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 االفتتاحية
 

 

 
ن أو لعّل ما ٌسّر له القلب و تقّر له العٌن،   -األمور بخواتمها كما ننطق حكمة النبوة    

ملة إنجاز علمً جسنة عامرة و شاهدة على  2010 – 2009تكون هذه السنة الجامعٌة 

ثّم بجهد متواصل بأٌدي أعضاء   ا،إلى نهاٌتهمكثف غٌر منقطع من بداٌة السنة الجامعٌة 
فً )فمن تشكٌل مشارٌع فرق البحث الجدٌدة (. الصوتٌات)مخبر اللغة العربٌة و آدابها 

فً المعجمٌة )إلى تنظٌم الملتقى الدولً الثانً  ،(الصوتٌات و المعجمٌة المتخصصة
الجامعٌة  لى مناقشة عدد من المذكرات و الرسائلإ  ،(المتخصصة بٌن الراهن و المأمول

لى مسك ختام هذه اإلنجازات العلمٌة إ ،فً تخصص الصوتٌات و المعجمٌة المتخصصة
و قد اجتهدنا فً انتقاء . صدور العدد الثامن من مجلة الصوتٌات المحكمة المتمثل فً

. عدد من الدراسات المتنوعة بٌن الصوتٌة واللغوٌة و األدبٌة و الشرعٌة و االجتماعٌة
ّن مفهوم مصطلح الصوتٌات لٌس ملكا لعالم اللغة وحده، بل أمٌة مثبتٌن ذات القٌمة العل

النفس والتكنولوجً و الفٌزٌائً و الطبٌب و رجل عالم األدٌب و االجتماعً و  نّ إ
و الشرٌعة وآخرٌن لهم نصٌبا مهّما فٌه، و أّن المفهوم الجامع و المانع ٌتشكل    القانون 

 .ٌة المتكاملةمن هذه التخصصات و األفرع العلم
 

 :هً كاآلتً الممٌزة ا فً هذا العدد جملة من العناوٌننطلع علٌٌس    
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 .جٔل صْامت ّمصْتات العسبٔ٘ الفصخٙ  نتلنْذج اهليدضٕ املْحد يلا

 التخلٔل الصْتٕ لصْت الساٛ يف قصٔدٗ ابً عناز بً عبدالسمحاٌ اجلصاٜسٖ 

 .٘ داللٔ٘ دزاض٘ تسنٔبٔ:  اجلْاىب اليفطٔ٘ يف أضلْب اليداٛ

 (  .يف املطتْٚ اإلفسادٖ)املْضع ّعالقتُ بجيأٜ٘ الْضع ّاالضتعنال يف اليخْ العسبٕ 

 .قساٛٗ يف امليَج-اليخْ العسبٕ بني تهيْلْجٔ٘ االتصال ّأشم٘ املجكفني 

 .  يف ضْٛ الدزاضات احلدٓج٘  دزاض٘ املعيـٙ عيد البالغٔني

 . –دزاضـ٘ يف امليَج  -املدزض٘ االبتدأٜـ٘ اجلصاٜسٓـ٘  تعلٔه اللـػ٘ العـسبٔ٘ يف الطْز األّل مً 

 دزاض٘ تسبْٓ٘ تطبٔكٔ٘ علٙ خطب السضْل ـ صلٙ اهلل علُٔ ّضله ـ اللػ٘ اللفظٔ٘ يف التعلٔه اليبْٖ  

 شسح األجسّمٔ٘ ألضساز العسبٔ٘   للشٔخ أبٕ احلطً شًٓ الدًٓ علٕ بً ىاصس الدًٓ حمند بً حمند 

 .   ٛ 939 ملصسٖ الشاذلٕ املتْفٙابً حمند بً جربٓل ا

 .حسّف املعاىٕ عيد الصجاجٕ ّ معاىَٔا عيدِ مً الكسآٌ الهسٓه        

 
 :و هى الدراسات األدبٌة    

 .   ميُضسقات ابً السّمٕ ّ أخر الشعساٛ 

 األضطْزٗ ّاإلبداعالبخس ـ الطرّيىّٔات ـ     ٜظعسا

   
 :و هى اإلًساًٌات  

 .«   ضِنَاتٌ ّىَنَاذِج»خمالفُٔ  يف الدّٓاى٘  ـ مع حَِْازُ ْٓضف ـ

 .قساٛٗ  مكاصدٓ٘ يف عكْب٘ اإلعداو  

 .  ّاقعيا اللػْٖ بني ّضع املصطلح ّاضتعنالُ

 . "شعب اجلصاٜس مطله"مكازب٘ ىص 

 .يف قطاع التهًْٓ باجلصاٜس  (abandon)التْجُٔ املَين ّ ظاٍسٗ اإلىفصال
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 .للسّض٘     الرتبْٖ احملٔط

 لدٚ أطفال املسحل٘ التخضريٓ٘ حل املشهل ّدّزٍا يف تينٔ٘ الينْ املعسيف طسٓك٘ 

 .صْزٗ التلنٔر الجاىْٖ للجامع٘ ّ مْقفُ مً االلتخام بَا  

 .  العالج ّ التعاطٕ ثيأٜ٘ بني اإلدماٌ ظاٍسٗ

 مياٍج اإلصالح الرتبْٖ اجلدٓد ّحتكٔل الرات

Il termine tradotto tra l‟io e l‟altro : „cornuta‟ dall‟italiano dantesco 

all‟arabo di Kadhim Jihad -Dep Italien Univ de Blida 

 
 ،كثر ًهاء و تخصصأتكوى  إلى أىكها تتطلع هجلة الصوتٌات فً أعدادها القادهة 

 . -الواقع و اَفاق–بحٌث سٌكوى عًواى هلفها الهقبل الهعجهٌة الهتخصصة 
 
ها الثاهى،  فإًها تًتظر هى الباحثٌى و و هً إذ تشكر الهساههٌى فً عدد 

 .أعدادها القادهةالخبراء جهدا علهٌا خاصا فً 
 و باهلل التوفٌق     

 
 رئٌس التحرٌر         
 عـّهار  ساسً .  د.أ         
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Le Modèle Géométrique Unifié pour représenter 
Les Consonnes et Les Voyelles de L’Arabe classique 

 

 

 

LASCO

 
 
 

 

 خصلم
… آخرونو ،clements (1993)و ،cheng (1989)و ،Itô & Mester (1989) قدمت نماذج هندسٌة عدٌدة دقل

أشكال متنوعة لتمثٌل الصوامت والمصوتات على السواء، لكنها فشلت فً صٌاغة بنٌة تنظٌمٌة كلٌة 
ة إلى القصور الذي اعتراها فً فاضات المختلفة، باإللغاٌز األنساق الصوتٌة لمت  تأخذ بعٌن االعتبار

 .ما ٌخص بساطة تشكٌلها الهرمً وفعالٌته
المعبر الذي نسعى إلى تحقٌقه فً هذا العمل، ٌخص كٌفٌة تشكٌل بنٌة التمثٌل الهندسً  التجدٌد نإ

ى عكس علهذه البنٌة  ةللصوامت والمصوتات العربٌة، وفق توجه هندسً متعدد األبعاد ٌشترط قدر
لحاصلة بٌن األصوات، وكل العبلقات والترابطات المنطقٌة القابمة بٌن المجموعات ا تكل التماٌزا

لذلك، فإننا نقترح أن تحدد . لصوتٌة للغات العالم المختلفة فً مستوى كلً، أو فً مستوى برامتريا
أكوستٌة، و -ةوموضعٌة، وفٌزٌابٌ عضوٌة: مختلف مجموعات المبلمح وفق اعتبارات إدراكٌة نطقٌة

زٌولوجٌة وفق ما قد تكون بٌن هذه االعتبارات من عبلقة؛ وسٌكون من الواجب استثمار المظاهر الف
للتلفظ وفق برامترات فونٌتٌقٌة عامة، ولٌس وفق مبلمح خاصة فقط، ذلك أن تحدٌد  ةوالفٌزٌابٌ

ءمة إال عندما ٌكون إدراكنا للعبلقة القابمة بلالمبلمح استناداً إلى كل هذه االعتبارات ال ٌكون أكثر م
       .ونولوجٌة المختلفةبٌن هذه االعتبارات مستغبلً بشكل جٌد فً مسارات تحلٌل الظواهر الف

 

 
 

                                                 
1
" يختجش انؼهٕو انًؼشفٍخ"ٝٓل٣و  كبً، -أٍزبم اَُِب٤ٗبد اُؼوث٤خ ٝاَُِب٤ٗبد أُؼوك٤خ ث٤ٌِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ، ظٜو أُٜواى  

)LASCO. ( اُجو٣ل اإلٌُزو٢ٗٝ :Bouanani.mus @Gmail.com 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 5 - 

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

 ٌمدقت -1
عٌم إجراء التنظٌم  دت( 2007، و2004، و أ1999، 1999، 1997: نانً،معوب)حاولنا فً أعمال عدٌدة  دقل

وجٌا التولٌدٌة لونشجٌري ٌناسب آخر ما جاءت به الفوتالهندسً للمبلمح الصوتٌة العربٌة وفق تمثٌل 
 ،(Features geometry" )ٌة هندسة المالمحرظن: "وتٌة الممٌزةالحدٌثة فً مستوى تمثٌل المبلمح الص

تمثٌل ٌتأسس على نوعٌة األسبلة المقدمة الفتراضات الوصف والتصنٌف والتنظٌم أوال، وعلى نوعٌة 
ٌا، مع االستفادة العمٌقة من مجموع ناثة عن هذه األسبلة ابالحجج والبراهٌن والتعلٌبلت المقدمة لئلج

ونظرٌات التخصٌص األدنى  ،(Natural classes)متها نظرٌة الفصابل الصوتٌة الطبٌعٌة النتابج التً قد
(Underspecification theory )علٌل اختٌارات المبلمح، والعجر، والفصابل الملمحٌة، والتفرٌعات تل
ٌة الهندسً، حٌث ركزنا على التشابهات النطقٌة واألكوست لٌنٌة الهرمٌة للتمثلبجٌرٌة داخل اشالت

لبلرتباطات الصوتٌة المتبادلة بٌن المبلمح، وعلى التماسك الوظٌفً الذي اعتمدته النظم القانونٌة 
ت اللفونولوجٌا فً تصنٌفها، وكذا السلوكات الموحدة بإزاء بعض أنواع القواعد والمسار

 :ثٌلٌة عن أسبلة من نوعتمبة إجرابٌة واه من إجرفوانطبلقا مما ت ،(2)ةالفونولوجٌ
 
 هً المبلمح الضرورٌة والكافٌة إلقامة تصنٌفات صوامت ومصوتات لغة معطاة؟ ام -أ
 ا هً الشروط التً ُتَرتَُّب بموجبها المبلمح الممٌزة داخل بنٌة التمثٌل الهندسً؟م -ب
 اً؟ٌجوكٌف ٌتم تعلٌل هذا التمثٌل فونٌتٌقٌاً وفونول  -ج
مبلمح ضرورٌة وكافٌة لعكس مجموع أعضاء ى نوعٌة االختٌار المعلل للع( أ)سس اإلجابة عن أتت

النطق المساهمة فً تحقٌق كل األصوات اللغوٌة، وهذا ما ٌستلزم بالضرورة اعتماد آلٌات وصف 
اء الحشو صإلق( Underspecification" )خصٌص األدنىتلا"دقٌقة ومحددة؛ كما ٌستلزم أٌضا اللجوء إلى 
 .لحشوٌة، أو بالمبلمح غٌر الموسومة نفسهامن التمثٌل، سواء تعلق األمر بقٌم المبلمح ا

خذ بعٌن االعتبار الدور اإلمبرٌقً للمسارات الفونولوجٌة ألا( ج)و( ب)حٌن، تشترط اإلجابة عن فً 
 .ًدسنهلفً تعٌٌن فصابل المبلمح الممٌزة، وكذا شروط َمْوَضَعِة الُعَجر فً بنٌة التمثٌل ا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Laks, B & A. Rialland (1993): « Presentation: archtecture et géométrie des représentations

      phonologiques ». PP: 17-20. 
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 (3)الصوتٌة العربٌة الهندسً للمالمحل مثٌتلا( 1)
 x   هـ.م                                                          

 
 

 [تمرسم]                      o ج                                                                        
 

 ¤ح .ع                                                                              
                     

 [ص.تصلب و[   ]ص.تخاء وار]                                                                                  
 

    ¤ ح.ف.ع                                                          
 

                                       
      oن .م.ع                                                         

 
 

     أ .ت                              ف.ت                             ح.ت                      
 
 

    . ل.ح      . ط                 . ش               . ظ            . ذج         . مز           
 
 [أ[  ]مق[  ]من[  ]مك[       ]مس[   ] ع[ ]م[ ]خ[   ]ل.ج.تق[]ل.ج.تل[ ]م.ام[ ]م.نا]   

 
ى التمثٌل الموحد للصوامت والمصوتات مجرد افتراض لع( 1)ٌداً عن أن تكون قدرة النموذجعبو

 ،Mester & Ito (1989): حات نموذجٌة فً هذا المجال، فإننا نتوقع اعتمادا على اقتراًطااعتب
تملك مبلمح تمثٌلنا الهندسً قدرة خاصة على وصف الصوامت والمصوتات  نأ... Clements (1993)و

 ؛فبعضو نطقً واحد مثبل، ٌمكن تشكٌل االنقباضات الصامتٌة والمصوتٌة. على السواء وتصنٌفها

ٌستدعً بشكل [ شفوي]لمح ملا"نفتاحها؛ ذلك أن تتماٌز هذه االنقباضات بدرجات ا نأ على

                                                 

1

xo¤
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عادة بتقاربهما أو انغالقهما بالنسبة للصوامت،  ققدائم حركٌة الشفتٌن، لكنه مح
 (.4")نتوئهما بالنسبة للمصوتات/وبواسطة بروزهما

 

 قٌة إلى الفعالٌة اإلمبرٌقٌةٌتٌاإلجرائٌة الفونمن : تمثٌل الهندسً للصوامت والمصوتاتلا -2
القٌام بمهمة تعٌٌن المبلمح الضرورٌة والكافٌة لتمثٌل  ًف( 1)ول اختبار فعالٌة النموذج الهندسً احنس

الصوامت والمصوتات على السواء، اعتبارا الستحقاقات الفعالٌة التمثٌلٌة التً أسسنا علٌها الصٌاغة 
 .الهرمٌة لهذا النموذج

": الظهرٌة"وتٌة وظابف متماٌزة للمبلمح دٌدة، حددت العملٌات النطقٌة المصع ةندسٌه نماذج ًف
لقد كانت العبلقة الشكلٌة الوحٌدة [. مستدٌر": ]الشفوي"، وللملمح [خلفً]، و[منخفض]، و[عال]

المعترف بها، بٌن العملٌات النطقٌة الصامتٌة والمصوتٌة، هً تلك التً توحد الصوامت والمصوتات 
، مع كل ما كان ٌصاحب ذلك من صعوبات "ويشف"و" ظهري: "بالفصٌلتٌن الملمحٌتٌن -فٌاوص-

ر التً كانت تمارسها فً ٌوتعقٌدات تمس باألساس ضبط العبلقات القابمة بٌنهما، وتحدٌد أنواع التأث
المسارات الفونولوجٌة بشكل منفصل أو متصل، الشًء الذي كان ٌعقد طرق تمثٌلها فً النماذج 

 .الهندسٌة نفسها
اصة بهذه النماذج، تكمن فً عدم قدرتها على شرح ظاهرة تبلؤم الخ-ى مظاهر البلّ دحإ
وحٌث إن . بالنسبة للصوامت الطرفٌة[ مدمق]+تً تستدعً الملمح لا( Palatalisation) غوٌرتلا/حنٌكتلا

بار ظاهرة تعا، فلن ٌكون باإلمكان [[خلفً-]ظهري]المصوتات األمامٌة ال ُتَمثَُّل إال باعتبارها 
فا لذلك، قدمت دراسات فونولوجٌة الحقة صٌغا مختلفة لتخصٌص بلخ(. 5)ثلةالتحنٌك هاته مسار مما

ٌة أٌضا؛ وبذلك انفتحت جمبلمح الصوامت والمصوتات، وكٌفٌات ترتٌبها فً التمثٌبلت الفونولو
ى عل… آخرٌنو ،clements (1993)و ،cheng (1989)و ،Itô & Mester (1989)النماذج الهندسٌة لكل من 

تشارك النطقً الصامتً والمصوتً بمبلمح موحدة؛ وفٌما ٌلً بعض الخصوصٌات إمكانٌة عكس ال
 :التنظٌمٌة لهذه النماذج

 
 ترحـات نموذجٌةقم -1. 2

 L. Cheng (1989) مقترح  -أ.1. 2

، "طرفً"، و"يوفش: "تقٌٌدات الخاصة بتوارد الفصابل الملمحٌةلل Cheng (1989)إطار دراسة  ًف
تم اقتراح نموذج هندسً خاص  ،"Cantonese"والمصوتات من لغة بالنسبة للصوامت" ظهري"و

 :ٌتأسس على ما ٌلً
 .التضٌٌق واالنقباض تصٌص المصوتات، كما الحال بالنسبة للصوامت، بدرجاتخ -
 .لفٌةخلا، واعتبار غٌابه داالً على "طرفً"تبار المصوتات األمامٌة نتاج حضور نطق اع -
 .الوحٌد عن خاصٌة العلو فً المصوتات النطق الظهري المسؤولر تبااع -
خرى م التعبٌر عن االختبلف القابم بٌن المصوتات األمامٌة واألت ،Itô & Mester (1989)ستناداً إلى او

الخلفٌة بواسطة حضور النطق الطرفً بالنسبة للمصوتات األمامٌة، وغٌابه بالنسبة للمصوتات 

                                                 
  Clements, G. N (1993): « Lieu d’articulation des consonnes et des voyelles: une théorie unifée ». P: 144. 

.occurence restrictions in cantonesse-Feature geometry of vowels and coCheng, L. L. SH (1989): 

     PP: 111-112.                                                                                                        
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، فإنها ال "ظهري"ضرورٌة، أما الفصٌلة الملمحٌة [ فًخل-]+/لحاجة للملمح ا ، حٌث ال تكونةٌفالخل
 [.عال]تختص إال بالملمح 

ُز تعا ل المبلمح األحادٌة القٌمة، وح Steriad (1987)فتراضات اب -Chengحسب -بارات مثل هاته، ُتَعزَّ
ُد حضور الملمح  ٌَُؤكِّ ُد غٌابه ؤَ ٌُ علو المصوت، كما [ عال]وبذلك  ُم ذبو(. 6)خفاض المصوتانكِّ لك ُتَقدَّ

 :ى الشكل التالًلع" Cantonese"هندسة مبلمح المصوتات فً لغة 
 (2         )u                                 i                                  ü                            e 

 
 

x                          x                              x                               x                    
 

            
ي       ظهري          طرفً   ظهري    شفوي        ظهري      طرفً           ظهري        وفش           

 طرفً
 

 [عال]   [                  عال[                 ]لعا]                          
   

                             ö                                         a                                       o 

 
 

x                                       x                                         x                             
 
 

 ريهفً      ظهري       شفوي               شفوي          ظهري                          ظرط              

   
 (.7)لكل مصوت على حدة ةٌ،فً كل تمثٌل، عملٌات النطق األول" السهم"ٌن ٌع ثٌح
وتات مصالنطق الطرفً، ومادامت هذه لا/ i /و ،/e/و ،/o/و ،/u/قاسم كل المصوتات األمامٌة تت

 .الطرفً والظهري، فإنها تعتبر قطعا مركبة: تستدعً كبل من النطقٌن
 ،/u/و ،/i: /الذي تتقاسمه المصوتات العالٌة[ عال]على الملمح " ظهري"ُف الفصٌلة الملمحٌة رِ شْ تُ 

 .ةٌوتتقاطع بموجبه المصوتات األمامٌة واألخرى الخلف ،/ü/و
مٌز تت Schane (1987)و ،Kaye & lowenstamm & Vergnaud (1985)و ،Goldsmith (1985)رتباطا بأعمال او

ون كل مصوتاتها غٌر كب"(  Cantonese"كما الحال بالنسبة للغة )اللغات المتوفرة على سبع مصوتات 
 .ومتوفرة، باإلضافة إلى ذلك، على نطق ظهري ةضالعالٌة منخف

نه ال ٌشرف على أي ملمح وبذلك ٌدل ة للمصوتات غٌر العالٌة، بكوسبٌز النطق الظهري، بالنٌتم
 .مباشرة على انخفاض المصوت[ عال]غٌاب الملمح 

تتماٌز  اهلكن. ق الشفويطما هو متنبأ به، النك،/ o/و ،/u/و ،/ü/، /ö: /قاسم المصوتات المستدٌرةتت

: افونولوجٌ. نوٌةاث/ o/و/ u/لٌة، وفً كل من وأ/ ö/و  ،/ü/فٌما بٌنها بكون الشفوٌة فً كل من 

                                                 
Steriad (1987)

 

Sagey, E. C (1986): The representation of features and relations in non-linear phonology.   
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دسٌا، لشروط معالجة تقٌٌد التواردات نه" Cantonese"تستجٌب هذه الطرٌقة فً تمثٌل مصوتات لغة 
ظر تجاور فصٌلتٌن ح إمبد"فً مقاطع هذه اللغة، تماشٌا مع " الظهرٌة"، و"الطرفٌة"، و"الشفوٌة"

ا مك. Goldsmith (1976) ًف( OCP")مبدإ حظر تجاور المثلٌن المطلقٌن"المستخلص من " ملمحٌتٌن
التً ٌقدمها ة ة التمثٌلٌءتقدم مبلءمة وصفٌة وعبلجٌة مهمة فً حدود برامترٌة خالصة؛ ذلك أن الكفا

 ،"Cantonese"لصوتً للغة      ا مبقى رهٌنة اعتبارات فونٌتٌقٌة ٌتمٌز بها النظات ،Chengنموذج 
 .ورهٌنة الدور الفونولوجً الذي وجهت له هذه الخصوصٌات بقصد أدابه

 
 J. Clements (1993) مقترح  -ب.1. 2

لصالح [ خلفً]تغناء عن الملمح الختامًسً االف ،Clements (1993)ثل أهم تجدٌد جاء به نموذج متٌ
 ".يظهر"و" طرفً: "الفصٌلتٌن الملمحٌتٌن

، والمصوتات "ظهري"قق المصوتات الخلفٌة، بشكل خاص جدا، بواسطة الفصٌلة الملمحٌة حتت
 األمامٌة       

 ".طرفً: "بواسطة الفصٌلة الملمحٌة[ فًلخ-] 
قات تصنٌفٌة متماثلة، تجمع بٌن مبلمح الموضع الصامتً واخآخر المصوتً، بلع Clementsقش انٌ

ت النطقٌة الصامتٌة والمصوتٌة بواسطة مجموعة موحدة من اٌلوٌنتهً إلى إمكانٌة تعرٌف العم
ضا مختصرا لمبلمح رع( 3)ونقدم فً ". جذري"، و"ظهري"، و"طرفً"، و"شفوي: "أعضاء النطق

تعبٌر عن التصنٌفات النطقٌة الصامتٌة لل Clements (1993)الموضع المعتمدة فً اقتراح 
 (:8)والمصوتٌة

 (3)  

مح بلم
 الموضع

 عبٌر المصوتًالت امتًصلاعبٌر الت

 تدارةسا باض الشفاهانق يوفش

 ابًامً والتومأ مقدمة اللسان( حافة)باض رأس انق ًفرط

 وتات خلفٌةصم باض عند الجزء الخلفً للسانانق يرهظ

باض فً مستوى الجزء المنخفض انق يرذج
 للحلق

خفض ومحلق نم
(Pharyngealized) 

 
الت انقباض واستدارة الشفاه، داخل هذا النظام التصنٌفً، اح دم المبلمح الشفوٌة، فٌما ٌخصقت

خصابص التصنٌف بالنسبة للصوامت والمصوتات، تغٌٌرات فونٌتٌقٌة مختلفة بالنظر إلى اختبلف 
 .نفس مجموعة المقوالت -أساسا-لكنها تظل 

وت، صملور انقباض معٌن داخل الجهاز اض، ح"جذري"نسبة للفصٌلة الملمحٌة بال، Clementsٌرى 
وحٌث إن عددا من الدراسات . دلٌبل كافٌا على المشاركة الفعلٌة لعضو نطق ما فً تحقٌق مصوت ما

 Clementsفقد اعتبر  ،(9)نولوجٌة أكدت وجود انقباض حلقً عند تحقٌق المصوتات المنخفضةالفو

 (.للسانا جذر)الجذري  قشطة لعضو النطنم[ æ-ä- a]خرٌن، المصوتات المنخفضة آو

                                                 
 Kenstowicz,  (1995): Phonology in generative grammar. P: 463. 

Dellatre (1971) 
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الح تماثل مبلمح الموضع الصامتٌة، تكمن صل Clements (1993)األخرى التً ٌقدمها نموذج  ججحلا
التشفٌه، : حد التمثٌلً ٌرسم، بشكل أوطوماتً، سلسلة من عملٌات النطق الثانوٌةفً كون هذا التو

 . ، واإلطباق، والتحلٌق(التحنٌك)والتغوٌر 
مثٌل تشفٌه الصامت تب Clementsعملٌات النطقٌة، ٌقوم لا ً تمثٌل هذهف بتعاداً عن الطرٌقة التقلٌدٌةاو
[t]، كل التالًتحنٌكه، وإطباقه، وتحلٌقه على الش/وتغوٌره: 
(4) 

 ص                              ص                            ص                             ص        
 

 ص-ص                     موضع-وضعم                    ص-ص                   موضع-ضعوم     
 
 
-مص           طرفً     موضع-مص         طرفً     موضع-موضع  مص        طرفً    -ً     موضعفرط

 مص
 

 قًلح          هري                  ظ    وي                         طرفً                     شف              
            [t° ]فهة                 شم[t ]محنكة                 /ورةغم[t ]بقة   طم                       [t ]لقةحم 

 
 :ر هذه التمثٌبلت مبلحظات هامة نسجلها كاخآتًفوت
-عضمو: )وضعً تابع لعجرتهام ثر المصوتات على صامت مجاور بواسطة امتداد ملمحؤت: لا وأ

 ...مشفه، أو مطبق: ، فٌنتج عن هذا التأثٌر صوامت بنطق ثانوي(مص
، فإننا نستطٌع (مص-موضع)الثانوٌة متموضعة تحت العجرة  دامت مبلمح عملٌات النطقام: ٌاا ناث

ت تح" شفوي"ٌؤول حضور [. مستدٌر]مشفهة دون إقحام الملمح لا[ °p ]بسٌطة ولا[ p]التمٌٌز بٌن 
اره االنقباض الذي تقتضٌه مبلمح االنقباض الصامتٌة؛ وإذن، ٌمكن بتعبا( مص-موضع: )العجرة

 [[.شفوي]شفوي]، والثانٌة [شفوي]مشفهة بكون األولى لا[ °p]بسٌطة ولا[ p]تحدٌد الفرق بٌن 
ُد التقابل النوعً بٌن المصوتات الخلفٌة واألخرى األمامٌة، فً هذه التٌُ : ثاا لاث ثٌبلت، بحضور مَحدَّ

؛ وبذلك ٌتم االستغناء عن القدرة الوصفٌة (مص-موضع: )وطرفً تحت العجرة ،يرظه: المكونٌن
 [.خلفً] التكمٌلٌة للملمح الختامً

موع هاته الحجج التً صاغها تعلٌبل لنظام المبلمح المقترح أعبله، بالعدٌد من جم Clementsم ٌدع
ف وفق مسارات تعبر عن اعضمخالفة، والتقوٌة، واإلالو المماثلة،: الظواهر الفونولوجٌة من مثل

-ء امتداد عبرالتأثٌرات المتبادلة بٌن الصوامت والمصوتات، حٌث ربط ظاهرة المماثلة بإجرا
من ذلك، مثبل، . المصوتات موضع نطق الصوامت المجاورة أو العكسه بجبنى بموتت( 10)مقولً

أو تشفٌه  ،Tulu("11)"لصوامت الشفوٌة من لغة اب -تجاورا-استدارة المصوتات عند اتصالها 
 ".Bantoue"ت عند اقترانها بالمصوتات المستدٌرة فً لغة امالصو
مٌزا فً لغات تم Clementsلنوع، عملٌات نطق جد مشهورة، لكن ما ٌعتبره ق مماثبلت من هذا اتخل
"Bantoues "إلى ( أوترقٌته)اصا بها، هو واقع ترشٌحها االختٌار اإلضافً لتقوٌة النطق الثانوي خو

                                                 
 

. P: 137.  Sagey, E. C (1986): The representation of features and relations in non-linear phonology 
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ٌونانٌة، حٌث ٌفسر لا[ p]ى طرٌقة تحقق لع[ °K]أوروبٌة -قق القطعة الهندحً بشكل ٌماثل تلوأنطق 
 .اعتباره فقدانا للنطق الظهريب (5)ٌر فً هذا التغٌ

صبح ٌ ،Halle & Stevens (1990)لكل صوت لغوي " ضرورة عضو النطق األولً"طبلقا من شرط وان
 (:12)المواضعة التأوٌلٌة أعبله جب، نطقا أولٌا بموًلوالنطق الثانوي، لقطعة َفَقَدت نطقها األ

 (5) 
 ص                                          ص                                            ص              

 
 ص-عضوص                                  م-ص                                   موضع-ضعمو          

 
 
              مص   -مص                      موضع-ري            موضعظه  
 

 وي                                  شفوي                                       شفويشف                  
 

 نم Prince (1975)م نقلها عن ت ةة مهملاح Clementsقدم  ،(Dissimilation)ما ٌخص ظاهرة المخالفة ٌفو
ذي ٌتعرض له لا( Compensatory lengthning()13" )ًٌضالمد التعو"ٌتعلق األمر بـ. عبرٌة الثوراة

سٌاق مجاورته لصامت حلقً ٌحتل الموقع االستهبللً من الكلمة  ًف/ -ha/مصوت أداة التعرٌف 
 .التً ٌتوزع داخلها

ضرورة أن ٌكون الصامت  -ألجل تحقٌقها-تفرض  ةالحلقٌ ةفمهم فً هذا المسار، هو أن المخالال 
 .مقولً للمخالفة-شرط عبروالمصوت المشكبلن لسٌاق المسار، حلقٌٌن لخلق 

الح اقتراحه الهندسً، ٌتمثل فً مظاهر التقوٌة صل Clementsعم الفونولوجً اخآخر الذي ٌقدمه الد
ٌغٌر مسار تقوٌة ما، ث لً، حٌاوتواإلضعاف التً تتعرض لها المصوتات والصوامت على ال

اللغة  ًف[ p - b]ى لإ [u - w]مصوتا أو شبه مصوت إلى صامت معٌن، كما الحال بالنسبة لتحول 
فً حٌن ٌغٌر مسار إضعاف ما، صامتا ما إلى مصوت أو شبه مصوت معٌن كما الحال  ،"تٌنٌةاللا"

 ".ٌةانسبإلا"و" ومانٌةرلا: "اللغتٌن ًف[ u]وأ[ w]ى لإ[ b]بالنسبة لتحول 
صامت، نسبة للمسار األول، ٌعاد تحدٌد مبلمح موضع النطق المصوتً، وقرنها بعجرة موضع البال

فً حٌن ٌقتضً المسار الثانً إعادة تحدٌد مبلمح موضع النطق الصامتً، وقرنها بعجرة موضع 
 (.14)المصوت

 ،Clements (1993)ً ف ةد سمحت النظرٌة الموحدة لمواضع نطق الصوامت والمصوتات المقترحقل
التً لم ٌكن لً لنظرٌة المبلمح، كما سمحت بتخصٌص عدد من التعارضات الفونٌمٌة، ختبسٌط داب

ٌتعلق األمر بالتمٌٌزات الدنٌا بٌن المصوتات . باإلمكان تقدٌمها فً األنظمة السابقة، تخصٌصا مباشرا
سٌطة واألخرى المحلقة بلاالوسٌطة والخلفٌة، وكذا التماٌزات الواضحة بٌن المصوتات 

(Pharyngealized.) 

                                                 
12
 Clements, G. N (1993): « Lieu d’articulation des consonnes et des voyelles: une théorie unifiée »  

                                            PP: 101-146. 

 

Clements, G. N (1993): « Lieu d’articulation des consonnes et des voyelles: une théorie unifiée ». 
PP: 101-146.   
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جابة الدقٌقة عن العدٌد من األسبلة المقترح عن اإل-لى الرغم من ذلك، فقد عجزت هذه النظرٌةعو
الهامة، سواء فً مستوى المعالجة الفونولوجٌة أو فً مستوى التمثٌل، حٌث لم تقدم أي برهنة على 

لوجٌة بٌن الصوامت الحلقٌة والمصوتات المنخفضة ونوضرورة إقامة العبلقات الفونٌتٌقٌة والف
لتكافؤ الوظٌفً والقٌمً للمبلمح، الشًء الذي أدى، والمحلقة؛ كما أنها لم تعط بالغ األهمٌة لمسألة ا

، إلى خلق بعض "ظهري"و" طرفً: "لصالح الفصٌلتٌن الملمحٌتٌن[ خلفً]بالتخلً عن الملمح 
 :التعقٌدات الفونولوجٌة تحلٌبل وتمثٌبل

م تعارض القابم بٌن المصوتات األمامٌة، والمصوتات الخلفٌة؛ وإذن عدالدان القدرة على إدراك فق -
-نجلٌزٌةألا"القدرة على تقدٌم االعتبارات الطبٌعٌة لبعض المخالفات، من مثل المصوتات المركبة فً 

 (.15")سترالٌةألا
لجزبٌة والتناغمات المصوتٌة ا تللمسارات التً تقتضٌها الممثبلة ان الكفاءة الوصفٌدقف -

 ]الملمح تً ٌقوم تخصٌص لا" ركٌةتلا"و" غة العربٌةللا"لبعض اللغات، من مثل 
 [.ًفلخ-]فٌها بحجز امتداد [فًلخ
 

 المقترح البدٌل  -ج.1. 2

 ،(1)م هنا، رؤٌة جدٌدة لهذا النوع الخاص من التمثٌل، حٌث نتوقع من نموذجنا الهندسً دقن
، "شفوي"تمثٌلٌة لتخصٌص الصوامت والمصوتات ملمحٌا اعتمادا على كل من لا االستجابة

اعتبارها فصابل ملمحٌة ال ٌنحصر دورها التمثٌلً فً تعٌٌن ب" جذري"، و"ظهري"، و"طرفً"و
امتٌة فقط، بل ٌتعداه إلى تعٌٌن العملٌات النطقٌة المصوتٌة فً مستوٌات أولٌة لصالعملٌات النطقٌة ا

 (6):  وٌمكن توزٌع المصوتات داخل تحدٌدات الفصابل الملمحٌة على الشكل التالً. وثانوٌة

بل اصف
 المبلمح

 واع المصوتاتنأ                        

 (.كعملٌة نطق ثانوٌة)صوتات المستدٌرة والُمَشفََّهة ملا يوفش

ٌَُّن بالملمح : أي)صوتات األمامٌة الم ًفرط  والمصوتات[( خلفً-]تلك التً ُتَع
 .لتوابٌةالا

ٌَُّن بالملمح : أي)صوتات الخلفٌة الم يرهظ  [(.خلفً]+تلك التً ُتَع

 .المنخفضة والمصوتات الخاضعة لعملٌة التحلٌق الثانوٌةصوتات الم يرذج

 
ى سبٌل المثال، تخصص هذه لع Sagey (1986)فً أعمال فونولوجٌة كثٌرة، " ظهري"م تعرٌف ٌقد

وإذن، ٌنتج عن . وتات دون غٌرها من الفصابل الملمحٌة األخرىصملالفصٌلة الملمحٌة بوصف كل ا
: بملمح واحد على األقل من المبلمح الختامٌة صوتات مخصصاً هذا التحلٌل اعتبار كل مصوت من الم

التً ٌشرف علٌها ظهري؛ وبذلك ٌكون تعرٌف هذه الفصٌلة الملمحٌة [ خلفً]، و[منخفض]و، [عال]
 .غٌر مطبق بشكل متماسك ومنسجم على الصوامت والمصوتات

ٌُِّن ٌُ  ،Sagey (1986)تحالٌل فً  ، بمعنى تلك التً ٌكون فٌها الصوامت الطبقٌة واللهوٌة" ظهري"َع
ٌُِّن . مثبل رهاالنقباض مشكبلً بظهر اللسان ولٌس بجذ ٌَُع كل المصوتات " ظهري"وفً سٌاق آخر، 

معنى ذلك أن المصوت . وضع االنقباضم نالمخصصة بأحد المبلمح الختامٌة التابعة له، كٌفما كا

                                                 
Wells (1982) 
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من أن انقباضه األساسً ٌتموضع فً خالصا، على الرغم " ظهرٌا"تبر عٌ/( a/ )/الفتحة: /المنخفض
ٌَُشكَّ   .بجذر اللسان ولٌس بظهره لُ الجزء األسفل للحلق، حٌث 

شكل تصبح ، ب(1)رح إذن، إعادة التوزٌع التصنٌفً للمصوتات على الفصابل الملمحٌة للنموذج نقت
ي ٌقٌمه معها المصوتات الخلفٌة ظهرٌة، والمصوتات األمامٌة طرفٌة بمقتضى الفصل التصنٌفً الذ

 : بٌن هاتٌن الفصٌلتٌن[ خلفً]الملمح الختامً 
 .يهرظ[ = فًخل]+
 .طرفً[ = لفًخ-]

ت اتون المصوتات تتحقق بأكثر من انقباض، وإذن بأكثر من عملٌة نطقٌة، فإننا سنعتبرها مصوأل
ِخُذ المصوتات الخلفٌة)مركبة، تتماٌز فٌما بٌنها بشكل تقابلً بنوع نطقها من جهة  النطق  حٌث َتتَّ

ِخُذ المصوتات األمامٌة النط وبنوع نطقها ( الطرفً نطقا أولٌا لهاق الظهري نطقا أولٌا لها، وَتتَّ
/ i/لكسرة او/ a/فتحة لا ، وتتمٌز" شفوي"طق ثانوي نب/ u/الثانوي من جهة ثانٌة، فتتمٌز الضمة 

قٌمة الملمح الختامً طق ثانوي جذري، على أن ٌتحدد االختبلف بٌن هذٌن المصوتٌن األخٌرٌن بنب
[ تقدم جذر اللسان-]بالنسبة للكسرة،    و[ لسانالتقدم جذر": ]+جذري"المتفرع عن النطق الثانوي 

 :تٌقٌا وفونولوجٌاٌنووتعتبر المراجعة التصنٌفٌة هاته، مدعمة ف. بالنسبة للفتحة
فً األدبٌات الفونٌتٌقٌة ى أن الرسوم االستشفافٌة لؤلشعة المقدمة لع Hume (1992)ٌبرهن : ٌتٌقٌافون

دم دالبل قت"...( نغارٌةهلا"و ،"وسٌةرلا"و ،"ندٌةكلا-ةسٌرنفلا"و ،"لمانٌةألا)"للعدٌدة من اللغات 
لفٌة المقابلة لها، محققة بواسطة تدخل خلاواضحة على كون المصوتات األمامٌة، مقارنة باألخرى 

تظهر اتقباضات  ،"نغارٌةهلا"و" لمانٌةألا: "نفبالنسبة للغتٌ. الجزء األمامً للسان بالقرب من الحنك
 Humeالمصوتات األمامٌة شبٌهة بتلك التً ٌستدعٌها إنجاز الصوامت الحنكٌة فً هذه اللغات، وٌقدم 

بنفس  ،"نغارٌةهلا"اللغة  ًف/( ö/و ،/i) /وتات األمامٌة صملاهٌن عدٌدة تؤكد تحقق ارب (1992)
 (.c()/16/و ،/t) /الطرفٌة  العضو النطقً الذي تتحقق به الصوامت

والمحلقة )مخبرٌة تحقق المصوتات المنخفضة لا Catford (1983)جهة أخرى، تؤكد أبحاث من 
Pharyngealazed )ألمامً للسان، والثانً ٌنجزه جذر ا ءاألول ٌنجزه الجز: اسطة انقباضٌن مزمارٌٌنوب

ملمح االنقباض الحلقً، أكوستٌا،  تؤكد هذه المعطٌات أن تمٌز. اللسان بالقرب من لسان المزمار
 (.17)ضروري لتحدٌد المصوتات المنخفضة

ٌظهر ذلك جلٌا فً . هناك ترابط قوي بٌن المصوتات األمامٌة والصوامت اللثوٌة الحنكٌة: ولوجٌانوف
سٌاق مجاورتها للمصوتات األمامٌة  ًف[( ^cو ،^k[          ]zو ،g)]تحنٌك الطبقٌات /رٌوغمسار ت

ومسار ترقٌق الصامت الطرفً  ،"الفٌةسلا"اللغة  ًف[ i, e, y(: ]Glides)المابعات /المصوتاتباه أشو
 ".ربٌةعلا" فً اللغة" الٌاء"و" الكسرة"فً سٌاق مجاورة قبلٌة أو بعدٌة لكل من [ الراء]
ق الت عدٌدة تصبح فٌها المصوتات أمامٌة فً سٌااح Hume (1992)و ،Pulleyblank (1989)دم كل من قٌ

بح المصوتات صت" Cantonese"، ففً لغة (بما فً ذلك األسنانٌات)مجاورة الصوامت الطرفٌة لها 

استغبلل  متوٌ ؛(ty: n[( )ü[ = ]y()]18: )المستدٌرة غٌر المنخفضة أمامٌة بعد الصوامت الطرفٌة
التقابل النوعً بٌن الصوامت والمصوتات الطرفٌة، وبٌن الصوامت والمصوتات الظهرٌة فً 

                                                 
Kenstowicz,  (1995): Phonology in generative grammar. P: 464.

 
Clements, G. N (1993): « Lieu d’articulation des consonnes et des voyelles: une théorie unifiée ». PP: 108-109. 

 

Cheng, L (1989):           . PP: 114-116 & 120  
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"Athapaskan "لغة  نم"Chilcotin"،  قامة تقابل فونٌتٌقً ممٌز بٌن الطرفٌات إل" برٌةعلا"واللغة
الخلفٌة  تاٌلظهرواالبسٌطة والطرفٌات المفخمة والمحلقة، وتقابل آخر بٌن الظهرٌات األمامٌة 

فخٌم، ، تتحدد خصوصٌاته الفونولوجٌة فً مسارات اإلطباق والت(الطبقٌات فً مقابل اللهوٌات)
 (.19)ى الخصوصلع" ربٌةعلا"واإلمالة والترقٌق فً اللغة 

المعبرة عن النطق " مص-موضع: "ن تبعٌة عجرةإانطبلقاً من اعتبار المصوتات قطعاً مركبة، فو 
معبرة عن النطق األولً تمثٌلٌاً، تتنبأ بإمكانٌات الحجز التً توفرها لا "ص-موضع: "الثانوي لعجرة

 .المبلمح الممتدة للصامت مخصصة تحت عجرة موضع نطق ثانويالمصوتات عندما تكون 
اد، حٌث تعتبر العناصر الثاخنة نتاج تخصٌص تداستغبلل هذا التنبؤ بشكل نسقً فً مسارات االم متٌ

 .لنطق األولً أو الثانوي أوهما معاا عمستقل فً طبقة موض-قطعً
، المخصصة تخصٌصاً تاماً، (ة والطوٌلةالقصٌر)ن تقدٌم التمثٌبلت الدقٌقة للمصوتات العربٌة كمٌ

 :وفق األشكال التالٌة

 [تحةفلا[                                    ]مةضلا]                                              [سرةكلا]                (7)

 xهـ  .م                                    xهـ  .م                                              xهـ .م                   
 

 ج          o[تمرسم]+                    ج          o[ ستمرم]+                              ج         o[ تمرسم]+     
 

                       ح¤          ¤ح.ف                        ح¤            ¤ح.ف                                ح ¤           ¤ح.ف               
 
 ص.م o        oمص .م                ص    .م o        oمص .ص                               م.م o        oمص . م   
 

 ف.ت        ح.ت                      ف.ت       ح.ت                                ف.ت        ح.ت      
 

 ظ.        .ل.ج                            ظ.         .ش                                       ط.         .ل.ج       
 

 [خ[ ]+م[  ]+ل.ج.تق -]                [ خ[ ]+ع[   ]+مس[                                    ]+مق[ ]+ل.ج.تق]+     

 
 :لك هذه التمثٌبلت العدٌد من الخصوصٌات الجدٌرة بالمبلحظةتمت
الموصوفة؛ وكل  ةعطً للقل، تعكس النطق األو"ص-موضع"المكونات التابعة للعجرة كل  -

 .تعكس النطق الثانوي لها" مص-موضع"المكونات التابعة للعجرة 
، لذلك فإنه ٌحقق بعضو النطق [خلفً-]صوت الوحٌد الذي ٌوصف بالملمح ملا/ i/بر الكسرة عتت -
، وٌوصف (التابع للتجوٌف الحلقً" ظهري: "ولٌس بعضو النطق)التابع للتجوٌف الفموي " الطرفً"
 :أولٌا فً التمثٌل الهندسً اقنط ونهبك
 "طرفً"تجوٌف فموي                                           [      فًلخ-]

 "ظهري"تجوٌف حلقً                                            [     فًلخ]+
نطق الشفوي، التابع للتجوٌف الفموي، نطقا ثانوٌا لها وتتمٌز به عن كل لا[ u]تخذ الضمة ت -
 .األخرى تاتمصوال

                                                 
99175214 
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، التابع للتجوٌف "يجذر: "مستوى النطق الثانوي ًف[ i]لكسرة او[ a]حدد االختبلف بٌن الفتحة ٌت -
طرفً، وٌمكن تسجٌل هذا /ظهري: الحلقً، بالتماٌز الحاصل بٌنهما على مستوى النطق األولً

 :االختبلف صورٌاً على الشكل التالً
 [مقدم]+فً               رط                                تجوٌف فموي:  ق أولًطن:  سرةكلا

 [ل.ج.تق]+جذري                                  حلقً           تجوٌف:  ق ثانويطن           
 
 [مقدم]+ظهري                                     تجوٌف حلقً         :  ق أولًطن:   تحةفلا

 [لفًخ]+                                                                                   
 [ل.ج.تق-]جذري                                       تجوٌف حلقً    :  ق ثانويطن           

 

. تبالمصوت المنخفض دون غٌره من المصوتا[ مقدم-]ن، ٌمكن أن نسجل تفرد ارتباط الملمح وإذ
ى النطق األولً الظهري، فإنها تصبح مصوتات لع( الضمة والفتحة)وبتوفر المصوتات الخلفٌة 

َمة، أي عاملة فً تفخٌم القطع الواردة فً سٌاقها ٌمٌنا أو ٌسارا، كما تقوم بدور العنصر الثاخن ُمَفخِّ 
، أو (أو طرفًي ظهر: )أمام امتداد مبلمح الكسرة إلى قطع مجاورة سواء فً مستوى النطق األولً

 [(.ل.ج.تق]+أو[ ل.ج.تق-: )]فً مستوى النطق الثانوي الجذري
ٌِّنا لطبٌعتها النطقٌة األساسٌة، وهو الملمح لك المصوتات كلهاتم - [ مستمر]+، ملمحا ختامٌا ُمَع

الذي ٌعٌن [ مستمر-]المساهم فً تعٌٌن االنفتاح النطقً الحاصل أثناء تحقٌق المصوتات، فً مقابل 
 .الصوامت لةفصٌ
المدٌة،  الٌاء)والمصوتات الطوٌلة ( رة، والفتحة، والضمةسكلا)تتماٌز المصوتات القصٌرة  ال -

إال فً خاصٌة الطول، حٌث تحتفظ بكل الخاصٌات النطقٌة التً حددنا ( واأللف المدٌة، والواو المدٌة
 .بها المصوتات القصٌرة
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 خالصات ومالحظات -3

مة تكوٌن بلسثل الصبلحٌة النظرٌة لكل نموذج فً متانة بنابه النظري وتنوع مرتكزاته، وفً متت
منطقٌة، وتتحدد كفاءته اإلجرابٌة فً امتبلك الشروط الضرورٌة والكافٌة للتحلٌل الجٌد صٌاغاته ال

إنها كفاءة تتأسس على فعالٌة وظٌفٌة . والمبلبم لكل القضاٌا والظواهر المدروسة وتمثٌبلتها أٌضا
عتمدة ترتبط باألدوات المعرفٌة والمفهوماتٌة الم( داخلٌة)وفعالٌة بنٌوٌة ، تخص إوالٌة اشتغاله

 (.20)لذلك
تهم افتراضات هرمٌة " معرفٌة"ى رؤٌة لع( 1)د تأسس نموذج تمثٌلنا الهندسً للمبلمح الصوتٌة قل

 مما جعله ٌنفتح على أكثر من ،(21)حول طرابق التصمٌم العام لمختلف المبلمح الصوتٌة العربٌة
 :للتصنٌف الفونٌتٌقً( صٌغة)مكانٌةإ
 .ة وموضعٌةعضوٌ: نطقٌة-ٌولوجٌةزٌفكانٌات إم -
 .أكوستٌة-كانٌات فزٌابٌةإم -
 .مكانٌات رد الفعل الحسً فً إدراك اإلنجازات الصوتٌةإ -

ًء الذي ٌمكن من القٌام بالمراجعة الهندسٌة الجٌدة للبنى الداخلٌة للقطع الصوتٌة العربٌة بقصد الش
نظٌما هرمٌا متعدد األبعاد وتنظٌمها ت ،"ربٌةعلا" الفونولوجٌة للغة( الكٌانات)عتراف بكل الوحداتالا

حٌث تتحدد طبٌعة العبلقات التً تحكم القطع بمبلمحها الممٌزة انطبلقا من الخصوصٌات الفونٌتٌقٌة 
 :لكل قطعة، ووظابفها الفونولوجٌة فً سٌاق كل متوالٌة صوتٌة

    (8) 
 عةطق x                               مستوى القطعً                    لا            

 
 

 3م                 2م                     1توى المبلمح الممٌزة                           ممس            
 
 
 

 ف.ف              خ.خ               ف   .توى الخصوصٌات الفونٌتٌقٌة               خمس           
 (ف.و(             )ف.و(                 )ف.و)لفونولوجٌة         باإلضافة إلى وظابفها ا عطقلل       

 
ث تكون العبلقات المنشطة بٌن الخصوصٌات الفونٌتٌقٌة والقٌم الملمحٌة مرتبة حسب أشكال ٌحو

 (:22)االتجاهٌن معا نم( Many-to-one)اقتران العنصر الواحد بعدة عناصر 

 

 (9) 
 عةطق         x                                            توى القطعً           سالم       

 

                                                 
361. Parot, F & Richelle, M (1992): Introduction à la psychologie: histoires et methodes. P:

   

1998 

99 

Lindu & ladefoged (1986).   
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         3م                      2م                          1توى المبلمح الممٌزة                          مسم      

 
 
 

 4ف.خ    5ف.خ        2ف.خ       6ف.خ    3ف.خ       1ف.ختوى الخصوصٌات الفونٌتٌقٌة         مس     
 قطع باإلضافة إلى وظابفها الفونولوجٌةلل   
 

قدرته على األخذ بعٌن االعتبار كل الشروط السٌاقٌة التً  ًف( 1)مثل فعالٌة هذا التنظٌم الهندسًتتو
حركات التفخٌم، واإلمالة، وو قالترقٌ)تقتضٌها وقابع تحلٌل الظواهر الفونولوجٌة العربٌة المختلفة 

، وتمثٌلها لها بما ٌناسب مرتكزات الصٌاغة النظرٌة الفونولوجٌة التولٌدٌة المتعددة (…االتباع
 .األبعاد، وخصوصٌات مساراتها اإلمبرٌقٌة الشارحة والفعالة

 
 
 

 

 المصادر والمراجع العربٌة والغربٌة
 
نانً، عوب

 مصطفى
(1997) 

ٌقً ونماذج التنظٌر ٌتنوفمبادئ التصنٌف ال: اق المالمح الصوتٌةسنأ
 . الفونولوجً

 لة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً اللسانٌات العربٌة، رسا
 .ظهر المهراز، فاس-ة اخآداب والعلوم اإلنسانٌةكلٌ
 .1997-1996: لموسم الجامعًا 

نانً، عوب
 مصطفى

 (1999) 

مثٌل الهندسً للمالمح الصوتٌة العربٌة ومبادئ المعالجة تلا" 
ة التولٌدٌة المتعددة األبعاد لبعض ظواهر المماثلة والتناغم الفونولوجٌ

 ".فً اللغة العربٌة
لنٌل الدكتوراه  فً اللسانٌات العربٌة، كلٌة اخآداب والعلوم  ةحوأطر

 .2000-1999: الموسم الجامعً. ظهر المهراز، فاس-اإلنسانٌة
 

نانً، عوب
 مصطفى

 (أ1999)

معرفٌة لمسارات -مظاهر لسانٌة :مثٌل الهندسً للمالمح الصوتٌةتلا" 
 ".اإلدراك والتمثل الفونولوجٌٌن

عٌة البحث فً العلوم المعرفٌة مج: "، منشورات"معرفٌة"ة مجل
 (. فاس" )والترجمة

 .52-35: ص ص ،2/3 :ع
 

نانً، عوب
 مصطفى

(2007) 

 :اموإخفائه امقلبه ومسارات الصامتان األنفٌان العربٌان " 
 ". األبعاد متعددةدٌة تولٌ  فونولوجٌة معالجة

، مجلة دورٌة محكمة تصدر عن "العلوم اإلنسانٌة: "مجلة
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 -154: ، ص ص15:، ع(جامعة البحرٌن -كلٌتً اخآداب والتربٌة
179. 
 

نانً، عوب
 مصطفى

(2004) 

إجرائٌة التحلٌل الفونولوجً التولٌدي المتعدد األبعاد لظاهرة ترقٌق "

 ."وتفخٌمها فً العربٌة" الراء"
 .102-79: ص ص ،1: العدد ،(Bouna) الجزابرٌة "بونة" ةمجل

 
 -نانً، معوب

 -زغبوش، ب
 سفٌر، ع

 (1997) 

 ". ذج البحث المعرفً ونمذجة العملٌات المعرفٌةامن" 
جمعٌة البحث فً العلوم المعرفٌة : "، منشورات"ةٌفمعر"ة مجل

 (. فاس" )والترجمة
 .37-5: ص ص ،1: ع
 

 وش، بنعٌسىبغز
(1998) 

 ".ذج محاكاة األنظمة الصطناعٌة للغات الطبٌعٌةامن" 
اط الحدٌثة للتواصل والبحث العلمً فً اخآداب مألنا :بع ندوةوقا

: ٌومً: ساٌس، فاس-لٌة اخآداب والعلوم اإلنسانٌةك ،والعلوم اإلنسانٌة
 (.قٌد الطبع)منشورات الكلٌة . 1998مارس  18-19
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The psychological aspects of the call of vocative in 

Arabic  nidaa 

Grammatical Applied Study

 
It is rare to find a mutual link between Arabic grammar and psychology, these 

rare  studies concentrate  on the psychological aspect rather than the linguistic 

side. According to the psychologists language is a bridge that helps transfer 

the human thoughts and feelings to others. It is a well known fact that link 

between different academic fields is useful as it helps find new ideas. The 

field of Arabic grammar and that of psychology should be linked together 

because sentences are constructed not only by grammatical rules rather the 

human psychology does have a role to play in its formation. The way of 

“Vocative” in Arabic nidaa includes psychological effects. This study 

examines selected examples that represent the psychological effects on Arabic 

language. It includes an introduction that explains the reasons for choosing 

the subject and the literature review. Part one includes psychological effects 

of “Vocative” and the meaning of its articles. Part two contains psychological 

effects in deletion in the style of “Vocative”. Part three includes the 

psychological effects of changing the original meanings of “Vocative” 

.Finally, this study reaches a conclusion that the traditional grammarians did 

not give this subject the importance that it deserves because they are 

concerned with the form of the sentences but this also does not mean that they 

are totally ignorant of the meaning. However, the claim that they established a 

good link between psychology and grammar is a sort of exaggeration. 
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تعد الدراسات الرابطة بٌن قواعد اللغة العربٌة وعلم النفس نادرة الوجود، وما وجد منها ٌكون        
عند علماء النفس أكثر منه عند علماء اللغة ؛ ألن اللغة فً نظر النفسٌٌن هً الجسر الذي ٌنقل إلٌهم 

 .كل ما فً الذهن من خواطر ومشاعر وأحاسٌس وأفكار 

السٌما فً مجال الدراسات اللغوٌة؛ لما له من  -ذا كان الربط بٌن العلوم ٌعد ضرورة حتمٌة وإ      
ثمار نافعة تتمثل فً أنه ٌعٌن على فهم القاعدة النحوٌة فهماً دقٌقاً ، وٌساعد على إدراك ما ٌتوارى 

لحال والعوامل خلفها مما ال ٌجلٌه ظاهر اللفظ ، وال ٌفسره إال السٌاق المتمثل فً إدراك واقع ا
إذا كان ذلك ضرورة فإن الربط بٌن القواعد النحوٌة وعلم النفس  –المؤثرة فً المتكلم والسامع 

لٌست شكبلً مجردا  -بقواعدها النحوٌة والتصرٌفٌة  -بخاصة أشد ضرورة وأعظم أثرا؛ ألن الجملة 
فردات مرتبة وفقاً لقواعد من األحاسٌس والمشاعر ، كما أنها لٌست قوالب صرفة ٌصب فٌها المتكلم م

معٌنة ، وإنما هً استحضار للسٌاقات المختلفة ، فلكل سٌاق أسلوبه واستعماله وجمله وألفاظه، 
 .فالجملة ال تكون مستقٌمة إن لم تكشف عن العوامل النفسٌة المحٌطة بالمتكلم والمخاطب

فسً لدى المتكلم والسامع ، وهو وٌعد أسلوب النداء من أبرز األسالٌب العربٌة التً لها جانب ن     
أسلوب ٌحمل شحنات نفسٌة من االنفعاالت والعواطف تؤثر فً استعماله وتركٌب جمله واختٌار 
أدواته ؛ ولهذا تم اختٌاره لٌكون مجاالً لهذه الدراسة ،حاول الباحث أن ٌكون مقتصراً فٌها على أمثلة 

هذا األسلوب، متجافٌاً عن التفصٌبلت الدقٌقة تكشف السلوك واألثر النفسً على استعمال ,انتقابٌة
 .والخبلفات العمٌقة

وقد تناول هذا العمل مقدمة تبٌن دوافع اختٌاره، وأبرز ما كتب فٌه، وذكر ما سٌتناوله من مباحث      
 .         أو مطالب بحثٌة

 :ثم جاءت مطالب البحث على النحو اخآتً

 .فس وقواعد النحوأسلوب النداء بٌن علم الن:المطلب األول

 .الجانب النفسً  لمعنى النداء ولداللة أدواته: المطلب الثانً

 .الجانب النفسً للحذف فً أسلوب النداء:   المطلب الثالث

 .الداللة النفسٌة لخروج النداء عن أصل معناه: المطلب الرابع
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الجانب النفسً، وإنما اتسمت وانتهى البحث إلى نتٌجة مؤداها أن النحوٌٌن لم ٌقفوا كثٌرا عند        
بسمة االتجاه إلى المبنى، واالهتمام بالجانب اللفظً ووظابف التركٌب ،غٌر  -فً عمومها–دراساتهم 

أن هذا ال ٌعنً أنهم لم ٌكن لهم اهتمام بالمعنى ومقتضى الحال والظروف االجتماعٌة والنفسٌة 
اول العبلقة بٌن علم النفس وعلم النحو زعم فٌه المؤثرة فً فن القول ،كما أن الزعم بأنهم سبقوا فً تن

 .وإشاراتهم العابرة لهذه العبلقة بعد مغالطة وطمس لجهودهم, مبالغة ، وأن إنكار مسهم الخفٌف

ومحاولة للفت , وهذا البحث ٌعد محاولة لبناء عبلقة بٌن العلمٌن، وهو لبنة لتجسٌر الفجوة بٌنهما     
وعلل إلى دراستها من منظور , وأقٌسة, وما ٌرتبط بها من عوامل, اعدةاألنظار إلى تجاوز دراسة الق

 .اجتماعً نفسً ٌعٌن وٌسهم فً قبولها واإلقبال علٌها
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:مقدمة

والموجود منها ٌعد عند علماء  تعد الدراسات الرابطة بٌن قواعد العربٌة وعلم النفس نادرة،
النفس أكثر منه عند علماء العربٌة؛ وذلك ألن اللغة فً نظر النفسٌٌن أحد أهم مظاهر السلوك 

حتى , اإلنسانً، بل هً بمثابة الجسر الذي ٌنقل إلٌهم كل ما فً الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار
وتعالج , فصبلً عن اللغة على األقل إّن كل كتاب فً علم النفس العام ٌتضمن:"قال روبرت سولسو

كما أّن هناك ما ٌزٌد عن عشرٌن مجلة متخصصة فً , عشرات الكتب موضوع علم نفس اللغة
إّن دراسة اللغة اإلنسانٌة أمر مهم بالنسبة للمشتغلٌن بعلم النفس المعرفً؛ ...المجال النفسً للغة

ترتبط باإلنسان إلى   -إذن  -فاللغة .(23)..." ألنها تعٌن على فهم الكثٌر من أشكال التفكٌر اإلنسانً
والسلوك , وعلم النفس ٌختص بدراسة السلوك اإلنسانً, وتمٌزه عن سابر المخلوقات, حدٍّ كبٌر

اإلنسانً من أهم جوانب االلتقاء بٌن علم النفس وعلم اللغة؛ ألن نقطة تبلقٌهما فٌه هو السلوك 
ومن هنا خرج . بل ٌعبر عنه فً مواطن كثٌرة, نسانًالذي ٌمثل أحد جوانب السلوك اإل, اللغوي

ٌعنى بالدراسة التجرٌبٌة للعملٌات "، وهو علم (24)(علم اللغة النفسً)بـ   -حدًٌثا  -لنا ما ٌسمى 
ٌُْعَنى باللغة  النفسٌة التً ٌكتسب المرء من خبللها نظام اللغة الطبٌعٌة، وٌقوم بتنفٌذه، أي إنه 

 .(25)"لمتكلم والسامع على السواءبوصفها ظاهرة نفسٌة عند ا
وإذا سلمنا بأن الربط بٌن العلوم ٌعد ضرورة حتمٌة، ألن كبلً منها مؤثر فً غٌره ومتأثر 
به؛ فإنه فً مجال الدراسات اإلنسانٌة واللغوٌة منها على وجه الخصوص أشد إلحاحاً، ونحن إلٌه 

قواعد العربٌة فهماً دقٌقاً، وبخاصة أكثر حاجة؛ لما فٌه من ثمار نافعة ؛ إذ هو معٌن على فهم 
إدراك ما ٌتوارى وراء القاعدة النحوٌة مما ال ٌجلٌه ظاهر اللفظ، وال ٌفسره إال السٌاق المتمثل فً 
واقع الحال، من مناسبة الكبلم، والعوامل المؤثرة فً حال المتكلم والمخاطب، والقرابن التً تفسر 

فالناحٌة األهم فً اللغة لٌست هً مطابقة "حوٌة والببلغٌة؛تداخل االستعماالت، وتنوع المقاصد الن
بل لما تحدثه من أثر فً , الكلمات المنطوقة أو المكتوبة للصور واألفكار الذهنٌة المعبر عنها

سواء أكانت هذه , فالوظٌفة األساسٌة للغة إحداث استجابات عند من تتحدث إلٌه, السامع أو القارئ
وتكمن الجوانب النفسٌة (. 26")ار ومشاعر معٌنة أم تحرٌك الفرد للعملاالستجابات هً إثارة أفك

بٌن هذه األمور، فٌظهر الخوف واألمن، واألنس والوحشة، واأللم والراحة، واالضطراب 
َضا والغضب، وغٌرها من االستجابات االنفعالٌة وردود األفعال  والطمأنٌنة، والقرب والبعد، والرِّ

ف علماء المدرسة السلوكٌة النفسٌة . تحمل على التأملللمثٌرات المختلفة التً  وال غرو فقد عرَّ
اللغة بأنها مجموعة من العادات المنطقٌة الظاهرٌة التً تتكون لدى األفراد نتٌجة االستجابات 

وهً فً ذات الوقت تكشف قدراً كبٌراً من العملٌات العقلٌة داخل , المتواصلة للمؤثرات الخارجٌة
إّن دراسة اللغة نفسٌاً قد ٌمدنا على نحو بالغ الجودة بمنظور :"ٌقول نعوم تشومسكً, النفس البشرٌة
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ونستطٌع من خبللها تتبع , متمٌز إلى حدٍّ كبٌر ٌتصل بدراسة العملٌات العقلٌة التً ٌقوم بها اإلنسان
 .(27)"تقدم العقل البشري

ضار ما وراء القاعدة إذن ربط القواعد النحوٌة بالجانب النفسً بخاصة ٌعٌن على استح
لٌست شكبلً مجرداً   -إنشابٌة أو خبرٌة  –المجردة وما وراء المعنى الظاهر؛ ألن الجملة العربٌة 

من األحاسٌس والمشاعر، كما أنها لٌست قوالب صرفة ٌصب فٌها المتكلم مفردات مرتبة وفقاً 
إلى بناء الكلمات اللغوٌة   -فقط –معٌنة، والنحو ال ٌرشدنا   -نحوٌة أو تصرٌفٌة  -لقواعد  

وتصرٌفها، وبٌان عبلقتها المعنوٌة فً الجمل والعبارات، ولٌس مجرد مساعد لنا فً تكوٌن 
تراكٌب لغوٌة سلٌمة صحٌحة، ولٌس مجرد معٌن على بناء ِفَقر مترابطة بروابط من حروف 

ذاتها؛ بل تتعدى  المعانً وغٌرها، ثم تنتهً مهمته عندما تتحقق لنا صحة العبارة وسبلمتها فً
ر القارئ فً المستمع والمتكلم، وال تقف إال عند سبلمة التركٌب، وقوة التأثٌر . مهمته ذلك لتحضِّ

استحضار للسٌاقٌن المقالً والحالً، فالمقالً ٌكشف العبلبق بٌن الكلمات والجمل،   -إذن  -فهو  
 .(28)لمتكلم والمخاطبوالحالً ٌربط بٌن المواقف، وٌكشف العوامل النفسٌة المحٌطة با

ال ٌعنً محاولة فهم المعنى وإدراكه بعٌداً عن   -أٌضا  –كما أن الجانب النفسً فً اللغة  
القواعد النحوٌة، بل هو جزء منها؛ ألن طرٌقة نطق الجمل، وتنغٌمها ٌؤدي إلى إشارات قواعدٌة 

ٌنا ثمانً صٌغ إن لد(:"(Davitz & Davitz 1959ومعنوٌة ونفسٌة، ٌقول دٌفتز ودٌفٌتز 
للصوت ٌمكن تمٌٌزها عن بعضها اخآخر، تبٌن للسامع مزاج المتكلم ومراده، وهذه األمزجة 

 .(29)" المودة، الغضب، الملل، المرح، نفاد الصبر، الفرح، الحزن، الرضا:هً
التضام والتبلزم   -مثبل  –وتتجلى هذه المؤثرات التً تؤثر فً القاعدة النحوٌة فٌما ٌعرف 

مبتدأ والخبر؛ ألن المبتدأ ٌستلزم الخبر، والخبر ٌستوجب المبتدأ؛ فاألصل حصول هذا بٌن ال
ٌَّا ال بد أن تكون وراءه بنٌة عمٌقة وإشارة نفسٌة معٌنة، ففً قوله  التبلزم، والعدول عنه فعل

ْت َوْجَهَها َوَقالَْت َعُجوٌز }:تعالى للداللة ( عجوز)وذكر الخبر ( أنا)حذف المبتدأ . (30){َعِقٌم  َفَصكَّ
طغى شعور كبرها ووهنها على ذاتها،  -علٌه السبلم -التً علٌها زوج إبراهٌم على الحالة النفسٌة

، وكأنها (أنا)فدفعها هذا اإلحساس إلى وصف نفسها بالعجوز من غٌر تعبٌرها عن ذاتها بالضمٌر 
عث ٌأسها من اإلنجاب؛ لم تعد تشعر بذاتها، ومن ثم بادرت بذكر هذا الشبح المخٌف الذي كان مب

وألن الحدٌث الذي أثارها فأنطقها بهذه العبارة حدٌث بشارة بأنها ستنجب فبادرت مسرعة بأنَّ َثمَّ 
 .عقبتٌن تحوالن بٌنها وبٌن ذلك

إن استحضار السٌاقٌن ٌعطً للتركٌب داللته، وٌقوي العناصر اللغوٌة المتفاعلة مع 
ٌا عظٌمة فابدة الباحثون المؤتمر أفٌدوا :)تأملنا عبارة ولو. بعضها، وفق قوانٌن النحو وضوابطه

لوجدناها خلواً من الفابدة، فهً تشكل تركٌباً هرابٌاً رغم أن كل المفردات واضحة ( من أٌها بحوث
الداللة معجمٌاً،ولكن حٌنما تحضر العناصر التركٌبٌة وتتفاعل مع القوانٌن النحوٌة، وتستحضر 
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ٌا أٌها الباحثون أفٌدوا فابدة عظٌمة من بحوث : "ن تصبح العبارة هكذاالعوامل الجمالٌة للسامعٌ
، وهذا التركٌب ٌتجاوز حدود القوانٌن والضوابط القواعدٌة إلى دالبل ذات بعد عمٌق، قد "المؤتمر

 -وهذه الدراسة تحاول . ٌعترٌه حب الخٌر للباحثٌن، أو تنبٌهاً لغفلتهم عن اإلفادة من هذا المؤتمر
أن تقدم أنموذجاً للربط بٌن علم النحو وعلم النفس، والنظام   -أحد أبواب النحو  من خبلل

؛ ألنه من أبرز األسالٌب العربٌة ذات "باب النداء"وقد اخترت لها . االتصالً الذي ٌربطهما ببعض
والمتلقً، ومن أوضح األسالٌب التً تنبا عن حالهما، وتراعى ( الرسالة)البعد النفسً بٌن الملقً

وهو معٌن على معرفة شخصٌة المتكلم والمخاطب، . استعماال ظاهرا ومقدرا, هذه الحال فٌه
 .والظروف المحٌطة بهما، والعبلقة التً تجمع بٌنهما

و قد تمَّ اختٌار هذا األسلوب لٌكون مجال هذه الدراسة؛ لظهور الجانب النفسً فٌه أكثر من 
وهو أسلوب ٌحمل .عدة النحوٌة إلى مقاصد أخرىغٌره من أبواب النحو؛ ولكثرة خروجه عن القا

شحنات نفسٌة من االنفعاالت والعواطف لكثرة ما فٌه من دالالت، ومعاٍن ال ٌمكن الكشف عنها 
فالمناِدي والمستجٌب فٌه مدفوعان بمثٌر قوي , وتفسٌرها من غٌر االعتماد على علم النفس اللغوي

التواصل اإلنسانً اللسانً؛ وذلك ألن اإلثارة ٌجلبها  ٌعده علماء السٌمٌاء عبلمة مهمة من عبلمات
وما ٌصاحبه من توتر أو قلق أو خوف أو فرح أو , حرف النداء تنبا عن إحساس المناِدي بالمثٌر

وكلها انفعاالت تحدث ردود أفعال من المناَدى قد تكون لسانٌة وقد تكون بدنٌة أو تعبٌرات , حزن
فة تعبر عن نوع الحالة االنفعالٌة والتفاعلٌة بٌن المناِدي خارجٌة تظهر فً شكل تصرفات مختل

ومما ٌؤكد هذا االنفعال والتفاعل أن المناِدي أحٌاًنا كثٌرة ٌكون متوجها إلى المتلقً مقببلً . والُمَناَدى
وهذا ما أشار إلٌه عدد , وهً لغة الجسد أو الحركات البدنٌة, علٌه بلغة مصاحبة لكبلمه المنطوق

 bellugi and)وبٌلوغً وفٌشر, (stokoe)ستوكو:ومن أبرزهم, ثٌن الغربٌٌنمن الباح

fsher),وبٌكر(baker ) (. 31)وغٌرهم 
من خبلل المحاوالت التً سأقتصر فٌها على أمثلة انتقابٌة تكشف السلوك واألثر   -ولعلً  

لم النفس وقواعد ع)أمٌط اللثام عن العبلقة بٌن العلمٌن   -النفسً لهذا األسلوب على االستعمال 
، متجافٌاً عن التفصٌبلت الدقٌقة، والخبلفات العمٌقة فً الباب، فذلك جهد أسهب فٌه علماء (العربٌة

 .العربٌة قدٌماً وحدٌثاً 
ولقد وجدت أبحاثاً محدودة تتناول أسلوب النداء، ولكنها ال تتطرق للجانب النفسً فٌه إال 

 :لماماً، ومن أبرزها
  -عادل نعامة، رسالة ماجستٌر / النداء وجمالٌاته عند النحاة والببلغٌٌن للباحثأسلوب  -          

 .سورٌا  -جامعة تشرٌن 
 .م1989النداء فً اللغة والقرآن، تألٌف أحمد محمد فارس  - 

 .فتح هللا صالح المصري/ األدوات المفٌدة للتنبٌه فً كبلم العرب، تألٌف - 

 .قٌس إسماعٌل األوسً/ لببلغٌٌن، تألٌفأسالٌب الطلب عند النحوٌٌن وا - 

                                                 

   )
31
(  p.2.1980 lyddel,scott,americen sign language, mouton publishers - the hague, 

paris - new york, 
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 (32)-التً سبقتها بعض المحاوالت فً غٌر النداء  –وجاءت هذه المحاولة  
. لتكون لبنة فً بناء العبلقة بٌن الدراسات النحوٌة والدراسات النفسٌة، وتجسٌراً للفجوة بٌنهما  

و للقاعدة وما ٌرتبط بها من محاولة للفت األنظار إلى تجاوز دراسة النح  -مع غٌرها   –وهً 
إلى دراسته من منظور    -وهو ما ٌهتم به هذا العلم وعلماؤه   -عوامل وعلل وأقٌسة ونحوها 

وقد .(33)على اإلسهام فً تٌسٌر القواعد، وعلى قبولها واإلقبال علٌها  -فٌما نحسب  -نفسً ٌعٌن 
ار النظرٌة النحوٌة المجردة إلى إلى محاوالت تخرج من إط  -مع غٌرها  -تقود هذه المحاولة  

أبعاد أوسع، أضحت الٌوم من صمٌم الدراسات اللسانٌة المعاصرة، تجمع بٌن القاعدة والبعد 
ًً خفٌفاً، فجاء فً كبلمهم ظاهراً حٌناً،  الداللً واالجتماعً والنفسً، مما مّسه النحاة العرب مّساً

 .وكامناً أحٌاناً كثٌرة
 :ذا العمل أربعة مطالب مسبوقة بمقدمة ومتلوة بخاتمة،على النحو اخآتًوارتأٌت أن ٌتناول ه      

 .أسلوب النداء بٌن علم النفس وقواعد النحو: المطلب األول -    

 .الجانب النفسً لمعنى النداء ولداللة أدواته: المطلب الثانً -   
 .الجانب  النفسً للحذف فً أسلوب النداء: المطلب الثالث -    

  الداللة النفسٌة لخروج النداء عن أصل معناه: الرابعالمطلب. 
 .ساببل هللا العون والسداد والتوفٌق والرشاد                                 
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النذاء تين علم النفس أسلوب : المطلة األول

 وقواعذ النحو

اماً، ومسوه أسلوب النداء من األسالٌب البكر؛ ألن النحوٌٌن والببلغٌٌن واللغوٌٌن طرقوه لم
شااغلوا أنفسااهم بالجوانااب اإلعرابٌااة   -جمٌعاااً  -وإن تفااوق الببلغٌااون قلااٌبلً، إال أنهاام . مساااً خفٌفاااً 

والتركٌبٌااة، والداللٌااة اللغوٌااة فٌااه، ولاام ٌتعرضااوا للنااواحً النفسااٌة، وال للحااوافز اللغوٌااة الغرزٌااة 
، (علام اللغاة النفساً)ٌسامى باـ  الكامنة فٌه إال ما قلَّ من إشارات عابرة ٌصعب أن تادرج تحات ماا

عناااد تفسااٌر معنااااه، وإٌحاءاتاااه، أو ٌتعااارض للمعاااانً العمٌقاااة   -كثٌاااًرا –ولاام ٌتوقاااف أحاااد مااانهم 
، تعتماد المنطاق النحاوي ةالستعماله، فبقً الباب، أو األسلوب مجرد نظرات نحوٌة، وآراء قواعدٌا

إلاى أن هاذا البااب هاو   -ت علٌاه فٌماا اطلعا -الصلد، وتتكا على عللاه وتقدٌراتاه؛ بال لام ٌشاٌروا 
أقرب أبواب النحو إلى لغة اإلنسان وأعلقها بطبعاه، وأدناهاا إلاى مشااعره وأحاسٌساه؛ ألن األصال 
فٌه أن ٌكون أصواًتا خاطفة، وعبارات قصٌرة معبرة عن طلب اإلقبال والتنبٌه، فهو صوت ٌطلقاه 

... ه، أو تأنٌباه، أو طلاب اإلقباال علٌاهاإلنسان حال خوفه، أو ألماه، أو فرحاه، أو دهشاته، أو وعٌاد
 . إلخ، وبذلك فهو ٌختلف باختبلف الحالة التً تواجهه، وحدة العاطفة التً تنتابه

إن العلام بمواقاع المعاانً فاً الانفس علام بمواقاع األلفااظ الدالاة :"ٌقول عبدالقاهر الجرجاانً
 . (34)"علٌها فً النطق، بسبب ترتٌب معانٌها فً النفس

الذهنٌة االنفعالٌة تتفاوت ظهوراً وخفاء، وشدة وضعفاً فً تحرٌك مشاعر المتكلم  فالعملٌات
والسامع، فٌأتً النداء أحٌاناً مرافقاً بإشارات الٌادٌن أو مبلماح الوجاه، أو حركاات أعضااء الجسام، 
، وهذا التفاوت ٌرجع إلى عوامل تتعلق بالمتكلم وأحٌاناً بالسامع، وتتضاح مان خابلل النبار والتنغاٌم

غٌار الكلماات التاً ( ٌاا رب)وطرٌقة أداء الجملة، فالكلمات التً تعبر عان الخضاوع والتاذلل نحاو 
ٌااا سااماحة : ، أو فااً ناادابنا للمفتااًتعبار عاان االحتاارام والتقاادٌر كمااا فااً نااداء الصاحابة للرسااول 

ذا ٌاا محماد، لماا:الشٌخ، وهً غٌر كلمات السخط والغضب حٌنما نزجر أبناءنا عن فعل ماا، فنقاول
ٌااا أخااً :)فعلاات هااذا؟ وتتجلااى المفارقااة فااً األداء الحااواري، فحٌنمااا أقااول بنباارة هادبااة لمحاااوري

ٌاا أخاً أنات :)لٌست كما إذا قلت له بنبرة غضاب -( الكرٌم ٌنبغً أن نصل إلى وجهة نظر موحدة
لمتلقاً فالعبلقة بٌن الماتكلم وا( ال تفهم ما ٌقال لك؛ ولذلك ال ٌمكن أن نصل إلى وجهة نظر موحدة

تؤثر نفسٌاً على األسالٌب المستخدمة، فكلما كانت العبلقة إٌجابٌة كان القبول النفساً لماراد الماتكلم 
 .أكثر، والعكس فً حال العبلقة السلبٌة

عند الجانب النفسً لهذا األسلوب ال ٌعنً أنهم   -كثٌراً -إن النحوٌٌن لم ٌقفوا : وحٌنما أقول
إشارات إلى بعض الجوانب النفسٌة فاً هاذا األسالوب وفاً غٌاره لم تكن لهم جهود، ومحاوالت، و

من أسالٌب العربٌة، كاالستثناء، واالستفهام، والتعجب، والتقدٌم والتأخٌر، ونحوها، ولكن ٌعناً أن 
دراساااتهم اتساامت بساامة االتجاااه إلااى المبنااى أساساااً، واالهتمااام بالجانااب اللفظااً، ومااا لااه عبلقااة 

 .(35)بوظابف التركٌب
ولهم الٌسٌر، وإشااراتهم النفساٌة الخفٌفاة لابعض األباواب النحوٌاة ال تجعلناا نازعم أنهام وتنا

سبقوا فً تناول العبلقة بٌن علم النفس وعلم النحو، كما ال نزعم أنهم لم ٌكان همهام األول صاٌاغة 
تبناهاا  الكبلم وضبطه، وإٌجاد القواعد المعٌارٌة له، وإنما كان الربط بٌن العلماٌن؛ ألن تلاك مبالغاة
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مبالغاً فً ربط سٌبوٌه السٌاق اللغوي بحال المخاطب والظروف  -بعض الباحثٌن، مثل قول أحدهم 
أمثلاة كثٌارة مان الجماع باٌن التفساٌر اللغاوي ( الكتااب)وتلقانا فاً :" -المحٌطة بالمتكلم والمخاطب 
ا إلاى وذلاك حٌاث نارى ساٌبوٌه ٌقاف عناد تراكٌاب مخصوصاة فٌردها. النحوي، ومبلحظاة الساٌاق

أنماط لغوٌة مقررة، وٌقدر ما ٌكون عرض لها من الوجهة اللغوٌة الخالصاة، مان حاذف أو غٌاره، 
وفااق نظرٌااة العاماال، ولكنااه ال ٌقااف عنااد ذلااك فحسااب؛ باال ٌتسااع فااً تحلٌاال التراكٌااب، ووصااف 
المواقااف االجتماعٌااة التااً تسااتعمل فٌهااا، ومااا ٌبلبااس هااذا االسااتعمال ماان حااال المخاطااب، وحااال 

 .(36)..."فرسم خطوطاً هادٌة فً تعلم العربٌة، وعرف لكل مقام مقال... ، وموضوع الكبلمالمتكلم
أن النحااو العربااً لاام ٌهااتم   -فااً ذات الوقاات  -وإذا كنااا ناارى أن هااذه مبالغااة فاابل ناادعً  

، ومقتضى الحال، والظروف االجتماعٌة والنفسٌة المؤثرة فً فن القول، ونزعم حصر (37)بالمعنى
الصٌاغة، وضبط أواخار الكلماات فاً الجملاة العربٌاة، فتلاك مغالطاة أٌضاا؛ ألن اللغاة اهتمامه فً 

مهارة سلوكٌة نفساٌة للتعبٌار عان العواطاف والحاجاات بألفااظ وتراكٌاب مختلفاة، محكوماة بادوافع 
نفسٌة، ولكنها مقٌدة بقواعدها النحوٌة والصرفٌة والصوتٌة والداللٌة، والسلوك النفسً ال ٌصدر إال 

وافااع، والاادوافع قااد تكااون ظاااهرة وقااد تكااون خفٌااة، وتكااون شااعورٌة أو الشااعورٌة، فاللغااة عاان د
تواصل، والتواصل لٌس مقصوراً علاى العبلقاة الظاهرٌاة باٌن الماتكلم والساامع فحساب؛ بال هنااك 

كماا أن المعناى النفساً ٌتبلاور فاً القوالاب اللغوٌاة . (38)عامل آخر غٌر ظاهر، هو الجانب النفسً
وترتٌبها، وارتباط بعضها بابعض فاً الساٌاق اللغاوي، وفاق مقتضاٌات المعاانً النحوٌاة  بتركٌبها،

 .على الوجه الذي أقام علٌه الشٌخ عبدالقاهر كثٌراً من دالبله
وإذا عدنا إلى النداء فً صنٌع النحاة نجد أن سٌبوٌه حاول أن ٌشاٌر إلاى الصالة باٌن النحاو 

دٌثه عان اساتعمال أدوات الناداء ومواطنهاا، ومعانٌهاا، ومقتضى الحال للمتكلم ونفسٌته من خبلل ح
هذا باب الحروف التاً ٌنباه بهاا المادعو، فأماا االسام غٌار المنادوب :"والتناوب فً استعمالها، فقال

أحااار باان عماارو، إال أن : وباااأللف، نحااو قولااك( أي)و( هٌااا)و( أٌااا)و( ٌااا)بااـ: فٌنبااه بخمسااة أشااٌاء
إذا أرادوا أن ٌمدوا أصواتهم للشاًء المتراخاً عانهم، واإلنساان األربعة غٌر األلف قد ٌستعملونها 

وقد ٌستعملون هذه . المعرض عنهم، الذي ٌرون أنه ال ٌقبل علٌهم إال باالجتهاد، أو النابم المستثـقل
التً للمد فً موضع األلف، وال ٌستعملون األلف فً هذه المواضع التً ٌمدون فٌها، وقد ٌجوز لك 

 .(39)..."إذا كان صاحبك قرٌبا منك مقببل علٌك توكٌدا( وا)خمسة غٌر أن تستعمل هذه ال
كمااا تحاادث سااٌبوٌه عاان خااروج النااداء إلااى معااان أخاارى، كالندبااة، واالسااتغاثة، والتعجااب، 

 .(40)واالستهزاء، وغٌرها
ال بااد أن أتحاادث عاان بعااض   -فااً المطالااب القادمااة –وقباال أن أتحاادث عاان هااذا األساالوب 

، وهو الوسٌلة التً ٌتصل (اإلدراك)علم النفس اللغوي، ومن أبرزها ما ٌسمى بـاألمور التً تتعلق ب
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كبلم منطاوق، : والبٌبة فً مقامنا هذا هً البٌبة اللغوٌة بمكوناتها األربعة. (41)بها اإلنسان مع بٌبته
ومرساال، ومساااتقبل، وساااٌاق، ولكاااً ٌاااتم االتصااال الصاااحٌح ٌجاااب أن تتاااوافر العوامااال المنظماااة 

وٌنبغااً أن ٌعاارف المااتكلم أقاادار المعااانً، :"وقااد تنبااه الجاااحظ لهااذه الجوانااب، فقااال .(42)لاائلدراك
فٌجعل لكل طبقة من ذلك كبلماً، ولكل حالة من ذلك مقامااً، ... وٌوازن بٌنها وبٌن أقدار المستمعٌن

حتااى ٌقساام أقاادار الكاابلم علااى أقاادار المعااانً، وٌقساام أقاادار المعااانً علااى أقاادار المقامااات، وأقاادار 
 .(43)..."لمستمعٌن على أقدار تلك الحاالتا

وإذا أردنااا أن نطبااق هااذه العواماال علااى أساالوب النااداء، نجاادها تتجلااى ماان خاابلل تحلٌلنااا 
لؤلسلوب الندابً اخآتً، الذي ٌلقٌه األستاذ على أحد طبلبه، حٌنما ٌكون الطالاب ٌكتاب اإلجاباة فاً 

 .(44)رابد ال تنظر إلى زمٌلكٌا : االختبار، وٌحاول االلتفات، أو الحدٌث مع غٌره
 :فبتحلٌل هذا الموقف تحلٌبلً نفسٌاً لغوٌاً باستحضار العوامل التً ال ٌتم اإلدراك إال بها، نقول

تتمثل فً ارتكاب الطالب مخالفة سلوكٌة، وهاً كافٌاة , (المثٌر)وجود قوة مناسبة للمنبه ( أ
طالب ٌادرك حقٌقاة الخطاأ الاذي وقاع فٌاه، مماا الستثارة المعلم لنداء الطالب بنبرة انفعالٌة، تجعل ال

, حرك جملة من االنفعاالت لدٌه تتمثل فً خشٌته من حرمانه من االختبار، أو إلغاء ورقاة اختبااره
الندابٌااة التااً ( ٌااا ) فنباارة األسااتاذ، واسااتخدام النااداء، واسااتعمال . أو إخراجااه ماان قاعااة االختبااار

كلها منبهاات قوٌاة تحملاه علاى تلقاً النهاً مقادرا   -ب على الرغم من قرب الطال–تستعمل للبعٌد 
 .إٌاه بمقدار ما ٌحمل من شحنة انفعالٌة تحذٌرٌة

فلكاً ٌاادرك الطالاب الرسااالة ال باد أن تكااون حاسااة . سابلمة الحاسااة السامعٌة المسااتقبلة( ب
ٌكرر ما السمع عنده قادرة على العمل؛ لٌتلقى تحذٌر األستاذ ونبرة صوته، ندابه له بغضب؛ كً ال 

 .فعل
فالطالب ٌستحضار مان خبللاه . وجود خبرات وتجارب سابقة تكشف نتٌجة هذا الموقف( ج

نبرة صوت األستاذ، وتخصٌصه بالنداء فً زمن أداء االختبار، حاالت ساابقة لازمبلء لاه أدت إلاى 
 .حرمانهم من االختبار، أو رسوبهم فً المادة

أو همَّ   خطورة الموقف والفعل الذي فعلهوهً : عوامل موضوعٌة تتعلق بالشًء المدرك(د
 .بفعله الطالب
وهً ما اعتراه من خوف أو خجال أو أساف (: الطالب)عوامل شخصٌة تتصل بالمدرك (هـ

 .حٌنما ناداه أستاذه باسمه صرٌحاً، وبنبرة حادة، وبلغة جدٍّ تعبر عن االمتعاض من الفعل
ٌراً بالغااً فاً إدراك حقٌقاة الناداء، فهاو إن هذه العوامل هً التاً تتفاعال مجتمعاة لتاؤثر تاأث

لٌس لمجرد التنبٌه، وإقبال المنادى ذهنٌاً، بل هاو تحاذٌر وتنبٌاه وتأنٌاب وتقرٌاع، وتخوٌاف، ونحاو 
 .(45)ذلك
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أسلوب النداء، إذن، أسلوب ٌلجأ إلٌاه الماتكلم لهادف اجتمااعً ونفساً ٌنباه، أو ٌحارك، أو  
وجااع، أو نحااو ذلاك، وهااو أساالوب ٌازداد قااوة وروعااة ٌحاذر المتلقااً، أو ٌتعجااب أو ٌساتغٌث، أو ٌت

             -كماااا سنوضاااح الحقااااً  –وطرافاااة وساااحراً حٌنماااا تتضاااح مرامٌاااه وتتجلاااى مقاصاااده ودالالتاااه 
وٌاادل علااى ذلااك أّن العبااارة التحذٌرٌااة التااً قالهااا األسااتاذ للطالااب حٌنمااا ٌتناقلهااا الطاابلب وٌروٌهااا 

, وبعٌادة عان خاوف الطالاب, د حكاٌاة خالٌاة مان أي ماؤثرزمبلء األستاذ لبعضهم تتحول إلى مجار
وٌضاحً اساتخدام , فتفقد كثٌاراً مان قٌمتهاا الداللٌاة والنفساٌة, واستحضار الموقف, وانفعال األستاذ

وهذا ٌعنً أّن قوة الكبلم وتأثٌره ٌكمان فاً االرتبااط باٌن الكابلم . النداء فٌها استخداماً لفظٌاً مجرداً 
وٌتناوله النحوٌون فٌماا ٌعارف بالحاال , وهو ما ٌتحدث عنه الببلغٌون كثٌراً , والمقام الذي قٌل فٌه

 .   المشاهدة
وأسلوب النداء لٌس أسلوباً خاصاً بنداء العاقل، فقد ٌأتً لنداء غٌر العاقال، فٌناادي الشاعراُء 

عاض أجازاء ب  -أحٌانااً  -والدٌار، كماا ٌناادي اإلنساان , واللٌل, والشجر, والقمر, والسحاب, الطٌرَ 
فها هً الخنسااء تناادي عٌنهاا طالباة منهاا . جسده أو نفسه وعواطفها من حب وبغض وحسرة ولذة

 :، فتقول(صخر)أن تكثر الدمع حسرة على الفقٌد الغالً 
 (46)وفٌضً عبرة من غٌر نزر  أال ٌا عٌن فانهمري بغزر        

، لٌنصااحه أو ٌحااذره، أو إنساااناً آخاار، ٌنادٌااه  -فااً بعااض األحٌااان  -باال ٌجاارد ماان نفسااه 
ٌطمبنه، أو ٌشجعه، أو ٌسلٌه وٌسري عنه ما ٌجد، وما كل هاذا إال حادٌث نفاس نطقات باه أعضااء 
نطقه لٌكون أشد أثراً، وتبلٌغاً للغاٌة مما لو اقتصر على أن تكون مجرد خاواطر أو مشااعر سااكنة 

 :سهمقبورة داخله، واألمثلة على ذلك كثٌرة، كقول المنادي فً تشجٌع نف
 .....ٌا نفس إن لم تقتلً تموتً          

 :وقول الخنساء فً الحث والعتاب
 (47)أال تبكٌان لصخر الندى  أعٌنً جودا وال تجمدا            

نادى األرض والساماء والناار  -سبحانه  –ومن ٌنعم النظر فً كتاب هللا العزٌز ٌجد أن هللا 
كلهاا ناداءات ذات طاابع نفساً، ولكال حالاة مان هاذه والوٌال والجباال والطٌار والانفس والحسارة، و

وال ٌمكن أن ُتَجلَّاى إال مان . الحاالت أداة نداء معٌنة، وأسلوب، ونبرة تعبٌر، وتركٌب ندابً خاص
خبلل الربط بٌن القاعدة النحوٌة وسلوك المتكلم والمستمع، ودوافع كل واحد منهما، وحالته النفسٌة 

 .أثناء الكبلم واالستماع
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معنى النذاء لالنفسي  الجانة: الثاني المطلة

 :ذاللة أدواتوول

 

التصااوٌت : "، أو (49)تنبٌااه الماادعو لٌقباال علٌااك: هااو (48)النااداء فااً االصااطبلح النحااوي
طلب إقبال المدعو علاى الاداعً : وهو فً االصطبلح الببلغً. (50)"بالمنادى لٌعطف على المنادي

 .(51)بأحد حروف مخصوصة
نجد أنها تشكل صالة وثٌقاة باٌن   -النحوٌة والببلغٌة  -تعرٌفات االصطبلحٌة وبتأمل هذه ال

المتكلم والمخاطب، وهذه الصلة تدفعها وتحركها منبهات مثٌرة تتكا علاى مجموعاة مان العبلقاات 
( تنبٌاه)ففٌهاا . التً ترتبط بنسٌج متشعب من المشاعر واالنفعاالت النفسٌة، واألحاسٌس، والصاور

، وهااذه العناصاار حٌنمااا ٌسااتخدمها (ماادعو)و( داعٍ )و( طلااب)و( عطااف)و( وٌتتصاا)و( إقبااال)و
المخاطب تكون معٌناً له على بناء جسر للتواصال المقناع بٌناه وباٌن مخاطبٌاه الاذٌن ٌحارص علاى 

 .انخراطهم معه فً التسلٌم بما سٌلقى علٌهم
  -وي واألثار النفساً فاً االساتعمال اللغا–وإذا كان الكبلم كله ٌقال بدوافع نفسٌة فإن النداء 

أوضح األسالٌب صوتاً، وأكثرها أثاراً؛ ألناه ٌحاوي أكثار مان داللاة، كداللاة العذوباة فاً الصاوت، 
والقوة الموصلة للغرض بالنبرة، والجاذبٌة المؤثرة لبلنتباه، واالختصاار الاذي ٌتناساب ماع الحاال؛ 

فاظ الواحاد المختصار ٌازرع شاٌوع الل"والعلمااء ٌارون أن . ألنه مفعول به لفعل محذوف، وغٌرهاا
الوقع فً األذن فتألفه، والداللة فً األذهان فتعرفه، فحٌنبذ تجاد الراحاة، والنطاق المختصار فتعادل 

 .(52)"عن النطق التام
أمااا أدوات النااداء ودالالتهااا فهااً حااروف تخااتص بالاادخول علااى االساام المنااادى؛ بغاارض 

ٌا، أٌاا، أي، الهمازة، )ف أو تنوب عنه، وهً التنبٌه، وطلب اإلقبال، وتدل على المفعول به المحذو
 (.  آي)و( آ:)، وزاد بعضهم حرفٌن هما(وا

وهااو معنااى نفسااً ٌتمثاال فااً   -بشااكل عااام  -هااذه الحااروف الساابعة ٌجمعهااا معنااى واحااد 
 . (53)، وهو ما أشار إلٌه سٌبوٌه(التنبٌه)

، وانصاب جهادهم علاى وإذا كان النحوٌون قد انشغلوا بتبٌان أقسام المنادى، وأحوال توابعه
ولكان لام ٌمنحوهاا الجهاد –حكمه اإلعرابً فإنهم لم ٌغفلوا المعانً السٌاقٌة األخرى على اإلطابلق 

فذكر النحوٌون أن لكال أداة اساتعماالً معٌنااً تفرضاه العبلقاة النفساٌة  -كما أوضحنا سابقا  –الكافً 
علاى ذلاك وفاق ماا  (54)مكن لنا أن نقفواالجتماعٌة والزمانٌة والمكانٌة بٌن المتكلم والمخاطب، وٌ

 :ٌأتً
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، (أم البااب)وهً أكثار حاروف الناداء اساتعماالً، وأشاهرها ذكاراً؛ ولاذلك تسامى (: ٌا)  - 1
؛ لذلك تستعمل فً ناداء البعٌاد؛ إلمكاان امتاداد الصاوت، (األلف)وبتأملها نجدها تنتهً بحرف المد 

ٌنفااتح لهااا مجاارى الهااواء فااً الجهاااز  ومعلااوم أن أصااوات المااد أصااوات مجهااورة. (55)ورفعااه بهااا
وأرجاح . النطقً، فتخرج دون إعاقة أو حفٌف؛ ومان ثام فهاً أكثار وضاوحا ماع امتادادها وطولهاا

فهً قد تستعمل لنداء الساهً والنابم والغافل تنازٌبلً لاه . (56)األقوال أنها لنداء البعٌد حقٌقة أو حكماً 
فااألداة تفٌاد . (57)لٌهم إال باالجتهاد فً رفع الصاوت، ومادهمنزلة َمْن َبُعَد؛ ألنهم ٌرون أنه ال ٌقبل إ

فاً الناداء ( ٌاا:")التنبٌه أصبلً، وتفٌد النداء عرضاً مان خابلل الفعال المقادر بعادها، ٌقاول ابان جناً
 .(58)..."ٌا زٌد وٌا عبدهللا: تكون تنبٌهاً ونداء فً نحو

التوكٌااد؛ ألن الغاارض  وٌاارى أكثاار العلماااء أن اسااتعمالها للقرٌااب ٌااأتً لغاارض لفظااً وهااو
حرف وضع فً أصاله لناداء البعٌاد، وصاوت ٌهتاف ( ٌا:")النفسً حاصل أصبلً، ٌقول الزمخشري

فإذا نودي به القرٌب الُمَقاِطن فذلك للتأكٌد المؤذن بأنَّ الخطااب الاذي ٌتلاوه ... به الرجل لمن ٌنادٌه
ًٌّ به جداً   -أٌضاا –رض نفسً، ٌقول الزمخشري ولكن قد ٌنَّزل القرٌب منزلة البعٌد لغ. (59)" معن

ٌا رب، وٌا هللا، وهو أقرب إلٌه مان حبال الورٌاد، : (60)فما بال الداعً ٌقول فً ُجؤاره: فإن قلت:"
باه إلاى : وأَْسَمُع به وأَْبَصُر؟ قلت هو استقصار منه لنفسه، واستبعاد لها من مظاانِّ الزلفاى، وماا ٌقرِّ

نفسااه، وإقااراراً علٌهااا بااالتفرٌط فااً جنااب هللا، مااع فاارط هضااماً ل. رضااوان هللا، ومنااازل المقااربٌن
وبالرغم مما ٌشاعر باه كابلم الزمخشاري . (61)"التهالك على استجابة دعوته، واإلذن لندابه وابتهاله

من أن البعد هنا لٌس بعد المنادى، وإنما هو إحساس مان المناادي بأناه هاو البعٌاد مان مناادى ٌجاب 
إال أن البعد لٌس بعداً حقٌقٌا وإنما هو بعد مجازي لكثرة التفرٌط  - علٌه أن ٌقبل، وٌكون قرٌبا منه 

 .والتقصٌر
عند خروجهاا مان الداللاة علاى ( ٌا ) وٌسمً بعض العلماء المعانً النفسٌة التً تدل علٌها 

نكتاً، وهً كلها معاٍن تحمل شاحنات نفساٌة مختلفاة فاً نوعهاا، وفاً مساتوى حادتها،  -نداء البعٌد 
–فعال تجاهها، وذلك بحسب ما ٌقتضٌه المقام، كماا أن أكثار هاذه المعاانً أو النكات وفً ردود األ

لهااا صاالة وثٌقااة باالنفعاااالت اإلنسااانٌة األساسااٌة، كااالتعظٌم، والتحقٌاار،   -كمااا ٌساامٌها الببلغٌااون 
 .والحرص، واالهتمام، وغٌرها

سااب، وال األسااالٌب واسااتعماالتها وأسااالٌبها هااذه ال تكشاافها القواعااد النحوٌااة المجااردة فح
الببلغٌة وحدها، وإنما تتجلى من خبلل التتبع النفسً، والتحلٌل السلوكً للماتكلم ومساتوى صاوته، 
وحركاات جسااده المصاااحبة للكابلم، ولغااة وجهااه المعبارة عاان حالتااه االنفعالٌاة، وغٌاار ذلااك ممااا ال 
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ا بدقااة، وال تساااجٌل ٌدركااه إال ماان شاااهد الموقااف؛ ألنهاااا انفعاااالت، واالنفعااااالت ال ٌمكاان قٌاساااه
 .مستوٌاتها من خبلل األلفاظ واألسالٌب فقط

لنتباٌن ( ٌاا ) أن نأخاذ نصاٌن اساتعملت فٌهماا أداة الناداء   -هناا  -وللتدلٌل على ذلك ٌحسن 
 .الجوانب النفسٌة والجمالٌة واللغوٌة ألسلوب النداء بها، والقٌمة التعبٌرٌة التً تؤدٌها هذه األداة

ا ِعَبااِدَي الَّاِذٌَن أَْساَرفُوا َعلَاى أَْنفُِساِهْم َل َتْقَنُطاوا ِماْن َرْحَماِة هللاِ إِنَّ هللاَ قُ }: قوله تعالى( أ ٌَ لْ 
ِحٌمُ  ااُه ُهااَو الَغفُااوُر الاارَّ ااا إِنَّ ُنوَب َجِمٌعا ْغفِااُر الااذب فبتأماال اخآٌااة نشااعر شااعوراً متزاٌااداً بااالعطف . (62){ٌَ
ؤل والرحمة والمغفرة، مبنٌة على نسق صاوتً متنااغم والتحنن؛ ألن الوتٌرة اإلٌقاعٌة توحً بالتفا

دون سابر أخواتها؛ لما فٌها من مد الصوت الموجه إلاى العبااد ( ٌا ) من خبلل استعمال أداة النداء 
على كثرتهم، وتعدد ألوان معاصٌهم وسٌباتهم، وكأن فً هذا المد بسطاً لمظلة المغفارة ورحماة هللا 

لٌعطاً إٌحااءات تحقاق ( الٌااء)لعباد المضافة إلى ضامٌر الجبللاة فً كلمة ا. التً وسعت كل شًء
للنفس ارتٌاحها وهدوءها، فكل الجملة الندابٌة لها قٌمة تعبٌرٌة، وأداء معنوي وتركٌب لفظاً، وإذا 

 .تعانقت هذه األبعاد أحدثت سبلسة فً التعبٌر، وأثراً فً النفس، وجماالً فً األسلوب
 :قال أبو فراس الحمدانً( ب

 ـم وكاشف الخطب الجلٌل             ٌا فارج الكرب العظٌـ        
 ـف وٌا عزٌز لذا الذلٌـل             كن ٌا قوي لذا الضعٌـ        
به من سٌف الهـدى          (63)فً ظل دولتـه الظلٌـــل             قرِّ

( ٌاا ) خاً باأداة الناداء فالشاعر لم ٌكان بمقادوره إال أن ٌرفاع صاوته مساتغٌثاً بااص، مستصار
مضٌفاً المناادى إلاى الكارب تعظٌمااً لاه وتوضاٌحاً لقدرتاه علاى كشاف الخطاوب وتفارٌج الكاروب، 

دون سابر أخواتها ٌعطاً فرصاة لماد الصاوت وباث المعانااة، ولكنهاا تاؤدي إلاى ( ٌا ) فاختٌاره لـ 
روف التركٌاب أو وفاً كال حارف مان حا. ناداء قرٌاب فاً حقٌقتاه بعٌاد فاً رفعتاه وشاأنه ومكانتاه

األسلوب الندابً اإلضافً قدرة على التعبٌر عن األلم والمعاناة، فتتكرر الجمل الندابٌة لتستطٌع أن 
تصاال إلااى حااد التااأثٌر القااوي فااً أعماااق السااامع أو المتلقااً، ولتخفااف أٌضاااً علااى المااتكلم مااا أثقاال 

ر الحركاااة النفساااٌة صااادره مااان أوجااااع وشاااكوى، فالناااداء بأركاناااه المختلفاااة قاااادر علاااى أن ٌصاااو
 .والتوترات االنفعالٌة داخل نفس الشاعر، وهذا هو الغرض من النداء أداة وأسلوباً متكامبلً 

وهً لنداء البعٌد؛ والدلٌل على ذلك ما فٌها من ماًد الصاوت، وهاو ماد أكثار مناه (:أٌا)  - 2
تساتعمل للناابم وذكار بعضاهم أنهاا . (64)لٌبلاغ الصاوت ماداه وٌصال إلاى مساامع المناادي( ٌاا ) فً 

وذهب المبرد إلى أنها لنداء البعٌد مسافة أو . (65)المستثقل ؛ ألنه فً حكم البعٌد، أو المتراخً عنك
وقد تأتً للقرٌب لغرض معٌن داخل نفاس الماتكلم، جااء ذلاك . (66)لما فٌها من مدِّ الصوت... حكماً 

 :فً قول ذي الرمة
 (67)ا آأنت أم أم سالموبٌن النق  أٌا ظبٌة الوعساء بٌن جبلجل      
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فاحتااج األمار , لنداء القرٌب؛ ألنه تخٌل أن ال مسافة تقطع بٌنهما( أٌا ) فاستعمل ذو الرمة 
( أٌاا )دون غٌرها من أدوات النداء، فالعامل النفسً دعاه، بل أوجب علٌه اختٌار ( أٌا)إلى النداء بـ

ن أن الظبٌاة ال تكاون إال بعٌادة مان وعلاى الارغم ما, بدل الهمزة أو غٌرها من أدوات ناداء القرٌاب
ٌشعر أنها قرٌبة منه حتى   -بدافع نفسً  -حٌث الحس؛لتوحشها وعدم أنسها بالناس إالَّ أنَّ الشاعر 

 .أنه لم ٌفرق بٌنها وبٌن أم سالم
 :، قال(أٌا ) ومن خبلل بٌتٌن لعنترة نستجلً الجوانب النفسٌة الستخدام 

 قلٌل الصدٌق كثٌر األعادي  كأٌا عبُل ما كنت لوال هوا      
 (68)على المستهام وطٌب الرقاد  أٌا عبُل ُمنًِّ بطٌف الخٌال      

فً البٌتٌن راغباً فً مد صوته؛ تعبٌراً عان إحساساه األلاٌم، وتظهار ( أٌا ) فاستخدم عنترة 
ٌخاتلج فاً  واإلحساس باأللم والقلق الذي  -إحساساً ببعد عبلة عنه  -جلٌة العبلقة بٌن مد الصوت  

وفااً قصااٌدة أخاارى . نفسااه، وٌحتاااج إلااى أن ٌبلااغ صااوته كاال ماادى لعلااه ٌصاال عبلااة أو ٌااؤثر فٌهااا
 :عند عنترة، فٌقول( أٌا ) تحضر 

 (69)على تربتً بٌن الطٌور السواجع أٌا صادحات األٌك إن مت فاندبً             
التااً ( أٌااا ) مال ماان اسااتع  -وقاات إنشاااده  -فلاام ٌمنااع عنتاارة قربااه ماان صااادحات األٌااك  

تستعمل للبعٌد عادة؛ ألننا ننزلها منزلة البعٌد؛ إلحساسه بأن الظلم والقلق قاد أبعاداه عان نفساه بعاداً 
فً ندابه تعبٌاراً عان الحالاة الشاعورٌة النفساٌة التاً ماؤلت نفساه، ولام ٌكان ( أٌا ) ٌناسب استعمال 

 .والظلم أمامه بد من أن ٌرفع صوته وٌمد النداء لٌخفف وطأة األلم
لماا هاو ( هٌاا)و: فً المعنى والداللة غٌر أن ابان الخشااب قاال( أٌا ) هً مثل (: هٌا)  - 3

، (هاء)أبدلت الهمزة ( أٌا ) وبعض العلماء ٌرى أن أصلها . (70)( ٌا ) و( أٌا ) أبعد من المنادى بـ 
ل مااا قٌاال ماان وكاا. (71)التنبٌااه مبالغااة( هاااء)أدخلاات علٌهااا ( ٌااا ) وذهااب بعضااهم إلااى أن أصاالها 

، غٌر أننً أذكر بٌتاً للحطٌبة، (هٌا)ٌمكن أن ترد فٌها ( أٌا ) نصوص وشواهد وأبٌات وردت فٌها 
 :وهو قوله

 (72)بحقك ال تحرمه تا اللٌلة اللحما  هٌا رباه ضٌف  وال ِقَرى: وقال         
ه، وال والمتأمل لهذا البٌات، ٌجاد وضاوح األسالوب، وكأناه حادٌث نفساً عاابر ال تكلاف فٌا

لماا فٌهاا مان ماد الصاوت؛ ( هٌاا)زخرف له، لكنه استعمل أداة نداء تعبر عن حالتاه النفساٌة، وهاً 
لتناساب   -كما ٌقول علمااء األصاوات  -المبدوءة بالهاء، وهً صوت ضعٌف ( هٌا)كأنه قد اختار 

نَّ إحساسه بالضعف أمام نفسه، فناسب ضعف الهاء ضعفه فً عدم وجود قرى للضٌف عناده، ثام إ
جااءت لئلشاعار باأن المناادي رفٌاع ( ٌا)فً الهاء ما ٌشبه نفسه المكروب المتأوه، غٌر أن صلتها بـ

القدر عظٌم الشأن، فتأخذ األداة مداها فً االرتفاع، وهاو ارتفااع ضاروري فاً هاذا الموقاف الاذي 
فاً هاذه  اساتخبر بهاا الشااعر( هٌاا)فاـ. ٌبث فٌه الشاعر شكواه، وٌعبر عن آالمه باحثا عان مخارج
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المواقف النفسٌة الصادقة والمعانً الوجدانٌة المتزاٌدة التً تنبع من الموقف االنفعالً الذي وقع فٌه 
 .هذا القابل
فٌارى أن , ، وٌفارق ابان الخشااب بٌنهاا وباٌن الهمازة(73)وهً أداة لناداء القرٌاب( أي)  - 4

ت؛ ألن الٌااء السااكنة ال تعاٌن وفٌها تنبٌاه للقرٌاب، ولاٌس فٌهاا ماد للصاو. (74)الهمزة لما هو أقرب
واساتعمالها للقرٌاب ٌكاون حقٌقاة . على ذلك، فهً قصٌرة المسافة التً تكون بٌن المناِدي والمناَدى

 :وقد ورد استعمالها فً قول كثٌر عزة. وحكماً 
 ( 75)بكار حمامات لهن هدٌر  ألم تسمعً أي عبد فً رونق الضحى        

االستفهام والنداء، واألسالوب اإلنشاابً فاً نظار علام اللغاة  فً البٌت أسلوبان إنشابٌان هما
ولعل . النفسً ٌتمٌز بروح حوارٌة ترتفع معه النغمة الصوتٌة المعبرة عن النشاط االنفعالً النفسً

من أبرز ما ٌمٌز النداء هنا التناغم بٌنه وببٌن االستفهام، فاستخدام االستفهام فً غٌر معناه الحقٌقً 
ذات الداللاة ( أي) سٌة مختلفة فً نوعها، وفً مستوى حدتها، واستعمال النداء باـ ٌحمل شحنات نف

 .القرٌبة ٌحمل مظهراً انفعالٌاً نفسٌاً مهماً، واضطرابات ورعشات خفٌة فً نفس الشاعر
وتساتعمل حٌنباذ (. آيْ ) (76)بهمازة مفتوحاة ممادودة، وساكون الٌااء( أي) وبعضهم ٌساتعمل 

 .دلٌل على بعد المسافة، وأن السامع بعٌد بحٌث ال ٌسمع النداءلنداء البعٌد؛ ألن المد 
وهً أداة نداء تستعمل لتنبٌه المخاطب القرٌب المصغً إلٌك، الذي ال ٌحتااج : الهمزة  - 5

واستحضاار الداللااة علاى القرٌاب، والتنبٌاه، وعادم الحاجاة إلاى مااد . (77)إلاى ماد الصاوت فاً نداباه
، وٌتبٌن لنا (المخاطب)كلم فً نفسه من خبلل معرفته للمناَدى الصوت، كلها أمور ٌستحضرها المت

 :الجانب النفسً فً استعمال هذه األداة من خبلل النصٌن اخآتٌٌن
 : قال امرؤ القٌس

 (78)وإن كنت قد أزمعتً صرمً فأجملً  أفاطُم مهبلً بعض هذا التدلل      
وى وأوضاح فاً إٌصاال رساالته حٌث استخدم همزة النداء للقرٌب؛ ألنه ٌرى أنها أقدر وأقا

غٌر أنهاا قرٌباة إلاى نفساه، كأنهاا جازء   -وإن لم تكن قرٌبة منه حسٌاً  -إلى محبوبته، فاستخدامها 
منه، وأسلوب النداء بأداة القرب والترخٌم ٌعبران عن حالة نفسٌة لدى الشاعر، وٌعكسان اإلحساس 

 .باألبعاد الوجدانٌة، وٌكشفان خفاٌا النفس
 :بن عطٌة، ٌهجو العباس بن زٌد الكندي وٌقول جرٌر
 (79)ألوماً ال أبالك واغتراباً             أعبداً حل فً شعبً غرٌباً            

فنااادى بااأداة القرٌااب الهماازة؛ ألنااه ٌقصااده بذاتااه؛ أماابلً فااً أن تصاال رسااالته إلااى المهجااو 
ٌُْرَماى  والهجاء سلوك سلبً ٌسعى المتكلم إلى إساقاطه علاى المخاطاب( المخاطب) سارٌعاً حتاى ال 

إن الذم والهجاء وغٌرهما سلوك سلبً ٌشاكل عملٌاة هجاوم ال : هو به، ولذا ٌقول عنه علماء النفس
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شااعورٌة ٌحمااً بهااا اإلنسااان نفسااه بإلصاااق عٌوبااه ونقابصااه علااى اخآخاارٌن بقصااد إظهااار نفسااه 
 .(80)وتنزٌهها عما قد توسم به

ال ٌنفصل عن إحساس الشاعر   -ل أحد الباحثٌن كما ٌقو -وفً كل األحوال فالنداء بالهمزة 
 .(81)"بالقلق الذي ٌقرب من نفسه وٌحاصره، فٌستعملها للتعبٌر عن الشدابد واأللم والمعاناة

بالمد فتتغٌر داللتها إلى الداللة على البعٌد نسبٌاً، وهاو ( آ)إلى ( أ)وٌمكن أن تتحول الهمزة 
 .اً أم معنوٌاً أمر ٌقدره المتكلم، سواء أكان البعد حسٌ

وهً أداة تنبٌه للندبة؛ فهً لنداء الهالك، ولذلك تقتضً رفع الصوت؛ ألنها لنداء ( وا)  - 6
من مات وَبُعد عن محبٌه، فٌرفعون أصواتهم لٌسمعوا جمٌع الحاضارٌن، وال ٌكتفاون بماا فٌهاا مان 

ن الهالاك فاً غاٌاة السكت، مبالغة فً مد الصاوت؛ أل( هاء)مد الصوت فٌلحقون االسم مداً آخر، و
كأنهم ٌترنمون فٌها، فمن ... ، وٌدعون ما قد فات وبعد عنهم(82)ألنهم ٌحتلطون:"البعد، قال سٌبوٌه

ٌاؤدي جانًباا  -هناا  -وماد الصاوت .(83)"ثم ألزموها المد، وألحقوا آخر االسم المد مبالغة فاً التارنم
ا ٌتعلق بالتنفٌس عن النفس ا مهّمً ًٌّ  .ق المندوبوما تعانٌه من فرا, نفس

المنادوب :"والندبة ال تحتاج إلى توضٌح أو تدلٌل على الجاناب النفساً فٌهاا؛ ٌقاول الرضاً
أو . تعال؛ فأناا مشاتاق إلٌاك: ٌا محمداه، فكأنك تنادٌه، وتقول له: منادى على وجه التفجع، فإذا قلت

ماان طبٌعااة ماان وٌتجلااى الجانااب النفسااً . (84).." وا وٌاابله، وا ثبااوراه، وا حزناااه: التوجااع، نحااو
ٌستعملها ونفسٌته، فقد نقل عن األخفش وابن السراج أن الندبة ال ٌعرفها كل العرب، وإنما هً من 

 . (85)كبلم النساء لضعف احتمالهن، وقلة صبرهن
وبما أن الناس جبلت على إظهار الحزن، وقلة الصبر سواء أكانت الفجٌعة حقٌقٌة أم حكمٌة 

ان على ما ٌلحقه من نوح وَغمٍّ وحزن على المندوب، أو ماا ٌعانٌاه جاء هذا األسلوب لٌعٌن اإلنس -
وكل هذه تعبٌارات ومحااوالت نفساٌة، وإال   -إن كان المندوب متوجعاً منه، وهو عضو  -من ألم  

ففاً ماد الصاوت هناا , فالمتكلم ٌعلم أن المندوب ال ٌجٌب، وال ٌساتطٌع أن ٌزٌال الشادة التاً لحقتاه
 :وأمثلتها فً الشعر كثٌرة جدا، منها قول كثٌر. لهم والحزن على المندوبتنفٌس ٌعٌن على تحمل ا

ا تفرق واسط           (86)وأهُل التً أهذي بها وأحوم  فوا حزنا لمَّ
 : وكقول عنترة

 ( 87)بتاج بنً عبس كرام العشابر  فوا أسفا كٌف اشتفً قلب خالد         
 :وفً قول المتنبً

 (88)ومن بجسمً وحالً عنده سقم  قلبه شبـموا حر قلباه ممن          
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وأدوات مستعملة , فمع تسلٌمنا بأن فً العربٌة أسالٌب محولة عن أصولها -وخبلصة القول 
  -بحسب ما ٌناسب المقام  -فإن فً أدوات النداء مظاهر انفعالٌة تأتً  -على خبلف ما تستعمل فٌه 

لشاحنات مختلفاة فاً نوعهاا، وفاً مساتوى حادتها، وتفٌد فً المحصلة النهابٌة وبـأدنى تأمل حملها 
ٌرتفع مدى الصوت معها وٌنخفض تبعا لمدى العاطفة امتداداً وانحساراً، حتى أضحت كأنهاا اللجاة 

 .لها قمة وقاع وبطن وظهر
إنها أصوات ٌنطق بها الخابف المذعور، وٌنادي بها المبتهج المسرور، وٌتعازى بهاا الفاقاد 

االنفعالً الذي ٌحدثه النداء حادة وخفاة بحساب الساٌاق والموقاف الكبلماً  وٌتفاوت األثر. المتحسر
 .(89)الذي ٌرد فٌه، وبحسب طبٌعة المناَدى، وكل ذلك ٌدخل تحت ما ٌسمى فً علم النفس بالمثٌر

 -واسااتعمال أدوات النااداء عناادهم , وهنااا الباادَّ أن أشااٌر إلااى أنَّ ماان ٌسااتقرئ كاابلم العاارب
وٌقسارون , ل كثٌاًرا علاى تعلٌال النحاوٌٌن الاذٌن ٌتجااهلون المعناى أحٌانااٌخلص إلى قاعدة ال تعاوِّ 

وتستعمل كثٌارا فاً جاناب , تستعمل للبعد( ٌا)فأداة كـ.القلٌل على أن ٌنساق مع الكثٌر أحٌانا أخرى
فهً مبلبمة لشدة الضراعة التً ٌحتاج فٌها المناِدي إلى , (ٌارب:)فٌقال -سبحانه وتعالى  -نداء هللا 

وحٌنباذ نتسااءل لِاَم ال ٌكاون , مد صوته؛ لٌكون فٌه نوع من التنفٌس عما ٌجد من ضٌق الكربأن ٌ
وحادها؟ ولِاَم ال ٌفارق باٌن الداللاة ( ٌا)معنى زابدا على معنى ( هٌا أو أٌا)زٌادة الهاء أو الهمزة فً

ن االعتباارات؟ الوضعٌة ألدوات النداء والداللة المجازٌة التً تسوي بٌن األدوات أحٌانا العتبار م
 .  وأحسب أن هذا العمل ٌجٌب عن طرف من ذلك, وتأمله, إنه أمر ٌنبغً الوقوف عنده
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الجانة النفسي للحذف في أسلوب : المطلة الثالث

النذاء

ٌَُعدُّ سٌبوٌه من  ٌتناول علماء النحو والببلغة واللغة مسألة الحذف فً سٌاق أسلوب النداء، و
علماء الذٌن أشاروا إلى أن الحذف ٌأتً فً كبلم العرب قصاداً لبلختصاار أو لساعة الكابلم، أوابل ال
وإنمااا أضاامروا مااا كااان ٌقااع مظهااراً اسااتخفافاً؛ ألن المخاطااب ٌعلاام مااا ٌعنااً، فجاارى بمنزلااة :"قااال
 .وتبعه كل العلماء. (90)"المثل

روف المنشااا ٌاارى عبااد القاااهر الجرجااانً أن الحااذف خاضااع لعواماال نفسااٌة، ماارتبط بظاا
إنه باب دقٌق المسلك، لطٌف المأخذ، عجٌب األمر، شبٌه بالسحر، فإنك تارى باه تارك : "والمستمع

الذكر أفصح من الذكر، والصمت عان اإلفاادة أزٌاد لئلفاادة، وتجادك أنطاق ماا تكاون إذا لام تنطاق، 
 .(91)"وأتم ما تكون بٌاًنا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها تخبر، وتدفعها حتى تنظر

ولكً أقف على الدواعً واخآثار النفسٌة فً أسلوب النداء، أقف على بعاض صاور الحاذف 
 :فً هذا األسلوب، واخآثار النفسٌة المترتبة على كل صورة، وذلك على النحو اخآتً

إن : "بأسلوب النداء كبلم مستقل بنفسه، ٌؤدي معنى طلب إقبال المخاطب، قال ابان الخشاا
 .(92)"ٌا زٌد: الحرف ال ٌستقل به مع االسم كبلم تام إال فً النداء، نحو قولك

غٌار أن النحااوٌٌن شاغلوا أذهااانهم بتقادٌر محااذوف ٌعمال النصااب فاً المنااادى، ولام ٌساالموا 
) بل إن الببلغٌٌن الذٌن تحدثوا عن هذا الجانب قادروه، وجعلاوا . بالحقٌقة التً ذكرها ابن الخشاب

إنه ال ٌكون كبلم من حارف وفعال أصابلً، وال مان حارف :"داء دلٌبلً علٌه، ٌقول عبد القاهرالن( ٌا 
( أرٌد)و( أعنً)واسم إال فً النداء، وذلك إذا حقق األمر كان كبلماً بتقدٌر الفعل المضمر الذي هو 

كما ٌقول  –، ومع قٌام معناه فً النفس (93)"دلٌل علٌه وعلى قٌام معناه فً النفس( ٌا ) و(. أدعو)و
لو تأمل كل ماتكلم ذلاك فاً نفساه لوجاد أناه ال ٌفكار فاً هاذا المحاذوف " فإن الواقع   -عبد القاهر 

ٌا عبد هللا، فإنه على ٌقٌن أنه ٌنادي عبد هللا، من غٌر أن : أبداً، وهو ٌدرك تمام اإلدراك أنه إذا قال
العامل قبل المنادى أكثر ألفة وحذف ... ٌشغل نفسه وٌشاغب ذهنه لٌقدر المحذوف فً عقله الباطن

وشٌوعاً؛ ألن النداء فً اللغة كثٌر االستعمال، والنداء مان األساالٌب اإلنشاابٌة الطلبٌاة التاً تصادر 
غالباً عن انفعال، ولعل هذا االنفعال هو الذي ٌفسر حذف عامال المناادى؛ ألن الماتكلم قاد ال ٌادرك 

حارف  ذن زٌد منطلقاً على عجل، بل قد ٌحاذف عندباأدعو أو أنادي زٌداً حٌن ٌكو: المنادى إذا قال
وٌتضااح ماان هااذا أن الساالوك النفسااً ٌااؤثر علااى شااغل ذهاان المااتكلم . (94)"النااداء وٌكتفااً بالمنااادى
 . وبالتالً ٌتحكم فً التعامل مع القواعد النحوٌة. والسامع أو عدم شغلهما

وتقدٌرهم إٌاه , حرف النداء ومما ٌمكن التنبٌه إلٌه أن تقدٌر النحوٌٌن لفعل محذوف دل علٌه
وانتقد , وهذا األمر تنبه له ابن مضاء, ٌخرج أسلوب النداء من اإلنشاء إلى الخبر( وأنادي, أدعو)بـ
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وأمااا القساام الثالااث فهااو مضاامر إذا أظهاار تغٌاار الكاابلم عمااا كااان علٌااه قباال : "فقااال, النحااوٌٌن فٌااه
( عباد هللا)و, (عباد هللا)لمضاافة والنكارات حكاموحكم ساابر المنادٌاات ا. ٌا عبد هللا: كقولنا, إظهاره

وصاار الناداء , أو أناادي، وهاذا إذا أظهار تغٌار المعناى, أدعو:عندهم منصوب بفعل مضمر تقدٌره
وهاذه المضامرات التاً ال ٌجاوز :"فٌقاول, ثم ٌبدأ فاً انتقااد النحاوٌٌن لتقادٌر المحاذوف(.95")خبرا

أو تكون معدوماة , موجودة معانٌها فً نفس القابلإظهارها ال ٌخلو من أن تكون معدومة فً اللفظ 
فاإن كانات ال وجاود لهاا فاً الانفس وال . فً الانفس كماا أن األلفااظ الدالاة علٌهاا معدوماة فاً اللفاظ

فما الذي ٌنصب؟ وما الذي ٌضمر؟ ونسابة العمال إلاى معادوم , لؤللفاظ الدالة علٌها وجود فً القول
وإن الكابلم , ذه األلفاظ المحذوفة موجاودة فاً نفاس القابالإن معانً ه:فإن قٌل.على اإلطبلق محال

وإنها جزء من الكبلم القابم بالنفس المدلول علٌه باأللفاظ أال أنها حذفت األلفاظ الدالة علٌها , بها ٌتم
 (96...")وأن ال ٌتم إال بها؛ ألنها جزء منه, لزم أن ٌكون الكبلم ناقصا:قٌل, إٌجازا

لنحوٌون أن حذف حروف المعانً لٌس بالقٌاس؛ ألنها جاءت اختصاًرا أو نابباة عان ٌرى ا
، وحروف النداء نابباة (أستفهم)، وهمزة االستفهام ناببة عن (أنفً)النافٌة ناببة عن ( ما)األفعال، فـ

كماا ٌقاول ابان  - (97)، فلو ُحِذَفْت لكان اختصاراً للكابلم، واختصاار المختصار إجحااف(أنادي)عن 
إال أنااه قااد ورد حٌنمااا تكااون هناااك داللااة علااى المحااذوف ماان قاارابن السااٌاق، فٌصااٌر   -عااٌش ٌ

 .المحذوف مع القرابن كالمتلفظ به
وٌظهر األثر النفسً لحذف األداة من خبلل معرفة أسباب هذا الحذف، فقاد ذكار العلمااء أن 

. (98)بلً علٌاك متنبهااً لماا تقولاهالداعً للحذف هو التخفٌف على المتكلم، السٌما إذا كان المناَدى مقب
 .وقد ٌكون داعً المتكلم لحذف األداة طلباً فً سرعة االستجابة فاتجه إلى االختصار فً النداء

؛ ولعل فً هاذا إشاارة إلاى أن (99)وخص بعض العلماء حذف األداة بأن تكون األداة للقرٌب
لَّ عٌاب، والمناادى القرٌاب ال شاك الحذف ال ٌكون إال مع عدم اإلخبلل بالمراد؛ ألن الحذف إذا أخا

فً معٌة المنادي ٌعاٌش الحادث الكبلماً، وٌادرك تفاصاٌله وٌفهام مرامٌاه؛ ومان ثام فالتركٌاب ماع 
ثم إن البعٌد ٌحتااج إلاى ماد الصاوت لتنبٌهاه وقاد تحاذف . الحذف مؤٍد للغرض مع اختصار وإٌجاز

ل المن اَدى منزلة القرٌاب، وُجِعال فاً نفاس الماتكلم كل أدوات النداء المفٌدة للقرٌب أو للبعٌد، إذا ُنزِّ
حااار باان :)وإن شاابت حاذفتهن كلهاان اسااتغناء، كقولاك:"كأناه مصااغ إلٌاه، مقباال علٌااه، ٌقاول سااٌبوٌه

 .(101)"، وذلك أنه جعله بمنزلة من هو مقبل علٌه بحضرته ٌخاطبه(100)( كعب
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ناادى حقٌقاة أو للتخفٌاف، أو طلبااَ لسارعة االساتجابة، أو للشاعور بقارب الم -إذن  -فالحذف
 .تخٌبلً، وللشعور بإقباله وإصغابه، وانتباهه للمنادي، وهً كلها عوامل نفسٌة أدت إلى ذلك

، (102){ٌُوُسااُف أَْعااِرْض َعااْن َهااَذا }: وٌجلااً الجانااب النفسااً الزمخشااري عنااد قولااه تعااالى
ٌااف حااذف منااه حاارف النااداء؛ ألنااه منااادى قرٌااب، مقاااطن للحاادٌث، وفٌااه تقرٌااب لااه، وتلط:"فٌقااول
 .(103)"لمحله

ومن ٌتأمل كبلم النحوٌٌن ٌجد نفسه أمام لمحات نفسٌة، ومعاٍن وجدانٌة، تنبع من خصابص 
النظم حٌناً، ومن المواقف االنفعالٌة التً ٌفرضها جمال التعبٌر وإٌحاءات التركٌاب أحٌاناا، فؤلجال 

كارة غٌار المقصاودة، استحضار العوامل النفسٌة للمخاطب وللماتكلم امتناع حاذف أداة الناداء مان الن
ٌُْستغَنى عناه إذا كاان المناادى مقاببلً :"قال الرضً وإنما ال تحذفه من النكرة؛ ألن حرف التنبٌه إنما 

ومثلها النكرة . (104)"علٌك متنبهاً لما تقول له؛ وال ٌكون هذا إال فً المعرفة؛ ألنها مقصودة قصدها
 .االمقصودة، واسم اإلشارة على األرجح، والمشتقات ونحوه

والخبلصة أن حذف أداة النداء ال ٌكون إال إذا أرٌد أن ٌكون ذهن السامع ٌنصرف إلى كال 
معقول ٌتخٌله، وأن ٌكون المتكلم ٌشعر نفساٌاً بقارب المناادى مناه وانتباهاه إلٌاه، حتاى أضاحى فاً 

آن وبتأمال اخآٌاات الكرٌماة التاً اساتعمل فٌهاا الناداء لغارض الادعاء فاً القار. غنى عان أداة الناداء
 -تعاالى–الكرٌم نجد أنها مطرد فٌها حذف أداة النداء، إلحساس الداعً بشادة القارب بٌناه وباٌن هللا 

(105) . 

علل سٌبوٌه ذلك بكثرتاه . (106)حذف أواخر األسماء المفردة المعرفة فً النداء: الترخٌم هو
كثرة االستعمال، والرغبة فً التخفٌف والحذف من فكأنه ٌرى أن الداعً هو . (107)فً كبلم العرب

المنادى فً أسلوب الترخٌم ٌأتً ألغراض نفسٌة تتمثل فً الرغبة الجامحة فاً سارعة الفاران مان 
وأكبر دلٌال علاى الجاناب النفساً الماؤثر فاً الماتكلم أناه أحٌانااً ٌنقطاع . النداء والوصول للمقصود

الحارف األخٌار الملفاوظ باه علاى حركتاه قبال الحاذف  صوته دون أن ٌظهر الحكم اإلعرابً فٌبقى
وقاد ٌاذكر الجاناب اإلعراباً وٌكتفاً بحاذف الحارف . وهو ما ٌسمى عند النحوٌٌن بلغة من ٌنتظر

وغالباا ماا ٌصاادفنا هاذا األسالوب عناد الشاعراء المتٌماٌن كاـ . وهذا هو ما ٌسمى بلغة من ال ٌنتظر

                                                                                                                                                    
)101(

 2330 
)102(

 29. 
)103(

 2315 
)104(

 1159 
)105(

 {}36{

}19{

}8889



168 
)106(

 2791 
)107(

2239 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 41 - 

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

، وله دوافع نفسٌة تتمثل فً أن الرغبة (مجنون لٌلى)و( جمٌل بثٌنة)و( امرئ القٌس)و( كثٌر عزة)
وهو ما ٌسمٌه اللغوٌاون االقتصااد اللغاوي , فً لقاء المنادى وشدة الشوق إلٌه ال تسمح بإتمام اسمه

ْقِض }: -تعاالى –قولاه   -فً قاراءة  -وقد جاء فً القرآن الكرٌم  . لضٌق المقام ٌَ اا َمالِاُك لِا ٌَ َوَنااَدْوا 
َنا َربب  ٌْ  .، وهً ترسم الشدة التً هم فٌها حتى عجزوا عن إتمام الكلمة(ٌا مالُ )فً قراءة  (108){َك َعلَ
أدى إلى أن  -وهو الرغبة فً سرعة مغادرة المنادى والوصول للمقصود  -فاألثر النفسً   

كما أنهام خصاوه بماا زاد علاى ثبلثاة أحارف؛ .ٌحكم النحوٌون على أن الترخٌم ال ٌقع إال فً النداء
 .العرب تسعى للخفة كلما كثرت الحروف مع قصد سرعة الوصول إلى المقصودألن 

 Deep)بما عرف بالمعنى العمٌق، أو البنٌة العمٌقة   -حدٌثاً  -ولهذا فإن اعتناء علماء اللغة

structure ) ًجاء نتٌجة لقناعتهم باأن اللغاة سالوك قاابم علاى أصاول نفساٌة عمٌقاة مان التفكٌار فا
انتقابها، وطرٌقة إخراجها، وإظهارها، وحذفها فاً صاورة تباٌن عماا ٌجاول فاً اختٌار الكلمات، و

نفس المرسل أو استحضار لنفس المتلقً تبلفٌاً لئللباس علٌه؛ ألن اللابس أساسااً ٌادخل فاً السالوك 
النفسً لدى متلقً اللغة بوصفها وسٌلة للتفاهم، فإذا لم ٌكن المعنى واضاحاً فإناه ٌعاانً مان إعماال 

ًٍ قد ٌعوقه إشكال فً تقدٌر محذوف عن متابعة تالً الخطاب؛ الفكر، و ربما تاه فً التأمل، وعندبٍذ
للوصااول للمحااذوف ماان الكاابلم، ( Surface Structure)لاذلك ال بااد ماان تجاااوز البنٌااة السااطحٌة 

 .(109)وتقدٌره على نحو ٌوافق سبلمة القواعد النحوٌة وٌفهمه المتكلم والسامع على حد سواء

ٌكثر فً أسلوب النداء المضاف إلى ٌاء المتكلم حاذف الٌااء تخفٌفااً لكثارة االساتعمال، وٌعاد 
وٌعللون ذلك بأن النداء باب حاذف وتغٌٌار، وٌااء . (110)النحاة الحذف هو األكثر واألجود والمختار

م ٌثبتوا التنوٌن فً المنادى المفرد، اإلضافة فً االسم بمنزلة التنوٌن فً الضعف واالتصال، فكما ل
ٌُخلُّ حذفها بالمقصود، إذ ٌبقى فً اللفظ ما ٌدل علٌها، وهو . ، لم ٌثبتوا الٌاء ههنا(ٌا زٌد)نحو  وال 

 . (111)قبلها( الكسرة)
ووراء هذا الحذف مؤثرات نفساٌة منهاا التخفٌاف دفعااً للساألمة؛ ألن اساتعماله وذكاره كثٌاراً 

وهنااك أثار نفساً آخار عاباد علاى . تلقً، وفاً هاذا مراعااة لنفساٌة المتلقاًأضحى معلوماً لدى الم
المتكلم، وهو تلهف المتكلم إلى تحقٌق ما ٌدعو به أو سرعة استجابة من ٌنادٌه؛ ولهذا وردت كلماة 

 -عاماة  -وإذا كان حذف ٌاء الماتكلم . فً القرآن الكرٌم قرابة سبعٌن مرة( ٌاء)مناداة بدون ( ربِّ )
وٌاا غبلماا , ٌاا حسارتا:فٌقاال, ها قاد تقلاب ألفاا؛ لمبلبماة حالاة نفساٌة أخارى ٌعانٌهاا الماتكلمكثٌر فإن
 .ونحوها
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اا }:وفً كبلم العرب  ما ظاهره حذف المنادى، كقوله تعالى -سبحانه   -ورد فً كبلم هللا  ٌَ
ا َتنًِ ُكْنُت ُتَرابا ٌْ  . (112){لَ

 :وقول امرئ القٌس
 (113)بألنسة كأنها خط تمثال  ٌا ُربَّ ٌوم قد لهوت ولٌلة              

هنااا لٌساات للنااداء، وإنمااا ( ٌااا ) وغٌرهااا ماان الشااواهد، وقااد ذهااب بعااض النحااوٌٌن إلااى أن 
 .(114)لمجرد التنبٌه

والذي أراه أن هذا المساار األسالوبً هاو أحاد آثاار مساار اإلٌقااع النفساً، ألن المنااِدي أو  
مناَدى فً نفسه، ولكنه حذفاه مان غٌار أن ٌكاون فكار فٌاه، أو فكار فاً تقادٌره، المتكلم قد أحضر ال
خاصة مدى صوتٌاً بفضل ما فٌها من صدى مؤثر، ٌحتاج إلى الحد من طول ( ٌا)لٌمنح أداة النداء 

العبارة بعدها، فكأن المتكلم عزف عن ذكر المنادى لٌذهب ذهان الساامع كال ماذهب، فٌتصاور كال 
ن على إعادة التوازن النفساً، وٌعاٌن علاى ماا بعاد الناداء مان شاكوى، والانفس منادى ٌمكن أن ٌعٌ

فً حاال محناة وشادة، فتعااف   -هذا األسلوب  -لٌست فً حال استبناس فٌبسط الكبلم، ولكنها فً  
لمجرد التنبٌه، فهو عامل نفسً ( ٌا ) طول الكبلم، حتى لو اكتفٌنا بما رجحه بعض العلماء من أن 

 منااادى، وهااذا دلٌاال علااى أن الجانااب النفسااً قااد ٌااؤثر علااى القواعااد المعهااودة لاادى أوجااد نااداء باابل
 .النحوٌٌن
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الذاللة النفسية لخزوج النذاء عن :الزاتعالمطلة 

 أصل معناه

قضااٌة تحاادث عنهااا الببلغٌااون   -وهااو تنبٌااه السااامع  -خااروج النااداء عاان أصاال معناااه 
لااى معاااٍن تحماال شااحنات نفسااٌة مختلفااة فااً والنحوٌااون، وماان ٌتأماال هااذا الخااروج ٌجااده خروجااا إ

نوعهااا، وفااً مسااتوى حاادتها، غٌاار أنهااا كلهااا ذات صاالة وثٌقااة باالنفعاااالت اإلنسااانٌة األساسااٌة، 
. كاالستغاثة والندبة والتعجب والتحسر والتوجع والزجار والتحقٌار والتهجاٌن واالساتعطاء وغٌرهاا

ماا ٌكاون الناداء فٌاه مضاافاً إلاى المناادى  هاذا بااب: "وقد تنبه سٌبوٌه فأشار إلاى بعاض ذلاك بقولاه
ٌاااص وٌااا للناااس؛ إذا كاناات االسااتغاثة، : وقااالوا... بحاارف اإلضااافة، وذلااك فااً االسااتغاثة والتعجااب

وكال هاذا ... لماا رأوا عجبااً أو مااء كثٌاراً ! وٌا لَْلَماء! ٌا لَْلعجبِ : وقالوا. فالواحد والجمٌع فٌه سواء
سواها ( ٌا ) ولم ٌلزم فً هذا الباب إال ٌاء التنبٌه، وال ٌكون مكان  ...فً معنى التعجب واالستغاثة

من حروف التنبٌه؛ ألنهام أرادوا أن ٌمٌازوا هاذا مان ذلاك البااب الاذي لاٌس فٌاه معناى اساتغاثة وال 
 .(115)"تعجب

ومن ٌتأمل النصوص القرآنٌة والشعرٌة فً العربٌة ٌجد ألفاظااً تاؤدي معناى الادعاء، وهاً 
اء فاً مواقاف المفاجاأة أو الهلاع، أو الخشاوع، أو األساى، أو العجاب، فهاً تعبٌار عان مقترنة بالند

اا َحْساَرةا َعلَاى الِعَبااِد }: عاطفة لها قٌمة نفساٌة ال تنكار، ففاً قولاه تعاالى ، خارج الناداء مان (116){ٌَ
 .التنبٌه إلى التلهف والتأسف والتحسر

لمعااانً التااً خاارج إلٌهااا النااداء وغٌاار هااذه المعااانً كثٌاار، ولكاان لعاال الوقااوف علااى أباارز ا
 -وعبلقته بالجانب النفسً وما ٌصاحبها من أغاراض سالوكٌة ومحاولاة ضارب األمثلاة التطبٌقٌاة  

 :فمن أبرز هذه المعانً ما ٌأتً. أنفع وأجدى -لذلك  
أحٌانا، ( ٌا ) كثٌرا، أو ( وا)، وٌستعملون له ( 117)هً منادى على سبٌل التفجع: الندبة  - 1
لهااذا االسااتعمال لهااذٌن الحاارفٌن هااو جانااب نفسااً؛ ألن الندبااة ماان مااد الصااوت إعبلماااً  والااداعً

مادعو، ( المندوب)اعلم أن :"قال ابن ٌعٌش. للسامعٌن بالفجٌعة أو المصٌبة فاستعملوا له ألفاظ البعد
فأنت تدعوه وإن كنات تعلام أناه ال ٌساتجٌب، . ولذلك ذكر مع فصول النداء، لكنه على سبٌل التفجع

وقااد تحاادثنا عنهااا بمااا فٌااه غنٌااة عنااد . (118)..." مااا تاادعو المسااتغاث بااه وإن كااان بحٌااث ال ٌساامعك
 (. وا)الحدٌث عن األداة 

 .(119)وهً كل اسم دعً ونودي لٌخلص من شدة أو ٌعٌن على دفع شقة: االستغاثة - 2
دعااء ألجال أن ٌااص للمسالمٌن، أي أناادي هللا : وال بد لها من مستغاث به ومستغاث له، كقول عمار

. ٌلطف بحال المسلمٌن بعد رحٌلً؛ ألنه قال ذلك وهو ٌساتغٌث بعاد أن طعناه أباو لؤلاؤة المجوساً
وقااد تحااذف وتلحقااه ألااف . وتلحقهمااا الاابلم، مفتوحااة مااع المسااتغاث بااه ومكسااورة مااع المسااتغاث لااه

 .ٌا زٌداه لِعمرو: االستغاثة، فٌقال
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وال ٌجااوز حااذفها، وماان خاابلل أركانهااا الثبلثااة ، (ٌااا)وال تسااتعمل االسااتغاثة إال مااع األداة 
لماا فٌهاا مان ماد ( ٌاا ) ، تظهار الجواناب النفساٌة فتساتخدم (األداة، والمستغاث به، والمساتغاث لاه)

الصااوت والتعبٌاار عاان المعاناااة والمكااروه والشاادة، والسااترعاء انتباااه المخاطااب لااٌفطن إلااى الحالااة 
مستغاث به ببلم واجبة الفاتح، والمساتغاث لاه بابلم واجباة ثم جر ال. النفسٌة التً علٌها المستغاث له

الكسر لٌعرف السامع الفرق بٌنهما، ولمعنى نفسً آخر وهو مناسبة معنى الابلم لمعناى المساتغاث؛ 
لمناسابة معناهاا لمعناهماا؛    -وقد تأتً للتعجاب   –ألنها الم التخصٌص، أدخلت عبلمة لبلستغاثة 

أو لحارف الناداء القاابم ( أدعاو) فالبلم معدٌة لاـ  -ثاله بالدعاء ألن المستغاث مخصوص من بٌن أم
متعاااد بنفساااه، لضاااعفه عااان اإلضااامار أو لضاااعف الناباااب ( أدعاااو)مقاماااه، وجااااء ذلاااك ماااع أن 

 :وٌستشهد له النحوٌون بشواهد من الشعر، منها قول الشاعر.(120)منابه
  (121)ألناس عتوهم فً ازدٌاد  ٌا لَقومً وٌا ألمثال قومً          

الندابٌة لبلستغاثة لماا فٌهاا مان التنبٌاه وماد الصاوت تنبٌهااً للمساتمع، ( ٌا ) استعمل الشاعر 
وتعبٌراً عن الحالة النفسٌة التً ٌعانٌها المستصرخ، ورغبته الجامحة فً أن ٌتفاعل معه السامعون 

النداء وكرر إلنقاذه من المستغاث منه، ثم جر المستغاث به ببلم مفتوحة وعطف علٌه فكرر حرف 
والشاااعر أراد أن ٌعباار مسااتغٌثا ومستصاارخا قومااه ماان االسااتكبار . الاابلم، ثاام جاار المسااتغاث منااه

 .والطغٌان، ولم ٌكن له إال أن ٌتسلح بهذا األسلوب، لٌخفف من القلق الذي ٌعٌشه نتٌجة لذلك
الٌاة وخبلصة القول أن االستغاثة هً إفراز خوف، والخوف من الشاحنات النفساٌة االنفع   

األساسٌة، وأحسب أن النحوٌٌن ما اختاروا عنواناً لهذا المعنى وساموه باالساتغاثة وجعلاوه مساتغاثاً 
به ومستغاثاً له أو منه إال إلدراكهم أن التركٌب النحوي ٌخفاً خلفاه مشااعر وعواطاف وانفعااالت 

اب االساتغاثة، وهاً وبالتالً جعلت هذه االنفعاالت عنواناً، فسمً عنادهم با. كامنة فً نفس المتكلم
 .تسمٌة نفسٌة عاطفٌة مجردة

تعظٌم األمر فً قلوب الساامعٌن؛ ألناه ال ٌكاون إال :"وهو فً عرف النحوٌٌن: التعجب - 3
حالاة داخلٌاة تتصاف بجواناب "وهو عند علمااء الانفس . (122)"من شًء خارج عن نظابره وأشكاله

.." بٌري معٌن، ٌنزع للظهور فجأةمعرفٌة خاصة وإحساسات وردود أفعال فسٌولوجٌة، وسلوك تع
(123). 

وتادخل . والسلوك التعبٌري قاد ٌكاون حركاة ظااهرة، وقاد ٌكاون كبلمااً، ومان الكابلم الناداء
المنااادى المتعجااب منااه الم مفتوحااة كمااا كاناات فااً المسااتغاث بااه، وتكااون هااذه الاابلم عبلمااة علااى 

عجبااً أو رأوا مااء كثٌاراً، كأناه ٌقاول ٌا للعجب، وٌا للماء، لما رأوا : وقالوا:" التعجب، قال سٌبوٌه
 .(124)"تعال ٌا عجب، أو تعال ٌا ماء، فإنه من أٌامك وزمانك

، "ٌاا رجال:"وقد ٌستعمل النداء للتعجب ببل الم، كقولك لمن ٌحدثك عن أمار غرٌاب عجٌاب
ً فهذه األساالٌب ال ٌقصاد منهاا التنبٌاه، وإنماا ها. ٌا أجمل طفل رأٌته: وعند مداعبتك لطفلك فتقول
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أحاسٌس مثٌرة ٌستشاعرها القلاب، وترتسام علاى الوجاه، وٌعبار عنهاا اللساان فتطغاى علاى الجاناب 
 .الصوري للنداء

 :ومن أبرز شواهد مجًء النداء للتعجب قول امرئ القٌس
 (125)بكل مغار الفتل شدت بٌذبل  فٌا لك من لٌل كأن نجومه      

والاابلم التعجبٌااة، وضاامٌر ( ٌااا ) ة فااامرؤ القااٌس هنااا ٌنااادي اللٌاال متعجبااا مسااتخدما األدا
وكلهاا وساابل تحقاق ترابطااً نفساٌاً وتعبٌرٌااً باٌن . على اللٌل توكًٌدا لذكره( ِمنْ )المخاطب ثم أدخل 

الاذات والموضاوع، فناداؤه للٌال ناداء أهال العقال والتمٌاز ال ٌنفصال عان إحساساه بالٌاأس والرهباة 
ال تعجباااً ماان هااذا اللٌاال الااذي تحااول إلااى كااابن والخااوف، ومااا أدخاال أداة النااداء علااى شاابه الجملااة إ

رابض على األرض مشدودة نجومه بحبال قوٌة إلاى جبال ضاخم أصام؛ لتكاون العبلقاة بٌنهماا تلباد 
فكاال مفااردة فااً الشاااهد هنااا لهااا داللتهااا . الهمااوم فااً حناٌااا الاانفس، وعاادم الشااعور بمعاناااة المنااادى

واألسالوب التعجبااً النادابً فٌاه اسااتنكار . شااعروانفعالهاا وتعبٌرهاا عاان اإلحسااس باالمثٌر لاادى ال
 .وضجر وملل، وإحساس بالقسوة، وأسلوب النداء أسهم فً ترسٌخ هذا اإلحساس

التهدٌد هاو سالوك ال ٌقاع فاً األصال إال مان غاضاب، ٌوجهاه سالوك : التهدٌد والوعٌد - 4
كقاول رجال . عان أمار مااالغضب لٌوقع أثراً نفسٌاً ٌحدث مثٌاراً لادى الساامع، ٌدفعاه إلاى االمتنااع 

وتغلب على أسلوب النداء فاً هاذا المعناى دخاول الابلم . ٌا عدو هللا: الحسبة لمن ٌراه على معصٌة
وال ٌجاوز لهاذه . وتكون عبلمة للتهدٌد كما كانت عبلمة لبلساتغاثة والتعجاب. ٌا لزٌد ألقتلك: فٌقال

 .(126)البلم أن تدخل على المنادى فً غٌر هذه المعانً
ٌتفاااوت فااً درجاتااه بتفاااوت الغضااب وشاادة حاااالت االنفعااال، ووفقاااً لمااا ٌفرضااه  والتهدٌااد

السٌاق والمقام، فغضب األب من ابنه ٌكون أشاد غالبااً، ولكان إذا كاان  الشاخص مكافبااً لاه فٌكاون 
 .التعبٌر عن الغضب وأسلوب التهدٌد أقل حدة

منااَدى فاً االساتجابة العاطفٌاة وفً أسلوب النداء المفٌد للتهدٌد ٌشترك الطرفان المناِدي وال
وٌمثاال . فالمناااِدي ٌغضااب لمااا وجااده ماان المناااَدى، والمناااَدى ٌغضااب لمااا ٌجااده ماان تهدٌااد ووعٌااد

 :النحوٌون لهذا المعنى بقول الشاعر
 (127)ٌا لَبكر أٌن أٌـن الفرار  ٌا لَبكر انشروا لً كلٌبا 

لهمزة للتخفٌف واأللف اللتقاء ٌا آل بكر فحذفت ا: أي( ٌا لبكر:)وفً البٌت حذف؛ ألن قوله
ألن األلاف ال ٌمكان أن ُتْتَباع باألف كماا هاو عناد المحادثٌن، فااأللف   -كما ٌقول القدماء –الساكنٌن 

وعلى الارغم مان أن الحاذف واالساتغاثة معروفاان فاً اللغاة إال أن . حركة ال ٌمكن أن تلٌها حركة
ه مان التهدٌاد والوعٌاد، فالحالاة النفساٌة التاً األخذ بهما وتطبٌقهما على هذا الشاهد ٌستجٌب لماا فٌا

 .ٌحملها الشاهد الشعري والتً دفعت الشاعر إلى النداء لم تتمرد على القواعد النحوٌة
ٌُْحَماال علٌااه : االختصاااص - 5 وإن كااان حاارف النااداء  -وهااو أساالوب ٌلتقااً مااع النااداء، و

هاذا المعناى؛ ألن المناادى مخاتص  وما جاء االختصاص بلفظ النداء إال الشاتراكهما فاً  -محذوفاً 
ونظٌاار إدخااالهم التسااوٌة علااى االسااتفهام :"بالخطاااب أٌضاااً ماان بااٌن أمثالااه، ٌجلااً هااذا قااول المباارد

، فااأجروا حاارف النااداء علااى (اللهاام اغفاار لنااا أٌتهااا العصااابة: )الشااتمال التسااوٌة علٌهمااا قولااك
وإنماا حاق الناداء أن تعطاف باه  .، ولٌست مدعوة؛ ألن فٌها االختصاص الذي فاً الناداء(العصابة)
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اللهم اغفر لنا (:فإذا قلت... المخاطب علٌك، ثم تخبره أو تأمره أو تسأله، وغٌر ذلك مما توقعه إلٌه
ولكنك اختصصتها من غٌرها كما تخاتص المادعو، فجارى ( العصابة)فأنت لم تدع ( أٌتها العصابة

 .(128)"علٌها اسم النداء؛ لمساواتها إٌاه فً االختصاص
فً قول المبارد هاذا استحضاار للجواناب النفساٌة فاً الناداء واالختصااص، واالختصااص و

أنااا الفقٌاار إلااى هللا أٌهااا :والتصاااغر نحااو( نحاان العاارب أقاارى الناااس للضااٌف: )ٌااأتً للتفاااخر نحااو
وال ٌخفى ما فً هذه األسالٌب من انعكاس للعوامال النفساٌة داخال الماتكلم، وهاذه . وهكذا... الرجل

ٌصعب على المعرب النحوي أن ٌعرف خباٌاها النفسٌة فً فاؤاد الماتكلم غٌار أن الساٌاق األسالٌب 
 .غالباً ما ٌكشف عن المراد، فٌّعول علٌه فً التحلٌل النفسً

ٌااأتً النااداء أحٌاناااً كثٌاارة للتعظااٌم، وهااو حالااة نفسااٌة داخلٌااة : تعظااٌم األمااور وماادحها - 6
فعال فسٌولوجٌة، وسلوك تعبٌاري معاٌن ٌنازع تتصف بجوانب معرفٌة خاصة وإحساسات وردود أ

وٌكون سلوكاً ظاهراً بادٌاً على القسمات، وقاد ٌكاون سالوكاً لفظٌااً تفارزه الكلماات، , للظهور أحٌاناً 
وٌقاااول . (129)"إذا أرادت العااارب أن تعظااام أمااًرا مااان األماااور جعلتاااه ناااداء: "ٌقااول أحاااد البااااحثٌن

اااا َحْساااَرةا عَ  }: الزمخشاااري فاااً قولاااه تعاااالى ااانْتٌِِهْم ِماااْن َرُساااول  إِل َكااااُنوا بِاااِه ٌَ ٌَ لَاااى الِعَبااااِد َماااا 
ْسَتْهِزُئونَ  ٌمكن أن ٌكون التحسر من هللا تعالى على سبٌل االساتعارة فاً :"قال الزمخشري. (130){ٌَ

 . (131)"معنى تعظٌم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به، وفرط إنكاره له وتعجبه منه
الهاء الساكنة، إنما هً لتقوٌاة المعناى فاً الانفس، وذلاك ب( ٌا حسرة)قرئ : "وقال ابن جنً

فطال الوقوف على الهااء كماا ٌفعلاه المساتعظم لؤلمار . أنه فً موضع وعظ وتنبٌه، وإٌقاظ وتحذٌر
وقاال أباو حٌاان تعلٌقااً علاى . (132)"المتعجب منه، الدال على أنه قد بهره وملك علٌه لفظه وخاطره

، ٌقاول اقرباً أو (الوٌال)أو ( السارور)أو( العجاب)أو ( الحسارة)وكأن الذي ٌناادي : "كبلم سٌبوٌه
وفاً ذلاك تعظاٌم لؤلمار علاى نفاس الماتكلم، : "قاال أباو حٌاان. (133)"احضري، فهذا أوانك وزمانك

وعلااى مسااامعه إن كااان َثااّم سااامع، وهااذا التعظااٌم علااى الاانفس والسااامع هااو المقصااود فااً نااداء 
 . (134).." الجمادات، ونداء ما ال ٌعقل

وهذه المعانً المتعددة كلهاا نجادها متمثلاة فاً : االستهزاء والتهكم والتحقٌر واالستهانة - 7
: ٌادل علاى ذلاك قولاه تعاالى. معانً النداء، وهً تعكاس أثار السالوك الخلقاً علاى السالوك اللغاوي

َك لََمْجُناونٌ } ْكُر إِنَّ ِه الذِّ ٌْ لَ َعلَ َها الَِّذي ُنزِّ ٌب ا أَ ٌَ وكاان هاذا الناداء مانهم :"الزمخشاري ، قاال(135){َوَقالُوا 
وكٌف ٌقرون بنزول الاذكر وٌنسابونه إلاى الجناون؟ والتعكاٌس فاً كبلمهام ... على وجه االستهزاء

 .(136)"لبلستهزاء والتهكم مذهب واسع
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وٌقصادون ضادها مان المعاانً تهكماا ( ٌاا ذكاً)أو ( ٌاا فااهم)أو ( ٌاا عاقال:)وٌقولون عاادة
فقاد جارى فاً كبلمهام أن ٌوصاف الرجال بماا هاو :"ابان فاارس وسخرٌة واستهانة واساتهزاء، قاال

وتصااعب معرفااة الخباٌااا . (137)"متصااف بضااده تهكماااً بااه وسااخرٌة، وهااذا ماان أشااد سااباب العاارب
النفسٌة لدى المتكلم المنادي، لكن السٌاق ٌكشف عن ذلك، وهذه األساالٌب ٌّعاول فٌهاا علاى التحلٌال 

ومن أمثلة ذلك قول جرٌر بن عطٌة ٌهجو العباس .نحوٌاً  النفسً الستٌضاح الجملة الندابٌة وتحلٌلها
 :بن زٌد الكندي
 (138)ألوماً ال أبالك واغتراباً   أعبداً حل فً شعبً غرٌباً        

 :ومن هذا القبٌل ٌمكن أن ٌحمل البٌت الشعري المشهور الذي ٌهجو فٌه الفرزدق جرٌراً  
 (139)جرٌر المجامع إذا جمعتنا ٌا  أولبك آبابً فجبنً بمثلهم        

كما ٌأتً النداء لمعاٍن كثٌرة أخرى فٌها جانب من االنفعاالت النفسٌة المتعلقة بالمتكلم، ومن 
التمنااً واالسااتعطاف، التلهااف والتأسااف، والتلااذذ والتشااوق، والناادم والجاازع، والتكاارٌم : أبرزهااا

ً تحلٌاال الجوانااب والماادح، وكلهااا ٌحملهااا أساالوب النااداء، وتسااهم معطٌااات علاام اللغااة النفسااً فاا
 .االنفعالٌة فٌه وتعٌن على أن ٌتم تركٌب الكبلم تركٌباً نحوٌاً سلٌماً 

إن أساالوب النااداء ٌسااتمد أهمٌتااه وقوتااه ومكانتااه فااً المؤلفااات النحوٌااة ماان ترتٌااب ألفاظااه 
ا سلًٌما، ومن تناسق دالالته واستخداماته تناسًقا بدًٌعا ًٌ  .وتركٌبها ترتًٌبا وتركًٌبا نحو

الخاصٌتان ال تتحققان من غٌر قواعد نحوٌة صارمة ومعاٍن ومشاعر تسهم فً نقل  وهاتان
 .المقصود وتحقٌق الغرض

إن ارتباااط أساالوب النااداء بالدراسااات النحوٌااة والدراسااة النفسااٌة ٌااؤدي إلااى رصااد األدوات 
حال المتكلم أو الندابٌة ومعرفة داللتها التعبٌرٌة، واستعمالها فً دالالت إضافٌة ٌتطلبها السٌاق، أو 

السامع، وكل هذه تقوم على نظام خاص ٌضبطها، وٌنظم الكبلم معها، وٌحمل الفكرة التً ٌجسادها 
هذا األسلوب؛ لٌكون لدى المتكلم والسامع توازن بٌن الحركة النفسٌة لدٌه والحركة الشكلٌة للملفوظ 

 .الذي ٌنطق به
قهاا بطبٌعاة اإلنساان، وأقادرها تعبٌاًرا وجمارة القول أن النداء من أبارز أباواب النحاو، وأعل

وإن أدواتاه المتعاددة هاً األساس والادعابم التاً تقاوم  -كماا أشارنا ساابقاً -عن مشاعره وأحاسٌسه 
علٌهااا الجملااة الندابٌااة؛ ولهااذا فااإن دراسااته دراسااة نحوٌااة نفسااٌة تااؤدي إلااى أن نفهاام ونعاارف اللغااة 

 . بأحاسٌسنا قبل أن نحفظها قواعد مجردة
ار عنهاا إن من ٌن عم النظر فً استعماالت الناداء فاً القارآن الكارٌم ٌجاد إلماحاات نفساٌة عبَّ

الناداء ( ٌاا)ألسلوب النداء أحسن تعبٌر سواء كان مان خابلل األداة أم المناادي، أم المناادى، فحاذف 
وتعوٌض المٌم المشددة ٌوحً بوجود دافع نفسً أكثر من أن ٌكون استعماالً لفظٌا ( اللهم)مثبل من 

 .جردا، السٌما إذا استحضرنا أن هذا التعوٌض خاص بلفظ الجبللة دون غٌرهم
كما أن النظر إلى النداء من جانبه النفسً فً التنبٌه قبل األوامر والنواهً وغلبتها بعده فً 

 .القرآن، وندرة تقدمها علٌه توحً بوجود غرض معٌن
للداللة على شدة ( ٌا بنً)ة التصغٌر ولو تأملنا الجانب النفسً لنداء األب البنه والتزام صٌغ

وماا فٌهاا مان التقادٌر واإلجابلل واإلكارام ( ٌا أبات)العطف والتحنن والشفقة، وكذا نداء االبن ألبٌه 
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الذي ٌختلف بحسب اختبلف الحالة التاً هاو  وأٌضا نداء الرسول ( الٌاء)الذي استدعى استخدام 
ٌاا }وثالثاة { ٌاا أٌهاا المزمال}وآخار { ا أٌهاا المادثرٌا}علٌها، والوضع النفسً الذي به، فمرة ٌنادى 

أقول لو تأملنا ذلك لوجدنا أنفسنا أمام كم كبٌر من اإلشارات . {ٌا أٌها الرسول}ورابعة { أٌها النبً
 .(140)وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. النفسٌة التً ٌحملها هذا األسلوب

ة تحمل المشاعر واألحاسٌس والعواطف ومن ٌنعم النظر فً اللغة وتراكٌبها لن ٌلفٌها إال أوعٌ
واالنفعاالت لتوصلها وغٌرها إلى المتلقً، والنداء نمط أسلوبً تتجلى فٌه مهمة اللغة هذه على أكمل 
ما تكون فً كتب النحو ابتداء من كتاب سٌبوٌه حتى شروح األلفٌة ستعترٌه الغبطة مما اشتملت علٌه 

حات سٌاقٌة لها عبلقة بنفسٌة المتكلم أو السامع، ولكن تلك الكتب النحوٌة من نظرات نفسٌة وإلما
ٌلحظ أنها لم تكن مقصودة، فاتجهت الجهود نحو الجملة المفردة ولٌس نحو النص، وكثرت 

ومنحت أهمٌة , ولو وظفت هذه النظرات. واخآراء, وتنوعت المذاهب, وتعددت األوجه, اإلعرابات
والتأخٌر، والمتعلقات بالسوابق واللواحق، , والتقدٌم, كروالذ, كبٌرة لحلت كثًٌرا من إشكاالت الحذف

من  -كما أن توظٌف الجوانب النفسٌة فً دراسة النحو سٌسهم  . وغٌرها مما امتؤلت به كتب النحو
 .فً تٌسٌر النحو وتسهٌله على المتعلمٌن، وتقرٌبه إلٌهم  -وجهة نظري 

ٌأتً فً منظومة من المحاوالت التً تسعى إلى حماٌة اللغة العربٌاة، جمارة ختام هذا البحث أنه      
من خبلل سعً بعاض علماباه , وبخاصة الدرس النحوي الذي بدأ ٌعانً من سٌطرة مناخ الجدب علٌه

كماا تساعى هاذه الدراساة إلاى إلغااء الحاادود ,إلاى إنهاكاه بالتعلٌال والتفصاٌل والتأوٌال حتاى جفاا وجاف
 .فهً تشً بضرورة التكامل بٌن التخصصات ,الفاصلة بٌن التخصصات

وبخاصة فً الغرب قد أنجزت خطوات مهماة فاً مجاال  –وإذا كانت الدراسات اللسانٌة الحدٌثة      
 –وعمدت إلى عقد صبلت بٌن العلوم، فإن األمر بالنسبة للدراسات اللغوٌة العربٌاة , الدراسات البٌنٌة
وتعاد الخطاوات الساابقة والمبكارة التاً انتهجهاا علمااء اللغاة , دٌعد جدٌداً إلى حدٍّ بعٌ -وبخاصة النحو

وال تكااد ترقاى إلاى , خطاوات محادودة وتبادو محتشامة ومحساوبة –وتخلى عنها المتأخرون , القدماء
وهذا ال ٌعنً أن علماء النحاو لام تكان لهام فطناة ودراٌاة وقادرة عالٌاة , مستوى التأسٌس لهذه العبلقة 

ولكان طغاى علاٌهم االنشاغال باالتعلٌبلت والتاأوٌبلت والتقادٌرات علاى , العلومعلى الربط المحكم بٌن 
وللحاق لام ٌكان . والنظر إلى المعانً بوصفها مؤثراً ربٌسااً فاً التركٌاب, حساب االستحضار السٌاقً
من ٌنظار  -وهم األكثر -فمنهم , بل تباٌنوا فً تناول أبواب النحو وقضاٌاه, كل النحاة على سنن واحد

ومنهم , بل المحالة أحٌاناً , وٌحشد كل األوجه المحتملة والممكنة والمفترضة, ب اإلعرابً المجردللجان
ودوافااع , واسااتقامة التركٌااب, وٌااربط اإلعااراب بصااحة المعنااى, ماان ٌساالك طرٌقاااً أقاارب إلااى القصااد

ان هذا سبباً وربما ك, أما علماء الببلغة فكانوا أكثر استحضاراً للجانب النفسً من النحوٌٌن. األسلوب
غٌار أن الببلغاة عاادت فاً العصاور , فً تماٌز العلماٌن وانفصاالهما فاً مرحلاة مان مراحال التاألٌف
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وهو أمر ٌؤكد على ضارورة إعاادة بنااء , المتأخرة إلى المنهج النحوي المبنً على التقنٌن والمعٌارٌة
 . قبول للغة وإقبال علٌهاالعبلقة بٌن العلوم المختلفة والدراسات النفسٌة؛لما سٌنتج عن ذلك من 

حوته , إلى الربط بٌن علم النفس وعلم النحو من خبلل باب نحوي -فً هذا البحث -ولقد عمدت       
التً تتنوع وتتغٌار , ولقد تناولت فٌه الجوانب النفسٌة, المؤلفات النحوٌة وتناولته بالتفصٌل واإلعراب

سااتعمال فااً أسالوب النااداء تتناوع بتنااوع المواقااف بساببها أدواتااه وأحوالاه وإعرابااه؛ ألن مساتوٌات اال
 .واالنفعاالت التً تحٌط بالمتكلم أو بالمتلقً أو بهما معاً 

وأخٌاارا أدعااو الباااحثٌن إلااى االهتمااام بالدراسااات البٌنٌااة؛ ألنهااا أضااحت مطلباااً ملحاااً تسااتدعٌه       
 .وٌتطلبه واقع  الدراسات اللغوٌة العربٌة المعصرة, المرحلة
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 التحليل الصوتي لصوت الراء يف قصيدة ابن عمار

 

 هب٣ش ؽٞه٣خ : ا٧ٍزبمح 

 عبٓؼخ ؽ٤َجخ ثٖ ثٞػ٢ِ اُشِق

 :يمذيخ 

لقد كان للهنود الفضل األول فاً دراساة الصاوتٌات إذ أولوهاا اهتماماا بالغاا ، و كاان دافعهام فاً ذلاك 

مقدساااتهم الدٌنٌااة ، حٌااث قااام علماؤهااا بتصاانٌف اللغااات السنسااكرٌتٌة  قصااد األداء الصااحٌح دراسااة 

و  كمل ال ٌنكر أحد فضال الٌوناانٌٌن (1) لنصوص الدٌن و فهم معانٌه العمٌقة و سبلمة لغته من اللحن

ج منهاا الصاوتٌة ، فلام ٌعتمادوا فاً دراساتهم علاى مانه ةالرومان فً تطاوٌر الدراساات اللغوٌاة خاصا

كما عناً  (2)علمً دقٌق مبنً على االستقراء كالهنود و إنما تعلق األمر عندهم بإحٌاء اللغات القدٌمة 

اللغوٌون العرب قدٌما بالدراساة الصاوتٌة عناٌاة أثاارت دهشاة المستشارقٌن ، مماا دفعهام إلاى اإلشاادة 

دف الحفااظ علاى نطاق بجهود علماء العربٌة إذ ارتبطات دراساتهم الصاوتٌة باالقرآن الكارٌم و هاذا بها

حروف التنزٌل العزٌز و صٌانته من التحرٌف و التصحٌف و مناه كاان أسااس الادرس الصاوتً عناد 

القرآنٌة ، و من بٌن العلماء اللذٌن اهتماوا بالدراساات الصاوتٌة أباو الساود  تالعرب مبنٌا على القراءا

إلعاراب هاذه األخٌارة سااهمت الدؤلً و الذي كان ٌعتمد على المبلحظة الذاتٌة فً تصانٌف حركاات ا

فً تمٌٌز تحوالت الكلمة و رصد معانٌها ، ثم جااء الخلٌال بان أحماد الفراهٌادي ووضاع معجام العاٌن      

كماا اساتطاع أن  (3)و كان منهجه فً ذلك تذوق الحروف أي محاولة نطاق الصاوت لتحدٌاد مخرجاه  

همزتا القطع   و الوصل، كماا كاان ٌمٌز بٌن األصوات الصابتة والصامتة و وضع الشدة والسكون و 

 .لعلماء آخرٌن حظ وافر فً هذا المجال 

و بفضل تطور الفكر اإلنسانً خطت الدراسة الصوتٌة خطوة هامة خاصة النتاابج التاً أحرزنهاا فاً 

م، كما استطاعت الصوتٌات أن تقتحم مجاالت عادة منهاا الشاعر النبناباه علاى 18أوروبا خبلل القرن 

و   تستجٌب للقوانٌن الصوتٌة، و لما كان التحلٌل الصوتً هو الذي ٌمٌز بٌن الكلماات ةوحدات إٌقاعٌ

ٌرصد معانٌها، فإنه ٌعد هو األساس فً عملٌة التحلٌل اللغوي لذا حاولنا من خابلل دراساتنا أن نركاز 
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علاى الجانااب الصاوتً واخترنااا قصااٌدة ابان عمااار نموذجااا للدراساة و حااري بنااا قبال أن نتطاارق إلااى 

 .الصوتً لقصٌدة ابن عمار أن نعرج على حٌاة الشاعر لحلٌالت

 :تعرٌف ابن عمار

أحمد ابن عمار بن عبد الرحمان الجزابري من الشخصٌات البارزة فً الجزابر خبلل العهد العثمانً، 

 شهرته لم تنحصر فً الجزابر بل تعدتها إلى كثٌر من األقطاار العربٌاة كاالمغرب و الحجااز و مصار 

أنه كاان مان نواباغ عصاره  و أفاضال مصاره وهباه هللا  "م تنقبلته و ٌقول محمد الحفناوي و هذا بحك

و مع ذلك فإن معالمه تبقى مجهولة ألنه كاان حرٌصاا علاى  (4) "حظا من سٌبلن القلم و طبلقة اللسان

الترجمااة لغٌااره سااواء فااً كتابااه المفقااود لااواء النصاار فااً فضاابلء العصاار أو فااً رحلتااه نحلااة اللبٌااب 

أخبار الرحلة إلى الحبٌب فابن عمار رغم مكانته األدبٌة و الفقهٌة ٌعتبر من الشخصٌات المجهولة، و ب

ماان خاابلل المصااادر التااً اطلعنااا علٌهااا لاام نسااتطع أن نحاادد تااارٌخ والدتااه، إال أّن االسااتنتاجات التااً 

مان هناا و هنااك و  توصل إلٌها أبو القاسم سعد هللا من خبلل أبحاثه اساتطاع أن ٌاتلفظ بعاض األخباار

 (5)ه، وأغلب الظن توفً فً هذه السنة1205ه وانقطعت أخباره سنة 1119التً تؤكد أن والدته كانت 

و كان والده من أهال العلام فاً مدٌناة الجزابار فاابن عماار تثقاف باالجزابر واساتمد العلام و الجااه مان 

عاة و الجماال و مان شاٌوخه ابان أسرته ، كما استمد مان أصاوله األندلساٌة األدب و الفان و حاب الطبٌ

، تاولى ابان عماار وظٌفاة الفتاوى علاى الماذهب الماالكً سانة  (6)علً الذي طالما تطارح معه الشعر 

ه كما كانت له أنشطة أخرى خارج الوطن حٌث رحل عدة مرات إلى المشارق كماا زار البقااع 1180

لاع علاى شاعره و نثاره ٌجاد عاطفاة و إذا تحدثنا عن مساهمته فً األدب الجزابري فمن ٌط (7)المقدسة

الحب هً الغالٌة بدافع الربط بٌن العبلقات اإلخوانٌة، أما أسالوبه فٌقاول أباو القاسام ساعد هللا أناه حااز 

بتمٌااز فااً عهااد تعثاارت فٌااه األسااالٌب األدبٌااة فأناات تسااتطٌع أن تمٌاازه بااٌن مجوعااة ماان الكتابااات لااو 

لخطٌااب و الفااتح اباان خاقااان، وإذا قٌاال قاادٌما أن وضااعت بااٌن ٌاادٌك ، فلقااد تااأثر إلااى حااد بعٌااد بااابن ا

األسلوب هو الرجل فسعد هللا ٌقول أن األسلوب هو ابن عمار  و رغم لجوء ابن عمار إلى السجع فً 

 .(8)و طرٌقته غٌر متكلفة و ال مبتذلة       تنسٌق العبارات غٌر أن سجعه غٌر مستثقل
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 :ضها أحصاها أبو القاسم سعد هللا و منهاأما مؤلفاته فلٌست معروفة على وجه الدقة بع

 نحلة اللبٌب بأخبار الرحلة إلى الحبٌب. 

 لواء النصر فً فضبلء العصر. 

 تارٌخ الباي علً باشا حسن. 

 شرح على البخاري ذكره له ابن شنب. 

 حاشٌة على الخفاجً فً األدب. 

