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 الصوتيــــات
 

 حولٌة أكادمٌة محكمة متخصصة
 الحدٌث تصدر عن مخبرالصوتٌات العربٌة

– البلٌدة  –جامعة  سعد دحلب 
 
 بابا أحمد عبد اللطٌف  /د.أ    : الرئٌس الشرفً -

 رئٌس جامعة سعد دحلب البلٌدة                              
 
 .عمار ساسً/ د . أ  : المدٌر المسؤول -
 مدٌر مخبر الصوتٌات العربٌة الحدٌثة                              
   . معٌوف توفٌق     / أ : رئٌس التحرٌر   -

                   حسنً عواطفالقاسمً      / أ                       
 .كمال حساٌنً/  السٌد: التنسٌق التقنً   -

 نعٌمة بكوش                                

   
 :الهٌئة االستشارٌة العلمٌة - 

 .الجزائر –الحاج صالح  عبد الرحمان/ د. أ -  )1 

 .الجزائر  –محمد العٌد رتٌمة / د.أ -  )6 

 .البلٌـدة  –عبد العزٌز محً الدٌن / د -  )3 

 .وهران   -أحمد عزوز  / د -  )4 

 .وهران  –ناصر الدٌن خلٌل / د -  )5 

 .األردن  –سمٌر ستٌتة / د.أ -  )6 

 .وهران  –مكً ّدرار / د -  )7 

 .الجزائر  -نصٌرة زالل  / د.أ -  )8 

 .المغرب  –محمد الحّساوي / د. أ -  )9 

 .السودان  –حسن محمد بشٌر . أ - )12

 .األردن  –خلف الخرٌشة . د. أ - )11

 .البلٌدة –سٌد علً   صحراوي . أ - )16

 . البلٌدة –دلٌلة براكنً / د. –( 13
 .     البلٌدة –جمال معتوق / د.أ –( 14

 .تونس  –عبدالرزاق بن عمر ./ د.أ –( 15

 

 مدٌر مخبر الصوتٌات العربٌة الحدٌثة  عمار ساسً. د. أ:  عنوان المراسلة -

 البلٌدة -جامعة سعد دحلب  –كلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌة                  
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 بع السا فــــهرس العدد
 1                                                                    د عمارساسً.، أ االفتتاحٌةالكلمة                                                 

 الصفحة عنوان المداخلة األستاذ

ضوء   في  المعجم العربيدراسة  -نظرٌة األستاذ جعفر دك الباب اللغوٌة العامة   جعفر دك الباب . د. أ

 ثانيالفصل ال – الباب اللغوية العامة نظرية دككتاب 

4 

 66    األردن -جامعة مؤتة مصطلح السٌمٌاء بٌن التأصٌل والتعرٌب الربابعة   حسن  محمد.  د

 36 عمان، األردن   - ِمْن إشكالٌات الصٌاغة والمفهوم للمصطلح والتقنٌة قنٌبً    حامد صادق.  د

امعة ج_" جمعا و دراسة"أبً حاتم السجستانً فً أصول القراءات  تاختٌارا مهارشزٌد بن علً مهدي .د
 المملكة العربٌة السعودٌة_ جازان

58 

 96 جامعة المدٌة  _ أثر اإلعجاز القرآنً على الدرس البالغً محمد الصغٌرأحمد    .  أ 

 100 جامعة البلٌدة _طاللة تارٌخٌةإ ٌم و الجدٌد و الشاذنٌة بٌن القدالقراءات القرآ بوجـلة    ٌوسف.    أ

 117 البوٌرة المركز الجامعً –"الكهف أنموذجا"االنسجام الصوتً فً القرآن الكرٌم  بن عٌاد         خلٌدة.  أ

 124 جامعة تبسة_مقتضٌات المخاَطب فً عملٌة التخاطب عند علماء العرب القدامى   زٌوان        فاتح .  أ

 141 البلٌدة– طرٌقة النحاة فً االستدالل بالموضع على جنس العنصر اللغوي حلٌمة     الخالدي . أ

ٌّات لفظ  قانــً    وهٌبة.  أ  146 جامعة البلٌدة – فً القرآن الكرٌم" الّرحمن"من جمال

 152 جزائرجامعة ال – الظاهرة و العــالج  نشوز الزوجـة  مسعود   ٌخلف    .  د

 160 البلٌدة-ًقراءة فً مورفولوجٌة الصوت القرآن"نحو قاموس مصطلحات التجوٌد  خالـد   تـومً     .أ

 190 جامعة البلٌدة_  أولوٌات القراءة العارفة فً الحـــقـل األدبــً حـفٌظ    ملـوانً .  أ

 206 البلٌدةجامعة ...   الوظٌفة المعجمٌة فً انسجام النص الشعري  بخوش    مفتاح     .  أ

 223 جامعة تٌزي وزو_ كفاءة المنهج بٌن التأصٌل والممارسة  درواش     مصطفى . د

 233 جامعة المدٌة  ...اللغة العربٌة والمشكل اللغوي عند الفرد العربً  خالدي    هشام      . د

 642 جامعة المدٌة_  حركة تجدٌد المعجم وأهم المحاوالت لوضع معجم حدٌث بن عطاء هللا    سعٌدة   .  أ

 657 جلمعة البلٌدة_ ماهٌة األصل و الفرع فً المستوى التركٌبً  الحسنً   عواطف  قاسمً.   أ

 678 من حٌث المحتوى و المنهج و المفهوم" أسرار البالغة "وقفة مع كتاب  نهمار  فاطمة الزهراء. أ

 688 المركز الجامعة البوٌرة – الصـوتٌـات وتـعـلـٌـم الـلـغـات بوتمر     ة     فتٌح. أ

 697 جامعة بجاٌة_  المصطلح بٌن قٌاس الوضع وسلطة االستعمال   صابري   بوبكر الصدٌق .أ

 اإلنسانٌةالعلوم 

 325 لجزائرجامعة ا -حـملة التنصٌر فً الجزائر فً فترة االستعمار ٌقدح       الزبٌر  .  د

 319 جامعة البلٌدة – رهانات وتحدٌات: الثقافة والعولمة شرقً            محمود.  د

 369 جامعة البلٌدة – أهدافه دواعٌه وشروطه  و: إصالح التعلٌم فً الجزائر محً الدٌن العزٌز   عبد . د

 339 جامعة البلٌدة– الضغط/السببٌة االنتحارٌة فً ضوء نموذج االستعداد كركوش     فتٌحة   .   أ

 353 جامعة البلٌدة - حٌثٌات حول البحث العلمً مساك                أمٌنة.  د

 371 جامعة البلٌدة – فً مراحل التغٌٌر التنظٌمً إدارة والء العمال نعمونً         مراد .  أ

 381 الجتماع جامعة البلٌدةعلم ا- لغة العنف فً خطاب اإلعالم الرٌاضً سواكري       الطاهر .  د

 388 جامعة البلٌدة– األلعاب المستوردة وإشكالٌة الخصوصٌات السوسٌوثقافٌة للطفل رباحي        فضيلة   .   أ

 429 االجتماعٌة داخل المجتمع الجزائري التغٌر االجتماعً وانعكاساته على العالقات أقنيني           أمينة  .   أ

 468 جامعة البلٌدة  -سبل ترقٌة البحث العلمً فً ظل المتغٌرات المعاصرة  بكــوش           نعيمة .   أ

 La Représentation du Temps Dans Samarcande d’Amine MAALOUF 445 بولحفاد           فتيحة  .  أ



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 1 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 الكلمة االفتتاحٌة
 

 
  وَ ضاسٛ عامل ميٕز بتكمبات عذٗبٛ،  حتىن وا ٖضس اإلٌطاُ ٔ وا ٍٖفعْ؟  ٔ وَ قمب نُٕ وٕضًٕ بتشٕالت غسٖبٛ،  

  وَ أوطاز ٔ فٗضاٌات،  ٔ دفاف ٔ شالشه،  ٔ زٖح ٔ سساٟل،  ٔ ساون إلٌرازات يف الػد عمٜ اإلٌطاُ،  ٔ وَ ٔضط شتأف

ٖبصغ الصٕت ... م األزض إُ مل ٖأخر سرزٓ،  ٔ ٖطسع يف أخر تدابريٓ الالشوٛ ٔقاٖٛ ٔ ختفبفاوَ نٕازخ وّددٚ ذتٗاتْ فٕ

  بالبمٗدٚ،   ٔ الصٕت " ضعد دسمب " ،  ظاوعٛ شترب المػٛ العسبٗٛ ٔ آدابّا جملمٛ الصٕتٗات احملهىٛ،  اليت ٖصدزِا  الطابع

 .ٌكطعِٕ عالوٛ اذتٗاٚ إذا مسع،  ٔ الصٕت ِٕ عالوٛ املٕت إذا ا

 

ِرا العدد يف وٕعدٓ احملدد،  بمباع ددٖد ٔ ثٕب قػٗب،  ساوال وباسح ٔ دزاضات وتدصصٛ   ٖأت٘  

وَ داخن البمد ٔ خازدْ،  وهسضا ٌظسٖٛ زؤٖٛ صٕتٗٛ داوعٛ اليت وفادِا أُ الصٕت،   ألضاترٚ باسجني أنادميٗني

   ٗات لػٕٖٛ،  ٍِاك صٕتٗات ادتىاعٗٛ ٔ ٌفطٗٛ، فهىا ٍِاك صٕت.  ِٕ وادٚ سٕٖٗٛ تػرتك يف قساٞتّا مجٗع التدصصات

 ...ٔ طبٗعٗٛ ٔ طبٗٛ،  ٔ وٗهاٌٗهٗٛ ٔ اقتصادٖٛ ٔ فٗصٖاٟٗٛ

 :تطتظن العٍأَٖ التالٗٛ" صٕتٗات ال" وَ زتمتٍا  الطابع ٔ حتت يفٞ غذسٚ األعاخ المػٕٖٛ،  اليت ٖضىّا العدد

 

   ٛالباب المػٕٖٛ  ٌظسٖٛ دكنتاب ضٕٞ   يف  املعذي العسب٘ دزاضٛ -ٌظسٖٛ األضتاذ دعفس دك الباب المػٕٖٛ العاو

 .الجاٌ٘          الفصن  – العاوٛ

 ٛاألزدُ -وصطمح الطٗىٗاٞ بني التأصٗن ٔالتعسٖب داوعٛ وؤت   . 

  ٍٛٗاألزدُ، عىاُ -وَِْ إغهالٗات الصٗاغٛ ٔاملفًّٕ لمىصطمح ٔالتك. 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 2 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 الطعٕدٖٛاملىمهٛ العسبٗٛ    داشاُاوعٛ د-" ا ٔدزاضٛمجع"سامت الطذطتاٌ٘ يف أصٕه الكساٞاتأب٘  تاختٗازا. 

  ٘داوعٛ املدٖٛ -            أثس اإلعذاش الكسآٌ٘ عمٜ الدزع البالغ. 

 ٛٗداوعٛ البمٗدٚ  - الكساٞات الكسآٌٗٛ بني الكدٖي ٔ ادتدٖد ٔ الػاذ إطاللٛ تازخي. 

 ٘لبٕٖسٚا       املسنص ادتاوع٘  –"الهّف أمنٕذدا"الهسٖي     الكسآُ      يف      االٌطذاً الصٕت. 

  ٜداوعٛ تبطٛ -          وكتضٗات املداَطب يف عىمٗٛ التداطب عٍد عمىاٞ العسب الكداو. 

 البمٗدٚداوعٛ  –          االضتداله باملٕضع عمٜ دٍظ العٍصس المػٕٙ      طسٖكٛ الٍشاٚ يف. 

  َداوعٛ البمٗدٚ –الهسٖي        الكسآُ       يف     " الّسمحَ"مجالّٗات لفظ        و. 

 ٘داوعٛ البمٗدٚ–        العّد الٍبٕٙ       لمىسأٚ املطمىٛ يف     العىن االدتىاع. 

  البمٗدٚداوعٛ  –         قساٞٚ يف وٕزفٕلٕدٗٛ الصٕت الكسآُ "حنٕ قاوٕع وصطمشات التذٕٖد. 

 داوعٛ البمٗدٚ _        اذتـــكـن األدبــ٘          أٔلٕٖات الكساٞٚ العازفٛ يف. 

 داوعٛ البمٗدٚ _        اذتـــكـن األدبــ٘             أٔلٕٖات الكساٞٚ العازفٛ يف. 

  ٛٔشٔ        داوعٛ تٗصٙ  _نفاٞٚ املٍّر بني التأصٗن ٔاملىازض. 

 ٕٙداوعٛ املدٖٛ - ...       عٍد الفسد العسب٘         المػٛ العسبٗٛ ٔاملػهن المػ. 

 داوعٛ املدٖٛ _ عذي ٔأِي احملأالت لٕضع وعذي سدٖحسسنٛ جتدٖد امل. 

 دمىعٛ البمٗدٚ _         الرتنٗيب     املطتٕٝ            واِٗٛ األصن ٔ الفسع يف. 

  املٍّر ٔ املفًّٕ       سٗح احملتٕٝ          وَ" أضساز البالغٛ "ٔقفٛ وع نتاب ٔ. 

  وعٛ البٕٖسٚاملسنص ادتا –الصـٕتٗـات ٔتـعـمـٗـي الـمـػـات. 

  داوعٛ ظاٖٛ _املصطمح بني قٗاع الٕضع ٔضمطٛ االضتعىاه. 

 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 3 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 :       الٍشٕ اآلت٘        أضسٚ العمًٕ اإلٌطاٌٗٛ،  ٔزدت عمٜ           ٔ قد ضي ِرا العدد غكٗكات لألعاخ المػٕٖٛ وَ

 داوعٛ ادتصاٟس -فرتٚ االضتعىاز        ادتصاٟس يف        سـىمٛ التٍصري يف. 

 داوعٛ البمٗدٚ –زِاٌات ٔحتدٖات : لجكافٛ ٔالعٕملٛا. 

 داوعٛ البمٗدٚ –أِدافْ  دٔاعْٗ ٔ غسٔطْ  ٔ: ادتصاٟس         إصالح التعمٗي يف. 

  داوعٛ البمٗدٚ–الضػط /ضٕٞ منٕذز االضتعداد         الطببٗٛ االٌتشازٖٛ يف. 

  ٘داوعٛ البمٗدٚ -          سٗجٗات سٕه البشح العمى. 

 ٔ ٚداوعٛ البمٗدٚ –           وساسن التػٗري التٍظٗى٘         يف  الٞ العىاهإداز. 

  داوعٛ البمٗدٚ عمي االدتىاع  -        خطاب اإلعالً السٖاض٘        لػٛ العٍف يف. 

 داوعٛ البمٗدٚ -األلعاب املطتٕزدٚ ٔإغهالٗٛ ارتصٕصٗات الطٕضٕٗثكافٗٛ لمطفن. 

 ٘داوعٛ البمٗدٚ -      االدتىاعٗٛ داخن اجملتىع ادتصاٟسٙ العالقات          اضاتْ عمٜاٌعه ٔ        التػري االدتىاع. 

  ٚداوعٛ البمٗدٚ  –ضبن تسقٗٛ البشح العمى٘          يف ظن املتػريات املعاصس. 

 La Représentation du temps dans Samarcande d’Amine MAALOUF-  ٛــعٛ املدٖــداو . 

         

حيىمّا  أٔضع   ،  ومٕسا بآفام عجٗٛالطابعاٌتظاز الٍػي الصٕت٘ الكادً وَ اجملمٛ،  ٖٕدعهي العدد  ٔ عمٜ ٔقع

 .اهلل            بإذُ–            الجاوَبني ٖدْٖ العدد 
 

 ســـشسٖـالت
 
 
 
 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 4 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 

 الفصل الثاني

 دراسة المعجم العربً
 الباب اللغوٌة العامة فً ضوء نظرٌة دك

اسة العربٌة فً ضوء نظرٌته اللؽوٌة العامة حول نشؤة اإلنسان واللؽة قام دك الباب بدر

كشفت هذه النظرة . فدرس أوالً المعجم العربً، وقدم نظرة صوتٌة جدٌدة فً دراسته. اإلنسانٌة

الصوتٌة الجدٌدة أن المادة اللؽوٌة للعربٌة، التً حفظها نظام المعجم العربً إلى الٌوم، تقدم 

مٌة تإكد أن اللؽة العربٌة نموذج فرٌد بٌن اللؽات الطبٌعٌة ألنها تعكس جمٌع شواهد تارٌخٌة عل

تقرر نظرٌة دك الباب أن القانون األساس . المراحل التً مرت بها نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة

فً اللؽات اإلنسانٌة الطبٌعٌة جمٌعها هو مبدأ تقطٌع السلسلة الصوتٌة إلى مقاطع صوتٌة ٌتؤلؾ 

 .وعلٌه ٌجب اعتماد المنطلق الصوتً أساساً فً دراسة اللؽات الطبٌعٌة. الكبلم اإلنسانًمنها 

وتقضً النظرٌة بتمٌٌز األصل فً المعجم اللؽوي اإلنسانً عن أصل االشتقاق فً النظام 

وقد عمد دك الباب لدى دراسة األصل فً المعجم العربً (. الصرفً والنحوي: القواعدي)اللؽوي 

ولدى دراسة األصل فً االشتقاق . نظرة صوتٌة جدٌدة فً دراسة المعجم العربًإلى تقدٌم 

القواعدي فً العربٌة، قدم دك الباب طرٌقة صوتٌة جدٌدة فً وصؾ قواعد صرؾ العربٌة 

  .ونحوها

 

  :خصائص البنٌة الصوتٌة للعربٌة - 1

 

ال وجود بشكل : تتمتع البنٌة الصوتٌة للعربٌة بخاصة ممٌزة تتجلى فً المبدأ التالً

عن صوت صامت  –القصٌر أو ؼٌر القصٌر أي الحركات والمدات  –منفصل للصوت الصابت 

وتعكس هذه الخاصة الصوتٌة الممٌزة للعربٌة برأي دك الباب طور محاكاة . ٌلفظ قبله وٌتصل به

 وتجسدت فً أن األصل فً المعجم العربً. اإلنسان القدٌم ألصوات الحٌوان وظواهرالطبٌعة

 .ٌتحدد على أساس األصوات الصوامت فقط التً تتؤلؾ منها ألفاظ مفردات العربٌة
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الدراسات " وقد فّصل دك الباب القول فً خصابص البنٌة الصوتٌة للعربٌة فً بحثه 

 (1" )الصوتٌة فً التراث اللؽوي العربً 

س فً ونستعرض فٌما ٌلً بإٌجاز كٌؾ درس علماء العربٌة أصوات العربٌة، وكٌؾ تدر

 .علم اللؽة الحدٌث

( VOWELS .VOYELLES)تقسم األصوات فً علم اللؽة الحدٌث إلى صابتة 

ٌكون الصوت صابتاً إذا كان النفس الذي (.  CONSONNES .CONSONANTS)وصامتة 

أو  Aكالصوت . ٌإدي إلى إصداره ٌجري طلٌقاً ال ٌعترضه عابق حتى خروجه بحرٌة من الفم

O  ًصامتاً إذا صادؾ النفس الذي ٌإدي إلى إصداره عابقاً فً نقطة ما وٌكون الصوت . مثبل

 P  (2.)أو  Lٌعترض طرٌقه حتى خروجه من الفم، كصوت 

 

ال تدرس األصوات فً علم العربٌة من حٌث تقسٌمها إلى صامتة وصابتة، بل تدرس من 

 .حٌث مخارجها

تشرٌح الجهاز  النقص الذي كان ٌعتور معرفة العرب)وقد أشار المستشرقون إلى 

رسالة " وتجدد اإلشارة إلى أن ابن سٌنا فً (. الصوتً وجهلهم الكامل وجود الحبال الصوتٌة

مٌز صراحة بٌن الواو الصامتة والواو المصوتة وبٌن الٌاء الصامتة " أسباب حدوث الحروؾ 

 . والٌاء المصوتة

ى التؤكٌد أن اكتشاؾ ودون أن نذهب إل)ونكتفً بإٌراد ما ذكرته المستشرقة أودٌت بتً 

فإن من الممكن االفتراض على كل . الحبال الصوتٌة كان سٌعدل من طرٌقتهم فً دراسة اللؽة

حال بؤن معرفتهم ؼٌر الكافٌة بتشرٌح الجهاز الصوتً قد عاقتهم إلى حد كبٌر فً وصفهم الذي 

 (.3( )اعتمد جوهرٌاً على مخارج الحروؾ

الذي ٌستخدم فً علم العربٌة ٌشٌر ( الحرؾ)مصطلح  هذا وال بد من اإلشارة هنا إلى أن

حرفاً باعتبار ( 29)ولما كان عدد الحروؾ فً األبجدٌة العربٌة . إلى شكل الكتابة وإلى الصوت

. حرفاً ( 29)حرفاً ٌمثل األلؾ المدة والبلم حاملة لها، قال علماء العربٌة إن أصل الحروؾ ( ال)

لذا . روؾ فً علم العربٌة على التمٌٌز بٌن الساكن والمتحركوٌقوم المبدأ المتبع فً دراسة الح

التً هً أقرب )، كما بحثوا فً الهمزة (التً هً صابت ؼٌر قصٌر)بحثوا فً األلؾ المدة 

(. ا، ء)لوجود حرؾ فً األبجدٌة لكٍل منهما ( األصوات الصامتة إلى األلؾ من حٌث المخرج
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وفً الٌاء ؼٌر المدة ( التً هً صابت ؼٌر قصٌر)لمدة ولكنهم لم ٌبحثوا بشكل منفصل فً الٌاء ا

كما أنهم لم ٌبحثوا بشكل منفصل (. ي)الشتراكهما بحرؾ واحد فً األبجدٌة ( التً هً صامت)

الشتراكهما ( التً هً صامت)وفً الواو ؼٌر المدة ( التً هً صابت ؼٌر قصٌر)فً الواو المدة 

 (.و)بحرؾ واحد فً األبجدٌة 

ون أصوات العربٌة من حٌث تقسٌمها إلى صوامت وصوابت، ثم أٌدهم بحث المستشرق

وحددوا الصوامت والصوابت فً النظام الصوتً للعربٌة كما . الباحثون العرب المحدثون فً ذلك

 :ٌلً

 .ٌدخل فٌها الواو ؼٌر المدة والٌاء ؼٌر المدة( 28) –عدد الصوامت  

 (. والكسرة والضمةالفتحة )قصٌرة هً الحركات ( 3) –عدد الصوابت 

 .ؼٌر قصٌرة هً األلؾ والٌاء والواو المدات( 3)و

أو    ٌرى علم اللسان الحدٌث أن األصوات الصامتة وحدها ٌمكن أن توصؾ بؤنها ساكنة

فبل ( سواء أكانت قصٌرة أي حركات أم ؼٌر قصٌرة أي مدات)أما األصوات الصابتة . متحركة

: ساكنة أو متحركة، وٌبرز بهذا الصدد اإلشكال التالًوصفها بؤنها  –بحكم طبٌعتها  –ٌمكن 

فهل ٌعنً ذلك أن . فً علم العربٌة بؤنها سواكن( األلؾ والٌاء والواو)توصؾ المدات الثبلث 

لدى وصؾ حروؾ المد ( ساكن)حٌن استعملوا مصطلح  –جمٌع علماء العربٌة أخطإوا ؟ أم أنهم 

 كانوا ٌقصدون به معنى آخر ؟ –

ونكتفً هنا بإٌراد ". الدراسات الصوتٌة " باب عن هذا السإال فً مقالة أجاب دك ال

النتٌجة التً توصل إلٌها والتً تإكد أن وصؾ حروؾ المد فً علوم العربٌة بؤنها سواكن ٌقصد 

به اإلشارة إلى أن إشباع لفظ حركة المتحرك ٌشبه السكون من حٌث أن اإلشباع كالسكون ال 

 .ً جدٌد، بل ٌإدي فقط إلى تؽٌٌر وصؾ المقطعٌإدي إلى ظهور مقطع صوت

وٌعنً ذلك أن علماء العربٌة، حٌن وصفوا المدات الثبلث بؤنها سواكن، قصدوا اإلشارة 

 .إلى أنها صابتة ؼٌر قصٌرة ألنها تظهر نتٌجة إشباع الحركة المناسبة لكل منها

 

ا ٌقابلها من أصوات كما ٌعنً أنهم حٌن قالوا إن المدات تتحرك، قصدوا اإلشارة إلى م

والسبب فً . وٌإكد ذلك أنهم اضطروا إلى القول إن األلؾ المدة إذا تحركت قلبت همزة. صامتة

ذلك أن الواو المتحركة هً صوت صامت، وكذلك الٌاء المتحركة هً صوت صامت، بٌنما ال 
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نذكر بؤن ولعل من المفٌد أن . توجد ألؾ متحركة وأقرب الصوامت المتحركة إلٌها هً الهمزة

قواعد الشكل فً العربٌة تقضً بوضع عبلمة الحركة المناسبة للمدة قبل المدات الثبلث وتحظر 

هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى ال تكون الٌاء والواو حرفً . وضع عبلمة السكون فوق المدات

صوات مد إذا لم تسبقا بحركة مناسبة لكل منهما، بل تكونان صوتٌن صامتٌن كبقٌة األ( صوتً)

كما فً ( أو السكون   إشارات الحركات)وٌمكن بالتالً أن نكتب فوقهما عبلمات الشكل . الصامتة

د، َولدان ) ٌَ ٌْت، َقْوم،   .(.…َب

تتصؾ  –وهً الواو والٌاء واأللؾ  –مٌز السكاكً مجموعة من الحروؾ تسمى المعتلة 

ذا القول أن الواو والٌاء وااللؾ وٌفهم دك الباب من ه( 4)بضعؾ تحمل الحركة أو االمتناع عنه 

توحد فً مجموعة تتصؾ باالمتناع عن تحمل الحركة فقط حٌن تكون مدات أي أصواتاً صابتة 

كما أن الواو والٌاء تدخبلن فً مجموعة أخرى تتصؾ بإمكانٌة تحمل الحركة حٌن . ؼٌر قصٌرة

 (.5)تكونان صوتٌن صامتٌن 

 

 :(الصرفً والنحوي فً العربٌة)القواعدي  أصل المعجم العربً وأصل االشتقاق - 2

 

ٌرى دك الباب أن دراسة البنٌة الصوتٌة لمعجم مفردات العربٌة تكشؾ وجود شبه واضح 

ٌدل هذا الشبه على محاكاة . بٌن كثٌر من ألفاظ العربٌة وأصوات الحٌوان وظواهر الطبٌعة

وبما أن . لً إلى بدابٌة نشؤة العربٌةاإلنسان القدٌم ألصوات الحٌوان وظواهر الطبٌعة، وٌشٌر بالتا

المعاجم العربٌة حفظت لنا المادة اللؽوٌة للعربٌة منذ النشؤة الصوتٌة األولى للعربٌة وحتى ٌومنا 

الراهن، قام دك الباب بدراسة المعجم العربً فً ضوء نظرٌته اللؽوٌة العامة حول نشؤة اإلنسان 

 .واللؽة اإلنسانٌة

هو    ء العربٌة قرروا أن األساس الذي بنً علٌه المعجم العربً ٌذكر دك الباب أن علما

وٌتحدد وفق قواعد االشتقاق . األصل المجرد من حروؾ الزٌادة فً البنٌة الصرفٌة للكلمة

وبالنسبة . كٌؾ ٌتم الحصول على األصل المجرد من حروؾ الزٌادة( فً علم الصرؾ)الصؽٌر 

ا األصل، لم ٌنطلقوا من منطلق صوتً صرؾ ألنهم لم إلى تحدٌد الحروؾ التً ٌتؤلؾ منها هذ

وبهذا المعنى ٌصح القول بؤن علماء . ٌفرقوا فً الحروؾ بٌن صوت صامت وصوت صابت

لقد فرقوا فً الكلمة . العربٌة انطلقوا من صورة كتابة الحروؾ التً ٌتؤلؾ منها األصل المجرد
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ا فً األصل المجرد بٌن حروؾ أصلٌة بٌن حروؾ الزٌادة وبٌن حروؾ األصل المجرد، ثم فرقو

مإلؾ عندهم من ثبلثة ( باع)أو ( قال)فاألصل . وحروؾ ؼٌر أصلٌة ٌجب ردها إلى أصلها

ُ رؼم اشتماله على (. الباء واأللؾ والعٌن( )القاؾ واأللؾ والبلم)حروؾ  وعدوه أصبلً ثبلثٌا

لؾ المدة فً األصل ثم قالوا إن األ. صوتٌن صامتٌن وصوت صابت طوٌل هو األلؾ المدة

 (.بٌع باع )أو الٌاء ( قول قال )المجرد ٌجب أن ترد إلى أصلها الواو 

وبهذا الصدد ٌبلحظ دك الباب أن اشتراطهم رد األلؾ إلى أصلها الواو أو الٌاء ٌرجع إلى 

كون األلؾ الحرؾ الوحٌد بٌن حروؾ األصل المجرد من حروؾ الزٌادة الذي هو من الناحٌة 

وبعد رد . ثنابً الصوامت( باع)و ( قال)وٌعنً هذا أن األصل . صوت صابت طوٌلالصوتٌة 

( قول)الواو أو الٌاء، ٌصبح هذا األصل ثبلثً الصوامت  –كما زعموا  –األلؾ إلى أصلها 

أما . ، مما ٌإكد أن المعجم العربً بنً انطبلقاً من األصل ثبلثً الصوامت فً الحد األدنى(بٌع)

( وعد)األصل المجرد من حروؾ الزٌادة، فهما دوماً صوتان صامتان كما فً  الواو والٌاء فً

لذا عّد علماء العربٌة الواو والٌاء حرفٌن أصلٌٌن فً األصل المجرد من (. طوى( )وقى( )ٌسر)

 .حروؾ الزٌادة

وبما أن األساس الذي بنً علٌه المعجم العربً هو األصل المجرد من حروؾ الزٌادة، 

د االشتقاق الصؽٌر فً علم الصرؾ هً التً تحدد كٌفٌة الحصول على هذا األصل، وبما أن قواع

 :ٌتساءل دك الباب

هل ٌعنً ذلك أن علماء العربٌة قرروا أن األصل فً المعجم العربً هو األصل فً 

 للعربٌة ؟( الصرفً والنحوي)االشتقاق فً النظام القواعدي 

بلقة بٌن أصل المعجم فً العربٌة وأصل وٌشٌر إلى أنه ٌوجد اتجاهان فً تحدٌد الع

 :فً العربٌة( الصرفً والنحوي)االشتقاق القواعدي 

 

ٌقول بتماٌز األصل فً المعجم العربً عن أصل االشتقاق . اتجاه علماء البصرة –األول 

الحروؾ الثبلثة )فٌرى أصحاب هذا االتجاه أن األصل فً المعجم مادة مجردة . فً العربٌة

ولٌس هذا األصل المعجمً صٌؽة . ٌتم الحصول علٌها باالستنباط الصرفً( صلٌةأواألربعة األ

وبالنسبة إلى أصل االشتقاق فً قواعد العربٌة، ٌرون أنه المصدر الذي هو الصٌؽة . لؽوٌة حقٌقٌة

 .منها النظام القواعدي فً العربٌة( ٌشتق)اللؽوٌة الحقٌقٌة األولى التً ٌتولد 
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ٌقول بعدم تماٌز األصل فً . الكوفة والمستشرقٌن وعلماء السامٌاتاتجاه علماء  –الثانً 

فٌرى أصحاب هذا االتجاه أن . المعجم العربً عن أصل االشتقاق فً النظام القواعدي للعربٌة

األصل فً المعجم صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة هً صٌؽة الفعل الماضً المجرد من حروؾ الزٌادة 

وبالنسبة إلى أصل االشتقاق فً قواعد العربٌة، ٌرون . مذكرالمسند إلى الشخص الثالث المفرد ال

أنه األصل المعجمً نفسه أي صٌؽة الفعل الماضً المجرد من حروؾ الزٌادة المسند إلى 

 . الشخص الثالث المفرد المذكر

ولكنه، بعد التعمق فً دراسة المادة اللؽوٌة . وٌعلن دك الباب أنه كان ٌتبنى االتجاه الثانً

فً ضوء نظرٌته اللؽوٌة العامة حول نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة، وصل إلى ضرورة  للعربٌة

وقدم بذلك رأٌاً ثالثاً جدٌداً . تمٌٌز أصل المعجم العربً عن أصل االشتقاق القواعدي فً العربٌة

 .فً العبلقة بٌنهما

تة التً رصٌد لؤلصوات الصام( ب. ت. ك)ٌرى دك الباب أن األصل فً المعجم العربً 

وٌعنً هذا أن . تتؤلؾ منها المفردات العربٌة من ناحٌة، وللمدلوالت التً ترتبط بها من ناحٌة ثانٌة

األصل فً المعجم العربً لٌس، كما ٌقول علماء الكوفة، صٌؽة الفعل الماضً للشخص الثالث 

األصل فً وٌظهر ذلك أن علماء البصرة أصابوا حٌن قرروا أن ( /.هو)كتب / المفرد المذكر 

المعجم لٌس صٌؽة الفعل الماضً، ولكنهم لم ٌصٌبوا حٌن قرروا أن األصل مادة أصلٌة 

ألن األصل فً معجم العربٌة بنٌة ( مجردة)وٌقصدون بذلك الحروؾ المجردة أي بنٌة افتراضٌة 

 .كانت ترتبط بالنشؤة الصوتٌة األولى للعربٌة( مادٌة)صوتٌة 

القواعدي فً العربٌة، فهو عند دك الباب الصٌؽة اللؽوٌة أما بالنسبة إلى أصل االشتقاق 

 . للشخص الثانً، حسب نظرٌته اللؽوٌة العامة( األمر)الحقٌقٌة األولى أي الصٌؽة العامة للطلب 

 :فً نظام المعجم العربً - 3

 

ذكر دك الباب أن قواعد االشتقاق الصؽٌر فً علم الصرؾ تمٌز نوعٌن من األصل 

 :الثبلثً

 .الخالً من التضعٌؾ والهمز واإلعبلل: الثبلثً السالم األصل 

مهموزاً أو مضعفاً وخالٌاً من حروؾ )الذي ٌكون صحٌحاً : األصل الثبلثً ؼٌر السالم 

 (.المثال واألجوؾ والناقص واللفٌؾ المفروق واللفٌؾ المقرون)أو معتبلً بؤنواعه المختلفة ( العلة
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 تمٌز قواعد االشتقاق الصؽٌر بٌن أصل رباعً سالم أما بالنسبة إلى األصل الرباعً، فبل

ما السبب فً التمٌٌز فً األصل الثبلثً : وبهذا الصدد ٌتساءل دك الباب. وأصل رباعً ؼٌر سالم

بٌن السالم وؼٌر السالم ؟ وما السبب فً إهمال التمٌٌز فً األصل الرباعً بٌن السالم وؼٌر السالم 

 ؟

، ٌربط دك الباب السبب فً التمٌٌز بطبٌعة األصل الثبلثً لدى اإلجابة عن السإال األول

 :فٌقول دك الباب. السالم فً العربٌة

من الناحٌة الصوتٌة، نجد أن كبلً منهما ٌتكون من ( نزب)و( شحج)إذا حللنا األصلٌن 

، أي أنهما ال ٌمكن أن ٌكونا محاكاة (بَ + َز + َن ( )جَ + َح + َش )ثبلثة مقاطع صوتٌة 

الحٌوان، ألن الحٌوان ال ٌستطٌع نطق أصوات متمٌزة بعضها عن بعض فً مقاطع ألصوات 

كما أن اإلنسان القدٌم الذي انقرض لم . صوتٌة منفصلة، بل ٌنطق أصواتاً مبهمة فً وحدة مندمجة

 .ٌكن قادراً على تقطٌع األصوات التً حاكى فٌها أصوات الحٌوان إلى مقاطع صوتٌة متمٌزة

 :فٌقولوٌتابع دك الباب 

وما دام األمر كذلك، فما هو السبب فً أن نظام المعجم العربً قد بنً انطبلقاً من األصل 

ثبلثً األصوات الصامتة ؟ ولماذا ٌعتبر ذلك األصل خوارزماً رٌاضٌاً الشتقاق كلمات وصٌػ 

أن جدٌدة منه ؟ ولماذا حافظ هذا األصل الثبلثً على لحمته دون تؽٌٌر على مر القرون؟ ال شك 

    ! هناك سراً ٌرتبط بطبٌعة األصل العربً ثبلثً األصوات الصامتة 

 ؟ وكٌؾ نكشفه  ! فما هو ذلك السر ؟ 

من الرجوع إلى الدراسات الصوتٌة فً علم اللؽة العربٌة وعلم اللؽة العام وعلم اللؽة 

 : المقارن، تبٌن لؤلستاذ دك الباب ما ٌلً

صوتٌة مقارنة للؽات الهندٌة األوربٌة القدٌمة،  كشؾ األكادٌمً فارتوناتوؾ، فً دراسة

القصٌر جداً والذي ٌتمٌز عن ( a)األصل كانت تشتمل على الصوت  –أن اللؽة الهندٌة األوربٌة 

 (6)القصٌر بؤنه ال ٌشكل مقطعاً صوتٌاً ( a)الصوت 

وربٌة تفترض بؤن اللؽة الهندٌة األ( لٌمان. قال بها ؾ)توجد نظرٌة فً علم اللؽة العام 

أي ال ٌشكل مقطعاً صوتٌاً )األصل كانت تشتمل فقط على صوت صابت واحد ؼٌر محدد 

وترى تلك النظرٌة أن (. وتنحصر وظٌفته فً تسهٌل نطق الكلمات المإلفة من أصوات صامتة

 (.7)األصوات الصامتة كانت كثٌرة ومن بٌنها عدة أصوات حلقٌة 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 11 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

وزعم الخلٌل أن الفتحة : " خلٌل حٌن قالٌذكرنا ذلك بما نقله سٌبوٌه على لسان ال

 (.8" )والكسرة والضمة زوابد، وهن ٌلحقن الحرؾ لٌوصل إلى التكلم به 

دخلت هٌتا وأنا : حدثنً أبوعلً رحمه هللا قال: " ما ٌلً( الخصابص)وذكر ابن جنً فً 

. فعجبت منها فسمعت أهلها ٌنطقون بفتحة ؼرٌبة لم أسمعها قبل. أرٌد االنحدار منها إلى بؽداد

: وأظنه قال لً. وأقمنا هناك أٌاماً إلى أن صلح الطرٌق للمسٌر فإذا أننً قد تكلمت مع القوم بها

 (.9")إننً لما بعدت عنهم أنسٌتها 

قال وإنما خفً حال هذا فً اللؽة … : "وأشار ابن جنً إلى الزمزمة فً اللؽة العجمٌة

 (.10" )ا كثر ذلك فٌها ضعفت حركاتها وخفٌت العجمٌة لما فٌها من الزمزمة، ٌرٌد أنها لم

وكانت قضاعة إذا تكلموا ؼمؽموا : " هذا وقد ذكر علماء العربٌة ؼمؽمة قضاعة فقالوا

 .وٌعرفون الؽمؽمة بؤنها الكبلم الذي ال ٌبٌن". فبل تكاد تظهر حروفهم 

 

ثة أصوات من ذلك نستنتج أن األصل فً المعجم العربً المإلؾ من ثبل: وٌقول دك الباب

كان اإلنسان البدابً القدٌم ٌلفظه فً مقطع صوتً واحد ألنه ٌحاكً فٌه ( شحج، نزب)صامتة 

أصوات الحٌوان، فبل تتمٌز فٌه أصوات منفصلة بعضها عن بعض فً مقاطع مستقلة، بل تتصل 

 .بكل صوت صامت فٌه فتحة خفٌفة لتمكن فقط من النطق به

بٌة األوابل إلى أن الفتحة أخؾ الحركات الثبلث، وٌدعم رأٌه بذكر إشارة علماء العر

فللفعل الثبلثً ستة . وبؤن الرجوع إلى أوزان الفعل الثبلثً ٌرجح االستنتاج الذي وصل إلٌه

 :أوزان هً

 (ٌنصر –نصر )باب  

 (ٌضرب –ضرب )باب  

 (ٌفتح -فتح )باب  

 (ٌفرح –فرح )باب  

 (ٌكرم –كرم )باب  

 (ٌحسب –حسب )باب  

 

فؤكثر األبواب أفعاالً باب . هذا الترتٌب لؤلوزان حسب كثرة األفعال فً كل باب وٌتدرج



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 12 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

ٌبلػ مجموع حركات األصوات الصامتة . وأقلها باب حسب. نصر، فضرب، ففتح، ففرح، فكرم

. حركة فتح، وحركتا كسر، وحركة ضم واحدة( 15)منها  –حركة ( 18)فً أوزان الفعل الثبلثً 

التً  –( فرح، كرم، حسب)أن الكسرة والضمة ال تظهران إال فً أبواب  وإذا أخذنا باالعتبار

تتمٌز بقلة أفعالها من ناحٌة، وبؤن ؼالبٌة األفعال التً تدخل فٌها ذات معنى عام ومجرد من ناحٌة 

 .ٌتؤكد أن الفتحة هً أولى الحركات ظهوراً فً النظام الصوتً للعربٌة –أخرى 

القابلة إن األصل فً المعجم العربً المإلؾ من ثبلثة  –ة وبهذه النتٌجة العلمٌة الجدٌد

كان اإلنسان البدابً القدٌم ٌلفظه فً مقطع صوتً واحد، ( شحج، نزب: من نمط)أصوات صامتة 

ألنه حاكى فٌه أصوات فصابل الحٌوان التً تمتلك جهازاً للتصوٌت قرٌباً من جهاز التصوٌت 

طبٌعة األصل المعجمً ثبلثً األصوات " سر  "ٌكون دك الباب قد كشؾ  –عند اإلنسان 

وٌبلحظ دك الباب أن هذا األصل . الصامتة الذي حافظ على لحمته دون تؽٌٌر على مدى القرون

الذي حاكى فٌه اإلنسان القدٌم أصوات الحٌوان هو ما وصفه ( شحج، نزب: من نمط)الثبلثً 

ً السالم عندهم الصحٌح ؼٌر المضعؾ وٌدخل فً األصل الثبلث. علماء العربٌة بالثبلثً السالم

المثال واألجوؾ والناقص واللفٌؾ )وال ٌدخل فٌه المعتل بؤنواعه . والصحٌح ؼٌر المهموز

 (.المقرون واللفٌؾ المفروق

 

ٌشٌر دك الباب إلى أن األصل الثبلثً السالم ٌتمٌز بؤن األصوات الثبلثة التً تإلؾ بنٌته 

التً تدخل فً عنقوده االشتقاقً الداللً، ألن هذه الصوامت  الصوتٌة ال تسقط فً جمٌع الكلمات

 .الثبلثة جمٌعاً حاملة للمعنى الداللً األصلً لهذه المادة العجمٌة

لذا ٌقرر دك الباب أن المبدأ األول الذي اعتمد فً المعجم العربً هو األصل الثبلثً 

وكان هذا األصل (. شحج، نزب)بٌة السالم، ألنه كان أصبلً تارٌخٌاً حٌوانٌاً لنشؤة اللؽة العر

الثبلثً السالم رصٌداً لؤلصوات الصامتة التً تتؤلؾ منها المفردات العربٌة من ناحٌة، 

ولم ٌكن األصل الثبلثً السالم أصبلً لبلشتقاق . وللمدلوالت التً ترتبط بها من ناحٌة أخرى

 .القواعدي فً العربٌة

ة األصل الرباعً فً العربٌة، ٌرى دك الباب ولدى اإلجابة عن السإال الثانً حول طبٌع

أن عدم تمٌٌز قواعد الصرؾ العربً فً األصل الرباعً فً المعجم العربً بٌن سالم وؼٌر 

حاكى فٌه اإلنسان ( زق زق –خرخر )حٌوانٌاً  –سالم، ٌرجع إلى أنه كان أصبلً تارٌخٌاً طبٌعٌاً 
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حٌوان الشبٌهة بها التً تصدر القدٌم أصوات ظواهر الطبٌعة وأصوات بعض فصابل ال

مجموعات صوتٌة مندمجة قصٌرة، ثم كرر نطق محاكاتها فً لفظة مإلفة من مقطعٌن متماثلٌن 

واعتمد هذه األصل الرباعً مبدأً ثانٌاً بعد الثبلثً السالم فً (. زْق زقْ  خْرخْر، زْق  خْر )

بلثٌة ضعؾ نسبة األصول الرباعٌة وٌفسر هذا لماذا تبلػ نسبة األصول الث. نظام المعجم العربً

وٌشٌر دك الباب إلى أن األصل الرباعً ٌتمٌز بؤن الصوامت األربعة التً . فً المعجم العربً

تإلؾ بنٌته الصوتٌة ال تسقط فً جمٌع الكلمات التً تدخـل فً عنقوده االشتقاقً الداللً، ألن هذه 

وٌإكد أن األصل . ً لهذه المادة المعجمٌةالصوامت األربعة جمٌعاً حاملة للمعنى الداللً األصل

. الرباعً رصٌد لؤلصوات الصامتة التً تتؤلؾ منها المفردات العربٌة وللمدلوالت التً ترتبط بها

 .ولٌس األصل الرباعً أصبلً لبلشتقاق القواعدي فً العربٌة

 

 :نظرة دك الباب الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً  - 4

 

ألصل الثبلثً السالم ٌتمٌز بؤنه ٌتؤلؾ من ثبلثة أصوات صامتة هً ٌرى دك الباب أن ا

وهً فً الوقت نفسه دعابم أصلٌة فً ( اللفظة المفردة)دعابم أصلٌة فً البنٌة الصوتٌة للكلمة 

وٌعنً هذا أن الصوامت الثبلثة فً أصل المعجم العربً دعابم ثبلثة . البنٌة الداللٌة المرتبطة بها

إن البناء الذي ٌشاد على ثبلث : وبهذا الصدد ٌقول دك الباب. اللٌة المرتبطة بهاحاملة للبنٌة الد

وسٌنهار حتماً . دعابم أصلٌة ال ٌمكن أن ٌبقى قابماً إال إذا استند إلى هذه الدعابم األصلٌة الثبلثة

وكذلك فإن أي نقص فً الصوامت التً ٌتؤلؾ . حٌن تنزع منه دعامة، ومن باب أولى دعامتان

 .ا األصل المعجمً الثبلثً ٌفضً بالضرورة إلى اختبلل البنٌة الداللٌة المرتبطة بهمنه

وعلٌه ٌرى دك الباب أن أي نقص فً عدد الصوامت فً البنٌة الصوتٌة ألي لفظة، تدخل 

فً العنقود االشتقاقً الداللً للمادة المعجمٌة التً اعتبرت ثبلثٌة الصوامت، وال ٌرافقه اختبلل 

الداللٌة لهذه اللفظة، ٌعنً بالضرورة أن هذا الصامت الناقص لٌس أصلٌاً فً هذه المادة فً البنٌة 

وٌإكد دك الباب أن هذا ما نجده فً األصل الثبلثً ؼٌر السالم عند علماء العربٌة . المعجمٌة

فإذا كان الناقص صامتاً واحداً فً : وٌضٌؾ دك الباب(. المهموز والمضعؾ والمعتل بؤنواعه)

الصٌػ فً العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة، فإن ذلك ٌعنً أن الحرؾ الناقص  إحدى

وبالتالً ٌكون األصل المعجمً الحقٌقً لمثل هذه المادة .لٌس حامبلً للمعنى األصلً لهذه المادة
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شمل النقص وإذا .( ……ُخْذ، قُْم، ِعْد، ْطو)كما فً ( أي تتؤلؾ بنٌته الصوتٌة من صامتٌن)ثنابٌاً 

صامتٌن فً إحدى الصٌػ فً العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة، فإن ذلك ٌعنً أن 

وبالتالً ٌكون األصل المعجمً . الحرفٌن الناقصٌن لٌسا حاملٌن للمعنى األصلً لهذه المادة

 (.ِق، ؾ) كما فً( أي تتؤلؾ بنٌته الصوتٌة من صامت واحد)الحقٌقً لمثل هذه المادة أحادٌاً 

األصل : وٌبلور دك الباب نظرته الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً فً القانون التالً

الذي هو رصٌد لؤلصوات الصامتة التً تتؤلؾ منها المفردات )الحقٌقً فً المعجم العربً 

هو ذلك الرصٌد الذي ٌشتمل على الحد األدنى من الصوامت ( وللمدلوالت التً ترتبط بها

كة بٌن جمٌع الكلمات التً تدخل فً العنقود االشتقاقً الداللً الواحد للمـادة المعجمٌة المشتر

 .وبالترتٌب نفسه، من دون أي إسقاط

فً المعجم العربً ( األصل الرباعً)و ( األصل الثبلثً السالم)لقد أظهر دك الباب أن 

ات الحٌوان وأصوات ٌرتبطان بالطور األول فً نشؤة اللؽة العربٌة وهو طور محاكاة أصو

لذا كان كل أصل منهما بنٌة صوتٌة ارتبطت تارٌخٌاً بالنشؤة الصوتٌة األولى . ظواهر الطبٌعة

. للشخص الثانً( األمر)الصٌؽة العامة للطلب  -للعربٌة ولم ٌكن الصٌؽة اللؽوٌة اإلنسانٌة األولى 

ال األصل المعجمً الرباعً وفً ضوء ذلك ٌتضح لماذا لم ٌكن األصل المعجمً الثبلثً السالم و

واألصل فً االشتقاق القواعدي، . صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق القواعدي فً العربٌة

الصٌؽة العامة  –حسب نظرٌة دك الباب اللؽوٌة العامة، هو الصٌؽة اللؽوٌة الحقٌقٌة األولى 

 .للشخص الثانً( األمر)للطلب 

ٌّن دك الباب أن األصل وبتطبٌق قانون النظرة الصوتٌة الج دٌدة إلى المعجم العربً، ب

الثبلثً السالم واألصل الرباعً أصبلن حقٌقٌان فً المعجم العربً، وكشؾ وجود أصول 

تقوم على التواضع اإلنسانً وانتفاء محاكاة اإلنسان أصوات الحٌوان : معجمٌة حقٌقٌة أخرى

ٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق وظواهر الطبٌعة من ناحٌة، وكان كل أصل معجمً منها ص

وٌرى دك الباب أن هذه األصول المعجمٌة الحقٌقٌة ترجع تارٌخٌاً إلى . القواعدي فً العربٌة

 :طور التواضع اإلنسانً، وهً ثبلثة أنواع –الطور الثانً فً نشؤة اللؽة العربٌة 

 

ا هو الثانً نفسه الثالث منه)أصل معجمً حقٌقً ثنابً مضعؾ ٌتؤلؾ من ثبلثة صوامت 

 (.خرّ )ٌسمٌه علماء العربٌة الصحٌح المضاعؾ ( ومدؼم به فً الكتابة
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ونجده مجرداً فً صٌػ . أصل معجمً حقٌقً ثنابً ؼٌر مضعؾ ٌتؤلؾ من صامتٌن

 :األمر التالٌة مما ٌسمٌه علماء العربٌة

 (.ْرمِ )المعتل الناقص 

 (.ْطو)المعتل اللفٌؾ المقرون 

 (.قُمْ )المعتل األجوؾ 

 (.ُخذْ )الصحٌح مهموز األول 

 (.ِعدْ )المعتل المثال 

ونجده مجرداً فً صٌؽة األمر مما . أصل معجمً حقٌقً أحادي ٌتؤلؾ من صامت واحد

 (. قِ )ٌسمٌه علماء العربٌة المعتل اللفٌؾ المفروق 

وهكذا تكون نظرة دك الباب الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً قد كشفت وجود خمسة 

وبصدد هذه األصول الحقٌقٌة، ٌبلحظ دك الباب أن األصل . حقٌقٌة فً المعجم العربً أصول

اعتمدا أصلٌن ٌنطلق منهما العنقود االشتقاقً ( الرباعً)واألصل الثانً ( الثبلثً السالم)األول 

: ولم تعتمد األصول. الداللً فً المادة المعجمٌة وفقـاً لما هو مقرر فً علم الصرؾ العربً

أصوالً ٌنطلق ( األحادي)والخامس ( الثنابً ؼٌر المضعؾ)والرابع ( الثنابً المضعؾ)لث الثا

منها العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة وفقاً لما هو مقرر فً علم الصرؾ العربً، 

وتقضً قواعد الصرؾ العربً بإجراء بعض التعدٌبلت على األصول . ألنها ثبلثٌة ؼٌر سالمة

( ثبلثً سالم مفترض)ٌة ؼٌر السالمة لٌتحول كل أصل منها إلى أصل معجمً ؼٌر حقٌقً الثبلث

. ٌعتمد أصبلً ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة فً نظام المعجم العربً

وٌرجع دك الباب السبب فً ذلك إلى مراحل تشكل نظام المعجم العربً وارتباطها بالمراحل التً 

  .بها نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة مرت

 

 :مراحل تشكل نظام المعجم العربً  - 5

 

( الثبلثً السالم والرباعً)لماذا اعتمد األصبلن الحقٌقٌان : ٌطرح دك الباب األسبلة التالٌة

أصلٌن فً نظام المعجم العربً ٌنطلق منهما العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة ؟ 

أصلٌن فً نظام المعجم ( الثنابً ؼٌر المضعؾ واألحادي)لم ٌعتمد األصبلن الحقٌقٌان ولماذا 
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العربً، بل اعتمد بدالً منهما أصبلن مفترضان ٌنطلق منهما العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة 

 المعجمٌة ؟ وما طبٌعة األصل الحقٌقً الثنابً المضعؾ ؟

 

لباب أن األصل المعجمً الحقٌقً الثبلثً السالم ٌإكد دك ا: األصل الثبلثً السالم -أ

المثال واألجوؾ : ٌدخل فٌه الصحٌح ؼٌر المضعؾ وؼٌر المهموز وال ٌدخل فٌه المعتل بؤنواعه)

حاكى فٌه اإلنسان البدابً القدٌم أصوات فصابل ( والناقص واللفٌؾ المقرون واللفٌؾ المفروق

شحج، : من نمط)من جهاز التصوٌت عند اإلنسان الحٌوان التً تمتلك جهازاً للتصوٌت قرٌباً 

وعبر بواسطته عن تمٌٌز الشخص الثالث الذي كان ٌمثل بالنسبة إلٌه كل ما ٌتحرك (. نزب

لقد كان هذا األصل المعجمً . أو عدده       وٌصدر صوتاً أمكنه محاكاته من دون تمٌٌز لجنسه 

عملٌة التخاطب اإلنسانً اللسانً الذي ال ٌقوم إال األول شبٌهاً بصٌحة تنبٌه إرادٌة، ولم ٌكن بداٌة 

لذا فإن األصل المعجمً الحقٌقً الثبلثً السالم ٌرجع (. المخاطب)بعد تمٌٌز الشخص الثانً 

مرحلة محاكاة : ظهوره إلى المرحلة األولى من الطور األول فً نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة

بنٌة صوتٌة هً ( السالمة)الحقٌقً ثبلثً الصوامت  وكان هذا األصل المعجمً. أصوات الحٌوان

واعتمد أصبلً فً المادة المعجمٌة ٌنطلق . أصل تارٌخً حٌوانً فً النشؤة الصوتٌة األولى للعربٌة

وكان بذلك المبدأ األول تارٌخٌاً الذي بنى . منه العنقود االشتقاقً الداللً فً نظام المعجم العربً

لصوامت الثبلثة فً بنٌته الصوتٌة ال تسقط ألنها ارتبطت تارٌخٌاً علٌه المعجم العربً، ألن ا

لذا فرق علماء العربٌة فً . بالمحاكاة فكانت دعابم أصلٌة حاملة للبنٌة الداللٌة المرتبطة بها

األصل الثبلثً بٌن سالم وؼٌر سالم، ألن األصل الثبلثً ؼٌر السالم قد ٌسقط منه حرؾ 

عجمً الحقٌقً الثبلثً السالم صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق ولم ٌكن األصل الم. أوحرفان

 .القواعدي فً العربٌة

ٌإكد دك الباب أن اإلنسان البدابً القدٌم حاكى فً األصل المعجمً : األصل الرباعً -ب

الحقٌقً الرباعً أصوات ظواهر الطبٌعة التً تصدر مجموعة قصٌرة من األصوات المندمجة 

وللتخلص من صعوبة التوقؾ عن النطق بعد محاكاتها، عمد إلى تكرار نطق . بعضها ببعض

ثم استطاع محاكاة ( صل صل خرخر، صل  خر )محاكاتها فً لفظة واحدة متصلة 

أصوات فصابل أخرى من الحٌوان تصدر مجموعات صوتٌة مندمجة قصٌرة مماثلة ألصوات 

وٌرجع ظهور هذا األصل المعجمً (. زق زق زق )ظواهر الطبٌعة، وكرر نطق محاكاتها 
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مرحلة : الحقٌقً الرباعً إلى المرحلة الثانٌة من الطور األول فً نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة

وكان هذا األصل المعجمً الحقٌقً . محاكاة أصوات الطبٌعة وبعض أصوات الحٌوان الشبٌهة بها

ً فً النشؤة الصوتٌة األولى حٌوان –رباعً الصوامت بنٌة صوتٌة هً أصل تارٌخً طبٌعً 

واعتمد أصبلً فً المادة المعجمٌة ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً الداللً فً نظام المعجم . للعربٌة

فكان بذلك المبدأ الثانً تارٌخٌاً الذي بنً علٌه المعجم العربً، ألن الصوامت األربعة فً . العربً

بتكرار المحاكاة فكانت دعابم أصلٌة حاملة للبنٌة  بنٌته الصوتٌة ال تسقط، ألنها ارتبطت تارٌخٌاً 

لذا لم ٌفرق علماء العربٌة فً األصل الرباعً بٌن سالم وؼٌر سالم ألنه ال . الداللٌة المرتبطة بها

ولم ٌكن األصل المعجمً الحقٌقً الرباعً صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً . ٌسقط منه أي حرؾ

 . لبلشتقاق القواعدي فً العربٌة

 

ا أعبله إلى أن علماء العربٌة قرروا أن األساس الذي بنً علٌه المعجم العربً هو أشرن

ولدى تحدٌد أصل المادة المعجمٌة . األصل المجرد من حروؾ الزٌادة فً البنٌة الصرفٌة للكلمة

الذي ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً الداللً فً المعجم العربً، اختلؾ الكوفٌون ( األصل المعجمً)

فرأى علماء الكوفة أن األصل المعجمً صٌؽة الفعل الماضً المسند إلى الشخص . صرٌونوالب

أما األصل المعجمً عند علماء البصرة، فهو مادة أصلٌة هً الحروؾ . الثالث المفرد المذكر

وبهذا الصدد ٌبلحظ دك الباب أن هذه . األصلٌة الثبلثة أو األربعة ولٌس صٌؽة الفعل الماضً

لٌة تتطابق دوماً مع صٌؽة الفعل الماضً، حٌث ٌتم الحصول علٌها بتجرٌد حروؾ المادة األص

وٌخلص دك الباب إلى القول بؤن أصل المادة المعجمٌة الذي ٌنطلق منه . صٌؽة الفعل الماضً

العنقود االشتقاقً الداللً فً المعجم العربً هو األصل المعجمً الحقٌقً الثبلثً السالم أو 

طور  –ظهورهما تارٌخٌاً إلى الطور األول مـن النشؤة الصوتٌة األولى للعربٌة وٌرجع . الرباعً

وتمٌز األصبلن الثبلثً السالم والرباعً بؤنهما لم . محاكاة أصوات الحٌوان وظواهر الطبٌعة

 .ٌكونا أصلٌن لبلشتقاق القواعدي فً العربٌة

هرت أصول معجمٌة وٌإكد دك الباب أنه بعد اكتمال تشكل نظام المعجم العربً، ظ

بعثر، )ثم رباعٌة الصوامت .( …كتب، لعب )حقٌقٌة ال تقوم على المحاكاة ثبلثٌة الصوامت 

لذا ٌإٌد دك الباب المحافظة على المبدأ الذي بنً علٌه المعجم العربً والمتمثل فً ( …دحرج 

 .اعتماد األصل المجرد من حروؾ الزٌادة بالنسبة إلى الثبلثً السالم والرباعً



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 18 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

وتإكد نظرة دك الباب الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً أن األصل الحقٌقً فً المعجم 

. العربً رصٌد لؤلصوات الصامتة التً تتؤلؾ منها المفردات العربٌة وللمدلوالت المرتبطة بها

وترى أن هذا الرصٌد ٌشتمل على الحد األدنى من الصوامت المشتركة بٌن جمٌع الكلمات التً 

فً العنقود االشتقاقً الداللً الواحد للمادة المعجمٌة وبالترتٌب نفسه من دون إسقاط ألي تدخل 

وبما أن األصل الثبلثً السالم مإلؾ من ثبلثة صوامت مشتركة : لذا ٌقول دك الباب. صامت منها

 بٌن جمٌع الكلمات النً تدخل فً عنقوده االشتقاقً الداللً وال تسقط مطلقاً، فمن الطبٌعً أن

المعتمد أصبلً ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً فً المادة  –ٌتطابق هذا األصل الثبلثً السالم 

مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً المجرد من حروؾ الزٌادة المسند إلى  –المعجمٌة 

وٌرى دك الباب أن األمر نفسه ٌنطبق أٌضاً على األصل رباعً . الشخص الثالث المفرد المذكر

فالصوامت األربعة فٌه مشتركة بٌـن جمٌع الكلمات التً تدخل فً عنقوده االشتقاقً . لصوامتا

الداللً وال تسقط مطلقاً، وٌتطابق األصل الرباعً مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً 

 .المجرد من حروؾ الزٌادة المسند إلى الشخص الثالث المفرد المذكر

 

 :المةاألصول الثبلثٌة ؼٌر الس

 

أو        من المناسب أن نذّكر بؤن األصل الثبلثً ؼٌر السالم عند علماء العربٌة صحٌح

أو       ناقصاً   أو   أما المعتل فٌكون مثاالً أو أجوؾ. والصحٌح ٌكون مضعفاً أو مهموزاً . معتل

 .أو لفٌفاً مقروناً  لفٌفاً مفروقاً 

ً طبٌعة األصل الثبلثً ؼٌر السالم فً وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دك الباب حٌن بحث ف

، استند إلى منهجه (الصحٌح المهموز والمضعؾ من جهة والمعتل بؤنواعه من جهة ثانٌة)العربٌة 

التارٌخً العلمً فً الدراسة اللؽوٌة الذي ٌإكد أنه لدى دراسة النظام اللؽوي ٌجب أن نهتم بما 

ألنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أو ( اذالشو)هو عام ومطرد من دون أن نهمل االستثناءات 

الثنابً )لذا أكد دك الباب أن األصول المعجمٌة الحقٌقٌة ؼٌر السالمة . بداٌات لتطور جدٌد

ارتبطت تارٌخٌاً بطور التواضع اإلنسانً وانتفاء ( المضعؾ والثنابً ؼٌر المضعؾ واألحادي

 . الثانً تمحاكاة أصوا

معجم العربً قد بنً فً الطور األول من النشؤة الصوتٌة ٌبلحظ دك الباب أن نظام ال
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للعربٌة على اعتماد األصل الثبلثً السالم أو الرباعً أصبلً ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً الداللً 

وكان هذا األصل بتطابق مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً . فً المادة المعجمٌة

لذا كان ٌتوجب من أجل . إلى الشخص الثالث المفرد المذكرالمجرد من حروؾ الزٌادة المسند 

المحافظة على اتساق نظام المعجم العربً، إجراء بعض التعدٌبلت على األصول الثبلثٌة ؼٌر 

السالمة، لٌتحول كل أصل منها إلى أصل معجمً ؼٌر حقٌقً بحٌث ٌصبح ثبلثٌاً سالماً مفترضاً، 

ؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً الثبلثً السالم، وٌنطلق بالتالً كؤنه ٌتطابق مع الحرو وٌبدو

 :وبهذا الصدد ٌقول دك الباب. منه العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة

التً ردت األلؾ المدة فٌها إلى )قد ٌتوهم بعض الباحثٌن أن صٌػ األصول ؼٌر السالمة 

 .لؽوٌة حقٌقٌة ثم انُصرؾ عنها فٌما بعد كانت فً وقت مضى صٌؽاً ( أصلها أو فك اإلدؼام فٌها

بحث فٌه هذا الموضوع " الخصابص " ٌضٌؾ دك الباب أن ابن جنً أفرد فصبلً فً  و

هذا : " ، جاء فٌه(11( )باب فً مراتب األشٌاء وتنزٌلها تقدٌراً وحكماً ال زماناً ووقتاً : )بعنوان

األصل فً قام قَوم، وفً باع : وذلك قولنا. الموضع كثٌر اإلٌهام ألكثر من ٌسمعه ال حقٌقة تحته

ٌِب، وفً شّد شدد  ٌَع، وفً طال طُول، وفً خاؾ ونام وهاب، خِوؾ ونِوم وه فهذا ٌوهم أن … ب

ٌُّدعى أن له أصبلً ٌخالؾ ظاهر لفظه–هذه األلفاظ وما كان نحوها  حتى . قـد كان مرة ٌقال –مما 

وكذلك نِوم جعفر، وطُول محمد، وشدد أخوك  قَوم زٌد،: أنهم كانوا ٌقولون فً موضع قام زٌد

وذلك أنه لم ٌكن قط مع اللفظ به إال على . ٌده، واستعدد األمٌر لعدّوه، ولٌس األمر كذلك بل ضده

 .ما تراه وتسمعه

ٌُعلَل لوجب أن  أنه لو: إنه كان أصله كذا: وإنما معنى قولنا جاء مجًء الصحٌح ولم 

ن ٌكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك، ثم انُصرؾ عنه فٌما بعد فؤما أ. ٌكون مجٌبه على ما ذكرنا

 "… إلى هذا اللفظ فخطؤ ال ٌعتقده أحد من أهل النظر 

منه استنتج دك الباب أن ابن جنً رفض بشكل قاطع القول بؤن صٌػ األصول ؼٌـر  و

قت مـا صٌؽاً كانت فً و( التً ردت األلؾ المدة فٌها إلى أصلها أو فك اإلدؼام فٌها)السالمة 

 . حقٌقٌة للفعل الماضً فً العربٌة

ٌرى دك الباب أن علماء العربٌة عدوا األصل المعجمً : األصل الثنابً المضعؾ –ج 

الحقٌقً الثنابً المضعؾ ثبلثٌاً ؼٌر سالم، ألن حرفه الثالث أدؼم فً صورة الكتابة فً الحرؾ 

من المرحلة الثانٌة من الطور األول فً النشؤة  وٌمثل هذا األصل تطوراً هاماً فً االنتقال. الثانً



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 20 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

مرحلة محاكاة أصوات ظواهر الطبٌعة التـً تصدر مجموعة قصٌرة )الصوتٌة األولى للعربٌة 

إلى الطور الثانً فً النشؤة الصوتٌة ( من األصوات المندمجة وأصوات الحٌوانات الشبٌهة بها

وارتبط هذا االنتقال بتطور قدرة . هر الطبٌعةللعربٌة، طور انتفاء محاكاة أصوات الحٌوان وظوا

اإلنسان الحدٌث على التقطٌع الصوتً وتبلزم مع ظهور الصٌؽة اللؽوٌة الحقٌقٌة األولى للتخاطب 

وتم ذلك حٌن نجح اإلنسان فً . للشخص الثانً( األمر)الصٌؽة العامة للطلب  –اإلنسانً اللسانً 

ٌّر فً نطقها (َخْر َخرْ   َخرْ )عدم تكرار نطق محاكاة تلك األصوات  ثم ( ُخرْ  َخْر )، بل ؼ

 َخْر )نطق بعدها مقطعاً صوتٌاً قصٌراً مفتوحاً ابتدعه عندما نطق الصامت الثانً متحركاً 

فظهر حٌنبذ هذا األصل المعجمً الحقٌقً الجدٌد الذي ال ٌقوم على المحاكاة وكان (. رَ + ُخرْ 

واعتمد هذا األصل المعجمً أصبلً فً المادة . ً نفسهثبلثً الصوامت الثالث منها هو الثان

وكان بذلك المبدأ الثالث تارٌخٌاً الذي بنً علٌه . المعجمٌة ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً الداللً

ال تسقط وهً دعابم أصلٌة ( الصرفٌة)المعجم العربً، ألن الصوامت الثبلثة فً بنٌته الصوتٌة 

لذا قرر علماء العربٌة بالنسبة إلى األصل الصحٌح المضعؾ . طة بهاحاملة للبنٌة الداللٌة المرتب

وٌبلحظ دك الباب بهذا الصدد أن فك اإلدؼام ال ٌؽٌر من . أنه ٌجب فً الكتابة فك اإلدؼام فٌه

فهو مع اإلدؼام ثبلثً الصوامت، وبعد فك : الناحٌة الصوتٌة من طبٌعة األصل الصحٌح المضعؾ

وٌإكد أن األصل المعجمً الحقٌقً الثنابً المضعؾ تمٌز عن الثبلثً . اإلدؼام ثبلثً الصوامت

الصٌؽة  –السالم والرباعً بؤنه كان صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق القواعدي فً العربٌة 

 .للشخص الثانً( األمر)العامة للطلب 

. ٌنٌتؤلؾ هذا األصل المعجمً الحقٌقً مـن صامت: األصل الثنابً ؼٌر المضعؾ -د

وٌرى دك الباب أن العبلقة بٌن الصوت والمدلول فٌه تقوم على التواضع اإلنسانً، ألن ظهوره 

وٌتمٌز بؤنه كان . ٌرجع إلى الطور الثانً فً نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة فً المرحلة األولى منه

( األمر)لطلب الصٌؽة العامة ل –صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق القواعدي فً العربٌة 

ثم فً مقطع صوتً ( ْرِم، ْسعَ )ونطق هذا األصل الثنابً فً مقطعٌن صوتٌٌن . للشخص الثانً

وٌدخل هنا . وعكس فً ذلك تطور قدرة اإلنسان الحدٌث على التقطٌع الصوتً( قُْم، َنمْ )واحد 

ل المثال واألمر من المعت( َسلْ )وبعض مهموز الثانً ( ُخذْ )األمر من الصحٌح مهموز األول 

 (. ْطو)واللفٌؾ المقرون ( ْرمِ )والناقص ( قُمْ )واألجوؾ ( ِعدْ )

القابم على اعتماد أصل ثبلثً سالم أو رباعً  –ومن أجل اتساق نظام المعجم العربً 
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جرى بالنسبة إلى األصل المعجمً الحقٌقً  –ٌنطلق منه العنقود االشتقاقً فً المادة المعجمٌة 

نظر إلى المادة المعجمٌة فً العنقود االشتقاقً الداللً فٌه على أنها الثنابً ؼٌر المضعؾ، ال

تنطلق من أصل معجمً ؼٌر حقٌقً ثبلثً سالم مفترض ٌتطابق مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة 

فبالنسبة إلى المعتل األجوؾ والناقص واللفٌؾ المقرون حٌث تتؤلؾ صٌؽة . الفعل الماضً منه

على األصل الثبلثً السالم المفترض برد األلؾ المدة فً  الماضً من صامتٌن ٌتم الحصول

 رمى : بٌع، الناقص قوم، باع  قام : األجوؾ)صٌؽة الماضً إلى أصلها الواو أو الٌاء 

 (.طوي طوى : ، اللفٌؾ المقرون دعو رمً، دعا 

، (وعد، ٌسر)وبالنسبة إلى المعتل المثال حٌث تتؤلؾ صٌؽة الماضً من ثبلثة صوامت 

وبالنسبة إلى الصحٌح المهموز حٌث . تعتمد الحروؾ األصلٌة فٌه أصبلً ثبلثٌاً سالماً مفترضاً 

، تعتمد الحروؾ األصلٌة فٌه أصبلً (أكل، سؤل، قرأ)تتؤلؾ صٌؽة الماضً من ثبلثة صوامت 

 .ثبلثٌاً سالماً مفترضاً 

وٌرى دك  .ٌتؤلؾ هذا األصل المعجمً الحقٌقً من صامت واحد: األصل األحادي –ه 

الباب أن العبلقة بٌن الصوت والمدلول فٌه تقوم على التواضع اإلنسانً، ألن ظهوره ٌرجع إلى 

وٌتمٌز بؤنه كان صٌؽة لؽوٌة . المرحلة الثانٌة من الطور الثانً فً نشؤة اإلنسان واللؽة اإلنسانٌة

. للشخص الثانً( األمر)الصٌؽة العامة للطلب  –حقٌقٌة أصبلً فً االشتقاق القواعدي فً العربٌة 

وعكس أقصى تطور فً قدرة ( ِق، ؾِ )ونطق هذا األصل األحادي فً مقطع صوتً واحد 

المكون من )اإلنسان الحدٌث على التقطٌع الصوتً وهو نطق المقطع الصوتً القصٌر المفتوح 

 وٌدخل هنا األمر من المعتل اللفٌؾ المفروق. منفرداً ( ؾِ : صامت وصابت قصٌر هو الكسرة

 (.قِ )

وكما كان الحال بالنسبة إلى األصل المعجمً الحقٌقً الثنابً ؼٌر المضعؾ، جرى 

بالنسبة إلى األصل األحادي النظر إلى المادة المعجمٌة فً العنقود االشتقاقً الداللً على أنها 

تنطلق من أصل معجمً ؼٌر حقٌقً ثبلثً سالم مفترض ٌتطابق مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة 

 (.وقً وقى : اللفٌؾ المفروق)لماضً منه بعد رد األلؾ المدة فٌه إلى أصلها الٌاء الفعل ا

 

  :موازنة بٌن النظرة القدٌمة إلى المعجم العربً ونظرة دك الباب الصوتٌة الجدٌدة إلٌه -6
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انطلقت النظرة القدٌمة من أن األساس الذي بنً علٌه المعجم العربً هو األصل المجرد 

ولدى تحدٌد الحروؾ التً ٌتؤلؾ منها هذا األصل، . ادة فً البنٌة الصرفٌة للكلمةمن حروؾ الزٌ

لم ٌنطلق علماء العربٌة من منطلق صوتً صرؾ ألنهم لم ٌفرقوا فً الحروؾ بٌن صوت 

لذا عجزت النظرة القدٌمة عن بٌان سبب اعتماد نظام المعجم العربً . صامت وصوت صابت

 :التالٌة للمبادئ التً ٌقوم علٌها، وهً

 

مضعفاً أو )وؼٌر السالم ٌكون صحٌحاً . التمٌٌز فً األصل الثبلثً بٌن السالم وؼٌر السالم

 .أو معتبلً ( مهموزاً 

 .إهمال التمٌٌز فً األصل الرباعً بٌن السالم وؼٌر السالم

 .بالنسبة إلى األصل الصحٌح ثنابً الحروؾ المضعؾ، ٌجب فك اإلدؼام

 . المهموز، ال ٌجب اتخاذ أي إجراء بالنسبة إلى األصل الصحٌح

المثال واألجوؾ والناقص واللفٌؾ المفروق )بالنسبة إلى األصل المعتل بؤنواعه المختلفة 

وحرؾ علة ؼٌر أصلً ( الواو أو الٌاء)، ٌجب التمٌٌز بٌن حرؾ علة أصلً (واللفٌؾ المقرون

 .ٌجب رده إلى أصله الواو أو الٌاء( األلؾ)

 

ب الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً، فترى أن األصل الحقٌقً فً أما نظرة دك البا

. المعجم العربً رصٌد لؤلصوات الصامتة التً تتؤلؾ منها المفردات وللمدلوالت المرتبطة بها

وٌشتمل هذا الرصٌد على الحد األدنى من الصوامت المشتركة بٌن جمٌع الكلمات التً تدخل فً 

وكشفت . الواحد للمادة المعجمٌة وبالترتٌب نفسه من دون أي إسقاط العنقود االشتقاقً الداللً

 :النظرة الصوتٌة وجود خمسة أصول معجمٌة حقٌقٌة هً التالٌة

 

األصل الثبلثً السالم واألصل الرباعً، ٌرجع ظهورهما تارٌخٌاً إلى طور محاكاة 

وقد .ٌة األولى للعربٌةأصوات الحٌوان وظواهر الطبٌعة أي إلى الطور األول من النشؤة الصوت

اعتمدا أصلٌن ٌنطلق منهما العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة المعجمٌة، ألن كبلً من األصل 

الثبلثً السالم واألصل الرباعً ٌتطابق مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً المجرد 

 .من حروؾ الزٌادة المسند إلى الشخص الثالث المفرد المذكر
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لثنابً المضعؾ واألصل الثنابً ؼٌر المضعؾ واألصل األحادي، وٌرجع األصل ا

طور التواضع اإلنسانً  –ظهورها تارٌخٌاً إلى الطور الثانً من النشؤة الصوتٌة األولى للعربٌة 

ولم . وهذه األصول توصؾ عند علماء العربٌة بؤنها أصول ثبلثٌة ؼٌر سالمة. وانتفاء المحاكاة

معجمٌة الحقٌقٌة أصوالً ٌنطلق منها العنقود االشتقاقً الداللً فً المادة تعتمد هذه األصول ال

المعجمٌة، ألن كل واحد منها ال ٌتطابق مع الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الفعل الماضً المجرد 

وتمٌزت هذه األصول المعجمٌة . من حروؾ الزٌادة المسند إلى الشخص الثالث المفرد المذكر

بؤنها كانت فً الوقت نفسه أصوالً لبلشتقاق القواعدي فً العربٌة، ألنها الحقٌقٌة ؼٌر السالمة 

وبذا تمٌزت عن . للشخص الثانً( األمر)كانت صٌؽة لؽوٌة حقٌقٌة هً الصٌؽة العامة للطلب 

األصول المعجمٌة الحقٌقٌة الثبلثٌة السالمة والرباعٌة التً لم تكن صٌؽاً لؽوٌة حقٌقٌة للتخاطب 

لذا جرى النظر إلى المادة المعجمٌة فً العنقود االشتقاقً الداللً فً األصول . ًاإلنسانً اللسان

الثبلثٌة ؼٌر السالمة على أنها تنطلق من أصول معجمٌة ثبلثٌة سالمة مفترضة تتطابق مع 

 .الحروؾ األصلٌة فً صٌؽة الماضً منها مع اشتراط رد األلؾ إلى أصلها الواو أو الٌاء

 

أن دك الباب ٌرفض بشدة الدعوة إلى التخلً عن األساس الذي بنً وتجدر اإلشارة إلى 

وٌإكد فً . علٌه المعجم العربً وهو األصل المجرد من حروؾ الزٌادة فً البنٌة الصرفٌة للكلمة

الوقت نفسه ضرورة دراسة نظام المعجم العربً من خبلل النظرة الصوتٌة الجدٌدة التً ترى أن 

لعربً ٌتؤلؾ من الصوامت المشتركة بٌن جمٌع الكلمات التً تدخل األصل الحقٌقً فً المعجم ا

وبعبارة . فً العنقود االشتقاقً الداللً الواحد للمادة المعجمٌة وبالترتٌب نفسه من دون أي إسقاط

تنطلق النظرة الصوتٌة الجدٌدة إلى المعجم العربً من األصوات الصامتة فً األصل، لذا : أخرى

، وتفسر (الذي أؼفلته النظرة القدٌمة)د الزمنً فً نظام المعجم العربً تمّكن من دراسة البع

وهو ما عجزت عن بٌانه النظرة )بالتالً أسباب اعتماد المعجم العربً للمبادئ التً ٌقوم علٌها 

 (.القدٌمة

وهكذا نجد أن نظرة دك الباب الصوتٌة الجدٌدة فً دراسة المعجم العربً كشفت أن 

عربٌة التً حفظها نظام المعجم العربً تقدم شواهد تارٌخٌة علمٌة تإكد أن العربٌة المادة اللؽوٌة لل

نموذج فرٌد بٌن اللؽات الطبٌعٌة، ألنها تعكس جمٌع المراحل التً مرت بها نشؤة اإلنسان واللؽة 

 .اإلنسانٌة
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 : الهوامش

 

 

 1981/آب -234العدد  –بدمشق ( المعرفة) مجلة" الدراسات الصوتٌة فً التراث اللؽوي العربً " جعفر دك الباب . د

وٌسمً . ، وٌوافق دك الباب على هذه التسمٌة ألنها تنسجم مع تعرٌؾ الصابت(طلٌقاً )ٌسمً األستاذ محمد األنطاكً الصابت 

الوجٌز فً  "محمد األنطاكً : انظر حول ذلك. ، وٌوافق دك الباب على هذه التسمٌة ألنها تنسجم مع تعرٌؾ الصامت(حبٌساً )الصامت 

 .بٌروت –منشورات دار الشرق  –" فقه اللؽة 

األلسنٌة أحدث ) 9/1979و 8العدد المزدوج  –لٌبٌا  –، مجلة الفكر العربً "بحث فً فونولوجٌا اللؽة العربٌة " أودٌت بتً 

 (.العلوم اإلنسانٌة

 .5، ص1/1937ط –مطبعة البابً الحلبً بمصر  –" مفتاح العلوم " السكاكً 

ٌقصد بها )تقبل التحرٌك واإلسكان، أما حروؾ العلة ( ٌقصد بها الصامتة)تمام حسان أن الحروؾ الصحٌحة . دوذكر 

والحظ أن الٌاء والواو قد تكونان حرفً لٌن فتعتبران من الصحاح، وقد تكونان حرفً . ، فبل تقبل تحرٌكاً وال إسكاناً (الحركات والمدات

 .الفصل الثالث –" معناها ومبناها  –اللؽة العربٌة " تمام حسان . د: اانظر حول هذ. مد فتعتبران من العلل

 .1956/ موسكو –( أوتشبٌدؼٌز)دار النشر  –( بالروسٌة" )األعمال المختارة " فارتوناتوؾ 

ل الجزء األو/ القسم الثانً  –( اللؽات السامٌة)فً مجلد " الجذر السامً ونظرٌة الصابت الوحٌد " ؼٌزبٌرغ  –ؼازوؾ 

 .1965/موسكو –(نا أوكا)دار النشر  –(بالروسٌة)

 (.باب حروؾ البدل من ؼٌر أن تدؼم حرفاً فً حرؾ وترفع لسانك من موضع واحد)، آخر 2كتاب سٌبوٌه، ج

 .92/ 1، ج "الخصابص " 

 .91/  1، ج "الخصابص " 

 .257 – 256/ 1، ج "الخصابص " 

 

=================================== 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطلح السٌمٌاء بٌن التأصٌل والتعرٌب 
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 :مقدمة*. 
شاع مصطلح السٌمٌاٌبة أو علم العبلمة طوال القرن العشرٌن ، مذ ظهر كتاب دوسوسٌر    

(F.de Saussure)  محاضرات فً علم اللؽة العام إلى آخر أبحاث رولن بارث
(R.Barthes)و(Metz  K.)اسة حٌاة العبلمة فً كنؾ المجتمع ، وهو العلم الذي عرفه دوسوسور بدر

مفهوما فً التراث العربً "سٌمٌاء "و" سٌماء "وعلى الرؼم من شٌوعه فً الؽرب فان لهذا المصلح 
 .،ٌعنً العبلمة 

 - وؼٌر ذلك -من القرآن الكرٌم ، وأحادٌث الرسول الكرٌم  تأصٌلا أّما تفصٌل ذلك فٌتؤتَّى     
 . والشعر العربً، ومعاجم اللؽة

ممدودة ومقصورة بمعنى واحد كما ٌقول  أّما معاجم اللؽة ، فؤوردت السٌمٌاء، والسٌما،        
ومة ،السمة ،والسٌما و السٌمٌاء :"  األصمعً   مادة : لسان العرب : ابن منظور ) بمعنى العبلمة " السُّ

)     " ك للمسرفٌن حجارة من طٌن ، مّسومة عند رب: " سوم ، واحتجَّ ابن منظور بقوله تعالى 
ٌُعلم  بها أنها لٌست من حجارة الدنٌا ، وأنها من حمؤ (  34/الذارٌات ، بمعنى معلّمة ببٌاض وحمرة  ، 

 .عّذب هللا بها قوم لوط ، والسومة تجعل على الشاة لُتعرؾ
خمس عشرة مرة تحملها " السٌمٌابٌة " لقد وردت فً  القرآن الكرٌم ، دالالت لمصطلح     

ثمانً دالالت ، والثانٌة سبعا، وزعت سوم " سوم " ، أنارت  األولى " وسم " و " سوم " ً مادتً معان
فً ذكر مراتها الثمانً ، واشتقاقاتها، بمعنى تكلٌؾ بنً إسرابٌل أشد العذاب ، كعبلمة تعذٌب نفسً ، 

ن ربك لٌبعثنَّ علٌهم إلى ٌوم القٌامة من ٌسومهم سوء" قوله تعالى  األعراؾ " ) العذاب  و إذ تؤذَّ
ُر بنً إسرابٌل كٌؾ كان الفراعنة ( 7/167 )       " ٌسومونكم سوء العذاب ، ٌذبِّحون أبناءكم " ، وٌذكِّ

كرهم الخالق ـ عّز (   49/ 2البقرة  ، وتكّرر عبلمات تعذٌب النفس فً سورة األعراؾ وإبراهٌم ، ٌذِّ
") ٌسومونكم سوء العذاب ٌقتلون أبنـاءكم "  وجل  ـ بما ال قوه من عبلمات تعذٌب نفسٌة وحسٌة

، وتنسحب مادة ( 14/6إبراهٌم " ) ٌسومونكم سوء العذاب وٌذبِّحون أبناءكم " ، و (  7/141األعراؾ 
ٌمددكم ربكم بخمسة ) على المبلبكة المعلّمٌن على خٌٍل بلق ٌوم بدر الكبرى بدلٌل قوله تعال " سوم " 

، وتعرُض مادة سوم صور الخٌل المعلّمة ، بؽرة (  3/125آل عمران ) " آالؾ من المبلبكة مسّومٌن 
زٌن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنٌن والقناطٌر " وتحجٌل ، تحبِّب الناس فٌها مع باقً الشهوات 

 ( . 14: آل عمران " ) المقنطرة من الذهب والفضة والخٌل المسّومة واألنعام 
ورة الحجارة التً رمى هللا بها قوم لوط لفحشهم ، من طٌن ص" سوم " وتعرُض مادة     

قة ، بها نضح من  ت لهم فً السماء ، وختم علٌها أسماء أصحابها مطوَّ مستحجر قوي ، ومشوّي ، أُعدَّ
جمرة ، قصؾ بها قوُم لوط؛مجتمعٌن فً قرٌة سدوم ، شمالً البحر المٌت ، أو متفرقٌن ، فبٌنما أحدهم 

ُث إذ جاءه ح " ) مسّومة عند ربك وما هً من الظالمٌن ببعٌد " جر من السماء فدمّره ، لقوله تعالى ٌحدِّ
)    "لنرسل علٌهم حجارة من طٌن ومسّومة عند ربك للمسرفٌن " ، وقوله عّز وجل ( 83هود 
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 ( .34/ الذارٌات
ضى من متعددة الصور؛ تعرض عبلمات نفسٌة للٌهود ، وتذكِّرهم بما م"سوم " إنَّ دالالت    

سٌر آبابهم ، وصوراً ذوقٌة  ، لبصرٌة كالخٌل  المسّومة ، ٌمم بدر ، والحجارة المسّومة على أهل 
 .السوء ، والصور الحركٌة ، الخٌل المسّومة البلق ، ٌقاتل علٌها جند السماء 

و       أما السٌمٌاء فقبست فً القرآن الكرٌم على الشجر المسوم ، وعلى رجال األعراؾ ،   
ٌمٌاء المنافقٌن ، ذوي الوجوه السود والعٌون الزرق ، وسٌمٌاء المإمنٌن ذوي الوجوه البٌض،وقوله س

هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فٌه تسٌمون "تعالى خٌر شاهد 
 (46/ 7      األعراؾ")وعلى األعراؾ رجال ٌعرفون كبل بسٌماهم " وقوله عز وجل ( 10/النحل")

، وعبلمات (7/48األعراؾ")و نادى  أصحاب األعراؾ رجاال ٌعرفونهم بسٌماهم  "وقوله تعالى 
، وٌعرفون (47/30محمد")فلتعرفنهم بسٌماهم ولتعرفنهم فً لحن القول"المنافقٌن فً لحن القول 

بعرؾ المجرمون "بسٌماهم من اسوداد وجه، وزرقة عٌن فٌإخذون بالنواصً إلى جهنم و باألقدام
حمن ")ٌماهم فٌإخذ بالنواصً واألقدامبس ، وللمإمنٌن سمات منها بٌض الوجوه ،من آثار (55/41الرَّ

ولفقراء المسلمٌن سمات العفة (. 48/29الفتح")سٌماهم فً وجوههم من اثر السجود"السجود فً الدنٌا 
با فً األرض للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال ٌستطٌعون ضر"عن استجداء الناس على كفافهم 

انظر مادتً ()2/273البقرة")ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ تعرفهم بسٌماهم ال ٌسالون الناس إلحافا 
 (.المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم : فإاد عبد الباقً محمد عند " وسم "و " سوم

ا     خمسا ( 45)ها واشتقاقاتُ " وسم "فقد وردت مادة (ص)فً أحادٌث الرسول   السٌمٌاءأمَّ
المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي، من الكتب الستة ومسند الدارمً وموطؤ انس )وأربعٌن مرة 

م ، 1969منسنج ، مطبعة لٌدن ، .ب. ونسنك  وي.ي.ومسند أحمد بن حنبل نظمه ونشره ا
 (.214ـ213/،7ج

أربع ( 14)وردت ثبلثا وعشرٌن مرة بمعنى موسم الحج ، و( 23)وُذكرت مادة موسم      
عشرة مرة ؛بمعنى وسم البهجة فً وجهها ،وأجاز علبه الصبلة والسبلم وسما إلبل الصدقة ، ولكن لٌس 
على  وجهها ، كما ورد ت مواد وسم ، وسمة ، ووسمه ، ووسٌم بمعنى المبلحة ، وأوسم مفردات 

 .متفرعة من أحادٌثه صلى هللا علٌه وسلم  
والقصر بمعنى العبلمة ، فً الشعر العربً كما هو فً الشاعر  ووردت السٌمٌاء وسٌما بالمدِّ 

 :الفزاري
، ال تشقُّ على البصرسٌمٌاءؼبلٌم رماه هللا بالحسن ٌافعا       له                ُُ 

السٌمٌاء والسٌما ممدودة ومقصورة بمعنى :" بمعنى ٌفرح من ٌنظر إلٌه ،  وقال األصمعً 
 :ٌماء مقصورة للجعديواحد ، وانشد شمر فً باب الس

ٌَّنت رٌبة من كان سؤل   سٌماولهم                إذ تبصرهم                    ب
: والجمع سمات، والتاء المربوطة عوض عن الواو ،كما تجد اسم آلة " سمة" وفً لؽة العرب 

دهم بان ٌجعل على آنا فه"مٌسم  لم ٌكونوا أخواله، مٌسما  لو  معند عبد ٌؽوث المنقري عند أسره، ٌهدِّ
 :فٌقول 

 ولو ؼٌُر أخوالً أرادوا نقٌصتً          جعلُت لهم فوق العرانٌن مٌسما             
/ 15كتاب األؼانً ، ج: وانظر الشاعر عند االصبهانً "(.وسم"لسان العرب ، : ابن منظور )

 (4/187مجلد األعبلم ،دار العلم للمبلٌٌن ،: وانظر عنه ،خٌر الدٌن الزر كلً  71ـ69

 
ا    عند الجاحظ ، فوردت مضمنة فً باب البٌان ، الذي هو جامع لكل شًء كشؾ  السٌمٌاء أمَّ

لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمٌر ، حتى ٌنظَر السامع إلى حقٌقته وٌهجَم على محصوله 
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التً ٌجري القابل والسامع  كابناً ما كان ذلك البٌان ، ومن أي جنس  كان الدلٌل ألن مدار األمر والؽاٌة
، فبؤي شًء بلؽت األفكار ، وأوضحت عن المعنى  فذالك هو البٌان فً ذلك  الفهم و اإلفهامإنما  هو 

، واإلفهام ٌحتاج إلى ( 1/55، ج 1918،  البٌان والتبٌٌن ، دار الفكر للجمٌع: الجاحظ ) الموضع ، 
من لفظ وؼٌر لفظ   صناؾ الدالالت على المـعانًتنقله ، فبؤي شًء بلؽت اإلفهام ، وجمٌع أ عبلمات

 ( :نجدولها كما ٌلً( 56ص)خمسة أشٌاء ال تنقص وال تزٌد ،
 

 
 لفظ                                                           ؼٌر لفظ 
 

 :ً وهً خمسة أشٌاء ال تنقص وال تزٌد وه                    
 
 
 
 
 

      (1(              )2               ) (3(               )4(           )5) 
                                                                         الخطُّ      الحال الّدالة        العقد            اإلشارة               اللفظ            

صبة)                                                                            ُِ  (ِن
 
ولكلِّ واحدة من هذه الخمسة صور بابنة من صور صاحبتـــها ، وحلٌة  مخالفه لحلٌة أختها،   

 .                     وتحقٌقاً لعلم العبلمات ، راح الجاحظ ٌفصلها واحدة بعد أخرى 

ا                 فاحتجَّ علٌه بقول صاحب المنطق أنَّ حدَّ اإلنسان هو الحً الناطق   اللفظأمَّ
حٌاة المرء الصدق ،وحٌاة الروح العفاؾ وحٌاة الحلم العلم ، "المبٌن ، واحتج بؽٌره ممن لم ٌذكرهم 

لَّ بٌافوخه أعنان لٌس لمنقوص البٌات بهاء ولو ح" ٌونس بن حبٌب "وحٌاة العلم البٌان وقال محتجا ب
 (. 1/56البٌان والتبٌٌن  ،ج")السماء 

 

 
 

 
 :أّما اإلشارة فتكون إّما 

                                       
 
 

         بالٌد                 الرأس  العٌن  الحاجب   المنكب  
ٌؾ والسوط ، فٌكون برزه أّما إذا تباعد الشخصان ، فبالثوب والسٌؾ ، وقد ٌتهدد رافع الس

 (57صالبٌان والتبٌٌن  )زاجراً ، ومانعاً رادعاً ، وٌتوعد وعداً وتخذٌبلً 
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واإلشارة واللفظ ، شرٌكان ، ونعم العون هً له ، ونعم " ثم ٌركز على اإلشارة فٌقول 
ؾ العشق فً مواق* الترجمان هً عنه وما كفنً عن الخط ، ومن دالالت اإلشارة أن تقوم مقام ألفاظه 

البٌان : انظر)  قول الشاعر والحب ، فتبلػ اإلشارة مبلؽاً ابعد من الصوت وهً من تمام مهم البٌان ك
 ( :  57،  والتبٌٌن

   ـم إشارة تدعو روعة تتكلـ     أشارت بطرؾ الؽٌن خٌفة أهلها         

 تٌم فؤٌقنت أن الّطرؾ قد قال مرحبا              وأهبل وسهبلً بالحبٌب الم
 ( 57المصدر السابق ص)وتتقدم اإلشارة على الصوت 

أن ٌدمج   -فٌما أظن –الجاحظ فً هذا المجال  إبداع ولّعل من أفضل ما ٌشار إلى علم اإلشارة
 .حسن البٌان باللسان ، مع اإلشارة 

 
 لبكم من، ومعانٌها من جهة ، ولؽة الصم والؽة الحركات الجسدٌة ولّعل الجاحظ سبق ؼٌره فً        

 :اإلشارات والحركات التً منها  من نحو لؽة جهة أخرى ،
 

 
           

 
 

  هاوؼٌر    الشكل      التقبل        التثنً      استدعاء الشهوة   (     ؼنج المرأة)الدلًّ 
 

          
، عربه توفٌق " كات لؽة الحر"فً كتابه، : ناتالً باكر ) لقد سبق الجاحُظ ـ رحمه هللا تعالى ـ 

 .(                                                                   م1995 -هـ 1415  1شٌخان ، دار الجٌل ، بٌروت،  ، ط،
حدٌثها طوٌل عن النعمة  ، والشك " اإلشارات أو  اإلٌماءات " إن الحركات " إذ قال    

ن  الوجه إلى حركة الٌدٌن ،و  من العادات المضحكة  إلى واالستسبلم ، و لكل وضع  معناه من تعٌٌ
 .(                      3ص" )فاعرؾ كٌؾ تفكُّ  رموز هذه اللؽة العالمٌة * لحزٌنة االحــركات 

وأدرج باكر عدة صور بشرٌة ، مإنثة ومذكرة ، توظؾ فٌها اإلٌماءات التً تدل على رمز   
’ مرسل والمستقبل بوساطة اإلشارة منها إٌماءة وصلت الرسالة خاص، بل على  لؽة خاصة ٌفهمها ال

ق رواٌتك ، ومنها جلسة رجل واثق من نفسه ، وامرأة واثقة من  ومنها تؤملنً جٌداً ، أتعتقد أنً أصدَّ
ومنها حركات حماٌة ذاتٌة ، وجلسة امرأة مثٌرة جنسٌاً ، ومنها وضعٌة رجل تدل على  تركٌزه ) نفسها 

  ت  انزعاج ، أو صورة رجل ٌركز بعمق ، وحركات جنسٌة ، كل ذلك كان من وصفٌات ، ومنها حركا
الجسم وحركات أعضاء منه  ، وسخرٌة األنؾ ، إبهام الفتاة ٌرفع أرنبة أنفها ، وتمد لسانها ، بلؽة 

     (                                     69ص)استهزاء 

 

ابل اتصاالت ؼٌر شفهٌة ، ووظفها سٌما متعددة فً هذه اإلشارات وس"فروٌد "وقد عّد    
موضوعاً برسومات تدلل على وسابل االتصاالت  26مناحً الحٌاة من سرد وحزن وسآم وقسمها إلى 

،  مثل السرور والسؤم ، والحزن والصداقة ، واإلؼواء واإلزعاج ، ( 119ص) المتعددة عند فروٌد 
     .والدهشة واإلصؽاء ، وؼٌر ذلك تهٌج    األعصاب والعدوانٌة واالحترام 

م ، 2000، 1أنا عنترة وهً تحبنً ، دار الساق ، ط –لؽة الجسد : أّما فإاد إسحاق الخوري 
فتحدث عن لؽة الجسد بمجمل أشكالها ورأى أن لها لؽًة كلؽة اللسان وتتمٌز بالتنوع ، وٌضرب مثاالً 
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ون للهرب ، أو تكون ردة فعل من نور ساطع ، أو فقد تكون للسخرٌة ، وقد تك’ على ذلك ؼمزة العٌن 
 تؽزالً بجمال فتاة ، أو استهجان لباس ، وتصنؾ لؽة الجسد إلى 

   
       

 

 

 

                                    إشارات الحركات                                                                                                       وضع الجسد كلٌاً   
   الجسدٌة                                                                         

   .وقد ترسم وضعٌات مختلفة لحركات الجسد اإلنسانً ودالالتها        

الكلمة من خبلل  وٌفهم مما سبق أنَّ اإلشارة تفهم من خبلل الموقؾ ، كما ٌفهم معنى         
 .النص 

ا     ُُ أمَّ ُُ ُّ ُّ الخّط عند الجاحظ فهو احد اللسانٌٌن ،والقلم أبقى أثرا ، واللسان أكثر هذرا ، ّّ
والقلم أجدر أن ٌحضُّ الذهن على تصحٌح الكتاب ، من استعمال اللسان ، فً تصحٌح الكبلم ، والكتاب 

 سامعه وال ٌتجاوز إلى ؼٌره  ٌقرأ فً كل مكان ، وٌدرس فً كل زمان ، واللسان ال ٌعدو
ا القول فً اا   فهو الحساب دون اللفظ ،والخط ، والدلٌل على فضٌلته ، وعظم قدر  لعقدأمَّ

فالق اإلصباح وجاعل اللٌل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدٌر العزٌز "االنتفاع به قوله تعالى 
كثٌرة ، ومنافع جلٌلة ، ولوال معرفة العباد  والحساب ٌشتمل على معان(       6/96األنعام ") العلٌم 

ومثل الجاحظ  ـرحمه .بمعنى الحساب فً الدنٌا ، لما فهموا من هللا عز وجل معنى الحساب فً اآلخرة 
 :هللا تعالى ـعلى هذا النوع بحساب الٌد منها قول ابن المؽربً فً أرجوزة له فً عقد الثبلثٌن

 كقابض اإلبرة من فوق الثرى      واضممهما عند الثبلثٌن ترى        
بمعنى تحصل الثبلثون بوضع إبهامك إلى طرؾ السبابة أي اجمع طرفٌهما  كقابض اإلبرة ، 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، دار : البؽدادي ، عبد القادر )وهو ٌشتمل على معان كثٌرة 
 (.3/147مجلد (ت. د)،2صادر ، بٌروت ،ط

 

ا مصطلح السٌمٌا بٌة عند األوروبٌٌن فبمعنى العبلمات االجتماعٌة ، بمعنٌٌه ؛السٌمانتك أمَّ
 .                                           والسٌمولوج، كما تإكده دراسات دوسٌسٌر وباكو وؼٌرهما من نفاد الؽرب
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 (16جرٌب عند الجاحظ صالسٌمٌابٌة والت:هذه الصفحة مصورة من كتاب الباحث ) 
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 (17السٌمٌابٌة والتجرٌب عند الجاحظ ص:هذه الصفحة مصورة من كتابً )
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 (18السٌمٌابٌة والتجرٌب عند الجاحظ ص:هذه الصفحة مصورة من كتابً )
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   (19السٌمٌابٌة والتجرٌب عند الجاحظ ، ص: ة من كتابً هذه الصفحة  مصور)

 
ابٌة مصطلح عربً ، شاع ذكره وتوظٌفه بمعنى العبلمة ٌفانَّ مصطلح السٌممخلُص القول و    
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فً القرآن الكرٌم وأحادٌث الرسول الكرٌم والشعر العربً، ووظؾ الجاحظ رحمه هللا البٌان بمعنى 
بؤٌة وسٌلة كانت ؛ سواء أكان باإلشارة أم باللفظ  أم " لفهم واإلفهام ا"  السٌمٌابٌة ، الن القصد منه هو

بالخط أم بالعقد أم بالنصبة ، فشمل الكابناِت المتحركَة والجامدة ، وطبَّق الجاحظ نظرٌَته السٌمٌابٌة على 
اقا إلى علم حركات الجسد ودالالته ا فً الحواس الخمس للحٌوان  ، فً كتابه الحٌوان ،وكان سبَّ

اإلشارات والنطق ، مما ٌعنً أنَّ الجاحظ سبق مدارس الصمِّ والبكم ، كما سبق ؼٌره من علماء حركات 
الجسم ودالالته ، وانَّ حركة الجسد ذات معنى خاص ٌفهم من الحالة التً هو فٌها كما تفهم معانً 

" سٌماء " رد لؽة من الكلمات من توظٌفها فً النصوص ، وثمة ملحظة أخرى أن مصطلح السٌمٌابٌة و
والسٌمانتٌك " السمٌولوجٌا " بالمد والقصر ، شانها نظرٌات الؽرب التً أوردت المعنى ذاته :"وسٌمٌاء 

 .بمعنى العبلمة ، وان تنوعت؛ اجتماعٌة أو ثقافٌة كمثل  السٌمٌابٌة عند  العرب" 

 . مالقرآن الكرٌ*
 (ت.د)،1خزانة األدب، ولب لباب لسان ، دار صادر ، بٌروت ،ط: بن عمر البؽدادي ،الشٌخ عبد القادر *
البٌان والتبٌٌن ، تحقٌق وشرح عبد السبلم محمد هارون ، دار الفكر، : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر *
 (.ت.د)، 4بٌروت ،ط
رون ، منشورات كتاب الحٌوان ، تحقٌق وشرح عبد السبلم محمد ها:الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر *

 .م3/1969المجمع العلمً  العربً اإلسبلمً ، بٌروت ، لبنان، ط

 . م 102000موسوعة حٌوانات العالم ، دار أسامة للنشر و التوزٌع ، عمان ، ط: الراوي،محمد *
وتر ، السٌمٌابٌة والتجرٌب ـ دراستان فً النظرٌة والتطبٌقـ مإسسة رام للتكنولوجٌا والكمبٌ: الربابعة ، حسن *

 .م2007مإتة ـ الكرك ، طبعة أولى،
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم ، دار الفكر فً للطباعة والنشر والتوزٌع ، :عبد الباقً ،محمد فإاد *

 .م 201961ط
اللؽة والحواس ـ رإٌة قً التواصل والتعبٌر بالعبلمات ؼٌر اللسانٌة ، المكتبة المصرٌة ، :كشاش ،محمد *
 م 1،2001صٌداء ،ط
 1965المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي ،إعداد ونسنك ومنسنج، مطبعة برٌل فً مدٌنة لٌدن ،*

، وزمٌلته مارجري ، الحواس فً اإلنسان والحٌوان ، ترجمة الدكتور ثابت قصبجً ، " ملنً ، لورس * 
 .م 1996المإسسة الوطنٌة للطباعة والنشر ، بٌروت ، نٌوٌورك ، 

 .م  1990 -هـ 1410، 1لسان العرب ، دار صادر ، بٌروت ، ط: ابن منظور : حمد بن مكرم منظور ، م
تحقٌق محمد محٌى الدٌن عبد الحمٌد ، دار ’ مجمع األمثال : المٌدانً ، أبو النقل أحمد بن محمد النٌسابوري 

 .م 1972 -هـ 1393، 3الفكر ، ط
 :مراجع مترجمة وأجنبٌة 

 .م  1995 -هـ1415، 1حركات ، ترجمة سمٌر شٌخانً ، دار الجٌل ، بٌروت ، طباكو ، نتالً ، لؽة ال* 
 -هـ1417، 2لؽة الجسد ، تؽرٌب سمٌر شٌخانً ، منشورات دار اآلفاق الجــــدٌدة ، بٌروت ، ط: بٌز ، الن * 

 .م 1997
، 1، بٌروت ، ط نظام الشٌفرة ، إعداد قسم الترجمة بدار الرشٌد ، ودار الجدٌد ، دمشق: بٌل ، جورج * 

 .م1994 -هـ1414
 .م 1994،  2، طافرٌقٌة الشــرق ، المؽربما هً السٌمٌولوجٌا ، ترجمة محمد نظٌؾ ، : توسان ، برنار * 
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 ٌبًـالدكتور حامد صادق قن: األستاذ 
 قسم اللؽة العربٌة -كلٌة اآلداب 

   عمان، األردن -ة اإلسراء الخاصة جامع

 

 توطئة

نحاول فً هذا البحث إلقاء الضوء على بعض قضاٌا التعرٌب اللفظً من خبلل *        

ٌَّة من حٌث الِصٌاؼة الصرفٌة . الوقوؾ على ألفاظ االْصطبلح والُمصطلح قِْن والتكنلوجٌا والتَّ

ة الصوتٌة، والداللة المعجمٌة والُعرفٌة فً إطار المف ٌَّرة)، وتحوالتها (الثابتة)اهٌم القارَّ  (. المتؽ

 

ومعرفة السنن . السنن اإللهٌة هً النظام المبثوث فً الكون، والتارٌخ والمجتمع**        

تبّصرنا بكٌفٌة السلوك الصحٌح فً الحٌاة، بل إّن عدم إدراكها ٌإدي إلى التحكم باألهواء 

الها وعدم فقهها فً مٌدان الدراسات الحضارٌة فً واقع إؼف"والثقافات المختلفة، فضبلً عن أّن 

المسلمٌن الحالً قد أّدى إلى ضٌاع طاقات كثٌرة، بذلها مفكرون ومربون إسبلمٌون عظام، 

 1"وذهب الكثٌر منها سدىً 

 

و       ومن سنن هللا أن جعل نظام هذا الكون قابماً على محورٌن أولهما ثابت **      

ٌَّر، و ًًّ  :من ذلك قوله تعالىثانٌهما متؽ ؛ فالماء أصل (30األنبٌاء ) وجعلنا من الماِء كلَّ شًٍء ح

ٌّرت ترجع إلى أصلها وٌرتبط بهذا  2ثابت، ولكن كل الكابنات الحٌة مهما تعددت وتنوعت وتؽ

ُسبحاَن  :األصل الثابت كّل األزواج والثنابٌات وفق السنن التً أودعها هللا مخلوقاته، قال تعالى

( األزواج)، و(36ٌس ) لذي خلق األزواَج كلّها مما ُتنِبُت األرُض ومن أنفِسهم و ِمّما ال ٌعلمونا

أََولَْم ٌروا إلى األرض كم أنبتنا فٌها من كلَّ زوج ؛ والزوج هو النوع لقوله تعالى (زوج)مفردها 
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 16صّ(ّت.د)،ّجدة،ّالدارّالِعودوةّلؾـشرّحمؿدّالصادقّسرجون/ّدـنّآّيفّاجملًؿعّمنّخاللّالؼرآن 
2

من45ّّمنّدورةّاحلجّو63ّّواقرأّإنّذىتّاآلواتّ.476ّّ،ّص1972ّ،ّالؼاهرة،5ّاالدالمقة،ّطّتألقفّاجملؾسّاألسؾىّلؾشؤونّ/ّانظرّادلـًُبّيفّتػِريّالؼرآن،ّالؽروم 

 مرة(63ّ)وًؽررّيفّالؼرآنّالؽرومّ(ّادلاء)وجتدرّاإلذارةّإىلّأنّذكرّ.ّدورةّالـورّ،وّأمٌاهلا
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 زوجٌنعالى؛ الذكر واألنثى ٌقول ت(الزوج)، وعندما ٌكون الؽرض من (7الشعراء ) كرٌم

وِمْن كلَّ شًٍء خلقنا ألن الزوجٌن هما النوعان؛ نوع الذكر ونوع األنثى، ومنه قوله تعالى 

 (. 49الذارٌات ) زوجٌن لعلَّكم تذكرون

وفً إطار هذه الزوجٌة أو الثنابٌة أو الثابت والمتؽٌر تتقاطع مفاهٌم المعرفة ***     

ٌم هو بدوره قابم على مٌزان الثابت والمتؽٌر وبٌانه والقرآن الكر".. ٌقول عمار ساسً . معها

؛ فالمحكم هنا فٌه (7آل عمران ) منه آٌات محكمات هن أم الكتاب وأَُخُر متشابهاتقوله تعالى

. إشارة واضحة إلى الثابت ألنهم عرفوه بالموقوؾ على الداللة الواحدة ؼٌر القابلة للتؤوٌل

ألنهم عرفوه بالحامل ألكثر من داللة والقابل للتؤوٌل على مرَّ والمتشابه فٌه إشارة إلى المتؽٌر، 

وبعد هذا؛ فهل القرآن الكرٌم إال عالم خارجً مقروء؟ وهل العالم الخارجً إال قرآن . الزمن

وهل . منطوق؟ إذن فتلك سنة هللا فً الخلق ولن تجد لسنة هللا تبدٌبل ولن تجد لسنة هللا تحوٌبل

جزء صؽٌر من هذا العالم الكبٌر القابم على ناموس الثابت والمتؽٌر فً المعرفة اإلنسانٌة إال 

الحٌاة؟ ولؽة اإلنسان جزء هام وعمود صلب قامت علٌه المعرفة اإلنسانٌة، التً هً بدورها قابمة 

 3".على ناموس الثابت والمتؽٌر، وهً مكرهة فً ذلك شاءت أو أبت إزاء األصٌل والدخٌل

 

الثابت والمتحول )فوا عند هذه المسؤلة من المعاصرٌن أٌضاً؛ أعنً وِمَمْن وق***        

( َمَثٌل من ظاهرة اإلضافة: اللؽة العربٌة بٌن الثبوت والتحول)نهاد الموسى فً بحثه(: فً اللؽة

دار ..( بصابر فً أحوال الظاهرة النحوٌة:الصورة والصٌرورة )الفصل األول من كتابه 

الثابت والمتحول بٌن : العربٌة)ومهدي أسعد عرار فً بحثه (.59-13ص) 2003الشروق، عمان

نشرته مجلة مجمع اللؽة العربٌة األردنً، ( السابق والبلحق؛ داللة الكلمة العربٌة نموذجاً 

المذٌاع فً : "51و 47ومما ورد فً مقال األخٌر ص ص( 57-11ص) 2006سنة( 71)عدد

اً أبداً، وقد وردت هذه الكلمة كبلم السابق لٌس كالمذٌاع البلحق؛ إذ إنه عند ا ألول الذي ال ٌكتم ِسرَّ

التخت؛ فهو )، وكذلك [وال ٌخفى أن معناها الٌوم للرادٌو]على صٌؽة ِمفعال الدالة على المبالؽة 

ولكنه على عدة معاٍن فً عربٌتنا المعاصرة ٌحّددها ) عند األول وعاء ُتصاُن فٌه الثٌاب

 المباحثات فٌما قّدم  أن عماد" وذكر أٌضاً ("... السٌاق

( األصلُ )من أمثلة للوقوؾ على ُمُثٍل من التطور الداللً قابم على ثبلثِة مبلحظ، أولها 
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أما األصل فقد بدا أنَّ َثمَّ أصبلً فً اللؽة ٌتخلُّق منه معنى آخر (. الوصل)وثالثها( النقلُ )وثانٌها

وأما ... بلن بنسٍب حمٌٍم، وعبلقة جامعةوأما النقل فعماُده أن داللة السابق والبلحق تتص... حادث

ٌُإِذُن بتطور الداللة وانتقالها من مضمار إلى مضمار، ولعلَّ هذا ُوِسَم  الوصل فهو المعنى الجامع 

 ".فً الببلؼة العربٌة بالمناسبة

   

نلفُت فً هذه التوطبة إلى أنه ٌمكن تفسٌر أسباب إشكالٌات المصطلح والتقنٌة ***        

مذكرة األمانة العامة ]وسنعمد إلى . Conceptsالوضوح، أو عدم االتفاق على المفاهٌم  إلى عدم

( 1990)جامعة الدول العربٌة، نشرة / للشإون الفنٌة للمنظمة العربٌة للمواصفات والمقاٌٌس

: المفهوم"أن ([ 2)بند 3ص]وننقل ابتداًء منه  4،[معجم مفردات علم المصطلحات: الموسومة بـ

وقد . ، أو بؤيَّ رمز آخرLetter Symbolرٌة، وٌعّبر عنها بمصطلح، أو برمز حرفً وحدة فك

تكون المفاهٌم تمثٌبلً ذهنٌاً ال ٌقتصر على الكابنات واألشٌاء بل ٌشمل األوصاؾ، واألعمال، 

تعرٌفاً  (المصطلح)ومن المإسؾ أن هذا المعجم لم ٌّعرؾ ( هـ.ا")واألوضاع والحاالت والعبلقات

المصطلح :" ، وأدرج ؼٌره معه من نحوTermإذ اكتفى بالمقابل االنجلٌزي فذكره إزاء  وواضحاً 

ٌُ ٌقتصر استعماله أو مضمونه على المختصٌن   Terminology (science)وهو : التقنً حَد

 : فً حقل معٌن، مثال

علم "على النحو التالً  بعلم المصطلحاتولكنه عّرؾ " الخ..الدورة؛ عدد دورات

حقل المعرفة الذي ٌعالج تكوٌن المفاهٌم وتسمٌتها سواء فً حقل أو فً مجمل : تالمصطلحا

 ".حقول المواضٌع

 :وبعد هذه التوطبة ٌْحُسُن أن نعرض لتفاصٌل بحثنا، فنقول  

 :إشكالٌة المصطلح_ أوالا 

 

على تقدٌر متعلّق ( اصطلح اصطبلحاً )من حٌث الصٌؽة اسم مفعول من  (المصطلح)

هِ َعلَ )محذوؾ مثل  ، وقد ٌكون مٌمٌاً مراداً به معنى المصدر الصرٌح، وأما من حٌث المعنى فقد (ٌْ

 ذكر 

اتفاق طابفة مخصوصة على أمر "أن االصطبلح هو : أحمد فارس الشدٌاق
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 .نشريّإلقهّبفذاّادلِؿىّحقٌؿاّوًؽررّيفّحبٌـاّهذا 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 38 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

، "اصطلحوا على األمر تعارفوا علٌه واتفقوا: "، كما جاء فً المعجم الوسٌط5"مخصوص

، وهذه 6"لى شًء مخصوص، ولكّل علم اصطبلحاتهاتفاق طابفة ع"هو  -مصدرا–واالصطبلح 

 (.مصطلح)ولم ٌرد فٌها لفظ . العبارة منقولة بنصها عن المعاجم القدٌمة، التً اقتصرت علٌها

 

والجامح المشترك فً هذه التعارٌؾ هو االتفاق بٌن طابفة معٌنة على أمر معٌن،        

تفاق هو تخصٌص داللة هذا اللفظ بهذا فإذا كان هذا األمر هو معنى لفظ ما، فإن موضوع اال

 .المعنى، ولكل علم اصطبلحاته على هذا االعتبار

 

أن القرآن الكرٌم قد جاء  -فً رأٌنا–ؼٌر أنه مما ٌشّكل اعتراضاً على هذا التحدٌد        

بكثٌر من األلفاظ التً ٌمكن أن ُتَعّد من قبٌل االصطبلحات، كالصبلة، ومعناها فً أول الوضح 

أقوال وهٌبات مخصوصة من قٌام : -من حٌث المفهوم المنقولة إلٌه -الدعاء، واصطبلحاً : لؽويال

 مطلق -لؽةً –وقراءة وركوع وسجود وقعود، وكذلك الصوم، الذي ٌعنً 

االمتناع عن شهوتً البطن والفرج ما بٌن طلوع الفجر إلى : اإلمساك، واصطبلحاً 

مقدار معٌن من : التطهٌر والنماء، واصطبلحاً  -لؽة–ؼروب الشمس، وكذلك الزكاة، التً هً 

َرُج مما زاد على النصاب إذا حال علٌه الحول، إلى ؼٌر ذلك من األلفاظ القرآنٌة  ُْ ٌُْخ –المال 

التً هً قطعاً من االصطبلحات، وال ٌمكن القول بؤن معناها   -أعنً الصبلة وأمثالها

وص، ومن وهنا تبرز اإلشكالٌة، فقد أنزلها االصطبلحً ناشىء عن اتفاق طابفة معٌنة بهذا الخص

هللا سبحانه بمعناها الخاص من فوق سبع سموات ولم ٌتّم التشاور بشؤنها واالتفاق على مفهومها، 

 .وهكذا ٌتبٌن لنا وجه من القصور فً التعرٌؾ السابق

بعٌداً  ،(المصطلح)إن هذا االعتراض ٌفرض علٌنا إعادة النظر فً تحدٌد معنى        

 عن تحلٌل المعنى اللؽوي للصٌؽة المصـدرٌة، وال بؤس من أن نراجع تعـــرٌؾ المعجـــم 

أو      لفظ": بؤنها  Termكلمة( معجم وبستر)االنجلٌزي فً هذا الصدد، فقـــد عّرؾ

وجاء . "تعبٌر ذو معنى محدد فً بعض االستعماالت، أو معنى خاص بعلم، أو فن، أو موضوع

مجموعة األلفاظ الفنٌة أو الخاصة المستعملة فً عمل، ": أنها( Terminology)تعرٌفه لكلمة 
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 .437صّّ(هـ1299)مصّورّسنّريعةّاجلواِئبّ.ّأمحدّفارس/ّاجلادوسّسؾىّالؼاموس 
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 مادةّصؾح 
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 39 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 ".أو فن ،أو علم أو موضوعات خاصة

 

مذكرة معجم مفردات علم )وٌمكننا فً ضوء ما قدمنا بعدما وقفنا على         

:   المصطلحأْن نقترح على أّن ( المصطلحات والمعجم االنجلٌزي و أدبٌات دراسات المصطلحٌة

هو اللفظ أو الرمز اللغوي الّدالُّ على مفهوٍم معٌن فً علٍم أو فٍن أو أيَّ عمل ذي طبٌعة  )

هو الدراسة العلمٌة للمفاهٌم "(: محمد مفتاح)وأن ِعْلم المصطلح كما عّرفه الباحث  "خاصة

والتعرٌؾ المقترح ٌضع فً حسبانه أنَّ المصطلح قد ٌكون  .7"والمصطلحات فً لغة االختصاص

مصطلح ذو داللة باقتصادٌات السوق، ولفظ  -مثبلً –( خصخصة)، أو رمزاً لؽوٌاً؛ فكلمة لفظاً 

مصطلح ذو داللة علمٌة عامة، ٌحددها ما ٌضاؾ إلٌه من مادة للتحلٌل من نحو تحلٌل ( تحلٌل)

مصطلح ٌدل على صندوق ( ص ب)والرمز. الخ..نفسانً__ شرعً،__أدبً،__ كٌمٌابً،

 .العلم على ِمْثل هذا االختصار الذي تقره األسالٌب اللؽوٌة البرٌد، وقد اصطلح أهل

 

والمهم أننا تخلصنا من اشتراط االتفاق الطابفً، فإن هذا االتفاق أو المواضعة        

تتحقق بالنسبة إلى جمٌع االستعماالت اللؽوٌة، ال بالنسبة إلى المصطلحات العلمٌة فحسب، حتى 

لؽة من اللؽات الخاصة بؤرباب المهن والحرؾ أو الجماعات ولو كان االتفاق على اصطبلحات 

دون ( Mobile)الشابعة فً حٌاة الناس الٌوم استخدام ألـ  8الخاصة، فِمن األلفاظ الحضارٌة

حد بٌن مستخدمٌه، فهو  هاتؾ متنقل، : االتفاق على لفظ حضاري موَّ

لوي، وهاتؾ وهاتؾ نقال، وهاتؾ محمول، وهاتؾ متحرك، وهاتؾ خلٌوي، وهاتؾ خ

 .جوال، وبٌفلون

 : مصطلح واصطلح

، (مصطلح)الحظنا أن المعاجم والكتب الفنٌة القدٌمة قد تجنبت استخدام صٌؽة         
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 .(1999)1ّط(ّالدارّاليقضاء)ادلركزّالٌؼايفّالعربيّ:ّدموّتأوولّواقعي:ّادلػاهقمّمعامل 
8

ملّوعدّيفّادًُدامهّحصروًاّسؾىّفىةّخمصوصة،ّبلّذاعّادًُدامهّبنيّالعامةّواخلاصةّوسؾىّكّلّمًِوواتّادًُدامّالؾغةّمؽًوبةّأوّالذيّ(ّادلصطؾح)الؾػظّاحلضاريّهوّ 

ضاريّادلـشورّيفّلجؾةّالعالقةّبنيّادلصطؾحّوالؾػظّاحل:ّلؾؿزودّانظرّحبث(.ّ]حتتّاهلواء،ّفوقّاهلوا/ّأرػالّاحلٍارة/ّتؽِي/ّتؾػون)مـطوقةّورمباّكانّسربقًاّأوّدخقاًلّمٌلّ

 .حامدّصادقّقـقيب(115ّ-85)صّص(45/1993ّسددّ)لجؿعّالؾغةّالعربقةّاألردنيّ
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 40 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

  10(مفاتٌح العلوم)فً كتابه ( هـ380المتوفى )، فالُخواِرزمً 9(االصطبلح)وآثرت تعرٌؾ

فقد ورد فً هذا النص  ،(اتجامعاا لمفاتٌح العلوم، واالصطلح)أنه ألؾ كتابه  3ٌذكر ص

والتهانوي من (. اصطبلحات-مواضعات-أوابل-مفاتٌح)كلمات تبدو مترادفة أو شبه مترادفة هً 

لما ،(كشاف اصطلحات الفنون)مإلفً القرن الثانً عشر الهجري، جعل عنوان كتابه الكبٌر 

عود بعد سطور من ولكنه ٌ(. اشتباه االصطبلحات، فإن لكّل فن اصطبلحاً خاصاً به)الحظه من

هذا الموضع لٌقــرر أنه توجه إلى ذخابر الحكــمة الفلســفٌة، والرٌــاضٌة كالحساب والهندسة 

، وهو بذلك ٌدل على أنه ال ٌستشعر (أواَن المطالعة المصطلحاتفاقتبست منها : )وؼٌرهما فٌقول

وجاء . ال ٌعد حجةفرقاً بٌن االستعمالٌن، وإن كان االستشهاد بؽٌر عربً فً هذه القضٌة 

لتعرٌفه، ولم ( االصطبلح)الشدٌاق، وِمْن بعده مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة فتحدث كبلهما عن 

فهل ٌكون هذا إبعاداً للكلمة األخٌرة من مجال االستعمال استؽناء (. المصطلح)ٌتناوال كلمة 

 !..بالكلمة األولى؟

 

وجهة نظرنا، ألن أحداً لم ٌطرح أي إن لهذه المسؤلة تفصٌبلً نتصوره هنا من        

، مع أن مفهوم كّل منهما (مصطلح)سإال عن السبب فً أن معاجم اللؽة قد تجنبت تعرٌؾ كلمة 

( اصطبلح)ٌختلؾ عن مفهوم األخرى فً لؽتنا المعاصرة، فنحن نتذوق فً استعمالنا لكلمة 

فً استعمالنا لكلمة معناها المصدري، الذي ٌعنً االتفاق والمواضعة والتعارؾ، ونقصد 

 االنجلٌزٌة، ولذلك ال نجد بؤساً فً( Term)معناها االسمً الذي ٌترجم كلمة ( مصطلح)

، وهو أولى وأفضل من (إنَّ اصطبلحنا على مصطلح ما ضرورة فً البحث: )أن نقول

 فً وٌبدو أن هـــذه التفرقة . بهذا التكــرار الركٌك( أن اصطــبلحنا على اصطبلح: )أن نقـــول

االستعمال لم تكن واضحة قدٌماً، حتى وجدنا مإلفاً لؽوٌاً، هو ابن فارس ٌستخدم 

حتى ال ٌكون شًء منه : "فً سٌاق ٌفٌد أن بعض أوصاؾ السٌؾ توقٌؾ، قال( مصطلح)كلمة

ولو كانت اللؽة مواضعة واصطبلحاً لم ٌكن أولبك فً االحتجاج بهم : )، ثم قال(مصطلحاً علٌه

انه لم ٌبلؽنا أن قوما من : "ثم قال. 11"الحتجاج بنا لو اصطلحنا على لؽٍة الٌومبؤْولى منا فً ا
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لؾدكًورّحمؿدّهقٌمّاخلقاطّادلـشورّمنّأسؿالّادلودمّالٌؼايفّالٌانيّسشرّجملؿعّالؾغةّالعربقةّاألردنيّ(ّدموّمـفٍقةّموحدةّلوضعّادلصطؾحّالعربيّاحلدوث)راجعّحبثّ 

 120-93ّ،ّصّص(1994)
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 مؼدمةّالؽًاب(1895ّهولـدا،ّ/ّلقدن)حتؼققّفانّفؾوتنّ(ّهـ387تّ)حمؿدّبنّأمحدّوودفّاخُلوارزميّ/ّمػاتقحّالعؾوم 
11

 .33،صّ(1964طّ)حتؼققّمصطػىّالشوميي،ّبريوت،ّمؤدِةّبدرانّ(ّهـ395تّ)أبنّاحلِنيّأمحدّبنّفارسّ/ّيفّفؼةّالؾغةّودـنّالعربّيفّكالمفا 
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 41 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

العرب فً زمان ٌقارب زماننا أجمعوا على تسمٌة شًء من األشٌاء ُمْصَطلِحٌن علٌه، فكنا نستدل 

بذلك على اصطبلح َمْن قد كان قبلهم، وقد كان فً الصحابة من النظر فً العلوم الشرٌفة ما ال 

فقد استعمل ابن  12"ه، وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لؽة، أو إحداث لفظة لم تتقدمهمخفاء ب

، واسم [اصطبلحاً ]، والمصدر[اصطلحنا]الفعل الماضً: فارس من مشتقات المادة

، دون فرق فكلها صور اشتقاقٌة استخدمت فً [مصطلحاً ]واسم المفعول[ ُمصطلِحٌن]الفاعل

 (.        Term)ٌقصد إلى التعبٌر عن مثل ما ٌستفاد من كلمة  معانٌها االشتقاقٌة، دون أن

 (معجم تاج العروس)ولبن ارتضٌنا ذلك من القدماء فً كتبهم ومعاجمهم حتى فً         

 -للسٌد مرتضى الزبٌدي الذي ألفه فً نهاٌة القرن الثانً عشر الهجري، وهو ناقل عن السابقٌن

هذا ( م1962)اللؽوي القاهري فً معجمه الوسٌط لمعالجة  فإن من الؽرٌب أن ال ٌنبري المجمع

 .       من الزاوٌة الجدٌدة( المصطلح)

أٌمكن أن ٌكون هذا المسلك من المجمع إبعاداً للكلمة من مجال االعتماد المعجمً،        

 ألنها ؼٌر أصٌلة فً الثقافة العربٌة، وال تإدي معنى زابداً عن المعنى المصدري؟       

لواقع أن هذا االحتمال قد راودنا فً فترة كتابة هذا البحث، لوال أن تذكرنا أن للمجمع ا

ثم تذكرنا أٌضاً أن كلمة  (!!مجموعة المصطلحات العلمٌة والفنٌة)اللؽوي نشرة كبٌرة بعنوان 

 (الحدٌثمصطلح )أو( المصطلح)ذات وجود أصٌل فً الثقافة االسبلمٌة،فعلم ( مصطلح)

فً هذا المجال ال ٌعنً ( المصطلح)اسخة فً عقولنا وثقافتنا، غٌر أن من العلوم الر

  قبوالا  ،  النبوي  لحدٌث لنقد ا  معٌنة االتفاق على ضوابط  وهو ،  (االصطلح)أكثر مما ٌعنٌه 

مصطلح مما ٌستوجب استكماله فً = Termوعلٌه ٌبقى االستعمال الجدٌد لَِما ٌقابِل  و رداا،أ

حدٌث، على نحو ما تمَّ فً الطبعة الجدٌدة للمعجم الوجٌز لمجمع اللؽة العربٌة المعجم العربً ال

ٌُتفق علٌه فً العلوم والفنون للداللة على : الُمْصَطلحُ : "حٌث ورد( 1980)بالقاهرة  لفٌظ أو رمٌز 

 [.مادة صلح" ]أداء معنًى معٌنٍ 

 

 :تصنٌف المصطلح العلمً 

عنى محدد، ال ٌدخل فٌه الخٌال إال بقدر ما أنه ذو م( المصطلح)من خواص          

ل   معجم مفردات علم)ٌحقق انتقال اللفظ من المعنى االصلً إلى المعنى االصطبلحً،وقد فصَّ
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 .34-33/ّالصاحيب 
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 42 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

: Perferred Termالمصطلح المفضل : ]فً أنواع المصطلحات؛ فذكر منها 13(المصطلحات

 ُُ  Permittedالمقبول  المصطلح]و[. ٌُنصح باستعماله فً مواصفة معٌنةTermوهو حدَّ

Term ...ثم المصطلح المستهجن [ٌسمح باستخدامه كردٌؾ ،deprecated term ...وؼٌرها .

