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 .البميػدة  –كممػة رئيس جامعة سعد دحمب 
 

 .عبد المطيؼ بابا أحمػد / د.أ                                    
 
 

إٌنو لمف دكاعي الشرؼ كاإلعتزاز كالفضؿ أف تسجؿ جامعة سعد دحمب البميػدة      
المحكمة في  -الصكتيات -ىػذه الثمػرة العمميػة األكاديميػة القيمػة المتمثمػة في مجمػة

يات العربية الحديثة بكمية اآلداب كالعمـك تبإسـ مخبر الصك  –الثالث  –عددىا 
ننا إذ ننٌكه بيذا اإلنتاج العممي القيـ، فإٌننا نشجع كنحث عمى تكسيعو  اإلجتماعية ، كا 

 .في جميع التخصصات العممية كالتقنية كاإلنسانية بجامعتنا الرحبة 
 

 
 

 رئيػس الجامعػة                                                          
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 البنية الصوتية لؤللفاظ العربية عمى ألسنة طبلب معاىد المغة العربية
 
 

 .عزالديف مصطفى جمكلي/األستاذ                                            
 .امعي بالمديةػػالمركز الج                                                    

 

 ةػػػالمقدم
: يكتسي مكضكع المداخمة أىميتو مف أىمية النطؽ في الغايػات التعميميػة العامػة األربعػة لتعمػيـ المغػة أيػة لغػة

كىػذه األىػداؼ األربعػة كمػا تػركف . النطؽ كالسماع السػميميف، كالكتابػة الصػحيحة، كالفيػـ كاإلفيػاـ ليػر المشػكبيف
ؿ الكظيفػة التكاصػمية لظػاىرة المغػة، كنظػاـ مػف الرمػكز الخطيػة كالصػكتية ذات الديلػة التػي يعبػر بيػا تتمحكر حك 

 .قـك مف األقكاـ عف حاجاتيـ

كػػاف كي يػػزاؿ المحػػف مشػػكمة تتسػػرب إلػػى ألسػػنة النػػاس بػػاخت ؼ شػػعكبيـ كقبػػائميـ كلغػػاتيـ، حتػػى لػػدا المحػػف 
لتحكؿ، كخاصػػػػية مػػػػف خصػػػػائص الػػػػداؿ فػػػػي ىػػػػذا النظػػػػاـ ظػػػػاىرة اعتياديػػػػة عػػػػٌبٌعٌعر عنيػػػػا بعػػػػض األلسػػػػنييف بػػػػا

 ".شرا ي بد منو"فطٌبعت لغات العالـ نفسيا مع ىذه اينزياحات المتمادية كاعتبرتيا  )1(الرمكزم؛

ككػػاف مػػف حسػػف حػػظ المغػػة العربيػػة، كي تعصػػب ىاىنػػا كي نرجسػػية، أف ارتػػبط بنيػػاف ألفاظيػػا إعرابػػا كصػػكتا 
لسػػماإ إلػػى األرض رسػػالة ىدايػػة بمسػػاف عربػػي مبػػيف، عػػٌزز مكانػػة المسػػاف بمػػا ككتابػػة بػػالكحي، الػػذم حمػػؿ مػػف ا
 .لإلس ـ مف خصائص الدكاـ كالبقاإ

إف ىذه الظاىرة، ظاىرة ارتباط العربية لغة بالقرآف عقيدة، منح ىذه المغػة ميػزة لكيىػا لمػا بقػي لمبنيػة الصػكتية 
أىؿ ىذه المغة قد اختمفكا عمى أنفسػيـ فػي تكصػيفيا صػكتيا  لأللفاظ العربية عمى ألسنة الناطقيف بيا باقية، كلكاف

اخت فا سيؤدم بيـ، في أحسف األحكاؿ، إلى إقرار تعددية صكتية لمحرؼ العربي الكاحد، كما نمحظو اليػـك فاشػيا 
مثػػػاؿ ذلػػػؾ حػػرؼ القػػػاؼ، فيػػػك فػػػي .(فػػي الميجػػػات المتنكعػػػة عمػػى امتػػػداد العػػػالـ العربػػي مػػػف المحػػػيط إلػػػى الخمػػي 

 ...).ينطؽ قافا -الجمفة كماحكليا -كحرؼ الغيف في كسط الجزائر.ف لينا، كفي اليمف ڤافاالسكدا

كألمر ما نشأت الصكتيات العربية في كنؼ اإلعجاز، فغدا عمماإ المغة قراإ كمقػرئيف، كعممػاإ القػراإات نحػاة 
راإات الحػرؼ العربػي صػكتا، كلغكييف، في تماه باه يكحي بالنسب الشريؼ بيف ىذا كذاؾ؛ فحفظ عمـ التجكيد كالق
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كحما الحرؼ العربي الصكت القرآني رسما، في تنالـ كظيفي ما انفكت عراه إي بتباعد الثقافة الدينية عف الثقافة 
 .كعممنة التعميـ" عصر التنكير"اإلنسانية منذ 

زاؿ الرصػد كالبحػث كي يزاؿ حبؿ التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو الصػكت العربػي عمػى الجػرار، كي يػ
كالتقػػكيـ ديػػدف العػػامميف فػػي مجػػاؿ المسػػانيات كالصػػكتيات، يسػػدكف ثغػػرة ىنػػا أك ىنػػاؾ حينػػا، كيتسػػع الخػػرؽ عمػػى 

 .الراقعيف أحيانا

 
 تحديد اإلشكالية وبياف أىميتيا_ أوال

ة حقػكؿ معرفيػة تتمكقع مقاربة البنية الصكتية لأللفاظ العربية عمى ألسنة ط ب معاىد المغة العربيػة بػيف ث ثػ
كعمػـ التجكيػد كالقػراإات، كعمػـ ديػداكتيؾ المغػات، أقػانيـ ث ثػة قادمػة مػف عمػـك  عمػـ األصػكات،: ىي عمى التػكالي

كىي عمكـ تزاكجت عبر التاريخ خير . عمـك العربية، كالعمـك اإلس مية، كالعمـك التربكية: أخرل أكثر شساعة ىي
لعقمية لسالفينا لب سراىـ، فاستضاؤكا كأضاؤكا، كي يزاؿ نكرىـ يسعى زيجة، كأنجبت نعـ الخمؼ، حمدت الحياة ا

 ...  بيف أيدينا كمف خمفنا كعف أيماننا كعف شمائمنا

كىا نحف أكيإ نعال  مف جديد مشك ت عربيتنا في ضػكإ الفمسػفة الثقافيػة التػي أسسػكىا، كالتػي ربطػت بػ    
العربيػة كفػي تقػكيـ النطػؽ بيػا، فمػا رانػت عمػى ألسػنتيـ عجمػة  خكؼ أك ضجر بيف تمؾ األقانيـ الث ثة في تعمػيـ

كي عي، كي استحبكا ألجياليـ عكجا كي أمتا، فػي حػيف تشػيد البنيػة الصػكتية لأللفػاظ العربيػة عمػى أفػكاه النػاطقيف 
كل بيػػا ردة صػػارخة، تػػزداد إي مػػا عنػػدما تسػػتفحؿ المشػػكمة لتصػػيب طػػ ب معاىػػد المغػػة العربيػػة كآدابيػػا فػػي مسػػت

التعمػػػيـ العػػػالي؛ لنمفػػػي الصػػػكت العربػػػي صػػػكتا مشػػػكىا تتشػػػابؾ فيػػػو المخػػػارج كتتػػػداخؿ مػػػع أصػػػكات أعجميػػػة ليػػػا 
 .خصائص فارقة عف األصكات في لغتنا

، كنػت أختبػػر فػي نقاشػػات  -عنػدما مارسػت تػػدريس مقياسػي التيػارات الفكريػػة كالمػدارس النقديػة العػػاـ المنصػـر
المغػػات كعمػػـك اإلعػػ ـ كايتصػػاؿ، عمػػى ايتصػػاؿ كالتكاصػػؿ بمغػػتيـ األـ،  قػػدرة طػػ ب العربيػػة، بمعيػػد -مقصػػكدة

يحظػػت مشػػكمة حقيقيػػة تحػػكؿ دكف امػػت ؾ ىػػؤيإ لمقػػدرة المطمكبػػة فػػي الحػػديث بمغػػتيـ، لغػػة التخصػػص الػػذم ىػػـ 
نيـ فيو، مشكمة باتكا يعكف كجكدىا كي يدرككف فعميا كيػؼ الخػ ص منيػا؛ حتػى بػاتكا يرتضػكف احتقارىػا فػي تكػكي
 .المغكم، كىـ الذيف سيككنكف بعد حيف أساتذة ليذه المغة في مراحؿ تربكية حساسة في حياة األجياؿ القادمة

كنػػت خػػ ؿ عػػامي السػػالؼ شػػديد اإلصػػرار عمػػى تقػػكيـ التشػػكىات الصػػكتية التػػي ألحظيػػا أثنػػاإ حػػديثي إلػػى 
القبػػكؿ الحسػػف، كأتممػػس مػػنيـ الطػػ ب داخػػؿ الصػػؼ كخارجػػو، ككنػػت فػػي عممػػي ذاؾ أتمقػػى مػػف ط بػػي أكيئػػؾ 

انعطافا صادقا خج  إلى الصحيح مف النطؽ لأللفاظ العربية، عدا قمة قميمة مف الط ب عممت لحنيا ذاؾ تعمي  
ككانػت تمقػي عرضػيا عمػى زم ئيػا كزمي تيػا  -ي يخمك مف طرافة، كما تمحظكف ذلؾ في جكاب إحدل الطالبػات

، فػردت عمػي "إذغٌ "، فتمفظياىكػذا "إذان "كممػا نٌكنػت كمػا فػي األداة " الغنغنػة" عنػدما نبيتيػا إلػى خطػأ -داخؿ القسـ 
 ‼"ىذا مف الميجات العربية الدارجة في بعض نكاحي المدية: قائمة
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 :كمف جممة ىذا التغير في البنية الصكتية لأللفاظ العربية ما سجمتو مف أمثمة حية كانت تطرؽ سمعي، نحك

لػػداؿ أنيػػا حػػرؼ يخػػرج مػػف طػػرؼ المسػػاف كمػػف أصػػكؿ فمػػف خصػػائص ا": الػػٌدرس"لفظػػة  - أ
، كلكنػػو عمػػى ألسػػنة )3(كمػػف خصائصػػو أيضػػا انػػو حػػرؼ مسػػتفؿ ليػػر مسػػتعؿ،) 2(الثنايػػا العميػػا، 

كثيػػر مػػف الطػػ ب، كخاصػػة القػػادميف مػػف السػػاحؿ األكسػػط حػػرؼ مسػػتعؿ يشػػبو الضػػاد المطبقػػة؛ 
ػ: "فتككف البنيػة الصػكتية ليػذا المفػظ عمػى ألسػنتيـ ىكػذا ، كربمػا اختمطػت الضػاد بػالحرؼ "رسالض 

 .، فردمت اليكة بينيما، رلـ ايخت ؼ كالتبايف)D(ال تيني 

، "دبػي"كىذه المشػكمة كاقعػة أيضػا لػدل سػكاف الخمػي  العربػي عنػدما يمفظػكف اسػـ مدينػة     
بي: "فيي تخرج مف أفكاىيـ ىكذا  ‼"ضي

ي الرسػػـ، كربمػػا أثػػر صػػكت الضػػاد يكػػاد يكػػكف لائبػػا كميػػا فػػي النطػػؽ، رلػػـ حضػػكره فػػ - ب
ليابػػو نطقػػا عمػػى أسػػماع الطػػ ب فاختػػؿ الحػػس اإلم ئػػي لػػدييـ فػػي كممػػات ممػػ ة عمػػييـ حػػكت 

كىػػك مػػا كنػػت ألحظػػو فػػي أكراؽ . ضػػادا، لكنيػػا نطقػػت ظػػاإ فكتبكىػػا ضػػادا حينػػا كظػػاإ حينػػا آخػػر
 . اإلجابات عف ايمتحانات كفي المكضكعات التي يعدكف فييا أكراقا

، كعنػدىـ كتابػة بػيف الضػاد تػارة "ظبابيػة"، فيي عندىـ نطقا "ضبابية"لفظةمف ذلؾ مث      
كلػػف تسػػتطيع بسػػيكلة أبػػدا أف تنػػاؿ نطقػػا سػػميما ليػػذا الحػػرؼ حتػػى مػػف أكيئػػؾ . كالظػػاإ تػػارة أخػػرل

الذيف يػدرككف أنيػا تكتػب بالضػاد ي بالظػاإ، كتمػؾ مشػكمة تطٌػرد لػدل الت ميػذ كطػ ب الجامعػات 
" أبػكظبي"في كقت تحكلت لدل شعكب الخمي  الظػاإ ضػادا، فتحػدثكا بػػ. برمتوفي القطر الجزائرم 

  ‼"أبكضبي"ىكذا 

التػػي تػػرد كثيػػرا عمػػى ألسػػنة الطػػ ب عنػػدما يمقػػكف " السػػ ـ"كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ أيضػػا كممػػة  -ج
التحيػػة، فتػػراىـ ي يحسػػكف مطمقػػا بالفػػارؽ فييػػا بػػيف النطػػؽ العػػامي كالنطػػؽ الفصػػيح، سػػكاإ أألقػػكا 

داخؿ الصؼ أـ خارجو؛ فالسيف مستفمة منفتحة، تنطؽ عندىـ كالصاد المستعمية المطبقة،  التحية
أكطػاإ ) الصػ ة(حرؼ مرقؽ في األصؿ مغمظ إذا كاف مفتكحا كسبؽ بصػاد كػػ" الس ـ"كال ـ في 

تػأتي ) السػ ـ(كما ىك المعتمػد فػي قػراإة كرش عػف نػافع، لكنيػا فػي لفػظ ) ظمـ(أكظاإ كػ) اٌطمع(كػ
كمػػا انجػػر  عػػف تغيػػر صػػكت . ا عنػػد ط بنػػا مغمظػػة، ربمػػا بفعػػؿ السػػيف المتحكلػػة إلػػى صػػادلالبػػ

عمػرك (السيف صادا تغير صكتي آخر في الميـ، فأخذت صفة الشدة رلـ رخاكتيا كمثي تييا فػي 
 )   4).(نؿ

سػمعؾ  ذلؾ بعض مف األمثمة التي تطرؽ سمعؾ كأنت تجكؿ في أركقة المعاىػد العربيػة كأقسػاميا، إف كػاف 
ي فمػف تجػد فػي أصػكاتيـ عيبػا مػا دامػكا يتحػدثكف بألفػاظ تراىػا  مما ترٌكل بالصكت القرآنػي كالمكسػيقى العربيػة، كا 

 .مكجكدة في المعاجـ العربية
 منيجية مقاربػػة اإلشكالية_ ثانيا
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يػة رصػدا لـ يكف رصدم لظاىرة التشكه الصكتي في بنيػة األلفػاظ العربيػة عمػى ألسػنة طػ ب قسػـ المغػة العرب
يتػػػدرع بتقنيػػػات البحػػػث الميػػػداني الضػػػركرم لمثػػػؿ ىػػػذا العمػػػؿ، عمػػػى نحػػػك ايختبػػػارات الخاصػػػة كأدكات التسػػػجيؿ 

كما إلى ذلؾ مف كسػائؿ يزمػة فػي تحديػد المشػكمة، كلكننػي كنػت فػي عممػي ذاؾ دائػـ ... كأجيزة قياس الذبذبات
ليذه الظاىرة؛ لمخمكص بعػدىا إلػى نتػائ  عمميػة  الرصد كالم حظة، مقتنعا بحاجة ماسة إلى دراسة ميدانية جادة

 .ذات إحصاإات مضبكطة

لذلكـ كمو تتطمب منيجية مقاربة ىذه اإلشكالية منيجا كصفيا يعتمد آليات الرصػد المسػمحة بتقنيػات المخػابر 
الصػػكتية كبمػػا يمقيػػو عمػػـ فيزيكلكجيػػا الصػػكت كعمػػـ فيزيػػاإ األصػػكات مػػف تجييػػزات تصػػمح لبمػػكرة تصػػكر محػػدد، 

عمػػػى محػػػكر األبجديػػػة العربيػػػة فػػػي كػػػؿ )Phonème(،)5" (الفػػػكنيـ"يراعػػػي تػػػكزع الكحػػػدات الصػػػكتية الصػػػغرل 
 .تكضعاتيا اإلعرابية كالمكقعية إف صدرا أك حشكا أك كسعا

كمف ال ـز ىنا أف تعتمد الدراسة عمى ما لدل عمـ األصكات الحديث مف آيت، مف ذلؾ ما يكمػؿ م حظػة 
، كىنػػػاؾ )Palatography) (6" (األحنػػػاؾ الصػػػناعية"، أم طريقػػػة "الب تكجرافيػػػا"يعػػػرؼ بػػػػاألذف كالعػػػيف، أك مػػػا 

اسػػطكانة تتحػػرؾ بدرجػػة منتظمػػة كىنػػاؾ سػػف تػػدكر حػػكؿ »، الػػذم ىػػك عبػػارة عػػف )kymograph" (الكيمػػكجراؼ"
و، كىػذه ىذه ايسطكانة، فإذا نطؽ المتكمـ مف مكاف معيف تحركت السف حركػات معينػة تبعػا لطبيعػة مػا ينطػؽ بػ

" ايكسكيمكجراؼ"كىناؾ ) 7.(«السف تسجؿ أثر النطؽ في خطكط بعضيا متمكج، كبعضيا كثير الذبذبات كىكذا
)Oscillograph( الذم يشبو جيز التمفاز، لكنو يمقى اإلشارات مف ميكركفكف أماـ فـ المتكمـ، كيحكؿ الجياز ،

 .المكجات الصكتية إلى مكجات كيربائية تظير عمى الشاشة

كلعػػؿ مػػف األجػػدل تػػدعيـ ىػػذه المنيجيػػة فػػي العمػػؿ بتقنيػػة لػػـ تػػر النػػكر بعػػد، تقنيػػة حػػدثت عنيػػا شػػيخ قػػراإ   
كاآلليػة المقتػػرحة . الشاـ المقرئ محمد كرٌيـ راجح، فأقرىا شريطة أف يككف معيا مشػرؼ مجػاز فػي عمػـ القػراإات

كي بػأس بيػا فػي تقػكيـ األصػكات العربيػة عمػى  يو كانت تيػدؼ إلى إيجػاد عيػار ثابػت لتقػكيـ القػارئيف لمقػػػرآف،ػعم
ؿ المصػػحؼ مػرت  بصػػكت قػػارئ مجيػد، يتمقػػى قراإتػػو عممػػاإ ػكمضػػمكف الفكػرة المقترحػػػة أف يسجػػ. ألسػنة ط بيػػا

القػػػراإات بػػػالقبكؿ كيجيزكنيػػػا، كيرفػػػد التسػػػجيؿ بجيػػػاز حسػػػاس آخػػػر يحػػػٌكؿ الصػػػكت المقػػػركإ إلػػػى خطػػػكط بيانيػػػة 
كت كتضبط المخرج؛ كيما يصار بعدىا إلى كضع ىذا الجياز يختبار س مة كأشكاؿ خاصة ترسـ طبقات الص

 .النطؽ لدل ط ب العربية كتقكيـ أدائيـ الصكتي

الػػذيف تككػػؿ إلػػييـ قػػراإة النشػػرات -كلقػػد شػػيدت فػػي لبنػػاف بعػػض الػػكيرش التػػي تيػػدؼ إلػػى تػػدريب الصػػحفييف 
فيسػتخدـ اختبػار لطيػػؼ لقيػاس ميػػاراتيـ القرائيػة مػػف عمػػى القػراإة الصػػحيحة،  -اإلخباريػة فػي اإلذاعػػة كالتمفزيػكف

خػػػ ؿ قػػػراإتيـ لسػػػكرة الفاتحػػػة؛ لعمميػػػـ بػػػأف قػػػراإة ىػػػذه السػػػكرة يتطمػػػب قػػػدرة ليسػػػت متيسػػػرة لكثيػػػر مػػػف النػػػاطقيف 
كليذا األمر أيضا يطمب بعض المقرئيف مف ط بيـ ت كة سكرة الفاتحة صدر كؿ جمسة تعٌمـ، كتدريب . بالعربية

كبػػػيف الفػػػؾ كرياضػػػتو تنبثػػػؽ . اضػػػة الفػػػؾ، الػػػذم تتمكضػػػع عميػػػو جممػػػة مػػػف المخػػػارج الصػػػكتيةإضػػػافي عمػػػى ري
 :األصكات صافية مف مخارجيا، كليذا قاؿ ابف الجزرم في منظكمتو في عمـ التجكيد

 كليس بينو كبيف تركو   إي رياضة امرئ بفكو        
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 األجوبة المقترحة لحؿ اإلشكالية_ ثالثا
لمشػػكمة كيػػػذه يمػػر عبػػػر عػػدة أقنيػػة، ي لشػػػيإ سػػكل ألف الطبيعػػػة البنيكيػػة لممشػػػكمة إف الحػػديث عػػف حمػػػكؿ 

فميس الحؿ مرىكنا بالمعمـ كحده، كليس الحؿ مطمكبا فعمو مف المتعمـ دكف ليره، كليس الحؿ في . تستدعي ذلؾ
 .إقرار مقياس دراسي ليذا المكضكع فقط، بؿ األمر مكككؿ حمو إلى ىؤيإ جميعا، كؿ بحسبو

ى المعمػػـ، كىػػك القنػػاة األكلػػى المتحممػػة ليػػذا الكاجػػب أف يكػػكف نمكذجػػا كاقعيػػا فػػي مراعػػاة سػػ مة البنيػػػة فعمػػ
الصكتية لأللفاظ العربية عندما يقرأ أك يتكمـ، كأف يككف مكجيا تربكيا عندما يرل المحف فاشيا عمى ألسػنة ط بػو 

ى تػدريب مسػتمر كتقػكيـ دائػـ، كحبػذا لػك كػاف ىػذا كي تمنعٌنعو أستاذيتو مف إخضاع نفسو إل. قارئيف أك متحدثيف
 .األمر بإشراؼ إدارة المعاىد التي فييا يعممكف

 

كما أف ىناؾ دكر آخر عمى الطالب، كىك القناة الثانية في ىذا المشركع، يبادر فيو مف تمقػاإ نفسػو كبإرشػاد 
ف فيػو بعػض المشػقة، فإحسػاس مف أستاذه، فيحاكؿ تممس الخمػؿ فػي نطقػو حػام  نفسػو حمػ  عمػى ذلػؾ كلػك كػا

يمانو بيذا الحؿ يدفعانو إلى اتخاذ مػا يمػـز مػف إجػراإات لتػدريب نفسػو عمػى النطػؽ الصػحيح  الطالب بالمشكمة كا 
 .بالمغة العربية، كما يفعؿ عندما يحاكؿ التحدث بالمغة الفرنسية أك اإلنجميزية

األدب العػربييف، المنكطػة بيػا إدراج مقيػاس جػاد كثالث ىذه األقنية ىك البرنام  الدراسي داخؿ معاىد المغػة ك 
ككاع لمتجكيػػد كأصػػكؿ القػػراإة، ي ايكتفػػاإ بمقيػػاس التجكيػػد كحػػده، إذ ي يرقػػى ىػػذا المقيػػاس بأىدافػػو عػػادة خػػارج 
نطػػاؽ أحكػػاـ النػػكف السػػاكنة كالتنػػكيف، كأنػػكاع اإلدلامػػات كالمػػدكد كليرىػػا ممػػا يبعػػد بعػػض الشػػيإ عػػف التطبيػػؽ 

التػػي ي يػػزاؿ يركييػػا قػػارئ عػػف مثمػػو إلػػى ) 8(ت العربيػػة ممػػا نمفيػػو عنػػد متعممػػي القػػراإة القرآنيػػة،الفعمػػي لألصػػكا
 )9.(منتياه كىك اهلل عز كجؿ

كلقد بادرت كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ مشككرة بتأسيس معيد القػراإات بالعاصػمة، كىػك تجربػة فريػدة فػي 
ف كانػػت ي تػػزاؿ حبيسػػة السػػمؾ الػػديني كالمسػػاجدتػػاريخ الجزائػػر المعاصػػر، بػػدأت نتائجػػو تظيػػر لم كمػػا . نػػاس، كا 

نريػػػده لمعاىػػػد العربيػػػة أف تنفػػػتح أسػػػاتذة كط بػػػا عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذه التجػػػارب بغيػػػة اكتسػػػاب ميػػػارة النطػػػؽ الصػػػحيح 
 .لألصكات العربية

 

 

 

 

 

 

 ةػػػػػالخاتم
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 :أود تسجيؿ النقاط التالية في ختاـ ىذه المداخمة

كير تعمػػيـ المغػػة العربيػػة كآدابيػػا لمنػػاطقيف بيػػا كالمتخصصػػيف فييػػا إيػػ إ أصػػالة مػػف األىميػػة بمكػػاف لتطػػ_ أ
الصػػكت العربػػػي العنايػػػة التػػي يسػػػتحقيا، كذلػػػؾ مػػػف خػػ ؿ ربػػػط الدراسػػػات العربيػػػة بعمػػـ التجكيػػػد كالقػػػراإات ربطػػػا 

ف يفػرض عمػى منتجا، كيما يتمكف خريجك ىذه المعاىد مػف امػت ؾ ميػارة الصػكت المقػرأف، كي يكػكف ذلػؾ إي بػأ
 .ط ب العربية تحصيؿ إجازة في ت كة القرآف الكريـ عمى يد قارئ مجاز، كالطالب كأستاذه في ذلؾ سياف

أدعػػك مؤتمرنػػا ىػػذا إلػػى تبنػػي تكصػػية فػػي بيانػػو الختػػامي بضػػركرة األخػػذ بمػػا جػػاإ فػػي النتيجػػة المػػذككرة _ ب
ئميف عمى التعميـ العالي كمخططي مناىجو في أع ه، كمف المطمكب أيضا أف ترفع تكصيات المؤتمريف إلى القا

الجزائر أكي كفي بمداف ايتحاد المغاربي ثانيا، كي يأخػذ تطػكير العربيػة مجػراه أسػكة بتعمػيـ المغػات األجنبيػة عنػد 
 .أىميا

مػف المؤسػؼ حقػا أف يكػكف حػػؿ مشػكمة تشػكه البنيػة الصػكتية لأللفػػاظ العربيػة عمػى ألسػنة طػ ب معاىػػد _ ج
دب منكطػػا فعمػػو بمػػف يمتمكػػكف ىػػذا الحػػؿ كىػػـ عنػػو مبعػػدكف، كأقصػػد تحديػػدا أسػػاتذة الشػػريعة اإلسػػ مية المغػة كاأل

الجػػػامعييف، الػػػذيف يعػػػدكف فػػػي الجزائػػػر بالعشػػػرات، كلكػػػنيـ ممنكعػػػكف مػػػف التػػػدريس الػػػدائـ فػػػي الجامعػػػات، رلػػػـ 
ـ اإلسػػػ مية فػػػي الجامعػػػات مػػػؤى تيـ العمميػػػة، ألمػػػر ي نعمػػػـ مغػػػزاه؛ فمػػػيس اعتباطيػػػا أي تتعػػػدل مناصػػػب العمػػػك 

الجزائرية كميا أصابع اليديف في أحسف التقديرات، كعممػاإ الشػريعة عنػدنا يحصػكف بالعشػرات، كحاجػات المعاىػد 
 .إلييـ تعد بالمئات

المسػؤكليف الػذيف  -مػف ىػذا المنبػر المحتػـر -فرفعا لمغبف عػف العربيػة كعػف ىػذه الشػريحة مػف النػاس نطالػب
لػذم سػيؤدم إلػى تفريػج الجامعػات الجزائريػة مػف الثقافػة اإلسػ مية كمػا ىػك الشػأف فػي تػكنس اتخذكا ىذا القرار، ا

الشػػقيقة، أف يتقػػكا اهلل فػػي ىػػذه المغػػة كفػػي ىػػذا الػػديف، كاف يفػػكا ثكابػػت األمػػة الجزائريػػة حقػػا كمػػا كفاىػػا الشػػيداإ 
 .كفي ذلؾ فميعمؿ العاممكف. األبرار كامؿ حقيا

 .  ركاتووالسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وب
 وامشػػالي
، 120كآخػػركف، ص  دركس فػػي األلسػنية العامػػة، ترجمػػة الػدكتكر صػػالح القرمػػادم : فردينػاف دكسكسػػير )1(

 . ـ1985الدار العربية لمكتاب، 
، مكتبػػة السػػكادم، 3، ط390الػػكافي فػػي شػػرح الشػػاطبية فػػي القػػراإات السػػبع، ص : عبػػد الفتػػاح القاضػػي )2(

 .ـ1990/ ىػ1411جدة 

 .392صالمرجع السابؽ،  )3(

 .المرجع نفسو )4(

ىك أصغر صكرة صكتية تصمح في التحميػؿ األلسػني، كتبعػث صػكرة الفػكنيـ اخت فػات صػرفية : "الفكنيـ )5(
، ضػػػربتً ...(كنحكيػػػة كمفيكميػػػة كديليػػػة ، ضػػػربتى تحمػػػؿ التػػػاإ المتحركػػػة معنػػػى الشػػػخص أم : فػػػي ضػػػربتي
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األلسػػػنية : ريمػػػكف طحػػػاف. د :يراجػػػع)". نس أم المػػػذكر كالمؤنػػػثجػػػالمػػػتكمـ كالمخاطػػػب كالغائػػػب كمعنػػػى ال
 .ـ1981، دار الكتاب المبناني، بيركت 2، ط62ص 1العربية، ج

 ).؟(،دار النيضة العربية، بيركت 107مقدمة لمقارئ العربي، ص : عمـ المغة: محمكد السعراف. د )6(

 .109المرجع السابؽ، ص  )7(

. كامػؿ مكسػػى كد. د: يراجػػع". اقمػةعمػػـ بكيفيػة أداإ كممػػات القػرآف كاخت فيػا بعػػزك الن: "القػراإات القرآنيػة )8(
 .ـ1995/ ىػ1415، دار بيركت المحركسة، بيركت 2، ط342التبياف في عمـك القرآف، ص: عمي دحركج

 ـ1992/ ىػ1413، دار المعرفة، دمشؽ 2، ط149مرجع العمـك اإلس مية، ص : محمد الزحيمي. د )9(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 ( .خر الرازي نموذجا الف) مراتب الصوت المغوي عند القدامى
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 .المركز الجامعي مكيم الطاىر سعيدة                                             
                                   

رفػع ألكيػة كيفتػات عريضػة تعمػؿ عمػى التنظيػر إف ىناؾ جممة مف الدراسػات المغكيػة الحديثػة المعاصػرة ت 
لكاقع الدرس المغكم العربي بنية إعادة إنتاج التراث كقراإتو قراإة معاصرة ناخمة، كبمستكل حداثي تفرضو طبيعػة 
العصػػر كالحيػػاة بعيػػدا عػػف القػػراإات التبجيميػػة التػػي بقيػػت طػػكاؿ الكقػػت تعػػيش فػػي جمبػػاب اآلبػػاإ، كتنظػػر بعيػػكف 

 .األس ؼ
أف ىػػذا ي يمنعنػػا مػػف القػػكؿ أف ىػػذا المضػػمكف المشػػار إليػػو فػػي ىػػذا ايسػػتي ؿ ي يعنػػي إدارة الظيػػر إي  

لمدرس التراثي بؿ عمى العكػس يجػب أف يكػكف حػافزا لنػا يجعمنػا نعيػد قػراإة مكركثنػا الثقػافي، كيطٌبػع ع قتنػا معػو 
ف الزلػػػؿ فػػػي عػػػالـ المتغيػػػرات حتػػػى نضػػػع أقػػػدامنا عمػػػى أرض صػػػمبة كنضػػػمف حػػػدا راتبػػػا مػػػف الثبػػػات يعصػػػمنا مػػػ

كالفرضيات العممية المستحدثة التي كثيرا ما أصبحنا نمككيا دكف أف نتمثميا، أك نصنع منيا شيئا ذا صمة بكاقعنػا 
الفكػػرم كخصكصػػيتنا الثقافيػػة، خاصػػة كأف ىػػذه المػػدارس الحديثػػة ىػػي بنػػت ظػػركؼ كبيئػػة كثقافػػة مختمفػػة شػػئنا أـ 

ف كنا ي ننكر تكافرى  .ا عمى جانب ميـ مف المنجزات اإلنسانية الحيادية القيـأبينا، كا 
ليػذا الغػرض بػػدا لػي أف أسػيـ بيػػذا العػرض المتكاضػع، كأف أدؿ بػػو عمػى بػاب مػػف أبػكاب الػدرس العربػػي  

التراثي الذم أتصكر أنػو يشػكك لربتػو بػيف أىمػو كناسػو، ألف الكثيػر مػف القضػايا التػي أثارىػا القػدامى فػي مباحػث 
ي زالػػت طػػي اإللفػػاؿ تنتظػػر مػػف يػػنفض عنيػػا لبػػار رفػػكؼ المكتبػػات ، كيبعػػث فييػػا الحيػػاة مػػف الػػدرس المغػػكم 

جديػػد، إي أنػػي أخػػاؼ أف يكػػكف سػػبب ىػػذه الغفمػػة ضػػعؼ زادنػػا المعرفػػي فػػي التعػػاطي الػػكاعي كالفػػاىـ لمػػا تركػػو 
يث كراإ مناى  أجدادنا مف بحكث كعمـك كمعارؼ تخص ىذا الشأف، كرحنا نغطي عمى ىذا القصكر بالجرم كالم

نعيش نتائجيا في ليبة مػف مقػدماتيا، كنرضػى أف نمعػب دكر المسػتيمؾ ي المنػت ، كالتمميػذ ي األسػتاذ، كالمتمقػي 
 .   كاليد العميا خير مف اليد السفمى . ي المعطي

 كىك الياجس الذم عبر عنو األستاذ إدكار سعيد عندما يحيؿ عمى ما يساكره مف شؾ في الحالػة العربيػة 
ما أف يقرأ الكاحد كتابا مف تأليؼ فككك أك لرامشي حتى يرلػب فػي التحػكؿ ( عمى ما ىي عميو مف نسخ مباشر 

: نحف ي نزاؿ تحت تػأثير الغػرب مػف مكقػع الدكنيػة كالتممذيػة، ػ إلػى أف يقػكؿ ػ" .. فكككم " أك " لرامشكم " إلى 
مرات الفرنسػػية السػػابقة ممػػف يكتبػػكف، ككػػأنيـ ت مػػذة تأمػػؿ العػػدد الكبيػػر مػػف األفػػراد فػػي شػػماؿ إفريقيػػا فػػي المسػػتع

 . فككك أك دريدا أك تكدركؼ إنيا نكع مف فنتازيا التكرار التي أجدىا مضحكة في معظـ الحايت
 ). 1('' كالقسط األعظـ منيا راجع ػ في نظرم، كىذا مجرد انطباع ػ إلى فيـ ناقص لحقيقة الغرب 

أيػػدم األسػػاتذة األفاضػػؿ بعضػػا ممػػا أتيحػػت لنػػا فرصػػة انتيػػازه مػػع كثػػرة  كعميػػو فإننػػا نحػػاكؿ ىنػػا أف نضػػع بػػيف
المشالؿ، كاتساع أطراؼ البحػث ممػا يثيػره الفخػر الػرازم فػي مقدمػة تفسػيره الكبيػرمف خػ ؿ تركيػزه عمػى الجكانػب 

إلػػى  المغكيػػة قبػػؿ أف يخػػكض أبػػكاب التفسػػير كمعالجػػة الػػدرس القرآنػػي كتحميػػؿ الخطػػاب كقضػػاياه فيػػك يعمػػد ابتػػداإ
 .تحقيؽ الكثير مف المسائؿ المغكية التي نتصكر أنيا ذات ع قة كطيدة بالمني  المغكم
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فنراه يسػتيؿ مقدمتػو باسػتي ؿ لغػكم يحػاكؿ مػف خ لػو أف يؤصػؿ لطريقػة البحػث فػي الػدرس القرآنػي انط قػا 
يعمػف عػف ذاتػو بالنسػبة لمسػاف  مف المغة باعتبارىا الكعاإ الحاكم ألحكامو كتعاليمو كمبادئو ، كألف الػنص القرآنػي

 العربي، كيبيف عف إعجازيتو مف خ لو، كي طريؽ قصدا لبمكغ لاياتو كمقاصده إي بإحكاـ الكسيمة إليو 
فالرازم باعتماد المني  المغػكم فػي مقدمتػو يعمػؿ عمػى تجزئػة البحػث كتفكيػؾ بنيتػو كتفريعيػا ليصػؿ منيػا  

فسػػو بصػػػدده مػػف بسػػػط النقػػكؿ ، كمعالجػػػة األقػػكاؿ كمطارحػػػة اآلراإ إلػػى تشػػكيؿ رؤيػػػة متكاممػػة جامعػػػة لمػػا يجػػػد ن
 .المختمفة

عند تعريفو ليا، كتحرير مدلكليا المفظي يقكـ بحمميا عمى قياسات مماثمة ليا مػف بػاب حمػؿ النظيػر : فالمغة 
 .عمى نظيره لمديلة عمى أصالتو العربية

ذا مػركا بػالمغك مػركا  : ممػت كمنػو قكلػو تعػالى فالمغة برأيو ككرة ، كمنو كركت بػالكرة، كلغػكت بمعنػى تك كا 
أصػكليا المشػكمة ليػا ، كىػي " المغػة " كيتأثر ديلة المغة باعتماد اشتقاقات القمػب فيأخػذ مػف لفػظ ).  )2 كراما

كيقػاؿ لفػ ف : ، كىذا ىك األصؿ، كيأتي منيا الك ـ المغك، كالعمؿ المغك، كمنػو لمػك " ك . غ . ؿ" عمى التكالي 
ؿ . غ . ك" ، كمف ذلؾ أيضػا ) )3 ي فييا لكؿ : لقكلو تعالى" لكؿ " في كذا، كمنو الغمكة، كمنيا  لمك
 .يقاؿ لف ف أكلؿ في كذا ، كأيضا كلج الكمب في اإلناإ" 

كيظير في طريقتو ىاتو كمف يبحػث عػف شػيإ يجػد أثػره فػي نفسػو كلكنػو ي يتبينػو، ثػـ يخمػص أخيػرا إلػى أف 
 ). 4(ف جممة ىذه التقميبات ىك اإلمعاف في الشيإ كالخكض التاـ فيو القدر المشترؾ بي

ككػػػأف ايسػػػتعماؿ المغػػػكم بمعنػػػاه كالمتحصػػػؿ مػػػف جممػػػة التقميبػػػات يحػػػتفظ مضػػػمكنيا بمػػػا يتغيػػػى مػػػف الكظيفػػػة 
المغكية التػي نسػتعمميا عنػدما نتحػدث عػف أم شػأف مػف شػؤكف الحيػاة كجممػة متعمقاتيػا، فيغػدك حػديثنا فيمػا بيننػا، 
كمع ذكاتنا كأنو ضرب مف اإلمعاف فػي األشػياإ بمجػرد الخػكض فييػا قصػدا إلػى لايػة اإلتمػاـ كاإلحاطػة بالشػيإ 
حاؿ جعمو محكر الك ـ، كمكضكع التعبير، كىذا مػا تسػفر عنػو الكظػائؼ المتحققػة مػف اسػتعمايتنا المغكيػة حتػى 

ردا تتحقػؽ تمػؾ الكظػائؼ  كتعمػف عػف نفسػيا  دكف أف ندرم، فبمجرد الشركع في ممارسة إرادتنا التكاصؿ طردا أك
 . مف خ ؿ حاجتنا لمتعبير عما يختم  في الضمائر كالخكاطر كلير ذلؾ

كيمكف أف نشير ىنا إلى أف العربي خص لغتو بإط ؽ ديلة المساف عمى الك ـ المغكم القاصد إلى تحصيؿ 
رادتو بعقد النية عميو، أم الكعي بالك ـ الذم يضػع مػا يمفػظ مػف قػكؿ إي لديػو ( ؾ مكضػع المسػؤكلية، المعنى، كا 

 ) .5) (رقيب عتيد 
كىك المفيـك الذم يجسده الػنص القرآنػي كيقػره حػاؿ الحػديث عػف المغػة اإلنسػانية الكاعيػة بػكعي اإلنسػاف ليػا، 

 ).6) (كما أرسمنا مف رسكؿ إي بمساف قكمو : ( كمنو قكلو تعالى
بػػو ىنػػا األلسػػف الجثمانيػػة ألنيػػا ي تختمػػؼ فػػي الحيػػكاف عنيػػا فػػي كيعمػػـ كػػؿ ذم حػػس أف المسػػاف لػػيس المػػراد 

ذا تقػػػرر ىػػػذا فالمسػػػاف ىػػػك الكػػػ ـ البشػػػرم الػػػذم يتػػػكافر عمػػػى عنصػػػر  اإلنسػػػاف المػػػتكمـ كاألخػػػرس عمػػػى السػػػكاإ، كا 
 .المعنى كعنصر القصدية

ليػر العربػي كيقاؿ أف اإلنساف العربي كاف يخص ك مو العربي بكصؼ المساف، كيطمؽ تكصيؼ المغة عمى 
 .   مف الك ـ السامي
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كالظػػاىر أف مدلكليػػة المغػػة فرضػػت نفسػػيا فػػي ايسػػتعماؿ، كعػػادت لفظػػة تنصػػرؼ إلػػى العمػػـك لتشػػمؿ مػػا يفيػػد 
ي يؤاخػذكـ اهلل بػالمغك  كما ي يفيد ممػا ىػك سػاقط مػف نصػاب ايعتبػار كلعػؿ األقػرب لمثالنػا ىػذا قكلػو تعػالى 

ا إذا أتػػى بمػػا ي يحتػػاج إليػػو فػػي الكػػ ـ، أك بمػػا ي خيػػر فيػػو، أك بمػػا يمغػػى كلغػػى يمغػػى لغػػ'' )  )7فػػي أيمػػانكـ
 :إثمو، كقاؿ الشاعر

 ). 9('' ) 8(كلست بمأخكذ بمغك تقكلو    إذا لـ تعم د عاقدات العزائـ    
عػو كالمعنى يدكر عمى جممة الك ـ الذم ي تنعقد عميو القمكب كتعـز فيدخؿ في باب المغك الػذم ي مؤاخػذة م

 . كيشيإ فيو أك يترتب عنو
أما المساف فيك يترجـ عف نفسو مػف خػ ؿ شػبكة مػف المفػردات المنتظمػة فػي أحزمػة سػياقية تتأسػس عمػى مػا 
يعرؼ بالكممات، كالكاضح أف تسمية الك ـ بالمساف متأتية لو مف طرؽ الجكاز عمى قاعدة صػرؼ معنػى الكسػيمة 

عػراب عػف . ليشػمؿ الغايػة ككسػيمة ذلػؾ كمػػو .. أفكػار مشػاعر عكاطػؼ: الػذات كمتعمقاتيػا البشػرية فػالك ـ لايػة كا 
فػػي الجانػػب الحسػػي ىػػك المسػػاف فأخػػذ الكػػ ـ الصػػادر بيػػذه األداة اسػػمو كأصػػبح يعػػرؼ بعنػػكاف المسػػاف مػػف بػػاب 

ي فإف كسائط أخرل تدخؿ في الحدث الك مي لير المساف مثؿ الشفاه   التغميب كاألظير كا 
 ..سرب مف الصدر كالخيشـك كالحمؽ كاليكاإ المت

أما األثر الظاىر كالبادم مف اعتماد المساف إلنتاج ما يعػرؼ بػالمي  بالمغػة، فيػك يسػفر عػف نفسػو مػف خػ ؿ 
 . أحزمة مف المسمكعات المحسكسة نتفؽ عمى تسميتيا بالك ـ 

ت سػػػني يراعػػػي فضػػػؿ اإلعػػػراب عػػػف مككنػػػات التكاصػػػؿ ال) كممػػػة( كلمعرفػػػة األثػػػر الكػػػامف كراإ احتيػػػاز لفظػػػة 
 .الرازم طريقة ايشتقاؽ كيعتمدىا قبؿ تحرير دكاؿ المغة

كىػػي بحسػػب تقاليبيػا الممكنػػة تفيػػد القػػكة كالشػػدة، " كمػػـ "  ففالكممػة ػ مػػف منظػكره ػ كمػػف طريػػؽ ايشػتقاؽ مػػ 
 . كمخمسة معتبرة ككاحدة منيا ميممة كىك ما قد يدرج ضمف خانة ما يعرؼ بظاىرة ايحتفاظ المغ:كعنده منيا

 كمـ      ك ما كىك ما يقرع السمع كيؤثر فيو ، كيؤثر في الذىف : ثـ يستعرض عناصر القمب بادئا بػ
 .إلفادة المعنى
 .ما لمظ مف األرض كفي الغمظة قكة كتأثير  كالك ـ     
 رح اليدأف جرح المساف كج: الجرح كفيو مف التأثير أيضا ما فيو ، كلعؿ منيا ما يشاع مف  كالكمـ     

 .لشدة أثره  
 . الكامؿ أقكل مف الناقص، كالكماؿ عنصر قكة كشدة    ككمؿ    
 .الشدة في المكـ ظاىرا   كلكـ     
 .كمنو بئر مككؿ إذا قؿ ماؤىا ككركدىا مكركىا فيحصؿ نكع شدة عند كركدىا   كمكؿ   
اإلنساف ألنو نكع قدرة، كأممكت الجارية أمعنت عجنو فاشتد كقكم كمنو ممؾ : يقاؿ ممكت العجيف    كممؾ   

 .ألف بعميا يقدر عمييا
ككممػة الشػيادة، كالكممػة الطيبػة صػدقة مػف بػاب المجػاز كبيػاف  '' كممػة ''القصيدة بأسرىا : كمف دييت الكممة

 :ذلؾ أف 
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عمػػى  يتركػػب مػػف المفػػردات فػػإط ؽ لفظػػة كممػػة عمػػى الكػػ ـ المركػػب يكػػكف إط قػػا يسػػـ الجػػزإ: المركػػب).أ 
 .  الكؿ

الك ـ الكثير المرتبط األبعاض  حصمت لو كحدة فصار شبييا بالمفرد في تمػؾ الكجػكه، كالمشػابية مػف ). ب 
 .أسباب حسف المجاز فيطمؽ لفظ الكممة عمى الك ـ الطكيؿ ليذا السبب 

 .كلما كاف الك ـ مؤلفا مف أجزاإ مف الكممات صارت المفردة منو عنكانا لمجمكعو
ة فػػي تقصػػي المعنػػى كتحقيػػؽ ديلتػػو يػػذكر الػرازم أف الكممػػة فػػي القػػرآف ػ أيضػػا ػ جػػاإت لمتعبيػػر عػػف كلمزيػاد

فػي زمػػف قميػػؿ كمػػا تحػػدث " كػػف " إمػػا ألنػو حػػدث بقكلػػو : مفيػكميف آخػػريف أحػػدىما مػػا يقػاؿ لعيسػػى أنػػو كممػػة اهلل 
 .الكممة 

بحػر مػدادا لكممػات ربػي لنفػد البحػر قبػؿ أف قؿ لػك كػاف ال: ( أنو سمى أفعالو كممات كما قاؿ تعالى : كالثانية
 ). 11('' ) 10) ( تنفد كممات ربي 

 .كالكممة ػ كما يقكؿ النحكيكف ػ لير الك ـ الكممة المفظ المفرد، كالك ـ الجممة المفيدة 
كيتفؽ األصكليكف عمى أف الك ـ يضاد الخرس كالسككت، كىذا مف باب معرفة الشيإ بنقيضو، ف  يدرسػاف 

 .معا كحضكر أحدىما داع لحضكر اآلخر، كالتكمـ بالكممة الكاحدة يضاد الخرس كالسككت فكاف ك ماإي 
كاشتقاؽ الكممة مف الكمـ كىك الجرح كالتأثير، كسماع الكممة يشي بمعناىا ، كىنا يحصؿ معنى التأثير فكجب 

كي القكة كالشدة بؿ ىك يتجػو اتجػاه  أف يككف ك ما، كن حظ أف الخرس ي يتحصؿ منو معنى الكماؿ، كي التأثير
 .  عكسيا ينماز بو عف ضديده

 ويتساءؿ الرازي عما إذا كاف المتحدث بالكممة يسمى متكمما ؟ 
كمػا . فيذا دليؿ قائـ عمػى أف الكممػة الكاحػدة كػ ـ : ف ف تكمـ بيذه الكممة الكاحدة : كلما كاف يصح أف يقاؿ

كفػػػي ىػػذا دليػػؿ آخػػر عمػػػى أف : أف يقػػاؿ فػػ ف تكمػػػـ بكػػ ـ ليػػر تػػاـ يصػػح أيضػػا مػػف طريػػؽ ايسػػػتديؿ العقمػػي 
حصػػكؿ اإلفػػادة التامػػة ليػػر معتبػػر فػػي اسػػـ الكػػ ـ،  ككأنػػو يعتبػػر أف كجػػو الت قػػي بػػيف المغػػا كالمسػػاف فػػي الكػػ ـ 

تكمـ  الذم ينصرؼ مدلكلو إلى المعنييف بما أف الك ـ يشمؿ الميمؿ كالمستعمؿ، كيستكم في الدليؿ أف قمنا ف ف
 .بك ـ مفيكـ، أك قكلنا تكمـ بك ـ لير مفيكـ

كلعػػؿ الميمػػؿ حصػػمت لػػو ىػػذه النسػػبة مػػف تػػأثيره فػػي السػػمع فيجتمػػع لػػو معنػػى التػػأثير كحصػػكؿ الكػػ ـ، كعػػدـ 
 .اإلفياـ فيـ عمى أف ىذا الضرب مف الك ـ لير مفيكـ

ف الكم: كيعرض لمرأم المخالؼ في المكضكع كيذكر أف مف المغكييف مف قاؿ مػة كالكػ ـ مختصػاف بالمفيػد، كا 
 . لـ يمتـز ىذا القيد لـز تجكيز تسمية الطيكر بالكممة كالك ـ

ف افتقػػد عنصػػر اإلفػػادة  كالظػاىر أف ىػػذا بحػػث آخػػر ألننػػا بصػػدد الحػػديث عػػف الكػػ ـ اإلنسػػاني تحديػػدا فيػػك كا 
 .عمى مستكل المضمكف بمجمكعو، ي يفتقدىا بمفرداتو كآحاده

 .ة الطيكر كليرىا ك ـ تجكزم ي يثبت أماـ النقد العممي كأف الحديث عف لغ
أنػو إذا حصػػمت أصػكات مركبػػة تركيبػػا داي : كيثيػر الػػرازم فػي ىػػذا المفصػػؿ مػف حديثػػو مسػألة خ فيػػة مؤداىػػا

( ع ػعمى المعنى باعتبار الطبعية ي الكضعية فيؿ يسمى مثؿ تمؾ األصكات كممة كك مػا كحػاؿ اإلنسػاف المتكجػ
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أليسػػت أصػػكاتا مركبػػة كحركفػػا مؤلفػػة دالػػة عمػػى معػػاف مخصكصػػة لكػػف ديلتيػػا ) أح . أح( نػػد السػػعاؿ ، كع)أخ 
 .'' عمى مدلكيتيا بالطبع ي بالكضع فيؿ تسمى أمثاليا كممات 

ف حػدثت بطريػؽ تمكجػات فػي الفػـ، كخرجػت مػف  ذا حررناىا في سياؽ ما تقدـ فإنيا ي تعتبر ك ما فيػي كا  كا 
ككننػػا نقػػدر أف النػػاس يشػػترككف فػػي : يػػكدة فػػي الكممػػات، كأفػػادت معنػػى طبعيػػا ليػػر كضػػعيمخػػارج الحػػركؼ المع

 .  التعبير بيذه األحرؼ عف حالة مخصكصة كمحددة، إي أنيا تفتقد عنصر القصدية كالكعي الك مي 
ؤدم إلى كيحيؿ الرازم عمى ارتباط مسائؿ المغة بالنص القداسي، كبأحكاـ الشريعة، كجيميا جيؿ بالطريؽ الم

إف كممتؾ فأنت طالؽ : إذا قاؿ رجؿ يمرأتو : رحابيا، كفقو تعاليميا، كيمثؿ لنا بإثارة مسألة فقيية خ صتيا أنو 
 .ث ث مرات، فيؿ يترتب عمى ك مو ىذا حكـ شرعي يقضي بكقكع الط ؽ ؟ 

لمعنػى بحكمػو بمجػرد أف إف ذكػر ىػذا الكػ ـ فػي المػرة الثانيػة طمقػت طمقػة كاحػدة، كىػؿ يتحقػؽ ىػذا ا: فيقكؿ 
 .يتفكه بكممة كاحدة ىي جزإ مف الجممة ؟ 

ألف اسػػـ الكػػ ـ اسػػـ لكػػؿ مػػا أفػػاد شػػيئا دكف إشػػراط تمػػاـ : قػػاؿ أبػػك حنيفػػة كصػػاحباه أف ذلػػؾ ينعقػػد بالجممػػة 
ذا حصؿ الشرط حصؿ الجزاإ أم   ).كقع الط ؽ ( الفائدة، كا 

كخػالؼ . ؾ ليػر تػاـ، كالكػ ـ اسػـ لمجممػة التامػةكحجة أبي حنيفة إف كممت. أنت طالؽ : كتماـ قكلو 
كالخػػػ ؼ حاصػػػؿ فػػػي أصػػػؿ ) . 12('' فػػػي ذلػػػؾ زفػػػر فحاصػػػؿ ك مػػػو أف الكػػػ ـ يتنػػػاكؿ الكممػػػة الكاحػػػدة 

اإلفادة ىؿ تنسحب عمى الك ـ التاـ أك لير التػاـ أك ىمػا معػا ؟  لقػد اشػترط المعتزلػة فػي الكممػة الديلػة 
[ ًؽ : ] كبة مف حرفيف فصاعدا فنقض بعضيـ قكؿ بعػض بػأف أجػاب أفكاإلفادة، كأقؿ ذلؾ أف تككف مر 

"  عيػا " ك '' قيػا '' بدليؿ أنو عند التثنيػة يقػاؿ " عي " ، ك " قي " مركباف، كأصؿ ذلؾ أف يقاؿ [. ًع ] ك 
 ) .13(كأجيب عف ىذا الجكاب بأف ىذا المعنى ي يصار إليو إي تقديرا، أما الكاقع فحرؼ كاحد 

يرصد الرازم دييت الك ـ في الحالة الفقيية ينقمو إلى الدائرة الفمسػفية  كيتسػاإؿ مػع أصػحاب ىػذه كبعد أف 
 . النظرة ىؿ الك ـ قديـ ؟

 لقد انقسـ الباحثكف مف الك مية عمى مذىبيف 
 : القائموف بحدثانو( .أ

 :يما لكجييفذكركا أف الك ـ المتركب مف الحركؼ كاألصكات يمتنع في بديية العقؿ ككنو قد
الكممة ي تككف كممة إي إذا كانت حركفيا متكالية، فالسابؽ المنقضػي محػدث ألف مػا ثبػت عدمػو امتنػع . 1  

 .قدمو، كاآلتي الحادث بعد انقضاإ األكؿ ي شؾ أنو حادث 
الحركؼ التي منيا تألفت الكممة فػإف حصػمت دفعػة كاحػدة لػـ تحصػؿ الكممػة، كلػك حصػمت عمػى التعاقػب . 2
 . فمك حصمت الحركؼ معا لـ يكف كقكعيا ممكنا فكاف الفصؿ.. ت حادثة كان

 :القائموف بالقدـ   
 :يبنكف رؤيتيـ عمى ما يركنو حجة عقمية كأخرل نقمية

فمكؿ كاحد مف ىذه الحركؼ ماىيػة مخصكصػة تميزىػا عمػا سػكاىا، كالماىيػات ي تقبػؿ الػزكاؿ كي : العقؿ 
 .فكانت قديمة. العدـ
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اهلل قػػديـ ككػ ـ اهلل لػػيس إي ىػذه الحػركؼ فكجػػب القػكؿ بقػػدـ ىػذه الحػركؼ، فػػالك ـ صػفة كمػػاؿ  كػ ـ: النقػؿ
كعدمو صفة نقص، كلك لـ يكف الك ـ قديما لـز أف يقاؿ إنو تعالى جده كاف في األزؿ ناقصا ثـ صػار فيمػا بعػد 

ف أحد مف المشركيف استجارؾ فػأجره (( :  ، كذلؾ باطؿ بإجمػػاع المسمميػف كمف األدلة النقمية قكلو تعالى ػػكام كا 
 ).14)) (حتى يسمع ك ـ اهلل 

كالمسمكع ليس إي ىذه الحركؼ، كدؿ أف ىػذه الحػركؼ كػ ـ اهلل، ككػذلؾ فػإف مػف  حمػؼ عمػى سػماع كػ ـ  
ت صػمكافإنو يتعمؽ البر كالحنث بسماع ىذه الحركؼ ، كيزيد عمى ىذا التػدليؿ مػا يػركل عػف النبػي ػ : اهلل تعالى 

 ) . 15)) (أف ىذا القرآف المسمكع المتمك ىك ك ـ اهلل تعالى : (( و ػػ مف قكل اهلل عميو كسمـ
كزعمت الحشكية أف ىذه األصكات ىي عيف ك ـ اهلل تعالى كىذا باطؿ بداىة كنعمػـ أف األصػكات كالحػركؼ 

دة قائمػػة بذاتػػو تعػػالى كحالػػة فػػي المسػػمكعة قائمػػة بمسػػاف اإلنسػػاف كصػػكتو، كيمػػـز ىػػذا القػػكؿ أىمػػو أف الصػػفة الكاحػػ
، كمع ذلؾ ىي )عيسى ( ة حمت في ناسكت صريح ػػػأف أقنـك الكمم: بدف اإلنساف ، كىذا عيف ما يقكلو النصارل
أف كػ ـ اهلل تعػالى حػاؿ فػي لسػاف ىػذا اإلنسػاف مػع أنػو ليػر زائػؿ : صفة هلل تعالى كىذا عيف ما يقكلو الحشػكية 

 .عف ذات اهلل تعالى 
يركف أف الك ـ اسـ لمقدرة عمى القكؿ بدليؿ أف القػادر عمػى النطػؽ يقػاؿ إنػو مػتكمـ كضػد الكػ ـ : امية الكر   

كعميو فك ـ اهلل قديـ أم قدرتػو عمػى القػكؿ قديمػة أمػا الكػ ـ فحػادث، كينبػو عمػى أف مباحػث ). العجز ( الخرس 
ايت المذككرة في قدـ القرآف مف عدمو الحرؼ مرتبطة فقط بالصكت كالعض ت الفاع ت لمحركؼ كيذكر اإلشك

 ) .16( اه ػا، كاألكلى ايكتفاإ بما ذكرنػمسائؿ في لاية الدقػة، كينبػػو إلى تعمده اإللضاإ عني
عبػارة عػف فعػؿ مخصػكص يفعمػو الحػي القػادر ألجػؿ أف يعػرؼ ليػره مػا فػي ضػميره مػف اإلرادات : إف الك ـ
التعبيريػة التػي تنطبػؽ عمييػا أحكػاـ الطبػع أكثػر مػف أحكػاـ الكضػع،  كىػك يؤشػر ىنػا تحػت الحاجػة'' كايعتقادات 

كعندما يظير أف المراد مف ككف اإلنساف متكمما بيذه الحركؼ فيك مجرد ككنو فاع  ليذا الغرض المخصػكص، 
 ). 17('' ة حقيقية كالعمـك كالقدر كاإلرادات ػكأما الك ـ الذم ىك صفة قائمػة بالنفس فيي صف

فػػالمنكركف ليػػذا المػػذىب يػػركف أف الكػػ ـ اسػػـ ليػػذه األلفػػاظ  :كػػ ـ الػػنفسذه المفتػػة الحػػديث عػػف كيفػػرع عػػف ىػػ
 .كالكممات

كاهلل يشػػيد إف المنػػافقيف  : أمػػا المثبتػػكف فيػػركف أف المعنػػى النفسػػاني يسػػمى ك مػػا كاحتجػػكا بقكلػػو تعػػالى 
 ) . )18 لكاذبكف

بػػركا أف محمػػدا رسػػكؿ اهلل ككػػانكا صػػادقيف فيػػو، كعميػػو فيػػـ كالظػػاىر أنيػػـ مػػا كػػانكا كػػاذبيف فػػي المفػػظ ألنيػػـ أخ
كاذبكف في ك ـ آخر سكل المفظ ، كمػا ىػك إي كػ ـ الػنفس ، كعػرض لمػا يػنقض ىػذا القػكؿ، كيفتػرض أف يقػكؿ 

نشػيد أنػؾ  ي نسمـ أنيـ ما كانكا كػاذبيف فػي القػكؿ المسػاني، بػؿ أخبػركا عػف كػكنيـ شػاىديف لػو، قػالكا : قائؿ 
، كالشيادة ي تحصؿ إي مع العمـ كىـ مػا كػانكا عػالميف بػو فثبػت أنيػـ كػانكا كػاذبيف، كىنػاؾ دليػؿ  هلللرسكؿ ا

كقػػاؿ . ا فسػػبقني إليػػو أبػػك بكػػرػكنػػت قػػد زكرت فػػي نفسػػي ك مػػ: أثػػرم ىػػك قػػكؿ عمػػر بػػف الخطػػاب يػػـك السقيػػػفة
 :األخطؿ 

نما    جعؿ المساف عمى الفؤاد دلي   ). 19(. إف الك ـ لفي الفؤاد كا 
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كيحيؿ ىنا عمى الجانب ايعتباطي في المكاضعات كايصط حات فبرأيػو أف ي معنػى ىنػاؾ لمكػ ـ المسػاني 
عمػػى الحقيقػػة إي ايصػػط ح مػػف النػػاس عمػػى جعػػؿ ىػػذه األصػػكات المقطعػػة كالحػػركؼ المركبػػة معرفػػات لمػػا فػػي 

رفات لما في الضػمائر لكانػت تمػؾ األشػياإ الضمائر، كلك قدرنا أنيـ كانكا قد تكاضعكا عمى جعؿ أشياإ ليرىا مع
ذا كاف كذلؾ لـ يكف الكػ ـ صػفة حقيقيػة مثػؿ العمػـ كالقػدرة كاإلرادة بػؿ أمػرا كضػعيا اصػط حيا  '' ك ما أيضا، كا 

)20  . ( 
 .            كالترجمة ليست عيف ك ـ الناس، كليست في حالة القرآف قرآنا كبالتالي ف  تجكز الص ة بيا

األلفػػاظ لة األخرل كالتي ىي عمى درجة مف ايىتماـ في الحدث الك مي فيما يذكره الرازم ىك مبحث كالمسأ
: 

فيػك يػػذكر أف إطػػ ؽ المفػػظ عمػػى ىػذه األصػػكات كالحػػركؼ عمػػى سػػبيؿ المجػاز، كذلػػؾ ألنيػػا إنمػػا تحػػدث عنػػد 
الصدر إلى الخارج يحبسو فػي إخراج النفس مف داخؿ الصدر إلى الخارج، فاإلنساف عند إخراج النفس مف داخؿ 

 .المحابس المعينة ثـ يزيؿ ذلؾ الحبس فتتكلد تمؾ الحركؼ في آخر زماف حبس النفس كأكؿ إط قو  
كيعمػػػد إلػػػػى التخػػػري  الػػػػديلي باعتمػػػاد اشػػػػتقاقات القمػػػب فػػػػالمفظ الرمػػػي، كىػػػػذا المعنػػػى حاصػػػػؿ فػػػي ىػػػػذه  

 :األصكات كالحركؼ مف كجييف 
فس مػػف داخػػؿ الصػػدر إلػػى خارجػػو كيمفظػػو، كذلػػؾ ىػػك اإلخػػراج، كالمفػػظ سػػبب اإلنسػػاف يرمػػي ذلػػؾ الػػن) . 1 

 .لحدكث ىذه الكممات فأطمؽ اسـ المفظ عمى ىذه الكممات ليذا السبب
تكلد الحركؼ بسبب لفظ اليكاإ مف الداخؿ إلى الخارج صار ذلؾ شبييا بالحالة التي يمفػظ فييػا اإلنسػاف ). 2

 ) . 21('' الخارج كالمشابية إحدل أسباب المجاز تمؾ الحركؼ كيرمييا مف الداخؿ إلى 
 : كينقسـ المفظ بحسب أكضاعو إلى قسميف  
 .جمؿ . كقكلنا فرس : ي يدؿ شيإ مف أجزائو عمى شيإ مف المعاني البتة :المفظ المفرد(. أ
 
و أف ي يػػدؿ شػػيإ مػػف أجزائػػو عمػػى شػػيإ أصػػ  حػػيف ىػػك جػػزؤه، أمػػا باعتبػػار آخػػر فإنػػ :المفػػظ المركػػب( ب

عبػػد اهلل فػػإذا اعتبرنػػا ىػػذا المجمػػكع اسػػـ عمػػـ لػػـ يحصػػؿ لشػػيإ مػػف : يحصػػؿ ألجزائػػو ديلػػة عمػػى المعػػاني كقكلنػػا 
 .أجزائو ديلة عمى شيإ أص  

أمػا إذا جعمنػػاه مضػػافا كمضػاؼ إليػػو، فإنػػو يحصػؿ لكػػؿ كاحػػد مػػف جزئيػو ديلػػة عمػػى شػيإ آخػػر ليػػر الديلػػة 
 . العممية 
: كػؿ كاحػد مػف جزئيػو ديلػة عمػى مػدلكؿ آخػر عمػى جميػع ايعتبػارات كقكلنػػاأف يحصػؿ ل :المفػظ المؤلػؼ( ج

 . السماإ كرة. العالـ حادث 
فالمعنى الذم يتحدث الرازم عنو ىك المعنى الذم في مستكل البنية أك التركيب، كالعبرة بمآيت األلفاظ حاؿ 

عػؿ ي مػا يمكػف أف يفيمػو المتمقػي عنػو تآلفيا كتأديتيا لمضمكف كاضح صريح يككف المتكمـ فيػو ىػك ال عػب الفا
 .   بحسب تأكيمو ىك بعيدا عف الطرؼ الشريؾ في العممية التكاصمية 

 :كاإلحالة اإلفادية في المفظ ذات مستكيات 
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 .ل ـ زيد. اإلنساف حيكاف= المعنى مؤلؼ + المفظ مؤلؼ  .1
 .النقطة . الكحدة= المعنى مفرد + المفظ مفرد  .2

 المفظ مفرد كالمعنى ماىية مركبة مف أمكر ] إنساف = ؤلؼ المعنى م+ المفظ مفرد  .3

 [ .كثيرة 
 ). 22) . " (ايستحالة ( محاؿ = المعنى مفرد + المفظ مركب  .4

 

اإلشػػكاؿ المػػذككر فػػي المفػػرد ليػػر حاصػػؿ فػػي المركػػب ألف إفػػادة األلفػػاظ : راد والتركيػػػبػتالفػػرؽ بيػػػف اإلفػػ
 .المفردة لمعانييا كضعية

 
كالعقؿ يتكصؿ بتمؾ التركيبات العقمية إلى تمؾ المركبات فالفرؽ ظاىر، فعممية التركيب : فعقميةأما التركيبات 

الػػػديلي مشػػػحكنة بكػػػـ كافػػػر مػػػف الفكػػػر الػػػذم ينضػػػح بشػػػبكة مػػػف المفاىيميػػػة ىػػػي كليػػػدة البيئػػػة كالثقافػػػة كالمحػػػيط 
 . المجتمعي

 
 : ياػػاظ عمى مدلوالتػػة األلفػػدالل

 :ةػػػػة الطبيعيػػػالدالل( 1
كالػذاتيات ي . ديلة األلفاظ عمى مدلكيتيا ليست ذاتية خ فا لمػف يػرل أنيػا تتغيػر بػاخت ؼ األمكنػة كاألزمنػة

تكػػكف كػػذلؾ، كحجػػتيـ أف ىػػذا التكافػػؽ حصػػؿ كفػػؽ مناسػػبات مخصكصػػة بػػيف األلفػػاظ المعينػػة كالمعػػاني المعينػػة، 
يعية مف أف األلفاظ اكتسبت صفاتيا المعنكية مػف كلعؿ مف أظير ىذا التناسب ما يقكؿ بو أصحاب النظرية الطب

الطبيعة، كككف اإلنساف نحتيا مف أصكاتيا مثؿ الزقزقة لمعصافير، كالرقرقة لصكت الماإ، كالزئيػر لصػكت األسػد 
كقد يتفؽ في بعض األلفاظ ككنػو مناسػبا لمعنػاه مثػؿ تسػميتيـ القطػا بيػذا ايسػـ ألف ىػذا المفػظ يشػبو .. كليرذلؾ 
ذا القكؿ في المقمؽ، ككضع لفظ الخضـ ألكؿ الرطب، نحك البطيخ كالقثػاإ، كلفػظ القضػـ ألكػؿ اليػابس صكتو، كك

 .نحك قضمت الدابة شعيرىا
 :ة ػػة التوقيفيػػالدالل. 2

يرجح الرازم القكؿ بيا كيذىب مذىبيا سكاإ عمػى مقالػة مػف قػاؿ أف اهلل تعػالى ىػك الػذم ابتػدأىا كعمميػا آدـ، 
ىنػاؾ أقكامػا سػبقكه فعممػو لغػتيـ أك قمنػا أقػدره عمػى التكاضػع عمييػا بػأف يخمػؽ عممػا ضػركريا فػي أك سكاإ قمنػا أف 

القمػػب بػػأف كاضػػعا كضػػع ىػػذا المفػػظ ليػػذا المعنػػى مػػف ليػػر أف يخمػػؽ بػػأف ذلػػؾ الكاضػػع ىػػك اهلل تعػػالى ، ففػػي كػػؿ 
يستجيز مع ضعؼ الديئؿ : تكفيقياألحكاؿ يتفؽ ىذا القكؿ مع النظرة التكقيفية لمغة كنسبتيا هلل تعالى، كىذا حؿ 

 '' أف تككف كؿ المغات تكقيفية كأف تككف كميا اصط حية،كأف يككف بعضيا تكقيفيا،كبعضيا اصط حيا 
 .كىنا يقؼ الرازم ليحقؽ في ع قة الداؿ بالمدلكؿ كما كجو القكؿ فييا ؟ 

مػا لػـ يعمػـ كػكف تمػؾ المفظػة مكضػكعة لػذلؾ المفػظ المفػرد ي يفيػد البتػة مسػماه ألنػو  :دلوؿػة الػػداؿ بالمػتعبلق
المعنػػى لػػـ يفػػد شػػيئا ، لكػػف العمػػـ بككنيػػا مكضػػكعة لػػذلؾ المعنػػى عمػػـ بنسػػبة مخصكصػػة بػػيف ذلػػؾ المفػػظ كذلػػؾ 
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كالعمـ بالنسبة المخصكصة بيف أمريف مسػبكؽ بكػؿ كاحػد منيمػا، فمػك كػاف العمػـ بػذلؾ ). ع قة مناسبة ( المعنى 
يحتمؿ أنو إذا استقر في الخياؿ مقارنة بيف : كيجيب الرازم . فظ لـز الدكر كىك محاؿالمعنى مستفادا مف ذلؾ الم

 . المفظ المعيف كالمعنى المعيف فعند حصكؿ الشعكر بالمفظ ينتقؿ الخياؿ إلى المعنى كحينئذ يندفع الدكر
ي أذىاننػػػا أنػػػو كىػػػك ىنػػػا يتصػػػكر أف المعػػػاني أسػػػبؽ مػػػف األلفػػػاظ ألننػػػا ي نسػػػتعمؿ مػػػف المفػػػظ إي مػػػا اسػػػتقر فػػػ

مكضكع ليذا المعنى، كلذلؾ يجد المرإ نفسو في حاؿ الكتابة مث  يفاضؿ بػيف لفػظ كآخػر، كيقػدـ ىػذا عمػى ذاؾ، 
كنحف مث  نطمؽ عمى الجنيف ىذا ايسـ الذم يدؿ عمى المضػمر كالمخفػي، كىػذا قبػؿ اسػتي لو بػؿ يبػدأ الكالػداف 

مئات األسماإ ليصبح فيما بعد داي عميو، كالفكر ىك الذم يربط بالبحث عف ايسـ المختار أم المفظ لو مف بيف 
بيف المفظ كمعناه برابط مف التناسب، كذلؾ مثؿ ما يقاؿ مف أف العرب في الجاىمية سمت أبناإىا بالمستبشع مػف 

 .مقاتؿ، ظالـ، سيؼ، كسمت لممانيا ألنفسيا مثؿ ميسرة، سيؿ، نكر: األسماإ إرىابا ألعدائيا مثؿ 
لصحراإ بالمفازة تفاؤي باجتيازىا، كالقافمة تفاؤي بعكدتيا، كالعطشاف بالرياف تفاؤي لػو بأنػو سػيركل مػف كسمت ا

 ..   عطشو كلير ذلؾ 
 .كلكف ما كجو التناسب بيف الديلة كالصكرة الذىنية 

 :ةػػػورة الذىنيػة والصػػػتالدالل  
ألف . اف، كلػػذا يقػػاؿ األلفػػاظ تػػدؿ عمػػى المعػػانيلأللفػػاظ دييت عمػػى مػػا فػػي األذىػػاف ي عمػػى مػػا فػػي األعيػػ

 :المعاني ىي التي عناىا العاني، كىي أمكر ذىنية كالدليؿ عمى ما ذكرناه
إذا رأينػا جسػػما مػػف البعػػد كظننػػاه صػخرة قمنػػا إنػػو صػػخرة، فػػإذا قربنػا منػػو كشػػاىدنا حركتػػو كظننػػاه  .1

إنػو إنسػاف، فػاخت ؼ األسػماإ عنػد اخػت ؼ  إنو طير، فإذا ازداد القػرب عممنػا أنػو إنسػاف فقمنػا: طيرا قمنا
 .التصكرات الذىنية يدؿ عمى أف مدلكؿ األلفاظ ىك الصكر الذىنية ي األعياف الخارجة

المفػظ لػك دؿ عمػى المكجػػكد الخػارجي لكػاف إذا قػػاؿ إنسػاف العػالـ قػديـ ، كقػػاؿ آخػر العػالـ حػػادث  .2
 .لـز ككف العالـ قديما حادثا كىك محاؿ

يػا ػ األلفػاظ ػ دالػة عمػى المعػاني الذىنيػة كػاف ىػذاف القػكيف دالػيف عمػى حصػكؿ ىػذيف الحكمػيف أما إذا قمنػا إن
مف ىػذيف اإلنسػانيف كذلػؾ ي يتنػاقض، ألف حضػكر الحكمػيف لػيس لػو حضػكر فػي العػالـ الخػارجي، كي تػأثير لػو 

 .عمى الحقيقة بؿ ىك مجرد كجية نظر تحتمؿ الصكاب، كتحتمؿ الخطأ 
 . ؿ عمى نسبية األلفاظ مف الحقيقة كقصكرىا عف استغراقياكىذا المعنى يحي

ي يمكػػف أف تكػػكف جميػػع الماىيػػات مسػػميات باأللفػػاظ ألف الماىيػػات ليػػر متناىيػػة كمػػا ي : اظػػػػور األلفػػػػقص
نياية لو ي يككف مشعكرا بو عمى التفصيؿ، كما ي يككف مشعكرا بو امتنع كضع ايسـ بإزائو كيمثؿ لذلؾ بأننا ي 

درؾ الفػػرؽ بػػيف حػػ كة الطعػػـك بكاسػػطة المفػػظ أك لفظػػة مخصكصػػة، كقػػد يخفػػى المعنػػى مػػع شػػيرة المفػػظ فالحركػػة نػػ
لفظة مشيكرة، كككف الجسـ منتق  مف جانب إلى جانب أمر معمكـ لكؿ أحد، كالخفاإ يمؼ المعنى المكجب لذلؾ 

 .. اينتقاؿ، كالحركة اسـ لنفس ىذا اينتقاؿ ي المعنى المكجب لو
بعد الحديث عف المفظ يتناكؿ قضية عمى قدر كبير مف األىمية كىي قضية الصكت عمػى اعتبػار أف المفػظ ك 

 .يتحصؿ معنى بكاسطة جسـ مادم ىك الصكت، فيك يتمبس بو كيتحقؽ مف خ لو 
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 :وتػػالص

المختمفة، يككف الن فىسي عند اإلخراج سببا لحدكث الصكت، كاألصكات عند تقطيعاتيا أسباب لحدكث الحركؼ 
 .كتحصؿ ىذه المعاني مف لير كمفة كمعكنة بخ ؼ الكتابة كاإلشارة كليرىما

تكجد األصكات عند ايحتياج إلييا، كتفنى في الحاؿ عقيب زكاؿ الحاجة، كتحدث األصكات تبعػا لمتقطيعػات 
األلفػاظ فػي ليػر في مخارج الحركؼ كتكثر تكالدا، كتتآلؼ الحػركؼ لتكلػد كممػات ي حصػر ليػا، كتمػبس المعػاني 

اشتباه كالتباس، كىذا مفقكد في اإلشارة كالتصفيؽ، كقضت العقكؿ السميمة أف أحسف تعريفات لما في القمكب ىي 
 .'' األلفاظ 
 
 .؟  وتػػػازؿ الصػػمن

يصػػرؼ اليػػكاإ الخػػارج مػػف الصػػدر خالقػػا محػػابس، كمقػػاطع لمصػػكت فػػي الحمػػؽ كالمسػػاف كاألسػػناف كالشػػفتيف، 
 '') 23(ىذه الحركؼ المختمفة، كأكدع في ىذا النطؽ كالك ـ حكما عالية كأسرارا باىرة كيحدث بسبب ذلؾ 

 

لػػى ليػػػره، : كي يصػػح عنػػد الػػػرازم أف يقػػػػػاؿ  الكممػػة صػػػكت ألف الصػػكت ينقسػػػػػػـ إلػػى أصػػكات الحيػػػػػكاف كا 
لػػى ليػػره، كالصػػكت الحػػػػادث مػػف الحمػػؽ ينقس كف ػػػػـ إلػػى مػػا يكػػػػكصػػكت اإلنسػػاف ينقسػػـ إلػػى مػػا يحػػدث مػػف حمقػػو كا 

لػػى مػػا ي يكػكف كػػذلؾ مثػػؿ األصػػػكات الحادثػػة عنػػد ػػػػكاؿ مخصكصػة مثػػؿ ىػػذه الحػػػػػػحدكثػو مخصكصػػا بأح ركؼ كا 
يػػػػراد الجػػنس القػػػػريب أكلػػى مػػف ػػػػد كالمفػػظ جػػنس قريػػػػاألكجػػاع كالراحػػات كالسػػعاؿ كليرىػػا، فالصػػكت جػػنس بعي ب، كا 

 ) . 24('' الجنس البعيد 
 ةػػػػالحرك .رؼػػالح. وتػػالص 
إذا قمنا في الحرؼ أنو متحرؾ أك ساكف فيك مجػاز ألف الحركػة كالسػككف مػف صػفات األجسػاـ، كالحػرؼ  

ليس بجسـ بؿ المػراد مػف حركػة الحػرؼ صػكت مخصػكص يكجػد عقيػب الػتمفظ بػالحرؼ، كالسػككف عبػارة عػف أف 
 .يكجد الحرؼ مف لير أف يعقبو ذلؾ الصكت المخصكص المسمى بالحركة 

كات ليست بحركة في نفسػيا، إنمػا أصػكات يػتمفظ بيػا فػالمتكمـ لمػا انتقػؿ مػف الحػرؼ الصػامت إلػى ىػذا كالحر 
 ) .25(''الحرؼ، فيذا الحرؼ المصكت إنما حدث لجرياف نفسو كامتداده فميذا السبب صحت تسميتو بالمجرل 

يما عمى كجو مخصكص فنحف بالكاقع ي نسمع الحركة كي الحرؼ كلكف نسمع الصكت أك عممية التصكيت ب
 . يمايز بينيما

 :وتػػدوث الصػة حػػػكيفي
 )القرع ( سببو القريب تمكج اليكاإ ، كسبب تمكج اليكاإ إمساس عنيؼ : وتػػالص

بأنو ىيئة عارضة لمصكت يتميز بيا عف صكت آخر مثمو في الخفة كالثقؿ تميزا : كحٌد الشيخ الرئيس الحرؼ
 : كالحركؼ . في المسمكع،
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تسػػػمى فػػػي النحػػػك حػػػركؼ المػػػد كالمػػػيف كي يمكػػػف ايبتػػػداإ بيػػػا، كىػػػي مػػػف الييئػػػات العارضػػػة : ة مصػػػكت. 1
 .لمصكت

كىي ما عداىا كمنيا ما ي يمكف تمديده كالبػاإ كالتػاإ كالػذاؿ كالطػاإ كىػي ي تكجػد إي : صامتة  .2
طػة بالنسػبة في اآلف الذم ىك آخر زماف حبس النفس كأكؿ زماف إرسالو كىي بالنسػبة إلػى الصػكت كالنق

نمػػا ىػػي  إلػػى الخػػط ، كاآلف بالنسػػبة إلػػى الزمػػاف، كىػػذه الحػػركؼ ليسػػت بأصػػكات كي عػػكارض أصػػكات، كا 
أمكر تحدث في مبدأ حدكث األصكات كتسميتيا بالحركؼ حسنة ألف الحرؼ ىك الطرؼ، كىذه الحركؼ 

منيػا : ى قسػميفأطراؼ األصكات كمبادييا، كمف الصكامت ما يمكف تمديدىا بحسب الظػاىر ثػـ ىػذه عمػ
ف كانػت زمانيػػة بحسػػػب الحػس  ..) الحػاإ الخػاإ ( ما يغمب الظف فييا أنيا آنية الكجكد في نفس األمر كا 

تأتي آنية متكالية كؿ كاحػد منيػا آنػي الكجػكد فػي نفػس األمػر، لكػف الحػس ي يشػعر بامتيػاز بعضػيا عػف 
 .بعض فيظنيا حرفا كاحدا زمانيا
 فإنيا ىيئات ) كالسيف كالشيف ( زمانية في الحقيقة كمنيا ما الظف الغالب ككنيا 
 . عارضة لمصكت مستمرة باستمراره 

o  الحرؼ ي بد أف يككف إما ساكنا أك متحركا ، كي نريد بو حمكؿ الحركة 

 .كالسككف فيو ألنيما مف صفات األجساـ  بؿ المراد أف يكجد عقيب الصامت بصكت مخصكص
o أسػػبؽ منيػػا بػػدليؿ أف الػػتكمـ بالحركػػات مكقػػكؼ  الحركػػات أبعػػض المصػػكتات كالتػػي ىػػي

 .عمى التكمـ بالصكامت

 

 
 :ج ػػتخري

. ىمػػزة ( بقيػػت أربعػػػػة أحػػرؼ فػػي الخػػط " اهلل " ا اهلل كىػػي ستػػػػة حػػركؼ فممػػا أبدلػػػكه بقػػكليـ ػػػػاألصػػؿ فػػي قكلن
ة إلػى حالػة عجيبػة اليػاإ أقصػى الحمػؽ كىػي إشػار . اليمزة في أقصػى الحمػؽ، الػ ـ طػرؼ المسػاف). ىاإ . يماف 

فإف أقصى الحمؽ مبدأ التمفظ بالحركؼ ثـ ي يزاؿ يترقى قمي  قمي  إلى أف يصؿ إلى طرؼ المساف ثـ يعػكد إلػى 
ؽ فكػذلؾ العبػد يبتػدم مػف أكؿ حالتػو التػي ىػي حالػة النكػرة كالجيالػة كيترقػى قمػي  ػػػاإ الذم ىك في داخػػؿ الحمػالي

 ). 26('' قيؿ النياية رجكع إلى البداية  قمي  في مقامات العبكدية ، ككما
 :ةػودات ثبلثػػػب الموجػػمرات

درجة الفاعؿ كجعمكا لو الرفع عمى اعتبػار أنػو أقػكل الحركػات كألنػو ( مؤثر ي يتأثر كىك األقكل  .1
 .أقكل األجساـ

درجػػة المفعػػكؿ كضػػعكا لػػو الفػػتح أضػػعؼ الحركػػات، كأضػػػعؼ ( متػػأثر ي يػػؤثر كىػػك األضػػعؼ  .2
 .)األقساـ 

كالحركػػات  كثالػػث يػػؤثر باعتبػػار كيتػػأثر باعتبػػار كيتػػأثر كىػػك المتكسػػط كىػػك درجػػة المضػػاؼ إليػػو .3
 ). 27('' أيضا ث ثة أقكاىا الضمة كأضعفيا الفتحة، كأكسطيا الكسرة فألحقكا كؿ نكع بشبييو 
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 ارةػػوؿ العبػػمدل
تحتمػؿ سػتة تقاليػب كميػا تفيػد [ ر . ب . ع] يعمد إلى تحقيقيا كفؽ آلية ايشػتقاؽ األكبػر فيػرل أف فعػؿ  

 .معنى العبكر كاينتقاؿ

عبر مف العبارة كيتكمـ اإلنساف بيا، كينتقؿ مف حرؼ إلى آخػر، ككأنػو بسػبب تمػؾ العبػارة ينتقػؿ  .1
 .المعنى مف ذىف نفسو إلى ذىف السامع

 .الدمعة الدمعة تنتقؿ مف داخؿ العيف إلى الخارج: العىٍبرة  .2

 .مف الشاىد إلى الغائب اإلنساف ينتقؿ فييا: العبر .3

 .ينتقؿ اإلنساف بكاسطتو مف أحد طرفي النير إلى الثاني: المعبر .4

 .ينتقؿ مما يراه في النكـ إلى المعاني الغائبة: التعبير  .5

كالعرب لكثرة انتقاليـ بسبب رحمة الشتاإ كالصيؼ كمنو ف ف أعرب في ك مو ألف المفظ : عرب .6
 .مو اإلعراب انتقؿ إلى المعرفة كالبيافقبؿ اإلعراب يككف مجيكي ، فإذا دخ

 .تكامؿ كتزايد . برع في كذا .7

 .البعر لككنو منتق  مف الداخؿ إلى الخارج: بعر  .8

 .رعب لمخكؼ رعب ألف اإلنساف ينتقؿ عند حدكثو مف حاؿ إلى أخرل: الخامس  .9

ليو: كالسادس .10  ).28. ( ربع الربع ينتقؿ الناس منو كا 
النسػػي  العػػاـ الػػذم تحيػػؿ عميػػو جممػػة مفػػردات ايصػػط حات المغكيػػة مػػف فديلػػة العبػػارة ي تختمػػؼ عػػف 

 .كممة، كحرؼ، كصكت، كلفظ كليرىا مما ىك ضمف قامكس ايستعماؿ الديلي في المغة
كفػػي الختػػاـ أريػػد اإلشػػارة إلػػى أنػػي سػػعيت إلػػى التنبيػػو عمػػى الضػػركرة تكليػػة الجيػػكد المغكيػػة عنػػد القػػدامى  

نضػػعيا المكضػػع ال ئػػؽ بيػػا، كأف نسػػتفيد منيػػا فػػي مقارباتنػػا المتجيػػة رأسػػا إلػػى تركيػػز العنايػػة التػػي تسػػتحؽ، كأف 
ايسػػتفادة مػػف المنػػاى  الغربيػػة، كالنظػػر إلػػى مػػا عنػػدنا مػػف تػػراث ككأنػػو ليػػر مكجػػكد، كنكػػكف بمثػػؿ ىكػػذا خطػػكات 

 .نتنكر لذاتنا، كي يمكف أف نخدـ مشركعنا النيضكم الذم نتشكؼ إليو
سػػبارطة كركمػػا فممػػاذا ي نتسػػي بػػو كنعيػػد فػػالغرب فػػي نيضػػتو ا  لتجديديػػة عمػػؿ عمػػى إحيػػاإ تػػراث أثينػػا كا 

إحياإ تراث مكة كالمدينة كبيت المقدس كياليا مف رمكز لك أحسنا التقاط خيكطيا كتعاطينا معيػا بػكعي كفاعميػة، 
كفػػي مختمػػؼ الثقافػػات، دكف أف يمنعنػػا ىػػذا مػػف اإلفػػادة مػػف المنجػػزات اإلنسػػانية الحياديػػة القػػيـ عنػػد جميػػع األمػػـ 

دكف أف نبقى طػكاؿ الكقػت مسػكرم األبصػار، مشػدكديف إلػى مػا حققػو اآلخػركف إلػى حػد . فالحكمة ضالة المؤمف
اإلبيػػار كسػػمب الػػذات دكف أف نصػػنع شػػيئا ألنفسػػنا كي ألجيالنػػا القادمػػة التػػي سػػتقؼ عمينػػا ذات زمػػاف مػػف خػػ ؿ 

اتنا ػ بعػد أف نغػادر ػ فتقػؼ عمػى حجػـ اإلفػ س الػذم أصػابنا فػ  تركتنػا الثقافيػة كالفكريػة فػي بطػكف كتبنػا كمجمػد
 .....    تترحـ عمينا ىذا إذا لـ 

 اليػػػوامش
     www .ALKARMEL.ORGاليكيات تعددية كالمنفى حقؿ كريـ  : حكار.  (1)

 [ 72. ]الفرقاف.  (2)
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 [. 47] الكاقعػػة .  (3)

 . بيركت. شر كالتكزيعدار الفكر لمطباعة كالن. الفخر الرازم . التفسير الكبير (4)

 .1/36ج. ـ1983). 2(الطبعة . لبناف         

 [. 18. ] ؽ.  (5)

 [. 04] إبراىيـ .  (6)

 [. 225] البقرة .  (7)

بػف  البيت لمفرزدؽ مف قصيدة قاليا في قتؿ قتيبة بف مسػمـ، كقتػؿ ككيػع بػف حسػاف، كمػدح سػميماف.  (8)
 .307/ 21ج. كاأللاني. . 611ص . بيركت. دار الكتب العممية. ينظر الديكاف] عبد الممؾ 

                                    . القػاىرة. مطبعة دار الكتب المصرية. القرطبي.الجامع ألحكاـ القرآف. (9)

 . 3/99ج..ـ1933.مصر 

 [.109] الكيؼ .  (11)

 . 23كص 22ص / 1ج. التفسير الكبير .  (11)

 .26ص . 25ص . المصدر السابؽ.  (12)

 .29ص . المصدر السابؽ.  (13)

 [.06. ]التكبة.  (14)

 .38ص . المصدر السابؽ.  (15)

 .40. ص. 39ص . ''         '' .  (16)

 .34ص .''         '' .  (17)

 [.01]المنافقكف .  (18)

 .كما بعدىا. 27ص .''         '' .  (19)

 .34ص .''         '' .  (21)

 .24ص .''         '' .  (21)

 .كما بعدىا  28ص .''         '' .   (22)

 . 33. 32. 31ك  30ص .''         '' .  (23)

 .52ص .''         '' . (24)

 .55ص .''         '' .  (25)

 .39ك. 38ك  37ص .''         '' .  (26)

 . 60ص .''         '' .  (27)

 .24ص / 1ج .''         '' .  (28)
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 ائص الصوتية والصرفية لمغة العربية وأثرىا في بناء المعجـ الخص          
 

 األستاذ مسعكد بكدكخة  
 جامعػػة سطيػػؼ                                                                       

 :مقدمػة
إذا تأممنػػا البنيػػة الصػػػكتية لمغػػة العربيػػػة كجػػدنا أنيػػػا تكتفػػي بمػػػا يمكػػف أف يعػػػد  الحركػػات األساسػػػية           

صػكائت رئيسػية  األشير فػي المسػاف البشػرم كىػي الفتحػة كالضػمة كالكسػرة، حيػث حػدد الدارسػكف المحػدثكف ث ثػة
كىنػػػػا ينبغػػػػي أف نسػػػػجؿ . 1أم الفتحػػػػة) a(أم الضػػػػمة ك) u(أم الكسػػػػرة ك) i(تسػػػػتخدـ فػػػػي المغػػػػات كافػػػػة، ىػػػػي 

 :م حظتيف
أف السككف الذم يذكر أحيانا مػع الحركػات لػيس حركػة، بػؿ ىػك عػدـ الحركػة، كربمػا  :المبلحظة األولى* 

 ؿ في النحككاف السبب الذم جعمو يدرج أحيانا ضمف الحركات أنو يشك
ع مة إعرابية يمكف  اعتبارىا الع مػة العدميػة أك الصػفرية، كعمػى ذلػؾ فػإذا ذكػر  -إلى جانب الحركات –

) الصػػائت(السػككف إلػػى جانػب الحركػػات بمػػا  يشػعر أنػػو أحػػدىا فػذلؾ مػػف بػاب التغميػػب، أك التبػػاس مفيػـك الحركػػة 
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قط الحركػػات فيحػػؿ السػػككف محميػػا، كنسػػتأنس ىنػػا بمفيػػـك الع مػػة اإلعرابيػػة، ك الػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف الكقػػؼ  يسػػ
 .بالمعنى المغكم الذم يجعؿ الحركة في مقابؿ السككف

أف المغػػػة العربيػػػة، لجػػػأت إلثػػػراإ صػػػكائتيا بتنكيػػػع ىػػػذه الصػػػكائت طػػػكي كقصػػػرا، ممػػػا  :المبلحظػػػة الثانيػػػة* 
بج الصػرفية، إذ إٌف المػد فػي يضاعؼ عددىا مف ث ثة إلى سػتة، كىػذا التنػكع  فػي الحركػات يسػاىـ فػي تكليػد الصػ

حيػث ) فػارؽ(ك ) فػرؽ(المغة العربية ىك كظيفي، بحيث يتغير المعنى إذا تغير نكع الحركة طػكي كقصػرا، كمػا بػيف 
 .أف ما يفرؽ بينيما مف الناحية الصكتية ىك اخت ؼ طكؿ الحركة بما ينجـ عنو اخت ؼ  في الديلة

ف كا نػػت تمثػػؿ الصػػكائت األساسػػية فػػي المغػػة العربيػػة، فػػإف ىنػػاؾ تغيػػرات ليػػر أف الحركػػات العربيػػة الػػث ث، كا 
 .تعترم ىذه الحركات أىميا اإلمالة كالتفخيـ كاإلشماـ

فاإلمالة تخص الفتحة الممدكدة التي تنطؽ في اتجاه الكسػرة الممػدكدة، أك الميػؿ بػاأللؼ نحػك اليػاإ،  -1
بمػا يقابػؿ " كينقؿ جرس الفتحة نحك جرس الكسرةأف المساف يتقدـ نحك األماـ حيث مخرج الكسرة "كيعني ىذا 
 .nez(2(في الفرنسية في مثؿ ) e(الصكت 

، كفػػي )قيػػؿ، لػيض، سػيإ(ك اإلشػماـ ىػك نطػػؽ الكسػرة الطكيمػة فػػي اتجػاه الضػمة الطكيمػػة فػي مثػؿ -2
 .sur(3(في الفرنسية، في مثؿ) u(ىذه الحالة يقترب جرس الكسرة مف جرس الحركة 

بؿ اإلمالة، مف حيث أنو يككف باتجػاه المسػاف إلػى مػؤخرة الفػـ، فينتقػؿ الجػرس مػف الفتحػة كأما التفخيـ، فيك يقا
 ال ـ كربما ألجؿ ىذا ) تفخيـ(، كما في نطؽ كممة ص  ة في قراإة كرش عند تغميظ 4)o(إلى الحركة 

ئت المغػػة ، كيمكننػا بنػػاإ عمػى مػػا سػبؽ أف نمثػػؿ صػكا)صػمكاة(السػبب كتبػت كممػػة الصػ ة فػػي المصػحؼ بػػالكاك
 :العربية األساسية ك الفرعية في ىذا المخطط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 السككف
   

 ألؼ مفخمة
   

 فتحة طكيمة
 األلؼ الممالة   

 )إمالة صغرل(
   

 ضمة طكيمة  

 اإلشماـ 

(u)  

 إمالة كبرم  

 ضمة
 قصري ة

 الياإ المدية
(i) 

الفتحة 
 الممالة  

 فتحة قصيرة
 فتحة مفخمة   

   

 الكسرة  
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 :كيمكف  تسجيؿ الم حظات التالية
 .مركز الدائرة يمثؿ السككف الذم يقبؿ نظريا أف يأخذ أية حركة -1
 .الدائر ة الصغرل تمثؿ الحركات القصير ة -2

 .الدائرة الكبرل تمثؿ الحركات الطكيمة -3

 الصكائت األساسية فيما تمثؿ الع مات األخرل الصكائت الفرعيةالع مات البارزة تمثؿ  -4

 ).اإلمالة كاإلشماـ كالتفخيـ(         

 .المفخمة ىي كسط بيف الفتحة كالضمة المفخمة) أك األلؼ(الفتحة -5

 .الممالة ىي بيف الفتحة كالكسرة) األلؼ(الفتحة  -6

 .اإلشماـ ىك حركة تتنازعيا الكسرة كالضمة -7

 .يطي الدائرتيف تمثؿ الفرؽ الزمني بيف الحركات القصير ة كالحركات  الطكيمةالمسافة بيف مح -8

إف الصػػكائت  فػػي العربيػػة ذات دكر ىػػاـ فػػي عمميػػة التكليػػد الصػػرفي كفػػؽ األكزاف المختمفػػة، فػػي حػػدكد المػػادة 
مػػع  – الكاحػػدة فػػالفرؽ بػػيف كتػػب ككيتػػب ككاتػػب،  فػػرؽ يػػأتي عبػػر تنػػكع الصػػكائت ي الصػػكامت، كمػػف ىنػػا تتحمػػؿ

 .5أخطر الكظائؼ في تركيب الصيج ايشتقاقية لمعربية -حركؼ الزيادة
 :الخصائص الصرفية

، الػػػػذم يقػػػػـك عمػػػػى أسػػػػاس )Schlegel(لعػػػػؿ مػػػػف أشػػػػير تصػػػػنيفات المغػػػػة لػػػػدم المسػػػػانييف، تصػػػػنيؼ شػػػػميجؿ
 :الخصائص الصرفية لمغات، حيث ميز بيف ث ثة أنكاع مف المغات

كىي تتميز مف الناحية الصرفية بأف كمماتيا تتغير معانييا ): Flescionnelles(المغات المتصرفة  -1
 .بتغير أبنيتيا، كتتغير أشكاؿ الكممات فييا بطريقة لير خطية فتدم  صكر المكرفيمات بعضيا في  بعض

كىػي تتميػز مػف نػاحيتي الصػرؼ كالتنظػيـ بػأف تغيػر معنػى ): Agglomérants(المغات اإللصاقية  -2
أك  prefixesف أجػػزاإ الجممػػة يشػػار إلييػػا بحػػركؼ تمصػػؽ بيػػذا األصػػؿ سػػابقة لػػو األصػػؿ كع قتػػو بغيػػره مػػ

 .كأشير ىذه المغات التركية كاليابانية suffixesيحقة 

كىي تتميز مف الناحية ): Mono- syllabique(أك لير المتصرفة :  (Isolantes)المغات العازلة -3
ى ثابػػت ي يتغيػػر، فيػػي ليػػر قابمػػة لمتصػػرؼ ي الصػػرفية بػػأف كمماتيػػا تػػ ـز صػػكرة كاحػػدة، كتػػدؿ عمػػى معنػػ

 .  بكاسطة تغيير البنية، كي بكاسطة إلصاؽ حركؼ بيا، كمف ىذه المغات المغة الصينية

لير أف أكبػر مػا كجػو إلػى ىػذا التصػنيؼ مػف نقػد ىػك أف التصػريؼ كاإللصػاؽ كالعػزؿ، ي نكػاد نجػد 
 .6لغة مف المغات تخمك منيا

غات إذا صنفت ضمف نكع مف األنكاع السابقة، فإف تصنيفيا ىػك مػف بػاب كبناإ عميو، فإف إحدل الم
 .التغميب أم اعتمادا عمى السمة الغالبة عمى كحداتيا الصرفية

كبػػالرلـ مػػف أف المغػػة العربيػػة ي تخمػػك مػػف ظػػكاىر العػػزؿ كاإللصػػاؽ فإنيػػا كغيرىػػا مػػف المغػػات السػػامية تتميػػز 
أبرز ما يتصؿ بيذه السمة ىػك تمػؾ القػكة اإلنتاجيػة لمكممػات مػف بخاصيتي التصريؼ كايشتقاؽ بصفة خاصة، ك 

الناحية الصرفية بايعتماد عمى الكزف، فايشتقاؽ بطريؽ الكزف، يمثؿ خاصية المغة العربية التي تتميػز بيػا عػف 



 25 

 ليرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فما ىك الكزف؟: كالتي ينبغي أف تراعى في التحميؿ المساني لكحداتيا، كفي بناإ المعجـ العربي

 :لتفسير الصرفي لمكزفا
 :إذا أخذنا بمجمكعة مف األفعاؿ العربية ذات أكزاف متشابية، كصنفناىا فسنحصؿ عمى الجدكؿ التالي

 استحسف حٌسف تحسف أحسف
 استمسؾ مٌسؾ تمسؾ أمسؾ
 استسمـ سٌمـ تسمـ أسمـ
 استمتع مٌتع تمتع أمتع

 
ذا تأممنا ىذا الجدكؿ كجدنا نكعيف مف التناظر أك ال  :تماثؿكا 

 .تناظر ك تماثؿ لمصكائت: عمى المحكر العمكدم -
 ).مادة الكممة(تناظر كتماثؿ الصكامت : عمى المحكر األفقي-

أما الصكامت المتماثمة عمػى المحػكر العمػكدم فتمثػؿ عناصػر مسػاعدة لمصػكامت التػي تشػكؿ الػكزف كليسػت 
التػػي ي تنتمػػي إلػػى مػػادة (ئت كالصػػكامت مػػف مػػادة الكممػػة كلػػذلؾ يمكػػف تعريػػؼ الػػكزف صػػكتيا بأنػػو تماثػػؿ لمصػػكا

المبالغػة كالمطاكعػة .(تماثػؿ فػي الديلػة الصػرفية العامػة -فػي الغالػب -، مف حيث نكعيا كترتيبيػا، يرافقػو)الكممة
 ...).كالطمب كالتعدية

 كفي عمميات ايشتقاؽ ضػمف المػادة الكاحػدة، تمثػؿ الصػكامت المككنػة ليػذه المػادة ثكابػت الػكزف، بينمػا تمثػؿ
 .الصكائت متغيراتو

) ض، ر، ب(كىكذا تنػت  الكممػات مػف تركيػب المػادة األصػمية، أم المػكاد المككنػة مػف حػركؼ المعجػـ، مثػؿ
 .7، ثـ الكزف أك الصيغة المتمثمة في  تمؾ القكالب التي تفرغ فييا المكاد األصمية)ؾ، ت،ب(أك 

س لممػادة األصػمية كالػكزف كجػكد محسػكس بػؿ ذلؾ أف الكممة العربية تتكلد مف تركيب المادة في الصػيغة كلػي
ادة الكممػػػػة ك كزنيػػػا ػف تشبيػػػو مػػػكيمكػػ 8ىمػػا كيانػػاف اعتباريػػاف يجردىمػػا المحمػػؿ بالمقابمػػة بػػيف أجػػػزاإ مػػف الكػػ ـ
 .بالجسد كالركح، ي يحقؽ أحدىما كظيفتو كيظير أثره إي مع الطرؼ الثاني

ف دكف مادة الكممة كياف لير محسكس، كىك يشػبو الػكزف فمادة الكممة مف دكف الكزف شيإ مجرد، كالكزف م
 .ةالشعرم مف ىذه الحيثي

، Joueurفػػي لغػػات أخػػرل كالفرنسػػية قػػد يعتمػػد فػػي تكليػػد المعػػاني الصػػرفية عمػػى اإللصػػاؽ كمػػا  فػػي كممػػة  
ىك الػداؿ ) فاعؿ(فيككف الكزف ) يعب(عمى اسـ الفاعؿ، بينما  نقكؿ في العربية ) eur(التي دلت فييا ال حقة 
 .9عمى معنى اسـ الفاعؿ

كاألمػػر نفسػػو بالنسػػبة إلػػى التقابػػؿ بػػيف البنػػاإ لممعمػػـك ك البنػػاإ لممجيػػكؿ، الػػذم يعبػػر عنػػو فػػي الفرنسػػية بػػأداة 
 .10لمتفريؽ بيف البناإ لممعمـك كالبناإ لممجيكؿ) مجمكعة الصكائت(كلكف العربية تستعمؿ الكزف ) est(مساعدة 
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اني الكظيفيػػة، ي تفيػدىا الزكائػػد كلكػف تفيػػدىا الصػػيج ككػؿ، إذ إننػػا لػك أسػػندنا ىػػذه كيػرل تمػػاـ حسػاف أف المعػػ
أما الزكائد ف  يمكف أف تنسػب ...المعاني الكظيفية إلى الزكائد لخرجنا بيا عف طابع الزيادة إلى طابع اإللصاؽ 

كنػا  فػي حػايت كالتضػعيؼ إلييا بمفرىا معاني صرفية، يسيما كأف استخ ص الزائد كعزلو عف الكممة لػيس مم
كالتكرار كليرىا، لذلؾ كاف المػني  السػميـ أف ننسػب المعنػى الػكظيفي الصػرفي إلػى الصػيغة المزيػدة كميػا ي إلػى 

 .11زكائدىا
، )أسػػماإ كأفعػػاؿ(كانط قػػا مػػف المػػادة المعجميػػة، كعػػف طريػػؽ الػػكزف يمكػػف تكليػػد عػػدد كبيػػر مػػف الكممػػات  

الزمف كالبناإ لممجيكؿ كالزيادة كايشػتقاؽ (ىذه المتغيرات أك المقكيت الصرفية بحسب المتغيرات الصرفية، كاىـ 
 ).كالشخص كالجنس كالعدد

، كبعضػػيا يخػػص األسػػماإ )الػػزمف كالبنػػاإ لممجيػػكؿ كالشػػخص(إف بعػػض ىػػذه المقػػكيت يخػػص األفعػػاؿ  
 ).الزيادة، كالجنس كالعدد(، كبعضيا تشترؾ فيو األفعاؿ كاألسماإ )ايشتقاؽ(

 :خطط التكليد الصرفيم
عمى سبيؿ المثاؿ، فإننا يمكػف أف نكلػد منيػا العػدد الكثيػر مػف  الكممػات كفػؽ ) ؼ، ت،ح(إذا أخذنا مادة  

 :المخطط اآلتي

 

  استفتح        مستفتح        تستفتح        ؼ، ت، ح        فتح        فيًتحى 
 

                  
 
 
 
 

          

 

 

   مستفتحات         مستفتحكف               
 

                   
 

                              
 

 البناء الزمف المادة
 الشخص االشتقاؽ الزيادة

 ماض
 مضارع

 أمر

 لممعمـو   
 لممجيوؿ  

 استفتح   
 فاتح    
 تفتح    
 فتح    
 انفتح   

 اسـ الفاعؿ
 اسـ المفعوؿ

 المصدر

 المتكمـ
 المخاطب
 الغائب

 الجنس العدد

 مفرد
 مثنى
 جمع

 مذكر
 مؤنث
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كممػة مختمفػة  178حػكالي ) ؼ، ت، ح(كىكذا يمكننػا نظريػا بإتبػاع ىػذا المخطػط أف نكلػد مػف مػادة كاحػدة كػػ 
يشػتؽ منيػا مػف أسػماإ، كبمراعػاة المتغيػرات الصػرفية المػذككرة اعتمادا عمى مختمؼ الصيج  المزيدة لألفعػاؿ كمػا 

 .بالنسبة إلى األسماإ) الجنس كالعدد(بالنسبة إلى األفعاؿ ك) الزمف كالبناإ كالشخص كالجنس كالعدد(
 .كبذلؾ يمكف تشبيو التكليد الصرفي في المغة العربية بالمتتالية اليندسية في الرياضيات

 
 : فية كبناإ المعجـ العربيالخصائص الصكتية ك الصر 

إف دراسة الخصائص  الصكتية كالصرفية ألم لغة، يعػد مقدمػة ي بػد منيػا لممعجػـ، يسػيما كأف   
نمػػا يتكقػػع منػػو أف يقػػدـ أربػػع معمكمػػات أساسػػية ىػػي طريقػػة كتابػػة  المعجػػـ ليسػػت لايتػػو الكحيػػدة شػػرح الكممػػات، كا 

 . 12معناىاالكممات كطريقة النطؽ بيا كنكعيا الصرفي ثـ شرح 
كي شػػؾ أف بيػػاف طريقػػة النطػػؽ كطريقػػة الكتابػػة كالتصػػنيؼ الصػػرفي لمكحػػدات المغكيػػة، كػػؿ ذلػػؾ يتطمػػب إلمامػػا 

 .  بأىـ الخصائص الصكتية كالصرفية لمغة التي يشرحيا المعجـ
 العرب ىذه الحقيقة منذ كقت مبكر؛ فالخميؿ بف أحمد  فكلقد أدرؾ المعجميك     
بالحديث عف األصكات كمخارجيا كصفاتيا كقكاعد ائت فيا، ثـ تناكؿ مسائؿ " العيف" بدأ معجمو) ىػ 175ت (

صػرفية تتعمػؽ بطػػرؽ الكصػكؿ إلػػى الكممػات مػػف خػ ؿ الحػػركؼ كأصػكات الطبيعػػة، كبنػى معجمػػو صػكتيا كصػػرفيا 
 . 13بايعتماد عمى نظرية  التقاليب

العربيػػػة صػػكتيا كصػػػرفيا، كتصػػػكر عػػػف إدراؾ صػػائب كمبكػػػر لطبيعػػػة المغػػة  -برأينػػا –كىػػذا يػػػنـ   
 .ناض  لمعمؿ المعجمي أيضا

إف ىذا التقميد استمر منػذ الخميػؿ، يسػيما مػا يتعمػؽ بالمػداخؿ المعجميػة حيػث تتخػذ مػادة الكممػات أساسػا ليػذه 
المداخؿ، عمى اخت ؼ بيف المعجمييف في ترتيب مكاد المعاجـ كرتبة الحرؼ المبدكإ بو، كلكنيـ فػي كػؿ الحػايت 

نمػا يمجػػؤكف إلػػى  ركابػط الكممػػات، كمػػا يب قػكف عػػف صػمة الػػرحـ بػػيف الكممػات لػػيس عمػػى أسػاس المبنػػى الصػػرفي، كا 
أنيـ ي ينسبكف إلى حركؼ المادة معنى معينا، خاصة مع إدراكيـ إمكاف تعػدد المعػاني بػيف الكممػات التػي تشػترؾ 

الكتابػة بػيف أصػكؿ المػادة حتػى ي نفيػـ  كلػذلؾ كػاف اإلجػراإ المفضػؿ عنػدىـ أف يفصػمكا فػي.... في ىػذه األصػكؿ
 . 14منيا كممة ما

كىػذا األمػػر يعػػد نقطػػة فارقػػة بػػيف منيجػػيف فػي التػػأليؼ المعجمػػي، المػػني  العربػػي الػػذم  يػػرل أف   
أصكؿ الكػ ـ ىػي مػف األصػكات الصػامتة كحػدىا، لػذلؾ ينظػر إلػى أم إضػافة عمػى أنيػا زيػادة صػرفية، إف كانػت 

صػػكؿ، أمػػا األصػػكات الصػػائتة  القصػػيرة فػػ  تعػػد زيػػادات كمػػا ي تعػػد أصػػكي، كمػػف ىنػػا تمػػس الصػػكر الحرفيػػة  لأل
تكػكف " قاتػؿ"دكف ضبط، عمى حيف أنيا عندما تغػدك) ؽ،ت،ؿ(ىك القاؼ كالتاإ كال ـ ) قتؿ(اعتبر مث  أف أصؿ 

 . 15األلؼ حرفا زائدا عمى األصؿ
" قىتػؿ"صكامت كالصكائت، لذلؾ عدت الفتحػة فػي نحػكفيجعؿ األصؿ مشتركا بيف ال) الغربي(أما المني  األخر 

 . 16شيئا يزما تحكؿ إلى صكت طكيؿ ىك قاتؿ
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عمػى الصػيغة التػي تصػب فييػا األصػكؿ، كبيػذا -كمػا ذكرنػا –أما المغة العربية فتعتمد في تكليد الكممات  
، )ع مػات الضػبط(ت يمكف اعتبار الصيغة مكرفيمػا كميػا مؤلفػا مػف أجػزاإ أك عناصػر تضػـ مجمكعػة مػف الصػكائ

 . 17كحركؼ الزيادة
ذا جػػاز مػػف كجيػػة النظػػر الغربيػػة أف يكػػكف عػػدد الكممػػات مسػػاكيا لعػػدد المػػداخؿ المعجميػػة فػػإف    كا 

ىػػػذه الرؤيػػػة ي يمكػػػف أف تصػػػدؽ عمػػػى المعجػػػـ العربػػػي، ألف عػػػدد الكممػػػات فيػػػو أكبػػػر بكثيػػػر مػػػف عػػػدد المػػػداخؿ 
كثر مداخؿ مف المعاجـ العربية، كلكف ىذا ليس دلي  عمى أنيا أكثر المعجمية، لذلؾ ربما كانت المعجـ األجنبية أ

نمػػا تجعػػؿ مػػف مػػادة  منيػػا مػػف حيػػث عػػدد الكممػػات، مػػا دامػػت المعػػاجـ العربيػػة ي تعػػدد الكممػػات بمػػداخؿ مسػػتقمة كا 
 . 18الكممة مدخ  معجميا

ف اعتمػاد مػػني  العجميػيف فػػي ىػذا مػػف شػأنو أف يجيػػب عػف بعػػض األسػئمة التػػي أث  ارىػا النحػػاة كاختمفػػكا كا 
 .بشأنيا، كمف ىذه المسائؿ، ما يتعمؽ بأصؿ ايشتقاؽ ىؿ ىك الفعؿ أـ المصدر؟

نمػػػا ىػػك المػػػادة المعجميػػػة أم سمسػػػمة الحػػػركؼ الصػػػامتة التػػػي  فاألصػػح أف األصػػػؿ لػػػيس المصػػػدر كي الفعػػػؿ كا 
تنتمػػي إلػى أجػػزاإ الكػػ ـ، فػػ  ينطبػؽ عمييػػا الػػكزف كىػػي كحػدة مجػػردة ي تممػػؾ صػػكرة خطيػة كي كظيفػػة نحكيػػة، كي 

 .   ىي اسـ كي فعؿ، كي حرؼ، بؿ ىي عنصر صكرم ككياف مجرد ينتمي عمى البنية العميقة
إذا صػح لنػا أف نكجػد رابطػة بػيف الكممػات فينبغػي لنػا أي نجعػؿ كاحػدة منيػا أصػ  لألخػرل : "يقكؿ تماـ حسػاف

نمػػا نعػػكد إلػػى صػػيج المعجمػػيف بػػالربط بػػيف الكممػػات بأصػػ كؿ المػػادة فنجعػػؿ ىػػذا  الػػربط باألصػػكؿ الث ثػػة أسػػاس كا 
منيجنا في دراسة ايشتقاؽ، كلذلؾ نعتبر األصكؿ الث ثة أصػؿ ايشػتقاؽ، فالمصػدر مشػتؽ منيػا كالفعػؿ الماضػي 

 .19"مشتؽ منيا كذلؾ، كبيذا ي تستطيع أف  ننسب إلى ىذه األصكؿ الث ثة أم معنى معجمي
ض المعػػاجـ التػػي سػػارت عمػػى طريقػػة الغػػربييف فػػي تبكيػػب مػػكاد المعجػػـ، كقػػد ظيػػرت فػػي العصػػر الحػػديث بعػػ

اعتمػػادا عمػػى الصػػيج الفعميػػة لمكممػػات دكف مراعػػاة جػػذكرىا، كلكػػف ىػػذه المعػػاجـ بعزليػػا لمكممػػة تحػػـر الػػدارس مػػف 
 . 20فرصة ايط ع عمى ما يدكر في فمؾ الكممات مف مشتقات

ف كانػػت ي تخمػػك كمػػا أف منيجيػػا ي يتكافػػؽ مػػع طبيعػػة المسػػاف    العربػػي كركحػػو، كىػػذه المعػػاجـ كا 
 .مف فائدة لمدارس كالباحث، فإنيا تبقى استثناإ مف قاعدة التأليؼ المعجمي في المغة العربية
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 "العيف"قراءة في األنموذج الخميمي مف خبلؿ

 
 الجمعػػي بك لعػراس: األستاذ

 .تبػسػة –المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي 
 :تمييد
قراإ ألفػػػاظ المغػػػة، لمخميػػػؿ أف مؤلفػػػو لػػػـ يجمػػػع مفرداتػػػو مػػػف طريػػػؽ اسػػػت" العػػػيف"إف أىػػػـ مػػػا يميػػػز معجػػػـ       

نمػا جمعيػا بطريقػة منطقيػة رياضػية، حيػث يحػػظ أف  كتتبعيػا فػي مؤلفػات السػابقيف، كجمعيػا مػف شػفاه الػركاة ، كا 
كفي كؿ حالة إذا أمكف تبػديؿ حػركؼ الكممػة إلػى جميػع . الكممة ي تخرج عف ككنيا ث ثية أك رباعية أك خماسية

، كأمكػف تقميػػب أمػػاكف ىػػذه الحػػركؼ إلػػى جميػػع أكجييػػا )الػػذم يميػػوباينتقػػاؿ مػػف حػػرؼ ىجػػائي إلػػى ( احتمايتيػا 
كلكػف ي تكجػد لغػة تسػتخدـ جميػع . الممكنة يككف الحاصؿ معجمػا يضػـ جميػع كممػات المغػة مػف الناحيػة النظريػة

إمكاناتيػػػا النظريػػػة، كليػػػذا كػػػاف يبػػػد لمخميػػػؿ بعػػػد اإلحصػػػاإ النظػػػرم أف يميػػػز بػػػيف المسػػػتعمؿ مػػػف ىػػػذه الصػػػكر 
  كبخبرتػػو الصػػكتيةكقػػد فعػػؿ ذلػػؾ، كاسػػتفاد فػػي تمييػػز المسػػتعمؿ مػػف الميمػػؿ بثقافتػػو المغكيػػة الخصػػبة،  1كالميمػػؿ

                                                 
 

1
ٔٚشًم " يٕسف"ػُذ انًحذحٍٛ 2 أيا يفٕٓو انًًٓم فٛشًم يا ٚغًٗ تًظطهح انحذٚج " انًٕسفٛى"ػُذ انخهٛم يغ يفٕٓو  " انًغتؼًم"طاتك يفٕٓو ٚكاد ٚت   

 .غٛشِ
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البػػاىرة كمعرفتػػو بالتجمعػػات الصػػكتية المسػػمكح بيػػا كليػػر المسػػمكح بيػػا فػػي المغػػة العربيػػة كطريقػػة ل نتقػػاإ بػػيف 
 .تحكيمو لممادة المغكية المسجمة أشكاؿ المنطكؽ المساني العربي، كبذا حٌكـ القكانيف الصكتية إلى جانب 

كي لرك أف نقكؿ إف كثيرا مػف المغػات الطبيعيػة تتمػايز فػي مسػتكياتيا الفصػاحية ، كليػذا ىنػاؾ مػف يػرل  
إف العربيػػة فػػي مسػػتكياتيا، الفصػػيح المكتػػكب كالعػػامي " أف ي فػػرؽ بػػيف الماضػػي المغػػكم كالحػػديث المعاصػػر إذ 

تعماليا كفي األمصار المعٌربة التي استعممت فييا لغة طبيعيػة، مظػاىر المنطكؽ قد عرفت في مختمؼ مراحؿ اس
مف التطكر عديدة في أصكاتيا كصرفيا كديلتيا كتراكيبيا، لكف ذلػؾ التطػكر كػاف يحػدث فييػا مػف الػداخؿ حػدكثا 

مػف  التي كصػفيا عممػاإ المغػة فػي النصػؼ األكؿ) األصمية(طبيعيا لير خارج في جكىره عف النماذج الفصاحية 
كالعربيػة الحديثػة إذا بمسػتكيييا العػامي المنطػكؽ كالفصػيح المكتػكب ليسػت بخارجػة عػف ... القرف الثاني اليجرم 

 2" النمكذج المغكم العربي القديـ 
كػػػؿ الكػػػ ـ العربػػػي قديمػػػو كحديثػػػو ، دخيمػػػو كمعربػػػو، مسػػػتعممو " العػػػيف" لقػػػد راعػػػى الخميػػػؿ فػػػي معجمػػػو  

مادة المغكية بطريقة رياضية كلكنو أشار إلى ىذه األصناؼ كمٌيز بينيا بطريقػة كميجكره، ذلؾ ألنو بصدد جمع ال
صػػكتية، أم بطريقػػػة تجمػػع فكنيماتيػػػا كطريقػػة ترتيبيػػػا فػػي الكممػػػة، كببراعتػػو كفطنتػػػو الصػػكتية اسػػػتطاع أف يميػػػز 

ئيػا الصػكتي كقػد بطريقة فكنكلكجية بعض األنماط التي تستكرىيا العربية الفصيحة مثؿ تمػؾ التػي تتنػاؼ فػي التقا
 .فرؽ ليس فقط بيف المستعمؿ كالميمؿ مف المغة بؿ أيضا مف الكممات المنقرضة كحمت محميا كممات أخرل

إف الخميؿ راعى مستكيات مف خ ليا ينظر إلى الكممة مف حيث ككنيا قديمػة كحديثػة، ىجػرت أـ ي، لغػة أـ 
ريؽ ميزات كمستكيات صػكتية ػلفكنيمػات ، كذلؾ بطليجة، خاصة بقبيمة معينة أك دخيمة أك أدخمت عمييا بعض ا

) اسػـ، فعػؿ، صػفة، ظػرؼ، أداة(،إضافة إلى ككنيا صنؼ نحػكم )ديلة(كمعجمية ) الكـ(كالصرفية ) المكاإمة ( 
. 

فالخميؿ تجاكز بعممو ىذا مجػرد الكشػؼ عػف مجمػكع مفػردات المغػة، أك سػجميا المشػتمؿ عمػى المفػردات التػي 
ة ما، كذلؾ بطرحو لكثير مف قضايا المغة سكل في المني  أك المادة التي ما يزاؿ أصحاب تستعمميا جماعة لغكي
 3المسانيات يطرحكنيا 

 .كقبؿ أف نتطرؽ إلى المكضكع كجب أف نذكر بمني  الخميؿ في  تأليؼ العيف
 

 : فػؼ العيػؿ في تأليػػج الخميػػمني: أوال
يسػبؽ إليػو، فقػد ألػؼ النػاس ترتيبػا عمػى أسػاس تشػابو ترتيب المفردات عمى أسػاس صػكتي كىػك نظػاـ لػـ  -1

ك ذك العقػػػؿ الرياضػػػي لػػػـ يمجػػػأ ليػػػذا الترتيػػػب التقميػػػدم بػػػؿ رتػػػب الحػػػركؼ _، كلكنػػػو كه) ب،ت،ث( المجمكعػػػات 
السػػاكنة بحسػػب مخارجيػػا، بادئػػا بػػالحركؼ الحمقيػػة ثػػـ المسػػانية ثػػـ الشػػفكية ثػػـ اليكائيػػة، كجعػػؿ لكػػؿ حػػرؼ كتابػػا، 

                                                 
 على أساس رياضي وىو طرح من مثل ما ألفو ونظر إليو اخلليل يف دراستو للغة " اللسانيات الديكارتية"ألف تشومسكي مصنفو  2

 
 . 1/141نفسو  3
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كات عمػػى الصػػكرة المخرجيػػة ليػػا كسػػمى كػػؿ حػػرؼ كتابػػا،كافتتح معجمػػو بحػػرؼ العػػيف كسػػماه ككػػاف ترتيبػػو لألصػػ
كليرىا، كأطمؽ اسـ كتابو األكؿ، كىك كتػاب العػيف عمػى المعجػـ كمػو ... كتاب العيف، فكتاب الحاإ، فكتاب الياإ

 .ألنو ابتدأ بو
 :تيخضع تبكيب الكممات لنظاـ الكمية ، كسجؿ الكممات حسب التقسيـ األ -2
 
كقصػد بػو الخميػؿ مػا اجتمػع فيػو حرفػاف مػف الحػركؼ الصػحيحة كلػك مػع تكػرار أحػدىما فػي ( :  الثنائي -أ

قىٍد، قػػٌد، قٍدقد، كميا تعال  في مكضع كاحد، عمما بأف األكلى ثنائية، كقػد الثانيػة مضػعؼ : أم مكضع، فالكممات 
 ).ث ثي، كقدقد مضعؼ رباعي كما ىك مشاىد 

كأراد بالث ثي الصحيح ما اجتمع فيو ث ثة أحرؼ صحيحة عمى أف تكػكف مػف (الصحيح الث ثي  -1ب -ب
 ) .أصكؿ الكممة مثؿ ضرب

كيعنػي بػالث ثي المعتػؿ مػا اجتمػع فيػو حرفػاف صػحيحاف كحػرؼ عمػة كاحد،سػكاإ (الث ثي المعتػؿ  – 2ب    
 ).أك ناقصاكاف ىذا الحرؼ في مكقع الفاإ أك العيف أك ال ـ يعني مثاي أك أجكفا 

 )كيعني بالمفيؼ ما كاف بو حرؼ عمة سكاإ كاف مقركنا أك مفركقا : (المفيؼ -3ب   

 
 يػػالرباع -ج
كجعؿ ىذه األبنية األربعة كىي الثنػائي كالث ثػي كالربػاعي كالخماسػي أسػاس تقسػيـ الكتػب إلػى : الخماسي -د
 .أبكاب
ضبر، رضػب، بضػر، برض،تعػال  : كتقميباتياعال  الكممة بتقميباتيا في مكضع كاحد، فمث  ضرب  -3 

في مكاف كاحد تحت أبعد الحركؼ مخرجا، كىك ىنا صكت الضاد، كي يكرر ىذه الكممات عند الك ـ عمػى الػراإ 
 .أك الباإ، بؿ يكتفي بذكرىا عند الك ـ عمى الضاد

لػػػو أربعػػػة كعشػػػركف  كمػػػف مػػػا يجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو أف الثنػػػائي لػػػو صػػػكرتاف كالث ثػػػي لػػػو سػػػتة صػػػكر كالربػػػاعي
كالخماسػػي مئػػة كعشػػركف، مػػف طريػػؽ التكافيػػؽ كالتباديػػؿ الرياضػػييف، كىػػذه التقميبػػات تشػػتمؿ عمػػى كممػػات كصػػكر 

. مسػتعمؿ أك ميمػؿ فػي األبنيػة الثنائيػة كالث ثيػة: لير مستعممة، مما جعؿ الخميؿ لير بعضػيا مػف بعػض بقكلػو
 .ي ينص عمى الميمؿ ألنو كثير جداأما فيما عدل ذلؾ فيكتفي بإيراد المستعمؿ فقط، ك 

ف اختمفػػت فػػي الترتيػػب  كلمػػني  الخميػػؿ ىػػذا أىميػػة بالغػػة عنػػد مػػف يػػرل أف الكممػػات المشػػتركة فػػي الحػػركؼ كا 
تشترؾ في المعنى أك المصدر الذم تتفرع منو، كىذا أعظـ دليؿ عمى أف الخميؿ اىتـ  بالتفسير ايشتقاقي لممكاد 

شرح المادة كتقاليبيا كفركعيا مف طريؽ ايشتقاؽ العاـ،بؿ كػاف يػذكر فػي كػؿ أصػؿ التي يتناكليا، كلـ يقؼ عند 
 .ما تفرع عنو مف طريؽ ايشتقاؽ الكبير

كالخميؿ بيذا أسبؽ مف ابف فارس كابف جني إلى فيـ ايشتقاؽ الكبير، كىك ديلة الحػركؼ فػي كممػة مػف  
 .حدالكممات عمى اخت ؼ ترتيب ىذه الحركؼ عمى أصؿ معنكل كا
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ألػػـز الخميػػػؿ نفسػػػو فػػػي منيجػػػو بالترتيػػػب الػػػدقيؽ، كيمثػػؿ ىػػػذا أنػػػو إذا كػػػاف بصػػػدد األفعػػػاؿ ذكػػػر الماضػػػي  -4
ذا كانػػػت المصػػػادر تختمػػػؼ معانييػػػا بػػػاخت ؼ " جدعتػػػو أجدعػػػو جػػػدعا : " فالمضػػػارع، فالمصػػػدر، كػػػأف يقػػػكؿ ، كا 

 .صيغيا فإف ىناؾ فرؽ بينيا
ـ قكيػػة مػػف الشػػكاىد القرآنيػػة كالحػػديث النبػػكم الشػػريؼ كالشػػعر أقػػاـ الخميػػؿ شػػرح المػػكاد المغكيػػة عمػػى دعػػائ -5

 .كاألمثاؿ 
 .ىذا باختصار جدا منيجو في تأليؼ العيف 

 : الخميؿ ومشكمة اإلفصاحية: ثانيا
لقد كاف لدخكؿ لير العرب الحضارة العربيػة اإلسػ مية أف كػاف لنتيجػة معايشػتيـ لعامػة الشػعب   

يا الجػاحظ لغػة المكلػديف كالبمػدييف، كقػد أخػذت ىػذه المغػة تؤكػد كجكدىػا يكمػا كىػي مػا يسػميلغة العكاـ أف ظيرت 
، بعد أف انفصمت عف الفصحى، إلى أف أقر بعض العمماإ بػأف التعبيػر األدبػي فػي لغػة العػكاـ لػو سػماتو  بعد يـك

 .4التي ي ينبغي لمفصحى أف تغيره
مغػػة الفصػػحى بػػؿ إف المغػػة الفصػػحى لػػـ كلػػـ يقتصػػر األمػػر عمػػى ظيػػكر لغػػة العػػكاـ جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع ال 

 .5تسمـ مف تأثير العامية فييا سكاإ في اإلعراب أك األلفاظ أك التراكيب
نمػػا كمػػا ألمحنػػا سػػابقا، فطػػف إلػػى ذلػػؾ صػػكتيا نتيجػػة مخالطػػة األعػػراب  كلػػـ يعتمػػد الخميػػؿ عمػػى ركايػػة المغػػة كا 

مػف بػكادم الحجػاز كنجػد كتيامػة، فخػرج   :مػف أيػف عممػؾ ىػذا؟ فقػاؿ: سأؿ الكسائي الخميؿ بف أحمد( الفصحى،
 .6) الكسائي كأنفذ خمس عشرة قنينة مف الحبر في الكتابة عمى العرب سكل ما حفظو 

ىػػػػػذه العشػػػػػرة إذا ىػػػػػي التػػػػػي جعمتػػػػػو يميػػػػػز بػػػػػيف أصػػػػػناؼ الكمػػػػػـ العربػػػػػي مػػػػػف حيػػػػػث مسػػػػػتكياتو   
ذلػؾ أنػو لػـ يكػف بمعػزؿ فػي  الفصاحية،دكف أف يعتمد عمى ركاية المغة ، كاألخذ عػف أعػراب فصػحاإ، ضػؼ إلػى

نشػػاطو األدبػػي كالمغػػكم عػػف الحيػػاة العامػػة، بػػؿ إف بيئتػػو الثقافيػػة العامػػة كانػػت مػػف النشػػاط مثػػؿ مجػػالس الغنػػاإ 
كالطػػرب الػػذم يشػػترط فيػػو أف يكػػكف المغنػػي أك المغنيػػة عمػػى قػػدر كاؼ مػػف الثقافػػة العربيػػة،كمثؿ مجػػالس الخمفػػاإ 

 .لعمـ كالمعرفة التي كانت تجمع المتخصصيف في فركع ا
  كقد كانت نتيجة ىذا النشاط اليائػؿ فػي الجمػع كالدراسػة كالتحصػيؿ أف بػرزت المشػك ت المغكيػة

مثػػؿ مشػػكمة الفصػػاحة، إذ بعػػد أف استقصػػى الخميػػؿ جمػػع المغػػة، كجػػد أف بعػػض القبائػػؿ قػػد تشػػذ فػػي اسػػتخداـ 
ـ تسػاإؿ أم األلفػاظ أصػمح فػي ألفاظ في لرض معيف ي تستخدميا القبائؿ األخرل في الغرض نفسو كمػف ثػ

التعبير عف ىذا الغرض؟ كمف ثـ حرر لذلؾ ضابطا يعرؼ بو ما اكترث العرب مف ليره عمػى لػرار مػا قػاؿ 
الفصػػاحة فػػي المفػػرد، خمكصػػة مػػف تنػػافر الحػػركؼ، كمػػف الغرابػػة كمػػف مخالفػػة القيػػاس : فقػػالكا (بػػو العممػػاإ 
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ف الكراىػػة فػػي السػػمع بػػأف يمػػ  الكممػػة كينبػػك عػػف ، كزاد بعضػػيـ فػػي شػػركط الفصػػاحة خمكصػػة مػػ 7)المغػػكم
 .8... سماعيا 
  كلقد ميز بيف مػا ىػك مػف كػ ـ العػرب مػف ناحيػة، كمػا ركم عػنيـ كلػيس مػف ك ميػـ مػف ناحيػة

أخػػرل، فقػػد كػػاف نتيجػػة تقػػادـ العيػػد بػػالعرب، كاخػػت ؼ بعػػض اآلراإ الػػذيف أخػػذت عػػنيـ األخبػػار ثػػـ نتيجػػة 
المغػة كبخاصػة إذا احػتكـ إلػييـ فػي مجػالس الخمفػاإ فػي مكضػكع مػا ، ثػـ نتيجػة المنافسة الشديدة بػيف عممػاإ 

الصراع الشديد بيف البصرييف كالككفييف أف ظيرت في المغة ألفاظ لريبة لػـ يعػرؼ ليػا مصػدر، كمػف ثػـ فقػد 
مػا " عكؼ الخميؿ عمػى تخمػيص المغػة مػف ىػذه األلفػاظ إذ نقػؿ السػيكطي عنػو فػي المزىػر بػاب تحػت عنػكاف 

 " أكاذيب العرب "تحت عنكاف " الكامؿ"، كما كتبو المبرد في كتابو " م مف المغة كلـ يصح كلـ يثبترك 

  أشػػار الخميػػؿ فػػي كتابػػو العػػيف إلػػى األلفػػاظ العربيػػة القديمػػة كاإلسػػ مية كالمكلػػدة التػػي أتػػت نتيجػػة
 .تكسع الدكلة اإلس مية كبذلؾ ازدادت ثركة المغة العربية

 

 :خيؿ في معجـ العيفالمعرب والد: ثالثا
لما انتيى زمف البحث الميداني كلمب عمى العمماإ النزعة إلى التصنيؼ كالتنظيـ، أخذ كؿ عالـ   

يجمع مادتو في المكضكع الذم يكد التصنيؼ فيو، كأف يككف مكضكع األنكاإ أك الخيؿ أك النكادر إلى ليػر ذلػؾ 
تبيـ،صبت فيما بعد في التأليؼ المعجمي حقا إف الخميؿ ابػف ، ىذه المادة اليائمة التي يجمعيا عمماإ المغة في ك

أحمد كاف قد ألؼ كتابػو العػيف فػي زمػف مبكػر قبػؿ أف يظيػر معظػـ ىػذه األعمػاؿ المغكيػة لكػف تػأليؼ الخميػؿ بػف 
 أحمد لكتابو يعد طفرة سابقة ألكانيا، كلـ يأخذ المعجـ  في الحقيقة شك  مكتم  إي بعد أف تمػت تمػؾ المحػاكيت
المفردة يستقصاإ المفردات المغكيػة كمعانييػا فػي كثيػر مػف المكضػكعات، كنحػاكؿ اآلف أف نتحػدث عػف مكضػكع 

 .المعرب كالدخيؿ في معجـ العيف
لقد أقر عمماإ المغة لبعض القبائؿ بالفصاحة كأنكركىا عمى بعضيا اآلخر كمف ثـ فقػد كػانكا إذا   

أمػا أأللفػاظ الدخيمػة التػي دخمػت فػي . قػالكا ىػذه لغػة، أك ىػذه ليجػة سئمكا عف شيإ مف كػ ـ ىػذه القبائػؿ األخيػرة
األسػماإ األعجميػة : " المغة العربية فقد سمكىا المعرب كالدخيؿ، كليذا يشير نص ابػف حيػاف فػي ايرتشػاؼ بقكلػو

حكػـ أبنيػة  عمى ث ثة أقساـ، قسـ ليرتو العرب كألحقتو بك ميػا، فحكػـ أبنيتػو فػي اعتبػار األصػمي كالزائػد كالػكزف
كقسػػـ ليرتػػو كلػػـ تمحقػػو بأبنيػػة ك ميػػا، فػػ  يعتبػػر فيػػو مػػا يعتبػػر فػػي القسػػـ األكؿ الػػذم قبمػػو نحػػك آجػػر ، . ليػػره

كسفسػػير ، كقسػػـ تركػػكه ليػػر مغيػػر، فمػػا لػػـ يمحقػػكه بأبنيػػة ك ميػػـ لػػـ يعػػد منيػػا ، كمػػا ألحقػػكه بيػػا عػػد منيػػا، مثػػاؿ 
 .9" ثاني خٌرامي ، الحؽ يسٌمـ، ككركـ الحؽ بقمقـ خراساف ، ما يثبت بو فعايف ، كمثاؿ ال: األكؿ
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حتػػى إذا كػػاف القػػرف السػػادس اليجػػرم ألػػؼ الجػػكاليقي فػػي ىػػذا المكضػػكع كتابػػا كػػام  ىػػك كتػػاب   
، كقد تأثر الجكاليقي في كتابو ىذا بفكرة الخميؿ بػف أحمػد فػي التمييػز بػيف األلفػاظ " المعرب مف الك ـ األعجمي"

خيمػػػة عمػػػى أسػػػاس جػػػرس األلفػػػاظ، أك المكاإمػػػة الصػػػكتية لممفػػػردة المعجميػػػة فاأللفػػػاظ التػػػي الفصػػػيحة كاأللفػػػاظ الد
تجتمع فييا الجيـ كالقػاؼ أك الصػاد كالجػيـ، أك النػكف كالػراإ تاليػة ليػا، أك الػداؿ كالػراإ تاليػة ليػا، أك البػاإ كالسػيف 

 . 10األلفاظ الدخيمة  كالتاإ، كاأللفاظ الرباعية كالخماسية الخالية مف حركؼ الذيقة تككف مف
كمػػػف ىنػػػا يتبػػػيف لنػػػا كيػػػؼ مضػػػى الخميػػػؿ مػػػف طريػػػؽ المكاإمػػػة الصػػػكتية أف يفػػػرؽ بػػػيف الفصػػػيح   

كمستكياتو في المغة العربية، كسنبيف كيؼ أف الػتأليؼ الصكتي اتخذ منو الخميؿ قاعدة لسانية لمتطبيؽ عمى كافػة 
 :المغة لمتمييز بيف أصناؼ المنطكؽ المساني

 :ؿ الفونولوجي والمواءمة الصوتية واالنتقاء القياسي لمغةالشك: رابعا
قػػػد حػػػدد الخميػػػؿ مػػػف طريػػػؽ الشػػػكؿ الفكنكلػػػكجي نمطيػػػة التػػػأليؼ الصػػػكتي فػػػي الكحػػػدة المعجميػػػة   

كقػد أعطػى . العربية، رلبة منو في التمييز بيف ما ىك عربي خالص مف كػ ـ العػرب كمػا ىػك محػدث مبتػدع فيػو
كعػددىا " حػركؼ الذيقػة"ة كرأل أنيا مف خصائص التأليؼ الصكتي في العربيػة، كىػي أصكاتا بعينيا قيمة تمييزي

كىػي ث ثػة أيضػا كىػي الفػاإ كالبػاإ كالمػيـ، فػإف ىػذه الحػركؼ "كالحركؼ الشػفكية"الراإ كايـ كالنكف ، : ث ثة كىي
 .11) ـ كلما ذلقت كمذؿ بيا المساف كسيمت عميو في المنطؽ كثرت في أبنية ال( ة ػالست

عمى أف الخميؿ قد خص بالنظر مف أصناؼ األبنية صنفيف ىما الرباعي كالخماسػي ألف ىػذيف البنػائيف فيمػا 
 -يبدك أكثر عرضة لمكضع كايخت ؼ ألنيما أقؿ جريانا عمى األلسنة كأقؿ كركدا في الشكاىد المغكية مف الثنائي

عػػرب إذا حسػػب النظريػػة الخميميػػة ربػػاعي أك فمػػيس فػػي كػػ ـ ال. كيشػػتمؿ عنػػده عمػػى الث ثػػي المضػػاعؼ كالث ثػػي
فػػإف كردت عميػػؾ كممػػة رباعيػػة أك : " خماسػػي إي كفيػػو مػػف الحػػركؼ السػػتة التػػي ذكػػر فييػػا حرفػػا كاحػػدا أك أكثػػر

خماسػػية معػػراة مػػف حػػركؼ الػػذلؽ أك الشػػفكية، كي يكػػكف فػػي تمػػؾ الكممػػة صػػكتما محػػدثا مبتػػدعا لػػيس مػػف كػػ ـ 
مف ك ـ العربػي كممػة كاحػدة رباعيػة أك خماسػية إي كفييػا مػف حػركؼ الػذلؽ  العرب، ألنؾ لست كاحدا مف يسمع

 .12"كالشفكية حرؼ كاحد أك اثناف أك أكثر 
مػػا قػػد يػػرد معػػرل مػػف حػػركؼ الذيقػػة كالحػػركؼ  -ةػػػػتكلػػـ يػػذكر الخماسي –ة ػػػػػعمػػى أف مػػف الصػػيج الرباعي 

د كجد الخميؿ في ىذه الصػيج حركفػا أخػرل ذات ، كق 13) العسجد ك القداحس ك الدعشكقة (الشفكية كمف أمثمتيا 
العيف كالقػاؼ ي تػدخ ف :" ، كالسيف كالداؿ فإف"حرفي ط قة"قيمة صكتية تمييزية ىي العيف كالقاؼ، كقد سماىا 

، كالسيف كالداؿ ترداف بعدىما في ايستحساف لمينيما 14في بناإ اإل حسنتاه ألنيا أطمؽ الحرؼ ك أضخميا جرسا 
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ميمػػػا جػػػاإ مػػػف بنػػػاإ اسػػػـ ربػػػاعي منبسػػػط معػػػرل مػػػف الحػػػركؼ الػػػذلؽ " قػػػد اسػػػتخمص مػػػف ذلػػػؾ أنػػػو كخفتيمػػػا ، ك 
 .15كالشفكية، فإنو ي يعرل مف أحد حرفي الط قة أك ك ىما كمف السيف كالداؿ أك أحدىما 

" فقػد قػاؿ لنيػا  -إي أف قمة المفردات التي تككف لمعيف كالقاؼ كالسػيف كالػداؿ فييػا قيمػة تمييزيػة  
تجعػػؿ منيػػا مػػف حيػػث التػػكاتر أقػػؿ أىميػػة مػػف الحػػركؼ الػػذلؽ ك الشػػفكية، فػػإف ىػػذه الحػػركؼ  -16كػػف شػػكاذ عشػػر

الستة ىي الميزة األساسية ألبنية العربية كالخماسية مف لير العربية فإنيا ممثمة لسيمات مميزة في األبنية العربية 
ي تخمػػك مفػػردة عربيػػة صػػرؼ :" دة التاليػػةالصػػرؼ الرباعيػػة كالخماسػػية خاصػػة، كيسػػتخمص مػػف ىػػذه الميػػزة بالقاعػػ
 " .رباعية أك خماسية مف حرؼ كاحد أك أكثر مف الحركؼ الذلؽ أـ الشفكية

زيادة عمى ما كرد في المكاإمػة الصػكتية لمتػأليؼ الصػكتي لمكحػدة المعجميػة، كطريقػة انتقػاإ الخميػؿ لمفصػيح، 
عنعنػة تمػيـ، ككشكشػة ربيعػة، كقطعػة : لغػات ىػي فإنو قد عنى عناية بالغة بمغات العػرب، كقػد سػمى منيػا ثػ ث

 17.طي، كما أشار إلى لغت ىذيؿ كتميـ كاليمف، بؿ أكرد كثيرا مف لغات المعاصريف لو في العراؽ
 :الخاتػػػمػة 

لقػػػد حاكلنػػػا فػػػي الفتػػػات السػػػابقة إلقػػػاإ النظػػػر عمػػػى تمػػػؾ النظػػػرة البارعػػػة لكيفيػػػة التػػػأليؼ الصػػػكتي   
ائمة صكاتميا لبعضيا الػبعض كالتػي ألفػت إلييػا الخميػؿ فػي معجمػو العػيف بحيػث عػرؼ لممفردة العربية ككيفية مك 

أف لممفػردة العربيػة الفصػيحة شػكؿ صػكتيمات فيػو مػف السػػماة مػا يجعػؿ المفػردة تختمػؼ عػف ليرىػا مػف المفػػردات 
 .صكتيا 
يػتـ بيػذه الميػزة كقد رأينا تفطف الخميؿ إلى أىميػة الػػتأليؼ الصػكتي فػي المفػردة المغكيػة لكنػو لػـ ي  

باعتبارىا خصػائص تمييزيػة لممفػردات داخػؿ النظػاـ المغػكم العربػي، بقػدر مػا اىػتـ بيػا باعتبارىػا خصػائص تميػز 
بيف مػا ىػك مػف كػ ـ العػرب كمػا ىػك مبتػدع مختمػؼ فيػو، لػيس مػف ك ميػـ، كمػف ثػـ تفطػف إلػى صػمة األصػكات 

 .تمد خصائصيا الذاتيةبالمعجـ مف خ ؿ المككنات األساسية لممفردات، كمنو تس
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 التحديػػدات المصطمحاتيػػة في تراثنا
  

 .األستاذ بكشاقكر عمي       

 جػامعة حسيبة بػف بكعمي الشمؼ
 : الػػمقدمػػة
لقد أكلى عمماؤنا أىمية كبيرة لمكضكع المصطمحات فػي إطػار اىتمػاميـ بالمغػة حتػى يسػتكعب الػدارس       
ديلة أك المفيكـ الذم يكحي بو المصطمح كقدمكا في ىذا ايتجاه دراسات كبحكثا كاف ليػا األثػر الكبيػر كالقارئ ال

 .  في بياف الترابط بيف المصطمح كالمفيكـ
ذا كاف بعض العرب يرل أف المسانيات العامة ليا فكائد كثيرة عمى البحث المغكم مف جانػب المنيجيػة كمػف  كا 

طمحات الجديػػدة، فيػػذا ي يعنػػي أبػػدا أف المصػػطمحات كانػػت مغيبػػة فػػي تراثنػػا بػػؿ إف جانػػب إثرائػػو بمفػػاىيـ المصػػ
 .ايىتماـ بالمصطمحات كاف الشغؿ الشالؿ أللمب المصنفيف كالمشتغميف في حقؿ المغة

إف المصػػػطمح عبػػػارة عػػػف كممػػػة أك مجمكعػػػة مػػػف الكممػػػات تتجػػػاكز ديلتيػػػا المفظيػػػة كالمعجميػػػة إلػػػى تػػػأطير 
يتيا فػػي إطػػار معػػيف تقػػكل عمػػى تشػػخيص كضػػبط المفػػاىيـ التػػي تنتجيػػا ممارسػػة مػػا فػػي تصػػكرات فكريػػة كتسػػم

لحظػػات معينػػة، كالمصػػطمح بيػػذا المعنػػى ىػػك الػػذم يسػػتطيع اإلمسػػاؾ بالعناصػػر المكحػػدة لممفيػػـك كالػػتمكف مػػف 
 ) 18(... انتظاميا في قالب لفظي

سػػـ حػػدكد المصػػطمحات كممػػا قػػابميـ كانط قػػا مػػف ىػػذا التحديػػد لممصػػطمح فقػػد حػػرص عمماؤنػػا عمػػى ر         
معتقديف أنو كمما أدرؾ القارئ الترابط المكجكد بيف المصطمح كالمفيكـ كاف الكلكج سي  إلى ذلؾ العمـ المنضػكم 

 .تحت المصطمح فقد أدرككا أف فيـ المصطمحات ىـ فيـ البحكث كالمكضكعات فيي بمثابة المفاتيح لمعمكـ

                                                 
 .61مدخؿ إلى عمـ المصطمح، أحمد أبو حسف، ص  - 18
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أف أبدأ مف القرف الخامس اليجرم كبالتحديد مع األمير محمػد بػف عبػد اهلل كلقد فضمت في ىذا البحث       
 .ىػ 466بف محمد بف سعيد بف سناف الخفاجي الحمبي المتكفى سنة 

 : فقد قاؿ حينما عقد فص  في الحركؼ
، كسػميت ...الحرؼ في ك ـ العرب يراد بو حد الشػيإ كحدتػو كمػف ذلػؾ حػرؼ السػيف إنمػا ىػك حػده كناحيتػو

إنمػػػا سػػػميت بػػػذلؾ ألنيػػػا جيػػػات لمكػػػ ـ كنػػػكاح، : ركؼ حركفػػػا ألف الحػػػركؼ حػػػد منقطػػػع الصػػػكت، كقػػػد قيػػػؿالحػػػ
 منو سمي مكسب الرجؿ حرفة، ... كحركؼ الشيإ كجياتو

 : الىػػؿ كاينحراؼ، قاؿ اهلل تعػػألنو الجية التي انحرؼ إلييػا، كالتحريػػؼ في الك ـ المي
 )19)   (يحرفكف الكمـ عف مكاضعو (  

أمػا تسػمية أىػؿ العربيػة أدكات : ثـ تعرض ابف سناف الخفاجي إلػى مصػطمح الحػرؼ عنػد أىػؿ العربيػة إذ قػاؿ
مف، كقد، حركفا فإنيـ زعمكا أنيـ سمكىا بذلؾ ألنيا تأتي في أكؿ الك ـ كآخره فصارت كالحركؼ : المعاني نحك

اإ كاألفعػػػاؿ، كىػػػي عنػػػدنا كػػػ ـ، ألنيػػػا إنمػػػا سػػػميت حركفػػػا ينحرافيػػػا عػػػف األسػػػم: كالحػػػدكد لػػػو، كقػػػد قػػػاؿ بعضػػػيـ
 ) 20(منتظمة مف حرفيف فصاعدا  

 . كىذا خ ؼ لما يراه الجميكر ألف الك ـ عندىـ ينتظـ مف كممتيف فصاعدا
كأمػػا قػػكليـ لمحػػركؼ التػػي فػػي لغػػة العػػرب حػػركؼ المعجػػـ فمػػيس بصػػفة : كيكاصػػؿ ابػػف سػػناف الخفػػاجي قكلػػو
إضػػافة المكصػػكؼ إلػػى : امتنػػاع كصػػؼ النكػػرة بالمعرفػػة، كالثػػاني: اأحػػدىم: لمحػػركؼ ألف ذلػػؾ يفسػػد مػػف كجيػػيف

 ) 21.  (صفتو كالصفة عند النحكييف ىي المكصكؼ في المعنى كمحاؿ أف يضاؼ الشيإ إلى نفسو
كلرضػػنا مػػف ىػػذا أف نبػػيف مػػدل حػػرص عممػػاإ المغػػة العربيػػة عمػػى تحديػػد المصػػطمحات منػػذ العصػػكر األكلػػى 

 . لفت انتباه القارئ إلى المكضكع مف خ ؿ فيـ المصطمحاليجرية لما ليا مف أىمية في 
كلقد اخترت ىذا المكضػكع انط قػا مػف انشػغالي بػالتراث منػذ دراسػتي فػي الماجسػتير، إذ كجػدت لػدل القػدماإ 
اىتماما كبيرا بالتحديػدات فػ  يمػركف عمػى كممػة تحتػاج إلػى التكضػيح إي كقفػكا عنػدىا ككضػحكىا بحيػث ي يبقػى 

في أف الكممات أصبحت محددة كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة إي أنني اخترت بعػض المخطكطػات لتكػكف مجاؿ لمشؾ 
 .نماذج لمتحديدات المصطمحاتية

 :المخطوط األوؿ
 .كىك مخطكط في العركض  لعمي بف عبد الرحماف الجزائرم« لقمة المبتدل » 

كد بو البحكر إي بعد أف كقػؼ عنػد مصػطمح ، كلـ يتناكؿ الميزاف المقص« ديكاف الشعر» : بدأه مؤلفو بعنكاف
 : فعرفو لغة كاصط حا، فقاؿ  "الشعر "

                                                 
 .14سر الفصاحة ابف سناف الخفاجي ص  - 19

 .14سر الفصاحة، ابف سناف الخفاجي، ص - 20

 .فسياالمصدر نفسو والصفحة ن - 21



 38 

أم تفطنت لو كعممتػو، كخػص الشػعر بجػنس المػكزكف مػف  "شعرت بكذا  ": ىك العمـ كالفيـ يقاؿ: الشعر لغة
 .الك ـ
 )22( ىك النظـ مف ك ـ العرب أك ما كافقو كزنا  : كفي ايصط ح 

 : فقاؿ  "النظـ  ": يعتقد أنو يحتاج إلى تحديد كىكثـ يعكد ليحدد لفظا 
مكزكف قصد كزنو فارتبط  ـ، كفي ايصط ح ىك ك ) 23(العقد بكسر العيف كمنو نظمت العقد  : النظـ لغة
 .  لمعنى كقافية 

كىذا منيجو في كؿ المصنؼ ككػاف حػرص المؤلػؼ شػديدا عمػى تحديػد المصػطمحات حتػى : النظـ اصط حا
 .لألسباب كاألكتاد يصنع ليا صكرة أم شك  معينا ليككف محددا أكثر لدل الدارس عندما يتعرض

كىػذه  "قد كزنو فؿ": السبب أكلو حرؼ محرؾ دائما فإذا ضممت إليو حرفا ساكنا سمي سببا خفيفا نحك: يقكؿ
 .كيرسـ صكرتو) 24.  (صكرتو

المصػػطمحات فكػػانكا يحرصػػكف أشػػد  كممػػا يمفػػت اينتبػػاه فػػي ىػػذا المخطػػكط أنػػو نمػػكذج لمكقػػؼ عممائنػػا مػػف
 .الحرص عمى أف تككف  كاضحة محددة

 .كالمصطمحات ي تزاؿ تشكؿ إلى يكمنا ىذا مشك  كبيرا بالنسبة لمطمبة الدارسيف كالباحثيف المبتدئيف
كىػك مخطػكط فػي النحػك ألحمػد ابػف محمػد المكنػى بػابف شػعيب : حقائؽ عمى اآلجركميػة :المخطكط الثاني

اعمـ أف الك ـ لغكم : ، يقكؿ)الك ـ ىك المفظ المركب المفيد بالكضع ( ركمية فاؿ في باب الك ـ شرح فيو اآلج
 . كاصط حي

، أمػا فػي ايصػط ح الكػ ـ ىػك المفػظ، كحقيقػة المفػظ عبػارة عػف ...أما المغكم فيطمؽ كيراد بو حديث الػنفس 
 ) 25.  (الصكت المنقطع

 )  26...(ر الفعؿ المعربخصط حا ذىاب حركة أك حرؼ مف آالجـز لغة القطع، كا: كيقكؿ في الجـز
كما نستنتجو  مف خ ؿ تعاممنا مع المخطكطات أف اىتماـ عممائنا بالتحديدات كػاف شػغميـ الشػالؿ كاألمثمػة 

 "ك  "األلفيػة  "في ىذا البػاب كثيػرة فػي تراثنػا، كأخػص بيػذا ىنػا المصػنفيف الجزائػرييف كالشػراح الػذيف اىتمػكا بشػرح
 . "النظـ  "ك   "جركمية اآل

كلـ يكتؼ ابف شعيب حينما تعرض لمصطمح المنػادل، لػـ يكتػؼ بػالتعريؼ المغػكم بػؿ تعػدل ذلػؾ إلػى       
 .) 27(قاؿ الصباغ : ح يقكؿػاي لمشؾ في أف القارئ قد فيـ المصطمػػرؾ مجػػالتعريؼ ايصط حي حتى ي يت

                                                 
 .11لقمة المبتدي، ص - 22

 .المصدر نفسو، والصفحة نفسيا - 23

 .13لقمة المبتدي، ص - 24

 .16حقائؽ عمى اآلجرومية، ص - 25

 .58المصدر نفسو، ص - 26
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 ) 28.  (مف ف ف، أم أرفع صكتا منو ف ف أندا: رفع الصكت يقاؿ:  النداإ في المغة
يػػا زيػػد، : دعػػاإ المخاطػػب بيػػاإ أك ليرىػػا مػػف حػػركؼ النػػداإ لفظػػا أك تقػػديرا، فمثػػاؿ المفظػػي: كفػػي اإلصػػط ح

 )  )29)  .... (30 يكسؼ أعرض عف ىذا : كالتقديرم
المعنػى  فن حظ مف خ ؿ ىذا أف ابف شعيب لـ يكتؼ بػالتعريؼ المغػكم كايصػط حي فحسػب بػؿ أكػد عمػى

 . في ذىف القارئ بإثبات أمثمة كشكاىد
 :كيقكؿ صاحب لقمة المبتدئ  في مصطمح المعاقبة كالمراقبة كالمكانفة ما يأتي

 . اختمؼ العركضيكف في المعاقبة كالمراقبة ىؿ ىما مف الزحاؼ ؟
نيما فسػقط سػاكنو كالمعاقبة ىك أف يتكلى سبباف في جزإ أك جزئيف فيما يتعاقباف فإذا زكحؼ السبب األكؿ م

سـ الثاني كثبت ساكنو كعكسو كي يسقطاف، كيجكز أف يسمما معا في جػزإ كمفػاعيمف أك جػزئييف كفػاعمتف فػاعمف   
)31(  

 : كما تعرض لمصطمح المراقبة إذ قاؿ
حقيقتيا أف يتقابؿ سبباف في جزإ كاحد فيسقط سػاكف أحػدىما كيثبػت ل خػر كي يسػقطاف معػا كي يثبتػاف معػا، 

أنػػو يمتنػػع اإلثبػػات فييمػػا معػػا كالحػػذؼ فييمػػا معػػا كمحميػػا يجػػر المضػػارع باتفػػاؽ فػػي سػػببي مفػػاعيمف أعنػػي  أعنػػي
 ) 32(الياإ كالنكف  

 ع ػػالسري:ىك جكاز س مة السببيف المجتمعيف كمزاحفتيما أك أحدىما كمحميا: أما عف المكافئة فقاؿ
 .ك المنسح ك البسيط ك الرجز
المجمكع الكتد كفي السريع كالمنسرح مفعكيت، ففي ىػذه األشػطار يجػكز إسػقاط  ففي البسيط كالرجز مستفعمف

ثبات اآلخر   سقاط أحدىما كا  ثباتيما معا كا   ) 33(ساكني السببيف معا كا 
 .مخطكط في النحكلنكر الديف عبد القادر   "إعراب الجمؿ:  المخطكط الثالث

طمحاتية كىػػذا مػػا نجػػده فػػي مصػػنفو المػػذككر قػػاؿ فػػي فقػػد اىػػتـ نػػكر الػػديف عبػػد القػػادر كثيػػرا بالتحديػػدات المصػػ
إف قاـ : ، فيذا  مثاؿ لممفيد، كلغير المفيد نحك "قاـ زيد  ": كالجممة كؿ مركب إسنادم أفاد أـ لـ يفد نحك:الجممة
 ) 34.  (زيد

                                                                                                                                                                  
صر سيدي ىو محمد بف أحمد بف عمي الصباغ الجزائري مف معسكر، كاف قاضيا بقمعة ىوارة التي تدعى اليـو قمعة بني راشد، وقد عا: الصباغ - 27

بستاف األزىار في مناصب زمـز األحرار ومعدف األنوار سيدي احمد بف يوسؼ الراشدي النسب : أحمد بف يوسؼ وعرفو شخصيا، وألؼ لو بعد وفاتو كتاب
 .  73والدار، يراجع مميانة وولييا سيدي أحمد بف يوسؼ، ص

 .81اقور عمي، جامعة وىراف، مخطوط حقائؽ عمى اآلجرومية، لوحة بوش.، رسالة ماجستير168حقائؽ عمى اآلجرومية لمحمد بف أحمد، ص - 28

 .29سورة يوسؼ، اآلية - 29

 . حقائؽ عمى اآلجرومية، رسالة ماجستير - 30

 .31لقمة المبتدي، ص - 31

 .31المصدر نفسو، ص - 32

 .32المصدر نفسو، ص - 33

 .16إعراب الجمؿ، نور الديف عبد القادر، ص - 34
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د  فيػو لعبػد القػادر المجػاكم نجػ "شرح ال مية المجرادية في الك ـ عمى الجمؿ النحكيػة  ": المخطكط الرابع
 : اىتماما كبيرا بالمصطمحات فقد كرد فيو اآلتي

الفصؿ في المغة الحػاجز بػيف الشػيئيف،  كفػي اإلصػط ح اسػـ لطائفػة مػف المسػائؿ مشػتركة مػع مػا قبميػا فػي 
 ) 35(الحكـ فإف كانت لير مشتركة فيعبركف عنيا بالباب    

نحك مخطكط في النحك كلـ يتكقػؼ ىػذا ايىتمػاـ كىذا ايىتماـ بالمصطمحات نجده كثيرا في تراثنا كمما كلينا 
 . بؿ استمر حتى عند عممائنا في العصر الحديث

التراكيػب  ": فػي كتابػو) ـ 1969ت ( الطيػب الميػاجي : كنجد ىذا ايىتماـ بتحديػد المصػطمحات عنػد الشػيخ
 .  "النحكية 

 : فقد كرد ما يأتي
 ) 36(تضمف تعريؼ اإلعراب    فاإلعراب ركح التراكيب النحكية كلذا أفردكه بباب 
 :ثـ أفرد ليذا المصطمح عنصرا بكاممو تحت عنكاف

 )37(تعريؼ اإلعراب لغة كاصط حا   
 : كقد أكرد تحت ىذا العنصر ما يأتي

 تغيير ظاىر أك مقدر محمو آخر : لو معاف منيا ىنا البياف، كمعناه اصط حا: اإلعراب لغة
 ) 38( ى أنكاع أربعة تسمى أقساـ اإلعراب   كممة، كيتنكع بسبب تعاقب العكامؿ إل

مػػف خػػ ؿ تعاممنػػا مػػع المخطكطػػات أف اىتمػػاـ عممائنػػا بالتحديػػدات لممصػػطمحات كػػاف شػػغميـ  هكمػػا اسػػتنتجنا
الشالؿ كاألمثمة في ىذا الباب كثيرة في تراثنا كأعني بيذا ىنا المصنفيف الجزائرييف كالشػراح الػذيف شػرحكا األلفيػة 

 .كاآلجركمية
 :ائيات تحديد المصطمحات في بعض المخطكطاتإحص

 .حقائؽ عمى اآلجركمية لمحمد ابف أحمد المكنى بابف شعيب
 45/  20: أم. لقد حدد المصنؼ عشريف مصطمحا مف بيف خمس كأربعيف مسألة 

 .اآلجركمية عف طريؽ السؤاؿ كالجكاب لنكر الديف عبد القادر
 . 15/25: أم. ع كعشريف مسألةلقد حدد المصنؼ خمسة عشر مصطمحا مف بيف سب

 . إعراب الجمؿ لنكر الديف عبد القادر
 . 15/23: لقد حدد المصنؼ نكر الديف عبد القار خمسة عشر مصطمحا مف بيف ث ث كعريف مسألة أم

 . لقمة المبتدم  لعمي ابف عبد الرحمف الجزائرم
 . 18/45: مأ. لقد حدد المصنؼ ثمانية عشر مصطمحا مف بيف خمس كأربعيف مسألة

                                                 
 . 17ادية، صشرح البلمية المجر  - 35

 .11التراكيب النحوية ص - 36

 المصدر نفسو والصفحة نفسيا - 37

 .المصدر نفسو، والصفحة نفسيا - 38
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ىػذه اإلحصػائيات تعطينػػا فكػرة كاضػػحة عػف مػػدل اىتمػاـ عممائنػػا بالتحديػدات لممصػػطمحات كأف ىػذه المسػػألة 
كانػػػػت الشػػػػغؿ الشػػػػالؿ لمشػػػػايخنا المغػػػػكييف كالنحػػػػكييف ألنيػػػػـ أدركػػػػكا أف فيػػػػـ المصػػػػطمحات يسػػػػيؿ عمػػػػييـ فيػػػػـ 

 .المكضكعات كالمدلكيت
 

 
 
 
 
 
 
 

 معاجم اللفظـيّت القديمتال معايير وضع المادة المعجميت في
 رشيد سيمي : األستاذ                                                   

 المركز الجامعي العربي التبسي                                                                 
  

 : الممخص 
المعجمٌيػػػة فػػػي المعػػػاجـ المفظٌيػػػة القديمػػػة ، يتنػػػاكؿ ىػػػذا المقػػػاؿ بالكصػػػؼ كالتحميػػػؿ معػػػايير كضػػػع المػػػادة    

 : بمراحميا المختمفة ، كاقتضت طبيعة ىذه البحث أف تككف عمى النحك التالي 
كتحػػدثت فيػػو عػػف الكممػػة بكصػػفيا المػػادة األساسػػٌية فػػي المعجػػـ فأشػػرت إلػػى مفيكميػػا لػػدل القػػدماإ : التمييػػد 

 . كالمحدثيف كمكقؼ المعجمييف مف ذلؾ المفيكـ
 : األوؿ المبحث 

ـٌ أىػـ              كتحدثت فيو بإيجاز عػف جمػع المػادة المعجمٌيػة فبٌينػت الػدكافع إلػى جمػع المػادة المغكٌيػة ثػ
 .الطرؽ التي سمكيا المعجميكف في جمع مادتيـ ، كمصادر تمؾ المادة التي جمعكىا

 :المبحث الثانّي 
ل المعجميػيف القػدماإ ، سػكاإ كػاف ذلػؾ ترتيبػان كتحدثت فيو عف ترتيػب المػادة المعجمٌيػة لػد                

خارجيػان لممػػداخؿ أـ ترتيبػان داخميػػان ، ككػػاف يبػد أف أعػػرض ألىػـ المػػدارس المعجمٌيػػة التػي ظيػػرت كثمػرة مػػف ثمػػار 
 . تمؾ الجيكد التي بمج فييا التنافس أشٌده عند المعجمييف القدماإ
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 :المبحث الثالث 
جمٌيػػة فأشػػرت إلػػى جيػػكد المعجميػػيف القػػدماإ فػػي ىػػذا الجانػػب كتحػػدثت فيػػو عػػف تحميػػؿ المػػادة المع 

سػػكاإ كػػاف ذلػػؾ مػػف ناحيػػة المفػػظ أـ مػػف ناحيػػة المعنػػى ، كتطرقػػت فيػػو إلػػى أىػػـ الكسػػائؿ التػػي سػػمكيا 
 . المعجميكف القدماإ في تحميؿ المعنى مكضحان بعض المآخذ التي تتعمؽ بيذا الجانب

 
 .تي تكصمت إلييا كلخصت فييا أىـ الم حظات ال :الخاتمة  
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 :التمييد
المغػػػة خاصػػػية إنسػػػانية ينفػػػرد بيػػػا اإلنسػػػاف عػػػف ليػػػره مػػػف الكائنػػػات كىػػػي فػػػي أبسػػػط كأكجػػػز تعريفاتيػػػا      

 . )1())أصكات يعبر بيا كٌؿ قكـ عف ألراضيـ:((
كتاب يضـ بيف (( كتعٌد الكممة ىي المادة األساسية في المعجـ المغػػكٌم كمف ىنا عيرِّؼ المعجـ المغكٌم بأٌنو    

دفتيو أكبرعدد مف مفردات المغة مقركنة بشرحيا ، كتفسير معانييا ،عمى أف تككف المكاد مرتبة ترتيبان خاصان ، إمػا 
عمػػى حػػركؼ اليجػػاإ أك المكضػػكع ، كالمعجػػـ الكامػػؿ ىػػك الػػذم يضػػـ كػػؿ كممػػة فػػي المغػػة مصػػحكبة بشػػرح معناىػػا 

 . )2())تعماليا كاشتقاقيا كطريقة نطقيا كشكاىد تبٌيف مكاضع اس
لذا كاف تدكيف المعجـ ضركرة لغكٌية لكؿ مجتمع متقدـ ، ليتمكف أفراده مف معرفػة الكثيػر مػف المعمكمػات التػي 

 )3(.تكضح ما يحيط بالمادة األساسية فيو أي كىي الكممة 
يػا يتكػكف حسػٌية أما المادة في عيٍرؼ المغكييف فكؿ ما يككف مددان لغيره كمادة الشػيإ أصػكلو كعناصػره التػي من

 )4(.كانت أك معنكية كمكاد المغة ألفاظيا 
 –قػػدماإ كمحػػدثيف  –كعمػػى الػػٌرلـ مػػف كضػػكح الكممػػة كمفيكميػػا فػػي الػػذىف إي أف الخػػ ؼ بػػيف عممػػاإ المغػػة 

حيث إف لمكممة جكانب متعددة يمكػف النظػر إلييػا ، كالجكانػب الصػكتٌية أك الصػرفٌية   كبير جٌدا في تحديد ماىيتيا
ـٌ تعػػددت التعريفػػات ، ككاجػػو كػػٌؿ تعريػػؼ منيػػا نقػػدان مػػف عممػػاإ المغػػة عمػػى اخػػت ؼ   لنحكٌيػػةأك ا أك الديلٌيػػة كمػػف ثػػ

 .  )5(.مدارسيـ 
 ، كىي   )6())المفظة الٌدالػة عمى معنى مفػرد بالكضع : (( فالكممة عند النحاة مف عمماإ العربيػة ىي 

كقػػد حػػدد ابػػف يعػػيش الشػػركط .  )8())مفػػرد مسػػتقؿ أك منػػكم معػػو قػػكؿ (( كىػػي   )7()) لفػػظ كضػػع لمعنػػى مفػػرد ((  
ـٌ ايستق ؿ بديلة محددة :الكممة العربٌية كىي   الكاجب تكافرىا في مفيكـ  )9(.الصكت كالمعنى أك الكضع ث

 :ألسباب أىميا  -في نظر بعض المحدثيف  -كلكف ىذه الحدكد ك التعريفات لير دقيقة 
 .كالحرؼ  أنيا يتفرؽ بيف الصكت-1
 .أنيا تخمط بيف الكظيفة المغكٌية كالمعاني المنطقٌية -2
    )10(.أنيا يتفرؽ بيف كجكد الكممة كعدميا في التعريؼ -3

ربػط معنػى مػا بمجمكعػة مػف األصػكات :((، كىػي  )11()أصػغر صػيغة حػٌرة : ( أما الكممة عند المحدثيف فيي 
  جزإ مف الحػدث الك مػٌي لػو صػمة بػالكاقع الخػارج عػف المغػة ،( : (، كىي )12())صالحة يستعماؿ جراماطيقي ما

 . )13())كيمكف اعتبارىا كحدة لير قابمة لمتقسيـ ، كيتغٌير مكضعيا بالنسبة لبقية الحدث الك ميٌ 
 : كخ صة القكؿ أٌف ثٌمة معايير ينطمؽ منيا المحدثكف في تصكرىـ لماىٌية الكممة مف أىميا 

 الذم قامت عمى أساسو المعاجـ المغكٌية كالكممة بيذا المعيار ىي التي تدؿ عمى معيار الديلة كىك  -1
 .معنى ما

معيػػار الشػػكؿ كالكممػػة بيػػذا المعيارامتػػداد صػػكتي محػػدد يحػػافظ عمػػى شػػكمو كاسػػتقراره حيثمػػا كقػػع فػػي الجممػػة  -2
 .كيشغؿ فييا كظيفة نحكٌية 

 )14(.الصكت ، الديلة ، الكظيفة النحكٌية : ث ثة ىي معيار ث ثي كفحكاه أٌف الكممة تشتمؿ عمى جكانب  -3
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ي يخمػك مػف الػنقص كايضػطراب عنػد التطبيػؽ ، كمػف  -قػديميا كحػديثيا  -ليػر أف كػٌؿ معيػار مػف ىػذه المعػايير
صػػيغة ذات كظيفػػة لغكٌيػػة معينػػة فػػي تركيػػب الجممػػة ، تقػػكـ : (( ىنػػا آثػػر تمػػاـ حٌسػػاف تعريػػؼ الكممػػة العربيػػة بأٌنيػػا

حدة مف كحػدات المعجػـ ، كتصػمح ألف تيٍفػرىدى ، أك تيٍحػذىؼى ، أك تيٍحشىػى ، أك ييغىي ػرى مكضػعيا ، أكييٍسػتىٍبدىؿ بيػا بدكر ك 
  )15())ليرىا في السياؽ كترجع مادتيا لالبا إلىأصكؿ ث ثة كقد تمحؽ بيا زكائد

مػف العممػاإ ، كلػذلؾ لػـ يحػاكلكا كيرل أحد الباحثيف أٌف عمماإ المعاجـ ينطمقكف مف كجيػة نظػر تخػالؼ ليػرىـ    
ٌنمػػا انصػػرفكا إلػػى تحديػػد ماىيتيػػا مػػف الناحيػػة العمميػػة ؛ ألٌف ميمػػة المعجػػـ  البحػػث عػػف تعريػػؼ نظػػرٌم لمكممػػة ، كا 

 )16(.المغكٌم ىي بياف كشرح معاني الكممات سكاإ مف ناحية المبنى أـ المعنى
ذ يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى إدراؾ المعجميػػيف العػػرب لجػػانبيف كىػػذا مػػا نمحظػػو فػػي ضػػكإ ترتيػػب المعػػاجـ العربيػػة القديمػػة ؛ إ

ظيػكر نػػكعيف مػف المعػػاجـ   ميمػيف فػي طبيعػػة الكممػة ، كىمػػا جانػب المفػػظ ، كجانػب المعنػػى ، كقػد نػػت  عػف ذلػػؾ
 : ىما  المغكٌية

 كىي المعاجـ التي تضـ أكبر عدد مف مفردات المغة مقركنة بشرحيا كتفسير معانييا كمرتبة:   معاجـ األلفاظ -أ
 .ترتيبا خاصا ، كالمعجـ الكامؿ ىك الذم يضـ كؿ كممة في المغة 

ـٌ تكالػت بعػد ) ىػػ170ت(  المنسكب إلى الخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدمٌ ) العيف(كأكؿ ىذه المعاجـ معجـ  رحمػو اهلل، ثػ
لبػػارع ، كا  )ىػػػ 321ت(، كالجميػػرة يبػػف در يػػد ) ىػػػ 206ت (ذلػػؾ معػػاجـ األلفػػاظ كػػالجيـ ألبػػى عمػػرك الشػػيباني 

، كمقػػاييس ) ىػػػ 385ت (، كالمحػػيط لمصػػاحب ابػػف عبػػاد ) ىػػػ370ت(،كتيػػذيب المغػػة لألزىػػرمٌ ) ىػػػ356ت (لمقػػالي 
، ) ىػػ 458ت(، كالمحكػـ يبػف سػٌيده ) ىػػ 400ت (، كالصحاح لمجػكىرٌم ) ىػ 395ت(المغة كالمجمؿ يبف فارس 
ت (، كلسػػاف العػػرب يبػػف منظػػكر )ىػػػ650 ت(كالعبػػاب لمصػػالانٌي   ،) ىػػػ 538ت (كأسػػاس الب لػػة لمزمخشػػرٌم 

بيدٌم ) ىػ817ت(، كالقامكس المحيط لمفيركزآ بادٌم ) ىػ 711  ) .ىػ1205ت(، كتاج العركس لمز 
كىي التي ترتب األلفاظ المغكٌية حسػب المكضػكع أك المجػاؿ المغػكٌم ، أم أٌف المعجمػٌي : معاجـ المكضكعات -ب

ؽ اإلنساف مػث  لألصػمعٌي ، كالمطػر ألبػي زيػد األنصػارٌم ، كالبئػر يبػف يجمع األلفاظ المتصمة بمجاؿ معيف كخم
األعرابٌي ، كالنخؿ ألبي حاتـ السجستانٌي ، كنحكىا ممػا نظػـ تحػت مجػاؿ كاحػد ، كقػد لقػي ىػذا النػكع مػف التػأليؼ 

ة كالغريػػب المصػػنؼ عنايػػػة كبيػػػرة عنػػد القدمػػػػاإ بػػدأ بمػػػا يسػػمى بالرسائػػػػؿ المغكٌيػػة،كانتيى بالمكسػػكعات المكضػػكعيٌ 
كي حػػظ ) 17() .ىػػػ458ت(كالمخصػػص يبػػف سػػيده ) ىػػػ 310ت(، كالمنجػػد لكػػراع النمػػػػؿ ) ىػػػ223ت(ألبػػى عبيػػد 

حيػػث ظيػػػرت عندىػػػـ عػػٌدة طػػرؽ ) معػػاجـ األلفػػاظ(مجػػػػاؿ التنػػػافس بػػيف القػػدماإ كػػاف كاضػػحا بالنسبػػػػة لمنػػػكع األكؿ 
حيث لـ تكجػد عنػدىـ ) معاجـ المكضكعات(بخ ؼ النكع الثػػاني  -كما سنبينو في مكضعػو  -لمتػرتيب المعجمػٌي 

 .أك المجاؿ   إي طريقة كاحػدة كىي الترتيب حسب المكضكع

 
 

 

 جمع المادة المعجمية:المبحث األوؿ
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ي يمكػػف الحػػديث عػػف جمػػع المػػادة المعجمٌيػػة بمعػػزؿ عػػف جمػػع المػػادة المغكٌيػػة حيػػث كانػػت العنايػػة األكلػػى بجمػػع 
مغكٌية استجابة إلى ما تكجبو المحافظة عمى القرآف الكريـ كتفيـ معانيو مػف حفػظ مادتػو المغكٌيػة كمػا ترمػي المادة ال

 ) 18(إليو مف دقيؽ الديلة كالمغزل كصحيح المبنى كالمعنى
 كعمى ضكإ ذلؾ شٌمراألكائؿ مف أئمة المغة فأخذكا يجمعكف المغة ككاف ىدفيـ األكؿ جمع الكممات الغريبة كتحديػد

أكؿ محطػػة رأل فييػػا العممػػاإ كطػػ ب العربيػػة تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ حيػػث كػػاف   بالبصػػرة) المربػػد(معانييػػا ، كيعػػٌد 
مػػف أسػػكاؽ البصػػرة التػػي يقصػػدىا األعػػراب لممتػػاجرة كلتبػػادؿ المنفعػػة، كربمػػا حضػػر بعضػػيـ كلػػيس عنػػده ) المربػػد(

ٌنما جاإ ليشبع رلبتو في القكؿ كاإلنشاد كاستماع الشػعر كاألخبػار كمػا ىػي عػادة  سمعة يبيعيا كي رلبة في شراإ كا 
ككاف أىؿ البصرة يخرجكف إلى ىذه السكؽ كبينيـ فئػة مػف ركاة المغػة كط بيػا جػاإكا ليػدكنكا . العرب في أسكاقيا 

جئػت إلػى أبػى عمػرك :(( ، ككػاف مػف بػيف ىػؤيإ الفئػة األصػمعٌي ؛ إذ يقػكؿ  )19(ما يسمعكف عف ىػؤيإ األعػراب 
ىػات مػا معػؾ ، فقػرأت عميػو مػا كتبػت فػي : قػاؿ . مف المربد : مف أيف جئت يا أصمعي ، قمت: فقاؿ بف الع إ 

 )20())شٌمرت في الغريب يا أصمعيٌ : ألكاحي ، كمٌرت بو ستة أحرؼ لـ يعرفيا فأخذ يعدك في الٌدرجة قائ ن 
ات يعرضػكف بضػاعتيـ مػف المغػة كعندما أحٌس األعراب بالحاجة إلييـ أخذكا يرحمكف إلى األمصار فػرادل كجماعػ

، كيتمقػػاىـ العممػػاإ لمسػػماع عػػنيـ كيتنافسػػكف فػػي األخػػذ مػػػنيـ حتػػى أصػػبحت المغػػة سػػمعة لاليػػة يبيعيػػا األعػػػراب 
بالككفة ، بؿ إٌف منيـ مف اٌتخذ التعميـ مينة لػو كػأبي البيػداإ ) الكناسة(بالبصرة كفي ) المربد( كيشترييا الركاة في 

كمػػػنيـ مػػػف ألٌػػػؼ الكتػػػب كػػػأبي خيػػػرة األعرابػػػٌي الػػػذم ألػػػؼ كتابػػػان فػػػي ) 21(.الصػػػبياف بػػػأجر الريػػػاحي الػػػذم كػػػاف يعمػػػـ
 )22(.الحشرات كآخر في الصفات

ـي إلييـ ، كٌؿ يمثؿ ليجة قكمو ؛ يقػكؿ األصػمعٌي  اكى جػاإ :((ككاف أبك ميدم كالمنتجع مف أبرز األعراب الذيف ييتىحى
: قػاؿ  مػا شػيإ بمغنػي عنػؾ تجيػزه ؟: عػ  إ فقػاؿ يػا أبػاعمركعيسى بف عمر الثقفٌي كنحف عنػد أبػي عمػرك بػف ال

لػػيس فػػي . نمػػت كأدلػػ  النػػاس: فقػػاؿ أبػػكعمرك) بػػالرفع(قػػاؿ بمغنػػي أنػػؾ تجيػػز لػػيس الطيػػب إي المسػػؾ   كمػػا ىػػك؟
ـٌ قػاؿ أبػك عمػرك. األرض حجازٌم إي كىك ينصب، كليس في األرض تميمٌي إي كىك يرفع  يعنػي  -قػـ يػا يحػي: ثػ

فاذىبا إلى أبي الميدٌم فإٌنو ي يرفع ، كاذىبػا إلػى المنتجػع كلقنػاه  -يعني خمؼ األحمر -كأنت يا خمؼ -اليزيدٌم 
لػيس مػ ؾ األمػر إي طاعػةي اهلل كالعمػؿي : قػاؿ اليزيػدٌم ...فذىبنا فأتينػا أبػا الميػدمٌ : قاؿ . النصب فإنو ي ينصب 

ـٌ أتينػا المنتجػع فأتينػا رجػ ن يعقػؿ ، فقػاؿ ليس ىذا لحني كي لحف قكمي ؛ فكتبنػا مػا : الصالح فقاؿ  سػمعنا منػو ، ثػ
 . )23())فمٌقٌناه النصب كجيدنا فيو فمـ ينصب كأبى إي الرفع) بالنصب(ليس الطيب إي المسؾى : لو خمؼ

كػػاف : (( كلمػا طػػاؿ مكػث األعػػراب فػي الحضػػرينت جمكدىػػػـ كطاعػت ألسػػنتيـ بشػكائب العجمػػة ؛ يقػكؿ الجاحػػػظ  
ف كثػػكة يػػكـ قػػدـ عمينػػا البصػػرة كبينػػو يػػكـ مػػات بػػكف بعيػػد عمػػى أٌنػػو كػػاف قػػد كضػػع منزلػػو آخػػر مكضػػع بػػيف يزيػػد بػػ

 . )24())1الفصاحة كأكؿ مكضع العجمة
ليسمعكا مف أكلئػؾ الػذيف لػـ   فمما ضعفت ثقة العمماإ باألعراب رحؿ العمماإ كالركاة إلى البادية بمدادىـ كصحفيـ

البادية ) إسحاؽ بف مرار(  دخؿ أبك عمرك الشيبانيٌ : (( قاؿ أبك العباس ثعمب  تتأثر ألسنتيـ بمخالطة األعاجـ ،
 . )25())كمعو دستيجانحبران فما خرج حتى أفناىما ًبكىٍتًب سماعو عف العرب 
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كممف خػرج إلػى الباديػة الكسػائٌي،كرجع كقػد أنفػد خمػس عشػرة قنينػة حبػران فػي الكتابػة عػف العػرب سػكل مػاحفظ 
.)26( 

رك بف الع إ مف أكائؿ الركاة الذيف رحمػكا إلىالباديػة كأعجػب بأىػؿ السػركات كعػٌدىـ مػف أفصػح العػرب ككاف أبكعم
   )27(.  لسانان كأعذبيـ لغة

كىكذا ظؿ التكاصؿ مستمران بيف الركاة كالبادية كحرص العمماإ عمى مشافية األعراب حتى كجدنا في أكاخػر القػرف 
كابػػف ) ىػػػ393ت(، كالجػػكىرٌم ) ىػػػ392ت(، كابػػف جنػػٌي ) ىػػػ370ت(،  الرابػػع مػػف يػػركم عػػف األعػػراب كػػاألزىرمٌ 

ـٌ تكقٌػػؼ ىػػذا التكاصػػؿ مػػع نيايػػة ىػػذا القػػرف حتػػى أصػػبحت الركايػػة عػػف األعػػراب أنفسػػيـ   ) .ىػػػ395ت(فػػارس  ثػػ
ف نحػػف آنسػػنا منػػو فصػػاحة فػػي ((   :يشػػكبيا شػػيإ مػػف الحػػذر ، يقػػكؿ ابػػف جنػػيٌ  أنػػا ي نكػػاد نػػرل بػػدكيان فصػػيحان كا 

  )28())و لـ نكد نعدـ ما يفسد ذلؾ كيقدح فيو كيناؿ كيغض منوك م
كيػػرل أحػػد البػػاحثيف أٌف الطبقػػة التػػي تمػػت الخميػػؿ بػػف أحمػػد ، كيػػكنس بػػف حبيػػب كانػػت مػػف ألػػزر العممػػاإ إنتاجػػان ، 

، أبػك عبيػدة معمػر بػف المثنػى ، كأبػك زيػد األنصػارم : كمنيـ ث ثة ركاة يعتبركف عصػب الركايػة فػي البصػرة كىػـ 
   )29(.كعبد الممؾ بف قريب األصمعيٌ 

 :كقد حدد المغكيكف مادة جمعيـ فيما صٌح عف العرب ضمف شركط كمعايير ىي
كىػػك الفيصػػؿ الػػذم تػػـ بمقتضػػاه تحديػػد مػػكاطف الفصػػاحة فػػي كسػػط الجزيػػرة العربيػػة دكف بقيػػة :  شػػرط المكػػاف -1

الحكاضرالتي كانت تعٌ  بحركة الكافديف عمييا مف أطرافيا التي كانت عمى صمة باألمـ األخرل، كفي بكادييا دكف 
 .خارج الجزيرة أك مف أطرافيا بقصد التجارة كنحكىا 

كىػػك الفيصػػؿ الػػذم تػػـ بمقتضػػاه تحديػد عصػػكر الفصػػاحة عنػػد منتصػػؼ القػػرف الثػػاني اليجػػرم :  شػػرط الزمػػاف -2
اليجرم بالنسبة ل حتجاج بالمغػة الشػفكية بالنسبة ل حتجاج بالمغة األدبية كخاصة لغة الشعر، كنياية القرف الرابع 

 .المنقكلة عف األعراب
كىك الشرط الذم تـ بمقتضاه الحكـ عمى فصاحة المفظ إذا ثبتػت نسػبتو إلػى عربػٌي قػٌح سػكاإ : شرط الفصاحة -3

 ) 30(.بالمشافية أك الركاية الصحيحة كذلؾ العربي القٌح ىك مف انطبؽ عميو شرط الزماف كالمكاف السابقيف 
ػٌد كػٌؿ مػػا خػالؼ ذلػؾ مكلػدان ، فىقيسِّػـ الشػعراإ إلػػى طبقػات، كالقبائػؿ إلػى درجػات  أع ىػػا  كعمػى ضػكإ ىػذه المعاييرعي

أجمع عمماؤنا بك ـ العرب كالركاة ألشعارىـ كالعمماإ بمغاتيـ كأياميـ كمحاٌليـ : (( قريش ؛ يقكؿ ابف فارس   قبيمة
إذا -مػػع فصػػاحتيا كحسػػف لغاتيػػا كرقػػة ألسػػنتيا –ككانػػت قػػريش ...ة أٌف قريشػػان أفصػػح العػػرب ألسػػنة كأصػػفاىـ لغػػ: 

أتػػتيـ الكفػػكد مػػف العػػرب تخيػػركا مػػف ك ميػػـ كأشػػعارىـ أحسػػف لغػػاتيـ كأصػػفى ك ميػػـ فػػاجتمع مػػا تخيػػركا مػػف تمػػؾ 
أي تػػرل أٌنػػؾ ي تجػػد فػػي ك ميػػـ عنعنػػة تمػػيـ كي ...المغػػات إلػػى نحػػائزىـ كسػػ ئقيـ فصػػاركا بػػذلؾ أفصػػح العػػرب

 . )31(...))فٌية قيس كي كشكشة أسد كي كسكسة ربيعةعجر 
كانػػػت قػػػريش أجػػػكد العػػػرب انتقػػػادان لألفصػػػح مػػػف األلفػػػاظ كأسػػػيميا عمػػػى المسػػػاف عنػػػد النطػػػؽ : (( كيقػػػكؿ الفػػػارابي 

   . )32())كأحسنيا مسمكعان كأبينيا إبانة عٌما في النفس
العربية كبيـ ايٍقتيػًدمى كعػنيـ أيًخػذى المسػافي العربػي مػف  كالذيف عنيـ نقمت المغة: ((ك يقكؿ كىك يرتب درجة الفصاحة 

كأسػد ، فػإف ىػؤيإ ىػـ الػذيف عػنيـ أكثػر مػا أخػذ كمعظمػو ، كعمػييـ اٌتكػؿ فػي   قػيس كتمػيـ: بيف قبائؿ العرب ىـ 
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ـٌ ىػػذيؿ كبعػػض كنانػػة كبعػػض الطٌػػائييف ، كلػػـ يؤخػػذ عػػف ليػػرىـ مػػف سػػائر  الغريػػب كفػػي اإلعػػراب كالتصػػريؼ ، ثػػ
، كبالجممػػة فإٌنػػو لػػـ يؤخػػذ عػػف حضػػرم قػػط ، كي عػػف سػػكاف البػػرارم ممػػف كػػاف يسػػكف أطػػراؼ ب دىػػـ التػػي  قبػػائميـ

تجاكر سائر األمـ الذيف حكليـ ، فإٌنو لـ يؤخذ ي مف لخـ كي مف جذاـ فإنيـ كانكا مجػاكريف أىػؿ مصػر كالقػبط ، 
الشػاـ ، كأكثػرىـ نصػارل يقػرؤكف بالعبرانيػة ، كي مف قضاعة كي مف لساف كي مف إياد فإنيـ كػانكا مجػاكريف أىػؿى 

كي مف تغمب كي النمر فػإنيـ كػانكا بػالجزيرة مجػاكريف لميكنػاف ، كي مػف بكػر ألنيػـ كػانكا مجػاكريف لمنػبط كالفػرس ، 
كي مػػػف عبػػػد القػػػيس ألنيػػػـ كػػػانكا سػػػكاف البحػػػريف مخػػػالطيف لمينػػػد كالفػػػرس ، كي مػػػف أزد عمػػػاف لمخػػػالطتيـ لمينػػػد 

ي مػػف أىػػؿ الػػيمف أصػػ ن لمخػػالطتيـ لمينػػد كالحبشػػة كلػػكيدة الحبشػػة فػػييـ ؛ كيمػػف بنػػي حنيفػػة كسػػكاف كالحبشػػة، ك 
لمخػػالطتيـ تجػػار الػػيمف المقيمػػيف عنػػدىـ ، كي مػػف حاضػػرة الحجػػاز ؛   اليمامػػة ، كي مػػف ثقيػػؼ كسػػكاف الطػػائؼ ؛

ليػػػػػرىـ مػػػػػف األمػػػػػـ ، كفسػػػػػدت  ألف الػػػػػذيف نقمػػػػػكا المغػػػػػة صػػػػػادفكىـ حػػػػػيف ابتػػػػػدأكا ينقمػػػػػكف لغػػػػػة العػػػػػرب قػػػػػد خػػػػػالطكا
 . )33())…ألسنتيـ

 :كلكٌف المغة لـ تجمع دفعة كاحدة ، بؿ اٌتخذ جمعيا أشكاين مختمفة قٌسميا بعضيـ إلي ث ث مراحؿ ىي
جمع الكممات كيفما اتفؽ فالعالـ يرحؿ إلي البادية فىييدىكف كػٌؿ مػا سػمع مػف ليػر ترتيػب كي تنظػيـ  :المرحمة األولى
 .المطر ككممة في النبات ككممة في الخيؿ كنحك ذلؾ  فيجمع كممة في
جمع الكممات المتعمقة بمكضكع كاحػد فػي مكضػع كاحػد، كقػد تكجػت ىػذه المرحمػة بظيػكر الرسػائؿ : المرحمة الثانية

 )34(.المطر، البئر ، اإلبؿ كنحك ذلؾ : المغكٌية التي عرفت بأسماإو مف نحك
أكؿ مف نسب إليو كتاب في ذلؾ أبك خيرة األعرابي ثـ ت ه بعد ذلػؾ كيعد مكضكع الحشرات أقدـ المكضكعات ، ك 

كالػذباب يبػف األعرابػي كنحػك ذلػؾ   بعض المغكييف فألفكا فػي المكضػكع نفسػو ككتػاب النحمػة لمشػيبانٌي كاألصػمعي
.)35( 

رحمػو  -كضع معجـ يضـ كٌؿ الكممات عمى نمط خاص كترتيب معيف ، كيعػد الخميػؿ بػف أحمػد  :المرحمة الثالثة
أكؿ مف شمػػٌر ليذه الميمة ففتح اهلل عمى يده أعظـ عمؿ لغػػكٌم حيث سٌف لمف جاإ بعده مػني  ) ىػ170ت( -اهلل 

، كالبػػػػارع لمقػػػالي ) ىػػػػ321ت(الجميػػػرة يبػػػف دريػػػد: التػػػأليؼ المعجمػػػٌي فظيػػػرت المعػػػاجـ المغكيػػػة ،التػػػي مػػػف أبرزىػػػا
، كمقػػػاييس المغػػػة ) ىػػػػ385ت(لمحػػػيط لمصاحػػػػب بػػػف عبػػػاد ، كا) ىػػػػ370ت(، كتيذيػػػػب المغػػػة لألزىػػػرمٌ ) ىػػػػ356ت(

، كأسػػػاس ) ىػػػػ458ت(، كالمحكػػػـ يبػػػف سػػػيده) ىػػػػ400ت(، كالصػػػحاح لمجػػػكىرمٌ ) ىػػػػ395ت(كالمجمػػػؿ يبػػػف فػػػارس
، كالقامكس ) ىػ711(، كلساف العرب يبف منظكر) ىػ650ت(، كالعباب لمصالانٌي ) ىػ538ت(الب لة لمزمخشرمٌ 
بيدٌم ) ىػ817ت(المحيط لمفيركزابادمٌ   ) .ىػ1205ت(، كتاج العركس لمزى

 

 : طريقة جمع المادة المعجمّية
 :أما عف طريقة جمع المادة المعجمٌية فنمحظ أف القدماإ اتبعكا طريقتيف 

رحمػو  -طريقة اإلحصاإ التٌاـ بغرض استقصاإ المكاد المغكٌية مستعمميا كميمميا،كيعػد الخميػؿ بػف أحمػد  :األولى 
مػػف ابتػػدع ىػػذا المنحػػى ؛ إذ أدرؾ بعبقريتػػو الفػػذة فػػي عمػػكـ المغػػة كالحسػػاب أٌف ثٌمػػة نظامػػان مػػف شػػأنو أكؿ  - اهلل 
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بينػي عميػو كتػاب العػيف كالػذم   حصر جميع المفردات المغكٌية ، فكاف لو فضؿ السػبؽ فػي كضػع ىػذا النظػاـ الػذم
 . كيختمفكف فيما كراإ ذلؾ يتفؽ جٌؿ المغكييف إف لـ يكف كٌميـ عمى أٌنو مف ابتكار الخميؿ نفسو ، 

كنػت أصػير إلػى الخميػؿ بػف أحمػد فقػاؿ لػي ((  :قصة ىػذا النظػاـ، فيقػكؿ ) ىػ 180(كيحكي لنا الٌميث بف المظفر 
لك أف إنسانان قصد كأٌلؼ حركؼ ألؼ ، كباإ ، كتاإ، كثاإ عمى أمثمة يستكعب فػي ذلػؾ جميػع كػ ـ العػرب :يكمان 

يؤٌلفػػو عمػػػى الثنػػػائٌي ، : فقمػػت لػػػو ككيػػػؼ يكػػكف ذلػػػؾ ؟ قػػػاؿ: نػػو بتػػػة ، قػػػاؿ فتييػػأ لػػػو أصػػػؿ ي يخػػرج عنػػػو شػػػيإ م
فجعمػت أسػتفيمو كيصػؼ لػي : قػاؿ الميػث . كالث ثٌي،كالرباعٌي، كالخماسٌي كأٌنو ليس ييٍعرىؼي لمعرب ك ـه أكثري منػو 

ان عميػو كخشػيت أف كي أقؼ عمى ما يصؼ فاختمفت إليو في ىذا المعنى أيامان ؛ ثػـ اعتػٌؿ كحججػت فمػا زلػت مشػفق
يمػػكت فػػي عمتػػو فيبطػػؿ مػػا كػػاف يشػػرحو لػػي فرجعػػت مػػف الحػػ  كصػػرت إليػػو فػػإذا ىػػك قػػد ألٌػػؼ الحػػركؼ كٌميػػا عمػػى 

سػؿ عنػو فػإذا صػٌح فأثبتػو إلػى أف : مافي صدر ىذا الكتاب، فكاف يممي عمػٌى مػا يحفػظ ، كمػا شػٌؾ فيػو يقػكؿ لػي 
 . )36())عممت الكتاب 

في حصر المفردات ، أٌنػو يقػكـ عمػى ث ثػة  -رحمو اهلل  -إليو الخميؿ بف أحمد كخ صة ىذا النظاـ الذم تكصؿ 
 :أسس ىي

 .الترتيب الصكتٌي الذم يعتمد عمى مخارج األصكات-1
 . تقميب المادة الكاحدة ليتككف منيا عٌدة صكر  -2
 .شاإ اهلل  كما سنبينو في مكضعو إف.   اتباع نظاـ األبنية مف ثنائٌي كث ثٌي كرباعٌي كخماسيٌ -3

طريقة اإلحصاإ الٌناقص بيٍغيىةى ايقتصار عمى بعض مفردات المغة كاختيارىا دكف ليرىػا  كأكؿ مػف نيػ  :   الثانية
ىػذا كتػاب جميػرة الكػ ـ كالمغػة كمعرفػة :(( حيػث قػاؿ فػي مقدمتػو ) جميرة المغػة(ىذا المني  ابف در يد في كتابو 

نمػػا أعرنػػاه ىػػذا ايسػػـ ؛ ألٌنػػا اخترنػػا لػػو الجميػػكر مػػف ...إف شػػاإ اهللجمػػؿ منيػػا تػػؤدم النػػاظر فييػػا إلػػى معظميػػا  كا 
                       .)37())ك ـ العرب كأرجأنا الكحشٌي المستنكر كاهلل المرشد لمصكاب

أمػا بعػد فػإني أكدعػت ىػذا الكتػاب : ((كممف سمؾ ىذا المسمؾ الجكىرٌم في صحاحو ؛ إذ يقكؿ فػي مقدمتػو أيضػان 
 )38())عندم مف ىذه المغة ، التي شرؼ اهلل منزلتيا ، كجعؿ عمـ الديف كالدنيا منكطان بمعرفتيا ما صٌح 

كخ صػػة القػػكؿ فػػي ذلػػؾ أٌف مػػف المعجميػػيف القػػدماإ مػػف أخػػذ بمػػني  الخميػػؿ بػػف أحمػػد ، كطريقتػػو فػػي جمػػع مادتػػو 
أك الصػحيح ، كلعػٌؿ الٌنػاظر فػي  فاقتصر عمى المشػيكر: المعجمية ، كمنيـ مف أخذ بمني  ابف در يد كالجكىرٌم 

 .المعاجـ المغكٌية القديمة يدرؾ مف أسمائيا لرض أصحابيا ، كطريقة جمع مادتيا، فكؿ اسـ يكحي تقريبان بذلؾ
 :مصادر جمع المادة المعجمية

 :مصدريف   أما مصادر جمع المادة المعجمية لدل القدماإ فيمكف حصرىا في
فػػػي  -رحمػػػو اهلل–رب ، كممػػػف اعتمػػػد ىػػػذا المصػػػدر الخميػػػؿ ابػػػف أحمػػػد السػػػماع كالمشػػػافية عػػػف العػػػ: أحػػػدىما

أٌف الخميؿ كاف يممػي عميػو مػا يحفػظ كمػا شػٌؾ فيػو يقػكؿ  -كما أسمفنا -حيث نٌص الميث في مقدمتو ) العيف(كتاب
لو سؿ عنو، كالخميؿ مف أكائؿ العمماإ الذيف عاصركا جمع المغة ، كسمع عف األعػراب خاصػة فػي الحجػاز كنجػد 

مف ركايات عف بعض مف عاصر الخميؿ أك جاإ بعػده ) العيف(، يضاؼ إلى ىذا ما نجده في أثناإ كتاب  تيامةك 
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كاألصػػمعي كأبػػي عبيػػدة كسػػيبكيو كيػػكنس كأبػػي زيػػد كليػػرىـ مػػف األعػػراب الػػذيف كػػاف يعػػٌكؿ : ، كركل عػػف العػػرب 
 .عمييـ في ركاية المغة كأبي الدقيش كعراـ كزائدة كأبي ليمى

فقػػد ذكػػر فػػي مقدمتػػو أٌف مػػف ) التيػػذيب(د السػػماع كالمشػػافية مػػف المعجميػػيف القػػدماإ األزىػػرٌم فػػيكممػػف اعتمػػ
  )39())تقييد نكت حفظيا ككعاىا عف العرب الذيف شاىدىـ كأقاـ بيف ظيرانييـ سينٌيات (( دكاعي تأليفو

ان مػنيـ ، أك ركايػة عػف كلػـ أيٍكًدٍع كتػابي ىػذا مػف كػ ـ العػرب إي ماصػٌح لػي سػماع: ((كيقكؿ في مكضػع آخػر
 . )40())ثقة أك حكاية عف خٌط ذم معرفة ثاقبة اقترنت إلييا معرفتي 

؛ إذ ألػـز نفسػو مػا صػٌح عنػده ركايػة كدرايػة كمشػافية ) الصػحاح(كممف اعتمد السماع كالمشافية الجكىرٌم فػي 
ذا الكتػاب مػا صػٌح عنػدم فػإني قػد أكدعػت ىػ: (( لمعرب في الباديػة كخاصػة فػي الحجػاز كربيعػة كمضػر إذ يقػكؿ 

تقانيا دراية كمشػافيتي بيػا العػرب العاربػة فػي ديػارىـ بالباديػة كلػـ آؿ . مف ىذه المغة بعد تحصيميا بالعراؽ ركاية كا 
 . )41())في ذلؾ نصحان كي ادخرت كسعان 

ة حيػث نمحػظ أف الركاية النقمٌية كيعٌد ىذا األسػمكب مػف الركايػة ممػا يمٌيػز المعػاجـ المغكٌيػة بصػفة عامػ: اآلخر 
عػػف )جميػػرة المغػػة(ال حػػؽ يػػركم عػػف السػػابؽ ، كقػػد أشػػار ابػػف دريػػد إلػػى ىػػذه التبعٌيػػة ؛ إذ يقػػكؿ فػػي مقدمػػة كتابػػو

ككؿ مىٍف بعده لو تىبىعه أقٌر بذلؾ أـ جحد كلكنو رحمو اهلل أٌلؼ كتابان مشك ن لثقكب فيمو ((   ) :العيف(الخميؿ ككتاب
 . )42())ره كذكاإ فطنتو كحٌدة أذىاف أىؿ عص

؛ إي أنو قد لٌيره ) العيف(بحجة أٌنو كتاب ) الجميرة (كلعؿ ىذا ما دفع أحد خصكـ ابف دريػد إلى إنكار كتاب 
)43(. 