 

 :صفة صوت الراء

 (10)أي ٌعتبار مان األصاوات المتوساطة  (9)ة وصفته أنه مجهور و درجة انفتاحه بٌن الشدة و الرخااو

أي فٌه ٌكون اللسان مسترخٌا فً طرٌاق الهاواء  (11)مخرجه من طرف اللسان مع ظهره ما ٌلً رأسه

 .(12)الخارج من الربتٌن و تذبذب األوتار الصوتٌة عند النطق به

ور ٌاتم نطقاه هو صاوت تكاراري مجها"و ٌقول الدكتور رمضان عبد التواب فً صوت الراء ما ٌلً 

بأن ٌترك اللسان مسترخٌا فً طرٌق الهواء الخارج من الربتٌن فٌرفارف اللساان    و ٌضارب طرفاه 

فً اللثة ضربات متكررة و هاذا معناى وصاف الاراء بأناه صاوت تكاراري ، هاذا إضاافة إلاى حادوث 

 .(13) "ذبذبة فً األوتار الصوتٌة عند حدوثه

ر ٌكون أصابل و ال بادال و ال زابادا فاإذا كاان أصابل وقاع الراء حرف مجهور مكر "و ٌقول ابن جنً 

فاء و عٌنا و الما  فالفاء نحو ُرشد و َرشد و العٌن نحو ُحرج َحرج و الابلم نحاو  باْدر و باَدر و اعلام 

أن الراء لما فٌه من تكرٌر ال ٌجوز إدغامها فٌما ٌلٌها من الحروف إدغامها فً غٌرها ٌسلبها ما فٌهاا 

و من مخرج النون غٌر أنه أدخل فً ظهر       "، و ٌقول اإلمام السكاكً  (14) "تكرٌربال رمن الو فو

 .(15)"اللسان قلٌبل النحرافه إلى البلم مخرج الراء 

 

 :تكون صوت الراء

ٌتكون صوت الراء العربً بأن تتابع طرقات طرف اللسان علاى اللثاة تتابعاا  "ٌقول محمود السعران 

سمٌة هذا الصوت بالمكرر و هذه الطرقات ال تحدثها حركة عضالٌة واعٌاة سرٌعا و من هناك كانت ت
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ماان طاارف اللسااان بوضااع ساامحا فااً موضااعه المناسااب و ٌتذبااذب العمااود الهااوابً و ٌحاادث الااوتران 

 .(16)"الصوتٌان نغمة عند نطق الراء، فالراء العربً صامت مجهور لثوي مكرر

لااوح ماان حٌااث ماان شااأنه أن ٌهتااز اهتاازاز غٌاار  و الااراء عاان تاادحرج كاارة علااى "و ٌقااول اباان سااٌنا 

 (17)"مضبوط بالحبس

 

 :دللة صوت الراء

فالجهر  (18)"الراء حرف مجهور مكرر "دالالت فً العربٌة إذ ٌقول ابن جنً  ةحمل صوت الراء عد

داللاة علاى تكارر القاوة  اداللة على القوة عكس الهمس الاذي ٌادل علاى الضاعف أماا كوناه مكارر فهاذ

 .والعظمة 

و فً حركة اللسان مسترخٌا فً طرٌق الهواء الخارج مان الاربتٌن و رفرفاة اللساان و ضارب طرفاه 

فً اللثة ضربات متكررة علو وقوة، كما أن صوت الراء ٌطلب من العضبلت أن تكون فً تمام القوة 

ر و موسااٌقٌا جااذابا لااه عاادة دالالت منهااا االنبهااار و الفخاا اووجااوده فااً قافٌااة القصااٌدة ٌعطااً إٌقاعاا

 .الوصف و اإلعجاب

 

 :دللة صوت الراء فً قصٌدة ابن عمار الوصفٌة 

و ساتة و خمساون مارة موزعاا باٌن  نتكرر صوت الراء فً قصٌدة ابن عمار الوصافٌة حاوالً ماابتٌ

 :ثناٌا القصٌدة بشكل منتظم و قد تبٌنت داللته من خبلل بعض األبٌات منها 

ّّ من رشٌق قوامه   (19)بدر إلّ من أزّرته ظهر و ل***** فال غصن إلّ

تكرر صوت الراء أربع مرات منهاا واحادة فاً صادر البٌات و ثبلثاة فاً عجازه فاّدل هاذا التتاابع فاً 

حرف الراء على شدة إعجاب ابان عماار بقصار ابان عباد اللطٌاف ، و ماا زاد افتتاناه هاو قضااء لٌلاة 

ٌّم علٌاه ماا هاو إ الّ تناامً ساعادته   و ابتهاجاه لحظاة كاملة مع رفقابه فً القصر، و اإلعجاب الذي خ

لقابه بصاحب القصر و زمبلبه فمن خبلل وصفه نتأكد أّن ابن عمار قد شاهد فاً القصار ماا لام تارى 

، َر  ) عٌنه من قبل و قد تشكل الراء كاخآتً  .(َر، ُر، رَّ

صاوت  فالراء المفتوحة فً رشٌق دلت على وصف ابن عمار للقصار و شادة إعجاباه و بماا أّن الاراء

مكرر فهذا ٌدل على علو و عظمة و شموخ القصر ، و عناد امتازاج الاراء ماع الشاٌن ٌضاٌق مجارى 
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حتاى ٌتفشاى الهاواء إذ الٌقتصار فاً تساربه  (20)الهواء بسبب التقاء طرف اللسان بحافة الحنك األعلى

ٌن وجاادهما ، وهااذا فٌااه داللااة علااى الراحااة و الهاادوء الااذ (21)إلااى الخااارج باال ٌتفاارع بااٌن جنبااات الفاام

الشاعر فً القصر و من ممٌزات امتزاج الراء و الشٌن رجوع الصوت إلى الداخل مما ٌجعال الكابلم 

فً استمرار ، أما الراء المضمومة فً بادُر داللاة علاى الظهاور و الباروز إذ ٌاوحً علاى أّن الشااعر 

لمضااعف فاً أزّرة ٌؤكد لنا أن البدر ال ٌظهار إالّ مان خابلل أزرة القصار، كماا عمال صاوت الاراء ا

علاى إظهااار جماال و عظمااة القصاار و ماع وجااود الشادة تضاااعف اإلعجاااب بالقصار و مفاتنااه، بٌنمااا 

 .وردت الراء المفتوحة فً ظهَر لتدل على تتابع األحداث

 :و ٌنتقل الشاعر من وصف القصر إلى وصف ابن عبد اللطٌف إذ ٌقول

 (22)رٌض من نثرو أبلغ من حاك الق**** كما بهرت آداب بارع عصرنا 

 .(بهرت، بارع، عصرنا، القرٌض، نثر )إذ نبلحظ أّن صوت الراء قد تكرر خمس مرات فً قوله 

و     تموضعت الراء فً صدر البٌت ضمن الفعل بهر فأوحت إلى تكرار الفعل لتدل على علاو مكاناة

حً علاى أن الشااعر رفعة ابن عبد اللطٌف فً نظر الشاعر، بٌنما الراءات الباقٌة مكساورة و هاذا ٌاو

بعد أن خص صاحب القصر بالمدح ها هو ٌشهد له بالخطابة و الوعظ  و البراعة فً قرض الشعر و 

 .و الرفعة النثر و الكسرة مناسبة لهذا المقام لما فٌها من دالالت القوة  و العظمة

لقصٌدة حمل معنى و من خبلل المبلحظة و التدقٌق فً أبٌات ابن عمار نستنتج أّن كل بٌت من أبٌات ا

بٌن طٌاته جملة من المعانً منها اإلعجااب و الحاب و التقادٌر و المادح و االعتازاز و الشاغف، فكاان 

 إعجابه بالقصر و صاحبه و حبه كان للسهر و المرح مع األصدقاء منهم

غة فً ابن علً و ابن مٌمون وأّما مدحه كان البن عبد اللطٌف و عابلته إذ شهد لهم بالحكمة  و الببل 

قرض الشعر و الشاجاعة و القاوة فاً خاوض الحاروب و الجارأة فاً اقتحاام المعاارك و الصابلبة فاً 

و     التحدي و مواجهاة العادو، أّماا اعتازازه فكاان النتماباه لوطناه الجزابار، كماا نجاد معاانً الشاغف

التً فً رأٌاه األمل فً استعادة لٌلة من لٌالً السهر و السمر التً قضاها فً القصر صحبة خبلنه و 

 .لم ٌأت بمثلها الخلٌفة المعتصم و ال عزٌز مصر
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 (يفً الهستوى اإلفراد)

 ٌهتم هذا البحث

بتوضٌح العبلقة بٌن مفهوم الموضع وثنابٌة الوضع واالستعمال فً النحو العربً، إال أننا نحصر  
مجال الدراسة ها هنا فً المستوى أإلفرادي لنخصص بحثا آخر فً هذا الموضوع فً المستوى 

 . ركٌبً بإذن هللا تعالىالت
لقد تفطن النحاة إلى أن اللغة  فً نظمها ال  تخضع  لقوانٌن آلٌة بحتة ، و إنما  قد ٌعرض         

للكلم  أحٌانا  فً أوضاع  التركٌب  أو فً  االستعمال عوارض  تخرج عن  هذه اخآلٌة ، و قد نبه 
و ٌحذفون  لم وإن كان أصله فً الكبلم غٌر ذلكاعلم  أنهم مما ٌحذفون الك: " علٌها  سٌبوٌه فً قوله

و ٌعوضون و ٌستغنون بالشًء عن الشًء الذي أصله فً كبلمهم أن ٌستعمل حتى ٌصٌر ساقطا 
" و استعمال أي     و هذا ما ٌؤكد على أن النحاة العرب القدامى قد تنبهوا إلى أن اللسان وضع[ 1".]

وبالتالً [2".]ستعمال فعلً لهذا النظام فً واقع الخطاب نظام من األدلة الموضوعة لغرض التبلٌغ وا
 .مٌزوا بٌن ما ٌرجع إلى وضع اللغة و بناها وما ٌخص كٌفٌة استعمال هذا الوضع و هذه البنى

أما :" و قد بٌن األستاذ عبد الرحمن الحاج صالح الحد الفاصل بٌن الوضع و االستعمال فً قوله       
ء الناطقٌن لهذا الوضع فً واقع  الخطاب، ولٌس كل ما ٌقتضٌه القٌاس االستعمال فهو كٌفٌة إجرا

ٌحصل فً الكبلم ، فالقٌاس كعملٌة عقلٌة قد  ٌؤدي إلى ما ال ٌقبله االستعمال،ألن هناك مقتضٌات 
أخرى غٌر ما ٌحتمله الوضع و الحد اللغوي فاالستعمال له قوانٌنه وهً غٌر القوانٌن التً ٌخضع لها 

و هً عوامل جد طبٌعٌة ولها قوانٌنها ... ستعمال ، وهً التً تنبنً علٌها أحوال التبلٌغ الوضع و اال
وهو قٌاس مناقض لبعض مقاٌٌس ) الخاصة بها ، و بالتالً قد تخضع لقٌاس آخر إذا كثرت و اطردت

 القلب واإلدغام واإلعبلل و غٌرها فً مستوى األصوات والصٌغ: ،ونذكر على سبٌل المثال(الوضع 
االقتصاد فً :و أساس القوانٌن التً ٌبنى علٌها االستعمال اللغوي هما هذان المبدآن المتدافعان... 

 [.3" ]الجهد العضلً والذاكري الذي ٌحتاج  إلٌه المرسل و البٌان الذي ٌحتاج المرسل إلٌه 
ٌها النظرٌة ٌرٌد األستاذ الحاج صالح من خبلل هذا النص أن ٌوضح حقٌقة جوهرٌة ُبنٌت عل       

أي نظام من األدلة الموضوعة  لغرض التبلٌغ و استعمال "العربٌة، وهً أن اللغة وضع واستعمال 
فالتمٌٌز بٌن المستوٌٌن ضروري ألن لكل واحد منهما [.  4"]فعلً لهذا النظام فً واقع الخطاب 

أصولها كبنى غٌر  فالقوانٌن الخاصة  ببنى اللغة وكٌفٌة تفرع الفروع من" قوانٌنه الخاصة به 
القوانٌن التً ٌخضع لها  االستعمال ، ألن االستعمال  للبنى أي صٌغ  الكلم و الجمل ٌرمً دابما إلى 
تحقٌق غرض معٌن من قبل المتكلم ، و البنى فً حد ذاتها و إن كانت دالة على المعانً الموضوعة 

ض فً الوضع  إطبلقا ، فالوضع فلٌست هذه المعانً هً األغراض ، ولٌست البنى مرتبطة باألغرا
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 أطٕل يغٍشح

 فً االستؼًبل 

و عقلً أما االستعمال  ، ألن الوضع مرتبط بمنطق لغوي[ 5"]البنوي للغة غٌر الجانب االستعمالً 
 .فمرتبط بالجهاز الصوتً و الذي من أهم قوانٌنه االقتصاد فً الجهد العضلً و أمن اللبس

 ٌا ترى؟"  الموضع"و لكن ما عبلقة ذلك بمفهوم  
معلوم أن النحاة قاموا باستنباط أصول الكلم أو صٌغها فً هذا المستوى و هً تسمى من ال       

الوضع ، فعقدوا علٌها قواعدهم باعتبارها ثابتا من ثوابت التحلٌل اللغوي  ٌرد إلٌها ما اختلف وتغاٌر 
ك أن فً االستعمال ، وبها تعرف الفروع ، ذلك أن اللغة ال  ٌكشف ظاهرها  عن  نظامها ، ومثل ذل

الكلمة عند الخلٌل و سٌبوٌه و غٌرهما من القدماء ترد إلى أصل جرد لها وتحمل علٌه  إذا منع 
االستعمال أن تأتً على ما ٌقتضٌه هذا األصل و القٌاس علٌه ، ذلك أن األصل فً اسم الفاعل من 

أربعة مواضع ، أي ال بد أن تظهر فً بنٌة الكلمة "  فاعل( "بناء ) الثبلثً  أن ٌكون على  مثال 
الخ ، فكل هذه األسماء  ترد إلى صٌغة ... جالس،عامل، فاتح : ثبلثة منها أصلٌة و موضع زابد نحو 

، وعلى هذا األصل عقد باب اسم فاعل من الفعل الثبلثً ، ولكن  بعض أبنٌة "فاعل"واحدة هً 
فى بها االستعمال عن أسماء الفاعلٌن جاءت مغٌرة فً االستعمال و لم تطابق هذا األصل،حٌث تجا

الخ، إال أنها فً األصل محمولة على ... ساع، هاد، وماش:مطابقته لعله وهً التخفٌف، ومن ذلك
فً " فاعل""بناء"جالس،صاعد،وساكن، فكلها على صٌغة :نظابرها مما أخذ من الصحٌح  نحو

كون األصل، فترد إلى هذا األصل فً التقدٌر، و ذلك بإظهار محتوى موضع البلم، فٌ
 .ساعً،هادي  و ماشً:تقدٌرها

 : و ٌمكن تمثٌل ذلك على النحو التالً 
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ف عن تناظر تام بٌن هذه الكلمات، ألنها بنٌت فً من الواضح أن هذا اإلجراء أو الحمل قد كش       

و موضع  األصل على مثال واحد أو بنٌة مجردة واحدة مكونة من أربعة مواضع،  ثبلثة منها أصلٌة 
زابد هو موضع الهمزة، إال أن الكلمات جالس وصاعد و فاتح ، قد خرجت إلى االستعمال على 

مواضع  بناءها ، ألنها  لم تخالف قوانٌن االستعمال ،  أصلها أي دون أن ٌلحقها  أي تغٌٌر فً جمٌع
ساعً ، و هادي ، و ماشً ما هً إال تقدٌرات استساغها وتطلبها القٌاس فقط، ألن : فً حٌن أن

األصل ٌقتضً  إظهار موضع البلم ال حذفه إال أنها متروكة فً االستعمال ألن عارضا من عوارض 
مجًء الضمة بعد الكسرة والٌاء ، ومجًء كسرة بعد "تج عن االستعمال منع ذلك ،وهو الثقل النا

، و تجنبا لهذا الثقل حذف محتوى موضع البلم و نقل التنوٌن إلى موضع العٌن فٌها [ 6"]كسرة و ٌاء 
و الكسر على الٌاء         ألن الضم"ألنه عوض من ذهاب حركة الٌاء ،أي الضمة أو الكسرة  

 [. 7]ف الٌاء و ثقل الحركتٌن مع تحرك ما قبلها بحركة ثقٌلة المكسور ما قبلها مستثقل لضع

 أطٕل يستؼًهخ 
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فالتخفٌف الذي ٌمثل إحدى أهم قوانٌن االستعمال هو الذي أدى إلى حذف محتوى  موضع        
:" البلم،و قد أجاد السٌوطً حٌنما عبر عن الغرض من هذا العدول و ما  أشبهه فً لغة العرب فقال 

ل إلى ما هو أخف منه و الخفة تحصل بمخالفة الموضع ، فأما تعوٌضه وإنما الغرض العدول عن أص
فً موضع  محذوف ال ٌحصل منه خفة ، ألن الحرف قد ٌثقل بموضعه ، فإذا أزٌل عنه حصل 

 [. 8" ]التخفٌف
ٌُفِعل و ُتفِعل ، وذلك نحو         ٌُخِرج : و من أمثلة ذلك أٌضا حذف الهمزة  من موضعها فً بناء 

و زعم الخلٌل أنه  كان القٌاس أن تثبت الهمزة  فً :" ، و هذا ما ٌوضحه  سٌبوٌه فً قوله وُتخِرج 
لت و تفاعلت فً كل حال ، و لكنهم حذفوا الهمزة فً  ٌَُفعل و أخواتهما كما تثبت التاء فً تفع  ٌُفِعل و 

و كثر ذلك فً  باب أفَعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فٌه ، ألن الهمزة تثقل علٌهم كما وصفت لك
 [. 9" ]كبلمهم فحذفوه و اجتمعوا على حذفه 

 وجب حذف الهمزة من موضعها "  أَفَعل"ٌرٌد سٌبوٌه أن الفعل الماضً إذا كان على وزن        
ٌُِجٌب : وذلك فً مضارعه و مشتقاته مثل  ٌُكِرم ، أجاب  ٌقتضً إظهار ( الحد)الخ ، فالقٌاس...أَكَرم 

جزء من بنٌتها المقدرة ، و لكن االستعمال منع من ظهورها لعدم توافقها مع  موضع الهمزة باعتباره
فجنح المتكلم إلى هذا التحوٌل " أُؤكرم"قوانٌنه ، و ذلك راجع إلى الثقل الناجم عن التقاء همزتٌن فً 

 و ال لطلب  أما اطراد الحذف فً سابر الباب فلٌس لبلستثقال .أو العدول درء للثقل و طلبا للخفة
لما فً لغة العرب من [  10"]بل لتتساوى أحوال حروف المضارعة فً حذف الفاء معها " الخفة 

 .إٌثار للتجانس و حمل الفرع على األصل
 

 :و ٌمكن تمثٌل ذلك على النحو التالً 
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نبلحظ أن هذا اإلجراء أو الحمل قد ترتب عنه تقدٌرات غٌر مستعملة و إن كانت مستساغة        

ومقبولة فً القٌاس ، ألن القٌاس ٌخرج منه  المستعمل من الكبلم و غٌر المستعمل، وهذا ما ٌعبر عنه 
، ومعنى ذلك [11"]ٌخرج إلى االستعمالأال  ترى أن لٌس كل ما ٌجوز فً القٌاس :" ابن جنً بقوله 

أن القٌاس ٌعطً جمٌع الممكنات المستعملة و غٌر المستعملة و لكنه  قد ٌخرج إلى  االستعمال بكٌفٌة 
معٌنة قد  تطابق أصل الوضع و قد تخالفه، فلٌس كل ما هو موجود فً الوضع ٌخرج إلى الوجود فً 

فالقٌاس كعملٌة عقلٌة قد ٌؤدي " قٌاس ٌحصل فً الكبلم ، االستعمال ، كما أنه لٌس كل ما  ٌقتضٌه  ال
فلم  "  افتعل"انتقد ،واعتقد، واجتهد  جاءت على مثال : و مثال ذلك [ 12"]إلى ما ال ٌقبله االستعمال 

: ٌلحقها تغٌٌر فً جمٌع  أجزاءها أو مواضعها  المثالٌة سواء كانت أصلٌة أو زابدة ، على عكس 
اتسع التً خرجت إلى االستعمال مغٌرة ، و قد وضح ابن جنً هذه العملٌة فً قوله ات عد،ات صل،ات قد، 

و كل ما تصرف منه إذا بنٌته مما فاؤه واو أو ٌاء فأكثر العرب "  مفتعبل"و "  افتعل"و اعلم أن  :" 
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فهو "  تزنٌ"  "اتزن: " ٌبدلون مكان الواو والٌاء تاء  ثم ٌدغمونها فً التاء  التً بعدها و ذلك قولهم 
و إنما فعلوا هذا بالواو  و الٌاء فً هذا ... ات أس فهو مت أس  و ٌت بس : و كذلك الٌاء تقول ... متزن 

ٌاتبس ، ٌاتزن ، و موَتَزن ، و : من ِقبل أنه لو تركوهما على أصولهما تبعا لما  قبلهما و كنت تقول 
ٌستا عندهم  كسابر الحروف ، و الحركات فٌهما فكان  ذلك ٌثقل علٌهم ألن الواو  و الٌاء ل... موَتَبس 

مستثقلة  فأبدلوا مكانهما حرفا أجلد منهما مخرجه من مخرج الذي بعده لٌثبت على هٌبة واحدة فً 
 [ .  13"]جمٌع ما تصرف و كان ذلك أخف علٌهم أن ٌتبع ما قبلهما

و فروعه "  افتعل"ل على وزن لفع"  فاء"ٌرٌد ابن جنً أن الواو والٌاء تبدل تاء إذا وقعت        
المشتقة منه كالمضارع و األمر و اسم الفاعل ، و ذلك كأن تصون من وعد ،وصل، وقد، وسع أفعاال 

وتعد،ِاوتقد، ِوتسع ، وهً أصول : فنقول فً الماضً منها " افتعل"مزٌدة من صٌغة  ًٍ ِاوتصل ، ِا
تج عن عدم التجانس بٌن هذه الحروف، مقدرة فً الوضع و لكنها غٌر مستعملة لثقل النطق بها النا

ثم تبدل الٌاء تاء ثم " افتعل"فُعدل عن هذا األصل إلى الفروع بإبدال الواو ٌاء ثم تاء لتتماثل مع تاء 
 .ات سع –ات قد  –ات عد  –ات صل : تدغم هذه التاء فً تاء االفتعال فتصٌر

ب هذه الواو فً هذه المواضع تاء أنهم لو لم والعلة فً قل:"وٌعلل ابن جنً قلب الواو تاء بقوله        
اٌتزن،اٌتعد،اٌتلج،فإذا انضم ما قبلها : ٌقلبوها تاء لوجب أن ٌقلبوها إذا انكسر ما قبلها ٌاء ، فٌقولون

ٌاتعد ، : موتعد وموتزن ، و موتلج، و إذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فقالوا : ردت إلى الواو فقالوا
ا كانوا لو لم ٌقلبوها تاء صابرٌن من قلبها مرة ٌاء ، و مرة ألفا و مرة واو  وٌاتزن ،و ٌاتلج ، فلم

أرادوا أن ٌقلبوها حرفا جلدا تتغٌر أحوال ما قبله و هو باق بحاله ، و كانت التاء قرٌبة المخرج من 
هو التاء  الواو ألنها من أصول الثناٌا و الواو من الشفة فأبدلوها تاء ، و أدغموها فً لفظها بعدها ، و

 [   15".]هذا كان أخف علٌهم " و[ 14"]اتعد و اتزن : ، فقالوا 
     
 
فً الجدول الحملً  –لغرض التخفٌف  –و ٌمكن توضٌح هذا العدول الذي تم فً موضع الفاء    

 : التالً 
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نبلحظ أن "  اجتهد"و" اعتقد"فهذا الحمل ٌظهر العبلقات البنوٌة التً توجد بٌن هذه الكلمات،ففً       

، حٌث وردت جمٌع مواضعها مطابقة لمواضع ( افتعل) ها بنٌتهما جاءت مطابقة تماما لمثالها أو وزن
صٌغتها األصلٌة منها و الزابدة كل فً موضعه ،  بٌنما نبلحظ أن األبنٌة  األخرى خرجت إلى 
االستعمال مغٌرة عن أصل بابها ، حٌث أبدل موضع الواو منها تاء ٌعد سلسلة من العملٌات  

 أطٕل 

يستؼًُه

 ح
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 لً االستؼًبل
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هً "أحمد عفٌفً"و الغاٌة من هذا العدول كما ٌراها األستاذ  التحوٌلٌة ، و التً أشرنا إلٌها سابقا، 
اإلبدال سببه عدم التجانس  بٌن الحروف بعضها ببعض أو بٌن :" الجنوح إلى الخفة حٌث ٌقول 

 [  16". .]الحروف و الحركات ألن فً عدم التجانس ثقبل ٌدعو إلى التغٌٌر 
الخاص بأبنٌة هذه الكلمات نشأت الخفة التً "  ءالفا"و بهذا اإلبدال الذي حدث داخل موضع        

ٌنحو  إلٌها االستعمال ، و بذلك ٌتضح لنا أن علة الثقل ، و التً تعنً تماما ماعناه الدرس اللغوي 
هً المسؤولة غالبا عن "االقتصاد اللغوي"الحدٌث عندما جعل من قوانٌنه اللغوٌة ما ٌعرف بقانون  

علة العدول عن "تمام حسان"ذا المستوى ، و قد أرجع األستاذ مختلف التحوٌبلت الجارٌة فً ه
، و ما ٌرتبط بهذا الذوق من الظواهر ( النطق ) إلى الذوق العربً فً األداء اللغوي " األصل 

السٌاقٌة، فقد ٌكون هناك قاعدة أصلٌة صوتٌة أو صرفٌة أو نحوٌة ٌرد علٌها من المواقع ما ٌجعل 
طق منافٌا للذوق العربً ، فاألصل الفك و لكن توالً المثلٌن ٌؤدي إلى إٌجاد االلتزام بتطبٌقها فً الن
و اإلبدال     و األصل التصحٌح و لكن الموقع قد ٌحتم العدول إلى اإلعبلل... قواعد فرعٌة  لئلدغام 

 بالساكن فً بعض( من حٌث نظام اللغة أي من الناحٌة  النظرٌة البحتة )، و األصل أن تبدأ الكلمة 
ٌُعدل عن هذا األصل بقاعدة التوصل ، و األصل أن ٌتجاور ساكنان نظرٌا ، و لكن ٌعدل  الحاالت و 

 [17".]عن هذا األصل إلى التخلص
و مثلما ٌعدل المتكلم عن األصل الذي ٌقتضٌه القٌاس لبعض الكلمات ، و ذلك بتحوٌل ٌعتري        

أو اإلعبلل    إما بالحذف ( انت األصلٌة أو الزابدة سواء ك) إحدى مواضعها المثالٌة التً بنٌت علٌها 
أو اإلبدال أو غٌرها من العملٌات التحوٌلٌة لغرض التخفٌف أو االقتصاد فً الجهد العضلً ، قد ٌعدل 
علٌه أٌضا ، ولكن لٌس لتعذر النطق به أو استثقاله و إنما لغاٌة أخرى هً أمن اللبس ، ذلك أن غاٌة 

 .تبلٌغ و التواصلاللغة األساسٌة هً ال
باب ما تقلب فٌه الٌاء واو  لٌفصل بٌن الصفة و " و من أمثلة ذلك نذكر ما أورده سٌبوٌه فً        

و إذا  الّشروى ، و الّتقوى و الفتوى ، : االسم ، و ذلك َفعلَى إذا كانت اسما أبدلوا مكانها الواو ، نحو 
ٌّا اسما لقلت رّوى،  صدٌا: كانت صفة  تركوها على األصل ، و ذلك نحو  ٌّا، و لو كانت ر وخزٌا ور

 [18". ]ألنك  كنت تبدل واوا موضع البلم وتثبت الواو التً هً عٌن 
" أن العدول الذي ٌجري داخل موضع البلم فً بناء    –من خبلل هذا القول  –فها أنت تبلحظ        
اجما عن ثقل، و لكنه ٌرجع إلى كون إذا كان اسما مما المه ٌاء  وذلك بقلبها واوا  لٌس ن"  فعلى

فلتجنب هذا األمر تلجأ اللغة إلى ظاهرة " اإلبقاء على هذا األصل ٌسبب التباسا بٌن االسم و الصفة ، 
 [   19".]العدول عن األصل الملبس و استبدال بنٌة أخرى به 

ن إتباع القاعدة ٌؤدي سببا فً كسر قاعدة العدول عن األصل ، أل"  أمن اللبس"و أحٌانا ٌكون        
إلى صون بنٌة  تلتبس  ببنٌة أخرى ، و من األمثلة على ذلك أن سٌبوٌه ٌحٌد عن أصل القاعدة التً 
تقول بضرورة حذف الحرف األول عند التقاء الساكنٌن ، وذلك ما نجده فً تعلٌله للعدول الذي جرى 

و إنما حكم " ، "َمقُوول"له المقدر  مقول الذي أص: على أصل اسم المفعول من األجوف الواوي  نحو 
مبٌع ، فحدس أن الواو هً : بذلك ألنه رأى الٌاء  فً اسم المفعول الٌابً  ثابتا بعد اإلعبلل نحو 

الساقطة عنه ، ثم طرد هذا الحكم فً األجوف الواوي ، و إنما خولف عنده باب التقاء الساكنٌن ههنا 
ها بحذف األول ، وأٌضا ٌحصل الفرق بٌن المفعولٌن بحذف الثانً ألن الكلمة تصٌر به أخف من
 [20".]الواوي و الٌابً ، و لحذف األول اللتبسا 

فسٌبوٌه ٌخالف أصل القاعدة القابلة بحذف الحرف األول عند التقاء الساكنٌن فً بناء اسم        
ه الحذف هو ، فٌحكم بذلك أن الموضع الذي جرى فٌ( نحو مقوول ) المفعول من األجوف الواوي 
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، ذلك أن ( و هو موضع أصلً ) و لٌس موضع العٌن ( و هو موضع زٌادة )موضع  واو  مفعول  
 .القول بخبلف ذلك ٌنجم عنه التباس بٌن المفعولٌن  الواوي  و الٌابً  إضافة إلى نوع من الثقل

، و إن كان "أنملة" و"  أنمار"و  "  زنماء"و مثله أٌضا ترك إدغام النون فً المٌم فً مثل         
لببل ٌلتبس األصول "، و ذلك  "  انمحى" التً أصلها  "  اّمحى"القٌاس ٌقتضً ذلك كما فً نحو 

اللتبس باب " أّملة"بعضها ببعض ، فلو قالوا زّماء و زّم اللتبس بباب زممت الناقة ، و لو قالوا  
دغام فً هذا و نحوه مخافة االلتباس ، و فرفض اإل... اللتبس باب أّمرت "  أّمار"أّملت ، و لو قالوا  
"  اّفعل"أن ٌلتبس بشًء ، ألنه لٌس فً كبلم العرب شًء على  "  اّمحى الكتاب"لم ٌخافوا فً  
 [21".]بتشدٌد الفاء 

و هكذا نجد أن العدٌد من األبنٌة التً اقتضاها القٌاس قد تجافى بها االستعمال وعدل عنها        
ٌس لغاٌة التخفٌف و إنما لغاٌة أخرى اقتضاها أٌضا جانب االستعمال أال و هً المتكلم إلى غٌرها ل

 .أمن اللبس
و بذلك نستنتج أن الوضع مرتبط بمنطق لغوي و عقلً ، فً حٌن أن االستعمال مرتبط بالجهاز        

الصوتً الذي من أهم قوانٌنه االقتصاد فً الجهد العضلً و أمن اللبس، فالقٌاس ٌعطً جمٌع 
الممكنات العقلٌة ، فنأخذ منها ما طابق كبلم العرب و نهمل ما خالفه ، و ٌعمل النحاة على تعلٌله ، و 
فكرة المهمل هذه ناتجة عن منهج النحاة العرب القابم على االفتراض ، حٌث ٌفترضون فروضا 

ال " ، لذلك فإنه  ٌنبغً أن تكون علٌها الظاهرة اللغوٌة ، ثم ٌنظرون إلى الواقع لٌتأكدوا من صحتها 
ٌّد الواقع فٌما  ٌشترط فً افتراض النحوي أو توقعه أن ٌكون صوابا عندما ٌتحقق حدوثه ، فقد ال ٌؤ
بعد افتراض النحوي ، و لهذا ٌؤخذ على أنه احتمال للصواب ، و لكنه ال ٌرّد إال ببدٌل أو دلٌل 

ألنهم تركوها ( المهملة)مستعملة و النحاة العرب حجتهم قوٌة فً األصول المقدرة غٌر ال[  22".]
الخ  ...مكتوب، محمول ، ملبوس : تصان من الثبلثً الصحٌح على"  مفعول"لعلة ، فوجدوا مثبل  

ٌّر كما فً قولنا  ًّ ، مقول ، : لكن فً االستعمال ال ٌخرج هذا المثال على أصله دابما ، فقد ٌغ مجن
مجنوي و مقوول و مخٌوط ، : لهذه الكلمات هو  الخ ، فالمفروض أو األصل المقدر... مخٌط ، مشٌد 

مشٌود ، ألن القٌاس و الحد أن تبقى الحروف على حالها دون أي تغٌٌر ٌعترٌها بحٌث ٌحتل كل جزء 
و احتمل فً   موضعه الخاص سواء كان أصلٌا أو زابدا ، وعلٌه فأصل الوضع هو كل ما أمكن

لم ٌخرج و هو منطق النحو ، و ٌنقسم منه المهمل و القٌاس و القسمة سواء أخرج إلى االستعمال أم 
المستعمل ، و المنطق شًء و الواقع شًء آخر ، ذلك أن منطق النحو ال ٌتشبث بالواقع و إنما 
ٌتشوف  لمكنات لذا نتج عنه المهمل ، الموجود فً أصل الوضع و لٌس فً االستعمال ألن منطق 

و ما ٌحتمل  فً :" و ما ٌشٌر إلٌه  ابن جنً  فً  قوله  النحو اقتضاه و االستعمال رفضه لعلة،  و ه
فأصل الوضع موجود فً الملكة مختزن فً ذهن اإلنسان [ 23" .]القٌاس و لم ٌرد به  السماع كثٌر

 .كمعرفة ضمنٌة ، لكن عند االستعمال ال ٌخرج دابما على حاله أي على األصل
فإنه مكان ( المثال أو الحد ) التصرٌفٌة للكلمة  و بما أن الموضع هو مكان الحرف فً الصٌغة       

ثابت ال ٌتأثر بقوانٌن االستعمال ، فأصل الوضع ٌستلزم أن تتحقق جمٌع مواضع الكلم مطابقة 
لمواضع مثالها الذي بنٌت علٌه ، األصلٌة منها و الزابدة ، أما االستعمال الذي له قوانٌنه الخاصة فإنه 

أصولها ، و هذا راجع لعارض قد ٌعتري أحد مواضعها إما بإعبلل ٌمنع خروج بعض الكلمات على 
أو إبدال أو حذف أو غٌرها من العملٌات التحوٌلٌة األخرى ، و ٌغلب أن ُتلتمس لهذا العدول المطرد 

 .علة االستثقال فً هذا المستوى
لموضع الذي و هكذا نخلص إلى القول بأن الموضع قد ٌوافق االستعمال أي ٌمكن أن ٌخرج ا       

ٌقتضٌه القٌاس على حاله إلى االستعمال دون أن ٌلحقه تغٌٌر ، و ٌمكن أن ٌكون مقدرا فً أصل 
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الوضع فقط فٌهمل تماما كما ٌمكن أن ٌكون مقدرا فبل ٌخرج إلى االستعمال إال مغٌرا، و التمٌٌز بٌن 
م رٌاضٌة دقٌقة أصل الوضع و االستعمال هو الذي مكن نحاة العربٌة من التوصل إلى مفاهٌ

اعتمدوها فً منهجهم لدرس لغتهم ، وهو األمر الذي سمح لهم بالكشف عن حقٌقة أن العربٌة تخضع 
لنظام مضبوط ومحكم، ألن أصل الوضع كالقالب ٌعطٌنا جمٌع الممكنات المستعملة و المهملة فً 

ضع الذي ٌقوم على حٌن أن االستعمال ٌقتضً قوانٌنا تختلف عن القوانٌن التً ٌتطلبها أصل الو
ممكنات القسمة و القٌاس بغض النظر عن الواقع اللغوي ، أما االستعمال فٌقتضً ما ٌضبط النطق 
مع االقتصاد فً الجهد العضلً وأمن اللبس ، وهذا هو منطق االستعمال، و الجامع بٌن الوضع و 

على حد تعبٌر ابن "  ٌاسفالسماع ٌبطل الق"هو الفٌصل فً األحكام  "  السماع"االستعمال هو أن  
أن " جنً ، فاالستعمال ٌلجأ إلى إهمال الثقٌل لتعارضه مع قوانٌنه ، و بهذا المنطق استطاع الخلٌل  

ٌنظم الواقع اللغوي رٌاضٌا بالتفكٌر فً إمكانات الواقع  البلواقعٌة  أٌضا لكشف الواقع بإضفاء 
فً اإلمكانات النظرٌة العقلٌة التً تنظم الواقع  الصبغة الموضوعٌة علٌه والتجرٌد ، و ذلك ال ٌتم إال
و هو أهم مبدأ منهجً ٌشد الباحث [   24" .]اللغوي رٌاضٌا و تجعل الواقع جزء من الممكن 

[   25" .]وضع السلٌقة اللغوٌة فً معٌار علمً ٌهتدي به الناس " االبستمولوجً المعاصر ، غاٌته  
 .فً الخطابو ٌفهمون به كٌفٌة حصول هذه السلٌقة 
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  "  ناالتصال وأزمة المثقفٌ االنحو العربً بٌن تكنولوجٌ" 

 –قراءة فً المنهج  -

 

 ػجل اُوبكه اُشبهف/ ك                                                                                      

 عبٓؼخ ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ                                                                   

 اُغيائو -َٓزـبْٗ -

 

 :الملخص

 

مع أغلب الدراسات التً تناولت مسألة النحو العربً فً مراحل التعلٌم المختلفة على تج

ضعف المستوى اللغوي للمتعلمٌن، وعلى وجود ثغرات وعٌوب فً عملٌة تعلٌم هذه اللغة، خاصة 

الصرف والنحو منها، واختلفت التحلٌبلت بعد ذلك فً كشف أسباب الضعف وفً تحلٌل مظاهره 

 .لٌب معالجتهوفً اقتراح أسا

وإذا كانت هناك  ،طرٌقة التدرٌس مجموعة خطوات ٌتبعها المعلم لتحقٌق أهداف معٌنةوتعتبر 

ن عبر العصور عن ٌطرق متعددة مشهورة للتدرٌس، فإن ذلك ٌرجع فً األصل إلى أفكار المربٌ

ء النفس عن ماهٌة الطبٌعة البشرٌة، وعن طبٌعة المعرفة ذاتها، كما ٌرجع أٌضاً إلى ما توصل إلٌه علما

 .ن هناك جذور تربوٌة ونفسٌة لطرابق التدرٌسإ :التعلم، وهذا ما ٌجعلنا نقول

أن ٌحقق هوٌته العربٌة وخصوصٌته  - فً عصرنا الراهن -دبً النحوي حاول النص األوقد 

بخصابصه المعرفٌة من جهة  استقبللٌتهالحضارٌة، وقدرته فً التأثٌر على اخآخر، وذلك من خبلل 

 االنفتاحعلى العالم وفق أسس فنٌة وإبداعٌة تضمن له سبلمة ذلك  واالنفتاحلمنظور العربً للحٌاة ا

تٌارات العصر ومواكبة  باستٌعابالنص ٌتم هذا  ومهما ٌكن، فإن تحدٌث ،خصوصٌته هال ٌفقدالذي 

ومراعاة تحوالته مع الحفاظ على الهوٌة الحضارٌة العربٌة، والقٌم الروحٌة والفكرٌة لؤلمة، 

من إبداع الشعب العربً، وهً تستمد قوتها وتطورها المستمر من  باعتبارهاالخصوصٌات الثقافٌة 

النص الجدٌد ٌمثل تجربة إبداعٌة جدٌدة تطٌح باألسس التً ف ،الحٌاة النابضة بالحٌوٌة للمبدعٌن فٌها

لمرآتً لحركة الحٌاة تستند إلٌها قوة سلطة النص القدٌم، فهو ٌوظف آلٌات التكثٌف واإلرصاد ا

بما تحمله " ثقافة العولمة"فتح المجال واسعا لتسوٌق  الذي التً تستدعً الدخول العصر اإللكترونً المعاصرة
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، بل هو "الحداثة " وأي موقف سلبً منه، لٌس موقفا من  ،استهبلكٌة من معرفة وقٌم وتكوٌن اتجاهات وأذواق

المتأمل للمشهد الثقافً االفتراضً على شبكة ف، التلقًموقف من تطور وسابط التواصل، واإلنتاج و

، وهً تحوالت ال تمس جوهر هذه المادة اللغوٌةالتحوالت الفارقة فً مصٌر  ، البد أن ٌسجلاإلنترنت

 .من خبلل االنتقاالت التً حدثت على مستوى زمكانٌة الكتابة وصٌرورتهتمس جسده  المكتوب ولكن

إٌجابً ومنتج؟ أم : وما هو نوع التفاعل فٌها ؟تمن شبكة اإلنترن فما مصٌر هذه المادة اللغوٌة

أن عوابق شتى تحول دون تحققها على النحو الذي ٌضمن الفعالٌة وٌجسد المبلبمة الضرورٌة لكل 

 .؟تفاعل جدٌر بهذه الصفة

وسنحاول فً مداخلتنا أن ندلً ببعض المبلحظات الخاصة بتعلٌم النحو العربً بالمرحلة 

ابٌة مركزٌن فً التمثٌل على نموذج الجزابر، وإن أمكن تعمٌم الخبلصات لتنطبق على غٌره مما االبتد

ٌشبه فً الوضعٌة، وسنركز على المرحلة االبتدابٌة ألهمٌة المرحلة التعلٌمٌة فٌها، ألنها مرحلة صعبة، 

اه إلٌها والعناٌة بها، فهً ولذلك تلقى علٌها مهام وتبعات جسام ٌنبغً للمشتغلٌن بالتربٌة والتعلٌم االنتب

تقوم بوظابف وأهداف مهمة وحاسمة ومتكاملة، ولتحقٌق هذه األهداف ٌنبغً تبنً أسالٌب ووسابل 

ضمن الفعالٌة وٌجسد المبلبمة الضرورٌة تربوٌة وتعلٌمٌة مبلبمة وناجحة ومنهاج علمً تربوي سلٌم ٌ

 .ٌؤكد على المفهوم المعاصر لتقنٌة التعلٌملكل تفاعل 

 .ً األخٌر تقبلوا منً فابق االحترام والتقدٌرف
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اإلنسان فً عبلقاته بغٌره من الناس محكوم علٌه أن ٌبادلهم أفكارا ومعانً مثلما  إنّ     

ٌبادلهم األشٌاء والخدمات، وإذا عرفنا أن مادة التبادل بٌن الناس هً األشٌاء واألفكار فً شتى 

التبادل وطرٌقة التواصل التً ٌنتجها اإلنسان  ً أن نعرف وسٌلة هذاالمجاالت ومختلف المستوٌات بق

نبلحظ أنفسنا فً هذا المضمار لنجد الواحد منا ٌتلقى من غٌره فً التعبٌر عن فاعلٌته، وٌكفً أن 

أو القراءة أو بإدراك مختلف الرموز واإلشارات، وإذا أراد أن ٌعبر عن فكرة أفكارا باالستماع 

ن صاغها فٌما تعلمه من كبلم أو كتابة أو أٌة إشارة تؤدي دور التواصل، وقد صدقت وإببلغها لآلخرٌ

 (.1")وحد اللغة أنها أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أغراضهم:" عبارة ابن جنً حٌن قال

هكذا نجد أن اللغة ترتبط ارتباطا وثٌقا باإلنسان وببٌبته كونها تحقق عملٌة التواصل بٌن أفراد 

 .التعلم: له الهدف األسمى الذي عاش وما ٌزال ٌعٌش من أجلهمجتمعه وتٌسر 

تعلم : وٌقال... وعلمته الشًء فتعلم... وعلمه العلم وأعلمه إٌاه فتعلمه" جاء فً لسان العرب 

والعلم نقٌض الجهل، علم علما وعلم هو نفسه ورجل عالم وعلٌم من قوم علماء ... فً موضع اعلم

وسمها بسمً الحرب وله عبلمة جعل له أمارة : علم نفسه" الوسٌط ، وفً معجم (2")فٌهما جمٌعا

إدراك الشًء بحقٌقته ... ٌعرفها، فالفاعل ُمَعلِم والمفعول ُمَعلَم وفبلن الشًء تعلٌما، جعله ٌتعلمه 

وٌطلق العلم على مجموع مسابل وأصول كلٌة، والعلم تجمعها جهة واحدة كعلم الكبلم وعلم ... والٌقٌن

العلوم المتعلقة باللغة : لم األرض وعلم الكونٌات وعلم اخآثار، ج علوم، وعلوم العربٌةالنحو وع

 (.3")العربٌة كالنحو والصرف والمعانً والبٌان والبدٌع والشعر والخطابة وتسمى بعلم األدب

خالقه حتى تمٌزه عن  ٌتضح من خبلل هذٌن النصٌن أن العلم صفة أودعها هللا عز وجل فً

 .وقات األخرى، وهو أنواع شتى بحسب ذوي التخصصات مختلفةسابر المخل

تغٌر السلوك تغٌرا تقدمٌا ٌتصف من جهة بتمثل " وفً االصطبلح فالتعلم حسب عبارة كٌتس 

مستمر للوضع، وٌتصف من جهة أخرى بجهود مكررة ٌبذلها الفرد لبلستجابة مثمرة، ومن الممكن 

ً الدوافع وتحقق الغاٌات، وكثٌرا ما ٌتخذ شكل حل تعرٌفه تعرٌفا آخر بأنه إحراز طرابق ترض

المشاكل، وإنما ٌحدث حٌن تكون طرابق العمل القدٌمة غٌر صالحة للتغلب على المصاعب الجدٌدة 

فً المٌل السلوكً، وهو   -نسبٌا -تغٌر مستمر " ، وهو عند كامبل (4)"ومواجهة الظروف الطاربة 

العملٌة التً تتولد بواسطتها فاعلٌة ما " لدكتور فاخر عاقل وهو عند ا، (5)"نتٌجة لممارسة معززة 

أو تتغٌر عن طرٌق االستجابة لوضع محٌطً شرٌطة أن تكون صفات التغٌر غٌر ممكنة التفسٌر 
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على أساس من نزعات استجابٌة فطرٌة أو من نضج أو من حال موقف للعضوٌة كالتعب أو أثر 

 (.6")الخ ...المخدرات

ذاتً ٌقوم به المتعلم لٌحصل على استجابات، وٌكون مواقفا ٌستطٌع  فالتعلم إذن نشاط

بواسطتها أن ٌجابه كل ما قد ٌعترضه من مشاكل فً الحٌاة، والمقصود بالعملٌة التربوٌة كلها إنما هو 

تمكٌن المتعلم من الحصول على االستجابات المناسبة والمواقف المبلبمة، وما الطرق التربوٌة 

إال وسابط تستثٌر المتعلم وتوجه عملٌاته  -على اختبلف أنواعها-ألعمال المدرسٌة المختلفة وما ا

وقٌمة هذه الطرابق واألعمال إنما تقاس بمقدار ما تستثٌر فاعلٌة المتعلم وتوصله إلى  (7)التعلٌمٌة

 .االستجابات والمواقف التً ٌعتبرها المجتمع صحٌحة

وإذا  ،بعها المعلم لتحقٌق أهداف معٌنةطرٌقة التدرٌس لٌست سوى مجموعة خطوات ٌتو

كانت هناك طرق متعددة مشهورة للتدرٌس، فإن ذلك ٌرجع فً األصل إلى أفكار المربٌن عبر 

العصور عن الطبٌعة البشرٌة، وعن طبٌعة المعرفة ذاتها، كما ٌرجع أٌضاً إلى ما توصل إلٌه علماء 

 .(8)ناك جذور تربوٌة ونفسٌة لطرابق التدرٌسن هإ: التعلم، وهذا ما ٌجعلنا نقول ةالنفس عن ماهٌ

ولٌست هناك طرٌقة تدرٌس واحدة أفضل من غٌرها، فلقد تعددت طرابق التدرٌس، وما على 

وهناك طرق تدرٌسٌة تقوم على أساس  ،المعلم إال أن ٌختار الطرٌقة التً تتفق مع موضوع درسه

طرق تقوم على أساس نشاط المعلم إلى نشاط التلمٌذ بشكل كلً مثل طرٌقة حل المشكبلت، وهناك 

وإن كان  ،وهناك طرٌقة تدرٌسٌة تتطلب نشاطاً كبٌراً من المعلم والتلمٌذ ،اإللقاءطرٌقة  :حد كبٌر مثل

 :طرٌقة الحوار والمناقشة، وهناك طرق تدرٌسٌة مثل وهوالمعلم ٌستحوذ على النشاط األكبر فٌها 

عً االتعلٌم بالحاسبات اخآلٌة، وهناك طرق التدرٌس الجم طرق التدرٌس الفردي كالتعلٌم المبرمج أو

 .(9)والمناقشة وحل المشكبلت والمشروعات والوحدات اإللقاء :مثل

إن التوازن بٌن استعمال اللغة ووصف خلٌفتها أمر هام، وال ٌتحقق هذا إال إذا كان توزٌع 

ً التً تسمح لنا بأن نشرح النشاطات المختلفة وفق طرٌقة بٌداغوجٌة منسجمة، وهذه الطرٌقة ه

للتلمٌذ كٌفٌة عمل نظام اللغة، مع مساعدته على استعمالها فً بنى مختلفة ولمقاصد متنوعة، وهكذا 

المنهج الذي ٌتم تسطٌره : ، ونقصد بهذا(10)نصل بهذا التلمٌذ إلى التمكن من اللغة باعتبارها األساس

من النقاط التً ٌجب مراعاتها لبناء منهاج وفقا لتطورات العصر وكفاءة وخبرة المعلم وغٌرها 

 .هادف
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ٌّن الواضح، ونهج المرء منهاجا أي أنه "وقد ورد فً لسان العرب أن النهج هو  الطرٌق الب

( Méthodus)والمعروف أن كلمة منهج مأخوذة من الكلمة البلتٌنٌة (. 11")سلك طرٌقا واضحا

الطرٌق المؤدي إلى الكشف عن  ، والمنهج(12)ٌقاوتعنً البحث والنظر فً مسابل الفلسفة والمٌتافٌز

الحقٌقة فً العلوم بواسطة طابفة من القواعد العامة التً تهٌمن على سٌر العقل، وتحدد عملٌاته حتى 

وهذه النتٌجة ال تعنً بالضرورة الحقٌقة الثابتة، وإنما هً فكرة أو (. 13)ٌصل إلى نتٌجة معلومة

الباحث بواسطة آلٌات منظمة تجعل العقل ٌتقبلها، استنادا إلى تلك  مجموعة من األفكار ٌتوصل إلٌها

فن التنظٌم الصحٌح لسلسلة من األفكار العدٌدة، إما " اخآلٌات، ذلك ما عرفه عبد الرحمن بدوي بأنه 

من أجل الكشف عن الحقٌقة حٌن نكون بها جاهلٌن، وإما من أجل البرهنة علمٌا لآلخرٌن حٌن نكون 

منهج : أي أنه طرٌقة أو نسق ٌتبعه الباحث وصوال إلى الحقٌقة التً ٌنشدها، ومنه (14")بها عارفٌن

 .منهاج، والجمع مناهج: الدراسة، ومنهج التعلٌم ونحوهما، وٌقال

، ةوالمنهاج خطة عمل، تتضمن الغاٌات والمقاصد واألهداف والمضامٌن واألنشطة التعلٌمٌ

لسة الوحدات الموضوعة بكٌفٌة تجعل كل وحدة تتم انطبلقا من ثم طرابق التعلٌم وأسالٌب التقوٌم أو س

والمعلم هو محور العملٌة  .(15)فعل واحد شرٌطة أن ٌكون المتعلم قد تحكم فً القدرات الموصوفة

، وهو بذلك مسؤول على التقدم الذي ( 16)التعلٌمٌة وعنصر نشٌط فٌها، فهو منظم ولٌس ملقنا

د المسار التعلٌمً، وٌمارس وٌقوم بمحاوالت ٌقنع بها أنداده، وٌدافع ٌحرزه، فٌبادر وٌساهم فً تحدٌ

عنها فً جو تعاون، وٌثمن تجربته السابقة وٌعمل على توسٌع آفاقها، وٌسهل عملٌة التعلم وٌحفز على 

، فً الوقت نفسه، (17)الجهد واالبتكار، وٌتابع باستمرار مسٌرة المتعلم من خبلل تقوٌم مجهوداته

ق الهدف من جعل اللغة العربٌة لغة عصرٌة متفتحة على جمٌع االبتكارات وقادرة على وحتى ٌتحق

استٌعاب مفاهٌم العلوم والتكنولوجٌا والفلسفة والفنون واألدب فً إطار العولمة، ٌجب فً مرحلة 

ت أن ٌضع المعلمون فً الحسبان المكتسبا -وفً بداٌة تعلمها بالذات  -التعلٌم االبتدابً بالجزابر 

األم العربٌة العامٌة والمتغٌرات األمازٌغٌة إلى لغة  تاللغوٌة القبلٌة للتبلمٌذ حتى ٌتم انتقالهم من اللغا

 .(18)التعلٌم بشكل مٌسور، وفً غٌاب تعلٌم تحضٌري منظم بنسبة كبٌرة

وتضطلع المرحلة االبتدابٌة بتعلٌم فنً ٌوقظ فً المتعلم اإلحساس الجمالً، وٌمكنه من 

ة فً الحٌاة الثقافٌة، وٌؤدي إلى إبراز المواهب المختلفة فً المٌدان والعمل على تشجٌع المساهم

نموها طبقا للتوجهات العالمٌة الخاصة بالفنون التشكٌلٌة والتً تتمحور حول التعبٌر واإلٌداع والثقافة 
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 .واالتصال البصري المباشر بالمنتوج الفنً

، وتعلٌمٌة اللغات بخاصة ٌستدعً وعٌا عمٌقا بعامة والبحث العلمً فً حقل التعلٌمٌة

باألهداف العلمٌة البٌداغوجٌة التً ترمً التعلٌمٌة إلى تحقٌقها فً الوسط البٌداغوجً، وقد ٌعسر على 

الدارس امتبلك هذا الوعً العلمً العمٌق بمعزل عن المخاض المعرفً الذي نشأت فً رحابه 

 .(19)منهجٌة فً الفكر اإلنسانً المعاصرتعلٌمٌة اللغات منذ اكتسابها الشرعٌة ال

لقد كانت علوم العربٌة أول أمرها جسًدا واحًدا ال انفصام ألجزابه المتبلحمة، وكان ذلك على 

مستوى المصطلحات، كما كان على مستوى الموضوعات، فمع بداٌة الدراسة والبحث ساد استعمال 

صل بالجانب النحوي، ومنها ما ٌتصل عدة مصطلحات تدرجت فً الظهور والتداول، منها ما ٌت

العربٌة والنحو : بالجانب الصرفً، ومنها ما ٌتصل بالجانب الببلغً، ومن هذه المصطلحات مثبل

واإلعراب والبٌان والفصاحة والببلغة والمجاز، وغٌرها، وكانت هذه المصطلحات أحٌانا تتداخل فٌما 

عملت مصطلحات العربٌة واإلعراب واألدب للداللة على فقد استُ . بٌنها إذ أطلق أحدها فُِهَم منه اخآخر

النحو، واستعمل البٌان والفصاحة للداللة على الببلغة، ودخلت بعض العلوم فً حٌز علوم أخرى 

كانت أكثر تداوال وأشهر استعماال، كما هو الشأن فً علم األصوات وعلم الصرف اللذٌن ضمهما علم 

ة علوم العربٌة ذات داللة لغوٌة شاملة غٌر دقٌقة، ولم ٌكن ثمة النحو، وقد كانت المصطلحات مع نشأ

من تمٌٌز بٌن العلماء فً تخصصاتهم فلم ٌكن ٌعرف أحدهم بأنه نحوي أو ببلغً أو فقٌه أو أدٌب من 

غٌر أن ٌكون ُملما بهذه العلوم جمٌعها، حتى لقد أطلقت تسمٌة األدباء على النحاة أحٌاًنا، وأطلقت 

على الببلغٌٌن إلى غٌر ذلك من التداخل الناتج عن تلك الموسوعٌة التً كان ٌتمٌز بها تسمٌة النحاة 

وأما على مستوى الموضوعات فبل ٌمكن أن نقرر أن أحد هذه العلوم قد نشأ نشأة . علماء العربٌة

مستقلة إال علم النحو الذي حظً بما لم ٌحظ به غٌره من العلوم األخرى على الرغم من وجودها فً 

ثناٌاه، وهذا راجع إلى عوامل عدٌدة كان من أبرزها صون القرآن الكرٌم عن اللحن بوضع قانون من 

شأنه أن ٌحول دون تلك االنحرافات التً تسلطت على النص القرآنً تم ٌأتً الكشف عن أسرار 

العربٌة اللسان العربً، وإن المتصفح لكتب األوابل من علماء العربٌة لٌلحظ هذا التكامل بٌن علوم 

 .وذلك التداخل فً موضوعاتها حٌن نشأتها

وسنتوقف عند الجانب النحوي لٌكون محطة دراستنا وسنحاول تطبٌق قواعد التعلٌمٌة علٌه 

: إعراب الكبلم العربً، والنحو" لعله ٌجلب لنا اإلفادة والغاٌة منها، جاء فً لسان العرب أن النحو 
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وا وانتحاه ونحو العربٌة منه إنما هو انتحاء سمت كبلم نحاه ٌنحوه ونحاه نح... القصد والطرٌق

العرب فً تصرفه من إعراب وغٌره كالتثنٌة والجمع والتحقٌر والتكبٌر واإلضافة والنسب وغٌر 

قصدت : نحوت نحوه: القصد، ٌقال"وهو فً المعجم الوسٌط ، (20")والجمع أنحاء ونحو... ذلك

والنحو علم ٌعرف به أحوال أواخر الكبلم إعرابا وبناء  ج أنحاء ونحو،... قصده والطرٌق والجهة 

والنحو هو الركن الثانً من أركان اللسان العربً بعد اللغة وٌلٌه كبل من البٌان ، (21")

 .(23")ٌعرف به أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناء " وهو العلم الذي ، (22)واألدب

جزءا أساسٌا فً الحٌاة التعلٌمٌة فاألستاذ وتخطٌط الدرس النحوي ال من األهمٌة بكونه ٌعد 

الذي تعتبر طابفة الطلبة مرجعه سٌصبح محاضرا مثٌرا ٌتمتع بشعبٌة، وسٌقلده أولبك الذٌن هم على 

وشك التخرج جمٌع صفات الشرف التً فً متناول أٌدٌهم، وٌركز مثل هذا األستاذ الذي ٌعتبر 

ة وٌستمد أغلب إشباعته من تجارب الطلبة معه، التدرٌس أهم دور له اهتمامه على قاعة الدراس

أولبك الذٌن ٌعملون معه فً نفس المٌدان أو فً  -واألستاذ الذي ٌعتبر مرجعه زمبلءه فً المهنة 

 .(24)سٌركز اهتمامه على المعمل أو المكتبة أكثر من قاعة الدراسة -مٌادٌن متجانسة 

 

ربً فً المرحلة االبتدابٌة بالجزابر ٌعنً إن منهج تعلٌم النحو الع: ولٌس من الصعب القول

بالمعرفة تأكٌد للمنهج التربوي العام، وهو المواد المفضلة، وتأكٌد لفكرة الفروع فً تدرٌس القواعد 

وتعلٌمها، وٌبلحظ أن المادة تدرس فً المرحلة االبتدابٌة من خبلل كتاب واحد محدد هو كتاب 

 (. اقرأ: )القراءة

٢٘ ثؾظخ كها٤ٍخ ٝاؽلح ٖٓ ػٖٔ ؽظض ًض٤وح فظظذ ُِٞؽلح اُ٘ؾ٣ٞخ ٝثل٢ٜ٣ إٔ أُؼِْ ٓؼ

ٓٞهغ اُلهً ٖٓ : ًِٜب، ٢ٌُٝ ٣ؼل أُؼِْ اُزقط٤ؾ كال ثل ُٚ ٖٓ اُٞػ٢ ثٌٔٞٗبد فطخ اُلهً ٢ٛٝ ٍجؼخ

اُٞؽلح ًِٜب، ا٧ٛلاف اُؼبٓخ ٝا٤ًَُِٞخ، ٝٓجوهاد اُٞؽلح ٝأُؾزٟٞ، ٝاُزقط٤ؾ، ٝاإلعواءاد، صْ اُزو٣ْٞ 

 :ٛنٙ أٌُٞٗبد ٓٞىػخ ػ٠ِ ٓواؽَ اُزله٣ٌ ًٔب ٣أر٢ ٣ٌٖٝٔ رظٞه
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 التخطٌـط:   المرحلـة األولى

 .مبررات الوحدة -3األهداف العامة والسلوكٌة،    -2مكونات الوحدة،    -1

 التنفٌــذ:   المرحلـة الثانٌـة

 .المـواد -3اإلجـراءات،    -2 مكونات المحتوى،   -1

 ــمالتقوٌ:   المرحلـة الثالثـة

 .مكونـات التقوٌـم -1

 

 تخطٌط الدرس النحوي :المرحلة األولى

 : هكوًات الوحـدة -أ

فً إعداد الدرس الواحد ٌجب أن ٌتذكر المعلم دوما صلة الدرس بالمنظور العام له وهو 

الوحدة، ولكً ٌحدث هذا فقد ٌثبت المعلم تخطٌط الوحدة فً مقدمة درسه، لٌدرك موضع الدرس 

ل هذه الخطوة ٌمكن أن ٌفكر فً األسلوب الذي ٌتبعه لجعل هذا متبلبما مع الدروس منها، ومن خبل

السابقة علٌه فً الوحدة والتالٌة له فٌها كذلك، وهذا أمر نادرا ما نفعله نحن المعلمٌن، إذ ٌغلب أن 

نتناول دروسنا فً صورة منفصلة عن بعض من دون إطار مرجعً ٌحكم عملنا، ولذا فكل درس ٌعد 

ة فً ذاته وٌنظم منطقٌا بغض النظر عما سبقه وعما ٌلٌه، ولكً نتفادى هذا الفصل ٌجب أن وحد

ٌظل تخطٌطنا للوحدة ماثبل أمام أعٌننا، وفً أذهاننا ولٌذكر تبلمٌذنا التتابع التعلٌمً والعلمً وفقا 

نحوٌة ولٌكن للمخطط العام للوحدة وهو السٌاق األكبر لكل درس من دروسها، ولنقترح عنوانا لوحدة 

 .ملخصا له على سبٌل المثال، ولنحاول أن نكتب" الفضبلت"

 :ملخص الوحدة

: الغرض من هذه الوحدة زٌادة وعً التبلمٌذ بما هو فوق ركنً الجملة العربٌة األساسٌتٌن

الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، ولهذا تسمى بالفضبلت أي الزوابد عما هو عمدة، وهذه الزٌادة تفٌد 

انً إضافٌة فً نفس المتكلم والكاتب، وفٌها عرض للمفعول به والمفعول المطلق والمفاعٌل الباقٌة مع

والتمٌٌز والحال والتوابع للمنصوبات، وبعد نهاٌة هذه الوحدة سٌتمكن التبلمٌذ من تحدٌد عمد الجملة 

 .وفضبلتها والمعانً الزابدة عما فً العمد وأحكام الفضبلت وعبلمات إعرابها
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 :األهداف العامة والسلوكٌة -ب

إن أهم مهام المعلم هو صٌاغة األهداف السلوكٌة للدرس الذي بٌن ٌدٌه مع العلم أن األهداف 

العامة قد صٌغت فً مخطط الوحدة، ومن ثم فالمهمة تحوٌلها بالنسبة للدرس الواحد إلى أهداف 

السلوك : ٌم بمكوناتها الثبلثةسلوكٌة من حٌث المجال والمستوٌات التً تتضمنها عبارات التقو

 .المبلحظ، وشروطه، ومعٌار األداء المقبول

وتحدٌد األهداف السلوكٌة للدرس الواحد عددا ومستوى ومجاال ٌعد من المهام الصعبة التً 

، وذلك لنقص الخبرة فً الحكم على مقدار جهود التبلمٌذ، (25)ٌواجهها المعلم وبخاصة المبتدئ

بل عن اختبلف ردود أفعال مختلف الصفوف لمختلف الموضوعات فً مختلف واستعدادهم للعمل فض

األسالٌب، فما قد ٌكون ممتازا فً صف ربما ٌكون سٌبا فً صف آخر فً الموضوع المدروس 

الواحد فضبل عن ظروف ٌوم الدرس ومبلبساته، وعلى الرغم من تلك المشكبلت فمن الضروري 

 :ل من المعلمٌن والتبلمٌذ على النحو اخآتًالوصول إلى عدة مزاٌا ٌستفٌد منها ك

رؾلك اُ٘زبئظ ُِلهً ٝإعواءاد اُزله٣ٌ ك٢ اُؾظخ اُٞاؽلح، ٖٝٓ صْ رَْٜ ك٢ رو٤ًي اٗزجبٙ  -1

 .أُؼِْ ٝرال٤ٓنٙ ػ٠ِ اُٜلف ك٢ اُلهً

 .تعٌن المعلم على التخطٌط الواضح لخطوات الدرس المؤدٌة إلى السلوك الختامً -2

مٌذه على تحدٌد األداء وتقٌٌمه، ألن األهداف تصف األداء فً وضوح تعٌن المعلم وتبل -3

 .وتدقٌق من غٌر لبس وال تداخل

تسمح للتبلمٌذ أن ٌحسنوا توجٌه جهودهم فً عملٌة التعلم، ألنهم ٌعلمون فً وضوح  -4

 .وتحدٌد ما ٌتوقع لهم ومنهم

 :تًولنحاول أن نضع تطبٌقا لهذه األهداف متبوعا بإجابات ولٌكن كاخآ

ٌنظر إلى األهداف المصوغة فً العبارات اخآتٌة، وكل منها ٌنتمً إلى وحدة ما من وحدات 

 .النحو، وحاول أن تستنج موضع تلك الوحدة؟

: ترٌد من تبلمٌذك أن ٌفهموا الحاالت الثبلث لئلعراب فً الجملة العربٌة، الوحدة هً -1

 .أحكام اإلعراب

ٌب الذي ٌحكم الفعل والفاعل والمفعول به والمبتدأ ترٌد من تبلمٌذك أن ٌفهموا الترت -2

 .والخبر
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 .نوعا الجملة العربٌة: الوحدة هً

ترٌد من تبلمٌذك أن ٌدركوا الفروق بٌن الحال والتمٌٌز، واسمً التفضٌل والتعجب، -3

 .منصوبات األسماء: الوحدة هً

عول ألجله والمفعول ترٌد من تبلمٌذك أن ٌمٌزوا بٌن المفعول به والمفعول معه والمف -4

 .المفاعٌل الخمسة: المطلق والمفعول فٌه، الوحدة هً

 

 مبـررات الوحـدة -ج

إٕ ٝعٞك ٓجوهاد اُٞؽلح ٣طوك اُوربثخ ٖٓ اُؼَٔ ٣ٝقِظ٘ب ٖٓ آ٤ُخ اَُِٞى ٝاُ٘شبؽ 

٧ٜٗب رشوػ اَُجت اٌُبٖٓ ٖٓ ٝهاء رله٣ٌ ٛنٙ اُٞؽلح ًَٝ كهً ٖٓ كهٍٜٝب، ٝٛٞ ) 26(اُزؼ٢ٔ٤ِ

ثبَُ٘جخ ٌَُ ٓؼِْ، كجلٜٝٗب هل ال ٣ٌٖٔ رول٣ْ اُلهً ُِزال٤ٓن، ُٝؼِ٘ب ُٞ رظٞهٗب أؽل اُيائو٣ٖ أٓو ْٜٓ 

ُِٔؼِْ ك٢ طلٚ ٍٝأُٚ ُٔبما رلهً ُْٜ ٛنا اُلهً ك٢ ٛنا اُٞهذ؟ كبُٔجوه ٛ٘ب ٛٞ اُوك اُن١ ٤ٍز٠ُٞ 

 :ٗؾ٣ٞخ ٝكهٍٜٝبأُؼِْ رول٣ٔٚ ُِيائو اَُبئَ، ٝإ٤ُي ثؼغ ا٧ٓضِخ ػٖ رِي أُجوهاد ٖٓ فالٍ ٝؽلح 

أقدم هذا الدرس فً أقسام الكبلم العربً ألنه ٌفٌد التبلمٌذ والطلبة فٌما بعض عندما  -1

ٌحللون الجملة العربٌة أو ٌكتبون موضوعات التعبٌر أو ٌعبرون عن المشاهد التً ٌرونها فً الصور 

 .والمجبلت وغٌرها

ن التبلمٌذ واعٌن بتلك الحاالت أدرس الممنوع من الصرف فً حاالته المتعددة حتى ٌكو -2

 .فبل ٌخطبون إعرابها عندما تجر وال ٌخطبون نطقها فً التعبٌر الشفهً

أكهً ا٧ٍٔبء اُقَٔخ ك٢ ؽبالرٜب اإلػواث٤خ اُضالس، ٧ٜٗب أٍٔبء شبئؼخ االٍزؼٔبٍ ك٢  -3

ٜب ٖٓ اٌُالّ، ٓؾ٤ؾ ا٧ٍوح ٝاُؼالهبد االعزٔبػ٤خ، ًٝض٤وا ٓب ٣قطئ اُزال٤ٓن ٗطوٜب ٝال ٣ؼٕٞ ٓٞاهؼ

 . ُٜٝنا كول ٣ل٤لْٛ ٛنا اُلهً ك٢ رظ٣ٞت أَُ٘زْٜ ًٝزبثبرْٜ اُز٢ رزؼٖٔ ا٧ٍٔبء اُقَٔخ

أًزت رجو٣وا ٌَُ ٛلف ٖٓ ا٧ٛلاف أُظٞؿخ ٖٓ اُؼجبهاد : ٝٛنا رله٣ت ُِزجو٣و ك٢ اُٞؽلح 

 .اَُبثوخ اُنًو ك٢ ٓقطؾ اُٞؽلح

 

 :التبرٌر األول

لثبلثة فً الجملة العربٌة من خبلل وحدة تدعى أحكام لقد درس التبلمٌذ حاالت اإلعراب ا

ٌفٌد هذا الدرس التبلمٌذ فً نطقهم الكبلم العربً حسب المعانً فً نفوسهم، : اإلعراب والتبرٌر هو

 .وكذلك فً التحلٌل اإلعرابً للدروس النحوٌة فً العام الدراسً، وفً االمتحانات

 :اُزجو٣و اُضب٢ٗ

ر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ إصجبد : ٝؽلح ٓ٘ظٞثبد ا٧ٍٔبء ٝاُزجو٣و ك٢ مُي ٛٞكهً اُزال٤ٓن أُلبػ٤َ ك٢ 
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٤ٛئبد اُلٞاػَ ٝأُلبػ٤َ ٝؿ٤وٛب ػ٘ل إؽلاس ا٧كؼبٍ، ٝإلىاُخ اُـٔٞع اُن١ هل ٣٘شأ ث٤ٖ 

 .أُزٞاط٤ِٖ، ُٝزؾل٣ل االفزجبهاد ٝاالٗلؼبالد اُ٘ل٤َخ

 

 :اُزجو٣و اُضبُش

وعٌهم بترتٌب فضبلت الجملة العربٌة : درس التبلمٌذ المفاعٌل الخمسة والتبرٌر فً ذلك هو

 . وأنواعها وأحكامها ، ومن ثم تتوافر لهم معان نحوٌة ٌعبرون فٌها عما ٌدور فً نفوسهم

 

نوع  ومهما ٌكن فإن مصطلح التبرٌر ٌعد مصطلحا شابعا فً التربٌة الحدٌثة المعاصرة فهو

دفاع المعلم عن درسه ولم وكلما قل  من الدفاع ٌقف من وراء تدرٌسنا درسا بعٌنه أو وحدة بعٌنها،

ألن هذه األهداف ( 27)ٌقنع به تبلمٌذه فإن هذا ٌستدعً إعادة النظر فً األهداف السلوكٌة للدرس

تنطلق فً بعض جوانبها من التبرٌر فعندما نقدمه نراعً الوحدة أو إمكانٌة تطبٌق العمل الذي نتناوله 

تطبٌقا كان أكثر خل المدرسة وخارجها، فكلما كان العمل أكثر من حٌث اإلفادة منه فً الحٌاة الٌومٌة دا

 . اتصاال بالمتعلم ومن ثم سهلت طرٌقة التعلٌم

 

 تخطٌط تنفٌــذ الدرس النحوي:  المرحلـة الثانٌـة

 

 :المحتــوى -أ

 

وٌتضمن كل ما ٌنوي المعلم أن ٌقدمه لتبلمٌذه، وعادة ما ٌنظم هذا الجزء من خطة الدرس 

ء التً ٌنوي المعلم أن ٌقولها، فلو مثلت المعلومات فً موضوعات فقد ٌستخدم المعلم حول األشٌا

المحاضرة لنقلها، وٌكون قد خطط للمحاضرة مخططا ٌستعٌن به فً الدرس، وإذا كان قد قدر 

استخدام بعض ألوان من النشاط فبل بد من أن ٌكون لدٌه بعض النقاط المهمة التً تعٌنه فً التواصل 

 .مٌذهمع تبل

وٌنبغً أن ٌكون المحتوى فً صور قابمة تتضمن المواد البلزم تعلمها، مرتبة على نحو ٌٌسر 
تدرٌسها، وكلما درس أجزاء ٌضع المعلم عبلمة أو عبلمات على ما درس، ومثل هذا اإلجراء ٌقً 

 .المعلم وتبلمٌذه من أقدار كبٌرة كسوء الفهم والخلط مثبل
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بد أُؼِْ اُقبطخ، كٖٔ أُؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٣ز٘بٍٝ أُؾزٟٞ عيًء ٝرزٞهق ٤ًٔخ أُؾزٟٞ ػ٠ِ ؽبع

عيًء، ك٢ ؽ٤ٖ ٣لظَ ا٥فوٕٝ طٞهح ٤ًِخ ُِٔؾزٟٞ ٣ٝز٘بُٕٝٞ ْٛ رلظ٤ِٜب ك٢ أُٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ مارٚ، 

ٝثـغ اُ٘ظو ػٔب ٍجن، كأْٛ ٗوطخ ك٢ أُؾزٟٞ ٢ٛ ر٘ظ٤ْ ػوع أُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ ٢ٛ طِت 

 .ٓب اُن١ رلهٍٚ؟: ْ ُٞ إٔ ٍبئال ٓو ػ٤ِٚ ك٢ طلٚ، ٍٝأُٚأُؾزٟٞ مارٚ ٣ٌٝشق ػٜ٘ب أُؼِ

كبإلعبثـخ ػٖ ٛنا اَُـؤاٍ ٢ٛ أُؾزٟٞ اُن١ ٣غت إٔ ٣ٞػـغ ك٢ ٌٓبٗـٚ ٖٓ فطـخ إػلاك 

 .اُلهً

 : اإلعواءاد -ة

 
إذا كان المعلم فً المحتوى قد حدد ما ٌجب أن ٌعلمه، فهو فً اإلجراءات ٌحدد كٌف سٌعلم 

ٌُدرس ه؟ وٌتفاوت المعلمون فً هذا الصدد بحسب خبراتهم للمحتوى كله، ولكل المحتوى؟ وكٌف س

جزء من أجزابه فضبل عن مبلءمتها التبلمٌذ، لكن األغلب األعم من المدرسٌن ٌلجبون إلى 

 .المحاضرة وبعض ألوان المناقشة

 واإلجراءات فً حد ذاتها مجموعة من التوجٌهات أو التعلٌمات المتصلة بكٌفٌة عرض المعلم

لدرسه، فلكل معلم أسلوبه الخاص، والمعلم الذكً هو من ٌضع قابمة من األسبلة ٌطرحها على 

، وهو األمر الذي ٌحفز نشاطهم، وٌحكم تتابع سٌر (28)تبلمٌذه أثناء عرض الدرس والمناقشة

 .الدرس من دون فاقد وبغٌر خلط

                       :              ٖٝٓ أٓضِخ إعواءاد رله٣ٌ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٓب ٣أر٢ 

 .ٌطلب المعلم من التلمٌذ أن ٌكتب نصا على السبورة أو ٌكتبه هو بنفسه -1

 .ٌطلب المعلم من تبلمٌذه قراءة صامتة لهذا النص -2

 .ٌطلب المعلم من تبلمٌذه كذلك قراءة جهرٌة متعددة للنص -3

 .مناقشة الكلمات الصعبة وتوظٌفها فً جمل -4

 .جمل فً النصتحدٌد أنواع ال -5

 .تحدٌد الفضبلت فً النص -6

 . مناقشة أحكام الفضبلت وعبلمات إعرابها -7

 :    ٖٝٓ اإلعواءاد ًنُي ٓب ٣أر٢

 .ٌعرض المعلم جملة اسمٌة أو فعلٌة  مكتوبة فً السبورة -1

 .ٌسأل التبلمٌذ عن أقسام الكبلم ونوع كل كلمة فً الجملة -2
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 .ة وإعرابهاتحدٌد وظابف األسماء فً الجمل -3

 .الرفع والنصب والجر: تحدٌد العبلمات األصلٌة لؤلحكام الثبلثة -4

 .تعرض جمل فٌها أسماء خمسة فً حال الرفع والنصب والجر -5

 (.الخ ...نعت -مجرور -مبتدأ  -فاعل ) تحدٌد وظابف األسماء  -6

 .األلف، للجر الٌاء ، للنصبللرفع الواو: تحدٌد أحكام الوظابف ثم الدخول إلى العبلمات الفرعٌة -7

 األسماء، الحظ،   : ومن اإلجراءات التً قد تلزم للتدرٌس كذلك فً الوحدة النحوٌة

 .ٌسأل التبلمٌذ عن معنى اإلعراب واألسماء المعربة -1

 .ٌقدم التبلمٌذ أمثلة عن أسماء معربة -2

 .ٌسأل التبلمٌذ لماذا أعربت األسماء؟ -3

 .الرفع والنصب والجر: موصولة فً الحاالت الثبلثتكتب جمل فٌها أسماء  -4

 .ٌطلب من التبلمٌذ تحدٌد نوع كل جملة، وتفسٌر اإلجابة -5

 .ٌحدد حكم االسم وعبلقته -6

 .ٌسأل التبلمٌذ ما عكس اإلعراب؟ -7

 ٓـٞاك اُزله٣ٌ -ط 

وهً كل ما ٌستخدمه المعلم داخل الحصة بغرض تٌسٌر عرض الدرس وتناول أجزابه قصد 

، والمهم فً جزء المواد أن ٌكتب الدرس فً ظهاره بوضوح أمام أعٌن التبلمٌذ بصورة جد حساسةإ

 .التعلم: صورة واضحة، مرتبة ومسلسلة بحسب استخدامها فً خطواته لتحقٌق الهدف النبٌل

وٌختلف مختصو الوسابل وتكنولوجٌا التعلٌم فً تعرٌف المواد البلزمة للتدرٌس فمنهم من 

ه وذراعٌه وجسمه كله، ومنهم من ٌستعمل الكتاب والسبورة والطباشٌر، ومنهم من ٌستعمل ٌدٌ

 (.29)ٌستعمل الفلم أو الشفافة أو الشرٌحة أو شرٌط الفٌدٌو

المعلم نفسه، واألجهزة السمعٌة أو البصرٌة أو السمعٌة البصرٌة أو : والمهم أن األدوات هً

ت وغٌرها مما ٌخدم الدرس النحوي وٌجعله أي مادة مطبوعة أو مكتوبة مثل الصحف والمجبل

 .  حساسا لٌحقق أغراضه بنشاط وحٌوٌة التبلمٌذ أو الطلبة

وكلما تدرجنا فً الصفوف المدرسٌة صعودا قلت المواد التعلٌمٌة فً الدرس النحوي، 

الرتفاع مستوى التبلمٌذ وكف االعتماد على التأمل البصري والذهنً والقراءة الصامتة واألسبلة 

واإلجابات فً تحلٌل الجمل، وكلما انحدرنا إلى الصفوف األقل زادت الحاجة إلى تمثل الجمل 
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 .النحوٌة فً صور مختلفة استنادا إلى القاعدة المرادة

وقد ٌرتبك المعلم وٌتعلثم فً انتقاله من خطوة إلى أخرى خبلل إلقاء الدرس سواء كان ذلك 

إال وسٌلة ٌلجأ إلٌها هً الكتاب الذي ٌعد األداة الفعالة والمادة  فً البداٌة أو الوسط أو النهاٌة فلم ٌجد

 .األصلٌة لفن اإللقاء

والبد أن ٌتمتع المعلم بخٌال خصب ٌتصور به مواد تعلٌمه وٌنتقً األكثر أثرا وإٌقاعا فً 

 .المحتوى، وٌرتبها وفق تتابع إجراءات التدرٌس

  

 لنحويتخطٌط تقوٌــم الدرس ا:   المرحلـة الثالثـة

إن تصور تقوٌم الدرس من قبل أن ٌبدأ تنفٌذه، ٌعٌن المعلم على تحدٌد كل ما ٌمكن عمله من 

 .أجل التحقق من جدوى تعلم التبلمٌذ، ومدى تحقٌقهم أهداف الدرس

وال بد أن توصف إجراءات تقوٌم الدرس بوضوح حتى ٌتقبل التبلمٌذ كل ما ٌصدر من 

ط المعلمون بٌن إجراءات تقوٌم الدروس والمعاٌٌر التً ٌستندون المعلم أو األستاذ، وكثٌرا ما ٌخل

علٌها فً تدرٌسهم، ألن تقوٌم تعلم التبلمٌذ ٌختلف عن تقوٌم التدرٌس كون األول مرتبط بسلوك 

المتعلم والثانً مرهون بسلوك المعلم، مع العلم أن معاٌٌر تقوٌم التدرٌس تعد جزءا أساسٌا من خطة 

 .الدرس

 : لتدرٌس ٌعنً المعلم باإلجابة عن األسبلة اخآتٌة الذكروفً تقوٌم ا

 . هل كانت أهداف درسً مبلبمة لتبلمٌذي؟ -1

 .هل كانت إجراءات تدرٌسً فاعلة مؤثرة؟ -2

 .هل استطعت تأدٌة الدرس على نحو مختلف جٌد؟ -3

 .هل كانت المواد المستخدمة مبلبمة لمحتوى الدرس؟ -4

 

حوٌة أمر مهم ألنه ٌجعل المعلم ٌزود تبلمٌذه بخبرات التعلم والشك أن تخطٌط الدروس الن

 .الجٌد وهو ما ٌسعف إلى إنشاء بٌبة تعلٌمٌة إٌجابٌة فً كل حصة ٌدٌرها

وغاٌتنا من تدرٌس النحو العربً مساعدة المعلم فً اجتنابه العشوابٌة فً تدرٌسه كً ال 

مٌذه بالمعرفة النحوٌة وحدها على ٌجري آلٌا ومن دون وعً وراء الكتاب النحوي، مزودا تبل
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مستواها المتدنً حتى ٌكون تدرٌسه مجرد عمل روتٌنً اعتاده وألفه فصار فٌه آلة سلوكٌة، 

ألن ( 30)وغرضنا كذلك هو جعل معلم اللغة فً قلب عملٌة تخطٌط وحدات النحو والدروس النحوٌة

األهداف السلوكٌة والمحتوى  تخطٌط هذه الدروس ٌعد خطة ٌومٌة كاملة بخطواتها المتمثلة فً

 .النحوي واإلجراءات البلزمة لحصة واحدة

وتخطٌط الوحدة النحوٌة لٌس إال خطة مفصلة لسلسلة من الدروس المتتابعة المتضمنة فً 

 .الوحدة ذاتها وفق عناوٌن محكمة وقد تدوم خطة الوحدة أكثر من أسبوع وقد تصل إلى شهر كامل

ة التعلٌمٌة للنحو العربً فً المدرسة الجزابرٌة ٌتوقف على ومن هنا نجد أن نجاح العملٌ

إشراك أكبر عدد ممكن من أدوات التعلم والمعرفة، ألن العملٌة التً تشتـرك فٌها حواس اإلنسان 

، وفً تنمٌة ملكاته فً المعرفـة من (31)وعقله وقلبه وروحه تكون ببل شك أكثر فاعلٌة فً المتعلم

ا سوى العقل، والعامل المساعد فً تحقٌق الغاٌة من هذه العملٌة التعلٌمٌة هو العملٌة التً ٌشترك فٌه

قابلٌة المتعلم نفسه الكتساب الخبرات والمعارف والمهارات الضرورٌة للوصول إلى أهدافه من حٌث 

هو كابن مٌال بطبعه إلى التطور، ولذلك فإن المشرف على العملٌة التعلٌمٌة تكون غاٌته األولى هً 

عـدة المتعلم على صٌاغة أهدافه، وثانٌها تحدٌدها تحدٌدا دقٌقا، وثالثها مساعدته على امتبلك مسا

 .الوسابل والطرابق التً تمكنه من الوصول إلى الغاٌات المحددة

إننا ورثنا تراثا فً التعلٌم عمٌقا صارت فٌه وظٌفة المتعلم هً : من هنا بإمكاننا القول

من متن ٌجب حفظه، وصار المتن هو العلم، وصارت وظٌفة المعلم تحصٌل ما فً الكتاب المقرر 

فانفصلنا بهذا التراث العقٌم عن موضوع العلم الحقٌقً وهو هذا الوجود ( 32)هً شرح المتن وتلقٌنه

الذي نحن جزء منه، ولذلك تجد فً مدارسنا أن التارٌخ هو ما فً  الكتاب، وأن األدب واللغة والنحو 

خرى هً ما فً الكتاب كذلك، وتجد أن ما فً الكتاب ٌكاد ال ٌرتبط فً أذهان أطفالنا وبقٌة العلوم األ

وحتى كبارنا بما هو فً خارج الكتاب، فما فً الكتاب هو هدف التعلم، وغاٌته وحفظه هو هدف 

 .المتعلم، وتحفٌظه هو هدف المعلم

علم باصطحاب حٌث ٌقوم الموثمة طرق حدٌثة فً التدرٌس تعتمد على الحاسب اخآلً، 

طبلبه إلى معمل الحاسبات لٌروا عن قرب كٌف ٌمكنهم االستفادة علمٌاً من تشغٌل الحاسب وتعلم 

هذا إذا ما توفرت األجهزة وتوفر المعمل بكامل أدواته  ،بعض الدروس عن طرٌق هذه األجهزة

قمٌة والمواقع إلى الشبكات الرالذهاب  ، وهو ما شجع الكثٌر من الدارسٌن للنحو العربًولوازمه
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 :أتًسباب عدة ٌمكن حصرها فٌما ٌأل لنشر مدوناتهم الثقافٌة

إما  ،صعوبة النشر فً المنابر الورقٌة الموجودة فً البلدان التً ٌعٌش فٌها المثقفون العرب -أ

إذا أخذنا على سبٌل  ،وإما لعراقٌل إٌدٌولوجٌة وإخوانٌة وبرجماتٌة تمنع الكاتب من النشر فٌها ،لقلتها

، فإن المجبلت التً تحتوي على ملحقات ثقافٌة معدودة على األصابع، وتخصص جزابرالمثال بلدا كال

وحتى إذا قبل المقال ، النشر ٌصعب على أي كان مهما كانت ثقافته وكفاءتهوللثقافة حٌزا قلٌبل، 

ٌعا، وبذلك ، فإن المقص موجود حتما لٌتحكم فً المكتوب أو النص تصغٌرا أو تكثٌفا أو تقطالنحوي

وإذا نشر الكاتب مقاال فً هذا المنبر، فعلٌه  ،لٌبلبم سرٌره المصطنع بروكوستٌخضع النص لمقص 

أن ٌنتظر شهورا وشهورا أو سنة أو سنوات عدة لٌنشر له مقال آخر، اللهم إذا تسلح الكاتب بالوساطة 

المبدعٌن ٌهربون إلى  فهذا الوضع هو الذي ٌجعل ،واالرتشاء ونزع عنه برٌق مروءته األخبلقٌة

المواقع الرقمٌة بحثا عن النشر واإلصدار لسهولة العملٌة وانعدام الرقابة وإكراهات وضغوطات 

 . ، وهو ما ٌسهل للقراء معرفة النحو العربً وهدمه من زواٌا مختلفة(33)االنتماء

نحوٌٌن قة الصعوبة فً النشر واإلصدار ألسباب مادٌة قاهرة والسٌما أن طب نحوٌونٌجد ال -ب

ولنكون أكثر واقعٌة وصراحة، فإذا أراد باحث أن ٌرسل مقاال ، طبقة ذات دخل محدود جزابرٌٌنال

عبر البرٌد المضمون إلى مجلة من المجبلت الخلٌجٌة، فإن الثمن سٌكون باهضا ومكلفا بنسبة تتفاوت 

الستمرار فً النشر بهذه ومن هنا، فبل ٌمكن خآي باحث ا ،وربما أكثر دٌناًرا 10000أو  5000بٌن 

ال وهذا ما ٌدفع هؤالء للبحث عن مواقع ثقافٌة رقمٌة  ،الطرٌقة التً تستنزف جٌب الباحث بشكل فظٌع

إمكانٌات مادٌة أو تضٌٌعا للوقت أو إهدارا له فً االنتظام فً صفوف أمام شبابٌك البرٌد،  بتتطل

المجانً بطبٌعة الحال إلى كل المجبلت الورقٌة السرٌع و اإللكترونًفٌكفٌه أن ٌرسل مقاله عبر البرٌد 

 .(34)والرقمٌة التً ٌفضل أن ٌتعامل معها

التخلص من صرامة المراقبة والتوجٌه وبٌروقراطٌة التحكٌم التً تحرم كثٌرا من  -جـ

من لذة النشر واإلصدار كما هو شأن بعض المجبلت الورقٌة الخلٌجٌة  النحوٌٌن المبدعٌن والدارسٌن

، والتً تركز على الجودة ...(، التراثالسعودٌة، عالم الفكر، عبلمات، جذور، اخآداب الدار)

والمعاصرة وحداثة المضمون والدقة فً التوثٌق األكادٌمً واالنسجام مع شروط المجلة واحترام 

وأمام هذا العابق ، كما هو حال مجلة عالم الفكر مواضٌع نحوٌةوقد ٌستبعد نشر  ،ضوابط المطبوعة

تذكر أو فرض  لأو عراقٌالكتاب إلى الشبكات العنقودٌة لنشر أعمالهم بدون منع  ٌلتجاداري، اإل
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 .(35)رقابة على منشوراتهم من قبل مسؤولً هذه الشبكات إال فً الحاالت النادرة االستثنابٌة

كن الرغبة فً الشهرة واالنتشار بٌن قراء العالم العربً والغربً على حد سواء والتً ال ٌم -د

 ،ألنها مقننة ومحددة بمقاٌٌس صارمة ومضبوطة أن تحققها المطبوعات الورقٌة المحدودة فً التوزٌع؛

كما أن هذه المنشورات الورقٌة تصدر بشكل بطًء شهرٌا أو دورٌا أو فصلٌا أو سنوٌا مما ٌحرم 

ة بسرعة لكل كاتب بٌد أن المواقع الثقافٌة تمنح الشهر ،الكثٌر من المثقفٌن من عملٌة الطبع والنشر

، حقق التراكم الكمً والكٌفً الذي بهما ٌصل إلى كل القراء فً كل أصقاع العالم العربً واألجنبً

مانع إذا واظب واجتهد وأتى  وٌمكن أن ٌحقق الكاتب الشهرة التً ٌرٌدها وٌرغب فٌها بدون قٌد وال

بحث عن الكتاب والمبدعٌن جاهدة وهناك منابر رقمٌة ت ،بالجدٌد من األفكار واألسالٌب والكتابات

وٌبلحظ أن  ،للمساهمة فً إثراء أعمدتها الثقافٌة كموقع الورشة الثقافٌة والقصة العربٌة ورجال األدب

األفق الثقافً، ودروب، ومجلة العرب، : تساهم فً تحقٌق شهرة الكاتب مثل هناك بعض المواقع

ومنتدى مسرحٌون، والتجدٌد العربً، والقصة  وملتقى شعراء العرب، والندوة العربٌة، والفوانٌس،

العربٌة، والقصة العراقٌة، وعراق الكلمة، وكتابات، والحوار المتمدن، ودٌوان العرب، وأقبلم الثقافٌة، 

 .(36)العرب اإلنترنتبوابة المغرب، ومسرح الطابف، واتحاد كتاب  -وموقع المغرب

أن ٌرسله إلى المواقع الرقمٌة، إذ  النحوي السرعة الهابلة فً نشر كل ما ٌرٌده المثقف -هـ

وفً مواقع متعددة دون أن ٌسًء إلى أي  ،ٌمكن له أن ٌنشر العشرات من المقاالت فً أسبوع واحد

موقع ٌرٌد احتكار مقال الكاتب أو االستحواذ علٌه، وهذا ماال توفره المطبوعات الورقٌة المقننة 

وات توجٌهٌة متعددة ٌصعب أمام الكاتب أن ٌستجٌب بضوابط صارمة وشروط نشر قاسٌة مذٌلة بخط

له بنشره فً منبر آخر إال إذا مر  حال ٌسمكما أن الذي سٌنشر له المقال  ،لها بكل طواعٌة أو إكراه

، وهذا ما ٌجعل أٌضا الكثٌر من الناس غٌر قادرٌن (37)علٌه وقت كاف تحدده إدارة المجلة أو الكتاب

ل فً تلك المجلة أو تلك، والسٌما أن المطبوعات تعانً من سوء التوزٌع على االطبلع على ذلك المقا

تصلنا المطبوعات  مثبل ال ففً الجزابر ،فً العالم العربً، وقد تمنع ألسباب سٌاسٌة وإٌدٌولوجٌة

 .والعكس صحٌح أٌضا ألسباب سٌاسٌة وصراعات تافهة مصطنعةلمغربٌة ا

تمثل تجربة جدٌدة فً  تابات حول النحو العربًفً كوندرك مما سبق ذكره، إن أٌة ممارسة 

 .ومتغٌر وجدٌد ،والفنٌة ألنها تجربة ترسم لوحات فنٌة جمالٌة بمنظور خاص ،أجمل تجلٌاتها اإلبداعٌة

هً محرك التغٌٌر فً مجال البحث النحوي ومن هذا المنطلق، كانت الروح اإلبداعٌة 
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جمالً فنً مسؤول،  التزامالمرتكزة على التواصل فً والتعطش إلى الجدة الشكلٌة المرتبطة بالحداثة 

الجدٌد، ٌنطلق من فكر إبداعً حداثً  نحويوعلٌه فالنص ال ،ومنفتح على روح العصر ومستجداته

ٌقوم على رفض السابد، وٌحدد له موقفاً، كً ٌتمكن من قهر الجمود وتدمٌر الروتٌن البراق لرواشم 

كظاهرة فنٌة إبداعٌة ال  نحويفالنص ال ،بالصالح المفٌد بداعٌةلرؤٌة اإلالتٌارات الفنٌة العالمٌة لتغذٌة ا

والثقافً للعصر الراهن، الذي ٌشهد  االجتماعًضوء سٌاق التطور  فًٌمكن فهمها وتحلٌلها إال 

ٌجهل أحد ما لؤلدب  وال ،التقدم والتطور اتجاهحضاري وتحوالت حاسمة فً  وانبعاثٌقظات فكرٌة 

فهو أعمق أركان المدنٌة وأشده  ،، المقام الرفٌع بٌن سابر علوم المعرفة اإلنسانٌةمن الشأن الخطٌر

ألن فٌه تمثٌبلً حٌاً لمظاهر الحٌاة وصورها من  ،رسوخاً فً النفوس، وأعظمه عامبلً فً البناء العقلً

 .خٌر وشر وفضٌلة ورذٌلة وعدل وجور
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 .45، ص-تعلٌم اللغة قراءة تعبٌرا -علمٌن حمزة بشٌر، المرشد المعٌن للسادة الم -28

م، 1996إنتاج البرامو فً الرادٌو والتلفزٌون ، دار الفكر العربً  لعبد المجٌد شكري، تكنولوجٌا التصا -29
 .45ص
   . 132فاخر عاقل، التعلم نظرٌاته، ص. د -30

دادها وطرق استعمالها، تقدٌم الدكتور بشٌر عبد الرحمن الكلوب وسعود سعادة الجالد، الوسائل التعلٌمٌة إع -31
 .9ص  1966  1علً عثمان، دار العلم للمالٌٌن  بٌروت  ط

32- Problems in the study of teachers  treatment of learner error ; All Wright ; 

Richard ;L  in brut and Duly 1975   P126 . 

 .96ٌة األمرٌكٌة موارد قوة المستقبل، ص ناي وولٌام أي واٌنز، المعلومات. جوزٌف أس -33
 .105، ص (ت.د) الوحدة العربٌة بٌروت دراساتمركز ، العرب والعولمة ،أسامة أمٌن الخولً -34
 .132المرجع نفسه، ص  -35
 .134، ص العرب والعولمة ،أسامة أمٌن الخولً -36
 .63، ص 2006الدار البٌضاء  -بٌروت ،1عربً، طالمركز الثقافً ال فاطمة البرٌكً، مدخل إلى األدب التفاعلً، -37
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 دراسة الهعًـى عًد البالغٌٌى فً ضوء الدراسات الحدٌثة

 

 

 

إلى حّد أنهم جعلوه أقساماً كثٌرة واختلفوا لقد عنً الببلغٌون منذ القدٌم بالمعنى عناٌة كبٌرة 
تخرج إلى ما ال ٌحصى عدداً وال ٌدرك " فً عددها، فقد ذهب بعض القدماء إلى أّن أقسام المعانً 

وقد جعلها بعضهم ألوفاً، وجعلها بعضهم مبٌن، وجعلها آخرون عشرات، وجعلها بعضهم آحاداً . مدداً 
ـر خبر: هً ضربان: ال آخرونوق. تسعة وسبعة، وستة، وخمسة، وثبلثة ٌْ وٌكفٌك منها . خبـر  وغ

.. " الخبر واالستخبار واألمر والنهً والنداء والتمّنً والدعاء والَقَسم والوعٌد: صاحب التسعة، وهً
(141) 

وقد انصّب اهتمام الببلغٌٌن على البحث فً شأن المعانً منذ العصور األولى، وهم ٌلتقون 
ٌجد أنه ٌضع مباحث علم  القزوٌنً والناظر إلى كبلم" من دراسة المعنىمع النحاة فً جوانب كثٌرة 

المعانً فً نطاق إسناد الجملة، وعبلقاتها الداخلٌة والخارجٌة، وأسالٌبها، وهو كبلم ال ٌبعد بالمعانً 
 ( 142." )عن النحو

ثٌرات ولم ٌقتصر اهتمام أهل الببلغة قدٌماً على النص وما ٌحمله من المعنى بمعزل عن التأ
المختلفة التً ٌنتج عنها هذا المعنى، فجاء كبلمهم عن المتكلم والمخاَطب على اعتبار أن التواصل ال 

مدار األمر على البٌان والتبٌٌن، واإلفهام " ٌقّرر أّن  الجاحظفهذا . ٌتم إالّ بمراعاة أحوال كل منهما
والُمْفهم لك . القلب أشّد استبانة كان أحمد وكلما كان اللسان أبٌن كان أحمد، كما أنه كلما كان. والتفهٌم

 (143.." )والمتفّهم عنك شرٌكان فً الفضل، إالّ أّن المفهَم أفضل
 

ن الجاحظ لقد أثار ٌْ فرٌقاً ٌرى ضرورة : قضٌة لطالما أثارها المحدثون وانقسموا فٌها فرٌق
. تمام بأوضاع االمتكلّممراعاة آلٌات التلقًّ واالهتمام بحال المتلقً ؛ وفرٌقاً ٌرى ضرورة االه

ن، وال سٌما جانب العناٌة بحال المتكلم ٌْ ن الجانب ٌْ وها . وكبلهما ٌتهم الببلغة القدٌمة بتقصٌرها فً هذ
وٌدل . هما أساس التواصل( المتفهم ) والمخاَطب ( المفهم ) ٌقرر أّن المتكلم  الجاحظنحن نرى 
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ولو . ن ٌهمل الخطاب وما ٌكون علٌه من البٌانمن دون أ( اللسان والقلب ) علٌهما كذلك كبلمه عن 
 .وعباراته فً هذا الباب لوقفنا منها على الشًء الكثٌر الجاحظذهبنا نتتبع إشارات 

وغٌره من الببلغٌٌن فٌما ٌتصل بالمعنى، من صدق الخبر  القزوٌنًهذا، وإن ما أورده 
د فً نظرٌات الدرس اللغوي الحدٌث؛ وكذبه، انطبلقا من مطابقته للواقع أو عدم مطابقته له، ٌتردّ 

أّن للغة وظٌفة تصوٌرٌة تقرٌرٌة تتجه إلى العالم : فتـجنـشتٌننظرٌة المعنى عند " وذلك أّن 
أو   الخارجً، وتحاول رسمه والتعبٌر عنه، وبالتالً فإن العبارات التً ال تعّبر عن الواقع الخارجً 

على ذلك فالعبارات ذات المعنى ٌمكن أن تكون صادقة و. التً ال تشٌر إلٌه هً عبارات ال معنى لها
وإنما هً مجرد لغو، ألنها ال تشٌر . أما العبارات التً ال معنى لها فلٌست صادقة وال كاذبة. أو كاذبة

 (144.." )إلى اشٌاء الوجود الخارجً، وإنما تشٌر إلى تخٌبلت وأوهام
أو     إلى المعنى أكثر مّما فعل النحاة،  وٌمكن القول إّن الببلغٌٌن عموماً قد وّجهوا عناٌتهم

لنقْل إّن النظرة النحوٌة الببلغٌة لدى كثٌر من علماء العربٌة كانت أكثر احتفاالً بالمعنى من النظرة 
النحوٌة المحضة لدى آخرٌن، ذلك أّن الببلغٌٌن األوابل ما كانوا إالّ النحاة، قبل أن تستقل الببلغة عن 

حاة المتأخرٌن من بقً على سمت هؤالء األوابل الذٌن كانت نظرتهم نحوٌة النحو، بل إّن من الن
فلبن اقتصر اهتمام النحوٌٌن على المعنى : " ببلغٌة تتجلى فٌها العناٌة بالمعنى، ٌقول أحد الباحثٌن

الظاهر للتركٌب اللغوي، فقد غاص الببلغٌون إلى معنى المعنى، والمعانً الثوانً، وهً معان 
فكان هذا المعنى الثانً صٌداً ثمٌناً لعلماء الببلغة فً .. نة خلف المعانً األولٌة الظاهرةببلغٌة كام

األسالٌب العربٌة، وبخاصة فً علم المعانً، فقالوا فً أسلوب األمر إنه خرج إلى معان أخرى، كما 
وكذلك . األسالٌبقالوا فً النهً واالستفهام والنداء مثل ذلك، معتمدٌن على المعانً الثانٌة فً سٌاق 

ولهذا فإنه ٌتولد من ... فً علم البٌان إْذ بنوا المجاز واالستعارة والتشبٌه والكناٌة على المعانً الثانٌة
طبقة ظاهرة للعٌان، ٌمٌزها السامع دون إعمال فكر وتأوٌل، : األسلوب العربً طبقتان من المعانً

وهو المعنى الظاهر المباشر المفهوم ( ى األول المعن) وٌفهمها أهل اللغة عامة، وهذا ما ٌطلق علٌه 
فهً المختفٌة خلف : أّما الطبقة الثانٌة من المعنى. من الكبلم، أو ما ٌسمى بدالالت التركٌب الظاهرٌة

الطبقة الظاهرة األولى، وهً ما ٌطلق علٌه المعنى الثانً، أو معنى المعنى؛ ألن المعنى األول فً 
 ( 145.." )ثانًالسٌاق ٌوما إلى المعنى ال

وإْذ قد عرفَت هذه الجملة، فههنا عبارة : " إْذ ٌقول الجرجانًوهذا ما ٌظهر بوضوح من كبلم 
المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل : تعنً بالمعنى. أن تقول المعنى ومعنى المعنى: مختصرة وهً

المعنى إلى معنى آخر أن تعقل من اللفظ معنى ثم ٌفضً بك ذلك : وبمعنى المعنى. إلٌه بغٌر واسطة
وإْذ قد عرفَت ذلك، فإذا رأٌتهم ٌجعلون األلفاظ زٌنة للمعانً وحلٌة علٌها، . كالذي فّسرت لك

ٌَّر واللباس الفاخر، والكسوة  وٌجعلون المعانً كالجواري، واأللفاظ كالمعارض لها وكالوشً المح
ْشُرف، فاعلم أنهم ٌضعون الرابقة، إلى أشباه ذلك مما ٌفّخمون به أْمر اللفظ وٌجعلون ال ٌَ ْنُبل و ٌَ معنى 

) أعطاك المتكلم أغراضه فٌه من طرٌق [ الذي ] كبلماً قد ٌفّخمون به أمر اللفظ وٌجعلون المعنى 
فكّنى وعّرض ومّثل واستعار، ثم أحسن فً ذلك كلّه، وأصاب ووضع كّل شًء منه ( معنى المعنى 

ول المفهومة من أْنفُس األلفاظ هً اْلَمعارض والوْشً فالمعانً األ... فً موضعه، وأصاب به شاكلته
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ًُ وأشباه ذلك والمعانً الثوانً التً ٌومأ إلٌها بتلك المعانً، هً التً ُتْكَسى تلك الَمعارض، . والَحْل
ٌَّن بذلك الوْشً والحلً  (146..." )وُتز

راد به المعنى وٌ( المعنى )ففكرة المعنى ومعنى المعنى، التً أشار إلٌها الجرجانً، تشمل 
وٌراد به المعنى الفرعً الثانً على ( معنى المعنى )األصلً األول على المستوى اللغوي؛ ثم  

فمعنى المعنى إذاً ٌمثل المستوى الببلغً الفّنً الذي ٌكشف عن الجوانب . المستوى الببلغً والداللً
وهذه . ى مستوى النصوصالفرعٌة لداللة الكلمات على مستوى التراكٌب، أو داللة التراكٌب عل

وقد اتخذ الدرس . المعانً الفرعٌة تتوسع لتتجاوز المعانً األصلٌة على المستوى اللغوي األول
 .الداللً الحدٌث هذه الفكرة منطلقاً له فً دراسة المعانً وظبللها المختلفة

علٌقه هذه القضٌة فً مواضع متعددة من الدالبل، منها ما أورده فً ت الجرجانًوقد تناول 
 ( : 147)على الكناٌة فً قول الشاعر 

ٌْب فإّنً   ًّ من ع  [الوافر ] جبان الكْلب مهزول الفصٌل **  وما ٌك ف
دلٌل على أنه مضٌاف، فالمعانً األَُول المفهومة من أْنفُس األلفاظ هً المعارض :"..إْذ قال

، وأشباه ذلك ًُ ًُ والحْل تلك المعانً، هً التً ُتْكَسى تلك والمعانً الثوانً التً ٌومأ إلٌها ب. والوْش
ٌَّـن بذلك الوْشً والحْلً ٌُتصّور من أجل اللفظ بصورة، وٌبدو . المعارض وُتز وكذلك إذا ُجعل المعنى 

ٌَْصلُح شًء منه حٌث  ٌُرِجع المعنى فً ذلك كلّه إلى الدالالت المعنوٌة، وال  فً هٌبة وٌتشّكل بشكل 
ذه القضٌة فً مجال دراسة الكناٌة، وما توحً به من فهو ٌعالج ه( 148..")الكبلم على ظاهره
 . المعانً والدالالت

وفً موضع آخر ٌعلّق على ما قاله الببلغٌون قبله من أّن الكبلم ال ٌستحق اسم الببلغة حتى 
فهذا مما ال ٌشّك : " فٌقول.. ٌسابق لفظه معناه، وال ٌكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قْلبك

ٌُراد به داللة اللفظ على معناه العاقل فً  ٌُتصّور أن  أنه ٌرجع على داللة المعنى على المعنى، وأنه ال 
وإذا كان ذلك كذلك، ُعلَِم عْلَم الضرورة أّن مصرف ذلك إلى دالالت ... الذي ُوضع له فً اللغة

تجعله دلٌبل المعانً على المعانً، وأنهم أرادوا أّن من شرط الببلغة أن ٌكون المعنى األول الذي 
ٌُْسفر بٌنك وبٌنه أحسن  على المعنى الثانً، ووسٌطاً بٌنك وبٌنه، متمّكناً فً داللته، مستقبلًّ بوساطته، 

 (149..." )سفارة، وٌشٌر لك إلٌه أْبٌن إشارة
وفّصلها فً القرن الخامس  الجرجانًوفكرة المعنى ومعنى المعنى هذه التً أفاض فٌها 

اسات اللغوٌة الحدٌثة، خطوة مهمة، بل فاتحة عهد جدٌد فً تطور الهجري، قد اعتبرت فً الدر
وصارت فً الدراسات اللغوٌة الحدٌثة ذات صلة بعدة بحوث ( 150. )البحث فً المعنى والداللة

 .لسانٌة وداللٌة وسٌمٌولوجٌة فٌما بعد
ّل معنى هو غٌر أّن  ثمـة من ٌرى أّن الببلغة العربٌة تتجاوز فكرة ثنابٌة المعنى، إذ إّن ك  

الحقٌقة الببلغٌة فً فهم المعنى تنظر إلى كل معنى فً " أصل قابم بذاته غٌر تابع لما سواه، أي أّن 
إذ المعنى الذي ٌكون أصبل فً االستخدام هو . استخدامه أصبل من غٌر تقدٌم ألصل وإهمال لفرع

وهذا ٌجعلنا ننظر . ام أصلولذلك إّن المعانً فً االستخد. الذي ٌكون له داللة أخرى فً سٌاق آخر
وهذا ٌنقلنا . إلى داللة المعنى على أنها كاملة فً كل سٌاق ترد فٌه، وفً كل استخدام تبرز من خبلله
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وغٌر ( ب )     وأقل أهمٌة عند المتلقً ( أ ) من تفسٌر قاصر، فً أّن هذا المعنى مهّم عند المتلّقً 
المتفاوت على المعنى، لدى المتلقٌن، فإننا نجعل  حتى نخلص من هذا الحكم( ج )مهم عند المتلقً 

المعنى فً كل مرة أصبلً، وٌتلّون هذا األصل حسب السٌاق والوظٌفة التً ٌؤدٌها منفردا أو مركباً، 
أو الداللة المجازٌة         وحسب الموقعٌة التً ٌكتسب من خبللها الداللة اإلشارٌة الحقٌقٌة،

الدالالت تتوارد على أصل لغوي، وتتفرع إلى جذر اشتقاقً أو وإن كانت . االصطبلحٌة الفنٌة
فالمعنى فً األصل اللغوي قابم بذاته، كما أّن المعنى الجدٌد فً السٌاق قابم . استخدام سٌاقً جدٌد

وهذا الفهم لنظرٌة المعنى فً الببلغة العربٌة ٌلغً قضٌة الثنابٌة فً المعانً األوابل والمعانً . بذاته
وٌفسر هذا الفهم أّن المعنى فً التقدٌم لٌس أهم وأفضل من . بل كل معنى فً موقعه أصلالثوانً، 

راً .المعنى الذي جاء مؤخرا، بل لكّل منـزلة وتأثٌر وببلغة وتصور كما أّن المعنى الذي ٌكون مقدَّ
تطلَّبه المقام،  ومحذوفاً أحٌانا لٌس بأجمل من المذكور أحٌانا، بل الحذف تطلَّبه الحال، كما أّن الّذْكر

ر ببلغة، كما أّن المعنى المذكور ببلغة، وهذا ٌندرج على فنون الببلغة ومصطلحاتها  والمعنى المقدَّ
 (151." )من غٌر تخلف

وهو )والمعنى الفرعً ( وهو المعنى اللغوي ) لكن العبلقة ال تنفّك بٌن المعنى األصلً 
لى تفّرع المعنى الثانً عن المعنى األول، وهذا وهذه العبلقة قابمة فً األساس ع( المعنى الببلغً 

ٌعنً أّن الفرع ال ٌفهم إالّ من خبلل األصل، فبل ٌمكنه إذاً أن ٌستقّل بنفسه، إْذ ال ٌمكن تصّور معنى 
ن . سٌاقً ما إالّ باستحضار المعنى األصلً الذي خرج منه، ثم خرج عنه ٌْ وهذا ما ٌجعل المعنٌ

ن أحدهما باخآخر، وٌجع ٌْ غٌر أّن ذلك ال ٌحّد من االمتداد الداللً . ل الفرع فً إثر األصلمتصل
للمعنى الفرعً، ألّنه مرتبط بسٌاقه، وهذا السٌاق هو الذي ٌحدد داللته التً علٌها االعتماد فً فهم 

 ..الخطاب وتحقٌق التفاهم والتواصل والتبلٌغ
اض التً ٌصان لها الكبلم، فهً المعانً الثانٌة هً التً ٌأتً بها األدباء، وهً األغر" فهذه 

منبثقة من نتاجهم األدبً، وعلٌها ٌعّول الّنّقاد فً التمٌٌز بٌن األدباء والشعراء قّوة وضعفا، ونجاحاً 
وفشبلً، من خبلل األعمال األدبٌة، وفن القول بأنواعه، ممتزجة بأحاسٌس األدٌب أو الشاعر أو 

 (  152.." )المنشًء وعواطفه ووجدانه
أّن معرفة ما ٌحدث أثناء إنتاج أو فهم جملة بسٌطة ٌدل على المعرفة المعمقة والواقع 

ٌَُعّد . بالعملٌات الذهنٌة، على حٌن تبقى المنطقة الكبرى كاألرض غٌر المكتشفة وكل ما نحسن فعله 
 ( 153. )شٌباً كبٌراً عندما نقٌس المسافة التً تم اجتٌازها
اج اللغة على عدة مستوٌات، انطبلقاً من المستوى ففً إطار هذه العملٌات الذهنٌة ٌتم إنت

كما ٌتّم االحتكام إلى هذه اللغة فً تركٌبتها وما تحمله من شحنات داللٌة . البسٌط إلى أعقد المستوٌات
فمن ذلك مثبلً ما . وهذا ما تناوله الببلغٌون وتوسعوا فٌه. للحكم على العمل األدبً وبٌان قٌمته الفّنٌة

بٌن نظم اللغة وبٌن المضمون فً ترتٌبه المنطقً، فوضع للعقل أساساً " من وصل  الجرجانًأقامه 
ومكانة فً العمل الفّنً، تهدي إلى وحدة النسق بما أعطى للفكرة من قٌمة نادى بها بعض الفبلسفة 

ٌْن من ناحٌة . حٌن تصّدوا لتفسٌر النص القرآنً وعنً بالعقل والنفس، فهو ٌفرق بٌن هاتٌن اللفظت
فالعقل ٌقوم بسبلمة اإلرشاد االمؤّدي إلى سبلمة المضمون، والنفس هً الوعاء الذي تنقدح . داللةال

 (154..." )فٌه المعانً انقداحا مؤثرا فً كل من القارئ والسامع
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نستفٌد من النظرة " وإّن السٌر على نهج الذوق مع االقتدار على التفسٌر والتعلٌل ٌجعلنا 
لعربٌة، الذي ٌهتم بالجملة، من غٌر النظر إلى النص بعمومه، ثم توّحد الجزبٌة فً درس الببلغة ا

وهذا ٌضًء أذهان المحدثٌن من الدارسٌن، وٌبٌح . النظر إلى العمل األدبً بوصفه وحدة واحدة
أمامنا إعادة قراءة الببلغة العربٌة ثانٌة من غٌر تغٌٌر لؤلصول واألسس، وإنما التوجٌه فً طرابق 

والشرح، وتقرٌب الفكرة الببلغٌة إلى أذهان المعاصرٌن من غٌر تنّكر إلى تدّرج الثقافة الفهم والنقل 
وبهذا نؤّكد . من جٌل إلى آخر، ومن غٌر إهمال لعوامل الزمان والمكان من عصر إلى عصر آخر

ذكاء اإلنسان وثقافته فً كل عصر، مع االهتمام بأصول التراث، وتقدٌر جهود القدماء، ومراعاة 
فة المحدثٌن وسبلسل تفكٌرهم، والمعانً التً ٌقتنعون بطرابقها ووسابلها المعٌنة إلى تقرٌب ثقا

بهذا نحقق مفهوم التراث والمعاصرة، والخروج من االتهامات المتكررة لتراثنا . تجارب السابقٌن
ف معنى الببلغً، بحق وبغٌر حق، ونستطٌع بذلك أن نعّدي الفكر الببلغً القدٌم إلى الحدٌث، ونعر

 (155... " )الجدٌد الذي ال ٌهدم القدٌم، والمعاصرة التً ال تتنكر ألصولها وأسسها
هذا، وإّن االهتداء إلى استكشاف أسرار المعانً والوصول إلى إٌحاءاتها من خبلل التعامل 

ال " والثقافة، إْذ ( الموهبة ) مع مختلف النصوص فً مجال النقد ٌقتضً ضرورة الجمع بٌن الذوق 
ولهذا فإّن صاحب الذوق غٌر المعلّل ال ٌفً بإبراز المعنى فً الببلغة .. نى ألحدهما عن اخآخرغ

العربٌة، وال ٌقوم بعملٌة التوصٌل والتبلٌغ، كما أّن المعلّل أو المفّسر أو القادر على الشرح للمانً من 
أو    وعدم رواء غٌر ذوق ال ٌؤّثر فً غٌره، وٌبقى حدٌثه من خبلل التراكٌب فً جفاف وغلظة

نضارة وهذا ما جّمد الببلغة العربٌة فً قوالب ومصطلحات، إذ الذٌن عرضوا لها فً تقسٌمات 
وبالمقابل ...صاحبهم التعلٌل والتفسٌر والتقسٌم من غٌر ذوق، فكانت الببلغة العربٌة المتفلسفة

.. ٌر، بقٌت غٌر مقنعة للمتلقًفالببلغة العربٌة التً أشار الدارسون إلى معانٌها من غٌر تعلٌل أو تفس
ولذا ال . ومع ما تقدم فإن نظرٌة المعنى فً الببلغة العربٌة بحاجة غلة ذوق وثقافة ومعرفة وذكاء

ٌكفً فً الحدٌث عن المعان فً الببلغة العربٌة أن ٌكون الدارس ذا ذوق من غٌر اقتدار على 
ارس التعلٌل والتفسٌر من غٌر ذوق هاد وموّجه التفسٌر والشرح والتعلٌل، وال ٌتم النظر إذا توافر للد

 (156.." )إلبراز المعنى واإلعبلن عنه
وعلى اعتبار أن الببلغٌٌن كانوا كذلك من النحاة والمفسرٌن والفقهاء وعلماء األصول بحكم 
موسوعٌتهم، فقد امتد اهتمامهم بدراسة المعنى إلى حقول العلوم الشرعٌة من فقه وتفسٌر وغٌر ذلك، 

أّن علمً أصول الفقه والمعانً فً غاٌة : أفادت المعانً فً فهم أصول الفقه، ولذلك أعلنوا" إْذ 
ن ٌتكلم فٌهما المعانً هما موضوع غالب األصول، وإْن كل ما ٌتكلم  ٌْ التداخل؛ فإّن الخبر واإلنشاء اللذ

والخصوص علٌه األصولً من كون األمر للوجوب، والنهً للتحرٌم، ومسابل اإلخبار والعموم 
واإلطبلق والتقٌٌد، واإلجمال والتفصٌل والترجٌح، كلها ترجع إلى موضوع علم المعانً، ولٌس فً 

.." أصول الفقه ما ٌنفرد به كبلم الشارع عن غٌره، إالّ الحكم الشرعً، والقٌاس، وأشٌاء ٌسٌرة
(157) 

التً تبارز جهاودهم  وٌظهر لنا بجبلء اهتمام  الببلغٌٌن بدراسة المعنى من خبلل آثار القدماء
فً  بٌان إعجاز القرآ ن والبحث فً أسرار معانٌه، بوساطة التفسٌر و التأوٌل من أجل اتلوصول 

                                                 

 

 

 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 92 - 

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

ولم ٌقتصر هذا التفسٌر والتأوٌل على الانص القرآناً وحاده، وإنماا شامل .. إلى المعانً المقصودة
ٌّاً فً دراسات القدماء من النّقا  . دالنص الشعري كذلك؛ وهو ما نراه جل

ومهما كان االختبلف واقعاً فً مفهوم  التفسٌر والتأوٌل، على أّن التفسٌر ٌتعلق بالرواٌة 
. مراد المتكلم، أّما التأوٌل فٌتعلق بالدراٌة؛ أو على أنهما واحد، هو كشف المراد عن المشكلبٌان و
. قرآن وبٌان مقاصدهفكبلهما منهج من مناهج فهم المعنى عند الببلغٌٌن الذٌن تصّدوا لتفسٌر ال( 158)

وأّما السبٌل فً ذلك فهً قواعد النحو وأصوله، وسنن العرب فً استعمالها لمختلف التراكٌب 
 .وهذا ما ٌمكن مبلحظته من الناحٌة التطبٌقٌة أكثر. واألسالٌب، من غٌر تجزبة لهذه اللغة المتكاملة

 :صلة المعنى البالغً بالمعنى النحوي
ـّنا فٌما سّمٌناه  -إذا كان المعنى النحوي  ٌّ ٌتصل بوظابف الكلم من  -(المعنى التعلّقً ) كما ب

فاعلٌة ومفعولٌة وخبرٌة وغٌر ذلك، وأّن هذه الوظابف تنتج عن اختٌار مواقع الكلم، وتعلّقها على ما 
ٌّن وظاب ف ٌوافق القواعد واألحكام النحوٌة، فإّن المعنى الببلغً ٌتجاوز حدود االختٌار الرتبً الذي ٌب

الكلم إلى فضاء أرحب من االختٌار، ٌتمثل فً االختٌار الفـّنً اإلبداعً، بحٌث ٌتم انتقاء كلمات 
وهذا ما . بعٌنها من دون أخرى، وٌتم اختٌار سٌاق بعٌنه ٌوجه دالالت التراكٌب ال للمفردات وحسب

 . دهٌترَجم بما ٌسمى فً الببلغة بالمقام الذي تتحدد على ضوبه أغراض الكبلم ومقاص
لكن، هل ٌمكن أن نقرر بأّن المعنى النحوي هو غٌر المعنى الببلغً، على الرغم من أنه ال 
ن متكامبلن ال من ناحٌة التسلسل فحسب، بحٌث ٌكون  ٌْ غنى للثانً عن األول؟ الحقٌقة أّن المعنٌ

ٌشتركان فً سابقاً للمعنى الببلغً، وإنما ٌتجلّى هذا التكامل فً كونهما ( األول)المعنى النحوي 
المعنى؛ إذ لٌس من الصواب القول بأّن النحو ٌقف عند حدود الخطأ والصواب فً الكبلم، ألّن هذا 
ٌجعل النحو مقتصراً على المستوى األول؛ بل الصواب هو أن النحو ٌنبغً أن ٌتجاوز ذلك إلى النظر 

ا أّكد علٌه الجرجانً فً حدٌثه فً المزاٌا األسلوبٌة للكبلم، وما ٌكتنفه من األسرار الببلغٌة، وهو م
ن من خبلل ربط النحو بالمقاصد  ٌْ عن وجوه الكبلم وفروقه ضمن نظرٌة النظم إْذ ٌمزج بٌن المعنٌ

ّ ال نْعلم شٌباً ٌبتغٌه الناظم بنظمه غٌر أن ٌنظر فً : "...والدالالت، فٌقول من كبلم طوٌل وذلك أنا
زٌد ) و ( زٌد منطلق :) وه التً تراها فً قولكوجوه كل باب وفروقه، فٌنظر فً الخبر إلى الوج

؛ (زٌد هو منطلق)و ( زٌد هو المنطلق)و ( المنطلق زٌد)و ( زٌد المنطلق)و ( ٌنطلق زٌد)و ( ٌنطلق 
وٌنظر فً الجمل التً تسرد فٌعرف موضع .. وٌنظر فً الحروف..وفً الحال...وفً الشرط والجزاء

من ذلك فً موضعه، وٌستعمله على الصحة وعلى ما  فٌضع كبلًّ .. الفصل فٌها من موضع الوصل
 (159. ")ٌنبغً له

هنا عن المعانً الناتجة عن تنوعات التراكٌب، فٌجعل اإلعراب تالٌاً للمعنى، الجرجانً ٌتكلّم 
ًّ لما تعارف علٌه النحاة من أّن  الجرجانًوما فكرة الوجوه والفروق عند  اإلعراب )    إالّ تطبٌق جل

إْذ ٌتم تحدٌد الوظابف النحوٌة اإلعرابٌة انطبلقاً من نٌة المتكلم وغرضه وقصده من  (فرع المعنى 
بالمستوى الثانً المتمثل فً جانب االفتنان واإلبداع، إْذ الجرجانً وهذا مستوى أّول ٌقرنه . الكبلم

 ( :160) البحتري ٌقول معلّقاً على أبٌات
 [:من المتقارب ]  

نا **  بلونا ضرابب من قد نرى   ٌْ  ضرٌـبا" لفتـح " فما إْن رأَ
 ُت عْزماً وشٌكاً ورْأٌـاً صلٌـبا**  هو المرء أْبدْت له الحادثـا  
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ًْ سؤدد   ى وبأسـاً مهٌـبا**  تنـقََّل فً ُخلُـَق  سماحاً ُمـَزجَّ
 وكالبْحر إْن جبتـه مستـثٌـبا**  فكالسٌف إْن جبته صارخاً 

راقْتك وكثرْت عندك ووجدت لها اهتزازا فً نفسك فعْد فإذا رأٌتها قد : " ... الجرجانًٌقول 
فانظر فً السبب واستْقص فً النظر فإنك تْعلم ضرورة أن لٌس إالّ أنه قّدم وأّخر، وعّرف ونّكر، 
وحذف وأضمر، وأعاد وكّرر، وتوّخى على الجملة وجهاً من الوجوه التً ٌقتضٌها عْلم النحو، 

 (161..." )وابه، وأتى مأتى ٌوجب الفضٌلةفأصاب فً ذلك كلّه، ثم لطف موضع ص
كما رأٌنا ٌجعل مدار الحْسن والجودة فً هذه األبٌات على ما فٌها من توّخً  فالجرجانً

الوجوه النحوٌة المترتبة على الفروق الداللٌة، وما ذلك إالّ من جودة النظم، وما النظم إالّ توّخً 
ز حدود الوظابف اإلعرابٌة التً رأٌناها آنفاً إلى وتوّخً معانً النحو ههنا قد تجاو. معانً النحو

هنا دلٌل على اتصال المعنى النحوي بالمعنى الببلغً  الجرجانًوكبلم . مراتب الفن واإلبداع
وهذا ٌعنً أّن المعنى النحوي ٌرتقً لٌشترك مع المعنى الببلغً فً التعبٌر عن مقاصد . وتكاملهما

 . الكبلم وأغراضه
ال ٌكون إالّ تالٌاً للمعنى النحوي، إْذ إّنه جعل  الجرجانًلببلغً عند غٌر أّن المعنى ا

استحسان الكبلم ناتجاً فً البداٌة عن التعرٌف والتنكٌر والحذف واإلضمار، وما إلى ذلك من صور 
ثم تكلم عن جانب اإلبداع فً القول، وهو ما ( المستوى النحوي : ) التراكٌب، مما ٌمكن أن نسمٌه

فأصاب فً ذلك كلّه، ثم لطف : "... ألٌس قد قال بعد ذلك( المستوى الفّنً : ) لق علٌهٌمكن أن نط
 ..." موضع صوابه، وأتى مأتى ٌوجب الفضٌلة

فالصواب ٌرٌد به إصابة المعنى النحوي فٌما ذكْرنا، وهذا هو المستوى األول؛ ولطف 
ومن هذا  ٌتضح . هو المستوى الثانًالموضع ومأتى الفضٌلة ٌرٌد بهما جودة الكبلم ومستواه الفّنً و

ن ٌْ  .من األمثلة من هذا القبٌل الجرجانًوما أكثر ما نجد لدى . ما هنالك من صلة بٌن المستوٌ
ٌجب علٌنا أن نستحضر ما هنالك من عبلقات  الجرجانًولكننا عندما نتكلم عن النحو عند 

بالنحو لٌس هو عٌن ما عناه كثٌر جرجانً العلٌنا أن ندرك أّن ما عناه : بٌن وحدات التركٌب، أو لنقل
من النحاة قبله وبعده، إْذ وّسع مفهومه لٌتجاوز به المستوى اإلعرابً المحض إلى مستوى أبعد منه 

ودراسة التراكٌب . مرادف لدراسة التراكٌب الجرجانًوعلى هذا فالنحو عند . هو المستوى التركٌبً
 .ى أّن النحو عنده قسٌم الببلغةونخلص من هذا إل.. هً موضوع علم المعانً

فً أكثر من موضع ٌجمع فً كبلمه عن معانً النحو بٌن موضوعات  الجرجانً بل إّننا نجد
علم المعانً وموضوعات علم البٌان كذلك، وذلك من خبلل األمثلة التطبٌقٌة التً ٌوردها شاهداً على 

 (162: )بن برد بشار، تحلٌله لبٌت فمن ذلك ،مثبلً . األحكام التً ٌتوصل إلٌها فً نظرٌة النظم
 وأسٌافنا لٌل تهاوى كواكُبه** كأّن ُمثار النقع فوق رؤوسنا 

قاد أخطار  معاانً هاذه الكلام ببالاه  بشااروانظار هال ٌتصاور أن ٌكاون : " الجرجانًإذ ٌقول 
ر ( كأّن ) أفراداً عارٌة من معانً النحو التً تراها فٌها، وأن ٌكون قد وقع  ٌْ أن ٌكاون فً نفسه من غ

مان غٌار أن ٌكاون أراد إضاافة ( ُمثاار النقاع ) قَصَد إٌقاع التشبٌه منه على شًء، وأن ٌكون فّكر فً 
إلااى ( فااوق)ماان غٌاار أن ٌكااون قااد أراد أن ٌضااٌف ( فااوق رؤوساانا ) األول إلااى الثااانً، وفّكاار فااً 

من دون ( الواو) ، وفً(مثار)على ( الواو)من دون أن ٌكون أراد عطفها بـ( األسٌاف)الرؤوس، وفً 
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مان دون أن ٌكاون أراد أن ٌجعلاه خباراً ( اللٌل ) أن ٌكون أراد العطف بها، وأن ٌكون كذلك فّكر فً 
فعابلً للكواكاب، ثام ٌجعال ( تهااوى)مان دون أن ٌكاون أراد أن ٌجعال ( تهااوى كواكُباه)، وفً (كأنّ )لـ

تمَّ الذي أراد من التشبٌه؟ أم لم تخطر هذ ٌَ ه األشٌاء بباله إالّ مراداً فٌها هاذه األحكاام الجملة صفًة للٌل ل
ٌُتصّور وقوع قْصد منك إلى معنى كلمة مان دون أن ترٌاد  والمعانً التً تراها ؟ ولٌت شعري، كٌف 

ومعنى القْصد إلى معانً الكلم أن ُتْعلَم السامع بها شٌباً ال ٌْعلُمه ؟ ومعلاوم . تعلٌقها بمعنى كلمة أخرى
 (163" )…تْقصد أن ُتْعلم السامع معانً الكلم المفردة التً تكلمه بها أنك أٌها المتكلم لستَ 
هنا ٌتحدث عن التعلٌق القابم بٌن الكلم، مبٌناً أّن هذا التعلٌق بدأ فً الذهن قبال أن فالجرجانً 

وقد صّرح بمصطلح التعلٌق بوضوح، وهاو ماا ٌتجلاى مان خبللاه ماا ٌسامى بالعمال . ٌظهر فً الكبلم
وعندما ٌتحدث عن معانً النحو نجده ٌمازج باٌن . لذهن فأشار إلٌه إلٌه بالخاطر والبالالنحوي ؛ أّما ا

وعبارتاه المتكاررة عان التشابٌه . ما ٌتصل بعلم المعانً وما ٌتصل باإلعراب وماا ٌتصال بعلام البٌاان
؛ ( كاأّن ) واضحة ال تحتاج إلى تعلٌق ؛ أّما اإلعراب فٌدل علٌه كبلمه عن اإلضافة والعطاف وخبار 

فااً نساابة فعاال ( اإلساانادي ) وأّمااا مااا ٌتعلااق بعلاام المعااانً فٌاادل علٌااه هنااا كبلمااه عاان المجاااز العقلااً 
 ..التهاوي للكواكب، كما ٌدل علٌه كبلمه عن المعانً واألغراض التً أرادها الشاعر

عندما ٌتحدث عن المعانً ال ٌقف  الجرجانًوهذا كلّه، وغٌره كثٌر فً الدالبل، دلٌل على أّن 
ند حدودها النحوٌة وحسب، وإنما ٌتجاوز ذلك إلى المعانً الببلغٌة التً تستفاد التعلٌق النحاوي، أو ع

وهاذا دلٌال  . من باقً األبواب الببلغٌة كما رأٌنا فً علم البٌان عموماً، وفً المجااز علاى الخصاوص
ن ٌْ  . النحوي والببلغً: على قوة االرتباط بٌن المعنٌ
النحااوي والببلغااً علااى مسااتوى علاام المعااانً، ٌتعانقااان كااذلك علااى : فكمااا ٌتعااانق المعنٌااان

متأتٌاـة لاه مان طرٌاق ( علاى المساتوى الثاانً ) وبذلك تكون المزٌة الفنٌة للكابلم . مستوى علم البٌان
 . التشبٌه أو المجاز أو االستعارة أو الكناٌة، وما ٌتصل بها من مباحث البٌان

إذ ال سابٌل . ٌنفصال عان المعناى النحاوي فاً المقاام األولغٌر أّن هذا التوسع فً المعانً ال 
ًّ ٌرتقً إلى مراتب الحْسن والجودة ما لـم ٌراَع فً هذا الكبلم ما ٌبناى علٌاه مان المعناى  إلى كبلم فّنـ

وٌكون ذلك فً بااب ماا ٌساّمى بالُعادول أو االنحاراف أو ماا ٌساّمى فاً الدراساات األسالوبٌة . النحوي
و خروج الكبلم عان التعبٌار اللغاوي الماألوف، لٌكتساب الخطااب مزاٌاا تعبٌرٌاة بظاهرة االنزٌاح، وه

ماً فنٌـة، انطبلقاً من اختٌارات المتكلم ومقامات الكبلم ٌَ  . وقـ
وهذا ما ٌعنً أّن المعنى الببلغً فً مجال علم البٌان ٌنطلق من المعنى النحاوي ثام ٌتجااوزه 

لكاان هااذا العاادول عاان األساالوب . بااالمعنى األصاالً إلااى آفاااق رحبااة تجعاال المعنااى المجااازي شاابٌهاً 
المألوف، مهما كان أثاره، ال ٌمكان أن ٌنفصال عان أصال المعناى فاً تقادٌر الماتكلم والمخاَطاب علاى 

 . السواء، فكّل انحراف له أصل  فً الكبلم ٌرجع إلٌه
لك والمعنى الببلغً ناتج من التعبٌر عن مشاعر النفس ومقاصدها، وعلم المعانً هو المس

المعانً التً ذكرها الببلغٌون هً " الذي ٌتم من خبلله ترجمة هذه المشاعر والمقاصد، ذلك أّن 
المعانً التً تجول فً النفس، ولذلك جعلوا علم المعانً قبل علمً البٌان والبدٌع؛ وتعلٌلهم فً ذلك 

 ( 164. " )أّن علم المعانً كاألصل للفرع: التقدٌم
ٌبحث :" فً عروس األفراح السبكً، فٌما أورده البهاء لطٌبًاوعلم المعانً كما ورد عند 

عّما ٌعَرف منه كٌفٌة تأدٌة المعنى باللفظ؛ وعلم البٌان ٌبحث عّما ٌعلَم منه كٌفٌة إٌراد ذلك المعنى فً 
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نفسً وبارز قابم باللفظ : ولهذا فالمعنى عند الببلغٌٌن معنٌان( 165." )أفضل الطرق داللة عقلٌة
ال نعرف حّد المعانً حتى نعرف تراكٌب البلغاء، وال نعرف تراكٌب البلغاء : " لوا؛ ولذلك قا(166)

 ( 167." )حتى نعرف الببلغة
وفً كل حاالت المعنى النحوي والمعنى الببلغً وأوضاعهما نبلحظ أّن الذي ٌجمع بٌنهما 

ً أو التعّجب أو الّذْكر إْذ ال ٌكون التوكٌد أو اإلثبات أو النفً أو النه. إنما هو المقام ومقتضى الحال
أو الحذف أو التعرٌف أو التنكٌر أو التقدٌم أو التأخٌر، أو غٌر ذلك من أوضاع الكبلم إالّ بما ٌوافق 

ٌُختار له هذا النمط من التعبٌر أو ذاك  .المقام والسٌاق الذي 
دْت، وإن إّن الفّن الببلغً واسع رحب ال تحٌط به التحدٌدات التً وضعها الببلغٌون مهما تعد

لٌس من المقبول أن ُنغفل طاقات هذه الفنون " فـ. كانت مفٌدة من الناحٌة المنهجٌة فً دراسة هذا الفن
، وهذا الموج المابج، وهذا الحشد الحاشد؛ ألّن  ًّ وقدراتها على حمل ما تحمله من هذا البحر اللُّج

هو وسٌلة من وسابل اللغة التً  –صغٌراً كان أو كبٌراً  –وكل فّن ببلغً . القدرات هً جوهر اللغة
ففً التشبٌه شًء لٌس فً . تعٌن على بٌان معنى من المعانً، ال ٌمكن لفن آخر أن ٌنهض به

االستعارة، وفً الجناس شًء لٌس فً السجع، ولو ُوجد فً اللغة طرٌقان ٌؤّدٌان معنى واحداً ال 
وتبقى قدرات الناس . ّو اللغة من العبثٌختلف لكان الثانً منهما عبثاً، وقد اتفق العلماء على خلُ 
 (168.." )متفاوتة فً ثراء هذه المعانً، وفً القدرة على اإلبانة عنها

 :المعنى البالغً وفكرة العدول عن األصل
ًّ إلى  تخترق الببلغة حدود اللغة وتتعّدى قانونها النحوي بتجاوزها أحادٌة المدلول لكل داّل

فتصبح اللغة ال مجرد (. االنزٌاح ) ما عّبر عنه األسلوبٌون بـ" هذا و. تعدد المدلوالت للداّل الواحد
عند ( االنزٌاح ) إّن جّل علماء األسلوب ومنّظري األدب ٌوظفون نظرٌة . وسٌلة بل غاٌة فً ذاتها

الحدٌث عن خصابص النص غٌر العادي، سواء كان االنزٌاح عندهم إحصابٌاً أو معنوٌاً داللٌاً أو 
 (169." )كالوزن والقافٌة( البنى القاهرة ) اً، بما فً ذلك نحوٌاً تركٌبٌ

لدى بعض المحدثٌن عن النحاة والببلغٌٌن، إالّ أنهم (  االنزٌاح ) ولم تغب فكرة ما ٌسمى بـ
وهً مصطلحات ( مخالفة األصل ) و ( العدول ) استعملوا لهذه الظاهرة مصطلحات أخرى مثل 

ألّن تلك . ن المصطلحات المترجمة عن التراث الغربًأحسن داللة وأوفى بالغرض فً نظرنا م
) المصطلحات العربٌة مستمّدة من أصول أخرى فً الدراسات النحوٌة والببلغٌة، إْذ نجد فكرة 

ن فً كثٌر من المسابل النحوٌة والببلغٌة التً ٌعالجونها( مخالفة األصل) وفكرة ( العدول  ٌْ . متكررت
شّكل " الذي الحظ أّن  معرفتهم باألصل هً ما  راضًكتور عبد الحكٌم وهذا ما أشار إلٌه أستاذنا الد

درجة وعٌهم بالمستوى العدولً، إْذ ال عدول إالّ عن أصل، وهو ما تكّشف عنه تصرٌحاتهم بوجود 
(." معنى الكبلم وحقٌقته) أو ( أصل معنى الكبلم ومرتبته األولى ) أو ( أصل الكبلم ) ما سموه 

(170 ) 
كانت وجهة النحاة أن ٌحتكموا إلى ما هو أصل فً اللغة، بحكم مهّمتهم النحوٌة المتمثلة فً وإذا       

البحث فً إطار النظام اللغوي، ووضع قواعد وقوانٌن وأحكاماً له من أجل ضبطه والمحافظة على 
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ـٌة التً سبلمة اللسان العربً وبقابه ونقابه، فإن ذلك ال ٌعنً أنهم لم ٌصلوا إلى مستوى اللغة الفنّ 
 .ٌكون فٌها العدول عن األصل

أّما الببلغٌون فلم ٌكن هّمهم تقعٌد القواعد وسّن األحكام، ولم تكن وجهتهم كوجهة النحاة، 
وإنما كانوا ٌهتّمون بجانب آخر من النظام اللغوي، أال وهو الجانب الفـّنً اإلبداعً، فكانوا ٌبحثون 

ولهم لكثٌر من القضاٌا الفّنٌة كما نجد ذلك فً مدارستهم فً جمالٌات الببلغة العربٌة من خبلل تنا
لنصوص القرآن الكرٌم أو الشعر العربً، وكشفهم لما وراء التراكٌب من القضاٌا الداللٌة واألسرار 
الجمالٌة الكامنة فً التراكٌب، متجاوزٌن أحٌاناً  ُنُظم اللغة وما فٌها من اّطراد فً ترتٌب أجزاء 

ٌلجأ إلى تطبٌق هذه النُظم فً شكل كبلم أدبً فإنه ال ٌحافظ " ألن المبدع إذا كان الكبلم وأحكامها، 
أو         على هذا االّطراد، وإنما تْحكمه سٌاقات الكبلم فٌتخلّى عن الرتب المحفوظة إلى انحرافات 

." ّطردتكرارٌات أو منبهات أسلوبٌة تبدو فً شكل دفقات تعبٌرٌة لها طبٌعة مختلفة عن النظام الم
(171) 

مع ما بٌنها من عبلقات على أساس  -وجدٌر بالمبلحظة أّن العدول عن األصل فً التراكٌب 
ولكً ٌكون كذلك ٌنبغً أن ال ٌخلو من المزاٌا . هو الذي ٌطبع النص بطابع األدبٌة -من هذا العدول 

وذلك هو المعنى . كٌبالفنـٌة الناشبة عن التصّرف فً تعلٌق أجزاء الكبلم على نحو معٌن داخل الترا
الببلغً الفـّنً الذي ال ٌتكّشف إالّ من وراء هذا التصّرف متجاوزاً بذلك حدود المعٌار الذي ٌوجد 

كما ( االنزٌاح )     على الطرف المقابل للعدول الذي ٌسّمى فً الدراسات النقدٌة المعاصرة بـ 
نجده عند الكاتب " ر منه فً الشعر، إْذ هذا المعٌار أكثر تداوالً فً النثجون كوهن وٌجعل . ذكرنا

وٌمكن إذاً أن ... الذي هو أقل اهتماماً باألغراض الجمالٌة، وإْن ُوجد االنزٌاح فً لغته فهو قلٌل جّداً 
ن ٌْ القطب النثري الخالً من االنزٌاح، والقطب : نشخص األسلوب بخط مستقٌم ٌمثل طرفاه قطب

وٌتوزع بٌنهما مختلف أنماط اللغة المستعملة . ى درجةالشعري الذي ٌصل فٌه االنزٌاح إلى أقص
 ًّ ولٌس . وتقع القصٌدة قرب الطرف األقصى، كما تقع لغة العلماء بدون شك قرب القطب اخآخر. فعلٌا

وٌمكن أن نمثل للعبلقة بٌن األصل والعدول ( 172.." )االنزٌاح فٌها منعدماً، ولكنه ٌدنو من الصفر
 مربع األصل والعدول)   :والشعر بهذا المخطط الذي اقترحناه، وسمٌناه عنه، ومستوٌات ذلك فً النثر

ن، على النحو اخآتً. فً النثر والشعر(  ٌْ  :وذلك من خبلل تقابل ثنابٌت
                       

 
 العدول              الشعر                       

                             
 األصل           النـثر        

ن هما ٌْ ن متقابلت ٌْ من جهة والنثر والشعر من جهة،  األصل والعدول: فهذا المربع ٌضم ثنابٌت
ٌْن بحسب اتجاه السهم الذي ٌدل اتجاهه من إحدى . أخرى ن الثنابٌت ٌْ وٌمكن أن نوضح العبلقة بٌن هات

وكثرة ( حٌث جهة االنطبلق)قوة وجود الطرف األول  الثنابٌتٌن إلى الثانٌة من الجهة األخرى على
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فحٌث ٌوجد السهم توجد عبلقة قوٌة بٌن (. حٌث جهة الوصول )استعماله فً الطرف الثانً 
ن؛ وحٌث ال وجود للسهم ٌقّل وجود هذه العبلقة بٌنهما ٌْ وهذا تفسٌر  لكثرة استعمال العدول فً . الطرف

 .بل كثرة استعمال األصل فً النثر، على قلة وجوده فً الشعرالشعر، على قلة وجوده فً النثر؛ مقا
فإْن ُوجَدت عبلقات عكسٌة، بأْن ٌكثر العدول فً النثر وٌقّل فً الشعر؛ وفً مقابل ذلك ٌكثر 

فإن غلبت هذه الظاهرة العكسٌة، . األصل فً الشعر وٌقل فً النثر، فإّن ذلك ال ٌتعّدى حدوداً معلومة
االختبلل فً طبٌعة كل منهما، إْذ ٌتجاوز النثر بكثرة العدول حدود الوضوح إلى فإّن ذلك ٌؤّدي إلى 

اإلبهام والغموض، وهو ما ٌعّطل عملٌة التفاهم فً التخاطب؛ بٌنما ٌنـزل الشعر بكثرة األصل فٌه إلى 
الً الذوقً ما المراتب الدنٌا من الجودة وٌغٌب األداء الفّنً، فٌفقد النص أدبٌـته وٌخلو من الطابع الجم

 .الذي هو أبرز سماته
وفكرة األصل أو المعٌار هذه تمثل المستوى األول من مستوٌات المعنى، كما أشرنا فٌما 

أّما فكرة العدول فتمثل المستوى الثانً من . سبق، وهذا ٌشمل المعنى المعجمً والمعنى النحوي
 .عاد داللٌةمستوٌات المعنى، وما هو إالّ المعنى الببلغً وما ٌحمله من أب
فكرته فً النظم، ٌمكن أن  الجرجانًإّن التعلّق الحاصل بٌن الكلمات، ذلك الذي بنى علٌه 

ٌأتً االختٌار على ( النمطً )فبعد القٌام باالختٌار على المستوى األول . ٌنتج عنه معان متعددة
، وإنما تحكمه أغراض وال ٌكون هذا االختٌار عبثاً أو عمبلً تلقابٌاً (. الفنـً ) المستوى الثانً 

نقول بأّن " ونستطٌع أن . ومقاصد، حتى وإن لم ٌْبُد لنا ذلك جلٌـاًّ، ألّنه ٌكاد ٌكون من طبٌعة اللغة
متقّدمً الباحثٌن رأوا أّن من الممكن البحث فً كل نظام لغوّي ٌوصف ألول وهلة بأنه من قبٌل 

لكّن . كل ما نقول من كبلم عادي توجد بذور الفنّ العرف السابد أو العادات اللغوٌة المتبعة، أي أّن فً 
فالدراسة النحوٌة فً فً مجال . هذه البذور ٌجب أن نبلحظ صلتها الشدٌدة بما نسمٌه باسم النحو
ومن هنا ٌجب أن نبلحظ أنه فً . الشعر متمٌزة بالضرورة عن الدراسة النحوٌة فً مجلبلت أخرى

مكن فً بنٌة العبارة نفسها احتماالت نحوٌة، واالحتماالت وكذلك ٌ. داخل كل لغة ٌوجد أكثر من نحو
وفكرة األسالٌب من هذه الناحٌة وثٌقة الصلة بالنظام النحوي . النحوٌة تفتح الباب أمام أسالٌب متنوعة

وٌمكن أن نّدعً أّن الباحثٌن المتقدمٌن فطنوا منذ وقت بعٌد إلى أن النحو وثٌق . الذي ٌمكن افتراضه
) وقد عاشت الخبرات األسلوبٌة فً عقول . صرة حقٌقٌة، بما نسمٌه الخبرات األسلوبٌةالصلة بكل تب

وفً أكثر كتب النقد األدبً عبارات تدل . غامضة ال ٌنالها الوضوح وال ٌعترٌها التحدٌد( األدباء 
كن على انطباعات مبهمة ال تفٌد شٌباً فً توضٌح النشاط اللغوي، حتى إذا نمت الدراسة النحوٌة أم

 (173..." )التساؤل من خبللها عن موضوع األسالٌب
وٌتجلّى المعنى الببلغً من خبلل ما ٌسّمى باألغراض الببلغٌة، أو المعانً المجازٌة  

. من تقدٌم وتأخٌر وتعرٌف وتنكٌر وحذف وإضمار وقصر وفصل ووصل: للتراكٌب على اختبلفها
فعندما تخرج هذه التراكٌب واألسالٌب عن . هاوكذلك أغراض األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة على تنوع

ٌّر دالالتها ومقاصدها  أغراضها األصلٌة ومعانٌها الحقٌقٌة إلى أغراض ببلغٌة ومعان مجازٌة، تتغ
باالنتقال من المستوٌات األولى للمعنى إلى مستوٌات داللٌة أرحب وأوسع، ٌمثل المعنى الببلغً 

 . الجانب الفّنً الجمالً لها
ٌغب عن أذهان علماء العربٌة األوابل ذلك الربط بٌن تراكٌب النحو بما تتضمنه من  هذا، ولم

وكما فطن الببلغٌون لهذه العبلقة، .عبلقات بٌن وحداتها، وما ٌدخل تحتها من األغراض والمعانً
فً فطن كبار النحاة أٌضاً إلى أّن الخبرة بتراكٌب العربٌة هً " وأدركوا أهّمٌتها التواصلٌة، كذلك 
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وبعبارة ثالثة أدرك النحاة أّن هناك التحاماً بٌن ما . الوقت ذاته خبرة باألغراض التً تعّبر عنها اللغة
فالمعقوالت العامة لم تكن عابقاً ٌعوق النحاة . ٌسّمى تراكٌب، وما نسّمٌه باسم المعانً أو الخواطر

ى أحٌانا باسم المعنى، وما ٌسمى دون اإلحساس الواضح أو المبهم بالصلة المتبادلة بٌن ما كان ٌسم
وظل إحساس النحاة قابماً بالعبلقة المتٌنة بٌن ما ٌسمى باسم اللغة وما ٌسمى باسم . باسم اللفظ

فالتراكٌب إذاً ناشبة عن عبلقات الوحدات اللغوٌة بعضها ببعض، ( 174..."  )األغراض أو المعانً
المعانً واألغراض فهً مقاصد المتكلم ، وهً  وهو ما ٌنتج عنه المعنى النحوي من كل عبلقة، وأّما

 ..التً تمثل المعانى الببلغٌة
ن ٌْ أو    تتصل بالسامع إحداهما: وٌمكن تقسٌم المعنى الببلغً من الناحٌة التواصلٌة إلى شعبت

تتصل بالمتكلم  واألخراالقارئ عندما ٌقرأ كبلما بلٌغاً ٌرٌد أن ٌقف على ما فٌه من المعانً الببلغة؛ 
 . المنشا عندما ٌتكلم أو ٌكتب، وهو ٌرٌد تحقٌق الببلغة فٌما ٌنشا أو

فالمعنى الببلغً بالنسبة إلى السامع هو المعنى الذي ٌفهم من الكبلم البلٌغ وما ٌجًء علٌه 
أّما بالنسبة  إلى المتكلم فالمعنى الببلغً ٌمكن فهمه على ... من خصابص معٌنة  تتعلق بصور النظم

حوي إذا أصٌب به موضعه، فهو ٌتعلق  بالتعرٌف والتنكٌر والتقدٌم والتأخٌر والحذف أنه المعنى الن
والتكرار واإلظهار واإلضمار، وسابر الوجوه والفروق فً الخبر واإلنشاء والشرط والجزاء والحال 

 (175... )وغٌرها
لى مستوى وقد كانت العناٌة بالمعنى الببلغً سبٌبلً إلى تطّور البحث فً دالالت التراكٌب ع

أفادت نظرٌة المعنى فً الببلغة العربٌة فً فهم النحو التحوٌلً الذي " أحدث النظرٌات اللغوٌة، إْذ 
ٌتولد معه المعنى فً كل تركٌب جدٌد، وتغٌرت بعض المفاهٌم نحو التركٌب الذي اعتبره البعض قد 

." التولٌدي التحوٌلًأهمل،فاختص بالجملة وحدد بنٌتها وبلور مكانة التركٌب خاصة مع النحو 
(176.) 

وكذلك ٌقوم االختٌار فً مجال الدراسة األدبٌة على المعنى الببلغً، فأدبٌة الكبلم تتوقف 
وما هذه الخاصة التعبٌرٌة إالّ بلوغه الغرض الذي سٌق من أجله على . على ما له من خاصة تعبٌرٌة

 .ه إالّ بتلك الصفةالوجه الذي أرٌد له، بحٌث ٌكون له ذلك التأثٌر الذي ال ٌحوز
وهذه األدبٌة القابمة على الخاصة التعبٌرٌة إنما تتجلى من خبلل مطابقة الكبلم للمناسبات 

وعلى هذا األساس ٌتم اختٌار خطاب دون آخر، وهذا مبدأ أسلوبً أشار إلٌه . والمواقف التً ٌقال فٌها
 .ه عن البٌانالجاحظ عندما تكلم عن المخاَطب والموضوع والمعنى فً معرض كبلم

والكبلم عن المخاطب والموضوع ال ٌنفك عن المعنى الببلغً الذي ُتراَعى فٌه مناسبات 
 .القول وظروفه المختلفة؛ وهذا من الشروط الواجب مراعاتها فً العمل األدبً

إّن األدب ٌقوم على الفكرة التً تتجّسد من خبلل الصورة، وتتنوع هذه الصور بتنوع 
لكّن هذا األمر ال ٌكتمل إالّ بالنظر فً أسالٌب . تظهر السمات الجمالٌة للعمل األدبً األفكار، ومن ثمّ 

التعبٌر واالختٌارات التً تقوم علٌها، ومدى المطابقة واالنسجام بٌن الصٌاغة ومضمون الخطاب، 
 .وكذلك مدى مراعاة حال المخاَطب الذي ٌوجه إلٌه الخطاب

ٌُنظر فٌه إلى أغراض وعلى هذا األساس ال ٌمكن إضفاء األ دبٌة والتعبٌرٌة على النص ما لم 
 .المنشا وحاالت المخاطب ومقامات الكبلم وسٌاقاته
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ولٌست الصور الحسٌة للمعانً الناتجة عن مختلف االختٌارات هً مناط المزٌة وحدها، 
ذه وعندها ٌتوقف النظر فً أسرار الكبلم؛ وإنما األبعد من ذلك أن ٌمتد النظر إلى أسباب ه

إن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من : " بقوله الجرجانًوهذا ما ٌبٌنه . االختٌارات وأسرارها
، وأن تردها فً الشًء تعلمها إٌاه إلى شًء آخر هً بشأنه  ًّ ، وتأتٌها بصرٌح بعد مكن ًّ ًّ إلى جل خف

ٌُْعلَم بالفكر إلى ما أعلم، وثقتها به فً المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى اإلحساس، وع ّما 
ٌُْعلَم باالضطرار والطبع، ألّن العْلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فٌها من جهة الطبع، 

ْفُضل المستفاد من جهة النظر والفكرة ٌَ  (177." )وعلى حد الضرورة 
كناٌة ٌكشف هنا عن سّر االنتقال من المعنى الببلغً الذي أشار إلٌه بالخفاء وال فالجرجانً

إلى المعنى األصلً الصرٌح، بحٌث ال ٌتم إدراك جمالٌات ذلك المعنى الببلغً إالّ بهذا االنتقال من 
ن. معنى إلى آخر ٌْ المعنى األول : األصلً والببلغً، أي: وٌشٌر أٌضاً إلى العبلقة القابمة بٌن المعنٌ
 .والمعنى الثانً

ه الداللٌة عند الببلغٌٌن الذٌن كانت تلك هً طبٌعة المعنى فً مظاهره المختلفة وتنوعات
نظرتهم إلى قضاٌا المعنى وظروف إنتاجه نظرة شاملة راعوا فٌها كل األطراف المؤثرة فً تكوٌنه 
كالمتكلم والمخاطب وشكل الخطاب ونمط التعبٌر والنظر فً لفظه ومعناه، وما إلى ذلك من الجوانب 

هذا النهج مع النحاة واللغوٌٌن ، غٌر أنهم ٌنفذون إلى وهم ٌلتقون فً . التً تمس مسألة تشكٌل المعنى
 .. أعماق النصوص وٌقفون على دالالتها وإٌحاءاتها وأسرارها الداللٌة
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يف الدرس املعجمي" غريب األلفاظ "أثر   
 (وقفة على السبب األساسي لنشأة املعجم يف العربية ) 

                        

ابُن ُحَوِيلي ِميِدِني/ الدكتور                                                                                                                            

أشتاذ علوم اللصان العربي                                                                                                                              

  غات  اللوكلية اآلداب                                                       

                                                                                                                          جامعة اجلسائر 2  )بوزريعة(     

 

 :مقدمة  
بله ال نعرف عن العرب فً عصرهم الجاهلً برهانا واضحا عن اهتمامهم بالبحث العلمً              

اللغوي، وبالنتٌجة ال ٌمكن أن نجد لهم أثرا علمٌا بارزا فً هذا المجال وتطبٌقاته التً نبتغٌها الٌوم، و 
غٌر أن المؤّكد الذي ال ٌختلف فٌه . ٌبدو لً أن أقصى هّم ٌشغلهم هو أن ٌعٌشوا ٌومهم بأقّل مشقة

وقع  عنٌف وهّز  -( رأ باسم ربكاق)وهً  - م610العاقل مع نفسه هو أنه كان لنزول أول آٌة فً سنة 
ٌّر والتطّور، فً ظّل تعالٌم الدٌن الجدٌد الذي كان مثابة  شدٌد للنفوس المؤمنة لكً تسٌر فً اتجاه التغ

لبزون شمس حضارة عربٌة إسبلمٌة، تعّد األولى من نوعها، عرفتها اإلنسانٌة على وجه تباشٌر 
ى نور العلم، أنزلها الروح القدس على قلب سٌدنا البسٌطة، جاءت منقذة للناس من ظلمات الجهل إل

، فً كتاب مكنون، بلسان عربً مبٌن، وكان من أوكد واجبات المؤمنٌن، من العرب ()محمد 
والمسلمٌن األّولٌن، وهم أصحاب الفصاحة والبٌان، أن ٌحسنوا فهم معانً هذا الذكر الحكٌم، وٌتقنوا 

ولكن ما األمر؟ وقد قابلوا فٌه من المعانً ما هو . ط أحكامهآلٌات إدراك مرامٌه، كً ٌجٌدوا استنبا
عنهم جدٌد، ومن األلفاظ ما هو عنهم غرٌب ندٌد، وعن أفهامهم معجم شدٌد، فبل بّد، إذن، من طلب 
ٌّد التدبٌر فً  تذلٌل  صعوبته، وشرحه وتقرٌبه إلى األذهان ، ومن هذا المنطلق بدأ عمق التفكٌر وج

، مع التركٌز مبدبٌا على ما جاء فً أصول أساسٌة ثبلثة، هً (الغرٌب)ة البحث عن حّل لمعضل
 : بالترتٌب

 . القرآن الكرٌم   - 1

 .الحدٌث الشرٌف   - 2

 .لسان العرب    - 3

ثم كانت، من أجل ذلك، الرواٌة والجمع والحصر والترتٌب والشرح والتذلٌل، لؤللفاظ            
ت اإلرهاصات األولى للتأسٌس المعجمً فً العربٌة ، فً القرن والمعانً الغرٌبة، ومن ثمة بدأ

 (.رضوان هللا علٌهم)األول الهجري، على ٌد ثلة علماء الصحابة والتابعٌن 
 

    :فً اللغة والصطالح " الغرٌب " مفهوم   - 1

   :الشاعرول قومنه . (باءرَ غُ )وجمعه عن وطنه،  البعٌدهو لغة، من الناس الغرٌب *   
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  ( 178) .الغرائب ُسهٌل ، أذاعت غْزلَها فً      إذا كوكُب الخرقاء الح بُسْحَرةٍ        

 ( 179) ". بعٌدة ، أيَغْربةقَذَفْتُه نوى  : "أٌضا  وقالت العرب

. "كلماة غرٌباة" ، ومناه " الغاامض مان الكابلم " -تعلاق بألفااظ اللساان  فاً ماا -هاو اصطالحا، و*   
 .غرٌباة أي غمضت فهً ؛وقد غربت هذه الكلمة .غرابب الكبلم ونوادرهتكلم فأغرب إذا جاء ب :وٌقال

 ( 180. )"بعٌد عن الفهم: غرٌب  وكبلم : " وأوضحوا المقصود من الكبلم الغرٌب، بقولهم

كاون الكلماة وحشاٌة غٌار  "اللفظاة  ، ٌبلحظ أن الكبلم الغرٌاب، أو الغراباة فاًمن كل ما سبق        
ل علٌاه فاً ذلاك هاو  " ظاهرة المعنى وال مأنوسة بٌن الناطقٌن بهاذا اللساان أو ذاك، وذلاك ألن الُمَعاوَّ

 .استعمالُهم

اااز الببلغٌاااون                  ،  عنااااٌتهم مااان الااادرس والبحاااث (اللفاااظ الغرٌاااب)العربٌاااة  أعاااار علمااااءو    ٌّ فم
     : جملة من الصفات الخاصة به فً قسمٌن بارزٌن من األلفاظ هما  -على وجه الخصوص -

 -   ما تْنتاُب السامع معه حٌرة  فً فهم المعنى المقصود من اللفظ ، لتردده بٌن معنٌٌن أو أكثار بابل
عن معناهاا األصالً، كماا هاو الحاال فاً بعاض األلفااظ المشاتركة ، وجه بعٌد وألنه قد خرج ل. قرٌنة

 : كقول رؤبة بن العجاج 

َجااا وَمْرَسنا وفاحم   ومقلةا وحاجباا مزّججا                   ُمَسرَّ
   

ٌُعلم ما أراد بقوله     جا» فبل  ٌرٌاد :  حتى اختلف أبمة اللغة فً تخرٌجه ، فقال ابن درٌد«  ُمَسرَّ
ٌرٌاد إناه فاً البرٌاق واللمعاان :  وفً شرح ابن ساٌده . أن أنفه فً االستواء والدقة كالسٌف الّسرٌجً

فاً فهام المعناى المقصاود لتارّدد الكلماة باٌن معنٌاٌن بادون ، فلهذا قلنا إنه قد ٌحتار السامع ...كالسراج
ر)وأما مع القرٌنة فبل غرابة فً ذلاك ، كماا فاً ورد ماع لفظاة . قرٌنة تعٌن المقصود منهما فاً ( عازَّ

﴿ : قولاااااه تعاااااالى                          ﴾ .

وٌبادو لاً أن  ذْكاَر النصار هاهناا كاان قرٌناة . فإنها مشتركة بٌن التعظٌم واإلهاناة [.757/األعراف]
 .رادة التعظٌم ولٌس لئلهانةإل

 -    ما ٌعاب استعماله الحتٌاجه إلى تتبع اللغات، وكثارة البحاث والتفتاٌش فاً المعااجم والقاوامٌس
 :اللغوٌة المطّولة ، وهو على نوعٌن 

، مان قاول (اجتمعاتم)بمعنى ( تكنكنتم: )، نحو  وبْحث ما ٌعثر له على تفسٌر بعد كدّ    -  2/1
( الحوشً الغرٌب)، أي استعمال الكبلم (بالتقعٌر)، الذي كان مشهورا (181)عٌسى بن عمرو النَّحوي 
س فّ نتاق الضاٌْ إنه كان ٌعانً من مرض  قال" الصحاح " الجوهري فً كتاب ، من ذلك مثبل ما حكاه 

 : ٌقولاونوهام اجتمع علٌاه النااس، و سقط عن حمار له،، فوهو فً السوق ،ٌوم ته األزمة ذاتفأدرك، 
، ثم إلى ازدحامهم  رَ ه نظَ فلما أفاق من غشٌتِ  .انمن الجَ  ذٍ وّ عَ ارئ ومُ قَ  نَ ٌْ بَ وكلهم ،  روعْ صْ مَ  روعْ صْ مَ 

ًّ تكنكنتم ما لكم  : "قال ما لكم   :( بلساننا المبٌن) معناهو" . ًعنِّ وا عُ قِ نْ رَ فْ ، اة  نَّ ذي جِ على  كمئتكنكك عل

                                                 
 .)ؿوة(ٓبكح  .َُبٕ اُؼوة ،اثٖ ٓ٘ظٞه-  178
 .) ؿوة(ٓبكح .  أٍبً اُجالؿخ ،اُيٓقشو١-  179

180  -   ) ؿوة(. أُظجبػ ا٤ُ٘ٔو ،اُل٢ٓٞ٤ 
181  - (قبُل ثنٖ ا٤ُُٞنل ٠ُ ١، ه٤َ ًبٕ ًُٓٞ اُجظو ،اُ٘ؾ١ٞ ،ػ٠َ٤ ثٖ ػٔو اُضول٢ ،أثٞ ػٔوٝ   هج٤ِنخ ، ٝٗنيٍ كن٢ ) 

ٍ   )ؼ٤ورو  ( ًبٕ طبؽت  ٝإ٤ُْٜ؛  ت  َ  ك٘   )صو٤ق( ٔنوٝ ُِـو٣ت ك٤ٚ ٝك٢ هواءارٚ، ًٝبٗذ ث٤٘نٚ ٝثن٤ٖ أثن٢ ػ   ك٢ ًالٓٚ ٝاٍزؼٔب
.  766ّ/ٛـ149رٞك٢ ٍ٘خ  .ثٖ اُؼالء طؾجخ، ُٜٝٔب َٓبئَ ٝٓغبٌُ  
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ًّ تجا فابتعاد النااس عناه متاأثرٌن بماا َرأوا، غٌار أن  ...عنًبتعدوا على مجنون، اكاجتماعهم  معتم عل
ٌَّة ( ِجّنهُ )إن : " بعَض الحاضرٌن َعلّق قاببل  َتكلُّم بالهْند ٌَ." 

ٌُْعثر على تفسٌٍر لَُّه، وق   -  2/2 د احتار علماء اللغة فً أمره، كقول أباً الهمٌساع ومنه ما لم 
  : 

ْعَثعْ        إن َتمنِعً َصْوَبِك صوَب الَمْدَمعْ                ٌَْجري على الَخدِّ كِضْبِب الثَّ

 َجْحلَْنَجحْ  من َطْمَحٍة َصبٌُرها                                

ذكروا  أنهم" البن منظور( لسان العرب)، ومثله فً للفٌروزأبادي ( المحٌطالقاموس )جاء فً          
روهُ، وقالوااللفظ  ٌَُفسِّ َساِع " :  ولم  ٌْ اا َنكااُد َنْفَهاُم كبلَماهُ هاذا ماكااَن أباو الَهَم َن، وماا ُكنَّ ٌَ   ." ن أْعاراِب َماْد

ال ( ٌعناً ألفااظ)هاذه حاروف : " ٌقول فاً مثال هاذه األلفااظ ( تهذٌب اللغة)وكان األزهري، صاحب 
هم، ولام الاذٌن أَخاذوا عان العارب العاِرباة ماا أَْوَدُعاوا كتابَ  قااتِ لهاا أَصابلً فاً كتاب الثِّ  ها ولم أَجادْ رفُ أَع

باً منهاً ذكرتُ قُّها، ولكنّ أَذكرها وأَنا أَحِ   "  هاول أَدري ما صّحتُ  ،ها اْسِتْنداراً لها وَتَعجُّ
 

 :  نماذج من ألفاظ الغرٌب   - 2
 : رٌم فً القرآن الك   - 1/  2

مااا نرٌااد نوإبالفصاااحة والببلغااة ؛ مااا كااان ُمِخاابل  (الغرٌااب)ال نقصااد هااا هنااا بمصااطلح              
َبُعدت إذا تغرُب غروباً  شمسغربت ال: أصله مشتق من قولكوالمبهم فً األفهام، الغامض من الكبلم 
هوال عند كان َمْن عن األنظار، ومنه شخص غرٌب إذا َبُعد عن وطنه وصار مجو توارت فی مغٌبها 

ُجاُل فاً كبلماه ؛ أي  بَ رَ أْغا: ومناه(. فاعل)تعنً ( فعٌل)وصٌغة اللفظ . حوله  جااء بشاِیٍء غرٌابٍ الرَّ
 .  عن الفهم بعٌد  

وٌرى بعض الدارسٌن للسان العربً أن لٌس فً القرآن الكرٌم لفظ غرٌب، باعتباره نصا عربٌا       
على أمة جاء لٌخاطبها بما تفهام ، ( بلسان عربً مبٌن)ل خالصا، وٌستشهد على ذلك بكون القرآن نز

 ﴿:  حتااى ٌكااون رحمااة بهااا وحّجااة علٌهااا، كاادأب الرساااالت السااماوٌة التااً قبلااه، وقااد قااال تعااالى   

                                             

         ﴾ [ . 4/سورة إبراهٌم  .] ولهذا السابب كاان بعاض المتشاددٌن مان علمااء

العربٌااة ٌرفضااون رفضااا قاطعااا قبااول أي قااول فااً وجااود األلفاااظ الغرٌبااة فااً القاارآن الكاارٌم، وفااً 
 .أعبله، ومن خالفها فهو آثمحسبانهم أن مثل هذا القول ٌخالف أحكام وصفه بالعربً المبٌن فً اخآٌة 

أو ( الغاامض)والمقبول عقبل ونقبل عند الدارسٌن األولاٌن واخآخارٌن، هاو إمكانٌاة وجاود اللفاظ        
ٌّته ، والقرآن كبلم هللا  المستعصً عن الفهم، فً أي نص لغوي مهما كانت طبٌعته ، ومهما سمت قدس

 –ٌقٌناا –كماا أناه موّجاه  خالادة ، سالةل رٌحم (نص لغوي عربً)هو ( )المنزل على سٌدنا محمد 
عان فهام كال ماا أتاى باه ، وإدراك كال  -باالطبع –إلى مخاطبة أفهام ومدارك وعقول بشرٌة، عااجزة 

مقاصده، فٌكون بالضرورة وجود ألفاظ قد َغُربت عن أفهام الناس، أو عزبت عن مداركهم، فبلبد لهاا 
 . تذلّل الصعوبات عند وجودها( une assistance linguistiqueمساعدة لغوٌة )من  -إذن –
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قاد ٌختلفاون ، (، فً كل عصر ومصارأفرادا وجماعات)والمعلوم عند ذوي األلباب أن الناس          
فااً فهاام لغااتهم وتشااّعب دالالت ألفاظهااا، تبعااا الخااتبلف قاادراتهم وطبااابعهم والثقافااات التااً ورثوهااا، 

 .  نفسً المرتقبودرجة المستوى الحضاري المكتسب، والوعً ال

وٌنطبق هذا الحكم علاى حاال العارب ماع الانص القرآناً، فقاد وجادوا فاً نصاه الكامال ألفاظاا         
ومعانً وقَف عقلُهم عندها حابرا متدّبرا، ٌفحص وٌتمّعن وٌقلّاب مقاصادها وتلاّون دالالتهاا، فكاان أن 

لم ٌعرفه كثٌرا منه أو ٌألفه أو لم  الذي( الرصٌد اللفظً)من  -رغم صورتها العربٌة المألوفة  -وجدها
وٌمكننا، . ، فً معانً حٌاتهم الٌومٌة، ولذلك فهً غرٌبة عن المدارك واألفهام...ٌتداوله، أو لم ٌعالجه

 : تبسٌطا للدرس، ذكر بعض صفات ألفاظ القرآن ، وهً

جوانب الحٌاة التً  للتعبٌر عن معانً الحٌاة المستجدة فً مختلف( ابتكرها القرآن)ألفاظ عربٌة    - 1
 .أدخلها فً حٌاة المسلمٌن

ألفاظ عربٌة خرجت من االستعمال مع خاروج معانٌهاا مان حٌااة العرباً، فبعادت عان األفهاام،    - 2
 .وجاء القرآن الكرٌم لٌبعثها متداولة من جدٌد

ألفاظ لهاا أصاول أعجمٌاة، لمعاانً حضاارٌة معروفاة عناد األمام األخارى، وعربات صاورتها     - 3
ٌّن دون آخار مان أرجااء الجزٌارة  بدخول معانٌها وتّم تداولها فً منطقة عربٌة، أو وسط حضارّي مع

 .  العربٌة األخرى، وجاء القرآن الكرٌم فوجدها مستعملة عند العرب ، فأقّر استعمالها

ة ألفاظ عربٌة أصبل وفصبل، معبرة عن معانً معروفة فً حٌاة العربً، لكنها مستعملة بصور    - 4
 .عند قبٌلة دون أخرى، فتكون بالضرورة مجهولة فً األوساط القبلٌة األخرى

ونظرا إلى أهمٌة استٌعاب األوامر والنواهً وما ٌتبعهما من فرابض وواجبات فقد تهّمم       
( )كان الرسول و. المسلمون منذ البداٌة بكل ما ٌمكن أن ٌساعدهم على حّل مشاكل الفهم واإلفهام

أفهامهم عن إدراك معانً القرآن الكرٌم ، وما ٌمكن ( قصور)حصٌن لكل الملمات ، ومنها ال هممبلذ
أن ٌتولد عن هذا القصور من غموض فً إدراك المقاصد وفهم التوجٌهات الربانٌة، ومنهج تطبٌقها 

ٌتطّوع لشرح غوامض األلفاظ والمعانً ومبهماتها، ال ٌكّل فً ذلك وال ( )، لذلك كان ...الصحٌح
بلهجات القبابل علٌه دراٌة بلسان العرب، ورف ا عُ مَ ٌمّل، سواًء ُسبل فً شًء منها أم لم ٌسأل، وفق 

وسنرى )   ،...أي بشريّ  وآدابه اللسان العربً( )ه ال ٌنازعالمختلفة، وال جرم، فهو البلٌغ المطلّع، 
 ( .          حٌن الكبلم فً الحدٌث الشرٌف( )جوانب من ببلغته 

علّم رسولَه الكرٌم ما لم ٌكن ٌعلم، ثم أمره بتبلٌغ تعالی قد تبارك و هللاوالمعلوم، ٌقٌنا، أن         

﴿ : الرسالة على الوجه المطلوب، قال                 

                ﴾[ .113/ سورة النساء .] 