وكان القدماء ٌستعملون اللفظ الواحد فً أداء عدة معان اصطبلحٌة تختلؾ باختبلؾ العلوم، وهو 

ن أحد أوتاد البٌت أو فإنها عند اللؽوٌٌن والمفسرٌ" 14(الوَتد)أمر ؼٌر مقبول حدٌثاً، فمثبلً كلمة 

ثبلثة أحرؾ، اثنان متحركان :، وعند أصحاب العروضوالجبال أوتاداً : الجبل ،من قوله تعالى

الطالع والؽارب، ووسط السماء، : أحد األوتاد األربعة التً هً: وثالث ساكن، وعند المنجمٌن

تعدد معناه باختبلؾ فهذا مثال على تعدد معنى المصطلح باختبلؾ العلوم، وأما " ووتد األرض

ما لٌس مثنى وال مجموعاً (: باب اإلعراب)فً  فهو،(المفرد)الواحد فمثل مصطلح  أبواب  العلم

 ما لٌس جملة وال شبٌها (: المبتدأ والخبر)وال ملحقاً بهما وال من األسماء الخمسة، وهو فً باب 

وهذا التعدد ؼٌر .اؾمالٌس مضافاً وال شبٌهاً بالمض(: المنادى)بالجملة، وهو فً باب 

 .       15مقبول فً نظام المصطلح الحدٌث

  اعتبار الشكل، واعتبار المعنى : ومن الممكن تصنٌؾ المصطلح العلمً باعتبارٌن        

 .أو المفهوم، ولكّل من هذٌن االعتبارٌن تقسٌمات فرعٌة

 

        :تصنٌف المصطلح باعتبار الشكل -أوالا 

ا فً هذا التصنٌؾ أن المصطلح قد ٌكون عربٌاً وقد ٌكون ؼٌر أول ما ٌصادفن        

وال شؤن لنا اآلن بؽٌر العربً، ألننا نتلقاه محدد المعنى والصٌؽة، فٌما عدا ما ٌتعرض له . عربً

فؤما المصطلح العربً، فٌنقسم إلى أربعة أقسام على ماٌرى .    من تؽٌٌر فً حالة التعرٌب

 :16(ً التراث العلمً للطب والصٌدلةوضع المصطلح العربً ف)صاحب 

 .التقطٌر، والتشمٌع، والتحلٌل، والتصدبة: مصطلح مشتق مثل.1

 .الَحَجر، والكبرٌت، والزرنٌخ، والزببق، والذهب، والفضة: مصطلح جامد مثل. 2

: وهو ما ٌستعمل على سبٌل االختصار للمصطلح األصلً، مثل: مصطلح رمزي. 3
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 .مصدرّدابق 
14

 .[1287ادلعٍمّاألدادي،ّص"ّ]ماُّثيّ تّيفّاألرضّأوّاحلائطّمنّخشبّودموه(:ّ"بػًحّالًاءّكِرها)،ّوالوتد4ّصّ(مصدرّدابق)مػاتقحّالعؾومّلؾُوارزميّ 
15

ِّانّادلودمّالٌؼايفّ(ّوضعّادلصطؾحّالعربيّيفّالـَوّوالصرف)انظرّحبثّ   .مرجعّدابق142ّ-123صّص(1994ّ)لؾؿٍؿعّاألردنيّ(12ّ)لؾدكًورّمتامّح
16

 70ّ-68ادلرجعّالِابقّنػِهّصّ(12ّ)الدكًورّحمؿدّسقِىّصاحلقةّمودمّاجملؿعّاألردنيّ 
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 43 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

رمزاً ( لو)و. لخط مع النطق به على أصله، ومثلها أهـ، صلعم، رضٌستعمل فً ا)إلى آخره :الخ

 .لؤلنتٌمون( نت)لؤللمنٌوم، و

 .وأخٌراً مصطلح مركب من بعض هذه األقسام. 4

داخل فً تصور  -بقسمٌه األولٌن -وٌبدو لنا أن هذا التصنٌؾ للمصطلح العربً       

إن المنقول هو ما اسُتْعِمل قبل : ، وقالوامنقول ومرتجل: النحاة قدٌماً للعلَم، حٌن قسموه إلى

مٌة لؽٌرها، وَنقلُه إما من اسِم حدٍث كزٌد وفضل، أو من اِسم عٌٍن كؤسد وثور َُ  .اْلَعَل

من وصٍؾ لفاعٍل كحادث وحسن، أو وصٍؾ لمفعوٍل كمنصور ومحمد، واما من فعل 

ْشُكرُ  ٌَ َر، أو مضارٍع ك ما استعِمَل من أول األمر َعلَماً، أن المرتجل هو : الخ وقالوا.. ماٍض كَشمَّ

 .17المرأة -لرجل وسعادَ –كؤَدٍد 

فً تصنٌؾ المصطلح ( المشتق والجامد)فهذان القسمان للَعلَم شبٌهان بالقسمٌن        

ٌّن مدلوله على وجه التحدٌد من ناحٌة، ومع وجود . العربً ولما كان المصطلح العلمً لفظاً ٌع

فإن من الممكن أن نضع المصطلح العلمً فً باب –ناحٌة أخرى قدر من العموم واالنتشار من 

لَم الجنس : اسم ٌعٌن مسماه بؽٌر قٌد، ومن أقسامه(: العلََم الجنسً)؛ ذلك أن (أعبلم األجناس) َُ َع

ونحن نمٌل إلى اعتبار المصطلح العلمً من هذا الباب، ذلك أن مصطلحاً مثل . 18لؤلمور المعنوٌة

ٌّة التً ال تختلط بؽٌرها من عملٌات إنما ٌصدق عل( التحلٌل) ى مجموعة من العملٌات العلم

شابعة فً الداللة على كل ( األسد)، فهو شابع فً كل العملٌات المماثلة، كما أن لفظة (التركٌب)

 .وهكذا فً كل األمثلة المشابهة. ما هو من جنسه

 

 :تصنٌف المصطلح بإعتبار المعنى -ثانٌاا 

 :نوعٌن وهنا ٌضٌق قلٌبلً لٌشمل

 .مصطلحاً ٌستعمل بمعناه األصلً فً اللؽة

 .مصطلحاً خرج عن معناه األصلً إلى معنى اصطبلحً

ذهب، فضة، نحاس، رصاص ،تستخدم فً مجال الكٌمٌاء، وعلوم : فكلمات مثل       

األرض بنفس المعنى الذي وضعت له فً اللؽة، ولكن هناك ألفاظاً خرجت عن معانٌها األصلٌة 
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 129ّ-128صّ(ّالِابق)وحبثّمتامّحِانّ.1/123ّانظرّأوضحّادلِالكّ 
18

 .1/133انظرّأوضحّادلِالكّ 
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 44 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 معان اصطبلحٌة فً فنون مستحدثة من ألفاظ القرن الرابع الهجري على  لتدل على

ة : )بمعنى( الضفدع: )وذلك مثل(. مفاتٌح العلوم)ما أوردها الُخوارزمً صاحب كتاب ُؼدَّ

حا)، و19(تنعقد تحت اللسان علة تحدث للمرأة ُتشِبُة حالها حال الُحلبى فً ِعظِم : )بمعنى( الرَّ

مثالبطن، وفساد اللون،   .20(واحتباس الطَّ

 

وقد ٌدخل فً باب خروج اللفظ عن معناه األصلً إلى معنى اصطبلحً ما ذكره         

من أن ألرباب صناعة الجواهر والعقاقٌر واألدوٌة مصطلحاٍت ( مفاتٌح العلوم)الخوارزمً فً 

الذهب وٌكنى أرباب هذه ا للصناعة فً الرموز عن :" خاصَة بهم، أشبه باللؽة السرٌة، قال

بالشمس، وعن الفضة بالقمر، وعن النحاس بالزهرة، وعن الحدٌد بالمرٌخ، وعن الرصاص 

وقد ٌقع بٌنهم اختبلؾ فً هذه الرموز أو فً :" القلعى بالمشترى،وعن الخارصٌن بعطارد ثم قال

وهكذا نجد أن أسماء هذه الكواكب قد . 21"أكثرها، لكنهم ال ٌكادون ٌختلفون فً الشمس والقمر

 .جت عن معانٌها األصلٌة لتدل على مجموعة المعادن التً ٌعالجها االخصابٌون فً معاملهمخر

كان أول ( هـ538ت )لقد سجل التارٌخ المعجمً عند العرب أن صاحب أساس الببلؼة   

من خرج على شرعٌة عصر االحتجاج اللؽوي حٌن استشهد ألدباء وشعراء عصره ومن قبلهم 

ه فً ذلك أن روح اللؽة تكمن فً تراكٌبها الداللٌة ال فً ألفاظها وكانت حجت. من المولدٌن

واأللفاظ المّعربة ال تشكل خطراً على اللؽة ما لم تزعزع النظام النحوي والصرفً لهذه . فحسب

بل هً بناء ملتحم . واللؽة لٌست مجرد ألفاظ مفردة. ألنها فً مستوى دون التراكٌب الداللٌة. اللؽة

ألفعال واألسماء تبرز فً مجموعها ما تنطوي علٌه اللؽة من فكر وذوق قوامه الحروؾ وا

واأللفاظ المّعربة تسبك فً ذلك البناء دون أن تإثر على كٌانه اللؽوي، بل ربما زادته . وحضارة

 .ودلّت على مرونة العربٌة. قوة وسعة

أصواتها مما وكثٌراً ما تخضع الكلمات المقترضة من اللؽات إلى كثٌر من التحرٌؾ فً   

ولٌس ؼرٌباً أن الكلمة الواحدة قد تنتقل من لؽة إلى عدة لؽات . ٌبعدها عن صورتها األصلٌة

فتؽدو وكؤنها كٌان مستقل عندما تؤتلؾ مع األسالٌب الصوتٌة فً كل لؽة ُنقلت إلٌها حتى تصل 

 admiral: وبهذا الفهم أمكن تعلٌل صلة هجرة األلفاظ على نحو. لدرجة التباٌن المطلق
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 .161/مػاتقحّالعؾومّ 
20

 .164/ّمػاتقحّالعؾوم 
21

 (.مرجعّدابق)،70ّوانظرّحبثّحمؿدّسقِىّصاحلقةّص.ّوهذهّادلعانيّكانتّهلذهّاأللػازّيفّالؼرنّالرابعّاهلٍريّ-258/ّمػاتقحّالعؾوم 
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 45 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

(. أمٌر البحر)واألصل عن العربٌة . amiralوهً مؤخوذة عن الفرنسٌة القدٌمة . االنجلٌزٌة

(. ترسانة)، وهً فً التركٌة aresnaleاالنجلٌزٌة، وهً مؤخوذة عن االٌطالٌة  arsenal : ومثلها

لعراق نوع من الحرٌر الرقٌق كان ٌؤتً من ا( الموسلٌن)و(. دار الصناعة)واألصل عن العربٌة 

، وهو نبات عشبً  22(السعتر)أو ( الصعتر)أو ( الزعتر)و(. الموصل)واسمه منسوب إلى مدٌنة 

ماق، وٌعتبر فً فلسطٌن ؼذاًء  جبلً، طٌب الرابحة بعض أنواعه ٌإكل أخضر أو ٌابساً مع السُّ

 satureia، وهو فً البلتٌنٌة (زوترا)وأصل اللفظ من اآلرامٌة . شعبٌاً ٌإتدم به زٌت الزٌتون

الدخٌل فً اللؽة العربٌة لفإاد حسٌن علً، )وانظر إن شبت فً طابفة األلفاظ المعربة فً بحث 

 (.م1950، 12مجلد -جامعة فإاد األول -مجلة اآلداب

ومن المإكد فً هذا الباب أن للعرب مقدرة خاصة على نطق أصوات اللؽات كلها         

فً نطق األصوات مهما (( التمشً))اعدهم على بحكم ما تتمٌز به أصوات العربٌة من تنوع س

ازدادت  -على اتساع مدرجها الصوتً -والعربٌة: "23صعبت، ٌقول المرحوم صبحً الصالح

سعة على سعة ٌوم أدخلت بٌن حروفها الهجابٌة أصواتاً تقاربها مخرجاً أو صفة، إذ عّربت هذه 

تستعِص على ألسنة العامة فضبلً عن األصوات الدخٌلة، وحددت لها موقعها من جهاز النطق، فلم 

أال وهو تعرٌب المادة الصوتٌة، وتطوٌعها : الخاصة، فقُطع بذلك الشوط األول من التعرٌب

 ".ألصوات العربٌة

ولكن هذه المقدرة وحدها ال تكفً، فلكل لؽة نظامها النطقً الخاص، فالعرب قد         

ٌب، ثم تؤتً الخطوة التالٌة وهً اإللحاق رفضوا الصوت األعجمً كخطوة أولى فً مسلك التعر

بؤبنٌة كبلمهم، وهو الؽالب، أو تركها على حالها إذا كانت حروفها من حروفهم وهذا معنى قول 

ٌَّروه عن بنابه فً الفارسٌة نحو )سٌبوٌه  ٌّروا الحرؾ الذي لٌس من حروفهم ولم ٌؽَّ وربما ؼ

 [.4/303الكتاب (. ]ِفرند، وبقم وآُجٍر، وُجْرُبزٍ 

أعنً اإلبدال الصوتً للحروؾ العربٌة من –إن مسلك التؽٌٌر فً التعرٌب        

لم ٌضبط بقوانٌن محددة، وإن محاولة المتقدمٌن وضع القواعد والقوانٌن لذلك لم  -األعجمٌة
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اخلّأخرىّ،ّوهوّالزسرت،ّوهوّأنواع،ّبرىّوبًِانيّوجيؾي،ّوأحالّالـظرّإىلّمد[التقينّمعّرب]Satureiaّ[ّبػًحّالِنيّودؽونّالعنيّوفًحّالًاء]د ْعرتّ"وؼولّابراهقمّمرادّ 

ابراهقمّبنّ/ّادلصطؾحّاألسٍؿيّيفّكًبّالطبّوالصقدلةّالعربقة"ّ]وكّؾفاّمنّأصلّالتقين(...1228ّصعرتّرقمّ)و(1175ّمدخلّرقم)ذ ْطِرو ةّ"تضقفّمعؾوماتّإضافقةّوهيّ

 .2/452[1ّ،1985ّ،ط(بريوت)دارّالغربّاإلدالميّ.ّمراد
23

 .319صّ(1976ّ)لعؾمّلؾؿالوني،طدارّا(1986ّت)صيَيّالصاحلّ/دراداتّيفّفؼةّالؾغة 
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 46 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

إن : "ألننا نجد لكل قاعدة استثناء، وٌقول انستاس الكرملً 24تتجاوز كونها تعمٌمات ؼٌر مطردة

 ً كل عصوره ٌرجع إلى عفوٌة ال طابل منها فً نقل التعرٌب ف

المعربات، أو ألن الذٌن تناولوه كانوا من سواد الناس، وتلقفنا منهم حملة األقبلم بدون     

 .25"نقد، أو من باب التعصب

نفهم من قول الكرملً أن الُعرؾ العام هو الذي ٌسمح بدخول المعرب إلى اللؽة          

ر السماع فً تقبله هو العامل األهم، وال ُبدَّ له من الخضوع لطبابع العربٌة من العربٌة، وأن عنص

حذؾ أو إضافة أو وزن أو إٌقاع صوتً متجانس مع لؽة العرب حتى إذا شاع استعماله 

واستشرى خطره صنؾ مع نظابره فً االستعمال اللؽوي، وبعد ذلك ٌؤتً دور الدرس اللؽوي من 

ده فً لؽة العرب إذ ال ٌعقل وضع مواصفات مسبقة للمعّرب كظاهرة لم ِقبل العلماء لتسوٌػ وجو

 . تتضح معالمها أو تتعٌن مبلمحها

 إن الدافع إلى التعرٌب هو الحاجة إلى التعبٌر، : ولكننا نزٌد على قول الكرملً        

 (switch= سوٌتش)والحاجة إلى التعبٌر أقوى من صحة اللؽة أحٌاناً، فنحن نقول الٌوم 

ٌُبِدىء عمل آلة، وكان بإمكاننا أن نقول  ونقول . اسم فاعل(= البادىء)للمفتاح الذي 

، ولكن مجمع اللؽة العربٌة قبله من (حرّ )الِمَحّر، اسم آله من ( Thermograph= ترموجراؾ)

ل (: "85/ 1)،وجاء تعرٌفه فً المعجم الوسٌط ( ث= th)باب التعرٌب مع إبدال  جهاز ٌسجَّ

 ".انً درجة حرارة الجوبالرسم البٌ

نموذجان لؤللفاظ العربٌة سٌبة الحظ فً االستعمال الٌومً ( الِمَحرّ )و( البادىء)إن        

(. مذٌاع) Radioرادٌو : فً حٌاتنا المعاصرة وذلك لقوة المصطلح الدخٌل أو المعرب ومثلهما

كربورٌتر (. الشمع ورق) stencilاستنسل (. أهبلً ) helloهلو (. فرملة-كابحة) brakeبرٌك 

carburetor (جهاز االحتراق .) دٌناموdynamo (ًمولد كهرباب .)Hardware ( مستلزمات

( الدخٌل)ولقد عرضت هذه المسؤلة لرشٌد عطٌة فً معجمه ( مستلزمات فكرٌة) software( آلٌة

بالمحرار انجلٌزٌة من الٌونانٌة معناها مٌزان الحرارة عّربتها :"481ص ( الترمومتر)فقال فً 

هذا (. مقٌاس وحرارة)منحوتة من ( قسحار)أو نعربها بالنحت من مدلولها فنقول . اسم آلة من حرَّ 

وإن فً هذه اللفظة وأمثالها عبرة ودرساً لنا نحن أبناء الضاد، فإنَّ اللفظة ٌونانٌة كما تقدم ومع 
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 .83و44ّّ،ّص1947ّالؼاهرة،ّجلـةّالًالقفّوالرتمجةّ.ّسيدّالؼادرّادلغربي/ّاالذًؼاقّوالًعروب:ّانظر 
25

 .13لجؾةّاجملؿعّالعؾؿيّبدمشق،ّاجملؾدّالٌالثّص 
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 47 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

لٌون وؼٌرهم من نقلها إلى ذلك لم ٌؤنؾ االنجلٌز والفرنسٌون واالسبانٌون والبرتؽالٌون واالٌطا

لؽاتهم مشٌرٌن فً معاجمهم إلى األصل المؤخوذة عنه، ولذلك سهل على أبناء كل لؽة أن ٌنهضوا 

 .بلؽتهم جرٌاً مع مقتضٌات العصر

أما نحن فإذا نقلنا كلمة بعد أن ٌتعذر وجود مرادؾ لها فً العربٌة وبعد أن نشذبها         

ت علٌنا قٌامة المتعنتٌن، وإذا حاولنا أن نجد لها لفظة عربٌة لكً تنطبق على منهاج عربً قام

تبلبسها أو تشتق لها اسماً من مادة ٌنطبق معناها على المعنى األجنبً أو ٌشبهه قلبوا شفاههم 

فماذا نفعل وأي سبٌل نسلك لكً ٌخفؾ . ونادوا بالوٌل والثبور، وقالوا قد كفر وأتى أمراً فرٌاً 

 ".كٌؾ تنهض األمة إذا ظلت لؽتها جامدة، وهل معنى الجمود ؼٌر الموتالعناء عن المعربٌن و

لقد فات الشٌخ رشٌد عطٌة أن ٌضٌؾ أن ما ٌحتاج إلٌه المصطلح الحضاري         

عربٌاً مولداً كان أو دخٌبلً معرباً هو أن نكفل له مقدراً من الشٌوع حتى ٌستساغ سماعه فٌؽدو 

 .مؤلوفاً فً االستعمال الٌومً

اكتسب هذه الداللة االصطبلحٌة على تلك اآللة التً تسٌر لسهولة ( السٌارة)ولفظ         

إالّ المشاركة فً السٌر، وكثٌر  autocarالتلفظ، وشٌوع االستعمال، وإالّ فلٌس له من صفات ال 

 .من األشٌاء تشاركه تلك الصفة

ت          التً عقدت تحت  26(ندوة توحٌد منهجٌات وضع المصطلح العربً)لقد أقرَّ

، مجموعة من المبادىء 1981( فبراٌر)فً شباط ( مكتب تنسٌق التعرٌب بالرباط)مظلة 

واالقتراحات عند اختٌار المصطلحات بهدؾ االرتقاء بعلم المصطلح حتى ٌصبح تخصصاً ال 

هوًى ٌشارك فٌه االصطبلحٌون واللؽوٌون والمعجمٌون واالختصاصٌون والمترجمون 

 :ومما ورد فً باب تعرٌب األلفاظ األجنبٌة ما تؤتً. .واإلعبلمٌون

 .ترجٌح ما سهل نطقه فً رسم األلفاظ المعربة عند اختبلؾ نطقها فً اللؽات األجنبٌة

 .التؽٌٌر فً شكله، حتى ٌصبح موافقاً للصٌؽة العربٌة ومستساؼاً 

قاق والنحت اعتبار المصطلح المّعرب عربٌاً، ٌخضع لقواعد اللؽة وٌجوز فٌه االشت  -ج

 .وتستخدم فٌه أدوات البدء واإللحاق مع موافقته للصٌؽة العربٌة

تصوٌب الكلمات العربٌة التً حرفتها اللؽات األجنبٌة واستعمالها باعتماد أصلها   -د

 .الفصٌح
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 .32قرارّرقمّّ-لعؾؿقةّوالػـقةّواهلـددقة،ّأمحدّذػققّاخلطقبادلٌيتّيفّمعٍمّادلصطؾَاتّا(ّلجؿوسةّقرارتّلجؿعّالغؾةّالعربقةّبالؼاهرة)نؼاًلّسنّمؾَقّ 
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ضبط المصطلحات عامة والمعرب منها خاصة بالشكل حرصاً على صحة نطقها  -هـ

 .ودقة أدابها

 

إن ألفاظ اللؽة محدودة، فً : ، نقول(المصطلح)لقول إشكالٌة صوغ وخبلصة ا        

مقابل أن المعانً ؼٌر محدودة، فبل بد إذن من اللجوء إلى استخدام األلفاظ مرات عدٌدة لٌتمكن 

صاحب اللؽة من استعمالها باقتدار وطواعٌة للتعبٌر عن كل ما ٌصادفه من المعانً، وذلك كؤن 

–تعامل ( مصطلح)أحدهما على أنه مصدر، واآلخر على أنه اسم، فكلمةٌعامل اللفظ باعتبارٌن ،

، وكلمة  Termباعتبارها مصدراً بمعنى االصطبلح، وتعامل باعتبارها اسماً فً مقابل -كما سبق

ل الدٌة، وتعامل باعتبارها اسماً بمعنى ملكة الفهم ( الَعْقل) تعامل باعتبارها مصدراً بمعنى َتَحمُّ

 .واالدراك

فهما إذن سببان من وراء التحول فً داللة اللفظ، سبب ٌرجع إلى ظروف        

 .المجتمع، وسبب ٌرجع إلى اللغة ذاتها

 

ٌّة: ثانٌاا  قن ة التِّ ٌّ  إشكال

ٌّة) مصطلح  ْقِن بتشدٌد التاء األولى المكسورة ، وسكون القاؾ وكسر النون بعدها ٌاء ( "التِّ

وٌحُسن  Techniqueو  Technologyاللفظ االجنبً  لفظة ُمحدثة مستوحاة من" مشددة مفتوحة

 :قبل الخوض فً تفصٌبلت هذه الفقرة أن نقؾ على توضٌح بعض المفاهٌم؛ فنقول

 

، ولكننً سآخذ Technologyهنالك الكثٌر من التعرٌفات فً أدبٌات مسؤله  التكنولوجٌا 

/ لبترول والمعادن بالظهران مدٌر جامعة الملك فهد ل {بتعرٌؾ الدكتور بكر بن عبدهللا بن بكر 

م،وقد 1997السعودٌة إذ شؽل هذا المنصب لمدة تفوق عن ربع قرن حتى أٌحٌل على التقاعد لعام 

جِل العالِم الُمفكر لعقدٌن من الزمان أُستاذا  كان لكاتب هذا البحث شرؾ العمل فً معٌة هذا الرَّ

، كما شرؾ بزمالة   Technical Arabic Languageمدرّساً لمساق اللؽة العربٌة التقنٌة 

االستاذ الدكتور عبدالصبور شاهٌن، واالستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جً، وآخرٌن من العلماء 

الفضبلء فً رحاب تلك الجامعة ، وما ٌرد فً هذا البحث هو انعكاس للتجربة والممارسة 

البحث العلمً فً " ر بكر بعنوان المٌدانٌة للمسؤلة موضوع المقال، ففً الدراسة التً قّدمها الدكتو
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والمنشورة فً " الجامعات، نموذج مقترح ودراسة لتطبٌقه فً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

هـ ص ص 1408سنة  23مجلة رسالة الخلٌج العربً، مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ، العدد 

ة التً تقود إلى عملٌة تجمٌع عناصر المعرف" ٌعّرؾ الدكتور بكر التكنولوجٌا بؤنها " 157-190

اإلنتاج وتنظٌمها ثم تحوٌلها إلى سلع وخدمات مطلوبة ألمن ورخاء المجتمع باقل تكلفة وأعلى 

هذا التعرٌؾ ٌقع بٌن التعارٌؾ :"، وفً تعلٌله لهذا التعرٌؾ واالختٌار ٌقول" جودة ممكنتٌن

ات المطلوبة فً الممجتمع وٌدخل فً الشمولٌة وٌتجاوز إنتاج السلع إلى إنتاج وتوزٌع الخدم

التكنولوجٌا بعض العلوم االجتماعٌة خاصة ما ٌتعلق بالتخطٌط والتنظٌم والتنفٌذ والتوزٌع ولكن 

ٌحّدد هذه  المنتجات والخدمات بإطار أمن ورخاء المجتمع فبلٌدخل فٌها بعض العلوم االجتماعٌة 

على حدِّ  –" أو خدمة مطلوبة لبلمن والرخاء  والفنون واآلداب وكّل مالٌس ضرورٌاً النتاج سلعة

وهذا التعرٌؾ ؼٌر كامل ألّنه ال ٌجٌب بدقة عن كل تساإل، وخاصة عن " -رأٌة ولكنه ٌستدرك

وأّي ما كان الموقؾ من تعرٌؾ  }  158المصدر السابق ، ص  {"مفهوم األمن والتكلفة والجودة

التكنولوجٌا هً التطبٌق ) هٌل تداوله، فنقول إنّ الدكتور بكر للتكنولوجٌا، فإنه ٌمكن اختصاره لتس

ٌّة (العملً لنظرٌات العلم ، وهً  Technocracy، ثم إن التكنولوجٌا وثٌقة الصلة بالتِّْكنوقراط

ْكُنَقراطً" مذهب سٌاسً ٌمنح التكنقراطٌٌن نفوذاً سابداً على حساب الحٌاة السٌاسٌة نفسها" " والتِّ

، وهو وزٌر  ًّ ٌَّة لمشكلٍة ما  أو موظؾ   فنِّ كبٌر ٌمارس سلطته القابمة على ترجٌع المفاهٌم التِّقن

 .27"دون أن ٌولً العوامل االجتماعٌة واإلنسانٌة أهمٌة كبرى، وهو جزء من حكومة تِكُنقراطٌٌن

، وهً Globalizationٌمكن ان نسمً هذه الحقبة من تارٌخ البشرٌة بعصر العولمة 

قد فرضت ( األمركة)وال ٌخفى أن العولمة وٌرادفها . 28(لفرانكفورٌةالكولونالٌة وا) حقبة ما بعد 

ٌّة إلى حّد اإلباحٌة، وتستخدم  ثقافتها الخاصة، التً تقوم على فلسفة المادٌة والنفعٌة وتبرٌر الحر

أجهزة األمم المتحدة لتمرٌر ذلك فً المإتمرات العالمٌة، وتسوق الشعوب إلى الموافقة على ذلك 

 .29ؾ والتهدٌد، أو ببوارق الوعود واإلؼراءبسٌاط التخوٌ

 

ٌَّة والعولمة وإٌجابٌاتهما، وَمْن  ومما الشك فٌه أن الجدل سٌظل مستمراً حول سلبٌات الِتقن

قراءات فً حضارة التكنولوجٌا للباحثة ) كتاب -مثبلً  –ٌرٌد اإلطبلع على الجانب السلبً فالٌقرأ 
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 (.151ص)2ّ،2001ّدارّادلشرق،ّبريوت،ّط(ّادلـٍدّيفّالؾغةّالعربقةّادلعاصرة)ّمعٍمّ 
28

 .210و141ّّ،ّص2007ّحامدّصادقّقـقيب،ّمؽًيةّالردالةّ،ّسؿانّ/ّمطالعاتّسربقةّومصطؾَاتّيفّاالدبّادلؼارنّوالـؼدّاحلدوث:ّانظر 
29

 .[هـ1427(ّقطر)كًابّاألمة112ّّالعدد]لألدًاذهّالدكًورّذعاعّالقودفّ(ّفوائدّوأضرارّدرادةّلؾًأثرياتّالِؾيقةّسؾىّصَةّالػرد:ّالًؼـقاتّاحلدوٌة)ونؾػتّإىلّكًاب 
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، ومن ٌرؼب فً اإلطبلع على الجانب (هـ1412إصبلح سهٌل، مكة المكرمة، مطابع زمزم 

المعلومات؛ البعد الخامس للدكتور نجاح كاظم، : العرب وعصر العولمة  :)اإلٌجابً، فلٌقرأ كتاب

 (. 2002الدار البٌضاء، المركز الثقافً العربً،

ومجمل القول؛ فإن التقنٌة ثمرة تجارب علمٌة تطبٌقٌة لتحقٌق ُمْنَتٍج ما، وهً          

ست نزوعاً إلى تحقٌق العٌش الكرٌم لكافة أفراد إنسان هذا الكوكب، ولٌس شرطاً أن ٌكون ُمْنَتُج لٌ

ٌنزع الى رفاهٌة اإلنسان وتحسٌن عٌشة الكرٌم، بل قد ٌكون وباالً  -صناعًة أو خدمات-التقنٌة

، والتقنٌة  ومن هنا أٌضا ٌؤتً مفهوم التقنٌة الحسنة. علٌه من جانٍب لتحقٌق منافع للطرؾ اآلخر

 .الردٌبة

إّن التقنٌة الردٌبة ربما جاءت نتاج جهود علمٌة رصٌنة ودقٌقة لتحقٌق أهداؾ         

الجدوى المبتؽاة فً مجاالتها كؤن توّظؾ فً الحروب ، أو االستهبلك ، أو المنافسة أو مجرد 

 .الخ............ مطلق المتاجرة والمضاربات، أو إدارة المشاكل 

 

 

المصطلح الذي تحدثنا عنه فً القسم االول من هذا البحث ُتعنى باأللفاظ الدالة  لغة –ج 

ّنا، ولكن لغة العلم ُتعنى  ٌّ ٌّنة فً علم أو أي عمل ذى طبٌعة خاّصة كما ب على مفاهٌم مع

 .بالتراكٌب الحاملة لهذا العلم الموّضحة له

ّنما المشكلة الحقّة هً فً لٌست مشكلة اللؽة العربٌة مشكلة فً المصطلح وتوحٌده، وإ -د

إقدار اللؽة العربٌة لتكون لؽة اإلبداع العلمً التقنً وتوظٌفها لتكون لؽة االبداع العلمً التقنً 

وتوظٌفها لتكون لؽة التعلٌم والحضارة على شتى المستوٌات فً المجتمع، ودواوٌن الدولة، 

 .لمحّكمةوالتعلٌم العام و العالً والمإتمرات العلمٌة، والدورٌات ا

أداة ٌتم عن طرٌقها استٌعاب العلم والمعرفة،  –أيُّ لؽة  –بقً أن نضٌؾ أن اللؽة         

ٌُعنى ( علم نظري بحت: )وٌمكن تصنٌؾ العلم والبحوث العلمٌة إلى صنفٌن أساسٌٌن، أولهما 

: والثانً . نٌةبدراسة مجاالت الظواهر الطبٌعٌة وتقدٌم االتجاه واألفكار للتطبٌقات الهندسٌة والتق

وٌعنى بتقصً مشاكل اقتصادٌة وصناعٌة وإدارٌة قابمة، ومن ثم إٌجاد ( العلم التطبٌقً ) أي 

الحلول العملٌة المناسبة لها، وهذا النوع من العلم أساس التؽٌٌر فً المجاالت الصناعٌة والزراعٌة 
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ر فً أمر البحوث العلمٌة المثٌ" وٌقول الدكتور بكر بن عبدهللا بكر. 30واالقتصادٌة للمجتمعات

ونتابجها التطبٌقٌة فً العصر الحدٌث هو تفجرها المستمر وتنادٌها المضطرد، وتقدمها السرٌع ، 

والفجوة الرهٌبة المتفاقمة بٌن من ٌملك أدوات البحث العلمً وبٌن نتابجه، وبٌن من الٌملكها، 

ستوٌات حٌاتها وأمنها بٌن الرخاء والتً تشٌر إلى حتمٌة انقسام سكان األرض إلى فبات تتراوح م

والتقدم والتمٌز ، أو الفقر و االضمحبلل بل والتبلشً فً الحضارات األخرى، وٌظهر أن العامل 

الحاسم فً تصنٌؾ حٌاة أي أمة ومستقبلها بٌن الحدٌن السابقٌن هو مدى تقدمها العلمً والتقنً 

 .31"المبنً على البحث العلمً

مرت الكلمة بمراحل قبل أن تستقر على حالها المتداول : ول وعود الى صوغ التقنٌة نق

، وأن اصلها ٌونانً إؼرٌقً، قلبت فٌها الكاؾ قافاً ثم  Techne و  Technoاآلن، فهً من 

ٌّة ْقِن وإضافة البلحقة ( فن) Techneبكسر التاء األولى لتحمل بقاٌا األصل اإلؼرٌقً ( ُعّربت بـالتَّ

 .32العربٌة المصدرٌة( ٌّة)

      :لٌس عربٌا ( التقنٌة) لفظ 

إن مواجهة احتمال عروبة هذا اللفظ تضع تحت أٌدٌنا مجموعة من المعلومات         

 :القٌمة المتناثرة فً جملة من المراجع المعجمٌة والصرفٌة،وهً تشً بإشكالٌة ٌحسن توضٌحها

أَتقَن : ستعمبل فعبلن همامادة عربٌة من مواد المعجم، وقد جاء منها م( تقن)فالمادة        

 [.انظر القاموس المحٌط ولسان العرب]إحكامه : أحكمه، واتقانه: الشًء

أرسلوا فٌها الماء الخاثر : القوُم أرَضهم[ بفتح التاء وتشدٌد القاؾ المفتوحة]وَتقََّن        

بمعنى الطبٌعة، [ اؾبتشدٌد التاء المكسورة وسكون الق( ]التِّْقن)كما جاء من نفس المادة كلمة.لتجود

حاضر المنطق : ورجل تِْقن.متقن لؤلشٌاء حاِذق: والرجل الحاذق، ورجل ِتْقن وَتِقن

ٌُضرب بجودة رمٌه المثل( ابن تِْقن: )وٌقال.والجواب  .لرجل من الرماة 

ابن ِتْقِن هذا، ثم قٌل لكل حاذق ( الّتْقن)األصل فً (: األزهري)قال أبو منصور       

وإذن، فالمادة ذات عبلقة صوتٌة شبه كاملة، وذات عبلقة داللٌة تتصل باستكمال . ْقنتِ : باألشٌاء

تاقن، : المادة اللؽوٌة،على ما قرره المجمع اللؽوي، وهً وسابر ما ٌمكن أن ٌشتق منها مثل

                                                           
30

جامعةّ:ّالرواض)ّهرةّالضعفّالؾغويّيفّادلرحؾةّاجلامعقةّحامدّصادقّقـقيبّادلـشورّضؿنّأسؿالّندوةّزا/ّذقوعّاأللػازّوالرتاكقبّاألسٍؿقةّيفّالؾغةّالعربقة:ّانظرّحبثّ 

 .469-400صّصّ(ّم1997االمامّحمؿدّبنّدعود،ّ
31

 .183صّ(ّمرجعّدابق)ّبؽرّ،.ّد/ّاليَثّالعؾؿيّيفّاجلامعاتّ 
32

 .(97-79مّصّص34ّ/1991ّالرباطّ،ّلجؾدّ)ّحامدّصادقّقـقيبّلجؾةّالؾِانّالعربيّ/ّحبثّاالذًؼاقّوتـؿقةّاأللػازّ:ّانظرّ 
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 .الخ... ومتقون وتقانة

وهً ، (ِتْقن)وبقً من حصٌلة هذه المناقشة مجىء الصفة من هذه المادة على        

صٌؽة قلٌلة الورود فً باب الصفة، وإن كانت كثٌرة فً األسماء والمصادر، فمن األسماء 

 :والمصادر

ْبر، ِحْمل، ِضْرس، ِحْبر، ِوْرد، ِشْلو، ِنْضو، ِرْسل، ِرْفد، ِقْرد، ِعْجل        ُِ ْبب، ِب ُِ  .َذ

فؤما . راً واردون، لكنه ٌبقى مصد: أي( قوٌم ِوْرد: )وقد ٌوصؾ بالمصدر فٌقال       

شجاع ماكر : الحاذق، وِعْفر: ِتْقن: عدد قلٌل جداً مثل -هذا( ِفْعل)الصفات فقد جاء على وزن 

ومن المعروؾ أن .       متعلق به: فبلن ِعْلُق علٍم وقِنُّ علمٍ : وٌقال(. ولعله اجتزاء من عفرٌت)

باسم جامد ٌضاؾ صٌؽة المصدر الصناعً إنما ٌلجؤ إلٌها حٌن ال ٌكون مصدر صرٌح، فٌإتى 

 .لتكوٌن المصدر المطلوب( ٌّة)إلٌه البلحقة 

هً صفة مشبهة، ال عبلقة لها بالمعنى المصدري، وال تفٌد فً ( تِْقن)والصفة        

صوغ مصدر صناعً طبقاً للقاعدة المعروفة، ومن النادر أن ٌصاغ مصدر صناعً باستخدام 

ٌَّة)وعلى ذلك ال نرى ان لكلمة (.  الحرٌة)و ( الجاهلٌة)صفة، اللهم إال ما جاء من لفظة  ( ِتْقنِ

 .عبلقة بؤصل عربً، على الرؼم من اإلٌحاء الصوتً، والداللً، فهذه مصادفة سعٌدة وال شك

واألرجح فً نظرنا أن الكلمة معربة، وأنها جاءت على وزن الكلمة العربٌة، ثم         

ٌّة)الصناعً، فصارت الكلمة  ؼٌرت الكاؾ إلى القاؾ ،وألحقت بها الحقة المصدر ذات ( تِْقن

: ، ومن نفس الوزن(نِْسوٌة: )، حٌث ٌقال(ِنسوة)المبلمح العربٌة، وٌشبهها فً ذلك النسب إلى 

 ...الخ... ِهْبرٌة وعبرٌة

وهذا هو الشكل الذي ٌنبؽً فً تقدٌرنا أن تنطق به باعتبارها كلمة عربٌة         

لت فً وجهها الداللً الذي تستعمل فٌه حدٌثاً بالحذق والمهارة، بالتعرٌب، ال باألصالة، وإن اتص

إلى أن ( المورد)بالجانب الفنً من النشاط االنسانً، وربما كان هذا هو الذي دفع مإلؾ : أي

ًّ : )بكلمتً Technician: ٌترجم كلمة ًّ والفن ، فلعله استشعر وجود هذه العبلقة الظاهرة (التقن

 .بلةفاعترؾ بها فً هذه المقا

فً المعاجم العربٌة ٌثٌر بعض التساإل عن السر فً أن ( تقن)بٌد أن ورود المادة       

 .؟(تقن)، دون المجرد (أتقن)و( َتقّن: )المستعمل منها هو المزٌد

فهل كانت هذه المادة مستعملة فً شكلها المجرد القدٌم، ثم أمٌتت، وبقً منها        
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 .الصٌػ المزٌدة كما رأٌنا؟

أو أن المادة الثبلثٌة لم تستعمل قط، ألنها لم توجد مادة أصلٌة فً اللؽة قدٌماً، وإنما        

: فالفعبلن -كما ذكر أبو منصور األزهري( ابن ِتْقن)أخذت من تسمٌة الرجل الذي اشتهر بالرمً 

 !؟(ابن ِتْقن)أشبه باألفعال المولدة من اسم الذات  -أتقن وَتقّن

ك إجابة عنه، ؼٌر أن اللؽة استعملت الفعلٌن، والصفتٌن منذ قدٌم حتى ذلك ما ال نمل       

وإذا كانت الصٌؽتان الفعلٌتان (. 88النمل)ُصْنَع هللا الذي أتقن كل شًء: جاء فً القرآن

مؤخوذان من المادة الثبلثٌة دون زٌادة، كما أخذت صفة ( تِْقن وَتقِن)مزٌدتٌن، فإن الوصفٌن 

الثبلثٌة، دون أن ٌإخذ منها فعل أو صفة ؼٌرها، فقد ماتت ( أَخر)من مادة ، بزتة فاعل،(اآلخر)

إن أجَل هللا إذا : ، ووردت بهما لؽة القرآن(أّخر واستؤخر)الصٌؽة المجردة، وعاشت المزٌدة 

ٌُإّخر لو كنتم تعلمون فإذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون ساعًة وال و ( 4نوح) جاء ال 

 .تؤّخر: ما استعملت صٌؽة أخرى هً، ك(34األعراؾ)ٌستقدمون

وإذا كانت اللؽة العربٌة قد عرفت استعمال الصٌؽة الثبلثٌة بمعنى الرباعٌة، فً        

عه وأرجعه: مثل َُ فإنها لم تعرؾ إال ... الخ... َرَفَده وأْرَفَده بمعنى واحد، وَوَقَفه وأوقفه، وَرَج

... الخ... تاقن، وَمْتقون: ما ٌمكن أن ٌشتق منها مثلالمماتة، هً وسابر ( َتَقنه)دون ( أتقنه وتّقنه)

وقد ال نجد حرجا فً إحٌاء الفعل الثبلثى عند الحاجة إلٌه، فً إطار ماٌسمى بجواز استكمال )

 .    المادة اللؽوي عند الحاجة إلٌها

وبقٌت مبلحظة أخٌرة تتصل بما تقرر من أن المقابل األجنبً للمصدر الصناعً العربً 

فً الفرنسٌة، وقد جاءت هذه  ISMEفً االنجلٌزٌة و  ISMلمات التً تنتهً بالبلحقة هو الك

ٌَّة)الكلمة  مخالفة لهذا القٌاس، وال بؤس أحٌاناً من خروج بعض المفردات عن حكم قاعدة ( ِتْقن

 .وضعت على اساس أؼلب الحاالت، ال على أساس االستقراء واالستقصاء



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 54 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

ّ:ثبت باملصادر واملراجع

ّ

o آن الكرٌمالقر. 

 (.م1974القاهرة، لجنة التؤلٌؾ والترجمة )عبدالقادر المؽربً/ اإلشتقاق والتعرٌب 

 (. م1991سنة  34مجلة اللسان ، عدد: الرباط( ) بحث)حامد صادق قنٌبً / االشتقاق وتنمٌة االلفاظ 

 مد محً الدٌن ، تحقٌق مح(هـ761ت )أبو محمد جمال الدٌن بن ٌوسؾ/ أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك
 (.م1966دار الفكر : بٌروت)عبدالحمٌد

  ًم1994، ..(قضاٌا المصطلح)بحوث الموسم الثقافً الثانً عشر لمجمع اللؽة العربٌة االردن. 

 تحقٌق مجموعة من العلماء، ( هـ1205ت ) محمد مرتضى الزبٌدي / تاج العروس من شرح جواهر القاموس
 .م2002استكمل عام 

 تحقٌق مجموعة من العلماء بإشراؾ الدار المصرٌة للتالٌؾ والترجمة ( هـ370ت )د بن أحمد محم/ تهذٌب اللؽة
 .م1967والنشر بالقاهرة 

 الكلٌات : القاهرة) توضٌح المقاصد ٌشرح ألفٌة ابن مالك، تحقٌق عبدالرحمن علً سلٌمان
 (.م1977االزهرٌة،ط،

 71، مجلة مجمع اللؽة العربٌة االردنً، عدد (ثبح)مهدي أسعد عرار/الثابت والمتحول بٌن السابق والبلحق 
 .م2006سنة 

 (.2003دار الشروق : عّمان)نهاد الموسى .../ الثبوت والتحول 

  (.هـ1299مصور عن طبعه الجوابب ) أحمد فارس الشدٌاق / الجاسوس على القاموس 

 م1944معة القاهرة نشر فً مجلة كلٌة اآلداب، جا( بحث)فإاد حسٌن علً / الدخٌل فً اللؽة العربٌة. 

 (.1976بٌروت، دار العلم للمبلٌٌن ) صبحً الصالح / دراسات فً فقه اللؽة 

 محمد الصادق عرجون، جدة، الدار السعودٌة للنشر / سنن هللا فً المجتمع سنن هللا فً المجتمع من خبلل القرآن
 (.ت.د)

 مإسسة : بٌروت)ٌق مصطفى الشوٌمً،ابوالحسن، ابن فارس، أحمد بن زكرٌا ، تحق/ الصاحبً فً فقه اللؽة
 (.م1963بدران، 

 (.2002الدار البٌضاء، المركز الثقافً العربً ) نجاح كاظم / العرب وعصر العولمة 

  عمان، مجلة مجمع اللؽة العربٌة ( ) بحث)حامد صادق قنٌبً/ العبلقة بٌن المصطلح واللفظ الحضاري
 (.م1993سنة  45االردنً،عدد 

  (.2001 3دار الشروق، ط: دمشق) جبلل أمٌن / العربٌةالعولمة والتنمٌة) 

 (.هـ1332مطبعة السعادة : القاهرة( ) 817ت )مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزأبادي / القاموس المحٌط 

 (.م1412مكة المكرمة، زمزم )اصبلح سهٌل / قراءات فً حضارة التكنولوجٌا 

  الهٌبة المصرٌة : القاهرة) حقٌق عبدالسبلم محمد هارون ، ت(هـ181ت )ابو بشٌر عمرو بن عثمان / الكتاب
 (.هـ1397العامة للكتاب،

  وٌقوم لطفً ( م1861الهند /كلكتا)مجلدان( هـ1158ت)محمد على الفاروقً / كشاؾ اصطبلحات الفنون ،
 (.القاهرة  -، باشراؾ وزارة الثقافة واالرشاد القوم1963ًعبدالبدٌع بتحقٌقه منذ 

  ً(.2001الجزابر، بوفارٌك/ البلٌدة)عمار الساسً / وقضاٌا العصراللسان العرب 

 بٌروت، دار الؽرب االسبلمً، )ابراهٌم بن مراد / المصطلح األعجمً فً كتب الطب والصٌدلة العربٌة
 (.م101985بٌروت،ط

 الرسالة مكتبة : عمان) حامد صادق قنٌبً /مطالعات عربٌة ومصطلحات نقدٌة فً األدب المقارن والنقد الحدٌث
 (.م2007

 (.م1977،  4مكتبة لبنان، ط : بٌروت) أحمد الخطٌب / معجم المصطلحات العلمٌة والفنٌة والهندسٌة 

 (.م2001بٌروت، دار المشرق )دار المشرق/ معجم المنجد فً اللؽة العربٌة المعاصرة 

 (.م1980دار المعارؾ : القاهرة ) مجمع اللؽة العربٌة/ المعجم الوجٌز 
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 (.م1960دار المعارؾ : القاهرة) مجمع اللؽة العربٌة / وسٌط المعجم ال 

 (.م1944دار الطباعة والنشر العربٌة،: سان باولو البرازٌل)رشٌد عطٌة/ معجم عطٌة العامً والدخٌل 

 (.1990المواصفات والمقاٌٌس / األمانة العامة)جامعة الدول العربٌة، / معجم مفردات علم المصطلحات 

 مقدمة ( 1895هولندا، / لٌدن)تحقٌق فان فلوتن ( هـ387ت )حمد بن أحمد ٌوسؾ الُخوارزمً م/ مفاتٌح العلوم
 .الكتاب

  (.م1/1999الدار البٌضاء، ط)محمد مفتاح، المركز الثقافً العربً/ نحو تؤوٌل واقعً : المفاهٌم معالم 

 1972، القاهرة، 5 تؤلٌؾ المجلس األعلى للشإون االسبلمٌة، ط/ المنتخب فً تفسٌر القرآن، الكرٌم. 

 مجلة ( بحث)بكر بن عبدهللا بن بكر/ نموذج مقترح ودراسة لتطبٌقه فً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
 .هـ23/1408رسالة الخلٌج العربً عدد 

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختٔازات أبٕ حامت الشجشتاىٕ يف أصْل الكساءات

 "مجعا  ّ دزاستا "  
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 ةــــاملكدمــ

إن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه، ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سٌبات أعمالنا، 

من ٌهده هللا فبل مضل له، ومن ٌضلل فبل هادي له، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن 

 .ورسوله صلى هللا وسلم وبارك علٌه وعلى النبٌٌن من قبله وسلم تسلٌماً كثٌراً محمداً عبده 

 : أما بعــد 

فإن اإلمام أبا حاتم سهل بن محمد السجستانً من أبمة القراءات المعتبرٌن، وله كتاب فً 

ث القراءات ضمنه اختٌاره فً األصول والفرش ، وهذا الكتاب مفقود ؼٌر موجود ، مما ٌستلزم البح

عن اختٌارات أبً حاتم السجستانً فً القراءات من خبلل كتب القراءات المطبوعة والمخطوطة ككتاب 

، ألبً الفضل الخزاعً، ( المنتهى فً الخمسة عشر)؛ البن مهران، و( الؽاٌة فً القراءات العشر)

بً عبٌد وخلؾ اإلٌضاح فً القراءات العشر، واختٌار أ)، للهذلً، و(الكامل فً القراءات الخمسٌن)و

ألبً معشر الطبري؛ إذ بهذا العمل ٌعرؾ ( سوق العروس)البن أبً عمر األندرابً، و ( وأبً حاتم

مذهب  أبً حاتم فً القراءات ، فٌسد ثؽراً فً المكتبة اإلسبلمٌة، ولما كان هذا العمل ٌحتاج إلى مبات 

رات أبً حاتم السجستانً فً اختٌا: )الصفحات اقتصرت على اختٌاراته فً أصول القراءات وسمٌته

 ( .أصول القراءات جمعاً ودراسة

 :وقد جاءت كتابة هذا البحث وفق الخطة التالٌة 

 :المقدمة 

 :أبو حاتم السجستانً قارباً، وفٌه مطلبان : المبحث األول 

 .ترجمة موجزة ألبً حاتم السجستانً : المطلب األول 

 .فً علم القراءات  منزلة أبً حاتم السجستانً: المطلب الثانً 

 .اختٌارات أبً حاتم السجستانً فً أصول القراءات : المبحث الثانً 

 . االستعاذة : أوالً 

 .البسملة : ثانٌـاً 

 .مٌم الجمع : ثالثـاً 
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 .ها الكناٌة : رابعـاً 

 .المد والقصر : خامساً 

 .الهمزات : سادساً 

 .اإلظهار واإلدؼام : سابعاً 

 . كنة والتنوٌن أحكام النون السا: ثامناً 

 .الفتح واإلمالة : تاسعاً 

 .التفخٌم والترقٌق : عاشراً 

 .ٌاءات اإلضافة : حادي عشر

 ( . الزوابد)الٌاءات المحذوفة : ثانً عشر

 .الخاتمة 

وهللا أسؤل أن ٌجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرٌم، وأن ٌنفع به من كتبه وقرأه وصّوبه ، وأن 

 .ٌجعله متقببلً 

 . على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن وصلى هللا

 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 58 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

أبْ حاتـه الشجشتاىٕ قازئــًا:         املبحــــح األّل

 تسمجة مْجزة ألبٕ حامت الشجشتاىٕ:          ب األّلـلــــــاملط

 

امسُ ّىشبُ: أّاًل

ل البصنرة هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بنن القاسنم بنن ٌزٌند الجشنمً السجسنتانً، نزٌن

 . العبلمة المقرُئ النحوي اللؽوي، صاحب التصانٌؾ

 

مْلدِ ّىظأتُ: ثاىًٔا

لم تذكر كتب التراجم سنة والدة أبً حاتم السجستانً، إال أن الذهبً ذكر أنه عاش ثبلًثاً وثمانٌن 

و سنة، وتوفً فً آخر سنة خمس وخمسٌن ومابتٌن، مما ٌرجح أنه ولد فً حندود سننة إحندى وسنبعٌن أ

 .(34)ثبلث وسبعٌن ومابة على األؼلب

ولم تذكر كتب التراجم شٌباً عن نشؤته وتنقبلته، وعبلقته بنالمجتمع النذي عناش فٌنه، إال بعند أن 

 . ُعرؾ واشتهر بالعلم وذاع صٌته

ولعل أول ما ٌمكن معرفته عن أبً حاتم أننه نشنؤ مولعناً بنالعلم ٌطلبنه منن علمناء البصنرة، وأننه 

 .(35)ن ومابة بؤبً نواس، وهو إذ ذاك ؼبلم صؽٌر ٌجمع العلمالتقى قبل التسعٌ

وكننان ٌننإم الننناس فننً المسننجد الجننامع :" وكننان ٌختلننؾ إلننى علمنناء عصننره لٌؤخننذ عنننهم العلننم

 .(36)"بالبصرة، وٌقرأ الكتب على المنبر، وكان حسن الصوت جهٌره

                                                           

: ، وطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن(93: )، وأخبار النحوٌٌن البصرٌٌن (8/293: )، والثقات(4/204: )الجرح والتعدٌل:  انظر ترجمته فً( 33)

، ووفٌات (2/58: )، وإنباه الرواة(11/263: )، ومعجم األدباء(145: )، ونزهة األلباء(3/248: )، واألنساب(64: )، والفهرست(94)

، وؼاٌة (11/2: )، وتارٌخ ابن كثٌر(1/455: )، والعبر(12/268: )، وسٌر أعبلم النببلء(3/327: )، وتهذٌب الكمال(2/430: )األعٌان

، (1210: )، وطبقات المفسرٌن(2/332: )، والنجوم الزاهرة(4/233)، وتهذٌب التهذٌب (1/361: )، وطبقات النحاة(1/320: )النهاٌة 

 (3/143: )، واألعبلم(2/121: )شذرات الذهب، و(2/156: )ومرآة الجنان 

 (.12/270: )سٌر أعبلم النببلء: انظر( 34)

 (.227)ص: نور القبس: انظر( 35)

 (.225)ص: نور القبس( 36)
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رؾ أهنل زماننه، منن أظن:"، وهنو(37)وكان ٌختم القرآن فً كل أسبوع، وٌتصدق كل ٌنوم بندٌنار

 .(38)"وأطٌبهم خلوة وأحسنهم مفاكهة

مكاىتُ العلنٔة: ثالجًا

مكاننة علمٌنة عالٌنة فنً زماننه، حتنى سنارت  -رحمنه هللا–لقد تبوأ اإلمنام أبنو حناتم السجسنتانً 

بؤخباره الركبان؛ إذ هو من علماء اللؽة الكبار الذٌن أسهموا فً رواٌة اللؽة وجمعها وتدوٌنها، حتى قال 

وكان أبو حاتم فنً نهاٌنة الثقنة واإلتقنان، والنهنوض باللؽنة والقنرآن منع :"ه العبلمة أبو الطٌب اللؽويعن

 . (39)"علم واسع باإلعراب أٌضاً 

 . (40)معدوداً فً المحدثٌن، وقد وثقه ابن حبان فً كتابه الثقات -رحمه هللا-وكان 

 . راءات واللؽةإال أنه لم ٌكن شدٌد العناٌة بهذا العلم، كعناٌته بعلم الق

ٌِّماً بعلم اللؽة والشعر:" قال ابن األنباري  .(41)"كان عالماً ثقة، ق

 .(42) ..."كان إماماً فً علوم اآلداب وعنه أخذ علماء عصره: " وقال ابن خلٌكان

ى:"وقال الذهبً  .(43) "له ٌد طولى فً اللؽات والشعر واألخبار والعروض، واستخراج المعمَّ

 .(44) ..."ان إمام أهل البصرة فً زمانه، وأعلم الناس فً وقته وأوانهك:" وقال األندرابً

إمام البصرة فً النحو والقراءة واللؽة والعروض، وكان ٌخرج المعمى، وكان إمام :" وقال ابن الحزري

 .(45)"جامع البصرة

طْٔخُ ّتالمٔرِ: زابعًا

                                                           

 (.3/153: )زهر اآلداب: انظر( 37)

 (.3/153: )زهر اآلداب ( 38)

 (.80)ص: مراتب النحوٌٌن( 39)

(40( )8/293.) 

 (145)ص: نزهة األلباء ( 41)

 (.2/430: )وفٌات األعٌان( 42)

 (.1/179: )معرفة القراء الكبار( 43)

 (151)ص: قراءات  القراء المعروفٌن( 44)

 (.1/320: )ؼاٌة النهاٌة( 45)

، (2/58: )، وإنباه الرواة(11/263: )، ومعجم األدباء(95)ص: ، وطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن(93)ص: أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن: انظر( 46)

 (.1/210)، وطبقات المفسرٌن (1/320: )، وؼاٌة النهاٌة(3/328: )، وتهذٌب الكمال(268/ 12: )م النببلء وسٌر أعبل
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طْٔخــــــــــــُ -1

 : علماء عصره، وأذكر منهم على وجه االختصار هاهنا لقد تتلمذ أبو حاتم على أكابر 

 .(47) (هـ205-117: )ٌعقوب بن إسحاق بن زٌد الحضرمً البصري، أبو محمد، أحد القراء العشرة

 .(48) (هـ210/ 114: )معمر بن المثنى التمٌمً البصري، أبو عبٌدة، اللؽوي العبلمة المصنؾ

 .(49)(215-119:)حد أبمة األدب واللؽةسعٌد بن أوس بن ثابت األنصاري، أبو زٌد، أ

عبد الملك بن قُرٌب بن علً األصمعً الباهلً، أبو سعٌد، راوٌة العرب وأحد أبمة العلم باللؽنة والشنعر 

 .(50) (هـ216-112: )والبلدان

سنعٌد بننن مسننعدة المجاشننعً البصننري، أبننو الحسنن، المعننروؾ بنناألخفش األوسننط، العننالم بننالنحو واللؽننة 

 .(51) (هـ215: )سنة واألدب، توفً

 :تبلمٌــــــــــذه -2

 : لقد تتلمذ على ٌد أبً حاتم السجستانً طبلب ُكثر من أشهرهم

 .(52) (هـ276-213: )عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري، أبو محمد، المحدث المفسر المإرخ االدٌب

ربٌة فنً بؽنداد، وأحند أبمنة األدب محمد بن ٌزٌد الثمالً األزدي، أبو العباس المعروؾ بالمبرد، إمام الع

 .(53) (هـ286-210: )واألخبار

: أحمد بن شعٌب بن علً الخرسانً النسابً، أبو عبد الرحمن، الحافظ المحدث، صاحب السنن المشهور

 .(54) (هـ215-303)

 .(55) (هـ360-224: )محمد بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري، أبو جعفر، شٌخ المفسرٌن وإمام المجتهدٌن

 

                                                           

  (.3/386: )وؼاٌة النهاٌة( 1/157: )، ومعرفة القراء الكبار(6/390:)،ووفٌات األعٌان(4/51:)إنباه الرواة:انظر( 47)

 (.2/294: )، وبؽٌة الوعاة(3/276: )، وإنباه الرواة (84)ص: ، ونزهة األلباء(013/252: تارٌخ بؽداد : انظر( 48)

 (.1/582: )، وبؽٌة الوعاة (1/305: )، وؼاٌة النهاٌة(2/30: )، وإنباه الرواة(101)ص: نزهة األلباء: انظر( 49)

 (. 2/112: )، وبؽٌة الوعاة (4/569: )، وتهذٌب الكمال(2/197: )، وإنباه الرواة (107)ص: نزهة األلباء: انظر( 50)

 (.3/101: )، واألعبلم(1/59: )، وبؽٌة الوعاة(2/36: )، وإنباه الرواة(107)ص: نزهة األلباء: انظر( 51)

 (.2/63: )، وبؽٌة الوعاة(4/158: )، ولسان المٌزان(2/143: )، وإنباه الرواة(10/170:)تارٌخ بؽداد: انظر( 52)

 (.1/269: )، وبؽٌة الوعاة(3/241:)، وإنباه الرواة(164:)ص: لباء، ونزهة األ(101)ص: طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: انظر( 53)

 (.303)ص: ،وطبقات الحفاظ(6/416:)،والوافً بالوفٌات(2/194:)،وتذكرة الحفاظ(1/77:)وفٌات األعٌان:انظر( 54)

وطبقات المفسرٌن لؤلدنه  ،(108)ص: ، والمعٌن فً طبقات المحدثٌن(184)ص: ، واالذكٌاء(93)ص: طبقات الفقهاء للشٌرازي: انظر( 55)

 (.48)ص : وي 
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 .(56) (321-223: )بن الحسن بن درٌد األزدي، أبو بكر، من أبمة اللؽة واألدب محمد

 : آثازِ ّمؤلفاتُ: خامشًا

بكثرة تآلٌفنه اللؽوٌنة، فهنً تربنو علنى الخمسنٌن مصننفاً  -رحمه هللا-اشتهر أبو حاتم السجستانً 

 . حسب ما أشارت إلٌه مصادر التراجم

 : مؤلفاتُ املطبْعة: أّاًل

 : األضداد -1

ببٌروت . طبع هذا الكتاب مع أضداد األصمعً، وابن السكٌت والصاؼانً بالمطبعة الكاثولوكٌة

 . ، بتحقٌق المستشرق أوؼست خفنر(م1912)سنة 

 : فعلت وأفعلت-2

 . طبع هذا الكتاب بتحقٌق الدكتور خلٌل العطٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة

 : المذكر والمإنث-3

، وُنشنر فنً مجلنة (فً التذكٌر والتؤنٌنث: )ابً، ضمن بحث بعنوانحققه الدكتور إبراهٌم السامر

 (.3/240)المجمع العلمً العربً، 

 : مإلفاته المفقودة: ثانٌاً 

 .(57)اإلبل

 .(58)األتباع

 .(59)اختبلؾ المصاحؾ

 .(60)اإلدؼام

 .(61)إعراب القرآن

 

                                                           

 (. 6/80: )، واألعبلم(191)ص: ، ونزهة األلباء(1/497:)، ووفٌات األعٌان(184)ص:مراتب النحوٌٌن:انظر( 56)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(82)ص : الفهرست: انظر( 57)

 (. 82)ص : الفهرست : انظر( 58)

 (. 12/269: )، وسٌر أعبلم النببلء(2/433: )، ووفٌات االعٌان (2/62):،وإنباه الرواه(82:)الفهرست،ص:انظر( 59)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان (82: )الفهرست، ص: انظر( 60)

 (.12/269: )، وسٌر أعبلم النببلء(2/432: )، ووفٌات األعٌان (2/62:)،وإنباه الرواة(82:)الفهرست،ص:انظر( 61)



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 62 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 .(62)البقل

 .(63)الجراد

 .(64)الخصب والقحط

 .(65)خلق اإلنسان

 .(66)الزرع

 .(67)ء والصٌؾالشتا

 .(68)الشمس والقمر

 .(69)الشوق إلى الوطن

 .(70)الفصاحة

 .(71)القراءات

 .(72)ما تلحن فٌه العامة 

 .(73)مختصر فً النحو

 .(74)المقاطع والمبادئ

 .(75)المقصور والممدود

 .(76)النقط والشكل

                                                           

 (.82: )الفهرست، ص: انظر( 62)

 (.82: )الفهرست، ص : انظر ( 63)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست، ص: انظر( 64)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست، ص: انظر( 65)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )،وإنباه الرواة(82: )الفهرست، ص: انظر(66)

 (.16/15: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست، ص:نظر( 67)

 (.2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست، ص: انظر( 68)

 (.82: )الفهرست، ص: انظر (69)

 (.12/269: )،وسٌر أعبلم النببلء(2/433:)، ووفٌات األعٌان(2/62:)، وإنباه الرواة(82:)الفهرست، ص: انظر( 70)

 (.12/269: )، وسٌر أعبلم النببلء(2/433: )،ووفٌات األعٌان(2/62:)،وإنباه الرواة(82:)الفهرست،ص:انظر( 71)

 (16/14: )،والوافً بالوفٌات(12/269: )،وسٌر أعبلم النببلء(2/62:)اه الرواة،وإنب(82:)الفهرست، ص:انظر( 72)

 (.100)ص: طبقات النحوٌٌن: انظر( 73)

 (.16/14: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62:)، وإنباه الرواة(82:)الفهرست، ص: انظر( 74)

 (.14/ 16: )،والوافً بالوفٌات(12/269:)أعبلم النببلء ،وسٌر(2/62:)،وإنباه الرواة(82:)الفهرست،ص:انظر( 75)
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 .(77)الهجاء

 .(78)الوحوش

 

 .(79)وفاتـــــه: ثالثاً 

على األرجح سنة خمس وخمسنٌن ومنابتٌن، ودفنن بسنرة  -رحمه هللا-توفً أبو حاتم السجستانً 

المصلى، وصلى علٌه سنلٌمان بنن علنً بنن عبند هللا بنن العبناس بنن عبند المطلنب، وكنان والنً البصنرة 

 . آنذاك

فننرحم هللا أبننا حنناتم رحمننة واسننعة، وأسننكنه فسننٌح جناتننه، وجمعنننا بننه مننع النبٌننٌن والصنندٌقٌن 

 !!النعٌموالشهداء والصالحٌن فً جناته جنات 

 

*  *  *

                                                                                                                                                                                    

 (.82:)الفهرست، ص: انظر(76)

 (.16/14: )، والوافً بالوفٌات(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست،ص: انظر(77)

 (.16/14: )وافً بالوفٌات، وال(2/433: )، ووفٌات األعٌان(2/62: )، وإنباه الرواة(82: )الفهرست،ص: انظر(78)

  (.12/270: )، وسٌر أعبلم النببلء(2/433: )،ووفٌات األعٌان(2/62:)،وإنباه الرواة(82:)الفهرست،ص: انظر(79)
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 ميزلة أبٕ حامت الشجشتاىٕ يف عله الكساءات:          املطلب الجاىٕ

لقد كان أبو حاتم السجسنتانً منن علمناء القنراءات المعتبنرٌن؛ إذ هنو منن جلنة أصنحاب ٌعقنوب 

وكنان أبنو . (80)خمساً وعشرٌن ختمة فؤعطاه خاتمنة:الحضرمً، فقد ختم علٌه القرآن سبع ختمات، وقٌل

أعلنم منن رأٌنت بنالحروؾ واالخنتبلؾ فنً القنراءات وعللهنا، :" معجباً بشٌخه ٌعقوب حتى قال فٌه تمحا

 .(81)"ومذاهبه مذاهب النحوي، وأروى الناس لحروؾ القرآن، وحدٌث الفقهاء

 :(82)ولما رأى ٌعقوب الحضرمً تلمٌذه أبا حاتم بلػ درجة متقدمة فً القراءات قال فٌه

 سهٌل القارُئ زٌن القرأة  سامع القرآن إذ تقرأه 

 بكمال خصه من بـرأهُ  وتؤمل فضله واقـض

صلى أبو حاتم بالبصرة ستٌن سنة بالتراوٌح وؼٌرها، فما :" وعن الحسن بن تمٌم البزار أنه قال

 .(83)"أخطؤ ٌوماً، وال لحن ٌوماً، وال أسقط حرفاً، وال وقؾ إال على حرؾ تام

تصدى لضبط القراءات وما ُروي منهنا؛ ولنذا قنال ابنن  وٌعتبر أبو حاتم السجستانً من أول من

وألهننل :" ، وقننال الفٌننروز آبننادي(84)"وأحسننبه أّول مننن صنننَّؾ فننً القننراءات:"  -رحمننه هللا -الجننزري

كتاب العٌن للخلٌل، وكتاب سٌبوٌه، وكتاب الحٌوان : البصرة أربعة كتب ٌفتخرون بها على أهل األرض

 ". (85)اءاتللجاحظ، وكتاب أبً حاتم فً القر

 : (86)وقال اإلمام الدانً عن هذا الكتاب

 وهو أبو حاتم النحــوي  ثم تبله سهٌل البصــري 

 ولم ٌقٌد ذاك باآلثـــار  وصنؾ الحروؾ والمقاري

 من ؼٌر إسهاب وال تطوٌل  لكنه بالػ  فً التعلٌــل

كان إمام أهل :" درابًوقد اشتهر أبو حاتم السجستانً بالكبلم على وجوه القراءات حتى قال األن

                                                           

 (.78)ص: مراتب النحوٌٌن: انظر( 80)

 (.1/186: )النشر فً القراءات العشر: انظر( 81)

 (.153)ص : قراءات القراء المعروفٌن : انظر( 82)

 (.1/320: )ؼاٌة النهاٌة  :انظر( 83)

 (.1/320: )ؼاٌة النهاٌة ( 84)

 (.94) ص: البلؽة فً تارٌخ أبمة اللؽة ( 85)

 (.150)ص : األرجوزة المنبهة ( 86)
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البصرة فً زمانه، وأعلم الناس فً وقته وأوانه، وكان عالماً بوجوه القراءات، بصنٌراً بنالنحو والعربٌنة 

 .(87)"واختبلؾ اللؽات

اختٌار فً القراءات حتى عده اإلمام الدانً من أعبلم االختٌار فً  -رحمه هللا–وكان ألبً حاتم 

 .(88):القراءات، فقال

 اختار من مذاهب القراء  لــم باألداء وسهٌل العا

 وكلها ضمنها كتابــه  حروفاً أقرأ بها أصحابـه 

اختار لنفسه اختٌاراً حسناً اتبع فٌه األثر والنظر، وما صح عنده فً الخبر عن :" وقال األندرابً

 .(89)"النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعن الصحابة والتابعٌن

القراءة روٌناه عننه، ولنم ٌخنالؾ مشنهور السنبعة إال فنً قولنه  له اختٌار فً:"وقال ابن الجزري

   :تعالى فً آل عمران        [120] (90). 

ولقوة اختٌار أبً حاتم فً القراءات، فقد ضمنه عدد من علماء القراءات كتنبهم؛ كنؤبً بكنر ابنن 

:" ، وأبنً الفضنل الخزاعنً فنً كتابنه "تٌنار أبنً حناتمالؽاٌة فً القراءات العشر واخ: "مهران فً كتابه

، "جامع أبً معشر الطبنري" "سوق العروس:"، وأبً القاسم الهذلً فً كتاب"المنتهى فً الخمسة عشر

اإلٌضناح فنً القنراءات العشنر، واختٌنار أبنً عبٌند وخلنؾ وأبنً :"وابن أبنً عمنر األنندرابً فنً كتابنه 

 . والتفسٌر والمعانًوكذا علماء توجٌه القراءات ". حاتم

 

 

*  *  *

                                                           

 (.151)ص: قراءات القراء المعروفٌن( 87)

 (.161)ص : األرجوزة المنبهة( 88)

 (.151)ص : قراءات القراء المعروفٌن( 89)

 (.1/320: )ؼاٌة النهاٌة( 90)
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 :(2)أبٕ حامت الشجشتاىٕ يف أصْل الكساءات (1)اختٔازات:      املبحح الجاىٕ 

 

 : االستعاذة: أّاًل

السنمٌع . أعوذ باهلل: )، واختار أبو حاتم لفظ(91)صٌػ التعوذ متعددة، وقد استعملها أبمة القراءات

 :أي منن قولنه تعنالى. (93)ٌتٌن لفظاً كما قنال ابنن مهنرانفصاغ من اآل. (92) (العلٌم من الشٌطان الرجٌم

                         [98:النحنننننننل :]وقولنننننننه تعنننننننالى   : 

                [36: فصلت.] 

 . (94)"قرأت به أنا فً اختٌار أبً حاتم السجستانً:"-رحمه هللا-قال ابن الجزري

ولٌس لبلستعاذة عن األبمة نص ٌجب التزامه، بل من استعمل واحدة من الصنٌػ المروٌنة عننهم 

 . فقد أصاب

 . (95)"ولٌس لبلستعاذة حد ٌنتهً إلٌه، من شاء زاد، ومن شاء نقص:" قال الحلوانً

 

 : البشنلة: ثاىًٔا

 .، سوى بٌن  سورتً األنفال وبراءةبات البسملة بٌن كل سورتٌن، والجهر بهااختار أبو حاتم إث
 

مٔه اجلنع: ثالجًاً 

 :نحو اختار أبو حاتم إسكان مٌم الجمع الواقعة قبل محرك  -1    ..[7-الفاتحة ] وفاقا لقالون

 .لكسابً؛ وٌعقوب، وخلؾفً أحد وجهٌه، وورش، وأبً عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وا

                                                           

 (.1/243: )النشر فً القراءات العشر: انظر( 91)

 (.105)ص: ، وسوق العروس(ب/155)ص : ، والكامل(225)ص: ، والمنتهى(455)ص : الؽاٌة: انظر( 92)

 (.455)ص : الؽاٌة: انظر( 93)

 (.1/249: )النشر فً القراءات العشر( 94)

 (.225)ص : المنتهى( 95)

 : الى كناٌة عن جمع المذكر نحو قوله تع(  96)             [61: البقرة. ]
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، علٌهم، وإلٌهم، ولدٌهماختار أبو حاتم ضم الهاء الواقعة قبل مٌم الجمع إذا انفتح ما قبل الٌاء، نحو -2
، وبنه قنرأ ٌعقنوب منن علٌهمنا، وإلٌهمنا، وعلنٌهنوبه قرأ حمزة، وٌعقنوب، وضنم الهناء فنً نحنو

 .العشرة

 بل ساكن إذا انفنتح منا قبنل الٌناء، نحنواختار أبو حاتم ضم الهاء والمٌم الواقعة ق -3       

 ، [246: البقنننرة]        [112:آل عمنننران]،        [14: ٌنننس] وبنننه قنننرأ ،

 .حمزة، والكسابً؛ وٌعقوب، وخلؾ

، وبنه قنرأ العشنرة وفنٌهم، وفنٌهنفٌهمنا، اختار أبو حاتم كسنر الهناء إذا انكسنر منا قبنل الٌناء، نحنو -4

 .(97)سوى ٌعقوب

 اختننار أبننو حنناتم كسننر الهنناء والمننٌم الواقعننة قبننل سنناكن إذا انكسننر مننا قبننل الهنناء، نحننو -5      

    [93: البقننننننرة]و،         [166: البقننننننرة]و ،         [البقننننننرة :

فنً قلنوبهم :لمٌم، وبه قرأ أبو عمرو، وابن عامر، ووافقهما ٌعقوب فنً قولنه، بكسر الهاء وا[167
 .(98)بناء على أصله بهم األسباب، والعجل
 

ٍاء الكيآة: زابعًا

 : قولنه تعنالى: عدم صلة هاء الكناٌة الواقعة بعد ساكن مثلاختار أبو حاتم  فً الكلمات المطردة  -أ

      .. [2-ةالبقر]وقوله تعالى ،:     .. [28-البقرة]وقوله ، :         

 [7-آل عمران .] وافقه حفص فً كلمة واحدة فً سورة الفرقانو ،وفاقا للعشرة سوى ابن كثٌر 

 : قوله تعالى فً       [69](100).  

عد ساكن، فللتخفٌؾ؛ وألن بقناء حركنة الهناء تندل علٌهنا من قرأ بدون صلة هاء الكناٌة الواقعة ب
ولعدم وجود الٌاء فً خط المصحؾ، ولكراهٌة اجتماع حرفٌن ساكنٌن بٌنهما حرؾ خفً، ولٌس بٌنهمنا 

 .(101)حاجز حصٌن
 

                                                           
، (1/272:)، والنشنر فنً القنراءات العشنر(166)ص: ، وسوق العروس(ب/153: )، والكامل(231)ص: ، والمنتهى(77)ص: الؽاٌة: انظر( 97)

 ( .1/368:)واإلتحاؾ
، ( 1/272: )،والنشنر فنً القنراءات العشنر (166)ص :العنروس ،وسنوق(ب/153:)، والكامنل(231)ص: ، والمنتهى(77)ص:الؽاٌة: انظر( 98)

 (1/368: )واإلتحاؾ 
. ها الضمٌر، والمراد اإلٌجاز واالختصار، وأصلها الضم: بِه،وله، وعلٌه، وتسمى أٌضاً : هً التً ٌكنى بها عن اإلسم الظاهر الؽابب نحو( 99)

 ( .1/304: )، والنشر فً القراءات العشر (45)ص : سراج القاري: انظر
؛ والسبعة (ب/154)إلٌضاح ا؛ و(273) ؛ والمنتهى ص( أ/153)و ( أ/137)الكامل  ؛ و(273)ص: ؛ والمنتهى(126:)ص: الؽاٌة: انظر( 100)

   (.1/305)؛ والنشر فً القراءات العشر ( 132)ص
، والنشر فً القراءات (207)ص: عة؛ والسب(ب/154: )؛ واإلٌضاح(أ، ب/152:)؛والكامل(300)ص:؛و المنتهى(126)ص:الؽاٌة:انظر( 101)

 ( . 1/305: )العشر 
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 : صلة هاء الضمٌر المتصلة بالفعل المجزوم مثلألبً حاتم فً الكلمات ؼٌر المطردة  -ب

 :قولننننه تعننننالى -1      و،     [145، 75 آل عمننننران ]و         

    [115-النساء ] وابنن كثٌنر، وحفنص،  والكسنابً؛   وفاقنا لنورش،قرأ أبو حاتم بالصلة

 . (102)وخلؾ، وابن ذكوان فً أحد وجهٌه، وهشام فً أحد أوجهه
والوجنه األكثنر أن توصنل ": قا بما لم تتصل بفعل مجزوم، قال الفراءمن قرأ بالصلة فعلى األصل إلحا

  . (103)"بواو

 :وقولِه -2         [75-طه] وفاقنا البنن كثٌنر، وورش، ودوري  قرأ أبو حاتم بالصلة

والوجه الثانً لقالون،  ،أبً عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسابً؛ وخلؾ، وابن جّماز
ٌْسو  . ابن وردان، وُرَو

 :وقولنهِ  -3   [52-الننور]وفاقنا لنورش ،وابننن كثٌنر، وخلنؾ عننن  ، قننرأ أبنو حناتم بالصننلة

وهً أحد وجهً ابنن ذكنوان،وخبلّد، وابنن وردان وابنن . حمزة، والكسابً؛ وخلؾ عن نفسه

 . وهشام فً أحد أوجهه. جّماز 

 :وقولننهِ  -4    [28-النمننل] وفاقننا لننورش، وابننن كثٌننر، والكسننابً؛  حنناتم بالصننلة قننرأ أبننو

 . وهشام فً أحد أوجهه وابن ذكوان بوجه ثان. وخلؾ

 : وقولهِ  -5     [7-الزمر] وفاقا ألبً عمرو، وابن كثٌر، والكسنابً؛  قرأ أبو حاتم بالصلة

 . نوهً الوجه الثانً لدوري أبً عمرو، وابن ذكوان؛ وابن جّماز، وابن وردا. وخلؾ

   : وقولهِ  -6    [7 -البلد ]و        و       [708-الزلزلة ] قرأ أبنو

وفاقا لنافع، وابن كثٌر، وأبً عمرو، وابن ذكوان، وعاصم، وحمزة، والكسابً؛ حاتم بالصلة 
 .وخلؾ، وأبً جعفر بخلفه عن ابن وردان وٌعقوب بخلفه

 : وقولننهِ  -7   [111-األعننراؾ ]وفاقننا لننورش،  قننرأ أبننو حنناتم بالصننلة [36-الشننعراء] و

 . (104)ابن وردان فً أحد وجهٌهووابن جّماز . والكسابً، وخلؾ
 

                                                           
؛ والنشر ( 207) ص: ؛ والسبعة (ب/154)إلٌضاح ا؛ و( أ، ب/152)الكامل ؛ و( 300)ص : المنتهى  ؛ و( 126)ص : الؽاٌة : انظر( 102)

 ( .   1/305): فً القراءات العشر 
األصل فً هاء الضمٌر المذكر الؽابب التً لٌس (. 104)ص: راز المعانً؛ وإب(350-1) :؛ وانظر أٌضا الكشؾ(123-1)معانً القرآن ( 103)

: ووجه أصل الصلة": ة مقال أبو شا.." وما قبله التحرٌك للكل ُوِصبل:"قال الشاطبً. بعدها ساكن، وقبلها متحرك هو الصلة عند جمٌع القراء

    (.015)ص : إبراز المعانً. "أن الهاء حرؾ خفً فقوي بالصلة من جنس حركته
؛ والنشر فً القراءات العشر ( 205)ص : ، وسوق العروس ( أ/117: )؛ والكامل ( 362)ص : ؛ والمنتهى ( 126)ص : الؽاٌة : انظر ( 104)

( :2/35 . ) 
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املّد ّالكصس: خامشًا 

 :فنً المند المنفصنل القصنر نحنوحاتم ألبً : المد المنفصل -أ    [4-البقنرة] ، وفاقنا البنن

وأبنً  ،وأبً جعفر، وقالون فً أحد وجهٌه، وورش من طرٌق األصنبهانًكثٌر، 
  .(106)عمرو، وهشام، وحفص؛ وٌعقوب

حاتم  أما المد المتصل، فالقراء متفقون على مده ؼٌر أنهم ٌختلفون فً مقدار مده، فؤبو: المد المتصل -ب
الكسابً؛ قالون، وابن كثٌر، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، و, بذلك قرأالتوسط، و

 .  (107)وأبو جعفر، وٌعقوب
من قرأ بقصر المنفصل، فباعتبار حرؾ المد فً كلمة، والهمزة فً كلمنة أخنرى، ولكنل واحندة منهمنا  

 .(108)استقبللٌة، وذلك إلؽاًء ألثر الهمزة؛ لعدم لزومه فً حال الوقؾ
 .(109)شًء فً البدل وفاقاً للعشرة سوى ورش عن نافع فً أحد وجهٌهحاتم ولٌس ألبً 

فاالختٌار عند أبمة القراءات فً هذا النوع من المد ست حركات ، سواء جاء فً أما المد البلزم 
 .كلمة أو فً حرؾ كفواتح السور ، إال أبا جعفر فإنه ٌسكت على الحروؾ المقطعة 

 
 .الهمزات:  سادساا 

 : من كلمة ومن كلمتٌن انالهمزت -أ

-األنعام]    ، و[6-البقرة]  نحو من كلمة، تحقٌق الهمزتٌنحاتم  اختار أبو

 ، و[19    [15-آل عمران]، ،والكسابً؛  وفاقا البن ذكوان فً أحد وجهٌه، وعاصم، وحمزة

  .(110)خلؾ عنه فً المفتوحتٌن، وبعض المواضع المكسورة، والمضمومةبوَرْوح، وخلؾ، وهشام 
ن من كلمة فاعتبار الهمزة األولى، داخلة على الثانٌة قبل أن لم تكن، وهً من قرأ بتحقٌق الهمزتٌ

 . (111)فً تقدٌر االنفصال، وألن التحقٌق هو األصل، والتسهٌل فرع عنه
 : من كلمتٌن انالهمزت -ب

ألبً حاتم فً الهمزتٌن من كلمتٌن سواًء كانتا مكسورتٌن ، أو مضنمومتٌن، أو مفتنوحتٌن تحقٌنق 
ل الثانٌننة حنرؾ مننّد خنالص منن جنننس منا قبلهننا، فتبندل الهمنزة الثانٌننة فنً حالننة الكسنر ٌنناء األولنى وإبندا

خالصة ساكنة، وحالة الفتح ألفناً خالصنة، وحالنة الضنّم واواً خالصنة سناكنة، وهنو الوجنه الثالنث لنورش 

                                                           

 : الزٌادة ومنه قوله تعالى: المد لؽة( 105)          ن زٌادة بسط فً حرؾ وفً اصطبلح القراء هو عبارة ع. أي ٌزدكم

 : والقصر لؽة الحبس ومنه قوله تعالى. المد على المّد الطبٌعً             أي محبوسات فٌها وفً اصطبلح القراء :

 (.0/303)اءات العشر النشر فً القر: انظر. إثبات حروؾ المد واللٌن أو اللٌن فقط من ؼٌر زٌادٍة علٌها والتوسط حالة بٌن المد والقصر
: ؛ والنشر فً القراءات العشر (114)؛ والسبعة ص(أ/130)، و(أ، ب/129)؛ واإلٌضاح(ب/135): الكامل؛ و(188) ص: المنتهى:نظرا( 106)

 (.1/374):  ؛ واإلتحاؾ(1/333)
 (.114) ص: ؛ والسبعة (أ/129)؛ واإلٌضاح ( ب/135): الكامل ؛ و (193) ص: المنتهى: نظرا( 107)
 (.114)؛ وإبراز المعانً ص(85)؛ وحجة أبً زرعة ص(57-1/56)الكشؾ : ظر ا (108)
 (.1/374):تحاؾ؛ واإل(ب/135):الكامل؛ و (193)ص: المنتهى: نظرا( 109)
 (.387– 1/363)فً القراءات العشر ؛ والنشر (140)، و(37)والسبعة ص؛(278و261و89)ص: الؽاٌة: انظر( 110)
 (.  1/73)والكشؾ ؛ (1/33)علل القراءات : نظرا( 111)
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 :وقنبل؛ وروٌس فنً أحند وجهٌنه،نحو        [31- البقنرة]، و      

 ، و[43-النساء]          [32-األحقاؾ] (112)  . 

 
 : الهمز المفرد -ج

 . هو الذي لم ٌجتمع مع همٍز آخر، وٌكون ساكنا، ومتحركا، وٌقع فاًء وعٌناً والماً من الفعل
بننا، نبنا، وتسنإهم، ٌإمنون، أنببهم، نببهم، نب:ألبً حاتم تحقٌق الهمز المفرد بدون استثناء، نحو

تسنإكم، اقنرأ، إن ٌشننؤ، منن ٌشنؤ، الننذبب، والضنؤن، ببننر، تنإوي، تإوٌنه، فننؤووا، و مؤوٌنه، و مننؤوٌكم، و 
وفاقنناً لقننالون، وابننن  ونحننو ذلننك..مننؤوٌهم، و رإٌننا، وذرأنننا، و تبوأنننا، والمإتفكننات، والمإتفكننة، القننرآن

فننً بعننض الكلمننات  والكسننابًكثٌننر، ودوري أبننً عمننرو، وابننن عننامر، وعاصننم ، وحمننزة وصننبل، 
 .(113)؛ وٌعقوب، وخلؾالمستثناة

ٌّن أن األصنل فٌهنا هنو الهمنزة، وٌرفنع  من قرأ بالتحقٌق، فؤتى بالكلمة على أصلها، ألن التحقٌق ب
 .االلتباس

 
 : الهمز المفرد المتحرك وقبله متحرك أو ساكن -د

 :فً هذه الهمزات كلها التحقٌقحاتم  ألبً 

 و [ 67-لبقرةا]  : نحو  ًُ   [4-اإلخبلص ]وفاقا للعشرة سوى حفص . 

 .وفاقا للعشرة سوى ورش؛ وأبً جعفر[  225-البقرة]   : نحو قوله تعالىو

 :ونحو قوله تعالى    [165:النساء]نحو قوله تعالى، و :    [37-التوبة ]

 .(114)وحمزة على أصله فً الوقؾ، طرٌق األزرق؛ وأبً جعفر سوى ورش من وفاقا للعشرة

 .من قرأ بالتحقٌق فٌها فعلى األصل كما تقدم
 :نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها -هـ

 :التحقٌق فً هذا النوع سواء كنان سناكنا منوننا نحنو -أٌضاً -حاتمألبً     [البقنرة-

 :أو الم تعرٌؾ نحو قوله تعالى، [10    [4-البقرة]، أو ساكنا فقط نحو قوله تعالى :    

        [14-البقرة ](115)وفاقا للعشرة سوى ورش. 

 .من قرأ  بالتحقٌق فإنه أجرى الهمزة فً األصل مجرى ابتدابه، وهً الزمة فً االبتداء

                                                           
 (.473/ 2و 512، 385-1/384:)؛ واإلتحاؾ(384-1/382:)؛ والنشر فً القراءات العشر(99)ص: الؽاٌة: انظر( 112)
؛ (1/391:)؛ والنشر فً القراءات العشر(832)ص: ؛ والسبعة(ب/117:)؛ واإلٌضاح(أ/111:)؛ والكامل(86)ص:الؽاٌة: انظر( 113)

  (.2/611:)واإلتحاؾ
 (.   ب/156)، ( ب/165)، ( ب/134): واإلٌضاح ؛(ب/119)، (أ/114)، (أ/111) كاملال :نظرا( 114)
( ب/165)و( أ/148)و( ب/134)واإلٌضاح  ؛(أب/134)و( ب/119)و( أ/114، 113)و( أ/11)الكاملو ؛(134، 880101):الؽاٌة:نظرا( 115)

 (.   249-41402، 408، 405، 1/395)؛ والنشر فً القراءات العشر (314، 14801580232)ص ؛ والسبعة(ب/156)و
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 :  من تلك الكلماتأبو حاتم  اهما استثن -و
     :نحنو قولنه تعننالى ،فٌمنا إذا تقدمنه واو أو فنناء »سنل«نقننل منا جناء علنى لفننظ حناتم بأبنو قنرأ 

        [32-النسناء] ،قولننه تعنالىنحنو و:       [94-ٌنونس .] ًوفاقننا

 . (116)البن كثٌر، والكسابً؛ وخلؾ

 متفق علٌه قبل دخول الواو والفاء علٌه نحنوبنظٌره ال اً من قرأ بالنقل،فإلحاق         

  [211-البقرة ] وألن أمر المخاطب كثٌر االستعمال، والنقل مع الواو أو الفاء للوصول بهما إلى اللفنظ
بالسٌن، ألن حركة الهمزة عارضة، ال ٌعتد بها، فقامت الواو أو الفناء مقنام ألنؾ الوصنل النذي ٌنإتى بنه 

 . (117)لبلبتداء
 .  (118)"وحذؾ الهمزة فً سل لؽة الحجاز": قال أبو حٌان 

 .(119) اإلظَاز ّاإلدغاو: سابعًا 

عبارة عمنا إذا كنان الحنرؾ األول مننه سناكنا والثنانً : المراد باإلدؼام هنا اإلدؼام الصؽٌر، وهو
 .هفٌشًء حاتم  أما اإلدؼام الكبٌر فلٌس ألبً و ،متحركاً 

 :"إذْ " "ذال" -أ

  :قولنه تعنالى سواء كان منن كلمنة، نحنوفً التاء  الذال إدؼامً حاتم بأل      

ابننن كثٌننر، وحفننص، سننوى  للعشننر وفاقنناً  دؼننامباإل أخننذت، واتخننذت، واتخننذتموه، ونحننو[51-البقننرة]

 :فً كل القرآن إال قوله تعالى. وروٌس بخلفه  [20:الدخان]و ،      [96:طه ] فإن أبا

 : نحنومن كلمتٌن،  :"إذْ " "ذال حاتم ٌقرأهما باإلظهار، أو             ..[166-البقنرة]   

    ..[110-المابدة ]،(120)وحمزة، والكسابً؛ وخلؾ وفاقا ألبً عمرو، وهشام. 

والتناء حرفنان متقاربنان مخرجناً، وصنفة ومشنتركان فنً  فً التاء، فالذال( ذال إذ)من قرأ بإدؼام 
  .(121)الشمسٌة، وألن لكل منهما صفة القوة، والضعؾ

 "دال قد" -ب 

  :نحوفً الظاء، " دال قد"أدؼم أبو حاتم  -1  .. [231-البقرة ] ،وبه قرأ ورش، وأبو عمرو

                                                           
و ( ب/165)و ( أ/148)و ( ب/134)؛واإلٌضاح ( أب/134)و( ب/119)و( أ/114، 113)و( أ/11): الكاملو ؛(134)ص : الؽاٌة: انظر( 116)

 (.   249-41402، 408، 405، 1/395)؛ والنشر فً القراءات العشر ( 314، 232، 158، 148) ؛ والسبعة ص(ب/156)
 (.398-1)؛ واإلتحاؾ(416)؛وإبراز المعانً (200)؛وحجة أبً زرعة(91)المقنع و؛ (930388-1) كشؾال:نظرا( 117)
  . (619-3)البحر المحٌط (  118)
إخراج كل حرؾ من مخرجه بؽٌر ؼنة، أما اإلدؼام فإدخال الشًء فً الشًء، وعند القراء هو اللفظ : هو البٌان، وعند القراء: اإلظهار( 119)

    (.274-1)فً القراءات العشر ؛ والنشر(14ص)لجرجانً ل اتتعرٌفال؛ و(163-1)الكشؾ: انظر. دا كالثانً مشددابحرفٌن حرفا واح
والنشر  ؛(127، 116)؛ والسبعة ص(ب-108)؛  واإلٌضاح ( ب/97)الكامل ؛ و (147-146)والمنتهى ص؛ (83)ص : الؽاٌة : انظر( 120)

 (.1/3)فً القراءات العشر 
 (.111)؛ والتمهٌد فً علم التجوٌد البن الجزري ص(186)؛ وإبراز المعانً ص(1/139)الكشؾ : نظرا(  121)
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 . ، وحمزة ، والكسابً؛ وخلؾ(122)وابن عامر
 .هما متقاربان مخرجا وصفة، ومشتركان فً الشمسٌةؤلنفً الظاء ف( قد دال)من أدؼم 

  :فً الذال، نحو" دال قد"أدؼم أبو حاتم  -2    [179-األعراؾ]،  ًألبً عمرو، وابن  وفاقا

 .عامر، وحمزة، والكسابً؛ وخلؾ
 .الشمسٌةا مخرجا، وصفة، ومشتركان فً همتقاربفلفً الذال  "دال قد"من أدؼم 

  :فً الضاد، نحو" دال قد"أدؼم أبو حاتم  -3   [75-المابدة]،  ،وبه قرأ ورش، وأبنو عمنرو

 .(123)وابن عامر، وحمزة، والكسابً؛ وخلؾ
هما مشتركان فً الشمسٌة، والدال ٌزداد قوة عند اإلدؼام لمجاورتنه ؤلنفً الضاد ف( دال قد)من أدؼم 

 .(124)حرفا أقوى منه وهو الضاد

  : نحنو ،منع الجنٌم" دال قند" حاتمأظهر أبو -4     [92-البقنرة]،  وبنه قنرأ ننافع، وابنن

  .كثٌر، وابن ذكوان، وعاصم، وأبو جعفر، وٌعقوب
مننع الجننٌم، فهمننا مفترقننان فننً الم التعرٌننؾ، فننالجٌم قمرٌننة بٌنمننا النندال ( دال قنند)مننن قننرأ بإظهننار 

 .صلشمسٌة وأٌضا اإلظهار هو األ

  مع السٌن نحو  "دال قد" حاتمأظهر أبو -5   .. [102-المابدة ] ،وبنه قنرأ ننافع ، وابنن كثٌنر

 . وابن ذكوان، وعاصم، وأبو جعفر، وٌعقوب

 .مع السٌن فعلى األصل ، النفصالهما "دال قد"من قرأ بإظهار 

  : مع الشٌن نحو "دال قد"حاتم أظهر أبو  -6  ..[30-ٌوسنؾ ]قنرأ ننافع، وابنن كثٌنر،  وبنه

 . وابن ذكوان، وعاصم؛ وأبو جعفر، وٌعقوب

 . مع الشٌن فمثل اإلظهار مع السٌن( دال قد)من قرأ باإلظهار فً 

  : مع الصاد نحو "دال قد"حاتم أظهر أبو  -7 ..[89-اإلسراء .] وفاقا لننافع، وابنن كثٌنر

 .أبً جعفر، وٌعقوبوابن ذكوان، وعاصم؛ و

  مع النزاي نحنو  "دال قد"حاتم أظهر أبو  -8  ..[5-الملنك ] وفاقنا لننافع، وابنن كثٌنر، وابنن

 .(125)ذكوان بخلفه، وعاصم، وأبً جعفر، وٌعقوب
 

                                                           
 [.24-ص] لَقْد َظلَمكاختلؾ عن هشام فً قوله ( 122)
؛ والسبعة (ب/164)و( ب/108)؛ واإلٌضاح (أ/98)و( أ، ب/97)؛ والكامل(83)ص: الؽاٌة : انظر( 123)

 (.4-2/3)؛ والنشر فً القراءات العشر (128، 113)ص
.(135 ،121012601290134)؛والتمهٌد ص(186)؛وإبراز المعانً ص(149، 148، 1/144)الكشؾ: نظرا( 124)
؛ والنشر فً ( 125، 115)؛ والسبعة ص(ب/108)؛ واإلٌضاح (ب/97): الكاملو ؛ (144)ص :والمنتهى  ؛(83) ص: الؽاٌة : نظرا( 125)

 (.4-2/3)القراءات العشر 
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 .(126) (من قرأ باإلظهار فعلى األصل، النفصالها
 
 "تاء التؤنٌث" -ج

 :أدؼم أبو حاتم التاء فً الظاء،نحو       [146-األنعام] ،والتاء فً السٌن،

 : نحو       [261-البقرة]والتاء فً الزاي،نحو،:      [اإلسراء-

          :، والتاء فً الثاء نحو[89  [95-هود]والتاء فً الصاد،نحو،:   

    [90-النساء](127)، وبه قرأ أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً؛ وأبو جعفر . 

 
 " الم هل وبل"-د

 مع التاء، والثاء، والزاي، والسٌن، والضاد، والطاء، والظاء "الم هل وبل"إظهار حاتم ألبً 

 [. 59-المابدة]   : والنون نحو   [36-المطففٌن.]       [الرعد-

33 .]        [18-ٌوسؾ .]         [28-األحقاؾ .]     [النساء-

155.]     [12-الفتح .]      [27-القلم .] 