) البػارع فػي المغػة(فػي كتابػو) ىػػ356(القػالي  -فيمػا نعمػـ  -كأكؿ مف اعتمػد الركايػة عػف السػابقيف اعتمػادان كميػان 
ٌف مػػف الطرائػػؼ التػػي ذكرىػػا محققػػو لمخميػػؿ بػػف أحمػػد ؛ لشػػدة ) العػػيف( مػػا ىػػك إي كتػػاب) البػػارع (ىػػك أف كتػػاب كا 

        )44(.التشابو بينيما
يعتمػدكف فػي جمػع مػادتيـ المعجمٌيػة عمػى الٌركايػة النقمٌيػة عػف السػابقيف   كىكذا ظٌؿ أصحاب معػاجـ األلفػاظ  

( كصػػػاحب) المسػػاف(  كصػػػاحب) سالمقػػايي(حتػػى رأينػػا ذلػػػؾ كاضػػحان جميػػان عنػػػد المتػػأخريف مػػنيـ خاصػػػة كصػػاحب
ص ح : المعجمية عمى خمسة كتب ىي  فقد ذكر األكؿ أٌنو اعتمد في جمع مادتو  )التٌاج كتاب العيف لمخميؿ ، كا 

المنطؽ يبف الٌسكٌيت ، كالجميرة يبف در يد ، كلريب الحػديث ، كمصػٌنؼ الحػديث ألبػى عبيػد ، حيػث يقػكؿ فػي 
فيمػػا اسػػتنبطناه مػػف مقػػاييس المغػػة كمػػا بعػػد ىػػذه الكتػػب فمحمػػكؿ عمييػػا كراجػػع  فيػػذه الكتػػب معتمػػدنا: ((   مقدمتػػو
 . )45())إلييا

ٍف أٌنو نقؿ معجمو عف سابقيو كتيذيب المغة لألزىرم ، كالمحكـ يبف سيده ) المساف(كيفصح ابف منظكر في  عى
 :قكؿ كفي ذلؾ ي. كالصحاح لمجكىرم ، كالحكاشي يبف برٌم ، كالنياية يبف األثير   ،

كقػػد نقمػػت مػػف كػػٌؿ أصػػؿ مضػػمكنو كلػػـ أبػػدؿ منػػو شػػيئان بػػؿ أديػػت األمانػػة كمػػا تصػػرفت فييػػا بكػػ ـ ليرمػػا فييػػا ((
 . )46())فميعتٌد مف ينقؿ عف كتابي ىذا أٌنو إنٌما ينقؿ عف ىذه األصكؿ الخمسة

كتابان مػف بينيػا المعػاجـ  أٌنو جمع مادتو المعجمٌية مما يقرب مف مائة كعشريف) التاج ( كيذكر الز بيدٌم صاحب 
كالجميرة كالتيذيب كالمحكـ كالصحاح كالمجمؿ كلساف العرب كالتكممة كأساس الب لة كليرىػا مكضػحان :   السابقة
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كجمعػت :(( عمػى جمػع مػا تفػٌرؽ فػي ىػذه الكتػب، إذ يقػػػكؿ ) تػاج العػػركس(في مقدمتو أٌف عممو اقتصر في كتابػو 
نػػت بػػيف مػػا لػػٌرب منيػػا كبػػيف مػػا شػػٌرؽ كأنػػا مػػع ذلػػؾ ي أىدعػػي فيػػو دعػػكل فػػأقكؿ منيػػا فػػي ىػػذا الشػػرح مػػا تفػػٌرؽ كقر 

شافيت أك سمعت أك شىدىٍدت أك رحمػت كلػيس لػي فػي ىػذا الشػرح فضػيمةه سػكل أننػي جمعػت فيػو مػا تفػرؽ فػي تمػؾ 
 . )47())الكتب

رة المجمػكع كتضػخمو كخ صة القػكؿ أٌف األخػذ كايعتمػاد عمػى السػابقيف فػي جمػع المػادة المعجميػة أدل إلػى كفػ
كاحػػدة مػػع اخػػت ؼ القبائػػؿ ألفاظػػا ، كتراكيػػبى كليجػػةن ، إذ لػػـ تكػػف تمػػؾ الػػكفرة كذلػػؾ   كاعتبػػار المغػػة العربيػػة كحػػدة

 : فتطرؽ الخمؿ إليو أحيانان مف كجكه أىميا   المجمكع في درجة كاحدة مف الصحة
 .تعدد األقكاؿ في الكحدة المعجمية الكاحدة  - 1  
 .ظاىرة التصحيؼ كالتحريؼ نتيجة اعتماد المتأخريف عمى النقؿ عف السابقيف  فيشيك  -2  
الخمػػػط بػػػيف مسػػػتكل الفصػػػحى كالميجػػػات العربيػػػة كقػػػد كػػػاف لػػػذلؾ األثػػػر األكبػػػر فػػػي بػػػركز ظػػػكاىر لغكيػػػة  - 3  

 . ، أك تعدد المصادر كنحكىا   المشترؾ كالترادؼ كاألضداد ، أك تعدد صيج الجمع الكاحد: كظاىرة 
كجكد ثغرات في جمع المادة المعجمٌية أدت إلػى ضػياع كثيػر مػف الثػركة المغكٌيػة التػي كػاف حقيػا أف تأخػذ  -4  

 . )48(مكانيا في المعجـ المغكٌم 
 :ترتيب المادة المعجمية:المبحث الثاني

ىػذه الطريقػة كنعني بو الطريقة التي عال  بيا المعجميكف القدماإ تنظيـ مػادتيـ المعجمٌيػة ، كقبػؿ الكقػكؼ عمػى 
مف عمماإ المعاجـ في ىذا الجانب ، حيث يرل المحدثكف أٌف ىناؾ نػكعيف   يجدر بنا أف نشير إلى رأم المحدثيف

يىا في كضع المعجـ ىما   )49( :مف الترتيب يجب أف ييرىاعى
 :النكع األكؿ الترتيب الخارجٌي لممداخؿ 

. الترتيػب القائمػة عمػى الحػركؼ اليجائيػة أك ليرىػا  كيسمى بالترتيب األكبر، كيػتـ ذلػؾ باتبػاع طريقػة مػف طػرؽ
 .كىذا النكع مف الترتيب يعٌد شرطان لكجكد المعجـ كبدكنو يفقد العمؿ المعجمي قيمتو المرجعية 

كبالكقكؼ عمى معاجـ األلفاظ عند القدماإ ، نجد أٌف المعجمييف أدرككا أىمية النكع األكؿ كىك الترتيب الخارجٌي 
في ضبطو ككانت عنايتيـ بو تعٌد األساس األكؿ في تنظيـ مادتيـ المعجمٌية ، فكاف مف آثار ذلػؾ لممدخؿ فبرعكا 

 :ظيكر العديد مف المدارس التي تسير عمى عدد مف األنظمة يمكف تصنيفيا عمى النحك األتي
 النظاـ الصكتٌي أك المدرسة الصكتٌية :أكين 

المنسػكب إليػو كيقػـك ىػذا النظػاـ ) العػيف(فػي كتػاب  -حمػو اهلل ر  -كأكؿ مف ابتدع ىذا النظػاـ الخميػؿ بػف أحمػد 
 :عمى ث ثة أسس يكمؿ بعضيا بعضان كىي 

 : حيث رتب مكاده حسب مخارج األصكات كفؽ النظاـ التالي :   الترتيب الصكتي -ا
 )50(ع ح ىػ خ غ ؽ ؾ ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ؿ ف ؼ ب ـ ك أم

ـٌ الميكية  غ–ىػ  -ح -ع   لحمقية كىيفبدأ كتابو بمجمكعة األصكات ا كىػي ج   ثـ الشجرية  ؾ –كىي ؽ  ث
ـٌ األسػػمية  ض –ش  – ـٌ النطعٌيػػة  ز –كىػػي ص   ثػػ ـٌ المثكيػػة  ت –د  –كىػػي ط   ثػػ ثػػـ   ذ –ث  –كىػػي ظ   ثػػ

 :كىي   الذلقٌية
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 .، كأخيران اليمزة   م –ا  –ـ ثـ اليكائية كىي ك  –ب  –ؼ  -ف  –ؿ  –ر   
: أٌنو بػدأ بالعيػػف دكف سػكاىا مػف أصػكات الحمػؽ ألسػباب تتبػٌيف مػف قكلػػو  -رحمو اهلل  -الخميؿ  كقد ركم عف

لـ أبدأ باليمزة ألٌنيا يمحقيا النقص كالتغيير كالحذؼ، كي باأللؼ ألٌنيا ي تككف في ابتػداإ كممػة كي فػي اسػـ كي (( 
 صكت ليا ، فنزلت إلى الحيز الثػاني كفيػو العػيف كالحػاإ فعؿ إي زائدة أك مبدلة، كي بالياإ ألٌنيا ميمكسة خفية ي

 .  )51(...))فكجدت العيف أنصع الحرفيف فابتدأت بو ليككف أحسف في التأليؼ
مادتػػو المعجميػػة لنظػػاـ الكميػػة فػػرأل أٌف  –رحمػػو اهلل  –حيػػث أخضػػع الخميػػؿ بػػف أحمػػد   :  نظػػاـ الكمٌيػػة -ب

كػػ ـ :      (( تكػػكف ثنائٌيػػة أك ث ثٌيػػة أك رباعٌيػػة أك خماسػػٌية ؛ إذ يقػػكؿ الكممػػات العربيػػة باعتبػػار أصػػكليا إمػػا أف 
قػػػد : عمػػػى الثنػػػائٌي كالث ثػػػٌي كالربػػػاعٌي كالخماسػػػٌي فالثنػػػائٌي عمػػػى حػػػرفيف نحػػػك: العػػػرب مبنػػػي عمػػػى أربعػػػة أصػػػناؼ

عٌي مػػف األفعػػاؿ كالربػػا......عمػػر: كمػػف األسػػػػماإ نحػػك ........ ضػػرب : كالث ثػػٌي مػػف األفعػػاؿ نحػػك قكلػػؾ ...كلػػـ
: كمػػف األسػػماإ نحػػك ...كالخماسػػٌي مػػف األفعػػاؿ نحػػك اسػػحنكؾ ...عبقػػر: كمػػف األسػػماإ نحػػك ... …دحػػرج: نحػػك

 .) 52())كليس لمعرب بناإ في األسماإ كي في األفعاؿ أكثر مف خمسة أحرؼ...سفرجؿ
 : كعمى ضؤ ذلؾ جاإ ت معالجتو لمكممات في حرؼ العيف عمى النحك التالي

 .الثنائٌي كىك ما اجتمع فيو حرفاف صحيحاف كلك تكرر أحدىما نحك قىد  ، كقىٍدقىدى ، كلك، كبؿ  –أواًل 
 .الث ثٌي الصحيح كىك ما اجتمع فيو ث ثة أحرؼ صحيحة عمى أف تككف مف أصكؿ الكممة  -ثانياً 
مثاؿ   أك أجكؼ ( لعمةالث ثٌي المعتؿ كىػػك ما اجتمع فيػو حرفاف صحيحاف ، كحرؼ كاحد مف حركؼ ا: ثالثاً 

 )           أك ناقص 
 )مفركؽ أك مقركف(المفيؼ كىك ما اجتمع فيو حرفا عمة في أم مكضع : رابعًا 
 .كىك ما اشتمؿ عمى أربعة أحرؼ   الرباعيٌ   : خامساً 

 .الخماسٌي كىك ما اشتمؿ عمى خمسة أحرؼ   :سادساً  
 )53(.ا قٌد تسٌيؿ إلى أحد حركؼ العمةالمعتؿ كقد أدخؿ فيو اليمزة بحجة أٌني: سابعًا  
ػدى بػػو الخميػؿ  :نظػاـ التقميبػات  -ج     تىنىق ػؿى الحػرًؼ الكاحػػًد فػي أكثػر مػف مكضػع فػػي  -رحمػو اهلل  -كقػد قىصى

كٌؿ بناإ مف األبنية السابقة ، فجاإ الثنائٌي عمى كجييف، كالث ثٌي عمى ستة أكجو ، كالرباعٌي عمى أربعة كعشػريف 
فعػال  الكممػةى كمقمكباتيػا فػي كػٌؿ بنػاإ  ) 54(لخماسٌي عمى مائة كعشريف كجيان منيا المستعمؿي كمنيا الميؿي كجيان ، كا

مػػف األبنيػػة السػػابقة فػػي مكضػػع كاحػػد مراعيػػان فػػي ذلػػؾ الحػػركؼ األصػػكؿ كسػػٌمى كػػٌؿ حػػرؼ مػػف الحػػركؼ اليجائيػػة 
تيا ، كسٌمى ما نطقت بو العرب مسػتعم ن كمػا لػـ كتابان فبدأ معجمو بكتاب العيف كمقمكباتيا ، فكتاب الحاإ كمقمكبا

تحػت بػاب العػيف ألٌف العػيف )   بػرع–-بعػر -ربػع –-عبػر–رعػب  -عرب :(فمث ن نجد الكممات . تنطؽ بو ميم ن 
 .أسبؽ مف الراإ كالباإ 

 كالتيػػػذيب) ىػػػػ356ت(البػػػارع لمقػػػالٌي  -رحمػػػو اهلل –  كمػػػف المعػػػاجـ التػػػي سػػػارت عمػػػى نظػػػاـ الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد
 ). ىػ458ت(ك المحكـ يبف سيده ) ىػ385(كالمحيط لمصاحب ابف عٌباد) ىػ370ت (لألزىرٌم 
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كالرابطػػة المشػػتركة التػػي تجمػػع بػػيف ىػػذه المعػػاجـ اتحادىػػا فػػي الترتيػػب الخػػارجي لممػػادة المعجميػػة عمػػى طريقػػة     
عمى سبيؿ المثاؿ أٌف القالي بدأ  فنجد  مع بعض ايخت ؼ في الترتيب أك األبنية ، -رحمو اهلل –الخميؿ بف أحمد 

 )55(.زاد في األبنية السداسي ) المحكـ (معجمو بالياإ ، كما نجد أيضان أف ابف سيده في 
كقػػد أيًخػػذى عمىيػػذا النظػػاـ صػػعكبة البحػػث ، كمشػػقة ايىتػػداإ إلػػى المفػػظ المػػراد ؛ بسػػبب قيامػػو عمػػى المخػػارج ، 

القدماإ أنفسيـ فيذا ابف دريد يقكؿ في مقدمتو عػف الخميػؿ   معجمييفكاألبنية ، كالتقميبات ، كىذا ما لمسو بعض ال
قػػد الٌػػؼ الخميػػؿ بػػف أحمػػد كتػػاب العػػيف فأتعػػب مػػف تصػػٌدل لغايتػػو كعنػػى مػػف سػػما إلػػى …(( ... ) :العػػيف(ككتػػاب 
ـٌ نراه يمتمس العذر لمخميؿ بقكلو أيضان ...)) نيايتو فيمػو ، كذكػاإ كلكنو رحمو اهلل أىٌلؼ كتابػو مشػاك  لثقػكب :((...ث

 . )56())فطنتو ، كىًحد ًة أذىاًف عصًره
لػـ أجػد فػي كتػب المغػة أجمػؿ مػف تيػذيب المغػة ألبػي :(( عػف ىػذا النظػاـ أيضػان ) لساف العرب( كيقكؿ صاحب

ليػر أف كػ ن ...منصكر محمد بف أحمد األزىرٌم ، كي أكمؿ مف المحكـ ألبي الحسف عمي بف إسػماعيؿ بػف سػيده 
 . ) 57())فأىمؿ الناس أمرىما كانصرفكا عنيما...ر الميمؾ كمنيؿ كعر المسمؾ منيما مطمب عس

 :نظاـ القافية أو مدرسة القافية : ثانيا 
 :إذ يقكؿ ) الصحاح(في) ىػ400ت( -رحمو اهلل  -كأكؿ مف ابتدع ىذا النظاـ الجكىرٌم 

ؼ اهلل تعػالى منزلتيػػا كجعػؿ عمػػـ أمػا بعػد فػػإٌني أكدعػت ىػذا الكتػػاب مػا صػػٌح عنػدم مػف ىػػذه المغػة التػػي شػرٌ (( 
الديف كالدنيا منكطان بمعرفتيا عمى ترتيب لػـ أسػبؽ إليػو كتيػذيب لػـ ألمػب عميػو فػي ثمانيػة كعشػريف بابػان ككػٌؿ بػاب 
منيػػػػػػا ثمانيػػػػػػة كعشػػػػػػركف فصػػػػػػ ن عمػػػػػػى عػػػػػػدد حػػػػػػركؼ المعجػػػػػػـ كترتيبيػػػػػػا إي أف ييمػػػػػػؿ مػػػػػػف األبػػػػػػكاب جػػػػػػنس مػػػػػػف 

 .  )58())…الفصكؿ
تيسير البحث عف ألفػاظ المغػة بطريقػة سػيمة كميسػرة تقػـك عمػى النظػاـ األلفبػائي   لنظاـككاف الغرض مف ىذا ا

بدين مف النظاـ الصكتي ، فابتدع الجكىرم ىذا النظاـ الذم بناه عمى آخر الكممػة بعػد رٌدىػا إلػى أصػميا كتجريػدىا 
ـٌ  األكؿ (رتػػب المػػكاد بػػيف الحػػرفيف مػػف الزكائػػد، كسػػٌمى الحػػرؼ األخيػػر بابػػان كالحػػرؼ األكؿ مػػف الكممػػة فصػػ ن ، ثػػ

الصػكتي ،   كىػي النظػاـ ،  ترتيبان ألفبائيا، فتخمص بطريقتو ىذه مف جميع أسس مدرسة الخميؿ بف أحمد) كاألخير
كنظػاـ التقميبػػات ، كنظػػاـ الكميػػة أكاألبنيػػة ، كأصػبح معجمػػو فػػي متنػػاكؿ البػػاحثيف لسػيكلة البحػػث فيػػو عػػف مفػػردات 

كلـ يخرج الجكىرٌم عػف نظامػو ىػذا إي . ـ السابقة عميو ، كالقائمة عمى النظاـ الصكتيٌ المغة ، كذلؾ عكس المعاج
فػػي البػػاب األخيػػر مػػف معجمػػو حيػػث جمػػع فيػػو األلفػػاظ المنتييػػة بػػالكاك كاليػػاإ معػػان كختمػػو باأللفػػاظ المنتييػػة بػػاأللؼ 

 .المينة كيعني بيا التي ليست منقمبة عف ىمزة أك حرؼ عٌمة 
الػػذم تػػكفي قبػػؿ أف يتمػػو ، كلسػػاف ) ىػػػ650ت(ي سػػارت عمػػى ىػػذا النظػػاـ العبػػاب لمصػػالانٌي كمػػف المعػػاجـ التػػ

بيػػػػػػدٌم ) ىػػػػػػػ817ت(، كالقػػػػػػامكس المحػػػػػػيط لمفيركزآبػػػػػػادٌم ) ىػػػػػػػ711ت(العػػػػػػرب يبػػػػػػف منظػػػػػػكر ، كتػػػػػػاج العػػػػػػركس لمز 
 ).ىػ1205ت(

 
 :  النظاـ األلفبائٌي أك المدرسة اليجائٌية: ثالثا
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فػي ) ىػػ321ت(ابف در يد   كأخذ بو  )الجيـ(في كتاب ) ىػ206ت(عمرك الشيبانٌي النظاـ أبك   كقد ابتدع ىذا
) أساس الب لة(في ) ىػ538ت(، كالزمخشرٌم ) المجمؿ(، ك   )المقاييس(في ) ىػ395ت(، كابف فارس ) الجميرة(
. 

ك عمػػػرك مراعػػػاة الحػػػرؼ األكؿ فقػػػط كقػػػد أخػػػذ بيػػػذا أبػػػ: إحػػػداىما:كي حػػػظ عمػػػى ىػػػذا النظػػػاـ أف لػػػو صػػػكرتيف 
كانفرد األكؿ بعدـ مراعػاة الترتيػب بعػد الحػرؼ األكؿ لمكممػة ككػذلؾ عػدـ مراعػاة الزكائػد فػي   كالزمخشرمٌ   الشيبانيٌ 

 .  حيف التـز الزمخشرٌم بذلؾ
مراعػاة الترتيػب اليجػائي كاألبنيػة معػان كقػد أخػذ بيػذا النظػاـ ابػف دريػد كابػف فػارس كانفػرد األكؿ بػإيراد : األخػرل 

مادة في مكضع كاحد في حيف لـ يمتـز ابف فارس بذلؾ بؿ قىس ـ كتابو إلى حركؼ كسػٌمى كػٌؿ حػرؼ كتابػان تقمبات ال
 .الثنائي كالث ثي الخ : ككٌؿ كتاب يضـ األبنية 

 :النكع الثاني الترتيب الداخمٌي لممداخؿ 
شػػرنا فيمػػا سػػبؽ إلػػى كيسػػمى بالترتيػػب األصػػغر كيػػتـ باتبػػاع ترتيػػب خػػاص لممعمكمػػات فػػي المػػدخؿ الكاحػػد كقدأ

الٌنظػاـ الصػكتٌي كالتقميبػات ، كنظػاـ : الترتيب الخارجي لدل المعجمييف العرب كرأينا أٌنو قاـ عمى عٌدة أنظمػة ىػي 
القػػكافي ، كالنظػػاـ األلفبػػائٌي ، كقػػد رأينػػا أٌف عنايػػة القػػدماإ بػػو كانػػت كبيػػرة كتعػػٌد األسػػاس األكؿ الػػذم قامػػت عميػػو 

ا إلى الترتيب الداخمٌي لممداخؿ فنمحظ أٌنو أقٌؿ حظان كعناية لدل القدماإ ؛ كلعؿ عذرىـ في معاجميـ ، أما إذا انتقمن
ذلؾ أٌف العربٌية لغة اشتقاقٌية ، كىذا ما دفعيـ إلػى ايعتمػاد عمػى المػادة المغكٌيػة فػي الترتيػب الػداخمي ، فجعمػكا مػف 

 : لؾ األصؿ فكممات مثؿ أصؿ المادة المغكية أساس البحث عف كؿ الكممات التي تشتؽ مف ذ
إلػػى ليػػر ذلػػؾ مػػف مشػػتقات المػػادة ، تػػكرد تحػػت مػػدخؿ كاحػػد دكف مراعػػاة لمترتيػػب …ًعمػػـ كتعمػػـ كمعمػػـ كعمػػكـ 

ليػػػذه الكممػػػات خاٌصػػػة عنػػػد المتقػػػدميف مػػػنيـ كالخميػػػؿ كالقػػػالي كابػػػف دريػػػد كاألزىػػػرٌم ، حيػػػث نمحػػػظ خمػػػط   الػػػداخميٌ 
مما يضطر الباحػث عػف كممػة مػف الكممػات أف يقػرأ كػؿ مػا يقػع تحػت  األسماإ باألفعاؿ كالمجرد بالمزيد كنحك ذلؾ

لمحصكؿ عمى بغيتو ، كمػف ىنػا افتقػرت المعػاجـ القديمػة إلػى الدقػة فػي الترتيػب الػداخمٌي ، فمػنيـ مػف يبػدأ   مادتيا
مػػف يبػػدأ  مادتػػو بالفعػػؿ كمػػنيـ مػػف يبػػدأ مادتػػو بايسػػـ كمػػنيـ مػػف يبػػدأ بػػالمجرد كمػػنيـ مػػف يبػػدأ بالمزيػػد بػػؿ إف مػػنيـ

كلعػػؿ فيمػػا يمػػي مػػف النمػػاذج مػػا يػػدؿ ...قػػاؿ فػػ ف ، كنحػػك ذلػػؾ : أك الػػراكٌم كقػػكليـ ) النثػػرم أك الشػػعرم (بالشػػاىد 
.   أنكػػر عقميػػا ىرمػػان ، كي يقػػاؿ رجػػؿ أجعػػـ: امػػرأة جعمػػاإ : ((قػػاؿ صػػاحب العػػيف :عمػػى ذلػػؾ كىػػك قميػػؿ مػػف كثيػػر

ًعمة : كناقة جعماإ  ًعـ كامرأة جى عىما أم . . .مسنة  كرجؿ جى ًعـ الرجؿ جى     )59(.قًرـ إلى المحـ : كجى
الكىػػذب ضػػٌد : ((كفػػي الجميػػرة . ايسػػـ عمػػى الفعػػؿ كالمزيػػد عمػػى المجػػرد   قػػٌدـ) العػػيف(حيػػث نجػػد أف صػػاحب

 –ككٌذب الكحشػي إذا جػرل شػكطان ثػـ كقػؼ لينظػر مػا كراإه …ككٌذبت بالحديث …كرجؿ كٌذاب ككذكب –الصدؽ 
    . )60())…حتى طعف أك ضرب أم ما كقؼ  كحمؿ ف ف فما كٌذب

 .فقدـ ايسـ عمى الفعؿ ، كالمزيد عمى المجرد تارة كالمجرد عمى المزيد أخرل 
ٍقػًذعان فيػك أحػد الشػامتيف :جاإ في الحػديث:(( كفي تيذيب المغة يقكؿ األزىرٌم  . مػف ركل فػي اإلسػ ـ ًىجػاإن مي

   . )61( ))الذم فيو فحش: كاليجاإ المقًذع 
 .كىذا كثير عنده   حيث بدأ ماٌدتو المعجمية بالحديث الشريؼ ، كمثؿ ذلؾ يفعؿ مع الشكاىد القرآنية
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ػػب الشػػيإ ، أم لػػـز ، يًجػػب كجكبػػان :(( كفػػي الصػػحاح  ككجػػب البيػػع . كأكجبػػو اهلل ، كاسػػتكجبو ، اسػػتحقو . كجى
ـٌ تأخذه أكٌين : كأكجبت البيع فكجب ، كالكجيبة… يًجب اضػطرب ، : ككجػب القمػب كجيبػان … فأكٌين أف تكجب البيع ث

ككجػب الميػت …الس ػقطة : كالكجبػة… إذا عمؿ عم ن يكجب لو الجٌنػة أك الٌنػار ، كالكجػب الجبػاف : كأكجب الرجؿ 
 . )62())…ككجبت الشمس أم لابت…إذا سقط كمات 

مػث ن ، أف يقػرأ كػؿ مػا  )كجػب(  قػٌدـ كأٌخػر فػي المشػتقات، ممػا يضػطر الباحػث عػف كممػة  فنمحظ أٌف الجكىرمٌ 
 :ككاف حٌؽ ىذه المادة أف ترتب كالتالي . فقد ذكرىا في أكؿ المادة كآخرىا   تشتمؿ عميو الماٌدة

 …كجب الشيإ ، كالبيع ، كالقمب ، كالميت ، كالٌشمس 
 …كأكجب الرجؿ 

 …كاستكجب الشيإ 
 …كالكٍجب
 …كالكجبة
 …كالكجيب
 …كالكجيبة 

فني  نيجػان يعػٌد أدؽ مػني  التزمتػو المعػاجـ المغكٌيػة ) المحكـ (خريف كابف سيده في كىذا ما تنبو لو بعض المتأ
القديمة عمى الرلـ مف أٌف ابف سيده لـ يؼ بيذا المني  كفاإن تامان لكنو حاكؿ أف يرتب الكممات ترتيبان داخميان مقبكين 

حيػث فصػؿ معػاني كػؿ ) القػامكس(بادم فػي كتقديـ المجرد عمى المزيد كالفعؿ عمى ايسـ ك مثؿ ذلؾ فعؿ الفيركزآ
ميػػزة تميػػزه ) 63(  صػػيغة عػػف األخػػرل كقػػٌدـ الصػػيج المجػػردة عمػػى المزيػػدة ، كأٌخػػر األعػػ ـ ، ممػػا عػػده أحػػد البػػاحثيف

عػػف سػػائر المعػػاجـ العربيػػة فػػتخمص بػػذلؾ مػػف ايضػػطراب الػػذم كػػاف يػػرلـ الباحػػث عمػػى قػػراإة المػػادة كمِّيػػا ؛ كػػي 
الجاسػكس عمػى (التي يريدىا ،كلكنو مع ىػذا لػـ يسػمـ مػف النقػد فقػد خصػص صػاحب  يحصؿ عمى معاني الصيغة

كمػف خممػو أٌنػو ي يػذكر : (( إذ يقكؿ فيػو ) القامكس ( بابان مف أبكاب نقده لمترتيب الداخمٌي لدل صاحب) القامكس 
ٌيػػز بعضػػيا مػػف بعػػض ، المشػػتقات بػػاٌطراد كترتيػػب ، فػػيخمط األفعػػاؿ باألسػػماإ، كاألصػػكؿ بالمزيػػدات ، كاألكلػػى تم

) القػػامكس ( كىػػك نقػد ي ينفػػرد بػو  )64(...))كربمػا ذكػر فػػي أكؿ المػادة أحػػد معػاني المفظػة ثػػـ ذكػر باقييػػا فػي آخرىػا
األخرل ، كلعؿ عذر القدماإ في ذلؾ ىك أٌف المغة العربيػة لغػة اشػتقاقية   كحده بؿ تشترؾ فيو سائر معاجـ األلفاظ

منصبان عمى الترتيب الخارجٌي لممداخؿ ، فبرعكا في التنافس  -كما رأينا  -افسيـ ، كعمى ضكإ ذلؾ كاف ىميـ كتن
 .فيو فتعددت طرقو كمدارسو 

، بكضع ضكابط لمترتيػب الػداخمٌي ؛ مػف أبرزىػا   كىذا ما دفع أصحاب المعاجـ الحديثة إلى معالجة ىذا الخمؿ
ـٌ ) المعجـ الكسيط (المني  الذم نيجتو لجنة تأليؼ   :المعجمٌية عمى النحك التالي   بمقتضاه ترتيب المكادكالذم ت

 . تقديـ األفعاؿ عمى األسماإ  -1        
 .تقديـ المجٌرد عمى المزيد مف األفعاؿ ، أما األسماإ فقد رتبت ترتيبان ىجائيان  - 2        
 .قيقٌي عمى المجازٌم تقديـ ما يدؿ عمى المعنى الحسٌي عمى ما يدؿ عمى المعنى العقمٌي، كالح -3        

 )65(.تقديـ الفعؿ ال ـز عمى الفعؿ المتعدم -4        
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 :تحميؿ المادة المعجمية:المبحث الثالث
 )66(:كيقصػد بو ما يقدمو المعجـ مف معمػكمات حكؿ المادة المعجمية كأىـ ىذه المعمكمات كما يرل المحدثكف 

رسػػـ اإلم ئػػٌي أك اليجػػائٌي، كبعػػض المعمكمػػات الصػػرفية أك مػػا يتعمػػؽ بػػالمفظ ، كطريقػػة النطػػؽ ، كتحديػػد ال -أ
 .النحكية أك المغكٌية

ما يتعمؽ بالمعنى ، كج إ الشرح ، ككضكحو، كعدـ الخمط فيو ، كىك يمثؿ أكبر صعكبة يكاجييا صانع  -ب
 : المعجـ ألسباب مف أىميا 

 .صعكبة تحديد المعنى  -1
 .سرعة التطكر كالتغير في جانب المعنى  -2
اعتماد تفسير المعنى عمى جممة مف القضايا الديلية التػي تتعمػؽ بمنػاى  دراسػة المعنػى كشػركط التعريػؼ  -3

 .كعكامؿ التطكر الديلي كالتمييز بيف المعاني المركزية كسائر المعاني األخرل 
 )67(.خرلتكقؼ فيـ المعنى في بعض أجزائو عمى درجة المفظ في ايستعماؿ كعمى مصاحبتو لكممات أ -4

ـٌ ة كفي معاجمنا العربية خاٌصة ككاف مف أىميا  كعمى ضكإ ذلؾ تعددت كسائؿ تحديد المعنى في المعاجـ عا
 : 

 .التفسير بالمغايرة كأكثر ما يككف التعبير عنيا بمفظ نقيض أكضٌد أك خ ؼ- 1

 .غة أخرم التفسير بالترجمة كيككف بشرح المعنى بكممة أك كممات مف المغة نفسيا أك مف ل -2
 .التفسير بالمصاحبة كىك ما يصحب الكممة مف كممات ىي جزإ مف معناىا األساسي  -3
 .التفسير بالسياؽ سكاإ كاف ذلؾ السياؽ سياقان لغكيان أـ مقاميان  - 4
 )68(.التفسير بالصكرة كىي مف كسائؿ اإليضاح الحديثة التي تعيف عمى تحديد المعنى كدقتو -5

شػػمؿ جػػانبي الكممػػة كىمػػا المبنػػى   تحميػػؿ المػػادة المعجميػػة فػػي معػػاجـ األلفػػاظ القديمػػة، كنسػػتطيع القػػكؿ بػػأف
 :كفيا يمي تكضيح ذلؾ  كالمعنى
 :مايتعمؽ بالمبنى : أكين 
،   كقػد اختمػؼ المعجميػكف القػدماإ فػي ايىتمػاـ بيػذا الجانػب ، فػالعيف: ضبط الكممة مف الناحيػة النطقٌيػة : أ 

مث ن ، لـ يعف أصحابيا بضبط الكممة ،كلـ يجعمكه سمة بارزة لمعاجميـ ؛ ذلؾ أنيـ لػـ يػركا ، كالتيذيب   كالجميرة
عمى حيف اىتـ بو المتأخركف كرأكا ضركرتو كالحػاة إليػو ، كأكؿ مػف اىػتـ بػو   حاجة إلى ضبط الكممة في عصرىـ

ـٌ الجػكىرمٌ   )البارع في المغػة ( القالي في كتابو -فيما نعمـ  -مف القدماإ  ـٌ الفيركزآبػادٌم فػي ) الصػحاح ( فػي  ثػ ثػ
 :كقد اعتمد القدماإ في ضبط الكممة عمى أمكر أىميا ) . القامكس المحيط (

 

 
 :الضبط بالنٌص أك العبارة ، كمف أمثمة ذلؾ قكليـ  -1
إذا خاطػو : شىٍمجا بفتح الميـ في الماضي كضميا فػي المسػتقبؿ كسػككنيا فػي المصػدر   شىمى  ثكبو يشمجو(( 

 . )69(.. . ))ياطة متباعد الكتبخ
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دبػج الجمػػد يٍدبىغػو كيىٍدبيغػو بفػػتح الػداؿ كالبػػاإ فػي الماضػي، كفػػتح البػاإ كضػميا فػػي المسػتقبؿ ،كسػػككف :(( ككقػكليـ  
 )70()).  المكضع الذم يٍدبج فيو:كالمٍدبغة بفتػػح الميـ كالباإ. كالًدباغ بالكسر ما يدبج بو.الباإ في المصدر

 :ف أك المثاؿ ، كمف أمثمة ذلؾ قكليـ الضبط بالكز  -2
نىع كسىًمع ككىريـ ((   )71()).… أعيا أشٌد ايعياإ…لغب لغبا كلىغكباكليغكبا كمى

 . )72())الٌرشىأ ، عمى فىعىؿو بالتحريؾ ، كلد الظبية الذم قٌد تحٌرؾ كمشى((ككقكليـ 
 :الضبط باإلعجاـ ، كمف أمثمة ذلؾ قكليـ  -3
 . )73())ٌطع كبىًمي ، بالتاإ معجمة بنقطتيف مف فكؽ ككذلؾ تيٌمأ بالميـ تق: تىٌيتأ الثكب (( ى
ضػػػبط الكممػػػة مػػػف الناحيػػػة الصػػػرفٌية ك النحكٌيػػػة ك المغكٌيػػػة ، ًإذ حػػػاكؿ القػػػدماإ تقػػػديـ بعػػػض المعمكمػػػات : ب 

 : الحصركتكضيحو ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ي  الصرفٌية أك النحكٌية أك المغكٌية التي تسيـ في فيـ المعنى
سػقط الشػيإ مػف (( تصريؼ األفعاؿ كبياف مشتقاتيا كنكعيا مف حيث التعدم كالمزكـ ؛ كقكؿ الجكىرٌم  -  1

كسػػاقطو ، … المكضػػع : كالمىسػػًقط ، مثػػاؿ المجمػػس … السيػػقكط : كالىمسػػقىط ، بػػالفتح. يػػدم سػػقكطان ، كأسػػقطتو أنػػا 
ـٌ فاعمػػػو (( :كقػػػػػاؿ أبػػػك عمػػػرك…كسيػػػقط فػػػي يػػػده ، أم نػػػدـ … أم أسقطػػػػػو كي يقػػػػػاؿ أيسػػػًقط فػػػي يػػػده عمػػػى مالػػػػـ يسػػػ

…(()74( . 
 :بياف الصكر لير المستعممة مف بعض األفعاؿ ؛ كقكؿ الجكىرٌم  -  2
نمػػا يقػػاؿ تركػػو ، كي . دع ذا ، أم اتركػػو : كقػػكليـ ((  كأصػػمو كدع يػػدع كقػػد أيًميػػتى ماضػػيو ، ي يقػػاؿ كدعػػو كا 

 .  )75())… كدعو فيك مكدع عمى أصمو : ة الشعركادع كلكف تارؾ ، كربما جاإ في ضركر 
 : بياف م زمة بعض األفعاؿ لمبناإ لممجيكؿ ؛ كقكؿ ابف منظكر 

ف كػاف بمعنػى الفاعػؿ مثػؿ زيًىػي الرجػؿ كعيًعنػي ((  كلمعرب أحرؼ ي يتكممكف بيا إي عمى سبيؿ المفعكؿ بػو كا 
 .) 76())باألمر كنيًتجىت الشاة كالنػػاقة كأشباىيا 

 ) :العيف ( المفرد كالجمع ؛ كقكؿ صاحب بياف 
كجمعػو شيػعير ...كالشِّعار مػا استشػعرت بػو مػف المبػاس تحػت الثيػاب . شيعكر كشىعر كأشعار : كجمع الش عر (( 

  :مػػػػػػا اسػػػػػػتدار بالحػػػػػػافر مػػػػػػف منتيػػػػػػى الجمػػػػػػد حيػػػػػػث تنبػػػػػػت الشػػػػػػعيرات حػػػػػػكالي الحػػػػػػافر ، كيجمػػػػػػع : كاألشػػػػػػعر ...
   . )77(...))أشاعر
 :؛ كقكؿ ابف سيده   مف حيث التذكير كالتأنيث بياف جنسو -5
ع شىػػجاعة (( عىة ، . اشػػتٌد بأسػػو : شىػػجي كرجػػؿ شيػػجاع ، كًشػػجاع ، كشىػػجاع ، كأشػػجع ، كشىػػًجع ، كشىػػجيع ، كًشػػجى

اعة...عمى مثاؿ عنبة   ) 78(... ))، كشىجعاإ  كامرأة شىًجعىة ، كشىًجيعة، كشيجى
 ) :عيف ال( بياف النسب إلى ايسـ ؛ كقكؿ صاحب -6
: كرجػؿ أعجمػٌي . ضػٌد العػرب: العجػـ: ((ككقكلو أيضان  ) 79(... ))يقاؿ أديـ عيكاظٌي ، منسكب إلى عكاظ (( 

 . ) 80())  ليس بعربيٌ 
 :بياف المحذكؼ مف ايسـ ؛ كقكؿ ابف منظكر  -7  
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، فالػذاىب منػو كاك، ألنػؾ أ صمو أىبىكه ، بالتحريؾ ؛ ألف جمعو أباإ مثؿ قفا كأقفاإ ، كرحى كأرحاإ : كاألبي (( 
   . ) 81(...))تقكؿ في التثنية أبكاف 

ببيػػػاف درجػػػة اسػػػتعماؿ المفػػػظ فأشػػػاركا إلػػػى المسػػػتعمؿ مػػػف األلفػػػاظ كالميمػػػؿ كالضػػػعيؼ كالمنكػػػر كالػػػردمإ  -8
عقـ ، عمؽ، قمع ، قعـ (( كالمذمكـ ، كمف أمثمة ذلؾ ، قكؿ األزىرٌم عند ك مو عف باب العيف كالقاؼ مع الجيـ 

 .) 83())أىممت كجكىو((ككقكلو في مكضع آخر مف باب العيف  ) 82())مستعم ت : ، معؽ ، مقع
الٌصػٍقع : ((مػث ن ) العػيف (أك المنكرة ، كنحػك ذلػؾ ؛كقػكؿ صػاحب   بياف المغات الفصيحة أك المذمكمة - 9  
كخطيػب . ، كالسػيف جػائز  كالديؾ يصقع بصكتو. الضرب ًببيسسط الكؼ ، صقعت رأسو بيدم، كالسيف لغة فيو : 

كقاؿ : (( ككقكؿ األزىرٌم    )84())الجميد يصقع النبات ، كبالسػيف قبيح: بميج ، كبالسيف أحسف ، كالصقيع : مصقع
كلػػـ أسمػػػػع بيػػػػذا المعػػػػنى : قمػػت . ذعجيػػا ذعجػػان : يقػػاؿ . الػػدفع ، كربمػػا كنػػي بػػو عػػف النكػػاح : الػػذ ٍع  : ابػػف دريػػد 

 . )85())ك مف مناكيره لغير ابف دريد ، كى
كيتبٌيف لنا مما سبؽ أف المعجمييف القدماإ أدرككا أىمية المفظ في تفسير المعنى كتكضػيحو ، فػدفعيـ ذلػؾ إلػى 

، لير أنيا تتمايز في معالجػة   أك المغكٌية  ايىتماـ بالمادة المعجمية مف الناحية الصكتية أك الصرفٌية أك النحكٌية
ارع كالصػػحاح كالقػػامكس مػػث ن بالضػػبط ، كيتمٌيػػز المحكػػـ بػػالنكاحي الصرفٌيػػػة كالنحكٌيػػػة ، ك ىػػذا الجانػػب فيتمٌيػػز البػػ

الصػػحاح بدرجػػة اسػػتعماؿ األلفػػاظ كالػػنص عمػػى الضػػعيؼ كالمنكػػر كنحػػك ذلػػؾ ك المقػػاييس ببيػػاف المعنػػى الجػػامع 
 .ألصؿ المادة كمشتقاتيا ، كيتمٌيز المساف ، كالتاج بجمع األقكاؿ ككثرة الشكاىد

 :ما يتعمؽ بالمعنى :  ثانياً  
أما الجانب األخر لمكممػة كىػك المعنػى فقػد اىػتـ بػو القػدماإ اىتمامػان بالغػان تمثػؿ فػي كسػيمتيف مػف كسػائؿ الشػرح  

 ) 86( :كالتكضيح ىما
كبالتأمػػؿ فػػي . الشػػرح بػػالتعريؼ ، كالمػػراد بػػو تمثيػػؿ المعنػػى بكاسػػطة ألفػػاظ أخػػرل أكثػػر كضػػكحان كفيمػػان : أكين 
 :جـ المفظٌية القديمة ، نستطيع أف نقسـ ذلؾ إلى قسميف رئيسيف المعا

 : الشرح بالتعريؼ بألفاظ كاضحة كمحددة ، كمف أمثمة ذلؾ : أحدىما 
بيكعػان : ((   قػكليـ بىػع الٌصػػبي خي فقػػد شػرح المعنػى بألفػػاظ  ) 87()).أم فيًحػـ مػػف شػٌدة البكػاإ حتػػى انقطػع نفسػو: خى

 .حالة تككف مف شٌدة البكاإ المؤدم إلى انقطاع النفس كاضحة كحدد معنى الخبكع بأنو 
كسٌمي ىبعان ؛ ألنو يٍيبىع إذا   الحكار الذم ينت  في الصيؼ في آخر النتاج، كاألنثى ىبعة: الييبىع : (( كقكليـ 
   .)88())يمٌد عنقو كيتكاره ليدرؾ أمو: مشى ، أم 

ـٌ خصػص بػزمف معػيف كىػك الصػيؼ ، فقد شرح المعنى بألفاظ بينة ككاضحة ، كحدد معنىالييبى  ع بأنػو الًحػكار، ثػ
 .كىي ككنو يمٌد عنقو متكارىا ليمحؽ بأمو   ثـٌ حدد بآخر النتاج ، كبٌيف عمة تسميتو

 . )89())أف ترد اإلبؿ الماإ يكمان كتدعو يكمان : الًغبٌ ((   :كقكليـ 
 .يـك  فحدد معنى الًغٌب بأنو كركد اإلبؿ لمماإ في زمف معيف كىك يكـ بعد

 :الشرح بالتعريؼ بألفاظ لامضة كلير محددة ، كمف أمثمة ذلؾ : اآلخر 
 العىٍقؿ نقيض الجيؿ كمنو عىقؿ يعقؿ عق ن فيك  :(( كقكؿ بعضيـ) نقيض(التعريؼ بكممة  -1 
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   .)91())الحٌؽ ضٌد الباطؿ: ((   كقكؿ بعضيـ) ًضدٌ ( التعريؼ بكممة  -2  
 .)92())ًخ ؼ الطكؿ ، كالجمع أعراض : كالعرض : (( قكؿ بعضيـك) ًخ ؼ(  التعريؼ بكممة -3  
ٍرش  كىىًدمإ كمو : مضى ىزيع مف الميؿ : ((التعريؼ بالمرادؼ كقكؿ بعضيـ  - 4  ٍرس كجى كقكلؾ مضى جى

 . )93())بمعنى كاحد
 .)94())الكيٍيبىة لكف مثؿ القيٍيبىة: (( كقكؿ بعضيـ ) مثؿ ( التعريؼ بكممة  -5  
كالمخبصػة . الخبيص معركؼ ، كالخبيصة أخٌص منو : ((   كقكؿ بعضيـ) معركؼ ( عريؼ بكممة الت -6  
 . ) 95())الممعقة يعمؿ بيا الخبيص : 

كادو لبنػي فػ ف ، كمكػاف معػركؼ، كمػاإ :   كنحك ذلؾ مف التعريفات العامة الغامضة التي ي تفيد شيئان كقكليـ
البياض لكف األبػيض ، كالسػكاد لػكف : ة أك طائر ، أك مكضع ، ككقكليـ لبني ف ف ، كنبات في الصحراإ ، كدكٌيب

القديمػة   األسكد الخ ذلؾ مف ألفاظ مبيمة كلير محددة المعنى ،مما دفع أحد المحدثيف إلػى اتيػاـ المعػاجـ المفظٌيػة
 : بابتعادىا عف صفات المعجـ الجيد إذ يقكؿ

اجـ قد أىمػؿ شػرحيا إىمػاين شػنيعان فجػاإت ديلتيػا لامضػة أك كفي الحؽ أف كثيران جدان مف األلفاظ في المع(( 
   . )96())مبتكرة كبعدت عف الدقة التي ىي مف أىـ صفات المعجـ الجيد 

ف عػػٌد عيبػػان مػػف عيػػكب المعجػػـ الجيػػد ، إي أنػػو ي يقمػػؿ مػػف قيمػػة المعػػاجـ  كالحػػؽ أف ىػػذا الػػذم أشػػرنا إليػػو ، كا 
مؾ الجيكد التي بذلت في جمع المادة كترتيبيػا ، كمػا تقػدـ فػي المبحثػيف السػابقيف ، المفظٌية القديمة إذا قارٌنا ذلؾ بت

بؿ إف اعتماد الشرح بالتعريؼ لـ يكف ىك الكسيمة الكحيدة فػي بيػاف المعنػى المعجمػٌي ، كممػف اعتمػد ىػذه الكسػيمة 
( صػػػاحب   الػػػ ذع مػػػف ،كلكٌنػػػو مػػػع ذلػػػؾ لػػػـ يسػػػمـ مػػػف النقػػػد )القػػػامكس ( صػػػاحب –فيمػػػا أعمػػػـ  –اعتمػػػادان كميػػػان 

فجٌؿ نقده كاف منصػبان عمػى طريقتػو فػي شػرح المعنػى كاإلبيػاـ كقصػكر العبػارة كتعريػؼ   )الجاسكس عمى القامكس
أما سائر المعاجـ المفظٌية األخرل، فقد ضمت إلى جانب الشػرح بػالتعريؼ  ) 97(.المفظ بالمعنى المجيكؿ كنحك ذلؾ

   .المعنى المراد  عمى ما سنبينو فيما يمي شكاىد يستطيع القارئ مف خ ليا تحديد 
الشػػػرح بػػػالتعريؼ مقترنػػػان بالشػػػاىد ، حيػػػث أدرؾ معظػػػـ المعجميػػػيف القػػػدماإ ، أىميػػػة الشػػػاىد فػػػي شػػػرح :   ثانيػػػا

المعنى فمجأكا إلى ايستشياد بالنصكص ضػمف المعػايير التػي كضػعكىا لمفصػاحة ، ككانػت نتيجػة ذلػؾ أف جػاإت 
 :حك التالي عمى الن  مصادر احتجاجيـ

ػػٍبتيوي : عػػددت الشػػيإ عػػٌدان ): (( العػػيف (كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ ، قػػكؿ صػػاحب :   ايحتجػػاج بػػالقرآف الكػػريـ -أ  سى حى
 ) 99())يعني أف األنفاس تيحصى إحصاإن كليا عدد معمكـ  )98({نىعيد  لىييـ عىد ا } : قاؿ عز كجٌؿ . كأٍحصيتو 

ٍنقىًعػػر } :قػػاؿ اهلل عػػٌز كجػػؿٌ :(( كقػػكؿ األزىػػػػرمٌ  ـٍ أىٍعجػػازي نىٍخػػػػؿو مي ػػأنىيي معنػػى المنقعػػر المنقطػػع مػػف أصػػمو   )100({كى
((...)101 ( . 

ـه } : كفػي التنزيػؿ .   سػرير الممػؾ: العػرش : (( كقكؿ ابػف سػيده  ػػػٍرشه عىظػيػػًػ لىيىػػا عى كقػد يستعػػػار لغيػره   )102( {كى
(()103( . 

أىىيػش  ًبيػا عمػى } : خبطتػو بعصػا ًليىتىحػات، كمنػو قكلػو تعػالى : ا ىششت الكرؽ أىىيشيػوي ىىش ػ: (( كقكؿ الجكىرٌم 
نىػػًمي               . )104(  {لى
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ـٍ أىز ا } : قاؿ اهلل تعػالى : (( كقكؿ ابف فارس  مىػى الكىػاًفًريفى تىػؤيزيىي ػمنا الٌشػيىاًطيفى عى ـٍ تىػرى أىن ػا أىرسى قػاؿ أىػؿ  ) 105( {أىلىػ
 . )106())تزعجيـ إزعاجان : التفسير 
ٍشػػعىة ((    ):العػػيف(كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ ، قػػكؿ صػػاحب :   ايحتجػػاج بالحػػديث الشػػريؼ -ب قيػػؼ، ، لمبػػت : الخي

ٍشػعىة عمػى : ( كفػي الحػديث . عميو السيكلة ، قؼ، خاشع كأىكىمىة خاًشعة أم ممتزمػة يطئػة بػاألرض كانػت الكعبػة خي
 . ) 107()...))الماإ فىديًحيت منيا األرض 

مثػؿ الكػافر كمثػؿ األرزة الميٍجًذيىػة حتػى : ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قػاؿ : ((...( زىرٌم كقكؿ األ
عىٍفػػت الٌرجػػؿ ، إذا صػػػرعتو . اينقػػ ع : اينجعػػاؼ : قػػاؿ أبػػك عمػػػرك ) . يكػػكف انجعافيػػا مػػٌرة كاحػػدة  كمنػػو قيػػؿ جى

 . )108( ...))فضربت بو األرض
بف عرضان (   :كمنو الحديث . أم ميٍعتىًرضا : عيٍرضا كأكؿ الشيإ : (( كقكؿ ابف سيده  أم اعترضػو ) كيًؿ الجي

   . ) 109( ))أمف عمؿ أىؿ الكتاب ىك، أـ مف عمؿ ليرىـ ؟ : يعني كمو كي تسأؿ عنو . 
بيػػتي فىيىٍنًبتيػػكفى كمػػا تىنٍ : ( كفػػي الحػػديث . بػػزكر الصػػحراإ ممػػا لػػيس بقػػكت : كالًحب ػػةي بالكسػػر : (( كقػػكؿ الجػػكىرٌم 

ًميؿ السيؿ   . )110( ))كالجمع حبب) الًحب ة في حى
( كفػي الحػديث . اىألىؿ  رفع الصكت بالدعاإ كالبكاإ ، يقاؿ منو أىؿ  يىًئؿ  ألػي  : قاؿ الفٌراإ : (( كقكؿ ابف فارس 

 . ) 111(...)عىًجبى رٌبكـ مف أىلِّكـ كقنكطكـ كسرعة إجابتو إٌياكـ
لػـ يكػف بيػنيـ خػ ؼ فػي ايحتجػاج بػالقرآف   جـ المفظٌيػة القديمػة ىػك أٌف أصػحابياكالذم يبدك مف تصػفح المعػا

كمف : (( تحفؿ بيذيف المصدريف ، كفي ذلؾ يقػكؿ السيػكطٌي   كي بالحديث الشريؼ كمف ىنا رأينا المعاجـ المفظٌية
ياد بالشعر كالنثر عمى السكاإ ينعـ النظر في معاجـ المغة ككتب قكاعدىا يجد كتب المغكييف أكفر حٌظان في ايستش

 . ) 112())في إثبات معنى أك استعماؿ كممة ، كيجد النحاة يكادكف يقتصركف عمى اًلشعر
في ىذا الجانػب ، فقػد اعتنػى بالشػكاىد القرآنيػة، كاألحاديػث النبكيػة   كيعٌد تيذيب المغة مف أبرز معاجـ األلفاظ
بيف فيـ المغة كمعرفة الكتاب كالسػنة   ىرٌم خاٌصة كعمماإ المغة عاٌمةعناية فائقة ؛ كي لرابة في ذلؾ فقد ربط األز 

نػػزؿ القػػرآف الكػػريـ كالمخػػاطبكف بػػو عػػرب أكلػػك بيػػاف فاضػػؿ كفيػػـ بػػارع أنزلػػو جػػؿ ذكػػره بمسػػانيـ : (( يقػػكؿ األزىػػرٌم 
كف نظامػو كي كصيغة ك ميـ الذم نشأكا عميو كجبمكا عمى النطؽ بػو فتػدربكا بػو يعرفػكف كجػكه خطابػو كيفيمػكف فنػ

كبػٌيف ...يحتاجكف إلى تعمـ مشكمو كلريب ألفاظو حاجة المكلديف الناشئيف فػيمف ي يعمػـ لسػاف العػرب حتػى يعٌممػو 
فاسػتغنكا بػذلؾ عٌمػا نحػف إليػو …لممخاطبيف مف أصحابو رضي اهلل عنيـ ما عسػى أف تمػٌس الحاجػة إليػو النبي 

 . )113())ٌمـ العربية الصحيحة التي بيا نزؿ الكتاب ككرد البيافمحتاجكف مف معرفة لغات العرب كايجتياد في تع
 : كمما ي حظ عمى ىذه الشكاىد 

ميؿ أصحاب المعاجـ إلىشرح اآليات كاألحاديث كالتعميؽ عمييػا ، بمػا يخػرجيـ عػف شػرح المػادة المعنيػة ،  -1
إف :(( كفػػي الحػػديث   : ((تحػػت مػػادة لعػػؽ –ممػػا أدل إلػػى تضػػخـ شػػرح المػػكاد ، كذلػػؾ نحػػك قػػكؿ صػػاحب العػػيف 

   .)114())  فالمعكؽ اسـ مػا يمعقػو ، كالنشػكؽ اسػـ مػا يستنشػقو  ))لمشيطاف لعكقان كنشكقان يسػتميؿ بيما العبد إلىيكاه
 .  فشرح معنى النشكؽ في لير مادتو
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قاؿ أبك   )أفضؿ الح  العٌ  كالثٌ  :( أنو قاؿ ركم عف النبي :((  -تحت مادة ع  -كمثؿ ذلؾ قكؿ األزىر
كىػي ) الػثٌ  (  فػن حظ أنػو شػرح كممػة   )115())  .سػي ف دمػاإ اليػدم : رفع الصكت بالتمبية ، كالػث ٌ :العٌ    عبيدة

     .  ليست مف كممات المادة
ػؿو } : تعالى  كقكلو: ((   )عجؿ( كمثؿ ذلؾ قكؿ ابف سيده في مادة    ًمؽ اإلنسػاف مػف عىجى إف : قيػؿ  ) 116({خي

ًمػػؽى } : فقػػاؿ تعػػالى   لسػػ ـ ، حػػيف بمػػج منػػو الػػركح الػػر كبتيف ، ىػػـ بػػالنيكض قبػػؿ أف يبمػػج القػػدميف ،آدـ عميػػو ا خي
ؿو   .فن حظ أنو ذكر قٌصة نفخ الركح في آدـ عميو الس ـ   ) 117( ... )){اإلنسىافي مف عىجى

ػا أىنػػتـي } : اهلل عٌز كجٌؿ  قاؿ): ((عجز(ذكر الكجكه كاآلراإ المختمفة ، كذلؾ نحك قكؿ األزىرم في مادة  -2 مى كى
اًإ  يقكؿ القائؿ كيؼ كصفيـ اهلل أنيػـ ي ييعًجػزكف فػي األرض : قاؿ الفٌراإ  )118({ًبميٍعًجًزيفى في األرًض كي في الٌسمى

كقػاؿ . كي في الٌسماإ كليسكا في أىؿ السػماإ ؟ فػالمعنى مػا أنػتـ بمعجػزيف فػي األرض كي مػف فػي الٌسػماإ بمعًجػز 
مػػا :قػاؿ األخفػش : كقػاؿ أبػك العبػػاس . معنػاه مػػا أنػتـ بمعجػًزيف فػػي األرض كي لػك كنػتـ فػي الٌسػػماإ : سػحاؽ أبػك إ

: قػػاؿ أبػػك العبػػاس . أنػػتـ بمعجػػزيف فػػي األرض كي فػػي الٌسػػماإ ، أم ي تعجزكننػػا ىربػػان فػػي األرض كي فػػي السػػماإ 
فػن حظ أف )  119())فػي الٌسػماإ بمعجػزيف لكػاف جػائزاكقكؿ الفراإ أشير فػي المعنػى، كلػك كػاف قػاؿ كي أنػتـ لػك كنػتـ 

األزىػرٌم لػـ يكتػػًؼ بقػكؿ الفػراإ مػػا داـ أظيػر فػي المعنػػى بػؿ أردفػو بغيػػره مػف األقػكاؿ األخػػرل التػي ي تكػاد تضػػيؼ 
 .شيئان جديدان لممعنى المعجمٌي 

خطػػاب رضػػي اهلل عنػػو ك يعػػٌد أبكػػر صػػكرايحتجاج المغػػكٌم ، فقػػد ركم أف عمػػر بػػف ال: ايحتجػػاج بالشػػعر -ج
ىػػذه لغتنػػا يػػا أميػػر : فقػػاـ شػػيخ مػػف ىػػذيؿ فقػػاؿ ) 120({أك يأخػػذىـ عمػػى تػػػخٌكؼ } : تسػػاإؿ عػػف معنػػى قكلػػو تعػػالى 
قػػاؿ شػػاعرنا أبػػك كبيػػر : فيػػؿ تعػػرؼ العػػرب ذلػػؾ فػػي أشػػعارىـ؟ قػػاؿ: قػػاؿ عمػػر …المػػؤمنيف ، التخػػكؼ التػػنقص 

 : اليذلٌي 
      كما تخٌكؼ عكد النبعة الٌسفف      قىػًرداتخٌكؼ الٌرحػػؿ منيا تامكػا          
  )121())أٌييا الناس عميكـ بديكانكـ شعر الجاىمية فإف فيو تفسير كتابكـ، كمعاني ك مكـ : ((فقاؿ عمر 

ـٌ أخذ ىذا ايتجاه صكرتو التطبيقٌية عمى يد حبر األمة عبػد اهلل بػف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا فيمػا ) ىػػ68ت(  ث
ئؿ نافع بف األزرؽ ، كأصبح حجة فيما أشكؿ مف لريب القرآف كالحديث ، حيث كصفو ابف فػارس عرؼ بعد بمسا

 : بقكلو 
كالشػػعر ديػػكاف العػػرب كبػػو حفظػػت األنسػػاب كعرفػػت المػػآثر كمنػػو تعممػػت المغػػة كىػػك حجػػة فيمػػا أشػػكؿ مػػف (( 

 . )122())كحديث صحابتو رضي اهلل عنيـ  لريب كتاب اهلل كلريب حديث رسكؿ اهلل 
ـٌ : قهٌسػػػػـ الشػػػػعراإ إلػػػػى أربػػػػع طبقػػػػات   كعمػػػػى ضػػػػكإ ذلػػػػؾ الجػػػػاىميكف ، كىػػػػـ الػػػػذيف عاشػػػػكا قبػػػػؿ اإلسػػػػ ـ ، ثػػػػ

ـٌ اإلسػ ميكف ، كىػـ الػذيف كػانكا فػي العصػر األمػكم كجريػر  المخضرمكف ، كىـ الذيف أدرككا الجاىمية كاإلس ـ، ثػ
لقػد حسػف ىػذا المكلػد حتػى لقػد   :اف يقػكؿ مف المكلديف ككػ -كأبي عمرك -كالفرزدؽ ، كقد عٌدىـ بعض المغكييف 

) يعنػػي أبػػا عمػػرك(جمسػػت إليػػو : كيقػػكؿ األصػػمعيٌ ) 123(.ىممػػت أف آمػػر صػػبياننا بركايػػة شػػعره ، يعنػػي بػػذلؾ جريػػران 
، كأخيران المكلدكف ، كيقاؿ ليػـ المحػدثكف أيضػان ، كيعػٌد بشػار بػف  )124(ثماني حج  فما سمعتو يحت  ببيت إس مي

ػػػة   ؿ شػػػعراإ طبقػػة المحػػػدثيفأك ) ىػػػػ167ت(بػػرد  ، كعػػػف   )125() .ىػػػػ176ت(، كقيػػػؿ خػػتـ الشػػػعر بػػػإبراىيـ بػػف ىىٍرمى
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أجمعكا عمى أنو ي يحت  بك ـ المكلديف كالمحدثيف في المغػة : (( ايحتجاح بشعر ىذه الطبقات ؛ يقكؿ السيكطٌي 
 . )126())… ما يقتضي تخصيص ذلؾ بغير أئمة المغة كركاتيا) الكشاؼ(كالعربٌية ، كفي 

كبالتأمػػػؿ فػػػي معػػػاجـ األلفػػػاظ نمحػػػظ صػػػحة مػػػا ذكػػػره السػػػيكطٌي ، فقػػػد استشػػػيد أصػػػحاب ىػػػذه المعػػػاجـ بشػػػعراإ 
إذ يقػكؿ فػي  -الػذم عػٌده أبػك عمػرك مكلػدان -يستشيد بشػعر جريػر ) العيف( الطبقات الث ث األكؿ ، فيذا صاحب 

 :كقاؿ جرير   )عؽ(مادة 
 ييات خٌؿ بالعقيؽ نكاصمو فيييات ىييات العقيؽ كأىمو       كى

 )127(.أم بىعيد العقيؽ      
كىمػػػا مػػػف طبقػػػة ) ىػػػػ110ت(كالفػػػرزدؽ ) ىػػػػ90ت(يحػػػت  باألخطػػػؿ -فػػػي المػػػادة نفسػػػػػيا  -كمػػػا نجػػػد ايزىػػػرٌم 

 )128() .ىػ110ت(جرير
ـ أمػػا طبقػػة المكلػػديف المحػػدثيف فكػػاف ايستشػػياد بشػػعر بعضػػيـ عمػػى اسػػتحياإ ، كلعػػؿ ذلػػؾ ل سػػتئناس بعػػربيتي

بشػػػار خاتمػػة الشػػػعراإ ، كاهلل لػػكي أف أيامػػو تػػأخرت : (( ، الػػذم قػػاؿ عنػػو األصػػمعٌي ) ىػػػ167ت(كبشػػار بػػف بػػرد 
   . ) 129( )) لفضمتو عمى كثير منيـ

) : (( بظػبظ(كيصػرح بأنػو لػيس حجػة ؛ إذ يقػكؿ فػي مػػادة ) جميػرة المغػة ( كمف ىنا رأينػا ابػف دريػد يػذكره فػي 
كسػػألت أبػػا حػػاتـ عػػف  –كىػػك مػػف قػػكليـ لػػيس بػػو ظبظػػاب أم لػػيس بػػو داإ  –ظىٍبظىػػاب ال –اسػػتعمؿ مػػف معككسػػو 

. بينٌيتي ليس بيا ظبظاب : كأنشد  –الظبظاب فمـ يعرؼ فيو حجة جاىمٌية إي أنو قاؿ فيو بيت بٌشػار كليس بحجة 
(( ..)130(  . 
 
كايكتفاإ بقكليـ قاؿ الشاعر ،   ةكمما ي حظ عمى المعجمييف في ىذا الجانب استشيادىـ بأبيات لير منسكب 

أك أنشدنا ، أك قاؿ آخر ، كنحك ذلؾ مف العبارات التي تخؿ بالشاىد المغػكٌم ؛ ذلػؾ أٌنػو ي يجػكز ايحتجػاج بشػعر 
    )131(.أك نثر ي يعرؼ قائمو ،خكؼ أف يككف لمكلد ، أك مف ي يكثؽ بفصاحتو ، عمى حٌد قكؿ السيكطٌي 

 :الخاتمػة 
لػدل القػدماإ تبػرز لنػا الم حظػات   كصؼ ك التحميؿ لمعالجة المادة المعجمية في المعاجـ المفظٌيػةكبعد ىذا ال

 :التالية 
اخػػػت ؼ مفيػػػكـ الكممػػػة بػػػيف المعجميػػػيف كليػػػرىـ مػػػف عممػػػاإ المغػػػة ، نظػػػران يخػػػت ؼ طبيعػػػة معالجتيػػػا بػػػيف  -

ار الػػديلٌي ؛ ألنػػو أقػػرب إلػػى طبيعػػة المعجػػـ النظرٌيػػة كالتطبيػػؽ ، لػػذلؾ آثػػر المعجميػػكف فػػي معػػالجتيـ لمكممػػة المعيػػ
ـٌ تحرركا مف كثير مف الحدكد التي ي تخدـ ىذا المعيار  .كمف ث

أف عمميػة جمػػع المػػادة المعجمٌيػة كقػػؼ بالمغػػة عنػد عصػػكر ايحتجػػاج ، فػاكتفى المعجميػػكف القػػدماإ بمػػادتيـ  -
ة التػػي حػػددكىا بحكػػـ اليػػدؼ الػػديني الػػذم المغكٌيػػة التػػي كرثكىػػا عػػف األعػػراب فػػي الباديػػة ، ضػػمف شػػركط الفصػػاح

انطمقكا منو ، مما فٌكت عمى المعػاجـ المفظٌيػة القديمػة ثػركة لغكٌيػة كػاف حقيػا أف تػدرج ضػمف مػكاده مػع التنبيػو إلػى 
 .عصرىا ، أك قائميا ، أك القبائؿ التي انفردت بيا 
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المفظٌيػػة ، كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ  أف مجػػاؿ التنػػافس بػػيف المعجميػػيف القػػدماإ كصػػؿ ذركتػػو فػػي صػػنع المعػػاجـ -
 .  بالترتيب الخارجٌي لممداخؿ فظير لدييـ أكثر مف نظاـ أك مدرسة معجمية

تعػٌد عمػ ن سػابقان لعصػره ، حيػث جػاإت فػي صػكرتيا الكاممػة ) العػيف(أف معالجة المادة المعجمية فػي كتػاب  -
مػف صػنع الخميػؿ ) العػيف(خػرل ، ممػا يػرجح أف كتػاب جمعان كترتيبان كتحمي ن ، مع ككنو باككرة المعػاجـ المفظٌيػة األ

 .بف أحمد 
اىػػتـ المعجميػػكف فػػي تحمػػيميـ لممػػادة المعجميػػة بػػالمبنى ، كلكنػػو اىتمػػاـ فرضػػتو المراحػػؿ التطكرٌيػػة لممعػػاجـ  -

، فجػػػػاإ ىػػػػذا الجيػػػػد متفرقػػػػان فػػػػي تمػػػػؾ المعػػػػاجـ ، ممػػػػا يفػػػػكت عمػػػػى الباحػػػػث ايسػػػػتفادة الكاممػػػػة مػػػػف تمػػػػؾ   المفظٌيػػػػة
 .حظات القٌيمة إي بعد مشقة البحث ، كالتمحيص في أكثر مف معجـ لفظٌي الم 
اعتمد المعجميكف في الجانب التحميمٌي لممادة المعجمٌية عمػى الشػرح بػالتعريؼ المػبيـ ، كعمػى الشػكاىد ليػر  -

ا يتحراىػا مسػتخدـ المنسكبة إلى قائمييا ، كىك أمر يفقػد معػو العمػؿ المعجمػٌي قيمتػو كمصػداقيتو العممٌيػة التػي طالمػ
تقانو   .المعجـ أك الباحث المغكٌم ،كلكٌف ذلؾ قميؿ مف كثير أجادكا في ضبطو كا 

أف مما يؤخذ عمى ترتيب المادة المعجمٌية في المعاجـ المفظٌية القديمة، صعكبة البحث عف المادة المعجمٌيػة  -
الكصػكؿ إلػى الكممػة المػراد البحػث عنيػا  ، كصػعكبة  ، فيما يتعمؽ بالترتيب الخارجٌي لممػداخؿ فػي بعػض مدارسػيا

 . إي بعد قراإة المادة كاممة   فيما يتعمؽ بالترتيب الداخمٌي لممداخؿ
لـ يكف ثمة خ ؼ بيف المعجمييف القدماإ في ايستشياد بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ، بينمػا نجػدىـ قػد - 

 .مخضرميف ، كاإلس مييفاقتصركا في ايستشياد بالشعر عمى طبقة الجاىمييف، كال
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 .1/112) خشع ( العيف مادة -)107(
 .385-1/384) جعؼ ( تيذيب المغة مادة  -)108(
 .1/242) عرض ( المحكـ مادة -)109(
 .1/105) حبب ( الصحاح مادة -)110(
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 .59تراح ص ايق-)112(
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 .3/135األلاني ألبي الفرج : ينظر -)129(
 . 1/127جميرة المغة -)130(
 .  55ايقتراح ص: ينظر   )131(

 المصار والمراجػػع
 .،محمد حسف حسف جبؿ ،القاىرة ،دار الفكر العربي) كديلتو الكاقع( ايحتجاج بالشعر في المغة   -1



 67 
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 68 
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 محمد محيي : العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،أبك عمي الحسف بف رشيؽ القيركانٌي،تحقيؽ -25

 .دار الجيؿ /الديف عبد الحميد ، بيركت       
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 .ابف النديـ ، بيركت ، دار المعرفة الفيرست ،  -27
 .القامكس المحيط ، الفيركزآبادم ، بيركت ، دار الجيؿ  -28
 الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف -29

 ).ىػ 1367( عمر الزمخشرٌم ، مصطفى البابي الحمبي       
 ). ـ1980(كية كمعجمية ،حممي خميؿ ،الييئة المصرية العامة ،فرع اإلسكندرية الكممة دراسة لغ -30   
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المغة ىي أساس المعرفة كي يمكف أف تتـ ىذه المعرفة إٌي بكاسطة المغة التي تعتبػر أداة التكاصػؿ، فبػدكنيا ي 
اريا، كمػا أٌنيػا تعػٌد ركنػا أساسػيا مػف األركػاف المكٌكنػة لمحضػارة ىػذه يمكف ألحد أف يعٌبر تعبيرا راقيا كاضحا كحضػ

الحضارة التي يقكؿ فييا أحد العمماإ إذا أردت أف تعرؼ حضارة أٌمة ما فانظر إلى معاجميا، فػالمعجـ إذاي بمثابػة 
 .الجسر الذم يربط بيف المغة كالحضارة

مناط الصراع القػائـ بػيف المغػات العالميػة إٌنمػا ىػك صػراع  إذا كاف تطكر المغة كرقييا يتأتى بجيكد أبنائيا فإفٌ 
عمػى القػػيـ الحضػارية المتصػػمة بالمسػاف القػػكمي، كأكثػر مػػا يتجمٌػػى ىػذا الصػػراع فػي قضػػايا المعجػـ باعتبػػاره ديكانػػا 

 .ألساسيات المعارؼ كمفردات العمـك في المساف الرسمي كأداة لمتكصيؿ

ف مظػػاىر حضػػارية فػػي العمػػـك كاألداب كالفنػػكف كالمعػػارؼ المختمفػػة كمػػف الثابػػت أٌف كػػؿ مػػا يبدعػػو اإلنسػػاف مػػ
 .(1)تكاد تعكد أسبابو إلى ما يتمتع بو اإلنساف مف قدرات لغكية، فيي أساس التكاصؿ بيف األجياؿ

عرفػػت المغػػة العربيػػة مسػػارا طبيعيػػا خضػػع لسػػٌنة التطػػٌكر كالنمػػك منػػذ العصػػر الجػػاىمي، ككػػاف أكثػػر اسػػتجابة 
عصر اإلس مي في األلفاظ كالػدييت، بػرزت إبػداعات كابتكػارات فػي المجػاؿ المعجمػي متمثمػة فػي دات الػػلمستج

رم، كمقػاييس المغػة ىػاميات المعاجـ مف العيف كنظريتو الصكتية لمخميؿ كالجميرة يبف دريد، كصػحاح المغػة لألز 
التنػػافس عمػػى ركايػػة المغػػة كجمػػع  يبػػف فػػارس، كالمحكػػـ يبػػف سػػيدة كليرىػػػا مػػف المؤلفػػات كالمعػػاجـ  التػػي جمعيػػا

مفرداتيػػا مػػع التأكيػػد عمػػى الصحػػػة كالضػػبط كالتكثيػػؽ، كمػػا اعتبػػر عممػػاإ المغػػة المعجػػـ مػػؤخرا نظػػرا ألٌنػػو يخػػتص 
ة الجانب العممي لمغة فرعا مف فركع عمـ المغػة التطبيقػي، كألٌف عمػـ المغػة التطبيقػي أسػبؽ فػي الكجػكد مػف ػبمعالج

 .(2)جٌؿ عمماإ المغة بأٌف صناعة المعجـ أسبؽ مف كضع نظرية لو عمـ المغة النظرم بإجماع

قبػػؿ الخػػكض فػػي معالجػػػة إشػػكالية المكضػػكع كالتػػي ىػػػي أىميػػة المعجػػـ التػػأثيمي فػػػي المغػػة العربيػػة يبػػد مػػػف 
لى أم نكع ينتمي المعجـ التأثيمي، كما ىك شائع كمعركؼ المعجـ نكعػاف معجػـ ألفػاظ  التعريؼ بأنكاع المعاجـ كا 

جانب المفظ كجانب المعنى؛ إذا كاف الباحث يريد الحصكؿ عمى شيئ مجيكؿ لػو : جـ معاني ،لمكممة جانبافكمع
يتعمؽ بالمعنى أك النطؽ أك التأصيؿ ايشتقاقي أك درجة المفظ في ايستعماؿ كلير ذلؾ، فإٌف مدخمو إلى المعجـ 

ذا كاف يعرؼ المعنى العاـ يككف مف خ ؿ المفظ فيرجع إلى كاحد مف معاجـ األلفاظ كالتي تت عدد طرؽ ترتيبيا، كا 
أك المكضػػكع كيريػػد أف يحصػػؿ عمػػى األلفػػاظ أك العبػػارات أك المصػػطمحات التػػي تقػػع تحتػػو يرجػػع إلػػى كاحػػد مػػف 

 .(1)معاجـ المعاني أك معاجـ المكضكعات

معػػػاجـ نكعػػػاف، نصػػػنؼ المعػػػاجـ التأثيميػػػة أك التأصػػػيمية أك ايشػػػتقاقية ضػػػمف قائمػػػة معػػػاجـ األلفػػػاظ، كىػػػذه ال
 .(2)معاجـ تأصيمية ديلية كتبحث في األصكؿ المعنكية لأللفاظ كالمعاني التي تشػعبت عنيػا كتحػاكؿ الػربط بينيػا

كمعػػاجـ تأثيميػػة التػػي تػػرد األلفػػاظ إلػػى أصػػكليا، كتبحػػث عػػف المنػػابع األكلػػى كالمعنػػى األصػػمي لمكممػػة، كمػػا تيػػتـ 
رؾ مع المغة المبحكثة في الفصيمة المغكية الكاحدة، كتسعى إلى رٌد بالبحث عف المفظ في المغات األخرل التي تشت

                                                 
(1)

 .انزضائش 1999/ 02/: ٔالغ انًؼزى انؼشتٙ انًؼاطش2 رٛالنٙ عالو2 ػذد . انهغح انؼشتٛح  
(2)

 .25:أحًذ ػًش يختاس 2 طُاػح انًؼزى انحذٚج ص  
(1)

 .36:ُاػح انًؼزى انحذٚج صط: أحًذ ػًش يختاس  
(2)

 .14: رٛالنٙ حالو 2 انًؼارًٛح انؼشتٛح ص  
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كلمػػا كانػػت لغتنػػا . (3)المعػػٌرب كالػػدخيؿ إلػػى أصػػكلو فػػي لغاتػػو األجنبيػػة مػػع ذكػػر المعنػػى األصػػمي فػػي ىػػذه المغػػات
 العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف المعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ايشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقاقي ينبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 :أف يحقؽ فييا األىداؼ التالية

الحسػػية الحقيقيػػة الدائمػػة لممػػكاد، كشػػرح الع قػػات الفكريػػة التػػي عمػػى ضػػكئيا تنكعػػت المعػػاني  ذكػػر المعػػاني-
 .كتشعبت عف المعنى األصمي

ذكر المفظ نفسو إذا كػاف مكجػكدا فػي ليػر المغػة العربيػة كمػف المغػات السػامية األخػرل، كاإلشػارة إلػى بعػض -
 .غات السامية األخرلالنصكص المشيكرة التي جاإ فييا في المغة العربية كالم

 .رٌد المعٌرب كالٌدخيؿ إلى أصكلو في لغاتو األجنبية مع ذكر المعنى األصمي لأللفاظ في ىذه المغات-

 .(4)ذكر المشتقات التي فٌرعيا العرب مف بعض المكاد المعٌربة-

ف الجكانػب التأثيميػة مف الميـ جدا التعرؼ عمى ظاىرة التأثيؿ في المعاجـ العربية القديمة، فإذا استفسرناىا عػ
فييا لمسنا قمة اىتماـ طبعا مع كجكد محاكيت تأسيسية ليذا النػكع مػف الدراسػة المعجميػة منػذ كقػت مبٌكػر ككجػكد 
كػذلؾ بعػض ايستشػارات كالتمميحػات الجػادة، صػحيح أٌف المغػة العربيػة خمػت مػف معجػـ مخػتص فػي ىػذا المجػػاؿ 

القػدماإ قػد ألفمػكا إلفػاي تامػا تعقػب كػؿ كممػة فػي مراحػؿ حياتيػا،  لكف ي يصؿ بنا القػكؿ بػأٌف المعجميػيف العػرب
 .(5)كشرح تطكر مدلكليا في مختمؼ العصكر كبياف األصكؿ التي انحدرت عنيا

كمػف بػيف المؤلفػػات القديمػة التػي تناكلػػت ىػذه الظػػاىرة نػذكر منيػا كتػػاب الزرينػة فػي الكممػػات اإلسػ مية ألبػػي 
كشفاإ الغميؿ فيمػا يخػص كػ ـ العػرب    )ىػ550(مف الك ـ األعجمي لمجكاليقي ، كالعرب )ىػ 322(حاتـ الرازم 

ك ليرىا ، فإٌف المعاجـ العربية القديمة عامة يتكاد تخمػك مػف اإلشػارات التأثيميػة، )ىػ1060(مف الدخيؿ لمخافجي 
كمػػا أفػػرد ابػػف سػػيده  )مػػا تكممػػت بػػو العػػرب مػػف كػػ ـ العجػػـ(فػػي الجميػػرة بابػػا أسػػماه ) ىػػػ321(فقػػد عقػػد ابػػف دريػػد 

، كما أثمت معاجـ أخرل لكثير مف األلفاظ الدخيمػة كجمعػت مػ  نجػده فػي (1)في مخصصو بابا لممعٌرب) ىػ456(
 .(2)يبف خالكيو) ليس في ك ـ العرب(ك ـ العرب ككتاب 

لػػة قػػاـ بيػػا أمػػا عػػف التأثيػػؿ فػػي المعػػاجـ الحديثػػة فػػ  نجػػد معجمػػا تأثيميػػا اشػػتقاقيا ككػػؿ مػػا نجػػده مجػػٌرد محاك 
المستشرؽ األلماني فيشر الذم كاف حجػة فػي المغػات الشػرقية بمعيػة مجمػع المغػة العربيػة بالقػاىرة، لكػف المحاكلػة 

دكف أف نغفػػؿ كػػذلؾ مشػػركع المعجػػـ الكبيػػر لمجمػػع المغػػة العربيػػة، فيعتبػػر . (3)لػػـ تػػتـ لقيػػاـ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة
يػػػك يترصػػػد األلفػػػاظ العربيػػػة كمػػػا تفػػػٌرع عنيػػػا فػػػي المجمكعػػػة العركبيػػػة معجمػػػا تأثيميػػػا تاريخيػػػا فػػػي الكقػػػت نفسػػػو، ف

بخاصة، مشػيرا إلػى أثػؿ الكممػة مػع رسػميا ككتابتيػا بحػركؼ المغػات المقترضػة عنيػا، أمػا عػف الع قػة ) السامية(

                                                 
(3)

 .264:يثاحج فٙ ػهى انهغح ٔيُاْذ انثحج انهغ2ٕ٘ ص –َٕس انٓذٖ نٕشٍ   
(4)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(5)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(1)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(2)

 .14: 2 انًؼارًٛح انؼشتٛح ص رٛالنٙ حالو  
(3)

 .264:يثاحج فٙ ػهى انهغح ٔيُاْذ انثحج انهغ2ٕ٘ ص –َٕس انٓذٖ نٕشٍ   
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ر كمػا المكجكدة بيف المعاجـ القديمة كالحديثة كالمعاصرة فيما يخػص ىػذه الظػاىرة، ىػي كػكف المغػة كاحػدة ي تتغيػ
أف المعجـ القديـ يسٌيؿ بشكؿ كافر في صناعة المعجـ الحديث، اما ضركرة التغيير فإٌنيا تتعمؽ بما استحدث في 
مجػػاؿ العمػػـك التقنيػػة كالتكنكلكجيػػة الحديثػػة فػػي مصػػطمحات يبػػد أف نجػػد ليػػا مكقعػػا فػػي المعجػػـ سػػكاإ بمػػا يعػػرؼ 

المعجميػة ايعتنػاإ بيػا بشػكؿ أك بػآخر حتػى تػدخؿ المدكنػة بالكممات المعٌربة أك الدخيمة كالتػي نػرل أٌف مػف شػأف 
 .(4)المغكية الخاصة بيا في إطار المعجـ ي المغة األـ

أمػػا المعػػاجـ المغكيػػػة المعاصػػرة فػػػإٌف الجانػػب التػػأثيمي يبػػػدك ضػػئي  فبعضػػػيا ي يشػػير إلػػى تأثيػػػؿ األلفػػاظ فػػػي 
 .بعضيا اآلخر يكتفي بتأثي ت جزئيةحايت نادرة  كالقامكس الجديد أك المعجـ العربي األساسي ك 

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أٌف المعػػاجـ العربيػػة الحديثػػة ي تختمػػؼ عػػف المعػػاجـ العربيػػة المعاصػػرة فيمػػا يخػػص ظػػاىرة 
التأثيػػؿ كفػػي بعػػض األحيػػاف ي يميػػز بػػيف المعػػٌرب كالػػدخيؿ كي يػػنص فػػي مقدمػػة ىػػذه المعػػاجـ سػػكاإ الحديثػػة أك 

 .المعاصرة عمى قضية التأثيؿ

صبح أكثر مف ضركرة ممحة اليـك قبؿ الغد تأليؼ معجػـ تػأثيمي فػي المغػة العربيػة مطمبػا أساسػيا لمكاكبػة لقد أ
المستجدات في المجايت العممية برٌمتيا كدكف استثناإ حتى نتجاكز بعػض النقػائص المتمثمػة فػي صػعكبة ترتيػب 

ركح، باإلضػافة إلػى إىمػاؿ المغػة الكظيفيػة المداخؿ كالمشتقات كالدييت كانعداـ اإلحايت كقصكر التعاريؼ كالش
كالجانػػب ايسػػتعمالي كالبيػػدالكجي لممعجػػـ بمػػا فػػي ذلػػؾ المعػػٌرب كالػػدخيؿ كالمػػكٌؿٌعد، نتيجػػة التركيػػز كالبحػػث عػػف 

كيعتبر ىذا أكبر كأىـ قصكر ساىـ فػي تػأخر إنجػاز ، (5)الصحة فيما جاإ عف العرب القدماإ مف المساف الفصيح
يخػػدـ المغػػة الكظيفيػػة كاسػػتعمايتيا البيدالكجيػػة، كحتػػى تكػػكف ىػػذه المعػػاجـ أكثػػر كضػػكحا كتػػأليؼ معجػػـ تػػأثيمي 

كتفصي  يبػد مػف ذكػر المغػة التػي جػاإ منيػا المعػٌرب أك الػٌدخيؿ، كأصػؿ المفػظ فػي ىػذه المغػة، كمػا أٌنػو لػك أمكػف 
 .(1)دؽذكر العصر الذم ترجع إليو المفظة المكلدة أك المعنى المستحدث يككف ذلؾ أجكد كأ

يظؿ ضركريا تأليؼ معجـ تأثيمي ذلؾ لمتعريؼ بنسبة الرصيد األثيؿ مف المفترض في المساف العربي لحفظػو 
مػػف التػػداخؿ، كالكقػػكؼ عمػػى درجػػة عجمػػة المفػػظ سػػكاإ كػػاف دخػػي  أك معربػػا مػػع معرفػػة المسػػاف الػػذم انحػػدر عنػػو 

 .(2)كبينتو كديلتو قبؿ كبعد دخكلو إلى المعجـ

نجـز كنحف مقتنعيف بأف المعجـ التأثيمي جزإ مف المعجػـ العربػي الػكظيفي المعاصػر القػادر  في المحظة التي
عمى استيعاب حضارة العصر كمكاكبة مستجداتو، نجد أنفسنا قد تأخرنا كأجحفنا في حؽ األجياؿ اآلتية إلمدادىـ 

كالمعػاجـ التأثيميػة بصػفة خاصػػة  بكػؿ مػا يمبػي حاجػاتيـ العمميػة كالثقافيػة ممثمػة فػي المعػاجـ المغكيػة بصػفة عامػة
تقػاف الميػارات بشػتى أنكاعيػا كالتفكيػر بمػا ىػك أبعػد كأرقػى ذلػؾ بإنجػاز معجػـ تػأثيمي  ككسائؿ يكتساب المعرفة كا 

 .إلكتركني أك حاسكبي يخدـ المساف العربي

                                                 
(4)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(5)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(1)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
(2)

 .118:ص -كالو انؼشب–حغٍ ظاظا   
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 .تجديد -تطور  -ػػة تاريخ المعجمية العربي

 
 .شككر مسعكدة: األستاذة                                                                     

 .جامعة جيػػجؿ                                                
 

 الممخص
لمغػػة كانتاجاتيػػا الفكريػػة، لػػدت لقػػد فرضػػت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات أنماطػػا جديػػدة مػػف التعامػػؿ مػػع ا          

بعيػدة عػف تغطيػة متطمبػات  -يسػيما فػي اعتمادىػا عمػى المنػت  الػكرقي -معيا الكسائؿ التقميدية في الطبػع كالنشػر
سػػكؽ المعرفػػة التػػي تبنػػت الحاسػػكب بشػػبكتو المعمكماتيػػة أداة التكاصػػؿ بػػيف أفػػراد القريػػة العالميػػة، فأصػػبحت المغػػة 

بعػػد أف كػػاف طريػػؽ التقنيػػة أك الحكسػػبة قػػد ميػػد ليػػا منػػذ أكؿ , نيػػة كالتعامػػؿ بيػػا كمعيػػابػػذلؾ مطالبػػة باقتحػػاـ التق
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كلمػػا كػػاف الخػػط . ظيػػكر آليت الطبػػع، ىػػذه األخيػػرة التػػي طرحػػت نمػػكذج الخػػط المنفصػػؿ الحػػركؼ فػػي الكتابػػة
طبعػػو بػػايت العربػػي قػػد تكارثتػػو األجيػػاؿ خطػػا متصػػ  فقػػد شػػكمت طبيعتػػو المتصػػمة عائقػػا كبيػػرا حػػاؿ دكف سػػيكلة 

الطبػػع العاديػػة لتػػزداد المسػػالة صػػعكبة بظيػػكر أجيػػزة الحاسػػكب كمػػا فرضػػتو تكنكلكجيتيػػا مػػف تعقيػػدات بػػدا الخػػط 
محػػاكيت يصػػ حو منػػذ القػػرف الماضػػي  رالعربػػي المتصػػؿ مستعصػػيا عمػػى السػػيطرة، األمػػر الػػذم أدل إلػػى ظيػػك 

، )نصػرم خطػار( الذم نادل بػو) الخط الكحدكم(، كمشػركع  1929سنة ) زىير الشييابي( ا تبمكرت في دعكةػكم
كىي جيكد رمت في مجمميا إلى تخميص الخط العربي مف التعقيدات التي تمبستو في عصكر التػدكيف كالترجمػة، 
كتعمقت في عصكر اينحطاط فحالػت اليػـك دكنػو كدكف عػالـ الرقميػة، كأدت إلػى كصػؼ لغتػو فػي آخػر المطػاؼ 

 .ا لمعمميةبالتعقيد كالغمكض ثـ بمجافاتي
 

ذا كانت الصناعة المعجمية في الغرب قد اكتسحت سكؽ المعرفة بمعاجـ آلية عمى قدر كبير مف           كا 
ايسػػتجابة لمتطمبػػات العصػػر مػػف سػػرعة كتسػػارع، فقػػد جعمػػت الصػػناعة المعجميػػة العربيػػة فػػي ذلػػؾ مجبػػرة عمػػى 

يا مف جديد كايستجابة لمطمح جماىير الباحثيف اإلسراع بدخكؿ المضمار نفسو لتدارؾ ما فاتيا كمف ثـ دفع لغت
المتعػػامميف فػػي األسػػاس مػػع التقنيػػة كالحكاسػػب، عمػػى أف تحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة منػػكط فػػي البدايػػة بإعػػادة النظػػر فػػي 
الطبيعػػة المتصػػمة لمخػػػط العربػػي كمحاكلػػػة إيجػػاد الحػػؿ الجػػػذرم ليػػا كمػػػف ثػػـ اينطػػ ؽ بالمغػػػة العربيػػة اينط قػػػة 

كالحقيقػػػة أف ىػػػذا التصػػػكر ىػػػك الخمفيػػة الرئيسػػػة التػػػي كجيػػػت قػػػامكس المشػػػقاؽ الػػػذم حػػػاكؿ . قنيػػػةالفعميػػة نحػػػك الت
كاضػػعو أف يجيػػب عمػػػى عػػدد مػػػف اإلشػػكاليات المطركحػػػة فػػي المغػػػة العربيػػة مػػػف مثػػؿ اإلمػػػ إ كالكتابػػة الصػػػكتية 

فػي محاكلػة لمكشػؼ عػف ايفتراضػي  سكىذه القضايا ىي ما ستتبعيا المداخمة فػي ىػذا القػامك , كايشتقاؽ المغكم 
 .مدل نجاعتيا  في دفع المعجـ ايفتراضي في المغة العربية نحك الكماؿ المنشكد

 
 

 :ةػػػالمداخم
رلـ السبؽ الػذم عرفتػو المغػة العربيػة مقارنػة بالمغػات األكركبيػة فػي مجػاؿ الصػناعة المعجميػة، كالريػادة التػي 

) الفراىيػدم(تكركه مف طرؽ في ترتيب المعاجـ، مػف أمثػاؿتميزت بيا أعماؿ كجيكد بعض المغكييف العرب فيما اب
 -في معجمو العيف القائـ ترتيبو عمى مخارج األصكات، فإف حظ المغة العربية اليكـ مف السبؽ ك الريادة قد تراجع

فػالجيكد التػي يحفظيػا التػراث  -شػأنو فػي ذلػؾ شػأف التراجػع العػاـ الػذم يعرفػو أىػؿ ىػذه المغػة عمػى كػؿ األصػعدة
عجمي العربي ألبناإ المغة العربية تكاد تجعؿ قائمة المجػدديف فػي الصػناعة المعجميػة قائمػة مغمقػة، لػـ تضػؼ الم

إلييػػػا العصػػػكر التاليػػػة ينحطػػػاط الحضػػػارة العربيػػػة سػػػكل محػػػاكيت ي زالػػػت عمػػػى مػػػا يبػػػدك متخبطػػػة بػػػيف تكػػػرار 
مغػػػة أك مػػػا يثبتػػػو العػػػامميف فييػػػا مػػػف كىػػػك تكػػػرار فػػػي ألمبػػػو ليػػػر مكاكػػػب لتطػػػكر ال -لمحتكيػػػات المعػػػاجـ التراثيػػػة

، ممػا قػد يؤىػؿ )1( ، كبيف النزعة الفردية فػي اإلنجػاز التػي تحػكؿ دكف تطػكير ىػذه الصػناعة-معمكمات كمعارؼ
ىػذه الصػػناعة ل سػػتفادة مػػف التطػػكر الػػذم تفرضػػو الحيػاة المعاصػػرة، عمػػى األقػػؿ تبينيػػا لممعمكماتيػػة المتكئػػة عمػػى 

كالعػػالـ قػػد بػػدأ مػػع نيايػػة القػػرف الماضػػي التعامػػؿ مػػع المعػػاجـ اآلليػػة التػػي اكتسػػحت الشػػبكات اإللكتركنية؛خاصػػة 
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لتمبيتيا حاجات مستعممي الشاشات اإللكتركنية؛ فقد حققت ليـ السرعة  اأسكاؽ المعرفة العالمية، التي نالت الرض
يسػػػيما الحكاسػػػب بشػػػبكاتيا كالسػػػيكلة    كالمركنػػػة التػػػي تفرضػػػيا المعمكمػػػات المنتقمػػػة عبػػػر األجيػػػزة اإللكتركنيػػػة، 

 .لإلنترنت 
كلمػػػا كػػػاف مػػػف ليػػػر الممكػػػف أف يتصػػػكر حاليػػػا تكقػػػؼ لمتطػػػكر الرىيػػػب الػػػذم يعرفػػػو عػػػالـ المعرفػػػة          

كالمعمكمات بشتى تفرعاتو، خاصة كالشػبكات الرقميػة سػيمت تسػريع كتيػرة التطػكر،     كتعمػؿ مػع كػؿ تطػكر فػي 
يمكػف تكقعيػا أك الػتكيف بيػا، فقػد بػات مػف ليػر المنطقػي أف تظػؿ الجيػكد تقنياتيا عمى دفعو أكثػر نحػك آفػاؽ ي 

لفػاؿ حتميػة  -رلػـ كثرتيػا كتكررىػا–العربية في الصػناعة المعجميػة متكقفػة عنػد رصػد عيػكب المعػاجـ الكرقيػة  كا 
ي أنػػو ألمػػر حاسػػـ فػػ"الػػدخكؿ فػػي مضػػمار الصػػناعة المعجميػػة اآلليػػة، كىػػك طريػػؽ لػػـ يعػػد فيػػو الخيػػار ممكنػػا؛ لػػػ 

 كما يؤكد ) 2" (كع متصكرػػمجتمع المعمكمات أف تممؾ أداة سريعػة لممعمكمات مف كؿ ن
فميس متكقعا إذا في عالـ الرقمية أف يعكؿ عمى المعاجـ الكرقيػة ". المغة كايقتصاد"في كتابة ) فمكرياف ككلماس( 

 .في تحقيؽ ىذه السرعة
 لماذا المعاجـ اآللية في المغة العربية ؟         
إف الصػناعة المعجميػػة فػػي معاجميػػا الكرقيػػة  -ك قػػد يكػكف ليػػـ الحػػؽ فػػي ذلػػؾ–قػد يتسػػاإؿ الػػبعض          

تشػػتكي مػػف عيػػكب ك نقػػائص باتػػت تتكػػرر فػػي ألمبيػػة المعػػاجـ المنجػػزة، ممػػا جعميػػا مقارنػػة بػػالغرب عػػاجزة حتػػى 
تحقػؽ نتػائ  مرضػية فػي معػاجـ  عمى احتذاإ معاجمو الكرقية فػي منيجياتيػا المبسػطة ، فكيػؼ ليػذه الصػناعة أف

كالعػػرب يبػدك بعيػػديف عػػف ىػذا المجػػاؿ ، ثػػـ إف التمكيػؿ المػػالي الكبيػػر الػذم يصػػاحب مثػػؿ ىػػذه  ةآليػة أك افتراضػػي
الصناعة الدقيقة يعتمادىا عمى تكنكلكجيا مستكردة، قد يعجز القطػاع العػاـ عػف تػكفيره، بينمػا قػد يخشػى القطػاع 

ليسػػت مػػف النػػكع السػػريع الػػذم يفػػتح شػػيية المسػػتثمريف، كىػػك أمػػر يجعػػؿ مجػػاؿ  الخػػاص تقديمػػو؛يف األربػػاح فيػػو
 الرىاف عمى  مثؿ ىذه الصناعة في مثؿ ظركؼ الب د العربية لير مضمكف النتائ ؟

اإلجابػة عمػى ىػذا التخػػكؼ قػد يكػكف مرىكنػػا بتغييػر النظػرة إلػػى المغػة العربيػة؛ فػػ  ينظػر إلييػا ككسػػيمة        
يػة محػػددة ىػي التكاصػؿ بػيف المتعػػامميف ايقتصػادييف كحسػب، بػؿ بػػالنظر إلييػا كقيمػة اقتصػػادية إنتػاج محققػة لغا

تقبػؿ مػف ايسػتثمارات مػا ي تضػػاىييا اسػتثمارات أخػرل؛ فالمعػاجـ إذا تقصػي األمػػر، كرقيػة كانػت أك آليػة تشػػكؿ 
ذا المعنػػػى فيػػػي عبػػػارة عػػػف الحجػػػر األسػػػاس لمتيػػػذيب المغػػػكم كبيػػػ" مػػػف الناحيػػػة ايقتصػػػادية اسػػػتثمارا ميمػػػا؛ فيػػػي

كىػػذا ىػػك الفيػػـ الػػذم جعػػؿ اقتصػػاد ). 3" (اسػػتثمار مػػا دامػػت تػػزكد المغػػة بػػالقكة الكظيفيػػة لمغػػات الثقافػػة الحديثػػة
الغرب يعكؿ عمى المغة في تحقيػؽ عائػدات كأربػاح حيػث رأل فييػا مشػركعات اسػتثمار رأسػمالي بػالمعنى الحرفػي 

 : كم ىي ما يميػات التي تساىـ في تحسيف اينتفاع المغكليس بالمعنى المجػازم كأىـ ايستثمار 
 . تصنيؼ المعاجـ ايستعماؿ العاـ ككذلؾ معاجـ المصطمحات في مجايت محددة -1
 . برام  معالجة النصكص -2

 . الترجمة اآللية -3

 . الذكاإ الصناعي، كبشكؿ محدد إنشاإ نظـ المعمكمات كبنكؾ المعمكمات -4

 .)4(لة أم تطكيع لغات الكمبيكتر لمغات اإلنسانيةتحسيف ايتصاؿ بيف اإلنساف كاآل -5
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فاينتفاع المغكم يعتمد في تحسينو بالدرجة األكلى عمى التكنكلكجيا المتطكرة كما يفرضو مف تحكؿ إلى الدقػة 
اإللكتركنيػػػة فػػػػي تحقيػػػؽ سػػػػبؿ ايسػػػػتثمار السػػػابقة فػػػػي المغػػػة، كلػػػػيس بػػػػالخفي حجػػػـ األربػػػػاح التػػػي تػػػػذرىا البػػػػرام  

 . بشتى أنكاعيا عمى المستثمريف فييا، األمر الذم المشجع لمتفكير في المغة كاستثماراإللكتركنية 
ممكنػػا عنػػد مػػف يتممػػؾ التكنكلكجيػػا  -حسػػب مػػا تعكسػػو النقػػاط السػػابقة-قػػد يبػػدك ايسػػتثمار فػػي المغػػة         

كػػػف لمػػػب د الغنيػػػة المعاصػػػرة، كفضػػػ  عنيػػػا يممػػػؾ رأس المػػػاؿ القابػػػؿ ل سػػػتثمار، بمعنػػػى آخػػػر ىػػػذا ايسػػػتثمار مم
المتطكرة، التي قد تستثمر في المغة دكف خكؼ، يمت كيػا المػاؿ كالتكنكلكجيػا؛ فيػذا النػكع مػف ايسػتثمارات تػزكؿ 
المخاكؼ منو حيف تككف المغػة التػي أنجػز فييػا كمػف أجميػا لغػة عالميػة؛ لكػكف عالميتيػا مسػكلة لصػرؼ األمػكاؿ 

لػػف "اؿ إلػػى أف العائػػد أك األربػػاح آتيػػة ي محالػػة ألف ىػػذا ايسػػتثمار عمييػػا يقينػػا كاطمئنانػػا مػػف أصػػحاب رأس المػػ
يككف معقكي مف الناحية ايقتصادية إي إذا كانت المغة التي نحف بصددىا متطػكرة بشػكؿ كػاؼ كتسػتجيب بدرجػة 

ميزيػة منيػا كىك الضماف الذم تممكو المغػات األكركبيػة عمكمػا كاإلنج. )5("عالية لمتطمبات الخطاب التقني كالعممي
خصكصا، كقدمتو لمف أراد ايستثمار في المغة فانتعشت أسكاقيـ بالبرام  ايلكتركنية الخاصػة بالمغػة مػف معػاجـ 

كىػي حقػػائؽ قػد تجعػػؿ التعكيػؿ عمػػى تحقيػؽ النتػػائ  .  آليػة كبػػرام  ترجمػة آليػػة كبػرام  معالجػػة النصػكص كليرىػػا
د تؤدم إلى اإلحباط إذا ما نظر إلى حاؿ المغة العربيػة، كمػف نفسيا في المغة العربية   حمما صعب المناؿ، بؿ ق

قبمو حاؿ أىميا كالمشتغميف بيا؛ ف  المغة العربيػة اليػـك بالمغػة العالميػة، كي ايسػتثمارات فييػا مػف القطػاعيف العػاـ 
مسػػتبعدة أك كالخػػاص بالمنبثقػػة عػػف كعػػي لقيمتيػػا العمميػػة، فكيػػؼ الحػػديث إذا عػػف قيمتيػػا ايقتصػػادية التػػي تبػػدك 

. مشكككا فييا ألف أرباحيا ليست آنية، كألف التمكيؿ فييا يحتاج إلػى رأس مػاؿ كبيػر كػي تتحقػؽ النتػائ  المأمكلػة
لكف ذلؾ إذا تجاكز المعنيكف سػطحية القضػية كلاصػكا فػي أعماقيػا، فػإف المغػة العربيػة تغػدك معنيػة بيػذا التطػكر 

يا الذم يؤكد عمميتيا كعالميتيػا كثانيػا لكاقعيػا المتخػبط فػي ازدكاجيػة كبيذا ايستثمار أكثر مف ليرىا، أكي لتاريخ
أك تعددية رسمية كانت أك لير رسمية تعكسػيا مؤسسػاتيا التعميميػة كالعمميػة كاإلداريػة، ىػذا التعػدد أك ايزدكاجيػة 

شػػيدة فػػي صػػناعة سياسػػة لغكيػػة ر "إعػػادة النظػػر فػػي المغػػة كقضػػية اقتصػػادية؛ ألف  ؿيفػػرض كدكف نقػػاش أك تماطػػ
دكلػػػة متعػػػددة المغػػػة ىػػػي فػػػي ذاتيػػػا مسػػػألة اقتصػػػػادية يجػػػب أف تكػػػكف ليػػػا أسػػػبقية عظيمػػػة مثميػػػا مثػػػؿ المسػػػػائؿ 

 .)6("ايقتصادية األخرل
إف بػػدا دخػػكؿ الصػػناعة المعجميػػة عػػالـ الرقميػػة قػػد اتضػػح حسػػب مػػا تقػػدـ ضػػركرة تزكييػػا حاجاتػػاف          

عمييا م ييف المستعمميف لمشاشات اإللكتركنية، كالثانية اقتصادية  عمى قدر كاحد مف األىمية، األكلى عممية يمح
يشجعيا العدد نفسو مف المستعمميف كيطمع فييا، فإف ذلؾ ي يعني بأم حاؿ مػف األحػكاؿ مجػرد تسػجيؿ الػدخكؿ 
ة إلػػى عػػالـ الرقميػػة دكف تسػػطير أىػػداؼ مدركسػػة، تحقػػؽ ىػػدفا رئيسػػا تكجػػو إليػػو األىػػداؼ كميػػا، كىػػك إعػػادة المغػػ

العربية إلى مكانتيا التي تبكأتيا أيػاـ عزىػا الحضػارم، كذلػؾ لػف يكػكف إي بايسػتفادة كعػف كعػي كبيػر مػف جيػكد 
كمػػا . مػػف سػػبؽ إلػػى عػػالـ الرقميػػة، ثػػـ حشػػد كتجنيػػد الكفػػاإات ال زمػػة مػػف مختمػػؼ التخصصػػات المغكيػػة كالعمميػػة

لـ ايفتراضي يبد أف يككف مسبكقا بحمكؿ لمقضايا تجدر اإلشارة إلى أف دفع الصناعة المعجمية العربية نحك العا
الشائكة في المغة العربية، كي ي تكػكف ىػذه القضػايا حجػر عثػرة فػي تقػدـ ىػذه الصػناعة، يسػيما قضػايا الخػ ؼ 

كفػي ذلػؾ تبػدك قضػايا مػف مثػؿ الخػط العربػػي، . التػي سػاىمت مػف ناحيػة أك مػف أخػرل فػي تػدىكر الػكعي المغػكم
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كالصػػناعة المعجميػػة، ككضػػع المصػػطمحات ىػػي أكثرىػػا لصػػكقا بالبحػػث المعجمػػي كصػػناعة  كايشػػتقاؽ المغػػكم،
المعاجـ خاصة، مما ينتخبيا قضايا محكرية يبد مف بحث عف حمكؿ ليا قبؿ مباشرة الصػناعة المعجميػة اآلليػة، 

يجاد تحسبا لمعراقيؿ التي قد تكبؿ بيا الصناعة المعجمية، عمى أنو يجدر التصريح ىنا أف ىذه ال قضايا الث ث كا 
؛  حيػػث حػػاكؿ كاضػػعو أف يقػػرب ىػػذه القضػػايا -عينػػة الدراسػػة-حمػػكؿ ليػػا، كػػاف محركػػا رئيسػػا لنمػػكذج المشػػقاؽ

 . كاقتراح حمكؿ عممية ليا
 : تجربة المشقاؽ دفع لمصناعة المعجمية ايفتراضي          
عمييا ) المشقاؽ(رية كالعممية التي بني لف يككف مف باب المبالغة القكؿ بأف البحث في األسس النظ         

تجعمػو تجربػة رائػدة تحتػاج إلػى الدراسػة كايحتػذاإ، ففضػ  عػف أف كاضػعو قػد انطمػؽ مػف خمفيػة كضػعت القضػايا 
السابقة مكضع المحكر في إنجازه، فيي في اآلف نفسو إجابات فعمية عمى ىذه القضايا كحمػكؿ جػاىزة إلشػكايتيا 

) عبػػد المالػؾ بػػكحجرة(الػدكتكر) المشػقاؽ(المتطػػكرة كعػالـ اإللكتركنيػات منيػػا، يقػكؿ صػػاحب المتعمقػة بالتكنكلكجيػا 
ىذا المشركع يعتمد عمػى الكسػيمة الترفيييػة المشػقاؽ، كيتطػرؽ لميػاديف البحػث اليامػة فػي المغػة العربيػة، "في ذلؾ 

التػي يطرحيػا يجػب تكضػيح  ، كقبؿ فحص الحمكؿ)7("يسيما، المعجـ العربي، تككيف المصطمحات، الخط العربي
 . ما ىك المشقاؽ؟
العالميػة، كقبػؿ أف تكػكف ىػذه ) السػكرابؿ(المشقاؽ عبارة عف لعبة إلكتركنية تشبو إلى حد بعيد لعبػة          

لعبػة إلكتركنيػة تعتمػد عمػى جيػاز الحاسػكب فػي أدائيػا، فقػد ) الكسػيمة الترفيييػة(المعبة أك كما عبر عنيا كاضعيا 
حجرا ىي حركؼ األبجدية العربية بمكف أبيض، مع  29تحتكم عمى كيس بو -لير الكتركنية–دية كانت لعبة عا

مجمػػكعتيف ممػػكنتيف بمػػكنيف مختمفػػيف تمثػػؿ حػػركؼ الزيػػادة التػػي يمكػػف أف تػػدخؿ فػػي تكػػكيف المشػػتقات كىػػي كمػػا 
حقػػػكؽ كمػػا يقػػػكؿ، جػػػاع  اليمػػزة حرفػػػا مسػػتق  كامػػؿ ال) إ، أ، ت، ة، س، ـ، ف، ك، م، ؟(؛ )بػػكحجرة(كضػػعيا 

معكضة لمحرؼ المكرر في الكممات المشتقات، باإلضػافة إلػى حامػؿ لألحجػار قسػـ إلػى ث ثػة أجػزاإ؛ جػزإ ) ؟(ك
جػػانبي لكضػػع حػػركؼ الزيػػادة، كجػػزإ عمػػكم لتشػػكيؿ الكممػػات، كجػػزإ أخيػػر سػػفمي لحمػػؿ حػػركؼ الزيػػادة بعػػد نيػػؿ 

 .استحقاؽ استعماليا
ف بػدا بعضػيا مختمفػا ) السػكرابؿ(يػة، عمػى تقػاطع كبيػر مػع قكاعػد لعبػة كقكاعد لعبة المشقاؽ العاد          كا 
فػي الحقيقػة ىػي حجػارة األسػاس فػي بنػاإ ) السكرابؿ(، فقكاعد )السكرابؿ(النسبي عف لعبة ) المشقاؽ(لتمايز لعبة 

إلػػى الغايػػة  يعػػكد) السػػكرابؿ(أمػػا اخػػت ؼ قكاعػػد المشػػقاقعف قكاعػػد  -يػػدرؾ ذلػػؾ العػػارؼ بػػالمعبتيف-قكاعػػد المشػػقاؽ
مف أجميا المشقاؽ، إذ تبدك في بعضيا خادمػة ليػذه الغايػة مكجيػة ليػا، ىػذا مػا ي حػظ فػي ) بكحجرة(التي كضع 

قاعدة تجميع النقػاط، كقاعػدة ايسػتفادة مػف حػركؼ الزيػادة؛ حيػث ي يكػكف ل عػب حػؽ اسػتعماؿ أحجػار حػركؼ 
ختارىػػا عشػػكائيا مػػف كػػيس الحجػػارة، كي يجػػب أف تكػػكف الزيػػادة إي بعػػد تككينػػو لجػػذر مػػف الحػػركؼ الث ثػػة التػػي ا

حػػيف يكضػػح أسػػباب ) بػػكحجرة(كىػػي لائيػػة أك قصػػد يؤكػػده  )8(بػػذلؾ اسػػما جامػػدا أك حرفػػا عػػام  أك ضػػميرا مػػث 
العربيػػػة ىػػػي لغػػػة الكمبيػػػكتر : فصػػػكؿ كتابػػػو(أثنػػػاإ انشػػػغالي فػػػي كتابػػػة أحػػػد فصػػػكلو : "بػػػزكغ فكػػػرة المشػػػقاؽ  لديػػػو

بالجذكر كالمشػتقات، جػاإتني فكػرة الكسػيمة التربكيػة الترفيييػة المشػقاؽ، فتركػت مشػركع الكتػاب المتعمؽ ) الطبيعية
، أم أنو أكجد المشقاؽ ليككف مسي  لعممية استيعاب ايشتقاؽ فػي )9("كانتقمت مباشرة إلى تصميـ كصنع الكسيمة
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يف الكممػات فػي المغػة العربيػة، كىػك إدراؾ المغة العربية، باعتباره المني  أكثر استعماي كاألنجػع اسػتعماي فػي تكػك 
يستحؽ الثناإ عميو لككنو متخصصا في ايلكتركنيؾ، دراستو كانت بانجمترا كاىتمامو بالمغة العربية كاف مف باب 
الميكؿ، كالثناإ عميو ينتباىو إلى ىذه الخاصية  في المغة العربية يعكد إلى احت ؿ ايشػتقاؽ منيػا مكقػع المحػكر 

العربية تسير في ذلؾ عمى ني  مطردم تكليد الكممات الجديدة كخمقيػا كىػك مػا يعػرؼ عنػد "مفرداتيا ك في تشكيؿ
، كانتباىػػا مػػف قػػدماإ المغػػكييف العػػرب ألىميػػة )10("عممػػاإ العربيػػة القػػدماإ، كخاصػػة عممػػاإ المعػػاجـ باسػػـ ايشػػتقاؽ

اعتػػدادىـ بػػو فيصػػ  إلثبػػات العربػػي مػػف ، فضػػ  عػػف )11(ايشػػتقاؽ، إفػػرادىـ لشػػركط ث ثػػة أساسػػية فػػي المشػػتقات
إف : "فػي ذلػؾ) السػيكطي(الدخيؿ في الكممات لتككف كثػرة المشػتقات دلػي  عمػى أصػالة الكممػة فػي العربيػة، يقػكؿ 

منفعػػة ايشػػتقاؽ لصػػاحبو أف يسػػع الرجػػؿ المفظػػة فيشػػؾ فييػػا، فػػإذا رأل ايشػػتقاؽ قػػاب  ليػػا، أنػػس كزاؿ استيحاشػػو 
 .)12("منيا كىذا تثبيت لمغة

ليمعػب ) ؽ ـ ر(لعبة المشقاؽ العادية بقامكس رسػمي ) بكحجرة(عمى شاكمة األلعاب التنافسية أرفؽ          
دكر الحكـ بػيف ال عبػيف، ابتػدأه بمقدمػة شػرح فييػا كيفيػة المعػب كقكاعػدىا، كمكضػحا كيفيػة ترتيبػو لمقػامكس، مػع 

مة لقامكسػػو، إلػػى جانػػب جػػداكؿ ىػػي لكحػػات ل شػػتقاؽ ذكػػره لممعػػاجـ التػػي اسػػتقى منيػػا الكحػػدات المعجميػػة المشػػك
تبسػػط طػػرؽ ايشػػتقاؽ كتقػػدـ الصػػيج المختمفػػة لممشػػتقة، كمتحرصػػا فػػي ىػػذه الجػػداكؿ عمػػى إثبػػات فرالػػات لمصػػيج 

الفرالػػات المتبقيػػة مػػع الجػػذر تػػدؿ عمػػى إمكانيػػة "المشػػتقة ليػػر المكجػػكدة فػػي المغػػة العربيػػة م حظػػة منػػو أف ىػػذه 
مسػػتكحيا ىػػذه الفرالػػات مػػف تمػػؾ المكجػػكدة فػػي الجػػدكؿ الػػدكرم لممعػػادف، التػػي تركػػت عمػػدا  )13("تكليػػد مصػػطمح

 . تحسبا يكتشاؼ معدف جديد
معجمػو عمػى أسػاس الجػذر؛ ) بػكحجرة(بعد المقدمة المكضحة لكيفية المعب بالمشقاؽ العادية، يرتب          

تداإ فييا بالجذر تؤكد عميو قكاعد المعبػة، التػي تعتػد فالكحدات المعجمية عنده ترتب كترتيب المعاجـ المغكية؛ ايب
ثبػات الجػذر فػي معظػـ "بتككيف الجذكر مف ال عبيف كخطكة إيجابية لتمقينيـ طرؽ ايشػتقاؽ فػي المغػة، خاصػة ك

يمكػػف ايعتمػػاد عميػػو فػػي تحديػػد العناصػػر المغكيػػة الطارئػػة عمػػى الكممػػة كبالتػػالي التثبػػت مػػف ... الكممػػات المشػػتقة
، مػػػع م حظػػػة أف ترتيػػػب الجػػػذكر كػػػاف كفػػػؽ الترتيػػػب األلفبػػػائي، كبعػػػد إثبػػػات الجػػػذر كتمييػػػزه )14("األصػػػمية بنيتيػػػا

بقكسيف، تكرد المشتقات تباعا، مع منيجيػة ثابتػة راعػى فييػا مكػاف حػركؼ الزيػادة مػف حػركؼ الجػذر، مػع إثبػات 
تيبيػا دكف إرفػاؽ ليػا بالشػرح، فػدكره الكممات الجامدة، كالم حػظ عمػى القػامكس ىػك جمعػو لمكحػدات المعجميػة كتر 

محصكر في التحكيـ بيف المتنافسيف في إثبات أك نفي لمكممات المككنة مف قبميـ، ككاف األحرل أف يحتكم عمى 
الشركح لما فيو مف إثراإ لرصػيدىـ المعرفػي بػدييت ىػذه الكممػات،  لممبتػدئيف فػي اكتسػاب المغػة الفصػحى عمػى 

 .كجو الخصكص
 )بكحجرة(ؽ كما كضعو جدكؿ ايشتقا
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مشقاؽ الكمبيكتر، محكي المعب إلى شاشات الكمبيكتر، مستعينا ) بكحجرة(بعد المشقاؽ العادية صمـ         

بقدرتيا الفائقة عمػى المعالجػة كالخػزف كاإلرسػاؿ كالعػرض، لجعػؿ المعبػة أكثػر عصػرنة كاقتصػادا، بحيػث أصػبحت 
شقاؽ العاديػة مػف خػ ؿ القػامكس الرسػمي كمقدمتػو بقكاعػدىا كأفكارىػا القضايا التي حاكؿ أف يجيب عمييا في الم

عبارة عف ممفات مرفقة بالبرنام  يمكف لقاصد  -كنظرا ل قتصاد في المساحة التي يسمح بو عالـ اإللكتركنيات-
كنيػػة كمػػا حظيػػت المعبػػة نفسػػيا فػػي ظػػؿ البرمجػػة اإللكتر . المعبػػة الكلػػكج إلييػػا بمجػػرد ضػػغطو عمػػى مفػػاتيح الػػتحكـ

بتجديد عمى مستكل المعب، فالتحكيـ أصبح آليا، الكممات المككنة تخضع لمراقبة آلية عف طريؽ تحميؿ البرنام  
بالقامكس، فض  عف ككنيا متصمة ببنؾ متجدد لممعمكمات، يسمح بالدخكؿ إلى القامكس، كالبحػث فيػو مػع تقبػؿ 

 . اإلضافات مف المصطمحات التي قد تكجد في ساحة المعرفة
بعد ما تقدـ مف تفاصيؿ حكؿ المشقاؽ يمكػف اإلجابػة عػف سػؤاؿ قػد يطػرح نفسػو بإلحػاح كيػؼ يكػكف         

 . المشقاؽ دفعا لصناعة المعاجـ ايفتراضية في المغة العربية؟ 
تبػػػدك أىميػػػة مشػػػقاؽ الكمبيػػػكتر فيمػػػا يطرحػػػو مػػػف حمػػػكؿ لقضػػػايا لغكيػػػة شػػػغمت المغػػػكييف كالمسػػػانييف          
بداإ الرأم في أسبابيا مع اقتراحات لحمكؿ ليا، فصرح مثنيا عمى ) بكحجرة( العرب، حاكؿ مف جيتو الدنك منيا كا 

 : أىـ مميزات مشقاؽ الكمبيكتر: "إنجازه
 .تحتكم عمى بنؾ متجدد لممعمكمات يضـ قامكسا ث ثي المغة، عربي، فرنسي، إنجميزم -1
 . ت جديدةتطرح قضية المصطمحات كتعطي منيجية أصيمة في خمؽ مفردا -2

 . تبيف بكضكح أىمية الخط المنفصؿ في كتابة العربية -3

 تظير بكضكح التركيب المنطقي لمعربية كمدل انسجاميا مع الكمبيكتر كميداف  -4

)15(.معمكماتيةال       
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كتكضيح ىذه المميزات كؿ عمى حده، قد يدفع إلى ايستفادة مف أفكػار المشػقاؽ لػدفع الصػناعة المعجميػة    
فػػي المغػػة العربيػػة؛ فمسػػألة بنػػؾ المعمكمػػات المتجػػدد يسػػيما فػػي ث ثيػػة المغكيػػة ي يمكػػف أف يفيػػـ بعيػػدا عػػف اآلليػػة 

ككنو مكاكبة لكؿ ما يجد في الحقؿ المغكم مف مصطمحات في الحقػكؿ المعرفيػة األخػرل، مكاكبػة تضػمنيا سػرعة 
ا، لتبقػى الميػزات الػث ث المتبقيػة مػف الحصكؿ عمى المعمكمة التي تسمح بيا شبكات التكاصؿ مػف أنترنػت كليرىػ

ف كانت الميزة الثالثة رلـ ما يبدك فييا مف جرأة ىي المحرؾ األساسي  الترتيب، متشابكة تدعـ إحداىا األخرل، كا 
 .لبقية الميزات كما سيتضح

 الكاجية الرئيسية لمشقاؽ الكمبيكتر

 
 

       

 

 : لعربيةالمشقاؽ كفكرة الخط المنفصؿ في كتابة المغة ا   
رلـ أنيا -قد تبدك فكرة كتابة المغة العربية بخط منفصؿ فكرة لريبة لمف لـ يسبؽ لو أف سمع عنيا          

كلرابػػة الفكػػرة تعػػكد إلػػى كػػكف  -فكػػرة قػػد ابتػػدأت مػػع ظيػػكر آيت الطباعػػة برمكزىػػا المتحركػػة فػػي القػػرف الماضػػي
كىػػك الخػػط العربػػي ىػػك الخػػط الكحيػػد فػػي ىػػذه –صػػمة أجيػػزة الحاسػػكب تتعامػػؿ مػػع الخػػط العربػػي فػػي طبيعتػػو المت

دكف إشػػكاؿ عمػػى مػػا يبػػدك، كقػػد ي يػػرل مػػف يسػػتغربكف الفكػػرة مػػف ضػػركرة أك حاجػػة لمتجديػػد فيػػو مػػا داـ  -الصػػفة
كىػك ينتصػر لمفكػرة، قػد يجػد فػي ) بػكحجرة(جياز الحاسكب قادرا عمى طبعو عمى ذلػؾ النحػك، لكػف المسػتمع إلػى 

بنمكذجيػػو العػػادم –دفعػػو إلػػى اإلمعػػاف كربمػػا إلػػى المكافقػػة عمييػػا؛ فمػػف خػػ ؿ المشػػقاؽ حججػػو المسػػتقاة مػػا قػػد ي
؛ كتتجسػػد الفكػػرة مػػف خػػ ؿ األحجػػار )كتابػػة المغػػة العربيػػة بخػػط منفصػػؿ(يطػػرح بػػكحجرة الفكػػرة الجريئػػة  -كاآللػػي
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مػف طػرؼ المبتػدئيف  المنفصمة التي تحمؿ الحركؼ برمكزىا المنفصمة ي المتصمة، ليكػكف التعػكد عمػى اسػتعماليا
خصكصػػػا، مميػػػدا ليػػػـ عمػػػى المسػػػتكل النفسػػػي لتقبػػػؿ الخػػػط المنفصػػػؿ فػػػي كتابػػػة المغػػػة العربيػػػة، ليشػػػرح األسػػػباب 

اليمزة (المكجكد في البرنام ، ىذا الركف الذم ضمنو مكضكعي ) كتابة(كالدكافع الكامنة كراإ ىذه الفكرة في ركف 
، ففػي الكتػاب يعػرض "العربيػة ىػي لغػة الكمبيػكتر الطبيعيػة"كتابػو  ، المذيف سػبؽ لػو إثارتيمػا فػي)كالخط المنفصؿ

ايقتراحػػات التػػي حاكلػػت تبسػػػيط الخػػط العربػػي فػػي الطبػػع، كىػػػي اقتراحػػات أجمعػػت عمػػى تبنػػي الخػػػط ) بػػكحجرة(
إصػػػػ ح األبجديػػػػة العربيػػػػة فػػػػي العشػػػػرينيات مػػػػف القػػػػرف : فػػػػي مقالتػػػػو) يكسػػػػؼ لضػػػػكب(المنفصػػػػؿ، منيػػػػا اقتػػػػراح 

، 1955س ح ضد األميػة سػنة : الخط الكحدكم: في مقالو) نصرم خطار(لكحدكم المقترح مف الماضي، الخط ا
فػػي مػػؤتمر المجنػػة العربيػػة ليكنسػػكك، ككػػاف المقتػػرح الكحيػػد الػػذم أبصػػر  1958كاقتػػرح أحمػػد لخضػػر لػػزاؿ سػػنة 

إلطػػ ؽ كػػػاف لػػػػ طريقػػة التجسػػػيد، كاف اقترحػػت ىػػػذه المحػػاكيت الحػػػركؼ العربيػػة فػػػي الكتابػػة، فػػػإف أجرأىػػا عمػػػى ا
إلى كتابة الخط العربي برمكز ) الب لة العصرية كالمغة العربية(في كتابو  1945الذم دعا سنة ) س مة مكسى(

، )16(يتينية ، فػإذا كػاف مصػير ايقتراحػات السػابقة ىػك الػرفض فػ  عجػب أف يقابػؿ ىػذا ايقتػراح بػالرفض الصػاـر
ـ أف الخػػط العربػػي قػػد بمػػج مػػف الكمػػاؿ كالجماليػػة مػػا يجعمػػو خاصػػة كاف الػػكاقفيف خمػػؼ ىػػذا الػػرفض كانػػت حجػػتي
كلعمػو السػبب الػذم جعػؿ مختصػا فػي الخػط العربػي كىػك . مترفعا عف كؿ تجػدد، كمػا سيتضػح فػي مكضػع يحػؽ

ىػؿ يجػب عمػى الخػط العربػي أف يكجػو إلػى أف يكػكف أكثػر تكيػؼ مػع الرمػكز : يجيب عمػى سػؤاؿ) مأمكف سكاؿ(
الخط العربي يجب أف ينبع تطكره مف أصكلو كأف يتفرع إلى : "ع تطكره مف أصكلو؟ بقكلوال تينية أـ يجب أف ينب

اتجاىات األخر في اآلف نفسو، فجزإ مف ىذا التطػكر كجػب أف يسػتمر فػي تػأثره بتطػكر الخػط ال تينػي مػف أجػؿ 
 .)17("إنتاج رمكز محافظة عمى قيـ الخط العربي

بالحرؼ ال تيني في الطباعة قد أخطأت كجيتيا الحقيقية، ذلػؾ  كلعؿ الدعكة إلى استبداؿ الحرؼ العربي 
أف ىػػػذا ايسػػػتبداؿ إنمػػػا كػػػاف نابعػػػا عػػػف صػػػعكبة لكحظػػػت فػػػي الخػػػط العربػػػي، فػػػي مقارنتػػػو بػػػالخط ال تينػػػي الػػػذم 
اسػػتكعب فػػي شػػكمو المنفصػػؿ بكػػؿ يسػػر المغػػات األكركبيػػة، كبػػذلؾ كػػاف عمػػى ىػػذا اينشػػغاؿ المشػػركع حػػكؿ الخػػط 

سػػتفيد مػػف التجربػػة الغربيػػة ي أف يحػػذكىا كيتبنػػى الرمػػكز ال تينيػػة؛ فقػػد كػػاف حريػػا بػػو أف يسػػتفيد مػػف العربػػي أف ي
اإلنجازات التي حققيا الخط المنفصؿ في الخط ال تيني ي سيما في تحقيقو لمسرعة المطمكبػة فػي العصػر الػراىف 

إف معظػػـ المغػػات األكركبيػػة "ؿ بػػؿ خاصػػة كالخػػط المنفصػػؿ لػػـ يبػػد لمغػػرب ميػػددا لمغػػتيـ أك حتػػى لخطيػػـ المتصػػ
حافظػػت عمػػى خطيػػا المنفصػػؿ إلػػى جانػػب الخػػط المتصػػؿ، فالطباعػػة بػػالرمكز المتحركػػة لػػـ تحػػدث أم زكبعػػة فػػي 
تقاليػػػد الكتابػػػة، كبالتػػػالي فايختيػػػار كػػػاف بسػػػيطا كظيػػػر بػػػأف الكتابػػػة المنفصػػػمة تػػػت إـ أكثػػػر مػػػع أسػػػمكب الطبػػػع 

 .)18("الجديد
بحركؼ يتينية بات أمرا مرفكضا، ك لـ يكػف لتمػؾ الفكػرة أف تتحقػؽ كفكػرة كتابتيػا  إف كتابة المغة العربية 

بخػػط منفصػػؿ كبحػػركؼ عربيػػة التػػي تبػػدك أقػػؿ جػػرأة منيػػا قػػد يقػػت اسػػتيجانا كرفضػػا كبيػػريف، كقػػد حػػاكؿ الػػدكتكر 
أكثػر تفيمػػا  أف يكػكف -رلػـ فكرتػو الجريئػة حػكؿ برمجػة الحاسػكب لكتابػة المغػة العربيػة بخػط منفصػؿ-) بػكحجرة(

لممسػػألة حػػيف فحصػػيا مػػف جانػػب نفسػػي مرجعػػا سػػبب الػػرفض إلػػى كػػكف الخػػط العربػػي قػػد كصػػؿ إلػػى قمػػـ الجػػكدة 
كاإلتقاف كىي مكانة ليس مف الييف التنازؿ عنيا مف أجؿ خط منفصؿ لربي الفكرة، خاصة كالتاريخ العربػي أيػاـ 
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عربػػي كتػػزينيـ لعمػػرانيـ بػػو بعػػد أف أسػػرىـ نقػػؿ الغػػرب أنفسػػيـ لمخػػط ال ؿالعػػز كالحضػػارة يحكػػي قصصػػا مػػف مثػػ
 ).19(بجمالو ككمالو

في ضكإ المعطيات الحالية، كما تفرضو الحاجات المعاصرة مف أكلكيات فمف الطريؼ أف يكػكف العامػؿ  
النفسػػي ىػػك المعػػكؿ عميػػو فػػي تقبػػؿ فكػػرة الخػػط المنفصػػؿ فػػي المغػػة العربيػػة؛ فتغيػػر النفسػػية العربيػػة كتخمصػػيا مػػف 

حيث  تخفي خمؼ حماية التراث خكفيا مف خطر كىمػي  -بؿ ليا كالكاقؼ في كجو محاكيتيا لمتجديدالخكؼ المك
سيفتح عينييا لترل العالـ مف حكليا بكضكح كبير ي سيما حيف تدرؾ عكاقب ىذا الخكؼ كما جناه  -ىك التجديد

تيػا كأصػكليا كمػا تكىمػت، ألف عػالـ عمييا، حينيا سيتسنى ليا المكاجية كتقبؿ التجربة ما دامت ي تنػافي أخ قيا
اليكـ يختمؼ اخت ؼ كبيرا عف عالـ األمس، فما كاف مقبكي في األمس أصبح مرفكضا اليـك كسيرفض أكثر فػي 

لقػد كانػت البشػرية كحتػى ماضػي قريػب تعػيش فػي عػالـ متصػؿ "تكضػيحو فػي قكلػو ) بكحجرة( الغد كىذا ما حاكؿ
إي أننػػػا اآلف نعػػػيش فػػػي عػػػالميف متػػػداخميف عػػػالـ عػػػادم  متصػػػػؿ  ... يسػػػيطر عميػػػو اإلنسػػػاف بطبيعتػػػو المتصػػػمة

Analog world   كعػػالـ افتراضػػيdigital world إلػػى أف يقػػكؿ " تسػػيطر عميػػو اآللػػة بطبيعتيػػا المنفصػػمة
كمػػػاداـ اإلنسػػػاف العربػػػي يشػػػاىد الخػػػط العربػػػي كمػػػا ىػػػك سػػػكاإ كتػػػب باليػػػد أك كتػػػب بكاسػػػطة اآليت الحديثػػػة أك "

بقى متقكقعػػا عمػػى عالمػػو المتصػػؿ الػػذم يتميػػز باليكايػػة، أم عػػدـ الدقػػة كقمػػة السػػرعة كالكفػػاإة كىػػذا الكمبيػػكتر سػػي
دراكو إي بتعمـ لغة أجنبية تستعمؿ الخط المنفصؿ ؛مشيرا  )20("بالمقارنة مع عالـ ايحتراؼ الذم ي يمكف بمكلو كا 

ف تراثيـ، بؿ إف كعييـ بالتراث لـ يعػف رفػض إلى أف األجانب في تقبميـ لمخط المنفصؿ لـ يككنكا بالمنسمخيف ع
التجديد كالتطكير ماداـ عائد ي محالة بالمنفعة؛ فضػ  عػف أف تبنػييـ الخػط المنفصػؿ كػاف قبػؿ ظيػكر الطباعػة، 

إف اينتقػاؿ مػف خػط "كىك ما سمح ليـ مف التمكف مف آيت الطبع كايسػتفادة منيػا أبعػد اسػتفادة، يقػكؿ فػي ذلػؾ 
ليس بمسألة سيمة، كما يدؿ عميو تاريخ الخطكط المختمفة، كبالخصكص كيفيػة ظيػكر الحػركؼ  آلخر في الكتابة

كؿ الحركؼ فيو تمثؿ بشكؿ كاحد ميما [ ؼ...]الصغيرة في الخط ال تيني المتصؿ بحيث استغرقت قركنا عديدة
، أمػا المغػة العربيػة )21("كاف مكقعيا في الكممة، كىذا إما ساعد في طبػع المغػات األكركبيػة بخػط منفصػؿ فيمػا بعػد

فييػػػا؛ إذ يمكنيػػا أف تكجػػػد ىػػذا الخػػػط  ؾأف قػػػدرتيا عمػػى تقبػػػؿ الخػػط المنفصػػػؿ ليػػر قابمػػػة لمتشػػك) بػػكحجرة(فيػػرل 
سػػػر نجػػػاح ): "مػػػأمكف سػػػكاؿ(المنفصػػػؿ دكف أف يػػػؤثر عمػػػى أصػػػالة خطكطيػػػا؛ فيقػػػكؿ مػػػا سػػػبؽ كدعمػػػو الخطػػػاط 

) لتسػييؿ تمييػز الحػركؼ(تككيف عائمة فػي لايػة التنػكع  أبجدية معينة يكمف في انسجاـ كتناسؽ حركفيا مف أجؿ
كقػػػد حػػػاكؿ فعػػػ  أف يحقػػػؽ ىػػػذه . )22("كلكػػػف فػػػي نفػػػس الكقػػػت تمتػػػاز بم مػػػح مشػػػتركة النابعػػػة عػػػف تقاليػػػد الكتابػػػة

األبجديػػػة المحافظػػػة عمػػػى تقاليػػػد الكتابػػػة العربيػػػة مػػػف جيػػػة، كالمحققػػػة لمتنػػػكع مػػػف جيػػػة أخػػػرل، فكانػػػت أبجديتػػػو 
ثػػؿ الحػػركؼ برمػػز كاحػػد ميمػػا تغيػػر مكقػػع الحػػرؼ مػػف الكممػػة محققػػة لمتنػػكع الػػذم يحجػػب إمكانيػػة المنفصػػمة إذ تم

كلعػػؿ . تػػداخؿ الحػػركؼ كعػػدـ تمايزىػػا فيمػػا بينيػػا، ليكػػكف التػػراث متجسػػدا فييػػا فػػي اختيػػاره الخػػط الكػػكفي لتمثيميػػا
ي، نظػرا لمتقػاطع المػدىش الػذم األمر األكثر جدة كاألكثر تحقيقػا ل بتكػار فػي مشػركعو، ىػك اختيػاره لمخػط الكػكف

يكجػػد بػػيف تقنيػػات الخػػط الكػػكفي فػػي اعتمػػاده عمػػى مربعػػات صػػغيرة لرسػػـ الحػػركؼ، كتطػػابؽ ىػػذه المربعػػات مػػع 
العربيػة "الشبكة اإللكتركنية بخ ياىا أك نقاطيا الضكئية؛ ليككف ىذا التقاطع دعما لمنتيجػة التػي عنػكف بيػا كتابػو 

أبسػط شػبكة تسػتعمؿ لعػػرض حػرؼ أبجػدم عمػى شػبكة الكمبيػػكتر : " كؿ فػػي ذلػؾيقػ" ىػي لغػة الكمبيػكتر الطبيعيػة
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خمية أك نقطة، كالتحدم الذم طرح نفسو ىك تصميـ كؿ الرمكز الطبيعية بكضػكح داخػؿ ىػذه  7x 5تحتكم عمى 
لقػػػد ظيػػػرت عػػػدة مشػػػاكؿ فػػػي كتابػػػة الخػػػط ال تينػػػي بكاسػػػطة الكمبيػػػكتر كرلػػػـ احتكائػػػو عمػػػى أبجػػػديتيف ...الشػػػبكة
فتػػػيف، فػػػػ  يمكػػػف تصػػػػميميا بكفػػػاإة عاليػػػػة نظػػػرا لكثػػػػرة الخطػػػكط الدائريػػػػة، كالعمكديػػػة كالمائمػػػػة التػػػي يحتػػػػكم مختم
إلػػى أف يقػػكؿ مكضػػحا قػػدرة الخػػط " كي يكجػػد حػػؿ آخػػر إي بتغيػػر األبجديػػة ال تينيػػة أك قبػػكؿ ىػػذا العيػػب...عمييػػا

تحتػكم عمػى خطػيف مختمفػيف عاشػا جنبػا فالعربيػة "العربي عمى التأقمـ مػع ىػذه الشػبكة دكف إنقػاص مػف كضػكحو 
ذا كاف الخط النسخي يت إـ مع الكتابة باليد، فالخط الكػكفي لػو أكثػر قابميػة  إلى جنب ألداإ كظيفتيف مختمفتيف كا 

، ) 23("كتجاكبػػا مػػع اآللػػة كلقػػد كصػػمتنا مػػف العصػػكر الكسػػطى آيت جميمػػة تمثػػؿ األسػػطريب منقكشػػة بيػػذا الخػػط
دـ يبدك مسي  لتبنػى فكػرة الخػط المنفصػؿ، مػا داـ ي يخػرج المغػة عػف تراثيػا الخطػي، فالخط الككفي حسب ما تق

فض  عف إمكانيتو المشجعة في تقكلبو مع شبكات فػي لايػة الدقػة اإللكتركنيػة، ممػا يعنػي أف المغػة العربيػة تبػدك 
أقػؿ ممػا قػد يتكبػده الغػرب  أكثر حظا مف المغات األكركبيػة بخطيػا ال تينػي، ألف تكمفػة اعتمادىػا ىػذا الخػط تبػدك

إذا مػػا أرادكا لخطيػػـ مزيػػدا مػػف الكضػػكح، ألف ذلػػؾ يعنػػي زيػػادة عػػدد المربعػػات فػػي الشػػبكة ممػػا يتػػرجـ عمميػػا فػػي 
 . األمكاؿ الباىضة التي قد تدفع لقاإ ذلؾ

إي أف سػػؤاؿ مػػا الفائػػدة مػػف تبنػػي الخػػط المنفصػػؿ ) بػػكحجرة(رلػػـ المبػػررات التػػي تبػػدك مقنعػػة فػػي تصػػكر  
جيزة الكمبيكتر تبنت خطا متص  كبات التعامػؿ بػو مػف أسػيؿ األمػكر؟ سػؤاؿ ممػح قػد يحتػاج إلػى إقنػاع أقػكل، كأ

كقػد تكػػكف الحجػة فػػي كػكف ىػػذا الخػط يجػػب أف ي ينظػر إليػػو كمنػافس لمكتابػػة باليػد، بػػؿ كمكمػؿ لػػو مجالػو اآللػػة، 
مكمػػؿ لمخػػط المتصػػؿ كلػػيس كمنػػافس يجػػب النظػػر إلػػى ىػػذا الخػػط الجديػػد ك: "فػػي قكلػػو) بػػكحجرة(كىػػك مػػا كضػػحو 

، ىػػػذا مػػػف الناحيػػػة  )24("األكؿ أكثػػػر صػػػ حية لمطباعػػػة كاآليت الحديثػػػة، بينمػػػا الثػػػاني أحسػػػف لمكتابػػػة باليػػػد...لػػػو
العممية، أما مف الناحية المالية، فإف تبني ىذا الخط قد يعني تكاليؼ أقؿ فػي إنتػاج البػرام  ايلكتركنيػة فػي المغػة 

، بحيػث يػزكؿ فػي أبجديتػو )بػكحجرة(رمزا حسب مشػركع  32الرمكز المطبعية فيو تتناقص إلى العربية؛ ألف عدد 
، كىػػك الحػػؿ الػػذم يػػراه حػػ  جػػدريا )إ(لتعكضػػيا ىمػػزة كاحػػدة ىػػي ) أ، ئػػػ، ؤ(المقترحػػة رمػػكز اليمػػزات المعركفػػة 

نظاـ الكتابة بكصفو "متراث فػ رلـ جرأة ىذا ايقتراح الذم قد يثير حفيظة المتعصبيف ل. لمسألة اليمزة في اإلم إ
جانػػب المغػػة الػػذم تمكػػػف رؤيتػػو ببسػػاطة يسػػاعد عمػػػى المحافظػػة المغكيػػة عمػػى نحػػػك أسػػيؿ، فحالمػػا تؤسػػس نظػػػـ 

فػالنظر إليػو بعيػدا عػف ىػذا التعصػب، ك بػإجراإ حسػابات  )25("الكتابة، فإنيا تككف شديدة الثبات كالمقاكمة لمتغيير
منبيػػا إلػػى أف بعػػض األنظمػػة ) فمكريػػاف ككلمػػاس(لغكيػػا ميمػػا، ىػػذا مػػا يكضػػحو الكمفػػة كالعائػػد، يعرضػػو اسػػتثمارا 

معظػػـ أنظمػػة الكتابػػة القائمػػة يمكػػف أف تكػػكف " المغكيػػة كانػػت لتكػػكف أفضػػؿ لػػك ابتعػػد أصػػحابيا عػػف التعصػػب ؛ فػػػ
نمكذجية  أكثر كفاإة ك اقتصادا عما ىي عميو، ك أف تبنى تبعا لضركرة رفع الكفاية لمحد األقصى، ك ككنيا لير

مف كجية نظر اقتصادية ىك أمر عكس المأمكؿ ألف أنظمة الكتابة يمكف تشكيميا عمدا بشكؿ أسيؿ مف تشػكيؿ 
فالكتابػة إذا كعػى المشػتغمكف بالمغػة ىػذا التصػكر عمػى حقيقتػو تػدرؾ قيمتيػا . )26("األنظمة المغكية الفرعية األخرل

بػػاآليت الحديثػػة، كبقػػدر السػػرعة التػػي تحققيػػا فػػي إيصػػاؿ بقػػدر مػػا تحققػػو مػػف اقتصػػاد فػػي النفقػػات حػػيف التعامػػؿ 
المعمكمة، كبالتالي بمقدار طكاعيتيػا ك ليكنتيػا فػي التعامػؿ ك ايسػتجابة لعػالـ ايحتػراؼ، العػالـ المنفصػؿ، لتبقػى 

مغػات مسألة التشدد في اإلمػ إ ي سػيما فػي المغػة العربيػة مسػألة قػد يمكػف تجاكزىػا ألف المغػة العربيػة مػف أكثػر ال
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كمػػػا أف اإلمػػػ إ فيمػػػا يخػػػص اليمػػػزة ليػػػر متفػػػؽ عميػػػو بشػػػكؿ نيػػػائي، ك تنػػػكع . حظػػػا فػػػي مكاكبػػػة نطقيػػػا لرسػػػميا
الخطػػكط فػػي المغػػة العربيػػة ىػػك األخػػر قػػد قػػدـ نمػػاذج مػػف اخت فػػات فػػي إمػػ إ الكممػػات قػػد يجعػػؿ التعكيػػؿ عمػػى 

 .التشدد في رفض  الخط المنفصؿ ي طائؿ منو
 :المصطمحات في المغة العربيةالمشقاؽ ك قضية         
لقػػد اعتمػػد المشػػقاؽ الرسػػمي عمػػى معػػاجـ أخػػرل إلثبػػات المشػػتقات المقبكلػػة فػػي المعػػب كىػػي المعجػػـ         

كىػي نفسػيا المعتمػدة فػي  )arabic–english dictionary )27العربي األساسػي، كالمنجػد فػي المغػة كاإلعػ ـ، ك
شػػار أىػػؿ ايختصػػاص مػػف خػػ ؿ معػػاجميـ فػػي إثبػػات المشػػتقات، المشػػقاؽ اآللػػي ممػػا يعنػػي أف صػػاحبو قػػد است

ف كػاف ىنػا شػؾ فػي أنػو قػد سػعى إلػى ذلػؾ سػعيا -المعجمػيف العػربييف السػابؽ ذكرىمػا، ) بكحجرة(كلعؿ اعتماد  كا 
، يف المنجػػد كالمعجػػـ األساسػػي ىػػي مػػف المعػػاجـ المعاصػػرة المخصصػػة لمناشػػئة، فإنػػو باعتمػػاده عمييمػػا -معمػػ 

ب قضية حساسة فػي الصػناعة المعجميػة، تتمثػؿ فػي ضػركرة جعػؿ المعػاجـ المعاصػرة دفعػا لتطػكر يككف قد أصا
المغة العربية مف خ ؿ مكاكبتيا لمغة المستعممة      ك ليس الكقكؼ عمى المغة التراثية، ك تكرار ما أثبتو القدماإ 

تعممو أبناإ المغة مػف ألفػاظ كتابػة مف كحدات معجمية في معاجميـ دكف أف تككف ليا ع قة بمغة العصر كما يس
متمػػث  فػػي كضػػعو لبنػػؾ المعمكمػػات المتجػػدد، ) بػػكحجرة(كتكممػػا، ليكػػكف كجػػو اإلبتكػػار فػػي ىػػذه الجزئيػػة مػػف جيػػد 
 .الذم أبقى الباب فيو مفتكحا أماـ إضافة المصطمحات

ربيػة عػف طريػؽ كمف خ ؿ ركف مصطمحات، يحػاكؿ تبسػيط طػرؽ ايشػتقاؽ المعركفػة فػي المغػة الع         
جداكؿ قابمة خاناتيا لممؿإ إف ظيرت احتمايت جديدة، فض  عػف تمكػيف ال عػب مػف خػ ؿ المعػب مػف تطبيػؽ 
القكاعػػد النظريػػة التػػي تحتكييػػا الجػػداكؿ، كاسػػتغ ليا لتكػػكيف المشػػتقات بػػدإا مػػف الجػػذكر، كمػػف ثػػـ ايحتكػػاؾ بيػػذه 

ف كانػػت ىػػذه لايػة كافيػػة لكحػػدىا فػػي ىػػذه المعبػػة . عػػبالصػيج ك تشػػكيميا ممػػا قػػد يرسػػخ المعمكمػة فػػي ذىػػف ال  كا 
كفي ىذه القضية مف قضايا المغة العربية فإنيا تخػدـ لايػة أخػرل ىػي دفػع المغػة العربيػة كاسػتثمار ىػذه الخاصػية 

 إف ايشػتقاؽ يعتبػر بمثابػة الييكػؿ العظمػي لمغػة العربيػة، كأم برنػام "فييا ك تنبيو الناشئة إلييا، كفػي ذلػؾ يقػكؿ 
دراسػػي ييمػػؿ ىػػذه النقطػػة األساسػػية يجػػب إعػػادة النظػػر فيػػو، كليػػذا المسػػؤكلية تقػػع بالدرجػػة األكلػػى عمػػى الػػكزارات 

 . )28(" مف أجؿ تبييف ىذه الخاصية كرفع لغتنا إلى المكانة التي تستحقيا... المعنية في مختمؼ الدكؿ العربية
سيدا مقدما بذلؾ النمكذج؛ فإنو قد ي يبقى مجػاؿ بعد كؿ ىذه األفكار التي حاكؿ المشقاؽ طرحيا تصكرا كتج

 .لمشؾ في أنو دفع لمصناعة المعجمية العربية نحك العالـ ايفتراضي
 :مآخذ يجب أف تسجؿ        

رلػػـ األفكػػار الرائػػدة التػػي جسػػدىا مشػػقاؽ الكمبيػػكتر، كبػػدت تسػػتحؽ التأكيػػد عمييػػا كايعتمػػاد عمييػػا فػػي صػػنع 
ناؾ أخطاإ كقع فييا صاحب المشركع قد تقكد إلى تأكيػد م حظػة قػد تؤجػؿ إلػى بعيػد المعاجـ ايفتراضية، فإف ى
 :عرض األخطاإ كتسجيميا

في المشقاؽ الرسمي كقع خمط في ترتيب المشتقات رلـ أف منيجية الترتيب بدت محكمة ككاضػحة فػي      *
قبػػؿ ) األلػػؼ(لفبػػائي يجعػػؿ رلػػـ أف الترتيػػب األ) أبػػو(بعػػد ) أبػػى(معظػػـ أجػػزاإ القػػامكس، منيػػا كضػػعو لجػػذر 

فبػدا لػػو ) يػػاإ(كلػيس التػػأخر، ككأنػو عػد األلػػؼ المقصػكرة ) أبػػو(التقػدـ عمػى ) أبػػى(بكثيػر، فكػػاف حػؽ ) الخػاإ(
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، كما )اإػالي(تسبؽ ) النكف(ألف ) أبزيـ(حقيا التقدـ عمى ) إبزف(فػ) إبزف(ك)  أبزيـ(، ككذا كممتي )أبى(تأخير 
 ).29(كمييما)الطاإ(ك ) الضاد(يسبػؽ ) الزام (دـ ألف ػكحقيما التق) طأب(ك) أبض(ا بػػأنيما معا سبقت

عمػى الث ثػي، مػع أف الجػذكر فػي المغػة العربيػة تحتمػؿ الثنػائي ك ) بػكحجرة(اقتصار الجػذر فػي تصػكر *
الربػػاعي ك ليرىمػػا، كمػػا أف الجػػذر الث ثػػي عنػػده مرىػػكف برسػػمو المكػػكف بث ثػػة حػػركؼ، فكانػػت الجػػذكر 

 .مضاعفة تعامؿ معاممة الثنائي، فتحسب في المعب بنقطتيفالث ثية ال

) أمػػاف  ك تسػػييؿ/ سػػألتمكنييا ( فػػي حػػركؼ الزيػػادة يفتقػػد حػػرؼ الػػ ـ الػػذم أثبتػػو العػػرب فػػي العبػػارتيف *       
المربكطػة ) ة(مػف الجػدكؿ مػع م حظػة أف  9ك 8رلػـ أنػو كػاف مثبتػا فػي جػداكؿ ايشػتقاؽ ي سػيما فػي الخػانتيف 

 .لياإ في العبارتيفعكضت ا

شػػػػيئا إذ يكفيػػػػو أنػػػػو كبحكػػػػـ تخصصػػػػو فػػػػي ) بػػػػكحجرة(ىػػػػذه المآخػػػػذ عمػػػػى قمتيػػػػا، إف كانػػػػت ي تػػػػبخس جيػػػػد 
أإللكتركنيؾ كدراستو في إنجميترا مما يعني ابتعادا نسبيا عف المغة، إي أف انتماإه العاطفي إلييا جعمػو يكظػؼ مػا 

اكرتو مف معارؼ عف المغة العربية أياـ التمدرس، إي أنيا قدمو لو التخصص في اإللكتركنيؾ لخدمة ما حشدتو ذ
ضػركرة إنجازىػا فػي إطػار جيػكد مشػتركة "في اآلف نفسو تطرح قضية ىامة إزاإ ىذا النػكع مػف المشػاريع، مفادىػا 

إلقحػاـ أىػؿ المغػة فػي مثػؿ ىػذا العمػؿ ألمكنػو تجػاكز ىػذه ) بػكحجرة(فمك سعى  "تشمؿ أىؿ ايختصاصات جميعا
محمػػد حسػػف : التػػي بػػدت كميػػا مسػػجمة كأخطػػاإ فػػي معػػارؼ حػػكؿ المغػػة، ي سػػيما ك ىػػك المستشػػيد بػػرأمالمآخػػذ، 

ي يكجػػد شػػيإ يػػنقص العربيػػة كمغػػة، الشػػيإ الػػذم يػػنقص " الثقافػػة العربيػػة عبػػر لغتيػػا ك أدبيػػا: " كبالػػة مػػف كتابػػو
ميػػداف المغػػة ليسػػاىمكا فػػي الػػدكؿ العربيػػة ىػػك كجػػكد أنػػاس نشػػطيف، احتػػرافييف فػػي عمػػـ المسػػانيات كمخططػػيف فػػي 
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 غة والمناطقةمبيف عمماء ال .ور أو المفيوـصالت :مصطمح
 

 .حة بف يحي األستاذة فتي                                              
 لمركز الجامعي يحي فارس بالمدية ا

 
 ـ ػػتقدي

إف مكضػػكع القصػػكر الػػذم يػػراد ؼ المعنػػى عنػػد بعػػض المػػدارس المغكيػػة مػػف المكضػػكعات التػػي يشػػترؾ فػػي 
درسيا عمـ المغة كعمـ المنطؽ كمنيا انتقؿ إلػى ذلػؾ العمػـ الناشػئ عمػـ المصػطمح كخطػكط دراسػتو تتػداخؿ أحيانػا 

 .ياية قد يعزز كؿ منيا نتائ  العمـ اآلخر كثيرة ، كفي الن
 : مفيـو التصور 

مفيكـ عمـ المصطمح ، كالمركز الذم تدكر حكلو مباحثو كليذا اسماه بعضػيـ  conceptالتصكر أك المفيـك 
conceptology   كقػد عػرؼ التصػكر فػي إحػدل تكصػيات المنظمػة العالميػة لمتعبيػر بأنػو أم كحػدة فكريػة يعبػر
 .أك برمز حرفي أك بأم رمز آخر عنيا بمصطمح 
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كعػػرؼ عمػػى المصػػطمح بأنػػو دراسػػة ميدانيػػة لتسػػمية المفػػاىيـ التػػي تنتمػػي إلػػى ميػػاديف مختصػػة مػػف النشػػاط 
 39البشرم 

كاليدؼ األكؿ مف أىداؼ ىذا العمـ ىك تحديد مكقع كؿ تصكر أك مفيـك في نظاـ مف المفػاىيـ المنتمػي إليػو 
 .طبقا لمع قات القائمة فييا 

بتعريفيػػا كبيػاف ع قتيػا بتصػكرات أخػرل ، كبأشػكاليا الرمزيػػة : كصػؼ التطػكرات أك المفػاىيـ بػث ث طػرؽ كت
 .غات مالخ ، في لغة أك في عدد مف ال...التي تتمثؿ في المصطمحات أك عبارات 

إف مضمكف المصطمح ، أم المفيكـ أك التصػكر ، فيضػؿ ىػك ذاتػو بغػض النظػر عػف سػياؽ كركده ككيفيػات 
مالو كليذا فاف كظيفة النسؽ المصطمحي ىػي أف يعكػس نسػؽ المفػاىيـ المحػددة بدقػة داخػؿ حقػؿ مػف حقػكؿ استع

 .المعرفة 
كقد سػمي المصػطمح مصػطمحا يرتباطػو بمفيػـك أك تصػكر كاحػد يكػكف كجػو المػدلكلي حيػث يكػكف داي عميػو 

 .ميما تعددت استعمايتو في الحقؿ المغكم المخصكص 
ح المصطمح المفرد يرتبط في المقاـ األكؿ بكضػكح المفيػـك الػذم يػدؿ عميػو المصػطمح أف كضك : " لذلؾ قيؿ 

 .40" كيتحدد في إطار نظاـ المفاىيـ في داخؿ التخصص الكاحد 

 
 : التصكر عند عمماإ المغة 

إف كحدة المفيكـ عند عمماإ المغة أنيا تميؿ ذىني لمكضكع مف المكضكعات قػد يكػكف حسػيا أك فكػرة مجػردة 
كؿ التمثيؿ الذىني ليذا المفيكـ مف سمات ديلية تحػدد صػكرة المكضػكع كطبيعتػو ككظيفتػو لػذا يمكػف تحديػد كيتش

مفيػػـك مػػف المفػػاىيـ يػػتـ بػػالنظر إلػػى بقيػػة المفػػاىيـ التػػي يػػرتبط بيػػا كالتػػي تتمثػػؿ فػػي مجمكعيػػا إلػػى ميعػػاد معػػرؼ 
 .محدد 

معجـ المغة العربية العػاـ ، فيػي تسػتعمؿ لمديلػة لمزيد منف التكضيح نأخذ مثاؿ كممة شجرة كالتي تنتمي إلى 
 .عمى نبات خشبي لو ساؽ كاحدة محددة تماما 

 
كقد انتقمت ىذه الكممة إلػى كضػع المصػطمح بانتمائيػا إلػى ميػداف معرفػي محػدد ىػك المسػانيات العامػة خاصػة 

 .ؿ الجممة تمثيمية صكرية يتـ بمقتضاىا تحمي النظريات التمثيمية حيث أصبحت تدؿ عمى كسيمة
كمف مظاىر دقة المصطمح أحادية الع قػة التػي ينبغػي أف تقػـك بينػو كبػيف المفيػـك الػذم يحيػؿ عميػو كتتمثػؿ 
في ديلػة المصػطمح الكاحػد عمػى مفيػـك كاحػد كتحسػيف مفيػـك كاحػد بمصػطمح كاحػد داخػؿ ميػداف مصػرفي محػدد 
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مف بناإ صكتي كبنية صرفية إضافية إلى الديلة فالمصطمحات عند عمماإ المغة ترتبط بما تقتضيو المغة العربية 
 .المغكية كتجمع كؿ ىذه العكامؿ لتحيؿ عمى مفيـك كاحد 

 : التصور عند المناطقة 
يعتمػػد عممػػاإ المصػػطمحية فػػي دراسػػتيـ لمكضػػكع التصػػكر اعتمػػادا جكىريػػا عمػػى مػػا أنجػػزه المناطقػػة القػػدامى 

 .أمثاؿ تبيف ذلؾ كاضحا فيما يأتي في نقاط 
 كيؼ يكوف التصور ؟ أ -3

ثمة ث ثة أنشطة ذىنية يزمة لتككيف التصكر المقارنػة، كالتأمػؿ كالتجريػد ، ) كانت ( بيف الفيمسكؼ األلماني 
فحيف يقارف المرإ األشياإ يدرؾ بعض أكجو التشابو كالتبػايف بينيمػا كبالتأمػؿ يػدرؾ أف عػددا مػف الخصػائص ىػك 

فػػي نيايػػة األمػػر أف يجػػرد أك يحػػدد الخصػػائص بجكىريػػة التػػي تشػػكؿ أك المسػػؤكؿ عػػف التشػػابو أك التبػػايف كعميػػو 
 .41تؤلؼ لقصكر قيد البحث 