لما نزل أنه نقبلً عن الصحٌحٌن عن ابن مسعود، ( 7/30الجامع)ذكر القرطبً فً تفسٌره و        

 ﴿ : قول هللا تعالى             ﴾[ . 82/األنعام]  ، َّذلك على  شق

 ٌُّ لٌس هو كما تظنون، إنما هو  : "()؟ فقال رسول هللا  ٌظلم نفسه نا لمأصحاب رسول هللا، وقالوا أ

﴿ : كما قال لقمان البنه               ﴾. [ 13/لقمان]  . وبعد



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 106 - 

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

، من نجهون إلى كبار الصحابة والتابعٌالرسول الكرٌم إلى الرفٌق األعلى، كان المسلمون ٌتّ  انتقال
 .ومعانٌها ٌستفسرون عن ألفاظ القرآن العلماء الفاهمٌن، 

( علم التفسٌر وشرح الغرٌب)مٌدان هد مشكور فی وجُ  مّ هِ مُ  ر  دوْ ( )من بعده للعلماء  صار ثم        
:                       " القابال  ()ثم هو امتثاال ألماره (... )من نوره  امتداد لعلومه وقبس  ، وهو 

 . [ رواه الحاكم فً المستدرك] (  182". ) ُبوا القرآَن والتمسوا َغرائَبهأْعر

وألمار ماا، اقتفاى أبماة العربٌاة األّولاون هاذا األثار الكارٌم، باتخااذهم ألنفساهم وساٌلة إلاى تعلماه       
(: " 183)قال أباو العبااس َثْعلاب . عامة، ومسابل تدارس القرآن خاصة( العربٌة)واألخذ به فً مسابل 

" .  الغرٌابنُت أعنى بالنـحو أكثار مان عنااٌتً بغٌاره ، فلماا أتقنُتاه أكَبْباُت علاى الشاعر والمعاانً ووك
(184 ) 

ن فاً (الغرٌب)ومن العجٌب أن وجدنا من بٌنهم من ٌحفل بحفظ         ًّ ٌُكاِثر به غٌَره، بل وٌتفّن ، و
ااع  ، وقد...البحث عن أغواره ومتاهاته وأصنافه ومنازله وأصوله وتلّوناته ٌصل األمر أحٌانا بٌن ُجمَّ

ٌَّة إلى التنافُر والتطاُحن والعداوة ببل مبّرر، وذلك حٌنما ٌازعم أحادهم أناه  الغرٌب إلى مشاحنات مفض
ناة، ٌكاون للغالاب ( بالغرٌب)أعرف  ٌّ من اخآخر، أو اخآخرٌن فً مقامات خاّصاة، أو فاً َحْضاَرات مع

وص ... الجاه القابم، والماال الساابم، أو السالطان الفااهم فٌها جوابُز، أو عطاءات  معتبرة من لدن ذوي 
 .فً خلقه شؤون

والتصااانٌف فااً موضاااوعاته ، ( غرٌاااب القاارآن) درسماان التربااوي الظااااهر  هااادفالوٌبقااى         
والباحثٌن حتى ٌقفوا علاى  طبلب العلم واألدباءلتقدٌم معانً المفردات القرآنٌة والتألٌف فً أبوابه هو 

مفااردات غرٌااب )كتابااه فااً مقدمااة ً هانفصااالراغااب األ وذكاار. ا، فٌحساانوا اإلفااادة منهاااحقٌقااة أمرهاا
ٌُشَتَغل به من علوم القرآن،  : "موّضحا بقوله  (القرآن ٌُحتاج أن  ومان  .العلاوُم اللفظٌاةهاً إن أول ما 

ذلك نافعاً فً  ولٌس...  ، تحصٌُل معانً مفردات ألفاظ القرآن، والعلوم اللفظٌة تحقٌُق األلفاظ المفردة 
علم القرآن فقط، بل هو نافع فً كل علٍم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هً لّب كبلم العارب وزبدُتاه 
وواسااطته وكرابُمااه، وعلٌهااا اعتماااد الفقهاااء والحكماااء فااً أحكااامهم وِحَكِمهاام، وإلٌهااا َمفاازُع الشااعراء 

 . ..."والبلغاء فً نظمهم ونثرهم

 666سانة  حاوالًالمتاوفى )، محماد بان أباً بكار بان عباد القاادر الارازيذكر شمس الادٌن  كما      
أن طلبة العلم وحملة القرآن سألوه أن ٌجمع لهم تفسٌر غرٌب " غرٌب القرآن"فً كتابه ، (م7667/هـ

 (185. )، فألف لهم ما أرادواالقرآن 
 

  :ومعانٌهغرٌب القرآن ُمصّنفاٌت فً     -ب 

البكارّي  أبان بن تغلب بن رباحسعٌد  أبوفً معنى غرٌب القرآن هو  وٌقال إن أول من صّنف         
، األدٌب، القاارئ، الفقٌاه، المفّسار، أحاد المحاّدثٌن المشاهورٌن،  ًّ ًّ الكوف ومان الجرٌرّي الِكندّي الّربع

ُنسبت له تصانٌُف لم ٌصلنا منها شًء  ، وُذكار لاه . أعاظم القراء، ومن مشاهٌر أتباع التابعٌن بالكوفة
وهنااك مان . م758./هاـ747تاوفً عاام (. معاانً القارآن)، وآخُر فً ( غرٌب القرآن)فٌها كتاب  فً 

                                                 
 34ص . ٖٔ صالس هٍبئَ ك٢ إػغبى اُووإٓاُقطبث٢، ث٤بٕ إػغبى اُووإٓ، ػ-  182
ٔ  ، أؽٔل ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ي٣ل اُش٤جب٢ٗ ،أثٞ اُؼجبً   - 183 ّ   ،سل  ؾ  اُؼالٓخ اُ ٖ  ك  ،  ؽغخ  ، ٗؾٞ إٓب  ثبُؾلع ٓشٜٞه   ، طبُؼ   ،٣ 

و  ... " ٓؼب٢ٗ اُووإٓ"ًٝزبة  ،" اُوواءاد "ًٝزبة  " افزالف اُ٘ؾ٤٣ٖٞ" : رظب٤ٗق ًض٤وح ، ٜٓ٘ب ، طبؽت    ٔ ْ   ،ػ  ن .  ٝأ ط 
ز ٚ  كاث    ٓ ل     . ّ 904ٓبهً / ٛـ 291ػبّ  عٔبكٟ ا٠ُٝ٧ثَججٜب ك٢  ٝٓبد   وح  ل  ك٢ ؽ   غ  كٞه   خ  ط 

 81ص . ؽٜوإ . اثٖ اُ٘ل٣ْ ، اُلٜوٍذ ، ؽ   - 184
 .15ّ، ص1987ٛـ،1407/ 1أؽٔل اُشوهب١ٝ، ٓؼغْ أُؼبعْ، كاه اُـوة اإلٍال٢ٓ ث٤وٝد ، ؽ   - 185
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بعناوان عادة مارات،  ه،أول َمن قال بغرٌب القارآن، وطباع لاه كتااب فٌاهو ( 186)ٌقول إن ابن عباس 
ثام . ، بتحقٌاق محماد إباراهٌم سالٌمم7988منهاا طبعاة مكتباة القارآن بالقااهرة عاام ، ( غرٌب القرآن)

القارآن، الوجاوه  ًمعاان: واتخاذت تسامٌات مختلفاة، منهاا ، (علم غرٌاب القارآن)فی توالت التصانٌف 
وكلهاا ، وغٌار ذلاك مان المسامٌات، ...والنظابر، األشباه والنظابر، مجاز القرآن، تأوٌل مشاكل القارآن

كٌفٌاات المعالجاة وهً من الكثرة والتنّوع واخاتالف األساماء و. ومعانٌه (غرٌب القرآن)تعالج ألفاظ 
، إال أنه ، ولتعمٌم الفابدة، أقترح علٌكم بعض العناوٌن منها بحٌث أتعُب فً َعّدها لو أردت ًُ  : 

 . م 911/هـ 167 ، المتوفى عامدٌْ رَ بكر محمد بن حسن بن دُ  ألبً، غرٌب القرآن  *  

بً بكر محمد بن عزٌز أل فً تفسٌر غرٌب القرآن العظٌم، ، المسّمى نزهة القلوب غرٌب القرآن *   
 .م996/ هـ 186، المتوفى عام  السجستانً

. ، ألباً القاسام الحساٌن بان محماد المعاروف بالراغاب االصافهانً المفردات فاً غرٌاب القارآن  *  
 .م7708/  هـ 506المتوفى عام 

بً ، المعاروف باأ عبد الرحمن بن أبً الحسن علً بان محماد، ل تذكرة األرٌب فً تفسٌر الغرٌب*    
 .م7600/ هـ 597الفرج ابن جوزي، المتوّفى عام 

 . م 804/هـ789 المتوفى عام األسدي، عبد هللابن حمزة بن  ًعل ً، للكسابالقرآن ًمعان*    

 . والقابمة طوٌلة جدا، وال أحسبنً قادرا على اإلحاطة بها فً هذه العجالة            

 :سٌرهاوما قٌل فً تف( غرٌب القرآن)أمثلة من    -ج 

ارتأت حكمة هللا أن ٌنظر المسلم فً آي الذكر الحكٌم، متدّبرا أللفاظه ومعانٌه، متفهما لشرٌعته        
بعاد أن تحادثنا  -كدارساٌن  –وأما نحن فً مقامنا هذا، فالمطلوب منا . ومقاصده فً كل زمان ومكان

ٌهاا هاذه الصافة، كاً نطّباق علٌهاا، أن نورد أمثلة من ألفاظ القرآن الكرٌم، التً نعتقاد ف( الغرٌب)عن 
ٌّنة  : وتمّعن ما قٌل فٌها –ٌرحمك هللا  -فبالمثال ٌتضح المقال، كما ٌقال، لذلك فانظر إلى هذه الع

   -    األبب:    

  (:)جاء فً قوله         

      ﴿                               

                                     

                    ﴾.  [31/عبس                            .]                                

                                                 
ْ  جنل   ثنٖ ػجنبًأثٞ اُؼجنبً، ػٛٞ -  186      ٍن٤ٖ٘ جنَ ٛغنوح اُ٘جن٢ إُن٠ أُل٣٘نخ ثنضالس ، ُٝنل ه)(هٍنٍٞ    ، اثنٖ ػن
ٚ َٝٓؼ ٝعٜٚ ٝهأٍٚ ٝكػنب ُنٚ،  )(ٝٛٞ طـ٤و عبء ثٚ أثٞٙ إ٠ُ اُ٘ج٢ . )679ّ/ ٛـ1 -( ْ  "                : ثوُٞنٚ كوجِ  اُِٜن

نال  عٞك نٚ ك    ٓ ِ  ٜ  ا ِ نٚ ٓننٖ ػجنبكى اُظننبُؾ٤ٖٔننب ٝػ ننب ٝأُنؤك١ ُزأ٣ٝننَ "  :صنْ هنبٍ .  "ٔنب، ٝاعؼ ج نو  أٓزن٢ ٝكو٤ٜٜ  ، ٛنننا ؽ  ْه ٣ننب ػن
ٚ اُزأ٣َٝ"  :ُٚ ماد ٣ّٞ ثوُٞٚ )(ًٔب كػب " .اُز٘ي٣َ  ِٔ ٜ ٚ  ك٢ اُل٣ٖ ٝػ  ٖ  ػجنبًٖٝٓ اُؾٌٔخ إٔ " . اُِْٜ كو  أٍ اثن ٣ٞٓنب  ٍ 

ٖ  ػجنبً، )ال أكه١( :ثؼغ  أطؾبثٚ ػٖ ش٢ء، كونبٍ ٛننا اُظنبؽت ٍ   إٕ. أؽَن٘ذ  : كونبٍ اثن . ٗظنق  اُؼِنْ )ال أكه١(هنٞ
ٙػجننل   ًٝننبٕ  ٖ  اُ٘ننبً ػ٤ ً٘ننب هجننَ إٔ ٣ٌننق  ثظننو  رننٞك٢ ثبُطننبئق ٍنن٘خ ه٤ننَ  هج٤ننَ ٓٞرننٚ ثَننذ ٍنن٤ٖ٘ أٝ ٗؾٞٛننب، ٝ ،أؽَنن

 .ٝ  أػِْ .ٕ ٍ٘خ ٝأشٜ وٝػٔوٙ إؽلٟ ٍٝجؼّٞ،  687/هـ68
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ٌّون إن اللفاظ مان أصال        اأ -أبَّ : )، ومناه ( ب بأ)قال االشاتقاق مارة واحادة فاً ساورة جااء (. اّبً
، أو (والمرعاى الكاؤل)، وهً المذكورة أعبله، وذكروا لها تفاسٌر أغلبها ٌشاٌر إلاى داللتهاا علاى مكٌة
وكال ماا ٌنماو  ،والمرعاى الكاؤل: ٌقاِرُباه، أي أن األّب هاو، وقال آخرون شاٌبا (تعتلف منه الدواب ما)

 ٌأكلاه وماا ،من النبات ٌسامى الحصاٌد اخآدمٌون ٌأكله ما: وقٌل.  وٌرعاه الحٌوان اإلنسانل بدون تدخّ 
 .بّ هم ٌسمى األغٌرُ 

بااألي الااذكر الحكااٌم، لغتهااا، ( )هاام أعلاام الناااس بعااد الرسااول  (رضااوان هللا علااٌهم)والصااحابة       
وفن القول، قد تجد منهم مان ٌصارح  ،باب نزولها، وموطن استعمالها، وهم أهل الفصاحة والبٌانوأس

فاً معاانً المفاردات القرآنٌاة، بجهله لمدلول هذا اللفظ أو ذاك، أو ٌتحاّرُج وَرًعاا وتقاًوى أن ٌخاوَض 

ا)أل عن معنى سْ الخلٌفة األول ، ٌُ  ،()أبو بكر الصدٌق ومن هؤالء  ﴿ : عاالىفاً قولاه ت( أبَّ     

    ( 187)". أيُّ سماء ُتِظلّنً؟ وأيُّ أرٍض ُتِقلُّنً ؟ إذا قلُت فً كتاب هللا ما ال أعلم: " ﴾ فٌقول 

كال : " ذه اخآٌاة، ثام ٌقاولٌقرأ ه  -أنس عن ابن شهاب كما روى –( )وهذا ُعمر بن الخطاب       
ابَن  وما علٌك ٌا. التكلُّف -وهللا  –هذا : ثم ألقى عًصا كانت بٌده وقال ... ًّ ؟ فَما األبهذا قد عرفنا، 

ٌَّن لكم من" : إْن لم َتْدِر ما األبُّ ؟  ثم قال ُعمر[ أم ]  ْن فَدُعوهُ  اّتبعوا ما تب ٌَّ َتب ٌَ "  هذا الكتاِب، وما لم 
 .    

، ذلك الشاب العاالم ( )تشابهت اإلجابة عن السؤال عند بعض الصحابة ، ومنهم ابن عباس و       
 ٌأكالال                مماا  األرض،نبتات  ماا" لغوٌاا بقولاه هاو ( األبّ )، الذي شارح (سبقت ترجمته)

ماا :  واألبّ  ماا ٌأكلاه النااس ،: الفاكهاة" ثم زاد عكرمة ففّسر العبلقة باٌن اللفظاٌن بقولاه إن " . الناس
 " . ٌأكله الدواب

 
 

  -     َحنٌِـذ: 

 ﴿ (:)فً قوله اللفظ جاء                         ﴾. [ 69/ هود  .] وَحَنَذ

 "               إلى  "مفعول  "صرف من و، " محنوذ  " وأصله. شواه وأنضجه، فاللحم حنٌذ:  اللَّْحمَ 
بعاد أن جعال فوقهاا حجاارة محمااة . شاواها: حناذ الشااة ( : معجام مختاار الصاحاح)جااء فاً . " فعٌل

هااو المشااوي علااى الحجااارة ( ٌسااتوي االساام للمااذكر والمؤّنااث)وعلٌااه، فالحنٌااذ . لتنضااجها فهااً حنٌااذ
التاً ٌاراد إنضااجها، فاً ُحفارة ( األنعاام)، أو غٌاره مان ( العجال)، وٌكاون غالبااً بوضاع ( الرضف)

ٌُغلق باب الحفارة فٌنضاج اللحام بسارعةخاصة  وٌبلحاظ هناا كاذلك أن . فٌها رضف، وٌوقد علٌها، ثم 
قاال ابان جرٌار . معهاودولكن طرٌقة تحضٌره تختلف عن الشاواء ال، نوع من الشواءما هو إال الحنٌذ 

ْضاف، فهاو الحن" قام إلى عجال ( )الطبرّي فً تفسٌره لآلٌة إن إبراهٌم  ٌاذ ذبحاه ثام شاواه فاً الرَّ
 ". حٌن شواه

ً  إلى وجوب اإلساراع بَقاْري        الضاٌف الغرٌاب، ثام إناه مان تماام الضاٌافة  وفً اخآٌة تنبٌه  ضمن
قاّدم عجابل (  )أن ساٌدنا إباراهٌم  -إن شابت  –وحسنها أن ٌكاون األكال كافٌاا ، بال كثٌارا، الحاْظ 

                                                 

 317، ص 1، ط" اُغبٓغ اُظـ٤و" هاعغ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ك٢ ًزبثٚ -  187

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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غٌر منقاوص لٌادلّل علاى أناه قاد ومن مراعاة آداب الضٌافة أن قّدم العجل . كامبل لثبلثة أشخاص فقط
 .  وكان من الممكن أن ٌكفٌهم كٌلو لحم واحد ، لو كانوا بٌنناأنضج من أجلهم، مبالغة فً الكرم، 

وشعبٌتها ، العرب على اتباعهاالتً ٌحرص العرٌقة للضٌوف من التقالٌد  (الحنٌذ)مازال تقدٌم و       
هو الطبق  (الفول)وإذا كان . باهتمام أهل البادٌةدوما  ظىحْ بة الحنٌذ تَ ووجْ  ،الجنوب اطقفً منكبٌرة 
ن الوجباة المفضالة فً الحجاز، فاإن وجباة الحنٌاذ تكاوِّ عند المْعسرٌن ل فً اإلفطار الرمضانً المفضّ 

سورٌن من لئلفطار عند  ٌْ  .فً السعودٌة أهل المنطقة الجنوبٌةالم

 

 -   َخَرقُـوا : 

 ﴿ (:)فااً قولااه اللفااظ جاااء                         ﴾.  [700/ األنعااام .] قااد

، فٌكون هذا ...( ثقبوا، ومّروا من خبلل = خرقوا )بفعل آخر ٌأتً معه بالوزن نفسه هذا الفعل ٌشتبه 
 .االشتباه سببا فً الغموض واإلبهام، ومن ثّمة ٌأتً وجه الغرابة

حساب ماا ٌفهام، ولاذا ( مارادف)لكلماة قاد ٌلجاأ كال مفّسار إلاى إعطااء وبسبب غموض معناى ا        
تعّددت المترادفات للفظ الواحد، وتباٌنت قربا وبعدا، مع العلم أن المترادف الحقٌقً ناادر جادا، وهكاذا 

، وقاال ابان ...جعلوا، كذبوا، خرصوا، قطعوا له، وصافوا: قد ٌكون من بٌن معانٌها( خرقوا)قالوا إّن 
علاً وذكار قاول " ،...وكاذبوا ، صواوتخرّ ، وابتفكوا، أي اختلفوا (خرقوا)ومعنى : " رحهكثٌر فً ش

 .وسبحان هللا عما ٌشركون"...  صواخرقوا ٌعنً تخرّ : " أنبن أبً طلحة عن ابن عباس 

 -   َفاِطـر : 

﴿ :  ى ورد هذا اللفظ فً آٌات قرآنٌة عدٌدة، وتوجد سورة كاملة بهذا االسم، قال تعال            

                                   

                            ﴾[ .01/فاطر    .] 

، ومنه الفطرة ، وهً الخلقاة ( ف ط ر)اق هذا اللفظ من أصل عربً صرف هو وٌبدو اشتق          
أوجده على غٌر مثال سابق، أو خلقه : والطبٌعة، واللفظ على وزن اسم فاعل ، من معنى فطر الشًء

ٌّنا واضاحا، عربٌاا خالصاا، فابل ... من العدم، أو ابتدعه وٌبدو لً أن الناظر لهذه الكلمة ٌرى معناها ب
لقلق، ولكن مع ذلك نجد من ٌرتبك فاً تأوٌال داللتهاا، أو ٌتارّدد، كاأن الصاعوبة آتٌاة مان شادة داعً ل

، (فاطر)، أنه لم ٌكن ٌدري ما ()عباس  بنومثاله ما ٌروى عن عبد هللا ... السهولة فً فهم معناها

ماا ﴿ماا عرفاُت : " وقد أقّر هاو نفساه هاذه الادعوى بقولاه            ﴾  ًَ  حتاى أتاان

ٌَّان ٌختصمان فً ببر، فقال أحُدهما  ( 188. ) " أي ابتدْعُتها ؛أنا َفَطْرُتَها : أعراب

                                                 

   .اٌُشبف ػٖ ؽوبئن اُز٘ي٣َ ٝػ٤ٕٞ ا٧هب٣َٝ ك٢ ٝعٞٙ اُزأ٣َٝ ، عبه   اُيٓقشو١ ـ 

ص . 7ط [ .د.ك. ]كاه ا٧ٗننلٌُ ث٤ننوٝد. ، ؽ"رلَنن٤و اثننٖ ًض٤ننو" ٝ، 8ص . 2ط [. د.ك. ]اٗزشننبهاد آكزننبد رٜننوإ/ ؽ
 113ص . 1ط.، ٤َُِٞؽ٢"اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ "ٝٓضِٚ ك٢. 462
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وهاو مان هاو  –فهل ٌعقل أن ٌجهل ابن عباس :  هكذا تذُكُر المصادُر التً رأٌناها، إال أننا نقول      
لداللاة كااَن ٌطلُباه ؟ والمساتنتج مان هذا المعنى؟ أم أن هنااك شاٌبا آخاَر َخِفاً مان ا –فً العلم والخلق 

اعترافه، هذا إن صّح ، أنه كان شدٌد الحرص علاى تتّباع معاانً الكلماة القرآنٌاة، وال ٌكتفاً بالظااهر 
 .نفعنا هللا وإٌاكم بهذا الصفات النبٌلة. منها، وتلك مٌزة الباحث المحّقق، والدارس المدّقق

 

 -    الُمْخـبِـُتوَن: 

سابحانه قولاه  فاً ثبلثاة مواضاع هاًبمشاتقاته فاً القارآن الكارٌم ( اتَبااإلخْ )معنى  ورد لفظ          

 ﴿: تعالى                        ﴾(34/الحج) من قابل زَّ عَ ، وقوله :﴿ 

                                         

   ﴾. (23/هاااااود) ،وقولاااااه ( ) :﴿                   

                   ﴾  .(54/الحج ) 

، على صٌغة اسام فاعال مان الفعال ( ُمْخبِت)هنا فً حالة جمع المذكر السالم، ومفرده ها اللفظ و      
(. الَخْباات)ومصاادره ( خباات)، والفعاال الثبلثااً المجااّرد منااه ( اإلخبااات)، ومصاادره ( أخباات)المزٌااد 

؛ ثام عد والمرتِفاالُمصاعِ  ضادّ ؛  المطمابن وأ ،المكاان المانخفض مان األرضعلى  وأصل داللته اللغوٌة
ٌّن استعٌر لمعنى تواضع ه فً االنخفاض، فأصبحت سهلة سمحة نفسَ  كَ لَ سَ  (تبِ خْ المُ ) ، كأنّ اإلنسان الّد

 . ةاثَ ودمَ  ع  تواضُ : أي ؛فٌه ِخْبتةفبلن  :واعة؛ وٌقالطْ مِ 

ٌؤّكد ما لظااهرة القلاب فاً اإلبادال ( Lexicologie arabeعلم المفردات العربً ) ومعلوم أن       
انظار . وات من تأثٌر عمٌق فً إنشاء األلفاظ وابتداعها وتنمٌة الرصاٌد المعجماً المساتعملبٌن األص

والحظ كاذلك . مثبل إلى بعض لهجات القبابل فً الجزٌرة العربٌة وما وقع فً بعض ألفاظها من إبدال
عنااون : ٌقولااون لااك ( وهاام عاارب خلّااص)لهجااة قباباال أوالد ناباال عناادنا  ٌَ ْض اْقاابَ )اْقَضااْب دراِهمااك و

: ، وهو ٌقصد ( بالتاء)هذا عدّو خبٌت : وقد تسمع فً بعض جهات الوطن من ٌسّب فٌقول(. َدَراَهَمكَ 
ولوال سٌاق المقام ... ح ؟ هو أم مدْ  اء  جَ فٌلتبس على السامع فهم المقصود، أهِ (. بالثاء)هذا عدّو خبٌث 
 .لكانت فتنة كبرى

اًرا، اجعلْ  بِّ رَ  ": ( )كان من دعابه ُن ما ولمصلحته فً الدنٌا واخآخرة ٌحفظ المؤم        نً لك شاكَّ
اًهاا منًٌباا  اًبا، لك ِمطواًعا، إلٌاك مخبًتاا، لاك أوَّ اًرا، لك رهَّ رواه أحماد وأصاحاب السانن إال . ]  "لك ذكَّ

اَها" : ()قال أٌضا ، و[ النسابً اا أوَّ ا نسنلك قلوبا ِّ مُ  ةا اللهم إنَّ رواه ]      ". ٌلكبِ فاً َسا ةا ٌَبانِ مُ  ةا َتابْخ
فً درسنا ٌكون للمدح ، ال غٌر، وكل منا ٌطمح فً أن ٌعّد ( خبٌت)ونعود للتذكٌر بأن لفظ . [ الحاكم

 .عند هللا مخبتا منٌبا، فاللهّم اجعلنا من عبادك المخبتٌن إلٌك

ٌّارت دال         لتهاا وتظهر لنا هذه األلفاظ غرٌبة ألنها غٌر مساتعملة فاً لسااننا العرباً الٌاوم، أو تغ
كما فهمناا هاو ( الغرٌب)وبما أن . بعوامل وأسباب متعددة ومتباٌنة ٌهتّم بدراستها علم الداللة وعلماؤه

دابما فً حاجة إلى تفسٌر، فقد بحث العلماء المسلمون األولون فً القضٌة إلى أن كاان لهام مان الفاتح 
وسانعود ٌوماا للحادٌث (. تفساٌرعلام ال)ما أرادوا، وأنشأوا علما من العدم، أخصاوه ألنفساهم، وأساموه 

 . عن هذا العلم بإذن هللا
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 : فً الحدٌث الشرٌف    - 2/  2

 :مفهوم غرٌب الحدٌث لغة واصطالحا، وحقٌقة وجوده    -أ 

واصاطبلحا  لغاةأرجو أن تتذكروا جٌدا أنه قد سبق لنا القول فً موضوع عن معنى الغرٌاب 
َمات)إعادة بعض  وأستسمحكم فً". غرٌب القرآن " أثناء تناول  ٌْ ابتغاَء توكٌد المعلومة وتثبٌتها، ( الُكلَ

 إذا ة وُغْرباةً اَبارَ َغاُرَب عان وطناه غَ  :، واشاتقاقه مان(غربااء)ٌجماع علاى  (غرٌب)والتذكٌر بأّن لفظ 
اللفظ الغامض هو ، وبذلك نكون قد فهمنا أن (189. )ًَ فِ وخَ  ضَ مُ غَ إذا  غرابةً  وَغُرَب الكبلمُ ، ابتعد عنه
 .بعٌدا عن الفهم، بسبب قلّة استعماله واحتٌاجه إلى بٌان وتوضٌح ما كان

ماا ٌخفاى معنااه لقلاة اساتعماله  ودوراناه  (غرٌاب الحادٌث)فإن المقصاود مان  اصطبلحاأما و
هاذا مان جهاة، ومان جهاة  .كتاب اللغاة ًعد فهمه وال ٌظهر إال بالتنقٌب عنه فات، بحٌث ٌبةعلى األلسن

بحوثاا  العلمااء المختّصاونقاد أفارد لاه  ،قاابم بذاتاه هو فّن "  ٌب الحدٌثعلم غر" أخرى ننّبه إلى أن 
ًّ أنألهمٌته،  خاصة ٌتوقف فً األصول للكلمة أو العبارة الغرٌبة  السلٌمالصحٌح والتلفظ  الفهم وبدٌه
 .التاّماةفاادة واإلالشارعٌة ألحكاام ااساتنباط  علٌهاا صاحةٌترتب ، وبالتالً فهم المعنى الصحٌح ماعلٌه
باالمعنى؛ ألنااه ال الحادٌث  يلمان ٌاروبفهام الغرٌاب ماان األلفااظ واجباة العناٌاة مان المؤّكاد كاذلك أن و

ٌساتطٌع أن ٌختاار مان األلفااظ والعباارات ماا ٌاؤدى المعناى نفساه إال إذا كاان علاى فهام صاحٌح للفااظ 
 . ًاألصل

فة أحٌانا، تصانٌف كثٌرة، بأسماء متشابهة ومختل (غرٌب الحدٌث)العلماء فً موضوع  فألّ و
ولٌس من مهمتنا فاً هاذه العجالاة أن نتوّساع فاً الحادٌث عنهاا، غٌار أناه مان المساتحّب  معرفاة هاذا 

أّن العلاام ، وبٌااان مقاصااده ومرامٌااه ، مااع ( )الصاانف ماان الغرٌااب المتعلااق بكاابلم الرسااول الكاارٌم 
اده باالوحًأ ألن هللا تعالى قدكان أفصح العرب لسانا ، وأوضحهم  بٌانا، ( )رسول هللا  وشاّد أْزره  ٌّ
" : حٌنماا قاال  ()وقاد صادق انقادت له اللغة بحذافٌرها انقٌاادا، ف، وعلّمه ما لم ٌكن ٌعلم، بالرسالة 

ا ،وخواتمه أوتٌت جوامع الكلم ًإن   . "  واختصر لً الكالم اختصارا

لطٌفة عجٌبة ٌرتجل األلفاظ للمعانً ارتجاال فتأتً منه  - ()لفصاحته وقوة براعته  -و كان 
 ()روى عن علً بن أبً طالب ٌُ ، ٌنبهر لسماعها أهل الببلغة والفصاحة والبٌان، من ذلك مثبل ما 

عتها ـٌح إال وقاد سماـفصا ماا سامعت كلماة عان عرباً ،() ما رأٌت أفصح من رسول هللا" : أنه قال
ن عمار بان ـعاو  ". ! ماا سامعتها مان عرباً قبلاه " ماات حتاف أنفاه"   ٌقاول () ، وسامعته مناه

كانات لغاة : ؟ قاال  تخرج مان باٌن أظهرناا ول هللا مالك أفصحنا ولمـٌا رس" : أنه قال  ()الخطاب 
ه ابان عسااكر فاً أخرجَ ] والحدٌث ".  اهَ تُ ظْ فِ ا فحَ ٌهَ نِ ظَ فحفَّ  () إسماعٌل قد درست فجاء بها جبرٌل

 (  190). مزهر، وورد الخبر برواٌة أخرى مشابهة نقلها السٌوطً فً ال [ تارٌخه

، ولم تكن لهم مشكلة فً فهام لغتاه ()األلفاظ التً ٌقولها ٌعرفون أكثر ( ) وكان الصحابة
ال تعرف من اللغة إال ما تتخاطب به، وجهلت الكثٌر مان ألفااظ من بعده ، ولكن نشأت أجٌال إال نادرا
ً  كبٌارة مان معاانً األلفااظ الاوارومعانٌهااللغة   دة فاً الحادٌث الشارٌف، وغابت عن قاموسهم جملاة 
ُوجاد الغرٌاب، وكاان شاعور النااس بالحاجاة إلاى فهماه، والتخاـّصص فاً حفظاه ومن هنا ، غٌره ًوف

ٌُعارُف  ٌُساأل . فاً هاذه الماادة، فٌوّجاه إلٌاه مان ٌبتغاـٌها( بتضالّعه)ودرسه، وصار من بٌنهم َمان  وقاد 

                                                 

 672ص /2 أُظو١، ط ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ، إطلاه ٤ٍؾأُؼغْ اُٞهاعغ    - 189

ٓؾٔنل عنبك أُن٠ُٞ ٝآفنو٣ٖ ، كاه إؽ٤نبء اٌُزنت / رنؼ . أُيٛنو كن٢ ػِنّٞ اُِـنخ اُؼوث٤نخ ،عالٍ اُل٣ٖ اَُن٤ٞؽ٢ - 190
 35ص. 1ط[. د.ك]اُؼوث٤خ 
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 فهذا مـثبل. سأله إلى الـعارفٌن بالغرٌبأحُدهـم فٌتحّرج وَرعا وتقًوى فبل ٌجٌُب، فٌوّجه هو بدوره َمْن 
 فاننً؛  الغرٌاب وا أصاحابَ لُ سَ  ": ٌقولف (غرٌب الحدٌث)من  شًءعن بن حنبل ٌسألونه اإلمام أحمد 

 (  191. ) "بالظن فنخطئ  ()قول رسول هللا  فً أن أتكلمَ  أكرهُ 

تهم فاإن العلمااء نبهاوا إلاى بالرجوع إلى أهل اللغة واستعماالٌكون وإذا كان تفسٌر الغرٌب إنما        
المقصااود هنااا ماان ٌقااوم بسااّن القااوانٌن والتشاارٌعات الدٌنٌااة أو ) أماار هااام وهااو أنااه قااد ٌرٌااد الشااارعُ 

 .ٌدرك بالقرابن والسٌاقاتكله من بعض األلفاظ غٌر ما ٌستعمله العرب، وهذا ( الدنٌوٌة

 

 :وما قٌل فً تفسٌرها ( غرٌب الحدٌث)بعض ألفاظ     -ج 

ناات قلٌلاة مان بحار          ٌّ اة المرفقاة أدنااه هاً ع ٌّ أنّبُه حضرة القارئ الفاضل إلى أن النمااذَج الحدٌث
واسع، وال نرغب من وراء تقدٌمها سوى تحقٌق غارض ترباوي هاو إعطااء أمثالاة توضاٌحٌة تسااعد 

، لفساٌحت الكثٌرة فاً هاذا المٌادان او على من أراد المزٌد أن ٌنظر فً المصنفا. على الشروح والفهم
 : واخآن نعود إلى األمثلة. تلك التً سنقترح علٌكم بعضا منها الحقا، إن شاء هللا

 ابساخَّ ،  اظوَّ جعظري ، جَ  كلَّ  ضُ غِ بْ إن هللا ٌُ  ": قال ( )أن رسول هللا ( )عن أبً هرٌرة     - 1
الحادٌث فاً مقدماة ابان ] .  " باآلخرة بالدنٌا، جاهلٌ  بالنهار، عالمٌ  باللٌل ، حمارٌ  جٌفةٌ فً األسواق ، 

" وكااذلك عنااد الشااٌخ محمااد ناصاار الاادٌن األلبااانً فااً                    . الصاابلّح فااً علااوم الحاادٌث
، ونصادف فً الحدٌث جملاة مان غرٌاب اللفاظ وغرٌاب [ 1878، تحت رقم "صحٌح الجامع الصغٌر

ولنبدأ باأللفاظ ، . غرابتهشدة  المعنى، وكل منهما ٌحتاج إلى توّقف وتدّبر ، فتشّعب اخآراء دلٌل على 
اظ، وَسّخاب :  ثبلثة  -فً حسبتنا  -وهً  . َجْعَظِرّي ، َجوَّ

اة أنه : ل منهاورد فً معنى اللفظ أقوا:   جعظريّ ال*    ٌّ ذلك اإلنسان الذي ٌكثر جماع الماال وٌمنعاه لن
ماةِ  شاهواتهِ  إلشاباعِ  لٌتوصلَ فاسدة ؛ أي  أماا مان ٌجماع الماال  . هللاِ  عباادِ  علاى ٌتكبارَ  و ولٌفَخارَ  المحرَّ

ُذمَّ  لم () هللاِ  رسول ألنّ بالحبلل فلٌس مذموما ؛   منهُ  مالُ الف مطلقاً، مدحاً  همدحَ  وال مطلقاً  ذماً  المالَ  ٌَ
ٌّة الخاالق، ومناه  ٌُذمُّ  ما ْنفاق فاً سابٌل الصابلح  ،ٌُمادحُ  ماا، وهو الذي ٌصرُف فً معص ٌُ وهاو الاذي 

: وقٌال .ر الجافً عن الموعظاةالمتكبّ ، هو اإلنسان ( جعظريّ ال)وقٌل  .()والفبلح، كما أمر الخالق 
 .ٌظلِ الغَ  الفظُّ هو 

اظُ *      . المستكبرُ  الرجلُ هو :    الجوَّ

ابال   * ا)صاٌغة مبالغاة فاً :   ساخَّ اّخاب أو الّصااّخاب) بالساٌن والصااد ٌااأتً اللفاظ، و (خبالسَّ ، (السَّ
 الماالِ جماع  علاى  حرِصاهِ  شادةِ  مان أي رفع الصوت فٌها ؛كثٌر  و،  صام باألسواقِ كثٌر الخِ ٌعنً و

هااو  عناده جاابز، والمهامّ ذلاك ، كاال (  ٌطْ ِعالْ بَ وتْ  فّْ الَهاو )والجادال والٌماٌن  الكابلمَ  كثاارة ٌلجاأ إلاى 
  !!، وال ٌهّم بعدها أبالحق كانت أم بالباطلالثروة المال والحصول على 

 بالادنٌا، بالنهاار، عاالمٌ  باللٌال، حماارٌ  جٌفاةٌ  ) ٌتمثال فاً كناٌاات األلفااظ غرٌاب المعاانًونرى        
 .ٌبدو ظاهرها مفهوما ، وباطنها مبهما، هذه الكلمات ( باآلخرة جاهلٌ 

فااً عملااه  بلٌااد فااً فهمااه، منهمااك  ٌعنااً أنااه ؛ باللٌاال جٌفااةٌ : " وممااا جاااء فااً تفسااٌرها قااولهم         
كالجٌفاة  وبقاً ،فإذا جاء اللٌال اساتلقى علاى فراشاه ، الطاعة والعبادة ال ٌلتفت إلى سواه من، الدنٌوي

 نُ التفانُّ  ههمَّ  أن أي؛  بالنهارِ  حمار  و .كسب حسنات القٌام والناس نٌام عن ، خامبل كسوال إلى الصباح

                                                 
 اُضب٢ٗ  عاُ٘ٞك٢ أٗٞاع ػِّٞ اُؾل٣ش ، ٓولٓخ " ، ك٢ ًزبثٚ ، رو٢ اُل٣ٖ اُشبكؼ٢اثٖ اُظالػاٗظو -  191

 .ٓؼوكخ ؿو٣ت اُؾل٣ش: ٝاُضالص٤ٖ           
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كاان إلاى جاناب ذلاك  إذا ثام بما فرض هللا علٌه،  القٌامِ  عنِ  بذلكَ  وٌنشغلُ ، الملذاتِ  من واإلكثارِ  باألكلِ 
 بطارق عارفااً  وكاان مااال هللاُ  آتااه مان أن ؛ أيهشارُّ  َعُظام فقاد، اآلخارةِ  بانمرِ  ، جااهال الدنٌا بنمرِ  عارفاا 
. المخلوقات أشرار من فهو الدٌنِ  علمِ  من معرَفته علٌه هللا افترض ابم و؛  دٌنه بأمورِ  جاهل لكنه جمعه

 .والعٌاذ باص

 دْ تزدَ  جْ قال تزوّ . ال. قلتد ؟  ٌا زٌ تَ تزوجْ أ(: )رسل هللا قال قال    (192)زٌد بن حارثة عن    - 2
. لفوتا، وال هٌدرة، وال  نهبرة، وال لهبرة، وال شهبرة:  اخمسً من النساء  تزوجْ تإلى عفتك، وال  ةً فّ عِ 

أماا الشاهبرة ... ؟ا قاال ألساتم عرًبا . هن جاهالاوأناا بأحاد ،ٌا رسول هللا ال أدري مماا قلات شاٌبا: قلت
فالطوٌلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذٌة، وأما النهبرة فالقصٌرة الدمٌمة، وأما الهٌدرة فالعجوز 

 . " المدبرة، وأما اللفوت فهً ذات الولد من غٌرك

أخارى تختلاف فاً بعاض لفظهاا عان األول، غاـٌر أنهاا  وقد وجدُت لهذا النص ذاتاه رواٌااتٍ           
  (193)(. )على لسان الحبٌب ( الغرٌب)تتفق جمٌعا على أنه قد أتى مثل هذا 

نُّوِت فإِنَّ  ": ٌقول ()سمعت النبً : عن عبد هللا بن حرام قال   - 3 َنـا َوالسَّ ُكْم ِبالسَّ ٌْ ِفٌِهَما ِشَفاًء  َعلَ
امَ من ُكلِّ َداٍء إاِلَّ  امُ  ،ٌا رُسوَل هللاِ : قٌَِل .  السَّ  (  194. )" اْلَمْوتُ : ؟ َقـال  َوما السَّ

 ،74، ص 2زء جال" ) لسان العرب" ومما جاء فً شرح هذه الكلمات ما ذكره ابن منظور فً          
َنا)أن ( 704، ص 47 زءجالو ٌَُتَداَوى (السَّ ًُ . به نْبت   اختلفوا و: قال (.بفتح السٌن وضّمها) وتنُ والسَّ

ّب، وقٌل: وقٌل فقٌل هو العسل، اه،فً أصل معن  .َنْبت  ٌشبه الكمُّون: ون، وقٌلالكمّ : الرُّ

إن أحّبكم إلً وأقربكم مجلسا مّنً ٌوم القٌامة أحاسُنكم أخبلقا، (: " )وقال رسول هللا    - 4
ًّ وأبعدكم مّنً م ِهقُون جلسا ٌوم القٌامة هم الثرثارون المتشّدقونوأبغضكم إل ٌْ :               قالوا  ".الُمَتَف

ِهقُون ؟ قال ٌْ ِقٌن، فمن هم الُمَتَف  ". الُمَتَكبُِّرون: " ٌا رسوَل هللا قد عرفنا الثرثارٌن والُمَتَشدِّ

طّوع لشرح ما كان غرٌبا والمتمّعُن فً مثل هذه األحادٌث، وهً كثٌرة، ٌجد الرسول الكرٌم ٌت        
عاان الفهاام، وأحٌانااا تااراه ٌنّبااه المسااتمعٌن إلااى مكااانتهم فااً العربٌااة، ولاام ال ٌفهمونهااا وهاام العاارب 

اه أن ٌفهام تبلمذُتاه ماا ... الخلّص؟ وبهذا الفعل ٌبدو لناا معجمٌاا متمّكناا ٌصانع صانٌع المعلام الاذي ٌهمُّ
 . ٌسمعون، وٌعون ما ٌتحّصلون

علاى اماتبلك ناصاٌة ( )المعّطرة كثٌر من المواقاف التاً تخبار بقدراتاه وفً السٌرة النبوٌة  
ٌخاطب وطبابعهم فً الكبلم وتشقٌقه، وهو ٌستطٌع أن ( لغاتهم)لهجات العرب و اللغة، بما فٌها معرفة
ما ٌقاول بساهولة تاّماة ، وقاد ٌجاارٌهم أحٌاناا فاً طباابعهم ٌفهم منهم وٌفهمون منه فكلَّ قبٌلة بلهجتها، 

                                                 
ن ت ثٖ ػجلاؽ٤َ ثٖ ًؼ  و  ش   ٛٞ ى٣ل ثٖ ؽبهصخ ثٖ     - 192  ٍ ثنٖ  ؽٌن٤ْ ثنٖ ؽنياّ، كبشنزواٙ ٢  ج  اُؼنيٟ، ًٝنبٕ ؽلنال ؽن٤ٖ 

يٝعزنٚ ؽن٤ٖ ر) ٓؾٔل(صْ ٢ٛ ٝٛجز ٚ إ٠ُ ػٔزٚ فل٣غخ،  إ٠ُكأٛلاٙ  ، )اُوه٤ن(عِٔخ ٖٓ اُشجبة بظ ٓغ ٌ  ػ   ف٣ِٞل ٖٓ ٍٞم
ُٝٔب أثطَ اُنٞؽ٢  .اُٞؽ٢ٗيٍٝ ٝمُي ًِٚ هجَ ، )ثٖ ٓؾٔل ى٣ل( ثـ بٙ، ٝطبه ٣ؼوف ك٢ ٌٓخ ًِٜب ، كأػزوٚ ٝرج٘  هجَ اُجؼضخ

نب ؽزن٠ ُونت ) (، ًٝبٕ اُوٍٍٞ )ى٣ل ثٖ ؽبهصخ(أٍٚ ا٧ٍٝ  إ٠ُى٣ل َٓأُخ اُزج٘ ٢ ػبك  ً ٔ نت  هٍنٍٞ  (٣ؾجٚ ؽجب ع ). ؽ 
هد اُؾبٍ ٌٛنا ؽز٠ طبه  ٞ ٚ ػِن٠ ئنفِلب ؽنل  أٝ، ٝهبئنلا ُجؼٞصنٚ ٍٝنوا٣بٙ،  )( هٍنٍٞ   َُنو   أ٤ٓ٘نبثٖ ؽبهصٚ  ى٣ل ٝرط

هٍٍٞ   ػ٤ِٚ ج٠ٌ ٝك٢ اَُ٘خ اُضبٓ٘خ ُِٜغوح اٍزشٜل ى٣ل  ك٢ ٓؼوًخ ككبػب ػٖ ها٣خ اإلٍالّ، ك. )(إما ؿبكهٛب  أُل٣٘خ
) (  ٗ ٍ ئَ ػٖ مُي، هبٍت  ؾ  ز  ؽز٠ ا  ."  ج٤جٚٛنا ثٌبء اُؾج٤ت ػ٠ِ ؽ : "، ُٝٔب 

غننالٍ اُننل٣ٖ ُ، " ا٤ُٞاه٤ننذ اُض٤ٔ٘ننخ كنن٢ طننلبد اَُنن٤ٔ٘خ " اُؾننل٣ش ثوٝا٣ننبد ٓقزِلننخ كنن٢ ًننَ ٓننٖ ًزننبة  عننبء ـ 

   .اُؾَٖ أُبٝهك١ ٢ث٧ ." أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ"، ُِٝٔزو٢ اُٜ٘ل١" ا٧هٞاٍ ٝا٧كؼبًٍ٘ي اُؼٔبٍ ك٢ ٍٖ٘ "ا٤َُٞؽ٢، ٝ

          ؽنن٤ٖ شننوؽٚ ٣٦ُننخ اٌُو٣ٔننخ) 7ص. 4، ط[د.ك]ٌُ ث٤ننوٝد، ا٧ٗننل كاه .ؽ". (رلَنن٤وٙ "مًننوٙ اثننٖ ًض٤ننو كنن٢ ـ 

﴿           ﴾  . َ68ا٣٥خ /  16ٍٞهح اُ٘ؾ  .  
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فا منه اللغ وكانت وفود . واستحداثا لؤللفة والمحبةوٌة حتى إذا استعملوا غرٌبا وحشٌا جاوبهم بمثله تلطُّ
 (بلغته)غرٌبة  (لغة)فكان ٌتكلم مع كل ذي  (بلغتهم)ٌخاطب كل قوم وٌكاتبهم ف ()العرب تقدم علٌه 

كاانوا ٌتكلماون بألفااظ  ٌمنٌاةقبٌلاة  وهام) بناً نهادوحادث أن قادم وفاد . بلٌغة بلغتاه (لغة)ومع كل ذي 
ٌشكو  خاطبا( َطْهَفة بن أبً زهٌر النهديّ )فقام مقدمهم واسمه  ،( غرٌبة وحشٌة ال تعرفها أكثر العرب

ترماً بناا  بانكوار الماٌستهاماة  غاوريٌاا رساول هللا أتٌنااك مان : " فقال () ى رسول هللاإل بَ دْ الجَ 
مان  ونساتجٌل الجهاام ونساتخٌل الرهاام رونستعضاد البرٌاالخبٌار  ونساتخلب الصبٌرالعٌس نستحلب 

 األملاوجوساقط  العسالوجوماات  الجعائنغلٌظة الوطااء قاد نشاف المادهن وٌابس  غائلة النطاءأرض 
 .إلخ..." وهلك الهدي ومات الودي

ااِنع الادثر ، وابعاث راعٌهاا فاً  محضها ومذقهااللهم بارك لهم فً : " ()فقال رسول هللا           ٌَ ب
، وبارك له فً المال والولد ، مان أقاام الصابلة كاان مسالماً ، ومان أتاى الزكااة  الثمده الثمر، وافجر ل

 (195" . )كان محسناً، ومن شهد أن ال إله إال هللا كان مخلصاً 

لذلك الوحشً من األلفاظ كان ضرورة ولٌس حاجة، ألن () أال ترى معً أن استعمال النبً         
ُنُهم وأعاَرُبُهم فصاحته ال تستوجب استعماله، فه ٌَ ، لكان فاً األحاوال والمقاماات ...و أفصُح العرب وأْب

ٌّن لكل قبٌلة من قبابل  الخاصة مثل هذه ٌكون الغرٌب مسموحا به ومستساغا، بل هو مستحّب حتى  ٌب
ال تقتضااً  ()والحقٌقااة أن فصاااحة رسااول هللا . العاارب بلهجااتهم، فٌفهمااوا عنااه وٌتفقهااوا فااً الاادٌن

فً كبلمه الٌومً إال جوابا لمن ٌخاطبه ( الغرٌب)هذه األلفاظ إطبلقا، بل وال ٌكاد ٌوجد استعمال مثل 
 . بمثله، كهذا الحدٌث وما جرى مجراه

 

 

 

 

     :ومعانٌه  الحدٌثغرٌب ُمصّنفات فً     -ب 

ء اجتهد علماء الحدٌث واللغة، من الرعٌل األول، فصّنفوا فً الغرٌب وشرحه، وقاموا بإحصاا        
دقٌق لما عثروا علٌه عبر التراث، وكّمل بعضهم بعضا فً هذا المٌدان، فكل متأخر قد ٌستدرك علاى 

 .من تقّدمه، فٌضٌف إلٌه، أو ٌنقص منه قلٌبل أو كثٌرا

اثَ ر بان المُ ّماعَ دة مُ ٌْ بَ فً هذا الفن أبو عُ بالتألٌف  قامأول من وكان          إذ ، (م864/ هاـ 609ت )ً نَّ
جااء مان ثام  ، ٌمثُل البداٌَة، والبداٌُة دابماا صاعبة،صغٌراً  (باً ٌِّ تَ كُ )غرٌب الحدٌث واألثر  من ألفاظألّف 
مان كتااب أباً  أكبارَ  (كتابااً )ووضاع ( م878/هاـ 601 ت)نً ازِ ل الَماٌْ مَ بن شُ  رُ أبو الحسن النضْ بعده 
ارَ ثم جمع عبد الملك بن قُ  .الكتاب على صغر حجم ،ط فٌه القولٌدة بسَ بَ عُ   ت) معً المشاهورْصاب األٌِّ

 .قهبَ ن سَ مَّ حجماً مِ  ، وكان أكبرَ فٌه وأجادَ  كتاباً أحسنَ ( م817/هـ 676

وكان من كبار علماء الحدٌث ، (م818/هـ664ت ) زمن أبً عبٌد القاسم بن سبلمحتى إذا جاء      
ربعٌن سنة، فً أوأتّمه ، (غرٌب الحدٌث واآلثار)كتابه المشهور فً وجدناه وقد جمع واألدب والفقه، 

 .وهو كتاب حافل باألحادٌث واخآثار الكثٌرة المعانً، اللطٌفة الفوابد

                                                 

195
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، وغمارت عناوٌُنهاا المختلفاُة سااحَة المٌادان، وفاضاْت حتاى فاً هاذا الفان التصاانٌفُ  كُثارتِ ثم        
ًّ حصُرها فً هذه الُعَجالِة، لهذا السبب أستأذُن ، ألقتارَح علاٌكم النظاَر فاً بعاض ا لعنااوٌن َصُعب عل

 :الهاّمة التً ٌمكن الوصول إلٌها بسهولة ؛ فهً مطبوعة  ومتوافرة  على رفوِف المكتبات ، ومنها 

 ت) جاار هللا الزمخشاري، القاسام محماود بان عمارً ئلمام أبال ،"  الفائق فً غرٌب الحدٌث"    - 1
ٌِّ  وهو كتااب  . ( م7741/هـ518 غٌار أن  المعجام، روفعلاى حا اختاارهُ عٍ ه علاى وْضاَبا، رتَّ جاامع   م  قا

؛  دُ رِ ه ٌجًء بشرح الكلماات الغربٌاة فاً حارف واحاد فَتاألنَّ  البحَث فٌه عن الكلمات الغرٌبة َعَمل  شاقٌّ
 . وفهافً غٌر حرُ  الكلمةُ 

د الادٌن مباارك بان محماد بان مْجا، لئلماام أباً الساعادات " النهاٌة فً غرٌاب الحادٌث واألثار"   - 2
أللفاااظ الغرٌبااة ا ٌتناااول( . م7609 /هااـ 606ت ) وف بااابن األثٌاارالمعاارالجاازري،  محمااد الشااٌبانً

ٌاذكر الكلماة الغرٌباة وبعاض ثام ، ، ٌرتبهاا ألفبابٌاا ماع شارحها الموجودة فً األحادٌث النبوٌة واخآثار
ٌعتبر هذا الكتاب أفضل مصّنف فً هذا الفاّن  .هامةا، وٌضع علٌها تعلٌقات دٌث التً وجدت فٌهاحاأل
تحقٌق طاهر أحمد بطبع . أكبر مرجع فً غرٌب الحدٌث، وفٌه فوابد كثٌرة، كما ٌعد وهو نفٌس جدا. 

، فاً خمساة  م7979/هاـ7199 ، عاامبٌاروت مكتباة العلمٌاة، نشارته المحمود محماد الطانوالزاوي 
 . أجزاء

 :فً كتاب واحد، مثل( غرٌَب القرآن وغرٌَب الحدٌث)وِمَن المَصنِّفٌن َمْن َجَمع          

                            فاااً كتاباااه، ( م7785/هاااـ 587 ت) األصااافهانً المااادٌنً أباااً موساااى محماااد بااان أباااً بكااار   - 1
ٌْن" ، وٌسمى أٌضاً بـ" المجموع المغٌث فً غرٌبً القرآن والحدٌث "  ، وهو كتااب، "  تتمة الَغِرٌَب

 7466الطبعاة الثانٌاة . اوي، بتحقٌاق عباد الكارٌم الغربا( المملكاة الساعودٌة)طبعته جامعاة أم القارى 
 .م 7989/هـ

 "فً كتاباه ، (م7070/هـ 407ت)أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشانً الهروي أبً عبٌد     - 2
ورتباه ترتٌبااً لام ٌسابق إلٌاه، فاساتخرج الكلماات اللغوٌاة  هجمع ،" السائر فً غرٌب القرآن والحدٌث
وجمااع فٌااه ماان غرٌااب  ،المعجاام، وحااذف األسااانٌد علااى حااروف ةً الغرٌبااة ماان أماكنهااا، وأثبتهااا مرتباا

باٌن النااس واتخاذوه  هذاع صاٌتُ  .مه، وزاد علٌاه، فجااء كتابااً حاافبلً جامعااً الحدٌث ما فً كتب من تقدّ 
 .فً الغرٌب دةً مْ عُ 

 

 : فً غرٌب لغة العرب    - 3/  2

 :مفهوم غرٌب لغة العرب وصفاته    - 1

شرح  مبساط لمعناى الغرٌاب لغاًة واصاطبلحا، ( وغرٌب الحدٌث غرٌب القرآن)مّر بنا فً ذكر        
ًَ ، فنقول أجمع أهل االختصاص فً اللغة على أن :  ونعود لمراجعة بعض جوانبه هنا تذكٌرا لمن نس

، االساتعمال وال مأنوساة، غٌر ظااهرة المعناى، كون الكلمة وحشٌة" ، ومعناها الغرابة من ( الغرٌب)
وقد بسطنا القول فٌهما، "  ر وٌبحث عنه فً كتب اللغة المبسوطةأن ٌنقّ  إلىفمنه ما ٌحتاج فً معرفته 

 . وأعطٌنا أمثلة كافٌة ، حسب ما اقتنعنا به

واألول هو كال األلفااظ التاً ال (. أنٌس اللغة)بالمفهوم العام، ٌقابله ( غرٌب اللغة)ثم نقول إن         
وتمثل الكّم الهابال مان ألفااظ اللغاة ، وقاد أشاار إلاى  ،( المعجم)نفهم معناها، وتحتاج منا إلى استشارة 

نااه)فااً ( الفراهٌاادي)عاادده وكٌفٌااة حسااابه عالمنااا  ٌْ ، كمااا أّكااد غلبااة نساابتها فااً المجمااوع اإلجمااالً (ع
وأما الثانً فٌراد به األلفاظ التاً حفظناهاا ، وٌماّر بناا مجملهاا اساتعماال فاً األداء . للمفردات الممكنة
 .معروفة منلوفةبٌر عن أغراضنا، لذا فهً اللغوي الٌومً للتع
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وهناااك أسااباب متعااددة تجعاال اللفااظ غرٌبااا، أهّمهااا اإلهمااال، وهااو إخااراج اللفااظ ماان داباارة         
االستعمال بطرٌقة عفوٌة عادة، فٌنسحب مان سلسالة الكابلم الملفاوظ المتاداول شاٌبا فشاٌبا حتاى تغٌاب 

ْنَدِرُس أثُره بعد أن كان معلوما  ٌَ مألوفا، ثم ٌاأتً جٌال مان النااس ال ٌعرفاه لفظاا وال معناى، صورته و
 (. غرٌبا)وفً هذه الحال ٌعود 

 -واعتبْر بألفاظ العصار الجااهلً بالنسابة لعصارنا، فماثبل إذا نظرناا فاً الشاعر الجااهلً فإنناا         
ضطّر إلى الساؤال سنجد الكثٌَر الكثٌَر من األلفاظ التً نقف عندها حابرٌن ال ندري معناها، فن -حْتما 

من ذلك مثبل ما تصادفه فً دراساتك للشاعر . القاموس اللغوي عن فحواها( استشارة)عن مغزاها، أو 
الجاهلً من اللفظ الغرٌب وكثرته؛ ألن زمااَنهم غٌاُر زمانناا، وألفااظَ لساانهم غٌاُر لسااننا، فقاد تهاّذبت 

الاذي ( الماادي والمعناوي)اء الحضاري ألفاظنا فصارت أرّق وألطَف من ألفاظهم، بسبب  تأثٌر االرتق
مّر به الناطقون باللسان العربً، وصرنا ال نفهم كثٌرا من ألفاظهم إال بمساعدة القاموس، ذلك الذي قد 

 .ال ٌسعفنا أحٌانا، وإن تنّوعت طبٌعته ومادته

  

 :أمثلة من غرٌب اللغة فً الشعر والنثر    - 2

ٌّا ننظر معا         فً ألفاظ بعض األبٌاات المختاارة مان قصاٌدة عربٌاة مشاـهورة وكمثال على ذلك ه
نشارح ( 196)لشااعر مشاهور مان شعاـراء الصاعالٌك ٌسامى الّشانفرى األْزدي ( المٌاة العارب)تسمـى 

فً بعض ( الغرابة)، ثم أترك لك محاولة تدّبر أوجه (فً لسان العرب البن منظور)بعضها، كما جاء 
 :األلفاظ ومعانٌها

 

  ! فإنً إلى قــَـوٍم ِسواكم ألمٌلُ  َمِطٌكم بنً أمًِّ صدورَ أقٌـــــُموا 

ــــِت الَحاجاُت واللٌلُ  ا قمرٌ مُ  فقد ُحمَّ ٌَ ت لِطٌاٍت َمَطا   أْرُحلُ وَ  وُشـــدَّ

لَى  وفً األرض َمْنأًى للكــرٌِم َعن األَذى ًِ لُ  وفٌَها لَمــْن َخاَف الِق   ُمتعزَّ

  ٌعقلُ  َسـَرى َراغباً أو َراِهباً وهو مرئٍ على ا لََعمـُْرَك ما باألرِض ضٌق  

  جٌنلُ َوَعْرَفاُء  وأَْرَقُط ُزهـْــلُول َعَملَّسٌ  ِسٌدٌ : ولً دونكم أهـْـــلُوَن 

رِّ  ِهـم وال الَجانًِ بَما َجرَّ  ذابع   ُهُم األهُل ال ُمسـْـــتْوَدُع السِّ ٌْ   ٌُْخَذلُ  لد

 

 :عض األلفاظ الغرٌبة الواردة فً هذه المقطوعة َوَهاَك شْرًحا ُمقتضَبا لب           

                                                 

196

011
01

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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د)  - ٌّ ، واألنثااى ِسااٌَده، قااال : ِسااٌد  َرْماال ، وفااً لغااة هااذٌل: الااذبب ٌقااال: "  (الِساا األسااد والجمااع ِسااٌدان 
ٌُسااّمى بااه األسااد : ... الجااوهري وعبااارة الجااوهري هاهنااا تفٌااد سااٌاق التقلٌاال فااً االسااتعمال ". وقااد 

 . َذٌل خاصة دون سابر العربالداللً؛ إشارة إلى لغة هُ 

 " .  الذبب الخبٌث، والكلب الخبٌث :   "  (الَعَملَّس)   -

ْقَطة :   "   (األْرَقط)   -  سواد ٌشوبه نقط بٌاض، أو بٌاض ٌشوبه نقط سواد، وهو أرقط، : الرُّ

 ".   واألنثى َرْقَطاء                      

ْهلُولُ )   -  ".  شًء  األملس من كل:  "  (الزب

نل)   - ٌْ ألَة :  "     (ج ٌْ أل وج ٌْ بعُ : َج  . الضَّ

 

، فاأقترح علاٌكم النظار فاً كابلم هاذه العجاوز (النثار)، وأما ما كاان مان (الشعر)هذا من       
، حساب مااا روتاه لناا أمهااات الكتاب ومصاادر اللغااة عان األعااراب (أم الهٌاثم)العربٌاة البدوٌاة الُمَكّناااة 
ة األعراب وفً زمانهم كبلم فصٌح معتاد عربً ال غرابة فٌاه، بخابلف زمان ونوادرهم، وهو فً حٌا

 .، ثم بخبلف شدٌد لما نجده نحن الٌوم(صاحب كتاب الغرٌب، وقد سبقت معرفته)أبً عبٌدة 

"  :، و لنحساْب ماا ورد فٌهاا مان األلفااظ الغرٌباة ،  قاالالسٌوطًوها هً القّصة ، كما رواها         
 كِ ٌا أمَّ الهٌثم كٌف تجدٌنَ  :ماعة  وفٌهم أبو عبٌدة، فلما استأذنوا ودخلوا سألها أحُدهمها جمرضْت وَعادَ 

فشاهدت ، (تشاتهً الاودك)بِدَكاة  كناُت َوْحَماى: علُّتاك ؟ قالات وماا كاناتْ :  قاال. أنا فً عافٌاة :؟ قالت
 شااًء تقااولٌن؟ أيّ  ؛أمَّ الهٌااثمٌااا  : فقلنااا. " ُزلَُخااةً نِ فاااعترتْ َصاافٌِف ِهلَِّعااة،  ماانُجْبُجَبااة فأكلاات ، مأدبااة
ًّ  كم إال الكبلمَ كلّمتُ  ما... كبلمان؟ أو للناسِ " : فقالت  (197. )"!!الفصٌحَ  العرب

 

 :خاتمة

ال اإلسابلم، ذكار  فاً             ٌْ لم ٌكن للعرب األّولٌن، سّكاِن جزٌرة العرب، فً عصر الجاهلً، وقَُب
، وببساطة، ألّنه لم ٌنبثق  ًّ فً حٌاتهم ُمبّرر مقنع وهدف ملموس ٌمكن أن ٌدفعهم سّجل البحث المعجم

إلى االشتغال بأمر التعجٌم، وذلك لسهولة فهم ألفاظهم المتداولة، فهم ٌعّبرون عان مقتضاٌات حاجااتهم 
ولكان . بلسان عربً مبٌن، ٌنطقونه سالٌقة، ولام ٌكان هّمهام البحاث فاً ماا ُوجاد مان تعقٌاد إال ماا نادر

برزت مع ما عانَّ مان غماوض فاً فاٌض المعاانً الجدٌادة التاً أتات بهاا  الحاجة الماّسة إلى اإلعجام
ببلغة القرآن الكرٌم، وما أوجب علٌهم الشارع الحكٌم من حسان التادّبر والفهام، وتلاك مساألة حساساة 

ومن هنا فُتح باب النظر فً غرٌب األلفاظ والمعانً، فصارت مبعاث انشاغالهم ومحاّط عنااٌتهم، . جّدا
ء فً التوجٌهات التربوٌة للرسالة النبوٌة المحّمدٌة القابمة على الكلماة ومعناهاا، وهاذا ٌؤّكد ذلك ما جا

اة مان اإلرث . هو لّب المعجمٌة فً كّل عصر ومصر ٌّ وقد رأٌنا فً ثناٌا العرض جملاة مان أمثلاة الح
الموروث كان أساسها البحث فً الغرٌب، ورصدنا ما جاء فٌهاا مان شاروح وبحاوث وأقاوال وتاأللٌف 

لماء أجبلء استدللنا بهاا علاى أن البحاث فاً الغرٌاب هاو أسااس المعجمٌاة العربٌاة فاً القارن األول لع
اة األولاى هاً عربٌاة إسابلمٌة أصاٌلة، بادأت بحاافز دٌناً، وانتهات إلاى  ٌّ الهجري، وأن النشاأة المعجم

 .  البحث فً اللغة من أجل اللغة

                                                 

   539ص . 2ط." أُيٛو" ا٤َُٞؽ٢ ك٢ هاعغ   ـ  
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 تؼهـٍى انهـغخ انؼـشثٍخ فً انطٕس األٔل يٍ انًذسسخ االثتذائٍـخ اندضائشٌـخ 

 - دساسـخ فً انًُٓح -

 هؽٔـب٢ٗ أّ ٛـب٢ٗ : األستبرح

 أٍـزبمح ٓؤهزخ ثوَْ اُِــخ اُؼـوث٤خ ٝآكاثـٜب 

 ُج٤ِلحا –عبٓؼخ ٍؼل كؽِت 

 

 :خ ـمذييـ

٣وّٞ رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ أُلهٍخ االثزلائ٤خ اُغل٣لح ػ٠ِ أٌٍ ٓـب٣وح ُزِي اُز٢ ًبٗذ ٓؼزٔلح ك٢ 

ُٝؼَ أْٛ كاكغ ًبٕ ٝهاء ٛنا اُزـ٤٤و ٛٞ اُ٘زبئظ اَُِج٤خ اُز٢ ٍغِذ  )1(رؼ٤ِٜٔب ك٢ أُلهٍخ ا٧ٍب٤ٍخ 

فبطخ ٜٓ٘ب اُؼؼق  -عواء رطج٤ن أُ٘بٛظ اُول٣ٔخ -ػ٠ِ اَُــــــًِٞبد اُِـــ٣ٞخ ُِٔـزؼ٤ِٖٔ        

ٝ ٛٞ ٓب رٔذ اإلشبهح إ٤ُٚ فالٍ ػلك ٖٓ اُ٘لٝاد اُز٢ ػولد ٝ عِٔخ ٖٓ اُزوبه٣و اُزو٤ٔ٤٤خ ,)2(اُِـ١ٞ 

اُز٢ ٣وٟ ك٤ٜب أُ٘شـِٕٞ ٝاُوبئٕٔٞ , اُز٢ طلهد ك٢ ٛنا اُشإٔ هج٤َ اُزـطج٤ن اُلؼ٢ِ ُِـــٔ٘بٛظ اُغل٣لح

٤ٔ٤خ ك٢ ثالكٗب اُجل٣َ اُوبكه ػ٠ِ رـط٤خ ٓٞاؽٖ اُؼؼق ٝ رؼ٣ٞـؼٜب ثٔب ٣٘بٍت  ٝاُلكغ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼِ

 .ثؼ٤ِٔخ اُزؼِْ اُِـ١ٞ ٝ رؾ٤َٖ ٓقوعبرٚ 

ٝاٛزٔبٓب ٓ٘ب ثزؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓلاهٍ٘ب االثزلائ٤خ ؽبُٝـــــــ٘ب ؽوم ٛنا أُٞػٞع ُِجؾش ك٢ فجب٣بٙ 

ٞص ك٢ ص٘ب٣ب أُٜ٘ظ اُزؼ٢ٔ٤ِ اُغل٣ل أُؼزٔل ك٢ اُطٞه ا٧ٍٝ ٖٓ فالٍ اُـ,ٝ اُٞهٞف ػ٠ِ ثؼغ كهبئوٚ

ثـ٤خ رشق٤ض ٓٞاؽٖ اُغلح ٝ رٌِٔ ٓب رْ اهزواؽٚ ٖٓ ؽٍِٞ ُٔؼبُغخ -االثزلائ٢-ٖٓ ٛـــــنٙ أُوؽِخ 

اء مُي إ٠ُ ػلك ٖٓ اُ٘زبئظ اُز٢ ٍ٘ؾبٍٝ إثواىٛب ك٢ ٛنٙ ,اُظبٛوح اَُبُلخ اُنًو ٝ هل رٞطِ٘ب عو 

 .اُظلؾبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ػوكذ أُلهٍخ اُغيائو٣خ ك٢ اَُ٘ٞاد ا٧فـ٤وح رغل٣لا ك٢ ٓ٘بٛغٜب اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٌٓ ع٤ٔغ أَُز٣ٞبد ، رٔـبش٤ب ٓغ اُطٔٞؽبد اُغل٣ـلح اُز٢ ) 1( 

الرَزط٤غ أُلهٍخ ا٧ٍب٤ٍخ ثٔؾز٣ٞبرٜب ٝٓؼب٤ٜٓ٘ب ٓٞاًجزٚ  ٧ٜٗب هل ٍطود كوػٜب اُزولّ اُؼ٢ِٔ ٝأُؼوك٢ اُٞاٍغ اُن١ ٣شٜلٙ اُؼبُْ ، ٝاُن١ 

 . ٓ٘ن ىٖٓ ٠ُٝ 

ُول رؾلس اٌُـض٤وٕٝ ػٖ اُؼؼق اُِــ١ٞ اُن١ ٍغَ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُلهٍخ ا٧ٍب٤ٍخ اُغيائـو٣خ ٝػٖ كشَ ٛنٙ ا٧فـ٤وح ك٢ رؾوــ٤ن ) 2(

اُلشَ إ٠ُ ٗوض ا٤ُٜبًَ ٍٝٝبئَ اُز٘ل٤ن ،ٝػلّ رأ٤َٛ أُؼ٤ِٖٔ ، ٝػلّ اَٗغبّ ا٧ٛلاف أَُطوح ٓ٘ن إٔ رج٘ذ ٓ٘بٛغٜب ، ٝهك ثؼؼْٜ ٛنا 

 أُ٘بٛظ ٓغ أُؾـ٤ؾ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٍـجبة ، ٌُ٘٘ب ٗؼ٤ق إ٠ُ عـبٗت مُي ٍـججب ٛـبٓب ٛٞ ؿـ٤بة رظٞه ٜٓ٘ظ ٝاػؼ أُؼـبُْ كهــ٤ن ا٧ٛـلاف
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ل إ٠ُ ٗظو٣ـبد ٝكهاٍبد رقلّ اُِــخ اُؼـوث٤خ ٝرزٔــبش٠ ٝٓزطِجـبد ٓزٌـبَٓ اُؼ٘بطو ، هـبئْ ػ٠ِ أٌٍ ػِٔـ٤خ ٝاػؾخ ٝهط٤٘خ َٝٓـز٘

 .أُغزٔغ َٝٓزغلاد اُؼظو

 :يُٓح تؼهٍى انهغخ انؼشثٍخ فً انطٕس األٔل يٍ انًذسسخ االثتذائٍخ 

إٕ أٍٝ ٓالؽظخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗش٤و إ٤ُٜب ك٢ ٛنا اُظلك ٢ٛ رج٢٘ أُ٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُغل٣لح ُٔجلأ٣ٖ أٍب٤٤ٍٖ 

٤وٛٔب  ػ٠ِ ٤ٍوٝهح اُؼٔـ٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ ػ٠ِ أٌُبٗخ اُز٢ ٣شـِٜب ٝ اُلٝه اُن١ ٣ِؼجٚ ًَ هطت اٗؼٌٌ رأص

 :٣ٝزٔضَ ٛنإ أُجلإٓ ك٢ , )اُِـخ ,أُزـؼِْ أُؼِْ (ٖٓ أهطبثٜب ا٧ٍبٍـ٤خ 

 

    :ح يفٕٓو انجشَبيح إنى يفٕٓو انًُٓ االَتمبل يٍ -

اُز٢ ٣غت رِوـ٤ٜ٘ب ٕيبد ـٕع انًؼهـيدً:"ؼل إٔ ػـوف ةإم ث,إٕ ٛنا االٗزوبٍ ٤ُٝل رظٞه ػ٤ٔن ُِٜٔ٘ظ

أطجؼ )1("ك٢ أ١ ٓبكح ٖٓ أُٞاك اُلها٤ٍخ يدًٕػخ انًستٌٕبد انًمذيخ أٝ ,ُِٔزـؼِْ فـالٍ كزوح ٓؼ٤٘خ 

رؾذ َٓؤ٤ُٝخ أُلهٍخ انًتؼهى  اُز٢ ٣َبْٛ ك٤ٜبكٌٍُٕخ ـٕع انؼًهٍبد انتـيدً"٣٘ظو إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ 

  )2(."تثشي تدشثتّ انهغٌٕخ اُز٢ ٖٓ شـأٜٗب إٔ انًؤثشاد  كمٝ,فـالٍ كزوح اُزؼِْ 

كبُٜٔ٘ظ ٝكن اُزؼو٣ق ا٧ٍٝ ٓب ٛٞ إال ٓواكف ُِجوٗبٓظ اُن١ ٣ؼل ك٢ ؽو٤وخ ا٧ٓو ػ٘ظوا أٝ عيءا ال 

ك٢ ؽ٤ٖ ٣زٍٞغ ٓلٜٞٓٚ ٝكن اُزظٞه اُضب٢ٗ إ٠ُ ٓغٔٞع االعواءاد اُز٢ رزطِجٜب ٤ٍوٝهح ,٣زغيأ ٓ٘ٚ 

ٖٓ فالٍ ٓواػبح ,اُز٢ رو٢ٓ ك٢ عٞٛوٛب إ٠ُ رؾ٤َٖ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝ ٓقوعبرٜب اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ 

ٜٓزٔخ أٍبٍب ثبُٔزؼِْ اُن١ ٣ؼل أُؾٞه اُن١ رلٝه ؽُٞٚ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ,ع٤ٔغ اٍُٞبئؾ أُزظِخ ثٜب 

٘وِٜب ثلال ٖٓ اػزجبهٙ أكاح ُ ؽ٤ش رؼَٔ ػ٠ِ ري٣ٝلٙ ثبُلوص اُز٢ رلكؼٚ إ٠ُ ث٘بء ٓؼبهكٚ ٝ ُـزٚ ث٘لَٚ,

 .ًٔب ًبٕ ٓؼٜٞكا ك٢ اُجوٗبٓظ اُول٣ْ 

 

_____________________________ 

٣َ اٗظو ، ٓل٣و٣خ اُزؼ٤ِْ ا٧ٍب٢ٍ ، ٓ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ، ٓطجؼخ اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُِزؼ٤ِْ ٝاُزٌـ٣ٖٞ ػٖ ثؼل ، أكو) 1(

 . 03، ص 2003

   . 04ٗلٌ أُوعغ ، ص) 2(

اُزؼِْ ٝ اػزجبهٛب أُٞعٚ ا٧ٍب٢ٍ ُٜب ٣شزوؽ /ظبئض ٛنٙ أُوبهثخ رؾل٣ل أُـوا٢ٓ ٝ اُـب٣بد أَُزٜلكخ ٖٓ ٝهاء ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْٖٓ أٛـْ ف) 3(

 .ك٢ ٛنٙ ا٧ف٤وح إٔ رٌٕٞ هبثِخ ُِٔالؽظخ ٝ اُزو٤٤ْ ٓغ االُزياّ ثٜب ؽ٤ِخ كزوح اُزله٣ٌ

 :ٜبأْٛ فظبئظ ٖٓ, ٓوبهثخ هبئـٔخ ػ٠ِ ؿِـجخ اٌُـْ أُؼوك٢) 4(

 .اُزـو٤ًي ػ٠ِ أُؼبهف اُـ٘ظو٣خ -

 .االٛزٔبّ ثزو٣ٞخ اُولهح ػ٠ِ اُؾلع  -

 .اُزـو٤ًي ػ٠ِ اُزؼِـ٤ْ اُزِوــ٢٘٤  -
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 .اػزجبه أُؼِْ أُظله ا٧ٍٝ ٝ ا٧ف٤و ك٢ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ  -

ٝ اُز٢ رشٌِذ ػ٠ِ , ٤٘1998خ ُِٔ٘بٛظ ك٢ أًزٞثو ٣ؼٞك اُؾل٣ش ػٖ ث٘بء أُ٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝكن ٛنٙ أُوبهثخ اُغل٣لح إ٠ُ إٗشبء اُِغ٘خ اُٞؽ) 5(

 .ٓغٔٞػخ ٓزقظظخ شوػذ ك٢ ٛنا اُؼَٔ  25إصوٛب 

 :الػتًبد ػهى انًمبسثخ ثبنكفبءاد ا -

ؿ٤و إٔ ٛنٙ ,ُزٞع٤ٚ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝ اُزؼِْ) 3( انًمبسثخ ثبألْذاف اػزٔل ك٢ ث٘بء اُجوآظ اُول٣ٔخ ػ٠ِ

ظِ ذ ؽجـ٤َخ ا٧كٌبه اُ٘ظـو٣خ ٝ اُزظـوكبد اُنٛـ٤٘خ ؽ٤ش  -ٔخ ؽَـت ٝاػؼ٢ اُجوآظ اُوـل٣ –ا٧ف٤وح 

ػ٠ِ  )4( بيٍٍـانًمبسثخ ثبنًض ٓوبثَ مُي ؽـذ,اهـزظو رطـج٤وٜب ػِـ٠ اُغبٗـج٤ٖ اُش٢ٌِ ٝ اإلكاه١  

 .ٛنا ٓب أصـو ٍِـجب ػِـ٠ أُزـؼِْ ٝ ػ٠ِ ٗزبط رؼِـٔٚ ,٤َٓـوح اُؼِٔـ٤خ اُزؼِـ٤ٔ٤خ 

اُز٢ أٍبٍٜب رو٤ِض  )5)"انًمبسثخ ثبنكفبءاد "ثبػزٔبكٙ ػ٠ِ ٓوبهثخ أفوٟ ٢ٛ ُٜنا عبء أُٜ٘ـظ اُغل٣ل  

ثبالػزٔبك ػ٠ِ  يٝمُ ,ؼهىـًٍخ ٔ تطٌٕش كفبءاد انًتـتُ اُزوًـ٤ي ػ٠ِ أُبكح اُِــ٣ٞخ أُولٓخ ػ٠ِ ؽَبة

 )1.(اُـن١ ٣لكغ أُزؼِْ إ٠ُ رؾو٤ن اُولهاد ٝ أُٜبهاد  ى انزاتًـانتؼه أٍِـٞة

ٝ ٓب ٣ٞظـلٚ ٖٓ ,اُغل٣لح إ٠ُ أُزؼِـْ ٖٓ فالٍ ٓب ٣وّٞ ثٚ ٖٓ ٗشبؽ ُج٘بء ٓؼبهكٚ  خر٘ظو أُوبهث

ٝ ك٢ ٛـنا فوٝط ػٖ اإلؽبه اُؼـ٤ن اُـن١ ؽظـو ك٤ٚ ,اٍزوار٤غ٤بد ٝ آ٤ُـبد رَبػلٙ ػ٠ِ اُزؼِـْ 

, )3( ٜبإ٠ُ إؽبه أٍٝغ ٣ٔ٘ؾٚ ٌٓبٗخ ٛبٓخ كافَ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٣ٝغؼِٚ أٍبٍ )2(أُزؼِـْ ؽـ٤ِخ ٍ٘ـٞاد

ٛنا ٓب ٤ٍ٘ؼٌٌ ثبُؼوٝهح ػ٠ِ ع٤ٔغ ا٧هطبة ا٧فوٟ اُز٢ رَبْٛ ك٢ ٤ٍوٝهح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

ٝ رـأفن أُؼوكخ رٞعٜب آفو ,ؽ٤ش ٣زـ٤و كٝه أُزؼِْ ٖٓ اُزِوـ٤ٖ ٝ اُؾشٞ إ٠ُ اُزٞع٤ٚ ٝ اُز٘ـظ٤ْ ,

ح اُِــ٣ٞخ ؿب٣خ ك٢ مارـٜب ًٔب ٝال رظجؼ أُبك,ثبػزجبهٛب ٤ٍِٝخ إل٣وبظ اٍزؼلاكاد أُزؼِْ ٝ ثؼش هلهارٚ 

إٗٔب رقزبه ٝكن ,ًبٕ ٓؼٜٞكا ك٢ اُجوٗبٓظ اُول٣ْ أ٣ٖ ٣زـْ افز٤بهٛب ٝكن أٌٍ ٝأٛلاف ٓؼجٞؽخ 

اٌُلبءاد أُواك ر٘ٔـ٤زٜب ُلٟ أُزؼِـْ ثؾَت فظٞط٤برٚ ٝ اؽز٤بعبرٚ ك٢ ًَ ٓوؽـِخ ٖٓ ٓواؽَ 

 .رؼِـٔٚ 

 :لبءح ٣ؼ٘ـ٢ ٝثظلخ ػبٓـخ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ رؾو٤ن أُوبهثخ ثبٌُ

 .االٗزوبٍ ٖٓ اُزؼ٤ِْ اُن١ ٣وًي ػ٠ِ أُؼبهف إ٠ُ اُزؼ٤ِْ اُن١ ٣وًي ػ٠ِ أُزؼِْ  -

 .ٝ اُزِو٤ٖ إ٠ُ رؼِْ ٣وًي ػ٠ِ ؽَٖ اُزل٤ٌو ٝ اُلؼَ  عاالٗزوبٍ ٖٓ رؼِْ ٣وًي ػ٠ِ اُؾل -

 . االٗزوبٍ ٖٓ رؼِْ أُؼبهف إ٠ُ اٗغبى اُلؼَ  -

ٖٓ أُلب٤ْٛ اُز٢ رؼل عٞٛوٛب ٢ٛ ك٢ ؽبعخ إ٠ُ اُزٞػ٤ؼ ٝٛنا  ر٘ط١ٞ أُوبهثخ ثبٌُلبءاد ػ٠ِ عِٔخ

 :ٓب ٍ٘ؾبٍٝ إثواىٙ ك٤ٔب ٢ِ٣
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 ( :APTITUDE) االستؼذاد - 

٣َزـِٚ أُزؼِْ  )4( رلؼ٤ِٚ ػٖ ؽو٣ن أُٔبهٍخٝإ٣وبظٚ  ٗشبؽ كطو١ ؽ١ٞ٤ ًبٖٓ ك٢ أُزؼِْ ٣ٌٖٔ  

ثٚ ٖٓ ٗشبؽ ٝكوب ُٔب رؼِٔٚ  ٣وـّٞب ٣ٌٖٔ إٔ ُٔٞاعٜخ ٓزطِجبد اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ؽ٤ش ٣ؼَٔ ػ٠ِ رؾل٣ل ٓ

    ٝ ٓب ارقنٙ ٖٓ اٍزغبثبد 

                         : (HABILITE)انًٓـبسح  -

أُقـزِلخ ٣ٔـٌٖ  ٓغٔـٞع أُؼبهف أُـ٘ظٔخ اُز٢ رٞظلٜب اُولهاد ػـٖٔ اُظوٝف ٝا٧ؽـٞاٍ

أ١ , ك٢ اُو٤بّ ثٔقزِق اُ٘شبؽبد ٓالؽظزٜب ػٖ ؽو٣ن ًَ ٓب ٛٞ ػٔـ٢ِ رطج٤و٢، أٍبٍٜب ٛٞ اُزؾٌـْ

         .ثبُزله٣ت ٝ االٍزؼٔـبٍ اُلؼب٤ُٖ اُن٣ٖ ٣ؾلكإ كهعخ اُزؾٌـْ أٜٗب ٓورجـطخ

 

 ( :(CAPACITEانمـذسح  -

عـِٔخ أُضَ ٝ اُ٘ٔبمط أُغوكح اُز٢ ٣ٞظلٜب أُزؼِـْ ك٢ أؽٞاٍ ٓقـزِلخ ؽز٠ رؼٖٔ ُٚ ٓؼبُـغخ ؽـبٍ  

ك٢ مُي ثغٔـِخ ٖٓ أُظبٛو اُقبطخ ثبُٔزؼِـْ  حٓزأصـو, ٝ اُ٘بعؾخٔخ ـو٣وخ أُالئـثبُطأٝ ٝػغ فبص 

       .ثبالٍزؼلاكاد اُز٢ ٣َزؼـ٤ٖ ثٜب ُٔٞاعٜخ اُٞػغ ٝ إ٣غبك اُؾٍِٞ خٝٓورجط, ًبُزغبهة ٝ اُقجواد

           

ا٧ف٤و ػٖ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ؽ٤ش أٜٗب رغؼَ أُزؼِـْ أَُؤٍٝ ا٧ٍٝ ٝ/ رؼل اُولهح ٓؾٞه اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  

 .ثبرقبمٛب ٤ٍِٝخ ُٔٞاعٜخ ٓقزِق اُٞػؼ٤بد اُز٢ رٔو ثٚ أص٘بء رؼِـٔٚ  ٢ر٣ٌٖٞ ٝرؾ٤َـٖ َٓبهٙ اُزؼِـٔ

 

 (:COMPETENCEانًهكخ )انكفبءح -

 ك٢ ماًورٚ ، ٣َزـِٜب ك٢ ٓلّٜٞ شبَٓ ٣وظل ثٚ ٓغٔٞع أُؼبهف اٌُبٓ٘خ ك٢ مٖٛ أُزؼِْ ٝأُقيٗخ 

__________________________ 

ٝمُي ثزـ٤٤و كٝهٙ ٖٓ اَُِج٢ اُن١ ٣زِو٠ ٝ ٣قيٕ ٓب ,"٤ًق ٣َزط٤غ رؾظ٤َ ٝ ث٘بء ُـزٚ ٝ ٓؼبهكٚ ث٘لَٚ "ٍِٞة ٣وّٞ ػ٠ِ رؼ٤ِْ أُزؼِْ أ) 1(

  .٣ولّ ُٚ ٖٓ ٓؼبهف إ٠ُ اال٣غبث٢ اُن١ ٣شبهى كؼ٤ِب ك٢ ه٤بكح ٝ ر٘ل٤ن رؼِٔٚ 
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ؽ٤ش , ك٢ رؼ٤ِْ اُِـخ (Audio-orale / Audio-visuelle)٢ اُجظو١ٝأَُؼ ٢ٗز٤غخ االػزٔبك أُلوؽ ػ٠ِ أُٜ٘غ٤ٖ أَُؼ٢ اُشلبٛ) 2(

ُالٍزياكح ػٖ أُٜ٘غ٤ٖ ,اُِـ٣ٞخ ٝ ثب٤ٌُل٤بد ٝ اَُجَ اُز٢ رولّ ثٜب  حأَٛٔ أُزؼِْ اُن١ ٣ؼزجو ػظت اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اٛزْ ٓوبثَ مُي ثبُٔبك

 .Besse Henri(R).Grammaire et didactique des langues. Credif- Hatier .Paris .1984 :٣٘ظو 

ٝ أُٞعٚ ا٧ٍٝ ٝا٧ف٤و ُٜب ثٔب , ٣زلػْ ٓوًي أُزؼِْ ٝكن أُوبهثخ اُغل٣لح ثبػزجبهٙ أُؾٞه ا٧ٍب٢ٍ اُن١ رلٝه ؽُٞٚ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ) 3(

٣طـوػ أٓبٓٚ ٖٓ ٝؽلاد اُِــخ ٣ؼبُظ ٝ ٖٓ صٔخ ٣قيٕ ٓب ,ٝٓب ٣ؾوًٚ ٖٓ ٤ٍٓٞ ٝ هؿجبد ٣َزـِٜب ٤َُزوجَ ثٜب , ٣ِٔـٌٚ ٖٓ هلهاد ٝ ٌِٓبد

 . اُٜلف 

 .92ص 2004 واُغيائ, ٝ اُزٞى٣غ واُز٣ٞ٘و ُِ٘ش هكا, اُزله٣ٌ اُؼ٢ِٔ ٝ اُل٢٘ اُشلبف ثٔوبهثخ اٌُلبءاد ٝ ا٧ٛلاف, اٗظو فبُل اُجظ٤ض) 4(

 .ٝػؼ٤بد رؼ٤ٔ٤ِخ ٓزٔب٣يح ؽز٠ رؼٖٔ ُٚ اُزٌـ٤ق اال٣غبث٢ ٓؼٜب ٝٓغ ؿ٤ـوٛب ٖٓ اُ٘شبؽبد 

بءح ثزٞظ٤ق أُٜبهاد ٝاُولهاد ٝرزوعْ إ٠ُ ٗشبؽبد هبثِخ ُِٔالؽظخ ك٢ٜ ؿب٣خ ك٢ مارٜب رزؾون اٌُل

 . رَزلػ٢ عٔـِخ ٖٓ أُؼبهف ٝاُزظٞهاد ٝا٤ُ٥بد اُز٢ ٣ؾَٖ اٍزؼٔبُٜب ٖٓ أعَ رؾو٤وٜب

 :      تؼهى انهغخ انؼشثٍخ فً ْزا انطٕس /أسس تؼهٍى *

 : إ٠ُ عِٔخ ٖٓ ا٧ٌٍ ٝأُجبكئ اُز٢ ٗنًو ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣ ٣َز٘ل رؼ٤ِْ ٝرؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٛنا اُطٞه

 :انجؼذ انٕظٍفً االثالغً نهغخ  -1

رٜلف ٖٓ ٝهاءٙ إ٠ُ ٓ٘ؼ  )1(ر٘ـطِن اُجـوآظ أُقظظخ ُٜنا اُطٞه ٖٓ ٓ٘ـطِن ٝظـ٤ل٢ إثالؿ٢  

رٌَت أُزؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٌٓبٗزٜب ًأكاح ُِزج٤ِؾ ٝاالرظبٍ اُغٔبػ٢ ، ٣زؾون مُي ثبٗزٜبط اَُجـَ اُز٢ 

ٖٓ فالٍ رؾـٌٔٚ ك٢  )2(اُولهح ػ٠ِ اُزؼـج٤و ٝاُزٞاطَ ثٜب رٞاكوب ٓغ اُظوٝف ٝا٧ؽٞاٍ أُقزِلخ 

َٓز٣ٞبرٜب اُز٢ رـشٌَ ٗظبٜٓب ، الٕ اإلفالٍ ثأ١ َٓزٟٞ ٖٓ شبٗٚ إٔ ٣قَ ثبُٞظ٤لخ اُزج٤ِـ٤خ اُز٢ 

 .اهرجطذ ثٜب 

 )3( يهكخ تجهٍغٍخإ٠ُ رؾو٤وٜب ٢ٛ إًَبة أُزؼِْ ٛنا ٓب ٣لٍ ػ٠ِ إٔ اُـب٣خ اُز٢ ٣ظجٞ أُٜ٘ظ اُغل٣ل 

رجزؼل ػٖ ٓغوك ٌِٓـخ ُــ٣ٞخ ، ٌِٓخ رؼٖٔ ُِٔزؼِـْ اُولهح ػ٠ِ اُزؾٌْ ك٢ اُِــخ ٝػ٠ِ اُزلبػَ 

 . اال٣غبث٢ ك٢ شز٠ اُظوٝف ٝا٧ؽٞاٍ اٌُال٤ٓخ 

 :ٝرٔبش٤ب ٓغ مُي هٝػ٢ ك٢ إكهاط أُؾز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ػلك ٖٓ اُشوٝؽ أٜٛٔب

اُز٢ رٔضَ اُوط٤ل اُن١ ؽظِٚ أُزؼِْ ٖٓ ُـزٚ : ػ٠ِ أٌُزَجبد اُوج٤ِخ ُِٔزؼِْاالػزٔبك  -

 .ا٧ّ ك٢ ٓؾ٤طٚ اُؼ٤ن

 كبٕ أُلوكاد ٝ أُلب٤ْٛ أُٞظلخ ػٖٔ ا٧ٗشطخ اُِـ٣ٞخ اُقبطخ ثٜنٙ ٓوؽِخ ٚٝػ٤ِ, اُن١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ

 ٌُٔزَجبد ٣زغبٝىٝٓغ رظؾ٤ؼ ٝ ر٘ظ٤ْ ٛنٙ ا, ال رقوط ػٔب ٛٞ َٓزؼَٔ ٝ ٓب ٛٞ ًِٓٔٞ ك٢ اُٞاهغ

 

__________________________ 
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، ٝ ٍؼ٤ل أٝش٤٘خ ، ا٧فؼو أٝط٤ق     ُـز٢  06ٓل٣و٣خ اُزؼ٤ِْ ا٧ٍب٢ٍ ،  ٓ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ، ٓوعغ ٍبثن ،  ص) 1( 

  04، ص2004/2005أُله٤ٍخ  اُٞظ٤ل٤خ ك٤َُ أُؼِْ َُِ٘خ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ، اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُِٔطجٞػبد

و إٕ اُٞطٍٞ إ٠ُ ٛنا اُٜلف ٣زطِت افز٤به اُٞػؼ٤بد اُزٞاط٤ِخ اُِظ٤وخ ثبُٔزؼِْ ٝ اُوو٣جخ ٖٓ اٛزٔبٓبرٚ ٝ اٗشـبالرٚ ٝ ككؼٚ إ٠ُ اُزؼج٤) 2(

ٝ رٞظ٤ق ٓب ؽظِٚ ٖٓ ٌٓزَجبد , ٛنا ٓب ٣َٔؼ ُِٔزؼِْ ثبٍزـالٍ ٓقزِق ا٤ُ٥بد ٝ االٍزوار٤غ٤بد اُن٤٘ٛخ ُٔٞاعٜخ ٛنٙ أُٞاهق,اُؼل١ٞ ػٜ٘ب 

ٝ ٌٛنا ٤ٍزغبٝى أُزؼِْ ٓوؽِخ اُزوك٣ل اُججـبئ٢ ُِٞؽلاد ٝ اُزوا٤ًت اُِـ٣ٞخ اُز٢ ٣ولٜٓب , ُـ٣ٞخ ػٖٔ اؽبهرٞاط٢ِ ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلْٜ ّ اإلكهاى

 .إ٠ُ ٓوؽِخ اإلثلاع ) ًٔب ًبٕ ٓؼزٔلا ك٢ اُجوٗبٓظ اُول٣ْ ( ُٚ أُؼِْ ًٔضَ ٝٗٔبمط 

ٓغ ثلا٣خ اَُجؼ٤٘بد ٖٓ اُووٕ اُؼشو٣ٖ ٣ٝؼل )  Dell Hymes(أٌُِخ اُزج٤ِـ٤خ ػٖٔ كهاٍبد اُجبؽش ا٧ٓو٢ٌ٣ كاٍ ٤ٌٛٔ رجِٞه ٓلّٜٞ) 3(

 . ك٢ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـبد إ٠ُ اُٞطٍٞ إ٤ُٜب  خرؾو٤وٜب ٖٓ أْٛ ا٧ٛلاف ٝأُوا٢ٓ اُز٢ رَؼ٠ اُزٞعٜبد ٝاُ٘يػبد اُؾل٣ض

 .وخ إ٠ُ اٍزؼٔبالد أؿ٠٘ ٝأصوٟ ٝأًضو ر٘ٞػباُِـ٣ٞخ أُأُٞكخ ٝاُؼ٤ أُزؼِْ االٍزؼٔبالد

ٝٛٞ اُوط٤ل اُن١ ٣َزغ٤ت ُؾبع٤بد أُزؼِْ ٣ٝٔلٙ ثٔب ٣ؼ٤٘ٚ : االػزٔبك ػ٠ِ هط٤ل ُـ١ٞ ٝظ٤ل٢  -

ػ٠ِ اُزج٤ِؾ ٓغ ا٥فو٣ٖ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ رؼِٔٚ ، ٣ٝقؼغ افز٤به ٛنا ا٧ف٤و إ٠ُ عِٔخ ٖٓ 

 .االٍزؼٔبٍ  اُشوٝؽ أٜٛٔب االؽواك ك٢ اُو٤بً ًٝضوح

 :)1)االػتًبد ػهى انًمبسثخ انُظٍخ نهغخ انشفٌٕخ ٔ انًكتٕثخ -2

ٝ أُوظٞك ثٜب عؼَ اُ٘ض ,أُوبهثخ اُ٘ظ٤خ  اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبالػزٔبك ػ٠ِا٧ٛلاف ٝىػذ اٌُلبءاد ٝ 

فبطخ ك٢  -ٛنا ٓب ٤ٍؼ٤ٖ أُزؼِْ, )2(اُِـ١ٞ ثش٤ٌِٚ اُشل٢ٜ ٝ اٌُزبث٢ ٓ٘طِوب ٌَُ ا٧ٗشطخ اُِـ٣ٞخ 

 .ػ٠ِ اًزَبة هط٤ل ُـ١ٞ عل٣ل ٣ٞظلٚ ٓغ ٓب ٍجن ُِزؼج٤و ػٖ اؽز٤بعـبرٚ -ٔواؽَ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼِْ اُ

إٕ االػزٔبك ػ٠ِ أٍِٞة اُ٘ض اُِـ١ٞ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ؼ٤ٖ أُزؼِْ ػ٠ِ رؾظ٤َ عِٔخ اُوٞاػل ٝ أُضَ 

٘ٚ ك٢ مُي ٓب ٣ؾ٤ـؾ ٣ؼـ٤, أُزؼِوخ ثٔقزِق ٝؽلارٚ ثؼل إٔ ٣زٌٖٔ ٖٓ صولٜب ٝ إكهاى ٓؼب٤ٜٗب ٝ كالالرٜب

ثٜـنٙ ا٧ف٤وح ٖٓ ػ٘بطو ُـ٣ٞخ       ٝ ؿ٤و ُــ٣ٞخ ٣ؤك١ رأص٤وٛب إ٠ُ رؾل٣ل ٤ًل٤خ ٓؼبُغزٜب ٝ رقي٣ٜ٘ب 

 )3.(٤ُؼ٤ل اٍزؼٔبُٜب ٝ رٞظ٤لٜب ك٢ ا٤َُبهبد ٝ ا٧ؽـٞاٍ أُالئٔخ 

اٗشـبالد  ٝ مُي رٔبش٤ب ٓغ اؽز٤بعبد ٝ )4(ػ٤ِٚ كب ٕ ٛنٙ أُوبهثخ رزطِت ؽَٖ افز٤به اُ٘ظٞصٝ 

ػوٝهح اُزٔبٍي ث٤ٖ اُٞؽلاد أٌُٞٗخ ُٜب ٝكن ا٤َُبهبد  غٓ, ك٢ ًَ ٓوؽِـخ رؼ٤ٔ٤ِخ )5(أُزؼِْ 

 . أُقزـِلخ ؽز٠ ٣ز٤ـَو ُِٔزؼِْ رٔضِٜب ٝ إؽٌبٜٓب

 

 

___________________________ 

، 2003ثزلائ٢ ، ٓطجؼخ اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُِز٣ٌٖٞ ػٖ ثؼل أكو٣َ ٓل٣و٣خ اُزؼ٤ِْ ا٧ٍب٢ٍ ، اُٞص٤وخ أُواكوخ ُٔ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ اال) 1(

 .09ُـز٢ اُٞص٤وخ، ك٤َُ أُؼِْ، أُوعغ اَُبثن، ص.  04ص
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اُز٢ روّٞ ػ٠ِ أٍبً اُغَٔ إ٠ُ اُؼ٘بطو ٝ اُج٠٘ اُزو٤ًج٤خ اُز٢ رزؼٖٔ اُٞؽلاد  دُزؾظ٤َ أٌُِخ اُزج٤ِـ٤خ ال ثل ٖٓ رغبٝى أُؾز٣ٞب) 2(

 . ال٤ٓخ ٓورجطخ ثب٧ؽٞاٍ اٌُ

 رٜلف ٛنٙ أُوبهثخ إ٠ُ رو٣ٞخ أٌُِخ اُ٘ظ٤خ ُِٔزؼِْ ٖٓ فالٍ إًَبثٚ اُولهح ػ٠ِ كْٜ ٝ إكهاى ٓؼب٢ٗ ٓقزِق اُٞؽلاد اُِـ٣ٞخ ثبٍزـالٍ ) 3(

َٓزوجال ك٢ )  اُٞؽلاد( ٛنا ٓب ٤ٍؼ٤٘ٚ أ٣ؼب ػ٢ِ رٞظ٤لٜب , اُووائٖ أُظبؽجخ ُٜب  ٝاُز٢ ٣زقنٛب أُزؼِْ ٓط٤خ ُِٞطٍٞ إ٠ُ اُجالؽ أَُزٜلف 

 . إٗزبط ٓؼب٤ٖٓ ُـ٣ٞخ ٓقزِلخ ػٖٔ أؽٞاٍ أفوٟ 

 :٣َز٘ل افز٤به اُ٘ض اُِـ١ٞ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ إ٠ُ ػلك ٖٓ اُشوٝؽ ٝ أُوب٤٣ٌ أٜٛٔب) 4(

 .ٓٔب ٣َبػل ػ٠ِ شل اٗزجبٛٚ ٝ ٣ؾليٙ ػ٠ِ اُزؼِْ , إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼٔٞٗٚ َٓزو٠ ٖٓ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُِٔزؼِْ  -   

 .إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٞػب ٣شَٔ ًَ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ولٓٚ ُٚ ٖٓ ٓؼوكخ -       .٣ٌٕٞ ٓالئٔب َُٔزٞاٙ اُِـ١ٞ إٔ  -   

ؾخ ٝ إٕ اُلوك ٓ٘ب ال ٣ٔبهً اُِـخ إال إما أؽٌ ثبُؾبعخ إ٠ُ مُي ٝ ًبٕ أُٞهق ٣لكؼٚ إ٠ُ اٌُالّ ك٢ ٓؾ٤ؾ رزٞكو ك٤ٚ اُ٘ٔبمط اُِـ٣ٞخ اُظؾ٤) 5(

 .ٜب كوص اُزلهة ػ٠ِ ٓؾبًبرٜب ٝ اٍزؼٔبُ

  :اتجبع انطشٌمخ انتكبيهٍخ فً تمذٌى األَشطخ انهغٌٕخ-3

كٖٔ , ًَ ٓزٌبَٓ ٣قلّ ثؼؼٜب ثؼؼب) اٌُزبثخ ,اُوواءح , ١اُزؼج٤و اُشلٞ(ثبػزجبه إٔ ا٧ٗشطخ اُِـ٣ٞخ 

 ٓٞػٞػب  ٝاٌُزبثخ رٌَٔ اُوواءح ٝ رزقنٛب,اُوواءح ٣٘زوَ أُزؼِْ إ٠ُ ٓٔبهٍخ اُزؼج٤و

رطج٤وٜب ك٢ ٓغبٍ ى٢٘ٓ ٝاؽل ٣زظوف ك٤ٚ أُؼِْ ثؾَت ٓب ٣زطِجٚ ًَ ٗشبؽ  ُنُي ٣وزؼ٢ اُجوٗبٓظ,ُٜب 

 )1(.ٝ ٓب رَزٞعجٚ هلهاد ٝإٌٓبٗبد أُزؼِْ اُِـ٣ٞخ 

٣ظق ,٣شوػ(شل٣ٞب أٝ ًزبث٤ب  ن٣ؼِ, ٣َٔغ, ٓب ٣ووأ ٣٢ؼ, إٕ ٛنا اُزٌبَٓ ث٤ٖ ا٧ٗشطخ ٣غؼَ أُزؼِْ ٣ووأ

 .هاد ٝ رٞظ٤ق اٌُلبءاد ك٢ ٝػؼ٤بد رج٤ِـ٤خ ٓقزِلخُٚ ثبٓزالى أُٜب ؼٓٔب ٣َٔ )2(..) ٣ؾَِ, ٣لَو,

 :ثبُٔزؼِْ إ٠ُ رؾو٤ن ا٧ٛلاف أُوعٞح ٖٓ رطج٤ن ٛنٙ اُطو٣وخ ٣زطِت ٖٓ أُؼِْ اُٞطٍٞ  إٕ

 .إكهاًٚ ُالفزالكبد ث٤ٖ أُزؼ٤ِٖٔ ك٢ االٍزؼلاكاد ٝ اُولهاد  -

                                                             .     ؽَٖ اُز٘ش٤ؾ ٝ اُز٘ظ٤ْ ٓغ اُزلهط ك٢ رول٣ْ أُبكح اُِـ٣ٞخ  -

 .                                                                ؽَٖ افز٤به اُٞػؼ٤بد اُز٢ رَٔؼ ُِٔزؼِْ ثبُزؼج٤و ثؾو٣خ  -

 .٤ِخ رِوبئ٤ب اُؾوص ػ٠ِ إؽبؽخ أُزؼِْ ثج٤ئخ ُـ٣ٞخ صو٣خ رَبػلٙ ػ٠ِ رط٣ٞو ًلبءارٚ اُزٞاط -

 :انتًبسٌٍ انهغٌٕخ انًمتشزخ  -4

رٜلف اُزٔبه٣ٖ اُِـ٣ٞخ أُوزوؽخ ُٜنا اُطٞها٠ُ إمًبء ٝ ر٤ٔ٘خ أٌُِخ اُِـ٣ٞخ ُِٔزؼِْ ػٖ ؽو٣ن ؽوػ 

ٓشٌالد ٝ ككؼٚ إ٠ُ إ٣غبك اُؾٍِٞ أُ٘بٍجخ ُٜب ثزٞظ٤ق ٓقزِق اُؼ٘بطو اُِـ٣ٞخ أَُزقِظخ ٖٓ 

ٓب ٣ؼ٤ٖ أُزؼِْ ػ٠ِ إكهاى اُج٘بء اُِـ١ٞ ,غ ٝ ػٖٔ ٤ٍبهبد ٓز٘ٞػخ ا٧ٗشطخ اُِـ٣ٞخ أُولٓخ ك٢ ٓٞاػ

 .ٝ ٣جؼلٙ ػٖ اُؾلـع ا٧ػ٠ٔ 
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______________________________ 

ًبٗذ ا٧ٗشطخ اُِــ٣ٞخ ػٖٔ اُجوٗبٓظ اُول٣ْ رَزـَ ك٢ ؽظض َٓزوِخ ٝ ك٢ ٓغبٍ ى٢٘ٓ ٓؾلك ٣٘ز٢ٜ ك٢ اُـبُت كٕٝ اُٞطٍٞ ثبُٔزؼِْ ) 1( 

 . 11 ص, ٍبثن غٓوع, ..اُٞص٤وخ أُواكوخ ُٔ٘بٛظ :اٗظو .أُزٞفبح  إ٠ُ ا٧ٛلاف

 ثنُي ٖٓ  َك٤٘زو, ٣َزط٤غ أُزؼِْ ٖٓ فالٍ اُوواءح ث٘بء كوػ٤بد ؽٍٞ ٓؼب٢ٗ أُلوكاد ٝ اُزوا٤ًت اُِـ٣ٞخ ٝكن ٤ٍبهبرٜب أُطوٝؽخ) 2(

٣ٝظجؼ اُقطأ ثنُي ٗز٤غخ ؽج٤ؼ٤خ ,يٍٝ ٓؼٚ اُشؼٞه ثبهرٌبة ا٧فطبء اُوواءح  اُزؼ٤ٔ٤ِخ إ٠ُ اُوواءح اُزأ٤ِٓخ ٓٔبهٍب اُزؾٌَ اُزغو٣ج٢ اُن١ ٣

 .ُؼ٤ِٔخ اُزغو٣ت 

 .        05ص ,ٓوعغ ٍبثن ,اُٞص٤وخ أُواكوخ ُٔ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ : اٗظو.

ًبٕ ُٜنٙ ا٧ف٤وح كبئلح  ٕٝا, اُز٢ روـّٞ أٍبٍب ػ٠ِ أُؾبًبح ٝ اُؾلـع ٝ اُزلػ٤ْ خاٛزْ اُجوٗبٓظ اُول٣ْ ثؼوع ٝ رول٣ْ اُزٔبه٣ٖ اُج٣ٞ٤٘) 3( 

 .أٓبّ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ولٓٚ ٖٓ إثلاع  ق٣ٝو, رنًو إال إٔ االهزظبه ػ٤ِٜب ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ؾل ٖٓ رل٤ٌو أُزؼِْ ٝ ٗشبؽٚ اُن٢٘ٛ

 

اُن١ ٣وّٞ ػ٠ِ إثواى ٓؼب٢ٗ اُٞؽلاد اُِـ٣ٞخ ٝ ٓٞاػؼٜب ثطو٣وـخ  انتشكٍجًرز٤ٔي ٛنٙ ا٧ف٤وح ثطبثؼٜب 

ز٘جبؽ اُوٞاػل ٝ أُضَ أُزؼِوخ ثٜب ؽز٠ ٣زٌٖٔ ٖٓ اٍزؼٔبُٜب ك٢ ظوٝف ٝأؽٞاٍ رؼ٤ٖ أُزؼِـْ ػ٠ِ اٍ

ثبُزلهة ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ اُِــخ ثطو٣وخ ػل٣ٞخ  -أُزؼِـْ  -اُن١ ٣َٔؼ ُٚ  انتجهٍغً ًٝنا ؽبثؼٜب,ٓقزِلخ 

. ػرِوبئ٤خ ػٖ ؽو٣ن اُوثؾ ث٤ٖ ٓقزِق ٝؽلارٜب ٝ ا٧ؿواع اُز٢ رؤك٣ٜب ٝكن ٓب ٣زطِجٚ اُؾبٍ أُطوٝ

)3    (                      

 :ٝ رزواٝػ اُزٔبه٣ٖ أُولٓخ ث٤ٖ 

اُوثؾ ث٤ٖ : ٖٝٓ أٓضِزٜب , اُز٢ رزٞط ثٜب ؽظض اُوواءح ٝ اٌُزبثخ : اٌُزبث٤خ /ا٧ُؼبة اُووائ٤خ  -

ر٣ٌٖٞ عَٔ ٖٓ ًِٔبد ,َٓء اُلواؿبد ,ٝػغ أٌُِبد ك٢ ٌٓبٜٗب اُظؾ٤ؼ ,أُز٘بٍج٤ٖ 

 .ٝؿ٤وٛب ًض٤و ...ٓجؼضوح

ٝ ٣وظل ثبإلكٓبط رٞظ٤ق أُزؼِْ ,رؼ٤ِٔخ / ٗشبؽ رو٢ٔ٤٤ رقززْ ثٚ ًَ ٝؽلح رؼ٤ٔ٤ِخ : اإلكٓبط ٗشبؽ  -

: ٖٝٓ أٓضِزٚ ,ٌُِٔزَجبد اُِـ٣ٞخ اُغل٣لح ٝ اُوج٤ِخ ُزغبٝى أُشٌالد ٝؽَ اُٞػؼ٤بد اُز٢ رؼوع ػ٤ِٚ 

إرٔبّ ؽٞاكس ٝ ,خ اُزؼج٤و ػٖ اُظٞه ٝ أُشبٛل أُوزوؽ,إًٔبٍ اُغَٔ ثبٍزؼٔبٍ ًِٔبد ٓوزوؽخ 

 .ٝ ؿ٤وٛب ...,هظض 

رؼِْ اُِـخ / ُول رٞطِ٘ب ٖٓ فالٍ ٛنا اُؼوع أُٞعي ُجؼغ ا٧ٌٍ ٝ اُلػبئْ اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب رؼ٤ِْ 

 :اُؼوث٤خ ك٢ اُطٞه ٓٞػٞع اُلهاٍخ إ٠ُ عِٔخ ٖٓ اُؾوبئن أُزؼِوخ ة 

 و٤ِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ كٜٞ اُؼ٘ظ، ٌٓبٗخ ٛبٓخ ك٢ اُؼٔ) لٝكن اُزظٞه اُغل٣(٣ؾزَ أُزؼِْ  :انًتؼهى * 

 ٣َزـِٜب أص٘بء ٓٞاعٜزٚ  يثم رٍُْخ ٝيؼشفٍخ  ٝ يشكجبد فكشٌخ اُلبػَ ك٤ٜب ٝ أُٞعٚ ُٜب ثٔب ٣ٌِٔٚ ٖٓ

___________________________ 
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٣ؼطوٙ إ٠ُ اُجؾش ػٖ  ٓٔب, ٝ ٢ٛ عِٔخ أُ٘جٜبد اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رٞع٤ٚ اٛزٔبّ أُزؼِْ ٝ رأع٤غٚ ُزُٞل ك٤ٚ اإلؽَبً ثبُوؿجخ ٝ االؽز٤بط) 1(

 .أٍجبة رؾو٤ن اُواؽخ ٝ االٍزوواه 

كٜٞ ,٣وٟ أطؾبة اُ٘ظو٣خ أُؼوك٤خ إٔ أُزؼِْ ٛٞ أَُؤٍٝ ا٧ٍٝ ٝا٧ف٤و ػٖ ث٘بء ٝ ط٤بؿخ ٓؼبهكٚ اُِـ٣ٞخ ٝكوب ٤ٌُل٤بد فبطخ ثٚ ) 2( 

رٞاكوب ٓغ , ػِٚ ٓغ أُؼط٤بد اُِـ٣ٞخ ٝ ٓب ٣ؾظِٚ ٜٓ٘بٓوًت رزلافَ ك٢ ث٘بئٚ عِٔخ ٖٓ اُؼ٘بطو أُؼوك٤خ ٝ اُن٤٘ٛخ اُز٢ رؾلك ُٚ ٤ًل٤خ رلب

 .اُؼ٘بطو أُؾ٤طخ 

 :ٗز٤غخ االػزٔبك أُلوؽ ػ٠ِ أُٜ٘غ٤ٖ أَُؼ٢ اُشلب٢ٛ ٝ أَُؼ٢ اُجظو١ اُوبئ٤ٖٔ أٍبٍب ػ٠ِ ) 3(

 .اُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُِـخ اُشلب٤ٛخ ثبالػز٘بء ثبُٔ٘طٞم ٝ أَُٔٞع هجَ أُووٝء ٝ أٌُزٞة  -

 .ُِـخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼبكاد اُز٢ ٣ؾظَ اًزَبثٜب ثطٍٞ أُٔبهٍخ ٝ اُزٌواه ٝ اُؾلع اػزجبه ا -

٣خ ٝ ؿ٤و االػزٔبك ػ٠ِ أُجلأ اُوبئَ ثإٔ اُزؼِْ ٓب ٛٞ إال رؼل٣َ ك٢ ٍِٞى أُزؼِْ ثٔب ٣زٞاكن ٝ ا٧ٛلاف أَُطوح ٝكن عِٔخ ٖٓ أُ٘جٜبد اُِـٞ -

 )ٝٛٞ رظٞه ٢ًٍِٞ ( ٤بد ُـ٣ٞخ ٝكن ٗٔؾ االٍزغبثخ ٝ اُزؼي٣يأ١ ر٣ٌٖٞ آُ,اُِـ٣ٞخ رزجؼٜب عِٔخ ٖٓ أُؼيىاد 

ُٜب ٖٓ اُزأص٤و ٓب ال ٣ٌٖٔ ) 1(دٔافغ ٝيٍٕل  ٝ سغجبدٖٓ  ٚٝٓب ٣ؾوً,ٝ رلبػِٚ ٓغ أُؼط٤بد اُِـ٣ٞخ 

 )2() ٝٛٞ ٓ٘ؾ٠ ٓؼوك٢ (رغبِٛٚ 

ٖٓ ٓوًجبد  خـانؼٕايم انذاخهٍاُز٢ رزؼِـن ثبُِــخ ٝٓب ٣ؾ٤ـؾ ثٜب ٖٓ ػ٘بطو  إػبكخ إ٠ُ  انخبسخٍخ

  .كٌو٣خ ٝ مٛـ٤٘خ ٝ ػبؽل٤خ اُقبطخ ثبُٔزؼِـْ ٝ اُز٢ رؤصو ك٢ اًزَبثٚ 

إم ػل أُزؼِْ ٓغوك َٓزوجَ ) ثوٗبٓظ أُلهٍخ ا٧ٍب٤ٍخ (ٛنا ٓب ُْ ٣ٌٖ ٓأفٞما ثٚ ك٢ اُزٞعٚ اُول٣ْ 

٣ؼوػٚ ٍِج٢ ٣وزظو كٝهٙ ػ٠ِ اُؾلع ٝ اُزور٤ت ٝأُٔبهٍخ ٝكن ٓب ٣ولٓٚ أُؼِْ ٖٓ رٞع٤ٜبد ٝ ٓب 

ٝ ُؼَ االػزٔبك ػ٠ِ ٛنا أُجلأ ٛٞ اُن١ أكٟ إ٠ُ ػوهِـخ ٗٔٞ أٌُِـبد اُِــ٣ٞخ , )3(ٖٓ ٓضَ ٝ ٗٔبمط

 . ٝؽبٍ كٕٝ اُٞطٍٞ ثٚ إ٠ُ ا٧ٛلاف أُزٞفبح , ُِٔزؼِْ ٝرو٣ٞؼٜب 

ثٔب ٣َٔؼ ُٚ  تًثم انًتؼهى نهًفبٍْى ٔ انمٕاػذ إٕ آزالى اُِـخ ٝكن أُ٘ظٞه اُغل٣ل ٣ؼ٢٘ :انهغخ *

صْ إٗزبط ػ٘بطو ُـ٣ٞخ عل٣لح ٝ , ٓؼبُغخ كزقي٣ٖ اُؼ٘بطو اُِـ٣ٞخ ٝكن أؽوٛب أُطوٝؽخ ,بكهاى ث

 انؼٕايمٝ ػ٤ِٚ كبٕ اَُِٞى اُِـ١ٞ ٣قؼغ إ٠ُ عِٔخ , رٞظ٤لٜب ك٢ ٤ٍبهبد ٝ أؽـٞاٍ ٓقزِلخ 

ٕ ٣ؾزَ كجؼل إٔ ًب,  ْإٕ اُـلٝه اُن١ ؿلا ٣ِؼجٚ أُزؼِـْ هل هِض ٖٓ ٜٓبّ ٝأكٝاه أُؼِـ: انًؼهى *

 أطجؼ ٣شـَ كٝه,ٓوًي اُؾظٞح ٝ االٛزٔبّ ثؼلٙ ٓؾوى اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأُ٘شؾ ا٧ٍٝ ٝا٧ف٤و ُٜب

اُزؼِْ ؽ٤ش ٣ؼَٔ ػ٠ِ شل اٗزجبٙ أُزؼِْ ٝ رأع٤ظ هؿجبرٚ ؽز٠ ٣ََٜ ػ٤ِٚ  ُؼ٤ِٔخ انًٕخّ ٔ انًُظى 

 . صب٤ٗخ ٝ ٣َٔؼ ث٤َوٝهح أكؼَ ُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٖٓ عٜخ,آزالى ٗبط٤خ اُِـخ ٖٓ عٜخ

 :ظلخ ػبٓخ ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ ثإٔ رأص٤و أُؼِْ كافَ اُؾبُخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٤ٍجوى ٖٓ فالٍ ٝ ث

 .ثبػزجبهٛب اُ٘ٔٞمط ٝ أُضبٍ اُن١ ٤ٍؾ٤ي أُزؼِْ ػ٠ِ ٓ٘ٞاُٚ ُـزٚ: ُـزٚ أَُزؼِٔخ -

 .ثبُشٌَ اُن١ ٣َٔؼ ُِٔزؼِْ ثبًزَبة أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ :ؽو٣وخ ر٘ظ٤ْ ٝػوع ا٧ٗشطخ -
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 .رََٜ ػ٠ِ أُزؼِْ ث٘بء ٤ًبٕ اُِـخ اُٜلف ثأهَ عٜل: لٓٚ ٖٓ رٞع٤ٜبد ٝ رظ٣ٞجبدٓب ٣و -

ٗغل إٔ أُٜ٘ظ اُغل٣ل أُطجن ُزؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ,طالهب ٖٓ ٛنٙ اُؾوبئن اُز٢ رْ اُٞهٞف ػ٤ِٜب اٗ

َٔؼ٢ أُلهٍخ االثزلائ٤خ اُغيائو٣خ هل فوط ػٖ ا٧ؽو اُز٢ كوػٜب أُٜ٘غبٕ أَُؼ٢ اُشلب٢ٛ ٝ اُ

ػ٠ِ ٤ٍوٝهح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ ػ٠ِ ا٧كٝاه  )1(انًُٓح االتظبنً ك٢ ؽ٤ٖ الؽذ رٞعٜبد , اُجظو١ 

ٝ رلػ٤ٔب ُٜنا اُوأ١ ٍ٘نًو عِٔخ ٖٓ أُجبكئ , ٣ِؼجٜب ٝ أٌُبٗخ اُز٢ ٣شـِٜب ًَ هطت ٖٓ أهطبثٜب  ٢اُز

 :ٝ ا٧ٌٍ اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٛنا ا٧ف٤و

روّٞ أٍبٍب ػ٠ِ أُزؼِْ ٝ ٓب ٣زقنٙ  )2( ػًهٍخ َفسٍخ فكشٌخ إٔ اُزؼ٣ِْوٟ أطؾبة أُٜ٘ظ االرظب٢ُ  -

 .)3(ٖٓ هلهاد ٝ ٌِٓبد ٣ٞظلٜب ُٔؼبُغخ اُؼ٘بطوٝ أُؼط٤بد اُِـ٣ٞخ أُطوٝؽخ ػ٤ِٚ 

٣ٜٝزْ رٞاكوب ٓغ مُي ثٌَ , ٝ ٣غؼِٚ اُو٤ًيح ا٧ٍب٤ٍخ ك٢ ث٘بء اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ُْٜنا ٣ٜزْ أُٜ٘ظ ثبُٔزؼِ

 . ٣ز٤ؼ ُٚ ث٘بء ُـزٚ ٝ ٓؼبهكٚ ث٘لَٚ  ٓب ٣ٌٖٔ إٔ

٣ٜزْ أُٜ٘ظ ثبٌُٔزَجبد اُِـ٣ٞخ اَُبثوخ ُِٔزؼِْ ثبػزجبهٛب اُوبػلح اُز٢ ٤ٍَز٘ل ػ٤ِٜب ك٢ ث٘بء ُـزٚ       -

 ٝ ٓؼبهكٚ أَُزوج٤ِخ

اُزٞاىٕ  نًٔب ٣وًي ػ٠ِ رول٣ْ ٓب ٣ؾزبعٚ أُزؼِْ ك٢ ًَ ٓوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ رؼِٔٚ ؽوطب ػ٠ِ رؾو٤

 .  ن١ ٣ؼل ػبٓال أٍب٤ٍب ٝ شوؽب ػوٝه٣ب ُؾلٝس اُزؼِْاُ٘ل٢َ اُ

ٝآزالًٜب ٣ؼ٢٘ اُولهح ػ٠ِ إٗزبعٜب ٝ اٍزؼٔبُٜب رٔبش٤ب ٓغ , اُِـخ أكاح رٞاطَ ٝ رلبػَ اعزٔبػ٢  -

ُنُي ٣ٜزْ أُٜ٘ظ ثبفز٤به أُبكح اُِـ٣ٞخ         ,ا٧ؽٞاٍ ٝ اُظوٝف أُقزِلخ أُؾ٤طخ ثؼ٤ِٔخ اُزٞاطَ 

 .ئٔخ ُزول٣ٜٔب رؾو٤وب ُِٔجلأ اُزج٤ِـ٢ اُزٞاط٢ِ ُِـخ ٝ اُطو٣وخ أُال

٣ٜزْ أُٜ٘ـظ ثبُٞػؼ٤بد اُزٞاط٤ِخ اُز٢ رز٤ؼ ُِٔزؼِْ كوص اُزؼج٤و ثٌَ ػل٣ٞخ ٝ اٍزوال٤ُـخ ٓٔب  -

ؽبُخ رؼٌٌ  –ٝكن أُٜ٘ـظ  –ٝ إٕ ٝهغ ك٢ أفطبء كٜنا أٓو ؽج٤ؼ٢ ٧ٕ اُقطأ ,٣شغؼٚ ػ٠ِ اإلثلاع 

ؽ٤ش ٣ِغأ ) 1(اُن١ ٣وـّٞ ثٚ أُزؼِـْ أص٘بء رلبػِٚ ٓغ ػ٘بطو اُِــخ اُٜلف  اُ٘شبؽ اُنٛـ٢٘ ٝ اُلٌـو١

إ٠ُ ٓب افزيٗٚ مٛ٘ـٚ ٖٓ ٓضـَ ٝ فجواد ٤ُج٢٘ ػ٤ِٜب االكزواػبد اُغل٣لح اُز٢ ٣غوثٜب أص٘بء رٞاطِٚ 

 . كبٕ أكهى طؾزٜب اػزٔلٛب ٝ إٕ هأٟ ػلّ ٓالئٔزٜب أػبك اُ٘ظو ك٤ٜب ,

ك٢ أُلهٍخ اُغيائو٣خ ال ٣ياٍ ك٢ ٓواؽِٚ ا٠ُٝ٧ ُٜنا ال ٣ٌٖٔ اُؾٌْ ػ٠ِ  إٕ رطج٤ن أُ٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

كبػ٤ِزٜب إال ٖٓ فالٍ اُزؾو١ ٝ اُزوظ٢ ػٖ ؽو٣ن أُالؽظخ أُجبشوح ٝ اُؾؼٞه ا٤ُٔلا٢ٗ الٍزغالء 

 .ٓقزِق اُؼٞآَ اُز٢ ٖٓ شأٜٗب اُزأص٤و ػ٠ِ اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ ٝ ٓب ٣ٌز٘لٚ ٖٓ طؼٞثبد 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 129 - 

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

 

____________________________ 

ؽ٤ش أؽلس صٞهح ػ٠ِ أُٔ٘ٞػبد اُز٢ كوػزٜب ثؼغ أُ٘بٛظ اَُبئلح ك٢ مُي , ظٜو ٛنا أُٜ٘ظ ك٢ أٝافو اَُز٤٘بد ٖٓ اُووٕ اُؼشو٣ٖ ) 1(

 .واُٞهذ فبطخ ٜٓ٘ب أُٜ٘ظ أَُؼ٢ اُشلب٢ٛ ٝأُٜ٘ظ أُجبش

 ش ٣وٟ أطؾبثٚ إٔ اُزؼِْ ٓب ٛٞ إال اًزَبة  عِٔخ ٖٓ ؽ٤, ) Skinner (ٝ ٛٞ ٓب ٣ؼبهع أُنٛت ا٢ًَُِٞ اُن١ ٣زوأٍٚ ٤ٌٍ٘و) 2(

 .اُؼبكاد ػٖ ؽو٣ن اُزٌواه ٝ أُٔبهٍخ ٝ أُؾبًبح 

ٝمُي ثبالُزلبد إ٠ُ أُزؼِْ اُن١ ٣ٔضَ ٓوًي ,ُول ٍبٛٔذ اُجؾٞس ٝ اُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ٝ االعزٔبػ٤خ ك٢ رـ٤٤و اُ٘ظوح إ٠ُ ػ٤ِٔخ رؼ٤ِْ اُِـخ ) 3(

 .االٛزٔبّ ٝ االٗشـبٍ 

ٝهل أؽِوذ ,٣وٟ أطؾبة االرغبٙ اُؾل٣ش إٔ اُقطأ ٓوؽِخ ػوٝه٣خ ال ثل إٔ ٣ٔو ػ٤ِٜب أُزؼِْ ؽز٠ ٣زٌٖٔ ٖٓ رؾظ٤َ أُؼبهف اُِـ٣ٞخ ) 1(

اُِٜغخ ماد , ( ٣ٝWeinreich٘و٣زش ( اُِـخ ا٤ٍُٞطخ , ) ٤ٗNimsserَٔو ( اُ٘ظبّ اُزوو٣ج٢ : ػ٠ِ ٛنٙ أُوؽِخ ر٤َٔبد ػل٣لح ٗنًو ٜٓ٘ب 

 ٝ ؿ٤وٛب)Corderًٞهكه (بطخ اُج٤٘خ اُق

 

 : لبئًخ انًظبدس ٔانًشاخغ 

 

 

ٓطجؼخ اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُِزؼ٤ِْ ,ٓل٣و٣خ اُزؼ٤ِْ ا٧ٍب٢ٍ ، ٓ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢/ 1

 . 2003ٝاُز٣ٌٖٞ ػٖ ثؼل  أكو٣َ 

ْ االثزلائ٢ ، ٓطجؼخ اُل٣ٞإ ٓل٣و٣خ اُزؼ٤ِْ ا٧ٍب٢ٍ ، اُٞص٤وخ أُواكوخ ُٔ٘بٛظ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِ/ 2

 . 2003اُٞؽ٢٘ ُِزؼ٤ِْ ٝاُز٣ٌٖٞ ػٖ ثؼل ، أكو٣َ 

ٍؼ٤ل اٝش٤٘خ ، ا٧فؼو أٝط٤ق ، ُـز٢ اُٞظ٤ل٤خ ك٤َُ أُؼِْ َُِ٘خ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ، / 3

 . 2004/2005اُل٣ٞإ اُٞؽ٢٘ ُِٔطجٞػبد أُله٤ٍخ 

شلبف ثٔوبهثخ اٌُلبءاد ٝا٧ٛلاف ، كاه اُز٣ٞ٘و ُِ٘شو فبُل اُجظ٤ض ، اُزله٣ٌ اُؼ٢ِٔ ٝاُل٢٘ اُ/ 4

 .  2004ٝاُزٞى٣غ ، اُغيائو 

Besse Henri (R). Grammaire et didactique des langues. Credif-Hatier. Paris. 

1984 /5 
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 ملخص
خطب الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ وكان هدف البحث  عنٌتناول المقال نتابج بحث تطبٌقً 

المذكور، دراسة استقرابٌة للغلة غٌر اللفظٌة فً التعلٌم النبوي، سٌشٌر المقال الحالً إلى كثٌر من 
لنـبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌستعملها فً تعلٌم أصحابه أمور دٌنهم مظاهر هذه اللغة التً كان ا

ودنٌاهم، لقد كشفت الدراسة لخطب النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ أنه كان بارعا فً استخدام اللغة 
غٌر اللفظٌة باستراتٌجٌاتها كافة، حتى استطاع بشهادة العلماء والدارسٌن أن ٌؤثر التأثٌر االٌجابً فً 

تعلمٌن، وسُتقدم أمثلة من خطبه عن كل نوع من أنواع تلك اللغة المهمة، فً حٌاة كل إنسان عموما الم
ٌُشار فً النهاٌة إلى بعض اإلجراءات العملٌة فً  والتربوٌٌن من معلمٌن وأساتذة خصوصا، كما س

ً التعلٌم التعلٌم الخطابً التً شرعها اإلسبلم، والتً جاءت لتؤكد وتخدم األسلوب غٌر اللفظً ف
 .والدٌنًالنبوي

  تمهٌد .
اللغة غٌر اللفظٌة هً أحد أسالٌب االتصال اإلنسانً، وهً فً كثٌر من األحٌان تأخذ ـ إلى 
جانب االتصال اللفظً ـ حٌزا كبٌرا من اتصاالتنا مع اخآخرٌن ، وإذا كان المتصلون فً أغلب الوقت 

ة، فإنهم فً المقابل ال ٌكترثون بالقدر نفسه إلى ٌهتمون بإتقان لغتهم اللفظٌة التً ٌنطقون بها شفاه
لغتهم غٌر اللفظٌة، مما ٌجعل كثٌرا من التواصل البشري غٌر ذي جدوى، من حٌث أن اتصاالتنا 
غٌر اللفظٌة غٌر المدروسة وغٌر المتقنة تكون عقبة أمام التواصل الفعال ومن ثمة التفاهم المرغوب 

م اللغة غٌر اللفظٌة فً حاالت عدٌدة إلى تشوٌش على اللغة بٌن الجمٌع، بل قد ٌصل سوء استخدا
 .اللفظٌة نفسها

فً كثٌر من األحٌان تتبع االتصاالت غٌر : على هذه الفكرة بقوله () ٌؤكد 

الكبلمٌة االتصاالت الكبلمٌة لتعزٌز ما ٌقال وتأكٌده، وٌحتل االتصال غٌر اللفظً موقعا متمٌزا 
التصال، ٌؤهله كً ٌتناسب طردا مع قوة جدول األعمال الخفً، ومدى صعوبة ومهما فً عملٌات ا

التعبٌر عنه، لذلك فإن إساءة استخدامها أو عدم التحكم فً تقنٌاتها، سٌؤدي إلى إعاقة أكٌدة لبلتصال، 
وعلى سبٌل المثال، فإن اإلشارة تلعب دورا مهما، ولذا فقد أولى علماء االتصال أهمٌة كبرى 

ت غٌر اللفظٌة التً تعتبر كثٌرة ومتعددة إلى درجة ٌمكن اعتبارها كوسٌلة مستقلة لبلتصال، للتبادال

  198.لغة الصمت إذ ٌتحدث الناس من خبلل حركات الجسم واألشٌاء، وهو ما أسماه 
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وإن األمر ال شك ٌزٌد خطورة إذا كان هذا فً مٌدان التربٌة والتعلٌم، فالمعلم والمتعلم ٌتواجدون 

ى الدوام فً وضعٌات اتصال غٌر لفظً، حٌث تكون اللغة غٌر اللفظٌة هً أسلوب التعلٌم، وإن عل
هذا األخٌر هو أبعد ما ٌكون عن تحقٌق أهدافه التربوٌة إذا ما كان الشركاء التربوٌون من معلمٌن 

شاء أم أبى ـ  ومتعلمٌن ٌجهلون أو ال ٌتقنون اللغة غٌر اللفظٌة، لذا ٌجب أن ٌعً المربً أنه محكوم ـ
بل ٌمكن تصور تربٌة بدون بالقواعد االتصالٌة، ومنها التمكن والتحكم فً اللغة غٌر اللفظٌة، ف

اتصال، فالتربٌة عملٌة اتصالٌة بامتٌاز، وبإسقاط العملٌة االتصالٌة على العملٌة التربوٌة نجد تطابقا 

 .العملٌتٌن تاما بٌن عناصر 

لتربٌة عملٌة اتصال، إذ أنها تتضمن إكساب الفرد مجموعة من الخبرات ُتعتبر ا: ٌقول الطنوبً
والمعارف واالتجاهات التً تساعده على التكٌف مع البٌبة االجتماعٌة، إذ إن هذه العملٌة تتوفر فٌها 

، وهو الذي ...األب، األم، المعلم: عناصر عملٌة االتصال، فالمرسل فً التربٌة هو الشخص المربً
رة والمعرفة واالتجاهات التً ٌرٌد نقلها إلى الطفل وتوصٌلها له، لكً تتسع معارفه وتتكون لدٌه الخب

لدٌه اتجاهات معٌنة، وٌصبح الطفل هو المستقبل الذي ٌقع علٌه تأثٌر المربً لكسب هذه الخبرات، 
انت فً وفً هذه العملٌة ٌقوم المرسل بتحوٌل هذه المعلومات أو األفكار إلى رموز معٌنة، سواء ك

ولكً ٌستطٌع الطفل فهم ...صورة كلمات منطوقة أو مكتوبة، أو فً صورة إشارات وحركات معٌنة
  199.الرموز ٌنبغً أن ٌكون لدٌه خبرة ودراٌة بمضمون هذه الرموز ومحتواها

بٌن العملٌتٌن التربوٌة واالتصالٌة، فإننا نستنتج أن الفشل  وبحكم التطابق فً الشكل

، وبمعنى أدق الفشل فً ى الشكل ٌؤدي ال محال إلى الفشل فً المحتوىعلى مستو

تأثٌر المحتوى فً المتلقٌن من األطفال والمتعلمٌن، وإن أي خلل ٌصٌب الوضعٌة االتصالٌة ٌوازٌه 
 200.خلل مقابل فً الوضعٌة التربوٌة 

II. اللغة غٌر اللفظٌة 

إشارات الرأس واألٌدي واألصابع : كل من ٌقصد باللغة غٌر اللفظٌة 

واألقدام وحركة الجسم والوقفة وتعبٌرات الوجه واإلٌماءات، التً ٌحدثها أو ٌرسلها الخطٌب أثناء 

غٌر اللفظً خطبته، وقد حظً هذا النوع من اللغة بدراسات مكثفة عند علماء االتصال

س االجتماعً البداغوجً، وعلماء التربٌة الذٌن ، ومنهم كذلك المتخصصون فً علم النف

بحثوا فً االتصال التربوي، الذي ٌحدث بٌن المعلم والمتعلمٌن أو المتعلمٌن فٌما بٌنهم، داخل غرفة 
201.الصف

تتم كذلك عن طرٌق تعابٌر الوجه ولغة العٌون وحركات جسم الفرد، والتوكٌدات الصوتٌة و
ملقة أو تحوٌل النظر، وكذلك إرسال إشارات التغذٌة العكسٌة واإلشارات وبعض إشارات الرأس والح

من قبل المستمعٌن، كما ٌظهر علٌهم من تعبٌرات بالفم وحاجب العٌن، حٌث ٌظهرون عما إذا كانوا 
أو المنخفضة،  ٌوافقون أو ٌفهمون أو ٌندهشون، كما تتضمن نغمة الحدٌث الحادة أو الهادبة أو العالٌة

                                                 
199
  

200
 ؽٔيا١ٝ، ٣ي٣ل، 
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مٌة المختلفة تعطً دالالت مختلفة عن الرضا وعدم الرضا وعدم الموافقة وهذه التصرفات الجس
202.والبلمباالة

لغة اإلشارات بأنها منبهات جسمٌة تترجم األلفاظ، أو هً ( )و عرف

الترجمة الحركٌة للتلفظ المنطوق، بغرض تعزٌز المعانً اللفظٌة أو كبدٌل لها، وأكدا أن اإلشارات 
لمتلقً معانً محكمة وترجمة صادقة لما ٌرٌد المرسل أن ٌعبر عنه، غٌر أنها تختلف من ثقافة تقدم ل

إلى أخرى، ولذلك فإن مكونات لغة اإلشارات فً حقٌقتها ناتجة من معطٌات الثقافة، هذا وٌحصر 

تعبٌرات : اإلشارات الصادرة عن الفرد فً أي سٌاق لفظً فً نوعٌن فقط هما( ) 

 :جه وحركات الجسم، غٌر أن الوظابف التً تؤدٌها اإلشارات كثٌرة وتظهر فٌما ٌلًالو

.تستخدم كمتمم للحدٌث العادي 

.تستخدم كبدٌل للغة األجنبٌة 

.تستخدم كبدٌل للحدٌث العادي 

.تستخدم كبدٌل عن سماع الحدٌث العادي 

ض الكلمات تستخدم كمتمم لؤلنشطة الخاصة مثل التمثٌل والخطابة، لتحل محل بع 
203.المنطوقة

فقد كان أكثر وضوحا فً تحدٌد الوظابف االتصالٌة التً تقدمها ( ) أما 

 :المنبهات غٌر اللفظٌة وهً

                 .ُتحسن المعلومات 

              .ُتعمق التفاعل وتقوٌه 

           .ُتحدد المعانً الغامضة 
               .ُتعبر عن العواطف. ث
 .ُتؤثر فٌما بعد االتصال. ج
.ُتدرب على التفاعل االجتماعً. ح
.ُتٌسر تحقٌق األهداف. خ
.ُتقوي عملٌة التذكر. د

أٌضا ـ باإلضافة إلى الوظابف الخمس السابقة ـ أن اإلشارات تعزز أثر ( )وٌرى 

م وممل، ألنه ٌفتقد إلى االمتداد الواسع الحدٌث، وٌعتقد أن الحدٌث الخالً من اإلشارات حدٌث عقٌ

  .للغة اإلشارات واإلٌماءات، التً ٌمكن أن تضٌفها األٌدي والوجه

، وهو من أوابل الباحثٌن فً مجال التواصل غٌر فً دراسة أجراها و

ً ونبرة الصوت اللفظً، استهدفت الدراسة المذكورة تحدٌد النسبة التً ٌمثلها كل من المضمون اللفظ
واالتصال غٌر اللفظً ـ اإلشارات واإلٌماءات وتعابٌر الوجه ـ أي الناحٌة المربٌة فً عملٌة فهم 

من مفاتٌح تفسٌر  مواقف التواصل البشرٌة، وكانت الصٌغة التً توصل إلٌها هً أن نسبة 
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تأتً من  تأتً من نبرة الصوت، ونسبة  المواقف تأتً من المضمون اللفظً، ونسبة 

 205.الوجه وتعابٌره واإلشارات بشكل عام
فأثناء إلقاء الخطبة تنطلق رسابل غٌر شفهٌة من وجه الخطٌب وجسمه ووقفته وإٌماءاته ونبرة 
صوته، فإذا كانت تلك الرسابل متسقة مع الفكرة التً تنقلها األلفاظ، أي مع مضمون الخطبة، الذي 

بح أكثر تأثٌرا، وٌنبغً اإلشارة، هنا، أن كثٌرا من الخطباء ال ٌراد تعلٌمه للحاضرٌن فإن الخطبة تص
ٌلقون باال لبلتصاالت غٌر اللفظٌة فً التربٌة بالخطابة، مما ٌجعلهم ٌطلقونها بطرٌقة غٌر إرادٌة، 
مما ٌعنً أن تكون فً أحٌان كثٌرة غٌر متناسقة مع المضمون اللفظً، مما ٌؤدي إلى عدم وصول 

رجو إلى الحاضرٌن، فالخطٌب المثالً هو من ٌنتبه لرسابله اللفظٌة وغٌر المعنى التربوي الم
اللفظٌة، من حٌث العمل على توحٌدها من أجل إببلن معنى تربوي واحد ال لبس فٌه، بدل تقوٌض 

 .المعانً اللفظٌة بالمعانً غٌر اللفظٌة أو العكس، من حٌث ال ٌشعر المربً الخطٌب

خدام الجسم لتعزٌز الفكرة التً تود إٌضاحها، ولٌس لتشتٌت ٌجب است(: ) ٌقول 

فهناك درجة عالٌة من التشوٌش ٌسببها الخطباء ...األذهان عن تلك الفكرة، كما ٌفعل معظم الخطباء
 206.الذٌن تكون أسالٌب تواصلهم الشفهٌة وغٌر الشفهٌة غٌر منسقة
 فً الخطابة، وأقلها استخداما بفاعلٌة، وإن الحركة هً أكثر نواحً التواصل غٌر الكبلمٌة إهماال

والصوت والوجه واإلٌماءة ..وٌجب اعتبار الجسم عبلمة ترقٌم كبٌرة، فكل حركة منه تحمل معنى
 207.والوقفة جمٌعها رسابل لتفهٌم األفكار للجمهور

 نتائو الدراسة .
هذه اإلستراتٌجٌة بشكل تبٌن من الدراسة التحلٌلٌة لخطب النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ أنه استخدم 

ٌُهمل التصال غٌر اللفظً، وألهمٌة  فعال ومتكرر، وٌبدو ذلك من استجابة الصحابة لذلك، فلم ٌكن 
ذلك وتنثٌره، فقد نقل لنا الصحابة كل حركة أو إشارة أو تعبٌر من تعابٌر الوجه للمعلم ـ صلى هللا 

 .علٌه وسلم ـ وهو ٌخطب

للنبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ أمكننا استخبلص جملة من  من خبلل استقراء الخطب الصحٌحة
تعبٌرات الوجه، حركة الجسد، وفٌها إشارات الجسم : هًفً التعلٌم النبوي أنواع اللغة غٌر اللفظٌة 
تفاعل الخطٌب مع موضوع الخطبة، ، ثم (البٌان العملً والبٌان التوضٌحً)والتربٌة العملٌة بنوعٌها 

.وأخٌرا السكوت قبل المعلومة المهمة الوجه وحركة الجسد، الذي ٌجمع بٌن تعبٌر
 تعبٌرات الوجه .1

بٌنت الدراسة أن النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ كانت تظهر على وجهه تعابٌر واضحة أثناء 
الخ، ..خطابته، تحمل دللت اتصالٌة ولغوٌة تخدم الهدف التعلٌمً، كالغضب والسرور والحزن 

 .وهذه أمثلة من ذلك

كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ : روا أحمد عن علً ابن أبً طالب ـ رضً هللا عنه ـ قال
ٌخطبنا فٌذكرنا بنٌام هللا، حتى نعرف ذلك فً وجهه، وكننه نذٌر قوم ٌصبحهم األمر غدوة، وكان إذا 

 .كان حدٌث عهد بجبرٌل لم ٌتبسم ضاحكا، حتى ترتفع عنه
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صلى هللا علٌه وسلم ـ بعث سرٌة فنغارت على قوم، فشذ من القوم وروا أحمد أن رسول هللا ـ 
إنً مسلم، فلم ٌنظر فٌما قال، : رجل، فتبعه رجل من السرٌة شاهرا سٌفه، فقال الشاذ من القوم

فضربه فقتله، فنمى الحدٌث إلى رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فقال فٌه قول شدٌدا، فبلغ 
 .القاتل

ٌا رسول هللا، وهللا ما قال الذي : ول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌخطب قال القاتلفبٌنما رس: قال
فأعرض عنه ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ وعمن قبله من الناس، وأخذ فً : قال إال تعوذا من القتل، قال

 علٌه ٌا رسول هللا ما قال الذي قال إال تعوذا من القتل، فأعرض عنه ـ صلى هللا: خطبته، ثم قال أٌضا
فأقبل ـ صلى هللا علٌه وسلم .. وسلم ـ وعمن قبله من الناس، وأخذ فً خطبته، ثم لم ٌصبر وقال الثالثة

 .إن هللا أبى على من قتل مؤمنا ثبلث مرات: ـ ُتعرف المساءة فً وجهه قال
 خطبنا رسول هللا ـ صلى هللا علٌه: روى أحمد عن أبً مالك األشعري ـ رضً هللا عنه ـ قالو

ٌّون والشهداء لمكانهم : وسلم ـ فقال أعقلوا واعلموا أن ص عباداً لٌسوا بأنبٌاء وال شهداء ٌغبطهم النب
 .وقربهم من هللا

 .ٌا رسول هللا من هم؟ جلّهم لنا: فقام أعرابً فقال
هم قوٌم لم تصل منهم أرحام : فُسّر وجه رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ لقول األعرابً، فقال

تقاربة من أفناء الناس ونوازع القبائل، تحابوا فً جالل هللا عز وجل، وتصافوا فٌه، وتزاوروا م
فٌه، وتباذلوا فٌه، ٌضع هللا لهم منابر من نور فٌجلسون علٌها، وإن ثٌابهم لنور، وجوههم نور، ل 

ٌهم ول هم ٌخافون إذا خاف الناس، ول ٌفزعون إذا فزع الناس، أولئك أولٌاء هللا ل خوٌف عل
 .ٌحزنون

 حركة الجسد  .2

تبٌن للباحث أن النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ استخدم حركة الجسد بكثرة فً خطبه وذلك لتعزٌز 
المعانً اللفظٌة، وإمعانا فً البٌان والتوضٌح للمتعلمٌن، وقد تنوعت تلك الحركة من إشارة بسٌطة 

لتعلٌم، مثل البٌان العملً لبعض العبادات، والبٌان باألصابع والٌد لتصل إلى أسلوب أكثر تعقٌدا فً ا
 .على ذلك ة، وهذه أمثلاألحكامبعض لالتوضٌحً فً 

 إشارات الجسم 

 :من األمثلة على إشارات الجسم، خاصة الٌد

كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ : روى مسلم عن جابر بن عبد هللا ـ رضً هللا عنه ـ قال
صبحكم ومساكم، : إذا خطب احمرت عٌناه، وعبل صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جٌش ٌقول

أما بعد، فإِن خٌر : ُبعثت أنا والساعة كهاتٌن، وٌقرن بٌن إصبعٌه السبابة والوسطى، وٌقول: وٌقول
أنا : ، وخٌر الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، كل بدعة ضبللة، ثم ٌقولالحدٌث كتاب هللا

 ًَّ ًَّ وعل  . أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماال فؤلهله، ومن ترك دٌنا أو ضٌاعا  فإل
ما رأٌت رسول هللا ـ صلى هللا : وروى أبو داود وأحمد عن سهل بن سعد ـ رضً هللا عنه ـ قال

علٌه وسلم ـ شاهرا ٌدٌه قط ٌدعو على منبره، وال على غٌره، ولكن رأٌته ٌقول هكذا، وأشار 
 .بالسبابة، وعقد الوسطى واإلبهام

ل هللا ـ صلى سمعت رسو: وروى مسلم وابن ماجة عن عبد هللا ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ قال
ٌأخذ الجبار سماواته وأرضه بٌده، وقبض بٌده فجعل ٌقبضها : هللا علٌه وسلم ـ وهو على المنبر ٌقول

 أنا الجبار أٌن الجبارون؟ أٌن المتكبرون؟: وٌبسطها، ثم ٌقول
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إن رسول هللا ـ صلى هللا علٌه : وروى البخاري وأحمد عن أنس ابن مالك ـ رضً هللا عنه ـ قال
قد أُرٌت اخآن الجنة : صلى لنا ٌوما الصبلة، ثم رقً المنبر وأشار بٌده قبل قبلة المسجد فقالوسلم ـ 

والنار ممثلتٌن فً قُبل هذا الجدار، فلم أر كالٌوم فً الخٌر والشر، فلم أر كالٌوم فً الخٌر والشر، فلم 
 .أر كالٌوم فً الخٌر والشر

سمعت رسول هللا : عمر ـ رضً هللا عنه ـ قالوروى الشٌخان وأحمد والترمذي عن عبد هللا بن 
أال إن الفتنة ها هنا، ٌشٌر بٌده إلى المشرق من حٌث : ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌقول وهو على المنبر

.ٌطلع قرن الشٌطان

 أسلوب التربٌة العملٌة 
وذلك  اعتمد النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فً التربٌة بالخطابة على أسلوب التربٌة العملٌة،

 .، وٌعتمدان بشكل أساسً على لغة الجسدبطرٌقتً البٌان العملً، والبٌان التوضٌحً

  ًالبٌان العمل 
عندما ٌقوم المعلم بأداء مهارة البٌان العملً أو العرض التوضٌحً ٌظهر

ٌُبٌن لهم تفاص..معٌنة أمام المتعلم ٌل هذا العمل ، أي أن المدرس ٌقوم بأداء عمل أمام التبلمٌذ ل
 .والعبلقات التً ٌتكون منها، وذلك لكً ٌتقٌدوا به وٌنفذوا المهارة بالشكل الصحٌح

ومن فوابد البٌان العملً أنه ٌٌسر على الدارس أداء المهارة العملٌة، وٌقلل من عدد المحاوالت 
ٌٌُسر البٌان العملً للتلمٌذ ا لمشاركة فً األداء مع الخاطبة للتلمٌذ، وٌرفع من مستوى كفاءة األداء، و

المعلم، فٌثبت لدٌه التعلم وٌنقل معه أثر التدرٌب، وفً نفس الوقت ٌقف المدرس على مستوٌات 
 .تبلمٌذه وٌقترب من مشكبلتهم األدابٌة لٌسهل علٌه عبلجها

ومن هنا ٌمكن القول بأن البٌان العملً تجربة علمٌة، ٌشترط فٌها التركٌز على الخطوات 
اء المهارة العملٌة، والتركٌز أٌضا على صحة الحركة أثناء األداء، والجدٌر بالذكر أن اإلجرابٌة ألد

البٌان العملً كوسٌلة تعلٌمٌة بصرٌة، ٌستخدم كثٌرا فً مواقف االتصال التعلٌمً، وخاصة المواقف 
ها مشاهد التً تحتاج من التلمٌذ إلى دقة المبلحظة، والمواقف التً ٌحتاج المعلم أن ٌقدم للتلمٌذ فٌ

حقٌقٌة تزٌده ٌقٌنا وتعلما، ولذلك فإن البٌان العملً فً أبسط صورة أداء مهارة، وٌمتد حتى ٌصل 

 .لدرجة التجربة الكاملة

اإلتقان العملً، وهو خٌر مقٌاس للتعلم، : ومن اخآثار التربوٌة للتعلم بالعمل والممارسة والبٌان
لك كان من نتابج هذا األسلوب تعود الدقة وتوخً صحة سواء فً ذلك االستحفاظ أو أداء العبادات، لذ

 209.النتابج، فكل معلم ٌمارس العمل ثم ٌتابعه المتعلم، وكل متعلم ٌمارس العمل أمام معلمه
 :ومن األمثلة على أسلوب التربٌة بالبٌان العملً

وهو على  النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌعلم صحابته أركان الصبلة وكٌفٌة أدابها: مثال أول
 .المنبر، وذلك بأدابها بنفسه من التكبٌرة إلى التسلٌم، وقد بٌن إثر تلك الصبلة أنه فعل ذلك تعلٌما لهم
قام : روى مسلم فً كتاب المساجد ومواضع الصبلة عن سهل بن سعد ـ رضً هللا عنه ـ قال

على المنبر، ثم رفع فنزل  رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو
أٌها : القهقرى حتى سجد فً أصل المنبر، ثم عاد حتى فرن من آخر صبلته ثم أقبل على الناس فقال

 .الناس إنً صنعت هذا لتأتموا بً ولتعلموا صبلتً
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النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌعلم صحابته سجدة التبلوة أثناء الخطبة، بحٌث سجد : مثال ثان
على المنبر، ( عند تبلوة أٌة من القرآن التً ٌسن السجود عند تبلوتها)اهدوه وٌتعلم هٌبتها أمامهم لٌش

 .مع توضٌح لهم فً مرة ثانٌة بأنها مجرد سنة ولٌست واجبا
ـ صلى هللا علٌه قرأ رسول هللا : روى أبو داود عن أبً سعٌد الخدري ـ رضً هللا عنه ـ قال

فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان ٌوم ( سورة ص)، وهو على المنبر وسلم ـ
َن الناس للسجود ـ أي استعدوا ـ، فقال النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ : آخر قرأها، فلما بلغ السجدة َتَشزَّ

نتم للسجود، فنزل فسجد فسجدواإنما هً ت .وبة نبً، ولكنً رأٌتكم َتَشزَّ
النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌعلم أصحابه عملٌا شعٌرة من شعابر الحج، وهً رم : مثال ثالث

 .الجمرات أو الخذف، وقد أشار فً الخطبة أنه فعل ذلك تعلٌما للمناسك
خطبنا : معاذ التٌمً ـ رضً هللا عنه ـ قالروى أبو داود والنسابً وأحمد عن عبد الرحمان بن 

رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا، حتى كنا نسمع ما ٌقول ونحن فً 
 .منازلنا، فطفق ٌعلمهم مناسكهم، حتى بلغ الجمار فوضع أصبعٌه السبابتٌن، ثم قال بحصى فخذف

 ًالبٌان التوضٌح 
وسلم ـ فً تعلٌم الصحابة ٌلجأ إلى إحضار وإبراز بعض األشٌاء كان النبً ـ صلى هللا علٌه 

المحسوسة على المنبر مشٌرا إلٌها، لٌجلب انتباه المتعلمبن لٌشاهدوها، ثم ٌقدم توجٌهه التربوي 
بشأنها، زٌادة فً التوضٌح والبٌان، وال شك أن هذا التوجٌه الذي اقترن بعملٌة التوضٌح الحسً، 

كل من شاهدها وأدركها، كما ٌصعب نسٌان مثل هذا الموقف التعلٌمً، وهذا سٌكون راسخا فً ذهن 
أشبه بالوسابل التربوٌة الحدٌثة التً ٌحضرها المدرسون إلى الفصل لٌراها الطبلب عٌانا، مثل بعض 

 ...النباتات أو األحجار أو غٌرها فً دروس العلوم الطبٌعٌة
 .ومن أمثلة هذا األسلوب البٌانً التوضٌحً

ٌجلب النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ معه مادتٌن ملموستٌن محسوستٌن فً إحدى : ال أولمث
خطبه، وهما الحرٌر والذهب، وٌشٌر إلٌهما رافعا ٌدٌه لٌطلع كل من حضر، وعند انتباه الناس ٌعلمهم 
أنهما محرمان على ذكور المسلمٌن وحبلل على إناثهم، فصار حكمهما بعد ذلك فً غاٌة البٌان 

 .الوضوحو
روى أبو داود والنسابً وابن ماجة عن علً ـ رضً هللا عنه ـ قال، أخـذ رسول هللا ـ صلى هللا 

إن هذٌن حرام على : علٌه وسلم ـ وهو على المنبر حرٌرا بشماله وذهبا بٌمٌنه، ثم رفع بهما ٌدٌه فقال
 .ذكور أمتً حـل إلناثهم

الذهب على الرجال خاتم أن ٌعلم أتباعه حرمة لبس ٌرٌد النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ : مثال ثان
من أمته، فصعد المنبر وأشار إلى خاتمه، وأخبر الحاضرٌن بأن لبس الذهب كان حبلال، واخآن بعد ما 
ُحرم فإنه ٌنزعه أمام أعٌنهم وٌلقٌه بعٌدا عنه، ففعل المتعلمون ما فعل، وتحقق الهدف التربوي، 

ى ضرورة نبذ لبس الحرٌر للرجل وسرعة التخلص منه، فامتثل وٌشٌر البٌان التوضٌحً هنا، إل
 .الجمٌع للفعل

روى الشٌخان والترمذي وأحمد عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا علٌه 
وسلم ـ اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه فً بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتٌم من ذهب، 

إنً كنت اصطنعته وإنً : ى هللا علٌه وسلم ـ المنبر فحمد هللا وأثنى علٌه، فقالفرقً رسول هللا ـ صل
 .ال ألبسه، فنبذه فنبذ الناس خواتمهم
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 تفاعل الخطٌب مع موضوع الخطبة  .
ل ٌخفى أن الخطبة قد تشتمل على فنون شتى متغاٌرة من أنواع الكالم، فقد تشتمل على 

أو  بشٌر، وقد تشتمل على ما ٌقتضً الحزن أو الفرح،الترغٌب والترهٌب، وعلى التحذٌر والت
ٌّر  . الغضب أو الخوف، والخطٌب الموفق ٌعطً كل مقام حقه من النفعال والتغ

إن صوت المعلم النمطً المطرد على وتٌرة واحدة، عند الستفهام والتعجب واإلنكار واإلخبار 
ا مقام الغضب ...واألمر وغٌر ذلك ومقام الرضا، ومقام الفرح ومقام الحزن، ، كما ٌستوي عنده أٌضا

سببه عدم التفاعل مع الموضوع الذي ٌدرسه، ومن آثاره على المتعلم أنه ٌصعب بسببه فهم كالمه، 
وٌبعث على الملل فً نفوس السامعٌن وٌقذف فٌهم النعاس، وتشرد أذهانهم ألنه لٌس فً طرٌقة 

 .اإللقاء ما ٌشدهم وٌلفت انتباههم

لمعلم الفعال إظهار الحماسة للموضوع الذي ٌعلمه من جهة، ومن جهة ثانٌة فمن الضروري ل
المعلم الفعال هو الذي ٌظهر حماسه نحو مهنة التعلٌم ونحو تالمٌذه، وإن التفاعل الٌجابً مع 

 .موضوع الخطبة هو من دلئل هذا الحماس

د بٌنت نتائو دراسات ، فقExibing Enthusiasmوقد أكد الباحثون على مفهوم إبداء الحماسة 
Good and Prophy (2000 ) أن الحماسة تعبٌر عن اإلثارة والحدة والقوة، وأن المعلم

المتحمس والنابض بالحٌاة والنشاط والحٌوٌة، هو معلم أكثر إمتاعا للمشاهدة من المعلم غٌر 
الهتمام : انالمتحمس، وإن لحماسة المعلم عالقة بتحصٌل الطلبة المرتفع، وللحماسة بعدان هام

والندماج بالمادة الدراسٌة والنشاط والدٌنامٌكٌة البدنٌة، فالمعلمون المتحمسون ٌوصفون دوما 
على أنهم معلمون محفزون ودٌنامٌكٌون ونشطون وتعبٌرٌون، وٌشٌر سلوكهم إلى أنهم ملتزمون 

هتمام بما ٌقولونه، اتجاه الطلبة واتجاه اختصاصهم، وفً حٌن أن المعلمٌن ٌتوقعون من الطلبة ال
كما ٌمكن التعبٌر عن الحماسة بالعدٌد من ... فنن الطلبة ٌهتمون بالحماسة التً ترافق ما ٌقولونه

الطرق، والتً منها استخدام اإلٌماءات الحٌة المفعمة بالحٌوٌة والنشاط، والتواصل البصري 
210.ما طالبا متحمسٌنوالتنثٌر الصوتً والتحرك، فالمعلم المتحمس فً قاعة الصف ٌخلق دائ

 

وكشفت دراسة الخطب النبوٌة كفاءته وقدرته على استخدام إستراتٌجٌته فً التفاعل مع موضوع 
ٌبدو  ـ صلى هللا علٌه وسلم ـكأحد أسالٌب اللغة غٌر اللفظٌة، فقد كان النبً  الخطبة بحرارة وحٌوٌة،

بها، فلم ٌكن ٌفقد تلك الحرارة،  فً خطبه كأنه ٌعٌش بروحه وعقله ووجدانه وجوارحه كل كلمة ٌنطق
التً ٌفقدها كثٌر من المعلمٌن الذٌن ال ٌظهرون الحماس والعاطفة الجٌاشة، دفاعا عن أرابهم التربوٌة 
أو األفكار أو النظرٌات التً ٌلقنونها لتبلمٌذهم، مما ٌجعلها قلٌلة الفاعلٌة والتأثٌر فٌهم، فهً أشبه ما 

ة ال روح فٌها، كما ٌشعر التبلمٌذ بأن معلمٌهم مع أنهم ٌزودونهم تكون بكلمات مٌتة وأفكار مجرد
بمعلومات أو أراء أو أفكار، لكنهم أبعد ما ٌكونون عن تبنٌها أو العمل بها أو معاٌشتها، لذا ال 
نستغرب عدم تمثل الكثٌرٌن لآلداب واألخبلق واألفكار االٌجابٌة، ألنهم تعلموها بالطرٌقة الباردة 

 .معلمٌن أكثر برودة وسلبٌة السلبٌة، من
ٌبكً وٌغضب وٌتحرك وٌنفعل مع كل معنى من معانً  ـ صلى هللا علٌه وسلم ـكان النبً 

 :خطبته، وهذه بعض النماذج من تفاعله الخطابً غٌر اللفظً
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قرأ  ـ صلى هللا علٌه وسلم ـإن رسول هللا : روا مسلم وأحمد عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ قال
ذات ٌوم على المنبر ﴿وما قدروا هللا حق قدره واألرض جمٌعا قبضته ٌوم القٌامة  هذه اآلٌة

ـ صلى هللا علٌه ، ورسول هللا 67: والسموات مطوٌات بٌمٌنه سبحانه وتعالى عما ٌشركون﴾ الزمر
ٌُدبر، ٌمجد الرب نفسه: ٌقول هكذا بٌده وسلم ـ ٌُقبل و ، أنا أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك: ٌحركها 

 .العزٌز، أنا الكرٌم، فرجف برسول هللا  المنبر، حتى قلنا لٌخرن به، أساقط هو برسول هللا ؟

: عبد هللا ناصح علوان، فً صدد بحثه هذه الظاهرة الخطابٌة، التً وردت فً هذا الحدٌث قال
ب، خاشع ول ٌتصف الواعظ الداعٌة بهذه الهٌمنة والتنثٌر إل أن ٌكون مخلص النٌة، رقٌق القل

وإل فالمسؤولٌة كبٌرة عند رب العالمٌن، وفرق كبٌر بٌن ... النفس، طاهر السرٌرة، مشرق الروح
داعٌة ٌتكلم بلسانه وهو متصنع بالكالم لٌسبً به قلوب الرجال، وبٌن داعٌة مؤمن مخلص مكلوم 

مسلمٌن، فال شك أن القلب على اإلسالم، ٌتكلم بنبضات قلبه ولواعو حزنه وأساه، لما آل إلٌه حال ال
 211.تنثٌر الثانً أبلغ والستجابة إلٌه أقوا والتعاظ بكالمه أعظم

قام فٌنا : وروى أحمد وابن ماجة عن أبً بكر ـ رضً هللا عنه ـ أنه خطب على المنبر فقال
: لمقامً هذا عام األول فخنقته العبرة ـ الدمعة ـ ثبلث مرات، ثم قا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـرسول هللا 

ٌُؤت أحد مثل ٌقٌن بعد معافاة، وال أشد من رٌبة بعد كفر، وعلٌكم  أٌها الناس سلوا هللا المعافاة، فإنه لم 
بالصدق فإنه ٌهدي إلى البر، وهما فً الجنة، وإٌاكم والكذب فإنه ٌهدي إلى الفجور، وهما فً النار، 

.د هللا إخواناوال تحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا وال تدابروا، وكونوا عبا
أخذ الراٌة : خطب النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فقال: وروا أنس ابن مالك ـ رضً هللا عنه ـ قال

زٌد فنُصٌب، ثم أخذها جعفر فنُصٌب، ثم أخذها عبد هللا بن رواحة فنُصٌب، ثم أخذها خالد بن الولٌد 
 .تذرفان ما ٌسرهم لو أنهم عندنا، وعٌناه: عن غٌر إمرة، ففُتح له وقال

 السكوت قبل المعلومة المهمة  .
, إن األفكار الربٌسٌة والجمل الهامة، ٌنبغً أن ٌبلحظ فً إلقابها التؤدة وعدم االستعجال
واستخدام سكتات خفٌفة نسبٌا بٌن المعلومة وأخرى، وكذلك السكوت األطول قبل إلقاء المعلومة 

ٌُعد تمكٌناً الستٌعاب السامع لها، وتعزٌزاً  ، والسكوت كأحد أنواع اللغة غٌر ألثرها فً النفوس المهمة 
.اللفظٌة هو من أكثرها إهماال من طرف المتصلٌن ومنهم المربون

للسكوت أثناء شرح المعلم فوائد ٌحسن بنا الوقوف عندها قلٌالا، فمنها أنها تجذب انتباه الطالب، ف
ٌستلزم انتباهاا من المستمع، فكون المعلم ٌتكلم فً موضوع معٌن ثم ٌسكت فجنة، هو وبال شك 

ومنها أنها تسمح باسترداد نفس المعلم وأخذ قسط قلٌل من الراحة، ومنها أنها تعطً المعلم فرصة 
 .لترتٌب أفكاره، وهً عملٌة ذهنٌة ل تستغرق سوا ثوان معدودة

على اللغة المعتمد  إلى هذا النوع من الفعل التربويٌلجأ وقد كان النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ 
 :، وأشهر مثال فً خطبه، ما ورد فً الخطبة التالٌةغٌر الملفوظة

خطبنا النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌوم النحر : روى مسلم عن أبً بكرة ـ رضً هللا عنه ـ قال
 هذا؟أتدرون أي ٌوم: فقال

 .هللا ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سٌسمٌه بغٌر اسمه: قلنا
 النحر؟ ألٌس ٌوم: قال
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 .بلى: قلنا
 أي شهر هذا؟ : قال
 .سٌسمٌه بغٌر اسمههللا ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه: قلنا
 ألٌس ذو الحجة؟: فقال
 .بلى: قلنا
 أي بلد هذا؟ : قال
 .ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سٌسمٌه بغٌر اسمههللا: قلنا
 ألٌست بالبلدة الحرام؟: قال
 . بلى: قلنا
ٌوم تلقون دماءكم وأموالكم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا، فً شهركم هذا، إلىفإن : قال
 ... ربكم

لقد أثبت النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ من خبلل تحكمه فً الصمت والكبلم، أنه ٌملك إحدى أهم 
ت أو تقنٌات االتصال البداغوجً، فلم ٌكن النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌصمت بعشوابٌة، وإنما ٌصم

ٌسكت السكتة الخفٌفة أو الطوٌلة لغرض تربوي، ولقد تبٌن من خبلل المثال السابق فً خطبته بعرفة، 
كٌف كان السكوت تحفٌزا وشدا لبلنتباه وإعدادا للمتعلم لتلقً المعلومة المهمة التً ستلقى مباشرة بعد 

 .تلك السكتة
فكرة عظٌمة ٌرغب فً ترسٌخها فً والخطٌب الناجح ٌعرف أٌن ٌتوقف أثناء خطبته، فإذا مر ب

أذهان مستمعٌه توجه إلٌهم، وأحدق بعٌونهم مباشرة للحظة، من دون أن ٌقول شٌباً، هذا الصمت 
المفاجا له نتٌجة الضجة المفاجبة، وهو ٌجذب االنتباه وٌجعل كل إنسان منتبهاً ومتحفزاً لما سٌتلو 

توكٌدها، فهو ٌضٌف إلى قوتها قوة أخرى من  ذلك الصمت، وكذا ٌقال فً التوقف بعد كل جملة ٌراد
خبلل الصمت، وذلك أن المعنى ٌتأكد فً هذه األثناء فً النفس وٌؤدي رسالته، لكن ٌجب أن ٌكون 

 .من خبلل صمتك تتكلم: التوقف بشكل طبٌعً، ومن دون تكلف، وقد قٌل

 اإلجراءات المساعدة على اللغة غٌر اللفظٌة .

تمد على حاسة السمع بشكل ربٌس، فإن اللغة غٌر اللفظٌة تعتمد إذا كانت اللغة اللفظٌة تع
بالدرجة األولى على حاسة النظر، لذا فإن اإلسبلم شرع جملة من اإلجراءات الفعلٌة التً تسهل 
اإلدراك البصري للرسابل غٌر اللفظٌة فً الخطابة، ولوال هذه اإلجراءات لما كان الستعمال اللغة 

ذ أنها تصبح مجرد إشارات وحركات ال ٌراها المستهدفون بالخطاب، ومن هذه غٌر لفظٌة أي فابدة، إ
: اإلجراءات التً تنقل الرسالة غٌر اللفظٌة وتجعلها جلٌة واضحة أمام المتعلمٌن فً أثناء الخطبة

استقبال )باتجاهٌه االتصال الوجاهً بٌن المعلم والمتعلمٌن  ،الخطابة قٌاما ،الخطابة على شًء مرتفع
 (.استقبال الحاضرٌن للخطٌب وطٌب للحاضرٌن الخ

 الخطابة على شًء مرتفع. 

كان الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌخطب على شًء مرتفع أو مشرف، خصوصا المنبر، 
 .والمنبر مأخوذ من النبر وهو االرتفاع

سر نبر الحرف ٌنبره همزه، ونبر الشًء رفعه، ومنه المنبر، بك: جاء فً القاموس المحٌط
 212.المٌم
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قال وكل شًء رفع شٌبا فقد نبره، وكل شًء ارتفع : النبر بالكبلم الهمز: وجاء فً لسان العرب
والمنبر ... وكل ما رفعته فقد نبرته تنبره نبرا، وانتبر الجرح ارتفع وورم... من شًء نبره النتباره

  213.المنبرمرقاة الخطٌب، ُسمً منبرا الرتفاعه وعلوه، وانتبر األمٌر ارتفع فوق 
: وجعل العلماء، من القدماء، الخطبة على المنبر أفضل ألنها أكثر ببلغاً، قال أبو بكر بن العربً

والعلة التً لها أمر النبً ـ : والعلو على درج أو عود للخطبة أفضل ألنه أسمع، وقال ابن خزٌمة
ٌُسمع الناس خطبة  اإلمام، عندما ٌكثرون، إذا صلى هللا علٌه وسلم ـ باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن 

 214 .خطب على المنبر
الخطبة على المنبر سنة اقتداء بالنبً ـ صلى هللا : وٌؤكد ذلك ابن عثٌمٌن، من المعاصرٌن، فٌقول

علٌه وسلم ـ وألن ذلك أبلغ فً إٌصال الخطبة إلى الناس، ألنه إذا كان مرتفعاً سمعه الناس أكثر، 
بأعٌنهم، وال شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو  وكذلك إذا كان مرتفعاً رآه الناس

ال ٌراه، وهذا أمر مشاهد، ولهذا كان من هدي الصحابة، على ما ُذكر، أن النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم 
  215.ـ كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم، لٌكون ذلك أبلغ فً حضور القلب واالنتفاع بالخطبة

ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌعلم أهمٌة مواجهة الخطٌب لمخاطبٌه، وما ٌنتج عن ذلك كان رسول هللا 
نخلة حتى ارتأى الصحابة صنع منبر ذي  علىمن انجذاب إلٌه، فقد كان أول أمره ٌخطب الناس من 

ثبلث درج، فرقٌه وخطب الناس منه، لقد كان إلقاء الخطبة فً هذا العهد ٌتمٌز عن إلقاء الدرس، 
 216.طبة مؤداة فً حالة قٌام، مما ٌجعل المستمع متحفزا لبلستماعبكون الخ

بٌنت الدراسة أن النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ كان ٌخطب على شًء مرتفع، إما على جبل عال 
 : أو ربوة أو درج أو منبر أو على دابة، وهذه بعض اإلثباتات من الخطب النبوٌة

لما نزلت آٌة ﴿وانذر عشٌرتك األقربٌن﴾ : قالروى مسلم عن ابن عباس ـ رضً هللا عنه ـ 

: واصباحاه، فقالوا: ، خرج رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ حتى صعد الصفا وهتف: الشعراء

ٌا بنً فبلن، ٌا بنً عبد مناف، ٌا بنً عبد : محمد، فاجتمعوا إلٌه فقال: من هذا الذي ٌهتف؟ قٌل
؟ قالوالو أخبرتكم أن خٌبلً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم أراٌتكم: فاجتمعوا إلٌه فقالالمطلب، ًَّ : مصدق

 ...فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد: ما جربنا علٌك كذباً، قال
وروى أحمد وأبو داود والنسابً عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا علٌه 

الحمد ص الذي صدق : د هللا وأثنى علٌه فقالوسلم ـ قام ٌوم فتح مكة وهو على درج الكعبة، فحم
وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، أال إن قتٌل السوط والعصا فٌه مابة من اإلبل، منها 
أربعون خلفة فً بطونها أوالدها، أال إن كل مأثرة كانت فً الجاهلٌة ودم تحت قدمً هاتٌن، إال ما 

 ...إنً أمضٌتها ألهلهما كما كاناكان من سدانة البٌت وسقاٌة الحاج، أال 
رأٌت رسول هللا ـ صلى : وروى أحمد والنسابً وابن ماجة عن أبً كاهل ـ رضً هللا عنه ـ قال

 .هللا علٌه وسلم ـ ٌخطب الناس ٌوم عٌد على ناقة خرماء، وحبشً ممسك بخطامها
خطب : ـ قال وروى أحمد والنسابً والترمذي وابن ماجة عن عمر بن خارجة ـ رضً هللا عنه

 ..رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ وهو على ناقته، وأنا تحت جرانها ولعابها ٌسٌل بٌن كتفً
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ٌقوم إلٌه النبً، فلما كان جذع : قالـ رضً هللا عنه ـ وروى البخاري عن جابر بن عبد هللا 
وضع له المنبر، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار ـ الناقة التً بلغت عشرة أشهرـ حتى نزل النبً 

 .فوضع ٌده علٌه
 أتوا سهل بن سعد الساعدي ـ رضً هللا أن رجاالوروى الشٌخان والنسابً وأبو داود 

وهللا إنً ألعرف مما هو، ولقد : عنه ـ وقد امتروا فً المنبر مم عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال
رأٌته أول ٌوم وضع، وأول ٌوم جلس علٌه رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ أرسل رسول هللا 

ار أن ٌعمل لً أعوادا، أجلس علٌهن إذا إلى فبلنة ـ امرأة قد سماها سهل ـ ُمري غبلمك النج
كلمت الناس، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول هللا ـ صلى هللا 

 ...علٌه وسلم ـ فأمر بها فوضعت هاهنا
كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه : وروى أحمد والدارمً عن أبً بن كعب ـ رضً هللا عنه ـ قال

إلى جذع إذ كان المسجد عرٌضا، فكان ٌخطب إلى ذلك الجذع، فقال له رجل من  وسلم ـ ٌصلً
 ٌا رسول هللا هل أعمل لك منبرا تقوم علٌه ٌوم الجمعة حتى ٌراك الناس وتسمعهم خطبتك؟: أصحابه
 .نعم: قال

 خطابة قٌاما لا. 