ة؛ وأبً جعفر، ، وابن ذكوان ، وعاصم ، وحمز (128)وفاقا لنافع، وابن كثٌر، وأبً عمرو
 . (129)وٌعقوب، وخلؾ

 .(130)ألنها منفصلة ؛من قرأ باإلظهار فعلى األصل
 

 "ذكر حروؾ قربت مخارجها"-هـ

 :أدؼم أبو حاتم الدال فً الثاء، نحو -1            [145-آل عمران] وبه قرأ ،

 .(131)أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسابً؛ وخلؾ
ْفَعْل َذلِكَ : نحو قوله تعالىأبو حاتم البلم عند الذال،  أظهر -2  ٌَّ وفاقا للعشرة [ 231-البقرة] َمن 

                                                           
 (.130)والتمهٌد ص؛ ( 1/146)الكشؾ : نظرا( 126)
(.2/406)؛ والنشر (125، 115، 113)؛والسبعة ص(ب/98)الكاملو؛(147)والمنتهى ص؛(83)ص:الؽاٌة:انظر( 127)

 فً ( الم هل)استثنى أبو عمرو إدؼام ( 128)    [3-الملك ] و          [8-الحاقة .] ًوافق هشاٌم أهَل اإلظهار ف بل

: انظر. والمشهور عنه اإلظهار بل طبعواختلؾ عنه فً  بل نحنو هل ثوبو هل تنقمونأدؼم حمزة . نبل نحو ضلوا
 (.2/87)؛ والنشر فً القراءات العشر ( 81)؛ والؽاٌة ص( 113)السبعة ص

 (.2/87)القراءات العشر  ؛ والنشر فً(113)؛ والسبعة ص(ب/108)؛ واإلٌضاح (أ، ب/99( )ب/98)الكامل و ؛(81)ص:الؽاٌة  :نظرا( 129)
 (.186)؛ وإبراز المعانً ص( 1/154)الكشؾ : نظرا( 130)
 (.1/488)؛ واإلتحاؾ(81)ص : الؽاٌة : انظر( 131)
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 . (132)سوى أبً الحارث

  :نحو قوله تعالىأظهر أبو حاتم الباء عند الفاء،  -3  [74-النساء ] وفاقا لنافع، وابن

هشام وخبلّد؛ وأبً جعفر، وعاصم؛ وخلؾ عن حمزة، وابن ذكوان واختلؾ عن  كثٌر،
 . (133)وٌعقوب، وخلؾ

  : نحنو قولنه تعنالىأظهر أبنو حناتم الفناء عنند البناء،  -4    [9-سنبؤ .] وفاقنا للعشنرة

 .(134)الكسابً سوى

 أدؼم أبو حاتم الثناء فنً النذال فنً -5       [176: األعنراؾ] ،و بنه قنرأ أبنو عمنرو ،

 . (135)مزة، والكسابً؛ وبعقوب، وخلؾ، والباقون بخلؾ عنهموابن ذكوان، وح

 أدؼم أبو حاتم القاؾ فً الكاؾ فً  -6    [20-المرسبلت] وبه قرأ العشرة إال أنهنم ،

 .(136)اختلفوا فً إبقاء صفة االستعبلء

 قننرأ أبننو حنناتم -7     [42-األنفننال]،وقنبننل بخلفننه  ، باإلظهننار، وبننه قننرأ نننافع والبننزي

 . (137)وشعبة؛ وأبو جعفر، وٌعقوب، وخلؾ

  :قرأ أبو حاتم -8    [42-هود] باإلظهنار، وبنه قنرأ ورش، وابنن عنامر، وخلنؾ ،

عن حمزة، وأبو جعفنر، وخلنؾ عنن نفسنه، وهنو الوجنه الثنانً لقنالون، وابنن كثٌنر، وعاصنم، 
 .(138)وخبلد

 قننرأ أبننو حنناتم  -9   [27-قٌامننةال]و ،    [14-المطففننٌن] باإلدؼننام وبننه قننرأ ،

 .(139)العشرة سوى حفص؛ لسبب السكت، وهو ٌمنع اإلدؼام
، بٌناءٌن، وبنه قنرأ العشنرة سنوى السوسنً عنن [196 -األعنراؾ]إن ولًٌ هللاقرأ أبو حاتم  -10

 . (140)أبً عمرو بخلفه
 

 .أحكام النون الساكنة والتنوٌن: ثامناا 
وافنق : أبً حاتم فً أحكام النون الساكنة والتنوٌن هو مذهب القراء إال أن ابن مهنران قنال مذهب

                                                           
 (.81)ص : الؽاٌة : انظر( 132)
ة ؛ والسبع(ب/153)؛ و (أ،ب/108)؛ واإلٌضاح ص(أ/100)و ( أ، ب/98)الكامل و ؛(149)والمنتهى ص؛ (83 -81): الؽاٌة: نظرا( 133)
 (.9-2/8)؛ والنشر فً القراءات العشر (121)
؛ والسبعة (ب/153)؛ و (أ،ب/108)؛ واإلٌضاح ص(أ/100)و ( أ، ب/98)الكامل و ؛(149)والمنتهى ص؛ (83 -81): الؽاٌة: نظرا( 134)
 (.9-2/8)؛ والنشر فً القراءات العشر (121)
(.2/80: )؛  واإلتحاؾ (83)ص: الؽاٌة: انظر( 135)
 (.2/80: )؛  واإلتحاؾ (83)ص: اٌةالؽ: انظر( 136)
 (.2/80: )؛  واإلتحاؾ (83)ص: الؽاٌة: انظر( 137)
 (.127-2/126: )؛  واإلتحاؾ (84)ص: الؽاٌة: انظر( 138)
 (.2/126: )؛  واإلتحاؾ (84)ص: الؽاٌة: انظر( 139)
 (.2/72)؛ واإلتحاؾ(84)ص: الؽاٌة: انظر( 140)
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بؽننة، والنبلم بؽٌنر ؼننة، " ٌنمنو"فً إدؼامهما فنً النراء فقنط، فنؤدؼم أبنو حناتم مجموعنة( أبو حاتم)سهل
 . (141)والراء بؽنة

منن أهنل األداء والجلنة  إدؼام البلم والراء هذا بؽٌنر ؼننة، هنو منذهب الجمهنور: قال ابن الجزري

من أبمة التجوٌد، وهو الذي علٌنه العمنل عنند أبمنة األمصنار فنً هنذه األعصنار، وذهنب كثٌنر منن أهنل 

األداء إلى اإلدؼام مع إبقاء الؽنة، ورووا ذلك عن أبمنة القنراءة كننافع، وابنن كثٌنر، وأبنً عمنرو، وابنن 

ردت الؽنة مع النبلم والنراء عنن كنّل منن وقد و: وقال.. عامر، وعاصم؛ وأبً جعفر، وٌعقوب، وؼٌرهم

القننراء، وصننحت مننن طرٌننق كتابنننا نصنناً وأداء عننن أهننل الحجنناز والشننام والبصننرة وحفننص، وروح 

 . (142)وؼٌرهم

 
 .الفتح واإلمالة: تاسعاا 

 :الفتح فً كل ما ٌجوز فٌه اإلمالنة نحنوألبً حاتم      [79-طنه]و             

 [2-ةالبقنننننر] و ،     [12-الحدٌننننند] ،      [29-البقنننننرة] ،           

، و[48-ص]       [14-إبراهٌم]جعفنر،  وابنن كثٌنر، وحفنص؛ وأبنقنرأ  بالفتح ، و

 .(143)وٌعقوب

 . ع عنهرف فهً اإلمالةأما األصل، و ًأما القراءة بالفتح فه
 

 (.أحكام الراءات واللمات:)التفخٌم والترقٌق:  عاشراا 
ألبً حاتم تفخٌم الراءات ما لم تكن مكسورة، أو سناكنة وقبلهنا كسنرة أصنلٌة وفاقناً للعشنرة سنوى 

ترقٌق النبلم منالم تكنن فنً لفنظ الجبللنة المسنبوق بضنم، أو فنتح وفاقناً للعشنرة  -أٌضاً -ورش بخلفه، وله 
 . (144)سوى ورش بخلفه
ٌم النراء التنً لنم تكنن مكسنورة، وال سناكنة وقبلهنا كسنرة أصنلٌة، فعلنى أصنل جنواز من قرأ بتفخ

أصلها التفخٌم، أن كل راء ؼٌر مكسورة، فتفخٌمها جابز، ولنٌس  أن الدلٌل على":  تفخٌم الراء قال مكً
فخنٌم كل راء ٌجنوز فٌهنا الترقٌنق، وكنذلك النبلم، ألن أصنلها الترقٌنق، وال ٌجنوز التؽلنٌظ إال بندلٌل، والت

  (145)"داخٌل فٌها
 :ٌاءات اإلضافة: حادي عشر 

 .وهً عبارة عن ٌاء المتكلم المتصلة باسم أو فعل أو حرف

، منا قبنل الم التعرٌنؾالٌناء ٌاءات اإلضافة المختلؾ فٌها، كما له فنتح  كلّ  اإلسكان فًحاتم  بً أل

                                                           
 (.85)ص: الؽاٌة: انظر( 141)

(.24-2/23) :النشر : انظر( 142)
 .(1/248)اإلتحاؾ ؛ و(2/29)والنشر فً القراءات العشر  ؛(96-90ص)الؽاٌة : انظر( 143)
 (.1/295)؛ واإلتحاؾ(111-2/90)؛ والنشر(أ،ب/98: )، واإلٌضاح(أ/20021)الكامل : انظر( 144)
 (.220-1/219)الكشؾ : انظر( 145)
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 .( 146)وفاقاً البن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسابً؛ وٌعقوب، وخلؾ فً أصلهم

 :إال فً ثبلث كلمات، وهً 

 :قوله تعالى -1         [27-الفرقان ] ،فإن أبا حاتم قنرأ بفنتح الٌناء، وبنه قنرأ ننافع

 .وأبو عمرو؛ وأبو جعفر، وروح   والبّزي، 

 :قوله تعالى -2           [6-الصؾ]ح الٌاء، وبه قرأ نافع، وابن ، قرأ أبو حاتم بفت

 .كثٌر، وأبو عمرو، وشعبة؛ وأبو جعفر، وٌعقوب

 :قوله تعالى -3          [31-إبراهٌم] ،قرأ أبو حاتم بإسكان الٌاء، وبه قرأ ابنن عنامر ،

 .(147)وحمزة، والكسابً؛ وروح

جمع على إسكانه أكثر مما أُجمنع علنى من قرأ ٌاءات اإلضافة باإلسكان فٌها فإنه نظر إلى أن ما أ

: قنال أبنو شنامة. فتحه؛ وألن اإلسكان هو األصل، ألن ٌاءات اإلضافة مْبنٌة، واألصل فً البناء السكون

  . (148)"أن معظم العرب على اإلسكان: قد أفادنا ما حكاه ابن مجاهد عن الفراء"

ولعل سببه ":قال أبو شامة. قاء الساكنٌنأما سبب اختٌار فتح ما قبل الم التعرٌؾ فلظهور الٌاء اللت
أن همننزة الم التعرٌننؾ مفتوحننة، َفَكننؤَنَّ فتَحهننا ُنِقلَننْت إلننى الٌنناء، وهمننزة الوصننل فننً ؼٌرهننا مكسننورة، أو 

 .(149)"مضمومة
 ".الزوائد" الٌاءات المحذوفة: ثانً عشر
، أواخنر الكلنمتنؤتً فنً و العثمانٌنة، حؾاعلنى رسنم المصن فً النتبلوة  زابدة متطرفة وهً ٌاءات

 .وتكون فً األسماء، وفً األفعال

حاتم إثبات الٌاءات المحذوفة وصبلً ووقفاً، إذا كانت أصلٌة وسنط اآلٌنة، فنإذا كاننت أصنلٌة ألبً  

رأس اآلٌننة أثبتهننا وصننبلً، فننإذا كانننت ؼٌننر أصننلٌة، وهننً ٌنناء المننتكلم الزابنندة فهننو فٌهننا كننؤبً عمننرو 

                                                           

 (.1/334: )اإلتحاؾ : انظر( 146)

(.536و 308و 2/169)؛ واإلتحاؾ(614و505و 424)؛ والمنتهى(298)ص : الؽاٌة : انظر( 147)

 (.345، 1/333)؛ واإلتحاؾ ( 180، 176، 2/162) فً القراءات العشر ؛ والنشر( 286)إبراز المعانً : انظر( 148)

 ( 333-1): انظر الكشؾ و،  304)إبراز المعانً ( 149)

كؤبً علً الفارسً، ( إنك وعلٌك))هو الفتح قٌاسا على الضمٌر فً األصل فً ٌاآت اإلضافة  أن ذهب أصحاب توجٌه القراءات إلى

وحجة أبً ( 74)؛ وحجة ابن خالوٌه ( 324-1)؛ والكشؾ ( 414-1)انظر حجة أبً علً. ومكً بن أبً طالب، وابن خالوٌه، وأبً زرعة

 (.93)زرعة 

السكون للعلل . هما جمٌعا ٌعنً السكون والفتحوذهب ابن الجزري إلى أصالة السكون للعلل المذكورة، وذهب البناء إلى أصالت

 .المذكورة أٌضا والفتح أصل ثان ألنه اسم على حرؾ ؼٌر مرفوع فقوي بالحركة، وكانت فتحة للتخفٌؾ

وعدد ٌاءات اإلضافة المتفق على إسكانها تصل إلى خمسمابة  وست وستٌن . السكون هو األصل لما تقدم من األدلةأن والذي ٌظهر 
ومجًء القرآن ( 334-1/333)، واإلتحاؾ ( 162-2)النشر : انظر( 212)عشرة ٌاء  ان واثنااختلؾ فً إسكانها مابتالتً ما أ ،(566)ٌاء 

 .باألكثر ٌدل على األصالة ، والقرآن نزل بلؽات العرب
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 . (150)البصري

 :نحنننو قولنننه تعنننالى        [40-البقنننرة]وقولنننه ،:       [41-البقنننرة] ،

 : وقوله          [152-البقرة .] ،ًقرأ أبو حاتم بحذؾ الٌناء فنٌهن وصنبلً ووقفنا

 .(151)وبه قرأ العشرة سوى ٌعقوب

 :ونحو قوله تعالى          [186: البقنرة] قنرأ أبنو حناتم ، ًِاِع  الندَّ

 .بالٌاء وصبلً ووقفاً، وبه قرأ قالون بخلفه، وورش، وأبو عمرو؛ وأبو جعفر، وٌعقوب
بالٌاء وصبلً ووقفاً، وبه قرأ قالون بخلفه، وورش، وأبو عمرو؛  إَذا دعانًوقرأ أبو حاتم ،كذلك

 .(152)وأبو جعفر، وٌعقوب

 :لىونحو قوله تعا            [197-البقرة]قرأ أبو حاتم ،واتقنون  ًبالٌناء فن

 .(153)حالة الوصل ووالوقؾ، وبه قرأ أبو عمرو؛ وأبو جعفر، وٌعقوب

 :ونحو قوله تعالى     [44-المابدة]قرأ أبو حناتم ،واخشنون بإثبنات الٌناء

 . (154)الوقؾ، وبه قرأ أبو عمرو؛ وأبو جعفر، وٌعقوب فً الحالٌنفً الوصل دون 

  :وقوله تعالى    [80-األنعام ] قرأ أبو حاتمهدان  بإثبات الٌناء فنً الوصنل دون

 .(155)الوقؾ، وبه قرأ أبو عمرو، وقنبل فً أحد وجهٌه؛ وأبو جعفر، وٌعقوب فً الحالٌن
 

*    *    * 

                                                           
 (.297)ص: الؽاٌة : انظر( 150)
 (.289)ص : ؛ والمنتهى(294) ص: الؽاٌة : انظر( 151)
(.289)ص : ؛ والمنتهى(294) ص :الؽاٌة : انظر( 152)
 ( .198)ص : ؛ وسوق العروس(أ/140: )؛ والكامل(356ص)؛ والمنتهى(297-294)ص: الؽاٌة: انظر( 153)
 ( .198)ص : ؛ وسوق العروس(أ/140: )؛ والكامل(356ص)؛ والمنتهى(297-294)ص: الؽاٌة: انظر( 154)

(198)ص : ؛ وسوق العروس(أ/140: )؛ والكامل(356ص)؛ والمنتهى(297-294)ص: الؽاٌة: انظر( 155)
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 ــة نتائـج الدراس
 

وبعد دراسة اختٌنارات أبنً حناتم السجسنتانً فنً أصنول القنراءات ٌمكنن الخلنوص إلنى النتنابج 
 :اآلتٌة 

 .ٌعتبر أبو حاتم السجستانً من أول المصنفٌن فً علم القراءات -1
 . ٌعد أبو حاتم من أبمة اللؽة، الذٌن خدموا علم القراءات خدمة جلٌلة -2
تٌار فً القراءات؛ إذ كان له اختٌار ٌقرأ به، وقرأ به تبلمذته منن بعنده ٌعتبر أبو حاتم من أعبلم االخ -3

 . ورووه عنه 
لم ٌخرج أبو حاتم باختٌاراته عنن قنراءات القنراء العشنرة ؛ ولنذا كنان اختٌناره معروفناً عنند النناس ،  -4

 . وضمنه بعض من صنؾ فً القراءات كتبهم كابن مهران، واألندرابً وؼٌرهما
ً حاتم فً القنراءات ٌعتبنر منن المصنادر المعتمندة عنند القنراء، وإن كنان الكتناب مفقنوداً أن كتاب أب -5

 . ؼٌر موجود
اختٌننارات أبننً حنناتم لهننا اعتبارهننا عننند مننن جنناء بعننده مننن القننراء والمفسننرٌن وؼٌننرهم مننن علمنناء  -6

 . الشرٌعة
ٌسنر وأعنان، وصنلى هللا  والحمد هلل حمداً طٌباً مباركناً علنى التمنام، والشنكر والثنناء هلل علنى منا

 . وسلم وبارك على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌماً كثٌراً 
 

*  *  * 
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 فَسض اآلٓــات الكسآىٔة

 سْزة الفاحتـــة 

ز

 قه اآلٓة
 اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــة

ز

 قه الصفحة

7     1

4
 

 سْزة البكــــسة
 

ز

 قه اآلٓة
 ـــــــــــــــــــــــةاآلٓـــــــ

ز

 قه الصفحة

2   2

4

2    2

4

4  1

6

4   1

9

6      1

7

1

0
  1

9

1

4
         1

9

2

8
  1

5

2

9
   2

4

3

1
        1

8

4

0
      2

6

4

1
     2

6

5

1
         2

0
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6

7
   1

8

9

2
     2

1

9

3
        1

4

1

52
        2

6

1

66
        2

0

1

66
    1

4

1

67
    1

4

1

86
      2

6

1

97
         2

7

2

11
  1

9

2

25
    1

8

2

31
      2

2

2

31
    2

0

2

46
       1

4

2

61
      2

1

 سْزة آل عنـــــــــساٌ 
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

7 1

5
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1

5
    1

7

7

5
    1

5

1

12
      1

4

1

20
       1

1

1

45
   1

5

1

45
     2

2

 سْزة اليشــــــــــاء
 

ز

 قه اآلٓة

زقه  اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الصفحة

3

2
         1

9

4

3
  1

8

7

4
    2

3

9

0
      2

2

1

15
         1

5

1

55
  2

2

1

65
     1

8

 سْزة املائـــــدة
 

ز

 قه اآلٓة

زقه  ـــــةاآلٓـــــــــــــــــــــــــــ

 الصفحة

4

4
     2

7

5

9
  2

2



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 82 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

7

7
      2

0

1

02
  2

1

1

10
   2

0

 سْزة األىعــــاو
 

ز

 قه اآلٓة

زقه  اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الصفحة

1

9
   1

7

8

0
    2

7

1

46
     2

1

 سْزة األعساف 
110 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

1

11
  1

6

1

76
    2

3

1

79
     2

0

1

96
 2

4

 سْزة  األىفال 
 

ز

 قه اآلٓة

ز ـــــــــــــــــــــــــــةاآلٓـــــ

 قه الصفحة

4

2
  2

3

 سْزة التْبــــــة 
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

3

7
 1

8
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 سْزة ْٓىـــــص 
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

9

4
   1

9

 سْزة ٍـــــــــــــــــْد
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

4

2
      2

3

9

5
    2

2
 

 سْزة ْٓســـــف
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

1

8
   2

2

3

0
    2

1
 

 سْزة السعد
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

3

3
   2

2
 

 

 سْزة إبسأٍــــــــه
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

1

4
    2

4

3

1
    2

5
 

 ة اليحــــــــــــلسْز

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة
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9

8
               1

3

 سْزة اإلســــــــــــساء
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

8

9
    2

1

9

7
     2

1
 

 سْزة طـــــــــــــُ
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

7

5
      1

5

7

9
  2

4

9

6
      2

0

 سْزة اليــــــــــــــْز
 

ز

 قه اآلٓة

ز ــــــــــــــــــــــةاآلٓــــــــــ

 قه الصفحة

5

2
  1

6

 سْزة الفسقـــــاٌ
 

ز

 قه اآلٓة

ز اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 قه الصفحة

3

0
         2

5

6

9
     1

5

 سْزة الظعـــــــــــــساء

ز

 قه اآلٓة

ز ـــــــــــــــــــــــةاآلٓـــــــــ

 قه الصفحة

3

6

  1

6



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 85 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 سْزة الينــــــــــــــل

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2

8

 1

6

 سْزة سبـــــــأ

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

9   2

3

 ص  سْزة

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

4

8

   2

4

 سْزة  ٓــــص

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

1

4

    1

4

 سْزة الزمـــــــس

ز

 قه اآلٓة

زق ـةاآلٓـــــــــــــــــــــــــــــــ

 و الصفحة

7   1

6

 سْزة فصلــــت

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

3

6

           1

3

 سْزة الدخــــــاٌ

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2   2
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00

 سْزة األحكــــــــــــــاف

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2

8

      2

2

3

2

      1

8

 سْزة الفتـــــح

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

1

2

    2

2

 احلدٓــــد سْزة

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

1

2
   2

4

 سْزة الصـــــف

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

6          2

5

 سْزة املـــلك

ز

 قه اآلٓة

زق ــــــــــةاآلٓــــــــــــــــــــــ

 و الصفحة

5   2

1

 سْزة الكٔامة

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2

7

  2

3
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 سْزة املسسالت

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2

0

    2

3

 سْزة الكلــــــه

ز

 قه اآلٓة

زق اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و الصفحة

2

7

   2

2

 سْزة املطففٔــــً

ز

 قه اآلٓة
 اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

زق

 و الصفحة

1

4

   2

3

3

6

  2

2

 سْزة البد

ز

 قه اآلٓة
 ــــةاآلٓــــــــــــــــــــــــــــ

زق

 و الصفحة

7       1

6

 سْزة الزلزلــــــة

ز

 قه اآلٓة
 اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

زق

 و الصفحة

7     1

6

8    1

6

 سْزة اإلخالص

ز

 قه اآلٓة
 اآلٓــــــــــــــــــــــــــــــــة

زق

 و الصفحة

4   1

8



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 88 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 املصادز ّ  فَسض املساجع

 : المخطوطات: أوالا 
اإلٌضاح فً القراءات واختٌار أبً عبٌد وخلؾ وأبً حاتم، البن أبً عمر األندرابً، محفوظة فً المكتبة  -1

 . ، وعندي نسخة مصورة منه(15876: )المركزٌة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة بالرٌاض، رقم

: معشر الطبري، محفوظ فً مكتبة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، رقم ، ألبً(الجامع)سوق العروس  -2
 . ، وعندي نسخة مصورة منه(4215)

الكامل فً القراءات الخمسٌن، ألبً القاسم الهذلً، محفوظ فً المكتبة األزهرٌة، ومنه صورة مكبرة بالجامعة  -3
 . ، وعندي نسخة مصورة منه(م/2724: )اإلسبلمٌة، برقم

محمد شفاعت ربانً، رسالة دكتوراه فً الجامعة : هى فً الخمسة عشر، ألبً الفضل الخزاعً، حققهالمنت -4
 (.هـ1415)اإلسبلمٌة، بالمدٌنة المنورة، سنة 

 : المصادر والمراجع المطبوعة: ثانٌاا 

المكتبة : عبد الفتاح إسماعٌل شلبً، نشر: اإلبانة عن معانً القراءات، لمكً بن أبً طالبً القٌسً، تحقٌق -1
 (. هـ1405)الفٌصلٌة، الطبعة الثالثة، سنة 

: إبراهٌم عطوة عوض، نشر: إبراز المعانً من حرز األمانً فً القراءات السبع، ألبً شامة المقدسً، تحقٌق -2
 (.هـ1402)مكتبة مصطفى البابً الحلبً وأوالده، الطبعة األولى، سنة 

شعبان محمد إسماعٌل، : د بن عبد الؽنً الدمٌاطً، تحقٌقإتحاؾ فضبلء البشر فً القراءات األربع عشر، ألحم -3
 (.هـ1407)سنة : مكتبة عالم الكتب، بٌروت، ومكتبة الكلٌات األزهرٌة، القاهرة، الطبعة األولى: نشر

مطبعة البابً : طه محمد الزٌنً، ومحمد عبد المنعم خفاجً، نشر: أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، للسٌرافً، تحقٌق -4
 (.م1955)ده، مصر، سنة الحلبً وأوال

 (.هـ1405: )دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة األولى، سنة: األذكٌاء، ألبً الفرج ابن الجوزي، نشر -5

األرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الدٌانات بالتجوٌد والدالالت، لئلمام أبً  -6
: الرٌاض، الطبعة األولى، سنة: دار المؽنً: زابري، نشرمحمد بن مجقان الج: عمرو الدانً، تحقٌق

 (.هـ1420)

لخٌر الدٌن الزركلً، ( قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن)األعبلم  -7
 (.م1998)دار العلم للمبلٌٌن، الطبعة الثالثة عشر، سنة : نشر

دار الفكر العربً، : محمد أبو الفضل إبراهٌم، نشر: ن القفطً، تحقٌقإنباه الرواة على أنباه النحاة، ألبً الحس -8
 (.هـ1419: )القاهرة، ومإسسة الكتب الثقافٌة، بٌروت، الطبعة األولى، سنة

مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، : محمد عبد القادر عطا، نشر: االنساب، ألبً سعٌد السمعانً، تحقٌق -9
 (. هـ1419: )، الطبعة األولى، سنةودار الكتب العلمٌة، بٌروت

 (. هـ1412: )دار الفكر العربً، مصر، سنة: البحر المحٌط فً التفسٌر، ألبً حٌان األندلسً، نشر -10

عبد الرحمن البلذقً، ومحمد : البداٌة والنهاٌة فً التارٌخ، ألبً الفداء إسماعٌل ابن كثٌر الدمشقً، تحقٌق -11
 (.هـ1419: )طبعة الرابعة، سنةدار المعرفة، بٌروت، ال: بٌضون، نشر

المكتبة : محمد أبو الفضل إبراهٌم، نشر: بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، لجبلل الدٌن السٌوطً، تحقٌق -12
 (.هـ1419: )العصرٌة، بٌروت، سنة

: ) ةوزارة الثقافة، سورٌة، سن: محمد المصري، نشر: البلؽة فً تارٌخ أبمة اللؽة، للفٌروز آبادي، تحقٌق -13
 (. هـ1392

دار الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة : مصطفى عبد القادر عطا، نشر: تارٌخ بؽداد، للخطٌب البؽدادي، تحقٌق -14
 (.هـ1417: )األولى، سنة

: دار الكتب العلمٌة، بٌروت، سنة: إبراهٌم األبٌاري، نشر: التعرٌفات، لعلً بن محمد الجرجانً، تحقٌق -15
 (.هـ1413)

مكتبة المفارق، : علً حسن التواب، نشر: لتجوٌد، للحافظ أبً الخٌر ابن الجزري، تحقٌقالتمهٌد فً علم ا -16
 (.هـ1405: )الرٌاض، الطبعة األولى، سنة

دار الكتب العلمٌة ، بٌروت : مصطفى عبد القادر عطا، نشر: تهذٌب التهذٌب، البن حجر العسقبلنً، تحقٌق -17
 (.هـ1415: )الطبعة األولى، سنة
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مإسسة : بشار عواد معروؾ، نشر: فً أسماء الرجال، للحافظ جمال الدٌن المزي، تحقٌقتهذٌب الكمال  -18
 (. هـ1418: )الرسالة، الطبعة األولى، لسنة

 . محمد عبد المعٌد خان: وزارة المعارؾ العثمانٌة، حٌدر آباد، إشراؾ: الثقات، لمحمد بن حبان البستً، نشر -19

دار التراث : أحمد عبد العلٌم البدونً وآخرٌن، نشر: قرطبً، تحقٌقالجامع ألحكام القرآن، ألبً عبد هللا ال -20
 (.هـ1372: )اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة، سنة

: معارؾ الركن، حٌدر آباد، الطبعة األولى ، سنة: الجرح والتعدٌل، لعبد الرحمن ابن أبً حاتم الرازي، نشر -21
 (.م1952)

مإسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة الرابعة، : د األفؽانً، نشرسعٌ: حجة القراءات، ألبً زرعة ابن زنجلة، تحقٌق -22
 (.هـ1404: )سنة

مإسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة : عبد العال سالم مكرم، نشر: الحجة فً القراءات السبع، البن خالوٌه، تحقٌق -23
 (.هـ1410: )الخامسة، سنة

 (.هـ1399: )الطبعة الثانٌة، سنة زكً مبارك،: زهر اآلداب، ألبً محمد الحصري القٌروانً، شرح وتحقٌق -24

دار المعارؾ، مصر، الطبعة : شوقً ضٌؾ، نشر: ، ألحمد بن موسى بن مجاهد، تحقٌق(فً القراءات)السبعة  -25
 . الثانٌة

دار الفكر، بٌروت، الطبعة : سراج القارئ المبدئ، وتذكار المقرئ المنتهى، البن القاصح البؽدادي، نشر -26
 . األولى

مإسسة : شعٌب األرنإوط وآخرٌن، نشر: ، لشمس الدٌن محمد بن أحمد الذهبً، تحقٌقسٌر أعبلم النببلء -27
 (. هـ1412: )الرسالة، بٌروت، الطبعة الثامنة، سنة

عبد القادر األرناإوط، ومحمود : شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، لعبد الحً بن العماد الحنبلً، تحقٌق -28
 (. هـ1406: )عة األولى، سنةدار ابن كثٌر، دمشق، الطب: األرناإوط، نشر

: مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الثانٌة، سنة: علً محمد عمر، نشر: طبقات الحفاظ، لجبلل الدٌن السٌوطً، تحقٌق -29
 (.هـ1420)

دار إحٌاء : عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود الطناحً، نشر: طبقات الشافعٌة الكبرى، لتاج الدٌن السبكً، تحقٌق -30
 (. لبابً الحلبًا)التراث العربً، 

: دار الرابد العربً، بٌروت، سنة: إحسان عباس، نشر: طبقات الفقهاء، إلبراهٌم بن علً الشٌرازي، تحقٌق -31
 (.هـ1401)

 . دار الكتب العلمٌة، بٌروت: طبقات المفسرٌن، لجبلل الدٌن السٌوطً، نشر -32

مكتبة العلوم والحكم، : حربً، نشرسلٌمان بن صالح ال: طبقات المفسرٌن، ألحمد بن محمد األدنه وي، تحقٌق -33
 (.هـ1417: )المدٌنة المنورة، الطبعة األولى، سنة

دار المعارؾ، مصر، : محمد أبً الفضل إبراهٌم، نشر: طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، ألبً بكر الزبٌدي، تحقٌق -34
 (. هـ1392: )سنة

 (. م1960: )د وفإاد سٌد، الكوٌت، سنةصبلح الدٌن المنج: العبر فً خبر من ؼبر، لشمس الدٌن الذهبً، تحقٌق -35

 (. هـ1412: )نوال إبراهٌم الحلو، الطبعة األولى، سنة : علل القراءات، ألبً منصور األزهري، تحقٌق -36

شركة العبٌكان، : ؼٌاث الخبار، نشر: الؽاٌة فً القراءات العشر، ألبً بكر ابن مهران النٌسابوري، تحقٌق -37
 (. هـ1405: )الرٌاض، سنة

دار : ج بروجستراسر، طبع: لنهاٌة فً طبقات القراء، لشمس الدٌن أبً الخٌر ابن الجزري، ُعنً بنشرهؼاٌة ا -38
 (.هـ1400: )الكتب العلمٌة، بٌروت، الطبعة الثانٌة، سنة

 (.هـ1417:   )دار المعرفة، بٌروت، الطبعة الثانٌة، سنة : إبراهٌم رمضان، نشر: الفهرست، البن الندٌم، تعلٌق -39

أحمد نصٌؾ : لقراء المعروفٌن بروٌات الرواة المشهورٌن، ألحمد بن أبً عمر األندراي، تحقٌققراءات ا -40
 (. هـ1405: )مإسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة الثانٌة، سنة: الجنابً، نشر

محً الدٌن :     الكشؾ عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكً بن أبً طالب القٌسً، تحقٌق -41
 (. هـ1407: )إسسة الرسالة، بٌروت، سنةم: رمضان، نشر

دار إحٌاء التراث العربً، : عبد الرحمن المرعشلً، نشر: لسان المٌزان، ألحمد بن حجر العسقبلنً، تحقٌق -42
 (.هـ1416: )بٌروت، الطبعة األولى، سنة

مكتبة حٌدر : نشر مرآة الجنان وعبر الٌقظان فً معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان، لعبد هللا بن أسعد الٌافعً، -43
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 . آباد، الهند، الطبعة األولى

 (. م1955: )محمد أبو الفضل إبراهٌم، القاهرة، سنة: مراتب النحوٌٌن، ألبً الطٌب اللؽوي، تحقٌق -44
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 (. هـ1400: )األردن، الطبعة الثانٌة، سنة 
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 . الكتاب العربً، بٌروت

 (. م1964: )زلهاٌم، فٌس بادن، سنة. رودلؾ: نور القبس المختصر من المقتبس، ألبً بكر المرزبانً، تحقٌق -53
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* * *
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 أثر اإلعجاز القرآنً على الدرس البلغً

 

 محمد الصغٌر أحمد   :األستاذ

 المركز الجامعً ٌحٌى فارس بالمدٌة

 :شكال اإلعجازإ - 1

 

هننً إال معننان فننً الننذهن ٌعبننر عنهننا باأللفنناظ، وٌننتم إن اللؽننة اإلنسننانٌة المعّبننر عنهننا بننالكبلم مننا 

ترتٌب هذه األلفاظ حسب ترتٌب تلك المعانً فً الذهن، والؽاٌة األساسٌة للؽة هً تحقٌنق االتصنال بنٌن 

الناس، فٌنقل المتكلم إلى السامع خبرا ما، أو ٌجٌبه عن سإال واستفسار، أو ٌإّكند لنه معننى ٌتعلنق بنؤمر 

األلفاظ والمفردات مجرد رموز للمعانً، واألشٌاء التنً ال بند أن ٌعنرؾ المنتكلم من األمور، ولما كانت 

والسامع معانٌها أصبل، فبل تتم إذا الفابدة بهذه األلفاظ دون تعلٌقها ببعضها، وبطرٌقة عقلٌة ٌقتضٌها حال 

المعننى السامع وحاجته، فإن أي تؽٌٌنر فنً وضنع األلفناظ بجاننب بعضنها ال بند أن ٌنشنؤ عننه تؽٌٌنر فنً 

على ترتٌب الكنبلم حسنب المعننى »المقصود وبالعكس، ومن هنا كان نظم الكبلم هو اللؽة، والنظم ٌقوم 

فً الذهن وحسب ما ٌقتضٌه النحو، وٌظهر الفرق بعد ذلك فً حسن، وصحة داللة الكنبلم علنى المعننى 

منتكلم، بحٌنث ٌنإدي المراد، وقوة تؤثٌره على نفنس السنامع، ومنن جهنة أخنرى ٌظهنر الفنرق فنً قندرة ال

 .156«المعنى وتتم الداللة بدقة مع بهاء وجمال العبارة المإدٌة لذلك المعنى

وٌتفاضل فً ذلنك المتكلمنون فٌعبنر كنل مننهم فنً المعننى الواحند بكنبلم أو بننظم مختلنؾ، ومنن 

و خبلل ذلك ٌظهر إعجاز القرآن الكرٌم الذي ال ٌستطٌع متكلم أن ٌصنل إلنى مسنتواه منن الننظم النذي هن

ؼاٌة فً أداء المعنى وتمام الداللة، مع حسنن الصنورة وبهناء العبنارة، وقنوة تؤثٌرهنا، وهنذا النذي ٌرٌنده 

من أن األؼراض والمقاصد التً ٌعبر عنها القرآن " دالبل اإلعجاز فً علم المعانً"الجرجانً فً كتابه 

 .بصورة معجزة ال ٌمكن للبشر محاكاتها

ال مزٌنة للفنظ منفنردا ألن أي عربنً عنند ننزول القنرآن كنان  وفً سبٌل ذلك ٌبٌن الجرجانً أنه

ٌمكنننه أن ٌننؤتً، أو ٌعننرؾ كننل األلفنناظ التننً جنناءت فننً القننرآن الكننرٌم، كمننا ٌبننٌن أن المعننانً مرتبطننة 

باأللفاظ وال ٌمكن الفصل بٌن اللفظ ومعناه، وأن نظنم الكنبلم ال ٌكنون عفوٌنا، ولنٌس هنو بسنحر سناحر، 
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م معنانً النحنو وداللتنه، فببلؼنة الكنبلم تقنع فنً تؤلٌفنه وسنبكه، وتعلٌنق بعضنه ولكنه القدرة على اسنتخدا

ببعض، ورد بعضه إلى بعض، وكل ذلك طبقا لقوانٌن النحو، وال ٌمكن ربط لفظ بلفظ ،وٌكون فنً ذلنك 

ة تبدٌل العبلقات النحوٌة فً الجملة ٌحولها من البنٌة العمٌق »معنى وفابدة إال بتمثل معانٌه وأحكامه،الن

إلننى البنٌننة النحوٌننة السنناكنة إلننى البنٌننة الظاهرٌننة وهننً البنٌننة اإلخبارٌننة واإلببلؼٌننة المتؽٌننرة حسننب 

 .157«المقام

فالبنٌة الظاهرٌة التً تتمتنع بالمزٌنة قند نتجنت عنن الجملنة العمٌقنة، وتنم ذلنك بتحوٌنل العبلقنات 

تجت عن البنٌة العمٌقة التنً هنً هذه البنٌة الظاهرٌة ن 158﴿اشتعل الرأس شٌبا﴾: النحوٌة ففً قوله تعالى

اشتعل شٌب النرأس، وقند تنم التحوٌنل بتحوٌنل العبلقنات النحوٌنة، فؤصنبح الشنٌب النذي أسنند إلٌنه الفعنل 

اشتعل فً البنٌة العمٌقة فكان فاعبل، منصوبا على التمٌٌز وصنار النرأس النذي هنو منن سنببه، وتنابع لنه 

 . ل ذلك فً عٌشة راضٌة، وحجابا مستوراوقل مث...فاعبل فً البنٌة الجدٌدة للفعل اشتعل

إن النحو والببلؼة عنصران متبلحمان فً اللؽة، بهما تفهم اللؽة وتدرك أسرارها، وبهما ٌعرؾ 

وٌعنً ذلك أن ببلؼة القرآن الكرٌم الخارقة، وقوة بٌاننه المثلنى تتجلنى  »سر اإلعجاز فً القرآن الكرٌم،

،و قد 159«ٌة بطرٌقة مخصوصة ٌعجز البشر عن مجاراتهافً نظمه وفق قوانٌن النحو وخصابص العرب

و قٌل ٌنا ارض ابلعنً مابنك و ٌنا :) و هل تشك اذا فكرت فً قوله تعالى» :أوضح ذلك الجرجانً بقوله

، فتجلنى لنك (سماء اقلعً وؼٌض الماء و قضى األمر و استوت على الجودى و قٌل بعدا للقوم الظالمٌن

تسننمع،انك لننم تجنند مننا وجنندت مننن المزٌننة الظنناهرة و الفضننٌلة  منهننا اإلعجنناز،و بهننرك الننذي تننرى و

القاهرة،إال ألمر ٌرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض،و إن لم ٌعرض لها الحسن و الشرؾ إال من 

حٌث القت األولى بالثانٌة و الثالثة بالرابعنَة؟و هكنذا،إال أن تسنتقرٌها إلنى آخرهنا و إن الفضنل تنناتج منا 

،و هنذا منا تشنٌر إلٌنه الدراسنات اللؽوٌنة الحدٌثنة بمصنطلح العبلقنات 160«منن مجموعهنابٌنها ،و حصل 

 . الوظٌفٌة بٌن الكلم

 

لقد نشؤ الدرس اللؽوي لدى العرب فً رحاب النص القرآنً، ومن أجل خدمته تبلوة وفهما، وما 

صا، وشرع لبث أن توسعت دابرة االهتمام اللؽوي، فشملت النص األدبً عموما، والنص الشعري خصو

العلمنناء ٌبحثننون عننن جننوهر المعننانً، ومسننتوٌاتها الداللٌننة، وتعمقننوا فننً آي القننرآن الكننرٌم، فاختلفننت 
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  37ٚ 36: ػجع اٌمب٘ؽ اٌدؽخب0ٟٔظالئً اإلػدبؾ 0و 
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ٌّع وأحنزاب، كنل فرٌنق ٌجند فنً الننص القرآننً  الرإى، وتنوعت األفهام، وتعددت األفكار، وظهنرت شن

 .مبتؽاه، وكل لفٌؾ ٌنتصر لرإاه

 

ومعننانً واسننعة، و هننذا التنننوع لئلثننراء، وقنند جنناء  والحقٌقننة إن للقننرآن الكننرٌم دالالت متنوعننة،

أعجنزتهم مزاٌنا ظهنرت لهنم »بل قد  !متحدٌا أساطٌن البٌان، ولما ُطلبوا مقارعته فشلوا، وأنى لهم ذلك؟

 .161«فً نظمه، وخصابص صادفوها فً سٌاق لفظه

 

زل علنى حند وثبت تارٌخٌا أنهم حاولوا جاهدٌن محاكاة أسلوبه، فما قدروا، ولن ٌقندروا، ألننه نن

 .من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر

 

ومن منطلق اإلٌمان بالوحً السنماوي حناول الجرجنانً أن ٌنتلمس طرٌنق اإلعجناز فنً القنرآن 

،وذهننب ٌعننّدد الوجننوه التننً ٌمكننن أن ٌتعلننق بهننا " دالبننل اإلعجنناز"الكننرٌم، فننؤطلق علننى مصنننفه اسننم 

كاننت الخصنومة واقعنة ثقافٌنة حٌننذاك، فكنان  اإلعجاز، فافترض جدال قابما بٌنه وبٌن خصنومه، وربمنا

ٌدحض الحجة بؤقوى منها، وما كان منه إال أن نفى أن ٌكون اإلعجاز فً األلفاظ المفردة، وفً أوضناع 

اللؽة ألنهنا اسنتعملت و وجندت فنً االسنتعمال اللؽنوي قبنل نزولنه؛ وال ٌتصنور أن حندثت بهنا أوصناؾ 

ها؟ إنها قدر مشنترك بنٌن أبنناء األمنة النناطقٌن بلؽنة واحندة، جدٌدة طاربة علٌها ، وهل ٌسوغ التفاضل ب

وظٌفة اللؽة فً التواصل واإلببلغ، فإن الرديء من األلفناظ ٌقنوم مقنام الجٌند منهنا فنً  -دلٌبل–وٌعضده 

األفهام، ثم إن األلفاظ ال تراد لذواتها، بل تراد للداللة على المعانً، فإن تجلت مقاصد الناس، فنبل عبنرة 

 .اظ، ألنها وسابل وقد تحققت ؼاٌاتها فً اإلببلغ، فما قٌمتها بعدبذباأللف

 

، فمنا تحنداهم بنؤن ٌنؤتوا بكنبلم تكنون (الحركنات والسنكنات)كذلك ال ٌمكن أن ٌكون فنً اإلٌقناع 

، وال "مسنٌلمة"كلماته على توالٌها فً زنة كلمات القرآن، وما كان بهذه المثابنة ٌنطبنق علنى مثنل سنجع 

فإنهننا عدٌلننة القننوافً فننً الشننعر، وال تعنندوا أن تكننون مراعنناة للننوزن، ولبلنسننجام  هننو فننً الفواصننل،

 .الصوتً

فنً هنذا –وٌواصل الجرجنانً توضنٌح مذهبنه، فٌنرى أننه ال ٌجنوز لننا أن نعتند بؤفصنح اللؽنات 

                                                           
161

 .02001 خٛاْ 8ِدٍخ اٌزٛاي0ً ظؼاقبد فٟ اٌٍغخ ٚاألظة0 ػٕبثخ0 اٌؼعظ 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 94 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 .وال باستعمال الؽرٌب، وال باجتناب ما تخطا فٌه العامة -المجال

 

علمنا باللؽنة، وبنؤنفس الكلننم مفنردة، وبمنا طرٌقنه طرٌننق  إن العلنم بجمٌنع ذلنك ال ٌعندو أن ٌكننون

 .الحفظ دون ما ٌستعان علٌه بالنظر، وٌوصل إلٌه بإعمال الفكر

 

ذلنك ٌنإدي إلنى أن  »وال ٌمكن أن تجعل االستعارة األصل فنً اإلعجناز، وأن ٌقصند إلٌهنا، ألن

متننع ذلنك فٌهنا، لنم ٌبنق ٌكون اإلعجاز فً آي معدودة فً مواضع من السور الطوال مخصوصة، وإذا ا

لننم ٌبننق لئلعجنناز إال أن ٌقتصننر علننى النننظم والتننؤلٌؾ،  !؛ أجننل162«إال أن ٌكننون فننً النننظم والتننؤلٌؾ

فالمفاضلة بٌن أنواع الكبلم، وتمٌٌز المعجز منه مما هو لٌس كذلك، ال ٌتؤتى إال عن طرٌق الفكر، وهل 

أن األلفاظ المفردة لم توضنع لتعنرؾ معانٌهنا  واستقر لدٌنا !ٌستؽنى الناظم فً نظمه عن الروٌة والفكر؟

 .فً أنفسها، ولكن ألن ٌضم بعضها إلى بعض فٌعرؾ فٌما بٌنها من فوابد

 

﴿وقٌل ٌا أرض ابلعً مناءك، وٌنا سنماء أقلعنً، : واإلعجاز ٌتجلى أكثر إذا فكرنا فً قوله تعالى

،و كنان هنذا اإلعجناز 163لمٌن﴾وؼٌض الماء وقضً األمر، واستوت على الجودي، وقٌل بعدا للقوم الظا

 .مرده إلى النظم المحقق فٌه نتٌجة ورود الكلم فٌه وفق نظام مخصوص ٌوحً بتصوٌر دقٌق للموقؾ

وهكذا ٌنفنرد الجرجنانً فٌؽندو مجنادال عنٌندا، مقتفٌنا مننهج المتكلمنٌن، متعمندا المنطنق والعقنل، 

تً سّخر لها كل األدلة التً تمكن منها لٌقّرر معددا الوجوه الممكنة لئلعجاز منفذا له، منتهٌا إلى ؼاٌته ال

نفى نفٌا قاطعا أن ٌكون فٌما ٌسمى بمتن اللؽة مما » فً نهاٌة المطاؾ أن اإلعجاز ٌكمن فً النظم، وقد 

طرٌقه المعجم، وال فٌما طرٌقه اإلعراب الذي ٌرسنم صنحة التركٌنب فنً الكنبلم، وال فٌمنا طرٌقنة الننؽم 

 .164«فً ذلكواإلٌقاع ألن الشعر شرٌكه 

 

وتحصٌل ما طرح هنا أن اإلعجاز ال ٌمكن أن ٌكون فٌما هو مشترك بٌن جمٌع الناطقٌن باللؽنة 

الواحنندة، فمننا كننان بهننذه المثابننة كانننت طرٌقننه الرواٌننة والحفننظ ولننٌس الروٌننة والفكننر الننذي ٌعننول علٌننه 

 .الجرجانً كثٌرا فً نظرٌة النظم التً محور اإلعجاز
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: بلم متمٌزا إال إذا كان مبنٌنا علنى مبندأ االختٌنار، فمنن البداهنة أن تقنولوالنظم لن ٌكون فً الك

إن وجدنا كبلما أفضنل منن اآلخنر وشناعرا أحسنن منن شناعر، ذلنك أن االختٌنار مظهنر طبٌعنً، ألننه »

 .165«ٌعتمد على قاعدة التفاوت فً القصٌدة، أو شعر الشاعر الواحد أو مجموعة من الشعراء

 

رؼبته فً الحرٌة، ومخاصمة النمط المؤلوؾ وٌجعله ٌتمٌز بخصنابص  واالختٌار ٌحقق للشاعر

ال تتؤتى لؽٌره، ألنه التفرد الذي ٌوصنؾ بنه واحند منن دون أقراننه، والتفناوت فنً الصنور مهمنا تقنارب 

شًء ال ٌكاد ٌقؾ عند حد، فإذا بلػ األثر األدبً درجنة منن التمٌٌنز ال ٌلحقنه فٌهنا أي أثنر آخنر صنح أن 

 .ٌسمى معجزا

 

 :معالم الدرس البلغً فً ظل اإلعجاز القرآنً

 

 إن عبد القاهر الجرجانً األشعري الذي تنسب إلٌه نظرٌة النظم قد ارتؤى فً هذا اإلصبلح

، األخذ بمصطلح الننظم، ُمعرضنا فنً ذلنك عنن -الفكرٌة/أو ما ٌمكن وسمه بالنقد الثقافً لؤلنساق اللؽوٌة

انتشارا وذٌوعا فً بٌبة النقاد القدامى، وذلك اقتفاء لما هو مؤثور المعنى التً عرفت /استعمال كلمة اللفظ

كلمة النظم اصطبلح ٌشٌع فً بٌبتهم، وإن كان ٌجري على بعض ألسنة المعتزلنة » ألن  عند األشاعرة،

أحٌانا مثل الجاحظ الذي ألؾ كتابا فً نظم القرآن، والقاضً عبد الجبار الذي عالج مفهنوم تنناول الننظم 

، لكن المبلحظ هنا أن المصنطلح لنم تتحنّدد معالمنه عنند القندامى، إذ كنان 166«الدقة والتفصٌل بشًء من

ٌبندو أن األشناعرة كنانوا ٌتمسنكون بكلمنة  »لكن مصطلحا فضفاضا نظرٌا ٌفتقر إلى التطبٌقات الحٌة، و

القابمة على ٌضعون مكان النظم كلمة الفصاحة ( هـ31)النظم بٌنما مضى المعتزلة منذ أبً هاشم الجبابً

، إذ كنان الجبنابً ٌنرى أن الفصناحة لٌسنت مكافبنة للننظم وقند أكند ذلنك 167«جزالة اللفظ وحسنن المعننى

فلنٌس فصناحة الكنبلم بنؤن ٌكنون لنه نظنم مخصنوص، فقند ٌكنون الننظم واحندا وتقنع المزٌنة فنً » :بقوله

بؤن القنرآن معجنز ، وفً هذا الكبلم رّد قاطع على من زعم من األشاعرة 168«الفصاحة بٌن أدٌب وآخر

بنظمه، ومنه ٌتجسد بوضوح نزوع عبد القناهر الجرجنانً المنذهبً والفكنري نحنو األشناعرة، فٌسنتعمل 
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 .371ػجع اٌمبظؼ زك0ٓ١ أثؽ إٌسبح فٟ اٌجسث اٌجالغ0ٟ و 
167

 .161اٌجالغخ0 رطٛؼ ٚربؼ٠ص0 و: نٛلٟ ض١ف 
168

 .0197 و16اٌّؼ0ٟٕ ج: ػجع اٌدجبؼ 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 96 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

مصطلح النظم الشابع عندهم مقاببل لمصطلح اللفظ والمعنى كما هو معهود عند عبد الجبنابً المعتزلنً، 

نابٌنة اللفنظ والمعننى منفٌنا عنهنا ولهذا نجد عبد القناهر فنً كثٌنر منن المواضنع فنً الندالبل ٌركنز علنى ث

 .الفصاحة واإلعجاز، وٌجعل النظم وتركٌب الكبلم هما مدارا لئلعجاز والبٌان

 

لقد سبق وأشرنا أن مشكلة اللفظ والمعنى قد نشؤت فً جو دٌنً ٌتعلق بإبراز أوجه اإلعجاز فً 

ٌّهمنا ٌنسنب، إلنى اللفنظ أم إلنى المعننى؟ أم كلٌه منا معنا؟، ومنن ثنم وجندنا عبند القرآن ومرجعه، أي إلنى أ

القاهر حٌن بسطه لهذه المشكلة فإنه ٌربطها باإلعجاز، وهذا من خبلل عرضه لجملة من اآلٌات القرآنٌة 

التً هً مناط اإلعجاز، وذلك بعد أن انفصلت ردحا من الدهر وعلى أٌدي كثٌنر منن النحناة والنقناد منن 

أن هنذه المشنكلة قند ارتبطنت أساسنا عنند » باعتبنار أمثال ابن جنً واألمدي والقاضً الجرجانً، وهذا 

النقاد بالخصنومة بنٌن أنصنار أبنً تمنام والبحتنري، علنى حنٌن أن عبند القناهر حنٌن ٌصنل مشنكلة اللفنظ 

والمعنى باإلعجاز نراه ٌخوض فً أشكال أدبٌة، وشواهد شعرٌة وأمثال مصنوعة، أكثر مما ٌدور حول 

ٌقة أقرب إلى قواعد النحو منها إلى أسالٌب النحنو، وإن كنان فنً إعجاز القرآن وٌعالج هذه المشكلة بطر

، ولهنذا نجند بعنض الدارسنٌن منن 169«ذلك كله ٌمهد لبٌان إعجاز القرآن فنً صنفحات قلٌلنة منن الكتناب

ٌّتجه إلى القول بؤن ترداد عبد القاهر لنظرٌته والتركٌز علٌهنا، ورد الشنبهات والطعنون عنهنا ٌندل علنى 

أن عبد القاهر لم ٌكن ٌستهدؾ بنظرٌته فً النظم الببلؼنً  »ة بجذور دٌنٌة وفكرٌة وارتباط هذه النظرٌ

، وفننً منظورنننا فننإن عبنند القنناهر 170«فننً ذاتهننا، وإنمننا ٌسننتهدؾ بعننض األؼننراض الدٌنٌننة والكبلمٌننة

 -الننظم–الجرجانً ورؼم النسق العقابدي والفكري الذي ألؾ فٌه وهو حرصه على إحكام بنناء نظرٌتنه 

نتلمسه فً محاولة إلمامه بالنصوص على وجنه اإلجمنال سنواء اكنان الننص الندٌنً أو الشنعري  وهذا ما

اوالنثري، وهذا ما ٌدّل على أن عبد القاهر لم ٌلتزم بالهدؾ الذي وضع ألجله الكتاب، وربما ٌعتبنر هنذا 

ٌة مسنتدركا فٌنه من األسباب الداعٌة بعبد القاهر لمراجعة نفسنه بنؤن ألنؾ كتابنا آخنر وهنو الرسنالة الشناف

 .التركٌز على مسؤلة اإلعجاز

 

 :مصطلح النظم قبل عبد القاهر -1

 

لقد شاع مصطلح النظم عبد كثٌر من النحناة قبنل عبند القناهر الجرجنانً بحنوالً مبنات السننٌن، 
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نحوٌة قابمة بذاتها، وهنً تنسنب إلٌنه إلنى عصنرنا هنذا /وذلك قبل أن ٌصٌرها الجرجانً نظرٌة ببلؼٌة 

تندور علٌنه الببلؼنة كلهنا بؤبوابهنا وفصنولها » ولقد جعل عبد القناهر مصنطلح الننظم مندارادون منازع، 

وأقسامها حتى إننا ال نستطٌع فهم عبد القاهر حق الفهم إال إذا عرفنا أنه ال ٌتحدث عنن الببلؼنة كنؤبواب 

ولنذلك فنإن  ،171«وفصنول، أو ٌتنناول شنٌبا اسنمه االسنتعارة، وآخنر اسنمه التشنبٌه أو التمثٌنل أو الكناٌنة

فهمنا للببلؼة  عند عبد القاهر بهذا النحو سوؾ ٌبعدنا عن الفهم الصحٌح لمراده، إذ إن الببلؼة عنده هً 

النظم فً ذاته ولٌس شٌبا سواه سواء كنان الننظم مضنّمنا بالمجنازات أو عارٌنا منهنا، و ذلنك هنو المحندد 

ؤن ٌجمع بٌن حقل الببلؼة الشعرٌة والببلؼة ، وهذا ما حدا بالجرجانً ب-البلٌػ–لطبٌعة الخطاب الببلؼً 

الخطابٌننة اللتننٌن لطالمننا كننان االنفصننال بٌنهمننا قابمننا، وإن مننرد الحسننن والقننبح كلٌهمننا ٌرجننع إلننى النننظم 

وطبٌعته وتركٌب الكبلم وابتبلؾ بعضه مع بعض، أو على حد قوله فً توخً معانً النحو، والنظُم إذن 

لقاهر وخاصة على ألسنة النحاة، وهنذا منا ٌندل أن الجرجنانً قند تنؤثر بهذا الوجه كان قد ظهر قبل عبد ا

بصنننٌع النحنناة فننً فهمهننم لنننظم الكننبلم وابتبلفننه وخاصننة إذا علمنننا سننلفا أن الجرجننانً كننان فننً األصننل 

نحوٌا، كما ٌنم هذا عن عبلقة الببلؼة بنالنحو، وفضنل الرجنل فنً هنذا المجنال ال ٌقندر ألننه اسنتطاع أن 

 .واصل التً ظلت مبثورة إلى عهد قرٌب من ظهور الجرجانً بنظرٌته فً النظمٌربط جسور الت

( هـ170)إننا لو رجعنا إلى التراث النحوي أللفٌنا مفهوم النظم فً مإلفات القدامى ومنهم سٌبوٌه

إذ نجده ٌتناول مفهوم النظم وابتبلؾ الكبلم وما ٌإدي إلى صحته أو فساده، وحسننه وقبحنه فنً مواضنع 

ومنننه  ،172«هننذا بنناب االسننتقامة مننن الكننبلم واإلحالننة» فننً الكتنناب وقنند أعنند لننذلك فصننبل سننماه  مبثوثننة

المستقٌم الحسنن والمحنال، والمسنتقٌم الكنذب والمسنتقٌم القبنٌح، إذ نلفنه ٌضنرب األمثلنة لكنل ضنرب منن 

وقند اهنتم  األضرب السابقة، مبٌنا من خبللها أوجه الصحة والفساد، أو الحسن والقبح مما ٌعّضد الكنبلم،

بنظمننه وتنسننٌق العبننارات فٌننه، وٌتضننح أثننر ذلننك فننً مجنناالت كثننرة كاهتمامننه بحننروؾ العطننؾ ومنندى 

وظٌفتها فً تؽٌٌر النظم صحة أو فسادا، وفنً تقندٌم المسنإول عننه بعند أداة االسنتفهام، وكمنا فنً البناب 

لحق بهنا الفسناد إذا ؼٌرننا الذي عقده عن إخبار النكرة عن النكرة، إذ إن العبارة تصاغ بطرٌقة معٌنة وٌ

عنن مفهنوم  -ولنو ضنمنٌا–لفظا عن موضعه، أو وضع موضعا آخر، وهكذا فإننا نجد سٌبوٌه قد تحندث 

النظم المبننً علنى أسناس النحنو، كمنا ٌعتمند فٌنه علنى دقنة االسنتعمال، ألن كنل اسنتعمال ٌقتضنً معننى 

ٌسمه باسنمه، كمنا أنننا ونحنن نطنالع  معٌنا، وهو فً كل ذلك ٌشٌر، ولو بطرؾ إلى مفهوم النظم وإن لم

فنإذ وجندت » : نستشؾ ما ٌحٌل إلى مفهوم النظم حٌث نجنده ٌقنول( هـ210:ت)صحٌفة بشر بن معتمر 
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 .394زفى١ؽ اٌجالغ0ٟ وػجع اٌمبظؼ زك0ٓ١ أثؽ إٌسبح فٟ اٌ 
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 08 و  01 اٌىزبة 0 جٗق١ج٠ٛ  
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اللفظة لم تقع موقعها، ولم تصر إلى قرارها، وإلى حقها من أماكنها المقسومة لهنا، والقافٌنة لنم تحنل فنً 

لقنة فنً مكانهنا، ننافرة منن موضنعها، فنبل تكنره علنى مركزها وفً نصابها ولم تتصل بشنكلها، وكاننت ق

، وإن هننذه اآلراء النحوٌننة التننً تطالعنننا فننً ثناٌننا 173«اؼتصنناب األمنناكن، والنننزول فننً ؼٌننر أوطانهننا

المإلفات النحوٌة تدل على أن فكنرة تنؤلٌؾ الكنبلم وصنوره المختلفنة قند عولجنت منن ِقبنل النحناة وأبندوا 

 .همإزاءها نظرات مهدت الطرٌق لمن بعد
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 ات القرآنية القراء

 بني القديم و اجلديد و الشاذ

 إطـاللٛ تـازخيـٗٛ

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

لكتناب وأُخنر متشنابهات ﴿ هو الذي أنزل علٌك الكتاب منه آٌات محكمات هّن أّم ا: قال هللا تعالى
فؤّما الذٌن فً قلوبهم زٌُػ فٌتبعون ما تشـابه منه ابتـؽاء الفتنة و ابتؽاء تؤوٌله و ما ٌعلنم تؤوٌلنه إالّ هللا  و 

سنورة آل عمنران، ]الراسخون فً العلم ٌقولون ءامّنا به كّل من عند رّبنا و منا ٌنذّكر إالّ أولنوا األلبناب﴾ 
 [.7اآلٌة 

ذه العجالنة، التوّصنل إلنى دراسنة تارٌخٌنة نموذجٌنة تجمنع بنٌن منا كاننت علٌنه هّمنا األول فً هن
و  -رضوان هللا علٌهم أجمعٌن-و صحابته  -صلى هللا علٌه و سلّم–القراءات القرآنٌة فً عهد رسول هللا 

 -رضنً هللا عننه-ؾ الخلٌفة الثـالث عثمان بن عنـفان حما أضحت علٌه بعد جـمع القرآن الكرٌم فً مص
 .«الشاذ»ا ما جّد بعده من بعض القراءات القرآنٌة و وصؾ بـ وكذ

 
 :القرآن كما ٌصفه من أنزله -

﴿ وإن كنننتم فننً رٌننب مّمننا نّزلنننا علننى عبنندنا فننؤتوا بسننورة مننن مثلننه، و ادعننوا : قننال هللا تعننالى

وقودها الناس و  فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاّتـقوا النار التً  23شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقٌن

 [.24و  23سورة البقرة، اآلٌتان ]﴾  24الحجارة أُعّدت للكافرٌن 
﴿ قل لبن اجتمعت اإلنس و الجّن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله، : و قال هللا تعالى

 [.88سورة اإلسراء، اآلٌة ]و لو كان بعضهم لبعض ظهٌراً ﴾ 
 [.1سورة هود، اآلٌة ]مت آٌاته ثم فّصلت من لَُدن حكٌٍم خبٌٍر ﴾ ﴿ كتاُب أُحك:و قال هللا تعالى
اً لِقوٍم ٌعلمون ﴾ : و قال هللا تعالى ٌّ  [.3سورة فصلت، اآلٌة ]﴿ كتاب فّصلت آٌاته قرآناً عرب

ال ٌؤتٌه الباطل منن بنٌن ٌدٌنه و ال منن خلفنه تنزٌنٌل   41﴿ و إّنه لَكتاٌب عزٌز: و قال هللا تعالى

 [.42و  41سورة فصلت، اآلٌتان ]﴾   42دمن حكٌم حمٌ
 -صلى هللا علٌه و سلّم-و ٌصفه من أنزل علٌه  -
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       .«أشراؾ أمتً حملة القرآن »  -
 .«القرآن ال ؼنى دونه و ال فقر بعده »  -
 .«إّن هذا القرآن مؤدبة هللا، فتعلّموا من مؤدبته ما استطعتم »  -
هللا، المعلّمون كبلم هللا، المقربون إلى هللا، منن واالهنم، حملة القرآن المخصوصون برحمة »  -

فقد والى هللا، و من عاداهم فقد عادى هللا، و ٌدفع هللا عن مستمع القنرآن بنبلء الندنٌا، و ٌندفع عنن قنارئ 
 .«القرآن ببلء اآلخرة 

 .«ده ٌا حملة القرآن تحّببوا إلى هللا بتوقٌر كتابه، ٌزدكم حّباً، و ٌحببكم إلى عبا»  -
 -صنلى هللا علٌنه و سنلّم–سنمعت رسنول هللا : قنال -كنّرم هللا وجهنه–و عن علً بنن أبنً طالنب 

كتناب هللا فنٌكم، فٌنه خٌنر منا »: فمنا المخنرج منهنا ٌنا رسنول هللا ؟ قنال: قلنت« إّنها ستكون فنتن»: ٌقول
له األهواء، و ال تشبع قبلكم، و نبؤ ما بعدكم، و حكم ما بٌنكم، هو الفصل لٌس بالهزل، هو الذي ال تزٌػ 

ْخـلَُق عن كثرة الرد، و ال تنقضً عجاببه، و هو الذي من تركه من جّبار قصمه هللا،  ٌَ منه العلماء، و ال 
و من ابتؽى الهدى فً ؼٌره أضنلّه هللا، و هنو حبنل هللا المتنٌن، و هنو الصنراط المسنتقٌم، هنو النذي منن 

 .، أخرجه الترمذي«دعا إلى صراط مستقٌم عمل به أُِجر و من حكم به عدل، و من دعا إلٌه
 
 القرآن كما وصفه أهل السنة -

ذهننـب أهننل السنننة فننً تعرٌننؾ القننرآن و تضننمٌنه إلننى جملننة أقننـوال ذكرهننا السننٌوطً فننً كتابننه 
و هنو إن لفنظ القنرآن المعنّرؾ بنؤل  -رحمنه هللا–و المختار منها ما نّص علٌنه إمامننا الشنافعً “ اإلتقان”

و أّمنا  -صنلى هللا علٌنه و سنلّم– مشتّقاً بل ُوضع علماً علنى الكنبلم الُمننّزل علنى النبنً لٌس مهموزاً و ال
القرآن كبلم هللا تعالى منّزل ؼٌر مخلوق، منه بدأ و إلٌه ٌعود، و هنو مكتنوب : القرآن فقد قال أهل السنة

 .فً المصاحؾ محفوظ فً الصدور مقروء باأللسنة مسموع باآلذان
 
 :ح المحفوظالقرآن فً اللو -

أننزل هللا القنرآن جملنة واحندة منن اللنوح المحفنوظ إلنى بٌنت العنزة منن : قال ابن عباس و ؼٌنره
صلى هللا علٌه و –السماء الدنٌا، ثم نزل مفّصبلً بحسب الوقابع فً ثبلث و عشرٌن سنة على رسول هللا 

سنورة البنروج، اآلٌتنان ] ﴾ 22فً لوح محفنوظ  21﴿ بل هو قرآن مجٌد: و جاء فٌه قوله تعالى -سلم
 [.22و  21

 
 :تارٌخ بدء الوحً -

ٌتعّبنند فننً ؼنار حننراء بمّكننة حننٌن جنناءه الننوحً فننً ٌننوم  -صننلى هللا علٌننه و سننلّم–كنان الرسننول 
صنلى هللا علٌنه و –االثنٌن لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادٌة و األربعٌن من مٌبلد رسول هللا 

ة ٌنوم االثننٌن تاسنع ربٌنع األول للسننة األولنى منن حادثنة الفٌنل و هنو و كانت والدته بمّكنة صنبٌح -سلّم
 -صنلى هللا علٌنه و سنلّم–و كاننت وفاتنه . ٌوافق عشرٌن أبرٌل سنة واحد و سنبعٌن و خمسنمابة مٌبلدٌنة

بالمدٌنة فً ضنحوة ٌنوم االثننٌن ثنـالث عشنر ربٌنع األول سنـنة إحنـدى عشنرة منن الهجنرة سننة ثنبلث و 
 .ثبلثة و ستٌن سنة كاملة و ثبلثة أٌام -صلى هللا علٌه و سلّم–مٌبلدٌة، فٌكون عمره ثبلثٌن و ستمابة 

 
 
 :كٌفٌة نزول الوحً -

و     فنً مّكنة و المدٌننة و ؼٌرهمنا،  -صلى هللا علٌه و سنلّم–كان الوحً ٌنزل على رسول هللا 
، و  و فنً بٌتنه و فنً ؼٌنر بٌتنهفً أوقات مختلفة من لٌل أو نهار، و فً الحاالت كلّهنا راكبناً و جالسناً، 
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إذا ننزل  -صنلى هللا علٌنه و سنلّم–و لقند كنان  -رضنً هللا عنهنا–على فراش زوجته أم المإمنٌن عابشة 

.  1﴿ إّننا سننلقً علٌنك قنوالً ثقنٌبلً﴾: علٌه الوحً ٌجد له مشقة و كرباً لثقل ما ٌلقنى علٌنه، قنال هللا تعنالى
َحضناء، ولذلك كان ٌعترٌه مثل حال المحموم كم و لنذلك كنان      ا روي أنه كان ٌؤخنذه عنند النوحً الرُّ

 .جبٌنه ٌتصّبب عرقاً 
صلى هللا علٌنه و –فؤدخل رأسه، فإذا برسول هللا »و قـد ذكـر البخاري فً حدٌث ٌعلى بن أمٌة 

ذه فؤخ» -رضً هللا عنها-و فً حدٌث اإلفك  قالت عابشة . «ُمحمّر الوجه و هو ٌؽّط ثم ُسّري عنه -سلّم
ما كان ٌؤخذه من الُبَرحاء عند الوحً، حتى إّنه لٌنحدر منه مثل الجمان من العرق فً الٌنوم الشناتً منن 

 .«ثقل القول الذي أنزل علٌه
كنان إذا أوحنً إلٌنه و هنو علنى ناقتنه وضنعت  -صنلى هللا علٌنه و سنلّم–أّن النبً »و فً الخبر 

ى عنهعلى األرض فما تستطٌع أن تتح -ٌعنً صدرها–جرانها  ٌُسرَّ صلى هللا –و أوحى إلٌه . ّرك حتى 
 .«و فخذه على فخذ زٌد بن ثابت فكادت أن ُتَرّض فخذ زٌد -علٌه و سلّم

 
 :نزول القرآن الكرٌم -

سورة البقرة، ]﴿ شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن ﴾ : جاء فً تفسٌر ابن كثٌر عند قوله تعالى
أنزلنت »: قنال -صنلى هللا علٌنه و سنلّم–حنبل أن رسول هللا روى اإلمام أحمد بن [. 34، ص 185اآلٌة 

و اإلنجٌنل         صحؾ إبراهٌم فً أول لٌلة من رمضان، و أنزلت التوراة لسٍت مضٌن منن رمضنان،
، و فً حدٌث جابر «لثبلث عشرة خلت من رمضان، و أنزل القرآن ألربع و عشرٌن خلت من رمضان

و البناقً كمنا « نتً عشرة خلت من رمضان، و اإلنجٌل لثمنانً عشنرة إن الزابور أُنزل لِث»بن عبد هللا 
فنً  .  وقع فً قلبنً الشنـك: أنه سـؤل عطٌة بن األسود فـقال -رضً هللا عنهما–و عن ابن عباس . تقّدم

﴿ إننا أنزلنناه فنً لٌلنة القندر﴾ و قند : قـول هللا تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن﴾ و قـوله تعالى
و فنً المحنّرم و فنً صنفر و    فنً شنوال و فنً ذي القعندة و فنً ذي الحجنة : ل فً الشهور التالٌنةأنـز

إنه أنزل فً لٌلة القدر و فً لٌلنة مباركنة جملنة :  -رضً هللا عنهما–فقال ابن عباس . شهر ربٌع األول
 .واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتٌبلً فً الشهور و األٌام

منـجماً فً ثنبلث  و عشنرٌن سننة، و  -صلى هللا علٌه و سلم–م على الرسول نـزل القرآن الكرٌ
﴿ اقرأ بـاسم ربك ﴾ و خاتمتنه ﴿  -صلى هللا علٌه و سلم–كان أول ما نـزل به جبرٌل على قلـب الرسـول 

الٌوم أكملت لكم دٌنكم و أتممت علٌكم نعمتً و رضٌت لكم اإلسنبلم دٌنناً﴾ و عندة سنوره أربعنة عشنر و 
ة، معظمها نزل بمّكة، إذ نزل بهنا سنـتة و ثمنانٌن سنورة، و ننـزل بالمدٌننة ثمانٌنة و عشنرون، و قند مـاب

ٌّة مدنً ٌّة مكً و فً بعض السور المك  .ٌكون فً بعض السور المدن
ٌتلننو اآلٌننات علننى الصننحابة فننور نزولهننا،  وكننانوا  -صننلى هللا علٌننه و سننلم–و كننان الرسننول 

ًّ . تكراراً فً آنـاء اللٌل و أطراؾ النهنارٌحفظونها و ٌتلونها مراراً و  صنلى هللا علٌنه و –و خنّص النبن
مجموعة من الصحابة لكتابة القرآن الكرٌم، و هم كتبة الوحً، و فنً مقندمتهم عثمنان بنن عفنان و  -سلم

رضنً هللا  –علً بن أبً طالب و زٌد بن ثابت و أُبً بن كعب و عبد هللا بنن مسنعود و أننس بنن مالنك 
 .-معٌنعنهم أج

 
 1  ، 672، ص 5سورة المزمل، اآلٌة مصحؾ القرآن الكرٌم  . ] 

علٌه –كان ٌعرض ما معه من القرآن على جبرٌل  -صلى هللا علٌه و سلم–و ثبت أن رسول هللا 
كّل عام مرة، و فً آخنر عنـاٍم عرضنه منّرتٌن و قنرأه علنى أصنحابه بننفس الترتٌنب آٌنـًة آٌنـًة و  -السبلم

و منهم من      و كان منهم من حفظه كلّه و منهم من حفظ أكثره . و تلقَّوه عنه حرفاً حرفاً  سورًة سورًة،
 .و هو بٌن ظهرانهم -صلى هللا علٌه و سلم–حفظ بعضه، كّل ذلك فً عهد الرسول 
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و        صنلى هللا علٌنه–و تخفٌفاً على القبابل العربٌة و مراعاة لِلهجاتها المتباٌنة كنان الرسنول 
ٌتلو كلماته بلهجات مختلفنة تٌسنٌراً علنى أهنل تلنك القبابنل، و كنان ٌحندث أن ٌتلنو بعنض الصنحابة  -سلم

آٌات بلهجة سمعها منن الرسنول شنفاهاً، فنً حنٌن قند سنمع نفنس اآلٌنات بعنض الصنحابة بلهجنة أخنرى، 
هشنام إذ ُذكر أننه سنمع  -رضً هللا عنه –تؽاٌر اللهجة األولى على نحو ما ُروي عن عمر بن الخطاب 

 -صلى هللا علٌه و سنلم–بن حكٌم بن حزم القرشً ٌقرأ سورة من القرآن على ؼٌر ما قرأها له الرسول 
و قّص علٌه الخبر، فلم ٌنكر علنى  -صلى هللا علٌه و سلم–فجذبه من جلبابه حتى وقفا بٌن ٌدي الرسول 

أنزل على سبعة أحرؾ فاقرأوا  إن هذا القرآن»: و لّما كثر من الصحابة ذلك قال علٌه السبلم. قراءتهما
 .«ما تٌّسر منه

و جاء فً إرشناد القنراء و الكناتبٌن أّن زٌنداً كتنب القنرآن كلّنه بجمٌنع أجزابنه، و أوجهنه المعّبنر 
إن هللا ٌنؤمرك أن » : و كان أوالً أتاه جبرٌل فقال له. عنها باألحرؾ السبعة الواردة فً الحدٌث الشرٌؾ

واحٍد ثم راجعه إلى السابعة فقال إن هللا ٌؤمرك أن ُتقرئ أّمتك على سنبعة ُتقرئ أمتك القرآن على حرٍؾ 

ٌّما حرؾ قرأو علٌه أصابوا  اهـ       1«أحرؾ، فؤ
 
 :جمع القرآن الكرٌم -

ٌُطلق على جمع القرآن تارًة على حفظه فنً الصندور و تنارًة علنى كتابتنه، فعلنى المعننى الثنانً 
 .إن القرآن ُجمع ثبلث مرات: نقول

 :الجمع األول
لكنن ؼٌنر مجمنوٍع فنً موضنوع  -صلى هللا علٌه و سنلم–ُكتب القرآن الكرٌم كلّه فً عهد النبً 

و نحوهنا منع كوننه   2واحٍد و ال مرّتب السور، بل كان مفّرقاً فً الُعْسب و اللِخاؾ و الِرقاع و األقتناب
–كننا عنند رسنول هللا » : ت قنالفقد روى الحاكم فً المسنتدرك عنن زٌند بنن ثابن. محفوظاً فً الصدور
كننت أكتنب النوحً عنند »: الحدٌث، و عنه أٌضناً قنال« نإلؾ القرآن من الرقاع  -صلى هللا علٌه و سلم

ًّ فنإذا فرؼنت قنال اقنرأه فنؤقرإه، فنإن كنان فٌنه سنقط  -صلى هللا علٌه و سلم–رسول هللا  و هو ٌملنً علن
﴿ ال ٌستوي القاعدون من المإمنٌن و المجاهدون فً لّما نزلت : و روى البخاري عن البراء قال. «أقامه

أو   ادع لننً زٌننداً و ْلٌجننا بنناللوح و النندواة و الكتننؾ» -صننلى هللا علٌننه و سننلم –سننبٌل هللا ﴾ قننال النبننً 
: و أخرج مسلم من حدٌث أبً سعٌد قال. ﴿ ال ٌستوي القاعدون ﴾ الحدٌث: ثم قال اكتب« الكتؾ و الدواة
 .«ال تكتبوا عّنً شٌباً ؼٌر القرآن» - علٌه و سلمصلى هللا–قال رسول هللا 

 
 
 
 
 1 من عنوان البٌان فً علم القرآن  . 
2 العسب بضمٍّ و سكوٍن و بضّمتٌن أٌضاً، جمع عسٌب و هو جرٌد النخٌل، كانوا ٌكشطون الحنوص و ٌكتبنون فنً الطنرؾ العنرض .

و الرقناع بالكسنر جمنع رقعنة . و هً صنفابح الحجنارة الرقناق: أٌضاً على الخـؾ بضّمتٌن و اللخاؾ ِبكسر البلم جمع الخـفة بفتح و سكون و ُتجمع
 .و هو رحل البعٌر: و األقتاب جمع فتب بفتحتٌن. و هً القطعة من النسٌج أو الجلد: بالضم

األمنن فٌنه منن وقنوع خنبلؾ بنٌن الصنحابة : -األول-: و عدم جمعه فً مجلّد واحد كان ألمنرٌن
خوؾ نسخ شًء مننه بنوحً قنرآن بدلنه، ففنً : -الثانً–. بٌن ظهرانهم - علٌه و سلمصلى هللا–لوجوده 

القرآن فً مصحؾ لما كان ٌترّقبه من ورود  -صلى هللا علٌه و سلم–إنما لم ٌجمع : اإلتقان قال الخطابً
خلفنناء ألهننم هللا ال -صننلى هللا علٌننه و سننلم–ناسننخ لننبعض أحكامننه أو تبلوتننه، فلّمننا انقضننى نزولننه بوفاتننه 

 .  الراشدٌن ذلك وفاًء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه األمة
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 :الجمع الثانً

أن  1روى البخاري فً صحٌحه عن عبٌد بنن السنباق -رضً هللا عنه–جمع أبً بكر الصدٌق 
ًّ أبو بكر مقتل أهل الٌمامنة فنإذا عمنر بنن الخطناب عننده، : قال -رضً هللا عنه–زٌد بن ثابت  أرسل إل

ٌنـوم الٌمامنة بقنّراء القنرآن و    2إّن عمر أتـانً فقال إّن القتنل قند اسنتحرّ  -رضً هللا عنه–أبو بكر قال 
إنً أخشى أن ٌستحّر القتل بالقراء بالمواطن فٌذهب كثٌر من القرآن، و إنً أرى أن تؤمر بجمع القرآن، 

؟ قنال عمنر هنذا وهللا خٌنر، فلنم  -صلى هللا علٌنه و سنلم–فقلت لعمر كٌؾ نفعل شٌباً لم ٌفعله رسول هللا 
قنال أبنو بكنر إّننـك رجنل . ٌزل عمر ٌراجعنً حتى شرح هللا صدري لذلك، و رأٌت فً الذي رأى عمر

فتتـّبع القرآن و اجمعه فوهللا لنو  -صلى هللا علٌه و سلم–شاب عـاقل و قد كنت تكـتب الوحً لرسول هللا 
 ًّ فكانت الصحؾ عند أبً بكنر . مّما أمرنً من جمع القرآن كلّفونً نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل

و هنناك رواٌنات أخنرى .  3-رضنً هللا عنهمنا–حتى توّفـاه هللا ثّم عند عمر ثم عنند حفصنة بننت عمنر 
قنال زٌند فنؤمرنً أبنو بكنر فكتبتنه فنً قطنع األُُدم و كسنر األكتناؾ و . -تجّنباً لئلطالنة-عدلت عن ذكرها 

ٌقبل من أحد شٌباً حّتى ٌشهد علٌه شهٌدان، و جاء فنً إرشناد القنراء و الكناتبٌن  و كان زٌد ال 4العسب
إّن »أّن زٌداً كتب القرآن كلّه بجمٌع أجزابه، و أوجهه المعّبر عنها باألحرؾ السبعة النواردة فنً حندٌث 

 .«هذا القرآن أنزل على سبعة أحرؾ فاقرأوا ما تٌّسر منه
و      من جمع القرآن الكرٌم باألحرؾ السبعة التنً ننزل بهنا فؤبو بكر رضً هللا عنه هو أّول  

إلٌه ُنِسبت الصحؾ البكرٌة، و كان ذلك بعد وقـعة الٌـمامة، فجمعه للقرآن وقع تقرٌباً بٌن ؼزوة الٌمامنة 
 .التً كانت فً جمادى الثانٌة سنة ثبلثة عشر -رضً هللا عنه–و بٌن وفاته 

 
 :الجمع الثالث

ٌُنقل عنه أّننه كتبنه بٌنده  -رضً هللا عنه– جمع عثمان بن عفان و     القرآن فً مصحؾ، و لم 
ٌُنسب إلٌه  إّنما أمر بجمعه و كتابته على حرؾ واحد من األحرؾ السبعة التً نزل بها القرآن فلذلك 

 
 
1 

 .  لم فً الطبقة األولى من التابعٌنعبٌد بن السباق بفتح المهملة و تشدٌد الموجدة مدنً ٌعنى أبا سعد، ذكرم مس: قال فً فتح الباري
 2  و   اسنتحّر القتنل أي اشنتّد و الٌمامنة واقعنة جهنة ننـجد و كاننت منع مسنٌلمة الكنذاب النذي اّدعنى الننـبوة و قند قُنـِتل فنً هنذه الوقعنة

ل من القّراء سبعون قارباً منن الصنحابة و ابتدأت ؼزوتها فً أواخر العام الحادي عشر و اتهت فً ربٌع األول العام الثانً عشر للهجرة، و فٌها قّت
 .قٌل سبعمابة منهم مثل هذا العدد فً ببر معونة قرب المدٌنة المنّورة

 3 رواه البخاري فً كتاب التفسٌر فً باب جمع القرآن. 
4  و  فنً كتنؾ الحٌنوان األدم بضّمتٌن و بفتحتٌن أٌضاً جمع أدٌم و هو الجلد المدبوغ، األكتاؾ جمع كتؾ و هنو عظنم عنرٌض ٌكنون

 .العسب بضّم و سكون و بضّمتٌن أٌضاً جمع عسٌب و هو جرٌد النخل إذا ُنِزع منه خوصه

ٌُقال  أّن حذٌفة بن الٌمان  -رضً هللا عنه–و سببه كما فً البخاري عن أنس  1«المصحؾ العثمانً»و 
هننل العنراق فننؤفزع حذٌفننة قندم إلننى عثمنان و كننان ٌؽننازي أهنل الشننام فننً فنتح أرمٌنٌننة و أذربٌجنان مننع أ

ٌا أمٌر المنإمنٌن أدرك هنذه األمنة قبنل أن ٌختلفنوا فنً الكتناب : اختبلفهم فً القراءة، فقال حذٌفة لعثمان
إلننى حفصننة أن أرسننلً إلٌنننا بالصننحؾ  -رضننً هللا عنننه–اخننتبلؾ الٌهننود و النصننارى، فؤرسننل عثمننان 

فؤمر زٌد بن ثابت و عبد هللا بن الزبٌنر و  ننسخها فً المصاحؾ ثّم نردها إلٌك، فؤرسلت بها إلى عثمان
سعٌد بن العناص و عبند النرحمن بنن الحنارث بنن هشنام فنسنخوها فنً المصناحؾ و قنال عثمنان للنرهط 

إذا اختلفتم أنتم و زٌد بن ثابت فً شًء من القرآن فاكتبوه بلسان قرٌش فإّنه إّنما ننزل : القرشٌٌن الثبلثة
فـق بمصحؾ مّما نسـخوا و أمر بما سـواه من القرآن فً كنـل صنحٌفة بلسانهم ففعلوا، و أرسل إلى كّل أ
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ٌُحرق  .أو مصحؾ أن 
إنً صنعت كنذا : فلما فرغ عثمان من المصحؾ كتب إلى أهل األمصار: و فً رواٌة أبً قبلبة

و ٌسؤل بعضهم لما لم تكن األحرؾ الستة موجودة و قند . و كذا و محوت ما عندي فامحوا ما عندكم اهـ
ٌّه نزلت  وهو أقرأها أصحابه، فإن ُنسخت فُرفعت فمنا  -صلى هللا علٌه و سلم–من عند هللا تعالى على نب

فؤجناب اإلمنام ابنن جرٌنر . الدلٌل علٌه ؟ و إن نسٌتها األمة و تركتهنا فنذلك تضنٌٌع منا قند أُمنروا بحفظنه
ٌّعتها : الطبري علنى هنذه األسنبلة بقولنه و هنً منؤمورة   األمنة لنم ُتنسنخ األحنرؾ السنتة فُترفنع و ال ضن

ٌِّرت فً قراءته و حفظه بؤّي تلك األحرؾ السبعة شاءت و  بحفظها و لكن األمة أُمرت بحفظ القرآن و ُخ
ضرب لها مثبلً فً الفقه و هو إذا حنث موسر فً ٌمٌن فله أن ٌختار كفارة من ثبلث كفارات، إّما بعتق 

ننرت فننً قراءتننه بننؤّي      قننرآن و قراءتننه،رقبننة أو إطعننام أو كسننوة، فكننذلك األمننة أُمننرت بحفننظ ال ٌّ و ُخ

أي قنراءة بحنرؾ  2األحرؾ السبعة شاءت، فرأت لعلّة من العلل أوجبت علٌها الثبات على حرؾ واحد
واحد، و رفض القراءة باألحرؾ الستة الباقٌة، و لم تحظ قراءته بجمٌنع حروفنه و علنى قاربنه أن ٌلتنزم 

 .بلم ابن جرٌرك. بما  أُذن له فً قراءته به اهـ
و سبب اختبلؾ القراءات السبع و ؼٌرها كما قال ابن أبً : و جاء فً فتح الباري أٌضاً ما نّصه

إّن الجهات التً ُوجهت إلٌها المصاحؾ كان بها من الصحابة من حمل عننه أهنـل تلنك الجهنة، و : هشام
وا تلّقْوه سماعاً عن الصنحابة كانت المصاحؾ خالٌة من النقط و الشكل، فثبت أهل كل ناحٌة على ما كان

بشرط موافقة الخط، و تركوا ما ٌخالؾ الخط امتثاالً ألمر عثمان الذي وافقه علٌه الصحابة لما رأوا فً 
ذلك من االحتٌاط للقرآن، فمن ثّم نشؤ االختبلؾ بٌن قنراءة األمصنار منع كنونهم متمّسنكٌن بحنرؾ واحند 

 .من السبعة اهـ من فتح الباري البن حجر
 
لقد ذهب العلماء فً المراد بهذه األحرؾ السبعة إلى نحو أربعٌن قوالً ذكرها اإلمام السٌوطً  و

 : فً كتابه اإلتقان فً علوم القرآن، نذكر منها ملّخص ذلك و هو المختار
: إّن المراد سبع لؽات كما صّححه البٌهقنً فنً الشنعب، و اختلفنوا فنً تعٌٌنهنا، فقنال أبنو عبٌنـدة

أعرضننا عنن ذكنره تجّنبناً –و قٌنل ؼٌنر ذلنك . ثقٌؾ و هوازن و كنان و تمنٌم و النٌمن قرٌش و هذٌل و
لنٌس المنراد أّن كنل كلمنة ُتقنرأ علنى سنبع لؽنات، بنل اللؽنات السنبع مفّرقنة فٌنه، : قال أبو عبٌندة -لئلطالة

 نّ و معناه أ   و بعضه بلؽة الٌمن، و بعضه بلؽة هوازن،   و بعضه بلؽة هذٌل، قرٌش، فبعضه بلؽة
 
1  

تولى عثمان آلخر ٌوم من ذي الحجة سنة ثبلث و عشرٌن للهجرة، فاستقبل بخبلفته المحّرمة سنة أربع و عشنرٌن، و قُتنل فنً ذي 

 .الحجة سنة خمس و ثبلثٌن للهجرة
2  

ضنٌاع القنرآن منا العلّنة التنً أوجبنت علنى األمنة الثبنات علنى حنرؾ واحند منن األحنرؾ السنبعة ؟ قٌنل الخنوؾ منن : فإن قنال قابنل

 .باختبلفهم فً قراءته كما فً تفسٌر الطبري

، و ذلك تخفٌفناً و 1كان ٌؤتً فً كل عرضة بحرؾ إلى أن تّمت األحرؾ السبعة -علٌه السبلم–جبرٌل 

 .تٌسٌراً على األمة فً التكلم بكتابهم كما خّفؾ عنهم  فً شرٌعتهم، هذا هو المعّول علٌه
 
 :ٌن مصحف عثمانالقراءات القرآنٌة بعد تدو -

لم ٌتحنّول األسناس فنً تبلوتنه ٌومناً  -رضً هللا عنه–و مع أن القرآن ُدّون فً مصحؾ عثمان 
علنى الرواٌنة  -علٌنه السنبلم-إلى االعتماد على المصحؾ المكتوب بل ظّل االعتماد مننذ وجنود الرسنول 

، و قند -هللا علٌنه و سنلم صنلى–فاألساس دابمناً هنو الرواٌنة عنن الرسنول . بالسند الصحٌح المتواتر عنه
 .تلّقاه شفوٌاً عنه صحابته و عنهم تلّقاه التابعون و توالى ذلك بالسند المتواتر جٌبلً بعد جٌل

و        و منـذ الصندر األول اخنتّص قنوم فنً كنل مصنر منن األمصنار العربٌنة لنـتبلوة القنرآن 
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و      -صنلى هللا علٌنه و سنلم–رسنول ضبطها و العناٌة بهنا و بتلقٌنهنا الشنفوي المنروي بنالتواتر عنن ال
معنى ذلك أّن قراءات القرآن سّنة ٌتبنع فٌهنا الخنالؾ السنالؾ، و لنذا رأٌننا ابنن مجاهند ٌتوقنؾ فنً صندر 
كتابه، لٌإّكد هذا المعنى ناقبلً له عنن عمنر بنن الخطناب و زٌند بنن ثابنت و منن تبلهمنا منن بعنض كبنار 

 .التابعٌن
تخلو من النقط و الشكل، و هو خلّو  -رضً هللا عنه–ن و معروؾ أن الكتابة فً مصحؾ عثما

و قند  -صنلى هللا علٌنه و سنلم–جعل خط هذا المصحؾ ٌستوعب جمٌع القراءات المتواترة عن الرسنول 
تبادر إلى أذهان بعض المستشرقٌن و الطاعنٌن عن القرآن أن هذه القراءات إّنما ترجع إلنى طبٌعنة خنط 

ننوا ﴾ أو ﴿     إلعنـجام و الشنـكل، فنـإذا منن القنراء منثبلً منن ٌقنـرأالمصحؾ العثمانً المجنّرد منن ا ٌّ ﴿ فتب

ل﴾: أو ٌقرأ 2﴿ بشراً﴾ أو ﴿ نشراً﴾: أو ٌقرأ 1فتثّبتوا﴾ ل﴾ أو ﴿ ما َتـنزَّ و هنذه القنراءات و منا . 3﴿ ما ُتـنزَّ

–لتواتر عنن الرسنول ٌماثلها لٌست اجتهاداً فً قراءة خط المصحؾ العثمانً إّنما هنً رواٌنات ُنقلنت بنا
. و معنى هذا أن نشؤتها أقدم من هذا الخط و أّنه ال عبرة له فٌها و ال صلة لها بنه -صلى هللا علٌه و سلم

و ٌوّضح ذلك منا ُروي عنن أبنً عمنرو بنن العنبلء أحند أبمنة القنراءات السنبعة و أحند أسناتذة النحنو فنً 
بما قد قُرئ به لقرأت حنرؾ كنذا كنذا، و حنرؾ كنـذا لوال أنه لٌس لً أن أقرأ إالّ : البصرة، إذ كان ٌقول

كـذا، و سؤله األصمعً عن آٌنـتٌن متمناثلتٌن فنً الخنط وردتنـا فنً قصنة إبنراهٌم ﴿ و تركننا علٌنه ﴾ ﴿ و 

ٌُعرؾ نطقهما و الفرق بٌنهما و هما فً مصحؾ عثمان بهٌبة واحدة ؟ فؤجابه ما 4باركنا علٌه ﴾ ، كٌؾ 
ٌُسمع م  .ن المشابخ األولٌنٌُعرؾ ذلك إالّ أن 

فالسماع و المشافهة هما أساس القنراءات، و قند مضنى الصنحابة ٌتلنون القنرآن كمنا سنمعوه منن 
فً مقدمتهم من الرسول فً أثناء صحبتهم له، و ترّدد فً كتب القراءات و التفسٌر أسماء عشرات منهم 

و سنالم      بن مسعود و حذٌفنة الخلفاء الراشدون و سعد بن أبً وقاص و طلحة و عبد هللا : المهاجرٌن
عمنرو بنن  و أبو هرٌرة وأبو موسنى األشنعري و عبند هللا بنن عمنر و عبند هللا بنن عبناس و عبند هللا بنن

   عابشة  المإمنٌن  أمهات  العاص و عبد هللا بن السابب المخزومً و عبد هللا بن الزبٌر و
 
 
1  ٌدل على هنذا منا أخرجنه أبنو داود منن طرٌنق كعنب األنصناري أن عمنر كتنب و  [.94سورة النساء، اآلٌة ]مصحؾ القرآن الكرٌم

  .و ابن مسعود كان من هذٌل. إّن القرآن نزل بلؽة قرٌش فؤقرئ الناس بلؽة قرٌش ال بلؽة هذٌل اهـ: إلى ابن مسعود

 
2  [.57سورة األعراؾ، اآلٌة ]مصحؾ القرآن الكرٌم              

 
3  [.8سورة الِحْجر، اآلٌة ]مصحؾ القرآن الكرٌم 

 
4  [.113و  108سورة الصافات، اآلٌة ]مصحؾ القرآن الكرٌم 

ًّ بنن كعنب و معنـاذ بنن جبنل و أبنو الندرداء و   و حفصة و أم سلمة، و من األنصار زٌـد بن ثابت و أُبن
لقرآن رواه و عن هإالء الصحابة األجبلّء و أمثالهم من الحفظة حملة ا. أنس بن ملك و ُمجّمع بن جارٌة

بقراءاته التابعون و ُنْصب أعٌنهم المصحؾ العثمانً، و قـاموا فً ذلك مـقام الصحابة الذٌن تلّقوه شفاهاً 
ٌّندون بمنا أقنرأوهم بنه حرفناً و حركنًة  -علٌه الصبلة و السنبلم–الرسول عن  و . و سنكوناً         فهنم ٌتق

ٌُقربون الن ـاس و ٌؤخذون القراءة عنهم َعْرضناً، آٌنًة آٌنًة و اشتهر منهم فً كل بلد و مصر جماعة كانوا 
عبد هللا بن  -و السبلم      علٌه الصبلة – منهم فً مدٌنة الرسولو . كلمًة كلمًة و شكلًة شكلًة و مّدة مّدة

ٌّاش بنن أبنً ربٌعنة المخزومنً و عبند النرحمن بنن هرمنز األعنرج و سنعٌد بنن المسنٌب و عنروة بنن  ع
و عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبً بكر الصدٌق و ابن شهاب الزهنري الزبٌر و ٌزٌد بن رومان 
مجاهنند بننن جبننر و درٌنناس مننولى ابننن العبنناس و عطنناء و : و منننهم فننً مكننة. و عمننر بننن عبنند العزٌننز

زّر بن حبٌش و علقمة و األسود بن ٌزٌد و مسروق بن األجدع و أبو وابنل  و منهم فً الكوفة. طاووس
عمرو بن شرحبٌل و كلهم من تبلمذة ابن مسعود و أبو عبند النرحمن السنلمً عبند  و الحارث بن قٌس و
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و منننهم فننً . هللا بننن حبٌننب و هننو أول مننن أقننرأ الننناس بالكوفننة القننراءة التننً جمننع عثمننان الننناس علٌهننا
ٌّزٌن و ابن سٌرٌن : البصرة و قتنادة و ٌحنً بنن ٌعمنر و  الحسن البصري أحد القراء األربعة عشر المم
المؽٌرة بن أبً شـهاب المخزومً : و منهم بالشام. ابن عاصم و عبد هللا بن أبً إسحق الحضرمًنصر 

 .أخذ القراءة عن عثمان، و خلٌد بن سعٌد آخذ القراءة عن أبً الدرداء
: ٌتقّدمهم فً المدٌننةو تكاثر فً كل مصر من هذه األمصار خلفاء هذا الجٌل األول من التابعٌن 

بة بن نصاح و أبنو جعفنر ٌزٌند بنن القعقناع أحند القنراء العشنرة و ننافع أحند القنراء مسلم بن جندب و شٌ
َصنْن أحنـد القنـراء األربعنة عشنر و : و فً مكة. السبعة ٌْ حمٌد بن قٌس و محمد بن عنـبد النرحمن بنن ُمَح

قنراء عٌسى بن عمر الثقفً و الحسن البصري أحد ال: و فً البصرة. عبد هللا بن كثٌر أحد القراء السبعة
و عاصم الجحدري و أبو عمر بن العبلء أحد القراء السبعة و تلمٌذاه ٌعقوب بن إسنحق الحضنرمً أحند 

مّمن قرأ على تبلمنذة : و فً الكوفة. القراء العشرة و ٌحً بن المبارك الٌزٌدي أحد القراء األربعة عشر
د القراء األربعة عشر، ثنم ابن مسعود ٌحً بن وثاب و إبراهٌم النخعً و األعمش سلٌمان بن مهران أح

عاصم بن أبً النجود تلمٌذ أبً عبد الرحمن السلمً و هو أحند القنراء السنبعة و خلفنه علنى القنراءة فنً 
فانتهت القراءة عند خلفاء التابعٌن : أما فً الشام. الكوفة حمزة و تلمٌذه الكسابً و هما من القراء السبعة

 . إلى عبد هللا بن عامر أحد القراء السبعة
 

فً أوابل القرن الثالث الهجري خلؾ بن هشنام ببؽنداد، أخنذ القنراءة عنن  و مّمن لمعت أسماإهم
و           تبلمذة حمزة، و روى الحروؾ عن تبلمذة عاصم بنن أبنً النجنود و أبنً عمنرو بنن العنـبلء 

لعشنرة أو قُنل تكملنة ؼٌرهما، و اختار له حرفناً أو قنراءة، ٌّتفنق منع حمنزة إالّ قلنٌبلً، و هنو أحند القنراء ا
و لم ٌكن علماء القراءات قد تواضعوا حتى عصر خلنؾ بنن هشنام علنى أبمنة بؤعٌنانهم ٌحملنون . عّدتهم

و قند مضنى كثٌنرون ٌحملنون عنن كنل قنارئ . عنهم وحدهم القرآن، و ظّل ذلك إلى أن ظهر ابن مجاهد
 .ثـقة قراءته و ٌعلّمون الناس فً زمانه و من بعده

ٌّزوا بقراءة خاصة على نحو منا حناول الفنّراء، مّمنا و حاول نفر من عل ماء اللؽة و النحو أن ٌتم
هـ ٌصّنؾ كتابناً ٌجمنع فٌنه 224جعل هإالء ٌتكاثرون، حتى لنرى أبا عبٌد القاسم بن سبلّم المتوفى سنة 

اء قراءات خمسة و عشرٌن إماماُ سوى السبعة المشهورٌن الذٌن عّرؾ بهم فٌما بعند و أقنامهم أبمنة للقنر
و ٌإلنؾ بعنده القاضنً إسنماعٌل بنن إسنحق البؽندادي . “كتاب السبعة فً القراءات”ابن مجاهد فً كتابه 

و ٌصننّنؾ ابننن جرٌننر . هننـ كتابنناً جمننع فٌننه قننراءات عشننرٌن إمامنناً 282أسننتاذ ابننن مجاهنند المتننوفى سنننة 
 . هـ كتاباً ٌجمع فٌه قراءات نٌؾ و عشرٌن إماماً 310الطبري المتوفى سنة 

ر بالذكر الجهود العظٌمة التً نهض بها علماء القراءات مننذ القنرن الثنانً للهجنرة، فقند و الجدٌ
أخذوا ٌإلفون مصّنفات مختلفة فً قراءة كل إمام محاولٌن بكل ما أوتوا من قوة لضبط قراءة كل إمام و 

ـمز و تسهٌله تمٌٌزها بجمٌع شاراتها و خصابصها من حٌث اإلدؼـام و اإلمـالة و االختبلس و تحقٌق اله
و نشطت البصرة فً ذلك كما نشطت فً النحو نشاطاً واسنعاً، فنؤلّؾ هنارون . و اإلشمام و ؼٌر اإلشمام

بن موسى تلمٌذ أبً عمرو بن العبلء كتاباً تعّقب فٌه الشاذ من القراءات باحثاً عن أسانٌده و ألّؾ ٌعقوب 
ة كتاباً سّماه الجامع، جمع فٌه قراءات األبمة و هو أحد القراء العشر -المذكور آنفاً -بن إسحق الحضرمً 

و علننى مننرور القننرن الثالننث الهجننري نشننطت التننآلٌؾ فننً القننراءة و . و نسننب كننل قننراءة إلننى صنناحبها
هـ و 209و الواقدي المتوفى سنة        هـ،203توّسعت على نحو ما نجد عند ٌحً بن آدم المتوفى سنة 

هنـ، و هنرون بنن حناتم 246أبنً عنـمر الندوري المتنوفى سننة هـ، و 230محمد بن سعدان المتوفى سنة 
هـ، و أبً حاتم السجستانً المتوفى 250هـ، و علً بن نصر الجهضمً المتوفى سنة 249المتوفى سنة 

 .هـ و ؼٌرهم كثٌرون258هـ، و أحمد بن جبٌر األنطاكً المتوفى سنة 255سنة 
ع أن توقنؾ السنٌل العنرم، و تكناثرهم خلنق ؼٌر أن هذه المإلفات المتتالٌة فً القراءات لم تستط
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نوعاً من التحامل على القنراءات و قّرابهنا فنً القنرن الثنانً الهجنري بحٌنث أخنذت الطنرق تتعنّدد تعنّدداً 
و كان منهم المتقن للتبلوة و الرواٌة و الدراٌة بها، و منهم من ٌنقص إتقاننه منن بعنض الوجنوه، . واسعاً 

االختبلفنات بننٌن القنراء، و اتسننع الخنرق و طفننح الكٌنل، إذ صننّور ابننن فتفاوتنت القننراءات و كثنرت فٌهننا 
إذ الحننظ أن مننن القننراء “ كتنناب السننبعة فننً القننراءات”مجاهنند ذلننك مننن بعننض الوجننوه فننً مقدمننة كتابننه 

الحاذق العلم بوجوه اإلعراب و اللؽات و القراءات و أسنانٌد الرواٌنات، و ذلنك هنو اإلمنام المنتقن مفنزع 
و بجانبه من ٌعرب و لكنن ال عنـلم لنه بناختبلؾ القنـراء، فرّبمنا سنمع قنـراءة و . فبدتهمالحفاظ و مهوي أ

ظّنها خطؤً، مثله مثل الراوٌة الذي لٌس لدٌه بصراً بالعربٌة، فرّبما نسً بعض حفظه فدخل الخطنؤ علنى 
ءات، فرّبمنا و األدهى منهما من ٌحسن العربٌة و معرفة النحنو و اللؽنات و لكنن ال علنم لنه بنالقرا. لسانه

اهنـ قنول ابنن . أّدته معرفته بالعربٌة إلى أن ٌقرأ بحرٍؾ لم ٌقرأ به أحد فً الماضٌن فٌكون بنذلك مبتندعاً 
 .مجاهد

ٌّر القارئ الٌوم و قد استفحل أمر الخرق فً القراءات القرآنٌنة و داهمهنا الخطنر  السإال الذي ح
ـاس ٌقنرأون القنرآن عنن جهنل مرّكنب لهنا، و الشدٌد و ما من منجٍد ٌنـؤخذ بٌندها حٌنث صنـار معنـظم النن

عصنر ابنن مجاهند وجند منن ٌقنؾ أمنام هنذا السنٌل و أرجنع . بطرق مخالفة عن قراءات السنلؾ الصنالح
 أما الٌوم و نحن فً عصر التٌه الذي أصاب األمة، فهل من مؽٌث لها ؟. األمور إلى أسسها األصلٌة

ي ال ٌقبل و ال ٌقرأ به و ما النذي ٌقبنل و ال ٌقنرأ فما الذي ٌقبل من القراءات فٌقرأ به ؟ و ما الذ
 به ؟

إرجع معً أخً القارئ و أختً القاربة إلى الذي سبق ذكره فً هنذه العجالنة التارٌخٌنة تجند أن 
صنلى –و الرسنول  -أي بلهجتهنا–حدٌث النزول أشار فً بداٌته إلى القراءة بحرؾ واحد حنرؾ قنرٌش 

لٌندخل  -السنالفة النذكر –فً محاولة ضم اللهجات األخرى المشهورة  و ألسباٍب نجملها -هللا علٌه و سلم
صنلى  -أهلها فً اإلسبلم و تتم بذلك وحدة األمة و التٌسٌر علٌها فً القراءات القرآنٌة لحكمنة، إذ طلنب 

مننن مننواله التخفٌننؾ علننى األمننة و للمننرة السننابعة حتننى حّقننق مبتؽنناه، و هننو القننراءة   -هللا علٌننه و سننلم
 .السبعةبالحروؾ 

و    ، -أي بلسنان قنرٌش–و القرآن كما نعلم نزل بلسان عربً مبٌن كما ورد فً النذكر الحكنٌم 
أن الحروؾ الستة الباقٌة تخلّلتها تلعثمات لسانٌة ال تمّت إلى اللؽة العربٌة الفصحى بصلة و من هننا بندأ 

ظهنران أمتنه، و كنان ٌفنّض بنٌن  -صنلى هللا علٌنه و سنلم -الخبلؾ و استفحلت شرارته، هذا و الرسول 
و قد سنلؾ    أما . ِكبلكما محّق فً قراءته: -صلى هللا علٌه و سلم -الخبلؾ الناتج عن سوء الفهم بقوله 

و استشنهاد     هلل و استفحل الخبلؾ بٌن المسنلمٌن فنً القنراءات القرآنٌنة، و اسنتحّر القتنل فنً الؽنزوات
، و بعد كـتابة المصحؾ العثمانً -ن هللا علٌهم أجمعٌنرضوا–كثٌر من الصحابة حفـظة القـرآن الكرٌم 

 .قطعاً، بموجب طاعة أولٌاء األمور و مصلحة األمةا و إجماع األمة علٌه أصبح الخروج عنه محّرم
و          أما قضٌة الحروؾ الستة فإّنها انتهت بموجب إجماع األمنة علنى المصنحؾ العثمنانً 

فر، أما الحروؾ الستة الباقٌة ال ننكرها و ال نعمل بها و القنراءة بنؤي المخالؾ له ٌرتكب جرماً قد ال ٌؽت
 . وجه آخر ؼٌر لؽة قرٌش تكون باطلة

و إذا أخذنا بعٌن االعتبار ما أورده ابن الجزري فً كتابه النشر فً القراءات العشر من أن أهل 
صلى هللا علٌنه و  -سول هللا كل مصر قرأوا فً مصحفهم و نقلوا ما فٌه عن الصحابة الذٌن تلّقوه عن ر

هنـ، و معناذ بنن جبنل بنن 94و أصبحوا بدورهم مقربٌن، من أمثال سعٌد بن المسٌب المتنوفى سننة  -سلم
و عبٌند بنن . هـ و هم من أهـل المدٌنة95هـ، و عـروة بن الزبـٌر المتوفى سنة 63الحارث المتوفى سنة 

و عكرمنة بنن خالند بنن     هنـ، 106تنوفى سننة هـ و طاووس بن كٌسنان الم74عمر اللٌثً المتوفى سنة 
هنـ، و مسنروق بنن 62و علقمة بن قٌنـس المتنوفى سننة . هـ، و كـانوا فً مـكة115العاص المتوفى سنة 

هنـ، و زّر بنن حبنٌش المتنوفى 75هـ، و األسود بن ٌزٌند المتنوفى سننة 63األجدع بن مالك المتوفى سنة 
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هنـ، و عبند هللا بنن 96ـ، و إبنراهٌم النخعنً المتنوفى سننة هن95هـ و سعٌد بن جبٌر المتوفى سنة 82سنة 
و أبنً العالٌنة رفٌنع بنن مهنران المتنوفى سننة   . هنـ، و كنانوا فنً الكوفنة74حبٌب السلمً المتوفى سننة 

هـ، و نصر بنن 93و جابر بن ٌزٌد المتوفى سنة   هـ، 105هـ، و أبً رجاء العطاردي المتوفى سنة 90
هنـ، و الحسنن البصنري المتنوفى سننة 129و ٌحـً بن ٌعـمر المتنوفى سننة  هـ،89عـاصم المتوفى سـنة 

 .هـ، و كانوا فً البصرة110
و كان منهم بالشام المؽٌرة بن أبً شـهاب المخزومً صـاحب عثمان بن عنـفان فنً القنراءة، و 

و . اتذةنقول عنهم و بحق أّن هإالء و ؼٌرهم مّمن سبقوهم كانوا أسن. حدٌد بن سعد صاحب أبً الدرداء
ٌمكن أن تحّدث عنهم و ال حرج، أخلصوا هلل فً القراءات القرآنٌة و اعتنوا بضبطها أتّم عناٌة، و أجمع 
العلماء على اعتبارهم النخبة المختارة من أبمة القراء السبعة ثنم العشنرة، و إن كنان فنً بعنض األعمنال 

منّر بننا فنً هنذا البحنث، فنإن أثنره المنسوبة إلى بعضهم خلنبلً ٌرجنع إلنى رسنم المصنحؾ العثمنانً كمنا 
 .ضبٌل الجدوى و الحمد هلل

ٌُسلّط على هذا النوع من الخبلؾ نجده فً قراءة عٌسى بن عمرو الثقفً المتوفى سنة  و لعّل ما 
هـ و ذلك لفلسفة النحاة التً آلت فٌما بعد إلى ما ال تحمد عقباه، و منن األمثلنة التنً ُتنسنب إلٌنه فنً 149

، بنصب كلمنة أطهنر تعتبنر منن [78سورة هود، اآلٌة ]ى ﴿ هإالء بناتً هّن أطهر لكم ﴾ قراءة قوله تعال
و قربنت شنفاهاً مننهم و  -رضوان هللا علٌهم أجمعنٌن–بٌن القراءات الشاذة مع أنها ُعرفت عن الصحابة 

. بها ؼٌنرهو قد تلّقـاها عن الحسن البصري الذي كان ٌقرأ بها و قرأ . تواترت بٌنهم و من الُمجمع علٌها
و ٌقوي هذا الضعؾ كذلك أن قراءة الحسن البصري لم تلق نجاحاً كبٌراً مع أن األجٌال التالٌة جعلته فً 

 .عداد القراء اإلثنى عشر، كما ؼّطى الحسن البصري مقرباً آخر هو أبو عمرو بن العبلء
بة إلنى ثلنة و إذا رجعنا إلى قضٌة المصاحؾ التً سبقت المصحؾ العثمانً، و التنً هنً منسنو

فبل  -علٌه الصبلة و السبلم–من جلة الصحابة و الحفاظ المشهود لهم و تلّقوا القرآن الكرٌم عن الرسول 
ٌسعنا إالّ القول بؤنه لم ٌكن هناك كبٌر اختبلؾ بٌنها و إن ُوجد بعض االختبلؾ فمرجعنه ترتٌنب السنور 

ٌّن أّن كثٌنراً منن العلمناء نّصنوا »: ثم ٌقول ابن الجنزري. ال اختبلؾ النص بالزٌادة و النقصان بعند أن بن
ًٍّ و ابننن مسننعود و ؼٌرهمننا  مّمننا ٌخننالؾ  -رضننوان هللا علننٌهم–علننى أّن الحننروؾ التننً وردت عننن أُبنن

و بٌانناً،  نعم، كانوا ربما ٌدخلون التفسنٌر فنً القنراءة إٌضناحاً : ، و ٌقول«المصاحؾ العثمانٌة منسوخة
و رّبما كان      قرآناً، فهم آمنون من االلتباس -صلى هللا علٌه و سلم– ألنهم محّققون لما تلّقوه عن النبً

–كان ٌكنره التفسنٌر فنً القنرآن تبعناً لِقنول النبنً  -رضً هللا عنه–بعضهم ٌكتب معه، لكن ابن مسعود 
 . «جّردوا القرآن و ال تلبسوا به ما لٌس منه» -علٌه الصبلة و السبلم

هنـ، و هنو 255قنراءة القنرآن مننذ البعثنة النبوٌنة إلنى سننة  هذا منن جهنة القنراء المشنهورٌن فنً
صنلى –التارٌخ الذي بقٌت القراءات القرآنٌة محافظة على صحتها و ُتقرأ وفق ما تعلّموه من رسنول هللا 

و بعد هذه الفترة التارٌخٌة بدأ القراء ٌحٌدون عن مسارها األصنلً و بقٌنت تسنٌر علنى  -هللا علٌه و سلم
 .ٌومنا هذا بما ال ٌبعث على االرتٌاح، نسؤل هللا السبلمة آمٌن هذا المنحى إلى

أّمننا مسننار القننراءات القرآنٌننة فننً التننارٌخ المننذكور و مننا بعننده، ُضننِبط بؤصننول و عننند اآلخننرٌن 
ٌّزتهننا و حافظننت علٌهننا ورد عننن الحننافظ أبننً الخٌننر محمنند بننن محمنند الدمشننقً الشننهٌر بننابن . ِبؤركننان م

و   ، قنال10فً كتابه النشر فً القنراءات العشنر، الجنزء األول، صنفحة : هـ833الجزري المتوّفى سنة 
كل قراءة وافقت العربٌة و لو بوجٍه و وافقت أحد المصاحؾ : هو ٌحّدد األطر التً تسٌر علٌها القراءات