 : الشموؿ والتضمف : ب بعد المفيـو -3
لكؿ مفيكـ بعداف األكؿ كمي كاآلخر كيفي كيمثؿ البعد األكؿ شمكؿ المفيػـك مػف حيػث األفػراد الػذيف يصػدؽ 

كيمثػؿ البعػد الثػاني تضػمف المفيػـك لمصػفات ) بالمصادقة ( قميدم عمييـ كيسمى ىذا البعد في ابحاث المنطؽ الت
الجكىريػة أك الصػػفات المرتبطػة فػػي ذىػف الشػػخص ليػذا المفيػػـك أم الصػفات المشػػتركة بػيف األفػػراد الػذيف ينطبػػؽ 

42عمييـ ذلؾ المفيـك 
 

 
 ( : المفيـو ) ج خصائص التصور -3

الػػػذم يمثمػػػو المفيػػػـك ، كتسػػػتخدـ ىػػػذه العناصػػػر ) المكضػػػكع ( ىػػػي العناصػػػر التػػػي بيػػػا تحػػػدد صػػػفات المفػػػرد 
لمقابمػة المفػػاىيـ بعضػيا بػػبعض كتصػػنيفيا كصػيالة تعريفاتيػػا كتمييػػز المفيػـك مػػف المفػػاىيـ األخػرل التػػي تشػػترؾ 
معو في بعض الصفات كفي بناإ المنظكمات كفي ىذه الحالة يطمؽ عمييا الخصائص التصػنيفية فػي ضػكإ بنيػة 

 : كىي بعامة صنفاف  43لذم تنتمي إليو المفاىيـ المراد تصنيفيا كطبيعة الحقؿ العممي ا
 :الخصائص الجوىرية  1-ج-3

ة الثابتػة ال زمػة ػة الدائمػػائص الذاتيػػا أم الخصػػة بمػا فييػػا ، كالمتعينػػقرة إلػى ليرىػػا لير المفتػػة بذاتيػالمتقكم
 .لطعـ كالحرارة خصائص الشكؿ كالحجـ كالمادة المكف كا: يا ػرؼ كأىمػلمفرد المع

  :الخصائص العرضية  -2-ج-3
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كىي الصفات الخارجية عف ذلؾ المفيـك كي تقـك بنفسيا ، مثؿ خصػائص  الغػكص أم الكظيفػة كايسػتعماؿ 
 44...كالمكضكع كالمنشأ كالكشؼ 

 ( التصورات ) أنواع المفاىيـ  -4
 : كيفرؽ الباحثيف بيف نكعيف مف المفاىيـ أك التصكرات 

 لمحسكس الذم يمثؿ أفرادا أك أعيانا ليا خصائص يمكف إدراكيا بالحكاس المفيـك ا -1

 .....ثؿ مفيـك سيارة كشجرة م ،ظاىريةال       
 مفيـك ال محسكس الذم يمثؿ أشياإ ذات خصائص ي يمكف إدراكيا بالحكاس مثؿ مفيـك  -2

 ..حرية كالعدؿ ال       

ثؿ كعف طريؽ التجريد مجمكعة مف الحدكد أك األشياإ المفردة ككما يمثؿ المفيـك عينا أك مفردة كاحدة فقد تم
 .تشترؾ في صفات معينة كالتجريد عممية ذىنية يسير فييا الزمف مف الجزئيات كاألفراد إلى الكميات كاألصناؼ 

ات أك ػمػؿ السػؿ يقػـك بتمثيػػاإ بػػر عنيا باألشيػػاإ  المعبػػؿ الذكات أك األشيػاىيـ عمى تمثيػكي يقتضي دكر المف
يا ػر عنػػػات المعبػػػػػػاع كالع قػاكف كاألكضػػػاؿ كاألمػػػر عنيػػا باألفعػػػػػػاؿ المعبػػػػػيا بػػالنعكت كاألفعػر عنػػػات المعبػػػالصفػػ

 .ر كأدكات الربط كالكصؿ ػبالظركؼ كحركؼ الج
 : العبلقات بيف المفاىيـ والتصورات  -3

النظػػر إلييػػا مػػف حيػػث ع قتيػػا بالمفػػاىيـ ي ينبغػػي النظػػر إلػػى المفػػاىيـ لعناصػػر مسػػتقمة بػػذكاتيا بػػؿ ينبغػػي 
 .األخرل 

كتتحقؽ الع قة بيف مفيكميف إذا اشتم  عمى خصائص مشتركة أك إذا تجاكر الفرداف أك المكضكعاف المذاف 
 .يمث نيا في المكاف أك تعاقبا في الزماف 

 .كتسمى الع قة في الحالة األكلى مباشرة كفي الحالة الثانية لير مباشرة 
كيمكف القكؿ باف الع قات المباشرة ىػي ع قػات منطقيػة عمػى حػيف تعػد الع قػات ليػر مباشػرة ع قػات  ىذا
45كجكدية 

 

 : ة ػات المنطقيػالعبلق -6 
د ػيا عػدد أدنػى فػي الحػػػػأك تػدرج بمكجب  super ordination subordinationات تبعيػة أك تضػمنية ػػػع ق

ات الجػػنس ػاضعة لصفػػػػػػػكع خػػػػس بمعنػػى أف صػػفات النػػػػػػكع كالجنػة النػػػػػػػيا فػػي المنطػػؽ ع قػػػػاألعمػػى كيطمػػؽ عمي
ؿ ػػػػكع كتتمثػػػػـك النػػػػػر عػػف مفيػػػػاصية أك أكثػػػػػؿ بخػػػػتق) الجػػنس( ص مفيػػـك ػػػػارة أخػػرل إف خصائػػػػػيا بعبػػػػة فيػػػػكمدرج
 : ا عمى النحك اآلتي ػػرمزي

 )نكع(قارب بخارم ) جنس( قارب 
 قارب بخارم  <قارب 
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 قارب  >ب بخارمقار 
   overloppingع قة التقاطع 

 : إذا كاف لممفيكميف خصائص متماثمة جزئيا كانا مفيكميف متقاطعيف كتتمثؿ رمزيا عمى النحك اآلتي 
 التربية × التعميـ 

  coordinationع قة التناسؽ أك التكازم 
رتبة النكعية في الجنس الكاحد كتتمثػؿ ع قة أفقية ترتبط بيف مفيكميف ليما مرتبة كاحدة في التصنيؼ مثؿ م

 :رمزيا كاآلتي 
 ميناإ بحرم // ميناإ جكم 

 فالمفيـك األكؿ كالثاني نكعاف يندرجاف في الجنس ىك ميناإ 
  diagonalع قة المي ف 

كتتحقؽ بيف مفيكميف يككناف نكعيف لجنس كاحد كلكف ي ترتبط بيما ع قة تبعيػة أك تػكازم كيرمػز ليػا كمػب 
 .قط / ي سمكق

 :ة ػات الوجوديػػالعبلق -7
ة تحػػت مفيػػـك كاحػػدة كتبنػػى عمػػى ػالمنطكيػػ  individuel objectesاف ػػػػردات أك األعيػػػػتقػػكـ بػػيف المف    

الحمػة كالمحمػكؿ ، أك البيػت كالنتيجػة أك النشػأة ( أساس تجػاكر تمػؾ األعيػاف فػي المكػاف أك فػي الزمػاف أك الحميػة 
 ).المالية أك المحمية 

 .أم الع قة بيف الكؿ كالجزإ  pertitiveر فئات الع قات الكجكدية بشريا الع قات الجزئية ػكثكأ
 .كتقكـ ىذه الع قات عمى صكرة مف صكر أربع 

كىػي ع قػة رأسػية بػيف عينػيف مػف األعيػاف يزيػد أحػدىما عػف اآلخػر فػي األجػزاإ  :تبعية جزئية  -1
 )    --<(كيرمز ليا بالرمز 

 ساؽ  -<شجرة : مثاؿ 
 مصر  -<إفريقيا        

 : زئي ػػػع الجػػالتقاط-2
 > -<يشترؾ العيناف في بعض األجزاإ فقط كيمز ليا بالرمز  

 الكيمياإ الحيكية = األحياإ > -<الكيمياإ 
 : تكازم جزئي  -3

 )  ػ(// ز ليا بالرمز ػرؾ كيرمػع قة أفقية يقـك التناسؽ فييا بيف عينيف بث ث جزأيف مف كؿ مشت كىي

 ) شجرة ( ػػػ الساؽ بحيث يتناسؽ الجذر مع الساؽ تحت الكؿ //الجذر 

ي ف مػػإذا لػػـ يكػػف بػػيف العينػػيف ع قػػة تبعيػػة أك تػػكازم فػػاف الع قػػة تكػػكف ع قػػة : مػػي ف جزئػػي  -4
 جزئي كيرمز ليا بالرمز
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ت بػيف ث ثػة األنؼ   المقمة  كالكؿ الذم ينتمياف إليو ىك الكجو كىذا كىذا كقد تعتقد ىذه الع قا -5
 .46....مفاىيـ أك أكثر مثؿ ع قة إفريقيا بمصر بالقاىرة 

 
 :ة ػػػػخاتم
إف دراستنا لتراثنا العممي ما ينبغي أف يككف لمجرد التشبث بيذا الماضي ليعػيش فينػا أك نعػيش فيػو كمػا  

لمتطػكرة ىك ، بؿ ىي ضرب مف البحث عف النفس كالتعرؼ عمييا كاستخ ص عناصر األصالة المتجػردة كا
كلػف يتػػأتى ذلػػؾ إي بالدراسػة المتأنيػػة كالمػػني  المكضػكعي بعيػػدا عػػف ايرتجػاؿ كاألسػػمكب الخطػػابي كاينفعػػاؿ 
العاطفي كالمبالغات السػطحية ، فمػيس اجتمػاع أصػحاب المغػة أك مػا يسػمى بالمجامعػة المغكيػة مقصػكرا عمػى 

مػات كبنػاإ الجمػؿ كلػيس ىػذا ايتفػاؽ عمػ  استخداـ األلفاظ فحسب بؿ يشمؿ كؿ أنظمػة المغػة مثػؿ بنػاإ الكم
صريحا كاضحا فػي األحػكاؿ العامػة ، إف المتكممػيف فػي مجتمػع معػيف يسػتخدمكف نفػس الكممػات لإلشػارة إلػى 
نفس األشياإ كيستخدمكف أنكاعا مف التراكيب لمتعامػؿ بيػا فػي مكاقػؼ متشػابية ، انػو العػرض الضػمني الػذم 

 .فظ عمييا يككف األنظمة المغكية كيقرىا كيحا
كبعػػد فػػ  ازعػػـ أف النظريػػة الحديثػػة فػػي المصػػطمحية كالتػػي جكىرىػػا مكضػػكع الع قػػة بػػيف المفػػاىيـ التػػي 

 .تشكؿ منظكمة مكضكعية محددة ليا مثيؿ في التراث العممي عند العرب 
 :ش ػػاليوام
 . 210،  209، ص 19معجـ مفردات عمـ المصطمح ، العدد : المساف العربي  -1
 . 12، 11محمكد فيمي حجازم ، ص:  ة لعمـ المصطمح األسس المغكي -2

 . 114، ص  29نيدر بيتي ، التصكرية كاألىمية ، العدد : المساف العربي  -3

 . 89، ص  30عمـ المصطمح بيف عمـ المنطؽ كعمـ المغة ، العدد : المساف العربي القاسمي -4

 .80نفسو ،  ص  -5

 .  90نفسو،  ص  -6

 . 88نفسو ، ص  -7

 .  90نفسو ص  -8

 .96-90، ص نفسو  -9
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 المعجػػـ العربي بيف المػػاضي والحاضر

 
 .عمي حمكديف/ األستاذ                                         

 .جامعة قاصدم مرباح ػ كرقمة                                                 
 

سػػػة كدائمػػػة، بالنسػػػبة إلػػػى دارسػػػي المغػػػة، فضػػػ  عػػػف إف الحاجػػػة إلػػػى اسػػػتخداـ المعجػػػـ المغػػػكم حاجػػػة ما 
أىميتيػػا بالنسػػبة إلػػى كػػؿ مػػف يػػتكمـ المغػػة، ذلػػؾ أف قػػدرة المػػتكمـ عمػػى اسػػتيعاب المفػػردات محػػدكدة بمجػػاؿ ثقافتػػو 

إف النصكص تحتكم مفردات ربما قد ي تككف قػد دخمػت إلػى مجػاؿ معرفػة . كبميداف تخصصو كمستكل تحصيمو
حػػس بالحاجػػة إلػػى استشػػارة معجػػـ يمقػػي أمامػػو ضػػكإا يعينػػو عمػػى تصػػكر المعنػػى المػػراد مػػف القػػارئ ليػػا، فػػإذا بػػو ي

كقد ي تعطي المعاجـ المعنى الكامؿ المراد مف الكممة في سياقيا، كالسبب في ذلؾ . المفظة في ذاتيا كفي سياقيا
، كمػػا تتػػأثر بعكامػػؿ التػػأثر أف أسػػاليب اسػػتخداـ األلفػػاظ فػػي حركػػة مسػػتمرة دائمػػا، فيػػي تتػػأثر باسػػتعمايت األفػػراد

ليػر أف القػػارئ يسػتطيع أف يػػربط بػيف المعنػػى المعجمػي المنصػػكص . الثقػافي األجنبػي، فيضػػيؽ معناىػا أك يتسػػع
عميو، كالمعنى الذم يستشعره ذكقو أك يحس أنو مراد لكاتبو عف طريؽ لمح الع قػة المجازيػة بينيمػا، كبػذلؾ نجػد 
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ايسػػتعماؿ، كأف معػػاني أخػػرل قػػد لحقػػت بيػػا، كتيػػتـ المعػػاجـ الحديثػػة  أف معػػاني بعػػض األلفػػاظ قػػد انقرضػػت مػػف
 . بتسجيؿ ىذه التطكرات الطارئة، كتفسير الكممات المحدثة

كىذا الكتاب يزيػؿ إبيػاـ تمػؾ . ترتيب الحركؼ أطمقت لفظة المعجـ عمى الكتاب الذم يراعى في بنائو كترتيبو
مػكاد لغكيػة كليػر لغكيػة  بس كيكضػح المػبيـ بمػا يحتػكم عميػو مػفالمػ المادة المرتبػة عمػى حػركؼ المعجػـ أك يزيػؿ

 .حركؼ المعجـ المرتبة عمى

ترتيبػا خاصػا،  مرجػع يشػتمؿ عمػى كممػات لغػة مػا، أك مصػطمحات عمػـ مػا، مرتبػةك يػف المعجـ إصط حاأما 
أك معانييػا المتعػددة أك بياف اشتقاقيا أك استعماليا  أخرل، أك نظيرىا في لغة مع تعريؼ كؿ كممة أك ذكر مرادفيا

المعجػـ  كقػد يكػكف المعجػـ عامػا أك متخصصػا، كقػد يكػكف كصػفيا أك تاريخيػا، كقػد يكػكف... لفظيػا أك تاريخيا أك
 ."تعاريؼ مفردات أك مصطمحات، كما قد يككف مترادفا أك ترجمات أك

كالصػػينييف، ثػػـ بػػدأت صػػناعة المعػػاجـ منػػذ عيػػد سػػحيؽ عمػػى يػػد الينػػكد كاليكنػػانييف كالمصػػرييف القػػدامى  
 .نمت في العصر الحديث عمى أيدم العرب، كمنيـ استفاد العبرانيكف كليرىـ

كالػػذم يػػرجح أف الػػذم ميػػد لنشػػأة الفكػػرة المعجميػػة جممػػة مػػف الظػػركؼ ايجتماعيػػة كالثقافيػػة أبػػرزت ضػػركرة 
دأت تزحػػؼ عمػػى كضػػع معجػػـ لمغػػة، كأىػػـ ىػػذه الظػػركؼ أف حيػػاة البػػداكة كانػػت خػػ ؿ القػػرف الثػػاني اليجػػرم قػػد بػػ

الحكاضر، كمعنى ذلؾ أف المعيف الذم كاف يستقي منو الركاة كالنحاة قد أكشؾ عمى النضكب، كقػد تحصػؿ لػدل 
ىػػؤيإ الػػركاة كالنحػػاة حشػػد ىائػػؿ مػػف الركايػػات المغكيػػة، كػػانكا يحسػػكف دائمػػا بالحاجػػة إلػػى تسػػجيميا كتػػدكيف كػػؿ 

عمػػرك ابػػف العػػ إ أسػػتاذ الخميػػؿ بػػف أحمػػد، كقػػد ركاه أبػػك حركفيػػا، كبحسػػبنا أف نقػػرأ ذلػػؾ الخبػػر المػػركم عػػف أبػػي 
إي أنػو لػـ يسػتطع "...كانت دفاتر أبي عمرك مؿإ بيت إلى السػقؼ، ثػـ تنسػؾ فأحرقيػا كتفػرغ لمعبػادة: "عبيدة قاؿ

كىذه الظركؼ ايجتماعية كالثقافية بمضػمكنيا العػاـ ىػي التػي زينػت لمخميػؿ بػف ...أف يحرؽ محفكظ ت ميذه منيا
الفراىيدم أف يفكر في كضع معجـ يستكدعو ما تحصؿ لديو مف المادة المغكية بعد أف لمػس افتقػار الباديػة  أحمد

العربية مف مكردم المغة، ككثرة األعاجـ الكافديف إلى الحكاضػر العربيػة ينشػدكف تعمػـ العربيػة، كىػـ بداىػة بحاجػة 
يػػو ازدىػػار حركػػة التػػدكيف فػػي ذلػػؾ العصػػر العباسػػي إلػػى تػػأليؼ يضػػـ ليػػـ المغػػة بشػػكاىدىا الكثيػػرة، كأكػػد الفكػػرة لد

 .47األكؿ، كمف ىنا جاإت نشأة المعجـ العربي
كقػػد انبثقػػت فكػػرة المعجػػـ الشػػامؿ فػػي أذىػػاف المغػػكييف العػػرب منػػذ كقػػت مبكػػر ي يتجػػاكز منتصػػؼ القػػرف  

ائية قامػت عمػى جممػة بطريقػة إحصػ" العػيف"الثاني اليجرم حينما أنشأ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم معجمو الشػيير 
حجـ الكممة، الترتيب الصكتي، نظرية العناصر التكافيؽ كالتباديؿ، بػدإ الثػاني ممػا يمػي األكؿ، : مف األسس منيا

ثػػـ تتابعػػت المعػػاجـ فػػي القػػركف الث ثػػة التاليػػة، فرتبػػت إمػػا بحسػػب األلفػػاظ، أك بحسػػب المعػػاني، كرتبػػت معػػاجـ 
، كرتبػػت المعػػاجـ األلفبائيػػة إمػػا )األكزاف(األلفبػػائي، أك بحسػػب األبنيػػة األلفػػاظ إمػػا بحسػػب الترتيػػب الصػػكتي، أك 

 . بحسب األكائؿ، أك األكاخر
عرفت المعػاجـ فػي المغػة العربيػة تطػكرا كاسػتمرارا كصػكي إلػى العصػر الحػديث، فأنػت ي تكػاد تجػد تكػرارا  

خصػائص التجمعػات الصػكتية، كصػكر  بينيا كي يكاد يغني كاحد منيا عف اآلخر، فإذا أراد الباحث الكقكؼ عمى
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ذا أراد  تشكيؿ الكممات، كالتجمعات الصكتية المسمكحة كالممنكعة فعميو أف يرجع إلى معاجـ الترتيب الصػكتي، كا 
ذا أراد الكقػػكؼ ". تػػاج العػػركس"أك " المسػػاف"أك " تيػػذيب المغػػة"معجمػػا شػػام  تفصػػيميا كػػاف عميػػو أف يرجػػع إلػػى  كا 

ذا ربط المعػاني الجزئيػة بمعنػى عػاـ يجمعيػا كػاف . ميو الرجكع إلى معاجـ األبنيةعمى خصائص األكزاف كاف ع كا 
ذا أراد التفرقػػػة بػػػيف المعػػػاني الحقيقيػػػة كالمجازيػػػة كػػػاف عميػػػو الرجػػػكع إلػػػى . عميػػػو الرجػػػكع إلػػػى المقػػػاييس أسػػػاس "كا 

ذا كاف يدكر في ذىنو مفيكـ معيف كيريد أف يعرؼ ألفاظو كمصطمح. لمزمخشرم" الب لة اتو كاف عميػو الرجػكع كا 
ذا كاف يريد البحث عف بعض األلفاظ أك المصطمحات الفقيية كاف عميػو الرجػكع إلػى . إلى معاجـ المكضكعات كا 

ذا كػػاف يريػػد اإلسػػتيثاؽ مػػف صػػحة المفػػظ المسػػتحدث أك المكلػػد كػػاف عميػػو لرجػػكع إلػػى المعجػػـ  المصػػباح المنيػػر، كا 
 .كىكذا...الكسيط
 J;Aكقا في مجاؿ المعجـ أبير الغربيف، إذ شيدكا ليـ بالسبؽ كالتميز، يقكؿ لقد حقؽ المعجـ العربي تف 

Haywood  فػي كتابػوArabic lexicography) : إف العػرب فػي مجػاؿ المعجػـ يحتمػكف مكػاف المركػز، سػكاإ
لمعاجـ لكف مع تطكر صناعة ا). في الزماف أك المكاف، بالنسبة لمعالـ القديـ أك الحديث، كبالنسبة لمشرؽ كالغرب

عالميا، كخضعت لمكاصفات عامة، كاستخدمت األجيزة الحديثػة لبنػاإ قكاعػد لمبيانػات، كايسػتفادة منيػا لمحصػكؿ 
عمى المادة، كتحميميا كترتيبيا كليرىا، كانت النتيجة أف تقدـ المعجـ عالميا كتخمؼ عربيا، كدخمت معظـ المغات 

عػػػػد يفػػػػي بالمكاصػػػػفات الضػػػػركرية، أك يمبػػػػي احتياجػػػػات عصػػػػر المعػػػػاجـ الحديثػػػػة كتجمػػػػد المعجػػػػـ العربػػػػي، كلػػػػـ ي
 48.المستيمكيف المتنكعة كالمتفاكتة
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 .استخداـ األمثمة التكضيحية -5

 .كإ إلى الشرح التمثيميالمج -6

 .استخداـ الصكر كالرسكـ -7

 
 :أنواع المعاجػػػـ

 : معاجـ األلفاظ كمعاجـ المعاني
كيتحػػدد نػػكع المعجػػـ حسػػب نقطػػة اينطػػ ؽ مػػف المعمػػـك لمكصػػكؿ إلػػى . لمكممػػة جانػػب المفػػظ كجانػػب المعنػػى

ذا كػػاف الباحػػث يعػػػرؼ المفػػظ كيريػػد الحصػػػكؿ عمػػى شػػيإ مجيػػكؿ لػػػو يتعمػػ. المجيػػكؿ ؽ بػػالمعنى أك النطػػػؽ أك كا 
فػػإف مدخمػػو إلػػى المعجػػـ يكػػكف مػػف خػػ ؿ المفػػظ فيرجػػع إلػػى ...التأصػػيؿ ايشػػتقاقي أك درجػػة المفػػظ فػػي ايسػػتعماؿ

ذا كػاف الباحػث يعػرؼ المعنػى العػاـ أك المكضػكع، كيريػد أف يحصػؿ عمػى األلفػاظ أك  كاحد مف معػاجـ األلفػاظ، كا 
 .  ع إلى كاحد مف معاجـ المعانيالعبارات أك المصطمحات التي تقع تحتو يرج

 

 

 

 

 

 

 

 
 :طرؽ الترتيب المعجمي

أشككككككككككككككككككككككككككككا      
 الرتتيب

    

         
         
معكككككككككككككا م              

 املعاين
معكككككككككككككككككككككككككككككا م    

 األلفاظ
  

         
         

معكككككككككككككككككككككككككككككا م  
 األبنية

معككككككككككككككا م الرتتيككككككككككككككب      
 اهلجائي

 

         
         
األل    

 فبائي
الصككككو    

 يت
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حبسككككككككككككككككككب أوا ككككككككككككككككككر   

 الكلمات
   حبسب أوائل الكلمات   

         
         

 بعد التجريد   بدون جتريد  بعد التجريد   بدون جتريد
 

 :كىذه نماذج مف المعاجـ بمختمؼ أنكاعيا
 : معاجـ المعاني -1

 الغريب المصنؼ ألبي عبيد القاسـ بف س ـ -
 فارسمتخير األلفاظ ألبف ال -

 المخصص يبف سيده -

 : معاجـ الترتيب الصكتي -2

 العيف لمخميؿ بف أحمد -
 تيذيب المغة لألزىرم -

 المحكـ يبف سيده -

 : معاجـ األبنية -3

 .ديكاف األدب لمفارابي -
 .شمس العمكـ لنشكاف بف سعيد الحميرم -

 .مقدمة األدب لمزمخشرم -

 : معاجـ الترتيب األلفبائي حسب أكائؿ الكممات -4

 .مزمخشرمأساس الب لة ل -
 المصباح المنير لمفيكمي -

 )مجمع المغة العربية بالقاىرة(المعجـ الكسيط  -

 : معاجـ الترتيب األلفبائي حسب أكاخر الكممات -5

 .الصحاح لمجكىرم -
 .لساف العرب يبف منظكر -

 القامكس المحيط لمفيركزابادم -

 .تاج العركس لمزبيدم -

 
 :المعجـ األحادي والثنائي والمتعدد
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مػػػا كانػػػت تتفػػػؽ فيػػػو لغػػػة الشػػػرح مػػػع لغػػػة المػػػدخؿ، كعػػػادة مػػػا يكجػػػو ىػػػذا النػػػكع لممتكممػػػيف  المعجػػػـ األحػػػادم
 .الكطنييف

أما المعجـ الثنائي أك المتعدد فيك الذم تختمؼ فيو لغة الشرح عف لغة المدخؿ، كييتـ بتقديـ المعمكمات عف 
ذا فػإذا كػاف الشػرح بمغػة كاحػد. المغة المشركحة أكثر مما ييتـ بالمغػة الشػارحة ة مختمفػة فيػك معجػـ ثنػائي المغػة، كا 

 :كتكثر ىذه المعاجـ في نكعيف مف المعاجـ. كاف أكثر فيك معجـ متعدد المغة
معاجـ المصطمحات كلو أىمية كبرل داخؿ حقمو التخصصػي، كعػادة مػا تكػكف لػو قيمػة  -

 تو كمف مشك. مكسكعية، كيساعد عمى إظيار ايستعماؿ الدقيؽ لممصطمح في المغات المختمفة
 .عدـ ايتفاؽ عمى المقابؿ الكاحد لممفيـك المعيف، تبعا لممدرسة التي تستخدمو

معػػػاجـ الجيػػػب المكجيػػػة عػػػادة لمسػػػكاح كتضػػػـ كممػػػات كظيفيػػػة يكػػػكف بحاجػػػة إلييػػػا فػػػي  -
 .تنق تو

 :كفيما يمي مجمكعة مف أىـ المعاجـ الحديثة
كقػػد اختصػػر . ـ1870ك 1866بػػيف محػػيط المحػػيط لبطػػرس البسػػتاني الػػذم صػػدر فػػي مجمػػديف فيمػػا    . 1

، كىػػك معجػػـ ط بػػي سػػيؿ "قطػػر المحػػيط: "فػػي معجػػـ سػػماه 1869البسػػتاني معجمػػو محػػيط المحػػيط طبػػع سػػنة 
 .تعميمي
 .ـ1890أقرب المكارد في فصيح العربية كالشكارد، لسعيد الشرتكني، صدر في مجمديف سنة . 2
كيرتكػػػز عمػػػى معجػػـ لسػػػاف العػػػرب كتػػػاج ـ، 1970كصػػػدر سػػنة : معجػػـ الطالػػػب لجػػػرجس ىمػػاـ الشػػػكيرم. 3

 .العركس كالصحاح كمحيط المحيط، كما تضمف ما استحدث مف مصطمحات عممية يحتاجيا طالب العمـ
كيعتبػػر . ـ، كاسػػتفاد مػػف محػػيط المحػػيط كأقػػرب المػػكارد1908لػػألب لػػكيس معمػػكؼ، كصػػدر سػػنة : المنجػػد 4

: مػث، لممثنػى، كفػؾ : ؿ اسػتعمالو لرمػكز مثػؿ مثػ. أحدث معجػـ عربػي يتبػع أسػمكب العصػر فػي صػنعة المعػاجـ
كضعت لو خاتمة مف فصػؿ مخصػص لفرائػد األدب العربػي، كفصػؿ  1956كفي طبعتو العاشرة سنة . لعمـ الفمؾ

كقػػد لعػػب ىػػذا المعجػػـ دكران . آخػػر مخصػػص ألعػػ ـ الشػػرؽ كالغػػرب، مسػػتمد مػػف المعػػاجـ كالمكسػػكعات العالميػػة
. كعػػاب عميػػو بعػػض عممػػاإ المغػػة بعػػض األخطػػاإ التػػي كقػػع فييػػا. كالثقافػػة العربيػػةكبيػػران فػػي تػػاريخ تعمػػيـ العربيػػة، 

 ."منجد الط ب"كأصدر األستاذ فؤاد أفراـ البستاني مختصران لممنجد سماه 
كمفػػػت كزارة المعػػػارؼ المصػػػرية مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة بالعمػػػؿ  1936فػػػي سػػػنة : المعجػػػـ الكسػػػيط. 5

 .المعجـ في جزأيف 1962كصدر سنة . المعاجـ الحديثةإلصدار معجـ حديث بأسمكب 
ـ كلػـ يصػدر الجػزإ األكؿ 1945قرر مجمع المغة العربية بالقػاىرة البػدإ فػي إعػداده سػنة : المعجـ الكبير . 6

كصدر الجزإ الثاني سػنة . صفحة مف القطع الكبير 674أم بعد ربع قرف بحرؼ اليمزة مف  1970منو إي سنة 
 .صفحة 743في  بحرؼ الباإ 1982

 .كنشير ىنا أنو لـ يكتمؿ صدكر ىذا المعجـ بعد. 1982كصدر الجزإ الثالث سنة 
كىػك معجػـ ط بػي أصػدره مجمػع المغػة العربيػة بالقػاىرة احتػكل عمػى خمسػة آيؼ مػادة، : المعجـ الػكجيز. 7

 .صفحة 687كستمائة صكرة، في 
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كىك ثمرة جيد قامػت بػو مجمكعػة مػف . كالثقافة كالعمكـأصدرتو المنظمة العربية لمتربية : المعجـ األساسي. 8
، كيضػػـ ث ثػػيف ألػػؼ مػػدخؿ، كىػػك عمػػؿ جيػػد، لكنػػو متكاضػػع، فقػػد أعػػد أساسػػان 1988ك 1981عممػػاإ المغػػة بػػيف 

 . ليككف معجمان مكجيان لقراإ العربية مف لير العرب
 

 :المعجـ العربي والتحديات المستقبمية
عربػػي، ي بػػأس مػػف الكقػػكؼ عنػػد كاقػػع ىػػذا المعجػػـ فػػي السػػنكات األخيػػرة، قبػػؿ الحػػديث عػػف مسػػتقبؿ المعجػػـ ال

 .كنشير كلك بصفة مختصرة إلى بعض التطكر الذم عرفو في ظؿ التطكر الذم يشيده المعجـ الغربي
يعتبػػر الػػدكتكر أحمػػد مختػػار عمػػر أف أىػػـ مػػا يمكػػف رصػػده مػػف مظػػاىر التحػػكؿ الكبيػػر فػػي صػػناعة المعجػػـ 

 :العربي ما يأتي
يد الجيكد الفردية أك المؤسسية في صناعة المعاجـ كظيكر العديػد مػف المعػاجـ   العربيػة تزا -1

 .الجيدة في السنكات األخيرة، مما يبشر بيتزايد ىذه الجيكد كتنامييا
تزايد ايىتماـ بإقامة الندكات كالمػؤتمرات حػكؿ المعجػـ العربػي كصػناعتو، كمػف بينيػا نػدكات  -2

ربيػة بتػكنس، ككػذا قيػاـ المجمػس األعمػى لمثقافػة بمصػر بعقػد نػدكة عػف قمت بيا جمعية المعجميػة الع
 .المغة العربية المعاصرة ضمت أبحاثا تناكلت استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ المعاجـ

جمعيػػة المعجميػػة العربيػػة بتػػكنس، : تأسػػيس عػػدد مػػف الجمعيػػات المغكيػػة أك المعجميػػة، منيػػا -3
 .كليرىا...، جمعية لساف العرب بالقاىرةالجمعية المصرية لتعريب العمكـ

مجمة مجمع المغة العربية بالقػاىرة، كمجمػة : إصدار بعض الدكريات المتخصصة، كمنيا -4
 .المعجمية التكنسية

مكتبة لبنػاف التػي نشػرت عػددا : اىتماـ المؤسسات التجارية الخاصة بصناعة المعجـ، كمنيا -5
تػػي قامػػت بإنشػػاإ قاعػػدة بيانػػات لغكيػػة ضػػخمة يسػػتفاد ا" صػػخر"كبيػػرا مػػف المعػػاجـ، العالميػػة لمبػػرام  

 .منيا في صناعة المعجـ

التكسػػػع فػػػي القيػػػاـ باإلحصػػػاإات الحاسػػػكبية أك المعالجػػػات اآلليػػػة لمغػػػة، كىػػػذا بعقػػػد نػػػدكات  -6
 .كمؤتمرات عدة في ىذا الميداف

 : مستقبؿ المعجػػػػـ العربي   
ف يكػكف مقركنػا بالحػديث عػف التطػكر اليائػؿ إف أم حديث عف أم تطػكر مرجػك لممعجػـ العربػي، يبػد كأ

الػػػذم شػػػيده المعجػػػـ الغربػػػي، ذلػػػؾ أنػػػو يمثػػػؿ األفػػػؽ الػػػذم نسػػػعى إليػػػو نحػػػف العػػػرب فػػػي سػػػبيؿ خدمػػػة لغتنػػػا، 
 .كتطكيرىا كمف ثـ التعريؼ بيا

 :االستفادة مف التجػػػػارب الرائدة
تطكير المعجػـ عنػدنا، فالتعػاكف إف اإلنجازات المعجمية األكربية ليمكف أف تتخذ نمكذجا يحاكى مف أجؿ 

الذم تقكـ بو مختمؼ الجامعات الكبرل فػي أكربػا مػف أجػؿ تطػكير المعجػـ مػف شػأنو أف يعطػي لممعجػـ دفعػة 
نكعيػػة نحػػك التطػػكر، ف بػػد مػػف تكحيػػد الجيػػكد كايسػػتفادة مػػف الخبػػرات السػػابقة إذ أف ذلػػؾ يحػػد مػػف تكػػرار مػػا 
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 -بالتعػاكف مػع جامعػات عريقػة–ـ دار لكنجمػاف التػي دأبػت كيمكف أف نتخذ مف بعض المعاجـ كمعاج..سبؽ
عمػػى تطػػػكير النسػػخ السػػػابقة كتكسػػيع حجػػػـ قاعػػػدة البيانػػات، ككػػػذا ايسػػتفادة مػػػف تعػػدد التخصصػػػات العمميػػػة 
كالمغكية، كأىـ مف ذلؾ كمو تميز تمؾ المعاجـ مف استخداـ تقنيات حاسكبية متطكرة، باإلضافة إلى تمقي تمؾ 

 .المالي الكافيالمشاريع لمدعـ 
 :إعداد الكفػػػاءات القياديػػة

لعؿ أىـ ما يشغؿ باؿ الميتميف بصناعة المعجـ ىك الطاقػة البشػرية كالتػي تحتػاج باألسػاس إلػى التكػكيف 
ذا كنا سممنا بكفاإة األكربييف كتقدميـ ف  مفر مف  المتميز لمكفاإات التي تأخذ عمى عاتقيا ىذه الصناعة، كا 

شرافيـ عمى إعداد ككادرنا، ألف العالـ العربي يبقى فاقػدا لخبػرات يمكػف ايعتمػاد عمييػا، كي التسميـ بضركرة إ
 . يختمؼ إثناف في أف المسألة مسألة التككيف بحاجة ماسة إلى الخبرة ال زمة حتى تؤتي أكميا

اط كفػػي صػػدد الحػػديث عػػف الخبػػرات البشػػرية كتطكرييػػا، يعطػػي الػػدكتكر أحمػػد مختػػار مجمكعػػة مػػف النقػػ
 :يمكف لممؤسسات األكاديمية استثمارىا كىي

 ..إدخاؿ برام  جديدة في أقساـ المغات تتعمؽ بنظرية المعجـ، كتطبيقاتيا العممية -1
تشجيع ط ب الدراسات العميا في أقساـ المغات عمى تكجيو رسائميـ لمماجستير كالدكتكراه لدراسة  -2

 ...المشك ت المعجمية

لبحث كالتأليؼ المعجمي في العالـ العربػي، كمثي تيػا فػي الػدكؿ خمؽ قنكات اتصاؿ بيف مراكز ا -3
المتقدمػػة يكتسػػاب الخبػػرة، كالتػػزكد بالتقنيػػات الحديثػػة لمعمػػؿ المعجمػػي، كمػػف الممكػػف أف يخصػػص عػػدد 

 .49مف البعثات الدراسية ليذا الغرض

 :األجيزة الحديثػػػة استخداـ

أجػػؿ تطػػكير اسػػتخداـ الكمبيػػكتر، كلعمنػػا بػػذلؾ بمغنػػا كثػػر الحػػديث عػػف اسػػتخداـ مختمػػؼ الكسػػائؿ الحديثػػة مػػف 
بعدـ إمكانية استيعاب المعجـ الكرقي لما ىك مخزف، كاختصار المػادة المخزنػة،  zgusta ذلؾ الزمف الذم تنبأ بو

كأصػػبح مػػف المؤكػػد اليػػكـ، أف المعمكميػػات تعتبػػر عممػػا دقيػػػػػقا أكثػػر مػػف أم عمػػـ آخػػػر، كعمييػػا يتكقػػؼ التقػػدـ ك 
ليذا أضحى تطكير العمـك ك التقنيات كالمغات مػف األكلكيػات األساسػية التػي تعتمػد عمػى . السكسيك ثقافيالتطكر 

 .المعمكميات كتطبيقاتيا

كعمى ىذا األساس، ليس مػف المفيػد اليػـك ايكتفػاإ بالمعػاجـ القديمػة الكرقيػة المكضػكعة عمػى طريقػة المنػاى  
الصػػػػناعة المعجميػػػػة أك المعجميػػػػة، ألف تقنيػػػػات التخػػػػزيف كمعالجػػػػة التقميديػػػػة كالمسػػػػماة فػػػػي األدبيػػػػات المعجميػػػػة ب

 .المعمكمات التي تكفرىا اآللة تمكف مف بناإ معاجـ آلية كفؽ ضكابط لسانية كحاسكبية صارمة

                                                 
49

 .177انًشرغ انغاتك2 ص  -
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كفػػي معػػرض حديثػػو عػػف " الحاسػػكب فػػي خدمػػة الترجمػػة كالتعريػػب"فػػي مقػػاؿ منشػػكر عمػػى اينترنيػػت بعنػػكاف 
إلػػػػى الحػػػػديث عػػػػف دكر بنػػػػكؾ  50محمػػػػكد اسػػػػماعيؿ صػػػػالحالػػػػدكتكر جمػػػػة يتطػػػػرؽ المعينػػػػات الحاسػػػػكبية فػػػػي التر 

. المترجـ في تقديـ المصطمح حسب الطمبيساعد بنؾ المصطمحات المصطمحات اآللية كطرؽ ايستفادة منيا، ف
 بأيػة لغػة أخػرل يتعامػؿ معيػا كأكمقاب تيػا بالعربيػة أك الفرنسػية   neutronمػث  إذا أردت أف تعػرؼ معنػى كممػة

تدخميا في الحاسكب باألصح، فتظير لػؾ عمػى الشاشػة معنػى الكممػة المقابمػة فػي  أك تكتب الكممة البنؾ المعني،
فيغنيػػؾ بػػذلؾ عػػف البحػػث فػػي عشػػرات المعػػاجـ كمصػػادر المصػػطمحات . المغػػة التػػي تريػػدىا مػػف ذاكػػرة الحاسػػكب

 .خداـ يستخدامات بنكؾ المصطمحاتكىذا أبسط است. يكفر كثيرا مف الجيد كالكقت كالماؿ كذلؾ األخرل، مما

كبعض بنكؾ المصطمحات أكثر تطكرا مف ذلؾ، حيث يمكننا أف نقدـ  النص المراد ترجمتو لمحاسكب فينظر 
كمػػػف ثػػػـ يظيػػػر لػػػؾ الػػػنص مطبكعػػػا بعػػػد إضػػػافة ترجمػػػات  ،فيػػػو، كيعطيػػػؾ مقابػػػؿ أيػػػة كممػػػة مكجػػػكدة فػػػي ذاكرتػػػو

إلػى أف ينتيػي ) ك الكممات الفرنسػية كمقاب تيػا العربيػةأيا العربية كمقاب ت اإلنجميزيةمث  الكممات (المصطمحات 
 . مف النص كمو

يقػارف الحاسػكب  كىناؾ أسمكب آخر لعمػؿ بنػؾ المصػطمحات، كىػك أف نػدخؿ الػنص األصػمي فػي الحاسػكب،
ي مرتبة حسب كركدىا فػ النص بما في ذاكرتو ثـ يعطيؾ جميع المصطمحات التي كردت في النص مع مقاب تيا

  ..النص، أم أف الكممة التي كردت في السطر األكؿ تسبؽ التي كردت في السطر الثاني أك الثالث كىكذا
أف ينظػػر الحاسػػكب فػػي الػػنص كيقػػارف بمػػا فػػي ذاكرتػػو مػػف مصػػطمحات كيعطيػػؾ  ثػػـ ىنػػاؾ أسػػمكب ثالػػث كىػػك

كيػكفر عميػو بػذلؾ عمميػة  ا بػو،ا، كىكػذا يػكفر لممتػرجـ معجمػا خاصػيػالكممات مػع مقاب تيػا فػي قائمػة مرتبػة ألفبائ
 .البحث عف الكممات في القكاميس المختمفة

أمػػا األسػػػمكب الرابػػع ل سػػػتفادة مػػف بنػػػؾ المصػػػطمحات فيػػك أف نطمػػػب مػػف الحاسػػػكب أف يعطينػػا مػػػث  جميػػػع 
فيتػػكفر لػػدينا معجػػـ متخصػػص نرجػػع . المصػطمحات المتػػكفرة فػػي حقػػؿ معػػيف مػػف حقػػكؿ التخصػػص مػػع مقاب تيػػا

 .microficheفممية  مصغرات أك ىذا كقد يككف المعجـ في صكرة أكراؽ مطبكعة. حاجةإليو كقت ال
 :في العالـ العربيالشييرة  بنكؾ المصطمحات اآللية كىذه بعض

ميعربػػػي التػػػابع لمركػػػز دراسػػػات الترجمػػػة كالتعريػػػب فػػػي الربػػػاط كىػػػك أقػػػدـ بنػػػكؾ المصػػػطمحات فػػػي العػػػالـ  -1
 . العربي
ممػػؾ عبػػد العزيػز لمعمػػـك كالتقنيػػة فػػي الريػػاض، كيرجػع تػػاريخ إنشػػائو إلػػي حػػكالي عػػاـ ال باسػـ التػػابع لمدينػػة -2

 .ـ1983
 .ـ1986، كقد بدأ تأسيسو في حكالي عاـ )إنكربي(ًقمىـ في تكنس، كىك تابع لمعيد  -3
 .بنؾ المصطمحات اآللي التابع لمجمع المغة العربية األردني، كىك أحدث ىذه البنكؾ -4

نا أىمية إنشاإ المعاجـ الحاسكبية فيػي تفيػدنا باألسػاس فػي عمميػة الترجمػة كىػك الػدكر ذاتػو مف ىنا يتبيف لدي

                                                 
 .(سابقا)مدير مركز الترجمة بجامعة الملك سعود ك  أستاذ اللغويات التطبيقية - 50
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الذم يرمي إليو مستعمؿ المعجـ الكرقي العادم، كىذا يقكدنا إلى معرفة أنكاع تمؾ المعاجـ كما فعمنا مع المعػاجـ 
 .التقميدية

كسنعرض بإيجاز ألىـ فئػات ىػذا النػكع مػف . يشؾ أف ىناؾ أنكاعا عديدة مف المعاجـ الحاسكبية كالمحكسبة
 .المعاجـ

 :المعػػاجـ أحاديػة المغػػة -1
كيكفينا . يبد لنا مف اإلشارة ىنا إلى أف المعاجـ أحادية المغة قد تككف أداة لفيـ النصكص أك لمتعبير بمغة ما

ا أدكات معينة في فيـ النصكص ىنا التمييز بيف معاجـ األلفاظ كالتعبيرات ايصط حية كاألمثاؿ مف جية، ككمي
ثػػـ ىنػػػػػاؾ معػػاجـ المعػػػاني كالمتػػػرادفات، مػػف جيػػة أخػػرل، كىػػي أدكات معينػػة فػػي التعبيػػر . المسػػمكعة كالمقػػركإة

 .  كالترجمة، حيث تساعد الباحث في التعػػرؼ عمى األلفاظ الدقيقة المناسبة لمتعبير عف فكرة ما
بػػؿ إف . جنبيػػة المحكسػػبة التػػي يسػػتطيع المتػػرجـ ايسػػتفادة منيػػاكىنػػاؾ عػػدد مػػف معػػاجـ األلفػػاظ العربيػػة كاأل

 .بعض برام  تنسيؽ النصكص تتكافر بيا معاجـ مترادفات
 :المعػػاجـ ثنائية المغػػة -2

ىػك معجػـ محكسػب، أم قػامكس ثنػائي ك  المعجـ اإللكتركنػييميؿ البعض إلى تسمية ىذا النػكع مػف المعػاجـ بػ
فر فػي األسػكاؽ أعػداد مػف اكتتػك . ت المفظيػة بػيف المغػات المخزكنػة فػي ذاكػرة الحاسػكبالمغة يقدـ لممترجـ المقػاب 

. الحكاسيب الشخصػية أك فػي صػكرة حكاسػيب بحجػـ الكػؼ تقريبػان  ىىذه المعاجـ في صكرة أقراص ل ستعماؿ عم
يػا بػػؿ تقػػدـ فبعضػػيا ي يكتفػي بتقػػديـ األلفػػاظ كمقاب ت. كىػي فػػي تطػكر مسػػتمر مػػف حيػث النػػكع كحجػػـ مخزكناتيػا

كػذلؾ نجػد أف بعػض حكاسػيب الجيػب تتػيح . كذلؾ بعض التعبيرات كالجمؿ الشائعة كمقاب تيا في المغػة األجنبيػة
أللفػػػاظ أك مصػػػطمحات متخصصػػػة فػػػي حقػػػكؿ ) chipsفػػػي صػػػكرة شػػػرائح  أك(إمكانيػػػة إضػػػافة ذاكػػػرات إضػػػافية 

دة المغػػات أك ثنائيتيػػا تػػكفر معجمػػا آليػػا كجػػدير بالػػذكر أف بعػػض بػػرام  تنسػػيؽ النصػكص متعػػد. المعرفػة المختمفػػة
 .ثنائي المغة لمستخدمييا، إافة إلى التدقيؽ اإلم ئي

 
 :المراجػع المعتمػػػدة

 .1972البحث المغكم عند العرب، أحمد مختار عمر، دار الثقافة، بيركت  .1

 .1998صناعة المعجـ الحديث، أحمد مختار عمر، عالـ الكتب،القاىرة،  .2
 .   1967ف الماضي كالحاضر،عدناف الخطيب،معيد البحكث كالدراسات العربية المعجـ العربي بي .3

 1979المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف، القاىرة  .4

 المعجـ العربي الحديث كالخركج مف الدائرة المغمقة، أحمد مختار عمر، مجمة كمية دار العمكـ .5

 .1997، يكنيك21، ع         

 .1966العربي، محمد سالـ الجرح،محاضرات في المعجـ .6

 في المعجمية العربية المعاصرة، أحمد: مف قضايا المعجمية العربية المعاصرة، كتاب.7    
 .1987شفيؽ الخطيب، دار الغرب اإلس مي، بيركت،        
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 في المعجمية العربية المعاصرة،أحمد العايد،دار الغرب:ىؿ مف معجـ عربي كظيفي،كتاب.8     
 .  1987اإلس مي،        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جيود العممػػاء في جمع و ترتيب المادة المغوية

 
 خػػالد ىدنػة                                                                                    :األستػػاذ                                                        

 .سطيؼ –ات عباس جامعة فرح  
              

بسن اللي الرحمان الرحٍن ،الحمد للي رب الغالمٍن حمدا ٌٍافَ هغمي ٌ ٍكااف  ميٍادً، ٌ الةاوِ ٌ الساون     
علْ محمد بن عباد اللاي سرسالي اللاي رحماّ للغاالمٍن ٌ علاْ حلاي ٌ ةاحبي ٌ مان اابغىن بيحسااهي  لاْ ٍاٌن               

 :الدٍن،ٌبغد
فَ خدمّ اللغّ، فحمغٌا سلفاظىا ٌرّابٌواا ٌفاط ارا اط ماهٌعاّ ٌماكاملاّ      لن ٍدخر علماء الغربٍّ حىدون 

 افههٌا فَ ٌضغىا

فنظػػركا إلػػى األلفػػاظ فكجػػدكا أنيػػا تتػػأٌلؼ مػػف تسػػعة كعشػػريف حرفػػا  ي يخػػرج عنيػػا أيػػة كممػػة ، فاعتمػػدكا ىػػذا 
كالغاية مف التأليؼ المعيارفي حصر المغة بترتيب ىذه الحركؼ في نظاـ ثابت ، اختمؼ باخت ؼ كجيات النظر 

المعجمي كبذؿ كؿ فريػؽ جيػدا كبيػرا فػي تيسػير عمميػة البحػث عػف مكاضػع الكممػات كدييتيػا فػي ىػذه المؤلفػات 
 . التي اصطمح عمى تسميتيا بالمعجـ
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لمسػمب ، أم إلزالػة " اإلعجػاـ"تمييز الحركؼ المتشابية بكضع نقط لدفع المبس، فػاليمزة فػي  باإلعجاـكالمراد 
  :قكلؾ ما في ك العجمة

(تعػػػالىك قسػػػط تعنػػي ظمػػـ كمػػا فػػي قكلػػو .أم أزلػػت الظمػػـ عػػدلتأقسػػطت بمعنػػى             

       ) أك الغمكض أك اإلبػياـ، ك أطمؽ عمى نقط  العجمةأزاؿ  :أعجـ يككف معنى  كبيذا)الجف

الكتػػاب الػػذم يجمػػع كممػػات لغػػة مػػا  المعجػػـ بمعنػػىمػػف لمػػكض، ك  ألنػػو يزيػػؿ مػػا يكتنفيػػا اإلعجػػاـالحػػركؼ لفػػظ 
 .                                                                  كيشرحيا كيرتبيا بشكؿ معيف

 البغكمىػ معجـ الصحابة، ككضع 307كلقد استعمؿ ىذا المصطمح عمماإ الحديث النبكم،فقد كضع أبك يعمى
ىػػ المعجػػـ 351بيػػر كالمعجػـ الصػػغير فػي أسػػماإ الصػحابة ككضػػع أبػك بكػػر النقػاش المكصػػمي ىػػ المعجػـ الك317

 . الكبير كاألكسط كالصغير في قراإات القرآف

معجػػـ مقػػاييس "ىػػػ فػػي كتابػػو 395كلػػـ نجػػد ىػػذا المصػػطمح متػػداكي لػػدل المغػػكييف األكئػػؿ إي عنػػد  ابػػف فػػارس 
ذا كاف الشمكؿ أمرا نسبيا تتفاكت المعاجـ : المعاجـ عمى شرطيف أساسييف ىما كتقكـ". المغة الشمكؿ كالترتيب، كا 

يفي تحقيقو، فإف الترتيب ركف أساس ي بد منو   .صار العمؿ ركاما مف األلفاظ مبعثرا كا 

كفكػػرة الترتيػػب ىػػذه ليسػػت لريبػػة عمػػى الػػذىف العربػػي فقػػد أدرؾ المغكٌيػػكف العػػرب ىػػذا األمػػر فابتػػدعكا أنماطػػا 
فػػي كضػػع المعػػاجـ كفػػي طػػرؽ تبكيبيػػا، كتعػػددت منػػاىجيـ حتػػى كػػادت تسػػتنفد كػػؿ ايحتمػػايت  لمترتيػػب، كتفننػػكا

الممكنة، ككانكا منطقييف حينما يحظكا جانبي الكممة كىما المفظ كالمعنى، فرتبكا معاجميـ إجماي إما عمى المفػظ 
ما عمى المعنى، كبيذا كجد قسماف رئيسياف    :ىما كا 

 .معاجـ المعاني -   1
 .معاجـ األلفاظ -   2

 .حاكؿ دارسك المعاجـ العربية حصر ىذه الطرؽ ، كاختمفكا في ذلؾ اخت فا بينا كقد
  ) :1(فالدكتور رمضاف عبد التواب يجعلها ثالثة 

   الصوتية      المخارج-1 
 . األبجدم الترتيب-2
 .المكضكعاتالترتيب حسب -3

 ) :2(كجعميا الدكتكر عبد المطيؼ الصكفي أربعة 
  )صكتي(مدرسة الخميؿ -1
 ) حسب األكائؿ ألفبائي( البرمكيمدرسة  -2
 ) بحسب األكاخر ألفبائي(مدرسة الجكىرم  -3
 ) المكضكعاتبحسب (مدرسة أبي عبيد  -4
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 ) :3(كىي عند الدكتكر أحمد مختار سبعة 

  صكتي ترتيب -1
  ألفبائيترتيب  -2
 . ترتيب بحسب األبنية -3

 ) :4(ثمانية  القاسميكعد ىا الدكتكر عمي 

 العشكائي  الترتيب -1
 المبك ب  الترتيب -2
  .المكضكعي الترتيب -3
 الديلي  الترتيب -4
  النحكم الترتيب -5
  الجذرم الترتيب -6
  التقميبيالترتيب  -7
 ). أبجدم -ألفبائي-كفرع الترتيب اليجائي إلى صكتي(الترتيب اليجائي  -8

 القاسػميبت عهد الاابٍط ٌٍظىر خللىا ٌاضاارابىا ٌداد سردا الادكاٌر علاَ     ٌبغض وذً الاقسٍمات ال اث 
 ن اةهٍفها لمهىحٍات اراٍب مداخل المغحن بىذا الشكل ٌاقساٍمىا  لاْ سابػ مهىحٍاات     " :قاؿ وذا األمر حٍج 

ساٌٍّ مخالفّ وٌ اقسٍن هظرُ ،الغاٍّ مهي ابسٍا البحج ٌٍهبغَ سال هخرج باهاباؼ مفادً سن وذً المهىحٍات ما
 (. 5") بذاتيامن حٍج ددراىا علْ االكافاء 

 .ونحاول عرض البحث وفكا للتكسيمات التي سنذمرها ألنوا أيسر استعماال و بساطة من غيرها
 
ٌواٌ سدادن اراٍاب عرفاي الغارب، ٌواٌ اراٍاب فٍهٍقاَ األةال  اال سن الغارب لان              : األبجديالترتيب  -أ

 . ٍساغملًٌ فَ مغاحمىن
 

 الذي يراعي التشابى الصوتي لألحرف وتدرج مخارجوا من أقصى الحلل إلى  : تيالترتيب الصو -ب
  .الشفاٍن  
 
الذُ ٍراعَ الاشابي الةٌرُ لألحرف، ٌدد اٌّسػ الغرب فَ اراٍب مغاحمىن علْ    :األلفبائيالترتيب  -ج

 . والتقاليبباعابار األبهٍّ باعابار الحرف األٌل سٌ األخٍر ثن باعابار حرٌف اليٍادِ سٌ احرٍدوا سٌ  األلفباء
 

 الترتيب األبجدم -1
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الممكنة في صناعة المعجم كفهرسة المادة اللغوية الترتيب األبجػدم كىػو ترتيػب مػديم يعػزل  لػ   التراتيبمن 
 ( قرشت سعفصحطي كلمن  ىوزأبجد )، كعدد حركفو اثناف كعشركف حرفا الفينينقيةنظاـ الكتابة 

 ). 6(فصارت ثمانية كعشريف حرفا ) ضظج ثخذ(حركؼ كقد أضافت العربية ليذه ال

ىػػذا الترتيػػب معػػركؼ عنػػد العػػرب إي أنيػػـ لػػـ يسػػتعممكه فػػي ترتيػػب معػػاجميـ قػػديما أك  كعمػػى الػػرلـ مػػف أف
كذلػػؾ ألف ىػػػذا الترتيػػب ي يسػػػتند إلػػى تعاقػػب الحػػػركؼ كرٌصػػيا كفقػػػا " ىػػذا األمػػػر بقكلػػو  القاسػػػميكيعمػػؿ . حػػديثا

 ). 7(كفيا أك التقارب الصكتي ليذه الحركؼ لمتشابو الشكمي في حر 

استعممكا األبجدية في الحساب بدؿ األرقاـ لما كجدكا فييا مف سيكلة في الحفظ كايختصار، فأعطكا  كلكنيـ 
 . لكؿ حرؼ مقاب  عدديا

عمػػيـ تػزاؿ بعػض المػدارس القرآنيػة فػي جيػات كثيػرة مػف الػب د العربيػة كاإلسػ مية تسػتخدـ األبجديػة فػي ت كمػا
 . القراإة كالكتابة لممبتدئيف

حػػديثا فتسػػتعمؿ األبجديػػة فػػي تػػرقيـ صػػفحات مقػػدمات البحػػكث، كمباحػػث الفصػػكؿ كعناصػػرىا كمختمػػؼ  أمػػا
 الفيارس، كىي تقكـ مقاـ األرقاـ

 

 الترتيب الصوتي  -2

صػكات لقد تكٌخى أصحاب ىذا ايتجاه ترتيب معػاجميـ عمػى أسػاس صػكتي آخػذيف بعػيف ايعتبػار تقػارب األ
ىػػػ رائػػد ىػػذه 175 الفراىيػػدممػػف حيػػث تػػدرج مخارجيػػا مػػف أقصػػى الحمػػؽ إلػػى الشػػفتيف، كيعتبػػر الخميػػؿ بػػف أحمػػد 

يقاعػات  المدرسة، فقد استطاع بحكـ خبرتو الكاسعة بالمغة كبحكـ ممارساتو الصكتية في جك األنغػاـ كالمكسػيقى كا 
اـ حيث لـ يػرتض ترتيػب الحػركؼ ترتيبيػا األبجػدم الشعر كتفعي ت العركض كقراإات القرآف أف يبتكر ىذا النظ

ىػػ  90 الميثػيالقديـ الذم اقتبسو العرب عف الفينيقييف، كلـ يقنعو ترتيبيا األلفبائي الذم كضعو نصػر بػف عاصػـ 
ت كىػػك األلػػؼ، ألف األلػػؼ -ب-فأعمػػؿ فكػػره فيػػو فمػػـ يمكنػػو أف يبتػػدئ التػػأليؼ مػػف أكؿ أ"كفػػؽ األشػػباه كالنظػػائر 

إي بعػد حجػة كاستقصػاإ النظػر فػدبر كنظػر  البػاإالحرؼ األكؿ كره أف يبتدئ بالثاني كىك  فاتومما حرؼ معتؿ، ف
 ) 8(إلى الحركؼ كميا كذاقيا فصير أكيىا بايبتداإ أدخؿ حرؼ منيا في الحمؽ 

  :اآلتي فعمد إلى ترتيبيا عمى أساس مخارجيا، فكاف ترتيبو لمحركؼ عمى الشكؿ 

 .ب ـ ك م ا ىمزة ؼ  فس ز ط ت د ظ ذ ث ر د ع ح ىػ غ ؽ ؾ ج ش ض ص 
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 حمقية  حركؼ  - 1       ع ح ىػ خ غ  .ألف مبدأىا مف الحمؽ

 ليكية  حركؼ - 2       ؽ ؾ  .ألف مبدأىا مف المياة

 شجرية  حركؼ - 3       ج ش ض  .ألف مبدأىا مف شجر الفـ

ألف مبػػػػػػػػػػدأىا مػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػمة المسػػػػػػػػػػاف 
 ).مستدقة(

  أسميةركؼ ح - 4       ص س ز 

  نطعيةحركؼ  - 5      ط ث د  . مف نطح الغار األعمى مبداىاألف 

 لثكية  حركؼ - 6       ط ث ذ  .ألف مبدأىا مف المثة

  ذلقيةحركؼ -  7       ر د ف  . المساف ذلؽألف مبدأىا مف 

 شفكية  حركؼ - 8       ؼ ب ـ  .ألف مبدأىا مف الشفة

 ىكائية  حركؼ - 9        ) اليمزة(ك ل ا  )9(ي تتعمؽ بشيإ  ألنيا

العػػيف كيمكػػف تمخػػػيص  هإلػػى ىػػذا النظػػاـ كاتخػػذه أساسػػػا لترتيػػب مػػكاد معجمػػو الػػذم سػػما الخميػػؿكقػػد اطمػػأف 
  :اآلتي شكؿالخطكاتو عمى 

 . صكتياترتيب الحركؼ -
 .األبنية تقسيـ -     
 .الممكنةتقميب المفظ عمى أكجيو  -

ب الحركؼ عمى ىذا النحك الدقيؽ مع تسمية كؿ حرؼ كتابا انتقػؿ إلػى المغػة فكجػد أف كعندما تـ لمخميؿ ترتي
عمػى الثنػائي كالث ثػي كالربػاعي كالخماسػي كنظػر فػي ىػذه األبنيػة فكجػد  :أصػناؼ ك ـ العرب مبني عمػى أربعػة 
ي الصػػحيح كالث ثػػي فػػي كػػؿ بنػػاإ فقسػػـ األبنيػػة عمػػى ىػػذا األسػػاس إلػػى الثنػػائ بينيمػػافييػا الصػػحيح كالمعتػػؿ كفػػٌرؽ 

الصػحيح كالث ثػػي المعتػػؿ كالث ثػػي المفيػػؼ كالربػػاعي الصػػحيح كالخماسػػي الصػػحيح كالربػػاعي كالخماسػػي المعتمػػيف 
كتناكؿ الخميؿ ىذه األبنية عمى ىذا الترتيب عند تناكلو لكؿ حرؼ مف الحركؼ الصحاح ابتداإ بالعيف كانتياإ …

 .بالميـ 
كىك نظاـ دقيؽ كمثػاؿ فػي البنػاإ المنطقػي التػاـ ييػدؼ إلػى  التقاليبنظاـ  كقد اىتدل في خطكتو األخيرة إلى

عػػف طريػػؽ تقميػػب كػػؿ بنػػاإ عمػػى جميػػع أكجيػػو ) 10(حصػػر جميػػع األلفػػاظ التػػي يمكػػف لمغػػة العربيػػة أف تكلػػدىا 
 .إكعشركف بنا مائةالممكنة، فالبناإ الث ثي ينت  عنو ستة أبنية، كالرباعي أربعة كعشركف بناإ كالخماسي 

فبػػدأ بػػأكؿ الحػػركؼ فػػي الترتيػػب كىػػك  خطػػكةكحػػيف انتيػػى الخميػػؿ مػػف رسػػـ مػػني  الكتػػاب أخػػذ يطبقػػو خطػػكة 
مبتػدئا بػأقرب الحػركؼ إليػو  كاحػداالعيف، كبدأ فيو بأكؿ األبنية كىك الثنائي كراح يؤلؼ العػيف مػع الحػركؼ كاحػدا 

اليػػاإ، ثػػـ العػػيف كمػػا يمػػي اليػػاإ كىػػك الخػػاإ  يمػػي الحػػاإ فػػي الترتيػػب كىػػك كمػػا  العػػيففػػي الترتيػػب كىػػك الحػػاإ، ثػػـ 
 ).11(كىكذا …
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ثـ النظػر فػي حركفيػا، فػإف كػاف مػف  الزكائدأما طريقة البحث في كتاب العيف فتقتضي أكي تجريد الكممة مف 
ف لػػـ يكػػف بيػػا حػػرؼ " كتػػاب العػػيف"أيػػا كػػاف مكضػػعو فػػإف مكػػاف الكممػػة ) ع(بينيػػا حػػرؼ العػػيف  ككجػػد بيػػا ) ع(كا 

  " :الحاإكتاب "كاف الكممة فم) ح(حرؼ 
 . نعؽ –منع –عمي –نفع   :فكممات 

 . عقف – عسؼ – عنـ –عمي –عنؼ : فتصير  :داخميا يعاد ترتيبيا 
مييمنا عمػى منػاى  التػأليؼ المعجمػي لعػدة – كالتقاليبكقد ظؿ كتاب العيف بترتيبو الصكتي كمراعاتو األبنية 

  :بو التي تأثرت  المعجماتقركف، كمف أشير 
 .ىػ 356ألبي عمي القالي  :المغة البارع في -
 .ىػ 370تيذيب المغة ألبي منصكر األزىرم -
 . ىػ 385لمصاحب بف عباد  :المغة المحيط في -
 . ىػ 462 الحجارمألبي عبيد اهلل محمد بف يكنس  :المغة المبٌرز في -
 .  )27( .ىػ 458 األندلسييبف سيده : األعظـ في المغةكالمحيط المحكـ -
 ىػ 817 لمفيركزابادمال مع -

العربية كالرابطة المشتركة التي  المعجماتكما دار في فمكيا مدرسة كاحدة في تاريخ  المعجماتلقد ألفت ىذه 
ترتيبيػػا عمػػى الحػػركؼ بحسػػب مخارجيػػا كجعػػؿ ىػػذا الترتيػػب أسػػاس تقسػػيميا إلػػى كتػػب تػػـ تقسػػيـ ىػػذه  :تجمعيػػا 

، كالتزمػت جميعيػا ترتيػب كتػاب العػيف لممخػارج  إي بالتقاليػبمػؿإ ىػذه األبػكاب  الكتب إلى أبكاب تبعا لألبنية ثػـ
البػػػػارع الػػػػذم سػػػػار عمػػػػى ترتيػػػػب مخػػػػالؼ أخػػػػذ ألمبػػػػو مػػػػف ترتيػػػػب سػػػػيبكيو مػػػػع خمطػػػػو بأشػػػػياإ مػػػػف ترتيػػػػب كتػػػػاب 

 ).12(العيف
 حوؿ العيف ومدرسة الخميؿ  مبلحظات

الخميؿ المغكم كالرياضي كالمكسيقي إي أنػو لػـ رلـ أف الترتيب الصكتي قائـ عمى أساس عممي ناسب تككيف 
  كتداخؿيخؿ مف اضطراب 

فالترتيب الصكتي ليس مجمعا عميو كىك يختمؼ مف عالـ إلى آخر، فقػد خػالؼ سػيبكيو الخميػؿ فػي الترتيػب -
كخػػالؼ ) 30(إف سػػيبكيو لػػـ يقصػػد ترتيبػػا فػػي الحػػركؼ التػػي مػػف مخػػرج كاحػػد  :خػػركؼ إجمػػاي حتػػى قػػاؿ ابػػف 

بمتقدمة عمػى األخػرل كي  إحداىمامعا، فميست  كجعميمامف البصرييف سيبكيو في مخرجي األلؼ كالياإ  األخفش
كمػزج القػالي بػيف ترتيبػي الخميػؿ ) أ م ك (ك رٌتب الصاحب بف عٌبػاد حػركؼ العمػة ترتيبػا مخالفػا لمخميػؿ . متأخرة

 …كسيبكيو 
جمع الخميؿ ما فيو حػرؼ عمػة أك حرفػاف مػع كقد كانت حركؼ العمة مف أسباب ايخت ؼ كايضطراب، فقد 

الميمكز كخمطيا كميا ببعض في باب المفيؼ، كفصؿ القالي ما فيو حرؼ عمػة كاحػدة عمػا فيػو حرفػاف، كلكنػو لػـ 
فػي بػاب المفيػؼ  بينيمػايفصؿ الميمػكز عػف اليػائي أك الػكاكم، كحػاكؿ األزىػرم فصػؿ الميمػكز كفصػؿ الصػاحب 

ثـ ما أكلو ىمزة ثـ مػا أكلػو كاك ثػـ مػا أكلػو يػاإ فػي أكثػر المكاضػع كلكنػو لػـ يفعػؿ فقٌدـ المبدكإ بالحرؼ الصحيح 
    ).13(ذلؾ في باب الث ثي المعتؿ كخمط األنكاع كميا 



 119 

فقػػط، بػػؿ ىنػػاؾ اضػػطراب آخػػر ،  النطعيػػةكىػػذا ايضػػطراب لػػـ يقتصػػر عمػػى حػػركؼ العمػػة كاليمػػزة كالحػػركؼ 
احػدة تخػرج مػف شػجر الفػـ كلػذلؾ يسػمييا شػجرية كعمػى ىػذا الترتيػب فالخميؿ يجعؿ الجػيـ كالشػيف كالضػاد طبقػة ك 

المساف كبيف المياة في  عكدةكأما مخرج الجيـ كالقاؼ كالكاؼ فمف بيف " :المقدمة جرل في الكتاب كلكنو قاؿ في 
 ). 14(أقصى الفـ، فيك في ىذا القكؿ يخرج الجيـ مف مجمكعتيا األكلى كيضعيا في مجمكعة ثانية ىي الميكية 

إذف نسػػػتطيع القػػػكؿ  إف الخميػػػؿ لػػػـ يبتكػػػر فػػػي كتابػػػو العػػػيف كمقدمتػػػو نظامػػػا صػػػكتيا كاحػػػدا محكمػػػا لمخػػػارج 
نما اضطرب بيف عدة نظـ يختمؼ بعضػيا عػف بعػض، كتعميػؿ ذلػؾ أنػو لػـ يكػف قػد اسػتقر رأيػو عمػى  الحركؼ، كا 

 ).15(…نظاـ كاحد بعد 
ث فػي معاجميػا كمشػقة ايىتػداإ إلػى المفػظ المػػراد صػعكبة البحػ :الصػكتي كمػف المآخػذ عمػى مدرسػة الترتيػب 

، ككثيػرا مػا كقػع المؤلفػكف أنفسػيـ كالتقاليػبكاستنفاد الكقت الطكيؿ في ذلؾ، بسبب الترتيب عمى المخارج كاألبنية 
 ).16(في أخطاإ في تمؾ الخطكات يستحيؿ معو القارئ الكصكؿ إلى بغيتو 

كقػػد ألػػؼ الخميػػؿ بػػف أحمػػد كتػػاب العػػيف " :دريػػد يقػػكؿ ابػػف  كلعػػؿ ىػػذا مػػا عػػرض الخميػػؿ كمدرسػػتو ل نتقػػادات
 ) 17(…فأتعب مف تصدل لغايتو كعنى مف سما إلى نيايتو 

لير … كىما مف أميات كتب المغة عمى التحقيؽ " :سيده كقاؿ ابف منظكر عف تيذيب األزىرم كمحكـ ابف 
رع لمنػػاس مػػكردا عػػذبا ج ىػػـ عنػػو، مطمػػب عسػػير الميمػػؾ، كمنيػػؿ كعػػر المسػػمؾ، ككػػأف كاضػػعو شػػ منيمػػاأف كػػ  

كارتاد ليـ مرعى مربعػا كمػنعيـ منػو، قػد أخػر كقػدـ كقصػد أف يعػرب فػأعجـ فػرؽ الػذىف بػيف الثنػائي كالمضػاعؼ 
كالمقمػػكب، كبػػدٌ د الفكػػر بػػالمفيؼ كالمعتػػؿ كالربػػاعي كالخماسػػي فضػػاع المطمػػكب، فأىمػػؿ النػػاس أمرىمػػا كانصػػرفكا 

، كلػػيس لػذلؾ سػػبب إي سػػكإ الترتيػب كتخمػػيط التفصػػيؿ منيمػػاأف تخمػك  عمييمػػاؿ ككػػادت الػػب د لعػدـ اإلقبػػا عنيمػا
 ) 18. ("كالتبكيب

كلعؿ ىذه الصعكبات ىي السبب المباشر في قياـ المدرسػة اليجائيػة عمػى أنقػاض المدرسػة الصػكتية، فحػاكؿ 
 كالتقاليػببنظػاـ األبنيػة أصحاب الترتيب اليجائي أف يتجاكزكىا كيتخمصكا مػف عقباتيػا،ك إف بقػي بعضػيـ متػأثرا 

  :مثؿ 
 .ىػ 321جميرة المغة يبف دريد -
 .ىػ 350كديكاف األدب لمفارابي -
 . ىػ 538 لمزمخشرمكمقدمة األدب -
 . ىػ 573 الحميرمكشمس العمكـ لنشكاف -
 .األلفبائيالترتيب  -3

تكميػػؼ مػػف الحجػػاج بػػف ىػػػ ب 90 تػػػ الميثػػيكيعػػرؼ بالترتيػػب كفػػؽ األشػػباه كالنظػػائر ككاضػػعو نصػػر بػػف عاصػػـ 
 . مف لير مدرسة الخميؿ المعجماتيكسؼ الثقفي، كىك الترتيب الذم عميو العمؿ اآلف كجرل عميو أصحاب 

ثػػـ  لمبػػاإكعقػػب بالتػػاإ كالثػػاإ لمشػػابيتيما " أبجػػد"أكؿ الحػػركؼ فػػي ترتيػػب  ألنيمػػا كالبػػاإابتػػدأ الرجػػؿ بػػاأللؼ 
مشابية، ثـ ذكر الداؿ كعقب بالذاؿ، كلككف الياإ تشبو أحرؼ كعقب بالحاإ كالخاإ لم" أبجد"ذكرالجيـ مف حركؼ 

العمة في الخفاإ أخرىا معيا آلخر الحركؼ، كقبؿ أف يػذكر الػزام ذكػر الػراإ المشػابية ليػا لتكػكف الػزام مػع بػاقي 
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حتى يفرغ مػف األحػرؼ المتشػابية " كممف"أحرؼ الصفير كلذلؾ ذكر السيف بعد الزام كعقب بالظاإ كأخر أحرؼ 
 .كالياإ كأحرؼ العمة " كممف"كر العيف كعقب بالغيف ثـ ذكر الفاإ كعقب بالقاؼ ثـ ذكر أحرؼ كذ

  :اآلتي أما الترتيب النيائي ليذه الحركؼ فيك عمى الشكؿ 
كمػػػع أف ىػػػذا الترتيػػػب ي يقػػػـك ) أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ضػػػع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ىػػػػ ك م(

نمػػا يقػػكـ عمػػى التشػػا بو كالتناضػػر الحاصػػؿ بػػيف الحػػركؼ ممػػا جعػػؿ الخميػػؿ كمدرسػػتو تعػػزؼ عمػػى أسػػاس عممػػي كا 
عنو، إي أنو شاع كانتشر كرتِّبت معظـ معاجـ المغة العربية عمى أساسو كلقي مف الشػيرة كالقبػكؿ مػا لػـ يحػظ بػو 

 :اآلتية أف يقسميا إلى األقسػاـ  األلفباإالعربية المرتبة عمى  المعجماتترتيب آخركيستطيع دارس 
 
 . التقاليبنظاـ  اتباعترتيب الكممات بحسب أسبؽ حركفيا في الذكر مع -1
 . ترتيب الكممات بحسب الحرؼ األكؿ-2

  .الزكائددكف تجريد الكممة مف -أ       
 . مع تجريد الكممة كاعتماد األصكؿ فقط-ب     

 ) نظاـ القكافي(ترتيب الكممات بحسب الحرؼ األخير -3
  .الزكائدة مف دكف تجريد الكمم-أ      
 . مع تجريد الكممة كاعتماد األصكؿ فقط-ب     

 كيمكف تفصيؿ القكؿ في ىذا النكع مف الترتيب مف خ ؿ ما يأتي
 : التقاليبنظاـ   اتباعترتيب الكممات بحسب أسبؽ حروفيا مع -1

كقػد صػٌدر كتابػو  )19(ىػ فػي كتابػو جميػرة المغػة  321كيمثؿ ىذا ايتجاه أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد 
 .بانتقاد طريقة الخميؿ 

ك راعػػى ابػػف دريػػد أف يبػػدأ كػػؿ بػػاب بالكممػػة التػػي تبػػدأ بػػالحرؼ المعقػػكد لػػو البػػاب يميػػو الحػػرؼ الػػذم بعػػده فػػي 
مػػػع التػػػاإ كأبػػػكاب التػػػاإ يصػػػدرىا بالتػػػاإ مػػػع الثػػػاإ كأبػػػكاب الػػػداؿ  بالبػػػاإيصػػػدرىا  البػػػاإ، فػػػأبكاب األلفبػػػائيالترتيػػػب 

 .كىكذا..الذاؿ يصدرىا بالداؿ مع
كنبحػث عنيػا فػي بػاب الث ثػي الصػحيح  تفػؿفتصػبح  ألفبائيػا، نرتبيػا فمػتفإذا أردنا مث  أف نبحث عف كممة 

فػػي شػػركح مػػادة  كقػػؼبينمػػا نجػػد مػػادة  كتقاليبيػػا فمػػتمعنػػى كممػػة  تفػػؿحػػرؼ التػػاإ، أم أننػػا نجػػد تحػػت شػػرح مػػادة 
 . فكؽ

تناكؿ كثير مف األلفاظ في لير مكضعيا نظرا لكثرة األبنية  الذم أرلمو عمى) 20( التقاليبكما اعتمد نظاـ 
كأمػا كتػاب " :بقكلػو ىػػ يصػدر الحكػـ التػالي فػي حػؽ الجميػرة 911 السػيكطيكلعؿ ىػذا مػا جعػؿ  –كاألبكاب لديو 

 الجميرة ففيو أيضا مف اضطراب التصنيؼ كفساد التصريؼ مما أعذري كاضعىو فيو لبعده عف معرفة ىذا األمر 
 .تيب الكممات بحسب الحرؼ األكؿتر  -2 

  :قسميف كينقسـ ىذا النكع إلى 
 . الزكائددكف تجريد الكممة مف -أ
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 .مع تجريد الكممة كاعتماد األصكؿ فقط-ب
 . أك دكف تمييز بيف األصمي كالزائد الزكائدترتيب الكممات بحسب الحرؼ األكؿ دكف تجريد الكممة مف -أ

 كيدسػائؿ ذات الطػابع العممػي المتخصػص مثػؿ المقصػكر كالممػدكد يبػف كيمثؿ ىذا ايتجاه مجمكعػة مػف الر 
ىػػػ كىػػك معجػػـ يحصػػر كممػػات المقصػػكر كالممػػدكد فػػي المغػػة العربيػػة كقػػد سػػار مؤلفػػو عمػػى النحػػك 332المصػػرم 
  :التالي 
 . دكف تفريؽ بيف األصمي كالزائد أكائمياكضع الكممات تحت -
 .طرح نظاـ الخميؿ نظاـ الترتيب اليجائي العادم مع اتباع-
 ) 24. (كثكالثياعدـ إعطاإ أم اعتبار لثكاني الكممات -

-ىػػ كقػد يقػى ىػذا النظػاـ ركاجػا 465 لمجػكاليقيىػػ كالمعػرب 330 السجسػتانيكمثؿ لريب القرآف ألبػي بكػر 
يػب كالنيايػة فػي لر  األصبيانيبيف المؤلفيف في لريب القرآف كلريب الحديث كالمفردات لمرالب  -بصفة خاصة

الحػػديث كاألثػػر يبػػف األثيػػر، كربمػػا السػػبب السػػر فػػي عػػدـ شػػيكع ىػػذا النظػػاـ بػػيف المعجميػػيف القػػدماإ ىكأنػػو يفػػرؽ 
  :اآلتي مث  تكزع مشتقاتيا عمى النحك ) جيد(كممات المادة الكاحدة في أماكف متعددة فمادة 

 حرؼ الجيـ –جاىد
 حرؼ الميـ – مجاىد
  حرؼ التاإ–تجاىد 
 . لؼحرؼ األ– اجتياد
 القامكس الجديد، بتأليؼ مجمكعة مف المؤلفيف التكنسييف : ألؼ عمى ىذا الني  حديثا كمما

، كرتب كمماتو تحػت حركفيػا المنطكقػة دكف تفريػؽ بػيف 1965الذم طبع سنة " الرائد"كما ألؼ جبراف مسعكد 
 . تيت المادة المغكيةأصمي كزائد، كقد رفضت مجامع المغة ىذا الصنؼ مف الترتيب لما يؤدم إليو مف تش

 . كاعتماد األصكؿ فقط الزكائدترتيب الكممات بحسب الحرؼ األكؿ مع تجريد الكممة مف -ب
 . ىػ في الجيـ 206 الشيبانيكيمثؿ ىذا ايتجاه كؿ مف أبي عمرك 

 . ىت في معجـ مقاييس المغة 395كابف فارس 
 . ىػ في أساس الب لة 538 كالزمخشرم
 . المصباح المنيرىػ في  770كالفيكمي 

 ىػ        206  الشيبانيالجيـ ألبي عمرك *
أساسا ليا لير أنػو لػـ  األلفبائيرائدا مف ركاد ىذه المدرسية التي اتخذت مف الترتيب  الشيبانييعد أبك عمرك 

كلػـ  فقػد قسػـ الكتػاب أك بابػا عمػى الحػركؼ اليجائيػة. يمتـز في ترتيب األصكؿ إي بالحرؼ األكؿ ميم  مػا سػكاه
يخػالؼ ىػػذه الحػركؼ إي بتقديمػػو بػاب الػػكاك عمػى بػػاب اليػاإ، كأكرد فػػي كػؿ بػػاب األلفػاظ التػػي تبػدأ بػػذلؾ الحػػرؼ 
نمػػا ىػػي ألفػػاظ يػػرد  دكف مراعػػاة ألم حػػرؼ بعػػدىا كي اعتبػػار لمصػػيج التػػي تتحػػد فػػي حػػركؼ أصػػكؿ تتفػػرع عنيػػا كا 

 .بعضيا كراإ بعض
 .…المأمـك  –األزكاج  -األفؽ -المألكؼ –األلب –األدب  :نجد ففي باب اليمزة مث  
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أكرث ىذا شيئا مػف العنػاإ كالتعقيػد فػي الرجػكع إلػى الكتػاب كذلػؾ أف طالػب المػادة ي يقػؼ عمييػا إي بعػد  كقد
 ).25(النظر في الباب كمو 

 ىػ  395معجـ مقاييس المغة يبف فارس * 
لػػى كتػػب بعػػدد حػػركؼ اليجػػاإ، ثػػـ قسػػـ كػػؿ فػػي ترتيػػب معجمػػو، فقسػػمو إ األلفبائيػػةاعتمػػد ابػػف فػػارس الطريقػػة 
الثنػائي المضػاعؼ كالث ثػػي كمػا زاد عمػى الث ثػي كقػػد حػافظ ابػف فػارس عمػػى  :ىػي كتػاب إلػى ث ثػة أبػكاب فقػػط 

نظاـ األبنية الصرفية الذم يعيؽ البحػث عػف األلفػاظ، كلكنػو سػيمو بايحتفػاظ باألبنيػة المػذككرة، كمػا يسػره بإلغػاإ 
 .التقاليبمبدأ 

أخػػذ عمػػى ابػػف فػػارس اضػػطرابو فػػي كضػػع بعػػض مػػكاده لصػػعكبة ترتيبػػو كأكثػػر مػػا احتػػؿ عنػػده الحػػرؼ  كممػػا
الثالث، فما أكثر ما قدـ الحرؼ المتأخر منو كأخر المتقدـ ففي الجزإ الثاني مث  نجده يرتب باب الحاإ مع التاإ 

  :يمي كما  يثمثيماكما 
  حتك – حتؾ– حتؿ – حتف – حتد –حتـ  – حتأ– حتر

 حتأ – حتك – حتف –حتـ  -حتؿ– حتؾ –حتؼ  -حتر -حتد : كصكابو
كخمػط ) 26(بحيث كاف يقػدـ اليػاإ عمػى الػكاك حينػا  ، كاليمػزة عمػى اليػاإ أحيانػا  :اإلجمالي كما اختؿ ترتيبو 

 .بيف اليمزة كاأللؼ في مكاضع أخرل
 ىػ 538 لمزمخشرمأساس الب لة *

إلػى  أكليػا  مػف، حيػث رتٌػب مفػردات معجمػو األلفبػائيظاـ الترتيب أكؿ مف اكتمؿ عمى يديو ن الزمخشرميعد 
ف اتفقت نظر إلى  آخرىا ، الثكالثكفؽ الحركؼ األصكؿ كحدىا، ينظر إلى األكائؿ فإف اتفقت نظر إلى الثكاني كا 

   .ككاف ىذا ألكؿ مرة في تاريخ المعاجـ العربية العامة
) 27" (الكتػػاب عمػػى أشػػير ترتيػػب متػػداكي كأسػػيمو متنػػاكي كقػػد رتٌبػػت" :كتابػػو كاصػػفا مػػني   الزمخشػػرميقػػكؿ 

إلػى بػاب اليػاإ، ..ثـ باب التػاإ الباإ، فالباب األكؿ لميمزة يميو باب األلفباإكذلؾ بتقسيمو إلى أبكاب تبعا لحركؼ 
 .في معجمو، كىك خ ؼ المشيكر الشيبانيمع تقديـ باب الكاك عمى باب الياإ مثمما فعؿ أبك عمرك 

فػػػي الترتيػػػب الػػػداخمي يقػػػدـ اليػػػاإ عمػػػى الػػػكاك فػػػي ترتيػػػب المػػػكاد بخػػػ ؼ عادتػػػو فػػػي ترتيػػػب األبػػػكاب  إي أنػػػو
 .كالفصكؿ

مػف المخالفػات كخاصػة اضػطرابو فػي الترتيػب، مػف مثػؿ كضػعو المضػاعؼ الثنػائي مػف  الزمخشػرمكلـ يسػمـ 
عميػػػو فػػػي الكتػػػاب فػػػي مقدمػػػة الفصػػػؿ ككػػػاف حقػػػو أف يػػػؤخر بحسػػػب منيجػػػو الػػػذم سػػػار ) أم(اليمػػػزة مػػػع اليػػػاإ 

 ).28(كمو
ىػػػ 573 الحميػػرملنشػػكاف بػػف سػػعيد " الكمػػكـشػػمس العمػػـك كدكاإ كػػ ـ العػػرب مػػف "كمػػف معػػاجـ ىػػذه المدرسػػة 

كقػد سػارت معػاجـ ىػذه المدرسػة عمػى اعتبػار الحػركؼ األكائػؿ ثػـ الثػكاني ثػـ  ىػ ،770كالمصباح المنير لمفيكمي 
 . آخرهة كايلتزاـ بالمني  مف أكلو إلى في درجة الدق بينيمامع تفاكت كاضح ( الثكالث
حيػػث اعتبػػر " تحفػػة األريػػب بمػػا فػػي القػػرآف مػػف الغريػػب"ىػػػ عػػف ليػػره فػػي معجمػػو 745كقػػد شػػذ أبػػك حيػػاف *

 ).29(قافزا عمى الثكاني  الثكالثالحركؼ األكائؿ ثـ 
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 ) نظاـ القكافي (ترتيب الكممات بحسب الحرؼ األخير  -3
  :قسميف كينقسـ إلى 

 .الزكائدجريد الكممة مف دكف ت-أ
 ) باعتماد األصكؿ فقط( الزاكائدمع تجريد الكممة مف -ب

 : الزكائدترتيب الكممات بحسب الحرؼ األخير دكف تجريد الكممة مف 
ىػ فقد رتب  284 البندنيجيألبي بشر اليماف بف أبي اليماف ) 30( التقفيوكأشير مف يمثؿ ىذا ايتجاه كتاب 

فمػػا  زادئػػة ،بغػػض النظػػر عػػف ككنيػػا حركفػػا أصػػمية أك  ألفبائيػػاب أكاخػػر الكممػػات ترتيبػػا المؤلػػؼ كتابػػو عمػػى حسػػ
 . كما انتيى بالجيـ بابو الجيـ كىكذا الباإبابو  بالباإانتيى 

نمػا اكتفػى بتجميػع  كقد ألؼ كتابو خدمة لمشعراإ كلذلؾ لـ يرتب الكممات داخؿ القافية أم نكع مف الترتيػب، كا 
 :الكممات األخير، ففي باب الراإ مث  نجد الكممات تحت الحرؼ 

 …العشر  –البشر  –الفجر  – المجر
 ) 31(تظاىر –تضافر  – عنافر–ماطر : (قافية أخرل  :قاؿ ثـ 

كذلػػؾ ألف مػػف يبحػػث عػػف قافيػػة معينػػة ي ييمػػو ترتيػػب الكممػػات تحػػت ىػػذه القافيػػة كي بػػد لػػو أف يقػػرأ كممػػات 
 . منيا ما يشاإ القافية المرلكب فييا كاممة كينتقي

 .المحكـ بحسب أكاخر الكممات األلفبائيكىذا الني  سيييئ لظيكر مدرسة الترتيب 
  :الزكائد ترتيب الكممات بحسب الحرؼ األخير مع تجريد الكممة مف  -ب

  :رأسيـ كيمثؿ ىذه المدرسة مجمكعة مف األع ـ عمى 
 " بياف لغة العربديكاف األدب في "ىػ في  350إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي 

 " تاج المغة كصحاح العربية "ىػ في  400 كالجكىرم
 " العباب الزاخر كالمباب الفاخر "ىػ في  650 كالصالاني

 " لساف العرب "ىػ في 711كابف منظكر اإلفريقي
 " القامكس المحيط "ىػ في  817 كالفيركزابادم
 "إضاإة القامكس "ىػ في  1170 الفاسيكابف الطيب 

 "تاج العركس في شرح جكاىر القامكس "ىػ في  1205 مكالزبيد
إف السبب في المجكإ إلى ىذا النظاـ شيكع السجع في القرف الرابع الذم ألؼ فيو ديكاف األدب كحاجة األديب 
إلى الكممات المتحدة في الحرؼ األخير، كمف األسباب كذلؾ اختفاإ العرب مف بيف الشعراإ كلمبة األعاجـ عمى 

 ).32(ؼ محصكليـ المغكم كحاجتيـ إلى البحث عف األلفاظ التي تتفؽ مع قكافييـ الشعر كضع
 ىػ 350ديكاف األدب في بياف لغة العرب لمفارابي * 

  :التالي قسـ الفارابي معجمو إلى ستة كتب عمى النحك 
كتػػػػاب ذكات -5) األجػػػػكؼ(كتػػػػاب ذكات الث ثػػػػة-4كتػػػػاب المثػػػػاؿ -3كتػػػػاب المضػػػػاعؼ -2كتػػػػاب السػػػػالـ -1

 . كتاب اليمزة-6) الناقص(ألربعة ا
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األكؿ خػاص باألسػماإ كالثػاني خػاص باألفعػاؿ، ككػؿ قسػـ مػف ىػذيف القسػميف  :قسػميف ككؿ قسـ ينقسـ إلى 
بحسػب األصػؿ  األلفبػاإينقسـ إلى أبكاب عمى أساس األبنية، كأخيػرا تنقسػـ األبػكاب بحسػب حػركؼ المعجػـ عمػى 

 ). 33(طيا كىذا ما يعرؼ بنظاـ الباب كالفصؿ األخير مف الكممة مع مراعاة أكليا كأكس
 .الترتيب ىك ما اشتير أف الجكىرم ىك الذم اخترعو، كلكف ثبت اآلف أف السبؽ كاف لمفارابي كىذا

  " :األدبديكاف "كمف عيكب 
 .تعقد نظاـ الكتاب كصعكبة استخدامو حتى بالنسبة لممتخصصيف-
 ). 34(زيعيا عمى أبكاب مختمفة بحسب أكزانيا تمزيؽ الصيج التي ترجع إلى مادة كاحدة كتك -
 ىػ 400تاج المغة كصحاح العربية إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم *

عمػػى ترتيػػب لػػـ أسػػبؽ …" :يقػػكؿ كفػػؽ أكاخػػر األصػػكؿ  األلفبػػاإاعتمػػد الجػػكىرم طريقػػة الترتيػػب عمػػى حػػركؼ 
 : كتتميز طريقتو بما يمي " إليو كتيذيب لـ ألمب عميو

 . تقسيـ مكاد المعجـ إلى ثمانية كعشريف بابا بعدد الحركؼ .1                 
 . تسمية الحرؼ األخير مف أصؿ الكممة بابا .2                 

 . تسمية الحرؼ األكؿ مف الكممة فص   .3                 
 . تجزئة كؿ باب مف األبكاب إلى ثمانية كعشريف حرفا  .4                 
 . الكاك كالياإ في باب كاحد ألف األلؼ المقصكرة أصميا ياإ أك كاك دم .5                 

خالؼ في الفصكؿ ما اتبعو في األبكاب بخصكص الكاك فمـ يجمع بينيا كبػيف   .6                 
 . الياإ، كلكنو فصؿ بينيا فص  كاضحا عندما قدـ الكاك عمى الياإ ثـ الياإ

اعػػػى فػػػي ترتيػػػب األلفػػػاظ داخػػػؿ الفصػػػكؿ جميػػػع حػػػركؼ الكممػػػة الكاحػػػدة كذلػػػؾ   ر   .7                
  األلفباإعمى ترتيب 

بمنيجو ىذا يمثؿ ثكرة حقيقيػة عمػى مدرسػة الترتيػب الصػكتي كعمػى كتػاب العػيف الػذم ظػؿ مييمنػا  كالصحاح
 –كما تقدـ –عمى مناى  التأليؼ المعجمي مدة تزيد عمى القرنيف 

كالتفريعػات كبمػج مزيػة أفضػؿ مػف حيػث  كالتقاليػبعربي قػد تخم ػص مػف تعقيػدات األبنيػة كبيذا يككف المعجـ ال
أحسػػف مػػف "عػػف الصػػحاح إنػػو  يػػاقكتالتيػػذيب كالترتيػػب كلػػذلؾ لقػػي قبػػكي كاستحسػػانا عمػػى مػػدل العصػػكر يقػػكؿ 

 ).35"(الجميرة كأكقع مف تيذيب المغة كأقرب متناكي مف مجمؿ المغة
ىػػػػ كيعتبػػػر مػػػف 650 لمصػػالاني" العبػػػاب الزاخػػر كالمبػػػاب الفػػػاخر"ىػػػذا المسػػػمؾ كمػػف المعػػػاجـ التػػػي سػػمكت * 

 .المعاجـ المغكية األساسية في البحث المغكم ككاف العمماإ يركف أنو مف أعظـ الكتب المغكية بعد الصحاح
يط ىػػ الػذم تمي ػز بايستقصػاإ كحسػف الترتيػب، كالقػامكس المحػ711يبػف منظػكر اإلفريقػي " لساف العرب"ك* 

ىػػػػ الػػػذم عػػػرؼ باينتظػػػاـ فػػػي الترتيػػػب الػػػداخمي لممػػػكاد كاينتظػػػاـ فػػػي ع جيػػػا كخم ػػػص المػػػكاد  817 لمفيركزابػػػادم
 . المغكية مف التشتت الذم كاف يرلـ الباحث عمى قراإة المادة كميا لكي يحصؿ عمى المعاني التي يريدىا

ضاإة *  . ىػ 1170 الفاسييبف الطيب  الرامكسكا 
 . ىػ 1205 لمزبيدمي شرح جكاىر القامكس كتاج العركس ف*
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قػػد اتبػػع ترتيبػػا لريبػػا فعػػ  كمػػا قػػاؿ القػػدماإ فقػػد التػػـز الترتيػػب  البرمكػػيىػػػ، إي أف  398 لمبرمكػػيكالمنتيػػى *
لير أنو طب قوي عمى الحرؼ األخير كما فعؿ الجكىرم، ثـ خالؼ الجكىرم فمػـ ينظػر فػي خطكتػو الثانيػة  األلفبائي

 ). 36(مف الكممة بؿ إلى الحرؼ السابؽ  إلى الحرؼ األكؿ
إي أنيػػػا لػػػـ  معاجميمػػػا بيمػػػاكخ صػػػة القػػػكؿ إف ىػػػذه المدرسػػػة عمػػػى الػػػرلـ مػػػف الدقػػػة كالضػػػبط التػػػي امتػػػازت 

تستطع التخمص مف مشكمة الترتيب عمػى الحػركؼ األصػمية كحػدىا فخطػأ بعػض أفرادىػا بسػبب اخػت ؼ كجيػات 
 .تياكزياداالنظر في أصالة كثير مف الحركؼ 

  خاتمػػة 
الػػذيف كػػانكا مبتكػػريف ليػػر مقمٌػػديف بػػ  شػػؾ ..عمػػى الػػرلـ مػػف الجيػػكد المضػػنية التػػي بػػذليا المعجميػػكف العػػرب

ب لػػـ تسػػمـ مػػف النقػػد كلػػـ جػػاؿ الترتيػػخاصػػة إذا عممنػػا اف دافعيػػـ األكؿ  خدمػػة القػػرآف الكػػريـ، فػػإف أعمػػاليـ فػػي م
 :المآخذاتتخؿ مف المآخذ كلعؿ أىـ 

جمية العربية لـ تتكصؿ بعد إلى منيجية ترتيب محدد تتبعيػا فقػد صػار الترتيػب أمػرا شخصػيا ىي أف المع-1
 .كاجتيادا فرديا عند كثير مف المعجمييف ي يراعي فيو إي تصٌكر صاحبو

كخمػط . عف عدـ ترتيب المكاد ترتيبا داخميا كخمط األسماإ باألفعػاؿ كالث ثػي بالربػاعي كالمجػرد بالمزيػد فض 
ي جػػـر أف ىػػذا التخمػػيط كالتشػػكيش فػػي ذكػػر األلفػػاظ ليػػذىب بصػػبر " :الشػػدياؽ ات بعضػػيا بػػبعض يقػػكؿ المشػػتق

 .المطمع كيحرمو مف الفكز بالمطمكب فيعكد حائرا بائرا 
لػػـ تػػتخمص المعػػاجـ مػػف ايخت فػػات المذىبيػػة فػػي أصػػكؿ الكممػػات كحػػركؼ العمػػة، كاليمػػزة كبػػابي المفيػػؼ -2

ت المعاجـ العربية عنتا شديدا كحارت فييا بيف خمط كاضطراب كبيف فصؿ كتمييز كالثنائي المضاعؼ، حيث لقي
حتى أصػبح عػدد مػف المعػاجـ ليػر مطػركؽ لصػعكبة اإلفػادة ) 37(مما أدل إلى اضطراب في التبكيب كالترتيب 

 .منو
مػا تقػػديرا، اتسػاـ طائفػة كبيػرة مػف األلفػاظ فػػي العربيػة بصػ حيتيا لمتكجيػو عمػى ىيئػػات متعػددة إمػا لفظػا -3 كا 

 : كتشتمؿ الطائفة ما يمي 
 . المعتمة التي يتعاقب عمييا الكاك كالياإ في التقدير األلفاظ -   1
  .لغة األلفاظ التي كردت بأكثر مف  -   2
  .كالتحريؼ األلفاظ التي دخميا التصحيؼ  -   3

المقصػػػكرة ممػػػا لػػػـ تتفػػػؽ  فضػػػ  عػػػف ترتيػػػب الحركػػػات كترتيػػػب اليمػػػزة المكتكبػػػة عمػػػى الحػػػرؼ كترتيػػػب األلػػػؼ
  . الترتيب عمى صيالة مكقؼ مكحد تجاىيا  األلفبائيةالمعاجـ 

 :األلفبػػػائي آفػػاؽ الترتيب 
 كاأللفبائيػةمف خ ؿ عرض مناى  المعجمييف العرب في ترتيب المادة المغكيػة األبجديػة كالصػكتية  اتضحلقد 

سبؿ كأجداىا، فقد استطاع أصػحابو أف يطػٌكركه كيػدٌققكه ، كمػا كاف أنجع ال األلفبائيبجميع تفريعاتيا، أف الترتيب 
نفسػػيا أف الترتيػػب بحسػػب األكاخػػر خفػػت صػػيتو ، فبقػػى أصػػمح المنػػاى  لترتيػػب المعػػاجـ  األلفبائيػػةداخػػؿ  اتضػػح

 :بحسب أكائؿ الحركؼ فالذم يمييا كمما يدؿ عمى ىذا الزعـ األلفبائية
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  .كتكقفو  في العمؿ المعجمي المخرجيزكاؿ الترتيب -1
  .كتكقفو بحسب األكاخر  األلفبائيزكاؿ الترتيب -2
تنظيػرا كتطبيقػا، فعمػى مسػتكل التنظيػر رفضػت المجػامع المغكيػة  األلفبػائياعتماد المجامع المغكية لمترتيب -3

 كعمى مستكل التطبيؽ أشرفت المجامع المغكيػة عمػى… ترتيب المداخؿ باعتماد الحرؼ األكؿ دكف الثاني كالثالث
مجمكعة مف المعاجـ كػالمعجـ الكبيػر كالمعجػـ الكسػيط كمعجػـ ألفػاظ القػرآف الكػريـ كفضػ  عػف عشػرات المعػاجـ 

كي  بذاتػوايصط حية المتخصصة في الطب كاألدكية كالزراعة كالجغرافيا ألنػو الترتيػب الػذم يسػتطيع أف يكتفػي 
 يحتاج إلى ايستعانة بترتيب آخر 

  :األلفبائي ريف الترتيب اعتماد المعجمييف المعاص-4
 . الشرتكني الخكرملسعيد   كالشكاردأقرب المكارد في فصح العربية  :مثؿ 

  .البستاني لبطرس " محيط المحيط"
  .البستاني لعبد اهلل " البستاف "
 .رضا لمشيخ أحمد " متف المغة"
  .معمكؼ لمكيس " المنجد "
 . الكرميلحسف " اليادم"

  :األلفباإ كفؽ  إعادة ترتيب المعاجـ-5
عادة الترتيب ظاىرة قديمة حيث قاـ اإلماـ   البرمكيكذلؾ قصد إحيائيا كجعميا في متناكؿ القارئ كالباحث، كا 

  .نياياتيا بإعادة ترتيب كتاب الصحاح لمجكىرم كفؽ أكائؿ الكممات بدؿ 
 .مصباح المنيركرتب الشيخ الطاىر أحمد الزاكم القامكس المحيط عمى ترتيب أساس الب لة كال-
 . كما رتب الشيخ الزاكم مختار القامكس عمى طريقة مختار الصحاح-
قػاي المختار مػف صػحاح المغػة  السبكيكرتب األستاذاف محمد محي الديف عبد الحميد كمحمد عبد المطيؼ -

اشػػئة كأسػػيؿ فػػي األسػػاس كالفيػػكمي فػػي المصػػباح ألنػػو أقػػرب إلػػى أذىػػاف الن الزمخشػػرمرأينػػا أف نرتبػػو بترتيػػب "  :
 " . عميو 
بػػػدي مػػػف  األصػػػكؿ  أكائػػػؿلمػػػرازم عمػػػى " مختػػػار الصػػػحاح"كمػػػا قػػػاـ األسػػػتاذ محمػػػكد خػػػاطر بتحكيػػػؿ كتػػػاب -

 . أكاخرىا تسيي  يستخدامو 
 . ترتيب لساف العرب ليصبح عمى أكائؿ األصكؿ بدي مف أكاخرىا مرعشميكقمب يكسؼ خياط كنديـ -
اف العػرب كرمػى إلػى إعػادة ترتيبػو إذ عػدؿ عػف الترتيػب األصػمي إلػى كىذب عبػد اهلل إسػماعيؿ الصػاكم لسػ-

  .مكضعيا ككضع كؿ مادة في  آخرىاالمعتاد مف أكؿ الكممة إلى  األلفبائيالترتيب 
كلعؿ ما قدـ كفيؿ بأف يبيف رسكخ قدـ ىذا الترتيب ك احقيتو  في إعادة ترتيب المعاجـ عمى كفقػو،ك اهلل كلػي 

 .رب العالميفالتكفيؽ ك الحمد هلل 
 : شػػاليوام 
 ) لأللفبائيمرادفا  األبجدمكقد جعؿ الترتيب ( 230في فقو العربية  فصكؿ )1(



 117 

  85 :ص/ كمعاجميا المغة )2(
  .  159:ص/ العربالمغكم عند  البحث )3(
 . 15 :ص/ المعجـ مداخؿ ترتيب )4(
  . 23ص  /مداخؿ المعجـ ترتيب )5(
  :  ىك مختمؼرتيب في ىذه الحركؼ ت كلممغاربة )6(

 . طغش -ثخذ – قرست -ضعفص –كممف  –حطي  – ىكز – أبجد       
 . 20 :ص/القاسميداخؿ المعجـ، عمي م ترتيبل )7(
 . 40:،ص1ج/ابف دريد–المغة  جميرة )8(
 . 47:إلى ص9:،ص1ج/ مقدمة العيف )9(
 . 19:ص/ مداخؿ المعجـ  ترتيب )10(
  . 249 :ص/حسيف آؿ ياسيف لمحمد–المغكية عند العرب  الدراسات  )11(
  . 102 :ص/عبد المطيؼ الصكفي،كمعاجميا ،كالمغة 393:ص/حسيف نصار–المعجـ العربي  )12( 
  .394 :ص/العربي لحسيف نصار المعجـ  )13(
  . 244 :ص/السابؽ المصدر )14(
لعمػػة بيػػذا أف الخميػػؿ اضػػطرب بػػيف النظػػرم حػػيف جعػػؿ حػػركؼ ا كمػػا ، 245 :ص/السػػابؽ المصػػدر  )15(

 ) . م ك ا إ(في مجاؿ التطبيؽ رتب حركؼ العمة  انوإي ) ك ا م إ(الترتيب 
 .394 :صحسيف نصار  ،العربي  المعجـ) 16(
 . 3:ص 1 :، ابف دريد،جالمغة جميرة) 17(
 . 11:ص ،المقدمةالعرب  لساف)18(
 لمم يػػيف فػػػي طبعتػػػو فػػػي ث ثػػة مجمػػػدات عػػف دار العمػػػـ كصػػػدر بعمبكػػيرمػػزم منيػػػر .بتحقيػػػؽ د طبػػع  )19(
 . ـ  1987 كلىاأل
نمػػػاىػػػذا أننػػػا ي نجػػػد الكممػػػة تحػػػت حرفيػػػا األكؿ  معنػػػى  )20(   تحػػػت أسػػػبؽ حركفيػػػا فػػػي الترتيػػػب اليجػػػائي  كا 

المغػػكم عنػػد  البحػػث. أسػػبؽ الحػػركؼ فػػي الترتيػػب ألنيػػا البػػاإتكجػػد فػػي ) عبػػد(ميمػػا كػػاف ىػػذا الحػػرؼ فكممػػة 
 .  183 :،صالعرب

فػػػي ث ثػػػة أجػػػزاإ حقػػػؽ األكؿ منيػػػا إبػػػراىيـ  العربيػػػةلقػػػاىرة تحػػػت إشػػػراؼ مجمػػػع المغػػػة المعجػػػـ با طبػػػع  )21(
كمعنػى  1975 العزبػاكمالكػريـ  عبػدكحقػؽ الثالػث  1975 الطحػاكمكحقؽ الثاني عبػد العمػيـ  1984 األبيارم
 . كي ع قة لو بأكؿ حرؼ في المعجـ كما ظف العديد قياسا عمى العيف  الديباج :الجيـ

  . 277، فصكؿ في فقو العربية رمضاف عبد التكاب 482-481العربي لحسيف نصار  جـالمع )26(
  .455/ 1مقاييس المغة  معجـ    )27(
  . الب لةأساس  مقدمة   )28( 
 . 191العرب  عندكالبحث الغكم  693العربي  المعجـ  )29(
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 .. . 152 العربيةكالمغة كمعاجميا في المكتبة  709 العربي المعجـ  )30(
 اعدة سراؽ بمعكنشر في ال  –العطية  إبراىيـخميؿ .باسـ التقفية في المغة بتحقيؽ د طبع )31(

  . األكقاؼكزارة 
 . 280آؿ ياسيف  حسيف محمد–المغكية عند العرب  الدراسات) 32(
  . 195عمر  مختارأحمد –المغكم عند العرب  البحث)33(
   . 176العربي  المعجـ)34(
يراد   الصحاح ىذا حسف الترتيب سيؿ المطمب لما  ككتاب" : التبريزمكقاؿ الخطيب  99/ 1 المزىر  )35(  

 . 97/ 1 المزىر" منو 
  . 219المغكم عند العرب  البحث  )36(    
  .. 260المغكم عند العرب  البحث )37(
فػػػت مػػػف اجميػػػا يقػػػكؿ كقتيػػػا كلمغايػػػة التػػػي أل فػػػيي يعنػػػي التشػػػكيؾ فػػػي صػػػ حية جميػػػع المعػػػاجـ  ىػػػذا  )38(    

 المعجػػـمػػف ذلػػؾ  ايػػةلمغ مناسػػبيف كانػػا بأنيمػػانعتقػػد  فإننػػا" كالتقميبػػيمنيجػػي الخميػػؿ الصػػكتي  عػػف مػػث  القاسػػمي
لمترتيػػػب المكضػػػكعي  بالنسػػػبةكيقػػػاؿ الشػػػيإ نفسػػػو … كالخاصػػػة مػػػف المغػػػكييف الػػػذيف صػػػنؼ المعجػػػـ يسػػػتعماليا 

يجمػػػع مصػػػطمحات  شػػػامؿ ألفبػػػائيفيػػػرس  تنظػػػيـنػػػي عػػػف لكػػػف ىػػػذا الترتيػػػب ي يغ.…كالترتيػػػب النحػػػكم كالجػػػذرم 
مػػداخؿ  ترتيػػب" …مكضػػكعيا، كيكضػع ىػػذا الفيػرس فػػي نيايػػة المعجػـ إلرشػػاد القػارئ  عػػفالمعجػـ بغػػض النظػر 

 .  26 المعجـ
 

 :والمراجع المعتمدة المصادر أىـ
 القرآف الكريـ             

   1979 ،لبناف،ركت،بيعبد الرحيـ محمكد تحقيؽ لمزمخشرم– الب لة أساس. 
   إسماعيؿ بف حماد بف منصكر الجكىرم، تحقيؽ أحمد  العربية،المغة كصحاح  تاج  

 .1984-3لمم ييف، ط العمـغفكر عطار، دار ال بد ع        
 3ط القػػػػاىرةالعربيػػػػة، لحفنػػػػي ناصػػػػؼ، مطبعػػػػة جامعػػػػة  المغػػػػة حيػػػػاةأك  العربػػػػياألدب  تػػػػاريخ-

1973.    
  دارى طريقػػػة المصػػػباح المنيػػػر كأسػػػاس الب لػػػة، أحمػػػد الػػػزاكمعمػػػ المحػػػيطالقػػػامكس  ترتيػػػب، 

 . 1979العممية، القاىرة ،  الكتب
 الرابط1982، 1 ج، 19مجمة المساف العربي،المجمد ،القاسميلعمي  المعجـ،مداخؿ  ترتيب ، . 
 الس ـ ىاركف، مراجعة محمد عمي  عبد تحقيؽ األزىرم،المغة ألبي منصكر  تيذيب 

  .1984-3لمم ييف، ط العمـار، دار غفكر عطال     
 الجكائبدار صادر،مطبعة ،الشدياؽفارس  أحمدعمى القامكس، الجاسكس،                  
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   .ىػ1299  سنطينةق     
 1987، 1طدار العمـ لمم ييف ،بعمبكيرمزم منير .تحقيؽ د دريد،المغة يبف  جميرة. 
 ،عبد الحميد حسف  كمراجعة العزباكمـ تحقيؽ عبد الكري ،الشيبانيألبي عمرك  الجيـ 

 .1975ييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، القاىرة ال      
 1987، 1إلبراىيـ بف مراد، دار الغرب اإلس مي، ط العربي،في المعجـ  دراسات. 
   معجـ الصحاح باستخداـ الكمبيكتر لعمي حممي مكسى،  لجذكرإحصائية  دراسات  

 .   1978 لمكتاب،ربية العامة الع ييئة ال       
  دار الحرية لمطباعة،  ،النعيميكجيكده في المغة، لعبد الكريـ شديد  آثاره : سيده ابف 

 .1984غداد ب       
 دار السامرائيإبراىيـ -المخزكميميدم  تحقيؽ الفراىيدم حمدألمخميؿ بف  لعيف  

    . 1982العراؽ –نشر لم رشيد ال     
 بالرياض، الرفاعيدار  ،الخانجيلرمضاف عبد التكاب، مكتبة  بية،العر في فقو  فصكؿ  

 .1983، 2ط     
  الكدليرم العميعبد .في كتابات ابف الطيب الشرقي، د العربيالمعجـ  قضايا    

 .1989، 1كاظ، الرباط، طع نشكراتم      
 نعالصػػػػػػػكي اسػػػػػػػميمافالمعمكمػػػػػػػات فػػػػػػػي المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، عمػػػػػػػي  كاسػػػػػػػترجاعالتبػػػػػػػادؿ  كشػػػػػػػافات،       

 . 1988مطبكعات مكتبة الممؾ فيد، 
 الشػػػامية،  الػػػداردار القمػػػـ دمشػػػؽ،  ،ظاظػػػاحسػػػف . المغػػػة العربيػػػة، د قضػػػاياالعػػػرب مػػػف  كػػػ ـ

 .1990، 2بيركت، ط
  المغرب البيضاإ،دار الثقافة، الدار  حساف، تماـ. كمبناىا، د معناىاالعربية  المغة. 
 1ط دمشػػؽ، ،طػػ سعبػػد المطيػػؼ الصػػكفي، دار  .المكتبػػة العربيػػة، د فػػيكمعاجميػػا  المغػػة ،

1986 .  
 إبراىيـ،شرح كتعميؽ، محمد جاد المكلى بؾ، محمد أبك الفضؿ  ،لمسيكطي المزىر 

 . 1987بيركتالمكتبة العصرية، صيدا،  ،البجاكمحمد م        

 المصادر العربية ك المعربة،محمد ماىرحمادة،مؤسسة الرسالة 
 1987، 2، دار مصر لمطباعة طنصار حسيفالعربي،  المعجـ . 
 1984ط،، الرابطالمعارؼ،  ،مكتبةالكدليرم العميعبد .د باألندلس،العربي  المعجـ. 
 مصػػػطفى  مطبعػػػةعبػػػد السػػػ ـ ىػػػاركف،  تحقيػػػؽ ،  فػػػارسأحمػػػد بػػػف  المغػػػة،مقػػػاييس  معجػػػـ  

 . 1969، 2ط الحمبي، البابي
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 المبػػاحث الصوتية في معجـ لساف العرب
 

 أحمد بف عجمية/ األستاذ         
 جامعػػػػػة الشمؼ                                                                 

 
مف المعاجـ المغكية الشػييرة التػي ي يسػتغني عنيػا )  ى 711ت ( يعد معجـ لساف العرب يبف منظكر :  تمييد 

 –مػػادة حسػػب ركايػػة )  80.000( الػػذم نػػاىزت مػػكاده أؿالباحػػث كالػػدارس ك المغػػكم،كحيف نقػػؼ عمػػى المعجػػـ ك 
رز اآلراإ النحكيػػة ك ػػػػنجػػد مؤلفػػو قػػد درج عمػػى استحضػػار أب) مقدمػػة الصػػحاح ( فػػي كتابػػو  –عبػػد الغفػػكر عطػػار 

ار المنثػكرة ك المنظكمة ك األمثػاؿ العربيػة ، ػا ببعض اآلثػالصرفية التي يستدؿ بيا في المادة إف كجدت ثـ يدعمي
ا ك ديلػة ممػا ػة ك تركيبػػىتـ بالمباحػث الصػكتية فػي مداخمػو ، ألىميػة الصػكت فػي الدراسػات المغكيػة صيغػك قد ا

       . رفع المبس عف كثير مف األلفاظ ككضح ديلتيا 
ك يعػػػد ابػػػف منظػػػكر معجميػػػا رائػػػدا فػػػي مجػػػاؿ المباحػػػث الصػػػكتية، ك يتجمػػػى ذلػػػؾ فػػػي مقدمػػػة المسػػػاف ك التػػػي     

كزنيػا فػي الدراسػات المغكيػة الحديثػة، ك قػد تكػكف ىػذا امتػدادا .بادئ ك البحكث المغكيػة ليػااشتممت عمى بعض الم
اب الحػػركؼ ك ػألقػ( آلراإ سػابقة أك تسػجي  جديػدا ليػا مػػف ذلػؾ حديثػػػػو عػف صػفة الحػػػركؼ ك أجناسيػػا فػي بػاب 

 : ؛فمف ألقاب الحركؼ يتناكؿ صفة الحرؼ ك يصنفيا صنفيف)طبائعيا ك خكاصيا 
 ).عشرة أحرؼ ( اتسع ليا المخرج فخرجت كأنيا متفشية كعدىا : سةميمك 

 ) . حرفا  19( لـ يتسع ليا المخرج فمـ تسمع ليا صكتا ك ىي : مجيكرة
المصمتة ك المذلقة ك ىي ستة أحرؼ : ك يقسميا كذلؾ إلى شديدة ك رخكة ك قد كضع األصكات يجمعيا  لقباف 

ك البقيػػة حػػركؼ مصػػمتة ، ك عمػػؿ تسػػمية الذيقػػة بػػاف ) ـ .ؼ. ب( ية ك ث ثػػة شػػفك ) ف .ر.ؿ( ث ثػػة ذلقيػػة  –
أف  –منعػػػت  –عمميػػػا مػػػف طػػػرؼ المسػػػاف ، ك طػػػرؼ كػػػؿ شػػػيإ دلقو،كسػػػميت األخػػػرل مصػػػمتة ألنيػػػا أصػػػمتت 

 .  تختص بالبناإ إذا كثرت حركفو يعتياصيا عمى المساف 
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 .مذكر    معركؼ –الجرس :الصكت:(عرؼ ابف منظكرالصكت فقاؿ:تعريؼ الصكت .1
 . الذكر الحسف :ك الصيت ك الصات  )1(. صات،يصكت صكتا فيك صائت ،  معناه صائح:ك يقاؿ    
 فالصكت ىك األثر السماعي الذم يصدر طكاعية أك اختيارا عف أعضاإ : أما اصط حا* 

ى األخص ك ىك بيذا المعنى عممية نطقية تدخؿ في تجارب الحكاس ك عم. النطؽ لو مخرج ك صفات حامؿ ليا
السػػمع ك البصػػػر ، يؤديػػو الجيػػػاز النطقػػي حركػػػة ك تسػػمعو األذف أثػػػرا ك تػػراه  العػػػيف حػػيف األداإ ك يكضػػػح ابػػػف 

باف العرب بعد اخت طيـ بالعجـ تغيرت ممكتيـ بما القي إلييا السمع مف المخالفات التي ) "ق-808-ت(خمدكف 
 )2(. لممعربيف ك السمع أبك الممكات

د أشار ابف منظكر إلى مخارج األصكات في مدخؿ كؿ باب مػف أبػكاب المعجػـ ، لق:   مخارج األصكات .3
مػػف الحػػركؼ المجيػػكرة ، ك مػػف الحػػػركؼ : البػػاإ ( يقػػدـ الصػػفة عمػػى المخػػرج مػػف ذلػػؾ قكلػػو فػػػي بػػاب 

ا ػػػػة ،ك سميت شفكية يف مخرجيا مف الشفتيف ،ك ي تعمؿ الشفتاف في شيإ مف الحركؼ إي فييػالشفكي
فيك ىينا يحدد صفة الحرؼ ك يبيف مخرجيا ك يعمؿ سبب التسمية ك يمحقيا ) 3() .ك الميـ ك في الفاإ 

باألصػػكات التػػي ىػػي مػػف نفػػس المخػػرج ، أم ينسػػبيا إلػػى حيزىػػا ؛ ك إذا تتبعنػػا ىػػذا العمػػؿ فػػي مختمػػؼ 
   )4(. يني  نفس المني  ؛أم يذكر الصفة ثـ يعقبو بذكر المخرج  هأبكاب المعجـ كجدنا
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 435/  7 –صكت  –المساف  .1

  2/712 -ابف خمدكف  –المقدمة  .2
  297/  1 –الباإ  –المساف  .3

 .نقيض الدخكؿ، قد يككف المخرج مكضع الخركج: الخركج .4

 
مؽ ك ػك قد تتبعت ذلؾ ككضعت المخارج في جدكؿ منطمقا مف الشفتيف عمى طريقػة المحػدثيف  ك منتييػا إلػى الحػ

 : ؼ ، عمى النحك التالي مبينا صفة الحرك 
 الجدكؿ                                                    

 الرقـ المخارج صفة الجير صفة اليمس نسبة اليمس إلى الجير
 1 الشفكم ـ –ب  ك 3/1
 2 المثكم ظ –ذ  ث 3/1
 3 النطعي ط –د  ت 3/1
 4 الشجرم ض –ج  ش 3/1
- ز  ص –س  3/2  5 األسمي
 6 الذلقي ر –ف  –ؿ  / 3/0
 7 الميكم ؽ ؾ 1/1
 8 الحمقي غ –ع  –أ  ى –خ  –ح  3/3
 9 اليكائي م –ك  –ا  / 3/0
 المجمكع 09 19 10 

 
 تكصؿ ابف منظكر بعد أف حدد مخارج الحركؼ ك صفاتيا إلى ذكر مجمكعة مف : تعميؽك 

 أك عدمو، ك صنفيا إلى ث ثة األحكاـ لضبط الحركؼ ك تأليفيا في التراكيب المغكية          
 : أقساـ         

 .ما ىك كاجب التأليؼ في التركيب  )1

 .ما يحسف التركيب الصكتي إف كجد  )2

 .ما يمتنع كقكعو  )3
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 ، ألنيا لما ذلقت  ) راجع الجدكؿ ( ك الشفكية   (*)خصو لحركؼ الذلؽ   :القسـ األكؿ 
 سيمت في المنطؽ كثرت في أبنية الك ـ ،  الحركؼ الستة ك بذؿ بيا المساف ك                  
 فإذا كرد عميؾ خماسي  معرل مف  الحركؼ الذلؽ ك الشفكية فاعمـ أنو مكلد  "                 

 )1(" . ، ك ليس مف صحيح ك ـ  العرب                   
 إ إي ي يدخ ف عمى بنا" ك ىما حرفاف ) العيف ك القاؼ ( خاص بحرفي :  القسـ الثاني

 حسناه، ألنيما أطمؽ الحركؼ، أما العيف فانصع الحركؼ ك ألذىا سماعا،                   
 أما القاؼ فأمتف الحركؼ ك أصحيا جرسا فإذا كانتا أك أحداىما في بناإ حسف                   
 )2(" . لنصاعتيما                   

 لـ  ) الحاإ ك الياإ ( مف مخرج كاحد مثؿ  فيككف في الحركؼ التي تصدر:  القسـ الثالث
 يأتمفا في كممة كاحدة أصمية الحركؼ ك قبح ذلؾ عمى ألسنة العرب لقرب                   
 )3(. مخرجييما                   

ذا :صػػفات الحػػركؼ. 3 إذا كػػاف المخػػرج يشػػمؿ عمػػى أكثػػر مػػف صػػكت كأنػػو شيإأسػػاس فػػي إنتػػاج األصػػكات ،كا 
كعة مف األصكات مشتركة في مخرج كاحد فإنيا تظؿ بحاجة ماسة إلى أساس آخر يفرؽ بػيف كػؿ كانت كؿ مجم

 كاحد منيا ك بيف اآلخر في نطاؽ المخرج الكاحد ، ك ىنا يأتي دكر الصفات التي
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 .سميت الحركؼ الذلقية ذلقا ، ألف ذيقة في المنطؽ إنما ىي بطرؼ أسمة المساف   *
  14/05ك النكف  12/107ك ال ـ  5/75. الراإ  –المساف   . 1
 . 9/05 –عا  –ك انظر لساف العرب  –مقدمة العيف الخميؿ .   2
  15/05 –ىا  –ك انظر المساف .  3/05. الحاإ  –لساف العرب .  3

( و ػخاصػية سيبكيػك قد أشار إلى ىذه ال)1(" . تتصؼ بيا األصكات التي تعتبر األساس السمعي لمتفريؽ بينيما 
ك اإلطباؽ صفة )2() . لكي اإلطباؽ لصارت الطاإ داي ك الصاد سينا ك الظاإ ذاي : ( حيف قاؿ )  ى 180ت 

فارقة بيف األصكات المتماثمة في المخرج ك الصػفة معػا كالطػاإ ك الػداؿ مػث  ، ك ىمػا مػف مخػرج كاحػد ك صػفة 
صبحػػػػػا حرفػػا كاحػػدا ، ك تػػؤدم ىػػذه الصػػفات دكرا بػػارزا فػػي تعػػديؿ ك لػػكي التفريػػؽ بينيمػػا باإلطبػػاؽ أل (*)كاحػػدة 

كالمماثمػػة ك اإلبػػداؿ ك القمػػب ، ك تتجمػػى ىػػذه الصػػفات  (*)كجػػكه جمػػة أثنػػاإ عمميػػة التػػزاكج ك التشػػكيؿ الصػػكتي
 .    ةثنائية ك انفرادي

 .ك نعني بيا أف لكؿ صفة مقابميا :  الصفات الثنائية: أكي 
 :  الجير ك اليمس - أ

 3(" . ما ظير ك تقكؿ جيرت القكؿ ك جيرت بو إذا أعمنتو : " لجير لغة فا( 
  ممػػا   لػػـز مكضػػعو " إف الصػػكت المجيػػكر ىػػك" نقػػؿ ابػػف منظػػكر عػػف ابػػف كيسػػاف قكلػػو : أمػػا اصػػط حا

، ك ) 4(" قضػػاإ حركفػػو ك حػػبس الػػنفس أف يجػػرم معػػو فصػػار مجيػػكرا ، ألنػػو لػػـ يخػػػػالطو شػػيإ بغيػػره 
 .تميزت بكضكح صكتيا فيي أصغى ك أندل مف نظائرىا ) حرفا  19( عدىا ابف منظكر 
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 . 1998سنة  – 3عالـ الكتب ط – 67ص –تمتـ حساف  –المغة العربية معناىا ك مبناىا   .1
 . 4/436 –سيبكيو  –الكتاب .  2
 .ك الصفة األساسية ىي الجير ، ك الصفة الثانكية ىي الشدة  –المخرج النطعي  *
 ستجد في مبحث اإلع ؿ ك اإلبداؿ أثرا لميمس ك الجير في التجانس الصكتي داخؿ الكممة   *
 . 2/397 –جير  –المساف . 3
      .المصدر نفسو. 4

                   consonnes sonores :                                                                             

    
ك تعػد صػفة اليمػس صػفة ) 1(" حرؼ أضعؼ ايعتماد مف مكضع حتى جرل معو النفس " مكسة عنده ك المي 

الميمػكس ك ىمػا مػف ) الثػاإ ( المجيػكر ك شػريكو ) الظػاإ ( ضعؼ ك يظيػر ذلػؾ جميػا مػف خػ ؿ نطػؽ صػكت 
نيػا متفشػية ك سميت ميمكسة ألنو اتسع ليا المخرج فخرجت كأ):"  ى 321ت ( ك عرفيا ابف دريد .مخرج كاحد 

 )2(" . ك المجيكرة لـ يتسع مخرجيا فمـ تسمع ليا صكتا 
عرفػػكا " ىػػذه آراإ القػػدامى، أمػػا المحػػدثكف فيكػػادكف يتفقػػكف مػػع القػػدامى فػػي الصػػفتيف السػػالؼ ذكرىمػػا ،ليػػر أنيػػـ 

الػكتريف  ك يحظكا أنيما ينشآف مف ذبذبة) 3(" .الكتريف الصكتييف ك ما ليما مف ع قة لعممية الجير ك اليمس 
 . الصكتييف ك تأثرىا باليكاإ الخارج مف الرئتيف ك عدـ تأثرىما ك ذبذبتيما 

 ضػػاؽىػػذه الفتحػػة  انقبضػػتك ي شػػؾ أف ىػػذا التػػأثير مػػرتبط بفتحػػة المزمػػار فػػي انقباضػػيا ك انبسػػاطيا ، فػػإذا " 
بػايىتزاز ك ىػذا يحػدث مػع الكتراف الصكتياف أحدىما مف اآلخػر ، فيػؤثر اليػػ،كاإ فييمػا  اقتربمجرل اليكاإ ، ك 

الػػػكتراف الصػػػكتياف أحػػػدىما عػػػف  ابتعػػػدمجػػػرل اليػػػكاإ ك اتسػػػع فتحػػػة المزمػػػار  انبسػػػطتالصػػػكت المجيكر،أمػػػا إذا 
" . اآلخر،بحيث ي يؤثر فييما اليكاإ الخػارج مػف الػرئتيف بػايىتزاز ك ىػذا يحػدث عنػدما يكػكف الصػكت ميمكسػا 

)4( 
 :   األصكات الشديدة ك الرخكة  - ب
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػ بة  ك ىػػػػػػػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػػػػػػػيض المػػػػػػػػػػػػػػػػيف ، تكػػػػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػػػكاىر                         " تعنػػػػػػػػػػػػػػػػي : لغػػػػػػػػػػػػػػػػة  الشػػػػػػػػػػػػػػػػدة

 )5( " .كاألعراض 
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 . 15/133 –ىمس  –المساف  .1
 . 1/8 –ابف دريد  –الجميرة  .2

 . 135 –عبد القادر حامد ى ؿ  –ينظر األصكات المغة العربية  .3

 .  21-20األصكات المغكية إبراىيـ أليس ص  .4

 .  7/54 –شدد  –المساف  .5
  ك جريانو عند التمفظ بو لضعفو ك ضعؼ ايعتماد عميو في مخرجػو  )1(ليف صكت " لغة أم : الرخاكة

ك مػف الحػركؼ الشػديدة ك ىػك الػذم يمنػع الػنفس أف يجػرم ( أكضح سيبكيو بخصػكص الشػديدة  )2(" . 
الحػؽ ك الشػرط إذ ي يمكػف : ت نحػك ك بيف ابف منظكر بأمثمة حية معنى منع جرياف الصك  )3( " .فيو 

ىػػك كمػػاؿ انحبػػاس جػػرم الصػػكت عنػػد النطػػؽ " ك بمعنػػى آخػػر . القػػاؼ ك الطػػاإ : مػػد الصػػكت بحرفػػي 
 )4(" . لكماؿ قكة اعتماده عمى مخرجو 

الطاإ ك التػػاإ ك الػداؿ ك البػػاإ ك  –الجيػـ  –الكاؼ  –القاؼ  –اليمزة : ك الحركؼ الشديدة ثمانية ك ىي * 
 )5( .أحدؾ طبقت : ا في المفظ قكلؾ يجمعي

اليػػػاإ ك الحػػػاإ ك الغيػػػػف ك الخػػػػػاإ كالشػػػيف ك الضػػػػػاد كالصػػػاد  ك الػػػزام ك : ك الرخػػػكة ث ثػػػة عشػػػر ك ىػػػي * 
الطػش ك انقػض ك أشػباه ذلػؾ أجريػت فيػو الصػكت : السيف ك الظاإ ك الثاإ ك الذاؿ كالفاإ ، ك ذلؾ إذا قمػت 

إجراإ الصكت أك عدمو ، ك بيف ىػاتيف الصػفتيف نجػد صػفة التكسػط ،  ك كأنو خير الناطؽ بيف )6(إف شئت
 )7(. ك ىك الذم بيف الشدة ك الرخاكة ، ك معناه في المغة ايعتداؿ 

 .   ا -ف -ع  -ك -ر -م  –ـ  –ؿ : ك الحركؼ المتكسط ىي
سػػة ، ك يمكػػف ك مػػف ىينػػا نجػػد المصػػطمحيف الشػػدة ك الرخػػاكة يتناكبػػاف عمػػى األصػػكات المجيػػػػكرة ك الميمك 

 : كضعيا في الجدكؿ التالي 
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 . اليش مف كؿ شيإ ك بالكسر أشير: الرخكة ك الرخاكة ك الرخك – 5/181 –رخا  –المساف  .1

 .  1/61ك انظر صناعة اإلعراب  – 4/434سيبكيو  –الكتاب  .2

 . 7/55 –شدد  –المصدر نفسو ك انظر لساف العرب  .3

 . 87الحصرم ص أحكاـ قراإة القرآف خميؿ   .4

 . 7/55 –شدد  –ك أنظر لساف العرب  – 1/61برضاعة األعراب  .5

 .   5/181ك انظر المساف رخا  4/434الكتاب  .6

 .  2/1031 –إبراىيـ أنيس ك آخركف  –كسط  –المعجـ الكسيط  .7

 
 :  األصكات المستعمية ك المنخفضة –ج 

أف تصػػعد فػي الحنػػؾ األعمػػى فأربعػة منيػػا فييػا مػع اسػػتع ئيا إطبػاؽ ، ك أمػػا : " ك معنػى ايسػتع إ            
 )1( " .الخاإ ك الغيف ك القاؼ ف  إطباؽ فييا 

ك لػػك ي : أف ترفػػع ظيػػر لسػػانؾ إلػػى الحنػػؾ األعمػػى ، ثػػـ يػػردؼ قػػائ  : " ف اإلطبػػاؽ يكضػػح ابػػف منظػػكر ك عػػ
األطباؽ لصارت الطاإ داي ك الصاد سػينا ك الظػاإ ذاي ك أخرجػت الضػاد مػف الكػ ـ ، ألنػو لػيس مػف مكضػعيا 

 )2( " .شيإ ليرىا 
ضػاد ك الطػاإ ك الظػاإ ك مػا سػكل ذلػؾ فمفتػكح ليػر الصػاد ك ال: ك الحػركؼ المطبقػة أربعػة " ثـ أحصػاىا فقػاؿ 

 " .مطبؽ 
ك ىكػػذا فاألطبػػاؽ فػػي المغػػة العربيػػة نػػكع مػػف ايسػػتع إ ، فػػإذا أردنػػا ايزدكاج ك المقابمػػة  فػػي اإلطبػػاؽ ك        

، أمػػا الضػػاد فػػ  ) س  ≠ص )  ( د  ≠ط ( ، ) ذ  ≠ظ : ( الترقيػػؽ مػػف مخرجيػػا كجػػدناىا ث ثػػة أصػػناؼ ىػػي 
يػػػػا ، ك ىػػػػك لريػػػػب عػػػػف المغػػػػات إي العربيػػػػة لػػػػذلؾ العربيػػػػة بػػػػو ، ك يقابػػػػؿ الحػػػػركؼ المسػػػػتعمية الحػػػػركؼ مقابػػػؿ ل

 . حرفا 22المنخفضة أك المستقمة ك ىي األصكات التي يستقؿ المساف عند لفظيا إلى الحنؾ األسفؿ ، ك ىي 
  :أصكات الذيقة ك ايصمات  –د 

 )3(وتىي حدة المساف ك ب لتو ك ذرا ب: ك الذيقة 
 
 

 الجير التكسط اليمس
م -ـ  –ؿ  الشدة الرخاكة

 -ك -ر  –
 ا    –ف  –ع 

 الشدة الرخاكة
 –س  -خ  –ح  - ى

 ؼ  -ث –ص  –ش 
 –ز  –ض  –غ  ت  –ؾ 

 ذ  –ظ 
 –ط  -د –ج  –أ 
 ؽ   –ب 
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 . 282فقو المغة ص  –ك انظر صبحي الصالح  – 1/62ابف جني  –سر صناعة اإلعراب  .1
 . 8/121 –طبؽ  –لساف العرب  .2

 ذلؽ  –ابف فارس  –مقاييس المغة  .3

 )1( " .طرفو المستدؽ : " ك الذلؽ        
  2( " .خفة الصكت ك سيكلة النطؽ : " ك اصط حا( 

، يف الذيقػػة فػػي المنطػػؽ إنمػػا ىػػي بطػػرؼ أسمػػػػة  المسػػاف ك الشػػفتيف ك ىمػػا  ك سػػميت ىػػذه الحػػركؼ ذلقػػا* 
 )3( .مدرجتا األحرؼ الستة ، منيا ث ثة ذلقية ك ث ثة شفكية 

ك يكضح ابف منظكر في عدـ خمك البناإ الرباعي أك الخماسي في العربية مف أصكات الذيقة ك ذلؾ لخفتيا 
 . ك سيكلتيا 

ممة معراة مف بعض ىػذه الحػركؼ السػتة فػاقض بأنػو دخيػؿ فػي كػػ ـ العػرب ك لػيس متى كجدت ك: " فيقكؿ 
 )4(" . منو 
  5( " .المنع ألنو مف صمت إذا منع نفسو مف الك ـ " فمعناىا لغة : أما ايصمات( 

  منػػع انفػػراد ىػػذه الحػػركؼ أصػػكي فػػي كممػػة تزيػػد عػػف ث ثػػة أحػػرؼ بػػأف كانػػت أربعػػة أك : " ك اصػػط حا
 )6(" .  خمسة 

 . ك عمة ذلؾ أف ىذه الحركؼ صعبو عمى المساف ف ك ىي الحركؼ اليجائية الباقية عدا الستة المذلقة   
 : اإلطباؽ ك اينفتاح  - ى

سبؽ ك أف عرفنا اإلطباؽ ك عددنا حركفو ، ك نبيف أف اإلطباؽ ذات أثر بالج فػي عمميػة التشػكيؿ الصػكتي      
 .     طباؽ اينفتاح ك يقابؿ مصطمح اإل. ك خاصة اإلبداؿ 
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 .ابف دريد  –جميرة المغة  .1
 .  5/54 –ذلؽ  –انظر لساف العرب  – 1/51 –العيف  –الخميؿ  .2

 .  1/61انظر سر صناعة األعراب  –المصدر نفسو  .3

 . 5/54ذلؽ * المساف  .4

 . 7/400 –صمت  –المساف  .5

 .  96أحكاـ القرآف محمد خميؿ الحصرم ص  .6
 )1( " .فاينفتاح مف انفتح نقيض اإلل ؽ : " كر اينفتاح بقكلو لقد عرؼ ابف منظ

ك عددىا خمسة  )2(" ي تطبؽ لشيإ منيف لسانؾ ، ترفعو إلى الحنؾ األعمى " ك سميت الحركؼ منفتحة ألنؾ 
ىكػػذا ىػػي الصػػفات التػػي تتميػػز بيػػا األصػػكات العربيػػة ، ك ىػػذا حسػػب التقابػػؿ ، أم أف لكػػؿ صػػفة .ك عشػػركف 
 : ىي خمس صفات ك ما يقابميا كذلؾ ، لير أف ىناؾ أصكاتا تميزت بصفات مميزة ي ضد ليا كىي ضدىا ك 

 : الصفات ايفرادية : ثانيا 
مػػػف الصػػػػكت بالػػػدكاب إذا سػػػيقت ، كصػػػػفر يصػػػفر صػػػفيرا كصػػػػفر : كرد فػػػي المسػػػػاف الصػػػفير  : الصػػػفير   -أ 

 )3(. أم مكا  كصفر الطائر يصفر صفيرا.... بالحمار كصفر دعاه إلى الماإ 
كظؼ ابف منظكر ىذا المصطمح لمديلة عمى ميزة تختص بيا مجمكعة مف األصكات ك ىذه الميزة ىػي الحػدة ك 

اف ك الصػفير ػالصاد ك السيػػػػف ك الػزام، مخرجيػا مػف أسػمة المسػ: ك ىذه األصكات ىي.الشدة ك الكضكح السمعي
 )4(. نسبة لمصفة

ك لك ي التفشي لصارت الشػيف سػينا ." انتشار اليكاإ بيف المساف ك الحنؾصفة الشيف تتميز بكثرة  :التفشي –ب 
يقػكؿ  )5(" . ، كما يحدث لبعض ذكم العيكب النطقية ك ي سيما   األطفاؿ الذيف ي يجدكف عناية ممف حػكليـ 

اؼ ك حرؼ التفشي ىك الشيف اتفاقػا ألنػو تفشػى فػي مخرجػو حتػى اتصػؿ بمخػرج الطػاإ ، ك أضػ: " ابف الجزرم 
 )6(" . بعضيـ إلييا الفاإ 
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 .  10/170 –فتح  –المساف  .1
 . 4/434الكتاب سيبكيو  .2

 . 7/361 –المساف صفر  .3

 .  7/265المصدر نفسو  .4

 .  275عبد القادر عبد الجميؿ ص  –األصكات المغكية  .5

 .   1/205ابف الجزرم  –النشر في القراإات العشر  .6
 )1(. صكت بالضاد مف أكؿ حافة المساف إلى آخرىا ك ىي امتداد ال :ايستطالة  –ج 
 . صفة تطمؽ عمى صكت الراإ في المغة  :التكرار  –د 

الراإ ، ك ذلؾ ألنؾ إذا كقفت عميو رأيت طػرؼ المسػاف يتغيػر بمػا " ك يذىب ابف منظكر أف المكرر مف الحركؼ 
 )2(" .  فيو مف التكرير 

 تعني انحرفت عف الشيإ ك : ك اينحراؼ لغة .   : latérale) الجانبي (  :اينحراؼ  - ى
 .يعبر عنو في الدرس المساني الحديث بالجانبي ) 3(" إذا عدلت بو عنو . حرفتو أنا عنو

 )4( " .الحركة ك ايضطراب : " معناىا لغة  :القمقمة  –ك 
 )5(. قمقؿ الشيإ قمقمة كقمقاي أم حركو فتحرؾ ك اضطرب : يقاؿ

ك عمؿ التسمية لككنؾ ) الجيـ ك الطاإ ك الداؿ كالقاؼ ك الباإ : ( قمقمة في الحركؼ التالية ك حدد ابف منظكر ال
ي تسػػتطيع أف تقػػؼ إي مػػع الصػػكيت لشػػدة ضػػغط الحػػرؼ ، ك بعػػض العػػرب أشػػد صػػكتا كػػأنيـ الػػذيف يركمػػكف " 

 )6(" .  الحركة 
جمعػت بيػػػف صػفتي الجيػر ك الشػدة، ك ك عمؿ بعض المغكييف المحدثيف اختصاص ىذه الحركؼ بالقمػقمة لككنيػا 

ذكركا أف القمقمة نكعاف كبػرل أك قكيػة حػيف تكػكف فػي نيايػة الكممػة عنػد الكقػكؼ ، ك صػغرل عنػدما تكػكف داخػؿ 
 )7(. الكممة 
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 . 283صبحي الصالح  –دراسات في فقو المغة  .1
 . 12/64 –كرر  –المساف  .2

 .ابف فارس حرؼ  –المقاييس  .3

 . 11/290 –قمؿ  –المساف  .4

 .المصدر نفسو  .5

 .  11/290قمؿ  –ك أنظر لساف العرب .  4/174سيبكيو  -الكتاب  .6

حسػف سػعيد النعيمػي ، ك انظػر محاضػرات فػي فقػو المغػة   –الدراسات الصكتية ك الميجية عند ابػف حنػي  .7
 .كىراف. ج.ـ. د – 69الزبير دراتي ص 

يف سقى المكف اآلخر،كقاؿ بعض  النحػكييف مػف المشػربة تعني لغة خمط لكف بمكف كأف أحد المكن :ايشراب  –ز 
ك بعػػػض العػػػرب أشػػػد .... حػػػركؼ يخػػػرج معيػػػا عنػػػد الكقػػػكؼ عمييػػػا نحػػػك الػػػنفخ ، إي أنيػػػا لػػػـ تضػػػغط المحقػػػكرة 

الػزام، الظػاإ ، الػذاؿ ك الضػاد كقػد :المتقمقمة سػبؽ ذكرىػا ك المنفكخػة كأصػكاتيا:ك مف المشربة نكعاف)1(.تصكيتا
اعمػـ أف مػف  الحػركؼ حركفػا مشػربة ضػغطت مػف مكاضػعيا،فإذا كقفػت خػرج معيػا : " و بقكلػو عبر عنيػا سػيبكي

 )2(" . مف الـ صكيت ك بنا المساف عف مكضعو،كىي حركؼ القمقمة 
ك يككف الجيد المبذكؿ في النكع الثاني أقؿ مف سابقتيا ، ألنيا لـ تضغط ضػغط المتقمقمػة يفتقارىػا إلػى الشػدة ك 

 )3( .ي تتبع بصكت ك إنما بنفخ  نتيجة لرخاكتيا 
ك مػػف : " ك يكضػح ابػف جنػػي بقكلػػػو . صػفة تطمػػؽ عمػى اليػػاإ لمػا فييػا مػػف الضػعؼ ك الخفػػاإ  :الميتػكت  –ح 

 )4(" .  الحركؼ الميتكت ، ك ىك الياإ ك ذلؾ لما فييا الضعؼ ك الخفاإ 
ىػي أيضػا أف  يشػرب الحػرؼ صػكت  ، ك ىي أف يجرم الك ـ في المياة ك)5(صكت في الخيشـك  :الغنة  –ط 

ك حركفػو المػيـ  ك النػكف ألنػو يعتمػد ليمػا  )6(صػكت الحػرؼ مػف الخيشػكـ" ك يػرل إبػراىيـ أنػيس أنيػا . الخيشكـ
 )7(" . في الفـ ك الخياشيـ فتصير فييما لنة 

رح ك تبيػاف ك لعؿ مػف نافمػة القػكؿ أف نػدرج أف مؤلفػات المحػدثيف فػي عمػـ األصػكات ي تخمػك مػف التكسػع فػي شػػػ
 ايستغ ؿمخارج الحركؼ ك صفاتيا التي منيا القكم كالضعيؼ ؛ فصفات القكة تجمت في الجير كالشدة ك 

ك اإلطباؽ ك ايصمات ك الصفير ك القمقمة ك اينحراؼ كالتكرار ك الغنة ك صفات الضعؼ بقيػت فػي اليمػس ك 
أضػػافكا الجديػػد ك ابتكػػركا بػػذلؾ مصػػطمحات صػػكتية  الرخػػاكة ك ايسػػتع إ ك اينفتػػاح ك الذيقػػة ك الخفػػاإ ، ك قػػد

 . تعيف عمى تكضيح ما يقع بيف األصكات صامتيا ك صائتيا كمصطمح اينيجارية كايحتكاكية مث  
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شػػرب  –ك انظػػر المسػػاف .  1/63 –ابػػف جنػػي  –سػػر صػػناعة األعػػراب  – 4/174 –سػػيبكيو  –الكتػػاب  .1

7/67  . 
 . المصدر نفسو .  3  / .2

 .  1/64ابف جني  –سر صناعة األعراب   . 4
 . 10/134 –لنف  –المساف .   5
 .  األصكات المغكية إبراىيـ أنيس    7.   /   6

يعػػرؼ التشػػكيؿ الصػػكتي بأنػػو تغييػػر ك تمػػكيف يمحقػػو الصػػكت المػػدرؾ فيغيػػر أصػػؿ مادتػػو ،   :التشػػكيؿ الصػػكتي 
قط ، أك الديلية كالتفخيـ ك الترقيؽ ك اإلمالة ، ك مف ثمة كاإلدلاـ ك اإلبداؿ ك القمب أك يغير صكرتو النطقية ف
 . ك مف أشير تشكي ت الصكامت ك تمكيناتيا .فيك أشكاؿ متنكعة تمحؽ الصكامت ك الصكائت معا 

 )1(" .إدخاؿ المجاـ في أفكاه الدكاب "يعني لغة ) اإلدلاـ (  :المماثمة الصكتية.  1
ك إدلػاـ الحػرؼ فػي الحػرؼ مػأخكذ )"  ى 370ت ( جده فػي قػكؿ األزىػرمك منو اخذ المعنى ايصط حي إذ ن  

ك يرتبط التعريؼ المغكم لدل القدامى بمػا ألفػو العربػي مػف عػيش البػداكة ك ركػكب الخيػؿ ك الشػد  )2(" . مف ىنا 
عمميـ  بمجاميا لكبحيا ، فما انفؾ تعريفيـ يذكر حاؿ الحرؼ المدلـ ك انتقاؿ في النطؽ إلى المدلـ فيو مشبييف

  .  في األداإ بإدخاؿ المجاـ في فـ الفرس 

الػػداؿ ، الغػػيف ك المػػيـ ك تتصػػؼ كميػػا بػػالجير ، أمػػا إذا كانػػت . تتركػػب لفظػػة دلػػـ مػػف حػػركؼ ث ثػػة حػػركؼ  
ك إف تشابيت حركفيا جيػرا ، اختمفػت فػي بػاقي الصػفات  –دلـ  –ك الصيغة الث ثية ) . أدلـ ( مزيدة فتصير 

ك المػػػيـ  ، ك تتقاسػػػـ الػػػداؿ )3(بايسػػػتع إ) الغػػػيف ( لغػػػيف رخػػػػػػػكة ك المػػػيـ متكسػػػطة ك تنفػػػرد ؛ فالػػػداؿ شػػػديدة ك ا
 . ة ػ، ك بالرجكع إلى المخرج فيي شفكية خيشكمي )4(بفضيمة الغنة) الميـ ( ايستفاؿ ك تختص 

 )5(. ك كأف الغيف إذا كقعت في الكممة دلت عمى الخفاإ 
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 .  4/366. ك انظر المساف دلـ .  18/78ألزىرم التيذيب ا.  2/  .1
 . 10/162 –ليف  –المساف .    3
 .  10/151،  10/134. المصدر نفسو .  5.  /   4

 .لذلؾ كاف مف صفات الحرؼ المدلـ أنو يخفي في المدلـ فيو أك يكاد 
ك مف ىذا الباب دلميػـ الحػر أف يخالؼ الكجو لكف سائر الجسد ، ك ي يككف إي سكادا : ك الدلمة في الخيؿ " 

ك فػػي   )1(" .ر مػػف  لكنيػػا ػ، إذا ألشػػيتيـ ألنػػو يغيػػر األلػػكاف ك كػػذلؾ دلػػـ الغيػػث األرض إذا ليشػػيا ألنػػو يغيػػ
إشارة صكتية كاضحة لمديلة إلى التغير الذم طرأ عمى المفظة مػف خػ ؿ  –دلـ  –حديث ابف منظكر عف لفظة 

اف ك ميميػا نحػك ػػػرة اإلنسػبسػبب إصػابتيـ بالحػػر الشػديد الػذم يغيػر مػف بشػحديثو عف التغيير المػكني عنػد البشػػر 
 .السكاد ككذلؾ الغيث إذا لشي األرض فانو يغير مف لكنيا المعتاد 

ة ك ىػي ػػػؿ الظػاىرة الصكتيػك يمكننا القكؿ إف ابف منظكر ابف بيئتو ، ألنو استقى األمثمة مف الكاقػػع البيئي لتعمي 
فيػذا ابػف إبػراىيـ . عنػد المعجميػيف ك درس المغكيػكف المحػدثكف اإلدلػاـ تحػت مصػطمح المماثمػة ميزة قمما نجدىا 

فناإ الصكت في الصكت آخر ىكس اصطمح عميػو القػدماإ " أنيس قد استخدـ مصطمح فناإ في تعريفو بالظاىرة 
 )2(" .  عمى تسميتو باإلدلاـ 

كاحد أك مف مخرجيف متقاربيف ك كاف أحدىما مجيكرا ،  فإذا التقى في الك ـ صكتاف مف مخرج: " ك قاؿ آخر  
ك اآلخر ميمكسا مث  ، حدث بينيما شد كجذب كػؿ كاحػد فييػا يحػاكؿ أف يجػذب اآلخػر ناحيتػو ك يجعمػو يتماثػؿ 

 )3(" . معو في صفاتو كميا أك    بعضيا 

خػرج  ك الصػفة ك ي يتحقػؽ التماثػؿ المغػكم ىػك اتحػاد صػامتيف اتحػادا تامػا فػي الم: " ك يرل أحػدىـ أف     
ففػي ) امدد يدؾ ك الضض مػف صػكتؾ ( ذلؾ نظريا ، إي بتكرار الصفات بنفسو ، ك ضرب بذلؾ مث  في 

ىػػاتيف الصػػيغتيف تكػػرر الصػػامت نفسػػو مػػرتيف ، الػػداؿ فػػي األكؿ ، ك الضػػاد فػػي الثانػػػية ك إذا كقػػع ذلػػؾ كػػاف 
 ثقي  عمى ألسنة الناطقيف ، 
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 .  4/366 –دلـ  –المساف  .1
 .  182إبراىيـ أنيس ص  –األصكات المغكية  .2

 . 22رمضاف عبد التكاب ص  –التطكر المغكم  .3
فتحصمكا منو بإدماج الصكتيف المتماثميف في بعضيما ابتغاإ الخفة في النطؽ ك ايقتصاد في الجيد ، فقالكا 

اتحادا تاما في المخرج ك الصػفة كظؼ المؤلؼ لفظ اتحاد صامتيف ك اشترط أف يككف )1( ) .مد ك لض ( 
 . ك ضرب لذلؾ مث  ك تمثؿ عمة الظاىػرة في ثقؿ النطؽ كراـ مف كرائيا الخفة ك ايقتصاد في الجيد 

  اشترط عمماإ المغة أي يذىب اإلدلاـ بطائفة مف الصفات التػي امتػاز بيػا الصػكت : شركط اإلدلاـ
 )2( " .ؼ ك ي ينقصيا اإلدلاـ ي يبخس الحرك : " قاؿ المبرد . العربي 

 ك بالنظر إلى ىذه النظرة في العمة ىك إلدلاـ في أصكات ذات صفات مميزة حتى
 .ي تبخس ىذه  األصكات فضيمتيا ك ىي عمى سبيؿ المثاؿ ي الحصر 

 .السيف ك الصاد ك الزام ليا فضيمة الكضكح لصفيرىا  -
 .الشيف ك الضاد ليما فضيمة التفشي ك ايستطالة  -

 . يا فضيمة التكرار الراإ ل -

ك لما كاف اإلدلاـ اختزاؿ حرفيف في حػرؼ كاحػد ك تحكيػؿ المػدلـ إلػى جػنس المػدلـ فيػو ، فػاف المسػاف 
ليرفع عنو الثقػؿ ، كذلػؾ بػأف يرتفػع بالصػكتيف معػا بعػد ادلاميمػا ) الثقؿ ( يككف قد عال  ىذه الصعكبة 

 . يدؿ تكرار العمؿ ك ذلؾ أثقؿ عميو 
 جػػرم اإلدلػػاـ فػػي الكممػػة الكاحػػدة كمػػا يجػػرم فػػي الكممتػػيف المنفصػػػػمتيف ، ك ذلػػؾ ي:  إجػػراإ اإلدلػػاـ

 . بإدلاـ المثميف أك المتقاربيف في المخرج أك المتشبييف في الصفات 
 )3(. ك ىك باب كاسع لدخكلو في جميع الحركؼ ما عدا األلؼ المينة   
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 . دار األديب  – 112د مكي دراد ص .  ةالمجمؿ في المباحث الصكتية مف اآلثار العربي .1

 . 1/211المبرد  –المقتضيب  .2

 .  128ص  –الشيخ الحم كم  –شذا العرؼ في فف الصرؼ  .3
 . ك يتفرع إلى ممتنع ك كاجب ك جائز   
القػػردد ، ك إنمػػا أظيػػركا التضػػعيؼ ألنػػو ممحػػؽ " ك ىػػك مػػا أفػػاد اإللحػػاؽ نحػػك   : اإلدغػػاـ الممتنػػع/  أ 

مػػا كػػاف مػػف " ك تعميػػؿ عػػدـ إدلػػاـ الممحػػؽ كرد أيضػػا فػػي قػػكؿ المبػػرد )1("  .  يػػدلـ بفعمػػؿ ك الممحػػؽ ي
: حرفيف مف جنس   كاحد ف  إدلاـ فييا إذا كانت في ممحقات األسػماإ ألنيػا تػنقص مػا ألحقػت بػو نحػك

 )3(. جمبب كىيمؿ: ك في األفعاؿ نحك .)2("قردد ك ميدد،ألنو ممحؽ بدعفر
مػد ،  ك " جب اإلدلاـ في الكممػة إذا سػكف أكؿ المثمػيف ك تحػرؾ الثػاني نحػك ي  : اإلدغاـ الواجب/  ب 

شد بالفتح ، ك مؿ بالكسر ، ألف أصمو ممؿ ، ك حب بالضـ أصمو حبب ، ك كػذلؾ إذا تحركػا معػا ، إف 
 )4(" .  لـ يكف في الكممة ما يدعك لإلظيار 

( و تػػاإ عمػػى ػػػػاؿ عينػػػػيمػػا كػػاف مػػف األفعيجػػكز اإلدلػػاـ كمػػا يجػػكز اإلظيػػار ف   :اإلدغػػاـ الجػػائز /   ج 
 )5( " .اقتتمكا ، قتمكا ك قتمكا " إذ تمتقي تاإاف متحركتاف نحك )  افتعؿ 

إذا كاف اإلدلاـ ىك تجاكر صكتيف متماثميف في صيغة كاحدة أك في صيغتيف متجاكرتيف ، فاف التجانس 
، يف التجػانس ) اإلدلػاـ ( ماثػؿ ىك نصؼ حاؿ التماثؿ في أبسط تعريؼ لو ، ك معنػى نصػؼ حػاؿ الت

يقػػع عنػػدما يتجػػاكر صػػكتاف متحػػداف فػػي الصػػفة فػػي الصػػفة أك فػػي المخػػرج فقػػط ، أم كجػػكد صامتيػػػػػف 
ك يغمػػب . فقػػط ) المخػػرج ( أك فػػي الجانػػب االفيػزيكلػػػكجي) الصػػفة (  يمتحػػديف إمػػا فػػي الجانػػب الفيزيػػػػائ

 ) .  اضطرب ، ازدىر ، ادعى (  نحك) افتعؿ ( عمى العممية الجػانب األكؿ في مثؿ 
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 . 12/165كندر  –ك انظر المساف .  1/204 –المبرد  –المقتضب  .2

 . 317//2 –المساف  .3

 . 128الشيخ الحم كم ص  –شذا العرؽ في فف الصرؼ  .4

 . 11/34انظر المساف  – 6/203 –قتؿ  –المحكـ  – 4/443 –الكتاب  .5
  : (اإلبداؿ ) التجانس .  2

 يأتي التعبير بصيغة افتعؿ أللراض ك معاف فنية ، منيا ما يناسب          : صيغة افتعؿ      
 )1(. ايجتياد الطمب ك التصرؼ ك المبالغة في معنى الفعؿ : السياؽ                       

ذه الصيغة مزيدة ك قد يتناسب مع صيج أخرل ك يػتحكـ فػي ذلػؾ نػكع الحػرؼ الػذم في ى) التاإ (  ك تعد       
مػث  بػاإ أك نكنػا أك قافػا جػاز تركيبيػا معيػا دكف المجػكإ إلػى اإلبػداؿ " فعػؿ " فػإذا كػاف فػاإ " فعؿ ) " فاإ ( ىك  

 : مف حركؼ أخرل نحك 
 ) .قنع ( ك اقتنع مف ) نفع ( ك انتفع مف  –) بدأ ( ابتدأ مف  -

أمػػا إذا كانػػت فػػاإ الفعػػؿ كاحػػدة مػػف طػػركؽ اإلطبػػاؽ األربعػػة أك جػػاإت زايػػا أك داي أك ذاي أك كاكا أك يػػاإا      
 : فإنيا تبدؿ حرفا يشاركيا في المخرج ك يتحد مع فاإ الفعؿ في الصفة نحك 

)  طمػػع ( مػػف ) اطمػػػػع ( ، ) ظمػػـ ( مػػف ) اظمػػـ ( ، )  ضػػػػرب ( مػػف ) اضػػطرب ( ، ) صػػبر ( مػػف ) اصػػطبر ( 
 )  ؿ ػكص( مف ) اتصػؿ ( ، ) ذكر ( مف ) اذدكػر ( ، ) زحـ ( مف ) ازدحػػـ ( ، 
 ) . افتعؿ ( ك أصميا تاإ في ىذه الصيج عمى كزف ) ر ػيس( مف ) اتسر ( ك 
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 .  130عبد الحميد احمد يكسؼ ىنداكم ص : د  –اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ  .1
 

 :  فتعؿصيغة ا (1

الصػػػػػػػػػػػػػػػيغة  الصيغة الرقـ
 الث ثية

ؿ صأ
 الصيغةا

الصيغة 
 استعماي

 تحميؿ مككنات الصيغة ك تعميميا صكتيا

أبػػػدلت التػػػاإ طػػػاإ ينيمػػػا مػػػف مخػػػرج كاحػػػد ك أف  اصطبر اصتبر صبر اصطبر 1
حػػرؼ مطبػػؽ يناسػػبو حػػرؼ ) صػػاد ( فػػاإ الفعػػؿ 

( ـ الصػكتاف ػلينسجػ) الطػاإ ( مطبؽ مثمو ك ىػك 
 ) . الطاإ الصاد ك 

أبػدلت التػػاإ داي ألنيمػػا مػػف مخػػرج كاحػػد كرد فػػاإ  ازداف ارتاف زاف ازداف 2
التػاإ ( و ػحرؼ مجيػكر ، ي يناسبػ) زام ( الفعؿ 

ألنو حرؼ ميمكس ، ف  بد لو مف حرؼ آخر ) 
يناسب الزام في الجير ك يكػكف مػف مخػرج التػاإ 

 ). الداؿ ( ك ىك    . 
طػػػػػاإ ) التػػػػػاإ ( قمبػػػػػت  –الصػػػػػيغة اظػػػػػتمـ  أصػػػػػؿ اظمـ اظتمـ ظمـ اظمـ 3

ألنيمػػػا مطبقػػػاف أكي ) الظػػػاإ) ( الطػػػاإ ( لتكافػػػؽ 
 . ثـ أدلمت الطاإ فيالظاإ 

) فالتػاإ ) ( الػذاؿ ( إذا كانت فػاإ الفعػؿ مجيػكرة  *اذذكر  اذتكر ذكر اذكر 4
ي بػػػػد مػػػػف البحػػػػث . الميمكسػػػػة ي تنسػػػػجـ معيػػػػا 

فػػػي الجيػػػر ك ) الػػػذاؿ ( عػػػف حػػػرؼ ينسػػػجـ مػػػع 
ىػذا ) . الػداؿ ( كجػدنا ) التاإ ( يككف مف مخرج 

ك لكػػػف الػػػداؿ قريبػػػػة مػػػف الػػػذاؿ مخرجػػػػا ك  –أكي 
لكنيػػػػػا أقػػػػػكل منيػػػػػا ألنيػػػػػا شػػػػػديدة ك الػػػػػذاؿ رخػػػػػكة 

 ) . ادكر ( فصارت الصيغة 
ألنيػػػا مػػػف مخرجيػػػا ك ىػػػذا ) طػػػاإ ( قمبػػػت التػػػاإ  اضطجع اضتجع ضجع اضطجع 5

 . لتناسب الضاد ، ألنيما حرفاف مطبقاف 
 

) فػاإ ( لتنسجـ مػع ) طاإ ( افتعؿ ) تاإ ( قمبت  اطتعف اطتعف طعف اطعف 6
 . الثانية ) الطاإ ( الصيغة ثـ ادلمت في 

 . قمبت الكاك ثاإ ثـ أدلمت في التاإ الصيغة اتعد اكتعد كعد اتعد 7
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ؽ كتحقيقػا لمبػدأ ايقتصػاد ىذه ىي المراحؿ التي يتـ قطعيا في عممية اإلبداؿ تحقيقا ل نسجاـ الصكتي في السيا
 . في األداإ ك اينسجاـ في اإليقاع 

 

 
 ك الصيغة المزيدة ) ذكر ( يؤثر الصامت األكؿ في الثاني ، ألف الصيغة الث ثية ) ادكر ( في صيغة  *
يػػا ، كقػػع تنػػافر بػػيف التػػاإ الميمػػكس ك الػػذاؿ المجيػػكرة فتػػأثرت التػػاإ بجيػػر الػػذاؿ ، فعػػادت مجيػػكرة مثم) اذتكػػر ( 

 دة ػألنيػا مف مخرجيا فتصير الصيغة الجدي) داؿ ( تحقيقا ل نسجاـ ، ك التاإ إذا جير تحكلت إلى 
 .) اذدكر ( 

ثػـ ) داؿ ( فػي الػذاؿ ، ألف الػداؿ شػديدة ، ك الػذاؿ صػامت رخػك ، ك بػذلؾ تتحػكؿ إلػى  –الداؿ  -ك كذلؾ تؤثر 
 )1(.  -ادكر  –تدلـ الدايف فتككف 

 : صيغة الفعؿ  (2
امحػػػى أصػػػمو  –إذا كانػػػت المػػيـ ىػػػي فػػاإ الفعػػػؿ ك ذلػػؾ فػػػي مثػػؿ ) انفعػػؿ ( يػػرد اإلدلػػػاـ فػػي صػػػيغة            

" ك تدلـ النكف مػع المػيـ ألف صػكتيا كاحػد ك ىمػا مجيػكراف " قاؿ سيبكيو . انمحى ، ك الميـ ك النكف متقاربتاف 
. )2( 

مػاإ التصػريؼ ىػي قبػكؿ األثػر ، ك ذلػؾ فيمػا ك تأتي ىػذه الصػيغة لمعنػى كاحػد المطاكعػة ، ك المطاكعػة عنػد عم
 )3(. يظير لمعيكف كالكسر ك القطع ك الجذب 
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 .  211ص  –إبراىيـ أنيس  –األصكات المغكية  .1
 . 452/ 4الكتاب سيبكيو   .2

 .  1/108شرح شافية ابف الحاجب  .3
 :  صيغة تفاعؿ (3

 تدافعكا في الخصكمة ك نحكىا ك اختمفكا : درأ ك تدارأ القـك : كرد في المساف            
ادرأ ، ك أصػػػمو تػػػدارا عمػػػى كزف تفاعػػػؿ حيػػػث أدلمػػػت التػػػاإ فػػػي الػػػداؿ ، ثػػػـ اجتمبػػػت ىمػػػزة : ك المزيػػػد فػػػي الفعػػػؿ 

 )1( .الكصؿ ليصح ايبتداإ بيا 
كرد )  سػػأؿ ( أم اختمفػػتـ ك تػػدافعتـ ؛ ك فػػي الجػػذر    ) 2(" ك إذ قتمػػتـ نفسػػا فػػادارأتـ فييػػا " ك منػػو قكلػػو تعػػالى 

فمف قرأ تسػاإلكف فاألصػؿ تتسػاإلكف ، قمبػت التػاإ .   )3(" ك اتقكا اهلل الذم تساإلكف بو ك األرحاـ " قكلو تعالى 
 . سينا لقرب ىذه مف ىذه ك أدلمت فييا 

تزينت األرض بالنبات ك أزينت ك ازدانػت ازديانػا ك " كرد في معجـ لساف العرب :  صيغة تفعؿ)  4            
 )4(" تزينت ك ازيانت ك ازينت أم حسنت ك بيجت 

 )5( " .ازينت األرض بعشبيا ك ازينت مثمو،ك أصمو تزينت فسكنت التاإ ك أدلمت في الزام : " تقكؿ
. )7(" ك التاإ أدلمػت فػي الػزام لقربيػا منيػا . المتزمؿ . ك أصؿ المزمؿ )6() يا أييا المزمؿ : ( ك في التنزيؿ 

 .ك ديلة تزمؿ تمقؼ 
 . ترد ىذه الصيغة لمعاف مما يناسب السياؽ كالتكمؼ ك التدرج في الشيإ 

 .العجكز المضطربة الخمؽ : مثؿ ابف منظكر ليذه الصيغة بيمرش :   صيغة  فنعمؿ (4
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 .  314/  4 –المساف درأ  .1
 . 72سكرة البقرة اآلية  .2

 .  1سكرة النساإ الىية  .3
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 .  130 – 129/ 6زايف  –لمساف ا – 242/ 1المقتضب   4/475الكتاب  .4

 .  130/ 6زايف  –المساف  .5

 .  1سكرة المزمؿ اآلية  .6

 .  6/83 –زمؿ  –المساف  – 222/  13التيذيب زمؿ  – 462/ 4الكتاب  .7
لػك : " جعميػا سػيبكيو مػرة فػنعم  ك مػرة فعػ ؿ ، ك رد أبػك عمػي أف يكػكف فػنعم  ك قػاؿ : جاإ في قكؿ ابف سيدة 
  ).1("نكف ألف إدلاـ النكف في الميـ مف كممة ي يجكز كاف كذلؾ لظيرت ال
 ).2(ك قيؿ أصمو ىمرش 

ا ك ػتبيف لنا مف خ ؿ ىذا العػرض أف ابػف منظػكر قػد أكلػى عنايػة كبيػرة لظػاىرة اإلدلػاـ بحيػث تتبػع مسارىػ     
حػػركؼ أك صػػنفيا إلػػى مػػا ىػػك كاجػػب فييػػا ك جػػائز ك ممتنػػع ، ك راعػػى فػػي ذلػػؾ جممػػة مػػف المقػػاييس كتقػػارب ال

تباعدىا أك تجانسيا ، ك نبو إلى استحالة إجراإ اإلدلػاـ فػي بعػض الحػركؼ معمػ  ذلػؾ بقػرب مخارجيػا ك لثقميػا 
النطقػػي مكضػػحا أف اإلدلػػاـ كظػػؼ قصػػد تسػػييؿ النطػػؽ ك تخفيفػػو عمػػى المسػػاف ك تػػذليؿ الصػػعكبات ك اختصػػار 

   .الجيد المبذكؿ ك صحح بعض العيكب النطقية ك خاصة عند األطفاؿ 
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 .  131/ 15المصدر نفسو ك انظر المساف ىمرش  .1
 . 3/273برام  شرح الشافية  .2

 الصػوت والػػداللػة: الحرؼ العػربػي

 
 بكجمعػة الكالػي: الدكتكر                                                                      

 جامعػة البميػدة                                                                         
 
. التعػريؼ يبػػف جنػي" أصػكات يعبػر بيػا كؿ قػـك عف ألػراضيـ" حػٌد المغػة، فػي أبسػط تعريػؼ ليػا، أنيػا   

يفػػة جماليػػة تظيػػػر كتمييػػا كظ". حػػاف كقػت العشػػاإ:" كمػف كظػائفيػػا، تتقػػدـ كظيفػػة التبميػػج أك اإلخبػػار، كػأف تقػػكؿ
إلػى مستػػكل ) النفعػػي ( في مرحػمة مف مراحػؿ المغػة؛ أم في مستكل تنتقػؿ فيػو المغػػة مػف مستػػكل الحػديث اليػكمي

 …كالشعػر مثػ ) الفػنػي ( الحديػث اإلبػداعي  لفكؽ عػادم؛ أم مستك 
ففريػؽ : انقسػمت اآلراإ حػكؿ ىذه النشػأة كقػد. الفػ سفػة في أصػؿ نشػأتيا –منذ القديـ  –ظاىػرة المغػة، شغػمت 

. يميػؿ مع الػرأم الذم يػرل أنيػا إليػاـ كتكقيػؼ مف الخػػالؽ؛ حيػػث يرتبػػط ايسػػـ بمسٌمػػاه فػي عػ قػػة تػ ـز كتػكٌحػػد
 كفػػػػريؽ آخػػػػر يػػػػػرل فػػػي أف المغػػػػػة تكاضػػػػع كاصطػػػػػ ح، كأف الع قػػػػة بػػػيف الػػػػػداؿ كمدلكلػػػػو قائمػػػػػة عمػػػػى ايعتبػػػػػاط

الدالػػػة عميػػػو؛ فػػػ  يػكجػػػد رابػػػط بػػيف ) الصكتيػػػة ( كالتعسػػػؼ؛ إذ تنعػػػدـ الصمػػػة بػػيف ذات الشػػيإ كالصػػكرة المفظيػػػة 
كىػػاىـ النحػػاة العػػرب قػػد اقتفػػكا أثػػر الفػػ سفة القدامػػى، كانقسمػػكا  …ك ىػذا القمػـ الذم بيف يدم اآلف" قمػـ " كممػة 
 1"(كعمػـ آدـ األسمػػاإ كميػػا " يػة المؤيديػف لنظريػة اإلليػاـ، مستنػدا إلى اآليػة الكريمػةيرفػع را" ابف فػارس: " فريقيػف

فينػاصر نظػريػة ايصطػ ح؛ مػؤكي اآليػة السػابقػة، " ابف جنػي "أمػا . كتصبػح األسػماإ عنده كقفػا عمػى مسمياتيػا) 
اصػػػطمح النػػػاس فيمػػػػا بينيػػػػـ عمػػػى كضػػػػع األسػػػماإ لألشيػػػػاإ أف اهلل أكجػػػػد القػػػػدرة عنػػػػد اإلنسػػػػاف يكتشػػػػاؼ المغػػػػة ك 

كزقزقػػة العصافيػػر : كرفضػكا عػ قػة التػ ـز بيف الػداؿ كالمػدلكؿ، إي مػا جػػاإ محاكػػاة لبعػػض األصػػكات. كاألفعػاؿ
  …كخػريػر الميػاه كرنيػف الجػرس

كاصطمحػػػكا . ػت فيمػػا بػػيف النػػػاس تػداكي تكافقيػػػااألصػػؿ فػػي نشػػأة المغػػػة، ايعتبػػػاط كالتعسػػؼ، تداكلػػ           
كالعجػز في دقػػة تحػػديد ذات )  2(عمى كضػع المفػظ لػذات الممفػكظ؛ كمف ىنػا يػأتػي تبريػر تسػرب الخػطإ إلى المغػة

العضػك (ػف عي: تحيمػػػؾ إلى مدلػكيت متعػددة" عيػف " ككممػة . صفػة لألسػكد كاألبيػض معػا" جػكف "الشيإ؛ فكممػة 
 ...الحسػد" عيػف"الشيإ ك" عيػف"ك) مصػدر المػاإ( كعيف ) 

كيػػؼ استقػػػر فػي ذىػػػف بعػػض البػاحثيػػػف ايعتقػػاد فػػي تكقيفيػػة المغػػػة كأصػػركا عمػػى تأييػػد نظػػػرية : إنػػي أتسػػػاإؿ
مػة لػو ديلتػو في تحديػد اإلليػاـ في تشػكؿ المفػظ ضمػف ىيػأة يػككف فييػا داي عمى معنػاه، كصػكت الحػرؼ في الكم

في القيػاـ بعمميػة جػرد انتقػائي لبعػض الكممػػات فػي المغػػة " ابف جػني " المعنػى، ك بنػكا ىػذا الػرأم عمى اجتيػادات 
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ليػػػؾ بعػػػض تمػػػؾ األمثمػػػة ". الػػػراإ" كحػػرؼ " الغيػػػف " العػػػربية التػػػي صػػػادؼ كأف تضمنػػػت حػركفػػػا معيػػػنة كحػػػرؼ  كا 
سعيػػػا كراإ )  3"( الصػػػكت لفظػػػا كمعنػػػى " كالتػػػي أعػػاد ايسػػتديؿ بيػػػا صػػاحب مقػػػاؿ " ابػػف جنػػي" يػػػا التػػػي سػاق

 …لػػاث. لػػاـ. لػػاؿ. لػػار. لػػاب: إظيػار قيمػة ىػذه األحػػرؼ التعبيػػرية كتضمنيػػا لمعنػػى ايستتػػار كايحتجػػاب
ػكاميس ليتبيػػف لػػو أف ىػػذه الكممػػات قػػد اختيػػرت بعنػػاية، كأكتفػي بيػذه األمثمػة؛ ألتػرؾ لمقػارئ فضػؿ الرجػكع إلى القػ

كلتفنيػد ىػذا . كمػا لعبػت فييػا الصػدفة دكرا رئيسػا؛ كػي تجسػد استنتػاجيـ القػائـ عمى كجػكد ديلػة لمحػرؼ في المفػظ
ممػات مماثػمة كليػس تػػدؿ عمػى بػـ نفسػر القصػدية كالتعػمد في إلفػاؿ أك إقصػاإ ذكػر ك: الػرأم، نثػير السػؤاؿ اآلتي
لػػـ ": الصػػبي" تمايػػػؿ لػػػرؿ ": الغصػػف"كثػػػر لػػػرف : أكثػػػر لػػػدؼ: 'فػػي العطػػاإ'لػػػدؽ : معنػػػى ايستخفػػػاإ؟  فمثػػػ 

ثػػـ أيمكػػػف العثػػػكر عمػػى تعميػػػؿ لكجػػػكد كممػػػات تػػدؿ صػراحػػػة عمػػى . يخػػتف  كاألمثمػػػة كثيػػػرة ي داعػػػي لذكرىػػػا كميػػػا
 …حجػػب، أخفػػى، مػػٌكه، ستػػر: ؟ كالكممػات" الػراإ " ك" الغيف " حتجػاب، كىي خػمك مف حرفي معنػى ايختفػاإ كاي

ككذلػػؾ نجػػد ىػؤيإ النحػػاة قػػد حصػػركا أمثمتيػػـ . دليػؿ آخػر عمى تعطيػؿ الػرأم الذم يػرل الحػرؼ كقفػا عمى معنػاه
رسػػـ، ركػػػب، رأل، :" كاطر كالتخػػريجات؟ فاألفعػػػاؿداخػػؿ دائػػػرة األسمػػاإ فقػػػط؛ فأيػػف نصيػػػب األفعػػاؿ مػػف تمػؾ الخػػػ

أيػػة سمطػػة فػي تقػػريب تبػػايف ديلػػة  -القاسػػـ المشتػػرؾ بػيف ىػذه األفعػػاؿ  -" الػػراإ " ي نجػػد لحػػرؼ ... رفػع، ردـ
فػي احتػػكاإ ىػذه لمػاذا تجنػب ىػؤيإ النحػاة اإلشػػارة إلػى األلفػػاظ التػي اشتػػركت : كنتسػاإؿ مػرة أخػرل. ىذه األفعػاؿ
في فػػرض تقػػارب فػي معنػػى " الغيف"ىػؿ أثػر حػرؼ  …فػرغ، لػدغ، نبػج، مضػج : ككممػات) ركييػا ( الحػركؼ في 

إلػى آيػػة فػي القػػرآف الكريػػـ، لػـ يمتفػػت  –كأنػػا بصػػدد البحػػث عػف دليػػؿ  –لقػػد اىتػػديت . ىذه الكممػات ؟ إنػي أسػأؿ
يقػكؿ تعالػى في سػػكرة . مدلػكؿ/استػأنستيػا بيػا؛ لتعميػؿ اعتباطيػة العػ قة دليػؿ –ا أعمػـ في حػدكد مػ –إلييػا النحػاة 

).  4"( إف فػي ذلػػؾ آليػػات لمعالميػػف. كاختػػ ؼ ألسنتكػػـ كألكانكػػـ. ك مف آيػاتو خػمؽ السماكات كاألرض:".. الػركـ
تعػدد لغػات البشػػر كتبػػايف منطقيػػـ، آيػػة مػف آيػػات الخػػالؽ . ففػي ىػذه اآليػة مػربط الفػرس كبيػت القصيػد كمػا يقػاؿ

كأنػػا ي أريػػد أف ينصػػرؼ ذىػػف القػػارئ إلػى أنػػي استحػػضرت ىػػذه اآليػػة ألظيػػر . كاختػ ؼ لػكف بػشرتيـ كتمايزىػا
ػح مػػف ظػػػاىر اآليػػػة؛ كذلػػؾ جمػػػي كاضػػ. ط قػػػة القػػػدرة اإللييػػػة التػػػي جعمػػػت مػػف النفػػػس الكاحػػػدة، تعػددىػػػا كتمػاثميػػػا

المغػػة كالعممػػة : لكنػي قػاصد تػأكيميا محػاكي فػؾ إشكاليػة التضػارب في اآلراإ حػكؿ تكفيقيػة المغػػة كتكقيفيػػة نشػأتيػػا
 . كجػو الكقػؼ كاإلليػاـ ككجػو الكضػع كايصطػ ح: التػي يتداكليػا البشػر فيمػا بينيػـ؛ فييػا كجيػاف

البشػػػر القػػػدرة عمػػى التحكػػػـ فػػي لػػػكف بشػػػرتيـ؛ فكذلػػػؾ يكػػػكف األمػػػر فػػي حيػػػاؿ النػػػاس دكف ككمػػػا أنػػو ي يمػػػمؾ 
 .                    فمشيػئة اهلل أرادت ىػذا التعػدد كايخت ؼ. تعػدد ألسنتيػـ كاختػ ؼ لغػاتيـ كقسػرىـ عمى التخػاطب بمغػة كاحػدة

فيػػػػة تعددىػػػػا يػػػػأتي ايصطػػػػ ح كالكضػػػػع؛ فػػػػذات األشيػػػػاإ كاحػػػػدة إذف نشػػػػأة المغػػػػة كتعػػػػددىا إليػػػػاـ، كمػػػف تكقي
" Livre" فػػي العػػػربية تقابميػػػا كممػػػة " كتػػػاب " فتجػػػد مثػػػ  كممػػػة : كمسمياتيػػػا مختمفػػػة فػػي لغػػػات سكػػػاف المعمػػػكرة

"  Casa" باإلنجميزيػة ك " House"بالفرنسيػػة ك"  Maison" يقابمػػو " بيػػت "كلفػػظ . باإلنجميزيػة"  Book"بالفػرنسيػػة ك
ككػػػؿ ىػػػذه . فميػػػس ليػػػذا التبػػػايف فػػي األسػػػماإ سػػػكل إثبػػػات تعسفيػػػة الصػػػمة بيػػػف المفػػػظ كذات الممفػػػكظ …باإلسبػػػانية

األمثػمة التي سقناىػا، تدعػـ رأينػا في نفػي التػ ـز بيف الػداؿ كالمػدلكؿ، كمػا تمغػي صفػة التشاكػػؿ بػيف ىػػذه األلفػػاظ 
الربػػط بػيف الصػػكرة الصػكتيػػة لمفػػظ كصػػكرتو المػػادية، ربطػػا  -مف ىػذا المنظػػكر  –يبقػى . لة عمى شيإ كاحػدالػدا

فمػػػػا بػػػػاؿ الػرىػػػػاف عمػػػػى إسنػػػػاد الػػػػديلة إلػػػػى بعػػػػض أصػػػػكات الحػػػػركؼ المػؤلفػػػػة لبعػػػػض . عرفيػػػػا تكاضعيػػػػا صػػػػرؼ
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رة فػػي طبيعػػػة ديلتيػػػا اإلشػػػارية التعسػػفيػػػة؟ فانظػػػر معػػػي إلػػى الكممػػػات، إذا كانػػػت الكممػػػة فػػي ذاتيػػػا تبقػػػى محصػػػك 
فػػإذا ))... كيػػيعص (( ،))الػػػـ (( ، ))يػػػس (( ، ))ف : (( سػػػكر آم القػػػرآف الكريػػػـ التػػػي تستيػػػؿ ببعػػػض الحػػػركؼ

. أك مثنػى أك جمعػاجػاز المجػكإ إلى التأكيػؿ، فإنػي أذىػب إلى أف الحػرؼ ي يػدؿ عمى أم معنػى في ذاتػػو؛ مفػردا 
لكػف أنظػر إلييػا لك أنيػا ضمػت أك . ي تعػدك ككنيػا أصكاتػا ي ديلػة ليػا -في ىػذا الكضػع  -) الحػركؼ ( فػيي 

نظمػػػت كفػػػؽ تركيػػػب كنظػػػاـ خاصػػػيف؛ فإنػػػؾ ستحصػػػؿ عمػػى عػػػدد مػػف األسمػػػاإ كاألفعػػػاؿ كالحػػػركؼ كالظػػػركؼ، 
ي كاألفكػػػار، تثبػػػت أك تتحػػػرؾ حسػػػب الكضعيػػػة التػػي تحتميػػػا داخػػػؿ نظػػػاـ المغػػػة تعػػػرض عميػػػؾ الكثػػػير مػػف المعػػػان

ثػـ ما الػذم صػرؼ اىتمػاـ ىػؤيإ البػاحثيػف عػف التعػرض إلى الكممػات الػػتي تتقػػاطع فػي حػركفيػػا مػف . التكاضعػي
فػػػرغ (( ، ))نبػػػج ((  …)) دمػػػع (( ، ))مػػػع ط(( ، ))قمػػػع ((، ))سمػػػع (( ، ))لمػػػع : (( آخػػػرىا ؟ كاألمثػػمػػػة كثيػػػػػػػرة

مػػا يبػػدك جميػػا، أنػو ي أثػػر ألم تػػقاطع أك تقػػارب معنػػكم بػيف ىػػذه ))... بمػج (( ، ))دمػج (( ، )) مضػج (( ،  ))
ف تجػانسػت في بعض حركفيػا مفػػردا : كمػرة أخػرل، يظيػر التعسػؼ في إضفػاإ الديلػػة عمػى الحػػرؼ. الكممػات، كا 

 5"( المفػظ ي يػدؿ جػزؤه عػػمى شػيإ مػف معنػػاه " كلػذلؾ استػقر لػدل بعض النحػاة الػرأم الفػاصؿ أف . ك مجتمعػاأ
كىػػػػذا كاقػػػػع تعيشػػػػو جميػػػػع لغػػػػات البشػػػػر، بغػػػػير أف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ تفاضػػػػؿ فيمػػػػا بينيػػػػا؛ مػػػف بػػػػاب تطابػػػػؽ دكاليػػػػا ) 

ي جيػػػػاز التصػػػػكيت، أدت إلػػػى محػدكديػػػػة أخػػػػرل فػػػي عػػػػدد حػػػػركؼ إف محػدكديػػػػة مخػػػػارج الحػػػػركؼ فػػػ. بمدلػكيتيػػػػا
كيتعػػذر عمينػػا أف نجػػد . كىػذه القمػة المػاثمػة، ي يمكنيػا التعبيػر بمفػردىػا عمى ىػذا الكػـ اليػػائؿ مػف المعػانػػي. المغػة

نيػػاية تبقػػى ديلػػػة ايسػػـ عمػػى فػػي ال. لكػػؿ ىػػذه المعػػػاني حػرفػػا لػػو خصػكصيػػػة الديلػػة عمػى أم مػػف ىػػذه المعػػاني
كيبقػػػى اإلنسػػػاف مسػػػؤكي عػػف ىػػػذا النظػػػػاـ الكضعػػػي لظػاىػػػرة ).  6"( ديلػػػة عػرفيػػػة، اتفػاقيػػػة، اصط حيػػػة" مسمػػػاه 
 .             المغػة
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 ة القديمةػػادة في العبارات العربيّ ػػػالسع

 
 عبد الرٌزاؽ بف عمر  /الدكتكر                                                     

 .الي لمعمـك اإلنسانٌية بتكنسالمعيد الع                                                  
 

يعٌد الحديث عف السػعادة ك مػا فػي مكضػكع مجػٌرد بالمغػة التػي تمثٌػؿ فػي ىػذا البحػث كسػيمة تكصػمنا إلػى     
فالمسػألة تتعمٌػؽ حينئػذ . ىدؼ نسعى مف كرائو إلى النظر في كيفٌية تصكير العبارات المغكٌيػة العربٌيػة ليػذا المفيػكـ

ك ىػػك حػػديث لعمػػرم يػػدٌقؽ كظيفػػة مػػف الكظػػائؼ األساسػػية . ات ك المفػػاىيـ المجػػٌردةبحػػديث المغػػة عػػف المتصػػٌكر 
ـٌ تبمكرت إٌباف ظيكر البنيكٌية ٌددت  لمغة منذ القديـ ث ك مف ىنا نككف في حاجة بادئ ذم بػدإ فػي . الكثيرة التي حي

 .  ألىداؼىذا العمؿ إلى بمكرة بعض المنطمقات األساسٌية التي تساعدنا في تكضيح المقاصد ك ا
فمٌمػػا ي شػػٌؾ فيػػػو  أٌف لمغػػة كظػػػائؼ كثيػػرة منيػػػا اإلبػػ غ  ك التعبيػػر بفضػػػؿ التنغػػيـ ك اإليقػػػاع ك مػػا إلػػػى     

ك لكٌف الذم ي لبس فيو كذلؾ عند الميتٌميف بالفمسفة ك عمػكـ المغػة منػذ القػديـ ىػك أٌف المغػة تعكػس نظػاـ ... ذلؾ
اربو فػي الحيػاة ك ػػػػؿ لإلنسػاف معارفػو كأحاسيسػو ك تجػػػػـ المختمفػة ك تنقة التعبيػر عػف المفػاىيػػػر ك تػؤٌدم ميمٌ ػػالفك

ذلؾ أٌنيا نظاـ ع مات مف خصكصٌياتيا القدرة عمػى حمػؿ تجربػة معقٌػدة ك المسػاعدة عمػى تبميغيػا خ فػا . الككف
عػػكد ىػذا كمػػا ي ك ي. لبقٌيػة نظػػـ اإلشػارات ك يسػػٌيما لغػة الحيػػكاف التػي يبقػػى مضػمكف الػػب غ فييػا بسػػيطا محػدكدا
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يخفى إلى قدرة اإلنساف عمى التجريػد ك إحػداث الرمػكز القابمػة لمصػيالة فػي ب لػات، بطريقػة ي يماثمػو فييػا أحػد 
 .مف المخمكقات

ك القكؿ بنقؿ المغة لنظاـ الفكر، بصرؼ النظر عٌما يثيره مف جدؿ بيف الف سفة ك المسانييف،  يستند منذ     
ػػظ مػػف ع قػػة بػػيف المفػػاىيـ ك أقسػػاـ الكػػ ـ نشػػأ عنػػد اإللريػػؽ إلػػى مػػا  الفعػػؿ / اإلسػػـ يقابػػؿ مفيػػكـ الماىيػػة( يي حى

ك مػػا ييػػدرىؾ مػػف تناسػػب بػػيف الع قػػات داخػػؿ الجمػػؿ ك ...) الصػػفة تقابػػؿ الكيػػؼ/ يقابػػؿ مفيػػـك العمػػؿ ك الحركػػة
 . الركابط بيف األفكار

 شركعا يدفع إلى التساؤؿ عٌما صٌكرتو ك مف ثٌمة يصبح النظر في السعادة بالمغة مف داخؿ المغة م   
 
 
 
 
 

____________________ 
البحث في األصؿ يمٌثؿ مداخمة في الندكة الكطنٌية لمعاىد دكز بتػكنس حػكؿ مكضػكع السػعادة، دكز فيفػرم * 
2005 . 