التعلٌم لٌشاهده كان النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ٌخطب قٌاما ولٌس جلوسا، وذلك أبلغ فً 
الحاضرون وٌسمعوه وٌروه، بالخصوص لما كثر عددهم، فمع هذا العدد الكبٌر من المصلٌن ال ٌنفع 
ٌُظهر أكثر تحكم المعلم فً زمام  الجلوس للتعلٌم، كما أن الوقوف ٌوحً بالجدٌة أكثر من الجلوس، و

 .الصف والدرس
 :وهذه بعض األدلة على هذا المسلك التربوي

كان النبً ـ صلى هللا : ان والنسابً وأبو داود عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ قالروى الشٌخ
 . علٌه وسلم ـ ٌخطب قابما، ثم ٌقعد، ثم ٌقوم، كما تفعلون اخآن

كان رسول : قال ـ رضً هللا عنه ـة وروى مسلم والنسابً وأبو داود عن جابر بن سمر
ٌخطب قابما، ثم ٌجلس، ثم ٌقوم فٌخطب قابما، فمن نبأك أنه كان  ـ صلى هللا علٌه وسلم ـهللا 

 . صبلة ٌخطب جالسا فقد كذب، فقد صلٌُت معه أكثر من ألفً
كان النبً ـ صلى هللا : وروى الشٌخان والنسابً وأبو داود عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ قال

.ٌخطب خطبتٌن وهو قابم، ٌفصل بٌنهما بجلوس علٌه وسلم ـ

 علمٌنالتصال الوجاهً بٌن المعلم والمت.
ٌنمً أقوى تفاعل إنسانً، وال ٌوجد أي نوع آخر من  إن االتصال الوجاهً 

ٌُعوض العاطفة واألحاسٌس والحمٌمٌة، المنبعثة فً االتصال الوجاهً، لشخصٌن  االتصال ٌمكن أن 
ما متواجدٌن فً نفس المكان، لقد كشفت الدراسات االتصالٌة أن أفضل االتصاالت هً التً تحدث ل

 217.ٌكون المتحدث والمستمع فً نفس القاعة

إن تفسٌر وفهم أي معلومة أو رسالة مرتبط باالتصال الوجاهً، وٌتأثر : تقول 

بحركات العٌن وتعبٌرات الوجه وحركات الجسم والمكان والوقت والمسافة بٌن المتحدثٌن والشكل 
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إن االتصال الوجاهً هو شراكة تامة بٌن : الخارجً للمتحدث وللمستمع، كما ٌقول 

218.المتحدث والمستمع

 

 تقبال الخطٌب للحاضرٌن سا . أ
كان النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ إذا بدأ بخطبته ٌستقبل بوجهه المتعلمٌن، وذلك أبلغ فً التعلٌم، 

 :وهو أفضل وسٌلة لبلتصال بٌن شخصٌن، وهذه بعض األدلة على ذلك
كان رسول هللا ـ صلى : اجة عن أبً سعٌد الخدري ـ رضً هللا عنه ـ قالروى الشٌخان وابن م

هللا علٌه وسلم ـ ٌخرج ٌوم الفطر واألضحى إلى المصلى، فأول شًء ٌبدأ به الصبلة، ثم ٌنصرف 
فٌقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فٌعظهم وٌوصهم وٌأمرهم، فإن كان ٌرٌد أن ٌقطع 

 .بشًء أمر به، ثم ٌنصرف بعثا قطعه، أو ٌأمر
إذا دنا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ وروى ابن ماجة عن ابن عمر ـ رضً هللا عنه ـ أن رسول هللا 

 . من منبره ٌوم الجمعة، سلَّم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم
ل كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم وروى البٌهقً عن البراء بن عازب ـ رضً هللا عنه ـ قا

 .ـ إذا خطب ٌستقبلنا بوجهه ونستقبله بوجوهنا
بل كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ إذا صعد المنبر ٌوم الجمعة، استق: عن الشعبً قال
السبلم علٌكم، وٌحمد هللا، وٌثنً علٌه، وٌقرأ سورة، ثم ٌجلس، ثم ٌقوم فٌخطب، : الناس بوجهه فقال

 . ثم ٌنزل، وكان أبو بكر وعمر ٌفعبلنه

 استقبال الحاضرٌن للخطٌب  . ب
اتجه بجسمك كله إلى من ٌتحدث : ٌقول مصطفى أبو سعد فً استراتٌجٌات التربٌة االٌجابٌة

و   بوجهك على األقل، ألن المتحدث ٌتضاٌق وٌحس بأنك تهمله، إن لم تنظر إلٌه إلٌك، فإن لم ٌكن ف
 219.تتجه له

إذا شرع اإلمام فً الخطبة، أقبل علٌه الحاضر بوجهه، وال ٌستدبره : وقال ابن حجر العسقبلنً
ألدب أو ٌستقبل غٌر جهته، لفعل الصحابة ـ رضً هللا عنه ـ ألن استقباله تهٌؤ لسماع كبلمه وسلوك ا

معه فً استماع كبلمه، فإذا استقبله بوجهه، وأقبل علٌه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه، كان أدعى لفهم 
 220.موعظته

كان الصحابة ٌستقبلون بوجوههم النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ أثناء إلقابه للخطبة، وذلك أبلغ فً 
ى فهمه وسماعه واستٌعاب رسابله غٌر التعلم، ألن المتعلم الذي ٌشاهد معلمه وٌتابعه بعٌنٌه أقدر عل

 .اللفظٌة
من فوابد استقبال الخطٌب ونحوه وإعطابه الوجه من المستمع، أن ٌنشط : قال عبد هللا البسام

الخطٌب الواعظ ونحوهما على الكبلم، إذا وجد له مصغٌا ومستفٌدا، كما أنه ٌتطابق النظر والتفكٌر، 
 221.بدة، فٌحصل كمال المقصودفتساعد العٌن والقلب على استٌعاب الفا
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وهذه بعض األدلة من السنة الصحٌحة على استقبال الصحابة ـ رضً هللا عنهم ـ للنبً ـ صلى  
 :هللا علٌه وسلم ـ وهم ٌتابعون خطبته

إن رسول هللا ـ صلى هللا : روى البخاري وغٌره عن أبً سعٌد الخدري ـ رضً هللا عنه ـ قال
 ..المنبر وجلسنا حوله علٌه وسلم ـ جلس ذات ٌوم على

كان رسول ـ صلى هللا علٌه وسلم : وروى الترمذي عن عبد هللا بن مسعود ـ رضً هللا عنه ـ قال
 . ـ هللا إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا

كان النبً ـ صلى : بت عن أبٌه عن جده ـ رضً هللا عنه ـ قالوروى ابن ماجة عن عدي بن ثا
 . هللا علٌه وسلم ـ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم

ً هللا عنه ـ قال كان وروى البخاري فً التارٌخ الكبٌر والبٌهقً عن ٌحً المدنً عن أبٌه ـ رض
 .رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إلٌه

وروى البٌهقً عن البراء بن عازب ـ رضً هللا عنه ـ قال كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم 
 .ـ إذا خطب ٌستقبلنا بوجهه ونستقبله بوجوهنا

 

 خاتمة .
معانً على استخدام الكلمات المقروءة أو المنطوقة، بل هناك وسابل ال ٌقتصر نقل األفكار وال

أخرى ٌتم من خبللها االتصال وتكاد تكون أكثر من تلك التً نتبادلها من خبلل االتصال اللفظً، وفً 
الحقٌقة فإننا دابما ما ننقل رسابل غٌر لفظٌة وتكون فً الغالب من طابع المشاعر واألحاسٌس 

 .ٌكون االتصال اللفظً فً الغالب للتعبٌر عن األفكار وتبادل المعارفوالعواطف، بٌنما 
والطالبالمعلممنلكلوأساسٌةضرورٌةاللفظًوغٌراللفظًباألسلوبٌنالتواصلمهارةوتعد

 الطبلبإلىوالخبراتالمعارفنقلبواسطتهاٌتمأداةفهًمعنىذيلجعل التدرٌس

النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ بٌنت أنه استخدم اللغة غٌر  ومن خبلل دراسة استقرابٌة لخطب
اللفظٌة بشكل مكثف وبارع، إذ أنه أحسن فً استعمالها، والدلٌل على ذلك آثاره التربوٌة فً 

 .المتعلمٌن
وكان مما استخدمه النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ لغة الجسد عموما، سواء كانت إشارات بسٌطة 

د نفسها، وأنواع من التربٌة العملٌة بالبٌان العملً والتوضٌحً فً تعلٌم بعض بأصابع الٌد أو الٌ
العبادات والشعابر واألحكام الشرعٌة، وكذلك تعبٌرات الوجه المختلفة، التً تحمل دالالت واضحة 
عما ٌرٌد تبلٌغه، إضافة إلى حسن تفاعله مع موضوع الخطبة التً ٌلقٌها، وٌظهر ذلك فً تناسق 

عبٌرات وجهه ونبرة صوته، كما وظف السكوت والصمت كأحد أسالٌب اللغة غٌر اللفظٌة حركته وت
 .لتبلٌغ رسابله

وأشارت الدراسة أن اإلسبلم شرع جملة من اإلجراءات العملٌة التً تساعد على إدراك اللغة 
معلم غٌر اللفظٌة فً الخطابة، كون اللغة غٌر اللفظٌة تعتمد على حاسة البصر، مما لزم جعل ال

الخطابة  ،الخطابة على شًء مرتفعوالمتعلم فً أوضاع تمكنهم من التواصل غٌر اللفظً، ومنها 
استقبال واستقبال الخطٌب للحاضرٌن )باتجاهٌه االتصال الوجاهً بٌن المعلم والمتعلمٌن  ،قٌاما

(.الحاضرٌن للخطٌب
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 المراجع .
 .، الكوٌت، ز الراشد، ط أبو سعد، مصطفى، استراتٌجٌات التربٌة اإلٌجابٌة، مرك .

أبو داود، سلٌمان بن األشعث السجستانً، السنن، تحقٌق عزت عبٌد الدعاس، دار الكتب العلمٌة،  .

 .بٌروت، 

.ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد، المسند، المكتب اإلسبلمً، بٌروت،  .

 .، الرٌاض، ابن عثٌمٌن، صالح، الشرح الممتع، ط .

.حمد بن ٌزٌد القزوٌنً، تحقٌق فؤاد عبد الباقً، دار الكتب العلمٌة، بٌروتابن ماجة م .

، بٌروت، ابن منظور، جمال الدٌن أبو الفضل، لسان العرب، دار إحٌاء التراث العربً، ط .

.

واقع وآفاق، وقابع الملتقى العالمً األول لخطباء الجمعة فً : أفزاز، أحمد، خطبة الجمعة .

. – ، ص ص مارس   – المغرب، فاس، 

 .البخاري، محمد بن إسماعٌل، الجامع الصحٌح، دار الفكر، بٌروت،  .

، بردن، بول، اإلدارة الصفٌة، ترجمة محمد طالب السٌد سلٌمان، دار الكتاب الجامعً، ط  .

.غزة، 

.اث، بٌروتالترمذي، محمد بن عٌسى، السنن، تحقٌق أحمد محمد شاكر، دار إحٌاء التر .

، حمادة، فاروق، أسس العلم وضوابطه فً السنة النبوٌة، دار طٌبة للنشر والتوزٌع، ط .

.هـ الرٌاض، 

حمزاوي، ٌزٌد، مقاربة اتصالٌة لبعض جوانب العملٌة التربوٌة، مجلة دراسات نفسٌة وتربوٌة،  .

. – ، ص ص ، نوفمبر جامعة البلٌدة، العدد 

 .، اإلسكندرٌة، مد عمر، نظرٌات االتصال، مكتبة اإلشعاع الفنٌة، ط الطنوبً، مح .

رباسة إدارات العسقبلنً، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، نشر وتوزٌع .
.البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرٌاض

.الجزابر،  علوان، عبد هللا ناصح، تربٌة األوالد فً اإلسبلم، دار الشهاب، .

 .العٌسوي، عبد الرحمان، الكفاءة اإلدارٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  .

 .، بٌروت، العنزي، سعود، اإلنباء بأخطاء الخطباء، دار ابن حزم، ط  .

الفرجانً، عبد العظٌم، تقنٌات االتصال التعلٌمً من القرآن والسنة، دار غرٌب للنشر والتوزٌع،  .

. القاهرة،

، بٌروت، الفٌروزآبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب، القاموس المحٌط، مؤسسة الرسالة، ط .

.

مسلم، أبو الحسٌن بن الحجاج القشٌري، الصحٌح، تحقٌق فؤاد عبد الباقً، دار إحٌاء الكتب،  .

.، القاهرة، ط
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ح، شركة الحوار الثقافً، مورجان، نٌك، قواعد التأثٌر فً المستمعٌن، ترجمة مها حسن بحبو .

.بٌروت، 

.، دمشق، النحبلوي، عبد الرحمان، أصول التربٌة اإلسبلمٌة وأسالٌبها، دار الفكر، ط .

، النسابً، أحمد بن شعٌب، السنن، تحقٌق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة، ط  .

 .حلب، 
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ه939

الحمد ص رب العالمٌن جعل ذكره حدابَق للمؤمنٌن، ومناجاته غذاء أرواح المتقاٌن، والتضارع إلٌاه 
ى ماان ُبعااث رحمااة عااّز العاااملٌن، نحمااده علااى نعمااه، ونسااأله المزٌااد ماان كرمااه، ونصاالً ونساالم علاا

 .للعالمٌن
 الكتااب فٌاه وألّفاوا العربٌاة علماااء باه اعتناى حٌاث ،- وحاادٌثا قادٌما - كثٌارا حبارا النحااو علامُ  أساال لقاد   

 اهاتم الذي اخآجرومٌة، متن التصانٌف هذه بٌن ومن اخآفاق، بلغت حتى وغّربت شّرقت التً والتصانٌف

 .والشّراح العلماء ٌستقطب زال وال ة،عد شروح فٌه وأُلفت قرأه، أو به سمع من كل به
 قٌماة تكاون أن أرجاو والتاً رساالتً، موضاوع وهاو جبرٌال ابن شرح ُوجدت التً الشروح هذه ومن   

 .والمختصرات الشروح أهرمات إلى مضافة نحوٌة
 :الخـتـٌـار دوافـع

 :منها ،( وموضوعٌة ذاتٌة ) عدة أسباب الموضوع هذا اختٌار إلى دفعنً لقد
 .وفنونه أنواعه بشتى العربً بالخط الشخصً لّقًتع -
     .المتنوعة ومواضٌعه النحو لعلم الشدٌد ُحبًِّ -
 .- علمً حسب - محقق غٌر َشْرح    -
 .التراجم كتب أمهاتُ  كثٌرا به تهتم لَم عالِمٍ  لفكرِ  َكْشف    -
 .أخرى شروح على قٌاسا الشرح هذا ِقَدمُ  -

 وقسمٌن مقدمة، :إلى المدققٌن، وسّنة المحققٌن عرف فً علٌه متعارف هو ما وفق البحث، قّسمت وقد   

 .وخاتمة ،( والتحقٌق الدراسة )
 
 االختٌاار، ودوافاع خصوصاا، واخآجرومٌاة عموماا والنحاو التحقٌاق عان الحدٌث فتحوي ،المقدمة أما   

 .البحث ومنهجٌة
 :ثمباح أربعة تتضمن والتً الدراسة، :أولهما ،القسمان وأما   

 .األصل صاحب أنه بحكم ( آجروم ابن ) المقدمة لصاحب بترجمة فٌه قمت :األول المبحث
 ومعربٌهااا وناظٌمهااا شااّراحها لاابعض وتطرقاات اخآجرومٌااة، المقدمااة بدراسااة فٌااه قماات :الثااانً المبحااث

 .ومحققٌها
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 العمٌاق النظر رغم ،بأنًِّ هنا وأذكرُ  ،( جبرٌل بن الدٌن زٌن ) الشارح بترجمة فٌه قمت :الثالث المبحث

 َعَرًضا، ُذِكرَ  وما القلٌل النَّْزر إالّ  الشارح هذا ترجمة عن الغلٌل ٌشفً ما أجد لَم التراجم، كتب أمهات فً

ًَّ  نزلتْ  الغرابةَ  بأنّ  أقول وال سبب، أيَّ  األمر لهذا أعلم وال  بالبنان إلٌه ٌُشار كان َمنْ  هناك ألنّ  ضٌفا؛ عل

  .اعتبار أضعف وال  اهتمام أدنى التراجم كتب توله ولَم م،َعلَ  على نار ِمنْ  وأشهر
 وأسالوبه الشاارح ومانهج أهمٌتاه جبرٌال، البان اخآجرومٌاة شرح على بالتعلٌق فٌه قمت :الرابع المبحث

 .واختٌاراته وترجٌحاته النحوي ومذهبه الشواهد من وموقفه شرحه ومصادر
 .علٌه لمسجلةا واللطابف المألخذ بعض إبراز إلى عمدت وكما  
 وٌتضاّمن الحادٌث، اإلمبلباً الرسام وفاق وإخراجاه الكتااب ماتن لتحقٌاق فخصصته ،الثانً القسم أما   

 .المحقق والنص التحقٌق، مقدمات :قسمٌن
 مؤلفاه، إلاى ونسابته المخطاوط، اسام تحقٌاق التحقٌق، فً المتبع المنهج فتتضّمن ،التحقٌق مقدمات أما   

 .ووصفه
 :التالٌة الخطوات فٌه اتبعت فقد ،نصال تحقٌق وأما   
فحصااُت الّنسااَخ، وأنزلتهااا منازلهااا، ُثااّم قمااُت بنسااخ المااتن ماان النسااخة األم وفااق الرساام اإلمبلبااً  -

 . 222الحدٌث
استعنُت بالنسخة الثانٌة والثالثة، وأْثَبتُّ فً الحاشٌة ما كان ناقصاً أو زاباداً فٌهاا، وأماا بااقً النساخ،  -

 .فقد استأنست ِبها
 ذلك إلى وَنبَّْهتُ  السٌاق، ٌقتضٌه بما إالّ  تغًٌٌرا فٌه أْحِدثْ  ولم ،( النقل أمانة ) النص أصل على حافظت -

 .الهامش فً
راعٌت فً ترتٌب مادة الكتاب بعض ما ٌقتضٌه اإلٌضاح، فأبرزت بالخط العرٌض متن اخآجرومٌة  -

 (.فابدة   اعلم، : مثل لفظة) تنبٌهٌة وعناوٌن األبواب والفصول واألمثلة واألقوال واأللفاظ ال
فصلُت الفقرات بعضها عن بعض مع تصوٌب األخطاء اإلمبلبٌة والنحوٌة وتقاوٌم ُجَمال الانص مان  -

 .زٌادة أو حذف كلمة وفق ما ٌقتضٌه السٌاق، وأشرت إلى ذلك فً الهامش

 .أنزلت النقط والفواصل منازلها من النص -
ُت عن إثبات الحروف  - ٌْ و    إن: مثال)الصغٌرة من نسخة إلى أخرى، والتاً وجودهاا َكَعاَدِمها تغاَض

حتى ال أثقال الهاامش، ولكان فاً بعاض الفقارات أثبتهاا لادفع اللابس ...( فإن، قال و فقال، هو و فهو، 
ْبلَغ الفهُم َمحلَّه ٌَ  .وإلباس المعنى ثوبه المفصل وحتى 

                                                 
222
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ُت عن إعراب األمثلة المتكررة والقرٌبة م - ٌْ ن بعضها بعضا، الموجاودة فاً ُنَساٍخ والغابباة فاً تغاَض
 . نسخ أخرى؛ لتفادي إثقال الهامش

ضبطت اخآٌات واألحادٌث واألمثال واألشعار بالشكل التام، مع ضبط معظم الكلمات الباقٌة، خاصة  -
لّشادة التً ال ٌؤتمن فٌها اللّبس، كالفعل الذي لم ٌسم فاعله وغٌره، كما حاولات قادر المساتطاع إثباات ا

 .باعتبارها حرفا
للداللاة علاى نهاٌاة وجاه أو ظهار الورقاة مان ] / [ أثبتُّ نهاٌاة صافحات المخطوطاة بوضاع عبلماة  -

 .النسخة األم فقط 

ن، هماا - ٌْ ( و ) حارف : أثبتُّ فً الجانب األٌمن للخط المابل رقَم الورقاة، وفاً الجاناب األٌسار َرْماَز
 :لّدال على ظهر الورقة، مثالا( ظ ) الّدال على وجه الورقة، وحرف 

 .نهاٌة ظهر الورقة التاسعة[: ظ / 09. ] نهاٌة وجه الورقة الخامسة[: و / 05] 
 . شرحت الكلمات الّصعبة باالعتماد على المعاجم اللغوٌة كالصحاح واللسان وغٌرهما -
موضاعها مان خّرجت اخآٌات القرآنٌة، بعد وضعها بٌن قوسٌن مزهرٌن، وأشرت فاـً الحاشاٌة إلاى  -

 .المصحف الشرٌف بذكر رقمها وسورتها وأتممتها إن كانت ناقصة فً المتن

خّرجاات األحادٌااث النبوٌااة ماان كتااب الحاادٌث المعتماادة، فااذكرت راوٌااه واساام الباااب     أو الكتاااب  -
 .المبوب تحته، ورقمه التسلسلً

د دٌاوان خّرجتاه مان خّرجت الشاواهد الشاعرٌة مان دواوٌان أصاحابها، فاإن لام ٌكان لصااحب الشااه -
المجمعات والجمهرات الشعرٌة، كاألصمعٌات والمفضالٌات، فاإن لام أجاده عمادت إلاى كتاب الشاواهد 
النحوٌة، كشرح شواهد المغنً للسٌوطً وغٌره، فإن لم أجده عمدُت إلى مصادر اللغة والنحو واألدب 

 ". لم أقف على ترجمته: " والمعاجم، فإن لم أجده ذكرُت عبارة
ت فً الحاشٌة أنصاَف األبٌات المذكورة فً المتن، باذكر الصادر أو العجاز النااقص مان البٌات أتمم -

 .مع الشرح والتعلٌل

 (.إْن ُوِجدت ) ذكرت فً الحاشٌة الرواٌات المختلفة للشاهد  -

 .عمدت إلى وضع بحر الشاهد فً المتن -
 (:اللغة ، المعنى ، الشاهد ) شرحُت الشاهد على ثبلث مراحل  -

         ًشرحت ما كان غرٌبا فً ألفاظ الشاهد، واعتمدت على الكتب والمعاجم الت 
 .شرحت الشواهد           

          شرحت معنى الشاهد. 

         ذكرت الشاهد دون غٌره من األلفاظ مع الشرح والتعلٌل. 
 .إثقال الهوامشلم أعمد إلى إعراب الشاهد فً الحاشٌة كدأب بعض المحققٌن خوفا من  -
رجعت إلى النصوص المقتبس منها، ووثقت اخآراء النحوٌة من كتب أصحابها، وإْن لام أجادها فمان  -

 ". لم أقف علٌه: " أمهات الكتب النحوٌة، فإن لم أجدها ذكرُت عبارة

 .خّرجت األمثال العربٌة من مصادرها،كجمهرة األمثال للعسكري، ومجمع األمثال للمٌدانً -
لؤلعبلم الذٌن جاء ذكرهم فً متن الكتاب، وذلك من كتب التراجم والطبقات، وقاد اعتمادت  ترجمت -

 .االختصار عن هؤالء األعبلم حتى ال أثقل الهامش

 .خّرجت المسابل الخبلفٌة من الكتب المعتمدة فً ذلك كاإلنصاف فً مسابل الخبلف -

ألخٌاارة للنسااخة األم وبعااض النسااخ ألحقاات بمقدمااة الكتاااب صااورا لوجااه وظهاار الورقااة األولااى وا -
 .المعتمدة
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 :قمت بصناعة الفهارس الفنٌة للكتاب، وهً -

    القرآنٌة ورتبتها حسب ترتٌب السور: فهرس اخآٌات. 

    ورتبتها ترتٌبا ألفبابٌا: فهرس األحادٌث النبوٌة. 

    ورتبتها حسب القوافً: فهرس األشعار. 

    بتها حسب الحرف األول لكل نصف بٌتورت: فهرس أنصاف األبٌات. 

    ورتبتها حسب القوافً : التعلٌمٌة فهرس األشعار. 

    ورتبتها ترتٌبا ألفبابٌا: فهرس األمثال واألقوال المأثورة. 

    ورتبتها ترتٌبا ألفبابٌا: فهرس األعبلم المترجم لها. 

    ترتٌبا ألفبابٌا ورتبتها: فهرس األماكن والبلدان والقبابل والمذاهب. 

          والمراجع المصادر فهرس. 

          للموضوعات تفصٌلً فهرس. 
 
 أخاذ والاذي جدا، المحدود وَبحثً المتواضع عملً حصدها التً النتابج أهم تضمنتْ  فقد :الخاتمة وأما   

 مان لاه وما نحويال التراث صرح فً صغٌرةً  لبنةً  ٌكون فعساه ومالً، وعقلً وصحتً وقتً من الكثٌر

 .العربٌة اللغة قواعد تٌسٌر فً بالغة أهمٌة
   
إن تحقٌق هاذا الماتن التراثاً هاو جهاُد محقاٍق ناشاا حااول جاهادا االقتاراب مان الصاورة األصالٌة    

للمخطوط، ولعل فً محاولة االقتراب من النبع ماا ٌكشاف عان تعلاق وجادانً بفان التحقٌاق وأصاوله، 
المتن إخراجاً دقٌقاً متكامبلً، ولكنها خطوة فً البداٌاة لام تبلاغ الغاٌاة، وقاد  وال ٌزعم الباحث أنه أخرج

فت كلّ  تصل إلى المراد المأمول إذا ما  تكاملت األسباب واألدوات، وتهٌأت الظروف والمناسبات، وقد
جادة أهال  منهجوقد لزمت فً هذا ال ،نفسً ما لست له بأهل، وعذري أن المٌسور ال ٌسقط بالمعسور

درب االعتاادال  -فٌمااا أرجااو  -، وساالكت فٌااه وساانة متبعااة ألوفااة، ولاازوم الجااادة طرٌقااة متحقٌااقلا
 .واإلنصاف، وابتعدت عن التكلّف واإلجحاف، دون إفراط وتفرٌط أو إلزام ما ال ٌلزم

لقااد كااان هااذا الشاارح متمٌاازا بااٌن شااروح اخآجرومٌااة األخاارى؛ التصااافه بالسااهولة واالبتعاااد عاان    
عقدة فً النحو، ولعدم ربط العلوم اللغوٌة بالعلوم الدٌنٌة والكبلمٌة حتى ٌجعل المبتدبٌن فً المسابل الم

التحصٌل العلمً ٌركزون على النحو والصرف دون إدخالهم فً المساابل الدٌنٌاة والكبلمٌاة المتشاعبة 
 .والمختلف فٌها، والتً ال تخدم الطالب المبتدئ وتجعله ٌنفر من علم النحو والصرف

ًّ ُوِضَع للمبتدبٌن فً علم النحو؛ ومن مزاٌاه     :الظاهُر من الكتاب أّنه َشْرح  تعلٌم
 .االستشهاد برواٌة قرآنٌة واحدة دون القراءات األخرى المتواترة والشاذة -
 .قلّة االستشهاد باألحادٌث النبوٌة الشرٌفة -
 . قلّة االستشهاد باألمثال واألقوال المأثورة عن العرب -
 .ُم ِذْكر الخبلفات والتفاصٌل الدقٌقة فً المسابل النحوٌةعد -
 ... (.العقٌدة، الفقه، ) غٌاب العلوم الكبلمٌة والدٌنٌة  -
 ... (.علم الحٌوان والنبات والفلك) غٌاب العلوم الطبٌعٌة  -
 .غٌاب معارف األنساب والِملَل والنَِّحل -
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السماع، القٌاس، العلل، التأوٌال، الضارورة الشاعرٌة، ) عدم الغلو فً أصول النحو والقضاٌا العامة  -
 ...(.العوامل والمعموالت

 :من خبلل مرافقتً هذا البحث الشٌق، استطعت أن أصل إلى النتابج التالٌة   
 أهمٌة متن اخآجرومٌة فً األوساط التعلٌمٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة، وانتزاعها للمرتبة الثالثة - 1

 .بعد القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفةفً برامج التعلٌم      
 حتٌاجها إلى التنبٌه على مقافلها وَتهافت الناس علٌها،تعدد شروح اخآجرومٌة؛ ال - 2

 .والذي كان سببا فً إقبال العلماء على شرحها وتبسٌط إشاراتها وشواهدها      
 لغًة بسٌطة متداولة  تمٌز شرح اخآجرومٌة البن جبرٌل بالسهولة، وقد اختار الشارحُ  - 3

ٌّد ِوجهة الكتاب وغرضه فً إفادة المبتدبٌن        .بعٌدة عن الغرابة والصعوبة، وهذا ما ٌؤ
 .غٌاُب االستطراد وِذْكر التفاصٌل - 6
 ظهور شخصٌة الشارح، إْذ لم ٌقف من اخآراء النحوٌة الواردة فً الشرح موقف – 7

 وحلّل وناقش، وجّوز، وضّعف؛ فهو ٌشٌر إلى السارد أو الناقل، بل اختار منها      
 (.فً نظره ) الرأي الصحٌح المرّجح       
 وتوظٌف مصطلحاتهم، لكن بصريُّ االتجاه؛ لتأٌٌده آراء البصرٌٌنالشٌخ بن جبرٌل  - 8

 وهذا ٌدلّ مع هذا المٌول البصري، فإّن الشارح وّظف بعض المصطلحات الكوفٌة،       
 .ب الشارح لمذهب نحوي واحد، وأْخِذه بأرجح األقوالعلى عدِم تعصّ       
 عصر )ه  10إبراز الحركة اللغوٌة واألدبٌة، والمستوى التعلٌمً خبلل القرن  - 9

 (.الشارح      
 ( خاصة ما ُكِتَب فً الهوامش ) إبراز الحركة اللغوٌة واألدبٌة، والمستوى التعلٌمً  - 10

 (.عصر الناسخ ) ه  13ة القرن بمنطقة فرجٌوة خبلل بداٌ        
  

وفً نهاٌة المطاف أستعٌن بعبارة مختصر الخلٌل فً الدٌباجة، لعلها تعّبر أصدق تعبٌر عن النقص    
ثام أعتاذر لااذوي : " ٌقاول صااحب الدٌباجاة. البشاري، والقصاور اإلنساانً فاً بلاون الكماال المعرفااً
لسااان التضاارع والخشااوع وخطاااب التااذلل األلباااب ماان التقصااٌر الواقااع فااً هااذا الكتاااب، وأسااأل ب

والخضوع، أن ٌنظر بعاٌن الرضاا والصاواب، فماا كاان مان نقاص كّملاوه، ومان خطاأ أصالحوه فقلّماا 
 " .ٌخلص مصنف من الهفوات، أو ٌنجو مؤلف من العثرات 
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 عند الزجاجي  املعاني حروف

 القرآن الكريمومعانيها عنده من 
  

 

 

 :إػلاك

 

 

 ٝ    اُلًزٞه أؽٔل ؽَٖ اُوثبثؼخ     اُوثبثؼخ ٓؾٔلاُلًزٞه ؽَٖ 

 

*********                       ******** 

 أٍزبم َٓبػل                             أٍزبم ٓشبهى

 هَْ اُلوٚ ٝأطٍٞ اُل٣ٖ                    كَْ اُِـخ  اُؼوث٤خ

 ٤ًِــــــــــخ ا٥كاة

 عبٓؼخ اُجِوبء اُزطج٤و٤خ                  عبٓؼــــــــــخ ٓؤرخ

 ػٔـــــــــــبٕ                       اٌُــــــــــــــوى

 أٌُِٔخ ا٧هك٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ

 2009ّآة 

 

 ِٓق ض

إ٠ُ كهاٍخ ؽوٝف أُؼب٢ٗ ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٓٔب أٝهكٙ اُيعبع٢ ك٢ ًزبة  ٣ٜلف اُجؾش

بع٢ أٍٝ ٖٓ ؽوم ٛنا اُجبة ، ؽوٝف أُؼب٢ٗ ، ُٝؼَ ٖٓ اثوى اُ٘زبئظ إٔ ٣ٌٕٞ اُيع

ؽوكب )137(ٝٓضَ ػ٠ِ ر٘بٝة اُؾوٝف ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ، ٝهل ٝظق ٖٓ ؽوٝف أُؼب٢ٗ 

 . كجِؾ ثٜب ٓب ُْ ٣جِـٚ أُؤُلٕٞ ٖٓٔ عبء ثؼلٙ 

 

  ِ  ِAbstract 

This research aims to study the perverts which are found in      ِ 

Holly Curran AYAT which Azzajajy had  used them  in his book 

named "Kitab Hroof Almaany". The most important           result is 

Zajajjy the first researcher opened this subject  then  he used  some 
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perverts in stead of each others ,then he  remembered(137) perverts 

in his book.                   .                                                                       

                      
 

 :مقدمة   01
أن " كتااب حاروف المعاانً"عّن لنا ـ نحن البااحَثٌن ـ ونحان  نعارض لكتااب الزجااجً الموساوم ب  

،بغٌة حسب ندرس مسالة بارزة  فٌه ،هً حروف المعانً ومعانٌها من شواهد اخآٌات القرآنٌة  عنده ف
ددة، وتبادلات  بعاُض أن نجد  ما احتجَّ بها مان اخآٌاات التاً ُبنٌات األحارف فٌهاا، فمنحتهاا معاانً متعا

الحروف معاانً بعِضاها اخآخار، مماا ٌزٌاد المتلقاً معناى  جدٌادا، لتنااوب بعاض الحاروف ،  حروفاا 
أخر،فتنجلً للحروف معانً متعددة،  فً تراكٌب اخآٌاات القرآنٌاة وساٌاقاتها  ، وقاد دفعناا للموضاوع 

أنَّ الزجاااجً أوال أمااور منهااا
لغٌااره فااً هااذا  السااابق هااو( هااـ  340)رحمااه هللا  المتااوفى ساانة 223

"  معاااانً الحاااروف"ـااا فاااً كتاباااه  (هاااـ384) المتاااوفى سااانة 224الموضاااوع ، تااابله كااال مااان الرماااانً
فاً كتاباه ( هاـ704)المتوفى سنة  226األزهٌة، والمالقً"فً كتابه ( هـ415المتوفى سنة  225والهروي

فً كتاباه (هـ749)المتوفى سنة  227وأبً الحسن المرادي"رصف المعانً فً شرح حروف المعانً "
الصااحبً فاً فقاه " فاً كتاباه(هاـ395)المتاوفى سانة  228كما سبق كبل من ابن فاارس"الجنى الدانً "

فاً ( هاـ 761)المتوفى سنة  230وابن هشام"فقه اللغة "فً ( هـ429)المتوفى سنة  229والثعالبً"اللغة 
اإلتقاان، وان فاً كتاباه (هـ911)المتوفى سنة  231والسٌوطً" كتابه مغنً اللبٌب عن كتب االعارٌب 

                                                 
223
، ؽووٚ ٝهلّ ُنٚ اُنلًزٞه "ًزبة ؽوٝف أُؼب٢ٗ ):"ٛـ340(أثٞ اُوبٍْ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ اٍؾن اُيعبع٢ أُزٞك٠ ٍ٘خ  

ّ ، ُٝونت 1984ـن 1404، 1،ؽػ٢ِ رٞك٤ن اُؾٔل ،٤ًِخ ا٥كاة ، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ، اهثنل ، ٓؤٍَنخ اُوٍنبُخ ، كاه ا٧ٓنَ 

ٓقطنٞؽ ، كاه اٌُزنت (رنبه٣ـ ٓل٣٘نخ كٓشنن :اثنٖ ػَنبًو (ثبُيعبع٢ َٗجخ إ٠ُ ش٤قٚ أثن٢ اٍنؾن اُيعنبط ُٔالىٓزنٚ إ٣نبٙ 

ٝاٗظو ػ٘ٚ أفجبه أث٢ اُوبٍْ، رؾو٤ن اُنلًزٞه ػجنل اُؾَن٤ٖ 357ٝههخ 22ربه٣ـ ر٤ٔٞه ط 1041أُظو٣خ، ثبُوبٛوح ثوهْ 

 .1980، ثـلاك ،أُجبهى ، كاه اُوش٤ل ُِ٘شو 
224
ًزبة ٓؼب٢ٗ اُؾوٝف ،ؽووٚ ٝفوط شٞاٛلٙ ٝػِنن ػ٤ِنٚ ):ٛـ384ـ296(أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ػ٠َ٤ اُوٓب٢ٗ اُ٘ؾ١ٞ  

ٝروعْ ُِوٓب٢ٗ ٝأهؿ ُؼظوٙ كًزٞه ػجنل اُلزنبػ إٍنٔبػ٤َ شنِج٢ ، كاه ٜٗؼنخ ٓظنو ُِطجنغ ٝاُ٘شنو ، اُلغبُنخ ، اُونبٛوح 

 )د.ك(
225
ـنـ  1401ًزبة االى٤ٛخ ك٢ ػِْ اُؾوٝف ، رؾو٤ن ػجل أُؼ٤ٖ أُِنٞؽ٢ ،):ٛـ415د(ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اُ٘ؾ١ٞ اُٜو١ٝ  

 ّ ٓطجٞػبد ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ ، كٓشن 1981
226
هطق أُجب٢ٗ ك٢ شوػ ؽنوٝف أُؼنب٢ٗ ، رؾو٤نن ا٧ٍنزبم ):ٛـ702(اإلٓبّ اؽٔل ثٖ ػجل اُ٘ٞه أُبُو٢ أُزٞك٠ ٍ٘خ  

 ّ 1985ٛـ  ـ2،1405ٓشن ،ؽأُشبهى اُلًزٞه اؽٔل ٓؾٔل اُقواؽ، كاه اُوِْ ، ك
227
اُغ٠٘ اُلا٢ٗ ك٢ ؽوٝف أُؼب٢ٗ ،رله٤ن ؽٚ ٓؾَٖ ، ٍبػلد عبٓؼخ ):ٛـ749(ؽَٖ ثٖ هبٍْ أُواك١ أُزٞك٠ ٍ٘خ  

 ّ 1976ٛـ  ـ1396ثـلاك ػ٠ِ ٗشوٙ ،
228
اُظبؽج٢ ك٢ كوٚ اُِـخ ٍٖٝ٘ اُؼوث٤خ ك٢ ًالٜٓب ، رؾو٤ن ):ٛـ395(أثٞ اُؾ٤َٖ اؽٔل ثٖ كبهً أُزٞك٠ ٍ٘خ  

 ّ 1964ٛـ  د 1383طل٠ اُش٢ٔ٣ٞ ث٤وٝد ، ٓؤٍَخ ثلهإ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ، ٓظ
229
كوٚ اُِـخ ٍٝو اُؼوث٤خ ،، ٓطجؼخ االٍزوبٓخ ك٢ ):ٛـ429(أثٞ ٓ٘ظٞه ػجل أُِي ثٖ ٓؾٔل اُضؼبُج٢ رٞك٢  

 ).د.ك(اُوبٛوح،
230
ٓـ٠٘ اُِج٤ت ػٖ ًزت ): ٛـ 761(اإلٓبّ أثٞ ٓؾٔل ػجل   عٔبٍ اُل٣ٖ ثٖ ٣ٍٞق ثٖ اؽٔل ثٖ ٛشبّ ا٧ٗظبه١ د 

 )د.ك(ا٧ػبه٣ت ، ؽووٚ ٝكظِٚ ٝػجؾ ؿوائجٚ ٓؾٔل ٓؾ٠٤ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل ،
231
، ٝهل مًو فٌٔ ػشوح ػِٔب ُؼبُْ اُل٣ٖ ٝػوع إ٠ُ اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ ) : ٛـ911(د:عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢  

لَو   ك٢ اُجبة ا٧هثؼ٤ٖ ٖٓ ًزبثٚ، ٝهل ثِـذ ٓؼب٢ٗ ا٧كٝاد ، ٝٓب شبًِٜب ٖٓ أٍٔبء ٝأكؼبٍ ٝظوٝف اُز٢ ٣ؾزبعٜب أُ

 ٓبئخ ٝر٘ز٢ ػشوح  ) 112(
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كانت الكتب الثبلثة األخٌرة لٌست مقصورة على حروف المعانً كما قصرها علٌها  األربعاة األوابال 
مابة وسبعة وثبلثٌن  حرفا منها ،وانه تفوق فً ذكرها عاددا عمان جااء ( 137)ذكر  ثانٌا وانه.منهم ،

ٌُنه الجدول اإلحصابً التالً  232:بعد ه من العلماء، كما ٌبِّ
 

األدوات )عدد الحروف العالم العدد
 عنده( 

 الترتٌب 

جاجً   1   األول  137 الزَّ
مانً  2  السادس 68 الرُّ
 السابع  41 الهرويّ  3
 الثالث 105 المراديّ  4
 الرابع 102 ابن فارس 5
6   ًّ  الثامن   38 الثعالب
 الخامس ومسابل أخرى 93 ابن هشام  7
ٌوطً   8  الثانً  112 السُّ

 :لحرِف لغًة واصطبلحاً حدُّ ا .2

ااُه     كلمااة تاادلُّ علااى معنااى فااً غٌرهااا فقااط "حاادد النحاااة الحاارَف بحاادود كثٌاارة أظهرهااا قااولُهم إنَّ
وقااولهم هااذا ٌفضااً بااانَّ هااذه الحااروف هااً روابااُط فااً التركٌااب، ٌتوقااف معناهااا ،علااى ذكاار 233

ازه لمان االسام دلَّات علاى معناى فاً غٌرهاا ،: وقولناا :"متعلقاتها ، كما ٌذكر اباُن ٌعاٌش  ٌَّ فصال م
والفعل ، إذ معنى االسام والفعال فاً أنفساهما ، أماا معناى الحارف ففاً غٌاره ، أال تاراك إذا قلات 

مفردة لم ٌفهم منه معنى ، فإذا قرن بما بعده من االسم " ال" الم فهمت منه المعرفة ؟ولو قلت\الغ:
األداة  "لغة فاً لساان العارب بمعناى والحدُّ 234"أفاد التعرٌف فً االسم فهذا معنى داللته فً غٌره 

وغٌرهمااا "علااى "و "فااً"التااً تساامى الرابطااة  ألنهااا تااربط االساام باالساام والفعاال بالفعاال مثاال 
والحرف بمعنى وجه واحد فً الساراء ال فاً الضاراء  236والحرف واحد من حروف التهجً 235"

بما أفاد معنى فاً " فهوبعُضهم عرَّ 237" ومن الناس من ٌعبُد هللا على حرف "كما فً قوله نتعالى 
علااى حاارف ماان أمااره ٌعنااً علااى شاافٌر، أو ناحٌااة منااه إذا رأى شااٌبا ال "وفااً المنجااد 238" غٌااره

ا الحرف اصطبلحا فهو ما ٌدل بنفسه على معنى فاً 239" ٌعجبه عدل عنه وحرُف النهر جانُبه  أمَّ
240: غٌره قال ابن مالك

 

                                                 
232
كبػل٘ب اُغلُٝخ ٝمًوٗب  43أكلد ٖٓ رؾو٤ن ا٧ٍزبم اُلًزٞه ػ٢ِ رٞك٤ن اُؾٔل ٌُزبة ؽوٝف أُؼب٢ٗ ُِيعبع٢ ص  

 . اثٖ ٛشبّ  ا٧ٗظبه١ ك٢ أُـ٠٘ ػ٘ل فاُزور٤ت ،ٝأؽظ٤٘ب ػلك اُؾوٝ
233
ٝاٗظو  1/42ط"ا٧طٍٞ ك٢ اُ٘ؾٞ "ٝاٗظو ؽل اُؾوف ػ٘ل اثٖ اَُواط ك٢ 20ُلا٢ٗ صاُغ٠٘ ا"اُؾَٖ أُواك١  

 7ّ ص1982ـ1،1402،ؽ  ٕر٘بٝة ؽوٝف اُغو ،ك٢ ُـخ اُووإٓ ، كاه اُلوهب):اُلًزٞه (ٓؾٔل ؽَٖ ػٞاك 
234
 7، ٝاُلًزٞه ٓؾٔل ؽَٖ ػٞاك ص22ٝاع٠٘ اُلا٢ٗ 8/2شوػ أُلظَ ط 
235
 "ؽوف "بكح َُبٕ اُؼوة ٓ) : ٛـ711(د اثٖ ٓ٘ظٞه 
236
   131ص"ؽوف "ّ ، ٓبكح 1967، 1ٓقزبه اُظؾبػ،كاه اٌُزبة اُؼوث٢ ، ث٤وٝد ،ؽ) :ٛـ666د(اُواى١ ٓؾٔل 
237
 11ٍٞهح اُؾظ 
238
 1/186اُؼلح ك٢ أطٍٞ اُلوٚ ط:اُوبػ٢ أثٞ ٣ؼ٠ِ  
239
 "ؽوف "ٓبكح :أُ٘غل  
240
 2/15شوػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي ط 
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 ستقم   اسم وفعل ثم حرُف الكلم كبلمنا لفظ مفٌد كا                               
 

حروف مبان وحروف معان ، أما حروف المباانً فهاً التاً تادخل فاً :وتنقسم الحروف قسمٌن 
بنٌة الكلمة ، مثل وجد، فإذا فصلت الحرف عن بقٌة الحروف التً تتكون منها الكلمة لم ٌدل على 

فهً التً تادل علاى معناى فاً أما حروف العانً " فهم "والفاء فً "وجد"شًء أصبل؛ كالواو فً 
 . .غٌرها كالحروف  التً نتعنَّى بدراستها فً بحثنا هذا

 

 تناوب الحروف فً لغة القرآن الكرٌم .3.

أدرج الزجاجً شواهد قرآنٌة على تناوب بعض الحروف دون أن ٌذكر هذا المصاطلح لفظاا، وان     
ٌفهم  معنى الحرف مان الساٌاق، الن وبمعنى آخر "ٌأتً الحرف كذا بمعنى الحرف كذا "كان ذكره ب

ال  ذلك هاو مان واجباات حاروف المعاانً التاً تاتفهم معانٌهاا  مان التركٌباات اللغوٌاة وساٌاقاتها ، ومثَّ
وغٌرها كما نعرض له فً "ِمن"و"هلمَّ "و"فً "الزجاجً ـ رحمه هللا تعالى ـ على ذلك بحروف البلم و

 . هذه الدراسة
    منهجنا فً الدراسة. 4

، وتركناا األخارى ؛ ألساباب منهاا  نصوص قرآنٌاة فحسابا حروف المعانً  التً قٌست  فً  اعتمدن
 241"لاوال فعلات كاذا :" قولاه" لاوال" ضعف األمثلة التعلٌمٌة التً مثَّل بها الزجاجً ،نحو أمثلتاه  عان

،ولتعرٌفاه بعاض األدوات لغاة دون 242أي صار فً وقات المسااء"أمسى زٌد "ومثله عن أمسى بقوله 
أصبح وأضحى وظلَّ وبات وما انفك وماا فتاا وماا بارح وغٌرهاا "ة؛ شأنه فً تعرٌفه أمثل

وألناه  243
لٌت وقبل وبعد وسوف وحٌث "  كان ٌقتضب فً شرحه بعض األدوات اقتضاباُ مخبلًّ ُمِقبلًّ ؛ من نحو

تً ، وعزفنا  عن شواهده الشعرٌة وغٌرها واكتفٌنا بحروف المعانً  ال  244ونعم وإذن وغٌرها كثٌر
 سبعة وأربعٌن   حرفا ،(47)اتشحت  بألٌات من القران الكرٌم ، وعلى ذلك ، أحصٌنا ها،فبلغ عددها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بناها الفبابٌا كما فً الجدول اخآتً      :ورتَّ

                                                 
241
 5رؾو٤ن اُلًزٞه ػ٢ِ رٞك٤ن اُؾٔل ، ص  ًزبة ؽوٝف أُؼب٢ٗ ،:اُيعبع٢  
242
 7اُظله ٗلَٚ ص 
243
 أُظله اَُبثن اُظلؾخ ٗلَٜب   
244
 )5ٝ6(اٗظو ا٧كٝاد ػ٘لٙ ك٢ اُظلؾز٤ٖ  
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الحرف  العدد
 األداة )

 معناه الحرف فً اخآٌة و رقم الصفحة  

الم اعهد إلٌكم "تعالى كقوله  تقرٌرا وتوبٌخاوظفت  19 ألف االستفهام  1
 "245" ٌا بنً آدم

للتأكٌد مفتوحة مخففة تستعمل فً افتتاح الكبلم  11 أال  2
أال إنَّ عادا كفروا ربهم أال "كقوله تعالى  والتنبٌه
 246"بعدا لعاد

لو "كقوله تعالى  نفً للنكرات العامةلها وجوه منها  7 إال 3
كان فٌهما معناه لو 247"كان فٌهما آلهة إال هللا لفسدتا 

 .آلهة غٌره 
وال تأكلوا "كقوله تعالى "مع"قد تقع فً مكان  65 إلى  4

أي مع أموالكم وٌقول  248" أموالهم إلى أموالكم 
َمْن أنصاري إلى هللا :"تعالى على لسان ابن مرٌم 

 .أي مع هللا 249"
ال رٌب فٌه من رب "كقوله تعالى  بل بمعنى 48 أمْ  5

 "أو"وتكون بمعنى 250" العالمٌن أم ٌقولون افتراه
أم أمنتم من فً السماء أن ٌخسف بكم "كقوله تعالى 

 251"األرض
 "ألف االستفهام" وتكون بمعنى

أم ٌحُسدون الناس على ما آتاهم هللا "كقوله تعالى " 
 252"من فضله  

حرف متضمن معنى الجزاء وال ٌقع بعده إال  64 أّمأ  6
 253"قهر فأما الٌتٌم فبل ت"االستبناف كقوله تعالى 

المكسورة تأتً بمعنى زابدة كما فً قوله تعالى  63 إّمأ 7
ا ترٌنَّ من البشر أحدا "  254"فإمَّ

علم أن سٌكون منكم "مخففة من الثقٌلة كقوله تعالى  58 أن 8
 "255"مرضى 

                                                 
245
 20ٍٞهح ٣ٌ آ٣خ  
246

  60ٍٞهح ٛٞك آ٣خ 
247
 22ٍٞهح ا٧ٗج٤بء آ٣خ  
248
 2ٍٞهح اَُ٘بء آ٣خ  
249
 14ٝاُظق 52ٍٞهح آٍ  ػٔوإ آ٣خ 
250
 3ـ2ٍٞهح اَُغلح  
251
 17أُِي ٍٞهح  
252
 54ٍٞهح اَُ٘بء  
253
 9ٍٞهح اُؼؾ٠ 
254
 26ٍٞهح ٓو٣ْ  
255
 20أُيَٓ  ٍٞهح  
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إن المكسورة  9
 المخففة 

إِن الكافرون إال فً "كقوله تعالى  ما النافٌةبمعنى  57
 256"غرور

وال تهنوا وال "كقوله تعالى "إذ"وتكون بمعنى 
 257"تحزنوا وانتم األعلون إن كنتم مؤمنٌن 

أنَّى لك "كقوله تعالى "كٌف" لها معان منها بمعنى 61 أنَّى 10
 بمعنى من أٌن لك هذا "258"هذا 

أنَّى ٌكون له ولد "كقوله تعالى  من  أبنوبمعنى 
"259 

صٌام أو ففدٌة من "كقوله تعالى التخٌٌر  بمعنى 50و13 أو 11
كقوله تعالى وال  للنهً وتكون260"صدقة أو نسك 

وتكون إضرابا بمنزلة 261"تطع منهم آثما أو كفورا 
وأرسلناه إلى مابة ألف أو "كقوله تعالى "بل"

 262"ٌزٌدون 
 263"أولى لك فأولى "كقوله تعالى  تهدبد ووعٌد 12 أولى لك  12
ٌَّا ما تدعوا فل"كقوله تعالى جزاء تكون  62 أيّ  13 ه األسماء أ

 264"الحسنى 
ٌَّان  14  265"ٌسأل أٌان ٌوُم الدٌن "كقوله تعالى  متىبمعنى  12 أ
ٌشرب بها عبد هللا "كقوله تعالى " من"بمعنى  87و86و47 الباء  15

ى "كقوله تعالى " على"وتأتً بمعنى 266" لو تسوَّ
ومنهم من إن تأمنه "وقوله تعالى 267"بهم األرض

 "أتً بمعنىبمعنى على دٌنار،وت268"بدٌنار 
 269"والمستغفرٌن باألسحار "كقوله نتعالى "عند

 270"بٌدك الخٌر "كقوله تعالى " فً وتأتً بمعنى
ما سبقكم بها من "كقوله تعالى "إلى "وتأتً بمعنى

إذ فرثنا "كقوله تعالى " البلم وتأتً بمعنى 271"احد

                                                 
256
 20ٍٞهح أُِي  
257
 139ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
258
 37ٍٞهح آٍ ػٔوإ 
259
 101ٍٞهح ا٧ٗؼبّ  
260
 196ٍٞهح اُجووح  
261

  24ٍٞهح اإلَٗبٕ 
262
 147ٍٞهح اُظبكبد  
263
 34ٍٞهح اُو٤بٓخ  
264
 110ٍٞهح اإلٍواء  
265
 6ٍٞهح اُو٤بٓخ  
266
 6ٍٞهح اإلَٗبٕ  
267
 42ٍٞهح اَُ٘بء  
268
 75ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
269
 17ٍٞهح آٍ ػٔوإ 
270
  26ٍٞهح آٍ ػٔوإ 
271
 80ٍٞهح االػواف 
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كقوله  "البلم" وتأتً الباء بمكان 272"بكم البحر 
 273"بالحق ما خلقناهما إال "تعالى

كقوله  واألخذ بغٌرهشًء من الكبلم  لترك وتأتً 14 بل 16
ص والقرآن ذي الذكر بل الذٌن كفروا فً "تعالى 
 274" عزة

لقد تقطع بٌنكم "لقوله تعالى " وصلوتأتً بمعنى  27 بٌن 17
 بمعنى لقد تقطع وصلكم 275"

 تبت ٌدا أبً"كقوله تعالى "هبلكا لهم "وتأتً بمعنى  18 تبا له 18
 وهنا بمعنى خسرت ٌداه 276"لهب وتب 

 277"قل تعالوا ندع "كقوله تعالى " اقبل"بمعنى  21 تعال  19
فمهل الكافرٌن أمهلهم "كقوله تعالى " أمهل"تكون  9 روٌدا  20

 "روٌدا 
 أي قلٌبل 278

بفتح "َسواء 21
 السٌن

فرآه فً َسواء الجحٌم "كقوله تعالى " وسط"بمعنى  10
"279 

 84و12 فً  22
84 

قد نرى تقلب وجهك "كقوله تعالى "  نحو " بمعنى
كقوله تعالى "الباء "وتأتً بمعنى 280"فً السماء

كقوله " إلى"وتأتً بمعنى 281"فً ظلل من الغمام "
 "من "وتأتً بمعنى 282"فتهاجروا فٌها"تعالى 

 283"ٌخرج الخبء فً السموات"كقوله تعالى "
" مثله شًءكقوله تعالى لٌس ك"   مزٌدة "وتأتً 39 الكاف 23

 والمعنى لٌس مثله شًء 284

ٌِّن  24 ٌِّن من قرٌة عتت عن "كقوله تعالى " كم"بمعنى 60 كأ وكأ
 285"أمر ربها 

فذبحوها وما "كقوله تعالى "همَّ ولم ٌفعل"بمعنى 67 كاد 25
 286"كادوا ٌفعلون

                                                 
272
 50ٍٞهح اُجووح  
273
 39ٍٞهح اُلفبٕ  
274
 2ـ1ٍٞهح ص  
275
 94ٍٞهح ا٧ٗؼبّ  
276
 1ٍٞهح أَُل 
277
 61ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
278
 17ٍٞهح اُطبهم  
279
 55ٍٞهح اُظبكبد  
280
 144ٍٞهح اُجووح  
281
 210ٍٞهح اُجووح  
282
 97ٍٞهح اَُ٘بء  
283
 25ٍٞهح اَُ٘ٔ  
284
 11ٍٞهح اُشٞهٟ 
285
 8ٍٞهح اُطالم  
286
 71ٍٞهح اُووح 
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أٌطمع كل " كقوله تعالى " ردع وزجر" بمعنى 11 كبلَّ  26
 287" م كبلامرئ منهم أن ٌدخل جنة نعٌ

كٌف تكفرون باص "كقوله تعالى  لتعجببمعنى ا 59و35 كٌف  27
ر) 288"وكنتم أمواتا فأحٌاكم   (الشاهد مكرَّ

لمغفرة  من هللاِ "كقوله تعالى " الم االبتداء"بمعنى  76و75و40 البلم  28
 على"وتأخذ مكان 289"ورحمة خٌر مما تجمعون 

ي علٌه  أ290" وال تجهروا له بالقول "كقوله تعالى "
بان ربك أوحى "كقوله تعالى "إلى"وتأخذ مكان 

الحمد ص الذي هدانا لهذا "وكقوله تعالى  291"لها
كقوله " عند"أي إلى هذا والبلم تأتً بمعنى  292"

 293".وخشعت األصوات للرحمن "تعالى 
ال أقسم بٌوم "كقوله تعالى  تزاد مع الٌمٌن وتطرح 84و8 ال  29

 لم"ل الماضً بمعنى وتدخل على الفع294"القٌامة 
معناه لم 295"فبل صّدق وال صلَّى "كقوله تعالى "

 ٌصدق ولم ٌصلِّ 
كقوله تعالى على "لٌس"ألنها بمنزلة  ترفع اسمها 69 الت 30

 296"والت حٌُن مناص "قراءة 
فألفٌا سٌدها لدى "كقوله تعالى "عند "تدل على  25 لدى 31

 297"الباب 
لعل هللا ٌحدث "قوله تعالى ك اإلٌجاب من معانٌها 30 لعلَّ  32

 298"بعد ذلك أمرا 
لكن هللا ٌشهد بما انزل "كقوله تعالى  مستأنف خبر 32 لكن 33

ردا للجواب كقوله " بل"وتكون بمنزلة 299"إلٌك 
 300"فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم "تعالى 

وقوله فً نفً الفعل المستقبل " لم"تكون بمعنى  11 لما 34
 301"وقوا عذاب بل لما ٌذ"تعالى شاهد 

                                                 
287
 39ـ38 طٍٞهح أُؼب ه 
288
 28ٍٞهح اُجووح  
289
 157ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
290
 2ٍٞهح اُؾغواد  
291
 5ٍٞهح اُيُيُخ 
292
 43ٍٞهح االػواف 
293
 108ٍٞهح ؽٚ 
294
 1ٍٞهح اُو٤بٓخ  
295

 31ٍٞهح اُو٤بٓخ 
296
 3ٍٞهح ص 
297
 25ٍٞهح ٣ٍٞق 
298
 1ٍٞهح اُطالم  
299
 166ٍٞهح اَُ٘بء  
300
 17ٍٞهح االٗلبٍ 
301
 8ٍٞهح ص 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 159 - 

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

  3 لو 35
كقوله تعالى  معنى امتناع الشًء لوجود غٌره 3 لوال 36

منك احد "ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته ما زكى"
لوال "كقوله تعالى  التحضٌضوتأتً بمعنى 302

إذا راٌتها "هبل"وتكون بمعنى  303"انزل علٌه ملك 
فلوال إذ جاءهم باسنا "بغٌر جواب كقوله تعالى

فلوال ام كنتم غٌر "قوله عز وجل و304"تضرعوا 
بمعنى فهبل ، وتأتً لوال بمعنى 305" مدٌنٌن 

أي  306"فلوال كانت قرٌة آمنت "كقوله تعالى "لم"
 فلم تكن قرٌة

كقوله زابدة ال تخل فٌه بإعراب وال معنى  تكون 53 ما 37
وتختص بما 307"فبما رحمة من هللا لنت لهم "تعالى 

الذكر واألنثى وما خلق "كقوله تعالى  بعقل ال
والسماء وما بناها "كقوله تعالى "منْ "َوتعنً 308"
"309 

، والكاف هً تسوٌة ومعناها ومعنى الكاف واحد 2 مثل  38
ٌعنً 310"لٌس كمثله شًء "ٌدخل علٌها كقوله تعالى

 لٌس كهو شًء
   َمن 39

                                                 
302
ٖ    ٣ي٢ً ٖٓ ٣شبء ٝ  ٝاٍغ ػ٤ِْ "ٝرٌِٔخ ا٣٥خ 21ٍٞهح اُ٘ٞه    "ٓب ى٠ً ٌْٓ٘ ٖٓ اؽل أثلا ٌُٝ
303
 8ٍٞهح ا٧ٗؼبّ  
304
 43ٍٞهح ا٧ٗؼبّ  
305
 86ٍٞهح اُٞاهؼخ  
306
 "ك٘لؼٜب إ٣ٔبٜٗب إال هّٞ ٣ٌٞٗ ُٔب آ٘ٞا ًشل٘ب ػْٜ٘ ػناة اُقي١ ك٢ اُؾ٤بح اُل٤ٗب ٝٓزؼ٘بْٛ إ٠ُ ؽ٤ٖ "٣خ ٝأًبٍ ا98٥ٍٞهح ٣ٌٞٗ 
307
 159ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
308
 3ٍٞهح ا٤َُِ  
309
 27ٍٞهح اُ٘بىػبد  
310
 11ٍٞهح اُشٞهٟ  
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 تأتً لنفً قلٌل الجنس وكثٌره والواحد وما فوقه 82وو76و50 ِمن 40
وتأتً على 311"ما اتخذ هللا من ولد "كقوله تعالى 

فاجتنبوا الرجس من "كقوله تعالى ضرب من النعت
بمعنى اجتنبوا الرجس الوثنً ، ولٌس  312"األوثان 

معناه اجتنبوا الرجس منها ، على أنَّ بها رجسا 
كقوله تعالى شانه .الباء وغٌر رجس ، وتأتً بمعنى

تنزل "وقوله تعالى   313"ٌحفظونه من أمر هللا "
 314" لمبلبكة والروح فٌها بإذن ربهم من كل أمر ا

كقوله تعالى "على "أي بكل أمر، وتأتً بمعنى 
وتأتً  315"ونصرناه من القوم الذٌن كذبوا بألٌاتنا"

ارونً ماذا خلقوا من "كقوله تعالى "فً"مكان
 316"األرض

مهما "كقوله تعالى شانه "فً الجزاء " ما"بمنزلة  20 مهما  41
وابلوا .أي ما تأتنا 317"لتسحرنا بهتأتنا به من آٌة 

كما قال الخلٌل "الهاء منها استقباحا من تكرٌر ما ما 
318 

كتابٌه  اهاؤم اقرؤو"كقوله تعالى  تأمر به وال تنهى 73 ها 42
 ولبلثنٌن هاؤما وفٌه لغات واألصل هاؤكم 319"

قل "مكسورة التاء ِكقوله تعالى "أعطنً "معناه  73 هاتِ  43
 320"هاتوا برهانكم

هل "كقوله تعالى  لبلستفهام بمعنى التقرٌر والتوبٌخ 2 هل 44
وتأتً بمعنى 321"لكم مما ملكت أٌمانكم من شركاء 

هل ٌنظرون إال أن "كما فً قوله عز وجل "ما"
 "322"تأتٌهم المبلبكة 

ٌغشى طابفة منكم "كقوله تعالى  حرف عطف 36 الواو 45
 323"وطابفة قد أهمتهم أنفسهم 

كأنَّ  46 ٌْ كأنَُّه ال ٌفلح "كقوله تعالى "الم تر"ومعناه  67 و ٌْ و

                                                 
311
 91"أُؤٕٓ٘ٞ "ٍٞهح  
312
 30ٍٞهح اُؾظ  
313
 11ٍٞهح اُوػل 
314
 4ٍٞهح اُوله  
315
 77ٍٞهح ا٧ٗج٤بء  
316
 40ٍٞهح كبؽو  
317
  132ٍٞهح ا٧ػواف 
318
اٌُزبة ، رؾو٤ن ػجل اَُالّ ٓؾٔل ٛبهٕٝ ، ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ٌُِزبة ثبُوبٛوح ):ٛـ180(اٗظو ٤ٍج٣ٞٚ ، أثٞ ثشو ػٔوٝ ثٖ ػضٔبٕ ثٖ ه٘جو د 

 60ـ3/59ّ ط1968،
319
 19ٍٞهح اُؾبهخ  
320
 64ٝاَُ٘ٔ  24ٝاالٗج٤بء111ٍٞهح اُجووح  
321
 28ٍٞهح اُوّٝ 
322
 33ٝاُ٘ؾَ 158ؼبٍّٞهح االٗ 
323
 154ٍٞهح آٍ ػٔوإ  
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 324"الكافرون 
سر والتفجع 17 وٌل 47 كم فً قوله تعالى عن الكافرٌن ٌوم  للتحُّ

ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب "القٌامة  
 325"فأساوي سوءة أخً

 
 
 
 
 
 

 :خاتمة .5
ً سبق غٌره فً هذا المجال؛ بتنبهه إلى حروف لعلَّ من أبرز ما أفدناه من هذه الدراسة ، أن الّزجاج 

المعانً وأدوارها  وأهمٌتها، فً تجلٌة المعنى ، من خبلل تركٌبها فً سٌاق اخآٌات القرآنٌة التً نافت 
مابة وأربعاٌن آٌاة ، وهاو الاذي اخترنااه مٌادانا للدراساة والتطبٌاق علٌاه ، مان جهاة ومان ( 140)عن 

ٌن  حرفا مثَّل على الكثٌر منهاا  بشاواهد، وان كاان فاً بعضاها مابة وسبعة وثبلث( 137)أخرى حشد 
ضااعف وتعااداد فحسااب ، ممااا لاام ٌمكنااه ماان أن  ٌحقااق الشاامول واالستقصاااء المنشااودٌن، أمااا اباارز 
موضوع فٌه شًء من الجدٌة فكثرة استبناسه بألٌات من القرآن الكارٌم، وهاو الاذي اخترنااه بحثاا ألناه 

و "إنَّ "قاادنا شااواهده  علااى توافرهااا فااً القاارآن الحكااٌم عاان حااروف ماان أفضاال شااواهده ، وان كنااا افت
وكثٌر غٌرها وهً غنٌة  بالشواهد القرآنٌة الكثاار ، "اخآن "و"أخواتها وأفعال كان وكثٌر من أخواتها 

ولكنَّ الزجاجً قدم عذره بعدة جمل  فً مقدمته، بانَّ سبب تألٌفه لكتابه كان جوابا لسابل،  فحال دون 
ٌقا  لعرض جمٌع شاواهده مان أخارى  ، ولكناه ماع  استقصابه الممتد من جهة  ، أو انه وجد المقام ضِّ

خاذ علٌاه  ًُ ذلك ٌظلُّ  إماما فً مجال علم المعانً ٌساتأنس باه  كالُّ مان راقاه  عملاه مان  بعاده ،وإذا أُ
مألخذ منها الفوضى والتشوٌش فً درجه الحاروف ، وتكرٌار بعاض شاواهد الحارف الواحاد فاً غٌار 

ان ، وعدم اعتماده االلفبابٌة فً درجه الحروف ، فما ذلاك إال ألناه الباحاث األول الاذي لام ٌفاد مان مك
 هأحد قبله فً مجاله ،  لقد فاق الزجاجً  ـ رحمه هللا تعالى ـ غٌاره فاً عادد الحاروف ،كماا  أدر جناا

عااان  فااً فااً ترتٌااب  الجاادول ، كمااا كااان سااباقا إلااى مسااالة تناااوب الحااروف حسااب مااا تقدمااه ماان م
لكان "و"هلمَّ "و"ال"و"فً"و"الباء"السٌاقات القرآنٌة ، وقد ذكرنا فً الجدول أمثلة تطبٌقٌة على حروف 

ًَّ  ٌفااتُح المجاااَل لغٌااره ماان العلماااء فااً استقصاااء معااانً .وغٌرهااا "ماان " و" جاااج ااا ٌعنااً أنَّ الزَّ ، ممَّ
ة، وفناون القاول العرباً ، مان الحروف، لمن شاء من القرآن الكرٌم ومان غٌاره مان الشاواهد الشاعرٌ

عصر االحتجاج اللغوي ، و ٌمكن للبَحَثِة  تنظٌُمها فً جداول الفبابٌة بدالالت متعاددة ٌفهمهاا المتلقاً 
 .من سٌاقاتها 

 
 
 
 

                                                 
324
 82ٍٞهح اُوظض 
325
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 : المصادر والمراجع.6    
 

 القرآن الكرٌم *    
  
 

قاه اللغاة وسار العربٌااة ،، ف(:هااـ429)الثعاالبً أباو منصاور عباد الملااك بان محماد الثعاالبً تاوفً *    
 (.ت.د)مطبعة االستقامة فً القاهرة،

 
 

م ، ماادة 1967، 1مختاار الصاحاح،دار الكتااب العرباً ، بٌاروت ،ط( :هاـ666ت)الرازي محمد*    
 " حرف "

 
  

كتاب معانً الحروف ،حققه (:هـ384ـ296)الرمانً أبو الحسن علً بن عٌسى الرمانً النحوي *    
علٌاه وتارجم للرماانً وأّرخ لعصاره دكتاور عباد الفتااح إساماعٌل شالبً ، دار  وخرج شواهده وعلاق

 .نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة
 
جاااجً أبااو القاساام عبااد الاارحمن باان اسااحق الزجاااجً المتااوفى ساانة *    كتاااب حااروف (:"هااـ340)الزَّ

ٌرماوك ، ارباد ، مؤسساة ، حققه وقدم له الدكتور علً توفٌق الحمد ،كلٌة اخآداب ، جامعاة ال"المعانً 
 م1984ـ 1404، 1الرسالة ، دار األمل ،ط

 
، وقاد ذكار خماس عشارة اإلتقان فً علاوم القارآن ( : هـ911)ت:جبلل الدٌن السٌوطً السٌوطً *   

علما لعالم الدٌن وعرض إلى معانً األدوات ، وما شاكلها من أسماء وأفعال وظاروف التاً ٌحتاجهاا 
 .ٌن من كتابهالمفسر   فً الباب األربع

رصف المبانً فً شرح حروف (:هـ702)المالقً اإلمام احمد بن عبد النور المالقً المتوفى سنة *   
هااـ  2،1405المعااانً ، تحقٌااق األسااتاذ المشااارك الاادكتور احمااد محمااد الخااراط، دار القلاام ، دمشااق ،ط

 م 1985ـ
 
 
  نن ، دار الفرقااااااتنااااااوب حاااااروف الجااااار ،فاااااً لغاااااة القااااارآ(:الااااادكتور )محماااااد حسااااان عاااااواد *  
 ..م 1982ـ1،1402،ط
 
 
 
الجنى الدانً فً حاروف المعاانً ،تادقٌق (:هـ749)المرادي حسن بن قاسم المرادي المتوفى سنة *   

 م1976هـ  ـ1396طه محسن ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ،
   
 المنجد،فً اللغة واألعبلم ، باب الشرق ، بٌروت *  
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لسان العرب المحٌط ، إعداد ٌوسف خٌاط تقدٌم عبد :محمد أبو المكارم  ابن منظور، جمال الدٌن*  

 .هللا العبلٌلً 
  
كتاب االزهٌة فً علم الحروف ، تحقٌاق عباد المعاٌن (:هـ415ت)الهروي، علً بن محمد النحوي *  

 م مطبوعات مجمع اللغة العربٌة ، دمشق1981ــ  1401الملوحً ،
 
هاـ 761)د هللا جمال الدٌن بن ٌوسف بن احمد بن هشام األنصاري تابن هشام اإلمام أبو محمد عب*  

اله وضابط غرابباه محماد محٌاى الادٌن عباد الحمٌاد (:  مغنى اللبٌب عان كتاب األعارٌاب ، حقَّقاه وفصَّ
 (ت.د)،
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  منهسرقات ابن الرومً و أخذ الشعراء 

 

 ٗؼ٤ٔخ ثٞى٣ل١ : ا٧ٍزبمح                                                            

 أٍزبمح ٌِٓلخ ثبُلهًٝ                                                           

 ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ                                                        

 عبٓؼخ ـ ٍؼـل كؽِت ـ اُج٤ِـلح                                                       

إّن مقٌاس الّسرقات األدبٌة من أهم المقاٌٌس الّنقدٌة التً ُعنً نقاد العرب بها؛ ألّنه ال ٌستطٌع أحد من 
الّشعراء أن ٌّدعً السبلمة منها، وأردنا فً هذا المقال أن ناورد بعاض النمااذج لسارقات ابان الروماً 

راء منه، وفقا لنتابج الّنقاد فً الموضوع، وقد جاءت سرقات ابن الرومً فً من غٌره، وسرقات الّشع
... نظاام النثاار، وإن كااان ٌعااد ماان الساارقات الخفٌااة أخااذ المعنااى وشااًء ماان اللفااظ : عاادة وجااوه أهمهااا

واستنتجت أن نظرة القدماء إلى السرقات األدبٌة تكاد تكاون قاصارة، فهاً ال تتعادى البٌات أو البٌتاٌن 
 .، أو أكثر دون االلتفات إلى ارتباط هذا البٌت أو هذا المعنى بالعمل األدبً كامبل عند شاعر

 

 

 

 

Résume 
Les mesures de plagiat sont l‟un  des plus importantes des mesures critiques 

qui à attire l‟intention des critiques littéraires arabes, car personne ne peut 

prétendre être a l‟abri du plagiat. Nous voulons dans cet article apporter  

quelques exemples de plagiat de Ibn- al rumi et les autres sont d‟autres poètes. 

Pour Ibn- al rumi, je me suis basé sur les résultats des critiques littéraires 

connues jusqu'à aujourd‟hui, c‟est ainsi que se sont déroulées les épreuves de 

plagiat à propos des textes de Ibn- al rumi.  La composition de la prose assure 

la forme et l‟inspiration du sens. J‟ai constaté que les actions de plagiat se 

limitent à un ou deux vers chez l‟un ou plusieurs poètes.        

 

 

 

 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 165 - 

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

                                     

ه     ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ إّن مقٌاس الّسرقات من أهم المقاٌٌس الّنقدٌة التً ُعنً نقاد العرب بها ألّن

ٌّزة، و مبلغ اعتماده على من سبقه أو عاصره وخلص  ٌسعى لبٌان أصالة الشاعر، وشخصٌته المم

وأردنا فً هذا المقال أن نورد  1« د من الشعراء أن ٌّدعً السبلمة منهاالٌقدر أح»الّنقاد إلى أّنه 

 .بعض األمثلة لسرقات ابن الرومً وفقا لنتابج النقاد فً هذا الموضوع

 :قد جاءت سرقات ابن الرومً فً عّدة وجوه أهمها

 

 :نـظــم الــنـثــر

 

والحاذق ٌخفً » حسن تناولها ٌعّد نظم النثر من السرقاتالخفٌة،وٌشهد للّشاعر بالحذق إذا أ

وأحد أسباب إخفاء السرق أن ... دبٌبه إلى المعنى ٌأخذه فً سّر فٌحكم له بالسبق إلٌه أكثر من ٌمر به

أبو أحمد "ومثاله ما أورده  2« ٌأخذ معنى من نظم فٌورده فً نثر أو من نثر فٌورده فً نظم

ٌغنً ببقابه و ٌسقم بسبلمته و ٌؤتً من ما حال من : كٌف حالك؟ فقال: قٌل ألعرابً»": العسكري

 [الطوٌل]3: أخذه ابن الرومً، و قال... مأمنه

ْنٌـَــا ِبَداِر إَِقاَمــةٍ  ِر ِغَطاُؤَها *** لََعْمُرَك َما الدُّ ٌْ ِن الَبِص ٌْ  إَِذا َزاَل َعْن َع

َمــا َهـا َو إِنَّ ٌْ ْفِس ِف َف َبَقاُء النَّ ٌْ َنــاُل ِبأَْسَبابْ  *** َو َك  الَفَنــاِء َبَقاُؤهـَا؟ ٌَ

 [الوافر]4: و نقله فً موضع آخر فقال

اَء أكَثــَر َما تـَـَراهُ   ِمَن األَْشٌـَـاِء َتْحلـُــو ِفً الُحلـُوقِ  *** َكَذاَك الــدَّ

و أرى أّن هذا المعنى من المعانً العامة، و مّما اشترك الناّس فً معرفته، و كان مستقرا فً العقول، 

ن من هذا اللون ال ٌعد من السرقة، أما المعانً العامة الشابعة فٌما ٌتساوى فٌه الشعراء و و ما كا

إنما هو فً البدٌع الذي ٌختص به شاعر، ال فً المعانً المشتركة التً »: لٌست من السرقة، فالسرق

ذي ٌورده أن هً جارٌة فً عاداتهم، و مستعملة فً أمثالهم ومحاورتهم، و مما ترتفع الظنة فٌه عن ال

 مّر مزٌد»": أبو إسحاق الحصري"و منه ما أورده  5.«ٌقال إّنه أخذ من غٌره

 ٌا أحمق فلم سترناه؟ أخذه ابن: ما هذا؟ فقال: المدٌنً بجرة مغطاة، فقال له بعض من جٌرانه

 [المنسرح]الرومً، فقال لمن سأله لم تلزمه العمامة؟
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ٌُّهـَــا الَســاِبــُل ألُْخِبــرَ  ا أ  لِـْم ال أََزاُل ُمْعتِجـــــَرا: عــَِنـً *** هٌَُ

ٌُْمِكُننـِــً بـًــا لَْو َكاَن  ٌْ فـــه السابلٌــَن َمــا ُستِــَرا   *** أَْسُتــُر َش ٌْ  6َتْعِر

وهذا المعنى أٌضا من المعانً العامة المشتركة، و ربما كان من أسباب استجادة هذا اللون من السرق 

ها ما فٌه من بٌان لقدرة الشاعر على االختصار، و جمع المعنى بعبارة أبلغ و أوجز، إلى جانب إخفاء

فمهما أمكن العاقل أن ٌقل من المعارف، و اجتبلب من ٌسمى »: فقد جمع ابن الرومً القول القابل

ن أخا فً هذا الّزمان، فلٌفعل و لٌعلم أّنه قد أقّل من األعداء وكلّما استكثر منهم فقد استكثر م

 [الوافر]7: ، و كان ابن الرومً جمع هذا المعنى فقال"األعداء

قَِك ُمْسَتَفــــاد   ٌْ َك ِمْن َصِد حـَـــــابِ  *** َعُدوُّ  َفبلَ َتْسَتْكثـِــــَرّن ِمَن الصِّ

اَء أْكَثُر َما َتـــــَراهُ ـَرابِ  *** فـَــإِنَّ الدَّ َعـــاِم أَْو الشَّ ـُحوُل ِمَن الطَّ ٌَ 

فقد اختصر . ول ما رأٌت عّدوا إال من صدٌق، و مثل ذلك أّنك أكثر مّما ترى الّداء من الطعامفهو ٌق

المعنى و أضاف إلٌه معنى آخر وّضحه وزاد فً بٌانه و قوة حجته، فذكر فً البٌت الثانً مثبل آخر 

 :أخذ المعنى و الزٌادة فً. ٌستدل به على إثبات قوله

لّنقاد بحسن إتباعه، و إجادة األخذ، إما باختصار لطٌف، أو زٌادة شهد البن الرومً غٌر واحد من ا

أبً حٌة "ملٌح حسن االتباع ما وقع بٌن ابن الرومً و بٌن » ملٌحة تكسبه نوعا من المحاسن، ومن 

 9: فٌما قاله فً زٌنب أخت الحجاج 8" النمٌري

 ِغـْبــَن َقَطْعَن الَحَشا َحَســـــَرات َو إِنْ  *** فـَـُهـنَّ اللََّواِتً إِْن َبــَرْزَن َقَتْلنَِّنً

 10« و أتى بمعنى البٌت كامبل فً نصف بٌت»: فابن الرومً أتبعه فٌه فقال

بلَهُ إِْن َنَظَرْت َو إِْن ِهً أَْعَرَضتْ  ٌْ َهــاُم َو َنَزَعُهـنَّ الٌـَـــمُ  *** َو  َوَقــــَع السِّ

البٌت  بوقع الّسهام و نزعهن الٌم، أكس: الملٌحة فً قوله و اإلجادة هنا باالختصار اللّطٌف و الزٌادة

 11: و تبع ابن الرومً قول بشار. حسنا على حسن

 َعَطَس الُجوُد ِبأَْنــِف ُمْصَطلِـــــمْ  *** أَْنـــَت أَْنـــُف الجـُــــْرَدانِ 

 [الكامل] 12: فزاد علٌه و أحسن فً قوله

َن الَمْجِد ُكْنَت  ٌْ  أَْو ُكْنَت أَْنَف الَمْجِد ُكْنَت الَماِرنـَـا *** َسَواَدَهالَْو ُكْنَت َع
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و الزٌادة هنا فً الشطر األول من بٌت ابن الرومً، فقد جاء بمعنى بٌت بشار فً الشطر الثانً من 

و هذا التكرٌر ٌكسب البٌت نغما و موسٌقى جٌدة ( كنت ) البٌت، و ازداد البٌت حسنا فً تكرٌره 

 .ى الموسٌقى الخارجٌة للبٌت المتمثلة فً الوزن والقافٌة المطلقةداخلٌة تضاف إل

 13  :فً قوله" بشار"و اتبع كذلك 

ْهــُر ِطــــبّلع  ِبأَْحَداِثــــهِ  ـــرْ  *** الدَّ ٌْ ـَهــــا الَمَقاِد ٌْ  َوُرُسلِـــْه ِفـ

ـــَس لََنـا َعــنْ  *** َمْحُجوَبــة  َتْنفُــُذ أَْحَكــاُمَهـــا ٌْ ــــرْ  لَ ٌْ  َذاَك َتأِْخ

 14: فأحسن اإلتباع أٌضا إذ قال

ــــدُ  *** َتَراهُ َعِن الَحْرِب الَعَواِن ِبَمْعــَزلٍ  َها َو إِْن غـَــــاَب ُشهَّ ٌْ  َو آََثاُرهُ فِ

دُ  *** َكَما اْحَتَجَب الِمْقَداُر َو الُحْكُم ُحْكُمهُ  ا لٌس عنه ُمَعــــرَّ  َعلَى النَّاس ُطّرً

قوالن فٌهما تقارب فً مفهوم القدر، و إن كان األول ٌتحدث عن ظاهرة القدر وأحكامها النافذة و ال

أما اخآخر فٌخلع صفة القدر على شخص معٌن فٌمنحه قّوته الخفٌة، و فً هذا اتباع . التً ال راد لها

 .مستحسن لما فٌه من زٌادة تبٌن فضل الشاعر فً اخآخر

وتناهبوه بحسن " كفى بالسبلمة داء: "سول ـ صلى هللا علٌه و سلم ـ و لقد تنازع الشعراء قول الر

 15":النمر بن تولب"ألفاظهم، فقال 

بلََمِة َجاِهـــًدا َودُّ الَفَتى ُطـــوَل السَّ ْفَعــــُل؟ *** ٌَ ٌَ بلََمَة  َف َتَرى ُطوَل السَّ ٌْ  َفَك

 16": حمٌد بن ثور"و قال 

 َو ُحُبـــَك َداء  أَْن ًتِصــَح ُسلََمـــا *** َد ِصَحـةٍ أََرى َبَصــِري َقْد َراَبنًِ َبعْ 

 [البسٌط]17: فقـــال مفأخذ ابن الرومً هذا المعنى بعٌنه و كساه معرضا من عنده، و لم ٌحم حول ألفاظه

ْهِر َكاٍف ِمْن َوَقاِبِعـــهِ   َو الُعْمُر أَْفَدُح ِمْبَراًة ِمَن الَوْصـــبِ  *** ِفً ُهْدَنِة الدَّ

و لقد كان ابن الرومً ٌعرف صنعته جٌدا، و ٌعرف كٌف ٌأخذ المعانً دون أن ٌمس ألفاظ الشعراء، 

إذا أتى بالمعنى المقصود بألفاظ جدٌدة غٌر األلفاظ األصلٌة و هذا النوع من األخذ مستحسن ال عٌب 

وعلى الّشعراء إذا ما  فٌه على الشاعر الذي إذا ما لجأ إلٌه ٌكون أحق به مّمن سبق إلٌه من الشعراء،

أن ٌكسوها ألفاظا من عندهم، وٌبرزوها فً معارض من تألٌفهم ،وٌوردوها فً غٌر »أخذوا المعانً 

حلٌتها األولى و ٌزٌدوها فً حسن تألٌفها و جودة تركٌبها و كمال حلٌتها و معرضها، فإذا فعلوا ذلك 

ٌن الشعراء التً تناولها ابن الرومً و من المعانً المشتركة ب 18.«فهم أحق بها ممن سبق إلٌها
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فأحسن فٌها و أجاد، و زاد فٌها زٌادة مستحسنة قدمته على غٌره معنى اشترك فٌه جماعة، فممن جّود 

 19: قولـــه" أبو تمام"

 َنأُْخــُذ ِمــْن َمالِــــِه َو أََدِبـهِ  *** َتْرِمــــً بِأَْشَباِحَنــا إِلَى مـــلك

 20: جّود فٌه، فقالف" البحتري"فأخذه 

ُض َسَماَحــًة َو الُمْزُن ُمْكــدٍ  ٌْ ِف ُع َو الُحَساُم العضِب َنــــابْ  *** ٌَ ًَ ْقَط ٌَ  َو 

 [الطوٌل]21: أما ابن الرومً فأتى بنهاٌة التجوٌد إذ قال

قُــوُل َعــلِىٌّ َمــَرًة َو أََنالَِنــــً ِه َكاْسمِ  *** ٌَ ٌْ ا ِفً َمَعاِن ًٌ  ــــهِ َو َكــاَن َعلِ

 َكَما أنَّ َفْضَل الزاِد َداء  لِِجْسِمهِ  *** أََرى َفْضَل َماِل الَمْرِء َداء لِِعْرِضهِ 

ٌّدته ووطأت له األسماع فجاء المعنى فً نهاٌة التجوٌد  و أرى أن استٌفاء المعنى بالتقدٌم له بمقدمة أ

ه، أخذه معنى قول سحٌم عبد و من أخذه المستحسن الذي زاد فً معناه و لفظ»: على حد الخالدٌٌن

 22: «بنً الحسحاس

ا َفتـَـى ٌَ َها عــمـرك هللا  ٌْ ــا *** آْلِكِنً إِلَ ٌَ َنا َتَهاِد ٌْ  ِبألٌـَــــِة َما َجاَءْت إِلَ

 إَِذا َما َعــــبلَ َصَمَدا تفرع وادٌـــا *** َتَهاِدي سٌل ِفً أََباطـِـــَح َسْهلِـــــه

فهو أحسن فً مشً الّنساء، و قد " البٌت بعده... تهادى سٌل" و قوله " البٌت... ألكنً إلٌها"أما قوله 

أخذته جماعة، فمّمن جّود فً أخذه و أبدع و زاد زٌادة بٌنه، و أتى به مع الزٌادة الكثٌرة باللّفظ العذب 

 [البسٌط] 23: و االستعارة الجٌدة، والتشبٌه الملٌح ابن الرومً فً قوله

 َتَدافَُع الَماِء ِفً َوْشـــًِ ِمَن الَحبب *** فًِ َوْشًٍ لََها َحَسنٍ َجاَءْت َتَداَفُع 

 :كشف المعنى و توضٌحه

ٌرى النقاد أن من واجب الشاعر إذا أخذ معنى لغٌره، أن تظهر شخصٌته فً هذا األخذ، إما          

ن المعنى الذي من حٌث المعنى أو من حٌث األسلوب، فمن ناحٌة المعنى ٌعرف فضل األخذ إذا بٌّ 

 [المنسرح]25: ، و مثاله ما أورده الحصري البن الرومً فً أخذه قول النابغة فقال24كان غامضا 

ــح الَ مـِــَن الِخْرقِ  *** ُخْذَها أََبا الَفْضِل ُكْســــَوًة لََك مـِنْ  ٌْ  َخـرِّ األََمــاِد

ُت َعلَى الـ ٌْ َها الِذي َهَو ٌْ  َو لَْم ُتْخَتَبـــْر َو لَـْم تـُـــَذقْ َوْهـــِم  *** َوَصْفُت ِف

حتى أغلق "وهذه األبٌات من قصٌدة البن الرومً وصف فٌها السواد و احتج بتفصٌله على البٌاض 

و قد  ،26فٌه الباب بعده، و منع أن ٌقصد فٌه أحد قصده إال كان مقصر السهم عن غرض اإلحسان
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أبً الفضل عبد الملك "ضح عبارة فً وصفه لجارٌة تناول هذا المعنى من أقرب متناول و كشفه بأو

 .بعد أن استوى جمٌع صفاتها و كان قد اقترح علٌه وصفها" بن صالح السوداء

و هذا المعنى ـ أي فً أبٌات ابن الرومً ـ أومأ إلٌه النابغة إٌماء خفٌا تذهب معرفته عن أكثر الّناس، 

و إٌضاحه ما زاد على هذا الكشف الذي كشفه ابن ولو آثر النابغة ترك االختصار وهم ٌكشف المعنى 

 .الرومً، وبهذا اإلٌضاح فاق ابن الرومً صاحبه، و كان أخذه عنها أخذا محمودا ٌذكر له

 :أخذ المعـنى و شًء من اللفـــظ

وٌرى الّنقاد أن أخذ المعنى و اللّفظ من أقبح السرقات، و قبح األخذ أن تعمد إلى المعنى          

 [الكامل]28:، و ٌعد صاحب المبنى قول ابن الرومً من هذا القبٌل27ه بلفظه كله أو أكثره فتتناول

ـبلَ  *** وّكلُت َمْجَدَك ِباْقِتَضابَِك َحاَجِتً ٌْ ـا َوَوِك ًٌ  َو َكــَفــى ِبــــِه ُمَتَقاِض

 29": أبً تمام"أخذه من قول 

َقاِضــــً ءِ  *** َو إَِذا الَمْجُد َكاَن َعْونًِ َعلَى الَمـرْ  ُتـــُه ِبَتــــْرِك التَّ ٌْ  َتَقاَض

، و كذلك (المجد، و تقاضٌته، والتقاضً)أخذ " أبً تمام"فقد أخذ المعنى و قلٌبل من اللفظ من قول 

 [الطوٌل]30: قوله

 ِسَوى أَنَِّنً ِمْن َبْعــــــِدِه الَ أَُخلَـــدُ  *** َو َما لًِ َعَزاء  َعْن َشَباِب َعلِْمُتــهُ 

 31: أخذه من قول منصور النمري، إذ قال

َش ُمْنَقِطــــع   *** َقْد ِكْدُت أَْقِضً َعلَى قُوِت الَشَباِب أَِبً ٌْ  لَْوالَ َتَعِزي أَنَّ الَع

و    غٌر أن المبلحظ أن هذا المعنى من المعانً العامة المشتركة بٌن الّناس بل من المفاهٌم السابدة، 

، و هذا األخذ ٌزجه فً دابرة السرقات (الشباب، و تعزي) ذ أخذ كلمتً فٌه أخذ ٌسٌر من اللفظ إ

القبٌحة، ولو اكتفى الشاعر بأخذ المعنى لفقر له الؤلخذ العتباره من المعانً العامة، و لكّنه تعدى 

 .المعنى إلى ٌسٌر من اللفظ

 

 

 :التـــولٌــــــد
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تقّدمه، أو ٌزٌد فٌه زٌادة، فلذلك ٌسمى  التولٌد  أن ٌستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر        

، وابن الرومً من أكثر الشعراء المولدٌن 32لما فٌه من االقتداء بغٌره و ال ٌقال له سرقة ... التولٌد

 ":أمٌة بن أبً الصلت"، و من أمثلة تولٌده معنى قول33" اختراعا و تولٌدا

اُس ِجْســم  َو إَِمــــاُم الُهـــَدى  ــُن ِفً الــــَرْأِس رَ  *** َفالنَّ ٌْ  ْأس  َو أَْنَت الَع

 [مجزوء الكامل]34: فقال ابن الرومً

ــرُ  ٌْ ــِر ِهً الَوِز ٌْ ــُن األَِم ٌْ ــــرُ  *** َعـ ٌْ  َو أَْنَت َناِظُرهـَـــا الَبِص

ً ، لقد أخذ ابن الرومً جوهر المعنى ف35فرتب أٌضا ترتٌبا فٌه زٌادة، فهذا مجرى القول فً التولٌد 

و بهذا  البٌت األّول وزاد فٌه بإضافة مٌزة مهمة، و هً جعل الممدوح الناظر البصٌر فً هذه العٌن، 

 .ٌكون قد أوجز المعنى و زاد فٌه

 :أخذ الشعـراء من ابن الرومــً

و كما كان ابن الرومً آخذا من غٌره، فقد أخذ منه، و كان معتدى علٌه كما كان معتدٌا على          

لظاهرة أخذ الّشعراء من معانٌة داللة إٌجابٌة تعود علٌه بالفضل، فرّبما تكون معانٌه قد غٌره، و

أعجبت الّشعراء وسّرتهم فحاولوا البلون بها أهدافهم، ووجدوا فٌها المعٌن فً الّتعبٌر عن أحاسٌسهم و 

عرهم فً مشاعرهم و هو بهذه المعانً ٌفتح آفاقا واسعة أمام غٌره من الشعراء فً تصوٌر مشا

الصورة التً ٌرونها معبرة قوٌة عن طرٌق معانٌه، و قد تكون الغرابة فً معانً ابن الرومً سببا 

فً أخذها أٌضا، فهً تعدُّ من أهم عوامل اإلعجاب بالمعنى الشعري، و هً تحرك المشاعر اإلنسانٌة 

العتبار فً القلوب و بمقدار ما تشتمل علٌه من تلك الغرابة و لو كانت مألوفة ما كان لها ذلك ا

 .المشاعر

 36: و من أمثلة معانٌه المأخوذة ما أورده القاضً الجرجانً

ًِّ َعلَى الـــــَوسْ  ًِّ ُثَم الِعهــَاُد َبْعَد الِعَهــــادِ  *** شكرْت ِنْعَمَة الَول  ِمـــ

ٌَِّب الَنْشــِر َشاِبًعا فِ  *** َفْهً ُتْثَنً َعلَى الَسمــاِء َثَنــــاءً   ً الِبـــبلدِ َطـ

ٍم َكـــأَنَّ َمْســــَراهُ ِفً األَرْ  ٌْ  َواِح َمْسَرى األَْرَواِح ِفً األَْجساَدِ  *** ِمْن َنِس

 37: فقد أخذه أبو الطٌب المتنبً فقال

اِض كبلمهـا ٌَ ـــا َفَتفُــــوحُ  *** َوذِكً َراِبحـَــــة ُالرِّ ٌَ َناَء َعلَى الَح  َتْبغً الثَّ
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إّن الرٌاض إذا أرادت الثناء على المطر كان ذلك منها : نى و قلٌبل من اللفظ هنا ٌقولفقد أخذ المع

بسطوع رابحتها، ألّنها ال تنطق فٌكون ذلك منها، و هو معنى قول ابن الرومً السابق، كما أنه أخذ 

جمال  كلمة الّثناء من قول ابن الرومً و له فضل االختصار و إن كان فً قول ابن الرومً زٌادة فً

 38: و كذلك قول ابن الرومً. الّتعبٌر فً البٌت األخٌر و استكمال الصورة بمعناه

ْكُر إاِلَ َتْوأََما الِحْقِد ِفً الَفَتى َن إِلَى َبْعض *** َو َما الشُّ ٌْ ْنَتِم ٌَ ا  ٌَ  َو َبْعُض الَسَجا

 39:قال أبو الطٌب المتنبً

 َفُحْزُن ُكلِّ أًِخً ُحْزَن أَُخو الَغَضبِ  *** َرةً َجَزاَك َربَُّك ِباإلِْحَســـاِن َمـْغـِفـــ

غفر هللا أحزانك، ألّن الحزن على المصٌبة كالغضب على المقدور، إذ حقٌقته عدم الرضا بما : ٌقول

 .جرى

 40: و أورد الثعالبً قوال البن الرومً كان قد أخذه السري الرفاء فً وصفه طٌر الماء فقـــال

ْوُض لَْم  ًَ الرَّ ْخَضَل َعْن َدْمٍع ِمَن الُمْزِن َساِكبْ  *** َتنش الَخَماَل َزْهَرةً ِه ًَ ًَ ًَ  َو الَ أَ

َن الَمبلَِعِب ِخْلُتَهــا ٌْ َها ِفً الَمبلَِعـــــبِ  *** إَذا اْنَبَعَثْت َب  َزَراِبً ِكْســــَرى َبثَّ

 [الطوٌل]41: و هو من قول ابن الرومً

ًُّ ِكْسَرى َبثََّها ِفً ِصحَ  ْجَمَعــا *** اِنــهِ َزَراِب ًَ ْجَمــَع َم ٌَ ٌُْحِضــَر َوْفًدا أَْو لِ  لِ

 [الطوٌل] 42: و قال ابن الرومً

ُدَها ٌْ دُ  *** وآَنُق ِمْن ِعْقِد الَعقٌِلَِة ِج  و َأَْحَســــُن ِمْن ِسْرَبا لَِها الُمَتَجـــــرَّ

 43: أخذه أبو الطٌب فقال

 أْحَسُن ِمْنَها الُحْسُن ِفً الِمْعَطــــالِ  *** َوُربَّ قُْبـــٍح وحـــل ثَِقـــالٍ 

والمعنى أّن من ال فضٌلة له فً نفسه ال تنفعه فضٌلة النسب، كالقبح إذا تحلى، فالحلً ال تفٌد الحسن 

 .إذا كان البسها قبٌحا فٌكون الحسن فٌمن ال حلً علٌه أحسن من الحلً فٌمن ال حسن فٌه

 ه، فً غٌر موضع من مواضع األخذ منه، وابن الرومً أحق بمعانٌه من غٌر

 44: ومما ٌدخل فً هذا الباب، باب رجحان كبلم المأخوذ منه على كبلم اخآخذ عنه قول المتنبً

 و نابل دون نٌلً وصفه زخــــبل *** و أننً غٌر محص فضل والـــــده

 [الطوٌل]45: الذي أخذه من قول ابن الرومً

ا َو ْهْو أَْكَمــــُه ُمْقَعــــدُ  *** ُتْم َكَراِبـــــمٍ أَرى َمْن َتَعاَطً َما َبلَغْ  ٌَ َر  َمَناَل الثُّ
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ففً بٌت ابن الرومً زٌادة ٌستحق بها ما قال على من أخذ منه، ألّن منال النجم على أكمه مقعد 

 : فقد رجح علٌه، وهو أحق بما قال: أصعب منه على صحٌح الجوارح

هو أن ٌتساوى المعنٌان دون اللفظ مع خفاء األخذ وٌسمٌه ابن  و من اخآخذ ما ٌّدعً المساواة، و

 رشٌق النظر و المبلحظة
 47: ، و مثاله ما أخذ المتنبً من ابن الرومً حٌن قال46

 تمٌــم بــن مـروا بن طابخــة *** َو َما ِعْشُت َما َماُتـوا َو الَ أَبواهـــم 

 : و ٌدخل فً قسم المساواة مع قول ابن الرومً

َبْتُه الَمَراِمـــــسِ  *** ذاَ َسلَــٍف َو لى َوَخلــف مثلـــه ٌّ  َفَما َضـــَرهُ أَْن َغ

و التفت فً باب السرقات إلى الموازنة بٌن ألفاظ الشعراء، من حٌث جودتها فً مكانها ووظٌفتها 

 48: المتنبً"ل فٌما أخذ المتنبً عن ابن الرومً، فقد قا" بن وكٌع"المعنوٌة، و مثال ذلك ما أورده 

ٌُوفُُهـــْم      َحِسْبَتهاَ ُسُحًبا َجاَدْت َعلَى َبلَــــدٍ  *** قــَـــوم  إَذا َمَطَرْت َمَرَتا ُس

 49: و هو من قول ابن الرومً

َعــــًة     ٌْ ْهِر ُتْعـــَدم *** بُنو ُمْصَعْب ِفٌَن سمـَـــاًء َرِف َسْت َمَدى الدَّ ٌْ  لََها ُدَرر  لَ

ٍء َو أَْعَملَــــــْت    َسَماء   ًْ مُ  *** أََظلَْت ُكلَّ َش  َسَحاِبَب َشَتى َصوبَها الَماُل َو الدَّ

و أبو الّطٌب لم ٌذكر غٌر أن سٌوفهم تقطر دما، أما ابن الرومً فجعلها سحبا تمطر بالمرجو 

سحب فلفظ والمخٌف فجمع بٌن السماحة والبأس وأطلق القول ببل حسبان، وأبو الطٌب  ٌحسب أنها 

، و فضل كبلم ابن الرومً على كبلم المتنبً فً  50ابن الرومً أمدح و أرجح فهو أولى بما قال 

جمعه بٌن السماحة و البأس فً صورته المتقّدمة، فً حٌن قصر المتنبً المدح فً هذا البٌت على 

 .البأس

ابن أبً "إلى أن " العمٌدي"ٌدخل فً هذا الباب أٌضا انتحال الشاعر شعر غٌره، فقد أشار           

، بٌد 51كان ٌنتحل شعر ابن الرومً أٌام حٌاته و ٌتكّسب به، و ابن الرومً ٌهجوه دابما وٌسبه" الرعد

 أننً لم أعثر على بٌت واحد فً هجاء هذا الشخص فمن أٌن جاء العمٌدي بهذا الخبر؟

فهً ال تتعدى البٌت  أّن نظرة القدماء إلى السرقات الشعرٌة تكاد تكون قاصرة نستنتج 

أوالبٌتٌن عند شاعرٌن أو أكثر فً معنى من المعانً دون االلتفات إلى ارتباط هذا البٌت أو هذا 

المعنى بالعمل األدبً كامبل، فقد ٌكون هذا المعنى مأخوذا لكّنه ٌتنامى مع الموضوع فً القصٌدة 

 .د وبهذا تظهر قدرة الشاعروبراعتهبحٌث ٌرتبط فً أجزابها ارتباطا وثٌقا ٌؤدي غٌر المعنى المرا
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و ٌبدو أّن التركٌز على وحدة البٌت هو الذي جعل الناقد ٌبحث عن األلفاظ المشتركة فً          

 .المعانً المطروقة دون االهتمام بوظٌفة المعنى فً تكوٌن بناء متكامل فً العمل األدبً
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ـ انجسش ـ انّسٍشٍَّبد  ػشا

 
عروس البحر ،،، َعلًَم أسطوري شهٌر جدا ، وغامض جدا ، فً مصادره المعرفٌة وفً 

لهاماته االبداعٌة ، ٌتردد باحتشام وضبابٌة فً متون النص الشعري الجزابري ، لذلك حاولنا است
تجلٌته شٌبا ما ، بالبحث عن أصوله وجذوره األسطورٌة عسى أْن نقترب من دالبله التً ٌضفٌها 

 . حضوره على القصٌدة

احرة سٌرسة قد كٌف أّن الس* فً الكتاب الثالث عشرٌمكن لنا أن نرى  :  فً األودٌسة  -1

ـ وكٌف أشارت علٌه أن ٌضع الشمع فً آذان رفاقه من عرابس البحر ـ السٌرٌنٌات  رت أوذٌسحذّ 
سارٌة السفٌنة حتى ٌتمكن من  إلىنفسه بإحكام وأن ٌّشد   المؤثر كً الٌسمعوا إلى غنابهن الّساحر،

سترى (  Circe) رسة سٌ تقول (.1)كفٌهل إلٌهنٌنساق أن  دونالتمتع بالغناء الجمٌل العذب، 
األماكن التً تسكنها الّسرنٌات ، اللّواتً ٌفتّن الذٌن ٌتقّدمون نحو نهاٌتهم ، غٌر المبصر هو الذي 
ٌعطً أذنه لؤلصوات الخابنة ولن ٌرجع ال إلى زوجته وإلى أوالده ، ولن ٌتلّذذ بعطفهم أبداً ، هّن 

وهكذا  (.2)كّدسة ولحوم متعّفنة لضحاٌاهنلكن بجنبهّن أشبلء م... جالسات على األعشاب المزهرة 
فإن هومٌروس كان أّول من تحّدث عن هذه الكابنات العجٌبة ، غٌر أّنه لم ٌصفهّن بشًء ولم ٌتحّدث 
عن شكلهّن وبالّتالً تركنا نستنتج أنهّن حورٌات أو فتٌات عادٌات ، كما أّنه لم ٌنسبهّن ال ألب وال 

 :عرابـس البـحر ألودٌس ( أغنٌة ) ألم ، ولم ٌذكر عددهّن، نشـٌد 
 

  هلم ّ، ٌـا أودٌس ٌاذا  اإلسم اخآخً العظٌم  ،
 عـد بمركبك السرٌع  وانصت إلـى  نشٌدنا ،
 فلم ٌدن مـن قبـل زابر مـن هذه األرجـاء،

 تابهاً فـً اخآفاق البلّزوردٌة بسـفٌنته الّدكناء ، 
 إالّ سمـع قبـل  إبحـاره صـوتنا  العـذب  ،

 ـى مبتهـجاً طافح  القلب  بالّذكرٌات ، ثم مض
 إّننا نعلم ماجرى من األعمال فً سالف األزمان ،
 بقضاء األرباب فـً طروادة الـواسعة األرجاء ،
 (3)ونحن ندري بكّل جهاد بنً اإلنسان فً كل مكان 

هّن مجموعة من الكابنات  : (حسب المعاجم ) فً األساطٌر الٌونانٌة القدٌمة   -2

ٌّة ( أخٌلووس ) ة  وقد كّن حورٌات من بنات إله الّنهر األسطورٌ ورّبة الفنون ، وكّن ٌعشن فً صقل
إله العالم اخآخر لٌجعلها زوجاً له ؛ حٌنها ( هادٌس )     التً اختطفها( برسٌفونً) ، وٌلعبن مـع  

صفها األعلى فأحالتهّن إلى طٌور ، ن( كٌرس ـ دٌمتر ) لم ٌحاولّن إنقاذها منه لذلك غضبت أّمها 
وكان لهّن صوت ( ربما لٌساعدنها فً البحث عن ابنتها) جسد امرأة ، ونصفها األسفل جسد طابر 

ساحر مغر ٌفتن المبلّحٌن فٌسرعون باّتجاههن فٌهلكون فً الّشعب الّصخرٌة المتوارٌة تحت مٌاه 
أوذٌسٌوس )        إال خلجان الجزٌرة ، إذ تتحّطم جمٌع سفنهم فٌغرقون ولم ٌسلم أحد مّمن مّر بهنّ 
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، لذلك تقول األسطورة أّنهّن ألقٌن بأنفسهّن فً البحر غضبا وحنقاً منه ألنه احتال علٌهّن وكذلك ( 
فً رحلتهم األسطورٌة للبحث عن الفروة " أرجو " عندما مّر بجزٌرتهّن مبلّحو السفٌنة العجٌبة 

ٌّة على قٌثارته " أورفٌوس  "الّذهبٌة ؛ أنقذهم من تغرٌدهّن ما كان ٌعزفه وٌنشده  من أغنٌات شج
السحـرٌة ، وبالتـالً ٌكون هو الّسبب ـ ال أوذٌسٌوس ـ فً انتحارهن وقد تحولن بصفة عاّمة إلى 

 (4). صخور

حورٌات فً األساطٌر الٌونانٌة ، تسٌطر علـى األنهار  (  Postamei des: ) ـ حورٌات الماء  
ات ، وعٌون الماء ، وهً غٌر السرٌنٌات المقصودة بعرابس ، والٌنابٌع ، والجداول ، والبحٌر

 (5).البحر

) مـن ( أوقٌانوس ) أشهرها ثبلثة آالف حورٌة أنجبها :   Water Nynph: ـ حورٌة الماء   
 (6)وهناك حورٌات ماء كثٌرات غٌرهّن ( تٌتس 

فً (  Aegirٌجٌر إ) تسع بنات هّن بنات إله بحر ( :  Wave Maidens) ـ   عذارى األمواج   

 (7)(  Ranران ) األساطٌر اإلسكندنافٌة من زوجته 
هناك مجموعة كبٌرة من آلهة وألهات الماء ( :  Lcodess Water Godes)ـ آلهة وإلهات الماء   

 : فً األساطٌر الٌونانٌة القدٌمة منها 

حر وزوجته أوقٌانوس إله المحٌط ، وزوجته تاتٌس ، وبونتس بن تبتون ، ونٌروس إله الب 
الذي كان من نصٌبه ( بوزٌدون ) ، واإلله نبتون ( النارٌدات ) دورٌس وقد أنجبا خمسٌن بنتاً هن 

، والغٌوس إله الّنهر ، والسرٌنٌات ( رجل البحر ) البحر والجزر والشواطا كلّها وابنه ترٌتون 
وغلوكوس  (8)... س وأبوهن أخٌلو.. عرابس البحر البلبً ٌجذبن بتغرٌدهن المبلّحون فٌهلكون 

الفتى الذي تولّه بالحورٌة الحسناء سكٌلبل قبل أن تصٌر مسخاً ، وقبل أن ٌصٌر هو إلًه بحرٌا نصفه 
وقد نعت كل الكابنات آالم برومثٌوس ، وعّبرت بنات البحر عن الّنعً بما فٌه . (9)السفلً سمكة 

معظم الرواٌات ـ إن لم تكن كلّها ـ تظهر الكفاٌة ، ومن الجدٌر بالّذكر أّنهّن أخوات زوجته ، إذ فً 
  .(10)زوجة برومثٌوس على أّنها بنت من بنات البحر ، أو عروس من عرابس البحر

فً األساطٌر الٌونانٌة الذٌن قاموا بالبحث ( األرجونت ) أحد بحارة سفٌنة :   Hylas: هٌبلس 

للبحث عن ( هٌبلس ) هب ذ(  Ciosكٌوس ) وعندما رست السفٌنة فً . عن الفروة الذهبٌة 

التً وقعت فً غرامه وهو (   Pegaeبٌجاي) ٌنبوع ما لبلستسقاء ، فالتهمته حورٌة الماء 
 (11).الفتى الوسٌم

 : فً األساطٌر الّرومانٌة القدٌمة -3

رجل البحر الذي ٌوصف بأن ( ترٌتون ) ال تظهر عرابس البحر ، ولكن  : اإلنٌادة   -1

ل إالّ أن جزءه الّسفلً فهو جسم سمكة طوٌلة الذٌل فٌظهر نصف جسمه العلوي ٌشبه جسم رج
ـ  (12).،وٌنقذ الّسفن التً جنحت فً الماء(أٌنٌاس ) ضد( جنٌوس ) لٌهدئ العاصفة التً أثارتها 

 الكتاب السادس ـ 

 فً الكتاب الثانً ـ فً أسطورة الطوفان ، ٌظهر ( ألوفٌد  الرومانً )  :  مسخ الكائنات   -2
فً الكتاب " أرجوس " ما تظهر لدٌه الّسٌرنٌات عند حدٌثه عن رحلة السفٌنة ك( ترٌتون ) 

لكن أنتن ٌابنات أخٌلوس ، من أٌن ٌجًء رٌشكن : " وفً الكتاب الخامس ٌتساءل  .(13)السابع
 (14)، ومن أٌن جاءتكن هذه القوابم التً تشبه قوابم الطٌور ، بٌنما لكل منكن وجه عذراء ؟ 
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ع والده فً قصر من ذهب فً أعماق البحر ، وٌسمى أحٌانا رجل البحر ٌعٌش م:  ترٌتون -3

فالجزء العلوّي من جسده حتى الخاصرتٌن ٌمثل رجبلً ٌسبح ، أما الجزء : ، نصفه إله بحري 
ترٌتون  ( أوفٌد ) ، لذلك ٌسّمٌه (بوق إله البحر ) كان ٌمثل . الّسفلً فهو جسم سمكة طوٌلة الّذٌل

 (15)الّشادي

أحد عرابس البحر التابعة لئللهة دٌانا ـ ربة القمرـ ورد ذكره فً :  Opis:  ٌسأوب ـ4
 . (16)اإلنٌاذة ، الكتاب الحادي عشر 

جاء زمن صارت فٌه عرابس البحر توصف أدبٌاً على أن : عروس البحر فً الفلكلور  -4
ٌّة ونصفها السفلً سمكة ، وساٌر هذا الوصف الجدٌد الو صف األول لها نصفها العلوّي أنثى إنس

حتى طغى علٌه ، مع أن أشكاالً أخرى مختلفة للحورٌات البحرٌة بقٌت تظهر ، فعلى جدران 
 . كاتدرابٌة بإرلندا تظهر السرٌنٌة بذٌل سمكة 

ٌّة الماء فً األساطٌر الشعبٌة األوربٌة التً ٌمكن أن تكون (  Undine: )  أندٌنـ  1   ، جن

ٌّة ببل روح، لكن كان لدٌها امرأة فانٌة ، إذا ما تزّوجت من  موجود بشري ، وذات مّرة وجدت جن
مٌزة الحصول على روح لو أّنها تزوجت من رجل ثان ، وأنجبت له إبناً ، لكن علٌها أن تعانً 

 .(17)جمٌع اخآالم لو أن تحّولت إلى موجود بشري

إلى حد ما ، روح الماء فً أساطٌر هنود أرواك فً غٌانا وهً (  Orehu: )  أورٌهوـ  2

وذات ٌوم كان أحد أفراد القبٌلة ٌسٌر على الّشاطا بجوار نهر ، وإذا به  " عروسة البحر " تشبه 
خارجة من الماء وفً ٌدها غصن من أغصان النبات ، طلبت منه زراعته ، ففعل ( أرٌهو ) ٌرى 

" األرواك" هنود ، الذي لم ٌكن معروفاً حتى ذلك الحٌن بٌن ( القرع ) كما أمرت ، وكانت ثماره 
ألفراد القبٌلة وأعطته مجموعة من الحصى البٌضاء وطلبت منه أن ( أورهو ) ومّرة أخرى ظهرت 

ٌّة التً تعمل على طرد األرواح الّشرٌرة  . ٌدفنها فً األرض لتقوم بإحداث أصوات كالقعقعة السحر
(18) 

ا ما تكون فً صورة أرواح شرٌرة فً األساطٌر األمرٌكٌة غالب:   Nhangs:  ـ نهانو 3

وهناك مثل شعبً أمرٌكً ٌقول عن . التً تغوي الناس وتوردهم موارد الهبلك " عروسة البحر " 
) ـ أنها كانت متعّطشة للدماء أكثر من( ٌوحنا المعمدان ) التً رقصت لتقطع رأس " سالومً " 

 (19).التً تعٌش على مص دماء ضحاٌاها ( النهانج 

 : ألف لٌلة ولٌلة / لتراث العربًـ عروس البحرفً ا 4   
" بنات البحر " ظهرت عرابس البحر فً ألف لٌلة ولٌلة ثبلث مرات ، وشهرزاد تسمٌهن    

 : فً كل مرة 
وهً بطلة " وبدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل  (20)جلنار البحرٌة" فً حكاٌة : األولى 

ها ٌشّبهون اإلنس تماما  فً خلقتهم إذ لهم أقدام القصة مع ابنها وكّنتها ، وتقول شهرزاد أنها وقوم
ٌمشون بها فً البحر كما فً البّر ، وٌغوصون إلى األعماق وعٌونهم مفتحة وال ٌبتلّون ، وٌتحّدثون 

وتظهر شخصٌاتها فً هذه الحكاٌة بقّوة  (21)" الصفٌر " لغة البشر ، كما أشارت إلى استعمالها 
ٌّة وتأثٌر  نص الفرنسً فجلنار عندما تخبر زوجها الملك بقّصتها وأصلها وحقٌقة بٌنما فً ال. وفاعل

 . (22)قومها فهً تعلمه بما فً البحر من كابنات كعرابس البحر التً ٌنتهً جسدها بذٌل سمكة 
موسى بن " وذلك فً آخر القصة حٌث تقول شهرزاد أن " مدٌنة الّنحاس " فً حكاٌة : الثانٌة 

غربٌة إلى المغرب وببلد الّسودان ، أهدى ملك الّسودان مواهب كثٌرة لّما أتم رحلته ال" نصٌر
مع مجموعة " صفة اخآدمٌٌن " على " عجابب البحر " وعطاٌا جزٌلة الذي أهداه بدوره هدٌة من 
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الذي جعل ٌفتحها " عبد الملك بن مروان " من القماقم الّسلٌمانٌة ، التً عاد بها موسى إلى الخلٌفة 
فإنهم " بنات البحر " وأما " . التوبة ٌا نبً هللا " م والشٌاطٌن ٌخرجون منها وٌقولون قمقما بعد قمق

ولم تقّدم لنا .  صنعوا لها حٌاضا من خشب وملؤوها ماء ، ووضعوها فٌها فماتت من شّدة الحّر 

ٌّة (23. )شهرزاد أي وصف أو تصوٌر لخلقتها أو لطبٌعة تواصلها  ففً هذه الحكاٌة ال أثر لشخص
 .عروس البحر 
حٌث تروي شهرزاد قصة صٌاد سمك " حكاٌة عبد هللا البري وعبد هللا البحري " فً : الّثالثة 

فقٌر ، أغناه هللا من فضله عن طرٌق عبد هللا البحري وهو إنسً ٌعٌش مع قومه فً أعماق البحر 
فٌطلع هذا . ى زٌارته وٌدعوه إل" عبد هللا البري " وٌقتات بالّسمك وٌبتاع الخضروات والفواكه من 
وتصف لنا شهرزاد هؤالء اإلنس المسلمٌن الذٌن . األخٌر على الحٌاة الغرٌبة تحت الماء وعجاببها 

وأن بناتهم لهن وجوه مثل األقمار ، وشعور مثل شعور . تنتهً أجسادهم بذٌل سمكة بدل الرجلٌن 

" ذناب السمك  وضحك الجمٌع من ولهن أذناب مثل أ ! الّنساء ، ولكن لهن أٌاد وأرجل فً بطونهن

، ولم تعط شهرزاد دورا لعروس البحر فً (24) ! ونعتوه باألزعر ألّن له ساقٌن" عبد هللا البرّي 
من دون أن تتركا " عبد هللا البحري " هذه الحكاٌة، إذ لم نلمح شخصٌتها إال سرٌعا فً زوج وابنة 

 .بلغته وببساطة " البري  عبد هللا" وكان الجمٌع ٌتواصلون مع . أثرا ٌذكر 
 

 : عروس البحر فً األدب الحدٌث ـ  6

كتبها هانس كرٌستٌان أندرسون ، الذي عّدل من جدٌد الشخصٌة : عروس البحر الّصغٌرة    
ٌّة خصابصها الوحشٌة ، فهً التً تنقذ  ٌّة قد فقدت كل ٌّلها سٌرٌن المنوطة لهذه المخلوقات بتخ

فتضّحً . عٌش مع البشر والفوز بخلود أنفسهم بعد الممات إنساناً من الموت، وتطمح إلى ال
 بصوتها العذب الّساحر اخآسر ورأسمالها األكبر، 

ووطنها ، وأهلها ، من أجل ذلك ، بمساعدة ساحرة شرٌرة ، وعندما تخسر طموحها وأحبلمها 
ٌعٌد إلٌها  وتذوب آمالها ، تفّضل أن تصٌر زبداً تلعب به األمواج وتتقاذفه على أن ترٌق دماً 

 (25)... حٌاتها األولى 

أن نشٌر إلى مبلحظة هامة ( نساء ـ طٌور ) ٌجدر بنا ونحن نقّدم أوصافهّن    :مالحظة -*

حتى ال ٌلتبس أمرهّن بغٌرهّن من الكابنات ـ المسخ المشار إلٌهن فً أساطٌر اإلغرٌق القدٌمة، 
 : مثل ذلك

وهً كابنات مرعبة ، لها . حورٌة البحر إلٌكترا بنات ثاوماس و( :  Harpiesالهاربٌات )  أ ـ
 (.26)أجنحة ومخالب طٌور ورؤوس فتٌات ، تقوم بأعمال شرٌرة و ورد ذكرهن فً اإلنٌادة 

وهّن ٌعشن فً البحٌرات والبرك . حورٌات الماء الخطرة ( :  Limnadesلٌمندٌز )  ب ـ
لرخٌمة ونداءات المساعدة الكاذبة والمستنقعات ٌقمن بغواٌة المسافرٌن لتدمٌرهم بأغانٌهن ا

 . (27)واستغاثات النجدة المزٌفة 
نكتشف من خبلل الّتعارٌف المتعّددة التً سبقت أّن هناك اختبلفات كثٌرة فً مفهوم كل اسم       

وما ٌدل علٌه ، فاألسماء وان كانت متشابهة فً المعنى العام إال أّن مدالٌلها الحقٌقٌة مختلفة تماماً ، 
واحد وهو الحسناء الودٌعة صاحبة ذٌل  مالشعر العربً والجزابري تظهر عروس البحر بمفهو وفً

 .السمكة والّصوت العذب 
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ٌّوب ـ المقطع التاسع ـ لبدر شاكر ( الّسٌرٌن ) وقد وردت  بالمفهوم الٌونانً القدٌم فً سفر أ
كان ٌشعر أّنه سٌرحل قرٌباً الّسٌاب كمعادل موضوعً لشبح الموت المتقّنع بالّسقم والعلّة، حٌث 

 : عن عالم األحٌاء لٌلج دنٌا الّراحلٌن إلى األبدٌة ، ٌقول 
 بالشعر ، بالمبرق ، بالمجلجل المدّوي 

 رمٌت وجه ٌهوي نحوي 
 كأّنه الّستار فً رواٌة هزٌلة ، 
 رمٌت وجه الموت ألف مرة 

 إذا أطّل وجهه البغٌض 
 كأنه الّسٌرٌن ، ٌسعى جسمً المرٌض 

 (28)و ذراعٌه ببل ترّدد نح
 :عروس البحر فً الشعر الجزائري التسعٌنً     
عندما تّمر بشاعر فترة سوداء غٌمها ٌمطر دموعاً ودماء ، فإّنه ال ٌجد أمامه سوى تلك الكلمات    

األنٌسة الوفٌة اللصٌقة بالقلب والّروح كً ٌلّطف بها األجواء وٌرّطبها كما ٌجد فً البحر أنٌساً 
ٌّر الزمن وهكذا لم ٌعد مخلص ٌّر ، مثلما تغ اً ٌبثه لواعج النفس الكبٌبة ، ولكنه ٌكتشف أّن العالم قد تغ

بإمكانه أن ٌفّر مما هو فٌه ، واإلبحار لم ٌعد حبلً ناجحاً، خاصة إن كان نحو المجهول ٌقول فً 
 " أغنٌة لعروس البحر "

 لحمام الحزن فً عٌنٌك عرس ل                             
 البحر منفعل ، وهذا اللٌّل جابر                             
 أٌن الّرحٌل ؟ وقصة اإلبحار لم تبدأ                            
 .وهذا الموج غادر                            
 الجهل غابة                             
 حكاٌة ماتت عصافٌر ال                           
 (29)وانتهى الزمن المغامر                            

وهو فً غمرة الحٌرة والّضٌاع والّتساؤل ٌتناهى إلٌه صوت ٌشدو وغناء ولٌس من أحد هناك   
قد شعرت بما ٌضطرب فً صدره من أحزان " عروس البحر " ٌشاركه توّحده ، فبل بّد أن تكون هً 

ٌّة وترّدد فجاءته تسلٌّه وتطرح   :عنه بعض ما به ولكّنه ٌرّد علٌها بسوداو
 حتى األغانً 

 أمست أنٌنا خافتاً 
 ٌحكً تبارٌح الّصبابة 

 الّصمت أصدق ٌا عروس البحر
 من كل األغانً

 ما حٌلتً ، والقلب جّف معٌنه
 (30)هجرته أسراب المعانً 

، ٌف لّفته أُزر المحن فً مدٌنتهوكٌتحّدث الشاعر بلسان حاله ، وٌبوح بما أدلّهم به من لٌل الكألبة    
 .ولكنه ٌشركنا جمٌعاً فً مصابه وآالمه 

 ها ذي السماء شحٌحة                      
 وأنا المشّرد فً متاهات الزمان 

 أقتات من فٌض الشعور
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 أعٌش فً نبض األمانً 
 عمري رذاذ ٌشتهٌه الرٌح 

 أشرعة عٌون البوح ، ال تسهو 
 ولىتسابق رعشة اإلٌماءة األ
 (31)وترسم أجمل اللوحات

ٌتوّجه إلى عروس البحر التً جاءت من األعماق وقد سمعت نحٌبه ووجٌبه ، أنها تصغً إلٌه بعدما   
طلب منها الّصمت ، وها هو وقد المس منها الجّدٌة فً اإلصغاء إلٌه واإلنصات إلى صراخ نفسه 

 :وعوٌلها ٌقّرر 
 أعلنت حّبك ٌا عروس البحر 

 فانتفضً 
 إّن المّد آت ف

 (32)قدر ... قدر
ٌّبا من الرحٌل ، مرتاعا من     لقد كان مترّددا ، ٌقّدم رجبل وٌؤّخر أخرى ، وخابفا من اإلبحار ، مته

إلفاً وأنٌساً فقد تشّجع وعزم على المغامرة " عروس البحر " ولكّنه اخآن وقد وجد فً .. الموج الغادر 
 : والمغادرة بكل تحّد 

 والّسفر أنت المسافر 
ٌّث   فلما التر

 والّدجى ٌغتال فجرك 
 ! بالّسهر ؟

 والخطى مشدودة للّتٌه 
  ! والحلم انفطر؟

 (33.)باٌعت شدوك فانطلق 
عمق ذاته لٌكتشف أّنه ل غنى له  عن الّشدو والغناء كً ٌقوا على  إلىها قد عاد من جدٌد 

والشعر المضّمخ  ًباألغان( كزرٌاب )النطالق ، ل بّد له من تمزٌق جدار الّصمت ، وأن ٌصدح 
 :بالرؤا، وعلٌه أن ٌطرح عنه الكلوم والجراح   وٌسعى لاللتحاق بالّركب 

 وّدع جراحك والتحق بالّركب
 إن الطرٌق إلى الكواكب 

ٌّة فٌنا   متعة أبد
 العمر أقصر من مغامرة جمٌلة

 افتح جراحك لؤلشّعة
 الشمس أصدق من ٌداوي

 لٌل مواجعك القدٌمة 
 (43)نتصر للشعر واجنح للمعانً فا

لقد غلّقت الحضارة الجامدة نفس اإلنسان الجمٌل ، الشاعر ، وأحالته إلى ماكنة تعدو صبحاً ومساء   
ًّ جابع ،  خلف تفاهات الحٌاة ؛ مشدودة إلى دنٌا الّطٌن والتراب ، إلى العنصر الماّدي فٌه كألدم

ٌّة المتعلّقة بالّطب ٌّبة  وأبعدته عن الّروح السام  : ٌعة والّسحر والمشاعر الط
 الحلم أمتع من رذاذ البحر 

 والحب قافٌة وصبر 
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 العٌش فً االسمنت موت ...            
 واخآلة الصّماء موت 

 والموت قبل الموت مرّ 
 الّطٌن كان وال ٌزال عدّونا ...            

 (43)فاصعد

تترّصد المسافرٌن بغنابها وشدوها المغري وهكذا ٌختفً البحر بموجه المخٌف ، وعرابسه التً   
 باإلبحار ، لقد غـدت غابات نخـل سامق ـ وٌصٌر الشاعر سندباداً ال ٌخشى موجاً وال رٌحاً ـ 

 : فّنٌات استحضار عروس البحر فً القصٌدة    
راً هناك بعض األسالٌب فً توظٌف األساطٌر وشخصٌاتها تعتمد تقنٌة القلب والمفارقة فالشاعر كثٌ  

ما ٌجد نفسه مضطّرا إلى اعتماد الشخصٌة األسطورٌة التً تستهوٌه ولكن فً وضع معكوس عن 
إذ أّننا ال نستطٌع أن نخلق من أسطورة معروفة قٌماً فنٌة >> ه، بوضعها وإطارها الذي عرفت 

" رعروس البح" وقد كنا رأٌنا شخصٌة ( 63)<< جدٌدة ما لم نتمثلها حّتى تصبح جزء من أصالتنا 
ومفهومها فً األودٌسة فقد كّن ـ عرابس البحر ـ ساحرات لبٌمات ٌغرٌن المبلّحٌن بأصواتهن العذبة 
باً  ٌحمل مشاعر رقٌقة فٌها محّبة وصبابة ،  ٌّ الجمٌلة لٌفتكن بهم ، ولكن الشاعر جعل منها مخلوقاً ط

ٌّد نفسه إلى سارٌة السفٌنة وال ٌسّد آذانه بالشمع وال ٌفّر  من وجهها هاربا ، بل ٌعلن للمؤل فهو ال ٌق
 .بملء فٌه حّبه لها 

ٌّة هابلة من األسبلة فٌرغب    كثٌرا ما ٌقف المرء حابراً أمام مشكلة تطرأ على حٌاته فتحٌلها إلى كم
فً البوح بأحزانه وهمومه إلى البحر ، وٌرى أّنه ربما كان فً مغادرة المكان باإلبحار نحو المجهول 

حسناء " عروسا " لجدٌد وٌزٌح الهموم واألحزان خاّصة إذا ما كانت تسكن البحر أمرا ٌحمل الشًء ا
 . ساحرة الّصوت ترّفه عنه وتسمع شكاوى قلبه ونفسه 

 " : أحمد عبد الكرٌم " وٌقول 
 مددت إلى زرقة األفق عٌنً 
 رأٌت الّنوارس تنداح فٌه 

 وتأخذنً موجة نحو نافذة البداٌات 
 عٌدأو شرفة من الشمال الب

ٌّدة البحر والّصدف الساحلً   (43)فأبصر س
الجمٌلة الساحرة ، التً تنام وتستٌقظ على صوت الموج ٌعزف على شطألنها ( وهران ) إنها   

عروس " سمفونٌة الحٌاة بكل ما تظهره وتخفٌه كالبحر ٌخفً أكثر مما ٌظهر وهكذا تشبه المدٌنة 
 :د تكون متوّحشة ورهٌبة فً أغلب األحٌان، إّنها التً ترعى األصداف الجمٌلة ولكّنها ق" البحر 

 تكّفننً فً جدٌلتها 
 ثم ترسلنً إلى مغرب الّشنألن 

 وأبصر مابدة العمر 
  (43)خاوٌة من هدٌل الحمام  

ولكن بالرغم من ذلك ٌبقى عاشقوها ٌتقاطرون علٌها وهً تفتك بهم واحدا واحدا ، دون استثناء   
رفون أسرار وخباٌا المدن المتعّفنة ، مثل الفراشات والحشرات الصغٌرة خاصة إذا كانوا بدواً ال ٌع

 : التً ٌستقطبها الضوء والنور فتسعى إلٌه وال تدري أّنها بذلك تتقدم من حتفها ونهاٌتها 
 أنا العاشق البدوي 

 وذا لمعان الخناجر ٌغسل وجهً بٌن ٌدٌها 
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 وٌتركنً مثخنا بالجنون 
 ووهران مشكاتً الساحلٌة 

 ٌساقط القادمون كما الٌرقات 
 على بابها المخملً وتصلبهم

 ( 43)واحدا واحدا  
ٌّدة البحر ) وهكذا تكون    ٌّتها ( س معادال موضوعٌاً للمدٌنة الفاتنة بأضوابها وواجهات محبّلتها ومدن

، وٌتركها البراقة ، بٌنما تخفً فً أعماقها أموراً كثٌرة رهٌبة ٌصنعها المجتمع ببل مباالته وتهاونه 
تتفّشى فٌه فتحرقه وتحرق أولبك المتوافدٌن علٌها ، إنها اخآفات االجتماعٌة واألمراض المتنّوعة التً 
صارت تعصف بالمدٌنة ، باألفراد واألسر والمجتمعات ، وبعض المدن هً أوكار لهذه الموبقات 

  ! والمفاسد، فما أشبهها بالّسٌرٌن
ٌّاً أو وهو ٌعود محّمبلً باألشواق واألطٌاب ، هً أرض الوطن التً سكنته سقٌما وم عافى ، غرٌبا منف

إن أرض الغربة ال تحمل لصاحبها غٌر األحزان والنكران والمطاردة فبل ٌنشد إال العودة للحضن 
الّسقم والّسأم والوحشة وألم : الدفًء ، حٌث ٌتعّرف علٌه الجمٌع  حتى رمٌم المقابر ، هناك حٌث هو 

ل ٌسعى استغبلله ولعق عرقه وامتصاص دمه ، وألنه وحٌد وال نصٌر له فهو صامت االبتعاد، والك
 : ال ٌجرؤ على الشكوى أو االنتفاض 

 لقد كدت أمعن فً الّصمت لوال نداؤك                  
 لن أترك الّطٌر تأكل ما حملته الّسبلل ، 

 ولن أعصر الخمر للجالسٌن 
 .. والبحر.. ولكّنً سوف أوغل فً البر 

 حّتى تصٌر تخوم السفٌنة مرسومة بدمً 
 وانخطافً 

 (40)وحتّى ٌرفرف فوق الّسواري الِحمام 
ورغم ذلك فهو ال ٌخشى الغربة وال الهجرة أو الرحٌل ، بل ٌصّر على المضً قدماً حتى ولو كان 

ثم البلّبً ٌسحرنه وٌدخلنه حالة الجذب واالنخطاف  ( عرابس البحر ) ٌقترب من ثغور جزٌرة 
ٌكون مصٌره الموت المرفرف حوالٌه الراسم بدمابه تارٌخه على سارٌة السفٌنة التً ال تكّف عن 

 ..اإلبحار 
وحتى وهو ٌضٌع فً منفاه بعٌداً مهجوراً ومرٌضاً ، إال أّنه ٌتنّسم طقوس الوطن فً وجع البر ، 

 . والبحر ، فٌنادي ببلده ، حبٌبة وقصٌدة 
 لماء أنادٌك فً ٌقضة جرحت راحة ا

 فانبجست تتلّوى الجداول بٌن األصابع ، 
 هذا أنا فاعرفٌنً إذا جبت فً لٌلة 

 .. وأنتم نٌام .. حامبلً سحبً فوق ظهري 
 لقد انكرتنً  المراٌا  

 وما عرف الناس بعدك وجهً 
 (41)وان عرفتنً  ـ وراء التراب ـ العظام 
سٌته ، ٌهّدد بالبٌع والرحٌل من جدٌد ، رحٌل وعندما ٌداخله شك الخٌانة ، وأّن الحبٌبة قد باعته ون

متواصل فً البر والبحر ، وسٌفضح عري الخونة واللّصوص لعرابس البحر ، حتى ٌرٌن زٌف 
اإلنسان الذي ٌدعً المدنٌة والتحّضر والثقافة والوعً وااللتزام وهو فً حقٌقته غٌر ذلك ، بل مراٌا 
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ٌّفة سارقة ، فان كان الموج مخٌفاً ومهل كاً والبحر غامضاً ورهٌباً ، فما أقسى ما وراء الرمل ، مز
 أنفسهن ( عرابس البحر ) إنها األنوار الكاذبة المضلّلة ، التً قد تخدع 

فتسلبهن أصواتهن وتخّدرهن فٌستسلمن للنوم الودٌع كاألطفال بسحر ( وهن رّبات الغواٌة والخدٌعة ) 
 .البراءة 

التً طالما ( عرابس البحر ـ الّسرٌن ) ، فحتى  (42)رةر الصغٌفٌحدث لهن ما حدث البنة  البح    
كانت مصدر فتنة قاتلة لٌست بأقسى وال أكثر خدٌعة وغدراً مما فً البر ، فهناك من ٌنافسها فً 

 : الغواٌة والمهلكة 
 .. إذا نسٌِت سأحب 
 .وأخرج كّل العرابس .. والبحر .. وأوغل فً البر 

 ..حتى ترى ما وراءك الرمال 
 أترجع للبحر تلك العرابس ) 

 (43) ! ؟( أم تتنازل عن صوتها وتنام 
وٌظل الشاعر متشّبثاً بداء الهوى ومرض اإلخبلص والوفاء ألرضه الحبٌبة ، والٌقٌن ٌملؤه بغد    

 جمٌل ٌزورالوطن 
 ولن أتنازل عن مرضً وٌقٌنً               
 أّنك سفر التحّول فً الكون                 
 فً البدء كنت                  

 (44)والكبلم .. وبعدك كان الهوى 
وإنها قرٌة أخرى على " وهران " لدى األخضر فلوس ، قد ال تكون . وأنها للمدٌنة من جدٌد   

ٌّن الستقبال الّسواح وطالبً الراحة والراغبٌن  شاطا البحر فً شرق الوطن أو فً غربه ، تعّد وتز
هو والترفٌه عن النفس ، بٌنما أهلها لٌس لهم من نصٌب فً ذلك االحتفاء وتلك فً االستجمام واللّ 

الحركة الّدؤوب التً تقام على قدم وساق من زٌنات والوان وترتٌبات ، وتهٌبة خاصة ، انهم 
 : ٌقومون بكل ذلك بأنفسهم ولكنهم مبعدون الٌنالون شٌبا 
ٌّن بنت البحار لعشاقها   باطبلً تتز

 . .حرٌراً فمن ذا ٌراكـ ؟فإذا مالبست 
 إذا مااكتحلت بإثمد فرسانك المتعبٌن 

 ..فمن ذا ٌراك ؟
ًّ من ذا ٌراك ؟  ٌّنت بالحل  ..إذا ما تز

 (45)لقد خرج الناس للّصٌد
مواطنو هذه المدٌنة ٌحترفون الّصٌد ٌسعون إلى أرزاقهم بتعب وكّد ونصب وٌعانون الفاقة   

الٌنتبهون والٌهّتمون لعملٌّات تزٌٌن مدٌنتهم التً تنتظر  والخصاصة ، والجوع والحرمان ولهذا
زوارها األجانب ، إّن المدٌنة تبدو متعبة ، منهكة ، وغرٌبة عن نفسها وموجوعة فً بهرج الحلل 

 : الزابفة 
 واألرض مابلة حٌن سرت  

 فلم تستقم فً الطرٌق أرض خطاك 
 خبلخلك الٌوم سلسلة 

ٌّن بنت البحار   باطبلً تتز
 (46)ٌراثها لؤلجانبوم
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 .إّنها مدٌنة بابسة ، تحاصرها االصبان واإلستعدادات الجوفاء غٌر المجدٌة 
 تشرب من مابها بالذهب 

 ٌأكل الطفل من خبزها بالذهب 
 وهً تجفل مثل النعامة فً الّرمل 

 تنزع خاتمها وتقاٌض فً طرقات الشمال 
 (47)وتشعل نٌرانها ، وبنوها حطب 

باتها وخٌراتها إّن كنوزها هً    ٌّ ملك للغرباء اخآتٌن من وراء البحر من أقصى الشمال ، ٌتلذذون بط
، بٌنما األهل فٌها محرومون من أبسط ضرورٌات الحٌاة الكرٌمة ولهذا فهم ٌفّكرون فً الهجرة 

إّنهم ٌتهافتون على .. والغربة واالبتعاد عنها عسى أن ٌحققوا شٌبا من القوت واألحبلم المجّمدة 
 : ّرحٌل والّسفر بعٌداً عنها ال

 ها هً اخآن تمشً ببل طرق 
 ..وتثٌر الغبار على حلمها

 وضعت نصف أبنابها فً مقالٌع 
 (48) ثم رمتهم بدون سبب

التً " بنت البحار " وهذه هً مأساة أكثر مدن الشمال الجزابري ، فهً منطلقات للفرار من جحٌم 
غٌتهم ومنشودهم ، فٌجدون بها ضالتهم ، بٌنما ٌنفّض تغري األجانب فٌتقاطرون علٌهم وتمنحهم ب
 : بنوها من حولها مشّردٌن فً طرقات الشمال 

ٌّن بنت البحار لغٌر بنٌها   باطبلً تتز
 منهكة الخطو ...وترقص فً حفلة الموت 

 (49)أٌن الّذي كان من رغبته جامحة    
فً لحظة رغبة جامحة  –أن تترك أهلها حٌن تقّرر * " لبنت البحر الّصغٌرة " تماماً كما ٌحدث    
وتلجأ إلى الغرباء ، إلى عالم غرٌب عنها فتنسّل من جلدها مستبدلة رجلً اإلنسان بذٌلها السمكً  –

وترقص فً عرس ٌعلن موتها وهً تتعّذب فً كّل خطوة تخطوها حٌث تبلزمها آالم مبّرحة قاتلة 
... 

 ..ها ألجلك تبكً الببلد 
 ، وٌظلم جفن الّسماء

 إّنه الشّر ٌخرج من أمة نحو أخرى 
 (.50)وتبدٌن أطبللك الّسود 
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:اُٜٞآش  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

1986147153 L‟Odyssée  

morceaux choisis , Homére , traduit du grec ancien par le prince lebrum, Edition Librio, 

Paris, 2004, p 68 .. 

481149األٔدٌسخ     -1

2 Odyssée Homére, Edition de Phitippe Bernnet ; traductionde Victor sit Grallimard, 1995 , 

p : 227,228

3 152153 

4 3258 

5 143 

6 430

7     

8     429430

9 2291

1999214

10 

2001196

11 2165 

12 4199562

125 

13 3181 

14 2002289

290291

15 336

16 365

17 357

18 6768 

19 25

20 

199785 

21- 2312006

250272  
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22- Les mille et une nuits , conted traduits par Joseph Charles Mardrus Bouquins Robert , 

Laffont , Paris 1983 , p 66 . 

23 3954 

24 24234243 

25        

195136 62 

26 2072  88

4446

27 2323

28 1971273

29 12001

40 

30 41

31  

32  

33 42

34 43

35 4344  

36 2004 25

37 22 

38 

39 23

40 1 200732 

41 33

42 3662 

43 33

44 34

45 15

46 16 

47 

48 16

49 17 

    

50 17
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ـ هع هخالفٌه                              ِحَواُر ٌوسف ـ
 فً الّدٌاًة 

َهاِذج» ًَ   «ِسَهاٌت و

 

 ن ناصر بن حيًى َجدُّهحمّمد ب: الدكتىر إعداد

 بقسم الدِّراسات القرآنًة                                            األستاذ املساعد 

 ىــ1430  جبامعة جازان 

 : ملّخص البحث 

  :ٗبعد اؿُد هلل ربٸ ايعإٌ ، ٚايؾٸ٠٬ ٚايضٸ٬ّ ع٢ً أعزف إزصًٌ ، ٚع٢ً آي٘ ٚؽشب٘ ايٓطاٖزٜٔ ، 

ٕٸ عٓا١ٜ اي كزإٓ ايهزِٜ َٛفٛع اؿٛار ٫ ؼتاز إٍ إثبات، ٖٚٓاى صٛرٷ عدٜد٠ نإ اؿٛار َٛٗزّا            َٔ ؾإ

فقند  اا،  صاٛر٠ ٜٛصاـ ا   : ًٗنّ ٓنرٖ سهٍطن٘ز   َٛاٖزٖا، بػضٸ ايٓٸٛز عٔ اٱصٗاب ؾٝ٘ سّٝٓا، ٚاٱهااس سٝٓاّا آ،از،    

ساٛارِٖ  :  ٗسجلاُب سآلخنس . عقِٗ َع بعض داْب سٛار أٌٖ ايدٸٜاْات اؿٓك١ ب:  أخر سحل٘سز فٚٔا داُبني سثِني

ٛٳِؾزٳ٠ٹ إااة٠ ايعًُٝا١ ٗ كياو ، ٚٚٓٸاٞ اـازٚز بادَٕز ددٜاد ،         ٚٳيٹ فقند غنسا سص رندزٜ أْ    َع أٌٖ ايدٸٜاْات إخايؿ١ ، 

ُٳاتٹ سٛارٙ ، َٚتتبِّعٳّا َكاطع عٹ«ا َع كايؿٝ٘ ٗ ايدٸٜا١ْ ، مساتٷ ِٚاكزٜٛصـ ا» أكتب يف س٘سز ُٸضّا صٹ دٸ٠ ، َتً

ٌٍّ ٓرس سهبشح سهِقاط سهتاهٚٞ  .سٳَؿًَت بٗذا ايؾٸٓٝع   ٗ ٖذٙ ايضٸٛر٠ إبارن١    : ٗقد تط

ٛٳار ، ٚأُٖٝت٘ ، ٚأْٛاع اؿٹٛار ايكزآْٞ ، ٚ،ؾا٥ؾ٘، َٚٛفٛعات٘ : سهتٌٔٚد   .َؿّٗٛ اؿٹ

ٍٗي  . ا  بٌ ٜدٟ صٛر٠ ٜٛصـ ا:  سملبشح سأل

 :  سملخاهف ، ٗفٕٚ ًطاهب ن ًع مسات س٘سز ٙ٘ضف ن :سملبشح سهجاُٛ 

ٍٗي ـٴ، ٚايتذزٸة عٔ اهل٣ٛ ، ٚتزى ايتعؾٸب ؿٛٛٚ ايٓٸؿط  : سملطوب سأل   .اٱ،٬

 . ايٛفٛح ايتاّ ، ٚسضٔ ايبٝإ ٕٛطٔ ايٓكاؼ  : سملطوب سهجاُٛ

 . َزاعا٠ ايؾٸدم ٚا٭َا١ْ  :سملطوب سهجاهح 

ٜٛٔٻات  تكدِٜ ا٭ِٖ ؾإِٗ، َٚزاعا٠ ايتدرټز ٗ :سملطوب سهسسبع  ٚٵَي  . اَ٭

 .ايتًٓطـ ٗ ايعبار٠ ، ٚسضٔ ايكٍٛ ، ٚتٗذٜب ا٭يؿاٚ ، ٚايبعد عٔ ػزٜض إغاعز  :سملطوب سخلاًظ 

ُٸٌ، ٚفب٘ ايٓٻؿط عٔ ا٫ْؿعاٍ، َع ايجبات ٚا٫صتُزار، ٚعدّ ايٝدظ :سملطوب سهٍطادع  .ايؾٸرب ٚايتش
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، ٚاؿازـ عًا٢ تبًٝاؼ ايزٸصااي١ إيٝا٘ ، ٚإقٓاعا٘ بااؿلٸ ،                     ايزٸ١ٓ ٚايغٸؿك١ بايٖطزٳف اٯ،از   :سملطوب سهٍطابع 

 . ب٬ ؾقٝش١ٺ ، أٚ تغٗري

ُٸا صٛاٖا  :سملطوب سهجاًّ    .ايرتنٝش ع٢ً ايٓكاٙ ا١ُٕٗ ٗ اؿٛار ، ٚاٱعزاض ع

 : ن ًع رلاهفٕٚ يف سهدِّٙاُٞ ، ٗفٕٚ ًطاهب   مناذز ًّ س٘سز ٙ٘ضف ن :سملبشح سهجاهح 

 . ا َع سٚد١ ايعشٜش سٛار ٜٛصـ ا: ٍٗي سملطوب سأل

 .ا َع ايعشٜش سٛار ٜٛصـ ا: سملطوب سهٍجاُٛ 

ٛٳ٠ إد١ٜٓ سٛار ٜٛصـ ا: سملطوب سهٍجاهح   .  ا َع ْٴضٵ

 . ا َع ؽاسيب ايضٸذٔ سٛار ٜٛصـ ا: سملطوب سهٍسسبع 

َٳٔ  سٛار ٜٛصـ ا: سملطوب سخلاًظ  ٔٸ أْٸ٘ ْإز َُٓٗاا َع  ٚ  . 

 . ا َع إًو  سٛار ٜٛصـ ا: سهٍطادع سملطوب 

 .ا َع ؾتٝاْ٘ سٛار ٜٛصـ ا:  سملطوب سهٍطابع

 . ف٘س٢د ٗمثسست سحل٘سز ًع سملخاهف يف ٓرٖ سهٍط٘زٝ سهلسميٞ  : سملبشح سهٍسسبع

 .ٚؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؽٝات  :سخلامتٞ 

 .فٔسع سملسسدع ٗسملصادز 

 . فٔسع سمل٘ض٘عات 

ًٍننى يف سحَلنن ُٸااط َعإاا٘ ،  ا   ٘سز يف ضنن٘زٝ ٙ٘ضننفٗبعنند سهتّ ااا ، ٚتكًٝااب ايٓٛااز ٗ اٯٜااات اياات سٛتاا٘ ، ٚتً

ُٳات٘ ،  َٛ سألً٘ز سآلتٚٞٚايٛقٛف ع٢ً صٹ  : باُت ه

ٍٗاّل ٍٍ سهِتا٢ر  :أ    :أٓ

ٕٸ سٛار ٜٛصـ ا .1 ٌٔ ُأصًٛب أ ٜٺ ، ٚأب ٌٸ يؿ  .  ا َع كايؿٝ٘ سٛارٷ ٖاةفٷ قٓكل ٭غزاف٘ بدؾؾٔض ٚأق

ِٸ ؾًكاد       ا ٜٓطًنإ ٜٛصـ ا  .2 َٹأ ثا ُٳا وااٚرِٖ ؾٝا٘، ٚ ٛٸر ٚافٕض يٹاا ل ٗ سٛارٙ َع كايؿٝ٘ ٗ ايدٸٜا١ْ َٔ تؾ

 . ا ٜٴًذ٦ِٗ َٛفٛعٝٸت٘ إٍ ايتضًِٝ ي٘ ٗ ْٗا١ٜ إطاف نإ ا

اا ًْا١ّ َأ ايقٸاٛاب٘ ، ٚفُٛعا١ّ َأ ايضٸاُات ٗ ساٛارٙ َاع كايؿٝا٘ ، ٚناْات َٓطازة٠                             راعا٢ ٜٛصاـ ا    .3

ٚٸٍ ُأِٛكٕز ؿٛارٙ َعِٗ إٍ آ،زٙ َٴذٵ بٳ  . دٳأ أ

اا أثٓاا٤ ساٛارٙ َاع إخاايـ ، ٚٗ َكادٸَتٗا اؾٛاْاب        ناْت ٖٓاى َٛفٛعات صا١َٝ تغػٌ كٖأ ٜٛصاـ ا    .4

 .ايعٳَكد١ٜ صٳعٳ٢ ٗ ْغزٖا بٌ طبكات اجملتُع ايذٟ عاؼ ؾٝ٘ ٚقت٦ذٺ 

 .ا َع كايؿٝ٘ ٛار ٖذا ايٓيب اأثبت ٖذا ايبشح ١ًّْ َٔ ايؿٛا٥د إبجٛث١ ٗ أثٓا٥٘ ْاػ١ عٔ سٹ .5

ِٳ ٖذا ايبشح إٓٗر ايكزآْٞ إتهاٌَ يًُتشاٚرٜٔ َٔ ،٬ٍ عزف٘ ايقٸٛاب٘ ٚاٯةاب إضتٛسا٠ َٔ سٛار  .6 رٳصٳ

 . ا َع كايؿٝ٘ ٗ ايدٸٜا١ْ ٜٛصـ ا
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ٍٍ سهت٘رٚات  :ثاُّٚا    : أٓ

نتاب اهلل ا تعاٍ ا بايؿِٗ ٚايتدبٸز، ٚاؿزـ   ٜٓبػٞ يطًب١ ايعًِ ا ٚ،اؽٸ١ إٗتٌُ بعًّٛ ايكزإٓ ا ايعهٛف ع٢ً    .1

ُٳ١ ٖذا ايهتاب اؿهِٝ ، ٚإ،زاد٘ يٰ،زٜٔ يٝتٛؽٸًٛا بذيو يًعٌُ  َٛ ُٴعٹٝٓٳ١ ع٢ً إةراى عٳ ع٢ً ا٫صتٓباطات ايا

 .بٗداٜات٘، ٚايكٝاّ عكٛق٘ 

ٜاْات اياشٳٖك١ بعقِٗ ٖٓاى داْبٷ َٔ اؿٛار ٗ ٖذٙ ايضٸٛر٠ مل ٜٴتعزٸض ي٘ ٗ ٖذا ايبشح ، ٖٚٛ سٛارٴ أٌٖ ايدٸ .2

 . َع بعٕض ، ٚؾٝ٘ َاة٠ ع١ًُٝ ثزٸ٠ْ ، وضٔ بايباسجٌ تٓاٚهلا بايبشح 

ِٸ بٝاإ  أٚدا٘         َكار١ْ سٛار ٜٛصـ ا  .3 َٹأ ثا ا َع كايؿٝ٘ أٚ َٛاؾكٝ٘ ببك١ٝ ساٛارات ا٭ْبٝاا٤ َاع أقاٛاَِٗ ، ٚ

ٌٷ ٜٴجزٟ اؿٛار ايكزآْٞ ٗ أكٖإ ايٓاع١٦ ٚ إتًٓكٌ ، ٜٚٛداد هلاِ ا٭رفا١ٝ ايجٸابتا١     ايتغاب٘ ٚا٫،ت٬ف بِٝٓٗ عُ

 .  ايت ٜٓطًكٕٛ َٓٗا ، ؾًٛ تؾدٸ٣ يذيو بعض ايبٳشٳجٳ١ يهإ ٗ كيو اـري ايعِٛٝ 

ِٳ  .4 ُٳ١ّ سٴِه ٔٗ ًِ َٴضٵتٳ ُٳ١ًٝ داةٸ٠ ،  ثكاؾ١ اؿٛار ٗ اجملتُعات اٱص١َٝ٬ َا سايت ؼتاز إٍ تكعٝد، ْٚٳغٵز ، ٖٚارص١ عٳ

ِٸ ؾإْٸ٘ وضٔ اا َع تؿعٌٝ اؾاْب ايٓٛازٟ  ٗ كياو ااا ، إٔ    ايكزإٓ ٗ كيو؛ إك ٖٛ إ ُٗٝٔ ع٢ً َا ؼت٘، َٚٔ ث

 . تكّٛ َ٪صٸضات اجملتُع ٗ ايعامل اٱص٬َٞ َا ؾٝٗا اؾاَعات ٚغريٖا بدٚرٖا ا٭صاظ ٗ ٖذا اؾاْب 
 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتّم الّصالحات ،،،
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 :مقدمة البحث 

رب ايعااإٌ، ٚايؾٻاا٠٬ ٚايضٻاا٬ّ عًاا٢ إَاااّ إااتكٌ ، ُٚقااد٠ٚ ايعاااًٌَ، ٚآياا٘ ايطِّٝاابٌ  ُااد هلل اؿ

َٳٔ صٳار ع٢ً ْٗذِٗ ٚاقتؿ٢ أثزِٖ إٍ ّٜٛ ايدِّٜٔ   : ٗبعد  .ايٖطاٖزٜٔ ، ٚ

ٕٸ ايٓٸاٚز ٗ ايضِّاٝام ايكزآْاٞ، ٚإاتؿشٸؿ ُ٭صاًٛب ايكازإٓ ، َٚٓاقغات٘ يًُخاايؿٌ ااا صاٝٸإ ٗ           ؾإ

ِٗٔ  ك َٹٔ قٹابٳًٹ يو َعاعز ايهؿز٠ ٚإعاْدٜٔ ، أٚ ست٢ أٌٖ اٱّإ ٖٔ بٳدٳت َِٓٗ بعضٴ اهلآاٻات ، ٚٚٗزت 

ٌٷ  َٔ إخايؿاات ااا هاد باٌ ةٳَؾات إؾاشـ َٓٗذاّا ؾزٜادّا ، ٚطزٜكاّا َعبٸادّا عذٝباّا ، ٫ تؾاً٘ ب٬غا١               قًٝ

ٍ ايعاةيٌ ، ٜضتٟٛ ٗ كياو ُأصاًٛب ايٓطازح    ايبًػا٤ ، ٚيٝط ٜكارب٘ أٚ ٜقارع٘ إْؾاف إٓؾؿٌ، أٚ عٳدٵ

ٚنٝؿ١ٝ ايعزض ٕٛفع اـ٬ف ، ْاٖٝو عٔ طزٜك١ ايٛؽٍٛ إٍ اؿلٸ ٗ َٛطٔ اؾداٍ ، ٚإيشاّ إخاايـ  

. .. 

َضتخدَّا ٗ كيو طزٜك١ اؿٛار اهلاةف ، إبين عًا٢ اؿالٸ ٚايؾٸادم ٚعادّ ايتذٓٸاٞ ، بإصاًٛب       

ٌٸ     َٹاأ عاادْ٘ اٱصااؿاف ٗ ايٓطاازح ، أٚ ايتٓااشٸٍ ٗ ايهٝؿٝاا١،     رؾٝااع رؾعاا١ ايضِّااُا٤ عاأ ا٭رض عاأ ناا              َااا 

ٛٸ٠ تضٓد إيٝ٘   .  أٚ َؾاةر٠  َا عٓد إخايـ َٔ سٕل ٜٴجبت ي٘، ْٚكاٙ ق

ًٍٞ يف سهقطاٙا سهيت ُاقػٔا سهقسآْ ًع سملخاهفني ٌَٞ عا ٘ٴ     ٗٓرٖ َض َٳاا ٚقاع ْكاعٴا َٹٔ َجٌ   ،

ُٸاا ةار باٌ ا٭ْبٝاا٤ ٚأقاٛاَِٗ،                       ابتدا٤ٶ سافزّا ٚقت تٓشٸٍ ايكزإٓ َع ٘ٴ ايكازإٓ سهاٜا١ ع ،ؾَٛ٘، أٚ عٳزٳفٳا

أٚ كربّا عٔ قؾٕؿ ٚقعاتٵ ٗ غاابز اياشٸَٔ ناإ اؿاٛار ايٛصا١ًٝ ايٓادعا١ ، ٚايٓٸكااؼ ايضٻابٳبٳ ايؿاعاٌ باٌ            

ُٴ٪ٳثِّٔز٠ ٗ تًااو ا٭سااداخ، نكؾاا١ أؽااشاب ايهٗااـ، ٚقؾاا١ ابااين آةّ، أٚ قؾٸاا١      ؽاااسب ا٭طاازاف ايااا

 ... .اؾٓتٌ
  

َ٘سًز ًِٔننا داُبننّا كننب ّس ،  ٗسكتطننٟ          ٗضنن٘زٝ ٙ٘ضننف ن       ننن ًننّ سهٍطنن٘ز سهننيت أخننر سحَلنن

ََٗزَد فٚٔا سحل٘سز عوٟ ُ٘عني   : ًعآس فسٙدٝ ، ٗقد 

ٍٗي اا َاع أبٝا٘ ٚقاتٳ     سٛار أؽشاب ايادِّٜٔ اؿال َاع بعقاِٗ ، نشاٛار ٜٛصاـ ا       :  سهِ٘ع سأل

ا َع ٜٛصـ ٗ أٍٚ ايضٸٛر٠ ٚآ،زٖاا،  ٚسٛار ٜعكٛب ا  عٳزٵٔض ر٩ٜاٙ ، ٚنذا ٗ آ،ز ايكؾٸ١ ،

ٚسٛار ٜعكٛب َع أبٓا٥٘ ٗ َكاطع عدٜد٠ َٔ ايضٸٛر٠ ، ٚسٛار أبٓا٥٘ َعا٘ أٜقاّا ٗ َكااطع عٹادٸ٠،     

 .أٚ سٛارِٖ ِٖ أْؿضِٗ بعقِٗ َع بعض ٗ آٜات نجري٠ َٔ تًو ايضٸٛر٠ ايهز١ّ 
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ًِننا   ٍِنن٘ع سهٍجنناُٛ   ٗأ َٴاااخٳايٹؿِٝٗ ٗ ايدِّٜاْاا١ ، ٚقااد أ،ااذ                      ؾشااٛارٴ أؽااشاب اياادٸٜٔ اؿاا     :سه ل َااع 

 . ٖذا دٛاْب َتعدة٠ َٔ ،٬ٍ تًو ايكؾٸ١ ايعذٝب١ 

ٍٛ أْ أكتنب فٚنٕ، ٗدعوتنٕ ً٘ضنًّ٘ا      ن تعنا  ن    ٗٓنرس سهِن٘ع سهٍجناُٛ ٓن٘ سهنرٜ فنت  سص          عون

 . «ِسَماٌت وَنَماذج مع خمالفًه يف الدِّيانةـ  حىار يىسف ـ»بن

ّٞ ألًسّٙ سثِني أْسَطٗٓرس سهبشح   : بٕ ٙلتطب أٌٓٚ

أْٸ٘ هًِّٞ َٓٗرٳ ايكزإٓ ٗ اؿٛار َع إخايؿٌ ، ّجٸًا٘ ٗ كياو عاخؿ كاى ايآيبٸ ايهازِٜ ٜٛصاـ                .1

ٖٹزٴٙ  ا َٛا َٳ ٚٳ ُٳاتٴ٘   .ا، ٗ تعاًَ٘ ايبٝٸٔ ايزٸاقٞ َع كايؿٝ٘ عٳَكدٹٜااٸّا ، ٚأْٸ٘ نإ َٓٗذّا َٓطزةّا ي٘ صٹ

اا      ا ع٢ً د١ٗ اـؾٛـ َع كايؿٝ٘ ، ٚأْٸ٘ ا بٝٸٔ طزٜك١ تعاٌَ ٖذا ايٓيبٸ ايهزِٜ ا أْٸ٘ دا٤ ٜٴ .2

مل ٜتٓاسٍ ٗ سٛارٙ َعِٗ عٔ ثٛابت٘ ا٭ؽ١ًٝ ، ٚنذا مل ٜٳشٹدٵ ٗ سٛارٙ عٔ اؾاةٸ٠ ، عًا٢ ايازٸغِ    

َٴ٬ٓى ٔس َٔ أْٸ٘ ا ٖٴِ  َٹٔ َٛاطٔ سٛارٙ َعِٗ ٗ ُنزٵبٳ١ٺ عدٜد٠ ؛ إك  ّٔ ا نإ ٗ نجرٕي   .!ا٭َٛر َٳا

ًٚذٚب ع ُٞ ّٗقد دا١ ٓرس سهبشح ه  : ًِٔا ، عدٙدُٝ  أض٣و

َا ٖٛ تعزٜـ اؿٛار يػ١ ٚاؽط٬سّا ؟، َٚا ٚد٘ أُٖٝت٘ ، َٚا ٖٞ أْٛاعا٘ ٗ نتااب اهلل ا تعااٍ ا       .1

 . ؟، َٚا ،ؾا٥ؾ٘ ؟، ٚنذا َا ٖٞ َٛفٛعات٘؟ 

ٗٳا  .2  . بهًتُٝٗا ؟ َا َٛقع صٛر٠ ٜٛصـ بٌ صٛرتٞ ٖٛة ٚايزٸعد ، َٚا ؽٹًَتٴ

ٛٸر ٚافض يٹٌٖ نإ ٜٛصـ ا .3  .  ؟ ا واٚرِٖ ؾُٝ٘ٳاا ٜٓطًل ٗ سٛارٙ َع كايؿٝ٘ َٔ تؾ

ا ٗ سٛارٙ َع كايؿٝ٘ ، ٖٚاٌ ناْات َٓطازة٠ أّ    َا ايقٸٛاب٘ أٚ ايضٸُات ايت راعاٖا ٜٛصـ ا  .4

 .أْٸٗا انزَتٵ ٗ ٚقتٺ َا ؟ 

ساٛارٙ َاع كايؿٝا٘ ؟، ٖٚاٌ ناإ       اا أثٓاا٤  َا إٛفٛعات ايت ناْات عااغ١ً ياذٖٔ ٜٛصاـ ا      .5

َٸا١ تتعادٸاٙ      ا ا سزٜؾّا ع٢ً َضا٥ٌ عخؾٝ٘ تٳعٵٓاٹٝا٘ َؾشٳضٵب ؟، أّ أْٸ٘ راعا٢ دٛاْاب عكدٜا١ ٖا

 .إٍ غريٙ  َٔ طبكات اجملتُع ايذٟ عاؼ ؾٝ٘ ٚقت٦ذٺ 

 .    ا َع كايؿٝ٘ ٗ ايدِّٜا١ْ ؟ َا ايؿٛا٥د ايت ْضتطٝع دٳٓٝٗا َٔ ،٬ٍ ةراصتٓا ؿٛارٙ ا .6
    

 . ٗقد قٍطٌتٕ إ  متٔٚد ، ٗأزبعٞ ًباسح بٔا عٍدٝ ًطاهب ، ٗخامتٞ ، ٗفٔسضني 

ٛٳا: سهتٌٔٚد   .ر ، ٚأُٖٝت٘ ، ٚأْٛاع اؿٹٛار ايكزآْٞ ، ٚ،ؾا٥ؾ٘، َٚٛفٛعات٘ َؿّٗٛ اؿٹ

ٍٗي  . ا  بٌ ٜدٟ صٛر٠ ٜٛصـ ا:  سملبشح سأل
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 :  طاهب، ٗفٕٚ ًن ًع سملخاهف  مسات س٘سز ٙ٘ضف ن:  سملبشح سهجاُٛ

ٍٗي  ـٴ، ٚايتذزٸة عٔ اهل٣ٛ ، : سملطوب سأل   .ايتعؾٸب ؿٛٛٚ ايٓٸؿط تزى ٚاٱ،٬

 . ايٛفٛح ايتاّ ، ٚسضٔ ايبٝإ ٕٛطٔ ايٓكاؼ : سملطوب سهجاُٛ 

 . َزاعا٠ ايؾٸدم ٚا٭َا١ْ : سملطوب سهجاهح 

ٜٛٔٻات: سملطوب سهسسبع  ٚٵَي  . تكدِٜ ا٭ِٖ ؾإِٗ ، َٚزاعا٠ ايتدرټز ٗ اَ٭

ايتًٓطـ ٗ ايعبار٠ ، ٚسضٔ ايكٍٛ ، ٚتٗذٜب ا٭يؿاٚ ، ٚايبعد عأ ػازٜض   : سملطوب سخلناًظ  

 .إغاعز 

ُٸٌ ، ٚفب٘ ايٓٻؿط عأ ا٫ْؿعااٍ ، َاع ايجباات ٚا٫صاتُزار ،      : سملطوب سهٍطنادع   ايؾٸرب ٚايتش

 .ٚعدّ ايٝدظ 

تبًٝؼ ايزٸصاي١ إيٝ٘ ، ٚإقٓاعا٘   ف اٯ،ز ، ٚاؿزـ ع٢ًزٳايزٸ١ٓ ٚايغٸؿك١ بايٖط: سملطوب سهٍطابع 

 . باؿلٸ ،  ب٬ ؾقٝش١ٺ ، أٚ تغٗري

ُٸا صٛاٖا : سملطوب سهجاًّ    .ايرتنٝش ع٢ً ايٓكاٙ ا١ُٕٗ ٗ اؿٛار ، ٚاٱعزاض ع
 

 : ن ًع رلاهفٕٚ يف سهدِّٙاُٞ ، ٗفٕٚ ًطاهب   سز ٙ٘ضف نمناذز ًّ س٘: سملبشح سهجاهح 

ٍٗي   . سٚد١ ايعشٜش  ا َعسٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سأل

 .ا َع ايعشٜش سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍجاُٛ 

ٛٳ٠ إد١ٜٓ سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍجاهح   .  ا َع ْٴضٵ

 . ا َع ؽاسيب ايضٸذٔ سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍسسبع 

َٳٔ  سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سخلاًظ  ٔٸ أْٸ٘ ْإز َُٓٗاا َع  ٚ  . 

 . ا َع إًو  سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍطادع 

 .ا َع ؾتٝاْ٘ سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍطابع 

 . يف ٓرٖ سهٍط٘زٝ سهلسميٞ ًع سملخاهف ف٘س٢د ٗمثسست سحل٘سز : سملبشح سهٍسسبع 

 .ٚؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؽٝات : سخلامتٞ 

 .فٔسع سملسسدع ٗسملصادز 

 . سمل٘ض٘عات فٔسع 
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 : ٗهقد كاْ ًِٔذٛ يف ٓرس سهبشح سآلتٛ 

 ٜ١ بذنز ايًٓطا٥ـ ايًٓػٜٛا١ ٚايب٬غٝا١ ، ٚيطاا٥ـ إٓاصابات ٚا٫صاتٓباطات ايدٸقٝكا١ ، ٚبعاض        ايعٓا

 .ايدٸ٫٫ت اهلاةؾ١ َٔ اٯٜات َٓاٙ ايبشح 

  إٜزاة ايؿٛا٥د إضتٓتٳذٳ١ َٔ اٯٜات َٛفع ايبشح. 

  ا٫ٖتُاّ بإع٢ٓ ايعاّ ا غايبّا ا ي١ٰٜ أٚ يٰٜات  . 

 زِٖ ٗ ًَ ايبشح تزى ايرت١ْ يٮع٬ّ ايٛارة كن . 

        ؽاازٜر ا٭ساةٜااح ٚاٯثااار باازقِ اؾااش٤ ٚايؾٸااؿش١ ٚاؿاادٜح، ٚعااشٚ ا٭قااٛاٍ إٍ َٛاْٸٗااا قاادر

 . ا٫صتطاع١

     ا٫قتؾار ا غايبّا ا ع٢ً كنز ا٭قٛاٍ ايزٸادش١ َٔ أقٛاٍ إؿضٸزٜٔ، ٚيزَا دز٣ ايتعزٸض يػريٖاا ؛

 . ردا٤ ؾا٥د٠ 

 ٝٗٗا إكا ناْت ،اة١َ يًُٛفٛع ايعٓا١ٜ بذنز ايكزا٤ات إتٛاتز٠ ٚتٛد . 

  ٔايعٓا١ٜ ببٝإ ايػزٜب ، ٚأسٝاّْا إٜزاة بعض ايًٓطا٥ـ ايؿزع١ٝ ٗ اهلاَػ ةٕٚ اياُتا. 