ِحنّل إنكارهنا ٌَ ، بنل العثمانٌة و لو احتماالً و صّح سندها فهً القراءة الصحٌحة التً ال ٌجنوز رّدهنا و ال 
هً من األحرؾ السبعة التً نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن األبمنة السنبعة 
أم العشرة أم عن ؼٌرهم من األبمة المقبولٌن، و متنى اختنّل ركنن منن هنذه األركنان الثبلثنة أُطلنق علٌهنا 

هنذا هنو الصنحٌح عنند أبمنة ضعٌفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر مننهم، 
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 .التحقٌق من السلؾ و الخلؾ
و صّرح بذلك اإلمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعٌد الندانً، و كنذلك اإلمنام أبنو محمند مّكنً 
بن أبً طالب و كذا اإلمام أبو العبناس أحمند بنن عمنار المهندوي و حّققنه اإلمنام الحنافظ أبنو القاسنم عبند 

قال أبو . بً شامة و هو المذهب السلفً الذي ال ٌعرؾ أحد منهم خبلفهالرحمن بن إسماعٌل المعروؾ بؤ
و هو ٌتحامل على األبمة السبعة الذٌن ذكنرهم ابنن مجاهند “ المرشد الوجٌز”فً كتابه  -رحمه هللا-شامة 

ٌُـؽتّر بكل قراءة ُتعزى إلى واحد من هإالء األبمة »:“كتاب السبعة فً القراءات”فً كتابه  فبل ٌنبؽً أن 
ٌُطلق علٌها لِحـفظ الصحة و إّن هكـذا أُنزلت إالّ إذا أُدخلت فً ذلنك الضنابط و حٌنبنذ ال ٌنفنرد  السبعة و 
بنقلها مصّنؾ عن ؼٌره و ال ٌختص ذلك بنقلها عنهم بل إن ُنقلت عن ؼٌرهم من القراء فذلك ال ٌخرجها 

فنإّن القنراءات المنسنوبة إلنى كنل عن الصحة، فإّن االعتماد استجماع تلك األوصاؾ ال عّمن ُتنسنب إلٌنه 
قارئ من السبعة و ؼٌرهم منقسمة إلى الُمجمع علٌنه و الشناذ، ؼٌنر أن هنإالء السنبعة لِشنهرتهم و كثنرة 

ٌُنقل عن ؼٌرهم  .«الصحٌح الُمجمع علٌه فً قراءته تركن النفس إلى ما ُنقل عنهم فوق ما 
ه وجهناً منن وجنوه النحنو سنواء كنان و قولننا فنً الضنابط و لنو ِبوجنٍه نرٌند بن: قال ابن الجزري

و    أفصح أم فصٌحاً ُمجمعاً علٌه أم مختلفاً فٌه اختبلفاً ال ٌضّر مثله إذا كاننت القنراءة مّمنا شناع و ذاع 
تلّقاه األبمة باإلسناد الصحٌح، إذ هو األصل األعظم و الركن األَْقَوم و هذا هو المختار عند المحّققٌن فً 

كم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثٌر منهم و لم ٌعتبر إنكارهم بنل أجمنع ركن موافقة العربٌة، ف
األبمة المقتدى بهم من السلؾ على قبولها كإسكان ﴿ باربكم  و  ٌؤمركم ﴾ و نحوه ﴿ و سبؤ، و ٌنا بننً، و 

منزة و ﴿ و اسنتطاعوا ﴾ لح          ، و إدؼنام أبنً عمنرو  مكر السًء، و ننجً المإمنٌن فنً األنبٌناء ﴾
إسننكان ﴿ نعمننى و ٌهنندي ﴾ و إشننباع الٌنناء فننً ﴿ نرتعننً، و ٌّتقننً و ٌصننبر، و أفبنندة مننن الننناس ﴾ و ضننّم 

و نصب ﴿ و لٌجزي قوماً ﴾ و همز   ﴿المبلبكة اسجدوا﴾ و نصب ﴿ كن فٌكون ﴾  و خفض ﴿ و األرحام ﴾
تبعان ﴾ و قراءة ﴿ لٌكة ﴾ فً ﴿ سؤقٌها ﴾ و َوْصـل ﴿ و إن إلـٌاس ﴾ و ألؾ ﴿ إّن هذان ﴾ و تخفـٌؾ ﴿ و ال ت

 .الشعراء و ص و ؼٌر ذلك
بعد ذكنره إسنكان ﴿ بناربكم  و  ٌنؤمركم ﴾ “ جامع البٌان ” قال الحافظ أبو عمرو الدانً فً كتابه 

و هنو   و اإلسكان أصّح فً النقل و أكثر فً األداء : ألبً عمرو و حكاٌة إنكار سٌبوٌه له، ٌقول الدانً
و أبمنة القنراء ال تعمنل فنً شنًء منن : و آخذ به، ثم لّما ذكر نصوص رواٌته قال الذي اختاره و آخذته،

و األصّح فً    حروؾ القرآن ال على األفشى فً اللؽة و األقٌس فً العربٌة، بل على األثبت فً األثر 
م قبولهنا و النقل و الرواٌة إذا ثبت عنهم لم ٌرّدها قٌاس عربٌة و ال فشو لـؽة ألن القراءة سنة مّتبعة ٌلنز

 .المصٌر إلٌها
فإن سؤل سابل فقال فما : له“ الكّشاؾ”و قال اإلمام أبو محمد مّكً فً مصّنفه الذي ألحقه بكتاب 

ٌُقرأ به ؟ قال  ٌُقبل و ال  ٌُقرأ به ؟ و ما الذي  ٌُقبل و ال  ٌُقرأ به ؟ و ما الذي ال  ٌُقبل من القرآن اآلن ف الذي 
 : فً القرآن عن ثبلثة أقسامأن جمٌع ما ُروي : مجٌباً عن نفسه

 :القسم األول -
ٌُنقل عن الثقنات: ٌُـقرأ به الٌوم و ذلك ما اجتمع فٌه ثبلث خبلل و هنّ  صنلى –عنن النبنً ... أن 

و ٌكون وجهه فً العربٌنة التنً ننزل بهنا القنرآن سنالفاً و ٌكنون موافقناً لِخنّط المصنحؾ  -هللا علٌه و سلم
الخبلل الثبلث قُرأ به و قُطنع علنى مؽٌبنه و صنّحته و صندقه ألننه أُخنذ العثمانً، و إذا اجتمعت فٌه هذه 

 .عن إجماع من جهة موافقة خط المصحؾ، و كفر من جحده
 :القسم الثانً -

ٌُقبنل  و    ما صّح نقله عن اآلحاد و صّح وجهه فً العربٌة و خالؾ لفظه خط المصحؾ، فهنذا 
ٌُقرأ به لِِعلّتٌن ٌُـإخ: ال  ٌُقنرأ بنه بخبنر إحداهما أّنه لم  ذ بإجماع إّنما أُخذ بإخبنار اآلحناد، و ال ٌثبنت قنرآن 

ٌٌقطنع علنى  ٌُقطع على مؽٌبه و صّحته، و ما لم  الواحد، و العلّة الثانٌة أّنه مخالؾ لما قد أُجمع علٌه، فبل 
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 .صّحته ال تجوز القراءة به، و ال ٌكفر من جحده، و لببس ما صنع إذا جحده
 :القسم الثالث -

ٌُقبننل و إن وافننق خننط  هننو مننا نقلننه ؼٌننر ثقننة، أو نقلننه ثقننة، و ال وجننه لننه فننً العربٌننة، فهننذا ال 
 . المصحؾ

﴿ مالنك و ملنك﴾ فنً قولنه : و مثال القسم األول. و للوضوح أكثر أورد لكل قسم تمثٌبلً مختصراً 
تعنالى ﴿ ، ﴿ ٌخندعون و ٌخنادعون﴾ فنً قولنه [2، ص 4سنورة الفنـاتحة، اآلٌنة ]تعالى ﴿ ملك ٌنوم الندٌن﴾ 

و قوله تعالى       [4، ص 9سورة البقرة، اآلٌة ]ٌخادعون هللا و الذٌن آمنوا و ما ٌخادعون إالّ أنفسهم﴾ 
، و ﴿ أوصننـى و [115، ص 142سننورة النسنناء، اآلٌننة ]﴾ ...﴿ إن المنننافقٌن ٌخننادعون هللا و هننو خننادعهم

، و نحنو ذلنك [25، ص 132اآلٌنة سنورة البقنرة، ]وصى﴾ فً قوله تعالى ﴿ و أوصى بها إبنراهٌم بنٌنه﴾ 
رضننً هللا –قننراءة عبنند هللا بننن مسننعود و أبننً النندرداء : مننن القننراءات المشننهورة، و مثننال القسننم الثننانً

، ص 3سنورة اللٌنل، اآلٌنة ]﴿ و الذكر و األنثى ﴾ فً قوله تعنالى ﴿ و منا خلنق النذكر و األنثنى ﴾  -عنهما
ك ٌؤخنذ كنل سنفٌنة صنالحة ؼصنباً، و أمنا الؽنبلم فكنان ، و فً قراءة ابن عباس ﴿ و كان أمامهم مل[700

كافراً ﴾ فً قوله تعالى ﴿ أما السفٌنة فكانت لمساكٌن ٌعملون فً البحر فؤردت أن أعٌبهنا و كنان وراءهنم 
سنورة ]ملك ٌؤخذ كل سفٌنة ؼصباً، و أما الؽبلم فكان أبواه مومنٌن فخشٌنا أن ٌرهقهما طؽٌاناً و كفنراً ﴾ 

، و نحو ذلك مّما ثبت برواٌة الثقات، و اختلنؾ العلمناء فنً جنواز [347، ص 80و  79الكهؾ، اآلٌتان 
القننراءة بننذلك فننً الصننبلة فؤجازهننا بعضننهم ألن الصننحابة و التننابعٌن كننانوا ٌقننرأون بهننذه الحننروؾ فننً 

 و أكثر. الصبلة، و هذا أحد القولٌن ألصحاب الشافعً و أبً حنـٌفة و إحدى الرواٌتٌن عن مالك و أحمد
و إن  -صلى هللا علٌه و سلم–عن النبً ... العلماء على عـدم الجواز ألن هذه القراءات لم تثـبت متواترة

ثبت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة األخٌرة أو بإجماع الصحابة على المصحؾ العثمانً أو أنها لم ُتنقنل 
 .سبعةأو أّنها لم تكن من األحرؾ ال      إلٌنا نقبلً ٌثبت بمثله القرآن

عند القدرة على ؼٌرها لم تصنح صنبلته  -الفاتحة–و قال آخرون إن قرأ بها فً القراءة الواجبة 
صنبلة –ألنه لم ٌتٌّقن أنه أّدى الواجب منن القنراءة لعندم ثبنوت القنرآن بنذلك و إن قنرأ بهنا فٌمنا ال ٌجنب 

ٌكنون ذلنك منن الحنروؾ التنً أُننزل لم تبطل ألنه لم ٌتٌّقن أّنه أتى فً الصبلة بُمبطنٍل لِجنواز أن  -النافلة
علٌها القرآن، و هذا ٌبتنً على أصٍل و هو أّن ما لم ٌثبت كوننه منن الحنروؾ السنبعة فهنل ٌجنب القطنع 
بكونه لٌس منها ؟ فالذي علٌه الجمهور أنه ال ٌجب القطع بذلك، إذ لٌس ذلنك ممنا وجنب علٌننا أن ٌكنون 

و لبنبس     :الصحٌح عند الجمهور و إلٌه أشار مّكنً بقولنه العلم به فً النفً و اإلثبات قطعٌاً و هذا هو
 .ما صنع إذ جحده

و ذهب بعض أهل الكبلم إلى وجوب القطع بنفٌه حتى قطع بعضهم بخطإ منن لنم ٌثبنت البسنملة 
من القرآن فً ؼٌر سورة النمل فً قولنه تعنالى ﴿ إننه منن سنلٌمان و إننه منن بسنم هللا النرحمن النرحٌم ﴾ 

، و عكنس بعضنهم فقطنع ِبخطنإ منن أثبتهنا لِنزعمهم أن منا كنان منن [435، ص 30آلٌنة سورة النمنل، ا]
موارد االجتهاد فً القرآن فإنه ٌجب القطع بنفٌه و الصواب أن كبلً من القولٌن حّق و أنها آٌة من القرآن 

صنل فً بعض القراءات، و هً قراءة الذٌن ٌفصلون بها بٌن السورتٌن و لٌست آٌة فً قنراءة منن لنم ٌف
و كان بعض أبمتنا ٌقول على قول من حّرم القنراءة بالشناّذ ٌكنون عالمناً منن الصنحابة و . بها و هللا أعلم

أتباعهم قد ارتكبوا محرماً بقراءتهم بالشاذ فٌسقط االحتجاج بخبر منن ٌرتكنب المحّرمنة دابمناً و هنم نقلنة 
 .إلسبلم و العٌاذ باهللالشرٌعة اإلسبلمٌة فٌسقط ما نقلوه و ٌفسد على قول هإالء نظام ا

و منن أمثلنة القسننم الثالنث مننا ورد فنً كتننب الشنواذ ممننا هنو فننً الؽالنب إسننناده ضنعٌؾ كقننراءة 
السمٌفع و أبً السمال و ؼٌرهما فً ﴿ ننجٌك ببندنك ﴾ قُربنت ﴿ ننحٌنك ﴾ بالحناء المهملنة ﴿ و تكنون لمنن 

سورة ٌونس، ]دنك لتكون لمن خلفك آٌة ﴾ خبلفك آٌة ﴾ بفتح سكون البلم فً قوله تعالى ﴿ فالٌوم ننجٌك بب
التنً جمعهنا أبنو الفضنل  -رحمنه هللا–، و كالقراءة المنسوبة إلى اإلمنام أبنً حنٌفنة [250، ص 92اآلٌة 
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محمنند بننن جعفننر الخزاعننً و نقلهننا عنننه أبننو القاسننم الهننذلً و ؼٌننره فإنهننا ال أصننل لهننا، قننال أبننو العننبلء 
حروؾ نسبه إلى أبنً حنٌفنة فؤخنذت خنّط الندارقطنً و جماعنة إن الخزاعً وضع كتاباً فً ال: الواسطً

و منا جناء فنً الكتناب مننه ﴿ إنمنا ٌخشنى هللاُ منن عبناده العلمناَء ﴾ برفنع . أن الكتاب موضوع ال أصل له
الهاء و نصب الهمزة و قد راج ذلك على أكثر المفسرٌن و ُنسبت إلٌه، فً قوله تعنالى ﴿ إنمنا ٌخشنى هللاَ 

و مثال ما نقله ثقنة . و إن أبا حنٌفة لبريء منها[. 506، ص 28سورة فاطر، اآلٌة ]ُء ﴾ من عباده العلما
و ال وجه له فنً العربٌنة و ال ٌصندر مثنل هنـذا إالّ علنى وجنـه السنهو و الؽلنط و عندم الضنبط و ٌعرفنه 

واٌنة األبمة المحققون و الحفاظ الضابطون و هنو قلٌنل جنداً بنل ال ٌكناد ٌوجند و قند جعنل بعضنهم مننه ر
سورة ]خارجة عن نافع ﴿ معابش ﴾ بالهمز فً قوله تعالى ﴿ و جعلنا لكم فٌها معاٌش قلٌبلً ما تشكرون ﴾ 

و ما رواه ابن البكار عن أٌوب عن ٌحً عن ابن عنامر منن فنتح ٌناء ﴿ [ 176، ص 10األعراؾ، اآلٌة 
سننورة ]د مننا توعنندون ﴾ أدرَى أقرٌننب ﴾ مننع إثبننات الهمننزة، فننً قولننه تعننالى ﴿ و إن أدري أقرٌننب أم بعٌنن

و هً رواٌة زٌد و أبً حاتم عنن ٌعقنوب، و منا رواه أبنو علنً العطنار [ 384، ص 109األنبٌاء، اآلٌة 
عن العباس عن أبً عمرو ﴿ ساحران تظاهرا ﴾ بتشدٌد الضاد فً قوله تعالى ﴿ قالوا ساحران تظناهرا و 

 .النظر فً ذلك ال ٌخفى و[ 453، ص 48سورة القصص، اآلٌة ]قالوا إّنا بكّل كافرون ﴾ 
و           السننماع: مننع أن المقننـٌاس األساسننً فننً القننراءة القرآنٌننة بعنند مصننحؾ عثننـمان كننـان

المشافهة و التواتر، نجد من المقربٌن من ٌحٌد عنن هنذا المقٌناس رؼنم علمنه بقنول هللا تعنالى ﴿ ال تبندٌل 
سنورة ]لعنزة هلل جمٌعناً هنو السنمٌع العلنٌم ﴾ و ال ٌحزننك قنولهم إن ا( 64)لكلمات هللا ذلك الفنوز العظنٌم 

، و قولننه تعنالى ﴿ و لقنند جبننناهم بكتنناب فصنلناه علننى علننم هنندى و [247، ص 65و  64ٌنونس، اآلٌتننان 
، و هللا تعالى ٌقـول ﴿ و هم ٌجادلون فً هللا [182، ص 52سورة األعراؾ، اآلٌة ]رحمة لقوم ٌومنون ﴾ 
، و حتى الخبلل الثبلثة السابقة الذكر لم تلق [287، صفحة 13ٌة سورة الرعد، اآل]و هو شدٌد المحال ﴾ 

صدى عند بعض القراء نتٌجة للتؽٌٌر الذي أدخلوه على كبلم هللا، و ؼلوهم فً النحو إلى حّد فلسفته، مع 
 : أن علم الكبلم كان للفقهاء رأي فٌه نجمله فً أبٌات من الشعر التعلٌمً

 
 –فصل فً جواز االشتؽال به  -

و الخلننننننننننؾ فننننننننننً جننننننننننواز االشننننننننننتؽال ـه عـلى ثــبلثــة أقـــوالب
ٌُـعـلما فنننننننننابن الصنننننننننبلح و الننننننننننواوي حرمنننننننننا و قـال قـوم ٌنبـؽـً أن 

و القولننننننننننننننة المشننننننننننننننهورة الصننننننننننننننحً جـوازه لـكـامـل الـقـرٌـحـة
 تابـــنة و الكـــارس السـمم           ى الصــواب      ــلـٌـهـتـدي بـه إل        

 
أّن ال قراءة الٌوم للمسلمٌن إالّ بنالحرؾ الواحند النذي اختناره لهنم إمنامهم المشنفق علنٌهم و ْلَنعلم 

 .الناصح لهم دون ما عداه من األحرؾ الستة
نـاً كنان ٌمكننه أن ٌصنبح قاربناً : و األؼرب من ذلك منا وصنلت إلٌنه القنراءة القرآنٌنة و هنو ٌّ أن أ

فً القراءة فاالعتماد إلى السماع ال ٌكفً وحده و  بمجرد االستماع إلى أي تسجٌل للقرآن و ٌصبح شٌخاً 
 .ٌكون من الشٌخ المقرئ الموثوق به و لٌس من التسجٌبلت، أعاذنا هللا من ذلك و حفظنا منه، آمٌن

 
 .و إلى اللقاء فً سلسلة تتبع مع كتاب هللا تعالى، إن شاء هللا، آمٌن
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 االنسجام الصوتً فً القرآن الكرٌم

 «اجذسورة الكهف أنمو»

 

بن عياد خليدة

 

 
 
لك جلٌا فً ذو التؤثر بٌن بعضها البعض و نلحظ تدخل األصوات اللؽوٌة فً عملٌة التؤثٌر   

 .        الكبلم المنطوق، أما نسبة التؤثر فتختلؾ من صوت آلخر و من لؽة ألخرى

ه الدراسة للكشؾ عن جانب ضبٌل من الفنٌات األسلوبٌة التبلٌؽٌة فً اللؽة ذلك تسعى هذمن أجل 

الكرٌم، تلك الرسالة السماوٌة التً تعتمد  نالقرآالعربٌة و بالتخصٌص تلك اللؽة الرابعة التً جاء بها 

ي ما ذلك البناء المحكم الذثم تقتصر الدراسة على القصة القرآنٌة . اللؽة حجة و إعجازا فً الخطاب

                            .                                                        ٌزال محط أنظار الكثٌر من الباحثٌن باختبلؾ تخصصاتهم و مناهجهم

إن تحلٌل االنسجام كما ٌراه بعض الباحثٌن ٌحتاج إلى تحدٌد نوع الداللة التً تمكننا من       

و   لك و هً داللة نسبٌة أي أننا ال نإول الجمل و القضاٌا بمعزل عن الجمل و القضاٌا السابقة علٌها، ذ

ه ذا حاولنا فً هذل. (1)فً بداٌة أولى خطوات التحلٌلتحدٌد نوع الداللة و إن كانت نسبٌة أمر مهم 

فالنص و إن كان مجموعة من الوحدات . الدراسة المختصرة إحالة البنى الصؽٌرة إلى بنٌة النص الكبٌرة

إلى وحدات أكثر اتساعا من الجملة و هً  دالداللٌة الصؽرى فإن استقراء الداللة منه ال ٌكون إال باالستنا

                                             .       الخطاب

 ي عبر عنه ذا هو المفهوم الذو ه Benveniste «المعنى المقصود الشامل» 

 (2) .L’intenté  

ا االستقراء ٌنطلق من الظروؾ الحافة بإنتاجها و وسٌلتها فً تفجٌر الخطاب و ذإضافة إلى أن ه

 .                                                                                                       ها و بنابها وفق جهاز نظري منسق التؤلٌؾتفكٌك الوحدات المكونة له، ثم إعادة تركٌب

تشؽل  (الفواصل)لك ألنها ذه الدراسة تركز على الفواصل فً اآلٌات الكرٌمات ذعلما أن ه 

وق الفواصل و الخواتم، فتزٌد ذه اللؽة فطروا على تذلعرب أهل هحٌزا هاما ٌرتبط بداللة النص، فا

ا ما كانت موزونة مقفاة، إذ نشؤت لدٌهم شاعرٌة على ذمعانً المثل و الحكمة وقوعا فً نفوسهم، إ

التمٌٌز بٌن الكبلم المشتمل على اإلٌقاع و النؽم فً نهاٌة العبارة،  و نلحظ أسمى أنواع الموسٌقى فً 
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التزموا بتردٌد أصوات بعٌنها فً نهاٌة  ذا نثرا فً الخطب و الوصاٌا، إذو قوافٌه، و كأوزان الشعر 

ا نجد القرآن لما نزل جاءهم بلؽة فاقت ما نسجوه من كبلم جمٌل متناسق ذالعبارات  و الجمل، ل

 .                                              األصوات

 ولٌن و المتؤخرٌن، فمثبل نجد أن رومان ٌاكبسونلقد كانت فاصلة محل دراسة األ      

   Romen Jakobsonفً تحلٌله القصٌدة القطط لشارل بودلٌر   

  Les chats de Charles Baudlaireٌجعل القافٌة أول منطلق فً التحلٌل ألن الكلمة  

ً شكل األخٌرة فً البٌت الشعري لها سٌطرتها على هٌكله التركٌبً، و هو ٌقترح دراستها ف

و     –و الهمس   -كالجهر)ثنابٌات مقارنة على المستوى الصوتً تدرس خصابص حروفها و صفاتها 

أم  مركبة ،  وفقا لعدد حروفها، هل هً  بسٌطة و ٌدرس أٌضا طولها و قصرها (...الترقٌق  –التفخٌم 

Phono Sémantique  فالكلمة  األخٌرة  فً  التركٌب  تلعب  دور  مولد  صوتً   معنوي 
 (3)  

أما قدٌما فإن كتب اللؽة و التفسٌر مملوءة باإلشارات التحلٌلٌة للفاصلة القرآنٌة و ما لها من دور 

ب الفواصل و أنقاها لعرض موضوعاته، ذو مما ال شك فٌه أن القرآن الكرٌم اختار أع. فً تدعٌم المعنى

فاصلة، فضبل عن مناسبتها للؽرض المقصود ا ٌعود إلى القٌمة الجمالٌة   و الفنٌة للذو لعل السر فً ه

من اآلٌة بؤن تؤتً ممكنة فً مكانها مستقرة فً مواضعها مطمبنة فً قرارها ؼٌر نافرة و ال قلقة متعلقا 

               .                                                                                   (4)معناها بمعنى الكبلم كله تعلقا تاما 
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و هو الصوت الصامت االنفجاري شفوي ٌعطً قوة فً فاصلة اآلٌات،  تكرر بنسبة : الباء

قرار بالحقٌقة و االستؽراب من بعض الحوادث ثم فً كل القصص، و هو ٌحمل معنى اإل% 17.7

و      9آ  «أم حسبت أن أصحاب الكهؾ كانوا من آٌاتنا عجبا  ». الصمت أمامها لعدم وجود تفسٌر لها

 .            إن كان صوت الباء ٌضاؾ إلى قوة الدال فً الجهر بالحقابق

ن مدة ثم ٌنفتح بمقدار، مثله فً و هو صوت أسنانً ٌتموضع فٌه اللسان خلؾ األسنا: الدال  

ا الصوت أنه صامت انفجاري ذلك مثل الفتٌة فً ستر كهفهم المسدود إال من فجوة، ومن صفات هذ

تتكون األصوات االنفجارٌة بؤن ٌحبس مجرى الهواء الخارج من الربتٌن  » (شدٌد –مجهور  –مرقق )

الوقؾ أن ٌضؽط الهواء ثم ٌطلق سراح  ا الحبس أوذحبسا تاما فً موضع من المواضع، و ٌنتج عن ه

 . (5)«المجرى الهوابً فجؤة فٌندفع الهواء محدثا صوتا انفجارٌا

ه القوة فً الحقٌقة ذو المعنى أنه ساكن لكنه ٌحمل بداخله قوة كامنة تنفجر بعد حٌن، و تتمثل ه

نشور، ثم حقٌقة أن الرزق التً أظهرت للناس بعد أن استفاق الفتٌة من سباتهم العمٌق، حقٌقة البعث و ال

و التً لم ٌدركها الرجل إال بعد زوال  –فً القصة الثانٌة  –هلل ٌعطٌه من ٌشاء و ٌنزعه عمن ٌشاء 

و لم     أي علم خفً عنه «رشدا»كان ٌطلب معرفة علوم  –علٌه السبلم  –لك موسى ذالجنتٌن، و ك

ء السد كان الفرج و النجاة للقوم بعد الشدة و ي القرنٌن فبناذٌعلمه إال بعد التجارب الثبلث، أما قصة 

 .                                              العسر

و هو أكثر األصوات ورودا فً القصص و بخاصة ممٌزة قصة موسى علٌه السبلم  : الراء

ٌن صفات ا ٌتماشى و الداللة العامة فً القصة، فمن بذحٌث كان السمة البارزة على الفواصل و لعل ه

ٌتكون صوت الراء العربً بؤن تتابع طرقات طرؾ اللسان على اللثة تتابعا  »الراء أنه صوت مكرر 

ا الصوت بالمكرر، و ٌحدث الوتران الصوتٌان نؽمة عند نطق الراء، ذسرٌعا و من هنا كانت تسمٌة ه

 .               (6) «فالراء العربً صامت مجهور لثوي مكرر

 :كرة و التؤكٌد على الفكرة كقوله تعالىذي ٌفٌد التذعنى التكرار التحتوي القصة م -

 .72آ  «ألم أقل إنك لن تستطٌع معً صبرا  »

 .75آ  «ألم أقل لك إنك لن تستطٌع معً صبرا  »

لك كان الصوت المكرر منسجما مع فعل الرجلٌن و حركتهما القابمة على الترحال و ذو ك      

 .                  كة و تتابع من مكان إلى آخر ٌزٌد عجبا و ؼرابةالتجوال فهما فً حالة حر

ي القرنٌن داللة على معنى التكرار فً الفعل    و ذا الصوت أٌضا فً قصة ذكما تكرر ه      

لك على معنى التنقل و التتابع من موقع إلى آخر، بٌنما لم ٌرد إطبلقا فً قصة أصحاب الكهؾ ألن ذك

مكان واحد و لم ٌبرحوه زمنا طوٌبل، ثم فً قصة صاحب الجنتٌن ورد الصوت مرات الفتٌة مكثوا فً 
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 .       كرة و ال حركات كثٌرة داخل القصةذقلٌلة حٌث لم ٌرد فٌها تكرار لمعانً الت

                                                                                           

 :مجتمعةتكرار أصوات  -

إن الرابط األول فً القصص معنوي أوال و قبل كل شًء، ٌتمثل فً قضٌة التوحٌد التً       

تقررت من بداٌة السورة إلى نهاٌتها، و فٌما ٌلً نبٌن نوعا آخر من التكرار ساهم فً ربط أجزاء النص 

     :             و تمثل فً تكرار أصوات مجتمعة أي كلمة بعٌنها أو جمبل كاملة

تكررت فً القصة األولى ثبلث مرات و فً مواضع مختلفة، لكن جمٌعها فً صٌؽة : أحدا

 .19آ  «ولٌتلطف و ال ٌشعرن بكم أحدا .. …» -:  النفً

 .22آ  «و ال تستفت فٌهم منهم أحدا .. …» -

 .26آ  «و ال ٌشرك فً حكمه أحدا ... …» -

ٌكتشؾ أمرهم أحد من القوم ،وتحذر اآلٌة الثانٌة فاآلٌة األولى تحذٌر للفتٌة فٌما بٌنهم من أن 

لنصل أخٌرا ًإلى اآلٌة . كافة العباد من الجدال فً أمر الفتٌة بؽٌر علم مع أي كان فذلك من أمر هللا 

الجامعة للداللة اإلجمالٌة فً القصص بؤن هللا ـ عزوجل ـ وحده المتفرد فً الحكم ،أحد ال شرٌك له فً 

واتل ما أوحً إلٌك من كتاب ربك ال مكبدل "لذا ٌرد كل ما اختلؾ فٌه إلٌه وحده أي شؤن من الشإون ، 

 27آ"لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 

 : ا المعنى مباشرة فً القصة الثانٌة بجبلء حٌن تتكرر العبارة التالٌة مرتٌنذو ٌتؤكد ه

 .38آ  «لكنا هو هللا ربً و ال أشرك بربً أحدا  »  

 .42آ  «ٌا لٌتنً لم أشرك بربً أحدا  و ٌقول.....  »

 .، فتكرار الصٌؽة ٌزٌد فً دعم الفكرة أكثر فؤكثرةا تؤكٌد على ترسٌخ مبدأ الوحدانٌذو ه

    : أما فً القصة الثالثة فؤول ما ٌشد اهتمامنا من تكرار هو عدم استطاعة الصبر حٌث نجدها فً

 .67آ  «قال إنك لن تستطٌع معً صبرا  » -

 .72آ  «ألم أقل إنك لن تستطٌع معً صبرا قال  » -

 .75آ  «قال ألم أقل لك إنك لن تستطٌع معً صبرا  » -

 .78آ  «ما لم تستطع علٌه صبرا ......  » -

 .82آ  « لك تأوٌل ما لم تستطع علٌه صبراذ » -

و  مع االشتراك فً المعنى، "صبرا"ه اآلٌات مشتركة الفواصل إذ تنتهً بلفظ واحد هو ذجمٌع ه

و التؤكٌد فً نفس الوقت على أن العقل . «قضٌة التوحٌد  »كرة لما أكده فً البداٌة ذالتكرار ٌفٌد الت

 .البشري لن ٌستطٌع احتمال أمور خفٌت عنه حقٌقتها
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 :ا نجده فً الفواصل التالٌةذأما القصة األخٌرة فقد تكرر فٌها مبدأ إتباع السبب و ه

 .85آ  «فاتبع سببا  » -

 .89آ  «تبع سببا ثم ا » -

 .84آ  «أتٌناه من كل شًء سببا  » -

 .92آ  «ثم اتبع سببا  » -

ا القرنٌن و قد جاب ذا أن هللا عز وجل ٌرزق العامل المتسبب، فاآلٌات تصور ذٌتؤكد من ه -

 بها، ذمشارق األرض و مؽاربها متسببا فً فعل الخٌرات بعدما آتاه هللا مفاتٌح األمور فؤخ

و     قصة خبلصة لما سبق، فبعدما تؤكد البعث و النشور فً قصة أصحاب الكهؾه الذو كؤن ه

 .أن الرزق هلل ٌعطٌه من ٌشاء و ٌنزعه عمن ٌشاء

و هما أمران ؼٌبٌان ٌوضح لنا فً قصة موسى أن المستقبل من علم الؽٌب استؤثر هللا به لنفسه  -

 .سب ؼدا و ال بؤي أرض ٌموتال ٌفتحه إال بمقدار فبل ٌعلم أحد ما هو كا –عز و جل  –

وها واسعوا فً ذو فً األخٌر ٌرشد هللا عباده إلى مفاتٌح الحٌاة بؤنه جعل فٌها أسبابا، فاتخ

 .األرض جاهدٌن، و هً رسالة لكل البشر

إن التكرار ٌعد  »ا ٌتبٌن لنا أن التكرار ؼاٌة مهمة تساهم فً تدعٌم االنسجام النصً ذو بعد ه

اهمة فً تدعٌم التماسك النصً و ٌوظؾ من أجل تحقٌق العبلقة المتبادلة بٌن من أهم الوسابل المس

 (7) «العناصر المكونة للنص 

 

 : االنسجام الصوتً

ي ٌتسبب فً تنوٌع ذال لا االنفعاذمن المعلوم أن مادة الصوت هً مظهر لبلنفعال النفسً ه

أو   حٌل الصوت إلى االٌجاز و االجتماعي ٌذو الؽنة أو اللٌن و الشدة و هو ال أالصوت من ناحٌة المبد

اإلطناب و البسط بمقدار ما ٌكسبه من الحدوة و االرتفاع و االهتزاز و بعد المدى و نحوهما، مما هو 

 (8.)ببلؼة الصوت فً لؽة الموسٌقى

و لما كان األصل فً نظم القرآن أن تعتبر الحروؾ بؤصواتها و حركاتها و مواقعها من الداللة 

استحال أن ٌقع فً تركٌبه ما ٌسوغ الحكم فً كلمة زابدة أو حرؾ مضطرب أو ما ٌجري  المعنوٌة

على ما  امجرى الحشو و االعتراض مثل ما هو الشؤن فً أسالٌب األدباء بل نزلت كلماته منازله

ً ي تمكنت به مفردات النظام الشمسذا النحو الذاستقرت علٌه طبٌعة الببلؼة و ما قد ٌشبه أن ٌكون من ه

و ارتبطت به سابر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحٌث لو نزعت كلمة منه أو أزٌلت عن وجهها ثم 

لك و ال اتسعت له اللؽة ذأدٌر لسان العرب كله على أحسن منها فً تؤلٌفها و موقعها و سدادها لم ٌتهٌؤ 
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و المخارج و     لقد احتوت سورة الكهؾ على تسلسل صوتً من حٌث الصفات. ( 9)بكلمة واحدة 

أو بؽٌره مما ال       ه األصوات أو أبدل من مكانه ذا أسقط واحد من هذفإ. ابتبلؾ الوحدات فٌما بٌنها

 لك خلبل بٌنا أو ضعفا ظاهرا فً النؽمٌة الممتعةذٌناسبه فً مخرجه أو إحدى صفاته أحدث 

.Mélodies  اافرت عدة عوامل لتحقٌقه من بٌنهضولحدوث االنسجام النصً ت: 

ي أضفى على النسٌج الصوتً للسورة إٌقاعا جمالٌا ٌإثر فً ذالتكرار الصوتً المتجانس ال -1

هل بٌن صوتً الدال و الباء، فهما ٌحمبلن نفس الصفة و إن اختلؾ ذالملتقى أثناء السماع مثل التناسق الم

 .  المخرج

فً حٌن تكررت  التوزٌع فً الفواصل، فمثبل فً قصة أصحاب تنوعت مخارج األصوات، -2

و           األخرى فنجد أحٌانا تتالى فً حرؾ الدال ثم ٌقطع صوت الطاء أو الباء ثم ٌعود ثانٌة بالدال

 ....اذهك

إذ     ـ تمتاز التراكٌب والفواصل بطول النفس حٌنا ً فتنسجم ، أو بالقصر حٌناً آخر فتتماثل 3

ظ والكلمات من حٌث الكم والوزن إذ لو قطع التركٌب ٌتساوى التركٌب األول والثانً أحٌانا ً فً األلفا

األول وحددت تفعٌبلته وأجزابه لكانت هً نفسها فً التركٌب الثانً الذي ٌتصل باالول فً المعنى 

 .والمدلول لٌكمل الثانً معنى األول 

ٌوم وكذلك بعثناهم لٌتساءلوا بٌنهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثناٌوما أو بعض : "مثال 

قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدٌنة فلٌنظر أٌها أزكى طعاما ولٌتلطف وال 

 19آ"ٌشعرن بكم أحدا 

وبالمقابل نجد اآلٌة الموالٌة تبدي نتٌجة ظهورهم وتضع نهاٌة لخوفهم بعد أن اكتشفوا وعادوا فً 

 :نومتهم األبدٌة 

وا أن وعد هللا حق وأن الساعة ال رٌب فٌها إذ ٌتنازعون فً وكذلك أعثرنا علٌهم لٌعلم"ـ 

" أمرهم فقالوا ابنوا علٌهم بنٌانا ربهم أعلم بهم ، قال الذٌن غلبوا على أمرهم لنتخذن علٌهم مسجدا 

     21آ

الٌحسن "،وفٌه ٌقول أبو هبلل لعسكري "السجع واالزدواج" وتسمى هذه الحالة فً باب الببلؼة 

والٌحلو حتى ٌكون مزدوجا، والتكاد تجد لبلٌػ كبلما ٌخلوا من االزدواج ولو استؽنى كبلم منثورالكبلم 

 ( 10" )من االزدواج فٌه حتى حصل فً أوساط اآلٌات فضبل عما تزاوج منه 
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 :الهوامش

 

 .78،ص1،ط1991،المركز الثقافً العربً بٌروت( مدخل إلى االنسجام النصً)ـ محمد الخطابً ، لسانٌات النص 1

 .26،ص1993،الدار العربٌة للكتاب ( نظرٌة قرٌماس )ـ محمد الناصر العجٌمً ، فً الخطاب السردي 2

 .66ص/1984ـ توفٌق الزٌدي ، أثر اللسانٌات فً النقد العربً الحدٌث من خبلل بعض نماذجه ، الدار العربٌة للكتاب ،طرابلس 3

 .155المرٌخ للنشر ،دت ،صـ عبد الفتاح الشٌن ، الفاصلة القرآنٌة ، دار 4

 .187ـ محمود السعران ،علم اللؽة مقدمة للقارئ العربً ، دارالفكر العربً القاهرة،دت،ص5

 .166ـ نفس المرجع السابق ص6

، دار قباء للطباعة والنشر (دراسة تطبٌقٌة فً السور المكٌة )ـ صبحً إبراهٌم الفقً ،علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق 7

 .21،ص 2،ج2000وزٌع ، القاهرة والت

،دب  5ـ مصطفى صادق الرافعً ،إعجاز القرآن والببلؼة النبوٌة ،ضبطه وصححه محمد سعٌد العرٌان ، مطبعة االستقامة ،ط8

 .212،دت،ص

 .225ـ نفس المرجع السابق ص9

 ،دار الكتب العلمٌة (الكتابة والشعر )ـ أبو هبلل العسكري ،كتاب الصناعتٌن 10

1981،دب، 1ط

 
 
 
 
 

مقتضٌات المخاَطب فً عملٌة التخاطب عند علماء العرب 
 القدامى 

 يف ضوء الدراسات اللسانية احلديثة                          
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ال رٌب أن علماء العرب ، كانوا على وعً عمٌق بتحلٌل وتفسٌر الخطاب وإدراكهم الوافً باألسس    
التً ٌنبنً علٌها ، متخطٌن البحث فً النظم إلى إٌضاح وتبٌان العبلقات التً تربط أجزاءه ، متجاوزٌن 

وه بمعانً النحو ، لٌطرقوا قواعد التماسك فٌه ووجوه تصرٌفه وفق مهمة النحو التقلٌدي إلى ما أسم
أسالٌبهم اللؽوٌة التً رسموها واعتادوا علٌها فً لؽتهم، نحو توخٌهم التقدٌم والتؤخٌر فٌه لؽاٌة تتعلق 

وحذؾ عناصره والتكرٌر ومراعاة تآلؾ وانسجام األصوات واأللفاظ فٌما بٌنها ( نظمه)بالمعنى وبصوؼه
أفكار فً ؼاٌة األهمٌة ألنها تعٌن المخاَطب على تلقٌه وفهمه وتذوقه ، باعتباره ركنا مهما فً ، وهً 

عملٌة التخاطب ، ومن دونه ال تتم العملٌة وال تتحقق الؽاٌة من الخطاب، وعلٌه فإننا سنسعى فً هذه  
طالبوا بضرورة توافرها الدراسة إلى الوقوؾ عند أفكار علمابنا، متتبعٌن رإاهم العلمٌة وشروطهم التً 

فً المخاَطب؛ لكً ٌستوعب مضامٌن الخطاب، لنظهر للقارئ األسس التً استندوا إلٌها فً وضعهم 
لتلك المعاٌٌر والضوابط التً رأوا بضرورة توافرها فٌه ، حتى تتحقق الفابدة ، وٌتمكن بموجبها مشاركة 

هم وشرحها ، ثم مقارنتها بما ٌشٌع فً المخاِطَب فً بلوؼها  وهذا لن ٌتؤتى إال باستقراء نصوص
الدراسات اللسانٌة الحدٌثة ، وبخاصة النظرٌات التً اتخذت الخطاب موضوعا لها ، لنمٌط اللثام عن 
أفكار علماء العرب  سواء أكانوا نحوٌٌن أم فقهاء أم لؽوٌٌن ، ومقارنة منجزاتهم بالمنجز الؽربً ؛ لتبٌان 

 .اإلسبلمٌة للقارئ وما قدمته الثقافة الؽربٌة من أفكار لسانٌة حدٌثةاإلضافات التً أعطتها الثقافة 
 

 :المخاَطب   
ٌعد المخاَطب أحد أطراؾ عملٌة التخاطب، وبدونه ال تعقد وال تحصل الؽاٌة التً ٌهدؾ إلٌها      

ا وهذ. الخطاب، فهو الذي ٌتلقى الخطاب من لدن المخاِطب، وهو الموكل إلٌه وظٌفة فهمه وتحلٌله
قد وضع له الدارسون المحدثون عدٌدا من المرادفات، منها، المرَسل إلٌه،  -المخاِطب -االصطبلح

والمتلقً، والمخاَطب بصٌؽة اسم المفعول عند النحاة، والمتقّبل، والسامع، بوصفه الطرؾ الذي ٌصؽً 
وضعت له مقاببلت ، إلى  ما ٌوجه إلٌه من قبل المخاِطب، والشً ذاته نحده فً اللؽة الفرنسٌة التً 

،  (Ilocutaire)و (Récepteur)، و(Destinataire)، و(Auditeur) :نحو

 .وؼٌرها
وقد أواله علماإنا القدماء ، على اختبلؾ مشاربهم العلمٌة عناٌة، ونبَّهوا إلى أثره اإلٌجابً فً نجاح 

ب، ٌنظم ، فعدَّ شؽلهم الشاؼل، وصار كل شاعر أو خطٌ(Interlocutoire)عملٌة التخاطب

قصٌدة أو تؤلٌؾ خطاب ، أول ما ٌراعٌه هو معرفة من ٌخاطبه ، وإدراك مستواه والطبقة االجتماعٌة 
 .التً ٌنتمً إلٌها ، حتى ٌصل به إلى عقله ، وٌتمكن من تبلٌػ المعانً التً تجٌش فً صدره 

، "أنتَ "ا، وهً وٌظهر االهتمام عندهم ، وفً مقدمهم التحاة، فً تعٌٌنهم للضمابر التً ٌعرؾ به
 ، وؼٌرها، وأسموها ضمابر المخاَطب، وهو ٌكون مذكرا أو مإنثا، مفردا، " أنتن"، و"أنتم"، و"أنتِ "و

، "سٌبوٌه"أفكاره ورإاه ، تلمٌذه  الذي تبَّت" وكان من أولبك العلماء، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي.أو جمعا
،  فإن أخبر اب الذي ال ٌقع فٌه لبس أو إبهامأو الخط بإفادة المخاَطب بالخبر"المخاِطب"فقد طالب سٌبوٌه 

عن النكرة حٌث  اوإنَّما حُسن اإلخباُر ههن...ما كان أحد مثلك: وذلك قولك ...» :فٌه عن النكرة بنكرة 
أردت أن تنفً أن ٌكون فً مثل حاله شًء ،  أو فوقه ؛ ألنَّ المخاَطب قد ٌحتاج إلى أن تعلمه مثَل هذا 

»(1. ) 

فً كثٌر من المواضع ، من ذلك فً أثنناء حدٌثنه عنن مصنطلح اللَّنبس، " سامع"ه سٌبوٌه على أنه وخاطب
 »          :فٌقول الناشا عن وجود لفظ ٌحتمل أكثر من معنى أو داللة أو تركٌب، ٌإول إلى الؽموض،

ثتننه عننن خبننر مننن هننو معننروؾ عننند ك وٌنبؽننً لننك أن تسننؤلَُه عننن خبننر مننن هننو معننروؾ عنننده كمننا حدَّ

ٌُبدأ بما ٌكون فٌه اللّبُس   (.2)«فالمعروُؾ ، هو المبدوء به، وال 
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ننر عننن موضننوع التخاطننب فننً أحنناٌٌن كثٌننرة بننالمخبر بننه أو المتحنندث بننه، حٌننث ٌقابننل عنننده  مثلمننا عبَّ
، الذي هو أحد األسس الذي ٌنعقد به الكبلم ، وال ٌمكن االستؽناء عنه فً الكنبلم ألننه "المسند" مصطلح"

 .فابدة ومعنى الكبلم به تتحقق
وحتى ٌنإدي دوره فنً عملٌنة التخاطنب ، ٌنبؽنً أن ٌتحلنى بجملنة منن الصنفات والقنٌم، التنً أشنار إلٌهنا  

أو   النحاة على حد سواء، واللؽوٌون بعامة، وٌعمل بها، فبل ٌعقل أن ٌكون متلقٌا سلبٌا، مجردا منن الفهنم
إلننى رسننم جملننة مننن الخصوصننٌات " بوٌهسننٌ"الحننرص علننى اسننتٌعاب الخطنناب، ولعننل هننذا مننا أدى بننـ

 :والمبادئ، وهً على هذا النحو
أن نجناح عملٌنة التخاطنب تنتم بمراعناة كثٌنر " سنٌبوٌه" رأى: أن ٌكون المخاَطب مؤهل لتلقً الخطاب -

مننن الوجننـوه والحنناالت التننً تصنناحب العملٌننة ، وأوالهننا أن ٌكننون المخاَطننب قننادرا علننى فهننم وإدراك 
ى ٌدرأ الخطؤ أو الزلل ، حٌنما ٌقنع  فٌنه المخاِطنب فنً تنؤلٌؾ للخطناب، وٌسنتطٌع مضامٌن الخطاب، حت

التنبه إلى ذلك بناء على مستواه العلمً، ومعرفته الضمنٌة بقواعد ونظام تلنك اللؽنة، فعلنى سنبٌل المثنال، 

ْمُل اْدخلُوا: )) حٌنما ٌقرأ قول المولى عز وجل َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌدرك أن الكبلم قد ٌخرج بنه ؛  (3)(( َمَساِكَنُكْم  ٌَ

وهنذا (.4)«كما تحّدث عن األَناسً »:على ؼٌر مقتضى الظاهر، بمخاطبة ؼٌر العاقل فً موضع العاقل

وجه من وجوه العرب فً تصرٌفها للكبلم ، لما له من مٌزة حسنة فً جعله ذا جمالٌة وروعة فً التؤلٌؾ 
 .، وتشّد انتباهه ه، ٌإثر فٌه هو بحد ذات

ٌتحنتم علٌنه أن ٌإّهنل نفسنه علمٌنا ، وٌحصنل علنى ملكنة لؽوٌنة ، ٌنتمكن بموجبهنا منن اسنتٌعاب  ومن ثنم
الخطاب، ومعرفة مرامٌه  ، دون تعسؾ أو تحرٌنؾ فٌنه، أو صندور تهنم باطلنة منن لدننه، أو حكنم علنى 

تلقننً الخطنناب بالمؽننـالطة ، وهننذا لننن ٌتننؤتى لننه إال بالتسننلح بنناإلرادة والعننـزٌمة ، وكلننه أمننل وشننؽؾ إلننى 
الخطاب ، موجها عناٌته إزاءه ، وإذا كان عكس هذا، ؼٌر مبال ، وذهنه مشتت ، وكنان ضنعٌؾ اإلرادة 
؛ فإن ذلك من شؤنه أن ٌسبب تعثرا فً فهمه للخطاب، إن لم نقل تفقد العملٌة هدفها النذي ترمنً إلٌنه، أال 

اللؽة، وأن تكون لدٌه الرؼبنة فنً  وهو حصول الفابدة ؛ ولذا فإن المطلوب منه، هو اإللمام بقواعد ونظام
سماع ما ٌعرض علٌنه ؛ ألنهنا هنً بمثابنة قنوة  تندفع عملٌنة التخاطنب وتنشنطها، فٌتفاعنل فٌهنا، وٌصنبح 

كمنا ٌجنب علٌنه معرفنة وإدراك وجنوه    طرفا إٌجابٌا فً صنع الخطاب وتوجٌهه الوجهنة الصنحٌحة ،
ال ٌلتنبس علٌنه األمنر، ففنً العربٌنة منثبل ، ٌتحنول تصرٌؾ الكبلم ، وفقا لما سنَّه أهل تلنك اللؽنة ، حتنى 

كمنا ٌظهنر ذلنك جلٌنا فنً هنذه الشنواهد التنً أوردهنا سنٌبوٌه،  األمر إلى النهً، واالستفهام إلى التعجنب، 
وهنً حنروؾ النفنً "هذا باب حروؾ أُجرٌت مجرى حروؾ االستفهام وحروؾ األمنر والنهنً » :بقوله

قبنل الفعنل ألنهنن ؼٌنُر واجبنات كمنا أن األلنؾ وحنروؾ الجنزاء ؼٌنر  شبهوها بؤلؾ االستفهام قُنّدم االسنم
 ألنها األسماء فٌها واجبة وكما أن األمر والنهً ؼٌر واجبٌن وسُهل تقدٌم

 
 .26، ص 1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(1)

 .22،  ص 1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(2) 

 .27/18النمل -(3)

  .242، ص 1، ج 1، الطبعة األمٌرٌة ، مج الكتاب -(4)
نفً واجب ولٌست كحروؾ االستفهام والجزاء إنما هً مضارعة وإنما تجًء لخبلؾ قوله قد كان وذلك 

ا ضربُته و ماقولك  ا لقٌت أباه ماو. زٌدا قتلته الزٌدا إذا لنم  .ما زٌدا أناا ضاارُبه: وكذلك إذا قلت. .. عمرا

 . (5)«...تجعل له اسما معروفا

وهنا ٌحٌل سٌبوٌه المخاَطب إلى التفرٌق بٌن الندالالت النحوٌنة للحنروؾ ، مندعما كبلمنه بالشنواهد التنً 
االسنتفهام فنً موضنع تقندٌم االسنم علنى  ؾسمعها عن العرب، فحرؾ النفً ٌمكنن إجنراإه مجنرى حنرو

اسنم الشنخص ولنٌس  فاالسنتفهام والسنإال هننا عنن ."ال زٌدا قتلتاه" و." ما زٌدا ضربته"   :الفعل ، نحو
وهنذا .النافٌة" ال " النافٌة إلى معنى السإال واالستفهام ، والشًء ذاته  فً " ما"فتحول معنى . عن الفعل

ما ٌتطلب منه إدراكه والعمل به، وأن ٌعلم أن العرب نصبت االسم الذي ٌنرد بعند االسنتفهام علنى النرؼم 
فنً االسنتفهام لؽاٌنة اسنتقرار الفابندة . دا رأٌنتهنل زٌن:من ؼٌاب فعل قبله أو اسم منصوب فً مثل قولك 
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 وإنما فعلوا هذا باالستفهـام ألنه كاألمـر فً أنه ؼٌُر واجب ، وأننه ٌنـرٌد بنه منن  » :لدى السابل ، فٌقول

 .( 6)«المخاَطِب أمرا لم ٌستقر عند السابل، أال ترى أن جوابه جزٌم فلهذا اختٌر النصُب 

، ب على الفهم وتفرٌق المعانً فٌهخٌر فً المبتدأ والخبر بمدى قدرة المخاطَ التقدٌم والتؤ" و ربط سٌبوٌه 
فإذا استعمل المخاِطب ( مخاَطب)و( مخاِطب)المشافهة ال تتم إال بٌن اثنٌن/ إدراكا منه أن عملٌة التخاطب

م األعنرؾ علنى األنكنر، اسنتنادا إلنى سننن العنرب ، حٌنث إنهنا . زٌد منطلق: هذا التركٌب تبندأ بنا فإنه قدَّ
. مثلَاكَ  أَحاد  ما َكااَن :ألعرؾ لببل ٌقع التباسا لدى المخاَطب، وأجازت اإلخبار عن التكرة بنكرة،نحو قولك

ألنك لم تجعل األعنرؾ فنً موضنع األنكنر وهمنا  »:لكن هذا األسلوب الخطابً ال ٌكافا أسلوب المعرفة

فنإن بندأت بنالنكرة ( 7)«م منا ذكنرُت لنكمتكافبان كما تكافؤت المعرفتان وألن المخاَطب قد ٌحتاج إلى عل

فإن المخاطب سٌكون فً حٌرة من أمره وٌظل ٌبحث عن المعنى بالسإال ، ملّحا على المخاِطب مراعناة 
المخاَطب وحصٌلته المعرفٌة، بحٌث ال ٌحذؾ عنصرا إال إذا كان ٌعلم المخاَطنب موضنع الحنذؾ،  ةكفاء

والؽابنب فنً الواقنع التنداولً ، مفضنبل حسنن تقندٌم ( 8)بنٌن المخاِطنب والمخاَطنب ةحرٌصا على المساف

 :المتكلم فالمخاَطب ثم الؽابب وقّبح عكس ذلك ، فٌقول/ضمٌر المخاِطب
ٌُبدأ به من قبل أن المخاَطب أقرُب إلى المتكلم من الؽابب..... » فكما كان .وإنما كان المخاَطب أولى بؤن 

بدأَ بنفسه قبل المخاطَ  ٌَ ٌُبدأَ به من المتكلِّم أولى بؤن  ب، كان المخاَطُب الذي هو أقرب من الؽابب أَولى بؤن 

وهذا من باب توسع العرب فً كبلمها ، فهً أجرته بوجوه مختلفة ، بالحذؾ ، والمجناز ، .(9)«.الؽابب

لَنَة أهنَل الندار  »:وبإجراء المفعول مجرى الفعل فً اللفظ ال فً المعنى ٌْ وتقنول علنى هنذا الحند سنرقُت اللَّ

 »:وباستعمال الفعل فً اللفظ ال فنً المعننى، مثنل قولنك (12)«.جري اللٌلَة على الفعل فً َسَعة الكبلمفتُ 

َطُإهم  ٌَ لعلنم و  »:واإلٌجاز هنا فً نظره  ألجل سعة الكنبلم (.11)«..الطرٌق أهلَ ٌَطُإهم الطرٌُق وإنما 

ما هو بؽرض االتساع واإلٌجناز، فالحذؾ ال ٌكون من قبل المخاِطب عبثا وإن( 12)«بالمعنى  المَخـاَطب

شرٌطة أن ٌراعى فٌه مقدرة المخـاطب على استجبلء المعنى وفهمه ، وأن ٌكون على علم بالمحنـذوؾ ، 
وإنما أضمروا ما كان ٌقع مظهرا استخفافا ، وألنَّ المخاَطب ٌعلم ما ٌعنً ، فجرى بمنزلة  »:قال سٌبوٌه

منا تعننً أننه ال بنؤس علٌنك ، وال ضنرَّ علٌنك ، ولكننه اَطاب المخ، وقد عرؾ  ال علٌك: المثل ، كما تقول

والشًء ذاته فً االستؽناء عن إعمال  اآلخر واستبداله بلفظ الواحد . (13)«ُحذؾ لكثرة هذا فً كبلمهم 

 :فً الخطاب، نثرا كان أم شعرا ، قال سٌبوٌه
  
 .72، ص  1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(5)

 .51، ص  1، ج 1الطبعة األمٌرٌة ، مج الكتاب ،  -(6)

 .27، ص  1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(7)

 .267، ص 33البعد التداولً عند سٌبوٌه ، مقبول إدرٌس ، مجلة عالم الفكر ، مج  -(8)

 . 384، ص  1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(9)

 .89، ص  1، ج 1الكتاب، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(12)

 .129،ص  1، ج 1الكتاب، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(11)

 .129، ص 1، ج 1الكتاب، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(12)

 .114، ص 1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(13)

ا ٌقّوي ترك نحو هذا لعلم  » : ومثل هفلم ٌعمل اآلخر فٌما أعمل فٌه األول استؽناء عن.......المخاَطبوممَّ
ْفُجُركونخلَُع ونتُرك َمْن   ( : بحر المنسرح)وقول قٌس بن الخطٌم.....ٌَ

ْأُي ُمْخَتلِؾُ *  ِبَما  أَْنَت َنْحُن ِبَما ِعْنَدَنا َو            .ِعْنَدَك َراٍض َو الرَّ

 .(14)« ...فوضع فً موضع الخبر لفَظ الواحد  ؛ ألنه قد علم أن المخاَطَب سٌستدل به...

تتنوع األسالٌب اللؽوٌة التً ٌلجؤ إلٌها المخاِطنب فنً تنؤلٌؾ خطابنه، : الت األسالٌب والصٌغإدراكه لدال -
كما تتعدد أؼراضها، إذ لكل منها ؼرض ودور فً تحقٌق معنى الخطاب، وهذا ما ٌنبؽً على المخاَطنب 

ب، ٌحثننه ؛ الننذي هننو تكرٌننر للفننظ، وحننذؾ للفعننل، ٌعلننم أن المخاِطنن"اإلؼننراء" أن ٌعلننم بننه، فحٌنمننا ٌجنند 
فهنو هننا ٌرّؼبنه فنً االجتهناد ، ". االجتهاَد االجتهادَ :"وٌرؼّبه فً القٌام بذلك الشًء ، فً نحو قولك مثبل

الذي فٌه ٌحّذره المخاِطب على " أسلوب التحذٌر" ، والشًء ذاته فً "على االجتهاد اقبل: " وكؤنه قال له
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ا: " اجتناب شًء معٌن ، ٌسًء إلٌه ، نحو قولك مثبل ٌَّ : ، فاألصنل فٌنه كؤننه قنال للمخاَطنب" اك َو األسادَ إ
، أضؾ إلى ذلك أنَّ دالالت الصٌػ فً الكبلم لها أثر فً بلورة معنى الخطاب ،  فالتعجب " األسدَ احذر "

، وفنً ! "  ماا أجَمالَ الحٌااةَ : " ، نحنو قولنك"  أفِعال بِاه" ، و" ماا أفعلَاه: "مثبل ٌجا على صٌؽتٌن، همنا
 :قـولك 

ال:"، ٌكون على صٌػ مختلفة" التَّحقٌر" سٌبوٌه "الذي ٌقـابل عند " التَّصؽٌر"، وأنَّ ! "زٌدأكِرم ب"  ٌْ ، "فَُع
ِعل  " و ٌْ ل" ، و"فَُع ٌْ ِع ٌْ  : وأؼراضه عدٌدة ، منها ، التَّحبب ، فً مثل قولك" ٌُ فَُع
 " ًٌّ ًٌّ "، و "ُبَن َل :" ، أو تقرٌب الزمان والمكان ، فً مثل"أَُخ ٌْ دبُ " ، و"قَُب ٌْ وذلنك : ، أو لؽرض التحقٌر"َع

ٌم " فً َقْوٍم  : قولك  ٌْ ٌل " وفً رجل " قَُو ٌْ  . (15)«" ُرَج

هننو مننن أجلننه هننو ؛ حتننى ٌنندرك أنننه هننو " روٌاادا "كمننا نبهننه سننٌبوٌه أٌضننا إلننى أن إلحنناق الكنناؾ بكلمننة 
َعنْل وذلنك واعلنم أن ُروٌندا تلحقهنا الكناُؾ وهنً فنً موضنع افْ  »:المخصوص بذلك الشنًء ، قنال سنٌبوٌه

ٌِّنَّ المخاَطنبَ  المخصنوَص ألن  قولك ُروٌدك زٌدا وُروٌَدُكم زٌندا وهنذه الكناؾ التنً لَحقنت إنمنا لحقنت لُتبن
ُروٌَد تقع للواحد والجمع والذكر واألنثى فإنما أَدخل الكاؾ حٌن خاؾ اْلتباَس َمْن ٌعنً بمن ال ٌعنً وإنما  

 ( .16)« .ال ٌعنً ؼٌرهحذفها فً األول استؽناء بعلم المخاَطُب أنه 

، لتً حندد فٌهنا  شنروط تلقٌنه للخطنابوهذه اللطابؾ اللسانٌة التً أوردها سٌبوٌه بشؤن المخاَطب، وا    
، بحٌنث تكنون لدٌنه اإلرادة امتلكاه لنظاام وخصوصاٌات تلاك اللغاةوالتً نحصرها إجمناال فنً ضنرورة 

تلقنً الخطناب، ذلنك أن المخاِطنب ال ٌعنرض  والعزٌمة على تلقٌه ، فٌصبح بذلك من الفبة التً ٌحنق لهنا
خطابه على عامة الناس ، وإنما ٌراعً فٌه المخاَطب الذي تكون لدٌه حصٌلة معرفٌة وعزٌمة على تلقٌه 
، فؤهلٌتننه مننن المقتضننٌات التننً ٌلّننح علٌهننا النندرس اللسننانً الحنندٌث ؛ ألنننه ٌقننع علننى عاتقننه فهننم وتحلٌننل 

على معرفة وافٌنة بلؽنة ( المتخاطبان)عً أن ٌكون كل واحد منهماالخطاب الملقى على مسمعه، مما ٌستد
جملنة منن  »:التخاطب وأسالٌبها ، وأن ٌكون لدٌهما معرفة مشنتركة والتنً تمثنل عنند طنه عبند النرحمن 

االعتقنننادات والتصنننورات والتقوٌمنننات عنننن النننذات والؽٌنننر واألشنننٌاء والمعنننانً ، ٌشنننترك فٌهنننا المنننتكلم 
معرفنة "و" معرفنة ثقافٌنة"و"معرفة لؽوٌنة:"اطقٌن ، وقد نمٌز فٌها أقساما أربعةوالمخاَطب مع جمهور الن

وهنذا منا آل بالدراسنات اللسنانٌة الحدٌثنة إلنى الحنرص علنى توسنٌع  .( 17)« "معرفة حوارٌنة"و"عملٌة

، بتطنوٌر (Constance)"كونسنتانس"مدارك وأفق المخاَطب العلمً والثقافً، مثلمنا نبهنت إلٌنه مدرسنة

لؽوٌننة، حتننى ٌننتمكن مننن فهننم الخطنناب ؛ ألنَّ دوره لننٌس دورا محاٌنندا ، ٌنحصننر فننً التقبننل ، بننل ملكتننه ال
تؤوٌنننل الخطننناب وتفسنننٌره ومشننناركته المخاِطنننب فنننً الخطنننـاب ، فعننننه تتولننند الوظٌفنننة  ٌتعنننـداه إلنننى

" سنٌبوٌه"ا منا فطنن إلٌنه وهذ ،"رومان جاكبسون"ما ذهب إلٌه  نحو (Fonction Conative)اإلفهـامٌة
ها ، وهنو ذاتنه النذي دعنت بداعٌا المخاَطب إلى إدراك واؾ بنظام اللؽة ومعرفة شاملة ألسالٌ ،نذ قرونم

 إلٌه ثلة من علمـابنا الذٌن جاءوا من بعده ، فؤتمموا ما ٌستحق اإلتمام ،
 
 .142، ص 2، ج 2الكتاب، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(15)       .37، ص  1، ج 1الكتاب ، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(14)

 .152اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً ، ص  -(17)            .124، ص 1، ج 1الكتاب، الطبعة األمٌرٌة ، مج -(16)

ر المخاَطب ببعض الصفات الواجنب علٌنه العمنل بهنا إذا منا أراد أن ٌكنون فنً "هـ 255ت -فالشافعً ذكَّ

فهمنه واسنتٌعاب مكنوناتنه، ولعنل أهمهنا، هنو أن ٌكنون ذا الخطاب فاعبل ال مفعوال، وبالتالً ٌسهل علٌنه 
ناُس ُضنِرَب َمَثنٌل :)) معرفة مسبقة بؤسالٌب العربٌة وطرابق التعبٌر فٌها، ففً قولنه تعنالى منثبل َهنا النَّ ٌُّ نا أَ ٌَ

ْخلُقُننوا ُذَباًبننا َو لَننِو اْجَتمَ  ٌَ ِ لَننْن  َن َتننْدُعْوَن ِمننْن هللاَّ ٌْ َبا الَ َفاْسننَتِمُعوا لَننُه، إنَّ الننذِّ ٌْ ْسننلُْبُهُم الننذَباُب َشنن ٌَ ُعننوا لَننُه، َو إِْن 

الُِب َو اْلَمْطلُْوُب  ْسَتْنِقُذْوهُ ِمْنُه، َضُعَؾ الطَّ ٌّن  »:ٌدرك ( 18(()ٌَ أنَّ مخرج اللفظ عام على الناس ُكلِّهم، وب

ون بعنض، ألننه ال عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنَّه إنما ٌراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض النناس د

والمقصود من هذا أن المخاَطب العالم العارؾ بخباٌا (.19)«ٌُخاَطب بهذا إال من ٌْدعو من دون هللا إلها 

لسان العربٌة، ٌفهم من هذه اآلٌة الكرٌمة أن المولى عز وجل قصد بخطابه فبة معٌنة من الناس ، والتنً 
 البٌـانٌة اإال بعدما ٌمتلك زمـام اللؽة العربٌة وأسالٌبهوهذا لن ٌحصل له .تشرك باهلل  وتدعو من دونه إلها
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فالمخاَطب إذا مطالب بتعلم لؽة التخاطب، ولسان العربٌة على وجه الخصوص النذي اعتننى بنه الشنافعً 
ٌَّما عناٌة، فهو ٌدرك أنه معننً منثبل بخطنا خٌنر البرٌنة جمعناء محمند علٌنه الصنبلة  -منا أوصنى بنه - بأ

: لم ٌكن حاضرا، والشًء ذاته فنً قولنه تعنالى -المخاَطب -داع على الرؼم من أنهوالسبلم فً وصٌة الو
وا َبؤَْسَنا إِذَ ))  ا أََحسُّ َن َفلَمَّ ٌْ ٍة َكاَنْت َظالَِمًة َو أَْنَشؤَْنا َبْعَدَها َقْوًما آَخِر ٌَ ْرُكُضْوَن ا هُ َو َكْم َقَصْمَنا ِمْن َقْر ٌَ ْم ِمْنَها 

( ))22). 

 فلما ذكـر أنها »" :قْصَم القرٌة"، ذكر " الشافعً"رٌمة ، كما ٌقـول ففً هذه اآلٌة الك
نَ  ٌْ ، بعندها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلُها، دون منازلهنا التنً ال َتْظلِنُم، ولمنا ذكنر القنوم الُمنَشنِب

بنننؤَس منننن أحننناط العلنننُم أننننه إنمنننا أحنننسَّ البنننؤس َمنننْن ٌعنننرؾ ال:  -وذكنننر إحساسنننهم الَبنننؤَس عنننند الَقصنننٌم

وهذا األسلوب الذي تتمٌز به العربٌة، حٌث ٌخرج فٌها الكبلم عنن مقتضنى الظناهر، بنه .(21)«اآلدمٌٌن

ٌكتسً الخطاب رونقا وجمناال فنً التنؤلٌؾ ، ولفنت انتبناه المخاَطنب، إلنى إعمنال فكنره، لفهنم مضنمونه ، 
والعندول بناللفظ عنن  تافالمولى جلت قدرتنه ، أخنرج الكنبلم عنن مقتضنى الظناهر، وهنو ننوع منن االلتفن

ظاهره إلى معنناه العمٌنق، إذ خاطنب القرٌنة، وٌقصند أهلهنا، والقرٌننة التنً أحالنت إلنى هنذا المعننى، هنو 
، فالظلم ال ٌكون من القرٌة، باعتبارها شٌبا ؼٌر عاقل، وإنما ٌصدر عن العباد، "ظالمة "استعماله للفظة 

وأسالٌب تصرٌؾ الكبلم فً  هبعدما ٌكون مطلعا على وجووهذا المعنى ال ٌبلؽه المخاَطب إال . وهم أهلها
، ذلك أن المخاِطب قد ٌلبس خطابه ،  ألفاظنا ظاهرهنا ؼٌنر باطنهنا، أو ٌدلّسنه كمنا ٌندلَّس الحندٌث العربٌة

 .فٌقبله المخاَطب" أو سمعت" حدثنً"مما ٌحتاج إلى تبٌٌن كبلمه، بقوله 
ما ذهب إلٌه بخصوص ، ضرورة إحراز المخاَطنب علنى ،  ٌإكد كبلم سٌبوٌه فٌ"الشافعً"ومن هنا نجد 

ملكة لسانٌة ومعرفة بنظام تلنك اللؽنة وأسنالٌبها ، وهنو ذاتنه منا نبهنت إلٌنه نظرٌنات اللسنانٌٌن المحندثٌن، 
 .وبخاصة نظرٌة التواصل عند رومان جاكبسون

ل كبٌنر فنً ، إذ لنه فضنبأنَّ المخاَطب طنرؾ أساسنً فنً عملٌنة التخاطن" هـ 255ت"و رأى الجاحظ   

 (.22)«جعل اللفظ ، وجعل اإلشارة للناظر  » :نجاحها، فإلٌه 

وقد أظهر الجاحظ دوره ، من خبلل مساعدته المخاِطب فنً عملٌنة الفهنم ، معتبنرا إٌناه شنرٌكا فنً صننع 

لكنن لنن تتمنر . (23)«.والمفهنم لنك والمنتفهم عننك شنرٌكان فنً الفضنل»:ونجاح عملٌة التخاطنب، فقنال

 بعدما ٌتحلى بجملة من الصفات والخصوصٌات، وٌحرص على تؤدٌتها ، أوجزها الجاحظ وظٌفته هذه إال
  :فً المبادئ اآلتٌة -برأٌنا  –
اااا - نننا ٌنننرد  ( : سننناببل ) أن ٌكاااون ِمثّجا ٌننندعو الجننناحظ المخاَطنننب إلنننى المبنننادرة بالسنننإال واالستفسنننار عمَّ

بل أم عناجبل فنً تحلٌنل الخطابنات التنً فهمه فً الخطاب ، وهذا منن شنؤنه أن ٌفٌنده ، آجن همستعصٌا علٌ
 مام بمعانً  الخطاب ،ـٌسمعها مستقببل، ذلك أن تزوده بالمعرفة المسبقة ، ٌساعده ببل شك على اإلل

 .62الرسالة ، بتحقٌق وشرح أحمد محمد شاكر ، ص -(19)                                               .  22/73الحج -(18)

 .12، 21/11ءاألنبٌا -(22)

 .37، ص  1، ج 1الحٌوان ، شرح وتحقٌق ٌحً الشامً ، مج -(22)        .63الرسالة ، بتحقٌق وشرح أحمد محمد شاكر ، ص  -(21)

 .14، ص  1، ج 1البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج -(23)

قٌنل لعبند هللا بنن  »:ن محمند قنالوهنا ٌروي لنا الجاحظ قصة عن علً بن صالح الحاجب، عن العباس ب

  (24)«قلب عقول، ولسان سإول :أنَّى لك هذا العلم؟ قال:عباس

 فبالسإال ٌدرك المخاَطب معرفة ومعانً لم ٌكن على علم بها من قبل، فٌحاول استثمارها فً
ا أثناء سماعه لخطاب ٌلقى علنى مسنمعه ، وهنذا ٌضنٌؾ إلٌنه أن ملكتنه وحصنٌلته المعرفٌنة، تتطنور شنٌب

والتكلُّننؾ ، واإلنسااان بااالتعلم  »:ألهننل البٌننان ، قننال الجنناحظ  هفشننٌبا، وٌننزداد هننذا بخاصننة عننند مجالسننت
وبطول االختبلؾ إلى العلماء ، ومدارسة كُتنب الحكمناء ، ٌجنود لفظنه وٌحسنُن أدُبنه، وهنو ال ٌحتناج فنً 

ن ٌُّ واستحسنن الجناحظ ( 25)« رالجهل إلى أكثَر من ترك التعلم ، وفً فساد البٌان إلى أكثر من تنرك التخ

فنالعقول تنمنى منن خنبلل التعناٌش ومخالطنة أهنل العلنم (. 26)«ُمذاكرة الرجال تلقٌح أللبابها  »:من قال

والمعرفننة، فبمخالطننة المخاَطننب مننثبل ألبننناء المجتمننع الننذي ٌتحنندث بتلننك اللؽننة، ٌسننتطٌع فهننم خطابنناتهم 
، ول أبنً الَجهٌنر الخراسنانً النخناسر رواٌة عن قـوأسالٌبهم اللؽوٌة، وقد روى الجاحظ فً هذا المضما
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( جمنع شنرٌك فنً الفارسنٌة)شنرٌكاننا  »:حٌن قال له الحّجاج أتبٌع الدواّب المعٌَبة من ُجند السلطان؟ قال
اج.وكما تجًء نكون.فً هوازها، وشرٌكاننا فً مداٌنها قال بعض من قد كنان ! ما تقول وٌلك؟: قال الحجَّ

ٌقول شركاإنا  باألهواز وبالمدابن، : وكبلم الُعلوج بالعربٌة حتى صار ٌفهم مثل ذلكاعتاد سماَع الخطاء 
ولنو ال طنول مخالطنة السنامع للعجنم وسنماعه . ...ٌبعثون إلٌنا بهذه الندواب، فننحن نبٌعهنا علنى ُوجوههنا

إلنى تكنّون فمخالطة أهنل العلنم ، ومسناءلتهم ، منن شنؤنهما أن ٌإدٌنا .(27)«فه للفاسد من الكبلم، لما عرَ 

 .حصٌلة معرفٌة لدى المخاَطب ، ٌستؽلها فً تحلٌل  الخطاب
، ب، ٌنبؽنً علٌنه العمنل بهنذا الشنرطذهب الجاحظ إلى أن المخاطَ :أن ٌكون حرٌصا على تلقً الخطاب -

لكننً تحصننل الفننـابدة مننن عملٌننة التخننـاطب ، بحٌننث تكننون لدٌننه اإلرادة والرؼبننة الكافٌننة والعزٌمننة علننى 
ٌله، وكشؾ مضامٌنه، وهذا ٌفرض علٌه أن ٌكون باله واهتمامه منصبا إزاءه ، دون ؼٌره استٌعابه وتحل

، فننبل ٌجعننل بالننه مشننتتا بننٌن شننتى الموضننوعات والظننروؾ الخارجٌننة التننً تننإثر علٌننه سننلبا فننً إدراك 
 ومشاركة المخـاِطب فً تحصٌل المعنى والفـابدة من 

وال  »:نوع من األرٌحٌة و رؼبة فً تلقٌه، قال الجناحظالخطاب ، وهذا ٌستدعً منه ، أن ٌكون متمتعا ب

فإقبننال المخاَطننب علننى الخطنناب عننن قصنند و إرادة .(28)«ٌمكننن تمننام الفهننم إال مننع تمننام فننراغ البننال 

مندار  »:ذلنك أن . وحرص من لدنه، شرط ضروري فً اكتمال وتحقٌق الؽاٌة التً ٌرمً إلٌها الخطناب

ٌُجَرى إلٌها وهذا  لن ٌحصل إلنى بعند أن ٌحسنن وٌخلنص ( .29)«الفهُم ثم اإلفهاُم : األمور والؽاٌة التً 

، أو ( 32)« ...جمنع البنال... للقابل على السنامع  »:المخاَطب اإلصؽاء إلى المخاِطب، على اعتبار أن 

إذا لم ٌُكن الُمستمع أحرَص على االستماع منن القابنل  علنى القنول، لنم  »":أبو عقٌل بن ُدُرست"كما قال 

 ( .31) « ..لُػ القابل فً منطقهٌب

وفٌما ٌتبدى لنا من هذا كله أن الجاحظ أولى عناٌة خاصة بالمخاِطب باعتباره، هو ناظم الكبلم أكثنر منن 
عناٌته بالمخاَطب الذي طالبه بنؤن ٌسنمع مخاطبنه وٌجنالس العلمناء حتنى تنضنج ملكتنه اللؽوٌنة، وٌكتسنب 

التنً  عملٌنة التخاطنب، وهنذا منا تنذكره الدراسنات الحدٌثنة نظنام تلنك اللؽنة، مبٌننا أننه شنرٌك أساسنً فنً

فت المخاَطب  يوأسالٌبها اللؽوٌة، وهنوا لنذ ةعلى أنه متلقً الخطاب العارؾ بخصوصٌات اللؽ( 32)عرَّ

 ".رومان جاكبسون"تنتج عنه الوظٌفة اإلفهامٌة كما ٌذهب إلى ذلك 
 
 .66، ص 1، ج 1،  مج البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن -(24)

 . 67، ص 1، ج1البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج  -(25)

 .29، ص 3الرسابل ، بتحقٌق عبد السبلم محمد هارون ،ج -(26)

  .115، ص 1، ج 1البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج -(27)
 .28، ص 2، ج1شهاب الدٌن ، مج البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق -(28)

 .26،ص 2، ج 1البٌان والتبٌٌن، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج  -(29)

 .27، ص 2، ج 1البٌان والتبٌٌن، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج -(32)

 .226، ص 2، ج1البٌان والتبٌٌن ، وضع حواشٌه موفق شهاب الدٌن ، مج  -(31)
- (32)-(( Auditeur= n.personne qui écoute un discours, une émission Radiophonique, etc.))- -Dictionnaire usuel760,iBid,p71          

ٌبٌن للمخاطب أن هناك للعرب ما فً كبلمها ، تتكلم به مثنى والعامة تنتكلم " هـ 276ت"وراح ابن قتٌبة

وال ٌقال زوَج نعال ؛ ألن النزوج ههننا الفنرد . الٌقال اشترٌت زوجً نع »:بالواحد منه، مقدما أمثلة ، إذ
ِن و:  ، وٌقال ٌْ  " مقراض"وال ٌقال "...مقصٌن"اشترٌت ِمْقَراَض

  . (33)« ...وجاءت المرأة بتوأمٌن وال ٌقال توأم ؛ إنما التوأم أحدهم"...ِمقص"وال

 اتها، وأنه بهاأن المخاطب علٌه أن ٌعرؾ نظام الجملة ومكون ىإل" هـ 285ت -المبرد"وذهب    

". قام عبند هللا: "ٌخاَطب، باعتبارها تركٌبا إسنادٌا ٌحسن السكوت علٌه، فالفعل والفاعل جملة، نحو قولك
أو   .والفاعننل جملننة فالفعننل. ك جلننس زٌنند....تجننب بهننا الفابنندة للمخاطننب...» :قننال المبننرد بشننؤن الجملننة

معانً فً مقام ، وهً ذاتها مرفوضة فً مقام ثم أعلمه بؤن هناك جمبل تإدي ، ( 34)«القابم زٌد :قولك

أناا عباد هللا : آخر ، محددا نماذج الكبلم المختلفة التً هً مرفوضة فً اللسان العربً ، نحنو قولنك منثبل
فهذان التركٌبان فاسدان من حٌث المعنى ؛ ألنه ال ٌجوز أن تضمر  ثم تظهنر . ُهو زٌد  : أو قولك .منطلقا
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علم المخاَطب بمنن تقصنـده و فنً مقنـام محندد ، كتصنؽٌر نفسنك إزاء خنـالقك ، فً آن واحد إال فً حالة 
 : فتقول

زٌد أبوك حقنا، وهنو زٌند معروفنا، وأننا عبند هللا أمنرا :وتقول » :أنا عبد هللا ضعٌفا ، جاء ذلك فً قوله  
فإنمننا تخبننر . هننو زٌنند وأنننا عبنند هللا: وذاك ألن هننذه الحنناالت إنمننا تإكنند مننا قبلهننا، ألنننك إذا قلننت.واضننحا

نا: بخبرٌن، فإذا قلت ٌّ ٌَّنت لك هذا وأوضحته، وفٌنه اإلخبنار، ألننه علٌنه  -معروفا وب فإنما المعنى أنً قد ب
هللا منطلقنا،  دأنا عبن: أال ترى أنك لو قلت.ألن المنطلق ال ٌإّكدنً.لم ٌجز.ولو قلت أنا عبد هللا منطلقا.ٌدل

، ولكنن ٌجنوز أن حال االنطبلق، وٌفارقنً فنً ؼٌنره لً فًلكان المعنى فاسدا ، ألن هذا االسم ال ٌكون 
را نفسك لرّبك ، ثم تقول.أنا عبد هللا:تقول آكبل كما ٌؤكل العبٌد ، وشاربا كما ٌشرب العبٌد، ألن هذا :مصؽَّ

حلٌمنا، أي  اوهنو زٌند كرٌمن.أنا عبد هللا شجاعا بطبل:ٌإكد ما حّددت به، وكذلك لو قلت مفتخرا أو موعدا
وهذا باب إنما ٌفضله وٌفسده معناه ، فكل ما صلح بنه المعننى فهنو . ما كنت تعرفه به، كان جٌدافاعرفه ب

وهو بنصه هذا ٌعكس لنا بوضوح وجوه وضروب الكنبلم (. 35)«جٌد، وكل ما فسد به المعنى فمردود 

ده ٌنرفض ، بنالتركٌز علنى المعننى ، فبفسناهنا، محنددا لننا معٌنار قبولنه ورفضنهفً العربٌنة التنً ٌنرد علٌ
 .الخطاب وبحسنه وموافقته له ٌكون مقبوال لدى المخاَطب

إلننى مراعنناة المعنننى فننً التفرٌننق بننٌن دالالت الخطنناب أو الكننبلم ، فننالمبرد حٌنمننا " المبننرد"ولهننذا دعنناه 
 عبد هللا :" استعصت على الكندي مسؤلة لؽوٌة و رأى أنها حشو فً الكبلم ، بقول العـرب

، أجابنه منن خنبلل إدراكنه لمعنانً األدوات التنً . "إنَّ عباد هللا لقاائم" ، و" .قاائم إنَّ عبد هللا"، و."قائم
عباد هللا "أضٌفت للتراكٌب ، الشًء الذي كان ٌجهله الكندي ، باعتباره منـخاَطبا ، معتبنرا الجملنة األولنى

 إنكارجواب عن  عن سإال سابل ، والجملة الثالثة، هً جوابهً "الجملة الثانٌة "، وإخبار مجرد " .قائم

دراسنة  إلنى توجٌنه المخاَطنب إلنى الؽنوص فنً" المبنرد"وهنذه برأٌننا التفاتنة منن (. 36)منكر بقٌام زٌند 

 ىأسالٌب التعبٌر فً اللؽنة العربٌنة، حتنى ال ٌنتهم اللؽنة بالحشنو أو منا شنابه ذلنك ، فحصنوله علنى مسنتو
 .ثقافً، أمر هو من المقتضٌات التً توجبها عملٌة التخاطب 

ا ذكره وهذ بعدٌند " المخاَطنب"الذي هو اآلخر خنصَّ "هـ392ت"ابن جنً -من بعده-ا ال ٌختلؾ كثٌر عمَّ

من النصابح ، تساعده على تلقً الخطاب بٌسر وسهولة، من ذلك مثبل، أن ٌكون على علم بؤن الكبلم فً 
قنام :فً مثل قولنك »:االعربٌة ٌصرؾ بوجوه مختلفة ، فالتام من الكبلم مثبل، حٌنما ٌزاد علٌه ٌعود ناقص

زٌد : وكذلك قولك.قام زٌد صار شرطا ، واحتاج إلى جواب إنْ : زٌد؛ فهذا كبلم تام، فإن زدت علٌه فقلت
احتناج إلنى عامنل ٌعمنل فنً  (المفتوحة فقال أنَّ زٌدا منطلنق)منطلق ؛ فهذا كبلم مستقل فإذا زاد علٌه أنَّ 

أو التقنندٌم والتننؤخٌر، أو   لكبلمهننا، بالحننذؾ تصننرٌؾ العننرب وأن ٌعاارف وجااوه  (37)«.وصاالتها أنَّ 

 تقدٌم المفعول على: العدول بحرؾ مكان حرؾ آخر،ففً التقدٌم والتؤخٌر ، نحو
 

الً ، مإسسة الرسالة ، بٌروت ، ط -(33)  . 421، ص  1999،  2أدب الكاتب، حققه محمد الدَّ

 .312، ص 4المقتضب ، بتحقٌق عبد الخالق عظٌمة ، ج -(35)  .8، ص  1المقتضب ، بتحقٌق عبد الخالق عظٌمة ، ج -(34)

 229هذا المثال استشهد به عبد القاهر الجرجانً فً دالبل اإلعجاز فً علم المعانً، طبعة دار المعرفة ، ص -(36)
الفاعل، كضرب زٌدا عمرو، وزٌدا ضرب عمرو، وكنذلك الظنرؾ؛ نحنو قنام عنندك زٌند، وعنندك زٌند، 

والطٌالسة جاء البرُد، من : وال ٌجوز تقدٌم المفعول معه على الفعل؛ نحو قولك...وسار ٌوم الجمعة جعفر
حٌننث كانننت صننورة هننذه الننواو صننورة العاطفننة؛ أال تننراك ال تسننتعملها إال فننً الموضننع الننذي لننو شننبت 

،  (38)«البنرد  ولو شبت لرفعت الطٌالسة عطفا علنى.الستعملت العاطفة فٌه؛ نحو جاء البرد والطٌالسة

درك مواضع التحرٌؾ فً العربٌة ، والتً تكون فً االسم ، والفعنل ، والحنرؾ فاالسنم منثبل ٌنؤتً وأن ٌ
وذلننك قولننك فننً اإلضننافة إلننى ...أحنندهما مقننٌس ، واآلخننر مسننموع: ضننربٌن »:علننى" ابننن جنننً"بننرأي 

وُرَجٌنننل ( رجنننل ) وكنننذلك التحقٌنننر وجمنننع التكسنننٌر ؛ نحنننو...قاضنننِويّ : وإلنننى قننناض. ..نمنننِرّي ،:نمنننر

منن ) وكؤنً بابن جنً ، ٌرٌد أن ٌقول للمخاَطب علٌنك باإللمنام ببناب شنجاعة العربٌنة .(39)«..لورجا

حتنى تنتمكن منن تحلٌنل وفهنم الكنبلم ومنا ٌحتوٌنه منن ...(مجاز، وحذؾ، وزٌادة وتقندٌم وتنؤخٌر، وزٌنادة
عنض العنرب وحكنى الكسنابً أننه سنؤل ب.. ما قٌس على كبلمهم فهو منن كبلمهنم »:أفكار، و أن تعلم أنَّ 
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ًُّ من نفسه كٌؾ تكلَّؾ لهم ذلك منن كبلمنه: عن أحد مطاٌب الجُزور، فقال فهنذا .َمطٌب؛ وضحك األعراب
ناه ٌَّ وذكنر أبنو بكنر أن . ضرب من القٌاس رّكبه األعرابً، حتى دعاه إلى الضحك من نفسه، فً تعاطٌه إ

االشنتقاق قناببل لهنا أننس بهنا وزال منفعة االشتقاق لصاحبه أن ٌسمع الرجل اللفظة فٌشك فٌهنا، فنإذا رأى 

 .(42)« ..فهل هذا تثبٌت اللؽة على القٌاس.استٌحاشه منها

المخاِطب فً أثناء عرضه للخطاب ، لمنا فٌهنا منن فابندة جمنة ، إذ تمكننه منن فهنم  مشاهدةكما دعاه إلى 
م بعننض اإلشننارات مقاصنند ومعننـانً الخطنناب ، ذلننك أنَّ المخاِطننب، ٌلجننؤ فننً أثننناء إلقننـابه لننه إلننى اسننتخدا

والمبلمننح التننً تبنندو علننى تقاسننٌم  وجهننه ، فتعٌنننه فننً إدراك مضننمونه و التنبننه لننبعض األفكننار التننً قنند 
ٌُننعم  »:فهمها ، فقنال هاستعصى علٌ أوال تعلنم أن اإلنسنان إذا عنناه أمنر فنؤراد أن ٌخاِطنب بنه صناحبه، و

ٌُقبل علٌه؛ فٌقول له ثك،  ٌا فبلن: تصوٌره له فً نفسه استعطفه ل ، أٌن أنت، أِرنً وجهك ، أقبل علً أحدِّ
فلو كان .فإذا أقبل علٌه ، وأصؽى إلٌه، اندفع ٌحّدثه أو ٌؤمره أو ٌنهاه ، أو نحو ذلك.أما أنت حاضر ٌاهناه

، مجزبننا عنننه لمننا تكلَّننؾ القابننل ، وال كلَّننؾ صنناحبه الٌبننال علٌننه ، مقابلااة العااٌناسننتماع األُذن مؽنٌننا عننن 
ي فنً َنفنِس َصناحِبَها  (:  بحنر البسنٌط)علنى ذلنك قنالو.واإلصؽاء إلٌنه ُن ُتْبنِدي النذِّ ٌْ ِمنن الَعنَداَوِة أو   *الَعن

 .إَذا َكاَنا( 41)ُودَّ 

       62،ص 1،ج1ٌنظر، البٌان والتبٌٌن ، مج -.البن جنً

 (. 42)« .أفبل ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دلٌبل على ما فً النفوس...

لنو   " ابن جننً"تساعد المخاَطب فً استٌعاب الخطاب، ولذلك تمنى  -ببل شك -ال المخاِطب فمشاهدة ح
 شاهد علماء العرب وهم ٌتعاطون الكبلم لمنا لهنا منن فابندة فنً تؤدٌتنه، بعكنس الرواٌنات والحكاٌنات التنً

خبلفنا قند تقصنر فنً "ِمن المحبة أو ُبْؽٍض إذا َكاَنا "أورد الجاحظ الشطر الثانً من البٌت على هذا النحو 
شعري إذا شاهد أبنو عمنرو وابنن أبنً  فلٌت »:أدابه ونقله ، لما ٌصحبها من تحرٌؾ أو تصحٌؾ، فٌقول

ومنن فنً الطبقنة والوقنت منن ...اسحاق، وٌنونس ، وعٌسنى بنن ُعمنر ، والخلٌنل، وسنٌبوٌه، وأبنو الحسنن
ؼراضها، أاَلَ تستفٌد بتلنك المشناهدة علماء البلدٌن، وجوه العرب فٌما تتعاطاه من كبلمها، ونقصد له من أ

وذلك الحضور ما ال تإدٌه الحكاٌاُت، وال تضبطه الرواٌات، فُتضطر إلى قُصنود العنرب، وؼنوامض منا 
فً أنفسها ، حتى لو حلِؾ منهم حالؾ على ؼرض دلَّته علٌه إشنارة ، ال عبنارة ، لكنان عنند نفسنه وعنند 

  (.43)« ...جمٌع من ٌحُضر حاله صادقا فٌه

وهننذا آل بننابن جنننً إلننى اعتبننار أن مننا ٌصنناحب المخاِطننب مننن إشننارات لننه دور فننً تحقٌننق الفابنندة مننن 

ٌّد مشاٌخه الذٌن قالوا  ؛ نتٌجة لفابدتها( 44)«ُربَّ إشارة أبلػ من عبارة  »:الخطاب ، إلى درجة أنه أ

 
 . 385، ص 2، بتحقٌق محمد علً النجار ، ج الخصابص -(38)       .274، ص  2الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار ، ج -(37)

 .372، ص 1الخصابص ، بتحقٌق محمد  علً النجار ، ج -(42)    .438 ، ص  2الخصابص  ، بتحقٌق محمد علً النجار ،  ج -(39)

(41)-  

 .248، ص 1الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار   ، ج -(42)

                    .249، ص 1الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار  ، ج -(43)

المخاِطب من قبل المخاَطب ، تعٌنه على فهم  فمشادة حال . الكبلم/فً كشؾ اللثام عن مضمون الخطاب
الخطاب وتحقٌق محصوله كما ٌقول ابن جنً، خاصة وأن المخاِطب هو الذي ٌعمل فً خطابه الرفنع أو 

نحناة لفكنرة العامنل، فنالرأي عننده أنَّ العامنل ، لٌعلن صراحة رفضه للتفسٌر الذي وضنعه ال(45)النصب

ناء للنظرٌنة النحوٌنة العربٌنة ،  ىفً الكبلم مرده إل المخاِطب نفسه ال لشًء ؼٌره ؛ مصنّرا علنى نقنده البنَّ
وباألساس فكرة العامل فً النحو،  والهدؾ من نقده اللسانً لهذه النظرٌة النحوٌنة العربٌنة ، هنو محاولنة 

سنوٌػ مشنروعٌة الخطناب منة األساسنٌة التنً كاننت تعتنرض اللسنانٌات العربٌنة ، بتمنه توظٌفها فنً المه

لم ٌقتنع بالحجج التً ساقها النحنـاة فنً تفسنٌر ضنبط أواخنـر ، بنقده للخطاب النحوي ، فهو (46)اللسانً

الكلم ، وعزا ذلك للمخاِطب  موضحا أن مشاهدة حاله وهو ٌخطب منن قبنل المخاَطنب لهنا نفنع كبٌنر فنً 
جعلتنه ٌإٌند مشناٌخه ،   -المشناهدة -الكبلم، طالما أنه هو الذي ٌضنبطه بالشنكل،  وتبنٌنه لهنذه الفكنرة فهم

فلو كان استماع األذن مؽنٌا عن مقابلة العنٌن مجزبنا عننه، لمنا تكلنؾ القابنل وال كلَّنؾ صناحبه  »:  بقوله
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أننا ال أحسنن أن أكلنم إنسنانا فنً  -رحمنه هللا -وقال لً بعض مشناٌخنا.. .... اإلقبال علٌه، واإلصؽاء إلٌه

من " بلومفٌلد. ل" التً دعا إلٌها اللسـانً الوظٌفً  -مشاهدة حال المخاِطب -وهً ذاتها(. 47)« الظلمة 

كل ما هو موجود فً محٌط المتكلم بمنا فنً ذلنك اسنتعداداته الداخلٌنة فنً الوقنت النذي ٌصندر فٌنه  » :أنَّ 

 (.             48)«الخطاب، ٌجب أن ٌإخذ بعٌن االعتبار 

إلى أن من أسباب قصور أو تعذر عملٌة التخنـاطب منن تحقٌنق هندفها  هنو " هـ422ت"وذهب التوحٌدي

فقد بان اآلن أن مركب اللفـظ ال ٌحوز  »:أن ٌكون المخاَطب بطا الفهم ، أو ٌعانً عٌوبا سمعٌة ، فٌقول
ٌَنصنب علٌنه  مبسوط العقل ؛ ولٌس فً قوة اللفظ من أي لؽنة كنان أن ٌملنك ذلنك المبسنوط وٌحنٌط بنه،  و

 (.49)«... سورا

 أو أنه ٌجهل قواعد اللؽـة ، مما ٌبعث فً نفسه الضجر والملل، وٌصٌر ٌوسوس مع نفسه حابرا
الرجننل الننذي سننمع كبلمننا "قصننة "ؼٌننر مسننتوعب لمننا سننمعه ، وفننً هننذا الصنندد ٌننروي لنننا التوحٌنندي  

كبلمهم  وفق سنن العـرب فً كبلمها لٌصرفـوه بوجوه ٌتحدث فٌه أصحـابه عن مسابل نحـوٌة ، جاعلٌن 
أبنو حٌنان "مختلفة ، لكن هذا الرجنـل ٌجهنل تلنك األسنالٌب ، ممنا بعنث فنً نفسنه القلنق  واالرتبناك، قنال 

وقننؾ أعرابنً علننى مجلننس األخفنش فسننمع كنبلم أهلننه فننً النَّحنو ومننا ٌندُخل معننه ، فحننار  »":التوحٌندي 
 ما تسمع : األخفش وعجب ، وأطرق ووسوس ، فقال له 

 ( .52)« أراكم تتكلمون بكبلمنا فً كبلمنا بما لٌس من كبلمنا: ٌا أخا العرب؟ قال

وٌتبننٌن مننن كننبلم التوحٌنندي أن الرجننل ٌنندعو المخاَطننب إلننى امننتبلك حصننٌلة لؽوٌننة ومعرفننة بنظننام لؽننة 

 (.51)«.... الجهل لٌس من األخبلق » :التخاطب ، فبل ٌبقى جـاهبل بها ، ذلك أن 

وأما ببلؼة التؤوٌل فهً التً  ُتحنِوُج لؽموضنها إلنى التندبر والتصنفح،  »:وأن ٌتدبر الكبلم وٌحسن تؤوٌله

 (.52)«وهذان ٌفٌدان من المسموع وجوها مختلفة كثٌرة نافعة 

فإذا لقٌها الفكر بالذهن الوثٌق والفهم الّدقٌق ألقى ذلك  »:وأن ٌعمل فكره فً المعانً التً ٌحوٌها الخطاب

 .(53)« لى العبارةإ
  

 .81، ص  1ٌنظر  ، الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار ، ج -(44)

 . 111، ص 1ٌنظر  ، الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار ، ج -(45)

النشننر ٌنظننر، نشننؤة النندرس اللسننانً العربننً الحنندٌث دراسننة فننً النشنناط اللسننانً العربننً ، فاطمننة الهاشننمً بكننوش ،اٌتننراك للطباعننة و -(46)

    .   59، ص  2224،  1والتوزٌع،مصر، ط

نقبل عن  دالبل اكتسناب اللؽنة فنً التنراث اللسنانً العربنً ، بشنٌر  -(48)      .247، ص  1الخصابص ، بتحقٌق محمد علً النجار ، ج -(47)

 .77مد وإٌمان الشٌخ محمد ، صاإلمتاع والمإانسة ، بتحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد الشٌخ مح -(49)                .73إبرٌر ، ص

 .217اإلمتاع والمإانسة ، بتحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد الشٌخ محمد وإٌمان الشٌخ محمد ، ص -(52)
 .91اإلمتاع والمإانسة، بتحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد الشٌخ محمد وإٌمان الشٌخ محمد ، ص  -(51)

 .219الشٌخ محمد وإٌمان الشٌخ محمد ، ص اإلمتاع والمإانسة ، بتحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد -(52)

 .216اإلمتاع والمإانسة ، بتحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد الشٌخ محمد وإٌمان الشٌخ محمد ، ص  -(53)

كؽٌره ممن سبقوه من علماء العربٌة ، ممن ٌدعون إجماال المخاَطب إلى تؤهٌنل " التوحٌدي " وواضح أن
تلقً الخطاب ، وٌسنتطٌع بنذلك اسنتٌعاب معنناه وهنذا ٌحصنل لنه نفسه علمٌا ، حتى ٌكون ممن لهم أهلٌة 

 .بعد امتبلكه لنظام اللؽة وأسالٌب التعبٌر فٌها

الذي نّبه المخنـاَطب إلنى جمنـلة منن المبنادئ ، " هـ 415ت  -القاضً عبد الجبار" وإلى هذا أٌضا قصد 

أ التؤوٌنل للخطناب، مسنتخدما تساعده على تحلٌل ما ٌلقى على مسمعه من كبلم، منها ضرورة توخٌه مبند
ألن الؽـرض باألدلة  »    :اللؽة التً تواضعت علٌها العرب، بوصفها وسٌلة ، ٌتم بوساطتها إرساء الفهم

وهنذا باالسنتناد للعقنل ، باعتبناره قنوة ، تسناعد (. 54)« الوصول بها إلى المعنـارؾ دون سنابر األفعنـال

 ( .55)على إدراك الكبلم

قدرته على الكشؾ واإلبانة، فإذا كانت الدالالت متشابكة فإن العقل قنادر علنى الفصنل  و تتؤتَّى مزٌته من
ومننن ثننم فننإنَّ دقننة التؤمننل بننالنظر وإعمننال الفكننر والعقننل مننن شننؤنها أن تننإدي إلننى حصننول الداللننة . بٌنهننا

 ٌحصننل وهننذا ( 56) «.إنَّ الننناظر فننً النندلٌل ٌقننع لننه العلننم »:عبنند الجبننار ًوالمعنننى لدٌننه، قننال القاضنن
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العبلقننات التركٌبٌننة للكننبلم وإخننـراج عناصننرها ، ومعرفننة قصنند وحكمننة المخاِطننب المبثوثننة فننً  بإدراكننه
الخطـاب، مادامت وظٌفته تكمن فً فهم الخطاب وإبانة أنساقه ، وهذا ٌتوقؾ أٌضا على معنـرفته الوافٌنة 

لمزاٌاه وأؼراضه فً التركٌب كبلمها ، مدركا لكبلم العـرب ، وما تواضعت علٌه من أسالٌب مختلفة فً 

 (. 57)«وأما العلم بالبٌان ، فهو العلم بكبلم العرب ومواضعتها ، ومواقع فابدته  »:

وفً حال انطنواء الخطناب علنى ؼمنوض داللنً فنً بنابنه، ٌسنتنجد بحنال المخاِطنب؛ ألنَّ معرفتهنا هنً  
ـح الوحٌد الحسن  وأب" لمعـرفة داللته ، مثلما ٌقول  المنقذ من حالة التردد والتذبذب الداللٌن ، وهً المرجَّ

واعلنم أن كنل خطناب ، فإننه ال بند فنً االسنتدالل بنه منن اعتبنار حنال المنتكلم  »": هنـ436ت -البصري

ا نعتبر حكمته؟وإنما أردنا األحوال التً لها نعدل بالخطاب من معنى إلنى معننى، منع كوننه .به أال ترى أنَّ

                                (.           58)«مترددا بٌنهما 

ا عبد القاهر الجرجانً فقد وضنع للمخاَطنب شنروطا فنً تلقنً الخطناب، وهنً علنى هنذا " هـ 471ت"أمَّ

ننر، : العلاام باللغااة - :النَّحننو طالننب عبنند القنناهر الجرجننانً المخاَطننب الننذي اسننتعاض عنننه بمصننطلح المفسِّ
وي، حتى ٌتمكن من تفسنٌر معنانً الكنبلم ، فنبل ٌعقنل أن إلى اإللمام بقضاٌا اللؽة ونظامها النح -والسامع

 ...ال ٌخلو السامع من أن ٌكنون عالمنا باللؽنة وبمعنانً األلفناظ التنً ٌسنمعها...»:ٌكون جاهبل بها، فٌقول

، فإن كان ؼٌر ذلك فإننه ال ٌسنتوعب مضنمونه، ولنذا حثنه علنى اكتسناب قواعند اللؽنة وأسنالٌب ( 59)«

فنً تحلٌلنه  ن نظم الكلم ٌكون وفقا لمعانً النحو، ولهنذا نبلحنظ علنى الجرجنانًالعرب فً التعبٌر، ذلك أ
   للعبلقات النحوٌة مٌله إلى ربطها بالمخاَطب، جاعبل مهمة الناظم تهدؾ إلى توصٌل المعنى

ولٌنت شنعري هنل ٌتصنور وقنوع  »:باعتبار وجوده فً عملٌة النظم وجودا بٌنا ، فٌقول -المخاَطب -إلٌه
ى معنى كلمة من دون أن ترٌد تعلٌقها بمعنى كلمة أخرى، ومعنى القصد إلى معانً الكلم أن قصد منك إل

ُتعلم السامع بها شٌبا ال ٌعلمه، ومعلوم أننك أٌهنا المنتكلم لسنت تقصند أن ُتعلنم السنامعمعانً الكلنم المفنردة 
ٌنؾ  ومحنال أن تكلمنه خرج زٌد لتعلمنه معننى خنرج فنً اللؽنة، ومعننى زٌند ك: التً ُتكلّمه بها، فبل تقول

 ( . 62)«بؤلفاظ ال ٌعرؾ هو معانٌها  كما تعرؾ ؟ 

إدراك ضروب الكبلم وأسالٌبه المختلفة، فهناك ما ٌبنى على الحقٌقة نحو قولنك  -المخاَطب -و ٌجب علٌه
 خرج زٌد، حٌث ٌكون واضحا  من ظاهره ، وضرب آخر ٌحتم علٌه إدراك: مثبل

 ل ـبالصور البٌانٌة، كالمجاز، والكناٌة، وؼٌرها ، ذلك أن العرب تنقمعناه من طرٌق معرفته المسبقة 
 

 .732،ص 1966، تحقٌق عدنان زرزور ، دار التراث، القاهرة،  ًمتشابه القرآن ، القسم الثان -(54)

 .622، ص  1996، 3ٌنظر، شرح األصول الخمسة ،  تحقٌق عبد الكرٌم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة ، ط -(55)

 .348، ص 15المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ،ج  -(56)

 .488متشابه القرآن ، القسم الثانً ، ص -(57)

 .913، ص  2المعتمد فً أصول الفقه ، ج -(58)

 .182دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(59)

 .375دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(62)

طرٌقنا أسالٌبها وسننها فً الكبلم ، فقد تستخدم فٌه المجاز  كبلمها من صورة إلى صورة أخرى، مراعٌة
هنو كثٌنر : أال ترى أنك إذا قلت .....ومدار هذا األمر على الكناٌة واالستعارة والتمثٌل »:فً نظم الكبلم 

طوٌننل النجنناد ، أو قلننت فننً المننرأة نننإوم الضننحى، فإنننك فننً جمٌننع ذلننك ال تفٌنند : القنندر، أو قلننت  درمننا
عنً من مجرد اللفظ ولكن ٌدل اللفظ على معناه الذي ٌوجبنه ظناهره ثنم ٌعقنل السنامع منن ؼرضك الذي ت

ذلك المعنى على سبٌل  االستدالل معنى ثانٌنا هنو ؼرضنك كمعرفتنك منن كثٌنر رمناد القندر أننه مضنٌاؾ 
ومن طوٌل النجاد أنه طوٌنل القامنة ومنن ننإوم الضنحى فنً المنرأة أنهنا مترفنة مخدومنة لهنا  منن ٌكفٌهنا 

إال بمعرفتننه الضننمنٌة لنظننام اللؽننة  ىومننن تننم فننإن بلوؼننه التفسننٌر الكامننل للكننبلم لننن ٌتننؤت( 61)«.مرهنناأ

ٌبقى من معنى المفسر شًء ال ٌكنون إلنى العلنم ( ال ... ) »:وقواعدها ووجوه تصرٌؾ الكبلم فٌها، حتى

فهنذه اسنتعارة . الرمناد فنبلن كثٌنر: فإدراكه لدالالت الصور البٌانٌة، نحو قولنك منثبل(. 62) « .به سبٌل

النذي رمااد القادر بنٌنة سنطحٌة، وهنً : أو لنقنل معنى ظاهريمكنٌة، وظفها الناظم، للداللة على معنٌٌن، 
، ٌتطلب من المخاَطنب الوصنول ومعنى باطنًٌنتج عن احتراق الحطب، فٌتشكل الرماد وٌطهى الطعام، 
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ولننذلك ال ٌبقننى .ل علننى نبالننة وحسننن الكننرم، فكثننرة الطهننً، تنند الكاارمإلٌننه، والمتمثننل فننً الداللننة علننى 
المخاَطب حبٌس المعنى الظاهري فً أثناء تحلٌله للخطاب الملقى علٌه ، وإال فإننه ٌشنّوه مضنمونه ، وال 

 .ٌصل إلى المراد منه
الخطنناب أمننر /رأى عبنند القنناهر الجرجننانً أن حننرص المخاَطننب علننى تلقننً الكننبلم:تهٌااؤه لتلقااً الكاالم-

أو   ستٌعابه،  ولذا حّث المخاِطب إلى أنه ال ٌوجه خطابه لمن هم لٌسوا أهنل النه ،ضروري لٌتمكن من ا
الننظم وفروقنه فنً  مزاٌنا) أننت ال تسنتطٌع أن تنبنه السنامع لهنا  »:ال ٌعٌرونه عناٌة واهتماما بنه، فٌقنول

ا ، وٌكون له ، وتحدث له علما بها، حتى ٌكون مهٌبا إلدراكها، وتكون فٌه طبٌعة قابلة له(المعنى النحوي

 ومن ثم فإن إقباله( .63)«ذوق وقرٌحة ٌجد لهما فً نفسه إحساسا 

على تلقٌه بإرادة وعـزٌمة ، وتذوقه له ، من شؤنها أن تساعده على فهمه ، وبالتالً تحصـل الفابدة العامة 
ا البناب واعلنم أننه ال ٌصنـادؾ القنـول فنً هنذ » :التً ٌهدؾ إلٌها الخطناب ، قنال عبند القناهر الجرجنانً

ولذلك فإن معرفته (. 64)« ..موقعـا من السامع وال ٌجد لدٌه  قبوال حتى ٌكـون من أهل الذوق والمعرفة

 . الخطاب ومزاٌاه /مقاصد ومعانً الكبلم غبلوبعلـوم اللؽة، وتهٌإه الستقبال وتلقً الكبلم ، ٌعٌنانه على 
 خاَطب إلى أن المعـرفة بحال ناظمالم" عبد القاهر"ٌنبه  :إعمال الفكر فً تحلٌل الخطاب  -

ٌكنون بحنال الواضنع االعتبنار ٌنبؽنً أن  » :الكبلم تسناعده علنى إدراك وفنك رمنوز الخطناب ، ذلنك أنَّ 

حاثا إٌاه على إعمنال فكنره  للوصنول إلنى معانٌنه، وهنذا لنن ٌتنؤتى لنه إال ، ( 65)«...للكبلم والمإلؾ له

مثننل المخاِطننب الننذي أبنندع المعنننى بعنند أن كابنند منننه فهننو ٌتحمننل مشننقة بلننوغ معننانً الخطنناب، ( 66)«

االمتناع واالعتٌاص ، وكؤنً به ٌطلنب منن المخاَطنب أن ٌعنٌش التجربنة ذاتهنا التنً عاشنها المخاِطنب ، 
الخطاب فً صورة أخرى  أو لنقنل أننه ٌعٌند بنناء الخطناب منن  ةمتحمبل مؽامرته ومشقته ، معٌدا صٌاؼ

قد تحمل فٌه المشقة الشدٌدة وقطع إلٌه الشنقة البعٌندة ، وأننه لنم  »:ولبالمشقة والؽوص فً مضامٌنه ، ٌق
 ٌصل إلى دره حتى ؼاص ، وأنه لم ٌنل المطلـوب منه حتى كابد منه  االمتناع واالعتٌاص

المعننى إذا أتناك ممنثبل فهنو فنً األكثنر ٌنجلنً لنك بعند أن   »:حٌث الداللنة ، قنال عبند القناهر الجرجنانً
وما كان مننه ألطنؾ ، كنان امتناعنه علٌنك أكثنر وإبناإه ...لفكرة ، وتحرٌك الخاطر لهٌحوجك إلى طلبه با

فننً الطبننع أن الشننًء إذا نٌننل بعنند الطلننب لننه كننان نٌلننه أحلننى  زأظهننر ، واحتٌاجننه أشنند ، ومننن المننر كننو
  فإن قلت فٌجب على هذا أن ٌكون التعقٌد...وبالمٌزة أولى ، فكان موقعه من النفس أجل وألطؾ

 
 .177دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(61) 

 .273دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(62)

 .348دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص  -(63)

 .195دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(64)

 .145 دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(66)      .267دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص  -(65)

( 67)«إنما أردت القدر الذي ٌحتاج إلٌههذا الحد من الفكر والتعب ، وفالجواب أنً لم أرد ..... والتعمٌة

، مفضبل المعانً التً ٌصل إلٌها المخاَطب بالمشقة وبذل الجهد وإعمال فكنره ، مشنٌرا إلنى أن الخطناب 
احتوابنه علنى قندر منن الصنور البٌانٌنة؛  ال ٌنبؽً أن ٌكون كله  مبنٌا على الحقٌقة وإنما مزٌته تكمنن فنً

 وهً
لٌست بقصد التعمٌة أو التعقٌد  واالعتٌناص علنى المخاَطنب ، وإنمنا ٌسنتعان بهنا ألجنل إعمنال المخاَطنب 
فكره فً كشؾ الؽموض عن الخطاب وبلوغ معناه ، معتبرا الؽمنوض النذي ٌجنًء عنن جهنل المخاِطنب 

ٌعً ، وسببه ، هو سوء ترتٌب ألفاظنه ، الشنًء النذي ٌقنود بؤسس بناء الخطاب الذي ٌعلق به باألمر الطب
المخاَطب إلى طلب معنى الخطاب بالحٌلة ، واصفا هذا الضرب من الكبلم بالمذموم ، ألنه ٌتطلنب جهندا 

نجننده ٌقنندم دعننوة صننرٌحة إلننى المخاَطننب بضننرورة إعمننال  -هنننا -والجرجننانً. ٌفننوق طاقننة المخاَطننب 
خطاب، وهنو ذات األمنر النذي ٌحنث علٌنه مذهبنه األشنعرّي ، وعلٌنه فنإن فكره فً تحلٌل وتفسٌر ال/عقله

عبلقة معقندة متشنابكة، تتطلنب زادا معرفٌنا،  -بنظر الجرجانً –العبلقة التً تربط المخاِطب بالمخاَطب 
وجهدا مضنٌا، لبلوغ قراءة ممتعة للخطاب ، وحدوث االنسجام بنٌن المتخناطبٌن، ولهنذا لنم ٌؽفنل أسنبلفنا 
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رة إلى هذه العبلقة الحمٌمٌة بٌن المتفاعلٌن فً الخطاب، بنل حفلنوا الموضنوع بشنتى دراسناتهم عن اإلشا
وقراءاتهم للمخاَطب، الذي اشترطوا فٌه توافره كما أسلفنا على جملة من الصفات التً ال تقل أهمٌة عمنا 

متمٌنننزة؛ لكنننون ٌننندعو إلٌنننه الننندرس اللسنننانً، حننندٌثا، ذلنننك إنَّ العبلقنننة بنننٌن المخاِطنننب والمخاَطنننب جننند 
إال بمشٌبة كنابن مندرك ٌطلنق الكنبلم منن قٌند العبلمنات وٌسنتخرج المعنانً منن مننجم  لال ٌقو»:الخطاب

األلفنناظ، والنننص ٌرشننح بعبلمننات منصننوبة تشننًء بجمالننه، ولكننن الجمننال ال ٌنننتج وال ٌفعننل فعلننه إال إذا 

اب، متمٌنزا عنن ؼٌنره منن ، بمنؤى عن صفة االرتجال فً تلقنً الخطن( 68)«احتضنه المتقبل الصرٌح 