نظػػرا لضػػيؽ إٌي أٌننػػا . المغػػة مػػف ىػػذا المفيػػكـ بمفرداتيػػا ك عباراتيػػا لنتمثٌػػؿ جانبػػا مػػف حيػػاة العػػرب ك تفكيػػرىـ
 .المساحة في ىذا العمؿ، سنقتصر عمى عٌينة مف العبارات القديمة المنتقاة مف المعاجـ المغكٌية

 مفيـك العبارة في المغة . 1
ٌمـ، ػتكػ: تذكر المعاجـ المغكٌية أٌف التعبير عٌما في النفس ىػك اإلعػراب عنيػا ك البيػاف ك الكػ ـ، عٌبػر عنػو    

بىرىػػ إٌي أٌنيػػا فػػي ايصػػط ح، ) 1(فٌسػػرىا ك العبػػارة مػػف ذلػػؾ ك ىػػي مػػف العبػػكر ك ايجتيػػاز : اك عب ػػرى الٌرؤيػػا ك عى
ميما كاف الشكؿ ) 2(، تعني الممفكظ الداٌؿ مف القكؿ كالك ـ )2(بصرؼ النظر عف مفيكميا في النحك التقميدم 

دات المغػة ك عناصػرىا شػأنيا شػأف ك تعتبػر العبػارة مػف كحػ. الذم تكاردت فيو أ كاف متضٌمنا اإلسنادى أك مفتقرا لو
فيي تساىـ كػالمفردات . الكممة إذا كانت متكاترة كثيرة في ايستعماؿ المشترؾ بيف أفراد المجمكعة المغكٌية الكاحدة

إذا دخمػػت فػػي التركيػػب فػػي تأديػػة كظيفػػة اإلبػػ غ، ك ىػػي لشػػٌدة ترٌسػػخيا فػػي المعجػػـ تمتنػػع مػػف التحكيػػؿ بػػبعض 
رجػػع : "إٍذ أٌننػػا فػػي التعبيػػر عػػف الخيبػػة مػػث ، ي نسػػتطيع اسػػتبداؿ مكٌكنػػات العبػػارة. الديلٌيػػةايختبػػارات البنيكٌيػػة ك 

، دكف أف نحػٌس بأٌننػا ارتكبنػا خطػأ أك ابتعػدنا ...رجع بحػذاإ حنػيف أك بخفٌػي زيػاد: بأخرل كأف نقكؿ" بخٌفي حنيف
 .ركج عف المعيار كالمغة في آف كاحدك ىذا ايحساس ينشأ في الحقيقة مف إحساسنا بالخ. عف المعنى إلى ليره

ك العبػػارات فػػي مختمػػؼ المغػػات كثيػػرة ألٌنيػػا تمثٌػػؿ كمػػا رأينػػا فػػي الفقػػرات السػػابقة بشػػيإ مػػف التعمػػيـ فػػي     
كىػػي بػػذلؾ تشػػمؿ كػػٌؿ ضػػركب المت زمػػات المفظٌيػػة . التحديػػد، كػػٌؿ ممفػػكظ مػػف المغػػة مسػػتعمؿ لمديلػػة عمػػى معنػػى

كحػػدات لغكٌيػػة تعٌبػػر عػػف معناىػػا بمكػػٌكنيف متعػػاقبيف "فة كالتػػي تعػػٌرؼ عػػادة بككنيػػا الشػػٌفافة المعنػػى ك ليػػر الشػػٌفا
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ـٌ عديػد األنم) 3"...(مت زميف فأكثر ك قد امتزجا  ك تكاردا فػي شػكؿ نحػكم معمػـك فػي المغػة اط التػي ػػػػك ىػي تضػ
 ... ات ك ما إلى ذلؾاجـ المغكٌية ك كتب األمثاؿ ك الكنايات ك المجاز ػجمعت قديما في كتب معركفة ىي المع

ـٌ ضػركب مػػف العبػػارات إلػػى عبػارات أخػػرل ليسػػت مػػف      ك رلػـ بعػػض ايخت فػػات بػػيف تمػؾ الكتػػب فػػي ضػػ
جنسيا لتقارب المجمكعات في الخصائص ك يسٌيما التكاتر فػإٌف تصػنيؼ مػا يتػكٌفر عنػدنا فػي العربٌيػة مػف رصػيد 

 :ايفرز لنا كثيرا مف األنماط التعبيرٌية التي نذكر مني
، مثاليػػا قػػكليـ فػػي ايسػػتخبار ...ىػػي عبػػارات تحمػػؿ عصػػارة تفكيػػر العػػرب ك أخ قيػػـ ك عػػاداتيـ: األمثػػاؿ -

ايٍنػ ي سىػٍعد فقػد قتػؿ سيػعىٍيد ك المثػؿ يعػكد فػي األصػؿ إلػى قٌصػةو تيٍنسىػب فػي : عف األمريف الخير ك الشٌر أٌييما كقع؟
ػػٌب أـ . االجاىمٌيػػة إلػػى ضػػٌبة بػػف أيدص ك ىػػي قٌصػػة ييتىشػػاإـ بيػػ ك كػػذلؾ قػػكليـ فػػي السػػؤاؿ عػػف الشػػيإ أ ىػػك مٌمػػا ييحى

 ...أ سعد أـ سيعىٍيد؟: ييٍكرىه؟
 ) العبارات المسكككة / العبارات ايصط حٌية/  Les expressions idiomatiques: (المسنيٌات -

تحتػاج إلػى قٌصػة ك ىي لالبا ما تتكارد في مكقع مكػٌكف مػف مكٌكنػات الجممػة ك تختمػؼ عػف األمثػاؿ ألٌنيػا ي 
دىقى : تشرحيا، أمثمتيا كثيرة ك منيا قكليـ حمػى فػي : ة البعير أم فػي خصػب ك مػاإ كثيػر ك كػذلؾػػػػف ف في ًمٍثًؿ حى
خضراإ الدِّمىف في قكؿ الرسكؿ إٌياكـ ك خضراإ الػٌدمف لكصػؼ الحسػناإ فػي : عيني إذا أعجبني ك سٌرني ك كذلؾ

 ...منبت الٌسكإ
مثاؿ ك لكٌنيا جػرت عمػى األلسػف فػي المناسػبات ك المقامػات العديػدة لمػدعاإ بػالخير ليست مف األ: األدعية -

دعػاإ بػالف ح ك النجػاح (: ، سػقاؾ اهلل مػف حػكض الرسػكؿ )قبمػو اهلل منػؾ ك كػاف مبػركرا (: بيػر  حٌجػؾ : أك الشرٌ 
 )...في اآلخرة

، مػف أقػكاؿ ...غاإ ك الفصحاإ ك المشػيكريفيمكف أف نقٌيدىا في ما أيًثر عف الرسكؿ ك البم: األقكاؿ السائرة -
لػػيس لبنػػي فػػ ف سػػاًعده أم لػػيس ليػػـ رئػػيس يعتمدكنػػو ك : ك عبػػارات ذاع صػػيتيا ك تػػداكلتيا األلسػػف ك منيػػا قػػكليـ

ػػد ه أم أنمػػاه: كػػذلؾ قػػكليـ فػػي مقػػاـ التفػػاؤؿ ػػًعدى جى ك مٌمػػا يمكػػف أف يمحػػؽ بيػػذا الصػػنؼ مػػا يعػػرؼ منػػذ القػػديـ ... سى
ك المعنػػى فػػي ىػػذه ... الًبطنىػػة تىػػٍأًفف الفطنػػة ك قيػػؿ تيػػٍذًىب الفطنػػة: إٌف فػػي الشػػٌر خيػػارا ك قػػكليـ: كقػػكليـ لحكمػػةبػػا

 .األقكاؿ شٌفاؼ يفيـ مف ظاىر القكؿ كما ييرىل
أشػأـ : ك ىي عبارات جرت عمى األلسف ك تكاردت في صيغة مفاضمة كما ي حػظ فػي قػكليـ: المفاض ت -

ىػك (: ك أشػأـ مػف لػراب) ت بسببيا حرب ضػركس فػي الجاىمٌيػةػػػتممؾ ناقة ىاجىي ناقة أك امرأة (: مف البسكس
 )...    أكثر الٌطيكر ك الحيكانات التي  ييتىشىاإىـ منيا في الجاىمٌية

ث الرسكؿ ألسباب دينٌية يطكؿ شرحيا ك ىػي كثيػرة ػك أبرزىا في الذاكرة الجماعٌية لمعرب أحادي: األحاديث -
ٍفػرى فػي اإلسػ ـ، يقصػد إسػعاد النسػاإ : مثاؿ قكلػو صػٌمى اهلل عميػو ك سػٌمـنأخذ منيا عمى سبيؿ ال ي إسػعاد ك ي عي

مسػػاعدة المػػرأة لألخػػرل فػػي النياحػػة عنػػد مػػكت قريبيػػا أك القػػائـ عمييػػا كػػالزكج ك ىػػي عػػادة كػػٌف (: فػػي المناحػػات
 )...يعممف بيا في الجاىمٌية

ة األخػػرل عمػػى كزنيػػا ك قافيتيػػا ػػػػػك ىػػك أف تتبػػع الكمم اعاإلتبػػىػػي كثيػػرة نػػذكر منيػػا : التجمٌعػػات المعجميٌػػة -
بصػػكرة دائمػػة لتقكيػػة المعنػػى ك تككيػػده فتكٌكنػػاف معػػا مرٌكبػػا لالبػػا مػػا يعػػٌد فػػي النحػػك مرٌكبػػا تككيػػدٌيا ك مػػف أمثمتػػو 
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ًظيىػت الزكجػػة عنػد زكجيػػا ك بىًظيىػت: الكثيػرة فػي المغػػة (: ـػكسيػػؿ قسػيـ ػ، ك رجػػ)زلة خاٌصػػة عنػدهػػػكانػت ليػػا من(: حى
ك ىي أف تحاذم الكممةى أخػرل عمػى نفػس الػكزف دكف أف تكػكف إحػداىما مرادفػة  المحاذاةك منيا كذلؾ )... جميؿ

: ادة ما يراعى في المعنى ايخت ؼ ك خاٌصة التضاٌد بيف الكممتيف كما في قكليـػلصاحبتيا كما في اإلتباع ك ع
 )...ىي الخاٌصة أك خاٌصة الرجؿ ك نقيضيا العاٌمة ةػالسامٌ (: نعكذ باهلل مف شٌر الساٌمة ك العاٌمة 

ىػػي عبػػارات يػػؤتى بيػػا فػػي الخطػػاب لضػػماف قػػدر أدنػػى مػػف اينسػػجاـ ك التماسػػؾ بػػيف : عبػػارات الخطػػاب -
الحمػد هلل أم أفتػتح الخطػاب بالثنػاإ عمػى اهلل ك شػكره : أجزائو ك أمثمتيا في المغة كثيرة منيا قكليـ في ايسػتي ؿ

أٌمػا بعػد دعػائي : ، يريػدكف فػي اسػتئناؼ الخطػاب بعػد ايسػتي ؿ)فقػد كػاف كػذا ك كػذا(أٌما بعػد : ك في ايستئناؼ
 ...ك الس ـ عميكـ يريدكف بذلؾ اإلشارة إلى انتياإ الك ـ السابؽ: إلى آخره أك: ك قكليـ في ايختتاـ... لؾ فقد
ي ىػػذا البحػػث فػػإٌف مػػا قػػٌدمناه يعطػػي ك رلػػـ أٌف ضػػركب العبػػارات فػػي المغػػة أكثػػر مٌمػػا نػػٌدعي إحصػػاإىا فػػ    

صكرة كاضحة عف أىٌمية العبارة في كصؼ حياة العرب ك تفكيرىـ ك عاداتيـ ك محيطيـ الطبيعي ك ما إلى ذلؾ 
 .ك لكٌف الذم ييٌمنا اآلف مف كٌؿ ذلؾ ىك أف نبحث في مجاؿ السعادة مف خ ؿ عٌينات مف تمؾ العبارات

 ت العربٌيةالتعبير عف السعادة في العبارا. 2
 : يمكف التطٌرؽ إلى المكضكع مف زاكيتيف    

/ النظر في العبارات انط قا مف مكٌكناتيا التي تمٌت بصمة إلى السعادة ك يسٌيما تمؾ المشتٌقة مف الجذر  -أ
 . لمبحث في ما أفرزتو مف معافو قد تككف متمٌيزة في تحديد المفيكـ أك بعض جكانبو ك ما إلى ذلؾ/ س ع د
س ع / البحث عف معنى السعادة ك حدكدىا ك مظاىرىا في العبارات التي لـ تؤخذ مكٌكناتيا مف الجذر  -ب

ك ىذا العمؿ يقتضػي مٌنػا القيػاـ بجػرد تمػؾ العبػارات مػف . ك لكٌنيا أٌدت في ايستعماؿ ىذا المعنى أك شيئا منو/ د
ى المسػػاحة المحػػدكدة فػي ىػػذا البحػػث فإٌننػػا ك نظػػرا إلػ.كامػؿ نصػػكص المعػػاجـ التػي انطمقنػػا منيػػا فػي ىػػذه الدراسػػة

نقتصر في تحقيؽ ما نصبك إليو مف كصؼ، عمى مجمكعة العبارات ذات الصمة بالٌسعادة في جذر مف مكٌكناتيا 
 :ك قد اعتمدنا في ذلؾ المعاجـ التالية

: عبػػػارة ىػػػي 12ك فيػػػو رصػػػدنا / س ع د/ لمحٌمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف منظػػػكر القفصػػػي، مػػػدخؿ  لسػػػاف العػػػرب -
(: ؾ ػػػلب ٍيػؾى ك سىٍعدىيٍ ) + ذب ك سػعد القػيف مػف الحػٌداديفػػػػمثؿ قديـ ييضرىب في الباطؿ ك الك(: ف ػديٍىدير ٍيف سىٍعدي القىيٍ 

مثػػؿ ييضػػرب فػػي ايسػػتخبار عػػف األمػػريف (: ايٍنػػ ي سىػػعد فقػػد قيتًػػؿى سيػػعىٍيد ...) + دعػػاإ فػػي اسػػتي ؿ العبػػادة كػػالح ٌ 
ـٍ سيعىٍيد؟  ) +الخير ك الشٌر أٌييما كقع؟ في العناية بذم رحـ أك في السؤاؿ عف األمريف الخيػر ك الشػٌر (: أى سىٍعده أى

ـٌ ػػفي التساكم في ايٌتصاؼ بما ييكٍ (: في كيؿِّ كادو بىنيك سىٍعد )  + أك الشيإ الكاحد أ ىك مٌما ييحىب  أـ ييٍكرىه؟ رىه ك ييذى
فػر فػي اإلسػ ـ ) + فضػؿ عمػى أقرانػوفػي الػذم ي(: مىٍرعنى كى يى كىالس ٍعدىاًف ) +  إسػعاد النسػاإ (: ي إٍسػعىادى كى يى عى

) + رئػيس يعتمدكنػو ك يعػكدكف إليػو ك يػأتمركف بػأكامره(: ليس لبني ف ف سػاعد ) + في المناحات ك مساعدتيٌف 
كاحػد منيػا  أنجػـ يقػاؿ لكػؿٌ  10ىػي ككاكػب مجمكعيػا (: سيػعكد النجػكـ + كككػب سػعد ) + ييتىفاإؿ بو(: يكـ سىٍعد 
ػػٍعدي كػػذا سػػعيد ) + سػػعد الػػٌذابح ك سػػعد بيمىػػع ك سػػعد الٌسػػعكد ك سػػعد األٍخًبيىػػة: منػػازؿ منيػػا ينػػزؿ بيػػا القمػػر 4ك . سى
 ).           النير الصغير أك النير الذم يسقي األرض(: المزرعة 
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أىٍسػعىد : عبػارات ىػي 7ك قد كجدنا فيػو / س ع د/ لجار اهلل أبي القاسـ الزمخشرم، مدخؿ  أساس الب لة  -
ع ك ىػك مػف منػازؿ ػسػعد الٌسػعكد ىػك نجػـ يظيػر فػي الربيػ(: إذا طمػع سىػٍعدي الٌسػعكد نىًضػرى العػكدي ) + أنمػاه(: جػٌده 
أى سىػٍعده ) + ذك كجػكه ك مخػارج(: أىٍمػره ذيك سػكاًعد +  سػاًعدي اهلل أىشىػٌد ) + أعانؾ(: شٌد اهلل عمى ساعدؾ ) + القمر

 .عىى كى ي كىالس ٍعدافمىرٍ + أـ سيعىٍيد؟ 
س /ألحمد بف محٌمد الميداني، في فصكؿ متفٌرقة، يسٌيما فصػؿ السػيف أٌكؿ حػركؼ الجػذر  مجمع األمثاؿ -
أ سػػػعد أـ : عبػػػارات ىػػػي 6،  ألٌف ترتيػػػب ىػػػذا المعجػػػـ بأكائػػػؿ الحػػػركؼ التػػػي يبػػػدأ بيػػػا المثػػػؿ ك فييػػػا كجػػػدنا /ع د

ػٍف كيًعػظ بغيػره ػػػالس ًعي) + ة فػي بػاب الحػاإالقٌصػ( ايٍن ي سعد فقد ىمػؾ سػعيد + سعيد؟  الٌسػعيد مػف ) + حكمػة(: د مى
ٍيد ) + باب الميـ( مرعى ك ي كالٌسعداف ) + حكمة(: كيًفيى   ). باب الفاإ(في كٌؿ أرض سىٍعدي بفي زى

اردة فػي ك الم ًحظ ليذا الرصيد يرل تفاكتا في نسب ما جمع مف ىذه المعاجـ، إٍذ بمج حجـ العبػارات الػك     
بمعجمي أسػاس الب لػة ) 25 ( ، مقابؿ ما يناىز الربع )  50(لساف العرب نصؼ ما في كامؿ المجمكعة 

ك مجمػػػع األمثػػػاؿ ك يعػػػكد األمػػػر إلػػػى أٌف المصػػػدر األٌكؿ يعػػػٌد معجمػػػا عاٌمػػػا ك ىػػػك أكبػػػر حجمػػػا مػػػف المعجمػػػيف 
فيمػا يقتصػػر المجمػػع عمػػى األمثػػاؿ ) جػػازم/ حقيقػػة( اآلخػريف، بينمػػا يخػػتٌص األسػػاس بجمػػع المسػتعمؿ مػػف المغػػة 

 .دكف ليرىا رلـ بعض الخمط أحيانا بيف أنكاع العبارات المختمفة
أصػناؼ مػف  7ك تتكٌزع العٌينة المجمكعة مف المصػادر السػابقة بصػرؼ النظػر عٌمػا بينيػا مػف فػركؽ إلػى     

 :العبارات ىي
 ...دىدٌريف سعد القيف+ أ سعد أـ سعيد؟ : األمثاؿ -
 ...ساعد اهلل أشدٌ + ليس لبني ف ف ساعد : قكاؿاأل -
 ...السعيد مف كفي+ السعيد مف كعظ بغيره : الًحكىـ -
 ...ي إسعاد ك ي عفر في اإلس ـ: الحديث -
 ...شٌد اهلل عمى ساعدؾ+ لٌبيؾ ك سعديؾ : األدعية -
االكثيػػر مػػف أنػػكاع العبػػارات  قػػد  شػػٌد عمػػى سػػاعده، ك مٌمػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىػػك أٌف المسػػنٌية ك: المسػػنٌيات -

 .تتكارد عند ايستعماؿ منضكية في عبارة أخرل كما ىك الحاؿ في ىذا المثاؿ
يػدٌؿ المصػطمح عمػى العبػارة التػي تػرد فػي شػكؿ إضػافة يػت ـز (: المت زمات المفظٌية مف صنؼ المضاؼ  -

 ...رعةسعيد المز + سعد النجـك + كككب سعد ): فييا المضاؼ مع المضاؼ إليو
ك رلـ أٌننا ي نعثر في الماٌدة المجمكعة عمى أصناؼ عديدة مف العبارات ك خاٌصػة تمػؾ التػي تتػكارد فػي     

يـ ك ػصػػػيج المفاضػػػمة فػػػإٌف ىػػػذا التػػػكٌزع يبػػػرز لنػػػا كمػػػا نرىكيػػػؼ دخمػػػت العبػػػارة فػػػي تقاليػػػد العػػػرب كأقػػػكاليـ ك أخ قػػػ
ـى  ـي  الًقػيى بػؿ إٌف لمعبػارة ... أك شػيئا مػف المعػاني السػامية كالسػعادة مػث  حياتيـ، خاٌصة إذا كانت تحمػؿ مممحػا يىًسػ

قدرةن عمى تصكير الكاقع ك المحػيط ك مػا إلػى ذلػؾ  بمػا يمٌكننػا مػف دراسػة عػادات المتكٌممػيف بالمغػة ك تفكيػرىـ إذا 
 .ما انتمكا إلى مجمكعة لغكٌية كاحدة

ا شديدا ألٌنيا أكثر اٌطرادا مف ليرىػا فػي ايسػتعماؿ ك مٌما تجدر اإلشارة إليو ىك أٌف لبعض العبارات تكاتر     
 :كما ىك الشأف بالنسبة إلى العبارات التالية
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 . العبارتاف تكاردتا في المصادر كٌميا: مرعى ك ي كالٌسعداف+ أ سعد أـ سعيد؟   -
 .العبارة تكاردت في مصدريف ىما المساف ك األساس في سياقيف مختمفيف: سعد السعكد  -
العبارتػػاف فػػي مصػػدريف مختمفػػيف ىمػػا المسػػاف كالمجمػػع : فػػي كػػٌؿ كاد بنػػك سػػعد+   سػػعد فقػػد قتػػؿ سػػعيد ايٍنػػ -

فػي كػٌؿ + ايٍنػ ي سػعد فقػد ىمػؾ سػعيد : بركايتيف مختمفتيف إٍذ أٌنيما كردتا كػذلؾ بصػيغة مخالفػة فػي المصػدر الثػاني
 .أرض سىٍعدي بفي زيد

يسٌيما األسماإ،  فإٌف مػا / س ع د/ في المشتٌؽ مف الجذر ك بصرؼ النظر عف اتٌفاؽ العبارات السابقة     
يؤخذ مف لفظيا يذٌكرنا بأصؿ كٌؿ عبارة ك يحيمنا عمى جكانب ميٌمة مف  الحياة العربٌيػة القديمػة  ىػي المعػارؼ ك 

قبمٌيػػػة التػػػي المعػػػاش ك العصػػػبٌية ك السػػػيادة ك كٌميػػػا ممٌيػػػزات أساسػػػٌية لممجتمػػػع التقميػػػدٌم الػػػذم كػػػاف يىٍطبىػػػعي الحيػػػاة ال
 .يعيشيا العربيٌ 

سػعكد النجػكـ كمػا أٌنيػا + كككػب سػعد + يػـك السػعد : فعبارة سعد السعكد تتقاطع في المعجـ مع العبارات    
ك ىمػػا مػػف المصػػادر الكثيػػرة التػػي تيؤخػػذ مػػف نفػػس / س ع د/ تتٌفػػؽ مػػع السػػعادة فػػي اشػػتقاؽ السػػعد مػػف الجػػذر 

 :رب عمى األقٌؿ مف زاكيتيفك في ىذا ما يذٌكر بمعارؼ الع... الجذر
زاكيػػة تٌتصػػؿ بمعػػارؼ القػػكـ فػػي الفمػػؾ ك درايػػتيـ بػػالنجكـ ك ىػػي تعػػكد أساسػػا إلػػى اىتمػػاـ رجػػاؿ الػػديف مػػف * 

ك لذلؾ نجػد فػي العربٌيػة رصػيدا ي ). 4(الكينة ك العٌرافيف بالعمكـ ك التنجيـ ك األثر ألسباب دينٌية يطكؿ شرحيا 
ًقيبييا : نٌياتيستياف بو مف العبارات ك المس أعمى (ٍرقىد ػي يفٌرؽ بيف الس يىا ك الفى ) + أبدا(: ي آتيؾ أك يىٍمقىى الثرٌيا رى

 )5)...(ي يبصر ك ي يدرؾ
زاكيػػة تتعمٌػػؽ أصػػ  باعتقػػادات العػػرب فػػي التطٌيػػر ك الحػػٌظ ك إف كانػػت ليػػذه الزاكيػػة ع قػػة كطيػػدة بػػاألكلى * 

في الغالب عممٌية التكٌيف بمآؿ األمكر بطرؽ معمكمة كاألقداح فيتفػاإلكف ناىيؾ أٌف الكاىف ىك الذم تناط بعيدتو 
 اًرًح األٍركىل ػػػكىب: ك قد ظيرت ليـ منذ الجاىمٌية العديد مف العبارات المٌتصمة بيذا الغرض... ك يتشاإمكف

ـي قىدىًحو ) + مشؤـك أك طالت ليبتو(:  ٍس دىقىييـ كى  )5)...(قاؿ الحؽٌ (: صى
ػػى ك ي كالسػػعداف فبقطػػع النظػػر عػػف معناىػػا أك قائميػػا األٌكؿ إف كانػػت الخنسػػاإ أك ليرىػػا أٌمػػا عبػػار      ة مرعن

فػػإٌف مػػا تمتقػػي فيػػو المصػػادر يحيمنػػا أساسػػا عمػػى أجػػكد المراعػػي التػػي ترعاىػػا اإلبػػؿ فػػي الربيػػع ك قػػد كػػاف العػػرب 
كة السػػعداف ك تشػػٌبو بػػو حممػػة اؿ لػػو حسػػػك السػػعداف بقػػؿ أك نبػػت لػػو شػػكؾ يقػػ. يتنٌقمػػكف كثيػػرا لمبحػػث عػػف المرعػػى

كا رطبػا ك ػالثدم، إف رعتو اإلبؿ في الربيع ك كاف طرٌيا رطبػا صػار لبنيػا جٌيػدا حمػكا لذيػذا يتمٌصصػو اإلنسػاف حمػ
، ك كأٌنما السعادة التي يناشدىا العربٌي تكمف في رلد العيش ك حالة الرخاإ التي يبحث عنيا في حياتو )6(يأكمو 

أمػا : أ مػا تريػد الباديػة؟ قػاؿ: ابػف منظػكر فػي معجمػو مػا يػدٌعـ ىػذا  بسػؤاؿ أعرابػٌي ألعرابػيٌ ك تنٌق تو ك قػد ذكػر 
خػػػرج القػػػكـ يتسػػػٌعدكف أم يرتػػػادكف مرعػػػى : كمػػػا أٌننػػػا نجػػػد لمعػػػرب قػػػكليـ اآلخػػػر) 6(مػػػاداـ السػػػعداف مسػػػتمقيا فػػػ  

 ) .6(السعداف 
ايٍنػ  سػعد فقػد ىمػؾ سػعيد إلػى قٌصػة : ـ اآلخػرك أٌما قكليـ أ سعد أـ سعيد فإٌنو يػذىب بنػا شػأنو شػأف قػكلي    

ػب ةى بػًف أيدص ك قػد كػاف لػو ابنػاف أحػدىما  معركفة يتشاإـ منيػا العػرب فػي الجاىمٌيػة ك تػذكر الكتػب أٌنيػا تعػكد إلػى ضى
سعد ك اآلخر سعيد خرجا في طمب إبؿ فرجع سعد ك لـ يرجع سعيد فصار ضٌبة لشٌدة تعٌمقو بابنػو إذا رأل سػكادا 
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ك ). 6( ة ػسعد أـ سعيد؟ فسار مف قكلو ذاؾ المثؿ في المعاني التي تقٌدمت في الفقػرات السابقػ: ميؿ يقكؿتحت ال
اإلسعاد الداٌؿ عمى المساعدة في النياحة ك الساعد : ي يخفى عمينا ىنا اتٌفاؽ أصؿ العبارة مع مفردات كثيرة منيا

ي + في كٌؿ كاد بنك سعد : المعاني عبارات نذكر منيا ك قد كاف لمعرب في ىذه... في معنى الرئيس ييٍعتمد عميو
ة فػػي كجػػداف العربػػٌي ك إحساسػػو بشػػٌتى ػاة القبيمػػػر حيػػػد مػػدل تأثيػػػ، لنؤٌكػػ)...حػػديث(إسػػعاد ك ي عفػػر فػػي اإلسػػ ـ 

 .المعاني ك المفاىيـ التي تعتبر السعادة مف أبرزىا
ىا العبارات المكٌكنة لعٌينة البحػث ميمػا كانػت نسػبة ك لك قمنا مف جية أخرل بجرد أىـٌ المعاني التي تفيد    

مػػا : تكاترىػػا لرأينػػا كيػػؼ أٌنيػػا ي تخػػرج عػػف مػػدار المػػؤٌثرات السػػابقة إٍذ نسػػتطيع حصػػرىا فػػي محػػاكر معػػدكدة ىػػي
 :يٌتصؿ بالمعارؼ ك المعاش ك الحياة القبمٌية ك الًقيىـ

إذا طمػػػػع سػػػػعد السػػػػعكد نضػػػػر + د السػػػػعكد سػػػػع+ سػػػػعد بيمىػػػػع + سػػػػعد الػػػػٌذابح + سػػػػعكد الٌنجػػػػكـ : المعػػػػارؼ -أ
ؿ بيا مف تفاؤؿ كتشػاؤـ ك مكافقػة الحػٌظ ػػػفى بمكاقع النجكـ ك ما يٌتصػ، ك تقترف ديلة العبارات كما ي يخ...العكد

 .ك ىي معافو تحيمنا في بعض كجكىيا إلى أنشطة الكينة
ي إسػعاد ك ي عفػر + كاد بنػك سػعد  فػي كػؿٌ + أ سعد أـ سػعيد؟ + ليس لبني ف ف ساعد : الحياة القبمٌية -ب

، ك تحيمنا المعاني التي تؤٌدييا العبارات عمػى مظػاىر كثيػرة ترسػـ م مػح ...مرعى ك ي كالسعداف+ في اإلس ـ 
 ...الحياة القبمٌية بركابطيا ك عاداتيا كالعناية بذكم األرحاـ ك التساكم في ايٌتصاؼ بما يكره ك يذـٌ 

+ دىدٌريف سعد القيف : ف كانت في األصؿ ترجع إلى الركابط التي تًسـ الحياة القبمٌيةالقيـ ك األخ ؽ ك إ -ج
، ك ىػي معػافو تحػكـ حػكؿ ًقػيىـ الخيػر ك الشػٌر ...شٌد عمى سػاعدؾ+ اين  سعد فقد ىمؾ سعيد + أ سعد أـ سعيد؟ 

 ...ك الحٌث عمى التحٌمي بالتآزر ك الصدؽ ك نبذ الكذب ك الباطؿ
عػدـ ايستعاضػة عػف الكممػة بمصػطمح الحيػاة ايقتصػادٌية ألٌف حجػـ العبػارات فػي ىػػذه  المعػاش ك نفٌضػؿ -د

السعيد مف + سعيد المزرعة : العٌينة ي يكفي في تقديـ صكرة صادقة لألنشطة التجارٌية ك الف حٌية ك ما إلى ذلؾ
ة العربػٌي بػاألرض ك البحػث عػػف ، ك معػاني ىػذه العبػارات تقػٌدـ لكنػا ميٌمػا لع قػ...مرعػى ك ي كالسػعداف+ كيًفػيى 

 ...المرعى
ادة أك تصفيا ك ػبيد أٌف ما يجب التنبيو إليو ىك أٌننا ي نعثر في كٌؿ ما سبؽ عمى عبارة كاحدة تحٌدد السع    

ك لاية ما في األمر ىك أٌنيـ  . كأٌف درجة التجريد في المفيكـ صرفت العرب عف المفيكـ إلى اإلحساس بالمفيكـ
ك في ذلؾ إشارة إلى ما يتحٌقؽ بيذا المفيكـ مف قناعة . السعيد مف كيًفي: تعابيرىـ بالسعيد ي بالسعادةاىتٌمكا في 

ك فػػي ذلػػؾ مػػف التعمػػيـ مػػا يجعمنػػا نػػدرؾ الجكانػػب المختمفػػة لمسػػعادة عنػػد . تبعػػدىـ عػػف اإلحسػػاس بشػػظؼ العػػيش
ييػٌكف عميػو مصػاعب يكمػو يسػٌيما الجػكع ففييا مف الحٌظ ما يجعؿ اإلنساف يتفاإؿ كفييا مف المعاش مػا . العرب

ك اإلم ؽ ك فييا مف األخ ؽ ك مف العػادات ك الحيػاة القبمٌيػة مػا يػدفع العربػٌي إلػى ايلتػزاـ بقػكانيف القبيمػة ك فػي 
 .ذلؾ ايمتثاؿ منتيى اإلحساس بالسعادة حٌتى أٌف شخصٌية الفرد تذكب في شخصٌية المجمكعة
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ذا البحث مف خ ؿ ث ثة معاجـ ىي لساف العرب ك أساس الب لػة ك مجمػع األمثػاؿ، بدراسػة قمنا في ى    
عد الكصػؼ ك التحميػؿ أٌف ػالعبارات العربٌية القديمة التي تتقػاطع مػع السػعادة فػي شػيإ منيػا كالجػذر ك تبػٌيف لنػا بػ

درجػػػة مرتفعػػػة مػػػف التجريػػػد ك لػػػذلؾ  مفيػػػكـ السػػػعادة لػػػاب عٌمػػػا تؤٌديػػػو العبػػػارة القديمػػػة بػػػديلتيا ألٌنػػػو مفيػػػكـ عمػػػى
إيذانا منيـ بدكر المحيط في رسـ صكرة لمسعادة بما يؤٌدم إلييا مف " السعيد"انصرؼ العرب منو حسب رأينا إلى 

، لير أٌف الصكرة الحقيقٌية ليذا المفيكـ ي تكتمؿ رلـ قيمة المغة ...أسباب نفسٌية ك اجتماعٌية ك أخ قٌية كعقيدٌية
 .ٌكرات كالمفاىيـ، سكل بالنظر في الكتب العربٌية القديمة المنٌظرة لمسعادةفي ضبط المتص
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 .202ص )  .Dictionnaire de linguistique, J. Dubois et Al(المسانيات، جاف ديبكا ،
عبد الرٌزاؽ بف عمر، الت ـز المفظي ك مػداخؿ المعػاجـ العربٌيػة، أعمػاؿ النػدكة الكطنٌيػة الخاٌصػة بػالت ـز ) 3(

 . 2002المفظي، تنظيـ جمعٌية المعجمٌية العربٌية بتكنس، سنة 
 يد عابديف، األمثاؿ في النثر العربٌي القػديـ مػع مقارنتيػا بنظرائيػا فػي اآلداب السػامٌية األخػرل، عبد المج) 4(

 .20ص 
 .56، ص 5عبد الرٌزاؽ بف عمر، المسنٌيات العربٌية ك نشأتيا في القديـ، دراسات لسانٌية، م  ) 5(
 .147، ص3لساف، م ) 6(
 

 ع ػالمصادر و المراج
مجٌمدات، دار الجيؿ، دار لساف العرب،  6، لساف العرب المحيط، )مكـر بف عميمحٌمد بف ( ابف منظكر ) 1(

 .1988بيركت، لبناف، 
 .، دار صادر، بيركت، لبناف، د تأساس الب لة، )جار اهلل محمكد بف عمر( الزمخشرم ) 2(
 .1988، ،جزإاف، دار الكتب العممٌية،بيركتمجمع األمثاؿ،)أبك الفضؿ أحمد بف محٌمد( الميداني) 3(
، نسخة مرقكنة، كٌمية اآلداب، في العربيٌة القديمة) التعابير الخاٌصة( المسنيٌات ، )عبد الرٌزاؽ( ابف عمر ) 4(

 . 2000منكبة، تكنس، أفريؿ، 
 
     ، 5، دراسات لسانٌية، المجٌمد المسنيٌات العربيٌة ك نشأتيا في القديـ، )عبد الرٌزاؽ( ابف عمر ) 5(

 .2002كنس، ت     
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 ، أعماؿ الندكة الكطنٌية الثالثة الت ـز المفظي ك مداخؿ المعاجـ العربيٌة، )عبد الرٌزاؽ( ابف عمر ) 6(

 .2002مام  3 -2ت ـز المفظي كالٌتضاـ بمراعاة جمعٌية المعجمٌية العربٌية بتكنس، في ال يف    
 
ا فػػػي اآلداب السػػػامٌية ىػػػقارنتيػػػا بنظائر ، األمثػػػاؿ فػػػي النثػػػر العربػػػٌي القػػػديـ مػػػع م)عبػػػد المجيػػػد( عابػػػديف ) 7(

 .1956األخرل، دار مصر لمطباعة، القاىرة، 
 
)8 (Dubois ( J.) & al, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 1973.   
 

    

 أثر الصػػوت في توجيو الداللػػة
 

 يـ بمقاسـابراى: األستاذ                                                  
 مستغانـ -جامعة عبد الحميد بف باديس

 
, لمرجػػع ك آخرىػػا الخػػط ك بينيمػػا المػػدلكؿ المػػؤٌدل بػػداؿ ىػػك المفػػظ أكليػػا ا عناصػػرتتػػألؼ العمميػػة الديليػػة مػػف 

 ) :1(الذم يدؿ عميو الخط كفؽ البياف التالي
 خط ال           المفظ                صكرة ذىنية               المرجع 

فالمرجع ىك ذات المدلكؿ قائمة في الكاقع ك في الحقيقة بما ىي عميو ك المدلكؿ ىك الصكرة الذىنية الحاصمة 
 .لذلؾ الشيإ عند سماع المفظ المكضكع سمة لو

 ـ ك ايتصػػػاؿ ك ػأمػػا المفػػظ فيػػػك المحصػػمة الصػػػكتية التػػي تسػػػـ مدلػػػػػكي مػػا ك تحقػػػؽ لػػو كجػػػكده فػػي عػػػػالـ الكػػ
 . أتي الخط الحافظ لمصكت بالديلة عميو كتابةثـ ي, التعبير

كالمتأمؿ في ىذه السمسمة يستصفي منيا الكسطيف ك يقصي الطرفيف بعد أف يتبيف لػو أف المرجػع مػدلكؿ ليػر 
فيذا األمر في الع قة الثنائية بيف . إذ األكؿ مبتدأ السمسمة ك الثاني منتياىا. داؿ ك بعكسو الخط داؿ لير مدلكؿ

جمػػي مػػف انحصػػار البحػػث الػػديلي عنػػد الف سػػفة المتقػػدميف كالفػػارابي ك ابػػف سػػينا ك { الذىنيػػة ك المفػػظ الصػػكرة } 
ك ىػػػـ فػػػي تعريفيػػػا يحػػػذكف حػػػذك أرسػػػطك فحاصػػػؿ الديلػػػة عنػػػدىـ المفظػػػة ك األثػػػر , الغزالػػػي عمػػػى الديلػػػة المفظيػػػة 

  ) .2(النفسي ك األمر الخارجي

أىمية ي تنكر مف حيث تيسر كسـ األشػياإ عمػى اخػت ؼ طبيعتيػا أما الكتابة فيي مستبعدة ك إف كانت ذات 
إذ يكفػي لتقييػد أسػمائيا الدالػة عمييػا . ك عمى تعددىا حتى داخػؿ الصػنؼ الكاحػد{ معنى-مادة{ , }شيادة -ليب} 

 .مجمكعة معدكدة مف الحركؼ ليس ليا صمة بطبيعة الشيإ ك ي بكنيو 
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 : ك لعؿ الفيصؿ بيف الكتاب ك الصكت مايمي
إمػػا فػػي الديلػػة الطبيعيػػة أك ليرىػػا كمػػا سػػنرل بحيػػث يعكػػس , الصػػكت أقػػرب إمساسػػا بالمػػدلكؿ أم الحػػدث  -

حالػػة الحػػدث لالبػػا كلعػػؿ ذلػػؾ ىػػك مػػا جعػػؿ عممػػاإ المغػػة المحػػدثيف ك المعاصػػريف يعتػػدكف بالمغػػة المنطكقػػة دكف 
  )3.(الناس جميعا بؿ كعف, المكتكبة في نظرة تختمؼ عف عمماإ فقو المغة كعمماإ المعاجـ 

كت كالظػؿ ك كػاألثر ػك ىػذا الجػػكار يجعػػؿ الصػ, إذ ي يتكسػط بينيمػا ك سػيط. ىك ألصؽ ك أعمؽ بالمػدلكؿ -
 . الداؿ عمى العيف

ر ك ػاف ك يتبػػػاديف المشاعػػػػحيػػػث يتخاطػػػب المتخاطبػػػ. إنػػػو ترجمػػػة صػػػكتية لممػػػدلكؿ فػػػي المحظػػػة الحاضػػػرة -
ك عنصػر الػزمف ميػـ جػدا فػي مسػألة الديلػة , الترجمة الصػكتية لممػدلكؿ فالتكاصؿ حضكرم أفقي بفعؿ , األفكار 

فمازلنا إلى اآلف حيف نريد تحميؿ نص أك ك ـ أك التعميػؽ عميػو أك فيمػو قبػؿ ذلػؾ تجػدنا ممػزميف بػػػػرده إلػى إطػاره 
ك التنغػيـ ك شػاىد النبػر  ة ك اجتماعػا ك فكػرا ك نفسػية ك بخاصػةػالتػاريخي باستحضػار البيئػة بكػػؿ مككناتيػػا سياسػ

 .الحاؿ
أما الكتابػة فيػي أمػس بالشػكؿ منيػا بمضػمكف الحػدث أك المػدلكؿ يػدؿ عمػى ذلػؾ مكقػؼ النحػاة المتقػدميف مػف 

ك أعرضػكا عػف ايحتجػاج بيػا إي فػي مكاضػع نػادرة بػالرلـ مػا ينقػؿ عػف , مادة الحديث النبػكم حيػث صػدكا عنيػا 
ا كضػعت يعتبػار تحسػيني اقتصػادم ىػك إمكػػاف ك سػـ األشػياإ ثػـ إنيػ )4(فصاحة الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سػمـ

ك ىػك مػا يسػيؿ عمميػة التقييػد الػذم ىػك . عمى اخت ؼ جكاىرىا ك كثرة تعػدادىا بػذات الحػركؼ اليسػيرة المعػدكدة 
 :ركح الكتابة عمى حد قكؿ الشاعر 

 العمػـ صيد ك الكتػابة قيده       قيد صيكدؾ بالحبػاؿ الكاثقو          
 فمف  الحماقة أف نصيد لزالة      ك نتركيا بيف الخ ئؽ طالقو          

ؿ ك مػف ػػػفالتكاصػؿ ىنػا عمػكدم مػف جيػؿ إلػى جي, ك ىذا يعني ص حيتيا خاصة حاؿ الغيبة مكانا أك زمانػا 
ات عصػػر إلػػى عصػػر يعتبػػاراب حضػػارية مثممػػا حػػدث مػػع تػػدكيف القػػرآف الكػػريـ ك تػػدكيف السػػنة النبكيػػػة أك اعتبػػار 

كمػا حػدث , تعميمية تخص نقؿ العمـك التي يضمف بيا اتساؽ األجياؿ فػي نمطيػا الركحػي أك التفكيػرم أك البيػاني 
مع عمـك العربية نحكىا ك صرفيا ك ب لتيا ك متكنيا المختمفة المكاضيع التي تمرر المعرفة الدينية ك المغكية إلى 

 . أبناإ األمة جي  عف جيؿ ضمانا لمتكاصؿ ك الكحدة
ك الحػػؽ أف الكتابػػة أفػػادت الػػدرس المغػػكم فيػػي التػػي أتاحػػت نصكصػػا كانػػت ىػػي مػػادة الػػدرس مبنػػى ك معنػػى 

   )5........ "(خاصة فيما يعرؼ بفقو المغة عند الغربييف 
ك خاصة , ما سنرل ػتبػؿ إف الكظيفة الفكنكلكجية لمكممة ك", نريد بيذه التقدمة تأكيد فضيمة الصكت في الديلة

غػػات ايشػػتقاقية ك المعربػػة مثػػؿ المغػػة العربيػػة قػػد تتصػػؿ بصػػػكرة أك بػػأخرل بكظائفيػػا الصػػرفية ك النحكيػػة ك فػػي الم
, ة ك النحكيػة لمكممػة ػباإلضػافة إلػى المقػكيت الصرفيػ, ك مف ثـ تصبح مشك ت النطؽ ك الكتابة , الديلية أيضا 

 :أف يغفؿ إي يعتبارات بحثية نذكر أىميا ك الذم ي يمكف   )6"(مف المشك ت التي تكاجو عمؿ المعجمي 
ا ك بينيا ػػتمتد عمر المغة مي دا ك نشأة ك تطكرا إلى أحقاب سحيقة انقطعت بينن:  اعتبار تاريخي فمسفي -أ

األمػػر الػػذم أدخػػؿ البحػػث فػػي عػػػداد , أسػػباب البحػػث ينػػدثار اآلثػػار ك انبتػػات الصػػمة بػػيف المجتمعػػات المتكاليػػة 
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فقػػاؿ الػػبعض بتكفيقيػػا ك قػػاؿ آخػػركف بتكقيفيػػا مػػع تكسػػط آخػػريف كلعػػؿ القػػائميف بايعتبػػاط ىػػـ , المسػػائؿ الفمسػػفية
الصكت األكثر صدل في األكساط العمميػة ك لسػنا ممػف ننكػر ايعتبػاط كمػا تقػره طبيعػة اإلنسػاف ك طبيعػة الحيػاة 

ؿ مفقػكد ظمػو تمامػػا فػي بحػػث التػي يحياىػا ك لكػػف نقبمػو عمػى أسػػاس مػف النظػػاـ فػ  يعنػي ايعتبػػاط بحػاؿ أف العقػػ
ك حػيف , فمك أننا سألنا أيا عف الفرؽ بيف قطع ك قٌطع لقػاؿ أف الثانيػة أشػد ك أقػكل , الع قة بيف الداؿ ك المدلكؿ 

ك . ىػػذا مثػػاؿ كثيػػر نظيػػره.يسػػأؿ يعمػػؿ بالشػػدة ك القػػكة التػػي تسػػبب فييػػا اإلدلػػاـ فالشػػدة صػػكتا تعكػػس الشػػدة حػػدثا
ىنػػاؾ إشػػارات متضػػافرة تغػػرم بكجػػكد نظػػاـ صػػكتي عجيػػب فػػي المغػػة العربيػػة لػػو أثػػره سػػنرل بمػػا ي يػػدع الشػػؾ أف 

 . البالج في بناإ الديلة ك في استنباطيا
إف معظػـ أحكامنػا العمميػة المتصػمة بالمغػة ىػي عبػارة عػف نتػائ  تبحػث ليػا عػف أسػباب :  اعتبار منيجػي-ب

مسػػألة نشػػأة : ك إليػػؾ مثػػاي مػػف ايعتبػػار السػػابؽ خػػ ؼ المنطػػؽ السػػميـ المتصػػاعد مػػف السػػبب إلػػى تحػػرم النتيجػػة
فػ  داعػي بػؿ ي ينبغػي أف يبحػث فػي , فيي بذلؾ تحمؿ النقص الذم ىك طبيعة البشر , المغة ػ المغة إنتاج بشرم

ك مػا يسػمى حجػرا , إذ مػا يسػمى قممػا كػاف مػف الممكػف أف يسػمى قمػرا . الع قة المكضكعية بيف الػداؿ ك المػدلكؿ
ك مػا يسػميو حػرؼ السػيف كػاف , كمػا كػاف جػائزا أف يرفػع المنصػكب ك ينصػب المرفػكع. يسػمى خبػزاكاف يمكف أف 

 ........مقدكرا أف يككف راإ
ثـ ما يمبث , ك خ صة األمر تسميـ بنتيجة تفضي إلى القكؿ بأحكاـ ك قكاعد يبد منيا مصداقا لمنظرة األكلى

جسد المغة كميػا ألفاظيػا ك أصػكاتيا ك حركاتيػا ك تركيبيػا  الباحث أف يجد ك يجتيد في بياف نظاـ دقيؽ يسرم في
كلعػؿ أحسػف مثػاؿ لػذلؾ ابػف جنػي فػي تػردده بػيف ,يقكؿ بمساف حالو خ ؼ لسػاف مقالػو إنػو ي اعتبػاط فػي المغػة , 

 .ك إلى الدىشة ك الحيرة معا ػػػالتكفيؽ ك التكقيؼ ك في إشارتو الكثيرة إلى كجكد نظاـ محكـ دقيؽ يدع
ك تفسػير ذلػؾ فػي   نا أف أنبو إلػى مسػألة ذات خطػر تتمثػؿ فػي تكػاتؼ الفمسػفي ك العقيػدم مػع المػنيك أكد ى

قضية نشأة المغة أف ايعتقاد بايعتباطية قكؿ بحرية اإلنسػاف المطمقػة التػي تمغػي العنايػة اإللييػة ك ىػك مػا يػدعى 
فمػا المغػة إي . اإلنسػانية ك الكقػكع فػي الجبريػة خمؽ األفعاؿ عند المعتزلة ك أف القكؿ بتكقيفيػػػا يعنػي إلغػاإ السػمة 

فػإف , نمكذج مف األفعاؿ التي تساإؿ عنيا عمماإ الك ـ ك قبميـ الف سفة عف نسبتيا إلى الخالؽ أك إلػى المخمػكؽ
ىـ انطمقكا مف ككنيا إنتاجا بشريا يحمؿ بصمات صاحبو مف ضعؼ ك حاجة قدركىا اعتباطية ك إف ىـ تممكا ما 

 .حكاـ ك اتساؽ أدل بيـ إلى استنباط القكاعد قالكا أنيا تكقيؼ مف اهللفييا مف أ
ك العقيدة   ا بؿ تمس الفكرػػك معمـك أف الخكض في المسائؿ الفمسفية يقكد إلى مناقشات ي تمس المغة كحدى 

عمميػا ك يرقػى لذلؾ نفضؿ منيجا كاقعيا في التعامؿ مع الظاىرة ينطمؽ مف كاقػع الظػاىرة ككصػفيا . ك التاريخ معا
ف لـ يكف ذلؾ مما يعنيو أك يعٌنيو                                     إلى إقرار أحكاـ في خاتمة المطاؼ كا 

 مجػػالي األثر الداللي لؤلصوات

في البدإ تحسف اإلشارة إلػى أف المسػتكييف الصػرفي ك الصػكتي يجمعيمػا نسػب قريػب ك اتصػاؿ شػديد مػف    
كمف ىنا ارتأيػت الجمػع ) 7. (لى إحداث التغيير عمى بنية الكممة حسبما تحتممو مف كجكهحيث أف كمييما ييدؼ إ

كلك أف فكاكيما ك استق ؿ أحػدىما عػف اآلخػر , بينيما محاكي التدرج مف المستكل الصكتي إلى المستػكل الصرفي
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م بس دائما لمصكرة السمعية  إذ النظر في أصؿ المادة المفظية كزيادتيا كتقمبيا أمر صرفي لكف ذلؾ, مما يتعسر
 ).الصكت(

ك رلـ أنني أحاكؿ أف أكشؼ عػف جيػكد رجػاؿ ايعتػراؿ فػي ىػذا المجػاؿ دكف تمييػز إي أننػي أجػد نفسػي     
إذ مػػا جػػاإ عنػػد ليػػره يعػػد مجػػرد لمحػػات ي تتعػػدل , مضػػطرا لمتكقػػؼ طػػكي  عنػػد عمػػؿ ابػػف جنػػي فػػي ىػػدا المجػػاؿ

بأنػػو حػػاز عمػػى شػػرؼ السػػبؽ إلػػى مثػػؿ ىػػذا التحميػػؿ "لػػو بعػػض البػػاحثيف ك يعتػػرؼ , الكصػػفية فػػي ألمػػب األحػػكاؿ
 ).8"(متقدما بذلؾ جميع عمماإ المغة المحدثيف

 
 :المستوى الصوتي(1)

". phonème"ك المقصكد بو ما ينجـ مف تغيرات ديلية تابعة لمتغيرات الطارئة عمى الصكت               
ك يخػص األكؿ الصػكامت ك  suprasegmentalأك بػالفكقطعي  segmental سػكاإ تعمػؽ ذلػؾ بػالفكنيـ القطعػي

 )9( .أنا الثاني فيتعمؽ بالنبر ك األنغاـ ك الفكاصؿ, الصكائت
 :ػ الفكنيـ القطعي

أم مػػف , أف تغػػاير الحركػػات عمػػى الصػػامت يفضػػي إلػػى التغػػاير فػػي ديلػػة المفػػظ نسػػبيا: إبػػداؿ الصػػكائت-أ-
فكصؼ لمدابة ألف ذؿ اإلنساف " بكسر الذاؿ" يكصؼ بيا اإلنساف أما الذؿ "بضـ الذاؿ" فكممة الذؿ, جية النكعية

كاختػاركا الحركػة األخػؼ حيػث الػذؿ , فاختاركا لو الضـ ألنو أقػكل, ك ي يرضاه, أشد كطأة مف حيث أنو ي يشاؤه
 )10( .أخؼ ك قعا

ؼ الحػػركتيف عمػػى المحػػؿ فػػإف الزمخشػػرم يقتػػرح تفسػػيرا آخػػر مفػػاده أف اخػػت , نفسػػيا ؿك إذا كػػاف ىػػذا التعميػػ
القبطيػػة ثيػػاب بػػيض مػػف كتػػػاف تنسػػ  بمصػػر نسػػبت إلػػػى " مثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػػو. الكاحػػد قػػد يػػرد لمتفريػػؽ بػػػيف جنسػػيف

  )11("ك الجمع القباطي. فرقا بيف الثياب ك األناسي) بالضـ(القبط
تقريػػػب  ك مػػػف ذلػػػؾ, ك يقػػػدـ ابػػػف جنػػػي فػػػي بػػػاب اإلدلػػػاـ األصػػػغر تعمػػػي  صػػػكتيا محضػػػا لتبػػػادؿ الصػػػكائت 

ك عمػػة ىػػذا اإلبػػداؿ ىػػي ايسػػتثقاؿ , )12(شػػعير ك بعيػػر ك رليػػؼ: الصػػكت مػػف الصػػكت مػػع حػػركؼ الحمػػؽ نحػػك
 .فجر ما قبميا يؤدم إلى الخفة, الناجـ عف اينتقاؿ مف الفتح إلى الكسر مع فخامة الحركؼ الحمقية

فػظ شػبيا بجػزإ مػف المػدلكؿ ينفرد ابف جني بقكلو إف في الصامت الػذم ىػك جػزإ مػف الم :داللة الصوامت-ب
فيػك يػرل مػث  أف . ك يمثؿ ىدا ايعتقاد ذركة ما بمغو ابف جني في إثبات الشبو بػيف الصػكامت ك األحػداث, ذاتو

ك , فالباإ لغمظيػا تشػبو بصػكتيا خفقػة الكػؼ عمػى األرض, تدؿ بكؿ جزإ منيا عمى جزإ مف الحدث" بحث"كممة 
, )13(ف الػػػذئب إذا لػػارت فػػػي األرض ك الثػػػاإ لمنفػػث ك البػػػث لمتػػػرابالحػػاإ لصػػػحميا تشػػبو مخالػػػب األسػػػد ك بػػراث

ثـ يميو , فالشيف بما فييا مف التفشي تشبو بالصكت أكؿ انجذاب الحبؿ قبؿ استحكاـ العقد, كمثاؿ آخر شد الحبؿ
ك فيػػ, يسػيما ك ىػػي مدلمػة, فيعبػر عنػو بالػػذاؿ التػي ىػػي أقػكل مػف الشػػيف, إحكػاـ الشػد ك الجػػذب ك تأريػب العقػػد

 ).14"(ك أدؿ عمى المعنى الذم أريد بيا,أقكل لصنعتيا

فػػألؼ فييػػا كتابػػا بيػػذا , ك قػػد التفػػت حسػػف عبػػاس مػػف المحػػدثيف إلػػى خصػػائص الحػػركؼ العربيػػة ك معانييػػا 
ك ىك يقصد بالحركؼ األصكات مشيرا إلى إيحاإاتيا الحسية ك الشػعكرية مصػنفا إياىػا مػا بػيف بصػرية . العنكاف 
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ك يػػذكر , ة ػة ليػػر حمقيػػة ك شػػعكرية حمقيػػة مضػػيفا فػػي الفصػػؿ الرابػػع الشػػعكر كحاسػػػة سادسػػك سػػمعية ك شػػعكري
فػابف جنػي فػػي , مقػدما أنػو خػ ؼ ابػػف جنػي يسػتيدؼ مػا يػػكحي بػو الصػكت بغػػض النظػر عػف سمسػمتو التركيبيػػة 

تأمػػؿ صػػدل نظػػره لجػػأ إلػػى اسػػتخ ص معػػاني الحػػركؼ العربيػػة مػػف معػػاني األلفػػاظ بػػدي مػػف ايتجػػاه مباشػػرة إلػػى 
 :فمقد ضرب ابف جني لتحديػػد معاني الحركؼ ك خصائصيا األمثمة التالية... أصكاتيا في الكجداف 

الحػاإ فيػو رقػة ك فػي الخػاإ لمظػة : ىػذا صػحيح إلػى أنػو يعػكد فيقػكؿ , القاؼ فيو صػ بة ك فػي الخػاإ رخػاكة
فكيػػؼ يجتمػػع فػػي . فكرانػػو فػػي ينبكعػػوك نضػػخ لممػػاإ الغزيػػر بمعنػػى اشػػتد , فقيػػؿ لممػػاإ القميػػؿ نضػػح بمعنػػى رشػػح 

  ).15.(خاصيتا الرخاكة ك الغمظة ك ىما متناقضتاف؟) الخاإ(حرؼ 
ك مف إجراإاتو العممية التطبيقية في المعجـ الكسيط الصادر عف مجمع المغة العربية بالقػاىرة يػذكر أنػو عثػر 

كػػاف منيػػا ثمانيػػة ... ث أك عػػامي تبػػدأ بالتػػاإ ممػػا ىػػك ليػػر مكلػػد أك معػػرب أك دخيػػؿ أك محػػد رعمػػى مائػػة مصػػد
, عشػػػر مصػػػدرا تػػػدؿ معانيػػػو عمػػػى الرقػػػة ك الضػػػعؼ ك التفاىػػػة بمػػػا يحػػػاكي الرقػػػة ك الضػػػعؼ فػػػي صػػػكت التػػػاإ

). كثػػر مػػاؤه ك نضػػر(تػػرؼ النبػػات.التػػراب).يف ك اسػػترخى(تػػخ العجػػيف ).القػػش اليػػابس(التػػبف). شػػاخ(تبتػػب:منيػػا
). حمػؽ(تػؾ الرجػؿ ). قؿ ك خػس ك حقػر(تفو). كسػػػخ الظفر(تؼال). اتسخ بعد نظافة(تفتؼ).كقع في الترىات(تره

  ).16). (استعبده ك ذىب بعقمو(تاـ الحب ف نا). ذاب كساؿ(تاع الجمد).ىمؾ(تمؼ). الخسار(التمب
ك فػػي إجػػراإ تحميمػػي صػػكتي لسػػكرة الرعػػد ك بعػػد تكصػػيؼ لمخػػرج الػػ ـ ك بيػػاف صػػفاتو يقػػرر الػػدكتكر عمػػار 

يا القػػكة ك ػؿ ديلػػة ايسػػتع إ ك العمػػك التػػي ىػػي نػػكاة خطػػاب سػػػكرة الرعػػػد التػػي منػػيحمػػ" ساسػػي أف ىػػذا الصػػكت 
 ).17." (العظمة

بأف تقارب كممتيف في حػرؼ أك حػرفيف أك ث ثػة يعنػي تقػارب الديلػة  -أم ابف جني -ك يمي ىذه الرتبة قكلو
 .أينما كاف مكقع ذلؾ الحرؼ التقارب فيو أكي أك كسطا أك آخر

 :حرؼ كاحد التقارب في*
 تقارب في الفاإ)    ق.إ(ىػز-أز-                      

 .الميؿ: ك معناه, تقارب في العيف)   ؿ.ر(جمـ-جرؼ-                      
 الشؽ: تقارب في ال ـ ك معناه)   ب.ـ( )18(عمب-عمـ-                      

 :)19(مقاربة حرفيف لحرفيف*
 صكت :الفاإ ك العيف)  ق,ح()ص,س(-صيؿ-سحؿ-          
 القشر ك القطع: العيف ك ال ـ) ـ, ؼ)(ر, ؿ(-جـر-جمؼ-          
 الفاإ ك ال ـ     )  ر,ؿ)(س,ص(-سار-صاؿ-          

                           
 )20(مقاربة ث ثة أحرؼ لث ثة*

 )ؼ,ب)(ر,لػ)(ص,س(ػسمب ػ صرؼ 
 )ؿ.ر)(ت.د)(خ.غ(ػ لدر ػ ختؿ    

 )ؿ.ر)(ع.إ)(س.ز(أر ػ سعؿ    ػ ز 



 157 

عنػػػد ىػػػذا الحػػػد يتكقػػػؼ المسػػػتكل الصػػػكتي فػػػي شػػػكمو البسػػػيط لنػػػراه شػػػك  مركبػػػا ك أكثػػػر تعقيػػػدا ك نعنػػػي بػػػو 
كقبػػؿ أف نفصػػؿ القػػكؿ فػػي ايشػػتقاؽ األكبػػر نشػػير إلػػى اشػػتقاؽ مػػف نػػكع خػػاص يصػػدؽ عمػػى حػػركؼ " ايشػػتقاؽ"

نيا لتؤدم ديلة كاحدة بجميع تقمبات الكممة المككنػة تجمعيا خصائص صكتية مشتركة إذ يكفي اجتماع حرفيف م
فازدحػاـ الػداؿ كالتػاإ كالطػاإ كالػراإ ك , مف ىػذيف الحػرفيف المتشػابييف باإلضػافة إلػى حػرؼ آخػر خػارج المجمكعػة

الػػػ ـ كالنػػػكف إذا مػػػازجتيف الفػػػاإ عمػػػى التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػأكثر أحكاليػػػا كمجمػػػكع معانييػػػا أنيػػػا لمػػػكىف كالضػػػعؼ 
ىػذا . كممة ليا معنى الضعؼ كالكىف) مائة كخمسيف(150كبعممية حسابية بسيطة نحصؿ عمى  )21( .كنحكىما

لحاقيا بحرؼ الزيادة  :كالعممية كما يمي. بغض النظر عف تقمباتيا الصرفية كا 
 كممة 90=  6×  5×  3= ر  ×  ر  

ك  ,لمشػػيخ الضػػعيؼ: الدالػػػػؼ: كقػػد قػػدـ ابػػف جنػػي مػػف جممتيػػا أربعػػة كعشػػػريف لفظػػا عمػػى كجػػو التمثيػػؿ منػػػيا
ألنػػو لػػيس فيػػو قػػكة : المػػريض ك الطػػرؼ: ك الػػدنؼ, لمػػا أشػػرؼ خارجػػا عػػف البنػػاإ ك ىػػك إلػػى الضػػعؼ: الطنػػؼ
 :ك قاؿ الطائي الكبير" أك لـ يركا أنا نأتي األرض ننقصيا مف أطرافيا:"ك لذلؾ قاؿ اهلل تعالى, الكسط

 .حكليا الخيؿ حتى أصبحت طرفا كانت ىي الكسط الممنكع فاستمبت             ما
ك يمػػاؿ عميػػو قػػاؿ , المػػاإ العػػذب ألنػػو ينػػاؿ منػػو: ك منيػػا الفػػرات, ألف المنفػػرد عرضػػة لميػػ ؾ: ك منػػو الفػػرد

 :الشاعر
 .ممقر مٌر عمى أعدائو          ك عمى األدنيف حمك كالعسؿ

 )22( .الخ.......الكسر:ك الرفت, أم الضعؼ: ك كذلؾ الفتكر
ك مشػابية الصػامت لمحػدث يتعػرض ليػا الزمخشػرم فػي فائقػو بشػكؿ , الدييت لتشابو الحػركؼك فكرة تشابو 

, )24(ك كذلؾ تمعثـ  تمعذـ)23(الطكيؿ:فالعشٌنؽ ك العشٌنط أخكاف بمعنى. دكف تحميؿ ؼلكف يكتفي بالكص, بارز
 )26( .ك مثميا البرل ك الثرل, )25(ك القاحة ك الباحة ك الساحة أخكات, ك حذا ك حثا

أما الجاحظ فيشير إلى أثر الشبو بيف الصامت ك الحدث حيف يرل أف الحف ىك ضعفة الجف فيػذا مػؤداه ػ ك 
  )27( .إف لـ يحممو ػ أف ضعؼ الحاإ في مقابؿ الجيـ ىك الذم سكغ ىذا الفيـ

إلػى ابػف " كبػراأل"يعكد الفضؿ في استقراإ ىذا ايشتقاؽ ك تسميتو بػ: االشتقاؽ األكبر و الداللة المركزية( ج
أنمػا كػاف يعتػاده عنػد : " ك اإلخػ د إليػو يقػكؿ, جني الذم يصرح بذلؾ مع اعترافو لشيخو أبي عمي بايستعانة بو

 )28("ك إنما ىذا التقميب لنا نحف. ك يتعمؿ بو, الضركرة ك يستركح إليو
كاحػػد تجتمػػع التراكيػػب  ك حػػٌده أف تأخػػذ أصػػ  مػػف األصػػكؿ الث ثيػػة فتعقػػد عميػػو ك عمػػى تقاليبػػو السػػتة معنػػى

 )29( .الستة ك ما يتصرؼ مف كؿ كاحد منيا عميو
دة ك منػػو جبػػر العظػػـ إذا قكيتػػو ك ػػػػػفيػػك يػػدؿ بجميػػع تقميباتػػو عمػػى القػػكة ك الش) ج ب ر(ك مثػػاؿ ذلػػؾ األصػػؿ

يكضػع كمنػو الجػراب لحفظػو مػا , لمػف جرسػتو األمػكر ك نجذتػو: ك كذلؾ البجر, الجبر الممؾ لقكتو ك تقكيتو لغيره
 .ك الحفظ سبب القكة, فيو

كك عجػػرم ك ػػػػإلػػى اهلل أش:" ك عميػػو قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ, ك منػػو األبجػػر ك البجػػرة ك ىػػي القػػكم السػػرة
ك منػو , فػإذا كانػت فػي الػبطف ك السػرة فيػي البجػػػرة, ك العجػرة كػؿ عقػدة فػي الجسػد, أم ىمكمي ك أحزاني" بجرم
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لنقاإ بياض العيف ك صفاإ سكادىا ك منو الترجيب أم التعظيـ ك : ك كذلؾ البرج, البرج لقكتو في نفسو ك ما يميو
ك الراجبػة أحػد , "الرجبػػػة"لتعظيميـ إياه عف القتاؿ فيو ك ما يسػند النخمػة ك يقيميػا يسػػمى" رجب"لذلؾ سمي الشير

 .فصكص األصابع ألنيا مقكية ليا ك منيا الربػاجي ك ىك الرجؿ يفخر بأكثر مما يفعؿ
 :ؿ الشاعرقا

 )30(كتمقاه رباجيا فخكرا 
ك اعمػـ أنػا ي نػدعي أف ىػذا مسػتمر :"كيختـ صاحب الخصائص ىذا الباب بتحفظ صريح العبػارة يقػكؿ فيػو  

كمػع ىػذا نجػد إبػراىيـ أنػيس يػذىب  )31( .كمػا ي داعػي ل شػتقاؽ األصػغر أنػو فػي جميػع المغػة"في جميع المغة 
تأثركا بالعمػؿ الخميمػي فػي ) ـابف فارس كابف جني ك أضرا بي(إ ايشتقاقييفحيث يرل ىؤي, إلى ما يكىـ اإلط ؽ

ك يعقب عمى كؿ ذلؾ بإنكاره لكجكد الصمة الطبيعية بيف المفظ , العيف مع أف تقسيمات الخميؿ كانت صكرية فقط
, إلشػػػاراتكالمعنػػػى محتجػػػا بػػػأف الكممػػػات ي تعػػػدك أف تكػػػكف رمػػػكزا شػػػأنيا شػػػأف الرمػػػكز ليػػػر الصػػػكتية األخػػػرل كا

 .ج ك التػػنفسػأمػػا عممػػو األصػػمي فيػػك البمػػع ك المضػػ, إضػػافة إلػػى أف جيػػاز النطػػؽ يضػػطمع بػػالنطؽ كعمػػؿ ثػػانكم
)32(  

فإشػػارات المػػركر مػػث  كضػػعت بعػػد تصػػكر مكضػػكعي ربػػط فيػػو , كىػػذه فػػي نظػػرم اعتراضػػات ليػػر مقنعػػة   
ذا المكضػػػع يعنػػػي تعػػػدد الفيػػػـك ليػػػذه ك ي يعقػػػؿ أف تكضػػػع بعفكيػػػة سػػػاذجة مغفمػػػة ألف مثػػػؿ ىػػػ, الػػػداؿ كالمػػػدلكؿ

فػالمكف األحمػر ي . إذ ليس أحدىا أكلػى مػف ليػره مػف حيػث أنيػا جميعػا خاليػة مػف الصػمة المكضػكعية, اإلشارات
ك ىػذه الديلػة منتزعػة مػف تجػارب , يصمح أف يككف رمزا لمنمػاإ كالخصػب مثػؿ مػا ىػك الحػاؿ مػع المػكف األخضػر

أما الحمرة فديلة الخطر لما فييا مف صفة الدـ ك النار المنذرة , كقابميتو لمنمكفخضرة النبات تعني حياتو , الحياة
 .بالخراب ك الفناإ 

إذ التسػػميـ بيػػا , كالكاضػػح أف مسػػألة نشػػأة المغػػة ىػػي التيػػار الػػذم بمػػج تػػأثيره إلػػى حػػد إنكػػار ىػػذه المسػػائؿ   
 .ي يسمـ بو ك ىك ما يأباه الكاتب ك, أك يحث عمى القكؿ بتكقيفية المغة, يعادؿ
فالزمخشػرم يػرل أف الحمػد ك , ك لـ يكف ابف جني المعتزلي الكحيد الػذم أشػار إلػى ىػذه المحكريػة الديليػة   

نثػدت الكمػأة ك نثطػت إذا : كمػا يقػكؿ بػأف نثػد ك ثػدف ك دثػف بمعنػى كاحػد ىػك الركػكد كالثبػات يقػاؿ, المدح أخػكاف
دثػف الطػائر فػي الشػجرة , فيػك ثػادف أم قميػؿ الحركػة, ر لحمػوك ثػدف الرجػؿ إذا كثػ, نبتت ك الثبات مف باب كاحػد

الػػكارد فػػي " خنػػز"ك الزمخشػػرم يػػذىب إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ عنػػد حديثػػو عػػف الفعػػؿ  )33( .إذا عشػػش فييػػا ك أقػػاـ
خنز قمب خػزف إذا :"يقكؿ, "ما خنز الطعـ ك أنتف المحـ كانكا يرفعكف طعاـ يكميـ لغدىـ ؿلكي بنك  إسرائي:"الخبز
 : أي ترل في قكؿ طرفة, ك ىك مف الخزف بمعنى ايدخار كألنو سبب تغيره, ك تغير أركح

 .إنما يخزف لحـ المدخر*** ثـ ي يخزف فينا لحمنا 
كمثػػؿ  )34(".كىػػي الكبػػر ألنيػػا تغيػػر عػػف السػػمت الصػػالح, ك منػػو الخنزكانػػة, ك يحتمػػؿ أف يككنػػا أصػػميف    

كػػاف مػػدعاة إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي قضػػايا نظريػػة , نظاميػػا البػػديع ىػػذا إف أطػػرد كػػاف مػػف أعجػػب أسػػرار العربيػػة ك
 .نشأة المغة ك ع قة المفظ بالمعنى ؿلغكية ىامة مث
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إنمػا يجعميػا فػي المغػة عامػة ك متفشػية سػارية , ك ي يقبؿ ابف جنػي أف تكػكف ىػذه الظػاىرة عارضػة عػابرة    
ك إذا نحف عجزنا عف تطبيقيا فعميا ,تي اقتضت ذلؾمف لير قكؿ بايتفاؽ أك الصدفة ألف الحكمة اإلليية ىي ال

ألف األكؿ كصؿ إليػو :"عمى قكؿ سيبكيو ئك يتك, ك إما ألف بعض المغة لـ يصؿ إلينا, فإما لعجزنا ك جيمنا لمغة
 "عمـ لـ يصؿ إلى اآلخر

ك " وػػػلصكت"  الخازبػار ك ىػك الػذباب: ك يدعـ ىذه القناعة بايستديؿ بتسمية العرب لألشػياإ بأصػكاتيا مثػؿ 
ك , ك الشػػيب صػػكت مشػػػافر اإلبػػػؿ , ك الػػكاؽ لمصػػرد لصػػكتو ك لػػاؽ لمغػػراب ) صػػكت الفػػرج(الػػبط ك الخاقبػػاؽ 

حاحيػػت ك عاعيػػت ك ىاىيػػت إذا : كمػػا أف العػػرب تتنػػادل باألصػػكات فيقكلػػكف ) صػػكت اضػػطراب البحػػر(اليػػيقـ 
 )35( .ممةككذا تسميتيـ الحكقمة ك البسممة ك اليي,حاإ ك عاإكىاإ : قمت 

ك إف كػػاف ابػػف جنػػي بحكػػـ تمرسػػو بالمغػػة ك جػػكدة اط عػػو عمييػػا ك معرفتػػو بيػػا يجػػـز يقينػػا بػػأف ىػػذا النظػػاـ 
فػإف تمػؾ قناعتػو , ك الجػزإ الػذم كصػمنا ك لػـ نحسػف التطبيػؽ عميػو, يسرم فييا جميعا حتى الجزإ الذم لـ يصػمنا

ك تمؾ أيضا منيجيتػو العقميػة الصػارمة فػي , ك اتساقيا  التي رسختيا فيو ىذه المغة الساحرة بمركنتيا ك طكاعيتيا
إذ يػركف ىػذا التقػدير مػردكدا ألف قيمػة الرمػز المغػػكم , لكػف األمػر يختمػؼ بالنسػبة لغيػره سػيما المحػدثيف , البحػث 

كي نسػػػتطيع أف ننسػػب قػػػدرة دالػػػة إلػػى كػػػؿ حػػرؼ يؤلػػػؼ ىػػػذه , الديليػػػة عرفيػػة باتفػػػاؽ اجتمػػػاعي متتػػابع ) الكممػػة(
التسػعة ) األصػكات(إذ لػدت الحػركؼ , ذلؾ أف العبقرية العربية تجمت فػي النضػ  األبجػدم فػي أكلاريػت. ةالكمم

  )36( .ك منذ القرف الثاني استقر ىذا الني  المغكم, ك العشركف أدكات مجردة تدخؿ في تركيبات صرفية كثيرة
لنشػأة تمثػؿ فمسػفة المغػة ي ريػب فػي ك ا. ك ىكذا يجد الباحث نفسو مجبرا عمى إعادة النظر في قصة النشأة 

 لكف ما الذم يحكؿ بيف أف تككف المغة كضعية ك البنى المفظية تعكس صكتيا تمؾ الدييت العرفية؟, ذلؾ 

إف الػػذيف يرفضػػكف ىػػذه ايقتراحػػات التػػي يػػدعميا التطبيػػؽ بػػاطراد مخطئػػكف مػػف حيػػث يعتقػػدكف أف الكضػػع  
إلػى القػكؿ بتكقيػؼ المغػة حتػى -كػارىيف-ـ دقيؽ عمػى ىػدا النحػك يسػمميـك أف القكؿ بكجكد نظا, ي بسو ايرتجاؿ

ك ك ػك العجيب أنيـ يسممكف بكجكد ايتساؽ ك النظاـ في كثير مف العمـك كالنح. كأف الكضع ك النظاـ ي يمتقياف
 ..فما باليـ ي يقكلكف مثؿ ذلؾ ىينا؟, العركض محتجيف بالسميقة ك صفائيا لدل األكائؿ

, انيػغربو مف صاحب الخصائص أف يعقد بابا في تػػػ قي المعاني عمػى اخػت ؼ األصػكؿ ك المبػك الذم است
ة ك ػػػك كػذلؾ مػا جػاإ عمػى كزف فعيمػة مثػؿ الطبيعػة ك النحيت, ك يمثؿ لذلؾ بالخمؽ ك الخمؽ ك ديلتيما المت زمػة
تػػػؤدم ديلػػػة كاحػػػدة ىػػػي الصػػػفة , يػػػافيػػػذه البنػػػى عمػػػى اخت ف, الغريػػػزة ك النقيبػػػة ك الضػػػريبة ك النحيػػػزة ك السػػػجية

فكيػػؼ يكفػػؽ ابػػف جنػػي إذا بػػيف مقالتػػو ىػػذه ك قكلػػو أف المبػػاني ليػػا شػػبو قريػػب ) 37(الم زمػػة لصػػاحبيا ك الثابتػػة
 بؿ يذىب إلى أف الصامت الكاحد يستقؿ بالديلة عمى جزإ مف المعنى العاـ؟, بالمعنى

ابػف جنػي ألػح عمػى أف المشػابية بػيف المبنػى ك المعنػى  سػيما ك أف, ك الظاىر أف الجمع بيف القكليف متعػػػػذر
ك يبقػى ىػذا تناقضػا ينفػي , ك إف كػاف ىنػاؾ إمكػاف لمتكفيػؽ فإنػو لػـ يػذكر مسػكلو, مطردة في المسػاف العربػي كمػو

 .مصداقية القكليف معا إف لـ يقـ قكؿ ثالث ينيض كالقيد أك ايستثناإ
لترادؼ استعماي لكجكد التقارب ي التطابؽ ألف المقصكد ىك إذ يقبؿ با, ك أعتقد أف ىذا مف تسامح ابف جني

ك إذا جػاز أف يكػكف , )38(لػذلؾ سػامحت العػرب نفكسػيا فػي العبػارة عنيػا, إذ المعاني أشرؼ مػف األلفػاظ.المعنى
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في أصكؿ ىذه المغة المقررة اخت ؼ المفظيف ك المعنى كاحد كاف اخت ؼ المباني لير مؤثر إف تحقؽ المقصكد 
ك ىذا إف كاف شاىدا عمى كاقعية ابف جني في اعترافو بتقػارب دييت المبػاني عمػى اخت فيػا , )39(المعنى كىك

فإف المني  ايعتزالي يفترض فيو الصرامة العقمية ك العممية التي تكجب أف ي يككف لمفػظ الكاحػد إي معنػى كاحػد 
 .ك العكس يصح

 لمعاجـ و استنباط الداللةموانع اإلفادة مف الظواىر الصوتية في بناء ا
ك أعػػرؼ أنػػو يمضػػي , إننػػي أدرؾ جيػػدا تبعػػات ىػػذا ايعتقػػاد الػػرابط بػػيف الصػػكت ك الديلػػة ربطػػا مكضػػكعيا 

كيعػكد , فتصادفو ظكاىر لغكيػة مؤصػمة ك مقعػدة مثػؿ المشػترؾ المفظػي ك المتضػاد ك المتػرادؼ ك مػا إلييػا, قدما 
بػػؿ يرتمػػي فػػي أحضػػاف البحػػث الػػديني الػػذم ارتػػبط بالػػدرس , الفمسػػفيفتجابيػػو مسػػألة نشػػأة المغػػة بطابعيػػا , خمفػػا 

 .المغكم عبر مساره تأصي  ك تفسيرا ك إنتاجا
فالمغػػكم ك . إذ ىػك المشػرع الػديلي لبقيػػة الحقػكؿ لغػة كدينػا. ك لكنني ألقي العػبإ أكؿ مػا ألقيػو عمػى المعجػـ

يسعفيما بالمادة المغكية السػميمة  فالكحيد الذم يمكنو أ رجؿ الديف ك ىما يستفتياف المعجـ في ديلة المفردة ألنو
 :ك المؤسسة لغكيا لتنشيط فكرىما بمكضكعية تتفؽ ك البحث العممي لير أف الم حظ عمى المعاجـ لالبا ما يمي

ك , ألف الغايػػة ىػػي الحفػػظ الػػذم يحقػػؽ التكاصػػؿ األممػػي : تغميػػب الجمػػع عمػػى التمحػػيص ك التصػػنيؼ  -1
كألف ىػػذه الغايػػات النبيمػػة ىػػي المتكخػػاة فػػإف المعجمػػي . رس كتػػاب اهلل ك ديمكمػػة سػػ مة المسػػافيتػػيح فيػػـ ك تػػدا

ففػي لسػاف العػرب ك فػي المقػاييس ك فػي . ينشغؿ أكؿ ما ينشػغؿ بمحاكلػة اإلحاطػة بالمػادة المغكيػة ك قتميػا إلمامػا
ذك بػاؿ سػيما فػي األدكار األكلػى  ك ىػذا أمػر, التيذيب يسرد جميع ما قيؿ عف المفظة ك حكليا مف إفػادة لممعنػى 

مف الظاىرة المعرفية لكف ينبغي فيما بعد تناكؿ ىذا الكـ اليائؿ بالتصنيؼ كفؽ معيار لغكم معيف نظير ما فعمػو 
ك مػا فعمػو أبػك ىػ ؿ العسػكرم فػي فركقػو مػف بيػاف لمبػكف الػديلي لمػا يتػكىـ , صاحب فقو المغة ك أسرار العربية 

مػػف تصػػنيؼ صػػكتي لمػػادة المعجػػـ ) العػػيف(كمة العمػػؿ الجميػػؿ الػػذم قدمػػو الخميػػؿ فػػي ك عمػػى شػػا, أنػػو متػػرادؼ 
 .جميعيا
ك لػو إلػى , المعجمػي إنسػاف لػو انتمػاؤه ك ىػكاه فػي مسػائؿ الفكػر ك اإليديكلكجيػة:متابعة األحكػاـ المعرفيػة -2

ك ىػك أخطػرىـ جميعػا  ك لكنػو, ذلؾ محيط قاىر قد يممي عميو كما أممػى ك يممػي عمػى أىػؿ البحػث قبمػو ك بعػده 
فيػك يسػتفتي , قد يككف أريبا لبيبا يتخمص مف كػؿ ىػذا العنػت ك الحػرج بػأف يظػؿ داخػؿ الػدائرة المغكيػة المعجميػة 

أما أف يقدـ المفردة بالديلة الف نية عم  بما قاؿ األشاعرة أك يرفضػيا مناىضػة لمػا ذىػب . المغة بالمغة ي لير 
ك , ؿ ك أدكات ػػػضػكعية ك قالبػة المػني  العممػي الػذم يباشػر صػاحبو البحػث بكسائإليو المعتزلػة فتمػؾ مفسػدة المك 

أما الدخكؿ بمعاني مسبقة ك نتػائ  مبيتػة . ك يفترض ك يستصفي ك يقصي عمى ىدل مف كاقع البحث , ي حظ 
لػة مػف ك إليؾ مثاي لذلؾ كيؼ ينحاز صاحب المسػاف إلػى خصػـك المعتز , فيك نقض لمبحث ك قتؿ لو في بدايتو 

األشاعرة ك ليرىـ كىك يقػدـ لنػا ديلػة الفعمػيف رأل ك خمػؽ مػث  ذلػؾ أنيمػا يتعمقػاف بمسػألتيف عقيػديتيف ك ميتػيف 
 .ىما رؤية اهلل يـك القيامة ك مسألة خمؽ القرآف ك كذا خمؽ األفعاؿ

فجميعيػػا ,  يمكننػػا أف نضػػيؼ إلػػى ىػػذا المثػػاؿ سػػائر األحكػػاـ نحكيػػة ك صػػرفية ك ب ليػػة ك فقييػػة ك عقيديػػة
 .نتائ  معرفية ي ينبغي أف تفرض قسرا عمى الديلة
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 .2/18-المحتسب: ابف جني)10(
 .3/65-الفائؽ في لريب الحديث : الزمخشرم)11(
 .3/143 -الخصائص: ابف جني)12(
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 .2/466-المصدر نفسو)38(
 .2/468 –نفسو المصدر ) 39(

 

 فيرس المصادر و المراجع
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 المعجميػػػة و الوظيفػة

 
 نكرالديف ب ز: األستاد 

 جامعة سعد دحمب البميدة 

 
 ادا تحسف ؟ م: عندما نريد أف نختبر شخصا ليتأىؿ في صناعة ما نقكؿ لو         

أريد أف أتكصؿ إلى الكظيفة التي تتعمؽ بالمعجمية ، ماىيتيا ) المعجمية كالكظيفة (ك مف خ ؿ عنكاف المداخمة 
 . ك ىدا مف أجؿ التكصؿ إلى تحديد كظيففة ىدا ايختصاص  . ، أداتيا ،ىدفيا ، ك حدكدىا 

اـ فإننا سنصطدـ بكـ ىائؿ مف الكتب المتنكعة في ك إذا رجعنا إلى التراث العربي القديـ في المغة بشكؿ ع      
 . ىدا الجانب ، في زمف ممتد في الدراسات المغكية قديما 

ك إ كاصمنا البحث فيما كتب في جمع الكممات ، ك تصنيفػيا حسػب أصكاتيػا ك دييتيا  لكجدنا دصيدا       
بحيث ضبطت قكاعػػده ك قكانينو  ك أحسف دليؿ  .معجميا منجزا ك مستكفيا مف حيث البناإ القاعدم ليدا العمـ 
) كتاب العيف ( إلبف منظكر ، ك) لساف العرب ( عمى دلؾ ما تركو القدماإ مف مصنفات معجمية عمى لرار 

 . لمخميؿ بف أحمد الفراىدم  
قبؿ  لمعاجـ مفك لعؿ البحكث المغكية األخرل كعمـ النحك ، كالب لة كاف ليا األثر في تنشيط ايىتماـ با       

ىؤيإ العمماإ ك مف ثـ ارتسمت صكرة التعدد الكظيفي لمغة ، فشكمت بحكثيـ نظاما عرفيا لمغة العربية ، حتى 
بمغت عندىـ مرحمة استطاعت أف تضفغي عمى نقسيا أشكاي عدة مف خ ؿ تعدد كظائفيا الب لية ك النحكية، 

 .ك ايجتماعية ك العاطفية
 .ئؼ ، الكظيفة العاطفية ك ىي عنصر مف أبرز عناصػر األدب ما ييمنا مف ىده الكظا

 : ك لقد دأب كثير مف الدارسيف أف قسمكا األدب ألى مستكييف 
 مستكل ب لي : أكي 
مستكل عاطفي  فمف خ ؿ ىده المسافة التي تفصؿ بيف المستكييف نرصد اإلزاحة المغكية المتي تنشأ : ثانيا 

 .ى آخر نتيجة اينتقاؿ مف مستكل إل
صحيح أف المغة تتميز بالثباتى، ك لكف . فأم انتقاؿ يحدث داخؿ ىده المسافة يؤسس إزاحة ما داخؿ المغة      

 . ىدا الثبات نسبي ماداـ متعمقا بحصيمة معجمية لمكممات في مدل زمني محدكد 
التمرد عف العرؼ المغكم مف  إف الرصيد المعجمي متغير ما دامت اإلزاحة المغكية كاردة ، فيحدث نكع مف       

 . ك كمما اتسعت مساحة تمؾ اإلزاحة تبع دلؾ نكع مف الغمكض . المستكل األكؿ لكظيفة المغة 
فالكظيفة المغكية قابمة لمتغير ، كىي نتيجة لو ، ك ىدا التغير يمس منطقيا داخؿ تمؾ الكظيفة العرفية أك ما     

 . أسس ليا مف منطؽ لغكم خاص 
ف        مف أىـ أنكاع اإلزاحات ىي اإلزاحة الديلية ، ألنيا تتعمؽ بديلة الكممة المفردة الكاحدة ، كىي الخمية كا 

 . األكلي لمنسؽ 
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تنت   -الع مات  -فالمفردات . فإف التغيير الدم يحدث في المفردات يؤدم إلى التغيير في السياؽ       
زاحات متعددة بدكرىا  تتمثؿ في ) جكف بيرس (كاع مف اإلزاحات كما يتصكرىا ك ىده األن. أشكاي ،  كا 

الع مات المغكية كما عرفيا قدماإ اليكناف ، كنظر ليا مف جػػاإ بعدىـ مف عمماإ العػرب ك الغرب قديػػما ك 
 .حديثا 

ىي ع مة تشير إلى مكضكعيا مف خ ؿ ارتباطيا بمكضكعيا ، ) األيقكف ( فالع مة الغكية التي تسمى     
 . شير إليو عمى أساس التشابو بينيما كت
ك كدا المؤشر الدم يعتبر ع مة يشير إلى مكضكعو مف خ ؿ ارتباط طبيعي  كالدخػاف بالنار ، ك السحب      

ما اصطمح عميو ، فمكف األحمر مث   فيك ع مة لغكية تشيري إلى مكضكعيا مف خ ؿ) الرمز( أما. بالمطر 
 . ر لمتكقؼ ، في قكانيف المرك 

، ك آثار المتصكفة الديف ربطكا مفيـك ) أرسطك(إف الف سفة العرب استفادكا مف اط عيـ عمى كتب      
 . الدم أدرؾ بأف لمغة كظائؼ متعددة ) ابف عربي(الظاىر ك الباطف، فكانت ليـ آراإ ميمة في ىدا الصدد كػ 

. المعنى في الرؤيا عنده نكع مف اإلتحاد بالغيب  فشبو الرؤيا بالرحـ ، مثؿ تككف الجنيف في الرحـ ، كدلؾ     
فالمغة . أراد أف يمفت النظر إلى تغيير يحدث في ىدا ايمتزاج بحيث يحدث شيإ جديد ) إبف عربي(ك كأف 

 . كظيفتيا نقؿ ىده الصكرة الجديدة لمعالـ 
يحدث المخاض في المستكل كمف ثـ تتحدد كظيفتيا مف خ ؿ نقؿ الحقيقة ، ك ىي المستكل األكؿ ، ثـ       

 .الثاني عف طريؽ تكليد العاطفة ، فيككف النقؿ مزدكجا ، ك لكف في صكرة كاحدة 
 .  فإف اإلزاحة تجعؿ مف العبارة عبارة لير معقكلة ،تيدـ المنطؽ العقمي لتؤسس بدي منو منطقا عاطفيا  

 . زية ، أك معاكسة فبيده الكظيفة تتجاكر الكاقع ك ي تيبط إليو ، بطريقة مكا      
ك سيتضح أكثر مف خ ؿ الرسـ ك الع مة المغكية عبر ىده الكظيفة التغيرة ، ك بفضؿ اإلزاحة تككف دات 

 فاعمية داخؿ السياؽ  تارة ، ك دات تأثير عمى المخيمة تارة أخرل 

 
 عكس        الكظيفة المغكية      تكازم                                    

                              
 ي                                                 ي       السياؽ                              

                                            
 الكاقػػػػع                                                  

                                       
ككمما اتسعت اإلزاحة ،اقترب النص مف الشعرية ، كبناإ عمى ما تقدـ مف إظيار ذلؾ التغيير الذم يحدث في 
عممية النقؿ عند التقاإ المستكييف بفعؿ تمؾ اإلزاحات ، سنبيف مف خ ؿ الرسـ اآلتي الحركة النشطة تتجمى لنا 

 .عمؽ األمر بمكضكع يككف مشحكنا عاطفياالكظيفة التي تنقميا الع مة المغكية إدا ت
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 العػػ مة المغكية                                                  

 
 

 المستكل الثاني                 المستكل األكؿ                                                        
- عاطفي  -                                                            -اب لي  -                 

    

 
                  

 الرؤيا               التغيػر                             مفاىيـ مجردة                              
  

                                                                        
 اإلإزاحات                                                       

                                                        
  

  01تحقيؽ الشاعرية                                            
   

 زيادة اإلزاحات:زيادة طردية أم               02                                                          
 يؤدم إلى اإلقتراب مف األسمكب                                                                                      

 .األدبي                                                                             
                                                          03    

                                              
 :   المراجع 

 .الخطاب الشعرم ك إشكاليات اإلزاحة في المغة  ػ  مقاؿ لػػ عبد العزيز مكافي -1
 . امعة سعد دحمب سمسمة مف المحاضرات في عمـ الديلة ػ نكراليف ب ز ػ  ج  -2
 . 24، ص  94مجمة الفكر ، العدد  -3
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 .الصدى الصوتي لمحرؼ القرآني فواتح السور نموذجا
 

 ىشاـ خالدم: األستاذ                                                             
 ديػػةجامعػػة الم                                                          

 :المقدمة
يبدأ القرآف الكريـ قد كجو اىتماـ العرب منذ عيد مبكر كلفت نظرىـ إلى ضركرة اإلفادة مف الزخـ 
الصكتي في المغة العربية كىك يستيؿ بعض السكر القرآنية بجممة محددة مف الحركؼ اليجائية التي تنطمؽ 

 .دل ايستعماؿ دكف حرفيتيابأصكاتيا أسماإ، ي بأدكاتيا حركفا، لإلفادة مف صكتياتيا ل
ككاف القرآف العظيـ قد افتتح عامة سكره بعشرة أنكاع بيانية مف فف القكؿ شممت طائفة متميزة مف معاني 
النحك كأساليب الب لة حتى حصر أرباب عمـك القرآف بذلؾ دكف تزيد عمييا أك نقصاف منيا، ف  يخرج شيإ 

 .51ببعض تارةمف فكاتح السكر عنيا، كقد يتداخؿ بعضيا 
كلعؿ مف المفيد حقا لإلشارة عمى سبيؿ النمكذج بأصؿ قرآني كاحد لكؿ نكع تمييدا بيف يدم النكع المراد 

ىذا النمكذج الكاحد لمديلة عميو في النماذج المتكافرة كجكدىا في أضراب أخرل  دبحثو صكتيا، كسنكتفي بإيرا
 .لكؿ أصؿ
 .ما في أكؿ الفاتحة ايستفتاح بالثناإ عمى اهلل تعالى ك -)1
 ).كالفجر(ايستفتاح بالقسـ، كما في أكؿ سكرة الفجر،  -)2
 ).قد أفمح المؤمنكف(ايستفتاح بالجممة الخبرية كما في أكؿ سكرة المؤمنكف  -)3
 ).اقرأ باسـ ربؾ(ايستفتاح بصيغة األمر كما في أكؿ سكرة العمؽ  -)4
 ).إذا جاإ نصر(النصر  ايستفتاح بصيغة الشرط كما في أكؿ سكرة -)5
 ).عـ يتساإلكف(ايستفتاح بصيغة ايستفياـ، كما في أكؿ سكرة النبأ  -)6
 ).كيؿ لممطففيف(ايستفتاح بالدعاإ، كما في أكؿ سكرة المطففيف  -)7
 ).يا أييا المذكر(ايستفتاح بالنداإ كما في أكؿ سكرة المدثر  -)8
 )إلي ؼ قريش(دة في القرآف، في سكرة قريش ايستفتاح بالتعميؿ، كقد كرد مرة كاح -)9

ايستفتاح بحركؼ التيجي، كىي مكضكع ىذا البحث في الصكت الغكم، إذا تـ استفتاح تسع  -)10
 :كعشريف سكرة في المصحؼ الشريؼ بحركؼ ىجائية مقطعة تمكيف حصرىا بالضبط عمى النحك التالي

 .ف.ؽ.ص: ث ثة حركؼ مكحدة ىي -أ
 .طو، طس، يس، كحـ استعممت في افتتاح سبع سكر، فيذه عشرة: ناة ىيعشرة حركؼ مث -ب
 آلـ،آلر،طسـ،كقد تكرر األكيف عدة مرات في المصحؼ دكف   :إثنا عشر مثمثة الحركؼ ىي-ج

 .طسـ     

                                                 
51

 .146/ 1انثشْاٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ : ضسكشٙان  
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 .ألمر، آلمص: إثناف حركفيما أربعة -د
 .إثناف حركفيما خمسة، كييعص، حمعسؽ -ىػ

آني بالتصنيؼ الصكتي ليذه الحركؼ في فكاتح السكر، كبياف أسرارىا كلقد اىتـ عمماإ اإلعجاز القر 
إف :( فقاؿ. في طميعة ىؤيإ األع ـ) ىػ 403: ت(التركيبية، كديئميا الصكتية، ككاف أبك بكر الباق ني 

الحركؼ التي بني عمييا ك ـ العرب تسعة كعشركف حرفا، كعدد السكر التي افتتح فييا بذكر الحركؼ ثماف 
ىي أكائؿ السكر مف حركؼ المعجـ نصؼ الجممة، كىي ) الحركؼ(عشركف سكرة، كجممة ما ذكر مف ىذه ك 

فمف ذلؾ قسمكىا إلى حركؼ : أربعة عشرة حرفا ليدؿ بالمذككر عمى ليره، كالذم تنقسـ إليو ىذه الحركؼ أقساما
صؼ الحركؼ الميمكسة ميمكسة كأخرل مجيكرة، فالميمكسة منيا عشرة، سكت فحثو شخص كقد عرفنا أف ن

مذككرة في جممة الحركؼ المذككرة في أكائؿ السكر، ككذلؾ نصؼ الحركؼ المجيكرة عمى السكاإ ي زيادة كي 
 .52)نقصاف

في تعقب ىذه الكجكه، كذكر ىذه الم حظة كأفاد مما أبداه )  ىػ 538: ت(كقد أفاض الزمخشرم 
 :بما نحاكؿ برمجتو باختصار عمى النحك التالي الباق ني كزاد عميو متكسعا، كفصؿ ما ذكره مجم 

 
 :أكي

أعمـ أنؾ إذا تأممت ما أكرده اهلل عز سمطانو في الفكاتح مف ىذه األسماإ كجدتيا : ( قاؿ الزمخشرم
نصؼ أسامي حركؼ المعجـ أربعة عشر سكاإ، كىي األلؼ كال ـ كالميـ كالراإ ك الكاؼ كالياإ كالياإ كالعيف 

الحاإ كالقاؼ كالنكف في تسع كعشريف سكرة عمى عدد حركؼ المعجـ ثـ إذا نظرت في ىذه كالطاإ كالسيف ك 
 .53)األربعة عشر كجدتيا مشتممة عمى أقصا في أجناس الحركؼ

 :ثانيا
كبعد ىذا التقسيـ الدقيؽ تعقب الزمخشرم حكمة ىذا التركيب، كلاية ىذا الذكر، كفمسفة ىذه األصكات، 

كمـ كتراكيبيا، رأيت الحركؼ التي ألغى اهلل ذكرىا مف ىذه األجناس المعدكدة مكثكرة ثـ إذا استقريت ال:( فقاؿ
 .بالمذككر منيا، فسبحاف الذم دقت في كؿ شيإ حكمتو

كلقد عممت أف معظـ الشيإ كجمو ينزؿ منزلة كمو، كىك المطابؽ لمطائؼ التنزيؿ كاختصاراتو، فكأف اهلل 
 .54)لتي منيا تراكيب ك ميـعز كجؿ اسمو عدد عمى العرب األلفاظ ا

عند الصدل الصكتي لمحركؼ المقطعة في فكاتح ىذه السكرة ) ىػ 749: ت(ككقؼ بدر الديف الزركشي 
 :مف عدة كجكه صكتية، يمكف رصد أبعادىا بالخطكط التالية

 :أكي
ر عرض الزركشي ألعداد ىذه األصكات في فكاتح السكر، ككقؼ عندما ابتدأ بو بث ث حركؼ، كاعتب

كىي أكؿ . كذلؾ أف األلؼ إذا بدإ بيا أكي كانت ىمزة: (في تركيبيا) ألـ(لذلؾ سيرا صكتيا بارزا عممو بقكلو عف 
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المخارج مف أقصى الحمؽ كال ـ مف كسط مخارج الحركؼ، كىي أشد الحركؼ اعتمادا عمى المساف، كالميـ آخر 
ركؼ أعني الحمؽ كالمساف كالشفتيف، كترتبت في الحركؼ، كمخرجيا مف الفـ كىذه الث ثة ىي أصؿ مخارج الح

التنزيؿ مف البداية إلى الكسط، إلى النياية، فيذه الحركؼ تعتمد المخارج الث ثة، التي يتفرع منيا ستة عشر 
مخرجا ليصير منيا تسعة كعشركف حرفا، عمييا مدار الحمؽ أجمعيف، مع تضمنيا سرا عجيبا، كىك أف األلؼ 

 .55ىذه األحرؼ الث ثة عمى البداية كالنياية كالكاسطة بينيما تكالميـ لمنياية، فاشتمم. تكسطلمبداية كال ـ لم
 :ثانيا

كىك يعمـ ىذه ). طو(كمجانسة لمياإ في ) طس(كتعقب الزركشي م ئمة صكت الطاإ لمسيف في 
 :الم إمة كتمؾ المجانسة صكتيا فيقكؿ

، فإف الطاإ جمعت بيف الحركؼ خمس صفات لـ يجمعيا كتأمؿ اقتراف الطاإ بالسيف كالياإ في القرآف( 
الجير، الشدة، كايستع إ، كاإلطباؽ، كايصمات، كالسيف، ميمكس، رخك، مستفؿ، صفيرم، : ليرىا كىي

منفتح، ف  يمكف أف يجمع إلى الطاإ حرؼ يقابميا، كالسيف كالياإ فذكر الحرفيف المذيف جمعا صفات 
 .56الحركؼ

عمى ذات الحرؼ، لما في صكت القاؼ مف القمقمة كالشدة ) ؽ(يضا إلى اشتماؿ سكرة كقد تنبو الزركشي أ
: كتأمؿ السكرة التي اجتمعت عمى الحركؼ المفردة( مف جية كيشتمالو عمى الجير كاينفتاح مف جية أخرل 
 . 57)ؽ كالقرآف المجيد(كيؼ تجد السكرة مبنية عمى كممة ذلؾ الحرؼ، ممف ذلؾ 

مف ذكر القرآف، كمف ذكر الخمؽ، كتكرار القكؿ كمراجعتو مرارا، : ة عمى الكممات القافيةفإف السكرة مبني
كالقرف مف ابف آدـ، كتمقي الممكيف، كقكؿ العتيد، كذكر الرقيب، كذكر السابؽ، كالقريف، كاإللقاإ في جينـ كالتقدـ 

لقاإ بالكعد كذكر المتقيف، كذكر القمب كالقرآف كالتنقيب في الب د، كذكر ال قتؿ مرتيف، كتشقؽ األرض، كا 
، كخكؼ الكعيد، كلير ذلؾ  .58الركاسي فييا، كبسكؽ النخؿ، كالرزؽ، كذكر القـك

مرة في خمس كأربعيف آية زيادة عمى الحرؼ  54كعميو فإف حرؼ القاؼ في ىذه السكرة قد تكرر 
 .ايستفتاحي

مف خ ؿ ىذا البناإ عميو؟ كما ىك مكقع فما ىذا السر الصكتي ليذا الحرؼ؟ كما ع قة تنمية السكرة بو 
القمقمة في القاؼ، كالشدة في صكتيا، كالجير بآدائيا ك اينفتاح عند نطقيا بيذا التكرار في شتى الكممات، مما 

 .ذكره الزركشي كمما يذكره
خططيا، كىكذا نجد الزركيشي في تنبيياتو الصكتية، سكاإ أكاف ناق  ليا، أـ مجمعا لشتاتيا، أـ مبرمجا ل

يؤكد العمؽ الصكتي لدل عمماإ العربية في إبراز حقيقة الصكت المغكم فيما اتسمت بو  -أـ مبتدعا لبعضيا
 .فكاتح السكر القرآنية ذات الحركؼ اليجائية المقطعة
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ف لـ يدرؾ أسراره  ي يخرجيا عف حقيقة كاقعيا  –كالحؽ أف استقرار المراد مف ىذه الحركؼ المعطمة كا 
األسماع، كي جكىرىا اإلنصاتي لدل اإلط ؽ، فيي مف جنس أصكات العرب في لغتيـ، كمف الصكتي في 

كي يمانع ىذا ايستقراإ عمى اخت ؼ كجيات النظر فيو . حركؼ معجميـ، كمف ركح أصداإ لغة القرآف العظيـ
أك لـ يتكصؿ،  مف شمكخ الصكت المغكم في أضكائيا، كبركز الممحظ الصكتي في تأكيميا، تكصؿ إلى الكاقع

عمى أف السمؼ الصالح مختمؼ في المراد مف ىذه الحركؼ المقطعة، كقد اختمؼ القدماإ كالمحدثكف في سر 
ىذه الحركؼ، فنحاكؿ فيما يمي أف نعطي كشفا منظما بأبرز ىذه اآلراإ، كنعقبيا بما نأس بو، كنطمئف إلى مؤاه 

 .59د اهلل منيا أك القكؿ بوباعتباره جزإا مف كمي فرائدىا، دكف القطع بأنو مرا
أف كؿ حرؼ منيا مأخكذ مف أسماإ  اهلل تعالى، كيقاربو ما ركل عف السدم : اختار بف عباس -1

 .60اسـ اهلل األعظـ: كالشعبي أنيا
 . ك ي تعميؽ لنا عمى ىذا الزعـ مف ناحيتيف

ستقطبيا ف  ميزة كالمادة أف أسماإ اهلل تتداخؿ بظمنيا جميع الحركؼ في المعجـ العربي كقد ت :األكلى 
 . ىذه لحرؼ عمى حرؼ

أننا نجيؿ اسـ اهلل األعظـ يخت ؼ اآلثار كالمركيات فيو، إف صح صدكر تمؾ اآلثار : الثانية 
 .كالمركيات
إف ىذا القسـ : كجو اختاره ابف عباس كعكرمة: إف اهلل تعالى أقسـ بيذه الحركؼ عمى كجييف  -2

 .بأسمائو ألنيا أسماؤه
ىك الكتاب المنزؿ ك ي شؾ كي مراإ فيو، كذلؾ يدؿ ) ص(أف ىذا الكتاب الذم يقرؤه الرسكؿ : ككجو

 .فكذلؾ شأف ىذه الحركؼ في القسـ بيا. كالطكر) الفجر(عمى ج لة قدر ىذه الحركؼ، كقد أقسـ اهلل بػ 
نظـ البديع ليعجبكا منو، كرأم ثالث كىك أف العرب كانكا إذا سمعكا القرآف لغكا فيو، فأنزؿ اهلل ىذا ال -3

 . 61كيككف تعجبيـ سببا ألسماعيـ ك استماعيـ سببا يستماع ما بعده، فترؽ القمكب كتميف األفئدة
كقد انتصر لو مف المحدثيف األستاذ محمد جماؿ الياشمي كترجمو بمنظكر عصرم، كأضاؼ إليو البعد 

يجذب األنظار كاألفكار، فافتتح بعض سكره المباركة، إف القرآف في أسمكبو البياني الفذ أراد أف : "الرمزم فقاؿ
بيذه الحركؼ المقطعة فيي أشبو ما تككف بإشارات المحطات العالمية في الراديك حيث تتخذ كؿ دكلة رمزا 
خاصا ليا يدؿ عمى محطة إذاعتيا، كيميز بينيا كبيف المحطات األخرل كىكذا القرآف كاف يتخذ مف ىذه 

كحيو يستمفت بو األذىاف لتستمع إلى آياتو المنزلة بكعي ك انتباه، كيزالت ىذه اليزة الحركؼ رمزا مخصكصا ل
نما  الكجدانية تعترم النابييف مف المؤمنيف كمما طرقت أسماعيـ ىذه الحركؼ الساحرة في تقاطيعيا المطربة، كا 

 .كاف يستعمؿ ىذه اإلشارة الحركفية في الحايت الخاصة التي تستدعي ايىتماـ
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الذم نقؼ عنده لمديلة عمى التنبيو عمى صكتية ىذه الحركؼ مع ككنيا إشارات إعجازية    أف الممحظإي
: أنيا تنطؽ كنطقؾ األصكات كي تمفظ كمفظؾ الحركؼ، فتقكؿ في قكلو تعالى: في بعض حكميا الممحظ ىذا

 ".ص"صكتا نطقيا ي حرفا مرسكما " صاد) "ص(
إلى جزإ مف ) ىػ460: ت(ك أشار الشيخ الطكسي ). ألمر(، )ألـ(: ككذلؾ في الحركؼ الثنائية مثؿ

كأجمع النحكيكف عمى أف ىذه الحركؼ مبنية عمى الكقؼ ي تعرب، كما بني العدد : "صكتية ىذه الحركؼ فقاؿ
 .عمى الكقؼ كألجؿ ذلؾ جاز أف يجمع بيف ساكنيف كما جاز ذلؾ في العدد

 
 :الخاتمػػة

يت الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر القرآنية، كقفنا عند الصكت ىذه لمحات صكتية في خضـ دي
المغكم فييا، كأشرنا إلى البعد اإلعجازم مف خ ليا، كليس ذلؾ كؿ شيإ في أبعادىا، فقد تبقى مف المتشابو 

 لقد: "الذم ي يعممو إي اهلل، كخير الناس مف قاؿ فييا بكؿ تكاضع، حيث قاؿ مالؾ بف نبي في حديثو عنيا
حاكؿ معظـ المفسريف أف يصمكا إلى مكضكع اآليات المغمقة إلى تفاسير مختمفة مبيمة، أقؿ أك أكثر استمياما 
لمقيمة السحرية التي تخص بيا الشعكب البدائية، الككاكب، ك األرقاـ ك الحركؼ، كلكف أكثر الناس تعق  

كفؽ ىذا كذاؾ قكؿ أمير المؤمنيف اإلماـ ". أعمـاهلل : كاعتداي، ىـ أكلئؾ الذيف يقكلكف في حاؿ كيذه بكؿ تكاضع
كتبقى ". إف لكؿ كتاب صفكة، كصفكة ىذا الكتاب حركؼ التيجي: "فيما ينسب إليو -كـر اهلل كجيو-عمي 

التأكي ت سابحة في تيارات ىذه الحركؼ المت طمة، كالتفسير الحؽ ليا عند اهلل تعالى، كي يمنع مف كشؼ 
ك التكجييات كالم مح المغكية بعامة، أك الصكتية المتخصصة أك اإلعجازية بخاصة في سيؿ الحكـ ك اإلشارات 

ىذه الحركؼ، فيك ليس تفسيرا ليا بممحظ أف التفسير ىك الكشؼ عف مراد اهلل تعالى مف قرآنو المجيد، بقدر 
 .ماىك إشعاع مف لمحاتيا، كقبس مف أضكائيا، يسرم عمى ىذه السالككف

 :اليكامػػػش 
ق ني أبك بكر، محمد بف الطيب، إعجاز القرآف، تحقيؽ سيد أحمد صقر، دار المعارؼ القاىرة، البا -

1954 . 
الزمخشرم، جار اهلل أبك القاسـ محمد بف عمر، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، دار  -

 .المعرفة بيركت

كاشؼ عف إعجاز القرآف، تحقيؽ أحمد إبف الزممكاني، كماؿ الديف عبد الكاحد بف عبد الكريـ، البرىاف ال -
 .1964مطمكب، مطبعة العاني بغداد، 

الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ  -
 .  1957إبراىيـ ، دار إحياإ الكتب العربية ، القاىرة ، 
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 ي المنيج نحو معجـ صوتي لمغة العربية، رؤية ف"المنيج
 

 .عبد الحميـ بف عيسى: الدكتكر
 .بجامعة كىراف، السانيػػا                                                                   

 :تقديـ-1
ي أحد ينكر أىمية المعجـ في البيئة المغكية المعٌينة، فيك الكعاإ الذم يحفظ متنيا، إٌنو السٌجؿ الذم 

كقد تنٌبو عمماؤنا لذلؾ فاىتمكا بو جمعا . كاستعمايتيا المتنٌكعة في مختمؼ التجميات المغكيةيضـ كٌؿ مفرداتيا 
": Haywoodىايككد "ككضعا، كقد شيدت تطٌكرا عمميا راقيا كممٌيزا، كىذا باعتراؼ المستشرقيف أنفسيـ؛ يقكؿ 

أك المكاف، بالنسبة لمعالـ القديـ أك  الحقيقة أٌف العرب في مجاؿ المعجـ يحتمكف مكاف المركز؛ سكاإ في الزماف»
كيرجع ىذا األمر إلى الشمكلية التي طيًبعت بيا ىذه المعاجـ مف جية . )1(«الحديث، كبالنسبة لمشرؽ أك الغرب

المعجـ العربي منذ نشأتو كاف ييدؼ إلى تسجيؿ المادة »أكلى، ثـ إلى النظامية التي تؤٌطرىا مف جية ثانيػػة؛ فػ 
ة مٌنظمة، كىك بيذا يختمؼ عف كؿ المعاجـ األكلى لألمـ األخرل التي كاف ىدفيا شرح الكممات المغكية بطريق

 .)2(«النادرة أك الصعبة
كلكف رلـ كؿ ىذا فإٌف المتأٌمؿ لمصناعة المعجمية العربية الحديثة ي حظ أٌنيا ي تزاؿ تتعامؿ بترٌدد 

فكاف مف الضركرم اإلفادة مف الطركحات المنيجية . كفتكر مع المعطيات العممية الحديثة في شتى مستكياتيا
كالمعرفية التي قٌدميا عمماؤنا القدامى مف جية، كايستعانة باآلليات العممية المعاصرة التي ما فتئت تفرض 

ففي الكقت الذم كاف فيو مف المنطقي أف تتكاصؿ المسيرة اإلبداعية التي . نفسيا عؿ اإلنساف مف جية أخرل
كانت النتيجة أف تقٌدـ المعجـ عالميا كتخٌمؼ عربيا، كدخمت معظـ المغات »ؿ في ىذا المجاؿ ريسمت مف قب

عصر المعاجـ الحديثة، كتجٌمد عمؿ المعجـ العربي، كلـ يعد يفي بالمكاصفات الضركرية، أك يمبي احتياجات 
نا في كضع معجـ تاريخي يسٌجؿ كيكفي أف نذكر العجز الذم ي يزاؿ يصيب. )3(«المستيمكيف المتنٌكعة كالمتفاكتة

 .المسار التطٌكرم لمغتنا
كفي ظ ؿ ىذا الكضع جاإ ىذا العمؿ الذم ندعك فيو إلى اإلفادة أكثر مف الكسائؿ التقنية اآلنية مف 

كسنحاكؿ أف نؤٌكد أٌنو ي مناص . أجؿ تطكير الصناعة المعجمية في طابع آخر يضمف الفعالية كالنفعية أكثر
. يأخذ بعيف ايعتبار الخصكصيات النطقية لمغتنا بالدرجة األكلى, آلي صكتي ذم طابع خاصمف بناإ معجـ 

كلذلؾ . كيتـ ذلؾ بايعتماد عمى الحاسكب؛ فيذه اآللة الذكية بإمكانيا أف تقٌدـ خدمات جميمة في ىذا المسعى
ي تسيـ في تحقيؽ ذلؾ، باإلفادة مف قٌدمنا ىذه الرؤية الشاممة التي تشرح اآلليات المنيجية كالمصادر النكعية الت

 .المرجعية المعرفية التي سٌجميا لغكيكنا القدامى مف جية، كما سٌطرتو الدراسات المغكية مف جية أخرل
إٌف التصٌكر الذم نقٌدمو حكؿ ىذا المعجـ اآللي ي يقؼ عند حدكد الصكت في مستكاه اإلفرادم، أك عمى 

األقراص المضغكطة؛ بؿ يتجاكز ذلؾ لييتـ بالتمكينات التي تمٌسو في مستكل الجذر كما ىك متكافر اآلف في 



 173 

الكممة بحسب ما تمميو البنيات الصرفية المتنٌكعة التي تبيحيا لغتنا، كالتي تضبطيا القكانيف الصكتية المختمفة، 
 .كتتجٌمى أكثر في المستكل التركيبي

 :ماىية المعجـ كدكره في حفظ متف المغة-2
إٌنما كقعت في ك ـ ) عجـ(اعمـ أٌف »): ىػ395ت(اإلبياـ كاإلخفاإ، يقكؿ ابف جني " عجـ"تفيد مادة 

إذا كانا ي يفصحاف " رجؿ أعجـ كامرأة عجماإ: "العرب لإلبياـ كاإلخفاإ، كضٌد البياف كاإلفصاح، مف ذلؾ قكليـ
ة الجديدة إلى السمب كالنفي كلكف بإدخاؿ اليمزة عمى ىذه المادة يتغٌير معنى الصيغ. )4(«كي يبيناف ك ميما

 . تدؿ عمى إزالة العيجمة كاإلبياـ" أعجـ"كاإلزالة، كبيذا تصبح 
ـه "ك ؛ ألٌنو الكتاب الذم يجمع "معجما"أم مزاؿ ما فيو مف لمكض، كمنو يسٌمى المؤٌلؼ المعٌيف " ميٍعجى

عطيات التي تزيؿ عنيا ما كممات المغة المعٌينة كيشرحيا، كيحٌدد معناىا كاستعمايتيا، كيكشؼ عف كؿ الم
كقد يسٌمى أيضا ىذا . يكتنفيا مف إبياـ، كما يرتٌبيا كفؽ طريقة مضبكطة تسٌيؿ عمى المتعامؿ الكصكؿ إلييا

نقط "نسبة لحركؼ المعجـ؛ تمؾ الحركؼ التي أيزيؿ عنيا إبياميا بالنقط المكٌنى بػ " معجـ"النكع مف مف الكتب 
مبيمة إثر التشابو الذم كاف بيف األحرؼ المتساكية في ) ىػ89ت(بف عاصـ ، فقد كانت قبؿ نقط نصر "اإلعجاـ

، أك ليرىا، فمما أزيؿ عنيا ىذا الغمكض سيمِّيت بيذا المصطمح، )ج، ح، خ(، أك )ب، ت، ث(الرسـ؛ مثؿ 
 .كبالتالي ايصطمح أيضا عمى المصٌنفات التي تعتمد عمى ىذه األحرؼ في تقديـ المادة المعجمية معاجـ

كتاب يجمع بيف دفتيو مفردات لغة ما، كمعانييا كاستعمايتيا في »ا في ايصط ح فيعٌرؼ بأٌنو أم
التراكيب المختمفة، ككيفية نطقيا ككتابتيا مع ترتيب ىذه المفردات بصكرة مف صكر الترتيب التي لالبا ما تككف 

 .)6(«ت المغة مرٌتب عمى حركؼ المعجـديكاف لمفردا»كعيرِّؼ في المعجـ الكسيط بأٌنو . )5(«الترتيب اليجائي
فالمعجـ لي إطار ىذه التكضيحات ىك المصٌنؼ الذم يحاكؿ فيو أصحابو حفظ مفردات المغة المعٌينة، 
ببياف كيفية نطقيا، ككتابتيا، كاستعمايتيا المتٌنكعة في مختمؼ التجميات المغكية، باتٌباع طريقة عممية ممنيجة 

 .في تقديـ ذلؾ
ا أٌف المعجـ ييتـ بالجانب الكتابي فقط؛ فالمغة ضمف ىذا المستكل تبقى مجٌرد رمكز ساكنة كي يعني ىذ

إف لـ تتجٌؿ بكساطة المساف، كلذا كجب تبييف الطريقة الصحيحة كالمقبكلة التي تكٌضح كيؼ تينطؽ ايستعمايت 
لكشؼ عما يقتضيو ىذا المستكل، كقد حاكؿ عمماؤنا القدامى ا. المغكية المختمفة عبر أشكاؿ ايتصاؿ المختمفة

فقٌدمكا معمكمات دقيقة تبٌيف كيفية نطؽ الصكت كمخرجو كصفاتو كبعض التمكينات التي تمٌسو، كىذا ما كاف 
أٌما العمماإ الذيف صٌنفكا المعاجـ فكاف ي يبدؤكف أم حرؼ . حاضرا لدل عمماإ النحك كالتفسير كالب لة كليرىـ

نطقيما بطريقة تتناسب مع منيجـ الذم كاف مبنيا عمى الم حظة كالتجربة الذاتية، أك كممة إي كيحاكلكف بياف 
كأحسب أٌنيـ لك تكافرت ليـ مثؿ اآليت التي ىي بيف أيدينا لما تغاضكا عنيا إط قا، مف أجؿ تكظيفيا في بياف 

 .التجميات الصكتية كالمظاىر التشكيمية التي تصيب لغتنا
ا مقبكلة مف أجؿ بياف ما يستدعيو ىذا الجانب، فكضعكا األبجدية الصكتية أما المحدثكف فبذلكا جيكد

التي تساعد عمى النطؽ السميـ كالصحيح لألصكات لمغات العالمية ككؿ، كلكف نحف مدعككف أكثر مف أم كقت 
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مضى إلى ضركرة تطكير ىذه الرؤل مف أجؿ بسط كيفيات أكثر دقة في إبراز الخصائص الصكتية لمغة، كي 
 .فر مف ايعتماد عمى الحاسكبم

 :المعجـ الكرقي كالمعجـ اآللي-3
كاف مف نتائ  اختراع الحاسكب كتطكيره ظيكر الكثير مف البحكث كالدراسات التي حاكؿ فييا أصحابيا 
التقريب بينو كبيف المغة الطبيعية، مستنديف في ذلؾ عمى النتائ  العممية المبسكطة في المعمكماتية مف جية، 

ثر ىذا ايىتماـ المشترؾ ظير حقؿ . مف جية أخرل) المسانيات(المٌقدمة في العمـ الذم يدرس المغة كتمؾ  كا 
؛ فػ "عمـ المسانيات الحاسكبي"عممي مخصكص يعال  اإلشكايت التي تطرحيا المغة ضمف ىذه الع قة، يدعى 

و مف معافو كأفكار كمضاميف، فكممة المغة عبارة عف رمكز تدٌؿ عمى شيإ معٌيف، فالكممات رمكز لما تدٌؿ عمي»
كبالطبع فإٌف الحاسكب ي يعمؿ إي مف ... ، كلكٌنيا ليست الشجرة ذاتيا"شجرة"ترمز إلى الشيإ الذم ىك " شجرة"

خ ؿ البرمجيات، كىذه البرمجيات عبارة عف لغة مرٌمزة، كتدٌؿ عمى الشيإ الذم ترمز إليو، فمث  تستخدـ كممة 
تدؿ عمى أمر الطباعة، " ًطباعىة"تدؿ عمى أمر الحفظ، كليس الحفظ ذاتو، كأيضا كممة في الحاسكب ل" حفظ"

 . كمف ىذا التكضيح تظير السمة التجريدية لمغة كالبرنام  الحاسكبي معا. )7(«كليست الطباعة ذاتيا
، كىذا ما فعمـ المسانيات الحاسكبي حقؿ جديد في المسانيات التطبيقية، كقد تنٌكعت ماىيتو لدل العمماإ

" A.tukerكألف تكر " M.zarchnakزارتشناؾ "يحظناه مف خ ؿ الندكة التي ذكرىا مازف الكعر في محاكرتو لػ 
كميما اختمفت ىده المفاىيـ فإٌنيا تبقى مرىكنة بالغاية األساسية ليذا الحقؿ؛ . )J.hermensen")8كجاف ىيرمنسكف 

قياـ بالعمميات نفسيا التي يقكـ بيا الذىف البشرم في تركيب المغة كىي محاكلة بناإ نمكذج لغكم آلي، بإمكانو ال
 .كفيميا كتحميميا

كقد انشغؿ الكثير مف الباحثيف بيذه الغاية، فقٌدمكا دراسات متنٌكعة تعال  المنظكمة المغكية في مستكياتيا 
قد . يتـ بالجكانب المغكية ككؿالمختمفة، فظيرت مع نياية القرف الماضي كبداية ىذا القرف برام  آلية متنٌكعة ت

نظاـ التخاطب مع الحاسكب بالمغة "، ك"النظاـ اآللي لنطؽ النص العربي بالحاسب"نذكر في الجانب الصكتي 
، كالذم يتكٌلى "بمعيد بحكث الحاسب كاإللكتركنيات" مركز األصكات"، كقد نشير أيضا إلى "العربية عبر الياتؼ

التي " قاعدة بيانات الصكتيات العربية"كقد قاـ ببناإ . دـ أصكات المغة العربيةتنفيذ المشاريع البحثية التي تخ
يكجد بيا أكثر مف ستة كأربعيف ألؼ ممؼ تحتكم عمى تفاصيؿ دقيقة عف أصكات المغة العربية، يمكف ايستفادة 

يا، كالبصمة الصكتية، منيا في مجايت الصكتيات التطبيقية المختمفة التي منيا تكليد الك ـ كالتعٌرؼ عميو آل
 .)9(كع ج عيكب التخاطب

 :كقد دعت لظيكر المعاجـ اآللية أسباب كثيرة أىٌميا
الحاجة إلى المعرفة الدقيقة بالمغة المعٌينة معرفة كاعية كصحيحة كسميمة، بإمكانيا تجاكز المشك ت -

 .تعميمي أك الترجمي أك ليرىماالتي تطرح في التكظيؼ المغكم، كتغيب في المعاجـ الكرقية؛ مثؿ الجانب ال
محاكلة استدراؾ التدٌفؽ اليائؿ لأللفاظ كالمصطمحات في المغة المعٌينة، مما يستدعي الدقة كالسرعة في -

كليذا أضحى ضركريا ايعتماد عمى . استيعاب ذلؾ، كىذا األمر يتطٌمب كقتا طكي  مع المعاجـ الكرقٌية
مف لير المتصٌكر اآلف أٌف معجما كبيرا يمكف أف »": Landauك يند"الحاسكب في العمؿ المعجمي، يقكؿ 
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إٌننا »: ـ يقكؿ1970كقد كتب أحد المعجمييف المشيكريف عاـ  .)10(«يصنع اليكـ دكف تخزيف المادة في الحاسكب
زكيستا "كبٌيف  .)11(«مقدمكف عمى عصر حينما يككف المعجـ الذم ي يتـ التعامؿ معو آليا معجما ناقصا

Zagusta " الضخمة لف تنشر كرقيا بعد ذلؾ؛ ألٌف المعجـ الكرقي عاجز عف  ةـ أٌف المعاجـ األكاديمي1971عاـ
كمنو تظير حتمية ايعتماد عمى . )12(استيعاب ما ىك مخزف، كاختصار المادة المخٌزنة فيو قد يخٌؿ بيا

 .ممية مضبكطةالحاسكب بدؿ الكرؽ في الصناعة المعجمية، بناإن عمى تصٌكر خاص كمنيجية ع
باعتبارىا تتكافر عمى المعطيات , كفي رحاب ىذا الكاقع كاف مف الضركرم ايعتماد عمى المعاجـ اآللية

 .التي تمٌكنيا مف ايستجابة الفٌعالة لمقضايا الطارئة التي تطرح في المغة
مف خ ؿ التركيز عمى ما كيمكف أف نكٌضح المزايا التي تكٌفرىا المعاجـ اآللية مقارنة مع المعاجـ الكرقٌية 

 :يمي
ايخت ؼ التصٌكرم باعتبار أٌف المعاجـ اآللية ليست ىي صكرة طبؽ األصؿ لممعاجـ الكرقٌية في -

كيرتٌبيا كفؽ نسؽ معركؼ البداية , ىناؾ فرؽ دقيؽ بيف المعاجـ العادية التي يصنعيا اإلنساف»البناإ كالغاية؛ إذ 
ؾ التي يصنعيا الحاسكب اعتمادا عمى خصائص المداخؿ المتجانس منيا كالنياية، كالمعاجـ اآللية؛ كىي تم

فإذا كانت المعاجـ الكرقٌية مكضكعة في أساسيا مف أجؿ تقديـ رصد معٌيف حكؿ المغة انط قا . )13(«كالمتخالؼ
مف مدخؿ ما، ثـ ضبط ايشتقاقات كايستعمايت مع تكضيح الدييت المعٌينة، مف دكف التقٌيد الدقيؽ 
كالمتكاصؿ بكؿ ما تقتضيو المغة، فإٌف المعاجـ اآللية تتجاكز ذلؾ؛ إٌنيا تستدعي الدٌقة كالكضكح كالشمكلية لكؿ 

 .المعطيات المغكية الدقيقة التي تستدعييا المغة الطبيعية المعٌينة في كؿ مستكياتيا
ير نشطة، فمعجـ لساف العرب الفٌعالية كالحركية التي تطبع المعاجـ الكرقٌية، باعتبارىا معاجـ ساكنة ل-

ي تتجاكز البحث العادم كالبحث الجزئي »العادم أك المكجكد في األقراص المضغكطة إمكاناتو محدكدة جٌدا، ك
عف الكممات، إضافة إلى أٌف محتكل المادة المعجمية لير مبني في ىيكؿ يناسب البحث بطرؽ حاسكبية، كذلؾ 

 .)13(«معجـ الكرقي نفسولككنو ليس أكثر مف صيغة إلكتركنية لم
أما المعاجـ اآللية فيي معاجـ نشطة ذات فٌعالية تسيـ في إمداد المتعامؿ معيا بكؿ اإلمكانات التي قد 
يحتاجيا في القضية المعٌينة؛ بؿ يمكف أف تمٌده بايحتمايت التي قد تكاجيو في القضايا الجديدة مثؿ قضية 

كاعد التكليدية التي يككف الحاسكب مزٌكدا بيا يمكف أف يقٌدـ ايقتراحات التكليد المغكم اآللي، فانط قا مف الق
كما ن حظ أٌف ىذا المعجـ قد يمٌد حتى المؤٌلؼ بالكممات كالتعابير الصحيحة . الممكنة اتجاه المفيكـ المعٌيف

 .التي تقٌكـ األخطاإ التي قد تتجٌمى في المغة إفرادا أك تركيبا
التماـ كالشمكلية، عمى عكس المعاجـ الكرقٌية التي قد يكتنفيا النقص كايختصار، تيطبع المعاجـ اآللية ب-

إٌف المعمكمات التي يتضٌمنيا المعجـ اآللي يجب أف تككف كاممة لير منقكصة، كذلؾ »: يقكؿ محمد الحناش
ط في المعاجـ حتى ي يفشؿ الحاسكب في عممية البحث التي يقـك بيا عف ظاىرة مف الظكاىر، كىذا ما ي يشتر 

العادية التي لالبا ما تستغني عف ذكر بعض المعمكمات التي يرل صانعكىا بأٌنيا بدييية، كالتي يعٌكؿ في فيميا 
عمى ذكاإ الفرد المستعمؿ، ي مجاؿ في المعجـ اآللي لكممة بدييي؛ ألٌننا نتعامؿ مع آلة ليست ليا تمؾ الخبرة 

ككؿ خطأ أك نقص في المعمكمات بما في ذلؾ المعمكمات البسيطة، قد  .الفطرية أك المكتسبة التي لدل اإلنساف
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فالدٌقة كالشمكلية شرطاف أساسياف في بناإ المعاجـ اآللية، . )14(«يدعك إلى إرساؿ ع مة الرفض مف قبؿ اآللة
قد في حيف قد نفت. فبيما نضمف الصحة كايستيعاب الشامؿ لكؿ القضايا التي نعالجيا عمى مستكل الحاسكب

 .ذلؾ في المعاجـ الكرقية التي قد يتجاكز فييا أصحابيا بعض األمكر المعركفة أك البدييية
اإلمكانية اآلنية لإلضافة كالتطكير في الرصيد المفرداتي المكجكد عمى مستكل ذاكرة الحاسب اآللي، -

 .كىذا ما قد يتـ ببطإ في المعاجـ الكرقية
مكازنة بيف المعجميف الكرقي كاآللي قيمة الحاسكب في معالجة لعٌمنا نككف قد أدركنا مف خ ؿ ىذه ال

القضايا المغكية ،كمنيا تظير الحاجة الماٌسة إلى ضركرة ايعتماد عمى ىذه اآللة التي قد تسيـ في تحسيف 
 .الخدمات المغكٌية كتطكيرىا

 :حكؿ المعجـ اآللي النطقي-4
ٌنما نحاكؿ  ي يخرج ىذا الصنؼ في تصٌكرنا عف التصٌكر المنيجي الذم يقتضيو المعجـ اآللي ككٌؿ، كا 
فجكىر المعرفة بالمغة كاستعماليا يتأٌسس عمى . أف نمفت النظر فيو إلى الطابع الصكتي الذم قد ييطبع بو

كيجب أف نشير إلى أٌف ىذا التصٌكر . الجانب النطقي، لذا ي بٌد مف بناإ المعاجـ اآللية النطقية التي تحٌقؽ ذلؾ
ؽ بنطؽ الصكت مفردا؛ بؿ يتعٌداه ليشمؿ أصكات الكممة كالجممة ككؿ مع األخذ بعيف ايعتبار ي يتعمٌ 

الخصائص الصكتية التي تطبع بيا العربية، كلتحقيؽ ذلؾ ي بٌد مف اإلفادة مف العمـ الذم يكشؼ عف ىذه 
الذم " La phonologieعمـ كظائؼ األصكات "، ك"La phonétiqueعمـ األصكات العاـ "المعطيات، نقصد 

يدرس النظـ الصكتية لمغة المعٌينة مف حيث قيـ ىذه األصكات كمعانييا، كقكانينيا الصكتية، ككظائفيا في 
التركيب الصكتي، فينظـ المادة الصكتية، كيخضعيا لمتقعيد كالتنظيـ، كتٌتسع دائرتو ليدرس الفكنيـ كالمقطع كالنبر 

لكممة أك العبارة، كتمييزه ىذا مف ذاؾ، كذلؾ بكساطة عمميات عٌدة كالتنغيـ، كدكر كٌؿ ذلؾ في تحديد معنى ا
 :منيا

 .تحديد كظائؼ الفكنيمات-
الجير أك اليمس، : خضكع الفكنيمات لقكاعد معٌينة في تجاكرىا كارتباطاتيا كع ئقيا المتبادلة، مثؿ-

 .اينسداد أك التضييؽ، التفخيـ أك الترقيؽ، كلير ذلؾ
 .بٌديت التي تصيبيا في تحقيقيامكاقع األصكات كالت-
 .كثرة كركد األصكات أك قٌمتيا في حايت معٌينة-
 .نبر المقاطع كالكممات كالعبارات-
 .)15(تنغيـ التراكيب المغكية-

فالنتائ  العممية المتمٌخضة عف دراسة كؿ ىذه المعطيات تسيـ بفٌعمة كنجاح كبيريف في بناإ معجـ آلي 
كنشير ىينا أٌف عمماإ المغة قد تكٌصمكا . ي تتسـ بيا العربية في تداكليا الشفاىينطقي مستكفي لمخصائص الت

إلى ضبط القكانيف الصكتية المٌطردة التي تخٌص الصكت المغكم سكاإ في مستكاه اإلفرادم أك مستكاه التركيبي، 
 .المعجـبإمكانيا أف تزٌكد الحاسكبييف بالمعطيات التي تضمف الدٌقة كالفعالية في بناإ ىذا 
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فمف المعركؼ أٌف الصكت المغكم تضبطو خصائص متنٌكعة، تتعٌمؽ بكيفية إنتاجو مف جية أكلى، ثـ 
كي مناص مف األخذ بعيف . بالظكاىر التشكيمية التي قد تكتنفو حينما يدخؿ في بناإ الجممة ككؿ مف جية ثانية

 .كؿ ىذه ايعتبارات في بناإ المعجـ اآللي النطقي
 :كضعو مرجعية جمعو-5

كؿ معجـ يحكمو نظاـ في الكضع ، كآخر في الجمع، ففي نظاـ الكضع ن حظ أٌف معجميينا منذ القدـ 
أخذكا بنظاـ الجذر بحكـ أٌف لغتنا لغة اشتقاقية، ترتٌد في اشتقاقاتيا إلى مادة معجمية معٌينة، لذا لما أراد العمماإ 

ٌكف بعضيـ يحظ عدـ ص حية ىذا النظاـ ضمف ىذا بناإ المعاجـ اآللية دعكا إلى ضركرة األخذ بذلؾ، ل
الجذر يشٌكؿ مدخ  م ئما في حالة ايط ع عمى المعجـ انط قا مف الجذر، كما ىك »الصنؼ مف المعاجـ، فػ 

. كقد يككف الشأف كذلؾ باآللة إذا ما أردنا المعمكمات المربكطة بجذر معٌيف. الشأف بالنسبة ل ستعماؿ اليدكم
جذر مدخ  كذلؾ في مرحمة تزكيد المعجـ بالمعمكمات عمى أساس أٌف المعجـ العربي جٌمو كممات تدكر كيشٌكؿ ال

عمى –لكف ىذا كٌمو ي يبٌرر أٌف الجذر ىك المدخؿ المطمؽ؛ إٌف الجذر لير م ئـ . حكؿ جذكر باستخداـ األكزاف
 :في الحايت التالية -األقؿ

 .ؿ في أسمكب ع جياايستخداـ في الترجمة اآللية كما يدخ-
التي " School" استخداـ القاعدة ل ط ع انط قا مف مفردات؛ فمث  كيؼ نحصؿ عمى مقابؿ كممة -

دراسة، مدرس، مدرسة، كذلؾ كيؼ  نستخمص المعمكمات ": درس"إذا كاف المدخؿ ىك الجذر " مدرسة"ىي 
ثـ البحث في ال ئحة المربكطة عمى " درس"ر ؟ ينبغي إجراإ تحميؿ لمدرسة يستنتاج الجذ"مدرسة"المربكطة بػ 

إذا نظمنا المعجـ عمى أساس الكممة  -ككـ نحف بحاجة إلى السرعة–، في حيف نختصر الع ج "مدرسة"
كفي رحاب ىذا الطرح دعا البعض إلى اعتماد الكممة كمدخؿ بديؿ لبناإ المعاجـ اآللية مثمما ىك . )16(«كمدخؿ

عتبار أٌف ىذا النظاـ أكثر سيكلة كسرعة في ضبط المراد في التعامؿ المغكم مع الحاؿ في المغات األخرل، با
 .الحاسكب

 :أما نظاـ الجمع فنحٌبذه أف يرتبط في أساسو بما يمي
النتائ  العممية المبسكطة في إطار العمـ الذم يدرس األصكات المغكية في مختمؼ تجٌمياتيا، كيزلنا -

كيجب أف نشير إلى أٌف عمماإنا لـ . تطكير الصناعة المعجمية المحكسبةنؤٌكد عمى أىمية ىذا الجانب في 
يكتفكا بتسجيؿ ىذه النتائ  في إطارىا التجريدم؛ بؿ لالبا ما كانكا يكٌضحكنيا بالشرح كالتمثيؿ، ككؿ ذلؾ يساعد 

اب اإلدلاـ في ب) ىػ180ت(عمى المعرفة الصحيحة كالسميمة بأصكات المغة، قد نمٌثؿ لذلؾ بما ذكره سيبكيو 
مى ن : "العيف مع الحاإ كقكلؾ»: كقكلو ؛ ألٌنيما مف مخرج كاحد"اٍقطىع ح  ، كالبياف حسفه كلـ تدلـ . ، اإلدلاـ حسفه

فىة: "الحاإ في العيف في قكلؾ كلكٌنؾ لك قمبت ... ؛ ألٌف الحاإ قد يفٌركف إليو إذا كقعت الياإ مع العيف"اٍمدىٍح عىرى
رىفة": "رفةامدح ع: "العيف حاإ فقمت في نىبىوي "جاز كما قمت " اٍمدح  حيث أدلمت كحٌكلت " اٍجبىٍو ًعنىبىوي "تريد " اٍجبىحِّ

أٌف أبعاد الديلة قد تخضع لمنبرة ألفاظ ) ىػ395ت(كقد ذكر ابف جني . )17(«العيف حاإن ثـ أدلمت الياإ فييا
فتزيد في قكة !" كاف كاهلل رج : "فتقكؿكذلؾ أف تككف في مدح إنساف كالثناإ عميو »: التركيب المغكم؛ إذ يقكؿ
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طالة الصكت بيا، كعمييا أم رج  فاض  أك شجاعا أك ) اهلل( المفظ بػ ىذه الكممػػة، ك تتمٌكف في تمطيط ال ـ كا 
 .)18(«كريما أك نحك ذلؾ

ـ، مف باإلضافة إلى ذلؾ قٌدمكا القكانيف الدقيقة التي تفٌسر التغٌيرات التي تمس الصكت في تشكيؿ الك 
ٍكـ كتضعيؼ كليرىا مف الخصائص ذات الطابع الصكتي المحض، كالتي كانت تتماشى  شماـ كرى مالة كا  نبر كا 
مع حدكد إمكانياتيـ، كأكيد أٌنيـ لك تكافرت ليـ ما ىك متاح لنا اآلف مف الكسائؿ التقية لما تكانكا في بناإ ظمؾ 

تية لمغة، كالدليؿ عمى ذلؾ معجـ العيف باعتباره أكؿ معجـ كيجب أف نشير أٌف القدامى شعركا بالقيمة الصك . آليا
 .فقد كضعو الخميؿ انط قا مف األساس الصكتي, مكضكع في العربية

فمثؿ ىذه المعطيات تسيـ بدٌقة في إمداد المبرم  في كضع المعجـ اآللي النطقي بالتجسيدات الصحيحة 
 .ألصكات المغة

المعاجـ العربية، ففييا معمكمات دقيقة كشاممة بإمكانيا أف تزٌكد المادة المغكية المكجكدة عمى مستكل -
المبرم  بالمادة التي تقٌدـ لمحاسكب، كلكف يجب أف ي يكتفي بالتسجيؿ المباشر مف لير البحث الدقيؽ في 

 .طبيعة األلفاظ كاستعمايتيا، مع محاكلة ربط ذلؾ بما ىك متداكؿ في المغة اآلنية
لحامؿ المادم لمغتنا مف الجانب الصكتي؛ إذ تعٌد قراإاتو المحفكظة كالمضبكطة القرآف الكريـ فيك ا-

المرجعية األساسية التي تسيـ بدقة في بناإ المعجـ اآللي النطقي، بؿ ي يمكف تحقيؽ ىذا اإلنجاز مف لير 
 .األخذ بو
مايت المتنٌكعة لمغة في المادة الحية المتداكلة في لغتنا الفصحى كما ىي متداكلة اآلف، تمٌثميا ايستع-

القراإات الشعرية، أك حتى في ايستعمايت األخرل، لكف ييشترط أف تككف مف أىؿ ايختصاص كذكم المعرفة 
 .الدقيقة بالكيفيات السميمة لإلنتاج المغكم

فكؿ ىذه األسس تسيـ في إمداد نظاـ الجمع بالمعطيات األساسية التي تمٌكف المبرم  مف بناإ المعاجـ 
 .آللية النطقية الشاممة كالمستكعبة لكؿ ما تقتضيو المغة في شتى استعمايتياا

 :أىدافو كلاياتو-6
إذا ما عدنا إلى األساس الذم تقكـ عميو الصناعة المعجمية فإٌننا ن حظ أٌنو يقكـ عمى تسجيؿ المغة 

ىناؾ كسيمة يمكف أف تحٌقؽ ىذه  الطبيعية المعٌينة كما ىي في استعمايتيا ككظائفيا، كمنو نقكؿ ي نحسب أفٌ 
الغاية أىـ مف الحاسكب، فباستطاعتو أف يسٌجؿ كينقؿ الصكرة الحٌية لمغة، كىي سمة تغيب منذ القديـ عف 

لذا حاف الكقت كي نساىـ في تطكير التأليؼ المعجمي بايعتماد عمى كسيمة أكثر نجاعة في تحقيؽ . المعاجـ
 .ىذه الغاية

عف طريؽ ىذا الصنؼ مف المعاجـ يمكف أف نسيـ في تحقيؽ أىداؼ أخرل  كيجب أف نشير إلى أٌنو
 :ذات قيمة كبرل منيا

معجـ المسانيات "المساىمة في ترقية تعميـ المغات بكساطة الحاسكب، كفي ىذا اإلطار أشار مؤٌلفك -
. )19(في برام  التعميـإلى لياب عنصر الك ـ المنطكؽ كالمكاقؼ الحٌية الطبيعية ل ستخدامات المغكية " الحديث

التي عمى أساسيا تمٌكف الحاسكب كبالتالي المتعٌمـ أيضا " Référenciationالمرجعية "فبفضمو يمكف أف نطٌكر 
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فمف المكصفات التي يتمتع بيا البرنام  الحاسكبي كالتي يمكف أف تسيـ في . مف التكجيو كالتصحيح كالتقييـ
 :تطكير تعميمية المغات ما يمي

عؿ المستمر؛ أم كجكد الحكار الدائـ بيف المتعٌمـ كالبرنام  في كافة مراحؿ العممية التعميمية، كأف التفا*عً 
 .يستطيع المتعمـ في تمريف المحادثة أف يكٌجو الحديث بايتجاه الذم يرلب فيو

أف قبؿ  لىاستخداـ تقنية تعرؼ الك ـ في عممية التعميـ كفي عممية التقييـ، فالمغة منطكقة بالدرجة األك *
 .تككف مكتكبة
عادة سماعيا كمقارنتيا بتسجيؿ تكافر أداة التسجيؿ، كتمريف نطقي تسمح * بتسجيؿ الكممة أك العبارة كا 

 .النطؽ الصحيح في البرنام 
 .في المراحؿ التعميمية األكلى كعند الطمبتكافر الترجمة بالمغة األـ *
األساسية، كىي الفيـ الشفيي كالفيـ الكتابي  القدراتفصؿ الكفاإات كتكجيو التماريف نحك التمييز بيف *

 .)20(كالتعبير الشفيي كالتعبير الكتابي
ككؿ ىذه المكاصفات التي ييشترط تكافرىا في البرنام  التعميمي الناجح لمغات ي يمكف تحقيقيا إي 

. ضيو في ايتصاؿ المغكمبالمعجـ اآللي الناطؽ الذم يمٌد المتعامؿ مع الحاسكب بكؿ مقتضيات المغة كما تقت
يعتبر ىذا النكع مف التماريف أكثر األنكاع فائدة، ذلؾ ألٌف »؛ إذ "تمريف الحكار"قد نكٌضح ىذه األىمية مف خ ؿ 

كقد ازدادت ىده التماريف كانتشرت مع انتشار تقنية . الحكار كالمحادثة ىما مف أىـ األىداؼ في تعميـ المغات
ـٌ إعطاإ العممية التعميمية تعٌرؼ الك ـ التي تسمح لمم تعٌمـ بالتفاعؿ مع البرنام  شفييا كباإلجابة نطقا، كمف ث

كىذه الفائدة تتعٌزز أكثر إذا ما قٌدمنا برنامجا يقكـ عمى التمثيؿ الصحيح كالسميـ . )21(«طابعا كاقعيا كفائدة أكبر
 .لمغة العربية المنطكقة

صكتية الفكرية، فنحف اآلف نعيش عصر السرعة الذم تطكير الترجمة اآللية، كبالخصكص الترجمة ال-
إٌننا مطالبكف بمكاكبة . يتطٌمب تجاكز الترجمة العادية التي تعتمد عمى اإلنساف مباشرة، كالتي تستدعي كقتا طكي 

ىذا العصر الذم يتطٌمب التعامؿ المباشر مع مختمؼ القضايا العالمية، كلتحقيؽ ذلؾ ي بٌد مف ايعتماد عمى 
كتعني الترجمة اآللية أف يقـك الحاسكب بعممية الترجمة دكف أم تدٌخؿ بشرم أثناإ سير ىذه العممية، . اسكبالح

كيمكنو التدٌخؿ قبميا إلعداد النص لمترجمة أك بعدىا لمتنقيح كالمراجعة، كقد تعني أيضا الترجمة البشرية بمساعدة 
ف لير ايعتماد عمى المعجـ اآللي الذم يؤٌمف تحقيؽ الحاسكب، لير أٌنو ي يمكف الكصكؿ إلى نتائ  مرضية م

 .ذلؾ
المساىمة في تطكير الصناعة المعجمية بغية تجاكز المآخذ التي ي تزاؿ تكتنؼ المعاجـ سكاإ في -

نطاـ الكضع أك نظاـ الجمع، فالمتعامؿ مع ىذا الصنؼ مف المعاجـ ي يجد صعكبات في الكقكؼ عمى 
ذكرنا مف قبؿ الشمكلية المستكعبة لكؿ ما تقتضيو المغة مف جية، ثـ النظاـ  اىتماماتو، فمف خصائصو كما

اليسير الذم يسٌيؿ الكصكؿ إلى المراد مف لير المعرفة بنظاـ الترتيب الصكتي أك التقاليب أك لير ذلؾ مف 
لقضية المراد المعطيات التي يستدعييا التعامؿ مع المعاجـ الكرقية المكركثة مف جية أخرل؛ إذ يكفي تسجيؿ ا

 .البحث فييا ثـ الضغط عمى رز البحث ليصؿ الباحث إلى مبتغاه
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 :خاتػمة

بعد ىذه الرؤية التي قٌدمناىا حكؿ المعجـ الصكتي النطقي لمغة ن حظ أٌننا مطالبكف أكثر مف أم 
كب، فيك يتمٌتع بتطكير الصناعة المعجمية التي تقترب أكثر مف الطبيعة الصكتية لمغة، كي يتـ ذلؾ إي بالحاس

 . بالخصكصيات التي تجعمو مؤى  أكثر مف المعاجـ الكرقية لتحقيؽ ىذه الغاية
كما أٌننا أدركنا أىمية كقيمة ىذا المكف مف المعاجـ، فيك يقٌدـ خدمات جميمة تتعدل تمؾ التي المكجكدة 

 :في المعاجـ الكرقية، نبٌيف ذلؾ أكثر مف خ ؿ النقاط التالية
ي قييا المتعامؿ في الكصكؿ إلى المراد، ألٌف الحاسكب يتمٌتع بالسرعة في البحث  السيكلة التي-
 .كايسترجاع
إمكانية ايستفادة مف ايحتمايت التي يقٌدميا ىذا الصنؼ مف المعاجـ في حالة الكقكع في الخطأ في -

 .التعامؿ مع المغة
ؿ الكقكؼ عمى كؿ مقتضيات المغة كىذا ما لزارة قاعدة البيانات لممعجـ اآللي النطقي تيٌسر لممتعام-

 .يفتقد إليو المعجـ الكرقي
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 كمال بخوش: األستاذ

 جامعة المدية

 : مقدمة

نحاكؿ مف خ ؿ ىذا المكضكع أف نقؼ ك لك بشكؿ مكجز مختصر عند أىـ المباحث المغكيػػة  ، ك المتمثمة     
ىذا . يذا العمـ كأرست دعائمو األكلي،في المبحث الصكتي ، ك ذلؾ مف خ ؿ احد أىـ المصادر التي أسست ل

مع التركيز عمي ما .خاصة ما تعمؽ بالمصطمح الصكتي  ك مدلكلو المعرفي . الكتاب: عند سيبكيو مف خ ؿ 
 .يتعمؽ بمخارج ك صفات حركؼ العربية 

 :مخارج حروؼ العربية -1

قاؿ الجكىرم . خركجا، فيك خارجنقكؿ خرج يخرج .)1(<<محؿ الخركج >>المخرج لغة ىك :مفيـك المخرج       
 .)2(قد يككف المخرج مكضع الخركج:

لمديلة عمي مصطمػػح المخرج ،  ك ذلؾ في .المكضع:فإننا نجده يستعمؿ مصطمح ) ىػ180ت (أما سيبكيو      
ك ىذه الحركؼ ...  >>:حيث نجده يقكؿ في معرض حديثو عف الحركؼ المطبقة .مكاضع عديدة مف الكتاب 

إلى ما حاذم الحنؾ ) في مكاضعيف(إذا كضعت لسانؾ في مكاضعيف انطبؽ لسانؾ مف مكاضعيف األربعة 
فإذا كضعت لسانؾ فالصكت محصػكر فيما بيػػف المسػاف ك الحنؾ األعمى  إلى مكضع .األعمى ، مف المساف 

 .)3( <<...الحركؼ، ك أما الداؿ ك الزام فإنما ينحصر الصكت إذا كضعت لسانؾ في مكاضعيف 
لمديلة عمي مصطمح المخرج، أم مكاف << المكضع>>ك كاضح مف ك ـ سيبكيو  انو استعمؿ مصطمح     

سكاإ كاف ذلؾ التقاإ محكما ك تاما ، أك دكف ذلؾ أم .التقاإ أعضاإ النطؽ  عند إنتاج الحرؼ ك لحظة حدكثو 
 .تضييؽ فقط

يقكؿ . <<المقطع>>انو استعمؿ مصطمح  )ىػ392ت (ك مما ي حظ عند أبي الفتح عثماف ابف جني        
اعمـ أف الصكت عرض يخرج مع النفس مستطي  متص  ،حتى يعرض لو في الحػمؽ ك الفػـ ك الشفتيف مقاطع :

 .)4(<<ك تختمؼ أجراس الحركؼ باخت ؼ مقاطعيا....تثنيو عف امتداده ك استطالتو 
 :عدد مخارج حروؼ العربية 

يمكف رصده في ث ثة  ؼقدماإ في ضبط عدد مخارج حركؼ العربية ،ك ىذا اإلخت لقد اختمؼ المغكيكف ال      
 :أكجو 
ت (فريؽ ذىب إلى أنيا سبعة عشر مخرجا ، ك عمي راس ىذا الفريؽ نجد الخميؿ بف احمد الفراىيدم  -      
يقكؿ ابف ).ف الجزرم اب( كمف المتأخريف الذيف ذىبكا مذىبو نجد أبا الخير محمد بف محمد الدمشػقي   ). ىػ175

قد اختمفكا في عددىا ،فالصحيح المختار عندنا ك عند مف تقدمنا مف المحققيف كالخميؿ بف احمد ...>>:الجزرم
 .)5(ك ليره سبعة عشر مخرجا(...)
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ك لحركؼ العربية ستة ...>> :يقكؿ .فريؽ ذىب إلى أنيا ستة عشر مخرجا ، ك ىك مذىب سيبكيو -     
ك قد تبعو في ىذا جؿ المغكيكف  الذيف  أتكا بعده ،كعمى رأسيـ الع مة أبك الفتح عثماف .)6( <<...عشر مخرجا 

 .ابف جني،ك ابف يعيش ك ذلؾ بإسقاطيـ لمخرج الجكؼ ك ىك المخرج السابع عشر عند الخميؿ
يد ، منيـ ك ذىب إلى ىذا عمماإ القراإات ك التجك >> أما الفريؽ الثالث فقد عدىا أربعة عشر مخرجا -     

 .)7(<<قطرب ك الجرمي ك الفراإ 
ك لعؿ ايخت ؼ في تحديد عدد مخارج حركؼ العربية ، يرجع إلى تبايف في الم حظة الحسية عند كؿ       

مف ىؤيإ ، ذلؾ أف الجياز الصكتي عند اإلنساف مستقر عمي طبيعتو ،كما أف األصكات المغكية ثابتة ك مستقرة 
إلى حد بعيد ،في نفس البيئة الزمانية ك المكانية ، ك ذلؾ نظرا يستعماؿ الم حظة عمي طبيعتيا الصكتية 

الحسية في ىذه الدراسة ،فانو يمكف إرجاع ىذه ايخت فات إلى اخت فات في دقة الم حظة الحسية ك عمقيا 
 .بيف ىؤيإ ليس أكثر

 :عدد حروؼ العربية  
فأما الحركؼ األصكؿ عنده فيي .ركؼ أصكؿ ، ك أخرل فركع لقد عدد سيبكيو حركؼ العربية إلى ح       

اليمزة ، ك اإللؼ ، ك الياإ ، ك العيف ،  ك الحاإ ، ك الغيػف ، ك الخاإ ، ك الكػاؼ ، ك القاؼ ، ك الضاد >> :
، ك ،ك الجيـ ، ك الشيف ، ك الياإ ، ك ال ـ ، ك الراإ ، ك النػكف ، ك الطاإ ، ك الداؿ ، ك التاإ ، ك الصاد 

كىي تسعة ك . )8(<< الزام ، ك السيف ، ك الظاإ ، ك الذاؿ ، ك الثػاإ ، ك الفاإ ، ك الباإ ، ك الميػـ ،ك الكاك
 .عشركف حرفا 

ما يؤخذ بيا ك تستحسف في قراإة القراف ك >> ك تتفرع عف ىذه الحركؼ األصكؿ أخرل فركع منيا        
بيف ، ك األلؼ التي تماؿ إمالة شديػدة ،  ك الشيف التي  -تي بيفالنكف الخفيفة ك اليمزة ال: األشعار، ك ىي 

منيا لير المستحسنة ك ي تككف كثيرة في >> ك . )9(<<كالجيـ ، ك الصاد التي تككف كالزام ، ك ألؼ التفخيـ 
ؼ ، الكاؼ التي بيف الجيـ ك الكا: لغة مف ترتضي عربيتو ، ك ي تستحسف في قراإة القراف ك ي الشعر ك ىي 

ك الجيـ التي كالشيف  ك الضاد الضعيفة ، ك الصػاد التي كالسيػف ، ك الطاإ التي كالتاإ ، ك الظاإ التي كالثاإ 
حركؼ أصكؿ ك عددىا : ك منو فحركؼ العربية عند سيبكيو تنقسـ إلى قسميف . )10(<<، ك الباإ التي كالفاإ 

ة أحرؼ  ك أخرل فركع  لير مستحسنة ك تسعة ك عشركف حرفا ، ك حركؼ فركع مستحسنة ك عددىا ست
 .       عددىا سبعة أحرؼ 

 )11(:لقد حدد سيبكيو مخارج حركؼ العربية عمى النحك اآلتي:  مخارج حروؼ العربية  
 .اليمزة، الياإ، األلؼ: أقصى الحمؽ -1
 .العيف ك الحاإ:كسط الحمؽ -2
 .الغيف ك الخاإ: أدنى الحمؽ -3
 .القاؼ: فكقو مف الحنؾ األعمى مف أقصى المساف ك ما  -4
 .الكاؼ:أسفؿ مكضع القاؼ مف المساف قمي  ك ما يميو مف الحنؾ األعمى -5
 .الجيـ، الشيف، الياإ:كسط المساف بينو ك بيف ما يميو مف الحنؾ األعمى -6
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 .الضاد: مف بيف أكؿ حافة المساف ك ما يميو مف األضراس -7
نتيى طرؼ المساف، ك ما بينيا ك بيف ما يمييا مف الحنػؾ األعمى، ك ما مف حافة المساف مف أدناىا إلى م -8

 .ال ـ: فكؽ الثنايا 
 .النكف: مف طرؼ المساف بينو ك بيف ما فكؽ الثنايا -9

 .الراإ: مف مخرج النكف، لير أنو أدخؿ في ظير المساف قمي  ينحرافو إلى ال ـ -10
 .إ ، الداؿ، التاإالطا: بيف طرؼ المساف ك أصكؿ الثنايا -11
 .الزام ، الصاد، السيف: مما بيف طرؼ المساف ك فكؽ الثنايا -12
 .الظاإ ك الذاؿ ك الثاإ:مما بيف طرؼ المساف ك أطراؼ الثنايا  -13
 .الفاإ: مف باطف الشفة السفمى ك أطراؼ الثنايا العميا -14
 .الباإ ، الميـ ، الكاك: بيف الشفتيف  -15
 .النكف الخفيفة: يضـ مخرجا كاحدا ينت  حرفا كاحدا  ك: مف الخياشيـ -16

فيو خطؿ ك >>:ك قد كافؽ ابف جني سيبكيو في ىذا، ك ذىب إلى أف ترتيب خميؿ بف أحمد الفراىيػػدم         
 :ك مما يمكف م حظتو مف تقسيـ سيبكيو ىك . )12(<<اضطراب 

أم أف ىناؾ مخارج تنت  أكثر . ك عشريف حرفا أف عدد مخارج حركؼ العربية ستة عشر مخرجا، تنت  تسعة -أ
 .مف حرؼ

، ك )أم أف كؿ مخرج ينت  حرفا أك حرفيف أك ث ثة( ن حظ أف كؿ المخارج إما أحادية أك ثنائية أك ث ثية  -ب
 .بعممية حسابية بسيطة نجد أف ىناؾ ستة مخارج ث ثية، ك مخرجيف ثنائييف ك ثمانية مخارج أحادية

 .مخرجا خاصا بيا ، في حيف ي يعدىا مف الحركؼ األصكؿ) لمنكف الخفيفة ( فرد إف سيبكيو ي -ج
 :صفات حروؼ العربية -2

ك صفة ) 13(<<أمكف كصفػو: ك اتصؼ الشيإ(...) ك الصفة الحميػة . المصػدر: الكصؼ>> : مفيكـ الصفة
ي كيفية تكلد الحرؼ ك أك ى.)14(<<ىي كؿ ما مف شأنو أف يعطي لكنا خاصا أك جرسا ما لمحرؼ>>:الحرؼ

النفس، تجاكيؼ الجياز الصكتي، األكتار الصكتية ، حركة : خركجو مف مخرجو ، ك تحدد الصفة بالنظر إلى 
 .المساف 
 :ك قد ذكر سيبكيو صفات كثيرة ألصكات العربية، يمكف تصنيفيا عمى النحك اآلتي        

 .كسطالت –الرخاكة  –اليمس، الشدة  -الجير:صفات عامة ىي -
اإلطباؽ، المد ك الميػف، التفشي ك ايستطالة، : صفػات خاصة تتميز بيا مجمكعات خاصػة مف األصػكات ىي -

 .الصفير، الغنة
 . )15(اينحراؼ، التكرار: صفات خاصة تتميز بيا أصكات مفردة ىي -
 :الصفات العامة -1
مكضعو ك منع النفس أف يجرم معو ، حتى فالمجيكرة حرؼ أشبع ايعتماد في >> :قاؿ سيبكيػو : الجير -أ-1

>> :ك الحركؼ المجيكرة عنده تسعة عشر حرفا ك ىي .)16(<<ينقضي ايعتماد عميو ، ك يجرم الصكت
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اليمزة، األلؼ، العيف، الغيف، القاؼ، الجيـ، الياإ، الضاد، ال ـ، النكف، الراإ، الطاإ، الذاؿ، الزام، الظاإ، 
 .)17(<<الداؿ، الباإ، الميـ، الكاك

: ك مف خ ؿ تأممف في تعريؼ الجير الذم قدمو سيبكيو ، ن حظ أنو يقرنو بحالتيف أساسيتيف ىما         
فما معنى إشباع ايعتماد؟ ك ما معنى منع النفس مف الجرياف؟ ك . إشباع ايعتماد، ك منع النفس مف الجرياف 

 .ما ع قة اإلشباع بالمنع؟
فيك يككف عند إنتاج صفة . نا ىك العممية العضكية المطمكبة في إصدار الصكتإف إشباع ايعتماد ى       

ك لقد تطرؽ المغكيكف المحدثكف إلى ىذه الظاىرة قائميف بأنيا ناتجة .الجير لمصكت ك ليس عند إنتاج الحرؼ
فينت  الصكت  عف اىتزاز األكتار الصكتية، فقد يتحرؾ الكتراف الصكتياف عند مركر اليكاإ بيما في صكرة ذبذبة

 .)18(المجيكر، ك قد ي يتحرؾ الكتراـ فينت  الصكت الميمكس
يؤدم اقتراب الكتريف الصكتييف : إذف مف خ ؿ ما سبؽ ك بمنظكر فيزيائي، نرل أف الجير يحدث كاآلتي       

ك مف ىنا ) منع النفس مف الجرياف( إلى سد مجرل اليكاإ المندفع مف الرئتيف، حتى يكاد يككف ذلؾ بشكؿ تاـ 
يبدأ الضغط في الداخؿ بايرتفاع حتى إذا كصؿ إلى درجة معينة، اندفع اليكاإ المحتبس بقكة إلى الخارج، 

الضغط < الضغط الداخمي ( محاكي تعديؿ الضغط بيف طرفي الكتريف الصكتييف كفقا لقانكف الطبيعة العاـ
فإذا تـ ايعتماد صار ) . فيجرم الصكت(كيما فيتسرب اليكاإ بيف الكتريف ضالطا عمييما ليحر ) . الخارجي

 .النفس يجرم عمى طبيعتو
 :فعممية الجير تحدث كفؽ المراحؿ اآلتية      
 ).ك الذم يؤدم إلى حدكث المرحمة الثانية( إشباع ايعتماد في الحنجرة  -1
 ).ك الذم يؤدم إلى حدكث المرحمة الثالثة(منع النفس مف الجرياف  -2
 .ت ، أم نشاط األكتار الصكتية الذم يسمح في النياية لمنفس باينط ؽجرياف الصك  -3
أما الميمكس ، فحرؼ أضعؼ ايعتماد في مكضعو ، حتى جرل النفس >> :قاؿ سيبكيو: اليمس -ب-1 

معو ، ك أنت تعرؼ ذلؾ إذا اعتبرت فرددت الحرؼ مع جرم النفس، ك لك أردت ذلؾ في المجيكرة لـ تقدر 
الياإ، الحاإ، الخاإ، الكاؼ، الشيف، السيف، التاإ، >> : الحركؼ الميمكسة عند سيبكيو عشرة، ك  )19(عميو

 .)20(<<الصاد، الثاإ، الفاإ
ك ضعؼ ايعتماد نات  عف تباعد الكتريف الصكتييف مما يؤدم إلى احتكاؾ ضعيؼ بينيما ك بيف        

ليكاإ تقارب بشكؿ كبير سيكلتيا في حالة التنفس اليكاإ المندفع مف الرئتيف، إلى درجة أف سيكلة انسياب ا
 .العادم

 :فاليمس يحدث كفؽ المراحؿ اآلتية         
 .ضعؼ ايعتماد -1
 .جرياف النفس عمى طبيعتيا -2

ك ىك الذم يمنع الصكت أف يجػرم فيو ك ىك ) الشديػد( ك مف الحركؼ >> : قاؿ سيبكيو: الشدة -ج-1
الحٌؽ، الٌشٌط، ثـ رمت مد >> :فمك قمت . )21(<<يـ، الطاإ، التاإف الداؿ، الباإاليمزة، القاؼ، الكاؼ، الج:

 ا فً نفس الوقتٌحدث هذ
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فاألصكات الشديدة أصكات كقتية آنية ، ي يمكف التغني بيا . )22(<<صكتؾ في القاؼ ك الطاإ لكاف ذلؾ ممتنعا
 .)23(ك ترديدىا ألنيا تنتيي بمجرد زكاؿ العائؽ ك خركج الصكت

ظتو ىك أف ىناؾ تشابو كبير بيف اآلليات العضكية التي تؤدم إلى حدكث الجير ك ك مما يمكف م ح        
فالجير . التي تؤدم إلى حدكث الشدة ، فك ىما قائـ عمى مبدأ الحبس أك المنع نتيجة قكة ايعتماد في المكضع

ياز في مستكيات مختمفة مف الج(، ك الشدة تساكم حبس الصكت)مستكل الحنجرة( يساكم حبس اليكاإ
 ).الصكتي

ك منيا الرخكة ك ىي الياإ، الحاإ، الغيف، الخاإ، الشيف، الصاد، الضاد، الزام، >> :قاؿ سيبكيو: الرخاكة -د-1
الطس، ك أنقض، ك أشبو ذلؾ أجريت فيو الصكت إف : ذلؾ إذا قمت . السيف، الظاإ، الثاإ، الذاؿ، الفاإ

لذم تنت  كفقو صفة اليمس، فإذا كانت ىذه األخيرة قائمة فالرخاكة تنت  كفؽ نفس المبدأ العضكم ا.)24(<<شئت
 .عمى مبدأ جرياف اليكاإ فإف صفة الرخاكة قائمة عمى مبدأ جرياف الصكت

ك مما ينبغي أف نشير إليو في ىذا المقاـ ىك ذىاب بعض الدارسيف المحدثيف إلى أف حرؼ الضاد يعتبر        
مف الرخاكة إلى الشدة، ك أنو ي يكجد اليكـ حرؼ الضاد مطابقا حرفا شديدا عمى اعتبار أف نطقو قد تطكر 

 .)25(لحرؼ الضاد القديمة
ك قد . صفة التكسط ىي صفة بيف الشدة ك الرخاكة، حيث يتـ منع اليكاإ منعا جزئيا ي كميا: التكسط -ىػ-1   

أما . )26(<<لرخػكة ك الشديدةفأما العيػف فبيف ا>> :أدرؾ سيبكيو ىذه الصفة في حرؼ كاحد ك ىك العيف، يقػكؿ
األلؼ، :ابف جني فذىب إلى أف صفة التكسط ي تقتصر عمى حرؼ العيف فقط بؿ تشمؿ ثمانية حركؼ ك ىي

 .)27(العيف، الياإ، ال ـ، النكف، الراإ، الميـ، الكاك
 : الصفات الخاصة -2 
  :صفات تخص مجمكعات صكتية فقط-2-1
 (...) فأما المطبقة فالصاد ك الضاد ك الطاإ ك الظاإ>> :يبكيوقاؿ س: اإلطباؽ ك اينفتاح -أ-2-1

ك ىذه الحركؼ األربعة إذا كضعت لسانؾ في مكاضعيف ، انطبؽ لسانؾ مف مكاضعيف إلى ما حاذل الحنؾ 
 .) 28(<<األعمى 
ما يجعؿ ك اإلطباؽ ىك ارتفاع ظير المساف إلى الحنؾ األعمى حتى يكاد ينطبؽ عميو انطباقا تاما ، م       

لذلؾ فإف سيبكيو عد اإلطباؽ صفة قكة . الصكت محصكرا بيف المساف ك الحنؾ األعمى ك ىك ما يزيد في قكتو
ك الحركؼ المطبقة تسمع ليا أصكات مفخمة ك التي . )29(في الصكت تميزه عف ليره مف األصكات المنفتحة
 .)30(تتميز بأنيا لميظة ك ثقيمة مقارنة باألصكات المنفتحة

ك الحركؼ المنفتحة ىي كؿ حركؼ العربية األصكؿ ما عدا . أما اينفتاح فيك عكس اإلطباؽ تماما         
 .)31(<<ألنؾ ي تطبؽ لشيإ منيف لسانؾ ، ترفعو إلى الحنؾ األعمى>> .المطبقة منيا

إ ك الغيف الخا: ك الحركؼ المستعمية سبعة ك ىي. ك ىما صفتاف متناقضتاف: ايستع إ ك ايستفاؿ -ب-2-1
كمعنى ايستع إ ىك أف يستعمي المساف .ك ما سكاىا مستفؿ . )32(ك القاؼ ك الظاإ ك الطاإ ك الصاد ك الضاد
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أما المساف فإنو في حركؼ ايستفاؿ . عند التمفظ بيذه الحركؼ إلى مؤخرة تجكيؼ الفـ، أم ينحك نحك الحمؽ
 .)33(يستفؿ نحك الحنؾ األسفؿ

. ضيؽ شديد في المخرج، يؤدم إلى ارتفاع شدة الصكت النات  عف قكة ايحتكاؾينت  عف : الصفير-ج-2-1
: ك لعمو يقصد بقكلو<< ك ىف أندل لمسػمع>> :قاؿ سيبكيو. الصاد ك الزام ك السيف:ك الحركؼ الصفيرية ىي 

 . )34(فالصفير عمى ىذا صفة قكة في الصكت تميزه عف ليره مف األصكات. أندل، شدة كضكحيف في السمع 
معنى ايستطالة أف الصكت يشغؿ مف المساف مساحة كبيرة، تصؿ مخرجو : ايستطالة ك التفشي-د-2-1

الضاد : ك يمتاز بيذه الصفة حرفاف ىما. )35(ك ىك المعنى الذم تؤديو كممة التفشي. بمخرج صكت آخر يجاكره
مخرجيما، أم مف الفراغ الذم بيف  ذلؾ ألف ىكاإ النفس معيما ي يقتصر في تسربو إلى الخارج عمى. ك الشيف 

 . )36(بؿ يتكزع عمى كامؿ جنبات الفـ. العضكيف المتصميف في حالة النطؽ بيما
>> :يقكؿ سيبكيو. الكاك ك الياإ، نظرا يتساع مخرجييما: ك يتميز بيذه الصفة حرفاف ىما : الميف -ىػ-2-1

 .)37( <<...مخرجيما يتسع ليكاإ الصكت أشد مف اتساع ليرىما ... 
 : صفات تخص أصوات مفردة -2-2
ىك حرؼ شديد جرل فيو الصكت، ينحراؼ المساف ...>>:يعرؼ سيبكيو المنحرؼ بقكلو: اينحراؼ -أ-2-2

 . )38( <<...مع الصكت، ك لـ يعتػرض عمى الصكت كاعتراض الحركؼ الشديػدة كىك ال ـ
فالراإ حرؼ شديد يجرم فيو الصكت لتكريره ك  >>.الراإ: تخص ىذه الصفة حرفا كاحدا ىك: التكرار -ب-2-2

 . )39(<<انحرافو إلى ال ـ، فتجػافى لمصكت كالرخاكة ك لك لـ يكرر لـ يجر فيو الصكت
ك ينت  التكرار عند إحداث انسداد كامؿ في مخرج .)40(<<إذا كقفت عميو رأيت طرؼ المساف يتعثر>> ك 

 .ك ىكذا...الحرؼ لكنو قصير الزمف يتمكه انفتاح فانسداد
. ك تحدد ىذه الصفة بالنظر إلى اتساع المخرج. يتميز بيذه الصفة حرؼ كاحد ك ىك األلؼ: الياكم -ج-2-2

فيك حرؼ اتسع ليػكاإ الصكت مخرجو أشد مف اتساع مخػػػرج الياإ ك الكاك، ألنؾ قد تضـ >> : يقكؿ سيبكيو
 .  أما معو فإف الشفتيف تككناف منفتحتيف انفتاحا كميا. )41(<<شفتيؾ في الكاك ك ترفع في الياإ لسانؾ قبؿ الحنؾ
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 أىميػػػة األنترنت في ظؿ العولمػػة
 ستادة محمد يسعد ليمى األ

 .البميدة  –جامعة 
 

الباردة بيف الكييات المتحدة األمريكية ك ايتحاد السكفيتي برز قطب كاحد  بمباشرة بعد انتياإ الحر        
متعدد األطراؼ ك الذم يحمؿ في طياتو مظاىر متنكعة ك مختمفة مف بينيا انتشار شبكة اينترنت ك تزايد 
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يمكف أف تتحكؿ إلى حرب ساخنة  احرب كسا لفاتيمستعممييا يكما بعد يـك بالمعمكمات السريعة ك الغزيرة ك ىي 
ك دكرىا المتزايد في إحداث " اينترنػت"ظؿ العكلمة كتتعاظـ أىمية الشبكة العنكبكتية  تحقيقية كاسعة التدمير تح

المعارؼ المكتسبة مف طرؼ األفراد ك مما ي شؾ فيو أف ىده الشبكة تفتح لنا آفاؽ ك طرؽ  يتحكيت جذرية ف
يمكف لمفرد تصكرىا لمكىمة األكلى كسكؼ يككف ل نترنت آثار ىائمة عمى حياة الفرد الذم يستخدميا جديدة ي 

باعتبارىا ذات تأثير ك أىمية حيث أصبحت أىـ اإلمكانات إليصاؿ المعمكمات ك ىانحف ندخؿ عصر جديد 
العكلمة اإلع مية ك خرج ل تصاؿ ك المعمكماتية عصر تجاكز الك سيكيػػػات ك تحكؿ إلى قرية صغيرة بفضؿ 

فإذا استغمت جيدا "إلينا بتقنية جديدة تحتكم عمى معمكمػػات ك في كؿ المجايت ك ىذا حسب طريقة ايستعماؿ 
تخرج الباحثيف الجزائرييف عزلتيـ الثقافية كذلؾ بتمكينيـ مف اينفتػاح عمى عالـ المعرفػة ك التكنكلكجيا ككذلؾ 

لذيف يعانكف منو في المعمكمات العممية ك التقنية ك نقص ايتصاؿ مع الباحثيف تعكض ىده الشبكة الباحثيف ا
 .298ص ) 1"(األجانب 
خدمات كثيرة  تتميز  ىكما أف ىذه الشبكة تمثؿ قفزة متقدمة في العالـ يمكف ايستفادة منيا كما تتكفر عم      

ت ال زمة في الكقت ال ـز بحيث ليرت بايختصار في الكقت ك الجيد ك كذلؾ القدرة عمى إيجاد المعمكما
اينترنت مجايت عديدة كالتجارة ايقتصاد التعميـ ك البحث العممي ك كذلؾ أحدثت التغيرات في الييكؿ العاـ 

فالكتب ايلكتركنية المخزنة عمى األقراص تحؿ محؿ الكتب الكرقية المطبكعة "لممكتبات ك طرؽ استعماليا 
محتكل الكتاب ايلكتركني يمكف أف يككف في صكرة صكتية أك في شكؿ صكرة ثابتة أك بصكرتيا الحالية كما أف 

 .65ص ) 02(فيديك أك رسكـ متحركة باإلضافة إلى النصكص المكتكبة 
كما أف اينترنت قد كفرت لمستخدمييا إمكانية ايتصاؿ  بيا ك الحصكؿ عمى ما يحتاجكنو في أم كقت        

أك النيار ك مف أم مكاف يككنكف فيو  ك بدلؾ ي يككف ىناؾ ي أكقات فتح كي أكقات يريدكنو سكاإ في الميؿ 
ساعة فمتى شاإ المستخدمكف الحصكؿ عمى المعمكمات  24لمؽ ليذه المكتبات أم أنيا مفتكحة عمى مدار 

 . 65ص) 2" (ا يجدكنيا كدكف تنقؿ مف مكاف آلخر فالمكتبة ىي التي تأتي إلييـ ك ليسكا ىـ الذيف يذىبكف إليي
كما أف الحديث عف اينترنت يقكدنا إلى الحديث عف العكلمة حيث أف العصر الحالي يشيد تغيرات       

مستمرة حيث أف العكلمة ك اينترنت كاجيتاف لعممة كاحدة أي ك ىي العالـ الذم يسجؿ في تاريخ اإلنسانية اد 
في بنيتو ك طبيعتو ك فيو تبمكرت أىـ ايبتكػػارات ك أننا أماـ تحكؿ عميؽ ككضع عالمي جديد ك تغير جدرم 

اإلبداعات  ك خصكصا ما يتعمؽ بالمني  العممي في دراستو لمظكاىر الطبيعية ك ايجتماعية ك النفسية ىذا إلى 
جانب تغيير اىتماـ اإلنساف مف المكاف إلى الزماف أم يتطمع إلى المستقبؿ البعيد المدل ك ىدا ما تيدؼ إليو 

 .ة العصر ك المتمثمة في العكلمة ظاىر 
حيث أف  ىده  الكممة لـ تطير إي حديثا في القامكس السياسي ك ايقتصادم ك حتى الثقافي فيي مف     

األلفاظ الجديدة ك المستحدثة أد لـ تتداكؿ ك لـ تتناكؿ لحد اآلف في المعاجـ ك القكاميس بصفة أكاديمية إي قمي  
جاإت العكلمة لتعمف عف نياية أخرل ىي نياية الجغرافيا " فرانسيس فكككياما"خ التي أعمنتيافتعد فكرة نياية التاري

أك نياية المكاف حيث ستصير الكرة األرضية دكلة كاحدة لير أف تطكر العكلمة مرىكف .  147ص ) 03"(
 .بكة اينترنتمكقع عمى ش) 04(باإلدارة القكية ك المستمرة ألكامر األمـ المتحدة ك الدكؿ المتطكرة 
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ك في مدلكيت الفيـ ك . ك لقد أثارت فكرة العكلمة الكثير مف الجدؿ ك ايخت ؼ في الرؤية ك في الطرح       
التحميؿ ك ما أفرزتو مف نتائ  حتى اآلف ك ميما تعددت ك تنكعت تعريفات العكلمة  بيف مؤيدييا ك رافضييا  

مازالت محؿ نقاش دائـ بيف مف يراىا  حقبة تاريخية ك مف يراىا فاإنيا مازالت محؿ تشكيؿ ك بناإ ك بالتالي 
كييمنة لمقيـ األمريكية كآخريف يركنيا كثكرة تكنكلكجية كاجتماعية  كرلـ ىدا التعدد في ايتجاىات فاإنيا كاقع 

اإلشارة  نعيشو ك نحياه  كألنيا بكؿ بساطة تتسع كؿ يكـ كيزداد حجميا ك تتعدد جكانبيا ك أبعادىا  ك ما يجب
مؤشر لتصاعد التغيرات عمى الدكؿ الغير قادرة عمى التعكلـ كالدكؿ النامية كىذا نظرا  يإليو أف ىده الظاىرة ى

لما تثيره العكلمة مف الغمكض رلـ الكضكح كما أنيا معقدة ك أف لاياتيا محددة رلـ أف أشكاليػا ك مضمكنيا لـ 
ـ قبؿ تخيميا تكجب عمى الجميع استغػػ ؿ الكقت ك الجيد ك العمؿ يكتمؿ بعد لدا فاإف عممية العكلمة أك التعكل

المتكاصؿ لممعرفة المتكاممة بالعكلمة  ك ىدا يككف رىاف لتنمية القدرات ك تعظيـ الميػارات كرفع المساىمة في 
 النشاطات الدكلية كالدم يتناسب مع خصكصيات المجتمعات ك الذم يساىـ في إيجاد التنكع ك الذم أساسو

 .التكحد 
ك في األخير إف كنت اعتقد جازما أف ىدا المقاؿ ليس كافيا حتى لتغطية جانب مف الجكانب المختمفة      

أىمية اينترنت في ظؿ التحكيت التي يشيدىا العالـ  لير انو يمكف القكؿ إف كاف الطرح جادا فاإف "لمكضكع 
ك إسياماتنا العممية ك ستككف دافعا لنا ك لجمكع الباحثيف  النظرة  الكاقعية ستصبح محكر اىتمامنا ك مدار بحكثنا

عف التغيير ك عف تضخـ ألنو ستبنى األبحاث التطبيقية ك البرام  الكفيمة  ةلطرح األفكار اإلبداعية البعيد
 .باستغ ؿ ما ستأتيو العكلمة 

 اليكامش                                  
 . 298البميدة ص .الجزإ الثاني .قصر الكتاب". كماتية العتاد ك البرمجيات مدخؿ إلى المعم" عبد الحؽ ط -1 

ص   1998المكتبة األكاديمية القاىرة " شبكة المعمكمات الحاضر كالمستقبؿ " محمد أديب رياض لنيمي-2
65 . 