َفَشْطب ًنّ خن ي ضن٘زٝ    ا ا  حل٘سز ٙ٘ضف هٕس سدٗد ٓرس سهبشح يف تِاَٗصٗميلّ أْ ًتْش

ٚأٜقاّا ؾًأ ٜٴتطازٸم إ٫ٓ ؿاٛارٙ َاع       .اا ساٛارٷ إ٫ٓ ٗ ٖاذٙ ايضٸاٛر٠ ايهزّا١     ؛ إك إْٸ٘ ٫ ٜٛدد ي٘ ا  ٙ٘ضف

ٌٸ َأ تٳعٳااَط٢ َعٗاِ ا         اا  كايؿٝ٘ ٗ ايدِّٜا١ْ ، ِٖٚ ايكٹب٘ ايذٜٔ ناْٛا بدرض َؾاز، ٜضاتٟٛ ٗ كياو نا

َٴذٵ ةٴ،ٴٛيا٘ ٭رفاِٗ قًٝاٌ اؿًٝا١ بااة٨ أَازٙ ،        ٌٕ،   أٚ صٴه٢ٓ ، أٚ ٚسار٠ ، أٚ َا عاب٘ كيو ،  بٓٛٔع تعاَ

ِٳٚست٢ عٳ٬َ عدْ٘ ا ُٛ  .   ساي٘ ٗ ،ا١ُ سٝات٘  ا ، ٚعٳ

ّٞ ٍُين يف حبجٛ ٓرس َعْػًت ًعٕ حلعاُت ًاتع ، َكًٓبّا ايؿٹِهز ٳٗ ٯيا٧ َهٓاٛس٠ٺ ٗ نتااب     عوٟ أ

ٌ بدٖاٌ اٱصا٬ّ أ،اذٙ نُآٗر     اهلل اؿهِٝ، َٚضتغٓؿّا ٕٕٓٗر ؾزٜاد ٗ اؿاٛار ايكزآْاٞ َاع إخاايـ ، هُا      

َٳٓٹآسٝا٠ٺ اا ؛ ٱٜؾااٍ ْاٛر ٖاذا     اٳا ٖذا ، ٚٗ نآؾ١ َٓاسٞ ايادٸع٠ٛ إٍ اهلل ا  ، ُٚأصًٛب تٳازٳمٍّ ٫ صٝٸُا ٗ سٳ

 .  ايدٸٜٔ اؿلٸ  ٭ردا٤ إعُٛر٠، ٚاهلل غايب ع٢ً أَزٙ ٚيهٔ أنجز ايٓاظ ٫ ٜعًُٕٛ 

 انا أن الحمد هلل رّب العالمٌن ،،،وآخر دعو

 حمّمد بن ناصر بن حيًى َجدُّه                                                                                                                                    

 املساعد بقسم الدِّراسات األستاذ                                                                                                                                                             

   القرآنًة جبامعة جازان                                                                                                                                                              
:232541
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هفهوم الِحَوار ، وأههٌته ،                       : لتههٌد ا
وأًواع الِحَوار القرآًً ، وخصائصه،                   

 .وهوضوعاته 
 

 
 

َ٘سز ٗأٌٓٚتٕ: متٔٚد   :  (  1326)ًفَٔ٘ سحَل

ْٗ َا)  :ػٞ أرى ًادٝ سحل٘سز يف سهٗو ٗضنلْ٘ سهن٘سٗ تندٍي عونٟ عندٝ       ٗٓٛ بفت  سحلا١ ،( نن ز نن 

 :ًعاْ ًِٔا 

: اا   اا   ًِٗنٕ سندٙح سهنِ    ، ٖٚاٛ رداٛع َأ سااٍ إٍ سااٍ،      (  327)ٜاة٠ايٓكؾإ بعد ايشِّ .1

 .(329)َٔ ْكؾإ ٚتزةة ٗ اؿاٍ بعد ايشٜاة٠ ؾٝٗا:، أٟ(328)«رٛٵبعد ايَه ر ٛٵشٳايٚا»

َٻ .2     :ا تعااٍ   ا بٗاذا ؾضٸاز قٛيا٘     ٚ، داٛع إتكادّ   ٖٚٛ َعٓا٢ ايزٸ  (330)ا بايذات ٚإَا بايؿهزايرتةة إ

          سار إا٤ ٗ ايػدٜز إكا تزةة ؾٝ٘، ٚساار ٗ  :  ًِٕٗ ق٘هلٍ، ص 1:اجملاةي١ط

 .شٝٸز ٚتزةة ات:أٟ : أَزٙ 

 :ا  تعاٍا  ًِٕٗ ق٘هٕ، (331)٤ٞ٤ٞ ٚإٍ ايغٸدٛع عٔ ايغٸايزټ .3            

 ًِٕٗ سدٙح.  (332)ْٝا إٔ ئ ٜزدع إيٝٓا ٚئ ٜبعح بعد ٖات٘ٚٔ ٗ ايدټ:  أٟ، ص ا٫ْغكامط

ٚٸ اهلل ٚيٝط نذيو إ٫ٓ سار عًٝ٘: أٚ قاٍ، بايهؿز   ٔ ةعا رد٬ّ َٳٚ»:  .(333)«عد

ٞٸ دٛابّا، ٚايتشاٚراٴُتنًٖ: ٙقاي، (334)اؾٛاب ٚايتذاٚب .4  .ايتذاٚب : ٘ ؾُا أسار إي

                                                 
، ٚاؿاٛار ٗ ايكازإٓ   (109ااا 104)، ٚاؿٛار َع أٌٖ ايهتاب ُأصض٘ َٚٓاٖذ٘ ٗ ايهتاب ٚايض١ٓ (8اا6)اؿٛار ٗ صٛر٠ ْٛح ةراص١ ؼ١ًًٝٝ : يًتٛصٸع اْٛز  (1)

 ( . 53اا1/21)َعإ٘ ٚأٖداؾ٘ 

 ( .سٛر)َاة٠ ( 262)، َٚؿزةات أيؿاٚ ايكزإٓ ( سٛر)َاة٠ ( 218/ 4)يضإ ايعزب  (2)

 ( .2533)ح( 4/138)، ٚابٔ ،ش١ّ ٗ ؽشٝش٘ ( 1343)ح( 2/979)أ،زد٘ َضًِ ٗ ؽشٝش٘  (3)

 ( .سٛر)َاة٠ ( 262)إؿزةات  (4)

 .إزدع ايضٸابل  (5)

 ( .سٛر)َاة٠ ( 638/ 2)، ٚايؾٸشاح ( سٛر)َاة٠ ( 217/ 4)يضإ ايعزب : اْٛز  (6)

 ( .12/509)داَع ايبٝإ يًطربٟ  (7)

 ( . 61)ح( 1/79)أ،زد٘ َضًِ ٗ ؽشٝش٘  (8)

 ( .سٛر)َاة٠ ( 16/ 2)، ٚايكاَٛظ احملٝ٘ ( سٛر)َاة٠ ( 638/ 2)ايؾٸشاح  (9)
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ٞ ٙق٘ي راسب أضاع سهب ٔٴ اؿٹاٛار، ٚنًُٓتا٘      : ٚساٚرت٘ »:   غن رادعت٘ ايها٬ّ ، ٖٚاٛ سضا

َٳشٴٛر٠ّ ، َٚا أسار دٛابّا ، أٟ ٞٻ   :  قاي سألخطىَا ردع ، : ؾُا رةٻ عً

ٍٳ ا٭ِطاا٫٬   ٕٳ صٴ٪ا٫   &&٬ٖ رٳبٳعٵتٳ ؾتضد ُٳا َأسٳزٵ  . (335)«ٚيكد صديتٴ َؾ

ٜٛٔزٴ ، تكٍٛ ٚا٫صِ َٔ احملاٚ.  (336)اجملاةي١ ٚإخاؽ١ُ ا5      ٖٴُاا  : ر٠ اياشٳ ٛٳارٳ ٖٴُا ٚسٹ ٜٛٔزٳ مسعتٴ سٳ

ُٳغٛر٠ َٔ إغار٠ٚ ٚٳر٠ نايا ُٴشٳا ٛٳرٳ٠ُ َٔ ايا ُٳشٵ  .  (337)، ٚايا

ٛٳار ٚاحملاٚر٠»: ٌني سحلو ٙق٘ي سهٍط ٕ  إزادع١ ٚإزاة٠ ٗ ايها٬ّ،  : ٚاؿٹ ا تعااٍ    ًِٗنٕ ق٘هن

 : ا

          َٳاا٘    ىا: ، أٟ ص 37:ايهٗااـط ُٹ٘ ن٬ َٳاا٘ ٖااا ٜٴزٵدااعٴ عًاا٢ كاؽاا ٕٸ ن٬ ُٴ٘ ؛ ٭ ؽاا

 .   (338)«ٜٚزةټٙ إيٝ٘

تازةة ايها٬ّ ٚايرتاداع     : مما ضبق ٙعٔس دوّٚا سهع قٞ بني ٓرٖ سملعاُٛ سهٓوػ٘ٙنٞ، فناحل٘سز  

 .ٚايتذاٚب ؾٝ٘ بٌ ايطزؾٌ إتشاٚرٜٔ 

ًٌَلّ ٗ ٌ : تعسٙننف سحلنن٘سز بُّننٕعوٚننٕ فننٚ                   ٚايتذاااٚب ؾٝاا٘ ،  َزادعاا١ ايهاا٬ّ ٚتاازةةٙ بااٌ طاازؾ

 .(339)ة ٚإخاطب١بايزٸ

ُٞ     نننن ٗكننى  بتعننازٙف ٗقنند ًعننسِِّ سحَلنن٘سز ًننّ َقَبننى بعنن  سملعارننسّٙ                  ُعننس إهٚننٕ ًننّ دٔنن

 : ٔا ًعتربُٝ نن ، ًِٗ

ٖٛ ْٛع َٔ اؿدٜح بٌ عخؾٌ أٚ ؾازٜكٌ، ٜاتِ ؾٝا٘ تاداٍٚ ايها٬ّ بُٝٓٗاا بطزٜكا١ َتهاؾ٦ا١،         » .1

 .(340)«د٤ٚ ٚايبعد عٔ اـؾ١َٛ ٚايتعؾټب٘ اهلٜٚػًب عًٝ

بكؾاد  ، قاةث١ بٌ طزؾٌ أٚ أنجز ٜعزض ؾٝٗا نٌ طزف أؾهارٙ ٜٚبٌ َٛقؿا٘ ٜٚكادّ قزا٥ٓا٘    ٖٛ » .2

 .(341)«ٛؽٍٛ إٍ ْتا٥ر أٚ قٓاع١ َغرتن١تٛفٝض ؾهزت٘ ٚتدعِٝ رأٜ٘، أٚ اي

                                                 
 ( .  سٛر)َاة٠ ( 146)أصاظ ايب٬غ١  (10)

 ( . ارس)َاة٠ ( 177)، ٚإعذِ ايٛدٝش ( سٛر)َاة٠ ( 1/464)عُد٠ اؿؿاٚ : اْٛز  (11)

 ( . سٛر)َاة٠ ( 189)، ٚفٌُ ايًٓػ١ ( سار)َاة٠ ( 5/227)تٗذٜب ايًٓػ١ : اْٛز  (12)

 ( . سٛر)َاة٠ ( 262)إؿزةات : ٚاْٛز ( . سٛر)َاة٠ ( 1/464)عُد٠ اؿؿاٚ  (1)

 ( .38)، ٚنٝـ ماٚر اٯ،زٜٔ ( 22اا20)اؿٛار آةاب٘ ٚفٛابط٘ : اْٛز (2)

 ( .6)أؽٍٛ اؿٛار  (3)

 ( .371)، ٚفٛاب٘ إعزؾ١ ( 211)ايٝب ايتعًِٓ ٚايتعًِٝ ٗ اٱص٬ّ أص (4)
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،                 ٚساد٠ إٛفاٛع   ٖٛ إٔ ٜتٓاٍٚ اؿادٜح طزؾاإ أٚ أنجاز عأ طزٜال ايضا٪اٍ ٚاؾاٛاب بغازٙ         » .3

 .(342)«أٚ اهلدف

ٍٙننّا ًننا كنناْ سألًننس   ػ٘ٙننٞ ٗسهتعسٙفننات سالرننط سٚٞ هوشنن٘سز   اهِعس إ  سملعنناُٛ سهٗوفبنن ٗأ

ِْ ٙعٔس ًَٟ س٘سزّس، ٗهٚشقق مثازٌَِٖطًٚسفسٓا هالبد ًّ ت٘ ٕظًضسحل٘سز ٙقَ٘ عوٟ ُأ أ  :ّ أٌٓٔا ، 

  ْٗزؾٌ ؾدنجز ؾ٬بد إٔ ٜهٕٛ ايٓكاؼ بٌ ط :سملتشاٗز. 

  ايكق١ٝ أٚ إضدي١ ايت ٜدٚر اؿدٜح عٓٗا  :سمل٘ض٘ع ٖٛٚ. 

   ِٚإكؾٛة ب٘ ؼدٜد ايػا١ٜ ايت َٔ أدًٗا ٜتِ ايٓكااؼ باٌ ايطازؾٌ ٗ ايكقا١ٝ،      :سهَلنَد

 .ٚا٭ؽٌ إٔ تهٕٛ ٖذٙ ايػا١ٜ ٖٞ ايٛؽٍٛ يًشل ٚإهاة قٓاع١ َغرتن١ بٌ ايطزؾٌ 

، ٗميلنننّ توخنننٚت أٌٓٚتنننٕ فٌٚنننا  دنننٞ إ  سحَلننن٘سز ٕ تعٔنننس سحلاٗهعنننى ممنننا تقننندَ بٚاُننن 

 : (343)ٙوٛ

ؾُٔ ٜتدٌَ تارٜخ اؿٛار اٱص٬َٞ قدّّا ٚسدٜجّا ٜدرى ا٭ثز اياٛاقعٞ  :  سزَ٘سألثس سإلجيابٛ هوَشن  .1

 ي٘ 

 .ٚإقٓاع إخايؿٌ ٚرة عبٗات إعاْدٜٔ ٚمٛ كيو ، ع٠ٛ إٍ اٱص٬ّ ٗ ايدٻ

ٜاْات ، أٚ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبٌ غريِٖ َٔ أٌٖ ايدِّوٌنيكجسٝ ٗق٘ع سخل ِ ض٘س١ً فٌٚا بني سملط .2

 عنّ ذهنم   اا   اا   ٗقند أُبُّنا سهنِ    ٚإًٌ ٚإذاٖب، ٚصٛا٤ نإ اـ٬ف سكٝكّٝا أٚ ؽٛرّٜا، 

 .(344)«ٜعػ َٓهِ ؾضري٣ ا،ت٬ؾّا نجريّاٚإْ٘ َٔ »:فقاي

ٍٖ٘ سحلقننا٢ق ٗتوبطننٔا بنناهصٙف ٗسهطنن ي      .3  ،سُتػنناز بعنن  سهّػننبٔات ٗسألبايتٚننى سهننيت تػنن

 .ِٗ ٗ كيو ايتكدّ ايتكين ، ٚٚصا٥ٌ اٱع٬ّ إتطٛر٠ ٚأصٸ

                                                 
 ( .185)أؽٍٛ ايرتب١ٝ اٱص١َٝ٬  (5)

 ( . 8اا7)اؿٛار ٗ صٛر٠ ْٛح ةراص١ ؼ١ًًٝٝ : اْٛز  (6)

،  ٚأبٛ ةاٚة ٗ صٓٓ٘  (126/ 4)، ٚأٓد ٗ َضٓدٙ ( 5)ح( 179اا1/178)أ،زد٘ ابٔ سبإ ٗ ؽشٝش٘  (1)

( 43)ح( 1/16)، ٚابٔ َاد٘ ٗ صٓٓ٘ ( 2676)ح( 5/44)، ٚايرتَذٟ ٗ صٓٓ٘ ( 4607 )ح( 4/200)

 (.329)ح( 1/174) ، ٚاؿانِ ٗ إضتدرى
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، ٖٚٞ غايبّا َا تهٕٛ رة٠ ؾعاٌ يهبات سزٜا١    سُتػاز ظآسٝ سهعِف يف كج  ًّ سجملتٌعات .4

ٛٸ٠  ، ب ٚدٗااات ايٓٛاز  ايتعابري ٚقؿاٌ بااب اؿااٛار اهلااة٨ ٚايٓكااؼ إكٓااع اياذٟ ٜكازِّ                           ٜٚقاٝل اهلاا

 .بٌ إختًؿٌ 

سحلننن٘سز ًنننّ سٚنننح ٗق٘عنننٕ يف كتننناد سص ن تعنننا  ن قننند أخنننر أغنننلااّل ٗأُ٘سعنننّا كنننج ٝ ،                                    ٗ

 : (345)ٗٓ٘ باعتباز سملتشاٗزّٙ كٌا ٙوٛ

ٛٳار َع إغزنٌ        . اا اؿٹ

ٛٳار َع إًشدٜٔ                  . اا اؿٹ

ٛٳار َع َٓهزٟ ايبعح        . اا اؿٹ

ٛٳار َع إٓاؾكٌ                  . اا اؿٹ

ٛٳار َع ايعٴؾٳا٠                  . اا اؿٹ

ٛٳار َع إ٪ٌَٓ                  .اا اؿٹ

ٌَى كاآلتٛ ًٍا باهِطبٞ خلصا٢ت سحل٘سز يف كتاد سص ن تعا  ن َفًتْذ  : (346)ٗأ

ِٸ ٜكاِٝ عًٝٗاا ايارب      .1 اٌٖ ٚاؿذار ،             أْٸ٘ سٛار ٚاقعٞ ؽاةم ، ٜضتٗدف اؿكا٥ل ٗ كاتٗا ، َٚأ ثا

 .ٖٚٛ ٫ ىقع ٕكاٜٝط ايبغز ٫ٚ ٕعارؾِٗ 

 . أْٸ٘ ٜضًو ٗ طزٜكت٘ َع ايطزف اٯ،ز َا ٜٴٓاصب أسٛاهلِ ٚأؾهارِٖ ٚٚزٚؾِٗ  .2

أْٸ٘ دا٤ َا ٖٛ َديٛف َٔ أصايٝب ايًٓػ١ ايت ػُع بٌ عُل إعٓا٢ ، ٚةقا١ ايتؾاٜٛز ، ٚٚفاٛح      .3

 َز ايذٟ ٜٴجري ايَؿِٗ ، ٜٚٛقٜ إدارى ايٓؿض١ٝ ، ٜٚدؾع بايعكٌ             ايتعبري ، ٚص١َ٬ ايرتنٝب ، ا٭

 .  إٍ ايٓٸٛز ٚا٫صتد٫ٍ 

ٕٸ ايكازإٓ ٜٴباِّٝٔ تٓاققا٘ ، ٖاا       .4 أْٸ٘ سٛار َبين ع٢ً ايعكٌ ٚايٝكٌ ، ؾًٛ قاٍ ايطزف اٯ،ز باط٬ّ ؾاإ

 . ٜٛٗز َع٘ ةع٠ٛ اؿلٸ 

 . (347)، ٚاٱٜؾاٍ إٍ ايٓتا٥ر ٚايتشاَٗاسٛارٷ هُع بٌ اٱْؾاف ٗ ايدٸع٠ٛ أْٸ٘  .5

                                                 

 ( . 1/87)اؿٛار ٗ ايكزإٓ : اْٛز  (2)

 ( . 164اا1/148)إزدع ايضٸابل  (3)

 . ( 419اا415)َٓاٖر اؾدٍ : اْٛز  (1)
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ٕٸ ُأصًٛب اؿٛار ايكزآْٞ ىتًـ سضب ساي١ ايغٸخؿ اٱّاْٝا١ ، ؾشاٛارٙ ا َاج٬ّ ا َاع إغازنٌ         .6 أ

ٕٸ     ىتًـ عٔ سٛارٙ َع إ٪ٌَٓ ، أٚ إٓاؾكٌ ، ٚا٭ؽٌ ؾٝ٘ إٔ ٜهٕٛ بايت ٖاٞ أسضأ ، غاري أ

َٛ ًِ ٛٸ٠ ؾُٝا يٛ نإ احملااٚر ٖأ ٜبادٟ ايعٓااة ٚايازٸؾض      أصًٛب اؿٛار ايكزآْٞ قد ٜتػري إٍ ايػٹ ١ ٚايك

 .يًشل ، ٜٚٴهابز ٗ كيو 

ًٍا باهِطبٞ مل٘ض٘عاتٕ ، فٔٛ كاآلتٛ  :  (348)أ

 . َٛفٛعات عٳَكد١ٜ  .1

 . َٛفٛعات أ،٬ق١ٝ  .2

 . َٛفٛعات ْؿض١ٝ  .3

 

**** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ بٌن ٌدي سورة ٌوسف ـ: المبحث األّول 
 : وفٌه مطالب 

 

                                                 
 ( . 472اا1/167)اؿٛار ٗ ايكزإٓ :  اْٛز (2)
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ٍٗ  . ٚصبب ْشٚهلا ،  ْٛعٗاامسٗا، ٚ: ي سملطوب سأل

 . ٗا ًَقٵَؾ: سملطوب سهجاُٛ 

 . َا قبًٗا َٚا بعدٖا ا  ؽ١ً صٛر٠ ٜٛصـ ا: سملطوب سهجاهح 

ِٸ أغزافٗا َٚكاؽدٖا : سملطوب سهسسبع   . أٖ

 

ٍٗي  َٔا، ٗ: سملطوب سأل ًٌ  . ٗضبب ُصٗهلا ُ٘عٔا،سْض

ِٷ ايهز١ّ  ذٙ ايضٸٛر٠هل: سمسٔا   ـ  »ٖٚاٛ  ، غاري  ٫  ٚاسادٷ  اصا             ، ٚقاد كناز اؿااؾٜ     «صاٛر٠ ٜٛصا

ٕٸ أباا راؾاع بأ َاياو                   اٱؽاب١ ٗ تز١ْ راؾع بٔ َايو ايشٸرقٞ ا  ابٔ سذز ٗ نتاب ا عٔ ابٔ إصاشام أ

ٚٸٍ َٔ قدّ إد١ٜٓ بضٛر٠ ٜٛصـ ، ٚكيو بعد إٔ باٜع ايٓيب ا  .  (349)ا ّٜٛ ايعكب١ٖٛ أ

عأ رؾاعا١ بأ راؾاع بأ َاياو ايشرقاٞ َأ سادٜح طٜٛاٌ            (350)ش٘ٚنذا أ،زز اؿانِ ٚؽشٻ

 .  ا إٜٸاٙ ٖذٙ ايضٸٛر٠ وهٞ ؾٝ٘ قدّٚ أبٝ٘ راؾع َٓه١ ٚإص٬َ٘ ٚتعًِٝ ايزٸصٍٛ ا

 ٍّٚ ا نًٓٗا، ٚمل تذنز قؾٸت٘ ٗ ؛ إك إْٸٗا َقؾٸتٵ قؾٸ١ ٜٛصـ اٗٗدٕ تطٌٚتٔا ظآس ب

َٹٔ َعٓاٖا ٗ ايكزإٓ ع٤ٞٷ نُا تهزرت قؾؿ ا٭ْبٝا٤ ا عًِٝٗ ايض٬ّ ا، نذا مل ٜذنز  غريٖا ، ٫ٚ تهزر 

ٚٗ ٖذا ا٫صِ ُٝٸش هلا َٔ بٌ ايضٸٛر إؿتتش١ . ا ٗ صٛر٠ٺ غريٖا ،٬ صٛر٠ ا٭ْعاّ ٚغاؾز امس٘ ا

 عزٚف   
 351) .  

ًٍا ُ٘عٔا   ، ع٢ً أْٸ٘ قد رٟٚ عٔ ابٔ(352)ايؾٸشٝض إعتُد أْٸٗا َهٝٸ١ نًٓٗا ٙ ايضٸٛر٠ؾٗذ:  ٗأ

ٚٸهلا ، ٚاصتج٢ٓ بعقِٗ رابع١ ، ٚقٌٝ إ٫ٓ قٛي٘ ا : ا ٚقتاة٠ أْٸُٗا قا٫ عباظ  ا إ٫ٓ ث٬خ آٜاتٺ َٔ أ

  :                  تعاٍ ا           ًٙوتفت إهٕٚ، ص 7ط ُٖ دٍدّس ال  ٗسملعتٌد ، ٗكٍى ذهم ٗس

يٓشاظ، ٚابٔ َزةٜٚ٘ ، ٚأبٛ ايغٝخ عٓ٘ ، ٚأ،زد٘ ،                 ٚقد أ،زد٘ ا ٓ٘ سهجابت عّ سحلرب

                                                 
 ( .    2544)بزقِ ( 1/499)اٱؽاب١ ٗ ُٝٝش أمسا٤ ايؾٸشاب١  (1)

 ( .    7241)ح( 4/165)إضتدرى  (2)

 ( .    6/197)                        ، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز (9/185)، ٚقاصٔ ايتدٌٜٚ ( 1/255)، ٚبؾا٥ز كٟٚ ايتُٝٝش ( 9/245)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (3)

 ( . 2/184)بكاعٞ ٗ َؾاعد ايٓٛز ، ٚاي( 4/135)ه٢ اٱْاع ع٢ً كيو ابٔ اؾٛسٟ ٗ ساة إضري س (4)

 ( . 1/255)كٟٚ ايتُٝٝش بؾا٥ز : ٚاْٛز 
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نذيو ابٔ َزةٜٚ٘ عٔ ابٔ ايشبري ، ٖٚٛ َكتق٢ َا أ،زد٘ اؿانِ ٚؽٸشش٘ عٔ رؾاع١ بٔ راؾع إغار 

 .  (353)إيٝ٘ آْؿّا

 : قد كنزٚا ٗ صبب ْشٚهلا أَٛرّا :  ضبب ُصٗهلا 

ًَٜز ًا .1 ا ؾت٬ٙ عًِٝٗ  ٍ اهلل اأْشٍ ايكزإٓ ع٢ً رصٛ»: قاين  نعّ ضعد بّ أبٛ ٗقاص  ٗ

 : ٜا رصٍٛ اهلل يٛ قؾؾت عًٝٓا ، ؾدْشٍ اهلل ا تعاٍ ا : سَاّْا ، ؾكايٛا            

      ٘إٍ قٛي :                  ؾت٬ٙ عًِٝٗ سَاّْا ، ؾكايٛا ص 3ط ،              :

 : ٜا رصٍٛ اهلل يٛ سدٸثتٓا ، ؾدْشٍ اهلل ا تعاٍ ا                      

ٌٸ كيو ٜ٪َزٕٚ بايكزإٓص 23: ايشَزط  .  (354)«ن

ٌٻ أؽشاب رصٍٛ اهلل ا»:ٗقاي عْ٘ بّ عبد سص  .2 َ  ٜا رصٍٛ اهلل سدِّثٓا ، : ا ١ًَٖ ، ؾكايٛا

 :ا اهلل اؾدْشٍ                       ِٸ إْٸِٗ ًَٓٛا ١ًَٓ ص23:ايشَزط ، ث

 : ايكؾؿ، ؾدْشٍ اهلل : ٜا رصٍٛ اهلل ؾٛم اؿدٜح ٚةٕٚ ايكزإٓ ، ٜعٕٓٛ : ُأ،ز٣، ؾكايٛا 

                دٜح ، ؾدٓيِٗ ع٢ً أسضٔ اؿدٜح ، ٚأراةٚا ؾدراةٚا اؿص 3ط

 .  (355)«ايكؾؿ ، ؾدٓيِٗ ع٢ً أسضٔ ايكؾؿ

ٍْ سهٚٔ٘د ضّه٘س سهِ  ن: ٗقٚى  .3 ا َٚا إٔ ودٸثِٗ بدَز ٜعكٛب ٚٚيدٙ ٚعدٕ ٜٛصـ ان إ

ا صديتٹ ايٝٗٛةٴ ايٓيبٸ ا»: قاي ا  ا ز٠ٗ سهطٍشان عّ سبّ عٍباع.  اْت٢ٗ إيٝ٘ ؾٓشيت

 : ا أَز ٜعكٛب ٚٚيدٙ ٚعدٕ ٜٛصـ ، ؾدْشٍ اهلل ا سدٸثٓا عٔ: ؾكايٛا            

                ٕٸ ايتٛرا٠ بايعربا١ْٝ، ٚاٱلٌٝ بايضٸزٜا١ْٝ ، ٚأْتِ ص 2ط ، ٚكيو أ

ّٷ عزب ، ٚيٛ أْشيت٘ بػري ايعزب١ٝ َا ؾُٗتُٛٙ  . (356)«قٛ

ٍْ كٓفاز ًٓلٞ : ٗقٚى  .4 ٌٸ                 أَزتِٗ ايٝٗٛة إٔ ٜضديٛا رصٍٛ اهلل اإ ا عٔ ايضٸبب ايذٟ أس

 .  (357)بين إصزا٥ٌٝ َؾز ؾضديٛٙ ؾٓشيت

                                                 
 ( . 6/362)، ٚرٚح إعاْٞ ( 6/197)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز ( 4/3)، ٚايدر إٓجٛر ( 1/45)اٱتكإ يًضِّٝٛطٞ : اْٛز  (5)

ٙ    »: ، ٚقاٍ ( 2/376) إضتدرى أ،زد٘ اؿانِ ٗ (6) ( 4/5)ٚساة ايضاٝٛطٞ ْضابت٘ ٗ ايادر    . ، ٚٚاؾكا٘ اياذٖيب    «ٖذا سادٜح ؽاشٝض اٱصآاة ٚمل ىزداا

 . ٫بٔ راٖٜٛ٘، ٚايبشار، ٚأبٞ ٜع٢ً، ٚابٔ إٓذر، ٚابٔ أبٞ سامت، ٚابٔ سبٸإ، ٚأبٞ ايغٝخ، ٚابٔ َزةٜٚ٘ 

 ( .    4/5)ٚايضټٝٛطٞ ٗ ايدر إٓجٛر ، ( 2/607)ٚابٔ نجري ٗ تؿضريٙ ، (276)سدٟ ٗ أصباب ايٓشٍٚ ، ٚايٛا(12/150)أ،زد٘ ايطربٟ ٗ تؿضريٙ  (1)

 ( .    129)، ٚيباب ايٓكٍٛ ( 4/135)ساة إضري : اْٛز  (2)

     (  . 5/278)ٚايبشز احملٝ٘ ٭بٞ سٝإ  ،(6/362)رٚح إعاْٞ : اْٛز  (3)
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     .  (358)عُا ٜؿعً٘ ب٘ قَٛ٘ َا ؾعٌ إ،٠ٛ ٜٛصـ بٝٛصـ اا ْشيت تض١ًٝ يزصٍٛ اهلل: ٗقٚى  .5
 

ّٞ ٓٛ ضبب ُصٗي ٓرٖ ٗعوٟ كىٍّ ف  ًاُع ًّ أْ تلْ٘ ٓرٖ سأل ضباد كٓؤا دلتٌع

 . سهٍط٘زٝ         سملبازكٞ ، ٗإْ كاُت سهٍج ثٞ سألضباد سأُلٗي آخرْٝ حبٓعٔا سه٘سفس يف ذهم 
 

 

***** 

 . ٔا َوْطَف: سملطوب سهجاُٛ 

مل ٜؾض ٗ ؾقٌ ٖذٙ ايضٸٛر٠ ايهز١ّ ع٢ً اـؾٛـ سدٜحٷ ، عًا٢ ايازٸغِ َأ أْٸا٘ قاد كٴنٹازٳت       

ٌٸ سادٜح ٚاثًا١ بأ ا٭صاكع ا       (359)١ َٚٛفٛع١ ٗ عادْٗا أساةٜح فعٝؿ قااٍ  :  ٗفٚنٕ قناي  اا  ، ٚيعا

ُأعطٝاات َهااإ ايتااٛرا٠ ايضاابع ايٓطااٛاٍ، َٚهااإ ايشٸبااٛر إاا٦ٌ، َٚهااإ اٱلٝااٌ إجاااْٞ، »: ا    اياآيب ا  

ًِتٴ بإؿؾٻٌ ٕٸ ٖذٙ ايضٸٛر٠ ايهز١ّ ٖاٞ َأ ايضٸاٛر    .  (360)«ٚؾقِّ ٕٕ يؿقًٗا َٔ سٝح إ إا٦ٌ  ؾٝ٘ ْٛعٴ بٝا

ُٸدّا اايت أعطاٖا اهلل ا ُٴٓشٳٍ  ا ْبٝ٘ ق ُٴٓشٳٍ عًٝ٘ ، ٚيً  . ا َهإ ايشٸبٛر ، ٚٗ ٖذا ْٛع تؿقٌٝ يً

ٕٸ ايؿارٚم عُز بٔ اـطاب ا  ا نإ ٜٴهجز قزا٠٤ ٖذٙ ايضٸٛر٠ ٗ ؽ٠٬ ايؿذاز ، ٚناإ     ٚقد كٴنٹزٳ أ

ُٳع ْغٝذ٘ َٔ ٚرا٤ ا  .  (361)يؾٸؿٛفٜبهٞ عٓد ت٬ٚتٗا بها٤ٶ عدٜدّا ست٢ ٜٴضٵ

ُٳا               َٸاٌ ، ٚسكٝكا١ بايتادبٸز ٚا٫عتباار ؛ يٹاا ٖٚٞ صٛر٠ دادٜز٠ ا َجاٌ غريٖاا َأ صاٛر ايكازإٓ ا بايتد

ٌٕ صا١َٝٺ َتُج١ًَِّ ٗ قؾٸ١ عذٝب١ َٔ قؾؿ ايكزإٓ  ٕٕ عاي١ٝ ، َٚج  . سٛت٘ َٔ َعا

  . ن مبا قبؤا ًٗا بعدٓا روٞ ض٘زٝ ٙ٘ضف ن: سملطوب سهجاهح 

ٝااإ ٚداا٘ ارتباااٙ صااٛر٠ ٜٛصااـ بضااٛر٠ ٖااٛة اياات قبًااٗا بٛدااٛٙٺ َااأ           ادتٗااد إؿضٸاازٕٚ ٗ ب  

ُٸٗا  : (362)أٖ

                                                 
 ( . 5/278)، ٚايبشز احملٝ٘ (9/245)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (4)

     ( . 390اا388)، ٚ،ٛاـ ايكزإٓ ايهزِٜ ( 261اا1/260)بؾا٥ز كٟٚ ايتُٝٝش : اْٛز  (1)

، ٚايبٝٗكاااٞ ٗ عاااعب اٱّاااإ   ( 187)ح( 22/76)، ٚ( 186)ح( 22/75)، ٚايطرباْاااٞ ٗ ايهااابري  ( 4/107)أ،زدااا٘ اٱَااااّ أٓاااد ٗ إضااآد     (2)

 ( . 1005)ح( 1/550) ايضٓٔ ايؾػز٣ ، ٚٗ( 2192)ح( 355، 5/354)

 . ؾقٌ ايكزإٓ : باب ( 7/158)فُع ايشٚا٥د : ٚاْٛز 

     .   «اؿدٜح َذُٛع طزق٘ ؽشٝض»( : 1480)ح( 3/469)ا رٓ٘ اهلل ا ٗ صًض١ً ا٭ساةٜح ايؾشٝش١  ٗقاي سهػٚخ سألهباُٛ

 ( .  8/314)، ٚايدر إٓجٛر ( 65)ؾقا٥ٌ ايكزإٓ ٭بٞ عبٝد : اْٛز  (3)
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ا ع٢ً عزح َا قاصاٙ بعضٴ ا٭ْبٝا٤ ا عًاِٝٗ ايضٸا٬ّ ا َأ ا٭قاارب ،                       اعتُاٍ صٛر٠ ٜٛصـ ا  .1

 . ٚٗ صٛر٠ ٖٛة كٹِنزٴ َا ٫قاٙ ا٭ْبٝا٤ ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا َٔ ا٭داْب 

ٕٸ ٗ آ،ز ايضٸٛر٠ ايت قبًٗا : ٚٚد٘ َٓاصبتٗا ٕا قبًٗا ٚارتباطٗا »: هطٛقاي أب٘ سٍٚاْ سألُد أ

 :                            ٚنإ ٗ تًو ا٭ْبا٤  ص120:ٖٛةط ،

، َٚا َٔ إ،ٛت٘ا ٫قاٙ َٔ قَِٛٗ ، ؾدتبع كيو بكؾٸ١ ٜٛصـ َٚ ٤إكؾٛؽ١ ؾٝٗا َا ٫ق٢ ا٭ْبٝا

ا ايتض١ًٝ اؾاَع١ ٕا ٬ٜقٝ٘ َٔ آك٣ ايبعٝد آيت إيٝ٘ ساي٘ َٔ سضٔ ايعاقب١ ؛ يٝشؾٌ يًزٸصٍٛ ا

 .   «ٚايكزٜب

 : ا قد ٚقع ٗ صٛر٠ ٖٛة ا  .2                            ٚقٛي٘ ا صابشاْ٘ ا ،

                :                         ٚٚقااع ٖٓااا ساااٍ ٜعكااٛب ا     ص73ط ، ااا َااع

 أ٫ٚةٙ، َٚا ؽارت 

 . إيٝ٘ عاقب١ أَزِٖ ٖا ٖٛ أق٣ٛ عاٖد ع٢ً ايزٸ١ٓ 

ٕٸ صاٛر٠ ٜاْٛط ا   أْٸ٘ قد دا٤ عٔ ابٔ عبٸاظ ا  .3  ا ْشيات ، ثاِ بعادٖا صاٛر٠                 ا ٚدابز بٔ سٜد أ

ِٸ صٛر٠ ٜٛصـ ا   ٖٛة ا  ٕٸ اؿادٜح ٗ ٖاذٙ      ا، ث ا، ٖٚذا ٚد٘ يًُٓاصب١ ٚاٖز ؛ باعتباار أ

ٛٳر إتعاقباا١ نااإ عأ أْبٝااا٤ عٓٛاْااّا َٚقاُّْٛا، َٚااا ٫قاااٙ ٖا٪٤٫ ا٭ْبٝااا٤ ا عًااِٝٗ ايضاا٬ّ ا                           ايضِّا

ؿزداا١ َاأ تااارٜخ اياادٸع٠ٛ              ٚٗ ْااشٍٚ ٖااذٙ ايضٸااٛر ايااج٬خ إبٸااإ ايؿاارت٠ٺ ا. َاأ أقااٛاَِٗ ٚقزاباااتِٗ 

بٌ عاّ اؿشٕ َٛت أباٞ طاياب   »ا ٚايعؾب١ إض١ًُ َع٘ ٗ َٓه١ ، ٚايها١ٓ٥ ٚٗ سٝا٠ ايزٸصٍٛ ا 

ِٸ ايجاْٝا١ ايات دعاٌ    ٚ،ده١  ا رفٞ اهلل عٓٗا ا صٳٓٳدٳٟ رصٍٛ اهلل ا    ا ، ٚبٌ بٝع١ ايعكب١ ا٭ٍٚ ث

ضا١ًُ َعا٘ ٚيًادٸع٠ٛ اٱصا١َٝ٬ ؾزداّا ٚكزداّا بااهلذز٠ إٍ        ا ٚيًعؾب١ إاهلل ؾُٝٗا يزصٍٛ اهلل ا 

ْٜ دٹدٸ بٝٸٔ يٛد٘ ارتباطٗا َٚٓاصبتٗا بعقٗا يبعض «إد١ٜٓ  .،       ًَش
 

ٌٍظ ذهم فٌٚا ٙوٛ ًٍا روتٔا بط٘زٝ سهٍسعد بعدٓا ، فٌٚلّ تو  : (363)ٗأ

                                                                                                                                                    
      (. 4/1949)، ٚٗ ٬ٍٚ ايكزإٓ (6/362)، ٚرٚح إعاْٞ (5/278)، ٚايبشز احملٝ٘ (9/318)ِْٛ ايدرر يًبكاعٞ : اْٛز ٗ كيو (4)

      ( . 7/80)، ٚرٚح إعاْٞ ( 10/212)ِْٛ ايدرر يًبكاعٞ : اْٛز ٗ كيو  (1)
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ٕٸ اهلل ا .1  : ا ا قاٍ ٗ آ،ز صٛر٠ ٜٛصـ اأ                  

                        ِٸ ؾؾٸٌ ا تعاٍ ا ، ؾدٌْ اا عشٻ كٹِنزٴٙ ا اٯٜات ايضٸُا١ٜٚ ٚا٭رف١ٝ ، ث

 .ٗ صٛر٠ ايزٸعد كيو أمتٸ تؿؾٌٝ 

ٍٸ ع٢ً تٛسٝدٙ .2 ا َا ٜؾًض عزسّا ٕا سهاٙ عٔ ا أْٸ٘ ا تعاٍ ا قد أت٢ ٗ صٛر٠ ايزٸعد ٖا ٜد

 : ق٘هٕ ا َٔ ٜٛصـ ا                       . 

 . ا ، ٚتجبٝتّا يؿ٪اةٙ أْٸ٘ ٗ نًتا ايضٸٛرتٌ تض١ًٝ يًٓيب ا .3

ٚٳؽٵـ ايكزإٓاعرتاى آ،ز صٛر٠ ٜٛصـ ا .4 ٚٸٍ صٛر٠ ايزٸعد ؾُٝا ؾٝ٘   .  نُا ٫ ىؿ٢ كيو  ا َع أ
 

 

ٍٍ أغسسضٔا ًٗقاردٓا : سملطوب سهسسبع   . أٓ

 ٍٛ ٍُٔا كٓؤا حلٌٞ ٗسسدٝ ٙعو٘ٓا سهٓطابع سملل ًٍى يف ض٘زٝ ٙ٘ضف ٙدزن أ ٍِاظس بتّ سه

ٍ٘ٓا ، ٗسضشّا يف ً٘ض٘عٔا  ٍْ عوٚٔا ًطشٞ توم ، ٗيف ظ هلا ، ٗيف د ٗيف إحيا١ستٔا، بى إ

ا ٜعاْٞ َٔ ايٛسغ١  ؾؿٞ ايٛقت ايذٟ نإ رصٍٛ اهلل ا»،  سهفرتٝ سحلسدٞ سآلُفٞ بصفٞ خاٍرٞ

ٚايػزب١ ٚا٫ْكطاع ٗ دا١ًٖٝ قزٜػ اا َٓذ عاّ اؿشٕ اا ، ٚتعاْٞ َع٘ اؾُاع١ إض١ًُ ٖذٙ ايغدٸ٠ نإ اهلل 

ا صبشاْ٘ ا ٜكؿٸ ع٢ً ْبٝ٘ ايهزِٜ قؾٸ١ أخ نزِٜ اا ٜٛصـ بٔ ٜعكٛب بٔ إصشام بٔ إبزاِٖٝ اا عًِٝٗ 

ؾ٬ عذب إٔ تهٕٛ ٖذٙ .... . ٚص٬َ٘ أْعٌ اا ، ٖٚٛ ٜعاْٞ ؽٓٛؾّا َٔ احملٔ ٚا٫بت٤٬ات  ؽًٛات اهلل

ايضٸٛر٠ َا استٛت٘ َٔ قؾٸ١ كيو ايٓيبٸ ايهزِٜ ، َٚٔ ايتعكٝبات عًٝٗا بعد كيو ٖا ٜتٓشٸٍ ع٢ً رصٍٛ اهلل 

ٚتطُّٝٓا نذيو ، ٚتجبٝتّا  ا ٚاؾُاع١ إض١ًُ َع٘ ٗ َٓه١، ٗ ٖذٙ ايؿرت٠ بايذٸات تض١ًّٝ ٚتضز١ّٜ ا

 .  (364)«يًُطارٳةٹٜٔ إػرتبٌ إٛسغٌ

 ا َٔ َٓه١ إٍ ةإر ٜضتغـ سٴذٴب ايػٝب بإ،زاز ايزٸصٍٛ اٗيف ٓرٖ سهٍط٘زٝ سهلسميٞ إميا١ٌ 

ٕٸ اـزٚز نإ إنزاّٖا ؼت ايتٗدٜد  ز ٜٛصـ ٔز،ٵنُا ُأ، ُأ،ز٣ ٜهٕٛ ي٘ ؾٝٗا ايٓؾز ٚايتُهٌ ، َُٗا بدا أ

             ، ثِ ٜٓتٗٞ بعد كيو إٍ ايٓؾز ٤٬ات نًٓٗاا٫بت ، َٚزتع ؽباٙ نُٝا ٜٛاد٘ تًوأبٝ٘  قَٔٔ سٹ

  . (365)ٚايتُهٌ

                                                 
(1)  ٍ٬ِّ  .    ( 4/1950)اي

٬ٍٓٛ ( 6/199)ز ايتشزٜز ٚايتٜٓٛ: اْٛز  (2)  .    ( 1951اا4/1950)، ٚاي
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ٍْ يف ٓنرٖ سهٍطن٘زٝ سهلسمينٞ      يٝب إعذااس ايكازإٓ َأ سٝاح     أصاًٛبّا ،اؽاّا َأ أصاا    كرهم فإ

َٹٔ بٌ أقاؽاٝؿ ايعذاِ   ٖا ٜتًٓكْٛ٘ َٓ ٜٳعذبٕٛأٌٖ َٓه١ ،اؽٸ١ ٗ ُأصًٛب ايكؾؿ ايذٟ نإ اٱعذاس   ٘

ٗٔذٳا١ّ       ٚايزټّٚ ، نُا ٖٛ َغٗٛرٷ َٔ ؾعٌ ايٓٳقز بٔ اؿارخ ٚغريٙ، ؾذا٤ت ٖاذٙ ايضٸاٛر٠ بٗاذٙ ايطزٜكا١ َٓت

تًو ايهٝؿ١ٝ ع٢ً ُأصًٛبٺ ؾزٜدٺ بدٜٕع ، َضتٛعبّا يًكؾٸ١ بهُاهلاا ، ٚعاا٬َّ هلاا بتُاَٗاا تتشادٸ٣ ااا بٛاقاع        

 . (366)١ساهلا اا نؿار قزٜػ إٔ ٜدتٛا بإعارف

 ـ مع المخالف  ِسَمات ِحَوار ٌوسف ـ: المبحث الثانً 
 :وفٌه مطالب 

  

ٍٗي  ـٴ: سملطوب سأل   .، ٚايتذزٸة عٔ اهل٣ٛ ، ٚتزى ايتعؾٸب ؿٛٛٚ ايٓٸؿط اٱ،٬

 . ايٛفٛح ايتاّ ، ٚسضٔ ايبٝإ ٕٛطٔ ايٓكاؼ : سملطوب سهجاُٛ 

 . َزاعا٠ ايؾٸدم ٚا٭َا١ْ : سملطوب سهجاهح 

ٜٛٔٻات : سهسسبع  سملطوب ٚٵَي  . تكدِٜ ا٭ِٖ ؾإِٗ ، َٚزاعا٠ ايتدرټز ٗ اَ٭

ايتًٓطـ ٗ ايعبار٠ ، ٚسضٔ ايكٍٛ ، ٚتٗذٜب ا٭يؿاٚ ، ٚايبعد عأ ػازٜض   : سملطوب سخلناًظ  

 .إغاعز 

ُٸٌ ، ٚفب٘ ايٓٻؿط عأ ا٫ْؿعااٍ ، َاع ايجباات ٚا٫صاتُزار ،      : سملطوب سهٍطنادع   ايؾٸرب ٚايتش

 .دظ ٚعدّ ايٝ

ايزٸ١ٓ ٚايغٸؿك١ بايطزف اٯ،ز ، ٚاؿزـ ع٢ً تبًٝؼ ايزٸصاي١ إيٝ٘ ، ٚإقٓاعا٘  : سملطوب سهٍطابع 

 . باؿلٸ ،  ب٬ ؾقٝش١ٺ ، أٚ تغٗري

ُٸا صٛاٖا : سملطوب سهجاًّ   . ايرتنٝش ع٢ً ايٓكاٙ ا١ُٕٗ ٗ اؿٛار ، ٚاٱعزاض ع

ٍٗي  ٠َ٘  سإلخ ًص: سملطوب سأل ِِفظ تسن ٗ، ، ٗسهتذِسد عّ سهَل  . سهتعّصب حلع٘ظ سه

ٌٷ ٖٚٞ  ٌٷ أؽٝ ؼًٓت ب٘ رصٌ اهلل ٚأْبٝا٩ٙ ٗ ةعٛاِٖ ٚقاٚراتِٗ، ٭ْٸِٗ ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا                 أؽ

يٝط ٜٓطًكٛا ٗ ةعٛتِٗ يٰ،زٜٔ َٔ َؾاؿِٗ ايذٸات١ٝ ، أٚ تطًعاتِٗ ايدٸ١ْٜٛٝ ، ساعاِٖ ، ؾِٗ رصٌ 

ِٗٔ أبدّا ٗٴِ ٗ ػزٸة  ربٸ ايربٜٸ١ ، ساةٹٜ تبًٝؼ ْٛر اهلل ٭تباعِٗ ست٢ يٛ فشٛا بايػايٞ ٚايٓؿٝط ، نذا َؾ

 . يكبٍٛ اؿلٸ ةَّٚا ، ٫ ٜ٪ثٸز ؾِٝٗ َا ٜ٪ثٸز ٗ غريِٖ، ٫ٚ ٜتعؾٸبٛا ٕضاظ كٚاتِٗ 

                                                 
 .    ( 200اا6/199)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (3)
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ّٞ جب ١ُ يف قصت أُبٚا١ آخسّٙ نٕٓٛح، ٚؽاحل،  ٗٓرٖ سهٍطٌٞ ٗإْ كاُت ٗسضش

ُٸد ا عًِٝٗ اي ًٙإآل أُؾ٠٬ ٚايضٸ٬ّ ا َع أقٛاَِٗ ، ٖٚٛة، ٚيٛٙ ، ٚق غ ٓرس أٙطّا يف خرب َشِوٕ 

 . ا َع إ،ٛت٘ ا ٚيٝط ٖذا َٛطٔ عجٓا ا ، َٚع كايؿٝ٘ ٗ ايدِّٜا١ْ  ا ٙ٘ضف

   : ا تعاٍ ا  ففٛ ق٘هٕ                             

                                      . ، تبٌٝ يتًو ايضٸُات

ٕٸ ٖذا ايدٸعا٤ ايؾٸاةم َٓ٘ ا أَاّ ايٓض٠ٛ بؿعًتٗا َع٘، ا ؽٳدٳر بعد تبذٸض اَزأ٠ ايعشٜش  ٚتٛفٝضٷ هلا؛ ؾإ

ٗال ٙبعد أْ ٙلْ٘ ، !ٚأْٸٗا             َا سايت ٗ َطٛٔر اٱؽزار ع٢ً تًب١ٝ رغبتٗا عا٤ ٜٛصـ أّ أب٢ 

ٍّ ٙ٘ضف ن ٍّ ، ٗذكس جلّٖ هسبٕ حبطستٔ ٍّ أْ ٙن َرَدا بٔرس سهٍدعا١ أًأً فعى ، ؛ تّٙٚطّا هل

ٌٷ اٱ،٬ـ هلل ا، ٖٚٛ ةعا٤ٷ  (367)ً٘التٕ             ًا تًّسٖ بٕ  ا دًٝٸ١ّ ؛ إك َا َٓع٘ عٔ  ؾٝ٘ كا٥

ٗٵزٳّا ُٳا ػغٸِ بٴ ٔٸ إ٫ٓ إ،٬ؽ٘ هلل             ا تعاٍ ا، ٚي٫ٛ ٖذا اٱ،٬ـ َيا ، ٚتهًٓـ (368)إداب١ ةعٛتٗ

ٛٓاٖز٠  ٔٸ ايضٸ١َ٬ اي ٔٸ ، ٚٗ إطاٚع١ هل   :بق٘هٕ قبًى  ٗقد أثِٟ عوٕٚ زبٕ، !عٓتّا بإخايؿ١ هل  

                           ٚٸٍ ايٛاقع١ ٕٸ ؽزفٳ اهللٹ نٝدٳ اَزأ٠ ايعشٜش ٗ أ ، ؾإ

ٕٸ ٖذا ايٓيب ايهزِٜ ا ُٴخٵًَؾٹٌ ؛ إك ٖٛ ٗ ا٭ؽٌ َٔ  نإ بضبب أ ا َعدٚةٷ ٗ ةٜٛإ ايا

ُٴخٵًٹؾٹٌ  .  (369)ايا

ٍّ هسٍبٕ ال هِفطٕ غ ِفيف ُطبٞ سحَلا  ا قد دبٍسد ٙ٘ضفٗه ٗعدَ سمل٘سفقٞ هل

ٕٸ ايٓؿط بهجز٠ اٱؿاح ػٝب ،سهٍطعٚفٞ   :فقاي، ؾإ                         ،

ٛٸ٠ ٫ٚ تٛؾٝل إ٫ٓ إٔ ٜهٕٛ ربٸ٘ ظاْب  . ٘ ٜزعاٙ ، ٚوؿٛ٘ ، ٜٚضدٸةٙ ؾ٬ سٍٛ ي٘ ٫ٚ ق

 »:  ٙق٘ي سبّ كج                  ٟإٕ ٚنًتين إٍ ْؿضٞ ؾًٝط يٞ : أ

ٛٸتو، أْت إضتعإ ، ٚعًٝو ايتاٴِه٬ٕ، ؾ٬  َٓٗا قدر٠، ٫ٚ أًَو هلا فزٸّا ٫ٚ ْؿعّا إ٫ٓ عٛيو ٚق

 . تهًين إٍ ْؿضٞ                          ٕٸ ٜٛصـ ا ُٳ٘ اهلل  ٚكيو أ ا عٳؾٳ

                                                 

 (. 12/265)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز ( 6/427)، ٚرٚح إعاْٞ ( 5/306)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز  (1)

ْٔس  (2)  . اْكطاع ايٓٸؿط َٔ اٱعٝا٤  :سهًب

 (.  زايبٴٗ)َاة٠ ( 453)ايكاَٛظ احملٝ٘ : اْٛز 

ُٴخٵًَؾٹٌ)ايهٛؾٝٸاإٛ ْٚاااؾع قاازأ  (3) ٚٸياا٘ أيااـ ٫ّٚ سٝااح ٚقااع بؿااتض اياا٬ّٓ ، ٚايباااقٕٛ بهضاازٖا  ( ايااا ايتٝضااري . إكا نااإ ٗ أ

(105 . ) 
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ٖٚذا ٗ غا١ٜ َكاَات . عؾ١ُّ ع١ُّٝٛ ، ٚٓاٙ ؾاَتٓع َٓٗا أعدٸ ا٫َتٓاع، ٚا،تار ايضٸذٔ ع٢ً كيو

زأ٠ عشٜش َؾز، ٖٚٞ َع ٖذا ٗ غا١ٜ أْٸ٘ َع عباب٘ ْٚاي٘ ٚنُاي٘ تدعٛٙ صٝدت٘ ، ٖٚٞ اَ: ايهُاٍ 

اؾُاٍ ٚإاٍ ٚايزِّٜاص١ ، ّٚتٓع َٔ كيو ٚىتار ايضٸذٔ ع٢ً كيو ؛ ،ٛؾّا َٔ اهلل ٚردا٤ 

 .  (370)«!ثٛاب٘

ٕٳ ؾٝٗا تزٓؾع٘ ا ٗسملخاهفا  ا كرس ًّ سمل٘سيتّ سحل٘سزٙٞ بني ٙ٘ضف ا               ، ٚايت با

ُٻا دا٤ٙ: عٔ إٌٝ ؿٛٛٚ ْؿض٘    ايذٟ  َيا         ٜضدي٘ عٔ ،رب تًو ايز٩ٜا ايت رآٖا ص 42ط

ا إ٫ٓ إٔ باةر  ؾُا نإ َٓ٘ ا. إًو، ٜٚضدي٘ تدًٜٚٗا ي٘ ؛ نُٝا ٜزدع إٍ ايٓٸاظ كربّا إٜٸاِٖ بدَزٖا 

سلٸ ًَُٛت٘ َِٓٗ بتدًٜٚٗا َباعز٠ بدٕٚ أة٢ْ تعذٸر ، أٚ تعًٌٓ ، ٚيٛ أْٸ٘ اْتؾـ يٓؿض٘ ، ٚاصتٛؾ٢ 

ٗيف . با٫َتٓاع                عٔ تعبريٖا ست٢ ٜٴهغـ عٔ صزٸ صذٓ٘ مل ٜهٔ ٗ ٖذا ايؾٸٓٝع َااٴجٳزٻبّا عًٝ٘ 

ٍُٕ (371)سخلرب سملسضى يكد عذبت َٔ ٜٛصـ ٚؽربٙ ٚنزَ٘ ، ٚاهلل ٜػؿز ي٘ سٌ »:  قايا  ا أ

 .     «...تِٗ بغ٤ٞٺ ست٢ أعرتٙ إٔ ىزدْٛٞ ص٦ٌ عٔ ايبكزات ايعٹذاف ٚايضٸُإ، ٚيٛ نٓت َهاْ٘ َا أ،رب

 

ٍَ ، ٗسطّ سهبٚاْ مل٘يتّ سهِقاش : سملطوب سهجاُٛ   . سه٘ض٘ا سهتا

ًَننننّ أبننننسش سهِسكننننا٢ص سملَ٘رنننن سه٘ضنننن٘ا ، ٗكننننرس  َعننننّدًٙ  ٞ إ  َوسهِػننننفافٚٞ بننننني سملتشنننناٗزّٙ 

 ٞ َٹٔ ايبا سحلقٚقن َٹٔ أٚٗز إعامل إ٪ةٜٸ١ إٍ تبٝاټٔ اؿلٸ  ٕٸ   . طٌ ٗ نا٬ّ إتشادٸثٌ   ، ٖٚٞ نذيو  ٚياذا ؾاإ

ايٛفاٛح ايتااّ ٚسضأ    "ايٓٸاٚز ٗ ايضٸٝام ايكزآْٞ ع٢ً د١ٗ ايعُّٛ ، ٚغاؽ١ٺ صٛر٠ ٜٛصـ ٜٴدرى َضدي١ 

َطبك١ ؾٝ٘ بغهٌ ٫ ٜٳذٹدٴ هلا ْٛريّا ؛ إك إْٸٗا َٔ إباة٨ ا٭صاص١ٝ ايات تٓغا٧ٴ أرفا١ّٝ    " ايبٝإ ٕٛطٔ ايٓكاؼ

ًِبا١ّ ٜٓطًل ؾٝٗا احمل ِٻ ؾٗاٞ تغاهٌ َٓا،اّا ٜٴغٵاعٹزٴ با٭َاإ ٚايطُدْٝٓا١ ،          ؽٴ اٚر                ٗ ساٛارٙ، َٚأ ثٳا

ٚنجري٠ ٖٞ اؿاٛارات إتباةيا١ باٌ ايٓٸااظ بغات٢ أغزافاٗا ٚأٖاداؾٗا ،        . ٜٚٳشٵرٳع ايجك١ إتباةي١ بٌ إتشدٸثٌ 

 .  آاٳّا اا إٍ غٝاب تًو ايزٻنٝش٠ إذنٛر٠ آْؿّا ، ٜزدعٴ ايضٸبب ٗ كيو               اا سٹاٝ!يهٔ ق١ًٓ ٖٞ إجُز٠ 

                                                 

 ( . 621اا2/620)تؿضري ابٔ نجري  (1)

ِ ( 2/216)أ،زد٘ عبد ايزسام ٗ تؿضريٙ  (2) بأ ناجري                    ، ٚا( 12/235)، ٚابأ دزٜاز ايطاربٟ ٗ تؿضاريٙ     ( 1313)بازق

ٚعااشاٙ إٍ عبااد اياازسام، ٚاباأ ( 4/40)ٚكناازٙ ايضااٝٛطٞ ٗ اياادر إٓجااٛر . عاأ عهزَاا١ ٜزؾعاا٘ ( 2/625)ٗ تؿضااريٙ 

 . دزٜز، ٚابٔ إٓذر، ٚابٔ أبٞ سامت عٔ عهز١َ 
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َاا ْااٚزت   »: ًَّ ًجى ق٘هٕعٔ اٱَاّ ايغٸاؾعٞ ا رٓ٘ اهلل ا    (372)ٗهعٍى سملق٘الت سهٍرس٢عٞ 

ٍٔ ق٘ إ٫ٓ أسدّا ُتٴَا نًٖ»:ٗق٘هٕ ،  «ىط٧ ق٘ ؾدسببت إٔ أسدّا عًا٢ يضااْٞ أٚ    اؿالٻ  اهلُل ٔٳااٻٝاٳب ٚمل أبا

ٌٷ ٫ ٜٴشبټ ،طَد ،ؾُ٘ أثٓاا٤ إٓااٚز٠، ٖٚاٛ ناذيو      قزٜب١ْ «يضاْ٘ ٗ َعٓاٖا َٔ َٛطٔ سدٜجٓا ٖذا ؛ ؾزد

ٍٕ َاأ ا٭سااٛاٍ إ٫ٓ ٚافااشّا    ٗٳاازٳ اؿاالټ عًاا٢ يضاااْ٘ أٚ يضااإ ،ؾااُ٘ ياأ ٜهاإٛ باادٟ سااا َٚ ٗ يااٝط ٜبااايٞ َأ

َٴشضٹّٓا ٗ بٝاْ٘ ٕٛطٔ َٓاقغت٘ ، ٚإ٫ٓ قاٚرت٘، ُٳا بًؼ ٖذٙ ايدٸردا١   ٚؽاسب عؿاؾ١ٝ عاي١ٝ ٗ َٓاٚزت٘ ،  َيا

 .  ايعاي١ٝ ٗ أةب ايتشاٚر ٚايتٓاٚز 

ٍٗي ًا ٙطاهعِا يف ٓرٖ سهٍط٘زٝ سملبازكٞ  ٍْ أ ٔٔسٗإ ًَِع ايٛفٛح ٚايغٸؿاؾ١ٝ نض١ُٹ َٔ  ًَّ 

 : مساتٹ احملاٚر٠ َع إخايؿٌ ٗ ايدٸٜا١ْ عٓد قٛي٘ ا تعاٍ ا                     

                                          . َغٗدٷ ٖٛٚ

ٌٷ ٜٴِؿذٳد ب٘ ٜٛصـ  (373)ا ٚبٌ صٝٸدت٘ ؛ إكٹ إزاٚة٠عذٝبٷ بٌ ايهزِٜ ا  ع٢ً ايؿاسغ١ أَزٷ دً

ا ، صٝٸُا َع تػًٝل ا٭بٛاب بابّا بابّا ، ٚايتذٌُ ٚايٓٸدا٤ إتػٓٸر ، ٚا٫صتعداة ايتاّ ، ٚتٛٓؾز اؿُا١ٜ ا

ٛٸ٠ ٚايؾٻًَـ،  كاْ ٗسضشّا ًعٔا يف ا  ا هلِٕٚايضٸرت ، ٖٚٞ صٝدت٘ ٖٚٛ عبدٖا ، َٚعٗا َٛٗز ايك

ٍَٗي سألًس ٍٕخطابٕ أ ٌٳ ، ٚيٝط ٖٓاى أْؾاف سًٛ     :بى قاي، !  ، ؾ٬ َٛارب١َ، ٫ٚ ،ذ       

                      . ٚيكد اعرتؾتٵ ٫سكّا بٗذا ايزٸة اؿاسّ أثٓا٤ تبذٸشٗا

 : ا  ع٢ً ايٓضٙٛبعزض ؾت١ٓ ٜٛصـ ا               جٌ ٖذا ١ًْٛٝٓ ٗ َٚاي.  ص32ط

ا ، ٖٚٛ  ا با٫صتعاك٠ باهلل ا بٌ مل ٜهتـ ٜٛصـ ا. ٨ ايباغٞ ، ٚػزِّ ّدضٸز،طَؿٟ ، ٚتٴٔزػٵإٛقـ تٴ

ٖٳبٳ ،ٴِط٠ّٛ  أبعد اا ٖٞ َكتق٢ ساٍ أٌٖ ايٝكٝاااأ اا ، ؾٛٓي٢  ٜٓدٸة بٗذا ايعٳزٵض ايضٸخٝـ َٓٗا ، بٌ كٳ

ٛٵبٳ ايباب ، ٜؿزٸ   َٴضٵٔزعٳّا ؽٳ

َزٸ٠ بًضإ :  ٗضٌ٘ا ًستنينن  هعًٌس سَص هفٛ ٍرِٚع ٙ٘ضف نن ٗد١ٜٓ ْٚؿض٘ َٔ بزاثٔ ٖذٙ ايؿت١ٓ، ب

ٛٸ٫ّ ، َأَؾعٳضٳاٙٴ ىؿ٢ عًٝٗا سا٫ّ . إكاٍ، َٚزٸ٠ بًضإ اؿاٍ  ٗٳا ،ٳؿٹٞ عًٝٗا ايزٸةٴ ق ٗٳب ٗباملقابى ٓٛ ! . َؾ

ّٞ ًع ٙ٘ضف ٛٴفٴٛسٳٝااٵ ُفطٔا كاُت ٗسضش ٛٵٕ ا ع٢ً َا بٌ اي ٚٸٍ َازٸ٠ ! ٔٔ َٔ بٳ ا ؾاٞ ،طابٗا يااا٘ أ

                                                 

 ( .    172)بزقِ ( 1/172)إد،ٌ إٍ ايضٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ : اْٛز  (1)

 . ايب١ بزؾل ، َٔ راة ٜزٚة إكا كٖب ٚدا٤ ، ٖٚٞ َؿاع١ً َٔ ٚاسد ، ٚنين ب٘ عٔ طًب ايٓهاح ٚاي٤ٙٛ ٚإخاةع١ ٭دً٘ إط:  سملسسٗدٝ (2)

 ( .     6/401)، ٚرٚح إعاْٞ ( 294اا5/293)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز 
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 : بًضإ َكاهلا           ٚتار٠ّ بًضإ ساهلا ، :          ٚ ،          

    ص . 25ط 

َٝ ٗسطّ بٚإُ مل٘يتّ سهِقاشا،  ا ًّٗ متاَ ٗض٘ا ٙ٘ضف َٗٔد ًع توم سملسأ ًٌسس ٝ              سهن

   :أْ عٓوى ًُنِفَستَنٕ ًّ إدابٞ يتوبٔا بتعوٚوني سثِني                          

      .ؾؿٞ قٛي٘ ا ا :             « ٖا تعًٌٝ ببعض ا٭صباب اـارد١ٝ

عض٢ ٜهٕٛ َ٪ثٸزّا عٓدٖا ، ٚةاعّٝا هلا إٍ اعتبارٙ بعد ايتٓبٝ٘ ع٢ً صبب٘ ايذٸاتٞ ايت ٫ تهاة تكبً٘ ؛ ياُا 

ٛٸيت٘ هلا ْؿضٗا ، ٚايقٸُري اا أٟ أْٸ٘ اا يًغدٕ ، ٚٗ تؾدٜز اؾ١ًُ ب٘ َٔ اٱٜذإ بؿخا١َ َقُْٛٗا َا : ص

ٕٸ ايغٸدٕ ا: ؾٝ٘ َع سٜاة٠ تكزٜزٙ ٗ ايذٸٖٔ ، أٟ صٝدٟ ايعشٜش أسضٔ : ٖٛ ربٞ ، أٟ: ـطري ٖذا ، أٟإ

تعٗدٟ ؛ سٝح أَزى بإنزاَٞ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ، ؾهٝـ ّهٔ إٔ ُأص٤ٞ إيٝ٘ باـٝا١ْ ٗ 

َٹ٘؟        .   (374)«!سٳزٳ

   :ٖٚذا اا ٜعين قٛي٘»: بّ عاغ٘زسٙق٘ي                        

ٕٸ ٜٛصـ ا: ا  اا َٔ ايه٬ّ إٛدٸ٘ تٛدّٝٗا بًٝػّا سه٢ ب٘ ن٬ّ ٜٛصـ ا َٸا ٭ ا أت٢ َجٌ ٖذا  إ

َٸا ٭ْٸ٘ أت٢ برتنٝبٌ عٴذرٜٔ ٫َتٓاع٘ ، ؾشهاُٖا ايكزإٓ بطزٜك١ اٱهاس  ايرتنٝب ٗ يػ١ ايكب٘، ٚإ

َٳا نإ ؾايه٬ّ تعًٌٝ ٫َتٓاع٘ ، ٚتعزٜضٷ بٗا ٗ ،ٝا١ْ عٗدٖا ، ٚٗ ٖذا  ٚايتٛدٝ٘ ،             ٚأٜاٻّا

ٗأغاز ، .....ايه٬ّ عرب٠ْ ع١ُْٝٛ                 َٔ ايعؿاف ٚايتك٣ٛ، ٚعؾ١ُ ا٭ْبٝا٤ قبٌ ايٓب٠ٛ َٔ ايهبا٥ز 

ٌٍ ٍْ إدابتٔا ملا زسٗدتٕ ظو ٕٸ ؾٝٗا ًِٚ نًُٝٗا ْؿض٘ ؛ بارتهاب َعؾ١ٝ ٖا اتٸؿكت ا٭ةٜإ ع٢ً إ  أ ؛ ٭

 .  (375)«ًِٚٚ صٝدٙ ايذٟ آَٓ٘ ع٢ً بٝت٘ ٚآَٓٗا ع٢ً ْؿضٗا ؛ إكٹ اؽذٖا سٚدّا ٚأسؾٓٗا أْٸٗا نبري٠ ،

 

ٍْ ِٓان ً٘يتِّا آخس  ٌّْ ً٘سيتّ َعٍدٝ نن عوٟ أ ٌَٞ ًجى ٓرٖ سه اتتذٓوٟ فٚٔنن َض ص٘زٝ بَط

ا ر٩ٜا ؽاسيب ايضٸذٔ بعد إٔ ةار  ، ٚكاى عٓدَا عبٸز ٜٛصـ ا٘زٝ سهلسميٞيف ٓرٖ سهٍط ًػسقٞ

ٌٷ صٝدتٞ اؿدٜح عٓ٘ ٫سكّا ، قاٍ ابِٝٓٗ سٹ  :ا ٛٳارٷ ساؾ                      

                                         . 

                                                 
 ( .     6/402)رٚح إعاْٞ  (1)

 ( .     252ااا12/251)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (2)



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 210 - 

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

ُٵ َٹٔ ٜٴ ٕٸ  ٔ ا٭،٬م ٚبزن١ اٯةاب تزى َكاب١ً اٯ،زٜٔ َا ٜهزٖٕٛ ؛ إك َكابًتِٗ ب٘ ؽٓٝعٷ ٚإ

َٴِٗ ، ٖٚٛ ٫ ٜٴُدح َٔ ؾاعًٝ٘ ،٬ إٔ ٜهٕٛ ٭َٕز  يٝط با٭َز اهلٝٸٔ ، تدباٙ طباعِٗ ، ٚتٓؿز عٓٗا سٴًٛ

ا قد  ٘ اا ٫ ٜكابٌ ايٓٸاظ َا ٜهزٖٕٛ ، بزغِ أْٸ عزعٞ ترتتٸب عًٝ٘ َؾاحل ، ٚيذا نإ ايزصٍٛ ا

 أقااااّ اؿدٚة ، 

:  بق٘هٕ ايٛؾد،طٝب أٜقّا ع٢ً ْٚٓهز  .(376)«إْو اَز٩ ؾٝو دا١ًٖٝ»:  بق٘هٕ ٚٚدٸ٘ إخايـ

 .  (377)«...أْت ب٦ط اـطٝب »

ٍِٕ يف ٓرس سمل٘يتّ كاْ ٗسضشّا، (378)سقٚق بٔرس سهّطننِنْن ا ا ٗٙ٘ضف ًع  هل

َٗٔزٕٙ ٕٸ ٚاسدّا َُٓٗا صٝكتٌ  ٗ بٝاْ٘ هلُا عاقب١ أَزُٖا ، ٚتدٌٜٚ  ذلا ر٩ٜاُٖا َا عًُٓ٘ ربٸ٘ َٓٗا ، ؾإ

ٕٸ ». ؽًبّا ، ٚاٯ،ز صٝطًل  ٕٸ ٖذا قد ُؾٔزؽٳ َٓ٘ ، ٖٚٛ ٚاقعٷ ٫ قاي١ ؛ ٭ ِٸ أعًُُٗا أ ايز٩ٜا ع٢ً »ث

عٝح أْٸ٘ مل ٜهد هعٌ يًُغ٪ّ َُٓٗا إٔ . (380)«(379)«ردٌ طا٥ز َا مل تعبٸز ، ؾإكا عبِّزتٵ ٚقعت

ٍْ ٫ٚ غزاب١ ٗ كٹِنٔزٙ ساٍ إطًٛم ، . ـ ، أٚ بارق١ أٌَ بايٓذا٠ ٜتٛٓقع ؾزؽ١ ،٬ ًطّهٞ غ  أ

ُٸ٘  ، َع عًُ٘ ا سملقت٘يتتبٍد٠ يف َذِكٔسٖ ساي  يف سحل٘سز" سه٘ض٘ا" ُٸّا ع٢ً ٖ ا إٔ كيو ٜشٜدٙ ٖ

ِٸ بعدٴ ٜٓقاف إيٝ٘ َنزٵب تٛقع ايكتٌ  ٗ!، ٚسٴشّْا ع٢ً سٴشْ٘ ، َؾَهزٵب ايضٸذٔ ٫ ىؿاٙ  ِّ سٌ ، ، ث  أ

ًِبٴ َٝت١ْ عٓٝع١ ٫ نػريٖا َٔ إٝتات   . ٚايؾٻ

ًٙػلى عوٟ ٓرس سهَف ٍٜ ٗسسُد ًّ ٍ عدَ تعْٔٗهعٓوٕ ال  ؟؛  ّنََْٚٚتِفَتْطًٌنسهٚني سملصو٘د أ

ُٳعٳايٹِ ، ؾٗذا ايذٟ قاٍ  ٕٸ ايز٩ٜا ايت كٳَنزٳاٖا ٚافش١ُ ايتؿاؽٌٝ بٝٸ١ُٓ ايا إْٸ٘ وٌُ ؾٛم رأص٘ ،بشّا ، : ؾإ

                                                 

( 3/1282)، ٚؽاااااشٝض َضاااااًِ  ( 5703)ح( 5/2248)، ٚ( 30)ح( 1/20)ؽاااااشٝض ايبخاااااارٟ  : اْٛاااااز  (1)

 ( . 1661)ح

 ( . 870)ح( 2/594)ؽشٝض َضًِ : اْٛز  (2)

 . ايٝٴُٔ ٚايباٳزٳن١ : سهّطِنْن   (3)

 (  . صٓض)، َاة٠ ( 288)ايكاَٛظ احملٝ٘ : اْٛز 

، ٚأباٛ ةاٚة                ( 6050)ح( 13/415)سبٸاإ ٗ ؽاشٝش٘   ا، أ،زد٘ ابأ    ا عٔ ايٓيب ا دش٤ َٔ سدٜحٹ أبٞ رسٜٔ ا  (4)

، ٚابااأ أباااٞ عاااٝب١ ٗ َؾااآؿ٘   ( 3914)ح( 2/1288)، ٚابااأ َادااا١ ٗ صااآٓ٘  ( 5020)ح( 4/305)ٗ صااآٓ٘ 

  ( .  30449)ح( 6/173)

 ( . 2/623)تؿضري ابٔ نجري  (5)
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ٕٸ ٕٸ . ايؾٸًب َٛاؾل يكٛي٘ ٖذا ، ٚاٯ،ز ايذٟ ٜعتؾز ٔزّا ، ؾإٛاؾل ؿاي٘ صكا١ٜ إًو  ؾإ ٚع٢ً ٖذا ؾإ

ِٳ إ،ؿا٤ٴ ايضٝام ايكزآْٞ يذيو ! ن٬٘     َٔ كٜٓو ايزٸدًٌ ٜعًِ أٜٔ َٛقع٘ َٔ ايتدٌٜٚ  ٔٗ  !. ، ست٢ يٛ ُؾ

ٕٸ ايذٟ ٜ»:  ٙق٘ي سهطآس بّ عاغ٘ز َٸٌ ٜٴعًِ أ ضكٞ ربٸ٘ ٔزّا ٖٛ را٥ٞ عؾز ؾإْٸ٘ بعد ايتد

ٕٸ ايذٟ تدنٌ ايطري َٔ رأص٘ ٖٛ را٥ٞ أنٌ ايطري َٔ ،بٕش ع٢ً رأص٘  .  (381)«اـُز، ٚأ

 

***** 

 

ًَاُٞ : سملطوب سهجاهح   . ًسسعاٝ سهصِّدق ٗسأَل

َٹأ َضاتًشَات     " ايؾٸدم ٚا٭َا١ْ"  ُٳا ٚإٕ ناْاا  ٖٴ َٳعٵًَُإ بارسإ ٗ قق١ٝ اؿٛار اهلاةف ايبٓٸا٤ ، ٚ

َٞ سفنرتسق َدنًد هطٚنف     إذنٛر٠ آْؿاّا ،  " ايٛفٛح ٚيٛاسَٗا"مس١  ٍْ مثن ؛ َأ سٝاح إْٸا٘ قاد ٜهإٛ       غن  أ

، ! ؟" ايؾٸادم ٚا٭َاْا١  "، يهٔ أْٸ٢ يٓا إٔ لد ؾٝ٘ ةا٥ُّا اؽطباغ٘ بض١ُ " ايٛفٛح"ٖٓاى سٛارٷ قا٥ِ ع٢ً 

     ّ ًَٙدِغنَدُغْ٘ ًػناعس سآلخنسٙ ٍْ ٓنٍ سهنرّٙ  ضآٸُِٗ كٴرٳ٣ ايٛفاٛح ،   ٗ ساٛاراتِٗ َٚٓاقغااتِٗ بت   َٗك

َٴتٕٛ ايغٸؿاؾ١ٝ ،  ٍ   ُٚٓهِٓٗ           َٔ  ْٔ ك ًٔن ًٍى ٙوشنغ يف حلن٘ ٍِاظس سملتّ ، ٚؾًتااتٹ أيضآتِٗ   ٗسه

ٕٸ  ُٳٓد٣      " ايؾٸادم ٚا٭َاْا١  "، ٚتعابري ٚدِٖٛٗ أ ُٳعٵشٳٍ، ٖٚاِ عٓا٘ بٹاا ٖٚاذا يأ تازاٙ أيبتا١ ٗ     !! . عآِٗ بٹاا

ٓ ِٕ  .ٝدٺ سٛارات ايكزإٓ ؛ ٭ْ٘ تٓشٌٜ َٔ سهٝ

زسعٟ قطنٚٞ أجبدٙنٞ سحلن٘سز     ًع سملخاهفني يف ٓرٖ سهٍط٘زٝ سهلسميٞا ا   ٗس٘سز ٙ٘ضف

، ٗ ْٝاع أدشا٥ا٘، ٫ٚ عٳذٳابٳ ٗ كياو ؛ ؾٗاٛ ْايبٸ نازِٜ،                    "ايؾٸدم ٚاَ٭َا١ْ" ٌََٞطن بتطٌِٕ َه سهِافع

َٕاشٵتاٹدٺٚابٔ ْيب نزِٜ ، ٗ عٳذٳز٠ٺ ٖتد٠ َٔ أْبٝا٤ اهلل ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا َٔ  ٟٚٔ ا  .     ايٓٻبٌٝ  (382)كٳ
 

                                                 

 ( . 12/277)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (6)

ٌَْشَتد (1)  (  . ستد)، َاة٠ ( 352)ايكاَٛظ احملٝ٘ : اْٛز . بع ا٭ؽٌ ٚايٖط:  سهن
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َٞ" سهٍصدق ٗسألًاُٞ"ٗهعى ًّ سمل٘سيتّ سملتطٌِٞ هطٌٞ  َِٗقَع ًسسٗدٝ سًسأٝ  يف سحل٘سز إٍباْ 

ِٸ إْٸٗا قاَتٵ بايتذٓٸٞ عًٝ٘ ا سهعصٙص هٚ٘ضف ا ٚؾزارٙ َٓٗا ٖاربّا ، َٚٛاؾكتُٗا يضٝدٖا يدا ايباب ، ث

  : عٓد٥ذٺ بكٛهلا                               ٘ٚإيؾام ت١ُٗ ايضٸ٤ٛ ب ، . 

ٍْ ذهم سمل٘قَف ًّ سألدهٞ هترب٢ٞ  بٕ ْتَدَػًٗا َس، ًّ سًسأٝ سهعصٙص هركِّٛ س ٗسحلٍق أ

َٗ  (383)َؿطٹٔ ايًٓٛكعٞٚيكد أتت ٗ تًو اؿاي١ ايت ٜدٖػ ؾٝٗا اي»،  ٙ٘ضف مبعستٔا ٍْٔرَُٗفطٔا 

ترب١٥ صاستٗا ٖا ًٜٛح َٔ :  مجعت فٚٔا غسضٚٔا ٌٗٓاسٝح عاٖدٖا سٚدٗا ع٢ً تًو اهل١٦ٝ ع١ًٝٺ 

ا عٔ رأٜ٘ ٗ اصتعؾا٥٘ عًٝٗا ، ٚعدّ َٛاتات٘ هلا ع٢ً َزاةٖا بإيكا٤  ٚاصتٓشاٍ ٜٛصـ ا. ٚاٖز اؿاٍ 

َٴهز ٖٳا ؛ طُعّا ٗ َٛاقعت٘ هلا  َٳِهٔز      : كٌا قاهتّٖا عٓد ٜدصٗا عٔ كيو كتارّا ، ايزٸعب ٗ قًب٘ َٔ 

                             . ِٔٸ إْٸٗا دعًت ؽدٚر اٱراة٠ إذنٛر٠ ع ث

ٕٸ َا ٖٞ ع ٜٛصـ ا ًٝ٘ َٔ ا٭ؾاعٌٝ ٭دٌ ا أَزّا قٓككّا َؿزٚغّا عٓ٘ غٓٝٸّا عٔ اٱ،بار بٛقٛع٘ ، ٚإ

ٕٸ  ّٕ ؛ ت٬ّٜٛٗ يٮَز ، َٚبايػ١ ٗ ايتخٜٛـ ، ند ؼكٝل دشا٥ٗا ، ٚمل تؾزٸح با٫صِ بٌ أتت بًؿٜ عا

َٳٔ نإ ، ٚكنزتٵ ْؿضٗا بعٓٛإ أ١ًٖٝ ايعشٜش ؛ ٌٸ أسدٺ نا٥ّٓا  إعٛاَّا يًخٳِطب  كيو قإْٛ َٓطزة ٗ سلٸ ن

ُٹٝااٻ١ع٢ً ؼكٝل َا ٜتٛ،ٸاٙ عهِ ايػ، ٚإغزا٤ٶ ي٘  ٚيعًٓٗا ناْت ؽغ٢ إٔ تهٕٛ ». (384)«قب ٚاياشٳ

ٌٸ كيو  :أق٘ي . (385)«ا َاْع١ّ ي٘ َٔ عاقب٘، ؾدؾزغت ن٬َٗا ٗ قايبٺ نًٓٞ قب١ ايعشٜش يٝٛصـ ا ن

ا عٔ ْؿض٘ ٚاؿاٍ  ٖذٙ ، َٚا عٳضٳاٙ  هعٌ ايٓٸاٚاااز ٜكـ َبٗٛرّا َٔ ايدِّؾاع ايذٟ صٝداؾع ب٘ ٜٛصـ ا

 . يو ٜهٕٛ صٹ٬سٴ٘ ٗ ك

ٕٸ ٜٛصـ ا ٕٸ داْب٘ ٖٛ ا٭فعـ ٗ ٖذٙ إعاةي١ بٌ ْٝع ا٭طزاف ، غري أْٸ٘  إ ا ٜعًِ أ

ٕٸ ايؾٸدم ٗ اؿدٜح، ٚا٭َا١ْ ٗ ايٓكٌ صببإ  نذيو ٜعًِ بؿطزت٘ ايضٸ١ًُٝ ، ٚبٓغدت٘ ٗ بٝت ايٓب٠ٛ أ

ا نُا ٖٛ ساٍ ايؾٸاةقٌ سكٝكإ بايتخًٓؿ َٔ إقا٥ل ، ٚاـزٚز َٔ ايهزٚب ، ٚإٕ ؿك٘ َيِؿضٴ ٖذريُٖ

ًََو ا. َع سؾٍٛ ا٫بت٤٬  عَُّٛا َٳ    : ا إ٫ٓ إٔ رةٻ عٔ ْؿض٘ قا٬ّ٥ ؾُا           

 .  ص37ط

                                                 

ٖٛزٜـ : َٛعسهٓوَ٘ذ (2)  ( . يذع)َاة٠ ( 642)فٌُ ايًٓػ١ : اْٛز . اي

 ( .    6/409)رٚح إعاْٞ  (3)

 ( .    12/256)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (1)
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ُٻا َأِغزٳتٵ بٝٛصـ ، ٚأٚٗزتٵ تُٗت٘ استاز إٍ إساي١ ايت١ُٗ  »:  ٙق٘ي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ َٚيا

  : عٔ ْؿض٘ ، ؾكاٍ                           ُٸا ،اف ٚٸ٫ّ ؛ صٳتٵزٳّا عًٝٗا ، ؾً ، ٚمل ٜٳضٵبل إٍ ايكٍٛ أ

٘ٹ ايٓطاٖز   .      ...»(386)ع٢ً ْؿض٘ ، ٚع٢ً عٹزٵفٹ

ٍْ سملسسٗدٝ نن  ننفوقد كاْ رادقّا  مل تدتٹ َٓ٘ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ بٌ نإ يف ٗرفٕ أ

ٗا٩ٖا َٔ سٚد١ ايعشٜش ، ٚيكد نإ نذيو أَّٝٓا ٗ ايٓاٻكٌ ٚٗ ايٛؽـ ، ٚأٜقّا ٗ صرتٙ ع٢ً ابتدا٩ٖا ٚاْت

 ٖٚٞ ْؿضٗا اعرتؾتٵ. ، ٚمل ٜؾزٸح بامسٗا  ٖٞ: صٝدت٘ ، ٚرعاٜت٘ ؿلٸ َهٛث٘ ٗ بٝتٗا ، ؾكاٍ 

  :بؾدق٘ ٚأَاْت٘ ؾكايت ٕا سؾشؿ اؿلٸ عًٝٗا                    . 
 

ٌّ آخس دبٓوت فٕٚ مسٞ                   ، ا ا يف س٘سزست ٙ٘ضف" سهٍصدق ٗسأَلًاُٞ" ِٗٓا ً٘يت

        :ا بعد صٌٓ ققٸاٖا ٗ ايضٸذٔ، ٚإثز َدا٫ٚتٺ َٚزادعاتٺ ، قاٍ  تبٝٸٓت بزا٤ت٘ ا ٚكيو عٓدَا

                                                     

                     ،ٓاتني سآلٙتني ًّ متاَ ك َ ٙ٘ضف ٍْ ُٳا ا ؛ يٹ ا ًٗزدَِّ  أ ا

؛ ٗقد رٍ  ٓرس.  (387)ا، ٚاؿضٔ، ٚفاٖد، ٚقتاة٠، ٚايقشاى، ٚايضٸدٟ كٖب إيٝ٘ ابٔ عباظ ا

يد٫ي١ إع٢ٓ  عًٝ٘ ، ٚنذيو ٫ ٜبعد ٚؽٌ ن٬ّ إْضإ به٬ّ إْضإ آ،ز إكا ةٓيت ايكز١ٜٓ عًٝ٘ ، 

ٍْ ٓاتني سآلٙتني ُاضشتاْ. (388)ٚا٭َج١ً ع٢ً كيو َتٛاؾز٠ ؾٸدم اي" بإثبات مسٞ ٗعوٕٚ فإ

ُٸا تًبٸح ٗ  َٔ سٝح إْٸ٘ ا: ا ٗ سٛارٙ ا" ٚا٭َا١ْ ، عدّ إداب١ رصٍٛ إًو ي٘ باـزٚزا يا

ٔٸ  ٚعًٓك٘ ع٢ً إثبات بزا٤ت٘ َٔ ت١ُٗ إزاٚة٠ ، ٚسٓكل إًو بٓؿض٘ ٗ كيو بدٕ ْع أٚي٦و ايٓض٠ٛ ٚصدهل

ِٸ عٔ تًو ايؿز١ٜ ، ٚأدبٓ٘ َا أدبٓ٘ ، ٚأصؿز ايؾٸبض يذٟ عٌٝٓ ، باعرت اف اَزأ٠ ايعشٜش ظٓاٜتٗا ، َٚٔ ث

ا ُأ،زز ُٚأسقز إٍ فًط  ، أٚ أْٸ٘ ا (389)ا   ٗ صذٓ٘ ؾد،ربٙ اـرب رٳدٳع ايزٸصٍٛ إٍ ٜٛصـ ا

 : ، ٚعٓدٖا قاٍ  (390)إًو                                        

                                                 
 ( . 18/123)، َٚؿاتٝض ايػٝب (3/272)ايهغٸاف : ٚاْٛز ( . 5/297)ايبشز احملٝ٘  (2)

عًا٢ َزاةٖاا ٜدبااٙ                    إْٸ٘ َٔ ن٬ّ اَزأ٠ ايعشٜش ، ٚٚاٖز اٯ١ٜ ٜضاعدٙ، يهٔ تكدٸّ ؾعًٗا ٚإؽازارٖا  :  ٗقد قٚى( . 3/47)ايٓهت ٚايعٕٝٛ : اْٛز  (3)

 ( .321اا9/320)، ٚاحملزر ايٛدٝش ( 18/154)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز . 

 ( . 18/154)ٝض ايػٝب ، َٚؿات( 4/183)ساة إضري : اْٛز  (4)

 ( . 4/183)ساة إضري : اْٛز . ا، ٖٚٛ قٍٛ ابٔ دزٜر نُا رٟٚ كيو أبٛ ؽاحل عٔ ابٔ عباظ ا (1)

 ( . 4/183)ساة إضري : اْٛز . انُا رٟٚ كيو عطا٤ عٔ ابٔ عباظ ا (2)
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                                    .ٚأٜٸّا َا نإ ا٭َز ؾكد تًؿٜ ا  ا

 :  رادقّا أًِّٚا فٕٚ ًّ ٗدٖ٘ا  ا ٗكاْبايه٬ّ إتكدٸّ عقز٠ قاٚرٜ٘ ، 

ٍٗاّل  يًًُو ٚيًعشٜش ؛ بافطزراٙ يًُزأ٠ يًغٸٗاة٠ ع٢ً ْؿضٗا أْٸ٘ نإ ؽاةقّا ٗ َكٛيت٘ أْٸ٘ أٚٗز  :أ

  : ايضٸابك١                             َِٳ١ صٝدٙ ، ٚأْٸ٘ ع٢ً ايزٸغ ، ٚنإ أَّٝٓا أٜقّا عؿاٚ٘ ع٢ً سٴزٵ

ّٕ َٔ َٔ تطاٍٚ ايشٸَٔ مل ٜؿرت عٔ ايضٸعٞ اؿجٝح ٗ إثبات ؽ دق٘ ٚبزا٤ت٘ ، ٚأْٸ٘ مل ٜهٔ ،ا٥ّٓا ٗ ٜٛ

 . ا٭ٜاّ يضٝدٙ ايعشٜش ، أٚ يًُو ؛ إك ،ٝا١ْ ايعشٜش ٗ أًٖ٘ ،ٝا١ْ يًًُو أٜقّا 

ٕٸ َٔ صٓٔ اهلل ا تعاٍ ا أْٸ٘ يٝط ٜٛؾِّل ٫ٚ ٜضدِّة أَز اـا٥ٌٓ ، بٌ ٜبطٌ ٜٚشٖل كط٘  :ثاُّٚا  أ

ٌٸ ،ا٥ٔ طاٍ ا٭َد بذيو أّ قؾز، ؾًٛ نا ُٳا أنزَ٘ ربٸ٘ ا  ٕ ان ا َتؾؿّا بذيو ايٛؽـ ا ساعاٙ ا؛ َيا

 :  ٗيف ق٘هٕ. تعاٍ ا ، ٚرؾع َٓشيت٘ بإثبات بزا٤ت٘                  « تعزٜض باَزأ٠

تعاٍ ا ؛ سٌ صاعدٖا ع٢ً بايعشٜش ا ٗ ،ٝاْت٘ أَا١ْ اهلل ا : ايعشٜش              ٗ ،ٝاْتٗا أَاْت٘، ٚب٘ ا أٟ

ا ، ٚهٛس إٔ ٜهٕٛ َع كيو تدنٝدّا  ا بعد         َا رأٚا اٯٜات ايدٸاي١ ع٢ً ْشاٖت٘ ا سبض٘ ا

 .   (391)«يٛ نٓت ،ا٥ّٓا ٕا ٖد٣ اهلل ا تعاٍ ا نٝدٟ ٫ٚ صدٸةٙ: ا ع٢ً َع٢ٓ  ٭َاْت٘ ا

 : ا أ،رب بكٛي٘  أْٸ٘ ا :ثاهجّا                              ٕٸ بد

تزن٘ يًخٝا١ْ َا نإ يعدّ ايزٸغب١ ؾٝٗا، ٚمل ٜهٔ نذيو يعدّ ٌَٝ ايٓؿط بطبٝعتٗا؛ إك ايٓؿط أَار٠ 

ٛٳَقإ إٍ ايًٓذات َٚٛاقعتٗا ، ٚيزَا عٳزٳض ،اطز ٕٸ ايطبٝع١ ةٜدْٗا ايتاٳ ٌٕ  بايضٸ٤ٛ، ٚنذا ؾإ ايزٻةٳ٣ ع٢ً عٳذٳ

ـٴ اهلل ا تعاٍ ا ٚادتبا٩ٙ ي٘ ٗ قًب٘ ايشٻنٹٞ ا ٘ٹ ٚثكًت٘ إٍ ايدٸْٝا ، يهٓٻُا ُيِط ا؛ يػًب١ ايٓطبع ايبغزٟ بٹقٳعٵؿٹ

 .  (392)ا َٔ اـٛف َٔ ربٸ٘ ، ٚتٛقريٙ ي٘ ٚإد٬ي٘ عٳ٬ ب٘ عٔ إكارؾ١ٗ ا٭سٍ،َا دعٌ ٗ قًب٘  ا

 :  ٍْ ق٘هٕإ: ٗهسمبا قٚى                              ٘أت٢ ب

ٌٴ ؛ إك ٗ ايه٬ّ إتكدٸّ ْٛعٷ َٔ َدح ايٓٸؿط ٚتشنٝتٗا ، ا  ٗهقد قاي سص هِبٕٚا َضتدرنّا يه٬َ٘ قب

 : ِٵ ًَا تٴشٳٗنٛا َأُْؿضٳُه ٙٳ ْص 32:ايٓذِط َؾ َٚا ُأسنٞ :  ٗعوٕٚ فاملعِٟيبټ اهلل إٔ ٜهٕٛ قد سٓن٢ ْؿض٘ ، ، َؾَهٔز

َٻار٠ْ بايضٸ٤ٛ َٝٸاي١ إٍ ايكبا٥ض راغب١ْ ٗ إعؾ١ٝ ٕٸ ايٓؿط ٭  .  (393)ْؿضٞ إ

                                                 

 ( .  451اا6/450)رٚح إعاْٞ : اْٛز  (3)

 .   بتؾزف( 18/156)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (4)

 ( . 18/156)َؿاتٝض ايػٝب : ٚاْٛز.  (3/49)اْٛز ايٓهت ٚايعٕٝٛ .  ٗٓ٘ ق٘ي سحلطّ (5)
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ِٙات تقدٍٙ سألٍٓ فاملٍٔ : سملطوب سهٍسسبع  ٔ٘ َْٗه  . ، ًٗسسعاٝ سهتدّزز يف سأَل

ٕٸ احملاٚر ٜزنش أبدّا ع٢ً ايتضًضٌ إٓطكٞ            ٜكتقٞ إٓطل ايعكًٞ ةا٥ُّا ٗ سٛارات ايٓٸاظ  أ

يه٬َ٘ ، ٚايتدرٸز إبد٥ٞ يذنز بزاٖٝٓ٘ ٚأةيت٘ ، َٔ سٝح تكدِٜ ايٓكاٙ ا٭ِٖ ؾُا ةْٚٗا ، ٫ٚ هٌُ 

ٛٸؽ َٔ َزاعا٠ َؾًش١ ، أٚ ْهت١ ؽدّ َضار اؿٛار ،  تزى اؽطشاب ٖذٙ ايطزٜك١ إ٫ٓ عٓد ٚدٛة َض

ٖٳا بٌ إتخاطبٌ ، راع٢ ٖذا ٚا. ٚتجزٟ إٓاقغ١  يكزإٓ ايهزِٜ إبٸإ كنزٙ جملٌُ اؿٛارات ايت ةار رٳسٳا

 .  سجَلاِدٝ ٖٗسحل٘سز يف ض٘زٝ ٙ٘ضف ال ٙبعد عّ ٓر. اؾاْب ٚأ٫ٚٙ َٓشي١ رؾٝع١ 

َٙ ًع ا  ا ٗسضشٞ دوٚٞ يف س٘سز ٙ٘ضف" تقدٍٙ سألٍٓ فاملٍٔ" مسٞ ًدَذٗسملس١ 

ُٳا ، مل ٜباةر ا، ؾعٓدَا صد٫راس  سهٍطذّ  ٔٗ ١ًَ ، يهٓٸ٘ ٙ تعبري ر٩ٜتٝ ٖٵ ٚٳ ٚٸٍ  َٹٔ أ ا إٍ ايتعبري هلُا 

صع٢ سجٝجّا ٱٜكاٚ َهٕٓٛ ايؿٹِطز٠ ٗ قًبُٝٗا َٔ ْاس١ٝ عباة٠ اهلل ا تعاٍ ا ، ٚإؾزاةٙ بايتٛسٝد، ٚؽًٝؿ 

ٕٸ َا ِٖ عًٝ َٹٔ ايغٸزى باهلل ا تعاٍ ا ٫ ةيٌٝ ايدٸٜٔ ي٘                 َٔ َأةٵرٳإ ايغٸزى ، ٫ؾتّا ْٛزُٖا إٍ أ  ٘

ٕٸ ٖا ٜبٝأِّ ؾضاة . أٚ بعٝد ، بٌ ٖٛ قض اؾرتا٤، ْٚشع١ تكًٝد يٮبا٤ اهلايهٌ عًٝ٘ ٜٴكزٸٙ َٔ قزٜبٺ   ِٸ إ ث

ّٳ بٌ ٜدٟ ةعٛت٘  اؽاك ٖذٙ اٯهل١ َع اهلل تعدةٖا ٚنجزتٗا ٚتؿزقٗا ، ٚاٱي٘ ةا٥ُّا ٚاسد ، ٚقد قدٸ

َٹٔ ايػٝب عًُٓ٘ إٜٸاٖا  ربٸ٘ ا تعاٍ ا ؛ إك أْٸ٘ قد ْؿز َٔ عباة٠ ا  ايتؾزٜض بدْٸ٘ ا ع٢ً َعزؾ١ ظٛاْب 

   :ا ٗ َعزض دٛاب٘ هلُا ؾكاٍ ا. ا  ا٭ؽٓاّ إتخذ٠ َٔ ةٕٚ اهلل ا           

                                                          

                                                  

                                       

                                               

                              . ٙٚصٝدتٞ ايتؿؾٌٝ يًشٛار ٗ ٖذ

 .   اٯٜات نُدِٛكز ٫سكّا
 

ِٙات يف س٘سزست ٔ٘ َْٗه  ٙ٘ضف كرهم ًّ سمل٘سيتّ سهيت َبَسش فٚٔا ًسسعاٝ سهتدّزز يف سأَل

  :  هوطا٢ى م ،  ٗتّٗٙؤازؤٙا سملو ٖعِد تفط       اااا                

                                                         

                            .ٖٚذا اؿٛار َٓ٘ ا  ًُٜ٘ٚا يًضٸا٥ٌ ٚتد
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ا دٳزٵٜااٳّا ع٢ً ة٫٫ت رَٛس ايز٩ٜا ، غري أْٸ٘ ا ع٢ً َا كنز بعض  ايز٩ٜا ٚإٕ نإ َٓ٘ ا

ٗأغاز قد أَزِٖ بايشٸرع إتٛاؽٌ َدٸ٠ صبع صٌٓ،  (395)(تشرعٕٛ: )بق٘هٕ ا  (394)إؿضٸزٜٔ

  :ا مل ٜهٔ ٗ ايز٩ٜا ا عوٍٚٔ بسأٜ ًِٕ ًرسسا                          

َٸ١ »، ٌٕ ٭سٛاٍ ايتُٜٛٔ ٚا٫ةٸ،ار ؛ ٕؾًش١ اُ٭ َٳشٳز تعبريٙ بإرعاةٺ دًٝ ، ٚأعار إٍ إبكا٤ َا ... ٚقد 

َؾقٳٌ عٔ أقٛاتِٗ ٗ صٓبً٘ ؛ يٝهٕٛ أصًِ ي٘ َٔ إؽاب١ ايضٸٛظ ايذٟ ٜٴؾٝب اؿبٸ إكا تزانِ بعقٶ٘ ع٢ً 

٘ ةٳَؾع عٓ٘ ايضٸٛظ، ٚأعار عًِٝٗ بتكًٌٝ َا ٜدنًٕٛ ٗ صٓٛات اـؾب ؛ بعٕض ، ؾإكا نإ ٗ صٓبً

 :٫ة،ار َا َؾقٳٌ عٔ كيو يشَٔ ايغدٸ٠ ، ؾااكاااٍ            »(396)  . نٌٍّ ؾكد ٗٚ

 . ا داْب ايتدرٸز ٗ ا٭ٚيٜٛٸات  راع٢ ا

ُٳًٹو سٳؾٳاؾ١ رأٜ٘ ، ،  ٗكرهم عِدًا أتاٖ زض٘ي سملوم ٙدعٖ٘ هوخسٗز بعد إٔ ثبت يً

٘ٹ ٚتعبرٔيٙ ، مل ٜٴضارع ا ٗٵااتاٳباٹ٬ّ ايؿزؽ١ اا  ٚدٛة٠ ْٴؾشٹ َٴ  ٗه٘ فعى ذهم ملا  عٚب عوٕٚا ٱدابت٘ ، 

ا قد  اا يهٓٸ٘ ا (397)«ٚيٛ يبجت ٗ ايضٸذٔ طٍٛ يبح ٜٛصـ ٭دبت ايدٸاعٞ»: ا ا ٗقد قاي؛ 

َٴٔزٜب١ رتٸب أَزٙ، ٚأسهِ رأٜ٘ ، ٚقدٸّ َا ٖٛ  ِٷ عٓدٙ ، ٖٚٛ أَز إثبات بزا٤ت٘ ؛ي٬٦ ٜٴٓٛز إيٝ٘ بعدٴ بعٌ  َٗ

                                                 

 ( .  6/444)، ٚرٚح إعاْٞ ( 5/314)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 3/292)ايهغٸاف : اْٛز  (1)

 .  اسرعٛا : ٖٛ ،رب َع٢ٓ ا٭َز ، أٟ: قٌٝ ( تشرعٕٛ) (2)

 ( .  287اا12/286)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (1)

( 4417)ح( 4/1731)، ٚ( 3207)ح( 3/1239)، ٚ( 3192)ح( 3/1233)أ،زداا٘ ايبخااارٟ ٗ ؽااشٝش٘    (2)

 ( .151)ح( 1/133)، َٚضًِ ٗ ؽشٝش٘ 

ٕٸ ايٓيبٸ ا »:  قاي سبّ عطٕٚ ًعٓوقّا عوٟ ٓرس سحلدٙح ا إْٸُا كنز ٖاذا ايها٬ّ عًا٢ دٗا١     ٖٚٓا اعرتاض ، ٚكيو أ

َٳدٳحٳ بٗا غريٙ ؟ إدح يٝٛصـ ، ؾُا باي٘ ٖٛ ٜذٖب بٓؿض  . ٘ عٔ ساي١ٺ قد 

ٍْ سهٍِ  ن  :فاه٘دٕ يف ذهم  ياٛ نٓات أْاا    : أٟ. إْٸُا أ،ذ يٓؿض٘ ٚدّٗا آ،ز َٔ ايازأٟ يا٘ دٗا١ أٜقاّا َأ اؾاٛة٠       ن أ

ِٸ ساٚيتٴ بٝإ عذرٟ بعد كيو   . يباةرتٴ باـزٚز، ث

ٕٸ ٖذٙ ايكؾؿ ٚايٓٸٛاسٍ إْٸُا ٖٞ َعزٻفٳ١ يٝكتدٟ ايٓٸاظ بٗا إ ا ٌٓ ايٓٸاظ ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ؾدراة رصٍٛ اهلل ا  ٚكيو أ

ُٸل ٗ َجٌ ٖذٙ ايٓٸاسي١ ايتارى ؾزؽ١ اـزٚز َٔ َجٌ كيو ايضٸذٔ ربٸُا ٜٓاتر يا٘              . ع٢ً ا٭سشّ َٔ ا٭َٛر  ٕٸ إتع ٚكيو أ

َٴخٵٔزدٹ٘ عٓ٘ ، ٚإٕ نإ ٜٛصـ ا  ٔٳ َٔ كياو بعًُا  َٔ كيو ايبكا٤ ٗ صذٓ٘ ، ٚاْؾزؾت ْؿط  ٘ َأ اهلل ، ؾػاريٙ               ا أَ

ّٕ َٚادٕح ، َٚاا ؾعًا٘ ٜٛصاـ ا        َٔ ايٓٸاظ ٫ ٜدَٔ كيو ، ؾاؿاي١ ايت كٖب ايٓيبٸ ا  اا ؽاربٷ   ا بٓؿض٘ إيٝٗاا سايا١ ساش

ِٷ ٚدٳًَد  ( . 9/318)احملزر ايٛدٝش .  «عٛٝ
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 :  فقاي ،                                            .« ٟٚؾٝ٘ ا أ :

ٕٸ ا٫ ٌٷ ع٢ً أ ٗٳاؾٹعٵًُ٘ ٖذا ا ةيٝ ٛٳاقٹؿٹ َٳ  .   (398)«دتٗاة ٗ ْؿٞ ايتِٗ ٚادبٷ ٚدٛبٳ اتاٸَكا٤ ايٛقٛفٹ ٗ 

***** 

سهتوٓطننف يف سهعبننازٝ، ٗسطننّ سهقنن٘ي، ٗتٔننرٙب سألهفنناظ، ٗسهبعنند عننّ  : سملطوننب سخلنناًظ 

 .  دبسٙ  سملػاعس

ُٚ قٛايب إعاْٞ ، ٚنًُٓا نإ ايًٓؿٜ سضّٓا َ٪ةّٜا يًُع٢ٓ َٔ أقؾز طزٜل ، نًُا ساس  ا٭يؿا

ٚاهلل ا تعاٍ ا قد أَز ايٓٸاظ اا قدّّا ٚتاٳاياٹّٝا اا بايكٍٛ . قؾب ايضٸبل ٗ ايكبٍٛ يد٣ ايضٸاَع أؾزاةّا ْٚاعات

 : ا تعاٍ ا قاياؿضٔ ٚسضٸ عًٝ٘ ،         ٗقاي ، ص83:ايبكز٠ط  :           

      ٜٚضُٛ اؿٛار ٜٚٓبٌ ُأصًٛبّا ٚيؿّٛا إك ٜٛدد ؾٝ٘ أةب ايٓكاؼ، ٚايرتٓؾع .  ص53:اٱصزا٤ط

ٚٳر، ٚاعرتافٺ بؿقً٘ ٚ،ريٙ اا صُٝا ٕٔ ناْت ي٘  ُٴشٳا عٔ صٳَؿاصٹـ ايًٓؿٜ ، ٚتزٖات ايعبار٠، َع تٛقرٕي يً

ر ٖاي١ّ ع١ُّٝٛ َٔ صابك١ ؾقٌ ٚقدر اا ، ؾ٬ ػزٜضٳ ، ٫ٚ تعزٸضٳ يٮعخاـ، ا٭َز ايذٟ ٜهضٛ اؿٛا

. ايجُز٠ ٚايؿا٥د٠ ، ًٜٚبض٘ ثٛب ايكبٍٛ يد٣ إتشاٚرٜٔ أْؿضٳِٗ ٚنذا اٯ،زٜٔ، ٚتز٣ ؾٝ٘ ايربن١ ٚايٝٴُٔ 

 .  «ُأنضٛا أيؿاٚهِ»:  هوٌتشدِّثني قَٚى ًّٗ َقبًى

١َُٛ  ٌا١َعًع سملخاهفني ٓ٘ س٘سز سهًعا  ا ٗس٘سز ٙ٘ضف ١َُٛ ايٓب٠ٛ ببٗا٥ٗا ، ٚعٳ ، ؾؿٝ٘ عٳ

ب١ٝ ايؾٸاؿ١، ٚايضِّري٠ ايٓٸاؽع١، َٔ يدٕ أص٬ؾ٘ ا٭ْبٝا٤ ا عًِٝٗ ايض٬ّ ا، ع٢ً رغِ َا يكٞ َٔ ايرت

ِٕ ٚتعٳضټـ ، َٚا أعكب كيو َٔ تطٌٜٛ صبٌٝ ايَؿزٳز ، ٚبٴعٵدٹ عٴٓكااا١ اياخٳ٬ـ  ًِ ُٚ  . قاٚرٜ٘ َٔ 

دؤدٙٞ هوٌعِٟ فٌّ سمل٘سضع سهيت بسش فٚٔا أدبٕ سهبوٚؼ يف سختٚازٖ سألهفاظ سملِاضبٞ سمل

ِٸ عٳزٳضٳ ايدٸٜٔ اؿل دْٗ دسسٕ ملػاعس سآلخسّٙ عِد  َٹٔ ث     مساع٘ ر٩ٜا ؽاسيب ايضٸذٔ ، ٚ

 : قاي يف أثِا١ ذهمَٗكدٸَّا بٌ ٜدٜ٘ َكدٸَاتٺ ٖا١َّ يٲقٓاع ،  ،عًُٝٗا           

                  ،«ٕهإ ايغٸام ايذٟ ؽًؿ ؾٝ٘ ؾٓاةاُٖا باصِ ايؾٸشب١ ٗ ا

ا بُٗا ٗ رةٸُٖا إٍ اؿلٸ ٚارعاةُٖا إٍ ٚقد تًٓطـ ا.  (399)«، ٚتتُشٸض ؾٝ٘ ايٓٸؾٝش١إٛة٠

                                                 

 ( . 3/294)ايهغٸاف  (3)

  .( 5/309)ايبشز احملٝ٘  (1)
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ُٳا عًٝ٘ بؾٛر٠ٺ ا٫صتؿٗاّ ؛  ٖٴ ٍٸ ع٢ً بط٬ٕ َا  ٫ تٓؿز  فعى ذهم ستٟاهُلدٳ٣ ؛ سٝح أبزس هلُا َا ٜد

ٗٴُا َٔ إؿادد٠ بإبطاٍ َا أيٹَؿاٙ ةٖزّا ط٬ّٜٛ، َٚقتٵ عًٝ٘ أص٬ؾُٗا د٬ّٝ ؾذ٬ّٝ، ٚي٬٦ تد،ذُٖا طباعٴ

ُٹٝااٻ١ ٗ ايدٸؾاع عٔ َعتكدِٖ  .      (400)اياشٳ

إٔ ٜ٪،ذ بدرد١ٺ  ٓ٘ سه٘دٕ سألفطى يف ذلاٍدٞ سجلآىا ا ٗٓرس سهطسٙق سهرٜ َضَوَلٕ

ِٸ نذيو إٍ إٔ ٜؾٌ إٍ ٜضري٠ٺ َٔ ا٫ستذاز ٜكبًٗا ، ؾإكا َق ٗٳا يشَت٘ عٓٗا ةرد١ ُأ،ز٣ ؾٛقٗا ، ث بٹًَ

  :  قاي بعدٓا. (401)اٱكعإ باؿلٸ                    ص 40ط

ا؛ صدٸّا ٕٓاؾذ ا٫ستذااز ٭سكٝٸتٗا  ا  ع٢ً آبا٥ِٗ نِْٛٗ دعًٛا آهل١ َتؿزقاا١ تعبد َع اهلل ا تعاٍ ٜٳزٴة ا

ٕٸ تًو اٯهل١   بد

ٚٳدٳاادٳا ( آبا٩نِ: ) ٗيف ق٘هٕ. َعبٛةات آبا٥ِٗ  ْٛع تًطٝـ بتًكٝاااأ اياُعذر٠ يؾاسيب ايضذٔ أْٸُٗا 

ٗٸٌ هلُا اٱق٬ع عٔ عباة٠ تًو اٯهل١ إتعدة٠  .  (402)آبا٤ِٖ ع٢ً كيو ؛ يٝٴض

عبازٝ سهٓوطٚفٞ ، ٗسهق٘ي سحلطّ ، هوا ا فٕٚ سختٚازٖظٔس سهيت يتّ س٘سملأبسش ًّ ٗهعٍى  

            :ااذٔ، ؾكاٍ ي٘ ٚايتذاٗ عٔ أيؿاٚ ايتذزٜض عٓد عٛة رصٍٛ إًو إيٝ٘ ٜدعٛٙ يًخزٚز َٔ ايضٸ

                                         س ذهم ًّ ََٔظ

 : (403)ٗدٖ٘

 : ا يًزٸصٍٛ  قاٍ ا .1                  ٍٛؾاصدي٘ إٔ : ؾعدٍ عٔ إٔ ٜك

       ٜؿتػ عٔ كيو ؛ سجٸّا يًًُو ع٢ً اؾٹدٸ ٗ ايتؿتٝػ ؛ يتتبٝٸٔ بزا٤ت٘، ٚتتقض ْشاٖت٘ ؛ إك ايض٪اٍ         

صً٘ إٔ ٜٴؿتػ : ٗه٘ قاي . عٔ ع٤ٞٺ ٖا ٜٴٗٝٸر اٱْضإ ٚوزٸن٘ يًبشح ؛ ٭ْٸ٘ ٜدْـ َٔ اؾٌٗ 

 .يهإ تٗٝٝذّا ي٘ عٔ ايؿشؿ عٔ كيو ، ٚؾٝ٘ دزا٠ْ٤ ع٢ً إًو ، ٚقد ّتٓع ٫ٚ ًٜتؿت إيٝ٘ 

ٌٸ َا ٫قاٙ بعد مل ٜتعزٸض ا .2 ٌٷ يه اصرتقاق٘ ٚبٝع٘، ا ٫َزأ٠ ايعشٜش َع أْٸٗا َٓبعٷ يٹبٳ٬ٙ، ٚأؽ

ًَٗا ع٢ً ا٫عرتاف  ُٳ ٚاقتؾز ع٢ً كنز صا٥ز ايآٸض٠ٛ ، ؾعٌ كيو تهزٸَّا ٚتدةٸبّا، ا٭َز ايذٟ سٳ

                                                                                                                                                    
 ( . 12/274)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز (18/139)َؿاتٝض ايػٝب : ٚاْٛز 

 ( .   6/434)رٚح إعاْٞ : اْٛز  (2)

 ( . 5/309)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز  (3)

 ( . 12/276)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (1)

 ( . 6/447)، ٚرٚح إعاْٞ (316، 5/315)، ٚايبشز احملٝ٘ (18/152)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (2)
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ًٙقاي.  بٓشاٖت٘ ٚبزا٠٤ صاست٘  ٖٳا ؛ إك اعتكدٖا باق١ّٝ ٗ :  ٗقد  إْٸ٘ ؾعٌ كيو سذرّا َٔ َهٔز

 . ف٬هلا ايكدِٜ 

ٔٸ ةٕٚ اَزأ٠ ايعشٜش ٚدعٌ ايضټ٪اٍ عٔ ايِّٓ»:  ٙق٘ي سهطآس بّ عاغ٘ز ض٠ٛ اي٬تٞ قطعٔ أٜدٜٗ

ٕٸ كٹِنزٳٖا َع َها١ْ سٚدٗا َٔ إًو رَا ٜؾزف إًو عٔ  ؛ تض٬ّٝٗ يًهغـ عٔ أَزٖا؛ ٭

ُٕتٳهد عاع بٌ ايٓٸاظ، ٚأؽبشت قق١ٝ ٜٛصـ ا ٕٸ سدٜح ا ا ايهغـ؛ رعّٝا يًعشٜش ، ٚ٭

ٔٸ عٛاٖد ع٢ً ...َغٗٛر٠ بذيو ايّٝٛ  ٕٸ ايٓٸض٠ٛ ن إقزار اَزأ٠ ايعشٜش بدْٸٗا راٚةتٵ ٜٛصـ ، ٚ٭

َٵٔزطا عٔ ْؿض٘ ، ؾ٬ دٳزٳّ نإ طًب ايهغـ عٔ ا أٚي٦و ايٓض٠ٛ َٓت٢ٗ اؿه١ُ ٗ ايبشح ص َأ

 .  (404)«، ٚغا١ٜ اٱهاس                   ٗ اـطاب

ٔٸ ي٘ ؛ طُعّا ٗ ؽدعٗاقتؾز ا .3 ٔٸ ا ٗ ٚؽـ ايِّٓض٠ٛ بتكطٝع ا٭ٜدٟ ، ٚمل ٜٴؾزٸح َزاٚةتٗ

ٔٸ عٗاة٠ّ ٜبٝٸٔ ؾٝٗا إٔ اَزأ٠ ايعشٜش ٖٞ ايت راٚةت٘ عٔ ْؿض٘  به١ًُ اؿلٸ ، ٚرغب١ّ ٗ تكدّٗ

ٌٴ  ٌٕ عٓٝع قب ٌٕ قبٝض ، ٚعُ ٛٓاٖز إٔ أٚي٦و ايٓٸض٠ٛ ْٳضٳباٵٓٳا٘ إٍ ؾع ٕٸ اي ؾاصتعؾِ، ع٢ً ايزٸغِ َٔ أ

 : ا ع٢ً فزة قٛي٘ عٓد إًو ، َٚع كيو ؾكد اقتؾز ٜٛصـ ا              

               ٌٝٔٸ ع٢ً صبٌٝ ايتعٌٝ ٚايتؿؾ ا  بٌ يكد انتؿ٢ ا. ، َٚا عٳَها َٓٗ

 :  بق٘هٕباٱّا٤                ، ٔٸ ٔٸ ، ٚاسرتاسّا عٔ ص٤ٛ َكايتٗ ؛ تًٓطؿّا َعٗ

ٔٸ إٍ ايؿضاة ٚاْتؾ ٔٳ بٓضبت٘ هل ُٹعٵ ٔٸ َت٢ صٳ ٔٸ إٍ إًو يًخؾ١َٛ عٔ أْؿضٗ ٔٸ عٓد رؾعٗ  .  ابٗ

ِِ : سملطوننننب سهٍطننننادع  ٌٍننننى ، ٗضننننب  سهنننن فظ عننننّ سالُفعنننناي ، ًننننع سهجبننننات  سهٍصننننرب ٗسهتش

 .ٗسالضتٌسسز ٗعدَ سهّٚع 

ٕٸ قؾٸ١ّ ٚقعتٵ اا ٚسهاٖا ايكازإٓ غقٸا١ّ طزٜٸا١ّ نٝاّٛ سادٚثٗا ااا َٚاا ؾٝٗاا َأ            إؿارقااتٺ ايعذٝبا١   إ

 :  د٘سُب عدٙدٝإتُجٸ١ً  ٗ 

ُٳاتٴ ايعطاـ ٚايغٸاؿك١ َأ              ّٴ ، ٚتٓاداحٳ ْٳضٳا ؾؿٞ ايٛقات اياذٟ ناإ ٜٓبػاٞ إٔ ٜضاٛةٳ اؿابټ ٚاي٥ٛاا

ٌٸ ، ٚنٝد ايضٸ٤ٛ   . ا٭،٠ٛ ػاٙ أ،ِٝٗ ْز٣ أْٸ٘ اصٵتٴبٵدٹٍ كيو بإهز، ٚاـدٜع١، ٚايػٹ

ٌٸ َهاإ  ٚٗ اؿٌ ايذٟ نإ ا٭ٍٚ رعا١ٜ اَز أ٠ٺ نبري٠ٺ كات َٓؾب يؿت٢ ؽػرٕي غزٜبٺ ًٖٛى ، و

ٗٳا  ًٹ َٹٔ قٹبٳ  . كيو ا٫بتشاس بٹدٳْٹ٧ٔ ا٭،٬م ، ٚايتٳعٳضټـ بزةا٠٤ ايضٸًٛى 

                                                 
 ( .    12/289)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (3)
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ٍٳ ٗ أًٖا٘ تادتٞ ايدِّٜاثا١ ، ٚقًٓا١      ٗٔزٳ ايعد ِٛ َٹ٘ ، ٜٚٴ ٚٗ ؿ١ٛٹ َا نإ ا٭ددر إٔ ٜػار ايهبري ع٢ً سٴزٳ

 !.ٝو عٔ إصهات ايؾٸٛت إطايب بايعدٍ ٗ اؿهِإبا٠٫ ٚا٫نرتاخ ، ْاٖ

ٍُِنا ُوٌنظ غن٣ّٚا ٗسسندّس ثابتنّا ثبن٘ت سجلبناي            ٗيف كٍى ٓرٖ سملفازقنات ٗزغنٍ غسسبتٔنا إآل أ

 ٛ ٛٸ٠ فابط٘ يٓؿضا٘، ٚعادّ ايتُااةٟ باْؿعا٫تا٘          إْٸا٘ ؽاربٴ ٜٛصاـ ا     :  سهسٗسضن اا ، ٚعادٸ٠ ؼًُٓا٘ ، ٚقا

ُزٌّ ع٢ً طزٜكت٘ اؿٓك٘، غريٴ ٜا٥ٕط َٔ ؾازز اهلل ا تعااٍ ا ،                         ، َٚع كا نًٓ٘ ؾٗٛ َإض ع٢ً َبد٥٘، َضتاا

اا إتعادة٠ ٗ ٖاذٙ ايضٸاٛر٠ ، ٚناذا تٴًُاط                   ٫ٚ َضتبط٧ٕ يٓؾزٙ ايهزِٜ اٯتٞ ، ٜٴدٵرٳى ٖاذا ٗ َٛاقؿا٘ ا   

ًٖت٘ ، ٚنذا َع ا٭بعٳدٹٜٔ إخايؿٌ  َٹ  . ٗ سٛارات٘ َع إٛاؾكٌ ي٘ ٗ 

ٍٕ  ااا ا   ٗهقنند كنناْ بإًلنناْ ٙ٘ضننف  ٌَا ٗقننع عوٚننٕ ًننّ ظونن ًٙعوننّ ترٍبًننٕ سهٍصننسٙ  َهننن             أْ 

ًِؿٹتاٳ١ٺ اا ٚيهإ ٖذا ٜٴًشٜ َٔ ايضٸاٝام ايكزآْاٞ ااا، نُاا ٜؿعاٌ غاريٙ                  َٴ ُٴٕٛع ، ٚطزٜك١ٺ ؾذٸ١ٺ  َٳضٵ  ٍٕ بإصًٛبٺ عا

ُٴتٳشٳاًٜٝأ َٔ إًٌَٛٛ، ٚتضًه٘ ْٛعٷ صٹٛاٙ َٔ إقطٗدٜٔ ، أٚ س  !. ت٢ ايا

ُٻا أؽابٗا بؾاٛتٺ     فٔرٖ سًسأٝ سهعصٙص إسد٠ أفسسد سحملِٞ عٍبست ،  َضاُٛعٕ ا ُج٬ّٝ ٚتًؿٝكّا ا ع

  :  بق٘هلا اة٠ٺاٚبًٗذ١ٺ س                                ٘بُٝٓاا مل لاد يا ،

ٛٳ٣ َكٛيا١ٺ َكتقاب١ٺ        ا رةٸ  ا   : ّا عٔ ْؿض٘ ا ٖٚٛ إًّٛٛ ؽٹادٵَقّا ٚسٳٖكاّا ا صٹا            .

ِٸ َزاعا٠ َغاعز اٯ،زٜٔ  َٴػٳًَٖؿ١ّ بايعٓؿ١ ، ٜعًُٖٛا ٖ ٛٻ٠ّ باؿٝا٤ ، ٚ  !. َٳِهضٴ

ٌٍنننى ، ٗسهجبنننات عونننٟ سملبننناد١ٜ ٗسالضنننتٌسسز يفٗ ،دَااا١ ايكقااا١ٝ ) زلننند ٓنننرس سهصنننرب ٗسهتش

٘ٴ  (  ايعاةي١ ٚٳةٵْااٳ ٗ سٛارٙ إتعدٸة َع اَزأ٠ ايعشٜش ، ٚٗ سٛارٙ َع ايعشٜش ، ٚٗ سٛارٙ َع ايٓټض٠ٛ اي٬ٓتٞ رٳا

َٹاأ    ٕٳ صاااست٘ ، ٚٗ غريٖااا  ٗ إدٜٓاا١ ،  ٚٗ ُٓٸعاا٘ عاأ اـاازٚز َاأ ايضٸااذٔ ستاا٢ تٛٗااز بزا٤تاا٘ ، ٚتٴؾٳااا

 .    ١ إغاٖد ٚإٛاقـ  ٗ ٖذٙ ايضٸٛر٠ ايهزّ

***** 

سهٍسمحٞ ٗسهٍػفقٞ باهطسِ سآلخس ، ٗسحَلْسص عوٟ تبوٚنؼ سهٍسضناهٞ إهٚنٕ ،    : سملطوب سهٍطابع 

ُٞ ، أٗ تػٕٔ    .ٗإقِاعٕ باحلٍق ، ب  فطٚش
 

لٸ َاأ أتباااع ايغٸاازا٥ع ايضٸااُا١ٜٚ ايجٸابتاا١ ا ٚعًاا٢ رأصااِٗ ايزټصااٌ ٚا٭ْبٝااا٤ ا ٜٓطًكاإٛ ٗ       أٖااٌ اؿاا 

،زٜٔ َٔ َٓطًأل ايزٸٓا١ ٚايغٸاؿك١ بٗاِ ، ْٝٸااتِٗ ايؾٻااةٹَق١ تبعاجِٗ عًا٢ تبًٝاؼ          ؼاٚرِٖ ٚتعاًَِٗ َع اٯ
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  ٚ ٌٸ َااا ُأٚتااٛا َاأ أةياا١ٺ  باازاٌٖ ، َتذٓٸاابٌ َضاادي١ اٯ،اازٜٔ ايزٸصاااي١ ايؾٸااشٝش١ ، صاااعٌ ٗ إقٓاااعِٗ بهاا

 . ٝش١ يٰ،زٜٔ ، ٚٗ ٖذا غا١ٜ ايٓٻؾ!، أٚ ْضب١ إخايؿٌ إٍ ايضٸؿ٘ ، ٚايضٸعٞ بِٗ إٍ ايؿقٝش١ ايتغٗري

ٍِٚنّا غنفقتٕ عونٟ ُأًتنٕ ٗزمحتنٕ بٔنا      ا   ا  ٙقن٘ي  ٌٕ  اٻِاا َجًاٞ َٚجاٌ ايٓا    إ »: ًب  اظ نُجاٌ ردا

ُٸٻ ،اصتٛقد ْارّا ؾذعاٌ  ، ار ٜكعأ ؾٝٗاا   اااٻ ٚاب ايات تكاع ٗ ايٓ  ٖٚذٙ ايادٸ  ايَؿزٳاؼا أفا٤ت َا سٛي٘ دعٌ ؾً

 . (405)«ار ٚأْتِ تكشُٕٛ ؾٝٗاعٔ ايٓعذشنِ  ؾدْا آ،ذ، ؾٝٗا  ٔٳُٵشٹٜٚػًبٓ٘ ؾٝكتٳ، ٜٓشعٗٔ 

ٍِٚننّا ُأضننظ ٗٙقنن٘ي سهٍػننافعٛ    ٞ    ًب ٍُٔننا عوننٟ سهٍسمحنن َااا ْاااٚزت أساادّا عًاا٢    »: ًِاظسستننٕ أ

٘  ،«ايػٳًَبٳ١ ٚعادّ سازـ احملااٚر عًا٢     .  (406)«َاا ْااٚزت أسادّا إ٫ٓ عًا٢ ايٓٻؾاٝش١     »: ي أٙطنّا  ٗٙقن

ٛٓؿز بايػٳًَب١ ؾٝ٘ ػزةٷ هلل ا تعاٍ ا ، ْٚؾٝش١ْ أٜقّا يٰ،زٜٔ  .  بايغٸؿك١ ٚايزٻ١ٓ بِٗ  اي

، ٚقد ُجٸًات ؾٝا٘ ايزٸٓا١ بإخاايؿٌ ،      ًع سملخاهفني مل ٙبعد عّ ٓرسا ا  ٗس٘سز ٙ٘ضف 

ٗهعنٍى ًنّ أبنسش سحلن٘سزست يف ذهنم      ٚايغٸؿك١ باٯ،زٜٔ ٗ ؽإٛر َتعادة٠ ، ٚأ،اذت َٛااٖز َتهااثز٠ ،      

َْٕسهصاس  سهٍطذّ َٗعا  ا ذلاٗزتٕ  .  عوٍٚٔ سهٍدّٙ سحلٍق ض

ُٸا عًاِ َأ ر٩ٜا١ اـبٸااس أْا٘ ٜٴكتاٌ أ،اذ ٗ سادٜحٺ           إْٸا٘ ا  »:  سهطٍدٜ ٗسبّ إضنشاق  قاي  اا ياا

ٛٓ٘ َٔ اٱّإ ، ٚتضاًِ يا٘ آ،زتا٘ ،                     آ،ز؛ تٓض١ّٝ هلُا أَز إٓاّ ، ٚطُاع١ّٝ ٗ إّاُْٗا ؛ يٝد،ذ إكتٍٛ ع

٘ٹ بايتعبري  ُٹ ًِ ٗ : ؾكاٍ بعِٛٝ عٹ ّٷ   َْٛهُاا تزٜاإ أْٸهُاا تزسقاْا٘ إ٫ٓ أعًُتهُاا َاا ٜا٪ٍٚ        إْٸ٘ ٫ ه٦ٝهُا طعاا

 .  (407)«إيٝ٘ أَزٙ ٗ ايٝك١ٛ قبٌ إٔ ٜٛٗز كيو

ٕٸ ي٘ عًُّا َا ٜدتُٝٗا َٔ ايٓطعاّ ، إْٸ٘ ا »:  رَْٙسٗقاي سبّ ًدن  ٙٳ ايعٹبار٠ هلُا ، ؾددابُٗا بد ا َنٔز

ٍٸ عًٝ٘ ر٩ٜاُٖاا  ٚناإ إًاو إكا أراة قتاٌ إْضاإ      ؛ عاؿك١ّ عًا٢ اهلاياو َُٓٗاا،    (408)ٚمل ٜٴؾزٸح َا تد

                                                 

 . عٔ أبٞ ٖزٜز٠  (2284)ح( 4/1790)، َٚضًِ ٗ ؽشٝش٘ ( 6118)ح( 5/2379)أ،زد٘ ايبخارٟ ٗ ؽشٝش٘  (1)

 ( . 1/84)ٚايًٓػات كنز ٖذا ايكٍٛ ٚايذٟ قبً٘ ايٟٓٛٚ ٗ تٗذٜب ا٭مسا٤  (2)

 ( . 5/308)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 173اا4/172)، ٚساة إضري ( 3/37)ايٓهت ٚايعٕٝٛ : اْٛز  (3)

ٌٍُنا تسس١ٙنا َٗذَكنَسس هنٕ ن                (4) َٙنا غن٣ّٚا أرنّ  ، ٗإ ََٙس ٌَنٕ     ٓى ًا َذَكنسسٖ رناس  سهٍطنذّ زؤٙنٞ زأٙآنا سٓقنّا ، أَ أٌُٔنا مل  ًٚذسَِّبنا َعِو . ؟ نن ذهنم ؛ ه

، َٚؿااتٝض  (3/39)يٓهات ٚايعٝإٛ   ، ٚا(221اا7/220)داَع ايبٝإ : اْٛز . ٚأبٛ فًش، ٚابٔ سٜد ٚايضٸدٟ ، ا، ٚقتاة٠ ، ؾبايجٻاْٞ قاٍ ابٔ َضعٛة ا 

 ( . 4/36)ٚايدر إٓجٛر ، ( 9/162)ٚتؿضري ايكزطيب ، (18/134)ايػٝب 

ٍٗي بٗ ، ٚاحملازر اياٛدٝش   (3/286)ايهغٸااف  : اْٛاز . سملفٍطنسّٙ ، ٗٓن٘ ظنآس ضنٚاق سآلٙنات      ًٗقتطنٟ رنِٚع  . نن ، ٗدلآند   قاي سبنّ عبناع ن   األ

 ( .  437اا6/436)، ٚرٚح إعاْٞ ( 2/623)ابٔ نجري  ، ٚتؿضري( 9/162)ٚتؿضري ايكزطيب ، ( 9/305)
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ؽٓع ي٘ طعاَّا َعًَٛاّا ، ؾدرصاٌ با٘ إيٝا٘ ، ؾًُاا مل ٜهتؿٝاا باذيو ، ٚطًباا َٓا٘ ايتعابري أٜقاّا ةعاُٖاا إٍ             

ٍٸ عًٝ٘ ر٩ٜاُٖا  . (409)«ايتٛسٝد ؛ نزا١ّٖ يًعبار٠ أٜقّا، ؾًُا مل ٜهتؿٝا عبٸز هلُا ٚأٚفض َا تد

، ٚأٜٸاّا َاا    (410)؛ إك ٚاٖز ايضِّٝام ٜدباُٖاا  نيٗيف سهِفظ غ١ٌٛ ًّ سهتطوٍٚ بٔرّٙ سهق٘ه 

ٕٸ ٗ قاٚرت٘ ا  ٕٸ اهلل ا تعاٍ ا ٖٛ إضاتشلٸ يًعبااة٠ ٚسادٙ ةٕٚ      نإ ا٭َز ؾإ ا هلُا ، ٚنذا تديًٝ٘ ع٢ً أ

   صٛاٙ  َٔ اٯهل١ ايت اؽذت ب٬ أةْا٢ عاب١ٗٺ أٚ ةيٝاٌ ، َتشاعاّٝا ايتغاٗري بُٗاا ، أٚ اياذٸّ يغخؾاُٝٗا ،         

ٌٸ دٗدٙ إٍ داْب إعتكاد ايباطاٌ ، ٚٗ كياو نًٓا٘     ٚ اٱؾا٤ أ ٘ٳ ن ُٴِؿشٹِ إتعٓت هلُا يًتضًِٝ ، بٌ ٚدٻ ايا

ٍِٚنٞ ٗبصن ٝ    أنرب ا٭ثز ايبايؼ ٗ ْؿضُٝٗا ؛  ا ٚيعًٓا٘ آَأ ا ،      هٚرٓب سملقت٘ي بعًد إ  زٍبٕ ٗٓن٘ عونٟ ب

 ! . ٗٙبقٟ سآلخس بدِٕٙ سحلٍق عّ يت٘سعٚٞ ٗسقتِاع

كيااو ، ؾٛؽااٌ باا٘  (411)ا اصااتعرباٙ ٚٚؽااؿاٙ باٱسضااإ ، اؾاارتـياااُ»:  قنناي سهٍصرلػننسٜ 

ُٳٌ إيُٝٗا َٔ ايٓطعاّ ٗ  ٚؽـ ْؿض٘ َا ٖٛ ؾٛم عًِ ايعًُا٤ ، ٖٚٛ اٱ،بار بايػٝب ، ٚأْٸ٘ ٜٓب٦ُٗا َا ٜٴشٵ

َٹٔ ؽؿت٘ نٝت ٚنٝت ، ؾٝذداْ٘ نُاا  : ايضٸذٔ قبٌ إٔ ٜدتُٝٗا ٜٚٳؾٹُؿ٘ هلُا ، ٜٚكٍٛ  ّٷ  ايّٝٛ ٜدتٝهُا طعا

ُٖا ، ٚدعٌ كيو ؽًٓؾّا إٍ إٔ ٜذنز هلُا ايتٛسٝد، ٜٚٳعٵٔزض عًُٝٗا اٱّإ، ٜٚٴشٜٸٓ٘ هلُا ، ٜٚكابٸض  أ،رب

ٗٸااٍ ٚايؿضاك١        ِٕ إٔ ٜضاًهٗا َاع اؾ ٌٸ كٟ عًا إكا اصاتؿتاٙ ٚاسادٷ   : هلُا ايغٸزى باهلل ، ٖٚذٙ طزٜك١ْ ع٢ً نا

ٚٸ٫ّ ، ٜٚدعٛٙ إٍ َا ٖٛ أٍٚ ب٘ ٚأٚدب عًٝ٘  َِٓٗ إٔ ٜكدٸّ اهلدا١ٜ ، ٚاٱرعاة، ٚإٛع١ٛ، ٚايٓٸؾٝش١ أ

ِٸ ٜٴؿتٝ٘ بعد كيو   . (412)«...ٖا اصتؿت٢ ؾٝ٘، ث

ٌّ آخس ظٔس فٕٚ سسرٕ  ، ٚعاؿكت٘ بااٯ،زٜٔ ، ٚكياو     عوٟ ٓدسٙٞ سهػن  ا  ا  ِٗٓا ً٘يت

 . عٓدَا قاٍ يًذٟ ٚٔ أْ٘ ْإز َُٓٗا اكنزْٞ عٓد ربٸو 

 . سب٘ ٖذا َجٌ ٖذٙ إكاي١ ؟ ا إٔ ٜزغب إٍ ؽاَا ايذٟ ًٓ٘ ا: فوقا٢ى أْ ٙق٘ي

ًٹاا٘ ٖااذا عاابٸ اـاا٬ـ َاأ إصااار ايضٸااذٔ ، قااد ٜهاإٛ ٖااذا      ٌٔ ؾٹعٵ ،                     !ٚقااد تتااٛارة اـااٛاطز بتعًٝاا

 . ا ٗ كيو ، ٚا٭،ذ با٭صباب ٚادب ٫ٚ غقاف١ عًٝ٘ ا

                                                 

 ( . 6/431)، ٚرٚح إعاْٞ ( 173اا4/172)، ٚساة إضري ( 3/37)ايٓهت ٚايعٕٝٛ : اْٛز  (1)

 ( . 6/431)، ٚرٚح إعاْٞ ( 2/623) ابٔ نجريتؿضري : اْٛز  (2)

ٙٴ ؾزؽ١ : أٟ (3)  .اتاٻخٳذٳ

 ( .  3/284)ايهغٸاف  (4)
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 ٕ ًٙوٌ  داُب آخس ٓ٘ سألهٚق بن  ٍُٕ غبتا٘ ايؾٸااةق١                ا، ٚا٭ْضاب َكاَا٘ ايزٸؾٝاع أْٸا٘ ر      ا  غ  أ

ٗٳا  ًٹهٹ َٳ ِٸ ؽ٬ح ُأ١َٺ نا١ًَ بؾ٬ح   .ٗ إب٬ؽ ْٛر اهلدا١ٜ إٍ إًو ، َٚٔ ث

ٕٸ ٜٛصـ إْٸُا قاٍ يضاقٞ إًو ... »:  قاي أب٘ سٍٚاْ ؛  اكنزْاٞ عٓاد ربٸاو   : ٚايذٟ أ،تارٙ أ

 .            (413)«قٞ ٚرؾٝك٘يٝتٛؽٸٌ إٍ ٖداٜت٘ ٚإّاْ٘ باهلل، نُا تٛؽٻٌ إٍ إٜقاح اؿلٸ يًضٸا

ٌٍا ض٘سٓا: سملطوب سهٍجاًّ   . سهرتكٚص عوٟ سهِقاط سملٌٔٞ يف سحل٘سز ، ٗسإلعسسض ع

اياُشاٚر ايعاقٌ ، ٚإٓاقػ ا٭رٜب كاى ايذٟ ٜزنش ٗ سٛارات٘ َع اٯ،زٜٔ ع٢ً دٛاْب ٜزاٖا 

ٕٸ إٖدار ايٛقت ٗ اؾ َٹِؿؾٳًٹٝااٻ١ّ ؛ إك إ َٸ١ّ ، ٚققاٜا وضبٗا  َٹغٹٝااٻ١ َقٝع١ يٓؿا٥ط ا٭عُار، ٖا ش٥ٝات اهَلا

ٗٳ١ْ يًشًّٛ  َٳضٵَؿ ٚ . 

ٚأْت تز٣ ٗ ْٝع اؿٛارات ايت سهاٖا ايكزإٓ عٔ أْبٝا٤ اهلل ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا َع أقٛاَِٗ ،            

َٸ١ تارنّا اؿدٜح عٔ غريٖا َٔ اؾش٥ٝات  (414)أٚ ست٢ غريٖا ، تز٣ ايكزإٓ وهٞ ؾٝٗا اؾٛاْب اهلا

١ًَٺ أسكٝٸتٗا بايذٸنز، يهٔ عٓد إرداع ايبؾز ؾٝٗا ، ٚتكًٝب ايذٸٖٔ ٗ سه١ُ  ٖٵ ٚٳ ٚٸٍ  ٔٴ يًٓٻاٚز أ ايت قد تاٳباٹٝاٵ

ٍُٕتزنٗا تٛٗز ي٘ رٚا٥ع إعذاس ايكزإٓ ٗ ب٬غت٘ ،  ُٹٝدٺ   ٗٙصدق عوٕٚ أ ِٕ سٳ ٔٵ سٳهٹٝ َِّ ٌٷ   تٳٓٔشٜ

 . ص 42:ؾؾًتط

، ٚايعٴشٴٚبٴ عٔ ُيبِّ ٚكنزٴ دش٥ٝٸاتٗاٗ ايكؾؿ،  غزامٴا اٱؾُاكا ٜٴؿٝد ايكار٨ يهتاب اهلل ا

١َٛ ؟رب٠، ايعٹ  ! .َٚٛاطٔ ايعٹ

ُٝ يف س٘سزست ٓرس سهٍِ  سهلسٍٙ ٍِاظس بعني بارس ا َع كايؿٝ٘ َٔ أرباب ايدٸٜاْات  ا ٗسه

 ا ايًٓذر َع إخاؽِ، ٚايتذاٗ عٔ تطٌٜٛٚكيو َٔ سٝح تزن٘ ا. ًٜشٜ ٖذٙ ايضٸ١ُ ٚافش١ّ دًٝٸ١ّ 

ٛٸ٠ ٗ عٳزٵفٹ٘ ْٚكاع٘  ٘ٴ اٯ،ز عٔ ْكاٙ ايك  . ايه٬ّ ب٬ ؾا٥د٠، أٚ إٔ ٜاٳضٵاتاٳٔشَي

    :ا ا عِدًا قاهت سًسأٝ سهعصٙص هٚ٘ضف ًّ سمل٘سقف سهيت بسشت فٚٔا ٓرٖ سهٍطٌٞٗ

        ُٸٌ ايكزإٓ ٗ سهاٜتٗا ٚرٚاٜتٗا ، ٖٚٞ تٓب٧ ع ٔ ، ٖٚٞ ن١ًُْ ؽزو١ ٗ طًب ايؿاسغ١ ػ

ّٷ ٗ ايؿعٌ ، ٚإؽزإر ٗ ايرتتٝبات ؛ يتٛقع بٗذا ايؿت٢ ايػزٜب ٗ قؾزٖا  ّٕ             ٗ ايكٍٛ تكدٸَ٘ عش عش

  :  أْ خيايتبٔا بػ  سخلطاد سهرٜ سلآا سهقسآْ عِٕا  ٚرَا نإ بإَهإ ٜٛصـ ا. 

                                                 

 ( . 5/310)احملٝ٘ ايبشز  (5)

 ! . ا َع ؾزعٕٛ ٗ َطًع صٛر٠ ايغٸعزا٤إ٫ٓ إٔ تهٕٛ عٳَكدٹٜااٻ١ نُا ٗ سٛار َٛص٢ ا (1)
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                              ، ٍ٘زٖ سهعق٘ي يف ًجى توم مما قد تتص

ٞٸ  سحلسدٞ             سهٓوشعٞ  ٍٷ يهٓٸ٘ آثز ا!. ، ٚايؿت١ٓ إا٥ذ١ ػاٙ عابٸ تك ا ايكٍٛ اٯْـ ، ٖٚٛ قٛ

ٕٸ رةٸ ٜٛصـ إباعز ع٢ً تًو إزاٚة٠ ايضٸاؾز٠ إْٸُا ٖٛ ايتدباِّٞ ، إؾشٛب  بتذٓنز ْع١ُ ؽزٜضٷ ٚقاطعٷ ٗ أ

َٳٔ ٜتذاٚسٕ ٖذٙ اؿدٚة  ا ٗ ٚيكد سؾز ا. اهلل عًٝ٘ ، ٚبتذٓنز سدٚةٙ ، ٚعدّ ايػؿ١ً عٔ دشا٤ 

ُٵدّا  ٛٸت٘  ٗ رةٸٙ ، ٚكنزٖا ظٛاْب قد تهٕٛ غؿًت عٓٗا ، أٚ تٓاصتٗا عٳ  ! . سٛارٙ َعٗا ْكاٙ ق

يٓؿض٘ ا ، ٚدعً٘ ا كرهم ًّ سمل٘سقف يف ٓرس سجلاُب عِدًا ُاد٠ سملوم ٙ٘ضف

 :  كٌا سلٟ سهقسآَْضتخًؾّا ،                  ٔنٓا١ٜ يطٝؿ١ تبٝٸ ٖٞٚ ،

ٍٸ إًو ع٢ً اصتشكام ٜٛصـ ا ا تكزٜب٘ َٓ٘ َا ٚٗز َٔ سهُت٘  عدٸ٠ اتؾاي٘ ب٘ ٚايعٌُ َع٘ ، ٚقد ة

ُٸٌ إغامٸ ، ٚسضٔ  ٌٸ كيو أٚدب اؽطؿا٤ٙٚعًُ٘ ، ٚؽربٙ ع٢ً ؼ  .  (415)،ًك٘ ، ْٚشاٖت٘ ، ؾه

ٔٸ بٝٛصـ ا ٍٸ ع٢ً ٚايٛ ّٳ اؿهِٝ ا٭ةٜب ايدا ا ٖٚٛ ايَؿطٹٔ ا٭رٜب إٔ ٜهًِٓ اياًُو ناااا٬

ٛٸ٠ رأٜ٘ ، ٚب٬غ١   : ق٘هٕ سضٔ َٓطك٘ ، ٚق                  ،« ايتٜٓٛ٘ ٖٚذا

بغدْ٘ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ تعزٜض بدْ٘ ٜزٜد ا٫صتعا١ْ ب٘ ٗ أَٛر ًٖهت٘ ، ٚبدٕ ٜكرتح عًٝ٘ َا ٜزدٛ َٔ ،ري ، 

  : بق٘هٕ ا  ٚيذيو أداب٘ ا                     »(416)  . 

ٛٸ٠ اـاة١َ ٕزاةٙ             ا ٗ طًبت٘ ا٭، ا ٘سز ُوشغ ًِٕٗيف ٓرس سحَل ري٠ أْ٘ رٓنش ع٢ً ْكاٙ ايك

ٍُٕ مل ٙطّي سملوم ًااّل خاٍرّا هػخصٕ ، ٗال تع٘ٙطّا ملعوٌتٕ َٔ سٛارٙ، ٚتزى َا ٫ ىدَ٘ ؛  فإ

ٌٍَ سآلخسّٙ يف ًجى ٓرس ٔا سَضَسْعُٚا َٗأ، ٗال أدُٟ غ١ُٛ ًّ ًتاع سهّد َٓ هرستٕ مٖما تػتػًى بٕ 

َٸ١ ع٢ً صٓٸ١ أٌٖ ايؿقٌ ٚايهُاٍ              ا اقرتح»، بٌ سمل٘يتّ ا َا اقرتح ؛ إعداةّا يٓؿض٘ يًكٝاّ َؾاحل اُ٭

َٔ ارتٝاح ْؿٛصِٗ يًعٌُ ٗ إؾاحل ، ؾضدي٘ إٔ ٜٛيٝ٘ ،شا٥ٔ إًُه١ ؛ يٝشؿٜ ا٭َٛاٍ ، ٜٚعدٍ                  

ُٵعٹٗا ، ٚإب٬غٗا حملآيٗ َٸ١ ٗ دٳ  .   (417)«اٗ تٛسٜعٗا ، ٜٚزؾل باُ٭

 

 

                                                 

 ( .  13/7)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : ْٛزا (2)

 ( .  13/8)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (1)

 .   إزدع ايضٸابل  (2)
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ـ                                    نماذج من حوار ٌوسف ـ: المبحث الّثالث 
ٌانة   مع مخالفٌه فً الدِّ

 :  وفٌه مطالب 
 

ٍٗي   . ا َع سٚد١ ايعشٜش سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سأل

 .ا َع ايعشٜش سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍجاُٛ 

ٛٳ٠ٹ إد١ٜٓ ا سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍجاهح   .  َع ْٴضٵ

 . ا َع ؽاسيب ايضٸذٔ سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍسسبع 

َٳٔ  سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سخلاًظ  ُٳاا َع  ٗٴ َٹٓ ٘ٴ ْٳإز  ٔٻ َأْٻ َٚ  . 

 . ا َع إًو  سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍطادع 

 .ا َع ؾتٝاْ٘   سٛار ٜٛصـ ا :سملطوب سهٍطابع 

 

ٍٗي   . ن ًع شٗدٞ سهعصٙص ٙ٘ضف ن س٘سز: سملطوب سأل

  :سثِني  ً٘يتِنيًّ خ ي ا َع اَزأ٠ ايعشٜش َباعز٠ّ  ار ٜٛصـ اٛٳسٹ أٚرة ايكزإٓ

ٚٸٍ عٓد سدٚخ إزاٚة٠ َٓٗا ؽٳزاس١ّ  .1  . ا٭

ٕٳ بٗا  .2 َٳَهزٵ ٗٳا يٓض٠ٛٹ إد١ٜٓ اي٬تٞ  ُٵعٹ  !.  ٚاٯ،ز عٓد دٳ

 ّ ْٔدٙ ٕٸ ايكاار٨ هلاذٜٔ إاٛطٌٓ ٜعذاب                      ، ٗسهطِّٚاق سهقسآُٛ تفٍِنّ يف َعسض ك  سملَػن باٌ إ

ُٳٌ           ٚٔرٳٜٔ ، نااذيو ة،ااٍٛ اياااذٴ َاأ اصااتخداّ ايكاازإٓ ُ٭صااًٛب ايػٝباا١ ٚا٫يتؿااات ٗ تٓكًٓاا٘ بااٌ إتشااا
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ا٫عرتاف١ٝ بٌ سدٜح ا٫ثٌٓ ؛ يػزض ايتكزٜز ، ٚبٝإ ايٛؽـ ، ٚنذا ػضٝد اياشٳدٳخ ندْاو تازاٙ رأٟ   

 . ايعٌ 

ٌٳ ايبشاحٴ عأ صٹازِّ قٹؾٳاز ايتشااٚر بٝٓا٘ ا        ٜٚضاتجريٴ إاز   َٸا اا ٚباٌ تًاو إازأ٠ ٚبكٝا١ ا٭ؾازاة       ٤ٳ إتد

اؿافزٜٔ          ٗ كياو إغاٗد؛ إك ا٫ؾارتاض ايعكًاٞ ٗ َجاٌ ٖاذٙ ايكقااٜا ا عٓاد ايٓااظ ا إٔ ٜٴُشٸاؿ             

 ! .        ا٭َز ، ٚتشاٍ ايؿٹزٵ١ٜ بهجز٠ تكزٜز اؿلٸ ، ٚبٝإ إضًو ايزٸعٝد
   

ٍٗي أ ، ٖٚٞ قٛي٘                            ص 26ط، ٚص 25ط، ٚص23ط آٙٞيف يف توم سهٍط٘زٝ  ًلإُخر سملػٔد سأل

  : ا تعاٍ ا                                              

                 .....                             

                                          . 
  

ٍِاظسٗٙ  ٍْ ق٘هٕ وشغ سه  : ا تعااٍ ا     أ                            

                           ٌ ـٷ ٕااا ةار بُٝٓٗااا بايؿعاا بعااد  بٝااإ ٚٚؽاا

 !.ا ع٢ً كيوا َٔ إدابتٗا ، ٚؾٝٗا بٝإ باعج٘ اؽدٚر ايكٍٛ َٓٗا بطًب ايؿاسغ١ ، ُٚٓٸع٘ ا
 

ااا َٛادٗاا١ّ إ٫ٓ َاازٸ٠ّ ٚاسااد٠ّ ، ا   ٗيف ٓننرس سملػننٔد ال زلنند هلننا سهتصننسٙ  خبطنناد ٙ٘ضننف 

  : ٚكيو ٗ قٛي٘ ا تعاٍ ا              ِٸ إْٸٗا عزٸفت بٝٛصـ ا ا أثٓا٤ سدٜجٗا َع سٚدٗا   اا ث

                                      ااااا ، ٜٚٛصاااـ ا  اااا بإجاااٌ مل

   تااٗا  اا عًا٢ َزاٚة  ٜتٛدٸ٘ هلا باؿدٜح َباعز٠ّ إ٫ٓ َزٸ٠ ٚاسد٠ أثٓاا٤ رٳةٸٙ ا              

                 ٘ٚتعزٜقّا بٗا أثٓا٤ تٛدٝ٘ اؿدٜح يضٝدٙ بكٛي ، :       

      . 
 

ُٞ ٍِاظس ٙػعس باقتطاد سهٍطٚاق سهقسآُٛ جلٌو ّ  ٗسملػاعس يف ًّ سألسدسخ  ٗسه  ٓنرس سملن٘يت

ٕٸ إآٗر          »،  ٔٸ ايضٸٝام ايكزآْاٞ مل ٜٴؿؾٸاٌ ٗ تًاو إغااعز ايبغاز١ٜ إتدا،ًا١ إتعارفا١ إتػايبا١ ؛ ٭ ٚيه

ايكزآْٞ ٫ ٜٴزٜد إٔ هعٌ َٔ ٖذٙ ايًٓش١ٛ َعزفّا ٜضتػزم أنجز َٔ َضاست٘ إٓاصاب١ ٗ قاٝ٘ ايكؾٸا١ ، ٚٗ    
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ٚٸي٘ ٚا٫عتؾاّ ٗ ْٗاٜت٘ ، َع قٝ٘ اؿٝا٠ ايبغز١ٜ إتها١ًَ نذ يو ، َؾذٳَنز طزٗ إٛقـ بٌ ا٫عتؾاّ ٗ أ

 اٱٕاّ بًش١ٛ 

 .  (418)«ايقٸعـ بُٝٓٗا ؛ يٝهتٌُ ايؾٸدم ٚايٛاقع١ٝ ، ٚاؾٛ ايٓٸٛٝـ َعّا

ُٻا       ٗسملتفٓلس قد ٙدزن أٙطّا بع  أضسسز ذسن سالقتصناز ؛  إك َجاٌ ٖاذٙ ايؿاٛاسػ ايؿادعا١ ياا

ااا ،  ! ااا ٫ صاُٝا ٗ بٝاٛت إاٮ اؿزٜؾاٌ عًا٢ بادٚ ؽاؿشاتِٗ بٝقاا٤ أَااّ اٯ،ازٜٔ            نإ ساهلا ايتضرت  

ٕٔ إغاارنٌ     ْاصب نذيو أ٫ ٜٴؿٝض ؾٝٗا ايكزإٓ إ٫ٓ بكدر إيكا٤ ا٭فٛا٤ ايهاعؿ١ يًُٛاقـ ايؿاع١ً َأ َيادٴ

 . ؾٝٗا 

كؾٸ١ ،اؽٸا١ ٜزٓناش   نذيو ؾايكزإٓ ٜ٪ةٸب أتباع٘ ، ٖٚٛ ٗ صٝام صٳزٵةٹٙ يًَكؾٳؿ عَُّٛا ، ٖٚذٙ اي

ُٳاار ايٓاػا١ عأ َجاٌ تًهاِ ا٭ساداخ ٚإٛاقاـ ،           ٖ    ع٢ً َاٛاطٔ ايعارب٠ ، ٚايجِّ ٍُنٕ ٙقن٘ي ملنّ ٙقنسأ :               فلّ

ِٴ اُ٭ْٴٛف ، ٚتتعب ا٭نباة إ٪١َٓ  ُٸل  ٗ اـٛض ٗ َجٌ ٖذٙ ا٭،بار ايت رٚا٥شٗا تٴشٵنٹ  ! .٫ تتع

ٍِاظس يف َس ٍْ سه  ٕٔ ٜتعاط٢ أؾعاٍ ايؿٛاسػ  ٍرٞ يف سهعق٘بات سملقٍسزٝسهتػسٙع خا ٍَٔلبى إ

اؾضد١ٜ ، ٚايغٸزٚٙ ايٛادب تٛاؾزٖا ست٢ تكاّ تًاو اؿادٚة ٜادرى سازـ ايغٸاارع اؿهاِٝ عًا٢ ققا١ٝ                   

ٚٳِنٌ أٚي٦و ا٭عخاـ إٍ َازاقبتِٗ يازبٸِٗ ،ٳا٬ إٔ ٜؿعًٖٛاا عًا٢ قارعا١ ايٓطزٜال         ٚٳ ؛ إك َجاٌ  ! ايضٸرت ، 

ٛٵىٹ   ٖااذٙ ايؿااٛاسػ  ٔٳ بٗااا أؽااشابٗا ، ٚمل هاادٚا غقافاا١ ٗ َياا ًَاا َٹاأ ثااِ ُأعٵ إكا َؾاسٳااتٵ ٚاصتؿافٳااتٵ ، ٚ

ُٸعاتِٗ ، َٚٛاطٔ سدٜجِٗ َؾقٵ٬ّ عٔ َباعزتٗا ٚايتبااٖٞ َٛاقعتٗاا ،    أ،بارٖا ، ٚتعاطٞ تؿؾ٬ٝتٗا ٗ ػ

ٛټٔض ُأصااط    ٕٸ اؿاااٍ ٚقت٦ااذٺ َ٪كْاا١ْ بؿضااة ْٛاااّ ا٭،اا٬ٔم ٗ تًااو ايغٸاعٛب ، ٚتٳَكاا اياازٸٚاب٘ ٚايع٬قااات  ؾاإ

ٌٕ ، قاٍ ا  ُٻا ٜ٪كٕ ب٬ٗىٺ عاد َٹا ّٕ   »: ا  اياشٳٖك١ بٌ أؾزاة اجملتُعات ،  ستا٢  قا٘   مل تٛٗاز ايؿاسغا١ ٗ قاٛ

َٳا ؾِٝٗ ايٓطغٳ٫ َؾإٓٛا بٗا ًٹعٵٜٴ  . (419)«ٗ أص٬ؾِٗ ايذٜٔ َقٛا تٵقٳاعٕٛ ٚا٭ٚداع ايت مل تهٔ 

ٍْ عذَب سملس١ ال ِٙقطٛ عِدًا ِٙتٔٛ  َٹٔ ساٍ َزاٚة٠ اَازأ٠ ايعشٜاش يٝٛصاـ     ٖ سملػٔدٓر ٗإ

ا ُٚٓٸع٘ ، ٚسقٛر صٝدٖا يد٣ ايباب ، ٚا٭،ذ بكٍٛ ايغٸاٖد َٔ أًٖٗا، ٚتبٝٸٔ ٚد٘ اؿكٝك١ َعزؾ١   ا

ٞ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ،  ٌٸ   »،  كٍى ذس يف ضبع آٙاُت ًقتطنب ٛٸر ايضٸٝام ايكزآْٞ تًو ايًٓشٛا١ بها ٚقد ؽ

                                                 
(1) ٍ٬ِّ  ( .   4/1981) اي

، ٚايطرباْاٞ ٗ ا٭ٚصا٘   ( 4019)ح( 2/1332)عبد اهلل بٔ عُز بٔ اـطاب ا رفٞ اهلل عُٓٗاا ا أ،زدا٘ ابأ َادا١ ٗ صآٓ٘         دش٤ َٔ سدٜح ٜٴز٣ٚ عٔ (2)

 ( .  1558)ح( 391اا2/390)، ٚٗ َضٓد ايغاٌَٝ ( 4671)ح( 62اا5/61)
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ٚيهٔ ةٕٚ إٔ ٜٴٓغ٤ٞ َٓٗا َعزفّا يًٓش٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ اؾاٖز٠ ، ٫ٚ َضتٓكعّا يًٛسٌ ٬َبضاتٗا ٚاْؿعا٫تٗا ، 

 .  (420)«!اؾٓضٞ إكبٛح

ٌْننٌعا    ا   ٗيف ٓننرس سملػننٔد ًننّ سنن٘سز سًننسأٝ سهعصٙننص ًننع ٙ٘ضننف                   ٌننىًننّ سهف٘س٢نند دب َد

 :  (421)يف سآلتٛ

ُٻا رأت َٔ ٜٛصـ ا .1 ٕٸ تًو إزأ٠ يا  اّ ا٫عتؾاّ باهلل ، ٚايتدبٞ عًٝٗا َع            ا نُاٍ ايعؿ١، ُٚ أ

ِٳ اعتكاةٖا ٗ طٗارت٘ ْٚشاٖت٘  ُٛ ٚٳِؾزٳ٠ٹ ايدٸٚاعٞ ي٬صتذاب١ عٳ  َا نإ ؾٝ٘ َٔ عٴُٓؿٛإ ايغٸباب ، ٚ

ٕٸ ٜٛصااـ قؾاادْٞ بضاا٤ٛ ، ؾعااديت َاأ ايتؾاازٜض إٍ ايتعاازٜض ،     : ؾاصااتشٝتٵ إٔ تكااٍٛ ياا٘   إ

    : فقاهنت ٚكنزت ن٬َّا فُا٬ّ َبُٗاّا ،                  .   بٝاد أْٸا٘ ا   اا ؽازٸح

  : ؾكاٍ ،      با٭َز              ٖا ٜٓؿاٞ عٓا٘ ا     اا ايتُٗا١ ؛ إك اـاا٥ٔ اـاا٥ـ ٫

 .ع٢ً ايتؾزٜض بايًٓؿٜ                 ٜك٣ٛ 

ٕٸ سبٸٗا ايغٸدٜد يٝٛصـ ا  .2   :  إذ قاهنت : رعا١ٜ ةقٝكتٌ اثٓاتٌ ٗ ٖاذا إٛفاع    ا ًٓٗا ع٢ً أ

                                 ٚكيااااو ٭ْٸٗااااا باااادأت بااااذنز ،

ٕٸ     ٕٸ احملبٸ ٫ ٜضع٢ ٗ إ٬ّٜ قبٛب٘ ، ٚأٜقاّا ؾٗاٞ مل تاذنز أ ايضٸذٔ ، ٚأ،ٸزت كنز ايعذاب ؛ ٭

ا هب إٔ ٜٴكابٌ بدسد ٖذٜٔ ا٭َزٜٔ ، بٌ كنزت كيو كنزّا نًٝٸّا ؛ ؽّْٛا يًُشباٛب  ٛصـ ا ٜ

  :  ٗأٙطنّا قاهنت  . عٔ اياذٸنز بايغٸازٸ ٚا٭مل                ٚٚإازاة َٓا٘ إٔ ٜٴضاذٔ َٜٛاّا ، أ ،

َٸا اؿبط ايدٸا٥ِ ؾإْٸ٘ ٫ ٜٴعبٸز عٓ٘ بٗاذٙ ايعباار   ٌٸ ع٢ً صبٌٝ ايتخؿٝـ ، ؾد ًٙقناي  ٠ ، أق هاب  :  بنى 

َي٦ٹٔ اؽذٵتٳ ٔإَيّٗا َغارٔيٟ  : ا إٔ هعٌ                     َٔ إضذٌْٛ ، نُا قاٍ ؾزعٕٛ ٕٛص٢ ا 

ُٳضٵذٴْٛاٹٝأ َٹٔ ايا  .ص 22:ايغٸعزا٤ط ٭دٵعٳًَٓاٻَو 

ُٻا نٓٸااتٹ إاازأ٠ عاأ ْؿضااٗا بكٛهلااا    .3    : َيااا                ٌٵ بااٞ باادٍ : ، ٚمل تُكاا

  : ااا عٓٗااا بقااُري ايػٝباا١ ، ؾكاااٍ   نٓٸاا٢ ٜٛصااـ ا    ( بدًٖااو)          ٚمل ،

ٌٸ كيو ع٢ً صابٌٝ ا٭ةب ٗ ا٭يؿااٚ    ىاطبٗا بدْت راٚةتين ، ٫ٚ أعار إيٝٗا بٗذٙ راٚةتين ، ٚن

 .ايضٸ٬ّ ا ٚا٫صتشٝا٤  ٗ اـطاب ايذٟ ٫ ًٜٝل با٭ْبٝا٤ ا عًِٝٗ 

                                                 
 ( .   4/1983) اي٬ٍٛ (3)

، ٚايتشزٜاااااااز ٚايتٓاااااااٜٛز                     ( 410ااااااااا6/409)ٚرٚح إعااااااااْٞ ، ( 18/122)، َٚؿااااااااتٝض ايػٝاااااااب  ( 272ااااااااا3/271)ايهغٸااااااااف : اْٛاااااااز  (4)

 ( .   257اا12/256)
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ًٍا سمل ، ص 31ط فقد س٘تٕ سآلٙاتًباغسّٝ ًع توم سملسأٝ  ا ا سهٍجاُٛ ًّ س٘سز ٙ٘ضف٘يتّ أ

 : ا تعاٍ ا  ٗٓٛ ق٘هٕ، ص 33ط، ٚص 32طٚ                               

                                                             

                                                       

                                                          

         . 

ًٙباَعد سهعصٙص بني سملسأٝ ٗٙ٘ضف ن ٌٍا مل  قد غاع ٗذسع ن ،  ٗتسن سألً٘ز عوٟ ساهلا ، فَٗهن

ٗ أٚصاٙ اجملتُع س٦ٓٝذٺ ٖا سدا ببعض أؾزاةٙ َٔ ايٓټض٠ٛ إكزبات إٍ  أًس سٍب سًسأٝ سهعصٙص هعبدٓا

َٸا يذات اٱْهار، َٸا !إك ٫ هٌُ سبٸ صٝٸد٠ٺ رؾٝع١ٺ يعبدٖا ايهٓعاْٞ اَزأ٠ ايعشٜش يٲْهار عًٝٗا ؛ إ ، ٚإ

ِٛاااااَؿزٵٕ بايٓٸٛز إٍ ٜٛصـ ا َٸا يػري تًو َٔ ايبٛاعااااح يٝتخًٓؾٔ بٗذا ايتااجاازٜاااب إٍ إٔ ٜ ، !ا، ٚإ

ُٻا تٓا٢ٖ ايٓبد         إٍ اَزأ٠ ايعشٜش ، استايت س١ًّٝ ع١ُّٝٛ يتربٜز إقاداَٗا ع٢ً سبٸ ؾااتااا ٖا بدٕ ٦ٖٝت ؾً

ٔٸ ٜقِ   َهاّْا يًذًٛظ هل

ِٸ ؽاست ب٘ ا ٔٸ، ؾُا نإ َٓ٘ ص٣ٛ  أْٛاعّا عت٢ َٔ إآنٌ ٚأصباب ايرتف، ث ا إٔ ا،زز عًٝٗ

، ٚأفُزت ٗ ( ا،زز: )٭ْٸ٘ َٓشي١ ايعبد هلا ، ٚكنز بعض أٌٖ ايعًِ أْٸٗا إْٸُا قايت »ا٫َتجاٍ؛ 

ٔٸ)ْؿضٗا  ُٸا ٗ ايٓؿط( عًٝٗ ٕٸ ايًٓضإ قد ْطل ب٘ ،  ، ؾد،رب اؿلٸ ع ٍٸ ع٢ً ؽش١ ٖذا أْٸٗا يٛ ... ند ، ٜٚد

ٔٸ ايؿت١ٓ َا ؾعٌ: قايت ي٘ اا ٖٚٛ عابٷ َضتشضٳٔ اا  ؾًُا طايعت .  (422)«ا،زز ع٢ً ْض٠ٛٺ َٔ طبعٗ

ٔٸ ايدٸٖػ ، ٚٚقع ٗ أبؾار أٚي٦و ايٓٸض٠ٛ سضٔ ٚدٗ٘ ا ا ، َٚٗاب١ َٓٛزٙ، ٚرٚع١ مست٘ ، اعرتاٖ

ٔٸ َٛقعّا عُّٛٝا ٔٸ ،  ْؿٛصٗ ٔٸ بايضٸهانٌ إعدٸ٠ يتٓاٍٚ طعاَٗ ٔٸ وشسٕ أٜدٜٗ ٗقوّ بص٘ت ٖا دعًٗ

ٕٸ ٖذا يٝط َٔ ايبغز : ٗسسد  . ٗ ع٤ٞٺ ، إِا ٖٛ ٚساي٘ ٖذٙ ًَو نزِٜ  إ

ٔٸ رأٜٔ ْٛر »:  ٙق٘ي سهفخس سهٍسسشٜ ٔٸ إْٸُا أنربْ٘ ؛ ٭ْٗ ٚعٓدٟ أْٸ٘ وتٌُ ٚدّٗا آ،ز ٖٚٛ أْٗ

ٛٸ٠ ٚصُٝا ايزٸصاي١ ، ٛٸ٠ ، ١٦ٖٝٚ إًه١ٝ، ٖٚٞ عدّ  ايٓٸب ٚآثار اـقٛع ٚا٫ستغاّ ، ٚعاٖدٕ َٓ٘ َٗاب١ ايٓٸب

                                                 

  . (4/167)ساة إضري  (1)

    ( . 6/419)رٚح إعاْٞ : ٚاْٛز 
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ٔٸ ، ٚنإ اؾُاٍ ايعِٛٝ َكزّْٚا بتًو اهلٝب١ ،  ا٫يتؿات إٍ إطعّٛ ٚإٓهٛح ، ٚعدّ ا٫عتداة بٗ

ٔٸ ُٛٓٓ٘ ، ٚٚقع ايزٸعب ٚإٗاب١ َٓ٘ ٗ قًٛبٗ  .  (423)«ؾتعذي َٔ تًو اؿاي١ ، ٫ دزّ أنربْ٘ ٚع

ؾزؾعت إزأ٠ عٓد٥ذٺ رأصٗا ، ٚؽزٻستٵ بضٳخٹ١ُٝٹ ْؿضٗا ، ٚباست بضزٸٖا ايدٸؾٌ ، ٚقايت نإعٓٸؿ١              

ٔٸ  ٌٸ ّٜٛ ، ٚتبؾز تكًب٘ ٗ بٝتٗا : هل ٔٸ مل تؾربٕ ع٢ً ايٓٛز إيٝ٘ َزٸ٠ ٚاسد٠ ، ؾهٝـ عاٍ َٔ تزاٙ ن إْه

دٗارّا بدْٸٗا راٚةت٘ ، ثِ إْٸٗا بزأت صاست٘ بدْٸ٘ ، ٚؽزٸست !، ٫ عٓو أْٸٗا أٍٚ بايتُاظ ايعذر !

َٸا ايضٸذٔ ( اصتعؾِ) َٸا إٔ ٜذعٔ يطًبٗا ، ٚإ ، يهٔ ٖٝٗات إٔ ٜٓؿع٘ ٖذا ا٫صتعؾاّ ؾترتن٘ ، ؾإ

 :  ٗقد ساٗزتٕ سملسأٝ بق٘هلا. ٚايعذاب ، ٚساي١ ايؾٸاغزٜٔ               ، ٗبق٘هلا :    

                                         ، ٗساٗزٓا ٍّ ٗساٗزٓ

   :  بق٘هٕ                                            .

ٔٸ ٚعقزت٘ ا فذا٢ص أُٔا سعرتفت مبسسٗدتٔا ا، ثِ مسع تٛعٸدٳٖا ي٘ بايضٸذٔ ٚايؾٸػار ٖٚٛ ي٘ أَاَٗ

ُٳتٵ ي٘ تًو ايٓض٠ٛ كاى . ٗ ْؿط اجملًط  ٘ٹ َٔ فًضٗا ، ثِ ْاٳ َٴٓؾٳزٳؾٹ ٚدا٥ش أْٗا قايت تًو إكٛي١ بعد 

تٛعٸد ، دا٥شٷ ٖذا ٖٚذا ، ٚايضٸٝام ايكزآْٞ وتٌُ ا٭َزٜٔ ، نُا أْ٘ هٛس أْ٘ ؽٳدٳع بايًٓذ٤ٞ إٍ ربٸ٘ إٔ اي

 .  (424)ٜعؾُ٘ َٔ ؾتٓتٗا ٚؾت١ٓ ؽاسباتٗا ٗ ْؿط اجملًط ، ٚدا٥ش ا٫ستُاٍ اٯ،ز إذنٛر آْؿّا

ُٳ١ّ»:  قاي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ ِٸ دٳعٳًتٵ تتٛعٸااادٙ ، َاٴاِكضٹااا ع٢ً كيو ، ٖٚٛ ٜضُع قٛهلا  ث

 :              بكٛهلا 

              »(425)  . 

ُٸ١ُّ ع٢ً َزاٚةت٘ تؾزوّا بؿزٙ س»:  بّ عاغ٘زسي اقٗ بٸٗا إٜٸاٙ ، ٚاصتغُا،ّا ٚمل تشٍ َؾ

مبطٌٕع  ٗقد قاهت ذهم، ٚإٔ ٫ ٜٴعؾ٢ أَزٖا ، ؾدندت سؾٍٛ صذٓ٘ بْٓٛٞ ايتٛنٝد ، بعُٛتٗا

   :  ٙعين ق٘هٕا اٖٚذا ايه٬ّ ، ....  هٕ        إزٓابّا ؛ ًِٕ                

                                                 

 ( .128اا18/127)َؿاتٝض ايػٝب  (2)

َؿااااتٝض ايػٝاااب ٚ ،( 169ااااا4/168)، ٚساة إضاااري ( 2/281)، ٚايهغٸااااف ( 3/33)ايٓهااات ٚايعٝااإٛ : اْٛاااز  (3)

 ( . 6/423)، ٚرٚح إعاْٞ ( 5/305)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 131اا18/130)

 ( .5/305)ايبشز احملٝ٘  (1)



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 231 - 

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

                           ٛٓاٖز أْٸ٘ ق َٓادا٠ يزبٸ٘ ايذٟ ٖٛ عاٖدِٖ، اا اٍ ٖذا اااؾاي

ٔٸ َٔ إٔ ٜؿعٌ َا تدَزٙ ب٘ ٔٸ ؛ تدٜٝضّا هل  . (426)«ايكٍٛ ٗ ْؿض٘ ، ٚوتٌُ أْٸ٘ دٗز ب٘ ٗ ٦ًَٗ

ْٞا ا ٗيف ٓرس سملػٔد ًّ س٘سز سًسأٝ سهعصٙص ًع ٙ٘ضف   : ًّ سهف٘س٢د ًِٔا مجو

ٌٸ صبٌٝ ، ٚ .1 قاٚي١ اـزٚز َٔ صٳعٳ١ س١ًٝ اَزأ٠ ايعشٜش ، ٚصًٛنٗا ٗ ايٛؽٍٛ إٍ َزغٛبٗا ن

تدْٝب ايزأٟ ايعاّ هلا ، ٚعػٳبٹ٘ عًٝٗا َهٝد٠ٺ ع١ُٝٛٺ ُجٸًتٵ ٗ إعداة إهتد يٓض٠ٛ إد١ٜٓ ، 

ِٸ دزا٤تٗا ٗ  ٔٸ أَاّ ا٭َز ايٛاقع ، ٖا ىؿـ عٓٗا بعض ايعب٤ بايتُاظ ايعذر هلا، ث ٚدعًٗ

ٚاهلل . ظ ايقٳعٵَؿ٢ نجري ٚقبٝضايجبات ع٢ً ؼكٝل ْشٚتٗا َُٗا نًٓؿٗا كيو ، ٖٚذا نٝدٷ َٔ ايٓؿٛ

 . إضتعإ 

َٳٔ نإ رؾٝع ايٓٸؿط ، عِٛٝ اـطز نٝٛصـ ا .2 ا،             ايتٛعٸد بايؾٸػار ي٘ تدثريٷ عدٜد ٗ سلِّ 

ِّ بًٝؼٷ ٗ ْؿٛظ ا٭سزار ، ٚقد ٜكدَِّٕٛ إٛت عًٝ٘ ،                     ٛٵٍ َا تٛعٸدت٘ ب٘ ؛ إك تدثري ايذ ٖٳ ٫ٚ ىؿ٢ 

 . (427)٢ً َا هزٸ إيٝ٘ٚع

ٔٳ أٚ ايعذاب ا٭يِٝ ، ٖٚٓا كنزت  .3 ٚٸٍ اا عٓد يكٝٸٗا صٝدٳٖا اا ايضٸذ كٳَنزٳتٹ اَزأ٠ ايعشٜش ٗ إغٗد ا٭

ِٳ؟  ٚٸٍ ٗ طزا٠ٚ  :قاه٘س . ايضٸذٔ ٚمل تعزز ع٢ً كنز ايعذاب ا٭يِٝ ، ؾً ناْت ٗ إغٗد ا٭

ٖٓاى ايتػًٜٝ بايعكٛب١ ، بٝد أْٸٗا ٖٓا ٗ ٖذا  غٝٛٗا َٚتٓؾ١ًَِّ َٔ أْٸٗا ٖٞ ايت راٚةت٘ ، ؾٓاصب

إغٗد ٗ طُاع١ٝٺ ٚردا٤ٺ ، ٚإقا١َ عذرٖا عٓد ايٓٸض٠ٛ ، َؾزٳٖقتٵ عًٝ٘ ؾتٛعٸدت٘ بايضٸذٔ ، َٚا ٖٛ 

ٛٸست بَطًَباٹ٘ ٖٓاى ؛ ٕهإ ايٛاٚ ٖٓا ،  :ٗقٚى . َٔ ؾزٚع٘ َٚضتتبعات٘  َا طًبت٘ ٖٓا أعِٛ ٖا ي

ا بايػت ٗ كيو َشقز َٔ تًو ايٓاٻض٠ٛ ؛ ٕشٜد غٝٛٗا بٛٗٛر نذبٗا ٚيعًٓٗا إِ. ٖٓاى " أٚ"ٚ

ِٳ ٜٛصـ ا ًٹ ِّ غًًٝٗا ، ٚيتٴعٵ ا أْٸٗا يٝضت ٗ أَزٖا ع٢ً ،ٝؿ١ٺ ٚؽدق٘ ، ٚإؽزارٙ ع٢ً عدّ باٳ

َٹٔ أسد ، ؾتقٝل عًٝ٘ اياشٹٝاٳٌ ، ٚتع٢ٝ ب٘ ايعٹاًٌَ ، ؾعٓد٥ذٺ ٜٓؾشٔ ي٘ تًو ايٓٸض٠ٛ  ٫ٚ ،ٴؿ١ٝٺ 

 . (428)إٍ َٛاؾكتٗاٜٚزعدْ٘ 

                                                 

 ( .265اا12/264)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (2)

 (. 6/424)، ٚرٚح إعاْٞ (18/130)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (3)

 ( .425اا6/424)، ٚرٚح إعاْٞ ( 5/306)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز  (4)
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ٌٸ أعُٛٗا تهايب ايٓاٸض٠ٛ عًٝ٘  ادتُاع ١ًْٺ َٔ ايب٤٬ ع٢ً ٜٛصـ ا .4 ا بعد ساةث١ إتهد ، يع

ٔٸ ٫سكّا اا ،  ٌٸ ٚاسد٠ٺ يٓؿضٗا اا ٚصٝدتٞ اؿدٜح عٓٗ ٜدعْٛ٘ إٍ طاع١ صٝدت٘ ، ٚنذا تدعٛٙ ن

ِٸ اؾباٍ ، ٚولٸ يًُز٤ إ٪َٔ إٔ ىاف ًٷ تٗد ؽ ٚايطاق١ »َٔ عاقبتٗا ،  ٖٚٞ يعُز اهلل ؾ

ٛٸ٠ اٱْضا١ْٝ ٫ تٳاؿاٹٞ باشؾٍٛ ايعٹؾٵُا١ ايكٜٛٸ١ ، ؾعٓدٖا ايتذد ٜٛصـ  (429)«ايبغز١ٜ ٚايك

   ا إٍ اهلل ا تعاٍ ا ا                              

                        . 