الننناس، فننً الحكننم ،الخننالً مننن االنفعننال النفسننً، مرتقٌننا إلننى مرتبننة إمعننان النظننر فننً الخطنناب ، وسننبر 
 »":عبند القناهر"ومن تم ٌتؤتى له الحكنم علنى جودتنه ومندى تماسنكه، ٌقنول  .أؼواره واإلحاطة بتفاصٌله

  ًواعلم أنك ال تشفً العلَّة وال تنته
نبل، وحتنى ال ٌقنعنإلى ثلج الٌقٌن ح النظنر فنً  إالَّ  كتى تتجاوز حّد العلم بالشًء مجمبل إلى العلم بنه مفصَّ

 ( .69)« زواٌاه والتؽلؽل فً مكامنه 

 :الذي ٌعنٌه الجرجانً ، حٌن قال" المخاَطب المستهدؾ"وبنوع من التحفظ ٌمكن الحدٌث عن
حتنى ٌكنون منن الحسنن واللطنؾ أصنبل، ال ٌصادؾ القنول موقعنا منن السنامع، وال ٌجند لدٌنه قبنوال ... »

وحتى ٌختلنؾ الحنال علٌنه عنند تؤمنل الكنبلم فٌجند األرٌحٌنة تنارة وٌعنرى منهنا أخرى،وحتنى إذا أعجبتنه 

 (.72)«عجب، وإذا نبهته لوضع المزٌة انتبه 

نز بنٌن السنامع العن ٌَّ الم وبهذا ٌقّر الجرجانً بتفاضل وتفاوت المخاَطبٌن فً الفهم والتصور والتبنٌن ، إذ م
ٌقنول  باللؽة ومعانً األلفاظ والجاهل بها، لذلك فهو ٌإكد تفاوت درجات فهم المتلقٌن ألي خطاب ، حٌث

حق فهمه إال من له ذهن ونظر، ٌرتفع بنه عنن طبقنة العامنة،  فنبل تنراه إال فنً  هأال ترى أنه ال ٌفهم..»:

طناب إذا ٌتلقناه المخاَطنب ، وهنو فالخ( 71)«اآلداب والحكم المؤثورة عن الفضبلء وذوي العقول الكاملنة

من البنى السطحٌة إلى البنى العمٌقنة  هالذي ٌقوم بفك ألؽاز مختلؾ مستوٌاته الواحد تلو اآلخر، وٌنتقل فٌ
، وعندما ٌفك رموز الكلمات فإنه ال ٌعٌر اهتمامه إال للمعانً البلزمة لفهم الخطناب ؛ أي للعناصنر التنً 

، وهو مرهون بمعرفة حاله من لدن المخاَطب ، حتى ٌصل إلى مؽزى تتضمنها شبكات الخطاب الداللٌة 
 .ومعنى الخطاب، فٌجنً الفابدة منه

وٌبلااغ بعملٌننة التخننـاطب وأركانهننا " عبنند القنناهر الجرجننانً"سننبق منندى عنننـاٌة  اوٌتضننح لنننا جلٌننا ممنن    
 ً إلىها عنده فً حدٌثه عن اإلعجاز، إذ ٌستنفر فً المخاَطب كل طاقاته فً التسامشأو

 

 .118أسرار الببلؼة فً علم البٌان ، ص -(67)

 .  53، ص 1993جمالٌة األلفة ، النص ومتقبله فً التراث النقدي ، شكري المبخوت، المجمع التونسً للعلوم واآلداب، -(68)

 .175دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص  -(69)

 .225دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص -(71)             .123، ص  دالبل اإلعجاز فً علم المعانً -(72)

 :مٌزة الخطاب المعجز ، وما ٌعـرض له فٌه من تقندٌم وتنؤخٌر، وذكنر وحنذؾ وفصنل، ووصنل، وقصنر
فنننً الجملنننة  حٌنننث تنظنننر بقلبنننك ، وتسنننتعٌن بفكنننرك، وتعمنننل رّوٌتنننك ، وتراجنننع عقلنننك ، وتسنننتنجد»

، فنؤداة ( 73")قواعد التماسنك النحنوي"الحدٌث اسم وهً التً أطلق علٌها الدرس اللسانً (.72)«فهمك

الجمنل بعضنها بنبعض ، ومنن من الروابـط التً ال ؼنى عنهنا فنً وصنل " عبد القاهر"العطؾ مثبل عند 
زٌنٌد قننابم : إذا قلننا » :التنً تفٌنـد اإلشنراك فنً الحكننم ، والتنـرتٌب ، والفصنل، فنً نحنو" الفناء" أشنهرها 

( 74)«....هنننا حكمننا تننزعم أن الننواو جنناءت للجمننع بننٌن الجملتننٌن  فٌننه، فإنننا ال نننرى ه. وعمننرو قاعنند

 . الخ ...بالتقدٌم والتؤخٌر ، والحذؾ، والتكرٌر طٌنضاؾ إلٌها الرب
فالعبلقات بٌن أجزاء النسق التعبٌري اللؽوي ، وخصوصٌة اإلبداع فٌها، ال تدرك إال بتلك الخصوصٌة   

 على آخر على حجج وأسس علمٌة، قال فً المخاَطب ، مستندا فً تفضٌله لكبلم 

البند لكننل كنبلم تستحسنننه، ولفنظ تسنتجٌده، مننن أن ٌكنون الستحسننانك ذلنك جهننة »:عبند القناهر الجرجننانً
ادعٌننناه مننن ذلننك  امعلومننة ، وعلّننة معقولننة ، وأن ٌكننون لنننا إلننى العبننارة عننن ذاك سننبٌل وعلننى صننحة منن

ٌحّكنم المعننى فنً تمٌٌنز الخطابنات ، ولنٌس  "الجرجنانً"وٌظهنر منن كبلمنه هنذا أٌضنا أن (. 75)«دلٌل
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لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن ٌكون الؽرض ترتٌب المعانً فنً الننفس  »:باختبلؾ اللفظ 
أو ؼٌنر      ثم النطق باأللفاظ على حذوها ، لكان ٌنبؽً أن ال ٌختلؾ حال اثننٌن فنً العلنم بحسنن الننظم 

لً األلفاظ فً النطق إحساسا واحدا وال ٌعـرؾ أحدهما فً ذلك شٌبا ٌجهله الحسن فٌه، ألنهما ٌحّسان بتوا

كما نّبه المخاَطب إلى حسنن االنتبناه ، عنند تلقنً الخطناب، وعندم االقتصنار علنى السنمع ( .76.)«اآلخر

ٌّز المعانً دون األلفاظ ، وأنها لٌست لك حٌث تسمع بؤذنك ، بل  »:باألذن فحسب؛ ألنَّ مزٌة النظم من ح

ٌَّتك، وتراجع عقلك، وَتْستنجُد فً الجملة فهمك ح  ( 77)«ٌث تنظر بقلبك، وتستعٌن بفكرك، وتعمل رو

فحصول عملٌة التخاطب وتحقٌق هدفها، ٌجب أن ٌكون فٌها المخاَطب الذي هو أحد أركانها متصفا بهنذه 
راك واؾ معرفتننه وعلمننه بلؽننة التخاطننب وإد: الخصوصننٌات ، وٌعمننل بهننا فننً تحلٌلننه للخطنناب، وهننً

بعزٌمة وإرادة وتذوق له  بنظامها النحـوي وأسالٌب التعبٌر فٌها ، وثانٌها أن ٌكون مهٌبا لتلقً الخطاب 
المخاِطب ، لما لها من نفع  فً شرح  من خـبلل ما ٌتركه فٌه من أثر فً نفسٌته ، وثالثها ، معرفته بحال

 وإدراك معنى الخطاب ، ورابعها، ضرورة سبره وتؽلؽله فً

عماق الخطاب ؛ الستجبلء معانٌه العمٌقة ، وهذا من خبلل إعمال فكنره ، وفنً هنذا المضنمار ٌنورد لننا أ
 عبد القاهر الجرجانً مثاال عن المخاَطب المدرك للتراكٌب اللؽوٌة ، والذي له قدرات

َبْكنًرا رك خٌالٌة فً الؽوص فً مكنـونات الخطاب ، فانطبلقا منن معرفتنه الدقٌقنة بالتراكٌنب اللؽنـوٌة  ٌند
ر ٌْ بً َقْبَل الَهج ُِ ُِ ُِ ر* َصاِح ٌْ ْبك  .إنَّ ذاك النَجاُح فً التَّ

 (:بحر الرجز ) وما أنشدته معه من قول بعض العرب
دخولها لٌس سواء كما ٌقول عبد القاهر، مستشهدا  معلى الجملة، أو عد" إنَّ "الفروق بٌن معانٌها، فدخول 

 ( :ؾبحر الخفٌ( ) 78)بشار بن برد »:بقول

    
ًَ لََك الِفَداُء              َها َوِه  .      إِنَّ ؼَناَء اإلبل اْلُحَداُء * َفؽنِّ

              
  

 .26دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص   -(72) 

 .219ٌنظر ، فً اللسانٌات ونحو النص  ، إبراهٌم خلٌل ، ص  -(73)

 . 153دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص  -(74)

 .                             45دالبل اإلعجاز فً علم المعانً ، ص  -(75)

 . 52علم المعانً ، ص  ًدالبل اإلعجاز ف -(76)

 . 59علم المعانً ، ص  ًدالبل اإلعجاز ف  -(77)

 . 215، ص  2222،  2دٌوانه ، تقدٌم إحسان عباس ، الناشر، دار صادر للطباعة والنشر ، ط -(78)

                      
وذلك أنه هل شًء أبٌن فً الفابندة ، وأدل علنى أن لنٌس سنواء دخولهنا ، وأن ال تندخل ؛ منن أننك تنرى  

، الكبلمٌن قند أفرؼنا إفراؼنا واحندا الجملة إذا هً دخلت ترتبط بما قبلها وتؤتلؾ معه، وتتحد به حتى كؤن
 لىوكؤن أحدهما قد سبك فً اآلخر؟ هذه هً الصورة حتى إذا جبت إ

به ،  لمنهما قد نبا عن األول ، وتجافى معناه عن معناه ، ورأٌته ال ٌتص: فؤسقطتها ، رأٌت الثانً" إنَّ " 
ر : "، فنقول"الفاء"وال ٌكون منه بسبٌل ، حتى تجًء بـ ٌْ ْبك بكرا صاحبً قبل الهجٌر ، فذاك النجـاح فً التَّ

تعٌد الجملتٌن إلنى منا كانتنا علٌنه منن " الفاء" ال ترىثم ".وهً لك الفداء ، فؽناء اإلبل الحداء" ؼّنها "، و

من هذا الننص ننرى الجرجنانً، ٌقندم تعلنٌبل ( 79)«من المعنى"إنَّ "األلفة، وترد علٌك الذي كنت تجد ب

فً ، ولم ٌستعمل الفاء فً مطلع القصٌدة " إنَّ "فً بٌته الشعري للفظة " بشار بن برد"وتفسٌرا الستعمال 
حٌنث ، .فالنجااحبكارا : إّن ذاك النجناح ولنم ٌقنل: ، وأنه قال"بكٌرجاح فً التَّ ّن ذاك النَّ إ" : هبٌان وجه قول

،  ، ٌحتنناج إدراكهننا إلننى معرفننة الفننروق الدقٌقننة ؼرابننة شنناملة تكمننن الؽرابننة فننً إفننادة التعلٌننل،  وهننً
القصنٌدة ، فنً هنذه ( إنَّ  ) تفضنٌل بّشنار لنـومن ثنم فنإن ،  ، وبٌن األسالٌب واألسرار الخفٌة بٌن األلفاظ

. ، بعٌندا عنن االسنتكراه ؛  ولنببل تكنون اللفظنة أعرابٌنة أو وحشنٌة ولطؾ المعنى تهاخفاء دالل إلى عٌرج
محدثنة تناؼمنا فنً موسنٌقى البٌنت بعكنس إذا اسنتعمل . ربطا مبلبمنا ولنم تعنده إلٌنه، فؤحندث فجنوة بٌنهمنا
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 س، وال تؤنالثانً ربطا ٌولد انسجاما بٌنهمابطه بال تعٌد الشطر األول وال تر افً مطلع البٌت فإنه" الفاء"
 .األذن لسماعه، بل إنها تحدث فجوة بٌن شطري البٌت

ذوق المخاَطب العنصر الفٌصل فً إدراك دقابق النظم، ومزاٌاه، منبها ؼٌر مرة إلى " الجرجانً"وجعل 
فنً فهنم دقنابق الننظم ، فنً  أنّ  من ال ذوق له لنن ٌندرك أسنرار الننظم ، وال جمالٌاتنه ، فهنو ٌعنّول علٌنه

 ( :بحر الكامل() 82)فانظر إلى قول البحتري »:قوله

ِدي العَفاة َو َشاِسُع                      ٌْ َدى َو َضرٌبُ *  َدان َعلَى أ َُ  .َعن ُكِل ند ِفً النَّ

َن جدُّ *    َكاْلَبدر أْفَرَط ِفً اْلعلو َو ضوُإهُ                     ٌْ ار ُب  للعْصَبة السَّ ٌْ  . َقِر

وفكر فً حالك وحال المعنى معك  وأنت فً البٌت األول لنم تنتنه إلنى الثنانً ، ولنم تتندبر نصنرته إٌناه ، 
ٌُملى على اإلنسان عٌناه ، وٌإدي إلٌه ناظراه ، ثم قسنمهما علنى الحنال وقند وقفنت علٌنه،  وتمثٌله له فٌما 

تفاوتهما فً تمكن المعنى لدٌك وتحببه إلٌك ونبله فً  وتؤملت طرفٌه فإنك تعلم ُبْعَد ما بٌن حالتٌك ، وشدة

 ( .                                                                     81)«نفسك ، وتوفٌره ألنسك ، وتحكم لً بالصدق فٌما قلت ، والحق فٌما ادعٌت 

را متكنامبل لعملٌنة التخاطنب ، منن إنَّ عبد القاهر الجرجانً اسنتطاع أن ٌقندم لننا تصنو: ومحصول القول
خبلل حدٌثه عن نظم الكلم ، محددا الشروط الواجب توافـرها فً كل ركنن منن أركانهنا ، فمنن نصوصنه 
تبٌنا مقتضٌات و دور المخاَطب التً تسند إلٌه وظٌفة فهم الخطاب عند تلقٌه لنه، ولنن ٌتحقنق لنه ذلنك إال 

 -الجرجنانً ومنن سنبقوه منن العلمناء، فهنو برأٌنه القسنٌم  بعدما ٌعمل بالشروط التنً أوردهنا عبند القناهر
ر أو لنقل شرٌك النناظم فنً عملٌنة التخاطنب، فإلٌنه تعنزى عملٌنة ( الناظم )الموضوعً للمخاِطب  -المفسِّ

 .          الخطاب/ تحلٌل وتفسٌر الكلم

 .ملها فً هذا وانطبلقا من تحلٌله لهذه الخصوصٌات التً ذكرها عبد القاهر الجرجانً، والتً نج

 
 
 

 

 
 .229علم المعانً ، ص  ًدالبل اإلعجاز ف -(79) 
 .334، ص  2الدٌوان ، دار صادر ، بٌروت ، ج -(82)

 . 99،  98أسرار الببلؼة فً علم البٌان ، ص ص -(81)
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 التهٌؤ لتلقً الكلم -                                          
 التذوق    -     (       الخطاب/النص)النظم         
    (تعجٌب أو هزة أو لذة ومتعة) ٌنجم عنها) التمتع بثقافة -                                          

 .حسن االنتباه والنظر بالقلب، وإعمال الفكر -                                   
                                        (المخاِطب)المتكلم         

 

 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 138 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 
 
 
 
 
 

الذي اعتبر أن حجنم ثقافنة المخاَطنب التنً ٌتمتنع بهنا هنً التنً تحندد تلنذذه روالن بارت ّدها وهً التً أك

 :كما ٌظهر فً هذا  المخطط البٌانً(. 82)بالخطاب ومدى تؤثٌره فٌه
 

 ثقافة واسعةمقتضٌاته                           المخاَطب                           
                                               

 خطاب                "روالن بارت"   
                        

 (التعجٌب)اللذة                                 المخاِطب                           
 

د بٌنهما( المخاِطب)بٌن المبدع  مسوٌا  حتى قال بوجود الكتابة  »:والمخاَطب، بل إنه وحَّ

 .ذلك فً رأٌه أن الخطاب ٌتكلم كما ٌرٌد القارئ( 83)«ربة القا

 ونبهت نظرٌة التخاطب األلمانٌة إلى ضرورة مراعاة المخاَطب فً عملٌة التخاطب، حٌث 

الدراسنات  التً ٌعند هنانس روبٌنرت ٌناوس -أحدثت جمالٌة التخاطب (Yause)ثورة فً   -داعٌتها 

البعنند : علننى مفهننوم التجربننة الجمالٌننة بؤبعادهننا الثبلثننة   »:ه األدبٌننة، فوسننعوا مفهننوم التلقننً ، وأقننامو

مدرسة " مدرستها التً تعـرؾ بـ، من خبلل اتجاه ( 84)«االستقبالً والبعد التطهٌري والبعد التخاطبً 

المخاِطننب والمخاَطننب هننً التننً تحنندد  ، ورأت أنَّ المشنناركة الفعالننة بننٌن (Constance )"كونسااطانس
المخاِطنب،  وأ   تكاء على القراءة الجادة من لدن المخاَطب ، ذلك أنَّ المبندع أو المإلنؾقٌمته ، وذلك باال

إال قارئ أولً للعمل السابق ، لٌؤتً المخاَطب المتسنلح بشنتى المعنارؾ لٌعٌند إنتناج ذلنك الخطناب  وما ه
  .  الذي ألفه المخاِطب

 
 .53،ص 1988، الدار البٌضاء ، 1ان،دار توبقال للنشر ،طلذة النص ،روالن بارت ، ترجمة فإاد صفا والحسٌن سبح -(82)

،  1نقبل عن، الببلؼنة واألسنلوبٌة ، محمند عبند المطلنب مكتبنة لبننان، ناشنرون، الشنركة المصنرٌة العالمٌنة للنشنر، لونجمنان ، القناهرة ، ط  -(83)

 .239،  ص  1994

 طاب ومتلقٌه جد مهمة ، ٌنبؽً على مإلفهومما ال مراء فٌه ، ٌتبٌن لنا جلٌا أن العبلقة بٌن الخ       
 مراعاة سمات المتلقٌن ومستواهم العلمً، وكذا جمالٌات الخطاب، وحسن التؤلٌؾ بٌن عناصره 

حتى تترك أثرا جمٌبل فً نفسٌة المتلقً ، الذي هو اآلخر ، ٌنبؽً علٌه أن ٌكـون مزودا بنزاد معرفنً ،  
نا حصر تلك الخصوصٌات الواجب توافرها فنً المخاَطنب وذوق جمٌل فً تلقً الخطاب ، وإجماال ٌمكن

 :فً العناصر اآلتٌة 
أن ٌكون عارفا بنظام لؽة الخطاب ، مدركا لمختلؾ أسالٌب التعبٌر فٌها ، ووجوه  تصرٌؾ الكبلم فٌها  -

ٌشننرك فٌهننا ( ةلؽوٌننة و ثقافٌننة وحوارٌنن)، ممننا ٌتطلننب منننه العمننل علننى امننتبلك حصننٌلة معرفٌننة متنوعننة 
 .ِطبالمخا

، ا ٌحصنل لنه منن خنبلل تهٌبنه  لسنماعهالحرص على تلقٌه للخطاب ؛ قصد فهمه ومعرفة معانٌة، وهنذ -
أو       بإرادة وعزٌمة قوٌة ، الفتا عناٌته واهتمامه إزاءه ، ؼٌر مشتت البال بنٌن أشنٌاء أخنرى ، تلهٌنه 

 .تشؽله عن فهمه

سبره ألؼواره وأعماقنه ، وال  ٌبقنى حبنٌس إعمال فكره وعقله فً تحلٌل وتفسٌر مضمون الخطاب ، و -
 .التفسٌرات السطحٌة أو الساذجة ، انطبلقا من ثقافته الواسعة
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 .وهً ذات األفكار التً ٌدعو إلى تبنٌها  الدرس اللسانً الحدٌث 
 .وبخاصة ما أورده أنصار نظرٌة التخاطب فً الدراسات اللسانٌة الحدٌثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84271 

199826

 (. ت -د)الببلؼة فً علم البٌان، عبد القاهر الجرجانً ، دار المعرفة ، بٌروت  أسرار -*

الً ، مإسسة الرسالة ، بٌروت ، ط -*   1999،  2أدب الكاتب ، ابن قتٌبة ، حققه محمد الدَّ

 ، دار الكتاب العربً اإلمتاع والمإانسة ، أبو حٌان التوحٌدي ، تحقٌق وتعلٌق وفهرسة ؼرٌد الشٌخ محمد و إٌمان الشٌخ محمد -*

 . 2224،  1بٌروت ،  ط      

 ،  2البٌان والتبٌٌن، الجاحظ ، وضع حواشٌه ُموفق شهاب الّدٌن ، منشورات علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط -*

          2223   . 

ح أصله عبلَّمتا  -*  ومحمد محمود التركزي   المعقول والمنقول ، محمد عبدهدالبل اإلعجاز فً علم المعانً، عبد القاهر الجرجانً ، صحَّ

 .         2221، 3الشنقٌطً، علَّق علٌه رشٌد رضا، دار المعرفة، بٌروت ، ط      

 .1986،  1الحٌوان ، الجاحظ ، شرح وتحقٌق ٌحً الشامً ، منشورات دار مكتبة الهبلل ، بٌروت ، ط -*

         .هـ  1316،  1لمطبعة األمٌرٌة ببوالق ، القاهرة ، طالكتاب ، سٌبوٌه، مكتبة المتنبً، ا -*

 . 1963المقتضب، المبرد ، تحقٌق عبد الخالق عظٌمة ، عالم الكتب ، بٌروت ،  -*

 *-1966، القاضً عبد الجبار  ، تحقٌق عدنان زرزور ، دار التراث، القاهرة ، ًمتشابه القرآن ، القسم الثان

 . 1962ٌد والعدل ، تحقٌق أمٌن الخولً ، القاهرة ، المؽنً فً أبواب التوح -*
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 1329الّرسالة، الشافعً ، بتحقٌق وشرح أحمد محمد شاكر ،  -*

                   1979،  1رسابل الجاحظ ، الجاحظ ، تحقٌق عبد السبلم محمد هارون ، مكتبة الخانجً ، مصر ، ط -*

 1996، 3تحقٌق عبد الكرٌم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة ، طشرح األصول الخمسة ، القاضً عبد الجبار،   -*

 .1999الخصابص ، تحقٌق محمد علً النجار، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،  -*

 

 :المراجع
 

الببلؼة واألسلوبٌة ، محمد عبد المطلب مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجمان ، القاهرة  -*
 1994، 1، ط

دالبل اكتساب اللؽة فً التراث  اللسانً العربً، بشٌر إبرٌر ، منشورات مخبر اللسانٌات واللؽة العربٌة ، قسم  -*       
 العربٌة  -اللؽة 

وآدابها ، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة باجً مختار، عنابة، مطبعة المعارؾ، عنابة،     
   2007الجزابر،

  1،1998، ط الدار البٌضاءاللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافً العربً،-*
 1988، الدار البٌضاء ، 1لذة النص ،روالن بارت ، ترجمة فإاد صفا والحسٌن سبحان،دار توبقال للنشر ،ط -*

العربً ، فاطمة الهاشمً بكوش ،اٌتراك للطباعة نشؤة الدرس اللسانً العربً الحدٌث دراسة فً النشاط اللسانً  -*
 والنشر والتوزٌع ،

 2004، 1مصر، ط     

،  1فً اللسانٌات ونحو النص، إبراهٌم خلٌل، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ، األردن ، ط -* 
2007 

، محمد خٌر "نموذجا"النص كتاب لذة" تلقً روالن بارت فً الخطاب العربً النقدي واللسانً والترجمً -
 1998، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ، الكوٌت ، 1ع          27البقاعً،عالم الفكر، مج

 :الدواوٌن الشعرٌة   
 . 2000،  2الدٌوان ، بشار بن برد ، تقدٌم إحسان عباس ، الناشر، دار صادر للطباعة والنشر ، ط -*
 .صادر ، بٌروت  الدٌوان ، البحتري  ، دار -*

 :المراجع األجنبٌة  -
-Dictionnaire usuel 760 dessins  regroupé en 140  planches 288 

 photos et  un   atlas48pages,  Larousse,  paris  cedex06, 1989   
 

 

 طرٌقة النحاة فً االستدالل بالموضع على جنس العنصر اللغوي

 الخالدي حلٌمة: األستاذة                                                                
 أستاذة مساعدة بقسم األدب العربً                                                               

 دةـــالبلٌ – جامعة سعد دحلب                                                                
 

 :مقدمة
ى هذا البحث بتوضٌح طرٌقة استدالل النحاة العرب بالموضع على جنس العنصر اللؽوي ٌعن 

باعتباره مكانا فً مدرج الكبلم ٌتحدد بما ٌمكن أن ٌؤتً قبله أو بعده من قرابن لفظٌة فً مدرج 
وم الكبلم،وٌربط العناصر التً تقع فً نفس الموضع بحكم واحد،وفً هذا بٌان ألهمٌة استخدام هذا المفه

كمقٌاس مهم جدا لضبط القسم الذي تنتمً إلٌه هذه الكلمة أو تلك وكذا الحكم الذي ٌنبؽً أن تؤخذه من 
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 .جراء حلولها فً هذا الموضع أو ذاك
و من المواضع التً استدّل بها سٌبوٌه على جنس العنصر اللؽوي، الموضع الذي ٌلً حروؾ الجّر 

ٌّة ،و هو موضع خاّص باالسم، و مثل ذلك استدال و  »    :فً بعض المواضع ٌقول" عن"له على اسم
، و مثله أٌضـا قوله فً  [1]«من عن ٌمٌنك ألّن من ال تعمل إالّ فً األسمـاء: فاسم إذا قلت" عن"أّما 

: و إن خالفتها فً أكثر المواضع، سمعنا من العرب من ٌقول" فوق"بمنزلة »التً اعتبرها اسما " على"
: ، و هو ما ٌّتضح عند الرضً االسترباذي حٌن قال [2]«نهضت من فوقه: لنهضت من علٌه كما تقو

ٌّتهما "˚ِمن"اسمٌن فبل ٌستعمبلن إالّ مجرورٌن بـ " على"و " عن: "و قد ٌكونان أي» ٌّن اسم ، و إّنما تتع
 [3. ]«ألّن الجّر من خواّص األسماء

ع، و إن كانتا حرفٌن فً األصل، فً هذه المواض" على"و " عن"فلننظر كٌؾ ٌستدّل هنا على اسمٌة 
ٌّن بعد حروؾ الجّر،  ذلك أنّ  حروؾ الجّر إّنما »: و ذلك لمجّرد وقوعهما فً موضع االسم الذي ٌتع

 [4]. «تدخل على األسماء ال على الظروؾ، فكّل منجّر بجار عامل فٌه فهو اسم
 
 

 :و ٌمكن توضٌح هذا االستدالل على النحو التالً
 

      العبلمة
       

 االسم  موضع

 نهضت من
 نهضت من
 نهضت من

 فوقه
 علٌه

 عن ٌمٌنك

 
، و هذا لعدم صبلحٌة وقوعها (حاشا)و هو الموضع نفسه الذي استدّل به سٌبوٌه أٌضا على حرفٌة 

فلٌس " حاشا"و أّما »: الموصولة فً باب االستثناء ٌقول" ما"فً موضع الفعل، و هو الموضع الذي ٌلً 
: و بعض العرب ٌقول. حرؾ ٌجّر ما بعده كما تجّر حتى ما بعدها، و فٌه معنى االستثناءباسم، و لكّنه 

ما خبل فلٌس فٌه إالّ الّنصب، ألّن : ، فإذا قلت"حاشا"بمنزلة " خبل"ما أتانً القوم خبل عبد هللا، فٌجعل 
فعلَت، أال ترى أّنك لو  أفعُل ما: ما التً فً قولك"اسم، و ال تكون صلتها إالّ الفعل ها هنا، و هً " ما"

  [5].«أتونً ما حاشا زٌدا، لم ٌكن كبلما: قلت
فلّما لم ٌستقم المعنى استنتج من ذلك " خبل"موضع " حاشا"فلننظر كٌؾ ٌعمد سٌبوٌه إلى وضع 

؛ أي أّنها حرؾ فً هذا الموضع، و لٌست بفعل المتناعها " خبل"لٌست بمنزلة " حاشا"حكما، و هو أّن 
فً مثل " عدا"و " خبل"لخاّص به، و هو الموضع الذي استدّل به أٌضا سٌبوٌه على فعلٌة من الموضع ا

صلة له، كؤّنه " عدا"و " خبل"هنا اسم، و " ما"أتانً القوم ما عدا زٌدا، و أتونً ما خبل زٌدا، فـ »: قولهم
. «ما جاوز بعضهم زٌداما هم فٌها : أتونً ما جاوز بعضهم زٌدا و ما هم فٌها عدا زٌدا، كؤّنه قال: قال

[6 ] 
، الذي هو "جاوز"بصّحة وقوعهما فً موضع " عدا"و " خبل"فسٌبوٌه ها هنا ٌستدّل على فعلٌة 

 .الموصولة بعدها و هذا فً باب االستثناء" ما"موضع خاّص بالفعل فحسب، و قد حّددته قرٌنة 
 
 

 : و ٌمكن توضٌح استدالل سٌبوٌه على النحو التالً
 

 أتونً ما
 ونً ماأت

 .جاوز بعضهم زٌدا
 .خبل  زٌدا
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 .عدا  زٌدا أتونً ما

 
ٌّن " ابن السّراج"كما نجد  أٌضا ٌّتبع منهج سٌبوٌه و ٌستدّل بهذا الموضع؛ أي موضع االسم الذي ٌتع

ٌّن أّن »: ٌقول" كم"و اسمٌة " ربّ "بعد حروؾ الجّر على حرفٌه  حرؾ و لٌست باسم " ربّ "و مّما ٌتب
فـ [.7.]«بكم رجل مررت: ، تقول"ربّ "ٌدخل علٌها حرؾ الجّر، و ال ٌدخل على " مك"، أّن "كم"كـ 

حرؾ و لٌست اسما ألّنها تمتنع عن مواضع األسماء، و من بٌنها الموضع الذي ٌلً حروؾ " ربّ "
و »: التً تصلح له، و لذلك نّزلت منزلة األسماء، و هو ما ٌإّكده المبّرد فً قوله" كم"الجّر، هذا بخبلؾ

إلى كم رجل قد ذهبت فلم : تقول...كم ال تكون إالّ اسما ،أال ترى أّن حروؾ الخفض تدخل علٌها
، و هو ما ٌذهب إلٌه أٌضا الرضً اإلسترباذي فً توضٌحه لرأي البصرٌٌن فً هذه المسؤلة، [ 8]«أره

ّنما حملهم على و األخفش،   وإ      عند البصرٌٌن خبلفا للكوفٌٌن ( ٌعنً ربّ )و هً حرؾ جّر »: ٌقول
برّب رجل، : فبل ٌقال" كم"أّنهم لم ٌروها تنجّر بحرؾ الجّروال بإضافة كما تنجّر ...ارتكاب جعلها حرفا
 .[9]. «و ال ؼبلم رّب رجل

 :و ٌمكن توضٌح هذا االستدالل على النحو التالً
 

 االسم  موضع              العبلمة

 إلى
 إلى
 بـ

 مبة رجل قد ذهبت
 ذهبتكم  رجل قد 

 كم  رجل مررت

       
الموضع الذي ٌلً قد و السٌن وسوؾ، و به  -كما رأٌنا-و من المواضع الخاصـّة بالفعل         

و أّما كان و أخواتها فهً من أفعال العبارة، »: و أخواتها ٌقول" كان"على فعلٌة " ابن ٌعٌش"استدّل 
وأخواتها أفعال " كان"، و لذا فإّن [ 10]«سٌن وسوؾقد وال: واللفظ ألّنه تدخلها عبلمات األفعال من نحو

ولٌست حروفا أو أسماء على الّرؼم من مفارقتها للفعل الحقٌقً الذي ٌدّل على معنى وزمان؛ ذلك أّن 
وأخواتها إّنما تدّل على الزمان فحسب، لذلك سّمٌت أفعال العبارة تمٌٌزا لها عن الفعل الحقٌقً، و " كان"

إلى هذا الحكم عن طرٌق االستدالل بالموضع، ذلك أّن وقوع هذه األفعال قبل السٌن و قد توّصل الّنحاة 
 .جعلها تنّزل منزلتها و تندرج بذلك ضمن قسم األفعال -وهو موضع خاّص بالفعل فحسب -قدوسوؾ

 
 :و ٌمكن توضٌح هذا االستدالل على النحو التالً

 

 الفعل  موضع              العبلمة

 قد
 قد
 سـ
 سـ

 سوؾ
 سوؾ

 دخل
 كان

 أدخل
 أكون
 أدخل
 أكون

   
ٌّة " ابن ٌعٌش"كما احتكم إلى الموضع أٌضا           ٌّتها بدلٌل " لٌس"فً رّد اسم و تعٌٌن فعل

اّتصال الّضمٌر الذي ال ٌكون إالّ فً األفعال بها على حّد اّتصاله باألفعال، و هو الّضمٌر المرفوع نحو »
وألّن آخرها مفتوح كما فً أواخر األفعال َّلستما و لستم و لسِت   ولستن،و ΄لستۥ و لسنا و لست: قولك

، و هو ما ٌإّكده المبّرد [ 11]«لٌست هند قابمة: الماضٌة، و تلحقها تاء التؤنٌث ساكنة وصبل ووقفا نحو
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لستۥ منطلقا : أّما الّدلٌل على أّنها فعل فوقوع الّضمٌر الذي ال ٌكون إالّ فً األفعال فٌها، نحو»: فً قوله
و     ضربوا  وضربا : و لستّن،و لٌسْت أَمُة هللا ذاهبة، كقولك˚و لست ولستما و لستم

و هو موضع  -التؤنٌث الساكنة" تاء"قبل ضمابر الّرفع البارزة، و كذا " لٌس"فوقوع [.12.]«ضربت
ابن "ب إلٌه أٌضا فعل و لٌست حرفا أو اسما،    وهو ما ذه" لٌس"دلٌل عندهما على أّن  -خاّص بالفعل

فإن »: حرؾ، و هذا المتناعها من التصّرؾ، ٌقول" لٌس"بعدما دحض حجج من ٌقول أّن " عصفور
إّن الذي ٌدّل على ذلك لحاق عبلمة التؤنٌث لها على حّد ما : و ما الذي ٌدّل على أّنها فعل؟ فالجواب: قٌل

و لٌسْت هند       لٌس زٌٌد قابما،: ر، نحوتلحق الفعل، أعنً أّنها تثبت مع المإنث   و تسقط مع المذكّ 
لٌسا : و ٌدّل على ذلك أٌضا اّتصال ضمابر الّرفع بها، نحو...قام زٌد و قامت هند: قابمة، كما تقول

 .[ 13.]«فثبت أّنها فعل...ولٌسوا، و لو كانت حرفا لم ٌكن ذلك فٌها
 :و ٌمكن توضٌح ذلك على النحو التالً

 

         عبلمته           الفعل         موضع

 قامـ
 لٌسـ
 لٌسـ
 لٌسـ
 لسـ

 ˚ـت
 ˚ـت
 ـا

 ـوا
 ΄ـت

 

                 
ٌّه  التعّجب لوقوعها فً " أفعل"كما استدّل المبّرد بموضع الفعل الذي تحّدده نون الوقاٌة قبلها على فعل

فعل " أحسن"حسننً، ألن ما أ: ما أحسن زٌدا فرددت ذلك إلى نفسك قلت: ألّنك إذا قلت»هذا الموضع، 
، و لو كان اسما لظهرت بعده ٌاء واحدة إذا أراد المتكلّم "ضرب"فٌظهر المفعول بعده كما ٌظهر بعد 

ما أحسننً ٌعلمك أّنه فعل،   : و قولك»: ، و ٌقول ابن السراج أٌضا[ 14]«هذا ؼبلمً: نفسه نحو قولك
ما »: و تقول    [15]، «ضاربنً: أّنك ال تقولضاربً، أال ترى : و لو كان اسما لكان ما أحسننً مثل

و أجمله زٌدا،       ما أحسن: قلت" بؤحسن"، فإن نصبته "بؤجمل" "زٌدا"أحسن و أجمل زٌدا إن نصبت 
ٌّن لك أّن ...ما أحسن زٌدا و أجمله: ترٌد  [16].«أجمل و ما أشبه ذلك أفعال"و " أحسن"فهذا ٌب

التعّجب " أفعل"على أساس فكرة الموضع، حٌث ٌحكم بفعلٌة  فؤساس االستدالل عندهما ها هنا ٌقوم
 .لمجّرد وقوعها فً موضع الفعل، و هو الموضع الذي ٌتحّدد قبل نون الوقاٌة

 
 

 :و ٌمكن توضٌح هذا االستدالل على النحو التالً
 

 
 
 
 

 ما

         عبلمته       الفعل  موضع

 ضربـ
 دفعـ

 أحسنـ
 أجملـ

 ـنً
 ـنً
 ـنً
 ـنً
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التؤنٌث الّساكنة، " تاء"من المواضع التً ال تكون إالّ للفعل فً مدرج الكبلم، الموضع الذي ٌسبق و 
ٌّة " ابن السراج"و به استدّل  و ٌوّضح لك أّن نعم »: ،  و هذا ما ٌظهر فً قوله"ببس"و " نعم"على فعل

. «قامت المرأة: ما تقولقام الرجل، و نعمت المرأة، ك: نعم الرجل كما تقول: وببس فعبلن أّنك تقول
[17 ]. 

 
 

 :خاتمة 
و ٌضٌق مجال القول هنا عن استٌعاب أمثلة هذا المبدأ لدٌهم، و لعّل فٌما تقّدم دلٌبل مقنعا ٌصّور 
ٌّن فً كثٌر من األحٌان على تحدٌد  مدى اهتمام الّنحاة العرب بمفهوم الموضع، و اعتباره مقٌاسا مهّما ٌع

ٌّنا كٌؾ أّن الكثٌر من األحكام التً توّصلوا إلٌهاأصناؾ الكلم على اختبلؾ أن فٌما ٌخّص  -واعها، فقد تب
ٌقوم على أساس هذا المبدأ، و هذا إْن دّل على شًء فإّنما ٌدّل على وعً كبٌر و إدراك  -تصنٌؾ الكلم

ة ؼٌر أمرا علمٌا تسّوؼه الّرؼبة فً الوصول إلى قوانٌن منسجم»حقٌقً لقٌمة هذا المفهوم، و اعتباره 
ًّ عام لعلم  متناقضة قادرة على ضبط تباٌنات الحرؾ مع االسم و الفعل و تفسٌرها ضمن تصّور كل

 .،وإثبات أحكام نحوٌة لفظا أي بما هو ملموس ثابت[ 18]«النحو
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 وهيـبة  قاني(: ة) األستاذ          

 قسم اللؽة اإلنجلٌزٌة           
 جامعة البلٌدة   –كلٌة اآلداب            

 
 : عتبة

 
الجمال ،، كلمة أّخـاذة فتن بهـا اإلنسـان منذ بدء الخلٌقـة ، فؤحب ّاألرض بخضرتهـا وما ٌمشً      

علٌها ، و السماء  بصفابها وما ٌدور من نجوم وكواكب تتؤلأل  فٌهـا ، والبحر وكابناته وما ٌنتفع بـه منه 
ٌّزه الكتابً إالّ إومنهـا، وللجمال معن ، فهو شعور فطرّي ذا تموقع بركازة فً أعماق  النفسى ال ٌجـد ح

وعظمة جمالـه وجبلله ، إذ ال  -و جلعز-مـوا قـدرة الصانـع ألهمـه هللا سبحانـه عماّر األرض ، حتى ٌعل
انت جمالٌة وإذا ك ٌحسن صنع باقـة ورد جمٌلـة إالّ   ذو إحسـاس جمٌل على الفارق بٌن المثالـٌن ،

ٌّـة الخُ   .أسرار الجمال واإلجبلل معا فً القرآن نإلق جاذبٌة للنفس ، فالخلق فتنـة للعٌن ، وجمال
وألن علمنة األدب طالت كل أنواع النصوص بما فٌها المقدسـة ، فإّن المقاربـات النقدٌـّة الحدٌثة     

  -باصطبلح لفظـً الّنـص و الّنقـد  -"رقعة نصٌـة " امتدت حتى إلى القـرآن الكرٌم ،وجعلت منـه 
تستمّد منهـا مبلمـح أدبٌـّة  وشاعرٌـّة  العبلقــة ، لٌس للتدلٌـل علـى أدبٌـّته ، فالقـرآن الكرٌم أجـّل 
وأقـدس ،وإنما تبٌانا لقابلٌة دراسته لجمٌـع المقاربـات النقدٌـّة الحدٌث ، وبرهانا على ؼناه بؤعلـى 
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 .السمات الجمالٌـّة 
 

 :بٌن المعجم العربً والداللة السٌاقٌة " الرحمن" لفظ
 :فً المعجم العربً –1
على  تأنها بنٌ»" الّرحمن " عن كلمة "  لسان العرب" فً " ابن منظور "ٌقول  -1 -1

بسم هللا الرحمن ) نه قٌل إ: قال الفارسً . ألن معناه الكثرة، وذلك ألن رحمته وسعت كّل شًء" فعبلن"
معنى الرحمة ، لتخصٌـص المإمنٌن به فً قولـه " الّرحمن " بالرحٌم بعد استؽراق  فجًء( الرحٌم
عز و  –       إال هلل" رحمن" ال ٌجـوز أن ٌقـال " قال األزهـري ( و كـان بالمإمنٌـن رحٌما: ) تعالـى

 174«.لؽٌر هللا" رحمن " فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شًء ، فبل ٌجـوز أن ٌقـال  –جل 
داللـة على األلوهٌـة تضعـه " رحمن "ٌشٌر إلى أن للـ" تمام حسان " هذا ونجد الدكتور     
و داللته على الربوبٌـة ، موردا جملـة من األمثلة القرآنٌة ورأى بعض المفسرٌن أن " رحٌم " بإزاء لفظ 

ق آخرون َّوفو"ندٌم"و"ندمـان  "على نحـو ما ٌتفـق لفظا "الرحٌم "ٌتفق فـً المعنى مـع  "الرحمن "
ٌرحم الخلق جمٌعا  "الرحمن "ن أو أ ,"الرحٌم "مبالؽة لٌست فً "الرحمن "بٌنهما فً المعنى إذ رأوا فً 

 . «على حٌن ٌرحم الرحٌم المإمنٌن دون ؼٌرهم,
 

 : فً القاموس المحٌط للفٌروزآبادي  -2 -1
حمة التً ال ؼاٌة ومعناه عند أهل اللؽة ذو الر,الرحمن اسم من أسماء هللا عز وجل »     

ألن فعبلن بناء من أبنٌة المبالؽة ، ورحٌم فعٌل بمعنى فاعل وكذلك رجل رحوم ,بعدها فً الرحمة 
 175« .إال هلل عز وجل "رحمن "وال ٌجوز أن ٌقال , وامرأة رحوم 

اختصت به الذات اإللهٌـة " ابن فارس"و"ا بن منظـور"عنـد " الرحمن"لفظ  نفإ, ومنه       
وفٌه تتسع مساحة الرحمة ، فٌنزلها سبحانه ,فً االستعمال القرآنً " رحم"وهو اشمل واعم من العلنٌة 

بل كما  ،"الرحمن"ومن جهة ثانٌة تضٌق دابرة استعمال كلمة ,المحسن والمسًء ,على الكافر والمإمن 
 .ذكر أعبله ال ٌصح ذكرها إال بنٌة كونها صفة هلل عز وجل 

 
 :فً القرآن لكرٌم " الرحمن"  من الداللة السٌاقٌة للفظ -2

 
تعلن ، 19الملك «ما ٌمسكهن اال الرحمن»حٌن تتموقع فً نحو قوله سبحانه " الرحمن"إن     

الطٌور المحلقة بنوامٌس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجٌب ،الملحوظ فٌه كل  ٌمسك نه جل وعبلأ
نوامٌس التً تكفل توافر آالؾ الموافقـات فـً ال...المحسوب فٌه حساب الخلٌة والذرة  صؽٌرة وكبٌرة ،

" الرحمن " و ,املتتـم هــذه الخارقـة وتتكؤـرر ، وتظؤل تتكـرر بانتظـ,األرض والجـو خلـق الطٌر 
 . 176«ٌمسكهـن بقدرته القادرة التً ال تكـّل ، وعناٌتـه الحاضرة التـً ال تؽٌب 

ة لطٌفة إلـى ما ٌكتنؾ عملٌـة اإلمسـاك من ، إشار" الرحمـن"إال "ٌمسكهـن "وفً مجاورة      
ٌمسك الطـٌر الضعٌفة برحمته  ,إنه القـوي الجبـار" اللطٌؾ"بـه كٌؾ ال ومـن أسما,حنـان ولطـؾ ورقـة 
 . التً وسعت كل شًء 

ٌا أبت إنً )فً قوله تعالى على لسان نبٌه إبراهٌم علٌه السبلم" الرحمن"وحٌن ٌرد لفظ  -    
ٌلوح لنـا الخلٌل علٌـه السبلم وهو , 45 مرٌم( عذاب من الرحمـن فتكـون للشٌطان ولٌـا أخاؾ أن ٌمسك 

 ٌخاطب أباه بؤسلوب عارم بشجن النبـوة المشفقـة علـى سبب وجودها فً الحٌـاة ،إنه ٌستخدم مع كلمة
 ءبد -1: أمـارات خاصة تستمٌل إلٌه نفس أبٌه وتحنً إلٌه أعطاؾ قلب الوالد الجافً منها" الرحمن"

                                                           
174

  اثٓ ِٕظٛؼ:ٌكبْ اٌؼؽة 
175

 . 0:119 و  014 ج  02 َ 01952  2اٌمبِٛـ اٌّس١ظ 0 نؽوخ ٚ ِطجؼخ ًِطفٝ اٌجبثٟ اٌسٍجٟ ٚ أٚالظٖ 0 ًِؽ 0 ط: اٌف١ؽٚؾآثبظٞ  
176
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 ( .ٌا أبت)اآلٌة بالنـداء المتوسل المستعطؾ 
 " أخاؾ"عدم تصرٌحه بلحوق العذاب بؤبٌه  -2                        

 " .ٌصٌبك"بدل " ٌمسك"إٌثار الفعل  -3                        
 177.«للتقلٌل ال التعظٌم " عذاب"ذكـره كلمـة  -4                        

فً داللتهـا على شًء قلـٌل " عذاب"كلمـة  -على رسولنـا السبلمو علٌه - هن استخدامإ -       
الدلٌل على  ,االستؽراق الكامل للرحمة وشمولهابما فٌها من التعرٌؾ الدال على " الرحمن"منه مع كلمة 

لى الترهٌب قمة الرجاء فً مؽفرة هللا معفوه الواسعٌن ، وفٌه إٌحاء بؤسلوب الترؼٌب الؽالب داللٌا ع
 .من تهدٌد أبٌه وإن كان ظالما -معلٌه السبل-تشً بحرصه " أخاؾ"الوارد باحتشام فكلمة 

،  96مرٌـم( إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا)ٌقول فٌه سبحانه  ,ومثال آخر
تمس  ونداوة وحنفً هذا الجو " وللتعبـٌر بالود"حٌث ٌصـور حالـة نفسٌـة مضٌبـة بفٌوض المحبة 

وروح رضى ٌلمس النفـوس ،وهو ود ٌشٌـع فً المؤل األعلى ثم ٌفٌض على األرض والناس  القلـوب،
، ذلك أن اإلٌمـان ال ٌكمـل إال إذا تعلقـت قلوب المإمنـٌن بربهـم 178«فٌمتلا به الكون كله وٌفٌض 

والخلق أهل ألن ٌؽدق علٌهم ربهم وأحبتـه لٌبادروا إلى العمل الصالح فً حب وإقبال وقوم بهذا السمت 
 .واببل صٌبا ٌتقاطر ودا وألفة " الرحمن"

من خبلل هذه االلتفاتة القصٌرة إلى الداللتٌن المعجمٌة والساقٌة لبعض اآلٌات الكرٌمة الوارد فٌها لفظ 
 وعظمة  جمال الداللة لمواطن ذكره فً مقام كل نص,ٌتبٌن مدى جمال المعنى المستقل له " الرحمن"

 .          فً القرآن الكرٌم نلج عالم الصوت والنؽم " الرحمن"وفً تقص مستمر لجمالٌة  ,وآٌة 
فً تناوله األصوات العربٌة إذ " ابن جنً"فً هذه المرحلة من الدراسة نتمثل المنهج الذي اعتمده     

 :عمل على مستوٌٌن هما
م والترقٌق والشدة والرخاوة النظر إلى صفة الحرؾ ومخرجه وحاله ،من حٌث التفخٌ -»1

واإلطباق واالنفتاح ،واالستعبلء واالستطالة والتفشً وؼٌر ذلك ،ثم بحث العبلقة بٌن ,والجهر والهمس 
 .هذه األحوال والصفات ، وبٌن الداللة الوضعٌة للكلمة 

عبلقة بٌن بحٌث ٌبحث ال,النظر إلى داللة الكلمة باعتبارها تركٌبا صوتٌا له بنٌة وهٌبة بعٌنها  -2
 «ومناسبة ذاك التركٌب وتلك الهٌبة للمعنى الذي وضعت له الكلمة,طرٌقة تركٌب أحرؾ تلك الكلمة 

.179 
 
   -مخارجا وصفات" رحمن"جدول فونٌمات لفظ  - 
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 الصفة المخرج الصوت

 انفجاري -مهموس -مرفق حنجري الهمزة

 متوسط -مجهور -تكراري لثوي الراء
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" مورفٌما"باعتباره " الرحمن"من خبلل الجدول أعبله ننطلق فً تحلٌل الفونٌمات المكونة للفظ
على حدة أو بمجاورته فونٌما آخر حٌث " فونٌم"ً بها كل نساوق ذلك ببعض المبلمح الداللٌة التً ٌوح

أن واضع األلفاظ »تتعاضد الفونٌمات فً إنتاج معنى جمالً على ما ذهب إلٌه عباد الصٌمري بقوله 
 .«، وإنما اختار لكل لفظ معناه الذي توحً به أصواته  اإزاء المعانً لم ٌضعها اعتباط

قال عنه سٌبوٌه ،أنه أبعد صوت من حٌث ,ت حنجري وهً صو,بالهمزة " الرحمن"بتدأ لفظ ٌ -1
ٌختفً إزاءه صوت  ,مهموسـا وانفجارٌا ، وألنه عنصر بـارز  ٌتصؾ بكونه مرفقا ،,المخارج 

ؼٌر أنها أٌضا تظل  الشمسٌة ،" ال"لعدم الحاجة الصوتٌة إلٌه ،أي أن اجتماعها ٌشكل " البلم"
وى أنه الزم هذه الصفة فً جمٌع آي القرآن الكرٌم استؽراقٌة ،وال ٌمكننا قول شًء عن داللته س

 .كل خلقه  -سبحانه وتعالى -لتشمل رحمته 
وفً هذا التتابع إلحاح ,ٌحدث بطرق اللسان اللثة مرات متتابعة ,صوت لثوي المخرج :  الراء -2

فٌه من هبوط الدرجة ما ٌعتري المناجً ,مجهور متوسط  العبد حٌن ٌناجً ربه،وهو تكراري ،
 " .الرحمن"قة ، وفٌه جهر المناجً حٌن تسد أمام عٌنٌه جمٌع األبواب إال باب من ر

ومما اختصت بـه لؽـة العرب الحـاء  »فـً هـذا الصوت " ابن فـارس"قـال :الحاء -3
نحو الداخل ،مرقق " الرحمن"وهو حلقً المخرج ، ٌتجه فٌه استصدار لفظ 180«والظاء

ٌدري ظاهر " الرحمن"اء من الداخل إلى األدخل ، فـاحتكاكً ٌتدحرج عند إصدار الند,مهموس ,
 .األمر وخفٌه وما ٌحتك به من صؽابر وكبابر الحاجات 

عند هذا الفونٌم ٌرتفـع الصوت لٌرسم خطـا صاعدا إلـى مخرج الشفتٌن ، وما تعلنانه فً : المٌم -4
ة النداء فً ؼنة جمٌلة ٌتدفق بها األنؾ والمٌم مرقق مجهور ،ٌتصارع فٌه أدب الطلب مع شد

 .هذه الكلمة 

علماء القراءات مدة زمنٌن إلى أربعة أزمنة  أعطاه, لٌن ,منحرؾ , صوت حلقً : األلف اللٌنة -5
أو ما ٌعادل أربعة ثوان ، وفٌه ٌمتد صوت المٌم المفتوحة نحو األعلى فً داللة على طلب العبد 

 .الضعٌؾ رحمة الرحمن فً علٌابه 

مجهورا ومتوسطا وهو أؼن ٌعكس ,ٌتصؾ بكونه أنفٌا ,قلٌبل  لثوي ٌنحدر فٌه الصوت :النون -6
 -التً ٌبسطها الباري ,جمٌل الدعاء وجمٌل الرحمة المرجاة  ,تآلفه مع ما سبق من األصوات 

 . فً جهر وعلى مرأى ومسمع كل الدنٌا لكل الخلٌقة  –عز وجل 
صوت وحمولته الداللٌة الرحمانً من خبلل التناسب بٌن ال هكذا تتكشؾ بعض صفات الجمال   

وهو نؽم " الصدى الحالم"فإذا ما أضفنا إلٌه نؽمة " رحمن"عبر التنقل من مقطع صوتً إلى آخر فً لفظ 
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 لٌن  -منحرؾ حلقً األلؾ اللٌنة

 لٌن  -متوسط  -مجهور أنفً-لثوي النون
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قة ، تضاعؾ وقرآنً ٌصاحب عادة آٌات التؤمل فً الخلق أو تلك المصوبة نحو العاطفة اإلنسانٌة الشف
 .قت وزن الرحمة ، وزاد ثقل المعنى كثافة وحنوا فً ذات الو

ذات األزمنة األربعة التً ٌستؽرقها " األلؾ اللٌنة " وعند نقطة ارتكازه وهً" رحمن"إن لفظ    
ٌحملها نؽم  ىلتطوؾ بالنفس فً عوالم الرقة والمودة اإللهٌة ، بوضاءة ورض,القارئ أثناء مده إٌاها 

 .لقراءة لإلى قلب قارئ اآلي الكرٌم وإلى نفس السامع " الصدى الحالم "
 
 :السٌاق فً" الرحمن" سٌمٌائٌة لفظ      
 

كما أن الكلمة عبلمة لؽوٌة ذات وزن داللً مستقل ٌختص بإضاءته المعجم، فهً أٌضا    
عبلمة دالة تشع بمعان أجلى و  أوضح فً سٌاقها الذي ترد فٌه ، و التناول السٌمٌابً للسٌاق ٌبرز أن 

جعل المتلقً فً استؽناء عن  السٌاق الذي وردت فٌه درجة تحكم العبلقة العلٌة بٌن الدال و مرجعه ت
 181.العبلمة اللؽوٌة ، أما إذا تجاذبتها دالالت مختلفة فإن السٌاق هو الفٌصل فً تحدٌد الؽرض الداللً

ورد فً آٌات كثٌرة ، ٌنفث فٌها أنفاس الحب اإللهً تارة ، و ٌنشر بٌن " الرحمن" و لفظ    
 :نٌن فً الدنٌا و اآلخرة أحٌانا ، و فٌما ٌلً ؼٌض من فٌض كلماتها عبق المودة بٌن المإم

فً موقؾ العفٌفة  18مرٌم {قالت إنً أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقٌا }: ٌقول عز من قابل  -1
و لم   و هنا إشارة إلى خلق الطٌبة ، إذ لم تصرخ –من مخاطبها ، ال ٌسعها إال أن تذكره " مرٌم " 

و لٌس الرحٌم بالمإمنٌن " الرحمن "بؤن  -حكمة فٌها أنوثة مهددة و حٌاء جلًتعنؾ مخاطبها بل كلمته ب
الذي سٌعصمه   " الرحمن " سٌتولى جوارها ، و  هـو    -ن كان مإمنا أم كافرا إألنها ال تدري  -فقط

ر تلجؤ إلى هللا   تستعٌذ به و تستنجد و تستثٌر مشاع» من فعل السوء إن كان مإمنا و ٌعصمها ، إنها 
فالتقً ٌنتفض  )...(و التحرج من رقابته فً هذا المكان الخالً  التقوى فً نفس الرجل ، والخوؾ من هللا

 182.« و نزغ الشٌطان  و ٌرجع عن دفعة الشهوة " الرحمن " و جدانه عند ذكر 
و فً مد المساحة  75مرٌم {قل من كان فً الضبللة فلٌمدد له الرحمن مدا } : ٌقول تعالى  – 1

لطؾ خفً بعباده ، إنه  ٌمهلهم و ٌمنحهم الفرصة " الرحمن " ٌة لضبلل الضالٌن من قبل الزمن
حتى إذا رأوا ما ٌوعدون إما العذاب و إما الساعة فسٌعلمون من }تلو الفرصة و العمر بعد العمر
و ٌؤخذهم بعذاب      و بذلك ٌمسك رحمته عن الطؽاة  76مرٌم {هو شر مكانا و أضعؾ جندا 

 .لجبارالقوي ا
و فً  96مرٌم {إن الذٌن آمنو ا و عملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا}: ٌقول تعالى  -3

، "الرحمن" على المإمنٌن من ربهم  صلة حنو ، و رقة مشاعر تفٌض" رحمن" للـ" الود " مجاورة 
 .183«ود الرحمن: دٌة من الود السامً ظبلال ن» ٌتنفسون عبق األخوة اإلٌمانٌة و ٌتفٌإون 

و    ، آٌة تطفح  بالنعم  42األنبٌاء {قل  من ٌكلإكم باللٌل و النهار من  الرحمن)': ٌقول تعالى  -4
الحارس على كل نفس باللٌل و النهار ، وصفته هً الرحمة » فهو " الرحمن " تؽدق بمنة 

184«.الكبرى و لٌس من دونه راع و ال حام
 

" عباد" إن فً إضافة  63الفرقان {او عباد الرحمن الذٌن ٌمشون على األرض هون}: و قول  -5
" الرحمن" نسبة و قرابة قوامها خلق فضٌل اختصت به طابفة مإمنة ، أعطاها " الرحمن" إلى 

و    الذٌن ٌعرفون الرحمن" عباد الرحمن" فها هم أوالء » كما هاببل من تجلٌات محامد الخبلل  
 185«. ٌستحقون ان ٌنسبوا إلٌه و أن ٌكونوا عباده
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حكمة بالؽة ٌنطق  23ٌس{إن ٌردن الرحمن بضر ال تؽن عنً شفاعتهم و ال ٌنقذون}: ضاٌقول أٌ -6
و ال أدل على تمام الثقة بٌن العبد و ربه من " الرحمن" بها الرجل المإمن فً ثقة كاملة باهلل 

الشرطٌة و مـا تنوء به من استبعاد أذى ٌلحق " عن "بعد "ضر "للـ" الرحمن " مجاورة صفة 
ربـه إال فً حال االبـتبلء و لٌس ذلك بضر و إن سمـً به ، فهـذا ال ٌعدو المعنـى  المإمن من

هل أضل » الذي ٌحمٌه من كل ضر و" الرحمن "السطحـً أو الظاهر للكلمـة ، ومع ذلك فهـو  
من ممن ٌنحرؾ عن الخالق إلى آلهة ضعاؾ ال ٌحمونه و ال ٌدفعون عنه  الضر حٌن ٌرٌد به 

186«. انحرافه و ضبلله خالقه الضر بسبب
 

 
عقب تنـاول اآلٌات الكرٌمـة مـن زاوٌتً المعجم و الصوت و ما صاحب ذلك من       

ببصر  حدٌد جدا حدود المعرفة البشرٌة إزاء المعجزة  –دالالت قال بها المفسرون ، أو تجلت لنا 
ة بتمام الرحمة ، و جمال من سٌمٌابٌـة موحٌـ" الرحمن " لم ٌعـد ٌخفى مـا ٌحملـه لفـظ   –الخالدة 

عطاء الحب اإللهً لخلقه ، مإمنهم و كافرهم، تقٌهم  و فاجرهم  ، بل للشجر  والحجر و الطٌر ، 
" و أمواته ، فـلفظ  إنه الحلم الربانً ٌتدفق فً لٌونة و عطؾ و لطؾ ، ، تستقً به أحٌاء الكون 

ال " الرحمن " ار نزول الرحمة ألن  فٌه تكر" الراء " بتركٌبته الصوتٌة المشكلة من " الرحمن 
تتداعى إلى أذهاننا جملة من " الحاء " ٌقطع مخلوقاته من فٌوض عطابه ، فإذا انتبهنا قلٌبل إلى 

" ، أما " ابن جنً " إلخ ، و ٌتثل لنا مبدأ التصاقب عند ...األلفاظ  الحالمة كالحنو و الحلم و الحب ، 
و المخرج ، وفٌه         هما ا ٌتقاطر منهما من جمال الصوت األؼنان ، فٌكفٌ" النون" و " المٌم 

المصحوبة " األلؾ اللٌنة " إشارة حسن و لطؾ تتعالى درجته بامتداد المٌم ، و الذي تجسده 
بؤزٌز حالم ، وٌحتفل بنداء ٌؤخذ طرٌقه »" الرحمن " حٌن ٌنادي المسترحم ربه "الصدى الحالم "بـ

و البهجة     شاعر و ٌستدعً العواطؾ ، ناضحا بالرضا و الؽبطة إلى العمق النفسً ، ٌهز الم
»187. 

لٌست اعتباطٌة فً القرآن الكرٌم ، وهو كله " رحمن"وهكذا نجد أن التركٌبة الصوتٌة ل     
بجمٌع آٌه وكلماته وحروفه وأصواته منزه عن االعتباطٌة بٌن الدال والمدلول ،ألنه لٌس محض نص 

بؤن تنـاسب األصوات سـر من »ة إعجازٌة إنجازٌة ؼٌر أنه ال ٌفوتنا القول أدبً ،وإنما دلٌل عبلق
أسـرار القـرآن ، ٌـدرك بالتذوق واإلحساس أكثر ممـا ٌدرك بالتحلٌل والبحث الموضوعً ، وإن 
الدراسة التحلٌلٌة للصورة التً أنجـزت بها األصوات فً نظـم اآلٌات على اختبلؾ مخارجها 

الهمس والشدة والرخاوة والقوة واللٌن وبٌان أسرار تناسبها ، تحلٌل ذوقً وصفاتها من الجهر و
ألن القرآن عبلمة سٌمٌابٌة كبرى معجزة فً  188«ٌصعب إثبات نتابجه بالدلٌل الموضوعً المقنع

ذاتها ،  وما التفاسٌر او الؤلعمال التؤوٌلٌة له إال محاوالت خجلة تهدؾ إلى تبصرة العقل اإلنسانً 
وانب هذا اإلنجاز وهذا ما حاولنـا القٌام بـه من خبلل  الجمــع بٌن المعنى المعجـمً بشًء من ج

وال ٌزال القرآن الكرٌم بكل تمفصبلته  ما " الرحمن"والداللـً ، ودورانها على محور الصوت للفظ 
لبحـثٌـة ظهر وخفً منها مدار البحث اللسانً  ومساحة قدسٌة تتمٌز بقابلٌته للتناول بجمٌع المناهج ا

مـن أسلوبٌـة وسٌمـٌابٌـة وبنٌوٌـة وتفكٌكٌـة وإن وجد ؼٌرهـا فهو أرحـب منهـا ٌستوعبها وٌكشؾ 
 .  بها عن شـًء من أسرار ه لمـن أراد الصٌد فً بحــره  والتقاط شـًء من مكنوناته 

 
 
 

 

                                                           
186

 .0:2964 و 016 ج 04 َ:  اٌّؽخغ غارٗ   
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 .177:ٞ فٟ اٌمؽآْ 0و اًٌٛد اٌٍغٛ: ِسّع زك١ٓ ػٍٟ اًٌغ١ؽ  
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 .146:اٌزٕبقت اٌج١بٟٔ فٟ اٌمؽآْ 0 و : أزّع أثٛ ؾ٠ع  
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نــشوز الـزوجـــة

الظاهرة و العالج

، و وز حل رباطهامإسسة محترمة ال ٌج الرباط بٌن ركنً األسرة رباط قوي و مقدس ، ألن األسرة  

ال التعرض لها بؤذى ، و ال مد الٌند إلٌهنا بالهندم ألول بنادرة خنبلؾ ، و منن هنذا المبندأ وضنع اإلسنبلم 

ها و كٌانهنا و تهٌنا لهنا القٌنام ءضمانات و احتٌاطات تقلل منن وقنوع الطنبلق ، و تحمنً لؤلسنرة صنفا

 (.1)بدورها و أداء وظٌفتها 

...﴿ :دستورا ثابتا نلحظه فً قوله تعالى لقد وضع اإلسبلم للعبلقة الزوجٌة        

                      ﴾2

 ...﴿ :و قوله تعالى            
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 ﴾3

فٌجنب أن تظنل هنً الربناط الوثٌنق بنٌن النزوجٌن  ، أن المودة هً عماد هنذه الحٌناة و لقد بٌن النبً 

 .( 5)[مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضً منها خلقا آخر (4)ال ٌفرك[ فقال 

ٌُعكر صفاء العشرة الحسنة بنٌن النزوجٌن فنشنزت الزوجنة ؼٌر أنه إذا وقع ما ٌإثر على ه ذه المودة و 

فهل العبلج أن ٌسارع الزوج بالطبلق ، أم نقلد ؼٌر المسنلمٌن بنؤن ٌنفصنبل انفصناال جسنمانٌا و ٌنرتبط 

 .الرجل عاطفٌا و كذلك المرأة و ٌظل رباط الزوجٌة شكلٌا ؟

  ﴿ :لقد عالج اإلسبلم هدا النشوز فً قوله تعالى            

                 

           

         ﴾

حنث ٌه اآلٌات واألحادٌنث و ؼٌرهنا كثٌنر ممنا ذوه .فالحٌاة الزوجٌة ال تقوم إال على الحب و التراحم  

        بننل ٌجننب النصننح ، التعاقننب لمجننرد أول خطننؤ تقننع فٌننه او أنهنن علننى إكننرام الزوجننة و اإلحسننان إلٌهننا ،

جع  ، فنإذا بلنػ األمنر حندا ال وإن بدا منها اإلصرار فتهجر فً المض و الوعظ والتذكٌر مرة بعد مرة ،

و الضرب فنً اآلٌنة   [ ضربوهناو..[فقد هدد اإلسبلم باستخدام الضرب  ،  ه الوسابلذتفلح معه كل ه

 .ضرب األدب ؼٌر المبرح

وقبل أن نذكر الحاالت التً أباح اإلسبلم فٌها الضرب ،ٌلزم أن نبٌن حقٌقة هامة وهً أن هذا الضرب 

( غاران لولو هٌران)فكتب التارٌخ ومنها كتاب .  وكان ضحٌته العبٌد والنساءكان سابدا فً العالم كله 

انقنض علننى أختنه أثنناء نقناش معهننا  -شاارلمان–تنروي أن الضنرب كنان سنابدا فننً أوربنا  وأن الملنك 

 -)                 و هننذا مننا سننجله  ، وضننربها ضننربا شنندٌدا وكسننر بقفننازه الحدٌنندي ثبلثننا مننن أسنننانها

، ولم ٌكن الضرب القاسً شٌبا ؼرٌبا على المجتمعنات  (فً كتابه حضارة العرب –بون غوستاف  لو

،  (ال تذهب إلاى المارأة إال والساوط فاً ٌادك)قد أثر عنه  – فردرٌك نٌنتٌشه –األوربٌة ، فالفٌلسوؾ 

 حتى تكونت جمعٌة فً برٌطانٌا تسعى إلصدار قانون ، ا الضرب للزوجات قابما حتى الٌومذومازال ه
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  (7).ٌمنع ضرب الزوجات

عنن  1980نشنرت فٌهنا إحصنابٌة سننة  1975فالدنمارك مثبل عقد فٌها أول مإتمر عالمً للمنرأة سننة 

العاصننمة جنناء فننً هننذه  – كوبنهاااجن –مدٌنننة بعنند  ًوهننً ثننان -أوهااس–المستشننفى المركننزي لمدٌنننة 

لنة خطٌنرة خنبلل سنتة أشنهر تٌن وسبعٌن امنرأة قند دخلنوا المستشنفى بحاااإلحصابٌة أن ما ٌزٌد عن مب

إن             (8) .وخرجن بعاهة مإقتة أو مستدٌمة والسبب هو اعتداء أزواجهنن علنٌهن بالضنرب القاسنً

               ففنننً برٌطانٌنننا منننثبل أعننندت جماعنننة  ، ضنننرب الزوجنننة ظننناهرة مسنننت حتنننى المجتمعنننات الؽربٌنننة

ن بعنض الزوجنات أ: الزوجات جاء فٌه تقرٌرا عن موضوع ضرب –مساعدة المرأة المعتدى علٌها  -

و . أو خوفنا       استمرت عملٌات ضربهن سنوات دون أن تتقندم إحنداهن بالشنكوى و ذلنك إمنا خجنبل

و الطرٌؾ فً األمر أن عددا كبٌرا من  . إن كثٌرا من الزوجات أصبن بكسور و صدمات: قال التقرٌر

و ٌفضنلن البقناء  ، عتداء علٌهن بالضنربالزوجات ٌرفضن طلب الطبلق من أزواجهن رؼم تكرار اال

  !و هذه ذروة الحضارة الؽربٌة ، تحت سقؾ الزوجٌة رؼم اآلالم التً ٌعانٌنها

إن أسلوب الضرب النذي ورثتنه األمنم ، قند وضنع لنه اإلسنبلم نظامنا لٌصنبح عبلجنا ال انتقامنا ، فلنٌس 

ه وجههنا أو ٌندخلها المستشنفى ، المقصود بالضرب إلحاق  األذى بالزوجنة كنؤن ٌكسنر أسننانها أو ٌشنو

وإنما المقصود بالضرب هو إصبلح حال المرأة ، لذا ٌكون الضرب ؼٌر مبرح ، و ال ٌجنوز الضنرب 

 .على الوجه و المواضع الحساسة فً الجسد

أو    ٌضربه ألنه ٌحبه وٌرٌد إصبلح أمره واستقامة حالنه، ال ألننه ٌبؽضنه  ، ضرب الوالد لولدهكفهو 

بنل الفطنرة تنؤبى كنل هنده المعنانً السنلبٌة منن ضنرب األب البننه أو المربنً  ، خلص منهعدو ٌرٌد الت

 :لتلمٌذه، أو الزوج لزوجته ،ومن هنا فإن الضرب ٌؤتً فً آخر مراحل العبلج مقٌدا بؤمور عدة

فإذا  [ كبٌرا فإن أطعنكم فل تبغوا علٌهن سبٌل إن هللا كان علٌا....[اآلٌة نفسها ختمت بقوله تعالى *  

هنً المقصنودة ، و هنً طاعنة – غاٌاة الطاعاة –مما ٌدل على أن الؽاٌنة. تحققت الؽاٌة توقفت الوسٌلة

و قاعدته       االستجابة ال طاعة اإلرؼام، فهذه لٌست طاعة تصلح لقٌام مإسسة األسرة نواة المجتمع 

 .األساسٌة

. طاعة بؽنً و ظلنم و تحكنم و تجناوزبل إن اآلٌة تشٌر إلى أن المضً فً هذه اإلجراءات بعد تحقق ال

            – تعاالى العلاً الكبٌار سابحانه و –إذا لم تجد الزوجنة منن ٌحمٌهنا و ٌندافع عنهنا فإننه هنناك حٌث أنه 

 .و هنا تتبخر مشاعر البؽً و االستعبلء إن طافت ببعض النفوس 

   المحافظة علٌهنإلى ورود نصوص فً الكتاب و السنة توصً الرجال بزوجاتهن خٌرا و تدعوهم * 

﴿  :من هذه النصوص قوله تعالى   .ذابهنٌو عدم إ     
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  ﴾ (9)   فمن بؽى  فجعل الزوجة من نفس زوجها  ،

 ﴿ : و قوله تعالى.  ٌظلم نفسه، و العاقل العلى زوجته بؽى على نفسه    

              

   ﴾ (18)  مودة و الرحمة و التعاون و التكاملفالحٌاة الزوجٌة قابمة على ال.           

و ،  واستحللتم فروجهن بكلمة هللا،  فإنكم أخذتموهن بأمانة هللا اتقوا هللا فً النساء ،} :  و قوله 

(11){أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غٌر مبرح  لكم علٌهن أال ٌوطئن فرشكم
 

النسااء خٌارا ، فاإنهن عاوان عنادكم ، لاٌس تملكاون مانهن استوصاوا ب }فً خطبنة النوداع  و قوله 

شٌئا غٌر ذلك ، إال أن ٌأتٌن بفاحشة مبٌنة ، فإن فعلن فااهجروهن فاً المضااجع واضاربوهن ضاربا 

غٌر مبرح ، فإن أطعنكم فل تبتغوا علٌهن سبٌل ، أال إن لكم على نسائكم حقا ، و لنسائكم علٌكم حقا 

وطئن فرشكم مان تكرهاون ، و ال ٌاأذن فاً بٌاوتكم لمان تكرهاون ، أال و فأما حقكم على نسائكم فل ٌ

 (12){حقهن علٌكم أن تحسنوا إلٌهن فً كستوهن و طعامهن

، مطالب بؤداء حق هللا تعنالى فٌهنا فالمرأة أمانة عند زوجها ، مسإول عنها ٌوم القٌامة ، و من هنا فهو

 .ٌسوء زوجها  ال ٌجوز له االعتداء علٌها ما لم تؤت ما ٌسوإها و

ال ٌجوز الهجر و ال الضرب إال إذا أتٌن بفاحشة مبٌنة ال ) : بهذا الحدٌث  مستدالقال اإلمام الشوكانً 

 (13)(بسبب غٌر ذلك

إن رواٌنة اإلمننام مسننلم و ؼٌنره مننن كتننب السنننة أجنازت الضننرب إذا أدخلننت الزوجنة شخصننا فننً بٌننت 

ء أننه إذا سنمحت الزوجنة للضنٌوؾ الندخول فنً و قند أوضنح بعنض الفقهنا ، الزوجٌة بؽٌر إذن زوجها

فبل ٌحتاج هذا إلى إذن الزوج و ال ٌعند تصنرفها  –أي باستقبالهم فً دار الضٌافة  –مكان خاص بذلك 

و الضنرب    ، فمالمراد بالفاحشة التً قد تؤتٌها المرأة فتستحق بذلك الهجر فً المضجع (14)هذا نشوزا

 ؼٌر المبرح ؟ 

 

األمر القبٌح من قول أو فعل ، و هً كال شاًء جااوز الحاد ث كلمة الفاحش و هو إن الفاحشة هً مإن

(15). 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 155 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

 ﴿ : و قد وردت فً القرآن الكرٌم وصفا للزنا كما فً قوله تعالى      

     ﴾16. 

كما  .            التالً فلٌست هً المقصودة بالحدٌث النبويو ب (17)و عقاب هذه الجرٌمة هو الرجم 

 ﴿  :فً أمر الزواج من المحرمات فً قوله تعالى –لفاحشةا–وردت    

           ﴾ 

(18)  

ألنها خاصة هنا بالعقد على زوجة األب التً نهٌنا  ، و هذه لٌست هً المقصودة من الحدٌث النبوي

: كسبب لخروج المطلقة من بٌت الزوجٌة فقال تعالى – الفاحشة -كما وردت  .شرعا عن الزواج بها 

﴿                  

          

﴾(19). و هذه و إن كانت األقرب إلى ماجاء فً الحدٌث النبوي ، فقٌل أن 

، و هذا ال ٌتفق مع سٌاق األلفاظ ألن المحاكمة و  (28)الخروج فٌها للمحاكمة على الفاحشة و هً الزنا 

تنفٌذ العقوبة ٌكون اإلخراج فٌها جبرا و لكن اآلٌة تنص على الخروج اإلرادي و االختٌاري من 

 .المطلقات كما تنص على إخراج أهل الزوج لها 

شنوز علنى النزوج و لكنن األمنر هننا خناص بالمطلقنات ، و النشنوز هنو و قٌل أن الفاحشة هنا هً الن -

طاعة النزوج ، و المطلقنة لنم ٌؤمرهنا الشنارع بطاعنة مطلقهنا إال فنً شنًء واحند   و هنو  نالخروج ع

 .و هذا إذا كان الطبلق دون الثبلث ،الرجوع عن الطبلق و إعادة الحٌاة الزوجٌة

أو      ذاء الزوجٌسببها ُتهجر الزوجة و ُتضرب هً إبحشة التً و علٌه فلم ٌبق أمامنا إال أن تكون الفا

و منن هنذا ٌتضنح أن   .(21)الفاحشة هاً كال معصاٌة : أهله بالقول أو الفعل و لهذا قال اإلمام الطبري 

إن الحاالت التً ٌباح فٌها ضرب الزوجنة هنً  .الفاحشة تشمل األقوال القبٌحة و كذلك األفعال القبٌحة 
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أي السماح للرجال بندخول البٌنت بؽٌنر إذن  ،  و منها هذه الفاحشة القبٌحة،  نافٌة لؤلخبلق الحاالت الم

ٌوجند دلٌنل  ذلنك إن لنمو ، زوجها ، ألن فً ذلك شبهة الخٌانة الزوجٌة عندما توجد الزوجة مع أجنبً 

بل األمر األخٌنر شرعً على الزنا ، فهنا إما أن ٌطلقها الزوج أو ٌقبل استمرار الحٌاة الزوجٌة ، فإن ق

، فله أن ٌضربها على مثل هذا العمل و هو أمر هٌن أمام طبلقها و حل عقد الزوجٌنة بعند العشنرة ، و 

ن و المفسدات الذٌن ٌحبون أن تشٌع الفاحشنة فنً النذٌن آمننوا ، تقلٌندا وال ٌعترض على ذلك إال المفسد

 .للحضارة الؽربٌة البلأخبلقٌة

و           إن بٌان القرآن الذي ٌبٌح للرجنل ضنرب الزوجنة الناشنز ، :"  أحد المفكرٌن الغربٌٌنٌقول 

ٌُصر كثٌرون على فهمه فهما خاطبا فً معظم الحاالت ، إنما ٌهدؾ إلى صٌانة الحٌاة الزوجٌة ،  الذي 

و حماٌتها و تقوٌتها ، و أال ٌتسرع الزوج الؽاضب لنشوز زوجته فً تطلٌقها ، ذلك أن أبؽض الحنبلل 

 . الطبلقعند هللا

و هو الذي ال ٌكسر عظما و ال ٌشٌن جارحه و ال ٌسنٌل دمنا و ال ٌتنرك أثنرا :  الضرب غٌر المبرح* 

ألن ذلنك ، على أن ال ٌكون هذا الضرب على الوجه و ال ٌقترن به تقبٌح الزوج لزوجته شكبل  .  مادٌا

، و هنو منع كنل هنذا لنٌس شد علٌها من الضرب و ربما أحدث فً نفسها كسرا ال ٌجبر بعد ذلنكأٌكون 

ٌُفٌد فً تؤدٌبها ، فإن ظن عدم إفادتنه فنبل ٌجنوز لنه  على إطبلقه بل مقٌد بؤن ٌؽلب على ظن الزوج أنه 

 . ضربها 

قال عطاء من فقهناء التنابعٌن ال ٌضنربها و إن أمرهنا و نهاهنا فلنم :"قوله  (22)عن ابن العربً بل جاء 

فهمنه بالشنرٌعة ووقوفنه علنى  نا منن فقنه عطناء فإننه منتطعه ، و لكن ٌؽضب علٌها ، قال القاضً هنذ

مظان االجتهاد علم أن األمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ووقؾ على الكراهٌة من طرٌق أخرى فً قوله 

إنااً ألكااره للرجاال ٌضاارب أمتااه عنااد غضاابه ، و لعلااه أن )) فااً حاادٌث عبااد هللا باان زمعااة  النبااً 

 .(23)((ٌضاجعها من ٌومه

اضاربوا ، " )): استؤذن فً ضرب النسناء، فقنال عن ٌحً بن سعٌد أن رسول هللا و روي عن مالك 

 .(24) (( و لن ٌضرب خٌاركم

فؤباح و ندب إلى الترك ، و إن فً الهجر لؽاٌنة األدب و النذي عنندي أن الرجنال و النسناء ال ٌسنتوون 

منن الرجنال منن ال ٌقٌمنه إال  فً ذلك ، فإن العبد ٌقرع بالعصا و الحر تكفٌه اإلشارة ، و من النساء بل

 .فإذا علم ذلك الرجل فله أن ٌإدب ، و إن ترك فهو أفضل ،  األدب

إن بعض النسوة اقترنت صورة الرجولة فً أذهانهن و ترسبت فً البلشعور مقترنة بشًء من العننؾ 

ما تزوجت  هكذا كان أبوها و أخوها و عمها و خالها ، فإذا.. مع اإلناث كمظهر مكمل لمعنى الرجولة 

ٌمارس شٌبا من الشندة ال إحداهن من رجل مهذب ٌحسن معاملة النساء و ٌحن علٌهن ، و ال ٌعرؾ أو 
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و استفزازه بطنرق            أو العنؾ فً معاملتهن ، فقد ٌدفعها ذلك إلى شًء من النشوز على الزوج

شننعورها صننورة الرجننل  ، فننإذا مننا أظهننر شننٌبا مننن الشنندة أو العنننؾ البنندنً ، اكتمننل فننً(25)متعننددة 

إذ هنو أقنرب فهذه هً التً تضرب ضربا ؼٌنر مبنرح،  واستقامت أمورها معه بعد شًء من العوج ، 

أي أن تكوٌنها النفسً  و الثقافً كثٌرا ما ٌكون فنً صنورة ٌنإدي الضنرب  (26)إلى العبلج النفسً لها 

 .فات الرجولة فً زوجهابل ترى ذلك من ص،  الخفٌؾ معها إلى اإلصبلح و الحمل على الطاعة 

وال ٌجااوز  ) : و الضننرب المبننرح منهننً عنننه لمننا جنناء فننً حاشننٌة الدسننوقً البننن عرفننة المننالكً قولننه

و        باه ،   فاإن وقاع فلهاا التطلٌاق علٌاه الضرب المبرح و لو علم الزوج أنها ال تترك النشوز إال

 .(27)(القصاص

جننة إذا أطاعننت زوجهننا فننً المضننجع فلننٌس لننه إلننى أن الزو – رضااً هللا عنااه –و ذهننب ابننن عبنناس 

 .ضربها

الضرب ؼٌر المبرح عند السلؾ كعطاء و ؼٌره ٌكون بالسواك و نحوه، و ٌقاس علٌه الٌوم أن ٌكون * 

بمنشفة أو مروحة من الورق و نحو ذلك مما ال ٌشٌن الزوجة و ال ٌظهر له أثنر علنى بندنها ٌعننً منن 

 .جرح أو كسر

لكثرة ما نهى  قال بعضهم أن الضرب فً القرآن نسخ فً السنة: ن الصابونًعبد الرحماقال الدكتور 

 منا ضنرب رسنول هللا  )) :تقالن ارضنً هللا عنهن عابشنةبه  تمن ذلك ما أخبر.  "(28)عنه النبً 

شننٌبا قننط إال فننً سننبٌل هللا أو تنتهننك محننارم هللا فٌنننتقم هلل  و ال ضننرب بٌننده ، امننرأة لننه و ال خادمننا قننط

))(29.) 

و أخٌرا فالحٌاة الزوجٌة هً سكن للزوجٌن و ال تستقٌم إال بالمودة و الرحمة ، و لكن الحٌاة بما فٌها   

فإذا هبت رٌح الحٌاة بما ٌعكر صفو الحٌاة الزوجٌة فعلى كل من  ، من تبعات و هموم ال تخلو من كدر

و الحنوار        رحمنة    الزوجٌن أن ٌلٌن مع صاحبه حتى ٌصبل إلنى شناطا النجناة ، و بالمحبنة و ال

و لنن ٌكنون هنناك منا ٌندعو إلنى ،  القابم على االحتنرام المتبنادل منن الطنرفٌن تكنون السنعادة الحقٌقٌنة 

إن هللا ٌحاب الرفاق و ٌعطاً علاى الرفاق ماا ال : " بقولنه  الشقاق ، و ما أجمل ما علمننا رسنول هللا 

 (38)" ٌعطً على العنف و ما ال ٌعطً على سواه

فعاشوا حٌاة فٌها سكٌنة  (31)""إذا أراد هللا بأهل بٌت خٌرا أدخل علٌهم الرفق "" :لحدٌث أٌضا و فً ا

 .و طمؤنٌنة و عافٌة و هً السعادة الحقٌقٌة التً ٌنشدها الناس جمٌعا
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 : المراجع    

مكتبة عباد الرحمان ، مصر ،  –ٌان لبنان مإسسة الر –األسرة المسلمة و التحدٌات الؽربٌة المعاصرة  –محمد شٌخ عبد هللا / د:  (1)

 .139ص . م 2007 -هـ 1428الطبعة األولى 

 .19سورة النساء اآلٌة  – (2)

 288سورة البقرة اآلٌة  (3)

 ( 6/205)ط .ت.الشوكانً نٌل األوطار من أحادٌث  سٌد األخٌار شرح منتقى األخبار دار القلم بٌروت د. ٌبؽض: ٌفرك  (4)

 (4/178)، (  3761)الوصٌة بالنساء رقم  كتاب الرضاع باب –رواه مسلم  (5)

 34سورة النساء اآلٌة  (6)

 .01/06/1975نشر ذلك فً جرٌدة السٌاسة الصادرة فً الكوٌت بتارٌخ  (7)

 .246ط ص .ت.مكانة المرأة بٌن اإلسبلم و القوانٌن العالمٌة ، دار اإلرشاد  د –سالم البهنساوي  (8)

 72سورة النحل اآلٌة  (9)

 21سورة الروم اآلٌة  (10)

 (4/39)، ( 3009) :رقم باب حجة النبً . مسلم كتاب الحج أخرجه (11)

 (7/401)، (2671)مسلم كتاب الوصٌة بالنساء رقم  (12)

 (6/211) –نٌل االوطار  –أنظر الشوكانً  (13)

 6/365نفس المرجع  (14)

 633ص –ط .ت.المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً دار القلم بٌروت د –انظر الفٌومً  (15)

 32آلٌة سورة اإلسراء ا (16)

–المراؼً . فإن فعلها و هو بالػ عاقل حر مسلم وجب رمٌه بالحجارة حتى الموت -المتزوج –الرجم هو عقوبة الزانً المحصن  (17)

 (18/68)ط .ت.تفسٌر المراؼً دار إحٌاء التراث العربً بٌروت د

 22سورة النساء اآلٌة  (18)

 01سورة الطبلق اآلٌة  (19)

 –( 9/156)ط .ت.ار الكتاب العربً دالجامع ألحكام القرآن د –انظر القرطبً  (20)

 نفس المرجع السابق  (21)

 (1/420) 1987أحكام القرآن تحقٌق علً محمد البجاوي دار المعرفة بٌروت لبنان  (22)

 (4/1888)، ( 4658)البخاري كتاب التفسٌر باب تفسٌر سورة الشمس رقم  (23)

 (12هـ)سبق تخرٌجه  (24)

 بة كما ورد فً حجة الوداعربما كان منها أن توطا فراشه من ٌكرهه الزوج دون رٌ (25)

 399ص 2000 1دار السبلم مصر ط –مكانة المرأة فً القرآن الكرٌم و السنة الصحٌحة  –محمد بلتاجً / د (26)

 حاشٌة الدسوقً  (27)

لما خوله هللا قد عدل حكم الضرب الوارد فً القرآن أو قٌده فً حاالت الفاحشة  هو تؽٌٌر الحكم و المقصود أن الرسول : النسخ (28)

 353سالم البهنساوي مرجع سابق ص.ة كما ورد فً حجة الوداعالمبٌن

 و الحدٌث رواه النسابً فً سننه  (1/107)رشٌد رضا حقوق النساء فً اإلسبلم المكتبٌة اإلسبلمٌة بٌروت  (29)
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 (4/31)، (3535)الدارقطنً المعجم األوسط مسند من أسمه حبوش رقم  (30)

 (1/303)، (303)ط.ت.األلبانً صحٌح الجامع المكتب اإلسبلمً بٌروت د (31)

 

 حنو قاموس مصطلحات التجويد
 " قراءة يف مورفولوجية الصوت القرآني" 

              

 تومي  خالد : األستاذ                                                             

 ة وآدابهاقسم اللؽة العربٌ                                                             
 جامعة سعد دحلب البلٌدة                                                             

 
 

 :ملخص

 :حٌنما نقرأ قول ابن الجزري
 

 .من لم ٌجـود القرآن آثـم  واألخذ بالتجـوٌـد حتـم الزم» 

 .«ومنــه إلٌنـا وصـل  ألنــه بــه اإللــه أنــزال

 
ؼٌر متوقؾ على حفظ النص القرآنً من التبدٌل والتحرٌؾ والتؽٌٌر لنصوصنه، ندرك أن األمر 

حفظ فً الصدور قبل السطور، ولما كنان الحفنظ فنً الصندور  -أي النص القرآنً -إفرادا وتركٌبا، إذ أنه
قانونا ؼٌر متؤتى إال بآلتً السماع أو الرإٌة أو كلٌهما وٌتلوها اللسان، لتستقر فً األذهان، جعل هللا لذلك 

ال ٌتبدل وال ٌتؽٌر، بل، جعل لنه مٌزاننا ٌنتبلءم وروح وفلسنفة اللؽنة التنً ننزل بهنا، والتنً كاننت المعنٌن 
 .الصالح لحمل هذا النص الذي أعجز العرب فكان ال كالنظم الذي ألفوه وال كالنثر الذي عرفوه

، ننندرك تمننام وسننماعنا ألحنند المنناهرٌن بقننراءة القننرآن وتؤدٌتننه، وقننارئ لنننص نثننري أو شننعري 
وهننذا راجننع حسننب تقنندٌرنا، إلننى طبٌعننة النننص . اإلدراك أن النننص المقننروء مختلننؾ عننن النننص اآلخننر

المقروء، ومنن أخنرى نندرك تمنام اإلدراك أن مسنؤلة قنراءة القنرآن لنم تتنرك للبشنر كٌفمنا أرادوا القنراءة 
هذا المنطلق حاولنا رصند بعنض ٌقرإون، وهذا ما ٌبرر االهتمام الكبٌر بعلم القراءات عند علمابنا ومـن 

 .المصطلحات التً كثٌراً ما تدور على ألسنة أهل الفن
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 : 

 
والصلة والسلم على أفصح من نطاق بالضااد، مان تال كتااب رباه فتفطارت لساماعه  الحمد هلل

الجٌم وعلى آله وصحبه الذٌن عرفوا لحروفه الحاق والمساتحق فهمساوا التااء وجهاروا با .قلوب العباد
 .ذو فضل عظٌم فضبطوا حروفه وهٌئاته، وصانوه عن اللحن الذمٌم هللاو هللاففازوا برضوان من 

 :وبعد 

جانننب مننن جوانننب الكتنناب العزٌننز تناقلتننه األمننة جننٌبلً بعنند جٌننل حتننى وصننل إلٌننناً محاطنناً هننناك 
 .« تجوٌدالعلم  »بالرعاٌة واإلتقان معلوم القواعد بالتحدٌد مقرب الموارد بالتمهٌد إنه

علم الٌقٌن أن القنرآن  اال ٌفرقون بٌن القرآن وتجوٌده ألنهم علمو من قبلهم الصحابةكان األبمة و
 .نزل مرتبلً مجوداً من العزٌز الحكٌم، فبه قرءوا القرآن وأقرءوه ومن تلقى عنهم به ألزموه

 ودعمن ٌهر عن أخذ كتاب ربهم من أفواه الشٌوخ الضابطٌن ظ توتباعدالناس ضعفت همم  وإذ
 .لفصل بٌن القرآن وتجوٌدهإلى ا

واقنع األمنة جناء األمنة ثالثنة األثنافً؛ بنادى فرٌق بتجرٌد القرآن من رسنمه وضنبطه، بنل ربما و
وأمنام هنذه التحندٌات والتعندٌات التنً أثنارت البلبلنة فنً أذهنان أهنل العلنم بلنه  .ننذر بتركنه وهجنرهٌالٌوم 

 .الناشبة
ٌُْجلى فٌهف ا الحق وُتْبرأ فٌها الذمة، وٌعود فٌها أهل القرآن إلنى تجوٌند كتناب ربهنم بل بّد من وقفة 

 .بعزٌمة وهمة
 جمنع مادتنه مننمشنقة قنراءة فنً هنذا الموضنوع وطول هذا البحث بعد فً  رجو بلوؼهوهذا ما أ

 .كتب أهل الفن شتى

  :فً االصطلح اللغوي والشرعًالتجوٌد 

 :ويلؽففً االصطبلح ال
جنناد الشننًء ُجننودة أي صننار جٌننداً، وأجنندت الشننًء فجنناد، : ٌقننال» :للسننانقننال ابننن منظننور فننً ا

مصدر من جّود تجوٌداً إذا أتنى بنالقراءة مجنودة األلفناظ، برٌبنة منن الجنور : فالتجوٌد .(i)« والتجوٌد مثله
 .فً النطق بها

ا إذا فعنل ومعناه انتهاء الؽاٌة فً إتقانه وبلوغ النهاٌة فً تحسنٌنه، ولهنذا ٌقنال جنّود فنبلن فنً كنذ
  .(ii)ذلك جٌداً، واالسم منه الجودة ضد الرداءة

د ]وٌقال لقارئ القرآن الكرٌم المحّسن تبلوته دة األلفناظ، [  مجوِّ بكسر الواو إذا أتى بالقراءة مجنوَّ
 .(iii)برٌبة من الجور والتحرٌؾ حال النطق بها

ا و  :صطبلح الشرعًفً االأمَّ
بها، ورد الحرؾ إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظٌنره هو إعطاء الحروؾ حقوقها وترتٌبها مرات

وشكله، وتصحٌح لفظه وتلطٌؾ النطق به على حنال صنٌؽته وكمنال هٌبتنه منن ؼٌنر إسنراؾ وال تعسنؾ 
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 .(iv)وهو حلٌة التبلوة وزٌنة القراءة .وال إفراط وال تكلؾ
فننه المتننؤخرون فقننالوا مننن  هننو إخننراج كننل حننرؾ مننن مخرجننه وإعطنناإه حقننه ومسننتحقه: وَعرَّ

 .(v)الصفات

 :نشأة التجوٌد

نشؤ التجوٌد على وجه التحدٌد منذ الوهلة األولى التً نـزل فٌها القرآن الكرٌم على قلب سٌد 

 :فً قوله تعالى  األولٌن واآلخرٌن نبٌنا محمد                

                                   [ 

 [.  5 -1: سورة العلق اآلٌات
على تلك الكٌفٌة التً  هللا  مرتلة، فحفظها رسول  هللا هذه اآلٌات قرأها جبرٌل على رسول

 .تلقاها بها وأداها كما سمعها
فصل القرآن من الذكر فوضع فً بٌنت  ]:عنهما قالهللا  ابن عباس رضًٌشهد لذلك ما ورد عن 

 .(vi)[ٌرتله ترتٌبلً  ٌنزل على النبً  العزة من السماء الدنٌا فجعل جبرٌل 
ٌرتله ترتٌبلً هذا اللفظ ٌحتمل كل ما ٌرد فٌه من معان فٌحتمل نـزوله علنى مكنث وتمهنل، : فقوله

 .كل حرؾ منه حقه ومستحقهوٌحتمل بٌان حروفه وحركاته، وإعطاء 

 :بترتٌل القرآن فً آٌة المزمل  قد ٌستشكل على البعض أمر هللا تعالى نبٌهو     

   [  4: ٌةاآلسورة المزمل ]- إذا كان  - هً متؤخرة النزول عن آٌات سورة العلق السابقة

 .القرآن نـزل بادئ ذي بدء مرتبلً مجوداً 
ٌُنَزال اإلشنكال؛ ففنً كثٌنر منن المنرات ٌتوجنه الخطناب إلنى الخطناب نظرة عجلى فنً و القرآننً 

 .وتجوٌد ما نزل إلٌهم من ربهم هم مطالبون بترتٌلإذاً  ؛ن المراد أمتهوٌكو النبً 
والمنراد أمتنه،  توجٌنه الخطناب لنبٌنه  -هللا  فً كتابواألمثلة كثٌرة؛ ومثٌرة  -ذلك نظابرمن و

 : المثال ال الحصرعلى سبٌل 

   :قوله تعالى                   [ سورة

 .ذلك إلى ؼٌر إلهاً آخر وال ٌقعد مذموماً مخذوالً  هللا ال ٌجعل مع فمعلوم أنه  [ 22: ٌةاآل ،اإلسراء
اللتزام بتلك الكٌفٌة التنً ننزل علٌهنا القنرآن وبٌنان اطلب واألمر تؤكٌد  تدافأفآٌة المزمل وعلٌه 

 .أنها أفضل مراتب القراءة وحض األمة على األخذ بها

 :  ربهم وقراءته امتثاالً ألمر ربه حٌث قال بلمتبلوة ك األولاألمة  معلم هو وكان 

                                      

                         [ 67: ٌةاآل ،سورة المابدة ]. 

 : وتواتر ذلك فً السنة

 .(vii)﴾ رآنـلقٌعلمنا التشهد كما ٌعلمنا السورة من ا كان رسول هللا ﴿ :الـق  ن ابن عباسـفع

عشر آٌات لم نتعلم من العشنر النذي ننـزلت  كنا إذا تعلمنا من النبً ﴿ :قال  وعن ابن مسعود
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 .(viii)﴾ بعدها حتى نعلم ما فٌه
أسنّمانً : فقنال. إن هللا أمرنً أن أعرض القرآن علٌك﴿ :قال  هللا وعن أبً بن كعب أن رسول

 .(ix)﴾ بذلك فلٌفرحوا هو خٌر مما تجمعونوبرحمته ف بفضل  :فقال أبً. نعم: قال. لك ربك
إنمننا أراد بننذلك  هللا  معنننى هننذا الحنندٌث عننندنا أن رسننول »:(x)قننال أبننو عبٌنند القاسننم بننن سننبلم

العنرِض علننى أبننً أن ٌننتعلم منننه القننراءة وٌتثبننت فٌهنا ولٌكننون عننرض القننرآن سنننة، ولننٌس هننذا علننى أن 
 .(xi)« منه شٌباً بذلك العرض ٌستذكر النبً 
  هللا كان القراء فنً األمنر األول ٌقنرأ المعلنم علنى المنتعلم اقتنداء برسنول»  :(xii)السخاويقال 

 .القرآن مرتبلً مجوداً كما نزل فعلمهم . (xiii) »هللا  على الناس كما أمره هللا  فإنه كان ٌتلو كتاب
 :(xiv)وٌإكد هذه الصلة الوثٌقة بٌن القرآن والتجوٌد قول ابن الجزري

 

 .(xv)وهكذا منه إلٌنا وصل                    ه أنـزالـلألنه به اإل

 
أن هللا أننـزل القنرآن  :ٌعنود علنى التجوٌند أي ( بنه )وفنً ،عابند إلنى القنرآن ( ألنه) فالضمٌر فً

 ، إذ لنهوجبللنههللا  ٌفهمه كنل منن تندبر وعقنل النصنوص واسنتنبط منهنا منا ٌلٌنق بكمنال بالتجوٌد وهذا ما
 .هالكمال المطلق سبحان

على أفضل الرسنل لخٌنر أمنة أخرجنت  ،أكمل الهٌباتوكان على  ة،نزلهللا الم فالقرآن أكمل كتب
الكٌفٌنة  علنى ،للناس ثم نقله الصحابة كما علّموا فلم ٌؽٌروا ولم ٌبّدلوا وتناقلته األمة بعدهم جٌبلً بعد جٌنل

 كنان األخنذ بالتجوٌند سنمة القنراءالتً نزل بها فؽاصوا فً معانٌه وحافظوا على مبانٌه وعملوا بمنا فٌنه ف
 .المتقنٌن، ومنهج األبمة المسندٌن، ومضماراً للمتنافسٌن

وقراء القرآن متفاضلون فً العلنم بالتجوٌند والمعرفنة بنالتحقٌق فمننهم منن ٌعلنم  »:(xvi)قال الدانً
ه، والعلنم فطننة ذلك قٌاساً وتمٌزاً وهنو الحناذق النبٌنه، ومننهم منن ٌعلمنه سنماعاً وتقلٌنداً وهنو الؽبنً الفهٌن

ٌإتٌنه هللا  ة آكد منه سماعاً ورواٌة، وللدراٌة ضبطها ونظمها وللرواٌة نقلها وتعلمهنا، والفضنل بٌندٌودرا
 .(xvii)« ذو الفضل العظٌم هللامن ٌشاء و

ظل التجوٌد ٌتلقى مع القرآن من أفنواه الشنٌوخ الضنابطٌن فالمخنل بالتجوٌند مخنل بنالقراءة مهمنا 
 .كان حفظه للحروؾ

إن الرجل ٌقرأ  »:قال (xx)عن حمزة (xix)عن سلٌم (xviii)الدانً بسنده عن أبً هاشـم الرفاعً أورد
 .« القرآن فما ٌلحن حرفاً أو قال ما ٌخطا حرفاً وما هو من القرآن فً شًء

ٌرٌد أنه ال ٌقٌم قراءته علنى حنّدها، وال ٌنإدي ألفاظنه علنى  »:قال الدانً معقباً على هذه الرواٌة
الحروؾ صنٌؽتها، وال ٌننـزلها منازلهنا منن التلخنٌص والتبٌنٌن واإلشنباع والتمكنٌن، وال  حقها، وال ٌوّفً

ٌمٌز بٌن سٌن وصاد، وال ظاء وال ضاد، وال ٌفرق بٌن مشدد ومخفؾ ومدؼم ومظهر، ومفخنم ومرقنق، 
ومفتننوح وممننال، وممنندود ومقصننور، ومهمننوز وؼٌننر مهمننوز، وؼٌننر ذلننك مننن ؼننامض القننراءة، وخفنناء 

ي ال ٌعلمه إال المهرة من المقربٌن، وال ٌمٌزه إال الحّذاق من المتصدرٌن النذٌن تلقنوا ذلنك أداًء التبلوة الذ
ٌّه وهم قلٌل من الناس ٌّه وأدركوا خف  .(xxi)« وأخذوه مشافهة، وضبطوه وقٌدوه، ومٌزوا جل

م ب الحاضننرون بقراءتننه ولكننن أبمننة التجوٌنند والقننراءة بحكننعَجننٌُ عجننب بنفسننه وٌُ ف مننرأقننرأ الٌ قنندو
 .بقواعد التجوٌد من حٌث ال ٌشعر إخبلالً  صنٌعه وٌعتبرون اءتهخبرتهم وثاقب نظرتهم ٌردون علٌه قر

 (xxiii)وكان هو وأبوه منن القنراء قنال كننت عنند عاصنم (xxii)أورد الدانً بسنده عن هشام بن بكٌر
 .أت حرفاً ما قر هللاورجل ٌقرأ علٌه قال فما أنكرت من قراءته شٌباً قال فلما فرغ قال له عاصم و

ٌرٌد أنك لم تقم القراءة علنى حندها ولنم تنوؾ الحنروؾ حقهنا،  »:عقب الدانً على هذه الرواٌةو
وال احتذٌت منهاج األبمة من القراء، وال سلكت طرٌق أهل العلم باألداء، وهذا وما قدمناه دال على توكٌد 

  .(xxiv)« ولً التوفٌقهللا علم التجوٌد واألخذ بالتحقٌق و
لقننراء فطنننة ودراٌننة عجٌبننة فننً استكشنناؾ اللحننن مهمننا دق وخفننً فننآذانهم أدق مننن إن لوعلٌننه فنن
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 . ومبلحظاتهم تنبٌك بالعجب. موازٌن الذهب
 ٌننزال األمننر علننى حالننه إلننى الٌننوم عننند طابفننة مننن حفظننة القننرآن العننارفٌن بؤحكننام التجوٌنند وال

بالوقوع فنً اللحنن  هل مثرة إشاراتهٌقرأ كالمقٌد ٌقوم وٌسقط من كأمام هإالء  القارئكان والقراءة؛ حتى 
 .معهاسله طرب ٌ صوتحسن المن جودة فً القراءة والتالٌن للقرآن تمتع به بعض ٌرؼم ما 

 .ٌإتٌه من ٌشاء ه تعالىلكثرة ممارستهم وفضل منا هللا شٌوخ القراء هبهٌملكة  ذهوه
هم ال ٌصدرونه متى أخل منهج أبمة اإلقراء فً أخذهم بالتجوٌد كل من رام القراءة علٌهم ووهو 

 .بشًء من قواعده بل وال ٌعدونه قارباً 
 

 .(xxv)وما كل من فً الناس ٌقرئهم مقري              هـاب ٌقٌمـفما كل من ٌتلو الكت

 
فنؤفردت مباحثنه وقواعنده بالتنؤلٌؾ  ،التندوٌنالكبٌنر منن  نصنٌبالواألوفر حظ الكان لعلم التجوٌد 

ن بعض القراء كتبهم بعض أ ، وإن كنان العلمناء علنى خنبلؾ شندٌد بوابه ومسابله فمنهم مقل ومكثروضمَّ
 :فً تحدٌد أول من أفرد هذا العلم بالتؤلٌؾ، ولكن نذكر بعضاً ممن أثر عنه تؤلٌؾ فً هذا الفن

ولعنل أول منن أفنرده ، (xxvi)[هنـ  325 :ـتن ]الخاقنانً البؽنداديهللا  أبو مزاحم موسى بن عبٌند -1
 :اقانٌة والتً من أبٌاتهافً قصٌدته الخ بالتصنٌؾ
 

 .ل من األجرـٌضاعف لك هللا الجزٌ  رآن أحسن أداءهـارئ القـأٌا ق

 .وما كل من فً الناس ٌقرئهم مقري و الكتاب ٌقٌمهـل من ٌتلـفما ك

 .(xxvii)عن األولٌن المقرئٌن ذوي الستر ةـراءة سنـذ القـا أخـوإن لن

 
، [  هنـ410فً حندود سننة : ـت] سعٌدي الرازي الحذاءثم علً بن جعفر بن سعٌد أبو الحسن ال -2
 .(xxviii)التنبٌه على اللحن الجلً واللحن الخفً: فً كتابه

؛ الرعاٌة لتجود القنراءة وتحقٌنق لفنظ النتبلوة: وكتابه]   هـ437:تـ ]مكً بن أبً طالب القٌسً -3
 .هذا الكتاب طبعوقد 

تنب الشنٌوخ المجنودٌن بنذكر تآلٌفنه ، وقند طفحنت صنفحات ك[هنـ 444: ـتن] أبو عمرو الندانً -4
. منن أبنرز منا تنرك .عدٌند المنرات طبنع، وقد التحدٌد فً اإلتقان والتجوٌد: وكتابهالكثٌرة فً هذا الباب، 

ذكر فً مقدمته سبب تؤلٌفه بؤنه راجع إلى ما رآه من إهمال القراء والمقنربٌن فنً عصنره تجوٌند النتبلوة 
وأمتنه علٌنه منن تنبلوة التننـزٌل بالترسنل   ب هللا إلٌه وحنث نبٌنهوتحقٌق القراءة وتركهم استعمال ما ند

 .(xxix)والترتٌل
نهاٌنة : كتابنهإذ ننرك [ هنـ 539: ـتن] أبو الحسن شرٌح بن محمد بن شرٌح الرعٌننً اإلشنبٌلً -5

 .امخطوطالذي ما ٌزال  اإلتقان فً تجوٌد تبلوة القرآن
قد أفرد هذا الفن و [  هـ643 :ـت ]السخاويعلم الدٌن أبو الحسن علً بن محمد بن عبد الصمد  -6

 .طبعوقد  عمدة المفٌد وعدة المجٌد فً معرفة التجوٌد: كتابهبالتؤلٌؾ فترك لنا 
الندر النضنٌد : وكتابه [هـ 721 :تـ ]نجم الدٌن محمد بن قٌصر بن عبد هللا البؽدادي الماردٌنً -7

 .ال ٌزال مخطوطا وهو نظم فً معرفة التجوٌد
: الموسوم بنـ كتابهقد ترك لنا و [هـ 732 :تـ ]ٌن أبو إسحاق إبراهٌم بن عمر الجعبريتقً الد -8

 .اً مخطوطوهو اآلخر ال ٌزال  عقود الجمان فً تجوٌد القرآن
خاتمة المحققٌن ، وهو [هـ 833 :تـ ]شمس الدٌن أبو الخٌر محمد بن محمد بن محمد الجزري -9

فً هذا الفن فً عصره وإلى الٌنوم  –كما ٌقال  -ن ٌشق له ؼبارالذي لم ٌك ورافع لواء القراء والمجودٌن
العدٌد من المرات، كما أن هذا الكتاب كان وما ٌزال مقرراً فً  طبعوقد،  التمهٌد فً علم التجوٌد: وكتابه

  .طلبة العلم كثٌر من معاهد القراءات فً العالم اإلسبلمً ٌتدارسونه، بل وٌحفظه عن ظهر قلب
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أنه لما رأى الناشبة من قراء زمانه وكثٌراً من منتهٌهم قد  »:مقدمته سبب تؤلٌفه فً بٌن صاحبهو
ؼفلوا عن تجوٌد ألفاظهم، وأهملنوا تصنفٌتها منن كندره، وتخلٌصنها منن درننه، رأٌنت الحاجنة داعٌنة إلنى 
تؤلٌؾ مختصر ابتكر فٌه مقاالً ٌهز عطؾ الفاتر، وٌضمن ؼرض الماهر، وٌسعؾ أمل الراؼب، وٌإنس 

 .(xxx)« دة العالموسا
حفنل كسنابقه  مباحنث علنم التجوٌند وقندها هنذه المقدمنة ضنمن، أتبع ذلنك بننظم المقدمنة الجزرٌنةو

كتب لهذه المقدمة القبول بٌن طبلب العلم وتناولهنا العلمناء بالشنرح والتعلٌنق حتنى ربنت و بعناٌة العلماء،
 . عدٌد المرات طبعو .شروحها على الحصر الدقٌق

القنول : وكتابنه [  هنـ885 :تنـ ]أبو الحسنن إبنراهٌم بنن عمنر بنن حسنن البقناعًبرهان الدٌن  -10
 .امخطوط، وهذا الكتاب ما ٌزال المعتبر فً أصول التجوٌد لكتاب ربنا المجٌد

الجامع المفٌد فً : كتابهفً  ،[  هـ894 :تـ ]زٌن الدٌن أبو الفتح جعفر بن إبراهٌم السنهوري -11

 .امخطوطما ٌزال  ، وهذا الكتابصناعة التجوٌد
، وهذا الكتاب منا ٌنزال قواعد التجوٌد: وكتابه [هـ 923 :تـ ]أحمد بن نصر المٌدانً المقرئ -12

 .امخطوط
ال أزعم أننً حصرت جهود العلماء الذٌن ألفوا فً هذا الفن فإن ذلك له ؼٌر هنذا المقنام، ولكنن و

 .العلم والدراٌة قدر ما الؽرضستقصاء بالؽرض الحصر واالٌكن  مالكفاٌة، إذ لفٌه و هذا جهد الُمقل،

 :عناٌة األمة باألخذ بالتجوٌد

تلقاه كذلك وبلّنػ أمتنه منا ننزل علٌنه بحروفنه   هأن القرآن نزل مرتبلً مجوداً وأنسبقت اإلشارة 

  ﴿   :بقً أن نعرؾ ما المراد بالترتٌل المؤمور بنه فنً قولنه تعنالى. وهٌباته                  

﴾. 

ما أعلم الترتٌل إال التحقٌق والتبٌنٌن والتمكنٌن أراد فنً قنراءة : قال أبو العباس» :جاء فً اللسان
ذهنب : قنال أبنو منصنور .ورتله ترتٌبل بعضه على إثر بعض: قال .الترتٌل الترسل: وقال مجاهد .القرآن

قنال أبنو  .بٌننه تبٌٌنناً : قنال: معنى اآلٌنة وقال ابن عباس فً .به إلى قولهم ثؽر رتل إذا كان حسن التنضٌد
والتبٌننٌن بننؤن ٌجعننل فننً القننراءة وإنمننا ٌننتم التبٌننٌن بننؤن ٌبننٌن جمٌننع الحننروؾ وٌوفٌهننا حقهننا مننن : إسننحاق
 .(xxxi)« اقرأه على هٌنتك ترسبلً : وقال الفراء .انبذه حرفاً حرفاً : وقال الضحاك .اإلشباع

وانتظامه على استقامة ٌقال رجل رَتل األسنان، الرتل اتساق الشًء  »:األصفهانً الراؼب عندو
 .(xxxii)« والترتٌل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة

وقٌنل الترتٌنل  »:فً تفسٌره، [هـ 641 :تـ] ( على بن محمد بن إبراهٌم البؽدادي) الخازنأشار و
د واإلشنباع منثنر بعنض بالل والتمهنل واإلفهنام وتبٌنٌن القنراءة حرفناً حرفناً إثنره فنً إـؾ والترسـهو التوق
 .(xxxiii)« والتحقٌق

الترتٌننل فننً القننراءة هننو التننؤنً فٌهننا والتمهننل وتبٌننٌن الحننروؾ  »:وقننال القرطبننً فننً تفسننٌره
 .(xxxiv)« والحركات تشبٌها بالثؽر المرتل وهو المشبه بَنْوِر األقحوان وهو المطلوب فً قراءة القرآن

على ترسل وتإدة بتبٌٌن الحنروؾ وإشنباع ترتٌل القرآن قراءته » :وقال الزمخشري فً الكشاؾ
الحركات حتى ٌجًء المتلو منه شبٌهاً بالثؽر المرتل وهو المفلج المشبه بَنْوِر األقحنوان وأن ال ٌهنّذه هنّذاً 

 .(xxxv)« وال ٌسرده سرداً 
الترتٌل هو من قولهم ثؽر رَتنل إذا كنان مفلجناً وذلنك  »:فً كتابه الموضح (xxxvi)وقال الشٌرازي

ا بٌن األسنان على استواء فٌها، وترتل فً مسٌره إذا تتابعنت خطناه منن ؼٌنر سنرعة، فكنذلك إذا انفرج م
 .(xxxvii)« الترتٌل هو التؤنً فً القراءة مع تفصٌل الكلم بعضها من بعض جامع لشرابط التجوٌد والتقوٌم

أي تلبث فً قراءته وافصل الحرؾ من الحرؾ النذي بعنده، : وقال علماإنا »:وقال ابن الجزري
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 .(xxxviii)« ال تستعجل فتدخل بعض الحروؾ فً بعضو
بعد هذا العرض تبٌن لنا معنى الترتٌل المؤمور به، وأنه تبٌٌن القراءة وإتباع بعضها بعضاً على 
تؤن وتإدة مع تجوٌد اللفظ وحسن تؤدٌته وتقوٌمه وإخراجه من مخرجه، فهو األصل ولذلك نوه هللا بشؤنه 

﴿ شؤنه وترؼٌباً فً ثوابه،حٌنما أكد الفعل بالمصدر تعظٌما ل          ﴾     [  سورة

﴿  ،[ 4المزمل آٌة،       ﴾[  ،32سورة الفرقان آٌة ]. 