 . 147ص  1998دار الثقافة لمنشر كالتكزيع " اإلرىاب الفكرم ك يزكغ العكلمة " كاميميا صبحي   -3
4 -A :les effets pervers de la mondialisation    .   

 واقػػع الكتػابة المسرحيػة لؤلطفاؿ في الجزائر
 

 بطابع العمرم : الدكتكر 
 جامعة مسيمة                                                                           

 
حتػى يتسػنى لػي اإللمػاـ بمختمػؼ جكانبػو، لػذا فقػد ركػزت ارتأيت أف أتناكؿ ىذا المكضكع مف جكانػب شػتى 

 : في معالجتي ىذه عمى ث ثة محاكر أساسية ىي 
  :تنظيـ مسرح الطفؿ في الجزائر منذ ايستق ؿ إلى اليـك / 1
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لـ تنتي  السمطات الكصية عمى قطاع الثقافة في ب دنا منذ ايسػتق ؿ إلػى اليػـك اسػتراتيجية معينػة، تحػدد 
نمػا فقػط اكتفػت بايعتمػاد فػي ذلػؾ عمػى بعػض اإلطار  القانكني العاـ لممسرح الكطني، ألجؿ ىيكمتو كتنشػيطو، كا 

القاضػػػي بتػػػأميـ المسػػػرح الػػػكطني الجزائػػػرم كالػػػداعي إلػػػى إنشػػػاإ مركػػػز كطنػػػي يتكفػػػؿ   )1(المراسػػػيـ، مثػػػؿ المرسػػػكـ
سػرح الػكطني كاعتبػاره مؤسسػػة ذات الػذم نػػص عمػى إعػادة تنظػيـ الم )2(كاألمػر. بتػدعيـ المسػرح الػكطني كتطػكيره

كسػػكاإ فػػي . الػػذم تضػػمف القػػانكف األساسػػي العػػاـ لممسػػرح الجيػػكم  )3(طػػابع صػػناعي كتجػػارم، كتػػ  ذلػػؾ األمػػر
المرحمة األكلى أك الثانية فػإف مسػرح الطفػؿ لػـ يحػظ بػأم اىتمػاـ يػذكر، كمػع ذلػؾ فػإف العػركض التػي قػدمت فػي 

، ككػاف مػف بػيف ىػذه العػركض الدراميػة نصػكص "درامػا الطفػؿ"عركضػا ؿ ىذه الفترة قد تناكلت في البعض منيػا 
لمسػػرحيات مترجمػػة كأخػػرل مقتبسػػة، كقػػد بمػػج عػػدد ىػػذه العػػركض المقدمػػة عرضػػا كاحػػدا إلػػى عرضػػيف فػػي السػػنة 

كيسيما بعد إحداث ميرجاف سنكم لػو بمسػتغانـ سػنة   –كما ساىـ المسرح الياكم . الكاحدة عمى المستكل الكطني
بقسط كافر في العركض المسرحية الخاصة باألطفػاؿ، كقػد شػجعو عمػى ذلػؾ ازدىػاره، لمػدة تقتػرب مػف  - 1967

العقػديف، كتناكلػػو لمكاضػيع اسػػتحكذت عمػى اىتمػػاـ الشػباب اليػػكاة إلػى جانػػب تناكلػو لمقضػػايا ايجتماعيػة كالتشػػرد 
 . )4(الطفكلي كجنكح المراىقيف

مراحمػػػو المتعاقبػػػة فنيػػػا كفكريػػػا كتربكيػػػا حتػػػى تضػػػبط طبيعػػػة  لػػػـ يقػػػٌيـ مسػػػرح الطفػػػؿ فػػػي الجزائػػػر فػػػي جميػػػع
نمػا اعتمػد فقػط عمػى التقريػب  كمضاميف كأىداؼ ىػذه النصػكص بمػا يتماشػى كمتطمبػات ىػذا النػكع مػف الػدراما، كا 
كالحػػػدس، كيعػػػكد ذلػػػؾ أساسػػػا إلػػػى أف كتػػػاب النصػػػكص مػػػف ليػػػر المتخصصػػػيف، كحتػػػى إف قػػػاـ بعػػػض الكتػػػاب 

اس ألىػػـ النصػػكص المسػػرحية العالميػػة فػػإنيـ لػػـ يقكمػػكا بالمحاكػػاة اإليجابيػػة فػػي ذلػػؾ، بعمميػػات الترجمػػة كايقتبػػ
لككنيـ لـ ييتمكا باألبعػاد النفسػية كايجتماعيػة كالثقافيػة لممجتمػع الجزائػرم ضػمف عاداتػو كتقاليػده كمعتقداتػو التػي 

طفػؿ، باعتبػار أف ىػذه األخيػرة تميزه عف ليره، نفس الشيإ يمكف قكلػو عػف العػركض المسػرحية المقدمػة لػدراما ال
ليست أسمكبا يحتكم عمى معمكمات معينة يقـك المنشط بنقميػا لمطفػؿ بطريقػة مػا، بػؿ ىػي خبػرة فنيػة ذاتيػة، كليػذا 

 . السبب يعتبر ما يقكـ بو المنشط المبدع أساسي في تحقيؽ دراما الطفؿ اإلبداعية
ميػػا مسػػرح قسػػنطينة الجيػػكم قيامػػو بتجربػػة مسػػرح كي نػػنس اإلشػػارة أنػػو خػػ ؿ الميرجانػػات األربعػػة التػػي نظ

1986، كالثالثػة عػاـ 1983، كالثانيػة عػاـ ،1982حيث كانت األكلػى سػنة "الطفؿ مف خ ؿ دكراتو األربعة 
)1(  ،

1989أما الرابعة فكانت خ ؿ شير مارس مف عاـ 
، إي أنو لـ يقدـ شيئا ذا أىمية بيذا الخصكص، ذلؾ أنو  )2(

 .ـ بعض العركض الخاصة بالطفؿ بالطريقة التقميدية المعتادةفقط اكتفى بتقدي
بتنظػيـ مسػابقة كطنيػة مكجيػة  1996كأخيرا قامت مديرية اآلداب كالفنكف بكزارة ايتصاؿ كالثقافة منذ سػنة 

لمكتػػػاب كالمختصػػػيف فػػػي أدب األطفػػػاؿ عمكمػػػا كدرامػػػا الطفػػػؿ بصػػػفة خاصػػػة، أككمػػػت ميمػػػة تقييميػػػا إلػػػى أسػػػاتذة 

                                                 
 08/01/1963الصادر في  12/63المرسـك  - )1(

 12/06/1970الصادر في  38/70األمر  -  )2(

 19/06/1970الصادر في  39/70األمر  – )3(

 .50: ، ص 1982ير فيفرم لش 215عدد  –مجمة الجيش  – )4(

(1)
 .10: ، ص 1986جكيمية  15صحيفة المساإ، عدد يـك الث ثاإ   -  

(2)
 .67: ، ص 1989أفريؿ  01مارس،  31صحيفة النصر عدد يكمي   -  
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لرلـ مف العدد اليائؿ مف المشػاركيف فػي مسػرح الطفػؿ عمػى امتػداد المسػابقات السػنكية األربعػة، إذ مختصيف، كبا
إي أف ما ي حػظ عمػى ىػذه األعمػاؿ عمكمػا سػكاإ فػي جانبيػا الفكػرم أك التربػكم أك . تجاكز المائة عمؿ مسرحي

ك كحاجػػػات األطفػػػاؿ فػػػي المراحػػػؿ الفنػػػي ي يتجػػػاكب مػػػع مػػػادة التنشػػػيط فػػػي الػػػدراما اإلبداعيػػػة طبقػػػا لمطالػػػب النمػػػ
إذ أنيػا لػـ تقػـ عمػى األسػس العمميػة الصػحيحة التػي تػدخؿ فػي صػمب تكػكيف شخصػية الطفػػؿ، . العمريػة المختمفػة
لػى النظػرة التقميديػة لكظيفػة التربيػة التػي تسػتدعي "ألنيا مبنية عمى  التصكرات الخاطئة لكظيفة الدراما اإلبداعية كا 

كمػػف ثػػـ فإنيػػا لػػـ تحقػػؽ .  )3("و أك ىػػك لكحػػة بيضػػاإ يػػنقش عمييػػا المربػػي مػػا يشػػاإأف الطفػػؿ عجينػػة فػػي يػػد مربيػػ
النض  الفني المطمكب بالرلـ مف أف لالبيتيا استخدمت أسػمكب األنسػنة، كىػك األسػمكب األمثػؿ فػي مجػاؿ درامػا 

المسػتمد  ، كبعػض القصػص الخرافػي"كميمػة كدمنػة"الطفؿ، خ ؿ استمياميا لػبعض الحكايػات المػأخكذة مػف كتػاب 
إي أف مػا يميزىػا عػف سػابقاتيا مػف .   Jean de la Fontaineلمكاتػب الفرنسػي " Les Fables" مػف كتػاب 

مسػػرح الطفػػؿ التػػي كتبػػت فػػي المراحػػؿ السػػابقة، أنيػػا قػػد اسػػتخدمت المغػػة الفصػػحى ككسػػيمة لمتعبيػػر كالحػػكار، كلػػـ 
 .تكظؼ الميجة العامية عمى اإلط ؽ

 
 :تناكلت ذلؾ مف خ ؿ :  الجزائرقضايا مسرح الطفؿ في / 2
اىػػتـ الػػبعض مػػف األدبػػاإ الجزائػػرييف فػػي فتػػرة مػػا قبػػؿ ايسػػتق ؿ بالعنصػػر التػػاريخي :  اسػػتمياـ التػػراث كالتػػاريخ/ أ

إذ أف ىػذه المسػرحيات ليسػت فػي مسػتكل معػارؼ  –كالتراثي في كتاباتيـ المسرحية المكجية لألطفػاؿ أك لمصػبية 
باعتبػار أف اسػتمياـ التػاريخ كالتػراث يبسػط األحػداث كيقربيػا مػف مػدارؾ الناشػئة  –عمييػا المتعػارؼ " دراما الطفؿ"

 . كأحاسيسيـ، كي شؾ أف لالبية المسرحيات المدرسية التي مثمت قبؿ ايستق ؿ مستمدة مف التراث كالتاريخ
كىػي تػدكر  )1("نبػكمالمكلػد ال" كىكذا كظؼ عبد الرحمػاف الجي لػي التػراث العربػي اإلسػ مي فػي مسػرحيتو 

كقد أراد الكاتب مػف خػ ؿ إبػرازه لمختمػؼ ىػذه المظػاىر اإلعجازيػة ) ص(حكؿ اإلرىاصات المنبئة بمكلد الرسكؿ 
التػػػي صػػػاحبت ذلػػػؾ المكلػػػكد النبػػػكم الشػػػريؼ تنميػػػة الػػػركح اإليمانيػػػة فػػػي نفػػػكس الػػػنشإ الصػػػاعد كتقكيتيػػػا، كىػػػي 

يبتدائية، كي شؾ أنيا في مستكل معارفيـ كمداركيـ، إي أف مػا مسرحية تربكية تعميمية مكجية لت ميذ المدارس ا
تمارس فقط مف طػرؼ "يعاب عمى ىذه المسرحية شأنيا شأف المسرحيات التعميمية المكجية لت ميذ المدارس أنيا 

ر مف بعض اليكاة مف ت ميذ المدارس أك ركاد األندية مف األطفاؿ، حيث يقكمكف بأداإ أدكار تمقف ليـ، كفي كثي
األحياف يرددكف كممػات ليسػت ليػا معنػى بالنسػبة ليػـ، ىػذا إلػى جانػب مػا يتطمبػو أداإ ىػذه األدكار مػف تكجييػات 
كتدريبات تستغرؽ كقتا طكي  مما يقيد تمقائيا الطفؿ كيتعارض مع طبيعتو التي تفرض تكرارا المشاىد أك ممارسة 

يقػػكؿ أف اإلعجػػاز السػائد فػػي ىػػذه المسػػرحية يعتبػػر فكػػرا  إضػػافة إلػى ذلػػؾ ربمػػا سػػائؿ". )2(عمػؿ كاحػػد لفتػػرة طكيمػػة
أف الػػدراما اإلبداعيػػة "أجيػػب أف ىػػذا لػػيس بالمشػػكؿ، باعتبػػار . تجريػػديا كمػػف ثػػـ فػػإف الطفػػؿ ي يسػػتطيع اسػػتيعابو

ليست أسمكبا يحتكم عمى مجمكعة مف المعمكمات يحمميا المنشط كينقميا لمطفؿ بطريقة أك بأخرل، بؿ ىي خبػرة 

                                                 
(3)

 .26: ديسمبر، ص  –مجمة المسرح، المصرية، العدد الثاني، السنة الثانية، سبتمبر   -  

 ت  –د / الجزائر  –، المكلد النبكم، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع عبد الرحمف الجي لي – )1(

 . 22: مجمة المسرح المصرية، العدد الثامف، السنة الثانية، ص  -  )2(
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كلػػذلؾ فػإف المنشػط المبػػدع المػدرب يعتبػػر شػرطا أساسػػيا لتحقيػؽ اليػػدؼ ... ر مكجيػػة إلػى لػػرض معػيف فنيػة ليػ
كمػا دامػت درامػا الطفػؿ ليسػت أداة تسػمية كترفيػو لمطفػؿ فحسػب، فإنػو يتكجػب عمػى  . )3(مف ممارستيا مع األطفاؿ

كايقتصػػار عمػػى ايىتمػػاـ بإيقػػاظ  المنشػػط المبػػدع حينمػػا يبػػدأ األطفػػاؿ فػػي إبػػداع المكاقػػؼ ىػػك البعػػد عػػف التكجيػػو"
الشػػعكر بأسػػئمة تػػدفع األطفػػاؿ إلػػى تجػػاكز أفكػػارىـ كتعبيػػراتيـ إلػػى المشػػاىدة كاإلنصػػات لتعبيػػرات كأفكػػار اآلخػػريف 

 .)4("فإف ىذا سيؤدم بيـ إلى أف يعزفكا جميعا لحنا كاحدا مؤثرا
كػػاف ييػػدؼ إضػػافة  –ربمػػا  –جي لػػي كبمػػا أف المسػػرحية كتبػػت قبػػؿ قيػػاـ الثػػكرة التحريريػػة المسػػمحة، فػػإف ال

إلػػى تنميػػة الجانػػب التعميمػػي كالتربػػكم كالسػػمككي فػػي الطفػػؿ، كتنشػػئتو كػػذلؾ عمػػى التمسػػؾ بدينػػو كأصػػالتو لتييئتػػو 
 .لمتصدم ل ستعمار كمجابيتو

، كىي تتمحكر حكؿ حب مراد لمفتاة زينػب "زينب الفتاة"كما استمد عبد الكريـ العقكف مف التاريخ مسرحيتو 
بأنيػا تحػب مػراد فتبادلػو عبػارات الحػب  –زينػب  –لجميمة الساحرة التي مألت عميو كيانو ككجكده كالتي تتظاىر ا

كيبػدكا ألكؿ كىمػة . كالغراـ، كيتفطف مراد أخيػرا بعػد نصػيحة الشػيخ سػميـ لػو بمكػر زينػب كمخادعتيػا فيتمػرد عمييػا
تسػتميـ أحػداثيا مػف أفكػار سياسػية كمكضػكعيا "ي الكاقع أف المسرحية تستمد كقائعيا مف الحياة اليكمية إي أنيا ف

أنو يريػد بزينػب ىنػا فرنسػا، كمػف أبطاليػا مػراد " كىك ما يقر بو المؤلؼ نفسو إذ أنو يقكؿ . )1("مكضكع رمزم رائع
، كىي بدكرىا مسرحية تعميمية أراد مف خ ليا كاتبيا تنميػة الحػس الثػكرم كالػكطني )2(" كيريد بو الشعب الجزائرم

مػػع فرنسػػا التػػي تبنتيػػا بعػػض القػػكل السياسػػية فػػي فتػػرة  جكربمػػا تكػػكف دعػػكة ضػػد دعػػاة فكػػرة مػػا يسػػمى باينػػدما
األربعينيػات، سػيما كأف ىػذه المسػرحية قػد كتبػت فػي تمػؾ الفتػرة التاريخيػة التػي كانػت حبمػى بالصػراعات السياسػية 

 .المختمفة
قارنػة بمثي تيػا أسػيؿ كفػي متنػاكؿ المراحػؿ العمريػة كبالرجكع إلى أحداث ىذه المسػرحية، يمكػف اعتبارىػا م

 .المختمفة، سكاإ مف حيث حبكتيا التي تتسـ بالسيكلة أك بأحداثيا البسيطة أك بشخكصيا الكاضحة
 –كانط قا مف المرحمة الحالكة التي عاشػتيا األمػة الجزائريػة كالتػي كتبػت فييػا ىػذه المسػرحية فػإف العقػكف 

ة المسػػرح المكجػػو لمطفػػؿ المسػػتميـ مػػف التػػاريخ باعتبػػاره كسػػيمة جػػد ناجعػػة فػػي عمميػػة كػػاف مػػدركا ألىميػػ –ربمػػا 
األداة الفنيػػػػة القػػػػادرة عمػػػػى نقػػػػؿ مضػػػػمكف اجتمػػػػاعي تربػػػػكم بطػػػػرؽ بسػػػػيطة "التكعيػػػػة كالتحسػػػػيس كالتثقيػػػػؼ، كأنػػػػو 

 )3( ".كمضمكنة التأثير، فيك بالتالي أنسب الكسائؿ الفنية لمتعامؿ تعميميا كتربكيا مع األطفاؿ
، كىػي مسػتمد مػف تػاريخ أحػداث الثػكرة التحريريػة، كتتمحػكر حػكؿ )4("ككتب أبك العيد دكدك مسرحية التراب

شخصػػية الفتػػى سػػعيد الػػذم صػػعد فػػي أكؿ األمػػر إلػػى الجبػػؿ بيػػدؼ اينتقػػاـ مػػف خصػػمو حميػػد الػػذم نافسػػو فػػي 
قضػية التحريػر  –مقضػية الكطنيػة لرامو لحبيبتو فضيمة، كلكنو ما إف اختمط بالمجاىديف كأدرؾ عمؽ إخ صيـ ل

                                                 
(3)

 .23: المرجع نفسو، ص  -  

(4)
 .26: المرجع نفسو، ص  -  

(1)
 .244: ، صفحة 1983ات الجامعية، الجزائر عبد المالؾ مرتاض، فنكف النثر األدبي في الجزائر، ديكاف المطبكع -  

  .244: المرجع نفسو، ص   – )2(

    .70: ، ص 1984السنة الثانية، مارس  22مجمة المسرح المصرية، عدد   – )3(

(4)
 .أبك العيد دكدك، التراب، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دكف تاريخ -  
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حتػى بػرز فػػي نفسػو طمػكح ثػػاف، كىػك مشػػاركة ىػؤيإ المجاىػديف، كقيامػػو صػحبتيـ بكاجبػو الػػكطني فػي الكفػػاح  –
 . المسمح

إف الحبكة التي تتضمنيا ىذه المسرحية ىي الصراع الذم يدكر في نفسية الفتى سػعيد بػيف كاجػب اينتقػاـ 
 . كييتدم في النياية إلى تغميب الكاجب الكطني. ي الكفاح المسمحمف منافسو حميد ككاجبو الكطني ف

كيبػػدكا مػػف خػػ ؿ أحػػداث ىػػذه الػػدراما أف المؤلػػؼ أراد أف يبػػث فػػي نفسػػية الػػنشإ الصػػاعد حتميػػة التحمػػي 
بالكاجػػػب الػػػكطني، كذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ ايبتعػػػاد عػػػف مظػػػاىر الميػػػك كالعبػػػث كالمسػػػاىمة بقػػػدر اإلمكػػػاف فػػػي الثػػػكرة 

يػػدعـ ىػػذا ايعتقػػاد أف ىػػذه المسػػرحية قػػد كتبػػت إبػػاف الثػػكرة التحريريػػة، ففػػي تمييػػد ليػػذه المسػػرحية  المسػػمحة، كمػػا
 .)1(."في ربيع السنة األكلى لمثكرة المجيدة –تقع  –الحادثة "يقكؿ دكدك أف 

يتجمػى كقد استطاع الكاتب إلى حد كبير، أف يبرز مشاعر التعاطؼ الشباني مع الثكرة كمناصػرتيا ليػا، كىػذا مػا 
مػػف خػػ ؿ مكقػػؼ الفتػػى سػػعيد الػػذم آثػػر مصػػمحة الػػكطف عمػػى مصػػمحتو الخاصػػة، كمػػا أنػػو يعػػد بمثابػػة دعػػكل 

كما استطاع أف يقدـ عم  فنيا يككف إلى حد ما في متناكؿ قدرات . لألجياؿ الصاعدة لتحمؿ مسؤكلياتيا الكطنية
كديػػة أحداثػػو أك مػػف خػػ ؿ كضػػكح شخكصػػو األطفػػاؿ المعرفيػػة كالسػػمككية كالتربكيػػة سػػكاإ مػػف خػػ ؿ بسػػاطة كمحد

كيسػػػر حبكتػػػو، إي أف مػػػا يعػػػاب عمػػػى ىػػػذه المسػػػرحية شػػػأنيا شػػػأف المسػػػرحيات األخػػػرل المماثمػػػة ليػػػا، أف أسػػػمكب 
التكجيػػػػو التربػػػػكم كالتعميمػػػػي يبػػػػدك جميػػػػا، كأنػػػػو مكجػػػػو إلػػػػى الصػػػػبية أكثػػػػر ممػػػػا ىػػػػك مكجػػػػو لألطفػػػػاؿ، ألف تحمػػػػؿ 

مف نضػ  فكػره كاكتمػؿ إدراكػو، كىػذا بكػؿ تأكيػد ي يسػتكعبو أطفػاؿ الػدراما  المسؤكليات الكطنية ي يدرؾ كنيو إي
 .اإلبداعية المتعارؼ عمييا

، كىػػػي مسػػػتميمة مػػػف التػػػراث  )2("اليجػػػرة النبكيػػػة"إلػػػى جانػػػب ذلػػػؾ كتػػػب محمػػػد الصػػػالح رمضػػػاف مسػػػرحية 
، كقد )3("أبناإ القصبة" ككتب محمد رايس مسرحية مستمدة مف األحداث التاريخية تحت عنكاف. العربي اإلس مي

 .ركزت عمى الكعي الثكرم داخؿ العائمة الجزائرية، كمسرحيات اخرل ي سبيؿ لذكرىا
 
عنػد المبػدعيف الجزائػرييف " درامػا الطفػؿ"يعد أسمكب األنسنة ىك األسمكب الغالب فػي كتابػة :  أسمكب األلسنة/ ب

 –ىػػذا األسػػمكب  -عمػػى الحيػػكاف، كقػػد اسػػتخدـ  فػػي فتػػرة مػػا بعػػد ايسػػتق ؿ،كمعناه ىػػك إضػػفاإ صػػفات اإلنسػػاف
إلبراز صكر النماذج اإلنسانية المختمفة في قالب رمزم، كذلؾ مف خ ؿ تعميـ الطفؿ لػبعض سػمككات الحيكانػات 
شباعو ببعض القيـ السمككية كالتربكية التي تتناسب مع مستكيات مراحمو العمريػة،  المختمفة، قصد تنمية معارفو كا 

ألحمػد حمػكمي الػذم جزأرىػا عػف   )4("رحيات التي انتيجت ىػذا األسػمكب، مسػرحية الخيػاط المػاىركمف بيف المس
بعػدما يقػـك عابثػا بتطريػز حزامػو بعبػارة  -نفس المسرحية لإلخكة قريـ، كتتمخص فكرتيا فػي تخيػؿ الطفػؿ الخيػاط 

عمػػى تحقيػػؽ حممػػو فػػي أف ، أنػػو بطػػؿ شػػجاع، كتسػػاعده الظػػركؼ فػػي ذلػػؾ -)1("بػػيف الشػػدة كالمػػدة، سػػبعة مجبػػدة"
                                                 

(1)
 .07: المصدر نفسو، ص  -  

(2)
 .محمد الصالح رمضاف، اليجرة النبكية، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دكف تاريخ -  

(3)
 .1963أخرجيا مصطفى كاتب لممسرح الكطني الجزائرم سنة ) لـ تنشر(عبد الحميـ رايس، أبناإ القصبة  -  

(4)
 .1993ميا المسرح الكطني الجزائرم أخرجتيا فكزية آيت الحاج، قد) لـ تنشر(أحمد حمكمي، الخياط الماىر  -  

(1)
 .08: المصدر نفسو، ص  -  
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كقػػد اسػػتطاع الكاتػػب فػػي محاكاتػػو ليػػذا العمػػؿ الػػدرامي أف يمػػزج بػػيف األصػػالة . يصػػبح أميػػرا، كيتػػزكج بابنػػة الممػػؾ
كالمعاصػػرة، بعػػد أف أصػػبج عمييػػا المػػكف المحمػػي مػػف عػػادات كتقاليػػد كأبعػػاد نفسػػية كاجتماعيػػة كثقافيػػة، كىػػك بػػذلؾ 

شػػػباعيـ بأصػػػالتيـ يكػػػكف قػػػد كفػػػؽ إلػػػى حػػػد كبيػػػر فػػػي الجمػػػع بػػػي ف ركح البطكلػػػة كاإلقػػػداـ فػػػي نفػػػكس األطفػػػاؿ كا 
 .كانتمائيـ، بعد أف نأل بنفسو عف القياـ بالترجمة الحرفية ليذه المسرحية

كيمكػػف اعتبػػار ىػػذه المسػػرحية انط قػػا مػػف الفكػػرة التػػي تتناكليػػا، كطبيعػػة الصػػراع اينفعػػالي الػػذم يحػػرؾ 
كيؽ كالتطػػكر الػػدرامي، ككضػػكح شخكصػػيا كبسػػاطة حبكتيػػا، قمػػت يمكػػف بناإىػػا، كنمػػك أحػػداثيا الػػذم يتسػػـ بالتشػػ

أف مػػادة إيقاعيػػا تتجػػاكز "اعتبارىػػا بالناجحػػة، كىػػي تتناسػػب مػػع المسػػتكيات العمريػػة المتكسػػطة لألطفػػاؿ، باعتبػػار 
 . )2("المحسكس كتحتكم عمى المغامرة كالطمكح كالبطكلة

" الخرافػػة"آيػػت الحػػاج التػػي اسػػتمدت فكرتيػػا مػػف كتػػاب  لمؤلفتيػػا فكزيػػة )3("النممػػة كالصرصػػكر"أمػػا مسػػرحية 
ل فػػكنتيف، فقػػد قامػػت ىػػي األخػػرل بجػػزأرة ىػػذه المسػػرحية شػػك  كمضػػمكنا، إذ أنيػػا إضػػافة إلػػى كتابتيػػا بالميجػػة 
العاميػػػػػة الجزائريػػػػػة أضػػػػػفت عمييػػػػػا المػػػػػكف المحمػػػػػي ممػػػػػث  فػػػػػي العػػػػػادات كالتقاليػػػػػد، ككػػػػػذا األبعػػػػػاد السػػػػػيككلكجية 

الفسػػػيكلكجية لممجتمػػػع الجزائػػػرم، كىػػػذا تماشػػػيا مػػػع المحتػػػكل الفكػػػرم الػػػذم يػػػتمخص فػػػي انشػػػغاؿ كالسكسػػػيكلكجية ك 
الصرصكر بػالرقص كالغنػاإ حتػى إذا مػا أقبػؿ فصػؿ الشػتاإ كلػـ يجػد مػا يقتػات بػو، ذىػب يصػرخ مػف شػدة الجػكع 

ا فػػي الفصػػؿ الجديػػد، إلػى جارتػػو النممػػة، متكسػػ  ليػػا، أف تقرضػو حبػػات يقتػػات بيػػا، كاعػػدا إياىػػا، بأنػو سػػيردىا ليػػ
كلكف النممة ترفض اقتراضو كتحممو مسؤكلية ما كصؿ إليو حالػو، كتطمػب منػو سػاخرة أف يػرقص كيغنػي ليػا كمػا 

 . اعتاد عمى ذلؾ
اسػػتطاعت الكاتبػػة مػػف خػػ ؿ فكػػرة مسػػرحيتيا الداعيػػة إلػػى الجػػد فػػي العمػػؿ كايدخػػار كقػػت الرخػػاإ لإلنفػػاؽ 

ا بالطابع المحمي اسػتطاعت أف تبسػط مػف عقػدة مسػرحيتيا، كتسػير تطػكر كقت الشدة كالحاجة، إضافة إلى مزجي
الذيف تناسػبيـ مػادة " أحداثيا، كتكضح دكر شخكصيا، كمف ثـ فإنيا تكافؽ مختمؼ المستكيات العمرية لألطفاؿ، 

 .)4("اإليقاع الحركي المستمدة مف أفكار تعبر عف آفاؽ جديدة عف العالـ المحسكس المحيط
لكاتبيػا نػذير حسػيف كالتػي اقتػبس فكرتيػا مػف  )1("كصػية دمنػة"ريبا يمكف قكلو عمى مسػرحية نفس الشيإ تق

كتاب كميمة كدمنػة يبػف المقفػع، كيػتمخص مغزاىػا فػي أف السػعادة ي تكػكف عمػى حسػاب اآلخػريف، كمػا أف الغػدر 
  ).1(كالكذب كالنفاؽ ي يعكد عمى صاحبو إي بالكباؿ كالخسراف كالمبيف 

لكاتػب مػف خػ ؿ ىػذه الػدراما، التنكيػو بػالخير كاإلشػادة بمحاسػنو، كنبػذ الشػر كالػدعكة إلػى تجنبػو، كقد أراد ا
كايبتعػػػاد عنػػػو قػػػكي كفعػػػ ، ألنػػػو ي يجمػػػب لصػػػاحبو إي الخػػػزم كاليػػػكاف، كقػػػد كظػػػؼ الكاتػػػب شػػػأنو شػػػأف الكتػػػاب 

درامي ليذه المسرحية ككفػؽ فػي ذلػؾ إلػى السابقي الذكر عاممي البيئة كاألبعاد الث ثة المعركفة في عممية البناإ ال
إضافة إلى ذلؾ فإف ىذه المسػرحية تحمػؿ معنػى فكريػا سػاميا ينمػي الحػب كالخيػر فػي نفػكس األطفػاؿ، . حد كبير

                                                 
(2)

 .24: ديسمبر، ص  –مجمة المسرح المصرية، العدد الثامف، السنة الثانية، سبتمبر  -  

(3)
 1994فكزية آيت الحاج، النممة كالصرصكر، أخرجتيا المؤلفة نفسيا لممسرح الكطني الجزائرم سنة  -  

(4)
 .24: ديسمبر، ص  –، العدد الثامف، السنة الثانية، سبتمبر مجمة المسرح -  

(1)
 .1993أخرجيا المؤلؼ نفسو، قدميا المسرح الكطني الجزائرم سنة ) لـ تنشر(نذير حسيف، كصية دمنة  -  
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بالقدر الذم ينزع مف نفكسيـ الضغائف كاألحقاد كالمكاره، كما أنيا تنمي فػييـ السػمكؾ اإليجػابي، كتمػدىـ بالتربيػة 
 . كتثرم معارفيـ كتدعـ خبراتيـ المحسكسة كالمجردة، ضمف المحيط الذم يعيشكف فيوكاألخ ؽ السامية، 

كنجػػػد إلػػػى جانػػػب ذلػػػؾ عػػػددا كافػػػرا مػػػف المسػػػرحيات التػػػي عالجػػػت مكضػػػكع مسػػػرح الطفػػػؿ منيػػػا المتػػػرجـ 
ألنيػة "كليماني الزبير  )3("العرش"لع ؿ خركفي، ك )2("البطة البرية"كالمقتبس كمنيا المؤلؼ، كمف أىميا مسرحية 

 . لحميدة آيت الحاج كليرىا مف المسرحيات األخرل التي ي يتسع المجاؿ لتناكليا  )4("الغابة
أمػا درامػا الطفػؿ التػي اسػتمدت مكضػكعاتيا مػف الحيػاة اليكميػة أك الكاقػع المعػيش فباإلضػافة : الحياة اليكمية / ج

كػرم أك الفنػي أك التربػكم، ففػي الميػداف الفكػرم إلى قمة عددىا تتسـ بضعؼ بنائيا الدرامي، سػكاإ فػي المجػاؿ الف
نجػد أف ألمبيػة ىػذه المسػرحيات تتضػمف كػؿ كاحػدة منيػا عػددا مػف المكضػكعات المتفرقػة، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ي 

كىػػػي مػػف تػػػأليؼ جمػػاعي، تتنػػاكؿ مكضػػػكعات السػػكف كالصػػػحة   )5("نػػاس الحكمػػة"الحصػػر ن حػػظ أف مسػػػرحية 
ي ي تتجػاكب فكريػا مػع المسػتكيات العمريػة لػدراما الطفػؿ التػي تشػترط المحدكديػة كبالتالي فيػ. )6(كالطب المجاني

الكاحػػدة، أف " درامػػا الطفػػؿ"كفػػي المجػػاؿ الفنػػي يمكػػف القػػكؿ أنػػو ي يمكػػف داخػػؿ . كالبسػػاطة فػػي المكضػػكع الفكػػرم
ضػػكع كبسػػاطة نعػػال  مجمكعػػة مػػف المكضػػكعات الفكريػػة، باعتبػػار أف البنػػاإ الػػدرامي يقػػـك عمػػى أسػػاس كحػػدة المك 

األحػداث ككضػػكح العقػدة، كىكػػذا فػإف ألمبيػػة مسػرحيات الطفػػؿ المسػتميمة مػػف الحيػاة اليكميػػة، ي تتماشػى كقكاعػػد 
أمػػا فػػي المجػػاؿ التربػػكم فػػإف ىػػذه المسػػرحيات قػػد ركػػزت عمػػى الجانػػب الفكػػرم، ذلػػؾ أنيػػا تتنػػاكؿ . الفػػف الػػدرامي

مػف ثػـ فإنيػا ي تيػتـ بػالقيـ التربكيػة كالسػمككية الخاصػة مشاكؿ اجتماعية متنكعة ذات ع قة بالمحيط المعيش، ك 
بالرلـ . بالطفؿ، كليذا فإف ىذا األسمكب في عمكمو كىك أبعد ما يككف في معالجة القضايا المتعمقة بدراما الطفؿ

مػػف جفػػاإ ىػػذا األسػػمكب فػػإف ىنػػاؾ بعػػض المسػػرحيات التػػي تقتػػرب إلػػى  حػػد مػػا مػػف مػػادة ىػػذه الػػدراما، فمسػػرحية 
التي كتبيا سميماف بف عيسى تتضمف بعض الجكانػب التعميميػة كالتربكيػة كالسػمككية، إذ أنيػا تحمػؿ   )1("قكرالمح"

دعكة إلى النشإ الصاعد بتحمؿ مسؤكلياتو مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى العائمػة مػف التفكػؾ كاينػدثار، كىػذا مػا يتجمػى 
رسػيا بعػض اآلبػاإ فػي حػؽ زكجػاتيـ كأبنػائيـ مف الفكرة التي تطرحيا ىذه المسرحية، كىي قضية الحقرة التػي يما

ف بػػدت ىػػذه الفكػػرة .  )2(داخػػؿ العائمػػة نتيجػػة تقاليػػد مكركثػػة كسػػكإ فيػػـ لمتغييػػرات الجاريػػة بفعػػؿ العصػػرنة كحتػػى كا 
عميقػػة الديلػػة صػػعبة اإلدراؾ، كليسػػت فػػي مسػػتكل المراحػػؿ العمريػػة لمطفػػؿ، فإنيػػا بػػ  شػػؾ تحمػػؿ فكػػرة حساسػػة 

ماذا ؟  كلمػاذا  –األفكار التي تترتب عنيا أسئمة تخمد بفكر الطفؿ كتكقظ ضميره  مف مثؿ باعتبار أنيا مف نكع 
تسػػتدعي التفكيػػر كتتطمػػب التنقيػػب الػػذم يحػػرؾ "ألنيػػا مػػف نػػكع األسػػئمة المفتكحػػة التػػي  -؟  ككيػػؼ ؟  كمتػػى ؟ 

 . )3("اإلبداع الكامف لدل الطفؿ
                                                 

(2)
 1990أخرجيا المؤلؼ نفسو، قدميا المسرح الكطني الجزائرم سنة ) لـ تنشر(ع ؿ خركفي، البطة البرية  -  

(3)
 .1989المخرج عبد اهلل أكرياشي قدميا المسرح الكطني الجزائرم سنة ) لـ تنشر(يماني الزبير، العرش  -  

(4)
 .1987أخرجتيا المؤلفة نفسيا، قدميا المسرح الكطني الجزائرم سنة ) لـ تنشر(حميدة آيت الحاج، ألنية الغابة  -  

(5)
 .1980الحميد حباطي، كقدميا مسرح قسنطينة الجيكم سنة  أخرىا عبد) لـ تنشر(ناس الحكمة، تأليؼ جماعي  -  

(6)
 .114: ، ص 1998الجاحظية، الجزائر سنة / ، منشكرات التبييف )1989 – 1936(أحمد بيكض، المسرح الجزائرم  -  

(1)
 .1978إخراج عبد المالؾ بكقرمكح، قدميا مسرح عنابة الجيكم سنة ) لـ تنشر(سميماف بف عيسى، المحقكر  -  

(2)
  - Algérie – Actualité , N°903 du 03 au 09 Février 1983 P:12. 

(3)
 .25: مجمة المسرح المصرية، العدد الثامف، السنة الثانية، سبتمبر، ص  -  
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،  )4("رقصة األبرياإ"ذكر، كتب عبد القادر تاجر مسرحيتو كقريب مف الفكرة التي تطرحيا الدراما السالفة ال
التػػي تتمحػػكر حػػكؿ يكميػػات أسػػرة متكاضػػعة، تظيػػر بػػيف أفرادىػػا تناقضػػات تتكلػػد عنيػػا أزمػػة تعصػػؼ بكػػؿ األسػػرة 
كيتضح مف خ ؿ الفكرة التي تطرحيا ىذه المسرحية أنيا شبيية إلى درجة كبيرة بسابقاتيا في مسرحية المحقكر، 

سػمككو، ككنيػا ) بضـ التػاإ ككسػر الػكاك(ىي األخرل تطرح عدة تساؤيت مفتكحة تكقظ فكر الطفؿ كتقـك  إذ أنيا
تضعو أماـ مسؤكلياتو في المحافظة عمى أسرتو، كبالتالي فيي تقكـ مف جية بتكعيتو تربكيا كأخ قيا، كمف جيػة 

خصػػيتو كفػػؽ مػػا تحبػػذه الحيػػاة العائميػػة أخػػرل تجعمػػو فػػي مكقػػؼ البحػػث كالتنقيػػب، كمػػف ثػػـ إثػػراإ معارفػػو كتنميػػة ش
لإلسياـ في حؿ مشك ت أسرىـ، كتككف ىذه المكاقؼ في الكقت نفسو سػبي  يكتسػاب األطفػاؿ القػيـ األخ قيػة "

 .         )5("كالسمككية كايجتماعية الحميدة
المراىقة عند كىي تتناكؿ ظاىرة الطفكلة  )6("حسناإ كحسف"إلى جانب ذلؾ كتب محمد بف قطاؼ مسرحية 

 . كمسرحيات أخرل ي يتسع المجاؿ لذكرىا.  )7("كلـ تخرج عف اإلطار ايجتماعي"الشباب، 

 
 : م حظات فكرية، فنية كتربكية / 3

تخضػع فكريػا لمراحػؿ عمريػة محػددة، كىػذا تماشػيا مػع تقسػيـ  –كما ىك معركؼ  –إف طبيعة دراما الطفؿ 
 .)1(احؿ تبدأ مف سف الثالثة كتمتد حتى سف السادسة عشرةعمماإ النفس لعمر الطفكلة إلى ث ث مر 

ذا مػػا أردنػػا تقيػػيـ الكتابػػة المسػػرحية لألطفػػاؿ فػػي ب دنػػا بيػػذا الخصػػكص أمكننػػا القػػكؿ، أننػػا كسػػائر الػػب د  كا 
العربيػة نفتقػػر إلػػى مسػػرح أطفػػاؿ حقيقػػي، ذلػػؾ أف ىػػذا المعػػب الػدرامي لػػـ يتجػػذر بعػػد فػػي حياتنػػا الثقافيػػة، كمػػا ىػػك 

كد بحكزتنػا لػـ يتبمػكر شػػك  كمضػمكنا مػع رلبػات الطفكلػػة كمتطمباتيػا، كمػا أنػو لػػـ يقػـ عمػى الثكابػت العمميػػة مكجػ
الصػػحيحة التػػي تحػػدد طبيعػػة درامػػا الطفػػؿ التػػي بكاسػػطتيا نعػػرؼ مػػا يريػػد الطفػػؿ ؟ ككيػػؼ كمتػػى يقػػدـ لػػو العمػػؿ 

 الدرامي ؟ 
ب منيػػػا كالمقػػػدـ عمػػػى خشػػػبة المسػػػرح، قػػػد لػػػذلؾ فػػػإف مختمػػػؼ األعمػػػاؿ المسػػػرحية الخاصػػػة بالطفػػػؿ المكتػػػك 

اتسػػمت بالضػػعؼ كالفتػػكر، كػػكف الكاتػػب أك المػػدرب عنػػدما يقػػدـ عممػػو فإنػػو يقدمػػو انط قػػا مػػف رؤيتػػو الخاصػػة 
لمحياة، كمف ثـ فإنو يخطئ التقدير عندما يعتقد أف حياة األطفاؿ تتشابو عمى الػدكاـ عبػر مختمػؼ األزمنػة، لػذلؾ 

د عف دراما الطفؿ كىك أقرب ما يككف إلى المسرح المكجو، أك ما يصطمح عمى تسػميتو فإف ما قدـ لحد اليـك بعي
 . في المغرب بالمسرح الصبياني

أمػػا المكضػػكعات التػػي تعالجيػػا ىػػذه األعمػػاؿ الدراميػػة فتتعػػدد قضػػاياىا، كتػػأتي فػػي المرتبػػة األكلػػى القضػػية 
كىي كمػا سػبؽ كأف  –ريخ الثكرة التحريرية المسمحة التي تستمد أحداثيا مف التراث العربي اإلس مي، ككذا مف تا

كأثنائيػػا، تمييػػا المكضػػكعات التػػي  1954كانػػت مكضػػكع اىتمػػاـ كتػػاب مرحمػػة مػػا قبػػؿ ثػػكرة أكؿ نػػكفمبر  –ذكػػرت 
                                                 

(4)
 .1983، قدميا المسرح قسنطينة سنة )لـ تنشر(عبد القادر تاجر، رقصة األبرياإ  -  

(5)
 .25: ديسمبر، ص  –ثامف، السنة الثانية، سبتمبر مجمة المسرح المصرية، العدد ال -  

(6)
 .1975: إخراج سيد أحمد أقكمي، قدميا مسرح قسنطينة الجيكم سنة ) لـ تنشر(محمد بف قطاؼ، حسناإ كحسف  -  

(7)
 .12: ، ص 1987جكيمية  11ليكـ  554عدد : صحيفة المساإ  -  

(1)
 .المراحؿ العمرية لمطفكلة تبدأ مف حسف السادسة عشرة حتى سف الثامنة عشرة أضافت مؤخرا منظمة اليكنيسيؼ مرحمة أخرل إلى -  
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ف  استميمت أحداثيا مف أسمكب األنسػنة كىػي مكضػكعات كانػت محػؿ اىتمػاـ كتػاب مرحمػة مػا بعػد ايسػتق ؿ، كا 
ة أك مقتبسػػة، إي أنيػػا فػػي بعػػض األعمػػاؿ تحمػػؿ طػػابع المحاكػػاة اإليجػػابي مػػف خػػ ؿ كانػػت فػػي عمكميػػا مترجمػػ

تكظيفيػػا لعػػادات كتقاليػػد األمػػة الجزائريػػة فػػي مختمػػؼ أبعادىػػا، تمييػػا القضػػايا ايجتماعيػػة التػػي تأخػػذ مادتيػػا مػػف 
 . الحياة العامة كالكاقع المعيش بإيجابياتو كسمبياتو

مػف خػ ؿ اسػتمياميـ لمتػراث كالتػاريخ كتكظيفػو فػي أعمػاليـ  -مػة األكلػى دأب الكتاب الجزائريػكف فػي المرح
إلى تعريؼ الطفكلػة الجزائريػة بطريقػة رمزيػة بقضػايا الػكطف الجػريح الػذم يعػاني مػف كيػ ت اسػتعمار  -الدرامية 

دة لحمػؿ بغيض مس األمة في مقدراتيا كثكابتيا، محاكلة منيـ في بعث اليمـ في النفكس كتييئة األجياؿ الصػاع
ككنمػػكذج عمػػى ذلػػؾ نأخػػذ . مشػعؿ الثػػكرة، إي أف الطػػابع التػػكجييي الػػكعظي ىػك السػػائد فػػي مثػػؿ ىػػذه المسػرحيات

ف كانت ىذه المسرحية شأنيا شأف باقي المسرحيات التاريخيػة األخػرل، ليػا أىميتيػا  )1("ب ؿ بف رباح"مسرحية  كا 
شاد، فإنيا تحمؿ طابعا رمزيا يتعسػر معػو عمػى الطفػؿ في مجاؿ التكعية كاإلر  –سيما في ذلؾ الظرؼ  –الكبرل 

فػي ألمػب األحيػػاف إدراؾ ديلتيػا كمغزاىػػا، كمػا أف األسػػمكب المباشػر طغػػى عمػى لغػػة التخاطػب مػػع الطفػؿ فسػػاد 
الكعظ كاإلرشاد، كاتسـ ىذا النكع مف المسرح بالجدية كالصرامة، مما قد يجعؿ الطفؿ معو يشػعر بأنػو يجمػس فػي 

يس فػػي قاعػػة مسػػرح، كيفقػػد اإلحسػػاس بالمتعػػة كالفرجػػة التػػي تعػػد شػػرطا أساسػػيا فػػي درامػػا الطفػػؿ قسػػـ مدرسػػي كلػػ
ليسػت ىػي الغايػػة النيائيػة لمعمػؿ، بػؿ ىػي النتيجػػة  –فػػي المعػب الػدرامي  –أف فرجػة العػرض المسػرحية "باعتبػار 

لت ميػػػذ كبػػػاقي ت ميػػػذ الطبيعيػػػة ليػػػذا النشػػػاط بحيػػػث تسػػػمح ىػػػذه النتيجػػػة بخمػػػؽ تكاصػػػؿ مػػػع اآلبػػػاإ كالمرسػػػايف ا
 . )2("المدرسة

أما المكضكعات الخاصة بمعالجة القضايا ايجتماعية فقد ارتأل المؤلفكف فييػا كتابػة مسػرحياتيـ الخاصػة 
بالطفؿ انط قا مف تشريحيـ لمكاقع المعاش بمختمؼ تناقضاتو، كىـ مف خ ؿ تمؾ المعالجة قػد أخطػؤكا التقػدير، 

ي يتطػػابؽ مػػع مػػادة النشػػاط التمثيمػػي  –بطبيعػػة الحػػاؿ  –الجانػػب الفكػػرم، كىػػك  سػػكاإ فػػي مجػػاؿ اعتمػػادىـ عمػػى
أك حتػى   )3(إلػخ... يعتمد عمى عنصر المعب كالمشاركة كتنمية الخياؿ كتحقيؽ الذات كطرح الثقة بالنفس "الذم 

جػػاكب مػػع نظريػػات بالنسػػبة لمضػػمكف ىػػذه المسػػرحيات الػػذم يتسػػـ بالتعقيػػد تػػارة كبالنقػػد تػػارة أخػػرل، كىػػك مػػا ي يت
 .التربية الحديثة لمطفؿ

عالجػػػت جممػػػة مػػػف المشػػػاكؿ السػػػيئة بحػػػي مػػػف "التػػػي  )4("نػػػاس الحكمػػػة"ككمثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ نأخػػػذ مسػػػرحية 
األحياإ الشعبية حيث تعرضت لمشباب كتسكعو فػي الشػكارع ثػـ السػكف كالصػحة فالطػب المجػاني كالنقػؿ ككػؿ مػا 

يجة لتعػدد القضػايا المتناكلػة ضػمف ىػذه المسػرحية كتشػبعيا، إضػافة إلػى كىكذا فنت.  )5("يمس حياة الناس اليكمية

                                                 
(1)

 .محمد العيد آؿ خميفة، ي ؿ بف رباح، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دكف تاريخ -  

(2)
 .15: ـ، ص 1997ؿ، أفريؿ مجمة المسرح المدرسي، تصدرىا جمعية تنمية التعاكف المدرسي بالمممكة المغربية، العدد األك  -  

(3)
 .155: ـ، ص 1994لسنة  41مجمة الحياة المسرحية، طبع كزارة الثقافة السكرية، العدد  -  

(4)
 . 1980ناس الحكمة، تأليؼ جماعي، قدميا مسرح قسنطينة سنة  -  

(5)
 .114: ، ص )89 – 26(أحمد بيكض، المسرح الجزائرم  -  
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كػؿ ذلػؾ يجػرد ىػذه المسػرحية كليرىػا . )6("لمبت عمى المسرحية مف حيػث الطػرح كالمعالجػة –التي  –السطحية "
 . ا الطفؿمف المسرحيات األخرل المثيمة ليا مف المقكمات المكضكعية كالفنية كالتربكية الكفيمة بتحديد شركط درام

كفيمػػا يتعمػػؽ باألسػػمكب المسػػتخدـ فػػي ىػػذا المػػكف مػػف المسػػرح يمكػػف القػػكؿ أف المسػػرحيات المسػػتميمة مػػف 
التاريخ كالتراث كانت تحػرص عمػى الجانػب التػكجييي أكثػر مػف عنايتيػا بمتطمبػات الطفكلػة كرلباتيػا فػي مختمػؼ 

 –كمػػػا أشػػػرت  –نسػػػنة التػػػي ىػػػي فػػػي لالبيتيػػػا أمػػػا الػػػدراما المسػػػتمدة مػػػف أسػػػمكب األ. المراحػػػؿ العمريػػػة المختمفػػػة
مترجمة أك مقتبسة، بالرلـ مف كتابتيا بالميجػة العاميػة، فإنيػا نظػرا لككنيػا منتقػاة مػف أميػات مسػرحيات األطفػاؿ 

كعمػػى الػػرلـ مػػف طػػابع المحاكػػاة الػػذم . العالميػػة، فإنيػػا قػػد اتسػػمت بالتبسػػيط مػػف جيػػة كالترميػػز مػػف جيػػة أخػػرل
مػاليـ بمػا يتجػاكب مػع بيئػة المجتمػع كأبعػاده المختمفػة فإنيػا كانػت مكفقػة إلػى أبعػد الحػدكد، أضفاه كتابنا عمى أع

باعتبػػػار أف طبيعػػػة ىػػػذا األسػػػمكب يتصػػػؼ بالمركنػػػة كالتشػػػكيؽ، كربمػػػا يعػػػكد اىتمػػػاـ الكتػػػاب بيػػػذا األسػػػمكب إلػػػى 
 . حرصيـ عمى التكجيو القيمي كالتربكم لمطفؿ
ة اليكمية فككنيا تركز عمى الفكرة كحدىا في إطار الميجة العامية، أما مسرحيات الطفؿ المستمدة مف الحيا

فإنيػػا جػػاإت إلػػػى حػػد كبيػػر معقػػػدة البنػػاإ سػػكاإ مػػػف حيػػث العقػػدة أك مػػػف حيػػث سػػير األحػػػداث، أمػػا شخصػػػياتيا 
كيسيما األساسية منيا فيي باإلضافة إلى أنيػا لػـ تكػف مػف األطفػاؿ، لػـ تكػف كاضػحة بالقػدر الػذم تفرضػو درامػا 

 . طفؿ، كما أف أسمكبيا الفكرم يفكؽ مستكل المراحؿ االعمرية لألطفاؿال
أمػػا المغػػة التػػي صػػيغت بيػػا درامػػا الطفػػؿ فػػيمكف القػػكؿ أف المسػػرحيات التػػي اسػػتخدمت مػػا يصػػطمح عمػػى 
تسميتو بأسمكب األنسنة قد كفقت إلى حد كبير فنيا كتربكيا في مخاطبة الطفؿ حسػب المراحػؿ العمريػة المختمفػة، 

رلـ مػػف ككنيػػا مكتكبػػة بالميجػػة العاميػػة كػػكف ىػػذا النػػكع مػػف المسػػرحيات قػػد جػػاإ مترجمػػا كمقتبسػػا مػػف أشػػير بػػال
 .أعماؿ الكتاب المسرحييف العالمييف كالعرب

أما دراما الطفؿ التي انصبت مكضكعاتيا عمػى الحيػاة اليكميػة، فإنيػا لػـ ترتػؽ إلػى المسػتكل المطمػكب فنيػا 
الخبػػرة كيفتقػػدكف معرفػػة أساسػػيات الكتابػػة فػػي مسػػرح الطفػػؿ، كمػػا أف كتابػػاتيـ فػػي  كتربكيػػا، ألف كتابيػػا تنقصػػيـ

عمكميا تركز عمى النقد السطحي فػي معالجاتيػا لمنػاحي الحيػاة المختمفػة، كتحػرص عمػى التكجيػو المعرفػي، كىػـ 
 . بدكرىـ يكتبكف بالميجة العامية

بو معػػدـك فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد ايسػػتق ؿ، كفيمػػا يخػػص مسػػرح الطفػػؿ المسػػتمد مػػف التػػراث كالتػػاريخ فإنػػو شػػ
كيعكد ذلؾ أساسا إلى أف مسرح الطفؿ في الجزائر مكتػكب فػي عمكمػو بالميجػة العاميػة كاسػتمياـ التػراث كالتػاريخ 
ي تستسػػاغ كتابتػػو إي بالمغػػة الفصػػحى، كمػػع ذلػػؾ فػػإف مػػا كتػػب قبػػؿ ايسػػتق ؿ بػػالرلـ مػػف تركيػػزه عمػػى الػػكعظ 

 . كفؽ إلى حد كبيركاإلرشاد فإنو نسبيا قد 
فقػػط مػػا ينبغػػي اإلشػػارة إليػػو مػػف كتابػػات بالمغػػة الفصػػحى فػػي مجػػاؿ درامػػا الطفػػؿ، ىػػي األعمػػاؿ المسػػرحية 
المشارؾ بيا مؤخرا في مسابقة أدب الطفؿ، الذم تنظمو سنكيا كزارة ايتصاؿ كالثقافة إي أف ىذه المسرحيات في 

 . النكع مف الكتابة ألمبيتيا ي تعد أكثر مف محاكيت ليكاة في ىذا

                                                 
(6)

 .114: المرجع نفسو، ص  -  
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كفيمػػػا يخػػػص اسػػػتخداـ الشػػػعر، فػػػإف درامػػػا الطفػػػؿ الػػػذم يسػػػتمد أسػػػمكبو مػػػف األنسػػػنة يكظػػػؼ بشػػػكؿ كبيػػػر 
اسػػتخداـ الشػػعر، سػػيما إذا كػػاف المكقػػؼ يتطمػػب الغنػػاإ، ناىيػػؾ عػػف اسػػتخدامو لممحسػػنات البيانيػػة كالبديعيػػة مثػػؿ 

ف كانت صيالتيا تتـ بالميجة  العامية، أما دراما الطفػؿ المسػتمدة مػف الحيػاة اليكميػة السجع كالجناس كالطباؽ، كا 
فتركػػز اىتماميػػا عمػػى المضػػمكف الفكػػرم أكثػػر مػػف اىتماميػػا بالجانػػب الشػػكمي، كمػػف ثػػـ خمػػت فػػي مجمميػػا مػػف 

ف كاف بدرجة أقؿ يمكػف قكلػو عػف المسػرح المسػتميـ مػف التػراث كالتػاريخ، إذ . األشعار كالمحسنات نفس الشيإ كا 
ف كػػاف ي ييػػتـ إي بالمكضػػكع فإنػػو قػػد يتضػػمف بعػػض المقػػاطع الشػػعرية كالمحسػػنات البديعيػػة أف ىػػذا األخيػػر  كا 

 . عندما يتطمب األمر ذلؾ، ككنيا مكتكبة بالمغة الفصحى
تبقػػى اإلشػػارة أف األعمػػاؿ المسػػرحية الخاصػػة بالطفػػؿ المشػػارؾ بيػػا فػػي مسػػابقة أدب الطفػػؿ المشػػار إلييػػا 

نات البيانيػػة كالبديعيػػة إلػػى حػد كبيػػر، كىػػذا لعػػدة أسػباب منيػػا أنيػػا فػػي ألمبيتيػػا أعػ ه تكثػػر فييػػا األشػػعار كالمحسػ
 .تكتب بأسمكب األنسنة، كىذا األسمكب بطبعو يتطمب النظـ الشعرم بقدر ما يتطمب الصيالة النثرية

 
كالخ صػػة أف مػػا تػػـ تقديمػػو خػػ ؿ مػػا يقػػرب مػػف أربعػػة عقػػكد مػػف عمػػر ايسػػتق ؿ مػػف مسػػرح الطفػػؿ فػػي 

ئر، ي يرتقي إلى مسػتكل اآلمػاؿ المرجػكة، ذلػؾ أف ىػذا النػكع مػف المسػرح ىػك فػي حاجػة إلػى إبػداع جزائػرم الجزا
أصػػيؿ يتبنػػاه كتػػاب جزائريػػكف، فيػػـ الػػذيف يعايشػػكف كاقػػع المجتمػػع الجزائػػرم بعاداتػػو كتقاليػػده كمعتقػػده، كيتفيمػػكف 

كالثقافية كالتربكية كاألخ قية، كمػف ثػـ فإنػو لػيس كاقع الطفكلة في الجزائر مف خ ؿ أبعادىا النفسية كايجتماعية 
ىناؾ ما ىك أىـ مف ىذا العامؿ في الظرؼ الراىف، ألف الترجمة الحرفية البعيدة عف المحاكاة اإليجابية اليادفة، 

 .كايقتباس دكف تمحيص كلربمة يعكس كاقع مجتمعات أخرل قد تككف بعيدة في ذلؾ عف كاقعنا
تابة، فإف الكتابة بالميجة العامية في كؿ الحايت لير عميقة الديلة، كقاصرة عف كحتى بالنسبة لشكؿ الك

التعبيػػر فػػي كثيػػر مػػف األبعػػاد كالمكاقػػؼ، كي أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف أف الكتػػاب الجزائػػرييف لػػـ ييتمػػكا بمسػػرح األطفػػاؿ 
بالميجػة العاميػة ليػر ناجعػة  المستكحى مف التاريخ كالتراث في فترة ما بعد ايستق ؿ، ألف الكتابة بيػذا األسػمكب

كي مستسالة، كأعتقد جازما أف مسرح الطفػؿ فػي الجزائػر قػد تجػاكز مرحمػة التجريػب، كأنػو فػي خضػـ المحػاكيت 
 المتكررة التي تسعى جميعا لمنيكض بو سيعرؼ نيضة شاممة في المستقبؿ المنظكر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخاصة عمى التنبؤ تالبكالوريا و بطارية االستعداداقدرة نتائج اختبارات شيادة 

 .بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة في السنة األولى جامعي

 (طب، صيدلة، جراحة أسناف) دراسة ميدانية في كمية الطب 
 بكسالـ عبد العزيز : األستاذ                                                              

 جامعة البميدة
 : خص الدراسةمم

نجاح الطالب في دراستو الجامعية يتكقؼ إلى درجة كبيرة عمى مدل م ئمة التخصص لقدراتو ميكلو       
كرلباتو، كعممية التكجيو المعتمدة اليـك في الجامعة الجزائرية تركز عمى معيار أساسي كىك المعدؿ العاـ في 

قة إرتباطية ضعيفة بيف نتائ  شيادة البكالكريا ك التحصيؿ شيادة البكالكريا، كمنو كشفت ىذه الدراسة كجكد ع 
التراكمي لمطالب في إحدل تخصصات كمية الطب، مما يعني انخفاض درجة الصدؽ التنبؤم يختبارات شيادة 
البكالكريا إلى الحد الذم ي يمكف ايعتماد عمييا لكحدىا      في عممية التكجيو، ك ىك ما تأكد مف خ ؿ ىذه 

سة حيث جاإت القيمة ايرتباطية ما بيف نتائ  تطبيؽ بطارية ايستعداد األكاديمي لمدراسة بكمية الطب ك الدرا
نتائ  التحصيؿ دالة إحصائيا إلى الحد الذم يمكف معو تطبيؽ ىذه البطاريا ك ايستعانة بنتائجيا في عممية 

م يحدث نتيجة اعتماد عممية التكجيو عمى نتائ  التكجيو، قصد التقميؿ مف اإلىدار المادم كالتربكم ك النفسي الذ
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شيادة البكالكريا التي أكدت الدراسة أف درجة صدؽ محتكاىا منخفض كصدقيا التنبؤم ي يسمح باعتمادىا 
 .   كمعيار أساسي لمتكجيو نحك التخصصات الث ثة لكمية الطب

 : اإلشكاليػػػة-1
ات تختمؼ عف ايستعدادات التي تتطمبيا ليرىا مف تتطمب الدراسة في كؿ تخصص جامعي استعداد      

التخصصات األخرل، كلعؿ فشؿ بعض الطمبة في متابعة دراستيـ بنجاح ما يشير إلى كجكد نقص في 
بؿ أف فركع الدراسة الكاحدة تختمؼ مف حيث ايستعدادات التي تتطمبيا   .ايستعدادات التي تتطمبيا ىذه الدراسة

طمب اينتقاإ كالتكجيو التربكم تطبيؽ المقاييس السيككلكجية لمحصكؿ عمى بركفيؿ أك لذلؾ يت  .في دارسييا 
مممح لقدرات الفرد، يستطيع مف خ لو الطالب أف ينظر إلى ذاتو نظرة مكضكعية فيقارف بيف استعداداتو كما 

   .تتطمبو الدراسة التي يريد ايلتحاؽ بيا 
صاتيا الث ثة ذات طبيعة خاصة تجعميا تفترض أي تستقبؿ الطمبة بما أف الدراسة في كمية الطب بتخص      

عمى أساس المعدؿ العاـ المحصؿ عميو في شيادة البكالكريا أك في بعض المكاد العممية التي يفترض أف ليا 
بؿ يبد أف يككف ليا معاييرىا الدقيقة كمحدداتيا الكاضحة، كأف يككف ىذا ايختيػػار كفؽ . ع قة بالتخصص

مقاييس مكضكعيػة تمكنيا مف قبكؿ ك استيػعاب ذكم ايستعدادات األساسية ال زمة لمدراسة في ىذه 
  .التخصصات، ىذه المعايير تككف ليا درجة مرتفعة مف الصدؽ التنبؤم  

فاألمر يتطمب كضع معايير أخرل ل نتقاإ باإلضافة الى نظاـ القبكؿ الحالي عف طريؽ معدؿ النجاح في    
لكريا، مف خ ؿ إختبارات ي تتكفر لدينا أدلة عممية حكؿ صدقيا التنبؤئي، مما يجعميا ي تأخذ في ايعتبار البكا

إستعدادات الطمبة كقدراتيـ، كي يعتني بتكجيييـ إلى نكع الدراسة التي تناسبيـ مما يؤدم إلى الكثير مف 
  .لصحة النفسية لمطمبةمشك ت الرسكب الدراسي، ايىدار التربكم، مشك ت التكيؼ ك ا

كفي ضكإ نتائ  بعض الدراسات التي تشير إلى أف النتائ  التحصيمية في البكالكريا بمفردىا      ي تسمح      
بالتحديد المكضكعي لمتخصص الذم يكجو إليو الطالب، كأنو ليس مف المفيد ايعتماد عمييا بمفردىا كمعيار 

كدراسة مارم       )1998(كمنيا دراسة إسماعيؿ الفقي ل لتحاؽ بمختمؼ الفركع في الجامعة، 
كأحمد العرياف   )1992  (كدراسة رجائي الشريؼ ك حسف حسنيف ) MARY TENOPER 1981(تينكبر

كما تشير اإلحصاإات الصادرة عف بعض الجامعات الكطنية خ ؿ   . )1997  (كرجب عميكه حسف   )1996  (
إلى أف متكسط نسبة الرسكب مف مجمكع المسجميف في السنة األكلى بكميات  2004  - 1998 المكاسـ الدراسية  

األمر الذم يدعك إلى التساؤؿ حكؿ ص حية المعايير   .مف مجمكع المسجميف % 25العمكـ الطبية بمغت 
رجة المعتمدة حاليا لمقبكؿ بمختمؼ تخصصات ىذه الكمية،ك ىؿ نتائ  مختمؼ إختبارات مكاد البكالكريا تمتاز بد

   .مقبكلة مف الصدؽ التنبؤم تسمح  بايعتماد عمييا في عممية التكجيو 
ىكذا تناكلت الدراسة الحالية مشكمة الصدؽ التنبؤم لنتائ  إختبارات البكالكريا، مع محاكلة تحديد      

عمى عينة  ايستعدادات ال زمة لمدراسة بكمية الطب بتخصصاتيا الث ثة، كتطبيؽ بطارية إختبارات لقياسيا
ك تـ تطبيؽ   البميػدة، في جامعة ) طب، صيدلة ك جراحة أسناف(طالبا ك طالبة مف كمية الطب ) 271 (تتألؼ مف
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ك تـ تتبعيـ خ ؿ مسارىـ الدراسي  2003-2002البطارية عمى الطمبة أفراد العينة في بداية المكسـ الجامعي 
 . ة عمى التنبؤ بنجاحيـ الدراسيلمكسميف دراسييف بالكمية لتحديد مدل قدرة البطاري

   : كتتحدد تساؤيت الدراسة فيما يمي
ماىي درجة القيمة التنبؤية لبطارية ايستعدادات األساسية لمدراسة بكمية الطب عمى  التنبؤ  -             

   بالنجاح في ضكإ مستكيات األداإ التحصيمى التراكمي لمطمبة ؟
الذكػػاإ   ايستعداد العممي، األكػػاديمى  (لتنبؤية لمقاييس ايستػعدادات األسػػػاسية ماىي القيمػة ا -             

عمى التنبؤ بالنجػػػػػاح في ضكإ مستكيػػػات   )المثػػػابرة عمى التحصيػػؿ  كالميػػؿ نحػك دراسػػة التخػصص،   العػػػاـ،
  األداإ التحصيػػمى التراكمي لمطمبػػػة ؟

قيػػمة التنبؤية لنتائػػ  شػػيادة البكػالكريا عمى تحديد مستكل أداإ الطمبة بكمية الطب في ضكإ ماىي ال  -        
  مستكيات األداإ التحصيمي التراكمي ؟

 :الفرضيػػػات -2
تكجد ع قة إرتباطية مكجبة ضعيفة ك لير دالة إحصائيا بيف األداإ التحصيمي العاـ لمطمبة في  -1- 2   

ك نتائجيـ التحصيمية التراكمية في السنة األكلى جامعي في التخصصات الث ثة لكمية الطب شيادة البكالكريا 
 ).طب، صيدلة، جراحة أسناف(
ىناؾ ع قة إرتباطية مكجبة ك دالة إحصائيا بيف نتائ  بطارية ايستعدادات األساسية لمدراسة بكمية  -2-2  

طب، (السنة األكلى لمتخصصات الث ثة لكمية الطب  الطب ك نتائ  األداإ التحصيمي التراكمي لمطمبة في
 ).صيدلة، جراحة أسناف

  :أىداؼ الدراسػػػة  -
تحديد درجة الصدؽ التنبؤم لبطارية ايستعدادات األساسية ل لتحاؽ بتخصصات الطب عمى التنبؤ بالنجاح  -

  .صات الث ثةالتحصيمي بإستخداـ محؾ مستكيات األداإ التحصيمي التراكمي لمدراسة بالتخص
معرفة مدل مكضكعية ايعتماد عمى نتائ  إختبارات شيادة البكالكريا في التكجيو إلى التخصصات  -     

الث ثة بكمية الطب، عمى إعتبارىا األكثر طمبا مف طرؼ الطمبة المتحصميف عمى معديت مرتفعة في شيادة 
 .  مى مستكل كؿ تخصصات الجامعةالبكالكريا، مما يجعؿ الحد األدنى لمقبكؿ فييا األكؿ ع

تحديد القيمة التنبؤية لمستكيات األداإ في إمتحاف شيادة البكالكريا في تحديد درجات التحصيؿ الدراسي  -     
  .بإستخداـ محؾ مستكيات األداإ التحصيمي التراكمي 

  : أىمية الدراسة -4
س يمكف إستخداميا كمعايير في عممية تكجيو الطمبة تكمف أىمية الدراسة الحالية في محاكلة إيجاد مقايي -    

عمى أسس عممية، تسمح بالرفع مف القيمة التنبؤية ليذه المعايير ك منو معرفة الطمبة الذيف تسمح ليـ قدراتيـ، 
تجنبا لزيادة نسب ) طب، صيدلة كجراحة أسناف(إستعدداتيـ ك ميكليـ بالنجاح في إحدل التخصصات الث ثة 

  .تسرب الذم يعاني منو طمبة الكميةالرسكب ك ال
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محاكلة تحديد قدرة بطارية ايستعدادات ايساسية كقيمتيا في التنبؤ بنجاح الطمبة في الدراسة     ك إلى  -    
أم حد يمكف ايعتماد عمييا في تكجيو الطمبة، أماـ ظاىرة اإلىدار المادم، التربكم ك النفسي الذم يمحؽ سكاإ 

 2004-2003نسبة الرسكب في مكسـ ( تو الذم يجد نفسو معرضا لمرسكب سنة تمك األخرل بالطالب في حد ذا
، مما يؤثر عمى دافعيتيـ ك إتجاىيـ )%27في التخصصات الث ثة لطمبة السنة األكلى في جامعة البميدة بمغت 

لطب، ليصبح ىدؼ فيدفع بالكثير مف الراسبيف إلى تغيير التخصص بعد ضياع سنكات في كمية ا. نحك الدراسة
الطالب  ىك الحصكؿ عمى شيادة جامعية بغض النظر عف التخصص بعدما كاف الطالب مف المتفكقيف  في 
شيادة البكالكريا، كىذه إحدل النتائ  السمبية لعدـ إعتماد التكجيو عمى معايير عممية متعددة، ىذه الحايت 

 .قدر اإلمكاف تتطمب البحث عف حمكؿ عممية  ك عممية لمتقميؿ مف حدتو 
   :المفاىيـ األساسية لمدراسة -5

يعد التحديد اإلجرائي لممفاىيـ الكاردة في أم دراسة بمثابة المفتاح لفيـ مختمؼ مراحميا ك نتائجيا مف      
 .    طرؼ الباحثيف األخريف، كعميو تـ تحديد المفاىيـ التالية ليذه الدراسة

 :التنبؤ  -5-1 
أما اصط حا   . )1987أحمد زكي بدكم،   (أم أخبر بو قبؿ كقت حدكثو   تنبأ باألمر  يعرؼ التنبؤ لغة،     

فالتنبؤ ىك تقديرا لما سيحدث أك يحتمؿ حدكثو في ضكإ كقائع معينة، كذلؾ بايستنتاج العممي المبني عمى 
ث ثة عناصر أساسية  تحميؿ ىذه الكقائع، كي سيما مف الناحية اإلحصائية كتتضمف عممية التنبؤ بيذا المعني

  ) .1981(حسب عطكؼ محمكد ياسيف
  ..الكقائع أك المتغيرات التي سيبني عمييا التنبؤ كىي نتائ  امتحاف البكالكريا ك بطارية ايستعداد -    
مجمكعة الظركؼ التي تكجد فييا ىذه الكقائع أك المتغيرات كىي مجمؿ مككنات العممية التعميمة التعممية  -    
  .ية الطب ك التي في ضكئيا يتعاـ الطالب بكم
كىذا ما    )156ص  2000ص ح الديف محمكد ع ـ، (تقدير احتماؿ حدكث النتائ  بالتحقؽ التجريبي  -    

يتـ خ ؿ الدراسة الحالية مف تحديد القيمة التنبؤية لممتغير المستقؿ مستكيات األداإ عمى بطارية ايستعدادات 
ات األداإ التحصيمي التراكمي خ ؿ الدراسة بالتخصص لإلجابة عمى التساؤؿ ىؿ لنتائ  األساسية مف مستكي

ك ىؿ لنتائ  شيادة البكالكريا درجة تنبؤية مقبكلة   تطبيؽ البطارية قيمة تنبؤية بالنجاح التحصيمي بكمية الطب ؟
 تسمح بمعرفة الطمبة الذيف لدييـ القدرة عمى النجاح في الكمية ؟ 

  :تعداد االس -5-2
يعرؼ ايستعداد بأنو إمكانية الكصكؿ إلى درجة مف الكفاية أك القدرة عف طريؽ التدريب أك السرعة      

  .  )53، ص1992عبد المطيؼ خميفة ك عبد المنعـ شحاتة، (المتكقعة لمتعمـ 
ك نمط مف كيعرؼ ايستعداد بأنو القابمية الفطرية إلكتساب معرفة معينة، ميارة عامة، خاصية أ    

فؤاد ( ايستجابات، بحيث تمكف الفرد مف الكصكؿ إلى درجة مف الكفاية أك المقدرة إذا لقي الفرد التمريف الكافي
  ). 12، ص 1992عبد المطيؼ أبك حطب، أميف عمي سميماف، 
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ت العكامؿ ك ايستعداد سمة مكجكدة في الفرد، كىي إمكانات كامنة ي تظير إلى حيز الكجكد، إي إذا كجد     
فايستعداد ىك نقطة البداية في أم  ك الظركؼ المساعدة عمى ظيكرىا، مف ممارسة كتدريب ك بيئة مناسبة، 

تعمـ، كيشير ايستعداد في ميداف القياس النفسي إلى القيمة الكمية لمتنبؤ باألداإ ال حؽ أم المدل الذم يمكف 
كتشمؿ ايستعدادات في . إا عمى معطيات الحاضرتحصيمو أك تكقع تحقيقو في مكقؼ مستقبمي جديد بنا

  .الدراسة الحالية 
  :االستعداد العممي  -أ

في ضكإ العكامؿ التي تكصمت إلييا الدراسات كالبحكث العممية مف كجكد إرتباطات كثيقة كدالة بيف      
 GOLTON(حاث جكلتكف ايستعداد العممي كاألداإ في الدراسة ذات الطابع الطبي الذم ترجع جذكرىا إلى أب

كما   .الذم افترض كجكد ث ثة أنكاع لمذكاإ منيا الذكاإ العممي  )THORNDIKE   1920(كثكرنديؾ   )1883  
مف أف لمعكامؿ العقمية مسؤكلية عف النجاح في التخصصات الطبية، كما   )1985  (تكصؿ إليو أحمد زكي صالح 

عمى أف ايختبارات التي ثبت فائدتيا في التنبؤ بالنجاح في العمؿ  ) 1997  (أشار إليو جابر عبد الحميد جابر 
 .     )الفيـ الكيميائي، المعمكمات البيكلكجية، القدرة المكانية كاإلدراكية   الذكاإ،  ( الطبي ىي إختبارات

تعد مف في ضكإ بعض الدراسات العربية كاألجنبية تـ انتقاإ سبعة عكامؿ تكاد تجمع عمييا ىذه الدراسات ك  
   :مككنات ايستعداد الطبي كىي 

التكجو البيكلكجي ك القدرة   التصكر البصرم الذكاإ العممي،   تقدير األشكاؿ، المركنػة في اإلدراؾ المكاني،     
    .  عمى إستعماؿ الكسائؿ

  :الذكاء العػػػاـ  -ب
ي دراسة أم مف التخصصات، كمنيا الطبية، يعد الذكاإ العاـ أحد العكامؿ المساعدة عمى التنبؤ بالنجاح ف     

كتـ قياسو باستخداـ مقياس المصفكفات المتتابعة لرافف التي تتضمف القدرة عمى إدراؾ الع قات، المتعمقات، 
ايستديؿ ك الدقة في اإلدراؾ، كتعد ىذه العكامؿ مف المتغيرات اليامة التي ترتبط بمفاىيـ البحث، كيعرؼ 

راسة الحالية بأنو مجمكع  ما يتحصؿ عميو الطالب مف درجات نتيجة ألداإه في اختيار الذكاإ العاـ في الد
  .المصفكفات المتتابعة لرافف 

  :ايستعداد الرياضي –ج
تعد الرياضيات ذات صمة كثيقة بالتحصيؿ في التخصصات الطبية، كيعد اإلدراؾ الجيد ليذه القدرة ك      

ى اينتقاإ السميـ لمدراسة الذم يمكف التكجيو إلييا باكتشاؼ القدرات الطبية كظيفتيا كمككناتيا عامؿ مساعد عم
أف المتعثر في دراسة الرياضيات في مراحؿ  إلى ) 1987يحيي المرزكؽ األحمدم، (عند المتعمميف، كيشير

يجاز لنتائ  البحكث   .التعميـ قبؿ الجامعي يصعب عميو إتماـ الدراسة بإحدل تخصصات كمية الطب كا 
كالدراسات التي تناكلت تعريؼ القدرة الرياضية مف خ ؿ عكامميا يمكف تعريفيا في الدراسة الحالية بأنيا إستعداد 

 .معرفي ييدؼ إلى حؿ المشك ت ايستديلية ذات الطابع الرمزم أك العددم 
  :االستعداد العممي  -ء
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كمية الطب قصد اإللماـ بخكاص المادة، أساسيات تعد الفيزياإ كالكيمياإ مف العمكـ ايساسية في الدراسة ب    
األجساـ، المادة الحية، الخمية ك التكاثر كفي مجايت ايختزاؿ كاليدرجة كاألكسدة ك األمراض  ك ليرىا مف 

  .المبادئ األساسية في الدراسات الطبية
 : الدراسات السابػػقة -6
 ) :                                    LOUIS LANG  &JEMES D.PERRY 1994(دراسة لكيز ك جيمس -6-1

المتبعة       بيدؼ   تناكلت ىذه الدراسة الع قة بيف التحصيؿ الدراسي في كمية الطب كأساليب اينتقاإ       
تحديد مدم تأثير الدرجات المرتفعة في شيادة البكالكريا في اينتقاإ ل لتحاؽ بكمية الطب كأساس لمتنبؤ بمتكسط 

ك دراسة الع قة بيف متكسط الدرجات في األربع سنكات بالكمية . رجات في األربع سنكات التالية في الكميةالد
كذلؾ باستخداـ درجات إختبار القدرة العممية، القدرة الرياضية   .كبيف درجات اختبارات ستركن  ككيكدر لمميكؿ 

عمي عينة تتككف  –بع سنكات في الدراسة بالكمية كمتكسط درجات األر  –العامة، اختبار ستركن  ككيكدر لمميكؿ 
بيف درجات ) 00.40(كأكدت النتائ  عمى كجكد معامؿ إرتبط متكسط   .خريجا مف جامعة نيكيكرؾ 433 مف 

كما تشير . معامؿ ارتباطيما بمتغيرات الدراسة) 00.53(األربع سنكات بالكمية كمتكسط درجات البكالكريا ك 
امؿ ايرتباط بيف متكسط درجات األداإ لألربع سنكات بالكمية كاختبارات الميكؿ فيما عدا النتائ  إلى إنخفاض مع

  ) .00.76(كالميؿ العممي ) 00.91(الميؿ العممي كاف متكسط ارتباطيما 
 (:  1981  )دراسة أمسية الجندي  -6-2

التخصصية كبيف القدرات العقمية  إلى معرفة الع قة بيف التحصيؿ الدراسي في المكاد  ىدفت ىذه الدراسة      
األكلية كالميكؿ المينية في المدارس الثانكية، قصد تحديد الفركؽ في الميكؿ المينية كالقدرات التخصصية بيف 

ك أكدت النتائ  عمى أف   .المتعمميف مرتفعي الدرجات التحصيمية كاألقؿ تحصي  في المكاد العممية التخصصية
في الميؿ العممي كالميكانيكي بيف الطمبة األكثر كاألقؿ تحصي  في المكاد العممية ك  ىناؾ فركقا دالة إحصائيا

  .الثقنية لصالح األكثر تحصي  
 (:1987  )دراسة يحيي مرزوؽ األحمدي  -6-3
دراسة كىدفت ال  .تناكلت الدراسة العكامؿ العقمية كلير العقمية المساىمة في النجاح في التعميـ الثانكم العممي     

لقياس القدرات العقمية كالميكؿ المينية كالميارات اليدكية كسمات الشخصية لدل طمبة التعميـ الثانكم العممي ك 
كتشير النتائ  إلى أف مجمكعة العكامؿ العقمية المساىمة في  .الجامعية ع قتيا بالنجاح في المقررات الدراسية

العكامؿ لير   )القدرات البيكلكجية، السرعة اإلداركية الحس العميالتصكر العممي، ايتجاه المكاني،    (النجاح 
  .  )الميكؿ المينية، المكانة ايجتماعية، الميارة اليدكية   (العقمية 

 : )BARRY J.COYNE )  1988دراسة بارم ككيف  -6-4
امعي كحاكؿ الباحث تحديد تناكلت الدراسة القيمة التنبؤئية يختبار رككش لمتنبؤ بالنجاح األكاديمى الج      

كتشير النتائ  إلى معامؿ . إلستخدامو كمعيار لمتكجيو بالجامعة  قيمة ايختبار في التنبؤ باألداإ األكاديمى،
  .صدؽ تنبؤل مرتفع مع مراعاة إستخداـ متكسط درجات المرحمة الثانكية كدرجات ايختبار المنبئ بالنجاح 

 (:2111) دراسة إبراىيـ مبارؾ الدوسري -6-5
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تناكلت لدراسة الفركؽ الجنسية في األداإ كاتجاىات الطمبة كالطالبات، دراسة طػكلية لط ب كمية الطب      
أستعرضت الدراسة العكامؿ التي   طالبة، 34 طالبا ك  83 ت الدراسة ػكشمم .حكؿ مستكل األداإ كمعدؿ ايحتفاظ

سنكات  4 كتشير نتائ  الدراسة التي أستمرت  .ركليناتحدد نجاح أك فشؿ طمبة كمية الطب بجامعة نكرث كا
كالمثابرة كما تؤكد الدراسة عمى   ايستعدادات كايتجاىات،  دراسية أف أفضؿ العكامؿ التي تحدد النجاح ىي

  .العكامؿ المعرقمة ألداإ الطمبة كىي سكإ معاممة ايساتذة مف تحيز كعدـ إحتراـ أراإ الطمبة 
ؿ ىذا العرض أف بعض الدراسات تشير إلى أىمية درجات اختبارات ايستعداد العممي كيتضح مف خ        

رتباطيا بمستكل األداإ الدراسي بكميات الطب، كمنيا مما يشير إلى ضركرة تكافر اإلستعداد األكاديمى في  كا 
كما أشارت   .نجاحككذلؾ أىمية الذكاإ العاـ كعامؿ مف العكامؿ المساعدة عمى ال اينتقاإ بيذه الكميات، 

كفي ضكإ ذلؾ يمكف القكؿ   .الدراسات إلى أىمية ايرتباط بيف العكامؿ المعرفية كالكجدانية في اينتقاإ لمدراسة
  (بأف عممية التكجيو لكميات الطب يمكف أف تعتمد عمى متكسط درجات أداإ الطمبة عمى ايختبارات المعرفية 

ختبارات السمات الكجدانية  )الذكاإ العاـ   يمي،ايستعداد األكاد  ايستعداد العممي،   .  )الميكؿ، كالمثابرة (كا 
  .  )اإلجراإات  –األدكات  –العينة   (اإلطار الميداني لمبحث  -7 
طالبا ك طالبة مف كمية الطب بجامعة البميدة، تـ تطبيؽ عمييـ بطارية  271 شممت العينة   :العينة  -7-1

طب، صيدلة، جراحة ( لتحاؽ بكمية الطب عند إلتحاقيـ بالتخصصات الث ثة لمكمية ايستعدادات األساسية ل
ك يكضح الجدكؿ رقـ . كتـ تتبعيـ خ ؿ ث ثة مكاسـ دراسية  2003-2002في بداية المكسـ الجامعي ) أسناف

  .عينة الدراسة) 01  (
  .يكضح عينة الدراسة ) 01(جدكؿ 

 التخصص
 الجنس         

 المجمكع راحة أسنافج صيدلة طب

 124 17 23 84 ذككر

 147 26 28 93 إناث

 271 43 51 177 المجمكع

  :األدوات -7-2
 : بطارية ايستعدادات ايساسية ل لتحاؽ بكمية الطب، كتتضمف ايختبارات التالية  -7-2-1
ذج تتضمف كؿ مجمكعة أربعة يتككف ايختبار مف ثمانية مجمكعات مف النما: اختبارات ايستعداد البيكلكجي –أ 

لى اليميف منيا يكجد شكؿ   )أ، ب، ج، د (نماذج يرمز ليا    .كالمطمكب إستخراجو مف أحد النماذج  كا 
اختبار اإلدراؾ المكاني ثنائي البعد الذم يتككف مف ست مجمكعات   ك يتضمف: اختبار اإلدراؾ المكاني -ب

  .بضـ بشكؿ صحيح يتككف النمكذج المطمكب تتضمف كؿ مجمكعة نمكذج كأربعة أشكاؿ محتممة 
ست كحدات تضـ كؿ كحدة شك  مستكيا كعدة ) 06(يتككف مف : اختبار اإلدراؾ المكاني ث ثي البعد -ج

  .كالمطمكب تحديد أم األجساـ بعد تكزيعيا عشكائيا يمكف أف يككف الشكؿ المستكم   )مجسمات  (أشكاؿ محتممة 
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  :و يتكوف االختبار مف جزئيف :اختبار تقدير األطواؿ -ء 
يضـ أربع مجمكعات مف المستقيمات كؿ مجمكعة تضـ خمسة مستقيمات مختمفة األطكاؿ   :الجزإ األكؿ     

   .كالمطمكب تحديد أقصر المستقيمات في كؿ مجمكعة 
ة كيكجد أسفؿ كؿ إلى جزئييف بينيما نسب  )ع (يضـ ستة مستقيمات كؿ منيا مقسكـ بالنقطة   :الجزإ الثاني     

  .مستقيـ عدة نسب كالمطمكب إختيار النسبة الصحيحة 
يتككف ايختبار مف تسع رسكـ لمجسمات يتبع كؿ مجسـ عدد مف األسئمة لقياس   :اختبار الذكاإ العممي -ىػ

اـ القدرة عمى الفيـ ك التحميؿ ك إستخ ص الع قات المنطقية المتضمنة داخؿ ىذا الشكؿ كتصكر حركة األجس
   .أثناإ تحركيا 

كيقيس القدرة عمى تصكر األجساـ الساكنة في أكضاعيا األصمية، : إختبار التصكر البصرم المكاني -ك
كرسـ عمى سطحيا العمكم ك في   كيحتكم ايختبار رسما منظكرا لكتمة خشبية عمى شكؿ متكازم مستطي ت،

فقيا أك عمكديا، كيكجد أسفؿ ىذه الكتمة أشكاؿ تمثؿ الجانبيف خطكط تكضح الطريقة التي شقت بيا ىذه الكتمة أ
  .منظكر نت  عف عممية الشؽ بعد فصمو عف الكتمة الكبيرة،  كعمى الفرد تصكر مكقع ىذا الجزإ داخؿ الكتمة 

يتضمف ايختبار سمسمة مف الصكر لمجمكعة مف األيدم بعضيا لميد اليسرل : اختبار التكجو المكاني -ز 
  .كالمطمكب معرفة إذا كانت الصكرة لميد اليمني أك اليد اليسرل  كاألخرل لميمني،

 كىك مقتبس عف اختبار:  )عمـك   .رياضيات   (إختبار ايستعداد األكاديمى  –م  
 )GRADATE- RECORD-EXAMINATONS (G.R.E (.في ضكإ ث ثة اختبارات. 
 :ثمانية محاكر كىي  يتضمف ايختبار  :اختبار الميؿ نحك الدراسة بكمية الطب  –ز 

 .  )حسب تخصص الطالب( النظرة الشخصية نحك دراسة أحد فركع العمـك الطبية  -     
  .الميؿ نحك المكاد الدراسية المقررة في التخصص   -     
   .التقييـ الشخصي لمقدرة عمى دراسة التخصص  -     
  .أقساـ الدراسة بكمية الطب  -     
   .نحك دراسة الفرع الذم يدرس فيو الطالب   نظرة المجتمع -     

  .األنشطة المتنكعة داخؿ القسـ  -     
   ). طب، صيدلة، جراحة أسناف( جكانب المينة  -     
  .أكجو النشاط الطبي  -     

 : إختبار الذكاإ العاـ  -7-2-2 
  )1994  (رية مف طرؼ أحمد ماىر سنة تـ تقنيف البطا كيقاس باختيار المصفكفات المتتابعة لرافف، كقد       

 –المنيا  –حمكاف –القاىرة  ( طالبا كطالبة مف كميات الطب جامعات  250 عمى عينة مصرية تتككف مف 
حيث كانت معام ت الثبات كالصدؽ لمبطارية عمى درجات مقبكلة، ك بالتالي يمكف ايعتماد عمى   )اإلسكندرية 

 . بيئات عربية تشبو البيئة المصريةنتائجيا في بحكث عمى أفراد مف 
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مستكيات األداإ التحصيمي التراكمي لمطمبة أفراد العينة ك تـ الحصكؿ عمييا مف خ ؿ محاضر النقاط   -
  .المكجكدة عمى مستكل مصمحة البيدالكجيا لكمية الطب جامعة البميدة

كشؼ النقاط لشيادة البكالكريا ك  مستكيات التحصيؿ في شيادة البكالكريا ك تـ الحصكؿ عمييا مف خ ؿ -
المكجكدة في الممؼ البيدالكجي لمطمبة عمى مستكل الكمية، فعمى أساس ىذه الدرجات     تـ قبكؿ الطالب أك 

   .الطالبة في إحدل تخصصات الكمية
  :اإلجػػراءات  -7-3

بالتعكيض مف القيـ المعمكمة بما أف تقدير اينحدار ىك تقدير لقيمة المتغير الذم يمكف الحصكؿ عميو       
ىذا التقدير باينحدار ىك التنبؤ، حيث تعد الدرجات التي حصؿ عمييا   لممتغيرات المستقمة في معادلة اينحدار،

نتيجة األداإ عمى البطارية ىي المتغيرات المستقمة  كتعد مستكيات األداإ التحصيمي التراكمي  الطمبة أفراد العينة 
التخصصات الث ث في كمية الطب   ىك المتغير التابع، كقد تـ الحصكؿ عمييا مف نتائ  في الدراسة بإحدل 
 .2004-2003المكسـ الجامعي 

كيعبر معامؿ اينحدار عف األكزاف التي تسيـ بيا ىذه المتغيرات في تقدير قيمة التنبؤ بالمتغير التابع، أم      
   .ية كمستكل األداإ التحصيمي التراكمي مدل ايرتباط بيف األداإ عمى كؿ اختبار بالبطار 

 : عرض كمناقشة النتائ 
بعد جمع المعطيات بتطبيؽ ايختبارات المذككرة في أدكات الدراسة، كالحصكؿ عمى الدرجات التحصيمية      

داكؿ لمطمبة مف خ ؿ مصالح الكمية، ككذا نتائ  إختبار شيادة البكالكريا، بعد ىذا تـ تفريج ىذه النتائ  في ج
 .قصد تحديد طبيعة الع قات ايحصائية التي تربطيا بيدؼ التحقؽ مف فرضيات الدراسة

 معام ت ايرتباط بيف مستكل األداإ عمى مقاييس البطارية  ):02 (جدكؿ رقـ 
 .كمستكل التحصيؿ الدراسي التراكمي 

 8 س 7 س 6 س 5 س 4 س 3 س 2 س 1 س  

 األداإ التراكمي

 1 س

-   00.20 00.10  00.10  00.34  00.28  00.15  00.47 

شيادة البكالكريا 
 2 س

 -   00.24 00.27  00.24 00.11 00.18 00.22 

ايستعداد 
 3العممي س

  -  00.37  00.42  00.29 00.29 00.44 

 الذكاإ العاـ

 4 س

   -  00.31  00.35 00.46  0.42 
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ايستعداد 
 5 األكاديمي س

    -  00.29 00.36  00.4. 

الميؿ نحك 
 6 الدراسة س

     -   00.34 00.40 

 00.35  -       7 المثابرة س

 
األداإ عمى  عدـ ديلة معام ت ايرتباط بيف مستكم ) 02  (يتضح مف خ ؿ النتائ  المبينة في الجدكؿ رقـ    

ما ) 00.47(يمة إرتباطية مقاييس البطارية كمستكم األداإ التحصيمي التراكمي بكمية الطب، حيث بمغت أكبر ق
بيف األداإ التحصيمي في الكمية ك قيـ األداإ عمى بطارية ايستعدادات األساسية ل لتحاؽ بكمية الطب، كىي 

لدرجات األداإ عمى ايستعداد العممي ) 00.10(قيمة إرتباطية لير دالة إحصائيا، أما بقية القيـ فتتركاح ما بيف 
لدرجات األداإ عمى مقياس ايستعداد ) 00.45(ك. الكمية أك في التخصصالخاص ك التحصيؿ الدراسي في 
 .األكاديمي ك التحصيؿ في الكمية

المعيار الكحيد المعتمد       في عممية (أما القيـ ايرتباطية ما بيف درجات التحصيؿ في شيادة البكالكريا       
ك ىي أعمى ) 00.27(لبطارية، فتراكحت ما بيف كمختمؼ مقاييس ا) التكجيو نحك كمية الطب في الكقت الحالي

ك سجمت ) 00.11(أما أصغر قيمة فيي . قيمة إرتباطية ك سجمت مع درجات األداإ عمى مقياس الذكاإ العاـ
ك الم حظ عمى ىذه القيـ أنيا منخفظة .          مع درجات األداإ عمى مقياس الميؿ نحك الدراسة بكمية الطب

أم أف ايعتماد عمى نتائ  شيادة البكالكريا ي يسمح بتحديد الطمبة الذيف يممككف فع   ك لير دالة إحصائيا،
ايستعدادات المختمفة لمدراسة بكمية الطب ك التي تقيسيا البطارية المطبقة في ىذه الدراسة، كعميو جاإت القيـ 

 .ايرتباطية منخفظة كلير دالة
ح باستخداـ قيـ البطارية كقيـ التحصيؿ الدراسي في امتحاف شيادة كقد أمكف صيالة معادلة التنبؤ بالنجا     

البكالكريا، بما أف القيمة التنبؤية لنتائ  البكالكريا منخفضة ي تسمح لنا بمعرفة الطمبة الذيف يمكف أف ينجحكا في 
  :ة كما يميدراسة مختمؼ تخصصات كمية الطب، ك جاإت معاديت التنبؤ  المستنبطة      مف الدراسة الحالي

 . س .006.5 +  0 س 006300 + 56.1= ص            
  .األداإ التحصيمي التراكمي بكمية الطب  -ص :   حيث

  .قيـ األداإ عمى بطارية ايستعدادات األساسية ل لتحاؽ بكمية الطب   - 8 س        
  .ة قيـ األداإ عمي اختيارات إتماـ الدارسة الثانكية العام  - 2 س       
يتبيف مف المعادلة إف الدرجات التي تحصؿ عمييا الطمبة في البطارية المعدة خصيصا لمتنبؤ بالنجاح في      

كمية الطب بتخصصاتيا الث ثة، أكثر إسياما في التنبؤ بالنجاح الدراسي حيث بمغت قيمة معامؿ ايرتباط 
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، في حيف  )00.308  (بػ )             مية في الكميةنتائ  تطبيؽ بطارية ايستعدادات ك النتائ  التحصي( بينيما
 .  )00. 216(بمغت القيمة ايرتباطية ما بيف نتائ  التحصيؿ في التخصص ك نتائ  إمتحاف شيادة البكالكريا 

  .كما أمكف صيالة معادلة لمتنبؤ بالنجاح في  تخصصات كمية الطب، كما يمي  
   :معادلة تخصص طب 

 7 س 063.1+ .س 06507+ 1 س  .06.3 +  . س  ..067+  . س 065.3 +  .1653     =ص 
 . األداإ التحصيمي التراكمي بتخصص الطب  :ص :   حيث

 .المعدؿ العاـ في إمتحاف شيادة البكالكريا  : 2 س         
 .درجات األداإ عمى ايستعداد العممي الخاص  : 3 س         
  .ياس الذكاإ العاـ درجات األداإ عمى مق  : 4 س        
 . درجات األداإ عمى مقياس ايستعداد األكاديمي  : 5 س        
 . درجات األداإ عمى مقياس الميؿ نحك الدراسة بكمية الطب :  6 س         
 . مقياس المثابرة  : 7 س        

نبؤ بالنجاح       في يتضح مف المعادلة مدل إسياـ درجات مقياس ايستعداد العممي الخاص في الت      
كىي قيمة مكجبة ك دالة إحصائياعند مستكل   )00.746(تخصص الطب، حيث قدرت قيمة معامؿ ايرتباط بػ 

00.05.  
 : معادلة تخصص جراحة أسناف 

 7 س 0.62+ 6 س0.97+ 5 س 0.51+  4 س  0.236+ 3 س 0.211+ 2 س 0.334+ 3.459 = ص    

 : معادلة تخصص صيدلة
 7 س 0.302+  6 س 0.214+  5 س 0.749+ 4 س 0.317+ 3 س 0.286+ 4.893=ص  

  (يتضح مف قيـ معادلة تخصص جراحة أسناف إرتفاع نسب إسياـ قيـ مقياس ايستعداد األكاديمي         
كىي أعمى ) 00.751( في نجاح الطالب في دراسة التخصص، حيث بمغت النسبة ) كيمياإ –فيزياإ  –رياضيات

ك ىذا   ،)00.749(بؿ بمغت قيمة ارتباط ىذه المكاد بالنسبة  لمتنبؤ بالنجاح في تخصص صيدلة بالمقا. قيمة
يشير إلى مدل ايرتباط بيف مستكل األداإ التحصيمي لتخصص جراحة األسنػػاف ك األداإ عمى مقياس اإلستعداد 

ح التي تـ التكصؿ إلييا مف خ ؿ األكاديمي مف خ ؿ المكاد األساسية، كي حظ عمى قيـ معاديت التنبؤ بالنجا
   :الدراسة  ما يمي 

إرتفاع درجة إسياـ قيـ المثابرة لجميع معاديت التنبؤ بالنجاح لمدراسة بكمية الطب، كىك  مؤشرا عمى إرتباط  -  
درجات التحصيؿ في التخصص بالمثابرة أثناإ الدراسة عمى مدار المكسـ الجامعي ك ليس في فترة معينة دكف 

  .ة فتراتوبقي
طب جراحة أسناف  (التبايف في درجة إسياـ قيـ مقاييس البطارية في التنبؤ بالنجاح باخت ؼ التخصص  -    

، كيعد ىذا التبايف مؤشرا عمى تبايف المتطمبات األساسية ال زمة لمنجاح في كؿ تخصص عمى حدل  )ك صيدلة
كريا فقط، مما يتطمب أخذه بعيف ايعتبار عند التكجيو كليس بناإا عمى إخت ؼ المعدؿ العاـ في شيادة البكال
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لكؿ تخصص، كعدـ ايعتماد عمى المعيار نفسو كىك المعدؿ العاـ        في شيادة البكالكريا، بدكف األخذ 
بعيف ايعتبار درجات مختمؼ المكاد الدراسية، أك تطبيؽ اختبارات مكضكعية قبؿ اإلقرار بقبكؿ أك عدـ قبكؿ 

  . إحدل تخصصات الكمية الطالب في
التبايف في درجة إسياـ المعديت المحصؿ عمييا في شيادة البكالكريا في التنبؤ بالنجاح باخت ؼ   -   

التخصصات، فقد أظيرت النتائ  أف ىذه المعديت أكثر إسياما في التنبؤ بالنجاح في تخصص الطب بمعامؿ 
). 00.163(، ثـ تخصص الصيدلة بػ)00.228(اف بػقيمة ، كيميو تخصص جراحة اسن)00.334(إرتباط يساكم 

مما يشير إلى تزايد القيمة التنبؤية بالنجاح في تخصصات طب ثـ جراحة أسناف ك أخيرا صيدلة بحسب مستكل  
 .التحصيؿ الدراسي في شيادة البكالكريا

ي التخصصات الث ثة بكمية جميع قيـ ايرتباط بيف المعديت التحصيمية في شيادة البكالكريا ك التحصيؿ ف -
الطب، جميع ىذه القيـ منخفضة ك لير دالة إحصائيا، مما يشير إلى أف ايعتماد عمى النتائ  التحصيمية 
يمتحانات البكالكريا في عممية التكجيو نحك ىذه التخصصات لير مكضكعي ك ي يحقؽ نسبة مقبكلة ك دالة 

ة عف كمية الطب بجامعة البميدة كالتي تشير إلى ارتفاع نسب مف النجاح، كىذه ما أكدتو اإلحصاإات الصادر 
الرسكب كطمبات التحكيؿ إلى تخصصات أخرل، يكتشؼ الطالب بعد سنة أك أكثر مف الدراسة في الكمية بأف 

 .قدراتو أك ميكلو كاىتماماتو ي تت إـ ك متطمبات النجاح في كاحد مف التخصصات الث ثة
كجد ع قة إرتباطية مكجبة ضعيفة ك لير دالة إحصائيا بيف األداإ ألكلى التي تقكؿ بك عميو نقبؿ الفرضية ا   

التحصيمي العاـ لمطمبة في شيادة البكالكريا ك نتائجيـ التحصيمية التراكمية في السنة األكلى جامعي في 
متيا مف ك لك أف ىذه الع قة تختمؼ قي).طب، صيدلة، جراحة أسناف(التخصصات الث ثة لكمية الطب 

 .تخصص إلى أخر، كلكف كؿ القيـ لير دالة إحصائيا
       

ىناؾ ع قة إرتباطية مكجبة       ك دالة  -قبكؿ الفرضية الثانية التي تقكؿ  في ضكإ ىذه النتائ  يمكف       
راكمي لمطمبة إحصائيا بيف نتائ  بطارية ايستعدادات األساسية لمدراسة بكمية الطب ك نتائ  األداإ التحصيمي الت

 ).طب، صيدلة، جراحة أسناف(في السنة األكلى لمتخصصات الث ثة لكمية الطب 
ك مف خ ؿ ىذه النتائ  يمكننا القكؿ أنو مف أجؿ التكجيو العممي الذم مف شأنو أف يحقؽ مستكل مقبكؿ      

نتائ  تحصيمية جيدة في مف النجاح في ىذه التخصصات الث ثة، ك تكيؼ الطالب معيا مما يساعد عمى تحقيؽ 
المسار الدراسي لطمبة كمية الطب التي يعاني طمبتيا مف كثرة  الرسكب ك إعادة التكجيو إلى تخصصات أخرل 

 .بعد قضاإ عدة سنكات في الكمية مما ينت  إىدارا ماديا كنفسيا كبيرا لمطالب كالجامعة عمى حد سكاإ
ىذه الدراسة الميدانية بضركرة إعتماد عممية التكجيو الجامعي ىذا يدفعنا إلى القكؿ ك بناإا عمى نتائ       

إعتمادىا عمى الجمع . بصفة عامة ك التكجيو إلى كمية الطب بصفة خاصة، كالتي تمقى إقباي اجتماعيا كبيرا
  ي،ايستعداد البيكلكج (بيف تطبيؽ اختبارات لمقبكؿ تتضمف ايستعدادات األساسية ال زمة لمدراسة بكمية الطب 

باإلضافة إلى المعدؿ العاـ المحصؿ عميو  .  )الميؿ نحك الدراسة بكمية الطب المثابرة ، الذكاإ العاـ،  األكاديمي، 
  .في إمتحاف شيادة البكالكريا أك معدؿ المكاد األساسية ك ىي الرياضيات، العمـك الطبيعية ك الفيزياإ كالكيمياإ
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 :المراجػػػػع
تتبعية لفاعمية نتائ  امتحاف البكالكريا في التنبؤ بنجاح طمبة الطب          في دراسة : إسماعيؿ الفقي -1

الث ث سنكات األكلى في التخصص، رسالة ماجستير لير منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، مصر 
1998  . 

دكة اإلقميمية لنظـ مارم تينكبر في التقرير الختامي الصادر عف المركز العربي لمبحكث التربكية حكؿ الن -2
 . 5111ايمتحانات ك بنكؾ األسئمة في الدكؿ العربية، القاىرة، 

تقرير حكؿ أعماؿ المجنة المشكمة لدراسة القبكؿ بالجامعات لمسنكات   :رجائي الشريؼ كحسف حسانيف -3
عقد في الفترة مف مقدـ إلى ندكة تنظيـ سياسات القبكؿ في التعميـ العالي كالجامعي المن .511  -5100 الخمس 

 .51 القاىرة، ص  –المركز األعمى لمجامعات  .511 فبراير  0   -7 
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 محتػػػواه و عممػػػو: الحمػػػـ                       
 
 

 الدكتػػػػكرة ناديػػة شرادم                                                                     
 البميدة -جامعة سعد دحمب                                                                   

 
 : ممخص

يعتبر الحمـ تجربة شخصية خاصة ، يختار مادتو مف فترات الحياة المختمفة ، فيك يصؿ بيف أحدث 
ك تمؾ التي تككف بعيدة عف متناكؿ الذاكرة ينقضاإ زمف طكيؿ عمييا ، بحيث أف المادة التي ينس   اينطباعات

مف الطفكلة ،رلـ أنيا تستقطب مف حياة اليقظة الحاضرة ما يسيؿ : بيا الحمـ صكره مستمدة مف الماضي البعيد
 .ليا الظيكر بو

، عبارة عف محتكل ظاىرم لمحمـ،ال فنشيػػػر إلى أف الذكرل التي تبقى بعد ايستيقاظ م  نـك
ك ليس األفكار الحقيقية لو ، ألف ىذه األخيرة تتخفى بفعؿ عمؿ الحمـ ، ك تبقى في إطار محتكل كامف ، ي 

، ك ىكذا يشكؿ المحتكل الظاىرم بدي  مشكىا ألعماؽ .تظير إلى السطح إي بعد أف تتكفؿ بيا آليات التشكيو
 .الشخصية

اؿ تسميط األضكاإ عمى الحمـ ، لنبيف كيؼ يظير بشكؿ محتكل برمإ، حائز عمى رضا ك نحاكؿ في ىذا المق
  . مصادقة األنا 
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 :كممات مفتاح         
.عمؿ الحمـ –الكامف  المحتكل-المحتكل الظاىرم   –الحمـ 
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 :مقدمػػػة
رلبات، يخضع لمبدأ المذة، ك ال مفعـ بالغرائز كالنزكات مي شعكر الحياة النفسية ترتكز عمى جانب  إف      

تيدؼ إلى تحقيؽ المطالب النزكية دكف مراعاة مبدأ الكاقع، كترمي عرض  التيكىك ينشط، كفقا لمعمميات األكلية 
فيذا الجانب مف الحياة النفسية مكٌكف مف مادة مرفكضة  ايجتماعية،الحائط ضركرة ايشتراؾ مع الضغكطات 

مباشرة، إنما تتخفى بفعؿ تأثير ميكانيزمات األنا، كما ىك الشأف في الحمـ  مف قبؿ الكعي، لذلؾ ي تظير بصكرة
الذم يعرب عف رلبات مكبكتة، ي تظير عمى ساحة الشعكر إي بعد أف تتعٌرض لتشكييات دقيقة، بفضؿ رقابة 

 .األنا
يخضع لمعمميات إلى جانب النظاـ ال شعكرم، ترتكز الحياة النفسية عمى نظاـ ما قبؿ الشعكر، الذم      

بعد أف تراعي مبدأ الكاقع، فيتـ تشكيو ما يتعارض  إيالنابعة مف اليك  الرلباتي تسمح بظيكر  التيالثانكية 
في  جميااألنا،  ك دفاعا منو عف ذاتو ضد األنسجة المبيدية؛ نممس ذلؾ  استقرارخير، حفاظا عمى كىذا األ

، باعتباره تحقيؽ متنكر لرلبة مكبكتة   ك ل شعكرالدفينة  الحمـ، الذم ىك ظاىرة نفسية تعرب عف األعماؽ
مكبكحة، بحيث يتـ تشكيو األفكار الحقيقية لمحمـ ػ لككنيا أنسجة لبيدية ػ أثناإ عمؿ الحمـ، حتى تمنح ليا تأشيرة 

 ".بريئ"العبكر إلى الكعي، لتتجمى عمى مستكل الذاكرة في شكؿ محتكل ظاىرم 
، ىذا النشاط مرتبط بالحياة النفسية للشخص الحالم، فهو عبارة عن يتضح  ذف أف ىناؾ نش     اط عقلي مستمر أثناء النـو

 .كصف داخلي للحالة النفسية العميقة التي يعيشها الشخص، يعكس القوانين التي تسّير جهازه النفسي
عمى سطح الكعي، كما ، تصٌكر أسرار النفس، لكف ي تتجمى الحمـالمادة التي نتحصؿ عمييا عف طريؽ إف     

 .كانت كامنة، بؿ تتعرض لتعدي ت نتيجة لرقابة األنا، الذم يجند أساليبو الدفاعية بشكؿ يتماشى ك مبدأ الكاقع
 
 ا ػتحميمنا ليذه المادة يؤدم بنا إلى الكشؼ عف مختمؼ جكانب الشخصية، مف حيث صراعاتي 

 .ك آلياتيا المجندة لحؿ ىذه األخيرة كمجابيتيا
، لكف النفس تحتاج  إلىلبدييي أف الجسـ يحتاج مف ا   كماى الحمـ، فما مفيـك ىذا األخير،  إلىالنـك

 .يميكيؼ يظير؟ ىذا ما سنحاكؿ معرفتو مف خ ؿ ما  محتكاه ؟
 :تعريؼ الحمـػ 1

كممة البأتـ معنى  ، نفسية معقدة  عممية مجردة مف معنى ، بؿ ظاىرة ،كىك ليس الحمـ أثناإ النـك يظير      
  .عبارة عف تحقيؽ رلبة كى

بمكغ المحتكل الكامف لمحمـ لبمكلو عف طريؽ التفسير ك التأكيؿ، لكف  فػيك سػر ذا معنى نفسي ك محتكل يمكػف
 CAHEN)الحمـ يعطي نكع مف الخ صة لكصؼ »يبد مف معرفة بيكلرافية لمشخص الحالـ ألف 

R.,1967,p.105) شامؿ لمكضعية الداخمية لمشخص»   
عادة لامض نتاج نفسي ي إرادم ك عفكم، ك ىك »فالحمـ مرآة تعكس الحياة النفسية الداخمية فيك     

(FORDHAM F.,1979, p. 108     («عمى شكؿ رمكز ك صكر ركصعب لمفيـ، باعتباره يظي 
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في »نا، لمحمـ لغة خاصة مختمفة عف لغة حياة اليقظة ك ذلؾ حتى يفمت مف الرقابة النفسية التي يفرضيا األ
ك باستنتاج، بينما الحمـ ليس لو إط قان ىذه الخاصية، ي ييتـ  استمراريةك " بنظاـ"حالة اليقظة نفكر بمنطؽ، 

  PREVOST C.M, 1973, p.188) .(«(...)بالتنظيـ 

أك أف الحمـ يعد إستعراضان ألحداث ك فصكؿ النيار السابؽ، فيك ناجـ عف بقايا ذكراكية، قصيرة  إلىنشير      
الحمـ ليس إنتاجان منعزين، إنما ىك نتيجة لمجمكعة مف التجارب المعاشة ». طكيمة المدل أم عف ترسبات ماضية

فاألح ـ عمميات نككصية ناتجة عف   )p.134) . SCHULTZ - HENCKE H,1977«مف طرؼ اإلنساف
" اليمكسي"ى اإلستنتاج بأف التحقيؽ تأثير حالة اليقظة ك المحتكيات المكبكتة ك المكبكحة، ك لقد تكصؿ فركيد ال

تعٌبر عف اإلنفعايت، ك الدكافع ك الطمكحات »لمرلبات ىك اليدؼ المقنع لمنشاط الحممي، بمعنى آخر األح ـ 
 «(...)التي ي تفصح عف نفسيا في حالة اليقظة

PICAT  J.  1984,p.66.)( 

الذم ي ىدؼ لو إٌي تحقيؽ الرلبات، ك »عبر عف ال شعكر، فالحمـ إذف تنفيسان ك تفريغان نفسيان عميقان، ألنو ي     
، فحسب فركيد ماىية الحمـ ىي إشباع ) FREUD S.,1967,p.508. («النزكاتك الذم ي قكة لو إٌي قكة الدكافع 

) Irrationels(ىمكسي لمرلبات ال عق نية، إذ يعتبر أف القكة المنشطة لحياتنا الحممية ىي الرلبات ال عق نية 
عف طريؽ األفكار أك ) مكبكحة ك مكبكتة(ىمكسي لرلبة يشعكرية ) مقنع(الحمـ ىك دكمان تحقيؽ »: إذ يقكؿ

 )Ibid,p.145.(«المحتكل الكامف لمحمـ
، إذ يظير ),Ibid,p.493 .(«الحمـ حارس دائـ لمنكـ»يخضع الحمـ لمبدأ الٌمذة، كظيفتو حراسة النكـ،  

تحقيؽ ىمكسي لمرلبات التي يسمح األنا بظيكرىا بصفة  إلىفحينئذو ييدؼ »ر الغرائز عندما ييٌدد النكـ بفعؿ تأثي
 ,.JEAMMET Ph., REYNAUD M.(«(...)مباشرة فتخضع لتشكييات تستجيب لمتطمبات األنا األعمى 

CONSOLI S,1980,p.132 (. 
لباتو بعد أف يستغؿ فالحمـ يمدنا بتطمعات ال شعكر، إذ يتيح لمحمـ حرية أكثر في اإلعراب عف ر  

ك الشركط التي يفرضيا ك يصادؽ  فتظير األفكار التي تستجيب لمجمكعة مف المتطمبات» إنخفاض الرقابة 
 ) GARMA A.,1964,p.139  .(«عمييا األنا

تشكييات  إلىفيدؼ الحمـ ىك تحقيؽ الرلبة، إٌي أف ىذه األخيرة ي تككف جمٌية في الحمـ ألكؿ كىمة، بؿ تتعرض 
 PESCH .(«فيذه الرلبة ي تعرب عف نفسيا إٌي بصفة مشكىة»جة لعمؿ الحمـ حتى تفمت مف الرقابة، نتي

E.,1985,p.147  ( 
يتبيف لنا مما سبؽ أف الحمـ ىك المسار األساسي نحك ال شعكر، لو معنى كامف يحجبو المحتكل  

كبكحة، ك بما أف الكعي ي يككف ممغى الظاىرم، يخضع لمبدأ المذة، إذ ىدفو تحقيؽ النزكات ك الرلبات الم
تشكييات تجعميا تستجيب  إلىتمامان أثناإ النكـ ي يسمح باإلعراب المباشر ليذه الرلبات، فتتعرض ىذه األخيرة 

األنا األعمى، تنتاب الشخص  في حالة فشؿ الحمـ مف تحقيؽ الرلبة كفقان لمتطمبات» لمتطمبات األنا األعمى، ك
 ,.JEAMMET Ph .(«كابكس إلىإستيقاضو بعد أف يتحكؿ الحمـ  إلىقمؽ التي تؤدم النائـ حالة مف ال

REYNAUD M., CONSOLI S,1980,p.131 (. 
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ك النشاط العقمي الذم يساىـ (...) ليس مجرد نشاط عقمي مجزإ »يتجمى لنا أف الحمـ كما يقكؿ فركيد  
ك ىك تجربة شخصية ديناميكية يبدك ، )FREUD S.,1967,p.119 .(«في تشكيمو ىك نشاط عالي ك معقد

كالمجير عف طريقو ندرؾ أسرار النفس ك يعد صراعان بيف الميكيت ك العالـ الخارجي يظير دكمان متستران كراإ 
 .أفكار كامنة بفعؿ تأثير عمؿ الحمـ، ك ىك في كؿ ذلؾ يعد مظيران مف مظاىر الحياة النفسية

 :محتوى الحمـ ػ4
فإف الحمـ يتككف مف محتكل ظاىرم ك محتكل باطني، يشمؿ ىذا األخير عمى كفقان لمتحميؿ النفسي  

أفكار الحمـ التي ي تظير لمكىمة األكلى بسبب عمؿ الحمـ الذم تعرضت لو ك الذم شكىيا بكاسطة آليات معينة 
ىذه األفكار ك يمكف إكتشاؼ . ابةػحتى تفمت مف الرق) ة الثانكيةػالتكثيؼ، النقؿ، قابمية التصكير، كالمراجع(

الكامنة عف طريؽ تفسير األح ـ الذم يخضع لتحميؿ األجزاإ ك محاكلة فيميا في إطار تاريخ ك دينامية 
يشكؿ الحمـ بدي ن مشكىان لم شعكر، ك ميمة تفسير ») .FREUD. S. (س. شخصية الحالـ، كما يقكؿ فركيد

-FREUD S.,1976 ,p.99 .(«شعكرم شعكريان ك جع ما ىك ي(...) األح ـ تكمف في الكشؼ عف ىذا ال شعكر 

100 ( 
ف ك ػالمحتكل الكام»: إذ تقكؿ) .DREYFUS. D. (د. ذلؾ أيضان الباحثة دريفكس إلىك تذىب  

المحتكل الظاىرم لمحمـ يبدكاف لنا كمتضاديف لنفس األحداث، بمغتيف مختمفتيف، أك باألحرل يبدك المحتكل 
مقارنة الترجمة  إلىك لفيـ الحمـ نمجأ (...)   ألفكار الحمـ ) Transcription(الظاىرم لمحمـ كتدكيف 

 )  DREYFUS D., 1991,p.81 .(«باألصؿ
 .تكضيح أكثر لمعنى المحتكل الظاىرم كالمحتكل الكامف لمحمـ إلىنتطرؽ فيما يمي  
 :المحتوى الظاىري 1ػ4 
لمحمـ ما ىك إٌي كاجية  المحتكل الظاىرم»أىمية ثانكية لممحتكل الظاىرم . يعطي فركيد س 
)Façade(») FREUD S.,1985, p.84 ( ألنو يخفي كراإه أفكار كامنة مصدرىا كؿ ما ىك مرفكض مف طرؼ

 .األنا، أم المكبكتات
المحتكل الظاىرم عمى ما نتذكره ك نسرده عند اليقظة، بعد ذلؾ النشاط النفسي الذم تعرضنا  اسـيطمؽ       

 ، التي تبقى لنا مف الحمـ تسمى المحتكل الظاىرم، ك عف طريؽ التحميؿ نكشؼ كراإ ىذا  الذكرل»لو أثناإ النـك
إذف . المحتكل الظاىرم عف األفكار األكلية التي تعرضت لعمؿ الحمـ، ك الذم يطمؽ عمييا األفكار الكامنة لمحمـ

. التي ىي مصدر الحمـ أفكاره الكامنة، ك اكتشاؼ الخطاب الذم يعرب عف رلبة إلىتفسير الحمـ ىك الكصكؿ 
فالمحتكل الظاىرم ك األفكار الكامنة لمحمـ يبدكاف لنا كتصكريف مختمفيف لنفس المحتكل، كمغتيف متباينتيف 

 ) BERGERET J. et al,1974,p.81.(«معبرتيف عف نفس الفكرة
أفكار يمكف المحتكل الظاىرم ىك ما يبقى عالقان بذاكرتنا ػ بعد أف استيقظنا مف النكـ ػ مف صكر ك  

الذاكرة النيارية ك بطبيعة الحاؿ يسرد بكؿ التحفظات البريئة التي  إلىيعاد الحمـ »سردىا عمى اآلخريف ك 
 ) GUILLAUMIN J. 1981, p. 168 .(«يفرضيا األنا األعمى



 221 

 ,.FREUD S)ك ىك يتككف (...)   نسمي المحتكل الظاىرم لمحمـ ما يسرده الحالـ ».: كما يقكؿ فركيد س

1976, p. 106 – 107). أساسان مف صكر بصرية». 

فحتى يتمكف المحتكل ال شعكرم »المحتكل الظاىرم يغطي كراإه كؿ ما ىك ممنكع ك مرفكض مف قبؿ الكعي 
 .مف الظيكر يبٌد مف أف يرتدم رداإان يتمثؿ في محتكل المدركات التي سجميا في الماضي

رم لمحمـىذا الرداإ ىك ما يطمؽ عميو المحتكل الظاى  (GARMA A., 1981, p. 182. .(«الحديث   

نستنت  أف تحقيؽ الرلبة في الحمـ ي يتـ بصكرة مباشرة، إنما يمر بعمؿ الحمػـ الذم ينسجيا في محتػكل  
) .GARMA. A. (حسب قارما أ) .FREUD. S. (فركيد س ظػاىرم مقػبكؿ مف طرؼ الرقابػة ك كػما يقػكؿ

. «الرلبة بمتبقيات حياة اليقظة الشعكرية" تغطى"، يبد أف كي تصبح أفكار الحمـ ظاىرة»
)Ibid,1981,p.178( 

 .إذ أف رداإىا األخير ىذا، ىك الذم يمكنيا مف نيؿ رضا ك مصادقة الرقابة لتظير عمى مستكل الكعي

 

 :المحتوى الكامف 2ػ4 
لذلؾ نجد فيو متبقيات  ،)Préconscient(ذا ع قة بما قبؿ الشعكر »إذا كاف محتكل الحمـ الظاىرم  

فإف المحتكل الكامف ذك ع قة مباشرة بال شعكر (...) حياة اليقظة ي سيما الماضي الحديث 
)L’inconscient(لذلؾ نجد فيو التجارب، الخبرات ك اليكامات الطفمية، أم الماضي البعيد ،». 

) GARMA A., 1981, p. 314( 
األفكار الكامنة لمحمـ تمثؿ ما »ة الشعكر مباشرة في الحمـ يككف كامنان كؿ ما ي يستطيع الظيكر عمى ساح       

أك ) Fragment(زاإ ػرم،عف طريؽ إما أجػؿ في الحمـ الظاىػػة تدخػػار ال شعكريػفاألفك(...) ىك مخبأ ك مخفيان 
 .«رافيػمكب التميغػػكز ك األسػباستعماؿ الرم) Allution(ح ػتممي
) FREUD S., 1976, p. 106 ( 
األنا ك تصبح شعكرية في شكؿ ظاىرم لمحمـ  إلى) األفكار الكامنة(إذف حتى تعبر المادة ال شعكرية  

تعال  أكين أثناإ عمؿ الحمـ، ذلؾ ألف ىذه المادة ال شعكرية التي تشٌكؿ األفكار الكامنة لمحمـ حافمة بالنزكات 
ل شعكر تبحث عف طريؽ ليا في الحمـ لتعٌبر عف نفسيا إف الجنسية المكبكتة في ا»المبيدية التي يرفضيا الكعي 

" كاجية الحمـ"مثمما يسميو فركيد ) récit onirique(ك ما ىك ظاىرم في الحمـ ىك السرد الحممي (...) 
)façade du rêve .( الشخص الذم يسرد حممو فػإنو يبكح بالجػزإ الظاىرم، ك ىػذا األخير بشكؿ بدي ن مشٌكىان

أم يككف بدي ن لممحتكل الظاىرم )  AEPPLI   E.,1962, p. 95 - 96 .(«كال شعكرم لمحمـ قيػقيلمتفكير الح
 . لمحمـ

تحقيؽ الرلبات ال شعكرية المكبكتة التي يتضمنيا المحتكل الكامف  إلىييدؼ الحمـ كما اتضح لنا  
 .لمحمـ، ك يخضع ىذا األخير لمتشكيو حتى تتقبمو رقابة األنا

الكامف ىك تمؾ األفكار التي يحمميا الحمـ ضمنيان، ك التي ي نصؿ إلييا إٌي عف طريؽ  إذف المحتكل 
 .التحميؿ ك تفسير الحمـ
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ك لفيـ الحمـ (...) نسمي الحمـ كما سيرد، نص الحمـ، الحمـ الظاىر، كما نبحث كراإه، األفكار الكامنة لمحمـ  »
    .(«محاكليف تفسير الكيفية التي تـ كفقيا تككيف الحمـ يبد مف تحكيؿ المحتكل الظاىرم لو إلى محتكل كامف

DREYFUS D ,1991 , 75 (   

يحمؿ المحتكل الكامف لمحمـ المعنى المراد التعبير عنو بتمؾ الطريقة المشٌكىة، نتيجة لتعرضو لعمؿ  
لمحمـ ىي تمؾ التي األفكار الكامنة »فالحمـ يشكؿ نصان مجيكين ذك معنى مجيكؿ ك ) Travail du rêve(الحمـ 

 ) FREUD S., 1970, p. 55.(«تتضمف معنى الحمـ
نستنت  مما سبؽ أف المحتكل الظاىرم لألح ـ مرتبط بما ىك شعكرم، بينما يرتبط المحتكل الكامف ليا  

يقية الحمـ ىك الذكرل التي يتركيا لنا بعد إستيقاظنا، ك ىي ليست السيركرة الحق»: بال شعكر ك مثمما يؤكد فركيد
ك بذلؾ يتبيف لنا أف في الحمـ محتكل ظاىرم ك أفكار . لو، إنما فقط الكاجية التي تختفي كراإىا ىذه األخيرة

. محتكل ظاىرم بعمؿ الحمـ إلىذه ك تحكيميا ػار الكامنة ىػو األفكػا تشكيػكامنة، ك تسمى العممية التي يتـ كفقي
، )Préconsciente(نفسيا عمى األنا ك تصبح قبؿ شعكرية  بحيث أف المادة ال شعكرية لميك المكبكتة، تفرض

ثـ نتيجة إلعتراض األنا عمييا تتعرض لمتغيرات         ك التحكرات التي سميناىا تشكيو الحمـ 
)Déformation du rêve(»). FREUD S., 1985, p. 29( 

بعد اإلستيقاظ، إنما يتعرض لنشاط كما يتجمى الحمـ ليس كما يبدك في صكرتو النيائية التي ترسخ في الذاكرة 
نفسي ليتخذ شك ن يخفي كراإه أفكاره الحقيقية ك التي ترتبط بالنزكات ال شعكرية، ىذا النشاط النفسي يبمكره عمؿ 

 .الحمـ الذم نتعرض لو فيما يمي لفيـ ميكانزماتو التي تتدخؿ في تككف الحمـ
 
 :عمؿ الحمـ ػ5
، كانت كؿ األنظار منصبة 1900كتابو عف األح ـ سنة ) .FREUD S. (قبؿ أف يكتب فركيد س 

أف ىناؾ مادة حممية متسترة  إلىفركيد تكصؿ : إٌي أٌف أب التحميؿ النفسي. عمى المحتكل الذم يسرد فيو الحمـ
كرات ك التغيرات حتى تفمت مف ػة مف التحػت لسمسمػاران تعرضػؿ أفكػكراإ مضمكف الحمـ الظاىر، مادة تحم

الشعكر يتعرض لسياؽ تحكيمي مف  إلىفالحمـ قبؿ أف يصؿ . ، ك يطمؽ عمييا المحتكل الكامف لمحمـالرقابة
محتكل ظاىر، ك ذاؾ بفضؿ آليات التشكيو، بحيث يؤكد فركيد أف أىـ ميكانيـز لمغة الحمـ ىك  إلىمحتكل كامف 

  FROMM.(«أف نككف مضطربيف تشكيو الرلبات ال عق نية مما يسمح بمكاصمة النكـ دكف»التشكيو، إذ يتـ 

E.,  1989, p. 59. (. 
كسائؿ التخفي ك الحيؿ كي يعٌبر عف نفسو، بحيث أف ىناؾ ضغط الدكافع لتعبر عف  إلىيمجأ ال شعكر     

. الحكافز الغريزية مف جية ك مف جية أخرل الضركرة القاضية بالقمع ليككف السمكؾ مقبكين في المجتمع
لضغط األكؿ، ك تأخذ األح ـ مجرل آخر بسبب الضغط الثاني، فتتحمى بكسائؿ التخفي فاإلنساف يحمـ بسبب ا

ك الحيؿ حتى تككف مقبكلة مف قبؿ مبدأ الكاقع، إذ أف الرقابة ليا ميكيت إجتماعية، فيي تقكلب الرلبات حسب 
ؿ عمى أفضؿ كسيمة ىدؼ تككيف ىك الحصك »: ك مثمما يقكؿ فركيد. األطر اإلجتماعية التي تسمح ليا بالظيكر

أف مادة الحمـ المكبكتة تفرض نفسيا »: كيقكؿ أيضان .)  (FREUD S., 1967, p. 310.«لإلف ت مف الرقابة لمتعبير
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عمى األنا ك تصؿ إلى ما قبؿ الشعكر ثـ ك نتيجة لرفض األنا تتعرض لجممة مف التغيرات التي نسمييا تشكيو 
 ) (FREUD S., 1985, p.29 .(«الحمـ

الذكرل التي تركيا فينا الحمـ بعد النكـ ما ىي إٌي محتكل » عدة عمميات تتدخؿ في تككيف الحمـ بحيث أف ىناؾ 
ك العممية التي يتـ  .نميز بذلؾ إذف أف في الحمـ محتكل ظاىرم ك أفكار ك أفكار كامنة. ظاىرم يتستر كراإه

 ) Travail du rêve(»).Ibid,p.29(ؿ الحمـ ػمحتكل ظاىرم تسمى عم إلىرة ػكفقيا تحكيؿ ىذه األخي
خاصية مف »األنا يبٌد أف تعال  أثناإ الحمـ الذم ىك حسب فركيد  إلىإذف المادة ال شعكرية حتى تمر  

 .«خصائص ال شعكر، ك تكمف ميامو في إعداد يشعكرم ألفكار ما قبؿ الشعكر

) Ibid,p.31 ( محتكل ظاىرم، عمؿ  إلىؿ األفكار الكامنة ما ىك إٌي عممية تحكي»فبالنسبة لفركيد عمؿ الحمـ
الحمـ ليس مطمقان المخترع، ي يتخيؿ، ي يحكـ، ي يستنت  إنما ميمتو تكمف في تكثيؼ ك نقؿ كؿ مكاد الحمـ 

 ,FREUD S., 1969 (.«مـػؿ الحػفالحمـ يصبح لير مفيـك نتيجة لعم(...) ا ػبشكؿ يجعميا مقبكلة مف طرؼ األن

p.77-78 ( 
. «عمؿ الحمـ ي يتـ إٌي عمى األفكار الكامنة التي تستعمؿ ك تكظؼ في الحمـ»د فركيد أف كما يؤك 
)Ibid,p.63 ( 
إف عمؿ الحمـ يختص بتشكيو األفكار »: في نفس اإلتجاه إذ يقكؿ) BERGERET(ك يذىب برجكرم  

 Le(الحمـ يشكه الخطاب فعمؿ (...) الكامنة لو، بشكؿ يجعميا مقبكلة مف طرؼ األنا ك يجنبيا بذلؾ الكبت 

discours (مـػػدر الحػة، التي ىي مصػػرب عف الرلبػذم يعػال») .BERGERET J. et al, 1974, p. 81 ( بما أنو
مـ ػفإف عمؿ الح»ات الشخص ػزكات كرلبػأثناإ النكـ تتحٌرر كمية معتبرة مف الطاقة التي ليا ع قة كطيدة بن

أم حتى يتـ تفريج ) LEBOVICI S., 1976, p. 21. («الرلبات المكبكتةع ليذه ػاريك مقنٌ ػكضع سين إلىيؤدم 
يبد أف يككف لمحمـ ميكانيزمات نفسية تسٌيؿ عممية النككص، ك تسمح لمنشاط »النزكات ك تحقؽ الرلبات 

 ) MANCIA M.,  1976, p. 44. («الحممي بالظيكر
لتحكيمية التي تساىـ في دم  األفكار عبارة عف مجمكعة العمميات ا»يتبيف لنا إذف أف عمؿ الحمـ  

 ) DREYFUS D., 1991, p. 80. («الكامنة لمحمـ في المحتكل الظاىرم
 مـ؟ػالعميقة ك الكامنة لمح أفكاركه عمؿ الحمـ ػؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا كيؼ يشػك اآلف الس 

، النقؿ )Condensation(التكثيؼ : أساليب أساسية لتقديـ األفكار الكامنة ك ىي إلىيمجأ عمؿ الحمـ 
)Déplacement(،  قابمية التصكير)Figurabilité (الثانكية كالمراجعة )L’élaboration secondaire.( 
أف ىذه العمميات  إلىؿ ك تجدر اإلشارة ػكيو بنكع مف التفصيػات التشػػة مف آليػػنقدـ فيما يمي كؿ آلي 
، ي "عمؿ الحمـعمؿ " اسـثانكية، التي أطمؽ عمييا فركيد التكثيؼ، النقؿ ك قابمية التصكير، ك المراجعة ال»

ك   BOSSARD.)   (S,  1972,p.106 «يمكف معالجتيا منفصمة ألنيا مرتبطة ببعضيا البعض إرتباطان كثيقػػان 
 .ىذا ما سيتجمى لنا مف خ ؿ تقديـ كؿ آلية عمى حدة

 

 .ك ىذا ما سيتجمى لنا مف خ ؿ تقديـ كؿ آلية عمى حدة      
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 (Condensation: )التكثيؼ 1ػ5 
التكثيؼ ىك أحد ميكانيزمات عمؿ الحمـ، يساىـ في تشكيو األفكار الكامنة حتى يسمح ليا بالظيكر عمى       

 .ساحة الشعكر
نقصد بالتكثيؼ أف المحتكل الظاىرم لمحمـ »: لألفكار الكامنة إذ يقكؿ اختزاؿيعتبر فركيد التكثيؼ عممية      

ي يحدث إط قان (...) عف المحتكل الكامف لو، كىك يظير كنكع مف ترجمة مختصرة ليذا األخير  يككف قصيران 
فعف طريؽ التكثيؼ    FREUD    (S.,1976, p.156 .(«لمحمـ فالمحتكل الكامأف نجد محتكل ظاىرم ثريان عف 

مـ بعض العناصر الكامنة، يدم  يفقد الح»يظير المحتكل الظاىرم قصيران مقارنة باألفكار الكامنة لمحمـ بحيث 
 .FROMM E., 1989, p. («أجزاإنا لمختمؼ العناصر ك يكثٌفيا في الحمـ الظاىرم بشكؿ يعطي عنصران جديدان 

61. ( 
أنو في ألمب األحياف يككف التكثيؼ المكٌكف األساسي لمحمـ، إذ أف ألمب األح ـ تتعرض  إلىك نشير  

مجمكعة مف أفكار الحمـ التي تككف، العناصر األكثر ترشيحان »: د كما يميلعممية التكثيؼ التي تتـ حسب فركي
ففي التكثؼ يتـ إختيار عنصران كاحدان يمثؿ عناصر أخرل متشابية . لمظيكر، تنفصؿ لتدخؿ ضمف محتكل الحمـ

 ) FREUD S., 1967, p. 247. («فيما بينيا ك تشبو العنصر الذم تـ اختياره ك إنتقاإه ليظير في محتكل الحمـ
إذف ىذا اإلختصار في األفكار الكامنة يفسر لنا كيؼ أف الحمـ الظاىرم يككف قصيران، ذلؾ ألف األنا  

في الحمـ يكجو المبيدك بشكؿ متكٌيؼ مع متطمبات مبدأ الكاقع لذلؾ يختصر عف طريؽ تكثيؼ كؿ العناصر التي 
ففي الحمـ تظير كممة ذات معنى ». مف الرقابةتتعارض ك ىذا المبدأ، ليقدميا في شكؿ عنصر بريئ حتى يفمت 

 )Ibid,p.263(،«خاص، لكنيا ي تستعمؿ بذلؾ المعنى ك تكثؼ عدة معاني

ك ىذا حتى تتمكف ىذه الكممة مف إيجاد سبيؿ ليا لإلعراب عما ىك نابع مف ال شعكر، الطاقة المحركة  
 .لمنزكات النفسية

التكثيؼ، أم يربط بيف العناصر التي تبقى متفرقة ك  إلىيؿ الحمـ ىك م اينتباهما يجمب »يؤكد فركيد أف    
 ار كامنة، ػد لمحمـ الظاىر يمثؿ مجمكعة أفكػمنفصمة في حالة اليقظة، ك نتيجة لذلؾ فإف عنصر كاح

 .«ياػمن استخمصك ىكذا فإف المحتكل الظاىر لمحمـ يككف جٌد مختصران مقارنة بالمادة الكافرة التي    
) FREUD S., 1985, p. 31 - 32 ( 
فالتكثيؼ، في تككيف الحمـ، يعمؿ عمى جعؿ مختمؼ أفكار المحتكل الكامف تتصكر عمى شكؿ عنصر  

 .كاحد في المحتكل الظاىرم لمحمـ
تخضع مادة الحمـ لالبان لمتكثيؼ، كمث ن ظيكر أجزاإ مف عدة أشخاص مختمفيف، تمتحـ ك تتحد لتككف  

بشخص لكف في األصؿ ىك تصكر لشخصيف أك أكثر، بحيث نأخذ مف كؿ صكرة لشخص كاحد، كأف نحمـ 
كاحد صفة كحركات إعتاد القياـ بيا في حالة اليقظة، ك صفة لشخص آخر ككممة إعتاد تردادىا، نجمع بيف 
ىذه الصفات في شخص كاحد ك نحمـ أنو يقكـ بيا، ك ىذا ىك التكثيؼ الذم يساىـ في اإلف ت مف الرقابة، 

 .لممحتكل الكامف اختصارالنا المحتكل الظاىرم، بعد عمؿ الحمـ،  ىكذا يبدك
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رز عنصران ػألنو ظاىريان يب»ر مفيـك ػيتبيف لنا إذف أنو بفضؿ التكثيؼ يكتسي الحمـ طبعو الغريب إذ يصبح لي
 المحتكل كاحدان مقابؿ عناصر كثيرة بقيت متسترة، أك عنصر كاحد كامف تقابمو عدة عناصر في

  ) .(FREUD S., 1976, p. 158«الظاىرملمحتكل  ا 

 

 .بفضؿ آلية التكثيؼ يخدـ الحمـ مبدأ الكاقع حتى يتقبؿ ىذا األخير ما يرفضو لك لـ ينشط التكثؼ  
 (Déplacement: )النقؿ 2ػ5 
، أك اآلثار الذكراكية التي تبقى بعد   إف المحتكل الظاىرم أم الحمـ كما يسرده الشخص بعد النـك

أحد العمميات اليامة لتشكيو الحمـ أي  إلىالشكؿ النيائي الذم تقدـ فيو، تتعرض  إلىقبؿ أف تصؿ ، ايستيقاظ
ك ذلؾ بسبب الرلبات الغريزية لير المحققة، ك التي تعطي طيمة العمر كمو   )Déplacement(كىك النقؿ

ة لتككيف الحمـ ك التي تيدؼ طريقة ظيكر مادة الحمـ تكضح الجيكد المبذكل»الطاقة الضركرية لتككيف الحمـ ك 
عطائو فرصة ك إمكانية التحقي ؿإلى تحكيبفضؿ النقؿ،   .«ؽػما ي يمكف تحقيقو، كا 

) PESCH E., 1985, p. 150. ( 
فبكاسطة النقؿ، ) Ibid, p. 151(« نقؿ الشحكنات النفسية بشكؿ يقبميا األنا»يعتمد عمؿ الحمـ عمى  

. ( «ليست كما ىي إنما بطريقة جزئية أك فقط باإلشارة إلييا»ظاىرم األفكار الكامنة تظير في المحتكل ال
GARMA A.1964, p.127(  

األكؿ، عنصر يعكض بمجرد إشارة، بعيد كؿ البعد عف ذلؾ : يظير بشكميف»كما يرل فركيد أف النقؿ  
ية ثانكية بشكؿ عنصر ذك أىم إلىالعنصر الكامف، ثانيان الطاقة النفسية تحٌكؿ مف عنصر ذك أىمية أساسية 

 .) FREUD S., 1976, p. 158 .(«يجعؿ الحمـ يظير لريبان 
عند تككيف الحمـ بعض العناصر ذات أىمية قصكل يمكف أف تعال  »: ك يقكؿ فركيد أيضان عف النقؿ 

 ,.FREUD S. («كأف ليس ليا قيمة كبيرة، ك عناصر أخرل أقؿ أىمية بالنسبة ألفكار الحمـ قد تأخذ مكانيا

1967, p. 264 ( 
مكضكع  إلىفالنقؿ كما يبدك عبارة عف آلية تنتقؿ مف خ ليا الطاقة النفسية مف مضمكنيا الحقيقي  

 .ثانكم
كؿ عنصر ظاىرم يتعمؽ بعدة أفكار كامنة، ك الطاقة »أف ) .LAGACHE D. (يرل يقاش د 

 ) LAGACHE D., 1989, p. 51 .(«العاطفية تنسمخ مف مضمكنيا الحقيقي لتبمكر حكؿ مكضكع ثانكم
فعف طريؽ النقؿ العنصر ذك األىمية يظير في المحتكل الظاىرم في المرتبة الثانية، ك العنصر الذم ليس لو 

يركز النقؿ أثناإ تككيف الحمـ ػ في المحتكل الظاىرم ػ عمى نقطة ليس ليا »أية أىمية يظير في المرتبة األكلى 
 .GARMA A, 1964, p. («ينما يضع العنصر األساسي في مرتبة ثانكيةفي األفكار الكامنة إٌي أىمية ثانكية، ب

127 ( 
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يقصد بالنقؿ إذف ما يظير بمظير مختمؼ عف المظير األصمي، لذلؾ يأتي الحمـ لامضان لير مفيـك  
. «حمـبكاسطة النقؿ تأخذ أفكار الحمـ مساران مختمفان عف الذم كاف يقصده مبدئيان الخطاب، أم األفكار األكلية لم»
)TZ VETAN T., 1977, p. 298. ( 
ر، إذ نجده مث ن ػػ ـ، فيك يعكس المشاعػػمف الميكانيزمات األكثر أىمية في تشكيو األح»كما أف النقؿ  

 .«يستبدؿ الحقد بالمحبة، ك يمكنو تقديـ مشاعر خاصة بشخص ما لشخص آخر
 ) GARMA A., 1964, p.127(.  
ىما ميكانيزماف »ؿ ىما أكبر العمميات التي تساىـ في تشكؿ الحمـ ك يتبيف لنا أف التكثيؼ ك النق 

، ك بطبيعة الحاؿ يقكماف بعمؿ الرقابة باعتبارىما )Processus primaires(العمميات األكلية  إلىينتمياف 
 ) .BERGERET J.et al., 1974, p. 81. («يحاكيف جعؿ الحمـ لير مفيـك مف طرؼ الشخص

 .المحتكل الذم يبدك لنا فيو بعد النكـ إلىاسي يساىـ في تحكؿ مادة األفكار الكامنة لمحمـ النقؿ إذف عامؿ أس

 

 )Figurabilité: (قابمية التصكير 3ػ5 
التي ليا دكران (...) صكر بصرية  إلىبتحكيؿ األفكار »إف أىـ مظير مف مظاىر األح ـ يتعمؽ  

 ) (.FREUD S., 1976, p. 159. «أساسيان في تككيف الحمـ
المركر مف »حتى يتمكف الحمـ مف التكٌكف يبٌد أف ترتدم أفكاره رداإ مممكسان يكمف في الصكر الحسية  

يتـ لالبان عف طريؽ ) Le contenu du rêve(محتكل الحمـ  إلى) Les pensées du rêves(أفكار الحمـ 
 ) .FREUD S., 1967, p. 295 .(«صكر بصرية

ىك الميكانيـز الثالث ك األساسي الذم ) Images visuelles(الصكر البصرية  إلىىذا التحكيؿ ألفكار الحمـ 
 .يتدخؿ في إعداد الحمـ

عندما ن حظ في مختمؼ األح ـ عنصران مممكسان لممحتكل »ترتكز ىذه الصكر البصرية عمى الرمكز،  
 GARMA(« الرمز اسـكؿ الظاىرم، ذك ع قة كطيدة بعنصر مكبكح لممحتكل الكامف، نطمؽ عمى العنصر األ

A., 1964, p. 128 ( الرقابة التي ي تناـ كميان »يستعمؿ الحمـ الرمكز لإلف ت مف الرقابة »)FREUD S., 1967, 

p.417(،  فالرلبات المكبكتة ىي التي تعطي نتاج الحمـ، لكف قبؿ أف تظير ىذه الرلبات تتعرض لمتشكيو عف
 Ibid, p .(«يستعمؿ الحمـ الرمزية مف أجؿ تمثيؿ مقٌنع ألفكاره الكامنة» :طريؽ التصكر الرمزم مثمما يقكؿ فركيد

302 ( 
يتبيف أف األح ـ عممية لتيريب الرلبات المكبكتة عف طريؽ الحيؿ إذ تستخدـ الرمكز، تبدك في شكؿ  

ص أك أك الشخ الشيإصكر بصرية ك التي تستعمؿ لكنان مفض ن مف الع قة بيف الرمز الذم تختاره ك بيف 
 .الفكرة المرمكز إلييا
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الرمكز لتخفي  إلىبالنسبة لفركيد ي نحمـ عبثان إنما لمتعبير عف رلبة مكبكتة لذلؾ تمجأ أح منا  
األلراض التي يقمعيا المجتمع، فالحمـ إذف يقكـ بعممية تشكيو أفكار الحمـ حتى يحافظ عمى النكـ كما يقكؿ 

 .«أنيا إيقاظ النائـ ك يجد ليا مخرجان عف طريؽ الرمزالغرائز التي مف ش ييدئالحمـ »: فركيد

) AEPPLI E., 1962, p. 97 ( يظير بمثابة جكاز سفر يسمح لممكبكتات الكصكؿ إلى » بيذا الشكؿ الرمز
ىذه الرمكز مكجكدة جاىزة في »فالحمـ يستعمؿ رمكزان لمتعبير عف مكنكناتو   (PICAT J., 1984, p. 87 ).«الكعي

ىك مناسب لتصكير الجانب »الرمز كسيمة تعبيرية لم شعكر ) FREUD S., 1967, p. 300(. «ال شعكر
 ) AEPPLI E., 1962, p. 96. («ك جعمو مقبكين مف قبؿ الكعي المكبكت

محتكاه الظاىرم، يتطمب عم ن معقدان كإنتقاإ الرمكز التي تخدـ األفكار  إلىإف اإلنتقاؿ مف أفكار الحمـ  
صكر بصرية، يكثؼ أفكار  إلىالحمـ يقـك بعمؿ ىاـ بحيث يحٌكؿ الرلبات »جعميا مقبكلة، الكامنة بشكؿ ي

 ) AEPPLI E., 1962, p. 97. («المكضكع المرلكب فيو ليظير عمى شكؿ رمز
المحتكل الظاىرم لو عف طريؽ الصكر  إلىلالبان ما يتـ اإلنتقاؿ مف أفكار الحمـ »كما يؤكد فركيد أنو  

 ) FREUD S., 1967, p. 295. («البصرية
إذف تستعمؿ المغة الرمزية في الحمـ لمتعبير عف ع قة بيف المحتكل الظاىرم ك المحتكل الكامف، ك  

 .ثقافة معينة أك عالمية أك ىي رمكزان شخصية إلىالصكر البصرية التي تؤدم ىذا الغرض تكثؼ رمكزان قد ترجع 
 AEPPLI(« يكؿ، ذك محتكل ك معنى مجيكليف أيضان مككف مف نص مج»يتجمى لنا مما سبؽ أف الحمـ  

E., 1962, p. 104 (يستعمؿ رمكزان لإلعراب عف مكنكناتو، ك تظير ىذه الرمكز عمى شكؿ صكر بصرية. 
 :الخصائص الث ثة األساسية لعمؿ الحمـ أي ك ىي إلىتطرقنا 

بتدخؿ عنصر رابع يتمثؿ في  إٌي أف عمؿ الحمـ ي يكتمؿ إيٌ . التكثيؼ، النقؿ ك قابمية التصكير 
 :المراجعة الثانكية التي نعرضيا فيما يمي

 
 (L’élaboration secondaire: )المراجعة الثانوية 4ػ5
صكر بصرية، تبقى ثغرات يبد مف  إلىبعد أف يقكـ عمؿ الحمـ بالتكثيؼ ك بالنقؿ ك تحكيؿ األفكار  

مية التي تقكـ بيذا التنقيح تسمى المراجعة الثانكية، التي ك العم. معالجتيا حتى يظير الحمـ منسجمان ك منسقان 
فيي تحرص عمى خمؽ اإلنسجاـ بيف . تعمؿ عمى كضع آخر الرتكشات لمحمـ، كي يبدك كما يسرده الشخص

المراجعة »عناصر حاكؿ الحمـ تكثيفيا  ك تحكلييا لتفمت مف الرقابة، ك ىدفيا في ذلؾ أف يظير الحمـ مفيكمان، 
 ,FREUD S., 1967 .(«ك اإلدراؾ الجيد الذم يستجيب إلنتظاراتنا اينسجاـنظـ تدخؿ ع قات، تحدث الثانكية ت

p. 425 (المراجعة الثانكية ». كظيفة المراجعة الثانكية إذف ىي التنسيؽ بيف عناصر الحمـ حتى تبدك لنا كاضحة
 ) Ibid,  p. 425 .(«منسجـ كؿ إلىأك أكثر مف أجزاإ الحمـ كتحكيميا  جزأيفتسمح لنا بالربط بيف 

ثغرات الحمـ الظاىرم تمأل، ك كؿ ما ىك لير منسجـ يصبح منسقان بشكؿ يجمي الحمـ »يتضح إذان أف  
 ) .FROMM E., 1989, p. 62. («الظاىرم عمى شكؿ قصة منسجمة منطقية
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ف الحمـ جعؿ م إلىتيدؼ »: عف المراجعة الثانكية إنيا) .BERGERET. J. (ج. كما يقكؿ برجكرم 
ك ىي  تتدخؿ فقط عند تككيف الحمـ، أثناإ النكـ، بؿ تتدخؿ أيضان عند (...) كؿ متكامؿ منسجـ ك مفيكـ 

ليس مف المؤكد أف الحمـ الذم نسرده مطابؽ تمامان لحمـ الذم قمنا بو أثناإ النكـ، ك ىذا اإلعداد الثانكم . تذكره
 ,BERGERET J. et al., 1974. («ف أف تككف قريبة مف العقمنةأك المراجعة الثانكية، باعتبار عمميا دفاعي، يمك

p. 82. ( 
النفس تقكـ أثناإ النكـ بنفس العمؿ التنسيقي »: حسب فركيد أف) .SULLY J. (يرل كذلؾ الباحث سكلي ج

المنطقي الذم تقكـ بو أثناإ اليقظة عمى اإلحساسات، تربط بينيا عف طريؽ رباط خيالي، ك تسد كؿ الثغرات 
 ) FREUD S.,  1967, p. 166. («لكبيرة المكجكدة بيف الصكرا
نستنت  إذف أف عممية المراجعة الثانكية ىي مراجعة نيائية لمحمـ، ىدفيا جعؿ ىذا األخير مفيكمان، قابؿ  

 .لمسرد
يتبيف لنا مف خ ؿ ما تطرقنا لو في عمؿ الحمـ أف نظرية فركيد في األح ـ ي ترتكز عمى المحتكل  

الحمـ الذم نتذكره »: ك مثمما يقكؿ فركيد. ىرم لمحمـ، إنما عمى محتكل األفكار التي تككف كراإ الحمـ نفسوالظا
 ) Ibid, p. 243. («عند اإلستيقاظ، ما ىك إٌي بقايا مف مجمكعة عمؿ الحمـ

فيو و ك يخػك ذك معنى يحجبػزإ، بؿ ىػفالحمـ ليس مجرد نتاج عديـ المعنى لنشاط نفسي بسيط أك مج 
 .Ibid, p(« (...)ي يفكر، ي يجرم حسابات، ي يحكـ إنما يكتفي بتحكيؿ ك تشكيو »عمؿ الحمـ ك ىذا األخير 

. «فالحمـ يعبر عف رلبة يشعكرية عف طريؽ مختمؼ التشكييات»تشكيو لمتعبير عف رلبات ي شعكرية   )232
) DREYFUS D., 1991, p. 71 (. 
الرلبات حتى يحافظ عمى تكازنو مكفقان بيف مبدأ المذة ك مبدأ الكاقع فيك أم  الحيؿ لتحقيؽ إلىيمجأ األنا  

 FREUD. («يسمح بإرضاإ ك إشباع اليك ك األنا األعمى محافظان عمى ىيكمو الخاص ك مؤكدان إستق ليتو»األنا 

S., 1985, p. 39 ( 
مقٌنعان ألفكار كامنة، ساىـ عمؿ  إف فركيد يعطي أىمية ثانكية لممحتكل الظاىرم لمحمـ، ك يعتبره كجيان  

أىـ نمكذج لمعمميات الخاصة بالطبقات العميقة ال شعكرية، لمحياة »الحمـ في إخراجيا باعتبار ىذا األخير 
 ) FREUD S., 1970, p. 57. («النفسية

ـ تفسير األح »مف السيؿ اآلف أف نفيـ بأف مساىمة ال شعكر في تككيف الحمـ جعمت فركيد يقكؿ بأف  
 ) FREUD S., 1967, p. 231. («ىي المسار األساسي الذم يقكدنا لمعرفة ال شعكر

يكمف في معالجة خاصة لمادة أفكار ما قبؿ الشعكر، »ك الخ صة إذف أف عمؿ الحمـ كما يقكؿ فركيد نفسو 
صكر بصرية، ثـ  إلىعف طريقو يتـ تكثيؼ مختمؼ ىذه األفكار، كما يتـ نقؿ شحناتيا النفسية، ك الكؿ يحٌكؿ 

 .)FREUD S., 1970, p. 57. («يتمـ ك يكمؿ عف طريؽ المراجعة الثانكية لمحمـ
بفضؿ المراجعة الثانكية يتـ إخراج الحمـ ، فيظير برداإ جديد، منسجـ، حتى يناؿ مصادقة الرقابة لمظيكر    

 .عمى مستكل الكعي مقبكؿ اجتماعيا
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 االستنتػػاج
نا أف ىذه الظاىرة المعقدة، التي منبعيا ال شعكر ركنان أساسيان في فيـ الحياة بناإان عمى ما سبؽ يتجمى ل 

النفسية لمشخص، فيي معممان يساىـ في إعطائنا نظرة عميقة حكؿ النشاط النفسي ك التنظيـ العقمي لشخصية 
ك التي تتفاعؿ كفقان  الحالـ، باعتبار أف الحمـ أكبر مستقطب لحياة اليقظة بذكرياتيا القريبة أك البعيدة المدل

صكر بصرية تبدك في شكؿ حمـ، بحيث أف ىذا األخير يعكس ك يصكر لنا  إلىلصدل نفسي داخمي، ثـ تترجـ 
مبرزان رلبات، طمكحات، كجدانات، . ػ تمامان كما تفعؿ اآللة الفتكلرافية ػ الحياة النفسية بمختمؼ مظاىر نشاطيا

 .سبة في الطبقات العميقة لمنفسىكامات ك انطباعات الشخص ك مخاكفو المتر 
فباعتبار الحمـ المسار الرئيسي نحك ال شعكر، فإنو يعكس القكانيف التي تسير الجياز النفسي، عف طريقو  

 .األعماؽ لفيـ الحياة النفسية بأبعادىا المختمفة إلىيمكننا التكلؿ 
 

 كفيـ التعٌرؼ إلىعف طريقو نتكصؿ  نستنت  أف الحمـ ظاىرة معٌقدة، ك ىك مفتاح الحياة النفسية،      

فيك صكرة صادقة أللكار النفس ك الحياة النفسية، كما أنو . النشاط النفسي ك التنظيـ العقمي لمشخص الحالـ
يجمي  ،النشاطات النفسية مف الداخؿك يصكر لنا التفاع ت  ومؤشر ضركرم نرتكز عميو لفيـ ىذه األخيرة، لككن

عمؿ الحمـ، كي تفمت  ةأفكار الحمـ الحقيقية بكاسط يتـ تشكيو اخمي لمشخص، بعد أفلنا ىذا النشاط النفسي الد
 .مف الرقابة ، كبالتالي يتـ التعبير بشكؿ متخفي عف أعماؽ الشخصية
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 :مشكمة ىروب المراىقيف مف البيت العائمي
 .دراسة تحميمية مف المنظور النسقي األسري

 

 

 

 فتيحة كرككش:األستاذة                                                                          
 قسـ عمـ النفس كعمـك التربية كاألرطكفكنيا    

 
 :لممخصا

 
تسػػعى الباحثػػة مػػف خػػ ؿ ىػػذه المقالػػة إلػػى إبػػراز تػػأثيرات عمميػػة التغيػػر ايجتمػػاعي مػػف حيػػث أنػػو حتميػػة اجتماعيػػة   

تخضػػع ليػػا المجتمعػػات فػػي سػػيركراتيا التطكريػػة ىػػذا مػػف جيػػة، كمػػف جيػػة أخػػرل تظيػػر أف األسػػرة تعػػد مػػف بػػيف أىػػـ 
ذا كػػػاف سػػريعا كليػػػر متزنػػا؛ األمػػػر الػػذم يفػػػرز الكثيػػر مػػػف مؤسسػػات التنشػػػئة ايجتماعيػػة تػػػأثرا بيػػذا التغيػػػر خاصػػة إ

 .المشك ت كاألمراض ايجتماعية

 
كفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، تعتبػػػر الباحثػػػة أف مشػػػكمة ىػػػركب األبنػػػاإ مػػػف بيػػػكتيـ العائميػػػة تنػػػدرج ضػػػمف افػػػرازات التغيػػػرات     

ف ثمػػة، تجػد األسػرة نفسػيا فػػي كمػ.التكيػؼ كفقيػا -خاصػة فػي مرحمػة المراىقػػة-ايجتماعيػة التػي يصػعب عمػى األبنػػاإ
 .محاكلة صعبة لممحافظة عمى مياميا التربكية ككظائفيا في تقديـ التكجيو السميـ كاإلرشاد المناسب ليؤيإ األبناإ

 
كمف ىنا، تبرز أىمية ىذه المداخمة مف حيث أنيا تقدـ تحمي  عمميا ليذه المشكمة فػي ضػكإ نظريػة األنسػاؽ كمػف     

عية التػي تبمػكر سػيركرة التغيػر ايجتمػاعي ككيفيػة تأثيرىػا فػي األسػر، ككيػؼ أف ىػذه األخيػرة تػؤثر كجية نفسية اجتما
 .   بدكرىا عمى األبناإ الذيف ىـ في مرحمة تغيرات نفسية اجتماعية

 

 
 . الٌتغير ايجتماعي.النسؽ األسرم. المراىقة. اليركب مف البيت العائمي: كممات مفتاح
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 :مقدمة.1
مختمؼ الييئات كالمنظمات العالمية كالدكلية الميتمة برعاية الطفكلة كالمراىقػة إلػى تزايػد األرقػاـ بخصػكص  تشير

 Service( مشكمة ىركب األبناإ مف البيت العائمي، حيث سجمت مصػمحة اإلعػ ـ كالتكثيػؽ حػكؿ العػالـ الثالػث

d'information et documentation sur le tiers monde, 1996  (تشػارا ممحكظػا ليػذه المشػكمة عمػى ان
بمغػػت أعػػداد اليػػاربيف فػػي الينػػد أكثػػر مػػف خمسػػة كأربعػػيف ألػػؼ طفػػؿ، ككجػػدت فػػي البرازيػػؿ  ذالمسػػتكل العػػالمي، إ

مائتي ألؼ طفؿ فػي كضػعيات خطيػرة، كقػٌدر فػي أكػرا كجػكد عشػرة أيؼ طفػؿ كمراىػؽ فػي الشػكارع عرضػة لكػؿ 
 .أنكاع ايستغ يت

أف اإلحصػػائيات فػػي الكييػػات المتحػػدة األمريكيػػة ) Dancan, 1976 Justice &(فكيضػػيؼ جكسػػتيس كدانكػػا
خمصػػت إلػػى اعتبػػار سػػمكؾ اليػػركب يعػػد األكثػػر انتشػػارا بػػيف المػػراىقيف المكجػػكديف فػػي المؤسسػػات العقابيػػة كدكر 

 .اإلص ح
تػي تبػدييا المصػالح كي يختمؼ الكضع كثيرا في المجتمعػات العربيػة بخصػكص المشػكمة رلػـ التحفظػات الكثيػرة ال

إلػػى كجػػكد المشػػكمة فػػي الػػكطف ) 2000(أشػػار المجمػػس العربػػي لمطفكلػػة كالتنميػػة  دالرسػػمية كقمػػة إحصػػائياتيا، فقػػ
اعتبػػر اليػػركب فػػي مكريتانيػػا ظػػاىرة أحيػػاإ فقػػط ألف اليػػاربيف  ذالعربػػي كاف كػػاف ايىتمػػاـ بيػػا مػػا يػػزاؿ طميعيػػا، إ

تزايدت أعداد الياربيف بشكؿ ممحكظ في المػدف المغربيػة  اصمية، بينميكجدكف في الحي الذم تقطف فيو أسرىـ األ
 .الكبرل لدرجة شٌكمكا جماعات صغيرة مف أطفاؿ الشكارع

فػػي الجزائػػر، إلػػى أنػو لالبػػا مػػا ارتػػبط ) 2004(كأشػارت اإلحصػػائيات الػػكاردة عػف المديريػػة العامػػة لألمػػف الػكطني 
ة الكالديػػة كتعرضػيـ لمضػػرب مػف طػػرؼ أىميػػـ؛ حيػث سػػجمت فػػي ىػركب األبنػػاإ مػف البيػػت العػػائمي بسػكإ المعاممػػ

أكثر مف مائيف حالة ىركب كاف مف بينيا خمسة كعشريف حالة كاف ىركبيا نتيجة لمعنؼ الجسدم،  1993سنة 
 . ليبمج مائتيف كاثنى عشرة ىارب 1994كارتفع العدد في سنة 

لعاشػرة كالثامنػة عشػرة خاصػة فػي صػفكؼ الػذككر، كيؤكد نفس المصدر أف مشكمة اليركب تزداد انتشارا ما بػيف ا
أكثػػر مػػف مػػائيف كسػػتة عشػػر ىاربػػة كث ثػػة مائػػة كسػػتة كأربعػػيف ىػػارب،  2003فقػػد سػػجمت مصػػالح الشػػرطة سػػنة 

 .ما يزيد عف مائة كسبعيف ىاربة كمائتيف كسبعيف ىارب 2004كقٌدر في سنة 
نتشػار مشػكمة اليػركب مػف البيػت العػائمي أنػو ما يمكف استخ صو مػف خػ ؿ ىػذه المعطيػات التػي تناكلػت مػدل ا

حاف األكاف لتحظى ىػذه المشػكمة بايىتمػاـ كببػذؿ الجيػكد كتكثيفيػا عمػى المسػتكل القػارم العػالمي ككػذا المسػتكل 
 .الكطني المحمي

كرلـ قمة الدراسات بخصكص المكضكع إي أف التفسيرات التي قدمت كانت جد متنكعة كذلؾ بتنكع كجيات نظػر 
فػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى التطػػرؽ إلػػى ىػػذه المشػػكمة مػػف زاكيػػة شػػاممة آخػػذيف بعػػيف ايعتبػػار  ىلػػذلؾ، نسػػع.ثيفالبػػاح

عمميػػة التغيػػرات ايجتماعيػػة كمحطػػة رئيسػػية تفػػرز مختمػػؼ السػػمككات التػػي تػػؤثر ي محالػػة فػػي النسػػؽ األسػػرم، 
ألكلػى فػي طػرؽ التنشػئة األسػرية التػي الػذم تظيػر آثػاره بالدرجػة ا يبدكره يتأثر بسيركرات التغير ايجتماع مكالذ

تمد بيا األسر أبنائيا المراىقيف الذيف تككف الحاجة إلى ايىتماـ بيـ بشػكؿ مرٌكػز مطمبػا ضػركريا خاصػة مػع مػا 
 . يعيشكنو مف تغيرات فيزيكلكجية كسيككلكجية جديدة
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يكجػد الكثيػر مػف الغمػكض  و، فانإضافة إلى قمة الدراسات الخاصة بمشكمة اليركب في المجتمعات العربية        
الػػذم  رلالبػػا مػػا ٌصػػنؼ ضػػمف السػػمككات المنحرفػػة؛ األمػػ ثكالمػػبس فػػي تحديػػد مفيػػـك اليػػركب كفػػي تصػػنيفو، حيػػ

 ).مثؿ التشرد كالتكىاف( جعؿ الباحثيف يجدكف صعكبات منيجية كثيرة في كيفية تمييزه عف حايت مشابية لو 
الممحػػة لطػػرح مشػػكمة ىػػركب األبنػػاإ كمشػػكمة يجػػب البحػػث فييػػا قصػػد  كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ، تكلػػدت الحاجػػة       

أيضػا تصػب فػي سػياؽ المشػك ت النفسػية ايجتماعيػة ذات اينعكاسػات الكخيمػة  افيميػا بالدرجػة األكلػى، كككنيػ
عمػػى الفػػرد كاألسػػرة كالمجتمػػع ككػػؿ، حيػػث أنيػػا تػػؤثر فػػي الصػػحة النفسػػية لألبنػػاإ اليػػاربيف مبػػرزة فػػي نفػػس الكقػػت 

كلتجسػيد ىػذا الطػرح، .ت ؿ البنيات األسػرية كايجتماعيػة فػي ظػؿ مػا تعيشػو ىػذه األخيػرة مػف تغيػرات كتحػكيتاخ
 :أكجب تحديد بعض المفاىيـ الضركرية

 
 :المفاىيـ األساسية لمدراسة.2

كي مفيػـك مف المنطقػي أف نحػدد أ وبما أف الفئة المعنية بمشكمة اليركب مف البيت العائمي ىي فئة المراىقيف، فان
 :اليركب مف البيت ثـ مفيـك المراىقة

 :مفيـك اليركب مف البيت العائمي.1.2
إذ قػد يػؤدم بصػاحبو إلػى الكقػكع فػي  ،Risk – Factor )( خطػر  -لالبا ما كصؼ ىركب المراىؽ أنو عامػؿ 

ركب لدرجػة أنػو كجػدت العديػد مػف التعػاريؼ التػي قػدمت بخصػكص مفيػـك اليػ رالعديد مف المشاكؿ الخطيرة، لي
مفيػػـك اليػػركب يػػرتبط بفئػػة  فكحسػػب مػػا اتفػػؽ حكلػػو المنظٌػػركف، فػػا.يصػػعب عمػػى الباحػػث األخػػذ بتعريػػؼ كاحػػد

السمكؾ ىػك عبػارة عػف ذىػاب ليػر مػألكؼ أك مفػاجئ كفػي معظػـ األحيػاف يكػكف  االمراىقيف بالدرجة األكلى، كىذ
 Marcelli( التػػي ينتمػػي إلييػػا اليػػاربفرديػػا دكف ىػػدؼ كلالبػػا مػػا يػػتـ فػػي جػػك مشػػحكف بالصػػراع مػػع العائمػػة 

&Braconnier,1980 .( 
يختمػػػؼ عػػػف  كعػػػف القػػػٌيـ المجتمػػػع، كىػػػ)  Déviance(كيعٌبػػػر اليػػػركب تبعػػػا ل تجػػػاه ايجتمػػػاعي عػػػف اينحػػػراؼ

حسػػػب -فػػػي كػػػكف ىػػػذا األخيػػػر اختيػػػار لػػػنمط حيػػػاتي حػػػر يعٌبػػػر عمػػػى كجػػػو التحديػػػد)  Vagabondage(التشػػػرد
عػػف فعػػؿ أكثػػر تػدبرا كمختمػػؼ عػػف اليػػركب مػف حيػػث ىدفػػو المتمثػػؿ فػػي  -)Ajurriaguerra,1974(أجكريػاجيرا

 .ال عكدة كالرلبة في القطيعة
 :اكقد انبثقت العديد مف التصنيفات المستخمصة مف األبحاث كالدراسات لتحدد معايير تعريؼ اليركب، مني

 .ضطربا أك لو مشاكؿ نفسيةتصنيفات مبنية عمى أساس شخصيات الياربيف المرضية؛ كأف يككف اليارب م-
 
 .اليركب العابر كالمتعدد كالممتد وبنيت تصنيفات أخرل عمى معيار مدة اليركب، فمن-
ىركب "(اليارب مف"الشيير المبني عمى أساس دافعية اليارب ،كحددتيا في ) Homer,1973(كتصنيؼ ىكمر-

كالم حػػظ أف معظػػـ اليػػاربيف ). ات كالمتعػػةىػػركب نحػػك المغػػامر " (اليػػركب إلػػى"ك) مػػف األزمػػات العائميػػة المختمفػػة
أنيـ يعانكف مف صراعات عائميػة كضػغكطات كثيػرة تشػجعيـ عمػى أف يبتيجػكا  م، أ"الياربيف مف"ينتمكف إلى فئة

 . سمكؾ اليركب مف البيت
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 حددت ىذه الدراسة مفيـك اليركب عمى اعتباره فرار مف البيػت العػائمي مػف دكف تػرخيص دكمف ىذا المنطمؽ، فق
لمدة تزيد عف الميمة الكاحدة بغض النظر عػف كجػكد ممارسػات انحرافيػة أك عػدـ ) أك النائبة عنيا(السمطة الكالدية 

 .كجكدىا
 :مفيـو المراىقة.2.2

الكثيػػػر مػػػف  -قصػػػد معرفتيػػػا كفيػػػـ سػػػيركرتو-نالػػػت مرحمػػػة المراىقػػػة اىتمػػػاـ الكثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف لدرجػػػة تبمػػػكت 
لممتغيػػػرات مػػػف أعطػػػت األولويػػػة  اعمػػػى األبعػػػاد البيولوجيػػػة، ومنيػػػ مػػػف ركػػػٌزت اايتجاىػػػات كالتنػػػاكيت؛ فمنيػػػ

ايتجاىات التي  ىكال ةكجدت اتجاىات أخرل كحٌدت ما بيف ىذيف ايتجاىيف، بايضاف اايجتماعية الثقافية، بينم
 .فٌسرت المراىقة ك مشك تيا عمى أساس ادراكات المراىقيف كمدل تفاعؿ ىذا الكؿ في سياؽ مكحد

تكجػد مػا قبػؿ المراىقػة ثػـ المراىقػة  ثقػد قٌسػـ مرحمػة المراىقػة إلػى ثػ ث مراحػؿ، حيػ) 1976(ككاف حسػيف الغػزم
أنيػػا سػػيركرة متطػػكرة تبػػدأ بحالػػة مػػف ايرتبػػاؾ كالمعانػػاة كالحساسػػية الزائػػدة  ىالمبكػػرة ثػػـ المراىقػػة المتػػأخرة؛ بمعنػػ

 .ماؿ الرجكلة كاألنكثةلتنتيي بمعرفة المراىؽ ألىدافو كيسعى لمكصكؿ إلى ايكت
فػي –لػذلؾ،فإننا .كالمقصكد مف ىذا أف المراىقة تعتبر مرحمة إشكاليات كالبحػث عػف الػذات كبػركز حاجػات جديػدة

عمػػى  ةننظػر إلػػى ىػذه المرحمػػة مػف ىػػذه الزاكيػة التػػي يعػيش خ ليػػا المػراىقيف تغيػػرات تػؤثر ي محالػػ-ىػذه الدراسػػة
 .ت كالمحيطيف بيـاستيعابيـ لمعالـ كادراكاتيـ نحك الذا

أف عمميػػة  ثعمينػػا أف نحػدد السػػياؽ العػاـ الػػذم تػدكر حكلػػو مشػكمة اليػػركب، حيػ اكبعػد تحديػػد ىػذه المفػػاىيـ، لزامػ
ىػركب األبنػاإ ي  فكمنو، فػا.التغير ايجتماعي التي تخضع ليا المجتمعات في تطكرىا تفرز العديد مف الظكاىر

و األنساؽ األسرية في النسػؽ الكمػي الػذم تتػأثر بػو فػي تعامميػا مػع ينسمخ عف أطر التغير ايجتماعي الذم تعيش
 :  في سياقو التحميمي" التغير ايجتماعي"كسيحدد مفيـك .أبنائيا

 :السياؽ التحميمي لممشكمة.3
يعتبر اليركب مف البيت العائمي مف بيف أىـ الظكاىر النفسية ايجتماعيػة التػي يتعػرض ليػا األطفػاؿ كالمراىقػكف 

 كسط ايجتماعي الذم ينشاؤكف فيو، كلالبا ما يعد ىذا السمكؾ في ال
 

كممػا يشػؾ . تعبيرا عف رفض ىؤيإ لمكاقع ايجتماعي الذم يحيط بيـ يسيما الجماعة األكلى التي ينتمكف إلييا
ا تطػػرح بػػدكرى يفيػػو أف عمميػػة الٌتغيػػر التػػي تخضػػع إلييػػا المجتمعػػات فػػي تطكرىػػا تفػػرز العديػػد مػػف الظػػكاىر التػػ