ٛٳٖؾل ٖٛ ايذٟ ٜٗدٜ٘ اهلل ا تعاٍ ا إٍ تؿقٌٝ تزى اؿزاّ َع َا ٜهًٓؿ٘ كيو ا غايبّا ا َٔ ايٛقٛع            .5 ُٴ ايا

ٗ ا٭مل ، َٚعاٚة٠ ايغدٸ٠ ي٘ ايَؿٝٓٳ١ بعد ايَؿٝٓٳ١ ، َٚا ٜتبعٗا َٔ فٝل ايٓٻِؿٔط َٚهابد٠ احملٔ ، 

ا ؾكد تزى يذٸ٠ ا٫صتُتاع باؿزاّ َع إزأ٠ اؿض١ٓ ايٓؿٝض١ ، ٚقدٸّ ا  َا ؾعً٘ ٜٛصـ اٖٚذ

عًٝٗا قبٸ١ َكاصا٠ ايضٸذٔ ؛ إك إْٸٗا ؽًٓؾ٘ َٔ ايٛقٛع ٗ اؿزاّ ، ؾهاْت قبٸ١ ْاع١٦ َٔ إةراى 

ُٳ٘ اهلل. ايعٛاقب بجاقب ايبؾا٥ز  َٳٔ عٳؾٳ  . (430)ٚإعؾّٛ 

يٝضت ٖٓا ع٢ً بابٗا َٔ ايتؿقٌٝ ؛ ٭ْٸ٘ مل وبٸ                  أسبٸٚ» : قاي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ

٘ٓ ، ٚإْٸُا ٖذإ عزٸإ ، ؾآثز أسد ٖذٜٔ ايغزٸٜٔ ع٢ً اٯ،ز ، ٚإٕ نإ ٗ  َا ٜدعْٛ٘ إيٝ٘ ق

ُٳا ٜرتتب ع٢ً تًو ايًٓذ٠ َٔ َعؾ١ٝ اهلل َٔ ص٤ٛ  أسدُٖا َغٓك١ ، ٚٗ اٯ،ز يذٸ٠ ، يهٔ ياٹ

ُٳا ٗ اٯ،ز َٔ استُاٍ إغك١ ٗ كات اهلل، ٚايؾٸرب ع٢ً ايٓٸٛا٥ب ، ايعاقب١ مل ؽ طز ي٘ بباٍ ، ٚيٹا

ِٸ  (431)ٚاْتٛار ايَؿزٳز ، ٚاؿقٛر ٌٸ ٚقتٺ ، ةاعّٝا ي٘ ٗ ؽًٝؾ٘ آثزٙ ، ث َع اهلل ا تعاٍ ا ٗ ن

إ٫ٓ ٖٛ  ْاٙ ايعؾ١ُ باهلل ، ٚاصتضًِ هلل ، نعاة٠ ا٭ْبٝا٤ ٚايؾٸاؿٌ ، ٚأْٸ٘ ٫ ٜؾزف ايضٸ٤ٛ

...»(432) . 

                                                 

 ( .   18/131)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (1)

 ( .   12/265)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز (6/425)، ٚرٚح إعاْٞ ( 18/131)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (2)

 . عباة٠ اهلل ندْٸ٘ ٜزاٙ : ا ةرد١ اٱسضإ اا ساي٘ نشاٍ ا٭ْبٝا٤ نًِٓٗ اابًؼ ٜٛصـ ا (3)

ٌٸ َزاة إؾٓٸـ بعبار٠   . ٖذٙ ايدرد١ ايزٸؾع١ٝ " اهلل اؿقٛر َع"ٚيع

 ( .   5/306)ايبشز احملٝ٘  (4)
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ٚايتعبري عٔ اٱٜجار باحملب١ ؛ ؿضِ َاة٠ طُعٗا عٔ إضاعد٠ هلا ع٢ً » :ٗقاي سأله٘ضٛ 

 .   (433)«َطًٛبٗا ،ٛؾّا َٔ اؿبط

   :عابٸز عُا عزفت٘ اَزأ٠ ايعشٜش باياُٛؽٛي١ٝ اا ٚكيو ٗ قٛي٘» .6        ٗ ُٳا اا؛ يٹا

ٕٸ ُاي٪ٳ ايٓٸاظ ع٢ً طًب ايغٸ٤ٞ ايؾ١ًَِّ َٔ اٱّ ا٤ إٍ نٕٛ إطًٛب ساي١ َٔ َٛٓاٸ١ ايٓطٛاع١ٝ ؛ ٭

ٔٸ َٓ٘ اَتجاٍ أَز َٔ عدْ٘ إٔ ٜٛٓطٔ ْؿط إطًٛب يًؿعٌ ، ؾدٚٗز ا ٔٸ ع٢ً طًبٗ ٖٴ ا إٔ ُاُي٪

ُٳ١ َٔ ايٛقٛع  ٌٸ َٔ ؽارّ عشَ٘ ع٢ً إُاْع١ ، ٚدعٌ كيو ُٗٝدّا يض٪اٍ ايعٹؾٵ ٗ إزأ٠ مل ٜٳُؿ

ٔٸ ، ؾاْتكٌ َٔ كنز ايزٸف٢ بٛعٝدٖا إٍ ص٪اٍ ايعؾ١ُ َٔ نٝدٖا  .  (434)«عزى نٝدٖ

 

 

 

 .ًع سهعصٙص  ننننس٘سز ٙ٘ضف : سملطوب سهٍجاُٛ 

ا َع عشٜش َؾز َٛاد١ٗ إ٫ٓ ٗ َٛطٔ ٚاسد ، مل ٜكؿٸ عًٝٓا ايكزإٓ سٛار ٖذا ايٓيب ايهزِٜ ا 

ٚٸٍ ، عٓد سؾٍٛ    : َزاٚةتٗا ، ٚكيو ٗ قٛي٘ ا تعاٍ ا  ٖٚٛ كات٘ َغٗد اَزأ٠ ايعشٜش ا٭   

                                                      

                                                 

                                ٌٕٓٸ ٖٓاى َٛط ، ع٢ً ايزٸغِ َٔ أ

 .  (435)ًُْض ؾُٝٗا ايتشاٚر بُٝٓٗا بطزٜك١ ايتخٌُ آ،زٜٔ قد

، ٚتٗتش َٓ٘ دٓبات  س٠ سهقسآْ سهلسٍٙ حيلٛ ٓرس سمل٘يتّ سهرٜ تقػعس ًِٕ سألف٣دُٝٗ 

ٌٸ ػزٸة ٚعؿاؾ١ٝ ، تارنّا ايتعًٝل ع٢ً ايؿٹعٵٌ  ؛ انتؿا٤ٶ بؿِٗ ايكار٨ ، ٚسؾاؾ١ ! أٌٖ ايػري٠ تزاٙ وهٝ٘ به

ٌٷ ٜٛاؾل سٚدت٘ ٖٚٞ تعدٚ ،ًـ غ٬َٗا ايغٸاب اؿضٌ ٗ ؽٛر٠ ١َٓٝٗ .  !رأٜ٘ ، ٚايؿٹِطزٳ٠ ايضٸ١ًُٝ  رد

ٕٸ ٖذا ايػ٬ّ قد راٚةٖا ع٢ً ْؿضٗا ،  :  فٚق٘ي هٕ س٣ُِٚر، ؾٝضدهلا عٔ اـرب ، ؾتشتاٍ عًٝ٘ بد

                                                 

 ( .    6/425)رٚح إعاْٞ  (5)

 .بتؾزٸف ٜضري ( 12/266)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (6)

 ص . 35ط، ٚص 21طناٯ١ٜ رقِ  (1)
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، ؾريةٸ (436)«أ،ٓتين ٜا ٜٛصـ ٗ أًٖٞ ، َٚغدٳرٵتٳ بٞ ، ٚغزرتين َا نٓت أر٣ َٔ ؽ٬سو»

ٛٸ٠، ايػ٬ّ ايؿز١ٜ عٔ ْ ؿض٘ بتبٌٝ سكٝك١ َٛقؿ٘، ٚأْٸ٘ مل ٜهٔ إ٫ٓ فزة َؿرت٣ عًٝ٘ ٫ سٍٛ ي٘ ٫ٚ ق

    : فٚق٘ي         ٜٚٓطل اهلل ا تعاٍ ا بعض أًٖٗا بغٗاة٠ اؿلٸ ، ؾتتشٓكل هلِ أَارات ،

ُٳغٌ ، ؾُا ن إ َٔ ساٍ ٖذا ايشٸٚز إ٫ٓ إٔ ٚدٸ٘ ةاي١ ع٢ً ؾزٜتٗا ع٢ً ٖذا ايػ٬ّ ، ٚواؽزٖا اياذٴزٵّ ايا

ُٹ٬ّ ، ٖٚٛ يًٌ أقزب   : إيٞ سٚدت٘ ن٬َّا َاٴشٵتٳ                     ! ٜٚطًب إيٝٗا ،

َٸا َٔ سٚدٗا ٚصٝٸدٖا ؛ إك مل تٳزٵ َٸا َٔ اهلل ا تعاٍ ا؛ ٭ْٸِٗ ٜجبتٕٛ اـايل ، ٚإ عٵ إٔ تضتػؿز يذْبٗا ؛ إ

 : ا  ، ٜٚكٍٛ يٝٛصـ ا (437)سزَت٘          ٟافزب ؽؿشّا عٔ ٖذا اياشٳدٳخ : ، أ

 !! . ، ٫ٚ تذنزٙ ٭سدٺ أبدّا، ٜٚرتى اؿبٌ                ع٢ً غارب٘، ٚا٭َز ع٢ً ساي٘ ! ايبضٝ٘ 

طري ي٘ َا ةؾع٘ يذيو ص٣ٛ اتٗاَٗا اـ عِدًا خايتب سهعصٙص ٙربٜ ضاستٕا ا ٗٙ٘ضف 

ٗٳا ، ٚقد َزٸ بؿعٌ              ايكبٝض ، ٚإ٫ٓ يٛ صهتت ٚمل تعزٸض ب٘ ا ا يهإ صهت عٓٗا ٚمل ِٜؿقٳشٵ

 . (438)ٖذا آْؿّا

ٍُٕ يف   ًَّ طتشق أْ ٙ٘قف عِدَٙ سهقص ٝ باْ أًٌس ٓرٖ سحملاٗزٝ عوٟ أ  ٖ: 

َٳٔ رسِ اهلل ا ق١ًّٓ ٗ إبا٠٫، ٚةٜاث١ّ عً ٕٸ ايرتفٳ ٜٛرخ ا إ٫ٓ  ٢ اياشٴزٳّ، ٚصكٛطّا ٗ ايؿطز، أ

ُٳا ٚؽًت إيٝ٘ إ٫ٓ تؿزٜط٘ ٗ إَٔٛر            ٕٸ ٖذا ايعشٜش َا دعٌ اَزأت٘ تؾٌ يٹا ٚاْتهاص١ّ ٗ ايٓطباع ، ؾإ

ِٕ بذيو  ٔٸ أْٸ٘ ع٢ً عً ، ٚعٓدَا أؽبض َعآّٜا ؾزٜز٠ سٚدت٘ َا نًٓـ ْؿض٘ عٓا٤ ايٓٸٗز !عدٜد٠ٺ، ٚايٛ

١ًِٛ ، أٚ َا ٍْ ٗ، ٚيٛ َؾعٳٌ ؿهاٙ ايكزإٓ ، !ٖٛ أبعد َٔ كيو  ٚايتعٓٝـ ٚايػٹ أفٝعٛا : "هطاْ ساهٕكّ

ُټطٷ يطبٝع١ اٱْاخ " . ةَّا أفاع٘ أًٖ٘ : بٌ قاٍ هلا َكٛي١ّ تؾًض تهٕٛ عذرّا هلا ، ٖٚٞ ٗ كاتٗا تٳًَ

ٕٸ نٝدنٔ عِٝٛ. ٖهذا » يعزٚم ، ، ؾٗٞ ايًٓباق١ ٗ َٛاد١ٗ اؿدخ ايذٟ ٜجري ايدٸّ ٗ ا إْ٘ َٔ نٝدنٔ إ

ٍُٕ ال ٙط١٘ سملسأٝ أْ ٚايتًٓطـ      ٗ فاب١ٗ ايضٸٝد٠ بٓضب١ ا٭َز إٍ اؾٓط نًٓ٘ ، ؾُٝا ٜٴغب٘ ايجٓا٤ ،  فإ

ٔٸ عِٛٝ :  ًٙقاي هلا ٕٸ نٝدن ، ؾٗٛ ة٫ي١ ٗ سضٸٗا ع٢ً أْٸٗا ُأْج٢ نا١ًَْ َضتٛؾ١ْٝ ٕكدر٠ اُ٭ْج٢ ع٢ً ! إ

 .  (439)«ايهٝد ايعِٛٝ

                                                 
 ( . 4/161)ساة إضري : اْٛز .  ٓرس ق٘ي ٗٓب بّ ًٍِبٕ (2)

 ( . 416اا6/415)ٚرٚح إعاْٞ ، ( 9/285)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (3)

 ( . 18/122)، َٚؿاتٝض ايػٝب ( 9/283)احملزر ايٛدٝش : ٚاْٛز  (4)

(1)  ٍ٬ٓٛ  ( .   4/1983)اي
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 :  بى دعؤا بق٘هٕ             ٗ َٵزٳ٠ ايذٜٔ ،ٳطٹ٦ٛا ؛ ؽؿٝؿّا َٔ سٴ

ٔٸ ؾٝ٘ إٔ ٜٓؾـ ٜٛصـ ا.  (440)َ٪ا،ذتٗا ٘ٺ َٔ ا٭ٚد٘ ٚيكد نإ ايٛ ا َٔ ٖذٙ ايعٳاةٹ١ٜ بدٟ ٚد

ُٴتٳخٳٝاٻ١ًَ، غري أْٸ٘ انتؿ٢ ٱثبات بزا٠٤ ٜٛصـ    :  أْ قايايا          ،ٙق ٍُٕ :  ٘ي هٕٗكّ

ُٵعٳتٳٓا إٔ تٴ٬ى با٭يضٔ  ٗضبشاْ سص ٓرس ٓ٘ ً٘قف ذسن . ساؾٜ ع٢ً ٚٛاٖز َقؾٵٔزْا ، ٚؽٴٔ صٴ

ٚٸٍ اؿدخ ٖٚٛ ٗ عدٸ٠ غقب٘ ٜكٍٛ َجٌ كاى ايكٍٛ ، ؾُا صٝكٍٛ بعدٴ عٓدَا تٗدأ ْؿض٘  سهٍسدى َع أ

يٝط بعد ايهؿز كْبٷ ، ٚايكّٛ ٫ٚ غزاب١ ٗ ٖذا سكٝك١        ع٢ً َجٌ ايعشٜش ؛ ؾإْٸ٘ !. ٚتضهٔ أعؾاب٘ 

ٕٸ  (441)سملفٍطسّٙ س بعً َكٗإْ كاْ قد َذ! . ناْٛا أٌٖ عزى ٚٚث١ٝٓ  أْٸ٘ قد تكزٸر يد٣ احملٓككٌ أ

٫،ت٬ف أسٛاٍ ايعُزإ ٗ اياخٳؾٵب ٚاياذٳدٵب ، ٚأقايُٝ٘        ٗ اؿزار٠ ٚايربٚة٠ ٚتٛابعٗا أثزّا ٗ 

 . أ،٬م ايبغز ٚأبداِْٗ 

 . (442)«، َٚا نإ ايعشٜش إ٫ٓ سًُّٝا ، ٚرٟٚ أْٸ٘ نإ قًٌٝ ايػٳري٠... »:  ٜقاي سهٍصرلػس

ٕٸ ايعشٜش نإ قًٌٝ ايػري٠ ، بٌ قَٛ٘ أْعٌ ... » :ٗقاي سبّ عطٚٞ   .    (443)«!، ٚكيو أ

ًِوٹ ؽٓؿـ َ٪ا،ذ٠ إزأ٠ .... »: سبّ عاغ٘زي ٗقا ٕٹ ٗٳ١ ا ، ٚيعًٓ٘ نإ َٛيعّا بٗا ، أٚ ناْت عٴبٵ

ٖٝت : ا سٌ باةرت٘ بكٛهلاًٖٛنٗا ، ٖٚٛ ايذٟ ٜ٪كٕ ب٘ ساٍ َزاٚةتٗا ٜٛصـ ا َزاٚة٠

 .   »(444)يو

ٚأٜٔ ٖذا ٖا دز٣ يبعض »: ك َ سهٍصرلػسٜسألُدهطٛ ًعٓوقّا عوٟ قاي أب٘ سٍٚاْ ٗ

عضٴ ًَٛنٓا، أْٸ٘ نإ َع ْدَا٥٘ إختؾٌ ب٘ ٗ فًط ُإْٔط ، ٚدار١ٜ تػِٓٝٗ َٔ ٚرا٤ٹ صٹرٕت ، ؾاصتعاة ب

،ًؾا٥٘ بٝتٌ َٔ اؾار١ٜ ، ناْت قد غٓٸتٵ بُٗا، ؾُا يبح إٔ د٤ٞ بزأظ اؾار١ٜ َكطٛعّا ٗ َطضٵت، 

اصٵتٳاعٹدٵ ايبٝتٌ َٔ ٖذا ايزٸأظ ، ؾضك٘ ٗ ٜد كيو إضتعٝد، َٚزض َدٸ٠ سٝا٠ كيو : ٗقاي هٕ سملوم

 .      (445)«!إًو

َ٘ٝ سملدس٘سز ٙ٘ضف نن: سملطوب سهٍجاهح  ًُْط  .  ِٙٞ نن ًع 

                                                 
 ( . 12/259)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (2)

 .  (9/218)قاصٔ ايتدٌٜٚ : اْٛز  (3)

 ( . 2/275)ايهغٸاف  (4)

 ( . 9/289)احملزر ايٛدٝش  (5)

 ( . 12/258)ٚايتٜٓٛز  ايتشزٜز (6)

 ( . 5/298)ايبشز احملٝ٘  (7)
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ُٴتهد ، ٖٚٛ سٹٛارٷ دٹدٴ قؾرٕي ٜٓاصب  ُٵٓٳّا َع سٹٛار اَزأ٠ ايعشٜش إبٸإ ٚاقع١ ايا ٚٳَقع ٖذا اؿٛار فٹ

ٍٕ َٚٛاقـ ، ٖٚٛ َع قٹؾٳٔزٙ إ٫ٓ أْٸ٘ ٜٛسٞ ٭ْؿط ايٓٸاٚزٜٔ َا  َضام أسداخ ايكؾٸ١ َٚا ؾٝٗا َٔ ؾؾٛ

 ! . ا َٔ عٓتٺ َٚغٓك١  ؿل ٜٛصـ  ا                                 

                                                             

                                                     

                                                 

. 

ٍّ  شًسنْبَٙ اااا فٔا ٓ٘ ٓٗ ٍّ ٔٸ، ٚٗ ؿ١ٛ ٚقٛع  دلتٌعاتهل ٔٸ آْٹضاتٺ بطعاَٗ ٔٗ ٗ فًط تاٳزٳؾٹ

ٔٸ ع٢ً ؽٛرت٘ ايهز١ّ ا ٔٸ أْٛارٖ ٘ٴ َكايتٗ  :  ا ٜٳِؿذٳدْاٳ                      ،

ٕٸ هلا َا بعدٖا ٗ بٝإ رؾع١ عدْ٘ ا ظآسٝ تٗٓرٖ سملقاهٞ ٗإْ كاُ ، ؾبدٍ إٔ ناْت ! ا إ٫ٓ أ

ٚٳسٵدٳٖا َؾٝب١ ٚاسد٠ ، عٳاةٳتٵ بز١ٜ٩ تًو ايٓټض٠ٛ ي٘ َؾا٥ب عٹدٻ٠ ع٢ً قدر عٳ ٔٸ َؾٝبت٘ باَزأ٠ ايعشٜش  دٳةٹٖ

ٔٻ  ٖٹ  ! .ٚعٴدٳةٹ

ي٘ َع ايعشٜش إبٸإ ساةث١ علٸ ايكُٝؿ ،  مل ٙلد ٙوتق  أُفاضٕ مٓما ٗقعا ا  فٚ٘ضف

ٕٸ صٝدٙ مل ٜٓؾؿ٘ س٦ٓٝذٺ أٚ ست٢ بعد كيو ا بٓذات٘ َٔ إزأ٠ باْتٗا٤ ، إ٫ٓ أْٸ٘ قد ٜضرتٚح ا! بزغِ أ

اعرتاؾٗا بطًب٘ َٚزاٚةت٘ ٗ ٚقتٺ ،ٳ٢ًَ، كيو اياشٳدٳخ ، ؾإكا بٛقع١ إتهد، َٚا ؽزٸست ب٘ صٝدت٘ َٔ 

ٛٳإ ي٘ ٚايؾٸػار ! ٚأْٸٗا عاس١َ ُاّ ايعشّ ع٢ً إقٞ ُقدٴَّا ٗ ؼكٝل غاٜتٗا عا٤ ٖذا ايَؿتٳ٢ أّ أب٢  ٕٸ اهَل ، ٚأ

ٗٳِ طبٝع١ إٛقـ ، َٚضارات ا٭َٛر، ٜٚكدرٖا َقدٵرٳٖا  ٌّ ب٘ إٕ مل ٜٳِؿ ا هلذا ايكٍٛ ٗ ، ٜٚضتُع ا!سا

ٔٸ ا غايبّا ا ٗ َجٌ تًو إٓاصب١ فُٔع أ َٴبدٹٜاتٷ َؿاتٓٗ ٔٸ   . ٚي٦و ايٓٸض٠ٛ إبٗٛرات، ٖٚ
 

ٍِطا١ يف كٍى شًاْ ًٗلاْ ٍّ سه ٍِطا١ ٓ ٔٸ، ٚغري  ٗسه ٔٸ ٚطػٝإ عاطؿتٗ ٗ ْكؿ عكٛهل

ٔٸ ؾٛادز َجًٗا  ٕٸ ايٓضا٤ نًٓٗ ٚٳةتٵ ايؿادز٠ُ يٛ أ ٔٸ ٜتُا٭ٕ ع٢ً إٓهزات، ٚ ٔٸ ، ؾ٬ ٜب!ايتكاِّٝات َٓٗ عد أْٸٗ

ٔٸ ع٢ً سٹدٳ٠ٺ اا  ٌٸ ٚاسد٠ َٓٗ ٔٸ اْؿزةٕ ب٘ ن َٹٔ عاقب١ كايؿ١ صٝدت٘، ٚهٛس إٔ ٜه ٛٻؾٓ٘  فتُعاتٷ قد ،ٳ

ٗٳا ًِب١ صٝدت٘ ، أٚ بتًب١ٝ رغبتٗا ْٳِؿضٹ ٔٸ ٱقٓاع٘ بتٓؿٝذ طٹ َٗٓ ٌّ ، (446)باعتبار أْ٘ ًٖٛى اا، ٚصٳعت ن

                                                 

 ( .   12/266)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز (6/425)، ٚرٚح إعاْٞ (9/158)تؿضري ايكزطيب : اْٛز  (1)
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ٔٸ ؾُاي٘ ا ٕٳ اَزأ٠ ايعشٜؾهًٓٗٔ َع ر٩ٜتٗ ٔٳ َغرتناتٺ ٗ تًو ايدٸع٠ٛ اهَلابط١ ! ش ا ؽٹزٵ ، ٚيكد َأؽٵبٳشٵ

ٔٸ ايؿات١ٓ  ٔٸ ، ٚسزناتٗ  . بدقٛاهل

ٔٻ ي٘  ٜدعْٛين» :قاي سهٍصرلػسٜ  ٔٳ ي٘ ٚسٳٜٸ ٔٸ تٓؾٻشٵ ٔٸ ْٝعّا ؛ ٭ْٗ ع٢ً إصٓاة ايدٸع٠ٛ إيٝٗ

ٔٸ ٚايؾٸػار ، ؾايتذا:  ٕننننننّ هِوُٗقَطاٚعتٗا ،  : ٗقاي ااد إٍ ربٸ٘ عٓد كيو ، إٜٸاى ٚإيكا٤ ْؿضو ٗ ايضٸذ

ٞٻ َٔ رنٛب إعؾ١ٝ  .  (447)«ربٸ ْشٍٚ ايضٸذٔ أسبٸ إي

    :عابٸز عُا عزفت٘ اَزأ٠ ايعشٜش باياُٛؽٛي١ٝ اا ٚكيو ٗ قٛياااا٘ » :قاي سبّ عاغ٘ز ٗ

       َ َٔ ُٳا ٗ ايؾ١ًَِّ َٔ اٱّا٤ إٍ نٕٛ إطًٛب ساي١ ٕٸ ُاي٪ٳ ايٓٸاظ اا؛ يٹا ٛٓاٸ١ ايٓطٛاع١ٝ ؛ ٭

ٔٸ َٓ٘ ع٢ً طًب ايغٸ٤ٞ َٔ عدْ٘ إٔ ٜٛٓطٔ ْؿط إطًٛب يًؿعٌ ، ؾدٚٗز ا ٔٸ ع٢ً طًبٗ ا إٔ ُاي٦ٗ

ُٳ١ َٔ ايٛقٛع ٗ  ٌٸ َٔ ؽارّ عشَ٘ ع٢ً إُاْع١ ، ٚدعٌ كيو ُٗٝدّا يض٪اٍ ايعٹؾٵ اَتجاٍ أَز إزأ٠ مل ٜٳُؿ

ٔٸ ، ؾاْتكٌ َٔ كنز ا ُٳ١ َٔ نٝدٖاعزى نٝدٖ  .  (448)«يزٸف٢ بٛعٝدٖا إٍ ص٪اٍ ايعٹؾٵ

ٍّا  ا ٗٙ٘ضف ْٔٔسٖ يف ٗد٘ٓٔ َٳٔ َعٗا اا  يف َد                بتفطٚوٕ سهٍطذّاا صٝٸإ ٗ كيو صٝدت٘ ٚ

ٌٸ َٔ أت٢ بعدٙ َٔ ٘ٗ اا يه ٘ٴ َٓ٘ نإ وٓكل ُاّ ايعبٛة١ٜ هلل ا تعاٍ ا ، ٜٚاٳخٴ ًَباٵٓاٳ ُٳا َطا ٔٸ يٹا  ع٢ً إعطا٥ٗ

ّٜ غخٕت ٓرس سهرٜ ٙطتطٚع سهٍصرب عوٟ . إ٪ٌَٓ اا َٓٗر ايًٓذد إٍ ايبار٨ ٚقت إساط١ ايؿً  فّ

ًًْػٔسٙاتلٓ َٳٔ كا وتٌُ عٳتٸ٢ ٖذٙ ايقٸػٛٙ ايت ُارظ عًٝ٘ ؽباسّا َٚضا٤ٶ ، ٚفتُعٌ !؟ رس  ٚ ،

ُٴدٸ ي٘ ٫َٛٙ أص ، إٕ مل ٜتدارن٘ ربٸ٘ ا!ٚؾزاةٟ ؟ باب اْتغاي٘ بتُاّ اؿؿٜ ، ا بدٜاةٟ ايزٸ١ٓ ، ٜٚاٳ

١ًْٚ  ». ٚبايؼ ايعٹؾٵ١ُ             ، ٛٸف ٚايتٛٓقع ؛ ايتذا٤ٷ إٍ اهلل ٌٷ ٗ ايتخ ،ربٷ َضتعُ

ٛٸ٠ ، ٚاـغ١ٝ َٔ تكًٓب ايكًب َٔ ايؿت١ٓ بإٌٝ إٍ ايًٓذٸ٠  ٛٵٍ ٚايك ٬َٚس١َْ يٮةب مٛ ربٸ٘ بايتربٸ٩  َٔ اياشٳ

ٌٷ            ٗ ايدٸعا٤ اؿزاّ  .  (449)«، ؾاـرب َضتعُ

ٍِط٘ٝ بق٘هٕا  ا ٗقد عٓوى  : ضٍس دعا٢ٕ ًّ زٍبٕ أْ ٙصسِ عِٕ كٚد أٗه٣م سه   

               َٳشٳايل ايًٓذٸات أَزٷ َعٗٛة ، ٚٗ طباع ايٓٸاظ ؾٌُٝ ايٓٸؿط إٍ ةاعٝات اهَل٣ٛ ، ٚ

ٌٴ اؾاًٌٖ َعزٚف ، ٖٚ ٕٸ َكارؾ١ تًو ايؿاسغ١ ٖٞ عُ ٛ ٫ ًٜٝل بدٚيٝا٤ اهلل ايؾٸاؿٌ ، نذيو ؾإ

                                                 

 ( . 2/282)ايهغٸاف  (2)

 . بتؾزٸف ٜضري ، ٚقد تكدٸّ ٖذا ايٓكٌ آْؿّا ( 12/266)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (1)

 ( . 12/266)إزدع ايضٸابل  (2)
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َٳٔ ٫ ٜعًِ صٛا٤ » َٳٔ ٫ دد٣ٚ يعًُ٘ ؾٗٛ ٚ ٕٸ  ُٴٕٛ ؛ ٭ ُٳًُٕٛ َا ٜٳعٵًَ َٹٔ ايضٸؿٗا٤ . ايذٜٔ ٫ ٜٳعٵ أٚ 

ٕٸ اؿهِٝ ٫ ٜؿعٌ ايكبٝض ، ؾاؾٌٗ َع٢ٓ ايضٸؿا١ٖ فد  بارتهاب َا ٜدعْٛين إيٝ٘            َٔ ايكبا٥ض ؛ ٭

 .      (450)«اؿه١ُ ٫ َع٢ٓ عدّ ايعًِ

 . ًع راس  سهٍطذّ  اااا س٘سز ٙ٘ضف: سملطوب سهٍسسبع 

ّٞ كب ّٝ ُطبّٚا يف ضٚاق ٓرٖ سهقٍصٞ ص      36ط، ؾٗٛ وتٌ َٔ اٯ١ٜ  أخر ٓرس سحل٘سز ًطاس

ا َع كٳٜٓاو ايؿاتٝاٝأ ، ٚقد أت٢ ؾٝٗا يؿٜ  ، صتٸ آٜات َتٛايٝات َرتابطات ٗ سٛارٙ اص 41طإٍ اٯ١ٜ 

ٚٳَي١ ؽزاس١ّ بٝٓ٘ ٚبُٝٓٗا ، ٚاتٸخذت آٜات٘ داْب ايبٳضٵ٘ ٗ عٳزٵض ايػٳزٳض بٛفٛح ٚػزٸة، عٳأسٜااٳ١  َا إكا

ٖٹٝااٸات ايؿٹِطز٠ ، ٚرنا٥ش اياذٹبٹ١ًٖ . َؿ١ ، ٚايٓٸؿٛظ إٓؾٹ ، قان١ُ ؾٝٗا ا٭كٖإ ايعاق١ً ؾٝٗا َٔ سكا٥ل إٍ بٳدٳ

                                                      

                                                  

                                              

                                             

                                                        

                                                

                                . ٓرس سهٗط٘ي  ِسظ َضٌِِا ُتَوٗهعٖو

  :سهِّط  

  ٕٸ َقُٕٛ ٖذا اؿٛار نإ عدٜد ا٭١ُٖٝ هلِ نًِٓٗ؛ َٔ سٝح أْٸ٘ نإ ؾاؼ١َ ،رٕي يٝٛصـ بد

ٚٸٍ سٛإر َع إخايؿٌ ٗ . ا ؾٝٴعزف َقدٵرٴٙ، ٜٚٴتٛصٸِ ؾٝ٘ اـري ، ٜٚٴزٵدٳ٢ ؾٝ٘ ايؾٸ٬حا ٖٚٛ أ

ٚٳؽٵؿٹ٘ باٱسضإ قري يغخؾ٘ ايهزِٜ اايدٸٜا١ْ تٛٗز ؾٝ٘ َٛاٖز ايتٛ ٚٳ ا ببذٍ ا٭ةب بٌ ٜدٜ٘ ، 

ُٸا عٓدٙ ةٕٚ ، ٚؾٝ٘ ٜٴطًل ٜٛصـ ا ٕٳ ايه٬ّ اٯ،ذ بديباب ايضٸاَعٌ ، ؾٝٴؿؾض ع ا يٓؿض٘ عٳٓٳا

 ! .      ٖٚذا  ْكٝض َا ٫قاٙ ٗ بٝت ايعشٜش ! . ،ٛفٺ                  أٚ ْؿٕٛر 

 ٚؾٝ٘ ؽٳدٳح ٜٛصـ ا٠ٛ إٍ اهلل ا تعاٍ ا ، ٚإ،زاز إخايؿٌ إٍ ْٛر اهلدا١ٜ ٚاٱّإ ، ا بايدٸع

ٚعٳزٵض َا عٓدٙ َٔ سلٍّ ٭ْؿٕط ناْت َت١ّ٦ٝٗ اا ٚيٛ ق٬ًّٝ اا عهِ سادتٗا يتدًٜٚ٘ ، َؾدٳَيـ َعٗا 

                                                 

 ( . 6/426)رٚح إعاْٞ  (3)
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َٹٔ عباة٠ باط١ً ، ٚةٜا١ْ سا٥ؿ١  يكد رٳصٳِ ٜٛصـ ». يبٝإ صٸبٌٝ اهلل ايكِٜٛ ، ٚػٌٗٝ َا ٖٞ عًٝ٘ 

ٛٸَات ٖذٙ ايعكٝد٠، ا ٌٸ َك ٌٸ َعامل ايدٸٜٔ ، ٚن ا بتًو ايهًُات ايك١ًًٝ ايٓٸاؽع١ اؿامس١ ن

ٌٸ قٛا٥ِ ايغٸزى ، ٚايٓطاغٛت ٖشٸّا عدٜدّا ٛٸٕ أرف١ّٝ (451)«نُا ٖشٸ بٗا ن ، ٖٚٛ بٗذا ٜضع٢ يٝه

ِٸ ُٜٓٗ ٚٸٍ ايػٝح قطزٷ ث ِٸ أتباع دٴدة إيٝٗا، ٚأ  ! . زٴ ؽاؿ١ّ يًدٸع٠ٛ تضاعد ؾُٝا ٜٴضتكبٌ يق

 عٓهٌ َقُٕٛ ٖذا اؿٛار َٓعطؿّا نبريّا ، َٚغدٳا َِؿؾٹ٬ّ بارسّا ٗ َاٹشٵٓٳ١ ٖذا ايٓيبٸ ايهزِٜ ا   ، ا

ا َضتكب٬ّ ، ٚايزٸاؾع ي٘ َٓشي١ّ بٌ يكد نإ سٛارٙ إٜٸاُٖا اا بتدبري اهلل تعاٍ اا ٖٛ إخًٓؿ ي٘ ا

ُٳ٘ ب ًَ َٚ َٳٔ  ـٹ  ِٔ َأْ إذ سهٓعآس ُفًػ٘ تعٓوننق أٓى اا؛ ! ا٭َط ع١ُّٝٛ عٓد اياًُو اا ع٢ً رٳِغ

ٚٳَأفٵشٳت عػًِٗ ايغٸااغاٌ اا بديٌٝ ر٩ٜااا ٜٛصاااـ ٗتعبن ٓا  ٌِاًاتنباه ذهم سهعصس  ،

 يًهاااٛانب ، 

ٚنإ عًِ تعبري ايز٩ٜا َٔ ايعًّٛ ايت ٜغتػٌ بٗا ن١ٓٗ »ٚر٩ٜااا ؽاسيب ايضٸذٔ ، ٚر٩ٜا إًو اا، 

ٍٸ عًٝ٘ قٛ َٹؾٵز إؾزٌٜ ، نُا ة َٳًٹوٹ  أؾتْٛٞ ٗ ر٩ٜاٟ إٕ نٓتِ يًز٩ٜا  : ي٘ ا تعاٍ ا سها١ٜ عٔ 

ٖٹبااٳ١ْ (452)«ا بَِٗٓٝٔ ؾٕٓٛ عًُا٥ِٗ ، ؾًذيو أٜٸد اهلل بٗا ٜٛصـ ا ، ٖٚٞ تعربٕٚ  ٖٞٚ ،

ٖٹبٳٗا ا ٚٴ ٗٔدٳ ٗ َعذشات ا٭ْبٝا٤َيدٴْااٹٝااٳٸ١   .(453)ا َٓاصب١ّ يزٚح عٳؾٵٔزٙ ع٢ً َا عٴ

ٌَنتْ   اا  ا  ٘سزٜ بِبنّ دخن٘ي ٙ٘ضنف   سحُلن  ٙبدأ ٓرس سملقطع  سًنسأٝ سهعصٙنص   هوٍطنذّ بعند أْ َأْسَل

ٗٳا ، ٚقطعاّا يًضٳاإ            ُٵعٳتااٹ ُٳاّْا َٓٗاا يٹؾٵإٛ صٴ ،طتٗا بإقؾا٥٘ بعٝدّا عأ َضاارات ا٭ساداخ ٗ إدٜٓا١ ؛ فٳا

َٳتٵ إٔ تػطاٞ ؾعًتٗاا بضاذٔ ٜٛصاـ ا     »ايَكاَي١ٹ َٔ بٓات دٓضٗا،  َ     ٚرٳا ٌ اا ستا٢ ٜٛٗاز ٗ ؽاٛر٠ اجملاز

بإراة٠ ايضٸ٤ٛ بٗا ، را١َّٝ بذيو إٍ تطٜٛع٘ هلا، ٚيعًٓٗا أراةت إٔ تِٖٛ ايٓٸااظ بادٕ َزاٚةتا٘ إٜٸاٖاا ٚقعاتٵ      

ٔٸ عاٛاٖد عًا٢ ٜٛصاـ ا     ًًن  . (454)«اا ّٜٛ كيو اؾُع ، ٚإٔ تِٖٛ أْٗ ّٞنَشٗأٙطنّا  ُٳا تٛعدتا٘    ٓقق يٹاا

ٕٔ ٚؽٳػٳار،                 َع َٛاؾك١ سٚدٗا هلا ٗ ن ٌٴ َٔ صٹذٵ  .  (455)!ٝؿ١ٝ اٱبعاة ٖذٙقب

                                                 
(1)  ٍ٬ٓٛ  . بتؾزفٺ ٜضري ( 4/1991)اي

 .  بتؾزٸف ( 12/269)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (1)

٬ٍٓٛ ( 137اا18/136)َؿاتٝض ايػٝب : اْٛز  (2)  ( . 4/1993)، ٚاي

 .  بتؾزٸف ( 12/267)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (3)

 .   (5/307)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز  (4)
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 ٕ ٕا ٜؾًض عدِْٗ ٚياٛ بادا ؾٝا٘ عٳَطبااٴِٗ ، ٚتعًٓال       ال ٙفتّ ٙط٘ق عبادٖ سملدؤًِنيا   ٗسحلٍق ن ضبشاُ

ٗٴِ ، ٚايٓٸاظ ٜدبٸزٕٚ أَٛرّا ، ٚاهلل ٜزٜاد بدؽاؿٝا٥٘ ،اريّا ، ؾٝاد،ٌ َعا٘ ا       اا ؾتٝاإ َأ َكزباٞ     ب٘ َضا٤تٴ

ٍٸ عًااا٢ ايؾٸاااشب١ ، ٚاصاااتشداثٗ َاااعٚ»إًاااو ،  ٍٸ عًااا٢ أْٸٗاااِ صاااذٓٛا ايج٬ثااا١ ٗ صااااع١ٺ تاااد ا ، ؾاااد

ُٻتُٗا ، .              (456)«ٚاسد٠ َٚأ عااة٠ إضاادٌ سهاٜا١     »ٚٗ ايضٸذٔ اا أٚ قبً٘ اا ٜزٜإ ر٩ٜتٌ أٖ

إزا٥ٞ ايت ٜزْٚٗا ؛ يؿكداِْٗ ا٭،بار ايت ٖٞ ٚصا٥ٌ احملاةث١ ٚاحملاٚر٠، ٚ٭ْٗاِ ٜتؿاا٤يٕٛ َاا عضا٢ إٔ     

ٌ ٜبغزِٖ باـ٬ـ  ُٳاا ، ٜٚٓبدُٖاا         .  (457)«ٗ إضاتكب ٖٴ ُٸأ ٜٴشضأ تعبريٳ ُٵٓااٳ١ ٜٚٳضٵازٳ٠ عجاّا ع ؾًٝتؿتاإ ٜٳا

      ٘ ٍٸ ساي٘ ع٢ً َبًإؼ عًُا٘ ، ٚعٛاِٝ قادرٙ ، ؾانتٓؿااٙ ٜضاد٫ْ ُٳا ، ؾتكع أبؾارِٖ ع٢ً عخٕؿ تد ٖٹ    :غرٔب

                                                       ،

ا نُاٍ ايعكٌ ٚايَؿِٗ، ؾٛٓٸا أْٸ٘ ٜٴشضٔ تعبري ايز٩ٜاا ، ٚمل ٜهْٛاا     ٖٚذإ ايؿتٝإ تٛصٸُا َٔ ٜٛصـ ا »

 :قنناال ٗهننرهمعٹًُااا َٓاا٘ كيااو َاأ قبااٌ ، ٚقااد ؽاااةؾا ايؾٸااٛاب ،                ٟأ ، :

 ِ ،  (459)ٜزٜاادإ ٗ ايعًااِ( : َاأ احملضاآٌ) :ٗقٚننى .  (458)«احملضاآٌ ايتعاابري، أٚ يًُشضاآٌ ايَؿٗاا

 أراةا إ،بارٙ  : ٗقٚى.  (460)َٔ احملضٌٓ ٗ دٳزٵٜ٘ َع أٌٖ ايضٸذٔ ٚإْاي٘ َعِٗ : ٗقٚى

ٚٸٍ هلُا َا رأٜاٙأْٸُٗا ٜزٜإ ي٘ إسضاّْا عًُٝٗا   . (461)ٜٚدّا إكا ٖٛ تد

 َٖ ٘ٹ             ، ٚؽاازاستُٗا َعاا٘ ا    ّنٚننََٚتٓننرٖ سملػنناعس سهٍصننادقٞ ًننّ ٓننرّٙ سهفَ  ًٗتَذننا ااا ٗ اِط٬عٹاا

ٕٕ ،ؿٍّٞ هلُا،  ا َٔ َٛفٛعُٗا ايذٟ ٜغػٌ باهلُا ، ؾٝٴط٦ُُٓٗا ابتدا٤ٶ إٍ أْٸ٘ صاٝ٪ٍٚ  ٜبدأ ا »ع٢ً عد

ٕٸ ربٸ٘ عًُٓ ٘ عًُّا َيادٴْٝٸّا ،اؽٸاّا ؛ داشا٤ٶ عًا٢ ػازٸةٙ يعباةتا٘ ٚسادٙ ، ٚؽًٓؾا٘ َأ عبااة٠           هلِ ايز٣٩ ؛ ٭

ايغٸزنا٤، ٖٛ ٚآبا٩ٙ َٔ قبً٘ ، ٚبذيو ٜهضب ثكتُٗا َٓذ ايًٓش١ٛ ا٭ٍٚ بكدرتا٘ عًا٢ تدٜٚاٌ ر٩ٜاُٖاا ،     

 .  (462)«نُا ٜهضب ثكتُٗا نذيو يدٜٓ٘

                                                 

 ( .  5/307) ٕزدع ايضٸابلا (5)

 ( .  12/269)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (6)

 ( .  12/269)إزدع ايضٸابل  (7)

 ( .  4/172)، ٚساة إضري ( 9/301)، ٚاحملزر ايٛدٝش ( 3/37)ايٓهت ٚايعٕٝٛ : اْٛز .  قاهٕ سهفٍسس١ (8)

 ( . 4/172)اة إضري ، ٚس( 9/301)احملزر ايٛدٝش : اْٛز. ا  ا زٗسٖ دلآد عّ سبّ عباع (9)

 .  قاهٕ سبّ إضشاق (1)

 ( .  4/172)، ٚساة إضري ( 9/301)، ٚاحملزر ايٛدٝش ( 3/37)ايٓهت ٚايعٕٝٛ : اْٛز 

(2)  ٍ٬ٓٛ  . بتؾزفٺ ٜضري ( 4/1988)اي



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 241 - 

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

َٸا١ إتُجًا١                  ٜٛٗاز د  ًنر بدسٙتنٕ يف سن٘سزٖ ًنع ٓنرّٙ سهنٍسدوني      اا  ا  ٗٙ٘ضف ًٝااٸّا بزاعتا٘ ايتا

ٚٔٔرٜ٘، ٚنٝاصت٘، ٚسضٔ تٓٓكً٘ ٗ اؿ ٘ٹ إٍ ْؿٛظ َاٴشٳا َٳدٵ،ٳًٹ ـٹ  ، دٜح َزس١ًّ َزس١ًّ ٗ رؾٕل عذٝبٗ يط

ٕٕ يطٝـ، ٚنذا ٖٛ عدٕ ا٭ْبٝا٤ ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا    ٌ  اٚقد أعار ا ». ٚتد ٕٸ َا رأٜاٙ صٌٗ ايتدٜٚا ؛ هلُا بد

ٌٸ دًٝاٌ ٚةقٝال َأ ا٭َاٛر إضاتكب١ًٝ ،         يٛدٛة َجاي٘  ًُِّا ؾٛق٘ ، ٖٚٛ أْٸ٘ ٜٴباٝٸٔ هلُاا نا ٕٸ ي٘ عٹ ٗ إٓاّ، ٚأ

ٕٸ كياو        ٌٸ ٜاّٛ ٜٴبٝٸٓا٘ هلُاا قباٌ إتٝاْا٘ ، ٚإ ٕٸ ايٓطعاّ ايذٟ ٜدتُٝٗا ن ٕٵ مل ٜهٔ ٖٓاى َكد١َ إٓاّ ، ست٢ إ ٚإ

٘ يٝط َٔ باب ايهٗا١ْ ، بٌ َٔ ايؿقٌ ايزٸباْٞ ٕٔ ٜؾطؿٝ٘ بايٓٸب    :  (463)«ٛٸ٠ ، ٖٚذا َع٢ٓ قٛيا

                                                         

                 . 

ٍُننٕ ن                     ًٍننى ٙنندزن أ ّٝ بننى أخننر يتسٙقننّا     ٗسملتّ ننن مل جيبٌٔننا عننّ ًطننٌْ٘ زؤٙآٌننا ًباغننس

 .  !، فٌا سهٍطٍس يف ذهم ؟ُأخس٠  يف سإلدابٞ

ٕٸ ةردت٘ ٗ ايعًاِ أعًا٢ ٚأعٛاِ ٖاا اعتكادٚا      ؾًعًٓ٘ ا »:  قاي سهفخس سهٍسسشٜ           ا أراة إٔ ٜٴبٝٸٔ أ

ٔٸ ٚايتخٌُ ، ؾبٝٸٔ هلُا  ٭ْٸِٗ طًبٛا َٓ٘ؾٝ٘ ، ٚكيو  ٕٸ ٖذا ايعًِ َبين ع٢ً ايٛ عًِ ايتعبري ، ٫ٚ عٓو أ

ٌٸ اـًال عٓا٘ ، ٚإكا ناإ ا٭َاز              أْٸ٘ ٫ ّهٓ٘ اٱ،بار عٔ ايػٝاٛب عًا٢ صابٌٝ ايكطاع ٚاياٝكٌ َاع عذاش نا

ٌٸ ايٓٸااظ ٗ عًاِ ايتعابري ناإ أٍٚ ،          ٘د ًنّ ذكنس تونم    فلناْ سملقصن  نذيو ؾبدٕ ٜهإٛ ؾا٥كاّا عًا٢ نا

ٕ ، ... تكزٜز نْٛ٘ ؾا٥كّا ٗ عًِ ايتعبري ، ٚاؽ٬ّ ؾٝ٘ إٍ َا مل ٜؾاٌ غاريٙ   :  سملقٍدًٞ ملنا عونٍ   اا  ا  ٗهعٓون

ٌٍُٔا سعتقدٗس فٕٚ َٗقَب  ق٘هٕ ٕٸ          أ ٍٸ عًا٢ نْٛا٘ رصا٫ّٛ َأ عٓاد اهلل ا تعااٍ ا ؛ ؾاإ ، ؾدٚرة عًُٝٗا َا ة

ُٸات ايدٸٜٔ أٍٚ َٔ ا٫ع ُٸات ايدٸْٝاا٫عتػاٍ بإؽ٬ح َٗ  . (464)«تػاٍ َٗ

ٌَادٜ قاي أب٘ سهٍطع٘د  ُٸُٗاا َأ ا٭َاٛر إرتٓقبا١ قباٌ        َٚزاةٙ ا » :سهَع ٌٸ َاا ٜٴٗ ا بذيو بٝإ نا

ٚقٛعٗا ، ٚإْٸُا ؽؾٝؿ ايٓطعاّ بايذٸنز ؛ يهْٛا٘ عزٜكاّا ٗ كياو عضاب اؿااٍ ، َاع َاا ؾٝا٘ َأ َزاعاا٠           

ٕٸ ايآٸِٛ     ، ... ٕتعًكاتٌ بايغٸازاب ٚايٓطعااّ    سضٔ ايتخًٓؿ إيٝا٘ ٖاا اصاتعرباٙ َأ اياز٩ٜٳٝٳٝٵٔ ا      ٚأْات ،ابريٷ باد

                                                 

 ( .  223اا9/222)قاصٔ ايتدٌٜٚ  (3)

 ( . 18/136)َؿاتٝض ايػٝب  (4)
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ّٴ إٚٗاار ؾقاًٹ٘ ٗ ؾٓإٛ        ٕٸ إكااّ َكاا ايهزِٜ ٚاٖزٷ ٗ تعدٸة إتٝإ ايطعاّ ٚاٱ،بار بايتدٌٜٚ ٚػادٸةٹُٖا ، ٚأ

ٚٸيٝٸّا  .  (465)«ايعًّٛ عٝح ٜد،ٌ ٗ كيو تدٌٜٚ ر٩ٜاُٖا ة،٫ّٛ أ

 ٕ  :ا  ا  ٗيف ق٘هن            ٜبٝٸٔ ا    ٕ٘ٸ كاى ايذٟ ُأٚتٝ٘ إْٸُا ٖٛ بعاضٷ ٖاا عٳًُٓا ا أ

ْٓا١                  اهلل ٕٸ يا٘ عًَٛاّا  ا تعاٍ ا ، أٚ َٔ كيو اؾٓط ايذٟ ٫ ٜٓاي٘ إ٫ٓ ا٭ؽؿٝا٤ ، ٚيكد ةٓيُٗا بذيو ع٢ً أ

ٌٴ قطز٠ َٓٗا ، ٚغريٖاا ٖاا مل ىربُٖاا با٘ ناجري      ُٹعٳاٙ قب   :ٗمجونٞ  ».  (466)َا صٳ           

ٛٸ٠ عًُا٘ ، ٚعأ               ٚٳعٵادٳٙ بتدٜٚاٌ ايز٩ٜاا ٗ ٚقاتٺ قزٜابٺ ٜاجري عذاب ايضٸاا٥ًٌ عأ قا ٕٸ  اصت٦ٓاف بٝااْٞ ؛ ٭

ٕٸ كياو ٖاا عًُٓا٘ اهلل ؛ ؽًٓؾاّا إٍ ةعٛتُٗاا يٲّاإ بإيا٘            ايطزٜك١ ايت سؾٌ بٗا ٖذا ايعًاِ ، ؾٝٴذٝاب باد

 .  (467)«ايكٹب٘ َغزنٌ ٜدٜٕٓٛ بتعدٸة اٯهل١ ٚاسد ، ٚنإ

ٍٍ أخننرب  :  بق٘هننٕااا ا   ثنن                                    بايضٸاابب

 با٘ ٚتٛؾٝكا٘    بعٓاٜا١ اهلل ايذٟ َٓهٓ٘ َٔ ايٛؽٍٛ إٍ َجٌ كيو ايعًاِ ايًٓادْٸٞ ، ٚأْٸا٘ َاا ناإ يا٘ ؼؾاًٝ٘ إ٫ٓ       

 . (468)؛ سٝح اْؿزة ٗ كيو إهإ بتٛسٝد اهلل ، ٚتزى ١ًَٓ أٌٖ إد١ٜٓ ، ؾدراة اهلل ا،تٝارٙ هلداٜتِٗإٜٸاٙ

َع أْٸ٘ مل ٜتغبٸح بتًو ا١ًٕٓ قا٘ ؛ إدازا٤ٶ يًارتى     تزنتٴٚعبٸز با»: قاي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ 

ٚٸٍ ساي٘ ، ٚاصتذ٬بّا هلُا ٭ٕ ٜرت إْٸاٞ  ٚهاٛس إٔ تهإٛ   . نا تًو ا١ًٕٓ ايت ناْا ؾٝٗاا  فز٣ ايتذٓٸب َٔ أ

ٟ    تزنت ُٳا قبًا٘ ، أ ٞٸ ؛ ٭ْٸاٞ رؾقاتٴ ًَٓا١ أٚي٦او ، ٚاتٸبعات ًَٓا١           : تعًا٬ّٝ يٹاا عًُٓاين كياو ٚأٚسا٢ إيا

ْ   ا٭ْبٝا٤ ، ٖٚٞ إًٓا١ اؿٓٝؿٝا١ ،    َٳأ ناإ ايؿتٝاإ عًا٢        :  ٗٓندؤال١ سهنرّٙ ال ٙدؤًِن٘ ٖاِ أٖاٌ َؾاز ، ٚ

اٱّاإ بااهلل ، ٚاٱّاإ بادار اؾاشا٤ ، ٚنازٸرِٖ عًا٢        :  ٌٗٓنا ،  أروني ععنٌٚني عوٟ  ٍُٗبٕ ةِٜٓٗ ،

 .  (469)«صبٌٝ ايتٛنٝد ، ٚسضٸٔ كيو ايؿؾٌ
 

ٌٴ اياذٜٔ ْغاد ؾاِٝٗ،    : باهقَ٘ سهرّٙ ال ٙدؤًِْ٘ بناص  ا ا  ٗأزسد َا ٜغٌُ ايهٓعاٌْٝ قَٛ٘ قب

ٕ  ٚناذيو ايكٹاب٘ اياذٜٔ عٳابٻ بٝآِٗ ٚتٳزٳعٵازٳع ،           : بدالهنٞ ق٘هن                 .          

                                                 

 ( . 3/394)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ  (1)

 ( . 6/432)، ٚرٚح إعاْٞ ( 3/394)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ : اْٛز  (2)

 ( . 12/271)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (3)

 . بتؾزٸف ( 272اا12/271)إزدع ايضٸابل : اْٛز  (4)

 ( .  5/308)ايبشز احملٝ٘  (5)
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بٌ أراة ايهٓعاٌْٝ ،اؽٸ١ ، إك ِٖ ايذٜٔ ْغد ؾِٝٗ ؛ تعزٜقّا بايكب٘ ايذٜٔ َاثًِٖٛ ٗ اٱعزاى ،  :ٗقٚى 

١ًَ ؛ اصتٓشا٫ّ يطا٥ز ْؿٛرِٖ َٔ ٖٵ ٚٳ ٚٸٍ  ٌٸ   ٚغزف٘ َٔ كيو ؛ ي٬٦ ٜٛادِٗٗ بايتغٓٝع َٔ أ َٛعٛت٘ ، ٚايها

ٕ سهٍجاُٚنٞ  ٗفا٢دٝ سإلتٚناْ بطنٌ  سهفصنى    . قتٌُ   :  يف ق٘هن                  ّٕ ؽؾاٝؿ قاٛ

َِٓٗ بذيو ، ِٖٚ ايهٓعاْاٹٝإِّٛ ؛ ٭ْٸِٗ ناْٛا ٜٴٓهزٕٚ ايبعح َجٌ نٓؿار ايعزب ، ٚىازز باذيو ايكاب٘ ؛    

 .  (470)جبتٕٛ بعح ا٭رٚاح ٚاؾشا٤ؾإْٸِٗ ٚإٕ ناْٛا ع٢ً ايغٸهز يهٓٸِٗ ٜ

ٌٳ بعد اهلل               ًّ ر ا أض فٕا ا ٗهقد سٍتخر ٙ٘ضف  ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا كرٜع١ّ ٜٴزٵدٹعٴ هلا ايؿق

ُٳا ، ناذا ؾإْٸا٘ ا            ٔٗ اا ْٳضٳابٳ   ا تعاٍ ا ؾُٝا ٖٛ عًٝ٘ َٔ َؿارقا١ٺ يادٜٔ كٳٜٓاو ايؿتاٌٝ ، ٚايتذااٗ عأ عٹازٵنٹ

 َكٛيت٘ تًو                            ايؿقٌ ٭ًٖا٘ ، ؾٗاٛ ا  َتضًضاٌ َأ آباا٤    »اا

ٚٸٍ ْغدت٘ ، ثِ تدٜادٸ بعادٴ َاا عًُٓا٘ ربٸا٘ ، ؾشؾاٌ يا٘ باذيو ايغٸازف           عٹٛاّ ، ٚقد عٳَكٌ ٖذا ايؾٸ٬ح َٔ أ

ٕٸ كناز ايضٸاًـ ايؾٸااحل ٗ اؿالٸ ٜشٜاد       ايعٹٛاَٞ ٚايغٸزف ايعؾاَٞ اا ٚكاى ؾقٌ اهلل ٜ٪تٝ٘ َأ ٜغا   ا٤ ااا، ٚإ

ٕٸ كنز فدِٖ ٗ ايباطٌ ؛ يكؾد عدّ اؿذٸ١ بِٗ َذازٸةِٖ ااا    ٕ  ةيٌٝ اؿلٸ ُٓهّٓا ، ٚنذا ؾإ  كٌنا يف ق٘هن

:                          (471)«!ٛارٙاا ٜٴشٜٸـ ايباطٌ ٜٚٛٗز عٳ . 

 »:  ادٌَٜن قاي أب٘ سهٍطنع٘د سهعَ                               ٜعاين أْٸا٘ إْٸُاا سٳااس

ُٳا٫ت ، ٚؾاس بتًو ايَهزٳاَات بضابب أْٸا٘ اتٸباع ًَا١َ آبا٥ا٘ ايهازاّ ٚمل ٜتباع ًَا١ قاّٛ نؿازٚا بإبادأ             ٖذٙ ايَه

ُٸا ناْاا عًٝا٘ َأ ايغٸازى     ا قاي٘ ا ٚإعاة ، ٚإِ ا ؛ تزغٝبا يؾاسبٝ٘ ٗ اٱّإ ٚايتٛسٝد ، ٚتٓؿريّا هلُا ع

ًٹٝاااااٳ١ َتكدٸَااا١ عًااا٢         ٕٸ ايتٳخٵ ٚايقٸااا٬ٍ ، ُٚقااادِّّ كنااازٴ تزنٹااا٘ ًٕٓاااتِٗ عًااا٢ كناااز إتباعااا٘ ًٕٓااا١ آبا٥ااا٘ ؛ ٭

ًٹاٝاٳ١  .    (472)«ايتٳشٵ

ٖٚاِ أة٤٫   ٛ هلنٍ أْ ٙقعن٘س يف سهٍػنسن   ًنا ِٙبػن  ا عًاِٝٗ ايضٸا٬ّ ا      ٗكرس ٓ٘ سناي سألُبٚنا١  

    : ٗهنننرهم قننناياٯ،ااازٜٔ إٍ اؿااالٸ إااابٌ ،                 َٟاااا ؽاااضٸ يٓاااا                   : أ

ٚٳِؾازٳ٠ ع       ٛٸ٠ٹ ْؿٛصاِٗ ، ْٚاٛٔر َعاارؾِٗ ، ٚ ٗٴِ ا عًِٝٗ ايضٸ٬ّ ا يك ًاَِٛٗ  ٫ٚ اصتكاّ ؾق٬ّ عٔ ايٛقٛع ، َؾ

 . (473)مل ٜكعٛا ٗ ايغٸزى َأؽٵ٬ّ

                                                 
 ( .   12/272)، ٚايتشزٜز ٚايتٜٓٛز ( 6/432)، ٚرٚح إعاْٞ ( 18/137)، َٚؿاتٝض ايػٝب ( 285اا3/284)ايهغٸاف : اْٛز  (1)

 . بتؾزٸف ( 273اا12/272)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (2)

 (. 3/395)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ : اْٛز  (3)

 ( . 6/432)، ٚرٚح إعاْٞ (3/395)، ٚإرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ ( 5/309)ايبشز احملٝ٘ : اْٛز  (4)
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   : ًْٚا١  »:  قناي سبنّ عاغن٘ز                      ُ٘ٳا اقتقاات ٛٸ٠ ايبٝاإ يٹاا ٗ قا

١ًْ :             زٸؾِٗ َٔ نٕٛ ايتٛسٝد ؽار نايضٸذٝٸ١ هلِ عٴزفٳ بٗا أص٬ؾ٘ بٌ اُ٭َِ ، ٚعا

َاا ناإ يٓاا ااا َأ َبايػا١ اْتؿاا٤        : ٫ٚ ىؿ٢ َا تكتقٝ٘ ؽاٝػ١ اؾشاٛة ااا ٜعاين     . بٗا يٓؿض٘ ٗ ٖذٙ ايؿزؽ١ 

 . (474)«...ايٛؽـ ع٢ً إٛؽٛف 

ٍْ عصٌٞ سص ٕ   ألُبٚا٢نٕ عنّ سإلغنسسن بنٕ ٓن٘ ذلن ً      ا تعاٍ ا    ٗإ اا عًاِٝٗ ؛ إك   ا  فطنٕى هن

إزصاٌ إياِٝٗ ؛ إك ٜٴضااقٕٛ با٘ إٍ     : أٟ( ايٓٸااظ عًا٢  )ِٖ ٚصا٥٘ باٌ اهلل ٚعبااةٙ ، ٚناذيو ٖاٛ ؾقاٌ      

ٕٸ َٔ ؾقٌ اهلل ا تعاٍ ا عًا٢ ًْا١ ا٭ْبٝاا٤      . ايٓٸذا٠ سٝح ٜتٸبعٕٛ ةع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ٜٚٴطٝعٕٛ أَزِٖ  نذيو ؾإ

َٛازٳتٵ ٚاصاتدٓيت ٚآَٓات      ٚايٓٸاظ إٔ ْٳؾٳب هلِ ا٭ةي١ ايت ٜٳٓٛزٕٚ َٔ ،٬هلا ٜٚضتدٓيٕٛ بٗا ، ؾا٭ْبٝاا٤ ْٳ

ٙ   َؾغٳااَهزٳتٵ ٍٸ ٚمل ٜغااهز ؾبكااٞ عًاا٢ ُنِؿاأز ٗأتننٟ باالضننتدزسن ».  (475)، ٚغريٖااِ مل ٜٓٛااز ٚمل ٜضااتد

 ٕ   : بق٘هن                     ٕٸ سااٍ إخااطبٌ ٗ إعازانِٗ سااٍ َأ ٜهؿاز يًتؾازٜض باد

ٕٸ إرصاٍ اهُلدٳا٠ ْع١ُ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓٛز ايٓٸاظ ؾٝٗا ؾٝعًُٛ ٕٸ َا ٜدعِْٛٗ إيٝا٘ ،اريٷ ٚإْكااكٷ هلاِ     ْع١ُ اهلل؛ ٭ ا أ

ٕٸ اٱعزاض عٔ ايٓٸٛز ٗ أةيا١ ؽادم ايزٸصاٌ     َٔ ا٫مطاٙ ٗ ايدٸْٝا ٚايعذاب                  ٗ اٯ،ز٠، ٚ٭

 . (476)«نؿزٷ بٓع١ُ ايعكٌ ٚايٓٸٛز

ٍِار  هلٌا سهِسا ا ًٗا شسي ٙ٘ضف  ، سدٛ خل ٌٓاحياٗز ٓرّٙ سهٍسدوني س٘سز سه

َٳدٵ،ٳ٬ّ ٜٳًٹر َٔ ،٬ي٘ يٲؾؾاح  خط٘ٝ خط٘ٝ يف هنٕي َٗسَرز ِٙتقى ًعٍٔ ، َتخذّا ٖا صبل كٹِنزٴٙ 

ُٸا كنز َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ ايدٸٜٔ اؿٓٝؿٞ تًٓطـ »هلُا عٔ سكٝك١ َعتكدٙ ، ٚيبٸ ةعٛت٘ إؾؾاسّا نا٬َّ ،  ٚيا

باصِ ايؾٸشب١ ٗ إهإ ٗ سضٔ ا٫صتد٫ٍ ع٢ً ؾضاة َا عًٝ٘ قّٛ ايؿتٌٝ َٔ عباة٠ ا٭ؽٓاّ ، ؾٓاةاُٖا 

 :(477)«ايغٸام ايذٟ ؽًؿ ؾٝ٘ إٛة٠ ٚتتُشض ؾٝ٘ ايٓٸؾٝش١ ؛ يٝٴكباٹ٬ عًٝ٘ ٜٚٳِكبٳ٬ َكايت٘    

                          . 

                                                 
 ( . 12/273)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (5)

 ( . 5/309)بشز احملٝ٘ اي: اْٛز  (1)

 ( . 274اا12/273)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (2)

 ( . 3/395)، ٚإرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ (5/309)ايبشز احملٝ٘  (3)
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ٌَ ٙدِْٙ٘ بتعٍدد سآلهلٞ ٍْ سهقب  ق٘ ُٴزٸ٠ صٳًَو ا، ٚيذا  إ ا يٹًَِؿتٹ ْٛزُٖا هلذٙ اؿكٝك١ ايا

َٸ١ ؾق٬ّ  َٳضٵًَهّا دديٝٸّا عكًّٝا ، ٚأٚرة ا٫صتؿٗاّ بؾٝػ١ ايتكزٜز ، تؿُٗ٘ ايعا ِٸ إبطاهلا  اـاط١٦ ، َٚٔ ث

ُٸٔ ِٖ ؾٛقِٗ ،  . إك ؾزض هلُا إهلّا ٚاسدّا َٓؿزةّا باٱهل١ٝ نُا ٖٛ ساٍ ًَٓت٘ ايت أ،ربِٖ عٓٗا »ع

ٌٸ إي٘ َُٓٗا إْٸُا ٜتؾزٸف ٗ أعٝا٤ َعٝٸ١ٓ َٔ أْٛاع إٛدٛةات ؼت صًطاْ٘ ٚؾزض هلُ ا آهل١ّ َتؿزقٌ ، ن

ِٸ ؾزض هلُا َؿاف١ًّ  ٗذهم ساي ًٓوٞ سهقب ٫ ٜعدٖٚا إٍ َا ٖٛ َٔ ْطام صًطإ غريٙ َِٓٗ ،  ، ث

تعدٸةٜٔ ؛ يٝؾٌ بذيو إٍ ساٍ اٱي٘ إٓؿزة باٱهل١ٝ ، ٚا٭سٛاٍ إتؿزٸق١ يٰهل١ إ: بٌ فُٛع اؿايٌ

ٕٸ ساٍ إٓؿزة باٱهل١ٝ أعِٛ ٚأغ٢ٓ ،  ، ٚيٝط إزاة َٔ  ف دعاْ عّ سعتقاد تعٍدد سآلهلٞإقٓاعُٗا بد

ٕٸ إخاطبٌ ٫  ٖذا ا٫صتد٫ٍ ٚدٛة اؿايٌ ٗ اٱهل١ٝ، ٚإؿاف١ً بٌ أؽشاب ٖذٜٔ اؿايٌ؛ ٭

 .(478)«ٜ٪َٕٓٛ بٛدٛة اٱي٘ ايٛاسد

ٌَ ٗقد   : ا تعاٍ ا  ق٘هٕ َأِهن                            ٍٕٸ »إ أ

ٕٸ ٖذٙ اٯ١ٜ تغري إعار٠ ٚافش١     ايغٸزع نُا دا٤ َطايبّا با٫عتكاة ، دا٤ ٖاةّٜا يٛد٘ اؿضٔ ؾٝ٘ ، ٚكيو أ

ٕٸ تؿزٸم اٯهل١ ٜٴؿزِّم بٌ ٛٸتِٗ، ٖٚٛ ٜٴذٖب  إٍ أ ايبغز ٗ ٚد١ٗ قًٛبِٗ إٍ أعِٛ صًطإ ٜتخذْٚ٘ ؾٛم ق

ٌٸ ؾزٜٕل إٍ ايتعؾٸب ٕا ٚدٸ٘ قًب٘ إيٝ٘ ، ٚٗ كيو ؾضاة ْٛاَِٗ نُا ٫ ىؿ٢  َٸا اعتكاة ْٝعِٗ بإي٘ . به أ

ٛٸت ِٗ ، ٚاسد ، ؾٗٞ تٛسٝد ٕٓاسع ْؿٛصِٗ إٍ صًطإ ٚاسد ، ىقع اؾُٝع ؿهُ٘ ، ٚٗ كيو ْٛاّ ُأ،

 .   (479)«ٖٚٞ قاعد٠ صعاةتِٗ

ٍٍ سضتطسد إ  إخبازٍٓ عّ سقٚقٞ ًا ٙعبدْٗ ، ٗضوم بعد ذهلٍ سالضتفٔاَ ا ا ث

ّٝ أٗضع فنننخط    :قاي نننف ٞ ،نننٚد عقا٢د سجلآوٚٞ ٗأٗٓأًا سه٘سٓٚنفِنٛ تن٘          

   

                     « ِٗؾبعد إٔ أثار هلُا ايغٸٓو ٗ ؽش١ إهل١ٝ آهلت

   :بق٘هٕإتعدةٜٔ اْتكٌ إٍ إبطاٍ ٚدٛة تًو اٯهل١ ع٢ً اؿكٝك١              

                    ٕٸ تًو اٯهل١ ٫ َؼٖكل ؿكا٥كٗا ٗ ايٛدٛة اـاردٞ بٌ  :ٙعين أ

                                                 

 ( . 275اا12/274)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (4)

 ( . 9/225)قاصٔ ايتدٌٜٚ  (1)
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ٖٸُات ؽٝٸًٖٛا  ُٸٝات هلا ، ؾًٝط . ٖٞ تٛ َٚع٢ٓ قؾزٖا ع٢ً أْٸٗا أمسا٤ قؾزّا إفاؾّٝا، أْٸٗا أمسا٤ ٫ َض

 . (480)«هلا  ٗ ايٛدٛة إ٫ٓ أمسا٩ٖا

ٖٹ١ّٝ ، ٫ٚ يهِ تعًٓل بإي٘ إ٫ٓ عضب َا ت»: قاي سبّ عطٚٞ يف ًعِٟ سآلٙٞ  عبدٕٚ َٔ ةْٚ٘ ُأُيٛ

َٸا اؿكٝك١ ؾٗٞ ٚصا٥ز . إٔ مسٸٝتِ أؽٓاَهِ آهل١ّ ، ؾًٝضت عباةتهِ ٱي٘ إ٫ٓ اصِ ؾك٘ ٫ باؿكٝك١  ٚأ

اؿذار٠ ٚاـغب صٛا٤ ، ؾإْٸُا تعًٓكت عباةتهِ عضب ايذٟ ٚفعتِ ، ؾذيو ٖٛ َعبٛةنِ إكا سؾٌ 

 .  (481)«ذا إع٢ٓ بايًٓؿٜ إضزٚة ٗ اٯ١ٜأَزنِ ، ؾعبٸز عٔ ٖ

ّٴ َٔ إصكاطٗا             »:  ادٌَٜقاي أب٘ سهٍطع٘د سهَع ُٸٝاتٹ ؛ تزب١ّٝ ٕا ٜكتقٝ٘ إكا ٚإْٸُا مل ٜٳذُنز إض

ُٸ٢ نعباةتِٗ سٝح ناْت                    ٕٸ تضُٝتِٗ ٗ ايبط٬ٕ سٝح ناْت ب٬ َض عٔ َزتب١ ايٛدٛة ، ٚإٜذاّْا بد

 . (482)«ب٬ َعبٛة

ا تعاٍ ا  سص ٗسضتشقاق، يف س٘سزٖ ٓرس ًع سهفتٚني يف ًطّهٞ سأله٘ٓٚٞ ا ا ٗٙ٘ضف

ٌٸ طزٜل ْٜٛٓٛ٘ صايهّا ،  َٴٛؽٹدٳّا ٗ ٚدُٗٝٗا ن ؽزف ايعباة٠ ي٘ ٚسدٙ ةٕٚ صٛاٙ ، قد َطزٳم صٴبٴ٬ّ عٹدٸ٠ّ 

ٌٸ تضا٩ٍ َٔ عدْ٘ إٔ ٜهٕٛ ،اةَّا  ٚؾاع٬ّ ٗ تكزٜز اؿكٝك١ ايهرب٣ هلل                َٚٛقّٛا ٗ ْؿضُٝٗا ٚعكًُٝٗا ن

ٕٸ اهلل قد أْشٍ :  فوسمبا قاي سهفتٚاْا ، ٖٚات٘ ايطزٜك١ ٖٞ عٌ اؿه١ُ ٗ قاٚر٠ إٓهزٜٔ ، ا إ

    :عوٍٚٔ بق٘هٕ ااٍد ٙ٘ضف  فسذٸ١ يٓا   ٗ كيو،             . ٕٚقد ٜتع٬ًٕٓ بد

 :  عوٍٚٔ بق٘هٕا ا ف د٤ِٖ ٚآبا٤ِٖ  قد سهُٛا هلِ بٗذٙ اهل١٦ٝ ٗ تعا٬َتِٗ ايدٸ١ٜٝٓ ، نربا  

                       . 

 : ا ا ٗيف ق٘هٕ           ِٳ ٍٷ ؾُٝع ايتؾزؾات إشع١َٛ ٯهلتِٗ بدْٸٗا ٫ سٴِه إبطا

َٹٔ ٍْ . ا سهُٗا ٚتؾزؾٗا ، َٚا اؿهِ ٗ ايعباة٠ ٚايدٸٜٔ إ٫ٓ ي٘ ا هلا ؾُٝا سعُٛا أْٸ٘  ٗميلّ سهق٘ي أ

 : اا أعين ذسن سجلص١ ًّ سآلٙٞ            ،ْاع٤ٞٺ َٔ اؾ١ًُ ايضٸابك١ ٍٕ اا َجاب١ دٛابٺ يض٪ا

ٍْ قا٢ّ  قاي  . ا ٗ ٖذا ايغٸدٕ ؟ؾُاكا سٳَهِ اهلل ا: كّ

                                                 
 ( . 12/276)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (2)

 ( . 9/304)احملزر ايٛدٝش  (3)

 (. 3/396)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ  (4)
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 : فٚق٘ي ،  ٍ بٕ أَشاّلَلًا َسا ا عوٟ هطاْ ُبٕٚا تعاٍ ا  ّقسحل ٗبعد ذس ٙركس     

           ، أةي١ إثبات اْؿزاةٙ ا ٗٓرٖ سجلٌوٞ سهٓوطٚفٞ سُتقاي ًّ ًطاق ٍا با٭ي١ٖٝٛ إ

ا٭ي١ٖٝٛ ي٘ ا تعاٍ ا ،                            َضام ايتعًِٝ يًخًل بٛدٛب ا٫َتجاٍ هلل ا تعاٍ ا ٗ أَزٙ ْٚٗٝ٘ ، ؾٓاتر إثبات

ٌٸ                        ٚمثز٠ اصتشكاق٘ ايٛسدا١ْٝ ٖٛ طاعت٘ ا ٘ٴ ا٭ْبٝا٤ ٭قٛاَٗا ٗ ن ٌٴ ، ٚتبًِّػٴ ٌٸ َا تدتٞ ب٘ ايزٸص ا ٗ ن

 . ع٪ٕٚ اؿٝا٠ 

ٍّٚ ًٙب  ٍٍ َٞ ًا تقٍدَ ًّ سضتدالهٕ عوٟ سهفتٚني يف توم سملا ا ث ًٍٞخ ر ،  طّهٞ سهلا

 : ؾٝكٍٛ           ،ِٟٕٸ ؽؾٝؾ٘ ا تعاٍ ا بايعباة٠ ٖٛ:  ٗسملع ، ايدٸٜٔ ايجٸابت ، ٚإٓٗر اؿلٸ أ

ٟٸ ٖٛ ايذٟ ةٓيت عًٝ٘ ْٝع ! . ٚايطزٜل إضتكِٝ ٫ غريٴٙ َااُا أْتِ عًٝ٘ ٚغريٴنِ  ٖٚذا ايدٸٜٔ ايضٻااٛ

 .  (483)رباٌٖ ايٓاٻكًٝااا١ايدٸ٥٫ٌ ايعك١ًٝ ، ٚاي

ًَٙعسًِّض   :بق٘هٕ ا ا ٗ             أغسن ًَّ ًع سص ًا  بلٍى 

ٍْ ٍٍُٔ ال ٙعوٌْ٘ أ كيو ٖٛ ايدٸٜٔ ايكٝٸِ ؛ ؾًِٗٗ تًو ايرباٌٖ ، أٚ ٫ ٜعًُٕٛ ع٦ّٝا » هٚظ حبقٍّ بّ

ُٸا ٜكتقٝ٘ ايعكٌ ، ٜٚضٛم إيٝ٘ صا٥ل ايٓٸكٌ، أؽ٬ّ ؾٝعبدٕٚ أمسا٤ٶ مسٸٖٛا َٔ عٓ د أْؿضِٗ َعزفٌ ع

َٴزٵنٛسٷ ٗ أنجز ايٓطباع ، :  ًِٗػّ ٓرس سإلعسسض ايٛقٛف عٓد إديٛؾات ، ٚايتكٝٸد باؿضٝٸات ، ٖٚٛ 

َٚٔ كيو دا٤ ايتغبٝ٘ ، ٚايتذضِٝ، ْٚضب١ اؿٛاةخ ايه١ْٝٛ إٍ ايغٸُط ٚايكُز ٚصا٥ز ايهٛانب، ٚمٛ 

  . (484)«كيو

 :  اا تعا  اا عّ ق٘هٕٙق٘ي سبّ عاغ٘ز                       : 

 : ٖٚٛ َٓشي١ رةٸ ايعذش ع٢ً ايؾٸدر يكٛي٘ »                   ......ٍإ      

»(485)  .  
 

ا ٚعد كٜٓو ايزٸدًٌ ٚقد نإ ا»،  ٗٙع٘د سهٍطٚاق بعًد إ  خرب تّٗٙى زؤٙا سهفتٚني

١ًَّ ٚصببّا إٍ ةعا٥ُٗا                     ٚٴؽٵ ٚٸ٫ّ بتعبري ر٩ٜاُٖا ، غري أْٸ٘ دعٌ ص٪اهلُا ي٘ ع٢ً ٚد٘ ايتعِٛٝ ٚا٫سرتاّ  أ

                                                 

، ٚرٚح ( 5/309)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 9/164)، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكزإٓ (9/304) احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (1)

 (.  12/277)، ٚايتشزٜز  ٚايتٜٓٛز ( 6/435)إعاْٞ 

 ( .  6/435)رٚح إعاْٞ  (2)

 ( . 12/277)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (3)
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ري ، ٚاٱقباٍ عًٝ٘ ، ٚاٱْؾات إيٝ٘ ؛ ٚهلذا إٍ ايتٛسٝد ٚاٱص٬ّ ؛ ٕا رأ٣ ٗ صذٝٸتُٗا َٔ قبٍٛ اـ

ُٻا ؾزؽ َٔ ةعٛتُٗا عزع ا  : (486)«ا ٗ تعبري ر٩ٜاُٖا َٔ غري تهزار ص٪اٍ ، ؾكاٍَيا    

                                                         

      . 

 :فقاي، عِٕ بتلسٙس سخلطاد ًَٕفَصَوا كاْ حبجّا ًػاٙسّس ملا ضبق، ٌِٗهَن        

   
(487) . 

ِٸ ، ٖٚٛ أَز ايدٸٜٔ ؛ ردا٤ٶ ٗ إ» :قاي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ  ّاُْٗا ٕا أيك٢ إيُٝٗا َا نإ أٖ

 . (488)«ْاةاُٖا ثاّْٝا ؛ يتذتُع أْؿضُٗا يضُاع اؾٛاب

َٙ              حبقٚقٞ تّٗٙى ا ا ًََْٕصّ جَبنََٚٚتٗبني سهَف ٓرس سملقطع سحل٘سزٜ بِٕٚ اا ًٍَتْخٗ

 :  ًا زأٙاٖ             .«؛ ( ا٫صتؿتا٤)٘ با، ٚعٔ طًب تدًٜٚ( ا٭َز)ٚايتعبري عٓ٘ با

ُٴغٵهٹ١ً اياشٴِهِ ، إب١ُٗ اؾٛاب ،  ت٬ّٜٛٗ ٭َزٙ ، ٚتؿخُّٝا يغدْ٘ ؛ إك ا٫صتؿتا٤ إْٸُا ٜهٕٛ ٗ ايٓٸٛاسٍ ايا

ُٳا أْٸُٗا بؾدةٙ إٍ إٔ ٜٳِكقٞ ا ا َٔ اؾٛاب ٚإٜجار ؽٝػ١ ا٫صتكباٍ َع صبل اصتؿتا٥ُٗا ٗ كيو؛ يٹا

 .  (489)«ٚٳَطزٴٙ

 ًٙ ٞ طنناي ٓننرس ٗال غسسبننٞ يف أْ  ٕٸ َااا سااٛاٙ َاأ تكزٜااز   سملقطننع بتوننم سهلٚفٚننٞ سهٍطننابق ؛ ؾااإ

ُٳاسكا٥ل  ٗٴ َٴ ٕٔ ٚقٛ ٛٸر ٗ أكٖاإ أٚي٦او ايٓٸااظ ، َٚاا         َٚا أساي٘، أصاص١ٝ َغَؿٌ عٓٗا ايَؿتٳٝاٳا َأ َغابٕػ ايتؾا

ٛ           بٗاتغٴَٔ اي َؾٓٻدٳٙ ٌټ كياو دعٳًَا٘ ٜهتضاب أُٖٝا١ّ بايػا١ّ ، ٚؽاٝٸزٙٴ ٗ َٛقعا٘ َأ تًاو ايضٸا ر٠ ايهزّا١  ، ن

 ٌٕ  ! .   َٓشي١ ايٝاقٛت١ ايٓٸاؽٹعٳ١ إتٛصط١ أعٹَطاف عكدٺ مث

ًَّ  ااس٘سز ٙ٘ضف : سملطوب سخلاًظ  ٍُٕ ُإز ًٌِٔاًع  ٍّ أ  .  ظ

                                                 

 .  بتؾزٸف ( 2/623) تؿضري ابٔ نجري (1)

 .   (6/435)رٚح إعاْٞ : اْٛز  (2)

 ( .  5/309)ايبشز احملٝ٘  (3)

 .   (3/397)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ  (4)
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ٔٸ أْٸ٘ ْاز َُٓٗا ًع ٓرس سهرٜا ا ٖس٘سًز دا١َ  ٚ ٗقعْت آٙات  ضتسل٘  رسحيّا يف ،

َٗالت  ًًَقا ،  (490)عوٟ ق٘يص 53اا52ط، ٚٗ اٯ١ٜ ص 50اا46ط، ٚص 42ط، ٚكيو ٗ اٯ١ٜ رقِ بٌِٚٔا 

َٴٓٵضٳابّا بعقٴ٘ إثز بعٕض ، بٌ ؽًًٓتٴ٘ نزٸاتٷ ٚؾزٸاتٷ هلذا ايزٸدٌ ، ٚاْتكاٍ بٌ إًو  ٚمل ٜهٔ سٛارُٖا 

 ص .   51ط، ٚص 45اا43طا ، نُا ٗ اٯ١ٜ ا٭عِٛ ، ٚبٌ ٜٛصـ ا

ٍْ أخرب ٙ٘ضًففب  ٕٳ ي٘ ا ، ا تدؤٗي إهٕٚ زؤٙآٌاّ حبقٚقٞ ًنََٚٚتسهَفا ا عد أ ا ٚاصتبٳا

ٍِادٛ بًّٕس ا ا َأَضٍس لا٠ أسدُٖا ، ٖٚٛ ايضٸاقٞ ، ا                 ، ٚصٳعٳ٢ ا ًٌََِٕٓأإهٛ ذهم سهٍسدى سه

ٌٔ ايعشٜش ٚسٚد٘،              : هٕ فقاي ٗ ؽًٝؿ ْؿض٘ ٖا ؿك٘ َٔ فٳِٝ، ْٚاي٘ َٔ تٳعٳضټـ َٔ دٳزٻا٤ٹ ؾٹعٵ

         بعًُٞ َٚهاْت ، َٚا أْا عًٝ٘ ٖا آتاْٞ اهلل ، أٚ اكنزْٞ : أٟ»، ص 42ط

 .  (491)«ًَُٛت َٚا اَتشٓت ب٘ بػري سلٍّ

ٍِاع ألخرٓاا ا ٗسقٚقٞ ٓرس سهٍصِٚع ًِٕ َٛ سه ، أخٌر باألضباد سهٓعآسٝ سهيت ًدَع

ٍٸ ايكزإٓ اؿهِٝ  دٛاس ا٫صتعا١ْ َٔ ٖٛ َٛٓٸ١ »ٚايضٸٓٸ١ إطٗز٠ ع٢ً ٚيٝط عًٝ٘ َغقاف١ ٗ كيو ، بٌ ة

ُٸ١ ، ٚيٛ نإ َغزنّا   : قاٍ ا تعاٍ ا . نغـ ايػ             ٚقٛي٘ سها١ٜ            ص 2:إا٥د٠ط ،

 : ا عٔ عٝض٢ ا          ٚاهلل ٗ »:  ٗيف سحلدٙح،  ص14: ، ٚايؾـ 52:آٍ عُزإط

َٹٔ ْٛاّ ايهٕٛ ، ٚايعُزإ ايبغزٟ ، (492)«عٕٛ ايعبد َا ةاّ ايعبد ٗ عٕٛ أ،ٝ٘ ٕٸ كيو  ٌّ أ ٚٳدٳًٹ  ،

ًٍَُٕ ًَٙقاًي ٓرس بسغٍ ًا َذَكسٗس.  (493)«ٚيذيو َٝٸش اهلل اٱْضإ بايٓطل ى عّ َفَغا ا ّ أ

َِاد سص ٛٸض ْٝع ساي٘ إٍ ٫َٛٙ اا تعاٍ ا ، ٚن            سالعتٌاد عوٟ َد ا ، إ ا٭يٝل ب٘ إٔ ٜؿ

ٕٸ كيو ٖٛ ا٭ٍٚ َكاّ ا٭ْبٝا٤  . (494) ٚأ

                                                 

  :ٚكيااو قٛياا٘ ا تعاااٍ ا         (1)                                           

                          ٌٴ ٗ ٖذا ايبشاح أْٸا٘ َأ نا٬ّ ٜٛصاـ ا اا يزصاٍٛ   ، ٚنٓٸا قد ردٸشٓا قب

    .ا دٓت٘ ٜداٖا َأ٠ ايعشٜش ا عاة إيٝ٘ ، ٚأ،ربٙ بغدٕ ايٓض٠ٛ َع إًو ، ٚاعرتاف اَزُٻاإًو َي

 ( .   5/310)ايبشز احملٝ٘  (2)

 ( .   2699)ح( 4/2074)ادش٤ َٔ سدٜح أ،زد٘ َضًِ ٗ ؽشٝش٘ عٔ أبٞ ٖزٜز٠ ا (3)

 ( .   5/310)ايبشز احملٝ٘ : ٚاْٛز (. 9/228)قاصٔ ايتدٌٜٚ  (4)

، ٚرٚح إعااْٞ                  (146ااا 18/144)ٝض ايػٝاب  ، َٚؿات(9/306)، ٚاحملزر ايٛدٝش (288اا3/287)ايهغٸاف : اْٛز (5)

 ( .  438اا6/437)
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ٍْ ٓرس سهقَ٘ي ٕٻ ْبٝٸّا نزّّا عزٜكّا ٗ ايتٛسٝد  ًٍِٔ ال ٙ٘سفقْ٘ عوٕٚ ٗسحلٍق أ ، ؾإْٸ٘ ٫ ٜٴكبٌ أ

ٝٸات،أٚ ٜٳٓضٳ٢ ٖذٙ ا ٜٓشدر َٔ صٴ٬َي١ٹ أؽؿٝا٤ اهلل ا تعاٍ ا ٜػؿٌ عٔ َجٌ ٖذٙ ايبدٖنٝٛصـ ا

ُٳات ٗ قٛاٌْ ايعارؾٌ باهلل ا  ُٴضٳًٖ َٳغٵشٴ١ْْٛ بتضًُٝ٘ ا ايا ا سَاّ ا،ٚايضٸٛر٠ َٔ بداٜاتٗا إٍ ْٗاٜتٗا 

 . ا  أَزٙ يزبٸ٘ ا

ًَ ًِْٗا ذكسٗس  ٜٛصـ  ، َٚهٛخٳا اٜٛصـ  ،ربٳ يذاى ايزٸدٌتِطٚٞ سهػٚطاْ  ّ أ

َٹٔ كايؿت٘  ٔ اهلل ي٘ إثز تٓاصٝ٘ابّا ََكٗ ايضٸذٔ بقع صٌٓ نإ عٹ ا ا ُٻضٴٛٙ  ُٳا تٳًَ ٗٳضٴ سٴذٸ١ّ يٹا ي٘، ٫ ٜٳآا

 .ا ٕكتق٢ َكاَ٘ ا

ٍٍُٔ مل ٙط٘ق٘س عوٟ ذهم دهّٚ  ًعتربّس ٙصو  ه ضتػٔاد ، ُقؾٳارٳ٣ أَزِٖ َزٜٚات   فإ

ا ٫ تؾضٸ ، أٚ َزٜٚٸات عٔ ابٔ عباظ ا!عٔ بين إصزا٥ٌٝ ٫ ،ٹطاّ هلا ٫ٚ سٸَاّ ، ٚؾٝٗا َا ؾٝٗا 

 .  (495)!إيٝ٘

ِْ ٕٸ  سألُبٚا١ بطع ضِني ال ًتطتػسد عوٟ أس٘سي ََِْٕذشٙادٝ َض بى سألُطب سهق٘ي بّ ؛ ؾإ

 قاي .؟ أٜ سهِاع أغد ب ١ :ا ا  ض٣ى سهِ  ٗقداهلل  ا تعاٍ ا ٜبتًٞ ايٓٸاظ ع٢ً قدر إّاِْٗ، 

، ٬ب١ ؾإٕ نإ ٗ ةٜٓ٘ ؽ٬ب١ سٜد ؽٳ، ةٜٓ٘ دٌ ع٢ً سضب ٢ ايزٸًَتٳبٵٜٴ ، ثِ ا٭َجٌ ؾا٭َجٌ، ا٭ْبٝا٤ »:

.  (496)«٫ٚ ٜشاٍ ايب٤٬ بايعبد ست٢ ّغٞ ع٢ً ا٭رض َاي٘ ،ط١٦ٝ، ـ عٓ٘ ؿ١ِّ ،ٴٖقٔر ٘اإ نإ ٗ ةٜٓإٚ

ٞٳ أٜٛب ا ٛٸ٠ يٹعٳ٬ٖتٺ ، ٜغب٘ بعقٴِٗ بعقّا ٗ أسٛاهلِ ٚٗ ٚقد بٴًٹ ا بإزض صٌٓ عٹدٸ٠ ، ٚا٭ْبٝا٤ إ،

 .ابت٤٬اتِٗ 

َٔا ، ،  َٕتَزْٗدٗز سهٍصًاْ َدٗٙ َُ ِّ ًَ َهَػ ، ٜٚغتػٌ  هطابق ساهٕسهٍطاقٛ  ٗٙسدًعٗمتطٛ سألٙا

ُٴشٵضٹٔ بٛٚا٥ؿ٘ ، َٚع دٛ ايُكؾٛر ، َٚا ؾٝٗا ٜٓض٢ ،ربٳ ٜٛصـ ا ُٻا ةْا ايَؿزٳزٴ َٔ »! . ا ايا َٚيا

ِٛ ٜز٣ ر٩ٜا ، ٚإك بإًٹوٹ ا٭ع(497)«ا ، َٚا ٖٝدٙ ي٘ َٔ ا٭صبابا بزٓت٘ ٚيطؿ٘ اٜٛصـ ا

َٳقٵذٳعٳ٘ ، َٚندٻرٳتٵ عًٝ٘ ؽؿٛ ساي٘ ، ٖٚٞ ٗ تؿاؽًٝٗا عذٝب١ْ، ٚٗ رَٛسٖا غزٜب١ْ، ؾٝؿشع  َأَققٻتٵ 

                                                 

 ( . 229اا9/228)، ٚقاصٔ ايتدٌٜٚ ( 2/624)، ٚتؿضري ابٔ نجري ( 223اا7/222)داَع ايبٝإ : اْٛز  (1)

( 4)ح( 1/259)، ٚمٛٙ عٓد إصشام بٔ راٖٜٛ٘ ٗ َضٓدٙ ( 2783)ح( 2/412)أ،زد٘ ايدٸارَٞ ٗ صٓٓ٘  (2)

 ( .  2/292)فُع ايشٸٚا٥د : ٚاْٛز . 

 .  بتؾزٸف ٜضري ( 9/229)، ٚقاصٔ ايتدٌٜٚ ( 5/310)ايبشز احملٝ٘  (3)
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 ! . إًٹُو عٓد٥ذٺ إٍ ردا٫ت ب٬ط٘ َٔ أعزافٺ ٚن١ٓٗٺ ٜٳعٵٔزضٴ عًِٝٗ َا رآٙ، ٜٚٳِطًبٴ إيِٝٗ ايُؿتٝا   

                                                    

               . 

ًٌْس سَص إَٗ َٔا ٍُٔا َهَع ًَٔ٘هٞ ال ٙطتطٚع عباَزَت ًَ ّٜهسؤٙٞ                 هتعٍدد ٗغسسبٞ زً٘شٓا ، ُد ؛َسَأ َأ

                              ، « ِٟٕٸ ٖذا ايذٟ رأٜت أٜٸٗا إًو  :ٗسملع إ

ْٙ َٔ ا٭س٬ّ بضبب ايٓٸّٛ ، ٚيضٓا َٔ أٌٖ ايعًِ بذيو ، أٟ ؾإْٸُا ْٳَؿٛا َا ٖٛ كتً٘ رة٤ٟ ، : ا،ت٬

 . (498)«عٔ أْؿضِٗ عٳبٵزٳ ا٭س٬ّ ٫ عٳبٵزٳ ايز٩ٜا ع٢ً اٱط٬م

ٌَِٗه َ٘ٔرْت يف تعب ٓا عوٟ عوٌا١ سهب ط تركسن  ٠ هٕ ًع ٙ٘ضفَسًا َد سهِػَسسبٛ ا َع

 : فقاي ، قبًى ا ا                                ّٚاصتخد ،

ٖذا ايضٸاقٞ ٗ ،طاب٘ يًًُو ُأصًٛبّا َضتؿٹشٻّا هعٌ إًو ٜتعذٸب َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖذا ايضٸاقٞ ٜٓب٧ بتدٌٜٚ 

إك ابتدأ ن٬َ٘ »ر٩ٜا تٳعٳاٜٳتٵ     ع٢ً ردا٫ت ايب٬ٙ ، ا٭َز ايذٟ هعً٘ ٜدكٕ ي٘ ٗ ايذٸٖاب ٫ٚ قاي١ ؛ 

ًَّ عِدٖ . (499)«، ٚدعً٘ َضٓدّا إيٝ٘ ، ٚ،ربٙ ؾٹعٵًٞ بقُري ْؿض٘ ّٗٙذْ سملوم هطاقٕٚ يف إتٚاْ 

ٌٍ بتّٗٙى ٍٚٞا ، ، ٚه٤ٞ ايضٸاقٞ يٝٛصـ ا ٓرٖ سهسؤٙا عو ِٻ ِٗٙادٕٙ ب٘رف سهٍصدٙق ، َٚٔ ثا

 : ٜٳعٵٔزضٴ عًٝ٘ ،رب ر٩ٜاٙ                                

                            ، ٕٗتقدٍٙ ٓرس سهٍطاقٛ بني ٙدٜ ًطّهت

ٚٳؽٵَؿ٘ بإبايػ١              ٗ ايؾٸدم ؛ إععارٷ َا هب َٔ إْشا هٚ٘ضف ٍٔ ايٓٸاظ َٓاسهلِ ، ا ،  ا

ـٳ بٌ ٜدٟ  ٔٷ إٔ ٜٴشٵيٹ ٕٔ ؾقًِٗ اا ٫ صُٝا أٌٖ ايعًِ اا، ٚ٭ْٸ٘           ٗ َٛقـ ايٓطايب ٚقت٦ذٺ ؾشض ٚعٹزٵؾا

ٔٳ َأةٳبٹ٘  ـٳ ا! َضديت٘ سض َٳٔ قد بٳ٢ًَ ٜٛص  ٖٛٚ ، َٳّٓا ، ٚدٳزٻبٳ ا إبٸإ سبض٘ ايضٸابل ، ٚؽٳشٹبااٳ٘ سٳ

ٗٵدٙ؛ ٚؽدق٘ ، ٚٚؾا٤ٙ بٛعدٙ، ٚإُا  . (500)«يهْٛ٘ بؾدة اغتٓاّ آثارٙ ، ٚاقتباظ أْٛارٙ»َٳ٘ عٳ

، ٚمل ٜاٳخٵٔزّ َٓٗا ع٦ّٝا ، ٚكيو َٔ ُاّ ٗهقد أبوؼ ٓرس سهٍطاقٛ زضاهٞ سملوم حبرسف ٓا

ّٕ ، ،اؽٸ١ ٗ تدة١ٜ رصا٥ٌ إًٛى  ٕٸ تعبري ايز٩ٜا »، !أَا١ْ ايٓكٌ ، ٖٚٛ َطًبٷ دٹدٸ ٖا ِٳ َا َؾعٳٌ ؛ ؾإ ْٚٹعٵ

                                                 

 ( .  9/309)احملزر ايٛدٝش  (4)

 ( .  12/283)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (1)

 ( .  6/443)رٚح إعاْٞ  (2)



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 252 - 

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

 ك ًٕ ٗختٍ ٓرس سهٍسضً٘ي. (501)«ًـ بضبب ا،ت٬ف ايًٓؿٜ نُا ٖٛ َذنٛر ٗ كيو ايعًِقد ىت

  :بق٘هٕ ا ا هٚ٘ضف                   « ، ٙكيو ، ٜٚعًُٕٛ َكتقا            

 .     (502)«أٚ ٜعًُٕٛ ؾقًو َٚهاْو َع َا أْت ؾٝ٘ َٔ اؿاٍ ؾتتخًٓؿ َٓ٘

ٍٳ ، بٌ قاٍ  » :قاي سأله٘ضٛ     ٗٴ ٚ ،َِيعٳًِّٞ: ٚإْٸُا مل ٜٳبٴتٻ ايكٛ ا      فارا٠ّ َع٘ ا َيعٳًٖ

 : ع٢ً ْٗر ا٭ةب ، ٚاسرتاسّا عٔ اجملاسؾ١ ؛ إك مل ٜهٔ ع٢ً ٜكٌ َٔ ايزٸدٛع

 

   ْ٘ َٴػٵااتااٳباٹ ُٳزٵ٤ٴ ٗ ا٭سٝا٤ٹ  َٵطٴ تٳعٵ ؾبٝٓاااُا ايا  .ُؿاٛٙٴ اَ٭عٳاؽٹريٴ إكا ٖٛ ايزِّ

 

ِٗٔ بذيو ، ؾزبٸُا مل ٜعًُٛٙ  ُٹ ًِ َٹٔ عٹ ُٹِٗ ، أٚ يعدّ اعتُاةِٖ: ٫ٚ  ٗٵ َٸا يعدّ َؾ  .  (503)«إ

، َؾباٳاةر إٍ تعبري ايز٩ٜا بدٕٚ  زغبٞ راسبٕ يف سهٍطذّيف إدابٞ ا ا ٙ٘ضف ٙتوٍبْح ٗمل

ٙٺ أٚ قٝد ،    أة٢ْ عز                                         

                                  ،ًِٕ ا ٗٓرس يف سهٓطبعا ٌ٘ ،  مس

ّٷ ٗ اياخٴًُل ، ٚاعرتافٷ علٸ ايؾٸشب١ ، بزغِ ْضٝإ ايضٸاقٞ يطًب٘ إتكدٸّ ،  ُٗبٌى يف سهِطَذاٙا ، ٚنز

 !. َٚا تزتٸب عًٝ٘ َٔ تطٌٜٛ سبض٘ 

ُٸٔ ٖذا ايه٬ّ َٔ ٜٛصـ ا» : سبّ عطٚٞقاي   : ا ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايكٍٛ تق

 . تعبريٷ بإع٢ٓ ٫ بايًٓؿٜ : أسدٓا 

َٵزٷ ب٘ :  ٗسهٍجاُٛ ٟٕ َٚأ  : ، ٖٚٛ قٛي٘عٳزٵضٴ رأ            . 

 .  (504)«قاي٘ قتاة٠. اٱع٬ّ بايػٝب ٗ أَٔز ايعاّ ايجٸأَ :  ٗسهٍجاهح

َٔ َبدأٹ ايغٸؿك١ عًِٝٗ ،  زؤٙا سملوم كاْ ِٙطوق يف تعب ٖ ملطٌْ٘ا اٗٙ٘ضف 

ٟٷ بايدٸاع! ٚايزٸ١ٓ ؿاهلِ ، ٚايٓؾٝش١ هلِ ٚيٛ ناْٛا نٓؿارّا  ١ٝ إ٪َٔ ايتٳَؿٗطٔ إٍ كيو ٗ ، ٚسٳٔز

                                                 

 ( . 18/149)َؿاتٝض ايػٝب  (3)

 .   (3/400)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ  (4)

 ( .  6/444)رٚح إعاْٞ  (5)

 ( . 313اا9/312)احملزر ايٛدٝش  (1)
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ٗٴِ ايٓټؾٵضٳ هلِ ؛  ُٳَط ًِ٘ عٓآْ٘ ٭عخاؽِٗ ، ٚتاٳاجااٵٔزٜااباٴ٘ ٭ؾعاهلِ ؾٝػٵ ُٹ تعا٬َت٘ َع اٯ،زٜٔ ، ؾ٬ ٜاٳشٵ

ٚٵفٳأر عٳداٚاتاٹِٗ ، ٖٚٛ َٓؿذٷ  َٴخٵٔزدّا َ٭ ؾًزباُا ناْت عؿكت٘ ٚرٓت٘ بِٗ صببّا يًٛيٛز  إٍ أعُاقِٗ ، ٚ

 . َهإ ايعبٛر َٔ ،٬ي٘ يتبًٝػِٗ ْٛر اؿلٸ رسٝبٷ باٱ

 : قاي أب٘ سٍٚاْ سألُدهطٛ عِد ق٘هٕ                           

٘ٺ إ٫ٓ ع١ًٝٺ إبكا٥ٗا ٗ ايضٸٓبٌ، »: ٟٕ ْاؾٕع عضب طعاّ َؾز ٚسٓطتٗا ايت ٫ تبك٢ عاٌَ بٛد إعار٠ْ بزأ

اتزنٛا ايشٸرع ٗ ايضٸٓبٌ إ٫ٓ َا ٫ غٹٓٳ٢ عٓ٘ يٮنٌ ، ؾٝذتُع ايٓطعاّ  :ٗسملعِٟ إكا بكٝت ؾٝٗا امؿٛت، ؾ

ِّتٳ ا٭قدّ ؾا٭قدّ َٔ كيو  ٜٚرتانِ ، ٜٚ٪نٌ ا٭قدّ ؾا٭قدّ ، ؾإكا دا٤ت ايضٸٕٓٛ اياذٳدٹباااٳ١ تٴُك

 . (505)«إدٻ،ٳز

ٙلاد  سهعتٚق ََِْٕذٗراسب َضا ا ٘ضفبني ٙهلرس سحَل٘سز سهلادئ سهقازئ َٗأْسَطًب 

٘ٹ عٔ اؿٛاةخ ؽٸٛر٠ّ َا ٗ َاٴخٝٸًت٘ ، ٜٳضٵزٴة ؾٝٗا ٜٛصـ ا ٙطتشطس ا ايؿتٝا صٳزٵةٳّا ، ٜٚٴؿؾٹضٴ يٹضٳا٥ٹًٹ

ٖٳٕػ تٴزٳاٙ  ٟټ ةٳ ٌٸ تؿاؽًٝٗا ، ؾد َٴدٳةٺ َتطاٚي١ٺ َٔ صٹين ايػٝب ، به ٌٴ ي٘ إضتكبٌ ٗ  ٗٵتاٹب اٯت١ٝ غقٸ١ طزٜٸ١ ، ٜٳ

ُٳا ؾٝ٘ َاٳخًَؾٴِٗ َٔ ق١ٓ قاة١َ اعٵ ًٹَو ٚدًضا٤ٳٙ ، ؾؾارٚا ُأكٴّْا ٚاع١ّٝ يٹا ُٳ ٙٹ ايا َٹٔ بٳعٵدٹ ٍٳ ، ٚ  ! . تٳزٳ٣ ايزٸصٛ

َٙا ا ٗٙ٘ضف ،                مب٘سيتّ سهٍط١٘ يف سهسؤٙا عِد سدٗد سإلخبازهلٍ  ََٕتيف َعباَز ًفَقال 

َٹؾٵز قاطب١ّ ، بٌ ٜذٖب ةرد١ّ ُأ،ز٣ أبعدٳ َٔ صابكتٗا ، ؾٝٗا ٜٴ ًِ٘ أٌٖ  ٘ٹ ، بٳ ٌٔ يٹضٳا٥ٹًٹٝا ذٵنٹٞ بٳؾٝؿ ا٭َ

ُٴ٪ٜاٹط؛  َٳضٳزٻ٠َ ايَؿزٳٔز هلِ بعد ايه٬ّ ايا ٌٴ  َٹٔ عٓدٙ اا ًًٍٓٙخرًبإْذ ٜٚٴدٵ،ٹ ًَْسّس اا سٜاة٠ّ   مل ٙٔسد يف سهسؤٙا َأ

 :                            ،« ٖٴِ بعد ايؿزاؽ َٔ تدٌٜٚ ايز٩ٜا َؾبٳغٻزٳ

َٹٔ د١ٗ ايٛسٞ ٗكرهم ، (506)«َذ٤ٞ ايعاّ ايجٸأَ َبارنّا ،ؾٝبّا نجري اـري غشٜز ايِّٓعٳِ، ٚكيو 

َٹٔ صٳٓٳٔ اهلل ا تعاٍ ا سٴؾٴاٍٛ ايٝٴضٵز بعد ايعٴضٵز فٔ٘ ًّ الشَ سُتٔا١ ًٍدٝ سهٍػٍدٝ ٚ ،(507)  . 

 ٚأسهاّ ٖذا ايعاّ إبارى يٝضت َضتٓبط١ّ َٔ ر٩ٜا إًو ، ٚإْٸُا » :ادٜ ٌَع٘د سهَعقاي أب٘ سهٍط

ٚٸٍ ، تًٓكاٖا ا  ٚٸٍ ايز٩ٜا َا أ ؛ ٚأَزِٖ بايتدبري آي٥٬ل ٗ عدْ٘ا َٔ د١ٗ ايٛسٞ ، ؾبغٻزِٖ بٗا بعد َا أ

ْ٘ َا مل ىطز ببااٍ   َٹ٘ ٗ ايؿقٌ ، ٚأْٸ٘ قٝ أسادٺ ، ؾقا٬ّ عُاا ٜٴاز٣ ؽاٛرتٴ٘                إبا١ّْ يعًٛ َنعٵب٘ ، ٚرصٛخ قد

                                                 

 ( . 5/314)ايبشز احملٝ٘  (2)

 ( . 5/314)إزدع ايضٸابل  (3)

 ( .  12/287)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (4)
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    :عوٟ سل٘ ق٘هٕ هصاسبٕٚ عِد سضتفتا٢ٌٔا يف ًِأًٌا ٗ إٓاّ ،            

          ٚإُاَّا يًٓٸع١ُ عًِٝٗ ؛ سٝح مل ٜٴغارن٘ ا ،     ٛبز٩ٜا١ َاا   ا ٗ ايعًاِ بٛقٛعٗاا أسادٷ ٚيا

ٍٸ عًٝٗا ٗ إٓاّ  .(508)«ٜد

َ٘ٝ يف تستٚب سألسدسخ ُٳاع ايزٸصٍٛ يٹاُؿاتاٵٝاٳا  ٗٙرتن هِا سهٍطٚاق سهقسآُٛ َفْذ اا َٔ َيدٴٕ صٳ

ُٳًٹوٹ ٚإ،بارٙ بايتعبري ؛ ٜٛصـ ا ٗد٘دٝ ،  سكتفا١ً حبَصاَفٞ سهقازئا ٚست٢ َكاب١ً ايزٸصٍٛ يً

ٌَٕ ْٔ ٍٳ ٜٛصـ  َف ًٹُو قٛ ُٳ ٌٕ ٫ نػريٙ َٔ ا، ٜٚٳبٵًُؼٴ ايا ّٳ رد ٌٸ َؿزةات٘ ، ؾٝٴدٵٔرُى سٝٓٗا أْٸ٘ أَا ا به

َّ سضتػ هلا ذْ٘ عوٟ عقٕ٘يتِطٜ٘ سهّط قدٗايزٸداٍ ،  ، ؾ٬ ٜتٛا٢ْ إٔ ٜبعح كات !، ه٘ ُأْسَط

، بٌ يٹعٳزٵٔض اـزٚز ، ٚ،ٳ٬ـ ! هلّ ٓاتٕ سملٍسٝ ال هوطدؤسيا َزٸ٠ ُأ،ز٣ ، ايزٸصٍٛ إٍ ٜٛصـ ا

 . اٱؾزاز             ّٳ بى ا مل ٜٴضابل باـزٚز ، ؾُٝا َق٢ أْٸ٘ ا (509)، ٚقد تكدٸ

ََُقا١َ سهَبسس١ٝ؛ َحَِٙسَت  ًَ َْٙبَشًح َبْسَد سخَل،  ًَٙسٗ ٍَٔ السقّاٗ ٌْٔص سهّت  .  !  ص ًّ َغ         

                                             . 

ٞٳ ب٘            ٚقد َأبٳ٢ ٜٛصـ ا» :قاي سبّ عاغ٘ز  َٹ ا اـزٚز َٔ ايضٸذٔ قبٌ إٔ تجبت بزا٤ت٘ ٖا رٴ

ٌََوَم ال ذلاهٞٗ بٝت ايعشٜش ؛  ٍْ ذهم قد بوؼ سهن ٜهٕٛ تربٜشٙ ٗ ايتعبري إٛدب ٱط٬ق٘           ؛ ي٬٦ أل

ٍِاعَٔ ايضٸذٔ نايغٸؿٝع ؾٝ٘ ،  َِ بٕ فاغّٚا يف سه َٕ مبا ُقٔس ، ؾٝتضًٓل ب٘ اؿاصدٕٚ  فٚبقٟ سدٙح َقْسَف

ٕٸ ترب١٥ ايعٹزٵض َٔ ايتٸِٗ ايباط١ً َكؾد عزعٞ ، ٚيٝهٕٛ  إٍ اْتكاـ عدْ٘ عٓد إًو َّٜٛا َا ، ؾإ

ٌٕ ٫ تٓٛز إيٝ٘ بغا٥ب١ٹ ْكؿسقٛرٙ يد٣ إًو َ  .   (510)«زَٛقّا بع

 :ابقٞ بق٘هٕترٙٚى يتوبتٕ سهِطا ا ٗهقد أسطّ              َٳا ِٳ  ؛ َٚيٓٹعٵ

، ؾٝهٕٛ عٓد٥ذٺ نايغٸاٖد ٗ تًو ايٛاقع١ ، َع َا ؾٝ٘ َٔ (511)ؽٳٓٳعٳ؛ إك ؾٝ٘ تعزٜضٷ بايعشٜش ٫َٛٙ

ًٙسسد باهٍسد ِٓا سصٗإْ كا! . تكزٜٕع ي٘ ففٛ سآلٙٞ َقْدٌز ًّ سه٘عٚد ٗسهتٔدٙد َدّد ا ، ا ْ 

ٔٷ اا ثك١ّ باهلل ا، ٖٚٛ اكب  َٴ٬بٳضٳات ا  َط٦ُ ٕٸ ٖذا ايَهغٵـ ايذٟ طايب ب٘ عٔ  ا ْاؽٹزٙ اا إٍ أ

                                                 

(1) ( .  3/401)إرعاة ايعكٌ ايضٸًِٝ    

(2) . تكدِٜ ا٭ِٖ ؾا٭ِٖ ، َٚزاعا٠ ايتدرٸز ٗ ا٭ٚيٜٛٸات : بع صبل كيو عٓد اؿدٜح عٔ مسات اؿٛار عٓد إطًب ايزٸا   

 ( . 12/288)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (3)

ٍُٕ ن (4)   . ن أزسد باهسٍد ِٓا ضٍٚدٖ سهعصٙصَسلٟ سبّ دسٙس سهطربٜ أ

 ( .  4/181)، ٚساة إضري ( 7/236)داَع ايبٝإ : اْٛز 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 255 - 

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

 (512) ةقٌتًو ايٛاقٹعٳ١ صٝٓذًٞ ٫ قاي١ عٔ بزا٤ت٘ ، ٚب٘ صٝٛٗزٴ نٝد ايها٥دات ي٘ ، ٜٚٛٗز ةٳرب ايؾٸا

 . 

ٍٕ ايٛؽٍٛ » :قاي سهقامسٛ  ٘ٴ غري َدَٛ ٗٳ ٕٸ ُنٓ ُٹ٘ ، ٚأ َٛ ٘ٹ إٍ اهلل إعار٠ْ إٍ عٹ ُٹ ًِ ٚٗ إفاؾ١ عٹ

:  هق٘هٕ فٔ٘ تتٌٍٚٚؾٝ٘ تغٜٛلٷ ٚبعحٷ ع٢ً َعزؾت٘، . إيٝ٘، يهٔ َا ٫ ٜٴدرى نًٓ٘ ، ٫ ٜٴرتى نًٓ٘ 

ٍاصد   ٔٸ ع٢ً ، ٚة٫ي١ ع٢ً أْٸ٘ بز٨ ٖا ُقٔزفٳ ب٘ ؛ ي٬صتغٗاة ٘ٹ ا تعاٍ ا عًٝ٘ ، ٚؾٝ٘ ايٛعٝد هل ُٹ ًِ بٹعٹ

ٔٸ ، ٚأْٸ٘             ا تعاٍ ا فإس عًٝ٘  .  (513)«نٝدٖ

، ٚٚٗازتٹ اؿكٝكا١ ايعُٛٝا١ َأ     يف سألًنس  َبَشنحَ ٗاا  ا  ٗقد سضتذاد سملوم هسغبٞ ٙ٘ضنف 

ٚأ،اربٙ اـارب ، ؾكااٍ    ، ٚعٓدٖا رداع ايزٸصاٍٛ   ! ا ط١ًَٝ تًو ايضٸٌٓ دٹٓاٳا١ٜ اَزأ٠ ايعشٜش ع٢ً ٜٛصـ ا 

 :ا سٝٓٗاا ااا ٚايزٸصاٍٛ ٜضاُع٘ ااا        ا                                      

                                     . 

ُٸز يٛٗٛر اياربا٠٤ ؛  » : (514)قاي سهٍصرلػسٜ ِ أٟ كيو ايتجبٸت ٚايتغ ايعشٜاش أْاٞ مل    ياٝعً

 أ،ٓاا٘ بٛٗااز ايػٝااب ٗ سٴزَتاا٘ ،                          ٫ ٜٓؿااذٙ ٫ٚ ٜٴضٳاادٸةٙ ، ٚندْٸاا٘ تعاازٜضٷ

َا١ْ سٚدٗا ، ٚب٘ ٗ ،ٝاْت٘ أَا١ْ اهلل ؛ سٌ صاعدٖا بعد ٚٗٛر اٯٜات ع٢ً سبض٘ باَزأت٘  ٗ ،ٝاْتٗا ٗ أ

ٍٍ أزسد    . ٚهٛس إٔ ٜهٕٛ تٛنٝادّا ٭َاْتا٘ ، ٚأْٸا٘ ياٛ ناإ ،ا٥ٓاّا ٕاا ٖاد٣ اهلل نٝادٙ ٫ٚ صادٸةٙ           .  أْ نن  نثن

ٕٸ َا ؾٝ٘ َأ  ، ... ؛ ي٬٦ ٜهٕٛ هلا َشٓنّٝا ، ٚؿاهلا ٗ ا٭َا١ْ َعذبّا  ٙت٘سضع ص ٗٙٔطٍ ُفطٕ ٚيٝٴبٝٸٔ أ

 : فقناي ا٭َا١ْ يٝط ب٘ ٚسدٙ ، ٚإْٸُا ٖٛ بتٛؾٝل اهلل ٚيطؿ٘ ٚعؾُت٘ ،             ايشٸيٌ َٚاا َٔ

  .أعٗد هلا بايربا٠٤ ايهًٓٝٸ١ ، ٫ٚ أسنٝٸٗاا               ٟ ٖاذا اؾآط ٜادَز    : أراة اؾآط ، أ

 .  «٤ٛ ، ٚوٌُ ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ ايغٸٗٛاتبايضٸ

،  ، ٜٚٴباٵدٳُأ بعدٴ ٗ سٛإر آ،از  ٗبني راسبٕا ا  إ  ِٓا ٙقف سحل٘سز سهقسآُٛ بني ٙ٘ضفٗ

ٕٸ ساٛارٳ ٜٛصاـ ا      ُٻا قبً٘ ، يهٓٻاا ْضتغاعزٴ أ اا َاع ؽااسب٘ ساٛارٴ     ي٘ ٚزٚؾ٘ ٬َٚبضات٘ ، ٚيٝط َٓد٣ ع

ـٴ َع ا٭يٝـ  بزغِ َا َؾؾٳاًَت٘ ايضٸإٓٛ بُٝٓٗاا ، يهٓٸٗاا بطٛهلاا مل تضاتطعٵ إٔ       ايكزٜب َٔ ايكزٜب ، ٚا٭يٝ

                                                 

 ( . 6/447)، ٚرٚح إعاْٞ ( 18/152)ػٝب ، َٚؿاتٝض اي( 9/318)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (5)

   ( . 9/236)قاصٔ ايتدٌٜٚ  (1)

   ( . 317اا5/316)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 297اا3/296)ايهغٸاف : اْٛز  (2)
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ٚٴةٍّ ، ٚاعاارتافٺ عكاإٛم ، أمثاازتٵ ٗ ايٓٸٗاٜاا١ إٜؾاااٍ ؽااٛت ٜٛصااـ ا      َٹاأ  ااا تااذٖب دٳااذ٠ٚ َااا بُٝٓٗااا 

ٚٴؽٵ١ًَ ـ٬ؽ٘ ، ٚ،ا١ُّ يهزٚب٘، ٚاهلل إكا أراة ع٦ّٝا أَقاٙ يًُهبٳزٳا٤ ِٸ ناْت      ! .  ، ٚعزٸؾتٵ غربٙ ، َٚٔ ث

 

***** 

 

 

 . ًع سملوم  ااس٘سز ٙ٘ضف : سملطوب سهٍطادع 

ٍٚنصّس يف ٓنرٖ سهقٍصنٞ َدنّد قصن      ٓنرس سحلن٘سز   أخر   ، إكٵ مل ٜضاتػزم صا٣ٛ آٜاتٌ اثٓاتٌ َأ       س

. اا  آٜات ٖذٙ ايضٸٛر٠ ايهز١ّ ، ع٢ً أْٸ٘ نإ ا بعد اهلل تعاٍ ا ٖٛ بٳدٵُأ عؾز ايتتٜٛر يذاى ايٓيبِّ ايؾٸابز ا   

ٔٴ بٓاا ؾٓٓضا٢             ٚقد بٴينٳ ٖذا اؿٛار ع٢ً ساٛاراتٺ قبًا٘ ، داا٤ ٗ ْٗاٜا١ إطااف مثاز٠ّ هلاا ، ٫ٚ ٜٴعٵاشٴبٴ اياذِّٖ

اا ٚتدًٜٚا٘ ،ارب ايز٩ٜاا     سٛار إًو  َع رصٛي٘ ٗ عدٕ ايز٩ٜا ، َٚٔ قبً٘ ساٛار ايزٸصاٍٛ َاع ٜٛصاـ ا     

 ، !ٖٚااااٛ ٗ صااااذٓ٘                                          

                        . 

 ؿٌ ايتشكٝل ٗ ًَُٛت٘ ،قد َأْزَدٟ إدابٞ يتوب سملوم ًِٕ باخلسٗز ا ا  ٗكاْ ٙ٘ضف

ٚٸ٫ّ ب»ٚ ٚٸ٫ّ بضابب ايز٩ٜاا ،    قؾد أ تجبت٘ ٗ ايضٸذٔ إٔ ٜزتكٞ إٍ أع٢ً إٓاسٍ ، ؾهإ اصتدعا٤ إًو إٜٸااٙ أ

 : فوننرهم قنناي         ،ٌِ٘ننا َفؾكاا   :ثاُٚننّا قنناي  َىَعننًننا َف ٙ٘ضننًف َىَعننفو           

        ٛ ُٸتا٘، ٚدا ٚٸٍ طًاب ،        ، ؾٛٗزت أَاْت٘ ، ٚؽاربٙ، ٖٚ ة٠ ْٛازٙ، ٚتدْٝا٘ ٗ عادّ ايتضازٸع إيٝا٘ باد

  :  فوٌا دا١ٖ ٗكٓوٌنٕ قناي  عٓد٥ذٺ عُٛتٵ َٓشيت٘ عٓدٙ ، ؾطًب٘ ثاّْٝا ،                  ،

ٍٸ كيو ع٢ً أْٸ٘ رأ٣ َٔ ن٬َ٘ ، ٚسضٔ َٓطك٘ َا ؽدٸم ب٘ اـرب ، أٚ أرب٢ عًٝ٘ ؛ إك عكٌ إ ز٤ كب٤ٛٷ ؾد

 . (515)«ؼت يضاْ٘

                                                 
 ( .   5/317)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 9/179)، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكزإٓ ( 9/323)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (1)
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ََٙػننٛ بطننسعٞ سإلتٚنناْ بٚ٘ضننف ٌََوننمااا ا   ٗسهٍطننٚاق  ، ؾهدْٸاا٘ مل ٜهاأ بٝٓاا٘ ٚبااٌ ا٭َااز  هو

ٔٷ أؽ٬ّبإسقارٙ ا  َٳ ٍٔ ًا َه ٍدهٕٚىٗيف ٓرس أبوًؼ ؛  (516)ا ٚايتخاطبٹ َع٘ سٳ َ  َقَشن عوٟ ععٚ              سهقن٘

َٳقٳا٥ل ، ٖا سٳدٳا بِٗ إٍ صزع١ اٱتٝإ بٝٛصاـ  ا تًو ايز٩ٜا ؛َؾزٳَقّا ٖا َٔ دٳزٻا٤ تدًٜٚ٘ ا  ٜٓتٛزِٖ َٔ 

َٹٔ تًو ا٭س١َ ، ٫ٚ ٜٴضتػزب ٖاذا؛                ا ٗٴِ  ٗٴِ ا ؾٛمٳ َا عبٸز هلِ ا ٗ سٌٍّ عًُٞ ٜٴخٔزدٴ ا ؛ ؾًعًٓ٘ ٜغٵزٴُن

ٔٳ        َٳاٛطٹ ِّ ا٭َاٛر ، إك ياٝط ٜادرٟ  ِٴ بدقا ٖٳ٢ اـٝاٛٙ ، ٜٚضتعؾٹا ٚٵ ٕٸ إهزٚب ٜتغبٸح بَد اـا٬ـ ، ٫ٚ   ؾإ

ِٴ دٳايٹبٳ ايَؿزٳز   !.  ٜٳعً

ٍُٔنا      ٕٴ ايؾٻاريٗ       ّاسَفن َصال تطونق سألهفناظ دً  ٗسملو٘ن ًّ عادستٔنا أ ٕٴ نًُاتٗاا نُاا ٜٳأش ، ؾٗاٞ تااٳٔش

ٗهنرس  ْٳِكدٳٙ ؛ يعًُٗا َا ٜرتتٸب عًٝٗا َٔ تدثري ٗ رعاٜاٖا ، ؾق٬ّ عٔ غريِٖ ٖٔ تزبطِٗ بِٗ عٹ٬َقاات ،  

ٍْ ق٘ي سملوم  :اا٘ضنف  هٚ فإ                 ٖٚذٙ »، ٚي٘ َا بٳعٵدٳٙٴ، ! مل ٜدت َٔ ؾزاؽ

ٕٸ إهاْا١ تكتقاٞ ايعًاِ ٚايكادر٠ ؛ إك        ٌٸ َا ٜٳشٵتٳاز إيٝ٘ ٚيٞ ا٭َز َأ اـؾااٍ ؛ ٭ ؽٝػ١ُ تٛي١ٝٺ داَع١ٺ يه

ٌٳ َاا ٜبادٚ يا٘ َأ اـاري       بايعًِ ٜتُٓهٔ  َٔ َعزؾا١ اـاري ٚايكؾاد إيٝا٘ ، ٚبايكادر٠ ٜضا       ٚا٭َاْا١  .  تطٝع ؾعا

 تضتدعٞ اؿه١ُ 

ٚايعداي١؛ إك باؿه١ُ ٜٴ٪ٵثٹز ا٭ؾعااٍ ايؾٸااؿ١ ، ٜٚارتى ايغٸاٗٛات ايباطًا١ ، ٚبايعدايا١ ٜٴٛؽٹاٌ اؿكاٛم إٍ         

 . أًٖٗا 

 ٚبدٕ ٜكرتح عًٝ٘                ا ، ٚايجٸٓا٤ عًٝ٘ تعزٜضٷ بدْٸ٘ ٜٴزٜد ا٫صتعا١ْ ب٘ ٗ ُأَٛر ًٖهت٘ ، ٖٚذا ايتٜٓٛ٘ بغدْ٘ ا

 .  (517)«َا ٜزدٛ َٔ ،ري

ٌٍا ٗرننفٕ سملوننم بنناهتٌٓل سملوننم زغبننٞ سِٚٔننا ااا ا   ٗسألًاُننٞ أدزن ٙ٘ضننفّ عِنندٖ، ٗهننن

 ٕ ٕ  ت٘هٚتن           :فقنناي ااا َاأ ا٭عُاااٍ َااا ٜٴٓاصااب ٖااذٜٔ ايٛؽااؿٌ ، ، ؾاااقرتحٳ ا   أًننسّس ًننّ أًن٘ز ممولتنن

                        .ا   ٗٙ٘ضننف ٌٍُننا يتوننب ٓننرٖ سه٘الٙننٞ ًننّ سملوننمااا  »؛  إ

يٝتٛؽٸٌ إٍ إَقا٤ سهِ اهلل ، ٚإقا١َ اؿلٸ ، ٚبض٘ ايعدٍ ، ٚايتُٓهٔ ٖا ٭دً٘ تٴبعح ا٭ْبٝا٤ إٍ ايعبااة  

ًِوٹ ٚايدٸْٝا...  ُٴ  . (518)«، ؾطًب ايتٛي١ٝ؛ ابتػا٤ ٚد٘ اهلل ٫ ؿبٸ ايا

                                                 
 ( .7/6)، ٚرٚح إعاْٞ ( 3/496)ًِٝ إرعاة ايعكٌ ايض: اْٛز  (2)

 ( .13/8)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز : اْٛز  (1)

 ( .9/243)، ٚقاصٔ ايتدٌٜٚ ( 5/318)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 300اا3/299)ايهغٸاف  (2)
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 : ٚعٸًٌ طًب٘ كيو بكٛي٘ » :بّ عاغ٘ز قاي س                 إؿٝاد تعًٝاٌ َاا قبًاٗا ؛ يٛقاٛع

ٕٸ) ًِ٘ نًتُٝٗا ، ( إ ِٳ أْٸ٘ اتؾـ بؾؿتٌ ٜٳعٵضٴزٴ سؾٍٛ إسداُٖا ٗ ايٓٸاظ بٳ  ٌٗٓاٗ ؽدر اؾ١ًُ ، ؾإْٸ٘ عٳًٹ

ٕٸ َهاْتا٘ يدٜا٘ ٚا٥تُاْا٘ إٜٸااٙ قاد ؽااةؾا قًُٓٗاا        اؿؿٜ ٕا ًٜٝ٘، ٚايعًِ بتدبري َاا ٜتا٫ٖٛٙ؛ ياٝعًِ إًاو أ    : 

ـٷ َاا ٜااٳؿٹٞ بٛادبُٗاا ، ٚكياو ؽاؿ١ اؿؿاٜ احملكِّال ي٥٬تُاإ ،             ٚأًُٖٗا ، ٚأْٸ٘ سكٝلٷ بُٗاا ؛ ٭ْٸا٘ َتؾا

ـٷ بؿقااً٘ ؛ يٝٗتاادٟ ايٓٸاااظ إٍ اتٸباعاا٘ ، ٖٚااذا َاأ قبٝااٌ    ُٳَهاْاا١ ، ٚٗ ٖااذا تعزٜاا ٚؽااؿ١ ايعًااِ احملكِّاال يً

 .(520)«(519)اؿٹضٵب١

  ًَ ٍْ سملوم ٗسفق عوٟ  ًٌٕ سهٍطٚاق أ ٔٔ ًٙف ًٌْْٔطٗسهرٜ   سهرٜ دسز بِٕٚ ٗبني ٙ٘ضف سحل٘سز ٘

ٌٳ ؛ ؾًكد نإ ا ا َٳا َؾعٳ ٔٷ  ٙٴ َا اقرتسٳ٘ ، ٚسٳضٳ ُٴخٵٔزز هلِ اا بعد اهلل تعاٍ اا ٖا ٜٓتٛزِٖ ا ، ٚقًٖدٳ ا ايا

ٍٚٔ ٗ ايبشاار،                  ، ٚايقٸاعؿا٤  إآل عِد سهٍػدس٢د ًشًسْبال ًت داًيٗكرس سهسِّ،  ىتؿإٛ نًٝٸاّا نُاا تتبادٸةٴ اؾادا

ٛٳٔرِٖ ٚاٱسرا٤ٹ بٗاِ      ٕ    ! . ٫ٚ ٜعٛة ايتارٜخ ٜٳاذٵُنزٴِٖ إ٫ٓ يتضاذٌٝ ،ٳا ًٌن اا  ا  ًٗنّ ضناعتٔا أضنشٟ زل

ًٌَع ٘ٹ ةع٠َٛ ايٓٸاظ إٍ ةٜٔ اهلل ا تعاٍ ا َِٙو ٚٔسٳارٳتٹ ٍٳ َع  ٚٳ ٚٳسٳا َٹؾٵز َٚا سٳَٛيٗا ،   . عايّٝا ٗ أرض 

، غااري أْٸاا٘  ٗبٔنناتني سآلٙننتني سهَقصننَ تني ِٙتٔننٛ ًػننٌٔد عذٚننب ٗهطٚننف يف ُفننظ سه٘قننت

ُٴػٳِّٝز ايااز٥ٝط جملزٜااات ا٭سااداخ ٗ ٖااذٙ ايكؾٸاا١ ؛ يٝتشٓكاال ٚعااد اهلل ا           ااا ااا يٝٛصااـ ا     نااإ ايااا

 .     (521)بايتُهٌ

 .ًع فتٚإُ ا اس٘سز ٙ٘ضف : سملطوب سهٍطابع 

                                                 
ِٳ أْٸ٘ ٫ ٜؾًض ي٘ غاريٙ ؛ ٭ ٚ (3) َٸ١ إكا عٳًٹ ٌٕ َٔ أَٛر اُ٭ ٌٷ يٛدٛب عٳزٵٔض إز٤ ْؿض٘ ي١ٜ٫ٛ عُ َٸا١ ، ٚ،اؽٸا١ إكا مل ٜهأ       ٖذٙ اٯ١ٜ أؽ ٕٸ كياو َأ ايٓٸؾاض يُٮ

َٸ١  ٗٳِ ع٢ً إٜجار َٓؿع١ ْؿض٘ ع٢ً َؾًش١ اُ٭ ا أْٸ٘ أؾقٌ ايٓٸاظ ٖٓايو ؛ ٭ْٸ٘ نإ إ٪َٔ ايٛسٝد ٗ كيو ايُكِطاز ، ؾٗاٛ ٱّاْا٘    ٚقد عًِ ٜٛصـ ا . ٖٔ ٜٴتٸ

ُٴزٳ٠  ا      ؾ٬ ٜٴعارض ٖذا ْٗٞ ايٓيب ا. ّ ا باهلل ٜبح ُأؽٍٛ ايؿقا٥ٌ ايت تكتقٝٗا عزٜع١ آبا٥٘ ا عًِٝٗ ايضٸ٬ اا عأ صا٪اٍ اٱَاار٠ ؛     اا يعباد ايازٓٔ بأ صٳا

 . ا مل ٜهٔ َٓؿزةّا بايؿقٌ َٔ بٌ أَجاي٘ ، ٫ٚ رادشّا ع٢ً ْٝعِٗ ٭ْٸ٘ ا

، ٚرٚح إعاااْٞ ( 13/9)ز ، ٚايتشزٜااز ٚايتٓااٜٛ (5/318)، ٚايبشااز احملااٝ٘  ( 9/183)، ٚاؾاااَع ٭سهاااّ ايكاازإٓ  ( 9/324)احملاازر ايااٛدٝش  : اْٛااز 

(7/7  . ) 

 ( .13/9)ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (4)

ٔٳ ايٓٛازٳ ٗ قؾٸا١ ٜٛصاـ ا    :  قاي بعطٍٔ»:  (9/242)قاي سهقامسٛ يف ذلاضّ سهتّٗٙى : هطٚفٞ  (5) َٵعٳ َٳٔ َأ ٕٸ  ٞٸ ا٭َاٌ ٫      إ ٕٸ ايتكا ِٳ ٜكٝٓاّا أ اا عٳًٹا

ٔٴ عاقبت٘ ، ٜٚٴعٵًٹٞ َٓشي ٕٸ إعتؾٹِ بايؾٸرب ٫ ىغ٢ سٳدٳثإ ايدٸٖز ٚػاربا٘ ، ٫ٚ ىااف ؽٴازٴَٚؾ٘ ْٚٛا٥با٘ ؛     ٜٴقٝٸعٴ اهلل صعٝ٘ ، بٌ ٜٴشض ت٘ ٗ ايدٸْٝا ٚاٯ،ز٠ ، ٚأ

ٕٸ ٜٛصاـ ا       َٳضٵعٳاٙ ، ٜٚٴخٵًٹدٴ كٹِنزٳٙ ايعٳاطٹز عًا٢ ٖاز ا٭ةٖاار ؛ ؾاإ ٕٸ اهلل ٜعٵقٴدٴٙ ٜٚٴٓذٹضٴ  ُٸا مل ىاػ يًٓٸٛا٥اب ٚعٝادّا ، ٫ٚ يًتذاارب تٗدٜادّا        ؾإ ، ٚمل اا ياا

ُٳّا ٚفزٸّا ، بٌ أيك٢ تٛٓنً٘ ع٢ً ايزٸب ، ٚؽرب إسا٤ تًو ايبًٝٸ١ ثابت ايكًب ، ْااٍ بطٗارتا٘ ٚتكاٛاٙ تاا     ىـ يًضٸذٔ ًُّٚا  ز ايؿخاز  ٚعزٸّا ، ٫ٚ يًتٓهٌٝ ب٘ َأَي

ٌٳ كنزاٖا َزٚرٴ ا٭ٜٸاّ ، ٚمل ٜعبحٵ بٓقا  ـٵ ْٝ ٘ٴ مل ٜٳعٵ يٓاا َجاا٫ّ ْكتؿاٞ     تٵزٳ،ٹا ارتٗا نازٚرٴ ا٭عاٛاّ ، باٌ اةټ   ، ٚيضإ ايؾٸدم طٍٛ أٜٸاّ ايدٸٖز ، ٖٚذٙ ؾقًٝت

َٴِكتٳدٳ٣  أثزٙ عٓد طز٤ٚٹ ايتذارب ، ٬َٚكّا ْعٛك ب٘ ٗ احملٔ ٚإؾا٥ب ، ْتدرب ب٘ ع٢ً ايتجبٸت ٗ َٛاقـ ايعٹجار ، ْٚٓٗرٴ َٓٗاد٘ ٗ ايتكا٣ٛ ٚطٝاب اٱسار   ٚ

ُٳ١ اجملد ، ْٚؿٛس  .  «ـًدٗ اٯ،ز٠ بدار ا ، ؾٓٓاٍ ٗ ايدٸْٝا صٹ
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ًًقَتَطَبّا ًع فتٚإُ (522)رسحيّاا ا ٖ٘سزس دا١  ٚٳأرةٳّا ٗ آ١ٜٺ  قوٚى سهتفارٚى   ،

ٞٳ عًٝ٘ قاد صاٖاِ إٍ سٳادٍّ َا ٗ َاٴذٵزٳٜات تًو ايكؾٸا١ ، ! ٚاسد٠   ، ٚإٕ نإ َا بٴاآٹا          

                                                .  

ًَٚطا ا ٗٙ٘ضف ٍ٘هٕ أْ ًّٙس ف ًَٚخاِقد بوؼ ًِصهٞ زفٚعٞ خت َٟٔ ف َِٙ ُٹضٴ إٍ ،  اع ، ٗ ًِ ٜٴ

ؾتٝاْ٘ ٖذا إع٢ٓ ف٤ٞٴ ايكزا٠٤ إتٛاتز٠
ؾتٝت٘بٛسٕ إ،ٛإ، ٖٚٞ ؽٝػ١ نجز٠، ٚقزا٠٤  (523)

(524) 

يًهجز٠ ع٢ً  ؾٹتٵٝاٳإ»ٝػتٌ تضتعٌُ إسداُٖا َٛفع اُ٭،ٵزٳ٣ ، ٚبٛسٕ ؾٹعٵ١ًَ ؽٝػ١ قٹ١ًٖ ، ٚنًتا ايؾٸ

يًكٹ١ًٓ ع٢ً َزاعا٠ إتٓاٚيٌ ، ِٖٚ اياخٳدٳ١َ ، ٜٚهٕٛ ٖذا ايٛؽـ يًشزٸ  ؾٹاتاٝاٳ١َزاعا٠ إدَٛرٜٔ ، ٚ

 . »(525)ٚقاٍ يؿتٝاْ٘ ٖٚٛ ٜهاًِٜٗ: ا ا  ٗيف ًصشف سبّ ًطع٘دٚايعبد ، 

ًٙوشغ ًّ  ا بإؾا٤ إ،ٛت٘ َا ٜضتشٓكٛٙ ، ا سغتػاهٕ سهتفط ٙٞ اا ع٘دقسس١ٝ سبّ ًطٗ

َٳدٳ٣ َا بًؼ ب٘ تٛافٴعٴ٘ ٚسٹزٵؽٴ٘ ا ُٳاْ٘ أثٓا٤ تٓؿٝذِٖ ٭ٚاَزٙ ، ٚتدةٜتِٗ ٚنذا  ًِ َٹٔ َدا،ًت٘ يٹػٹ ا 

ٍِاع أآل ٙػفى ٭عُاهلِ ،  َٕ ٗفٕٚ تّدٙب ملّ ٙوٛ أًس سه ٌِاَه َٹٓٳتٹ ايعاقب١عّ ًع ٕٸ ايٓٸؿٛظ إكا َأ ،  ؛ ؾإ

؛ إكٵ !اا  اٖ ٙ٘ضفَذز ًٍِٔ ًتَدَر سهطِّٚاق هِا َزِدّسٙركس  ٗمل! . ٚغاب ايزٸقٝب أصا٤تٹ ايتؾزٸف

 ٕٕ  . ِٖ َكاّ إدَٛر إطٝع ، ٚاـاةّ إٓؿِّذ ٕا ٜٴطًب َٓ٘ ب٬ تد،رٕي أٚ تٛا

ُِ ٙع٘د عوٟ إخ٘سُٕ فتٚتٕمل ًّٙس ا ا ٗٙ٘ضف ُٳا إآل مبعسٗ ص٦ٝٗٝ٘  ، أٚ ٜهٕٛ صٳبٳبٳّا يٹا

ِٸ ب٘ عٳعٳحٳ أ،ٝ٘ اٯ،ز ، أٚ غري كيو َٔ ايدٸٚاعٞ ايت دٳعٳًَت٘ ٜؿعٌ َا  اهلل ا تعاٍ ا ي٘ ٗ إضتكبٌ ٖا ًٜ

 .َؾعٳٌ 

 » :قاي سبّ كج         ُٜٳاْ٘  : أ ًِ  . غٹ           ٟايت قدَٛا بٗا يُٝتارٚا : أ

ٛٳفّا عٓٗا   . عٹ        ٜأَتعتِٗ َٔ سٝح ٫ ٜغعزٕٚ  : أ ٗ .            ٞٳ  :قٚى . بٗا ،ٳغٹ

َٸِ إٔ ٜد،ذ َٔ أبٝ٘  :ٗقٚى . ا إٔ ٫ ٜهٕٛ عٓدِٖ بقاع١ ُأ،ز٣ ٜزدعٕٛ يًُري٠ بٗا ٜٛصـ ا تذ

                                                 

ٚفزبٓا عٓ٘ ؽؿشّا ؛ يقعـ ا٫ستُاٍ ص 76ط، ٚ ص70طٚكيو ٗ اٯ١ٜ ، ا َع ؾتٝت٘ ؛ ٭ْٸ٘ قد ٚرة َٛفعٷ آ،ز وتٌُ سٛارٙ اؽزوّا قًٓا  (1)

 .  

 .  (2/295)، ٚايٓغز ( 105)ايتٝضري : اْٛز . ٖٞ قزا٠٤ ٓش٠ ، ٚايهضا٥ٞ ، ٚسؿؿ عٔ عاؽِ ، ٚ،ًـ  (2)

 .  (2/295)، ٚايٓغز ( 105)ايتٝضري : اْٛز . ، ْٚاؾع ، ٚأبٞ عُزٚ ، ٚابٔ عاَز  ٖٞ قزا٠٤ ابٔ نجري (3)

 ( . 5/320)، ٚايبشز احملٝ٘ ( 9/331)احملزر ايٛدٝش : اْٛز  (4)
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ٛٳفّا عٔ ايٓطعاّ  ِ ؛ ؼزٸدّا ٚتٛرٸعّا ؛ ٭ْٸ٘ ٜعًِ أراة إٔ ٜزةٸِٖ إكا ٚددٖٚا ٗ َتاعٗ :ٗقٚى . ٚإ،ٛت٘ عٹ

 .  (526)«ٚاهلل أعًِ. كيو َِٓٗ 

 » :قاي سأله٘ضٛ                           ، ٕٔٸ ايتؿقٸٌ بإعطا٤ ايباٳدٳَيٝا سضبُا طًبتٴ َِٓٗ ؛ ؾإ

 .  (527)«٫ٚ صٝٸُا عٓد إعٛاس ايبٹقاع١ َٔ أق٣ٛ ايدٸٚاعٞ إٍ ايزٸدٛع

ًَنن. ٘س٢نند ٗمثننسست سحلنن٘سز ًننع سملخنناهف يف ٓننرٖ سهٍطنن٘زٝ سهلسميننٞ   ف : سملبشننح سهٍسسبننع ّ هعننٍى 

َٹٔ ٜٛصـ ا :  تقسٙنسً ُافوٞ سهق٘ي  ُٸٓ٘ ٖذا اؿٛار  ٕٸ َا تق اا َاع كايؿٝا٘ ٗ ايدٸٜاْا١           ٫ هُاٌ      أ

 : سهيت ميلّ توخٚصٔا يف سآلتٛإٔ ٜٳذٖب بدٕٚ تدبٸز،أٚ ٜٴط٣ٛ ب٬ قزا٠٤ ؾاسؾ١ يجُزات٘ ايٝاْع١ 

1. ٍْ ٍٚٞ سص أ ، باأُله٘ٓٚٞ  ا تعا ا  أفطى سحَل٘سز عوٟ سإليت ق ًا ُتر عِٕ سالعرتسِ بّسق

ٌٸ ثٓا٩ٙ ا يًزټبٛب١ٝ؛ ٭ْٸ٘ ا ا بار٨ إٛدٛةات ، ٚ،ايل ايها٥ٓات، ِٖٚ ٗ ٚاصتشكاق٘ ا د

ِ سادت٘ ي٘ ع٢ً د١ٗ ايعُّٛ َهاّْا ٚسَاّْا ٚسا٫ّ ، َٚٔ ْعُت٘ ا تعاٍ ا ع٢ً ،ًك٘ إٔ أرصٌ هل

 ايزٸصٌ، ٚأْشٍ هلِ ايهتب؛                         ص42:ا٭ْؿاٍط ،

ًِكٹ٘ ٚصا٥ٌ ايعكٌ عٔ ايزٸصٌ ٚا٭ْبٝا٤، َٔ مسٕع ٚأبؾإر ٚأؾ٦د٠،ٚقد دٳ٢ًٖ ٜٛصـ  ٚدعٌ ٗ ،ٳ

ٗا أرٚع بٝإ، ٚسانُِٗ ٗ إثبات كيو ا ٗ سٛارٙ َع ؽاسيب ايضٸذٔ ٖذٙ اؿكٝك١، ٚبٝٸٓا

 ! . إٍ ؾطزِٖ ٚعكٛهلِ 

ٍس بٚاْ ٗسدٝ سهٍدّٙ سهٍسباُٛ ، ٗكنرس سزتبناط سملندؤًِني ببعطنٍٔ عونٟ ًنٍس سهعصن٘ز َٗكن        » .2

، (528)«إذ ًصنندز دٙننٍِٔ ٗسسنند ، ٗعقٚنندتٍٔ ًػننرتكٞ ، ُٗأرنن٘هلٍ ًتفقننٞ؛  سهننٍدٓ٘ز

بزباٙ اؿابٸ ايٛثٝال ، ٚايغٸاٛم ايعُٝال     ٖٚذا صزٸ عذٝب ٗ ٖذٙ ايعكٝد٠ ايت تزب٘ بٌ أؽشابٗا 

 :اا  ا  ٗهرس قناي ٙ٘ضنف  . (529)ع٢ً تباعد ايشٸَإ ٚإهإ                 

                      . 

، ، ٚع٢ً رأصاِٗ ا٭ْبٝاا٤ ا عًاِٝٗ ايضا٬ّ ا        ًاضٚٞ بابت ٢ٕ ألٓى سحلقا  تعا ا  ضِٞ سص .3

ٜٚٴبت٢ً ايٓٸاظٴ ع٢ً قدر إّاْا٘ ، ؾتٴزٵَؾاعٴ ةردااتِٗ ، ٜٚٴعٵًٹاٞ كٹِنازٴِٖ ، ٜٚٴًٗاو أعادا٩ِٖ ، ٚيكاد         

                                                 

 ( .  629اا2/628)تؿضري ايكزإٓ ايعِٛٝ  (5)

 ( .   7/11)رٚح إعاْٞ  (6)

 ( .  25)اؿٛار ايكزآْٞ ٗ صٛر٠ ْٛح  (1)

 ( .   6/3717)اي٬ٍٛ : اْٛز  (2)
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ُٸًا٘ ا      ناْت سٛارات ٜٛصـ ا  اا هلاذٙ ايضٸا١ٓ ايزٸباْٝا١ ، ٚناإ      اا َاع ،ؾاَٛ٘ ْافاش١ بتش

ـ     ِّفٳاّا أَازٙ  َٴَؿ ِٸ ناْات يا٘ ايعاقبا١ ايزٸاعاد٠ ، إك ايعاقبا١                               ؽابزّا هلا غاٜا١ ايؾارب ،  ايكا٘ ، َٚأ ثا

 . يًُتكٌ 

ٕ ا     تعننا ا     ِٙبػننٛ ألٓننى سحلننٍق سهٓوذنن١٘ إ  سص    .4 ٗسهٍسغننب إ  دِابننٕ  ، ٗسهت٘ٓكننى عوٚنن

ٔ ، إك ٖٛ إخزز هلِ َٔ َقا٥ل ا٭َٛر ، ٚإٓذٞ هلسهععٍٚ ، ِ َٔ ايؿً َا ٚٗز َٓٗا َٚا بطا

ٔ  ٫ٚ هٌُ   :اا ا  ٗٓنرس ًنا فعونٕ ٙ٘ضنف    ، !ايتعٌٜٛ ع٢ً طاق١ اٱْضإ اجملزٻةٳ٠ َٓكذّا َٔ احملا

                                                 . 

ٗكرس سألخر باألضنباد  ا ، تعا  ا   ٟ باحللٌٞ يف سهٍدع٘ٝ إ  سصعوٟ سهٍدسعٚٞ أْ ٙتشٓو .5

ٌٷ          إٛؽ١ً  إٍ ايبٴػ١ٝ صٝٸإ ٗ كياو ا٭صاباب إاةٜا١ أٚ إعٜٓٛا١، ٚكياو َآٗرٷ أؽاٌٝ، ٖٚاٛ صابٝ

 . ا ٗ ةعٛت٘ يؾاسيب ايضٸذٔ، ٚٗ غريٖا َٔ إٛاقـ ايت أساطتٵ ب٘ قِٜٛ، ُجٸً٘ ٜٛصـ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : خاتمة ال

تكًٝااب ايٓٛااز ٗ اٯٜااات اياات ااا ، ٚا   ٞ سملاتعننٞ ًننع سحَلنن٘سز يف ضنن٘زٝ ٙ٘ضننفَوننْسبعند ٓننرٖ سهسِّ 

ُٳات٘ ، سٛت٘ ُٸط َعإ٘ ، ٚايٛقٛف ع٢ً صٹ َٛ، ٚتً  :سألً٘ز سآلتٚٞ  باُت ه

ٍٗال  ٍٍ سهِتا٢ر : أ  :  أٓ
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ٕٸ ساٛار ٜٛصااـ ا    .7 ٌٸ أ ٌٔ ااا َااع كايؿٝاا٘ سااٛارٷ ٖاااةفٷ قٓكاال ٭غزافاا٘ بدؾؾاأض ٚأقاا ٜٺ ، ٚأباا يؿاا

 .  ُأصًٛب 

ٛٸر ٚافاضٕ   ٗ ايدٸٜاْا١  ا ٜٓطًل ٗ سٛارٙ َع كايؿٝا٘  نإ ٜٛصـ ا  .8 ٘  ُٳايٹا  َأ تؾا ،            ا وااٚرِٖ ؾٝا

ِٸ ؾًكد نإ ا َٹٔ ث ٚ ا ٜٴًذ٦ِٗ َٛفٛعٝٸت٘ إٍ ايتضًِٝ ي٘ ٗ ْٗا١ٜ إطاف . 

ارٙ َع كايؿٝا٘ ، ٚناْات   ا ١ًّْ َٔ ايقٸٛاب٘ ، ٚفُٛع١ٺ َٔ ايضٸُات ٗ سٛراع٢ ٜٛصـ ا  .9

ٚٸٍ ُأِٛكٕز ؿٛارٙ َعِٗ إٍ آ،زٙ  َٴذٵ بدأ أ  . َٓطزة٠ 

ا أثٓا٤ سٛارٙ َع إخاايـ ، ٚٗ  ناْت ٖٓاى َٛفٛعات صا١َٝ تغػٌ كٖٔ ٜٛصـ ا  .10

 .َكدٸَتٗا اؾٛاْب ايعٳَكد١ٜ ، ٚقد صٳعٳ٢ ٗ ْغزٖا بٌ طبكات اجملتُع ايذٟ عاؼ ؾٝ٘ ٚقت٦ذٺ 

اا َاع   َٔ ايؿٛا٥د إبجٛث١ ٗ أثٓا٥٘ ْاػ١ عٔ سٹٛار ٖاذا ايآيب ا    أثبت ٖذا ايبشح ١ًّْ .11

 .كايؿٝ٘ 

ِٳ ٖذا ايبشح إٓٗر ايكزآْٞ إتهاٌَ يًُتشاٚرٜٔ َٔ ،٬ٍ ايقٸاٛاب٘ ٚاٯةاب ايات    .12 رٳصٳ

 . ا َع كايؿٝ٘ ٗ ايدٸٜا١ْ سٛاٖا سٛار ٜٛصـ ا

ٍٍ سهت٘رٚات : ثاُّٚا   :  أٓ

ٕٗاتٌُ بعًاّٛ ايكازإٓ ا ايعهاٛف عًا٢ نتااب اهلل ا تعااٍ ا باايؿِٗ            ٜٓبػاٞ يطًبا١ ايعًاِ ا ٚ،اؽٸا١ ا      .5

ُٳ١ ٖذا ايهتاب اؿهِٝ ، ٚإ،زادا٘   َٛ ُٴعٹٝٓٳ١ ع٢ً إةراى عٳ ٚايتدبٸز، ٚاؿزـ ع٢ً ا٫صتٓباطات ايا

 .يٰ،زٜٔ يٝتٛؽٸًٛا بذيو يًعٌُ بٗداٜات٘، ٚايكٝاّ عكٛق٘ 

٘ ٗ ٖذا ايبشح ، ٖٚاٛ ساٛارٴ أٖاٌ ايادٸٜاْات     ٖٓاى داْبٷ َٔ اؿٛار ٗ ٖذٙ ايضٸٛر٠ مل ٜٴتعزٸض ي .6

 . اياشٳٖك١ بعقِٗ َع بعٕض ، ٚؾٝ٘ َاة٠ ع١ًُٝ ثزٸ٠ْ ، وضٔ بايباسجٌ تٓاٚهلا بايبشح 

ِٸ       َكار١ْ سٛار ٜٛصـ ا  .7 َٹأ ثا ا َع كايؿٝ٘ أٚ َٛاؾكٝ٘ ببك١ٝ ساٛارات ا٭ْبٝاا٤ َاع أقاٛاَِٗ ، ٚ

      ٟ ٌٷ ٜٴجاز اؿاٛار ايكزآْاٞ ٗ أكٖاإ ايٓاعا١٦ ٚإاتًٓكٌ ،       بٝإ  أٚدا٘ ايتغااب٘ ٚا٫،ات٬ف بٝآِٗ عُا

ٜٚٛدد هلِ ا٭رف١ٝ ايجٸابت١ ايت ٜٓطًكٕٛ َٓٗا ، ؾًٛ تؾادٸ٣ ياذيو بعاض ايبٳشٳجٳا١ يهاإ ٗ كياو       

 .  اـري ايعِٛٝ 

ُٳًٝا١ دااةٸ٠ ،       .8 ثكاؾ١ اؿٛار ٗ اجملتُعات اٱص١َٝ٬ َا سايت ؼتاز إٍ تكعٝادٺ، ْٚغإز ، ٖٚارصا١ عٳ

ُٳ ٔٗ ًِ ِٸ ؾإْٸا٘ وضأ ااا َاع تؿعٝاٌ        َٴضٵتٳ ِٳ ايكزإٓ ٗ كيو ؛ إك ٖٛ إُٗٝٔ ع٢ً َا ؼت٘ ، َٚأ ثا ١ّ سٴِه
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اؾاْااب ايٓٛاازٟ ٗ كيااو اااا إٔ تكااّٛ َ٪صٸضااات اجملتُااع ٗ ايعااامل اٱصاا٬َٞ َااا ؾٝٗااا اؾاَعااات   

 . ٚغريٖا بدٚرٖا ا٭صاظ ٗ ٖذا اؾاْب 
 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتّم الّصالحات ،،،

 

 س المراجع والمصادرفهر

  ،ٕٖا 1417،  1ٝٛطٞ، َهتب١ ْشار َؾطؿ٢ ايباس ، ايزٜاض ، ًٙضٸياٱتكإ ٗ عًّٛ ايكزآ. 

 ٖا 1415كغزٟ ، ةار ايؿهز، بريٚت ، أصاظ ايب٬غ١ ، يًشٻ. 

 ٙ ، ٖا 1406، 1أصايٝب ايتعًِ ٚايتعًِٝ ٗ اٱص٬ّ ، ٱسضإ ،ًٌٝ اٯغا. 

  ، ٕنُاٍ سغًٍٛ ، ةار ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت : ؼكٝل  ًٛاسدٟ ،يأصباب ْاشٍٚ ايكزآ. 

  ،ةار ايؿهز ، بريٚت ، بدٕٚ تارٜخ طبع  ،بٔ سذز ايعضك٬ْٞ ٫اٱؽاب١ ٗ ُٝٝش أمسا٤ ايؾشاب١  . 

 ٙ ، 1أؽٍٛ ايرتب١ٝ اٱص١َٝ٬ ، يعبد ايزٓٔ ايٓٻش٬ٟٚ ، ةار ايؿهز إعاؽز ، بريٚت  . 

 ٖا 1408، 3ًغباب ، ايزٜاض ، ٙأؽٍٛ اؿٛار ، ايٓد٠ٚ ايعا١ٕٝ ي . 

 ع٢ً قُد ايٓذار ٚآ،زٕٚ، : بؾا٥ز كٟٚ ايتُٝٝش ٗ يطا٥ـ ايهتاب ايعشٜش، يًؿريٚس آباةٟ ، ؼكٝل 

 . إهتب١ ايع١ًُٝ ، بريٚت ، بدٕٚ تارٜخ طبع 

  ٕقُاد َعاٛض  ، ٚعًاٞ   عاةٍ أٓد عباد إٛداٛة   :بٞ سٝٸإ ا٭ْديضٞ ، ؼكٝل ٭، ( ايبشز احملٝ٘)تؿضري أبٞ سٝا  ،

 . ٖا1413،  1ةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت، ٙ

 إرعاة ايعكاٌ ايضٸا  )ٛة ااعااٞ ايضٸاتؿضري أب   ِ ٞ اةٟ ُٳا عٛة ايعٹ، ٭باٞ ايضٸا  ( ًِٝ إٍ َشاٜاا ايهتااب ايهازٜ ايهتاب  ، ةار  اؿٓؿا

 . ٖاا 1419،  1ٙ، بريٚت ، ايع١ًُٝ 

  ٞعًاٞ   :ُاٛة ا٭يٛصاٞ ايبػاداةٟ ، اعتٓا٢ با٘      حمل، ( بع إجاْٞرٚح إعاْٞ ٗ تؿضري ايكزإٓ ايعِٛٝ ٚايضٻ)تؿضري ا٭يٛص

 .ٖا 1415،  1عبد ايبارٟ عطٝٸ١ ، ةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ٙ

  ٟا، ٭بٞ ايؿازز  ( ساة إضري)تؿضري ابٔ اؾٛس  ٟ أٓاد ساط ايادٜٔ، ةار ايهتاب ايعًُٝا١ ،       :، اعتٓا٢ با٘    بأ اؾاٛس

 .ٖا 1414،  1بريٚت ، ٙ

  اجملًاط ايعًُاٞ بؿااظ ،    : بأ عطٝا١ ا٭ْديضاٞ ، ؼكٝال     ٫، ( احملزر ايٛدٝش ٗ تؿضري ايهتااب ايعشٜاش  )تؿضري ابٔ عط١ٝ

 .ٖا 1411ااا1395

  ٖا  1418،  4عٞ، َ٪صض١ ايزٜإ ، بريٚت ، ٙزٳبٔ نجري ايُك٫ ،(ايكزإٓ ايعِٛٝ)تؿضري ابٔ نجري. 

 يًشكغزٟ ، ، (ايتدٌٜٚ ٛٙاٌ ٗ ٚداااٜٚاإٛ ا٭قااٛاَض ايتٓاشٌٜ ٚعٝااكا٥ل ٚغااايهغٸاف عٔ س)خغزٟ اَتؿضري ايشٸ

ٛٸض ، َهتاع :شكٝل ات ٚباٗاَغ٘  .ٖا 1418،  1زٜاض ، ٙااعبٝهإ ، ايااب١ اياااةٍ عبد إٛدٛة ، ٚعًٞ قُد َع

 .نتاب ا٫ْتؾاف ؾُٝا تقُٓ٘ ايهغاف َٔ ا٫عتشاٍ ،              ٫بٔ إٓري ايضٻهٓدرٟ إايهٞ 
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    ٞ( ايادرٸ إٓجااٛر ٗ ايتؿضاري إادثٛر   )تؿضاري ايضٸاٝٛط    ٙ ،  1، ؾا٬ٍ اياادٸٜٔ ايضٸاٝٛطٞ ، ةار ايهتاب ايعًُٝا١ ، بااريٚت ، 

 .ٖا 1421

 ُاد ايٓطاٖز بٔ عاعٛر ، ةار صشٕٓٛ ، تْٛط حمل، ( ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز)ااٖز بٔ عاعاٛر تؿضري ايٖط. 

  ٟٖا 1408ر ايؿهز ، بريٚت ، بٔ دزٜز ، ةا٫، (داَع ايبٝإ عٔ تدٌٜٚ آٟ ايكزإٓ)تؿضري ايطرب. 

  قُٛة قُد عبدٙ ، ةار ايهتب ايعًُٝا١  : تؿضري عبد ايزسام ، يعبد ايزسام بٔ ُٖاّ ايؾٸٓعاْٞ، ةراص١ ٚؼكٝل ايدنتٛر

 . ٖا 1419،  1، بريٚت ، ٙ

  3، ةار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ ، بريٚت ، ٙ اسٟؿخز ايزٸً، ي( َؿاتٝض ايػٝب)ايؿخز تؿضري . 

 ٖا 1398، 2، ؾُاٍ ايدٸٜٔ ايكامسٞ ، ةار ايؿهز ، بريٚت ، ٙ( قاصٔ ايتدٌٜٚ)ٞ تؿضري ايكامس. 

  عبد ايزسٸام إٗدٟ :، ؼكٝل  يكزطيبا، ٭بٞ عبد اهلل  (كزإٓاياياذاَع ٭سهاّ )تؿضري اياكزطيب  ٞ  ، ةار ايهتاب ايعزبا

 .ٖا 1420،  2، بريٚت ، ٙ

  ٟصضا١ ايهتاب   : عباد إكؾاٛة بأ عباد ايازسِٝ ، ْغاز       : اعت٢ٓ ب٘  ، يًُاٚرةٟ ،( ايٓهت ٚايعٕٝٛ)تؿضري إاٚرة٪َ

 .ايجكاؾ١ٝ ، ٚةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

 ٙ ، ٖا 1416، 1ايتٝضري ٗ ايكزا٤ات ايضٸبع ، ٭بٞ عُزٚ ايدٻاْٞ ، ةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت . 

   إ٪صضاا١ إؾااز١ٜ ايعاَا١ يًتااديٝـ ٚا٭ْبااا٤  ٬ّ ٖاارٕٚ ،  عبااد ايضٸاا :، ؼكٝال   ٭سٖاازٟ، ٭باٞ َٓؾااٛر ا ١ اػااايًٗتٗاذٜب

 . ٖا1384ٚايٓغز ، 

  ، ةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ٭بٞ سنزٜا ايٟٓٛٚ تٗذٜب ا٭مسا٤ ٚايًٓػات ، . 

  قُد : أٓد قُد عانز ٚآ،زٕٚ ، ؽزٜر ايغٝخ : ، اعت٢ٓ ب٘ (صٓٔ ايرتَذٟ)اؾاَع ايؾٸشٝض 

 .                                                                                           ايعزبٞ ، بريٚت ْاؽز ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، ةار إسٝا٤ ايرتاخ 

  ٖا 1414، 1و٢ٝ قُد سَشَٞ ، ةار ايرتب١ٝ ٚايرتاخ، ٙ: اؿٛار آةاب٘ ٚفٛابط٘ ، يًدنتٛر. 

  ُٸاد سَشَااٞ ،  : اؿاٛار ٗ صااٛر٠ ْااٛح ةراصاا١ ؼًًٝٝاا١ ، يًاادنتٛر ّٷ يًُغااارن١ ٗ َاا٪ُز وٝاا٢ ق اؿااٛار َااع »عااحٷ َكاادٸ

ُٛٓت٘ ن١ًٝ ايدراصات اٱص١َٝ٬ ٚايغٸزٜع١ ظاَع١ ايغٸارق١ ، ٗ ايؿرت٠ َٔ «اٯ،ز  .  ٖا 30/3/1428اا28:، ايذٟ ْ

  ٖا 1425، 1صٓا٤ قُٛة عابد ، ةار ا٭ْديط اـقزا٤ ، دد٠ ، ٙ: اؿٛار ٗ ايكزإٓ َعإ٘ ٚأٖداؾ٘، يًدنتٛر٠ . 

 ر َع أٌٖ ايهتاب ُأصض٘ َٚٓاٖذ٘ ٗ ايهتاب ٚايض١ٓ، ـايد عبد اهلل ايكاصِ ، ةار إضًِ يًٓغز اؿٛا 

 . ٖا 1414، 1ٚايتٛسٜع ، ٙ

 تزنٞ بٔ صعٝد اهلٌّٛ، ةار ابٔ اؾٛسٟ ، : ،ٛاـ ايكزإٓ ايهزِٜ ةراص١ ْٛز١ٜ تطبٝك١ٝ، يًدنتٛر 

 . ٖا 1429، 1ٙ

 ٚ ؾٛا٥دٖا ، حملُد ْاؽز ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتبا١ إعاارف يًٓغاز ٚايتٛسٜاع     صًض١ً ا٭ساةٜح ايؾشٝش١ ٚع٤ٞ َٔ ؾكٗٗا

 . ٖا 1415، ايزٜاض ، 

  ، ةار ايؿهز ، بريٚت  قُد ؾ٪اة عبد ايباقٞ: شكٝل اًكشٜٚين ، تيصٓٔ ابٔ َادا١ ، . 
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  ، قُاد  : ايغاٝخ   ، ؽازٜر قُاد قٝاٞ ايادٜٔ عباد اؿُٝاد      : ذضتاْٞ ، ؼكٝال  ضًُٝإ بٔ ا٭ععح ايضٸيصٓٔ أبٞ ةاٚة

 .، ةار ايؿهز ، بريٚت ْاؽز ايدٜٔ ا٭يباْٞ 

 ؾٛاس أٓد سَزيٞ ، ٚ،ايد ايضبع ايعًُٞ ، ةار ايهتاب ايعزبٞ ، باريٚت  :  ، ؼكٝل ، يعبد اهلل ايدارَٞ ارَٞصٓٔ ايدٸ

 . ٖا 1407،  1، ٙ

  ٖا1410، إد١ٜٓ إٓٛر٠، ٙ،قُد فٝا٤ ايزٸٓٔ ا٭عُٛٞ ، َهتب١ ايدار : ايضٓٔ ايؾټػز٣ ، يًبٝٗكٞ ، ؼكٝل . 

  ،ٕٖا1410، 1قُد ايضعٝد سغًٍٛ،ةار ايهتب ايع١ًُٝ،بريٚت، ٙ:ًبٝٗكٞ،ؼكٝليععب اٱّا . 

 ِّايعًاِ ي٬ًُٜاٌ ،    أٓاد عباد ايػؿاٛر عٓطاار ، ةار    : شكٝل اذٖٛزٟ ، تا اًي،  (١ٝااا١ ٚؽشاح ايعزبااتاز ايًٗػ)شاح ايؾ

 . ٖا 1376،  1ٙ

 ايبخارٟ ، ؼكٝل عبد اهلل بٞ ؽشٝض ايبخارٟ، ٭ :     ٙ ،  3َؾطؿ٢ ةٜب ايبػاا ، ةار ابأ ناجري ، ايُٝاَا١ ، باريٚت ، 

 . ٖا 1407

 ٖا 1414،  2ععٝب ا٭رْا٩ٚٙ ، َ٪صض١ ايزصاي١ ، بريٚت ، ٙ: بٔ سبإ ايبضت، ؼكٝلؽشٝض ابٔ سبإ ، ٫ . 

  ، ٢ ا٭عُٛااٞ ، إهتااب اٱصاا٬َٞ ، قُااد َؾااطؿ: ٟ ، ؼكٝاال اياادنتٛر ر،شّاا١ ايٓٝضااابٛ ٫باأؽااشٝض اباأ ،شّاا١

 . ٖا 1390، بريٚت 

   قُاد ؾا٪اة عباد ايبااقٞ ، ةار إسٝاا٤ ايارتاخ ايعزباٞ ، باريٚت         : ؽشٝض َضًِ، ٕضًِ بٔ اؿذاز ايكغريٟ، ؼكٝال ،

 . بدٕٚ تارٜخ طبع 

 ٙ ، ٖا 1395، 1فٛاب٘ إعزؾ١ ، يعبد ايزٓٔ سبٓه١ إٝداْٞ ، ةار ايكًِ، ةَغل. 

 قُد باصٌ عٕٝٛ ايضٸٛة ، ةار  :ٌُ اؿًيب ، ؼكٝل ًضٻيٗ تؿضري أعزف ا٭يؿاٚ ، شؿاٚ اعُد٠ اي 

 .  ٖا1417،  1ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت، ٙ

 ٕؼكٝل ، ٭بٞ عبٝد ايكاصِ بٔ ص٬ّٓ ؾقا٥ٌ ايكزآ ، :  ٞ ٙ    ٖٚيب صًُٝإ غااٚد  1، ةار ايهتاب ايعًُٝا١ ، باريٚت ، 

 .ٖا 1411، 

  ٖاا 1396، ةار ايغٸزم ، ٗ ٬ٍٚ ايكزإٓ ، يضٝد قطب . 

  ايكاَٛظ احملٝ٘ ، يًؿريٚس أباةٟ ، إ٪صض١ ايعزب١ٝ يًطباع١ ٚايٓغز ، بريٚت. 

 تٝضري قذٛب ايؿتٝاْٞ ، بٝت ا٭ؾهار ايدټٚي١ٝ : نٝـ ماٚر اٯ،زٜٔ ، يًدنتٛر. 

    ، ٍٚعباد اجملٝاد طعُا١ سًايب ، ةار     :، اعتٓا٢ با٘    ٝٛطًٞضٸا ييباب ايٓكاٍٛ ٗ أصاباب ايٓااش   ٙ ،  1إعزؾا١ ، باريٚت ، 

 .  ٖا 1418

  ٖا  1414،  3، ةار ؽاةر ، بريٚت ، ٫ٙبٔ َٓٛٛر ا٭ؾزٜكٞ، يضإ ايعزب. 

  ٖا 1414عٗاب ايدٜٔ أبٛ عُزٚ ، ةار ايؿهز ، : فٌُ ايًٓػ١ ، ٫بٔ ؾارظ ايزٸاسٟ ، ؼكٝل. 

  ، ٖا 1407ٚةار ايهتاب ايعزبٞ ، بريٚت ، ًٗٝجُٞ ، ةار ايزٜإ يًرتاخ، ايكاٖز٠ ، يفُع ايشٚا٥د َٚٓبع ايؿٛا٥د . 

      قُاد فاٝا٤ اياازٓٔ ا٭عُٛاٞ ، ةار اـًؿاا٤ يًهتااب اٱصاا٬َٞ ،      : إاد،ٌ إٍ ايضآٔ ايهارب٣ ، يًبٝٗكااٞ ، ؼكٝال

 .ٖا 1404ايهٜٛت ، 
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 ٚت َؾطؿ٢ عبد ايكاةر عطاا ، ةار ايهتاب ايعًُٝا١ ، باري    : ًشانِ ايٓٝضابٛرٟ ، ؼكٝل يشٝشٌ ، إضتدرى ع٢ً ايؾٸ

 . ٖا 1411،  1، ٙ

  1995، 1عبد ايػؿٛر ايبًٛعٞ، َهتب١ اٱّإ، إد١ٜٓ إٓٛر٠، ٙ: إضٓد، ٱصشل بٔ راٖٜٛ٘ ، ؼكٝل ّ . 

  َضٓد اٱَاّ أٓد بٔ سٓبٌ ، بريٚت ، إهتب اٱص٬َٞ يًطباع١ ٚايٓغز. 

  ٖا 1405، 1ت ، ٙٓدٟ ايضٸًؿٞ، َ٪صض١ ايزصاي١ ، بريٚ: َضٓد ايغٸاٌَٝ، يًطرباْٞ، ؼكٝل  . 

 عباد ايضاُٝع سضآٌ ، َهتبا١ إعاارف ، ايزٜااض ،       : َؾاعد ايٓٛز يٲعزاف ع٢ً َكاؽد ايضٸٛر ، يًبكاعٞ ، ؼكٝل

 .ٖا 1408، 1ٙ

 ٜٛصاـ نُااٍ اؿاٛت ، َهتبا١ ايزعاد ، ايزٜااض ،       : ـ ٗ ا٭ساةٜح ٚاٯثار ، ٭بٞ بهز بٔ أبٞ عٝب١ ، ؼكٝال  إؾٓٸ

 . ٖا 1409،  1ٙ

  ِٖا 1415طارم عٛض ، ٚعبد احملضٔ اؿضٝين ، ةار اؿزٌَ ، ايكاٖز٠ ، : ًطرباْٞ ، ؼكٝل يا٭ٚص٘ ، إعذ. 

 ،ٖا 1404، 2ؿٞ،َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، إٛؽٌ، ًَٙٓدٟ ايضٸ:ًطرباْٞ،ؼكٝليإعذِ ايهبري. 

 ريٚت إعذِ ايٛدٝش، إؽدار فُع ايًٗػ١ ايعزب١ٝ ، إزنش ايعزبٞ يًجكاؾ١ ٚايعًّٛ ، ب . 

 َ ؽؿٛإ عدْإ ةاٚٚةٟ ، ةار ايكًِ، ةَغال، ٚايادار ايغاا١َٝ ،     :ا٭ؽبٗاْٞ، ؼكٝليًزٸاغب أيؿاٚ ايكزإٓ ، ؿزةات

 .ٖا  1418،  2بريٚت ، ٙ

 ٖا 1401، 3ساٖز بٔ عٛاض ا٭ٕعٞ، َطابع ايؿزسةم، ايزٜاض ، ٙ: َٓاٖر اؾدٍ، يًدنتٛر  . 

  ، ٞٸ :اعت٢ٓ ب٘  ، بٔ اؾشر٫ٟايٓغز ٗ ايكزا٤ات ايعغز قُد ايقباع ، ةار ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، بدٕٚ تاارٜخ   عً

 .طبع  

 ٙ ، 1ِْٛ ايدرر ٗ تٓاصب اٯٜات ٚايضټٛر ، يًبكاعٞ ، ةار ا٭ْديط ، بايتعإٚ َع ةا٥ز٠ إعارف اٱص١َٝ٬  ،

 .         ٖا 1396

 

 

 

 

 

 

 

                    
 فهرس الموضوعات
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 5اا2 ................................................................................................ حًقٍدًٞ سهبشاا 

ٕ         :سهتٌٔٚد  ٌٍٚتنٕ ، ٗأُن٘سع سحلن٘سز سهقسآُنٛ ، ٗخصا٢صنٕ، ًٗ٘ضن٘عات  ًفٔنَ٘ سحلن٘سز ، ٗأٓ

................................................................................................ 