أننه سنبل   كما ثبت فً صحٌح البخاري من حدٌث أنس بنن مالنك  وعلى هذا جاءت قراءته
وٌمننند بنننالرحمن وٌمننند  ٌمننند ببسنننم [  5 ]كاننننت منننّداً، ثنننم قنننرأ: ال؟ فقننن كٌنننؾ كاننننت قنننراءة النبنننً 

  .(xxxix)بالرحٌم
وهننذا حنندٌث  »:قنال النندانً مبٌننناً وجننه االسننتدالل مننن هننذا الحنندٌث علننى وجننوب األخننذ بالتجوٌنند

مخّرج من الصحٌح، وهو أصل فً تحقٌنق القنراءة، وتجوٌند األلفناظ، وإخنراج الحنروؾ منن مواضنعها، 
بها، وإٌفابها صٌؽتها، وكل حق هو لها، منن تلخنٌص وتبٌنٌن ومنّد وتمكنٌن وإطبناق والنطق بها على مرات

وتفش وصفٌر وؼنة وتكرٌر واستطالة وؼٌر ذلك، على مقدار الصٌؽة وطبع الخلقة، من ؼٌنر زٌنادة وال 
 .(xl)« نقصان

الدانً ما أوسع علمه، وأجزل لفظه، وأحكم عبارته كٌؾ ال وهنو حصنن حصنٌن وسنند  هللا رحم
القنراء ال : فقد رأٌت منن تخنبط فنً فهنم هنذا الحندٌث فلنم ٌعنرؾ المنراد بالمند فٌنه فقنال .القراءة متٌنفً 

 ...ٌثبتون مداً فً هذه المواضع الثبلثة
 أٌن دلٌله النصً ؟ متلقى بالتواتر عن النبً  –تجوٌده  –إذا كان أداء القرآن : ومن قابل

 الخ... سرعة القارئ وبطبه وهل مقدار الحركة منضبط أو هو مختلؾ باختبلؾ
ولست هنا فنً مقنام تتبنع األخطناء والهفنوات بنل هنً وقفنة تؤمنل وإنعنام نظنر فقند كفاننا صناحب 

 .فً هذه المسابل شر االنقسام (xli)المنجد
وأقول لهإالء جمٌعاً البد من مراجعة علماء القراءات وما دونوه قندٌماً وحندٌثاً فمنا أشنكل علنٌكم 

إن لندٌهم الندواء الننافع والبٌنان السناطع، والحكنم القناطع، وكنل علنم ٌسنؤل عننه حله وصعب علٌكم فهمه ف
 .أهله

ٌصلً  ما رأٌت رسول هللا  »:عنها قالتهللا  ومن ذلك ما روي عن حفصة أم المإمنٌن رضً
فً سبحته قاعداً قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان ٌصلً فً سبحته قاعداً، وٌقرأ بالسورة فٌرتلها حتنى 

 .(xlii)« ون أطول من أطول منهاتك
 . (xliii)مفسرة حرفاً حرفاً   هللا عنها أنها نعتت قراءة رسولهللا  وعن أم سلمة رضً

وكانت قراءته ترتٌبلً ال هّذا وال عجلة بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وكنان ٌقطنع  »:قال ابن القٌم
 . (xliv)« مقراءته آٌة آٌة وكان ٌمد عند حروؾ المد فٌمد الرحمن وٌمد الرحٌ

تلقت األمة القرآن بحروفه وقراءته وكٌفٌة النطق بتلنك الحنروؾ والهٌبنات والصنٌػ التنً جناءت 
واتبناع هدٌنه فنً   بها على أنها سنة متبعة ٌجب الحفاظ علٌها وااللتنزام بهنا وتعلٌمهنا كمنا جناءت عننه

 .ذلك
االتبناع فنً نقنل القنراءة أورد ابن مجاهد بؤسانٌده جملة من األحادٌث واآلثار الدالة على وجنوب 

 .وترك االبتداع

 هللا  قننال لنننا علننً بننن أبننً طالننب إن رسننول »:أنننه قننال د مننن ذلننك مننا رواه عننن ابننن مسننعو
 .(xlv)« ٌؤمركم أن تقرءوا كلما علمتم

وفً رواٌة أخرى عن  (xlvi)القراءة سنة »:وأورد بسنده عن خارجة بن زٌد بن ثابت عن أبٌه قال
 .(xlvii)« فاقرءوا كما تجدونه القراءة سنة: خارجة قال

وفنً  (xlviii)إنما القراءة سنة من السننن فناقرءوه كمنا علمتمنوه »:وبسنده عن عروة بن الزبٌر قال
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 .(xlix)« فاقرءوه كما أقربتموه: رواٌة

  ﴿لـأنه كان ٌقرئ رجبلً فقرأ الرج  وورد عن ابن مسعود         

    ﴾[ 60: رة التوبة آٌة سو ] .ما هكذا أقرأنٌها رسول هللا : مرسلة فقال ابن مسعود  فقال

 ﴿ :أقرأنٌها: وكٌؾ أقرأكها؟ قال           ﴾(l) فمدها. 

سره  من» :فً حقه  هللا فابن مسعود وهو َمن علمنا إتقانا وضبطا وحسن أداء، َمْن قال رسول
 .(li)« أن ٌقرأ القرآن رطبا كما أنـزل فلٌقرأه على قراءة ابن أم عبد

منع أن  .(lii)من ؼٌر مند ولنم ٌنرخص لنه فنً ذلنك[  الفقراء ]على هذا الرجل أن ٌقرأ كلمة أنكر
فعله وتركه سواء فً عدم التؤثٌر على داللة الكلمة ومعناها ولكن لما كانت القنراءة سننة متبعنة وكٌفٌاتهنا 

حتى ال ٌكون ؼاشا له   لم ٌقبل ابن مسعود من هذا الرجل أن ٌقرأ بؽٌر ما قرأ به على رسول هللاكذلك 
 .موافقا له على ما لم ٌقرأ به

الحض على األخذ بالتجوٌد وأنه زٌنة التبلوة فٌقول فٌما رواه عنه الضحاك  وٌإكد ابن مسعود 
ٌحب أن  هللاؤحسن األصوات وأعربوه فإنه عربً وجودوا القرآن وزٌنوه ب: بن مسعود هللا قال عبد »:قال

 .(liii)« ٌعرب به
 –رـولم ٌكس[  طه ]بن مسعودهللا  قرأ رجل على عبد »:تعالى قال هللا وعن زر بن حبٌش رحمه

 . »(liv) هللا هكذا علمنً رسول هللاو: وكسر ثم قال[  طه ]بن مسعود هللا ال عبدـفق -لـأي لم ٌم
فوجهنه ننافع إلنى منا هنو أنفنع لنه منن الحندر  (lvi)لٌقرأ علٌه بالحندر (lv)وجاء رجل إلى اإلمام نافع

والمنهج القوٌم النذي سنلكه الصنحابة والتنابعون فنً   هللا وهو بٌان الكٌفٌة التً ٌجب أن ٌقرأ بها كتاب
 .األخذ واألداء

ما  تؤخذ على الحدر، فقال نافع ما الحدر؟: جاء رجل إلى نافع فقال »:أورد الدانً بسنده قال
الحدر، أو قال حدرنا، أن ال نسقط اإلعراب، وال ننفً : أعرفها أسمعنا قال فقرأ الرجل فقال نافع

الحروؾ، وال نخفؾ مشددا، وال نشدد مخففا، وال نقصر ممدودا، وال نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر 
نشدد، نقرأ على  سهل جزل، ال نمضػ وال نلوك، ننبر وال نبتهر، نسهل وال  هللا أصحاب رسول

ًّ عن  أفصح اللؽات وأمضاها، وال نلتفت إلى أقاوٌل الشعراء وأصحاب اللؽات، أصاؼر عن أكابر مل
، دٌننا دٌن العجابز، وقراءتنا قراءة المشاٌخ، نسمع فً القرآن، وال نستعمل فٌه بالرأي، ثم تبل  ًّ وف

﴿ :(lvii)نافع                           

               ﴾ [88: سورة اإلسراء، اآلٌة ]. 

ند ووّفنق وُنصنر وفُّهنم وُجعنل إمامناً عالمناً  »:قال الدانً معقبا على هذه الرواٌة ٌّ وهذا كنبلم منن أ
ٌُْقتفى  ٌُّتبع سننهوعلماً   .« أثره و

علٌهم احتذوها هً هللا  وهذه الطرٌقة التً وصفها وبٌنها وأوضحها وعّرؾ أن الصحابة رضوان
التً ٌجب على قراء القرآن أن ٌمتثلوها فنً التحقٌنق، وٌسنلكوها فنً التجوٌند وٌنبنذوا منا سنواها ممنا هنو 

 .(lviii)ابر من أهل األداءمخالؾ لها وخارج عنها وعلى ذلك وجدنا األبمة من القراء واألك
نعم لقد عمل أبمة اإلقراء الذٌن خصهم هللا بحمل كتابه وشرفهم بالذب عن حٌاضه فً كل عصر 
ومصننر بهننذه العبننارات النٌننرة والتوجٌهننات الخٌننرة الصننادرة مننن إمننام دار الهجننرة ورأس القننراء السننبعة 

القوٌم والمسلك السلٌم وال ٌشذ عننهم  اإلمام نافع فجاءت مإلفاتهم وأقوالهم شارحة وموضحة لذلك المنهج
 .إال من ال ٌعتد بقوله، فهم الحفظة الناقلون، والقراء المجودون
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ولعلً فً هذه العجالة أن أقتبس بعض الشواهد على ما ذكرت منن حضنهم علنى األخنذ بالتجوٌند 
 .قوالً وعمبلً، وعلى أي صفة كانت القراءة ترتٌبلً أو تحقٌقاً أو حدراً 

ٌجب علنى طالنب  :تعالى فً باب صفة من ٌجب أن ٌقرأ علٌه وٌنقل عنه هللا رحمه (lix)قال مكً
القرآن أن ٌتخٌر لقراءتنه ونقلنه وضنبطه أهنل الدٌاننة والصنٌانة والفهنم فنً علنوم القنرآن والنفناذ فنً علنم 

 .العربٌة والتجوٌد بحكاٌة ألفاظ القرآن وصحة النقل عن األبمة المشهورٌن بالعلم
قنرئ صنحة الندٌن والسنبلمة فنً النقنل والفهنم فنً علنوم القنرآن، والنفناذ فنً علنوم فإذا اجتمع للم

العربٌة والتجوٌد بحكاٌة ألفناظ القنرآن كملنت حالتنه ووجبنت إمامتنه، وقند وصنؾ منن تقندمنا منن العلمناء 
ك القننراء ٌتفاضنلون فننً علنم التجوٌنند فمننهم مننن ٌعلمنه رواٌننة وقٌاسناً وتمٌٌننزاً فننذل: المقنربٌن القننراء فقنال

الحاذق الفطن، ومنهم من ٌعرفه سماعاً وتقلٌداً فذلك الوهن الضنعٌؾ ال ٌلبنث أن ٌشنك وٌدخلنه التحرٌنؾ 
 .(lx)والتصحٌؾ إذا لم ٌبن على أصل وال نقل عن فهم

وقال فً موضع آخر بعد فراؼه من أبواب التجوٌد والفصول التً أوضنح فٌهنا القواعند البلزمنة 
ه فً كتابنا هذا أحوج من القارئ ألنه إذا علَِمه علَّمه، وإذا لم ٌعلَْمه لنم والمقرئ إلى جمٌع ما ذكرنا: لذلك

ٌعلّمه فاستوى فً الجهل بالصواب فً ذلنك القنارئ والمقنرئ وٌضنل القنارئ بضنبلل المقنرئ فنبل فضنل 
 .(lxi)ألحدهما على اآلخر

نبؽنً للقنارئ أن ٌ »:وقال الدانً مبٌنناً الطرٌقنة التنً ٌنبؽنً للقنارئ أن ٌسنلكها حنال القنراءة قنال
ٌؤخذ نفسه بتفقد الحروؾ التً ال ٌوصل إلى حقٌقنة اللفنظ بهنا إال بالرٌاضنة الشندٌدة والنتبلوة الكثٌنرة منع 
العلم بحقابقها والمعرفة بمنازلها فٌعطً كل حرؾ منها حقه من المد إن كان ممدودا ومن التمكٌن إن كان 

ومننن  ، ومننن اإلظهننار إن كننان مظهننراً كننان منندؼماً ومننن اإلدؼننام إن  ُممّكنننا ومننن الهمننز إن كننان مهمننوزاً 
 .اإلخفاء إن كان مخفٌا، ومن الحركة إن كان محركا ومن السكون إن كان مسكنا

 اًـ ة الحننـى لم ٌفعل ذلك القارئ ولنم ٌسنتعمل اللفنظ بنه كنذلك صنار عنند علمناء هنذه الصناعنـومت
»(lxii). 

مبٌنا له القواعد التً ٌجب علٌه االهتمام  وٌوجه الهذلً قارئ كتاب هللا إلى األخذ بؤسباب التجوٌد
 .ومتى أخل بشًء من تلك التوجٌهات لم ٌجز له أن ٌقرئ أحداً من الناس بها حتى ٌصٌر قاربا مصدراً 

 .واألصل أن ٌتفقد اإلنسان لفظه وٌعتبر النظم والترتٌل والتحقٌق والحدر »:هللا قال رحمه
 .القراءة بتفكر: والترتٌل

الحننروؾ حقوقهننا مننن ؼٌننر زٌننادة وال نقصننان وال تكلننؾ، وإتعنناب نفننس برفننع والتحقٌننق إعطنناء 
 .صوت، وال مبالؽة فً النفس فٌنقطع

 .وال ٌخلط آٌة رحمة بعذاب إذا لم ٌكن موضع الوقؾ
أن ٌقنرأ بؽٌنر تفكنر فنً المعنانً وال ٌمضنػ، وال ٌزٌند وال ٌننقص، ولنٌكن صنوته علنى : والحدر

روؾ وذلك بعد أن ٌعرؾ مخارجهنا علنى اخنتبلؾ أقاوٌنل العنرب، وتٌرة واحدة، وٌجتهد فً مخارج الح
وٌعلننم مجهورهننا مننن مهموسننها وزابنندها مننن أصننلٌها، ومبنندلها ممننا ال ٌثبننت فٌننه البنندل، ومطبقهننا مننن 
المنخفض منها، ونطعٌها من لثوٌها، وذلقٌها من أسلٌها، وحلقٌها من حنكٌهنا، وأشنباه ذلنك ممنا فٌنه طنول 

ز له أن ٌقرئ أحداً من الناس وال ٌؤخذ على أحد حرفا، وٌحرم علٌه ـم ٌفهمه لم ٌجفمن لم ٌعلم مثل هذا ول
  .(lxiii)« ذلك فً هذه الصناعة

وٌقول الشنٌرازي إن حسنن األداء فنرض واجنب علنى منن رام قنراءة شنًء منن كتناب هللا سنواء 
 .رتل، أو حقق أو حدر

كثار مننن النندرس، وهننو أٌضننا وأمننا الحنندر فهننو تسننهٌل القننراءة وهننو ٌننراد للننتحفظ واالسننت »:قننال
ٌرتضى إذا لم ٌفارق التجوٌند وذلنك بنؤن تعطنى الحنروؾ حقوقهنا منن مخارجهنا ومسنالكها وٌنوفر علٌهنا 
حظوظها من حركاتها وسكناتها من ؼٌر زٌادة مجناوزة للحند، وال نقصنان منإد للقندح، فنإن حسنن األداء 

صنٌانة للقننرآن منن أن ٌجنند التؽٌٌننر  فنرض فننً القنراءة، وٌجننب علننى القنارئ أن ٌتلننو القنرآن حننق تبلوتننه
  .(lxiv)« واللحن إلٌه سبٌبل

أن األخذ بالتجوٌد هو مننهج القنراء جمٌعنا ال خنبلؾ بٌننهم فنً  (lxv)وٌوضح ابن أم قاسم المرادي
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 .ذلك، والقارئ مطالب به فً كل األحوال
لقنراء اعلم وفقنا هللا وإٌاك أن التجوٌد هو إعطاء كل حنرؾ حقنه منن مخرجنه وصنفته، وا »:قال

مجمعون على التنزام التجوٌند فنً جمٌنع أحنوال القنراءة منن ترتٌنل وحندر وتوسنط، وربمنا تنوهم قنوم أن 
التجوٌد إنما ٌكون مع الترتٌل العتقادهم أن التجوٌد إنما هو اإلفراط فً المد وإشباع الحركات ونحو ذلك 

قدمته لك، وذلك متنؤت منع الحندر  مما ال ٌتؤتى مع الحدر ولٌس كما توهموه وإنما حقٌقة تجوٌد القرآن ما
ٌُنكر أن األخذ بالترتٌل أتم مدا وتحرٌكا وإسكانا من األخذ بالحدر، ولكنن البند  كما ٌتؤتى مع الترتٌل، وال 

  .(lxvi)« فً جمٌع ذلك من إقامة مخارج الحروؾ وصفاتها
اظ التً ال تخرج وأما الحدر فإنه القراءة السهلة السمحة العذبة األلف »:ثم نقل عن األهوازي قوله

القارئ عن طباع العرب وعما تكلمت به الفصحاء بعد أن ٌؤتً بالرواٌة عن اإلمام من أبمة القراءة علنى 
ما نقل عنه من المد والهمز والقطع والوصل والتشدٌد والتخفٌؾ واإلمالة والتفخنٌم واالخنتبلس واإلشنباع 

  .(lxvii)« فإن خالؾ شٌبا من ذلك كان مخطبا
  المحققٌن من فاق أقرانه وساوى بعض المتقندمٌن فنً األسنانٌد المتصنلة بنالنبً ثم ٌؤتً خاتمة

رب العالمٌن فٌعلن وجوب األخذ بالتجوٌد وإثم التارك له تهاوناً استناداً إلنى أقنوال األبمنة وسنلؾ  هللا إلى
اٌنات فنالقول هذه األمة من القراء الذي علٌهم مدار أسانٌد القنراءات وإلنٌهم ٌعنزى اخنتبلؾ الطنرق والرو

 . الفصل قولهم والخارق إلجماعهم ال ٌضرهم
 :(lxviii)فقال فً المقدمة

 

 .من لم ٌجود القرآن آثم  واألخذ بالتجوٌد حتم الزم

 .وهكذا منه إلٌنا وصل ه أنـزلـه اإللـه بـألن

 
وال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهنم معنانً القنرآن وإقامنة حندوده متعبندون بتصنحٌح ألفاظنه 

إقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أبمة القراءة المتصلة بالحضنرة النبوٌنة األفصنحٌة العربٌنة التنً ال و
أو         ٌجوز مخالفتها وال العدول عنها إلى ؼٌرها، والناس فً ذلك بٌن محسنن منؤجور ومسنًء آثنم، 

 .معذور
وعندل إلنى اللفنظ الفاسند  فمن قدر على تصحٌح كبلم هللا تعنالى بناللفظ الصنحٌح العربنً الفصنٌح

العجمننً أو النبطننً القبننٌح اسننتؽناء بنفسننه واسننتبدادا برأٌننه وحدسننه واتكنناال علننى مننا ألننؾ مننن حفظننه، 
واستكبارا عن الرجوع إلى عالم ٌوقفه على صحٌح لفظه فإنه مقصر ببل شك، وآثم ببل رٌنب وؼناش بنبل 

 .(lxix)﴾مـول وألئمة المسلمٌن وعامتهـلرسه وـالدٌن النصٌحة هلل ولكتاب﴿ : هللا مرٌة، فقد قال رسول
أما من كان ال ٌطاوعه لسانه أو كان ال ٌجد من ٌهدٌه إلى الصنواب بٌاننه فنإن هللا ال ٌكلنؾ نفسنا 

 .(lxx)إال وسعها
 هللا لم ٌكن ابن الجزري بدعا من الناس فٌما صنرح بنه منن وجنوب األخنذ بالتجوٌند لكتناب: أقول

موافقة للؽة العنرب لمنن اسنتطاع إلٌهنا سنبٌبل فقند سنبقه إلنى ذلنك علمناء وتؤثٌم المتهاون بتطبٌق قواعده ال
القراءات العالمون بحقابقها ودقابقها وقند تقندم عنن الندانً ومكنً والهنذلً والشنهرزوري والشنٌرازي منا 

 .ٌفٌد ذلك فؤبمة اإلقراء كلهم مجمعون على وجوب األخذ به
 :شٌاء للقارئ وأنه منهج السلؾقال الدانً مبٌناً أن األخذ بالتجوٌد من ألزم األ

فاستعمل التجوٌند  فحقه التفكٌك والتمكٌن وكل حرؾ من حروؾ الذكر من ألزم األشٌاء للقراء» 
هنذا مقنال  منا فٌنه مقننع لمنن تندبره قند جناء فنً المناهر بنالقرآن عن قرٌب بالجزٌل تجنزى كاؾ عند لفظ

 .ولٌسلكوا فٌه طرٌق من مضى الصادق المصدوق
بكنل حنرؾ منن  حكمنه التحقٌنق والتبٌنٌن مما جنرى قبنل ولنم ٌجنرو لحرؾ فً األداءتجوٌد لفظ ا

فلٌرؼنب القنراء فنً ة بؤننه منع الكنرام السنفر من الشفاء ومن البٌان بنعٌم الخلد سوؾ تحظى وأ كبلم ربك
 .(lxxi)« من األبمة مصابٌح الدجى التحقٌق
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 ؟ كٌف ٌتلقى القرآن

ها من أفواه الشٌوخ الضابطٌن ٌب على اآلخذ تلقجولنا أن أخذ القراءة سنة متبعة وٌتجلى 

﴿ فً حفظه لهذا الكتاب العظٌم وصونا له عن التحرٌؾ واللحنهللا  وٌإدٌها كما أدٌت إلٌه سنة    

              ﴾[ 9: آٌة ، سورة الحجر .]  

برٌل بالقرآن وٌعارضه به فً كل رمضان فلما كان العام ٌدارس ج  هللا فهذا سٌد الخلق رسول
  .(lxxii)الذي توفً فٌه عارضه القرآن مرتٌن

لنه وللكٌفٌنة التنً تتلنى بهنا حنروؾ  تملقاصنرة علنى الحفنظ فقنط بنل شنلم تكن تلك المعارضة و
 .القرآن وتإدى بها على أكمل وجه

ه وتصننحٌح الحننروؾ مننن تجوٌنند لفظنن وفابنندة درس جبرٌننل تعلننٌم الرسننول » :قننال الكرمننانً
 .(lxxiii)« مخارجها ولٌكون سنة فً حق األمة لتجوٌد التبلمذة على الشٌوخ فً قراءاتهم

ًّ بن كعب كما فنً الحندٌث المتقندم لٌعلمنه  ثم إنه  تؤكٌداً لقاعدة أخذ القرآن مشافهة قرأ على أب
اإلقنراء والتعلنٌم ولتكنون طرٌقة التبلوة وترتٌلها وعلى أي صفة تكون قراءة القرآن لٌكون ذلنك سننة فنً 

 .المشافهة هً الوسٌلة لنقل كتاب رب العالمٌن لما فٌها من الضبط واإلتقان ال ؼٌرها من الوسابل
فً هذا الحدٌث أٌضنا أصنل كبٌنر فنً : على أبً  هللا قال الدانً مبٌنا الحكمة من قراءة رسول

وصننٌؽتها وأن ذلنك الزم لكنل قننراء وجنوب معرفنة تجوٌند األلفنناظ وكٌفٌنة النطنق بننالحروؾ علنى هٌبتهنا 
 .القرآن أن ٌطلبوه وٌتعلموه

فٌما أمر به واتباعنا لنه   هللا وواجب على جمٌع المتصدرٌن أن ٌؤخذوه وٌعلموه اقتداء برسول 
 .(lxxiv)على ما أكده بفعله لٌكون سنة ٌتبعها القراء وٌقتدي بها العلماء

 .ٌه وسمعوا منهعنه وعرضوا عل هللا  وبالمشافهة تلقى صحابة رسول
 .(lxxv)بضعا وسبعٌن سورة هللا  وهللا لقد أخذت من فً رسول: فهذا ابن مسعود ٌقول

وبالمشافهة تلقى التابعون عن الصحابة وهكنذا تناقلنت األمنة القنرآن وأخذتنه بالمشنافهة جنٌبل بعند 
 .األرض ومن علٌها هللا جٌل حتى وصل إلٌنا وإلى أن ٌرث

أراد أن ٌحكنم القنراءة والتجوٌند وٌتلنو كتناب ربنه كمنا ننـزل فعلٌنه ونبه ابن الجزري إلى أن منن 
 .بتروٌض اللسان وتعوٌده النطق الصحٌح المتلقى من فم المحسن المتقن

وال أعلم سببا لبلوغ نهاٌة اإلتقان والتجوٌد ووصول ؼاٌنة التصنحٌح والتسندٌد مثنل رٌاضنة : قال
 .(lxxvi)األلسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن

 :وٌنظم ذلك المعنى فً المقدمة فٌقول
 

 .(lxxvii)إال رٌاضة امرئ بفكه  هـولٌس بٌنه وبٌن ترك

 
سواء كان ذلك المقروء للحفظ أو لمجنرد القنراءة وجنب علٌنه  هللا فمن أراد قراءة شًء من كتاب

 .تصحٌح ذلك القدر المقروء
، ومتننى اسننتنكؾ عننن ذلننك وال ٌتننؤتى تصننحٌحه إال بعرضننه وأخننذه مننن أفننواه الشننٌوخ الضننابطٌن

 : استكبارا واعتدادا بالنفس فقد وقع فً الخطؤ ال محالة ومن هنا لحقه اإلثم الذي ذكره العلماء
 

 من لم ٌجود القرآن آثم
 

فإن لرسم المصحؾ قواعده وضوابطه، ولكل حرؾ منه مخرجه وصفاته، ولكل لفظ منه كٌفٌتنه 
 .وأداءه
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 :شٌوخ ومن لم ٌؤخذه عنهموقد قٌل فً حال من ٌؤخذ العلم عن ال
 

 .ٌكن عن الزٌغ والتصحٌف فً حرم  ةـمن ٌأخذ العلم عن شٌخه مشافه

 .(lxxviii)دمـم كالعـفعلمه عند أهل العل فـومن ٌكن آخذاا للعلم من ُصح

 
 .(lxxix)ال تؤخذوا القرآن من مصحفً وال العلم من صحفً: وقٌل

والعربً ٌسنتطٌع قراءتنه بطبعنه فنبل وإن تعجب فعجب قول البعض إن القرآن نـزل بلؽة العرب 
 .ٌحتاج إلى من ٌعلمه كٌفٌة النطق به

وهذا القول ال ٌصدر إال ممن خانه فهمه، ولم ٌكن عن أهل الذكر آخذا علمه فإن أصاب فعلى 

 ﴿ دىـدى، وإن أخطؤ فهو به أجـه ؼٌر                         

       ﴾[ 22 :آٌة ،سورة الملك ]. 

وهو أفصح من نطق بالضاد قد تلقى القرآن من جبرٌل عرضا وسماعا   هللا فإذا كان رسول
وأمر باإلنصات واإلصؽاء التام حتى ٌفرغ جبرٌل من القراءة ثم ٌقرأ هو بعد ذلك حسب ما سمع وتلقى 

 ﴿ :كما فً قوله تعالى                             

          ﴾[ 19 -17 :اتٌاآل ،سورة القٌامة .] 

 ﴿ :وقال تعالى                         

   ﴾[ 114 :ٌةاآل ،سورة طه .] 

 ﴿ :عنهما فً قوله تعالى هللا وعن ابن عباس رضً          

            ﴾هللا كان رسول: قال   ٌعالج من التنزٌل شدة، وكان مما ٌحرك

 ﴿ :تعالى هللا فتٌه، فؤنزلش                         ﴾

﴿  رأهـجمعه لك فً صدرك وتق: قال              ﴾فاستمع له وأنصت: قال ﴿ 

        ﴾ ثم إن علٌنا أن تقرأه. 

  .(lxxx)كما قرأه  بعد ذلك إذا أتاه جبرٌل استمع فإذا انطلق جبرٌل قرأه النبً  هللا فكان رسول
  :وٌستفاد من هذه اآلٌات ما ٌؤتً

 ﴿:حفننظ النننص القرآنننً وهننذا مننؤخوذ مننن قولننه تعننالى :أوال            ﴾  أي فننً صنندرك

 .فتحفظ نصه
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﴿ :القراءة وكٌفٌتها وصفة أدابها وهذا مؤخوذ من قوله تعالى :اا ثانٌ       ﴾  أي وعلٌنا تعلٌمنك

 .قراءته، فالقرآن هنا مصدر بمعنى القراءة ولٌس علماً 

 ﴿:معرفة ما فً القرآن من العلم والعمل وهذا مؤخوذ من قولنه تعنالى :ثالثاا               

﴾ لٌنا تعلٌمك حبلله وحرامه كما علمناك قراءتهأي ع(lxxxi).  

بالقرآن فً كل رمضان واعتبار الصحابة القنراءة سننة متبعنة   وأحادٌث مدارسة جبرٌل للنبً
ٌجب العمل بها والمصٌر إلٌها مما تقندم بٌاننه كنل ذلنك ٌسنتفاد مننه أن األخنذ والتلقنً والعنرض والسنماع 

وصنحابته منن بعنده   هللا بلؽنت مننـزلته وعنبل كعبنه أسنوة برسنول أمور البد منها لطالنب القنرآن مهمنا
 .والتابعٌن لهم بإحسان

 لٌسجننه عتى حٌن ]سمع رجبل ٌقرأ فً سورة ٌوسؾ  روى الدانً بسنده أن عمر بن الخطاب
 .من أقرأكها؟ قال أقرأنٌها ابن مسعود: فقال له عمر[ 

أنـزل هذا القنرآن فجعلنه قرآنناً عربٌناً  هللا إنسبلم علٌك أما بعد ف: فكتب عمر إلى ابن مسعود 
مبٌناً، وأنزله بلؽة هذا الحً من قرٌش، فإذا جاءك كتابً هذا فؤقرئ النناس بلؽنة قنرٌش وال تقنربهم بلؽنة 

  .(lxxxii)هذٌل والسبلم
 هللا رضنًهللا  وهذا الخبر أصل كبٌر ومعناه تعلنٌم عمنر عبند: قال الدانً معقباً على هذه الرواٌة

رٌاضة األلسنة، وأمره إٌاه أن ٌؤخذ من ٌقربه بالتفرقة بٌن الحروؾ المتشابهة فً اللفظ المتقاربنة  -عنهما
فً المخرج، حتى ٌإدى القرآن على ما أنزل علٌه من القراءات واللؽات دون ما ٌجوز من ذلك من كبلم 

نة العرب ولؽاتهنا إذا كنان مخالفنا لمنا أننزل علٌنه منن األحنرؾ، أال تنرى أن الفنرق بنٌ ن العنٌن والحناء بحَّ
 .الحاء، ولوال هً لكانت عٌناً 

بتتبنع ذلنك   هللا الفرق بٌنها، وأمر عبد وإنما كانت ذات بحة لهمسها وجهر العٌن، فمٌز عمر
على القاربٌن وتلخٌص بٌانه للتالٌن فٌلزم سابر القراء وجمٌع أهل األداء استعمال ذلك وتفقنده حتنى ٌلفنظ 

  .(lxxxiii)طق بها على مراتبهابالحروؾ على هٌبتها وٌن
ومن تتبع كبلم األبمة فً المحاذٌر التً تعرض لكل حرؾ من حروؾ الهجاء وسبلمة النطق به 

لكل من رامه ولو كان منن أربناب  الٌقٌن أن الطرٌق لٌس سالكاً  مَ لْ عِ  مَ لِ حال القراءة واجتماعه مع ؼٌره عَ 
 .ضة باللسان تذلل العسٌرالفصاحة والببلؼة بل البد فٌه من القابد الخبٌر ورٌا

أول مننا ٌجننب علننى مرٌنند إتقننان قننراءة القننرآن تصننحٌح إخننراج كننل حننرؾ مننن  »:قننال فننً النشننر
مخرجه المختص به تصحٌحا ٌمتاز به عن مقاربه، وتوفٌة كل حرؾ صنفته المعروفنة بنه توفٌنة تخرجنه 

 .ٌقةعن مجانسه، ٌعمل لسانه وفمه بالرٌاضة فً ذلك إعماال ٌصٌر ذلك له طبعا وسل
فكل حرؾ شارك ؼٌره فً مخرج فإنه ال ٌمتاز عنن مشناركه إال بالصنفات، وكنل حنرؾ شنارك 

 .ؼٌره فً صفاته فإنه ال ٌمتاز عنه إال بالمخرج
 .اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفاال وانفردت الهمزة بالجهر والشدة: كالهمزة والهاء
 .الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة اشتركا مخرجا واستفاال وانفتاحا وانفردت :والعٌن والحاء
 .اشتركا مخرجا ورخاوة واستعبلء وانفتاحا وانفردت الؽٌن بالجهر :والغٌن والخاء

ماع اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفاال، وانفردت الجنٌم بالشندة واشنتركت  والجٌم والشٌن والٌاء
 .فً الرخاوة الٌاءمع  واشتركت بالهمس، والتفشً، الشٌن فً الجهر، وانفردت الٌاء

اشننتركا صننفة وجهننراً ورخنناوة واسننتعبلء وإطباقنناً، وافترقننا مخرجنناً، وانفننردت  :والضاااد والظاااء
 .الضاد باالستطالة

اشتركت مخرجاً وشدة، وانفردت الطاء باإلطباق واالسنتعبلء، واشنتركت  :والطاء والدال والتاء
 .ً االنفتاح واالستفالمع الدال فً الجهر، وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الدال ف
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اشتركت مخرجاً ورخاوة وانفردت الظاء باالستعبلء واإلطباق واشنتركت  :والظاء والذال والثاء
 .مع الذال فً الجهر، وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الذال استفاال وانفتاحا

اشنننتركت مخرجننناً ورخننناوة وصنننفٌرا وانفنننردت الصننناد باإلطبننناق  :والصااااد والااازاي والساااٌن
االستعبلء واشتركت مع السٌن فً الهمس، وانفردت النزاي بنالجهر، واشنتركت منع السنٌن فنً االنفتناح و

 .واالستفال
فننإذا أحكننم القننارئ النطننق بكننل حننرؾ علننى حدتننه مننوؾ حقننه فلٌعمننل نفسننه بإحكامننه حالننة : قننال

روؾ مفردة وال التركٌب؛ ألنه ٌنشؤ عن التركٌب ما لم ٌكن حالة اإلفراد وذلك ظاهر فكم ممن ٌحسن الح
ٌحسنها مركبة بحسب ما ٌجاورها من مجانس ومقارب، وقوي وضعٌؾ، ومفخم ومرقق، فٌجذب القنوي 
الضعٌؾ، وٌؽلب المفخم المرقق فٌصعب على اللسان النطق بنذلك علنى حقنه إال بالرٌاضنة الشندٌدة حالنة 

 .التركٌب
 .(lxxxiv)« والتدرٌبفمن أحكم صحة اللفظ حالة التركٌب حّصل حقٌقة التجوٌد باإلتقان 

ٌُعلم أن قننراءة القننرآن تحتنناج إلننى دربننة  وتوضننٌحا لمننا ذكننر ابننن الجننزري نننورد بعننض األمثلننة لنن
 .ورٌاضة على أهل الخبرة والدراٌة

 .مثبل له أحكامه التً ٌجب مراعاتها سواء كان مبدوءاً به أو موقوفا علٌهفالهمز 
فلٌلفظ بها سلسة فً النطق سهلة فً الذوق، الهمزة إذا ابتدأ بها القارئ من كلمة » :قال فً النشر

 :ولٌتحفظ من تؽلٌظ النطق بها نحو
 .[ آّمٌن ]و [ آٌات ]و[  آتى ]:والسٌما إذا أتى بعدها ألؾ نحو[  أءنذرتهم ] [ الذٌن [ ] الحمد ]

 :أو مفخم نحو[  اللهم [ ] هللا :]فإن جاء حرؾ مؽلظ كان التحفظ آكد نحو
 .[ أصلح ]و[  اصطفى ] [ الطبلق ]

     :فإن كان حرفا مجانسها أو مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقٌقها أوكد نحو
ا فننً ذلننك ـق بهننـاس ٌنطننـن النننـفكثٌننر منن[  أحننق ] [ أحطننت ] [ أعطننى ] [ وذـأعنن ] [ دناـاهنن ]
  .(lxxxv)« كالمتهوع

ب اللفنظ بهنا وٌجب على القارئ إذا وقؾ على الهمزة وهنً متطرفنة بالسنكون أن ٌطلن: قال مكً
وإظهارها فً وقفه ألنها لما بعد مخرجها وضعفت وأتت فً آخر الكلمة وذهبت حركتها للوقؾ وضعفت 
بالسكون صعب إظهارها فً الوقؾ وخٌؾ علٌها الننقص فبلبنّد منن إظهارهنا عنند الوقنؾ والتكلنؾ لنذلك 

ً الوقنؾ أشند ـلفظ بهنا فنفإن كان قبلها ساكن من حروؾ المد واللٌن صعب ال[  ٌستهزئ ]و[  أسوأ ]ونح
[  سنوء ]و[  الضنراء ]و  [راءـالسن ]ىـو الوقؾ علـمما قبله فٌجب أن تظهرها بالوقؾ وتتطلب باللفظ نح

فنإن كننت تنروم الحركنة كنان ذلنك أسنهل قلنٌبل منن [  ٌشاء ]و[  جاء ]و[  شاء ]و[  ٌضًء ]و[  شًء ]و
 .وقوفك بالسكون

ولٌن فهو أصعب فً طلب الهمزة فً الوقؾ إذا كنت وإن كان الساكن قبل الهمزة ؼٌر حرؾ مد 
 [ َسوء ]و[  ملء ]و[  دؾء :]ال تروم الحركة نحو قوله تعالى

فاعرؾ هذا كله وتحفظ منه فً وقفك وإن لم تنتحفظ منن إظهنار الهمنزة فنً هنذا فنً وقفنك كننت 
 .(lxxxvi)« حاذفا حرفا والحنا فً ذلك

ببل تصٌر رخوة وربما جعلت سٌنا السٌما إذا كاننت ٌتحفظ بما فٌها من الشدة ل[  التاء ]:ومن ذلك
 :ولٌكن التحفظ بها آكد إذا تكررت نحو[  فترة ]و[  فتنة ]:ساكنة نحو
ال أبنرح  ]و[  حناججتم ]و[  ثالنث ثبلثنة ]وكذا كل ما تكرر من مثلنٌن نحنو [ تتلوا ]و[  تتوفاهم ]

 .ونحو ذلك[  حتى
الزم ألن فً اللفظ بنه صنعوبة ألننه بمنزلنة الماشنً فبٌان هذا الحرؾ المكرر » :قال فً الرعاٌة

 .ٌرفع رجله مرتٌن أو ثبلث مرات وٌردها فً كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه
وقد مثله بعض العلماء بمشً المقٌند فنالتحفظ ببٌاننه الزم للقنارئ ومعرفتنه لنذلك زٌنادة فنً فهمنه 

  .(lxxxvii)« وعلمه بحقٌقة لفظه
ت الطاء التاء لخصت صوت الطاء مع اإلتٌنان بصنوت اإلطبناق ثنم وإذا سبق» :قال ابن الجزري
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  .(lxxxviii)« تؤتً بالتاء مرققة على أصلها وهذا قلٌل فً زماننا وال ٌقدر علٌه إال الماهر المجود
إذا جاورت حرفاً من حروؾ اإلطباق سواء كاننت سناكنة أو متحركنة وجنب [  السٌن ]:ومن ذلك

ا بسنبب المجناورة ألن مخرجهمنا واحند ولنوال التسنفل واالنفتناح بٌانها فً رفق وتنإدة وإال صنارت صناد
 .اللذان فً السٌن لكانت صادا، ولوال االستعبلء واإلطباق اللذان فً الصاد لكانت سٌناً 

 ]و  [ بسننطة ]:وـاق نحننـاد ألن الصنناد بننٌن اإلطبننـر مننن الصننـا أكثننـً أن ٌبننٌن صفٌرهننـوٌنبؽنن
 .ا فً حالً سكونها وتحرٌكها برفق ورقةفتلفظ به[  أقسط ]و[  تسطع ]و[  مسطورا

ولنوال تبٌٌنهنا  .ونحنو ذلنك[  مسنجد ]و[  مسنتقٌم ]:وإذا سكنت وأتى بعنده جنٌم أو تناء فبٌنهنا نحنو
  .(lxxxix)واحذر أن تحركها عند بٌانك صفٌرها .اللتبست بالزاي للمجاورة

: ل ابن الجزريقا ومن ذلك الضاد فإنه حرؾ عسٌر على اللسان والناس ٌتفاضلون فً النطق به
مطلقننا، ألنننه ٌشننارك الظنناء فننً صننفاتها كلهننا وٌزٌنند علٌهننا باالسننتطالة، فلننوال [  ظنناء ]فمنننهم مننن ٌجعلننه

 .االستطالة واختبلؾ المخرجٌن لكانت ظاء
 الضالٌن] تعالى لمخالفته المعنى الذي أراد هللا تعالى إذ لو قلنا هللا وإبدالها ظاء ال ٌجوز فً كبلم

بالضاد هو ضد  تعالى وهو مبطل للصبلة، ألن الضبلل هللا اه الدابمٌن وهذا خبلؾ مرادبالظاء كان معن[ 

﴿ :الهنندى كقولننه             ﴿﴾       ﴾ وه وبالظنناء هننو النندوام كقولننهـونحنن  ﴿  

          ﴾. 

مزوجة بالطاء المهملة ال ٌقدرون على ومنهم من ال ٌوصلها إلى مخرجها بل ٌخرجها من دونه م
 .ؼٌر ذلك ومنهم من ٌخرجها الماً مفخمة

وإذا أتى بعد الضاد حرؾ إطباق وجب التحفظ بلفظ الضناد لنببل ٌسنبق اللسنان إلنى منا هنو أخنؾ 

﴿ :علٌه وهو اإلدؼام كقوله        ﴿﴾        ﴾. 

ؾ المعجنم فنبل بنّد منن المحافظنة علنى بٌانهنا وإال وإذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرؾ منن حنرو
 ]و      [  قٌضننا ]و[  واخفض جناحنك ]و[  خضتم ]و[  أفضتم :]بادر اللسان إلى ما هو أخؾ منها نحو

 .(xc)ونحو ذلك[  فرضنا
وهكذا تناول العلماء كل حرؾ من حروؾ الهجاء مبٌنٌن خصابصه وممٌزاتنه وكٌفٌنة النطنق بنه 

كنان مبندوء بنه أو موقوفنا علٌنه وسنواء كنان مفنردا أو اقتنرن بؽٌنره ولنو تتبعننا ذلنك سنواء ، وما ٌجب له
  .لخرجنا عن االختصار

 .وإنما ذكر العلماء ذلك وبٌنوه أوضح بٌان لما رأوا من وقوع الطبلب فً الخطؤ واللحن فٌه
 :قال مكً فً الرعاٌة بعد بٌانه للمباحث واألبواب التً عقدها ألحكام التجوٌد

ا ذكرته لك من هذه الحروؾ وما نذكره لم أزل أجد الطلبة تنزل بهنم ألسننتهم إلنى منا نبهنت كل م
علٌه وتمٌل بهم طباعهم إلى الخطؤ فٌما حذرت منه فبكثرة تتبعً أللفاظ الطلبة بالمشرق والمؽرب وقفنت 

 .(xci)على ما حذرت منه، ووصٌت به من هذه األلفاظ كلها وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك
ا كننان هننذا حننال الطننبلب فننً تلننك القننرون المتقدمننة فمنناذا عسننى أن نقولننه عمننن طؽننت علٌننه فننإذ 

ٌُْترك ٌقرأ بحسب طبعه ولهجتنه  العجمة وفشً فٌه اللحن وؼلب علٌه اعوجاج اللسان من أهل زماننا هل 
 وما سهل على لسانه ؟

 .ولقد رد العلماء هذه المقولة ووصفوا قابلها بالنقص والجهالة
ولننٌس قننول المقننرئ والقننارئ أنننا أقننرأ بطبعننً وأجنند الصننواب بعننادتً فننً : هللاحمننه قننال مكننً ر

 .القراءة لهذه الحروؾ من ؼٌر أن أعرؾ شٌباً مما ذكرته بحجة بل ذلك نقص ظاهر فٌهما
ألن من كانت هذه حجته ٌصنٌب وال ٌندري، وٌخطنا وال ٌندري؛ إذ علمنه واعتمناده علنى طبعنه 

مضى به من اللفظ، وٌذهب معه أٌنن منا ذهنب، وال ٌبننى علنى أصنل وال وعادة لسانه، ٌمضً معه أٌنما 
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ٌقرأ على علم وال ٌقرئ عن فهم فما أقربه من أن ٌذهب عنه طبعه، أو تتؽٌر علٌه عادته وتسنتحٌل علٌنه 
 .طرٌقته؛ إذ هو بمنـزلة من ٌمشً فً ظبلم فً طرٌق مشتبه فالخطؤ والزلل منه قرٌب

رٌق واضح معه ضٌاء ألنه ٌبنً علنى أصنل، وٌنقنل عنن فهنم، واآلخر بمنزلة من ٌمشً على ط
 . وٌلفظ عن فرع مستقٌم وعلة واضحة فالخطؤ منه بعٌد

جنل ذكنره وتجوٌند ألفاظنه إال بنؤعلى األمنور وأسنلمها منن  هللا فبل ٌرضى امرإ لنفسنه فنً كتناب
 .(xcii)الخطؤ والزلل

 :انً فً منظومته المنبهة فقالوإلى وجوب عرض القرآن وأخذه عن أهل الضبط واإلتقان نبه الد
 

انــام الفاضــعلى اإلم  رآنـــواعلم بأن العرض للق ٌّ  .ل الد

 .ةــرابـل وذوي القـحذوي الم ةـً والصحابــة النبـمن سن

 .ّدوهـد عـر قـبل من وكٌد األم دوهــد لم ٌعـون بعـوالتابع

 .لـى جبرٌـرا علــه قـأنـب ولـن الرسـإذ كان قد صح ع

 .راهــد أقـم قـًّ ثـى أبـعل اهـً إذ أتــرا بالوحـد قـوق

 .دعـق إال مبتـردُّ الحـل ٌـوه عــذا ٌتبـًء بعد هـفأي ش

 .(xciii)ال ٌبصر ورى كمنلً افإذ هو  رـه ال ٌنظـل لقولـاهـأو ج

 :حكم األخذ بالتجوٌد
 

وأن العمل بؤحكامه ، رض كفاٌةف أنهفً مسؤلة حكم األخذ بالتجوٌد ولذلك وجدنا العلماء ٌقررون 
 :العتبارات ،كان المقروء ٌسٌراً أو كثٌراً ها أو عٌن كان ذلك فً الصبلة أو خارج حال القراءة فرض

 أن األمة قد أجمعت على تلقً القرآن وعرضه منذ نزوله جٌبلً بعد جٌل بهذه الكٌفٌة التً :أوالا 
 .عندهم سنة متبعةعرفت بالتجوٌد ال خبلؾ بٌنهم فً ذلك، إذ القراءة 

أن قراءة القرآن وتصحٌح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أبمة القرآن  :ثانٌاا 

 ﴿:قال تعالى .عبادة  هللا المسندٌن إلى رسول              ﴾ [آٌة ،سورة المّزمل :

20 ]. 

فلنه بنه  هللا من قرأ حرفاً من كتناب﴿ :ٌقول  هللا رسولسمعت : قال  بن مسعود هللا وعن عبد
 حنرؾ[  منٌم ]حنرؾ و[  الم ]حنرؾ و[  ألنؾ ]حنرؾ ولكنن[  ألنم ]حسنة والحسنة بعشر أمثالها ال أقنول

﴾(xciv) . ًوكل عبادة ٌجب أن تإدى كاملة ؼٌر منقوصة لٌحصل لصاحبها الثواب كامبل. 
ن أجنره وثوابنه وبقندر تفرٌطنه لحقنه اإلثننم وبقندر منا نقنص منهنا منع قدرتنه علنى التمننام نقنص من

 .والعقاب
وال شك أن األمة كما هم متعبدون بفهم معانً القرآن  »:وإلى ما ذكرت أشار ابن الجرزي بقوله

وإقامة حندوده متعبندون بتصنحٌح ألفاظنه وإقامنة حروفنه علنى الصنفة المتلقناة منن أبمنة القنراءة المتصنلة 
التً ال تجوز مخالفتها وال العدول عنها إلى ؼٌرها، والناس فً ذلنك  بالحضرة النبوٌة األفصحٌة العربٌة

 .بٌن محسن مؤجور ومسًء آثم، أو معذور
تعنالى بناللفظ الصنحٌح العربنً الفصنٌح وعندل إلنى اللفنظ الفاسند  هللا فمن قدر على تصحٌح كبلم

علننى مننا ألننؾ مننن حفظننه، العجمننً أو النبطننً القبننٌح اسننتؽناًء بنفسننه واسننتبداداً برأٌننه وحدسننه، واتكنناالً 
واستكباراً عن الرجوع إلى عالم ٌوقفه على صحٌح لفظه، فإنه مقصر ببل شك وآثم ببل رٌنب وؼناش بنبل 

أما منن  .﴾ الدٌن النصٌحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمٌن وعامتهم﴿ : هللا مرٌة فقد قال رسول
 .(xcv)« اب بٌانه فإن هللا ال ٌكلؾ نفساً إال وسعهاكان ال ٌطاوعه لسانه أو كان ال ٌجد من ٌهدٌه إلى الصو

﴿       : هللا عنهنا قالنت قنال رسنول هللا ما ثبت فً الصحٌحٌن من حندٌث عابشنة رضنً :ثالثاا 
 رانـالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الباررة، والاذي ٌقارأ القارآن وٌتعتاع فٌاه وهاو علٌاه شااق لاه أجا
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﴾(xcvi). رؾ بهوالماهر بالشًء الحاذق العا. 
 .وال ٌكون ماهراً بالقرآن عارفاً به من أخّل بشًء من معانٌه ومبانٌه

فمن لم ٌعط الحروؾ حقها من المّد إن كانت ممدودة، ومن التمكٌن إن كانت ُممّكنة، ومنن الهمنز 
إن كانت مهموزة، ومن اإلدؼام إن كانت مدؼمة، ومن اإلظهار إن كانت مظهرة، ومن اإلخفاء إن كاننت 

إلنخ، منع قدرتنه علنى ذلنك، لنم … ومن الحركة إن كانت محركة، ومن السكون إن كانت مسنّكنة  مخفٌة،
ٌكن ماهراً بالقرآن، وأما من كان ال ٌطاوعه لسانه مع اجتهاده وحرصه على الوصول إلى مرتبة الماهر 

صنناحبة السننفرة أعدلننه مننن األجننر علننى قنندر اجتهنناده إذ ال ٌكلننؾ هللا نفسنناً إال وسننعها، فمننن رام م هللا فننإن
 .الكرام البررة وجب علٌه أن ٌقٌم حروفه وٌحرص على أدابها سالمة من الخطؤ والزلل كما ٌقٌم حدوده

ما ورد من النهً عن الهذرمة وهً اإلسراع بالقراءة إلى الحد الذي ال ٌمّكنن القنارئ منن  :رابعاا 

ال تنثنروه : قال  بن مسعودهللا  عن عبدضبط أحكام القراءة، وال ٌمّكن السامع من التدبر، ومثلها الهّذ، ف
 .(xcvii)نثر الدقل

هنّذا ] :قنرأت المفصنل البارحنة فقنال: بنن مسنعود فقنال هللا وعن أبً وابل قال جاء رجل إلى عبد
ثمنانً عشنرة سنورة : كهّذ الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإنً ألحفظ القُرناء التً كان ٌقنرأ بهنّن النبنً 

 .(xcviii)[ آل حممن المفصل وسورتٌن من 
ولذلك ورد النهً عن ختم القرآن فً أقل من سبع وفً رواٌة أقل من ثبلث كمنا جناء فنً حندٌث 

 .(xcix)بن عمرو بن العاصهللا  عبد
فإذا نهً عن الهذرمة والهّذ وجب األخذ بضدهما وهو تبٌنٌن الحنروؾ وإخراجهنا منن مخارجهنا 

نناقلٌن لهنا باألسنانٌد المتصنلة سنواء كنان ذلنك فنً وإعطابها حقها على الصفة المتلقناة منن أبمنة القنراءة ال
 .ترتٌل، أو تدوٌر، أو حدر

 

 .(c)[ إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر ]  فذو الحذق معط للحروف حقوقها

 
 .ولوال مخافة اإلطالة ألتٌنا بما ٌثلج الصدر

 :وهذه بعض المصطلحات التً تدور على ألسنة أهل هذا الفن
 :اللحن فً القراءة

ً اللحن لمعان كثٌرة، والذي ٌعنٌنا منه فً هذا المبحث هو ما كان بمعننى الخطنؤ والمٌنل عنن ٌؤت
 .الصواب فً القراءة

 .ترك الصواب فً القراءة والنشٌد ونحو ذلك: اللْحن واللَحن واللحانة واللحانٌة: قال فً اللسان
 .ورجل الِحن ولّحان ولّحانة ولُحنة ٌخطا

واللحن الخطؤ : قال ابن الجزري فً التمهٌد .(ci)نسبة إلى اللحن: ولّحنةكثٌر اللحن، : وفً المحكم
 .ومخالفة الصواب

وبه سنمً النذي ٌنؤتً بنالقراءة علنى ضند اإلعنراب لّحانناً، وسنمً فعلنه اللحنن، ألننه كالمابنل فنً 
 .(cii)كبلمه عن جهة الصواب والعادل عن قصد االستقامة

 .بشع فً القراءةواللحن فً جمٌع صوره وأشكاله منهً عنه مست
﴿ : رجبلً قنرأ فلحنن قنال  سمع النبً : قال  عن أبً الدرداءالتٌسابوري  كما روى الحاكم

 .(ciii)﴾ أرشدوا أخاكم
انتهنى عمنر إلنى قنوم ٌقنرئ : فعن سلٌمان بن ٌسنار .القراء منه رُ ذَ حْ ٌَ  كان وعمر بن الخطاب 

أقرءوا : كنا نقرئ بعضنا بعضاً، فقال: ن، فقلناما كنتم تراجعو: بعضهم بعضاً فلما رأوا عمر سكتوا فقال
 .(cvi)من فقه الرجل عرفانه اللحن: القارئ ٌقول. (cv)وكان أبو جعفر .(civ)وال تلحنوا
ولكننل واحند منهمننا حننّد ٌخصننه، . (cvii)أي مسننتتر: وخفننً .أي ظناهر: لحننن جلننً :ناقسننم اللحننو

 .وحقٌقة بها ٌمتاز عن صاحبه
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 :اللحن الجلً: القسم األولأما 
هو خلل ٌطرأ على األلفاظ فٌخل بعرؾ القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم ٌخل، وهنذا الننوع منن و

اللحن قد ٌكون فنً بنٌنة الكلمنة وحروفهنا التنً تتركنب منهنا، بنؤن ٌبندل القنارئ منهنا حرفناً بنآخر، فٌبندل 
 .الضاد ظاء، والذال زاٌاً، والثاء سٌناً، والؽٌن خاًء، ونحو ذلك

فٌجعل  .الكلمة سواًء كان ذلك فً أولها أو فً وسطها، أم فً آخرها وقد ٌكون فً حركات
الفتحة كسرة، أو الضمة فتحة، أو إحدى هذه الحركات سكوناً، أو نحو ذلك، سواء ترتب على هذا الخطؤ 

﴿ :رها من نحوـتؽٌر فً المعنى كضم التاء أو كس     ﴾[  7:، اآلٌةالفاتحةسورة ]ونحو: ﴿

            ﴾[  77 :، اآلٌةالنساءسورة .] أو فتحها أو كسرها من نحو:﴿          ﴾

﴿ :أم لم ٌترتب علٌه تؽٌر فً المعنى كضم الهاء من قوله تعالى [. 117 :، اآلٌةالمابدةسورة  ]  

  ﴾[  2 :، اآلٌةالفاتحةسورة  ]و ﴿            ﴾       [  اآلٌةالبقرةسورة ،: 

20 .] 
فنإن فعلنه ناسنٌاً أو جناهبلً فهنو  .عاقب علٌه فاعله إن تعمندهوٌ، ااتفاق حرمموهذا النوع من اللحن 

 .معفو عنه
جلٌنناً لجبلبننه وظهننوره وعنندم خفابننه علننى أحنند سننواء كننان مننن القننراء أم مننن  ٌسننمى وهننذا النننوع

اعلمنوا أن كنل حنرؾ منن حنروؾ القنرآن ٌجنب أن ٌمّكنن لفظنه وٌنوّفى حقنه منن  »:الندانً قال  .ؼٌرهم
المنزلة التً هو مخصوص بها على ما حددناه وما نحدده وال ٌبخس شٌباً من ذلنك فٌتحنول عنن صنورته 

قلب وٌزول عن صٌؽته وذلك عند علمابنا فً الكراهة والقبح كلحن اإلعراب الذي ٌتؽٌر فٌه الحركات وٌن
 .(cviii)« به المعانً
 :اللحن الخفً: القسم الثانًو

 :وهو خلل ٌطرأ على األلفاظ فٌخل بالعرؾ دون المعنى وهو نوعان
مثاله ترك اإلدؼنام فنً موضنعه، وكنذلك اإلظهنار، واإلقنبلب، واإلخفناء، وترقٌنق المفخنم  :األول

 .وعكسه، وتخفٌؾ المشدد كذلك
حركة كاملة فنً ؼٌنر الوقنؾ بنالروم، إلنى ؼٌنر ذلنك وقصر الممدود، ومد المقصور، والوقؾ بال

 .من األخطاء التً تتنافى والقواعد التً دّونها علماء القراءة وضبطها أبمة األداء
تكرٌر الراءات، وتطنٌن النونات، وتؽلٌظ : وهو ال ٌعرفه إال مهرة القراء وحّذاقهم ومثاله :الثانً

الؽنة أو الزٌادة على مقدارها، والزٌادة على مقندار المند البلمات، فً ؼٌر محله، وترقٌقها كذلك، ونقص 
 .أو النقص عنه، إلى ؼٌر ذلك مما ٌخل باللفظ وٌذهب برونقه وحسن طبلوته

وسمً مخفٌاً الختصاص معرفته بعلماء القراءة دون ؼٌرهم، وقد اختلنؾ العلمناء فنً هنذا القسنم 
 .تفاق على حرمته أم أن األمر فٌه دون ذلكالثانً من اللحن الخفً هل هو ملحق بالقسم األول فً اال

فنً شنرحه علنى الندر الٌتنٌم  (cix)فممن قال بحرمته وأنه ال فرق بٌنه وبٌن القسنم األول البركنوي
تحرم هذه التؽٌٌرات جمٌعها ألنها وإن كانت ال تخل بالمعنى تخل باللفظ، وتإدي إلى فساد رونقنه » :قال

 .(cx)« وذهاب حسنه وطبلوته
ٌرى أن هذه القواعد من الواجب الشرعً الذي ٌثاب فاعلنه وٌعاقنب  (cxi)ن الطببلويوناصر الدٌ

 .(cxii)وذلك فً نص سإال وجه إلٌه فؤجاب علٌه بما ٌفٌد ذلك .تاركه
فً شرحه علنى المقدمنة الجزرٌنة أن هنذا القسنم الثنانً ال ٌصنل فنً  (cxiii)وٌرى مبل علً القاري

شننك أن هننذا النننوع ممننا لننٌس بفننرض عننٌن ٌترتننب علٌننه  وال »:الحرمننة إلننى مننا علٌننه القسننم األول فٌقننول
 .(cxiv)« العقاب الشدٌد وإنما فٌه خوؾ العتاب والتهدٌد
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من إظهنار وإدؼنام وإخفناء وهمنس للحنروؾ  هللا  وهذه الكٌفٌات والهٌبات التً ٌقرأ بها كتاب
هم إلنى أن حفظنه الصنحابة ونقلنوه إلنى منن بعند  هللا وجهر لها ونحو ذلك، كل ذلنك متلقنى عنن رسنول
 .وصل إلٌنا متواتراً بؤسانٌد متصلة مما بٌنته سابقاً 

مراعاتهنا أمنر واجنب تحنرم مخالفتهنا و ٌهناعل فظوبها وحن لَ مِ كانت هذه الكٌفٌات متواترة عُ  ولما
 .وٌؤثم المتهاون بؤدابها

قٌقة ولقد سبق قول الدانً فً أنه ٌنبؽً للقارئ أن ٌؤخذ نفسه بتفقد الحروؾ التً ال ٌوصل إلى ح
اللفظ بها إال بالرٌاضة الشدٌدة والتبلوة الكثٌنرة منع العلنم بحقابقهنا والمعرفنة بمنازلهنا فٌعطنً كنل حنرؾ 
منها حقه من المد إن كان ممدوداً ومن التمكٌن إن كان ممكناً، ومن الهمز إن كان مهموزاً، ومن اإلدؼنام 

كان مخفٌاً، ومن الحركة إن كان محركناً، إن كان مدؼماً، ومن اإلظهار إن كان مظهراً، ومن اإلخفاء إن 
 .ومن السكون إن كان مسكناً 

 .(cxv)ومتى لم ٌفعل ذلك القارئ ولم ٌستعمل اللفظ به كذلك صار عند علماء هنذه الصنناعة الحنناً 
والمنندار فننً كننل هننذا علننى مننن كننان ٌسننتطٌع أن ٌننؤتً بهننذه الكٌفٌننات المتننواترة ولكنننه اسننتنكؾ عننن ذلننك 

 .استكباراً وعناداً 
ال ٌكلنؾ نفسناً  هللا أما من كان ال ٌطاوعه لسانه أو كان ال ٌجد من ٌهدٌه إلى الصواب بٌانه، فنإن

 .إال وسعها
 

 جريـن من فٌك إذا ٌـومعرفة باللح  فأول علم الذكر إتقان حـفظه

 (cxvi)وما للذي ال ٌعرف اللحن من عذرِ  فكن عارفاا باللحن كٌما تزٌله

 
بنؤن ٌننقص القنارئ الؽننة  .ال ٌعرفه إال مهرة القنراء وحنّذاقهم ن الخفًالنوع الثانً من اللحهذا و

أو ٌزٌندها علنى  .عن المقدار المقرر لها وهو حركتان فٌؤتً بها حركتٌن إال ربعاً مثبلً، أو أقل منن الربنع
المقدار فٌجعلها حركتٌن وربعاً أو أدنى من الربع، أو ٌجعل المد البلزم خمس حركات ونصؾ حركنة أو 

ثة أرباع حركة، أو ٌجعله ست حركات وربع حركة أو نصؾ حركة، فٌنقصه عن المقدار المقرر لنه، ثبل
 .أو ٌزٌده علٌه

وبنؤن ٌفناوت بنٌن  .المتصنل، والمنفصنل، والعنارض للسنكون: ومثل ذلك ٌقال فنً بناقً المند منن
ن هذا المقدار ولنو المدود المتصلة والمنفصلة مثبلً، فٌقرأ بعضها بخمس حركات مثبلً، وٌنقص بعضها ع

 .قلٌبلً، أو ٌزٌد بعضها علٌه ولو قلٌبلً 
وبؤن  .وبؤن ٌقؾ على بعض الكلمات بالروم، ثم ٌقؾ على نظابرها بالسكون المحض أو اإلشمام

ٌبالػ فً تفخٌم الحروؾ المفخمة، فٌزٌد عن الحد المطلوب، وبؤن ٌبالػ فً ترقٌق األلؾ المسبوق بحرؾ 
 .لة، وبؤن ٌبالػ فً تحقٌق الهمز المسبوق بحرؾ مد حتى ٌتوهم أنه مشدداستفال حتى ٌظن أنها مما

إلى ؼٌر ذلك من األمور التً ال ٌتنبه لها إال المهرة العارفون بالتجوٌد الماهرون به علماً وعمبلً 
اآلخذون من أفواه الشٌوخ الضابطٌن فإن هذا وإن كان من اللحنن إال أننه ال ٌخنل بنالقراءة الصنحٌحة وال 

 .دح فً ضبط التبلوة وحسنهاٌق
 .وإنما ٌخل بكمال الضبط ونهاٌة الحسنن والبلنوغ بنالقراءة إلنى أسنمى مراتنب اإلحسنان واإلتقنان

وعلنى هننذا ال ٌكنون ارتكنناب مثنل هننذه األمنور الدقٌقننة جننداً محرمناً وال مكروهنناً ممنن وقننع فٌنه مننن ؼٌننر 
 .بل ٌكون خبلؾ األولى واألفضل واألكمل، وهللا الموفق.تعمد

سنواء  .وإذا لحن المصلً فً الفاتحة فإنه أخل بركن من أركان الصبلة، وعلٌه فإنه تفسد صبلته

﴿ :ولنو قنال: قنال الننووي .كان ذلك اللحن مؽٌراً للمعنى أو للمبنى، وهذا على أرجح قولً أهنل العلنم  

     ﴾[  7 :، اآلٌننةالفاتحننةسننورة  ]جهٌن إال أن ٌعجننز عننن بالظنناء بطلننت صننبلته، علننى أرجننح الننو
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 .(cxvii)الضاد بعد التعلم فٌعذر
واختلفننوا فننً صننبلة مننن ٌبنندل حرفنناً بؽٌننره، سننواًء تجانسننا أم تقاربننا، وأصننح  »:ال فننً النشننرـقنن

﴿ القولٌن عدم الصحة كمن قنرأ     ﴾ بنالعٌن، و ﴿   ﴾ بالتناء أو ﴿      ﴾  بالخناء أو

 .(cxviii)« اءـالظ
ذلك ٌعتبر الجهد الذي ٌبذله المكلنؾ فنً تصنحٌح قراءتنه، فنإن كنان منع اجتهناده على أنه فً كل 

 بمقندور؛ الإ  تكلٌؾالإذ ، كان ذلك عذرهوحرصه على التصحٌح ؼلبه لسانه ولم ٌقو على اجتناب اللحن 
 .وال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها

 
 :خاتمة

تحرٌؾ، وفق الكٌفٌة التً أمنر جدر بكل مسلم ٌجل كتاب ربه وٌعظمه أن ٌصونه عن اللحن والٌ
، وتناقلتهننا األمننة جننٌبلً بعنند جٌننل حتننى وصننلت إلٌنننا محاطننة هللا أن ٌتلننى بهننا وحننض علٌهننا رسننوله 

 .بالرعاٌة، متصلة األسانٌد
بٌن راقننالخشننع قلننوب تذت األسننماع بتبلوتننه، وتننلافمتننى قننرئ القننرآن مجننوداً مصننححاً كمننا أنننزل 

ن أصحاب المقامات والتطرٌنب، ومتنى اختلنت منوازٌن الحنروؾ لنم ولو لم ٌكن القارئ م والسامعٌن له،
 .ٌقم النؽم والتطرٌب مقامها، بل ال ٌحسن الصوت حقٌقة مع اإلخبلل بشًء من قواعد التجوٌد والتبلوة

فحسن الصوت شنًء زابند عنن أحكنام النتبلوة وقواعندها وهبنة منن هللا لمنن شناء منن خلقنه وهنو 
 .حسن بشروطه ولٌس هذا محل بحثه

وما أثر عن كثٌر من األعاجم الذٌن أسلموا جراء سنماعهم القنرآن، ولََكنْم منن مهمنوم أو منرٌض 
فهنذه معجنزة الصنوت القرآننً التنً أودعهنا فٌنه , برئ من مرضه حال سنماعه آٌنات النذكر الحكنٌم تتلنى

 .سبحانه وتعالى
ق ممنا لنم تعهنده لؽنة حنالرعاٌنة المع لؽتهم وتعاهدوها ورعوهنا  ٌنراولبن وقؾ أبناء العربٌة الب

أخننرى فننً رواٌتهننا وترتٌننب قواعنندها واستقصنناء أصننولها وإحصنناء مفرداتهننا واسننتٌعاب الشننواهد علٌهننا 
وضبط كلماتها وموازٌنها وبٌان الفروق اللؽوٌة بنٌن مترادفاتهنا، وتحقٌنق المعنرب منن الندخٌل محتسنبٌن 

 .األجر فً ذلك ألنها لؽة القرآن
ل هللا وخاصته والمصطفون من خلقه أن ٌذودوا عن حمى القرآن فحري بؤهل القرآن الذٌن هم أه

تؤوٌل الجاهلٌن فكما هنم مطنالبون بالحفناظ علنى حروفنه وحندوده هنم مطنالبون للعابثٌن ولوأن ال ٌتركوه 
بالحفناظ علنى معانٌنه ومبانٌنه والكٌفٌنة التنً تنإدى بهنا تلنك الحنروؾ ألنهنا أكمنل الكٌفٌنات وأتنم الهٌبننات 

 .أعلى الدرجات فً الحٌاة وبعد الممات وبتطبٌقها تنال
 

 .من وراء القصد وهو الهادي إلى سبٌل الرشادوهلل 
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 :هومراجعالبحث مصادر 

 القرآن الكرٌم . 
، جامع األصول فً أحادٌث الرساول ، [هـ606 :تـ] (أبو السعادات، المبارك بن محمد ) بن األثٌر الجزريا. 1

.هـ1389إوط سنة ادر األرنعبد القا :تحقٌق
دار الكتنب العلمٌنة  ،بٌنروت ،الكامال فاً التاارٌخ، [هنـ630 :تنـ] (محمد بن محمد بنن عبند الكنرٌم  )بن األثٌرا. 2

.هـ1407/ 1ط
 :إعنداد[ هنـ 234: تنـ] رواٌة ٌحٌنى بنن ٌحٌنى اللٌثنً ،موطأال، [هـ 179: تـ(] اإلمام مالك بن أنس ) األصبحً. 3

 .هـ1404/ 7دار النفابس ط، بٌروتأحمد راتب عرموش، 
دمشنق، منشنورات  ،إٌضاح الوقف واالبتداء فً كتاب هللا، [ هـ328 :تـ] ( أبو بكر محمد بن القاسم) األنباري. 4

.المجمع العلمً
دار الكتنب ، محمند محٌنً الندٌن، بٌنروت :مراجعنة ،سنن أبً داود، [هـ 275: تـ] ( سلٌمان وأب) بن األشعثا. 5

 .العلمٌة
دار القناهرة،  إبنراهٌم األبٌناري، :تحقٌق ،الصلة، [هـ 578: تـ] ( خلؾ بن عبد الملك بن مسعود) بن بشكوالا. 6

 .هـ1410/ 2دار الكتاب اللبنانً ط الكتاب المصري، وبٌروت،
  .مطبعة الحلبً، مصر ،سنن الترمذي ،[هـ 279: تـ] ( محمد بن عٌسى) الترمذي. 7
، الشنٌخ علنً محمند الضنباع :تصحٌح ،النشر فً القراءات العشر، (حمد بن محمد مالخٌر و أب) الجرزيابن . 8

.القاهرة مطبعة مصطفى محمد البابً
ضنمن مجمنوع أمهنات  )المقدماة الجزرٌاة ،[هـ 833: تـ] ( أبو الخٌر محمد بن محمد بن محمد) الجزريابن . 9

 .دار المطبوعات الحدٌثةجدة، ، (متون
 ،منجااد المقاارئٌن ومرشااد الطااالبٌن ،[هننـ 833: تننـ] ( ٌننر محمنند بننن محمنند بننن محمنندأبننو الخ) الجننزريابننن . 10

.دار الكتب العلمٌةبٌروت، 
ؼنانم  :تحقٌنق ،التمهٌاد فاً علام التجوٌاد، [هـ 833: تـ] ( أبو الخٌر محمد بن محمد بن محمد) الجزريابن . 11

.هـ1418/ 4مإسسة الرسالة ط ،قدوري، بٌروت
عننً   ،غاٌاة النهاٌاة فاً طبقاات القاراء، [هـ 833: تـ] ( لخٌر محمد بن محمد بن محمدأبو ا) الجزريابن . 12

.هـ1400/ 2دار الكتب العلمٌة ط، ج براجستراسر، بٌروت :بنشره
، المحتساب فاً تبٌاٌن وجاوه شاواذ القاراءات واإلٌضااح عنهاا، [هنـ392 :تنـ] ( أبو الفنتح عثمنان) بن جنًا. 13

.هـ1389/ 1إحٌاء التراث ط، القاهرة، دار عبد الفتاح شلبً/ الحلٌم النجار، ود عبد/ علً النجدي، ود: تحقٌق
شننعٌب  :تحقٌننق ،زاد المعاااد فااً هاادي خٌاار العباااد ،[هننـ 751: تننـ] ( محمنند بننن أبننً بكننر بننن قننٌم) الجوزٌننة. 14

 .هـ1405/ 2مإسسة الرسالة طبٌروت، . إوطاإوط، عبد القادر األرنااألرن
 ،بٌنروت، كشاف الظناون عان أساامً الكتاب والفناون، [هنـ1067 :تنـ] ( بن عبد هللا مصطفى) ةاجً خلٌفح. 15

 .دار الكتب العلمٌة
.دار الكتاب العربًبٌروت،  ،المستدرك على الصحٌحٌن، [هـ 405: تـ] ( عبد هللا وأب) الحاكم النٌسابوري. 16
 ،الهنند -الندكن -حٌندر أبناد، الثقاات، [هنـ 354: تنـ] ( البسنتً أبو حناتم محمند بنن حبنان بنن أحمند) بن حبانا. 17

.هـ1393مجلس دابرة المعارؾ العثمانٌة، 
. م :تصنحٌح ،مشاهٌر علماء األمصاار ،[هـ 354: تـ] ( البستً أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد) بن حبانا. 18

.دار الكتب العلمٌةبٌروت، . فبلٌشهمر
مطبعنة البنابً الحلبنً، القناهرة،  ،لمجٌاد فاً علام التجوٌادفتح ا ،( محمد بن علً بن خلؾ الحسٌنً) الحداد. 19

.2ط
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.مطبعة الحلبًالقاهرة،  ،القول السدٌد فً بٌان حكم التجوٌد ،( محمد بن علً بن خلؾ الحسٌنً) الحداد. 20
، جااذوة المقتاابس فااً تااارٌخ علماااء األناادلس، [هننـ 488: تننـ] ( أبننو عبنند هللا محمنند بننن أبننً نصننر) يحمٌندال. 21

.هـ1410/ 2دار الكتاب اللبنانً ط، دار الكتاب المصري وبٌروتالقاهرة، إبراهٌم األبٌاري،  :تحقٌق
.هـ4/1373دار المعارؾ، طمصر، أحمد شاكر،  :شرح، المسند، [هـ 241:تـ] ( إلمام أحمدا )بن حنبلا. 22
 ،بٌنروت ،عاانً التناـزٌللبااب التأوٌال فاً م، [هنـ 641 :تنـ] (على بنن محمند بنن إبنراهٌم البؽندادي) الخازن. 23

.المكتبة الشعبٌة
 قصٌدتان فً تجوٌند القنرآن: ضمن )قصٌدة الخاقانً، [هـ 325: تـ] ( موسى بن عبٌد هللا بن ٌحً) الخاقانً. 24

.هـ1402/ 1عبد العزٌز القاري، ط /د :، تحقٌق(
إحسنان  :تحقٌق ،اء أبناء الزمانوفٌات األعٌان وأبن ،[هـ 681 :تـ] ( العباس أحمد بن محمد وأب) بن خلكانا. 25

 .عباس
.دار الكتاب العربً ،بٌروت ،تارٌخ بغداد، [هـ463 :تـ] ( أبو بكر أحمد بن علً) الخطٌب البؽدادي. 26
، عبند هللا هاشنم ٌمنانً :تحقٌنق ،سانن الادارمً، [هنـ 255: تـ] ( محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن) الدارمً. 27

 .هـ1404  حدٌث آكادمى ،باكستان
: تحقٌنق ة،األرجوزة المنبهاة علاى أساماء القاراء والاروا، [هـ444 :تـ] ( أبو عمرو عثمان بن سعٌد) الدانً. 28

.هـ1420/ 1دار المؽنً طالرٌاض، محمد مجقان الجزابري، 
/ د :دراسنة وتحقٌنق ،اإلتقاان والتجوٌادلحقٌقاة التحدٌاد ، [هنـ 444: تنـ] ( أبو عمرو عثمان بن سعٌد) الدانً. 29

. هـ1407/ 1ؼانم قدوري ط
 :عنننً بتصننحٌحه ،التٌسااٌر فااً القااراءات الساابع، [هننـ 444: تننـ] ( أبننو عمننرو عثمننان بننن سننعٌد) النندانً. 30

 .هـ1404/ 2دار الكتاب العربً ط وت،ربٌ. اوتوبرتزل
أبنو هناجر  :تحقٌنق ،تاذكرة الحفااظ ،[هنـ748 :تنـ] ( أبو عبند هللا محمند بنن أحمند بنن عثمنانالحافظ ) الذهبً. 31

.هـ1405 /1دار الكتب العلمٌة ط، محمد، بٌروت
بشنار  .د: تحقٌنق ،ساٌر أعالم النابلء ،[هنـ748 :تـ] ( أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمانالحافظ ) الذهبً. 32

.هـ1405 /1مإسسة الرسالة، ط بٌروت،، محًٌ هبلل .عواد، ود
معرفاة القاراء الكباار علاى الطبقاات  ،[هنـ748 :تنـ] ( ن عثمنانأبو عبد هللا محمد بن أحمد بنالحافظ ) الذهبً. 33
 .1دار التؤلٌؾ ط ، القاهرة،محمد سٌد جاد الحق :تحقٌق ،واألعصار

 :تحقٌننق ،المفاردات فااً غرٌاب القارآن، [هنـ502 :تنـ] ( القاسننم الحسنٌن بنن محمنند وأبن) الراؼنب األصنفهانً. 34
 .دار المعرفة، محمد سٌد كٌبلنً، بٌروت

عبند ./ د :شنرح وتحقٌنق ،معاانً القارآن وإعراباه، [هنـ 311: تنـ] ( إسحاق إبراهٌم بن السنرى وأب )اجالزج. 35
.هـ1408/ 1عالم الكتب ط، الجلٌل شلبً، بٌروت

.3ط ،األعلم، [ هـ1397 :تـ] ( خٌر الدٌن) الزركلً. 36
ناـزٌل وعٌاون األقاوٌال فاً الكشااف عان حقاائق الت، [هنـ 538: تنـ] ( جار هللا محمود بن عمر) الزمخشري. 37
.مطبعة دار المعرفة، بٌروت ،وجوه التأوٌل
 علنً حسنٌن البنواب،/ د: تحقٌنق، جماال القاراء وكماال اإلقاراء، [هنـ 643 :تنـ] ( علً بنن محمند) السخاوي. 38

.هـ1408 /1مطبعة المدنً ط القاهرة،
دار مكتبنة  بٌنروت، ،هال القارن التاساعالضاوء اللماع أل، [هـ 902: تـ] ( محمد بن عبد الرحمن) السخاوي. 39

.الحٌاة
.دار صادر بٌروت، ،الطبقات الكبرى ،[هـ 230: تـ] ( محمد بن سعد بن منٌع البصري) بن سعدا. 40
 ،بٌنروت ،الدر المنثور فً التفساٌر بالماأثور، [هـ911 :تـ] ( عبد الرحمن بن الكمال جبلل الدٌن) السٌوطً. 41
 .هـ1403/ 1دار الفكر ط

دار القنناهرة،  ،الباادر الطااالع بمحاساان ماان بعااد القاارن السااابع ،[هننـ1250 :تننـ] ( محمنند بننن علننً) الشننوكانً. 42
.الكتاب اإلسبلمً

مختننار أحمنند  :تحقٌننق ،المصاانف فااً األحادٌااث وا ثااار، [هننـ 235 :تننـ] ( عبنند هللا بننن محمنند )بننن أبننً شننٌبةا. 43
.هـ1402الدار السلفٌة الهند، الندوي، 

 ،الموضح فً وجوه القراءات وعللهاا ،[ هـ565: بعد ًتوف ]( نصر بن على بن محمد) ي الفارسًالشٌراز. 44
 .هـ1414/ 1عمر حمدان الكبٌسً، ط/ د :تحقٌق

 ،ؼنزوة بندٌر، بٌنروت :تحقٌنق ،فضاائل القارآن، [هنـ 294: تنـ] ( عبد هللا محمد بن أٌنوب وأب) بن الضرٌسا. 45
 .هـ1408/ 1دار الفكر ط

مطبعة الحلبً القاهرة،  ،جامع البٌان عن تأوٌل القرآن، [هـ 310: تـ] ( أبو جعفر محمد بن جرٌر) الطبري. 46
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.هـ1388/ 3ط
حٌدر أباد، الدكن،  ،أنباء الغمر بأبناء العمر، [هـ852 :تـ] ( أحمد بن علً بن حجر، الفضل وأب) العسقبلنً. 47

.دابرة المعارؾ العثمانٌة ،الهند
 ،الادرر الكامناة فاً أعٌاان المائاة الثامناة، [هنـ852 :تنـ] ( أحمد بن علنً بنن حجنر، الفضل وأب) العسقبلنً. 48

 .هـ1385 /2مطبعة المدنً طالقاهرة، محمد سٌد جاد الحق،  :تحقٌق
المكتبنة  ،فتح الباري شرح صحٌح البخااري، [هـ852 :تـ] ( أحمد بن علً بن حجر، الفضل وأب) العسقبلنً. 49

 .السلفٌة
 :تحقٌنق ،شارح ماا ٌقاع فٌاه التصاحٌف والتحرٌاف ،[هنـ 382: تنـ] ( الحسن بن عبد هللا بن سعٌد) يالعسكر. 50

.هـ1383/ 1مطبعة الحلبً طالقاهرة، عبد العزٌز أحمد، 
 .هـ1403/ 3عالم الكتب ط ،بٌروت ،معانً القرآن، [هـ 207: تـ] ( زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد وأب )الفراء. 51
 .هـ1414/ 1نشر مكتبة الدار ط ،سنن القراء ومناهج المجودٌن ،( عبد الفتاح عبد العزٌز/ د) القاري. 52
مطبعة الحلبنً  ،المنح الفكرٌة شرح المقدمة الجرزٌة، [هـ 1014: تـ] ( مبل علً بن سلطان محمد) القاري. 53

.هـ1367
 ،د فاً الانظم والتجوٌادالمفٌد فاً شارح عمادة المجٌا، [هـ749 :تـ ](الحسن بن قاسم ) ابن أم قاسم المرادي. 54

.هـ1407مكتبة المنار  دن،راألعلً حسٌن البواب، / د: تحقٌق
دار إحٌناء  ،بٌنروت ،الجامع ألحكام القارآن ،[هـ671: تـ] ( أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري) القرطبً. 55

 .التراث
عنامر السنٌد / الشنٌخ: تحقٌق ،اءاتلطائف اإلشارات لفنون القر، [هـ 923: تـ] ( أحمد بن محمد) القسطبلنً. 56

 . هـ1392/ 1ون اإلسبلمٌة طإالمجلس األعلى للش ة،ر، القاهعثمان، عبد الصبور شاهٌن
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 الحـــقـل األدبــً فً أولوٌات القراءة العارفة

 "  لزمن الضائع لمارسٌل بروستعطاءات قراءة البحث عن ا "       

 



 العدد السابع                                    .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 

 188 البلٌدة -جامعة سعد دحلب                       ة و آدابهاخمرب اللغة العربي  تصدر عن

  حفيظ ملواني  :الدكتور        

 البلٌدة" سعد دحلب"جامعة                   

 

و        فبقدر ما تركز المعرفة فً وجودها على خدمة عنصر الفضول ،فالتساإل ٌقوي نفوذها  

الظاهرة و استكناه أسرارها ٌحرك فعالٌتها و الحاجة هً التً تعطً أحقٌة التنظٌر؛قصد معرفة خباٌا 

؛ولذلك قد نتساءل عن دور القارئ فً هذا اإلطار؟ حتى ٌمكن لنا فحص أدوات القراءة التً تعتنً 

بالظاهرة األدبٌة؛إذ ٌتفاوت أثرها بٌن  صدى الذوق و فعالٌة القراءة المتخصصة ،و من هذه الزاوٌة قد 

لمستوى األدنى تذوقا و تفاعبل انطباعٌا إلى الحد نجد مستوٌات القراءة العارفة فً وضع التباٌن من ا

األقصى حٌث ٌتحقق الوعً ومطلب الدراٌة مما ٌمنح صفة القراءة المتخصصة التً ٌنتجها باحث 

تتراوح قدراته بٌن اإلحاطة بالخلفٌة النظرٌة و أداء مستحقات الممارسة النقدٌة التً ٌطبعها عامل الجدة 

تزلنا سمتها لقلنا أنها تجمع بٌن حس الذوق و النقد فً آن واحد؛ ؼٌر أن فً العرض و المعالجة و لو اخ

معضلة قراءة األدب ال ٌعفً ما ٌقتضٌه فهم طبٌعته على وجه اللزوم و الضرورة العلمٌة حتى تستطٌع 

 .القراءة العارفة أن تكون حاضرة و لو من حٌث المبدأ 

 حدود األدب بٌن اإلبداع و التلقً   -1

سٌاق القراءة األدبٌة الموصوفة بالعارفة إلنى مضنمار تعنّدد آفناق التنظٌنر األدبنً منن قد ٌخضع  

الوجهة الفلسفٌة إلى الرإٌة النصٌة إلى البعد التؤوٌلً ،و هذا ما ٌستدعً معرفة ماهٌة األدب و هنو لنٌس 

و   ٌإكند هنذا المبندأ  robert Escarpit  cxixبناألمر الهنٌن كمنا ٌبندو فنً ظناهره فروبنرت إسنكاربٌت

األدب " فً المسنؤلة حٌنث تنذهب إلنى كنون ( RenéWéllek)ٌإسس تعلٌله بناء على مقولة رونً وٌلٌك

و من ثمة ٌعتد أن ٌكون أدبا بالنظر إلى االسم الذي ٌلتبسه أو  cxx"كل ما من شأنه أن ٌكون قٌد الطباعة 

جة عن إطنار األدب و ٌراد اإللحاق به فتتبلشى معظم الفوارق شكبل و محتوى بسبب إقحام عناصر خار

اعتبارها جزءا من الخاصٌة األدبٌة ؛كالحندٌث عنن مإلفنات التنً هنً ذات صنبؽة تارٌخٌنة أو فلسنفٌة أو 

و (Descartes)إلااااى ابنتها،فلساااافة دٌكااااارت ( Sévigné)رسااااائل سااااٌدة ساااافٌنً "حضننننارٌة مثننننل  

تمادهنا لؽنة جذابنة فنظنرا لقندمها أو عراقتهنا سنتدخل فنً حٌنز األدب؛ لمجنرد اع. cxxi"(Pascal)باسكال

تتداخل مع لؽة التعبٌر األدبً بما  ٌإهلها أن تجمع بٌن الوظٌفة الجمالٌة و الوظٌفة اإلقناعٌة فً آن واحد 

 œuvres majeures)، ٌؤتً تبرٌر ذلك باعتبارها من الروابع  أي األعمال اإلنسانٌة الكبٌنرة الخالندة 

.) 

األدب هو تلك الصورة  المبلزمنة لعنالم الخٌنال فنً و لو انطلقنا من زاوٌة رومانسٌة لوجدنا بؤن 
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تكونها   لٌصٌر بدوره مقٌاس التمٌٌز بٌن فن األدب و ؼٌره من المنتجات اإلنسانٌة  فتتجلى حٌنبذ الحقٌقة 

الفنٌة  علنى حسناب الحقٌقنة التارٌخٌنة ؛معننى ذلنك أن الفلسنفة و التنارٌخ و علنوم الطبٌعنة تبقنى منزوعنة 

مننن ثمننة زوال أثننر الخٌننال فننً تشننكٌلها؛بخبلؾ النزعننة الواقعٌننة التننً جعلننت األدب الصننفة اإلبداعٌننة و 

ٌتحدث    بلسان وقابع فعلٌة تقرٌرٌة علنى نحنو اهتمامنه بؤحنداث ٌومٌنة التنً ستكتسنب صنورتها األدبٌنة  

(Terry Eagleton)حسب تٌري إنجلتن 
cxxii   لحظة إقرار القارئ بذلك و ٌبدو على ضوء هذا المنحى

ظٌؾ أداة أخرى ٌمكن أن توفق فً تبرٌر خصابص العملٌة األدبٌة بالتركٌز علنى لؽنة األدب ضرورة تو

و هننً جنندٌرة ألن تخننالؾ لؽننة الخطنناب الٌننومً أو لنننا أن نعتبننر سننمة لؽننة الخطنناب الٌننومً إن وضننفت 

ٌّرت من ثوبها فصارت لؽة أدبٌة محضة؛ و هذا فً حقٌقة األمر قد ٌإدي بنا إلى إشك الٌة العتبار أدبً ؼ

مفادها ٌتعذر التطابق فً التمٌٌز بٌن لؽة األدب و لؽة االستعمال على قدر إمكانٌة فصل الخطاب الٌومً 

عن الخطاب العلمً؛ و لنا رؼنم ذلنك األخنذ بعندة اعتبنارات جندٌرة ألن ترسنم مواصنفات عامنة و لٌسنت 

العلمٌننة قنند ٌتخننذ هننذا  حاسنمة عننند وضننع مٌننزان االخننتبلؾ بننٌن الخطنناب العلمنً و األدبننً؛ فمننن الناحٌننة

الخطاب صفة نظام منن الندوال ذات صنبؽة عددٌنة أي لؽنة تقرٌرٌنة لهنا القندرة فنً اختصنار منتن الكلمنة 

ضمن حرؾ رمزي إضافة إلى أن منطق الخطاب فً التعبٌر و اإلحالة واحدا فبل مفارقة تذكر بٌن الدال 

ل ضمن مقٌاس علم المعادن و ال صلة و المدلول ؛بمعنى أن نتحدث عن مواصفات معدن الحدٌد أمر ٌدخ

له بؤٌة مقاصد مجازٌة ؛و فً ظل ذلك ٌقتضً الهاجس العلمً مراعاة دور المصطلح فً تحدٌد المفناهٌم 

و أشننكال المعالجننة بالمقابننل سٌتسننلح الخطنناب األدبننً   بننالؽموض و فننً خضننم ذلننك سننٌفقد استحضننار 

تخنّول ألن ٌتحندد الندال فنً ظنرؾ تعندد المندلوالت المدلول بصفة آلٌة مباشرة إن لم نقل إن صفة الرمز 

ومن ثمة ال مجال االقتصار على مرجعٌة واحدة فً الخطاب لؽته انفعالٌة تعبٌرٌة تتحرك بوتٌرة خاصة 

و شدٌدة تتوخى التؤثٌر على سلوك القنارئ بنل إقناعنه لنٌس منن موقنع البرهنان بنل عبنر سنبٌل التموٌنه و 

مظهر الشكلً للشعر هو أقرب إلى مواطن التحدٌد الفنً من النثر األدبً التشوٌق و االستدراج ؛ و لعل ال

اعتمادا علنى إٌقناع الكلمنة و االعتبنار العروضنً القنابم منن وزن و قافٌنة و حنرؾ روي ؛حتنى و إن لنم 

نعتمد لؽة الثوابت فً نطاق التفعٌلة المستخدمة أو تنوع القوافً علنى شناكلة منا ٌعرفنه الشنعر الحنر ،أمنا 

و آلٌة استخدامه فنً النسنٌج األدبنً فٌتوقنؾ علنى   ن حدود التقارب أو التباٌن بٌن الخطاب الٌومًفً شؤ

الؽرض األدبً ذاته كؤن نقول مثبل وقع استخدام الضمابر ال ٌحتكم إلى المعانً النحوٌة التً نلتمسها فنً 

الشخصنٌة الروابٌنة ال الذي ٌعبنر عنن صنوت السنارد أو " األنا"سٌرورة الخطاب الٌومً فضمٌر المتكلم 

ٌعنً بالضرورة صوت الكاتب و نتوقع على سبٌل ذلك مراوؼة فنٌنة تتحندد بمقناٌٌس تارٌخٌنة اجتماعٌنة 

؛سٌاسٌة جؽرافٌة دون أن تبلػ صفة التحقٌق فً أسماء الشخصٌات أو ما ٌكون له صلة بصنحة األحنداث 

طبٌعاة العمال "فندرك بناء على ذلك أن  و المحلل السٌاسً  كما ٌعتد بذلك المإرخ و الباحث االجتماعً 
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كمنا أن  cxxiii"الفنً تؤكد أنه اختٌار من الواقع و لٌس تقلٌدا له ،كما أنه فً نفس الوقت لاٌس نفٌاا لاه 

لؽة الخطاب األدبً تحّور لؽة الخطاب الٌومً فتإثر فٌه تؤثٌرا لنٌس منن وقنع البنٌنة بنل منن حٌنث األداء 

ة االعتداء الصارخ على اللؽة حٌنث سنتبتعد منن حلقنة أولوٌنة التفناهم فتتحقق فٌه الكثافة المعنوٌة بممارس

إلننى صنندام ٌحننرك البلمعقننول و ٌقننوي مننن فعالٌننة التننوتر بننالجمع بننٌن المتنننافرات و خنندش قداسننة الكلمننة 

لصالح نصانٌة الخطاب ؛فسلطة النص ستتؽلب على سلطة الكلمة و لذلك السنبب ٌقنع االحتكنام لمنا ترٌنده 

ٌدة و لنٌس منا ٌإهنل قصند الكلمنة فنً توظٌفهنا التواصنلً االسنتهبلكً ألن المطلنوب منن الرواٌة و القص

أن ٌفرض سلطته على القارئ و أن ٌثٌاره بالقادر الاذي ٌحارك رد فعلاه و أن ٌكاون فاً الوقات " النص 

و لعل هذا األمر ٌعلل فً كون األدب ٌسنتمد كٌنونتنه منن  cxxiv"نفسه المراقب لتحركات المعنً بتفكٌكه 

فالقصند منن ذلنك ال  cxxvته؛فحٌث تّم إدراك النص ضمن منظومة جمالٌة تتحقق بذلك الفعالٌنة الفنٌنة قراء

ٌعنً أن تعثر على هذه الفعالٌة كجزء مضمن فً النص بقدر مدى استطاعة القارئ تحقٌنق هنذا المعطنى 

ٌكنن القنارئ متنذوقا اإلدراكً؛ كؤننا نقول قد تؽٌب المبلمح الفنٌة للخطاب و من ثمة الصفة األدبٌة ما لنم 

للعمل األدبً ٌنتابه شعور خاص و هو ٌقرأ الشعر بحٌث ٌمكن أن ٌحصل إثر ذلك تباٌن واضنح لقراءتنه 

و فً هذا المنحى هناك إمكانٌة التمثنل علنى قندر إمكانٌنة االسنتٌعاب بمنطنق األدب و ال   النص الروابً 

عننن النزعننة cxxvi(Hans robert jauss) ، فهننو بعٌنند فننً نظننر هننانس روبننرت ٌنناوس  منطننق سننواه

المثالٌة األفبلطونٌة التً تجعل األدب من قبٌل استحضار صورة ما لموجود رهٌن األصل القابم فً عالم 

المثل ،و من ثمة فٌمكن الحدٌث عن وضع التلقً الجمالً ضمن السٌاق األدبً من حٌث هو استكشاؾ و 

المعقول و هذا المنظور التحلٌلنً ٌسنٌر فنً  لٌس إعادة إنتاج فً ظل إنجاز خٌاره البلمعقول على حساب

حٌث ٌفترض من  المتلقً الناضج أن ٌكتسنب  cxxvii( Paul Valéry) وجه التطابق مع بول فــالـٌـري 

التجربة الجمالٌة انطبلقا من التدّرب على صنؾ من هذه القراءات التً لها وقع التفاعل مع العمل األدبً 

وك النذي ٌصنٌر أثنر تكنراره لدٌنه فنً شنكل عنادة محمنودة فٌقنع فهو مسار تعلمً ٌترسخ على سبٌل السنل

الخٌار   على  طابع  فنً ما ؛ و قد تستدعً صفة األدب الجمع بٌن المعرفة و النشاط الفنً فً آن واحد 

فهنو أبلنػ  ( la fonction cognitive)نقٌس ذلك على مبدأ اإلدراك النواعً لمعننى الوظٌفنة اإلٌحابٌنة 

متحننررا مننن جمٌننع قٌننود الواقننع كمننا توضننع أولوٌننات المرجننع جانبننا نتٌجننة ذلننك و  مننن أن ٌكننون إدراكننا

مقررات المفاهٌم المعجمٌة السابدة إذ ٌحصل تحرٌر اللؽة من محددات المعنى و فً الوقت نفسه ٌتحنرك 

اإلحساس الذاتً و الفهم الحر فً بسنط المندلول الفننً المفتعنل علنى الندال، فنبل ٌصنح بنناء علنى ذلنك أن 

بط قرابن اإلبداع بما ٌمكن أن تفعله المإثرات الخارجٌة فً بناء العمل األدبً ؛كؤن نركز على الواقنع نر

أو األفنق النذي تصننعه    االجتماعً الصنرؾ أو علنى المقنوم الثقنافً النذي اعتمند علٌنه صناحب الننص 

تٌننب مسننبق ٌخلننط مخٌلتننه ؛فاستكشنناؾ البعنند الفنننً ذو الداللننة األدبٌننة ٌفتننرض أن ٌحصننل عفوٌننا دون تر
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أوراق المتلقً إن صح التعبٌر فبل ٌدري ما ٌفعل و كٌؾ ٌتصرؾ فٌصٌبه ذهول قند ٌبعنث فٌنه الشنوق و 

بهننذه الصننفة ال ننتظننر مننن األدب أن ٌننروج للقننٌم فننً ظننل التننؤثٌر cxxviiiالحنننٌن و قنند ٌبكٌننه أو ٌضننحكه 

فحسنب بنل بتواصنله منع  األٌدٌولوجً بل ٌصنع قٌما تخصه بنفسه؛ فاألدب ٌحقق أدبٌته لنٌس منن نسنٌجه

قابمة  cxxix(  Wolfgang Iser)القارئ و عندما نقرأ هذه العبلقة فنجد سمتها من زاوٌة فولفؽانػ أٌزر 

على مقوم التفاعل من حٌث أن هذه الصٌؽة تدفعنا إلى فهنم مجرٌنات ظناهرة القنراءة منن فرضنٌة أخنذ و 

بناء أو باألحرى تمثل النص ذهنٌا،فالنص  عطاء إذ ٌتكلؾ النص بالتوجٌه لٌتم تدخل القارئ بمنطق إعادة

ٌمنح وسابل اسنتؽبلله و منن ثمنة سنبل اسنتنفاذ طاقتنه الداللٌنة فنً الحند األدننى دون أن ٌكنون فناعبل ألن 

وظٌفة التحرٌك و التفعٌل تنبثق من القارئ بالدرجة األولى فهو ٌتٌح اإلمكانٌة لمن هو أهل لذلك؛ فتندخل 

ل اإلدراك لكن علٌنا أن نفهم ذلك من أنه ال عبلقة هذا الفعل بإعادة رسم القارئ مشروط بوعٌه أي اشتؽا

صورة شًء ما حٌث ٌحصل فً كلٌته و إنما ٌرتبط األمر بالتعاطً منع الجمنل وهنً موصنولة ببعضنها 

(  les unités sémantiques)الننبعض لكننون هننذا الننربط هننو الننذي ٌحقننق بننناء الوحنندات الداللٌننة 

اشننتؽال توقعنات القنارئ بشنكل ٌمكننن علنى ضنوء ذلنك إعننادة تصنحٌح الرإٌنة مننع فاسنتمرار القنراءة هنو 

و فنً نطناق ذلنك ٌجند القنارئ نفسنه ( la mobilité du point de vue)حركٌة وجهة النظنر الطوافنة

التنبوبً و االسترجاعً  فً منحى األمام أو فً اتجاه الخلؾ بمنا قند ٌفٌند التوقنع  ضمن اتجاهٌن المسلك 

ٌمكنن  أالنظر تارة أخرى إذا ما ثبت خطؤ فً التوقنع؛ فٌجنري تصنحٌحه انطبلقنا منن فكنرة  تارة و إعادة

 جلكن إن اتضح أنها خارجة عن إطنار التوقنع المناسنب ٌمكنن اللجنوء إلنى الفكنرة  بالوصول إلى فكرة 

وهكذا دوالٌك ٌؽذي عنصر التفاعل ما ٌكون فً موضنع الفراؼنات أو منا ٌشنكل فسنحة لوجنود الؽمنوض 

فانحن عنادما نقارأ نصاا نمضاً علاى "فعالٌة ربٌسٌة فً تنشٌط القارئ وحثه على بذل مجهود أكثنر  هذه

نحو متصل فً تقوٌم األحداث و إدراكها وفقا لتوقعاتنا المستقبلٌة و على أساس من خلفٌاة الماضاً و 

ث و نعٌاد لذلك فإن حدوث شًء غٌر متوقع من شأنه أن ٌجعلناا نعٌاد صاٌاغة توقعاتناا وفقاا لهاذا الحاد

هكذا ٌثبت األدب وجوده من زاوٌنة تلقٌنه أكثنر منن  cxxx"تفسٌر المعنى الذي نسبناه إلى ما سبق وقوعه

الباعث على إنتاجه؛ فهناك حقابق ترصد طبٌعته األدبٌنة و فنً الوقنت نفسنه أثنره لندى المتلقنً؛ ألننك لنو 

ق ننص روابنً لتبناٌن اطلعت على خبر على صفحة من صفحات الجرٌدة  و روادك ذلك الخبنر فنً نطنا

اإلحساس و من ثمة األثر فٌتحقق وجود صدى مختلؾ بالضرورة ومنه نسنتنتج أن موقنع االخنتبلؾ ٌقنّر 

 .  بالحقٌقة األدبٌة 

 أطروحة المنهج -2

ٌّن الخٌار المنهجً المناسب من حٌنث واقنع  الشك أن إدراك طبٌعة المقروء مإشر موضوعً لتب

و بلوغ الهدؾ؛ و من ثمنة ٌعند منن األولوٌنات قصند رسنم معنالم القنراءة األداء الذي ٌفترض فٌه النجاعة 
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 العارفة 

 لكن ما هو المبّرر العلمً الذي ٌخدم هذا المنحى ؟ 

لو أخذنا بالمقٌاس السوسٌولوجً السلبً ما ٌعرفه العنوام لوصنفت القنراءة باعتبارهنا فعنبل مكلفنا 

االنؽماس أو الذوق و االنطباع ،وسٌلة التخلص من  متعبا أداة لقضاء الوقت؛ وضعا ٌدعو إلى المهادنة و

قند  cxxxiاآلخرٌن ؛مدعاة إلى العزلة و االنكباب نحو الذات ؛ سلوك ٌندعو إلنى االنفعنال أكثنر منن الفعالٌنة

تكون هذه تبرٌرات وافٌة ألن تتجاهل بؤحقٌة المنهج و دوره الستتباب الخطوة الواعٌة فً البناء المعرفً 

ى حّد سواء بالمقابل ما ٌدعو إلى استحضار المنهج هو التركٌز على أهمٌة هذا الفعل و التكوٌن الذاتً عل

فً التحصٌل المعرفً ؛حنب االطنبلع ،تبرٌنر وجنود الخطناب النذي ٌننال منن حنظ عناٌنة القنارئ ؛إدراك 

المكانة العلمٌنة المتوخناة ؛اختصنارا ٌتحنرك هنذا الفعنل وفنق مننهج لٌكنون مبحنث القنراءة ذاتنه فنً سنٌاق 

شروع محندد المعنالم و مخططنا لؤلهنداؾ ٌنضنوي تحنت نظنام ٌسنتوعب أفكنارا و ٌننتج أفكنارا أخنرى؛ م

بمعنى القراءة التً تإدي إلى فعل الكتابة و تعطً لنفسها مشروعٌتها فً إنتاج المعنى ؛ال ٌتسنى ذلك إال 

 René)كننارت بفضننل معرفننة ماهٌننة المنننهج و فضننل أدابننه إنتاجننا و تلقٌننا و لننذلك فالفٌلسننوؾ رونننً دٌ

Décartes ) ٌرى فنً المننهج جملنة منن القواعند األساسنٌة أو الثانوٌنة التنً باسنتطاعتها أن تحقنق بلنوغ

و من ثمة ٌتمكن الفكر من اكتشاؾ الحقٌقة و البرهنة علٌها ،إنها الخاصٌة الجوهرٌنة للبحنث  cxxxiiالهدؾ

ؽنا لتحقٌنق النتٌجنة المرجنوة هنً العلمً إذ هً بمثابة سلسلة من اإلجنراءات التنً ٌفتنرض الوفناء بهنا مبل

ؼٌر قابلة للتلقٌن بقدر ما هً تنبثنق منن أرضنٌة وواقنع الممارسنة بمنا ٌفّسنر أن هنناك فاصنبل بٌنهنا و منا 

 .تستدعٌه طبٌعة التنظٌر 

قد ٌسمح لنا المننهج االمتثنال إلنى نظنام المعرفنة النذي نشنتؽل علٌنه بقندر كبٌنر قصند تنوخً  حند 

أو        ضوع الساذج له طالما أن هناك إمكانٌة المراجعنة عنند تبنٌن الخلنل الصرامة الممكنة و لٌس الخ

اختبار فٌما إذا كانت القراءة سلٌمة فً مساءلة المقروء ، هذا مإداه إلى أن محلل الخطاب سٌؤخذ بالمنهج 

فقند الذي من شؤنه أن ٌجٌب عن انشؽاالته وفق  اإلشكالٌات المطروحة أو هً تنتظر المعالجة من طرفه 

ٌعتمد مبدأ القطٌعة مع الدراسات الكبلسٌكٌة التً تبحث فً المحٌط الخارجً للننص لتحنل محلهنا الرإٌنة 

النصٌة تستقطبها الرإٌة الحداثٌة للنقد و فً سنٌاق ذلنك ٌبقنى خٌنار المقاربنة لنٌس أمنرا اعتباطٌنا بنل هنو 

سنبٌل التعلٌنل  ال تؤخنذ بمنحنى فقراءة قصٌدة على  cxxxiiiوطٌد االرتباط بما ٌقتضٌه النص مقابل ما ٌنبذه 

قننراءة الرواٌننة و إن كانننت االسننتعانة بمقنناٌٌس لؽوٌننة بوصننفها أدوات إجرابٌننة لتحلٌننل النننص  كمننا أن 

استٌعاب محتوى الخطاب  قد ال ٌتطابق مع فقه آلٌة بنابه وفق منظور أسنلوبً أو سنٌمٌابً؛ بنل ٌفتنرض 

ال تحسم فً مدلول الخطاب بل هنً تحناول وصنؾ  أن ٌتحقق اشتؽالها على واقع الخاصٌة المعرفٌة التً

 نظام هذا الخطاب حتى تصل من خبلله إلى استٌعاب نظام األدب إقرارا بخصوصٌته   
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 عتبات الممارسة النقدٌة -3

ال نستطٌع  وصؾ أداء القراءة التً وصفناها بالعارفة ما لم ٌتحقق اختبارها فً واقنع الممارسنة 

و اخنتبلؾ طنرق تنناول الننص؛ حتنى و إن كاننت فنً سنٌاق مسناءلة ثناٌنا  النقدٌة علنى قندر تعندد النرإى

الخطاب األدبً ؛و هذا بدوره ٌتطلب جملة من اآللٌات النفسٌة و القدرات المعرفٌة فٌجتمع عامبل الرؼبنة 

و االستعداد ؛إضافة إلى وجود انشؽال واضح المعالم ٌترسخ فً ذهن القارئ لٌحرك مسنار الفهنم و حنب 

و توجنه خطاهنا فنً      و استدعاء التؤوٌل تبلزما مع خٌار إشنكالٌة تضنبط المسنؤلة المعرفٌنة االكتشاؾ 

صعٌد مشروع قراءة ٌخضع إلى نظام و من ثمة على نسنق خٌنوط المننهج المتبنع النذي بإمكاننه أن ٌنوفر 

ى سلسننلة منطقٌننة مننن األفكننار و رسننم تصننورات و مفنناهٌم تنسننجم مننع هننذا االنشننؽال فلننو كننان األمننر علنن

و الننمط الجندلً ؼٌنر      الصعٌد الفلسفً البحث ؛ لقلنا بؤن المسلك العقبلنً هو األقرب إلى هنذا الهندؾ

مستبعد؛ لكن فً خٌار األدب علنى شناكلة الخطناب الشنعري أو الروابنً فالعملٌنة تحتناج إلنى حنس نقندي 

أن ٌتوقنؾ فنً حندود  خاص متفرد ؛ذوق له ما ٌعلله؛ جهد فكري ٌحسم فنً مسنؤلة المقاربنة النصنٌة دون

النص المقروء بمعنى مسار تفكٌري فً عمومه سٌقطع ثبلثة أشواط  ما قبل القراءة، أثناء القراءة، و بعد 

القراءة و فً سٌاق التماس هذه المتابعة النقدٌة ٌمكن لنا أن نضعها فً نطناق العنرض و االقتنراح ضنمن 

البحث عن النزمن ׃نوان مارسٌل بروست بع(   Gérard  COGEZ)الدراسة التً قدمها جٌرار كوجز

׃معتمدا على األركان التالٌة  cxxxivالضابع 

1.3

 :محفزات التألٌف  -1.1.3 

تكاد اهتمامنات مارسنل بروسنت  أن تضنعه فنً موقنع الفٌلسنوؾ المتؤمنل ؛الباحنث االجتمناعً؛  

األدبنً عمومنا و الجننس الروابنً تحدٌندا  الدارس فً األحوال النفسنٌة ؛الناقند المتتبنع لمواصنفات الجننس

 .؛دون أن نتجاوز وضعه كمإلؾ 

ظهننور عنندة أسننماء المعننة علننى السنناحتٌن  " البحااث عاان الاازمن الضااائع"لقنند سننبق زمننن تننؤلٌؾ 

نوفننالٌس ( Paul Valery)بننول فننالٌري ( André Gide)األدبٌننة و النقدٌننة علننى نحننو أننندري جٌنند 

(Novalis  )جنبٌة الفاعلة فً بنٌان الكتابة الروابٌة عبر أعمال تولستويإضافة إلى المإثرات األ     ( 

Tolstoï  ) ًو دستوفسننك(Dostoïevski ) و جننورج إلٌننوت(George Eliot )cxxxv  لقنند امتلننك

مارسننٌل بروسننت  ذوقننا فنٌننا راقٌننا ٌخننص فنننً الرسننم عبننر اللوحننات الفنٌننة التننً تنتمننً إلننى المدرسننة 

  ٌفسر استحضارهما فً عمله الروابً االنطباعٌة و عالم الموسٌقى مما
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 المنجزات السابقة - 2.1.3

 les plaisirs et les" )اللاذات و األٌاام" ٌحمل عننوان 1896ظهر أول مإلؾ لبروست سنة 

jours )ٌضم أشعارا فً  و هو فً حقٌقته تشكله عدد من المقاالت المنشورة التً جمعت فً كتاب واحد

قالنب نثنري ؛و هنً بمثابنة متنفسنات ذاتٌنة تعكنس البنداٌات األولنى  شكل شعري  و خواطر و أسجاع فً

تحننت تننؤثٌر الننروح الحماسننٌة التننً ٌعرفهننا الشننباب فننً مقتبننل أعمننارهم  ،و ٌعكننس بشننكل أوفننى األذواق 

 la)األدبٌة فً تلك الفترة تـحـت وقع الكـبلسٌكٌة و الرمـزٌة ٌستند إلنى مرجـعٌنـات أبرزهنا البــروٌنـار 

bruyère)لٌر بنننود(Baudelaire )  فنننرلٌن(Verlaine  ) تولسنننتوي( Tolstoï )  إمرسنننون

(Emerson ) ًو موضوعات شكلت بدورها النموذج المصؽر لفسٌفسناء الموضنوعات التنً خاضنها فن

 .cxxxviرواٌته 

لمارسنٌل بروسنت بالشنكل (  Jean Santeuil)عنواننه جنان سنانتوي  لقد إلتبس المإلؾ الثنانً

،ولم ٌنتم طبعنه  1899و1895الوفاء بمستحقاته الفنٌة كاملة فقد ألفه بٌن سنتً الروابً دون أن ٌوفق فً 

و هو أقرب إلى أن ٌكون سٌرة ذاتٌة أكثر من كونه عمبل روابٌا تاما متكامبل فً نسق  1852إال فً سنة 

فكنان بمثابنة البحنث عنن النذات و هنو ٌقنرأ تجاربنه المؤسناوٌة تشنكل مسنار تكوٌننه طبقتنان  cxxxviiحٌثٌاته

ث تخبرنا مقدمة السارد عن لقابه بالكاتب ج الذي ٌفارق الحٌاة بعد أربع سنوات من هنذا اللقناء تاركنا بحٌ

مخطوطه األولً الذي ٌإسس بدوره متن الحكاٌة التً ٌتم رواٌتها باستخدام الضمٌر الؽابب المنسوبة إلى 

لباحث األنجلٌزي فنً أما مساهمته فً الترجمة ثبت فً وجودها فٌما كتبه ا cxxxviiiشخصٌة جان سانتوي 

 la bible)عبننننر مننننإلفٌن إنجٌننننل أمٌننننان (  John Ruskin)علننننم الجمننننال جننننون روسننننكٌن 

d’Amiens) و الجلجبلن و زهرات الزنبق 1904الصادر سنة(Sésame et les lys )  1906سنة. 