األكؿ عمػى مسػتكل :كسيتـ تحميػؿ مشػكمة ىػركب األبنػاإ مػف البيػت عمػى مسػتكييف.إشكاليات عمى مستكل التكٌيؼ
 :عممية التغير ايجتماعي كالثاني عمى مستكل النسؽ األسرم كع قة ذلؾ بسيركرة المراىقة

 :عمى مستوى المراىؽ والتغير االجتماعي.1.3
غير ايجتماعي الذم يعيشو المجتمع كالذم تتأثر بو األسرة ب  شؾ، بػؿ ي ينسمخ ىركب المراىقيف عف إطار التٌ 

مف زاكية شاممة تمس  -كباقي المشك ت النفسية ايجتماعية–يجب الٌنظر إلى سمكؾ اليركب مف البيت العائمي 
ه الظػاىرة كؿ ما تكصؿ إليو المجتمع مف تٌطكر كتحٌكؿ في بنياتو كفي قٌيمو كطريقة معيشتو حتى يتسػنى فيػـ ىػذ
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مػػف الناحيػػة ايجتماعيػػة كاألسػػرية بحيػػث أف األسػػرة تخضػػع حتمػػا لديناميكيػػة ٌتغيػػر المجتمػػع عمػػى مسػػتكاه المػػادم 
 .كالمعنكم

تػػؤدم إلػػى اضػػطرابات مختمفػػة تفػػتح المجػػاؿ ) كمػػا يشػػيدىا المجتمػػع الجزائػػرم(فػػالتحكيت خاصػػة منيػػا السػػريعة 
تمتػد إلػى  اكيػؼ التػي ي تمػس المجتمػع فػي شػمكليتو فحسػب؛ إنمػكاسعا يحتمايت اينحػراؼ كالتيمػيش كسػكإ الت

ينشػأ  ثشخصية األفراد كىذا ما يييئ لبعض األفراد أف يقعكا ضػحايا لسػكإ التكافػؽ فػي شػتى صػكره كأشػكالو، حيػ
ير يجد المراىؽ نفسو حائرا في متاىات المعاي االصراع نتيجة تناقض القٌيـ بيف الكالديف كقٌيـ الجيؿ الحاضر، كىن

 .)1981محمكد حسف، (المتناقضة مما يعرٌضو ألف يسمؾ سمككا شاذا ألنو ي يعرؼ أيف الطريؽ
أنػػو عنػػدما يتغيػػر المجتمػػع بسػػرعة فػػاف الع قػػة الطبيعيػػة بػػيف األجيػػاؿ تتغيػػر، ) 2001(كيؤكػػد مكسػػى أبػػك حكسػػة

 .قسكةأنو كمما كاف تغير المجتمع أسرع كمما كاف الميؿ نحك الفكضى العائمية أشد  ثحي
المراىؽ بحكـ مجمكع التغيرات النمائيػة المختمفػة التػي يعيشػيا بحاجػة ماسػة إلػى البحػث عػف مكانػة لػو  ركما يشع

عمػػػػػى المسػػػػػتكل األسػػػػػرم ايجتمػػػػػاعي كعمػػػػػى المسػػػػػتكل النفسػػػػػي :خاصػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ التحػػػػػكيت المزدكجػػػػػة األبعػػػػػاد
كثيقة عمى المياـ الكالدية التي مف  إلى أف كؿ ىذه التغيرات تؤثر بصفةLord,1984 )  (كيشير لكرد .الشخصي

المفركض تأديتيا،حيث قد تنحرؼ عف مسارىا الطبيعي فيفقد األكلياإ قدراتيـ عمى مراقبة األبنػاإ ،كيكػكف األبنػاإ 
نتيجػػة -أكثػػر تقػػب  لمسػػتجدات عصػػرىـ كأكثػػر قػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػع التغيػػرات ايجتماعيػػة مقارنػػة بأكليػػائيـ الػػذيف

كمنو تككف النتيجة الحتمية لمتغير لير المتػكازف ظيػكر اليػكة الثقافيػة أك التفكػؾ .اط كبالفشؿيشعركف باإلحب-ذلؾ
ايجتماعي كتمتد ىذه اليكة بيف األبناإ كالكالديف بحيث أف األبناإ يعممكف ىركبيـ مف البيت العػائمي أنػو نػكع مػف 

المشػػػكمة أنيػػػا انحػػػراؼ أك رفػػػض لألنمػػػاط األكليػػػاإ يشخٌصػػػكف  االتكيػػػؼ كاسػػػتجابة لعػػػدـ تفيػػػـ األكليػػػاإ ليػػػـ، بينمػػػ
كمعنى ذلؾ أف الكياف الثقافي لـ يعد متماسكا كما كاف مف قبؿ ،فيػنعكس أثػره عمػى كفػاإة .السمككية المتفؽ عمييا

تأديتػو لكظيفتػو فػي إشػباع حاجػات أبنػاإ المجتمػع كفػي تكجييػو التكجيػو المحكػـ عمػى مسػتكل تفكيػرىـ كاتجاىػاتيـ 
 .كسمككاتيـ

األسػرة نسػػؽ إنسػػاني اجتمػاعي منفتحػػا كلػػك "ىػػذه الفكػرة معتبػػرا أف)  115، ص1999(إ الػديف كفػػافيكيكضػح عػػ 
تستطيع أف تككف منغمقة انغ قا كام  ألنيا تككف منتميػة إلػى نسػؽ أكبػر يتضػمنيا كيسػتكعبيا  إلى درجة ما، كي

كنسػؽ مفتػكح تتػأثر باألنسػاؽ األخػرل األسػرة  فكمػف ثمػة، فػا".كيبد كأف تتفاعؿ مػع ىػذا النسػؽ األكبػر بطريقػة مػا
فػػإذا كػػاف النظػػاـ األسػػرم فػػي المجتمػػع فاسػػدا كمػػنح  فػػاف ىػػذا الفسػػاد يتػػردد :كتػػؤثر فييػػا بكصػػفيا نظػػاـ اجتمػػاعي

نتاجػػػو ايقتصػػػادم كمعػػػاييره األخ قيػػػة، كبالمثػػػ إذا كػػػاف النظػػػاـ ايقتصػػػادم أك  ؿصػػػداه فػػػي كضػػػعو السياسػػػي كا 
 . )2001مكسى أبك حكسة، (يؤثر في مستكل معيشة األسرة كفي تماسكيا ىذا الفساد فالسياسي فاسدا، فا

بحكػػـ ىػػذه الٌتغيػػرات  –األسػػرة العربيػػة قػػد تعرضػػت  كبمػػا أٌف المجتمعػػات تعػػيش حالػػة مػػف الٌتغيػػرات المختمفػػة، فػػافٌ 
قمص كظائفيػػػا لػػػت -البنائيػػػة التػػػي أصػػػابتيا فػػػي الٌسػػػنكات األخيػػػرة نتيجػػػة الٌتحػػػديث كالٌتغيػػػرات ايقتصػػػادية الٌسػػػريعة

ثمػػة ضػػعفت  فايجتماعيػػة كذلػػؾ فػػي ليػػاب الضػػكابط التقميديػػة التػػي كانػػت تقػػكـ بميمػػة الضػػبط ايجتمػػاعي، كمػػ
 .سمطة األسرة التقميدية
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فػي " التغيػر ايجتمػاعي"قػد أشػار فػي كتابػو حػكؿ)  Boutafnouchet,1982(بكتافنكشػت فكفي ىذا السياؽ، كا
األكؿ نظػػػاـ اجتمػػػاعي متقػػػدـ :ئػػػرم يحتػػػكم عمػػػى ثػػػ ث أنظمػػػة اجتماعيػػػةالكسػػػط الجزائػػػرم إلػػػى أف المجتمػػػع الجزا

فأمػػاـ ىػػذه النمػػاذج .مسػػتمد مػػف الغػػرب ،كآخػػر يعػػرؼ بالنظػػاـ التقميػػدم كنظػػاـ ثالػػث كسػػيط ىػػك فػػي طػػكر البنػػاإ
ىػركب األبنػاإ فػي خضػـ ىػذه ايخت فػات  االمختمفة تتضارب القٌيـ في المجتمع ككذا عمى مسػتكل العػائ ت، كمػ

ؤشر ىاـ يجٌسد شكؿ مف أشكاؿ ضػعؼ البنيػات ايجتماعيػة كتعبيػر عػف اسػتجابة فاشػمة فػي عمميػة التكيػؼ إي م
 .في حد ذاتيا

كمػف الصػػعب الكصػكؿ إلػػى تكيػػؼ اجتمػاعي تػػاـ فػػي مجتمػع دينػػاميكي خاصػة فػػي كجػػكد ايتجاىػات الفرديػػة كمػػا 
فاألبنػاإ اليػاربكف لالبػا :إشػكالية جكىريػة لػذلؾ،تطرح مسػألة التكافػؽ ك.تستمزمو مف مقتضػيات التكافػؽ ايجتمػاعي

ما يككنكف مراىقيف بصدد بناإ خبرات حياتية لمكصكؿ إلى النض  النفسػي كايجتمػاعي كالػى تنميػة ع قػات بػيف 
 .أقرانيـ كبيف المجتمع ككؿ

سمسػػمة التغيػػرات فتػػرة المراىقػػة تعػػد أكثػػر مراحػػؿ العمػػر تػػأثرا بػػالتغيرات ايجتماعيػػة السػػريعة إذ أف  فكمنػػو، فػػا      
تعمػػؿ عمػػى كضػػعو فػػي مكقػػع يشػػعره بػػأف المجتمػػع الػػذم ينتمػػي إليػػو  -بػػاخت ؼ جنسػػو-التػػي يعيشػػيا المراىػػؽ 

يمكػػف اعتبػػار ذلػػؾ كنتيجػػة لتغيػػر نمػػط البنػػاإ  ثكالعائمػػة التػػي نشػػأ فييػػا ي تمنحػػو التكجيػػو الػػذم يبحػػث عنػػو، حيػػ
سػػط مجتمػػع فػػي حالػػة تغيػػر كفػػي فتػػرة انتقاليػػة الخػػاص بالمعػػايير كلمػػكض األدكار بخصػػكص مكانػػة المراىػػؽ ك 

 .أيضا
فػػػػالمراىؽ فػػػػي ىػػػػذه الفتػػػػرة مػػػػف عمػػػػره يكاجػػػػو تغيػػػػرات جسػػػػمية كفيزيكلكجيػػػػة كبيػػػػرة كسػػػػريعة إضػػػػافة إلػػػػى المطالػػػػب 

يصػػعب عميػػو أف يشػػعر بثبػػات ذاتػػو كاسػػتقرارىا كيكػػكف بحاجػػة إلػػى فتػػرة مػػف  ؾايجتماعيػػة المتغيػػرة كالكثيػػرة، لػػذل
إلى أف مشك ت المراىقة ) 1996(كقد أشارت ىدل قناكم.تغيرات الطارئة في إحساس مستقرالكقت ليدم  ىذه ال

النفسػي لألسػر كاإلطػار ايجتمػاعي  ىي نتاج طبيعي لديناميكية المرحمة مػع الكضػع ايجتمػاعي لممراىؽ،كالمنػاخ
) اليركب مػف البيػت(ادثكأف عناصر الترابط كايحتكاؾ بيف ىذه األطراؼ متكفرة كمتاحة،كالمشكمة ليست في الح

نما في األسمكب الذم يعال  بو الحادث ، فمتطمبات المراىؽ يبػد كأف تتصػادـ فػي بعػض األحيػاف  الذم يحدث كا 
 .مع شخصية األب أك األـ أك التركيبة ايجتماعية

ذيف ي تعطػى ىذه الٌتغيرات بعممية التٌنشػئة ايجتماعيػة لممػراىقيف الػ) Douville 1994,(كقد ربط دكفيؿ        
ىذه الكضعية مجاي أكسع لممارسات لير مرلكب  حكبالتالي، تفت.ليـ فضاإات لممارسة حريتيـ كتحقيؽ مكانتيـ

 .فييا
كاف يمثؿ محكرا أساسيا مف محاكر نظريات الثقافة الفرعيػة (مفيكـ التصكر الذاتي  فكمف ىذا المنطمؽ، فا      

أنػػو عنػػدما يفشػػؿ الفػػرد فػػي تكػػكيف تصػػكر م ئػػـ عػػف ذاتػػو فػػي إطػػار  أكػػد) باإلضػػافة إلػػى مفيػػـك التفاعػػؿ الرمػػزم
ينتمػػػي إلػػػػى ثقافػػػة أخػػػػرل تعطيػػػو المبػػػػادئ ال زمػػػة لبنػػػػاإ فكػػػرة ذاتيػػػػة  والثقافػػػة العامػػػػة السػػػائدة فػػػػي المجتمػػػع، فانػػػػ

ذلػػؾ أف المراىػػؽ اليػػارب يشػػعر مػػع أقرانػػو أنػػو إنسػػاف مقبػػكؿ كتمٌكػػف مػػف  ى؛ كمعنػػ)2001سػػامية جػػابر، (ترضػػيو
ؽ أىداؼ ىامة كاينتمػاإ كالمشػاركة الفعالػة كأنػو عضػك لديػو القػدرة عمػى الخضػكع لمعػايير الجماعػة الفرعيػة تحقي

لذلؾ،قػد تمتػد فتػرات الغيػاب عػف البيػت العػائمي بسػبب .كىذا ما يحقؽ بالنسبة إليو اإلحساس باألمف كالثقة بالػذات
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إضػػػػافة إلػػػػى السػػػػياؽ األسػػػػرم أك –فػػػػاؽ أف الر )  Brennan,1978(كجػػػػكد جماعػػػػات مدعٌمػػػػة ،حيػػػػث أكػػػػد برينػػػػاف
؛األمر الػذم ويمعبكف دكرا كبيرا في ىركب المراىقيف مف البيت العائمي كفي تعزيػزه كمػدة فػي اسػتمراريت -المدرسي

جرامية يصعب إص حيـ  .يجعؿ مف ىؤيإ الياربيف ينغمسكف بسيكلة في ممارسات انحرافية كا 
ا تفشػؿ العائمػة فػي القيػاـ بػدكرىا فػي التأىيػؿ ايجتمػاعي بسػبب أٌنو عندم)   (Khaled,1986كيضيؼ خالد     

ىذه الٌتغيرات، فاٌف ىذا يكلد لدل المراىؽ الشعكر بعدـ األماف كالحرمػاف العائمي؛ممػا يدفعػو إلػى جماعػة العصػابة 
شباع حاجاتو المختمفة، كف الٌتكيػؼ  سبيؿ ذلؾ يقـك بعدة عمميات مف أجؿ يكما قبؿ المنحرفيف ليحس باينتماإ كا 

مع األكضاع السائدة في الجماعة كمف ىنا يبدأ تأثير الجماعة عمى شخصيتو كيبدأ يتدرج شػيئا فشػيئا فػي طريػؽ 
 .عدـ التكيؼ

اليركب بصكرة مباشرة عف اخت ؿ في النسؽ األسرم كايجتماعي كما يفرزه مف  ؾسمك  ركمف ثمة، يعبٌ        
، 1999(ع إ الديف كفافي  رلتنشئة ايجتماعية، كيشيانعكاسات تمس بصفة مباشرة مختمؼ مؤسسات ا

األبناإ في نمكىـ لالبا ما يضغطكف عمى األسرة مما يستكجب أف تغير مف قكاعدىا كنظميا "إلى أٌف  )110ص
ككثيرا ما يتحدل المراىقكف قٌيـ األسرة كعاداتيا كأعرافيا ع نية، .أك تعيد ترتيب ع قات أفرادىا بعضيـ ببعض

الكضع يعاني مف الخمؿ إلى أف يستطيع النسؽ  حلمراىقكف بذلؾ خم  في التكازف األسرم، كيصبا بكيسب
 ".األسرم أف يستعيد تكازنو

 :فيـ سمكؾ اليركب مف البيت في سياؽ التغير ايجتماعي بناإا عمى المؤشرات التالية فكمف ىذا المنطمؽ، يمك
 .لى صعكبة تأدية أدكار التنشئة ايجتماعيةمجتمع في حالة عدـ استقرار كتغير سريع أفضى إ -
ىركب األبناإ مف البيت عػرض لفشػؿ المجتمػع فػي تحقيػؽ حاجػات المراىػؽ األساسػية كمؤشػر لتذبػذب مكانتػو  -

 .ايجتماعية
 .سيكلة انجذاب األبناإ نحك الثقافة المضادة في خضـ تناقض القٌيـ -

 :عمى مستوى المراىؽ والنسؽ األسري.2.3
أكليمػا :يز في الجزإ الثاني مف التحميؿ عمى متغيريف أساسييف أسيما بشكؿ كبير في فيـ سمكؾ اليركبيتـ الترك

كالثػػاني .يعتمػػد عمػػى فكػػرة أنػػو نتيجػػة لضػػعؼ البنيػػة األسػػرية خاصػػة عمػػى مسػػتكل ايتصػػاؿ بػػيف الكالػػديف كاألبنػػاإ
يتميز بآليػات نفسػية ضػعيفة تسػمى  بيعتبر أف اليركب ليس دكما استجابة لحايت مف الضغكط األسرية؛ فاليار 

 .استراتيجيات المكاجية كتكظؼ بطريقة لير فعالة
كيقصد باستراتيجيات المكاجية كؿ ايستجابات المعرفية التي تقمؿ أك تقضي عمى الضيؽ النفسػي كعمػى مختمػؼ 

لفػػرد كقدراتػػو، الضػػغكطات قصػػد التعامػػؿ مػػع متطمبػػات الداخميػػة أك الخارجيػػة التػػي تشػػٌكؿ عػػبإ يفػػكؽ إمكانيػػات ا
الفرد ىذه ايستجابة مف عمميات تقييمية معرفية يحدد مف كراإىا نكع ايستراتيجية التي يعتقد أنيا مناسبة  دكيستم

أف المراىػؽ الػذم يعػيش مكقفػا  ىلممكقؼ الضالط كالتي تتماشى أيضػا مػع مػكارده الشخصػية كايجتماعيػة؛ بمعنػ
زاإه إنمػػا يدرٌسػػػو مسػػػتعينا فػػي ذلػػػؾ عمػػػى اعتقاداتػػو كمػػػا يمكػػػف أف ضػػالطا أك ميػػػددا يحػػاكؿ أف ي يكػػػكف سػػػمبيا إ

 .يكظفو لحؿ المشك ت أك تفادييا
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قػػد أشػػارت إلػػى أف سػػمكؾ اليػػركب مػػف البيػػت لالبػػا مػػا يعٌبػػر عػػف ضػػعؼ )  Homer,1973( ككانػػت ىػػكمر   
كرة كاضػػػحة مػػػف أف اليػػػاربيف يعػػػانكف بصػػػ)  Lord,1984(اسػػػتراتيجيات المكاجيػػػة لػػػدل اليػػػارب ،كمػػػا أكػػػد لػػػكرد

ضػػعؼ مػػراقبتيـ عمػػى المحيط،بمعنػػى أنيػػـ ي يتحممػػكف معايشػػة الضػػغكط األسػػرية فيككنػػكف عرضػػة لجميػػع أنػػكاع 
كبػالرلـ مػف أف الكثيػر مػف المػراىقيف .الحمكؿ السمبية التي قد تضر بيـ بدؿ أف تحقؽ تكازنيـ النفسي ايجتمػاعي

بناإا عمى الطػرؽ  ؾنيـ ي يفر مف كسطو العائمي؛ كذلقد يعيشكف في عائ تيـ أزمات كضغكط إي أف البعض م
 .اليرب ةالتي اعتاد أف يكاجو بيا مشك تو بعيدا عف استراتيجي

أنػػػو يمكػػف اعتبػػػار اليػػركب أسػػمكب مػػػف أسػػاليب مكاجيػػػة كضػػعيات يػػػدركيا )  Denoff,1991( كيضػػيؼ مػػارتف
ٌبػػر عػػف محدكديػػة مكاجيػػة اليػػاربيف اليػػارب فػػي معظػػـ الحػػايت أنيػػا مؤلمػػة أك ضػػالطة،ألف اليػػركب سػػمكؾ يع

 .لمختمؼ الخبرات الحياتية كبالتالي ي يجدكف ح  لممكاجية إي الفرار بدكف التبصر بعكاقب ىذا السمكؾ
 ذكما أف اليركب خاصة منو اليركب ايعتيادم يعد الكاجيػة السػمبية لفشػؿ متكػرر فػي تعمػـ مكاجيػة سػميمة؛ إ   

كاجيػػػة فػػي العديػػػد مػػف لمكاقػػػؼ ميمػػػا كػػاف نكعيػػػا يػػكحي بمحدكديػػػة اختيػػػارات أف اسػػتعماؿ اليػػػركب كنػػكع مػػػف الم
حتػػػى خػػػارج (أف اليػػػارب كممػػػا صػػػادفو مشػػػك   ثاليػػػارب فػػػي تعمػػػـ اسػػػتراتيجيات ناجعػػػة لمكاجيػػػة التيديػػػدات، حيػػػ

 .ي يحاكؿ التعامؿ معو بايجابية إنما يفرمف المكقؼ و، فان)السياؽ األسرم
انعكاسات جد ضارة عمى ىؤيإ الياربيف الذيف كٌكنكا اعتقادا أنػو بتخمصػيـ مػف كبالرلـ مف أف سمكؾ اليركب لو 

ضػػغط السػػمطة األسػػرية سػػيتحرركف مػػف كػػؿ متػػاعبيـ إي أف الشػػارع يصػػدميـ بمػػا ىػػك أشػػد بػػدليؿ أف الكثيػػر ممػػف 
 ...).كانحرافات مختمفة ةدعارة، سرق(ىربكا كانكا عرضة لمختمؼ أنكاع اينتياكات كايعتداإات

عممػػػػاإ الػػػػنفس  فأمػػػػا بخصػػػػكص الجػػػػزإ الثػػػػاني مػػػػف تفسػػػػير اليػػػػركب كالمتعمػػػػؽ بايتصػػػػايت األسػػػػرية، فػػػػا     
ايجتمػػاعييف يتفقػػكف عمػػى أف ايضػػطرابات كاينحرافػػات السػػمككية ىػػي نتيجػػة صػػعكبات فػػي ايتصػػاؿ أك نتيجػػة 

ؼ بباتكلكجيا ايتصاؿ الذم يعكؽ مف إمكانيات الفيـ كايستيعاب كىذا ما يعر  ريتصاؿ خاطئ كمضطرب؛ األم
 .بالمفيـك الكاسع

كما أف ايتصاؿ يعد مف بيف الحاجات النفسية كايجتماعية األساسػية التػي ي يسػتطيع اإلنسػاف ايسػتغناإ عنيػا، 
 .خ لو يشعر الفرد باينتماإ كاطمئناف كايستقرار النفسي كالتقدير الذاتي كايجتماعي ففم

يػارتي التحػدث كايسػتماع حيػث أف اسػتراتيجية ايسػتماع تتمثػؿ فػي أف كيعتمد ايتصاؿ فػي األسػاس عمػى م
ميػارة التحػدث قائمػة عمػى تبػادؿ األدكار بدايػة مػف رلبػة الفػرد فػي  فيفيـ المسػتقبؿ مػا يتمقػاه مػف المرسػؿ، كأ

 .)1998الريماكم عكدة، .( التحدث ككصكي إلى عممية الفيـ المتبادؿ الذم يعد ىدؼ التكاصؿ
ذا كػػاف اي تصػػاؿ بطبيعتػػػو ىادفػػا كقصػػديا، فانػػػو يقػػـك كػػذلؾ عمػػػى شػػكميف أساسػػييف ىمػػػا ايتصػػاؿ المفظػػػي كا 

 : كايتصاؿ لير المفظي
 : االتصاؿ المفظي.أ    

إف لغة األلفاظ ىي األداة الرئيسية لتحقيػؽ التكاصػؿ بػيف األفػراد كالمسػاىمة فػي تحقيػؽ أدؽ عمميػات التفاعػؿ 
ؾ ايجتماعي سكاإ مػف حيػث انػدماج الفػرد فػي اآلخػريف كفػي زيػادة شػعكره بيف األنا كاآلخر كفي تنمية السمك 

 ).2003مجدم عبد اهلل ،.(باستق لو عنيـ
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كأف المغػػػة ىػػػي مػػػف بػػػيف عكامػػػؿ التماسػػػؾ كالتضػػػامف كالتكامػػػؿ فػػػي المجتمػػػع كذلػػػؾ إذا عػػػرؼ المجتمػػػع كيػػػؼ 
 . يستخدميا بالطريقة التي تخدـ ذلؾ اليدؼ

 
 :االتصاؿ غير المفظي. ب 
كمػػف ىنػػا يمكػػف لمفػػرد أف يتصػػؿ . يقصػػد بػػو كػػؿ عمميػػة تبػػادؿ بػػدكف المجػػكإ لمغػػة األلفػػاظ كػػأداة اتصػػالية     

كيمكف تمخػيص ذلػؾ فػي لغػة اإلشػارات، لغػة الحركػات كاألفعػاؿ .بغيره باستخداـ لغة الجسـ أك ما يرادؼ ذلؾ
 .)2001نصر اهلل عمر، .(كلغة األشياإ

كاف شكمو يككف مستمرا كيتـ بطريقة دائرية مبنيػة عمػى التركيػز كاينتبػاه يفيـ مف ىذا أف ايتصاؿ ميما     
 .كايىتماـ لما يقاؿ كلما ي حظ

كيبػػدأ الػػتعمـ كايتصػػاؿ فػػي التربيػػة األسػػرية التػػي تعمػػؿ فييػػا األسػػرة عمػػى تنشػػئة األبنػػاإ عبػػر عمميػػة ايتصػػاؿ     
أف الكثيػر  ، اي)ايتصاؿ المنظـ بيف الجماعػات الثانكيػةثـ (األكلي التي تحدث داخؿ األسرة بيف الكالديف كاألبناإ

مػػف ذلػػؾ ينقصػػيـ الحنػػاف كالمحبػػة فػػي  ـيعيشػػكف مػػع كالػػدييـ، كبػػالرل)2001(عمػػر نصػػر اهلل بمػػف األبنػػاإ، حسػػ
األبنػاإ بػأنيـ ليػر محبػكبيف كىػذا مػا يػؤثر سػمبا فػي  رلياب ايتصاؿ الفٌعػاؿ كالتكاصػؿ النػاجح فيمػا بيػنيـ، فيشػع

ايتصػػاؿ يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ  فكمػػف ثمػػة، فػػا.ايت عمػػى ع قػػاتيـ كاتصػػايتيـ مػػع اآلخػػريف فيمػػا بعػػدمعظػػـ الحػػ
ايتزاف داخؿ األسرة عمى اعتباره عممية تفاعمية تتضمف التأثر كالتأثير ككذا التقارب بػيف أعضػاإ النسػؽ األسػرم 

 .مكلدا التماسؾ فيما بينيـ كمؤديا إلى خفض التكترات النفسية
قػػد قػػٌدـ نمكذجيػػة مميػػٌزة لطبيعػػة ايتصػػايت كالتفػػاع ت العائميػػة المسػػاىمة فػػي )  Stierlin,1973(لفككػػاف سػػتير 

 :ىركب األبناإ ،كخٌمص إلى كجكد ث ثة أنماط مف القكل البنيكية في تفاع ت ما بيف األبناإ كأكليائيـ
ذلػؾ أف  ىط العائمػة كتكحيػدىا، كمعنػىذا النكع مف التفاعؿ يتمٌيز بالمركنة كيعمؿ عمى ربػ:تفاعؿ مف نكع مكٌحد-

 ىايبػف قػػد يفٌكػر فػػي اليػػركب إي أف تجسػيده ليػػذا السػػمكؾ يكػكف صػػعبا بحكػـ ىػػذه الػػركابط السػرية المتينػػة، كيسػػم
 .باليركب المجيض

تطبػػع تفػػاع ت الكالػػديف  ثىػػذا النػػكع مػػف التفاعػػؿ يفٌػػرؽ أعضػػاإ العائمػػة فيمػػا بيػػنيـ، حيػػ:تفاعػػؿ مػػف نػػكع نابػػذ-
باإلىمػػاؿ كالعدكانيػػة أحيانػػا كبارتبػػاط ضػػعيؼ يجمػػع األكليػػاإ باألبنػػاإ الػػذيف فػػي ليػػاب التعمػػؽ بالكالػػديف كاألبنػػاإ 

 .ىذا النكع مف اليركب شائع كيعرؼ باليركب في حالة أزمة.يميمكف أكثر نحك ايرتبػػاط باألصدقاإ
أنػػو يجمػػع بػػيف  ثألسػػرية، حيػػيتميػػز ىػػذا النػػكع مػػف التفاعػػؿ بالتذبػػذب عمػػى مسػػتكل ايتصػػايت ا:تفاعػػؿ تنػػاكبي-

 .األبناإ تناقضات كصراعات خطيرة تجعميـ في كضعيات ىٌشة شايتصاؿ المكٌحد كايتصاؿ النابذ؛ فبعي
كالمؤكد أف ستيرلف اعتمد في تفسيره ليركب األبناإ مف البيت العائمي عمػى الع قػة التفاعميػة التػي تػربط اليػاربيف 

أمػػا إذا قػػدـ .كعطػػؼ الكالػػديف فانػػو ي يمجػػأ إلػػى األقػػراف طمبػػا لمحػػب كالتقػػديرفػػإذا شػػعر المراىػػؽ بمحبػػة :بأكليػػائيـ
الكالػػداف عطفػػا ي يشػػعر بػػو المراىػػؽ أك زكداه بحنػػاف خػػانؽ ،فانػػو ينفػػر منػػو كيبحػػث فػػي أطػػر خػػارج أسػػرتو عػػف 

أىميتػػو فػػي كىػػذا مػػا يؤكػػد بػػدكره قيمػػة ايتصػػاؿ بػػيف الكالػػديف كاألبنػػاإ ك .مشػػاعر يحقػػؽ مػػف خ ليػػا الرضػػا كالتقػػدير
يخضع حتما لعمميات تفاعمية متنكعة أشد ) الكالداف كاألبناإ(كمف ثمة،فاف النسؽ األسرم [.تطكير السمكؾ السٌكم
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ما تظير في ع قاتيا كاتصايتيا بػيف أفرادىا،كبقػدر مػا تكػكف الرسػائؿ ايتصػالية دافئػة ككاضػحة بقػدر مػا ترسػؿ 
تمػػػٌدىـ بالصػػػمة كبالتعمؽ،كىػػػذا مػػػا يػػػؤثر باإليجػػػاب لػػػيس فقػػػط عمػػػى إلػػػى ىػػػؤيإ األبنػػػاإ معػػػاني المحبػػػة كايحتػػػراـ ك 

 ...)المدرسة،الزم إ(المستكل الع ئقي األسرم إنما يمتد ليشمؿ ع قات طٌيبة مع األنساؽ األخرل
 

 :الخاتمػػػة
لعػائمي كما يمكف قكلبتو مف خ ؿ ىذا التحميؿ الذم أخذ بعيف ايعتبار مشكمة ىػركب األبنػاإ مػف البيػت ا       

في ظؿ التغير ايجتماعي كما يصاحب ذلػؾ مػف تحػكيت عمػى مسػتكل األسػرة التػي تعتبػر مثميػا مثػؿ أم ظػاىرة 
فػاف ذلػؾ يػنعكس عمػى األنمػاط التربكيػة  ياجتماعية داخؿ المجتمع تككف متغيرة ي تثبت عمى حاؿ كاحػد، كبالتػال

 . الجديدة التي تقدميا ألبنائيا الذيف ىـ بحاجة إلى تمبية متطمباتيـ
مػػع العمػػـ أف عمميػػة الٌتغيػػر ايجتمػػاعي تعػػد حتميػػة ضػػركرية لتطػػكر المجتمعػػات، إي أٌنيػػا قػػد تعػػاش بصػػفة أخػػرل 
تتمثؿ في حػايت ايضػطراب كالفكضػى، بحيػث أف ايضػطرابات ايجتماعيػة كاألزمػات التػي تعيشػيا المجتمعػات 

يػة بسػبب سػيكلة تنفيػذىا دكف أف يجػد الطفػؿ المراقبػػة أدت بػدرجات متفاكتػة إلػى ىػركب األبنػاإ مػف منػازليـ العائم
 .الكافية، إذ أف ىذه العكامؿ تؤثر عمى الرقابة العائمية التي ترتخي بؿ كقد تنعدـ في بعض األحياف

كتجدر اإلشارة إلى أف زيادة أعداد السكاف باإلضافة إلى مػا تفػرزه مػف متطمبػات جديػدة يسػتمـز تطبيقيػا لحاجيػات 
قػد ينغمسػكف فػي ممارسػات انحرافيػة  -في لياب ذلؾ -الشخصية بالنسبة لألطفاؿ كالمراىقيف الذيف التربية كتفتح

 .تبدأ لالبا باليركب مف البيت العائمي
ففي ىذا السياؽ، ي يمكف الٌنظر إلى مشكمة اليػركب مػف البيػت العػائمي بمنػأل عػف افػرازات الٌتغيػر كعػف تػأثيرات 

الجمػػكد نفسػػو فػػي أيػػة ناحيػػة مػػف نػػكاحي الحيػػاة  فاعتبػػار أ ىحػػد السػػكاإ، عمػػ ذلػػؾ عمػػى األفػػراد كالمجتمعػػات عمػػى
 . اإلنسانية أمر ي يمكف التسميـ بو أك المكافقة عميو

اقتصػادية، ( كمف ثمة، فانو يمكف استخػ ص أف اليػركب مف البيت العػػائمي لالبا ما يعكد إلى أسػباب مجتمعيػة 
كأسػػباب خاصػػة باليػػاربيف أنفسػػيـ مثػػؿ الميػػؿ إلػػى الحريػػة ...) عػػدد األبنػػاإالتفكػػؾ، كثػػرة ( ، أسػػرية ... )تعميميػػة

كالفػػرار مػػف الضػػغكط كاألكامػػر األسػػرية كصػػعكبة الٌتكيػػؼ مػػع الظػػركؼ األسػػرية ليػػر الم ئمػػة، إضػػافة إلػػى كػػكف 
 . الشارع قد يككف عنصر جذب بما فيو مف خبرات جديدة كمغامرات تستيكم األطفاؿ كالمراىقيف
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 أثر اإلعجاز البياني                                      
 في ظاىرة اإلعجاز العممي

 
 معنى العطؼجمالية الداللة اإليحائية في 

 نموذجاً  آيات خمؽ اإلنساففي " ـ  ثُ "و" الفاء"
 

 العفوري " محمد عزمي"حساـ . د
 جامعة البمقاء التطبيقية كمية أصوؿ الديف                               

 ممخص الدراسة
معنػػى العطػػؼ فػػي المقطعػػيف يتحػدث ىػػذا البحػػث عػػف طرائػػؽ ايئػػت ؼ كايخػػت ؼ فػػي تنػػاكب أك مغػػايرة   

آيات خمؽ اإلنساف كتصكيرىا لألحداث، كتشكيؿ أبعادىا الزمانية مف ناحية العمميػات في  "ـ  ثي "ك" الفاإ"الصكتييف 
نيػػا تختػػزؿ الحػػدث كالمعنػػى، كتنسػػيؽ إمػػف حالػػة إلػػى حالػػة، حيػػثي  يػػةنتقالايكالحػػايت  جنػػيف،عػػة فػػي نمػػك الالمتتاب

 .مككناتيا
كالحػايت فػي الصػكرة الخمقيػة التػي يعايشػيا اإلنسػاف، كمشػيد تخمػؽ  ،اختصت الدراسة بمشػاىد العمميػات  

يرىػػا مػػف اآليػػات التػػي تيعنػػى بػػالخمؽ، ككيفيػػة المػػكت كالحيػػاة، كلمشػػيد ك  ،الجنػػيف مػػف النطفػػة إلػػى أف يخػػرج طفػػ ن 
ـ  (معنػػػى العطػػػؼ لػػػػ  اسػػػتخداـ ثبػػػات عػػػدة . فػػػي الخطػػػاب كمػػػاذا أفػػػادت فػػػي السػػػياؽ، )الفػػػاإ(ك) ثيػػػ كىػػػدفيا تحقيػػػؽ كا 
 :فرضيات
 ).ثيـ  (ك( الفاء)في العطؼ معاني  مف معنىالع قة بيف مشيد نمك الجنيف كأسمكب التعبير عنو ب: األكلى
 .نمك الجنيف لعمميات ية دييت التخمؽ لبياف تكجيو الصكرة الحركيةكيف: الثانية
ـ  (ك) الفػػاإ(فػػي العطػػؼ معػػانياألثػػر الفنػػي كالػػديلي لتعػػدد السػػياقات فػػي حركػػة تبادليػػة بػػيف : الثالثػػة ، كتنػػكع )ثيػػ

 .لصكرة في بياف ركعة اإلعجاز البياني مبينان كيفية اإلعجاز العمميا
فػػػي تنػػػاكب المقطعيػػػيف إمػػػا الديلػػػة اإليحائيػػػة  جماليػػػة جدىا فػػػيسػػػي، "الفػػػاإ"بػػػػ" ثػػػـ"قػػػة ع  إلػػػى لعػػػؿ النػػػاظر      
 كبيػاف ،حيثي اختزاؿ مػدة الحػدث كالمعنػى فػي سػياقات مختمفػة فػي اآليػات مكضػع التنػاكؿ ف أك ترادفيما،الصكتيي

يػرد سػؤاؿ طالمػا بحػث ، "الفػاإ"ك" ثػـ" iركعة اإلعجاز البياني كارتباطو باإلعجاز العممي، كفي حػديثنا عػف تنػاكب
ـ  مػف عارضػو كرفضػو جممػة كتفصػي ن؟ كىػؿ تنػاكب  iiفيو العمماإ األكائؿ كالمحدثكف، أي كىك التػرادؼ  العطػؼكثىػ

تطمػػب التنػػاكب عمػػى سػػبيؿ يفػػي سػػياؽ معػػيف  صػػكتيال المقطػػع يعنػػي التػػرادؼ أـ شػػيإ آخػػر؟ أـ أٌف جماليػػة مكقػػع
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ث كالمعنػى بكجػكد العطػؼ المعنػي فػي سػياؽ محػدد؟ كػؿ ىػذه األسػئمة كىؿ يكتمؿ الحػد. إظيار الدقة في الديلة؟
 .ستبحثي حتى نستطيع قبكليا أك ردىا

ذا أنعمنا النظر ك  ـ  : ( العاطفة فػي سػياؽ قكلػو تعػالى" ثيـ  "معنى في ا  ـٍ ثيػ ـ  ييًميػتيكي ـٍ ثيػ قىكيػ زى ـ  رى ـٍ ثيػ مىقىكيػ اهللي الٌػذم خى
ـٍ مىٍف  ، ىؿ مف شيركاًئكي ـٍ ، سيٍبحػنو كتعػمى عٌما ييشرككفييٍحًييكي ـٍ ًمٍف شيإو ، لمكىمػة إليػو ري ظى نٍ سػيي  iii))40(يىٍفعىؿي ًمٍف ذًلػكي

أنػػػو عطػػػؼ، يفيػػػد التشػػػريؾ فػػػي الحكػػػـ،  وجد مػػػف معانيػػػنعمػػػى أنػػػو تػػػابع يتكسػػػط بينػػػو كبػػػيف متبكعػػػًو، كسػػػ األكلػػػى،
قكـ تختمؼ عف طبيعة الحالػة رزقكػـ، كالترتيب كالتراخي، كأيضان الفصؿ بيف الحايت المختمفة، فطبيعة الحالة خم

ـٍ : (قكلػو تعػالىكمثػؿ ذلػؾ فػي كطبيعة الحالة يميتكـ تختمؼ عف طبيعة الحالة يحييكـ،  ػك ٍرنىاكي ـ  صى ـٍ ثيػ مىٍقنػاكي لىقىػٍد خى كى
ـٍ يكٍف ًمفى السػػجديفى  ثيـ  قيٍمنىا ًلٍممى ًئكىةً  ديكا إآل إبميسى ل ـى فىسىجى ديكٍا ألدى التقػدير خمقنػا أبػاكـ ثػـ صػكرنا فقيػؿ iv))11(اٍسجي

ـ  ( كمػػف المعػػاني أفٌ v.أبػػاكـ؛ فحػػذؼ المضػػاؼ منيمػػا كقػػد يطمػػؽ عمػػى  متشػػريؾ فػػي الحكػػـ، كالترتيػػب كالتراخػػي،ل) ثيػػ
ـ  (كمعنػػى : كقػػاؿ ابػػف جنػػي .التراخػػي الميمػػة أك عػػدـ التعقيػػب ـى زيػػده : الميمػػة كالتراخػػي تقػػكؿي ) ثيػػ ـ  قػػا ٍمػػرك أمثيػػ : عى

ـ  (كأمػػا : ابػػف الخبػػاز ىػػذا الكػػ ـ بقكلػػوكشػػرح . بينيمػػا ميمػػة ـ  مػػررت بزيػػدو : فمعناىػػا الميمػػة كالتراخػػي فػػإذا قمػػت) ثيػػ ثيػػ
 .؛ إذف الحايت منفصمة، كالعمميات متصمةعٍمركو فيذاف مركراًف بينيما فاصؿ

نػكاٍ ( :في آخر سػكرة البمػد) ثيـ  (عف viكحينما سأؿ ابف الخباز شيخو ـ  كػافى مػف الٌػذيف إامى صػكا بالصػبًر كتكا ثيػ
نػكٍا، فقػاؿ. vii)كتكاصكا بالمرحمة ـى كفؾ  الٌرقبةى كافى ًمفى الٌػذيف إامى ـ  : (أيف الميمة؟ كقد عمـ أنو إذا أطعـى اليتي إذا ) ثيػ

ـ  نمػػتي  :viiiنحػػك كالميمػػة تكػػكف فػػي كػػؿ شػػيإ بحسػػبو. دخمػػت عمػػى الجمػػؿ ي تفيػػد الترتيػػب ، كفػػي قمػػتي نشػػيطان  ثيػػ
: يقػكؿ كالميػث. كثيـ  كثيم تى كثيٌمٍت، كميػا حػركؼ نسػؽ. مى الترتيب كالتراخيعطؼ يدؿ ع )صكت(حرؼ: ixالمساف

النسؽ ي ييشرِّؾ ما بعدىا بمػا قبميػا إي أنيػا تبػيف اآلخػر مػف األٌكؿ، كأمػا  )أصكات( مف حركؼ )صكت(ثيـ  حرؼ
ـٍ : ( قكلو يا كأنزىؿى لىكي كجى عىؿى ًمٍنيا زى ـٍ ًمٍف نٍفسو كاحدةو ثيـ  جى مىقىكي ـٍ  خى ـٍ فػي بطػكف أيم يىػػًتكي ػػًنيةى أىٍزكاجو يىٍخميقيكيػ ًمػفى األىٍنعىػػـً ثىمى

فيكفى  ـٍ لوي الميٍمؾي آل إلػوى إي ىيًك فأٌنى تيٍصرى ـي اهللي رب كي ٍمؽو في ظيميمػتو ثىمىػثو ذلكي ٍمقان ٌمف بٍعًد خى كالزكج مخمػكؽ قبػؿ  x))6(خى
ـ  جعػؿ منيػا زكجيػا، كنحػك ذلػؾ الكلد، فالمعنى أف ييجعؿ خمقو الزكجى مردكدان  عمػى كاحػدةو، المعنػى خمقيػا كاحػدة ثيػ

يا: ( قاؿ الزجاج، قاؿ كجى عىؿى ًمٍنيا زى ـٍ ًمٍف ن ٍفسو كاحدةو ثيـ  جى مىقىكي ـ  ي تكػكف : أم خمؽ منيػا زكجيػا قػبمكـ؛ قػاؿ) خى كثيػ
 :ذا ثيم ت فعمت كذا؛ كقاؿ الشاعرفي العطكؼ إي لشيإ بعد شيإ، كالعرب تزيد في ثيـ  تاإن تقكؿ فعمت كذا كك

 xiي يىٍعنيني: فمضيتي ثيم تى قمت  كلقد أمر  عمى المئيـً يىسبيني
 :كقاؿ الشاعر

 xiiثيم تى ينباعي انبياعى الشجاعٍ 
ذا رأيت ثىـ  : (ثىـ  إشارة إلى المكاف؛ قاؿ اهلل عٌز كجؿ: كحينما نفرؽ بيف ثيـ  كثىـ ، بفتح الثاإ، يقكؿ المساف  كا 

كهلل المشرؽي كالمغربي فأينما تيكلكا فثىـ  كجو اهلل إٌف اهلل كاسعه : (؛ كأما قكلو تعالىxiii)رأيت ٌنعيمان كميٍمكىان كبيران 
: كثىـ  في المكاف. و مبني عمى الفتح يلتقاإ الساكنيفثىـ  مكضعو مكضعي نصب، كلكنٌ : قاؿ الزجاج. xiv)عميـه 

نما من كي أعمـ أحدان شرح ثىـ  بيذا الشرح، كأما ىنا : عت ثىـ  اإلعراب إلبياميا، قاؿإشارة إلى مكاف منزاحو عنؾ، كا 
بمعنى ىناؾ كىك لمتبعيد بمنزلة ىناؾ زيد، كىك المكاف البعيد منؾ، كمنعت : كثىـ  . فيك إشارة إلى القريب منؾ
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أم أنيا ظرؼ مكاف مبني عمى . بمعنى ثىـ  : كثىٌمتى أيضان . اإلعراب إلبياميا كبقيت عمى الفتح يلتقاإ الساكنيف
 .الفتح في محؿ نصب

ذا أنعمنا النظر في ع قة   الديلة اإليحائية في معنى التناكب أك  جمالية نجده في" الفاإ"بػ " ثيـ  "كا 
نما جمالية مكقع ال"الفاإ"ك" ثيـ  "تناكب ليس بمعنى الترادؼ بيف ىذا الك  التحريؼ، في سياؽ معيف تطمب  صكت، كا 

كيقاؿ رأيت ). ثيـ  (بدؿ مف ثاإ ) فيـ  (فاإ : ، كقيؿ)ثيـ  (لغة في : كفيـ   كب عمى سبيؿ إظيار الدقة في الديلة،التنا
كقد تككف لغة كليس . النسؽ )أصكات( مف حركؼ) ثيـ  (ك) فيـ  (قاؿ الفراإ . عىٍمران فيـ  زيدان كثيـ  زيدان بمعنى كاحد

المتقاربيف يستعمؿ أحدىما مكاف ) الصكتيف(باب في الحرفيف" فيأيضان  حيثي ذكر في الخصائص. ان صكت
فٍ . عمرك ثيـ  : قاـ زيد فيـ  عمرك؛ كقكلؾ: بالفاإ بدين مف الثاإ، كقالكا) فيـ  (تنطؽ ) ثيـ  (أٌف  xv"صاحبو كاف بدين  كا 

ذا ما كاف البدؿ قائمان بزيادة حرؼ الميـ المشدد xvi.نو مف التحريؼإف ميمة، كالترتيب، التؤدم إلى  يافإن )فيـ  (في كا 
  .قد تأخذ جانبان في الديلة اإليحائية مف معنى الفاإ بالترتيب دكف ميمة فإنيا كالتراخي، كالتشريؾ في الحكـ،

مف ) 17(قيتؿ اإلنسػػفي مآ أكفره: ( كلو تعالىػػلمترتيب كالميمة ق )ثيـ  (لمترتيب كالتعقيب، ك )الفاإ(كمثاؿ إفادة 
ثـ إذا شاإ أنشره ) 21(ثـ أماتو فأقبره ) 20(ثـي السبيؿ يسره ) 19(مف نطفة خمقو فقدره ) 18(و أم شيإو خمق

)22((xviiكاإلنشار عمى اإلقبار بػ ثـ، ألف -ككأف المكت سبب في اإلقبار- ، فعطؼ اإلقبار عمى اإلماتة بالفاإ ،
أٌف المكت كاإلقبار عمميتاف متتابعات  نمحظ في معنى الفاإ xviii.اإلقبار يعقب اإلماتة، كاإلنشار يتراخى عف ذلؾ

 . في حالة كاحدة، كاإلنشار حالة مستقمة كمختمفة عف المكت كاإلقبار
: الثاني يتبعي األكؿى ب  ميمةو تقكؿ: كمعنى الفاًإ التفر ؽي مع مكاصمةو، أم: "يقكؿ ابف جني في معنى الفاإ

ـى زيده فعٍمرك أم فمعناىا التفر ؽي عمى (كأما الفاإي : " مييا ابف الخباز بقكلوكيعمؽ ع xix.يميىوي لـ يتأخٍر عنو: قا
، فمعنى التفرؽ أف كؿ كاحد مف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو منفرد) مكاصمةو  كمعنى . كىذا تفسير حسفه
، فيذا يسميو سيبكيو ميركيريف، : أف الثاني بعد األكؿ ب  ميمة، فإذا قمت: المكاصمة كمف ذلؾ "مررتي بزيدو فعمركو

ذا قمت: كلؾق ، كمررتي برجؿو فامرأة، فالمركر ىنا مركراف، كا  مررتي بزيد كعمركو فيذا يسميو : مررت بزيدو فعمركو
أف : معناه: كبيف المدينتيف مسافة طكيمة؟ قمت) دخمتي البصرة فالككفة: (فما تصنع بقكليـ: فإف قمت. مركران 

؛ أم أراد أف يسمط الضكٍإ عمى حدث xxلى الككفةالمتكمـ بعد دخكلو البصرة لـ يشتغؿ بشيإو لير الدخكؿ إ
كي ) الفاإ(الدخكؿ بالترتيب، كليس حدث السفر حيثي المسافة الطكيمة بيف المدينتيف مع التراخي؛ لذلؾ استخدـ 

بف اكقكؿ أبي ديؤاد  xxiمكضع الفاإ، ثيـ  قد تكضع بيذا ك . لكقعيا الجمالي كدقتيا في ىذا السياؽ) ثـ(تنكب عف 
 :الحٌجاج

رىل في األنابيب  كيز الر دينيِّ تحت العجاج  اضطربٍ  ثيـ  جى
) ثيـ  (كفي . جمستي  ثيـ  حييتي الحضكرى  ثيـ  دخمتي  :مكقع الفاإ في إفادة الترتيب ب  ميمةو نحك ثيـ  كقد تقع 

ف كقكع انقضاإ مدة زمنية طكيمة بي: ؛ كىك)الترتيب مع التراخي: أم(يأتي معناىا الترتيب مع عدـ التعقيب
المعنى عمى المعطكؼ عميو ككقكعو عمى المعطكؼ، كتقدير المدة الزمنية الطكيمة متركؾ لمعرؼ الشائع؛ إذ ي 

فقد يككف الكقت قصيران في حالة معينة، . يمكف تحديد الكقت القصير أك الطكيؿ تحديدان عامان يشمؿي كؿ الحايت
كخصكصان في المدة الزمنية ) ثيـ  (س حسف معانيى أخرل لػنستشؼ مف ك ـ عباxxii.كلكنو ييعىد  طكي ن في أخرل
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أحيانان ) الفاإ(كمف المعاني أيضان أنيا تككف بمعنى . التي تستغرؽ لمكصكؿ مف المعطكؼ إلى المعطكؼ عميو
ذا أنعمنا النظر فييا نجد ما بيف شرب ، ارتكل ثيـ  شرب العاطش : xxiiiفتفيد الترتيب مع التعقيب بقرينة؛ نحك كا 

، شرب العاطش فارتكل: طش كايرتكاإ مدة قصيرة مف لحظة حدكث الشرب إلى نياية الشرب، كلك قمناالعا
فتككف  ،ألفادت الشرب كايرتكاإ معان كلـ تعط المعنى ال ـز في إنشاإ الصكرة الحركية المتتابعة في الشرب

، يرتكم ثيـ  يدخؿ الماإ في جكفو  لـ ييميؿ حتىك العاطش في لحظة الشرب ارتكل  أفٌ  النتيجة ىي ايرتكاإ، أك
؛ ألف كجكدىما في مكانيما ىك الذم يعطي المعنى الدقيؽ )الفاإ(لـ تأًت بمعنى ) ثيـ  (كلذلؾ نستطع القكؿ بأٌف 

 .كالبميج في السياؽ بعيدان عف اينطباع كالذكؽ العاـ
ذا ما قرأنا المثاؿ ديلية إيحائية نجد أف معنى التحية ىنا قراإة ) دخمتي ثيـ  حييتي الحضكرى ثيـ  جمستي : (كا 

األكلى ) ثيـ  (ففي. لـ تشترؾ مع كقت الدخكؿ، ككأٌف التحية سبب في الدخكؿ كىي مت زمة في الحركة كالصكت
، كىذه الحركة )حييتي الحضكرى ك دخمتي (نجد المدة الزمنية قد استغرقت فترة قصيرة تفيد التشريؾ بيف حركتي 

كما بالتحية، إليو أمر آخر، إما النطؽ بالتحية أك حركة ما تكحي في عتيا أف تشترؾ مف طبي) حركة الدخكؿ(
الثانية ىي المساحة التي تـ المشي فييا مف كقت الدخكؿ إلى كقت ) ثيـ  (ف المدة الزمنية المستغرقة في أ

 :، أما الشاىدالمشي يااستغرق التيالجمكس، حيثي تساكم المسافة الزمنية 
رىل في األنابيب كيز الر د(   ) اضطربٍ  ثيـ  ينيِّ تحت العجاج     جى

لتدؿ عمى حدكث الفعؿ دكف  )ثيـ  (فالمعركؼ أٌف اضطراب الرمح الميتز ي يحتاج إلى ميمة كقد استخدـ الشاعر 
الحركة في ىذه الصكرة قد  فيو أف نجدميمة مع أف أصؿ كضعيا عكس ذلؾ؛ يعني لمميمة كالتراخي، حتى إننا 

حتى إذا رمي كانبعاث الغبار كتكاصميا مع حركة الجرم  المنسكب إلى الردينية، منذ لحظة اىتزاز الرمح تكالت
تتابع ايضطراب، كىذه الحالة الثانية، حيثي كبعد أف سار قمي ن في اليكاإ حدث  ، كىذه الحالة األكلى،اىتز

كأف ي ميمة  جاإا معان الحدثيف كأنيما  ايضطرابي بعد زمف مف ايىتزاز فظف المستمع أف الشاعر أراد ذكر
 .)الفاإ(دكف ىذا المكضع )ثيـ  (، مع أٌف الشاعر كاف كاعيان في كضع)الفاإ(بدين مف  )ثيـ  ( بينيما فاستخدـ

 في السياؽ القرآني )الفاإ( ك )ثيـ  (بمعنى العطؼ في  عمـ الديلةأثر 
تؤدياف إلى تغير في الديلة  )الفاإ(ك )ثيـ  (في نطؽ أصكات  نمحظ فيما سبؽ أف المدة الزمنية المستغرقة        

 .اإليحائية لممعنى في الجممة الكاحدة
بمعنى العطؼ  الديلةأثر  إلعجاز القرآني مف أجؿ إيجادل مصاحبان كلقد اخترت مصطمح الديلة اإليحائية 

ات كمملت ربط بعض الع قات بيف ال؛ كلذلؾ حاك ية الخاصة بيذه المسألةالقرآن اآليات في )الفاإ(ك )ثيـ  (
 .مف ناحية أخرل ، كبيف الصكر الحركيةمف ناحية كاآليات )مفردات اآلية(

التركيب المكحد الذم تيعنى بو الكممة المككنة مف مكرفيـ حر " ىك: يقكؿ أحمد مختار عف عمـ الديلة 
التركيب  )  Nida(كقد عرؼ . أك أكثر باإلضافة إلى مكرفيـ متصؿ أك أكثر، أك المككنة مف مكرفيميف متصميف

المكحد بأنو ما يتككف مف اثنيف أك أكثر مف الصيج الحرة، أك ما يتككف مف مجمكعة كممات يتصرؼ تجٌمعيا 
 .  xxiv"ككؿ بطريقة مختمفة عف الطبقة الديلية لمكممة الرئيسية
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لؾ الفرع الذم يدرس الشركط ذ( أك ) العمـ الذم يدرس المعنى(أك ) دراسة المعنى(يعرفو بعضيـ بأنو"ك
) اإليحائية(كلقد أضفنا عمى الديلة كممة . xxv )"الكاجب تكافرىا في الرمز حتى يككف قادران عمى حمؿ المعنى
كالمعنى اإليحائي ). الفاإ(ك) ثيـ  (ي العطؼ صكتلتضيؼ إلييا جمالية جديدة في المعنى الداخمي كالخارجي ل

، بحيث صكتية مختمفة ة في المفردة المغكية لما تؤديو ىذه األخيرة مف كظائؼيعمؿ عمى استنباط الديلة الكامن
درجات النبر كالتنغيـ كالكصؿ كالفصؿ  في يستشؼ قدرتيا عمى اإليحاإ بناإن عمى ما تتميز بو مف شفافية

 .كالطكؿ كالقصر
في ث ث  كنجد أف تأثيرات ىذا المعنى مرتبطة ببعض المستكيات المغكية، كقد حصرىا أكلماف 
 :xxviمستكيات

 :كينقسـ إلى قسميف: أ ػ التأثير الصكتي
 كىك ما تدؿ بو الكممة عمى بعض األصكات أك الضجي : ػ تأثير مباشر1

 .الذم يحاكيو التركيب الصكتي ل سـ مثؿ صميؿ السيكؼ كمكاإ القط كخرير الماإ
اف الناس بالصغر أك باألشياإ مثؿ القيمة الرمزية لمكسرة التي ترتبط في أذى: ػ تأثير لير مباشر2
 .الصغيرة

مف بتر كحتر، أك ) بحتر(كىك خاص بالكممات المركبة مثؿ الكممات المنحكتة: ب ػ التأثير الصرفي
 .ليرىا

كىك ما يتعمؽ بالمعنى المجازم لمكممة كىك لالبان ما يترؾ فيو المعنى األكثر شيكعان أثره : ج ػ التأثير الديلي
 .ى اآلخر، كيصبح بمجازيتو متداكين أكثر مف ليرهاإليحائي عمى المعن

 )ثيـ  (في السياؽ القرآني لو مكقعو الدقيؽ في المعنى، فكجكد  )الفاإ(ك )ثيـ  (إف الديلة اإليحائية لمعنى 
، ىؿ (العاطفة في اآلية الكريمة  ـٍ ـٍ ثيـ  ييٍحًييكي ـٍ ثيـ  ييًميتيكي قىكي زى ـٍ ثيـ  رى مىقىكي ، اهللي اٌلذم خى ـٍ ٍف يىٍفعىؿي ًمٍف ذًلػكي ـٍ مى مف شيركاًئكي

ستجد في أصكاتيا اخت ؼ الديلة اإليحائية في معنى المدة الزمنية، ). ًمٍف شيإو سيٍبحػنو كتعػمى عٌما ييشرككف
ـٍ (التي بيف الحالتيف ) ثيـ  (كالمعنى السياقي المقامي في كجكدىا بيف الحايت، ففي  قىكي زى ـٍ ثيـ  رى مىقىكي تجد أنيا تفيد ) خى

الترتيب الزمني في حالة الخمؽ ثـ كانت حالة الرزؽ مع أنيما مقترنات معان في طبيعة النمك الجسدم كالرزؽ 
بدأ ب  ميمة ي )ثيـ  (لصكت  فعميال ى نمعلاك المادم عمى مدل العمر، مف لحظة اإلخصاب إلى لحظة المكت، 

؛ ألف الخمؽ كالرزؽ حالتاف )الفاإ(بمعنى  لـ تأتً رينة، ك مع التشريؾ في الحكـ مع التعقيب بق نتيي بميمةيك 
كالذم يجعمنا نتبع . لجاإ الرزؽ مع الخمؽ كانتيى )الفاإ(مختمفتاف كليس عمميتيف متتاليتيف، كلك جاإت بمعنى 

ىذا الرأم ىك أف الرزؽ مقركف بخمؽ اإلنساف؛ ألف المدة الزمنية المستغرقة في الخمؽ كالرزؽ فييا معنى 
ـٍ (أما في كممتي . حيثي إنيا جاإت عمى سبيؿ الترتيب الكيفي كليس الترتيب الكمي ،ـزالت  مىقىكي ـٍ (ك) خى قىكي زى ، )رى

أم حدث مرة كاحدة كلـ يتكرر الخمؽ كي الرزؽ مرة أخرل،  ؛فنجد أٌف الديلة اإليحائية تعني الزمف الماضي
الرزؽ مسايران لمتخمؽ كالنمك؛ فالرزؽ كتب لإلنساف منذ  فخمؽ اإلنساف تـ بقدر اهلل تعالى، كفي ىذه األثناإ جاإ

ذا شئت أف تبحث عف دليؿ ،خمقو ، فستجده مفصؿو  كمف ثـ نزؿ منجمان حسب عدد الساعات كاألياـ كالسنيف، كا 
مػػمةو مف طيف : (في قكلو تعالى لىقٍد خمقنا اإلنسػػفى مف سي خمقنا  ثيـ  ) 13(ػوي نطفةن في قرارو مكيف ػثيـ  جعمن) 12(كى



 249 

، فتبارؾ اهللي ػالنطفةى عمقةن فخمقنا العمقةى ميضغةن فخمقنا المضغةى عظ ػمان فكسكنا العظػػـ لحمان ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى
 تجد كفي ىذه اآليات xxvii))16(ثيـ  إنكـ يكـى القيػمة تبعثكف) 15(ثيـ  إنكـ بعد ذلؾ لميتكف) 14(أحسفي الخػمقيف

يفت  بشكؿ في كضعية خاصة تنـ عف دقة في الديلة )ثيـ  (ك )الفاإ( كضعيةة في حركية الديلة اإليحائي
، حيثي تجد الرزؽ سببان في فييا األخذ كالعطاإ يجعؿ الحياة بشكمييا التخمؽ كالرزؽ حركة تبادلية ل نتباه مما

 زمة مف لحظة الخمؽ كىذه الحركات متتابعة كمت ،حركة التخمؽ كمرة تجد التخمؽ سببان في كجكد حركة الرزؽ
 . خمؽ اإلنساف مف طيف إلى بعثو يـك الديفمف لحظة كالتخمؽ؛ أم 

إٌف فترة حياة البكيضة ساعات قميمة أك يكـ عمى أبعد تقدير، فإذا لـ تمتؽ بالحيكاف المنكم، تتفطر ثـ تدمى 
 ).حيض(فتسقط عمى شكؿ دماإ 

المنكم إلى البكؽ تستمر مف ث ثة إلى أربعة أياـ  إٌف المدة الزمنية التي تستغرقيا رحمة دخكؿ الحيكاف
ذا لـ يتـ التمقيح مات بعد أياـ، أما إذا تـ التمقيح فتضرب البكيضة  محيطيا الخارجي  عمىكيككف ىذا عمره، كا 

، 2يبدأ انقساـ الخمية الجديدة كىي البيضة الممقحة بشكؿ سمسمة ىندسية،  فجداران يمنع دخكؿ النطؼ األخرل، 
، كىكذا حتى تنت  عددان ضخمان مف الخ يا مع عدـ زيادة حجـ 512، 256، 128، 64، 32، 16 ،8، 4

أم أف الذم يحصؿ تقسـ البيضة فقط، كأثناإ ذلؾ تسير البيضة في نفؽ البكؽ، كتستمر  ؛البيضة األصمية
لخ يا مثؿ حبة الرحمة قرابة عشرة أياـ، كما أف تصؿ جدار الرحـ حتى يصبح شكميا مف كثرة ازدحاميا با

جدار الرحـ بعدما تمد أرج ن مثؿ أرجؿ األخطبكط، كتقكـ بقضـ محتكيات بتعمؽ ) النطفة(التكت، كىذه البيضة 
، حيثي )عمقة(الجدار مع العركؽ الدمكية فينسكب الدـ الغزير بشكؿ برؾ تحيط بيذه البيضة التي يصبح اسميا 

ما يمـز لتخمؽ الجنيف مف الماإ،كاألم ح المعدنية،  كؿك اإ مف الدـ ذتقكـ ىذه األرجؿ بامتصاص الغ
كمآكؿ طيبة، ككجبات كثيرة تقدـ لو مف  تكالفيتامينات، كالسكريات، كالدسـ، كالمكاد الغذائية مف فكاكو كخضراكا

التي ىي كتظير ميزابة في كسط المضغة ك ) مضغة(كؿ مكاف داخؿ الرحـ، كخ ؿ عممية التخمؽ يصبح اسميا 
المستقبؿ الدماغ كالنخاع الشككي كما تظير بجانبيا قطع عرفت بالقطع البدنية، كمف ىذه القطع ستككف في 

) المحـ(كبعد ذلؾ تأتي عممية كسك العظاـ بالعض ت  ،تتكلد الفقرات كامتدادىا العظمي، كىي عظاـ األطراؼ
ف ما نمحظو مف الديلة  .xxviiiالتي ىي امتداد طبيعي لمعظاـ لتككف عض ت كؿ الجسـ ثيـ  يككف خمقان آخر كا 

المدة الزمنية ما بيف تخمؽ النطفة  أفٌ ) ثيـ  خمقنا النطفةى عمقةن : (في مفردات اآلية الكريمة) ثيـ  (اإليحائية في معنى 
في السياؽ لمديلة عمى معنى ) ثيـ  (كىي فترة طكيمة؛ لذلؾ كاف مف المناسب لكجكد  ،حتى تصبح عمقة عشرة أياـ

منية، كىي الفاصمة بيف جعؿ النطفة في قرارو مكيف كبيف خمؽ النطفة كجعميا عمقة، أما ما جاإ طكؿ المدة الز 
كىي سرعة التحكؿ مف صفة إلى صفة بعمية  ،فالفاإ ليا ديلة إيحائية أخرل) فخمقنا العمقةى ميضغةن (المفردات في 

مضغة فجاإت ىنا الفاإ لمديلة عمى كىي ذات الشكؿ لم ،متتابعة، حيثي إٌف العمقة تككف عمى شكؿ حبة التكت
حيف  غمس بريؽ اإلنسافتة يتحكليا إلى مضغة؛ ألنيا لمست بالدـ، كالمضغة الحقيق عممية الترتيب كسرعة

 أف المفردات أعطت معنى بما سبقو كلحقو الصكتع قة  صكرة مفكأما ما نجده في الديلة اإليحائية . مضغيا
حدث لمجنيف خ ؿ التخمؽ كالرزؽ كت ـز التحكيت المتتابعة في في التحكيت التي ت كصؼ العمميات

؟ ألف المضغة، )ثيـ  (  عفنابت بدين قد ) الفاإ(يقاؿ إف كلماذا ) ػمان فكسكنا العظػػـ لحمان ػفخمقنا المضغةى عظ(التخمؽ
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ياز مف نمك مطرد في الخ يا المختصة بإنشاإ كؿ جفي تخمؽ تكالعظاـ، كالعض ت، ككؿ أجيزة الجنيف 
زمنية متعاقبة  دو دى مي في  تكسكىا لحما في أسبكع الجنيف الحادم عشر، سار ك أجيزتو، كلكف مرحمة ظيكر العظاـ 

، فالعظـ أساس ف عممية التخمؽ كميا تمر بتزامف دقيؽ مت حؽ التحكيتإي يفصميا سكل التحكؿ الشكمي، أم 
ذا ما أقمنا ع قة نمك العظـ البناإ كالمحـ مكمؿ لو، كما ينمك الغصف بعكده كلحائو  كبرعمو في زمف كاحد، كا 

ي يفصميا شيإ  صكات كالمقاطعمكصكلة األ) عىٍظمىان، العىٍظـى (مع القراإة القرآنية حيثي قرأىا ابف عامر كشعبة 
مما تؤدم إلى معنى عممية النمك المطرد كزيادة حجـ الجنيف المكصكؿ بعمميات متعاقبة مت زمة كليس بمعنى 

تأتي بمعنى التراخي كلك كاف صكريان في سياؽ ) ثيـ  (؛ ألف)ثيـ  (ىذا المقاـ أنسب مف في ) الفاإ(فكانت  الة،الح
، التي تبدأ )ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى (كحتى تأتي اآلية  ،النص، أما الفاإ فتأتي بترتيب متعاقب كدكف ميمة عادةن 

ابع المت ـز مع عممية التخمؽ؛ أم أف معظـ أجيزة الجنيف اكتممت بمعناىا الحركي المتت) ثيـ  (باألصكات العاطفة 
عمؿ أجيزتو مجتمعة  إً في الخمؽ بعد مدة زمنية طكيمة كمناسبة لحالة نمك الجنيف إلى أف يصؿ الجسـ في بد

فراغ في لحظة كاحدة فراز كا  ذا ما قرأنا قكؿ اهلل تعالى .مف تنفس كتغذية كتصفية كا  سي إف كنتـ في يػاي يا الن ا: ( كا 
ريبو مف البعًث فإن ا خمقناكـ مف ترابو ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  مف عمىقةو ثيـ  مف مضغةو مخمقةو كلير مخمقةو لنبيف لكـٍ كنيقر  

ما نشاإي إلى أجؿو مسمىن ثيـ  نخرجكـٍ طف ن ثيـ  لتبمغكا أشدكـ  كمنكـ مف ييتىكفى كمنكـ مف ييرد  إلى في األرحاـ 
شيئان كترل األرضى ىامدةن فإذآ أنزلنا عمييا المآإ اىتزٍت كربتو كأنبتت مف كٌؿ  العمر لكي  يعمـ مف بعد عمـو  أرذؿ

 .xxix))5(زكجو بيي و 
ذا ما أنعمنا النظر في ىذه الجممة القرآنية  مف اآلية السابقة، سنجدىا تساكم عمميات ) ثيـ  نخرجكـٍ طف ن (كا 

مان فكسكنا العظػػـ لحمان ثيـ  أنشأنوي خمقان ػفخمقنا المضغةى عظػ: (مف سكرة المؤمنيف )14(التخمؽ التالية في اآلية 
 .)إآخرى 

 
ىك الذم خمقكـ مف ترابو ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  مف عمىقةو ثيـ  يخرجكـٍ طف ن ثيـ  لتبمغكا أشدكـ ثيـ  :(تعالى ولك قكفي 

ىك الذم يحػى كيميت  فإذا ) 67(كآ أج ن مسمىن كلعمكـ تعقمكف لتبمغك  نكا شيكخا  كمنكـ مف ييتىكفى مف قبؿك لتك
 xxx))68(كف فيككف  لو قضى أمران فإنما يقكؿ

ذا أنعمنا النظر في اآلية  سنجدىا تساكم عمميات ) ثيـ  مف عمىقةو ثيـ  يخرجكـٍ طف ن (مف سكرة لافر ) 67(كا 
، كنمحظ )عظػمان فكسكنا العظػػـ لحما ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى ن فخمقنا العمقةى ميضغةن فخمقنا المضغةى : (التخمؽ التالية

في السياؽ السابؽ؛ ) الفاإات(ىنا في السياؽ ليا ديلة إيحائية جاإت بمعنى  )ثيـ  (أيضان في ىذا المجاؿ أف 
عني أيضان كت ،يا العمقة مضغةفيالمحظة األكلى التي أصبحت  كىي تأتي بمعنى ،التبعيضية) مف(ألنيا اقترنت بػ

. عممية التخمؽ كمع بداية ،صغر العمقة حيف تحكليا مف النطفة التي لـ يزد حجميا إي حينما أصبحت عمقة
ىك الذم خمقكـ مف ترابو ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  مف عمىقةو ثيـ  يخرجكـٍ طف ن ثيـ  لتبمغكا أشدكـ : (كفي قكلو مف سكرة لافر

فإن ا خمقناكـ مف ترابو ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  مف عمىقةو ثيـ  مف مضغةو : (الى مف سكرة الح كقكلو تع). نكا شيكخاك ثيـ  لتك
كالشاىد في  ).مخمقةو كلير مخمقةو لنبيف لكـٍ كنيقر  ما نشاإي إلى أجؿو مسمىن ثيـ  نخرجكـٍ طف ن ثيـ  لتبمغكا أشدكـ

في مساحة أكبر  اجاإ فيي) ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  مف عمىقةو (آليةحيثي إٌف سياؽ ا )ثيـ  ( ةطفاالع تاصك األىذه اآليات 
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مفاإ، كمتسؽ مع السياؽ البياني كالعممي؛ أم جعمناىا تنمك لفترة معينة كىي عمى ل الحايت مف العمميات التابعة
مث ن في إذان فييا عمكـ الحالة كالشكؿ؛ أم مكتممة التخمؽ . ىذا الشكؿ، كليس اينتقاؿ مف مسمى إلى مسمى

حالة العمقة أك المضغة، كفييا استمرارية التخمؽ، كىذا يحتاج إلى فترة زمنية أطكؿ حتى تكتمؿ العممية التخمقية 
في حايت كؿ شكؿ مف أشكاؿ التخمؽ حتى  ديلة التراخي كالميمة) ثيـ  (كأفادت . كتماميا لتحكليا إلى شكؿ آخر

كىنا كصؼ ) مخمقةو كلير مخمقةو (تصؿ إلى مرحمة مف المضغة  تكتمؿ المدة الزمنية المقرر حدكثيا إلى أف
فخمقنا العمقةى ميضغةن ( :فيأما في قكلو مف سكرة المؤمن.  لكيفية عممية التخمؽ كحركية الحالة الخاصة بالمضغة

 ،ضغةبداية عمميات التشكؿ مف عمقة إلى م )الفاإ(فنجد في معنى ) فخمقنا المضغةى عظػمان فكسكنا العظػػـ لحما
نما العممية حينما يصبح اسميا مضغة فالفاإ أفادت السرعة ب  ميمة كىي متكافقة كمتسقة  كلـ تصؼ حالة؛ كا 

ىنا كصفت عممية ) الفاإ(ك. مع اإلعجاز العممي في حدىا الفاصؿ بيف مرحمة كمرحمة في التخمؽ اإلنساني
عرضان ) الفاإ(تنقؿ ككأننا نشاىد . خمؽمى كيفية التعالتخمؽ بمراحميا المتعددة بعرض سريع دكف الكقكؼ 

 .المتفرقة كالمختمفة لمحايت) ثيـ  (ك المتتالية، لمعمميات) الفاإ(عرضان فكتكلرافيان، فكانت ) ثيـ  (تنقؿ  سينمائيان، كفي
 

 لكـي  جعؿ الذم )21(يػأييا الناسي اعبدكا رٌبكـي اٌلذم خمقكـٍ كالذيف مف قبمكـ لعمكـ تتقكف : (قاؿ تعالى
األرض فراشان كالسماإ بنآإن كأنزؿ مف السمآًإ ماإن فأخرجى بو مف الثمرات رزقان لكـ  ف  تجعمكا هلل أندادان كأنتـ 

 ىك أفٌ  يؽالدق المعنىلكف ك  ؛)ثيـ  (بديلة إيحائية بمعنى  قد تأتيفي ىذا السياؽ ) الفاإ(فػ xxxi))22(تعممكف 
لى األرض يمس إالماإ  فييا كصؿفي المحظة التي أف ىي في ىذا المقاـ أنسب، كالصكرة ) الفاإ(استخداـ 
 :البذكر شيئان منو، كبذلؾ تبدأ عممية اإلخراج في ىذه المحظة، حيثي يخبرنا العميـ الخبير بقكلو تمتصاالبذكر ف

لسياؽ كفي ىذا ا .xxxii))5(اىتزٍت كربٍت كأنبتت مف كٌؿ زكجو بيي و  كترل األرضى ىامدةن فإذآ أنزلنا عمييا المآإى ( 
 ؛ بذلؾ يككفعمى األرض الماإ عدة مراحؿ زمنية، حيثي ايىتزاز في المرحمة األكلى التي يتساقطفي جاإ النمك 

معنى اىتزت تحركت، كتجٌكز بو ىنا عف إنبات األرض نباتيا بالماإ، كأثناإ حركة البذكر تربك أم تزداد  فييا
مف الناحية الديلية اإليحائية فييا التكاصؿ كالتتابع كالت ـز كترتفع مف ربا يربك، كبعد ذلؾ تتـ عممية اإلنبات، ك 

كأنبتت أشياإ كأصنافان كائنة مف  :في حركة النمك لمبذكر، كتككف أنبتت مف كؿ زكجو بيي  صفة لمفعكؿ بو تقديره
كالبذرة مف لحظة ت مسيا بالماإ كنمكىا مف خ ؿ امتصاص الماإ المكتنز  xxxiii.كؿ صنؼ، كبيي  صفة لزكج

المدة الزمنية باألياـ كالشيكر حتى يستكم الزرع عمى سكقو، كىذه الثمرات تنمك كتكبر مف ليا في التربة، تحسب 
 .  ماإ المطر فقط؛ أم الزراعة البعمية

كأنػػزؿ مػػػف السػػػمآًإ مػػػاإن فػػػأخرجى بػػو مػػػف الثمػػػرات رزقػػػان لكػػػـ   األرضى السمػػػػكات ك اهللي الػػػذم خمػػػؽى ( :ىقػػاؿ تعػػػال
كىذا السػياؽ يعنػي كجػكد األنيػار كالبحػار  xxxiv))32( تجرم في البحر بأمره كسخر لكـ األنيػركسخر لكـ الفيمؾ ل

كفي ىػذا أنػكاع معينػة ي تنبػت إي  ،في بقعة ما، فيعتمد الناس في الزراعة عمى ىذه المياه في سقاية المزركعات
لبحريػة أك النيريػة، كعػدا عػف ذلػؾ مف سقاية الناس ليػا، كىػي النباتػات كاألشػجار المثمػرة التػي تعػيش فػي البيئػة ا

 .نفسيا تككف في البيئةلير المثمرة األشجار 
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ثيـ  كاف عمقةن فخمؽى ) 37(ألـ يؾي نيٍطفىةن مف ٌمنىو ييٍمنى ) 36(ػفي أف يترؾ سيدلن ػاإلنس أيحسبي (  :قاؿ تعالى
 xxxv) )40(المكتى  ػدر عمى أف يحػىػأليس ذلؾ بق) 39(فجعؿ منوي الزكجيف الٌذكر كاألنثى ) 38(فسكل 

كىنا ) عمقة( تصبحأفي ىذا السياؽ بمعنى الترتيب كالتراخي مف لحظة النطفة إلى أف  )ثيـ  (جاإت كقد 
متعاقبة  حركة ان فيخركج اإلنساف سكي كعمميةالتخمؽ ثيـ  كصؼ عممية العمقة  حالةك  ،كصؼ حالة النطفة

: في سياؽ النص القرآني عف ايستكاإ صاؿ عممية التخمؽلعدـ انف )ثيـ  (أنسب مف ) الفاإ(جاإت كقد  ،كمت زمة
، كنعتقد أف التناكب ي )فخمقنا العمقةى ميضغةن فخمقنا المضغةى عظػمان فكسكنا العظػػـ لحمان ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى (

  .عديلة إيحائية مستقمة عف سياؽ اآليات المتشابية في المكضك  كأدكف معنى دقيؽ،  مترادفان أك يأتي
الرفع أك  العطؼ أك ليرىا مف أصكات أصكاتكنمحظ في ىذا المقاـ عدـ كجكد ترادؼ أك تناكبو في 

األلفاظ  النصب أك الجر، فكؿ لو ما يستحؽ مف التميز في الديلة كالمعنى، كىذه األصكات تعكس المعنى في
عجاز البياني متسقان مع اإلعجاز كقارئ القرآف الدارس لو يجد ركعة اإل. عامة القرآنية اآليات كحتىالجمؿ ك 

كانظر إلى ًحمىاًرؾى كًلنىٍجعىمىؾى إىايىةن لمٌناًس كانظر إلى الًعظىاـً كىٍيؼى نيٍنًشزيىىا ثيـ  : ( .. العممي مف خ ؿ قكلو تعالى
ـي أف  اهللى عمى كيؿِّ شئو قديره  مف ) ثيـ  نىٍكسيكىا لىحػمان (د في الشاى. xxxvi))259(نىٍكسيكىا لىٍحمان فىمم ا تىبىي فى لوي قاؿ أعم

العطؼ، تفيد التشريؾ في  ىمعنجاإت ب) ثيـ  (فػ . فيمف سكرة المؤمن) فكسكنا العظػػـ لحمان (سكرة البقرة مع الشاىد 
أم رفع العظاـ كتركيبيا، كفي ) نىٍشًزىىا(حيثي كاف بناإ المحـ عمى العظاـ بعد مدة مف  الحكـ، كالترتيب كالتراخي،

نبعثيا كنعيدىا إلى ما كانت عميو مف قبؿ، أم أف الكسك ىك تمبيس المحـ عمى العظاـ بعد ) نيٍنًشريىىا(ل قراإة أخر 
مدة زمنية، كىذه المدة ىي التي استغرقيا بناإ العظاـ، كقد جاإ البناإ في سياقو مختمفان عف النمك المطرد، 

اخؿ الرحـ كليس خارجو؛ فاستدعى ذلؾ في عممية التخمؽ اإلنساني د )الفاإ(كعكس ىذا األمر في كجكد 
استخداـ الفاإ مف أجؿ تصكير نمك العظاـ مقترنان بنمك المحـ، ككما قمنا مف قبؿ إٌف العظـ أساس البناإ كالمحـ 
مكمؿ لو، كما تنمك البذرة مف المحظة األكلى كيكبر معيا الجذع فالغصف فالمحاإ فالبرعـ فاألكراؽ في زمف 

أما في حالة التركيب مف نكعو إلى نكعو آخر فيشؽ الجذع ثيـ  يؤتى ببرعـو  ؛ؿ بينيما فاصؿمت حؽ متتابع ي يفص
يقطع الجذع القديـ كيبقى الجديد  مف شجرة أخرل مف نفس الفصيمة كيكضع في الشًؽ كيربط إلى أف يمتحـ ثيـ  
 )الفاإ(فكانت رة في ىذا المجاؿ؛ كينمك إلى أف يصبح فرعان ممتصقان بالجذع ي يفرؽ بينو كبيف األصؿ إي ذك خب

 سياؽحيثي تككف نتيجة في  كضمف كصؼ الحالة يأتي بمعنى التراخي) ثيـ  (؛ ألف  )ثيـ  (ىذا المقاـ أنسب مف في 
 ككفت، ففي ىذا المقاـ عادةن  ظاىرة بترتيب متعاقب كدكف ميمة مع كصؼ العمميات فيأتي )الفاإ(النص، أما 

تـ إي بعممية سابقة لو تمت كقد يككف بعده يي ) الفاإ(ػ حيثي إف العممية المقترنة ب بأنس في العمميات )الفاإ(
مفاإ؛ لذلؾ تأتي الحالة المنفصمة عف حالة ل عممية أخرل، أك حالة منفصمة عنو في تتابع العمميات الخاصة

ىؿ : ( قاؿ تعالى. بالحايت ةمقترن )ثيـ  (بالعمميات، ك ةمقترن )الفاإ(إذف  ،)ثيـ  (ػ أخرل، أك عممية سابقة مقترنة ب
ػو ػف مف نطفةو أمشاجو نبتميًو فجعمنػإنا خمقنا اإلنسػ) 1(ػف حيفه مف الدىر لـ يكف شيئان مذككران ػأتى عمى اإلنس
ما كفكران ) 2(سميعان بصيران  في السياؽ القرآني لو ) الفاإ( كقد نمحظ أفxxxvii) )3(إنا ىديناه الس بيؿ إما شاكران كا 

يساكم عممية التخمؽ في قكلو ) ػو سميعان بصيران ػفجعمن(؛ ألف صكت الفاإ في قكلو تعالى)ثيـ  (إيحائية بمعنى ديلة 
) الفاإ(، فصكت )فخمقنا العمقةى ميضغةن فخمقنا المضغةى عظػػمان فكسكنا العظػػـ لحمان ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى ( :تعالى
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المتمثؿ في طريقة  افي سياقي تذكر  )الفاإ(؛ كلكننا سنجد ي سبقتىنا أيضان يساكم كؿ الفاإات في اآلية الت
 التخمؽمنفصمة عف كليس حسب حالة  لألعصاب السمعية كالبصرية، العرض مف ناحية العممية التككينية

عي إي كاهلل خمقكـ مف تراب ثيـ  مف ن طفةو ثيـ  جعمكـ أزكاجان  كما تحمؿ مف أنثى كي تض( :تعالى ولك قففي . النمكم
سبح اسـ ربؾ : ( تعالى ولك قك  xxxviii) )11(ػبو  إف ذلؾ عمى اهلًل يسيره ػبعممًو  كما ييعىم ري مف ميعىٌمرو إي في كت

ا في قكؿ اهلل معناى معناىا الديلي اإليحائيفي ىنا تساكم ) الفاإ(أف   xxxix))2(الذم خمؽ فسكل) 1(األعمى
مػػمةو م: (تعالى لىقٍد خمقنا  اإلنسػػفى مف سي ثيـ  خمقنا النطفةى عمقةن ) 13(ػوي نطفةن في قرارو مكيف ػثيـ  جعم) 12(ف طيف كى

ػمان فكسكنا العظػػـ لحمان ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى فتبارؾ اهللي أحسفي الخػمقيف ػفخمقنا العمقةى ميضغةن فخمقنا المضغةى عظ
إلى أف ، لمتتابع كالمت ـز مع عممية التخمؽالحركي ا ابمعناى) الفاإ(كالمتتبع لعممية التخمؽ يجد أف )) 14(

فراز ،كتغذية ،يصؿ الجسـ إلى عمؿ أجيزتو مجتمعة مف تنفس فراغ في لحظة كاحدة ،كتصفية كا  ، إلى خركجو كا 
دليؿه يجد المرإي أف كؿ  ىذا  xl))4(ػف في أحسف تقكيـ ػكلقد خمقنا اإلنس:(مف رحـ أمو إلى الدنيا طف ن، كفي قكلو

ثيـ  (األكلى ) ثيـ  (الية ايختزاؿ الزمني في الشكؿ كالمعنى، كحتى ديلة النغمة في صكت العطؼآخر عمى جم
ثيـ  أنشأنوي خمقان إآخرى فتبارؾ اهللي أحسفي الخػمقيف   (الثانية في اآلية) ثيـ  (ك) 14(في اآلية  )خمقنا النطفةى عمقةن 

 .جماليةتمتمؾ ىذه ال كما بينيما) المؤمنكف(مف سكرة )) 14(
 :البحثخبلصة 
 –ذكرىا المفسركف  –أخرل  أصكاتفي القرآف الكريـ ييظف  أنيا زائدة أك مترادفة مع  أصكاتىناؾ * 

 .مما ينفي الزيادة أك الترادؼ صكاتكلكف كجدت فركؽه دقيقة بيف تمؾ األ
 لديلةي يتحدد معناه ككحدة مستقمة إي مف خ ؿ أثر السياؽ الكارد في بياف ا صكتإف ال. 
  آخر  صكتفي القرآف الكريـ استعمؿ في المكضع الذم يناسبو، كي يمكف أف يقـك  صكتكؿ

نما ىما أمراف مت زماف  .مقامو، كي يمكف الفصؿ بينو كبيف السياؽ؛ كا 
  العطؼ في أشكاؿ صكرىا الخارجية سيجد أف ليا معنى التناكب أك  أصكاتإذا ما نظر الدارس إلى

السياؽ،  فيي تتناكب  صكاتة؛ كلكنو إف نظر نظرة المتفحص المتبصر بإنعاـو يجد أف األالترادؼ أك الزياد
في سياؽو آخر أدؽ كأبمج مف ) الفاإ(في سياؽو ما، كىكذا تجد معنى ) الفاإ(أدؽ كأبمج مف  )ثيـ  (كسيجد أف معنى

في العمميات، كأف المقطعيف ، فمجالو السرعة كالتتابع )ص ح(يتككف مف ) ؼى (؛ ألف المقطع الصكتي )ثيـ  (
 .الطكؿ كالتنكع في الحايت المختمفة كالمتفرقة ا، فمجالييم)ص ح ص ص ح( )ثيـ  (الصكتييف 

 

 :اليوامػػش

ٍقمًة، كىي حصاة القسـ: كتناكب القـك الماإ -1 جاإت نكبتؾ كنيابتؾ، كىـ : النكبة كاحدة النكًب، تقكؿ: الجكىرم. تقاسمكه عمى المى
لساف . عاقبو: كناكبو. قاـ مقامو؛ كأنٍبػتيو أنا عنو: كناب الشيإ عف الشيإ، كينكب. نكبة فيما بينيـ في الماإ كليرهيتناكبكف ال

 . العرب، مادة نكب

أما في المصطمح أف تأتي بكممة . لساف العرب، مادة ردؼ. كالترادؼ التتابع. تبع بعضو بعضان : ترادؼ الشيإ: في المغة -2
 .الخكؼ كالخشية كالتقكل: خرل بنفس المعنى العاـ مف مثؿمعينة تشبو كممة أ

، آية  - 3  .40سكرة الرـك
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 وموسوعية الرؤية االمتخصصة بيف المدرسة الفرنسية واألمريصطمحية 

 -دراسة إبستيمولوجية  -

 
 كشي عايدة ح: األستاذة                                                          

 )بجاية(جامعة عبد الرحماف ميرة 

 
تعػاني مبػدئيا مػا تعانيػو العمػـك المفترضػة مػف مشػك ت متعػددة ، ) la linguistique(المسػانيات " إذا كانت 

الخاصػػة، كمتابعػػة  ككضػػع ثمػػرات العػػػػمـك فػػي متنػػاكؿ الباحثيػػػػف مػػف حيػػث المػػػػغة ك األسػػػمكب ك األدكات العمميػػة
إذا عادت ىذه المعاناة إلػى خصكصػية لغػة : نقكؿ  1"ىؽ في عصرنا المتابع بمو المتباطئالتطكر السريع الذم ير 

 فكيؼ ذلؾ؟  العمـ، فإنيا بالضركرة تؤثر تباعا في سيركرتو  ك األخذ  بو
: المعانػػػػاة التػػػػي تخػػػػص كضػػػػع ثمػػػػرة عمػػػػـ مػػػػف العمػػػػكـ تحػػػػيط أكثػػػػر شػػػػيإ بمفاتيحػػػػو ك سػػػػياقاتيا المتعػػػػددة أم

كترجمػة :" المنطقي الفمسفي الذم يمفو، ألننا يمكف أف نعتبػره  )(Contexteياؽ ك الس )(Termeالمصطمح
، كىػػذه الترجمػػة ي يحػػؽ ليػػا مػػف جانػػب لغػػكم إي أف تكػػكف مكضػػكعية فػػي إطػػار عمػػـ 2" بكسػػائؿ لسػػانية خالصػػة 
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ب المغػػػة بشػػػكؿ مميز،كذلػػػؾ  عمػػػى اعتبػػػار أف  مػػػا  يفػػػرؽ بػػػيف مصػػػطمح ك كممػػػة عاديػػػة؛ ىػػػك خركجيػػػا إلػػػى جانػػػ
   المجػػػاز ك الدييت المتنكعة ، أما كسائؿ العمـ ف  مجػػػاؿ فييا لغير الدقة

 ...ك التخصيص 
فالديلػػة ىػػي الغايػػة ... أخطػػر مػػف لفظػػو مػػع مػػا يفعمػػو المفػػظ مػػف بمبمػػة :" إف مػػا يمػػس ديلػػة المصػػطمح ىػػك

مػف المجػاؿ الػذم تػرد فيػو ،  القصكل التي يطمبيا البحث ، لذلؾ ينبغي أف تكػكف محػددة كمضػبكطة ضػبطا نابعػا
كأكؿ ما يجب ايلتفات إليو ىينا؛ ىك الكعي بالفرؽ بيف الديلػة المغكيػة العامػة مػف جيػة،  كالديلػة ايصػط حية 

، ك ىػك الػدكر المنػكط بعمػـ المصػطمح بكصػفو متعمقػا 3" الخاصة مف جيػة أخػرل، حتػى ي يكػكف خمػط أك التبػاس
لفػػاظ مضػبكطة المفػػاىيـ، فيػك عمػػـ الحػد، لػػذا تكػكف كػػؿ مدرسػة لسػػانية بحاجػة كػػؿ عمػـ إلػػى رصػيد خػػاص مػف األ

فػػ  يمكػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ عمػػـ دكف محػػدد لمصػػطمحاتو ىػػك عػػالـ . لػػدييا حػػدكد التنػػاكؿ أم المصػػطمحية الخاصػػة
  terminographie ».4 »،الذم يشتغؿ بجانبو المكتكب « terminologue »المصطمح 

و؛فالعػػػمـ لديػػو عػػالـ متخصػػص كالمصػػطمح لػػو ػػالمصػػطمح ك صيالتكفػػؽ كػػؿ مػػا سػػبؽ تبػػرز قيمػػة كضػػع  
ليا ثكابت معرفية مطمقة ك ليا نػكاميس لغكيػة عامػة، كمػا ليػا مسػالؾ نكعيػة خاصػة، ك : " كاضعو، لكف صيالتو

فأمػا الثكابػت المعرفيػة فتتصػؿ بطبيعػة الع قػة . كؿ ذلؾ يمثؿ اآلليات التي تقتفييػا المصػطمحات العمميػة ك الفنيػة
المعقكدة بيف كؿ عمـ مػف العمػكـ ك منظكمتػو ايصػط حية، ك أمػا النػكاميس المغكيػة فتقتضػي تحديػد نكعيػة المغػة 
التي تتحدث عف قضية المصطمح ضمف دائرتيا ك ما تختص بو مف فػركؽ تػنعكس عمػى آليػات صػيالة األلفػاظ 

المعرفػػػػي الػػػػذم نتنػػػػاكؿ آلياتػػػػو ضػػػػمنيا، فػػػػإذا جئنػػػػا إلػػػػى المسػػػػالؾ النكعيػػػػة فإننػػػػا نعنػػػػي بيػػػػا مجػػػػاؿ ايختصػػػػاص 
 .5" ايصط حية بالدرس 

عبد الس ـ مسدم مسألة كضع المصطمح ك اختصػاص دائرتيػا ضػمف مكضػكع معػيف ك  لقد كضح بيذا 
ليست في مستكل مفردات  6مجاؿ عممي أك فني متخصص، نقصد بيا أف يككف في معجـ يحكم مفردات خاصة

 . entrées » 7 »مية متخصصة المداخؿ أم أنيا تشكؿ مكاد معج: المغة العادية
 .8" مادة المعجـ تضيؽ ك تتسع أك تككف مادة لغكية خاصة أك عامة"فػ 

إذ بعكدتنػػا إلػػى تصػػنيفية ... ك بيػػذا الشػػكؿ لنػػا أف ننعػػت كاضػػع المعجػػـ بػػالمطبؽ ، الكاضػػع أك الصػػانع 
 dictionnaire »ص ؛ينجػػػد المعجػػػـ التقنػػػي المتخصػػػ« typologie des dictionnaires »المعػػػاجـ 

technique spécialisé »  يحػكم مجمػكع ألفػاظ عامػة مػف بػيف مجمػكع األلفػاظ الخاصػة« les mots du 

vocabulaire général »  بػػػػػؿ يحػػػػػكم مصػػػػػطمحات دقيقػػػػػة لقربػػػػػو المغػػػػػكم مػػػػػف معػػػػػاجـ المصػػػػػطمحات ،
« dictionnaires terminologiques » تكػرس لمجمػكع مفػردات  التػي تحػددالمفيـك الػدقيؽ لمكممػة، ىػذه التػي

 univers socio »،كترتبط بتطبيؽ عممي لمحيطػات تقنيػة اجتماعيػة خاصػة  « ensemble lexical »المغة 

techniques particuliers »   . 
يقػػدـ تحديػػدات ( مػػف خػػ ؿ مػػا سػػبؽ كليتحػػدد بدقػػة مػػا يحكيػػو معجػػـ المصػػطمحات؛ عمينػػا أف نبػػرز بأنػػو   

، ك ىنػػا يتميػػز ىػػذا النػػكع مػػف المعػػاجـ  بككنػػو ي يتعمػػؽ بمغػػة عامػػة مثػػؿ  9) تاصػػط حية لمجػػاؿ أك عػػدة مجػػاي
 .  « dictionnaire de langue généraliste »معجـ المغة العامة  
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إف دراسػػة مػػا بحاجػػة ماسػػة ليػػػا ، ك حاجػػة : إذ بتخصػػيص الحػػديث عػػف ىػػذا النػػكع مػػف المعػػػػاجـ نقػػػكؿ  
بكصفو عمما دقيقا مف جانػب مػا ك ) (Sémiotique) عمـ الع مات(كطيقا العمكـ ليا مسألة ي تناقش، ك السيمي

 عاما مف جانب آخر، يحتاج بشكؿ بارزػ كباقي العمكـ ػ إلى تأصيؿ لساني ك آخر عممي، فكيؼ ذلؾ؟
 :معجـ) السيميكطيقا(مف أبرز المعاجـ الفرنسية التي اعتنت بيذا العمـ  
 Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage) (  لصاحبيو ألجيرداس جكلياف

Joseph Courtèsك جكزيػػؼ ككرتػاس  )Algeirdas Julien Greimas(لريمػاس 
، ىػػذا المعجػػـ الػػذم ) 10

 :سنتكقؼ عنده حتى نقارب مممحا ىاما مف م مح بنيتو المصطمحية ككيفية عرضيا، كفؽ ىذا المسار
 :التعريؼ بالمعجـ

معػػػاجـ الفرنسػػػية المتخصصػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث، إذ يعتبػػػرزادا معرفيػػػا ىامػػػا لمبػػػاحثيف ىػػػكمف أبػػػرز ال   
المشتغميف في السيميكطيقا ك أصكليا المسانية،  فيكمشركع ييدؼ إلى ضبط حقؿ معرفي ىاـ يخص نظرية يػرل 

لمعجػـ قػد إنو حاف الكقت إلثباتيا عمميا بكصؼ مشركعيا خ ؿ ربع قرف سابؽ لصػناعة ىػذا ا: أصحاب المعجـ
كػؿ ىػذا العمػؿ ي يشػرح بعػد " لكػف لمػاذا اختػاركا لػو شػكؿ معجػـ؟ … دفع إلػى محػكرة األفكػار إلنجػاز ىػذا العمػؿ

ف ك المسػاكئ المقاربػة البرالماتيػة ك التمثيػؿ ػشكؿ المعجػـ يجمػع المحاسػ:" يقػكؿ أصحابػو " اختيار شكؿ المعجـ 
يػػػدات ايصػػػط حية فػػػي العمػػػؿ، إنػػػو يجعػػػؿ التقػػػديمات ليػػػر المحػػػدكد، إنػػػو يسػػػمح بطريػػػؽ مباشػػػرة مجمػػػكع التحد

إنيا تسػمح خاصػة بكضػع األقسػاـ المػاكراإ . الخارجية لممعمكمات اإلضافية التي ي تفتقر لجمب التطكرات العممية
ىي لير متكافئة  (la formulation et l’élaboration)لسانية جنبا إلى جنب أيف درجة اإلعداد ك الصيالة 

 11" …تماما
 Dictionnaire raisonné: جـ عقبلنيمع
يعتبػر بمثابػة قائمػة متغػايرة المػداخؿ  (Lexique spécialisé)الحػديث ىنػا يتعمػؽ بمكسػيؾ خػاص جػدا  

(liste hétérogène d’entrées) أسػس(، كؿ كاحػد يرجػع إلػى محػيط مفيػكمي مختمػؼ ك أخيػرا إلػى أساسػات (
يسػتقر قػب  عمػى يقػيف أنػو  (l’éclectisme)النكع مف اينتقائيػة الجزإ الذم أخذناه إلبعاد ىذا . نظريات متشعبة

. (neutres)أك الحياديػة  (objectifs)لػير مكجػكد في العػمكـ اإلنسانيػة ك ايجتماعية مػف المعػاجـ المكضػكعة 
حضكر الصناع مسجؿ فييا سكاإ رلبكا في ذلؾ أـ ي ، عبر اختيػار المصػطمحات المنتجػة أك : إف صح التعبير

12..المقصاة باستقباليا أك معالجتيا 
 

 

يظير في ضكإ ما سبؽ أف الجانب العق نػي ؛ أسػاس ىػذا النػكع مػف المعػاجـ ، لكػف جػػػانب اينتقػػائية كػذلؾ 
يخػص التفكيػر فػػي ) ( Le raisonnementلػو دكره المكجػػو لعمػؿ الصنػػػاعة المعجميػة ، ذلػؾ أف جػػػزإ العػػقمنة 

 Degré)كاحدة في سياقيا النظرم الخالص ، ثـ تفحص يحقا بدرجة قابمية المقارنة المفاىيـ التي تكتب أكي كؿ 

de la comparabilité)  التػي تػدكر حػكؿ إمكانيػة احتمػاؿ المكافقػة Homologation)(  كالتػي تحمػؿ عػدة ،
ي لحمكؿ مخاطر مقترحػة ،  ىي في مرتبة أكلى ؛ محك المضاميف النظرية الخاصة بطريؽ ممكي لكاقعة ثابتة ، كا 
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أيف تنقص إشكاليات أف نظرية المغة اقترضت ػ منذ مائة كخمسيف سنة ػ تبعا ليدؼ مضاعؼ أقمؽ القػارئ بػإبراز 
 13لياب عمـ منجز قائـ عمى اليقيف 

 

 Nous »: مػػدخ ، حػػاكؿ صػػاحبا المعجػػـ تػػكفير إيديكلكجيػػة خاصػػة لممعرفػػة) 643( :مػػف خػػ  ؿ عػػرض

avons cherché à servir à notre manière une certaine idéologie du savoir »
14

   
لقػد سػػار ىػذا العػػرض كالترتيػػب كفػؽ األلفبائيػػة الفرنسػػية عبػر مػػداخؿ عامػة ،كػػؿ مصػػطمح منيػا يقابػػؿ بكتابتػػو 
اإلنجميزيػة ثػـ يعػرض مقابمػو حسػب خصكصػيتو ػ الشػيإ الػذم سػنركز عميػو ػ ،إذ كعبػر ىػذه الخصكصػية حتػى 

بعض المفاىيـ اعتنى الكاضعاف بإظيار جزإ منيا في شكؿ مختصر ، حتػى ي يضػيع  يتفادل الكاضع تكرارا في
 :بمايمي) لريماس كككرتاس( سننطمؽ بداية مف إقرار الكاضعيف ...كقت كجيد المستعمميف لممعجـ 

« Tel qu’il est ,ce dictionnaire se prête à être jugé aussi bien sur ce qu’il contient 

que sur ce qu il passe sous silence »
15

  

لقد كضع المعجـ في فترة لـ تتضح فييا معالـ ىذا العمـ بشكؿ جيد، لكف مع ذلؾ سطر لػو الكاضػعاف أسسػو 
 ...المسانية ،كفي أكثر مف مكضع أسسو الفمسفية 

ف التػػػي نراىػػػا قػػػد مسػػػت جػػػزإا مػػػ) (Les lacunesنشػػػرع بيػػػاف نظرتنػػػا اإلبسػػػتيمكلكجية فػػػي ضػػػكإ الثغػػػرات  
 Charles المصػػطمحات اليامػػػة فيمػػػا يخػػص الجانػػػب التأسيسػػػي األمريكػػي عمػػػى يػػػد تشػػارلز صػػػندرس بػػػكرس

Sanders Peirce )(،)1838فمقد حكل المعجـ كما معتبرا مف المصطمحات التي تعنى بنظريات عمػـ ) 1914ػ،
 :الع مات نأخذىا كفؽ مستكييف

 :لبورسياألوؿ يتعمؽ بالمصطمحات التي أبرزت قيمة التأسيس ا
 ) L’iconicité. Iconicity)(  ) :177 ػ األيقكنية 1
 )L’indice .Index)):(186ػ المؤشر2
 )Sémiotique .Semiotic)):(339ػالسيميكطيقا 3
 )Signe.Sign)).(349ػ الدليؿ 4
 )Symbole.Symbol)( )373ػ الرمز5

 :أىـ ما ن حظو حكؿ ىذه التحديدات ما يمي 
ية ضمف الث ثية البكرسية بشكؿ تحديدم مبسط دكف إيغاؿ يذكر ، لكنو ألحؽ بتعميؽ ػ  تمحكر مفيـك األيقكن

 جانبي يخص التقسيـ بشكؿ عاـ مف أنو ي يكفر فائدة كبيرة 

 

« La classification proposée , sans être gênante , n’offre que peu d’intérêt… »
16  

 ،17"المػػدخؿ كالمعمكمػػة مترادفػػاف" اب نظريػػة أخػػرل ، ؼ إف كجيػػة نقديػػة عمميػػة ي تكػػكف لنظريػػة عمػػى حسػػ

 .فتحديد المصطمح ليس دراسة إبستيمكلكجية لحمكلة النظريات بؿ ىي تحديد لممعادؿ العممي كالدقيؽ لممصطمح 
أف األيقكنيػػة ليسػػت :لكػػف الم حػػظ ىػػك ، )األيقكنيػػة( أعطػػت النظريػػة البكرسػػية  تقسػػيمات ىامػػة فػػي مجػػاؿ 

 :خؿ خاص بشرح األيقكف لكف األيقكنية الفعمية عند بكرس ىياأليقكف ، فالمد
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التػي تكػكف منحرفػة )   (Hypoiconsنظاـ شامؿ لفكرة الثالثيػة، فييػا ع قػة نظػـ دنيػا ىػي األيقكنػات الػدنيا" 
و تبعا لنمط األكلية ، فالطريؽ الكحيد ك المباشر لتكصيؿ فكرة بمعنى األيقكف ىك؛ أثناإ ايستعماؿ الذم يدخؿ في

الب لػػي إلػػى جانػػب التركيبػػة ) (Rhetorical évidence؛ مجمػػكع األيقكنػػات ، ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ حمكلػػة األثػػر
« Algebric Formula » الجبرية

18
 

 .كىنا ن حظ أف األيقكف جزإ مف عممية أكسع ىي المجاؿ األيقكني بصفة شاممة
ة منيػػػا فضػػػؿ السػػػبؽ ،إذ أمػػػا المػػػدخؿ الثالػػػث فػػػن حظ فيػػػو أف تشػػػبييا أقػػػيـ بػػػيف نظػػػريتيف لم حقػػػ -

 .األسبقية لمنظرية البكرسية ي لمنظرية الييمسميفية
لمجيػػد  -عمػػى األقػػؿ –اليػػاـ فػػي ىػػذه المحطػػات اإلبسػػتمكلكجية أنيػػا ركػػزت عمػػى القيمػػة العمميػػة  -

المػػذاف  -حسػػب رأم الكاضػػعيف –األمريكػػي التأسيسػػي كلػػك مػػف جانػػب إبػػراز التكاجػػد البعيػػد عػػف التطبيػػؽ 
رات الخاصػػة بالنظريػات األمريكيػػة أك الخاصػػة بالمغػػة اإلنجميزيػة القديمػػة كالتػػي لػػـ تسػػتكؼ يريػاف فػػي الثغػػ

 :حقيا مف الحضكر في ىذا المعجـ المتخصص  مايمي 

« C’est le cas par exemple de la place accordée à la logique anglo- saxonne si 

elle peut paraître insuffisante , c’est pour une part parce que le problématique des 

actes de langage a été homologuée à la théorie de l’énonciation … ».
19

 

« il en est un peu de même de la pragmatique Américaine dont le champ de 

préoccupation correspond en partie à la théorie de la compétence modale que nous 

avons développée… »
20

 

 :حسب رأييما -ألف السبب في ىذا القصكر ىك الخمؿ الذم لالبا ما يمس اقتصادية المعاجـ
« ce qui tout en étant légitime , aurait bouleversé l’économie générale de 

l’ouvrage »
21

 

 Un appendice non »  اعتبػػػار النظريػػػة األمريكيػػػة ي سػػػيميكطيقا مػػػف السػػػيميكطيقا -

sémiotique de la sémiotique »  ؛ يخػؿ إلػى حػد بعيػد بأصػؿ التأسػيس ألم نظريػة كانػت فأصػؿ
النظريػػات فمسػػفة ، كاشػػتغاؿ بػػكرس بػػاأليقكف الب لػػي ك أسػػماإ اإلشػػارة كاألسػػماإ المكصػػكلة ، كالصػػفات 

،أم الجانػػب المغػػكم  ؛ يجعػػؿ مػػف نظريتػػو النظريػػة األكثػػر شػػمكلية لمنػػاحي ىػػذا العمػػـ بصػػفة عامػػة22...
  .كلير المغكم

ذا كػاف مصػطمح السػيميكلكجيا  - بأصػؿ نشػأتو عنػد فردينانػد دم ) Sémiologie (مف جانػب آخػرا 
السابؽ إلى تقديـ ىذا العمـ ، كما أبرز ذلػؾ صػاحبا المعجػـ ، ) Ferdinand De Saussure (سكسير 

إذا كاف  بعػرض النظريػة ك أصػحابيا ،ي تبقى قيمة التأسيس الفعمية لمجيد األمريكي ، كشرح المصطمح 
يككف حكما عمييا بايبتعاد عف األصػؿ أك عدمػو كذلػؾ باعتبػار السػيركرة كالصػيركرة العمميتػيف ، الشػيإ 

 :الذم يرجع إلى عنصريف ىاميف ىما عمى التكالي

د  تػأليؼ المعجػـ كػاف فػي كقػت تبػكأت فيػو النظريػة السكسػيرية الصػدارة ػ عممػا أف المعجػـ قػد أكر  -
 .....تحديدات ىامة لث ثية بكرس ػ 
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ايىتماـ الكبير بالنظريػة األمريكيػة التػي تؤسػس لمنظريػة السػيميكطيقية ؛ كػاف مجانبػا فػي الكثيػر  -
 Charle (مػػف المػػرات لمجيػػكد النظريػػة ك التطبيقيػػة لبػػكرس ك تطكراتيػػا السػػمككية عنػػد شػػارؿ مػػكريس

Morris  . (إذ يقػػػػكؿ جيػػػػرار دكلػػػػكداؿ)Gerrard Deledalle (تنبػػػػع األبحػػػػاث المعاصػػػػرة حػػػػكؿ " ؛
الػػػػػػذم ىػػػػػػك أصػػػػػػؿ ) 1914ػػػػػػػ 1839( مػػػػػػف شػػػػػػارؿ صػػػػػػندرس بػػػػػػكرس : الع مػػػػػػات مػػػػػػف منبعػػػػػػيف اثنػػػػػػيف 

xli...."الػذم ىػك أصػؿ التيػار السػيميكلكجي) 1913ػػ 1857( التيارالسيميكطيقي كمػف فردينانػد سكسػير 
ػػ . 

ف التحديػد ايصػط حي ىػك دقػة عمميػة كدكف خكض في أسبقية المجيكد البكرسي المؤكد عمميػا ػ نقػكؿ إ
 .... لمصطمحات بعينيا كليس نظرة نقدية ل بتعاد عف بعض المفاىيـ أك التأكيد عمييا 

أمػػػا الرمػػػز فقػػػد أرجػػػأه الكاضػػػعاف إلػػػى حػػػيف الفػػػراغ مػػػف نظريػػػات يحقػػػة لبػػػكرس أم بعػػػد مفيػػػـك  -
 .... ثي الذم يشتغؿ فيو ىيمسميؼ ثـ أكلدف كريتشاردز ، لكف رلـ ذلؾ فقد أبرزاه في مجالو الث

مػداخؿ أخػرل تسػتكجب الػتمعف كالتػدقيؽ : مف جانب آخر أىـ ما يسػتكقؼ الباحػث بعػد ىػذه المػذاخؿ ىػك
نظرا لما خصيا بو الكاضعاف مف عدـ العناية بأصكليا الحقيقية ،أك بعدـ إبرازىا كمحطة ىامػة مػف محطػات 

 :ا الشكؿتطكر المصطمح، كالتي سنبرزىا في الجدكؿ المكالي بيذ

 

 

 

 

 ضبط المجاؿ العممي المصطمح

L’image ; Image ; 
)181( 

  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 .السيميكطيقاالرؤيكية

  كفػػػؽ نظريػػػة
 .التكاصؿ

  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 .سيميكلكجيا الصكرة 

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميكطيقا 
 .المستكية

 La sémiotique 

visuelle 

 Théorie de la 

communication  .  

 La sémiotique de 

l’image  .  

 la sémiotique 

planaire. 

Interpretation-

Interpretation- 
).192( 

  التأكيؿ كفؽ
 .السيميكطيقا عمكما

  المفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك
 الك سيكي

  التحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 الييمسميفي

 عمـ الديلة 

 ػ
 La conception 

classique 

 La terminologie 

Hjelmslévienne 
 Sémantique 
 La tradition 

épistomologique 
 La phenomenology 

de Husserl 
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  التقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 اإلبستيمكلكجي

  الفينكمينكلػػػػك
 جيا اليكسرلية

  التحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 النفسي الفركيدم

  النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 التكليدم
 السػيميكطيقا

 المسماة جماليات

 Psychanalitique 
 La grammaire 

generative 
 Sémiotiques dites 

esthétiques 

L’objet-Object 

)258( 

  المقاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 السيميكطيقية البنيكية

  التحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 الييمسميفي

 L’approche 

structurale sémiotique 

 Selon Hjelmsleiv 

 

Phénoménal- 

Phenomenal-)277( 
   حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 المفيكـ الكانطي
  La tradition 

scolastique reprise par Kant 

Prédicat- 

Predicate-(258) 

 تقميديا 

  اقتصػػػػػػػػػػػػػادية
 الممفكظ

  النظريػػػػػػػػػػػػػات
 المسانية

 Traditionnellement 

 L’économie de 

l’énoncé 

 Théories de 

linguistiques  

Probabilité- 

Probability.(315)    كفؽ الصيج  Les modalités 

-Representation –

Representation(315) 

  الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة
 التقميديةحسب

   جاككبسػػكف
 كبكىمر

   النظريػػػػػػػػات
 المسانية

 La philosophie 

classique 

 R. Jackobson _- K. 

Bohler 

 Théories 

linguistiques 

Rhétorique-

Rhetoric(317) 
  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث

 اإللريقي الركماني

 La tradition gréco 

romaine 

 Rhétorique 
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  الب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 العامة عند ىيمسميؼ

générale de L- H 

Séme- seme(333) 

 مدرسة براغ 

   عمـ الديلة 

 المنطؽ 

  حسػػػػػػػػػػػػب ب
 بكتييو –

 L’école de Prague 

 La sémantique 

 La logique 

 B – Pottier 

Sémiosis- 

Semiosis(338) 

  تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ىيمسميؼ

  تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 سكسير

 La terminologie de 

Hjelmsleiv 

 Selon F- Saussure 

Sujet- 

Subject(369) 

  لسانيا 

 المنطؽ 

 التقميدي 

  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 التراكيب

 Linguistique 

 Logique 

 Classique 

 La syntaxe 

 
د أىػػػػػـ مبػػػػػادمإ بعػػػػػد عػػػػػرض مصػػػػػطمحات تخػػػػػص المدرسػػػػػة األمريكيػػػػػة بشػػػػػكؿ يقػػػػػرب النظرية؛سػػػػػنتكقؼ عنػػػػػ

 :السيميكطيقا البكرسية في ضكإ ما يقارب أك يباعد اىتمامات المدرسة الفرنسية ػ داخؿ ىذا القامكس ػ بيذالشكؿ
لقػػػد تػػػـ إبػػػراز مجػػػاؿ تنػػػاكؿ  الصػػػكرة كفػػػؽ مػػػاأظيره الجػػػدكؿ كمػػػف خػػػ ؿ مػػػا أبػػػرزه الصػػػانعاف ضػػػمف عػػػدة  -

مػا مسػألة ايتجاىػات المعركضػة فيػي إلػى حػد بعيػد منطمقات تعكد إلى مجمكعػة مػف ايتجاىػات السػيميكطيقية ،أ
 :تعكد إلى فكرة التأسيس عند الصانعيف ،  لكف السؤاؿ المطركح في ىذه الحاؿ ىك

لماذا إلفاؿ القيمة البارزة ليذا المفيـك السيميكطيقي ضمف ايتجاه البكرسي األمريكي ، عمما أف مبادمإ ىذا 
كضػػع ، فالصػػكرة بجػػذكرىا األف طكنيػػة األرسػػطية كمػػف خػػ ؿ ارتباطيػػا التكجػػو قػػد أبػػرزت أىميتيػػا فػػي أكثػػر مػػف م
  24 "الدليؿ باألكلية ىكصكرة عف مكضكعو " بفكرة ما ؛عنصر ىاـ مككف لأليقكف ألف

كألجػؿ ىػػذا يبػػد أف ينػػت  التأكيػػؿ بفعػػؿ الصػػكرة كمػػا تكلػػده ،إذ يتحػػدد فػػي الكقػػت نفسػػو كجػػكد مكضػػكع خػػارجي 
عبارة عف صكر ماديػة مرتبطػة : ىي) (Hypoiconsدماغ  ، ككذلؾ فاأليقكنات الدنيايخمؽ بدكره فكرة أساسيا ال

بالصفات ، ألنيا تمثؿ إلى حػد مػا ع قػات المماثمػة الثنائيػة  ، كلمػا نتحػدث عػف الصػكر نقػكؿ إنيػا صػكر لغكيػة 
لػػة األثػػر ليػػا حمك  كليػػر لغكيػػة ي تخػػص لكحػػة ممكنػػة أك رسػػـ بيػػاني كحسػػب، بػػؿ تمػػس صػػكرا اسػػتعارية ب ليػػة 

  ىنا )(Rhetorical evidenceالب لي 
25 
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فيذا النكع مف التحديد يجعؿ المدقؽ في سيركرة الدرس السيميكطيقي ي حظ إلفػاي لتحديػدات مفيكميػة بالغػة 
األىميػػة يبقػػى الػػدارس بحاجػػة ماسػػة ل سػػتزادة منيػػا فػػي ضػػكإ رؤيػػة شػػاممة ليػػذا العمػػـ اليػػاـ الػػذم يمػػؼ الع مػػة 

 ...المغكية بالبحث كالتحميؿ المغكية كلير 
 

فػػإف الممفػػت ل نتبػػاه حقيقػػة ىػػك أف أبػػرز نظريػػة سػػيميكطيقية  (Interpretation)ػػػ بالنسػػبة لمصػػطمح التأكيػػؿ
 تأكيمية ىي النظرية البكرسية المنطقية ، كالم حظة السابقة نفسيا تحيط بيذا المصطمح كيؼ ذلؾ ؟

ا أف تجدد النظرية مكريسيا قد أكضػح أسػس التأكيػؿ عنػد بػكرس لـ يكؿ الصانعاف أىمية لمتأكيؿ البكرسي عمم
، ذلػػػػػػػػػػػػؾ أف اليرمسػػػػػػػػػػػػية الدليميػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػيركرة (Hérmetisme)ك الػػػػػػػػػػػػذم كصػػػػػػػػػػػػؼ باليرمسػػػػػػػػػػػػية

تعتبػػػػػر المػػػػػؤكيت المباشػػػػػرة " ففكػػػػػرة التأكيػػػػػؿ تسػػػػػيرىا ث ثػػػػػة أنػػػػػكاع مػػػػػف المػػػػػؤكيت ، إذ (Semiosis)سيميكزيسػػػػػية
(Immediate interpretants)يقربنا مف التعرؼ عمػى المكضػكع ، أمػا الديناميػة  أكؿ ماDynamique ؛ فيػي

ف كانػت فرديػة ، ألنيػا مرحمػة ىامػة مػف التأكيػؿ تسػتمر إلػى حػدكد مػا يمكػف أف  مؤكيت تعتمػد الطاقػة التحميميػة كا 
  26" ككميا تسير بمكجب سمطة العقؿ يصمو الدليؿ ، أم كصكي إلى تأكيؿ نيائي،

 
 :مصطمح الموضوع

طمح تكقػػؼ عنػػده مؤسػػس المدرسػػة األمريكيػػة السػػيميكطيقية إذ طػػرح عمػػى نفسػػو سػػؤاي ، كجيػػو إلػػى ىػػك مصػػ
حينمػػػا يقػػػاؿ إف العقػػػؿ متمحػػػكر بكاسػػػطة صػػػ حية شػػػرعية ، حتػػػى يحقػػػؽ :"  1908مػػػارس 14الميػػػدم كلبػػػي فػػػي 

الجػكاب يبػد  ع قات بيف المكضكعات ، يبد أف أبسػط كأثبػت تحقػؽ ع قػات بػيف األفكػارك األفعػاؿ كػذلؾ ػ ففػي
أكضؼ مصػطمح ... أف أشرح  ىذا ، فتبعا لمعمكماتي حكؿ األخ ؽ ك ايصط حات كالتي يبد أف احمميا لكـ 

أقصػد شػيئا يػأتي قبػؿ ... " مكضكع في معنى عريض يككف أكي ك بشكؿ مبدئي جكىريػا ،كذلػؾ منػذ عقػكد ث ثػة 
بػالمعنى  (Baldwin)ك بالػدكيف  (Stoot)مو سػتكتالشػيإ الػذم اسػتعم" الفكرة أك العقؿ في أم معنى مستعمؿ 

 /Subject )أضػػيؼ فػػي الكقػػت الػػذم ي أقػػيـ فيػػو أم اعتػػراض أك اخػػت ؼ بػػيف الفاعػػؿ كالمكضػػكع... ذاتػػو 

Object)  ... أكضؼ الفاعؿ بكصفو رابطة تنبؤ، كي أتحدث عف الفاعميف  إي عف تمؾ التػي ع ماتيػا ليػا جػزإ
  27" عمى الع مة يبيف ما لممكضكع مف ديلة 

أم أنػػو يطػػكع مفيكمػػا عامػػا لعمػػؿ سػػيميكطيقي خػػاص يصػػبح فيػػو مجػػاؿ الديلػػة أكثػػر دقػػة ، كذلػػؾ حسػػب   
 (Phénomenal)  الظاىرم....خصكصية الع مة سكاإ ضمف مجاؿ لغكم أك لير ذلؾ

عجػـ قػد أكرداه مصطمح بارز في المعجـ الذم نحف بصػدد تناكلػو ، كالممفػت ل نتبػاه أف صػانعي الم الظاىرم
فػػي شػػكؿ مختصػػر جػػدا عممػػا أف مجػػاؿ التنػػاكؿ ىػػك السػػيميكطيقا كلػػيس الفمسػػفة الكانطيػػة، فاليػػاـ فػػي كػػؿ ىػػذا أف 

الظاىراتيػػػػػة " الظاىريػػػػػة مػػػػػف الناحيػػػػػة السػػػػػيميكطيقية قػػػػػد أخػػػػػذت تحديػػػػػدا ىامػػػػػا مػػػػػع مؤسػػػػػس ايتجػػػػػاه األمريكػػػػػي 
(Phaneroscopy) أك الفينكمينكلكجيا(phenomenology)   ير بكرس ؛ ىي عبارة عف كصؼ لمظاىرة بتعب )

، كالتػي تعنػػي مجمكعػة شػاممة لكػؿ مػػا ىػك عبػر أم طريػػؽ أك أم معنػى حاضػر فػػي   (Phaneron ))الفينػركف



 264 

، ك ىػػك عمػػـ يسػػير بمكجػػب العمػػؿ الرياضػػي  28" الػػذىف ، كذلػػؾ بصػػرؼ النظػػر عمػػا إذا كػػاف شػػيئا حقيقيػػا أـ ي
 (Probabilité)  ايحتمالية.... ؾ كانطي الث ثي ك الذم نشأ مف أصؿ أرسطي ك كذل

ففػػي األنػػكاع ...... مبػػدأ ليػػر خػػاص بالصػػيج كحسػػب، بػػؿ  طريقػػة رياضػػية تخػػص إبػػراز أنػػكاع الػػدليؿ        
إنيػػا فػػي حقيقػػة األمػػر    Gérard Deledalleالعشػػرة التػػي قسػػـ بػػكرس بمكجبيػػا الػػدليؿ ، رأل جيػػرار دكلػػكداؿ

أم   3)3(دد مػػف خػػ ؿ جعمػػو يحمػػؿ ث ثػػة أسػػس ك يكػػكف العػػدد المحتمػػؿ حصػػيمة مسػػألة رياضػػية، فكػػؿ دليػػؿ يحػػ
 :الثكاليث الث ثة، إذ يككف لدينا نتاج احتمايت يبقى منيا : حالة احتمالية ىي 27

 ).Firstness: (ػ قسـ منيا مكضكعو في األكلية 

 . (Secondness ): ػ  قسماف مكضكعيما في الثانية 
 (Thirdness ).: الثالثية ػ ث ثة أقساـ مكضكعيا في 

إلػػى ىنػػا نػػرل أف الػػكزف الحقيقػػي الػػذم قدمػػو الصػػانعاف لػػـ يعػػتف فيػػو العنايػػة الكافيػػة بتنػػكع التيػػارات          
السػػيميكطيقية، بقػػدر مػػا أبػػرز عنايػػة أكبػػر بػػالمجيكدات األكربيػػة، الشػػيإ الػػذم سيشػػكؿ صػػعكبة عمػػى مسػػتخدمي 

 ...دـ خصكصية ىذه النظرية كدقتيا العمميةالمعجـ الذيف يطمحكف إلى معجـ متخصص يخ
 اليكامش

1
: ص.  2001يإٚ  1ؽ.داس انفكش تٛشٔخ ٔداس انفكش ديشك .انهغاَٛاخ ٔآفاق انذسط انهغٕ٘ .أحًذ يحًذ لذٔس 

13. 
 فٙ تؼغ األحٛاٌ ٕٚظف انًظطهح ... فٙ ػهى انتشاكٛة ْٕ كهًح تتحًم داخم رًهح ٔظٛفح يحذدج : انًظطهح

هًح2 ػثاسج2 ػُظش2 ئرا تؼهك األيش تٕطف  تُٛح ألٌ انًظطهح ٚتؼًٍ شكال يحذدا تٕاعطح ك:كًشادف ل 

  ( (La Términologieػاللاخ انؼثاساخ فٙ انثُٛح 2كًا ٚحٕ٘ ئنٗ راَة ْزا تًٕلؼا خاطا فٙ ػهى انًظطهح

ٚؼٍٛ يفٕٓيا ( يظطهح يشكة) 2 أٔ تتأنف يٍ ػذج كهًاخ ( يظطهح تغٛؾ) 2 فٕٓ ٔحذج دالنٛح تإنف كهًح  

ٔانتٙ (  E Wuster)ْٔزِ انتغًٛح ٔفٛح نهتؼهٛى انز٘ ٚؼٕد ئنٗ أٔعتش... تطشٚمح تشاسكٛح داخم يزال يؼٍٛ 
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 التحّوالت النطقية لصوت القاؼالتحّوالت النطقية لصوت القاؼ
 

 ناصر إبراىيـ النعيمي.د              

 األردف/جامعة البمقاإ التطبيقية/أستاذ مساعد      

 

  :ممخص

و ييدؼ إلى .ظاىرة لغوية صوتية تتعمؽ بالتحوالت النطقية لصوت القاؼ في العربية يعالج ىذا البحث       

الكشؼ عف التحوالت النطقية التي تطرأ عمى صوت القاؼ ، إما ألسباب تتعمؽ باختبلؼ الميجات المحكية في 

ما أل سباب تتعمؽ أوساط المجتمعات المتراطنة بمغة الضاد ، وىي ما يمكف تسميتيا بالتنوعات الحرة ، وا 

  .الكممي ، وىي ما يمكف تسميتيا بالتنوعات المقيدة ( السياؽ )بوضع الصوت في القالب 

تػػرتبط بالميجػػات الدارجػػة أكثػػر مػػف  –التنوعػػات الحػػرة  –وقػػد انتيػػى البحػػث إلػػى النػػوع األوؿ مػػف التنوعػػات  

 –ع الثػػاني مػػف التنوعػػات وعمػػى العكػػس تمامػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالنو .  -الفصػػحى –ارتباطيػػا بالمغػػة المشػػتركة 

 .أكثر مف ارتباطيا بالميجات الدارجة –الفصحى  –التنوعات المقيدة ، إذ إف معظميا يرتبط بالمغة المشتركة 

Kinds of Speech for Letter Gaff 

Summary: 

This research solving sound lingual phenomenon, which is related to letter gaff 

in Arabic language. 

   The aim of the research is to discover the changes, which happened to letter 

gaff, and we can summarize the reason for the changing in this letter into two kinds: 

1. Reasons related to the multifarious of dialect spoken by the society of Arab 

people. Under the title of "Free multifarious".  

2. Reasons related to the position of the sound (talk) form (sequence) under 

the title of "Limitative multifarious. 

But we will concentrate in this research in first kind  "Free multifarious" because this 

multifarious linkup with common language (Fluent language) the opposite of the 
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second kind "limitative Kind" because in this kind most multifarious connected with 

the common language (fluent language) more than it's relation with dialect. 
 :مقدمة

فػي ( Fortis)وىي مف األصوات الوقفيػة الشػديدة( 1)ؼ مف أمتف الحروؼ، وأوضحيا جرساتعّد القا           

وىػي أحػد سػتة أصػوات (. اليمزة، والقػاؼ، والكػاؼ، والضػاد، و الطػاء ، والتػاء، والػداؿ، والبػاء: العربية، وىي

جميزيػػة كػػالوفوف ، وتظيػػر فػػي االن(2)أكثػػرت العػػرب مػػف اسػػتعماليا، وال توجػػد البتػػة فػػي لغػػات كثيػػرة مػػف العجػػـ

أما في المغات السامية فصوت القاؼ صوت انفجاري ميموس كما ذكػر الػدكتور رمضػاف عبػد التػواب  (3)لمكاؼ

وفػي " قػوؿ" بمعنػى   qolإّف ىػذا الصػوت موجػود فػي العبريػة فػي مثػؿ : في كتابػو بحػوث ومقػاالت فػي المغػة

وفي اآلشورّية " قوؿ"وت،وىو يقابؿ في الغربيةبمعنى ص" قاؿ"  qal:وفي الحبشية" قاال"بمعنى  qalaاآلرمية 

kulu (4)قوؿ بمعنى صراخ . 

والقػػاؼ حػػرؼ مػػتمكف " والقػػاؼ وىػػي ىػػدؼ ىػػذا البحػػث حػػرؼ مػػتمكف قػػوي كمػػا ذكػػر مكػػي بػػف أبػػي طالػػب

 (6)"والعيف والقاؼ ال يدخبلف عمى بناء إاّل حسنتاه؛إلنيما أطمؽ الحروؼ:" وقاؿ األزىري(5)"قوي

 : مخرج القاؼ كصفاتو

تباينػػت آراء عممػػاء المغػػة ، قػػدماء ومحػػدثيف ، فػػي وصػػؼ صػػوت القػػاؼ ، فبينمػػا يػػذكر المغويػػوف           

أف صػوت القػاؼ انفجػاري مجيػور يخػرج مػف أقصػى  (9)وابػف يعػيش  (8)وابف جني  (7)القدماء ومنيـ سيبويو 

وكمػاؿ بشػر  (11)وبراجشترسػر  (11)يذىب عمماء المغة المحدثوف ، ومنيـ جاف كػانتينو ( أقصى المساف)الحنؾ 
إلػػى أف صػػوت القػػاؼ صػػوت ليػػوي انفجػػاري ميمػػوس ، يػػتـ نطقػػو برفػػع أقصػػى  (13)ورمضػػاف عيػػد التػػواب (12)

المساف حتى يمتقي بأدنى الحمؽ والمياة مع عدـ السماح لميواء لممػرور مػف األنػؼ ، وبعػد ضػغط اليػواء مػدة 

المساف فجأة فينػدفع اليػواء محػدث صػوتا انفجاريػا وال مف الزمف يطؽ صراح مجرى اليواء بأف يخفض أقصى 

 . (14)يتذبذب الوتراف الصوتياف عند النطؽ بو كما يظير في نطؽ القرآف الكريـ 

 :مف خبلؿ وصؼ عمماء المغة القدماء والمحدثيف لصوت القاؼ ، يظير أف الخبلؼ بينيما يقع في
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 تحديد مخرج القاؼ  -

 .وصفة اليمس والجير بو  -

أف  (17)وكػذلؾ الػدكتور أحمػد مختػار عمػر (16)والدكتور عبد القادر عبػد الجميػؿ  (15)لدكتور كماؿ بشر ويرى ا 

 :ىذا الخبلؼ يرجع إلى واحد مف اثنيف ىما 

 .لعؿ عمماء العربية أخطأوا في وصؼ صوت القاؼ : األوؿ 

وف عػف قػاؼ تختمػؼ عػف قافنػا وىو ما تشير الدالئؿ إلى رجحانػو ، وىػو أف العػرب ربمػا كػانوا يتكممػ: الثاني 

أو مػا يشػبو ( gبالجاؼ )إذ ليس مف البعيد أنيـ يقصدوف بالقاؼ ذلؾ الصوت الذي يمكف تسميتو . الحاضرة 

الكاؼ الفارسية ،وىو ذلؾ الصػوت الػذي نسػمعو فػي بعػض ليجػات الصػعيد وريػؼ الوجػو البحػري وىػو شػبيو 

 :القاؼ فتشكؿ صوتاف ليابمعنى أّف ىناؾ تطور ما طرأ عمى .بالجيـ القاىرية 

 القاؼ االنفجارية الميوية الميموسة،:  األوؿ                               

 والقاؼ األقصى حنكّية  المجيورة التي تشبو الجيـ المصرية:  والثاني                             

، كػالجيـ القاىريػة ؛ وذلػؾ لشػيوع ىػذا وقد أيد كانتينو  االحتماؿ الثاني ، وىو أف القاؼ كانت تنطؽ مجيػورة 

وبما أف قسمًا كبيرًا مف األلسف الدارجػة العربيػة : " النطؽ عمى ألسنة الكثير مف الناطقيف بالعربية اليـو فقاؿ 

ينطؽ بقاؼ مجيورة ، أمكننا االعتقاد عمى سبيؿ االحتماؿ والترجيح ، بأف القاؼ كاف بالفعؿ حرفًا مجيورًا في 

مة ، ويمكف أف يكوف نطقو ميموسًا في العربية الفصػحى اليػـو ناتجػًا عػف كونػو أصػبح ميموسػًا العربية القدي

وىػذا مػا أشػار إليػو ىنػري  (18)"   في الميجات الحضرية المدنية ؛ ألف أغمبية المثقفيف اليـو مف أصؿ مػدني 

جميعػػا، وأّنػػو كػػاف مػػف إّف القػػاؼ كانػػت مجيػػورة وأنيػػا ظمػػت محافظػػة عمػػة جيرىػػا عنػػد البػػدو :" فمػػيش  بقولػػو

و أكػد ىػذا مصػطفى حركػات أيضػا (. 19( خصائصيـ، وأّما عند غير البدو فبل يصدؽ وصؼ القدماء ىػذه األيػاـ
(21) . 

 التنكعات النطقية الحرة لصكت القاؼ
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تعػددت األنمػػاط التػي ينطػػؽ بيػا صػػوت القػاؼ ، بتعػػدد الميجػات المحكيػػة فػي مختمػػؼ أنحػاء الػػوطف العربػػي ، 

 :اؿ ىذه  األنماط بما يمي ويمكف إجم

 : نطؽ القاؼ ىمزة .1

، وىػذا النطػؽ  (21)نطؽ القاؼ ىمزة في مناطؽ القاىرة وفمسطيف ومعظـ مدف سوريا وشػماؿ المغػرب         

فػي قػاؿ ( آؿ)ومػف األمثمػة عمػى ىػذا النطػؽ قػوليـ .  (22)يعني أف القاؼ تحولت إلى صوت حنجػري انفجػاري 

 ...ي عقؿ، وغيرىا ف( َعِئؿ)في َقبؿ ( َأبؿ)و

ويبدو أف تطور القاؼ ىمزة، قديـ في المغات السامية، فقد نقػؿ بروكممػاف عػف ليتمػاف أف القػاؼ  تحولػت فػي 

أعبلـ الفينيقية في بعض األحياف إلى ىمزة ثـ سقطت كما سقطت  اليمزات األصمية في الفينيقية، فمثبل العمـ 

 .(23)ِحمَمر( himalar)ِحَممَقرت تحوؿ إلى ( himalkart)الفينيقي

فقػد روى أبػو الطيػب المغػوي عػف . ولعؿ ىذا التطور في نطؽ القاؼ كاف موجودًا في عصور الفصاحة األولػى

َقشبو وأشَبو، أي المو وعابػو، والقػـو زىػاؽ مائػة وزىػاء مائػة أي قريػب مػف مائػة، : العرب أنيـ كانوا يقولوف

 .(25)ت يرى أف نطؽ القاؼ ىمزة يقتصر عمى العامية فقطغير أف مصطفى حركا. (24)والقفز واألفز أي الوثب

ويذىب ابراىيـ أنيس إلى أف التطور في نطؽ القاؼ ىمزة راجع إلى تغير مخرج القاؼ، وتطور الصػوت بتغيػر 

إما بانتقاؿ المخرج إلى الوراء، أو إلى األماـ، باحثًا الصوت في إنتقالو عف أقػرب : بأحد طريقيف"مخرجو يكوف

فتعمػػؽ القػػاؼ فػػي الحمػػؽ عنػػد المصػػرييف ال يصػػادؼ مػػف أصػػوات . شػػبيا بػػو مػػف الناحيػػة الصػػوتيةاألصػػوات 

فمػيس غريبػًا إذف أف تطػورت القػاؼ فػي . الحمؽ ما يشبو القاؼ إال اليمزة؛ لوجود صفة الشدة فػي كػؿ منيمػا

 .( 26)لغة الكبلـ عندنا إلى اليمزة

إذ إف أىػؿ القػاىرة كػانوا "القاىرة عائد إلػى ذوؽ العصػر ويذىب براجشتراسر إلى أف قمب القاؼ ىمزة عند أىؿ 

قد استخشػنوا صػوت القػاؼ واسػتغمظوه، فأبػدلوه ىمػزة، ثػـ انتقمػت إلػى بعػض المػدف األخػرى كدمشػؽ والقػدس 

 .(27)"الشريؼ
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، أف العػادة المغويػة عنػد أىػؿ القػاىرة ىػي التػي تحكمػت بػالتغيير (29)، وكماؿ بشر(28)ويرى رمضاف عبد التواب

 .لصوتي لصوت القاؼ الذي تحوؿ إلى ىمزة ا

 .، كالجيـ القاىرية ( g)نطؽ القاؼ جافا  .2

كاألردف كػػالجيـ القاىريػػة، أو كالكػػاؼ الفارسػػية فػػي معظػػـ مػػدف السػػوداف، ( g)تنطػػؽ القػػاؼ جافػػا          

وفػي صػعيد واإلمارات العربية والخميج وفي قطاع غػزة وبعػض العػراؽ، وفػي ليجػات البػدو فػي الػوطف العربػي، 

 .(31)مصر

يعني، أف مخرج القاؼ قد تقدـ إلى األماـ قميبًل، ليصبح صوتًا أقصػى حنكػي انفجاريػًا ( g)إف نطؽ القاؼ جافا

 .(31)مجيوراً 

فأمػا :"يقوؿ ابػف دريػد . أف نطؽ القاؼ جافا كاف سائدًا عند بني تميـ (32)وقد روى بعض عمماء المغة القدماء

، فتكػوف القػاؼ بػيف الكػاؼ بنو تميـ، فانيـ يمحقوف ال قػاؼ بالكػاؼ، فػتغمظ جػدا فيقولػوف الَكػـو يريػدوف القػـو

 :قاؿ الشاعر. والقاؼ وىذه لفة معروفة في بني تميـ

 (33)وال أَكوؿ لَكدر الَكـو َكد نضجت      وال أَكوؿ لباب الدار مَكفوؿ                 

 (34)فأما اليتيـ فبل تَكير"أسد، فقد قرأوا كما كاف نطؽ القاؼ جافا سائدا عند بني غنـ مف قبيمة

ويرى كماؿ بشر أف وجود ىذا النطؽ لصوت القاؼ بكثرة يوحي بأنو أثر باؽ لنطؽ قديـ، إذ انتشاره بكثػرة فػي 

 .(35)مناطؽ مختمفة في الوطف العربي يضعؼ احتماؿ كونو ابتكارا لغويا محميا

القػػاؼ كػػاف مػػف التغييػػرات التاريخيػػة فػػي العربيػػة ويػػذىب رمضػػاف عبػػد التػػواب إلػػى أف ىػػذا النطػػؽ لصػػوت 

 (36)القديمة

فيرى ابراىيـ أنيس أف صوت القاؼ قد انتقؿ إلى األمػاـ قمػيبل ( g)أما عف العمة الصوتية في تحوؿ القاؼ جافا

مخػػرج الجػػيـ القاىريػػة " باحثػػا عػػف أقػػرب االصػػوات شػػبيا بػػو مػػف الناحيػػة الصػػوتية، فكػػاف أقػػرب المخػػارج لػػو

فبل غرابة أف تتطور القاؼ إلى أحدىما، وقد رجح تطور  القاؼ في ليجة البدو، وبعض أىالي صعيد والكاؼ، 
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مصػػر، إلػػى الجػػيـ القاىريػػة، أف القػػاؼ فػػي األصػػؿ صػػوت ميجػػور، فحػػيف تتطػػور تنتقػػؿ إللػػى صػػوت مجيػػور 

 .(37)أيضا، يشبييا صفة؛ ليذا اختارت القاؼ في تطورىا األمامي الجيـ القاىرية دوف الكاؼ

 :نطؽ القاؼ كافا  .3

( كػاؿ)فيػـ يقولػوف  (38)يسود نطؽ القاؼ كافا في مدف شماؿ فمسطيف، وفي بعض مناطؽ السػوداف          

 .في قتمو قتبل( متمو كتؿ)في برتقاؿ، و( برتكاف)في قاؿ، و

ع أمػو، امتؾ الفصػيؿ مػا فػي ضػر : ويبدو أف نطؽ القاؼ كافا قديـ في العربية، فقد روي أف العرب كانت تقوؿ

 .(39)أي شربو، في امتؽ، وتمكؾ في تمقؽ

ويفسر رمضاف عبػد التػواب تحػوؿ القػاؼ كافػا فػي بعػض الميجػات عػف طريػؽ قػانوف األصػوات الحنكيػة؛ بػأف 

وقػرأ بعػض األعػراب . (41)تزحزح مخرج القاؼ قميبل الى االماـ، مع ترقيقيا واحتفاظيػا بصػفة الشػدة فػي نطقيػا

وقد نسبت إلى بعػض قبيمػة بنػي أسػد، وىػي قػرآءة ( 9سورة الضحى ،آية ") فبل تكير فأّما اليتيـ:" قولو تعالى

 (41) شاذة

 :نطؽ القاؼ جيما  .4

، فيػـ (42)مثؿ االمارات، والبحريف،وشػماؿ العػراؽ: يسود نطؽ القاؼ جيما في بعض مناطؽ الخميج العربي    

الصديؽ، والطريج في الطريؽ، وجاسـ فػي  يقولوف في الشارجة في الشارقة، والجبمة في القبمة، والصديج في

 ...قاسـ و

 .(43)أي خانقيا" البزوف ال تحب إال خانجيا:" وجاء في االمثاؿ العامية العراقية قوليـ

إبػريج المػي بػدال مػف ابريػؽ : كما تحولت القػاؼ جيمػا فػي ليجػات بعػض منػاطؽ األردف  األغػوار إذ يقولػوف 

 .وجّدـو بدال مف قّدـو. الماء

ىذا النطؽ في صوت القاؼ لو ما يؤيد وجوده في بواكير العربية الفصحى، فقد روت لنا المعاجـ العربية ولعؿ 

المقذاؼ والمجداؼ، التقادع والتجاذع، القذ والجذ، القرح والجرح، القص : كممات وردت بالقاؼ والجيـ مف مثؿ

 .(44)والجص



 273 

جيما في بعض الميجات ع طريؽ قانوف األصػوات  إلى تفسير قمب القاؼ (45)ويذىب بعض المغوييف المحدثيف

الحنكية، إذ مف المبلحظ أف الكممات التي قمبت فييا القاؼ جيما كانت القاؼ فييا مجاورة لصوت ليف أمامي، 

قريب،قميؿ،طريؽ،رفيؽ، :العاِقؿ، والياء التي نجدىا في: التي نجدىا في العِقؿ، والياء التي نجدىا في كالكسرة 

رققة أو األلؼ التي نجدىا في القابمة والقاسي ومف ثـ فإف صوت الميف األمػامي يعمػؿ عمػى جػذب والفتحة الم

إلػى األمػاـ ، وصػوت القػاؼ ، الػذي مخرجػو مػف ( القػاؼ والكػاؼ)الصوت الذي مخرجو مف أقصى الحنؾ مثؿ 

تنػاظر القػاؼ فػي  المياة ، إذف انجذب إلى األماـ في الفـ ، خرج مف وصت الحنؾ ؛ أي مف مخرج الجيـ التػي

 . (46)صفتي الجير والشدة 

ونحػػف إذا أخػػذنا فػػي ىػػذا التفسػػير لتحػػوؿ القػػاؼ كافػػًا ، فػػإف ىػػذا النطػػؽ لصػػوت القػػاؼ يصػػبح مػػف التنوعػػات 

 .النطقية المقيدة ال مف التنوعات الحرة ؛ ألنو يشترط وجود صوت ليف أمامي حتى تتحوؿ القاؼ كاؼ 

 :نطؽ القاؼ غينًا .5

القػاؼ غينػًا فػي بعػض منػاطؽ السػػوداف وفمسػطيف وسػوريا، وفػي جنػوبي العػراؽ، وكػذلؾ فػػي  يسػود نطػؽ    

 .(47)البحريف والكويت

لغػػاء فػػي لقػػاء، يغػػدر فػػي يقػػدر، الديمموغراطيػػة فػػي الديموقراطيػػة ، والعبلغػػات فػػي : ومػػف ذلػػؾ أنيػػـ يقولػػوف 

 .العبلقات، واغتصادي في اقتصادي، واالستغبلؿ في االستقبلؿ

يقػدر : لدكتور رمضاف عبد التواب، أف ثمة كممتيف قمبت فييما القاؼ غينا في الميجة المصرية وىمػا ويذكر ا

ومشػػتقاتيا اذ اصػػبحت يغػػدر ، وزغػػزغ بمعنػػى حػػرؾ يػػده فػػي خاصػػرة الصػػبي ليضػػحكو، واألصػػؿ فػػي الفصػػحى 

 .(48)زقزؽ

كيرىػا االولػى، فقػد كػاف بعػض فػي بوا –تحوؿ القاؼ غينا  –لقد عرفت العربية الفصحى شيئا مف ىذا التحوؿ 

غػبلـ :" العرب ينطقػوف بعػض الكممػات بالقػاؼ والغػيف، ومػف ذلػؾ مػا رواه ابػو الطيػب المغػوي مػف قػوؿ العػرب

أقمؼ وأغمؼ  أي لـ يختف، والقمز مف الناس والغمز، أي الرذاؿ ومف ال خير فييـ، وقمقػؿ فػي األرض وغمغػؿ 

 .(49)أي ذىب مف األرض
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ىػػو بعػػض ليجػػات  –نطػػؽ القػػاؼ غينػػا  –مجيػػد عابػػديف إلػػى أف مصػػدر ىػػذا النطػػؽ ويػػذىب الػػدكتور عبػػد ال

( تقبػؿ )اذ ال تزاؿ المغة التجرينية في أثيوبيا تقمب القاؼ غينًا فػي مثػؿ . المنطقة اليمنية وامتدادىا في اتيوبيا

يـ ، وأعاروىػا أىػؿ بالقاؼ مف لغة الحبشة إلى لغت( بقؿ)، كما أف أىؿ اليمف عندما نقمو كممة ( تغبؿ)فتقوؿ 

وال تػػزاؿ بقايػػا ىػػذه ( بغػػؿ وىػػو اسػػـ الحيػػواف المعػػروؼ)الشػػماؿ فػػي الجاىميػػة ، وصػػمت إلػػى الحجػػازيف بػػالغيف 

الَتَبْغ في الطاَغة : " القاؼ التي تشبو الغيف في بعض ليجات اليمف الحديثة ، في ليجتي تعز والحجرية يقاؿ 

 . (51)الطبؽ في الطاقة : يريدوف " 

العمػػة الصػػوتية ففػػي قمػػب القػػاؼ غينػػًا فيػػرى مصػػطفى حركػػات أف الغػػيف ىػػي المقابػػؿ الصػػوتي الرخػػو أمػػا عػػف 

 . (51)لصوت القاؼ ؛ لذلؾ كاف مف الطبيعي أف يتحوؿ القاؼ غينًا في بعض الميجات 

وتزحزح مخرجيا إلى األماـ قمػيبًل ، ىػو السػبب فػي .ويذىب رمضاف عبد التواب أف ضياع االنفجار مف القاؼ 

 . (52)تحوؿ القاؼ غيناً 

أما الدكتور أحمد عبد الرحمف حماد ، فيرى أف الصمة بيف القاؼ والغيف أنيما مف مخػرج واحػد ، وىػو أقصػى 

 . (53)الحنؾ عند الميى ؛ وىذا ىو السبب في قمب القاؼ غيف في بعض الميجات 

 

   :: ((ddzz))نطؽ القاؼ صوتًا مزجيًا بيف الداؿ والزاي نطؽ القاؼ صوتًا مزجيًا بيف الداؿ والزاي .6

ؽ القاؼ صوتًا مزجيًا بيف الداؿ والزاي في مدينػة الريػاض وضػواحييا مػف الجزيػرة العربيػة ، يسمع نط        

في قميب ، وغيرىا ممػا يػزعـ رمضػاف عبػد التػواب أنػو سػمعو بنفسػو ( دِزليب )في قبمة و( دِزبمة: )إذ يقولوف 

 . (54)مف أىؿ الرياض 

لى قانوف األصوات الحنكية ، إذ ال يطرأ ىذا التغير وُيرِجُع عبد التواب السبب في ىذا النطؽ في صوت القاؼ إ

كسرة ، والكسػرة مػف أصػوات المػيف األماميػة التػي تجػذب أصػوات الحنػؾ ( القاؼ)في نطؽ القاؼ إال إذا وليتيا 

 . (55)إلى األماـ 

 :نطؽ القاؼ عينا  .7  
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 .  (56)في سمؽ وقمي(  سمع وعمي)يسمع نطؽ القاؼ عينا في ريؼ حمب الشمالي الغربي في مثؿ         

ولعؿ السبب فػي نطػؽ القػاؼ عينػا راجػع إلػى تغيػر مخػرج القػاؼ بػاف يراجػع إلػى الخمػؼ فصػادؼ العػيف التػي 

 .تشاركو صفة اليمس 

وبعد، فإخالني ال أجافي الحقيقة إف زعمت أف سبعة التنوعات السابقة الذكر في نطػؽ القػاؼ تػرتبط بالميجػات 

ف كانػت القػراءات القرآنيػة قػد جػاءت موافقػة  –الفصػحى  –طيػا بالمغػة المشػتركة واختبلفاتيا، أكثر مف ارتبا وا 

 .لبعضيا، يؤيد ىذا الزعـ ما جاء مف وصؼ لمقاؼ، سواء عند عمماء المغة القدماء، أو عند المحدثيف

ذا أردنا أف نكوف أكثر موضوعية في إعطاء الحكـ فػي ىػذا الشػأف، أمكننػا اعتبػار القػاؼ التػي نسػمعيا مػف  وا 

التػي تػؤدى بمػا يشػبو ( g)المجيديف في قػراءة القػراف الكػريـ، فػي الوقػت الحػالي، إلػى جانػب القػاؼ المجيػورة

الجيـ القاىرية، أو الكاؼ الفارسية، أمكننا اعتبار ىذيف الوصفيف لنطؽ صوت القػاؼ، ىمػا األسػاس الفصػيح 

مػػف اشػػكاؿ ينطػػؽ بيػػا صػػوت القػػاؼ ومػػا سػػواىما  –المغػػة المشػػتركة  –الػػذي قامػػت عميػػو العربيػػة الفصػػحى 

 .ليجات، قد ترتبط بالفصحى ولكنيا ال تمثميا

  التنكعات النطقية المقيدة لصكت القاؼالتنكعات النطقية المقيدة لصكت القاؼ

التغير  –ويسمى مثؿ ىذا التغير . يتغير نطؽ القاؼ في السياؽ الكبلمي تبعا لما يجاوره مف أصوات         

بسبب مجاورة الصوت ألصوات أخرى، تعمؿ عمى تغيير ، تغيرا مقيدا؛ ألنو ال يتـ إال  -في السياؽ الكبلمي 

ومف التغيرات النطقية المقيدة التي .  -وىو ىنا في ىذا البحث صوت القاؼ  –صفة أو مخرج ذلؾ الصوت 

 :تطرأ عمى صوت القاؼ نذكر ما يمي 

 

  القمقمة: 

اكنة ، وتجمع حروؼ القمقمة ىي اتباع بعض االصوات االنفجارية بصويت أو صوت قصير عند النطؽ بيا س

 .(57)ويسمييا سيبويو الحروؼ المشربة وحروؼ القمقمة(. قطب جد)القمقمة بعبارة
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ويرى إبراىيـ أنيس أف القاؼ المقمقمة التي تحدث عنيا القدماء ليست القاؼ التي نسمعيا اآلف بؿ ىي القاؼ 

سبب اتباع  (61)وابف جني  (59)يوويرجع سيبو  (58)المجيورة التي كاف ينطؽ بيا كالغيف أو الجيـ القاىرية

:" حروؼ القمقمة بصويت عند تسكينيا الى شدة ضغط ىذه الحروؼ يقوؿ ابف جني في تفسير حدوث القمقمة 

 .(61)وذلؾ النؾ ال تستطيع الوقوؼ عمييا اال بصوت ؛ وذلؾ لشدة الحفز والضغط ، وذلؾ نحو الحؽ

إف وجوب " لمغة المعاصرة، فيفسرىا كماؿ بشري في قولو أما بالنسبة لتفسير ظاىرة القمقمة في ضوء عمـ ا

حروؼ القمقمة بصويت او بحركة خفيفة عندما تكوف ساكنة، راجع إلى أف في ىذا النطؽ . اتباع ىذه الحروؼ

فعدـ وجود ىذا الصويت ينشا عنو تقميؿ . تحقيقا كامبل لخواص ىذه الحروؼ أي صفتي االنفجار  والجير 

) وتفسير ذلؾ اف نطؽ ىذه االصوات بالذات نطقا كامبل واضحا حالة السكوف . جير معا صفتي االنفجار وال

وذلؾ الف شدتيا تعني اف اليواء عند نطقيا محبوس حبسا تاما؛ . يستدعي جيدا كبيرا ( وبخاصة في الوقوؼ

ىذه  ومف ثـ يجب اتباعيا بصوت او حركة خفيفة فتنتقؿ. والف جيرىا يعني عدـ جرياف النفس معيا 

 . (62)الحروؼ مف السكوف الى شبو التحريؾ، فيتحقؽ نطقيا كامبل بكؿ صفاتيا مف شدة وجير ،،

 .(63)ويرى عبد القادر عبد الجميؿ أف القمقمة ليست اال مبالغة في الجير بالصوت؛ لئبل يعتريو بعض اليمس

  اإلدغاـ: 

بؿ الكاؼ ، مع الحرص عمى اظيار االستعبلء تدغـ القاؼ بالكاؼ ، اذا تبلزمتا وكانت القاؼ ساكنة ق       

فقد قرائيا جميع "  (65)الـ يخمقكـ ،،:" ومف ادغاـ القاؼ بالكاؼ قولو تعالى  (64)واالطباؽ في صوت القاؼ

ومف المثمة عمى ادغاـ القاؼ الساكنة بالكاؼ أننا نقوؿ  (66)القراء باالدغاـ ، ولـ يظير القاؼ اال ابف ذكواف

 .(67)، بحذؼ القاؼ وتشديد الكاؼ --طؽ كثيرًا لـ ين: في مثؿ 

وكذلؾ يرى إبراىيـ أنيس أنو . (68)ويفسر سيبويو ادغاـ القاؼ ساكنة بالكاؼ بعدىا ، بقرب مخرج الصوتيف 

 .(69)ال فرؽ بيف القاؼ والكاؼ إال في إف القاؼ أعمؽ قميبًل في أقصى الحنؾ

إلى صعوبة اننتقاؿ مؤخرة المساف مف مخرج القاؼ إلى وأعتقد أف السبب في إدغاـ القاؼ بالكاؼ، راجع 

بينيما، ال سيما أف مخرجييما قريباف جدا مف بعضيما ،  –صوت صائت  –مخرج الكاؼ دوف وجود فاصؿ 
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لذلؾ يتقدـ المساف إلى األماـ قميبل عند النطؽ بالقاؼ، فتماثؿ القاُؼ الكاَؼ، ثـ تدغـ بيا، فينطقاف كأنيما 

في الدرس المساني regressive ) (ىذه الظاىرة بالمماثمة الرجعّية أو التماثؿ المدبر حرؼ واحد، وتسمى

 .الحديث

  المخالفة في صوت القاؼ: 

، إلى فؾ االدغاـ ، ثـ (المدغمة)يذىب براجشتراسر عمى أف العربية تميؿ في بعض الحروؼ المشددة         

 .(71)( ؿ ، ر ، ف )لحروؼ المائعةقمب الحرؼ االوؿ إلى حرؼ آخر، غالبا ما يكوف مف ا

( فّقع)، إذا كانت مشددة، القاؼ، في مثؿ كممة(المخالفة)ومف االصوات التي يحدث فييا ىذا النوع مف القمب

 .(71)التي تحولت إلى فرقع

وىي أف " إلى عمة نفسية؛( في الحروؼ المشددة)ويرجع براجشتراسر سبب المخالفة في مثؿ ىذه الحالة 

جو أف يؤثر في نفس السامع زائدا، فبل يكتفي بالضغط عمى الحرؼ وتشديده، بؿ يضيؼ إليو حرفا المتكمـ ير 

 .(72)"آخر لزيادة ذلؾ التأثير

  إظيار القاؼ: 

 :حرص العرب عمى إظيار القاؼ في حالتيف، ىما       

داىما األخرى إذا وقعت القاؼ متحركة قبؿ الكاؼ أو بعدىا فيظير الصوتاف ؛ خشية أف يتجاوز صوت إح .1

 .(73)( فرَؽ ُكؿ ، خمَقُكـ، رزَقُكـ ، لكنَؾ َقادر )مثؿ 

 . (74)( يّشّقؽ )إذا تكررت في مثؿ  .2

 

 

  تفخيـ القاؼ: 
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تعد القاؼ مف األصوات المفخمة في العربية ، غير أف تفخييما ال يصؿ إال درجة التفخيـ الذي نجده في      

باألصوات شبو ( الخاء والغيف )تور عبد القادر عبد الجميؿ مع الدك( القاؼ )حروؼ اإلطباؽ ؛ لذلؾ سماىا 

 . (75)%( 51)المفخمة أو المتوسطة التفخيـ ، إذ قدر نسبة تفخيميما مقارنة بأصوات اإلطباؽ ب

قد تصؿ إلى درجة أصوات اإلطباؽ في التفخيـ ؛ وذلؾ بسبب ما ( شبو المفخمة )غير أف ىذه األصوات 

 . (76)( قاؿ ، قادـ )مثؿ ألؼ المد في مثؿ  يجاورىا مف أصوات أخرى

 

  المماثمة في القاؼ: 

لـ يكف لمقاؼ نصيب كبير في المماثمة ،فبل تحدث فيو المماثمة إال في حالة واحدة ، وىي في        

إذا إجتمعت مع التاء في كممة واحدة، إذ تتحوؿ  -كالجيـ القاىرية( g)أي عندما تنطؽ –نطقيا المجيور 

ومف األمثمة عمى .افًا ، أي تنطؽ ميموسة ؛ وذلؾ بسبب مجاورتيا لصوت ميموس ، وىو التاء القاؼ ك

 . (77)(كتمو، كتؿ ، مكتدر)ىذا النوع مف المماثمة قولنا 

، وكذلؾ في (78)ويشيع ىذا النطؽ بصوت القاؼ في ليجة البدو في الساحؿ الشمالي لجميورية مصر

 (.g)ئع كذلؾ في جميع المناطؽ التي تجير بالقاؼ، فتحوليا إلى واعتقد انو شا. قرى الشماؿ األردني

ولعؿ األمر مختمؼ في ستة التعددات المقيدة التي تطرأ عمى صوت القاؼ، أو عمى غيره مف أصوات 

أكثر مف ارتباطيا بالميجات  –الفصحى  –المغة، إذ اعتقد أف ىذه التعددات ترتبط بالمغة المشتركة 

ا االعتقاد مف نجده في قراءات القرآف المختمفة، إذ مف النادر مف نجد قارئا يخالؼ الدارجة ومصداقية ىذ

كما أف . إجماع القراء في كيفية تأدية الصوت عند مجاورتو أصواتا أخرى قد تؤثر فيو أو يؤثر فييا

إلدغاـ،أو ليجاتنا الدارجة تؤيد مثؿ ىذا الزعـ، إذ مف النادر ما نجد ليجاتنا تعترؼ في مثؿ ما يسمى با

 .اإلخفاء،أو القمقمة،أو التفخيـ، وغيرىا مف التعددات النطقية المقيدة

إف معظـ التعددات النقطية المقيدة في أصوات المغة، ترتبط بالمغة المشتركة : وبشكؿ عاـ، أستطيع القوؿ

يخّص أكثر مف ارتباطيا بالميجات المتعددة بالمغة  الواحدة، وعمى العكس تماما فيما  -الفصحى–
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بالميجات الدارجة، يكوف أكثر مف  –في معظميا  -التعددات النطقية الحرة في أصوات المغة، إذ ارتباطيا

 . -الفصحى  –ارتباطيا بالمغة المشتركة 
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 األردف جامعة جرش                                  
 

 ردنص الس/سردية النص
 

مػف مكونػات الػنص (  Narration) ىؿ يخرج مف السرد قصيدة؟ إلى أي مدى يمكف اعتبارالسػردية 
الشعري؟ لموقوؼ عمى إجابة ليذه األسئمة أو غيرىػا الػذي يصػب فػي اتجػاه عبلقػة السػرد بالشػعر ، ال بػد مػف 

 .  االنخراط في مسألة تػػحديد المفاىيـ،ولنبدأ بمفيـو السرد
السػرد لغػة ىػو :)ممعػاجـ العربيػة ترشػدنا إلػى مفػاتيح ليػذه المسػألة ، فنجػد فػي لسػاف العػرب العودة ل        

. وسرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعػو . تقدمة شىء إلى شيء تأتي بو منسقا،بعضو إثر بعض متتابعا
لػدرع أي نسػجيا فشػُؿ يقػاؿ سػرد ا: ونجػد فػي الوسػيط ( 1( )وفبلف يسػػػػػرد الحديث سردا إذا كاف جيد السػياؽ

طرفي كؿ حمقتػػػػيف وسحرىما ، والحػديث والخبػر متتابعػا، والسػرد اسػـ لمػدروع المحكمػة النسػج ، وشػىء سػرد 
 (.2( )متتابع
يقػػود إلػػى مفيػػـو الجمػػع والنسػػؽ والنسػػج المحكػػـ ( سػػرد)إف مػػا يسػػتخمص مػػف البعػػد المغػػوي لمجػػذر       

لتجػػاور المػػنظـ، وبػػذلؾ يبػػدو فػػف السػػرد طريقػػة متعمقػػة باألسػػموب وكيفيػػة المتػػػػػػػػتابع، والتتػػابع تبعػػا لعبلقػػات ا
 .التعبير، عندما يراد تطبيؽ المفيـو عمى النصوص األدبية

نما تعدى األمر ليصؿ إلى مستوى المصطػػػمح القػػػار         لـ يقؼ مفيـو السرد عند ىذه الحدود الواصفة، وا 
ا لمدراسػػات النقديػػة الحديثػػو ، ويمكػػف بوسػػاطتو التعػػػػامؿ مػػع فػػي العصػػر الحػػديث ، وبالتػػالي أصػػبح موضػػوع

 .فحػػػػػػص النصوص وتقييميا، وبالتالي أصبح جزءا مف الدرس النقدي الحديث
إف مفيػػـو السػػرد حػػديثا، راح يتشػػعب كثيػػرا ليصػػيب بػػأثره معظػػـ األجنػػاس األدبيػػة، خاصػػة القصػػة والروايػػة 

 .والشعر
مقاببل لمحكي والحكاية ، وال يمكف القوؿ أف جميع أنواع الحكي تمثػؿ نصػا أصبح السرد يتحرؾ بوصفو        

فنيػػا ، ال سػػيما وأف طرائػػؽ الحكػػي تتنػػوع  بتنػػوع األجنػػاس ، ولنػػا أف نؤكػػد عمػػى أف مفيػػـو الحكػػي والحكايػػة، 
دايػة إنيػا تصػؿ إلػى ب: قديما، راح يتطور عبر الزمف ، ويبدو أف جذوره ضاربة في القدـ ، حتػى لػيمكف القػوؿ

التمفظات والكتػػػػػابات اإلنسانية ، لكف مع التمركز حوؿ النص الفني واإلبداعي، راح يظيػر عمػى السػطح البعػد 
 .مبدعو تحديدا–القيمي لمػػػػػادة الحكي، خاصة التي تنطوي عمى نسؽ خاص ال يشير إال إلى صانعو 

األدبيػة ، غالبػا الروايػة والشػعر ، راحػت تػػػػػعيد يبدو أف الدراسات النقدية الحديثة ، ومع تزاحـ األجنػاس       
إلى الحكاية والسرد البعد القيمي البلفت ، ثـ إف الدرس النقدي الحػديث لػـ يغفػؿ عبلقػة السػرد مػع األجػػػػػػناس 

 .األدبية المختمفة 
حديثػة ، التػي الذي يقودنا ليذا القوؿ ، ما نراه مف تطور ممحوظ في المصطمح عبر الدراسات النقديػة ال      

باتت تطمؽ مصطمح السرد عمى كؿ محكي ، خاصة ما لو عبلقػة بػالنص اإلبػداعي ، ولعػؿ الػذي  شػجع عمػى 
 .ىذا التناوؿ النقدي ظيور التداخبلت والتعالقات بيف النصوص، وعدـ إمكانية الفصؿ بينيا بشكؿ صاـر
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اث مقاربػػو لػػو  فػػي النصػػوص اإلبػػػػداعية إف الرجػػوع  لمفيػػـو السػػرد حػػديثا يفػػتح لنػػا الطريػػؽ أمػػاـ إحػػد       
:  ىػو(  Narrativ) أف السػرد       (  جيرالػد بػرنس G.Prince   (الحديثػػػة خاصة ؛  لقد  ورد في معجـ 

لواحد  أو أكثر مف واقعة حقيقية أو  -كمنتج  وعممية وىدؼ وفعؿ وبنية وعممية بنائية –الحديث أو اإلخبار )
الفعػؿ اإلخبػاري لسمسػمة مػف (:)    Narrating instance  )المحظػة   التسػريدية  ، وتعنػػػػػي ( 3( )خياليػة

، (4( )المكاني بما في ذلػؾ السػارد والمسػػػرود لػو،  لػذلؾ الفعػؿ–الوقائع والمواقؼ، وبالتبعية، السياؽ الزمني 
د واألجػػزاء المؤلفػػة نظػػاـ األعػػراؼ والقػػػػواع( : )   Narrativ code) وتعنػػي الشػػفرة السػػردية               

التػي يػػتـ عػػف طريػػػقيا إضػػفاء الداللػػة عمػى الرسػػالة، وىػػذا النظػاـ لػػيس أحاديػػا ، إنػو يصػػؿ ويػػربط ويسػػتدعي 
 (.5...( )الشفرة التأويمية والشفرة الحدثية ، والشفرة الرمزية  –مجموعة مف الشفرات التابعة  

ره الجػوىري ىػو الػنص الػذي  ينطػوي عمػى خػػػبر، إف فعؿ السرد وعنصػ: مف ىذه التعريفات يمكف القوؿ      
أو حدث يقع في زماف ومكاف ويػتـ تقديمػو مػف سػارد معػيف ، ويمكػف أف ينطػوي عمػى أبعػاد عميقػة يمكػف أف 

والخبػػر بحػػد ذاتػػو ... تصػؿ إلػػى حػػد الترميػػز ، ومػػف ىنػػا يمكػػف الكػػبلـ عمػى الشػػفرة والداللػػة العميقػػة والبسػػيطة
السارد والمسرود  والمسرود لو ، وما دمنا بصدد الحديث عمى الشػعر، فمنػا :  يحتاج إلى عناصر تقيمو، وىي

أف نطرح مسألة وجود الخبر ومشتمبلتو فيػو؛ فيػؿ ينطػوي الشػعر عمػى ىػذه العناصػر، أو بعضػياعمى األقػؿ؟ 
 فرع معرفي يحمؿ مكونات و ميكانزمػات المحكػي ، ولكػؿ : (يرى صبلح صالح في تعريفو لمسرد اصطبلحا أنو 

، ولػـ يحػدد ىػذا الباحػث  ( 6()محكي موضوع ؛ إنو يجب أف يحكي عف شيء ما ، ىذا الموضوع ىو الحكايػة 
حتػػػى أف الػػػبعض يػػػربط الحكػػػي ... أف المقصػػػود بػػػالحكي ىنػػػا ىػػػو الػػػنص القصصػػػي أو الروائػػػي أو الشػػػعري 

كػاف إلنشػاد : ) فيقػوؿ  باإلنشاد ، كما يذىب عبداهلل  إبراىيـ مف خبلؿ رصده لممصطمح عبػر التػراث القػديـ ،
السير الشعبية تقاليد ثابتو ، وصفيا الباحثوف ، وفيػػػيا يقـو المنشد بقػراءة جػزء مػف أجػزاء السػيرة فػي مكػاف 
ما ، وقد ترافػػؽ القػراءة مقػاطع موسػػػيقية عمػى بعػض األالت كالربابػة والجػوزة ، وكانػت ىػذه التقاليػد معروفػة 

، ونحػػف نتفػػؽ مػػع ىػػذا (7( )عشػػريف ، فػػي كثيػػر مػػف المػػدف العربيػػة عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي منتصػػؼ القػػرف ال
 .الباحث إلى حد بعيد

يمكف أف نضيؼ لما ذكر، مػف خػبلؿ تتبػع مفيػـو ىػذا المصػطمح عبػر الػزمف ، أف السػرد كػاف مترابطػا        
دليمنػا  وظاىرا في النصوص الشػعرية  العربيػة القديمػة، إضػافة إلػى األجنػاس التػي كانػت شػائعة فػي عصػرىا،

عمى ذلؾ تمؾ الموحات الجميمة التي  أضحت نمطا يشار إليو في بنية القصػيدة العربيػة الجاىميػة ، ومػا تبلىػا 
قصة  –الراوي في النص  –مف عصور اتكأت عمى األسموب نفسو، فموحة الطمؿ مثبل كانت تقدـ قصة السارد 

عنيػػا، ولوحػػة الرحمػػة مػػثبل، تقػػدـ قصػػة  لشخصػػية محوريػػة  مػػع المحبوبػػو أو  تقػػدـ حالػػة معيػػا  ، أو خبػػرا
الظعينػػة مػػع الػػراوي أو مػػع مػػف يػػدير الخبػػر أو يػػدار عميػػو ، مثػػؿ ذلػػؾ يمكػػف أف يقػػاؿ  عػػف الموحػػات األخػػرى 
المضػػمنة فػػي الػػنص الشػػعري ،وحتػػى بعػػض قصػػائد الصػػعاليؾ ،التػػي كانػػت كثيػػرا مػػا تسػػرد سػػيرة صػػاحبيا مػػع 

، إ -الشػعري –بار والسرود والحكايات تبث عبر ىذا الجنس األدبي اإلنساف والكوف والعالـ، إنيا حـز مف األخ
 .ذ نجد في ىذا النمط مف الكتابة تداخبل نصيا بيف جنس القصة  وجنس الشعر
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كػؿ خطػاب يػدفعنا إلػى : )لـ يقؼ األمر عند ىذا الحد ،فيذا سػعيد يقطػيف يػرى أف الخطػاب الحكػائي ىػو      
روحي ، وىذا العالـ يقع في زماف ومكاف محدديف ،وىو يعكس غالبا فكرا استدعاء عالـ مدرؾ كواقع مادي أو 

، ىذا التعريػؼ ال يحصػر السػرد بجػنس أدبػي ( 8()محمبل لشخص أو مجموعة مف األشخاص، بما فييا الراوي
محػدد ، فالقصػػيدة تقػدـ خطابػػا ، وتسػتدعي، بوصػػفيا نصػا، عالمػػا مػف الخيػػاؿ لػدى المتمقػػيف ، وتحػثيـ عمػػى 

ائع وأمكنػة وأزمنػة ، وفػؽ مسػيرة وتوجيػات الخطػاب النصػي ومنتجاتػو، والقصػيدة كػذلؾ تضػمر راويػا تّمثؿ وقػ
الشػػيء األساسػػي فػػي قػػراءة كػػؿ عمػػؿ أدبػػي ىػػو )  ألف ... ومنشػػئا لمػػنص ، ومتمقيػػا ضػػمنيا  ومفترضػػا وعامػػا

القطػػب : سػػمييماومػػف ىنػػا يمكػػف أف نسػػتخمص أف لمعمػػؿ األدبػػي قطبػػيف ، قػػد ن..التفاعػؿ بػػيف بنيتػػو ومتمقيػػو 
 ( .9()الفني والقطب الجمالي،األوؿ ىو نص المؤلؼ ، والثاني ىو التحقؽ الذي ينجزه القاريء

فمػع كػؿ تمفػظ يبنػي نصػا ... الحكػي مسػألة تتعمػؽ بقػص مػا أو نشػيد مػا/وفؽ ىذا المفيـو لـ يعد السرد     
 . ح السردوينفتح عمى داللت معنوية، يمكف الوصوؿ إلييا، يكوف منطويا تحت جنا

السرد النصي إذا يشكؿ موقفا مف العالـ والوجود ، إنو رؤيػا مػف الكػوف والحيػاة،  ينقمػو الػراوي  وسػيطا       
بػيف المؤلػػؼ والمتمقػػي بأنواعػػو  ، وقػػد يتعػدى ذلػػؾ ليصػػبح رؤيػػا لممجتمػػع والعصػر، عبػػر الػػراوي وعبػػر الػػنص 

 .،ينقؿ خطابا ما ، أيدلوجية ما لممتمقيف
ندما يتداخؿ مع فكر وأيدلوجية الػذات المنشػئو لػو يقتػرب مػف السػيرة الذاتيػة لمفػرد المػتكمـ ، أو السرد ع      

لممؤسسة التي يعبر عنيا الفرد، إنو خطاب الحالة الساردة، إنو مرور مف حالة إلى أخػرى ، ومػف ىػذه الرؤيػا 
(  11( )ارسػاؿ لفظػي)نيػاإ: عنػد قولػو عػف الحكايػة( جيػرار جينيػت G.Genette )يمكػف فيػـ مػا يرمػي إليػو 

وعندي أنو حالما يكوف ىناؾ فعؿ أو حدث ، ولو فريد ، قصة ، ألف ىناؾ تحوال ، مرورا مف حالػة : ) ويقوؿ 
وال يمكف القفز عف عبلقة الشعرية بالسرد التػي تسػيـ ىػي األخػرى فػي (. 11()سابقة إلى حالة الحقة وناتجة

د كثيػػرا مػف النقػػاد يبحثػػوف فػػي ىػذه القضػػية ، وعمػػى رأسػػيـ تػذويب الفػػروؽ بػػيف األجنػػاس األدبيػة ، حيػػث نجػػ
(T.Todorov . تزفتيػػاف تػػودوروؼ ) الػػذي يميػػد إلزالػػة الفػػوارؽ بػػيف الشػػعر والنثػػر لتنطػػوي بمجمميػػا تحػػت

مصطمح النص، وتدخؿ في السرديات ،  بوصفيا المساحة األكثػر رحابػة الحتضػاف المرسػبلت  المفظيػة ، فيػا 
بػاألدب كمػو أكػاف منظومػا أـ ال، بػؿ  -يعني كتابػو الشػعرية –ة شعرية في ىذا النص ستتعمؽ كمم: )ىو يقوؿ

 (.12()قد تكاد تكوف متعمقة ، عمى الخصوص ، بأعماؿ نثرية
لقد أوردنا كؿ ذلؾ لنشير إلى إمكانية فحص النص األدبػي وقراءتػو اسػتنادا إلػى عمػـ السػرد، والتقنيػات         

ينظر إلييا عمى أنيا تتعمػؽ بدراسػة القصػة والروايػة والحكايػة، ونحػف نريػد إعػادة  السردية، التي غالبا ما كاف
 .االعتبار ليذا الموف مف الدراسات في الجنس األدبي األكثر شيوعا، وأعني بو الشعر ىنا

لى أي مدى يمكف لمطرائؽ والتقنيات السردية :لنعد إلى السؤاؿ الجوىري         ىؿ يخرج مف السرد قصيدة؟ وا 
أف تتغمغػػؿ فػػي نسػػيج الػػنص الشػػعري ، دوف أف تسػػمبو شػػعريتو؟ إف القػػراءة المتأنيػػة لكثيػػر مػػف النصػػوص 
الشعرية القديمة والحديثة تجعمنا نقع ، أو عمى أقؿ تقدير، نستشعر لونا مف ألواف الحكاية أ و لونا مف ألػواف 

، إذا مػػا أخػػذنا بعػػيف االعتبػػار  السػػرد المنطػػوي عمػػى القػػص  ، وال نجػػد كبيػػر عنػػاء فػػي اثبػػات ىػػذه المسػػألة
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، ولعػػؿ ىػػذا المنحػػى كمػػا سػػمؼ ال ..( حكايػػة ، قػػص ، روايػػة ، سػػرد: )المفيػػـو الكػػامف وراء مصػػطمحات مثػػؿ
نما يمكف أف ينسحب عمى القديـ كذلؾ   .يتحدد بالشعر الحديث فقط ، وا 

لبعػد السػردي، بوصػفو مكونػا سنحاوؿ اآلف  الوقوؼ عمى نماذج مف الشعر فػي األردف ، يتػوافر فييػا ا       
إف أية دراسة نقدية تحاوؿ اكتناه وتتبع البعد السردي في النص، ال بد ليا مػف الوقػوؼ . مف مكونات النص ،

يخمػؽ ) منشػ  الػنص أثنػاء الكتابػة يصػبح ىػو وغيػره فػي آف بحيػث /عمى مسػألة السػيرة الذاتيػة،ألف الكاتػب 
يصنع قارئو كما يصنع ذاتو الثانية ، والقراءة األكثر نجاحا ىي  المؤلؼ صورة لنفسو،وصورة أخرى لقرائو، إنو

؛ ذلػؾ أف (13( )القراءة التي يمكػف فييػا لمػذاتيف المبػدعتيف ، أي القػاريء والمؤلػؼ ،أف يتوصػبل إلػى اإلتفػاؽ
ي فػػي السيرةيشػػتغؿ الميثيولػػوج) السػػيرة الذاتيػػة  لمػػنص إنمػػا ىػػي حصػػيمة امتػػزاج بػػيف األنػػا والعػػالـ ، إذ أنػػو 

 -الشعبية –والشعري  في منطقة متداخمة ، بحكـ اشتغاؿ التخييمي الذي يسحب السيرةمف مضاربيا التاريخية 
، والنصػوص التػي نختارىػا  ىنػا تنطػوي عمػى قػدر واضػح مػف الحكايػة، وطرائػؽ (14()الشخصية إلػى التحػوير

 .السرد، وامتزاج التاريخي بالبلتاريخي، دوف أف تفقد شعريتيا 
: لقد ارتأينا أف نأخذبعيف اإلعتبار نماذج مف الشعر األردني المعاصر الذي يتوزع بيف أنماط ثبلثة        

، وشعر التفعيمة ، وقصيدة النثر، سعيا إلى إلقاء الضوء عمى حركية ىذا الشعر   -الكبلسيكي –العامودي 
 .وعبلقتو بالسرد

 
 قصيدةعرار أنمكذجا-الشعر التقميدم: النمكذج األكؿ 

 
إلػى نمػط الشػعر العػامودي التقميػدي، حتػى أنػو فػي  -مصػطفى وىبػي التػؿ -تنتمي معظـ أشعار عرار        

والتػي اخترناىػا نموذجػا ، ينحػى فييػا الشػاعر منحػى الموحػات ( أنفػاس عيػد الفصػح)القصيدة التي بيف أيدينا 
ف اختمفت عنيا في التي يمكف أف نجدىا في القصيدة العربية القديمة،عمى مستوى الشكؿ، عمى أق ؿ تقدير، وا 

 :بعض المضمونات المثارة فييا، وقد جعميا مصّرعة، عمى بحر الرمؿ ، وابتدأىا بموحة خمرية
 (15)ىاتيا واشرب فإف اليوـ فػػصح      وقبيح بالفتى في العيػػد يصحو     

 
ي عمػى قػص ، فػي الشػعر إف ىذا التوجػو يحممنػا عمػى إبػداء رأي حػوؿ إمكانيػة وجػود السػرد الػذي ينطػو      

القػػديـ، وفػػي الشػػعر الػػذي ينسػػج عمػػى منوالػػو، إذ يجػػد الػػدارس ، فػػي ىػػذا المػػوف مػػف الشػػعر ،  سػػردا لمحكايػػا 
إلػػػخ، ىػػػذا السػػػرد الػػػذي يحػػػوؿ العػػػالـ والحيػػػاة إلػػػى مدونةحكائيػػػة، أو عمػػػى حػػػد ... والقصػػػص والمغػػػامرات 