 :اا6

ٍٗي     :ٗفٕٚ ًطاهب ا ، ا بني ٙدٜ ض٘زٝ ٙ٘ضف :سملبشح سأل

 ٍٗي ..............................ْشٚهلا  امسٗا ، ْٚٛعٗا ، ٚصبب:  سملطوب سأل

 ُٛؾقًٗا :  سملطوب سهٍجا....................................................................

 ؽ١ً صٛر٠ ٜٛصـ ا:  طوب سهٍجاهحسملَ ا قبًٗا َٚا بعدٖا ا..............

  ِٸ أغزافٗا َٚكاؽدٖا: سملطوب سهٍسسبع  .......................................... أٖ

 26اا21

 23اا22

24 

 25اا24

26 

ٌَات س٘سز ٙ٘ضف:  سملبشح سهٍجاُٛ  :ٗفٕٚ ًطاهب ،  ًع سملخاهف ا َض

  ٍٗي ٛٳ٣، ٚتازى ايتعؾٸاب ؿٛاٛٚ ايآؿط         : سملطونب سأل ـٴ ، ٚايتذازٸة عأ اهَلا اٱ،٬

...................................................................................

  ُٛايٛفٛح ايتاّ، ٚسضٔ ايبٝإ ٕٛطٔ ايٓٸكاؼ: سملطوب سهٍجا .............

  َا١ْ َزاعا٠ ايؾٸدم ٚا٭: سملطوب سهٍجاهح.........................................

  ٜٛٔٸاتتكدِٜ ا٭ِٖ ؾإِٗ ، َٚزا: سملطوب سهٍسسبع ٚٵَي ....عا٠ ايتدرٸز ٗ اَ٭

  ايتًٓطـ ٗ ايعباار٠، ٚسضأ ايكاٍٛ، ٚتٗاذٜب ا٭يؿااٚ ، ٚايبعاد       : سملطوب سخلناًظ

...................................................عٔ ػزٜض إغاعز 

 ُٸااٌ ، ٚفااب٘ اياآٸؿط عاأ ا٫ْؿعاااٍ ،             َااع  : ملطوننب سهٍطننادع س ايؾٸاارب ٚايتش
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 قزاءة  مقاصدية يف عقوبة اإلعداو

 

 حسٌبة  حسٌن: األستاذة

 الثانوي أستاذة التعلٌم

 مسجلة فً السنة الرابعة دكتوراه

 قسم أصول الفقه ، كلٌة العلوم اإلسالمٌة 

 :مدخل إلى عقوبة اإلعدام: أول

ٌؤكد أهل المنطق على قاعدة تصورٌة مفادهاا أّن الحكام علاى الشاًء فارع مان تصاّوره، وال 
اد تفكٌكهاا تحلاٌبل وتشخٌصاا ٌمكن إطبلق األحكام جزافا إذا لم ٌكن هناك سابق معرفة عن المادة المر

ٌّن  .ثم إعادة تركٌبها لٌستقّر األمر على حكم مع

 

واإلشكالٌة المقلقة التً نحن بصدد تحلٌلها تحلاٌبل دقٌقاا تكمان فاً مسامى عقوباة اإلعادام باٌن 
اإلصرار على إبقابهاا والتأكٌاد علاى إلغابهاا، فانحن أماام فارٌقٌن متصاارعٌن ٌحااول كاّل واحاد منهماا 

قٌة صدق براهٌنه، وإٌجابٌة ما عرضه من دراسات، فرٌق ٌؤّكد  اإلبقااء علاى هاذه العقوباة الظفر بأح
كون مصدر إٌجابها هو اإلسبلم وظروف اجتماعٌاة  تلازم مثال هاذا اإلبقااء، وباٌن فرٌاق مصاّر علاى 
إلغابها مستندا إلاى مضاامٌن حقاوق اإلنساان،ودعاوى األمام المتحادة التاً تناادي بضارورة إلغااء هاذه 

 .عقوبة القاسٌة والتً هً ضد إنسانٌة اإلنسانال

وإّن هااذا البحااث ال ٌتطااّرق خآلٌااات عقوبااة اإلعاادام فقهااا أو قانونااا، وإنمااا ٌتناااول ماهٌااة هااذه 
العقوبة،متتبعا مسٌرتها التارٌخٌة قبل أن ٌستقر حكم وجوبهاا، مستعرضاا أقاوال الفقهااء الاذٌن تكلماوا 

اقشاة لعلمااء معاصارٌن مان أجال اساتخبلص البعاد المقاصادي فً أهدافها ومقاصادها، فاتحاا بااب المن
 .واألهداف الظاهرة والخفٌة لهذه العقوبة التً شّرعها اإلسبلم

لقد أضفت عقوبة اإلعدام ظبلال قاتمة وطغت على ساحة النقاش خطابات هً للحمااس أقارب 
ٌبات السٌاسٌة والحقوقٌة منها للدراسات الموضوعٌة الهادبة والهادفة، ولقد تعّجب بعضهم من كون اله

التً ترفع شعار إلغاء عقوبة اإلعدام ومطالبة الدول بتنفٌذ هذا المطلب إّنما تنطلاق مان مسااحة ضاٌقة 
تّدعً فٌها أحقٌة الفرد فً الحٌاة، فً الوقت نفسه فإّن تلك الهٌبات تملاك دولهاا مان وساابل الادمار ماا 

المجتمااع الاادولً أن ٌطالااب بتاادمٌر األساالحة "علااى ٌكفااً للقضاااء علااى البشاارٌة كلّهااا وبالتااالً فااإّن 
 .(1)" التدمٌرٌة التً تهدد مصٌر البشرٌة

الجرٌمة لٌست فعبل ٌضر الجماعة، بال فعابل تعتقاد الجماعاة "ولقد نظر هؤالء إلى اعتبار أّن 
فإّناه أّنه ٌضاّرها، فاإذا رأت الجماعاة أّن ضامن قوانٌنهاا تجرٌماا لهاذا الفعال الاذي تعتقاد أّناه ٌضاّرها، 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 270 - 

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

ٌصاابح بااذلك جرٌمااة ماان الوجهااة القانونٌااة، وٌعااّد مرتكبااه ماان وجهااة نظاار القااانون مجرمااا ٌسااتحّق 
 .  (2)"العقاب

فإذا ُعّد القانون صناعة فردٌة أو جامعٌة ٌؤّسس على وفقها أنماطا متنوعة من القوانٌن تباشر 
هاذا اإلنتااج معاّرض للنسابٌة  تنظٌم السلوك الجمعً لتقٌه من أنواع االنحرافاات الممكان حادوثها، فاإنّ 

ٌّار والتبادٌل فااً أيِّ لحظاة مان لحظاات عادم التناساب بسابب تغٌاار  والركاون إلاى الذاتٌاة واحتماال التغ
الظروف الداخلٌة والخارجٌة التً تلزم مثل هذا التغٌٌر، مع حتمٌة وجود جماعة رافضة لهذه القوانٌن 

تحصل أٌضاا الفابادة المرجاّوة مان المبالغاة فاً  فبل تحصل الفابدة المرجوة من التشرٌع الوضعً، وال
ٌّار الزماان  تأصٌل نموذج ال ٌمّت إلى بٌبة توافقت وتعارفت علاى نصاوص قانونٌاة ثابتاة ال تتغٌار بتغ

الشاارٌعة اإلساابلمٌة تتفااق فااً أحكامهااا مااع القااانون األخبلقااً اتفاقااا ال ثغاارة "والمكااان، وبالتااالً فااإّن 
عن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقٌم األخبلقٌة التً تحث علٌها، والثاواب  لبلختبلف فٌه، فالعقاب لمن ٌخرج

لمن ٌتمّسك بها وٌنّفذها، فجرابم االعتداء على األنفس واألموال وقطع الطرٌق والسرقة والزنى وقذف 
المحصنات جرابم ٌجري علٌهاا اإلثباات، ومان شاأنها إفسااد الجماعاات، ولاذلك وضاعت لهاا عقوباات 

 . (3)"عقوبات مقّررة فً اإلسبلم ٌطّبقها القضاة وٌنّفذها الحّكامزاجرة رادعة، وهً 

ٌّد المواقف، وٌستحٌل على ذي عقل ماتفّطن وملكاة  لٌبقى مفهوم اإلبقاء على عقوبة اإلعدام س
اجتهادٌة متمّكنة ودراٌة بالواقع أن ٌسلك طرٌق العاطفة فً إصدار أحكام جزافٌة تكون سببا فً إلغاء 

 .هذه العقوبة

مع من على هذه األرض قاطبة باساتحالة أن تنساخ الجرٌماة نهابٌاا، فالمنساوخ الباد لاه مان ٌج
ناسخ قوي، وإذا ُحِكم باستحالة هذا الحكام حكمناا بدٌموماة هاذا المنااط إلاى أن ٌارث هللا األرض ومان 

ضارورة البحاث عان  -دعاة إلغاء عقوباة اإلعادام–علٌها، وإدراك هذه االستحالة  تفرض على هؤالء 
مكامن األزمة، وإعداد العبلج الممكن لهذه الظاواهر الخطٌارة التاً اساتفحلت بسابب ظاروف متنوعاة 

جارابم "سّهلت على الابعض ابتكاار أعاذار واهٌاة لمقترفاً الجارابم خصوصاا ماا تعلّاق منهاا بااألنفس 
 .فاهتدت إلى ضرورة التحول إلى عقوبات قاسٌة ال ترتقً إلى درجة اإلعدام" القتل

ذه الدراسة ال نبحث عان تلاك األدلّاة بقادر ماا نستكشاف المقاصاد العاماة التاً مان ونحن فً ه
اأ " القصاص"أجلها شّرعت عقوبة اإلعدام  ٌّ واعتبارها ضمانة أساسٌة فً الحفاظ على األنفاس التاً ه

 .هللا تعالى لها أسباب العٌش على هذه األرض إلى أن ٌأذن لها عز وجل باالنتقال منها إلى دار أخرى

 :ماهٌة عقوبة اإلعدام أو القصاص: نٌاثا

: وهااو تتبااع األثاار، تقااول قااّص آثااارهم ٌقّصااها قصااا وتقّصصااها: لغااة -أ: تعرٌااف القصاااص -
 .(4)تتبعها باللٌل وقٌل هو تتبع األثر أي وقت كان

ًّ علٌه، إما أن ٌكاون : اصطالحا -ب                     وهو أن ٌفعل بالجانً مثل فعله بالمجن
م االعتااداء علااى الاانفس، أي فااً جاارابم القتاال وهااو القصاااص فااً الاانفس، وإمااا أن ٌكااون فااً جااراب

القصاص فً االعتداء على ما دون النفس كالجرح وقطع األطراف، وهذا هو القصااص فاً الجاروح 
 .(5)وقطع األطراف، أي القصاص فٌما دون النفس

علمناا أّن هاذه الكلماة  فكلمة القصاص هً أعّم وأشمل وأفصح من كلماة إعادام، خصوصاا إذا
فً معناها اللغوي تشمل داللة تتبع األثر، فكأّن القاضً ٌتتبع أثر الجانً فٌما قام به من االعتداء على 

المعنااى الشاارعً "المجنااً علٌااه بالوسااٌلة أو اخآلااة التااً اعتماادها فااً تنفٌااذ جرٌمتااه تلااك، وبٌنااه وبااٌن 
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ترك مان غٌار عقااب رادع، وال ٌتارك المجناً علٌاه تناسب، ألّن القصاص ٌتتبع فٌه الجانً، فهو ال ٌُ 
 .(6)"من غٌر أن ٌشفً غٌظه وهو تتبع للجانً بالعقاب، وللمجنً علٌه بالشفاء

 :دلٌل مشروعٌة القصاص-

 :دّل على مشروعٌة القصاص فً اإلسبلم

حار ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم القصاص فاً القتلاى، ال: قوله تعالى -: القرآن الكرٌم -أ  
بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى، فمن ُعِفً له من أخٌه شًء فاتباع بالمعروف وأداء إلٌاه بإحساان 

ذلك تخفٌف من رّبكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألٌم
(7). 

ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب لعلّكم تّتقون: وقوله تعالى-
(8) . 

علاٌهم فٌهاا أّن الاّنفس باالنفس والعاٌن باالعٌن واألناف بااألنف واألذن وكتبناا  : وقوله تعالى-
 باألذن، والسّن بالسّن والجروح قصاص، فمن تصّدق به فهو كّفارة له

(9)  . 

قال رسول هللا صلى هللا علٌاه : عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال: السنة النبوٌة -ب
ااب ال ٌحااّل دم اماارئ مساالم ٌشااهد أن : وساالم ٌّ ال إلااه إالّ هللا وأنااً رسااول هللا، إالّ بإحاادى ثاابلث، الث

 . (10)الزانً، والّنفس بالّنفس، والتارك لدٌنه المفارق للجماعة 

 :جذور عقوبة اإلعدام عبر التارٌخ: ثالثا

ظاهرة اجتماعٌة وجدت فً الماضً وال تزال موجاودة حتاى ٌومناا هاذا، فاالمبلحظ "اإلجرام 
د المجتمع ٌسلكون أنواعا متباٌنة من السلوك ٌتفقون فً بعضها وٌختلفون فً البعض منذ القدم أّن أفرا

 .(11)"اخآخر

فهذه الظاهرة من الظواهر التً استغرقت الزمان والمكان، لقد ظهرت بظهور اإلنساان، ولقاد 
تماعٌاة ظااهرة اج" الزمته عبر ذٌنك االمتدادٌن، وما زالت إلى ٌومنا هذا وستظل إلى األبد باعتبارها

كغٌرها من الظواهر األخرى التً تبلزمه، وال مناص له من الخبلص منها مهما تلّمس الحلول وبحث 
 .(12)"عن أسباب مكوناتها بغٌة القضاء علٌه

ولقد نص علٌها اإلسبلم والشرابع السماوٌة السابقة، إذ أّن أول جرٌمة قتل وقعت فاً التاارٌخ 
وحسدا، ولقد ثبت حكم هذه العقوبة عناد بناً إسارابٌل فاً قولاه  بدأت مع قتل قابٌل ألخٌه هابٌل غٌرة

من أجل ذلك كتبنا على بنً إسرابٌل أّنه من قتل نفسا بغٌر نفس أو فساد فً األرض فكأّنما  :  تعالى
قتل الناس جمٌعا، ومن أحٌاها فكأنما أحٌا الناس جمٌعا

 :، وقاال تعاالى فاً بٌاان شارٌعة التاوراة (13)
م فٌهااا أّن الااّنفس بااالنفس والعااٌن بااالعٌن واألنااف باااألنف واألذن باااألذن، والسااّن بالسااّن وكتبنااا علااٌه

والجروح قصاص، فمن تصّدق به فهو كّفارة له
(14). 

ولقااد عرفاات الحضااارات القدٌمااة كالحضااارة الٌونانٌااة والرومانٌااة والفارسااٌة وباابلد مااا بااٌن 
قتها علاى كثٌار مان األفعاال ساواء اتسامت باالخطورة طبّ "النهرٌن والقبابل الجرمانٌة هذه العقوبة ، بل

كالقتاال واالغتصاااب والساارقة المشااّددة، أو اتساامت بعاادم الخطااورة طبقااا لمفهومنااا الحااالً كالساارقة 
 .(15)"البسٌطة وغٌرها
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 :(اإلعدام)األهداف والمقاصد الملحوظة فً تشرٌع عقوبة القصاص : رابعا

ْقَحااُم خالااة لٌساات أصاابل ( القصاااص)إّن عقوبااة اإلعاادام  ٌُ عامااا فااً حااد ذاتهااا وإّنمااا اسااتثناء 
الاادٌن والاانفس والعقاال "االعتااداء علااى الضاارورٌات التااً أمرنااا الشااارع الحكااٌم الحفاااظ علٌهااا وهااً 

، وهااذه الضاارورات أساااس البناااء المتماسااك والوحاادة المتٌنااة واألمااان المسااتحكم فااً "والنساال والمااال
فوضى وَكُثَرت الِفتن، ولام ٌعاد مان المجتماع اخآمان إالّ اسامه، المجتمع، فإذا فقدت واحدة منها عّمت ال

ولاام تعااد لؤلهااداف والمقاصااد إالّ رساامها، وماان ثااّم فقااد عالجاات الشاارٌعة اإلساابلمٌة ظاااهرة االنفاابلت 
الخطٌرة التً قد تحدث فً أي لحظة من اللحظات، بل لقد حدثت فعبل عبر امتدادات زمانٌة ومكانٌة، 

الببلد العربٌة واإلسابلمٌة مان خابلل انازالق خطٌار فاً ثوابات هاذا المجتماع  ونحن نعاٌش آثارها فً
 .والتً ذكرنها آنفا

وإذا نظرنا إلى هذه العقوباة مان حٌاث اعتبارهاا حقاا خالصاا ألهال المجناً علٌاه فاً اساتٌفاء 
، فإّن (ٌةالد)حقوقهم، سواء بالموافقة على تنفٌذ عقوبة اإلعدام إسقاطها عن الجانً مع العفو أو البدٌل 

هذا األمر ٌتطلّب تحقٌق النظر فً مسمى العدل والمساواة، إذ األصل فً كلمة العدل أّنهاا تطلاق علاى 
التسااوٌة فااً المعاملااة، وهااً قاادرة الهٌبااة العلٌااا للدولااة علااى اسااتٌفاء الحقااوق لماان ال قاادرة لهاام علااى 

خطبة التاً ألقاهاا الخلٌفاة الراشاد استٌفابها لٌعم العدل واألمان فً المجتمع التً ٌقصدها وهً نفسها ال
أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه لما ولً الخبلفة وعارض برنامجاه  العاام إلدارة شاؤون الدولاة وباٌن 
أهمٌة السلطة القضابٌة فً نشر العدل فً ربوع الدولة، دون النظر فً الظروف النفسٌة واالجتماعٌاة 

الضاعٌف :"سابق إصارار وترّصاد فهاو ٌقاول واالقتصادٌة لقاصدي الجارابم  خصوصاا إذا قامات عان
فٌكم قوّي  عندي حتى أربح علٌه حّقه إن شاء هللا، والقوي فٌكم ضعٌف عندي حتى آخذ الحق منه إن 

 .(16)..."شاء هللا

وهذه اخآراء والنداءات المعلنة والتً تحاول إقحاام  دوابار سٌاساٌة  بإلغااء هاذه العقوباة بجاّرة 
ه األحكام الجزافٌة التً ال تنبنً على علم دقٌق أو تخصص عمٌق، اللهّم قلم دون النظر فً مألالت هذ

 .سوى نظرٌات نفسٌة واجتماعٌة وبٌولوجٌة أفرزتها ظروف فرضت مثل هذه المناداة باإللغاء

ومع تأكٌدنا أّن اإلسبلم قد راعى هذه الظروف وهٌأ لها المناسب من األحكام، غٌر أّن حدٌثنا 
" اء مع ثبوت قاعدة اإلصرار والترصد التً توجب العقوبة بالمثل، إذ النظر فً قابم حول مسألة اإللغ

الموجب ٌرجع إلى النظر فً صفة القتل والقاتل والمقتول التً ٌجب بمجموعها القصااص، فإّناه لاٌس 
 .(17)أّي قاتل اتفق ٌقتص منه، وال بأي قتل اتفق وال من أي مقتول اتفق

أن نضع أٌدٌنا علاى أهام المقاصاد واألهاداف والغاٌاات الكامناة ولذلك سعٌنا فً هذه المحاولة 
نتهااا ماان خاابلل النصااوص الشاارعٌة، مسااتندٌن خآراء جهابااذة الفكاار  ٌّ فااً الشاارٌعة اإلساابلمٌة، والتااً ب
اإلسبلمً القدامى منهم والمحدثٌن، محاولٌن استخبلص أهم الركابز الفلسفٌة التاً نبناً علٌهاا رؤٌتناا 

بة التً ٌحااول الابعض طماس معالمهاا وركنهاا فاً رّف أعاّدوه لهاا لتكاون مان الموضوعٌة لهذه العقو
بواقً األفكار القدٌمة التً ال ٌمكن أن تحٌا وتنافس أفكارا جدٌدة هً من وضع البشار، وكاأّن الحكماة 
البشرٌة ترى أو ٌبدو لها أّنها ترى حلوال عبلجٌة لهذه الظواهر اإلجرامٌة بعكس ما تنبنً علٌه أحكام 

 .شرٌعة اإلسبلمٌةال

 

 :   (القصاص) القدامى وآراؤهم فً عقوبة اإلعدام
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األصل فً اإلنسان أّنه معصوم الّدم مهما تنّوع معتقده وتناقضت أفكااره، إذ أّن هللا عاّز وجاّل 
سفك دماء المسلمٌن أو قطع عضو من أعضابهم، وال مفهوم للمسالمٌن بال أهال الذّماة كاذلك "قد حّرم 

 .(18)"ٌعلوجوب عصمة الجم

ومنهج بحثنا ال ٌتناول اخآلٌات الفقهٌة والعقدٌة تجاه اخآخر،ساواء كاان طالباا لؤلماان أو مرٌادا 
 . احتبلل البلد، فهذه دراسة لها أصولها وفروعها ومناهجها

ولقد تنّبه القدامى للمراد من القصاص باعتباره قابما على العدل والمسااواة التاً طّبقات كمبادأ 
حٌااد عناه لسابب مان األساباب المتعلقاة بحالاة القاتال أوالمقتاول، فاإّن لفاظ القصااص أصٌل ال ٌمكان ال

باٌن الشارٌف والوضاٌع مان "الوارد فً اخآٌات السابق ذكرها إّنما ٌقاوم عناد أهال العلام علاى التساوٌة 
األحرار وبٌن العبد الرفٌع الثمن والوضٌع ونسخ بذلك ما كانوا علٌه فً جاهلٌتهم من رفاع القصااص 

 ...المسلمون تتكافأ دماؤهم :ن الشرٌف والوضٌع لقوله صلى هللا علٌه وسلمبٌ
(19)،(20). 

والذي ٌنظر إلى ظاهرة الشرع ٌستنتج أّن عقوبة اإلعدام تناقض الحٌاة فهً ضاّدها لكان فٌهاا 
حٌاة بطرٌق االعتبار فً الشرع واستبقابه، أما الحٌااة فاً شارعه وهاو أّن مان قصاد قتال غٌاره فاإذا "
فّكر فً نفسه أّنه متى قتله قتل به انزجر عان قتلاه فتكاون حٌااة لهماا، والحٌااة فاً اساتبقابه أّن القاتال ت

عمدا ٌصٌر حربا ألولٌاء القتٌل لخوفه على نفسه منهم، فالظاهر أّنه ٌقصاد قاتلهم وٌساتعٌن علاى ذلاك 
انادفع شاّره عناه وعان بأمثاله من السفهاء لٌزٌل الخوف عن نفسه، فإذا اساتوفى الاولً القصااص مناه 

  :عشٌرته فٌكون حٌاة لهم من هذا الوجه، ألّن فً إحٌاء الحً فً دفع سبب الهبلك عنه، قاال تعاالى
ومن أحٌاها فكأنما أحٌا الناس جمٌعا

(21)"(22). 

وتعلّااق القصاااص بالحٌاااة مقصااد عظااٌم جاااءت بااه الشاارٌعة اإلساابلمٌة وهااو ٌاارّد دعاااوى 
المترهلة من غٌر دلٌل تعتّد به أو رأي أصاٌل تناافح عناه، ومان ثاّم فاإّن المغرضٌن التً تبّث أفكارها 

تعلّق السبب بالمسّبب إّنما هو تعلّق نفسً ٌوحً إلاى صااحبه الجازاء الماادي والمعناوي الاذي ٌنتظاره 
ادات والظاروف  ٌّ حالة ارتكاب جرٌمة القتل عان سابق إصارار وترصاد وخلاّو مان كاّل المعٌقاات والمق

، ومن ثّم فإّن وجوب القصاص ٌمنع اإلقدام على القتل خوفا على نفسه من القتل فتبقى الدافعة إلى ذلك
 . الحٌاة فٌمن أرٌد قتله

إذ ..." ولكااام فاااً القصااااص حٌااااة: "ولئلماااام أباااً إساااحاق الشااااطبً رأي فاااً تحلٌلٌاااه لآلٌاااة
، فلو "صاص حٌاةولكم فً الق"العادة جرت بأّن الّزجر سبب االنكفاف عن المخالفة كقوله تعالى:"ٌقول

القصاص ولم ٌشّرع، إذ كاان ٌكاون شارعا لغٌار فابادة، وذلاك ( ٌوجب)لم تعتبر العادة شرعا لم ٌنحتم 
،وما أشبه ذلك، مما ....، وكذلك البذر سبب لنبات الزرع"ولكم فً القصاص حٌاة:"مردود بقوله تعالى

مقصاودة للشاارع فاً مشاروعٌة ٌدّل على وقوع المساببات عان أسابابها دابماا، فلاو لام تكان المساببات 
 .(23)"األسباب لكان خبلفا للدلٌل القاطع فكان ما أدى إلٌه باطبل

ولقد رّصد ابن قٌم الجوزٌة لدعاة إلغاء عقوبة اإلعدام قدٌما كثٌرا من مبررات اإللغاء، وباٌن 
تراضات التً أّن الطرق واألسالٌب التً انتهجوه فً تبرٌر مثل هذا اإللغاء غٌر علمٌة، ومن أهم االع

وإّن ذلاك كنزالاة النجاساة أما قولاه كٌاف تردعاون عان سافك الادم بسافكه : " اعترضها علٌهم إذ ٌقول
هل تارى ردع المفسادٌن والجنااة عان : ، سؤال فً غاٌة الوهن والفساد، وأّول ما ٌقال لسابلهبالنجاسة

أو ال تراه كذلك، فإن قاال ال  فسادهم وجناٌاتهم وكّف األذى مستحسنا فً العقول موافقا لمصالح العباد
أراه كذلك كفانا مؤنة جواباه باإقراره علاى نفساه بمخالفاة جمٌاع طواباف بناً آدم علاى اخاتبلف مللهام 

ولول عقوبة الجنااة والمفسادٌن ألهلاك النااس بعضاهم بعضاا وفساد نظاام ونحلهم ودٌاناتهم وآرابهم، 
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ل تتم المصالحة ، وإن قال بل ل بنً آدمالعالم وصارت حال الدواب واألنعام والوحوش أحسن من حا
، قٌل له من المعلوم أّن عقوبة الجناة والمفسدٌن ال تتم إالّ بمؤلم ٌردعهم وٌجعل الجاانً نكااال إلّ بذلك

وعظة لمن ٌرٌد أن ٌفعل مثل فعله، وعند هذا فابل باد مان إفسااد شاًء مناه بحساب جرٌمتاه فاً الِكبار 
المعلوم لذوي العقول أّن التسوٌة فً العقوبات مع تفاوت الجرائم غٌر ومن والِصغر والِقلَِّة والكثرة، 

،بل مناٍف للحكمة والمصلحة، فإّناه إن سااوى بٌانهم فاً أدناى العقوباات لام تحصال مصالحة مستحسن
الزجر، وإن ساوى بٌنها فً أعظمها كاان خابلف الرحماة والحكماة إذ ال ٌلٌاق أن ٌقطاع بسارقة الحباة 

اوت باٌن العقوباات ماع اساتواء الجارابم قباٌح فاً الِفَطاِر والعقاول، وكبلهماا تأبااه والدٌنار، وكذلك التف
 .(24)"حكمة الرّب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه

، أّن عقوبة اإلعدام مكثرة لمفسدة القتال أما الشبهة الثانٌة التً عالجها ابن قٌم الجوزٌة وهً
فتضامن :"ها صادرة من هللا عز وجل، فهو ٌقاولفما هً الحكمة المعتبرة من هذه العقوبة خصوصا أنّ 

، وذلاك ألّن القاتال إذا تاوهم أّناه ٌقتاال .."ولكام فاً القصااص حٌااة:"الخطااب جاواب ذلاك بقولاه تعاالى
قصاصا بمن قتله كّف عن القتل وارتدع وآثر حاّب حٌاتاه ونفساه، فكاان فٌاه حٌااة لاه ولاولً مان أراد 

قتل الرجل من عشٌرتهم وقبٌلتهم قتلوا به كّل من وجادوه مان  قتله، ومن وجه آخر وهو أّنهم كانوا إذا
ٌّه وقبٌلته، وكان فً ذلاك مان الفسااد والهابلك ماا ٌعاّم ضارره وتشاتّد  عشٌرته، ومن عشٌرة القاتل وح
مؤنتااه، فشااّرع هللا تعااالى القصاااص وأن ال ٌقتاال بااالمقتول غٌاار قاتلااه، ففااً ذلااك حٌاااة عشااٌرته وحٌااه 

ة فً القصاص من حٌث أّنه قتل بل من حٌث كونه ٌؤخذ القاتل وحده باالمقتول وأقاربه، ولم تكن الحٌا
 . (25)"ال غٌره

 .(القصاص)المعاصرون وآراؤهم فً عقوبة اإلعدام 

تفكٌر عمٌق هادئ "ٌستحق الجانً عقوبة اإلعدام فً حالة ما تّم فٌه ارتكاب جرٌمة القتل بعد 
إلاى التصامٌم المؤكاد علاى ارتكااب الجرٌماة مؤّكادا  ٌستغرق بعض الوقت ٌنتهً فٌه المجرم مع نفسه

عزمه على القٌام بالسالوك الاذي ٌاراه محققاا إلزهااق الاروح، أي أّن المجارم فّكار فاً ارتكااب الجارم 
أكثر من مّرة وناقش األمر مرارا فً فكره وعقله واتخذ قرارا نهابٌا بٌنه وبٌن نفسه على تنفٌاذ الفعال 

 .(26)""اإلجرامً

عرض نستنتج منه معنى اإلصرار والترّصد الذي تنتفً فٌه كّل الظروف االستثنابٌة إّن هذا ال
المخففااة أو المسااقطة للعقوبااة، التااً تفاارز لنااا إرادة الجااانً المقترنااة بالفعاال المااادي الااذي ٌفضااً إلااى 

ه وهاو إزهاق روح المجنً علٌه باخآلة التً نّفذ بها جرٌمته نتٌجتها التسوٌة فً نفس الجرم الذي قام ب
الباد  اإلصرار والترّصدعقوبة اإلعدام فً حقه، ومن ثّم ٌرى بعض فقهاء القانون أّنه فٌما ٌتعلّق بمبدأ 

 :العنصر النفسً، والعنصر الزمنً: الضروري توافر عنصرٌن فٌه وهما"من 

فالعنصر النفسً هو جوهر سبق اإلصرار، ٌعنً التفكٌر العمٌق الهادئ المطمبن الذي ٌقاوم -
جانً قبل القٌام بفعله اإلجرامً، ثم ٌعرج من هذا التفكٌر عاقادا عزماه وحاساما أماره علاى تنفٌاذ به ال

جرٌمته، وهذه الحالة تختلف عن حالة ماا ٌعتازم المجارم بصافة فورٌاة ارتكااب فعلاه وذلاك علاى إثار 
ٌّن علاى وجاه االساتعجال، كماا هاو الحاال فاً الجارابم ا لتاً انفعاالت نفسٌة طاربة لتحقٌق غرض معا

 .ترتكب عقب االستفزاز وجرابم الصدفة، فبل ٌتصّور فٌها توافر سبق اإلصرار

أي أّن الجااانً ال ٌكااون مناادفعا إلااى الجرٌمااة باادون تااوافر وقاات كاااٍف : العنصاار الزمنااً-

 .(27)للتروي وإعادة التفكٌر فٌه بهدوء



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 275 - 

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

دل العقوباات، أعا"وال ٌمكن بأي حال إٌجاد عقوبة تحّل محّل عقوبة القصاص أو تفضلها فهً
إذ ال ٌجازى المجرم إالّ بمثل فعله، وهً أفضل العقوبات لؤلمن والنظام، ألّن المجرم حٌنماا ٌعلام أّناه 

 .(28)"سٌجزى بمثل فعله ال ٌرتكب الجرٌمة غالبا

تناازع البقااء وحاّب التغلّاب "ولقد ُبِحث فً تدافع الناس نحو ارتكاب الجرابم فوجدوا أّن سببه 
ذا علم المجرم أّنه لن ٌبقى بعد فرٌسته أبقى علاى نفساه بإبقاباه علاى فرٌساته، تلاك هاً واالستعبلء، فإ

طبٌعة البشار وضاعت الشارٌعة علاى أساساها عقوباة القصااص، فكال دافاع نفساً ٌادعو إلاى الجرٌماة 
ٌواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسٌا مضادا ٌصرف عن الجرٌمة، وذلاك ماا ٌتفاق تماام االتفااق ماع 

 .(29)"الحدٌثعلم النفس 

فالعقوباة طهاارة "و عقوبة القصاص إضافة إلى ما أسالفناه ذكارا تعتبار رحماة مان هللا بعبااده 
ماا أصااب :" للمجتمع من الرذابل وكفارات ألهلها،كما ثبت عان النباً صالى هللا علٌاه وسالم فاً قولاه

العقوبة ردعٌة زاجرة فً ،، أي تبدو هذه (30) "شٌبا من هذه الحدود فعوقب فً هذه الدنٌا فهو كفارة له
ومان نفاع هاذه العقوباة فاإّن مان جعلاه هللا عاز وجال "ظاهرها تحّذر الناس من مغّبة اقتراف الجارابم، 

عبرة لمن ٌعتبر وبداهة ٌتحقق ذلك بصورة تخلو من رأفة فً ظاهر حالها لٌتحقق معنى الردع، وفاً 
 .(31)"قٌا خالٌا من كّل آفة آمنا مطمبناحقٌقة األمر منتهى الرحمة والرأفة بالمجتمع لٌكون طاهرا ن

لكاان واألسااف تتساالل أّناتااه وزفراتااه عباار هااذه الكلمااات، نجااد دعاااة ٌصااّرون علااى إلغاااء هااذه 
العقوبة دون سبب وجٌه، أو دلٌل عقلً واحاد ٌادعو إلاى هاذا اإللغااء، اللهاّم ساوى إرهاصاات نفساٌة، 

مٌة ترٌد أن تملً إرادتهاا علاى الادول والحكوماات وتأثٌرات ذاتٌة أملتها دوابر بعٌدة عن البٌبة اإلسبل
التااً تنااتهج هااذه العقوبااة منهجااا للقضاااء علااى ظاااهرة القتاال العماادي، إذ تاارى فٌهااا إزهاقااا للنفااوس، 
وإفسادا، وإرهاقه بفلسفات بالٌة وأدوات تبلشت معالمها فً كثٌر مان الادول، فهاً مان التاراث الغاابر 

 .باالذي ٌمّثل رجعٌة بابدة وتزمتا غرٌ

إّن مثل هذه األوهام ال ٌمكن أن تقف دلٌبل قوٌا أمام األهداف والمقاصد التً تنبنً علٌها هاذه 
العقوبات، خصوصا إذا ُعلِم المقصد من تشرٌعها واعتبارها اساتثناء ٌتادخل أوقاات الحارج واساتفحال 

مجتمع ٌعّماه األمان  الجرابم وفقد األمن والسبلم فً المجتمع، إذ كٌف عقل أن تطّبق هذه العقوبات فً
 .واالستقرار، ٌترفل فً سكٌنة وسبلم

أو عقوباة –كما أّن الشرٌعة اإلسبلمٌة من خصابصها الٌسر ورفع الحرج، فاعتبار القصاص 
حقا خالصا ألهل المجنً علٌه، وهو عدل خاالص اتسامت باه الشارٌعة اإلسابلمٌة، غٌار أّنهاا  -اإلعدام

أ أخبلقٌا ٌنتهجه أهل المجنً علٌه فً رفع الحرج عن الجاانً فتحت للعفو أوسع مجاالته، وجعلته مبد
فمن عفاً لاه مان أخٌاه شاًء فاتبااع باالمعروف  :بالعفو عنه، مع وجود الَبَدِل وهو الدٌة، لقوله تعال

، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن الرسول صالى هللا علٌاه وسالم قاال حاٌن  (32)وأداء إلٌه بإحسان
ٌُِقٌدَ من قتل له :" فتح مكة  .أي ٌأخذ الدٌة. (33)"قتٌل فهو بخٌر النظرٌن، إما أن ٌفدى وإما أن 

وبالتالً تجلت لدٌنا أهمٌة هذه الدراسة فً اعتبار عقوبة القصاص منحة من هللا تعاالى ٌمتناع 
ٌُساتوفاها لئلفابلت مان العقوباة القدرٌاة، أي الجازاء  عنها الباحث عن االنتقام بالكف عان العادوان، أو 

ٌنتظره ٌوم القٌامة، كما أّن فً تشرٌع مثل هذه العقوباات فٌاه ردع لمان تساول لاه نفساه اقتاراف الذي 
الجرابم فً المجتمع اخآمن، ومن ثّم ال حاجة للبحث عن آلٌات أخرى تحل محّل هذه العقوباة، وبطلات 

لتأصاٌل الشارعً كّل االّدعاءات من فرٌق الملغٌن لهذه العقوبة الفتقار أدلتهم للموضاوعٌة العلمٌاة، وا
 . والغاٌة منه فً تشرٌع مثل هذه األحكام
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 :عناوٌن المصادر والمراجع

 .15،  ص،2005، دار الكتاب الجدٌد، لٌبٌا، الطبعة األولى، سنة النشر، عقوبة اإلعدام بٌن اإلبقاء  اإللغاءالساسً سالم الحاج، (  1)

 .20، ص،1983العربٌة، بٌروت، لبنان، الطبعة الثانٌة، سنة النشر،  ، دار النهضةالجرٌمة والمجتمعنادٌة حسن الساعاتً، (  2)

 .60المرجع نفسه، ص،(  3)

، 1988، تحقٌااق علااً شااٌري، دار إحٌاااء التااراث العربااً، بٌااروت، لبنااان، الطبعااة األولااى، ساانة النشاار، لسااان العاارباباان منظااور، ( 4)
 .191،ص،11ج

 .23، ص،1998، دار البشٌر، بٌروت، لبنان، الطبعة األولى، سنة النشر، ٌعة اإلسالمٌةالقصاص والدٌات فً الشرعبد الكرٌم زٌدان، ( 5)

 .335ن، ص،.ت.، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر، دالعقوبةمحمد أبو زهرة، ( 6)

 .178سورة البقرة، آٌة، ( 7)

 .179سورة البقرة، آٌة، (8)

 .45سورة المائدة، آٌة،( 9)

 (.3175:الحدٌث رقم)تاب،القسامة والمحاربٌن والقصاص والدٌات، باب، ما ٌباح به دم المسلم، الحدٌث أخرجه مسلم،ك( 10)

 .15نادٌة حسن الساعاتً، الجرٌمة والمجتمع، مرجع سبق ذكره، ص،(  11)

 .8الساسً سالم الحاج، عقوبة اإلعدام بٌن اإلبقاء واإللغاء،مرجع سبق ذكره، ص،( 12)

 .32سورة المائدة، آٌة،( 13)

 .45سورة المائدة، آٌة،( 14)

 .15الساسً سالم الحاج، عقوبة اإلعدام بٌن اإلبقاء واإللغاء، مرجع سبق ذكره،ص،(15)

 (6/2489)ن، .ت.، مكتبة المعارف، بٌروت، لبنان، دالبداٌة والنهاٌةأبو الفداء الحافظ ابن كثٌر، (16)

 (.2/236)، 1987،دار المعرفة، بٌروت، لبنان، الطبعة الثامنة، سنة النشر، دبداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصمحمد ابن رشد القرطبً، ( 17)

هاـ، 1415، دار الفكار، بٌاروت، لبناان، طبعاة سانة،الفواكاه الادوانً علاى رساالة أباً زٌاد القٌرواناًأحمد بن غنٌم بان ساالم النفراوي،( 18)
(2/281.) 

، وأباو داود، كتااب الجهااد، بااب (4665: الحادٌث رقام)د مان المسالم للكاافر، الحدٌث أخرجه النسائً، كتااب القساامة، بااب ساقوط الَقاوَ (19)
 (.3271:الحدٌث رقم)السرٌة ترد على أهل العسكر، 

، دار الكتاب العلمٌاة، بٌاروت، لبناان، الطبعاة األولاى، سانة الكافً فً فقه أهل المدٌنةأبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عد البر القرطبً، (20)
 . 587،ص،هـ1407النشر، 

 .32سورة المائدة، آٌة، (21)

ن، .ت.، تحقٌق، أباو الوفاا األفغاانً، دار المعرفاة، بٌاروت، لبناان، دأصول السرخسًأبو بكر محمد بن أحمد بن أبً سهل السرخسً، ( 22)
(2/125.) 
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 دراز، دار المعرفاة، بٌاروت، لبناان، ،تحقٌق عباد هللاالموافقات فً أصاول الفقاهإبراهٌم بن موسى اللخمً الغرناطً الشاطبً المالكً، (23) 
 (.2/286)ن، .ت.د

، أعاالم الماوقعٌن عان رب العاالمٌنأبو عبد هللا محمد بن أٌوب بن حرٌز بن مكً بن زٌن الادٌن الزرعاً الدمشاقً ابان قاٌم الجوزٌاة، ( 24)
 (.2/121)ن، .ت.تحقٌق،طه عبد الرؤوف سعد،دار الجٌل، بٌروت، لبنان، د

مفتااح دار الساعادة ومنشاور ولٌاة محمد بن أٌوب بن حرٌز بن مكً بن زٌان الادٌن الزرعاً الدمشاقً ابان قاٌم الجوزٌاة،  أبو عبد هللا( 25)
ٌّد إبراهٌم، وعلً محمد، دار الحدٌث، القاهرة، مصر،الطبعة الثالثة، سنة النشر، العلم واإلرادة  (.2/449)، 1997، تحقٌق س

، 1988، دٌاوان المطبوعاات الجامعٌاة، الجزائر،الطبعاة الثانٌاة، سانة النشار، عقوباات الجزائاريشرح قانون الإسحاق إبراهٌم منصور، (26)
 .13ص،

 .41نفس المرجع،ص( 29)     .40نفس المرجع،ص،(28)     .35نفس المرجع السابق، ص،( 27)

للنشر والتوزٌع، مصر، الطبعاة األولاى، سانة ، إٌتراك أثر القرابة على الجرائم والعقوبات فً الفقه اإلسالمًحسن السٌد حامد خطاب، (30) 
 .50، ص،2001النشر، 

، دار عماار للنشار والتوزٌاع، عماان األردن، الطبعاة األولاى، سانة النشار، ساقوط العقوباات فاً الفقاه اإلساالمًجبر محمود الفضٌالت، (31)
 .6ص،1، ج1987

332254     .178سورة البقرة، آٌة ( 32)

 .ٔالؼُب انهغٕي ثٍٍ ٔضغ انًظطهر ٔاستؼًبنّ

 ؽٞه٣خ ٓلإ : ا٧ٍزبمح                                                                                               

      أُل٣خ عبٓؼخ ٣ؾ٠٤ كبهً                                                                                              

ٌّر أو على العكس، تركد، وٌجّف معٌنها، مسااٌرة ألحاوال أهلهاا   ٌّا كانت،قابلة للتطّور والتغ إّن اللغة ،أ

، أو ركود وجماود ًّ اة التا. من ازدهار ورق ٌّ ً تنماو  وتتطاّور وتهارم مثلهاا فاً هاذا مثال الكابناات الح

 .وتموت

أّماا دعاابم اللغاة . والمتوقع من كلِّ لغة استٌعاُب مظاهر التقّدم والتطّور، تبعا لحركاة الفكار المساتمّرة 

ي الزمن، و مساٌرة المستجّدات، مع حماٌتهاا مان الاذوبان، فٌاذكر فاً  العربٌة الكفٌلة بتمكٌنها من تحدِّ

متها ارتباطها بالقرآن الكارٌ ٌّة، ومثـّاـلها فاً أعلاى مقدِّ م الاذي نازل بهاا دون غٌرهاا مان األلسان البشار
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 أعجمً إلٌه ٌلحدون الذي لسان ﴿: و هللا تعالى ٌقول فً كتابه العزٌز الحكٌم . مستوٌاتها، لفظا وتألٌفا

  ﴾مبٌن عربً لسان وهذا

فاً مجالاه، وحساب  ثّم تاذكر عناٌاة النحااة، والببلغٌاٌن، وعلمااء الفقاه، وكاذا علمااء األصاول، كالّ    

ٌِّزهاا ، مان إعاراب، و اشاتقاق  اختصاصه، بدراسة اللغاة العربٌاة، ورصاد مختلاف ظواهرهاا التاً تم

وتصارٌف،ومجاز ،ونحاات ،وقٌاااس، وغٌرهااا مان المزاٌااا التااً  ماان شاأنها أن تثااري العربٌااة وتمااّدها 

 .   بالقدرة على تولٌد الُمقاببلت للمفاهٌم والعلوم الوافدة 

فكان معجم العٌن لصاحبه الخلٌال بان أحماد . ن العربٌة تطّورات تشهد لها أّمهات المعاجموقد شهد مت 

( هاـ 321/  223)ومعجام الجمهارة البان  درٌاد( هـ370/ 282)، والتهذٌب لؤلزهري (هـ100/175)

ااحاح  لئلمااام الجااوهري  والقاااموس (  هااـ711ت)ولسااان العاارب الباان  منظااور ( هااـ  398ت )والصِّ

وغٌرها من المعاجم التً ( هـ 1206ت )وتاج العروس  للزبٌدي ( هـ 816ت )وزأبادي المحٌط للفٌر

 . حفظت وحافظت على الكثٌر من متن اللغة العربٌة 

فكاان . االحتكاك العربً بالحضارة الغربٌاة ، وظهاور شاتى المبتكارات والمخترعاات ثّم كانت مرحلة

وزاد اتسااع . ال اللغات الحدٌثاة بعضاها بابعض لبلحتكاك الحضاري ،واالمتزاج الثـقافً أثر فً اتص

دابرة العلوم ، وتعّدد الفنون  من تدفق سٌل المصطلحات الجدٌدة التً فرضت نفساها علاى واقاع اللغاة 

 .العربٌة ، مساٌرة لسـٌل المكتشفات واالختراعات العلمٌة والصناعٌة، ووسابل االرتفاق الحدٌثة

   103اخآٌة / سورة النحل  -1

خرٌطة العاالم فاً العصار الحادٌث، هاذا العصار الاذي ٌختازل المساافات ،وٌناتج تحاّوالت  ونظرة إلى

ثّم نظرة  جذرٌة على كّل المستوٌات، من شأنها أن تجعلنا ندرك  حجم التفاعل الحضاري بٌن الشعوب

ٌِّن  ناوع المساتجّدات التاً تكت ساح إلى قابمة المصطلحات التً تجّد فً واقعنا اللغوي مان شاأنها أن تبا

ٌاة ، مان معاّدات وأجهازة باإلضاافة إلاى الجاناب  المجال الحٌااتً ،فهاً غالباا ماا تشامل الجواناب المادِّ

وبمختلف هاذه المخترعاات، أصابح عاالم المعرفاة فاً متنااول الجمٌاع، وَمعاٌن العلام . العلمً والتقنً 

، واخآالت والمظااهر  ولم ٌعد باإلمكان االستغناء عن مختلف األجهزة. ٌتدفـّق بمجّرد الضغط على زرّ 

الحضارٌة  فً مختلف المجااالت ،انطبلقاا مان البٌات ،إلاى المدرساة، إلاى مكاان العمال، إلاى الشاارع 

لضاامان الخدمااة الفّعالااة، واألداء الّساارٌع فااً كاالِّ مجاااالت الحٌاااة العلمٌااة والعملٌااة ، مّمااا تعجااز عاان 

 .، وقدرة على التفكٌر والتحلٌلمساٌرته ومعالجته األدمغة البشرٌة مهما أوتٌت من علم وذكاء
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وٌعّد هذا األمار طبٌعٌاا إذا ماا قاٌس بالتقاّدم السارٌع للعلاوم والمفااهٌم ، والمنتاوج الضاخم للتقنٌاات     

ومن هناا كاان الباّد مان االعتمااد علاى . والوسابل الحضارٌة المتنّوعة التً ال تفتأ تظهر فً كلِّ حٌن 

 . لمواكبة الزمن -اطوعا أو كره -منتجات العلم والحضارة 

اـلنا ألداء  وكنتٌجة حتمٌاة لهاذا الوضاع، كاان الباّد مان اساتٌعابنا لمصاطلحات تلاك العلاوم اساتٌعابا ٌؤهِّ

 . المهام المنوطة بنا أداء فّعاال

ٌِّده  ٌّة تقنٌة جدٌدة  له ما ٌق فقد نجد أنفسنا أمام الحااجز اللغاوي . لكّن اعتماد أّي آلة ،أو أّي جهاز، أو أ

فالبااب ٌبقاى مسادودا بفقادان اللغاة االصاطبلحٌة، أو . ٌحول بٌننا وبٌن خدمات تلك المخترعاات الذي 

إّماا أن نساتخدم المصاطلحات األجنبٌاة المتداولاة : وهنا نجد أنفسنا أمام اختٌاارٌن. العلمٌة المتخصِّصة

نع أو فً األسواق على نطاق واسع ضمن مطبوعات وضعها المختّصون ، مصاحبة للجهاز عند الص

وإّمااا أن نعمااد إلااى المعاااجم اللغوٌااة . االبتٌاااع، وتخاطااب ذوي الخباارة باللغااات األجنبٌااة دون غٌاارهم

ًّ أصٌل  حرٌص على المساهمة فاً المحافظاة  ًّ لكّل عرب المعلوماتٌة ، وٌعّد هذا االختٌار هو الطبٌع

ٌقاول الادكتور . العجماة على لغته وتطوٌرها ، ولو على مستوى استعماله لها،حتى وإن امتلك مفاتٌح 

تتمثل نقاط الضعف فً أن هذه التكنولوجٌا غرٌباة »:حافظ السامّرابً فً موضوع استعمال الحاسوب

وأهّم تطوٌاع ناتكلم عناه . األصل، انجلٌزٌة اللغة، وال بّد من تطوٌع هذه التكنولوجٌا إن أرٌد استغبللها

 (1)«ونٌة هو ضرورة استخدام اللغة العربٌة فً الحاسبات اإللكتر

 -بٌاروت -دار العلام للمبلٌاٌن  -، تطبٌقاتها وبرمجتها باللغة العربٌة"الماٌكرو كومبٌوتر"الحاسبات اإللكترونٌة المصغرة -حافظ الّسامّرابً -(1)
 .205ص  -م1986كانون الثانً  -1ط -لبنان

، ضابطا دقٌقاا  والمؤكـّد أّن نجاح عملٌة وضع المصاطلح واساتعماله مارتبط بضابطه، صاٌغة و داللاة 

 .  مع مراعاة تطابقه والمدلول ، أي انتقاء المصطلح المناسب، للمسّمى المناسب فً الوقت المناسب

ٌّة لغوٌة  وللعربٌة ( انتقاء المصطلح المناسب)فأّما القول بـ ٌّة المصطلح هً فً األساس قض فؤلن قض

ٌُطلااب ماان كٌااان مسااتقّل ٌتمثاال فااً نظااام صااوتً خاااص، ومفااردات وتراكٌااب ذات ساام ات منفااردة ، 

ٌتسام المصاطلح بوضاوح اللفظاة ،وارتبااط كاّل مان معناى الجاذر  واضعً المصطلح استغبللها بحٌث

   .اللغوي الذي ٌنتمً إلٌه، ومعنى الصٌغة التً ورد بها، ومجال العلم الذي ٌتصل به

اهٌم التً تضخـّها العلاوم فٌعود إلى  الكّم الهابل من المخترعات والمف( المسّمى المناسب)وأّما القول بـ

والتقنٌااات بشااكل ساارٌع ومسااتمّر ، األماار الااذي ٌسااتدعً تجنٌااد الطاقااات، وشااحذ األفكااار حتااى ٌاادّل 
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المصطلح العربً الواحد على المعنى الواحد ، ألن تعّدد المصطلحات أمر  ٌتنافى مع قاعادة االقتصااد 

 .اللغوي، وٌشٌع الضبابٌة على المفهوم

ٌرجاع إلاى كاون المخترعاات والمفااهٌم الحدٌثاة فاً الغالاب ( الوقات المناساب)ل باـ وأخٌرا، فإّن القو 

وإن كنـّا نؤمن بأّن العلم ال جنسٌة له، . أجنبٌة، ومن ثّمة فهً تظهر للوجود مقترنة بأسمابها األصلٌة 

ناة  فإّنـنا نعتقـد باأّن التفتاـّح قاد ٌاؤّدي إلاى تشاّوه مفرداتناا العربٌاة بالادخٌل ، إن لام نلتازم ٌّ بضاوابط مع

وأغــفـلاااـنا أصاااالتنا وتراثناااا العرباااً ، وتجاهلناااا إمكاناااات لغتناااا العربٌاااة وقااادراتها علاااى اساااتٌعاب 

ولنا فً واقعنا اللغوي خٌر األدلة على ضرورة االلتزام بهذه الضاوابط ، وصاورة لمغّباة . المستجّدات

التلفاااز، والرادٌااو باادل المااذٌاع  التلفزٌااون باادل :التساااهل فٌهااا ،إذ ٌغلااب علااى االسااتعمال كلمااات مثاال

 ,Passeport , Permis, Portable, Puceوالكمبٌوتر بدل الحاسوب، والتعامل إنما هو حاصل باـ 

Salon, Cuisinière, Marché ,Code  ...جاواز السافر، : محاّورة نحاو األصاوات العربٌاة بادل

و الشااارٌحة     ساااتقبال،رخصاااة الساااٌاقة ، والمحماااول، والقاااانون، والساااوق، والموقاااد، وغرفاااة اال

ٌن بوضع المصطلح ... والقابمة طوٌلة جّدا والواقع اللغوي ٌشهد بها حتى فً أوساط اللغوٌٌن المختصِّ

 . العربً أنفسهم

ٌِّن تناقضااات تبعااث علااى الدهشااة والحساارة، فاارغم الجهااود الفردٌااة، والجهااود  إن واقعنااا اللغااوي ٌباا

جااامع اللغوٌااة فااإن الهااوة كبٌاارة بااٌن وضااع المصااطلح الجماعٌااة المتمثلااة فااً مساااعً الهٌبااات والم

فلٌس المشكل فً مقاٌٌس وضع المصطلح، أو شروطه ألن للموضوع رجاالته ومختّصٌه . واستعماله

االسااتعمال  ٌكماان فااً عملٌااة نشاار المصااطلح ، وفرضااه علااى -حسااب مااا ٌباادو لااً  -،ولكااّن المشااكل

سوب، ناسوخ،أو برٌد، وغٌرها فاً صاراع علاى تربوي، برقٌة ، مذٌاع ،حا:فكلمات مثل . واالنتشار

: ساااحة الواقااع اللغااوي ،مااع مااا ٌقابلهااا فااً االقتااراض، إذ نمٌاال فااً واقعنااا،إلى اسااتعمال المفااردات

 . دون مقاببلتها العربٌة، رغم توفرها...بٌداغوجً، تلغراف، رادٌو،كمبٌوتر،و فاكس

 ON: زلٌة مثبل باستعمال مصطلحات مثل وتزداد الحٌرة إذا الحظنا ظاهرة  تشغٌل اخآالت الكهرومن

وغٌرهااا ماان المصااطلحات األجنبٌااة التااً تفاارض  ENDو  STARTو STOPو OUTو  OFFو 

ٌاٌن  فاأولى . نفسها علاى عاّماة النااس ، فتجاري علاى ألسانتهم ، وتتضاح معانٌهاا لادٌهم ،وإن كاانوا أمِّ

تكاون عباارة عان حاروف دالاـّة المبلحظات أناه الباّد أن تكاون المصاطلحات دقٌقاة وماوجزة ، بال قاد 

ٌّنة، كما هو الحال فً اللغات األجنبٌة المعتمدة على الرموز،والحروف األولى  بوضوح عن مفاهٌم مع
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فنساابة اسااتعمال الاادخٌل كبٌاارة فااً واقعنااا اللغااوي،على خاابلف مااا هااو حاصاال علااى  .للمصااطلحات 

كّم الهاباال ماان المصااطلحات مسااتوى المعاااجم، حٌااث تكااون نساابة الاادخٌل صااغٌرة، إذا مااا قورناات بااال

ٌّا فاً وضااع المعجاام، ألن الغاٌااة هااً . العربٌاة المقابلااة للمعااانً الوافاادة وٌعاّد هااذا األماار مؤشاارا صااح

 . اعتماد اللغة العربٌة، واستغبلل خصابصها فً وضع المقاببلت للمصطلحات األجنبٌة

جنبٌاة ، وإن تاّم هاذا فاً ثاوب  أّما على مستوى االستعمال فتبقى مصطلحاتنا أكثر مٌبل إلاى اللغاات األ

ًّ ، فٌعاّرف وٌثناـّى، وٌجماع وٌشاتّق مناه، وٌساتفٌد مان فاعلٌاة  المعّرب الذي ٌجارى علٌاه حكام العربا

تلبٌاة لمقتضاٌات الحداثاة ووفاق صاٌغ عربٌاة تنساٌنا  السوابق واللواحاق للداللاة علاى المفااهٌم الجدٌادة

مغنطة ممغانط، مغنااطٌس، ومغناطٌساٌة، مان ...مكربن، من كربون...تلفن، من تلفون : نحو  عجمته

الفٌادٌو، التكنولوجٌاا، المٌكانٌاك ... المغنااطٌس، الممغانط...وكذا الكود، التكوٌد، المكّود...نفس األصل

فهذه األلفاظ  لم تزد على كتابة اللفظة األعجمٌة بالحروف العربٌة ، مع استبدال (. 1)إلخ ...األرشٌف

وغٌرها من التغٌٌرات التً  Cبـ ( الكاف)، أو  Rبـ ( الراء)، أو  Tبـ  (الطاء)، أو  Vبصوت( الفاء)

  .تلحق هٌبة الكلمة األجنبٌة عند تعرٌبها، سواء كانت تغٌٌرات صوتٌة أو بنابٌة 

 ففٌم تكمن الحلول إذن؟ 

 ً عرب –إنجلٌزي ، إنجلٌزي  -المصطلحات مستقاة من معجم مصطلحات الحاسبات اإللكترونٌة ، عربً  -1

 7407القااهرة ، جمهورٌاة مصار العربٌاة، الطبعاة األولاى  –مركز األهرام للترجمة والنشر، مؤسسة األهارام ، شاارع الجابلء :  إعداد 
 . م  7987/ هـ

 الحلاول ومان.إّن اعتماد إمكانات اللغة العربٌة األصٌلة فٌها هً الحّل األّول لمنع التشّوه والمسخ عنها

سً الذي ٌساهم فً تحقٌاق الدقاة واإلٌجااز فاً المصاطلح العلماً ألناه ٌعمال المتاحة نجد الصون القٌا

علااى إٌجاااد قوالااب للمعااانً فتضااّم ماادلوالت المااواد اللغوٌااة إلااى ماادلوالت الصااٌغ إلثااراء اللغااة بتولٌااد 

لهمااا صااٌغتان معروفتااان، منااذ القاادٌم  باعتبااار داللااة ( النقااال)و( المحمااول)فمااثبل مصااطلحا . األلفاااظ 

داللتهماا  ولكان( نقل)، وداللة الثانٌة على صٌغة المبالغة من ( حـَمـَل)على  اسم المفعول من األولى  

الحدٌثة على جهاز الهاتف غٌر الثابت، إلمكانٌة حمله ونقل صاحبه له حٌثماا حاّل وارتحال تعاّد داللاة 

د مرونة العربٌة ، وتواصل القدٌم والحدٌث لة على اسام الفاعال الدا( ذاكرة) وكذا صٌغة . حدٌثة، تجسِّ

التاً تادّل علاى الحفاظ واالحتفااظ، والحٌلولاة دون النساٌان، فكاان المصاطلح ( ذكر)من المادة اللغوٌة 

ع . دقٌقا فً داللته على جزء من الحاسوب الذي ٌحتفظ بالبٌانات إلى غاٌة الحاجاة إلٌهاا وهاذا ماا ٌشاجِّ

ات المعاجم  لكون مادلوالتها تجاوزهاا الازمن، من جهة ، على إحٌاء األلفاظ القدٌمة التً ترقد بٌن دفـّ 
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متها  ومن جهة أخرى على اعتماد قدرات العربٌة الكامنة، فتقوى وتـنبعث فٌها روح الحداثة، وفً مقـدِّ

 .االشتقاق وعـلم الصرف ، لسّد النقص فً المصطلحات العلمٌة أو العاّمة

تراكٌاب ذات سامات منفاردة ، فااإّن فاإذا كاان للغاة كٌاان ٌتمثال فاً نظااام صاوتً خااص، ومفاردات و 

. االشااتقاق وعلاام الصااٌغ ٌعااّدان ماان أباارز الخصااابص التااً مّهاادت للعربٌااة ساابل التوّسااع واالسااتمرار

ًّ فً توضٌح المعاانً ،إذ تماّدنا الصاٌغة بمعناهاا الخااّص لنصاّب فٌهاا المعناى المعجماً  ودورهما جل

 . للماّدة اللغوٌة ، فنصل بهذا إلى المبتغى

ناة  مان وضاوح ثّم إّن ج ٌّ اناب الصاٌغة مان المصاطلح، وآلٌاة وضاعه أٌضاا تتطلاـّب توفاـّر شاروط مع

فالمصاطلح وساٌلتنا . اللفظة، أو العبارة، ودقـّة الداللة، واالنسجام والنساق المفهاومً للعلام الادال علٌاه

إن لهااذا، فاا. إلااى العلاام، وٌنبغااً أن تضاامن لنااا الوسااٌلة الوصااول إلااى الغاٌااة المنشااودة دون صااعوبات

االشتقاق والصون القٌاسً ، بما لهما من خصابص ومٌزات سبق الحادٌث عنها،مثال ارتبااط الصاٌغة 

بداللة معٌنة، ووضوح المعنى بهذا االرتباط، وباندراج الكلمة تحت مفهوم عام ٌجمعها والكلمات التً 

ٌّاها إلى المادة اللغوٌة األصلٌة نفسها ، كفٌبلن بضمان تلك الشروط ،و . توفر تلك المتطلبات تنتمً وإ

ٌة االشتقاق والصون القٌاسً فً ترقٌاة العربٌاة وتطوٌرهاا اتخاذت المجاامع اللغوٌاة  وإٌمانا منها بأهمِّ

 للمحدثٌن بوسابلهفتح باب الوضع : )) باسم سلطتها اللغوٌة الجماعٌة ، قرارات هاّمة كان من أّولها

 

 (.1(( )المعروفة من اشتقاق ، وتجّوز، وارتجال
 ( 2(( )إطبلق القٌاس لٌشمل ما قٌس من قبل وما لم ٌقس))مثل القرار الثانً فً وٌت

 .  والمبلحظ إنه كلما كان العرب متمكـِّنٌن من لغتهم ، كلما كانوا أبعد عن االستعانة بالدخٌل

زٌاادة ثاروة اللغاة ، وتطوٌعهااا » : وقاد تحاّددت الغاٌاة مان  سٌاساة المجاامع العلمٌااة المصاطلحٌة فاً 

الب الحٌاة العربٌة الحدٌثة، فً علومها وفنونها وشؤون معٌشتها الٌومٌاة، وإغنابهاا ماا أمكان عان لمط

االستعانة بالدخٌل، وذلك بالتوّسع فً صٌغها،واألخذ بمبدإ القٌاس فاً اشتقاقاتها،اساتنادا إلاى ماا قاّرره 

كابلم العارب فهاو مان بعض األقدمٌن من كبار علماء العربٌة، من أن ما قٌس على الوارد الكثٌار مان 

 (3)«كبلم العرب 

واألمثلة التً توضح دور كّل من الصون القٌاسً واالشتقاق فً المجال االصطبلحً كثٌارة تحاٌط    

مكاواة، مطبخ،ثبلجاة، غّساالة، ِمصافاة، طابعاة، حاسابة، وحاساوب : فمصاطلحات مثال. بنا مدلوالتها 
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لحضاارٌة صاٌغت بشاكل   قاابم أساساا علاى خبلط كهربابً، عّداد،مذٌاع، وغٌرها من المصطلحات ا

 . الجانب االشتقاقً للمادة اللغوٌة، والصون القٌاسً الذي ٌنتقً لها من الصٌغ ما ٌنسجم والمدلول

ٌحادث، حاادث  (: حادث)ومان...ٌاذٌع، إذاعاة، ماذٌع، ماذٌاع إذاعاات( ذاع)و ٌمكن أٌضا الصون  من 

ث، تحدٌثحدوث، إحداث حداثة، محادثة، أحداث، حدث ، حدٌث  ٌخبر إخبارا، ( : خبر)ومن ...متحدِّ

مشاارك مشاترك، ( : شارك) ومان ... خبرة مخبر، خبٌر، مخابر، مختبر، مخابرات االختباار، خباراء

ٌناتج، نتااج، إنتااج إنتاجٌاة، ( : ناتج ) ومان ...شركة، شرٌك، اشاتراكٌة، مشااركة اشاتراك الشاركات،

 . إلخ..منتج، نتٌجة، استنتاج  نتابج

ا تااّم اإلقاارار بااأّن العاارب الٌااوم غرباااء عاان إنتاااج العلاام ، وأّن المصااطلحات التااً تفااد بلغتهااا ثااّم ،إذ

 األعجمٌة إنما اقترنت بلغة أصحابها المخترعٌن للمسّمٌات، والمكتشفٌن للمفاهٌم، فإّن ضرورة النهل

 

  217 -ّ 1995/ٛـ 1415 -4ؽ -اُوبٛوح -اُؼوث٤خ ، فظبئظٜب ٍٝٔبرٜب -ػجل اُـلبه ؽبٓل ٛالٍ
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من معٌن التراث العرٌق تتأكـّد، للحّد من تلك الغربة ألّن اساتعمال المفاردات األجنبٌاة المهٌمناة علاى  

العربٌة ، وهاذا ال ٌتأتاـّى إال باالجتهااد  ساحة العلوم ٌمنعنا من صٌاغة فكر معرفً جدٌد خاص باللغة

 . فً وضع مصطلحات عربٌة ، أو معّربة مقابل األعجمٌة

باال بمضاااعفة الجهااود  علااى مسااتوى المجااامع والهٌبااات العربٌااة، وتنسااٌقها علااى مسااتوى األفااراد 

بً وإنما والجماعات، لن نكتفً بالرضا بإٌجاد المقابل العربً المبلبم، معنى ومبنى  لكل مصطلح أجن

 .نتطلع إلى السبق فً وضع المصطلحات، وإحبلل العربٌة محلها الفكري والعلمً الذي تستحقه 

ٌُستهان به ، فالتلفزة تدخل البٌوت دون استبذان ، فتشّد إلٌها الصغٌر  هذا،وإن لوسابل اإلعبلم دوراً ال 

ضاف .  ، بماوافقتهم أو دونهااوالكبٌر على حّد سواء، والمذٌاع ٌتسلل إلى عقاول األفاراد والجماعاات 

إلى ذلك دور الجراباد والمجابلت ، والبلصاقات، والبلفتاات اإلشاهارٌة التاً تساتعٌن بااللون والحركاة 

 .   لتترك بصمتها على األذهان ، فسرعان ما تنتشر المصطلحات بهذه الوسابل انتشارا سرٌعا وفّعاال

لمخترعااات، وتتسااابق المسااتحدثات بساارعة وأخااتم المقااال بالتأكٌااد علااى أنااه فااً زماان تتبلحااق فٌااه ا

مذهلة،و ٌتراجع فٌه النشاط العلمً العربً ال تفٌد إال المبادرة  إلاى اماتبلك مفااتٌح العلاوم والمعاارف 
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سااواء أكااان هااذا بااالعودة إلااى التااراث العرٌااق، الااذي ٌعااّد مرجعٌتنااا الحضااارٌة األساسااٌة، واعتماااد 

لترجماة، والنحات و التعرٌاب، وغٌرهاا مان طراباق وضااع االشاتقاق والصاون القٌاساً ، أو باعتمااد ا

المصطلح، من أجل توسٌع دابرة أقٌسة اللغة العربٌة الحتواء التحّوالت الجدٌادة ، ماع المحافظاة علاى 

فغربتناا عان الكثٌار مان إنتااج العلاوم ستتقلاـّص . قواعد العربٌة ، أصواتا ، وأوزانا ، بقدر المستطاع 

رحلاة الركاب الحضااري، وتغاذٌتها باالفكر المعرفاً المعاصر،قصاد تحادٌثها بإدماج اللغة العربٌة فً 

متها االشاتقاق والصاون القٌاساً، ثاّم , ولكن،باعتماد آلٌاتها الخاّصة ،وقادراتها الكامناة فٌهاا  وفاً مقادِّ

 ـــــــــــــــــــ

مة -المعجم الوسٌط -مجمع اللغة العربٌة -1  12 ص-القاهرة -2ط -المقدِّ
مة -المعجم الوسٌط -لعربٌةمجمع اللغة ا -2  . 16ص  -تصدٌر الطبعة األولى -المقدِّ

محماد خلاف هللا : تعلٌاق -تصدٌر إباراهٌم مادكور -،مجموعة القرارات العلمٌة( 1962 -1932)ع اللغة العربٌة فً ثبلثٌن عاما مجم -3

مة( س،ع)ص  -القاهرة -1971 -2ط -مطبعة الكٌبلنً -أحمد ومحمد شوقً أمٌن  .من المقدِّ

 . المسموعة المقروءة والمربٌة: العمل على استعمالها وشٌوعها باستغبلل جمٌع أشكال وسابل اإلعبلم

إّن الواقع ٌظهر العالم فاً صاورة قرٌاة صاغٌرة، محادودة األطاراف ٌلتقاً شامالها بجنوبهاا، وٌتصال 

وٌتأثـّر حٌثماا وجاد  شرقها بغربها ، وٌنتقل عبرها ركب العلوم والمعارف ، ماّرا بكّل أنحابها فٌؤثـِّر،

 ؟ أو بدوننا         سابر بنا -ال محالة -وفرصة للتأثـّر والتأثـٌر ،فهل نجد مكانا فً هذا الركب  وه

 

 :المراجع
 

 
، تطبٌقاتهاا وبرمجتهاا "الماٌكرو كومبٌاوتر"الحاسبات اإللكترونٌة المصغرة -حافظ الّسامّرابً .1

  -م1986كانون الثانً  -1ط -لبنان -تبٌرو -دار العلم للمبلٌٌن  -باللغة العربٌة

 .م 1995/هـ 1415 -4ط -القاهرة -العربٌة ، خصابصها وسماتها -عبد الغفار حامد هبلل .2

 -1ط -القاااهرة -مكتبااة اخآداب -علاام االشااتقاق ، نظرٌااا وتطبٌقٌااا -محمااد حساان حساان جباال  .3

 .م2006/ هـ1427

مة -المعجم الوسٌط -مجمع اللغة العربٌة  .4  -القاهرة -2ط -المقدِّ

مة -المعجم الوسٌط -مجمع اللغة العربٌة  .5  .  -تصدٌر الطبعة األولى -المقدِّ
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تصادٌر  -،مجموعاة القارارات العلمٌاة( 1962 -1932)مجمع اللغة العربٌة فً ثبلثٌن عاماا   .6

 -2ط -مطبعاة الكٌبلناً -محماد خلاف هللا أحماد ومحماد شاوقً أماٌن: تعلٌاق -إبراهٌم مادكور

 -القاهرة -1971

 عربً  –إنجلٌزي ، إنجلٌزي  -جم مصطلحات الحاسبات االلكترونٌة ، عربًمع- .7
القاااهرة ، جمهورٌااة  –مركااز األهاارام للترجمااة والنشاار، مؤسسااة األهاارام ، شااارع الجاابلء :  إعااداد 

 . م  7987/ هـ 7407مصر العربٌة، الطبعة األولى 
 
 
 

 " مسله اجلزائز شعب" ىص مقاربة

  ف٤ِلبر٢ ٓؾٔل:  األستبر                                                        

   -أ-هَْ -َٓبػل أٍزبم

 . أُل٣خ – كبهً ٣ؾ٠٤ عبٓؼخ                                                 

 : ُِ٘ض اُظٞر٢ أَُزٟٞ -1

 وإسبلمها الجزابر عروبة فٌها لموضوعه،ٌؤكد مناسبة أصواتا" بادٌس بن الحمٌد عبد" وظف

ض شأنه من ما بكلِّ  علٌها والقضاء وتجنٌسها، تمسٌخها محاولة رغم البقاء على وإصرارها  ٌقوِّ

 : التالً النحو على النص فً مكّررة األصوات وردت ، الموقف هذا من وانطبلقا. أركانها

 ناسبٌ وهذا.  انفجار ثمّ  ، وانطباق قّوة ،فٌه( 1)مجهور شدٌد حرف والباء. مّرة وعشرٌن ستا: الباء

 . اللهب غصب، تهب، اقترب، طلب، كذب، ٌنتسب، عروبة، شعب،:  المقام

 المؤكد للنص، العام والوضع منسجم شدٌد، ،(2)نطعً لثوي حرف وهو. مّرة عشرة تسع: التاء

 اقترب، مات ٌنتسب،: مثل من ، المحاولون حاول مهما ٌطمس ال الذي ووجودها ، الجزابر لعروبة

 .تحٌا صٌحة، الحٌاة،

( 3)الثناٌا وأصول اللسان طرف من نطعً، مجهور شدٌد حرف وهو.  مّرة عشرة اثنتً تكّرر: الدال

 ادماجا،: مثل ،من والشّدة القّوة تفٌد وألفاظه ، والطاء التاء بٌن وهو( خاّصة منه والمحزز الفم شجر)

 . أوّسد وّدنا، اصدم، حاد
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 فً المستغلة الشدٌدة، األصوات باقً دٌعض( 4) تامّ  حبس حبسه ألن لهوي، شدٌد صوت: الكاف

 ...هلكت فإذا لكم، هذا الكرامة، فله الصباح، بك كذب فقد: مثل من النص،

  اقترب، قال،( :5)وقّوة قلقلة فٌه لهوي، مفخـّم مجهور شدٌد صوت وهو. مّرات مانًث: القاف

 . 49 ص -اُوبٛوح -أُظو٣خ اُٜ٘ؼخ ٌٓزجخ -اُؼوث٤خ أطٞاد ك٢ -إثوا٤ْٛ ٓؾٔل إثوا٤ْٛ  ٓغل١

 . 53ص -نفسه المرجع -1

 .968 -(نطع) مادة -2ج -1972/ هـ1392 -3ط -المعارف دار -العربٌة اللغة مجمع -الوسٌط المعجم -2

 ص -1978/ هـ1398-القاهرة -األزهر -الصنادقٌة– سٌد الرؤوف عبد طه:  وتقدٌم مراجعة -الحروف حدوث أسباب -سٌنا ابن -3
17 . 

 .  71 ص -1995 -9ط -مصرٌة األنجلو مكتبة -العربٌة اتاألصو – إبراهٌم محمد -4

 آزر الشدٌدة األصوات أنّ  ٌعنً مّما ، أٌضا مّرات ثمانً ترّدد( 1)شدٌد شجري صوت: الجٌم ...اقلع

 بعضها

 رجاؤنا، الجزابر،إدماجا: مثل فً مواطنه فكانت ، التأبٌر وتحدٌد للنص، العامّ  الغرض لخدمة بعضا

 ... مدٌنالجا ٌمتزج، جذور،

. القويّ  اإلٌقاع ذات ، الشدٌدة األصوات بعد الهامسة، األجراس ذات ، الصفٌر أصوات الشاعر وظف

دها موحدة سمفونٌة فً وصلصلت، تناسقت،فجلجلت أن لبثت ما بنوعٌها، األصوات هذه  ، الُدنا تردِّ

 أعماق فً ربةالضا الجزابر شخصٌة طمس فرنسا فٌه حاولت ظرف فً األكوان صحتها على وتشهد

 وجه فً ٌصمد جعله  خاصا تشكٌبل الجزابري الشعب شكـّل حضاري، انتماء من بجذور التارٌخ

 وثّبتت ُعراه، متـّنت  ووشٌجة( 2)له لحمة والعروبة اإلسبلم وكان.  والعدوان الشرّ  قوى أعتى

ٌة اأعلنه الشاعر أنّ  شكّ  وال. المتتالٌة الهجمات كلّ  صموده على فتكّسر ، دعابمه مات، دونما ُمدوِّ  مقدِّ

ًّ  مسلم الجزابر شعب بأنّ   الحكم هذا تقرٌر فً األكبر الدور( 3)والصفٌر التفشً لصوت وكان.  عرب

 : ترّدد أو تلجلج دونما ، وإعبلنه ،

  ٌنتسب العروبة وإلى                مسلم الجزابر شعب                   

د للمستدمر، وكشفها ، الجزابر حقٌقة أفشى( 4)ًاالحتباس غٌر المتفشً( الشٌن) فصوت   والمتردِّ

 أّنها ٌعتقد أو عروبتها، عن حادت أّنها ٌظنّ  أو. وأرومتها أصالتها عن صرفها ٌرٌد الذي والمخادع

 :  أواصرها حبال وتصّرمت انقرضت

  الطلب من الُمحال رام                 له إدماجا رام أو                   
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 فاألصوات( . 5)األسلٌة الحروف من وهما( المفخم الصاد)و( السٌن) صوت عضده الحكم هذا

  كلّ  وأرجفت منكر، كلّ  وأفحمت  مغرض، شاك كلّ  وصدمت عالٌا دّوت أن تلبث لم الهامسة

 

 

 .434 -4ج -1992/ هـ1402 -القاهرة -الخانجً مكتبة -هارون السبلم عبد وتحقٌق شرح -4ج -الكتاب -سٌبوٌه -1

 .  254 ص -ت.د -والتوزٌع للنشر الوطنٌة الشركة -وجهوده فلسفته بادٌس، بن الحمٌد عبد الشٌخ -رابح ركًت -2

3- ً  . 71 ص -سابق مرجع -العربٌة أصوات ف

 . 112 ص -2002 -القاهرة -والتوزٌع والنشر للطباعة غرٌب دار -سٌنا ابن عند الصوتٌات علوم -الضالع صالح محمد -4

 . 53 ص -العربٌة أصوات فً -راهٌمإب محمد إبراهٌم مجدي -5

 إلصرار إال ذلك وما ، مّرة عشرة ثمانً ترّدد فقد( 1)اإلنحرافً المفخم، النطعً التكراري الراء أّما

 متخاذل انتماؤه، له بذاته، قابم   وجود   وأنها ، أرومتها وإثبات ، الجزابر عروبة إظهار على الشاعر

 أجراسا إلٌها الُمشار األصوات فكانت. التجنٌس حمأة فً بٌنالذاب شرذمة إلى ومال اإلدماج، أغراه

 غصب، من واصدم ، سبلحها ٌنتسب، مسلم، شعب،: خابن كلّ  تكذب ، مستدمر كلّ  ترجم مصلصلة

ٌِّزه... فصٌحتً السم، الظالمٌن نفوس أذق  جرٌمة، أصله من القتبلعه محاولة وكلّ .  وجزابرٌته وح

 ... والعرب الجزابر تحٌا رجاؤنا، ، رام العروبة، الجزابر،:  قوله ءوجا. الزوال مألله وافتراء ووهم

 استغله فقد( 2) بٌنهما ٌُفكّ  أن غٌر من ، بالثانً األّول إٌصال ٌعنً الذي اإلدغام أي:  التضعٌف

 زوال إلى الظلم وأنّ  ٌساوم، وال ٌُمارى ال الذي الحضاري، وانتمابها ، الجزابر أصالة إلثبات الشاعر

 :قوله ذلك من. وّضاء ، زاهر والمستقبل طال، ا،مهم

   بالرهب ٌمزج السمّ            الظالمٌن نفوس وأذق                  

  الخشب ُحًٌ فرّبما:     للٌأس مجال وال 

ب الجزابريّ  وأنّ   :وإذالل إهانة كلِّ  على ثابر الجزابر، لخصوصٌة محترم ، متعاون بكلِّ  ُمرحِّ

  والّرحب الكرامة فله            ُوّدنا ٌبغً كان من                      

  والحرب المهانة فله             ذلـّنا ٌبغً كان أو                      

ٌّته مؤمن الشاعر وأنّ  ٌّة ،حّرة، عربٌة مسلمة، الجزابر، عن ُمدافع العادلة، بقض  لحظة آخر حتى أب

 ٌظلّ  القبر أعماق من المجلجل فصوته. مماته بعد حتى بل وجوده، من نفس آخر وحتى ، حٌاته من

ي ٌّة؟ هذا إٌمان وأيّ . الحضاري وانتمابها الجزابر، بحٌاة ٌدوِّ   إخبلص؟ وأيّ  بالقض
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  وباللهب خـُطّ  بالنور              حـٌاتـنا نظام هذا                        
 الترب فً أوّسد حتى             به عهدي لـكم هذا                        
  والعرب الجزابر تحٌا          فصٌحتً هلكت فإذا                        

 استغله( 1) وتقصٌرها ، الصوابت بعض إطالة ذلك عن فٌنتج ، الكلمة بنٌة فً ٌؤثـِّر الذي: النـّبر

ٌِّزة،الموغلةالم الجزابرٌة خصوصٌته بله وإسبلمه، الجزابري الشعب عروبة إلثبات الشاعر  فً تم

 لقطع لتبٌان( شعـْ ) األّول المقطع على النبر ،كان وعلٌه ، والتجذر ، التأّصل

  

 . 49 ص -2006/ ٛـ1427 -2ؽ -اُوبٛوح -اُؼوث٤خ اُٜ٘ؼخ ٌٓزجخ -اُؼوث٤خ ا٧طٞاد ك٢ -إثوا٤ْٛ ٓؾٔل إثوا٤ْٛ ٓغل١ 
 . 325 -3ج -الحاجب ابن شافٌة شرح -الحاجب ابن -1

د أو ، عن ملته خرج بأّنه لٌنالمتقوِّ  دابر  للتخصٌص، الجملة شبه بتقدٌم النبر وارتبط.  دٌنه من ُجرِّ

. وخصوصٌته  الجزابري الشعب انفرادٌة( . ٌنتسب العروبة إلى) بدل( العروبة إلى ٌنتسب) واألصل

ٌُخرجه ، باإلسبلم علٌه الحكم إلفادة( ـلِم  ) األخٌر المقطع على( مسلم) وفً  فرنسا مزاعم من ف

عاءاتها  وقصرا طوال تختلف المقاطع أنّ  ونبلحظ(  ِسبْ ) األخٌر المقطع فً(ٌنتسب) قوله فً ثمّ .  وادِّ

 المقاطع ،وكأنّ  السامٌة الغاٌة وتحقق العامّ  والجوّ  لتأتلف ، انسجام فً وتتناسق ومّدا، سكونا ،

 ، إسبلمها ظلِّ  فً عروبتها،و الجزابر أصالة إلثبات منسجم إٌقاع على متماوجة سمفونٌة وأصواتها

 الذي العرٌق الجزابر تارٌخ عن الزمن تنضو وكأنها مفتوح، طوٌل إلى ، قصٌر من المقاطع فتنّوعت

  - شْعـ:   مثل من ، العاتٌة األمواج رغم ٌتنفس فراح ٌرحم، ال بغٌض استدمار   وخلقه المحن، أثقلته

 . بْ سِ   - ٌنـْـ  - بة  -العرو وإلى  - ُمسـ  -الجزا

 . ب -ذ - كـ -قد - فـ -ت -ما ل -قا -أو -له -أصْ  -حاد ل -قا منْ                      

 ما إلخراج األعماق من منبعث وكأنه التراكٌب، أنساق المدّ  استغرق( 2) الصوت مطل وهو: المدّ 

 هو وها سنٌنال عبر حملها تحت ناء ،وأثقال ٌعانٌها ظلّ  مكابدة من ، وجواه الشاعر، أغوار فً ٌعتور

 أرومتها وجحد ، وإسبلمها الجزابر عروبة أنكر من كلّ  بها ٌكتوي كالحمم، حّراء، زفرات ٌخرجها

دة خصوصٌتها وتجاهل  قال أو أصله، عن حاد قال من العروبة، الجزابر،: مثل فً المدّ  فكان ، المتفرِّ

 انكماش:  الطلب من... لمحالا رام ، له إدماجا رام أو.  كذب فقد:  المدّ  إزالة فٌقابله... مات

ٌِّر الذي الجٌل فً أمبل للشاعر ألنّ  العبارة،وهذا لٌن زعم سٌغ عاءات( 3)المتقوِّ  وٌعٌد المستدمر وادِّ

  لغوٌة بًنى لتستحٌل انقبضت، أن والعبارة ، تقلص أن المدّ  لبث فما.  السلٌب حقها للجزابر



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 289 - 

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

ٌِّروت الحدث، ببعض،وتصنع بعضها ٌعلق شدٌدة متضاّمة،  الظلم قوى فرضته الذي الجامد الواقع غ

 المجال لٌفسح المدّ  اختفى أن فكان(. 1)الجملة مسدّ  اللفظ فسدّ  للجزابر، سجنا واتخذته والعبودٌة

 خذ: مثل فً ضاربة، قوة مستحٌلة العبارة فتقلّصت. التغٌٌر أجل من ، الفّعال والسلوك ، للحركة

 ... وباللهبْ  خطّ  صْب،غ من واقلْع، واصدْم، تهبْ  وال خْض،

 

 والكتاب القاهرة جامعة مطبعة -العربً الصرف فً جدٌدة رؤٌة -العربٌة البنٌة فً الصوتً المنهج -شاهٌن الصبور عبد -1
 . 185 ص -1977 -الجامعً

 .215 -4ج -1979 -1299 -لبنان -بٌروت -المعرفة دار -المحٌط القاموس – أبادي الفٌروز -2

 -الشهاب فً نشر مقال فً بالحجج ذلك بادٌس بن الحمٌد عبد فّند وقد ، الجزابرٌة لؤلّمة وجود أال ندماجباال المطالبٌن بعض زعم -3
 . 45/50 ص -12 مجلد -1ج

  شدٌدا ،لكونه سبا منا روٌا( 2)واإلطبلق التامّ  الحبس ذو الشفوي( الباء) صوت كان:  القافٌة

  وعنفوانا ثورة ٌتنّزى الذي الشاعر نفس ستٌعابال مؤهبل ٌجعله ما واالنفجار القوة من فٌه مجهورا،

ٌّة الحّرة اإلنسانٌة عراقة العرٌق ماضٌها ٌستلهم الفسٌح تارٌخها فً  اصطدم ولكنه المكّرمة ، األب

ٌّة فٌه ٌزال وال كله، ٌفرن لم الشاعر غٌظ وكأن مهابة، الصوت آخر على السكون بواقعوزاد  ، بق

 العاتٌة، لججها فً وسبح السامق، الجزابر عالم فً حلـّق فالشاعر.  بعد ٌتحقق لم ألن الحلم وذلك

 وشمم، إباء فً ولكن  بٌت كلّ  آخر فً زفراته واستردّ  ، أنفاسه فلملم كرٌم حرّ  لكلِّ  قاتل مرٌر وأبحر

ٌّدة قافٌة الساكنة،( الباء) فكانت  ال اقترْب، كذْب، ٌنتسْب،: مثل من ، آنذاك األسٌرة الجزابر ،قٌود مق

 ...تهْب،غضبْ 

ٌّز الحضاري بانتمابها ذلك وراء ومن وإسبلمها، الجزابر بعروبة مؤمنا الشاعر كون: البحر  المتم

ل، كلّ  ٌكّذب الذي  بحرا وظف غرٌب،فقد كٌان فً والذوبان االندماج إلى داع كلّ  وٌصدم متقوِّ

 وال وأروتها، الجزابر ءصفا فً نشاز ال إذ للنص العام والجوّ  ، أجراسه تتناغم التفاعٌل، متجانس

ن، محاولة ،رغم الحضاري انتماءها تعكـِّر شوابب  البحر فكان المغرضٌن، األعداء وكٌد المحتلـٌِّ

رة والتفاعٌل ، المنسجمة المقاطع ذو الكامل  حركات ثبلث لتتابع وعنفوان قوة فً ولكن( 3)المتكرِّ

 تحاكً وكأنها( متـْفاعلن) لتصبح قلها،وث قوتها رغم( 4)التفعٌبلت عصب الشاعر ولكن( ُمتفاعلن)

 من سدوال المستدمر لٌله على ألقى الذي الجناح، المهٌض الشعب واقع وتصّور آنذاك، الجزابر حالة

 . االستدمار برزء الجزابر عصب كما ، عْصب البحر فأصاب ، كلٌبل فبدا ، استبداد عذاب
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 -1973 -العلوم دار -القاهرة جامعة -حّسان تّمام إشراف -ماجستٌر رسالة -ًالعرب النحو فً التضام -مصطفى الدٌن صبلح محمد -1
 . 13 ص

 . 115 -سٌنا ابن عند الصوتٌات علوم -الضالع صالح محمد -2

 .615 -4ج -1979/ هـ1399 -1ط -الكوٌت – العلمٌة البحوث دار -ببلغٌة عروضٌة تطبٌقات -مكرم سالم العال عبد -3

 .  ُمتـْفاعلن) تصبح( ُمتـَفاعلن) كالمتحرِّ  الثانً إسكان العصب -4

 

 : المعجمً المستوى-2

ٌّته، ٌخدم بما زاخر غنً، معجم من الشاعر امتاح  موجودة أّمة الجزابر كون فً غاٌتها وٌحقق قض

ٌّزا وجودا وانتمابها، وتارٌخها بشعبها  وتابعة  فرنسا من جزءا -المحتلّ  ٌّدعً كما -لٌست وأنها ، متم

ٌّز ، أصالته عن ٌحد لم ، عربً سلمم شعبها بل ، لها  (. 1)بقٌمه متفّرد ، بشخصٌته متم

    حقٌقة        شعب:  به وآمن ، الشاعر طرحه ما ٌؤكد المعجم كان ، هنا ومن

ٌّز خاص وجود       الجزابر         . فٌه مراء ال      حكم(        مسلم) علٌه       محكوم. متم

 .  انتماء=  ٌنتسب(         بالتقدٌم تخصٌص) قٌد          العروبة إلى

(          الشرط جواب)كذب فقد             مات أو(              علٌه محكوم) أصله عن حاد قال من

  احتمال

             الطلب من المحال رام                                                له إدماجا رام أو          

  الحدوث

  تهب وال                                                     اقترب                          

 الخطوب وخض                               الصباح بك                      

 سبلحها                                                                          رجاؤنا              

                                 للحٌاة خذ                                            نشء              

ٌّن الشعب بأصالة أشاد أن فبعد   ٌستغلّ ( 2)وإسبلمها الجزابر لعروبة منكر كلّ  مألل الجزابر،ونسبه،وب

 مغتصب غاز كلّ  ودحر ، تحرٌرها بعد الجزابر مجد إعادة فً هعلٌ المعّول النشء إٌقاظ فً المعجم
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ٌّتها، مؤمن ذلك فً والشاعر.  د كلّ  على وتقضً ، متشكك كلّ  تزٌح التً بالثورة مبشـِّر بقض  ، متردِّ

 .  خابن كلّ  وتصدم

ٌِّن ، بالثورة للقٌام متوثب لشباب العام الجوّ  ٌهٌا أن وبعد  ومكامن صرالن بأسباب التسلح كٌفٌة له وٌب

 أعدابه مع التعامل كٌفٌة وٌعلمه ، للتحرٌر الخطوب خوض إلى ٌدعوه والفوز،  القوة

 

 .403/406 ص -2ج -13م -الشهاب -بادٌس ابن -1

 . اإلدماج سٌاسة فٌه ٌفضح: 2ص -1938 ٌناٌر 14 -الثالثة السنة  -البصابر عٌون -اإلبراهٌمً للبشٌر مقال -2

دٌن ، والخابنٌن  المعجم ،فكان عزتها إلى الجزابر وعودة الثورة، انتصار فً ككٌنالمتش والمتردِّ

  بالرهب ٌمزج                         العطب كل                  غصب من:            كالتالً

 السمّ                               فمنهم                 واصدم                         

 نفوس                       الخابنٌن جذور                                          العدل منار           

                       الظالمٌن

  وأذق                                 واقلع                                          وارفع              

 :  وهً ، تنتظرهم واحدة ونتٌجة ، احدو هدف والظالم والخابن، فللغاصب،

 .  الظالمٌن نفوس وأذق -الخابنٌن جذور واقلع – غصب من واصدم

دة فبة هناك ثمّ  ٌّة مدركة غٌر ، خامدة ، متردِّ  ٌأس وال ، تحرٌكها ،ٌجب األحداث تساٌر ال ، األمر لجل

 .  بالركب وتلحق تستفٌق فقد ،

 الخشب حًٌ فرّبما                          الجامدٌن نفوس              

 واهزز    

 الظرف ذلك فً خاصة ، غٌره مع التعامل فً الجزابري طبٌعة لٌكشف المعجم ٌتحّول هذا بعد

        .                                 األلٌم الواقع الظرف أمبلها ، مداهنة وال ، فٌها مراء ال معاملة ، العصٌب تارٌخه من المؤلم الحرج

  مفتوح األمر

  والحرب المهانة فله                                  والرحم الكرامة فله                   

     ذلنا ٌبغً كان أو                             تضاد                                 وّدنا ٌبغً كان من     
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 وجوده فً:  مقّدساته أقدس فً وٌطعنه ، الجزابري عبالش ٌخذل فمن ، فٌها جدال ال حتمٌة

ٌّة. وتسامح برفق ٌُعاَمل فبل شخصٌته، على ،والقضاء تارٌخه طمس على وٌعمل وكٌنونته،  فالقض

 . فٌها ترّدد وال ، جوهرٌة مصٌرٌة

 احةوصر وحّدة ثورة انفجر فالمعجم لذا ، المجٌد تارٌخها عبر والنور، بالنار مسطور الجزابر فوجود

 . 

 

 

 ذهب قد ما     خط

  مجده من                            واللهب بالنار                                  

  لشعبنا ٌعود حتى                             توافق                       حٌاتنا نظام هذا              

 تشّبع أن بعد نفسه على الشاعر قطعه ومٌثاق عهد بل ، آنً هوى وال عابرة، فكرة مجّرد هذا ولٌس

 فً ٌحٌا والمكان، الزمان فً ممتدّ  وانتماء ووجود، حٌاة   فالجزابر.  كله الشعب ورابه ومن به،

 .  الشاعر رحٌل بعد حتى صداه ٌترّدد ٌظلّ  بل ، الشاعر أعماق

  والعرب الجزابر حٌات           الترب فً أوّسد حتى                            

  فصٌحتً                                                   به عهدي                     

            هلكت فإذا                          توافق                        لكم هذا                     

      :    النص فً والمتضادات التوافقات مرّبع

 ب                                                  أ                             

  مسلم الجزابر شعب                       تضاد                           أصله عن حاد قال من  

 تضاد                               

  توافق                                                        توافق                  

 تضاد                                

  ٌنتسب العروبة وإلى                              تضاد               له إدماجا رام أو            

  د                                            جـ                        

 .  أصله عن ٌحٌد أن ٌمكن ال مسلم، عربً الجزابر شعب ألن تضاد عبلقة( ب)و( أ) بٌن العبلقة
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 فٌتوافق العربً، الحضاري تراثه إلى ٌنتمً فهو ، مسلما الشعب دام ما توافق( د)و( أ) بٌن العبلقة

 . وٌشكبلنه ، عروبته و دٌنه

 أصالة على القضاء وهو ، واحد هدفهما ، اجٌٌنواالندم االستدمار ألن توافق( جـ)و( ب)بٌن العبلقة

 .  الجزابري الشعب

 ولكنهم  أصله عن الجزابري الشعب سلخ حاولوا االندماجٌٌن ألن تضاد شبه( د)و( جـ) بٌن العبلقة

 . مسعاهم خاب األخٌر فً

 . إدماجه ٌُمكن ال ، مسلم الجزابر شعب ألن فتضادّ ( جـ)و( أ)بٌن العبلقة أّما

ًّ  الجزابري الشعب ألنّ  أٌضا تضادّ ( د)و( ب) بٌن والعبلقة  . أصله عن ٌحٌد أن ٌُمكن ال العرب

 وكلّ . الحضاري انتماءه وٌؤكد ، الجزابري الشعب أصالة ٌثبت( كرٌماس) مرّبع أفرزه ما أنّ  ٌبلحظ

 .  واالنكسار الفشل مألله كان ، شخصٌته طمس على راهن من

ٌّة األغراض،وخدم حسب القصٌدة فً الزمن تنّوع: القصٌدة فً الزمن-3  واستوعب ، الشاعر قض

ٌّته عدالة توكٌد أراد حٌن االِسمٌة بالجملة أخبر فقد.  وِفكره آماله  تفٌد االسمٌة فالجملة. قض

 أصالة تناول حٌن الشاعر استغله وهذا. علٌه المحكوم إلى المنسوب للحكم واالستقرار( 1)الثبوت

 وتارٌخ أرض إلى ٌنتسب الذي( الشعب) علٌه المحكوم إلٌه، لمسندا فكان. تارٌخها وعمق الجزابر

ٌّز خاص د الجزابر فالبلد. بفرنسا مرتبط ،غٌر غٌره عن مم  . بخصوصٌته متفرِّ

 ال الشعب انتماء أن على لٌدلّ  به محكوم( مسلم) بأنه( الشعب هذا) إلٌه المسند على الحكم كان ثمّ 

عاءات عن خرجت الحكم وبهذا. افتراء ٌعرضه ،وال فٌه تشكٌك  إلى الرامٌة وأكاذٌبها ، فرنسا ادِّ

 ( . 2)والروغان المغالطة

 عبلوة وهو(.3)فرنسا عن مستقلة ،فكٌنونته الشعب لهذا الُمتجذرة األواصر امتداد ،كان الحكم هذا بعد

 وإلى) أرومته عن العرى مبتوت الحضاري،وال انتمابه عن األواصر مقطوع غٌر ذلك،شعب   على

م(.ٌنتسب لعروبةا  (4)صفة على موصوف قصر فهنا واالهتمام، للتخصٌص الجملة شبه وقدِّ

ٌّز هذا وٌؤكد.  العروبة إال آخر انتماء أيِّ  عن الشعب انتساب أخرج وبهذا  نابضاً  بقاؤه واالنتماء التم

 معتدٍ  كلّ  ل،ملقناً الوساب بشتى وجوده على والقضاء لئلفناء محاولة كلّ  بجذوره،ٌقاوم ،متشبِّثاً  بالحٌاة

 حسم فً فٌصبل كان الذي الشرط أسلوب ٌكشفه وهذا.  واالنتقام التضحٌة فً قاسٌاً  درساً  متطاول

 :     الموقف
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 -2ط -القاهرة -والتوزٌع للنشر المختار مؤسسة -هنداوي الحمٌد عبد: تحـ -الببلغة علوم فً اإلٌضاح -القزوٌنً الخطٌب -1
 . 104 ص -م2002/ هـ1422

 . 133 ص -ت.د -والتوزٌع للنشر الوطنٌة الشركة -وجهوده فلسفته بادٌس، بن الحمٌد عبد الشٌخ -تركً رابح -2

 . 235 ص -السابق المرجع -3

 . 156ص -م1993/هـ1414 -2ط -بٌروت – العلمٌة الكتب دار – الببلغة علوم -المراغً مصطفى أحمد -4

 

          أصله عن حاد قال من                             
          كذب فقد                                                                 

                      مات قال أو                               

  الطلب من المحال رام              له إدماجاً  رام أو                               

 

 

 لٌجزمه، أصبل المضارع على الدخول حقه الشرط فاسم.  للطبٌعة مخالفٌن اناك وجوابه الشرط فعبل

ٌّة الماضً،ألن على دخل الحال هذه فً لكن  متناقضة ،والمعادلة األطراف متناقضة القض

 :  الغاٌة ماضٌٌن،متضادي وجوابه الشرط فعبل الحدود،فجاء

 الجزابري،مات الشعب شخصٌة طمس محاولة                  مات                 حاد قال من     

 . ذلك عكس الحقٌقة ،ألن كذب فقد التقّول سبٌل على وجودٌا،ولو أو معنوٌا

 على قضاءً          إدماجاً              سعٌا           سلوكا            عمبل                 رام أو    

 . كٌنونته

 الجزابري،ونسب فً فطرة والعروبة اإلسبلم ألن الطبٌعة، موسنا قلب            المحال رام    

 . للفطرة معارضة بمثابة ٌكون الناموس هذا عن إخراجه فمحاولة ثمّ  ومن. عروقه فً ٌجري

 القضاء ،ومحاولة كٌد كلِّ  من ،وحصانتها الجزابر كٌنونة إلثبات وذلك ، االسمٌة بالجملة اإلخبار

ي أن بعد ولكن.  علٌها  والعمل الحراك لتتٌح الفعلٌة للجملة المجال ،تفسح دورها االسمٌة لجملةا تؤدِّ

 فكانت  تباشٌرها والحت ، انفجارها قُربَ  ثورة من ذلك ٌحقق ٌما والقٌام ، الجزابر تحّرر على

 . الفعلٌة للجملة المجال فسحت ،ثمّ  بداٌة االسمٌة الجملة

  اقترب قد الصباح بك           رجاؤنا أنت نشء ٌا        
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 المقصود ألنه المعّرف بمثابة فهو. غٌرك ،ال بالنداء التخصٌص بعد الضمٌر( أنت) إلٌه فالمسند

 ( .  1)غاٌة فهو ، علٌه المعّول

 . علٌه معّول ، به محكوم( رجاؤنا)

 ألن. صفة على موصوف قصر ، القصر بقصد إلٌه المسند على المسند، أو به، المحكوم قّدم( بك)

 على جاثم ثقٌل، لٌل من للتخلص جدٌد صباح إلى الوصول فً وحده علٌه المعّول وهو( النشء)

  للثورة ،واالستعداد القوة أسباب بأخذ إال ٌجّسد ال النشء على التعوٌل هذا لكن. الجزابر صدر

 هنا ومن.  هدف كلّ  ونوعٌة ، الوسابل أنجح اختٌار مع ، المراحل طبٌعة حسب األهداف وترتٌب

 القول له وألن( 1)األغراض فً تنّوع مع الطلب ٌفٌد الذي لؤلمر الفرصة لٌترك لماضًا اختفى

 : النصّ  فً جاء كما الموقف، هذا فً الفصل

  سبلحها للحٌاة                 ًْ  خذ           
  تهب ال الخطوب               خضْ           
  سانواإلح العدل منار             وارفعْ           
  غصب من             واصدمْ           
  الخابنٌن جذور             واقلعْ           
  الجامدٌن نفوس            وأِذقْ           

 أو خوض، أخذ،أو لكلّ  المتضاد السلوك أنواع من كثٌر ظهور مع الغاٌة، لبلون الحركٌة وهذه

نا الماضً ،فجاء للمهادنة مجال وال ، ملالع جنس من صرٌحا الجزاء كان وعلٌه... صدم  متضمِّ

 .  ذلك محققا الشرط فكان. واالستمرار العموم لٌفٌد للمستقبل

     والرحب الكرامة فله                  وّدنا ٌبغً كان من       

 .لعملا نوعٌة و متجانس جواب وهو ،  والحرب المهانة فله                ذلنا ٌبغً كان أو       

 وضّرسته التجارب صقلته الذي الجزابري طبٌعة فٌه،أملته ِالتواء وال ، فٌه مراء ال الذي الجزاء هذا 

ٌّام وجّرعته ، األحداث ل طبع فهو. المنون األ  االسمٌة بالجملة اإلخبار ٌؤكده ، عابرة نزوة ال ، متأصِّ

 بالنار مخطوطا( : خـُطّ ) جملة ، لبالحا موسوماً ( حٌاتنا نظام هذا: ) اإلشارة باسم التخصٌص مع

 . االستقبلل ٌتحقق حتى جزابري لكلّ  الدرب ٌنٌر ٌفتأ ال وهو ، وباللهب

            له المتعهد الشعب ،فاستوثق شعبه الشاعر به واثق مٌثاق ، الحكم ثابتة اسمٌة جملة             لكم هذا

 الجزابر وابتناس،ألن تبلزم فً لمستقبلوا ، بالحاضر موصول فالماضً. الترب فً أوّسد حتى
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 باقٌة والجزابر الُمهج سبٌل فً وتزهق ، األنفس له تفنى النبض، العرى،دافق موصول تارٌخ

 :  وانتمابها بأصالتها

 

 . 208 ص -م2004/ هـ1425 -2 ط -البشبلبر دار -البٌطار بهجت محمد: تحـ -العربٌة أسرار -األنباري البركات أبو -1

      ص -م2002 -1ط -دمشق -والتوزٌع للنشر األوابل دار -األصولٌٌن عند الجمل تراكٌب داللة – العبٌدان مصطفى بن موسى   -2

 

 

  والعرب الجزابر تحٌا                  فصٌحتً هلكت فإذا           

 : خبراً  الواقعة الفعلٌة بالجملة مرتبطة للشرط، جواباً  الواقعة االسمٌة فالجملة

       

دة والّصٌحة ، فصٌحتً   على للداللة...(  تحٌا) مضارعة فعلٌة جملة والخبر ، الوجود قلب فً متردِّ

 .  الدوام االستمرار

ٌّته الشاعر عاش لقد:  مقصدٌة ٌتها عن والدفاع وشخصٌتها وإسبلمها الجزابر عروبة) قض  حرِّ

 ذات الصفٌرٌة األصوات فكانت. ،وٌؤكده ذلك ٌحقق بما عبلقة له ما كلّ  واستغلّ ( واستقبللها

 خصوصٌة على الدالة الشدٌدة األصوات وكانت وإسبلمها، الجزابر بعروبة المترنـِّمة األجراس

 الشعب

فاع فً واستماتته ، الجزابري  القّوة، معانً بكلِّ  الطافح المعجم ذلك ودعم.  وحضارته انتمابه عن الدِّ

 حاضر إلى عرٌق ماض من المتعاضد الزمن ذلك تغرقواس. الجزابرٌة الخصوصٌة إلثبات والتفّرد

 .  واالنعتاق بالنصر ٌبشـِّر مستقبل إلى ، باألحداث ٌعجّ 

              

 
 : المراجع

  –" مسلم الجزابر شعب"  نشٌد – بادٌس ابن    -1

   -2ج/ 13م  -1ج/ 12 م-الشهاب -بادٌس ابن    -2

 -3ج -الحاجب ابن شافٌة شرح -الحاجب ابن     -3
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 -الصادقٌة دار – الرؤوف عبد طه:  وتقدٌم مراجعة -الحروف حدوث أسباب – سٌنا ابن -4

  -م1978/ هـ1338 -القاهرة -األزهر

 -2 ط -البشبلبر دار -البٌطار بهجت محمد: تحـ -العربٌة أسرار -األنباري البركات أبو   -5

 . م2004/ هـ1425

 -2ط -بٌروت – ةالعلمٌ الكتب دار – الببلغة علوم -المراغً مصطفى أحمد  -6

 م1993/هـ1414

 1938 ٌناٌر 14 -الثالثة السنة  -البصابر عٌون -اإلبراهٌمً البشٌر  -7

 -والتوزٌع للنشر الوطنٌة الشركة -وجهوده فلسفته بادٌس، بن الحمٌد عبد الشٌخ -رابح تركً  -8

 -ت.د

 لمختارا مؤسسة -هنداوي الحمٌد عبد: تحـ -الببلغة علوم فً اإلٌضاح -القزوٌنً الخطٌب  -9

 . م2002/ هـ1422 -2ط -القاهرة -والتوزٌع للنشر

 -القاهرة -الخانجً مكتبة -هارون السبلم عبد وتحقٌق شرح -4ج -الكتاب -سٌبوٌه -10

 -4ج -1992/ هـ1402

 الصرف فً جدٌدة رؤٌة -العربٌة البنٌة فً الصوتً المنهج -شاهٌن الصبور عبد -11

 1977 -ًالجامع والكتاب القاهرة جامعة مطبعة -العربً

 -الكوٌت – العلمٌة البحوث دار -ببلغٌة عروضٌة تطبٌقات -مكرم سالم العال عبد -12

  -4ج -1979/ هـ1399 -1ط

 -1979 -1299 -لبنان -بٌروت -المعرفة دار -المحٌط القاموس – أبادي الفٌروز -13

 .215 -4ج

 -اهرةالق -العربٌة النهضة مكتبة -العربٌة األصوات فً -إبراهٌم محمد إبراهٌم مجدي -14

  -2006/ هـ1427 -2ط

   -1995 -9ط -مصرٌة األنجلو مكتبة -العربٌة األصوات – إبراهٌم محمد  -15

 والنشر للطباعة غرٌب دار -سٌنا ابن عند الصوتٌات علوم -الضالع صالح محمد -16

  -2002 -القاهرة -والتوزٌع
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 إشراف -ماجستٌر رسالة -العربً النحو فً التضام -مصطفى الدٌن صبلح محمد -17

  -1973 -العلوم دار -القاهرة جامعة -حّسان ّمامت

 األوابل دار -األصولٌٌن عند الجمل تراكٌب داللة – العبٌدان مصطفى بن موسى -18

 -م2002 -1ط -دمشق -والتوزٌع للنشر

 -2ج -1972/ هـ1392 -3ط -المعارف دار -العربٌة اللغة مجمع -الوسٌط المعجم -19

 
 شعب الجزائر مسلم

 

نَتِسـبْ  َشْعـُب الجزابـرِ  ٌَ  ُمْسلِـم  َوإلَى الُعروبـِة 

 
 َمْن َقاَل َحاَد َعْن أْصلِـِه أَْو َقاَل َماَت َفَقـْد َكـذبْ 

 
لَـبْ   أَْو َراَم إدَمـاًجـا لَــه َُراَم الُمَحال من الطَّ

 
باُح َقِد اْقَتـربْ  اَنـشُء أَْنـَت َرَجاُؤَنـا َوبَِك الصَّ ٌَ 

 
 َوُخِض الْخُطوَب َوالَ َتهبْ ُخـْذ لِلَحٌـاِة ِسبلََحـهـا 

 
 َوْارفْع َمناَر اْلَعـْدِل و َاإلْحساِن َواْصُدْم َمن َغَصبْ 

 
 َواقلَْع ُجـذوَر الَخابنٌـَن فمْنُهـم ُكـلُّ اْلَعـَطـبْ 

 
َهـبْ  ٌُْمـَزج بالرَّ ـا  الِمٌـن َُسّمً  َوأَِذْق نفُـوَس الظَّ

 
َمـا َحـ  ًّ اْلَخـَشـبْ َواْهُزْز نفوَس الَجاِمدٌـن َ َفُربَّ

 
َنـا َفَعلَى اْلَكَراَمِة َوالّرحـبْ  ْبغـً َودَّ ٌَ  َمـْن َكـان 

 
َنـا َفلَـُه الَمَهاَنـُة والَحـَربْ  ْبغـً ُذلَـّ ٌَ  أْو َكـاَن 
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اِتـَنـا بالنُّـوِر ُخـطَّ َوِباللََّهـبْ  ٌَ  َهـَذا ِنـظـاُم َح

 
عـوَد لَقومـَنـا من َمِجِدهم َما َقْد َذَهـبْ  ٌَ  حتـى 

 
ـَربْ  َد فـً التُّ  َهـذا لُكـْم َعْهـِدي ِبـِه َحتَّى أَوسَّ

 
ا الَجزابُر َو العـَربْ  ٌَ حتـً تح ٌْ  فـإذا َهلْكـُت َفَص

   
 
 
 
 
 

 

اُؼِّٞ 

 َٗب٤ٗخاإل
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  (abandon)التوجيه املهين و ظاهزة اإلىفصال

 فً قطاع التكوٌن بالجزائر

 رادي نورالدٌن  : األستاذ

 كلف بالدروس أستاذ م

 بكلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 جامعة سٌدي بلعباس

  

 :الملخص  

هدف هذا المقال هو دراسة العبلقة الموجودة بٌن التوجٌه،الدافعٌة و النجاح فً التكوٌن و تحلٌل تأثٌر 

 .إختٌار التكوٌن على ظاهرة اإلنفصال

( اإلنفصال اثناء التكوٌن)جدنا  شكلٌن  من  اإلنفصال أسباب   اإلنفصال  عدٌدة، فً  تحلٌلنا  هذا  و

و هذا األخٌر ٌحدث قبل أن ٌبدا المتربص تكوٌنه، و ٌدفعنا على إلقاء نظرة ( اإلنفصال المبكر)و 

 .على ما ٌحدث ما قبل التكوٌن

طرٌقة )إن نجاح المترشح فً التكوٌن مرتبط بشكل كبٌر بجمٌع العوامل المحٌطة بقطاع التكوٌن

راء مسابقة الدخول، دور اإلعبلم و التوجٌه المهنً وعبلقة قطاع التكوٌن بالقطاعات األخرى إج

 (.السٌما التعلٌم
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فمعرفة هذه العوامل قد تساعدنا على القضاء على ظاهرة اإلنفصال المبكر من التكوٌن الذي ٌعد 

 .عابق ٌتعرض له قطاع التكوٌن

 .توجٌه،اإلعبلماإلنفصال، التكوٌن،ال: الكلمات المفتاحٌة

 

 

 

 

Resume: 

Le présent article a pour objectif  d‟étudier la relation entre l‟orientation, la motivation et 

d‟analyser l‟impact du choix de formation sur le phénomène de l‟abandon. 

Les causes des abandons sont multiples. Dans notre analyse, nous avons relevé deux 

formes d‟abandon (abandon en cours de formation) et (l‟abandon précoce).ce dernier a lieu 

avant même que le stagiaire débute sa formation et il nous incite à porter un regard sur ce 

qui se passe en amont de la formation 

Le succès du candidat dans la formation est lie avec tous les facteurs associés au secteur de 

la formation (methode de concours, relation qui existe avec d‟autre secteur surtout 

l‟enseignement).  

Connaitre ces facteurs nous aide à lutter contre la deperdition et l‟abandon precoce de la 

formation, qui est un obstacle qui nuit le secteur de la formation. 

Mots cles: abandon, formation, orientation, information. 

                              

 :مقدمة

مكتب الذي وضع بموجبه  0771إن دخول المترشحٌن لمراكز التكوٌن وفق نظام التوجٌه لسنة 

 ٌنهو تمك فً كل مؤسسة تكوٌن و تمهٌن و الغرض منه BAIO اإلستقبال،اإلعبلم و التوجٌه 

و     الشباب من الحصول على المعلومات الضرورٌة حول التخصصات الموجودة فً المؤسسات ، 

و          إال أنه لوحظ غٌاب فً أغلب األحٌان المستشار التقنً مؤهل .شروط دخول المسابقات 

كل هذه العوامل أدت إلى ظهور ظاهرة اإلنفصال عن . لمعلومات حول التكوٌن كانت محدودة جّداا

 .التكوٌن 
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 :التوجٌه فً قطاع التكوٌن

 Boussena et all,1998,p167)فً  دراسة  أجرٌت  لحساب  قطاع التكوٌن  حول التسرب  

د شكل آخر لئلنفصال الذي ال أثناء التكوٌن ، وجو  (Abandon)الحظوا بالتوازي مع اإلنفصال 

نعنً باإلنفصال  )  (Précoceٌؤخد بالحسبان و لكن له وزنه و ٌتعلق األمر باإلنفصال  المبكر 

المبكر ، هو اإلنفصال  قبل  البدء فً التكوٌن  أي المترشحون الذٌن ٌنجحون فً المسابقة و لكن ال 

 . ٌلتحقون بالتخصص المختار 

 . ر من شهر بعد المسابقة حتى تستقر شعبة فً التكوٌن ٌجب الذكر أنه ٌتطلب أكث

أثناء التكوٌن %  4,01كانت كالتالً   اإلنفصال  معدالت 0774   المثال ، بالنسبة لسنة  سبٌل على 

،  و قد  تبٌن أن اإلختٌار المهنً لٌس مبنٌا على %  42قبل التكوٌن ،  بمعدل  كلً  %  10,4و 

توجٌه لتمكٌن المتربص من معرفة جٌدة للتخصص المختار حول عمل جاد من طرف مستخدمً ال

المهنة ،  و  ما هً  شروط  العمل  و  ما  هً المهن الممكن أن  ٌقوم  بها  بعد  التكوٌن ،  نجد  

 .  Zahi et all,1998,p111)) أنفسنا  أمام  إنعدام  نضج  فً إختٌار التكوٌن

التوجٌه الحالً أدت بالمسؤولٌن إلى إتخاذ إجراءات تساعد إن العدٌد من النقابص الموجودة فً نظام 

على تحسٌن هذه  العملٌة عن  طرٌق إجراء  أٌام إعبلمٌة حول التخصصات ، نشر دلٌل المقابلة الذي 

 . مازال موجوًدا إلى حد اخآن

 : أثر التوجٌه على النجاح فً مسار التكوٌن (1

الذٌن ٌحضرون   (Boussena, Tarzout,1996,p148)ص برمت 411أجرٌت دراسة حول 

تكوٌن تقنً سامً، و النتابج بٌنت فروقات ذات داللة متعلقة بالنضج المهنً و النجاح فً الدراسات 

و   بٌن المتربصٌن الذٌن أعترفوا بأن تخصص التكوٌن الذي ٌتابعونه ٌتطابق مع إختٌارهم الشخصً

لوه لٌس هو ثمرة إختٌارهم و لكن هو بٌن المتربصٌن الذٌن إعترفوا بأن التخصص الذي زاو

 . ألشخاص آخرٌن  كاألباء، الكبار و األصدقاء أو أنهم لم ٌجدوا شًًءا آخر

النتابج المتحصل . فرد 74فرد و المجموعة الثانٌة متكونة من  012فالمجموعة األولى المكونة من 

ً أقل من المتوسط و ال علٌها تشٌر إلى أن المتربصٌن الذٌن لم ٌختاروا التخصص لهم نضج مهن

ٌتابعون الدراسة حتى النهاٌة ، على عكس المتربصٌن الذٌن إختاروا التخصص و أكملوا التكوٌن 

 .ٍحتى النهاٌة 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 303 - 

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

هذه النتابج تبٌن أن الشباب الملفوظ من النظام التربوي ٌستمر فً الرسوب بما أنه ال ٌوجد توجٌه 

 . وٌنًبٌداغوجً جٌد  ٌمكن أن ٌساعده فً مساره التك

 :تنثٌر عملٌة التوجٌه على الدافعٌة (2

فرضٌته تقول إن الدافعٌة للنجاح عند المتربصٌن فً التكوٌن المهنً متعلقة بمشاركته أوال فً إختٌار 

 .متبعالتخصص 

إناث متوسط  74ذكر و  41 افرد 003أما العٌنة تحتوي على متربصٌن فً التكوٌن المهنً ، عددهم 

 .سنة  4426سنهم 

ا و تنقسم إلى النحو التالً هذ ًٌ ا سام ًٌ  : ه العٌنة تزاول تكوٌن تقن

  47= كتاب المدٌرٌة 

      ً46= إعبلم آل 

  10=تسٌٌر و إقتصاد 

    45= رسام 

 QMF deإستمارة و إمتحان الدافعٌة فً النجاح فً وضعٌات التكوٌن :  ٌلتٌنالتقنٌات إستعملت و س

Y Forner ) ) ختٌار إمشاركة المتربصٌن فً  مدىالمعلومات التً تبٌن أما اإلستمارة فجمعت كل

  . همتخصص

Q.MF))   فدافعٌة النجاح بالنسبة , أُستعمل لتقٌٌم دافعٌة فً النجاح بالنسبة لؤلفرادForner ) ) ًه

 :  وهذا التصرف ٌنقسم إلى  للبحث عن النجاح فً المجال التربوي ،  سلوك تدفعه

 

  الحاجة للنجاح. 

 لداخلٌة المراقبة ا. 

  النظرة المؤقتة أو الظرفٌة. 

 

 النتابج

Scores 

 .متربصو التكوٌن المهنً 

 :التكرار 

15-18 3 
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19-21 3 

22-24 5 

25-27 18 

28-30 17 

31-33 24 

34-36 23 

37-39 15 

40-42 6 

43-45 1 

11

 X المعٌاري لبلنحراف  المتوسطS.D 

 5,5 35,31 متربصو التكوٌن المهنً 

02

 إنسجام األفراد لتوجٌهاتهم ؟ 

 

 .التخصص المتبع ٌنطبق مع اإلختٌار الشخصً  

 ال نعم 

 36 79 التكرار

% 68,6 31,3 

03

 

 :النتائو 
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ٌّبٌنان النتابج المتحصل علٌها من طرف المتربصٌن فً إمتحان  14، و  10: أن الجدول رقم 

(QMF. ) 

 :على ضوء هذه النتابج ، تظهر مبلحظتان هامتان 

 % .  4و أكثر  ٌمثلون  نسبة  مبوٌة ضبٌلة أ 21أن االفراد الذٌن حصلوا على نتٌجة عالٌة  : األولى 

 .المبلحظة الثانٌة تتعلق بالمتوسطات المتحصل علٌها فً العٌنتٌن

نفوس المتربصٌن دافعٌة للنجاح   فً  ال تجعل  لهذا  الحظ   آخر  المهنً  المدرسة  التكوٌن  ٌعتبر

 .و المجتمع ال ٌعٌرم إهتمام كبٌر 

قد إختاروا حقٌقة التخصص الذي %  4,46هناك ( 1الجدول)المهنًبالنسبة للمتربصً فً التكوٌن 

ٌؤكدون أن التخصصات التً ٌتابعونها ال تتطابق %  31,3ٌتابعونه ، أما المتربصون األخرون ، أي 

مع رغباتهم بطرٌقة أخرى هناك حوالً ثلث  المتربصٌن من هذه العٌنة لم ٌختاروا بأنفسهم 

 . التخصصات المتبعة 

ل شفرد ال ٌشارك فعلٌا فً إختٌار تخصصه ٌؤدي به إلى الف  كل  أن  تبٌن  قدمت  التً  تالمعلوما

 . و تكون دافعٌته للنجاح أقل من الذي ٌشارك أكثر فً اإلختٌار 

 :  إختٌار التكوٌن و اإلنفصال فً قطاع التكوٌن المهنً (3

كوٌن المهنً تقرٌر الت  قطاع  فً  التسرب  حول  محقق  عمل  من  هً  المعطٌات هذه

CERPEQ 1997)  .) 

 العٌنة متكونة من شباب فً حالة إنفصال ، هً عبارة عن مجموعتٌن ؟ 

 .شباب فً حالة إنفصال مبكر قبل التكوٌن : المجموعة األولى 

 . شباب إنفصلوا أثناء التكوٌن : المجموعة الثانٌة 

 17مركز تكوٌن و   25ة  أي  حوالً مدٌر  مؤسس 34اك عمل مشترك بٌن هنللقٌام بهذا العمل ، 

 . من مجموع المؤسسات الوطنٌة %  03و هذه العٌنة تمثل . معاهد 

 .  0774بالنسبة للشباب فً حالة اإلنفصال المبكر ،أخذ المتربصٌن لدخول سنة 

 .  0774بالنسبة للمجموعة الثانٌة ، أكدت الدفعات التً تتخرج بٌن مارس و سبتمبر 
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متربص إنفصلوا خبلل  740متربص فً حالة إنفصال مبكر و  173مكنتهم من تحدٌد هذه الدراسة ، 

 . 12: التكوٌن و هو مبٌن فً الجدول التالً رقم 

 اإلنفصال المناطق

 APالمبكر 

 اإلنفصال أثناء التكوٌن

ACF 

 المجموع

 1063 795 278 الشمال 

 202 101 101 الهضاب العلٌا

 50 35 15 الجنوب

3959211315

04 AP ACF

نستنتج  أن اإلنفصال  هو ظاهرة  البد  من  أخدها  بعٌن اإلعتبار فً قطاع التكوٌن المهنً، أسبابها 

و     بالخاصٌات البسٌكولوجٌة إلى تحلٌل لمختلف المستوٌات ٌمكن أن تتعلق تحتاج   متعددة

نصٌب من  هافلهذا من بٌن هذه األسباب عملٌة التوجٌه الحالٌة ل. اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للمتكون 

، ٌترجم بحركة  (التربوي  أوالتكوٌنً)المسؤولٌة فً اإلنفصال، التوجٌه فً الجزابر مهما ٌكن مجاله 

 .تتعدى تسٌٌر تدفقات الشباب

لتوضٌح  عدتهالبعد عن التوجٌه الذي ٌكون هدفه األساسً هو إعبلم الشباب و مسان كل بعٌدونحن 

 . اختٌاراته و أخذ قرارته 

  (Annale,Alger,1998)تحلٌل كمً لإلنفصال فً قطاع التكوٌن المهنً :1.3

قطاع  التكوٌن المهنً  هو مؤسسة  مطلوبة  كثٌرا  من  طرف  الشباب  فً  حالة الرسوب  

  التكوٌن   إلى    ٌتوجهون    الذٌن     الشباب    من    هاببلً    عدًدا    أن   ٌبلحظ  . المدرسً

 ٌنبغً   كما    بهم   معتنى   غٌر   و    اإلعتبار    بعٌن    مأخوذٌن   دابما    لٌسوا   المهنً

  Boussena, Chérifati, Zahi, 1995,pp64-67) (. 

لشباب الذٌن ٌلتحقون بمؤسسات التكوٌن ، مسارهم ٌنتهً قبل و لهذا نرى أن عددا كبٌرا من ا 

 . الحصول على الشهادة 

 . سنوٌا %  04: ب ( ACF)اإلحصابٌات الرسمٌة تعطً معدل اإلنفصال أثناء التكوٌن 
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فئلهتمام الذي تعطٌه لئلنفصال هو مّبِرر لٌس فقط بضخامته، و لكن أٌضا بكونه مؤشر هام لتقٌٌم 

 . كوٌن المهنً جّدٌة جهاز الت

المؤشرات التً تساعد فً تقٌٌم مردودٌته و كفاءة قطاع التكوٌن على العموم   فالتسرب ٌضم مجموع

(Zahi,1995,p68). 

فهو ٌعنً فً الحالتٌن من جهة المؤسسة خسارة لئلستثمار فً ولكن اإلنفصال اإلرادي أو المفترض 

 . التكوٌن 

الذي  (المبكر، أثناء التكوٌن) AP/ACFكمً لئلنفصال  هذه الدراسة كان هدفها هو تقدٌم تحلٌل

 .ٌحدث أثناء دورة التكوٌن 

 

 ( (APاإلنفصال المبكر         

المترشحون  

 المنفصلون

AP1 

 ال ٌلتحقون

AP 2 

 ٌتركون قبل البدء الفعلً

 AP 2معدل   AP  1معدل 

 10 15 351 540 3507 مراكز التكوٌن 

 11 8 123 80 1027 المعاهد

05 AP  1 AP  2

  

 . ، قد تمكنا من توضٌح ظاهرة اإلنفصال  فالبنسبة للنتائو

ا  ًٌ ال بد من التقٌٌم الجٌد لهذا , إن أي مترشح  قبل إجراء إمتحان الدخول ال ٌعتبر متربًصا حقٌق

 . بصفة عامة اإلنفصال المبكر لمحاولة معرفة أهمٌته فً تقٌٌم اإلنفصال 

و        و  تنظٌم  المسابقة   ٌتطلب  إمكانٌات  مالٌة .  إن األهمٌة المعطاة  لئلنفصال المبكر  جلٌّة

 .رفة مدى جدٌته عبشرٌة هابلة ، لذلك فاإلنفصال ٌعتبر مؤشًرا لتقٌٌم جهاز اإلعبلم و التوجٌه وم

 : و ال بد أن نذكر بأّن  اإلنفصال المبكر ٌنقسم إلى فرعٌن 

 . ٌتعلق بالمترشحٌن لتخصص و لكن ال ٌلتحقون به  AP 1النوع األول 

ٌشٌر للمترشحٌن الذٌن ٌلتحقون بالتخصص و لكنهم ٌتركون تخصصاتهم قبل البدء  AP2النوع الثانً 

 . حضر لفتح التكوٌن مالفعلً، أي قبل إنجاز ال
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مترشح مقبول  2312وا على تحصل 0774بالنسبة لمختلف تخصصات التكوٌن المبرمجة فً سبتمبر 

 4،01 2،01و  AP 1%  4،01التً سجلت أي بمعدل  AP 2 474و   AP 1 440، بحٌث هناك 

  %AP  2   42المعدل الكلً هو  . % 

ر ضعف جدٌة عملٌة التوجٌه الحالٌة  AP 1المعدل المرتفع ل  الشباب الذي . فً مراكز التكوٌن ٌفسِّ

لتخصص ، ٌقوم باإلختٌار بدون دافعٌة حقٌقٌة و لهذا ٌترك ٌتحصل على أي معلومة دقٌقة على ا

 . التكوٌن قبل البدء فٌه 

%  00و فً المعاهد %  01فً مراكز التكوٌن  AP 2تجاهله بالنسبة ل   ٌمكن  ال  الذي  و المعدل

ر العوامل لها عبلقة بالبدء المتأخر للتكوٌن   . و ٌفسِّ

 

 (ACF: )اإلنفصال أثناء التكوٌن 

إلنفصال أثناء التكوٌن فً مراكز التكوٌن هو أكثر أهمٌة منه  فً  المعاهد،  فالمعدل  فً إن ا

 . إن معدل  الرسوب  هو منخفض فً النوعٌن  نفً المعاهد فً حٌ%  41و %  32,5المراكز هو 

 

 

إعداد  

محضر 

 اإلنطبلقة

 اإلنفصال الرسوب الشهادة

ACF 

معدل 

 الشهادة 

معدل 

 الرسوب

 معدل

ACF 

راكز م

 التكوٌن

4260 2710 176 1383 63 4 5,32 

 23 9 68 234 91 691 1016 المعاهد

06

فالفرق فً اإلنفصال بٌن مراكز التكوٌن و المعاهد، ٌشرح   (AP)كما  ذكرنا  بالنسبة  لئلنفصال 

أعلى و سن أكبر و هذه العوامل ٌمكن أن تساعد الشباب  بأن المتربصٌن فً المعاهد لهم مستوى

 .للبحث عن المعلومات التً هً ضرورٌة بالنسبة له للقٌام بإختٌار التكوٌن 
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 (Collogue,Alger,1999): معنى العمل و الدافعٌة (4

 : ٌُعالَج العمل بثبلثة أبعاد أساسٌة ٌتعلق األمر بً 

  مركزٌة للعمل. 

  القٌم المعطاة للعمل . 

  تمثٌبلت للعمل . 

األهمٌة التً ُتعطٌها لهذه المسألة ُتبِرز بأن المعنى الذي ٌعطٌه األفراد للعمل ٌشارك فً خلق مصادر 

 . الدافعٌة 

شاب فً  337متربص فً التكوٌن المهنً و  714هذه التخمٌمات هً ولٌدة دراسة أقٌمت على 

، أفراد العٌنة ُسبلوا فً عدة  (Cherifati,1995,pp145-146)البحث عن تكوٌن أو شغل بطالٌن 

مجاالت ، معنى العمل  كان  مركز  األسبلة  قبل  تقدٌم النتابج ، فمن الضروري تحدٌد أنه بٌن 

 . المجموعات الصغٌرة للعٌنة، لم نر إختبلًفا ذا معنى فً اإلجابة 

 : مركزٌة العمل : 1.4

 : بالنسبة للشباب 

 .ثبلث أمنٌات غالٌة بالنسبة لهم فً المستقبل طلب منهم فً اإلستبٌان إختٌار 

ٌبٌن أن الحصول على شغل و حٌاة عابلٌة مستقرة هما األمنٌات األساسٌة  5رقم  تًفالجدول اخآ

 % . 6,43و %  4,51للشباب 

 

 الترتٌب % التكرار 

 2 6,70 2422 شغل مستقر

 3 40, 2 1381 تكوٌن متٌن

 5 33,1 1138 نقود كثٌرة 

 1 65,8 2258 بلٌة مستقرة حٌاة عا

 4 32,9 1233 رحبلت إلى الخارج

 6 32,6 1121 التحكم فً اللغات األجنبٌة

 7 7،5 196 آخر 

07  
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 : و نستخلص منها ما ٌلً 

تقبل غٌر أمنٌة الحصول على شغل مستقر ألغلبٌة الشباب تبٌن انشغاالت هذا المجتمع إتجاه المس/ ا

المستقر و كذلك األولوٌة المعطاة للشغل تفسر بأن دخول الحٌاة العملٌة هً الوسٌلة الوحٌدة لحصوله 

 . (Frich-Gautier J,1990)على إستقبللٌته 

 .المؤسسة العابلٌة هً فً مركز إهتمام الشباب و هذا ٌبٌن أن الشباب مهتمون بمسلك المجتمع/ب

 : القٌم المعطاة للعمل :2.4 

ا فً حٌاة ل فرد ؟ و ما الكٌفٌة التً ٌحّسن بها الفرد  ًٌا و هاّمً ما هو الشًء الذي ٌجعل العمل ضرور

 عمله؟  

ٌعتبران أن العمل المهنً )  (Levy ,Leboyer 1987,p95فً هذا المجال، بعض الباحثٌن منهم 

 .إذ هو ضروري . ٌمكن أن ٌجلب مرضاه إلحتٌاجات هامة

 بة للجزابرٌٌن ؟فإذا ماذا ٌعنً بالنس

 : بالنسبة للشباب 

المعطاة للعمل من طرف الشباب، التً تبٌن أن ربح قوت  مهٌمنةٌبٌن القٌم ال 16الجدول التالً رقم 

. هما السببان الّطاغٌتان فً النتابج %  0،60  اإلجتماعٌة  الحٌاة  فً  و المشاركة  % 1،64  عٌش

مصدر إلبراز الذات و هو ما ٌظهر أهمٌة الدراسة رون العمل كتبٌع%  1،47و ٌمكن مبلحظة أن 

 . بالنسبة للشباب 

 الترتٌب % التكرار 

 1 86,3 2960 وسٌلة لربح كوت العٌش

 3 69,3 2378 وسٌلة لتبٌان الذات

وسٌلة للمشاركة فً الحٌاة 

 اإلجتماعٌة

2783 81,1 2 

 5 21,6 744 حاجز للحرٌة

 4 27,9 257 عراقٌل الحٌاة

 6 6,4 221 آخرات

08
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 3.4:تمثالت العمل : 

 : إن أفراد العٌنة الراشدٌن كانوا مطالبٌن  بسؤالٌن لتحدٌد تمثبلتهم للعمل 

 .الخصابص التً تمكن جمع كلمة عمل مع نشاط  -

 .  الظواهر األكثر أهمٌة فً العمل -

 

 :خصائص نشاط العمل  :1.3.4

، %  74ٌبٌن أن النشاط ٌعتبر كالعمل من طرف العٌنة فً حالة ما إذا كان أجًرا  17: إن جدول رقم 

 % . 50و مساهمة فً تطور الببلد %  56تنظٌم العمل %  63إنتاًجا %  70دٌمومة 

 

 % 

 92 إذا كان هناك أجر

 91 إذا كان هناك دٌمومة

 85 إذا كان هناك إنتاج

 78 للنشاط إذا كان هناك تنظٌم

 71 إذا كان هناك مساهمة لتطوٌر الببلد

 24 فً ورشة إنتاج مردودٌة إذا كان هناك

 23 .إذا كان هناك واجب 

 21 إذا كان فابدة لآلخرٌن

 9 .إذا كان هناك جهد وعز 

09

هو معاش كمجال هام فً حٌاة األفراد فً على ضوء ما رأٌناه ٌمكن القول أن العمل  نستخلص

 . مجتمعنا 

 .ٌعتبر وسٌلًة هامة لّسد الحاجٌات األساسٌة الحاجات المادٌة و اإلجتماعٌة 

 .الوضع اإلجتماعً و اإلقتصادي الصعب الذي تعٌشه ببلدنا، قد زاد من أهمٌة الحاجات المادٌة 
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لهذا فإّن وجود شغل  أوالنجاح . ة حاضرا ثبات سوق الشغل جعل العمل غٌر مستقر ، و شبح البطال

 .(Riffault H,1995)فً الحفاظ على منصب العمل ٌمثل للفرد رضا النفس 

أما بالنسبة لؤلبعاد البسٌكولوجٌة العالٌة للعمل ، ٌظهر أنها ضعٌفة و ال تؤثر على مفهوم العمل 

 .ادبالنسبة لؤلفراد الحالة المادٌة هً المهٌمنة على الدافعٌة لؤلفر

تحدٌد المعنى الذي ٌعطٌه األفراد للعمل و الحاجات التً ٌرغبون فً تحقٌقها  عن طرٌق العمل ، هً 

 .  (Pemartin D,Legres J,1988)الشرط األساسً لتحدٌد األفعال و تحضٌر الدافعٌة

 :الخاتمة

عتبر قطاع التكوٌن إن المترشحٌن فً مر اكز التكوٌن أغلبٌتهم ملفوظٌن من قطاع التعلٌم العام،فلهذا ٌ

 .كالفرصة األخٌرة للشاب للحصول على مهنة تؤهله للحصول على عمل

أسبابها عدٌدة،تحتاج إلى تحلٌل على .اإلنفصال ظاهرة لها أهمٌتها فً قطاع التكوٌن و التعلٌم الهنٌٌن

 .مختلف المستوٌات

ونٌن و كذا تعطل جهاز إذ ٌمكن أن تتعلق بخاصٌات السٌكولوجٌة و اإلقتصادٌة اإلجتماعٌة للمتك

 .التكوٌن بذاته

 .و مع تعدد هذه األسباب، عملٌة التوجٌه الحالٌة لها مسؤولٌتها فً اإلنفصال

التوجٌه فً الجزابر فً قطاع التعلٌم و التكوٌن،ٌترجم بعملٌات تتحدد أساسا فً تسٌٌر تدفق الشباب، 

فنحن .صبح ٌقوم بتحوٌل المعلومات فقطفً ظل تلك الحالة، اإلعبلم ٌفقد كل طابعه البٌداغوجً، و ٌ

بعٌدون كل البعد عن مقاربة تربوٌة للتوجٌه الذي ٌكون هدفها األساسً هو إعبلم الشباب و مساعدته 

 .على توضٌح خٌارته و أخد قرارته

و          التوجٌه الفعال هو الذي ٌمكن الشاب بوضع ترتٌبات أساسٌة ما بٌن رغباته،قدراته الحقٌقٌة

 .التكوٌن، ٌمكن أن نحصل على إختٌارات نابعة عن وعً و لها دافعٌةعروض 
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 للروضة الرتبوي احمليط

 

 
 للمجتمع، العام لنسقا من جزء فهً ، ةتربوٌ اجتماعٌة مؤسسة لتكون أُنشبت الّروضة أنّ  بما
 والمؤسسات األطفال روضة بٌن التنسٌق هذا نجد الحقٌقة وفً منه، التربوي المجال والسٌما

 بما منها، االستفادة ٌمكن التً واإلمكانات طبٌعتها بحسب كلٌّ  محٌطها، فً الموجودة االجتماعٌة
 المستفٌد ٌكون وطبعا ماعٌة،واالجت التربوٌة النشاطات تقدٌم فً دورها وٌدعم الروضة أهمٌة ٌعزز
 .األطفال هم هنا، األول

 هذا فإن االجتماعٌة، المؤسسات هذه مع الروضة تتعاون أن تقتضً الضرورة كانت إذا
 بصورة التربوي بالفعل المعنٌة والمؤسسات الروضة بٌن أكبر أهمٌة ٌكتسبان والتنسٌق التعاون
 .والمدرسة األسرة:  والسٌما خاصة، بصورة األطفال وبتربٌة عامة،
 : باألسرة وعالقتها األطفال روضة

 من الكثٌر وٌكتسب الطفل منه ٌولد الذي األول، التربوي االجتماعً المحٌط هً األسرة
 واألسرة اخآخرٌن، مع وعبلقاته ته سلوكا مظاهر تحدد والتً التربوٌة، والقٌم االجتماعٌة الخبرات

 األسرة قناعة مدى على متوقف وذلك إرساله، عدم أو وضةالر إلى الطفل إلرسال المعنً الجانب هً
  الطفل ٌدخل عندما أنه نعلم أن ٌجب لكن لها، االجتماعً الدور أو للروضة التربوي بالدور نفسها
 العناٌة فً لدوره وتمثله موقعه حسب كلٌّ  معنٌتٌن، والروضة األسرة تصبح األطفال، روضة إلى

 وثٌقة عبلقة بٌنهما فٌما تقوم أن ٌحتم وهذا وتربٌته، وحاجاته نموه تمتطلبا وتأمٌن ورعاٌته، بالطفل
 من المثمر والتعاون التنسٌق من صٌغة وإٌجاد األخرى، المؤسسة دور إلى منها كلّ  تفّهم إلى تستند
 والمعرفٌة النفسٌة إمكاناته وتطور الطفل لنمو سلٌمة بٌبة وضمان جهة، من الروضة عمل إنجاح أجل

 (1).ٌةواالجتماع
 أن ذلك اخآخر، عن كل مستقبل نفسه، على مغلقا عالما الروضة أو األسرة تكون أن ٌمكن ال
 بل كلٌهما، فً التربوٌة األسالٌب اختلفت ولو حتى الشاغل شغلهما هو الطفل اتجاه التربوي الواجب
 انعدام فإن وعلٌه ملًالتكا بالدور القٌام أجل من وذلك...الشأن هذا فً ٌختلفا أن األوفق من ٌكون لعله

  (2).الطفل توجٌه سوء إلى ٌؤدي والروضة األسرة بٌن والمستمر الدابم االتصال
 بعدم الشعور إلى تقوده الروضة، فً الطفل ٌفعله بما تبالً ال التً األسرة إن ، الحقٌقة وفً

 الوسط تتجاهل التً الروضة فإن صحٌح، والعكس فاعلٌته بقلة أو الروضة داخل النشاط جدوى
 من شكل وهذا البٌت عن بعٌدا العٌش بإمكانه أن ٌتصور تجعله قد الطفل فٌه ٌعٌش الذي األسري

                                                 
(1)

 200359 

(2)
 1995157 
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 ٌمٌل فهو به، المحٌط الواقع استٌعاب على بفطرته مطبوع الطفل ألن كله وذلك التوجٌه، سوء أشكال
د ما وفق الناس مع ٌتعامل أن إلى  .ممعه التعامل أَلِفَ  َمنْ  مع ٌتعامل أن تعوَّ

 أّمه وعن أسرته عن استقل قد ٌكون األطفال روضة ٌدخل عندما الطفل أن المعروف، من إنه
 األولى، األٌام فً الروضة إلى الطفل مع ٌدخل أن الوالدٌن ألحد ٌُسمح -تربوٌا – أنه غٌر خاصة،
 لم من مع وٌتكٌف إلٌه بالنسبة الجدٌد التربوي المحٌط الطفل ٌألف رٌثما معٌن، لوقت معه وٌبقى
 لهم ٌفسحوا لكً لؤلطفال، الوالدٌن مصاحبة تطول ال أن على مثبل، والمربٌات األطفال: قبل من ٌرهم
 طبٌعة على ٌتوقف كله هذا أن وأعتقد التفاعل، من الجدٌد النوع هذا فً الذات على لبلعتماد المجال

 (1).ةالروض إلى االنضمام قبل البٌت فً تلقاها التً التربٌة وكذلك طفل، كل

 األم بٌن العاطفٌة الرباطات فكِّ  فً األطفال روضة مساهمة أن ٌرى من هناك الشأن، هذا فً
 واالجتماعٌة النفسٌة المشكبلت لبعض ذاته حد فً حلّ  هو بٌنهما، متزنة عبلقة أجل من والطفل
 فرصة ءإعطا فً تساهم فهً ومتزنة، آمنة رعاٌة األطفال ترعى حٌنما فالروضة االقتصادٌة، وحتى
 السٌاسٌة وحتى والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة األنشطة فً للمشاركة األم والسٌما للوالدٌن

 .التنمٌة فً وباإلجمال
 تصبح أن ٌجب أو المتبادل االحترام على قابمة عبلقة والروضة البٌت بٌن العبلقة أصبحت لقد
 للبٌبة امتدادا تكون أن ٌمكن الروضة فً ةاالجتماعٌ البٌبة أن والمربٌن اخآباء بعض ٌرى حٌث كذلك،
 بأن مهتّم، كلّ  ٌعلم أن ٌجب لكن األم، عن بدٌلة تكون أن ٌمكن الروضة فً المربٌة وأن األسرٌة
 الذي واإلٌجابً الفاعل الدور وهو التحقٌق، ممكن هدف إلى االعتقاد هذا تحوٌل أجل من شرط هناك
 فقط هنا الوالدٌن دور ٌنحصر وال عملها، فً مساعدتهاو الروضة دعم فً األسرة، به تقوم أن ٌجب
 ٌجب بل مثبل، رحلة على موافقة توقٌع أو المستحقات بعض كدفع منهم، الروضة تطلبه ما تنفٌذ فً
ال الحقٌقً التعاون لتحقٌق الصغٌرة المهّمات هذه األسرة دور ٌتعدى أن  .والروضة البٌت بٌن والفعَّ

 الروضة كانت هنا ومن أطفالهم، حول ٌدور ما لكلِّ  واالنتباه الٌقظة إلى دابماً  بحاجة فاخآباء
 علٌه ٌقدرون ال بشكل آبابهم عن والمعرفة بالخبرة ُتزّوُدهم فهً ألطفالهم، ضرورتها لآلباء ضرورٌة

 قدرات أن والمعلمٌن اخآباء من كلّ  تعلم ما إذا ٌقوى واحترامه للفرد المشترك الفهم أن كما بٌوتهم، فً
 االحتٌاجات وتوفٌر أفضل تخطٌط إلى ٌؤدي الذي األمر أنفسهم، األفراد باختبلف تختلف طفالاأل

 العملٌة فً أساسً مفهوم عن الحدٌث ٌمكن وهنا (2).وقدراته ٌتناسب بما طفل لكل الضرورٌة
 التخطٌط" وهو والمدرسة، والروضة األسرة فً التربوي للفعل ممارس كلّ  ٌهم وهو التربوٌة،

 ".ويالترب
 الدور هذا سٌتعّزز بل الروضة، إلى الطفل دخول بمجرد ٌنتهً ال للوالدٌن، التربوي الدور إن

 البٌت داخل والطمأنٌنة األمن إلى بحاجة فالطفل المدرسة، وبعدها الروضة مع التعاون فً نفسه
 االحترامو المحبة مشاعر والداه والسٌما أسرته، أبدت كلّما لدٌه، الشعور هذا وٌنمو وخارجه،
 (3).حوله من وباخآخرٌن بنفسه ثقته تنمو وبالتالً اتجاهه،

 الروضة مع اإلٌجابٌة التفاعبلت جملة فً للوالدٌن الحقٌقً التربوي الدور ٌتجلى وهكذا
 فٌها، العمل بسٌر ٌتعلق ما ومناقشة واللقاءات، للدعوات النوعٌة كاالستجابات المربٌة، مع وخاصة

                                                 
(1)

 60 

(2)
  25 

(3)
61 
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 االجتماعٌة خبراتهم وتقدٌم وتربٌته، الطفل تعلٌم أسالٌب فً اخآباء مشاركة ،العبلقة هذه فً وٌدخل
 .الروضة أداء تحسٌن فً تسهم أن ٌمكن التً والتربوٌة
 وقد أطفالهم، مصلحة على القلقٌن اخآباء بعض جانب من المشكبلت بعض الروضة تواجه قد
 العتقاد وذلك التعلٌمً، بالجانب ٌتعلّق فٌما ّصةخا و واضحٍ  تقّدمٍ  أيَّ  ٌحّققوا لم أبناءهم أنّ  من ٌشكون
 دور ٌتجلى وهنا االبتدابٌة، المدرسة فً بالتعلٌم شبٌهاً  ٌكون أن ٌجب الروضة فً التعلٌم أن هؤالء
 التوضٌحات جملة خبلله من تتم ومستمر دابم تواصل إحداث فً والروضة األسرة بٌن التعاون
 العمل لخطة الوالدٌن فهم ألن وذلك لتنفٌذه، فٌها العمل وخطة جالمنها الروضة توضح كأن ، المتبادلة
 داخل حتى وتفعٌله البرنامج وإثراء توسٌع فً الهامة العوامل من ٌُعدُّ  ونشاطاتها، الروضة داخل
 (1).األسرة

 الدور بأهمٌة وتوعٌتهم واألولٌاء اخآباء إقناع فً المهم الدور للروضة أن اعتبار ٌمكن هنا من
 وتعزٌزه وعادات ومهارات خبرات من للطفل ٌقدم ما بتكمٌل ٌتعلق فٌما وخاصة بهم المنوط يالتربو
 الروضة أهمٌة إلى إضافة والروضة، األسرة من كل فً الطفل مكتسبات بٌن التواصل ٌتحقق حتى
 نالمتواز والنمو الشاملة التربٌة تحقٌق فً للروضة السلٌم التربوي الدور بأهمٌة األسر إقناع فً

 والسعادة المرح من جوٍّ  فً بطفولته ٌستمتع وتركه السلٌمة والعادات الصحٌح السلوك وتعوٌده للطفل
 فً علٌه ٌحصل أن وٌمكنه وفكرٌا، جسمٌا: بعد له ٌهٌأ لم مبكر تعلم على إجباره دون والحرٌة،
 (2).أحٌانا باإلخفاق شعوره نتٌجة االجتماعً تكٌفه تعطل قد مشكبلت دون قادمة مرحلة

 الطفل، طبٌعة عن الحقٌقة الصورة إعطاء على األقدر هما الوالدٌن، أن شك ال آخر، جانب من
 من ذلك ٌتبع وما واالجتماعٌة، والنفسٌة الصحٌة أوضاعه عن المطلوبة بالمعلومات الروضة وتزوٌد
 تعاون ورةضر أن القول ٌمكن عندبذ وقٌادته، معه للتعامل السبل وأفضل عنده، والضعف القوة نقاط

 لكل واالجتماعً التربوي الدور وبالتالً التربوي بالفعل االرتقاء ضرورة أوجدته واألسرة، الروضة
 .والروضة األسرة من
 : والروضة األسرة بٌن التعاون إقامة فً المربٌة دور

 طوروتت تنمو أن من بد ال أنه إال بٌنهما، المتبادل بالتعاون والروضة األسرة بٌن العبلقة تنشأ
 أسلوبه منهما لكل كان ولو حتى الطرفٌن، ٌشمل تربوٌا حدثا أو تعاونا تصٌر حتى العبلقة هذه

 (3).به الخاص التربوي
 لولً عابرة زٌارة مجرد من التعاون هذا ترقٌة فً للمربٌة المنوط الهام الدور ٌتجلى وهنا

 التً المؤهلة المربٌة ٌعنً اهن والحدٌث وتبادل، وتشاور عمل ولقاءات زٌارات إلى للروضة الطفل
نها وكافٌا ضرورٌا تكوٌنا تلقت فعبل  ومع الطفل مع والتواصل التعامل فً قوٌة أدوات امتبلك من مكَّ
 (4.)الطفل أهل

 :المربٌة بهما تقوم أساسٌٌن واجبٌن عن الحدٌث ٌمكن األساس، هذا على
 .للطفل األسري المحٌط وعلى الطفل على التعرف -1

                                                 
(1)
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 .ومنهاجا وبرنامجا دورا:  الوالدٌن من الروضة صورة أمكن ما تقرٌب -2

 

 :للطفل األسرٌة البٌئة على التعرف -1

 هذا على ستعود التً الفابدة فٌه البٌت، داخل الطفل بٌبة عن تعرفه أن المربٌة تحاول ما إن
 والمعطٌات المعلومات بعض عن المربٌة تستفسر وقد التربٌة، وحسن المعاملة ناحٌة من الصغٌر،
 المختلفة األدوار بٌن والعبلقات االجتماعٌة وأٌضا النفسٌة العاطفٌة منها وخاصة البٌبة بتلك المتعلقة
 المؤهلة المربٌة إن بل المعرفة، أجل من فقط المعرفة تبغً ال تلك استفساراتها وفً البٌت، داخل

 المعرفة أن أي تربويال وواجبها عملها صمٌم من وهذا الوالدٌن من العون وتطلب تعاون أن مستعدة
(1).العام وللصالح والمتبادل المشترك للتعاون هدف هً

 

 الروابط ٌغلب الذي أو األسرة ٌعم الذي النفسً العاطفً، الجو تعرف أن مثبل، المربٌة ترٌد
 الرابطة كانت فإذا الطفل، على الجو لهذا والمباشر القوي األثر تماما تعرف ألنها أفرادها بٌن

 والقرارات واخآراء المعلومات أن بمعنى األصغر، على األعلى سلطة على مبنٌة ، ما لٍ لطف األسرٌة
 فإن العكس، ٌحدث وال األبناء إلى نزوال النووي أو منه الممتد سواء األسري الجهاز قمة من تنزل
 نوأ محدود بشكل نفسه عن ٌُعّبر أن وعلٌه االهتمام أو الحسبان فً أخذه بعدم شعور ٌسوده الطفل
 هذا بأن فٌقول الواقع أما مهذبا، تصرفا الشكلٌة، النظر وجهة من التصرف هذا ٌبدو قد ٌقول، ما ٌزن

 نفسه ٌكرر الذي الخجول الطفل إنه النفس، فً الثقة بعدم لئلحساس إمبلء إال  هو ما التصرف
 ٌكون أن لدٌه مألوفا أصبح ولقد ،"المربٌة" وهً أال الجدٌدة صورته فً السلطة شكل قبالة وتصرفه

 من عنه ٌنتج وما الخطأ ٌخشى الذي المستقل غٌر الفرد كذلك إنه منزله، فً هو كما شكلٌا فردا
  (2).السلبً الطفل إنه عقاب،

 باالنفجار له متنفسا سٌجد وهو" المتزمت الجو بهذا مخنوقا حقودا عدوانٌا الطفل ٌكون قد أو
 المتسلط الطفل صورة فً ذلك وٌكون األطفال، رٌاض فً ٌلقاه الذي المتسامح الكبٌر هذا وجه فً
 (3).لدٌه التً األسري الكبت شحنة ٌفرن حتى معلمٌه على الثابر أو زمبلبه مع

 الدٌمقراطً األسري الجو من القادم الطفل أٌضا وهناك القلقة األسرة إبن أٌضا وهناك
 تلك خاّصة و المربٌة تهم التً ضوعاتالمو أهمّ  من ُتعدّ  األسرٌة النماذج هذه أن شك وال.... وغٌرها
 بعض دوافع أو جذور عن تبحث أن ترٌد التً تلك أو صغارها من فأكثر أكثر تقترب أن ترٌد التً

 .الطفل طرف من أمامها تحدث التً والتصرفات السلوك
 

 :األسرة من الروضة صورة تقرٌب -2

 العبلقات أشكال من بشكل تقوم أن أي بالروضة الوالدٌن تعرٌف أٌضا، المربٌة واجبات من
 ٌقضٌها التً الزمنٌة الفترة  أثناء طفلهما سٌفعل ماذا واألم لؤلب تشرح التعرٌف هذا أثناء إنها العامة،

 هذه عن خاطبة تكون قد التً والتصورات األفكار ُتصّوب أن تحاول كله هذا فً وهً الروضة، فً
 : االجتماعٌة المؤسسة
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 هً أو األطفال، رعاٌة على تساعد ثانوٌة مؤسسة أنها وضة،الر عن الشابعة األفكار فمن
 هكذا أو البٌت فً معهم نكون أن علٌنا ٌتعذر عندما أوالدنا فٌه نترك أن ممكن الذي" اخآمن" المكان
 إلى للذهاب ٌومٌا ٌتركونهم ألنهم باألبناء لبلهتمام الكافً الوقت لدٌهم ٌكون ال ممن البعض، ٌتخٌل

 .والنظافة واألكل النوم مثل البٌولوجً الجانب فً الطفل احتٌاجات ٌحصرون أنهم وأ مثبل، األعمال
 والكتابة، القراءة لتعلٌم قسم أنها على األطفال لروضة النظرة هً كذلك، الشابعة األفكار ومن

 للطفل بالنسبة ثانوي أمر فهو اللعب أما الفكرة هذه ٌحملون من نظر فً الكلً التربٌة معنى هو وهذا
 (1).للوقت مضٌعة هو بل

 إلى الهادف التربوي التداخل هذا فً والروضة البٌت بٌن التعاون أنواع من نوع أول ٌكمن قد
 الخٌار هذا أن الواضح ومن الروضة، تجاه التربوي مفهومهما وتصحٌح نفسٌا، الوالدٌن تأهٌل

 هذا تقاوم قد التً لتأهٌلا الضعٌفة األسرٌة األوساط فً  وخاصة وتحدٌات صعوبات للمربٌة سٌسبب
 إال هو ما التوجٌهً األسلوب هذا مثل أن ستعتبر بل المباالة، عدم أو الرفض أو بالتمرد الضعف
 أنواع كل لتقبل وتستعد" المرونة" على تتدرب أن المربٌة على ٌتعٌن وهنا كأسرة، إلٌها موجهة إهانة
 وثقتهم، الوالدٌن استلطاف باكتساب تسارع أن علٌها بل األسرٌة، األوساط عن الصادرة األفعال ردود
 .بالطفل الصادق واهتمامها رعاٌتها تبدي أن علٌها ٌتعٌن كما

 بٌن والخٌار الحركة فرصة من نفسها مكنت قد تكون ذلك، تحقق أن تستطٌع التً المربٌة إن
 أنجح من هً بل،مث الطفل وأم المربٌة بٌن الشخصٌة فالمقابلة.... الممكنة التداخل أسالٌب مختلف
 ٌها تستفٌد أن ٌمكن اللقاء هذا مثل خبلل تتجمع التً المعلومات أن ذلك المجال، هذا فً السبل

 التربوٌة، األم اتجاهات عن الناتجة المشكبلت إظهار فترة تبدأ بٌنهما، الروابط تتوثق وعندما المربٌة،
 (2).الفردٌة ةالمقابل من بدال الجماعٌة اللقاءات إلى اللجوء ساعتها ٌمكن

 وأن واقعٌا، نصحا النصح هذا ٌكون أن ـ لؤلمهات النصح إسدابها عند ـ المرٌبة واجب من إنه
 األمثل تراه الذي الحل اختٌار أم لكل تترك أن عن للمشكبلت حل من أكثر ذلك بعد لهن، تقدم

 .لمشكلتها
 أو     الطفولة مشكبلتب خبٌر وجود التواصلٌة الحلقات هذه مثل فً النقاش مثٌرات بٌن ومن

 .المعٌنة المواضٌع إلحدى تتعرض أفبلم أو أشرطة عرض
 على أسرة لكل لقاء كترتٌب األسرة مع التربوي التداخل من أخرى نماذج إعداد كذلك ٌمكن

 أجل من تبٌانه ٌجب ما وتبٌان بشرح الخبٌر أو المربٌة تقوم األطفال لرسوم معارض إقامة أو حده
 .بالطفل االرتقاء
 
 
 :والروضة األسرة بٌن المتبادل التعاون

 والدارسٌن الخبراء أن من الرغم على ، مشترك هدف إلى للوصول معا العمل بالتعاون، ٌقصد
 :التالٌة المبلحظات خبلل من التعاون هذا واقع عن سٌتحدثون

 والروضة األسرة بٌن تمام التعاون انعدام. 