 لقد أفصح فً مقدمة ترجمتنه للكتناب األول عنن حقٌقنة التجربنة الفنٌنة و تحدٌند مهنام الناقند النذي

ٌتخذ فً نظره موضع الوسٌط بٌن العمل األدبً و القارئ العادي  حتى ٌتمكن القنارئ بنفسنه منن معرفنة 

هذا معناه أن حقل النقد األدبً لم  cxxxixقٌمة اإلبداع و خصوصٌة المبدع و آلٌة الفصل بٌن الفن و الواقع 

مننن فلننوبٌر  ٌؽننب عننن  اهتمننام مارسننٌل بروسننت فقنند خصننص عنندة مقنناالت تحنندث فٌهننا عننن كتابننات كننل

(Flaubert) ًتحدٌنندا الناحٌننة األسننلوبٌة مبٌنننا فننً ذلننك أثننر الخصننابص النحوٌننة التننً ٌنتقٌهننا فننً تجلنن

من خبلل فعالٌة الدمج بٌن (  Baudelaire)عنده  و القوة الشاعرٌة لدى بودلٌر  الخصوصٌة التعبٌرٌة 

ؼٌر أن ما ٌننال القندر الكبٌنر منن العنصر الجمالً و روح البساطة فً بناء معمارٌة النص الروابً لدٌه 

 contre)و فنق عننوان ضند سنانت بٌنؾ (  Sainte-Beuve)االهتمام عما ألفه عن الناقد سنانت بٌنؾ 

Sainte-Beuve )cxl دون أن ٌحسم فً نظام التؤلٌؾ إن كان فً صنؾ المقال النقندي أم هنو أقنرب إلنى

لتً أوردها ضنمن هنذا المجهنود النقندي قند جنس الرواٌة و المهم من هذا و ذاك أن كثٌرا من المعطٌات ا
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وفق الفكنرة الربٌسنٌة التنً تفٌند بنؤن خطنؤ " البحث عن الزمن الضائع"أكدها فً عمله الروابً المركزي 

سانت بٌؾ هو االهتمام الزابد بخصوصٌة حٌاة الكاتب على حسناب معننى النذي ٌشنكله الننص  و هنو منا 

 .   الذاتٌة و عالم النص  ٌفسر عدم الفصل بٌن عالمٌن مختلفٌن السٌرة

 السٌاق النصً  - 2.3

 خرٌطة الرواٌة  –1.2.3 

ما لم نحرك " البحث عن الزمن الضائع"ال نستطٌع أن نعً ماذا ٌعنً العمل الروابً فً صورة 

فعل اشتؽال القراءة فً أحضان الترابط الحاصنل بنٌن منا ندركنه و منا  ٌسنتهوي ذواتننا نتٌجنة لنذلك ،فمنا 

و   ٌكنون قند هٌنؤ منواطن القنراءة حٌنث تكناد تكنون حندود الكتابنة الروابٌنة خرٌطنة توجٌنه فعله بروست 

إرشاد ٌسٌر على خطاها القارئ بعد أن ٌكون قد أصابه شكل من أشكال الضٌاع النذي ٌجعلنه ٌبحنث عنن 

و     ضننالته  بسننبب تشننعب الموضننوعات و تننوالً األحننداث فننً نطنناق معقنند  و متننداخل مننع التفصننٌبلت

و  ات إضافة إلى  ما ٌوحً به عنصر التذكر و آلٌنة التكنرار عبنر ثنابٌنة االسنتباق واالسنترجاع ،التطور

فً حاجة إلى قوة تمكنه من  الربط بٌن األفكار فً ظل المراوحة بٌن المعلوم و ( قارئ الرواٌة)علٌه فهو

هننا قند تتحقنق فاعلٌنة المجهول و بٌن المقبول و المنبوذ حتى ٌرتسم النسنٌج الروابنً فنً عمومنه لدٌنه و 

القراءة بحسب ما ٌقدمه منطق هذا الصنؾ من الكتابة على نسق االفتراض فً ؼٌاب قطعٌة النص و فً 

 وجود ثؽرات الحكً التً تمؤلها أهواء و تصورات و كل ما من شؤنه ٌؽنً أفق هذا القارئ بعٌنه  

روسنت منن الوهلنة األولنى لمارسنل ب" البحث عان الازمن الضاائع"لم تتضح معالم تؤلٌؾ رواٌة  

علننى األقننل فننً مسننتوى الننزمن و كننذا الحجننم ؛بننناء علننى فرضننٌة اإلنجنناز التننً ٌفتننرض اسننتؽرقت سننبع 

كمنا أنهنا علنى أكبنر تقندٌر تضنم ثبلثنة  1913لٌنتم طبعهنا و نشنرها سننة  1912إلنى  1905سنوات منن 

جنزءا كنل واحند ٌضنم  16لنى إ( n r f)أجزاء و فً آخر األمر ظهر أن الجزبٌن تحنوال لندى دار الطبنع 

بعند وفنناة صناحب الرواٌننة   1927صنفحة فنً حننٌن طبنع الجنزء األخٌننر سننة  300إلننى  200بنٌن دفتٌنه 

بخمس سنوات؛ كما ٌبلحظ بعد اإلقرار بمرحلة التؤلٌؾ تلتهنا مرحلنة التصنحٌح و اإلضنافات و التعلٌقنات 

ل الروابً الضخم احتنوى مجمنل إذا هذا العم cxli 1922و  1912ضمن فترة لٌست بالقصٌرة بٌن سنتً 

 .حٌاة الكاتب مارسٌل بروست 

تحدثنا الرواٌة فً مجملها على امتداد ثبلثة أقسام محورٌة عمنا ٌروٌنه السنارد عنن طفولتنه التنً 

و تلك الزٌارات التً كان ٌقوم بها رفقة أبٌه و ( Combray)قضاها فً إحدى القرى الفرنسٌة كمبراي 

و       (Swann)ٌن مسنكنً العنابلتٌن المجناورتٌن لهمنا األولنى عابلنة سنوان أمه إلى بٌت جده القاطن ب

المنتسنننبة إلنننى الطبقنننة (  Guermantes)عابلنننة  ثرٌنننة و األخنننرى تسنننمى بعابلنننة ؼرمونتننناس  هنننً

فؤخنذ وجهنة عاطفٌنة حٌنث  cxliiiمن الرواٌة أما القسم الثانً cxliiاألرستقراطٌة و هذا ما شكل  القسم األول
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إحندى الشخصنٌات الربٌسنة و هنو ٌعكنس فتنرة ( Albertine)القوي إزاء ألبرتٌن  ٌشعرنا السارد  بحبه

كان بمثابة استعادة الزمن الذي ضاع مننه لحظنة  cxlivالمراهقة التً كان ٌعٌشها آنذاك  بٌنما القسم الثالث 

مساءلة الذاكرة عبر فعل الكتابة حٌث ٌتم ترسٌخ أؼلب الشخصٌات التنً تشنكل جنزءا منن ماضنٌه الحنً 

ٌر السارد ٌبتدع بوصفه كاتبا ٌقتحم عالم الرواٌة و األهم من ذلك أن نعنً أن األمنر ال ٌتعلنق بسنٌرة لٌص

ذاتٌة خالصة و ٌتجاوز متطلبات اإلبنداع تحنت وقنع التٌنار النواقعً ،و علٌنه فهنو أقنرب ألن ٌكنون نافنذة 

ه من أحداث تعلقت تطلعنا على الصورة التً ٌرسمها السارد فً ذهنه و هو ٌفصح عما ٌجري فً محٌط

بشخصننٌات أو طبقننات اجتماعٌننة بمعنننى بإمكننان القننارئ أن ٌتفقنند بنفسننه عننالم السننارد المتجلننً فننً عننالم 

 .الرواٌة 

ٌّنه هو أن سارد الرواٌة ٌحكً لنا  قصة حٌاته من عهد الطفولة  ما ٌحرص جٌرار  كوجز على تب

قنٌنة تفٌند بنؤن الرواٌنة لولبٌنة الشنكل و إلى أن صار رجبل موظفا ضمٌر األنا و فً ذلك كشؾ عن قناع ت

 le temps")الاازمن المسااتعاد"مإشننر ذلننك حٌنمننا ٌصننل القننارئ إلننى القسننم األخٌننر مننن الرواٌننة 

retrouver   ) السارد ٌعبر عن حٌرة وجوده و مدى تعلقه بحب فعل الكتابة األدبٌة ٌحتنل موقنع البطنل

اره العنٌن المبلحظنة الراصندة  لكنل منا ٌحندث دون المحوري فً الرواٌة و المتمٌز فً الوقت نفسه باعتب

أن ٌكشؾ عنن اسنمه و المحتمنل أننه مارسنٌل ؛ٌطلعننا علنى مؽامراتنه العاطفٌنة منن نعومنة مراهقتنه إلنى 

إضنافة ( Albertine)و ألبنرتٌن( Gilberte)عنفوان شبابه و األمر ٌتعلنق تحدٌندا بشخصنٌتً جٌلبنرت

بؤصننحاب المدٌنننة ؛ٌكشننؾ نظننام بننناء النننص بحسننب تصننور و مخالطاتننه ( balbec)إلننى إجازاتننه ببلبننك 

جٌرار  كوجز عن آلٌات ترابط متنامٌة تستهل بجملة من التقاببلت أهمها بٌن النزمن الضنابع و المسنتعاد 

بعبارة أخرى ما ٌمكن أن ٌفعله النسٌان مقابل ما استردته الذاكرة؛ كما ٌتحقق منطق التقابل أٌضا جؽرافٌا 

بٌنهما موطن السارد المحادي لعابلنة سنوان منن جهنة و عابلنة ؼرمنونتس منن جهنة   بوجود جهتٌن ٌستقر

ثانٌة  و لعل هذا ما ٌكون مإشنرا فنً  تجلنً قندر كبٌنر منن التعقٌند بسنبب الؽمنوض النذي ٌكتننؾ النذات 

 الساردة فبل نعرؾ من تكون ؛كما أن ما تحكٌه فً الؽالب هو أوثق صلة بقصة حٌاتها  

 ععتبة الداف – 3282.

و    ٌكشؾ منطق تؤلٌؾ الحكاٌة عن تجربة معاشة تنمٌها قدرات ذاتٌة و مكتسنبة  لندى السنارد؛ 

بنالنظر إلنى " البحاث عان الازمن الضاائع"هو ٌتقمص شخصٌة الكاتب المنصنوص علٌنه فنً منتن رواٌنة 

 (Elstir) ؛الرسنام  ( Bergote)إحاطته الفنٌة من خبلل ذكره عدة أسماء فنٌة من بٌنها الكاتب برقوت 

؛ بمعنى هذه األرضٌة اإلبداعٌة إن صح التعبٌر قادرة على وضع لبنات المنادة   (vinteuil)و الموسٌقً

و علٌه سنكتشؾ بؤن الحقٌقة الفنٌة التً ٌراد إلٌها تعكس بوضوح فكرة  cxlvالروابٌة التً ٌطمح إنجازها 

ة إلى هذا الكاتنب علنى وجنه الضنرورة النزوع الذاتً نحو فعل الكتابة الروابٌة و منه ٌصٌر األمر بالنسب
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التً ال تحتمل التؤجٌل تلبٌة هذه الرؼبة الملحة ؛و فً ذلك مطلب تجناوز جمٌنع العراقٌنل التنً تكنون فنً 

كٌنؾ ׃أمام سإال محوري مفاده  cxlviموضع الحاجز المانع و هنا نجد أنفسنا حسب تصور جٌرار  كوجز

كون مبندعا كاتبنا علنى سنبٌل الرؼبنة قند نقنول علنى تولدت هذه الرؼبة ؟ ربما كون أي شخص ٌرٌد أن ٌ

سبٌل التجاوز ممكنن؛ لكنن عنندما نصنٌر فنً عنراك التطبٌنق األمنر جنّد مختلؾ؛ألننه ٌنبؽنً تنوفر دوافنع 

حقٌقٌة توافقا مع مإهبلت تحرك عجلة اإلنجاز أمام إشكالٌة أساسٌة تتمثل فً موضوع الكتابنة كٌنؾ ٌنتم 

حداث ٌكون فً خدمنة مإشنر الحنل بالنسنبة إلنى هنذا الكاتنب بنالرؼم منن اختٌاره ؟ ؼٌر أن ما قد ٌتبع األ

كونه نابع من أمور واقعٌة صرفة؛ حٌنما أقدم على شرب فنجان من الشاي ؛ بل لحظة  وقع طعم الكعنك 

بمعنى رإٌة العالم بشكل ؼٌر مسبوق  على لسانه ،نظر إلى ما حوله بصورة لم ٌسبق أن عاٌنه من قبل ؛

اسننً هنو اقتننران األمننر بنالزمن بحٌننث ٌصننٌر النزمن إحالننة صننرٌحة إلنى فلسننفة الوجننود و و الفاعنل األس

الكتابة ما هً إال محاولة  لفهم ماهٌة و حركٌة الزمن و الدال على ذلنك حنال الشخصنٌات و هنً تعنرؾ 

اتها تؽٌرا فً مسارها الحٌاتً و البٌولوجً بٌن إحساس بالحٌاة فً استكناه أذواق الذات و ملذاتها و شنهو

؛ اختصنارا لوعنة الحنب مقابننل األثنر النذي ٌهندد وجننود اإلنسنان بفعنل المنوت ؛ٌحصننل التحنّول منن وقننع 

اآلمال إلى وضع اآلالم ،و فً وسط هذا التضاد الكامن فً صلب الحٌاة ٌسعى الكاتنب بفعنل الكتابنة هنذه 

  cxlviiو الزوال         كً ٌتحرر و ٌتخلص من سلطة الزمن و من شبح الفناء 

 : نسق التألٌف –3.2.3 

هننو بننناء ذاتننه اإلنسننانٌة " البحااث عاان الاازمن الضااائع"بننناء النننص فننً نظننر الكاتننب بطننل رواٌننة 

بالدرجة األولى و هذا قد ٌنطبق أٌضا على الكاتب الفعلً للرواٌة ،و منه ٌستدعً األمر إتباع إستراتٌجٌة 

؛و كؤنه على أبواب القٌام بمعركة  محكمة عبر تجمٌع مختلؾ قواه حتى ٌستند علٌها فً مواجهة الخصوم

حمٌة الوطٌس ؛و نعنً تحدٌندا معمارٌنة تشنٌٌد العمنل الروابنً النذي ٌمثنل بندوره المنتن الحكنابً لرواٌنة 

إذا ٌتعلق األمر بإسنتراتٌجٌة تقنؾ علنى عتبنة برننامج مسنتوحى منن ماضنً " البحث عن الزمن الضائع"

ي ما لفت إلٌه سمعه أو بصره بشرط أن تستدعٌه النذاكرة حٌاة الكاتب بحلوها و مرها القرٌب و البعٌد ؛أ

بقصد اكتشاؾ نقاط الؽموض فٌه و تطوٌره بشكل ٌدفع دوما إلى الشوق وطلب االستزادة و االهتمام فنً 

و تشنابكه ( النص المنجنز)كل مرة و حٌن تماشٌا مع معمارٌة تشكٌل النص المنشود ؛فبالرؼم من تفرعه 

تحداث أجزاء جدٌدة تإسس بنٌته الكلٌة فتتجلى حٌنبذ الفكرة و الصورة و اللؽنة فهو قابل لئلثراء قصد اس

مما ٌخدم تمثل كٌنونة الشخصٌة الورقٌة اإلبداعٌة فً المقام األول تستمد طاقتها من أحاسٌس الكاتب ذاته 

           cxlviiiعبر إحٌاء الماضً فً نفسٌته الراهنة و التبلعب بورقة المستقبل على سبٌل أفق االستشراؾ 

 :سٌاق التلقً –33.

عنن  cxlix"؟ كٌاف نقارأ بروسات"فً مإلفنه (  Georges piroué )لقد كشؾ لنا جورج بروي 
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مجرى ما ٌخدم منطق التلقً على سبٌل اإلحاطنة ال اإلقنرار منن خنبلل تقندٌم شنبه خبلصنة لمواقنؾ نقناد 

" حاث عان الازمن الضاائعالب"سبقوه فً شؤن   مارسل بروست؛ تحدٌدا مساءلة النص الروابنً المركنزي

 ׃فً ظل تعّدد الزواٌا و نقاط االهتمام فوصل إلى وجود فبتٌن من النقاد

فبة ؼلبت علٌها الروح الجمالٌة و األسطورٌة فرأت فً العمل الروابً قناعا لسٌرة ذات الكاتب  

ٌتافٌزٌقٌنة فصارت تبحث فً الضمنً و المتخفً ؛فتفكك الشفرات و األلؽاز مهتمة بنالروح الشناعرٌة الم

 . على حساب المبدع الروابً الفعلً

الفبة األخرى أخذت بالوجهة المعاكسة التً قد تساعد فً معرفة خباٌا النفس البشرٌة فً انعزالها 

تبعا لمقاصد نفسٌة بحثة أو فً حال تواصنلها منع بننً جنسنها وفنق الرإٌنة االجتماعٌنة التنً تسنهر علنى 

مساوئ دون االرتقاء إلى ما ٌرد االعتبار  إلى العمل الروابً فً ذاته قراءة األوضاع و نقد  العٌوب و ال

و استكشاؾ فنٌة سرده و نمط بنابه الزمنً علنى خنبلؾ األعمنال الكبلسنٌكٌة المعهنودة فنً عنالم التنؤلٌؾ 

cl(Balzac)السننردي القصصننً مثلمننا ثبننت عننن منجننزات بلننزاك 
ٌحننث علننى  cliولننذلك فجننورج بننروي  

لكتابة الروابٌة كعمل منجز ٌحمل روحا أدبٌة خالصة؛ فٌصٌر بذلك واقع الرواٌة ضرورة االهتمام بفعل ا

من نتاج دمج بٌن مخٌلنة الكاتنب و أفنق القنارئ منفصنبل عنن التصنّور النذي ٌسنٌر فنً فلنك تقرٌنر وقنابع 

حٌاتٌة محضة ؛و لنا أن نرصد فً سٌاق ذلك المنظور الثقافً الذي تخلفه علنى أسناس نسنج تلقٌنه ومندى 

ل القننراء بمننا ٌقننرإون   فمننا فعلننه بروسننت هٌننؤ مننواطن القننراءة حٌننث تكننون حنندود الكتابننة الروابٌننة تفاعنن

خرٌطة توجٌه و إرشاد ٌسٌر على خطاها القارئ بعد أن ٌكون قد أصابه شكل منن أشنكال الضنٌاع النذي 

 ٌجعله ٌبحث عن ضنالته  بسنبب تشنعب الموضنوعات و تنوالً األحنداث فنً نطناق معقند  و متنداخل منع

التفصننٌبلت و التطننورات إضننافة إلننى مننا ٌننوحً بننه عنصننر التننذكر و آلٌننة التكننرار عبننر ثنابٌننة االسننتباق 

فننً حاجننة إلننى قننوة تمكنننه مننن  الننربط بننٌن األفكننار فننً ظننل ( قننارئ الرواٌننة)واالسننترجاع ،و علٌننه فهننو

فنً عمومنه لدٌنه؛  المراوحة بٌن المعلوم و المجهول و بٌن المقبول و المنبوذ حتى ٌرتسم النسٌج الروابً

و هنا قد تتحقق فاعلٌة القراءة بحسب ما ٌقدمه منطق هذا الصننؾ منن الكتابنة علنى نسنق االفتنراض فنً 

و كنل منا منن شنؤنه      ؼٌاب قطعٌة النص و فنً وجنود ثؽنرات الحكنً التنً تمؤلهنا أهنواء و تصنورات

 . ٌؽنً أفق هذا القارئ بعٌنه 

    :صورة القارئ -1.3.3  

كنوجز علنى أن الحقنابق التنً ٌكشنؾ عنهنا العمنل الروابنً فنً كثٌنر منن األحٌنان ٌصر جٌنرار  

تساعد القارئ بشكل مفٌد و عملً؛و هنا تتحدد صفة هذا القنارئ و هنو القنارئ المفتنرض  كمنا ٌتصنوره 

المإلؾ مارسٌل بروست ؛و لذلك تجده جّد منشؽل بطرٌقنة اسنتقبال عملنه األدبنً و ٌنود أن تسنتوعب منا 

الوجه الصحٌح فً إطنار الممكنن دون اإلخنبلل بطبٌعنة هنذا المنجنز و خصوصنٌته ؛و لنذلك ٌقصده على 
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فٌإهل نصه ألن ٌكون فسحة ٌثبت عبره وجود فضاء ٌستقر فٌه القارئ؛ فٌعبر عنن رأٌنه منن جهنة و قند 

ضنمن ٌجد نفسه معنٌا بتجربة الكاتب من جهة أخرى فٌستفٌد منها ،و األمر اآلخر ال ٌقل أهمٌة تبعا لما ٌ

أبدٌة النص ما لم نقل أبدٌة الكاتب ، كما أن هذا ال ٌمنع من تخوفه من القراء الذٌن ٌسٌبون فهمنه؛ إذا منا 

تبٌن أنهم ال ٌخدمون تطلعات الننص لضنعؾ فنً مسنتوى وعنٌهم و تقندٌرهم لمنا ٌنراد أن ٌقنال، بالمقابنل 

عنند اللعبننة القابمننة بننٌن النننص و سننٌتفاءل مننع أولبننك الننذٌن ٌحسنننون أداء دورهننم و احتننرامهم الكامننل لقوا

ٌّنب خنٌط الحكاٌنة و  القارئ على نحو تجاوز الحكم المسبق و عدم الخوض فنً التفاصنٌل الدقٌقنة التنً تؽ

تفقد أساس الرإٌة التً ٌعبنر عنهنا الكاتنب عبنر ثناٌنا الننص بنل ٌفتنرض وضنعها فنً السنٌاق العنام النذي 

الفعلً حتى ٌستقل كل قنارئ بقراءتنه للعنالم و لذاتنه  ٌضمن اتساق النص فً كلٌته؛ فلتكن الرواٌة المحفز

فً الوقت نفسه ؛على قندر فردٌتهنا و خصوصنٌتها بمعننى كنل قنراءة تعطنً حنق الننص هنً جندٌرة ألن 

 .  cliiتإسس موقفا معلبل بؽض النظر عن هذا لنص أو نص آخر

 :التلقً المباشر  -.2 33.

محتشنمة فنً بداٌنة العشنرٌنات لٌزٌند حجمهنا  بدأت ردود األفعال النقدٌة المنفعلة تتجلى بصنورة 

تدرٌجٌا عبر المقاالت المنشورة فً الجرابد و المجبلت عقب ما تبع الجزء األول من الرواٌة منن جاننب 

فؤؼلنب اآلراء اتخنذت موقفنا سنلبٌا بذرٌعنة ؼٌناب االتسناق (  Du coté de chez Swann)بٌت سنوان

و فٌهنا جاننب كبٌنر منن  cliiiا من الملل فنً متابعنة أوضناعهاالنصً الذي ٌحقق لحمة البنٌة مما ٌكلؾ قدر

؛ بل ٌصل األمر إلى نقد أرستقراطٌة الكاتب؛  clivاالطراد فً التفاصٌل و كؤنه فً  رحلة سٌاحٌة ترفٌهٌة

لكبنر سننه  1919سننة (Goncourt)و قد لقً تحفظنا كبٌنرا لندى المهتمنٌن بسنبب نٌلنه جنابزة ؼونكنور 

ضننوعات المسننٌبة خلقٌننا المضننمنة فننً أعمالننه كالحنندٌث عننن الشننذوذ دون التؽاضننً عننن المو clvآنننذاك 

الجنسً  بالرؼم منن هنذه االنتقنادات لنم ٌمننع منن أن ٌشنٌد بعضنهم بالوجهنة اإلٌجابٌنة منن حٌنث المنحنى 

و قدرتنه علنى تفعٌنل المقنوم اإلنسنانً فنً شخصنٌاته  clviاإلبداعً الواقعً الذي أخذ به مارسنٌل بروسنت

بالحس العاطفً كما ٌرتضٌه التوجه االنطبناعً و ال بتقالٌند اإلبنداع الكبلسنٌكٌة  الروابٌة دون أن ٌستهٌن

clvii  و تحدٌننندا عنننند صنننـدور رواٌـنننـة  1922ؼٌنننر أن االعتنننراؾ األدبنننً تكنننّرس بقنننوة إثنننر وفاتنننه سننننة

و اقتراننننه بكبنننار الكتننناب الفرنسنننٌٌن و تشنننبٌهه بمونتننناٌن  1923سننننة (la prisonnière)الحبٌسنننـة

(Montaigne)clviii  

  :التلقً الواعً  -.3..3

بعند حنوالً عشنرٌن سننة منن  clixلقد ارتسم هذا الصنؾ من التلقً حسب تصور جٌرار  كنوجز 

وفنناة مارسننٌل بروسننت ؛بننالنظر إلننى الدراسننات و البحننوث التننً سننلطت الضننوء علننى منجزاتننه األدبٌننة 

ا ورد علنى لسنان أحند بصرؾ النظر عن األحكام النقدٌة المبلزمة له المإٌدة أو المعارضة ،ٌعلنل ذلنك من
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ٌقتضننً األمننر عنندة ... إن العظمننة الحقٌقٌننة لعمننل مارسننٌل بروسننت تجلننت لنننا الٌننوم المختصننٌن بقولننه 

و قند ال نسنتبعد مإشنرات هنذه الفتنرة التنً clxسنوات حتى ٌكتشؾ جنوهر جمالٌتنه علنى الوجنه األكمنل 

قندٌر مجهنودات بروسنت؛ فجنون جعلت األدب تحت وقع األٌدٌولوجٌا االشتراكٌة مما ٌنعكس سلبا علنى ت

وصنؾ مارسنٌل بروسنت بالكاتنب بنالبورجوازي النذي ٌمنارس (   jean Paul Sartre)بنول سنارتر

الدعاٌة لطبقته عبر عمله األدبً و ٌرفض ألن ٌكنون الحنب بالصنورة التنً رسنمها الكاتنب قٌمنة إنسنانٌة 

الطبقٌة فً شؤن أحاسٌس اإلنسان  فكلها أو التصنٌؾ أو  بالمقابل فّند هذا التوجه عندما رفض مبدأ التمٌٌز

تصب فً بوتقة واحدة؛ فلكل امنرئ مهمنا كاننت صنفاته لنه أحاسٌسنه الخاصنة فنذاك هنو عالمنه الحمٌمنً 

clxiأما ألبٌر كامو(Albert camus  ) فقد اعترؾ بالمكانة األدبٌة التً ٌستحقها عمله الروابً الضخم و

موسنوم بنـالواقعٌة فعنالم رواٌنة بروسنت هنو عنالم ال(  le temps retrouvé) خاصنة الجنزء األخٌنر

الذاكرة التً ترفض التشتت و االضمحبلل كما هو تمّثل للعالم الباطنً للذات فً الوقت نفسه التً تحاول 

 .clxiiالتخلص من حتمٌة شبح الموت و النسٌان 

ٌن و جعلتها من ب "البحث عن الزمن الضائع"لقد أقرت فترة الخمسٌنات بمصداقٌة الرواٌة 

الروابع األدبٌة الفرنسٌة الخالدة  فنالت االهتمام فً برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة و الٌابان تزامن ذلك 

 la)و النقد الجدٌد  (le nouveau roman)بتعبٌر جٌرار  كوجز مع مٌبلد الرواٌة الجدٌدة 

nouvelle critique) ٌة للنص األدبً؛  كما والعناٌة التً صارت تحتلها الجوانب الشكلٌة و األسلوب

و    كانت فترة الستٌنات فً وضع تثمٌن البحث العلمً المهتم بؤعمال بروست ونذكر على سبٌل قراءة 

فً كتابه الموسوم ( jean Yves Tadié)شواهد جٌرار  كوجز ذكر نموذج ما ألفه جان إٌؾ تادًٌ 

  أعمال بروست على قدر تعددها وهو ٌستعرض لدٌنا ببلوؼرافٌة أهم الدراسات التً رافقت " بروست"

مما ٌفسر تعدد المقاربات و المدارس النقدٌة من النقد الموضوعاتً مع جورج  clxiiiو اختبلؾ توجهها

إلى التحلٌل النفسً مع (jean pierre richard)و جان بٌار رٌشار(George poulet)بولً 

قبٌل متابعة تقنٌات السرد  و المنظور البنٌوي من( doubrovsky)و دبروفسكً(  L.A.Miller)مٌلر

و روالن بارت  ( Gérard Genette)و جٌرار جٌنات (  jean rousset)مع جان روسً

(Roland barthes)دون تجاوز النقد الفلسفً مع دولوز((Gille Deleuze   و رٌكور(Paul 

Ricœur ) و دٌسكومب( Vincent Descombes)clxiv  و لو اعتمدنا على هذا النموذج األخٌر من

لوجدناه ٌقدم لنا "  البحث عن الزمن الضائع"الباحثٌن المتخصصٌن فً منحى القراءة الفلسفٌة لرواٌة

مسابل جوهرٌة تراعً الشكل و المحتوى فً الوقت نفسه طالما أنه ال ٌرى مانعا من أن ٌكون ذلك 

ٌقة ٌعنٌها أو تعنٌه فنجد فً ثناٌاه منطق تفكٌر فلسفً ٌبحث عن حق clxvالشكل الروابً بمثابة مقالة فلسفٌة
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و هً فلسفة الزمن بالمقابل ٌحترم خصوصٌة هذا اإلبداع و هو ٌقّر ألن تكون قراءة تتوسم مذهبا فلسفٌا 

و ال ٌحق لها أن تكون تعبٌرا عن فلسفة سارد الرواٌة و ال عن فلسفة مارسٌل بروست الكاتب 

 le roman philosophique)لفلسفٌة و علٌه فالحل األمثل هو أننا ال ننتظر من الرواٌة اclxviالحقٌقً

هو ٌنساق فً استنباط را من إعمال الفكر كً ٌجد نفسه  وخطابا فلسفٌا و إنما ٌفرض على المتلقً قد( 

 .clxviiمضامٌن الرواٌة و استعراضها للقضاٌا ٌتبع خطوات التفكٌر المؤلوفة عند الفٌلسوؾ 

الجانب الموضوعاتً Samuel Beckett))لقد وصؾ الكاتب اإلرلندي ساموبٌل بٌكت  

للرواٌة بمثابة التعداد المتوالً للعادات و من ثمة تعداد لؤلفراد و من زاوٌة فنٌة مؽاٌرة ٌشٌد بموسٌقى 

الرواٌة التً توحً فً كثٌر من األحٌان حسب تصوره بتؤثر بروست 

 ,Curtius) (أما الناقد األلمانً أرنست روبرت كورتٌوس clxviii(Schopenhauer)بشوبنهاور

Ernst Robert فقد كشؾ عن رصانة أسلوب بروست و دقة وصفهclxix و فً المنحى نفسه ٌعبر لٌو

عن مدى تناسق الشكل بالمحتوى فً مستوى الجمل دون التؽاضً عن مفعول ( Léo spitzer)سبٌتزر 

و لعل هذا ٌعكس حسب تصوره طرٌقة نظرة بروست إلى العالم بتعقٌداته ؛هذه  اإلٌقاع فً تلك التركٌبة؛

clxxلتعقٌدات التً قد تكون إحدى الصفات المبلزمة ألسلوب بروست ا
أما من جملة الدراسات الموسعة  

حسب تقدٌر جٌرار  كوجز الذي ٌإكد أنها دراسة  clxxi(Germain Brée)ما أفصح عنه جرمان بري 

ركزت فً كثٌر من األحٌان على بنى النص عبر مسار خطً محكم من خبلل مبلزمة النص فكرة 

 .clxxiiالجسد 

 خلصة المعاٌنة -4

 لقد كشفت لنا هذه المعاٌنة جملة من سمات القراءة العارفة 

 (الرؼبة تفوق الضرورة العلمٌة)النزوع الذاتً الواضح نحو فعل القراءة*

 االختٌار الحر و الهادؾ لما هو معد للقراءة *

 الرصٌد العلمً المإهل *

 تجنب إصدار األحكام المسبقة*

و تحافظ على قدر من االنسجام  فٌما ترؼبه الذات و ما ٌتطلع إلٌه  رإٌة تتصؾ بالمرونة*

 الوعً النقدي 

 التوؼل بعمق فً عالم المقروء دون قٌد مفترض عكس ما ٌنتظر من الناقد * 

 الدراٌة الموسوعٌة لجنس النص تبعا لثقافة القارئ و تجاوزا لما تقتضٌه سلطة التنظٌر * 

 .ذوق اإلقرار باألدبٌة عن وعً و*  
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 الوظٌفة المعجمٌة فً انسجام النص الشعري

 للشاعر فاتح عالق«  أطالل»قراءة وتحليل لقصيدة   

 

          

، من خبلل العبلقات التً قٌمها وحداته فٌما بٌنها، والقابلة [2]دور بارز فً اتساق النص [1]للمعجم
ٌقوم على إعادة ذكر اللفظ أو إعادة مرادؾ له أو شبه  تكراري ،[3]بتمظهرها للتصنٌؾ فً نمطٌن اثنٌن

أو بالقوة    ، ٌقوم على توارد زوجً الكلمات بالفعل تضامًعنصر مطلق أو اسما عاما، و مرادؾ أو
ا المقام، ٌتعلق ؼٌر أن التساإل الذي ٌفرض نفسه فً هذ [4]نظرا الرتباطهما بحكم هذه العبلقة أو تلك

أساسا بمدى إجرابٌة المعجم فً تحقٌق الوظٌفة االتساقٌة، فالدوال فً الدرس اللؽوي، تحٌل على عدد 
هابل من المدلوالت، ٌبتدئ بوضعها الثابت فً اللؽة الطبٌعٌة، وٌنتهً بوضعها فً سٌاق االستعمال، 

لشعري مسارا ؼامضا بسبب كثرة وإزاء هذه الحال، ٌؤخذ التحلٌل المعجمً لبلتساق فً الخطاب ا
 .االنزٌاحات، إن لم نقل بانزٌاحه كله مما ٌإول مسبقا إلى االعتقاد بنسبٌة النتابج

نسمً »لقد جرت العادة فً التحلٌل المعجمً أن ٌسلك المحلل إحدى الطرٌقتٌن، أو ٌسلكهما معا، 
أساسٌا وجوهرٌا تقاس علٌه بنٌة الجملة  األولى تركٌبٌة والثانٌة داللٌة، فالتركٌبٌة ترى فً المعجم مكونا

، ؼٌر أن هذا ال ٌخلو من إرباكات خصوصا إذا ما تم ربطه بالتوجهات [5]«...النحوٌة وٌتحدد معناها
إلى مستوى  -أكبر وحدة ٌمكن أن ٌطؤها الكبلم  -االهتمام من الجملة،  الجدٌدة للباحثٌن التً نقلت صلب

الخطاب، حٌث تإول استراتٌجٌة التحلٌل المعجمً القابمة على التولٌؾ بٌن المفردة /أعلى ٌتعلق بالنص
 «ؼٌر منفصلٌن وعبلقتهما تكوٌنٌة ضامنة الشتؽال اللؽة»والتركٌب بوصفهما 

إلى نسبٌة النتابج [6]
وربما إلى العجز، بٌد أن هذا الحكم ٌحتاج إلى توضٌح ٌنطلق من االعتقاد بؤن خصوصٌة التحلٌل 

ن تعتقد به من أن المعجمً ما كانت لتحظى باجرابٌتها لوال عامبلن اثنان ٌتعلق األول منهما بما ٌمكن أ
مدلوالت األلفاظ إنما رست بعد أن خضعت للتداول فً سٌاقات متعددة قبل أن ٌنتهً بها األمر إلى 
الجمود معجمٌا، أو التموضع االصطبلحً وسط الجماعة التواصلٌة، وٌستمد اعتقادنا هذا مشروعٌته من 

س، أما العامل الثانً فٌتعلق بمٌدان المقولة التً ترى أن أصل اللؽة مجاز قبل تنزل إلى مواضعة النا
الدراسة المعجمٌة الذي لم ٌتجاوز حدود الجملة، وهو ما ٌمنح المحلل سلطة أبلػ فً توجٌه دراسته فً 
الوجهة التً تقتضٌها مقاصد البحث دون أن تعترضه طوارئ االنزٌاح، ومن هنا تجلو صعوبة التحلٌل 

المفردة  –ً حٌث تقابل الجملة بوضعها فً النص الخطاب/المعجمً لبلتساق فً المستوى النصً
 :بوضعها فً الجملة، أوكما ٌمكن أن نمثل له فً اآلتً 
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 الوحدة العنصر

اب
تق

 ل

 جمـــلة مفــردة

 نـــص جمـــلة

ومن هنا ٌمكن الخلوص إلى أن دراسة معجمٌة لنص ما فً شطرها التركٌبً ٌمكن أن تقوم على 
اللة األلفاظ كما هً مستقرة معجمٌا منطلقا له، وٌمكنها النجاح بنسبة إجراءٌن، إجراء ٌتخذ من د

محدودة، وقد تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، أما اإلجراء الثانً فٌقوم على االرتكاز على داللة اللفظ كما 
ٌمكن أن تستقر موضعٌا على مستوى الجملة، وٌمكن للمحلل أن ٌبحث فً الصبلت التً تقٌمها األلفاظ 

ا بٌنها محققة بذلك شبكة عبلبقٌة ٌتؤسس عبرها نسٌج النص، واعتقد أن مثل هذا اإلجراء وإن كان فٌم
ٌكتسً من أهمٌة بالؽة فإنه ٌحمل من جهة الداللة، وهذا بخبلؾ ما تتم فٌه الدراسة التركٌبٌة للنص 

كوناته التنظٌمٌة تحلٌل الخواص التً تإدي إلى اتساق النص وتعطً عرضا لم»القابمة على استراتٌجٌة 
مما ٌدعو إلى حجبه إلى حٌن، واالكتفاء باإلجراء األول من خبلل نموذج  textualité'»[7]'للنصٌة 

تٌارنا لها، لخصوصٌتها القابمة على التً وقع اخ« آٌات كتاب من السهو»تطبٌقً على واحدة من 
إضافة إلى قصرها على النحو الذي ٌمنح « مقام، حال، حوار، موقف، حلم»استقبللٌة مقاطعها الخمسة 

 .المعالج سلطة التحكم فٌها

وقبل الشروع فً ذلك تجدر اإلشارة إلى أننا سنسلك مسارا خطٌا مزدوجا من خبلل القٌام بعملٌة 
قات المعجمٌة فً مستوٌٌن، مستوى تجزٌبً ٌتخذ من المقاطع النصٌة كما هً إحصابٌة لمختلؾ العبل

موجودة فً المدونة مجاال له كل على حدة، ومستوى كلً ٌتجاوز الجانب التجزٌبً، وٌتعامل مع 
المقاطع النصٌة على أنها كل، وفً كبل المستوٌٌن نحاول رصد مختلؾ العبلقات الممكن أن تنحو بنا فً 

 :ل باتساق القصٌدة، ومن ثمة انسجامها كما ٌتضح فً الجدول التالًوجهة القو
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ٌتضح لدٌنا بعد هذا الجدول أن النص المعالج ٌتضمن عددا معتبرا من العبلقات المعجمٌة ٌشكل 
ا كما أنه توجد عبلقات أخرى تشكل حضورا على مستوى النسٌج النصً، وال التكرار أعلى نسبة فٌه

ٌمكن بؤي حال من األحوال التقلٌل من أهمٌتها كالتكرارا والتضام والعموم الخصوص وؼٌرها، مما 
ٌستوجب البحث فً الدور الذي تإدٌه فً تماسك النص، وقبل الذهاب فً هذا االتجاه تجدر اإلشارة إلى 

 :مبلحظات على العملٌة اإلحصابٌة ٌمكن عرضها كما ٌلًجملة من ال

المقطعً، وٌرجع ذلك إلى /تختلؾ وتزٌد عن المستوى التجزٌبً/إن النتٌجة فً المستوى النصً -
 .طبٌعة الوحدة المعجمٌة المنفتحة على أي من الوحدات كلما اتسعت رقعة النص

 .إن الوحدة المعجمٌة تقٌم أكثر من عبلقة -

رار الذكري الوارد فً العملٌة اإلحصابٌة إنما هو محصلة تركٌزنا على الوحدة والنظر إن التك -
من خبللها إلى الوحدات التً تستجلب قبولنا لما ٌمكن أن تقٌمه من عبلقات فً المستوى األول 

 .والمستوى الثانً

الدقٌق الذي  إن العبلقات بٌن مختلؾ الوحدات المعجمٌة بعضها محكوم بمدى معرفتنا بمدلولها -
 . ال ٌبدو أنه قابل لبلستقرار بمعزل عن السٌاق

أن هذه »وإزاء المبلحظة األخٌرة ٌمكن أن نتنحى جانبا إلٌراد ما ٌشٌر إلٌه محمد مفتاح من 
الطرٌقة اإلحصابٌة خادعة، إذ تعزل الكلمات عن سٌاقها وتتعامل معها كشًء فاقد للتواصل مع ما 

من المعروؾ اآلن أن نفس الكلمات تعنً فً سٌاق مدحا، وفً سٌاق آخر وقد أصبح … ٌتقدمه وٌلحقه 
معنى + تركٌب + معجم + أصوات  -قدحا كما أنه صار معروفا أٌضا أن كل خطاب هو بنٌة عناصرها 

والمثٌر فً هذا المقام هو التساإل عن النتابج المتوخاة من معالجة نصٌة تقوم  [8]«متضافرة -تداول + 
على أساس معجمً صرؾ، تقٌم وحداته عددا ؼٌر منتهً من العبلقات وال تفصح إال بما هو رهن 
مواضعة الجماعة التواصلٌة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كٌؾ ٌمكن للعبلقات المعجمٌة بوضعها 

تقر بٌن أطراؾ الجماعة التواصلٌة أن تشكل مإشرا فعاال ٌمكن من خبلله استجبلب البنٌة النسٌجٌة المس
 .للنص واستكناه إجرابها االتساقً وفاعلٌتها فً معالجة االنسجام؟

قد ٌكون من الٌسٌر اإلجابة عن هذا التساإل فً المستوٌٌن الداللً، والتداولً، فنصوغ عددا من 
أو   حو بنا فً هذا االتجاه، ونتبعها بالشرح والتحلٌل، والتطبٌق لنخلص إلى هذه النتٌجةالمقوالت، مما ٌن

تلك، بٌد أن المقام الذي نحن فٌه ٌمنعنا من التقدم فً هذه الوجهة، وٌجبرنا على االلتفاؾ حول وظٌفة 
 .العبلقات المرصودة كما تظهر فً الجدول السابق فً التدلٌل على اتساق النص

الطرٌقة اإلحصابٌة تضع ٌدٌنا على بعض الترددات التً هً ذات »مد مفتاح إلى أن ٌشٌر مح
مؽزى معٌن، فبل أحد ٌنكر دورها فً رصد المحاور التً ٌدور علٌها، الدٌوان أو القصٌدة، وال أحد 
ٌجادل فً أن تلك الترددات تضمن انسجام النص مع نفسه، ومع النصوص األخرى التً ٌنتمً إلى 

الشاعر أو »وإذا ما سلمنا بهذا فإنه ال مرد من التسلٌم بما ٌشٌر إلٌه فً دراسة أخرى من أن  [9]«جنسها
ر لئلتٌان بكلمات أخرى الكاتب حٌن ٌذكر كلمة محورٌة فانه سٌجد نفسه ملزما أو مخٌرا بعض التخٌٌ

تنتمً إلى نفس الحقل سواء عن طرٌق الترابط، كل كلمة تدعو كلمة أخرى بكٌفٌة تكاد تكون ضروٌة، 
أو التداعً وذلك حٌن ٌنساق الوهم لٌعقد الصلة بٌن أشٌاء أو كلمات ال رابط بٌنها ظاهرٌا، على أن 

انً منها، وكل ما هنالك أن أحدهما، ٌهٌمن على العبلقة بٌن التداعً والترابط جدلٌة إذ ال ٌخلو عمل إنس
 . [10]«اآلخر بحسب مقصدٌة المتكلم، وهٌبة المتكلم ونوعٌة الخطاب

مرصودة فً الجدول اإلحصابً، فعلى وفً ضوء هذا ٌمكن أن نقرأ القٌمة العملٌة للعبلقات ال
حالة، تشكل من موقعها  36لفظا بتردد مقدر بـ  17سبٌل التوضٌح نؤخذ العبلقة التكرارٌة التً شملت 

داخل حقل التكرارات مركزا أساسٌا لعدد من الترددات لعبلقات أخرى تنتمً إلى حقول مختلفة، وفً ما 
نفا، من خبلل تركٌزنا على عٌنتٌن من حقل التكرارات وهً ٌؤتً ٌمكن أن نمثل لما تمت اإلشارة إلٌه آ
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  :التً وقع ترددها خمس مرات، وثبلثة مرات على التوالً« قلب» و « لغة»
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 :التمثٌل البٌانً الثانً

 

ثٌل األول بسٌط لمحدودٌته وعدم انفتاحه من خبلل التمثٌبلت السابقة ٌمكن القول أن التردد الوارد فً التم
بمعنى أن الوحدات المعجمٌة الفرعٌة المكونة له ال تتجاوز من موقعها المجال الذي تتمركز بداخله 

« عٌن»الكلمة المحورٌة من خبلل انفتاحها على وحدات أخرى كما ٌظهر فً التمثٌل الثانً فً لفظة 
إلى موقعها المحوري المتمركز « قلب»كلمة المحورٌة التً تحولت من موقعها الفرعً فً مجال ال

وبهذا التركب ٌنجلً ما نفهمه على أنه مإشر معجمً « حدقة»و« مقلة»بداخل مجال مشتمل للوحدتٌن 
 .على تماسك القصٌدة من جهة االتساق ونموها من جهة االنسجام

أن إجراء ثانٌا ٌمكن له أن ٌقود بقً هنا أن نشٌر إلى ما تمت اإلشارة إلٌه فً بداٌة هذا المقال من 
إلى الكشؾ عن العناصر التً ٌنتظم عبرها النص، أو القصٌدة من جهة الداللة، ٌقوم على التركٌز على 
داللة الوحدة المعجمٌة كما هً مستقرة موضعٌا على مستوى الجملة والجنوح فً وجهة البحث عن 

ى تستمد مدلوالتها من سٌاق االستعمال، فلو نؤخذ العبلقات التً ٌمكن أن تقٌمها مع وحدات معجمٌة أخر
التً وردت مكررة فً مواطن عدة لوجدنا أنها تتخذ فً كل مرة مدلوال جدٌدا كما ٌتضح « لغة»لفظة 
 .أسفله
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إن ما نفهمه من مدلول للؽة فً العبارات السابقة ٌلؽً مقولة التكرار التً تم الحدٌث عنها فً 
اإلجراء األول، بل أبعد من ذلك كله هو أن مجمل العبلقات المشار إلٌها فً الجدول اإلحصابً مرشح 

مثلما ٌتضح فً الجدول اآلتً الذي ركزنا فٌه على  لبلحتفاظ أو اإللؽاء أو االستبدال بعبلقات أخرى،
وهً عبارة عن كلمات محاور فً النص، وتمثل حقوال « دم، قلب، عٌن، نجم»أربع وحدات معجمٌة 

 .تكرارٌة ٌإدي ترددها وظٌفة أتساقٌة كما ٌتضح فً الجدول اإلحصابً
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 1المدلول التركٌب المتضمن الوحدة المعجمٌة  
عبلقة 
 قدٌمة

عبلقة 
 جدٌدة

 النتٌجة

 دم

 - - تكرار لون، صفة دموٌةكلمات تطوؾ على كرة  -35

 ءإلؽا - تكرار حالة اهتزازٌة زلزلة دمً -43

 األنجم دمأٌها الؽارق فً  -45
بركننننننة، مجننننننرى 

 كبٌر
 إلؽاء - تكرار

 إلؽاء - تكرار آلة قتل التً حولك مقصلة الدماءكل هذي  -50

 إلؽاء - تكرار نبتة، حقلٌةصؽٌرة زنبقة دمً -52

 إلؽاء - تكرار بابع، متجر علقة دمًفاشتري من  -55

 استبدال خاص/عام تكرار ٌةمزرعة، نبتةحقل زرع الحبقا دمًفً  -58

 إلؽاء - تكرار خلٌل، قرٌب أم تراك أبقا دمًهل أتاك  -62

 قلب

 - - تكرار شجر، نرجس نرجسة القلب -8

 إلؽاء - تكرار هواء نسٌم هواء القلب -29

 إلؽاء - تكرار كابن حً من جهتٌن قلبكٌؤتٌك  -33

 إلؽاء - تكرار فراش القلبافترشً  -53

 نجم

 - - تكرار كوكب ؟النجومأٌن  -9

 إلؽاء - تكرار كابن حً األنجمأٌها الؽارق فً دم  -45

 نجمة، أٌها الواقؾ فً سماء اللؽة، 46
 قاحلة

 إلؽاء - تكرار صحراء

 إلؽاء - تكرار بذرة فً أعٌنً النجمإن من زرع  -57

 عٌن
 - - تكرار حقل، مزرعة مزرعة العٌن -7

 احتفاظ تكرار مزرعة حقل أعٌنًفً  إن من زرع النجم -57
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بعد هذا التفصٌل ٌتضح لدٌنا أن الداللة االستعمالٌة للوحدات المعجمٌة تختلؾ فً أؼلبها عن 
مدلوالتها خارج االستعمال بٌد أنه توجد مبلحظات تتعلق بالتحول الداللً الذي شمل الوحدات المعاٌنة إذ 

وعلى  [12]الوحدة المعجمٌة لٌست قابعة فً اللفظ ذاته بقدر ما هً قابعة فً مساقة [11]ٌظهر أن صورنة
أساس هذا ٌمكن أن نسجل أنه من الوحدات المعجمٌة ما هو وارد على سبٌل مخصوص بتحقٌق وظٌفة 

لو : محددة كؤن تقوم على إٌضاح المعنى، أو توجٌهه، أو نفٌه، أو وارد على سبٌل قصده فً ذاته فمثبل
بتة والدابمة فً لوجدنا فٌها ما ٌفٌد معنى الصفة القارة والثا 35نتناول كلمة دموٌة الواردة فً سطر

الموصوؾ الذي هو كرة وبؽض النظر عن مقصدٌة الشاعر فً توظٌفها فإننا النجد مخرجا تؤوٌلٌا 
مقبوال ولو مإقتا أكثر من حملها محمل ٌتعلق بلون الكرة المتدرج بٌن الحمرة والبنٌة، ولعل ما ٌدعم مثل 

اللذان ٌشكبلن « حوار»والفرعً « أطلل»األساسً : هذا التخمٌن وٌمنحه شٌبا من األهمٌة هو العنوانٌن
خلفٌة معرفٌة وسٌاقا توجٌهٌا فعاال فً ترتٌب تؤوٌلنا وتحدٌد مجاله الذي ال ٌقبل من المفاهٌم إال تلك التً 

ٌمكن أن « أطلل»توجد بمقتضى إطار معرفً مخصوص، فمن األلفاظ القابلة ألن تدخل فً مجال 
كالهدوء، األشخاص، تبادل « حوار»داد أو ما ٌدخل فً مجال الخراب، الذكرى، الحقبة، األج: نذكر

وإلى آخر ذلك من العناصر التً ٌمكن أن تشكل مإشرات لصٌاؼة فهم معٌن، … أدوار الحدٌث االهتمام
كالقتل، والجرح، : وعلى أساس من هذا القبٌل تم استبعاد كل المفاهٌم القابلة ألن توضع فً مجال الموت

 .بالرؼم من انتماء اللفظة طبٌعٌا إلى هذا الحقل… الطعن، والنزٌؾ، والحرب، و
 خلصة

تم فٌما سبق التطرق إلى االتساق المعجمً بوصفه أحد العناصر ذات الدور اإلجرابً فً تحلٌل 
وقد تبٌن خبلل المناقشة والتحلٌل للقصٌدة قصر هذا  –بحسب هالٌداي وحسن  –انسجام معطى نصً 

ار مدلوالت الوحدات المعجمٌة فً سٌاق اللؽة العام، مما ٌخضعها لسلطة اإلجراء بسبب صعوبة استقر
الفهم المحلً لدى المتلقً، ولما كان هذا األخٌر بحكم انتمابه الثقافً واالجتماعً محكوم بجملة من 
المواضعات فإن مجمل تؤوٌبلته تتحاٌا ضمن أنساق معرفٌة ضٌقة، مما ٌحملها على جهة البلقبول من 

ة اجتماعٌة واسعة، وعلى هذا األساس ٌبدو أن ربط التحلٌل المعجمً بالتحلٌل األدواتً طرؾ شرٌح
الذي تستثمر فٌه العناصر التربٌطٌة واإلحالٌة أكثر من ضرورة، ٌمكن أن تضفً جانبا من العلمٌة 

 .والموضوعٌة الضامنة الشتؽال الفعل النقدي فً جوانبه المعرفٌة والمنهجٌة والجمالٌة
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 كفاءة المنهج بٌن التأصٌل والممارسة

ٌمّثل الخطاب األدبً فً تموضعه اإلنسانً واالستثنابً، استقطاًبا مخصوًصا فً عالم الكتابة، 
ٌإلؾ من نسوج وبناءات، على الرؼم من محدودٌة النسبة النقدٌة والقراءاتٌة، مقاٌسة بما ٌبتكر وٌسمع و

إّن األدب عمارة شاهقة بقدر عدد طبقاتها، تشعر من ٌرتادها . فً لحظات التارٌخ المختلفة والمتعاقبة
وقد ٌطول ارتخاإه، بٌنما تظل العمارة . باإلعٌاء، فبل ٌكاد ٌتخطى الطابق األّول حّتى ٌستسلم وٌتراخى

ما تحمله فً أحشابها من تناقضات ومفارقات  فً علوها وشموخها، بل فً عنادها وكبرٌابها، مع
ومراتب، فكٌؾ للناقد أن ٌكشؾ خبًء هذا الفضاء الؽرٌب؟ هل ٌتؤنى وٌنظر وٌفكر وٌبحث؟ أم ٌسرع 
الخطى فٌتعّثر وٌسقط، لتنهار بكبوته عمارة اإلبداع واالبتداع؟ هل نحن نقرأ بمنهجٌة ومنهج، أم نقرأ 

 ل كفاءتنا فً استهبلك المعلومة أم فً كٌفٌة تقدٌمها؟وكؤّننا نسمع بؽٌر فحص وإدراك؟ وه

 :التواصل بل منهج – 1
إّن األحكام المجانٌة التً تصاحب بعض قراءتنا، ال تكشؾ إال عن انطباع عشوابً وآراء ؼٌر 

إّنها سمة الزمة لخطاب . متخصصة وعجز فً المدرك الذوقً والمعرفً ودهشة بالمسابل الفرعٌة
ة، الذي كان مبرًرا فً حقب نشؤة العربً األولى، التً فرضت علٌها طبٌعة الفضاء الثقافة الشفاهٌ

فكٌؾ لجابع ٌهّدده الموت . الجؽرافً والعامل االقتصادي، قصوًرا فً السلوك والتفكٌر والتقدٌر
وٌؽتصبه فً كّل آونة أن ٌترٌث وٌستقر، فبل ٌطوي خٌمته وال ٌنشرها، بل ٌبنً وٌإّسس وٌزرع 

 .وٌجنً

ّن ؼٌاب الرإٌة فً الطاقة واإلنتاج واإلجراء، ال ٌترتب عنها إال أسبلة جزبٌة تستدعً إجابة إ
ًٌّقا فً أفقه وآفاقه. جزبٌة كان البدوي . كٌؾ للبدوي أن ٌصنع، وقد شّكلته التضارٌس إنساًنا تابًعا، ض

ارة، فٌحكً قصًصا ٌعانً من شظؾ الحٌاة وانحباس الماء وجدب اإلنبات واإلثمار، ٌرّوح عن نفسه ت
وٌضرب أمثاالً وٌسمع أشعارا، بل أبٌاتا متفرقات، ٌبادر إلى التعلٌقات التلقابٌة البسٌطة، التً كثًٌرا ما 

فكانت الهٌمنة للثقافة . ٌحتكم فٌها إلى معجم لؽته فً شاعرٌة إٌقاعها وحرفٌة مدلولها ومركزٌة معانٌها
ٌس واضًحا، وإن شهد موازنة ومفاضلة، ما دام السمع مدار الطرٌق إذن ل. الشعرٌة على الثقافة النثرٌة

 .النقد ومحوره

لما عجز العقل العربً فً مرحلته البدوٌة عن الربط وتقصً األسرار وتحلٌلها، أرجع مسابل اإلبداع 
ًٌا ًٌا وعلم . لفإّن الؽٌبً سابق على الحاضر فً الوجود، ألنه األص. والتفوق إلى علل ؼٌبٌة ؼٌر مبررة عقابد

ٌّز (. القوى المإثرة ؼٌر المربٌة)واألصل متقدم فً الزمن، إّنه االعتقاد بالؽٌبً فً صورته السلبٌة  لقد م
ٌتولّد من إفاضة العقل ... عنده فالوحً» : اإلمام الؽزالً بٌن الوحً واإللهام، على الرؼم من تقاربهما

ألشرؾ وأكمل وأقوى وأقرب إلى البارئ أما اإللهام فمن إشراق النفس الكلٌة، والعقل الكلً . الكلً
وبسبب شرؾ العقل الكلً على النفس الكلٌة كان اإللهام دون الوحً مرتبة . تعالى من النفس الكلٌة

إلهام السحر والكهانة والجن )ولهذا السبب تحاشى الشعراء القول بالوحً، وقالوا باإللهام . (1)«
لمعرفة الفطرٌة األولٌة، ال ٌخلوان من اعتقاد ساذج إّن الشعر والنقد موضوعان من ا(. والشٌاطٌن

ٌّق وخرافً كٌؾ ٌتؤتى له ذلك باقتصاد متخلؾ . لقد تجّرد الشاعر من كّل قدرة ذاتٌة واقتدار عقلً. وض
ولعّل الجاحظ قد فطن . وذوق ؼٌر متمّرس، وفً عالم من الجن، انفردت باإلنجاب واإلخصاب والتخفً
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ٌزعمون أن مع كّل فحل من الشعراء شٌطاًنا ٌقول ذلك » : شكًكا أن العربإلى هذا التوّهم، فؤعلن م
فالشاعر لم ٌكن ٌصدر عن وعً أو مسإولٌة أو إرادة حّرة، إال فً . (2)«الفحل على لسانه الشعر 

إّن الشعر وفق هذه الخرافٌة المتمكنة، تاٍل لئللهام . حاالت نادرة، مع التؤكٌد على مٌزة المبدع من اآلخر
وبالتالً فبل مجال للتفكٌر والتروي واالختٌار، حّتى بالنسبة للتعلٌقات التً تصحب القول . مترتب عنهو

 (.الثقافة واإلحاطة بالجزبٌات الدقٌقة)على نزعة النقد ( اإلقصاء)مباشرة، من حٌث ؼلبة نزعة االنتقاد 

فً االحتفال بمنتوج التلقابٌة، إّن العادة التً تعد أشّد لصوًقا بالموهبة والفطرة، قد أّدت دورها 
والفهم ؼٌر العلم، إذ إّنه على . الذي ٌرضً العامة التً تفهم الشعر، ولكنها ال تعلم أسراره وتحوالته

، إال أنه ؼٌر متمكن من (الفطنة للجمال)الرؼم من ارتباطه بمنجزات العقل الفاعل فً نواحٌه اإلٌجابٌة 
ا له، ما دام للعامً من الناس حظ فً إّنه م. الؽوص فً طبٌعة الشعر وعلله ًٌ تضمن فً العلم ولٌس مساو

وال ٌعنً هذا أن الشفاهٌة ستنتهً ببدء الكتابٌة، فإّن المستقرئ (. الفهم تتساوى فٌه الطبقات)بلوؼه 
ولو  –لنصوص النقد التراثً الكتابً، ال ٌجد عناًء فً أنها حاضرة قراءة وتدوًٌنا وترجمة وتحكًما 

ٌّما فً شّقها الذوقً الذي كثًٌرا ما تؤثر بؤصوات العربٌة ومعجمها  –محدوًدا  فً عملٌة االستقبال، الس
على نحو ما تفصح عنه مدّونات اللؽة والنحو والببلؼة، من حٌث أنها تقّدم خدمة للؽة والرواٌة 

قاربات إن آلٌات الشفاهٌة، ال تقبل هكذا م. واألخبار، ال للخطاب كتواصل وتجربة ورإٌة وحضور
. المعرفة والتحّول، مع أّنها استندت إلى الممارسة دون التؤسٌس، كانت تعتقد أن الشعر من الشعور

لقد كسبت الموهبة والذوق شرعٌة إبداعٌة ونقدٌة، مع ما حصل من تؽٌرات . والشعور ٌستدعً التلقابٌة
دٌبل عن نسق البادٌة، فً حقب نوعٌة على الجهاز المعارفً للشاعر والناقد فً ارتٌاد عالم الحضارة، ب

فكان التباٌن . حٌث صار التركٌز على وجوب أن ٌتجاوز الناقد عتبة الجزبٌة واآلنٌة. التؤلٌؾ والترجمة
فً العلة والحكم والسند، حّتى ال تتسع الهّوة بٌنه وبٌن الشاعر الحداثً، الذي عرؾ كٌؾ ٌتخلص من 

وبإقرار النقد )الخطاب الشعري تنّوًعا ونوعٌة وكثافة  لقد عرؾ. الوصؾ والتعبٌر إلى التؤمل والكشؾ
إّنه ٌتوّجب على الشاعر أن . لم تعد الموهبة هً المقّوم األوحد والمثالً لشرط الكتابة(. العربً الراهن

ٌّؾ األصل لمقتضٌات الفرع وثماره الذهنٌة والنفسٌة   (.المكسوب/الموهوب)ٌوّسع من الدابرة، وٌك

فٌقٌة التً تبّناها أبو حٌان التوحٌدي اعتماًدا على مقولة أستاذه أبً سلٌمان إّنها الرإٌة التو
الكبلم ٌنبعث فً أّول مبادبه إّما من عفو » : المنطقً من مبدأ التبلحم العضوي بٌن الطبٌعً والبشري

ٌلة عفو البدٌهة، أو عن كّد الروٌة، وإما أن ٌكو ن مرّكًبا منهما، وفٌه فُواهما باألكثر واألقل، ففض
البدٌهة أن ٌكون أصفى، وفضٌلة كّد الروٌة أن ٌكون أشقى، وفضٌلة المرّكب منهما أن ٌكون أوفى، 

األؼلب : وعٌب عفو البدٌهة أن تكون صورة الحّس فٌه أقل، وعٌب المرّكب منهما بقدر قسطه منهما
لًٌؽا مقبوال رابًعا واألضعؾ على أنه إن خلص هذا المركب من شوابب التكلؾ، وشوابن التعسؾ، كان ب

إّن . (3)«حلًوا، تحتضنه الصدور، وتختلسه  اآلذان، وتنتهبه المجالس، وٌتنافس فٌه المنافس بعد المنافس 
الحداثة النقدٌة لم تنّصب نفسها خصًما لبداوة الذوق والبدٌهة، مع حصول نمط من التشخٌص والمعالجة 

شّكل الصورة الببلؼٌة، حّتى تتخلص القراءة النقدٌة بإعادة النظر فً المقاٌٌس السابدة، على مستوى ت
 .من مفردات الحفظ والمعارؾ التعلٌمٌة فً النحو والببلؼة والعروض

إّن الحداثة الشعرٌة تشّق طرٌقها ضمن شبكة معقدة من األفكار والرإى، لم ٌتهٌؤ للشفاهٌة أن 
ولهذا . والتحلٌل فً أثناء التؤلٌؾ تضطلع بها، لهٌمنة المسلمات التً ٌنحصر فعلها فً بساطة الفهم

وجب صرؾ النظر عن المؤثور من الشعر إلى ما ٌبلبم الحٌاة الجدٌدة الملٌبة بمضامٌن أكثر تداخبل 
التعبٌر عن اإلنسان فً )وحركٌة وأثًرا كالثورة والتخلؾ والتقّدم واالستبداد والحرٌة والمساواة والنضال 

بٌد أن النمط المؤلوؾ من القراءة، . مكانات البساطة على التوّسعفالتؽٌر والوعً، صورة إل(. شمولٌته
ٌبعد البحث فً الحقٌقة األدبٌة، فضبل عن ؼٌاب نسق رإٌوي ٌإطر للمقول فً مجمل اآلراء، إال ما 
تعلق بشعرٌة الخطاب الشعري، وتمٌزه من الخطاب النثري، وفرادة القرآن بؤنماط من اإلعجاز، كشفت 

ا وحامبل ألفكار . بً والبلنهابًفرق ما بٌن النها ًٌ ا وببلؼ ًٌ إّنها حالة من اإلدراك أضحى فٌها الناقد لؽو
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وهذا نوع من اإلجابات اآلنٌة، التً . حسن/ردئ: فلسفٌة، بعدما اختزلت معانٌه فً إجابتٌن مقتضبتٌن
 –الب فً الؽ -فإذا كان من شروط الشفاهٌة المحدودة أن ٌكون . سرعان ما تضمحل وتفقد برٌقها

فإّن الكتابٌة كانت تستدعً نًصا وقارًبا حاضًرا، . المإلؾ حاضًرا والسامع حاضًرا لٌنشؤ التواصل
بل . أو تكرار أو توضٌح    ولٌس عمله مجّرد استرجاع. شارًحا أو واصًفا أو محلبل أو مإوال ومرّجًحا

الرتٌبة، أو التؤكٌد على فردانٌة إنها لم تتوان عن تعزٌز الحجة وتعضٌد الدلٌل فً التشنٌع بالتقرٌرٌة 
 .المقول والقول

سّنة طبٌعٌة، ألن ( مذهب بدوي)بدأ الناقد ٌتنازل عن انفعالٌته ومزاجه، وإن لم ٌتخل عن الرواٌة 
ضرب من الممارسة )نتابجها هً التعهد وتروٌض األلسنة واألفهام على الكبلم البلٌػ واألسالٌب الراقٌة 

ا، ؼرضه التؤسٌس  إّنها( األدبٌة والنقدٌة ًٌ بداٌة االجتهاد الفعلً الذي ٌكون فٌه صاحبه صارًما وموضوع
فإّن . ، بممارسة نصوصه، إال أنه لم ٌكن منطلقه الضبط المنهجً العقبلنً(خاصة)للخطاب الشعري 

ا ؼٌاب التخطٌط العلمً المنظم كان ؼالًبا فً التراث اإلنسانً قبل حداثة الفكر الؽربً التً رسم حدوده
 .دٌكارت فٌلسوؾ العقلنة واالجتهاد

تكّونت حساسٌة مإداها أن نصوص النقد العربً التراثً فً عمومها ؼٌر متخصصة وفاقدة 
اجتهاد ٌكتنفه خلل فً جمع المادة أو إبداعها )لكفاءة تبوٌب المعلومات، ضمن تخطٌط علمً ومنطقً 

كان أن أخفق الناقد التراثً فً توجٌه ف(. مع اضطراب فً المصطلحات والمفاهٌم وتضاربها وؼموضها
فً تقدٌر نص على آخر، وشاعر على شاعر، ( ناقد متعدد المعارؾ)النص، حٌن حصر فكره وجهازه 

مع االعتراؾ بآراء وإن كانت متفاوتة، . وعصر على عصر وكلمة بدل أخرى، وتركٌب بدل آخر
لذي ٌعثر علٌه فً قراءات توجهت مباشرة إلى هوٌة الخطاب كحدث، فبحثت فً خصوصٌته، كا

، من مبدأ أّن (أكثر تحّكًما وإلماًما)الجاحظ وقدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجانً وحازم القرطاجنً 
إذ إّنها فً تركٌزها على . قراءة السٌاق مإّسسة على حتمٌة المسلمات وأحكام القٌمة المقررة سلًفا

م الجزبٌة التً ال ٌكون فٌها النص األدبً إال أداة تجٌب الوظٌفة، تتبلقى وإن اختلفت المعرفة مع األحكا
ال » : أما البدٌل فهو فً شعرٌة الخطاب التً. ماذا؟ من؟، بحٌث تكون السٌادة للكم ال للكٌؾ: عن أسبلة

تسعى إلى تسمٌة المعنى، بل إلى معرفة القوانٌن العامة التً تنظم والدة كّل عمل، ولكنها بخبلؾ هذه 
تبحث عن هذه القوانٌن داخل األدب ذاته، فالشعرٌة إذن ... هً علم النفس وعلم االجتماعالعلوم التً 

 .فإّن األساس فً كٌفٌة تشّكل الداللة داخل النص. (4)«فً اآلن نفسه ( باطنة)و( مجّردة)مقاربة لؤلدب 

لنهضة ظل التراث النقدي ركاًما من النصوص تتكرر تمرًٌنا وتلقًٌنا واستهبلًكا فً بداٌات ا
وساد التؤرٌخ على الرإٌة المنهجٌة، وحكم . العربٌة وفً حقب زمنٌة متوالٌة، حّتى فً البحوث العلمٌة

القٌمة على النظر، ما دفع إلى التفكٌر بشكل متمٌز فً البدٌل الحداثً من المناهج والقراءات، ألنه 
لقد كان خٌار الرإٌة . وعالمة ، إلعادة إنتاج معرفة مفارقة ومتخصصة(قومٌة)الزمة حضارٌة ولسانٌة 

الؽربٌة حتمٌة، والحاجة إلى فكر عقبلنً مإّسس ضرورة، بؽٌة بعث التراث وتشخٌصه، لٌكون رافًدا 
للحاضر من الدراسات، نحو قراءة العناوٌن والمقدمات النقدٌة ووجهات النظر، كمفاتٌح ترمٌزٌة، تحفّز 

فإلى (. النص الصوفً فً كلٌة القلب ال فً جزبٌة العقل)على التؤوٌل الذي ٌإول فٌه القول إلى المعرفة 
، على الرؼم مما قٌل عن عدم قدرتها على (سطحٌة)متى تبقى أحكام النقد التراثً أسٌرة مفاهٌم أولٌة 

 استخبلص قوانٌن كلٌة، تبحث فً الحقٌقة األدبٌة وبدقة علمٌة كافٌة، وخارج سٌاج االجتهاد الشخصً؟

 

 : ةالتواصل بالرؤٌ – 2
اضطرت الحداثة الشعرٌة من حٌث هً خرق للمتداول وانفتاح على اآلخر المتعّدد، الخطاب 
ٌّر مساره وٌصحح نهجه، باستؽبلل ما أنتجه الفكر اإلنسانً فً المٌادٌن العلمٌة المتنوعة  النقدي ألن ٌؽ

ا ًٌ برة للقفز على المسلمات فإّن الحداثة فً استقبللها عن اآلنً والفردي، مج. والمعقدة، وما ابتدعه ذات
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إّنه ال حداثة بدون أدوات . واألحكام االرتجالٌة، التً لم تخلص بعد من سلطة الشفاهً ؼٌر المجتهد
تفعٌل وتؽٌٌر، أرقى وأعقد، تخص أسلوب التعامل مع تصورات الفكر لئلنسان والعالم، إّن الممارسة 

اإلجرابً /إّنه البعد الوظٌفً. قواعد ونظرٌات النصٌة إدراك وإبداع وإسهام وإضافة، ال مجّرد استهبلك
الذي ٌعتقد بتباٌن الرإى، ال بتطابقها وتشابهها، حّتى ال ٌبقى الذوق األولً مرجعٌة المإلؾ والناقد، 

فإّن تراث الرواة واللؽوٌٌن والنحوٌٌن، لم ٌعد صالًحا مرجعٌة إبداعٌة ونقدٌة، مع ٌقٌن . على السواء
اءة القابمة التً تنشؤت على البساطة الوضوح والوصؾ الجزبً، أو تؤوٌل صعوبة تبدٌل مسار القر

وعلى النقٌض، ٌكون التؤوٌل النظرٌة سلًٌما، إذا ما بنً على عبلقة الباث . محدد للداللة المعجمٌة
فإّن تبّنً نظرٌة ما لمقاربة ظاهرة ما لٌس ...  «: باإلنسان والوجود، على نحو ما ٌقرر سعٌد ٌقطٌن

تقنٌة بحتة تتلخص فً امتبلك مجموعة من األدوات اإلجرابٌة البرٌبة، بل هو اختٌار معرفً  مشكلة
»وإٌدٌولجً ال تنفصل نتابجه عن مقدماته 

أي ممارسة تطبٌقٌة  «    : إذ من البدٌهً والمإّكد أن. (5)
»لنظرٌة ما، هً تؤوٌل لها بشكل ضمنً أو صرٌح 

(6). 

إّنه سإال المعرفة والكشؾ . الفسٌح المثمر الذي تنشط فٌه وتمتدٌعد السإال قطب الحداثة وحقلها 
والتجاوز، السإال الذي ٌستعصً تمّثله واإلجابة عنه فً معتاد الفكر الكبلسٌكً ونمطٌته، لقد بدأت 
المسافة تتسع بٌن عالمٌن مختلفٌن حضارة واجتماًعا واقتصاًدا، ما عسر معه حصول التكامل، ذلك أن 

. ات واآلخر المتعدد، ٌفترض أن تكون ابتداعٌة، لتؤخذ الكتابة موقعها الصحٌح والمحتملالصلة بٌن الذ
لٌس فً إنتاج الشبٌه، وإّنما فً إنتاج المختلؾ، ولٌست  «: أدونٌس وٌلح علٌها فإّن الهوٌة كما ٌتوقعها

»تساإل والبحث فالهوٌة إبداع دابم، تؽلؽل مستمر فً فضاء ال. الواحد المتماثل، بل الكثٌر المتنوع
(7) .

إّن تؤثري  «: وهو ما ٌقّر به أدونٌس. إّنها االنفتاح كذلك على عالم الحضارة فً شمولٌتها ودقتها
»باإلبداعٌة الؽربٌة، ككّل فكر، كان أقوى وأؼنى من تؤثري بجانبها الشعري الجزبً 

إّن الؽرب . (8)
. ارض مع هوٌة اللسان العربً، فٌمتهنحضارة ومنهج وسلوك علمً، لكن هذه المزاٌا ٌفترض أال تتع

قابلة للتقوٌم )وأنماطهم فً القول نسبٌة ( كبلمهم)ألنه الثبات والدٌمومة، فً حٌن أن أسالٌب الشعراء 
إّن هوٌة الشاعر العربً ال تتحدد بالشكل الكبلمً الذي نطق به أسبلفه من الشعراء،  «(: والمراجعة

وهذه الخصوصٌة اللسانٌة هً التً تإسس هوٌة شعب . نفسه وإنما تتحدد بخصوصٌة اللسان العربً
»... ما، وتحدد موقعه فً العالم

إّن اإلشكالٌة لٌست فً العربٌة لؽة، وإّنما فً طبٌعة العربً ؼٌر . (9)
هٌمنة السابد  «: ولعّل السبب فً. المستقرة المتناقضة، العربً الذي فقد فعله فً التارٌخ، فكانت األزمة

هٌمنة بعد الجواب والتقلٌد، على بعد السإال ... ن، هٌمنة نزعة التكٌؾ على نزعة التجاوزعلى الممك
»واإلبداع 

إلى متى ٌتخلّص هذا الفكر من كبلم الماضً، ال من لؽته، ومتى ٌحتكم فً قراءته إلى . (10)
المعاودة متى ٌعً أنه فً عصر العولمة، ال فً عصر التعبٌر والمماثلة و. نسق الحضارة والتؽٌٌر

 عولمة اإلبداع والنقد واحترافٌة المبدع والناقد؟: والوصؾ

هكذا تكسب الحداثة حضوًرا واستقبلال وفعبل، ال سٌما فً ممارسة الكشؾ والتشخٌص وبؤسالٌب 
منهجٌة ثرٌة ومتنوعة، تنوع الرإٌات التً ال مقام فٌها أحادٌة المعرفة ونمطٌتها، فإّن المنهج كطرٌقة 

إّن الخٌال الٌوم ٌستقً إبداعٌته . و صفة حداثٌة متجددة، ٌسعى إلى استثمار المعارؾمعلم حضاري ذ
لم ٌعد خٌال بٌبة بدوٌة عقٌم، ال تنجب إال فً . من الحاالت االستثنابٌة التً تزخر بها العلوم بتفاصٌلها

ا فاإلدراك قد توّسع وتشعب، بحٌث أصبح األدٌب مضمو. إطار عادات وأعراؾ وثقافة واحدة ُُ ًن
ا  ًٌ ا، والعالم مضموًنا أدب ًٌ ٌبلحظ ذلك فً صنوؾ النصوص التً تشّكل هوٌة (. وعً الحضور)إبداع

مع االعتراؾ بؤن هناك مشقة فً تؽٌٌر وجهة المتلقً، الذي اعتاد . الحداثة وتإكد على حرٌة ومسإولٌة
 .أن ٌسمع، أكثر مّما ٌبصر وٌقرأ وٌشّكل

لى أن ٌعٌد النظر فً مسلّماته التً لم تنفع التراث، بل قّوضت إّن الفكر العربً الحداثً، مجبر ع
ما ٌجعل اإلفادة العلمٌة من المعرفة القابمة، ضرورة فً . بنٌانه إلى أن وصؾ بؤنه قدٌم، بل تقلٌدي

ومن ثّم فإّن تحدٌث األدوات . إعادة صٌاؼة الموروث، إذا توافر شرط وضوح الرإٌة وواقعٌتها
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ممارسة ومرونة فً أصول الحداثة الؽربٌة، التً أفادت المدّونات اإلبداعٌة،  اإلجرابٌة، ٌترجم عن
بسبب ما رافق أسالٌب القراءة المباٌنة من حمولة معرفٌة، تجذرت أكثر بدقة المصطلح وضبط المفاهٌم، 
على الرؼم من التفاوت المعاٌن بٌن التقعٌد وقراءة المدّونات، التً لم ترَق إلى مرتبة اإلشارات 

فإّن توّقعات القارئ، (. وعً القراءة)واألمر نفسه ٌنطبق على منهجٌة القراءة والمتابعة . التؤسٌسٌة
ٌّر اتجاه النص فاستقبال النصوص، . إّنها معرفة من نوع خاص، دونما أحكام مسبقة. ٌفترض أن تؽ

 .ؼموضٌتؤثر بما ٌواجه الخطاب األدبً من تحّوالت، ذلك أن العبلقة ال تخلو من تداخل و

هل اتضحت السبل أم عّمت الفوضى؟ وما الداعً إلى هذا التقلب السرٌع فً تبنً منهج، والتخلً 
عنه فً ثقافتنا النقدٌة القابمة؟ هل نعانً من أزمة نقد وتصّور وإنتاج، أو من أزمة منهج؟ إّن الفكر 

حصل هذا إالّ باالحتكام لن ٌ. النقدي العربً بحاجة إلى استقرار ونظر فً التفكٌر والربط والتقدٌر
وهل فعبل تحّكم الناقد العربً الحداثً فً . ٌضًء له ما استتر وؼاب( أو مناهج)الموضوعً إلى منهج 

 محاصرة الخطاب األدبً بفعل المنهج، أم ظل حاذًقا فً معرفة األصول، مردًدا لعناصرها وجزبٌاتها؟

 : الحضور بمنهج – 3
والنقدي دوًرا حاسًما فً اختٌار أسلوب المعالجة وتطبٌقه على ٌإدي االتجاه الفكري واالجتماعً 

تعلّق  األمر بلؽة . مدّونات اإلبداع المختلفة، التً تخضع هً األخرى لعنصر المفاضلة واالختٌار
وفً هذه الحالة، ٌتحّول تبنً . أو بمرجعٌته ورإٌته( مفردات وتراكٌب وصور وإٌقاعات)المقروء 

واإلشكال لٌس فً اختٌار منهج . ً ارتٌاد عالم الحقٌقة إلى استراتٌجٌة معرفٌةالمنهج كطرٌقة مإطرة ف
. إذ ال ٌمكن نفً أثر الشًء فً معتقد الناقد وعادات القارئ. ما، إّنما فً الوعً به وفً أسالٌب توصٌله

حقٌقة المتوخاة إّن المنهج أداة لثبت المفارقة واالحتجاج لها، السٌما إذا اتسعت دابرة الخٌال فً إدراك ال
وهو ما ٌسعى إلٌه الناقد الحداثً، الذي ٌرٌد أن ٌكون بدٌبل لقراءة التراث، التً لم . بدقابقها وتفاصٌلها

ودون . تقل كّل شًء، ولجزبٌة المعرفة التً تظهر فً دراسات النقد اإلحٌابً والتارٌخً والتؤثري
وتداخل مفاهٌمها ومصطلحاتها، وما تولّد عن تهمٌش عسر اإللمام العلمً والمعرفً بالمناهج الؽربٌة، 

إّن الناقد الحداثً ٌجتهد بشكل خاص فً الكشؾ والتوصٌل . هذا من آراء ال تكاد تجتمع وتتبلقى
ٌوّضح الناقد وٌقّرب، أم ٌعقّد أو ٌبعد، فهل االجتهاد أن . بالسإال والنقاش، إال أّنه فً مواضع متعددة

ٌة التصور والمفهوم، وفً ؼٌاب الوعً بالمنهج كؤداة الباحث فً اإلبداع خاّصة فً ؼٌاب شرط الدقة فً تؤد
إّن . عن الرإٌة والتخطٌط( البسٌط)وهو ما ٌفّرق العادي المتكرر (. توخً المعرفة الصحٌحة)الثقافً 

، التً شّكلت بحوًثا كثٌرة، أبانت عن خبلؾ فً التصور والممارسة فً إماطة اللثام (مثبل)ظاهرة التناص 
القدٌم رّكز على تبعٌة النص لسٌاقه األدبً وٌظهر هذا فً  النقد «: عن أصول اإلبداع وآلٌاته، فإنّ 

. لكن التناص ٌؤتً رّد فعل ضد زعم استقبللٌة األدب. الحدٌث عن األصل والمنبع والتؤثٌر والتطور
»ل واألساس لٌس فً السعً إلى كشؾ النصوص األصول ولكن كٌؾ تتحّرك فً النص المحلّ 

(11) .
، كالذي حدث (اختبلؾ الرإٌات)وتتجلّى هذه القراءة المفارقة فً تقوٌم بعض النصوص النقدٌة التراثٌة 

النظم الذي ٌقٌمه عبد القاهر هو نظم  «: مع مراجعة نوعٌة الفهم فً الموروث النقدي العربً، فإنّ 
ات النحوٌة الرابطة بٌن المفردات على كشؾ العبلق... الجملة ولٌس نظم النص، ذلك أن عبد القاهر رّكز

إلى أداة النظم التً قال بها عبد ... وٌرجع هذا. داخل الجملة أو البٌت، ولم ٌتجاوز ذلك إلى النص بتمامه
»نحو الجملة  –فٌما قّدمه النحاة  –( النحو)القاهر وهً 

فاألساس فً الرإٌة النقدٌة، فً تعدٌة . (12)
كرة نظم النص فً اتخاذ النص كلّه وحدة للتحلٌل اللؽوي، بوصؾ تتمثل ف «: الجملة إلى النص، إذ

»... النص وحدة واحدة تتعالق أجزاإها وتتفاعل فٌما بٌنها لتنتج داللة كلٌة للنص
ما ٌعنً استقراء . (13)

بل إن األمر فً المباحث التداولٌة ٌتؤسس طبًقا لقواعد . للموروث وتفكًٌكا لمكّوناته وتركًٌبا وتحلٌبلً 
ٌرى محللو الخطاب أن الجمل تكون نحوٌة أو ؼٌر نحوٌة تبًعا  «: ددة، ٌتحقق بها فعل االنسجام، إذمح

وٌمكن للخطاب أًٌضا أن ٌكون منسجًما أو ؼٌر منسجم . إلتباعها أو عدم إتباعها لقواعد علم التركٌب
ٌّده بقواعد الخطاب  »تبًعا لتقٌده أو عدم تق

كر النقدي فً البحث عن وسابل إّنه الدلٌل على مرونة الف. (14)
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واألمر تجاوز استقبال المعلومة، بل فً كٌفٌة جعلها حاضرة . أخرى أكثر فاعلٌة فً ضمان النتابج
وبالمقابل هناك، . إّنه أنموذج من ثمرات الفكر النقدي المتؤثر بالنهج العلمً فً وسابله وخطاه. ومإثرة

نقدٌة راهنة، كالبحث فً الداللة، الذي ٌعثر القارئ على  من ٌإمن بؤن للتراث إسهاًما وسبًقا فً قضاٌا
أجزاء منه فً كتابات الجاحظ وأبً هبلل العسكري وابن قٌم الجوزٌة وعلماء االعتزال والنفري 
والقاضً عبد الجبار وعبد القاهر الجرجانً، بل فً العبلمة التراثٌة، على نحو ما تكشفه دراسة نصر 

نقاد التراثٌون سّجلوا حضوًرا ممًٌزا، قوامه اجتهاد العناء والمتابعة، وهم بصدد فال. (15)أبً زٌد المسهبة
ونحن ننقّب فً متون هذا التراث ومدّوناته الفلسفٌة واللؽوٌة  «: االشتؽال فً تحلٌل العبلمة وأنواعها

اللً، وتعّرض والببلؼٌة والنقدٌة، بحٌث ثبت لنا أن هذا التراث قد المس كثًٌرا من إشكالٌات البحث الد
ألدق مسابله، وأكثرها تعقًٌدا، والتً نراها تشّكل البداٌات األولى لبحث سٌمٌابً عربً ذي ممٌزات 

ا  -خاّصة حّتى وإن ٌكن ٌتقاطع مع البحث السٌمٌابً المعاصر ًٌ فإّنه ٌجاوزه وٌقّدم  –وهذا أمر مبرر زمن
»ن القضاٌا نفسه جنًبا إلى جنب معه فً كثٌر من األحٌان وفً العدٌد م

فهل عّد التراث، الداللة . (16)

والعبلمة إشكالٌة نقدٌة؟ وهل أخطؤ المحدثون، لّما رسموا خطوط هذا النقد فً مسابل فرعٌة، كالسرقات 
وعمود الشعر، والفرق بٌن الشعر والنثر؟ وهل فطن الناقد إلى هذا المنجز المعرفً التراثً بدون منهج؟ 

ٌإكد فٌها أصحابها التبنً المطلق للمنهج الؽربً، بدٌبل عن القراءات إّن الدارس ال ٌعدم مواقؾ، 
المرجعٌة، على نحو ما ٌحاول السعٌد بوطاجٌن تبرٌره لمقروءاته السٌمٌابٌة، التً أبان فٌها عن كفاءة 

إننا سنعتمد على نظرٌة ؼرٌماس المتعلقة بالعامل ألنها جاءت مكملة لما اقترحه كّل من  «: وإلمام
سورٌو كونهما سبقاه إلى التفكٌر فً مسؤلة األنظمة العالمٌة المتعلقة بالعامل وكٌفٌة . مٌر بروب وأفبلدٌ

ًٌا  »اشتؽالها نص
على الرؼم من ضآلة المترجم إلى العربٌة، ودون قصد تهمٌش محاوالت النقاد، . (17)

االنفتاح على الثقافة )لعربٌة الذٌن تحدوهم إرادة نقل ثقافة اآلخر الؽربً ومعارفه وعلومه إلى القارئ با
إّن الفكر الحداثً بحاجة إلى تخطً المعهود، ال أن ٌنجذب إلٌه إتباعا، فٌسلبه أصالته، خاّصة (. العربٌة

بل إّن األمر تعّدى الكتاب إلى ما صار . أن السٌادة اآلن للمعرفة، بسبب التعقٌدات العلمٌة والتكنولوجٌة
 .اإللكترونًٌعرؾ باألدب اإللكترونً والنقد 

إّن التؤصٌل والتعقٌب والمراجعة والتعدٌل، أمور علمٌة ٌفترض أن تإطر البحث األكادٌمً، 
ٌّما فً كثافة تطبٌق المنهج السٌمٌابً  ، كالذي ٌستشؾ من تعلٌق سعٌد (النصوص السردٌة أكثر)الس

ما هً قدرتها على مّد إّن شمولٌة نظرٌة : بنكراد على كفاءة نظرٌة ؼرٌماس من حٌث التصّور والتحلٌل
»جسور نحو نظرٌات تتقاسم معها موضوًعا واحًدا للدراسة 

فإّن الخطاب السردي ٌنطوي على . (18)
من حٌث أنه ٌمتد بجذوره فً تربة خصبة تشتمل على الكثٌر من  «: خصوصٌة فً التنوع والؽنى

التعبٌرٌة ذات البعد التصوٌري  األنواع بدًءا من األسطورة، وانتهاًء بالمطبخ، ومروًرا بكّل األشكال
«

إّن وفرة المادة النظرٌة واإلجرابٌة، شّجعت الباحثٌن على الخوض فً إبداعات الرواٌة العربٌة . (19)
ا  ًٌ مع ما فٌه من )فً سعٌها إلى اقتحام أسوار الحقٌقة األدبٌة، ما ٌتطلب معرفة دٌنامٌة ونظاًما قراءات

إّن هذا ٌتجّذر وٌثمر، بالوعً بؤهمٌة اللؽة . هما نتاج إبداع وإضافة ،(تعقٌد وتداخل فً الممارسة النصٌة
ال ٌتم إنتاج اللؽة وتؤوٌلها  «: فً تواصل من نوع خاص، كالذي ٌقرأ فً الدراسات ذات الطابع التداولً

 اعتماًدا كذلك على عملٌة الترمٌز وفك الرموز فحسب، وإّنما اعتماًدا كذلك على عملٌات استداللٌة تقوم
ال تختص باللؽة وإنتاجها  على استراتٌجٌة المإول وتوّظؾ القدرات البشرٌة العامة، وهً قدرات 

»وتؤوٌلها 
ٌّما النصٌة منها، . (20) إّن المناهج تتفاوت من حٌث التركٌبة المعرفٌة والطاقة اإلجرابٌة، الس

ب األدبً، بمعزل عن التً استندت أصولها إلى المفاهٌم اللسانٌة، التً أسهمت فً علمنة الخطا
االنطباعات المعٌارٌة واالفتراضات المسبقة التً ٌسلّم المتلقً بؤنها صحٌحة، ودون تعبلّت واختبار 

إّنه المنهج ٌنظم التفكٌر (. فضبل عن التخلص من مثالٌة العبقرٌة والخرافً المتوّهم)ومبررات 
ة، ٌعلم معتنقه كٌؾ ٌضبط تحلٌله فهو أسلوب فً العلم والحٌا(. عقل عملً)والممارسة وٌإكدهما 

وبالتالً، فبل ٌطلب لذاته، بل إّنه لٌس بدٌبل عن مصطلحات أخرى حداثٌة، ٌعّد فً األصل . وتدبره
هو أشبه بؤداة نقل توصل إلى نقطة محددة بؤمان، ودونما عوابق وبؤسرع وقت ممكن، مع . وسٌلتها
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ا على الجمٌع، وال . العناٌة بسبلمة هذه األداة وطاقتها وكفاءتها ًٌ ٌمكن للفرد مجّرًدا أن ٌفرض منهًجا فكر
وألن . فٌستقطبه ببل معارضة واعتراض، حّتى على التخصص الواحد، لتباٌن وجهات النظر والمواقؾ

إّن الجوهري أن ٌتبنى المجتمع التؽٌٌر العقبلنً، فٌضطر هنا إلى المفاضلة . الوسابل فً تطور مستمر
، وبمنآى عن المسابل (ج كطرٌقة، والمنهج كاتجاه ذي مرجعٌة محددة ودقٌقةلزوم التمٌٌز بٌن المنه)

الفرعٌة التً ؼالًبا ما أوقعت فً خطؤ التقدٌر، عندما كان النقاش عن إقامة منهج إجرابً فً الدراسات 
 .األدبٌة المحاٌثة

اختلفوا فً مجال » : إّن التشكٌك فً آلٌات المنهج، لٌس أمًرا ؼرًٌبا، فإّن الباحثٌن فً األسلوبٌة
ا، لكونها ال تحكم على األدب من . النقد األدبً ًٌ فهناك من رأى أن األسلوبٌة ال ٌمكن أن تكون منهًجا نقد

التحلٌل األسلوبً ٌخضع لمنهج علمً منظم، قابل لبلختٌار والنقد » : علًما أن. (21)«حٌث هو رسالة 
وهو ما ٌجّسده الركن . (22)«ضوعٌة وسبر مدى صدقه وإصابته، وضامن ألعلى نسبة من المو

لكن التعارض فً الرأي والتحدٌد، (. قٌد منهجً)اإلحصابً، والعناصر المكّونة فً تدرجها وترابطها 
ال ٌنفً عن األسلوبٌة، كنظرٌة علمٌة، سمتها الوظٌفٌة فً ضبط أسس ماهٌة األسلوب ومرجعٌة 

لٌها رومان ٌاكبسون، فً ضوء مصطلح ومبررات انتشاره، لٌكسب صفة الخصوصٌة، التً أّكد ع
بحث عّما ٌتمٌز به الكبلم الفنً عن بقٌة مستوٌات الخطاب أّوال وعن سابر » : األسلوبٌة، التً هً

ا  ًٌ إّنها مقصورة إذن، على نمط معٌن من التؤلٌؾ، وهو خطاب الكتابة . (23)«أصناؾ الفنون اإلنسانٌة ثان
 .ٌا بنابٌة، تتعالق فٌها ببلؼة التركٌب بالداللةاإلبداعٌة الذي ٌتّم بلؽة راقٌة ومزا

، كرفض أن تكون التفكٌكٌة منهًجا، ألنها طرٌقة مرتبطة (البل تحّول)قد ٌعنً المنهج الثبات 
إّن عّدها منهًجا من شؤنه أن ٌقّزمها ألن المنهج سرعان ما ٌتؤطر وٌخضع القارئ » : بالقراءة كانفتاح

على الرؼم من . (24)«ٌه من فضاء نظري وأدوات ومفهومات إجرابٌة والنص الستبداده بما ٌتوفر عل
للتفكٌكٌة فً ؼرابة مسالكها فً تحرٌر ( المحافظ على مثل ومعتقدات)صعوبة احتواء العقل العربً 

إّن فروقات التحدٌد لم تسلم منها البنٌوٌة، التً ٌعتقد عبد . اللؽة ومن ورابها الخطاب، من كّل سلطة
ا وإّنما هً فرضٌة منهجٌة قصارى ما تصادر علٌه » : ي، أنهاالسبلم المسد ًٌ لٌست علًما وال فًنا معرف

وكؤن . (25)«أن هوٌة الظواهر تتحدد بعبلقة المكّونات وشبكة الروابط أكثر مّما تتحدد بماهٌات األشٌاء 
ات الظهور عن فهم مع أنها كشفت فً بداٌ. البنٌوٌة لم ترق إلى منزلة المنهج، ما دامت حبٌسة الفرضٌة

مباشر وكفاءة استثنابٌة فً قراءة الخطاب األدبً، من حٌث كونه لؽة جمالٌة مخصوصة، منتجة لمعنى 
: فالقراءة لم تعّد مجّرد استهبلك، بل إنها فً منظور روالن بارت(. محٌل خارجً)نصً، ال مرجعً 

ٌتجلّى . دأبت البنٌوٌة على تؤكٌده وهو ما. (26)«وحدها تعشق األثر األدبً وتقٌم معه عبلقة شهوة » 
فالناقد لٌس هو القارئ ذاته، إّنما هو . ذلك أكثر فً الفرق الذي أقامه روالن بارت بٌن الناقد والقارئ

أنابه آخرون للتعبٌر عن مشاعرهم الخاّصة بدعوة معرفته أو قدرته على إصدار » : مجّرد قارئ
القراءة والنص، وفً ضوبها ٌستقل الخطاب األدبً وٌتمٌز من إّن العبلقة قد حّددت بٌن . (27)«األحكام 

ما ٌنبا بتحّول . أنواع الخطابات األخرى البلنصٌة التً تحكمها معاٌٌر أخرى ؼٌر الوصؾ والكشؾ
فإّن كشؾ المقروء . كبٌر فً مسار استقبال النص، حّتى بالنسبة لتارٌخ القراءة ونمّوها وتطورها

ٌّدة، ولٌس ضربً  بإمكانه »     :ا من العبث فً إلقاء األحكام على عواهنها، ذلك  أن المتلقًمسإولٌة مق
وعلى النقٌض، فإّن االنتماء إلى منهج ما فً . (28)«الشعور بحرٌة أكبر فً الشفاهٌة مقارنة بالكتابٌة 

تهمٌش، وإن الثقافة الؽربٌة، وفً انعدام المعرفة الذهنٌة والقناعة الفكرٌة والفلسفٌة، صار مثار إقصاء و
لم ٌصدر عن رإٌة، بحٌث ٌشّكل اقتراح حجة مقبولة تٌّسر لئلقناع، إّن كّل محاولة للتؤصٌل، ال تظهر 

أشد النظرٌات علمٌة ال ٌمكن أن تسلّم من وجود بصمات » : جزاًفا، وال تحكمها تلقابٌة، ذلك أنه حّتى
ك حصًرا فً خصومة الرإٌة االشتراكٌة ٌتجّسد ذل. (29)«إٌدٌولوجٌة، تحكم بناءها ومقاصدها وؼاٌاتها 

إّنها هٌمنة صراع اإلزاحة . للفكر الشكبلنً والبنٌوي، ومواجهة المقوالت النصٌة لؤلخرى السٌاقٌة
وفً هذا تنوٌع للمصادر وتوسٌعها، عما هو موجود . والحلول والتمّكن واالنتشار بٌن الجمالً والنفعً
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 .سالًفا

رٌة، أضحى معلًما فً النقد العربً الحداثً لفقر التصّور المعرفً إّن عدم الثبات على منهج أو نظ
ًٌا أن ما ٌبدد فكرة  .(30)«ال وجود لنظرٌة تقدم نفسها كبدٌل لنظرٌات أخرى » : والنقدي، لكنه ٌفّسر ضمن

إدعاء العجز الذاتً، مع أن الخطاب األدبً أكبر من أن ٌختصر فً اتجاه ٌسود، على نحو ما ٌستنتج 
النص هو وساطة بٌن اإلنسان والعالم، وبٌن اإلنسان واإلنسان، وبٌن » : ٌل بول رٌكور للنصمن تحل

والوساطة بٌن اإلنسان والعالم هو ما ندعوه المرجعٌة، والوساطة بٌن الناس هً ما . اإلنسان ونفسه
دبً ٌتضّمن هذه ندعوه االتصالٌة، والوساطة بٌن اإلنسان ونفسه، هو ما ندعوه بالفهم الذاتً، والعمل األ

أما الرإى والمواقؾ، فإنها ال تتبلقى فً . (31)«المرجعٌة واالتصالٌة والفهم الذاتً : العناصر الثبلثة
 .ترجمة النص اإلبداعً والؽاٌة من تؤلٌفه

  :ترجمة المصطلح النقدي – 4
المنتوج  ٌواجه الجهاز النقدي العربً الحداثً مشكلة جوهرٌة وحاّدة، تخص كٌفٌات اإلفادة من

إّن األسباب كثٌرة، ٌعسر . الؽربً، بسبب التهوٌن بثقل هذه الظاهرة وفعلها فً نشر المعرفة والتواصل
من ذلك فقر االتصال المبدبً بٌن الباحثٌن، وما ترتب عنه من سوء فهم المصطلح . معها تحقٌق الؽاٌة

إّن األمر فً . لم ٌتّم حولها اتفاق المترجم، فضبل عن حداثة بعض المصطلحات فً الثقافة الؽربٌة، التً
لم ٌعد أحد ٌستخدم كلمة » : فمثبل. ثقافتنا الراهنة ال ٌعدو أن ٌكون موضة فً تصّور محمد عنانً

وهً مصدر صناعً من نفس المادة، ولها (. إشكالٌة)على اإلطبلق تفضٌبل لكلمة ( مشكلة)أو ( مشكل)
التً قد تعنً القضٌة التً  ...Problematicمعروفة هً  معناها المحدد باعتبارها ترجمة لكلمة أجنبٌة

تجمع بٌن المتناقضات، فهو ٌفضلها لؽرابتها وطرافتها، ظاًنا أنه بذلك ٌنمق أسلوبه أو ٌنبا عن العلم 
ولم ٌعد البعض ٌستخدم كلمة التناول أو المعالجة أو المنهج، ال بل وال الدراسة، مفّضبل كلمة ... والحجا

اإلنجلٌزٌة التً ال تعنً أكثر من هذه الكلمات، وإن  Approachهً ترجمة ؼرٌبة لكلمة و( المقاربة)
وٌتفاقم المشكل، بعدم . (32)«كانت توحً للقارئ بفٌض عمٌم من المعرفة والتبحر فً المذاهب الحدٌثة 

ٌّما األلمانٌة القابمة على التجرٌد، الذي ٌمّثل ثقاف ة هذه اللؽة، على استٌعاب بعض الترجمات الؽربٌة، الس
إّن كثًٌرا من المصطلحات األجنبٌة ترجمها » : ، إذ(الترجمة الحرفٌة)نحو ما ٌبدو من تركٌب العبارات 

ا، كما تكشؾ عن ذلك أسالٌب كتابتهم العربٌة، أو  ًٌ ؼٌر الملمٌن باللؽة العربٌة وتراثها النقدي إلماًما كاف
من كتابات المتخصصٌن، فوضعوها فً سٌاقات  –اها خارج سٌاقها وخارج معن –أنهم التقطوها مفردة 

إّن المترجم إلى العربٌة من النصوص كمقاالت أو فصول . (33)«جدٌدة ابتؽاء التعالم والتظاهر والتعمق 
أما العلة المباشرة، . أو تعالٌق، سبب آخر ربٌس فً جزبٌة التناول، على الرؼم من وزن هذه النصوص

أسسها اإلبستٌمولوجٌة، وعن المناخ الذي ولدت فٌه، الشًء الذي ٌجعل تقدم مفصولة عن » : فؤلنها
القارئ عاجًزا فً أؼلب األحٌان عن إدراك الفروقات واالختبلؾ بٌن هذه النظرٌة أو تلك، بٌن هذا 

كما ال ٌدرك كٌؾ أن المصطلح الواحد قد ٌنتمً إلى مدارس متعددة، حامبل مضامٌن . المفهوم أو ذاك
فترجمة المصطلح العربً إلى العربٌة مسإولٌة كبٌرة للتواصل العلمً . (34)«عة ودالالت متنو

ا للفابدة ًٌ إذ ال . والمعرفً، ال تتجّذر باإلعجاب والسرعة، بل بالنظر واالجتهاد، لٌكون الجهد مساو
مصطلح ٌخفى، أثر الترجمة اإلنسانً فً االنفتاح على الفكر المتقدم، السٌما من حٌث الربط اإللزامً لل

 .بالمرجعٌة العامة لمنهج ما

أّما العجز فً التصور، فهو من نتابج الذاكرة . إّن الفعل التواصلً للمصطلح، ال ٌكون إال تاًما
االعتٌادٌة، ٌصحبه اضطراب فً المصطلح، من هنا تؤتً حتمٌة القراءة الواعٌة، خاّصة إذا كان 

م وانتخاب الدال، ال ٌصّحح المعرفة، حسب، بل المقروء ٌتضّمن خصوبة داللٌة، والتدقٌق فً المفهو
والدالالت المتعددة للمصطلح الواحد، تعّد من النقابص، ما ٌتوّجب الوعً بالصلة بٌن الترادؾ . ٌضبطها

إّن المعجم العربً ٌثرى حتًما بالمترجم المبتدع، . والمصطلح، من حٌث التدقٌق فً الفروق والفواصل
ًٌا ب فإّن المنهج ٌتؤثر بالقدرة على التحكم أو إثارة . بعث المصطلحات التراثٌةعلى نحو ما ٌتحرك عمود



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

231 

وال ٌخفى أن هناك نصوًصا . والدقة فً تؤدٌة التصور شرط فً التداول الفاعل، ال العشوابً. التعقٌد
وكؤن (. المباحث النظرٌة)كثٌرة مترجمة ال ٌفقه منها، حّتى المتخصص شًٌبا لفقدان المعرفة باألصول 

لكلمات المختارة قد رصفت رصًفا، ٌبرز هذا فً المصطلحات األكثر استعماال وانتشاًرا فً المعالجات ا
 (.الخلط بٌن الخطاب والنص)النصٌة 

إّن التواضع على تؤلٌؾ معجم عربً ٌستقرئ المناهج وٌتفّحص المفاهٌم والتصورات األولٌة، 
ن عندما تتحّول هذه المناهج إلى مجّرد أنساق لك. سٌرّوض كثًٌرا من مثّبطات الفهم فً ذهن الناقد

ا إلى االنحسار ًٌ وبالتالً ٌتحتم الربط العضوي بٌن االجتهاد والترجمة . معرفٌة فإّنها تتعرض مبدب
ولن ٌجّسد الناقد مشروعه ورسالته . إّن االجتهاد أًٌضا أن ٌزول اللبس وٌتجّنب الخطؤ. اللؽوٌة للمفهوم

ًفا بعلوم العربٌة، حاذًقا فً ممارسة معجمها لتطوٌر التعامل مع الخطاب السامٌة، إال إذا كان عار
بوصفه بنٌة داللٌة وسٌمٌابٌة وتداولٌة مشتركة بٌن ثقافات  –أهمٌة ما ٌقدمه المصطلح » : األدبً، إذ أن

فهو من حٌث كونه مجموعة . من معرفة تجرٌدٌة مكثفة أمر ال ٌنكره أحد –األمم على اختبلؾ ألسنتها 
من الكلمات التً تتجاوز دالالتها اللفظٌة والمعجمٌة إلى تؤطٌر تصّورات فكرٌة وتسمٌتها فً إطار 

ٌّن، ٌمتلك قدرة هابلة  على تشخٌص وضبط المفاهٌم التً تنتجها  –ال تتوفر علٌها األلفاظ العادٌة  –مع
دال مدلوله كتصّور، ٌتعدى إّنها الرابطة المنطقٌة التً ٌستقطب فٌها ال. (35)«ممارسة ما فً لحظة ما 

وانفصام اإلجماع على هذا النمط من العلمٌة، معناه توّرط . كونه مجّرد إشارات باردة، ال دؾء فٌها
ذلك أن وضع المصطلح بحاجة إلى دقة متناهٌة، قد تؽمض . القراءة النصٌة فً فوضى ال تحمد عقباها

إنتاج المعاجم الخاّصة بكّل منهج فكري وأدبً،  وهً دقة متوخاة أًٌضا فً. على الفرد مجّرًدا أو تؽٌب
وهو . للتخلّص من المؤثور من الدراسات الكرونولوجٌة للكلمة من حٌث النشؤة والتطور والشكل الداللً

فهل ٌعانً كتابنا من التفرق واالنطوابٌة المعرفٌة، أم هو التؤهٌل العلمً، الذي ٌقصر . ما تفتقده العربٌة
صطلح الؽربً؟ إّن عزل المصطلح عن التصّور، حالة أخرى ألزمة الدرس النقدي عن تؤدٌة ترجمة الم
وٌتعلّق األمر بما ... ألسباب عدٌدة ومتشعبة، بعضها ذاتً وبعضها موضوعً» : العربً الحاضر، و

ٌمكن تسمٌته بظاهرة ؼٌاب التنسٌق بٌن الباحثٌن، فٌما ٌخص المصطلحات، سواء داخل الوطن الواحد، 
أن كّل باحث ٌشّكل مدرسة نقدٌة قابمة ... ختلؾ األقطار العربٌة، لدرجة ٌشعر معها القارئأو بٌن م

إّن ترجمة  .(36)«... رؼم اعتمادها جمًٌعا على خلفٌات مرجعٌة نظرٌة ؼربٌة واحدة مشتركة... بذاتها
بماهٌة المصطلح الؽربً فً ؼٌاب البدٌل العربً األصٌل، بحاجة إلى تقصٍّ دقٌق ومعرفة وافٌة 

كما ورد فً النقد ( السٌمٌولوجٌا)المترجم وسماته، ال بمجّرد التظاهر بالسبق والتفّرد فإّن مصطلح 
ا إلزالة كّل لبس وتداخل، قد ٌطرآن عند توظٌؾ (األصل السوٌسري)الفرنسً  ًٌ ، تبناه صبلح فضل، سع
(. ث أكادٌمٌة، مقاالتكتب، بحو)الٌونانً، المتداول فً البحوث المتخّصصة ( السمٌابٌة)مصطلح 
من األفضل إطبلق االسم الؽربً علٌه ألن النقل أولى من االشتقاق فً استحداث األسماء » : وحجته أنه

ونخشى أن ٌفهم القارئ العربً من السمٌابٌة شًٌبا . الجدٌدة، إذا كان هذا االشتقاق سٌإدي إلى الخلط
لسٌمٌاء، وهً العلم الذي اقترن فً مراتب المعارؾ ٌتصل بالفراسة، وتوّسم الوجوه بالذات أو بربطها با

الؽربٌة بالسحر والكٌمٌاء بمفهومها األسطوري فً العصور الوسطى، على أن قرب النطق بٌن الكلمتٌن 
إّنه مجّرد . (37)«ٌجعلنا أقرب إلى قبول المصطلح األجنبً، دون أن ٌنبو عنه ذوق المستمع العربً 

، لم تعد تحمل فً ذهن المتخصص (السمٌابٌة)الكثٌرة هامشٌته، فإّن كلمة توّهم وتقدٌر، أثبتت البحوث 
الداللة المعجمٌة والعرفٌة، بل انزاحت إلى داللة ثانوٌة فاعلة باالستخدام والذٌوع، متفق علٌها، من 

ولو تّم العمل باقتراح صبلح فضل، فإّن هناك نقبل آخر من اإلنجلٌزٌة، وهو . حٌث هً بحث فً الداللة
وٌفصح عن صراع ضمنً بٌن المناهج الؽربٌة ذاتها . ، ٌتردد فً العربٌة(السٌمٌوطٌقا البٌرسٌة)

أما فً ثقافتنا العربٌة، فإن الترجمة الفردٌة قد كّرست ؼموض المصطلح، مضاًفا . وضمن الحقل الواحد
ى الصلة الطبٌعٌة إلٌها الترجمة التجارٌة، متخّصصة كانت أو ؼٌر متخّصصة، إذ ال تراعى أحٌاًنا، حتّ 

فما بال الباحث باالنزٌاح الداللً، الذي تشّكله كلمة ٌحدث (. المصطلح والمفهوم)بٌن الدال والمدلول 
وفً الهٌبات المتخصصة، عوض أن نستقبل المناهج بقناعة علمٌة، نستقبلها . حولها إجماع ولو نسبً
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ن التفكٌر النقدي جاًدا فً تبنً المناهج فهل كا. بدهشة وتبعٌة، تفقد اإلدراك توازنه والعقل اتزانه
استؽلت البنٌوٌة رتابة تطبٌقات . واحًدا تلو آخر( االنتماء إلى اآلخر بانفعال أو بصٌرة)المتداولة 

االتجاهات التارٌخٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، لتتمكن من النقد الجامعً، فتحّول األستاذ والطالب إلى بنٌة 
بنٌوٌة رّجحها البعض، ألنها تصؾ الخطاب األدبً بعلمٌة، وتجّرد القارئ من قٌل ٌومها، إّن ال. مؽلقة

ثّم ما لبث هذا العقل المتذبذب، أن اقتنع (. ال تسّبب له مشكلة أو حرًجا)انطباعاته وأهوابه وإٌدٌولوجٌته 
اعتنقوا البنٌوٌة  الؽرٌب أن نقاًدا عرًبا، عرفوا بتوجهاتهم الفكرٌة الٌسارٌة،)بؤن البنٌة ال تحٌل إلى شًء 

فكانت السٌمٌابٌة التً ٌبدو أنها تعّرضت للنسخ وابتذال (. اللؽوٌة، على الرؼم من أصولها اللبرالٌة
 .التطبٌق، فؤخرجت عن مدارها ووظٌفتها

هل تّم إذن استٌعاب المنهج بشكل رإٌوي وجٌد، وهل تحققت الكفاءة؟ بل، هل ٌعثر القارئ على 
المرسل / المرسل : العامل لؽرٌماس، فً كٌفٌة تثبٌت مكّوناته فً نّص واحداتفاق فً تطبٌقات نظرٌة 

ا فً القصد من المنهج بٌن / الذات، المساند / إلٌه، الموضوع  ًٌ المعارض؟ إّن هناك مزًجا عشواب
مع أن األساس، أن تعدٌل منهج ما أو تحوٌر فروعه وعناصره، المطابقة مع الرإٌة . األصول والنوعٌة

لكن أٌن جمالٌة الذوق، ضمن . ة الحاضرة، أمر ممكن أن ٌتحقق فً التخطٌط المنهجً المعللوالمعرف
أطر هذه المناهج النقدٌة، التً تشّكلها تعالٌم فكرٌة ومقوالت معرفٌة، والتً تحّول فٌها الخطاب األدبً 

 .إلى خطاب ثقافً وحجاجً وبرهانً
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المقال أن نمٌط اللثام عن المشكلة اللؽوٌة من جانبها العملً الوظٌفً نوّد من خبلل هذا 
الخالص، أي مشكلة العربً المعاصر ولؽته الحٌة، ونعمل على عرض المظاهر األساسٌة لهذه المشكلة 
والنفاذ إلى أسبابها، ُبؽٌة تلمس بعض خطوط العبلج التً من شؤنها أن ُتتٌح للؽة العربٌة أن تكون 

كٌؾ   -على وجه التحدٌد  -حً العملً الفّعال للعربً ومتطلّع إلى بناء حاضره ومستقبله، أي اللسان ال
 .ٌمكن االنتقال باللؽة العربٌة الفصٌحة من سٌكولوجٌة اللؽة العبء إلى سٌكولوجٌة اللؽة الّدافع

 -م للؽةربما لشّدة حّبه -ٌمٌل العرب عادة : خواطر فً الجوانب العملٌة: المشكلة اللغوٌة -أ
إلى تضخٌم المشكلة اللؽوٌة وتقدٌمها كما لو كانت مشكلة فرٌدة فً هذا العصر، مع العلم أن الشكوى 
عامة فً أٌام الّناس هذه من انصراؾ الجٌل الجدٌد عن اللؽة ومن تدّنً المعرفة اللؽوٌة لدى المتعلّمٌن، 

للؽوٌة تكتسً طابعا خاصا بسبب إال أن حساسٌة العرب بوجه عام تجاه جوانب كثٌرة من المشكلة ا
 . عوامل قومٌة ودٌنٌة وتراثٌة ورّبما تذوقٌة معروفة

وٌعود السبب فً ذلك إلى أّن هذه اللؽة ترقى إلى خمسة عشر قرنا على األقل وال توجد فً 
ٌّد فٌها مستعملو ها العالم لؽة أخرى عرٌقة مثل هذه اللؽة، وبالمقابل ال نعرؾ لؽة بٌن اللؽات الحٌة ٌتق

 (   1)بالصٌػ والّدالالت وطرق الّتعبٌر التً كانت مستعملة منذ اثنتً عشر قرنا
ولهذا نشؤ عندنا نوع من االزدواجٌة، من جهة نرٌد أن نتقٌد بالنموذج القدٌم وهو نموذج هام 

 ولكن ٌحّق للمرء أالن ٌتساءل من جهة أخرى ما إذا كان هذا النموذج صالح اآلن ألداء المعانً. جّدا
 . والّدالالت والقضاٌا التً ٌطرحها القرن العشرون

وهكذا ٌتّضح أن أساس المشكلة ٌكمن فً االزدواجٌة بٌن ضرورة بعث قابلٌة التجدد بما ٌلبً 
الّتطّورات الحٌاتٌة المتبلحقة وما تقتضٌه من احتٌاجات لؽوٌة وبٌن ذلك الّتمّسك بالمحافظة اللؽوٌة 