، سػواء (16( )ر أنػو يمػـز وقػت طويػؿ الكتسػابيا الحكايات مدرسة لمحكمة، غي)تعبيرعبدالفتاح كميطو، تصبح 
أكانت ىذه الحكايػة فػي جػنس الشػعر أو القصػة أو غيػر ذلػؾ، وكػاف يمكػف لمقػاريء مػف خػبلؿ قراءاتػو لمػنص 
القديـ ، ال سيما القصائد الطػواؿ ، المعمقػات مػثبل، الوزقػوؼ عمػى لوحػات سػردية متتاليػة ، تتضػمف كػؿ منيػا 

 . -ساردا -كممة في النص ، أو لآلخر ،عندما يكوف المتكمـ راوياحكاية ، أو قصة لمذات المت
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إف لوحة الطمؿ مثبل ، تتناوؿ في النص الشعري، سيرة الراوي مع المكاف وشخوصػو وأزمنتػو وأحداثػو،         
ولوحة الرحمة يمكف أف تحكي سيرة الراحػؿ، بوصػفو شخصػية ، وعبلقتػو باألمكنػة ومػا يػدور فييػا مػف أحػداث 

قد يبث الراوي مف خبلؿ سروده مضمونات مختمفة تتوافؽ ومقولة النص األساسية، ويمكف أف يقاؿ ذلػؾ و ... 
 .الخ...عف لوحة الصيد ، ولوحة وصؼ الحرب 

كؿ ذلؾ ، وربما غيره، يشي بوجػود عناصػر سػردية مػا، أو إرىاصػات لطرائػؽ قصصػية، أو حكائيػة ،          
األدبية ، وقمة التػدويف فػي العصػر الجػاىمي، عمػى األغمػب، أسػيـ فػي ولعؿ غياب التصنيؼ الحاسـ لؤلجناس 

تشكيؿ ىذه العناصر البنائية لمحكاية والقصة في جنس الشعر ، وربما في أجناس أخرى نثرية مصاحبة ، كما 
حتى لفتت ىذه المسألة نظػر ( ىػ255ت  -)نجد في الحكايات  والممح ،التي وردت في كتاب البخبلء لمجاحظ 

 (.17) حثيف فذىبوا إلى اإلشتغاؿ عمييا بوصفيا حكايات تجسد بدايات تكوف السرد والقص العربييفالبا
إف النصوص القديمة، ومنيا الشعر الجػاىمي ،ومػف نسػج عمػى منواليػا ،فيمػا بعػد يعتمػدوف فػي سػرد         

بعػػد، ومػػف ىػػذه  حكايػاتيـ وقصصػػيـ عمػػى طرائػػؽ معينػػة ، أصػبحت تشػػكؿ مممحػػا الفتػػا لمسػػرد القصصػي فيمػػا
نجد أسموب العرض ، والممحػة والحكايػة البسػيطة، والتمثيػؿ ، وتقػديـ المشػيد الحركػي ،  -التقنيات –الطرائؽ 

القػػائـ عمػػى الحسػػّيات ، وال يتسػػع المجػػاؿ إليػػراد أمثمػػة، ونكتفػػي باإلحالػػة عمػػى شػػعر المعمقػػات، ولعػػؿ ىػػذه 
بسػػبب تػػداخبلت األجنػػاس األدبيػػة ، وبسػػبب تسػػمط  األسػػاليب ، وتفككيػػا، وعػػدـ وجػػود ضػػابط تقنػػي ليػػا ، كػػاف

 .جنس الشعر عمى ما عداه، فكاف الشعر بمثابة الجنس األكثر امتصاصا لؤلجناس األخرى
لى السرد،التاريخي التوثيقي ، بثوب شعري،            ىذا التوجو الكتابي ، جعؿ المتمقي يواجو نصوصا تنحازا 

نوعػػا مػػف )جعميػػا : فػػي مثػػؿ ىػػذه النصػػوص(   P.Recour يكوربوؿ  ر ) أو عمى حد تعبير           
الخ ، ...األمثولة عمى الزمانية ،  ولكنيا أمثولة مف نوع خاص كاألمثولة البلىوتية ، واألسطورية ، والشعرية 

مع ذلؾ فقد أسندت لمسرد التاريخي ميمة تمثيػؿ واقػع يقػدـ نفسػو لمشػعور اإلنسػاني مػف جانػب واحػد ، عمػى 
 (. 18( )صفو سردا ولكنو ممكف الفيـ في آخر األمراألقؿ، بو 
إف عرار الشاعر، في نصوصو ، أفاد كثيرًا مف أساليب القدماء في رفػد   قصػيدتو بالبعػد السػردي ،           

لكنػػو رفػػد يتكػػيء عمػػى منتجػػات الشػػعر الحػػديث ، أو المعاصػػر لػػو ، عمػػى أقفػػؿ تقػػدير ، فيػػو لػػـ يغػػرؽ فػػي 
ـ تكف قصيدتو طويمة ، كما نجد في المعمقات ، وجاءت لغة الػنص قريبػة مػف التػداوؿ التفاصيؿ ، ومف ىنا، ل

، لكنيا لغة محّممة بالتعالقات النصية والفكرية واأليدلوجية ، وىذا ما أنقذ شعريتيا، ال سيما عنػدما اتكػأ عمػى 
 :بيت بناء صور فنية قائمة عمى استثمار عنصر الخياؿ ،كما نجد في الصورة المثارة في ال

 
 (19) إف ىذا  العمػػػػر ليؿ  ما لو          يا أخي في غير فؽ الكأس صبح  
 

لقد أفػاد الشػاعر ىنػا مػف مكونػات الصػورة الحديثػة ، التػي تتجػاوز المحسوسػات إلػى الخيػاؿ ، جعػؿ          
الخيػػاؿ،حتى أف لمكػػأس أفقػػا يطػػؿ منػػو الصػػباح، وجعػػؿ العمػػرليبل ،ومثػػؿ ىػػذه الصػػورة ال يمكػػف تمثميػػا إال فػػي 

العتبػػة النصػػية األولػػى لمػػنص، المتمثمػػة بػػالعنواف، تنطػػوي عمػػى صػػورة فنيػػة عاليػػة تتكػػىء فػػي مكوناتيػػا عمػػى 
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استثمار الخياؿ، بشكؿ الفت، إذ أنسف العيد، وجعؿ لو أنفاسًا، ثـ إف عرار ذىب  إلػى تقسػيـ قصػيدتو ، شػأف 
يػػات، وضػػمنيا سػػرودا لحكايػػات وقصػػص يمكػػف القصػػائد القديمػػة ، إلػػى لوحػػات ،وشػػأف بعػػض القصػػص والروا

 .تمثميا في الواقع، حيث تداخمت ىذه السرود إلنتاج سرد قصصي متكامؿ ، يحكي  سيرة إنساف وشعب وأمة 
يبدأ الشاعر قصيدتو بموحة خمرية ، إال أف ىذه الموحػة تتمركػز عمػى أحػداث وأمكنػة بعينيػا وشػخوص        

والزمانيػة المحػدودة، التػي يمكػف تخيميػا بشػكؿ واضػح ، فيػو يعػرض مػف تتحرؾ في ىذه الفضػاءات المكانيػة 
طقسية ألناس يمارسوف احتفاال بعيد الفصح في كنيسة ، فتكونيذه الحكاية منطمقا /خبلؿ ىذه الموحة لمشيد 

لبث حكايات أخرى تنسجممع بعضيا البعض وفقا الستراتيجية النص بكاممة، ولوجيات النظر المنتوقعة منو ، 
 :لمتمقي بعد قراءة الموحة ، يتمثؿ المشيد ويمكف لو أف يتقمصو ، كمافياألبيات التاليةوا
 ىاتيا واشرب فإف اليـو فصح         وقبيح بالفتى في العيد يصحػػػو   
 إف في الدير أبا فػػذ النػػػػػػدى         ونبػػػػػػػػيذ وراعابيب وصػػدح   
 (21)دأبيـ في الناس إصبلح ونصح        ومسيح   كيس   كيانػػػػػػػػػػو    
 

استثمر عرار في ىذه السياقات الشعرية وغيرىا أسموب العرض والتمثيؿ ، بشكؿ الفت ، وىذا مف شػأنو       
أنيقدـ مشيدا احتفاليا جاذبا لمتمقي، فيظير ، مف خبلؿ ىذا العرض، بعض التقنيػات السػردية التػي تعػرؼ فػي 

/ ف أنماط السرد التي نراىا ىنا، تمػؾ التػي تتعمػؽ بالكيفيػة التػي يعػرض بيػا السػاردجنس القصة والرواية ، وم
ننػا نعمػـ  الراوي في النص الشعري الوقائع واألحداث، ومف يقـو بيا مف شخوص، وىذا يتوافؽ ليقدميا لنػا ، وا 

والحكػػػػػػػػػػػػػػػػي       (   Rpresentation )بوجود نمطيف لمسرد ، كما ذىب إلى ذلؾ النقاد الحداثيوف، وىما التمثيؿ
( (Narration . ىذاف النمطاف يقاببلف في مستوى أكثر عينية الخطاب والقصة ، ويمكننا أف نفتػرض

، ومػف الطرائػػؽ السػػردية (21( ) القصػػة التاريخيػة والػػدراما:أف ليػذيف النمطػػيف فػي السػػرد المعاصػر مصػػدريف 
ة ليػػذه القصػػيدة المختػػارة يجػػد الػػدارس التػػي يمكػػف رصػػدىا فػػي ىػػذه القصػػيدة والتػػي ذابػػت فػػي نسػػيج الشػػعري

 :الحالي
 
  
 الحكار   -أ 
 

، حيػث يفتػرض (اشػرب)،  ( ىاتيػا: )إف أسموب الحوار ، بوصفو تقنيػة سػردية يتضػح مػف الفعمػيف          
ىنا وجود طالب ومطموب مف خبلؿ صيغة األمر، وىذا ما يثير مسألة الحوار بػيف اثنػيف ، وفػي الوقػت نفسػة 

المتنامية مع الحدث ، إضافة إلى أف الحوار ىنا يشكؿ عنصرا سردياىاما في / كبلـ بوجود الحركةيشي ىذا ال
وعنػػدما تػػأتي ىػػذه األفعػػاؿ بصػػيغة المفػػرد فإنيػػا تشػػكؿ عنصػػرا باثػػا  -الحكايػػة فػػي ىػػذه األبيػػات -بنيػػة الػػنص

،وىػو بالمقابػؿ ، .. .الحػديث بصػيغة ضػمير المفػرد يرضػي فضػوؿ القػارىء المشػروع) وجاذبا لممتمقي ، ألف 
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يضيؼ عمى األقؿ مظيػرا مػف مظػاىر التجربػة المعيشػة ، التػي تأخػذ القػارىء مأخػذا محترمػا وتقمػؿ مػف عػدـ 
 ( .  22( ) ثقتو

،  Mode  )  )بمثابػة الصػػيغة  (   ىاتيػا واشػرب)لـ يكتؼ الشاعر بيذا،بؿ ذىب إلى جعػؿ الجممػة          
ى شػكؿ الزمػة أيضػا، بحيػث تبػدو ىػذه الصػيغة وكأنيػا افتتاحيػة لقصػة ويتوضح ىذا بتكرارىا في الموحات عم

ثـ إف ىناؾ صيغ حواريػة أخػرى تظيػر . جديدة تتداخؿ وتتقاطع مع قصص أخرى ستثار في الموحات المتبقية
حيػث يبػدو الخطػاب ىنػا    لآلخػر، ونجػد حػوارا ( ودع بػود) ، والجممػة ( دع الشيخ)في النص ومنيا الجممة 

، كؿ ذلؾ يمكف أف يضػاؼ لمضػمائر التػي تسػيطر ( فأنا يا عوؼ ) ؿ أسموب النداء في الجممة أيضا مف خبل 
 :عمى النص والتي تتركز في قسـ كبير منيا عمى ضمير المتكمـ والغائب ، ومثاؿ ذلؾ األبيات

 لست صوفيػػػػػا ولكني إذا           أحضػػػػر الذكر فذكري فيو شطػػح   
غضػػاء وصفػػػػػػػػػحإنيا رجس ولكف ربنػػ   ػػػػا           أنػػػػو عفو وا 
 (23..)وبفقو الدف متف نصػػػػػػػو           ىامش الكأس لمتف الروح شرح 
  

 الحػػدث المشيدم –ب 
 

يعد الحدث في جػنس القصػة والروايػة  عنصػرا أساسػيا فػي إقامػة المػتف الحكػائي ، وعػرار الشػاعر،          
ء األحداث ، ودمجيا في جنس الشعر ، ليقدـ لنا بوصفنا متمقيف رؤية عف العالـ والكػوف يبدو بارعا في انتقا

والحياة ، ويبث مف خبلؿ المشاىد التي يعرضيا لنا بشعرية الفتو إيديولوجيتو واتجاىاتو الفكرية، إضافة إلػى 
 .نقده لمطرائؽ الفكرية السائده عف األمة والحياة والناس

ىنا ، يصبح وثيقة عمى العصر ، بيذه الكيفيات التعبيرية التػي سػنمثؿ عمييػا اآلف،  إف جنس الشعر ،       
نما أنقذ نصػو باسػتثماره لصػور شػعرية  لكف عرار لـ يغرؽ في بناء قصيدتو بالمباشرة والخطابية التقميدية، وا 

ري ، باختصػار ، وتعالقات نصية عميقة، وكثافة شعرية تتكػيء عمػى اإليقػاع الػداخمي والخػارجي لمػنص الشػع
، ولعؿ النص التالي يوضح ىذا .عرار لـ يقع تحت ضغط التاريخ، وتسجيؿ الواقع، عمى حساب شعرية النص

 :المنحى الذي ذىبنا إليو

 
 ىاتيا واشرب فقومي كػػػػاد مف     فرط ايقاظي ليـ صوتي يبػح 
 نشواف أسػػػػػػػى     وخماري اليػػـو آالـ وبػرح"عوؼ"فأنا يا   
 مبي مف عشيات الحمػػػػػػػػى     ذكريات في حنػػػػاياه تمػػػح وبق  
 (24) وجمػػػػاح  الحر ىييػػات  لػو        إف يثره الضيـ إمساؾ وكبح   
 

كميػا تركيبػات ( ... جماح الحر)و(ذكريات تمح)و ( خماري اليـو آالـ وبرح) و( نشواف أسى: )فالجمؿ        
 .ثمار عنصر الخياؿ والتكثيؼ متجاوزة لمسألة المشبو والمشبو بو فقطوتكوينات لصورة قائمة عمى است
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 الزماف كالمكاف –ج 
لعؿ ىذه القصيدة، وكما يتضح مف أبياتيا تركز بشكؿ الفت عمػى فضػاءات األمكنػة واألزمنػة ، فقػد           

سػػمؼ،  السػػبعة  ورد المكػػاف لتسػػع وعشػػريف مػػرة فػػي أبيػػات القصػػيدة، التػػي ال يتجػػاوز عػػدد أبياتيػػا ،كمػػا
والعشػػريف، ويمفػػت االنتبػػاه أف ىػػذه األمكنػػة التػػي وردت بصػػراحة فػػي الػػنص ، تتػػوزع جغرافيػػا، بػػيف المممكػػة 
األردنية الياشمية ، موطف الشاعر األصؿ ، وبيف المممكة العربية السعودية ، في اغترابو المؤقت ،ومف ىذه 

 -وج، زيػػزاء، الػػدوحاء، منػػى، عمػػاف، األردف،رغػػداف ، الحّمػػر ، -المسػػجد -الػػدير ، المنبػػر: ) األمكنػػة نجػػد
وىػذا دليػؿ الفػت عمػى اشػتغاؿ المكػاف بوصػفو بػؤرة نصػية فػي الػنص وتسػيـ فػي أف ... ( الحمى،  -القصر

 .تكوف مفتاحا لتفكيؾ النص وقراءتو
ة وال تقؿ أىمية حضػور الزمػاف ، فضػاًء فػي الػنص ، عػف حضػور المكػاف، حيػث ورد ت أزمنػة متعػدد       

تشكؿ مع األمكنة فضاءات لحركية األحداث والشخوص ومػا ينطػوي عمييمػا مػف أبعػاد متناميػة، ولعػؿ الحػس 
)  :اإلغترابي لدى الشاعر ، ىو الذي جعؿ األزمنة واألمكنة تظير بيذه الكثافة ، ومف ىذه األزمنػة نجػد مػثبل

اسية المثػارة قصػدا، وفػي زمػف بعينػو، وىػو إضافة لؤلبعاد السي...(  اليـو ، العيد، العمر، ليؿ، صبح، البعد، 
، ( 1948) زمف األحداث الذي يركز عميو الشاعر عرار ، ال سيما بعد ضياع القسـ األوؿ مػف فمسػطيف عػاـ 

وفقػػداف الػػزمف العربػػي المضػػيء،والجراح التػػي ألمػػت باإلنسػػاف العربػػي فػػي مواجيػػة ذلػػؾ، وقػػد عبػػر عػػف ىػػذه 
 :المواقؼ صراحة في األبيات

        
 موطني األردف لكنػػػػػي بو       كمما داويت جرحا ساؿ جػػػرح     
 وبنفس رحمة عف أرضػػػػػػو      عمو يشفي مف اإلرىاؽ نػػػػػزح    
 كؿ ما أرجوه لو أف منػػػػػػى      عاثر الجد إلذا يرجػػو تصػػػػػح    
 أف أرى لي بيت شعر حولػو      مف شبليا قومؾ السرحاف سرح    

 (25) في فبلة ليس لمعمػػػػػػج بيػػػا       حية تسعى وثعبػػػػاف يفػػػػػػػػح    
 
 
 الشخكص -د

مػػف الطبيعػػي أف تكػػوف الشخصػػيات مػػف مػػف العناصػػر السػػردية لمقػػص، لكنيػػا فػػي الشػػعر تفقػػد الكثيػػر مػػف    
احة الشػػعرية ال سػػماتيا القػػارة فػػي النصػػوص القصصػػية والروائيػػة، ألف مسػػألة القنػػاع فييػػا يختمػػؼ ، والمسػػ

مجاؿ فييا لتقديـ توصيفات عف الشخصية،؛ فذلؾ يثمب العمؿ أىميتو ، ويخفؼ مف شعرية النص، ومف ىنا 
 .يكوف تبرير وجودىا منوطا بما يصاحبيا مف أحداث تتعالؽ نصيا مع مرجعيات أكثر كثافة ورمزية

ف تمركػزه حػوؿ سػرد يسػينحاز لجػنس يقع العبء األكبر،ىنا، عمى الشاعر لتخمػيص ذىنيػة المتمقػي مػ       
فػي ميمتػو  -السػرد يقػـو ) القصة فقػط ، رغػـ أنػو يتنػاو وقػائع وأحػداث قػد نجػد شػبييا ليػا فػي الواقػع،ألف 

بترحيؿ أحداث وفعاليات بعينيا ؛ ينتقييا الكاتب، مف الواقع الحقيقي أو المتخيؿ، إلػى عمػـ المغػة،  –األساس 



 294 

، ولنمتفػت ىنػا أننػا إزاء ( 26( ) بذلؾ النظاـ الزمني في العمؿ السردي  حيث يرتبيا ترتيبا مخصوصا ليتخمؽ
 .لغة شعرية ،ولسنا أماـ كبلـ نثري آخر

الشػػخوص فػػي ىػػذا الػػنص الشػػعري ، منتقػػاة بعنايػػة فائقػػة ، تمثػػؿ إطبللػػة عمػػى عصػػر وبيئػػة،  وعمػػى        
شخصػية الشػيخ عبػود تمثػؿ  المرجعيػة رموزومرجعيات ليا حضورىا في ذاكرة المتمقي العربػي، عمػى األقػؿ، ف

الدينية عند المسمميف عمى اعتبار أنو إماـ،يعتمي المنبر في النص، والكيػاف فػي الكنيسػة كػذلؾ ىػـ مرجعيػة 
عند النصارى، ىذا يضاؼ إلى دور مثؿ ىؤالء زمف النص الذي قيمت فيػو، إذ عػاش عػرار فػي الفتػرة مػا بػيف 

(1889-1949. ) 
ال يمكػػف أف تمػػر دوف التفكيػػر بتعالقاتيػػا النصػػية مػػع (األـ )الشػػافعي صػػاحب كتػػاب أمػػا شخصػػية           

التراث والديف والتاريخ، ال سيما عندما يقػدميـ عػرار بصػورة فػي بعضػجوانبيا تشػيي بالسػخرية، وىنػا يتضػح 
ذلػؾ يبػدو  البعد اإليدلوجي عند عرار ، ومدى اعتراضو عمى الفكر السائد المتعمػؽ بػالتراث تعمقػا أعمػى، ومػف

 :النقد اإلجتماعي والسياسي والفكري،ولعؿ األبيات التالية تسمط  الضوء عمى ما ذىبنا إليو
 إف في الدير أبا فذ النػػػػػػدى      ونبيذ ورعابيػػػػػػػب وصػػػػدح    
ًً كيػػػػػػَسًً كيانػػػػػػػو      دأبيـ في الناس إصبلح وصمح      ..ومسيَح
 (27)يستيويو شرح"األـ" ود مف     شرح متفىاتيا واشرب ودع عب   
 

  -قصيدة المقدادم أنمكذجا –شعر التفعيمة : النمكذج الثاني   
، "ذاكرة النيػر"المجموعة الشعرية الموسومة ( أبي)تتصدر ىذه القصيدة التي اختار الشاعر ليا العنواف       

التػي تؤسػس ألسػػموب الحكايػة والقػص فػػي وتنطػوي القصػائد بمجمميػا فػػي ىػذه المجموعػة عمػى جممػػة النػداء 
، وتصػير جممػة النػداء الزمػة تتكػرر عمػى مػدار ( أبػي)النص الشعري، ويبدأ الخطاب بنػداء لػؤلب منػذ البدايػة 

النص، ويفترض النص وجود متكمـ وسامع، أو راوي ومروي لو، ويتناوؿ النص موضوعات وشخوص وأحداث 
بوصفيا أسموبا، إلثارة المدلوالت المتفرعػة عنيػا مػف خػبلؿ الشػعر، عدة، ويأتي في مقدمتيا اشتغاؿ الحكاية، 

 :ويمكف أف نرصد تبعا ليذا األسموب حركة السرد فيما يمي
 

 :العنواف بوصفو عتبة سردية
 

مفتاحا سػرديا الفتػا مػف خػبلؿ بنيػة  الكػبلـ التػابع لمعنػواف مباشػرة، والػذي ( أبي)يشكؿ عنواف القصيدة        
ىػي لموىمػة ( أبػي)موحة التصديرية لمنص، بمعنى كاف نصا موازيا لمنص، حيث يظير أف الكممة كاف بمثابة ال

األولى بمثابة  الخبر لمبتدأ محذوؼ تقديره ىذا ، لكف ىذا ال يستقيـ عند متابعة القراءة لموحة التصدير، وىنا 
عنػدما تػأتي جممػة نػداء تاليػة  يحولنػا مسػار القػراءة بالضػرورة إلػى جممػة يػذوب فييػا معنػى النػداء ، ال سػيما

لكممة أبي بصورة مباشرة، ىذا  يتبيف مف  الصياغة لمتصدير والعنواف معا ، بصورة مدمجػة ، حيػث جػاء فػي 
 :التصدير
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 أبي
 ،...يا أبي 

 الركافد تحف إلى النير
 فأيف أنت

 )28(يا نيرم الجامح العظيـ 
ؿ والمدمجػػة بػػالعنواف، يبػػدو الخبػػر متصػػبل بالنػػداء ، عنػػد قػػراءة ىػػذه الموحػػة التصػػديرية المحاذيػػة ، بػػ       

وبتكرار جممة النداء عمى مػدار الػنص ، بوصػفيا الزمػة لكػؿ لوحػة، يتبػيف مػدى اإللحػاح عمػى انشػاء اسػموب 
الحوار ، حيث النداء ىو بداية لتًكوف الكبلـ بيف  إثنيف ، نقوؿ ذلؾ ألف المنادى يتموه فػراغ يطػؿ عمػى فضػاء 

القوؿ إنو ال نيائي حتى لو انتيى بالفصمة ، التي كاف مابعدىا فراغا ال متناىيػا، ىػذا المعنػى منفتح ، ويمكف 
يقود إلى غياب مفتوح لممخاطب المقصود بجممة النداء ، وسيؤسس إلى كونو مخاطبا مفترضػا فػي الحكايػة ، 

جابة المنادى وغياب صػوتو يفتح ىذه الدالالت وغيرىا عدـ است. أو متخيبل عمى األقؿ ، وىذا ىو جماؿ الشعر
الػراوي فػي الػنص إزاء تيػو وضػياع ، /أيػف أنػت؟ فػالمتكمـ : يقود ليػذه النتيجػة جممػة السػؤاؿ. ،ىنا عمى األقؿ

الشعر ، وفؽ ىذا المسار، ال تقػؼ عنػد ىػذا الحػد مػف الداللػة، /الشعرية . وىو الباحث دوف جدوى عف األب 
قػد تحيػؿ إلػى مرمػوزات مختمفػة ، وقػد يتحػوؿ األب إلػى الماضػي  إذ بقراءة متنامية لمػنص تنفػتح داللػة أخػرى

لى آدـ   .الخ... القديـ وا 
إف عتبػػة الػػنص ىنػػا جػػاءت مشػػحونة بحكايػػة تنطػػوي عمػػى سػػرد مػػف القػػوؿ، سػػرد يوضػػح عبلقػػة بػػيف        
ناتج عنيمػا ، وتؤسس العتبة النصية لقصة المتحاوريف وتظير الخطاب ال( األب/ اإلبف واآلخر/األنا )األثنيف 

 .،وبشكؿ خاص ،   خطاب اإلبف الراوي  والسارد لمحكاية في النص
لقػد شػبو جػاؾ دريػدا العنػواف بالثريػا ) إف الكبلـ عمى العنواف يمدنا بزاد ثمػيف لتفكيػؾ الػنص ودراسػتو         

بعتبة النص يأتي  ، واىتمامنا( 29)التي تحتؿ بعدا مكانيا  مرتفعا ، يمتزج لديو بمركزية اإلشعاع عمى النص 
وبالتالي فيو يكتب مف لحظة وعي ،  ويسػجؿ  وجيػة  -غالبا-العتقادنا أنو يكتب بعد الفراغ مف كتابة النص

نظػػر منشػػيء الػػنص نحػػو نصػػو، ثػػـ إف الشػػاعر لػػـ يجعػػؿ السػػرد متسػػمطا ، حتػػى ال ينسػػى المتمقػػي أنػػو أمػػاـ 
نيػة القائمػة عمػى أبعػاد اإلسػتعارة واإلنحػراؼ شعرية تنتمي إلى جػنس الشػعر، فػذىب إلػى اسػتثمار الصػورة الف

مقابمػػػة لمروافػػػد  –األجيػػػاؿ  -السػػػياقي ، واعتمػػػاد الخيػػػاؿ إلثػػػراء الصػػػورة؛ فجعػػػؿ األب مقػػػاببل لمنيػػػر واألبنػػػاء
 .المتوالدة مف النير العظيـ

ير، ومػف التصدير والعنواف ، وفؽ المنحى السابؽ ، يقدـ لممتمقي مػدخبل لقصػة أو حكايػة، عمػى أقػؿ تقػد     
التقنيات السردية المتوافرة ىنا، يظيرأسموب الحوار، والخطاب ، والمناجاة، وسيكوف المرتكز األساس فيما يمي 

 .مف سطور القصيدة 
عنػد الػدخوؿ إلػى القصػيدة والشػػروع فػي قراءتيػا ، يقػع المتمقػي عمػػى تقنيػة سػردية واضػحة تحيػؿ إلػػى        

كػاف يامػا ) ىػذه التقنيػة بأسػموب الحكػواتي والقػص التقميػدي، كجممػة  سارد ، ومسرود ، ومسرود لو، وتػذكرنا
تنغمػؽ عمػى زمػف فػي حيػاة ( كنػت طفػبل)، التي تحيػؿ إلػى زمػف ماضػي لكنػو ال متنػاىي ، بينمػا الجممػة ( كاف
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الشخصية الماضية، وىو زمف الطفولة، الراوي ىنا يتموضع في زمف محدد تقريبا يتراوح مف سنة إلى مػا قبػؿ 
غ ، وىػػو زمػػف معمػػف ، وىػػذا المنحػػى األسػػموبي مػػف سػػمات القػػص ، وىػػذا الػػزمف يمكػػف اإلمسػػاؾ بػػو عنػػد البمػػو 

نافػذة لتقػديـ مزيػد مػف األحػداث ، ومزيػد مػف األزمنػة واألمكنػة والحػوادث ، ( كنػت طفػبل)القراءة ، وتغدو جممة
 وكؿ ذلؾ مف متعمقات  القص، فما عبلقة القصة إذا فيما نذىب إليو؟

إف القصة تتمتع بميزة واحدة ، ىػي ...سرد قصصي ألحداث مرتبة تبعا لتسمسميا الزمني : )قصة ىيال       
، فيػؿ الشػعر، أو بعػض السػياقات الشػعرية تحمػؿ (31( )الميزة التي تجعؿ المستمعيف يريدوف معرفة مػا يمػي

نػا يعػيش تحفػزا مسػتمرا المتمقي عمى انتظار ما يمػي؟ اإلجابػة عمػى ذلػؾ يمكػف أف تكػوف باإليجػاب، المتمقػي ى
لمعرفػة مػػا يجػري لػػؤلب واإلبػػف، وال يجػد اإلجابػػة إال مػع اكتمػػاؿ القػػراءة، وىػي إجابػػة  أيضػا ممبسػػة ؛ ألف مػػف 
استراتيجية النص السردي  ىنا ىي فتح حـز مف الداللة وحـز مف التوقعات، وىذا في صػالح الػنص، ألف مػف 

فما ىي األحداث التي يسػردىا الػراوي . وحفزىـ عمى التفكيرىدؼ النصوص الحداثية الرفع مف سوية القارئيف 
 :في القصيدة ؟ نجد في النص

 كنت طف 
 قبؿ أف تمر كرة يركميا المارة ذكك األصابع المنتفخة

 كقبؿ أف تيشـ إحداىا آنية الفخار التي
 عجنت طينتيا بيدم الضئيمتيف

 شكمتيا ،مف قبؿ، عمى ىيئة الطير ، كسكتيا ريشا،
 ييا مف ركحي ، ثـ أرسمتيا في فضائي كيكنفخت ف

 ...!تنشئ عالما لير ىذ
 عالـ مف سناإ األشياإ ، كطعميا النكراني المقدس

 عالـ أكدع فيو أح مي المتصاعدة ، إلى أف تككف المكاسـ
 )31!!(كتككف الفصكؿ...لي
 

وينقػؿ أحبلمػو، وعبثياتػو ،  في ىذه الموحة األولػى، يسػرد لنػا الػراوي عمػى لسػاف الطفػؿ عممػو ااألوؿ ،       
إف العودة ليذا العالـ ىػي عػودة الػى الحنػيف لمماضػي اإليجػابي ، . وعبلقة ىذه األفعاؿ بالوجود والحياة والعالـ

ورفض الحاضر السمبي، والخطاب موجو ىنا إلى متمقي غير معيف ، لكنو مع مسار القصػيدة سػيكوف موجيػا 
، تغمرني ...كنت طفبل : )عي إلى األب الرمز، ويتضح ذلؾ مف السياؽإلى األب، واألب سيتحوؿ مف األب الواق

 .القصيدة بحكايتيا وسرديتيا ال تنقؿ مجرد رثاء لؤلب ، إنيا تتجاوز ىذا بكثير..( . يداؾ يا أبي 
السارد في النص ىو الطفػؿ ، والمسػرود لػو ىػو األب ، والمسػرود ىػو الحكايػة بمػا فييػا مػف محمػوالت       

نا الحوار ىنا عنصرا سرديا بامتياز، لكنو سرد مكثؼ بعناصر الشػعرية، وليػذا يصػبح لمػنص وجيػاف، ،ويقدـ ل
بؿ وجوه، الوجو الظاىري القريب مف الحوادث والمتعالقات الواقعية ، وآخر خفػي، ينطػوي عمػى وجػوه متعػدده، 
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خطاب يتوجو إلى قػارئ : فالمتمقي لمنص يبدو كأنو إزاء خطاب يتشظى إلى خطابيف في آ. ومرموزات مختمفة
 .عادي ، وآخر يتوجو إلى قارئ متعمؽ

إف : قد يعترض معترض عمى إمكانية وجود الحوار في الشعر، و يسأؿ عف جػدوى الحػوار ، لكننػا نقػوؿ      
ف أحسػػف الشػػاعر اسػػتثماره يكػػوف فػػاعبل ومػػؤثرا فػػي شػػعرية الػػنص، وقػػد اسػػتثمر  الحػػوار يوجػػد فػػي الشػػعر، وا 

فت فػي المسػرح الشػعري عنػد شػوقي ، فػي مسػرحية ىػدى مػثبل، وكػاف لػو وظيفػة قصػوى فػي الحوار بشكؿ ال
تفعيػؿ مسػػألة الػػدراما فػػي الػػنص، والحػػوار فػػي ىػػذا الػنمط  مػػف الشػػعر يحيػػؿ المتمقػػي إلػػى لحظػػة مػػف التأمػػؿ ، 

قػدـ تعريفػا والتمثؿ لحالتيف متقابمتيف عف شخصيتيف فػي السػرد ، وىمػا األب واإلبػف،  وإلدراؾ أىميػة الحػوار ن
حػػديث يػػدور بػػيف اثنػػيف عمػػى األقػػؿ ، ويتنػػاوؿ شػػتى الموضػػوعات ، وىػػو كػػبلـ يقػػع بػػيف : ) شػػائعا لػػو ، فيػػو 

( 32()األديب ونفسو ، أو مف ينزؿ مقاـ نفسو ، يعرض فيو اإلبانو عف المواقؼ ، ويكشؼ عػف خبايػا الػنفس
. 

وار ىو التمركز فػي عػالـ الطفػوؿ، ومػا كػاف إف ما تطرحو الشخصية في الموحة السابقة ، مف خبلؿ الح      
ويريد الراوي اإلبقاء عمى ىذا الػزمف، والتعمػؽ فيػو ... فيو مف لحظات  إيجابية مممؤة بالفرح والبراءة والعبثية 

واليػػروب مػػف الػػزمف اآلنػػي ؛ إنػػو حػػوار يمتمػػ  بالعتػػاب لػػؤلب ، بكػػؿ مػػا يرمػػز إليػػو ، ثػػـ إف استحضػػار األب 
نػػو فػػي عػػالـ الغيػػاب ، ليػػو محاولػػة لمتمسػػؾ بالماضػػي والحنػػيف إليػػو ، واإلنفػػبلت مػػف والحػػديث معػػو ، رغػػـ أ

 :الحوار يقدـ نقدا الفتا لمواقع المعيش بالنسبة لمراوي، وىذا يتضح مف السياؽ. الحاضر والثورة عمى الواقع
 

 كؿ شيإ يكبر فينا كيشيخ
 ...أرأيت يا أبي

 ماركالد... كؿ شيإ ينخره السكس ، كيغزكه العفف
 

الشاعر ال يكتفػي بالحكايػة والسػرد، بوصػفيما اسػموبا تقميػديا،  كمػا يفعػؿ الحكػواتي الػذي ينقػؿ المتمقػي       
أو يحيمػو إلػى وقػائع  -زمنيػة إلقػاء الحكايػة –،غالبا ، الػى عػوالـ مػا ويتركػو فييػا ليتخيػؿ بمحدوديػة المحظػة 

في الشعر أكثر انحرافا عف الواقع، ويحاوؿ اإليياـ بػو  الشعر يتجاوز ذلؾ ، فالراوي. تبدو أكثر قربا مف الواقع
ومف ىنا يبدو المتكمـ عبر النص باثػا لوجيػات نظػر ناقػدة ، ومػف . عبر الصور الفنية، واإلنحرافات اإلسموبية

بيف ما يتوسؿ بو الشاعر ىنا إلثراء الشعرية عنصر اإليحاء لتخفيؼ شحنة الحكاية  ، وحتى ال يبقى المتمقي 
ألجواء القص فيعيده إلى الشعر مف خبلؿ الشعرية الكثيفة ، ومػف خػبلؿ توسػبلتو بالتنػاص والمتعالقػات أسيرا 

النصية، وىذا الجانب يعمؽ مساحة التأمؿ عند القاريء ومف المتناصػات فػي ىػذه القصػيدة ، التػي تسػيـ فػي 
 :تكثيؼ شعريتيا

 سردية التناص الديني  -أ
ف مرجعيات متعػددة ،منيػا القػرآف الكريـ،وىػي مرجعيػة اسػتثمرىا كثيػر مػف القصيدة م/ينيؿ ىذا النص        

الشعراء، وبالتحديد مف قصة عيسى عميو السبلـ ومعجزتو في إعادة الحياة لمجسػد، بػإذف اهلل، وقصػة إبػراىيـ 
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كنػػت : ( عميػػو السػػبلـ الػػذي أراد اإلطمئنػػاف لخمػػؽ اهلل تعػػالى وقدرتػػو، فنجػػد ىػػذه التوظيفػػات فػػي الػػنص اآلتػػي 
شػكمتيا ، مػف قبػؿ ، عمػى ىيئػة الطيػر ، كسػكتيا ريشػا ، كنفخػت فييػا مػف ... ، قبؿ أف تمر كػرة ...طف  يا أبي 

ىػػذا الػػنص يحيػػؿ المتمقػػي إلػػى السػػرد ( . 33( )ركحػػي، ثػػـ أرسػػمتيا فػػي فضػػائي كػػي تنشػػيإ عالمػػا ليػػر ىػػذا
طػيف كييئػة الطيػر فػأنفخ فيػو فيكػكف أنػي أخمػؽ لكػـ مػف ال: )القصصي القرآني ، فيحممنا عمى استحضػار اآليػات

ذ تخمؽ مف الطيف كييئة الطيربإذني فتنفخ فييا فتككف طيرا بإذني: )واألية( 34()طيرا بإذف اهلل  (.35()كا 
ثباتػػا لنبوتػػو،         اآليػػة األولػػى تتحػػدث عػػف قصػػة عيسػػى عميػػو السػػبلـ، و خطابػػو لبنػػي أسػػرائيؿ، تبيانػػا وا 

ذ قػاؿ إبػراىيـ )سرد القصصي الذي يتناوؿ سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ،في األيةوالثانية كذلؾ، وقد يحيؿ إلى ال كا 
أكلـ تؤمف قاؿ بمػى كلكػف ليطمػئف قمبي،قػاؿ فخػذ أربعػة مػف الطيرفصػرىف إليػؾ :ربي أرني كيؼ تحيي المكتى قاؿ

 ).36)(ثـ اجعؿ عمى كؿ جبؿ منيف جزإا ثـ ادعيف يأتينؾ سعيا كاعمـ أف اهلل عزيز حكيـ
القصة ذات المرجػع الػديني، والقصػة التػي تػدور أحػداثيا عمػى األب : )الراوي في النص يدمج القصتيف       
أسػموب )ومع اضػفاء مسػألة الشػعرية إلػى جانػب الطرائػؽ السػردية التػي تتوضػح مػف خػبلؿ بنيػة المغػة( واألبف

ألخ  كػؿ ذلػؾ ...ية اإلنسانية الذي يقابؿ الحدث، ثـ أسموب الحوار وبنية الشخص( الخبر)وأسموب( النداء مثبل
يدفع المتمقي إلحداث مقاربة بػيف الػنص المرجعية،المشػتقة مػف القػرأف الكػريـ،والنص المقػرؤ، ليصػؿ المتمقػي 

 .إلحداث وجية نظر تجاه المدلوالت المثارة 
نمػا يقػدميا بوصػفيا عنصػرا فػاعبل يكثػؼ الػنص        قصػيدة ،  ال/الشاعر ال يعيد القصة الدينيػة بكيفيتيػا، وا 

نمػا يشػير إلػى حػالتيف /بينما الشخصية األبف في محاورتو ال يريد أف يكوف نبيػا أو متنبئػا بمػا يكػوف فقػط ، وا 
ويتػػوج وجيػػة نضػػره بػػالرفض  -الحمػػـ الػػذي كػػاف  -متقػػابمتيف مػػف خػػبلؿ التعالقػػات النصػػية، فيقػػدـ نقػػدا لمعػػالـ

في فضائي كي تنشئ عالمػا ليػر -شكمتيا الكره التي-ا ثـ أرسمتي(: الشديد لمحالة التي يعيشيا في الواقع بقولو
وأي عػالـ يحمػـ بػو؟  فيػو ! أي عػالـ ىوالػذي  سػيكوف غيػر ىػذا المعػيش ؟: ، وىنػا يسػأؿ المتمقػي(37))ىذا 

نما يبحث عف األحػبلـ المميئػة  يرفض العالـ الذي كاف يودع فيو األحبلـ واألمنيات ، وليست أية أحبلـ يريد، وا 
عػالـ أودع فيػو أحبلمػي المتصػاعدة ، : )، وىػذا مػا ينبثػؽ عنػو السػياؽ( الفصػوؿ)لمتجددة عبر بالمواسـ،  وا

 .؛ إنو البحث عف التجديد والتغيير باستمرار(وتكوف الفصوؿ... إلى أف تكوف المواسـ لي
 

 

 سردية التناص مع التراث القديـ -ب
ويقدـ عمى لسانو األحداث التي كانت تقع يتكيء الشاعر في ىذه القضية عمى صوت الطفؿ بوصفو راويا ،   

في أمكنة وأزمنة مختمفة، وليا مرجعية تراثية ، خاصة في ذاكػرة اإلبػف، الػذي سػيتحوؿ مػع حركػة الػنص إلػى 
الصوت المقابؿ لمجيؿ المعاصر، ىذا الجيؿ الذي يستحضر الزمف الماضي ، وتمثيبل عمى ما ذىبنػا إليػو، نجػد 
                                                                                             :              الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنص التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

ككػػاف الثغػػاإ المبكػػر فػػي الصػػباحات المػػاطرة يمػػأل عمػػي . ، ككانػػت البيػػادر ، كالحػػكاكير م عبػػي..كنػػت طفػػ  (
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قبؿ أف تتكقؼ عػف بيمكانياتيػا المحببػة  كالخراؼ المتقافزة فكؽ أسكار بيتنا الخشبية تتممؾ عمي دىشتي ،.. كياني
 (.38()كالفرح ...لتصير أكباشا متكرمة األقفية، كلير مبالية بكؿ ىذا الضكإ 

وجميعيا صيغ لغوية تحيػؿ ( كنت ، كانت ، كاف)الصورالثبلث األولى تبدأ باألزمة التي تؤسس لمحكاية،       
لػػى األمكنػػة   ، ثػػـ ينبثػػؽ عػػف ىػػذه السػػطور ...(ر والحػػواكير والمبلعػػبلمبيػػاد) الػػى زمػػف األحػػداث واألفعػػاؿ، وا 

عادتيػا عبػر الػزمف  الػراوي ينقػؿ . الشعرية قصة الطفؿ مع ىذا العالـ ،الذي يشكؿ مساحة يمكػف اسػتثمارىا وا 
وكػػؿ ىػػذه الكممػػات والجمػػؿ ... عػػالـ البيػػادر، والحػػواكير، والمواشػػي، والصػػباحات المػػاطرة ،واألسػػوار الخشػػبية 

... و طبيعة خاصة، تنشأ عف مجتمع بسيط يعػيش عمػى الزراعػة ، ويرتضػي باألشػياء البسػيطة ترسـ عالما ل
كػؿ ذلػؾ يقػدـ لممتمقػي نكيػة خاصػػة عػف ىػذا المجتمػع القػديـ ألبائنػا، ومػػا كػاف فيػو مػف أشػياء ، إضػافة إلػػى 

صػر الػذي تػدور صورة الطبيعة ،التي يبدو ليا نكية خاصة ىنا ، تشير إلى بيئة قديمة تصمح وثيقػة عمػى الع
 .األحداث فيو، وتكوف مكانا مناسبا لحركة القص

و ينحػػاز ليػػذا العػػالـ لفطرتػػو وجمالػػو .. األجيػػاؿ السػػابقة مػػع ىػػذه العػػوالـ /الشػػاعر يقػػدـ قصػػة األبػػاء      
الطفػػؿ ، ويتحػػوؿ الشػػاعر مػػف السػػرد / الػػخ، ومػػف ىػػذا يػػأتي االنبياروالدىشػػة عمػػى لسػػاف الػػراوي ...ونقائػػو

شػعرية كثيفػة إلنقػػاذ المسػار الحكػائي، حتػى ال يتسػمط عمػػى الػنص ويسػمبو جماليتػو الشػػعرية،  القصصػي إلػى
ومف ىنا يتوسػؿ بػاإلنحراؼ النصػي والسػياقي، ويتوسػؿ بالصػور الفنيػة المتكئػة عمػى الخيػاؿ ، فيؤنسػف عػالـ 

لشػاعر لممواشػي ذاكػرة ، ويجعػؿ ا(المتورمػة األقفيػة)الحيواف، ويجعؿ لمطبيعة قدرة عمى إثارة الدىشة، والنفس 
 (.العالـ الجميؿ والطقسية المبيجة)تفكر لتصبح غير مبالية بالضوء، 

ىذه الموحة تشػكؿ نقطػة أنفػبلت وتحػوؿ إلػى سػرد آخػر، ويجعػؿ الشػاعر مػف خبللػو قصػة لئلنسػاف مػع       
كبػر فينػا كيشػيخ، كػؿ شيإ ي كؿ.)العالـ والحياة ، وويثير مسألة حركية األزمنة والواقع المتحرؾ عمى اإلنساف 

بيذه الكثافة الشعرية يكشػؼ الشػاعر عػف الوجػو ( . 39()كالدمار... شيإ ينخره السكس، كيغزكه العفف األسكد
السػػمبي لمػػزمف الػػذي يثيػػر الغضػػب والفسػػاد فػػي الجسػػد األنسػػاني ، إنيػػا قصػػة اإلنسػػاف مػػع الػػزمف والمكػػاف 

لسياؽ النصي، ليبيف لنا مػدى األثػر السػردي القصصػي في ا( الحكاية)حتى أف الراوي يطمؽ عبارة ... والموت
الحكايػات التػي نسػػجناىا عمػى عتبػات بيكتنػػا الفقيػرة فػي فجػػكات :)عمػى مسػػار الػنص الشػػعري؛ فيػاىوالنص يػػذكر

، ىنا ترتبط الحكايػة بػالحمـ ، لكنػو الحمػـ المتيافػت المظمػـ كالميػؿ الػذي يضػارع الػزمف السػمبي، (41(  ) الميؿ
الحكاية في ىذه السياقات ، وليس الزمف فقػط ، كػذلؾ يقػدـ الػراوي فػي الػنص الحالػة المجدبػو الذي تدورعميو 

واليباس لممكاف ، وبالمجمؿ لكؿ فضاء زمف، يسمط الشاعرالضػوء عمػى ىػذا الجيػؿ مقارنػة باألجيػاؿ الماضػية، 
 :التي كانت أكثر إيجابية، وىذا ما يظير مف حكاية النص وسرده في اآلتي

 
 !!كيؼ تشيخ بيجة األح ـ في ربكعنا !!أبي أرأيت يا 
 فمـ يعد لنا

 ،...لير دعكاتؾ التي سيجت بيا بيتنا العتيؽ 
 كلـ يعد في حقكلنا مف شيإ



 311 

 سكل ذلؾ الغبار
 يسد عمينا نافذة الضكإ

 )41(كيعمؽ ألنياتنا عمى مشانؽ اإلنييار 
ذا (42()الكسيح مت يا أبي في ضجيجنافمتعش يا أبي بصمتؾ الشامخ كلن) ويختـ الشاعر قصيدتو          ، وا 

أي بعػد حػرب الخمػيج واجتيػاح العػراؽ، يظيػر مػدى اليػأس الػذي ( 1/7/1991)ما أخػذنا بزمنيػة كتابػة الػنص 
يعيشو الشاعر، وحنينو لزمف االنتصارات العربية القديمة، وينعى زماننا زمف اليزائـ، ولعػؿ وجػود الشػاعر فػي 

يعمؽ حس السوداوية لديو ، ال سيما وأنو فػي نيوجرسػي بأمريكػا تمػؾ التػي تمثػؿ  مغتربو أثناء كتابة القصيدة
 .ىجمة الغرب عمى الببلد العربية واإلسبلمية، وىذا مثبت في نياية النص 

 سردية التناص الشعبي    -ج
كئػة يقدـ لنا النص في ىذه القصيدة ،أيضا، مستوى آخػر مػف مسػتويات التنػاص ، وىػو المرجعيػة المت       

عمى األغاني الشعبية ، واأللعاب الشعبية القديمة التي كػاف يمارسػيا األطفػاؿ والطقػوس اإلجتماعيػة البسػيطة 
لؤلجيػػاؿ السػػابقة،  فػػالراوي يقػػدـ فػػي الػػنص التػػالي صػػورة عػػف حكايػػة المجتمػػع عبػػر مرافقػػة األغػػاني الشػػعبية 

 :لمرعاة، والمجتمع الرعوي، وأغاني مواسـ الحصاد 
 تي نسجناىا عمى عتبات بيكتنا الفقيرة ، في فجكاتالحكايات ال

 ،...الميؿ
 ،...أىازي  البيادر في مكاسـ الحصاد 

 )43...(تراتيؿ الرعاة في الحقكؿ
مثؿ ىذا النص وغيره ، يشي بمدى اإلتكاء عمػى المػوروث القػديـ، رغػـ بسػاطتو، لكنػو مشػحوف بػدالالت      

العػودة مػثبل ليػذه . وزات ىذا النص، وما ينطوي عميو مف أبعادعميقة ، يقع عمى المتمقي عبء اكتشاؼ مرم
األغاني، تنقػؿ لنػا حمػـ الشػاعر وحنينػو ليػذا العػالـ الطبيعػي ، األكثػر نقػاء وجمػاال ؛ كػأف الشػاعر مػف خػبلؿ 
حكاياتػو وسػػرده فػػي ىػػذه السػػياقات يػػرى فييػػا األجػػواء النظيفػػة ، والفاعمػػة والمريحػػة لمػػنفس ، مقابػػؿ مػػا لحػػؽ 

 .س والطبيعة بفعؿ اإلنساف مف عطب وتموث وفسادبالنف
كػػؿ ىػػذه المعطيػػات يقػػدميا الشػػاعر مػػف خػػبلؿ أصػػوات يوظفيػػا عبػػر الػػنص ، وعبػػر الػػراوي ؛ فيوظػػؼ صػػوتو 
بضمير األنا ، وصوت الطفؿ وصوت األب ، وصوت المختفي ،عمى تقنيػة المنولػوج الػداخمي ، وصػوت اليػو، 

ه دوف أف يخػػؿ بمسػػار شػػعرية الػػنص ، ودوف تفكيػػؾ مخػػؿ  لبنيػػة الػػذي يسػػترجع األشػػياء، كػػؿ ذلػػؾ يسػػتثمر 
 .الشعرية في ىذه القصيدة

 "  قصيدة النثر :" النمكذج الثالث
 قصيدة العناني أنموذجاً  -1

، إذ يتميػػز نػػص العنػػاني بالقصػػر (أكثػػر مػػف مػػوت مػػّر عمػػى قمبػػي)اخترنػػا ليػػذا الشػػاعر نصػػو الموسػػـو      
قصيدة النثر ،وىذا النمط يفترض فيو إذا ما أريد لو أف ينطوي فػي جػنس الشػعر والكثافة ، النتمائو لمعطيات 

أف يتكثؼ ، بحيث يصبح المحموؿ المغوي لمنص يفوؽ العادي والمألوؼ،  وينحػرؼ عػف المتػداوؿ مػف القػوؿ 
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القصػيدة الشػعرية ليسػت ) ، الػذي  يػرى   أف ( كػوىف Jean cohen)حسب مفيػـو اإلنزيػاح واإلنحػراؼ عنػد
إف القصػيدة الشػعرية . عبير األميف عف عالـ غير عادي ، إنمػا ىػي التعبيػر غيػر العػادي عػف عػالـ عػادي الت

، وليذا يحتػاج التعامػؿ مػع الػنص المتكػوف بيػذه الطريقػة إلػى قػراءة مختمفػة، بحيػث ( 44()ىي كيمياء الفعؿ
مجمػوع ) ح القصػيدة        تتجاوز القراءة حدود الشعر ، وتصبح القراءة الكمية لمػنص ضػرورية، حيػث تصػب

 (.45( )مركب وغير قابؿ لمتجزيء ، يصير كؿ شيء فيو حسب عبارة بودلير داال ومتبادال ومتضادا ومناسبا
إذا كيػػؼ نبحػػث عػػف السػػردية فػػي ىكػػذا نػػص؟ لعػػؿ مايشػػجعنا عمػػى ذلػػؾ ، انتمػػا نصػػوص العنػػاني إلػػى        

لعممػو أف مصػطمح قصػيدة النثريحتمػؿ ذلػؾ، لكػف الحقيقػة  قصيدة النثر ، وىذا يغري المتمقػي لموىمػة األولػى ،
توضػػح أف ميمػػة المتمقػػي لتتبػػع الخػػيط السػػردي فػػي قصػػيدة النثػػر أكثػػر صػػعوبة ، النطوائيػػا عمػػى المجانيػػة 

 ( .الميتانص) والتكثيؼ الشديديف ، إضافة لشعريتيا العالية ، التي تتطمب غالبا البحث في 
سرد، فمف الطبيعي أف يكوف الشعر سردا ، ألف المتكمـ يحكي مافي ذىنو قبؿ إذا كاف كؿ تمفظ يحتمؿ ال      

عػف الشػعر (  Julia Kristevaجوليػا كريسػتيفا )كؿ شيء، لكنو سػرد ذو طبيعػة خاصػة، وقػد نسػتند لقػوؿ 
فػي النثػر نجػد كميػة مػف الشػعر :) وىػذا المناصػرة يقػوؿ(46)حيث ترى أف المغة الشعرية تشتمؿ الشعر والنثػر

() انا ، كذلؾ نجد في السػرد بعػض الشػعر، ولكػف الحػدود بينيمػا غيػر واضػحة، بػؿ متداخمػة وغيػر حاسػمةأحي
، مثػػؿ ىػػذه النصػػوص يمكػػف أف تسػػتثمر طرائػػؽ السػػرد وتقنياتػػو ، وتشػػحف بػػو مضػػموناتو الموضػػوعية (47

متعػددة  ، وىػذا ممػا  والفنية، وبالتالي ستدعو القاريء لمزيد مف القراءة والتعمػؽ ، وتجذبػو إلػى  حػـز دالليػة
 .تطرحو أسموبيا قصيدة النثر التي تقوـ في الحدود المتماسة بيف الشعر والنثر 

قد يطرح سؤاؿ آخر عف إمكانية تحمؿ قصيدة النثر لمسػردية التػي قػد تعنػي لػدى الػبعض أنيػا تحتفػي         
اف أف يسرد حكايتو بأقؿ ما يمكف باإلسياب  ، فنرد عميو بأف ليس اإلسياب  مف شرائط السرد ، فيمكف لئلنس

كممػػا اتسػػعت الرؤيػػا ضػػاقت : مػػف األلفػػاظ مػػع تضػػمينيا أكبػػر قػػدر مػػف المعػػاني ، وقػػد قػػاؿ الصػػوفيوف قػػديما 
عمػى قصػيدة النثػػر أف تتجنػب االسػتطراد واإلسػػيامات ( : ) سػوزاف برنػػار Suzan bernard)العبػارة، تقػوؿ 

لنثر األخرى ، كؿ ما يضر بوحدتيا وكثافتيا ؛ ألف قوتيا الشعرية التفسيرية ، أي كؿ ما يؤوؿ بيا إلى أنواع ا
، ونحػػف نشػػاطرىا القػػوؿ ، فقصػػيدة النثػػر يمكػػف ( 48()ال تتػػأتى مػػف رقػػى  موزونػػة ،بػػؿ مػػف مركػػب اشػػراقي

أفُ تضمف النص سردا وحكاية وقصا،ولكف تحت شرط الكثافة المعبرة والمنطوية عمى أكبر قدر مػف المعػاني ، 
 .ر أفؽ توقع القارىء، وعندما تحتوي عمى بعد اشراقي يحتاج لمزيد مف التأمؿ والتفكيروعندما تكس

إف قصر شريط النص المغػوي والفضػائي فػي  القصػيدة، موضػوع الدراسػة، يظيػر مػدى اعتنػاء العنػاني        
امكانيػة وجػود بمسألة الكثافة المغوية والداللية في آف ،وقصػر الشػريط المغػوي والبصػري لمػنص ال يعنػي عػدـ 

السػػرد القصصػػي أو الحكػػائي، وىػػذا يحسػػب لو،ويػػذكرنا بمفيػػـو القصػػة القصػػيرة جػػدا ، أو القصػػة الومضػػة، 
يتػوالى ) وفضاء النص الزماني والمكاني خاصة ينطمؽ مف الزمف، حسب يمنى العيػد، التػي تػراه زمنػا أحاديػا، 

عمى أف قصر زمف القص    -... ة والكتابية القرائي –في شريط مادي لغوي ، ىذا الشريط يتميز بقصر مدتو 
وىذا األمر الذي تراه يمنى العيػد، خاصػة العبلقػة بػيف ( 49( )المادي أو طوؿ مدتو ال دخؿ لو بطولو التخييمي

 .القص والسرد والتخييؿ، أمر في غاية األىمية عند النظر إليو مف زاوية القراءات الشعرية
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يقػدـ ( أكثر مف خوؼ مّر عمى قمبي) ليذا الموف مف الكتابة ، ففي قصيدتو الشاعر يميؿ / زياد العناني      
/ لوحات مكثفة في شريطيا البصري والقرائي والمغوي ، وفػي ىػذه الموحػات يسػرد مػف خػبلؿ الػراوي قصػة األنػا
يػة اإلنساف ، فػي الكػوف والحيػاة،  المتمػاىي فػي ضػمير المػتكمـ بالضػرورة، نتيجػة لمرمػوزات المعنػى فػي بنائ

 .الجمؿ 
لنبدأ بالعنواف ، ىػذا الػذي يشػكؿ عتبػة لػدخوؿ الػنص  ، إذ  يتضػح أف الصػياغة األولػى لمعنػواف ىػي         

أكثػر )صياغة سردية بامتياز، النطوائيا عمى حكاية ، تقدـ في خمفياتيا القرائية أحداثا وأزمنة وأمكنة، فجممػة 
تستدعي فعبل زمنيا متحركا، وشبو الجممػة ( مرّ )ة  تستدعي أكثر مف حدث نتج عنو الخوؼ، وكمم( مف خوؼ

تستدعي مكانا  تقع فيػو األحػداث وترحػؿ عنػو ، إضػافة إلػى الشخصػية التػي تظيػر عمػى لسػاف ( عمى قمبي) 
فػنحف بوصػفنا قػارئيف أمػاـ قصػة ىػذا اإلنسػاف الػذي أراد أف . الراوي وتتكمـ عف نفسيا، بدليؿ اليػاء فػي قمبػي

 .وقصتو في الوجود ،ومأزقو مف ىذا الوجود، لنتخذ وجية نظر تجاىيا يدفعنا لمعرفة عوالمو
العالـ ، عبر التقنية السردية المستثمرة والمستعارة مف جنس القصة والرواية / السرد يقدـ حكاية الوجود      

نما يتوسؿ باالنحراؼ واإلنزياح ، عمى مسػتوى  ، فالشاعر ال يقدـ األمكنة واألزمنو وفؽ المعتاد والمتداوؿ ، وا 
المغة وتركيبة الصورة؛ فصورة الطبيعة مثبل تتعدى مفيوميػا المكػاني لؤلحػداث، فيػا ىػومثبل يؤنسػنيا، ويجعػؿ 
لؤلشياء أحاسيس ومشاعر، ويصبح المتكمـ ىو وليس ىو في الوقت نفسو ، وىذا ما يفيد في مسػألة شػعرية 

 :النص ، لنقرأ السياؽ التالي  مف القصيدة
 في كؿ يكـ

 ح الطبيعةتفص
 )  50(عف ميكليا 

قد ال يبدو السرد ىنا متسمطا بقدر تسمط الشعرية ، وىذا مبػرر مػف حيػث إرادة الشػاعر أف يػدخؿ لمقصػيدة    
بشعرية عالية، ثـ يتحوؿ الى السرد الكثيؼ ، ومع ذلؾ يمكف الحديث عف سرد يتناوؿ حكاية الطبيعة ، لكنيػا 

عػف المشػاعر، وحػاوؿ ( تفصػح) تمتمػؾ أحاسػيس ومشػاعر بػؿ وتػتكمـ،  ليست أية طبيعة ؛ إنيا الطبيعة التي
 .الشاعر ىنا أف يكثؼ البعد الفمسفي العميؽ لمعطيات الوجود مف خبل ىذه السياقات الشعرية

أما الموحة الثانية فتبدأ بتقنية سردية وبأسػموب الحػوار الموجػو إلػى األب ، لكنػو األب الممتػد  مػف األف       
انفتػػاح السػػرد عمػػى ىػػذا الشػػريط الزمنػػي . نػػو السػػبللة األنسػػانية عمػػى شػػريطيا الزمنػػي األفقػػي وحتػػى أدـ، إ

 :يوضحو السياؽ
 يا أبي

 أزؼ اليؾ أفراح التناسخ
 بعد قميؿ

 ستغمؼ معجكف األركاح
 .كنغزك أسكاؽ التصدير 

 المكت تقاعد
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 كليذا سأبشر خنجرؾ الككنيٌ 
 :كأقكؿ

 سابؽما عاد ترابي يطعف في الظير كما ال
 كستظير تسكية أخرل

 يمكننا
 المشي
 إلييا

 مف لير الدعكات التي كانت
 )51.(تذكب بفعؿ الشمس حيف نرفعيا إليؾ

يتضح، منذ القراء األولية، أف النص ينطوي عمى حوار واضح بيف األب واإلبف ، ويتأسػس ىػذا الحػوار        
اه، وينقؿ إليو حدث إغػبلؽ معجػوف األرواح ، وىػو بجممة النداء ، ويبدأ الراوي بالكبلـ عمى نفسو، ويحاور أب

سياؽ يمكف أف يشير إلى انتياء الجنس البشري ، بعد زمف ما، يراه  الراوي قريبا ، ويتحوؿ الراوي مف ضمير 
األنا إلى ضمير الجماعة ، ليتحدث الراوي بمسػاف اإلنسػاف بعامػة فػي ىػذا الوجػود ، وكػأني بػو ينقػؿ بسػرديتو 

 .د اإلنساف عمى ىذا العالـ ،ومشكبلتو فيو وحكايتو قصة وجو 
يطػػرح الشػػػاعر مػػف خػػػبلؿ ىػػػذا ا الػػنص مسػػػألة وجوديػػة ، لطالمػػػا أقّضػػػت مضػػجع الفبلسػػػفة ؛ ولكػػػف        

المتمقي يستشعر نبرة المرارة الكامنة مف الوجػود ، بظرفيتػو وكيفيتػو ، . بأسموبية شعرية تمتح مف ماء السرد 
عػػب باحثػػا عػػف الراحػػة األبديػػة فػػي المػػوت ، ىػػذا الػػذي أعطػػاه الشػػاعر صػػفة ويغػػدو اإلنسػػاف مػػف وجػػوده المت

ىػػذه النظػػػرة .مطمبػػا ورفيقػػا يسػػػار إليػػو ،فيػػو المػػبلذ ألنػػو ال يغػػدر  -التقاعػػد ،ويصػػبح التػػراب أصػػؿ الخمػػؽ
اإلديولوجية تجاه الكوف والعالـ والحيػاة كثيػرا مػا اسػتثمرىا الكتػاب والمبػدعوف فػي نصوصػيـ ـ، وىػذا المنحػى 
يثري النص، ويدعو المتمقيف لمذىاب إلػى مػا وراء الػنص ، لسػبر أغػواره والوقػوؼ عمػى الػدالالت المثػارة فيػو، 
إلف كاف الشعراء التموزيوف يتكئػوف عمػى األسػطورة مػثبل ، بوصػفيا مرجعيػة محوريػة لمػنص  ، فػإف شػاعرنا 

 .يتجو إلى األبعاد الفمسفية لتعميؽ الداللة
: إلنساف في العالـ، ويحاوؿ الخػبلص مػف عػوالـ الواقػع المتعبػة، وىنػا يبػرز السػؤاؿ السرد يقدـ قصة ا       

ىػػؿ نمػػـو آدـ عمػػى نزولػػو ليػػذا العػػالـ ، ونتيمػػو بػػاقتراؼ الخطيئػػة، الػػراوي عبػػر سػػروده ىػػذه  يػػدعو المتمقػػي 
نفعػا؛ ألنػو دوف أف يػذكرىا ، وىػذا ىػو التعػالؽ النصػي األكثػر جمػاال و ( عميػو السػبلـ ) الستحضار قصػة آدـ 

يستحث المتمقي عمى التفكير فيما ورائيات النص، ويصبح األمر دمجا لقصة في القصػيدة الشػعرية ، إف جػاز 
إف ما يبرر .التعبير ،ودمجا لمرجعيات دينية وفكرية ،  في آف ، وفي ذلؾ تعميؽ لمدالالت المضمرة في النص 

ؿ الصػوت الفػردي إلػى الصػوت الجماعي،والخطػاب قولنا تحوؿ ضمير األنا إلػى ضػمير الجماعػة ، وبػذلؾ ينتقػ
 .وفؽ ىذا التحوؿ يصير موجيا لئلنساف بعامة
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أما الموحة الثالثة فتعتمد تقنية أكثر عمقا وداللة ، وذلؾ باعتماد الشاعر عمى توظيػؼ تقنيػة مسػرحة         
تضػـ األب واإلبػػف ،  الػنص التػالي سػػينقؿ لنػا مشػيد جمسػة. الحػدث ، ويقػدـ مشػيدا حكائيػا مػػف خػبلؿ الشػعر

 :بحيث يتخيؿ المتمقي أنيما في جمسة واحدة ويتحاوراف
 

 ...ياأبي 
 حدث ىذا

 إثر مباعدة شاممة بيف األقدار
 ...كلكف

 كاف حتما
 أف تحاكؿ

 إيقاؼ الضربات المضطربة
 )52(قبؿ أف يتحكؿ العالـ إلى شركة أمكات

 
ويستمر بالكبلـ، وفي الوقت نفسو ال يعطي مجاال لؤل ب  (حدث ىذا) االبف يتكمـ إلى األب وينقؿ لو خبرا      

ليجيب ، الراوي يقمع صوت األب ويغيبو ؛ فيو يرى أف فعمو سمبيا ،ويدعوه لوقؼ لعبة التناسػؿ ، التػي قػادت 
البشػػر إلػػى مػػا قػػادت إليػػو مػػف متاعػػب، فػػإذا كػػاف التناسػػؿ األولػػي حػػدث صػػدفة ، أو لغيػػاب القػػدرة واألقػػدار ، 

ألف الزيادة في التناسؿ تعنػي زيػادة فػي المػوت، ومػف ىنػا يمكػف أف نفيػـ المسػألة المثػارة فػي ! ففميتوقؼ اآل
السارد في النص الراحة لمبشرية؟ الراوي يسرد ويسرد ، ويقػدـ قصػة /، إذَا ىؿ يريد الراوي (شركة أموات)جممة

قػيف مسػاحة واسػعة جػدا لمتخيػؿ، اإلنساف في الوجود ويجترح مسالؾ جديدة لفيـ العالـ ، ومع ذلؾ يتػرؾ لممتم
بػػداء وجيػػات نظػػر حوليػػا  السػػرد القصصػػي ىنػػا يشػػكؿ . ومجػػاال الستحضػػار مسػػألة الخمػػؽ، والتفكػػر فييػػا، وا 

دعامة استراتيجية تدعـ ىػدؼ الػنص بحيػث يشػتبؾ المتمقػي مػع أكثػر مػف جػنس، أكثػر مػف شػعر، وأكثػر مػف 
 .عات الممكنو، وتنفتح عمى غيرىا باستمرارقصة، إنو اشتباؾ مع مجرة المعنى التي تبتمع كؿ التوق

) ىذا األمر المتعمؽ بالبحث عف الداللة، مف خبلؿ مسألة الحضور والغياب، تعرض لو غير ناقػد ، فيػذا      
إف الشػيء المفقػود مػف : )يذكرعند حديثو عمى قضية القػراءة والتجػاوب  (   Wolfgang Iserفولفغانغ إيزر

حػػوار ، ىػػو مػػا يحػػث القػػاريء عمػػى مػػؿء البياضػػات بوسػػاطة اإلسػػقاطات ، حيػػث  المشػػاىد التػػي تنبثػػؽ مػػف ال
(. 53()يجذب  القاريء  داخؿ األحداث ويمـز بإضافة  ما يممح إليو  فييػا مػف معنػى، مػف خػبلؿ مػا لػـ يػذكر 

عمى تثير فعؿ السببية ألفعاؿ حدثت، وقاـ بأدائيا شخوص ، وىذه األحداث سمبية، والدليؿ ( حدث ىذا)فجممة 
، بمعنى ال مجاؿ لمحػوار فيمػا (كاف حتما)، ويتموىا القرار (لكف)ذلؾ تغييب صوت األب، والرد عميو باإلستدراؾ 

والتناسػؿ، حتػى ال ( إيقػاؼ الضػربات)سيقرر، ولـ يقؼ الحد عند ىذا، بؿ يعاتب بقسوة ويقػرر أنػو كػاف يجػب 
ة األفعػاؿ السػمبية مػف جيػة اإلنسػاف فػي ىػذا التناسػؿ واإلسػتمرار فػي ممارسػ/نصؿ لما وصػمنا إليػو ، الحػدث 
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إف قمع صوت األب ىتا ىي محاولػة . العالـ جعمت الكوف شركة أموات ، ال جماؿ فييا وال حياة تستحؽ البقاء
 .مف السارد لتعطيؿ الفعؿ السمبي،وعدـ اإلستمرار في فعؿ التمادي باألحداث التي تقود إلى العبثية والبلجدوى

 أنموذجاً  قصيدة النوايسة -2
إف الشػػػاعر جعميػػػا عنوانػػػا : إلمورعػػػدة منيػػػا ( كػػػأنني السػػػراب) يقػػػع اختيارنػػػا عمػػػى ىػػػذه القصػػػيدة          

لمجموعتو ، وقد جعميا آخر قصيدة في المجموعة ، وتكوف  تبعا لػذلؾ آخػر مػا يعمػؽ فػي الػذىف، بعػد الفػراغ 
القصيدة عنوانا  وعتبة نصية ، ليس لقصػيدتو  والسؤاؿ الذي ينشأ اآلف لماذا جعؿ الشاعر ىذه ... مف القراءة

حسب،  وا  نما لمجمؿ النصوص في المجموعة؟ إف اختيار الشاعر ليذا النص وعزؿ مػا سػواه يعنػي تفضػيمو 
واختياره ليا ، و بناء عمى معايير كامنو في  ذاكرتو ، ىذا مف جية ، ومف جيػة أخػرى ألنيػا باحتوائيػا عمػى 

 .يمنة الفتو في النص ، تسرد قصة الذات المتكممة ضمير المتكمـ الذي يشكؿ مي
األنػػا واآلخػػر فػػي آف؛ وىػػذا / ىػػذا المنحػػى األسػػموبي يعطػػي مجػػاال لتصػػور الػػذات المتكممػػة يالشػػاعر فػػ      

تفتح لممتمقي كثيرا مف األسئمة،  -العنواف –التوجو يغذي فاعمية السرد في النص الشعري ، ألف مقولة النص 
السػػراب،الذي يػػذكر المتمقػػي / كيػػز عمػػى الػػذات؟ لمػػاذا السػػراب ؟ لمػػاذا يتخيػػؿ ىػػذا الطيػػؼ ومنيػػا لمػػاذا التر 

مثؿ ىذه األسئمة وغيرىا تدعو المتمقي لمعرفة قصػة ىػذه األنػا ، التػي تجعػؿ ... بالضبابية والخداع والتبلشي؟
 .آف إف ىذه الجممة  بكثافتيا ومحموالتيا تشكؿ اطمبللة شعرية قصصية في. نفسيا كالسراب

أف ) ىذه العتبة النصية تشكؿ مفتاحا جيدا لعبور النص وتفكيكو ، وىي في الوقػت نفسػو تؤكػد مقولػة        
إف االختيػار (. 54()لمعتبات حمولة إيديولوجية خاصة ، تكوف غالبا مقصودة لتوجيػو منحػى القػراءات الممكنػة

كػأنني : ) مػب تفكيػؾ محمػوالت الجممػةضرب مف النقد ، وىو يعكػس وجيػة نظػر صػاحب االختيػار ، وىػذا يتط
المممح األبرزىنا أف الجممة تحيؿ عمى الذات ، وتبيف حالة المتكمـ ، ويريػد الػراوي نقػؿ ىػذه الحالػة ( . السراب

إلى المتمقي ، ويمكف أف نضيؼ إلى ذلؾ ، إذا ما أخذنا النسػؽ السػردي المتػبطف فػي السػياؽ بعػيف االعتبػار، 
و روحػػا وجسػػدا ، الػػراوي ىنػػا ينطمػػؽ مػػف ذاتػػو ، وفػػي ىكػػذا سػػرد تظيػػر حركػػة يبػػدو أف الشػػاعر يعػػرض قصػػت

القص أكثر تداخبل ، إف لـ يكػف اقترابػا ، فػالنص /الشاعر ، حيث يدمج الشعر بالقص ، ويصبح النص/القاص
يػا المتداخؿ بالقص ، والمشحوف بالسرد ، يبدو أكثػر انحرافػا باتجػاه الحكايػة ومنتجاتيػا ، والحكايػة مػف طبيعت

يحػاوؿ أثنػا رسػـ الشخصػية أف  –روائي أو غير روائي  –فأي فناف ) أف تقترف بالطبائع السموكية لصاحبيا ،
يحشػد عبرىػا أكبػر كميػة مػػف القػيـ والعناصػروالمبلمح النفسػية والسػموكية ، التػػي يراىػا متحػدرة إلػى الفػرد مػػف 

 .زاوية السيرة الذاتية ، وىذا ما يبرر دراسة النصوص المفعمة بالسرد مف( 55()المجتمع 
ويدور حوليا  النص كمو تبػدأ  -في قصيدة النوايسة  -الشخصية المركزية التي تتتحرؾ عبر الكبلـ          

إف حالػة اإلنسػاف ىنػا يضػارع حالػػة . اإلنسػاف/، وىػو تمركػز ىنػا حػػوؿ  األنػا ( كػأنني السػراب: )بيػذه الجممػة
ذ ا عػػدنا إلػػى دالالت المغػػة ومحموالتيػػا فػػي السػػياؽ،  سنكتسػػؼ أف وىميػػة ، سػػرابية ، متماىيػػة متبلشػػية ،  وا 

نما لتوكيد  الفعؿ الذي يتنامى ويتبعو أحداث   .حرؼ الكاؼ ىنا لـ يأت ألداء وظيفة التشبيو التقميدية ، وا 
نمػػا ىػػي السػػراب ، والنػػوف المضػػافة والمشػػددة ىنػػا ىػػي ألداء          الػػذات المتكممػػة ىنػػا ال تشػػبو السػػراب وا 

نما لمتحقيؽ، وقد ورد مثؿ ىذا الرأي عند المغػوييف العػرب ؛ وظ يفة التوكيد ، تغدو الكاؼ ىنا ليست لمتشبيو وا 
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حػرؼ ال يتعمػؽ بشػيء لمفارقتػو  -يعنػي الكػاؼ فػي كػأف  –وىػي     :  ( فيػذا صػاحب مغنػي المبيػب يقػػوؿ
... وذكػروا لكػأف أربعػة معػاف ... ونػوالموضع الذي تتعمؽ فيو باالستقرار وال يقػدر لػو عامػؿ ؛ لتمػاـ الكػبلـ بد

، ونحػف نميػؿ ليػذا تبعػا لمنتجػات السػياؽ (56( )التحقيؽ ، ذكره الكوفيوف والزجػاجي -مف معانييا -والثالث 
النصي لمقصيدة برمتيا ، وىذا ما تصؿ إليػو القصػيدة فػي الختػاـ ، عنػدما يقػدـ الػراوي رؤيتػو لذاتػو، ويوظػؼ 

 :ت كممة السراب ، أنظر السياؽ الختاميالبعد البصري في تناثر  وتفتي
 

 "أينؾ: "كأكتب 
 شعرا يفسره الشارحكف

 كأنؾ لست، كأنني السراب
 ؾ أ ف ف م ا ؿ س ر ا ب

 
ينفػػي الوجػػود عػػف الػػذات ، أو عمػػى أقػػؿ تقػػدير يعػػزؿ  –الشخصػػية المركزيػػة  –الػػراوي فػػي ىػػذا الػػنص        

لسػػت : ) ؾ لممتمقػػي إمكانيػػة البحػػث عػػف الجػػواب لمسػػؤاؿ، ويتػػر ( كأنػػؾ لسػػت: ) الحالػػة عمػػا ىػػي عميػػو لقولػػو 
ويمكف لنا أف نكمؿ بوصفنا قارئيف لست أنػت ، وتػأتي اإلجابػة بطريقػة المنولػوج الػداخمي  ، فيستشػعر ( ماذا؟

ويعطي السارد مفتاحا لمفيـ والتحميؿ  بتنػاثر ( كأنني السراب : ) المتمقي الذات المتكممة مع نفسيا وىي تقوؿ
ب ، ليتمثؿ  الشخصية ومكابداتيا وتشظييا بفعؿ أحداث الوجود، السػائده والمتخيمػة ،  التػي يقػدميا كممة سرا

 .مسار النص
النوايسػػة بػػارع فػػي اسػػتثمار مكنونػػات المغػػة الداخميػػة ، ولػػو قػػدرة عمػػى اختيػػار الكممػػات البانيػػة لػػدالالت       

وىنػػا تتجمػػى اسػػتراتيجيات الػػنص الشػػعري متشػػعبة ، وىػػذا يحسػػب لػػو ويمفػػت االنتبػػاه عنػػد قػػراءة نصوصػػو؛ 
ووظيفتو ، كثافة مرجعياتو الفكرية والقرائية، وىذا ما أكده غير ناقد حديث ، عند التعامؿ مع ىكذا نصػوص ، 

أف فػػي الكممػػة وفػػي الفعػػؿ شػػيئا  ) يػػرى ( Roman Yakbsonياكبسػػوف ) تتمتػػع بمرجعيػػات كثيقفػػة، فيػػذا 
إف اإلسػتخداـ المػتقف لمغػة مػا يعنػي ممارسػة نػوع مػف السػحر . الصػدفةمقدسا يمنعنا مف أف نجعؿ منػو لعبػة 

، والسحر ىنا يأتي مف قدرة الشاعر عمى األختيار والتأليؼ ، وبالتالي تقػديـ كيفيػات تعبيريػة ( 57( )اإليحائي
الـ مسألة العبلقة بيف الكممػة والعػ: ) أيضا(  Roman Yakbsonياكبسوف )حافزة لمقراءة والتأويؿ،  ويقوؿ 

نما تخص أيضا كؿ أشكاؿ الخطاب  ، وليذا يرى الدارس الحالي أف الشػاعر ىنػا ( 58()ال تخص فف المغة ، وا 
يقيـ لغة تسيـ في تكػويف عالمػو الخػاص، الػذي يتوسػؿ بالسػرد تقنيػة إلجػراء حػواره مػع النػاس والعػالـ، لكنػو 

 .كيفية التعبيريةالعالـ الذي يؤسس الستراتيجية خطاب قصدية، يبثيا مف خبلؿ ىذه ال
الشاعر يحاوؿ أيضا التوسؿ بالتعالقات النصية المختمفة ليثري نصو ، لكي يفتح النوافذ واسعة عمى أفؽ      

إف كؿ عمؿ يستدعي مف القارئ أف يستحضر عوالـ مف خارج : أرحب مف التمقي ، وبيذا التوجو يمكف القوؿ 
ألف أكثػر الفرضػيات ) األكثر توترا بيف الحضػور والغيػاب ؛ النص ، المتمقي في ىذه الحالة يقيـ في المساحة 

بسػاطة ىػػي أننػػا نفتػػرض دائمػػا أف ىنػػاؾ فػػي الػػنص المقػػرؤ معرفػػة ضػػمنية لػػنص أو مجموعػػة مػػف النصػػوص 
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،  ومػف التناصػات التػي يسػتثمرىا الشػاعر فػي سػرده ، والتػي ( 59(    )السابقة المقػرؤة والمفيومػة مػف قبػؿ
نما بأحػداث وقصػص ومرجعيػات مختمفػة ، عبػر الزمػاف والمكػاف، تذكرنا، ليس بنصوص مف ا لماضي فقط ، وا 

 :تقدميا ىذه النصوص، ومف ذلؾ نجد 
 : التناص مع النص الديني -1

لقد وظؼ الشاعر تعالقات نصية مختمفة في ىذه القصيدة والتي ليا جذور في النصػوص الدينيػة، و          
كنػت :  ،عميو السبلـ، ولـ يقدـ القصة التي ألمح الييا  فػي السػياؽمف ذلؾ مثبل قصة العشاء األخير لعيسى 

، ففي ىذا النص يستحضػر المتمقػي قصػة عيسػى (61() أكثر محبة مف عيسى في الرحيؿ األخير مف الفجػر) 
عميو السبلـ مع الييود، قبؿ قصة الصمب، وقد كاف النص قبؿ ذلؾ يقدـ تمييدا سرديا يتصؼ بشػعرية عاليػة 

مػػى معطيػػات صػػورة فنيػػة تعتمػػد الخيػػاؿ ، وكسػػر أفػػؽ التوقػػع واإلنتظػػار لػػدى المتمقػػي، بمرمػػوزات ، تتكػػيء ع
الفراشة ، التي قد تشير فػي بعػض االحتمػاالت إلػى التفػاني والتمػاىي ،والتػي عػرؼ عنيػا عشػؽ النػور والنػار 

قصػة النبػي  حتى الموت ، وفي ذلؾ تتضح صورة مف صور التضحية ، وىذا ما كػاف يعػرؼ كػذلؾ عػف دالالت
عيسػى ، عميػػو السػػبلـ، بوصػفو رمػػزا لمتضػػحية، ولػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػذا الحػػد ؛ ولكػػف الػراوي يقػػدـ كػػؿ ىػػذه 
السرود التي تشي بحكايات وقصص يستحضرىا المتمقي مدمجة بحالتو التي يعيشيا ، أو يرصػدىا فػي الواقػع 

 .الذي جعمو موضوعا لسرده
في السياؽ بضمير المتكمـ ، وييتابع بتناص آخر عف عبلقة النص بأياـ يدعـ ىذا التوجو عندما يتكمـ الراوي 

الخمؽ ، واختياره لميـو الخامس الػذي يشػارؼ يػو الخمػؽ عمػى اإلكتمػاؿ ، دوف عنػاء، ويجعمػو كيػـو السػبت ، 
مثػؿ ىػذه القضػايا تنػتج عػف قمػؽ الشخصػية .. وقت الظييرة ، وىو اليـو الذي يعقب االنتيا مف خمؽ الوجود 

 .العالـ الذي يعاني منو وينقده في آف ، ويترؾ لممتمقي مساحات واسعة لمتأمؿ واالستحضار  مف
 التناص مع مقكيت الصعاليؾ -2

 

يتضح مف النص الضاـ ليذه المقوالت مدى وعي الشاعر لحركة الصعاليؾ فػي المجتمػع الجػاىمي ،       
ع لدى الغالبية مف القراء إذ يبدو ىذا الوعي بوصفيا حركة إيجابيو ليا مداىا اإلنساني ، خبلؼ ماىو شائ

عنػػدما يقتػػرف السػػرد القصصػػي لحكػػايتيـ ، مػػف خػػبلؿ الشػػعر، باألبعػػاد الفمسػػفية ، والبلفػػت عنػػد الشػػاعر 
 :قدرتو كذلؾ عمى دمج معطيات الطبيعة مع منتجات الحركة ،ولنضرب مثاال النص التالي

 

 

 

 كنت أعرؼ بيد أف النجـك بدلت مكاقعيا
 الجيات

 كحميبب الصمت ما عاد لباإ الشعر
 كنت عشقت الضباع في البر
 بيف لابة الناس كجنة الكحكش
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 ).61(أرسـ لمشنفرل صكرة كىك يقكد الخبز إلى مستحقيو
 

الصعموؾ كما ىػي فػي الػذاكرة التقميديػة ، الػراوي يقدمػو وكأنػو / الشاعر لـ يكرر أو يقدـ سيرة الشنفرى       
يدرؾ آالـ الناس وحوائجيـ ، إنو يضحي بأتعابو وغنائمو ، وحتػى بعمػره ... يرية عمى رأس مؤسسة وطنية خ

الذي قضاه في جمع الغنائـ لئلحياء  اآلخريف ، إنو يكرر رمز المسيح  المخَمص والمنقذ لمناس مف آالميػـ ، 
ج أيضػا قصػتو مػع وال يقؼ األمػر عنػد ىػذا الحػد ، الػراوي يػدم.. وىو الفراشة التي تعشؽ ىذا الفعؿ النوراني 

أرسػـ لمشػنفرل صػكرة كىػك يقػكد الخبػز إلػى ) قصة عيسى ، عميو السبلـ ، والشنفرى ، والفراشة ، لقػوؿ الػراوي 
 .اإلنساف يرسـ الشيء ألنو متعمؽ بو أو يساويو ، أو يقترب مف روحو عمى األقؿ ، إًذا ىو مثالو(. مستحقيو
إنػو مػف . ىذا العصر الػذي يحتاج،ويسػتحؽ أف يعػيش فيػو الشاعر يعيش الشنفرى بفمسفتو وكيانو في       

الشاعر يدمف  حكاية الشنفرى ويكونو ، وليػذا نجػده يقػوؿ مػف خػبلؿ . أمثاؿ ىؤال لتخميص العالـ مما ىو فيو
إنػو اإلعتيػاد عمػى فعػؿ الخيػر ، واإلعتنػاؽ (  جربت أف أخمع الرمؿ عف جسدم فاستكحشت أصػابعي: ) النص 

 .لتي استوحاىا مف منتجات فعؿ الشنفرى وأمثالوالشديد لممباديء ا
 
 التناص مع التراث كاألحداث التاريخية-3
  

إف إعادة سرد التاريخ، أو الكبلـ عمى وقائع وأحداث التاريخ، فػي الشػعر، يتطمػب عنايػة فائقػة ؛ ألف          
تبطاف المعػاني الكامنػة فػي الشعر ال يحتمؿ التفاصيؿ ، وفي الوقت نفسو يتطمب صياغة فنيػة قائمػة عمػى اسػ

منتجات األحداث، وليس تقديميا كما ىي، وال يكتفي الشاعر بذلؾ بؿ عميو البحػث عػف كيفيػات تعبيريػة تقػود 
 . إلى استشراؼ المستقبؿ

النوايسػػة يقػػدـ مجمػػؿ أحػػداث تاريخيػػة عمػػى شػػريط لغػػوي ال يتعػػدى الػػورقتيف ، وىػػذا يحتػػاج إلػػى دربػػة        
ومف األحداث التي يمتقطيا ويوظفيا في الػنص نجػد . ختزاؿ المغوي ، واإلنحراؼ األسموبيخاصة تستند إلى اإل

قدرة لمشاعر عمػى االختيػار، فيػو يأخػذ مفاصػؿ زمنيػة ومكانيػة، وأحػداثا تحفػر فػي الػذاكرة الجماعيػة العربيػة، 
رات عمػى أكثػر مػف خاصة، مزيدا مف العمؽ الداؿ ، وىي مفاصؿ ميمة، كاف ليا األثر الفعاؿ في إحػداث تطػو 

صعيد ، فكري وسياسي واجتمتاعي، فنجد مثبل توظيؼ قصػة مقتػؿ الحسػيف ،رضػي اهلل عنػو، وقصػة التحكػيـ 
ىػذاف الحػدثاف ال . التي قاـ بيا أبو موسى األشعري، رضي اهلل عنو،  بػيف عمػي ومعاويػة، رضػي اهلل عنيمػا 

يعػػي االنقبلبػػات الحػػادة التػػي نتجػػت بفعميمػػا، يمكػػف تجاوزىمػػا عنػػد القػػاريء العربػػي اإلسػػبلمي ، خاصػػة الػػذي 
نما المح ألييما فياىو النص  : الشاعر لـ يسرد القصتيف وا 

 
 كانت الصحراإ تمتد أمامي كالمرآة 

 كلـ تكف الغيمات
 )رجـ التحكيـ(كاف 



 319 

 ككنت أكثر محبة لميمف
 )بعيدة  كيدام طكيمتاف: ( قمت 

 فرطت برأسي 
 (62...(لم ئكةبكت أشجار الشاـ ، كالشياطيف كا

 
ماجػدوى إعػػادة مقولػة الػنص التػاريخي وأحداثػػو؟ الػراوي يقػدـ الػنص بوصػػفو : السػؤاؿ الػذي ينبثػؽ اآلف      

كانػػت : )سػػاردا، بتقنيػػة المنولػػوج الػػداخمي ، ويبػػدأ االنحػػراؼ األسػػموبي لمػػدخوؿ بيػػذه المسػػألة منػػذ السػػياؽ
الحمـ وتبػدو المػرآة وكأنيػا شاشػة الػذاكرة التػي تعػرض  ؛ لؤلف الراوي ىنا يعيش( الصحراء تمتد أمامي كالمرآة

الشخصػية فػي الػنص تعػيش حالػة استحضػار لمػا كػاف، لكنػو . ما جرى عبر الزمف الماضي الممتد في القػديـ 
: االستحضار القائـ عمى بث دالالت يقدميا السياؽ ، فيظير األمر أماـ المتمقي وكأف ىناؾ مقارنة بيف زمنيف

 .األمس واليـو 
السمبية تظير مف خػبلؿ القػوؿ . يظير فعؿ اإلدانة لمواقع متبطنا في السياقات الشعرية التي رأيناىا آنفا      
ولػػيس ىػػذا فقػػط ، حتػػى أف الػػراوي يقػػدـ ىػػذه الصػػورة مدمجػػة بصػػورة المبلئكػػو وىػػي  ،)بكػت أشػػجار الشػاـ: ) 

، ألف الواقػػع تبكػػي، والشػػياطيف كػػذلؾ؛ إنػػو اإلحسػػاس بػػالمرارة واإلدانػػة لمػػا يجػػري  ، نقػػوؿ اليػػـو ، أمػػس واليػػـو
العربػػي ممػػيء بالػػدماء المسػػفوحة كػػدـ الحسػػيف ، رضػػياهلل عنػػو، واإلقتتػػاؿ يتكػػرر، وبضػػراوة أكثػػر مػػف ضػػراوة 
االقتتاؿ بيف معاويػة وعمػي رضػي اهلل عنيمػا، وعمػى المتمقػي أف يفيػد مػف ىػذه المعطيػات ويكػّوف وجيػة نظػر 

ا ىػو فعػؿ الػنص عنػدما يػدمج فيػو السػرد التػاريخي لؤلحػداث ، ضػمف نػص ىػذ. تسيـ في إنقاذ الواقع المريػر
تذوب فيو الشعرية مع عناصر مستمده مف القصة ، بوصفيا نصا رديفا ىنا وليس الغيػا ، أو ماحيثػا لجػنس 

 . الشعر
ويقػػع الػػدارس الحػػالي عمػػى مجمػػؿ قصػػص، ومشػػتمبلت موضػػوعية ليػػذه القصػػص، فػػي مواقػػع أخػػرى مػػف     

ستند أيضا لمتراث والتاريخ ، وقد يمفت االنتباه، أف الشاعر في السػياقات التاليػة ،يقػدـ الكممػات النص ،وىي ت
الشعرية مصفوفو طباعيا، وكأف المتمقي أماـ كتابة نثرية ، ثـ يعود لمكتابة الطباعية التي توحي بأف ما نقػرأه 

بحيث يمكػف التقاطيػا لمجػرد قػراءة اسػـ ىو شعر، وفي ىذه السياقات يحشد كما كبيرا مف األحداث والوقائع ، 
الشخصية التي يػدور عمييػا القػص، ولعػؿ ىػذا يخفػؼ مػف شػعرية الػنص ، إذ يقػع المتمقػي أثنػاء تمقيػو ليػذه 
السػػطور تحػػت سػػمطة تػػراكـ األحػػداث الموحيػػة بقصػػص مختمفػػة ، وفػػي الوقػػت نفسػػو تخػػؼ عناصػػر الشػػعرية 

عميػو مػف االسػتناد لجػدار الفنيػة الواجػب توافرىػا فػي الػنص األخرى، لكف الشاعر ىنا يستدرؾ ويعود لمػا كػاف 
 :الشعري، وتمثيبل لما ذىبنا إليو نسوؽ النص 

 
 مف أنا اآلف؟؟

 ىسيسة النار تمفح كجيي،(
 كأبحث حيف يقشرني المكت عف أصدقائي 
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 أبحث ، أتممس،
 أثقب الكصاكص المتخيمة في زمف الكشؼ ،

 كأنتجع مكانا يميؽ بسعاد، 
 ، كعبمة ، كفاطمة، كبثينة ، كأـ أكفى 
 كعشاإ مع األكانس المتخي ت  
 تحت ضكإ نجمة نبطية الكجو كالمساف 
 تسمى سمية اعتباطا ، 
 كىي نجمة فقط ،  

 ليا حضكر النار في الجسد  كالقمب ،
 ).63..)(كنبؿ األسئمة المكجعة 
 

معمقاتيـ،ومػػا أثػػاروه مػػف قصػػص الػػنص يحممنػػا عمػػى استحضػػار شػػعراء العصػػرالجاىمي وربمػػا غيػػره و        
، ...( كعب بػف زىيػر ، وزىيػر بػف أبػي سػممى ، وعنتػرة العبسػي، ووامػرؤ القػيس و: ) مف أمثاؿ ... وأحداث 

وفي الوقت نفسو يقدـ لنػا الػنص وثيقػة اجتماعيػة و فكريػة وتاريخيػة عمػى أزمنػة مختػارة ، وعصػور محػددة،  
دماج حاالت ى ؤالء الشعراء وأشعارىـ فيمثؿ ىذه النصوص يبقى محبل لمقػراءة ليا حضور في ذاكرة المتمقيف وا 

والتسػػاؤؿ فػػي آف، وتسػػريد المقػػوالت التاريخيػػة والتراثيػػة بيػػذه الكيفيػػة يشػػكؿ إضػػافة مرجعيػػة لمقػػارئ ، لتحثػػو 
 . لمكشؼ والبحث والربط بيف الماضي والحاضر، وربما الستشراؼ المستقبؿ 

ما غيرىا ، سبيبل لتجريبات كتابية تطرح فػي السػاحة النقديػة العربيػة، تبقى مثؿ ىذه النصوص ، ورب         
والمحمية عمى أقؿ تقدير ، مزيدا مف األسئمة ، التػي تحتػاج إألػى إبػداء وجيػات نظػر حوليػا، ونأمػؿ أف تكػوف 

 .       خطوتنا القرائية ىذه مف ضمف خطوات ستتبعيا مستقببل، إف شاء اهلل
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 ممحؽ لمقصائد موضوع الدراسة
 أنفاس عيد الفصح

 ) -مصطفى كىبي التؿ  –الشاعر عرار ( 
لى الخوري موسى في قرية شطنا"  "ميداة إلى العبلمة السيد عبداهلل السقاؼ بالقاىرة ،وا 

 
 الفتى في العيػػػػػػد يصحػػػوىاتيا واشرب فإف اليػػػػػػػػـو فصح          وقبيح ب

 إف في الدير أبا فػػػػػػػػذ النػػػػػػػػػدى          ونبيػػذ ورعابيػػػػػػب وصػػػػػػػػػدح
 ومسػػػػػػيح كيػػػػػػػػػس كيػػػػػػػػانو          دأبيـ في الناس إصبلح وصمػػػػػػح

 ػػة الخمار نػػػػػػدحىاتيا واشرب فمثمػػػػػػي ما لػػػػػػػػو         يا أخػػي عف دك
 إف ىػػذا العمػر ليػػػػػػػػؿ ما لػػػػػػػو          ياأخي في غير أفؽ الكأس صبػػػػح

                                            *** 
 يستيويو متػػػػػػح" األـ"ىاتيا واشرب ودع عبػػػػػػود مػػػػػف         شرح متػف 

 ػػػػي إذا         أحضر الذكر فذكري فيو شطػػػػػػػػحلست صػػػػػػػػػوفيا ولكنػػػػػػ
غضاء وصفػػػػػػػػح  إنيا رجػػػػػػػس ولكػػػػػف ربنػػػػػػػػػا         شأنػػػػػو عفػو وا 

 وبفقو الػػػػػدف متػػػػػػػف نصػػػػػػػػػو          ىامش الكأس لمتف الػػػػػػروح شرح
 يعظ الناس وينياىػػػػػػػػػـ ويمحػػػػػو        فدع الشيػػػػػػػػػػػػخ عمى منبػػػػػػػػره  

 قػػػػػػػػدر المػػػػو عمينا شربيػػػػػػػػػػا          ليس خطا قػػدر المػػػػػو فنمحػػػػػػػػػو
                                            *** 

 وحر " الدوحػػػػػاء"مف " بزيزاء"غنػػػى          و" وجِ "عػػػف "الحّمر"إف في 
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 تاـ ىذا الشيخ في عماف سفػػػػػػػػػػح"          منى"وكما تامػػػػػؾ سفػػػػػػػح مف 
 وحجػػػػػػػػػػازي اليوى أشواقػػػػػػو           أصبحت أنى نحى األردف تنحػػػػػػػو

 إف في بعد الفتػػػػػى عف موطػػػػػػف           سامو الغوغػػػػػػػاء إرىاقا لربػػػػػػح 
 صرح" رغداف"ليست صرحػػو           في ظبلؿ المجد مف" يادأج"حسب مف 

 أىػػػػػػػبل وحمػػػػػػػػى          زىره ما يعتريو الدىر صػػػػػػػػػػوح" التؿ"وبآؿ 
 وبعثمػػػػػػػاف وأتػػػػػػػػػراب لػػػػػػو           روضػػػػػػػة فينػػػػػػػػػانة أنسا ودوح

                                            *** 
 ىاتيا واشرب فقومي كػػػػػػاد مػػػف           فرط إيقاظي ليـ صوتي يبػػػػػػػػػػح

 نشواف أسػػػػػػػى           وخماري اليػػػػػػػـو آالـ وبػػػػػػػرح" عػػػػوؼ"فأنا يا 
 ػػػحوبقمبي مف عشيػػػات الحمػػػػػػػػػػى           ذكريػػػػات في حنايػػػػاه تمػػػػػػػػ

 وجمػػػػػػاح الحر ىػػػػييات  لػػػػػو            إف يثره الضيػػػػـ إمساؾ وكبػػػػػػح
                                            *** 

 "كمما داويت جرحا ساؿ جػػػػػػرح"موطػػػػني األردف لكػػػػني بػػػػػػػو            
 عمو يشفػػي مف اإلرىػػػػػاؽ نػػزح   وبنفسي رحمػػػة عف أرضػػػػػػػػػػو          

 كؿ ما أرجػػػوه لو أف منػػػػػػػػػػػى             عاثر الجػػػػػد إذا يرجو تصػػػػػػح
 أف أرى لي بيت شعر حولػػػػػػػػػػو             مف شبليػػا قومؾ السرحػاف سرح

 ػػػػػاف يفػػػػػػػػػػػحفي فػػػػػػبلة ليس لمعػػػػػػمج بيػػػػػا             حية تسعى وثعب
 (1943أيار 21***                       )                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبػػػػػػػي                                       
 )الشاعر محمد مقػػػدادم(                            

     
 ،...يا أبي"                                                                               

 الروافد تحف إلى النير                                                                               
 فأيف أنت،                                                                               

 "يانيري الجامح العظيـ؟؟                                                                                 



 315 

                                                                                                           
 ـ.ـ

 كنت طفبل ،
 ابع المنتفخة،قبؿ أف تمر كرة يركميا المارة ذوو األص
 وقبؿ أف تيشـ إحداىا آنية الفخار التي 

 عجنت طينتيا بيدي الضئيمتيف
 شكمتيا،مف قبؿ ،عمى ىيئة الطير ،كسوتيا ريشا،

 ونفخت فيخات مف روحي، ثـ أرسمتيا في فضائي كي،
 ...!تنشيء عالما غير ىذا

 ،...عالـ مف سناء األشياء،وطعميا النوراني المقدس
 بلمي المتصاعدة ،إلى أف تكوف المواسـ عالـ أودع فيو أح

 !!وتكوف الفصوؿ...لي 
                      *** 

 ،...كنت طفبل
 تغمرني يداؾ يا أبي ،وتأخذني إلى حضنؾ المفعـ برائحة الموز البري،

 تخدش جبيتي ، شوكة عمقت في ثوبؾ العتيؽ،
 وأنا أتمرغ في صدرؾ العظيـ ، وأبتؿ بضؤ وجيؾ البيي

                      *** 
 ، ...كنت طفبل 

 ،...وكبرت يا أبي 
 شيبا،... وأشتعؿ الرأس و القمب

 وما زلت أحف الى شوكة مخبأة في أرداف قميصؾ
 وتعيدني ذراعاؾ، وأصابعؾ الندية،... تخدش جبيتي

 !!يعبث بشعر لحيتؾ الوقورة البيضاء...طفبل
                     *** 

 بيادر، والحواكير مبلعبي،،وكانت ال...كنت طفبل
 وكاف الثغاء المبكر، في الصباحات الماطرة يمؤل عمّي كياني

 والخراؼ المتقافزة فوؽ أسوار بيتنا الخشبية ، 
 المحببة،" بيموانياتيا"تتممؾ عمّي دىشتي، قبؿ أف تتوقؼ عف 

 متوّرمة األقفية،" أكباشا"وتصير
 والفرح ...وغير مبالية بكؿ ىذا الضوء
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                    *** 
 ،...أرأيت يا أبي

 ! كؿ شيء يكبر فينا ويشيخ 
 والدمار...كؿ شيء ينخره السوس، ويغزوه العفف األسود

 الحكايات التي نسجناىا عمى عتبمب بيوتنا الفقيره، في فجوات
 ،...الميؿ

 ،...أىازيج البيادر في مواسـ الحصاد
 ،...تراتيؿ الرعاة في الحقوؿ

 ،...مف الظممةتوسبلت الخائفة 
 ،...الرعشة األولى في أصابع المحبيف

 ،...فرحة األرض العطشى، بأوؿ غيث يغسميا
 !!ونشوة الصائـ ، عند أوؿ ُقْبَمٍة بعد الغروب

 وينطفىء... أرأيت يا أبي كؿ شيء يترىؿ فينا
 حتى الدروب التي مشطتيا أصابعؾ 

 اجتاحتيا سيوؿ الحصى،
 والثقوب ... فامتؤلت بالحفر

                 *** 
 !!كيؼ تشيخ بيجة األحبلـ في ربوعنا !! أرأيت ياأبي

 فمـ يعد لنا، 
 ،...غير دعواتؾ التي سيجت بيا بيتنا العتيؽ

 ولـ يعد في حقولنا مف شيء
 سوى ذلؾ الغبار، 

 يسد عمينا نافذة الضوء،
 ويعمؽ أغنياتنا عمى مشانؽ اإلنييار

                 *** 
 !!أرأيت يا أبي

 ،...كـ كاف غيابؾ عميقا
 وكـ كاف حضورنا،

 !!، وحزيف...ضحبل، بائسا
 ،...كـ كاف صمتؾ صارما

 وأنت تشؽ األرض بمحراثؾ الخشبي،
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 ،...كالمواء... وكـ كاف صراخنا خافتا
 !!كأوراؽ الخريؼ... وباىتا

 فمتعش يا أبي،
 بصمتؾ الشامخ،
 ولنمت يا أبي،

 !!!في ضجيجنا الكسيح
 

 أمريكا/نيوجرسي                                                                                    
                                                                                            1/7/1991 

 أكثر مف خوؼ قد مر عمى قمبي          
 (عر زياد العنانيالشا)                          

 
(1) 

 ي كؿِّ يـوف
 تفصح الطبيعة ُ 

 .عف ميوليا
 تستثمر* *  

 كؿ فتوؽ المحـ
 وتأخذنا

 أخذ عزير.. أخذ عزير 
 دوف مجاىرٍة بما تريد

 مف اإلنساف 
 .أو المعنى 
* 

 يا أبي
 أكثر مف خوٍؼ قد مر  عمى قمبي

 مف ناِب الوحش إلى الجوع ِ 
 إلى كرسي األمر

 ومع ذلؾ
 بعد لـ كانت قسوتؾ المرةلـ أفيـ 
 حاضرة ً 
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 حاضرة ً 
 .وتبيض في كؿِّ الفصوؿ 

 * 
 مف فوؽ دكتي

 ...أرى ... 
 العناصَر تتقدـ

 بأسنانيا الحادة نحو فكرةِ 
 .العذاب 
 يا أبي

 سأرتب الحيوات وفؽَ 
 .مشيئة الميوؿ 

 .الموسيقى 
 أجساـ الشمع

 أو النساء المواتي يجئف إلى الميؿ
 .بفعؿ الحرارة 

 .ائؽ والمياه الحد
 شمس الصباح وقد تحالفت

 .مع الندى 
 الطيور في أعشاشيا

 الحمـ
 كعرض أو حفمة امتاع ٍ 

 .ال تنتيي 
 
 (3) 

 نصُؼ نائـ ٍ 
 عمى نصؼ حالـ ٍ 

 عمى نصِؼ مجنوف ٍ 
 

 الفضيحة ُ 
 عالـٌ ثالثٌ 

 أو رابعٌ 
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 !!يتبارُز في ليؿ االنجاب 
 
 (2) 
 

 يا أبي 
 أزؼُّ اليؾ أفراح التناسخ

 ميؿبعد ق
 سنغمُؼ معجوَف األرواح ِ 
 .ونغزو أسواؽ  التصدير

 الموت تقاعد
 وليذا

 سأبشر خنجرؾ الكونيّ 
 :وأقوؿ

 ما عاد ترابي
 يطعف في الظير كما السابؽ

 وستظير تسويةٌ  أخرى
 يمكننا 
 المشي
 إلييا

 مف غير الدعوات التي كانت
 تذوب بفعؿ الشمس
 .حيف نرفعيا إليؾ 

 * 
 ...يا أبي

 حدث ىذا
 مباعدة شاممة بيف األقدار إثر

 ...ولكف 
 كاف حتماً 
 أف نحاوؿ

 ايقاؼ الضربات المضظربة
 قبؿ أف يتحوؿ العالـ
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 إلى شركة أموات تستثمر
 كؿ فتوؽ المحـ

 وتأخذنا
 أخذ عزير.. أخذ عزير 

 دوف مجاىرٍة بما تريد
 مف اإلنساف 

 .أو المعنى 
* 

 يا أبي
 أكثر مف خوٍؼ قد مر  عمى قمبي

 وحش إلى الجوع ِ مف ناِب ال
 إلى كرسي األمر

 ومع ذلؾ
 لـ أفيـ بعد لـ كانت قسوتؾ المرة

 حاضرة ً 
 حاضرة ً 

 .وتبيض في كؿِّ الفصوؿ 
 * 

 مف فوؽ دكتي
 ...أرى ... 

 العناصَر تتقدـ
 بأسنانيا الحادة نحو فكرةِ 

 .العذاب 
 يا أبي

 سأرتب الحيوات وفؽَ 
 .مشيئة الميوؿ 

 .الموسيقى 
 أجساـ الشمع

 نساء المواتي يجئف إلى الميؿأو ال
 .بفعؿ الحرارة 

 .الحدائؽ والمياه 



 321 

 شمس الصباح وقد تحالفت
 .مع الندى 

 الطيور في أعشاشيا
 الحمـ

 كعرض أو حفمة امتاع ٍ 
 .ال تنتيي 

 
 (3) 
 

 نصُؼ نائـ ٍ 
 عمى نصؼ حالـ ٍ 

 عمى نصِؼ مجنوف ٍ 
 وذاؾ.. وقبؿ ىذا 

 أقوُؿ البراءة مثؿ طفؿ ٍ 
 ينزعف رأى النساء وىف

 خسارةَ  الزغِب الطويؿ عف
 السيقافِ  ويجمسف عمى فـ ٍ 

 منزوع األسناف
 فخاؼ عمى المحـ مف المحـ وفّر مف المرئي

 .إلى غير المرئي 
 ....لست مرئيا 

 وأكره رائحة األرض الممزوجة بالدـ 
 وأكره رائحة الدـ الممزوجة بالكرسي 
 وأكره اصرار األرض عمى إثبات 
 دي مف خاف الجيناتفحولتو في جر ي 
 وأكره تمتمة األـ.. إلى مذبحة العالـ  
 حميب األـ وضعؼ األـ وأفضح رغبتيا 
 المسبوقة بالماء وبالرعشات عمى فعؿ 
 .االنجاب  

 لست مرئيا
 ومع ذلؾ أشرب دؼء نبيذي 
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 .مف دوف ببلد ترىقني  
 .البر الواسع ال يرىؽ أحدا  

 لست مرئيا 
 وأطوؼ مصحات العقاؿ

 .ما نوع جنوني ألعرؼ 
 .ال بأس عمي 

 عاؿ أنا
 خاؿ أنا

 مف كؿ مثمبة
 .وأقوؿ لقمبي ال تحزف 
 المرأة عيف األكذوبة
 .فتفيأ جانبيا المظمـ 

 أنا
 أنا نسياف مف؟

 .مالي نسيت نصفي األوؿ 
 أقسـ بالنفس المخمورة

 .أني أحس بروحيا ودفئيا 
 :المرأة عيف االكذوبة 

 تيب في عشي
 ربما شاءت األغصاف

 .أف تحتفي بعشنا الواحد 
 .نحف في العش إذف 

 فيما العالـ مربوط في وتد الكمب 
 ومعزوؿ بالصخر الزيتي ال قيؿ

 .وال قاؿ 
 ربما تمتد يدي ػ دغدغة
 الجس إلى شؽ قد يشعؿ

 لغة ثانية فييا الممفوظ عمى
 وزف الرعشات

 النحو 
 وال سجع
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 بعد أف وّلى المجاز بعظمة ظبي
 ص ويحمؿكاف طميقا قبؿ القن

 .روحا ال أدري اآلف ليا جية 
 ربما

 .يتطور النص دوف عممي 
 !مالي نسيت نصي األوؿ؟

 سأعود إليو
 ىا أنذا أخمط أمراض الناس

 بجيناتي
 خذ مثبل

 جينات الجسـ الخالي
 .مف رعب الشيخوخة 

 أو جيف نمو األسناف لعدة مرات
 .أو جيف البولجة الحرة 

 * 
 كغناء حزيف

 أصبح عمرنا 
 ذلؾومع 

 سأجمع معجزتي
 وسأصرخ في ىمع الكائف

 أف خذ أعمالؾ الرثة مف بيف أقدامي
 السيئات ليست قصتي

 واألرض كذلؾ
 .ليست مذنبة 
 قوموا: وأقوؿ لمموتى 

 . ال تربة بعد اآلف 
 قوموا

 ال ش  يبرر يتـ األطفاؿ
 .ال ش  يبرر عطش الزوجات 

 قوموا معي
 انتيى الرعب تماما
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 النار.. النار 
 .تدفئة حسنو صارت

 لـ يبؽ مشفى
 أو مريض
 أنا األكيد.. يدي سوت 

 دوف رمؿ أو تمور
 * * 

 ....حدث ىذا 
 .حدث ىذا تحت شباؾ المصحة 
 .حدث ىذا بعد أقراص الطبيب 

 ...كـ 
 ....كـ أنا متعب 

 !!مف سماعي  
 ليت أذني ظمت في يد المعمـ

 ليت سكينا
 .تمرفي لساني 

 ليتني
 في 

 البوؽ
 أنفخ

 نيأف خذو 
 فالحقيقة دوف إذف

 دوف عيف
 دوف أنؼ

 .ولساني مثؿ نقار الخشب 
 * 

 !!سأتوب عف بذاءتي 
         ** 

 كأنني السراب                   
 (الشاعرحكمت النوايسو)                             

 في األخير مف الميؿ
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 كنت أشرب سرب الوشايات
 مندىشا بالرحيؿ

 ةكنت أكثر إيجازا مف فراش
 وأكثر محبة مف عيسى

 في الرحيؿ األخير مف الفجر
 كنت أكثر ىدوءا مف غابة تركت شياطينيا
 أخز الغزالف مف أظبلفيا إلى معاقؿ الصمت

 يمر خميس الخمؽ عمى غرفي باردا كأنو ظييرة السبت
 ىذي يدي مشوىة مشوىة عندما أصبح أكثر احتماال لؤلذى

 يدي ػ يدي ويد الجماعة ػالطيور تغادرني مثؿ سحابة مشمسة، واأل
 تصطفؽ ارتعاشا وترقبا

 يمر الوقت بيف أصابعي مثؿ دخاف
 وتعبرني الترىات في شريط مف الرغبة والتنفس، وأنتخب زجاجة

 وأسكر.. فارغة 
 كنت أعرؼ بيد أف النجـو بدلت مواقعيا

 الجيات
 وحميب الصمت ما عاد لباء الشعر

 كنت عشقت الضباع في البر
 اس وجنة الوحوشبيف غابة الن 

 أرسـ لمشنفري صورة وىو يقود الخبز إلى مستحقيو
 جربت أف أخمع الرمؿ عف جسدي فاستوحشت أصابعي

 ألؼ رأس أطؿ مف المرآة يتقدميـ رأس الحسيف، بجمالو ووقاره
 ..المييب، وشفتيو الناشفتيف 

 لـ يكف الماء بعد
 كانت الصحراء تمتد أمامي كالمرآة

 ولـ تكف الغيمات
 التحكيـ( رجـ)كاف 

 وكنت أكثر محبة لميمف
 "بعيدة ويداي طويمتاف: "قمت 

 فرطت برأسي،
 بكت أشجار الشاـ، والشياطيف، والمبلئكة
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 وبكت أرض كانت تسمى العراء 
 مف أنا اآلف؟؟....بكت وغيرت لونيا 

 ىسيسػػػة النار تمفح وجيػػػي، وأبحػػػػث حيف يقشػػػرني المػػػػوت مف
 أبحث، أتممس، أثقب الوصػػاوص المتخيػػػػمة في زمف أصػػػػػػػػدقائي،

 وفاطػػػمة،, الكشػػػؼ، وأنتجع مكانا يميؽ بسعػػاد، وأـ أوفػػػى، وعبػػمة
 وبثينة، وعشاء مف األوانس المتخيبلت، تحت ضوءنجمة نبطية الوجو

 واليد والمساف تسمى سمية اعتباطا، وىي نجمػػة فقط، ليا حضػػػور
 والقمب،ونبؿ األسئمة الموجعةالنار في الجسد، 

 أنتجع الشعر
 ينداح باب مف الباب
 أشوؼ النوـ في النـو

 تختمج الذكريات ثوب الطفولة األبيض 
 أخمع أصحابي جميعا

 وتخمعني عدف عف جنة اهلل
 وتنتخب األرض حارسيا

 وأنا شآمي اليمف
 يزلزلني سعؼ نائس في العيوف

 ويحدثني الرمؿ عف ساحؿ في الفضاء
 ني ذبذباتؾوتيرس
 أينؾ ؟؟

 أنتجع الماء
 أصطاد رمبل وممحا

 "أينؾ: "وأكتب 
 شعر يفسره الشارحوف

 كأنؾ لست، كأنني السراب
 ؾ أ ف ف ي ا ؿ س ر ا ب

 
 ممخص البحث                                              

 السردية في الشعر العربي الحديث                                     
 نماذج مف الشعر في األردف                                         
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لقػػد بػػدأ التركيػػز عمػػى مصػػطمح السػػرد فػػي العصػػر الحػػديث ، بشػػكؿ الفػػت، مػػع شػػيوع الدراسػػات التػػي          
 تناولت القصة والرواية خاصة ، ثـ تطور األمر إلى أف أولى كثير مػف النقػاد الحػداثييف اىتمامػا الفتػا بتقنيػات
السرد، التي راحت تتوزع وتذوب فػي األجنػاس األدبيػة المختمفػة، ولػـ يقتصػر الحػاؿ عمػى النقػاد الغػربييف مػف 

بػػؿ راح النقػػاد العػػرب، أيضػػا، ييتمػػوف بالمسػػائؿ المتعمقػػة ... روالف بػػارت وجيػػرار جينيػػت وبػػوؿ ريكػػور: أمثػػاؿ
وبنػاء عمػى ذلػؾ  شػعرت ... نػى العيػدبالسرديات وتقنياتيػا، مػف أمثػاؿ عبػد الممػؾ مرتػاض وسػعيد يقطػيف ويم

كيػؼ تعامػؿ النقػاد مػع السػرد وتقنياتػو، فػي :بأسئمة تراودني وحاولت تممس اإلجابة عمييا ، ومف ىذه األسئمة
جنس الشعر؟ وما مدى وجود القص فػي الشػعر ؟ وىػؿ يػؤثر وجػود عناصػر مػف جػنس الروايػة والقصػة عمػى 

 شعرية النصوص الشعرية؟ 
شػيئًا مػف  –الشػعرية  –حى حممني عمى البحث ،ال سيما وأنني رأيت فػي النصػوص القديمػة ىذا المن         

القص، وشيئًا مف عناصر السرد القصصي، فذىبت إلى محاولة التنظير ليذه المسألة في الشػعر ، ثػـ ارتأيػت 
نػػػب أف أقػػػـو بتطبيػػػؽ نقػػػدي عمػػػى نصػػػوص مػػػف الشػػػعر الحػػػديث فػػػي األردف، ألشػػػفع الجانػػػب التنظيػػػري بالجا

: التطبيقػػي، فكػػاف أف قسػػمت توظيػػؼ التقنيػػات السػػردية بػػيف أنمػػاط ثبلثػػة مػػف الشػػعر الشػػائع فػػي السػػاحتيف
وشػعر التفعيمػة، ومػا اصػطمح  -العػامودي –الشعر التقميػدي : الثقافية واإلبداعية في األردف،وىذه األقساـ ىي

 .عميو، عمى األغمب،قصيدة النثر
يف، لـ يكونوا مغيبيف عػف الحػراؾ التطػوري، الحاصػؿ  فػي حركيػة األجنػاس ويبدو أف الشعراء الحداثي         

اإلبداعية ، ومف بينيا الشعر الحديث، وليذا جاءت نصوصيـ مشبعة بتقنيات سردية وافدة ، مف عالـ القصة 
دث وعالـ الرواية،وكأنيـ بوعييـ ليذه المسائؿ كانوا فاعميف ومؤثريف فػي عمميػة تػداخؿ األجنػاس ، كػالتي تحػ

لكف ىؤالء الشعراء كانوا،  في الوقػت نفسػو، "مدخؿ لجامع النص،" عنيا جيرار جينيت في كتابو ذائع الصيت 
أكثر حرصا عمى اإلمساؾ بشعرية النص ، بمعنى أنيـ لـ يفيدوا مف تقنيات األجناس األخرى ، بتوظيفيا عمى 

، وشػػحنو بإمكانيػػات دالليػػة أكثػػر حسػػاب شػػعرية الػػنص لػػدييـ،بؿ عمػػدوا بأسػػموبيـ ىػػذا إلػػى تكثيػػؼ الػػنص 
ثرائو أماـ المتمقيف  .،أسيمت في تعميؽ النص وا 

تبقى ىذه الدراسة بمثابة المحاولة عمى طريؽ محػاوالت أخػرى ، نأمػؿ أف تتبعيػا  محػاوالت ، فتزيػد           
 .المسألة كشفا وتنويرا، واهلل مف وراء القصد

 يف  عمـ ايجتماع في الجامعة الجزائرية

 برام  ايكاديمية ك الكاقع ايجتماعيال
 

 مساؾ أمينة: األستاذة
 جامعة سعد دحمب، البميدة

 
 :مقدمػػػة
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فيو ال يستطيع التحكـ في . إف تنمية مجتمعنا و تطوره مشروط بتقدـ العمـو االجتماعية
لو التقدـ  و ال يمكف.   سيرورتو دوف جيد في التفكير حوؿ حقيقتو الخاصة، و مستويات بنائو المختمفة

دوف تنمية كفاءاتو المحمية، فيو ليس مجاال لتجارب النظريات التنموية و النماذج الجاىزة انطبلقا مف فكرة 
العالمية، و إنما تحتـ ضرورة التبلـز بيف المعرفة و الواقع أف يكوف عمـ االجتماع عمى اختبلؼ اتجاىاتو 

ظروؼ خاصة مف خبلؿ إقامة عبلقة بيف المتغيرات نتاجا لممجتمع الذي ينتمي إليو في فترة زمنية، و 
األكاديمية و التغيرات االجتماعية حسب اختبلؼ التكوينات و نظـ العبلقات االجتماعية     و االقتصادية، و 

 .إلنتاج|أشكاؿ عبلقات ا
و رغـ الحث عمى أف حالة المجتمع ىي التي تتطمب نوعا معينا مف البرامج،ما زاؿ العكس 

ث ال تزاؿ الجامعة تفرض تعريفيا الخاص فيما يتعمؽ بيذا الجانب و مف أكبر التحديات التي قائما، حي
فمع أف قطاع التعميـ . تواجييا عدـ تمكنيا مف ربط برامجيا باحتياجات التنمية و متطمبات سوؽ العمؿ

لتخصصات، و ما العالي في مجتمعنا عرؼ تطورات كمية معتبرة مف حيث اليياكؿ القاعدية،           و ا
فمـ يصاحب ىذه التحوالت تغيرا في محتوى البرامج الدراسية و طرؽ التدريس التي ال تزاؿ غير .إلى ذلؾ

، مما يبيف أف نتائج التعديبلت ال تزاؿ غير واضحة، مف حيث أف  مسايرة لمتطورات في مختمؼ مياديف العمـو
د، فالمجتمع في تغير مستمر، بينما تبقى الجامعة التكويف الجامعي في الجزائر ال يخضع لطمب اجتماعي محد

و بيذا، فيي ال تخضع لمتطمبات . عمى حاليا، تشيد تغيرا فقط في زيادة عدد المسجميف في معاىدىا سنويا
القوى المتجددة و ال تعكس نتائجيا، غير مستجيبة لظروؼ بيئتيا، و ال شروط البحث العممي، رغـ أف 

فيو انعكاس لوضعية المجتمع في مختمؼ جوانبو، و . و المجتمع عبلقة جدلية العبلقة بيف عمـ االجتماع
و يعبر تعميمو  ىنا عف وظيفة اجتماعية، يكّوف إطارات مؤىمة في مجاؿ المعرفة . عامؿ مف عوامؿ تكريسيا

 .تو الفعؿ حسب ثقافة المجتمع و تاريخو متكيفا مع متغيراتو، مما يستوجب تعديؿ برامجو حسب المستجدا
كتخصص في جامعاتنا، و رغـ التزايد الكبير  االجتماععمى الرغـ مف التواجد المؤسساتي لعمـ و 

لممسجميف في معاىده سنويا، و تخّرج العديد منيـ في مختمؼ التخصصات، يبقى الجدؿ قائما حوؿ فاعميتو، 
. ممموسة خارج حيزىامنو معرفيا بصورة  االستفادةو ىدفو في إطار المحيط الخارجي لمجامعة، و مدى 

السيما فيما يتعمؽ بالمكانة التي يشغميا المتخرج مف معاىد ىذا التخصص في الوقت الذي كثر فيو التذمر 
، في الوقت االجتماعيةو نقص تكّفؿ الجامعة الجزائرية بمتخّرجييا خاصة في مجاؿ العمـو . في ىذا الجانب

و مسايرة التطور،  االضطراباتية و الجماعية لمخروج مف الذي يحتاج فيو مجتمعنا تظافر كؿ الجيود الفرد
أيف تغيرت النظرة إلى األشخاص و المؤسسات حسب ما تؤديو مف أدوار تفيد المحيط العاـ، حتى تضمف 

و تحافظ عمييا، انطبلقا مف إعادة التفكير التقييمي لمنتائج المتوصؿ إلييا و ربطيا بما يحتاجو ىذا  مكانتيا
 .األخير

 :كاليةاإلش
و تؤدي إلى  يعرؼ المجتمع الجزائري اليـو كباقي المجتمعات تحوالت كبيرة، تيدد استقراره

و حيوية       التي يكوف وعييا بالعوامؿ الفاعمة فييا و تأثرىا بيا بمثابة قوة داخمية -اضطراب مؤسساتو 
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ذه التحوالت، لمحفاظ عمى بقائو مف و ىو يحاوؿ باستمرار التكيؼ مع نتائج ى -تدفعيا لمتقدـ و الفعؿ المبدع
لكف ىذا األمر يستوجب تظافر جيود مختمؼ المؤّسسات و .جية، و لمسايرة التطور مف جية أخرى

 ... الممارسات
و في ىذا اإلطار تمعب العمـو االجتماعية دورًا ميما في تحميؿ الشروط التي يمر عبرىا المجتمع 

مف خبلليا بمختمؼ الشركاء الدولييف، حيث تبنى و تتركب ىذه العموـ  الجزائري بمظاىر األزمة  و التي ترتبط
حوؿ ضرورة التفكير النقدي لممجتمع حوؿ نفسو و ممارساتو في فترات زمنية معينة بمختمؼ الطرؽ 
الممكنة، خاصة في أولى مظاىر التحوالت النظرية التي يعرفيا انطبلقا مف التحوالت البنائية، فالعمـو 

 .مطالبة اليـو أكثر مف أي وقت مضى لمقياـ بدور اجتماعي أكثر أىمية في إطار ىذه التحوالت االجتماعية
العبلقات االجتماعية، و سعيو لكشؼ الحقائؽ في إطار تركيبات و يركز عمـ االجتماع ىنا عمى  

وع العبلقات ، قصد المساىمة في تطوير طرؽ التفكير، و تغيير ن...اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، دينية، 
القائمة لمسايرة الوقائع مف خبلؿ التطبيقات اليومية، لمحاولة إنتاج عمـ سوسيولوجي في المجتمعات النامية، 

 انطبلقايتماشى وخصوصياتيا الثقافية و الحضارية، عوض التبعية لمغرب، و إنتاج المفاىيـ السوسيولوجية 
 ...لوجي و الحياة السياسية و االجتماعيةمف ضرورة التوافؽ البنيوي بيف تطور الفكر السوسيو 

و رغـ محاوالت مجتمعنا لمسايرة التطورات المختمفة، إال أنو لـ يحقؽ النتائج المرغوبة، نظراً 
الستخداـ مناىج و نظريات مجتمعات أخرى، ألف المناىج و النظريات ال تجدي نفعا في مجتمع لـ ينبع منو 

فؽ ثقافة معينة تختمؼ باختبلؼ المجتمعات المتباينة في تطورىا و لو، فكؿ نظاـ صمـ لمجتمع معيف، و 
و مف المبلحظ أف النظريات المعتمدة في المجتمع الجزائري مف خبلؿ الدروس المحتواة في البرامج .الحضاري

الجامعية متجاىمة مسألة الخصوصية، مّما يميزىا بنزعة ال تاريخية، مف خبلؿ إسقاط المحتوى التاريخي 
عات الغربية عمى مجتمعنا، و يستوجب ىذا، النظر في النماذج النظرية الغربية، و محاولة استقاء لممجتم

 .62نماذج مبلئمة مف واقع التراث الجزائري
عمى أخذ  االقتصارمع مجتمعو عوض  تتبلءـو وظيفة عالـ االجتماع كفاعؿ أف يبني تصورات 

لداخمي لممجتمع الجزائري و خصوصياتو، متخميا عف مفاىيمو مف المجتمعات المتطورة، احتراما لمطابع ا
و ال تستطيع أف تكوف مرجعا  اإليديولوجيات التي ال تخدـ التفكير العممي، فتمؾ المجتمعات ليست 

 .63لمجتمعنا
و مف خبلؿ المنطمؽ الذي يبيف العبلقة بيف عمـ االجتماع و المجتمع، ستحاوؿ ىذه الدراسة 

الجامعة الجزائرية باعتبارىا مؤسسة فاعمة و مف أولى المؤسسات  ذا العمـ داخؿالذي يقـو بو ح دورال إبراز
                                                 

ىذا ي يعني رفض التراث السكسيكلكجي العالمي، ك إنما استعمالو بشكؿ محايد ك استبعاد التعامؿ معو كأم بضاعة أخرل  -)62(
فالعمـ شمكلي، ك أصالة المجتمع . مف خ ؿ النقؿ التكنكلكجي، لمتحرر مف التبعية المتحكمة في ممارساتو ك فاعميو ك مكاضيعو

 .في الظركؼ الجديدة اتحي
مف المنطقي الخكض في التراث العالمي ك فيـ مختمؼ النظريات العالمية، لكف عدـ اإلقتصار عمييا، بؿ اإلستفادةمنيا مف  -)63(

 .حيث المنيجيات المستعممة في بنائيا ألخذ فكرة عنيا ك محاكلة اإلستعانة بيا مف أجؿ إنتاج معرفتنا الخاصة
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تأثرا بما يحدث في المجتمع، حيث تمثؿ حمقة الوصؿ بينيما، محاولة فتح المجاؿ لمساىمة ىذا العمـ حسب 
تصادية، االتجاىات السوسيولوجية التي تحمميا برامجيا الرسمية، و مدى تعبير مبادئيا عمى المصالح االق

لممجتمع، لمعرفة نوعية العبلقة القائمة بينيما مف حيث إنتاج و إعادة ... الثقافية، االجتماعية، الدينية،
، و كذا االجتماعيو التكيؼ         إنتاج العبلقات االجتماعية األساسية في المجتمع، مف أجؿ االندماج  

 .ولة إنتاجيا في ىذا المجاؿدور المشتغؿ في عمـ االجتماع في إيصاؿ المعرفة و محا
و بعبارة أدؽ، سيتـ التطرؽ لعمـ االجتماع في إطار الجامعة التي تحتـ مصداقيتيا أف تكوف في 
مستوى ىذه التحوالت، باعتبارىا في مقدمة مؤسسات المجتمع وعيا و تأثرا بالتغير، حتى تجيب عمى القضايا 

شي أفضؿ، بفرض وجودىا داخمو بما يوافؽ التطور التي يطرحيا، قصد مساعدتو لموصوؿ إلى مستوى معي
و التغير في البنيات االجتماعية و القيـ التقميدية، بالتمسؾ بمواردىا و امتحاف ... التكنولوجي، االقتصادي،

قدراتيا االندماجية، و ذلؾ بتكويف إطارات مؤىمة، و ذات كفاءة لمعالجة القضايا االجتماعية، و ذوي القدرة 
 .التحوالت مف خبلؿ البرامج البيداغوجية المعبرة عف الواقع عمى مسايرة

لكف واقع الجامعة الجزائرية في ىذا المجاؿ يبرز بعض النقائص فيما يتعمؽ بالدور الذي تقـو 
إدماج الطالب مف أجؿ نشرىا في المحيط الخارجي و تقميص المسافة بينيما،  وبو إلخراج المعرفة مف حيزىا 

و كذا خطاب  مما يحوؿ دوف إنتاج معرفة سوسيولوجية تجيب عف القضايا االجتماعية .ةة الوطنيحيافي ال
و بيف  -كمؤسسة اجتماعية-مف خبلؿ برامجيا التكوينية، فيناؾ قطيعة بينيما  سوسيولوجي عممي

. "خارجيا" و" داخؿ الجامعة"المجتمع، تظير مف خبلؿ وضعية الطالب الذي يجد نفسو بيف مجاليف متباينيف 
 .اىتماميـو كذا مف خبلؿ رؤية أفراد المجتمع ليا باعتبارىا مؤسسة غريبة عنيـ و عف 

و          و ىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف أسباب ىذه القطيعة، دوافعيا و النتائج المترتبة عنيا،
 .االجتماعيعمى الواقع  انعكاساتيا
 القضايا المطروحة؟ما مدى تجاوب البرنامج الرسمي لعمـ االجتماع داخميا مع ف 
 و ىؿ ىو نتيجة دراسة ميدانية لممجتمع الجزائري؟ 

 :مميزات الخطاب السكسيكلكجي العربي
أثناء  االجتماعييفبعض القضايا التي أثارىا ىذا الخطاب لدى المتخصصيف  إذا ما قّيمنا
عي مف تخمؼ، تبعية، في الوطف العربي باعتبار أنيا تعكس الواقع المجتم االجتماعتشخيصيـ لممارسات عمـ 
الممارسات القائمة مغتربة عف الواقع  ، نجد أفالتي تمر بيا ىذه المنطقة االنتقاؿو تحديات مراحؿ التغير و 

 .في شتى المجاالت العربي و ذلؾ تماشيا مع خصوصياتو االجتماعي

 :مضموف ىذا الخطاب فيما يمي وفحيث يبيف الباحث

 فاإلنتاج السوسيولوجي العربي غير أصيؿ،  :التأصيؿ مسألة الخصوصية التاريخية و مشكمة
و اتجاىات سوسيولوجية  ألف تاريخو ال يزاؿ في متاىات البحث عف اليوية، كما ال يزاؿ  تابعا لمدارس 

                                     .غريبة عف خصائص و مقومات المجتمع العربي
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في المجتمعات العربية يؤكد ذلؾ، ففي الوقت  االجتماع ، ألف واقع عمـفكرةو نوافؽ تماما ىذه ال
الذي يتوجب عميو أف يستمد أطره المرجعية مف التراث السوسيولوجي ليذه المجتمعات و يركز دراستو عمى 

لما ورد في مجتمعات مختمفة عنو تاريخا و ىوية، فمبدأ  إسقاطالواقع الممموس، نجده ال يعبر إاّل عف مجرد 
و مف ال يعرؼ تاريخ مجتمعو ال يوفؽ في التنبؤ . و إاّل تجسيد لمفيـو الخصوصية التاريخيةالتأصيؿ ما ى

 .بمستقبمو

 ىنا إلى بعض آراء  "جماؿ بوقزاطة"و يتعرض  :االبتكار مسألة التأسيس و محدودية
ستوطف عمـ يـ يعمموف عمى معرفة ما إذا افواصفا إياه بالُمبالغ فييا،  االجتماعالمتخصصيف العرب في عمـ 

تعّدد المعاىد  :في الوطف العربي كما ىو عميو الحاؿ بالنسبة لمغرب مف خبلؿ مقاييس معيارية االجتماع
العممية و المؤّسسات التطبيقية و كذلؾ عدد المساىمات اإلبداعية مف مؤلفات و مقاالت ذات فعالية بالنسبة 

عمـ اجتماع "لوعي بضرورة العمؿ عمى تنمية فرغـ بعض المبادرات الفردية الدالة عمى مدى ا. لممجتمع
أصيؿ نابع مف اىتمامات ىذه المجتمعات، انشغاالتيا و طموحاتيا، ال يزاؿ المشروع السوسيولوجي " عربي

و الثقافي لممجتمع العربي، و مازالت أبحاثنا و دراساتنا غير قادرة عمى  االجتماعيفي شبو عزلة عف المحيط 
 .لما ىو غربي االستيبلؾو  التحرر مف عقدة التبعية

 :كما يعاني ىذا الخطاب مف بعض المشاكؿ، أىميا

  االقتصاديةرسوخ التبعية الفكرية و. 

  و تأثيره عمى الممارسة السوسيولوجية الديمقراطيغياب المناخ. 

  سيطرة مظاىر التجزئة و التخمؼ و عدـ ربط الممارسة السوسيولوجية بالواقع العربي و
 .االجتماعيط العممي و المحي

 و تأصيؿ تقاليد  الفئة الميتمة بالعمؿ السوسيولوجي في الوطف العربي في تأسيس  إخفاء
 .واضحة لمشروع سوسيولوجي يتطابؽ مع الواقع

  غياب نظرية فعمية عف خصائص المجتمع العربي، مّما لـ يسمح لممارساتنا السوسيولوجية
 .التخمص مف معوقات تقدىما

  .حالةعف ىذه الفي الجزائر  تماعاالجعمـ  ال يخرجو 

 : مميزات اإلنتاج التعميمي لعمـ ايجتماع العربي
مف مميزات اإلنتاج التعميمي لعمـ االجتماع العربي النقائص في الكتب المستعممة في الجزائر و 
د المغرب العربي، و المطبوعة في المشرؽ مف حيث تكرار المواضيع و تحريؼ المعاني، مما يجعميا مجرّ 

مذاىب و نظـ فرعية إيديولوجية، إضافة إلى عدـ وجود المتخصصيف في المجاؿ السوسيولوجي، مما جعؿ 
مما يؤكد . أقساـ عمـ االجتماع مرتبطة بفروع معرفية أخرى و دّعـ كونيا أكاديمية ال تتجاوز جدراف الجامعة
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الذي يجـز أف السوسيولوجيا في العالـ " عبد الغني مغربي" قوؿ الكثير مف عمماء االجتماع ال سيما الدكتور
و . ، لـ تبرز مف فرضية محّددة ذات معنى، و مستخرجة مف إشكالية دقيقة...العربي تدور في حمقة مفرغة 

 :يرجع عدـ الفعالية في ممارسة عمـ االجتماع في المجتمعات العربية أساسا إلى ثبلثة مستويات ىي

را ضعؼ النظرية سببا و انعكاسا في الوقت ذاتو، ألف أغمب معتب :الضعؼ النظرم أك الحاجز النظرم .1
عمماء االجتماع درسوا النظريات السوسيولوجية بصفة جد سطحية، و منقولة بصفة آلية مف مفكريف غربييف 
دوف النقد البناء، مكتفيف بالترجمة السطحية التي ال تؤدي إلى فيـ عمؽ النظرية، بؿ تساعد عمى انتشار 

 .الرداءة

زاء ىذا الوضع يعطي الدكتور مغربي أربعة مراحؿ موضوعية دقيقة لفيـ النظرية، بدءا بدراستيا و إ
ثـ محاولة نقدىا مف حيث . في النص األصمي أو عمى األقؿ مف خبلؿ الترجمة الدقيقة مف طرؼ ذوي الخبرة

اصة بالمجتمع الذي ينتمي لممفكر  و التعرؼ عمى السيرورة التاريخية الخ... األرضية االقتصادية، الثقافية
إليو، قصد معرفة األسباب المؤدية إلى استنباط النظرية، إضافة إلى االطبلع عمى المناخ العممي الذي عاش 

و بعدىا يتـ أخذ موقؼ إزاءىا،  و أخيرا دراسة . و كؿ ىذا يؤدي إلى تفيـ النظرية، و نقدىا. فيو المفكر
بأخرى، مع األخذ بعيف االعتبار خصوصيات المجتمع في حالة محاولة كيفية استغبلليا أو إلغائيا و تعويضيا 

 .تكييفيا

الذي يكمف في غياب أو شبو غياب العديد مف التخصصات اليامة الناتجة عف  :الضعؼ المنيجي .2
السوسيولوجيا االقتصادية، األنتروبولوجيا : عدـ االىتماـ بتصنيؼ الشعب األساسية في عمـ االجتماع

إضافة إلى ضعؼ استعماؿ المغة . التاريخ, الثقافية، عمـ النفس االجتماعي، اإلسبلميات االجتماعية و
 .العربية، و عدـ وجود محاولة جادة لتكييفيا أو إثرائيا

يكمف في تكرار نفس المواضيع في الجامعات العربية، بصفة محافظة دوف   :الحاجز ايجتماعي .3
التدخؿ القوي لمعنصر الذاتي في الممارسة السوسيولوجية تشجيع االبتكار أو المواضيع الجديدة، مع 

 .لممجتمعات العربية، مما يرّسخ الجانب األكاديمي فييا و غياب فعاليتيا في مختمؼ جوانب ىذه المجتمعات

فممخروج مف النزعة الذاتية          و . واستنادا إلى كؿ مف فكر ابف خمدوف و التراث العالمي
يقة لممشتغميف بالعمـ، يجب استخداـ الموضوعية كشرط منيجي لمقياـ بأي نشاط المصالح الشخصية الض

عممي كأوؿ قاعدة عممية، تمييا جدلية الفكر و الواقع، مف خبلؿ التعامؿ مع مختمؼ أبعاد الواقع لفيمو بدّقة 
الشمولية في  مما يستوجب المعرفة التامة بتاريخ المجتمعات المغاربية حتى تخطط لمستقبميا، بتطبيؽ مبدأ

و ىنا ُيطرح التساؤؿ كيؼ يتمكف المشتغميف بالعمـ فيـ . دراسة الوقائع و الربط بينيا و بيف وقائع أخرى
 .مجتمعيـ إذا كانوا بعيديف عنو يدرسونو مف الخارج و بأدوات أجنبية و رؤى مستوردة؟

بما فييا عمـ  االجتماعيةالوعي بعدـ تطابؽ نسؽ المفاىيـ الخاصة بالعمـو وانطبلقا مف 
أف  ُنؤكد فكرةو اختبلؼ ىذه المجتمعات،  بيف المجتمعات الغربية و العربية نظرا لنسبية ىذه العمـو  االجتماع
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ىو نتاج مجتمع في حقبة  االجتماعيةعمى اختبلؼ اتجاىاتو و انتماءاتو اإليديولوجية و االجتماع عمـ 
نتجت عمى المستوى أو خصوصيات بنائية و فكرية، فيناؾ ظروؼ أ .سياسية، اقتصادية و تاريخية معينة

التجربة السوسيولوجية الغربية العبلقة بيف فقد أبرزت   .المعرفي تراكمات نظرية و اتجاىات فكرية معينة
مف أف توفر الحقؿ المعرفي في الغرب ىو السبب في والدة ىذا العمـ،  تبينو المستوييف البنائي و المعرفي، 

النظاـ المشكؿ  إشكاليةتي أفرزىا الوضع البنائي السائد، و ما أنتجتو مف ظروؼ أبرزت الصراعات ال خبلؿ
السوسيولوجية التي ظيرت عمى الساحة الفكرية الغربية، و التي كانت مصدرا  االتجاىاتكؿ  التقاءلمحور 

 .في الغرب االجتماعلمتراكـ المعرفي لعمـ 

طغياف العرقية و ، االنتظاميةلغربي ىو انتقاد المؤشر الداخمي لتأـز الفكر السوسيولوجي اف
 ىارّكز عمى األحكاـ القيمية ليذه النظريات باعتبار نُ  ناجعميو ىذا ما  .64المركزية فيما يخص البعد التنموي

لفيـ " الخصوصية"في ذلؾ عمى مفيـو  يفإحدى عوائؽ المقاربة السميمة لوضع المجتمعات المتخمفة، مرتكز 
تحديد مضمونو في الفكر العربي بطرح رؤية تحميمية  ليف، محاو مجتمعنافي  االجتماعـ الواقع المعرفي لعم

 نقدية، 

و وصفتو بالمتأـز الجزائر في  االجتماعالجدؿ القائـ حوؿ وضعية عمـ  ،اإلشكالية و بيذا جّسدت
و  .اىاتيا المنيجيةلعّدة أسباب أىميا التبعية لؤلطر النظرية الغربية بمفاىيميا و تحميبلتيا، و مختمؼ اتج

لمتركيز عمى العبلقة الجدلية بيف العمـ  نا، مما دفعاالجتماعيرجع ىذه األزمة لتمؾ المتوطنة في البناء ت
أف الخمفيات اإليديولوجية سببا في  يفو الظروؼ المجتمعية و البنائية المتواجدة فييا، مبين كنسؽ معرفي

و قد أدت اآلراء المتعددة و األطروحات فيما . ألزمة و تفاقمياتشتت األفكار و المواقؼ، مما زاد مف حّدة ا
لحديث عف بروز خطاب سوسيولوجي عربي ناتج عف انشغاالت و إلى ا الجزائرفي  االجتماعيتعمؽ بعمـ 
ـّ إبراز بعض المواقؼ  .و البنائية  باإلشكاليات المعرفية  المشتغميف في ىذا اإلطاراىتمامات  و ىكذا ت
ـّ نقدىا لمكشؼ عف بعض خصوصيات عمـ المتعمقة بت ، مف االجتماعحميؿ ىذه الوضعية و صياغتيا، و مف ث

 :يفالتالي يفخبلؿ محاولة اإلجابة عمى التساؤل

 .ما ىي مميزات البرنامج األكاديمي لعمـ االجتماع في الجامعة الجزائرية؟ -
 . االجتماعي الجزائري؟ ىؿ تعمؿ الجامعة مف خبلؿ ىذه البرامج عمى فيـ و تشخيص الواقع -

  :الع قة بيف عمـ ايجتماع ك المجتمع
و     التركيز عمى أف كؿ تجربة سوسيولوجية نسبية، متأثرة بالظروؼ التاريخيةنا ب يجدر 

الغربي ظّؿ عاجزا عف تفسير واقع  االجتماعمّما ينفي صفة الشمولية و العالمية، فعمـ  ,البنائية لمجتمع معيف
المفاىيـ السوسيولوجية بأحكاميا القيمية و نزعتيا  إسقاطتمفة رغـ ادعائو بالعالمية مف خبلؿ البمداف المخ

أف يستفيد منيا بعد نقدىا  االجتماعيو عمى الباحث . مطمقة إجرائيةالعرقية المركزية، و استعماليا كأدوات 

                                                 
 .مداف الناميةقصكر النظريات التنمكية في تفسير كاقع الب -)64(



 334 

حا عمى النقد اإلبستمولوجي و تاريخية تعكس مكاف نشأتيا و تطورىا، مم إيديولوجيةألنيا تحمؿ مضاميف 
 .باعتباره وسيمة معرفية لمكشؼ عف النسبية و مدى صبلحية ىذه المفاىيـ

 المتخصصيف العرب يطرحوف ىذه القضية طرحا نظريا ال يعبر عف خصوصيات مجتمعاتنا  فمازاؿ
تغطية عمى في ال اإليديولوجيةتوظيؼ إضافة إلى ىيمنة التبعية و عدـ التوصؿ إلى رؤية متجانسة، مع 

جوانب النقص في الجانب المعرفي عوض تحديد موقؼ إزاء التراث السوسيولوجي الغربي، و احتراـ 
الخصوصية التاريخية العربية ال برفض ىذا التراث، و إنما بتصفيتو، و العمؿ عمى تحقيؽ ىوية معرفية 

بتقديـ آراء نظرية كانت أو  كتفاءاال تتماشى و اإلطار البنائي ليذه المجتمعات و الممارسة االمبريقية عوض 
العربي عموما و الجزائري عمى وجو  االجتماعو ىذه أىـ ألّنيا تشكؿ أكبر حساسية يعاني منيا عمـ . منيجية

ينحصر في حدود الجامعة، مّما أبعده  االجتماعالخصوص، فالفصؿ بيف ىذيف الجانبيف المتكامميف جعؿ عمـ 
فتو، و البد مف التعمؽ في ىذه المسائؿ لموصوؿ إلى حموؿ، أو باألحرى عف المجتمع و عزلو عنو و عف ثقا

منافذ لمخروج مف الرؤية السائدة حوؿ ىذا العمـ، و إخضاعو لمنقد ىو نفسو حتى يساىـ في عممية التنمية 
 .الشاممة

عجزىا عف فيـ و  إلىقضية األحكاـ القيمية المتضمنة في بعض النظريات التنموية حيث ُتؤدي 
، مما في ىذه الحالة ىو أمر مستبعد مف القيـ االجتماعتحرر عمـ فلمبمداف النامية  االجتماعيميؿ الواقع تح

ة التي تتماشى إلى حد ما مع يؤلحكاـ القيملكمصدر  إستراتيجيتوتحديد مجتمعنا يفرض عمى ىذا العمـ في 
" يقوؿأو استبعادىا  ه األحكاـىذ استحالة التخمي عفوعف . تفرض عميو قيـ غريبة عنو الظروفو، حتى 
خبلؿ عبلقتو مع الواقع عمى أحكاـ قيمية، خاصة في اختياره لممقاييس  زالباحث يرتك" أف  " جماؿ بوقزاطة

العربي أف يحدد األبعاد  االجتماعلـ اعالكما يرى أنو عمى . 65"التي تساعده عمى تحديد و حصر مجاؿ بحثو 
و تحميمو، معتبرا أف النقد ىو سبيؿ    واقعو ى تحديد وظائفو أثناء نقدالقيمية و المعرفية التي تساعده عم

 .اإلبداع انطبلقا مف النسيج الموضوعي لممجتمع المطموب تطويره عمى ضوء خصوصيتو التاريخية

مسألة الخصوصية التاريخية مفقودة في أغمب النظريات التي حاولت دراسة و نجد ىنا أف  
ال مفر مف ، و  ة و كثيرةالناجمة عف استعماؿ ىذا المفيـو مختمف االلتباساتفوفيـ المجتمعات النامية،

موقؼ إزاء لافيما يتعمؽ ب معرفية لمكشؼ عف أبعاد ىذه الخصوصية كأداةـ النقد اإلبستمولوجي ااستخد
 .المحميو العبلقة مع التراث و كذا التعامؿ مع الواقع  السوسيولوجية الغربية ، االتجاىات

                                                 

دراسة "في الوطف العربي،  االجتماعجماؿ بوقزاطة، خصوصية عمـ : لمزيد مف اإلطبلع، انظر .1
 .1989، االجتماع، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، قسـ "تحميمية نقدية
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النظريات الغربية المسقطة عمى مجتمعاتنا بنزعتيا البلتاريخية بإىماليا لخاصيتي  تتميزو 
ىذا ما يستدعي القوؿ أف خصوصية . الزماف و المكاف في محاولة الوصوؿ إلى مستوى القوانيف الطبيعية

ة النظر المجتمعات العربية بينت عدـ صبلحية نماذج التنمية الغربية لمعالجة مشاكميا، مما يستوجب إعاد
و إال  وقع في المركزية العرقية، كما ال يعني  .االجتماعالخصوصية البحث عف عروبة عمـ بو ال يقصد . فييا

ىي القاعدة األساسية  التي " كذلؾ رفض أي تعامؿ أو اتصاؿ مع التراث السوسيولوجي العممي، و إنما 
ُجعؿ الواقع العربي كمجاؿ .  66حيث " نيجية تمكنو مف التحرر مف التبعيات المتحكمة في ممارستو بطريقة م

يبرىف عمى صحة ىذه النماذج و النظريات المطبقة، مّما أنتج تحميبًل مطبقا في واقع آخر، و يرجع ىذا 
ة إلنتاجيا يو الثقاف االجتماعيةو الشروط   النزيؼ إلى عدـ طرح اإلشكالية األساسية لعبلقة العموـ اإلنسانية 

ة، و عدـ التساؤؿ بعد عف الحدود المميزة بيف ىذه العمـو و المنظورات اإليديولوجية في الساحة الثقافي
وجوب النظر في ىذا المفيـو مف المنظار السوسيولوجي باعتباره مفيوما يعني  مما يحتـ. المؤثرة عمى واقعنا

ريخية محّددة اقتصادية سياسية تشكمت في ظروؼ تا 67عمميا فقط مجموعة الظروؼ ذات طبيعة اجتماعية و
داخميا و خارجيا، و  االجتماعيةحيث تنتج ىذه الخصوصية عف التفاعؿ المستمر بيف المجتمع و أوضاعو . 

الدائـ، بؿ قد تكشؼ أيضا عف بعض التناقضات في جميع مستويات الواقع المادي و  باالنسجاـال تتصؼ 
 .الفكري معا، مّما يجب اعتبارىا عنصرا متغيرا

الغربي ىو  االجتماعفض الفصؿ بيف المنيج و مادة التحميؿ، أيف أصبح عمـ و انطبلقا مف ر 
الغربي بمختمؼ  االجتماعالمنيج و المجتمعات العربية ىي مادة التحميؿ و بالتالي موضوعا بالنسبة لعمـ 

ضروري و أدواتو و أساليبو المنيجية و النظرية مما يتنافى مع مبدأ الخصوصية التاريخية المشّكمة اإلطار ال
ؤكد عمى وجوب النظر في ىذا البعد التاريخي و رفض نُ سوسيولوجي عربي،  إبداعالمنطمؽ األساسي لكؿ 

 .الصيغ الجاىزة

الدقيقة لممفاىيـ  ةضرورة لممراجعيعتبر النقد اإلبستمولوجي  مفيـوإضافة إلى ما سبؽ، 
يات و المناىج و نقدىا احتراما الخصوصية التي يقتضي تحقيقيا اختبار النظر  معوالنظريات، و يربط 

 .لمراحميا التاريخية

فيما يتعمؽ " الخطيبيعبد الكريـ "و " أنور عبد المالؾ"عمى نظرة كؿ مف  نااعتمد إذا ما و 
حيف يمارسو عمى  االجتماعف أىمية ىذا النقد عند أنور عبد المالؾ تعطي األىمية لعمـ نجد أ بمسألة النقد

لكمي بتراكـ األبحاث، بؿ التأسيس الكيفي لممارسة البحث العممي الخاص بو، مما نفسو، فبل ييـ التراكـ ا
يمكنو مف إعادة النظر النقدية لممفاىيـ التي يستخدميا، ألنو يرى أف بناء المفاىيـ ىي المشكمة األساسية 

مع بيف الصفة و ىكذا يتـ بناء العمـو اإلنسانية بناءا جديدا يج .غير الغربي االجتماعالتي تواجو عمـ 
 .العممية لممفاىيـ، و قدرتيا اإلجرائية
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 :فيحث عمى النقد المزدوج المتمثؿ في" عبد الكريـ الخطيبي"أما 

  تفكيؾ المفاىيـ التي تتكمـ عف الواقع العربي، بمنظور عربي و إيديولوجية متمركزة حوؿ الذات
 .لتحريرىا مف التمركز

 لمنجزة مف مجتمعات العالـ العربي حوؿ ذاتيا مركزا عمى نقد المعرفة و الكتابة السوسيولوجية ا
 .كتب ابف خمدوف في ىذا المستوى مف النقد

و ىكذا فيو يعتبر النقد المزدوج الوسيمة الوحيدة لتجاوز الممارسات الفكرية القائمة عمى 
موضوع المطروح تكيفا مع خصوصية ال أكثر، و استبلبااإلعادة و التكرار، مف أجؿ الحصوؿ عمى معرفة أقؿ 

و يصبح شامبل لمزماف، المكاف و  بمواجية موضوع معرفتو، فيتحرر االجتماعلبناء  مفاىيـ تسمح لعمـ 
، االجتماعية االختبلفاتو           المعرفة في إطار تاريخي، فبل وجود لعمـ كمي ينطبؽ عمى جميع الحاالت 

 .و كؿ معرفة سوسيولوجية متجّددة عمى الدواـ

في  االجتماعالكشؼ عف العوائؽ النظرية و البنائية المميزة لموضع الراىف لعمـ  و مف أجؿ
يستمـز الربط بيف ىذيف المستوييف ليتعدى النقد اإلبستمولوجي المستوى النظري أو  عموما الوطف العربي

 .المعرفي لتشمؿ المستوى البنائي

 

 

 :بيف الجامعة و المجتمع اتصاؿوسيمة : البرامج األكاديمية
ف إطارات مؤىمة في مختمؼ مجايت المعرفة ك  يعتبر التعميـ كظيفة اجتماعية، ييفترض أف ييكىكِّ

إطار التككيف الثقافي، إضافة إلى  فيك يساىـ في ترقية المجتمع تكنكلكجيا، كما يجب أف يككف عاٌما "الفعؿ، 
ؿ سياسة حقيقية لمتربية ك التككيف ك ذلؾ بإعادة تشكي احتكائو عمى مضمكف جديد مكيؼ حسب الحاجة الكطنية،

 68".العممي ك التقني
ك مف ىنا يتكجب أف يككف ىذا البرنام ، مرنا، قاب  لمتعديؿ حسب المستجدات في مختمؼ 

حيث تقكـ الجامعة بدكر أساسي في  .المياديف، مكيفا حسب الحاجة اإلجتماعية ك خاضعا لمنسؽ الثقافي القائـ
در س ك الكاقع اإلجتماعي، فيي تعطييا طابعا مميزا حسب خصكصياتيا، مف خ ؿ لمه تكجيو الع قة بيف العمـ ا

المبادئ األساسية التي يحمميا البرنام  الرسمي الذم يؤثر عمى الطمبة بمختمؼ اتجاىاتو بعد تخرجيـ ك تفاعميـ 
لممعمكمات، ألٌف ك يستكجب ىذا، كضع برنام  معٌبر، ك عدـ اإلقتصار عمى الجمع التسمسمي . مع المجتمع

 .التككيف يأخذ معناه عندما ييعطي لمفرد الفعالية اإلجتماعية ك ييطكِّر قدراتو التكيفية ك إعادة الكقائع

                                                 
(
68
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ك تكييؼ المحتكل  ك يتجٌسد ىذا العمؿ مف خ ؿ التسيير العق ني ك تطكير برنام  يسمح بانتقاإ

برام  في نص مجرد، أصبح المجتمع ىك الذم ييعٌبر فعكض أف تفرض الجامعة تعريفيا الخاص بال"مع الكقائع، 
عف احتياجاتو مف اإلطارات المؤىمة لمقياـ بمسؤكلياتيا، ك تميؿ في ذلؾ نحك التجربة اإلجتماعية مع ضركرة 

  69".التربصات في مجاؿ النشاطات التربكية، ك يجب أف تحتؿ مكانة في المخططات التعميمية
ناحية اليياكؿ  ىامة مفـ العالي في ب دنا، عرؼ عمكما تطكرات ك يتفؽ الجميع أٌف قطاع التعمي

ك المعاىد   القاعدية، ك عدد األساتذة ك الطمبة المسجميف في مختمؼ المعاىد، حيث أصبح عدد الجامعات 
 .العالية ىاما جدًّا
ك طرؽ التدريس ك   تطكرات لـ يصاحبيا تطكرا في محتكل البرام  الدراسية،اللكف ىذه "
مٌما أثر عمى (...) رمجة، حيث بقيت ألمب ىذه البرام  مف دكف تغيير لمدة طكيمة الب

ك  .إلى انخفاض مستكل التعميـ الجامعي في الجزائر     الطمبة ك األساتذة، ك أدل 
في مراجعة محتكل البرام  الدراسية ك طرؽ التدريس، ك جعميا مسايرة     يكمف الحؿ 

 70".العمكـ المختمفة لمتطكرات الدراسية في مياديف
فانط قا مف أساس أف التغيرات المستمرة في المجايت العممية ك التكنكلكجية، تيممي مزيدا مف 

ك           ايقتصاديةبمحتكل التعميـ ك مناىجو، ك تحديث خططو، ك ربطو بحاجات اإلنتاج  ايىتماـ
المتجددة ك ما ىك مكجكد في مستكيات التعميـ ، مما ييٌسر الربط العضكم بيف متطمبات القكل ...اإلجتماعية

ك مٌما يمفت النظر أٌنو رلـ . العالي، ك عكس مستمزمات تطكير شتى جكانب الحياة في ضكإ التطكرات الجديدة
التعدي ت القائمة في محتكيات البرام  الدراسية في جامعاتنا، إٌي أنيا لـ تستطع لحد اآلف اإلجابة عمى المتغيرات 

ك  -ي سيما في العمكـ اإلجتماعية–كمًّا ك كيفان، فالكؿ ييجمع عمى كجكد ىكة بيف البرنام  األكاديمي  الجديدة
كىـو ىك الكاقع الذم يبيف  مع حاجات المجتمع ك أنساؽ تنميتو،  اإلعدادعدـ تكافؽ "الكاقع بكؿ جكانبو، ك أصدؽ حى

تع بمركنة تعديمية أك تطكيرية تكاكب سرعة ي تتم      النظرم، كما  اإلعدادحيث يغمب عمى التخصصات 
، ك ىكذا فقد بات كاضحا، أٌنو مف أكبر التحديات التي تكاجو جامعاتنا عدـ تمكنيا مف 71"تطكر كسائؿ اإلنتاج

 .ربط برامجيا ك مدخ تيا، باحتياجات التنمية، ك متطمبات سكؽ العمؿ
ك لإلجابة        في الجامعة الجزائرية؟  عايجتمافما ىي يا ترل مميزات البرنام  األكاديمي لعمـ 

ك التي تطٌمب أف يككف قطاع التعميـ  عمى ىذا التساؤؿ الجكىرم، نجد أنو إثر التحكيت التي عرفيا مجتمعنا،
العالي ك البحث العممي في مستكل معطياتيا الجديدة، مازاؿ المشكؿ ييطرح في إطار محتكل البرام  التي تخضع 

                                                 
ديكاف المطبكعات : ترجمة عائدة أديب بامية، الجزائر. جامعيالجامعة الجزائرية، تأم ت حكؿ مخطط  نحك، مراد بف اشنيك -)69(

 .33، ص.1981الجامعية،
 .49، مجمة ربع سنكية يينتجيا الديكاف الكطني لإلحصائيات، رقـ "5::2-3::2التعميـ العالي "، صادقي عبد الرحماف -)70(

 .26ص 
 .282، المرجع السابؽ، ص الكحدة". الخمفيات ك اآلفاؽ التربكية في تكجيات العمـك اإلنسانية ك برامجيا"نزار الزيف،  -)71(



 338 

بالمقارنة مع البرام  (، رلـ محاكيت التقدـ 1971إلص ح التعميـ العالي ك التي ترجع لسنة لمنصكص الحاممة 
فيناؾ عدة مقاييس ذات اتجاىات . ، ك تكيفيا مع السياؽ الكطني، حيث تتطمب إعادة النظر في الصميـ)القديمة

كجيا المعتمد حاليا يشمؿ برام  ك رلـ أف تعميـ السكسيكل"نظرية، ك تحمؿ البعض منيا مضاميف تجاكزىا الزمف، 
  72."تبيف إرادة متفتحة عمى الحقائؽ اإلجتماعية لمكطف، لكنيا لـ تصؿ إلى العمؽ

 :في الجامعة الجزائرية االجتماعمـ ع
جانب المضمكف ك المحتكل، أم الكيؼ المندرج تحت مختمؼ العكامؿ  سيتـ التطرؽ إلى 

انط قا مف البرام   .ف حيث مردكديتو ك مدل فعاليتو في المجتمعالمتداخمة في التطكر النكعي ليذا العمـ، م
 .التي تعتبر العنصر المادم الذم يصؿ بيف الجامعة ك المجتمع بكؿ مككناتيما

" نشير أف األسباب التي دفعت إلى إحداث عمـ ايجتماع في جامعة الجزائر ىك لكف قبؿ ذلؾ،
لرلبات ك تطمعات المثقفيف في الجزائر، إضافة إلى معرفة الشعب الشعكر بمحاكلة ي مركزية التعميـ، استجابة 

حيث لـ يكف ىذا الفرع المعرفي مستق  بذاتو، بؿ تابعا لمعيد الحقكؽ، ك (...) الذم يسكف معو ىؤيإ المثقفكف
ك مكٌجيا لمطمبة الذيف ىـ بصدد تحضير دكتكراه العمكـ السياسية ك ايقتصادية، ك ذلؾ لمتعرؼ عمى عادات 

  73.مؤسسات ىذا المجتمع
ك تبقى المرحمة التأسيسية األكلى ليذا العمـ مبيمة لعٌدة أسباب مف بينيا إىماؿ التأريخ مف طرؼ 
المختصيف، إضافة إلى استي إ الفرنسييف عمى األرشيؼ ك تعٌمد  إت فو، إضافة إلى عدـ اىتماـ السمطات 

، تككنت فئة مف السكسيكلكجييف حسب النمكذج 1972ك  1962نشير إلى أنو ما بيف كما . بجمعو ك تنظيمو
ك كاف عدد الطمبة قمي  جدا، أما األساتذة فكانكا  لمجامعة الفرنسية، الميبراليالسكسيكلكجي التابع لإلطار 

حساس بالماركسية مف طرؼ الطمبة الجزائرييف  مفرنسيف، مع ىيمنة المدرسة الكضعية عمى الجانب الفكرم، كا 
كما كاف الجانب السياسي ك  .لتصكر كؿ مف فرانس فانكف، مصطفى لشرؼ، ابف خمدكفكمرجع مضاد 

 74.ك العممي  اإليديكلكجي يطغى بقكة عمى األكاديمي 
لمخطاب السكسيكلكجي قائما داخؿ الجامعة الجزائرية حتى عاـ  الفرانكفكنيك قد ظؿ التكجو 

لميدانية الكاقعية، كما تميز بايىتماـ بدراسة أعماؿ ًنيى بالتنظير الذم يفتقر إلى الدراسات اعي ، حيث 1971
فرلـ اإلص حات، لـ يتـ إحداث  .دكركايـ، ك يكاد يقتصر عمى النقؿ ك التحصيؿ دكف التأصيؿ ك التحميؿ

مف حيث الممارسة  ايستعماريةالتغيير المطمكب، مف خ ؿ التقكيـ الشامؿ لما خمفتو السكسيكلكجيا 
نجد الكثير مف "ك مقتضيات فيـ طبيعة التحكيت ك األحداث المستجٌدة، حيث  ة،البيدالكجية ك البحثي

                                                 

(
72

. Alger: ENAL, (culture et développement) essai d’analyses sociologiquesSafir Nadji,  -)

tome 1, 1985. 
O. P. Cit., p 29. 

(73)_ Réné MAUNIER, Mélanges de sociologie nord-africaine, programme d’une sociologie 

algerienne. Librerie félix alcon, 1930,p 36.  
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ليا خصكصياتيا، قد  ك التيارات الفكرية التي ظيرت عمى األرض األكركبية انط قا مف إشكاليات  النظريات
    75."نيقمت كما ىي إلى الجامعات العربية لترٌدد فييا بشكؿ آلي

ماع مناخ فكرم نابع مف الفكر ايشتراكي المتميز بييمنة خطاب ذك كقد ساد في تككيف عمـ ايجت
نزعة إيديكلكجية ك سياسية، إضافة إلى تكاجد خطاب ليبرالي، مع كجكد تيار إس مي بصفة ضعيفة في تمؾ 

ك ىكذا تـ كضع برام  التككيف في عمـ ايجتماع لخدمة المحاكر الكبرل الخاضعة لمسمطة، ك نمكذج . الفترة
مما جعؿ التخصصات المهدٌرسة آنذاؾ منسجمة مع أىداؼ الثكرات الصناعية، الزراعية، . مية المعتمدالتن

 .الحضرم، ك عمـ ايجتماع الصناعي-عمـ ايجتماع الريفي: الثقافية، ك قد حهصر الطمبة في تخٌصصيف ىما
اد كمكاد مكممة، بينما أما فيما يخص الجانب الثقافي، ف  تتجاكز كحداتو إي فيما تقٌرر في ايقتص

التحميؿ اإلجتماعي "لـ يهخٌصٌعص لدراسة ك تحميؿ المجتمع الجزائرم، إي كحدة كاحدة ضمف البرنام  ك ىي 
ك إذا اعتبرنا الكحدة المخٌصصة لدراسة مكاثيؽ الثكرة تدخؿ ضمف خصكصيات مجتمعنا، "."لمتاريخ الجزائرم

ستة كحدات لمإلقتصاد، أما بقية الكحدات المقٌرٌعٌعرة فتتميز فيككف البرنام  قد تضٌمف بذلؾ كحدتيف مقابؿ 
حيث كاف ىذا  76."بالعمكمية، حيث أنيا في مجمميا ي تتعدل ككنيا نظريات عامة تصمح لكؿ المجتمعات

ك بيذا، فإف . النكع   مف التككيف يركز عمى الجانب ايقتصادم عمى حساب القطاعات اإلجتماعية ك الثقافية
ك ايىتماـ بمستقبؿ الممارسة السكسيكلكجية في الجزائر .    يخدـ ايتجاىات السياسية القائمة التككيف كاف

يتطمب تشخيص أىـ المنطمقات النظرية    ك الفكرية ك المنيجية السائدة في ميداف البحث السكسيكلكجي، 
 .الذم يدرس الكاقع المكركث         أك المستقبؿ

ظيرت فئتيف مف التككيف في العمكـ اإلنسانية، تحمؿ كؿ  1971 ك كنتيجة مف بيف نتائ  إص ح
فئة المعربيف التي درست "حيث يميز حمداش عمار  .المعربيف ك المفرنسيف: منيا اتجاىات مختمفة ىما

، أنجزت دراساتيا العميا في إنجمترا ك أمريكا، ك فئة يأنجمك سكسكننصكصا بالعربية عمى أٌنيا ذات أصؿ 
ذيف بدإكا في التعريب، المتجييف أكثر إلى السكسيكلكجيا الفرنسية المتميزة باتجاه نظرم أكثر المفرنسيف ال

...) الماركسي أك البنيكم،(ك الجانب النظرم    عمقا ك نقدا، فالجانب اإلمبريقي مكجكد أكثر عند المعربيف 
 77."مكجكد أكثر عند المفرنسيف

                                                 

 ،1991للنشر،دار بوشاف : الجزائر. دراسات حوؿ الجزائر ك العالم العربي 5: األزمة حوؿ علي الكنز، -(75)
 .241ص 

المجتمع : عف أعماؿ الممتقى الكطني الثاني حكؿ عمـ اإلجتماع في الجزائر. السكسيكلكجيمحمد خالد، التككيف ك البحث  -)76(
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 341 

قة األستاذ ك الطالب مف حيث إيصاؿ المعمكمات، ك مف ىنا تبرز المفارقة البيدالكجية في ع 
ففي حيف نجد أف ألمبية األساتذة مفرنسيف، نجد طمبتيـ معربيف فيحدث خم  في . مٌما يخمؽ قطيعة بينيما

فترض أف يقـك بينيما عمى أساس أٌف المغة دكرا حاسما كنقطة اشتراؾ بيف أطراؼ العممية اينسجاـ الذم يه 
ك مف بيف  .نتائ  ىذا الخمؿ فترة التككيف لتظير بكضكح عند خركج الطمبة لمحياة العمميةك تتعدل . التربكية

تائيا في مؤسسات تسير بالنظاـ القديـ، معتمدة المغة الفرنسية،  نفسو ىذه النتائ  أف يجد الطالب المعرب
سير بالمغة الفرنسية ك ترفض التي مازالت ت. ايقتصاديةالقطيعة القائمة بيف الجامعة ك المؤسٌسات  انط قا مف

 .المتخرجيف المعربيف يسيما في العمـك اإلجتماعية
أما عف المكاضيع التي ميزت ىذه الفترة فكانت متمركزة حكؿ الريؼ، ك التنمية الزراعية ك 

 جتماعايفي الثمانينات فقد ترسخ عمـ   أم كؿ ما لو ع قة بنتائ  الثكرة التحريرية، أما .الخدمات اإلجتماعية
كعدد األساتذة المناقشيف ألطركحات الدكلة، ك بيذا  ك األساتذة، مف الناحية الكمية، حيث ارتفع عدد الدفعات 

ك فرض نفسو كعمـ قائـ، ك تدٌعـ       قكيا في الساحة األكاديمية،  ايجتماعأصبح الجانب المؤسساتي لعمـ 
أٌما . اىر اجتماعية جديدة في مختمؼ المجايتك نشر األفكار، ك برزت ظك  مف خ ؿ البحث ك المقاإات

اليكـ فقد تنكعت ايىتمامات ك شممت مشاريع جديدة، فمع استمرار الدراسات الريفية ك اتخاذ صكرة مستقمة 
 .ك الحركات اإلجتماعية اىتماما كاضحا       نكعا ما عف السياسة، أخذت ظاىرة الشباب 

 

 

 :البرام  الدراسية في عمـ ايجتماع

بيف دروس ىذا العمـ  االنسجاـمما يستوجب  .مادة عممية تساىـ في التنمية االجتماععتبر عمـ يُ 
و إّنما مف خبلؿ التطبيقات  و المشاكؿ األساسية لممجتمع، ال مف خبلؿ الشعارات و الجانب النظري، 

يتماشى مع  -ائريبما فييا المجتمع الجز  -الواقعية، مف أجؿ إنتاج عمـ سوسيولوجي لمبمداف النامية
، مف أجؿ ...أحد المظاىر السياسية لعدـ التبعية االجتماعيمثؿ التحكـ في عمـ "  و .اىتماماتيا و تطمعاتيا

لكف الصورة التي تنظر مف خبلليا الشعوب النامية إلى نفسيا ليست ... الشامؿ االجتماعيإعادة التبلـؤ 
بأوسع معانييا، و لكنيا عبارة عف إبداع منقوؿ و مرفوض ظاىرة مف الظواىر األصمية لثقافتيا، لقد اتخذت 

فما ىي إاّل نقبل بسيطا لمشاكؿ و نتائج مجتمع  .يمثؿ أحد مظاىر السيطرة الخارجية الحالية أو الماضية
 .78"متطور إلى مجتمع يتطمع إلى التطور

                                                 

، ص 1975ديواف المطبوعات الجامعية، : الجزائر. 11، مجلة الجامعة، رمم االفتتاحيمن الخطاب  -(78)
: الجزائر. 1982-1972في الجزائر ما بين  االجتماعمدخل لدراسة علم  نقال عن محمد بشير،. 19،21ص

 .13ص. 1994ديواف المطبوعات الجامعية، 



 341 

جري داخمو لخصوصيات مجتمعو، و ييتـ بكؿ ما ي االجتماعمعرفة عالـ  ىنا ضرورةُتحتـ الو 
و تطرؽ         .االجتماعيةمبتعدا عف كؿ اإليديولوجيات السائدة، فيصبح بذلؾ محركا لمبحث في العمـو 

سوسيولوجية "بػ            المعرفة، أو ما يسمى  االجتماعتندرج ضمف إطار عمـ في دراسة " محمد بشير"
 االجتماعيةاليادؼ إلى دراسة الظروؼ  ماعاالجتأنو الجزء مف عمـ " بكدكف"الذي يعتبره " االجتماععمـ 

الذي عرؼ  االجتماعإلى مضموف البرنامج الرسمي لعمـ  79."المساعدة عمى إنتاج المعرفة، و نشر األفكار
في جميع  االجتماعقبؿ عممية اإلصبلح و بعده و ما أحدثو مف تغيرات عمى مستوى عمـ : طوريف أساسيف

 :التخصصات

 : ص حمضمكف البرنام  قبؿ اإل

و كذا اىتمامات  االجتماعيةاتصؼ البرنامج في ىذه المرحمة بالفصؿ بيف الجامعة و الظروؼ 
مكتفيا بمجرد  ،واقعية ممموسةمّما ُيفقد الشيادة الجماعية فعاليتيا و ال يعطييا أىمية , المجتمع الجزائري

البرامج التعميمية المختارة لنشر " رغـ أنو مف المفروض أف تكوف .معطيات نظرية بعيدة عف مشاكؿ المجتمع
لذا تطمب ىذا األمر إصبلحا موضوعيا مف أجؿ , الذي ُيعّبر عنو االجتماعيالمعارؼ مستوحاة مف الواقع 

 االتجاىاتحيث كانت ...اإليديولوجيةو تكريس ىيمنتو الثقافية و  إخراج الجامعة مف خدمة مصالح المستعمر
 80"و بمناىجيا  ماريةاالستعالتعميمية ُتعطى مف الزاوية 

و طرؽ التدريس مف أجؿ تحديد مواضيع و , و قد ىدؼ ىذا اإلصبلح إلى تغيير محتوى البرامج
و إنما تمقيف تقنيات ميدانية ،فيو ليس تمقيف مفاىيـ فحسب." طرؽ البحث بطريقة فعالو و مردود أكبر

 .81" االجتماعيلتحويؿ الواقع 

 :أما عف مضمكف البرنام  بعد اإلص ح

 :فيحصر المؤلؼ الميزة العممية لمتيار السكسيكلكجي في ىذه المرحمة في
  في شموليتيا االجتماعيةشرح الظواىر. 

 ،التجريب 

  (.الميتـ بعبلقات الشخص مع الجماعة)المذىب السيكولوجي 

  (مف أجؿ التوازف و تكافؤ الفرص)العبلقة بيف المدينة و الريؼ. 

 (.العمؿ اجتماععمـ )لصناعية العبلقة اإلنتاجية في المؤسسات ا 

                                                 
 .8نفس المرجع، ص) 79(
 15، نق  عف نفس المرجع، ص 21مجمة الجامعة ص  -)80(
، نق  عف محمد بشير، 35، ص1977ائر، مجمة تصدرىا كزارة التعميـ العالي ك البحث العممي، إص ح التعميـ في الجز  -)81(

 .17نفس المرجع، ص
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  فمكؿ مجتمع أف يخمؽ البنيات الكفيمة لمقياـ بالوظائؼ األساسية حتى يعيد )البنيوية الوظيفية
الوظائؼ المراد  تتماشى ونفسو، و تبحث البنيوية الوظيفية فيما إذا كانت البنيات الموجودة واقعيا  إنتاج

 .(االجتماعيتحقيقيا مف طرؼ النظاـ 

ىو التجزئة المفرطة لممقاييس مما يخؿ بتجانسو و يصعّب "محمد بشير"بلحظ في البرنامج حسب و مما ي
و يرى أنو ربما . ابراز اتجاىاتو بسبب تداخؿ مواده، فيو برنامج مبيـ و غامض حتى بالنسبة لؤلساتذة أحيانا

... لنفس، التاريخ و اإلحصاءيمكف اعتبار غاية شمولية البرنامج المحتوي عمى عّدة عمـو كاإلقتصاد، عمـ اا
كما يبيف الضغط الذي يمقاه األساتذة . ىي تعميـ متكامؿ يساىـ في تكويف عمماء اجتماع تقنييف، تطبقييف

حيف يجدوف أنفسيـ يطبقوف برامج خارج إرادتيـ، ممّا يفقدىـ الدور الذي يجب عمييـ القياـ بو عمى أكمؿ 
 .وجو

 مجزءاف البرنامج باعتبار مضمونو يأخذ طابعا معرفيا نظريا األساسية لتمقي االتجاىاتو انتقد 
و الظواىر الواقعة تاريخيا،  ، حيث يصبح مجّرد سرد لمحوادثاالجتماعييفقد فعاليتو في التعامؿ مع الواقع 

 .فيكوف بذلؾ ثقافة عامة ال غير

ز مف الجياز في أّف المثقفيف ىـ المنتوج الجاى" "باسروف"و " بورديو"و يدعـ الكاتب قوؿ 
حيف يتكمـ عف األستاذ الذي ينفذ برنامجا مسطرا . 82"التعميمي، و أّنيـ مكمفوف بالسير عمى ىذا المنتوج

دوف أي تدخؿ منو، فيفتقد بذلؾ دوره كمعمـ أو مدرس مبدع، ليصبح مجّرد موظؼ، فيكوف عمى حّد قولو 
 .83"ميةمثقفا موظفا، أي وكيبل لمدولة أو ما يمكف تسميتو وكيؿ التن"

الوضعي، الوجو الفمسفي و  االتجاهاألساسية لتقميف البرامج، فيجّسدىا في  االتجاىاتأما عف 
في تكويف اإلطارات السوسيولوجية بإبراز  االجتماعو يتعرض إلى كيفية مساىمة عمـ . التحميمي االجتماععمـ 

و تنظيـ و دراسة الواقع، و  االجتماعيةمياديف ىذا العمـ و حصر أىدافو في حؿ المشاكؿ المؤسسات 
و الثقافية و كذا المساىمة في عممية التنمية بحؿ المشاكؿ اليومية و المشاركة في  ةاإليديولوجيالممارسة 

 .لمنمو االقتصاديةو  االجتماعيةوضع الخطط 

و أبرزت أفكار المؤلؼ وجود تناقض بيف مضموف البرنامج و طريقة إلقائو، فبالرغـ مف امتداد 
طويمة عمى تطبيؽ اإلصبلح الجامعي اليادؼ إلى اإلبداع و التجديد، إاّل أّنو ما زاؿ يمقي بطريقة فترة 

 .و اإلبداع االبتكاربيداغوجية تقميدية غير مشجعة عمى 

                                                 
(
82

)- Bourdieu (p) ; Passeron (cl). La reproduction. Paris : Ed. Minuit, 1970, p 230. 