 واحد طرف من قابم تعاون. 
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 سلبً تعاون عنه ٌنجم مما مشوهة تصورات ىعل قابم تعاون: 

 .الروضة مطالب معارضة عدم فً بالتفكٌر األسرة تكتفً كأن -

 .الطفل أهل وبٌن بٌنها ومتٌن صلب تواصل بناء على ومربٌة إدارة الروضة تعجز أو -

 الروضة على تصّوراتها األسرة فرض -

 على والوالدٌن المدرسة بٌن للتعاون الحقٌقً المعنى على التأكٌد واحدة، لمرة ولو تم لو لذلك،
 الطفل، وهو بٌنهما المشترك الشخص نفس تربٌة وهو أال متكامل هدف إلى ٌصبوان أنهما أساس
 الحوار بحتمٌة سٌتعرف كلٌهما أن فبلشك حده، على طرف لكل التربوٌة األسالٌب اختلفت مهما

 (1).المطلوبة اإلصبلح عملٌة لىإ للوصول بعضا بعضه ٌكمل الذي المشترك، والتخطٌط المتبادل
 توجد التً البٌبة وفق تتغٌر أنها والشك لها حصر ال المطلوب التعاون أشكال إن الحقٌقة، فً

 عندبذ بٌنهما مشتركة إدارة اجتماعٌة، كمؤسسة والروضة األسرة الطرفان ٌحمل وٌوم الروضة، فٌها
 . المتكامل التعاون من النوع ذلك ٌولد

 وجد أنه درجة إلى مستحٌل، ولٌس جدا ممكن المتكامل التعاون أن العالم فً اربالتج أثبتت لقد
 عمل فً وٌتعاون اخآباء ٌتدخل األدوات، إلى المدرسة أو الروضة تفتقر حٌث الفقٌرة البٌبة فً

 .الصغار وجبات إلعداد األمهات تتعاون وقد التربوٌة، األدوات هذه وإنجاز
 التورط، أو التطفل أشكال كل عن بعٌدا تلقابٌا ذاتٌا عمبل روضة-أسرة التعاون ٌصبح فمتى

 الروضة داخل لؤلولٌاء مجلس وتكوٌن إنشاء هو المجال هذا فً الضرورٌة المقترحات بٌن من ولعل
 خاضعا المجلس هذا وٌكون المناسبة، القرارات واتخاذ منها، األجزاء بعض إدارة فً إٌجابٌا ٌشارك
 .والتأهٌل والتطوٌر التجدٌد خآلٌة
 : بالمدرسة الروضة عالقة

 العبلقة فً ٌتمثل المدرسة، قبل ما لمرحلة الكبٌرة التربوٌة األهمٌة ٌؤكد الذي اخآخر العامل إن
 .النواحً جمٌع من االبتدابٌة والمدرسة األطفال رٌاض مؤسسات بٌن الوطٌدة

 من لبلنتقال واجتماعٌا لٌاوانفعا وروحٌا عقلٌا وتهٌبته الطفل إعداد على تعمل األطفال فرٌاض
 والمدرسة البٌت بٌن الوسٌط بدور فتقوم ،"المنظم"و األوسع المجتمع إلى الضٌق األسرة حدود

 والمحبة التسامح على القابمة وتربٌته المحدودة، ببٌبته البٌت من مباشرة الطفل انتقال أن إذ االبتدابٌة،
 وما وانضباطها، وقواعدها بنظامها بتدابٌةاال المدرسة إلى الحرٌة من قدرا وإعطابه والعطف،
 هذا فً خاصة الطفل على صعبا أمرا أصبح والتعلم، التعلٌم عملٌة فً وتوقعات ضغوط من تفرضه
 والمعارف العلوم حجم وزاد والمعلومات المعرفة مصادر وتعددت الثقافة تقدمت حٌث العصر،
 (1).بهما المناهج وازدحمت اإلنسانٌة
 الوظٌفٌة المهام من فٌها، التعلم لعملٌة مستعدا وجعله االبتدابٌة، المدرسة لدخول لالطف تهٌبة إن
 األولى بالدرجة هً الروضة فمهمة عنهما، بدٌبل تكون أو المدرسة محل تحل أن دون من للروضة،
 ونظام ةذاتٌ استقبللٌة من فٌها بما المدرسٌة، البٌبة إلى األسرٌة البٌبة من الطفل انتقال عملٌة تسهٌل
 وتنمٌتها ومواهبه الطفل ملكات اكتشاف إلى إضافة واجتماعٌا، نفسٌا تهٌبته أي الذات، على واعتماد
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 تلبً ومهارات وخبرات معارف ممارستها من ٌكتسب والتً والموجهة، الحرة النشاطات خبلل من
 أٌة دون لمدرسةا إلى الطرٌق له ٌمهد ما وهذا التعلم، على وبقدرته بنفسه ثقته فتعزز حاجاته،
 (2).عقبات أو صدمات

 إلى البٌت من األطفال انتقال وتجعل االبتدابٌة المرحلة فً التأقلم على تساعد األطفال فرٌاض
 بأن األطفال، رٌاض طرٌق عن االبتدابٌة المدرسة لدخول األطفال ٌهٌأ لم وإذا صعوبة، أقل المدرسة
 .وتحدي عقبة ذاتها حد فً تعد مباشرة االنتقال عملٌة

 بعض أن بٌن قد االبتدابٌة المرحلة فً التسرب أو الفشل مشكلة بمعالجة المتزاٌد االهتمام إن
 مناهجها لتقبل واجتماعٌا ونفسٌا عقلٌا مستعدٌن لٌسوا االبتدابٌة بالمدرسة ٌلتحقون الذٌن األطفال
 ٌكون االبتدابٌة درسةالم تسبق تربوٌة مرحلة إقرار أهمٌة برزت هنا ومن معها، والتكٌف وطرابقها

 .االبتدابً للتعلٌم وتهٌبته الطفل إعداد مهامها بٌن من
 ال كبٌرة درجة على أنه ٌظهر سنا، منه أكبر هم الذٌن باألطفال قورن ما إذا الروضة فطفل

 لطبٌعة األساسٌة الخبرات من وهذه واالكتشاف، االطبلع وحب والتقبل، االستجابة من بها، ٌستهان
 فً الطفل أن الروضة، أطفال على أجرٌت التً الكثٌرة الدراسات نتابج دلت وقد ،الروضة طفل
 ما كل مستعدا تجعله واإلبداعٌة، الحركٌة الحرٌة من كبٌرة طاقة لدٌه العمر، من الخامسة السنة

 (3).المناسب بالشكل له وفرت إذا فٌما تعلٌمٌة، تربوٌة، نشاطات من علٌه ٌعرض
 بتوضٌح" 1972" لعام تقرٌرها فً" بالسوٌد" الطفولة على رفةالمش الهٌبة قامت لقد

 أن ٌجب: التالً الشكل على األولى المرحلة ومدارس األطفال رٌاض من لكل التربوٌة المسؤولٌات
 عببا ٌشكل وال ومرنا، سهبل االبتدابٌة المدرسة إلى األطفال رٌاض مدرسة من الطفل انتقال ٌكون
 فً تقع فمسؤولٌتها االبتدابٌة المدرسة أما الجدٌد، المدرسً والجو البٌبة مع للتأقلم واجتماعٌا نفسٌا
 والنفسٌة والعقلٌة الجسمٌة الطفل حاجات إشباع على والعمل األطفال، رٌاض مسار إكمال

 (1).األولى الدراسٌة السنة فً وخاصة واالجتماعٌة
 بعض لفظ وتعلم ورة،المص والقصص للصور الشفوٌة القراءة نشاطات خبلل من فالروضة

 بٌن للتواصل منها البد كأداة القراءة نحو المٌل الطفل عند تنمً والمحادثة، القصٌرة، والجمل الكلمات
 ٌكون ما وهذا الذاتً، والتعبٌر والكتابة والكبلم السمع بٌن تجمع واالتصال للتعلم وكوسٌلة األفراد،

 التً المراحل وفً المبكرة، المرحلة هذه فً قراءةال تعلم فً نجاحه نحو إٌجابٌة اتجاهات الطفل لدى
 تهٌبته فً أساسٌا عامبل الطفل، عند والكتابة القراءة مهارتً تنمٌة فً الروضة دور ٌكون وهنا تلٌها،

 (2).النظامٌة بالمدرسة ٌلتحق عندما التعلم هذا من لبلستفادة
 االحتفاظ على قادرون الروضة مرحلة فً األطفال أن وهً كثٌرة، بحوث أثبتتها حقابق ثمة إن

 ما وهذا...وكلمات وأرقام معارف من ٌتعلمونه ما معظم الوقت، من طوٌلة ولفترات ذاكرتهم، فً
 وفً التطبٌقٌة الخبرات فً أو النظرٌة المعارف فً سواء البلحق، التعلم فً استخدامها من ٌمكنهم
 األطفال أن إلى االبتدابٌة المدرسة فً األطفال تحصٌل على جرت التً األبحاث أشارت المجال هذا
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 والمهارات الحسابٌة، التفكٌر عملٌات فً أحٌانا ٌتفوقون المدرسة، قبل بالروضة التحقوا الذٌن
 (3).الجٌد للتعلم األطفال تهٌبة فً الروضة أهمٌة ٌؤكد ما وهذا القرابٌة،
 احتمال أن وزمبلؤه،" جراي" بها قام التً واألبحاث الدراسات نتابج أكدت ذلك، جانب إلى
 والمناسب الجٌد اإلعداد الطفل أعد إذا أكبر ٌكون بنجاح االبتدابٌة المؤسسة فً للدراسة الطفل متابعة
 األنشطة طرٌق عن وخبرات مهارات من للطفل تزوده بما فالرٌاض بالمدرسة، التحاقه قبل

 لتقبل مستعدا الطفل تجعل وسواها، والرحبلت والغناء والرسم كاللعب والمتنوعة المختلفة والفعالٌات
 أكبر ٌعد الوسط مع الطفل فتكٌف التعلٌمً، الجو مع االنسجام على تساعده التً والمهارات المعارف
 (4).المدرسً للتحصٌل ضمان

 ٌختلف ال الروضة دور أن فً تتمثل وهً األسر والسٌما الكثٌرون ٌعتقدها فكرة هناك أن إال
 بالمعارف األطفال تزوٌد إلى نظرهم فً تهدف فالروضة بتدابٌة،اال المدرسة دور عن كثٌرا

 إلى المدرسة، فً الحال هً كما والحساب، والكتابة القراءة مبادئ تعلٌمهم طرٌق عن والخبرات
 الحساب فً األخذ دون ذلك، كل ٌحدث قد ولكن أجنبٌة، بلغة -األحٌان بعض فً– تعلٌمهم جانب
 .للتعلم واستعداده العقلٌة تهقدرا حٌث من الطفل نضج مستوى

 البرامج، وعن المنهاج عن الحدٌث إلى بنا ٌؤدي نموه، وخصابص الطفل نضج عن والحدٌث
 الطفل ومستوى الروضة فً الطفل مستوى بٌن وٌفرقون ٌمٌزون والمختصون الخبراء راح حٌث

 بالمواد تهتم ةاالبتدابٌ المدارس كانت فإذا" مرحلة، كل نمو خصابص اختبلف بحكم المتمدرس
 معرفٌة خلفٌة تكوٌن أجل من بمواد تهتم المدرسة قبل التربٌة فإن المختلفة، والمهارات األكادٌمٌة

 اتجاهات وتبنً شخصٌته، وتنمً األعلى المستوى ذات األكادٌمٌة للمهارات مستعدا الطفل تجعل
 (1).لؤلطفال الفردٌة القدرات اعتبار ضوء فً وذلك التعلم نحو إٌجابٌة

 أمثال األوابل، المربٌن ومع األطفال لرٌاض التأسٌسٌة التارٌخٌة لبلتجاهات بالنسبة حتى
 على أثناءها الطفل ٌتعرف نمو مرحلة هً غالبٌتها فً لطفولة مرحلة أن ٌرى كان الذي" فروبل"

 تهاغالبٌ فً فهً" الغلومة" مرحلة وأما والنشاط، باللعب ذاته، فً عما وتعبر قدراته وعلى نفسه
 هذا معظم فٌها ٌتم التً البٌبة هً المدرسة وتكون استٌعاب مرحلة أنها بمعنى تعلم مرحلة

 (2).االستٌعاب
 الثالثة فً وهو نموه على تساعد الطفل بها ٌمر خبرة وكل مستمرة، عملٌة هً النمو عملٌة إن

 فمرحلة السادسة، أو الخامسة فً ٌصبح حٌن اإلنجاز على طبٌعً بشكل كذلك وتساعده الرابعة أو
 هناك لذلك تكامل، عبلقة تكون أن ٌجب بٌنهما والعبلقة االبتدابٌة، للمدرسة مكمل جزء هً الروضة

 المرحلة معلمً حٌث من عملها الثانٌة تبدأ حٌث واحد، بناء فً والمدرسة الروضة ٌجعل من
 (3).االبتدابٌة

 من مشتركة قاعدة إٌجاد ٌتطلبان ما،بٌنه مثمر تعاون وإقامة والمدرسة، الروضة بٌن فاالرتباط
 مع التعامل والسٌما المدرسة، ومعلمً ومعلمات الروضة، فً المربٌات بٌن المتبادلة العبلقات
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 التربوي الفرٌق بٌن مشترك عمل وأي تعاون فأي (4).المشتركة النشاطات بعض وتنفٌذ األطفال،
 التً الخبرات أن إلى ٌشٌرون القراءة فً نفالمختصو المدرسً، المنهاج إثراء على ٌساعد للمرحلتٌن

 القصص، سرد وإعادة للتعلم كمصدر الكتب استخدام وفً الشفوي التعبٌر فً الروضة أطفال ٌتلقاها
 فً أثره وله واألناشٌد األلعاب خبلل من الكلمات فً األولى األصوات على وأثره فابدته له ذلك كل

 أن ٌجب ال أنه غٌر األكادٌمٌة، دراسته فً األمام إلى خطوات بنقله لها وإتقانه للحروف الطفل معرفة
 برنامجا لٌصبح االبتدابٌة المدرسة برنامج تجعل أن منها ٌقصد ال المشاركة وهذه التعاون هذا أن نفهم
 وقاعدته أخرى أمور لفهم أساسا تكون أن شأنها من خبرات توفٌر به ٌقصد وإنما الروضة، فً

 (5).واألشمل األعمق اتالخبر من مزٌد الكتساب
 

 :التعاون مجالت بعض

 اللغة موضوعات وخاصة االبتدابً، األول المستوى منهاج على الروضة مربٌات اطبلع 
 .الروضة نشاطات فً منها البعض أو تبسٌطها ومحاولة والرٌاضٌات

 وتبلمٌذ أطفال مع الفنٌة المعارض بعض فً أو المسابقات بعض فً الروضة أطفال إشراك 
 .ابتدابً األولى لسنةا

 النفسٌة المشكبلت بعض دراسة فً والمدرسة الروضة فً التربوٌٌن الفرٌقٌن بٌن التعاون 
 . لها المناسبة الحلول فً والبحث والتعلٌمٌة

 

 :المربٌة فً الروضة  
ُتعدُّ المربٌة واحدة من عناصر العملٌة التربوٌة داخل الروضة وخارجها حتى وإن وضعت 

ضة أقوى البرامج والمناهج ، فهذا ٌبقى متوقف على شخصٌة المربٌة ومؤهبلتها، وذلك إدارة الرو
بالنظر للدور الكبٌر والهام المنوط بها فً إكساب األطفال المعارف والخبرات والسلوكات، سواء من 

ها وُتنّفُذها مع األطف ال بل خبلل أسالٌب التعامل معهم أو من خبلل األنشطة والتدرٌبات التً ُتعدُّ
ٌُّمها كذلك  .وُتق

تكمن فً توفٌر البٌبة التربوٌة االجتماعٌة داخل الروضة، والتً "إن المهمة األساسٌة للمربٌة 
تتٌح للطفل فرص اإلصبلح والبعث واالستكشاف والتعلم بما ٌسهم فً تنمٌة قدراته ومواهبه 

وفً أجواء ( الفردٌة والجماعٌة)وتطوٌرها، وٌمكنه من التعبٌر عن ذاته فً إطار من الحرٌة المنظمة 
 (1).والخوف والقلق الكبت عن وبعٌدا واالطمبنان، األمن مرٌحة ٌسودها

 نموه ومراحل الطفل، نفس بعلم دراٌة على تكون أن الروضة فً المربٌة من ٌحتاج هذا، كلُّ 
 فل،الط به ٌقوم سلوك كل تفسٌر من لتتمكن واجتماعٌا وانفعالٌا معرفٌا: مرحلة كل وخصابص
 متطلبات تحدٌد على القدرة وأٌضا أخرى، جهة من إٌجابً وكذلك مناسب بأسلوب معه والتعامل
 األسلوب هذا تفعٌل أجل من األسرة مع التعاون وبالتالً له، المبلبمة التربوٌة والتطبٌقات النمو

 .األسري الدور مع وتكامله التربوي دورها إلنجاح
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 تمكنها التً والمؤهبلت الخصابص من مجموعة المربٌة فً تتوفر أن البد األساس، هذا على
 . بهم المحٌطة البٌبة مع والتواصل األطفال مع التفاعل من

 : الروضة مربٌة مؤهالت
 فً الحال هو كما التعلٌمً بالمعنى عمبل لٌس األطفال، روضة فً فالعمل للمربٌة، بالنسبة

ه شامل تربوي عمل هو بل ٌمٌةتعل جوانب له كانت وإن البلحقة، المدرسٌة المراحل  بالدرجة ٌَهمُّ
 من األول طوره فً هو الذي الصغٌر، الطفل خصابص وفق المتزن بالشكل النمو تحقٌق األولى
 . المستقبل شخص بناء بغٌة الشخصً التشكٌل

 :األساسٌات من بجملة تتمتع أن الروضة مربٌة من ٌقتضً ، المنطلق هذا من
 .بالطفولة تتعلق التً ةاألساسٌ بالحقابق اإلحاطة -

 تحوٌل على القدرة أي محسوس إلى المجرد تحوٌل من ُتمّكنها التً والمهارات الخبرات امتبلك -
  تربوٌة وتطبٌقات عملٌة سلوكات إلى المفاهٌم

 

 .األطفال مع والتواصل االتصال مبادئ معرفة -

 .األمر اقتضى كلّما األم دور تمثٌل على القدرة -

(1).واألنشطة التطبٌقات على وإسقاطها والبرامج اهجالمن فهم من التمكن -
 

 

 :المؤهالت تصنٌف
 : الجسدٌة المؤهالت
 .الجسدٌة بالصحة التمتع -

 .والترتٌب واألناقة واللٌاقة العام بالمظهر االهتمام -

 .والكبلم النطق سبلمة -

 :المعرفٌة المؤهالت
 .المرحلة هذه فً األطفال نمو خصابص معرفة -

 .النمو متطلبات تحدٌد على القدرة -

 .األطفال بٌن الفردٌة الفروق معرفة -

 .إلشباعها المناسبة واألسالٌب الطفل حاجات تحدٌد على القدرة -

(2).الرٌاض مناهج علٌها تبنى التً واالجتماعٌة النفسٌة األسس على االطبلع -
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 :النفعالٌة المؤهالت
 .بالنفس الثقة -

 .الذات تقدٌر -

 .األطفال حب -

 .النفس وضبط بالصبر التحلً -

 (3).األطفال مع التعامل فً والمرونة الحزم بٌن الجمع على القدرة -

 :األداء مؤهالت
 التربوي التخطٌط على القدرة -

 المنهاج تنفٌذ من التمكن -

 والموضعً الذاتً التقوٌم على القدرة -

 :المنهجٌة المؤهالت
 (الهدف) والرسالة الرؤٌة وضوح -

 المبلحظة دقة -

 كاءوالذ الوعً من معٌن مستوى -

 اإلبداعً التفكٌر مهارة فً التحكم -

 والتارٌخ واللغة والرٌاضٌات العلوم فً األساسٌة المفاهٌم إدراك على القدرة -

 المستمر والتدرٌب والمتابعة البحث بضرورة الوعً -

 

 الروضة مربٌة عالقات
 :األطفال مع الروضة مربٌة عالقة: أول

 فمربٌة المدرسة، لبٌبة وتمهٌدا األسرة، ةلبٌب امتدادا تكون أن ٌجب الروضة بٌبة أن بما
 .تكون أن ٌجب هكذا أو بنفسه، الوقت فً المعلمة وهً األم هً الروضة
 المهمتٌن بٌن ٌركب بأسلوب الطفل مع تتعامل فهً مستحٌلة، غٌر لكنها ثقٌلة  المربٌة مهمة إن

 حاجاته ٌشبع ما الروضة فً ٌجد سوف فهو وبهذا الطفل، إلى ومحببة مقربة بٌبة الروضة وٌجعل ،
 :اخآتً فً الطفل مع عبلقتها فً المربٌة دور تلخٌص وٌمكن واالجتماعٌة، والنفسٌة المعرفٌة

 تكون أن ٌجب ولذلك للسلوك، ونموذج للطفل، بالنسبة قدوة المربٌة: 
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 هادبة -

 مرحة -

 مرنة -

 التصرف حسنة -

 التربٌة لعملٌة ضابطة -

 الطفل مع التربوي بالتفاعل واعٌة -

 ٌللبرنامج منفذة ةالمرب 

 علٌه وتكافا وُتثّبته وتعززه تدعمه فهً اإلٌجابً للسلوك مدربة المربٌة 

 ٌفرض وهذا متطلباتهم، وتأمٌن األطفال مع تواصلها فً هاما عامبل ٌُعد المربٌة نضج إن
 :اخآتً وفق الطفل، مع معٌنة عبلقات تقٌم أن علٌها

 الطفل سنف فً واالطمبنان باألمن الشعور من جو إشاعة -

 مباشرة غٌر بطرٌقة ومراقبته الطفل توجٌه -

 طفل لكل سجلّ  أو بطاقة تخصٌص -

 الخاصة الضرورٌة حاجاته قضاء فً الطفل مساعدة -

 إلٌه ٌمٌل الذي النشاط ٌختار بأن للطفل السماح -

 الروضة داخل تواجهه أن ٌمكن الذي الطفل بتحّدٌات الوعً -

 :الزمٌالت مع الروضة مربٌة عالقة: ثانٌا
 الروضة عمل فً أساسً عنصر فهً األطفال، مع المباشر المتعامل هً المربٌة باعتبار

 العبلقة عن بمعزل المطلوب، وبالشكل المهمة بهذه تقوم أن تستطٌع أنها ٌعنً ال هذا ولكن وتفعٌله،
 الروضة فً أو ذاتها الروضة فً وسواء كمعلمات، أو كمشرفات سواء األخرٌات المربٌات مع

 المتبادل االحترام إلى تستند زمٌبلتها، مع طٌبة عبلقات تبنً أن المربٌة من ٌتطلب هذا ،األخرى
 .الروضة وأهداف األطفال لتربٌة خدمة المشترك والعمل

 واحدة كل عمل تسهٌل أجل من وواجب ضروري أمر الروضة، فً المربٌات بٌن فالتعاون
 بٌن فردٌة فروق ثمة أن والسٌما والمهنٌة، ةالتربوٌ الخبرات فً والتكامل التفاعل وتحقٌق منهن

 و           الخبرة حتى و والتأهٌل اإلعداد ناحٌة من أو الثقافً الرأسمال ناحٌة من سواء المربٌات،
 .األقدمٌة

 :اخآتً فً الروضة، فً بزمٌبلتها المعلمة عبلقة وتتمثل
 واالنضباط النظام على المحافظة فً المهنً التنسٌق -
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 الذاتً التطوٌر ًف التعاون -

 التربوي المنهاج تنفٌذ فً كفرٌق العمل -

 التربوٌة والمناقشات واالجتماعات اللّقاءات فً المشاركة -

 التربوي بالمجال المتعلقة المستجدات مع المستمر الّتواصل -

 : الطفل أهل مع الروضة مربٌة عالقة
 ومعلمة، أم هً الروضة فً المربٌة وأن والمدرسة، البٌت بٌن اتصال حلقة الروضة أن مادام

 لترقٌة الضرورٌة العوامل من معهم، والتعاون بهم واللقاء الطفل أولٌاء مع وثٌقة عبلقة بناء فإن
 األسالٌب عن بحثاً  ذاته، حد فً الطفل حتى أو األولٌاء أو للمربٌة بالنسبة سواء التربوي، األداء
 .التربوٌة ةالعملٌ فً التوازن تحقٌق أجل من التعامل فً السلٌمة
 أبسط فً ٌكون أن ٌستطٌع بحٌث الممكنة، األمور من واألسرة األطفال مربٌة بٌن التعاون إن
 أو الروضة إدارة تنظمه عام اجتماع فً إما" الوالدٌن مع دورٌة لقاءات عقد خبلل من وذلك أشكاله،

 (1)"ذاتها المربٌة تنظمه خاص اجتماع فً
 التعلٌمً التطور وتدارس األطفال أحوال ودراسة لمناقشته مسبق أعمال جدول تحدٌد ٌمكن كما

 البٌت من كل فً الطفل تصّرفات عن أحادٌث إشارة أو واالجتماعً، والنفسً الجسمً والنمو لدٌهم
 إن السلوكٌة المشكبلت وتحدٌد زمبلءه، بقٌة مع أو المربٌة مع الروضة فً ثم واإلخوة الوالدٌن مع

 تعزٌز أخرى جهة ومن للطفل التربوي للمحٌط المشكلة األطراف نبٌ للتعاون خطة ووضع وجدت
 .وتدعٌمه اإلٌجابً السلوك

 الفروق على التعرف فرصة سٌمنحها والوالدٌن المربٌة بٌن اللقاء فإن األساس، هذا على
 ةالمربٌ قدرة تبدو وهنا منها، قدموا التً األسرٌة البٌبات واختبلف تعدد بحكم األطفال، بٌن الفردٌة
 :األمور من مجموعة مراعاة من البد القدرة هذه من تتمكن ولكً الجمٌع، مع التعامل على

 الطفل أسرة لقٌم المربٌة احترام -

 األسر خصوصٌات المربٌة احترام -

 الطفل وأهل المربٌة بٌن والمتبادل المستمر االتصال -

 المناسبة األسالٌبب حلها فً المتبادل والبحث ودراستها الطفل مشكبلت تحدٌد فً التعاون -

 النشاطات بعض وفً المنهاج فً األجزاء بعض تطبٌق فً األولٌاء إشراك -

 وعملها الروضة حول األولٌاء لمبلحظات المربٌة تقبل -

 االنسجام لتحقٌق منها سعٌا طرفهم من المقدمة والحلول األولٌاء خآراء المربٌة تبنً -
 والتوافق

                                                 
(1)

 204 
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 تكون وبذلك التعاون، تحقٌق فً توظٌفهاو والحفبلت واألعٌاد المناسبات استغبلل -
 (1).االجتماعً الكٌان فً أساسٌا جزءا الروضة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة حل املشكل ودورها يف تنمية النمو املعريف

 لدى أطفال املرحلة التحضريية

تلف التغٌرات التً خضعت لها من المؤكد أن التربٌة التحضٌرٌة صارت ضرورة فرضتها مخ

ومن ثمة، ٌقتضً تنفٌذ المنهاج فً هذه المرحلة انتقاء مساعً .األنظمة التربوٌة على مستوى القاعدة

                                                 
(1)

 205 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 328 - 

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

واستراتٌجٌات مبلبمة لخصوصٌة مرحلة الطفولة فً حد ذاتها، وخصابص سٌرورة التعلم والتنظٌم 

فٌها الطفل صانعا لتعلماته ومكتشفا للمساعً  المتبنى فً إعداد وانجاز الوضعٌات التعلٌمٌة التً ٌكون

 . التً اعتمدها فً بنابها، واٌجابٌا ومشاركا فً سٌرورة التعلم واالكتساب

ومثل هذا المبتغى ٌتطلب تنوٌع فً المساعً واالستراتٌجٌات عند إعداد الوضعٌات التعلٌمٌة من قبل 

ولعل من إبراز ما . لوضعٌة التعلمٌة نفسهاالمربٌة ألن األطفال ٌختلفون فً مساعً تعلماتهم تجاه ا

ظهر فً هذا المضمار طرٌقة حل المشكل فً المرحلة التحضٌرٌة؛ وهو األمر الذي ٌستدعً منا 

 . وقفة لتحلٌله ومناقشته فً هذه المداخلة

 .الطفولة، التربٌة التحضٌرٌة، حل المشكل، النمو المعرفً: كلمات مفتاح

 

 :مقدمة.1

ت نشأة الطفل تقوم على ما تقدمه األسرة ثم المدرسة وباقً المؤسسات إلى وقت قرٌب كان

االجتماعٌة، إال أن هذه الّسٌرورة تعرضت أخٌرا لبعض التطورات التً ترتب علٌها ظهور مؤسسات 

ونقصد هنا أقسام التربٌة التحضٌرٌة والتً   تقوم ببعض ما كانت تقوم به األسرة من مهام تربوٌة،

فل للتربٌة المدرسٌة، بل وتعده وتنمٌه تنمٌة شاملة جسمٌا وعقلٌا ووجدانٌا، وقد تهٌا بدورها الط

أصبحت التربٌة التحضٌرٌة أكثر من مطلب تعوٌضً واجتماعً، بل أضحت مطلبا تربوٌا ونفسٌا، 

سنوات والتً تبنى فٌه األسس األولى لشخصٌته،  6-4خصوصا وأنه ٌتماشى والمرحلة العمرٌة من 

قدرات الكبٌرة للتعلم التً ٌبدٌها الطفل فً هذه المرحلة والتً تهدف التربٌة التحضٌرٌة إضافة إلى ال

لجعلها نقطة البدء فً التكوٌن والتشكٌل المعرفً للطفل، وذلك بناءا على تبنً استراتٌجٌات حدٌثة فً 

ى فقط للتلقٌن التعلٌم تجعل الطفل صانعا ومشاركا فً تعلمه واكتسابه بدل الطرق التقلٌدٌة التً تسع

 . والحفظ، هذا ما ٌؤدي إلى إنجاح العملٌة التربوٌة بل والرقً بالمستوى المعرفً ألطفال هذه المرحلة

 

 .احتوى الموضوع على بعض المفاهٌم التً وجب توضٌحها  :تحدٌد المفاهٌم.2

اللبس الذي فبل لن نعطً تعرٌفا موجزا للتربٌة التحضٌرٌة ٌجب أن نوضح : التربٌة التحضٌرٌة.1.2

 :قد ٌقع فٌه البعض جراء الخلط بٌن الحضانة والروضة والتربٌة التحضٌرٌة



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 329 - 

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

هً مؤسسة اجتماعٌة تربوٌة تختص بالرعاٌة الصحٌة والغذابٌة وهً            أقرب : الحضانة -

فً طبٌعتها إلى المنزل من المدرسة، وٌقوم العمل فٌها على أساس النشاط واللعب والرعاٌة الصحٌة 

 .واالجتماعٌة

هً مؤسسة اجتماعٌة تربوٌة مختصة فً توفٌر الشروط التربوٌة المناسبة والجو المبلبم : الروضة -

 .وإٌقاظ وتنمٌة قدرات الطفل

-4هو القسم الذي ٌقبل فٌه األطفال المتراوح أعمارهم بٌن(: القسم التحضٌري)التربٌة التحضٌرٌة  - 

هٌزاتها ووسابلها البٌداغوجٌة، كما أنها المكان سنوات فً حجرات تختلف عن غٌرها بتج 6

المؤسساتً الذي تنظر فٌه المربٌة للطفل على أنه مازال طفبل ولٌس تلمٌذا وهً بذلك استمرارٌة 

للتربٌة األسرٌة تحضٌرا للتمدرس فً المرحلة المقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة الحساب، وٌتضمن 

 :أهداف ووظابف ٌمكن إدراجها لفهم طبٌعة التربٌة التحضٌرٌة( 2008)الدلٌل المنهجً للجنة الوطنٌة

 التربٌة التحضٌرٌة تربٌة مخصصة لؤلطفال الذٌن لم ٌبلغوا سن القبول اإللزامً فً المدرسة، -

 تعنً مختلف البرامج التً توجه لهذه الفبة، -

 .مدرسة والحٌاةتسمح لؤلطفال بتنمٌة كل إمكانٌاتهم، كما توفر لهم فرص النجاح فً ال -

وٌشٌر دمرجً من خبلل الدلٌل التشرٌعً المدرسً إلى أن أقسام التربٌة التحضٌرٌة تابعة إدارٌا 

 .  ومالٌا للهٌبة التً تنشبها، وتربوٌا لوزارة التربٌة، وٌتم فتحها بموجب قرار وزاري

التً ٌنظرون  عرض الباحثون مجموعة من التعارٌف التً تعددت بتعدد المناحً:حل المشكل .2.2

 :بها لهذا المفهوم لذا سنعمد على عرض أهم هذه التعارٌف

أن حل المشكل عبارة عن فعل أو أداء بنابً ٌقوم به الفرد مستخدما ( 1986)ٌرى حسن سبلمة 

 .   بعض استراتٌجٌات الحل مع اعتبار أن الفعل هنا ٌكون فعبل حركٌا عضلٌا، عقلٌا ووجدانٌا

حل المشكل على اعتباره القدرة على  -(2004)نقبل عن عدنان العتوم -( Best,1986)وعّرف بٌست 

أن حل المشكل ٌعد ( Sternberg;2003)وٌضٌف ستٌرنبرن .اكتشاف العبلقة بٌن عناصر الحل

 .عملٌة ٌسعى الفرد من خبللها إلى تخطً العوابق التً تقف فً طرٌق الحل أو الهدف

أن المشكلة عابق أو عقبة موجودة فً موقف ما ٌحول  (2004)وفً هذا السٌاق، أوّضح محمد حسن

دون الوصول إلى الهدف، بٌنما حل المشكل ٌتصف بأنه فعل عضلً وعقلً، وهو عملٌة تفكٌر 

مركبة تتضمن قٌام الفرد بعمل قصد إزالة الغموض الذي ٌتضمنه موقف المشكلة بإتباع استراتٌجٌات 
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د من أجل الوصول إلى حالة الرضا والنجاح عند التغلب والتً نقصد بها الخطوات التً ٌتبعها الفر

 .على العابق

قبل أن نتّعرف على النمو المعرفً ٌجدر بنا أن نشٌر إلى أنه أحد جوانب النمو : النمو المعرفً.2.3

تلك السٌرورة المستمرة وغٌر العشوابٌة والتً ( 2008)العام الذي ٌقصد به حسب فتٌحة كركوش

اهنة وتتفاعل مع المراحل البلحقة، وتضٌف أن النمو هو مفهوم عام ٌدل على تتأثر بالمراحل الر

مجمل عملٌات التحول التً تصٌب جسم اإلنسان وتتضمن جمٌع التغٌرات الفسٌولوجٌة والجسمٌة، 

 .وكذا التغٌرات االنفعالٌة واالجتماعٌة، التً ٌمر بها الفرد فً مراحل نموه المختلفة

ٌة تطبعها فان للطفولة أٌضا خصوصٌات تمٌزها، فالنمو المعرفً مثبل وبما أن لكل مرحلة خصوص

سنوات والتً تتوافق ودخول الطفل الروضة فهً  6-4ٌتم أكثر من نصفه فً هذه المرحلة من 

معنٌة، إذن، باإلسهام فً تحفٌز وتنشٌط هذه العملٌات واألخذ بها إلى المسار الصحٌح بانتهاج 

 .التً تتماشى وهذا الغرضمجموعة من الطرق والبرامج 

 -(1992)نقبل عن جابر عبد الحمٌد-معجم علم النفس والطب العقلً  ونقصد بالنمو المعرفً حسب

الزٌادة التدرٌجٌة فً الوظٌفة العقلٌة مع التقدم فً العمر، وعادة ما ٌنطبق هذا على الذكاء؛ فهو نمو "

المختلفة وٌتمٌز النمو العقلً أو المعرفً حسب الوظابف العقلٌة مثل الذكاء العام والقدرات العقلٌة 

 :بالمظاهر النمابٌة التالٌة( 1972)حامد زهران

ٌتكون عند الطفل مفهوم الزمن والمكان واالتساع ومفهوم العدد واألشكال الهندسٌة : المفاهٌم -

المأكوالت وبالتدرٌج ٌستعٌن الطفل باللغة النامٌة لدٌه وخبراته فً تكوٌن مفاهٌم محسوسة تتضمن 

 .والملبوسات وغٌرها

ٌتمكن الطفل من التعمٌم ولكن فً حدود ضٌقة، وٌزداد نمو ذكابه وٌكون إدراك العبلقات : الذكاء -

أن الذكاء فً هذه المرحلة وما بعدها ٌكون ( Piaget (عملٌا وبعٌدا عن التجرٌد، وٌرى بٌاجه

 .لمدركات الكلٌةتصورٌا تستخدم فٌه اللغة بحٌث ٌوضح وٌتصل بالمفاهٌم وا

تزداد قدرة الطفل على الفهم، بحٌث أنه ٌتمكن من فهم الكثٌر من المعلومات البسٌطة، : الفهم -

 .كما تزداد قدرته على التعلم من الخبرة والمحاولة والخطأ

 .فً البداٌة ٌكون تركٌز الطفل قلٌبل، ومع الوقت تزداد حدة االنتباه ومجاله: النتباه -
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التذكر المباشر بصفة جٌدة، حٌث ٌتمكن الطفل هنا من تذكر األجزاء الناقصة ٌزداد : الذاكرة -

 . من الصور، وتذكر الكلمات المفهومة واألرقام

وبصفة عامة فالطفل فً هذه الرحلة ٌبدي قدرة كبٌرة من التجاوب لكل ما ٌتعلمه خاصة وأن 

نوضحه من خبلل الجدول  النمو المعرفً ٌترافق مع نمو متكامل وعلى جمٌع األصعدة ٌمكن أن

 (:2008)الذي وضعته اللجنة الوطنٌة للمناهج

 .بٌة لطفل المرحلة التحضٌرٌةٌوضح الخصابص النما: (01)جدول رقم

  

 :التحلٌل.3

اتفقت كل البحوث التربوٌة والنفسٌة على أن مرحلة الطفولة من المراحل اإلنمابٌة الهامة فً حٌاة  

الطفل، ففٌها تتشكل شخصٌته وفٌها أٌضا ٌكتسب العدٌد من الخبرات والمهارات والقٌم والمفاهٌم التً 

 الخصائص الجانب

 ٌكون الدمان حساسا للكثٌر من الكٌماوٌات التً تؤذٌه وال تؤذي الراشد- الفسٌولوجً

 ٌلتهم الدمان ربع ما ٌستهلكه الجسم من األوكسجٌن-

ه إذ ٌبدأ بادراك محٌطه الحقٌقً فٌزول ٌعالج الطفل خوفه بنفسه من غٌر- الوجدانً واالجتماعً

 خوفه تدرٌجٌا،

ٌزداد مٌله إلى الغٌر وحبه للتعاون فٌرغب فً مساعدة أهله فً األعمال -

 المنزلٌة،

تشتد محاوالت الطفل لبلستقبلل عن الوالدٌن وتبدأ مرحلة االهتمام -

 بجنس الوالدٌن،

تقٌٌد بقواعد ها ٌحب االشتراك فً األلعاب، لكنه ٌرفض فً البداٌة ال -

 .  فٌتمرد إلى أن ٌتعلم تدرٌجٌا احترام هذه القواعد

تظهر بوادر التفكٌر المنطقً واالستدالل المجرد وٌقل ارتباط التفكٌر - العقلً والمعرفً

 بالحس تدرٌجٌا،

 .على منطق الفكر( المحاولة والخطأ)ٌغلب منطق التفكٌر العلمً-
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ٌبته، كما أن معظم جوانب النمو المعرفً والعقلً واالنفعالً تبزن تساعده على التفاعل الّسوي مع ب

 .وتتشكل مكونة بذلك فردا سلٌما منتجا ومتكامبل

تماشٌا مع هذا التصور، فإن استثمار الطفولة المبكرة من خبلل توفٌر التربٌة والرعاٌة البلزمٌن بات 

النظام التربوي من جهة أخرى، ضرورة فرضتها مختلف التغٌرات االجتماعٌة من جهة، ومكونات 

ٌتطلب هذا بالمقابل التكفل باإلعداد األمثل لؤلجٌال عن طرٌق تطوٌر العمل التربوي والتكفل بمختلف 

 . مراحل المسار الدراسً وعلى رأسها المرحلة التحضٌرٌة كونها مدعمة ومعدة للعملٌات الدراسٌة

سنوات،  6-4ٌه هذه الخصوصٌة لدى أطفال انطبلقا من هذه المسلمات أوجب بناء منهاج تراعى ف

 %50من النمو العقلً للطفل ٌتم فً السنة األولى من عمر الطفل و %20حٌث ٌرى  العالم بلوم أن 

من النمو ٌتم فً  %90سنوات، و 8ٌتكامل فً عمر  %80سنوات، و 4من نموه العقلً ٌتم فً عمر 

 .13عمر 

أن الذكاء لدى الفرد ٌمر ( 2008)نة الوطنٌة للمناهجنقبل عن اللج-وٌؤكد بٌاجً فً هذا السٌاق 

سنوات حٌث تضع اللغة أمام الطفل إمكانات عقلٌة هابلة تمكنه من  7-3بمرحلة الذكاء الحدسً بٌن

التعبٌر عن حاجته وأفكاره ومشاعره بواسطة رموز تساعد على التصور العقلً، وعلٌه فإن إثراء 

فً تنمٌة قدراته ومهاراته، وتشٌر نتابج البحوث المقارنة أن  البنٌة التعلٌمٌة للطفل تساعد حتما

األطفال الذٌن استفادوا من خدمات التربٌة التحضٌرٌة هم أسرع نموا وتطورا كما وكٌفا من غٌرهم 

فً القدرات العقلٌة وفً التواصل والتفاعل وكذا االتزان  -الذٌن لم ٌلتحقوا بالتربٌة التحضٌرٌة 

 .-االنفعالً

كد لدى المجتمعات أن التنمٌة الفردٌة لن تتأتى إال باإلصبلح المستمر ألنظمتها التربوٌة، لقد تأ

والجزابر كغٌرها من البلدان لٌست بمنأى عن هذه التغٌرات التً شهدها العالم على جمٌع األصعدة، 

م لذا فالعملٌة التربوٌة فً الجزابر خضعت لعدة تطورات تندرج ضمن السٌاق الحضاري، وقد ت

توزٌع نطاق العمل التربوي على جمٌع المراحل كان أخرها القرار المتخذ بشأن الشروع فً التوسٌع 

للوصول إلى تعمٌمها بالنسبة  2005-2004التدرٌجً للتربٌة التحضٌرٌة بدءا من السنة الدراسٌة 

طور إال بعد ، ولم ٌكن هذا الت2009-2008سنوات من العمر فً الموسم الدراسً  5لؤلطفال البالغٌن 

ما قبل االستقبلل وما بعده حٌث : مرور نظام التربٌة التحضٌرٌة فً الجزابر بمرحلتٌن مهمتٌن هما

استمرت المدارس القرآنٌة والكتاتٌب أداء وظٌفتها الحضارٌة فً مواجهة مشروع المدرسة 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 333 - 

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

إلى أن شٌد ( 8، ص2002النظام التربوي الجزابري، )االستعمارٌة ذات الطابع التعلٌمً التبشٌري 

مؤسسات خاصة بالتربٌة لما قبل المدرسة تستقبل األطفال الذٌن تتراوح  1900االستعمار بعد 

سنوات من أبناء المعمرٌن، وبقً هذا النوع من المؤسسات موجودا بعد االستقبلل  6-4أعمارهم بٌن

أما هذا .ر المدرسة األساسٌةلفترة، ثم استلمتها وزارة التربٌة إلى غاٌة السبعٌنات واختفت نهابٌا بظهو

أفرٌل الذي تنص  16بعد أمرٌة  1976النوع من المؤسسات، فقد عرفته الجزابر كدولة مستقلة سنة 

ٌستغرق التعلٌم مدة سنتٌن، ٌقبل فٌه األوالد الذٌن تتراوح أعمارهم : "المادة الثامنة منه على ما ٌلً

، ولم ٌفرق هذا المرسوم بٌن أنواع "ٌر التربٌةسنوات كاملة، وذلك وفقا لشروط ٌحددها مد 6-4بٌن 

وتبعا لذلك وقع خلط فً المفاهٌم وفً ( روضة، حضانة، تحضٌري)هذه المؤسسات وخصوصٌتها 

مهام المؤسسات نتٌجة عدم التفرٌق الزمانً والمكانً للمراحل العمرٌة، بعد هذا االختبلف وغٌره 

لهذا النوع من التعلٌم، فصدرت من أجل ذلك نصوصا  تداركت الدولة هذا وبادرت إلى إعادة االعتبار

-2005تشرٌعٌة تهدف إلى تنظٌم التربٌة التحضٌرٌة والشروع فً تعمٌمها ابتداء من السنة الدراسٌة 

، ووضعت فً إطار فتح المجال 2009-2008، على أن تعمم بصفة كاملة مع السنة الدراسٌة 2006

لتربٌة والتعلٌم، تدابٌر لكٌفٌات وإنشاء وفتح المدارس أمام االستثمار الوطنً الخاص فً حقل ا

التعلٌمٌة الخاصة وتنظٌم عملٌة مراقبتها، وٌندرج هذا المسعى كله فً اإلطار العام إلصبلح 

المنظومة التربوٌة الذي ٌعتبر وبصفة عملٌة مرحلة التربٌة التحضٌرٌة مرحلة من مراحل التربٌة 

 (.9، ص2006الملتقى الوطنً،)والتكوٌن

كما نصت اإلصبلحات الجدٌدة على مجموعة من المقترحات التً تسٌر وتنظم عمل هذه المؤسسات، 

وقد اعتبرت التربٌة التحضٌرٌة مرحلة من مراحل السلم التعلٌمً مدتها ال تتجاوز سنة، على أن 

ما حدد تطبق المؤسسات العمومٌة والخاصة المنهاج المقرر، وأن تكون تحت إشراف مفتش التربٌة، ك

الحجم الزمن والمجاالت المعرفٌة واألنشطة التعلٌمٌة التً ٌتم بها تطبٌق مضامٌن  2305المنشور

 .   المنهاج

انطبلقا من هذه الحقابق كلها، جاء اهتمام وزارة التربٌة الوطنٌة فً إعداد وبناء منهاج خاص بالتربٌة 

ءات، لذا واعتمادا على المنهاج الجدٌد التحضٌرٌة تتوفر فٌه ظروف التكفل النوعً فً مختلف الفضا

سنعمل على تبٌان أسلوب أو طرٌقة حل المشكل وأثرها على النمو المعرفً والعقلً لدى  2008لسنة 

 .   طفل التحضٌري
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هو خطة  لتعلٌم األهداف التربوٌة ( 2001)ٌجب أن نشٌر أوال أن المنهاج حسب حنان عبد الحمٌد  

المستخدمة لتحقٌق نمو المتعلم وأسالٌب التقوٌم التً تقٌس التغٌر فً والخبرات والطرق واألسالٌب 

سلوك المتعلم ومدى تحقٌق األهداف التربوٌة، وٌرى أنصار المنهج كخطة للتعلٌم، أن التخطٌط هو 

أن المنهج هو مشروع ( 2008)األساس المهنً للتعلٌم، وتضٌف اللجنة الوطنٌة للتربٌة التحضٌرٌة 

ت الفعل التربوي ومرامٌه وأهدافه ، السبٌل والوسابل واألنشطة والوضعٌات تربوي ٌحدد غاٌا

 .المسخرة لبلون تلك المرامً والطرق واألدوات لتقٌٌم نتابج الفعل التربوي

وقد اتبع المنهج الجدٌد أسلوب المقاربة بالكفاءات كضرورة ملحة فً العمل التربوي، ونقصد بهذا 

مجموعة منظمة لمعارف ( 24، ص2008)التربٌة التحضٌرٌة األسلوب حسب ما ورد فً منهاج 

 .   وأداءات وتصرفات ومساعً التفكٌر، توظف فً مجاالت تعلٌمٌة متنوعة

باإلضافة إلى أن الكفاءة مجموعة متدرجة من شبكات المفاهٌم ومخططات عمل واستراتٌجٌات 

من المشكبلت المطروحة،  معرفٌة ٌمكن استخدامها فً مجال محدد من الوضعٌات أو لصنف معٌن

فكلما كان المجال التعلٌمً واسعا ومتنوعا كلما كانت هذه المجموعة أكثر تعقٌدا واستوجبت وقتا 

أطول للتعلم، وٌقتضً تنفٌذ المناهج على أساس المقاربة بالكفاءات المستهدفة وخصابص سٌرورة 

انجاز الوضعٌات التعلٌمٌة التً ٌكون التعلم الخاصة بالطفولة الصغرى، والتنظٌم المتبنً فً إعداد و

فٌها الطفل صانعا لتعلماته ومكتشفا للمساعً التً اعتمدها فً بنابها، وهو األمر الذي ٌتطلب تنوٌع 

فً المساعً واالستراتٌجٌات عند وانجاز الوضعٌة التعلٌمٌة من قبل المربٌة ألن األطفال ٌتباٌنون فً 

مٌة نفسها، وقد تم اعتماد هذا التوجه بمقتضى المرسوم الرباسً مساعً تعلماتهم تجاه الوضعٌة التعلٌ

إحداث لجنة وطنٌة ''والمتضمن  2000الموافق للتاسع من ماي 1421المؤرخ فً صفر  2002.101

إلصبلح المنظومة التربوٌة التً انتهت إلى إحداث تغٌرات وإصبلحات، حٌث تم اعتماد مناهج شكلت 

 (. 2008كركوش فتٌحة، )''المقاربة بالكفاءات روحها

وقد تم إعداد وإصدار وثٌقة المناهج كإطار مرجعً لممارسة الفعل التربوي فً هذا النوع من التعلٌم 

مراعٌا بذلك الخصوصٌات اإلنمابٌة للطفل من جهة، ومتبنٌا من جهة أخرى أسالٌب أكثر فعالٌة فً 

 .       ألسالٌب المتبناةالعملٌة التعلٌمٌة، لذا سنشٌر إلى طرٌقة حل المشكل كأحد ا

إضافة إلى مقدرة الطفل العقلٌة والمعرفٌة التً تزكً سٌرورة حل المشكل والمبنٌة على ثبلث 

 :عناصر هً
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  ،وضعٌة البداٌة 

 ،إدخال تحوالت على وضعٌة االنطبلق 

 وضعٌة االنطبلق. 

 (:02)ول فان المنهج قدم خصابص حل المشكل حسب البرنامج المقرر والتً سندرجه فً الجد

 .2008قدمه منهاج ٌوضح خصابص حل المشكل حسب ما  (:02)جدول رقم

 

من شأنه أن ٌرفع ( 02)إن العمل بطرٌقة حل المشكل التً تتصف بالخصابص المذكورة فً الجدول 

 .من المناقشة العلمٌة، وذلك بإثارة المعارف السابقة والتً تعمل بدورها على تنشٌط الذهن

عدٌد من أن أسلوب حل المشكل أثبت نجاعته فً ( 2004)وفً هذا السٌاق، ٌرى محمد حسن

المواقف التعلٌمٌة، حٌث ٌشٌر جانٌٌه أن هذا األسلوب ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بتعلم المفاهٌم والمبادئ 

ألنه ٌربط بٌن مبدأٌن أو أكثر سبق تعلمهما فً مبدأ واحد جدٌد من مستوى أقل، فهو ٌعتبر امتدادا 

سٌط الذي ٌتم فٌه االستفادة من طبٌعٌا لتعلم المبادئ والعبلقات كما أن حل المشكل لٌس بالموقف الب

 وضعٌة مشكل إستراتجٌة المشكل المفتوح إستراتجٌة حل المشكل

بناء التصور للمشكل -

 .وتفسٌره

طرح فرضٌات -

 (.موضوعٌة)مؤسسة

 .اختٌار مسلك وتعٌٌنه-

تحلٌل الفرضٌات على ضوء -

 .المشكل

 . العمل عل مستوى األفواج-

 .البحث الفردي لفهم التعلٌمة–

 .اتقدٌم الحلول ثم مناقشته-

 

وضعٌة مشكل مبنً على -

 .تجاوز صعوبة

وضع فروض واقتراح -

 .فرضٌات حسٌة

تصور الوضعٌة كلغز قادر -

 .على حله

البحث على الوسابل الفكرٌة -

 .للوصول إلى الحل

استثمار ومراجعة المعارف  -

السابقة لتجاوز العابق لبناء أفكار 

 .جدٌدة
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المفاهٌم والمبادئ السابق تعلمها، وإنما عملٌة ٌكون نتٌجتها تعلم جدٌد، وٌكون هذا التعلم فً مستوى 

 .   أعلى من تعلم القواعد والذي ٌمكن الفرد من حل أي مشكبلت من نفس النوع

تً تسهل هذا الغرض، حٌث وكمثال على ذلك ٌحتوي كتاب الرٌاضٌات على مجموعة من المسابل ال

مجموعة من ( 41دفتر األنشطة العلمٌة للتربٌة التحضٌرٌة، ص)نجد فً كتاب تعلماتً األولى 

التمرٌنات والمسابل وضعت لهذا الغرض وعلى سبٌل المثال ال الحصر، وقد احتوت على وضعٌة 

 : ل إلى الحلتتضمن وضعٌة مشكل تتطلب إدخال تحوٌبلت على وضعٌة االنطبلق من أجل الوصو

 

 .ٌوضح استراتٌجٌات حل المشكل حسب أحد أمثلة كتاب الرٌاضٌات:( 01)مخطط رقم 

 

ٌشٌر هذا المخطط إلى أحد األسالٌب المتبعة لحل المشكل مع العلم أنه ٌتم اعتماد المشكل المفتوح 

جات أو مشكبلت وصوال للتحكم فً الكفاءة كأحد الوضعٌات التعلٌمٌة والتً تنطلق من أهداف أو حا

والتدرج إلٌها، والتً ٌستعان بها أكثر فً مادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة، إذ تشٌر اللجنة فً دلٌلها 

إلى أن التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌا  تعتبر من المواد التً تعمل على تطوٌر التفكٌر ( 2008)لعام

فكٌر ٌتمثل فً سلسلة من العملٌات كالمبلحظة والتصنٌف والممارسة المنطقً لدى الطفل وهذا الت

 .والتجرٌب واالنتهاء إلى النتابج من   خبلل المقارنات والتأكد من الفرضٌات

أوضح من خبللها المراحل التً تمر  -(1995)نقبل عن فتحً الزٌات-وفً دراسة ألحمد أبو حطب 

 :ثبلث مراحل هًبها عملٌة حل المشكل، حٌث وجد أنها تمر ب

 نقصد بها درجة الغموض وعدد الحلول ودرجة التعقٌد والخبرة : الخصائص البنائٌة

 .واالستعداد

وضعٌة 
 الوصول

 

وضعٌة 
 البداٌة

بناء تصور للطرٌق األسهل -  
اختٌار مسلك وتعٌنه-  
تحلٌل النتابج على ضوء -

 الفرضٌات

ال تحوالت على وضعٌة االنطبلقإدخ  
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 وتشمل اإلعداد والتحضٌر والتً توفر بموجبها االستبصار بأهمٌة العملٌات العقلٌة: العملٌات. 

 وتشمل زمن الحل وتعدد الحلول ونوع الحل: المقاٌٌس المشتقة. 

بقا، فان هذه المراحل تتوافق وقدرة الطفل على طرح األسبلة وحب المعلومة من أجل كما أشرنا سا

الفهم والمعرفة، فقد ٌتساءل طفل الخامسة عن حاجة شعر اإلنسان إلى الماء بعد أن ٌكون قد شاهد 

النبات ٌسقى مثبل، وهو بذلك ٌبدي رغبة فً الدقة والمقارنة، كما ٌظهر اهتماما بالتعرف على 

سامً )، وٌبدي مٌبل إلى الحقٌقة وٌرفض الخٌال(الخبرة) ال والحروف واألرقام و الكلماتاألشك

 (.      2004محمد ملحم، 

إضافة إلى هذا، ٌتم تقدٌم وضعٌات أخرى لحل المشكل ذات نصوص قصٌرة ومفهومة والتً ٌطلق 

  (:03)علٌها اسم استراتٌجٌات المشكل المفتوح، كما نجدها موضحا فً الجدول 

 وضعٌة حل المشكل الصفحة

 وضعٌات خاصة بالسعات 58

 خاصة بالتنظٌم المكانً والفضاء 1-12-9-19

حل المشكبلت الخاصة بالتجمٌع وأبعاد العبلقة  18-21-22-24

 بٌن المواد

 .ٌوضح بعض وضعٌات حل المشكل حسب دفتر األنشطة العلمٌة: (03)جدول رقم 

 

ضعٌات التً تستجٌب للفضول العلمً من خبلل تناولها للمثٌرات مجموعة من الو( 03)ٌبٌن الجدول 

المحٌطة بالطفل والمتمثلة فً الظواهر الطبٌعٌة واالصطناعٌة، وتعمل هذه الظواهر على تكوٌن 

التفكٌر المنطقً من جهة، ومد الطفل بمفاهٌم علمٌة بسٌطة من جهة أخرى ما ٌكسبه خبرة علمٌة 

 .بلته بطرٌقة فعالةتسهم فً تكوٌن أسالٌب حل مشك

 (:04)وٌمكن توضٌح هذه األهداف حسب الوضعٌات بقلٌل من التفصٌل حسب الجدول 

حل المشكل خاص بالتنظٌم  حل المشكل الخاص بالسعات

 المكانً والمتعلق بالفضاء

حل المشكل الخاص 

بالتجمٌع وأبعاد العالقة 

 بٌن المواد

تدرٌب الطفل على حل  -تمكٌن األطفال من معرفة -التعرض لمفهوم الكم والحجم  - 
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 الهدف

 

 

 

تماد المبلحظة ثم التجرٌب باع

 .ثم االستنتاج 

االنجاز ٌكون جماعً بحٌث  -

ٌعمل على تبادل وضعٌات 

 .االنطبلق من أجل الوصول

التعرض لمفهوم الكم والحجم  -

باالعتماد على المبلحظة 

 . والمقارنة ثم الفرز

الزمان الذاتً والموضوعً    

مثل  انتقاء وضعٌات معاشة -

 .فوق تحت، أعلى وغٌرها

ترتٌب اإلدراكات الزمانٌة ثم  -

المكانٌة بواسطة وضعٌات 

 . معاشة

مشكبلت ذات عبلقة 

بالترتٌب والتنظٌم 

باالعتماد على مواد 

بسٌطة كالقارورات 

والحجارة واألوانً 

 .وغٌرها

 

 .ٌوضح الهدف من بعض وضعٌات حل مشكل: (04)جدول رقم 

 

تسمح هذه الوضعٌات بتقدٌم التعلٌمة بصفة دقٌقة بناءا على عمل األفواج كما فً أنشطة األبعاد 

 .والتوجه المكانً أو البحث الفردي كما فً تمارٌن السعات واألحجام

باإلضافة إلى هذه الوضعٌات التعلٌمٌة التً تبنى على حل مشكل، ٌمكن أن نجد نشاط اللعب الذي 

لى اعتبار أن الطفل فً هذه الحالة ٌعمل على اكتشاف واكتساب معارف متنوعة ٌسهم بقدر كبٌر ع

وغنٌة مهما كانت إستراتٌجٌة التعلم المتبناة، والتً وضعت على رأس األنشطة الموجهة له والمسهمة 

 .فً تنمٌة مدارك الطفل بعٌدا عن الضغط الذي تفرضه الوضعٌة التعلٌمٌة

 

 

 :خاتمة.4

كأسلوب لتدرٌس ٌعد من أفضل األسالٌب، حٌث ٌؤدي إلى زٌادة وتطوٌر  إن أسلوب حل المشكل

التفكٌر العقلً المعرفً والمنطقً على السواء، علٌه فان المربٌن مطالبٌن بإعادة دفع وتفعٌل هذا 

 :األخٌر من خبلل النقاط التالٌة

 دفع األطفال لئلحساس بالمشكلة قبل تقدٌمها، -

 ول إلى البٌانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة بأنفسهم،إثارة األطفال من اجل الوص -

 تنمٌة المثابرة فً حل الشكل من خبلل التدرج فً طرح المشكبلت، أي من السهلة إلى الصعبة، -
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 وضع األطفال فً مواقف جدٌدة تستدعً المحاولة والتجرٌب، -

اقشتها مع المجموعات تشجٌع العمل الجماعً من خبلل طرح مشاكل مختلفة على األفواج ومن -

 .األخرى

بصفته -باإلضافة إلى هذه الخطوات والتً من شأنها أن توجه االهتمام بأسلوب حل المشكل        

إلى تطبٌقه وممارسته فً الحٌاة الٌومٌة مستقببل،  -عملٌة لها تأثٌرات اٌجابٌة على العملٌة التعلٌمٌة

 . وكذا المرحلة العمرٌة لؤلطفالفان المربً ٌجب أن ال ٌغفل عن الفروق الفردٌة 
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، مدٌرٌة (سنوات 5-4أطفال )الدلٌل التطبٌقً لمنهاج التربٌة التحضٌرٌة  ،(2008)اللجنة الوطنٌة للمناهو.12
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 صورة التلنيذ الثاىوي للجامعة و موقفه مً االلتحاق بها
   

 بوعلً وسٌلة: األستاذة                                            
 كلٌة اآلداب و العلوم الجتماعٌة                                                   
 جامعة سعد دحلب البلٌدة                                            

 
 :مقدمة
مع وٌبتعد عن التخلف ٌعتبر التعلٌم أساس التقدم والتطور داخل المجتمع، ألنه بفضله ٌرتقً المجت    

بصفة عامة وتمس التعلٌم بصفة ( أي المجتمع)الذي ٌهدد كٌانه، بالرغم من التغٌرات التً تمسه 
والتعلٌم الثانوي ٌعتبر أحد المراحل الهامة التً ٌمر بها الفرد فً مراحل تعلٌمه وحٌاته، ألنها . خاصة

ٌاته المستقبلٌة خاصة تبلمٌذ السنة مرحلة حاسمة ومرحلة اتخاذ القرار وتقرٌر المصٌر بشأن ح
النهابٌة المقبلٌن على شهادة البكالورٌا، التً تعتبر ممرا إجبارٌا وإلزامٌا إلى المرحلة الجامعٌة أٌن 

فالقٌمة التً تمنح للتعلٌم . ٌشعر الطالب هناك بنوع من التحرر وتحقٌق األهداف المرجوة  من التعلٌم
قها لهم، وبالتالً فإن صورة التلمٌذ الثانوي تتبلور وتتشكل من هذا تختلف باختبلف األهداف التً تحق

لهذا فاإلشكال ٌنحصر . المنطلق دون إهمال المؤثرات السوسٌوثقافٌة التً تتدخل فً هذا التشكٌل
 :ضمن هذا التساؤل

ماهً مختلف المحددات السوسٌوثقافٌة لتشكل صورة التلمٌذ الثانوي للجامعة والتً تحدد  
 ن اللتحاق بها؟موقفه م

 :وعلى هذا األساس تم البحث فً هذه المسألة بإتباع الخطوات التالٌة    
 .أهمٌة الدراسة 

 .اإلشكالٌة 

 .الفرضٌات 

 .المعاٌنة 

 .أدوات جمع المعطٌات 

 .حدود الدراسة 

 .المنهج المستعمل فً الدراسة 

 .تحلٌل النتابج 

 .صعوبات الدراسة 

 .حاتمة 

 :أهمٌة الدراسة  -1

و  التغٌرات التً تمسه بصفة عامة بر التعلٌم أساس تقدم المجتمع و تطوره بالرغم من مختلف ٌعت    
فالقٌمة التً تمنح للتعلٌم تتمثل فً األهداف التً ٌحققها لؤلفراد، من خبلل . تمس التعلٌم بصفة خاصة 

 .تحسٌن مكانتهم االجتماعٌة فً السلم االجتماعً
رٌاا ٌساعون لرسام خطاتهم خاصة المقبلاٌن علاى اجتٌااز شاهادة البكالو و التبلمٌذ فً الطور الثانوي   

 ، فهاام فااً مرحلااة تساامح باتخاااذ القاارارات حااول مواصاالة الدراسااة و االلتحاااق بالجامعااة المسااتقبلٌة
و علٌاه فقاد . أواختٌار مسار آخر غٌرها ، أو مواصلة الدراساة عان طرٌاق االلتحااق بمعاهاد للتكاوٌن
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نسبة لهاؤالء التبلمٌاذ مان تلمٌاذ إلاى آخار ، بااختبلف ثقاافتهم المرجعٌاة مان تختلف صورة الجامعة بال
و دور  حٌث ثقافتهم األسرٌة و نوعٌة العبلقات القابمة بٌن األسرة والمدرسة  و التفاعل فٌما بٌنهما ، 

هات واتجا  الجماعة المرجعٌة التً ٌنتمون إلٌها ، و ما ٌنتج من كل هذا من مفاهٌم و عادات و تقالٌد 
 .و تصورات حول الجامعة 

و على ضوء ذلك اتخذنا مان هاذا التبااٌن و االخاتبلف فاً اخآراء و وجهاات النظار حاول مساتقبل     
 .تبلمٌذ الطور الثانوي دراسة تصوراتهم للجامعة موضوعا لهذه الدراسة 

 :اإلشكالٌة  -2

الذي ٌستمد منه رؤٌته المساتقبلٌة التلمٌذ الثانوي ٌعٌش حقابق و معطٌات فً واقعه االجتماعً  إن    
فة و على تحدٌد بعض نشااط ألن البٌبة المباشرة و المحٌطة باألسرة أثر قوي على مستوٌاتها المختل" 

1968لبهً السٌد ، ا )       "أفرادها
، وُتستوعب هذه المعطٌات و الحقابق خاصة ما ٌتعلق بالدراسة  (

الجامعة خاصة بطارق مختلفاة و درجاات متفاوتاة ، فاالتوقف وقٌمة الشهادات عامة و قٌمة التعلٌم فً 
عند مستوى دراسً معٌن أو االستمرار فٌاه ، ٌتوقاف علاى تصاور التلمٌاذ لهاذا المساتوى الاذي ٌتاأثر 
باادوره بمجموعااة ماان العواماال و المعاااٌٌر االجتماعٌااة و القااٌم ، كمااا ٌاارتبط بمفاااهٌم الاادور و المكانااة 

ة المرجعٌة التً ٌنتمً إلٌهاا مان خابلل الصاورة التاً تعطٌهاا للجامعاة ، االجتماعٌة ، و تأثٌر الجماع
و االمتٌاازات التاً      باإلضافة إلى أنه ما إذا كان هذا المستوى ٌحقق لاه األهاداف التاً ٌساعى إلٌهاا

تتوافااق مااع طموحااه فااً وضااع خطتااه المسااتقبلٌة و التااً تحقااق لااه الترقٌااة االجتماعٌااة فااً الساالم 
 .االجتماعً

و منااه فاإلشااكال ٌنحصاار ضاامن هااذا التصااور الااذي ٌباادو موقفااا شخصااٌا لكنااه ٌتااأثر بجملااة ماان     
و تعادد اخآراء و المواقاف و اخاتبلف التصاورات ال ٌناتج . المؤثرات الثقافٌة و االجتماعٌة و النفساٌة 

و تشااكٌل هااذا تحدٌااد ماان العاادم و إنمااا ٌخضااع لمااؤثرات و مقومااات ثقافٌااة و اجتماعٌااة تساااهم فااً 
 .تصورال

 : و على هذا األساس تم طرح التساؤل المحوري التالً     
ما هً محددات الصورة التً ٌحملها تالمٌذ السانة النهائٌاة مان الطاور الثاانوي للجامعاة ؟ و ماا     

 هً أهم المؤثرات التً تتعلق بثقافتهم المرجعٌة و التً تدخل فً تحدٌد هذا التصور؟
 : فرعٌة التالٌة و منه تفرعت التساؤالت ال    

 إلى أي مدا تساهم األسرة فً تحدٌد تصور تالمٌذ الطور الثانوي للجامعة ؟ 

 ما هو الدور الذي تلعبه المدرسة فً بلورة تصورات تالمٌذ الطور الثانوي للجامعة؟ 

هل تصور الوالدٌن للجامعة هو األكثر تنثٌرا على تلمٌذ الطور الثانوي من تصور جمااعتهم  
 المرجعٌة ؟

 و هل لطموح تالمٌذ السنة النهائٌة من الطور الثانوي عالقة بتحدٌد تصورهم للجامعة ؟ 

 ؟ذ من الجامعة و الدراسة الجامعٌةو إلى أي مدا تحدد هذه المؤثرات موقف هؤلء التالمٌ 

 
 

 :الفرضٌات  -3    
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فااً تحدٌااد  تلعااب الثقافااة األساارٌة للتلمٌااذ و الصااورة التااً تحملهااا أساارته للجامعااة دورا هامااا .1
 .صورته للجامعة 

 .الدور التربوي للمدرسة ٌنعكس على صورة تبلمٌذ الطور الثانوي للجامعة  .2

 .تتحدد صورة تبلمٌذ الطور الثانوي للجامعة بالصورة التً تحملها جماعتهم المرجعٌة لها .3

 .تتحدد صورة تبلمٌذ الطور الثانوي للجامعة بمستوى طموحهم المهنً .4

 .ٌة التً ٌحملها التلمٌذ الثانوي عن الجامعة موقفه من االلتحاق بها تحدد الصورة النهاب .5
استبٌان بالمقابلة بطرٌقة حصصٌة على كل التبلمٌذ المقبلٌن على شهادة  223تم توزٌع : المعاٌنة  -4

 3/1البكالورٌا فً مختلف التخصصات حسب الجنس بنسبة سبر قدرت بـ 
 :وزع حسب التخصص والجنس كما ٌوضحه الجدول التالًوبالتالً ٌكون عدد أفراد العٌنة م    

ٌنااة حسااب التخصااص و ٌبااٌن عاادد أفااراد الع:( 1)جاادول رقاام 
 : الجنس

 : أدوات جمع المعطٌات  -5
 : الستبٌان بالمقابلة  -5-1

عاان طرٌااق طاارح السااؤال الموجااود فااً االسااتبٌان  وذك         
ومحاولااة شاارحه للتلمٌااذ فااً حالااة وجااود أي خلاال مااع مبلحظااة 
مختلااف االنفعاااالت وردود األفعااال أثناااء القٌااام بالمقابلااة التاااً 

... ات الربٌسٌة لجمع المعلومات والبٌانات فاً دراساة األفاراد والجماعاات اإلنساانٌة تعتبر من األدو"
وحاوش و  )."من أكثر وسابل جمع المعلومات شاٌوعا وفعالٌاة فاً الحصاول إلاى البٌاناات الضارورٌة

1995محمااد الااذنٌبات ، 
تقصااً "فهااً بااذلك تقنٌااة أساسااٌة ماان تقنٌااات البحااث العلمااً وتساااعد علااى  (

)"وتقوم على حوار مباشر بٌن الباحاث والمبحاوثٌن ... لمعلومات الحقابق وا
Grawitz 

:1990
وبهاذا . ( 

فقاد سااعدتنا هاذه التقنٌاة وهاً التاً جمعات باٌن االساتبٌان والمقابلاة علاى جماع المعلوماات والبٌاناات 
م المتعلقة بالموضوع وعلى تفادي الوقوع فً عادم وجاود إجاباة عان األسابلة المطروحاة إماا لعادم فها

السااؤال أوماان المبحااوث فااً حااد ذاتااه، ممااا أدى بنااا إلااى اسااتغراق وقاات طوٌاال فااً الحصااول علااى 
 .المعلومات

 :المالحظة -5-2
بصافة مباشارة ... تقنٌة مباشرة للتقصً تستعمل عاادة فاً مشااهدة مجموعاة ماا "تعتبر المبلحظة     

بهذا تعتبر المبلحظة . ( 2004: نجرس أ)"بهدف أخذ معلومات كٌفٌة من أجل فهم المواقف والسلوكات
تقنٌة أساسٌة من تقنٌات البحاث ٌساتعٌن بهاا الباحاث لجماع المعطٌاات حاول الموضاوع وتكاون هادفاة 
ألنها ال تعتمد على المشاهدة العابرة أو العادٌة للمواقف والسلوكات وإنما تعتمد على التأمل والتسااؤل 

لك الفاارد أو تصاارف هااذا التصاارف، وقااد حااول طبٌعااة هااذه الساالوكات  والتصاارفات وحااول لماااذا ساا
ساعدتنا هده التقنٌة فً التفطن إلى بعض الحقابق التً ال نساتطٌع الوصاول إلٌهاا لاو لام نطباق التقنٌاة 
السابقة وهً تقنٌة االستمارة بالمقابلة والتً عن طرٌقها اعتمدنا فٌها على المبلحظة وذلاك مان خابلل 

أساابلة االسااتبٌان ومختلااف ردود أفعالااه التااً ال ٌمكاان مبلحظااة ساالوكات المبحااوث عنااد طرحنااا علٌااه 
 .رؤٌتها لو طبقنا تقنٌة توزٌع االستبٌان دون مقابلة المبحوثٌن

                                                 
 

 
 

 الجنس
 التخصص

 المجموع إناث ذكور

 07 02 05 رٌاضٌات

 67 42 25 علوم الطبٌعة والحٌاة

 08 6 02 اللغات األجنبٌة

 74 60 14 آداب

 09 08 01 علوم شرعٌة

 58 40 18 تقنً

 223 158 65 المجموع
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 :حدود الدراسة  -6
من إن لكل بحث مجاالت ٌجب أن ٌأخذها الباحث بعٌن االعتبار أثناء القٌام بالدراسة والبد     

 :تحدٌدها
 
 
 :المجال المكانً: 6-1

جتمااع بحثنااا علااى أفااراد ٌدرسااون بثانوٌااة بااوقرة المختلطااة والمتقنااة إذ قمنااا بااإجراء هااذه وشاامل م    
 .الدراسة فً بلدٌة بوقرة والٌة البلٌدة إطارا وتحدٌدا لبحثنا المٌدانً

 : المجال البشري: 6-2
فاردا،  668تلمٌذا فً السنة الثالثاة ثاانوي مان مجتماع أصالً قادر باـ  223إقتصرت دراستنا على     

أنثى  158ذكر و 65سنة، من بٌنهم  20و 18ٌمثلون مرحلة المراهقة المتأخرة وتتراوح أعمارهم بٌن 
تلمٌذ بالنسابة لشاعبة  67تبلمٌذ فً شعبة الرٌاضٌات و 7:ٌدرسون بالثانوٌتٌن وفً التخصصات التالٌة

مٌاذ ٌدرساون شاعبة تل74تبلمٌذ ٌزاولون الدراسة فً شعبة اللغات األجنبٌاة،  8علوم الطبٌعة والحٌاة، 
تلمٌذ فً الشعبة التقنٌة، وهذه هً عٌنة بحثنا التً  58تبلمٌذ فً شعبة العلوم الشرعٌة ، و 9اخآداب و 

 .من كل وحدات المجتمع األصلً 1/3اختٌرت بالطرٌقة الحصصٌة وبنسبة 
 :المجال الزمنً:  6-3

ٌاة بدراساة استكشاافٌة حاول بدااستغرقت هذه الدراسة مدة زمنٌة قادرت بسانتٌن ، حٌاث شاملت        
، باإلضافة إلاى القاراءات حاول الموضاوع ، إذ سااعدتنا هاذه الدراساات االساتطبلعٌة علاى الموضوع

تحدٌد اإلشكالٌة و صٌاغة فرضٌات الدراسة وتحدٌد المفاهٌم المتعلقة بالموضوع ، و فً نفاس الوقات 
 .من أخذ نظرة عامة حول مجتمع البحث قمنا باالتصال بالمؤسستٌن للتأكد من وجود أفراد العٌنة و

كمااا قمنااا بتصاامٌم االسااتبٌان للدراسااة المٌدانٌااة ، ثاام قمنااا بجمااع المعلومااات عاان طرٌااق إجااراء     
المقاببلت لمؤل استمارة البحث ، و فً نفس الوقت كنا نبحث و نستطلع عن الجوانب النظرٌة المتبقٌاة 

 .تغرق وقتا طوٌبل فً جمع المعلومات حولهخاصة ما ٌتعلق بالتصورات االجتماعٌة الذي اس
و بعد جمع المعلومات و المعطٌات حول الموضوع قمنا بتحلٌل هذه البٌاناات و تفساٌرها واساتنتاج    

 . النتابج المتعلقة بكل فرضٌة باإلضافة إلى النتابج النهابٌة للدراسة
 : المنهو المستعمل فً الدراسة -7

ف المواضاٌع و الظاواهر المدروساة ، و المانهج المناساب فاً موضاوع تختلف المناهج باختبل        
الاذي سارنا علٌاه فاً دراساتنا ، و ذلاك مان خابلل تطبٌاق تقنٌاة " منهج المسح االجتماعً " بحثنا هو 

هاو محاولاة "االستبٌان بالمقابلاة ومبلحظاة الظااهرة المدروساة عان قارب، فمانهج المساح االجتماعٌاة 
ت من جمهور معٌن أو عٌنة منه، عن طرٌق استخدام استمارات البحاث منظمة للحصول على معلوما

أو عٌنااة منااه، وإذن فالوظٌفااة األساسااٌة للمسااح هااً تااوفٌر المعلومااات حااول موقااف، أو مجتمااع أو 
باإلضافة إلى أنه ٌتمٌز بإمكانٌة تطبٌقه على فباات متنوعاة وعدٌادة . ( 1973: طف غٌث عا)"جماعة

تضم بٌانات شخصاٌة كاألسابلة "المعلومات والمعطٌات، واألسبلة التً وبالحصول على قدر كبٌر من 
تساااتهدف معرفاااة الظاااروف المعٌشاااٌة ...ثااام بٌاناااات...الخاصاااة باااالنوع، والسااان، والمهناااة، والتعلاااٌم

وبٌاناات أخارى سالوكٌة تتعلاق باألفعاال والتصارفات ...والجوانب االجتماعٌاة، والثقافٌاة،...للمبحوثٌن
بهدف معرفة إدراك مجتمع البحاث لماا ٌادور فاً الواقاع . ( 1973: غٌث طفعا)"االجتماعٌة لؤلفراد

 .االجتماعً ورأٌه حول موضوع البحث الذي ٌتضمن تصور تبلمٌذ الطور الثانوي للجامعة
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وقد تمثال المانهج المساتعمل فاً المساح بالعٌناة وذلاك مان أجال تفساٌر وتحلٌال سالوك وتصاورات     
 .مواقفهم من االلتحاق بهاهؤالء التبلمٌذ حول الجامعة و

ٌمكن دراسته إال بالمسح غٌر أننا فاً هاذه الدراساة اساتعملنا هاذا  رغم أن موضوع التصورات ال    
المنهج لمعرفة مواقف التبلمٌذ التً تعتبر أسااس التصاورات وتحلٌلهاا مان خابلل المبلحظاة والرماوز 

 . ت وربطها بالثقافة المرجعٌة للتلمٌذالتً تحملها هذه المواقف حتى نتمكن من تحدٌد تلك التصورا
 : تحلٌل النتائو -8
 البٌانات العامة للتالمٌذ المقبلٌن على شهادة البكالورٌا -8-1

 :توزٌع المبحوثٌن حسب الجنس: ( 2)جدول رقم 
بلحظ أن نسبة اإلناث تفاوق نسابة الاذكور من خبلل قراءتنا لهذا الجدول ن    

ذكاور، وهاذا راجاع إلاى أن   %29.15إنااث مقابال   %70.85إذ قدرت باـ 
 .عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور فً المجموع الكلً للمجتمع األصلً

 :توزٌع المبحوثٌن حسب التخصص الدراسً (:3)جدول رقم 
من خبلل قراءتنا لهذا الجدول نبلحظ أن معظم المبحوثٌن ٌدرسون    

 30.04، ثم تلٌهاا نسابة  %33.18تخصص اخآداب قدرت نسبتهم بـ 
بالنسبة للشعبة التقنٌاة،  % 26.01وشعبة علوم الطبٌعة والحٌاة،  %

 % 3.59 ، ونساابة%4.04 ثاام تلٌهااا شااعبة العلااوم الشاارعٌة بنساابة
بالنساااابة لشااااعبة  %3.14 شااااعبة اللغااااات األجنبٌااااة، وأخٌاااارا نساااابة

 .الرٌاضٌات
ٌرجع هذا التفاوت فً النسب إلى طبٌعة المجتمع األصلً الاذي أخاذت مناه العٌناة، بحٌاث احتاوى     

أعدادا متفاوتاة للتبلمٌاذ الاذٌن ٌدرساون مختلاف هاذه التخصصاات، ونظارا العتمااد  هذا المجتمع على
الدراسة على العٌنة الحصصاٌة والتاً تفارض الحفااظ علاى نفاس النسابة فاً اختٌاار أفاراد العٌناة فاً 

 .مختلف الحصص، أدى ذلك إلى الحصول على نسب مختلفة فً التخصص
ل اتجااااه الااارأي العاااام لمختلاااف أسااار المبحاااوثٌن كااذلك ٌمكااان أن نفسااار هاااذا االخاااتبلف مااان خااابل    

والمبحوثٌن فً حد ذاتهم إلى مثل هذه الشعب وهذا التفاوت، وهذا تبعا لماا تتطلباه المهان التاً تماتهن 
فً الوقات الحاالً، فماثبل اتجااه أكبار نسابة لشاعبة اخآداب وماا تمثلاه مان مواصالة الدراساة فاً مٌادان 

وم الطبٌعة والحٌاة وما تمثله من طاب وهندساة وصاٌدلة وجراحاة، الحقوق والعولم االجتماعٌة، ثم عل
ثاام الشااعب التقنٌااة ومااا تمثلااه ماان تسااٌٌر وإعاابلم وتكنولوجٌااا، وبنسااب أقاال بالنساابة للرٌاضااٌات نظاارا 

 لتعقٌدها وصعوبتها
 .واللغات األجنبٌة والعلوم الشرعٌة

 
توزٌااع المبحااوثٌن حسااب إعااادة الساانة فااً شااهادة :  (4)جاادول رقاام 

 : البكالورٌا
من خبلل قراءتنا لهذا الجدول نبلحظ أن أغلبٌاة المبحاوثٌن لام ٌعٌادوا     

من أعادوا السنة السنة فاً  %45.74مقابل  % 54.26السنةفً شهادة البكالورٌا إذ قدرت نسبتهم بـ 
 .ورٌااجتٌاز شهادة البكال

ومنااه ٌمكاان القااول بااأن التبلمٌااذ المعٌاادٌن فااً شااهادة البكالورٌااا قااد جربااوا اجتٌاااز هااذه المرحلااة،     
وبالتااالً هاام ٌحملااون عاادة خلفٌااات وتصااورات ٌمكاان أن تااؤثر فااً تصااورهم للجامعااة ومااوقفهم ماان 

 % التكرار الجنس

 29.15 65 ذكور

 70.85 158 إناث

 100 223 المجموع

 % التكرار التخصص

 3.14 07 رٌاضٌات

علوم الطبٌعة 
 والحٌاة

67 30.04 

 3.59 08 لغات أجنبٌة

 33.18 74 آداب

 4.04 09 علوم شرعٌة

 26.01 58 تقنً

 100 223 المجموع

 % التكرار إعادة السنة

 45.74 102 نعم

 54.26 121 ال

 100 223 عالمجمو
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جدٌادة لام ٌجرباوا أما بالنسبة للمبحوثٌن الاذٌن لام ٌعٌادوا السانة فهام فاً مرحلاة تعلٌمٌاة . االلتحاق بها
 .الفشل
نستنتج أن أغلبٌة المبحوثٌن لم ٌعٌدوا السنة فً شاهادة البكالورٌاا وهام فاً مرحلاة وتجرباة جدٌادة     

بالنسبة لهم، مقارنة بالمبحوثٌن الذٌن أعادوا السنة وتكونت لدٌهم خبرة حول اجتٌاز شهادة البكالورٌا، 
تصورهم للجامعة وموقفهم من االلتحاق بها، كما ٌمكان هذه الخبرة ٌمكن أن تؤثر سلبا أو إٌجابا على 

 .أن ٌعتبروا فشلهم هذا دافعا قوٌا إلعادة المحاولة وتحقٌق النجاح واألهداف التً ٌسعون إلٌها
 
 :تحلٌل نتائو الفرضٌة األولى -8-2

قافة معٌنة إن التلمٌذ الثانوي ال ٌمكنه العٌش بمفرده وإنما ٌنشأ فً إطار مرجعً خاص به تسوده ث    
وٌتقٌااد بقااٌم ومعاااٌٌر خاصااة بااه، وٌختلااف هااذا اإلطااار المرجعااً باااختبلف أساار التبلمٌااذ ماان حٌااث 
المستوى الثقافً والمهنً لهؤالء األسر وأنماط المعٌشة السابدة ومادى التفاعال واالتصاال االجتمااعً 

ذه الدراسة أن المستوى القابم داخلها والتً تنعكس على موقفه وصورته للجامعة، فقد تبٌن من خبلل ه
 :التعلٌمً للوالدٌن انقسم على ثبلث مستوٌات كاخآتً وبالترتٌب

 .مستوى متدنً -1
 .مستوى متوسط -2

 .مستوى عالً -3

وصورة التلمٌاذ الثاانوي تتاأثر فاً تحدٌادها لادى التبلمٌاذ بااختبلف هاذه المساتوٌات ألن المساتوى     
تجاهاات التلمٌاذ الثاانوي ومواقفاه اتجااه التعلاٌم عاماة التعلٌمً للوالدٌن ٌعتبر عامبل أساسٌا فً بلورة ا

 .وصورته للجامعة خاصة فٌما إذا كانت تحقق له األهداف المرجوة
كما تبٌن من خبلل هذه الدراسة معظم أولٌااء المبحاوثٌن ٌعملاون ماع األقلٌاة مان األمهاات اللاواتً     

معظم أسر المبحاوثٌن، باإلضاافة إلاى أن ٌعملن وهذا نظرا للمستوى المتدنً والمتحفظ الذي تتمٌز به 
نوع المهنة التً ٌمتهنونها أغلبٌة اخآباء من بسٌطة ولٌست راقٌة وذات مكانة اجتماعٌة مرموقة هذا ما 

وإنماا ٌجعلهام ٌفكارون فاً االنتقاال إلاى مساتوى رون فاً امتهاان نفاس مهناة الوالادٌن، ٌجعلهم ال ٌتأث
وهاذا ماا ٌبٌناه الجادول .تحقٌاق طماوحهم وطماوح والادٌهمأحسن منه عن طرٌاق االلتحااق بالجامعاة و

 :التالً 
ٌبااٌن توزٌااع المبحااوثٌن حسااب تاانثرهم بمهنااة (: 5)جاادول رقاام

 :الوالدٌن
كماا تمٌاز الوساط االجتمااعً للمبحاوثٌن بوجاود إخاوة فااً  

ة وهذا ما ٌفسر وجود نوع من الوعً بأهمٌة الدراسة طور الدراس
ومحاولاااة تحساااٌن المكاناااة االجتماعٌاااة وتحقٌاااق األهاااداف المرجاااوة والطماااوح التاااً ٌساااعون إلاااى 
تحقٌقها،وذلك من خبلل وجود لدٌهم دافع قوي فً إرادتهم لبلاون مساتوى تعلٌماً أحسان مان مساتوى 

  :الشكل الموالًاإلخوة وهذا ما ٌبٌنه 

 .بلوغه مقارنة مع مستوا اإلخوة التعلٌمً للمبحوثٌن المراد بٌن المستواأعمدة بٌانٌة ت(:1)شكل رقم

 .فعال فً تحدٌد المستوى التعلٌمً المراد الوصول إلٌه وبالتالً فإن للمستوى التعلٌمً لئلخوة دور

 % التكرار التنثر بمهنة الوالدٌن

 20.18 45 نعم

 79.82 178 ال

 100 223 المجموع
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ة متنوعااة تختلااف باااختبلف الثقافااة األساارٌة وتقااوم أغلبٌااة أساار المبحااوثٌن بتااوفٌر أجهاازة تثقٌفٌاا    
للمبحااوثٌن وتمثلاات فااً التلفاااز والمااذٌاع، الهوابٌااات المقعاارة باإلضااافة المكتبااة وجهاااز الحاسااوب، 
وتباٌنت فً توفرها لدٌهم بتباٌن اإلمكانٌات المادٌة لؤلسر وهذا ماا ٌادل علاى وجاود وعاً مان طارف 

ر وسٌلة لتحسٌن المكانة االجتماعٌة وبلون النجاح االجتماعً الوالدٌن بأهمٌة التعلٌم وقٌمته، الذي ٌعتب
 :هذا الجدول وقد اتضح ذلك فً

 
 
 

 توزٌع المبحوثٌن حسب نوع األجهزة التثقٌفٌة المتوفرة فً المنزل(: 6)جدول رقم 
فً حٌن نجد لبعض األولٌاء ال ٌقومون بمناقشة أبناابهم حاول      

الوساااابل التثقٌفٌااة فاااً وساااطهم األساااري  مسااتقبلهم وعااادم تاااوفٌر
فلهؤالء المبحوثٌن إخوة تركوا الدراسة فً وقت مبكار مماا ٌفسار 
إن الوسط األساري الاذي ٌعٌشاون فٌاه ال ٌشاجعهم علاى الدراساة، 
وإنمااا الرغبااة الشاادٌدة ماان طاارفهم فااً تحقٌااق مااا لاام ٌحققااه أفااراد 

تغٌر المكاناة االجتماعٌاة وتحساٌنها وفاً هاذا األسرة هً التً تدفعهم للدراسة ومحاولة إثبات الذات و
إن فقدان الضامانة وبالتاالً عادم الطمأنٌناة فاً الطبقاات المتواضاعة ٌشاكبلن : "الصدد ٌقول بلوكستما

، وهذا المستوى العالً من الطماوح ٌعاد سالكوا تعوٌضاٌا إٌجابٌاا (1968البهً السٌد،)"عامبل للطموح
كرد فعل على الوضع الذي ٌعاٌش فٌهاا وهاذا ماا ساٌتبٌن فاً  ٌدفع المبحوث إلى السعً لتحقٌق أهدافه

المحور الخامس باإلضافة إلى أن أغلبٌة والدٌن المبحوثٌن ال ٌفرقان بٌن الجنسٌن فً الدخول للجامعة 
وهذا ما ٌفسر وعً األولٌاء بقٌماة التعلاٌم عاماة والتعلاٌم الجاامعً خاصاة، وتانعكس هاذه القٌماة التاً 

بناء واألقلٌة مانهم مان ٌفارق باٌن الجنساٌن فاً الادخول للجامعاة باعتبارهاا مكاناا تمنح للتعلٌم على األ
  :ت هذا ما ٌبٌنه الجدول الموالًمنافٌا لؤلخبلق خاصة عند الفتٌا

توزٌاع المبحااوثٌن حسااب تفرقاة الوالاادٌن باٌن الجنسااٌن فااً الادخول للجامعااة تبعااا  (:7)جادول رقاام 
 :للجنس

وٌؤٌد معظم األولٌاء فكرة دخاول      
األبنااااء للجامعاااة كونهاااا ٌضااامن لهااام 

دة، باإلضاافة إلاى العمل المتوج بالشها
اكتسااااب العلاااام والمعرفااااة ماااان أجاااال 
تحسٌن المكانة االجتماعٌة والرقً فً 

السلم االجتماعً، أي ٌعطون قٌمة مادٌة للجامعة فً المقام األول، وهذه الصورة التً ٌحملها كل مان 
ٌارة الوالدٌن واإلخاوة حاول الجامعاة تانعكس علاى صاورة التبلمٌاذ لهاا، وهام ٌوافقاون جادا وبنسابة كب

صورة الوالدٌن واإلخوة أي الثورة المادٌاة للجامعاة لضامان مساتقبلهم ومان الضاروري االلتحااق بهاا 
 .لتحقٌق الطموح واألهداف التً ٌسعون الوصول إلٌها

وبالتالً فإن للثقافاة األسارٌة دور كبٌار فاً بلاورة تصاورات التلمٌاذ الثاانوي ومفاهٌماه واتجاهاتاه     
جامعة، وبالرغم من وجود نسبة كبٌرة من أسر المبحوثٌن الذٌن ٌرغباون فاً ومواقفه من االلتحاق بال

التحاق أبنابهم بالجامعة التً تنعكس بدورها على رغبة المبحوثٌن فً تحقٌق هذه الرغباة، إال أن هاذا 
 الهدف من االلتحاق بالجامعة ٌختلف باختبلف الثقافة األسرٌة الذي ٌنتمً إلٌها التلمٌذ ونشأ فٌهاا، وماا
تحمله من قٌم وأنماط للتفكٌر والعبلقات القابمة بٌن أفراد األسرة وتفاعلهم االجتماعً فٌما بٌنهم، وكل 

 % ك نوع األجهزة التثقٌفٌة

 41.25 92 المذٌاع+ التلفاز 

 23.17 53 هوابً مقعر+ المذٌاع + التلفاز 

 15.25 34 كمبٌوتر+ هوابً مقعر + المذٌاع + التلفاز 

 13.00 29 كمبٌوتر + مكتبة + المذٌاع + التلفاز 

 06.73 15 هوابً مقعر+ كمبٌوتر + مكتبة + المذٌاع + التلفاز 

 100 223 المجموع

 الجنس                      
 

 تفرقة الوالدٌن بٌن الجنسٌن

 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 13.45 30 05.83 13 07.62 17 ٌفرقان

 86.55 193 65.02 145 21.52 48 ال ٌفرقان

 100 223 70.85 158 29.15 65 المجموع
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هذا الكل المتكامل له فعل التأثٌر فً تحدٌد  الصورة التً ٌحملها التلمٌاذ الجاامعً وفاً الموقاف الاذي 
 .سٌتخذه من االلتحاق بها

 :تحلٌل نتائو الفرضٌة الثانٌة -8-3
ن تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ٌشعرون باإلنتماء إلى المؤسسة التً ٌدرسون بها و تتكون لدٌهم إ    

صورة حول التعلٌم الثانوي باعتباره مرحلة انتقالٌة للجامعة عن طرٌق اجتٌاز شهادة البكالورٌا مما 
و المعرفة  ٌتٌح لهم الفرصة فً االلتحاق بالجامعة و مواصلة المشوار الدراسً و اكتسابهم للعلم

 .لتحسٌن مكانتهم االجتماعٌة و تحقٌق الطموح المهنً و طموح الوالدٌن 
المدرسة الثانوٌة تقوم كغٌرها من المدارس األخرى بإجراء امتحانات فصلٌة لكن السنة النهابٌة     

تتمٌز عن غٌرها من السنوات فً االمتحان األبٌض و فً االمتحان السنوي المتمثل فً شهادة 
الورٌا و خبلل السنة الدراسٌة تختبر قدرات التلمٌذ بحٌث ٌعتبرون االمتحانات فرصة تتاح لهم البك

الختبار قدراتهم و مستواهم الدراسً و فً مدى إمكانٌتهم للحصول على شهادة البكالورٌا و هذه 
المعلومات و وظٌفة هامة تقوم بها المدرسة من أجل تنمٌة قدرات التلمٌذ الفكرٌة و إكسابه المعارف و 

ترسٌخها فً ذهنه من خبلل المنهج الدراسً المقدم لهم ، فهً بذلك تساهم بشكل كبٌر فً عملٌة 
 .و إعدادهم للحٌاة االجتماعٌة عٌة للتبلمٌذ و فً تكوٌن شخصٌتهم التنشبة االجتما

إن التلمٌذ الثانوي فً حٌاته المدرسٌة تتكون لدٌه عبلقات اجتماعٌة إذ ٌنضم إلى جماعة مرجعٌة     
خاصة به تقوم على أساس الحوار و النقاش و تبادل األراء و األفكار فٌما بٌنهم خاصة فً تحدٌد 

البكالورٌا ، و ضمن هذه النقاشات تدرج الجامعة فً غالب األحٌان و بصفة دابمة ،  مصٌرهم بعد
ألنها الهدف الذي ٌسعون للوصول إلٌه و ٌرغبون فً تحقٌقه و هذا ما 

  :اخآتًالجدول اتضح فً 
توزٌع المبحوثٌن حسب إدراجهم الجامعة فً المناقشات  (:8)جدول رقم 

 التً تدور بٌنهم
رة التً تحملها الجماعة المرجعٌة لتلمٌذ الثانوي تنعكس و هذه الصو    

على صورته للجامعة عن طرٌق التفاعل االجتماعً القابم بٌنهم و تتمثل هذه الصورة فً ضمان 
عمل متوج بشهادة بأعلى نسبة ثم اكتساب العلم و المعرفة من اجل تحسٌن المكانة االجتماعٌة ، أي 

بالدرجة األولى ثم علمٌة و معرفٌة لتلٌها الوظٌفة االجتماعٌة التً أن وظٌفة الجامعة وظٌفة مادٌة 
 :تحقق انطبلقا من الوظٌفتٌن السابقتٌن و هذا ما توضحه األعمدة البٌانٌة التالٌة

 
 

 أعمدة بٌناٌة توضح صورة المبحوثٌن للجامعة من خالل مناقشاتهم مع (: 3)شكل رقم 
 بعا للجنسالزمالء ت

وبالرغم من عدم قٌام المدرسة بنشاطات مستمرة و تتمٌز بالندرة إال أنها تحاول بقدر المستطاع     
حٌث تبرز أهمٌة تزٌدهم إرادة و عزم على الدراسة، تحسٌس التبلمٌذ بقٌمة العلم و المعرفة التً

 : الموالًا تبٌن فً الجدول  التعلٌم وهذا م ٌعزز فٌهم قٌمةة ضمن هذه النشاطات مما ٌدفعهم والجامع

 إدراج الجامعة ضمن 

 المناقشة مع الزمالء
 % التكرار

 37.67 84 بصفة دابمة

 39.01 87 حٌانفً غالب األ

 17.94 40 نوعا ما

 5.38 12 أبدا

 100 223 المجموع
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توزٌع المبحوثٌن حسب قٌام المدرسة بنشاطات  ( :9)جدول رقم  
 ثقافٌة 

الذي ٌوضح تردد المبحوثٌن على ( 10)كما ٌبٌن الجدول رقم    
 أن المدرسة تقوم بوظٌفة تربوٌة هامة إضافة إلى مامكتبة الجامعة 

لهم تقوم به وتتمثل فً وجود مكتبة للتبلمٌذ التً تتمٌز بالهدوء و توفٌر جو دراسً مما ٌسمح 
بالتركٌز و الدراسة ، دون إهمال الدور التربوي الذي ٌقوم به األستاذ 
الثانوي فً تشجٌع التبلمٌذ على الحصول على شهادة البكالورٌا هذا ما 

ٌفسر قٌامه بمهمة فعالة تتمثل فً توجٌه سلوكات التبلمٌذ و بلورة 
أفكارهم و اتجاهاتهم و تنمٌة شخصٌتهم من خبلل عملٌة التفاعل 

الجتماعً القابمة بٌنهم ، فهو بذلك ٌقوم بدور المربً و الموجه و ا
                                                                                               .المرشد إضافة إلى دوره المتمثل فً تلقٌنهم الدروس 

 كتبة المؤسسة توزٌع المبحوثٌن حسب ترددهم على م ( :10)جدول رقم   
و بالتالً المدرسة الثانوٌة تؤدي وظٌفة تربوٌة هامة من خبلل النشاطات التحسٌسٌة التً تقوم بها     

و دراسً ٌتمٌز بالهدوء باإلضافة إلى  و التً تبرز أهمٌة الجامعة فٌها ، كما توفر جو تربوي 
تقوم بمهة أساسٌة تكمن فً اختبار التشجٌعات الصادرة عن األستاذ الثانوي ، و توفٌر المكتبة التً 

قدرات و امكانٌات التبلمٌذ خاصة و هم فً مرحلة انتقالٌة نحو الجامعة وكل هذا ٌنعكس على 
ن االلتحاق الصورة التً ٌحملها التلمٌذ للجامعة و تتكون لدٌه الدوافع و تنمو رغباته و تتحدد مواقفه م

 .بها 
     
 :تحلٌل نتائو الفرضٌة الثالثة -8-4

إن التلمٌاذ الثاانوي وبعااد تلقٌاه لتنشاابة اجتماعٌاة ماان قبال األسارة ٌسااتقل بعادها إلااى المدرساة التااً     
تتكاماال وظٌفتهااا االجتماعٌااة مااع األساارة وقٌامهااا بتنشاابة التبلمٌااذ وتااربٌتهم وتعلااٌم العلاام والمعرفااة، 

لجنس والساان والتلمٌااذ فااً إطااار هااذه المدرسااة ٌلتقااً مااع أفااراد ٌشااتركون فااً نفااس الخصااابص كااا
الدراسً ، وفاً نفاس األهاداف المساتقبلٌة، وعلاى هاذا األسااس ٌقاوم  والمستوى التعلٌمً والتخصص

باختٌار أفراد جماعته المرجعٌة التً تتمٌز بالتوافق واالنساجام ماع أفكااره وقٌماه ومبادباه، وبماا أنهام 
تمثلت فً زمبلبه بالقسم بأعلى  فً مجال تربوي فمعظم أفراد الجماعة التً ٌنتمً إلٌه التلمٌذ الثانوي

نسبة باإلضافة إلى أصدقاء من أقسام أخرى والجٌران، وٌمكن لهذه الجماعة أن تؤثر علٌها فً مجاال 
ٌبٌناه االلتحاق بالجامعة والتنافس للحصول على أحسن النتابج من أجل تحقٌاق هاذه الرغباة، وهاذا ماا 

 3الشكل الموالً
 
 
 

  
 أعمدة بٌانٌة توضح تنثٌر الجماعة المرجعٌة على المبحوثٌن(: 3)شكل رقم                          

قٌام المدرسة بنشاطات 
 ثقافٌة

 % التكرر

 12.56 28 نعم

 87.44 195 ال

 100 223 المجموع

تردد التالمٌذ 
 على المكتبة 

 % التكرار

 08.52 19 بصفة دابمة

فً معظم 
 األحٌان

49 21.97 

 39.91 89 أحٌانا

 29.60 66 أبدا

 100 223 المجموع
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بكالورٌااا والاادخول للجامعااة لمواصاالة التكااوٌن فااً التخصصااات وذلااك ماان خاابلل الحصااول علااى ال   

العلمٌة التً توافق طماوحهم المهناً، وبعاد التخارج ٌحصالون علاى عمال راقاً ٌتوافاق ماع مساتواهم 
الجامعً، وبالتالً فإن هذه الجماعة تشترك فً نفس االهتماماات خاصاة الجامعاة التاً تعتبار محاورا 

ألنها الهدف األساساً الاذي ٌساعى إلاى ( 11)ما بٌنه الجدول رقم أساسٌا ضمن هذه االهتمامات وهذا 
  .تحقٌقه لما توفره من امتٌازات ونجاحات فً المستقبل 

توزٌااع المبحااوثٌن حسااب اعتبااار الجامعااة محااورا  (:11)جاادول رقاام 
 جماعتهم المرجعٌةمن اهتماماتهم المشتركة مع أفرادأساسٌا 

بالوحاادة والتكاماال عاان طرٌااق وهااذا مااا ٌجعاال هااذه الجماعااة تتمٌااز     
امتثااالهم ألنماااط الساالوك واألفعااال والقااٌم والمعاااٌٌر القابمااة فااً إطااارهم 

 .الشخصٌة المرجعً هذا وتتوافق مع طموحاتهم 
وٌشعر أفراد هذه الجماعة بنوع من القلق حول مصٌرهم بعد اجتٌاز هذه المرحلة وبالتالً تتكون     

تمثل هذه الصورة بالقٌمة المادٌة التً تمنح لها ألنها تضمن لهم لدٌهم صورة جماعٌة حول الجامعة ت
العمل بالدرجة األولى ثم قٌمة معرفٌة عن طرٌق اكتساب العلم والمعرفة وتطوٌرها، واألقلٌة منهم 
من ٌمنحها قٌمة متدنٌة باعتبارها مضٌعة للوقت، وتنعكس هذه الصورة على صورة التلمٌذ للجامعة 

مً إلٌها وٌتأثر بها بحٌث ٌقاسمهم تماما ألفكارهم وصورهم وموقفهم من االلتحاق باعتباره فردا ٌنت
 ،جدولالهذا بها وهذا ما تبٌن من خبلل 

 :توزٌع المبحوثٌن حسب صورة جماعة التلمٌذ للجامعة (:12)جدول رقم 
وبالتااالً وعاان طرٌااق عملٌااة التفاعاال االجتماااعً القااابم بٌاانهم والعبلقااات     

المتبادلة تنعكس صورة الجماعاة علاى صاورة التلمٌاذ للجامعاة والمتمثلاة فاً 
ضافة إلى تحسٌن المكانة أنها تضمن لهم العمل ثم مجال للعمل والمعرفة، باإل

االجتماعٌة، هذا بالنسبة لمن ٌتصاورها تصاور إٌجاابً وٌرٌاد االلتحااق بهاا، 
ا هاذه كذلك بالنسبة للذٌن ٌحملون تصور سلبً فً اعتبارهاا مضاٌعة للوقات ٌوافقاون المبحاوثٌن تماما

 . الصورة
المٌاول لادى التلمٌاذ الثاانوي لهذا فإن للجماعة المرجعٌة اثر هاام فاً بلاورة األفكاار واالتجاهاات و    

الذي ٌنتمً إلٌه عن طرٌق عملٌة التفاعل االجتمااعً ووفاق لنساق القاٌم والمعااٌٌر الاذي تقاوم علٌهاا، 
 .وفً األهداف والطموحات المشتركة بٌنهم والتً ٌسعون إلى تحقٌقها

فاً توجٌاه سالوكه  ومنه فإن للجماعة المرجعٌة التً ٌنتمً إلٌها التلمٌاذ فاً مدرساته أهمٌاة كبٌارة    
وأنماط تفكٌره وفً تمدٌد صورته المتعلقاة بالجامعاة واتخااذه الموقاف الاذي ٌاراه مناسابا وٌتوافاق ماع 

 .طبٌعة أهداف الجماعة التً ٌنتمً إلٌها فً االلتحاق بالجماعة أو عدم االلتحاق بها
 :تحلٌل نتائو الفرضٌة الرابعة -8-5

ى إلى تحقٌقه، سواءا كاان ٌتماشاى هاذا الطماوح ماع ماا ترٌاده إن للتلمٌذ الثانوي طموح مهنً ٌسع    
أساارته أو ٌكااون مخالفااا لقراراتهااا، و هااً طرٌقااة لتأكٌااد ذاتااه علااى أساااس إسااتراتٌجٌة خاصااة بااه، 
والمشروع الذي ٌرغب فً تحقٌقه بعد انتهابه من السنة النهابٌة للتعلٌم الثانوي ٌعاد دافعاا و محركاا و 

لتبلمٌذ ٌتخذون الجامعة مشاروعا ٌرٌادون الوصاول إلٌاه، باعتبارهاا الوساٌلة موجها لسلوكه، فأغلبٌة ا
التً تمكنهم من تحقٌق رغباتهم و مٌولهم و طموحهم المهنً الذي ٌرغباون فاً امتهاناه فاً المساتقبل 
كونها تحتوي على تخصصات متعددة وبإمكانهم اختٌار التخصص الذي ٌتوافق مع قدراتهم العلمٌاة و 

 % ك اعتبار الجامعة

 72.19 161 محور أساسٌا

 17.94 40 محورا عادٌا 

 04.04 09 محورا ثانوٌا 

 05.83 13 ال تشكل محورا

 100 223 المجموع

 % ك صورة جماعة التلمٌذ للجامعة

 16.59 37 الفوز بمكانة اجتماعٌة

 44.84 100 ضمان مهنة

 34.98 78 مكانا لتطوٌر العلم والمعرفة

 03.59 08 آخر

 100 223 المجموع
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ٌااة هااذا ماوضااحه الجاادول والشااكل ً و لاادٌهم رغبااة فااً تحسااٌن المكانااة االجتماعطمااوحهم المهناا
 :الموالٌٌن

توزٌع المبحوثٌن حسب المواد المراد تمثٌلها : ( 13)جدول رقم 
 .عند اختٌارهم فً مسابقة علمٌة من طرف المؤسسة 

  
ار المتخذ بعد الحصول أعمدة بٌانٌة توضح المس(:4)شكل رقم

 .على البكالورٌا تبعا للجنس
و هناك البعض منهم من ٌتخذ مسارا آخرا ألن مٌولهم تصب فً مجرى آخر غٌر الجامعة، و علٌه 
فإن رغبة المبحوثٌن تتحدد بالطموح المهنً الذي ٌرٌدون تحقٌقه سواءا تعلق األمر بااللتحاق 

غلبٌة نبلحظ أن صورتهم حول الجامعة هً ضمان عمل بالجامعة أو اختٌار مسارا آخر و بحكم األ
ٌرٌدون الحصول على أي عمل و إنما العمل الذي ٌرفق بشهادة جامعٌة و هذا ما  متوج بشهادة أي ال

  :الشكل اخآتً تبٌن فً
 

                                      
نٌة توضح اأعمدة بٌ(: 5)شكل رقم 

 .صورة المبحوثٌن للجامعة
هذا الدافع القوي فً تحقٌق هذه و ب

الرغبة الشدٌدة فً العمل تجعلهم 
ٌفكرون فً اشباع هذه الحاجة عن طرٌق التحاقهم بالجامعة، باعتبارها المكان الذي ٌتمٌز عن باقً 
المؤسسات التربوٌة األخرى بالبحث العلمً و اكتساب المعرفة و التوسع فٌها، و ضمان الشهادة التً 

     :مً و هذا ما توضحه هذه األعمدة البٌانٌةالمهنة التً تتناسب مع مستواهم العل تؤهلهم المتهان

 
أعمدة بٌانٌة توضح رغبة المبحوثٌن فً اللتحاق ( : 6)شكل رقم                               

 بالجامعة
عة مضٌعة للوقت ألنهم على دراٌة بأن وال ٌمكن أن نهمل المبحوثٌن الذٌن ٌعتبرون الجام    

الحصول على عمل بعد سنوات من التكوٌن ثم التخرج صعب بالنسبة لهم، خاصة و أنهم ٌنتمون إلى 
أسر متواضعة، مما تغلب علٌهم النظرة المادٌة للحٌاة و ال ٌجدون فً التعلٌم الجامعً مجاال ٌحقق 

 مدة أربعة سنوات أو أكثر ٌمكن أن ٌحققوا فٌها ماو الدراسة بالجامعة لالكسب المادي السرٌع لهم 
ٌرضً رغبتهم و منه فإن المٌول المهنً و القدرات العلمٌة للتلمٌذ الثانوي النهابً لها دور كبٌر فً 
تكوٌن تصوره و تحدٌد موقفه من االلتحاق بالجامعة، فالجامعة لدى أغلبٌة المبحوثٌن مصدر استثمار 

و بالتالً الحصول على مكانة اجتماعٌة لها قٌمتها فً وسطهم األسري و  و تنمٌة قدراتهم العلمٌة،
بٌن أقرانهم، و توسٌع آفاقهم فً التخصص الذي ٌرغبون فٌه وبالتالً التخرج من الجامعة و تجسٌد 

 % التكرار المواد المراد تمثٌلها

 28.70 64 مواد علمٌة

 25.11 56 مواد أدبٌة

 13.45 30 مواد تقنٌة

 20.18 45 مواد أدبٌة + مواد علمٌة 

 06.73 15 مواد تقنٌة + مواد علمٌة 

 04.48 10 مواد تقنٌة + مواد أدبٌة 

+ مواد أدبٌة + مواد علمٌة 
 مواد تقنٌة 

03 01.35 

 100 223 المجموع
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فً حٌن . مٌولهم و طموحاتهم المهنٌة فً الواقع، أي أن الجامعة هً القاعدة التً ٌبنوا علٌها مستقبلهم
القلٌل من ٌرغبون فً اختٌار مسار آخر، وتصورهم للجامعة سلبً و مضٌعة للوقت بالرغم من ٌوجد 

أن لدٌهم مٌول مهنٌة و قدرات علمٌة تمكنهم من االلتحاق بالجامعة، لكنهم ٌختارون سببل أخرى 
 لتحقٌق هدفهم و هو الحصول على المال و لٌس اكتساب المعرفة و تطوٌرها، و هذا التصور للجامعة
و الموقف من االلتحاق بها لم ٌنتج من العدم و إنما طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة لؤلسرة و أنماط الثقافة 

فهؤالء المبحوثٌن ٌنتمون إلى . المرجعٌة السابدة هً التً تعمل على تشكٌلها و تحدٌد هذا الموقف
علٌهم طبٌعة فرضته  أسر تعانً من أزمات مادٌة مما ٌدفعهم إلى اختٌار مسار آخر، و هذا التصور

ء الذي ٌعانً منه المبحوثٌن، و بالرغم من أن لدٌهم رغبة فً االلتحاق المستوى المعٌشً السً
إنه :"ً هذا الصدد ٌقول بٌار بوردٌوبالجامعة إال أن ظروفهم كانت أقوى من تحقٌق هذه الرغبة، و ف
 "اعً وبدون شك له التأثٌر األقوىممن بٌن العوامل المؤثرة فً الحٌاة الطالبٌة فإن االنتماء االجت

((Grawitz ,1990. 
 :الخامسةتحلٌل نتائو الفرضٌة  -8-6

إن تلمٌذ الطور الثانوي خاصة تبلمٌذ القسم النهابً فً مرحلة عمرٌة حساسة وهً مرحلة     
اجتٌاز المراهقة، التً تقابل مرحلة تعلٌمٌة هامة بالنسبة لهم وهً مرحلة التعلٌم الثانوي المرتبطة ب

شهادة البكالورٌا، التً تعتبر العقبة التً تعرقل مسارهم المستقبلً، فهم فً مرحلة تقرٌر المصٌر إما 
مواصلة الدراسة أو اإلنقطاع عنها الختٌار مسار آخر، وٌتوقف هذا الموقف انطبلقا من الصورة التً 

ف المرجوة واإلمتٌازات التً ٌحملها هؤالء التبلمٌذ حول الجامعة فٌما إذا كانت تحقق لهم األهدا
 .تتوافق وطموحاتهم المستقبلٌة

اتضح أن للمبحوثٌن صورة كّونوها عن الجامعة تتمثل فً اعتبارها وسٌلة ٌحقق من خبللها  كما    
الفرد النجاح االجتماعً، وذلك من خبلل ما ٌكتسبه من علم ومعرفة لٌصبح شخصا مثقفا وذو مكانة 

مع الذي ٌعٌش فٌه، وضمان الحصول على عمل بعد سنوات من التكوٌن، اجتماعٌة راقٌة فً المجت
هذا العمل متوجا بشهادة علٌا ذو قٌمة وراتب عالً أي مناسب للمكانة التً وصل إلٌها، باإلضافة إلى 
تحقٌق طموحه كفرد له كٌان وٌتمٌز عن باقً األفراد بالعلم والمعرفة والبروز كإطار ذو شأن وقٌمة 

 .ماعته، هذا ما ٌبٌنه الشكل الموالًبٌن أفراد ج

 
 .ٌذ للجامعةمأعمدة بٌانٌة تمثل الصورة التً ٌحملها التل(: 7)شكل رقم                       

 
ومنه ٌمكن القول أن صورة المبحوثٌن للجامعة هً صورة مادٌة بالدرجة األولى، ألنه حسب     

ق لهم العمل الذي أصبح من الصعب الحصول علٌه فً وقت ٌتطلب المهارات رأٌهم الجامعة تحق
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والمؤهبلت البلزمة الشتغال منصب معٌن، باإلضافة إلى أن العمل المراد الحصول علٌه ٌكون عمبل 
 :راقٌا ذو راتب مرتفع وهذا ما ٌوضحه الجدول التالً

 
 ٌبٌن ما ٌمكن أن توفره الجامعة للتلمٌذ الثانوي: (14)جدول رقم 

خاصة إذا تعلق األمر بمهنة األستاذ الجامعً الذي اعتبره     
المبحوثٌن فردا متمٌزا عن باقً األفراد كونه بلغ قدرا عالٌا من 

ٌم، وبالتالً فهو إطار وفرد مثقف لدٌه كل اإلمتٌازات التً التعل
ٌفتخر بها فً مجتمعه، إضافة إلى أن أوقات عمله محدودة مقابل راتب راقً وعالً ٌستطٌع من 

 :خبلله تحقٌق الرفاهٌة والطموح والسعادة التً ٌتمناها هذا ما وضحه الجدول التالً
 ٌبٌن نظرة المبحوثٌن لألستاذ الجامعً: (51)جدول رقم 

ومنه فإن الصورة التً ٌحملها المبحوثٌن حول     
الجامعة صورة إٌجابٌة بحكم األغلبٌة، ألنها تمكن من 

ح فً جمٌع المجاالت وتفتح لهم األبواب لمواصلة النجا
لكن ال ٌمكن . الدراسة التً تضمن لهم المكانة االجتماعٌة الراقٌة والبروز كأفراد مهمٌن فً المجتمع

نفً وجود األقلٌة منهم من ٌنظر إلى الجامعة نظرة سلبٌة كونها تعتبر مضٌعة لوقت من المفروض 
ل الجهود دون جدوى، لٌجد الطالب نفسه دون عمل وٌعانً من استغبلله فً البحث عن العمل وبذ

 .البطالة بعد التخرج 
لكن هذه الصورة التً ٌحملها المبحوثٌن والتً تختلف وتتباٌن فٌما بٌنهم ال تنتج من العدم، وإنما      

كارهم، تكون نتٌجة لتفاعل الفرد مع أفراد جماعته ألنه ال ٌعٌش بمعزل عنهم وإنما ٌتأثر بهم وبأف
خاصة إذا كان لدٌه إخوة أو أقارب أو جٌران وزمبلء تمكنوا من الحصول على شهادة البكالورٌا، 
فهو ٌتخذ منهم نموذجا ومثاال ٌقتدى به فً اتخاذ قراراته ومواقفه وفً تحدٌد تصوراته خاصة 

ا فً أسرته وتلقاها فً المتعلقة بالدراسة والتعلٌم، باإلضافة إلى نوع التنشبة االجتماعٌة التً نشأ علٌه
 .مدرسته وما لها من أثر فً نفسٌته وفً القٌمة التً تمنح للتعلٌم عامة والتعلٌم العالً بصفة خاصة

وخبلصة القول أن صورة تبلمٌاذ الطاور الثاانوي المقبلاٌن علاى شاهادة البكالورٌاا صاورة إٌجابٌاة     
ورة سالبٌة، وهاذا ال ٌاأتً مان فاران وإنماا بحكم األغلبٌة، مع عدم إهمال األقلٌة مانهم مان ٌعطٌهاا صا

ٌكون نتٌجاة لجملاة مان الماؤثرات السوساٌوثقافٌة التاً تتادخل فاً تشاكٌل وتحدٌاد هاذه الصاورة، هاذه 
 .المؤثرات السوسٌوثقافٌة 

 :النتائو النهائٌة للدراسة -8-7
 مصادر تشكل الصورة لدا تلمٌذ الطور الثانوي:  أول
اعٌة معٌنة لها قٌمة فً حد ذاتها وتعتبار غاٌاة تساعى إلاى تحقٌقهاا، بٌنماا إن الدراسة عند فبة اجتم    

تعتبر عند فبة اجتماعٌة أخرى وسٌلة للوصول إلى مبتغاها، تحمل أهمٌة ومعناى مان خابلل ماا ٌصال 
قق ذاتاه ومكانتاه التاً تمٌازه عان ساواه مان أفاراد جماعتاه التاً حما ٌطمح إلٌه الفرد عن طرٌقها، وٌ

 .ٌنتمً إلٌها
وعلٌااه فااإن كاال فبااة ماان حٌااث الثقافااة المرجعٌااة التااً تنتمااً إلٌهااا لهااا تفكٌرهااا الخاااص ومفاهٌمهااا    

الخاصة بها، ولكل منها نسقا من القٌم ٌتباٌن باختبلف وتمااٌز انتمابهاا، فهاذا التمااٌز ٌاؤثر بادوره فاً 
 .خلق الصفات لدى األبناء ترتسم أمامهم أهدافا مختلفة وطموحات متباٌنة

للثقافة المرجعٌة لكل فبة اجتماعٌة تحتم على أفرادها أهدافا ٌجب علٌهم تحقٌقها ومواقف البد من و    
االلتزام بها، هذا ماا ٌاؤثر علاى وجهاات النظار نحاو مختلاف المواضاٌع وبادرجات متفاوتاة، وهاذا ماا 

 % التكرار الحصول من الجامعة على

 74.44 166 شغل هام

 06.28 14 ٌاة رفاهٌةح

 06.73 15 مكاسب مادٌة

 12.56 28 آخر

  223 المجموع

 % التكرار النظرة لألستاذ الجامعً

 35.87 80 متمٌز له مكانة خاصة فً المجتمعفرد 

 60.54 135 بلغ نجاحا هاما فً حٌاته

 03.59 08 آخر

  223 المجموع
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ة، بحٌااث توصاالت إلٌااه هااذه الدراسااة المرتبطااة بالصااورة التااً ٌحملهااا تبلمٌااذ الطااور الثااانوي للجامعاا
اختلفت باختبلف أنماط الثقافة المرجعٌة التً ٌنتمون إلٌها، وذلك من خابلل القٌماة التاً تمانح للتعلاٌم، 
وقااد تعاادد مصااادر تشااكل هااذه الصااورة وفقااا للمااؤثرات التااً تاادخل فااً تحدٌاادها والنابعااة ماان الثقافااة 

 .المرجعٌة
ة باختبلف ثقافتها المرجعٌاة، مرهاون بمادى ومنه فإن تقٌٌم األشٌاء لدى الفبات االجتماعٌة المختلف    

للمستوى االجتماعً لؤلفاراد رهاٌن " ما تؤمنه هذه األخٌرة من إشباع حاجاتها وتحقٌق مبتغٌاتها، وإن
بمستواهم التعلٌمً، لكن هذا األخٌر متصل بالمصدر الذي ٌأتون منه، ذلك أن المستوى التعلٌمً ٌؤثر 

 .(1991ب، شبشو)  "وٌتأثر بالمستوى االجتماعً

فالثقافة األسرٌة لتلمٌد الطور الثانوي لها تأثٌر بالغ فً تشكٌل صاورته للجامعاة وتاؤثر فاً أنمااط     
تفكٌره حول مواصلة الدراسة أو االنقطاع عنها، والمكانة التً تحتلها أسرته فً السلم االجتمااعً لهاا 

تخاذ قرار حول إعادة إنتاج نفس الطبقاة تأثٌر كذلك فً المستوى الذي ٌرٌد بلوغه، هذا ما ٌدفعه إلى ا
االجتماعٌااة، أو التغٌٌاار منهااا ماان أجاال تحسااٌنها وتحقٌااق النجاااح االجتماااعً، بواسااطة الدراسااة فااً 
الجامعة وبلون المساتوى الجاامعً، ألن التعلاٌم هاو عباارة عان وساٌلة ضارورٌة للحاراك االجتمااعً 

فاألسارة وماا تتمٌاز باه مان . ماا كاان علٌاهواالنتقال من مستوى اجتماعً معٌن إلاى مساتوى أحسان م
امتٌاازات اقتصااادٌة واجتماعٌااة وماؤهبلت تربوٌااة وثقافٌااة، تلعاب دورا هامااا فااً التاأثٌر علااى أبنابهااا 

ومنه فإن الثقافة األسرٌة التً ٌنتمً إلٌها . وتشكٌل تصوراتهم وبالتالً فً اتخاذهم للمواقف المستقبلٌة
ى التعلٌمً له، وعلى تصوره للجامعة وموقفه من االلتحاق بها، وهذا التلمٌذ الثانوي تؤثر على المستو

المسااتوى التعلٌمااً الااذي ٌرٌااد بلوغااه ال ٌتااأثر بأنماااط الثقافااة السااابدة داخاال األساارة فقااط وإنمااا هناااك 
فالطفال ال ٌولاد مازودا " مؤثرات أخرى كالدور الذي تقوم به المدرسة من أجل بلاورة أفكاار التبلمٌاذ 

وعادات وتقالٌد المجتماع، بال ٌاتعلم كال هاذه األشاٌاء مان خابلل حٌاتاه فاً جماعاة وداخال  فطرٌا بقٌم
مجتمااع معااٌن، عاان طرٌااق أسااالٌب التنشاابة االجتماعٌااة الممارسااة ماان طاارف العدٌااد ماان المؤسسااات 

كااذلك تتااأثر الصااورة بصااورة الجماعااة . (1998مختااار،)"االجتماعٌااة ماان أهمهااا األساارة والمدرسااة
نتمً إلٌها التلمٌذ من خبلل الشعور بالوحدة والتكامال واإلشاتراك فاً نفاس األهاداف، المرجعٌة التً ٌ

كما للطموح المهنً للتلمٌذ حول المهنة التاً ٌرٌاد أن ٌمتهنهاا فاً المساتقبل تاؤثر فاً تحدٌاد صاورته 
للجامعااة، والجامعااة حسااب التبلمٌااذ ٌعتبرونهااا وسااٌلة ٌغٌاار ماان خبللهااا الفاارد المكانااة االجتماعٌااة 

حسٌنها، وغاٌة تتمثل فاً مواصالة المشاوار الدراساً والتكاوٌن الجاامعً، والقٌماة التاً تمانح لهاذه وت
هاً التعلاٌم "أن الجامعاة  Durandالغاٌة تتوقاف علاى األهاداف التاً توفرهاا الجامعاة للتبلمٌاذ وٌارى 

لجامعة إلٌها فً العالً أي توفٌر القوى البشرٌة المؤهلة تأهٌبل عالٌا بمهارات ومعارف وخبرة تتزاٌد ا
 .(Durand)"تحقٌق متطلبات المجتمع فً مختلف المٌادٌن

هذه الصورة حول الجامعة والمتفق علٌها من المبحوثٌن واالخوة والوالدٌن وجماعتهم المرجعٌاة و    
تمثلاات بنساابة كبٌاارة فااً ضاامان عماال متااوج بشااهادة ثاام مكانااا للعاام والمعرفااة، وتحسااٌن ماان المكانااة 

عددت بٌن مكان للعم والمعرفة و التباهً بالطالب الجاامعً ومضاٌعة للوقات، كماا هاو االجتماعٌة ثم ت
 :موضح فً هذا الشكل
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أعماادة بٌانٌااة توضااع صااورة كاال ماان المبحااوثٌن والخااوة والوالاادٌن والجماعااة (: 8)الشااكل رقاام

 .المرجعٌة للجامعة
فً تحدٌد تصاور التلمٌاذ الثاانوي للجامعاة تتمثال فاً جملاة مان  وبالتالً فإن المحددات التً تدخل    

 :المصادر النابعة من الثقافة المرجعٌة التً ٌنتمً إلٌها وهً

 الثقافة األسرٌة للتلمٌذ الثانوي وأنماط التفكٌر السابدة. 

 الدور الذي تقوم به المدرسة اتجاه التلمٌذ والتً توجه سلوكاته وأفكاره. 

 ا جماعته المرجعٌةالصورة التً تحمله. 

 الطموح المهنً الذي ٌسعى إلى تحقٌقه. 

 .وهذه هً أهم المؤشرات التً اعتمدت علٌها فرضٌات البحث والتً أُثبتت مٌدانٌا
 موقف تالمٌذ الطور الثانوي من اللتحاق بالجامعة: ثانٌا
تاً ٌعتبرونهااا إن تبلمٌاذ الطاور الثاانوي فاً مرحلاة مان العمار تسامح لهام باتخااذ القارارات ال    

مناسبة لهم خاصة التبلمٌذ المقبٌلن على شهادة البكالورٌا، خاصة ما ٌتعلق بالموقف الذي ٌتخذونه 
 .فً االلتحاق بالجامعة أو عدم االلتحاق بها بعد حصولهم على شهادة البكالورٌا 

لجامعة فٌما إذا و هذا الموقف الذي ٌتخذه التلمٌذ ٌتحدد انطبلقا من الصورة التً ٌحملها حول ا    
كانت تحقق له األهداف المستقبلٌة التً ٌسعى إلى تحقٌقها، أي أن الموقف من االلتحااق بالجامعاة 
ٌارتبط ارتباطااا و ثٌقاا بالصااورة التاً ٌحملهااا حولهاا، و ٌااتم ذلاك وفااق نساق ماان القاٌم و المعاااٌٌر 

فااإن ساالوكات الفاارد و المتفااق علٌهااا فااً إطااار ثقااافً مرجعااً نشااأ فٌااه التلمٌااذ، أو بعبااارة أخاارى 
تصاارفاته و أنماااط تفكٌااره و اتجاهاتااه تتااأثر ٌالثقافااة المرجعٌااة التااً ٌنتمااً إلٌهااا، و موقفااه ماان 
االلتحاق بالجامعة ال ٌناتج مان العادم و إنماا ٌتحادد، بجملاة مان المحاددات السوساٌوثقافٌة مرتبطاة 

 :بالثقافة المرجعٌة تتمثل فً 
ماان مؤشااراتها المسااتوى التعلٌمااً ألفااراد األساارة و األجهاازة الثقافااة األساارٌة للتلمٌااذ و التااً  -

المتااوفرة فااً البٌاات و مااا تلعبااه ماان دور فااً تنمٌااة معااالم الشخصااٌة و بلااورة اتجاهاتااه و أفكاااره 
وعملٌة التنشبة االجتماعٌة التً تقوم بها و تربٌة و توجٌه سلوكاتهم و تصرفاتهم و فقا لنساق مان 

 .لتً تحكمها القٌم و المعاٌٌر و القواعد ا
الوظابف التربوٌة التً تقوم بها المدرسة و التً تعمل على تحدٌد سلوكات الفارد االجتماعٌاة و  -

تنمٌة المواهب و القدرات و الخبرات و بلورة االتجاهات و المواقف خاصة المتعلقة بالدراساة، و 
ٌة التً تشارك ماع األسارة ذلك من خبلل العملٌة التربوٌة و االجتماعٌة و عملٌة التنشبة االجتماع

 .فً تأدٌتها
الموقف الذي ٌتخذه أفراد الجماعة المرجعٌة اتجاه االلتحاق بالجامعة و ذلك من خابلل الصاورة  -

التااً ٌحملونهااا عنهااا و تااؤثر علااى موقااف التبلمٌااذ ماان االلتحاااق بهااا أو عاادم االلتحاااق بهااا، فااً 
 .امكانٌاتها من تحقٌق األهداف التً ٌسعون إلٌها
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كذلك ٌتجدد موقف التلمٌذ مان التحاقاه بالجامعاة بدرحاة طموحاه المهناً أي إذا كانات تحقاق لاه  -
 .الحصول على المهنة التً ٌطمح الوصول إلٌها

و منه ٌمكن القول أن الموقف اتجاه الجامعاة ٌتحادد بهاذه المحاددات السوساٌوثقافٌة و التاً تادخل فاً  
 .تشكٌل الصورة 

 : صعوبات الدراسة -9
 .الحصول على الدراسات السابقة حول الموضوع و التً تمسه مباشرة  صعوبة .1

صعوبة الحصول على المراجع المتعلقة بمفهوم التصاور و كٌفٌاة بناباه مماا جعلناا نتاأخر فاً  .2
 .بناء الفصول النظرٌة و تحدٌد هذا المفهوم 

ٌري صااعوبة التعاماال مااع أفااراد العٌنااة نظاارا لاابعض العراقٌاال التااً واجهتنااا ماان طاارف مااد .3
المؤسستٌن و هذا فً بداٌة األمر ، خوفا من نشر أقوال المبحوثٌن خاصة عند علمهما بإجراء 
مقابلة مع التبلمٌذ لمؤل استمارة االستبٌان و عند قبولهما فرضا علٌنا تواجد مستشاري التوجٌه 

 . معنا 
 
 
 

 خاتمـة
أهدافه، التً ٌجسدها أمامه إن كل فرد ٌتمٌز عن سواه بنظرته لؤلمور وبرغباته وتباٌن        

وبدرجة طموحه لكن وراء كل ذلك أبعاد وبواعث ترسم أمام هذا الفرد األطر الموجهة، فٌشكل من 
والفرد لٌس ولٌد متغٌر واحد أو عدة متغٌرات دون غٌرها، وال ٌتأثر . خبللها سلوكه وٌتحدد مستقبله

العوامل فٌما بٌنها لتشكل فً النهاٌة ذلك  بالحاضر فقط دون تأثره بالماضً، فهو نتاج تفاعل كل هذه
الكل المتكامل المسمى بالشخصٌة بأبعادها المختلفة، والتً تتماٌز بتباٌن العوامل التً تدخل فً 
تكوٌنها، لذا نرى أنماطا من األفراد تختلف فً سلوكها والتً تنعكس على آرابها وتصوراتها 

فالمؤثرات ومحددات السلوك من عادات وتقالٌد . تهاومواقفها واتجاهاتها التً تعد جزءا من شخصٌ
فمن خبلل هذه الدراسة التً تدور . وقٌم ومعتقدات ومستوٌات المعٌشة ٌتبلور الوعً تحت تأثٌرها

حول موضوع تصور تبلمٌذ الطور للجامعة وعبلقته بالثقافة المرجعٌة، تبٌن أن للثقافة األسرٌة 
تشكٌل صورتهم للجامعة، باإلضافة إلى تأثٌر كل من الصورة  والدور التربوي للمدرسة أثر بالغ فً

التً تحملها الجماعة المرجعٌة للتلمٌذ حول الجامعة وطموحه المهنً، وفً تحدٌد موقفهم من 
لذا كان االستنتاج األخٌر لهذه الدراسة هو أن . االلتحاق بها، وتم التحقق من الفرضٌات العلمٌة مٌدانٌا

اللتحاق بالجامعة ٌخضعان إلى أنماط الثقافة المرجعٌة التً ٌنتمً إلٌها التلمٌذ التصور والرغبة فً ا
الثانوي بما تشمله من ثقافة أسرٌة والدور التربوي للمدرسة باإلضافة إلى الجماعة المرجعٌة التً 

ً وال نستطٌع أن نحكم على هذه النتابج بصفة مطلقة ما دام المجتمع ف. ٌنتمً إلٌها وطموحه المهنً
تغٌر دون انقطاع وٌشهد حركة مستمرة، والفرد بطبٌعة الحال ٌتأثر بهذا التغٌر بما أنه العنصر الفعال 

فإذا كانت الظروف التً ٌؤول إلٌها المجتمع تفرض على الفاعلٌن فٌه أسلوبا معٌنا ومحددا، فما . فٌه
لون على التكٌف مع الوضع على األفراد إال الخضوع لذلك مهما اختلفت مستوٌاتها وتباٌنت، فهم ٌعم

. والظروف المختلفة التً ٌعاٌشها المجتمع، والفرد هو رهٌن التغٌر بالرغم من أنه هو محدثه وصانعه
و مهما اختلفت الصورة التً ٌحملها المبحوثٌن حول الجامعة إٌجابٌة كانت أو سلبٌة، مادٌة نفعٌة أو 

ستبقى نفس الصورة بعد التحاقه بالجامعة  معرفٌة مهنٌة فهل هذه الصورة المكونة حول الجامعة
 . ومعاٌشة الوسط الجامعً ؟
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 والعالج التعاطً ثًائٌة بٌى اإلدهاى ظاهرة
 

 

  عـالن أنـٌسة:  األستاذة 
  اإلجتماع علم بقسم ةمساعدأستاذة 

 اإلجتماعٌة والعلوم اآلداب كلٌة -

 

 

 
 

 
 :الملخص

 
 

 هاما موضوعا الجزابري، المجتمع فً المخدرات وتعاطً اإلدمان ظاهرة أضحت -

 فً الفعلً التدخل ٌستوجب الذي األمر.والمجتمعات األفراد حٌاة تهدد وهً ال كٌف.بالفعل

 المخدر ٌرسمها التً المفرغة، الحلقة من الخروج سبل إٌجاد وكذا والحد، اإلصبلح محاولة

 .والقضابً ًالصح الدٌنً، االجتماعً، المدرسً، األسري، بالمحٌط بدأ.للمتعاطً

 
 

 
  ـــــــــــــــــ                                                               

 
RESUME : 
 

Le problème De la toxicomanie et la consommation de la drogue dans 

la société algérienne ce pose actuellement dune façon réel et aussi un 

signe dune profonde crise qui menace et influence mal la vie des 

citoyens et société. Ce qui demande à faire face à ce phénomène et 

prendre la prévention, commençant par le milieu familiale, scolaire, 

sociale, services de sante, institutions religieuses et juridiques.  
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 على أوضارا،كاالعتٌاد نافعا كان إذا ما النظر معٌن،بغض سلوك على منا الفرد ٌتعود قد -

 على واالعتٌاد اإلدمان أن األكٌد الشًء ولكن.أخرى هواٌة أوأي....المطالعة،الرٌاضة،الرسم

 سلسلة ضمن ٌدخل الذي.السلبً باإلدمان ماٌعرف هو المخدرة والمواد والعقاقٌر الخمر،

 .الجزابري المجتمع الٌوم،السٌما المجتمع تواجه التً الخطٌرة نحرافاتاال

 :اإلدمان تعـرٌف
 ألف -تعود -اعتاد بمعنى.أدمن للفعل مصدر هو اإلدمان:  لـغة

 وألفه اعتاده أي.معٌن شا على الشخص تعود:  نقول        
   أو طبٌعٌة مخدرة مواد تعاطً تكرار به ٌقصد:  La toxicomanie – اإلدمان:  اصطالحا      

  (1) .<< واعتماد ومألفة تعود من عنها ٌنجر وما مصنعة،         
 تسمم حالة>  بأنه العالمٌة الصحة لمنظمة التابعة المخدرات لجنة قبل من اإلدمان وٌعرف -

 أو طبٌعً عقار تعاطً تكرار عن تنتج والمجتمع بالفرد الضرر تلحق مزمنة أو دورٌة

 (.2)< مصنع

 الكابن تفاعل عن تنتج عضوٌة وأحٌانا نفسٌة حالة> :  بأنه للصحة العالمٌة المنظمة عرفهوت -

 الملحة الرغبة دابما تشمل. مختلفة سلوك وأنماط استجابات خصابصه العقار،ومن مع الحً

 المزعجة اخآثار لتجنب أو. النفسٌة بأثاره للشعور دورٌة أو متصلة بصورة العقار تعاطً فً

 (.3)< واحدة مادة من أكثر على المتعاطً ٌدمن وقد.توفره عدم من تنتج التً

 ذو ٌكون قد.أومتعدد محدد عقار تعاطً تكرار عن المزمن،ٌنتج التسمم من حالة هو فاإلدمان -

 ٌتم. كالمورفٌن حقنه أو شربه أو استنشاقه ٌتم صناعً والكوكاٌٌن،أو كالعفٌون نباتً أصل

 إلى ٌشٌر كما المدمن رغبة متفاوتة،بحسب وبجرعات. ررةمتك وبصورة أوعلنا خفٌة تناوله

 النعاس تسبب كمٌابٌة مادة المخدر> :  بأنها المخدرة للمواد تعرٌفه فً الباحثٌن احد ذلك

  (.4)< األلم بتسكٌن المصحوب الوعً اوغٌاب والنوم

 
 كان سواء ةالمخدر للمادة الجرعة تكرار دون من إدمان ال أنه بذلك، المقصود و          
 األمر الضٌاع، بحور فً اإلرتماء الفرد على ٌحتم مرٌر، وقع من أوهروبا االستشفاء  بقصد
 صاحب           ٌضٌف كما معٌنة اضطرابٌة حالة تجاوز قصد العقل تخدٌر على ٌبعث الذي
 (.5) المقال
 المجتمع أعٌن عن متخفٌة بصورة المخدر العقار ٌتناول محطم شخص هو فالمدمن        
  نفس فً ٌخلق اإلدمان أن ذلك. الواسع بابه من التعاطً عالم إلى تدخله نشوة تحقٌق  ،قصد

                الذي الشعوري المستوى من ونقله.المخدرة للمادة تاما واستسبلما خضوعا المدمن    
 .خٌالً -آخر مستوى إلى  ٌعٌشه
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 : اإلدمان خصائص -

 األمر.التعاطً مواصلة فً الملحة والرغبة التأكٌد ٌعنً اإلدمان ا،فإنسابق قلناه ما مع تواصبل -

 اإلنحرافً السلوك هذا كان ولهذا.المتعاطً العقار المادة على الجسم اعتٌاد إلى ٌؤدي الذي

 : ٌلً بما ٌتمٌز

 فً االستمرار إلى بالشخص وتدفعه العصبً الجهاز على تسٌطر وغامرة كبٌرة رغبة أ -

 .الجرعة زٌادة إلى والمٌل التعاطً

 .**معا االثنٌن بٌن ٌجمع أو عضوٌا أو نفسٌا -فترة بعد اإلدمان ٌصبح ب -

 وللعقار نفسها الجرعة تكرار لعملٌة المتناقص التأثٌر وجود فً االحتمال على القدرة  ج -

 (.6)<< النشوة نفس على للحصول ضرورٌة الجرعة زٌادة>>  تصبح وهنا.نفسه

 بأٌة علٌه للحصول تدفعه هذه االعتٌاد وحالة.الفرد لبقاء باعث رمصد هو العقار ٌصبح  د -

 .ثمن وبأي وسٌلة

 بالنسبة ٌعد أنواعه بكل التعاطً أن النفس علوم فً الباحثٌن احد ٌشٌر لسٌاق هذا وفً
 على القدرة فً عجز أو أساسً قصور من الذات عبلج محاوالت من نوعا -المدمن للشخص
 تحقٌق على ٌساعده معٌنا عقار ٌختار فهو(  الذات تقدٌر فً نقص ) –. اإلحباط مواجهة
 خارجً أو داخلً نفسً إحباط كل ،عن الناتجة النفسٌة اخآالم على والتغلب النفسً األمن

 والفقر والحرمان النقص لجوانب والتكمٌلٌة التكٌفٌة – التكٌف بوسابل عنه ٌعبر ما وهذا(7)
 .الٌوم الشباب معظم ٌعٌشها ألتً واخآالم، والضغوط

 
 : اإلدمان أسباب

 على مواصلته بخطورة مسبقا ٌعلم المتعاطً الشخص كان مناإذ أحد ٌتساءل قد -

 ؟ ذلك ٌواصل أن له فكٌف.التعاطً

- ً  عرضة األكثر بالتحدٌد العمرٌة الفبات أو األصناف تثبت دراسة أي نجد لم األمر حقٌقة ف

 الكبٌر الثقافً الزخم هذا وأمام األخٌرة ونةاخآ وفً أنه القول ٌمكن ولكن.المزمن للتعاطً

 الغربٌة اإلعبلم وسابل تروجها التً الفساد بؤر ازدٌاد وأمام.. والعصرنة بالعولمة المنادي

 بضاعة استهبلك شكل فً اإلسبلمً المجتمع إفساد على جاهدة تسهر التً. الٌوم

 قتل الوحٌد حقٌرة،همها اسرابٌلٌة خطط تحقٌق إلى تهدف... وأخرى وسابل كلها..مسمومة

 فإن وعلٌه. وسامة مخدرة مواد من استهبلكه ٌمكن ما واستهبلك.اإلسبلمٌة البشرٌة الطاقة

 مهما المزمن والتعاطً لئلدمان معرض منها فرد منها ٌكون قد أسرة كل بل مجتمع كل
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 باألسبا بعض سنورد ٌلً وفٌما...االجتماعً وانتمابه الثقافً ومستواه. عمره اختلف

 : التعاطً على والمحفزات

 بخطورة سمع وإن حتى الذي األمً فالشخص.الصدارة فً المتغٌر هذا ٌكون قد:  األمٌة 1
 فً المادة هذه خلفته وما الضحاٌا عن المخٌفة األرقام -لؤلسف – ٌقرأ لم فإنه المخدرات
 ...وفساد جرابم من الشباب أوساط

 تحقٌق إلى ترمز طبٌة وعقاقٌر مواد أنها على قناعة نفسٌته فً تتولد قد.األمً والشخص
 وعلقت المخدرات تجار روجها أوهام وكلها...الجنسً النشاط وتقوٌة السعادة،الشجاعة،الثقة

 .األمٌٌن بعقول
 وكان الفرد نشأ فإذا اإلدمان تشجٌع على عموما واالجتماعً األسري الجو ٌساعد:  البٌئة 2
 الذي التعوٌض من نوع إلى ٌتحول فإنه(  الرقابة عدم)  ذلك ٌجٌزون أو ٌتعاطون حوله من

 .وتهمٌش ضٌاع،خوف،حرمان من الفرد عاشه
 فً فقدانا وجد إن منها الفرد ٌتسلل ضعف،قد نقاط منا فرد كل لدى:  الشخصٌة ضعف 3

 إذا الضعٌف فالشخص وهكذا.الموقف بخطورة وجهبل.القرار فاتخاذ بالنفس،وترددا الثقة
 مواجهة من الهروب بل -والخروج الواقع لنسٌان اإلدمان إلى ٌتجه إنهف ما مشكل واجهه

 .األزمات

 ما غالبا المدمن-الفقٌر فالشخص.اإلدمان إلى تدفع التً العوامل من المتغٌر ذاه ٌعد:  الفقر 4
 وعدم رزقه تأمٌن وصعوبة المعٌشً مستواه لتدنً نظرا البابسة الطبقة إلى بانتمابه ٌشعر
 .الضرورٌة حاجٌاته بٌةتل على قدرته
 بالمواد التلذذ فً واالنغماس اإلدمان إلى لبلتجاه قوٌا دافعا-التعاطً أٌضا ٌكون وقد       

 واالتصال فالتجاوز ذلك على زٌادة (8) الثرٌة الطبقة إلى االنتقال فً أمبل المخدرة والعقاقٌر
 االقتصادٌة الظروف دفعهت وما...مثبل المخططة الغٌر األحٌاء فً الفقراء بٌن المستمر
 ماتنتهً غالبا التً...العنٌفة والشجارات الورق الخمر،ولعب كشرب انحراف إلى المزرٌة
 .باإلجرام

 إلى وتستمر عشرة الثانٌة حوالى فً تبدا الحرجة-العمرٌة الفترة هذه أن نعلم:  المراهقة 5
 من تحرري-واجتماعً نفسً شعور الفٌزٌولوجً النمو هذا وٌصاحب. عشرة الثامنة غاٌة
 فً لٌس والعٌب... واألخبلقٌة الدٌنٌة الضوابط ومجموع والتقالٌد واألعراف األسرة قٌود

 المدمنٌن فبات إلى وانضمامه باالنغماس للمراهق تسمح قد التً الظروف فً ولكن التحرر
  قبل من  (9) كان إذا خصوصا

 المنزل من ،التزوٌرأوالهروبللقمار الممارسة مسبقا،فً وانحرف السرقة تعلم       -

 ...الخلقً           واالنحبلل

 التعاطً ومواد جو له ٌوفرون الذٌن السوء رفقاء ومرافقة مصادقة      -

 ٌنفقه قد والذي-الشاب مصروف زٌادة فً الوالدٌن اكتراث وعدم األسرٌة الرقابة غٌاب      -

 ذلك شابه وما المخدرات تجار على
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 الطبلق آثار من المراهق ٌعٌشه الذي العاطفً الحرمان وكذا.سرياأل التفكك حاالت     -

 .الوالدي أوالهجرأواإلنفصال

 
 لمؤل هوسبٌلهم اإلدمان فٌكون والضٌاع الفران حاالت األثرٌاء بعض ٌعٌش قد : الثراء 6

 منصب عن التنحً األمبلك،أو أومصادرة اإلفبلس حاالت عن ناهٌك.الفران وقت
 .اإلدمان إلى دفعهم فً أسبابا تعد قد والتً...معٌن
 فً واالنغماس واألخبلق الفضٌلة من والتجرد التحرر إلى ٌتجهون-األثرٌاء غالبٌة أن كما
 الموضة لواء تحت بٌنهم والملذات الخمور تعاطً فٌزداد...والمجون واللهو الترف حٌاة

 لهم ٌسمح ذيوال به ٌتمتعون الذي المادي المستوى ذلك إلى ضف....والتحضر والعصرنة
 محاسبته وعدم للضمٌر غٌاب أمام...الراقً النوع ومن.المخدرة للمواد منتهً ٌتوفٌرال
 .ردع أو خوف دون اإلدمان تٌار فً ٌنغمس ٌجعله الذي األمر-لذاته اإلنسان

 :بالدٌن والستخفاف اإلٌمان ضعف7 
 األمٌة شًتف مع عزوجل باص اإلٌمان فً وضعف.بالعقٌدة الصحٌح التمسك عدم إن -

 العقاقٌر وتناول اإلدمان إلى األشخاص بعض ٌدفع قد والطبلق المرض والفقر،وحاالت

 ٌسًء ال قد لها مفعول ال صغٌرة جرعة ٌتناول أن أو.محرمة لٌست أنها كاعتقاد المخدرة

 .تعمد أو جهل عن للعقٌدة

 
 : العقار على الحصول سهولة 8 
 الحصول فً سهبل كان ما إذا األخٌر وهذا.مالاالستع تكرار تستدعً التعاطً عملٌة إن -

 غٌرهم من أكثر معرضون مدمنة أسرة أبناء ذلك ومثال. اإلدمان حدة من األمر زاد.والتناول

 ( البٌت فً)  ٌومٌا متناولهم فً الكحولٌة والمواد العقار دام ما اإلدمان على الشباب من

 
 : المخدرة للمادة الجتماعٌة النظرة  9
 السقوط األسباب أولى علٌها الحصول سهولة وكذا المخدرة المواد وجل العقار إلى رةالنظ تعد -

 احتقار أو حرج أو لوم دون الكحولٌة المواد وشراء بٌع ٌبٌح الذي فالمجتمع.اإلدمان بؤرة فً

 األمر شابهها وما الخمور بتحرٌم تدٌن التً اإلسبلمٌة البلدان عكس. اإلدمان عملٌات ٌسهل

 .علٌه اإلدمان من ٌقلل الذي

 
 : السٌنمائٌة الصناعة10   

 تتناول قد إذ...والفجور المجون إلى تدعو الهابطة الفٌدٌو وأشرطة السٌنمابٌة األفبلم مواضٌع إن -
 وأفعالهم بإبطالهم للتأثر عرضة الشباب ٌجعل مما بالممنوعات والمتاجرة المدمنٌن قصص

  المشبوهة
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 :العربٌة الدول بعض فً تالمخدرا زراعة عن التغاضً 11
 كلبنان واالفٌون الحشٌش زراع مكافحة فً وتتهاون تتغاضى العربٌة الدول بعض نجد:  بٌة

 انتشار على ٌساعد مما كالهٌروٌٌن المخدرة المواد بعض تصنٌع وحتى والٌمن... والمغرب
  الشباب أوساط فً اإلدمان

 (10) الكٌمائٌة وخواصه العقار تركٌب 12       
 تغٌٌرات نظرا عقار أي تناول فعند..الكٌمابٌة التركٌبة حٌث من المخدرة المواد بعض تشابهت -

 تستقبل العصبً الجهاز إلى وصوله ثم االمتصاص عملٌة أثناء المستقبل جسم فً مختلفة

 Récepteur de العقار مستقبل: تسمً العصبٌة الخبلٌا عبر المخدرة المادة جزبٌات

drogue األولى للوهلة فعاال العقار ٌكون المستقببلت مع الجزبٌات ذهه تطابق وعند. 

 فالمنومات آخر عقار من ٌختلف علٌه اإلدمان تم عقار أي مع الجسم تفاعل أن نجد لذا
 الخمر على اإلدمان أما. شهر لمدة الٌومً االنفعال بعد الشخص علٌه ٌدمن مثبل والمهدبات

 على اإلدمان حٌن فً فً.سنوات العشر تفوق لمدة مستمر بشكل تناوله بعد ،إال إدمانه ٌتم فبل
 .متتالٌة أٌام ثبلث فً حقن ثبلثة بعد ٌكون الهٌروٌن

 
 : العقار استعمال كٌفٌة 13  

 لهم تسمح التً االقتصادٌة والظروف البٌبة باختبلف تختلف متنوعة عقاقٌر المدمنون ٌستعمل -

 درجة بحسب تختلف أٌضا التعاطً رٌقةط لكن. المناسب وبالسعر األفضل النوع باقتناء

 :كالتالً مرتبة وتكون المدمن على الخطورة

 كبٌر تأثٌر -أوالعضلً الورٌدي الحقن طرٌق عن التعاطً - أ

 الهضمً الجهاز ــ الفم طرق عن التعاطً  - ة

 االستنشاق ــ األنف طرٌق عن التعاطً  - د

 تطرح المخدرة المواد من األكبر الجزء ألن خطورة أقل ــ التدخٌن طرٌق عن التعاطً  - س

 الزفٌر مع

 
 : اإلدمان مضاعفات-

 عبلمات بظهور تبدأ مزرٌة صحٌة وحالة ومهددة مضطربة حٌاة ٌعٌش المدمن الشخص إن -

 أو الحدٌث بالعمل،الدراسة،تبادل الشعور وانعدام واالستٌقاظ التركٌز على القدرة وعدم التعب

 .اإلصغاء على قدرته انعدام إلى إضافة..جسمً أو عقلً مجهود أي بذل

 أمور وتصور والهذٌان التخٌل درجة بلون حتى والفرح النشوة من حاالت ٌعٌش أنه كما       -

 نفسه إٌذاء إلى به وٌؤدي ووعٌه توازنه ٌفقده مما... الواقع أرض على لها وجود ال غرٌبة

 قتل من اإلجرام عملٌات على ٌقبل الدٌنً،وقد الوازع وفقدان الٌأس لشدة ٌنتحر فقد.واخآخرٌن
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 وال أقواله ال ذلك أثناء ٌراعً ال المخدر العقار رحمة تحت ٌكون إذ فهو...وقذف واغتصاب

 .دٌانته وال افعاله

 لفترات السوء أصدقاء ومجالسة األنس جلسات هو أٌضا بالمدمن ٌرتبط الذي الشًء     -

 فرط)  ٌتوفى قد إذ..ةالصحٌ حالته على ٌؤثر مما.طوٌلة ألٌام تدوم قد البٌت خارج طوٌلة

 .أحد من إسعاف دون(  الجرعة

 الطعام شهٌة لفقدانه نظرا والنفسٌة الجسمٌة قواه واستنفاذ جسده تحطم ذلك على زد     -

 (11) الجلد فً البقع وانتشار التنفس وصعوبة والمثانة بالعٌون االلتهابات وتعاظم

 المال، على حصولهم قصد والشذوذ رةللدعا المدمنٌن امتهان نتٌجة الجنسٌة األمراض انتشار -

 .أوساطهم فً الحدوث ممكنة..السٌدا الزهري، كالسفلس، أمراض من العدوى فتصبح

 واألفكار الوساوس علٌه وتغلب الفرد حرٌة ٌسلب فالعقار االنتحار، معدالت ارتفاع    -

 أو علوي بقطا نافذة من كخروجه وعً، دون عن أو ٌأسا نفسه ٌقتل أن به تدفع إلً الجنونٌة

 .الخ...السٌارة متن على السرعة فً إفراط

 

 : المخدرة المواد -

 
- ً  أهم ومن( صناعٌة نباتٌة) واألصول المصادر لتعدد واحد عقار هناك لٌس األمر حقٌقة ف

 : نذكر األنواع هذه

 
 :بأنواعها   Drogue المخدرات -

 
 (  الهندي القنب ) Haschisch ،الحشٌشOpium األفٌون -

 المهدبة المخدرات من األنواع هذه أن على الرواج من الرغم وعلى Gatha edulis القات  -

Douce والخطورة األثر بالغ نفسً اعتٌاد من تشكله لما األنواع أخطر من الواقع فً ولكنها 

 أنواع ذلك على زٌادة Pethadine البٌثدٌن ، Cocaïne الكوكاٌٌن ، Héroïne الهٌروٌن -

 .الخ...والمنشطات ماتوالمنو والمهدنات الخمور
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 : العالج
 مرٌض إنسان بوصفه المدمن الشخص شفاء فً ٌتمثل هدف للعبلج ٌكون أن األنسب من -

 ألتً المفرغة الدابرة من وخروج األمر نهاٌة فً للعبلج وتماثل ورعاٌة تفهم إلى بحاجة

 .مدمن كل عنق حول العقار ٌرسمها

 من ورقابة ونفسً طبً إشراف تحت العبلج ٌكون أن هو ذلك لتحقٌق السبل أنجع ولعل -

 من منعه المدمن،أو عقار عن كبدٌل العقار له بتقدٌم إما ذلك وٌكون. السوء رفاق مجاراة

  اإلقبلع درجة إلى قلٌلة بكمٌات العقار له تقدٌم أو للعقار كانت طرٌقة وبأي نوع أي تناول

 الرعاٌة أجواء وتوفٌر لنصحوا باإلرشاد مزدوجة الذكر السابقة اإلجراءات كل وتكون

 التام شفابه وقت إلى الرٌاضة وممارسة بالمطالعة فراغه أوقات ومؤل والتشجٌع،إضافة

 والعمل المأوى إلى الحاجة أمس فً كان إذا خصوصا –االجتماعً الوسط فً تأهٌله وإعادة

 .فٌه ماكان إلى العودة عدم له ٌضمن الذي الكرٌم والعٌش الشرٌف

 

 

 

 

 

 : خـاتمة
 

 هناك بل.الٌوم اإلسبلمٌة األمة جسد ٌنخر الذي المزمن المرض هً وحدها المخدرات لٌست -

 ارتفاع وقع على نعٌشه الذي الٌومً للواقع وترصدا ضراوة أكثر أخرى اجتماعٌة أمراض

 أن قلنا إن نخطأ ولن....بأشكاله واإلرهاب المرور وحوادث واالنتحار الجرٌمة معدالت

 لقوله مصداقا.المصابب تلك كل وراء للشعوب، حقٌقً إدمان أزمة من لهتشك وما المخدرات

 .الخبابث أم الخمر: وسلم علٌه هللا صلى
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 : المـراجع
 
 La Dépendance تعاطً إلى الجسم حاجة مع.المخدرة المواد عن اإلقالع واستحالة صعوبة 

 .القاتلة المادة هذه سٌطرة حتت الفرد حٌاة لتصبح الجرعات هذه وزٌادة.وآخر وقت بٌن جرعات

 .6 ص ، 2001 ، الجزائر م ، ن مكتبة.  المخدرات – التدخٌن – الخمر – اإلدمان ، دردار فتحً (1)

 النفس لعلم الجزائرٌة المجلة<<  المدرسً بالوسط لإلدمان أولٌة دراسة>>  ، عشوي مصطفً (2)

 ، 6 العدد ، التربٌة وعلوم

 .13ص ، 1995/  94 ، الجزائر جامعة 
 دراسات مجلة<<  اإلدمان وإشكالٌة المخدرات>>  ، أمحمد مهوب آٌت ، محمد حدٌدي (3)

 الخلدونٌة دار ، العلمٌة والخدمات والستشارات للبحوث البصٌرة مركز عن تصدر اجتماعٌة

 .122ص ، 2009 ، الجزائر – والتوزٌع للنشر

(4) Claude rouillard : << Les Déterminants Biologiques de la dépendance 

>> , E.M.N , université de Laval ,France ; n50 , 2005, p,10 

 أنظر أكثر وللتوضٌح النفسٌة، أو العضوٌة بالعتمادٌة ٌعرف ما وهذا** 
Alan leshner , David mahoney , MICHEL LE MOOL ; << DEPENDANCE 

<<. EUROBRAIN , 1 , 2 , juillet – Aout , 1999. 

(5) Claude Rouillard , op, cit , p , 10. 

 .7ص ، السابق المرجع ، دردار فتحً (6)

 التحلٌل منظور من اجتماعٌة – نفسٌة دراسة.  واإلدمان المرأة ، الفتاح عبد رشا ، الدٌدي (7)

 .30ص ، 2001 ، القاهرة ، مصرٌة اإلنجلو مكتبة.  النفسً

 .28ص ، السابق المرجع ، دردار فتحً (8)

 .28ص ، المرجع نفس (9)

 .12ص ، جعالمر نفس (10)

 .17ص ، المرجع نفس (11)
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 مياهج اإلصالح الرتبوي اجلديد وحتقيق الذات 
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Abstract 

This study is concerned with the analysis of the new adopted science of 

nature and biology curricula which was developed by the ministry of national 

education as a reform of the Algerian system of education. The growing 

phenomenon of withdrawal of Algerian youth from the community while 

failing to integrate themselves in the societal life clearly indicates that former 

educational systems failed to enable the rising generation to satisfy such a 

vital psychological need, which is considered by psychologists and educators 

as one of the most important human needs that ensure the survival of the 

individuals and communities as well. 

Based on the above, the research problem was formulated in terms of the 

extent to which the new science of nature and biology curricula which 

adopted the «approche par les competences» contribute to the students‟ self 

actualization needs. The focus was middle stage curricula of science of nature 

and biology. This study involved an investigation into the contents of the 

adopted curricula while emphasizing the different units concerned with the 

subject matter of the study. Due to the nature of the research problem, 

qualitative research methodology was employed. The study adopted the 

hypothesis type as an answer to the research questions which stated that the 

newly adopted curricula  for science of nature and biology does not contribute 

to the students‟ self actualization. To collect data, content analysis was 

employed to organize and examine the data. The findings of this study 

showed that with regards to its contents, the adopted curricula contribute to 

the students‟ self-actualization but through its cognitive dimension. However, 

the study did not show any contribution of the adopted curricula with respect 

to other dimensions. 
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19771986Winterbottom1958ٖ1982ػ

1992Rosen1959 19751983Manley1979

1979Heckhausen 1976 ٖ1986ػ

1988Turner1970 ٖ1979ػVan and others19841986

Loukes and others19791986Hall and Amilia1981

1988Molnar an Weisz19811988Mcclleland 1953

1983Verof,197519881991

1997 

1

2:

3

1.3    

G.de land shere

1993

2.3     

Maslow,A.1954)(Mc Clelland, D.C.Atkinson, J.W., 

Clark, R.A .and Lowell, E.L. ,1953)20022002
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3.3

1992brunet

4

1.4

2.4

3.4

4.4

5

1.5

2.5

1.2.5 

2.2.5

3.2.5 

4.2.5 
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7 

 

8

 

12

62

1

1262

1252

2

10010

spss 

44 

1

   

1  0.5887 

2  0.7679 

3  0.7208 
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4  0.7370 

5  0.7642 

6  0.7055 

7  0.6242 

8  0.8617 

9  0.7142 

10  0.7695 

11  0.5790 

12  0.8512 

9

S.P.S.S

²

 

S.P.S.S²

 

2

    

1   88 %88  

 12 %12  

2   91 % 91  

 9 % 9 

3   56 % 56 

 44 % 44 
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4   69 % 69 

 31 % 31 

5   60 % 60 

 40 % 40 

6   63 % 63 

 37 % 37 

7   59 % 59 

 41 % 41 

8   85 % 85 

 15 % 15 

9   78 % 78 

 22 % 22 

10   76 % 76 

 24 % 24 

11   61  % 61 

 39 % 39 

12   64 % 64 

 36 % 36 

 x² = 37 .76 ؽ٤ش ،p < 0 .01 

% 

70,83% 29,16 
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3

    

1  88 12 2 

2  91 09 1 

3  56 44 12 

4  69 31 6 

5  60 40 10 

6  63 37 8 

7  59 41 11 

8  85 15 3 

9  78 22 4 

10  76 24 5 

11  61 39 9 

12  64 36 7 

 % 70,83 % 29,16  

= 0 .010 

.05.23000 .72 

 = 0.010.05  
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40.010.05

   

1 0 .00 0 .01 

2 0 .00 0 .01 

4 0 .00 0 .01 

5 0 .64 0 .05 

6 0 .09 0 .01 

8 0 .00 0 .01 

9 0 .00 0 .01 

10 0 .00 0 .01 

11 0 .28 0 .05 

12 0 .05 0 .05 

 

friedman

x² = 244 .48

= 0 .01

1%
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5

  

1  11 

2  12 

3  1 

4  8 

5  3 

6  5 

7  2 

8  10 

9  9 

10  7 

11  4 

12  6 

 

² 37

 

%83.3310 

% 16.66

 

 

 



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 379 - 

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

 

1

2

3

0230

 

90% 

09



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 380 - 

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

1 

2  

3  

4  

072



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 381 - 

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

2012

2012



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 382 - 

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

37

1211

12

12

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 

 حولية أكادميية حمكمة متخصصة                العدد الثامن   الصوتيات

 

- 383 - 

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

 

33

%

6

  

 

 

1

 

1

 

86%  

2

 

90%  

3 40%  

2

 

1 48%  

2 63%  

3

 

49%  

4 33% 

 

5 92%  
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Diana Baumrind) autoritativ

autoritarianBaumrind.d,1968
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Kandel.D,1972; Edler.G,1971
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18- Baumrind ,D.Authoritarian vs .authoritative control adolescence.1986 .

19- Edler,G.H . , jr . Adolescent socialization and personality developement . 

Skokie , III : R and Mc Nally .1971. 

20- Kandel, D.B.,& lesser,G .S . youth in into worlds .San Francisco. Jossey- 

Bass ,1972 . 

21- Maslow ,A . ,Motivation and Personality .N.Y. Harper,1954. 

22- Mc Clelland, D.C.Atkinson, J.W., Clark,R.A. and Lowell, E .L . , The 
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Il termine tradotto tra l’io e l’altro : 

‘cornuta’ dall’italiano dantesco 

all’arabo di Kadhim Jihad 

Djaouida ABBAS 

Maître assistant chargé de cours 

Département d’Italien 

Université Saad Dahlab -Blida 

 :يهخض

٣غت ػ٠ِ أُزوعْ إٔ ٣ؼوف ع٤لا اُؼَٔ .  اُزوعٔخ ٢ٛ ػ٤ِٔخ طؼجخ رؼزٔل ػ٠ِ ٓؼوكخ ُـز٤ٖ ٝ صوبكز٤ٖ ٓقزِلز٤ٖ 

 . رجٚ ًٔب ٣غت ػ٤ِٚ إٔ ٣زؾٌْ ثٌَ ٓب ُٚ ػالهخ ثبُ٘ظبّ أَُزوجَ ثٔب ك٢ مُي اٗزظبه اُوبهئا٧كث٢ ا٧ط٢ِ ٝ ًب

ٓقزِق ' آفو'أط٢ِ ٝ ' أٗب'ٛنا ا٧ف٤و ٣ٌٕٞ ؽبئوا ث٤ٖ . فالٍ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٛ٘بى اٗزوبٍ أُظطِؼ ٗؾٞ ٗظبّ عل٣ل 

 . ُلاٗز٢ أُـ٤٤و١' كبُن'ن ًٔضبٍ أُظطِؼ ٢ٌُ َٗزط٤غ إٔ ٗؾلك أٌُبٗخ ا٤ٍُٞطخ ٝ أُزطٞهح ُِٔظطِؼ ٍ٘أف. صوبك٤ب

Résumé : 

 La traduction est une opération complexe qui implique deux langues et deux cultures 

différentes. D‟une part le traducteur doit bien connaître l‟œuvre originale et son auteur et 

d‟autre part il doit maîtriser tout ce qui en rapport avec le système d‟arrivée sans négliger 

l‟horizon d‟attente du lecteur. 

 Durant ce processus, il y a le transfert du mot dans un système étranger. Ce dernier 

sera partagé entre un „moi‟ identitaire d‟origine et un „autre‟ culturellement différent. Pour 

pouvoir situer cette position intermédiaire mais évolutive du terme nous prendrons pour 

exemple le mot „cornue‟ (كبُن ) de Dante Alighieri. 

Riassunto : 

 La traduzione è un‟operazione complessa che implica due lingue e due culture 

differenti. Da una parte il traduttore dovrebbe ben conoscere l‟opera originale e il suo autore e 

dall‟altra parte dovrebbe padroneggiare tutto quello che si trova in rapporto con il sistema di 

arrivo senza trascurare l‟orizzonte di attesa del lettore. 

 Durante quel processo, c‟è il trasferimento del termine in un sistema straneo. 

Quest‟ultimo sarà condiviso tra un‟io di origine e un altro culturalmente differente. Per poter 
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determinare quella posizione intermediaria ma evolutiva del termine prenderemo per esempio 

la parola dantesca „cornuta‟. 

Introduzione : 

 Il mondo in cui viviamo è uno e l‟uomo che conosciamo è uno ma i suoi metodi di 

comunicazioni –per quanto riguarda le lingue- sono diversi. Come sarebbe meraviglioso di 

sfogliare la leggenda dell‟unica lingua, la leggenda dell‟antica Babele che fa che tutti gli 

uomini si capiscono direttamente senza nessun barriera linguistica. In origine tutta l‟umanità 

parlava la stessa lingua e viveva sotto la bandiera della sua unità finché decideva di elevarsi 

verso le altezze celesti. Per eseguire il suo piano, proietta di costruire un‟altissima fortezza 

mediante l‟impiego di diverse categorie di lavoratori: falegnami, muratori, fabbri,...L‟edificio 

ora finito, comincia la salita verso il cielo. Con quell‟ascensione, scoppia l‟ira divina che ha 

castigato gli uomini dividendo la loro lingua in funzione dei differenti corpi di mestiere. Con 

quella storia che insiste sulla differenza esistente tra le lingue e sulla difficoltà di 

trasferimento da una lingua in un‟altra apparisce la necessità di trovare un intermediario tra le 

lingue e che sarà nel nostro caso la traduzione. 

1-Per una definizione della traduzione: 

 Dare una definizione della traduzione non è del tutto facile. In un primo tempo 

pensiamo a quella operazione come la ricerca di un equivalente tipo da una lingua in un‟altra. 

La prima domanda che faciamo è perché tradurre? La risposta sarà ideale e si giustifica dal 

bisogno di comunicare con l‟altro per rompere la catena d‟isolamento e di solitudine in cui è 

immerso l‟uomo. Quell‟atteggiamento verso l‟altro non è facile visto il costante cambiamento 

dell‟ambiente in cui si vive e della lingua con cui si parla. Di fronte alle frontiere linguistiche 

e alle differenze culturali, sgorga la traduzione in tutta la sua bellezza per riservare un posto 

unico e particolare che raggruppa tutte le lingue e tutte le culture come l‟ha precisato 

Nergaard (1): 

La traduzione è infatti un luogo privilegiato per far incontrare le lingue, le letterature,  

le culture ; per unire il passato e il presente, il lontano e il vicino.  

La prima riflessione sulla traduzione è quella di Ladmiral (2) che la considera come un 

trasferimento da una lingua in un‟altra:  

La traduction est un cas particulier de convergence linguistique : au sens li plus large, 

elle désigne toute forme de « médiation interlinguistique », permettant de transmettre de 
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l‟information entre locuteurs de langues différentes. La traduction fait passer un message 

d‟une langue de départ (LD) ou langue source dans une langue d‟arrivée (LA) ou langue 

cible. 

Quella definizione che raggiunge anche quella di Jakobson (3) e di Newmark (4) percepisce la 

traduzione come un‟operazione puramente linguistica. In pratica la verità è altra, perché ogni 

lingua porta nei suoi recessi un mondo colmo di diversi significati, una volta, condivisi tra i 

popoli, un‟altra volta limitati a un solo popolo. La lingua è un sistema molto vasto che 

comprende altri sistemi che saranno diversi da una lingua all‟altra e in cui vivranno in 

armonia culturale differenti forme e metodi di comunicazione. Quel sistema sarà in cerca di 

verità, una verità la più possibile oggettiva affinché creì l‟immagine di un mondo che le sarà 

proprio; una verità unica e irripetibile. Con altre parole, possiamo dire che anche se molte 

lingue esprimono la stessa cosa ma il loro punto di vista sarà differente: dare un nome a un 

oggetto sembra lo stesso ma il suo assaggio e la sua esperienza saranno diversi da una cultura 

all‟altra. Ciò che farebbe la differenza concreta tra quello che è generale e quello che è 

personale è la diversità semantica che riflette un mondo ben determinato. Ognuno di noi parla 

dell‟esistenza di un significato referenziale, la denotazione, che sarà un bene pubblico 

condiviso tra gli utenti della stessa lingua e un significato individuale, la connotazione, 

ristretto a un solo popolo. Mentre il primo è oggettivo e rispetta la definizione data dal 

vocabolario; il secondo rimane relativo all‟ambiente e agli stati d‟animo degli interlocutori e 

quindi sarà carico di una grande parte di emotività. Attraverso quella diversità semantica, 

trasparisce la difficoltà del compito del traduttore soprattutto rispetto alla connotazione, 

perché dovrebbe trovare un equivalente che sarebbe in origine inesistente. 

 La prima origine della traduzione risale all‟età greca e romana in cui rinforzava il 

legame tra i popoli e tra i diversi settori di lavoro come il commercio, le scienze o le 

letterature.  La radice della parola proviene dal greco antico „metaforo‟ che significa 

„trasmettere‟ e „metafrazo‟ con il significato di „imitazione e traduzione‟. La radice greca 

„vorto‟ significa „trasferire e ricalcare). La prima traccia della traduzione apparisce con 

Lavius Andronicus (240 a.C.) che ha tradotto in latino l‟Odissea e Cicerone (46 a.C.) che ha 

detto che la traduzione doveva essere letterale. In quel periodo, la traduzione doveva imitare e 

seguire il già esistente letterario come l‟Odissea di Omero o l‟Eneide di Virgilio per dare un 

tocco nazionale e romano a tutti i testi. Ben dopo, San Gerolamo (348) a causa dell‟accusa di 
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non aver ben tradotto l‟Epistola 51 della Bibbia, affidatagli dal re Eusebio da Cremona,  

decide di elencare i procedimenti di una buona traduzione. Nel XV secolo Leonardo Bruni si 

ferma sulla necessità di interpretare e di ben capire il testo originale prima di tradurre. Questo 

aggiunge anche che il saper fare del traduttore dipende dalla sua conoscenza e dalla sua 

esperienza. Con il XVI secolo e l‟opera del Tedesco Martin Lutero „Lettera del tradurre‟ 

(1530) in cui presenta una nuova traduzione della Bibbia, la traduzione è considerata come un 

mezzo di conservazione del patrimonio culturale dei popoli. E‟ la prima volta che la 

traduzione assume il ruolo di unificatore linguistico. Lutero usando una lingua tedesca facile e 

accessibile, ha permesso ai Tedeschi di imparare la scrittura e la lettura della loro propria 

lingua. Con il XVIII secolo e la corrente romantica, la traduzione diventa un‟arte che riflette 

diversi modi di vita e differenti culture. Quest‟ultima prendendo per fine la conoscenza 

dell‟altro, raggiunge finalmente l‟identità nazionale. Con i tempi moderni e grazie a Georges 

Mounin (5) apparisce il concetto di “Traduttologia” che tenta di raggruppare e di sistemare le 

diverse teorie e metodi traduttivi. Di conseguenza nascono molti procedimenti a seconda delle 

strategie dei traduttori: allungamento, aggiunte, la traduzione letterale, il calco... Con quel 

nuovo sistema, molti studiosi e fra cui c‟è Antoine Berman (6) considerano che la storia della 

traduzione dipende dalla storia delle lingue, delle culture e delle letterature. Trascrivere quella 

storia permetterebbe di nuovo di scoprire il suo vasto ma complesso ambiente culturale, come 

poterbbe contribuire all‟affermazione e alla costruzione del presente. 

2-Necessità della traduzione e il compito del traduttore di fronte alla parola: 

 Quando vogliamo sapere il perché del tradurre o la necessità della traduzione 

pensiamo direttamente al gusto e all‟attesa del pubblico e al desiderio di lasciar vivo una 

traccia dell‟autore e della sua opera. La traduzione compie un viaggio nell‟universo dello 

scrittore ma con una nuova lingua e qualche volta con un altro punto di vista. Quel viaggio 

sarà nella sua essenza un‟avventura umana in cui si confrontano la mano creatrice dell‟autore 

e la fedeltà del traduttore o il suo genio creatore, al punto di dire come l‟aveva suggerito il 

Francese Ives Bonnefoye (7), che la traduzione è alla fine un‟arte che riflette da una parte le 

bellezze del testo originale e dall‟altra parte la competenza del traduttore che tenta 

costantemente di conservare le caratteristiche primarie dell‟autore e di affermare il suo talento 

letterario. Anche se il traduttore vuol offrire un lavoro che sarà in armonia perfetta con il testo 

di partenza, con la sua struttura e con il suo stile, ma quest‟ultimo arriverà a un certo 
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momento ad essere confrontato a un termine o a un‟espressione difficilmente traducibile nella 

lingua di arrivo. Ciò che lo costringe a fare una ricerca approfondita nel suo patrimonio 

linguistico e nella sua propria esperienza per trovare un equivalente che si avvicina il più 

possibile dell‟originale. Il compito del traduttore non sarà facile ma l‟essenziale è di 

presentare e di trasmettere in maniera chiara ed efficace una certa immagine e di veicolarla 

libera nel nuovo sistema culturale. Per questo, la traduzione necessita una riflessione acuta 

che occorrerebbe una decostruzione delle unità strutturali del significato e l‟analisi dei legami 

comunicativi nel testo. Il traduttore all‟inizio farà attenzione a rispettare gli elementi che 

caratterizzano il tessuto testuale come la coesione, la coerenza, l‟attenzione dell‟autore, la 

funzione comunicativa...per creare un‟ugualianza tra il mondo dell‟autore e il mondo reale. 

 In tali condizioni, il traduttore si trova indeciso tra due correnti: essere fedele al 

termine originale o seguire ciò che si chiama Les belles infidelles. La traduzione quindi 

accoglie l‟elemento straneo, quella cultura che tratta concretamente con le altre letterature e le 

altre culture, in nome di un‟etica che riflette da una parte l‟apertura verso un nuovo mondo e 

dall‟altra parte il ritorno alle fonti profondi e reali dell‟identità. Parleremo quindi di un 

equilibrio o piuttosto di una lotta con l‟altro che sarà a prima vista differente e difficile di 

accesso. 

3-Dal termine dantesco ‘cornuta’ al termine arabo 'فبنك'  (fāliq): 

 Dopo quel discorso introduttivo sulla traduzione, abbiamo voluto studiare la 

trasformazione che abbia incontrato il termine dantesco „cornuta‟ durante l‟operazione 

traduttiva in arabo del traduttore Kadhim Jihad come esempio dell‟evoluzione strutturale e 

semantica della lingua. Quel termine sarà scelto dal XVI canto dell‟Inferno, la prima cantica 

della Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321). 

 La Divina Commedia che comprende tre parti (l‟Inferno, il Purgatorio e il Paradiso), 

viene composta dal 1304 fino alla morte del poeta. E‟ l‟allegoria di un viaggio straordinario 

compiuto da Dante dai bassifondi dell‟inferno alle altezze del paradiso per dare senso alla sua 

vita e per trovare la via della verità. Sui passi di San Paulo e del leggendario Enea, e grazie 

all‟intervento della sua benamata Beatrice, Dante si trova smarrito a Gerusalemme, in una 

„selva oscura‟, pronto a visitare grazie alla guida del suo duca Virgilio, luoghi mai vistati da 

nessun‟anima umana tranne dai profeti. Alla fine del suo viaggio dell‟oltretomba, il poeta 

accede al regno divino del paradiso in cui splende la visione di Dio e degli angeli. Dante di 
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fronte alla meravigliosa beatitudine non avrà le parole che potranno descrivere ciò che 

vedeva. 

 La Divina Commedia ha dovuto aspettare il XX secolo per essere finalmente tradotta 

in arabo da pochi traduttori come Giuseppe Saȟr (1911) عٞى٣ج٢ طقو, „Abūd abī Rāšid  ػجٞك أث٢

 e Ḥasan Osman (1959-196). Per la (1938-1937) أ٤ٖٓ أث٢ شؼو Amīn abī Ša„r ,(1933-1930) هاشل

maggioranza del tempo quelle traduzioni erano incomplete o prosastiche. Molti studiosi 

risalgono l‟interesse per Dante alla polemica sulla fonte musulmana del Poema Sacro (1919), 

causata dalla teoria dell‟orientalista spagnolo Asin Palacios che aveva scritto „L’escatologia 

islamica nella Divina Commedia‟ (8). Lo studioso ha presentato un acuto paragone tra le 

vicende dell‟Isrā’ wa al mi‘rāğ اإلٍواء ٝ أُؼواط vissute dal profeta Muhammed e La Divina 

Commedia, come ha parlato della città di Toledo, più particolarmente della corte di Alfonso, 

considerata come un importante centro culturale in cui erano presenti molti stranieri come gli 

Italiani che potevano aver trasmesso la storia islamica. In risposta al lavoro di Palacios pochi 

studiosi arabi si sono interessati a Dante facendo un paragone tra il poeta italiano e l‟Epistola 

del perdono di Abou al Ala‟ al Ma„arri come gli Egiziani „Abd Al „Azīz Al Mīmānī Al 

Rāğiyākūtī ُواع٤بًٞر٢ػجل اُؼي٣ي ا٤ُٔٔب٢ٗ ا  (1926),  Ṭaha Fawzī (1930) ؽٚ كٞى١ e il Siriano Qustākī 

Al Ḥimṣī (1927) هَطب٢ً اُؾٔظ٢, il Libanese „Omar Ferūȟī (1944) ػٔو اُلوٝف٢ e l‟Algerino 

Muḥammed ben Šeneb (1952) ٓؾٔل ثٖ ش٘ت…In aggiunta ai lavori di Palacios intervengono gli 

Italiani Enrico Cerulli (9) e Maria Corti (10) per determinare come è arrivata la storia 

musulmana agli orecchi di Dante. 

 Nel 2003 il Professore iracheno Kadhim Jihad traduce per la prima volta in versi 

sciolti e in terzine successive tutta La Divina Commedia. Il suo lavoro letterale era ricco di 

precisione e di creazione linguistica e poetica. Era anche colmo da molte spiegazioni per 

orientare il lettore arabo nella sua lettura. All‟inizio della sua traduzione, il traduttore dedica 

una lunghissima premessa alla biografia di Dante, alla sua epoca e soprattutto alla critica 

dantesca (Benedetto Croce, Gianfranco Contini, Louis Borges...). Kadhim Jihad ha voluto 

presentare una traduzione fedele alla lingua e all‟eloquenza originali che non sono del tutto 

facili a causa della loro energia retorica e semantica. A quel proposito il traduttore precisa: 

ُْ أُغأ إ٠ُ اُز٣َٜٞ ٝ ال إ٠ُ اُلقبٓخ اُيائلح، ثَ ؽبُٝذ اُؼِٞ ؽ٤ضٔب افزبه ٛٞ اُؼِٞ ٝ اُزجبٍؾ ؽ٤ضٔب رجبٍؾ، " 

 ).11" (اُلٌو ثبُؼلح أُل٤ٜٓٞخ أُ٘بٍجخػبًَب اَُوك ثِـخ اَُوك ٝ اُؾٞاه ثٔلوكاد اُؾٞاه ح اُظٞه ثِـخ اُزظ٣ٞو ٝ 
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 Il XXVI canto dell‟Inferno è considerato fra i più belli canti di Dante perché racconta 

la sorte dell‟eroe mitologico Ulisse che viene celebrato nell‟Odissea di Omero. Il poeta 

incontra quel personaggio nell‟ottava bolgia dell‟ottavo cerchio in cui splendono fiamme 

danzanti come le lucciole in pieno buio. Dante le descrive dicendo: tal si move ciascuna per 

la gola/ del fosso, ché nessuna mostra ’l furto,/e ogne fiamma un peccatore invola (12). 

Ulisse era messo con i consiglieri fraudolenti perché quando è diventato vecchio ha invitato il 

suo antico equipaggio a rivivere di nuovo le loro avventure e a scoprire nuovi orizzonti. 

Scogliendo ogni affetto per la moglie o  per il figlio, prende il mare verso la Spagna, il 

Marocco e la Sardegna. Giunge finalmente con i suoi compagni alle frontiere del mondo 

conosciuto che era dilimitato dalle colonne d‟Ercole. A quel momento scoppia una violenta 

tempesta che distrugge la loro nave e genera una morte fatale. 

 Nel 68 verso del canto, Dante descrive la fiamma che avvolge Ulisse dicendo „la 

fiamma cornuta‟ con il significato di fiamma divisa perché contenendo due peccatori (Ulisse e 

Diomede) la sua punta si alza in due. Mentre il termine dantesco si basa e si focalizza sulla 

parola „corno‟ per insistere sulla forma della fiamma; da Kadhim Jihad la paroal si veste di 

valori cognitivi di grande importanza. Il termine italiano è tradotto in 'أُ٘لِوخ'  (al munfaliqa) 

che deriva dalla radice 'كِن'  (falaqa) che intende االٗشوبم (al inšiqāq). Il traduttore non sceglie 

per caso quella parola ma con grande saper fare ha voluto riferirsi al passato storico e 

letterario arabo molto ricco. Il termine in origine è collegato nella sua essenza all‟arabo 

classico, la lingua del Corano, in cui riflette quella potenza divina a spazzare il buio e far 

spuntare il mattino: "هة اُلِن"  (il Signore dell’alba nascente)(13). Con la sua scelta Kadhim ha 

offerto più intensità al significato della parola dantesca perché ha aggiunto alla 

rappresentazione della fiamma cornuta, l‟immagine di una divisione secca, violenta, tagliante 

e separatrice come quando la notte si rompe per lAsciar passare l‟alba. 

 Ciò che ha fatto Kadhim è di capire e di interpretare il termine dantesco con tutti i suoi 

significati per trasferirlo dopo alla cultura madre. Durante questo spostamento compiuto dalla 

parola per giungere al pubblico arabo, quest‟ultima acquista un aspetto nuovo che sembra più 

bello, intensemente più retorico con un‟eco più poetica e religiosa. Il tarduttore finalmente ha 

stabilito un equilibrio tra la lingua di partenza, l‟italiano, e la lingua di arrivo, l‟arabo; 

aggiungendo un tocco emotivo e affettivo al termine „cornuta‟, rendendo così la sua lingua 

poetica più vicina al lettore arabo: 
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لظبؽخ اُؾو٤و٤خ ك٢ ٗوَ كاٗز٢ إٗٔب رزٔضَ ك٢ إؽلاس رٞاىٕ ٓوٛق ث٤ٖ اُلظبؽخ ٝ ٝ هل ال ٗجبُؾ إم هِ٘ب إٕ اُ" 

ىائلخ هثٔب ًبٕ َٓؼبٙ ا٧ٍٝ ٣زٔضَ ك٢ ' ٜٓبثخ'ؿ٤بثٜب، ٝ ك٢ إُـبء اُزلبطؼ ٝ ًجؼ اُجالؿخ ؽز٠ ال رلوع ػ٠ِ اُ٘ش٤ل 

 ).14" (اُقوٝط ٜٓ٘ب

Conclusione : 

 Alla fine del nostro discorso possiamo dire che anche se il fine principale della 

traduzione è di conservare ciò che esisteva prima, ma dobbiamo tenere in mente che quella 

conservazione ha dovuto passare dal cammino dei cambiamenti e delle modificazioni. 

Crediamo alla base che mentre la vita offra all‟autore un vasto campo di espressione, il 

territorio del traduttore rimane ristretto a causa dei limiti della sua creazione e della sua 

ispirazione, perché alla fine mentre la libertà dell‟autore è senza fine, quella del traduttore è 

incatenata al testo di origine e alle sue caratterisctiche. A quel proposito il saper fare del 

traduttore è di grande importanza perché rifletterà il grande sforzo compiuto per realizzare la 

traduzione come permetterà di premiare le competenze del traduttore. Anche se il 

padroneggiare della lingua di partenza e quella di arrivo viene considerato collossale, il 

compito del traduttore richiederà l‟acquisizione di altre conoscenze: una conoscenza del testo 

e del suo contenuto, una conoscenza comparativa dei testi e delle culture, un sapere di 

decifrazione per leggere, capire e interpretare il testo...In quel contesto di acquisizione e di 

comprensione, la traduzione si accorda con un antico concetto che dipendeva all‟inizio 

dall‟esegesi della Bibbia e dei testi antichi e che si occupa oggi di tutte le letterature e che è 

l‟ermeneutica. Ci sono in parallelo altre conoscenze che il traduttore dovrebbe padroneggiare 

per poter a suo turno comporre un testo. In quella tappa difficile di produzione saranno 

importanti la conoscenza semantica che tenta di individuare i contenuti del testo, la 

conoscenza sintattica che cerca di strutturare frasi comprensibili e la conoscenza pragmatica 

che rispetta la coesione delle frasi in un‟unità organica che ha senso. Senza queste conoscenze 

sarà difficile e quasi impossibile per il traduttore di effettuare la sua traduzione perché darà 

importanza solo a ciò che è superficiale come il significato letterale senza prendere in 

considerazione l‟aspetto profondo e simbolico del testo. Nel vasto oceano di quelle 

conoscenze e quelle competenze sgorga l‟identità del traduttore che si armonizzerà tra due 

funzioni. La prima lo percepisce nel campo della comunicazione in tanto lettore ideale e acuto 

o piuttosto come un ricevente che sta per incontrare un nuovo testo e di cui dovrà superare il 

quadro ristretto della lettura per diventare insieme interprete e critico. La seconda  funzione 
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del traduttore è di trasformarsi in autore nel sistema di arrivo. Per assumere questo occorre 

sapere non solo la lingua di partenza ma anche la storia e la cultura del paese di origine per 

poter catturare i diversi significati e riprodurre le bellezze stilistiche e retoriche del testo. Non 

dimentichiamo di dire anche che il traduttore non deve mai essere un autore frustrato che tenta 

mediante la sua traduzione di riuscire intanto scrittore perché a quel momento dominerà nel 

testo tradotto un pesante aspetto narcisistico. 

 Il traduttore mediante la traduzione si trasforma in un ponte che lega due sistemi e un 

intermediario culturale che facilita al lettore l‟accesso a un testo differente e la scoperta di un 

nuovo mondo. Il traduttore finalmente fa avvicinare il lontano e naturalizza lo strano. Sarebbe 

meraviglioso di creare un luogo di incontro tra l‟autore e il traduttore in cui splende la fiamma 

della lingua. Nell‟operazione traduttiva, anche se le modificazioni sono un fatto ben stabilito: 

modificazione lessicale, sintattica o semantica; questo non impedirà il lettore di assaggiare 

una bella unità letteraria. Con tutto questo il moto creatore diventa un oceano di armonia tra il 

termine del traduttore (l‟io) e l‟ideologia dell‟altro in un genere di legittimità e di 

accettazione. In quell‟atmosfera di coesistenza, immerge il traduttore nel mondo dell‟autore 

per eliminare ciò che lo separa di lui nello spazio temporale e geografico per svelare ogni 

recesso di questo tableau umano dove si sono unificate tutte le creazioni dell‟autore nel 

disegno unito della lingua. Avvicinarsi dell‟autore richiede un grande sforzo da parte del 

traduttore per capire tutte le sue opere –buone o no, come necessita di studiare anche i suoi 

primi tentativi o la sua scrittura postuma. Walter Benjamin (15) insiste sul legame affettivo 

che nasce tra la traduzione e l‟originale e lo descrive come un legame di vita perché la 

traduzione sgorga dall‟esistere dell‟opera di partenza o piuttosto dalla lotta della sua 

sopravvivenza. La traduzione quindi contribuisce nel prolungamento della vita dell‟opera 

originale e le offre un supplemento di tempo per acquisire di nuovo la sua gloria passata. Il 

traduttore qualsiasi sia la qualità del suo lavoro, ha compiuto direttamente o indirettamente 

una nobile missione che cerca di far rivivere di nuovo il patrimonio culturale e ideologico di 

un certo autore o di un certo paese. Anche se domina nella sua traduzione l‟io più  dell‟altro o 

i due si accordano insieme in una ideale coesistenza, il traduttore sta al servizio del testo 

originale offrendolo al sistema di arrivo. Rimane ora al lettore di accettare la traduzione o no. 
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