 
(
83

)- Jagloul (A). In Algérie Actualité N°846. Du 7 au 13 janvier 1992. 
 .24ص, نفس المرجع, نق  عف محمد بشير
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ـّ التطرؽ إلى وظائؼ عمـ  التقنية و اإليديولوجية و الثقافية تبيف عدـ  االجتماعو بعد ما ت
لمتناقص الموجود بيف التكويف و التشغيؿ، مع انعداـ مخطط شامؿ يربط وضوح وظيفتو الحقيقية، نظرا 

 االقتصاديةأف يخدـ و يرتبط بالتحوالت  االجتماعو بالتالي عمى عالـ  .حاجيات التنمية مف حيث اإلطارات
 .لصالح تقدـ المجتمع الجزائري مع دوره في التوعية المرتبطة بواقع ىذا المجتمع في جميع المياديف

تفؽ مع الباحث حيف يقوؿ أف الجزائر تعتبر المدرسة األولى التي أٌقحمت لمتجارب و ن
السوسيولوجية الغربية، ال سيما الفرنسية، كما أنيا البمد الوحيد الذي لـ ُينّظـ    و يرتب األرشيؼ الخاص 

 .بيذا العمـ، مّما يصعب البحث في ىذا الموضوع
 

 :إلجتماعية لممجتمع الجزائريعمـ االجتماع األكاديمي و الخصوصية ا
إف لممجتمعات ك الثقافات كجكدان متقمبا عمى الدكاـ، فيي في تدفؽ مستمر، مشكِّمة حزمة مف "

الظاىرات المستعارة ك المستكعبة في ألمب األحياف، ك ىي متفككة عمى الدكاـ لييعاد تنظيميا خ فا عمى ما 
حيث البنية ك ماضي كؿ منيا، ك عمى الفرد أف  تختمؼ مففات ك ىكذا يتبيف مرة أخرل أف الثقا. 84"كانت عميو

ك مف ىنا تبرز المقارنة بيف ىذه  .يعرؼ مميزات ثقافتو في إطار مجتمعو، حتى يتمكف مف فيـ مختمؼ النماذج
حيث تطرؽ الكثير مف المفكريف الجزائرييف ليذه النقطة، مبرزيف خطأ إىماؿ . األخيرة لمعرفة الصالحة منيا

ة مجتمعنا، لما ليذا مف نتائ  سمبية في مختمؼ المستكيات التي تنعكس بدكرىا عمى مردكد المؤسسة خصكصي
منيـ الدكتكر عبد الغني مغربي الذم يجـز أٌف . عمى كجو أدؽ ايجتماعالجامعية عمكما، ك تخصصات عمـ 

ا أنيا ي تتجاكب مع حاجياتيا العمكـ اإلجتماعية التي تيدر س في الجزائر ي تتجاكب مع حقائؽ بنياتيا كم"
ثـ أف مجمكع  ...األساسية، لعدـ تكافؽ الجياز التصكرم المستعمؿ مع نكعية الظكاىر اإلجتماعية لمب د

. 85"عف انحراؼ األكلكية التي مف ال ئؽ أف تيعطي لبعض المكاد  المكضكعات ك تكجيو التعميـ بأنكاعو يكشفاف 
بالعمـك اإلجتماعية المستكردة نظرا لقابمية تأثر معظـ الطمبة المتشبعيف بالثقافة لما ييسمى  ك ييرجع ىذه الظاىرة 

الغريبة عف مجتمعيـ، مٌما ييبعدىـ عف الحقيقة ك يجعميـ يعيشكف في عالـ خيالي، يرل أنو يتجٌسد في دركس عمـ 
 .ايجتماع

                                                 
(84)- A. Laraoui, L’idéologie arabe contemporaine. Préface de Maxime Rodinson, (1), Paris : 

Maspero, 1967, p 5.                                              :  نق  عف                                            
                                                       

المؤسسة الكطنية لمكتاب، : محمد الشريؼ بف دالي حسيف، الجزائر: ، ترجمةالفكر اإلجتماعي عند إبف خمدكفعبد الغني مغربي، 
 .315، ص 2:97

 .312نفس المرجع، ص -)85(
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ف خ ؿ قكاعد رسمية أنشئ المادة السكسيكلكجية م ايجتماعك يضيؼ أٌف الجيؿ األٌكؿ لعمماإ 
 ايعتبارفيـ لـ يينشئكا القكاعد الكيفية لمعمـ،ك المتمثمة في األخذ بعيف  .أكاديمية بحتة، متسمة بطابع اصطناعي

 86."خاصيات المجتمعات العربية، بما فييا الجزائر باعتبارىا جزإ ينتمي إلى ىذه المجتمعات جغرافيا ك حضاريا
ديمي مازاؿ تابعا لإليديكلكجيات األجنبية، ففي الكقت الذم تفرض فيو األكا ايجتماعك بيذا فإف عمـ 

التغيرات العممية ك ايكتشافات محاكلة تحصيؿ المكتسبات الجديدة، عبر التغير السريع الذم ييحكؿ شركط ك 
 اينطباعيتكاجد في عمؽ األزمة أكثر مف أم عمـ أك مينة ثقافية، مف خ ؿ  ايجتماعمناى  الفعؿ، نجد أف عمـ 

ٌداه أف كؿ شيإ قد قيؿ   .في ىذا المجاؿ، ك أف أم تدخؿ يجد نفسو ييعيد ما قالو السابقكف الذم ميؤى
إذف مف خ ؿ تقكيـ الميمارسات السكسيكلكجية الحالية لمجتمعنا نجد أنيا تابعة لمسكسيكلكجيا 

ى انحراؼ قضايا ك إشكاليات العالـ الغربي حيث تأخذ ىذه التبعية أشكاؿ التكرار ك التقميد، مٌما ييؤدم إل"الغربية
الذم  ايستعمارمك تتعٌدد ىذه األشكاؿ ك تختمؼ مع اخت ؼ التاريخ . داخؿ البنى الثقافية ك اإلجتماعية لعالمنا

 .87"مع تاريخ مؤسساتنا الجامعية ك مدل تماسكيا الحاضرة كعرفتو ب دنا ك مع سياستيا 
أٌف إيجابيتنا تجاه " عمي الكنز"ف ك المنيجية، ك يضيؼ ك تشمؿ ىذه التبعية جانبي المضمك 

إٌي أنيا لـ تيعطنا األدكات ال زمة لمعالجة  .النظريات السكسيكلكجية الغربية جعمتنا نيتقف التعميـ في ىذا المجاؿ
ألبحاث معات الغربية، لذا تبقى ألمبية اتجمعمى كاقع ال قضايا كاقعنا الذم يختمؼ في تككينو، ك يزيد تعقيدا

إلى تجميع معمكمات تجريبية ييعاد تركيبيا في إشكاليات مصطنعة ي تي ئـ  عقيمة، إذ تيؤدم في أحسف الحايت 
 88.الكاقع

في       ك ىكذا يتبيف لياب الخصكصية التاريخية لمجتمعنا ك ما يتصؿ بيا مف خصكصيات 
فية ك تراثنا، عف طريؽ تقييمو مكضكعيا دكف مختمؼ المستكيات، مٌما يستكجب إعادة النظر في مقكماتنا الثقا

تيميش الرصيد المعمكماتي السكسيكلكجي الغربي، بؿ إضافة ما ىك نابع مف مقكماتنا، لمحاكلة تشخيصيا، ك 
 .الخركج بنظرية خاصة بنا

ك     مف المؤلفات  ك تيطرح ىنا أيضا الع قة بيف الكـ ك الكيؼ مٌرة أخرل، حيث نجد عددنا
لكف ىذا ي يعني أف ىذا الجانب قد ناؿ حقو، فنادرنا ما نجد مؤلفنا يحمؿ صفة . ايجتماعفي عمـ المشتغميف 

اإلبداع، أك عمى األقؿ تشخيص ما ىك مكجكد حسب خصائص مجتمعنا، ألف ألمبية المؤلفات ما ىي إٌي نق ن أك 
 .نتاج سكسيكلكجي جزائرمترجمة لمؤلفات ك نظريات لربية، ي تصميح لمجتمعنا، الشيإ الذم عىدىـ إ

إلى ىذه النتيجة، قد  ك إذا حاكلنا معرفة السبب في ذلؾ فنجد أف ىناؾ عكامؿ متعددة قد أٌدت
في حيف أننا سنعيد الك ـ حكؿ البرام  الدراسية ، حيث نجد أف جامعتنا حاليا تيساىـ إسياما  .ذكرناىا سابقا

في  بالرلـ مف أٌف دكرىا يكمف  .ائرم عمى كجو الخصكصمحدكدنا في مجتمع المعرفة، ك كاقع المجتمع الجز 
                                                 

محاضرة في مقياس التحميؿ . اف النامية، نمكذج العالـ العربيعبد الغني مغربي، كجكد ك عدـ كجكد السكسيكلكجيا في البمد -)86(
 .8::13/2/:2النقدم لمنظريات السكسيكلكجية، ألقيت بتاريخ 

 .::المرجع السابؽ، ص ". المسألة النظرية ك السياسية لعمـ ايجتماع العربي"عمي الكنز،  -)37
 .253ص المرجع ،نفس  -)38
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حيث أنو لـ تجر حتى اآلف دراسة تحميمية . "ك السير بالتعميـ لصالح المجتمع كضع برام  دراسية معٌبرة،
لممقررات أم البرام  التي تيدىر س في الجامعات، ك مدل ارتباطيا بمشاكؿ المجتمع، ك نجد أف ما ييدرس مف 

ك لمخركج مف ىذه التبعية يجب تخطيط البرام  . 89"يدخؿ في إطار المفاىيـ األجنبٌية ايجتماعمكاضيع عمـ 
" محمد نبيؿ السمالكطي"ك قد أعطى     الدراسية بعق نية تماشيا مع الخصكصيات الزمنية ك الثقافية لممجتمع، 

حيث تنطبؽ  ،طار عممية مف التنظيـمبادئ بناإ نمكذج خطة العمؿ المحمي في إ" عمـ اجتماع التنمية"في كتابو 
المبادئ  النمكذج عمىك يشتمؿ ىذا . ىذه المبادئ عمى تخطيط البرنام  الرسمي، مف أجؿ إعطاإ معرفة فعالة

ك يككف مكضكعيا حسب األكلكيات،  ك بيذا فيك ينبع مف الكاقع، . 90"الكاقعية، الشمكلية، المركنة، التتابع: "التالية
ك التفاع ت الكظيفية، قادرنا عمى مكاجية الظركؼ المستجٌدة  لتي تحتكييا شبكة الع قات يشمؿ كافة الجكانب ا

التي لـ تكف في الحسباف، ك كذلؾ مستمران، متكاص ن، حيث تيمي د نقاط البرنام  الحالي لمبرام  التالية، ضمف 
 .سيركرة منظمة

يككف التخطيط لمتعميـ العالي  يب أك في نفس السياؽ، فمف أجؿ تحقيؽ التخطيط بصفة كاقعية، يج
منعزي، بؿ ميندمجا في إطار التخطيط لمتربية في مجمميا، باعتبارىا كظيفة تخطيط التطكر العاـ، فالتربية يجب 

يجب أف ييدم  التخطيط في بنية اإلدارة "ك حتى في الجامعة ذاتيا،  .أف تكضع كسيركرة تشمؿ حياة كؿ األفراد
ك لكي يككف التخطيط الجامعي دقيقا، يجب أف ييساىـ في التطكر . مثؿ القدرة عمى القرار الثابتالجامعية، ألٌنيا تٌ 

العاـ لممجتمع، ك أف يمتمؾ الحرية في الدراسات ك التسيير، ك أف يعتمد التربية الدائمة ك التكجيو، حيث تيمٌكف 
 .91"متحاناتايىذه المبادئ مف خمؽ مصالح مناسبة، ك كذا إص ح مناى  الدراسة ك 

في  ايجتماععمى التخطيط إلدراج برنام  جديد لمتعميـ في مستكل ليسانس عمـ  ايعتمادإذف يجب 
جامعاتنا، ألنو العمـ الذم ييؤسس ك ييفيـ التكازنات اإلجمالية المرجكة سكاإ فيما بيف القطاعات المنتجة، أك بينيا 

ؤية متطمبات المجتمع، ارتباطا بنمط استي كوك بيف قطاعات أخرل، باعتبار أٌنو مادة التحميؿ ال كما . مستعممة لري
 .ييعطي مف خ ؿ إشكاليتو ك مناىجو الحقؿ المعرفي األكثر استعماي في البعد الثقافي لمتنمية

حيف ييؤكد عمى ضركرة إص ح برنام  الميسانس في " سفير ناجي"ك نعكد ل ستعانة بما كرد عف 
مف المفركض أف يتجو التدريس ىنا لتككيف إطارات في اتصاؿ مع المشاكؿ ، ك يرل أنو ايجتماععمـ 

اإلجتماعية، مف أجؿ تككيف ك إرساإ قكاعد ك عناصر أساسية لتحميؿ المجتمع الجزائرم المعاصر، ك كذا بنيتو 
 :مة فيفي ىذا المجاؿ، ندرج أىميا المتمث إتباعياك يقترح المبادئ التي عمى الجامعة  .عبر مختمؼ تحكيتو

                                                 

مركز : بيركت. العربي المستقبل، (ندكة")العربيك مضايا اإلنساف  جتماعاال علم"،فؤاد  سحاؽ الخورم،  -(89)
 .211، ص ،1985، فيفرم 72السابعة، العدد  السنةدراسات الوحدة العربية، 

الييئة المصرية العامة : اإلسكندرية. دراسة في إجتماعيات العالـ الثالث: عمـ إجتماع التنميةمحمد نبيؿ السمالكطي،  -)90(
 .269-268، ص ص2:85 لمكتاب،

(
91

)- HENRI jeanne. Les principes généraux de la planification universitaire. (Étude des problèmes 

de l’enseignement supérieur). Belgique : Edition de l’institut de sociologie (université libre de 

Bruxelles), 1971, pp52-53.  
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 .بدإنا بالييكؿ التعميمي، الباحثيف ك إدارة الجامعة، ك كذلؾ مراكز البحث: الجزأرة )1
مع متطمبات القطاع المستخدـ  حيث ييطرح ىنا مشكؿ تكيؼ اإلطارات المككنة: تككيف إطارات إجرائية )2

ة النظر في برنام  ك بالتالي كجكب إعاد  الذم عادة ما يشتكي ك يتذٌمر مف نكعيتيـ التي يصفيا بالرديئة،
في الجامعة الجزائرية لضركرة الربط العضكم بيف كحدات التعميـ ك البحث  ايجتماعالميسانس ك تدريس عمـ 

 .ك مختمؼ قطاعات النشاط الكطني
 .، ك تحريؾ سياسة األبحاث اإلجتماعيةايجتماعالنشر العممي المتخصص في عمـ  )3
ت مستمرة بيف السكسيكلكجييف ك ممثمي مختمؼ قطاعات إنشاإ جمعية عممية متخصصة، ك تنظيـ لقاإا )4

 .النشاطات الكطنية
" التفتح عمى قطاعات أخرل لمنشاط الكطني، ك ييعتبر ىذا العمؿ أىـ بيعد لمتجسيد الفعمي لممبادئ السابقة، )5

بؿ ك سطحية،           ف  يجب أف تككف الع قة بيف الجامعة ك قطاعات النشاط الكطني ع قة عشكائية
أك قطاعات النشاط       مف الضركرم أف تعكد الجامعة ك البحث سكاإ تجاه القطاعات المنتجة مباشرة،

 92".، اإلجتماعي ك الثقافيايقتصادم
ك ىكذا، تتأكد مٌرة أخرل ضركرة الع قة بيف الجانب النظرم في الدركس ك التطبيقات العممية في 

 .اإلجتماعي مف جية أخرلك ضركرة البحث  ،مف جية ،مختمؼ التخصصات
 
 
 

 :خاتمػػػػػػػػػػة
في إطار الع قة النسقية القائمة بيف كؿ مف الجامعة ك المجتمع، نتكصؿ إلى المخطط التالي الذم  

 :يربط بيف مختمؼ المتغيرات

 
 
 
 
 

 لير كاضح األىداؼ، نتائجو لير مممكسة عدـ التمكف       
 لمجتمعمف إنتاج سكسيكلكجي يعبر عف ا 

 

                                                 
(
92

)- Safir NADJI. O. P. cit, p p 36-38. 

البرامج األكادٌمٌة لعلم االجتماع فً جامعاتنا عبارة عن 

 إسقاط لمحتوٌات غربٌة

علن االحاماؼ محةٌر فَ  اار 
 الحامغّ: ضٍط

طيعة
الق
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 عدـ مشاركة أغمب األساتذة                                                             
 في تخطيطيا                                                                                   

 ثر عمىتؤثر عمى                        تؤ                         
 

  
   
 
 
 
 



 
 عدـ الرضى                                                   عدـ الرضى               

 

 منتوج غريب عف المجتمع                                                    
 
 

اسة  في إطار نسقيف يتبيف مف خبلؿ المخطط العبلقة النسقية القائمة بيف مختمؼ متغيرات الدر 
الجامعة و المجتمع، فالعبلقة بينيما غير منسجمة مما يبيف أّف ىذه المؤّسسة      ال ٌتؤدي : أساسييف ىما

جميع الوظائؼ التي يجب تغطيتيا مف حيث التكويف االجتماعي و إنتاج ما يعكس حاجات المجتمع، مف 
تعمؽ بالموضوع، المنيج و التقنيات، فمـ ٌتعّبر عف ثقافتو خبلؿ البرامج األكاديمية لعمـ االجتماع، سواء فيما 

مّما يجعميا بعيدة عنو بكّؿ مواردىا، حيث أف برامجيا . وال تاريخو بؿ اعتمدت برامج غريبة عنو فكرا و بيئة
تقتبس النتائج النظرية لحقؿ ابستمولوجي آخر، إضافة إلى أنيا ال ُتحّضر الطبلب لمعالـ الخارجي عف 

و االندماج في الحياة العامة لممجتمع الجزائري، و ال تعطي لؤلساتذة مكانة داخمو أيضا،  كما ال  أقساميا
واضحة، و بيذا ينحصر عمـ االجتماع  في اإلطار الجامعي، بعيدا " أستاذ–طالب "تجعؿ العبلقة البيداغوجية 

خصصات االجتماعية، ذو طابع عف انشغاالت المجتمع و الطمب االجتماعي، فاقتصر عمى كونو فرعا مف الت
 .مؤسساتي مقتصرا عمى التكويف دوف البحث، الكفيؿ بتشخيص الواقع االجتماعي

 :و أخيرا توصمت الدراسة إلى أف
عمـ االجتماع في جامعاتنا أكاديمي بحت ميما كاف التخصص، نظرا لعدة أسباب، ترجع أساس إلى  -

.وانب الواقع المحمي، مع غمبة الطابع النظريعدـ مرونة برامجو األكاديمية، و عدـ مسايرتو لج

 األساتذة
البرامج 

 انذساعٛح
 الطلبت

  غٌاب البحث
 السوسٌولوجً

 االقتصار على التدرٌس 

 استعمال مفاهٌم غربٌة 

  عدم تقدٌم منتوج
ً ٌرقى إلى سوسٌولوج

 المستوى المطلوب

  عدم اإللمام بالدور
 المنوط بهم

أعمالهم ال تؤخذ بعٌن  -
االعتبار، و تبقى حبٌسة الرفوف 

 المكتبٌة

ال ٌلتمسون خصوصٌة  -
 مجتمعهم فً التكوٌن

 ال ٌلمسون الجانب التطبٌقً -

ال تماشً : غٌر مرنة -
 التغٌرات

ال تعبر عن تارٌخ  -
 المجتمع و ثقافته 

ٌغلب علٌها الطابع  -
 النظري

ال تساعد على االندماج  -

 االجتماعً

 المجتمع
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انحصاره داخؿ المؤسسة الجامعية، نقص العناية بو مف : يعرؼ ىذا العمـ عّدة نقائص، أىميا -
، فصمو بيف الجانبيف النظري و التطبيقي،   و (الجامعة، المجتمع، السمطة: منيا)طرؼ مختمؼ الييئات 

النظرية لمبرامج ال تساعد عمى فيـ الواقع و تشخيصو، بؿ تضعو فالطبيعة . عدـ توصمو إلى نتائج ممموسة
.في قالب معرفي ال يناسبو، مغتربا عنو تاريخا  و ثقافتنا، مستوحى مف التفكير الغربي موضوعا و منيجا

و رغـ وجود محاوالت مف طرؼ بعض األساتذة إال أف ىذه الجيود ال ترقى إلى النوعية الكفيمة  -
و فسح المجاؿ لو و لممارسيو المساىمة في عممية التنمية الشاممة في , مف الحيز الضيؽبإخراج ىذا العمـ 

.إطار الحياة العامة لممجتمع

و ينعكس ىذا عمى الطمبة الذيف لـ يستطيعوا التماس جوانب واقعيـ في التكويف و لـ يوفقوا فيو، و  -
.ّرس في جامعاتنا و بيف المجتمع الجزائريأجابوا باألغمبية عمى عدـ وجود عبلقة بيف عمـ االجتماع المد

يجد األساتذة أنفسيـ محاصريف داخؿ الجامعة أثناء تطبيقيـ لمبرامج األكاديمية المعتمدة حاليا، مما  -
.يحدث قطيعة بينو و بيف المجتمع، باعتباره مثقفا يساىـ في تسيير مجتمعو

رات و المفاىيـ التي يستعمميا األساتذة، ىناؾ عبلقة بيف نوعية البرامج األكاديمية و نوعية التصو  -
حيث أنو كمما كانت ىذه البرامج عبارة عف إسقاط لمحتويات غربية، أثرت عمى مفاىيـ األساتذة و تصوراتيـ 
التي تتصؼ ببعدىا التاـ عف ميداف واقعنا، و يحدث العكس في حالة نبوع ىذه البرامج عف دراسة ميدانية 

لكف الواقع عندنا أف األساتذة نظرا . ى تضمف الدروس لخصوصية مجتمعنامشخصة لمواقع، حيث تؤدي إل
لنوعية البرامج األكاديمية المعتمدة، يقدموف لمطمبة قيمة عممية غير متصمة بالواقع، مغتربة عنو، فرغـ 

مما اكتسابيـ كما معرفيا إال أنو ال يشخص ما يجري في الحياة العامة لممجتمع إال مف خبلؿ الشرح أحيانا 
.يمنعيـ مف عكس اىتمامات مجتمعيـ

و بيذا ينادي أغمب األساتذة بضرورة تقويـ ىذه البرامج التي لـ يشاركوا في تخطيطيا بأكبر النسب،  -
.فيـ غير راضيف عنيا ألنيا تحدث القطيعة بينيـ و بيف المجتمع  و تحصرىـ في اإلطار الضيؽ لمجامعة

لحد األدنى مف استقرار األساتذة و بدء حياتيـ األكاديمية وىكذا فإنو إذا لـ تفكر الجامعة في ا
عمى أرضية تسمح ليـ بمتابعة بحوثيـ العممية و التحضير لمحاضراتيـ    و اإلشراؼ عمى الطمبة بفعالية، 
يخمؽ ذلؾ شتاتا في ىذه الفئة التي تجد نفسيا أماـ مقررات إجبارية، و مياـ بحثية ضعيفة مّما ال يساعدىـ 

تاج عممي لرفع المستوى األكاديمي،  أما في حالة وجود عبلقة بيف المجتمع و الجامعة يشعر الطمبة عمى إن
و األساتذة بفضؿ األفراد المثقفيف فبإعبلء مقاـ الجامعة، و تطوير الحرية السياسية و المدنية داخؿ 

األكاديمية في إرشاد و  المجتمع، و مف جية ىذا األخير، و مؤسساتو السياسية، يسود إدراؾ دور الحرية
 .توجيو مسيرة المجتمع سياسيا و تنمويا

لكف سبب ىذا النقص ال يرجع لطبيعة البرامج الدراسية فحسب، بؿ يتحمؿ ىؤالء األساتذة قسطا  -
معتبرا مف المسؤولية، مف حيث عدـ قياميـ بجيد يمكنيـ مف تحسيف وضعيتيـ في إطار المحيط العاـ، فيـ 

إشكالياتيـ الخاصة و إنجاز دراسات متجددة تساعد في فيـ و تشخيص مختمؼ الظواىر  لـ يستطيعوا تجاوز
االجتماعية، فاقتصروا عمى التدريس دوف البحث الذي يعتبر روح العمؿ الجامعي،    و لـ يساىموا في 
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يـ و يجعميـ رغما عن. إصدار مؤلفات في إطار تخصصيـ  و ال مقاالت، مما يضعؼ دورىـ في ىذا المجاؿ
منحصريف في الجامعة التي تصبح ممجأىـ الوحيد و يزداد بعدىـ عف المجتمع فكريا، فيصبحوا مغتربيف عنو، 
مجسديف لثقافات بعيدة عنو كؿ البعد، و لف يستطيع ىذا العمـ بذلؾ المساىمة في رفع مستواه ال داخؿ 

. الجامعة كتخصص و ال خارجيا

و التي     مجتمعنا االجتماع فيسباب المؤثرة في عمـ بعد اإلطبلع عمى مختمؼ ما كتب حوؿ األ
  :إلىو التي يرجعيا البعض ، موظائؼ التي عميو القياـ بيا في إطار المجتمع الكميلتحوؿ دوف تأديتو 

التشريع في كافة المجاالت بما فييا العمـ  ؽالتي تمنح لؤلنظمة السياسية ح: البنية السمطوية- 
 .عمى وجو الخصوص االجتماعيةو المعرفة  الجتماعياعموما، و مجاؿ التعبير 

و    الجو السائد داخؿ المجتمع الجزائري في كافة المجاالت و التي مف بينيا ذىنية المجتمع-
 .مدى تقبمو لمعمـ، مع طغياف النظرة المادية حتى في مجاؿ العمـو

المسار النظري لممشتغميف ستمولوجي آخر مف خبلؿ باقتباس النتائج النظرية العائدة إلى حقؿ ا-
الغربييف و ما أنتجوه خبلؿ قرنيف مف  االجتماعالذيف تجاىموا المسافة بينيـ و بيف عمماء  االجتماعفي عمـ 

 االستنتاجاتالزمف و الذي أّدى بيـ إلى إىماؿ البحث الميداني لمظواىر المحمية و الوصوؿ مباشرة إلى 
و التي ال تستطيع أف تكوف بديبل لكشؼ الحقائؽ  ي استنتاجياالنظرية الغربية التي لـ يكونوا طرفا ف

 .المحمية
 .عمى الماضي دوف التحديد مع عدـ مجاراة البرامج الدراسية لمقضايا اإلجتماعية االقتصار

 .انعداـ التخطيط الطويؿ المدى و الدراسات اإلسقاطية، و التنبؤية و التقويمية-
السوسيولوجي حيث أننا أِلفنا  إنتاجياي الذي يميز و بصفة عامة الضعؼ النظري و المنيج

التكمـ عف الجوانب السمبية بنوع مف االتياـ، الكؿ يتيـ الكؿ و يبرئ نفسو، فالسمطة ترى أّف المشتغميف 
بالعمـ لـ يقدموا الممموس، و المجتمع يرى أنيـ يعيشوف في معزؿ عف جوِِّه العاـ، كمثػقفيف سطحييف، 

 عاجية، و يتكمموف عف مشاكؿ مجتمعيـ مف فوؽ، دوف التعمؽ فييا، بنظرة مستعارة ال متقوقعيف في أبراج
أّف ذىنية المجتمع ال تساىـ في  االجتماعفي حيف يرى المشتغموف بعمـ  .تفيـ الواقع و ال تمّده بالبديؿ

يستطعوف التماسيا في ال      مف إيماف األفراد العادييف بالجوانب المادية لمعمـو و التي   التقدـ، انطبلقا
و تضغط عميو بما يخدميا مّما         ، و أّف السمطة تحصر شرعية الخطاب السوسيولوجي االجتماععمـ 

 في مجاؿ ضيؽ االجتماعو مع كؿ ىذا تستمر جامعتنا في جعؿ عمـ . يجعمو محصورا في إطار ما تسمح بو
 .كـو عمييا باالحتقار، و عدـ الرضىو غير واضح معرفيا، فعوض أف ُتكّوف نخبة مثقفة، فيي مح

الفعمي بمشاكؿ ك تطمعات المجتمع بجعؿ البرام   ايىتماـففي الكقت الذم يتحتـٌ عمى الجامعة 
التككينية مساعدة عمى خمؽ حركة جدلية، ك نكعا مف التجاكب بيف العمكـ المدركسة ك حقائؽ الحياة العممية، نجد 

لكاقع اإلجتماعي، حيث يدرس الطالب خ ؿ سنكات تككينو الجامعي محتكيات أف ىذه البرام  لير متجذِّرة في ا
السنكات التي يرل أٌنو قد ضٌيعيا دكف  مستاإ لتمؾمما يجعمو  .خاصة ي كجكد ليا في الكاقع ك ي تعبر عنو
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صبحت ىذه عند مكاجيتو لمحياة العممية، ك يجد نفسو أماـ عالـ لريب لـ ييحضر لو مف قبؿ، ك قد أ     جدكل 
 .الجكانب السمبية بمثابة مسممات ي جداؿ ك ي نقاش فييا

لير كاضحة، ك ي  ك ميما كانت التعدي ت التي مٌست البرام  التككينية، إٌي أٌف نتائجيا ي زالت
ك النتائ  في    لير مدركس األىداؼ  بارز، ك إنما تجيب عمى طمب كمي فكضكم  اجتماعيتعبر عف طمب 
ك  -ايجتماعك باألخص عمـ  ك ي سيما طمبة العمكـ اإلجتماعية–اؿ بيف الجامعة عمكما لياب ايتص

ك يستمـز ىذا كٌمو تحٌكؿ عميؽ لممؤسسة الجامعية، فعكض تنظيميا  .المؤسسات المندمجة في سيركرة اإلنتاج
العمـ، : األقطابك تدعيـ ىياكميا الداخمية فقط، يجب أف تككف مكاف التقاإ مختمؼ  حكؿ فئاتيا الخاصة،
أم بصكرة أدؽ بيف المعرفة ك الطمب اإلجتماعي المنظـ مف خ ؿ إعادة التفكير في ... السياسة، ايقتصاد،

الذم تتكامؿ فيو ع قات  كضعية ىذا العمـ انط قا مف مكضكعو، حتى تصبح الجامعة المكاف اإلستراتيجي
أٌف النسؽ  ايعتبار، مع األخذ بعيف جتماعييفايك طمب التككيف ك المعارؼ مف طرؼ الفاعميف  93العرض

 .ك إنما عف طريؽ متطمبات اإلنتاج ك سكؽ العمؿ   التعميمي حاليا مكجو ي عف طريؽ األفكار التربكية، 
في المجتمع الجزائرم، نجده محصكران في إطار ضيؽ، ك ي  ايجتماعحينما نتكمـ عف عمـ إذف 

جتمع الذم ييفترض أف يعٌبر عف انشغايتيـ في مختمؼ المجايت، ك أف يجيب يستطيع التفاعؿ مع كافة أفراد الم
حيث يبرز التناقض  .عف الطمب اإلجتماعي، مٌما جعمو مقصكران عمى الجامعة كفرع مف التخصصات اإلجتماعية

لتخصصات، عداد األساتذة ك الطمبة في مختمؼ اأبيف التزايد الكمي في الييآت القاعدية لإلطار المؤسساتي، ك 
اإلجتماعية التي لـ  التمث تك بيف المردكد الكيفي الميقدـ مف طرؼ ىذه المؤسسات الرسمية سكاإ في مرحمة 

أك بعد تخرجيـ لعدـ امت كيـ لمتطمبات      يدخؿ فييا الطمبة بعد في الحياة العممية اإلنتاجية أثناإ تككينيـ،
ك يرجع ذلؾ ألسباب مختمفة تساىـ كؿ . ك دراية في الميداف مف كفاإة ايقتصاديةالعمؿ في مختمؼ المؤسسات 

 ايجتماعمنيا في حٌدة الكضع، أىميا البرنام  األكاديمي ك ما يحتكيو مف اتجاىات فكرية، ك المشتغميف بعمـ 
ذا ك بي. بدإا بتككينيـ، ثـ ما يقدمكنو في مجاؿ عمميـ، فٌيقدمكف بذلؾ منتكجا بشريا لير مطمكب  خارج الجامعة

يكثر التذمر مف طرؼ ىذا المنتكج، ك مف طرؼ أفراد المجتمع، ك مف طرؼ ىؤيإ المشتغميف بو الذيف يعترفكف 
ك ينبع الحؿ مف طرفيـ في إطار الجامعة ك ي ييعطى مف . بمسؤكلياتيـ ك يتذمركف لما آلت إليو حالة ىذا العمـ

. ما ىك مطمكب منيـ   ممة، ك عرفكا أنيـ ي ييقدمكفخارجيا، إذا كقفكا عند كاجباتيـ في إطار التكقعات المحت
مف طرؼ  ايجتماعتتكفؿ بعمـ  إستراتيجيةضيؼ إلييـ لياب نلكف ىذا ي يقصر المسؤكلية عندىـ، ك إنما 

السمطات مع لياب دراسات التنبؤ المسطرة انط قا مف األىداؼ المحٌددة مسٌبقا، مٌما يجعؿ المعاىد في عمـ 
 .ف عددا كبيرا مف حاممي شيادات، لير ضامنيف لمناصب عمؿيككنك  ايجتماع

إضافة إلى ىذا نجد أف اإلطار المؤسساتي ليذا العمـ اقتصر عمى جانب التكويف دوف البحث الذي يكفؿ 
فيـ التغيرات الحاصمة في المجتمع، و لـ يستطع لحد اآلف عكس مبلمح مجتمعنا بإنتاج نظرية خاصة، 

ميف بو عمى جانب التدريس النظري دوف محاولة التطبيؽ، رغـ أف الواقع ىو الَحَكـ القتصار أغمبية المشتغ

                                                 
 .نقصد ىنا عرض المعارؼ مف طرؼ الباحثيف -)93(
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ما ىو إاّل موظؼ كباقي  االجتماعو رغـ اعترافنا أف المشتغؿ بعمـ . عمى صبلحية مختمؼ النظريات أو ال
رادتو في التأثير ىي الموظفيف إاّل أننا نرى أّف وعيو كفاعؿ ىو بداية حؿ األزمة التي يعرفيا ىذا العمـ، ألف إ

أّف  المحّرؾ األساسي في ىذا اإلطار، و تحديده ألىداؼ عممو ضرورة ال بّد منيا، في الوقت الذي نجد فيو
األىداؼ المادية طغت عمى العممية، لكف ال ضرر في التوفيؽ بينيما مع ترجيح كّفة الجانب العممي مف أجؿ 

لمجتمعنا الذي ال يتحقؽ فيو قياـ عمؿ  االجتماعيةممارسات الوصوؿ إلى عمـ ُيعّبر عمى اليوية و يجسد ال
، و كذلؾ (إدارة، أساتذة، طمبة)و جامعة  الجيود في مختمؼ المستويات مف سمطات  بتضافرإاّل  اجتماع

 :ك مف أجؿ كؿ ىذا .بيا المنوطباقي أفراد المجتمع مف خبلؿ تحّمؿ كؿ جية لمسؤولياتيا و قياميا باألدوار 
ـ االجتماع لـ يتواجد إاّل في الوقت الذي يسير فيو المجتمع انطبلقا مف نظامو نجد أف عم

وليذا، . الداخمي حسب مبادئو التاريخية، و ما تحممو مف انعكاسات، و ذلؾ في إطار قدرتو عمى اإلنتاج
نطبلقا مف فمف الخطأ امتثاؿ المفاىيـ البعيدة عف مجتمعنا، ألف كؿ مجتمع عميو أف ينتج مفاىيمو الخاصة ا

و بيذا ُتحتـ الضرورة إعادة التفكير  في وضع برامج دراسية تأخذ بعيف االعتبار متطمبات . تاريخو الخاص
المجتمع بتكويف إطارات تماشيا مع قدرات استعابو، أي احتياجاتو، و كذا في احتكاؾ مع مشاكمو في مختمؼ 

اء عوامؿ التغير في المجتمع، حتى تتمكف المجاالت،عف طريؽ البحث و جعؿ الجانب األكاديمي مرنا إز 
الجامعة عموما مف التبلـؤ مع ىذه العوامؿ في صيغ لمعمؿ العممي و تطوير نمطيا لمقياـ بمسؤوليتيا كما 

 .ينتظر منيا المجتمع
و عمى عالـ االجتماع أاّل يعتبر الجامعة مكانا ينعزؿ فيو، و إنما كمكاف لفيـ و مواجية 

وعمى الجامعة أف . سموب منظـ، ألنو يمثؿ المجتمع، ويعمؿ مف أجؿ تطوره و استمرارهالظواىر الخارجية بأ
تنخرط في نشاطات المجتمع، و تنفتح نحو االعتماد المتبادؿ بيف البحث و التطوير العممي مف جية، و 
تطبيؽ المعرفة األصمية حوؿ مسائؿ سير المجتمع و تطوره مف جية أخرى، و الرفع مف مستوى ىيئة 
التدريس، و مساعدتيـ في البحث، لتفعيؿ دورىـ في ىذا المجاؿ، و إيقاظ فييـ الروح العممية الداخمية 
المشكمة لمحافز الرئيسي لتقدـ المعرفة و العمـ الذي يرتبط تقدميا باستقرار مناخ التقدير و الثقة بالمجتمع 

ع مؤسسات التنمية، و التعرؼ عمى العممي  و تمويمو ماديا و معنويا، مع ضرورة إثارة حوار واقعي م
 .تطمعاتيا و مشاكميا و المسائؿ التي يمكف لمجامعة حّميا انطبلقا مف إمكانياتيا
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 السيميائية كالتأكيؿ
 رؤية في النظاـ الديلي لركاية نكار المكز

 الفاتحة نمكذجا
 فتحي بوخالفة :الدكتور 

 جامعة محمد بوضياؼ المسيمة

   

 إف الػػػذي أكدتػػػو الدراسػػػات السػػػيميائية الحديثػػػة فػػػي القػػػرف الماضػػػي وجػػػود األىميػػػة البالغػػػة   
لؤلنظمة العبلمية في تحميػؿ المغػة ومختمػؼ جوانػب الحيػاة االجتماعيػة المعاصػرة ، وكػذا مختمػؼ 
العمػػـو واآلداب والفنػػوف بشػػكؿ يبعػػث عمػػى االىتمػػاـ المتزايػػد الشػػيء الػػذي جعػػؿ مجػػاؿ تطبيػػؽ 
العبلمػػات ، يتسػػع ليشػػمؿ ميػػاديف عديػػدة ، وىػػذا مػػا يثبػػت أف العبلمػػة  اجتاحػػت كافػػة الحقػػوؿ 
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جديػد ينػافس بقيػة العمػـو والفمسػفات  "متعاؿ  "، لتتحوؿ مع تطور المراحؿ العممية إلى  المعرفية
النظريػػة لمػػا يمكػػف أف تػػوفر مػػف آليػػات إجرائيػػة لتحميػػؿ كافػػة مظػػاىر الحيػػاة والكػػوف والسػػموكات 

 اإلنسانية والمعتقدات االجتماعية 
لتحديػػد ، جعػػؿ ييػػيمف عمػػى ومػػف المفيػػد االشػػارة الػػى أف النمػػوذج المغػػوي عمػػى وجػػو ا        

مختمؼ الحقوؿ المعرفية والحياتية باعتباره األكثر استجابة ، لتفسير الظواىر غير المغوية ، مػف 
باب أف العبلمة ال يمكف أف تنحصر في النموذج المغوي بمفرده ، إنما يمكف أف تتجاوزه لتؤسػس 

ومثػػػؿ ىػػػذه المسػػػائؿ فػػػي . أفقػػػا معرفيػػػا يسػػػتجيب لرؤيػػػة تحميميػػػة وفػػػؽ آليػػػات إجرائيػػػة معينػػػة 
أحػػد مؤسسػػي النظريػػة السػػيميائية   "فردينانػػد دي سوسػػير "أساسػػياتيا لػػـ تكػػف تخطػػر ببػػاؿ 

حيػػث كػػاف يعتقػػد بشػػمولية النظػػاـ السػػيميائي الػػذي يضػػـ أنظمػػة عبلميػػة فػػي فرعيػػة . الحديثػػة 
يػػا دي وعمػػى الػػرغـ مػػف المنطمقػػات المسػػانية التػػي أسسػػيا وانطمػػؽ من (1). كالعبلمػػات المغويػػة

سوسػػير فػػإف النظريػػة السػػيميائية الحديثػػة مػػف منظػػوره ، تبنػػى عمػػى النمػػوذج المغػػوي ، باعتبػػار 
مما أكد بأف عمـ المغػة فػرع مػف . المغة أكثر نظـ التعبير تعقيدا ، وأكثر استجابة لنظاـ العبلمات 
 . فروع السيميائية بحكـ أف النظاـ السيميائي المغوي جزء منيا

مفيػػوـ العبلمػػة ليشػػمؿ كافػػة نػػواحي الحيػػاة  "شػػارؿ بيػػرس "آخػػر وسػػع ومػػف منظػػور       
اإلنسانية حيث جعؿ السيميائية تتوسع إلى حقوؿ معرفيػة واجتماعيػة وعمميػة مختمفػة ؛ إذ جعػؿ 

أي شػػػيء  "منيػػا إطػػػارا مرجعيػػػا يسػػػتوعب جميػػػع الدراسػػػات األخػػرى ، لػػػـ يكػػػف بوسػػػعو دراسػػػة 
والفمػػػؾ وعمػػػـ الػػػنفس والصػػػوتيات المغويػػػة ...والجاذبيػػػةكالرياضػػػيات واألخبلقيػػػات و الميتافيزيقا

  (2). "واالقتصاد والتاريخ ومختمؼ العموـ ، إال بوصفيا مواضيع لمسيميائية 
إسػـ آخػر لمسػيميائية التػي تعػد نظريػة شػبو ضػرورية وشػكمية . وىذا مػا يؤكػد أف المنطػؽ لديػو 

 .لمعبلمات 
         
شيئا ما ينوب مف منظور شخص مػا عػف  representamonوتمثؿ العبلمة أو المصورة       

فيي توجػو شػخص مػا بمعنػى أنيػا تخمػؽ فػي عقػؿ  "شيء ما ، مف جانب معيف وبصفة معينة 
ذلػػؾ الشػػخص عبلمػػة معادلػػة أو ربمػػا عبلمػػة أكثػػر تطػػور ، وىػػذه العبلمػػة التػػي تخمقيػػا أسػػمييا 

يء مػػا وىػػذا الشػػيء ىػػو إف العبلمػػة تنػػوب عػػف شػػ. لمعبلمػػة األولػػى   interpretantمفسػػرة 
وىػػي ال تنػػوب عػػف تمػػؾ الموضػػوعة مػػف كػػؿ الوجيػػات ، بػػؿ تنػػوب عنيػػا  objectموضػػوعتيا 

 . (3) "المصورة  groundبالرجوع إلى نوع مف الفكرة التي سميتيا ركيزة 
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 الركيػػزة والموضػػوعة والمفسػػرة ، فػػإف :وبحكػػـ أف كػػؿ عبلمػػة متعمقػػة بثبلثػػة أشػػياء أساسػػية ىػػي 
النحػػو النظػػري أو النحػػو الخػػالص والمتخصػػص فػػي البحػػث ممػػا يجعػػؿ  :ثػػة فػػروع السػػيميائية ثبل 

ويتمثػؿ الفػرع الثػاني فػي . العبلمة التي يستخدميا كؿ فكر عممي ، قادرة عمى تجسػيد معنػى مػا 
 .المنطؽ الصرؼ والفرع الثالث ىو الببلغة الخالصة 

ذا اختمفػت العبلمػة عػف  وال يصير الشيء عبلمة إال بتصػويره لشػيء آخػر يسػمي موضػوعتو ، وا 
موضوعاتيا البد مف توضيح ذلؾ مػف خػبلؿ معطيػات الفكػر والتعبيػر ، وبػذلؾ تكػوف العبلمػة مػع 

وكؿ عبلمة ليا بالفعؿ أو بالقوة قاعدة تفسيرية عمى أساسيا يتـ فيػـ  ". التفسير عبلمة أخرى 
عبلمػة معرفػة مسػبقة ونفتػرض ال. العبلمة باعتبارىا نوعػا مػف الفػيض الصػادر عػف موضػوعاتيا 

 . (4) "بالموضوعة ال تقـو بتوصيؿ معمومات إضافية بصددىا 
  :يمكف أف تأخذ العبلمة ، المصطمحات التالية  "بيرس "ومف منظور

ىي شيء نوعي يشكؿ العبلمة ، وتكتسب صػفتيا كعبلمػة عنػد التجسػيد وال  :العبلمة النوعية  -
 .مة يرتبط التجسيد بطبيعتيا مف حيث كونيا عبل

ىػػي شػػيء موجػػود يكتسػػب صػػفة الواقعيػػة الفعميػػة التػػي تشػػكؿ  : sinsignالعبلمػػة المنفػػردة  -
 .العبلمة ، وبتضمنيا لعبلمات عرفية متعددة ال يمكنيا أف تكوف عبلمة إال عبر نوعيتيا 

ولػيس العبلمػة . وىي كؿ عبلمة متواضع عمييا مف جانػب عرفػي : legisignالعبلمة العرفية  -
 .موضوعا واحدا ، بؿ ىي نمط عاـ تواضع عميو الناس بصفتو داال العرفية 

  :إضافة إلى ذلؾ ىناؾ تقسيـ آخر لمعبلمات ، يطمؽ عميو المصطمحات التالية 
 

تمثػػؿ األيقونػػة عبلمػػة تشػػير إلػػى الموضػػوعة التػػي تعبػػر عنيػػا الطبيعػػة الذاتيػػة  : iconاأليقونػػة 
 .العبلمة تمتمؾ ىذه الطبيعة  وال ييـ وجود الموضوعة ألف. لمعبلمة فحسب 

 الذي يمثؿ عبلمة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنيا عبر تأثرىا الحقيقي  indexوالمؤشر
 .ويقوـ المؤشر بالداللة  باعتباره تأثرا بالموضوعة . بطبيعة تمؾ الموضوعة 

فكػػار ىػػو عبلمػػة تشػػير إلػػى الموضػػوع مػػف خػػبلؿ عػػرؼ ، غالبػػا مػػا يقتػػرف باأل symbolوالرمػػز 
 .العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوع ، فيو يمثؿ عبلمة عرفية 

والمبلحظ في ىذه الحاؿ أف دي سوسير وبيرس ، يعتبراف السيميائية عممػا أصػميا ، تتفػرع       
عنػػو أنظمػػة عبلميػػة متعػػددة كالنظػػاـ السػػيميائي المغػػوي ، إذ يعتػػرؼ دي سوسػػير أف ىػػذا العمػػـ 

جػود إلػى حػد اآلف ، لػـ يكػف مػف الممكػف الػتكيف بطبيعتػو أو معرفػة حتػى الذي لـ يظير إلػى الو 
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وفػػي تقسػػيـ . خصوصػػيتو التػػي يتميػػز بيػػا ، ويعتقػػد أف عمػػـ المغػػة جػػزء مػػف السػػيميائية العامػػة 
، حصػػر العبلمػػة فػػي الرمػػز الػػذي يمثػػؿ  (األيقونػػة ، المؤشػػر ، الرمػػز  )بيػػرس الثبلثػػي لمعبلمػػات 

ينمػػا النػػوعيف المتبقيػػيف خصصػػا لفحػػص مسػػتويات سػػيميائية غيػػر النمػػوذج الثالػػث لمتقسػػيـ ، ب
 .لغوية أو خارج لغوية 

 :التصكرات النظرية لمسيميائية كالتأكيؿ  – 1
أف المسػػانيات فػػي طريقيػػا إلػػى االنفجػػار نتيجػػة التمػػزؽ الػػذي  "روالف بػػارط  "يعتقػػد         

ف الممكػف أف تتعػرض إلػى تفكػؾ وعميػو فمػ.ينخرىا، و نتيجة المنحى الصوري الذي صارت تنحوه
ىػذا العمػـ الػذي سػيتحدد . (5)فعمي ، ىذا التفكػؾ مػف شػأنو إنتػاج عمػـ جديػد ىػو السػيميولوجيا 

ألف النص قػد بػدا ليػا ،  "موضوعو في المساف ، وتتمثؿ مبلمحو الجديدة في العودة إلى النص 
ص يحمػؿ فػي طياتػو قػوة خبلؿ مجموعة أشػكاؿ الييمنػة ىػو العبلمػة عمػى انعػداـ السػمطة ، فػالن

وتتظػػافر جيػػود األدب والسػػيميولوجيا ليكمػػؿ أحػػدىما . االنفػػبلت البلنيػػائي مػػف الكػػبلـ االتبػػاعي 
السيميولوجيا عمػى االشػتعاؿ باالختبلفػات فتحػوؿ  "نقص اآلخر ، فالعودة إلى النص دائما ترغـ 
 . (6) "بينيما وبيف السقوط في الوثوقية والتحجر 

ات قبؿ روالف بارط تدعو إلى التزاـ النظػاـ السػيميائي المغػوي ، وتؤكػد عمػى والحقيقة وجدت دعو 
مػف خػبلؿ  "كاسػيرر"وىػذا مػا يؤكػده . أىميتو باعتباره نظامػا سػيميائيا يمتمػؾ خاصػية التكامػؿ 

اعتبار المغػة النظػاـ السػيميائي الوحيػد الػذي باسػتطاعتو التحػدث عػف بقيػة األنظمػة وعػف المغػة 
 .ذاتيا

شػيء واحػد يمكػف تأكيػده ىػو أنػو ال  "الػذي يػذىب إلػى القػوؿ  "بنفنسػت"ا الطػرح و يوافؽ ىذ
توجد سيميائية الصوت أو الموف أو الصور المشكمة في إطار حقػوؿ الصػوت والمػوف والصػورة ، 

ومثؿ ىذه الرؤية تتفػؽ .  (7) "وأف سيميائية أي نظاـ لغوي ال بد لو مف استعارة األذاة المغوية 
 مع 

يو روالف بارط بأنػو لػـ توجػد فػي الحيػاة البشػرية أنظمػة سػيميائية غيػر المغةالبشػرية ما يذىب إل
حيػث أف كػؿ نظػاـ سػيميائي يمتػزج بالمغػة، فالبصػر مػثبل يكتسػب داللػة مػف . ذات سعة وأىميػة 

خبلؿ اقترانو برسالة لسانية كالسػينما والصػور الصػحفية ، حيػث يػرتبط جػزء مػف الرسػالة بعبلقػة 
إال أف روالف بارط لـ يكتؼ بذلؾ بؿ دعا ،كماأشرنا إلى قمب االقتراح  ".ـ المساف مباشرة مع نظا

السوسيوري ، واعتبار النظاـ السيميائي المغوي ىو األصػؿ ، أمػا بقيػة األنظمػة السػيميائية فيػي 
لقد أدت ىذه الدعوة إلى ىيمنة العبلمة المغوية واألنموذج العبلمي المغػوي . مجرد فروع ليس إال 
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فالعبلمػة المغويػة أصػبحت بمثابػة الوحػدة الصػغرى المكونػة . ى مختمؼ حقػوؿ العمػـ والمعرفػة عم
. وىػػي أيضػػا البػػديؿ الجديػػد لممتعػػالي المطمػػؽ .إنيػػا البػػديؿ لمفمسػػفة والمنطػػؽ . لموجػػود ذاتػػو 

ة ولمعوامؿ البيولوجية والعضوية في النظرية الداروينية ، ولمعوامؿ االقتصادية في النظريػة الماديػ
لػػذلؾ لػػـ يكػػف مػػف الغرابػػة أف .  (8) "الجدليػػة،ولبلوعي فػػي نظريػػة فرويػػد فػػي التحميػػؿ النفسػػي 

تعػػػالج العبلمػػػة المغويػػػة بطريقػػػة أشػػػبو مػػػاتكوف بالميتافيزيقػػػا مػػػف لػػػدف بعػػػض عممػػػاء المغػػػة 
بوجود قدرة كامنة لمغة في العقؿ البشري تنبنػي  "تشومسكي"والسيميائييف الحداثييف ؛ إذ يعتقد 

 .األنماط المغوية  ضمنيا
أف اإلنساف والحيواف وحتػى اآلالت  ""إيقانوؼ "وحيث أف المغة ذات نظاـ نسقي ، يرى        

لكػػف المثيػػر فػػي الموضػػوع أف العبلمػػات التػػي يسػػتخدميا اإلنسػػاف تتميػػز . تمجػػأ إلػػى العبلمػػات 
ميػزة التفكيػر التػي  ومػف بػاب. وىي الخاصية التي تفتقر إلييػا العبلمػات األخػرى .بالغنى والتعقيد

 (9) "يشتمؿ عمييا البشر فإنيـ يودعوف المغة الطبيعية نسػقالمعالـ ، ىػذا الػذي يحمػؿ نظػرتيـ 
. 
 

مف خبلؿ ىذه المنطمقات راحت العبلمة المغوية ، تتأسس عمى منواؿ الفمسػفة ، وأنسػاؽ المعرفػة 
د ، وىػو منحػى تتجػو إليػو والنظـ الفكرية والشمولية ، لما توفرت عميو مف تعميـ وشػموؿ وتجريػ

 .السيميائية والسيميائية المغوية بشكؿ خاص في اآلونة األخيرة 
لذلؾ يذىب العديد مف الباحثيف إلى الفيـ ، بأف السيميائية تحاوؿ أف تحؿ محؿ الفمسػفة ، التػي 

  سعت منذ تأسيسيا إلى توحيد المعارؼ العممية ، وجعؿ الواقع إنسانيا بكافة مظاىره الطبيعية
واالجتماعية ، وىذا منطمؽ يناظر منطمؽ الفمسفة ، التي تبحػث فػي جػواىر األشػياء وتجمياتيػا ، 
إال أف الفػػارؽ بػػيف السػػيميائية والفمسػػفة ، ىػػو أف الفمسػػفة تبػػدأ بالتسػػاؤؿ عػػف مفػػاىيـ معينػػة 

 تخص 
بتجػاوز  الطبيعة وما وراء الطبيعة ، وتسعى إلى تحقيؽ فيـ اإلنساف لذاتو فيما عميقا يسمح لو

 .المظاىر إلى الجوىر ، فيي تصور لؤلصؿ الواحد ، وسعي إلى فيـ المغز اإلنساني 
تبدأ السيميائية بالعبلمة ، وتقػوـ بػالربط بػيف مختمػؼ العبلمػات كمػا تقػـو الفمسػفة بػالربط        

ت بيف المفاىيـ ، حيث أنيا تنطمؽ مف المضموف بينما تنطمؽ السيميائية مف الشكؿ ، وفػي الوقػ
الػػذي تطمػػح فيػػو الفمسػػفة إلػػى معرفػػة الحقيقػػة الجوىريػػة لموجػػود ، تكتفػػي السػػيميائية بوصػػؼ 

 .شكمياتو وتحديد مناحيو 
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والمبلحظ أف العبلقة القائمة بيف المغة والسيميائية أنيػا تتميػز بنػوع مػف القيػر واالسػتبلب معػا ، 
ؿ ىو إخضاع وتعميـ أيضػا حيث تتبوأ سمطة استعبللية متحكمة ، فالخطاب ليس تبميغا فحسب ب

ذلػؾ        :إنػو بكػؿ بسػاطة فاشػي . مف حيث ىو إنجاز لغة ليس بالرجعي والبالتقػدمي  "، فالمساف 
نمػػػػػػا ىػػػػػػي االرغػػػػػػاـ عميػػػػػػو  .                                    (11) "ألف الفػػػػػػا شيةليسػػػػػػت ىػػػػػػي الحيمولػػػػػػة دوف الكػػػػػػبلـ ، وا 

 ية ، التي تتخذ مف المغة نموذجا لمتحميؿ السيميائي وفؽ ىذه الرؤية تنحو بعض الحقوؿ المعرف
يحمػؿ الكثيػر مػػف المظػاىر األنثروبولوجيػة كعبلقػات القرابػة واألسػػاطير  "فكمػود ليفػي سػتراوس "

تحمػػيبل لغويػػا يتخػػذ مػػف العبلمػػة المغويػػة نموذجػػا ، حيػػث يطػػرح قضػػايا متعمقػػة بإمكانيػػة دراسػػة 
ويعتقػػد بػػأف دراسػػة المغػػة نمػػوذج مبلئػػـ . ديف والفػػف الجوانػػب المختمفػػة لمحيػػاة االجتماعيػػة كالػػ

ويحػاوؿ سػتراوس أف يعتمػد بشػكؿ خػاص عمػى المظيػر الصػوتي  "لتحميؿ الحضػارة بشػكؿ عػاـ 
فعنػػد دراسػػتو ألنظمػػة القرابػػة ، يؤكػػد أف ألفػػاظ القرابػػة ، شػػأنيا شػػأف الوحػػدة . الفونولػػوجي لمغػػة

وىػػي مثػػؿ الفػػونيـ تكتسػػب معانييػػا فقػػط  الصػػوتية ، الصػػغرى والفػػونيـ تكتسػػب عناصػػر لممعنػػى ،
 ويؤكد ستراوس عمى ميزة المشابية بيف أنظمة القرابة  (11) "عندما تتبلحـ في أنظمة معينة 

وأنظمػػة المغػػة ، التػػي قػػد تكػػوف نتػػاج بنػػى ال شػػعورية متماثمػػة ، الشػػيء الػػذي يمػػنح المغػػة قػػوة 
فكيػر النػاس بيػا ، إنمػا فػي كيفيػة لذلؾ فدراسػاتو لؤلسػاطير لػيس فػي كيفيػة ت. مييمنة متحكمة 

وىػذا مػا اعتمػده سػتراوس عمػى وجػو التحديػد فػي . تفكير األساطير في الناس وىـ غرباء عنيػا 
تحميمو ألسطورة أوديب منطمقا مف فكرة مفادىا أف األسطورة مثؿ المغة تتألؼ مػف وحػدات ، ىػذه 

 االعتيادية في شكؿ مورفامات  الوحدات تناظرالوحدات التكوينية التي يمكف أف توجد في المغة
ثػػػـ يوضػػػح بعػػػد ذلػػػؾ ماىيػػػة الوحػػػدات ...  (وحػػػدات صػػػوتية  )وفونيمػػػات  (وحػػػدات صػػػرفية  ) 

والواجػػب فيمػػو مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ ىػػو أف الكثيػػر مػػف العمػػـو . التكوينيػػة والوحػػدات األسػػطورية 
 نساف والبنى االجتماعية الطبيعية واالجتماعية تنحو إلى اتخاذ العبلمة المغوية نموذجا لدراسة اإل 

.                                                                                                   والعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وفي مجػاؿ األدب تأخػذ العبلمػة المغويػة خصوصػيتيا بوصػفيا عبلمػة رمزيػة، فػي تشػكيؿ أنظمػة 

دراسػة التشػكيبلت المغويػة كنظػاـ الجممػة والػنص لتحميػؿ  ويذىب البعض إلى.الشفرات في األدب 
فػػي دراسػػاتو لمبنػػى السػػردية ومحاولتػػو تأسػػيس  "تػػودوروؼ"الخطابػػات األدبيػػة ، كمػػا ىػػو شػػأف 

 . grammaire narrativeنحو سردي 
نتيجػػة التحػػوالت المعرفيػػة الجديػػدة وظيػػور مػػا يسػػمى بجػػدؿ المنػػاىج والنظريػػات النقديػػة        

والشكبلنية والبنيوية عند الكثير مف النقػاد    herméneutiqueيرت مسألة التأويمية الحديثة أث
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لػػذلؾ فممعرفػػة مػػا تػػدؿ عميػػو الكممػػات  ". المحػػدثيف، ضػػمف األبحػػاث المتعمقػػة باألنظمػػة الدالػػة 
الثبلث ، البد مف مراعػاة الفػروؽ السػيميولوجية التػي اقترحيػا غرانجػي مميزابيػا المغػات الشػكمية 

ذلػػؾ أنػػو يحػػدد ميػػزة أساسػػية لمغػػات الشػػكمية تتمثػػؿ فػػي كونيػػا . (12) "غػػات الطبيعيػػة عػػف الم
تكتسب وجودىا  الحقيقي بالكتابة والنظـ ، في حيف المغات الطبيعيػة تقػدـ معمومػات عػف الحالػة 
النفسية لممتكمـ وألفاظيا ذات داللػة ، ويمكػف أف توصػؼ عمػى ضػوء القواعػد البنيويػة باعتبارىػا 

 .مؿ معاني عبلمات تح
يمكػػف اقتػػراح تعريػػؼ آخػػر لمسػػيميولوجيا مسػػتوفي مػػف بػػوؿ  "ومػػف خػػبلؿ ىػػذا التمييػػز        

ذلػؾ أف الرجػؿ يعتقػد أف جميػع مػا ييػـ روابػط التبعيػة . ريكور أحد البارزيف مػف دعػاة التأويميػة 
عميػػو  الداخميػػة الجامعػػة بػػيف العبلمػػات وبػػيف مكوناتيػػا يعتبػػر مػػف قبيػػؿ السػػيميولوجيا ، وبنػػاءا

وعميػػػو يصػػػبح لػػػدينا نوعػػػاف مػػػف .  (13) "تصػػػبح ىػػػذه عممػػػا يحػػػوؿ الجػػػوىري إلػػػى شػػػكمي 
  :السيميولوجيا

.          األولى تتمثؿ في التأويمية التي تؤوؿ في إطارىا كؿ فمسفة وكؿ شرح يبتغي البحػث عػف الداللػة
 .ية بيف النوعيف والثانيةىي السيميولوجيا الشكمية البنيوية ، مع وجود االختبلفات الجوىر 

إف المحػػاوالت الجػػادة، المتعمقػػة بمعرفػػة منػػاىج الدراسػػة األدبيػػة، تيػػدؼ فػػي مجمميػػا إلػػى   
ف وظيفػة المنػاىج فػي . تحديد أنساؽ قرائية معينة، تتصؼ إلى حد بعيػد بالموضػوعية الصػرفة وا 

إيجػاد معرفػة أسسيا العامة، ال تخرج عف دورىا التقميدي، سيما ذلؾ المتعمؽ بالسعي الجػاد إلػى 
عمميػػػة بػػػالنص األدبػػػي، حيػػػث أف المنػػػاىج بقػػػدر مػػػا تػػػوفره لمباحػػػث  مػػػف جيػػػد ووقػػػت وترتيػػػب 

 .لممعمومات، فإف غايتيا التقميدية تبقى باستمرار منوطة بالبحث عف المعرفة العممية النوعية
إف طرح إشكالية النوعية في ىذا الصػدد، يػرتبط بمقػدرة البحػث المقػدـ عمػى إدراكيػا؛ مػف 

ث كوف ىذا األخير يسعى إلى إحداث مصداقية فعمية لدى القػارئ الػذي يسػعى وراء االسػتزادة حي
العممية، مع أف ىذه المصداقية لف تجد ليا طريقا لمتحقؽ، إال بوجود إضافات عممية تجيػب عػف 

 .األسئمة المطروحة
اج لعبلقػػػات إف جػػػدؿ المنػػػاىج الػػػذي تعرفػػػو السػػػاحة النقديػػػة فػػػي العػػػالـ المتقػػػدـ اليػػػوـ، ىػػػو نتػػػ

االستمرارية القائمة بػيف البنػى المعرفيػة القديمػة، والبنػى المعرفيػة الجديػدة وكػأف المسػألة تتعمػؽ 
وعمػػى الػػرغـ مػػف التعدديػػة .بطػػرح ظػػاىرة تفتقػػد لمقومػػات العمػػؿ الجػػاد المحقػػؽ لنتػػائج نوعيػػة 

صػػداقية الموجػػودة فػػإف ىػػذه التعدديػػة ال تمبػػث أف تجػػد لنفسػػيا مبػػررات فكريػػة قائمػػة تؤسػػس م
 .وجودىا بقوة وىذا ما يبرر ظاىرة وجود جدؿ المناىج النقدية لدى العالـ الغربي
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إف التطورات الفعمية التي تعيشيا السػاحة األدبيػة فػي الغػرب اليػوـ، ىػي ليسػت مػف قبيػؿ 
، كمػػا يحمػػو لمػػبعض أف يفسػػر ذلػػؾ ، مػػع أف السػػاحة األدبيػػة ليسػػت مسػػتثناتا مػػف " طفػػرة القػػدر"

نمػا التخمػؼ لػيس : ثقافيػة وفنيػة أخػرى بحكػـ أف الكػؿ يػرتبط ببعضػو الػبعض ساحات عمميػة و  وا 
إنمػا ينبغػي األخػذ بأسػباب . قدرا محتوما عمى العرب أو العالـ الثالث عموما الذيف ىػـ جػزء منػو 

التقػدـ المبذولػة فػػي الوجػود، والتػي ىػػي بحاجػة إلػى تفعيػػؿ مسػتمر، ألجػؿ الوصػػوؿ إلػى الغايػػات 
 .المنشودة 

بػػررات الفعميػػة لوجػػود مػػا يسػػمى بػػالقراءات األدبيػػة، تػػتمخص فػػي وجػػود النصػػوص إف الم
حيت يصير األدب فػي جانبػو اإلبػداعي ظػاىرة فنيػة وفكريػة تسػتحؽ .اإلبداعية عمى أصح تقدير 

 .وفي ىذه الحاؿ ينبغي تحديد مناىج الدراسة التي تساعد عمى مقاربة الظاىرة. االىتماـ 
شكالية المقاربة في عمو  ميا ، باستطاعتيا أف تنبنػي عمػى تحديػدات موضػوعية تػرتبط بالنسػؽ وا 
ومػف ىػذا المنطمػؽ ينبغػي تحديػد النتػائج التػي ينبغػي التوصػؿ إلييػا . العاـ لمدراسة في حد ذاتو 

 .مسبقا ، مف حيت كوف جدوى الدراسة ال تتحدد إال بالتوصؿ إلى تمؾ النتائج 
سية متنوعة لمقاربتيا، بحيث تطبػع النتػائج المتوصػؿ إف الظاىرة األدبية ، صارت تجد مناىج درا

إلييا بطابع منيج الدراسة المستخدـ ، وىذا يفسر اشتراؾ عدد مف العمػوـ فػي دراسػة األدب رغػـ 
مػػع أنػػو ينبغػػي التأكيػػد عمػػى أف عمػػـ . اخػػتبلؼ األصػػوؿ والمنطمقػػات المتعمقػػة بتمػػؾ العمػػـو ذاتيػػا 

العمػػـو المتخصصػػة بشػػكؿ مباشػػر فػػي دراسػػة األدب الجمػػاؿ ونظريػػة الفػػف ونظريػػة األدب، ىػػي 
ف تػداخؿ منػاىج عمميػة وفمسػفية متعػددة فػي . باعتباره ظاىرة فكريػة وفنيػة ذات أبعػاد متميػزة  وا 

دراسػػػة األدب ،تأكيػػػػد عمػػػى أف مثػػػػؿ تمػػػػؾ العمػػػوـ السػػػػالفة الػػػػذكر، ال تسػػػتطيع لوحػػػػدىا كشػػػػؼ 
 .وطرائؽ تمقييا  وكيفيات تشكؿ وبناء النصوص األدبية،.خصوصيات اإلبداع 

لقػػد طبػػع عصػػر الثػػورة العمميػػة تقنيػػة المعرفػػة اإلنسػػانية بطابعػػو ، فأصػػبح اشػػتراؾ عػػدد مػػف  «
العموـ في دراسة ظاىرة ما أساسا مف أسس التفكير وسمة مف أىـ سماتو وغدا اسػتخداـ طرائػؽ 

بالعوامػػؿ مركبػػة فػػي دراسػػة الظػػواىر المختمفػػة مبػػدئا شػػامبل يفتػػرض الحػػد األقصػػى مػػف االىتمػػاـ 
والظروؼ وغير ذلؾ مما يؤثر في أداء الناس ليذا النشاط أو ذاؾ في مجاالت االقتصاد واإلنتػاج 

»والثقافة والبحث العممي ، وبات شرطا محددا لنجاح دراسة ىذه الظواىر جميعا
 (14). 

إف اتجاىات دراسية مف مثؿ نظريات القراءة والتأويؿ، مػف شػأنيا التشػكؿ كإحػدى الطػرؽ 
كمػػا أف الصػػياغة المركبػػة ليػػذه .عمػػة فػػي تكػػويف وعػػي عممػػي لممثقػػؼ العربػػي بشػػكؿ عػػاـ الفا

االتجاىػػات تعمػػؽ الػػوعي الموضػػوعي بخصوصػػية الظػػاىرة األدبيػػة ، والتعػػرض لمختمػػؼ قوانينيػػا 
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ومع أف المسألة بحاجة إلى جيد معرفي كبير، إال أف الذي ينبغػي فيمػو ىػو أف . وآليات تكوينيا
لة باستطاعتيا طػرح أشػكاؿ الجمػود الفكػري، والتقميديػة السػمبية جانبػا ، وفػتح المجيودات المبذو 

المجػػػاؿ أمػػػاـ الفعاليػػػة والنضػػػج المسػػػتمريف، بغػػػرض تطػػػوير التقاليػػػد الموروثػػػة واسػػػتثمار كافػػػة 
جوانبيػػػا ، الشػػػيء الػػػذي يثبػػػت النجاحػػػات المحققػػػة لممعرفػػػة اإلنسػػػانية المعاصػػػرة فػػػي مختمػػػؼ 

             .تنوعاتيا
ف اإلشػكاليات التػي تطرحيػا المنػاىج الحداثيػة ، السػيما منػاىج مػا بعػد البينويػة ، ىػي وجػود وم

 المفارقة ما بيف وعي الكاتب ووعي المتمقي ، ىذه المفارقة التي تكرس حرية القراءة والتمقي 
 –بحكػـ أف الدراسػة . في اآلف ذاتو ىػي تحقيػؽ جػاد لبلممكيػة الكاتػب لعممػو اإلبػداعي .والتأويؿ 

 .باستطاعتيا اتخاذ مناحي شتى في القراءة والتأويؿ  –التي تبدو قراءة في أصميا 
ويمكف التسميـ بوجود عبلقات متداخمة بيف المبدع والمتمقي ، تمػؾ العبلقػات التػي تعكػس الطػابع 

وتبدو حتميػة وجػود ىػذه العبلقػات المتداخمػة ، فػي كػوف اسػتحالة . المشترؾ لموعي بيف اإلثنيف 
في حاؿ انعداميا ،مع أف الدراسات الحديثػة لػـ تشػتغؿ بدراسػة تمػؾ العبلقػات المتداخمػة ،  القراءة

خراجػو إلػى نطػاؽ  ألنيا تفترض أف التواصؿ بيف النص والمتمقػي يػتـ بعػد عمميػة إنجػاز الػنص وا 
 (.الوجود) الكوف

طيع يرتبط بطابعو الوجودي والعينػي ؛ حيػث أف القػارئ اليسػت. إف المفيوـ المادي لمنص 
مػػع أنػػو مطالػػب بتأويػػؿ ذلػػؾ العػػالـ التخييمػػي الػػذي . التواصػػؿ مػػع نػػص تخييمػػي بعيػػدا عػػف مػػرآه 

وعميو فإف عممية القراءة والتأويؿ ترتكز وفي بػداياتيا األولػى عمػى التواصػؿ . يتوفر عميو النص 
ؾ المرئػي بػيف المتمقػي والػنص فػػي جانبػو المغػوي ؛ حيػث أف القػارئ اليػػدرؾ فػي البدايػة سػوى تمػػ

ولقد عرفت العمػوـ أواخػر القػرف التاسػع «الحروؼ والكممات والوحدات المغوية التي تجسدىا المغة
واسػػتطاعت مػػف خػػبلؿ تحوليػػا أف تشػػتغؿ . عشػػر ثػػورة معرفيػػة كبػػرى، وخاصػػة العمػػـو اإلنسػػانية 

ممػػا مكنيػػا مػػف أف تحقػػؽ قفػػزة . وتؤسػػس مجاليػػا المعرفػػي عمػػى مسػػتوييف الموضػػوع والمػػنيج 
 .نوعية 

ذا كػػاف الحقػػؿ المسػػاني قػػد شػػممتو ىػػذه التحػػوالت، فػػإف الحقػػؿ األدبػػي لػػـ يكػػف بمعػػزؿ عػػف ىػػذا وا  
ووفػػؽ ىػػدا الػػنمط وجػػدت الدراسػػات األدبيػػة (15( »المنػػاخ العػػاـ الػػذي شػػمؿ المعرفػػة اإلنسػػانية

إذ يبدو إنتاج المعرفػة األدبيػة متعمقػا . المتخصصة في جوانب معينة ، مف جوانب النص األدبي 
، وذلػؾ وفػؽ ( تفرد المعرفة األدبيػة )ومف ىنا بدأ تردد عبارة . عيف ينبغي التركيز عميو بجانب م

 .النتائج المتوصؿ إلييا في الدراسة 
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جديػدة بشػأف . إف البنيوية قي كامؿ تطبيقاتيا ، جعمػت مػف وعػي القػارئ يطػرح تسػاؤالت 

 المسألة في ىذه الحاؿ تقترب نسبيا مف اإللحاح عمى و . المعنى المطموب إيجاده في النص 
يحػدث ىػذا بعػدما . أىمية وجود مناىج عممية فاعمة تفضي بالقارئ إلػى أغػوار المعنػى والداللػة 

والحقيقػة إف . استكممت البنيوية كامؿ وعييػا وتجمياتيػا عمػى مسػتوى الدراسػات األدبيػة الحديثػة 
لػى المعنػى يعػود إلػى كػوف البنيويػة فػي مقاربتيػا لمػنص اإللحاح المتزايد عمػى ضػرورة التوصػؿ إ

إذ التتجػاوز : األدبي ، كأنيا تدور في فراغ مستمر ، تبدأ مػف الػنص ثػـ تتوقػؼ عنػده بعػد ذلػؾ 
وىػذا مػا يفسػػر تحػوؿ البنيويػة فػػي . نتائجيػا حػدود الوصػؼ المتعمػػؽ بالمكونػات البنيويػة لمػػنص 

بية والمغوية، والتعريؼ بأنسػاقيا المكونػة ليػا وال يمكػف نياية المطاؼ إلى آلية لدراسة النظـ األد
وعميػو . الحصوؿ عمى دراسة بينوية أفضؿ مف تمؾ التي تبدأ مػف الػنص ثػـ تعػود إليػو بعػد ذلػؾ 

كانت إستراتيجيات مناىج ما بعد البينويػة تقتضػي الوقػوؼ مميػا عمػى عتبػات المعنػى ثػـ الغػوص 
أف تقػػػدـ بػػػديبل مرموقػػػا لدراسػػػة  Déconstructionفػػػي أغػػػواره بعػػػد ذلػػػؾ ، فػػػأمكف لمتفكيكيػػػة 

إضػافة إلػى ذلػؾ فػإف إشػكالية المعنى،رافقػت مػا يسػمى بجػدؿ المنػاىج النقديػة ، .إشكالية المعنى
وىػػو الجػػدؿ الػػذي بػػذر الشػػؾ الكامػػؿ فػػي جميػػع األشػػياء القائمػػة ، بحيػػث ال يمكػػف الحػػديث عػػف 

المعتقػدات التػي صػارت شػائعة فػي مرحمػة  ولعػؿ مػف بػيف. المعرفة اليقينية أو الحقيقة المطمقػة 
، الشػيء الػذي يمكػف بالتسػميـ ببلنيايػة الداللػة ، واسػتحالة (فقداف العالـ لمحور ارتكازه)التأويؿ 

المرجعية المعرفية، والتواصؿ المطمع مع المجيػودات المبذولػة التػي تأخػذ عمػى عاتقيػا الوصػوؿ 
 .إلى المعنى والدالالت

شكالية البحث عف الم  عنى في الرواية الجزائريػة، تقتضػي الػوعي التػاـ بطبيعػة الػنص الروائػي وا 
بصورة عامػة، وتمػؾ حتميػة ينبغػي الوفػاء بيػا بحكػـ أف مػا يمكػف اإلقبػاؿ عميػو، يعػد مػف صػميـ 

 .المغامرة في تأويؿ الداؿ
إف رواية نوار الموز، ال يمكف التصور بأنيا تفتقد لمخصوصػيات الفنيػة التػي بنيػت عمييػا 

إنيػػا عمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتيعابيا لمقومػػات الخطػػاب الروائػػي، فػػإف . ايػػة العالميػػة بشػػكؿ عػػاـالرو 
عممية التأويؿ تقتضي الفيـ المطمؽ لطبيعة النص فػي حػد ذاتػو أو االشػتماؿ عمػى رصػيد نػوعي 

 .عمى األقؿ مف المعارؼ
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طة الخارجيػة، ومف المسمـ بو في زمف التفكيػؾ والقػراءة والتأويػؿ، اسػتحالة وجػود مرجعيػة السػم 
وظػػاىرة جػػدؿ المنػػاىج (.فقػػداف العػػالـ لمحػػور ارتكػػازه)وىػػي النتيجػػة المتبلزمػػة حتمػػا مػػع مسػػممة 

 ينش  ذلؾ . النقدية، تكتسب مصداقيتيا الصحية في كوف مبلزمة النقد والبحت عف الثغرات
ة، إذا الجدؿ المتواصؿ والمفضي في غالبية األحياف إلػى تحقيػؽ نتػائج أكثػر إيجابيػة و موضػوعي

 .كانت الوتيرة تسير بنسؽ بناء
فػػي بدايػػة تصػػدر القػػارئ ليػػا، تعكػػس مشػػيد التراجيػػديا االجتماعيػػة التػػي " نػػوار المػػوز" إف روايػػة

يبػدأ بنػاء " سػيرة بنػي ىػبلؿ "ففػي تقاطعيػا مػع .يجسدىا صػالح بػف عػامر الزوفػري  فػي تغريبتػو
ومػػف ىػػذا . المتكافئػػة فيمػػا بينيػػاالمشػػيد التراجيػػدي الػػذي يعكػػس صػػراع القػػوى االجتماعيػػة غيػػر 

مػف حيػت تػداخميا ؛ إذ يمكػف  -التراثػي والروائػي –المنطمؽ ال تبدو عبثية التقاطع بػيف النصػيف 
في ىذه الحاؿ بنػاء اسػتراتيجية التأويػؿ والبحػت عػف المعنػى تبعػا لتمػؾ التػداخبلت المسػتمرة بػيف 

ف اإلمكانية المثمػى التػي يوفرىػا . خنصي السيرة والرواية، أو ما يسمى حوار الحاضر مع التاري وا 
الحوار في ىدا صدد ىػو تكػريس بعػد تػأويمي عػاـ يتعمػؽ بتحديػد التناقضػات االجتماعيػة القائمػة 

 .عمى مستوى النص في ظؿ قراءة نص  السيرة التي تعكس بعض سمبيات الماضي
ة الروايػة ال يبدو النص منفتحا بشكؿ مباشر عمى القارئ؛ إذ تتصدره فاتحػة سػميت بفاتحػ

تقػي الػديف )وفاتحػة تراثيػة لممقريػزي . فاتحة المؤلؼ واسيني األعػرج: وىي في األصؿ  فاتحتاف 
ذ يعد األمر كػذلؾ فمعنػى ىػذا أف التأويػؿ يػرتبط فػي البدايػة بدراسػة (. أحمد بف عمي المقريزي  وا 

 .خارجيات النص، والفاتحة جزء مف ىذه الخارجيات
تتعمػػؽ الميػػزة األولػػى بطبيعػػة االرتبػػاط : بتحقيػػؽ ميػػزتيف دالليتػػيف  يػػرتبط النسػػؽ الػػداللي لمفاتحػػة

البينػػوي لمفاتحػػة بػػالنص، حيػػث أنيػػا مسػػتقمة عميػػو، والفاتحػػة شػػيء والروايػػة شػػيء آخػػر بػػدليؿ 
والميػػزة الثانيػػة . وتنتيػػي بالفصػػؿ الرابػػع. وجػػود فصػػوؿ مرتبػػة ومنسػػجمة تبػػدأ مػػف الفصػػؿ األوؿ

حيػث ال يمكػف .الروايػة؛ إذ تبػدو الفاتحػة ممحقػة بػالنص زمنيػاوجود صفة اإللحاؽ بػيف الفاتحػة و 
تصور كتابة الفاتحة ثـ ميبلد النص بعد ذلؾ، وفي ىذه الحػاؿ فالفاتحػة ىػي نتػاج لمػنص؛ حيػث 
أف ىذا األخير بعد ما اكتممت أبنيتو الجماليػة ومضػامينو الدالليػة ألحقػت الفاتحػة بػو زمنيػا ربمػا 

 .عة تمقيولوضع القارئ في أجواء النص سا
تنػازلوا . قبؿ قراءة ىذه الرواية التي قد تكػوف لغتيػا متعبػة« :تبدأ الفاتحة بالخطاب التالي

   (16).»ستجدوف حتما تفسيرا واضحا لجوعكـ وبؤسكـ. قميبل واقرأوا  تغريبة بني ىبلؿ
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ئ ىػي إف التتابع المفظي لمخطاب يعكػس ميػزات منفعيػة ، تتحػوؿ إلػى مزايػا توفرىػا الفاتحػة لمقػار 
 .تمؾ المتعمقة بتحقيؽ التواصؿ النوعي مع الرواية

ترتكز الفاتحة في البداية عمى استثناء يتعمؽ بتوقيؼ القارئ عػف قػراءة الروايػة وتوجييػو 
 وىذا . إلى قراءة نص مواز مف التراث السردي العربي، ىو ذلؾ المتمثؿ في تغريبة بني ىبلؿ

بنػى الخطابيػة لمفاتحػة مػف حيػت كػوف الروايػة نػص يستدعي تأويؿ الخصوصية الزمنيػة ألولػى ال
وجد وانتيى وصار يشغؿ الفراغ في الزماف والمكػاف وشخصػياتو وأحداثػو وجػدت فعػبل وفػؽ نظػاـ 

ف البعد التأويمي لذلؾ االستثناء يتمثؿ . تخييمي استدعتو الخصوصيات الجمالية والفنية لمرواية وا 
مػا , لـ يوجد النص وفؽ خصوصيات فنية متميزة فمو. في السعي إلى تحقيؽ قراءة نوعية لمنص

 .وجدت تمؾ لمفاتحة التوجييية ولما وجد االستثناء في بدايتيا
إف عمميػػة البحػػت عػػف المعنػػى فػػي الػػنص مػػف خػػبلؿ التأويػػؿ، يمكػػف أف تظيػػر بػػداياتيا 

ممفوظػػات يوجييػػا «حيػػث يكػػوف نسػػقيا البنيػػوي مؤلػػؼ مػػف . األولػػى فػػي النظػػاـ الػػداللي لمفاتحػػة
»مـ إلى شخص مقابؿ ينتمي إلى فئة المتكمميف ذاتيامتك

، وىذا النسؽ قػد تػوفر فعػبل فػي (17) (
الضػمني موجيػا خطابػو إلػى " األنػا"نص فاتحػة الروايػة، حيػت يبػدو المؤلػؼ شخصػا فػي ضػمير 

وبتناسؽ الضميريف تحقؽ  رسالة الخطػاب مػدلوليا ". األنتـ" الفئة المقابمة مشخصيف في ضمير
وجود مرسػؿ ومسػتقبؿ ومعنػى لمرسػالة المتبادلػة بػيف الطػرفيف وىػو النظػاـ الػداللي المساني، في 

 .لمخطاب
تنبني الفاتحة عمػى أفػؽ تػأويمي ىػاـ ، يتعمػؽ بتفسػير أوضػاع اجتماعيػة معينػة، فبعػد االسػتثناء 

ويمكػف لمقػارئ .وىػي تمػؾ المتعمقػة بتفسػير أسػباب البػؤس االجتمػاعي. تأتي أىمية قراءة الفاتحة
ىذا التفسير بصورة إجمالية في ذىنو متوقفا عند النقطة التي توقفت عندىا آخر كممة فػي تمقي 

الخطاب، وبوسع الفاتحػة إثػر ذلػؾ أف تتوقػؼ وتكتفػي بػدورىا التػوجييي؛ حيػث أف قػراءة تغريبػة 
بنػػي ىػػبلؿ تمكػػف القػػارئ مػػف فيػػـ أسػػباب البػػؤس السػػائد فػػي المجتمػػع، وتسػػتقيـ المحػػاورة بػػيف 

 .راثالرواية والت
يتعمػػؽ الخيػػار األوؿ بػػالتوقؼ عنػػد حػػدود : يمكػػف لمقػػارئ أف يكػػوف فػػي ىػػذه الحػػاؿ أمػػاـ خيػػاريف

ثـ ينتقؿ مباشرة إلػى (. لجوعكـ وبؤسكـ... قبؿ قراءة ىذه الرواية )نياية البداية األولى لمخطاب 
 .قراءة تغريبة بني ىبلؿ تمبية لطمب المؤلؼ بيدؼ تحقيؽ  بعد معرفي معيف
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تػػـ االنتقػػاؿ بعػػدىا إلػػى قػػراءة التغريبػػة . يػػار الثػػاني بمواصػػمة قػػراءة الفاتحػػة كمػػا ىػػيويتعمػػؽ الخ
بحكػـ أف . حيػت أف الفائػدة المعرفيػة تبقػى محققػة فػي كػبل الخيػاريف بشػكؿ واضػح. والرواية معػا

 .قراءة الرواية تبقى مسألة حتمية في كبل الخياريف
ر مباشرة إلى قراءة الرواية، مف غيػر المػرور ماذا لو أف القارئ سا: غير أف الذي يمكف افتراضو
يستطيع التأويؿ في ىذه الحاؿ اتخػاذ أبعػاد مقصػورة نوعػا مػا ... ! عمى قراءة تغريبة بني ىبلؿ؟

عمػػى مجيػػودات القػػارئ العػػارؼ بػػالتطورات االجتماعيػػة وتحػػوالت الواقػػع؛ حيػػت ال تكػػوف أمامػػو 
إف المقصود بػذلؾ . عمييا بناه الموضوعاتية القراءة التي تحيؿ.إمكانية أخرى سوى قراءة النص 

أف منيج الدراسة يتغير ويتخذ مناجي أخرى توصؿ إلػى نتػائج، فتأويػؿ الػنص يكػوف تػأويبل ذاتيػا 
 .يعتمد عمى إمكانيات القارئ، وما يوفره النص مف حيثيات التأويؿ الكائنة بيف جنباتو

عي، يسػاعد بشػكؿ ىػاـ عمػى تأويػؿ فاتحػة والحقيقة إف فيـ التطورات االجتماعية، وعبلقتيا بػالو 
الرواية،بشكؿ يتعمؽ بتحقيػؽ الفيػـ الموضػوعي لطبيعػة العبلقػات القائمػة بػيف البنيػة االجتماعيػة 

وحيت أف الترابط يبدو متبلزما بيف البنيتيف، فإنو ينبغػي التأكيػد عمػى . والبنية الفكرية عمى األقؿ
 .لتحوالت الموجودةخصوصية الوعي الذي مف شأنو استيعاب مختمؼ ا

مػا يػزاؿ «.تسترسؿ الفاتحة في تبياف العبلقات المباشرة بيف الػوعي والتحػوالت االجتماعيػة
فمنػذ )...(بيننا وحتى وقتنا ىذا األمير حسف بف سرحاف وذياب الزغبي وأبو زيد اليبللي والجازية

لػػى يومنػػا ىػػػذا والسػػيؼ لغتنػػا الوحيػػػدة لحػػؿ مشػػاك   »منا المعقػػػدةأف وجػػدنا عمػػى ىػػػذه األرض وا 
إف ىذا السياؽ ىو خطوة لتبيػاف التفاصػيؿ الخاصػة بالمأسػاة االجتماعيػة القائمػة؛ فوجػود .(18)

فػي المجتمػع الحػالي، ىػو دليػؿ ...الحسف بف سرحاف وذيػاب الزغبػي وأبػو زيػد اليبللػي والجازيػة
عمػى درجػة  والمسػألة ال تبػدو. واضح عمى استمرارية الصػراع فػي المجتمعػات العربيػة منػذ القػدـ

مف الغرابة، فالصراع بقدر ما ىو مؤشر سمبي كما رسمتو الفاتحة؛  فيو كذلؾ تعبير عمى وجػود 
 .الحياة والحركية

إف تبريػػر منطػػؽ الصػػراع يعػػود إلػػى وجػػود التنػػاقض بػػيف البنػػى الجزئيػػة لممجتمػػع وىػػذا 
المسػتمرة لمشػيء  التناقض بقدر ما ىو قادر عمى تبرير الحركيػة المسػتمرة، فإنػو يبػرر التحػوالت

إف الفاتحة فػي اسػتدعائيا ألمػراء تغريبػة ، تسػعى إلػى الوصػوؿ . وانتقالو مف حاؿ إلى حاؿ آخر
 .إلى تفسير اجتماعي لما ىو قائـ، وتحقيؽ جانب جمالي ىاـ

يتعمؽ التفسير االجتماعي بمطابقة أحداث تاريخية معينة ىي تمػؾ المرتبطػة بتغريبػة بنػي 
 المطابقة ىي تفسير الحاضر بالماضي بمعنى أف المتمقي بحاجة إلى مف حيت كوف ىذه . ىبلؿ
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والتناقصػػات االجتماعيػػة التػػي تعالجيػػا الروايػػة، ىػػي . خمفيػػة تراثيػػة لفيػػـ مػػا يعتمػػؿ فػػي حاضػػره
 .بحاجة إلى إثبات فعمي لما يبرر وجودىا التاريخي 

. تغريبػػة بنػػي ىػػبلؿ ويتمثػػؿ الجانػػب الجمػػالي فػػي تحقيػػؽ التقاطعػػات المزدوجػػة بػػيف الروايػػة و 
تغريبػػة صػػالح بػػف عػػامر : "والممفػػت لبلنتبػػاه أف عنػػواف روايػػة نػػوار المػػوز قػػد ديػػؿ بالعبػػارة التاليػػة

تغريبة بني ىبلؿ المعروفة، وتغريبة الحاضر الػراىف : ، ليفيـ القارئ بأف ىناؾ تغريبتيف"الزوفري
 .ي ىبلؿ التاريخيةوىي رواية نوار الموز، التي وجدت التناغـ المطمؽ مع تغريبة بن

ف . يرتبط التأويؿ مػف الناحيػة الجماليػة بفاعميػة القػراءة، والقػدرة عمػى اسػتكناه المعنػى  وا 
 .محاولة التقارب بيف التغريبة والرواية، تمكف مف الفيـ بأف المضموف االجتماعي واحد
نػى يتعمػؽ حيت أف التغريبػة، ىػذا المصػدر الػذي يحمػؿ فػي ثنايػاه معنػى القيػاـ بفعػؿ مػا، ىػو مع

فانتقػػاؿ بنػػو ىػػبلؿ مػػف بػػوادي نجػػد إلػػى .بتحقيػػؽ منفعػػة معينػػة، ىػػذه المنفعػػة ىػػي طمػػب العػػيش
( المشػػرؽ العربػػي)أراضػػي المغػػرب ، كػػاف بفعػػؿ الجفػػاؼ والقحػػط المػػذاف أصػػابا مػػوطنيـ األصػػمي 

فػػي ( الشخصػػية الرئيسػػة فػػي الروايػػة )وتتمثػػؿ تغريبػػة صػػالح بػػف عػػامر الزوفػػري . فيػػذه تغريبػػة
اؿ مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف آخػػر بغػػرض تيريػػب السػػمع، ىػػذا العمػػؿ يقػػـو بػػو مكرىػػا بغػػرض  االنتقػػ

 .الحصوؿ عمى لقمة العيش 
. إف التموقع داخؿ الرواية مف شأنو أف يؤسػس لعبلقػة شػد وجػدب بػيف النصػيف والقػارئ  

ف تبنػػي . حيػػت يكػػوف القػػارئ إزاء عػػالـ تخييمػػي يسػػعى السػػتيعاب مقتضػػياتو وأبعػػاده الجماليػػة وا 
التمقي والقراءة والتأويؿ ، ىو مػف صػميـ تحديػد : أبعادا ثبلثية في عمميات المقاربة األدبية وىي 

وقػد . فاعميات قرائية جديدة متعمقة بتجاوز المناىج الدراسية الجاىزة واالنتقػاؿ إلػى مػا ىػو منػتج
حديػد فػي نيايػة السػتينات مػف القػرف الماضػي إلػى ت" ىانس روبرت جوس"سعى الباحث اآللماني

مػػف خػػبلؿ اإللمػػاـ بتػػاريخ المنػػاىج األدبيػػة والنقديػػة، . التغيػػرات النموذجيػػة فػػي الثقافػػة األدبيػػة 
فيػػو يؤكػػد عمػػى أف دراسػػة «. وانتيػاءا إلػػى البػػدايات األولػػى لمثػػورة العمميػػة فػػي الدراسػػات األدبيػػة

ؿ مػػف األدب ليسػػت عمميػػة تنطػػوي عمػػى تػػراكـ تػػدريجي لمحقػػائؽ والشػػواىد التػػي يقررىػػا كػػؿ جيػػ
إف التطور تشخصو قفزات نوعيػة ومراحػؿ مػف القطيعػة . األجياؿ المتعاقبة لممعرفة وحقيقة األدب

 ومنطمقات جديدة، إف النموذج الذي وجيو البحت األدبي ذات يـو ما يمبث أف ينبذ عندما 
 يصبح غير قادر عمى الوفاء بالمطالب التي توسمتيا فيو الدراسػات األدبيػة  ويحػؿ نمػوذج جديػد

 (19).»أكثر مبلئمة ليذه الميمة مع استقبللو عف النموذج األقدـ
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ومػػع أف . إف الممفػػت لمنظػػر ىنػػا  ىػػو الفيػػـ الجػػدلي القػػائـ فػػي تحديػػد طبيعػػة المعػػارؼ العمميػػة
المسػػألة تقتصػػر عمػػى الجانػػب األدبػػي ، فػػإف الجدليػػة تسػػتطيع أف تجػػد مبلذىػػا اآلمػػف فػػي تحديػػد 

 .يةالتعاقب التاريخي لممناىج النقد
إف فيـ طبيعة النص الروائي بشكؿ عػاـ ، تنطمػؽ مػف محػاوالت فيػـ عمميػة تأويػؿ العػالـ  

ال تشػذ عػف ىػذه القاعػدة العامػة، فيػي تػؤوؿ عالمػا " نوار الموز" ورواية. والمحيط المادي القائـ
ف مسػألة البحػت عػف المعنػى يعنػي ذلػؾ . اجتماعيا بطريقتيا الخاصة وفؽ نمػوذج فنػي متميػز وا 

لػػذلؾ البػػد مػػف قبػػوؿ الفيػػـ النسػػبي لمػػا يمكػػف أف تسػػفر عنػػو عمميػػة .مرة فػػي تأويػػؿ الػػداؿالمغػػا
 .التأويؿ

تنفػػتح الروايػػة عمػػى وصػػؼ عػػالـ اجتمػػاعي أقػػرب مػػا يكػػوف إلػػى التصػػوير الػػواقعي، وانعكاسػػاتو 
مسػػكوف بالدىشػػة كػػاف «". صػػالح بػػف عػػامر الزوفػػري" المباشػػرة عمػػى الحيػػاة النفسػػية لشخصػػية

حاوؿ فتح عينيو المتعبتيف بتكاسؿ برد الشػتاء ينفػذ إلػى العظػـ . ء البدوية واالحتراؽوبراءة الحنا
( السػواؾ) تسػرب فػي دمػو مػذاؽ . بدالو رأسػو ثقػيبل وأعضػاؤه مرىقػة. كاإلبر ويقوي شيوة النوـ

، قبػؿ أف تعػود  اليندي والعطور الصحراوي الذي ينبعث مف الجازية كمما تشقؽ حػائط بيتػو اليػـر
  (20).»بيا، تجر أتعاب ببلد المغرب، وبؤس نجد في كفيا لجاـ عودىا الذي ال يتعبعمى أعقا

وال يعػيش . يجسد النموذج وضعا عاما لمجتمع معيف تعيش في إطاره الشخصػية الروائيػة 
التػي جعمػت تنقػؿ تفاصػيؿ ذلػؾ الوضػع . القارئ ىذا الوضع إال مػف خػبلؿ وجيػة نظػر الشخصػية

وكػػأف القػػارئ ىنػػا ال يتمقػػى وضػػعا اجتماعيػػا معينػػا جسػػدتو . ة بػػومػػف خػػبلؿ عبلقاتيػػا الشػػعوري
 .الرواية، إال وفؽ ما تمميو تمؾ األحاسيس الشعورية

ال يبػػدو العػػالـ مجػػردا فػػي النمػػوذج كعػػالـ واقعػػي يتعػػايش فػػي ماديتػػو المعيػػودة، إذ ال تبػػدو تمػػؾ 
د إلى الفيػـ المباشػر ىػو ذلػؾ وىذا يقو . المعايشة إال بالقدر الذي توفره السطور الكتابية لممتمقي

 .المتعمؽ بتمقى عالـ تخييمي بدؿ عالـ واقعي
ويمكػػف اإلقػػرار بػػأف النمػػوذج فػػي تجسػػيده لوضػػع اجتمػػاعي بػػائس، يػػرتبط ارتباطػػا مباشػػرا 

لذلؾ فبل مناص مف الولوج إلى كممات المقريػزي فػي . بنص اجتماعي ىو سابؽ عميو في الزماف
 الحادث مف بدايتو إلى نيايتو، وعرفو مف أولو إلى غايتو، عمـ مف تأمؿ ىذا  «. مقدمة الرواية

أف مػػػػا بالنػػػػاس سػػػػوى سػػػػوء تػػػػدبير الزعمػػػػاء والحكػػػػاـ وغفمػػػػتيـ عػػػػف النظػػػػر فػػػػي مصػػػػالح 
 (21).»)...(العباد
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يتمثػؿ البعػد األوؿ فػي طبيعػة : يتشكؿ البؤس االجتماعي وفؽ ىذا المنطػؽ مػف بعػديف أساسػييف
تمػػؾ المتعمقػػة بالزعمػػاء والحكػػاـ ونمػػط تفكيػػرىـ فػػي سياسػػة حػػاؿ البنيػػة الفوقيػػة لممجتمػػع، وىػػي 

ويتمثؿ البعد الثاني في انعكاس البنية الفوقية عمى البنيػة التحتيػة، بحيػث . األمة التي يحكمونيا
 .سوء التدبير: أبرزت ىذه األخيرة أعراض عجز الحكاـ، وىي تمؾ الموسومة بػ 

ذ يخػػػتص . سياسػػػة الحكػػػاـ والزعمػػػاء والػػػذي يمكػػػف اسػػػتنتاجو ىػػػو أف المجتمػػػع نتػػػاج وا 
الخطػػاب وضػػعا بائسػػا، فػػإف الػػذي يمكػػف تأكيػػده، أف طبيعػػة الحكػػـ ىػػو نتػػاج لنسػػؽ عمػػؿ البنػػى 
االجتماعية فيما بينيا، فالنتيجة ىنا تكاد أف تكوف تحصػيؿ حاصػؿ لمػا يجػري، مػع الػتحفظ عمػى 

 .اليوة التي قد تنشأ بيف أجيزة الحكـ واألمة
؛ حيػػث ال (الخطػػاب )يػػؿ فػػي المحػػاوالت المتجػػددة إلثبػػات معنػػى الػػداؿ تتحػػدد آليػػات التأو 

يمكف أف تفيـ العممية عمى أسػاس أنيػا مجػرد محػاوالت متكػررة لمتفسػير أو إعػادة القػراءة، إنمػا 
حػػداث معرفػػة بػػو، إذ يمكػػف االقتػػراب ىنػػا مػػف عمػػـ الػػنص الػػذي يعنػػي  ىػػي إعػػادة إنتػػاج لمػػنص وا 

 . بيةالدراسة الموضوعية لمنصوص األد
باستفاقة عمى واقػع اجتمػاعي معػيف، يتحػدد بنقطػة  -حسب النموذج المقدـ–تبدأ الرواية  

ىػذه النقطػة التػي يمكػف (. حػاوؿ فػتح عينيػو المتعبتػيف بتكاسػؿ )زمنية مطمقة في فضاء الػزمف 
تأويميا بفترة الصباح التي تمثؿ بداية اليوـ، مػع أف الشخصػية يحتمػؿ أف تكػوف قػد نامػت خػبلؿ 

يار، ثـ أسػتيقظت فػي سػاعة مػف سػاعاتو، وقػد تكػوف فعمػت ذلػؾ أثنػاء الميػؿ أيضػا بحكػـ أف الن
 .البرد يمكف أف يحؿ في أي وقت مف األوقات

إف االنطبلؽ في الزمف بيده الصورة، يعني االنطبلؽ في الحديث، وىذا ما تثبتو متابعة الروايػة؛ 
خػر يعكػػس أوجػو الصػراع القائمػة بػػيف حيػث أف القفػزات الزمنيػة واالنتقػاؿ مػػف حػدث إلػى حػدث آ

والمتمقي يعيش أوجو ىذا الصراع تبعا لذاكرة البطؿ وتصوراتو، حيت ال يبػدو . الشخصية وواقعيا
 .العالـ التخييمي إال مف خبلؿ عنصري الذاكرة والتصورات الذىنية

ىػو الموقػؼ إف الوعي بطبيعة الموقؼ التفسيري، يمثؿ أبرز نقطة مف نقاط اسػتراتيجية التأويػؿ و 
 فاألفؽ يصؼ تمركزنا في  «. المرتبط باستمرٍار، بخصوصيات الوعي التاريخي والعممي لؤلفؽ

العالـ وال ينبغي أف نتصوره عمى مرتكز ثابت أو مغمػؽ بػؿ األصػح شػيء نػدخؿ فيػو وىػو يتحػرؾ 
 ىذه  ويمكف كذلؾ تعريفو باإلشارة إلى التحيزات التي نحمميا في أي وقت بعينو، مادامت. معنا

التحيزات تمثؿ أفقا ال نستطيع أف نػرى أبعػد منػو، ومػف ثمػة يوصػؼ حػدث الفيػـ فػي واحػدة مػف 
ف  (22). »بأنو امتزاج األفؽ الخاص بالفرد المتمقي باألفؽ التػاريخي" جادامر"أشير استعارات  وا 
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ؿ عػػف األفػػؽ التػػاريخي فػػي الروايػػة، تػػرتبط برؤيتػػو لمػػنص األدبػػي بشػػك" جػػادامر"تجسػػيدات رؤيػػة 
فقػد . ىي فكرة خيالية تقترب نوعا ما مف السراب" نوار الموز"عاـ؛ حيث أف فكرة األفؽ في رواية 

يبدو لوعي المتمقي أنو يرى أفقا ما في الروايػة، إال أف تمػؾ الرؤيػة ليسػت صػحيحة، مػف منطمػؽ 
وىػي تبػدأ  أف مركزية العالـ في الرواية ال توجد، وباستطاعة القارئ أف يفيـ جيػدا، بػأف الروايػة،

بتقنيػػة الػػزمف المطمػػؽ فػػي الوجػػود، فإنيػػا ال تصػػؼ تمركػػز البطػػؿ عنػػد حػػدود نقطػػة معينػػة فػػي 
فالشخصية تبدأ حياتيا فػي المتخيػؿ السػردي، مػف جػزء مػف الػزمف المطمػؽ، فيػي بػذلؾ . التاريخ

تقتطػػؼ لحظػػة تاريخيػػة معينػػة، لتعمػػد بعػػدىا إلػػى تفسػػير حقػػب تاريخيػػة إمػػا سػػالفة، أو تحديػػد 
 .ت لحقب تاريخية قد نتصور بأنيا مقبمةتصورا

أف األفػؽ باسػتطاعتو أف يصػؼ تمركزنػا فػي " جػادامر"إف مايعرؼ في نظرية التأويؿ عنػد  
والشػيء ذاتػو يمكػف أف يكػوف فػي الروايػة؛ . العالـ، عمى أننا الينبغي أف نتصوره في مركز ثابػت

ور األفػؽ فػي مركػز معػيف ألنػو ، تصػ"نػوار المػوز"حيت أف المسػألة ال تقتضػي مػف متمقػي روايػة 
 .مضطر ساعتيا إلى التسميـ بوجوب فقداف العالـ لمركزيتو

إف التموضع داخؿ نص الرواية، يستدعي بتمقائية تحرؾ األفؽ بصورة آلية، ممػا يحيػؿ التحيػزات 
إف التحػوالت الحاصػمة . الكائنة في النص إلى وجود حقيقي، لتتحوؿ إلى أفؽ يحػدد رؤيػة القػارئ

امتػػزاج " جػػادامر " توى تمػػؾ األحيػػاز تمكػػف مػػف تشػػكيؿ إمكانيػػة الفيػػـ، التػػي تمثػػؿ عنػػد عمػى مسػػ
نو يمكف قراءة مثؿ ىذه المسائؿ في الرواية. األفؽ الفردي باألفؽ التاريخي ماذا يا صػالح،  «. وا 

يػا آخػػر سػػبللة بنػي ىػػبلؿ، أييػػا القمػػح البميػوني ؟ بػػدأت تتفسػػخ مرغمػػا، وتسػقط مػػف عينيػػؾ كػػؿ 
الجميمػػة التػػي أنبتيػػا فػػي قمبػػؾ الشػػيداء ودىػػر مػػف الحػػزف، مػػاذا بقػػي لػػؾ مػػف أبػػي زيػػد األشػػياء 

 .اليبللي غير إرث السيؼ الذي ال يعرؼ الغمد، والتيريب والجوع، والفنطازية الخاوية؟؟؟
وصػػدقؾ الػػذي لػػـ تعػػد لػػو أيػػة قيمػػة، صػػدقوني فالتربػػة التػػي أحرقػػت أصػػابعي، ومػػؤلت أشػػواكيا 

 مني الكذب وال حتى مجرد التفكير فيو، إال عند الضرورة القصوى، أقدامي وعيوني، لـ تعم
وكؿ ما يدفع المرء إلى تنفيػذ حكػـ اإلعػداـ فػي نفسػو، ( خويا ) لكنيا عممتني االحتراؽ يا صالح 

 .(23)   »وبأقصى سرعة
إف الشخصػػية ... يمكػػف السػػؤاؿ مػػف خػػبلؿ النمػػوذج المقػػدـ عػػف مركزيػػة العػػالـ فػػي الػػنص ؟ 

تتوسػػط عالمػػا متنازعػػا بػػيف الماضػػي والحاضػػر، فيػػي فػػي ىػػذه الحػػاؿ تتوسػػط محيطػػا أو الروائيػة 
مػاذا يػا صػالح، يػا آخػر : ) والواقع أف السياؽ يبدأ بسؤاؿ عف رؤيػا العػالـ. عالما بمعالـ متحولة

، ىذا السؤاؿ الذي يمثؿ االنفتاح المطمؽ عمى العػالـ، مػع أنػو ال يمكػف الجػـز (سبللة بني ىبلؿ؟
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بدأت تتفسػخ مرغمػا، ) ثـ يشرع السياؽ إثر ذلؾ في تحديد موضع القيـ . خصية تتمركزهبأف الش
فػي ...(. وتسقط مف عينيؾ كؿ األشياء الجميمة التي أنبتيا في قمبؾ الشيداء ودىر مف الحػزف 

الحقيقة إف السياؽ يحدد موضع القيـ مف العالـ، بحيػث تكػوف القػيـ ىنػا فػي عبلقػة مضػادة مػع 
 .بادال مواضع القوة التي تدفع إلى صراع فعمي بدؿ مواضع التآلؼالعالـ، ويت

إف مركزية العالـ في النص تبدو عمى درجة ىامة مف االىتزاز، نتيجة عدـ تصالح البطػؿ 
مػف أنػو وصػؼ  « Lucien Goldman" لوسياف جولدماف"وفي ذلؾ تحقيؽ لمقولة . مع واقعو

رادة . (24)لحالة إنساف يريد تغيير واقعو التغيير في حد ذاتيا ىػي ناجمػة عػف عبلقػة المفارقػة وا 
 .المباشرة مع الواقع المعيش ألسباب وعوامؿ معينة

إف شخصية صالح، في بحثيا عف مركزية العالـ في النص، تسعى إلى تثبيت قيـ ميػددة 
باالنقراض فػي واقعيػا، أو ىػي تبحػث عػف قػيـ رحمػت وخمفتيػا قػيـ ىجينػة ال تسػتجيب لمقومػات 

فاإلطار الواقعي لمنص يستجيب لمركزية مفتوحة لمعالـ؛ بحيث أف الروايػة فػي . المنشودالحاضر 
تأسيسػػيا لػػنص مضػػاد ال تضػػاد إال واقعػػا ال يسػػتجيب لمنظومػػة تصػػورية معينػػة، مػػف خػػبلؿ أف 
البطؿ الروائػي يحػدد تصػورات فػي البدايػة ال تبػدو ىويتيػا كتصػورات مضػادة إال بعػد تباينيػا مػع 

 .لسائدة في المجتمعمنظومة القيـ ا
فعنػد قػراءة . لذلؾ كانت عبلقة التضاد بيف الشخصية ومنظومة القيـ السائدة عمى درجة الخػبلؼ

مػػاذا بقػػي لػػؾ مػػف أبػػي زيػػد اليبللػػي غيػػر إرث السػػيؼ الػػذي ال يعػػرؼ الغمػػد، ) ىػػذا السػػياؽ 
 (.والتيريب والجوع، والفنطازية الخاوية ؟؟؟ وصدقؾ الذي لـ تعد لو أية قيمة 

نصػية ، أخػذت فػي طػور التكػويف ىػذه  وتبادر إلى الدىف مباشرة تشػكيؿ جمػالي لبنيػة ، سوسػيي
 .البنية التي جعمت مف المغة قيمة ببلغية تتعمؽ بتعرية عورات الواقع
. ،  بػػاألفؽ التػػاريخي"جػػادامر"إف الػػذي يمفػػت النظػػر فػػي السػػياؽ محاولػػة إسػػقاط مػػا يسػػمى لػػدى 

 يؽ ىذه الخصوصية التي عمى القارئ الوعي بيا ألنيا والحقيقة أف النص يسعى إلى تحق
تتجمى عممية إسقاط األفؽ التاريخي في النص، في محاولػة اقتػراب التػاريخ مػف . ضرورية لمفيـ

الواقػػع أو العكػػس، وتمػػؾ مسػػألة تبػػدو عمػػى درجػػة مػػف النسػػبية إذا كػػاف باإلمكػػاف مراجعػػة وعػػي 
.  خي ينبغػػي أف يتبعيػػا عامػػؿ الػػوعي بالتػػاريخألف عمميػػة إسػػقاط األفػػؽ التػػاري. الشخصػػية جيػػدا

فشخصػية صػػالح فػػي الروايػة ال تبنػػي وعييػػا بشػػكؿ منفػرد، إنمػػا باسػػتعانة مػف اآلخػػر الػػذي يعػػي 
ومػف الممكػف مبلحظػة ذلػؾ فػي السػػياؽ؛ إذ . حػدود وعييػا ، عمػى األقػؿ عمػى المسػتوى الجمػالي

مػف التػاريخ ؛ حيػث تبػدو القػيـ مػف  يبدو الحديث ثنائيا، يرتبط بتحديػد موقػع الشخصػية الروائيػة
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وعميػػو فػػإف اقتػػراب الواقػػع مػػف التػػاريخ بصػػورة . منظػػور الواقػػع الجديػػد فاقػػدة لمصػػداقيتيا الفعميػػة
 . تدريجية يعني البحت عف إجابات مقنعة لما تود الشخصية الروائية فيمو

طمػؽ أف إف التمظيرات الجدلية لمواقع تنعكس في ظؿ وعي جػاد بػاألفؽ التػاريخي، مػف من
الشخصية الروائية في تأمميا لمواقع ومعايشتيا إياه، ال تعيشو إال بالقدر الذي يمكنيػا مػف الػربط 

فيػي عنػدما .إف ىذا الربط اآللي يحدد في ذىنيتيػا منظومػة القػيـ المتبنػاة . بيف التاريخ وواقعيا
لػـ . ي وعيػونيصػدقوني فالتربػة التػي أحرقػت أصػابعي، ومػؤلت أشػواكيا أقػدام)تقرر ىػذا الحكػـ 

تحكػػـ عمػػى مصػػير ...( تعممنػػي الكػػذب، وال حتػػى مجػػرد التفكيػػر فيػػو، إال عنػػد الضػػرورة القصػػوي
منظومة القيـ القائمة، فيذه القيـ تصطدـ باستمرار مع واقع معقد، مع أف المحيط األصمي يزكػي 

ناء يبقػى ىذه المنظومة وفؽ ما تقتضيو خصوصيات التقاليد والمػوروث الحضػاري، إال أف االسػتث
 .قائما، وىو أف مخالفة القيـ تتبع خصوصيات الواقع المتجددة

إف الموقؼ الجدلي يتحدد وفؽ التغيرات المستمرة لمقيـ في عبلقتيػا بػالواقع، حيػث أف ىػذه القػيـ 
ال تثبػػت عمػػى خصوصػػية معينػػة، إنمػػا ىػػي معرضػػة لتغيػػرات  –حسػػب منطػػؽ الجدليػػة –الذىنيػػة 

وعميو فإف فيػـ األفػؽ التػاريخي فػي الروايػة وفػؽ المنظػور . بالواقع مستمرة تبعا لطبيعة عبلقتيا
 .الجدلي، مف شأنو وضع األصابع عمى إمكانيات جديدة لمتأويؿ، تنتج قابمية الفيـ

يمكف أف يرتبط المعنى باسػتراتيجية التأويػؿ وفػؽ مػا تقتضػيو الخطػوات األوليػة لمتأويميػة فػي حػد 
 القدرة عمى تصور وجود أبعاد خفية لمنص تقتضي فيما  ذاتيا، وىذه الخطوات تتحدد بطبيعة

تستطيع تحقيؽ قابميػة الفيػـ مػع المتمقػي، وذلػؾ " نوار الموز"ورواية . عميقا وعمبل ذىنيا موسعا
 .بتوفر إمكانات إسقاط األفؽ التاريخي عمى النص، تبعا لمقدرات المعرفية لمقارئ

 فتحي بوخالفة/ د                                                                        
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يوئيؿ يوسؼ عزيز ، دار آفاؽ / عمـ المغة العاـ ، ترجمة د  :فرديناند دي سوسير - 1

 . 87ص  1985عربية بغداد 
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لعدة أسباب داخمية   وخارجية ،  ‼إف الدولة اإلسبلمية التي حكمت البشرية أكثر مف ألؼ سنة ثـ غابت
كما أخبر النبي صمي اهلل عميو  -الحكـ -فغاب النظاـ اإلسبلمي بغيابيا و ُنقضت أوؿ عروة في اإلسبلـ 

ية سنيف عددا صارت غريبة مستيجنة و أصبحت فإذا اليـو الدولة التي حكمت فعدلت وأسعدت اإلنسان. وسمـ
 . !! البديييات فييا محؿ تساؤؿ مف قبؿ أبنائيا قبؿ أعدائيا

 ىؿ في اإلسبلـ سياسة ؟ -1
 ىؿ لئلسبلـ دولة؟ -2

 وىؿ لمسياسي المسمـ  برنامج حقيقي؟ -3

 وىؿ الشورى قابمة لمتطبيؽ اليوـ؟  -4

 و ىؿ النظاـ الديمقراطي بديؿ عف الشورى ؟  -5

ذه التساؤالت جاءت ىذه الدراسة معرفة الشورى ونطاقيا وأىميتيا وأساس مشروعيتيا و وجوابا عمى ى
 .معرجة عمى مفيـو أىميا وشروطيـ، ومدى الزاميتيا لمحاكـ ، ومبينة الثابت فييا   و المتغير

  : تعريؼ الشكرل 
كممارسة دائمة ، إذ قد  قد ال يجد المتأمؿ في مصادر الشريعة تعريفا جامعا و مانعا لمشورى، رغـ وجودىا

 ".مذاكرة أىؿ الرأي في األمر ثـ إتباعيـ " عرفيا بعضيـ بأنيا 
و التعريؼ عاـ يؤكد حقيقة أف الشورى ىي مبدأ مف مبادئ اإلسبلـ التي تتجاوز الجانب السياسي إلى 

 . (1)" ما تشاكر قـك إي ىدكا ألرشد أمرىـ: " جوانب الحياة جميعيا ، لما جاء في األثر
 

اتخاذ القرارات في ضوء أراء المختصيف في موضوع القرار في كؿ شأف مف الشؤوف : ويمكف تعريفيا بأنيا
 (2).العامة لؤلمة

 (3).استطبلع رأي األمة أو مف ينوب منيا في األمور العامة المتعمقة بيا: " أو ىي

إلختصاص فيو فما حقؽ وعميو فكؿ أمر يعترض حياة األمة يجتمع لو أىؿ الحؿ والعقد ممف و أىؿ ا
 .المصمحة  أمضوه وما لـ يكف كذلؾ منعوه 

 

 

 

 :أىمية الشكرل
تعتبر الشورى مف القواعد األساسية التي ينبني عمييا النظاـ اإلسبلمي وىي أصؿ مف أصوؿ الشريعة ومف 

 (4).عزائـ األحكاـ فييا

في الدولة اإلسبلمية، فتحوؿ بذلؾ وىي اإلطار العاـ الذي يجب أف تعمؿ في نطاقو وحدوده جميع السمطات 
دوف االستبداد بالرأي أو االنفراد بو، األمر الذي يؤدي إلى الرأي الصواب، وتحقيؽ وحدة األمة، وتأليؼ 

 (5). القموب بيف أفرادىا
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فتكفؿ بذلؾ لؤلمة دورا أساسيا وفعاال في إدارة شؤونيا العامة وفؽ الشريعة اإلسبلمية ، بعيدا عف كؿ تسمط 
   :أية جية كانت، ومف أي نوع كاف، ودوف تعصب لرأي أو ىوى ، وعميو فالشورى تحقؽ لنا مايميمف 

، والتكافؿ بيف األمة وساستيا -1  .االنسجاـ التاـ بيف الحاكـ والمحكـو
 .تفجير الطاقات والقدرات الكامنة في أفراد األمة مف خبلؿ ممارسة الشورى بينيـ -2

 .االتفاؽ عميو مف قبؿ األكثريةاالىتماـ والطاعة و تنفيذ ما تـ  -3
ىي وسيمة لمعالجة كؿ انحراؼ في نظاـ الحكـ خصوصا ما حصؿ بعد عيد الخبلفة الراشدة مف  -4

 .انحرافات خطيرة كانت سببا ميما في تخمؼ األمة

إعماؿ الشورى اليـو مف شأنو أف يعالج انحرافا عصريا خصوصا في غياب الشريعة اإلسبلمية مف  -5
ا فرضو االستعمار عمينا مف قوانيف وضعية جائرة تخالؼ بقدر أو بآخر مبادئ أنظمة الحكـ، وم

اإلسبلـ، وىو ما يفتح الباب أماـ مجتيدي األمة عف طريؽ الشورى لتقويـ ىذا االعوجاج واالنحراؼ 
(   6) .بوضع قوانيف مف الشريعة اإلسبلمية

 

ء وظيور الرأي األصوب، وبذلؾ نقمؿ الشورى سبيؿ إلى معرفة الرأي الصواب عف طريؽ مناقشة اآلرا -6
 .مف نسبة الخطأ

 .االستفادة مف جيود اآلخريف وخبراتيـ التي اكتسبوىا في سنيف طويمة -7
ىي عصمة لولي األمر مف اإلقداـ عمى أمور تضر األمة، وال سبيؿ إلى إصبلحيا بعد الوقوع ،  -8

 .وعصمتو مف االستبداد والطغياف

نيا صاحبة السمطاف، وما الرئيس إال وكيبل عنيا في تصريؼ في إعماؿ الشورى تذكير لؤلمة بأ -9
 .شوؤنيا

 .فضيمة إنسانية، طريؽ صحيح لمعرفة أصوب اآلراءالموصمة إلى الحقيقة. 11

(   7) .ىي مظير مف مظاىر المساواة، وحرية الرأي والنقد، واالعتراؼ بشخصية الفرد. 11
 

 أسباب تخمؼ األمة اإلسبلمية ىو ابتعادىا عف   وأخيرا فإف االتفاؽ حاصؿ عمى أف مف أىـ       
 (   8) .حكـ الشورى مف بعد الراشديف رضي اهلل عنيـ       

 

 

 

 :نطاؽ الشكرل 
المراد بنطاؽ الشورى ىي المسائؿ التي يمكف أف تكوف محبل ليا ، فقد ورد األمر بالشورى في القرآف 

طبلقيا وشموليا لكؿ  -األمر –كممة  فجاءت" . كشاكرىـ في األمر" الكريـ بقولو تعالى  عمى عموميا وا 
غير أف اإلطبلؽ في النصوص التي تأمر بالشورى . شؤوف الجماعة المسممة في جميع نواحي حياتيا

أنو ال شورى في أي مسألة ورد فييا نص تفصيمي قطعي الداللة في  أكليما. مقيد بشرطيف أساسيف
ا عاما، إال أف يكوف في النص تفسير موضوع الشورى أو بياف القراف الكريـ أو السنة التي تعد تشريع

 .كيفية تنفيذه
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أف ينتيي رأي المشيريف أو المستشاريف، إلى نتيجة تخالؼ نصا مف النصوص  زفإنو ال يجو ك ثانييما  
تنتيي  التشريعية الواردة في القراف الكريـ أو السنة النبوية ، إذ مثؿ ىذه المخالفة تمنع األخذ بالرأي الذي

 (   9) .إليو الشورى، وتجعميا مف ثـ ال قيمة ليا

    

 :أساس مشركعية الشكرل 
 .قاعدة الشورى مستمدة مف الكتاب والسنة وعمؿ الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ

 : الشكرل في القراف الكريـ
نفضكا مف حكلؾ ، فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ كلك كنت فظا لميظ القمب ي " قولو تعالى  :مف الكتاب

 )   10(".فاعؼ عنيـ كاستغفر ليـ كشاكرىـ في األمر ، فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل ، إف اهلل يحب المتككميف
وكاف  -نزوال عمى رأي أصحابو -نزلت ىذه اآلية بعد غزوة أحد التي خرج إلييا رسوؿ اهلل عميو وسمـ

تبيف لممسمميف بعدىا أف رأي رسوؿ اهلل صمى اهلل و  -يبقوا في المدينة ويدفعوا عنيا مف داخميا أفرأيو 
عميو وسمـ كاف ىو األصوب واألصح، ومع ذلؾ فقد أمره اهلل تعالى بعد ىذه األحداث أف يستغفر 

والنص بيذه الصورة، وفي ىذه الظروؼ، نص قاطع . ألصحابو، و يشاورىـ في كؿ ما يحتاج إلى مشاورة
أساس مف مبادئ النظاـ السياسي اإلسبلمي وقيمة عميا يجب  ال يدع مجاال لمشؾ في أف الشورى مبدأ

 (   11) .وفي كؿ ظروفيا  عمى األمة المسممة أف تستمسؾ بيا دائما 
" كشاكرىـ في األمر" ومف ىنا فالشريعة اإلسبلمية قررت المبدأ بحسـ وبصورة واضحة في قولو تعالى 

" ة ىذا المبدأ أو االمتثاؿ إليو في قولو تعالى  كما أنيا وضعت القواعد المحكمة التي تؤدي إلى كفال
كالذيف استجابكا لربيـ كأقامكا الص ة كأمرىـ شكرل بينيـ كمما : " وقولو تعالى، (   12" ) ......كلتكف منكـ أمة
 (    13). "رزقناىـ ينفقكف

شورى مف خصائص فدؿ أف ال" أمرىـ شورى " ىذه اآلية نزلت بمكة وقد وصؼ اهلل تعالى المؤمنيف بأف 
وذلؾ كاف ) اإلسبلـ التي يجب أف يتحمى بيا المؤمنوف سواء أكانو يشكموف جماعة لـ تقـ ليا دولة بعد 

 .، أـ كانوا يشكموف دولة قائمة بالفعؿ كما كاف حاؿ المسمميف في المدينة( ىو حاؿ المؤمنيف في مكة
(14   ) 

 

 :الشكرل في السنة النبكية 
" عمى كيفية تعامؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مع قولو تعالى          حتى يتسنى لنا الوقوؼ

ومدى التزامو عميو الصبلة والسبلـ بيذا األمر في مشاورتو أصحابو فيما يريد أف "  كشاكرىـ في األمر
يقدـ عميو مف األمور فوجب عمينا أف نقؼ عمى بعض السوابؽ التي تدؿ عمى أف رسوؿ اهلل صمى اهلل 

و وسمـ كاف يعمؿ بالشورى في كؿ ما لـ يرد فيو نص في القراف الكريـ، كما نجد السنة النبوية زاخرة عمي
" باألمثمة العممية الستشارة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ألصحابو حتى قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو 

صمى اهلل )استشارتو  مف ذلؾ و . (15)"ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابو مف رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
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ألصحابو عندما بمغو خروج قريش ليمنعوا عيرىـ وما كاف مف خروجو لغزوة بدر، وفي ( عميو وسمـ 
المنزؿ الذي ينزلو عندىا، وفي الخروج أو البقاء في المدينة يـو  أحد، وقد خرج استجابة لرأي األغمبية 

 (   16). رغـ أنو كاف يحبذ أف يقاتؿ مف داخؿ المدينة
 (   17) .وفي مصالحة بعض األحزاب يـو الخندؽ عمى ثمث ثمار المدينة، وغير ذلؾ كثير

فيما يحتاج  -أو أىؿ الرأي فييا –ومف ىذه الحوادث يتبيف لنا أف الحاكـ يجب عميو استشارة األمة 
وسمـ ، ففي حؽ  الوصوؿ إلى قرار بشأنو إلى تبادؿ اآلراء، فإذا كاف ىذا شأف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

 .مف ىو دونو أوكد وأولى في جميع القضايا التي تركت لبلجتياد والنظر
 :الشكرل كتطبيقاتيا في عصر الخمفاإ الراشديف رضي اهلل عنيـ 

سار الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ مطبقيف لمبدأ ( صمى اهلل عميو وسمـ) عمى نيج رسوؿ اهلل  -
والمصيرية كتنصيب اإلماـ و توليو األمراء عمى األقاليـ وشؤوف الشورى في جميع القضايا اليامة 

الحرب،وغيرىا مف المسائؿ والقضايا الطارئة في حياة األمة ومشاكميا التي تحتاج إلى حؿ، و ىذه 
 .ببعض األمثمة مف حياة الخمفاء الراشديف األربعة رضي اهلل عنيـ

 :الشكرل في خ فة أبي بكر رضي اهلل عنو 
ورى في حياة الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ مف أوؿ يـو توفى اهلل فيو نبيو صمى اهلل عميو بدأت الش

وىو .وذلؾ في أخطر مسالة في حياتيـ إال وىي اختيار مف يخمؼ النبي صمى اهلل عميو وسمـ في أمتو. وسمـ
نقاش طويؿ، دافع  ما جرى مف اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة أنصارا ومياجريف، حيث حصؿ بينيـ

األنصار عمى وجية نظرىـ ليكوف الخميفة منيـ ، ألنيـ دافعوا عف اإلسبلـ وحموه بأنفسيـ وأمواليـ وىـ 
أصحاب الدار وىـ األكثرية، ورأى المياجروف أنيـ أحؽ باألمر مف إخوانيـ األنصار ، ألنيـ أوؿ مف عبد اهلل 

صبروا معو عمى شدة أذى قوميـ فاختاروا أبا بكر ليكوف  في األرض وىـ أولياء الرسوؿ وعشيرتو وىـ الذيف
 (   18) .أوؿ خميفة لممسمميف

ف أسأت فقوموني....أما بعد:) وكاف أف قاؿ في أوؿ خطبة لو  - وىي ...( فإف أحسنت فأعينوني وا 
 .دعوة منو رضي اهلل عنو إلبداء الرأي وتقديـ المشورة في القضايا العامة واليامة

واهلل ال أحؿ عقدة :" ة رضي اهلل عنيـ ألبي بكر في مسألة إنفاذ جيش أسامة، قاؿومناقشة الصحاب -
وفي قتالو " عقدىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، ولو أف الطير تخطفنا والسباع مف حوؿ المدينة

 ...".واهلل ألقاتمف مف فرؽ بيف الصبلة والزكاة:" ألىؿ الرد ة قاؿ

حادثتيف فإنو لـ يقؿ ليـ الحؽ لكـ في المشاورة ولكف ال اجتياد حيث فرغـ أنو أعمؿ النص في كبل ال -
 (   19) .النص

 :الشكرل في خ فة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 
و في عيد عمر رضي اهلل عنو اتسعت رقعة الدولة اإلسبلمية وزادت بذلؾ مياـ الخميفة، فاتسع نطاؽ 

 .وسأذكر بعض األمثمة لذلؾ. الشورى تبعا لذلؾ
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بدأت الشورى باختياره وذلؾ أف الصديؽ رضي اهلل عنو لما أحس بقرب وفاتو خشي عمى األمة مف الفرقة 
بعده، فعمد إلى ترشيح مف يراه أصمح لمخبلفة بعده ، مستشيرا في ذلؾ كبار الصحابة رضي اهلل عنيـ 

، فأجمعوا عمى فشاور عبد الرحماف بف عوؼ وعثماف بف عفاف وسعيد بف زيد       و أسيد بف حضير
عمر رضي اهلل عنو، ثـ شاور فيو الناس فاجمع الكؿ عمى أولوية عمر بف الخطاب بالخبلفة، فبايعو 

 (   21) .الناس في المسجد خميفة ليـ
كما تروي كتب السيرة أنو لـ يكف يبـر أمرا دوف مشورة، رغـ ما  -المشيور عف عمر رضي اهلل عنو -

ة الفراسة ، مما لـ يعط لغيره، بؿ كاف رضي اهلل عنو أكثر الناس حباه اهلل بو مف سداد الرأي وقو 
 .استشارة لممسمميف، خاصتيـ وعامتيـ

فشاور الصحابة رضي اهلل عنيـ في مسألة خروجو عمى رأس الجيش لمقادسية فأجمع أىؿ الرأي عمى 
حد القواد لجيش عدـ خروجو خبلفا لعمي وطمحة فمـ يخرج وسمـ القيادة لغيره، وشاورىـ في اختيار أ

العراؽ فرشحوا النعماف بف مقرف، كما استشارىـ في تدويف الدواويف وتنظيـ بيت ماؿ المسمميف، فقاؿ لو 
يا أمير المؤمنيف قد جئت الشاـ فرأيت مموكيا قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا، : الوليد بف ىشاـ بف المغيرة

 (   21) .لدولة اإلسبلميةفػأخذ بقولو، فأنشأ الديواف ألوؿ مرة في تاريخ ا
ال فماذا يترؾ  كما استشارىـ في أرض السواد بالعراؽ ، واستقر الرأي عمى عدـ قسمتيا عمى الفاتحيف ، وا 

 .السابؽ لمبلحؽ، بؿ ليـ غمتيا وتبقى عينيا لممسمميف
فإذ  ولمشورى عنده درجات فيو يستشير العامة أوال ثـ يجتمع بالشيوخ مف الصحابة مف قريش وغيرىـ،

 .استقر رأييـ عمى رأي مف اآلراء عمؿ بو 
 

 :الشكرل في خ فة عثماف رضي اهلل عنو 
الشورى بدأت مع اختيار عثماف رصي اهلل عنو لمخبلفة وذلؾ حيف طعف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 

ي فدعي بقية العشرة المبشريف بالجنة وىـ عمي وعثماف وعبد الرحمف بف عوؼ والزبير وسعد بف أب
وقاص وطمحة ، فأمرىـ أف يتشاوروا ويؤمروا أحدىـ ،فتنازؿ ثبلثة منيـ لثبلثة ، ثـ تنازؿ عبد الرحمف 
بف عوؼ وأخذ عمى عاتقو ممارسة الشورى المعمقة والموسعة ، واهلل ما ترؾ أحدا مف المياجريف 

 (   22) .واألنصار، وال أحدا مف ذوي الرأي إلى استشارىـ تمؾ الميمة
ستشار الصغار والكبار ، الرجاؿ والنساء، حتى العروس في خدرىا فما أحد منيـ يقدـ عمي حتى إنو ا

 .عمى عثماف فرشح عثماف لمخبلفة ورضيت بو األمة واجتمعت عميو رضي اهلل عنو
فسار عمى منيج مف سبقوه فكانت الشورى ليا مكانتيا خبلؿ ست سنيف مف خبلفتو، إلى أف تـ لبني 

ى مقاليد األمور مما أدى إلى عدـ مرعاة مبدأ الشورى وظؿ األمر كذلؾ حتى قتؿ أمية االستيبلء عم
 .عثماف رضي اهلل عنو

 :الشكرل في خ فة عمي رضي اهلل عنو  
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لما قتؿ عثماف رضي اهلل عنو، جاء أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لعمي وطمبو منو أف يتولى 
يبعتي يجب أف تتـ بالمسجد وأال تكوف خفية، وال تكوف إال عف الخبلفة فرفض ولما ألحوا عميو قاؿ إف 

رضا واختيار فتـ ذلؾ وبايعو أىؿ المدينة ولـ يتخمؼ إال أىؿ الشاـ مع معاوية الذيف كانوا يروف بضرورة 
 (   23) .الثأر مف قتمة عثماف أوال

و بيذا المبدأ عمى النحو الذي وبيذا كانت بيعة عمي مف قبؿ األكثرية مف أفراد األمة، فعمؿ رضي اهلل عن
ينشده اإلسبلـ وقدر عميو، وبانتياء عيده تحوؿ األمر إلى تسمط واستبداد، وذىبت الشورى وأحؿ بنو 

 (   24) .أمية السيؼ والدماء مكانيا
 :أىؿ الشكرل   
كانوا يمثموف الذيف  ةأىؿ الشورى في عيد النبي صمى اهلل عميو وسمـ والخمفاء الراشديف ىـ كبار الصحاب   

أقواميـ ويحظوف بثقتيـ ، فيـ عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، كبار السابقيف األوليف مف الذيف 
امتحنوا وجربوا فحازوا الثقة العامة ، ثـ بعد اليجرة أضيؼ إلييـ زعماء األنصار، ثـ أضيؼ إلييـ أىؿ القرآف 

 .والفقو
جميور المسمميف فإنيا كانت تعرض عمى جميور األمة كافة إلبداء غير أنو في المسائؿ العامة التي تيـ  

 .الرأي فييا ومف ىنا فالشورى كانت تتـ عمى مستويات عدة 
 المسائؿ الفنية تعرض عمى الفنييف  .1

 المسائؿ التشريعية تعرض عؿ كبار القـو وىـ أىؿ الشورى التي نريد .2

وىذه ال بد مف . فة رأي الناس جميعاالمسائؿ العامة كإعبلف الحرب وغيرىا تحتاج إلى معر  .3
 (25. )معرفة رأي الكافة ، عف طريؽ استفتاء عاـ 

 .ثـ ظيرت مصطمحات أخرى بنفس المعنى وىـ أىؿ الحؿ والعقد، وأىؿ االجتياد، وأىؿ االختيار
 .وبالنظر إلى كتب السياسة الشرعية التي عرفت ىذه المصطمحات فإنيا جميعا تؤدي المعنى نفسو

ود بأىؿ الحؿ والعقد ىـ زعماء األمة وأىؿ المكانة فييا، ممف عرفوا بالخبرة والحكمة والتجربة، فنالوا فالمقص
 .بذلؾ رضا وثقة السواد األعظـ مف األمة، فصاروا أىبل لمشورى في قضاياىا

 :الشركط الكاجب تكفرىا في أىؿ الشكرل ىي 
 

مجمس الشورى، ذلؾ أف الدولة اإلسبلمية مؤسسة أجمع الفقياء عمى اشتراط اإلسبلـ في عضو   :اإلس ـ
عمى وحدة العقيدة، وال يجوز أف يشارؾ في تسيير شؤونيا وتحقيؽ مقاصد الشارع مف الخمؽ فييا مف ال 

العامة عمى المسمميف في الدولة اإلسبلمية،  يؤمف باإلسبلـ، فيو شرط حتمي في كؿ مف يمارس الوالية
وعميو فبل يجوز أف يشترؾ غير ( 26)".  ؿ اهلل لمكافريف عمى المؤمنيف سبي كلف يجع: " إعماال لقولو تعالى

المسمميف في نطاؽ الشورى التي يكوف منيا وضع تشريعات عامة، في نطاؽ األحكاـ االجتيادية في كؿ ما 
 .ال نص فيو ومف ثـ سيستبعد غير المسمـ وجوبا
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فقد يتطمب األمر االستعانة بغير . الفنية البحتةأما ما كاف مجالو األحكاـ التنفيذية خصوصا األعماؿ 
المسمميف وىو نطاؽ ال يتعارض مع قواعد اإلسبلـ بخصوص االستعانة بيـ طالما ظمت السمطة التقديرية 

صدار القرارات موافقة لمصمحة المجتمع اإلسبلمي وفي يد السمطة العامة في الدولة اإلسبلمية  (27. )وا 
 

كافة التكاليؼ الشرعية، كما أنو شرط لكافة الواليات العامة أو الخاصة عمى حد  وىو شرط ضروري في :العقؿ
 .سواء

 
 .ال محؿ لمحديث عف ىذا الشرط إللغاء نظاـ الرؽ في العالـ كمو: الحرية

 
أي أف تتوفر فييـ درجة معينة مف العمـ تؤىميـ ألف يكونوا أىبل لمشورى، وأف تكوف ليـ القدرة عمى  :العمـ

 .بيف اآلراء المختمفة في نطاؽ األمر المتشاور فيو التمييز
 (28. )في كؿ مقاـ بما يميؽ بو مف العمـ يونكتفي كما ذكر الجوين

 
فضبل عف العمـ فإنو يجب أف يتوفر في أىؿ الشورى الرأي والحكمة لكي يتوصموا برأييـ  :الرأم كالحكمة 

 .مصمحة المجتمع المسمـ وحكمتيـ إلى أفضؿ القرارات التي تحقؽ مقصود الشارع و 
تعني التقوى والورع وتتحقؽ باالستقامة واألمانة والمحافظة عمى شعائر اإلسبلـ والتمسؾ بأىدافو، : العدالة

وىي التي تجعؿ عضو مجمس الشورى يستشعر مراقبة اهلل تعالى لو، مما يجعمو حريصا عمى توخي الصبلح 
 (.29)الفاسؽ ومف ال يوثؽ بو لعرضنا األمة إلى ضرر عظيـ في جميع القضايا محؿ الشورى، فمو قبمنا رأي 

 .و قد أضافوا إلى ىذه الشروط شرط الذكورة و ىو عمى أىمية 

 

 

 

 :مدل إلزامية الشكرل لمحاكـ 
إذا كانت الشورى مشروعة بنصوص القرآف والسنة، وبعمؿ الخمفاء الراشديف، وكاف نطاقيا ما أشرنا إليو 

ف أبحث في مدى إلزامية الرأي الذي تنتيي إليو الشورى لدى الحاكـ أو ما يعرؼ سابقا فإنو يبقى عمي أ
 .بمسألة ىؿ الشورى ممزمة أو معممة؟

و في ىذه المسألة رأياف متعارضاف ، أحدىما يرى أنيا  ممزمة لمحاكـ فيجب عميو إتباع ما توصؿ إليو أىؿ 
يجب عمى الحاكـ أف يفعؿ ما انتيت إليو أكثرية الشورى أو غالبيتيـ ، أما  الثاني فيرى أصحابو أنو ال 

نما يكفي أف يشاورىـ، ثـ يقضي بعد ذلؾ بما يراه راجحا عنده، سواء خالؼ ذلؾ رأي أىؿ  المشيريف، وا 
 .الشورى أـ وافقو

 :أدلة القائميف بعدـ إلزامية الشكرل لمحاكـ 
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فمعنى ىذا النص عندىـ أف . [فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل] رأي بعض المفسريف في قولو تعالٍىًٍ  -1
 (.31)لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أف يأخذ بما انتيت إليو الشورى أو يدعو

إمضاؤه صمى اهلل عميو وسمـ لصمح الحديبية رغـ معارضة بعض أصحابو في ذلؾ وعمى رأسيـ عمر  -2
 .بف الخطاب رضي اهلل عنو

نفاذه لجيش أسامة ر  -3 غـ عدـ موافقة بقية الصحابة رضي موقؼ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو وا 
 .اهلل عنيـ عمى ذلؾ ، وموقفو مف حروب الردة التي خالفو فييا أصحابو ،  وغيرىا مف األدلة

 
 :أدلة القائميف بإلزامية الشكرل لمحاكـ 

 -بعد العـز ، لذلؾ قاؿ القرطبي في تفسيرىا  اآلية المشار إلييا سابقا إنما تدؿ عمى لزـو نتيجة الشورى -1
 (31)إف العـز ىو األمر المروي المنقح، وليس ركوب الرأي دوف روية عزما  -نقبل عف قتادة 

أف ال يتوكؿ عمى مشاورتيـ ، ذلؾ أف التوكؿ ىو " وتوكؿ عمى اهلل " وأف ذلؾ ال ينقض ما يقاؿ مف أف معنى 
 .إلى الصواب وأحسنيا لئلتباع طمب التأييد والتسديد مف اهلل تعالى، والمشاورة محصورة في بياف أقرب اآلراء 

مف أف العـز والتوكؿ ( فإذا عزمت فتككؿ عمى اهلل)... ويؤيد ىذا ما ذىب إليو الطبري في تفسيره ليذه اآلية 
فينا ال يجوز لو أف . عمى اهلل إنما يكوف في األمر الذي ىو وحي مف اهلل تعالى لنبيو صمى اهلل عميو وسمـ

 (32. )ميو أف ينفذ أمر ربو وافقوه أو لـ يوافقواينظر إلى رأي أىؿ الشورى، وع
أما ما لـ يكف فيو وحي فبل داللة ليذا النص عميو ويبقى عمى األصؿ مف التزاـ الشورى فيو، لذا ترجـ 

 (33..." )فالمشاورة قبؿ العـز والتبيي: "...البخاري في صحيحة بقولو
 (34".)ة إنما تكوف قبؿ التبييفوأف المشاور : "وىو ما نص عميو الشاطبي في االعتصاـ. 

أف موضوع صمح الحديبية لـ يكف : وقد رد كذلؾ عمى أدلة الفريؽ األوؿ مف كوف الشورى غير ممزمة بقوليـ
محبل لمشورى وال دليؿ فيو عمى لزـو الشورى أو عدمو ألف فعؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ فيو تصرؼ 

 (35....". )ؼ أمره، ولف يضيعنيأنا عبد اهلل ورسولو، لف أخال"....بالوحي 

أما موقؼ أبو بكر الصديؽ رضي اهلل عنو مف بعث جيش أسامة فالواقع أف أبا بكر إنما كاف ينفذ في ذلؾ أمر  -
رسوؿ اهلل عميو وسمـ لذلؾ رد عمى المعترضيف عميو في خروج الجيش بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

فمـ يكف األمر شورى يخالفيا أبو بكر أو يوافقيا (.  صمى اهلل عميو وسمـ ما كنت ألمنع بعثا أنفذه رسوؿ اهلل)
نما كانت أمرا نبويا ينفذه فحسب  .وا 

قناعو  - وأما إمضاؤه رضي اهلل عنو لحروب الردة ضد مف ارتد فامتنع عف الزكاة إنما جاء بعد إصراره وا 
هلل ما ىو إال أف رأيت اهلل عز وجؿ شرح وا:" لمخالفيو وعمى رأسيـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حتى قاؿ

نما ىـ ". صدر أبي بكر لمقتاؿ فعرفت أنو الحؽ وعميو فإف أبا بكر لـ يخالؼ أىؿ الشورى فيما انتيوا إليو، وا 
 .فكاف في قتالو ألىؿ الردة ينفذ ما انتيت إليو الشورى. الذيف وافقوه فيما بدأ بو

كـ، وواجب عميو أف يمتـز بما انتيى إليو رأي أكثر المشيريف، مف ىنا فإف الشورى واجبة عمى الحا       
والشورى في حقو ممزمة وليست معممة دؿ عمى ذلؾ فعمو صمى اهلل عميو وسمـ وفعؿ خمفائو الراشديف رضي 
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اهلل عنيـ في وقائع كثيرة منيا خروجو يـو أحد لقتاؿ المشركيف مف خارج المدينة ، نزوال عند رأي األكثرية 
الشورى لف يكوف ليا معنى إذا لـ يؤخذ برأي األكثرية ووجوب الشورى عمى األمة اإلسبلمية يقتضي "  بؿ إف

ويجب أف تكوف األقمية التي لـ يؤخذ برأييا أوؿ مف يسارع إلى تنفيذ رأي األكثرية ، ... التزاـ رأي األكثرية
وتمؾ سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل ....غيرهوأف تنفذه بإخبلص باعتباره الرأي الذي يجب اتباعو وال يصح اتباع 

   (36) .عميو وسمـ التي سنيا لمناس، والتي يجب عمى كؿ مسمـ اتباعيا
والخطر عمى . إف الجميور أبعد عف الخطأ مف الفرد في األكثر:" كما ذىب إلى ىذا األستاذ محمد عبده بقولو

... يستشير أصحابو -صمى اهلل عميو وسمـ –فكاف ... األمة في تفويض أمرىا إلى الرجؿ الواحد أشد وأكبر
 ".ويرجع عف رأيو إلى رأييـ

   (37).فعودة غيره مف الحكاـ إلى رأي األكثرية مف أىؿ الشورى عندىـ يكوف مف باب أولى وأحرى 
 :الشكرل بيف الثابت كالمتغير 

 .متيفالشورى إذف مبدأ ثابت في النظاـ اإلسبلمي أـ التغير فيظير جميا في مسألتيف ىا
 .ىيئة المجمس وشكمو: كيفية اختيار أىؿ الشورى ،  ثانييما: أوليما -

 :اختيار أىؿ الشكرل 
نما جاء األمر بالشورى عاما بحيث تكوف الشورى     إف القراف الكريـ لـ يتناوؿ مف يكوف أىؿ الشورى، وا 

ذكر التفصيبلت فيما يتعمؽ لجماعة المسمميف ، وعدـ التحديد ىنا ىو ما يتفؽ مع المنيج القرآني في عدـ 
 .بالشؤوف الدستورية واالكتفاء بالمبادئ العامة

وىو ما يتفؽ وصالح الجماعة اإلسبلمية ، إذ يتيح موافقة األحكاـ اإلسبلمية لظروؼ المجتمعات     
 (38).المتغيرة

عمى صورة تتفؽ " رىأىؿ الشو " وبما أف السنة النبوية مكممة لمقراف ومبينة لو فإنيا جاءت ببياف شروط     
 .وخمود المبادئ اإلسبلمية وصبلحيتيا لكؿ تغير اجتماعي

فالشرط الجوىري فييـ أف يكونوا ممثميف حقا لؤلمة ، وممف ترضى عنيـ وتثؽ فييـ ويمثمونيا بصدؽ،       
النبوغ العممي العقمية والنفسية والخمقية، أو ب اسواء نالوا ىذه الثقة باألسبقية لئلسبلـ والجياد أو بالمزاي

 .والفقيي ، فالميـ ىو رضا األمة عنيـ
إف المتأمؿ في  العيد النبوي وعيد الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ ال يجد طريقة ثابتة في        -

 .تحديد أىؿ الشورى، كما مر معنا مف خبلؿ السوابؽ التاريخية 

 
 بالتعييف؟كيؼ يختار أىؿ الشكرل ىؿ باينتخاب أـ : كيبقى السؤاؿ    

 .في العيد األوؿ كاف اختيارىـ طبيعيا ال يحتاج إلى انتخاب أو تعييف      
إف اإلسبلـ كاف قد نيض في مكة كحركة مف الحركات، ومف طبيعة : " قاؿ العبلمة المودودي رحمو اهلل تعالى

 -ي اإلسبلـ أصبحوا الحركات أف الذيف يستجيبوف لدعوتيا قبؿ غيرىـ ىـ الذيف كانوا السابقيف األولييف ف
 .أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ وأىؿ مشورتو -بطريؽ فطري
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ثـ ظير فييا بعد رجاؿ امتازوا بتضحياتيـ وخدماتيـ وبصيرتيـ وفراستيـ، ولـ يكف انتخابيـ قد تـ     
 باألصوات، ولكف بما عانوا في حياتيـ مف المحف والشدائد والتجارب، وىي طريؽ لبلنتخاب

 (39)".حة وأدنى إلى الفطرة مف طريؽ األصواتأكثر ص
ولو أجرى الخميفة انتخابا عاما لجاءت نتيجتو باختيار ىؤالء الرجاؿ أنفسيـ لذلؾ لـ تكف ىناؾ حاجة     

 .إلجراء انتخاب عاـ
 

أما اليـو وقد صار االنتخاب طريقا الختيار ممثمي األمة عمى مختمؼ األصعدة فبل مانع مف انتياجو    
وبا الختيار أىؿ الشورى عندنا مع ضبط العممية بالقواعد الشرعية التي تسمح ببروز ىيئة تمثؿ الشعب أسم

بصدؽ وتحظى بكؿ ثقة واحتراـ ممف توفر فييـ العمـ والعدالة والخبرة والتجربة، مف كبار العمماء وأىؿ 
 .االختصاص والخبرة ورؤساء الجند والزعماء

واألساليب المختمفة الختيار أىؿ الشورى وأف نستفيد مما وصؿ إليو الغرب  ولنا أف نختار مف الطرؽ      
 .اليـو مف خبلؿ النظاـ الديمقراطي وصيغو المتعددة

 :ىيئة المجمس كشكمو 
ال نجد في كتاب اهلل تعالى آية واحدة عف األشكاؿ المؤسسية أو النظامية لمدولة اإلسبلمية، في الوقت الذي 

ة لمواجبات التي ينبغي أف يقـو بيا النموذج اإلسبلمي لنظاـ الحكـ مثؿ آيات الشورى وردت فيو آيات متعدد
و بمعنى آخر فإف األشكاؿ  (41)الخ،..واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، والقضاء بيف الناس بالعدؿ

ـ ومصالحيـ النظامية تقع في منطقة العفو مف األصوؿ اإلسبلمية التي تركت الجتياد الناس وفقا لحاجاتي
 .ومتغيرات الزماف والمكاف

في جمعيا بيف المرونة ( الكتاب والسنة ) وىذا مرجعو إلى الخصيصة التي تتميز بيا األصوؿ اإلسبلمية 
 (41) .والثبات
 إف المجتمعات في تطور وتغير مستمر، والقاعدة األصولية تقضي بتغير األحكاـ تبعا لتغير -

جية ومف جية أخرى فإف موقؼ الكتاب والسنة مف األطر واألشكاؿ  الزماف والمكاف والحاؿ ، ىذا مف
النظامية يتماشى ويتفؽ مع كوف اإلسبلـ رسالة اهلل الخالدة وديف اهلل الخاتـ، األمر الذي يقضي بترؾ األبعاد 

  (42).النظامية والجوانب المؤسسية باعتبارىا مف الوسائؿ الجتيادات البشر طبقا لمواقع المعاش
فإذا كانت الدولة اإلسبلمية عمى عيد النبوة والخبلفة الراشدة، ليا نظاميا السياسي بمؤسساتو        

ف كانت تتسـ بالبساطة وعدـ التعقيد فمرجع ذلؾ إلى بساطة الحياة واألدوار المناطة بيا، غير أف  وأبنيتو، وا 
في ذلؾ الوقت مف تبميغ لمدعوة  ىذه المؤسسات في ىذا العيد قد نيضت بالغايات والمقاصد العامة لمدولة

قامة  وحماية لمدولة وتصريؼ لشؤوف المسمميف، والفصؿ في خصوماتيـ وتدبير شؤونيـ االقتصادية، وا 
 (43)الخ ....الشعائر الدينية، وتعميـ المسمميف
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نيا واليـو لؤلمة الحؽ في أف تأخذ مف الغير بعض األطر أو األشكاؿ المناسبة لتضع بداخميا مضامي      
مع حقيا في التحوير والتعديؿ فييا، وال تأخذ فمسفة الغير ( مف شريعتيا  ةالمستوحا) ومفاىيميا الخاصة 

 .التي تحمؿ الحراـ أو تحـر الحبلؿ أو تسقط الفرائض
فمنا أف نأخذ مف اإلجراءات واألساليب وغيرىا مف النواحي الشكمية التي لـ تتعرض ليا شريعتنا إال            

 .اال نظرا لشدة قابميتيا لمتغيير حسب الزماف والمكاف والحاؿإجم
، عمى أف يتكوف  تومف ىنا يمكننا إنشاء مجمس شورى عمى النمط الوضعي مثبل في البرلمانا الموجودة اليـو

ىذا المجمس مف أفراد يعينوف أو ينتخبوف حائزيف عمى أعمى الدرجات العممية وليـ خبرة طويمة في 
  .الخ....نوعيا  مف دينية ودستورية واقتصادية واجتماعية ونفسيةتخصصاتيـ مع ت

و يصدر ىذا المجمس قراراتو اعتمادا عمى أغمبية أصوات أعضائو ، عمى أف تكوف ىذه القرارات ممزمة لمحاكـ 
 .ما دامت غير مخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

اإلسبلـ قد أوجب الشورى وكفؿ بمقتضى إيجابيا  إذا كاف  -:وفي األخير يمكف أف نخمص إلى اآلتي        
حؽ األمة في المشاركة في الحكـ والبت في أمورىا العامة وأمر بيا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ومف ثـ 

فاف ىذا ال يؤدي (  كأمرىـ شكرل بينيـ) التـز بيا خمفاؤه مف بعده، إلى جانب أنيا صفة مف صفات المؤمنيف 
ف القاعدة التي تقرر المبدأ الواضح الذي ىو أحد ركائز ومبادئ النظاـ السياسي بنا إلى أف تخمط بي

اإلسبلمي، وبيف أسموب التنفيذ وصور التطبيؽ التي نتجت عف إعماؿ ىذا المبدأ فالوسيمة التي تتمثؿ في 
ماف صور وتفصيبلت الشورى يمكف أف يعاد فييا النظر دائما حسبما يتفؽ مع ظروؼ العصر ومقتضيات الز 

 .دوف أف يكوف ذلؾ ماسا بأصؿ الشورى
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Towards a Tertiary Sound System between Arabic and English 

 

 

 

                                                                                         AFKIR MOHAMED 

                                                                                           UNIVERSITY OF BLIDA 

            

 

           It is common knowledge that Arabic and English became so closely related that 

comparative study is nowadays more than necessary. Although there has been much effort 

to study each of the languages apart, comparative studies are unfortunately very few. This 

article aims to contribute to the field of comparative phonetic studies. The ultimate aim is to 

underline resemblances in the phonetic systems in the two languages to allow learners from 

both sides to glide easily from the sounds found in the native language to the sounds of the 

target language. In fact, the idea came to my mind from practical observations I made as a 

teacher of English at university, rather than a specialist in phonetics. In addition, the short 

visits I had to the United Kingdom pushed me to think about the subject of how English 

speaking people could learn Arabic phonetics more easily. I sought therefore to raise the 

issue through some general observations on the idea, hoping that future studies in the field 

will deepen research.  

           The discussion will have a view on the importance of Arabic and English for 

Westerners and Arabic speaking countries respectively, and the different difficulties 

encountered by learners from both sides. Then focus will be made on some observations on 

phonetics, which is perhaps the main obstacle for many learners. Examples of vowels and 

consonants will be shown to highlight a fact that possible solutions can be found through 

thorough research.  

           While English has become a universal language since a long time, Arabic also is 

gradually becoming a universal interest. English is the language of science, technology and 

communication. Arabic is the language of faith for over one billion and a quarter Muslims. 

As the world became increasingly interested to understand the upheavals in the Arab world 

in general, and the Middle East in particular, Arabic took a forefront position as a medium 

for such an understanding. Arabic became a universal interest also because it is now the 
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official language for worldly organizations that adopted anti-western orientations. Hence, 

both English and Arabic are sought after languages by millions of people for different 

purposes. Arabic speaking countries seek teaching English primarily to acquire scientific 

and technological techniques or to perform better business transactions, not to neglect 

prestigious matters or traveling. In the meantime, English-speaking countries have 

established specialized institutions for the study of Arabic essentially, as it is obvious, for 

strategic purposes. However, many ordinary citizens are interested to study Arabic for 

personal reasons, especially those who came to discover Islam as a new religion. 

           Learners from both sides find difficulties to learn the target language. The 

greatest difficulty is perhaps encountered in speaking because of a number of objective 

reasons. Several vowels exist in English and do not in Arabic, and vice versa. The same 

thing can be said on consonants. Facing strange sounds renders them hard to perform. 

Some letters exist in both languages but are not articulated in the same manner due to 

habit, climate and the shape of articulators.
94

 The phonemic rules and the combination 

of sounds in each of the two languages are different and hence affect the articulation of 

sounds. The matter is further complicated by the absence of a fixed standard list of 

phonetic symbols in Arabic. Arabic speaking learners of English face new signs, while 

English speaking learners of Arabic are likely to be disappointed not to find phonetic 

aides as they have used to see in their native language. 

           Experience in teaching English to Algerian university students is an example 

that can better clarify the matter. Students learning to obtain a license d’anglais study 

phonetics along three years, but results are very modest. Most students still suffer in 

speaking after finishing their graduation studies. In addition to problems of intonation 

and fluency, students learning English find difficulties to pronounce a number of 

phonetic sounds, of course by degrees. Some of these sounds are completely new to 

them. Others are articulated differently. Habitual pronunciation, which is often far 

from original Arabic pronunciation and mixed with other Mediterranean languages, 

adds to this difficulty. Sometimes students’ shyness leads them to see performing 

better pronunciation as a show off. However, the main reason is the ill reception of the 

sounds of English and ignorance of the rules of articulation.     

                                                 
94

 - I mean that the vocal and the nasal cavities of Arabs (hot whether) are remarkably different from those of 

Europeans (cold whether). 
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           Here are some examples of difficulty faced by students in the pronunciation of 

English sounds together with an attempt to approximate them to Arabic sounds. 

Difficulty arouses at the level of vowels and consonants. 

 

1- Vowels: Though vowels are initially articulated on a similar basis,
95

 students often ill 

pronounce many vowels: 

- /Λ/ as in blood is often confused with /D/ as in God. It is also confused with /æ/ as bag 

when pronouncing but. We can liken it with the first vowel in the first word in the 

expression اهلل أكبر                    

- /aї/ does not exist in Arabic and is often confused with /ei/ like in light, like. This 

sound can be found in Arabic by combining the first vowel in طامة  plus م    . 

- /au/ as in house does not exist in Arabic and is sometimes pronounced  /∂u/. But it can 

be found in طاكلة                    . 

- /∂/ is often ill-pronounced as in doctor, a lot, aside, and confused with /æ/ or /e/. It can 

be deduced easily in  ىل             . 

These are examples that can give hope of finding, through research, approximations to 

English vowels starting from Arabic vowels.     

 

2- Consonants: 

According to researchers, most consonants in English are found in Arabic. Yet a number of them 

are not found and hence create difficulty. Even some of those found are pronounced differently. 

 

-  /p/, /v/, /g/, /   / and /t  / are easily pronounced by Algerian students though not found in Arabic. 

This is due to habitual pronunciation of these sounds in daily Algerian Arabic which is contains 

many words from French. Other Arab students face difficulties such as /p/.
96

 

                                                 
95

 - Air flows without complete obstruction. 
96

 - I have myself heard many Arabs in London saying /haid ba:rk/ instead of /haid pa:rk/, and /bikadili/ 

instead of /pikadili/. 
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- /ŋ/ as in living is often confused with /n/ like in reading, or adding /g/ as in king. It is 

not found separately in Arabic but can be found in combinations such as اف ف ك                    

. 

- /l/ as in life is different from ordinary Arabic lëm as in  ليت  . English /l/ is thicker at 

two levels light (life) and dark (feel).
97

 Most students tend to pronounce this sound as 

they do in Arabic. English light /l/ can be deduced in a word like طلق        . 

- /r/ as in write is perhaps the most common difficult sound faced by Arabic speaking 

learners of English. It is worth noting that even very advanced learners and very 

experienced speakers (including teachers) still suffer in this area. The cause is that 

Arabs are used to their own Raa, which is very frequent in their language. However, it 

is possible to approach this sound through the dark Raa that is found in                          

 together with curving and gliding the tongues tip slightly backward to the    الرحمن الرحيم 

soft palate. 

 

           These examples of consonants are but a suggestion for further research that can 

establish useful overpasses between Arabic phonetics and English phonetics. It is also 

worth noting that research in Arabic about English phonetics is very rare but can be 

very useful subject to the condition that it follows strict scientific rules.  

 

           English speaking learners of Arabic, on the other hand, find equal difficulties in 

pronouncing Arabic sounds. In fact, there are numerous works that has been achieved 

by westerners (written in English) about the description of Arabic phonetics. But 

unfortunately, these remain highly academic and perhaps can help ordinary learners 

very little. In addition, such learners need simpler ways to approach Arabic sounds. 

However, the works achieved remain so important in that they can serve as a useful 

basis for researchers seeking to establish bridges between English and Arabic 

phonetics.  

                                                 
97

 - In American English it is dark altogether  
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           To explore some of the difficulties English-speaking people may face when 

learning Arabic, a sample group of English speaking individuals were interviewed on 

the basis of the following form: 

 

 

Nationality: 

Age: 

Occupation: 

1- Have you ever heard about the existence of Arabic?   Yes         No 

2- Have you ever spoken Arabic?                Yes                    No 

3- Do you know some Arabic words?     Yes                    No 

Examples: 

Can you say the following words (phonetic transcription)? 

/e:men∂/   آمن 

/teâllem∂/   تعلم 

/teĥi∂/   تحيا 

/bein∂/  بين 

/h∂l ete:k∂/   ىل أتاؾ 

/jeqTaâ/   يقطع 

 

This questionnaire was introduced to a sample of 10 British citizens whose native 

language is English. All of them are from the intellectual circles i.e. with university 

degrees, and having occupations near to academic field (Three of them historians). 

Their age vary from twenty 26 to 83. They were asked to pronounce Arabic words 

containing a number of unfound sounds in English.  

 

First let us have the following general observations which were drawn from the 

analysis of the general questions. 

 

- All of the interviewed speakers know and recognise that Arabic is an 

international language (all of them answered YES to question 1). This of course 
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is a very important factor that must urge researchers to prepare the ground for 

a much more interest on Arabic. 

- Many of them know some Arabic words, though having never spoken it ( five of 

them know some Arabic words, and only two have ever spoken it). This shows 

that the intellectual circles in Britain are more or less interested in Arabic as a 

future medium of communication. 

- The interviewed speakers’ age vary from the young to the old. This is an 

indication that all sections of society are aware of the importance of Arabic. 

 

Concerning the second section of the questionnaire, the analysis of the way the 

speakers uttered the above stated Arabic words allows us to introduce the following 

conclusions: 

 

Vowels: 

- English speaking individuals confuse between the different vowels in Arabic. They usually think 

of the cardinal vowels, /a/, /o/ and /I/ as a basis of their pronunciation. Most of the interviewed 

sample pronounced /aman∂/,/ halatak∂/ for the Arabic words 

ىل أتاؾ  and آمن     

However, deeper analysis can reveal that English phonetics contains vowels that are 

similar to variants of Arabic vowels.  

 

- Around cardinal  a  as in /TaRaqa/ (  طرؽ  ),  there are short /e/ like in /ekel∂/          (       

  and ,(   مات   ) /∂long /e:/ can be created to meet the vowel in /me:t ,(     أكل

/∂/ as in /h ∂l/ (   ىل    ) 

The above stated Arabic words would have been easier and nearer to Arabic 

pronunciation if transcribed as follows /e:men∂/ and /h∂l ete:k∂/ 

 

-  Around cardinal I there are usually short /I/ as in /Inn∂/ (    ف      ), and long /i:/ as in 

/e:mi:n/  (   آمين      ). 
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- Around cardinal o , there are short /o/ /qoTiâa/ (   مطع    ), long /o:/ as in /qo:Rin∂/ مورف   

, short /u/ as in /hum/ (    ىم      ), and long /u:/ as in /nu:n/  نوف    

 

As concerns consonants, English speakers find difficulty pronouncing specific 

consonants. Here are some examples:  

 

/â/ as in /âlime/. It is difficult for English speakers to pronounce this sound in initial 

position, for example. So they always say /alima/ or /ain/. However, this sound becomes 

easier for English speakers if situated in particular places between other sounds like in 

/teâlleme/ تعلم, /Ra:djiâu:n/ راجعوف. So while drilling learners it is preferable to start with 

those sounds. 

   

/q/ as in /qe:le/. It is a very hard sound for English speakers. Yet, it is easier to 

pronounce if situated in particular places like in /jeqbaâ/ (       يقبع         ), /jaqtaâ/   يقطع       

 

/ĥ/ as in /ĥeye:t/. (Sounds a little like blowing warm air on your cold hands).
98

 English 

speakers usually take for /h/ and say for example /hayet/ or /he:ne/. It is easier to 

pronounce if situated in particular places like in /t∂ĥje:/ (      تحيا         ) , /teĥt∂/ (  تحت    ) 

…etc 

/l/ as in /leâib∂/. Irish and Welsh /l/ is very similar to ordinary Arabic /le:m/. It also 

resembles initial /l/ as in learn. 

These are some consonants unfound in English but that can be approximated through practical 

solutions. The following table is a general display of Arabic consonant sounds contrasted with 

English ones:   

  Bilabia

l 

Inter- 

denta

l 

Dent

al 

Empha

tic 

dental 

(Alveo-

) 

Palatal 

Vela

r 

Uvul

ar 

Phary

n- geal 

Glotta

l 

Stops Voiceless   t ت  T ط  k ؾ q ؽ   â    ع 

                                                 
98

 Wikipeadia. 
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 Voiced b ب  d د d' ض  d  ج     

Fricati

ves 

Voiceless f ؼ  θ ت    

  

s ش     س kh خ     ĥ ح h ق 

 Voiced   ð ذ z ظ      ز  gh غ     

Nasals  m ـ  n ف       

Lateral

s 

   l ؿ       

Rhotic 

(trill) 

   R ر       

Semi-

vowels 

 w ك   j م      

 

Concerning ص and ظ, description can lean towards saying that they are different 

consonants or simply as variants to س  and ذ , but with thickness. In English we say see 

with /s/ very similar to س, but sun with thick /s/ which is very similar to Arabic ص. We 

also say they with ð very similar to ذ, and thou with thick ð very similar to ظ. Yet, they 

must keep thick everywhere exactly as /l/ keeps thick everywhere. 

 

Conclusion: 

           This very short glimpse on comparative phonetics can serve nothing but to 

initiate research. In fact, hard work should wait us to discern the depths of this 

subject. By us I mean those specialized in English as well as those of Arabic. Indeed, it 

is the duty of the latter that matters a lot. This is because English teaching has already 

developed an uncounted number of methods all over the world including the Arab 

countries. And hence, it perhaps will benefit very little from this kind of research. Yet 

Arabic teaching is still a mere hobby that developed very little in terms of universal 

methods. In spite of its obvious growing importance, there seems insufficient interest 

on the part of the concerned academics. Still worse, it is the learners from the western 

countries who are doing the job of Arabic academics, as they seek themselves to create 

suitable methods.
99

 This of course carries an evident risk of distorting the very spirit of 

                                                 
99

 - See for example the different phonetic studies held at Durham University under the directorship of 

Daniel Newman. Examples of the latter’s studies are: The phonetic status of Arabic within the world’s 
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Arabic. I think it is now the correct time to begin thinking seriously of universalizing 

Arabic as we see it, not as the rest of the world see it.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
languages:the uniqueness of the luزat al- d ³aad; Frequency Analysis of Arabic Vowels in Connected 

Speech; Arabic Phonetics and Phonology Bibliography …etc. 
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PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU PARLER ARABE D’ALGER. 

 

 

AUTEUR :  

Dr Nadia SAM - Ph.D Psychologie clinique et psychopathologie - Psychologue orthophoniste -  

Chargée de cours à l’Université de Blida. 

 

RESUME : 

Le parler arabe d’Alger nous semble si automatique que nous oublions ses spécificités.  C’est 

pourquoi il s’agit, dans cet article, de le décrire ce parler d’un point de vue phonétique et 

phonologique. Cette description devrait permettre de disposer d’un ensemble de traits de base 

définis universellement qui servent de référence pour, d’une part, comparer les langues entre 

elles et d’autre part, expliquer aussi bien le fonctionnement pathologique dans la perception 

de la parole. 

 

MOTS CLES : 

Parler arabe d’Alger – phonème- phonétique – phonologie. 
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Le langage, cette faculté qui nous permet d’échanger nos idées, d’exprimer nos sentiments, 

nos joies, nos tristesses et de convaincre, demande pour sa compréhension et sa réalisation 

l’intervention de plusieurs facteurs tels que les autres fonctions cognitives (mémoire, 

intelligence, attention, perception…) et la présence d’organes comme le cerveau, l’appareil 

auditif, l’appareil bucco-phonateur qui permet la réalisation des sons de la langue.  

Comme il est connu, toute langue ou parler utilise des sons afin de communiquer des sens. Ces sons 

présentent la particularité d’être le seul aspect manifestement concret de la langue. C’est ainsi qu’ils 

peuvent faire l’objet d’une analyse matérielle, c’est-à-dire, être étudiés dans leur réalité physique. 

Ce type d’analyse est pris en charge par la phonétique. Mais leur étude du point de vue fonctionnel 

relève de la phonologie qui s’intéresse aux éléments phoniques distinguant dans une même langue 

des messages de sens différent. C’est en se basant sur la phonétique et la phonologique que nous 

tenterons de décrire le parler arabe d’Alger afin de, d’une part, connaître et comprendre ses 

spécificités qui nous paraissent si évidentes et d’autre part, de permettre aux psychologues 

orthophonistes, exerçant dans la région d’Alger et ses environs, de mieux cerner les troubles du 

langage particulièrement lorsqu’il s sont liés à un déficit phonétique (les troubles d’articulation), ou 

à un trouble phonologique (altération de l’usage linguistique des phonèmes ou de la combinaison de 

ceux-ci pour former des mots).  

Dans un premier temps, nous montrerons quelques spécificités de ce parler puis, nous procéderons à 

une description phonétique et enfin, phonologique du parler arabe d’Alger.  

1. Spécificités du parler arabe d’Alger : 

Le parler d’Alger est différent de l’arabe standard puisque plusieurs phonèmes se sont assimilés, 

d’autres ont disparu et des phonèmes ainsi que des mots ont été empruntés au berbère, au français et 

à l’espagnol.   

Pour une meilleure compréhension, nous citons les exemples suivants :  

Assimilation de certains phonèmes : 

-   Le /θ/ s’est assimilé en /t/ 

Exemple :         /alğ/           pour             /t∂ğ/   ‘’neige’’ 

- Dans le dialecte algérois, le /k/ se sonorise en /g/ devant un phonème sonore contrairement à 

l’arabe standard : 

Exemple : /j gdb /             pour           / jkðb/      ‘’il ment’’ 
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-   Le /n/ s’assimile en /m/ devant une labiale en particulier  /b/. 

Exemple :     / ğmb /           pour       /ğnb/             ‘’côté’’        

-   Le /n/ s’assimile en /l/. 

Exemple :   /mlbæ : b/        pour      /mn lbæ:b/      ‘’de la porte’’    

Le  /ð/  est aussi passé à un  /ḍ/. 

Exemple : / naḍam /               pour         /naðama /        ‘’il a organisé’’   

En comparant l’algérois à l’arabe standard, des phonèmes ont été empruntés.   

Exemples : / ʒ/       / ʒardε/                  ‘’jardin’’  

                   /p/         /poupija/              ‘’poupée’’ 

                   /v/          /valiza/                ‘’valise’’ 

Il en est de même pour les voyelles. L’arabe standard compte trois voyelles /a/, /u/, /i/.Le 

parler arabe d’Alger en possède plus puisqu’il en a emprunté du français telles que /∂/, /y/, 

/ấ/, õ/. 

 

2.  Description phonétique du parler arabe d’Alger : 

Le phonème est la plus petite unité dont la moindre modification entraîne un changement du 

sens d’un mot. C’est un ensemble de sons fonctionnellement équivalant. Le parler d’Alger 

comporte des consonnes, des voyelles et des semi-consonnes ou semi-voyelles.  

Dans le tableau suivant, nous avons recensé les différents phonèmes non emphatiques du 

parler d’Alger, en les introduisant dans des mots en position initiale, centrale et finale et ce, en 

utilisant l’alphabet phonétique internationale (API). 
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Tableau n °1 – Les phonèmes du parler arabe d’Alger représentés par l’API : 

 

Voyelles Consonnes Glides 

Semi-consonnes 

a na :r 

      feu 

b bæ :b, nbbula, klb 

     porte, ballon en 

plastique, chien 

w warqa, 

mhawal, qraw 

     feuille, agité, 

étudié   

o moto 

     moto 

p pubel, ropa 

     poubelle, robe 

j j∂mma, 

bjad, mæ:j 

    maman, 

blanc, mai 

u pupu :n 

    poupon 

d da :r, mandarin, msi :d 

     maison, mandarine, école 

Ч tЧjo    

     tuyeau           

i kif  

    kil 

t tæqa, maftæ :ħ,  bi :t 

    fenêtre, clef,  chambre ou 

pièce 

 

y nytella 

    nutella 

k kar∫, maktu :b, messæk 

     ventre, destin, épingle ou 

barrette 

 

e tele 

     télé 

g gnina, dgla, matrag 

     lapin, dattes, baton 

 

ã lãmpa 

    lampe 

q qalb, maqrot, tre :q 

     cœur, makrout, route ou 

chemin 

 

õ põ 

    pont 

m mækla, ħu :ma, sl∂m 

      poelle, quartier, épargné 

ou sauvé 

 

æ kifæh 

     comment 

n na :r, tmanja, x∫i :n 

     feu, huit, épais 

 

   pl   ta 

    pelote 

f fa :r, mufti, ni:f 

     rat, mufti, nez 

 

ε satε 

    satin 

v velo, mnervi,  

     vélo, nerveux,  

 

Ø jØd 

     main 

s su :q, mskin, mu :s 

     marché, pauvre, couteau 
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∂ b∂nt 

     fille 

∫ ∫apo, maħ∫i,bæ∫ 

     chapeau, farci, pour 

 

 z zğæ :ğ, mazru :b 

    verre, préssé,  

 

 ʒ ʒdi :d, bagaʒ 

    neuf, bagage  

 

 r rabbi, mræja, mor 

     Mon Dieu, miroir, 

derrière 

 

 ğ ğm∂l, mğarab, xæ :rağ 

    chameau, expérimenté, 

sortant 

 

 h hæ :mal, qahwa, mrafah 

     perdu, café, riche 

 

 ħ ħ∫ma, maħtu :m, mlħ 

      honte, obligatoire, sel 

 

 ʕ ʕæ:m, qa : ʕd, ğa:maʕ  

     une année, assis, 

mosquée 

 

 x xatm, mxatn, mux 

     bague, circoncis, cerveau 

 

 ɤ ɤba :r, baɤri:r, dmæ:ɤ 

     poussière, crêpes, crâne 

 

 r rağ∂l, marmeta, xi :r 

    homme, marmite, 

meilleur ou mieux 

 

 l lu :z, qljæ:n, bilæ.l 

   amandes, friture, Billal 

 

 

Comme dans l’arabe standard, il existe des phonèmes emphatiques que nous retrouvons dans 

le tableau suivant : 

 

 

 Tableau n°2 – Les emphases du parler d’Alger :     
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3. Les traits :  

Ainsi, ces phonèmes à fonction distinctive caractérisent l’algérois. On ne peut pas associer 

n’importe quel phonème à n’importe quel autre phonème. De plus chaque phonème est 

caractérisé par un ensemble de propriétés ou de traits distinctifs qui correspondent aux 

propriétés articulatoires et acoustiques qu’il rassemble. En effet, les sons du langage 

E

mphase 

Mot Trad

uction  



ṇ 

t 

ṇa:∫ 

douz

e 



ṃ 

ṃa :

ne 

gran

d-mère 



ṭ  

ṭabla table 



ṣ  

ṣЋa :

b 

copa

ins 



ḅ  

ṭoḅa rat 



ḍ 

ḍal omb

re 

ḷ

 

aḷḷah Alla

h  



ẓ 

ẓabl

a 

bêtis

e 



 413 

dépendent des parties de l’appareil vocal mises en jeu dans leur production. Ces traits sont 

exprimés en termes d’attributs et de valeurs.  

On parle d’attribut lorsqu’un phonème est sonore ou sourd. Quant aux traits, ils indiquent le 

mode d’articulation. On retrouve le trait occlusif qui indique le chenal expiratoire pour la 

production du phonème quasiment fermé comme pour le phonème /u/. Le phonème fricatif 

indique un resserrement du chenal expiratoire comme pour /v/. Les traits labial, dental, 

palatal, vélaire, pharyngal, laryngale désignent l’emplacement de l’obstruction.  

Dans le tableau suivant, on montre les différents traits et attributs de chaque consonne du 

parler arabe d’Alger.   

 

Tableau n°3  - Attributs et traits des consonnes du parler arabe d’Alger : 

 

Co

nsonnes 

L

abiales 

D

entales 

P

alatales  

V

élaires 

P

haryngale 

L

aryngale 

Oc

clusives 

      

  -

sonore 



b ḅ 



 d ḍ 

 

g 



 ? 



ʕ 

  - 

sourde 



p 



 t   ṭ 

 

k ğ 



h 



ħ 

 

Fricatives 

      

    

- sonore 



v 



z 



ʒ 

 

ɤ x 

  

    

-sourde 



 f 



s   ṣ 



∫ 

   

Na

sales 



m  ṃ 



n  

    

La

térales  

 

l  ḷ 

    

Vi

brantes 

  

r 
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 Le tableau suivant résume les caractéristiques des semi-consonnes ou glides : 

 

Tableau n°4 – Caractéristiques des semi-consonnes du parler arabe d’Alger : 

Semi-

consonnes 

Glides 

L

abiales 

Palat

ales 

   - sonore  

Ч 

j 

   - 

sourde 


w 

 

On a regroupé, dans le tableau suivant, les voyelles du parler algérois : 

Tableau n°5 – Traits et attributs des voyelles du parler arabe d’Alger : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Description 

phonologique du 

parler arabe d’Alger :  

Comme nous l’avons 

déjà souligné, l’étude 

fonctionnelle des 

phonèmes relève de 

la phonologie. De ce 

Voyelle

s 

Antérieur

es  

Postérieur

es 

Nasales    

-mi-

ouvertes 

ε  

- mi-

fermées 

 õ 

- 

ouvertes 

 ã 

Orales   

- 

fermées 

i   y u 

- mi-

fermées 

e ∂ o 

- mi-

ouvertes 

æ ε  

- 

ouvertes 

a  
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fait, nous nous baserons, lors de la description phonologique du parler arabe d’Alger, sur les 

oppositions des phonèmes d’un point de vue du lieu d’articulation, de sonorité, de nasalité et 

d’emphase. 

                                

3.1    Oppositions du  lieu  d’articulation :  

 

Plusieurs oppositions liées au lieu d’articulation sont constatées dans le parler arabe d’Alger. 

Voici quelques exemples : 

-  /b/ et /d/ : Exemple:   /jsd /               et             /jsb / 

                                        ‘’il bouche’’                    ‘’il insulte’’ 

-  /d / et / g / : Exemple:  / mdawd /            et            /mgawd /   

                              ‘’sal’’                            ‘’guidé ou conduit’’ 

-  /k/ et  /q/ :  Exemple :    / klb /              et              /qlb /   

                                         ‘’chien’’                           ‘’cœur’’ 

-  /m/ et /n/ : Exemple :   /hmma/              et              /hnna/  

                                        ‘’fièvre’’                                ‘’henné’’ 

-  /q/ et /g/ : Exemple :  /su :q /                   et              /su :q / 

                                    ‘’marché’’                              ‘’conduire’’ 

- /∫/ et /s/ : Exemple :   /∫qa /                    et            / sqa /  

                                    ‘’s’est fatigué’’                     ‘’a arrosé’’ 

-  /x/ et /∫/ : Exemple : /xæ :f /                      et             /∫æ :f /  

                                  ‘’il a craint’’                              ‘’il a vu’’ 

- /x/ et /Ћ/ : Exemple : /xæ:l/                      et              / Ћæ:l /  

                                 ‘’oncle maternel’’                        ‘’état’’ 

- /ɤ/ et /ʕ/ : Exemple : /ɤ æ:jb /              et              /ʕæ:jb / 

                                      ‘’absent’’                            ‘’handicapé’’ 

- /h/ et /ħ/ : Exemple : /huma /                   et              / ħuma/   

                                  ‘’eux, ils’’                               ‘’quartier’’ 

- / ğ / et  /d/ : Exemple : /ği :b/                    et             /d i :b/  

                                    ‘’poche’’                               ‘’chacal’’ 

- /ğ / et / g /: Exemple : /ğni :na /                  et            /gni :na/  

                        ‘’jardin’’                                    ‘’lapin’’-   
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3.2.      Oppositions de sonorité :  

 

Les oppositions de sonorité concernent généralement les phonèmes suivants :  

 

- / t /  et   /d/ : Exemple : / tm /                 et             / dm /  

                                     ‘’ là ‘’                                ‘’sang’’    

- /ṭ /  et  / ḍ/ : Exemple : /ṭal /                  et             /ḍal /  

                                     ‘’a regardé’’                         ‘’ombre’’ 

 

- /s/  et  /z/ : Exemple : / sεsla /                  et               /zεzla /    

                                   ‘’ chaîne’’                                ‘’séisme‘ 

 

- /x / et /ɤ/ : Exemple : /xi :r /                     et              /ɤi:r/ 

                                 ‘’meilleur’’                              ‘’rien que’’ 

 

- /Ћ/ et /ʕ/ : Exemple :/ Ћs /                    et                 /ʕs /  

                                ‘’il a senti’’                               ‘’il a surveillé’’ 

 

- / ğ /  et  /t∫/ : Exemple : /ğina /               et                /t∫i :na /  

                              ‘’nous sommes venus’’                 ‘’oranges’’ 

  

 

3.3.     Opposition de nasalité : 

 

Des oppositions de nasalité sont également observées : 

 

- /b/ et /m/ :   Exemple : / bra. /                  et               /mra./ 

                                    ‘’aiguille’’                              ‘’femme’’ 

                  

                       

- /n/ et  /d/ : Exemple : / dæ :m /                 et              /n æ:m / 

                                     ‘’il a duré’’                           ‘’il a rêvé’’ 

 

         

3.4.     Opposition d’emphase :    
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Les oppositions d’emphase sont : 

 

- / / et  / t / : Exemple : /h a /                  et              / htta /   

                                 ‘’allure’’                              ‘’jusqu’à’’ 

 

- /ḍ/ et /d/ : Exemple : /nḍam/                    et               /ndam/ 

                                   ‘’il a adhéré’’                           ‘’il a regrété’’        

 
-  /s/ et / / : Exemple : /sЋa :b /                   et              / Ћa :b /   

                                     ‘’Nuages’’                                 ‘’amis’’ 

 

 

 

 

4. Conclusion : 

Cette brève description phonétique et phonologique du parler arabe d’Alger servira de 

référence aux psychologues orthophonistes qui sont appelés à expliquer le fonctionnement 

pathologique constaté dans les troubles de la parole tels les troubles d’articulation, et à les 

corriger en fonction du type du dysfonctionnement. 
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