ٌُإّطر  االستعمال اللؽوي وٌجعل الفكرة أسٌرة لصٌػ متوارثة و أنماط تعبٌرٌة والّنقاء اللؽوي الذي 
جاهزة تإّدي إلى إعاقة حركة الّتفكٌر وتجعل الممارسة اللؽوٌة الفصٌحة قٌدا وعببا بدال من أن تكون 

 .أٌدا وحربة
ٌُبلمس باحث آخر الجانب الموقفً من اللؽة فٌضٌؾ ُبعدا آخر عقلٌا نفسٌا للمشكلة على النّ  حو و

العربً فً عبلقته باللؽة، وهنا وجه تفّرده، ٌتنزل على ُبعد ال زمنً، اللؽة عند العربً كؤنما :" الّتالً
ٌُذعن  تعزؾ أن تتنّزل على محور الّزمن اللّؽة مع العربً هً الوجود المطلق، هً الوجود الذي 

بً، كؤّنما اللؽة موجود طلٌق ففً مستوى البلوعً لدى كل فرد عر. لناموس الّزمن وإن أَّثر الّزمن فٌه
، فإذا أقررنا بالبلزمنٌة فً (2")ٌؤبى أن ٌتدنس بمفعول الزمن وبمفعول تآكل الظواهر عبر الّتارٌخ

ٌُقٌم عبلقة موضوعٌة  تحدٌد عبلقة العربً بلؽته تبٌن لنا كٌؾ أن العربً ٌتعصى علٌه جل األحٌان أن 
 .مع اللؽة العربٌة

وعً بل أكاد أقول التعامل العقبلنً مع الظاهرة اللؽوٌة ظلّت وحٌث استعصى التعامل الموض
 . المشكلة قابمة وظّل اإلشكال دابراً على نفسه بحٌث ٌولد جملة من اإلشكاالت الفرعٌة

 :ظاهرة مسح اللغة -1
وهو من المظاهر األولى التً تعتمد علٌها اللؽة، إذ تبدو هذه األخٌرة فً استعماالتها وكؤّنها 

وحة لم ٌعد من الممكن الّتمٌٌز الواضح فٌما بٌنها، ومسح اللؽة ٌتٌح لنا أن نقول ما نشاء فً عملة ممس
 . أٌة مناسبة نشاء مع عدم الّتفرٌق فً الكبلم بٌن مناسبة و أخرى

ٌّن لتشؽٌل الجهاز  فإذا تصّورنا مثبلً أن استعمال اللؽة هو نوع من وضع اللؽة فً ثقب ُمع
ٌُمكن وضع أٌة كلمة فً هذا الّثقب من أجل تشؽٌل هذا  اللؽوي، فإننا بسبب مسح اللؽة نتصّور أنه 

 . خلل ما فً الكلمات التً تستعمل ٌإدي ؼالبا إلى الّرخص والمجانٌة فً الّتعبٌر -هناك –الجهاز 
وبالطبع ال ٌستطٌع المرء أن ٌنكر هذه المسؤلة عقلٌا وطرٌقة فً الّتفكٌر، واالستعمال اللؽوي 
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ا الوحٌد، ولكننا هنا ٌصعب أن نفّرق بٌن االستعمال وبٌن الّتفكٌر المختفً وراء االستعمال لٌس جانبه
 .اللؽوي لٌست سوى رموز لطرٌقة الّتفكٌر

 
 :ظاهرة القلق اللغوي والمصطلحً -2

الناحٌة الثانٌة من نواحً المشكلة اللؽوٌة باإلضافة إلى مسح اللؽة هً ظاهرة القلق اللؽوي 
ٌّة ُتبدي قلقا ٌدفعها باستمرار نحو المراجعة  والمصطلحً، و القلق بحّد ذاته لٌس مشكلة، فاللؽات الح

والتجدٌد ولكن إذا سمح المرء لنفسه باستعارة بعض المصطلحات الوجودٌة فإنه ٌمكن أن ٌفّرق بٌن ما 
ٌُمكن أن  هو قلق سلبً وما هو قلق ُمجد وما نجده من ظاهرة التؽٌٌر الّشدٌد فً لؽات كثٌرة هو ما

من مرحلة استعمال لؽوي إلى مرحلة أكثر دّقة و أكثر  لٌُسّمى القلق الُمجدي، أي الّسعً دابما لبلنتقا
أي أن تكون الذعة  -إن صح التعبٌر -اللؽة( بريْ )حّدة، والمبلحظ أن اللؽات الحٌة تتجه إلى مزٌد من 

ٌُمكن القول فً القلق اللؽوي عندنا أنه قلق أمٌل إلى الّناحٌة  السعة شدٌدة التجدٌد ، شدٌدة الّدقة وبالمقابل 
 . السلبٌة، ألنه قلق تؽٌٌر فً نفس اإلطار ٌدور فً نسق واحد

إذا المشكلة لٌست تربوٌة أو تعلٌمٌة أو تقنٌة أو تؤلٌفٌة وإنما هً حسب هذا التحلٌل ضاربة 
ٌُعطً المشكلة اللؽوٌة العربٌة بعدها الّنوعً  الجذور فً الموقؾ العقلً وهذا ما ٌزٌد األمر تعقٌدا و

 .  الخاص
ومّرة أخرى ال ضرر من التؤكٌد أن ما نحن بصدده هنا هو الجانب العملً أي مشكبلت 
االستعمال اللؽوي العربً، ولذلك نكتفً بهذا العرض لطبٌعة المشكلة متجّنبٌن الخوض فً مسابل مثل 

 . إلى مناظرة بٌن اللؽات كما ٌحدث عادةجدارة اللؽة العربٌة وكفاءتها حتى ال ٌتحّول األمر 
ٌُمكن القبول باختصار أن هذه المظاهر تؤخذ محورٌن  وانتقاال من طبٌعة المشكلة إلى مظاهرها 

 (3.)ٌبدو للوهلة األولى أنهما متباعدان وعما فً الحقٌقة وجهان لعملة واحدة
عربٌة، والمجرى الثانً هو والمجرى األول هو ظاهرة العجز الشامل  فً مسؤلة إتقان اللؽة ال

 .ظاهرة االرتباك اللؽوي حتى فً أرفع مستوٌات اإلتقان
ال ٌكاد ٌختلؾ اثنان فً أن مدارسنا ومإسساتنا تظهر عجزا فادحا فً : وبالنسبة للمجرى األول 

-  مجال تعلٌم اللؽة العربٌة، وهناك اتفاق بٌن المربٌن ومدرسً اللؽة العربٌة على أن الطالب العربً  
ٌُحسن استخدامها وٌنظر إلٌها  -مع بعض االختبلؾ من منطقة إلى منطقة ال ٌعرؾ لؽته القومٌة وال 

نظرته إلى العبء والواجب المفروض، أما فً المجرى الثانً فٌمكن تلمس المشكلة من خبلل ظواهر 
 :  هً

 .ظاهرة مسح اللؽة -1
 .ظاهرة القلق اللؽوي -2

ٌّار الّسماعً -3  .ظاهرة الّت

 . عوٌض اللفظً عن الّتدقٌق اللؽويظاهرة التّ  -4

 .ظاهرة عدم الّتكافإ اللؽوي فً الّترجمة -5

 .ظاهرة البلّتفاهم فً الحوار -6

ولذا نجد أنه حتى اآلن ورؼم كل الجهود التً تبذل من قبل المجامع ومن قبل الجهات الّرسمٌة، 
قّر، بل إننا نجرإ على القول ورؼم كل هذه األمور نجد أن المصطلح ال ٌستقّر والكلمة المفتاحٌة ال تست

أنه فً كتابات الكّتاب أنفسهم ٌبدو قلق الّتؽٌٌر ظاهرا، فالمعانً نفسها ٌجري التعبٌر عنها دابما بكلمات 
أخرى جدٌدة، كؤّنما هناك بحث مستمر عن جدوى المفردة، ولهذا نجد افتقار إلى سٌكولوجٌة االطمبنان 

 (4.)ٌولّد قلقا ؼالبا ما ٌظّل أسٌرا إلطار العجز لصحة االستعمال اللؽوي، وهذا االفتقار
 :ظاهرة التٌار الّسماعً -3

الظاهرة الثالثة التً نبلحظها فً اللؽة العربٌة هً ظاهرة استمرار االعتماد على الّتٌار 
الّسماعً وفقدان مصداقٌة اللؽة المكتوبة، وبالطبع نحن نعرؾ أن اللؽة هً أصوات، ولذلك لسنا ضد ما 
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التٌار الّسماعً أو الّسماعٌة فً اللؽة، ولكن المشكلة النفسٌة بالضبط  -أو ما ٌمكن أن ٌسّمى –ى ٌُسمّ 
والمٌل إلى الّتؤّكد عن طرٌق اللفظ ( بالفصٌحة)عدم المٌل إلى تصدٌق الّنص المكتوب . هً ههنا
الّسطح ال فً أذهان ، كؤنما كا الّتطّورات التً تحدث فً اللؽة العربٌة تحدث على (بالعامٌة)المسموع 

 . الّناس وال فً وجدانهم
 : ظاهرة التعوٌض اللفظً عن الّتدقٌق اللغوي -4

والظاهرة الّرابعة الّسلبٌة التً نجدها الصقة باستعمال اللؽة العربٌة هً مسؤلة الّشعور الجاّد 
رار المعانً إذا باالفتقار إلى الّدّقة، مّما ٌستدعً باستمرار استخدام مفردات وعبارات أكثر من إق

استعملت المصطلحات اللؽوٌة القدٌمة،إذ ال ٌبدو فً العربٌة الحدٌثة أن هناك تفصٌبل للعبارات على قدر 
المعانً، إنما هناك جّبة فضفاضة تستعمل باستمرار، كؤنما هناك شعور بؤن الكلمة التً استخدمت ال 

كرر فً اللؽة المكتوبة وفً اللؽة تكفً، لذلك تحتاج إلى تؤكٌد عن طرٌق عبارة أخرى وهذا ٌت
 (. 5)المنطوقة

ٌُإمل أن تتضح جوانب هذه المشكلة اتضاحا ملموسا من خبلل االستعراض التالً لمشكلة  و
 .الّترجمة

 

 :ظاهرة عدم التكافؤ اللغوي فً الترجمة -5
دابما  وأخٌرا ال بد لنا عند تشخٌص المشكلة اللؽوٌة أن نعرج على مشكلة الّترجمة، فقد نبلحظ

أننا قلقون إزاء الترجمة من الّنص األجنبً إلى الّنص العربً بسند إضافً من المصطلحات أو من 
العبارات حتى نشعر أن المعنى استقام أو أنه تجاوب مع اللؽة األخرى، وٌبدو لنا ذلك أكثر وضوحا 

 .وع فكري دقٌقحٌن نترجم لؽة بحثٌة، كتبا فً البحث األدبً أو البحث العلمً، أو فً أي موض
والمبلحظ أن الترجمات الّنقدٌة والفلسفٌة تتعرض عادة النتقادات الذعة من ناحٌة تركٌبها 

 . اللؽوي ومقدرتها على اإلبانة وذلك مهما ٌكن أصحابها متخّصصٌن وجاّدٌن
وٌعود السبب فً ذلك إلى مستوى تطور العربٌة فً المرحلة التارٌخٌة الّراهنة ومستوى تطّور 

ٌّة التً تنقل عنهااللّ   (6.)ؽات الح
ٌُبلحظون أن هناك حاجة  إن هذا الّتفسٌر لٌس انطباعا، وكل الذٌن ٌعملون فً حقل الّترجمة 
الستعمال ذات الفابض من المفردات لكً ٌطمبن المترجم إلى أنه قد عبر عن الّنص المترجم من لؽة 

 .أجنبٌة، وبالتحدٌد من اللؽات الحٌة إلى اللؽة العربٌة
 :ظاهرة اللتفاهم فً الحوار -6

ٌُمكن ذكرها هنا هً مشكلة، البلتفاهم فً الحوار،  و من المشكبلت اللؽوٌة األخرى التً 
فنبلحظ بزجه عام أن الحوار لٌس دابما ُمجدٌا، فً الّندوات، وفً المداوالت الخاصة على مستوى 

ٌّل إلٌنا أن الّسبب هو الكلمة  ٌُخ المستعملة التً ٌقصدها القابل، ال تحمل الّشحنة الثنابً وثبلثً أو أكثر ف
و لو كان االستعمال . نفسها إلى المستمع لذلك ٌحتاج المرء إلى مناقشات كثٌرة لٌتوصل إلى نتابج ضبٌلة

 .اللؽوي أكثر انضباطا لكان الّتوّصل إلى النتابج أسهل فً هذا المجال
ذا الموضوع وهو التفاهم بٌن العربً ولكننا نرى أن الجانب األخطر من المشكلة ٌتعلّق به

والعربً، ألن اللؽة تحمل لكل فرد شحنات متفاوتة ال نقول معانً، إنما شحنات، إنما شحنات والتركٌز 
على مدلول الكلمة أو العبارة متفاوت بٌن فرد وآخر، ألن االستعمال اللؽوي الحدٌث لم ٌتبلور بعد ولذلك 

 .اصد المتلقًتحدث الهّوة بٌن مقاصد المرسل ومق
 :أسباب عملٌة لمشكلت عملٌة -ب

ٌُمكن االنتقال إلى تفحص  بعد هذا االستعراض الموجز لمظاهر عملٌة من المشكلة اللؽوٌة، 
 هل المشكلة فً اللؽة العربٌة نفسها؟: بعض األسباب العملٌة، ولكن السإال المطروح هو

 ها، أي من صنع أهلها و بنٌتها؟أم هً من صنع األفواه التً تنطقها و األٌدي التً تكتب
بوجه عام، ال توجد ُمشكلة فً اللؽة بوصفها لؽة، أي فً اللؽة العربٌة التً لها ماضٌها وتراثها 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

237 

وتجربتها الطوٌلة خبلل القرون الماضٌة فً مختلؾ المجاالت، الحضارة والثقافة والعلم والحٌاة 
ٌُحسنون اإلفادة من كنوزها الٌومٌة، ولكن المشكلة لٌست فً العرب من أنهم أصحا ب لؽة عظٌمة ال 

 . واالرتفاع إلى مستواها
إذا البد من البحث عن أسباب المشكلة فً مرحلة التطور التارٌخً، التً تخضع له اللؽة  -1

هكذا على اإلطبلق، فهناك " اللؽة العربٌة"ومجتمعها من خلفها، ولذلك ال نستطٌع أن نقول 
لعصور الّزاهٌة، وهناك مرحلة العربٌة التً وجدت فً مرحلة العربٌة التً وجدت فً ا

العصر الجاهلً وهناك مرحلة العربٌة التً وجدت فً عصر االنحطاط،وهناك اللؽة 
العربٌة الحدٌثة، وهناك تواصل بٌن كل هذه األشكال التً اتخذتها اللؽة وال ٌوجد انقطاع 

 (.7)إطبلقا
القول إن الّسبب األول للمعاناة اللؽوٌة الحاضرة  وعلٌه فإذا قبلنا هذا التفسٌر فإننا نستطٌع

 .  هو سبب تارٌخً، وه استمرار عصر االنحطاط استمرارا نسبٌا
ٌُفهم من هذا  ولذا نجد صعوبة فً االنتقال من االنحطاط إلى الّتقّدم والّتطّور، وطبعا ال 

 . موجودة فً حٌاتنا الكبلم أننا نعٌش عصر االنحطاط، ولكن مازالت رواسب كثٌرة من االنحطاط

ٌُراد لها أن تكون أداة للخروج من االنحطاط  واللؽة هنا لها مشكلة مزدوجة ضمن ناحٌة 
والّتخلّؾ، و من ناحٌة أخرى نجد أنها ما زالت فً بعض جوانبها أسٌرة لموروثات االنحطاط 

ي وكذلك الّضعؾ اللّؽوي ذلك أن ظواهر اللفظٌة واألسلوبٌة والّتٌار الّسماعً والقلق اللؽو. والّتخلّؾ
واإلمبلبً، هً فً جانب كبٌر منها إرث من عصر االنحطاط له دابما جانب فكري اجتماعً مثلما 

 . أن له جانبا لؽوٌا صارخاً 
اللؽوي، وهو االحتٌاج الّدابم إلى  بٌقودنا هذا األمر إلى الّسبب الثاّنً األساسً لبلضطرا -2

حب مسّمٌاتها، فالمجتمع العربً سبب تخلّفه الحاضر استٌراد األسماء من الخارج ألنها تصا
 . مضطرٌّ إلى االستعانة المتواصلة بالمنتجات الفكرٌة والعلمٌة والعملٌة األجنبٌة

وهناك مقاالت ودراسات تشعر إلى أننا سنبقى مستوردٌن لؤلسماء ما دمنا سنبقى إلى ماّدة 
والهثة وراء سبٌل المسمٌات، وفً هذا  طوٌلة مستوردٌن للمسمٌات وستبقى الّتسمٌات متؤّخرة

ٌُمكن عن طرٌق االتصال العملً  الكبلم ُنصٌب كبٌر من الّصّحة، ولكنه لٌس قانونا عاّما، وذلك أنه 
وشرط ذلك كلمة االتفاق . واالستعداد المسبق تلبٌة جانب كبٌر من االحتٌاجات المتعّددة

 ( 8.)وااللتزام
ٌُمكن أن تكون ش -3 دٌدة األهمٌة فٌما ٌتعلق باللؽة، وهً أسباب نفسٌة ومن األسباب التً 

اجتماعٌة، مسؤلة مرارة الّتجربة التً ٌعٌشها العربً فً الوقت الحاضر، مرارة الّتجربة من 
حٌث أن المجتمع العربً تسوده موجة من الّسوداوٌة الّناجمة عن االعتقاد بؤنه أخفق فً 

 . الّتوصل إلى أي هدؾ
ة كلنا نقول إن التؤلٌؾ فً العربٌة لٌس إال ترجمة أو نقبل أي أن هناك ومن الناحٌة الّثقافٌ 

 . شعورا بالخٌبة
واآلن ما شؤن اللؽة بهذه الخٌبات؟ من المإّكد أن اللّؽة تفر للناس مهربا نفسٌا من الخٌبات 

ٌُمكن تحقٌقه فً الواقع، ولذلك تكبر ك لماتنا  فٌتحقق عن طرٌق االستعمال اللؽوي ؼٌر المنضبط ما ال 
 .   وتكبر جملنا ونهرب من اللفظ الّدقٌقة إلى اللفظة الفضفاضة ونسترٌح

و من األسباب الّنوعٌة التً تعقّد المشكلة اللؽوٌة من الناحٌة العملٌة وتحول دون أي تقّرب -4
موضوعً منها، ذلك الحرص الّشدٌد على اللؽة العربٌة الذي ٌنطلق من اعتبارات مشروعة دٌنٌة 

على اللؽة العربٌة إلى   و ٌرجع الفضل فً الحفاظ .وتارٌخٌة والذي ٌحٌط اللؽة بهالة تقدٌسٌة  وقومٌة
ٌّة محاولة لمناقشة " تابو" الحرص ،إالّ أّنه ٌتخذ أحٌانا صورا مبالؽا بها تصل إلى حّد التحرٌم وتجعل أ

لمناقش إلى أخطر المروق المسابل المتعلّقة باللؽة نوعا من اختراق الخطوط الحمراء ٌتعرض بسببها ا
 .  والتآمر
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ذلك أّن التحري الراهن ال ٌمكن أن ٌواجه إالّ بمزٌد من الثقة بالذات فاللّؽة العربٌة الٌوم هً 
 اللؽة 

الرسمٌة ألكثر من عشرٌن دولة، وقد أصبحت لؽة دولٌة معترفا بها فً أرفع المإسسات 
 ...العالمٌة
ؼة العربٌة التقصٌر فً خدمة اللّؽة فنحن ومن األسباب الكبرى التً تحول دون تط -5 ُّ ور الّل

ومن ناحٌة أخرى فقد ظلمنا هذه اللّؽة  إذ .نتؽنى ٌومٌا بجمال هذه اللّؽة وعروبتها وقدسٌتها 
و هل ٌمكن بعد كل هذه المرافعات . على مستوى المعاجم تعد اللّؽة العربٌة أفقر لؽات العالم

عربً حدٌث ٌمكن للطالب أن ٌستخدمه لكً ٌفهم لمصلحة اللّؽة العربٌة ال ٌوجد معجم 
 االستعماالت اللّؽوٌة ؟

و علٌه فنحن بحاجة إلى معجم حدٌث، وأٌضا إلى معجم تارٌخً، وهو أبسط األمور نحن 
ًّ تعنى باللّؽة العربٌة  .بحاجة للمزٌد من األبحاث اللّؽوٌة واللّسانٌة الت

 :الخاتمة

ة العربٌة، وقد جرى تقدٌمها من منظور عملً كانت تلك بعض جوانب المشكلة اللّؽوٌ
 . وألسباب عملٌة أٌضا

وعلٌه فٌجب تقدٌم نصابح عملٌة بشؤن تؤلٌؾ المعاجم وتوحٌد المجامع، وٌعالج باستفاضة 
وشمول قضاٌا التعرٌب من جوانبها المختلفة، وإعادة الّنظر فً مناهج تدرٌس الّنحو، وحّل مشكبلت 

عربٌة واإلمبلء، والهمل على تولٌد المصطلحات الكافٌة، ومجابهة حركات األحرؾ والكتابة ال
 .  العامٌة، وتشجٌع الّدراسات اللّسانٌة الّتطبٌقٌة، وؼٌر ذلك

وإزاء هذا الظاهرة ٌصعب أن تفٌد القٌود واألسوار، بل إن الحل ٌكمن فً مزٌد من 
ٌُخشى أن نحكم على المرونة واالنفتاح اللؽوي وتقوٌة الفعالٌة العصرٌة للؽة العربٌة ، وبؽٌر ذلك 

 . لؽتنا باالنزواء فً دوابر االختصاص
 .وما نظن إال أن هذا الموضوع أوضح من أن ٌطول فٌه القول وٌتشّعب
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 حركة تجدٌد المعجم وأهم المحاوالت لوضع معجم حدٌث

لمعجم العربً تبلفٌا فقد سجلت محاوالت حثٌثة لتطوٌر ا مواكبة لتطور الفكر المعجمً الحدٌث،
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وفً هذا الصدد بذلت جهود نظرٌة وأخرى تطبٌقٌة، اضطلع بها . لما لوحظ علٌه من نقابص وثؽرات

 .أفراد أحٌانا، ومإسسات ومجامع لؽوٌة أحٌانا أخرى

أما محاوالت األفراد فقد اتخذت أشكاال متعددة،أهمها ما قام به اللبنانٌون إذ عمدوا إلى تؤلٌؾ 

فاختاروا الترتٌب األلفبابً العادي وآثروا التركٌز واالختصار وحاولوا ترتٌب المادة  معاجم مٌسرة،

 .ترتٌبا داخلٌا كل وفقا لطرٌقة معٌنة وتصور خاص

أما الشكل الثانً لهذه المحاوالت فقد مثلته جهود المستشرقٌن من خبلل تؤلٌفهم لمعاجم خاصة 

لمعجمٌة فً حقل اللؽات الؽربٌة، مع مراعاة خصوصٌة باللؽة العربٌة معتمدٌن فً ذلك على تجاربهم ا

كما تمثل شكل ثالث آخر فً تؤلٌؾ معاجم مختصرة وإعادة إخراج المعاجم القدٌمة . اللؽة العربٌة

 .إخراجا حدٌثا

هذا عن المحاوالت الفردٌة، أما المحاوالت الجماعٌة فقد تمثلت فً جهود المإسسات اللؽوٌة 

 .ٌة التً حاولت التؤسٌس لمعجم عربً حدٌث على المستوٌٌن النظري والتطبٌقًوالمجامع العلمٌة العرب

وقد جاءت هذه المحاوالت نتٌجة التؤثر بحركة تطوٌر المعاجم فً الؽرب، وتبعا لحركة النقد 

التً قادها رواد النهضة المعجمٌة وفً طلٌعتهم كل من أحمد فارس الشدٌاق، والٌازجً والكرملً 

 .فً تطوٌر اللؽة العربٌة وإنمابها وإثرابها بمستجدات العصر من ألفاظ ومصطلحات وؼٌرهم ممن أسهم

ومحاولة منا لرصد الحركة المعجمٌة العربٌة الحدٌثة،فإننا سنعمد إلى استعراض هذه الجهود ممثلة 

 .بداٌة فٌما ألؾ من معاجم على أٌدي األفراد،ومبلحظة التطور الذي حدث على مستوى المحتوى خاصة

 :ألٌف المعاجم المٌسرةت .1

من المعلوم أن محتوى المعجم ٌتطور بتطور حضارة األمم التً تستخدم هذا المحتنوى اللؽنوي، 

وتنعكس هنذه العبلقنة التطورٌنة بشنكل جلنً فنً اللؽنة العربٌنة، فقند واكبنت هنذه اللؽنة مننذ القندٌم حركنة 

معجمٌننة المحصننلة فننً المعنناجم التطننور الحضنناري الننذي عرفننه العننرب عبننر التننارٌخ، ؼٌننر أن المننادة ال

والسنبب فنً ذلنك أن المعجمٌنٌن . العربٌة القدٌمة ال تعكس فعبل هذا التنامً اللؽوي أللفناظ اللؽنة العربٌنة

إذ اقتصننرت المعنناجم القدٌمننة علننى  ، القنندامى أرادوا لهننا أن تقننؾ عننند حنندود زمانٌننة ومكانٌننة ال تتعننداها

ؼٌنر أننه . (189)مكتوبة حتى نهاٌنة القنرن الرابنع الهجنريوصؾ اإلستعمال الحً للؽة العربٌة منطوقة و

نتٌجة ألسباب عندة  (190)سرعان ما توقؾ المعجم العربً عن الوصؾ المباشر لمفردات اللؽة المستعملة

مننن أهمهننا؛ اتسنناع الفتوحننات اإلسننبلمٌة واخننتبلط العننرب باألعنناجم ممننا أدى إلننى ظهننور ألفنناظ جدٌنندة 

وهكننذا أصننبح المعجننم العربننً القنندٌم ال ٌعكننس هننذه التحننوالت .امرتبطننة بتجنندد حركننة الحٌنناة وتنوعهنن

الحضننارٌة التننً واكبتهننا اللؽننة العربٌننة، ممننا جعننل المعجننم اللؽننوي العربننً ٌتحننول فجننؤة مننن معجننم آنننً 

وبقً على هذه الحال ما ٌقارب عشرة قرون، ألفت خبللهنا عندة معناجم . (191)وصفً إلى معجم تارٌخً

وهكنذا اتسنعت الهنوة بنٌن محتنوى المعجنم وواقنع اللؽنة .ٌٌر جندٌر بالنذكردون أن ٌعتري محتواها أي تؽ
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 .العربٌة

ؼٌر أن الصندمة الحضنارٌة التنً ولندها احتكناك العنرب بالحضنارة الؽربٌنة إثنر حملنة    

، وما تبعها من انفتناح علنى منجنزات التطنور العلمنً والتقننً 1798نابلٌون بونابارت على مصر سنة 

وضع اللؽة العربٌة على محك اختبار إمكاناتهنا فنً اسنتٌعاب واحتنواء التحنول  ،(192)فً سابر المجاالت

الجدٌد، خاصة وأن كثٌرا من األلفاظ والمصنطلحات األعجمٌنة فرضنت نفسنها فنً واقنع التبنادل اللؽنوي 

ممنا مثنل تحندٌا حضنارٌا كبٌنرا .العربً وتداولتها ألسنة الناس دون أن تجد لها مقاببل فً اللسنان العربنً

وهذا ما جعل جمهور علماء اللؽة العربٌنة وأدبابهنا .193م قدرة هذه اللؽة على مساٌرة تحوالت العصرأما

ٌجتهدون فً االرتقاء باللؽة العربٌة إلى مستوى مواجهة هذا التحندي، وذلنك ببعنث روح التجدٌند والقنوة 

 .فً أوصالها

المعرفننة  مننن هنننا أصننبحت الحاجننة ماسننة إلننى بعننث التننراث بمننا ٌزخننر بننه مننن كنننوز   

والعلم،وخاصة ما ٌتعلق منه باإلرث المعجمً، فانكب المعجمٌون المحدثون على دراسة المعاجم القدٌمة 

ومحاولة تطوٌرها بما تتطلبه طبٌعة العصر ومتطلباته الحضارٌة والعلمٌة، وكانت النتٌجة هً الوصول 

القدٌمة،مع تبلفً ما فٌها من نقابص إلى تؤلٌؾ معجم جدٌد ٌعتمد فً مادته األساسٌة على أصالة المعاجم 

 .وثؽرات

ولعل أهم ما هدؾ إلٌه المعجمٌون المحدثون من وراء هذا العمل هو تكٌٌؾ المعجم وفقا لحاجنة 

المستعمل العربً،وذلك بإدخال األلفاظ الجدٌدة والمستحدثة فً شتى المجناالت وانتقناء األلفناظ المؤنوسنة 

. 194الختصار ووضع الرموز والترتٌنب بحسنب أوابنل األصنولواستبعاد الحوشً منها والحرص على ا

 . كما سنرى الحقا -ؼٌر أن هذه التجدٌدات مست فً معظمها جانب الشكل دون المضمون

 القاااموس المحااٌطوالجنندٌر بالننذكر أن أؼلننب المجننددٌن فننً القننرن التاسننع عشننر اتخننذوا مننن 

راسنته ونقنده واسنتدراك منا فاتنه،ولعل أهنم منطلقا لهنم، وذلنك لنوفرة مادتنه فعكفنوا علنى د للفٌروزابادي

الجاسوس على القاموس ألحمد فارس ، و تاج العروس للزبٌديالدراسات فً باب االستدراك واإلثراء 

 .هـ1899المطبوع سنة )م1887ت (الشدٌاق 

ومننن أهننم مننا ألننؾ خننبلل القننرن التاسننع عشننر مننن معنناجم مٌسننرة حاولننت التجدٌنند فننً المٌنندان 

أنهنا كاننت تنطنوي علنى بعند عقندي  *اللبنانٌٌن التً ٌرى كثٌر من الدارسٌن العرب المعجمً هً معاجم

ومن أهم .وحضاري مسٌحً،وهذا ٌعنً أن المعجم ٌمكن أن ٌؽدو أداة مإدلجة لتمرٌر أفكار وآراء عقدٌة

 أقارب الماوارد فاً فصاح العربٌاة" و ،(م1983ت ")لبطنرس البسنتانً" "محنٌط المحنٌط"هذه المعناجم؛

 (.م1947ت)لألب لوٌس المعلوف"المنجد فً اللغة واإلعلم" و (.م1915ت)د للشرتونًوالشوار

والتنً تضنمنتها  -منن الوجهنة النظرٌنة علنى األقنل -ومن أجل استقصاء مواطن التجدٌند   
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هذه المعاجم، وخاصة ما تعلق منها بالمحتوى، سنعتمد فً تحلٌلنا لها نصوصا مستمدة من مقندمات هنذه 

 :ٌؤتً تفصٌل لذلك المعاجم وفٌما

 :محٌط المحٌط.1  

لٌكون أكثر شموال من  ***بمحٌط المحٌطهذا المعجم الذي وسمه  **بطرس البستانًألؾ     

وقند جعلنه منطلقنا لنه وأساسنا ثنم زاد . ومن هنا سبب هذه التسنمٌة للفٌروزأباديالقاموس المحٌط "نظٌره

وهو نفسه ٌإكد على هذه الحقٌقة فً . لمإلؾعلٌه مما استحدث من ألفاظ ومصطلحات هً ولٌدة عصر ا

ولمنا كنان المإلنؾ ٌحتنوي علنى منا فنً محنٌط الفٌروزأبنادي النذي هنو أشنهر قنناموس  «:مقدمتنه فٌقنول

للعربٌة من مفردات اللؽة، وعلى زٌادات كثٌرة عثرت علٌهنا منن كتنب القنوم، وعلنى منا ال بند مننه لكنل 

 195....»ط المحٌطمحٌ مطالع من مصطلحات العلوم والفنون سمٌناه

 :أمورا نجملها فً ما ٌؤتً بطرس البستانًونستشؾ من كبلم     

 .القاموس المحٌط جعل مداخل معجمه تراثٌة ألنها تستند إلى -أ

إضافة زٌادات كثٌرة عثر علٌها فً كتب القوم، وؼاٌته من ذلك مد جسور التواصل اللؽوي  -ب

 .بٌن عصور اللؽة العربٌة

فنون ضمن مداخل المعجم وهو بهذا ٌسهم فً تجدٌد مداخل إدراج مصطلحات العلوم وال -ج

 .المعجم ومحتواه

أن صنناحبه ذٌننل معجمننه اللؽننوي بملحننق  محااٌط المحااٌطوممننا ٌبلحننظ أٌضننا علننى معجننم     

للزبٌندي، منع إضنافة بعنض " تناج العنروس"ٌتضمن األعبلم وأسماء األماكن على ؼرار ما ورد فً

 .التً ؼٌبتها المعاجم العربٌة القدٌمة األسماء والمعالم المسٌحٌة المتنوعة

ٌضنناؾ إلننى ذلننك أنننه قننام بتنوٌننع المننداخل بننإدراج مسننتوٌات لؽوٌننة مختلفننة، مننن فصننٌح     

أدرجننا فٌنه كنل منا » :وهو ٌإكد ذلنك فنً مقدمتنه فٌقنول.196ومولد ودخٌل وحتى العامً من األلفاظ

وأضناؾ .197«ولندٌن واللؽنة الدارجنةوكثٌرا منن كنبلم الم {...}قدرنا أن نقؾ علٌه من مفردات اللؽة

: إلى ذلك المعرب والدخٌل ال سٌما التركً منها، خاصة أن المعجم مهدي كمنا قنال فنً المقدمنة إلنى
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وهنو  .198«وخاقنان البحنرٌن عبند العزٌنز خنان {...}موالننا السنلطان{...}الحضرة الشنهابٌة العلٌنة»

   .الخلٌفة العثمانً فً زمن البستانً

 :بق ٌمكننا أن نستخلص النتابج اآلتٌةوبناء على ما س    

قد ابتكر منهجٌة جدٌدة فٌما ٌتعلق بمصادر  إنه باعتماده الدارجة إلى جانب اللؽة الفصحى، -أ

 .الجمع وتنوع المداخل

 .إنه حاكى المعجم الؽربً فً التذٌٌل بملحق لؤلسماء واألعبلم -ب

 .بً اإلسبلمً القدٌمإنه أبرز البعد المسٌحً للمعجم العربً فً مقابل المعجم العر -ج

 :أقرب الموارد فً فصح العربٌة والشوارد-2

ٌستدل من عننوان المعجنم علنى أن صناحبه الشنرتونً أراد بنه تٌسنٌر البحنث وتنوفٌر الوقنت علنى   

كما صندره بمقدمنة . 1893م وألحقه بذٌل طبع سنة1889وقد بدأ وضع معجمه سنة .الطبلب والباحثٌن

 .199مجلدات،جزءان وذٌل وسبعة مقاصد،وأخرجه فً ثبلثة

هنو صندوره عنن نزعنة مسنٌحٌة واضنحة ال  *إن أول ما ٌلفت النظر فً مقدمنة الشنرتونً      

فسؤلنً المرة بعد المرة جماعة من رجنال العلنم وأنصناره منن »: تخفى على أحد،كما ٌدل على ذلك قوله

عنرض الثمنٌن إلنى جماعنة بناة صرح الفضل وعماده،أن أزؾ ؼادة اللؽة فنً هنذا الم مرسلً الٌسوعٌة،

 .200«المتؤدبٌن والمطالعٌن

ولعل الدافع الربٌس الذي حدا به إلى تؤلٌؾ معجمه ذلك،هو منا ال حظنه منن صنعوبة البحنث     

إن أبمنننة المسنننلمٌن والحنننق ٌقنننال انتجعنننوا منننن االشنننتؽال باللؽنننة كنننل »: فنننً المعننناجم القدٌمنننة إذ ٌقنننول

ظماء عن منواردهم، وإن عنذبت، وتنمنو ممارسنً كتنبهم على أن خطتهم فً جمع اللؽة تجلً ال...منتجع

ومنع . 201«بضٌق الصدر، وإن رحبت، فقد جاإوا بمعانً الكلمة الواحدة شتات شتات كؤنها أزماع نبات

أو           ذلك نجده ٌنوه بؤعمال المعجمٌٌن القدامى، وال ٌبتر صلة بهم سواء أكان ذلنك متعلقنا بنالمنهج

وأقبلت علنى كتنب األبمنة الثقنات واللؽنوٌٌن األثبنات »: قر هذه الحقٌقة بقولهوٌ.بالمحتوى أو حتى الهدؾ

من مثل ابن منظور المصري صناحب لسنان العرب،والزمخشنري مصنباح الببلؼنة واألدب،والجنوهري 

والزبٌنندي ...مإلننؾ الصننحاح، والفٌننومً مصنننؾ المصننباح، والراؼننب األصننفهانً صنناحب المفننردات، 

لقناموس البندٌع المنهناج، وابنن فنارس مإلنؾ المجمنل، والنرازي منتقنً صاحب التاج، والمجد صناحب ا

 .202«... المختار األفضل
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على معجمه بكونه أوثق صلة بحاجنة الطالنب العربنً واهتمامنه، ذلنك  الشرتونًهكذا ٌعلق     

أنننه كٌننؾ معجمننه وفقننا لمتطلبننات عصننره مضننفٌا علٌننه مسننحة مسننٌحٌة جعلتننه ٌختلننؾ عمننا سننبقه مننن 

 .قدامىالمعجمٌٌن ال

ومن ناحٌة أخرى نلفً الشنرتونً قند أثنار عنددا منن القضناٌا المعجمٌنة ذات األهمٌنة البالؽنة     

مسؤلة التعرٌؾ، إذ أشار فً هذا الصندد إلنى  ومن تلك القضاٌا التً طرحها؛ والمتسمة بقدر من التجدٌد،

وري فٌنتقده لكونه ٌكتفنً نوعٌن من التعرٌؾ هما التعرٌؾ الدوري والتعرٌؾ المنطقً، أما التعرٌؾ الد

بتعرٌؾ الكلمة بمرادفها دون وضعها فً سٌاق حً وذلك ضمن حلقة من المترادفنات تحٌلنك فنً بعنض 

األحٌان إلى الكلمة األولى المراد شرحها، مع العلم أن تلك المقاببلت قد تكون أصعب فهما منن المندخل، 

ن ٌعنرؾ الشنًء بشنًء ثنم ٌعنرؾ هنو أٌضنا هنو أ»: وهذا ما ٌدل علٌه قوله فً تحدٌد التعرٌؾ الدوري

وهو ال ٌفٌد اإلٌضاح المقصود من التعرٌؾ، ولهذا كان معٌبنا عنند المناطقنة مثنال ذلنك . بالذي عرؾ به

فقند فسنر : ثم قوله تنجز الحاجة، واستنجزها استنجحها تنجزها، :قول القاموس تنجح الحاجة واستنجحها

التعرٌننؾ المنطقننً الننذي أطلننق علٌننه تعرٌننؾ النبننات  أمننا. 203«تنجننز باسننتنجح فبقننً المعنننى محجوبننا

أمننا »: وهننو مننا ٌسننتفاد مننن قولننه. والحٌننوان، فٌعتبننره قاصننرا ألنننه ال ٌضننع المنندخل ضننمن سننٌاق لؽننوي

تعرٌننؾ صنننوؾ النبننات والحٌننوان فجعلننه تعرٌفننا بنناألعم وهننو دون أن ٌفٌنند تمننام التعبٌننر المقصننود مننن 

نوع المنداخل منن مولند ودخٌنل ومعنرب ثنم ركنز اهتمامنه كما أشار إلى قضٌة المعنى وت. 204«التعرٌؾ

علننى المعننرب خصوصننا ودعننا إلننى توظٌفننه لسنند ثؽننرات معاجمنننا فننً مٌنندان العلننوم والفنننون ومننا تعلننق 

أعقد له »: وفً هذا الشؤن نجده ٌقول 205باالستعمال اإلسبلمً أللفاظ ال ٌوجد لها مقابل فً اللؽة العربٌة

وهو بذلك ٌلفنت النظنر إلنى  206«فصبل أذكر فٌه لكل معربة ومفرداتها العربٌة فً الجرابد تعمٌما للفابدة

أن التقاط المعرب ال ٌنعقد بالحكم علٌه بل إن معٌار الصحة أو عدم الصحة تقرره الممارسة واالستعمال 

لتنً كنان لهنا دور فنً اسنتحداث ألفناظ وعبنارات ومصنطلحات لنم من خبلل منا تنشنره وسنابل اإلعنبلم ا

تعرفها العربٌة من قبل ثم ٌشٌر فً موضع آخر من المقدمة إلى قضٌة أخرى ذات صنلة بنالقٌم الروحٌنة 

المسنٌحٌة، وذلننك بالندعوة إلننى طنرح األلفنناظ الفاضنحة المخلننة بالحٌناء مننن المعجنم الموجننه إلنى شننرٌحة 

ومنن تلنك األلفناظ ممنا حضنر المرسنولون المشنار إلنٌهم إدخالنه فنً كتنب »: لالطبلب والمتعلمٌن إذ ٌقو

المتعلمٌن فتفندوا هذا القاصر على تؤلٌؾ محذوؾ ألفاظ السوءات وما ٌضاؾ إلٌها منن األلفناظ المبنذوءة 

 .207«رعاٌة لحرمة األدب

لصندد أراد أن تكنون محاولتنه فنً هنذا ا أقارب الماواردهكذا ننتهً إلنى أن صناحب معجنم       

ذات بعنند تربنننوي وتعلٌمنننً وأخبلقنننً ومعرفنننً، موصنننولة الوشنننابج بنننالتراث، دون أن تنفنننً ارتباطهنننا 
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بمنجزات الؽرب فً الحقل المعجمً،وذلك من خبلل إثارته كثٌرا من القضناٌا اللؽوٌنة التنً أشنرنا إلٌهنا 

 .سابقا

 

 :المنجد فً اللغة واألعلم  .3   

إلنى تٌسنٌر البحنث علنى  **ه للمنجد فنً اللؽنة واألعنبلممن خبلل تؤلٌف *هدؾ األب لوٌس معلوؾ

الطبلب المبتدبٌن ؼٌر المتمرسٌن للوصول إلى استٌعاب معانً األلفاظ الصعبة دون إجهادهم فً الشرح 

لٌجند فٌنه المتنؤدب أو الكاتنب عوننا »: فنً قولنه بالمنجادوهو ٌفسر سبب تسمٌة معجمه .المسهب الطوٌل

وقد أدخلت علٌنه تحسنٌنات عدٌندة فنً طبعاتنه المتتالٌنة وال . 208«والتنقٌبحسنا ونجدة وافٌة فً البحث 

سٌما المتؤخرة منها،واكتسب شهرة واسعة، إذ نجده فً مكتبة األدٌب والمدرس والتلمٌذ فً أحجام كبٌرة 

ومتوسنطة وصنؽٌرة، وبلؽنت شنهرته بنٌن متعلمنً اللؽنة حندا أصنبح معنه لفنظ المنجند مرادفنا للمعجنم أو 

 .القاموس

ومن مزاٌا هذا المعجم احتفالنه بالشنواهد التوضنٌحٌة منن جنداول ولوحنات وخنرابط ورسنوم     

وصننور ملونننة وؼٌننر ملونننة كرسننوم الحٌوانننات والطٌننور واألشننجار والنبننات وآالت الطننرب واألسننلحة 

وؼٌرها مما ٌعٌن على توضٌح المعنى، باإلضافة إلى اعتماده علنى وسنابل مسناعدة للطالنب فنً البحنث 

( فنا)و. للمإننث( م)و...للمصندر( منص)من خبلل وضع رموز لبلهتداء إلى أننواع المفنردات مثنلوذلك 

وعنبلوة .وهكذا سد فراؼا كبٌرا كانت تعانً منه المعاجم العربٌة فً العصنر الحندٌث. إلخ...السم الفاعل

رٌننب لننٌس بالمخننل المعننوز، وال بالطوٌننل الممننل المعجننز، ألنننه ق»: علننى ذلننك، فهننو كمننا ٌصننفه صنناحبه

المؤخننذ، ممتنناز بمننا عرفننت بننه المعجمننات المدرسننٌة فننً اللؽننات األجنبٌننة مننن إحكننام الوضننع ووضننوح 

 209.«الداللة

والجنندٌر بالننذكر أن المنجنند مننا هننو إال تلخننٌص محننض لمحننٌط المحننٌط فٌمننا ٌتعلننق بمحتننواه    

العربنً القندٌم ومداخله،ومع ذلك تضمن جوانب تجدٌدٌة كثٌرة تعد نقلة نوعٌة فً سنبٌل تطنوٌر المعجنم 

 :وٌمكن إجمال مظاهره التجدٌدٌة فٌما ٌلً

 210هننو معجننم مننزدوج الوظٌفننة؛أي أنننه معجننم لؽننوي عننام مننن ناحٌتننه ومعجننم أنوماسننتٌكً-1   

تطرق إلى األعبلم واألماكن من ناحٌة أخرى وبعبارة أخرى فإننه ٌنإدي وظٌفتنٌن إحنداهما أدبٌنة لؽوٌنة 

 تخلو من نزعة عقدٌة مقصنودة، ذلنك أننه معجنم ٌندخل كمنا محضة وأخراهما ثقافٌة حضارٌة معرفٌة ال
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 .*"تراث المطبعة الكاثولٌكٌة النفٌس"ضمن-جاء فً المقدمة

إدراك األب لوٌس أن تؤلٌؾ المعاجم هو عمل جماعً ال ٌسنتطٌعه فنرد وحنده مهمنا أوتنً -8   

النذي سناد قدٌما،وبداٌنة من علم ومعرفة وعلٌه ٌعد هنذا المعجنم نهاٌنة مرحلنة التنؤلٌؾ المعجمنً الفنردي 

الذي شارك فنً إخراجنه عندد  المنجدالتؤسٌس للعمل المعجمً الجماعً،هذا ما نبلحظه فً تؤلٌؾ معجم 

منن ذوي االختصناص الفننً والمهننً وأدبناء وخبنراء وٌسنوعٌون أجاننب مختصنٌن فنً مٌنادٌن متعننددة 

اصنات تحنت إشنراؾ مإسسنة لٌصبح المعجم مشروعا جماعٌا عربٌنا ودولٌنا قابمنا علنى توزٌنع االختص

الروس ، ولعل هذا التحول راجع إلى محاكاة المعاجم الؽربٌة على منوال معجنم 211دٌنٌة تربوٌة معرفٌة

 .الفرنسً

ثمننانً وثبلثننٌن طبعننة، فننً كننل طبعننة نجنند تنقٌحننا للمننادة اللؽوٌننة  المنجاادتجنناوز طبعننات  -3

إذ ٌضٌؾ إلى معجم اللؽة  8222درة سنةوتطعٌمها بالمفردات المستحدثة، مثلما نبلحظ فً الطبعة الصا

وعلنى سنبٌل المثنال ال . ملحقا بقابمة المفردات المستحدثة والمعاصرة التً لم ترد سابقا فً منتن المعجنم

 -المعلنم-المعلمنً-المعلمنة-االسنتعبلمات-العلمانٌة: ستة مداخل ثانوٌة هً" علم"الحصر ٌضٌؾ إلى مادة 

وإلنى . ات، الطبٌعنً، المطبعنة، الِمطبعنةٌنالطبٌع: بعة مداخل هًأر"طبع"المعلومات، وٌضٌؾ إلى مادة 

وهكذا نجد المنجد فً حالة من التجدد المسنتمر . االجتماع، االجتماعً، التجمٌع، المجموعة": جمع"مادة

وال سٌما إٌراده لكثٌر من األلفاظ الحضنارٌة المعاصنرة التنً ال نلفٌهنا فنً معناجم معاصنرة  فً محتواه،

 .المنجدلٌؾ جاءت بعد وحدٌثة التؤ

ومع هذا ٌرى فرٌق من النقاد أن المنجد تعوزه األمانة العلمٌة لعدم إشارته إلنى مصنادر     

إلنى التشنكٌك فنً  ماازن مبااركوهنذا منا دفنع . مادته وال حتى ذكر المقاٌٌس المعتمدة فً عملٌنة التطعنٌم

، 1928حدة منها مننذ صندرت سننةتمضً طبعات المنجد ولٌس فً وا»: مصداقٌة هذا المعجم، إذ ٌقول

ذكر لمصدر لؽوي واحد ٌعول علٌه، ولست أدري ما قٌمة معجم لؽوي ال أصل له وال  *إلى آخر طبعاته

 .212«سند لرواٌته

ومع ما ٌنطوي علٌه هذا المعجم من مبلمح التجدٌد إال أنه ال ٌخلو من نقنابص لوحظنت    

األعجمنً رؼنم وجنود بندٌل أو مقابنل عربنً لهنذه  علٌه مثل توظٌفه لبعض المصطلحات العلمٌة بلفظهنا

والبنطلننون  الباسننبورط لجننواز السننفر، والبرٌفننة للشننهادة االبتدابٌننة العلٌننا،: األلفنناظ والمصننطلحات مثننل

 .وؼٌرها كثٌر...والبالون للكرة، وبولٌس للشرطة وبٌجامة للمنامة للسروال،

ان خبلل القرن التاسنع عشنر والتنً عن أهم معاجم عصر النهضة اللؽوٌة فً لبن-بشكل عام-هذا

حاولت قدر المستطاع تجدٌد المعجنم العربنً وتطنوٌره لكنن منع ذلنك ظلنت هنذه المعناجم الحدٌثنة رهٌننة 

اإلشنارة إلٌنه فنً تصندٌره للطبعنة الثانٌنة  إباراهٌم مادكورالماضً وأسنٌرة التنراث ولعنل هنذا منا حناول 
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{ القرن التاسع عشر}ٌن منذ أواخر القرن الماضًولقد حاول بعض اللؽوٌ»: إذ ٌقول"المعجم الوسٌط"من

، واألب لننننوٌس (أقننننرب المننننوارد)، والشننننرتونً(محننننٌط المحننننٌط)تنننندارك النننننقص، فوضننننع البسننننتانً

وهم فٌما ٌبدو متؤثرون بالمعاجم الؽربٌنة الحدٌثنة، ولكننهم لنم ٌسنتطٌعوا النتخلص منن (. المنجد)المعلوؾ

ا من لؽة القرن العشرٌن،وما كان لهنم أن ٌفعلنوا واألمنر قٌود الماضً، ولم ٌجرإوا على أن ٌسجلوا شٌب

 .213«ٌتطلب سلطة أعظم وحجة لؽوٌة أقوى

منن انتقناد لمحتنوى هنذه المعناجم وتشندٌده علنى أن  إبراهٌم مدكورعلى الرؼم مما أبداه    

فنً  ماازن المبااركاألمر ٌتطلب سلطة أعظم وحجة لؽوٌة أكبنر، وتضنافر الجهنود، إضنافة إلنى منا قالنه 

كون التجدٌد واإلضافة فنً المعناجم ٌجنب أن ٌخضنع إلنى ضنوابط ومقناٌٌس لؽوٌنة، إال أننه ال ٌمكنن أن 

ننكر ما كان لتلك المعاجم من فضل كبٌر فً خدمة اللؽة العربٌة، وخاصة المنجد الذي كان له دور كبٌر 

لؽربٌننة فننً أعمننال فننً وصننل المعجمٌننة العربٌننة بتٌننار الحداثننة والتجدٌنند، وفننً تمثننل الجهننود المعجمٌننة ا

 .المعجمٌٌن العرب

ومع أن أعمال اللبننانٌٌن الموسنومة بالطنابع المسنٌحً تمٌنز مرحلنة تارٌخٌنة فنً تطنور    

المعجم العربً الحدٌث،إال أنه ظهرت بعد ذلك محناوالت أخنرى ذات بعند عربنً إسنبلمً وأخنرى ذات 

هنم معجنم ظهنر بعند رٌنادة اللبننانٌٌن، أ *بعد استشراقً، وفً هذا الصدد ٌعد متن اللؽة للشٌخ أحمد رضا

مننه بفكننان أن أ 1932وقنند جنناء تؤلٌفننه لهننذا المعجننم بتكلٌننؾ مننن المجمننع اللؽننوي العربننً بدمشننق سنننة

ثننم بننذل جهننودا بعنند ذلننك بمراجعتننه وتنقٌحننه معتمنندا علننى المصننادر التراثٌننة القدٌمننة حتننى  1939سنننة

 .214بعد وفاة مإلفه 1958ؼٌر أن هذا المعجم لم ٌعرؾ النور إال سنة  1947سنة

ومما مٌز هذا المعجم عموما هو سٌطرة النظرة التراثٌة علٌه إذ استمد صاحبه مادته من    

المعناجم العربٌننة القدٌمنة وكننان هدفنه النهننابً هنو جمننع أكبننر قندر ممكننن منن المننادة اللؽوٌنة المتاحننة فننً 

مهمنل إذ ٌصنرح بنذلك فنً مقدمنة  التراث العربً القدٌم، ؼٌر أنه لم ٌـكن ٌبٌن منا هنو مسنتعمل ومنا هنو

حرصت على أن ال ٌفوت كتنابً هنذا منادة ذكنرت فنً لسنان العنرب وتناج العروس،وهمنا » :كتابه قاببل

أكثر كتب األبمة المعروفة لدٌنا جمٌعا لمواد اللؽة،فكان كتابً هذا جامعا لكنل منا ٌمكنن أن ٌطلبنه طالنب 

وٌدل كبلمه هذا على أنه لم ٌكن ٌعنى .215« تفسٌر فٌه اللؽة، فبل تمر به كلمة من كلماتهم إال وٌكون لها

بانتقاء المادة اللؽوٌة الوظٌفٌة وإن كنا نجده أحٌانا ٌسجل بعض األلفاظ الحضارٌة والمصطلحات العلمٌة 

 .216التً أقرتها المجامع اللؽوٌة آنذاك، باإلضافة إلى ما اقترحه هو نفسه من ألفاظ
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لجهود المعجمٌة الفردٌة نقول؛ إن هذه المعاجم حاولنت وخبلصة القول فٌما ٌتعلق بهذه ا   

مواكبة تطنور اللؽنة العربٌنة منن حٌنث مفرداتهنا وتراكٌبهنا انطبلقنا منن االسنتعمال الحنً للؽنة فنً واقنع 

وفً هذا السٌاق ٌجدر بنا أن نشٌر إلى ما أدخلته على الفصاحة العربٌنة .-وإن كان األمر نسبٌا -المجتمع

ٌدة تمثلت فً ألفاظ مولدة ومعربة ودارجة ومصطلحات علمٌة، وهذا ٌدل على أن القدٌمة من مداخل جد

االستعمال الفعلً للؽة فرض نفسه بدال من الرصٌد اللؽوي القدٌم الذي عادة منا ٌخضنع لعملٌنة استنسناخ 

معجمٌة وقفت حاببل دون تطوٌر اللؽة، ومع ذلك ٌبلحظ أن هذه المعاجم لم تجندد فنً المحتنوى بقندر منا 

والسننبب فننً ذلننك ٌرجننع إلننى أن مفهننوم االحتجنناج وعنصننر . ددت فننً شننكل المعجننم وطرٌقننة ترتٌبننهجنن

المحافظة كانا ما ٌزاالن ٌوجهان أعمالهم، إذ لم ٌستطع أحدهم أن ٌتحنرر منن أسنر النظنرة التقلٌدٌنة إلنى 

الت اللؽننة فننً بعنندها المعٌنناري وتقنندٌس التننراث إلننى حنند عنندم الجننرأة علننى الحننذؾ أو التصننرؾ فننً دال

رؼم تلك المحاوالت المحتشمة المشار إلٌهنا سنابقا ظنل أصنحاب هنذه المعناجم مقلندٌن ألسنبلفهم . األلفاظ

المعجمٌٌن القدامى، فالمطلع علٌها ٌجدها تنهل من المصدر نفسه وهذا ما الحضنناه منع الشنرتونً النذي 

ت مننن مثننل ابننن منظننور واللؽننوٌٌن األثبننا»صننرح فننً مقدمننة كتابننه أنننه أقبننل علننى كتننب األبمننة الثقننات 

المصننننري صنننناحب لسننننان العننننرب، والزمخشننننري مصننننباح الببلؼننننة واألدب، والجننننوهري مإلننننؾ 

وتعتبر هذه المعاجم أصبل وإضافة هإالء المعجمٌٌن  217«والرازي منتقً المختار األفضل[...]الصحاح

 .صرٌةوهذا ما جعل الهوة تتسع بٌن تلك المإلفات والحٌاة الع. ال تعدو أن تكون فروعا لها

ولعنل هننذا منا دفننع عبناس الصننوري إلننى الحكنم علننى هنذه المعنناجم بكونهنا منقطعننة عننن    

( 1926-1847)العصر ال تمت إلٌه بصنلة، وفنً هنذا المجنال ٌستحضنر لننا مقناال إلبنراهٌم الٌنازجً  

لنو أراد الكاتنب أن ٌصنؾ »: المؤثور منذ أواخنر القنرن التاسنع عشنر، بعننوان اللؽنة والعصنر، جناء فٌنه

 .218«اللؽة العربٌة حجرة منامه لم ٌكد ٌجد فٌها ما ٌكفٌه لهذه المإونة الٌسٌرةب

وفً النتٌجة، نقول مع إبراهٌم مدكور إن األمر ٌحتاج إلى سلطة لؽوٌنة وعمنل جمناعً    

منسق ٌقوم على توزٌع المهام واالختصاص فاللؽة دابمة التطور، مواكبة لكنل تحنول حضناري،والمعجم 

هو بالفعل مرآة عاكسة لتٌنار الحٌناة االجتماعٌنة واالقتصنادٌة والثقافٌنة والسٌاسنٌة فمنن من هذا المنظور 

الطبٌعً أن ٌقصنر الجهند الفنردي عنن االسنتجابة لكنل تلنك التحنوالت الحاصنلة، لنذلك ٌحتناج تنؤلٌؾ أي 

 .معجم لؽوي إلى عمل مإسساتً سواء أكان ذلك ضمن المجامع اللؽوٌة أم المخابر الجامعٌة

 :المستشرقٌن ودورها فً تجدٌد المعجممعاجم 

لم ٌقتصر دور التجدٌد فً المعاجم العربٌة على جهود العرب، بل شاركهم فً ذلك مستشرقون 

أجانب، ممن شؽفوا بدراسة اللؽة العربٌة، فقد كان لهإالء دور كبٌر فً تجدٌد المعجم العربً وإثراء 

 .عاجم الحدٌثة فً اللؽات الحٌةمحتواه، وإعطابه بعدا حضارٌا جدٌدا على ؼرار الم

إن أعمال المستشرقٌن التً استهدفت بالدراسة تراثنا العربً أثرت فً اتجاه األبحاث    
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برإٌة مؽاٌرة تماما  وتكتسً هذه األعمال أهمٌة خاصة لكونها صادرة عن أجنبً،. اللؽوٌة العربٌة

كون أهل اللؽة أنفسهم أؼفلوها باعتبارها لوجهة نظر أهلها، فنجدها ال تؽفل شٌبا من مسابل اللؽة قد ٌ

 .أمرا ثانوٌا لكنها مع ذلك أثرت حقل الدراسات اللؽوٌة

ومن المجاالت اللؽوٌة التً شؽلت اهتمام الدارسٌن المستشرقٌن؛ صناعة المعجم    

ابٌة إذ سعوا إلى تعلم العربٌة وتٌسٌر تعلمها بوضع معاجم ثن. العربً وذلك إلدراكهم أنه مفتاح اللؽة

بالعربٌة ولؽات واضعٌها، واستفادوا بذلك من النظرٌات المعجمٌة فً صناعة المعاجم التً تزخر بها 

 .لؽاتهم خاصة وأن هذا العلم عرؾ تطورا كبٌرا فً اللؽات الؽربٌة

وفً هذا الصدد نشٌر إلى أهم وأشهر المحاوالت فً هذا المٌدان، تلك التً قـام بها كل    

فً محاولة تؤلٌفه معجم تارٌخً فً اللؽة  فٌشرفً تذٌٌله على المعاجم العربٌة و دوزي رٌنهارتمن 

وفٌما ٌؤتً عرض إجمالً لهذه . الذي ال ٌقل عن نظٌرٌه ذٌنك مد القاموسفً معجمه  لٌنالعربٌة، و

 :المعاجم اإلستشراقٌة

 

 :معجم دوزي رٌنهارت  

 **"تكملة المعاجم العربٌة"وم بـفً تؤلٌفه معجمه الموس *جاءت محاولة دوزي رٌنهارت   

بعد أن الحظ عقب دراسته للمعاجم العربٌة القدٌمة نقصا فادحا فً تسجٌل األلفاظ الجدٌدة والمولدة فً 

العصر الوسٌط، وقد استؽرق جمعه لهذه المادة اللؽوٌة الجدٌدة أكثر من ثبلثٌن سنة أنفقها فً البحث 

القدٌمة، وكان هدفه من خبلل هذا العمل هو استكمال النقص  والقراءة والتنقٌب فً المإلفات العربٌة

 .والقصور فً محتوى المعجم العربً القدٌم، لذلك عدت مبادرته هذه إثراء لهذا المحتوى

 نحاول القٌام بمقارنة مادة فً معجمدوزي  وحتى نقؾ على مظاهر التجدٌد فً عمل   

 [.جمع]ولتكن مادة  لعربٌةالمعاجم ا تكملة بمثٌلتها فً معجم "لسان العرب"

ترجع داللتها الحسٌة إلى تؤلٌؾ المفترق  {جمع} نجد أن مادة لسان العربفبالرجوع إلى    

بمعنى الؽل ألنه ٌجمع الٌدٌن والرجلٌن { الجامعة} وضم الشًء وتكملته، ومن هذا األصل جاءت لفظة

المسجد، وال ٌكاد ٌستعمل فً العربٌة  [الجامع] البهٌمة التً ال ٌذهب من بدنها شًء [الجمعاء]و معا،

بمعنى أشتات الجمع، [الجمٌع]القدٌمة هذا اللفظ،فٌقال مسجد جامع أو المسجد الجامع ألنه ٌجمع الناس، و

وؼٌر ذلك من ...الجمع من الناس أو الشجر أو النبات [الجماعة]القبضة من التمر، و [الجمعة]و

 . 219صل الحسًالمشتقات التً ٌمكن إرجاعها إلى هذا األ
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: فقد جاءت بؤوزان ومشتقات متنوعة الداللة وهً تكملة المعاجم العربٌةفً [ جمع]أما مادة 

، جمٌع،  ) ًٌ ٌَّة، َجْمِع ٌَّة، ُجمع َع، جامع، أَجَمَع، انجمع، استجمع، ُجمع، ُجمعة، َجمع َجُمَع، َجَمَع، َجمَّ

ع، مجَمَعة، مجموع، اجتماع، الجامعة، اع، َجماعة، الجامع،  إجماع، مجمع، ُمجمَّ ، ِجَماِعً، َجمَّ ًّ جماع

 :وبناء على ما سبق نخلص إلى ما ٌلً. 220 (جامعة، إجماع

ثمة أوزان قدٌمة لم ٌعتمدها االستعمال اللؽوي القدٌم لكّنها موجودة فً العربٌة المولدة -       

نفوس وتوالى علٌه عن علً ال *فانجمعت»: على وزن انفعل وقد ذكره دوزي فً قوله "انجمع" :مثل

 .221«الدعاء

الذي "جمعٌة"باإلضافة إلى ذلك هناك ألفاظ جدٌدة اشتقت من المادة األصلٌة مثل مدخل     

أي؛جماعة الناس من أهل البلد، ومثل  "جمعٌة أهل البلد"ٌورده دوزي ألول مرة وٌذكر تحته عبارة؛ 

للؽة العربٌة القدٌمة بحاجة إلٌها، وهً صٌػ لم تكن ا. 222"قران الشمس والقمر "":اجتماع"ذلك مدخل

وإذا أضفنا ما اشتق من هذه المادة من اصطبلحات ذات دالالت متنوعة ومختلفة بحسب الحقل الذي 

تنتمً إلٌه فقهٌا أم سٌاسٌا أم اجتماعٌا أم علمٌا فإننا ندرك مدى تنامً الكم اللفظً والداللً الذي أضافته 

ففً المعجم . وباقً المعاجم العربٌة القدٌمة"لسان العرب"ما لم ٌسجلهم. هذه المادة إلى العربٌة القدٌمة

انضافت إلٌها دالالت جدٌدة متصلة بتطور الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة [ جمع]نجد أن مادة: الوسٌط مثبل

والسٌاسٌة واالقتصادٌة والعلمٌة لم تكن معروفة من قبل، وفٌما ٌؤتً عرض لبعض دالالتها كما وردت 

الجمع فً علم الرٌاضٌات هو ضم األعداد أو الحدود الجبرٌة المتشابهة تجمع »: ذا المعجمفً ه

مذهب اشتراكً ٌقرر أنَّ أموال اإلنتاج ٌجب أن تكون :والجماعٌة فً االقتصاد السٌاسً" ،"جموع

هً : اعٌةوفً القانون الدولً العام، المعاهدة الجم. "للدولة، وأن تلؽى الملكٌة الخاصة الواردة علٌها

وفً الفقه ٌوم ".نتٌجة األعداد أو الحدود الجبرٌة المتشابهة:والمجموع". "اتفاق بٌن أكثر من دولتٌن

 223.«ٌوم عرفة:ٌوم القٌامة،وٌوم جمع:الجمع

ومن جهة أخرى نبلحظ أنَّ مشتقات هذه المادة قد عرفت تؽٌرا داللٌا كبٌرا بخبلؾ ما كانت تدل 

أما   صفة للمإنث واسما، " لسان العرب"الذي ورد فً " الجامعة"فظ علٌه قدٌما وكمثال على ذلك ل

أّما . 224الصفة فمثل قولهم سورة جامعة أي؛ جمعت فٌه أشٌاء كثٌرة، والجامعة اسم بمعنى الؽّل والقٌد

ٌّدة المعانً، من مثل"تكملة المعاجم العربٌة"إذا انصرفنا إلى داللتها فً جامعة :"، فإّننا نجدها مق

عن طرٌق "دوزي"فً اصطبلح البحرٌة عرفها"الجامعة"و. مجموعة منتخبات من شعر ونثر أي"فنون
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ر فً صاري السفٌنة إذا تصدع»: اللؽة البرتؽالٌة فهً تدل على نادى ''و 225«قطع من الخشب تسمَّ

أّما كلمة .226"، حٌن ٌرٌد اإلمام أن ٌعلن أمرا مهما أو نبؤ"بالصبلة جامعة"أو النداء''جامعة *الصبلة

لسان "فٌبدو أّن استخدامها قد شاع بمعنى جدٌد فً عصر الحضارة اإلسبلمٌة،فهً فً" جماعة"

     المذهب: "هو" تكملة المعاجم العربٌة"لكن معناها فً .الجمع من الناس أو الشجر أو النبات"العرب

 .227"مثل مذهب أهل السنة والجماعة. أو الصؾ اإلسبلمً الواحد

هو معجم ثري فً  دوزي رٌنهارتللمستشرق الهولندي "معاجم العربٌة تكملة ال"إذن فإّن معجم 

ٌّزا باعتماده المنهج  ألفاظه وتولٌداته الداللٌة واستدراكاته وعلٌه ٌعد أؼزر المعاجم وأكبرها ومتم

 .التارٌخً إلى جانب منحى االستدراك

 :محاولة فٌشر المعجمٌة     

معاجم العربٌة، دفع عددا من علماء العرب إّن القصور الملحوظ فً المجال التارٌخً لل

والمستشرقٌن فً العصر الحدٌث إلى إٌبلء هذا الجانب أهمٌة خاصة وذلك بالتفكٌر فً وضع معجم 

 .عربً تارٌخً للّؽة العربٌة

وأول محاولة جادة فً هذا الصدد لتؤلٌؾ معجم عربً تارٌخً اضطلع     

مدٌرا لمعهد أبحاث اإلستشراق األلمانً، إذ تلقى  الذي كان( 1949-1865")أوغست فٌشر"المستشرق

دعما فً هذا المضمار من مإتمر المستشرقٌن والمجمع السكسونً، ؼٌر أّن هزٌمة ألمانٌا فً الحرب 

حالت دون تجسٌد المشروع،ومع وضع الحرب أوزارها استإنؾ العمل (1918-1914)العالمٌة األولى

 1938ما من مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة، حٌن أنشا عامكما تلقى هذا المشروع دع.1983وذلك سنة

على إثرها إلى القاهرة إلنجاز *"فٌشر"وذلك بتوفٌر الشروط البلزمة من مادٌة وعلمٌة لتحقٌقه، فانتقل 

وكانت النتٌجة أن بذل جهودا مضنٌة فً هذا الصدد توجت بإعداد مقدمة وّضح فٌها  228مشروعه ذلك

ا المعجم تمثل فً حرؾ األلؾ، لكن اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة أجهض منهجه وخطته، ونموذج لهذ

وما أن توقفت الحرب حتى أقعده المرض وأعاقه عن .هذا المشروع فً مهده وباعد بٌن فٌشر ومصر

 .229م1949العودة إلى مصر،حتى توفً سنة

رض فٌها وتعد المقدمة التً وضعها فٌشر مهمة على الصعٌد المنهجً والعلمً إذ تع   

إلى النقابص التً شابت المعاجم العربٌة القدٌمة وافتقار اللؽة العربٌة إلى معجم تارٌخً، لذلك دعا إلى 

تؤسٌس معجم جامع ٌستوعب الفصٌح وؼٌره وٌتتبع التطور التارٌخً لدالالت األلفاظ،وهو ما حاول 
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محاولته جرٌبة ومهمة، ومما جاء  القٌام به من خبلل تؤلٌفه لمعجم لم ٌقدر له أن ٌكتمل ومع ذلك كانت

المعاجم التً صّنفها العرب لم تجمع كل كلمات اللؽة العربٌة،بل جمعت »: فً مقدمته إشارته إلى أن

منتهى الكمال لمعجم عصري أن ٌكون معجما تارٌخٌا،وٌجب »: ثم أضاؾ أنّ  230"«الفصٌح منها فقط

جمٌع الكلمات المتداولة فً لؽة ما لها حقوق  أن ٌحتوي على كل كلمة تداولت فً اللؽة العربٌة، فإنّ 

متساوٌة فٌها، ولكن المعاجم العربٌة بعٌدة كل البعد عن وجهة النظر هذه،إذ أّنها ال تعالج الناحٌة 

 .231«التارٌخٌة لمفردات اللؽة

قصص البطولة ألٌام »: ثم عاب على المعاجم القدٌمة إؼفالها كثٌرا من اآلداب النثرٌة مثل

اب السٌرة البن هشام،وكتاب المؽازي للواقدي، وكتاب تارٌخ الرسل والملوك للطبري، العرب،وكت

وؼٌرها من كتب األدب القدٌمة، وقد حوى هذا األدب المنثور كلمات وتراكٌب كثٌرة ال أثر لها فً 

القرآن الكرٌم أو الحدٌث الشرٌؾ أو الشعر القدٌم، وهو من بعض النواحً ٌقدم لنا صورة من اللؽة 

 .232«العربٌة القدٌمة أحسن مّما ٌقدمه الشعر

 :ثم وّضح فٌشر خطوط منهجه العرٌضة فً معجمه والتً نجملها فً ما ٌؤتً   

ٌّنة بدءا من العصر الجاهلً وصوال -1 الرجوع إلى الواقع اللؽوي المسجل والمحدد بعصور مع

ي منتهى ما بلؽته اللؽة الفصحى من إلى نهاٌة القرن الثالث الهجري، وهو القرن الذي عّده المجمع اللؽو

 .كمال

 .إحصاء المعجم لكل الكلمات التً استعملت فً اللؽة العربٌة-8

التارٌخٌة، واالشتقاقٌة، والتصرٌفٌة : ضرورة دراسة الكلمات من الجوانب السبعة اآلتٌة-3

 .والتعبٌرٌة والنحوٌة والبٌانٌة، واألسلوبٌة

لجة التارٌخٌة من خبلل رصد التطور الدابم للؽة، فلكل كلمة وفً هذا السٌاق تبرز أهمٌة المعا  

 .تطورها التارٌخً الخاص،ولهذا ٌنبؽً أن ٌكشؾ هذا التطور التارٌخً بمقتضى ما تنتجه لنا المصادر

ٌنبؽً إٌبلء أهمٌة كبرى للسٌاق الذي وردت فٌه الكلمة ألول مرة فً آداب اللؽة،كما ٌنبؽً -4  

 .هل القت أفوال عبر الزمن أو اندثر معنى من معانٌهاأن ٌعنى بمآل تطورها و

أو    تحدٌد السٌاق اللؽوي الذي استعملوا فٌه الكلمة أو التعبٌر أو التركٌب كالسٌاق القرآنً -5  

سٌاق الحدٌث النبوي،أو السٌاق الشعري أو النثري أو السٌاق التارٌخً وما إلى ذلك من سٌاقات 

 233.تعبٌرٌة

ود محاولة فٌشر المعجمٌة التً رام تطبٌقها فً معجمه التارٌخً ؼٌر أّن تلك هً أهم بن   

محاولته تلك انحصرت فً نموذج األلؾ لؤلسباب التً أشرنا إلٌها سابقا،ولو قّدر لهذا المعجم أن ٌكتمل 

ومجمع اللؽة العربٌة،لكان إسهامه فً تجدٌد المعجم العربً وإثراء "فٌشر"وفقا لؤلهداؾ التً سّطرها
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تواه وثبة علمٌة جبارة فً سبٌل خدمة اللؽة العربٌة التً ما تزال إلى ٌومنا هذا فً حاجة إلى معجم مح

تارٌخً ٌساعد الدارسٌن على معرفة تارٌخٌة اللؽة العربٌة معرفة علمٌة دقٌقة، خاصة وأّن هذه الدراسة 

زز فً الوقت نفسه الوشابج ستإرخ للتؽٌرات التً حدثت على مستوى أبنٌة اللؽة العربٌة وتراكٌبها وتع

وهكذا فالمعجم .اللؽوٌة بٌن الشعوب العربٌة بوصؾ اللؽة مقوما أساسٌا من مقّومات الوحدة بٌن الشعوب

وهو ما نفتقر إلٌه نحن .التارٌخً ٌهدؾ إلى الكشؾ عن وحدة االستعمال اللؽوي بٌن مختلؾ األقطار

ولعل ظهور هذه . فرنسٌة على مثل هذا المعجمالعرب فً حٌن تتوفر اللؽات األخرى كاإلنجلٌزٌة وال

المعاجم التارٌخٌة فً تلك اللؽات ارتبط بازدهار اللسانٌات الحدٌثة فً ببلدهم مع النصؾ الثانً من 

القرن التاسع عشر المٌبلدي،فؤرسٌت بذلك دراسة اللؽة على أسس علمٌة أدت إلى تطور علم اللؽة 

الذي ٌعنى بدراسة أصل الكلمة واشتقاقها ( اإلٌتٌمولوجً)تؤثٌل التارٌخً وعلم اللؽة المقارن وعلم ال

وتطور داللتها،لكن اللؽة العربٌة آنذاك كانت ما تزال فً طور البعث، مثلها فً ذلك مثل سابر أوضاع 

المجتمع العربً، ولم تكن الدراسات اللؽوٌة قد وجدت لها مكانا فً اهتمامات الباحثٌن والدارسٌن 

وما ألؾ من معاجم فً تلك الفترة لم ٌتجاوز إعادة . إلعداد معجم تارٌخً لؽوي العرب بما ٌدفع

استنساخ المعاجم القدٌمة مع شًء من التهذٌب والتنقٌح ومحاولة جدٌدة لترتٌب المواد ترتٌبا داخلٌا 

ة وهذا ما رأٌناه فً المبحث السابق    باإلضافة إلى ذلك ثم-.بشكل ال ٌإثر على روح المعجم القدٌم

عامل أعاق المعجم التارٌخً ٌتمثل فً كونه  ٌحتاج إلى إتقان اللؽات العربٌة القدٌمة كالسومرٌة 

لذلك فالمعجم  234والبابلٌة واآلشورٌة وحتى اللؽات التً تفاعلت مع العربٌة كالٌونانٌة والفارسٌة

 .التارٌخً عمل ضخم وشاق ٌتطلب تضافر الجهود وٌحتاج إلى مإسسة متكاملة

نا أن نشٌر فً هذا الصدد إلى أن إعداد المعجم التارٌخً ال ٌعتمد الٌوم على جمع وعلٌ   

الشواهد جمعا ٌدوٌا من مختلؾ عصور اللؽة وبٌباتها وما ٌستؽرقه ذلك من سنٌن طوٌلة، إذ أصبحت 

هذه العملٌة الٌوم أٌسر بفضل تطور اإلعبلم اآللً وقواعد المعلومات وبنوك األلفاظ، مّما ٌمكن من 

لكن السإال الذي . إنشاء مدونة لؽوٌة تضم نصوصا كثٌرة متباٌنة من حٌث انتماإها الزمنً والمكانً

ٌفرض نفسه الٌوم مع توفر جمٌع الوسابل التقنٌة المساعدة ألـم ٌبن األوان لتؤلٌؾ معجم تارٌخً لؽوي 

 .متكامل للّؽة العربٌة ؟

بشر أمٌن العام إلتحاد المجامع اللؽوٌة الدكتور كمال  *لقد أجاب عن هذا التساإل مإخرا   

العربٌة أّن اإلتحاد ٌعتزم وضع معجم تارٌخً للّؽة العربٌة لٌكون كما ٌقول سجبل للثقافة العربٌة 

والتارٌخ والمعارؾ العربٌة بشكل عام، وٌردؾ إلى أّن هذا المشروع الطموح الذي ٌستلزم جهدا هاببل 

ل من خبلل لجنة رباعٌة مختارة من رواد الثقافة والفكر وصناعة وماال وفٌرا قد بدأ العمل فٌه بالفع
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، وٌضٌؾ **المعاجم من كل من مصر والعراق وتونس والسعودٌة، وهً تقوم بعملها حالٌا فً المؽرب

 .  235أٌضا أّن المعجم التارٌخً للّؽة العربٌة سٌوضح للقارئ المسار التطوري للكلمة

 :معــجم لٌــن -3  

وهو معجم عربً "مد القاموس"،صاحب معجم(1821،1876)لٌم لٌنوهو إدوارد   

إنجلٌزي ضخم،ٌتكون من ثمانٌة أجزاء، نشر خمسة منها فً حٌاة المإلؾ والثبلثة الباقٌة بعد وفاته،وهو 

إّنما هو أشبه بمعجم . لٌس كؽٌره من المعاجم المزدوجة اللؽة التً تقدم الكلمة ومقابلها باللّؽة األخرى

 .236ة به ترجمة لمادته باللؽة اإلنجلٌزٌةعربً مرفق

المعجمٌة تجاه اللؽة العربٌة تنوٌه كثٌر من اللؽوٌٌن والمعجمٌٌن "لٌن"وقد حازت جهود     

مد القاموس جمع ألول مرة فً تارٌخ اللؽة العربٌة »: الذي ٌقول نجٌب العقٌقًالعرب والؽربٌٌن ومنهم 

ومنتخبات من القرآن الكرٌم، بحٌث ...فً المعاجم القدٌمةالمفردات من أمهات كتب األدب مما لم ٌرد 

أصبح قاعدة بنت علٌها معظم المعاجم العربٌة األحدث عهدا باللؽات األوربٌة، وما زال من أجود 

إّن »: فٌقول( ربٌس سابق لقسم الدراسات الشرقٌة بجامعة كمبردج)آربري أّما . 237«المعاجم المتداولة

أعلم المستشرقٌن »صاحبه "فٌشر"بٌنما عدّ .238«ة قدمها أروبً للّؽة العربٌةهذا المعجم ٌعد أكبر خدم

 .239«بالمعاجم العربٌة

فً العقود الثبلثة األخٌرة " لٌن"كّل هذه الشهادات ُتجمع على أهمٌة العمل الذي قام به    

 .240من حٌاته،فقد كان مّمن ٌتقن اللّؽة العربٌة كتابة وخطابة

تشرقٌن قد أسهموا فً تجدٌد المعجم العربً وإثراء محتواه، وخبلصة القول، إّن المس   

وذلك من خبلل ما أدخلوه من آلٌات منهجٌة ورإى حدٌثة مستمدة من منجزات اللّسانٌات الحدٌثة التً 

ٌّا فً توجٌه الدراسات اللّؽوٌة  ٌّما إفادة، كما انعكست جهودهم هذه إٌجاب سبقت إلٌها لؽاتهم وأفادت منها أ

 .ما كان له أثره الكبٌر فً نقل المعجم العربً من مرحلة التقلٌد إلى مرحلة التجدٌد والحداثةالعربٌة م

ولعل السبب فً تدهور الدراسات المعجمٌة العربٌة القدٌمة هو كونها تنهل من منهل    

ً حٌن واحد لسانا وفكرا ومنهجا،مّما جعل أعمال اللّؽوٌٌن العرب ونظرٌاتهم متشابهة ال تختلؾ كثٌرا،ف
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نجد أعمال المستشرقٌن قد أضافت الكثٌر إلى المعجم العربً؛ ألّنها نابعة من بٌبات مختلفة وثقافات 

ولؽات متعددة ومناهج متباٌنة،وأّدى هذا اإلختبلؾ فً البٌبات والتعّدد فً الثقافات واللؽات إلى إثراء 

معجمٌة من تطور هناك وما الدراسات المعجمٌة ومحتوى المعجم،فضبل عّما وصل إلى الصناعة ال

حظٌت به من اهتمام كبٌر فً لؽاتهم،أّدى إلى نقل هذه التجربة المعجمٌة إلى لؽتنا العربٌة، ومنها اعتماد 

المستشرقٌن على النصوص األصلٌة فً الكتب العربٌة وهذا ما اتضح لدٌنا عند اإلطبلع على 

تب التارٌخ والرحبلت واألدب وؼٌرها، ولم إذ رجعا إلى المدّونات التراثٌة كك"فٌشر"و"دوزي"معجمً

وهذا منهج ولٌد تؤثرهم بما عندهم . ٌرجعا إلى المعاجم العربٌة إالّ فً الحاالت التً تقتضٌها الضرورة

فً لؽاتهم، ذلك أّن اللؽة هً كابن حً ٌنمو وٌتطور، وٌتجلى هذا أكثر ما ٌتجلى فً النصوص ال فً 

 .المعاجم

ركة اإلستشراق فضل كبٌر على الّنهضة الحدٌثة والتً وجهت الباحثٌن وعموما كان لح         

شطر الدراسات العلمٌة واألخذ بؤسالٌب البحث العلمً وتصحٌح النظرٌات القدٌمة فً التارٌخ والنقد 

 . والعلوم
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 ماهٌة األصل و الفرع فً المستوى التركٌبً
 
 

 مً الحسنً عواطفقاس:  األستاذة             

 قسم اللؽة العربٌة و آدابها         
 البلٌدة -جامعة سعد دحلب         

 
 

ٌّن مفهوم الجملة الذي  قبل أن نتناول ماهٌة األصل و الفرع فً المستوى التركٌبً ، علٌنا أن نب

ٌّة الشابكة ، قدٌما و حدٌثا ، شّكل بإرة  نتبّناه فً دراستنا هذه ، فمفهوم الجملة هو من المفاهٌم النحو

ٌّنا (1)اختبلؾ و ما ٌزال  ، األمر الذي ٌجعلنا و نحن نحاول دراسة ظاهرة التحوٌل ، أن نحّدد مفهوما مع

ٌّة و كٌؾ هً ؟  للجملة ننطلق منه ، حّتى نحّدد ما هً الجملة األصل

ٌّة نظرة ابن هشام األنصاري و رضً الدٌن اال سترابادي ، إذ إّننا نتبّنى فً مفهومنا للجملة العرب

ال تقوم الجملة عندهما و من ذهب مذهبهما على أساس اإلفادة ، بل شرطها أن تقوم على الّتركٌب 

فهً عكس الكبلم الذي ٌقوم على شرط اإلفادة . اإلسنادي سواء أكان تركٌبا ذا معنى مفٌد ، أو ؼٌر مفٌد

. 

 :ٌقول ابن هشام 

»راد بالمفٌد ما دّل على معنى ٌحسن السكوت علٌههو القول المفٌد بالقصد، و الم: الكبلم « 
 (2) 

 :أّما عن مفهوم الجملة فٌقول 

و الجملة عبارة عن الفعل و فاعله كقام زًٌد و المبتدأ و الخبر كزٌٌد قابم ، و ما كان بمنزلة  « 

، و بهذا " ظننته قابما " و " كان زٌد قابما " و " أقابم الزٌدان " و " ُضِرَب اللص : " أحدهما نحو 

ٌظهر أّنهما لٌسا بمترادفٌن كما ٌتوّهمه كثٌر من الناس ، و هو ظاهر صاحب المفصل ، فإّنه بعد أن 

و        و ٌسّمى جملة ، و الّصواب أّنها أعّم منه ، إذ شرطه اإلفادة ، بخبلفها ،:فرغ من حّد الكبلم قال 

 ».الصلة ، و كّل ذلك لٌس مفٌدا فلٌس بكبلمجملة الشرط ، جملة الجواب ، جملة : لهذا تسمعهم ٌقولون

(3) 

                                                           
(1)

       . 011 و  ٠1988ٕظؽ ٔطٍخ أزّع ِسّٛظ 0 ِعضً ئٌٝ ظؼاقخ اٌدٍّخ اٌؼؽث١خ 0 ظاؼ إٌٙضخ ٌٍطجبػخ ٚ إٌهؽ 0 ث١ؽٚد 0 ظْٚ طجؼخ 0 قٕخ  

َ 0  1986 -٘ـ  1406طجؼخ اٌثب١ٔخ 0 قٕخ ٚ ٠ٕظؽ أ٠ضب اٌّطؿِٟٚ ِٙعٞ 0 فٟ إٌسٛ اٌؼؽثٟ ٔمع ٚ رٛخ١ٗ 0 ظاؼ اٌؽائع اٌؼؽثٟ 0 ث١ؽٚد 0 ٌجٕبْ 0 اٌ

 ( . 49ئٌٝ  31) و 
(2)

يالذ ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػٍٟ اٌك١ع0 ظاؼ اٌكال0َ اٌمب٘ؽح 0 اٌطجؼخ األٌٚٝ 0 قٕخ : اثٓ ٘هبَ األًٔبؼٞ 0 ِغٕٟ اٌٍج١ت ػٓ وزت األػبؼ٠ت 0 رسم١ك  

 . 505َ 0 اٌّدٍع اٌثبٟٔ 0 و  2004
(3)

 . 505/  2ٔفف اًٌّعؼ 0  
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فمفهوم الجملة عند ابن هشام هو أعّم من مفهوم الكبلم ، فكّل كبلم جملة ، لكن لٌس كّل         

جملة كبلما، فالجملة قد تكون تركٌبا مفٌدا ، كما قد ال تكون تركٌبا مفٌدا ، إّنما أساسها قٌامها على 

 .التركٌب اإلسنادي

ٌر بالذكر هنا ، أّن نظرة أصحاب هذا االتجاه إلى مفهوم الجملة تسٌر وفق منهج النحاة و الجد

 (4).المإّصلٌن ، و إن لم ٌعّدوا اإلفادة شرطا تقوم علٌه الجملة 

و  ،إذ نظروا إلٌها نظرة مزدوجة ،  (1)فمنهج النحاة األوابل كان منهجا سدٌدا، فً تحلٌلهم للجملة

ٌّة ، و باعتبارها بنٌة هذا باعتبارها وحدة خط  .اب

ٌّن و مكان معٌن " و تحت عنوان  ٌقول    " الكبلم كخطاب أو كحدث إعبلمً ٌحصل فً وقت مع

 :الحاج صالح / د 

،    طاب إذا لم ٌحصل فٌه حذؾإن الكبلم المستؽنً أو الجملة المفٌدة هو أقل ما ٌكون علٌه الخ « 

ات قرٌبة على حد تعبٌر اللسانٌات تكون خطابٌة ال لفظٌة و ٌمكن أن ٌحلل كما فعله سٌبوٌه إلى مكون

: صورٌة أي عناصر لكل واحدة منها وظٌفة داللٌة و إفادٌة ، و هذه العناصر فً الحقٌقة عنصران 

 (2)  ».المسند و المسند إلٌه

الحاج صالح كٌؾ نظر النحاة المإصلون إلى الجملة كوحدة لؽوٌة مرادفة للكبلم ، / ٌوضح د 

ها اإلفادة ، كما ٌبٌن لنا بنٌة الخطاب للجملة و كٌفٌة تحلٌلها و هذا باعتبارها وسٌلة من وسابل فشرط

و     المتكلم و المستمع ، تجمع بٌنهما ظروؾ زمانٌة : تبادل األؼراض و المعانً بٌن أطراؾ الرسالة 

النظرة إلى الجملة إنما هً  مكانٌة واحدة ، فً مقابل هذا تعامل النحاة مع الجملة كبنٌة لفظٌة ، و هذه

نظرة لفظٌة صورٌة  ، توصلوا من خبللها إلى أن الجملة العربٌة تقوم على قانون عام هام هو قانون 

العمل  ، و الذي تصاغ الجملة من خبلله كعناصر مكونة من عوامل و معموالت ، بحٌث تإثر العوامل 

 (.نحوٌة  داللة) فً معموالتها تؤثٌرا لفظٌا و تؤثٌرا داللٌا 

 :الحاج صالح / ٌقول د ( " اللفظ فً حّد ذاته ) الكبلم كلفظ دال له بنٌة " و تحت عنوان 

إن الكبلم المستؽنً له عند سٌبوٌه و النحاة األولٌن صٌؽة لفظٌة خاصة ، و لٌست هً  « 

إلى تسمٌة أخرى ، الصٌؽة الخطابٌة المتكونة من المسند و المسند إلٌه ، و إال فلم احتاج أولبك العلماء 

مثل المبتدأ أو المبنً علٌه،و لماذا احتاجوا إلى تصور عنصر لفظً هام هو العامل  و ما ٌتعلق به من 

                                                           
(4)

 .ٚخٙبْ ٌؼٍّخ ٚازعح  -ٚفك ٘ػا االردبٖ–ِٓ إٌسبح ِٓ ٠ؽٜ فٟ اإلفبظح نؽطب أقبق١ب ٌم١بَ اٌدٍّخ فبٌدٍّخ ٚ اٌىالَ ٕ٘بن  

 ( . 27 – 26) َ 0 و     1972فبئؿ فبؼـ 0 ظاؼ اٌىزت اٌثمبف١خ 0 اٌى٠ٛذ 0 ظْٚ طجؼخ 0 قٕخ : ٠ٕظؽ اثٓ خٕٟ 0 اٌٍّغ فٟ اٌؼؽث١خ 0 رسم١ك 
(1)

0  2001خٛاْ  08 فٟ األقف اٌؼبِخ ٌزس١ًٍ اٌدٍّخ ػٕع اٌؼؽة 0 ِدٍخ اٌزٛايً 0 رًعؼ ػٓ خبِؼخ ػٕبثخ 0 اٌؼعظ  اٌثبِٓ 0  ٠ٕظؽ نٕٛفخ اٌكؼ١ع 

 ( . 133ئٌٝ  116) و 
(2)

 . 0َ4 و 1993اٌسبج يبٌر ػجع اٌؽز0ّٓ اٌدٍّخ فٟ وزبة ق١ج٠ٛٗ 0 لعَ ٘ػا اٌجسث ٌّإرّؽ ِدّغ اٌٍغخ اٌؼؽث١خ ثبٌمب٘ؽح0 قٕخ  
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  (3)  ».معمول ؟

 :و قوله أٌضا 

ثم إن كل واحد من هذه الوحدات هو كٌان مجرد ألن العامل مثبل شًء و محتواه شًء آخر ،  « 

و قد ٌكون .... مثل إن و كان ( ال ٌكون أبدا مورفٌما مركبا فً كلمة و ) فقد ٌكون العامل كلمة واحدة 

و الثانً       و هكذا هو األمر بالنسبة للمعمول األول " ..... أعلمت خالدا " تركٌبا بؤكمله ، و ذلك مثل 

، هذا  و قد تظهر معموالت أخرى ؼٌر هذٌن ، و هً فً الواقع زوابد تركٌبٌة ، تدخل على العامل و 

معمولٌه ، و تخرج كما هو الشؤن فً الزوابد التً تزاد فً مستوى اللفظة ، فهً إذن مخصصات من 

و الحال و التمٌٌز، و ؼٌر ( فهو دابما معمول ثان ) حٌث الداللة   و هً جمٌع المفاعٌل إال المفعول به 

عناصر و عبلقاتها ذلك مما ال ٌدخل كجزء فً الوحدة التركٌبٌة الصؽرى و قد رمزنا إلى كل هذه ال

 :بالرموز التالٌة 

 .خ ± [   2م± (   1ع        م] ) 

 .المخصص = المعمول الثانً ، و خ =  2المعمول األول ، و م=  1العامل ، و م= ع 

الترتٌب الواجب ، و القوسان ٌجمعان الزوج المرتب ، أما المعقوفتان فللوحدة التركٌبٌة =        

 .الصؽرى 

و ٌتم كما رأٌنا بحمل الشًء على )جوهره التجرٌد اإلنشابً (  Simulation) ل فهذا التمثٌ

».أي الذي ٌنشؤ منه كٌان جدٌد و هو البنٌة الجامعة إذ لم تكن ظاهرة قبل هذه العملٌة( الشًء
  (1) 

عبد الرحمن الحاج صالح كٌؾ توصل النحاة األوابل إلى البنٌة اللفظٌة الجامعة / ٌوضح لنا د 

و   تندرج تحتها ما ال ٌحصى من الجمل فً نظام اللؽة العربٌة ، االسمٌة منها و الفعلٌة ، البسٌطة التً 

المركبة، و هذا من خبلل تحلٌلهم للجملة كنظام من العوامل و المعموالت ، و عبر إجرابهم لعملٌات 

ُّ و المثال الجامع و الضابط لجمٌ ع أنواع الجمل العربٌة حملٌة ، استطاعوا من خبللها الكشؾ عن الحّد

. 

الحاج صالح قد صاغ لنا تلك البنٌة اللفظٌة الجامعة فً المستوى التركٌبً / و الحقٌقة أن د 

 :الصٌاؼة العلمٌة الدقٌقة و المتمثلة فً 

 .خ ± [  2م± (   1ع        م] ) 

ة العربٌة عن فالعامل و المعمول األول هما نواة للجملة ، فبل تستؽنً أي جملة فً نظام اللؽ

العامل و المعمول األول ، و العبلقة بٌنهما عبلقة تبلزم قوٌة  كما قد تقوم الجملة العربٌة على العامل و 

                                                           
(3)

 .فكٗ ٔ  
(1)

 (. 24 – 23) اٌسبج يبٌر ػجع اٌؽزّٓ 0 اٌّعؼقخ اٌط١ٍ١ٍخ اٌسع٠ثخ ٚ ِهبوً ػالج اٌؼؽث١خ ثبٌسبقٛة 0 و  
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 .المعمول األول و المعمول الثانً 

وعبلمة   )+( الحاج صالح قد وضع عبلمتٌن أمام المعمول الثانً و هً عبلمة / و نبلحظ أن د 

، فعدم وجود " قام زٌٌد " لمعمول الثانً قد ٌرد فً الجملة كما قد ال ٌرد نحو ، و هذا راجع إلى أن ا( -)

المعمول الثانً ال ٌنفً السبلمة النحوٌة للجملة فً نظام اللؽة العربٌة فً حٌن أن وجود المعمول األول   

 . و العامل هو وجوبً ، فبل جملة دون عامل و معمول أول ، فوجودهما مرتبط بكٌان الجملة ككل

و باإلضافة إلى المعمول الثانً قد تضاؾ إلى الجملة مجموعة أخرى من المعموالت تدخل         

الحاج صالح المفعول به ، لذا نجده ٌضع / و تخرج من الجملة مثل المعمول الثانً الذي ٌقصد به د 

جملة من الناحٌة ، فهً قد تكون فً الجملة و قد ال تكون ، و عدم وجودها فً ال(  ±)أمامها عبلمتً 

ألنه قد ( خ ) الحاج صالح لتلك المعموالت بـ / اللفظٌة لها ال ٌإثر فً سبلمتها النحوٌة ، و ٌرمز د 

الحال و التمٌٌز ، المفعول فٌه ، المفعول ألجله ، المفعول ) مثل (  المخصصات ) أطلق علٌها تسمٌة 

 ( .المطلق و ؼٌرها من المتممات 

ل أن النحاة األولٌن قبل أن ٌتعاملوا مع العوامل و المعموالت ككٌانات كلٌة و الجدٌر بالذكر، القو

مجردة ، استدلوا علٌها و هً ضمن جمل بعٌنها ، أي و هً تتفاعل مع بعضها بعض نحوٌا وفق خطها 

األفقً ، هاته الحركٌة التً اكتشفها النحاة المإصلون عبر الحركات اإلعرابٌة كآثار لفظٌة ، ناتجة عن 

ؤثٌر العوامل فً معموالتها ، بمعنى أن لتلك الحركات اإلعرابٌة داللة وظٌفٌة نحوٌة ، مرتبطة بنظام ت

 .مبنى الجملة العربٌة 

و هكذا ٌتبٌن لنا ، كٌؾ كانت نظرة النحاة األوابل إلى الجملة نظرة مزدوجة ، و ذلك باعتبارها 

جملة كوحدة خطابٌة ٌعكسها قٌام الجملة على وحدة خطابٌة و باعتبارها بنٌة لفظٌة ، فالنظرة إلى ال

أساس التركٌب اإلسنادي ، و الذي ٌحتوي على إفادة معٌنة ٌرٌد المتكلم إٌصالها إلى المستمع وفق 

 .وضعٌة تبلٌؽٌة معٌنة ، محددة زمانا ، و مكانا 

جملة العربٌة أما النظرة إلى الجملة كبنٌة لفظٌة ، فقد توصل النحاة األوابل من خبللها إلى أن ال

نظام قابم على أساس أن كل جملة ال تخلو من عامل و معمول أو أكثر ، بحٌث تإثر العوامل فً 

 .معموالتها تؤثٌرا معنوٌا نحوٌا ٌقتضً تؤثٌرا لفظٌا 

و نحن إذ نتبنى وجهة النظر القابلة بؤن الجملة أعم من الكبلم فلٌس شرطها اإلفادة فؤلننا نعالج 

،         ةعلم النحو ، و موضوع علم النحو الربٌسً هو هٌبات التراكٌب و بناها اللفظٌالجملة من منظور 

للؽة إلى حدودها األوسع ، حدود العملٌة  ةو االعتماد على معٌار اإلفادة ، قد ٌخرجنا من الحدود البنٌوٌ

 .التواصلٌة 
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 (1).تداولٌة عند الؽربٌٌنؾ حدٌثا بالو هذا ما اهتم بدراسته علم المعانً و قرٌب من ذلك ما ٌعر

و ما ٌعنٌنا هنا اعتبار الجملة بنٌة لفظٌة ألن دراسة ثنابٌة األصل و الفرع و القواعد التحوٌلٌة 

التً ٌخرج بها الفرع من األصل ، ٌنبؽً أن تنطلق من اعتبار الجملة بنٌة لفظٌة و أن نعنى بذلك ال 

 .باإلفادة فً الخطاب 

 فرع فً المستوى اإلفرادي عنه فً المستوى التركٌبً ؟فهل ٌختلؾ مفهوم األصل و ال

إن ماهٌة األصول و الفروع فً المستوى التركٌبً ال تختلؾ عنها فً المستوى اإلفرادي إذ 

 :تتمحور هً األخرى وفق بعدٌن 

تتشكل فٌه األصول و الفروع كجمل مستعملة أي محققة فعبل فً األداء اللؽوي : بعد حّسً  –أ 

 .عربً للمتكلم ال

و تتشكل فٌه األصول و الفروع كهٌبات ذهنٌة مجردة متصورة ضمنٌا فً : بعد تجرٌدي  –ب 

 .ذهن المتكلم العربً 

I –  ( :محسوسة ) األصول و الفروع كوحدات لغوٌة مستعملة 

إن الجملة األصلٌة أو الفرعٌة فً بعدها الحسً هً جملة منطوقة أو مكتوبة ، محققة فعبل فً 

 .اللؽوي للمتكلم العربً ، إنها جزء من األداء الكبلمً  االستعمال

إذ استدل النحاة األوابل على أصالة جمل و فرعٌة أخرى فً االستعمال اللؽوي ، انطبلقا من 

 .خصابص معٌنة ، تجعل من هذه الجملة أصلٌة و من أخرى فرعٌة 

فً حٌن أن الجملة الفرعٌة فالجملة األصلٌة هً جملة متقومة بنفسها و ال تحتاج إلى ؼٌرها ، 

هً الجملة المبنٌة على الجملة األصلٌة و هذا بتؽٌٌر ٌلحق الجملة األصلٌة ، فتخرج منها الجملة الفرعٌة 

 .، هذا التؽٌٌر الذي قد ٌكون تؽٌٌرا لفظٌا أو تؽٌٌرا لفظٌا داللٌا ، أو تؽٌٌرا داللٌا 

اللؽوي تقوم على نظام تفرٌعً تولٌدي ، إذ توصل النحاة األوابل إلى أن الجمل فً االستعمال 

 .بحٌث قد تخرج من الجملة النواة مجموعة من الجمل الفرعٌة 

 :و نستطٌع صٌاؼة هذه الفكرة صٌاؼة رٌاضٌة كاآلتً 

 .تغٌٌر فٌه + أصل = الفرع 

فالجملة األصلٌة هً جملة بسٌطة فً مقابل الجمل الفرعٌة المبنٌة علٌها ، فالفرع مركب من 

 .، أي أن الفرع هو األصل مع زٌادة تؽٌٌر ، و منه بالضرورة ٌكون األصل أبسط من الفرع  األصل

                                                           
(1)

0 اٌٍّفٛظ١خ 0 رؽخّخ اٌعوزٛؼ لبقُ اٌّمعاظ 0 ِٕهٛؼاد ارسبظ اٌىزبة اٌؼؽة 0 ظْٚ ِىبْ ٔهؽ 0  ٠ٕظؽ ق١ؽفٟٛٔ خبْ  

٠ٕظؽ أ٠ضب ظالل اٌد١الٌٟ 0 ِعضً ئٌٝ اٌٍكب١ٔبد اٌزعا١ٌٚخ 0 رؽخّخ  ٚ( .  16 – 15) َ 0 و  1998ظْٚ طجؼخ 0 قٕخ 

 ( . 44 – 43) َ 0 و  1992ِسّع ٠س١برٓ 0 ظ٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌدبِؼ١خ 0 ثٓ ػىْٕٛ 0 اٌدؿائؽ 0 ظْٚ طجؼخ 0 قٕخ 
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ٌقول سٌبوٌه  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصب و الرافع سوى االبتداء  والجارُّ و اعلم أن االسم أول أحواله االبتداء ، و إنما ٌدخل الن « 

أال ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل علٌه هذه األشٌاء حتى ٌكون ؼٌر مبتدأ ، و ال تصل إلى . على المبتدأ

عبد هللا منطلق ، إن شبت أدخلت : و ذلك أنك إذا قلت . االبتداء  مادام مع ما ذكرت لك إال أن تدعه 

كان عبد هللا منطلقا ، أو مررت بعبد هللا منطلقا ، : منطلقا ، أو قلت  رأٌت عبد هللا: رأٌت علٌه فقلت 

  (1)  ».فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد ، و النكرة قبل المعرفة

 :بن لعبلم مخلوؾ قاببل / و ٌوضح لنا ذلك د 

مبتدأ و الخبر  ثم أنه أول جزء من األصل أو النواة و هً ال" المبتدأ أول جزء " و معنى قوله  « 

ٌجري تحوٌل علٌها بالزٌادة و ذلك بإدخال عامل علٌها ، كما أن المفرد أصل ثم تزاد علٌه عبلمة المثنى 

أو الجمع فٌصبح المثنى أو الجمع فرعا عنه ، و النكرة أصل ثم تزاد علٌه الم التعرٌؾ فٌكون فرعا عنه 

 (2)  ».لتعرٌؾ فرعا عن النكرة، و النكرة أصل ثم تزاد علٌه الم التعرٌؾ فٌكون ا

عبد الرحمن الحاج صالح كٌؾ استدل النحاة األولون على أصالة الجمل وفرعٌة / و ٌبٌن لنا د 

أخرى ، كوحدات لؽوٌة مستعملة ، انطبلقا من النواة التً تجري علٌها عملٌات زٌادة فتبنى علٌها بذلك 

 .الفروع 

توى من أقل ما ٌمكن أن ٌنطق به من الكبلم المفٌد مما ٌنطلق النحاة العرب فً هذا المس « :ٌقول 

ثم ٌختبرون هذا التركٌب بزٌادة ما ٌمكن زٌادته مع " ... زٌد منطلق : " هو أكثر من لفظة و ذلك مثل 

                                                           
(1)

 .  24 – 23/  1ق١ج٠ٛٗ 0 اٌىزبة 0   
(2)

 . 54و  ثٓ ٌؼالَ ِطٍٛف 0 ظب٘ؽح اٌزمع٠ؽ فٟ وزبة ق١ج٠ٛٗ 0  

Ø 

 إن

 كان

 حسبت

  أعلمنننننننت 

 خالدا 

 زٌد

 زٌدا

 زٌد

 زٌدا

 زٌدا

 منطلق

 منطلق

 منطلقا

 منطلقا

 منطلقا

1 2 3 
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 :بقاء هذه النواة و ذلك مثل 

فكل هذه التراكٌب هً محمولة بعضها عن بعض و هً متكافبة من حٌث إنها تتضمن نواة واحدة  

و تفرع علٌها الفروع بهذه العملٌة التحوٌلٌة التً هً ( . لعدم دخول أي زٌادة علٌه ) و هً األصل 

أن الزوابد على الوحدة التركٌبٌة تإثر تؤثٌرا لفظٌا و داللٌا على ما .... و ٌتبٌن ..... زٌادة الزوابد 

   ودة فً النواة ، تدخله علٌه باختبلؾ اإلعراب فٌما ٌخص اللفظ و معان زابدة لم تكن موج

 

و الحظوا أٌضا و     و على هذا اعتبروا هذه الزٌادة المإثرة عامبل ، و ما تإثر فٌه معموال  ، 

. هو مهم جّدا أن أحد المعمولٌن ال ٌمكن بحال  أن ٌتقدم على عامله و هو الذي ال ٌستؽنً عنه العامل 

ٌادة فٌه فالعامل فٌه هو الخلو من العامل اللفظً أما األصل الذي ال ز.... فسماه الخلٌل المعمول األول 

 (1)  » ( . Øأشرنا إلٌه بالعبلمة العدمٌة ) و هو على أي حال عامل

الحاج صالح ٌبٌن كٌؾ استدل النحاة على أصلٌة الجملة النواة ، و فرعٌة الجمل / فها هو ذا د 

ٌن لهم فٌها أن األصل ما ٌحمل العبلمة األخرى ، فً الجدول السابق ، و هذا بإجرابهم عملٌة حملٌة ، تب

و خروجه          العدمٌة أي به موضع تقع فٌه عملٌات طردٌة و عكسٌة و ذلك بدخول العامل اللفظً 

، هذا فً مقابل الفروع التً تحمل ( عامل االبتداء ) من موضع االبتداء و المتمثلة فً العامل المعنوي 

لعوامل اللفظٌة ، كما أن الفروع قد بنٌت على األصل بزٌادة ، ألننا نجد و المتمثلة فً ا ةالعبلمات اللفظٌ

 :النواة قابمة فً كل جملة فرعٌة لكن مع تؽٌٌر ألن 

 .تغٌٌر فٌه + األصل = الفرع 

و التؽٌٌر الذي ٌلحق الجملة النواة ، فتبنى علٌها الفروع بذلك هو تؽٌٌر لفظً داللً ، فزٌادة 

من جهة أخرى ، ( داللة نحوٌة ) ٌر لفظً من جهة ، ٌإدي إلى تؽٌٌر داللً العوامل اللفظٌة هً تؽٌ

و الخبر و إن بقً محتفظا بمعناه النحوي، ( اسم الناسخ ) فالمبتدأ مثبل ٌصبح له معنى نحوي آخر هو 

 .لكنه خبر لناسخ

من " منطلق  زٌد" كما أن التؽٌٌر الداللً قد ٌكون تؽٌٌر معنى الجملة ككل إذ ٌتؽٌر معنى الجملة 

لٌت زٌدا منطلٌق " أو إلى التمنً فً جملة " إن زٌدا منطلق " محض اإلخبار إلى تؤكٌد الخبر فً جملة 

." 

كما نجد النحاة األوابل ٌستدلون على أصلٌة الجمل التً تحمل معنى اإلٌجاب ، و فرعٌة الجمل 

 :التً تحمل المعانً اآلتٌة 

 .معنى النفً  – 1

                                                           
(1)

 (. 23 – 22) اٌسبج يبٌر ػجع اٌؽزّٓ 0 اٌّعؼقخ اٌط١ٍ١ٍخ اٌسع٠ثخ ٚ ِهبوً ػالج اٌؼؽث١خ ثبٌسبقٛة 0 و  



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

264 

 .م معنى االستفها – 2

 .معنى النهً  – 3

 .معنى التعجب  – 4

 :ٌقول السٌوطً 

قام زٌد ثم تقول فً : اإلٌجاب أصل لؽٌره من النفً و النهً و االستفهام و ؼٌرها تقول مثبل« 

فترى اإلٌجاب ٌتركب . قم :ال تقم ،وفً األمر :أقام زٌد ؟ وفً النهً : ما قام زٌد و فً االستفهام : النفً

لٌه ،وؼٌره ٌحتاج إلى داللة فً التركٌب على ذلك الؽٌر ، وكلما كان فرعا احتاج إلى من مسند ومسند إ

والتؤنٌث إلى . ونحوها، ألنه فرع التنكٌر ( أل) ماٌدل به علٌه ، كما احتاج التعرٌؾ إلى عبلمة من 

 (1)  ».عبلمة من تاءوألؾ ألنه فرع التذكٌر

ة هً األصل الذي تبنى علٌه الفروع بزٌادات لفظٌة فها هو ذا السٌوطً ٌبٌن لنا أن الجملة المثبت

أو  ،تإدي إلى تؽٌٌر معنى الجملة النواة ، و هو معنى اإلٌجاب إلى معنى النفً أو النهً أواالستفهام

التعجب ، و بناء الفروع على األصل بهذه الطرٌقة ، ٌعد فً الحقٌقة من وسابل العقل العربً 

ر ، إذ ٌعتمد العقل العربً على جملة واحدة لتولٌد جمل متعددة ، المحصورة للتعبٌر عن ؼٌر المحصو

 :و نستطٌع توضٌح عملٌة بناء الفروع على أصل واحد كاآلتً 

 

 

Ø  (جملة مثبتة ) األصل .                       قام زٌد 

 (جملة منفٌة ) الفرع .                      ما قاَم زٌُد  

 (جملة استفهامٌة ) الفرع                هل قاَم زٌُد ؟      

 (جملة استفهامٌة ) متى قاَم زٌد ؟                    الفرع 

( محسوسة) ً كٌانات لؽوٌة مستعملة إن الجمل األصلٌة و الفرعٌة المقدمة فً األمثلة السابقة ه

إال جزءا من واقع الجمل النواة أي محققة فعبل فً االستعمال اللؽوي للمتكلم العربً ، كما أنها ال تمثل 

استدل علٌها النحاة األوابل عبر طرق . و ما ٌبنى علٌها من جمل فرعٌة فً الواقع الحسً للؽة 

 .استداللٌة مختلفة من خبلل معالجتهم للواقع اللؽوي المستعمل 

النحاة من  و الجدٌر بالذكر هنا ، القول إن الجمل الفرعٌة كوحدات لؽوٌة مستعملة لم ٌستدل علٌها

زاوٌة بنابها على الجمل النواة فقط و إنما استدالل النحاة األوابل على الفروع المستعملة فً المستوى 

التركٌبً ، قد ٌخضع إلى منطق تحلٌلً آخر بحٌث تؤتً الجمل الفرعٌة المستعملة جمبل مخالفة لؤلصول 

                                                           
(1)

 . 211/ 1اٌك١ٛطٟ خالي اٌع٠ٓ 0 األنجبٖ ٚ إٌظبئؽ فٟ إٌسٛ 0   
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 .كؤفكار مجردة ، كما سنوضحه فٌما هو آت 

II – وع كهٌئات مجردة األصول و الفر: 

إن األصل أو الفرع كهٌبة مجردة فً المستوى التركٌبً هو صورة ذهنٌة ماثلة ضمنٌا فً عقول 

المتكلمٌن العرب ، فكما استدل النحاة األولون على جمل أصلٌة و أخرى فرعٌة كوحدات لؽوٌة محققة 

روع فً المستوى التركٌبً فً األداء اللؽوي للمتكلم العربً ، نجدهم ٌستدلون على األصول و الف

كهٌبات مجردة أي كجزء ال ٌتجزأ من النظام الباطنً للؽة الكامن فً ذهن المتكلم العربً مثلما وجدنا 

 .ذلك فً المستوى اإلفرادي 

 :و تنقسم األصول المجردة فً المستوى التركٌبً إلى قسمٌن 

 .أصول مجردة عامة  –أ 

 .أصول مجردة خاصة  -ب 

 :الفروع المجردة العامة األصول و  – 1

إن األصل أو الفرع كهٌبة مجردة عامة ، ال ٌخص لفظا بعٌنه إنما هو صورة مجردة كلٌة ، 

 .تندرج تحتها العدٌد من المتؽٌرات فً االستعمال اللؽوي 

 :ٌقول ابن هشام 

نزله أحدهما و ما كان بم... ، و المبتدأ و الخبر " كقام زٌد " الجملة عبارة عن الفعل و فاعله  « 

 (1)  »".ظننته قابما " و " كان زٌد قابما " و " أقابم زٌدان " و " ُضِرَب اللص : " نحو 

ٌوضح ابن هشام ، فً هذه المقولة األصل العام المجرد المتعلق بالجمل االسمٌة ، و األصل 

 .المجرد العام الخاص بالجمل الفعلٌة 

بنٌة األصلٌة  التً من المفترض أن تقوم علٌها أّي و األصبلن المجردان العامان ٌتمثبلن فً ال

جملة اسمٌة أو فً البنٌة األصلٌة التً من المفترض أن تقوم علٌها أي جملة فعلٌة فً نظام اللؽة العربٌة 

. 

أما البنٌة األصلٌة المتعلقة بالجمل االسمٌة فقٌامها على المبتدأ أو الخبر ، لكن قد تؤتً جمل اسمٌة 

( بنٌة الناسخ و اسم الناسخ و خبره ) لهذا األصل المجرد العام ، فتاتً وفق بنٌة فرعٌة كـ  كثٌرة مخالفة

، و هذه البنٌة الفرعٌة هً من البنى التً تؤتً بمنزلة البنٌة األصلٌة حسب ما ٌوضحه لنا ابن هشام 

 .األنصاري 

لوجدناها ( مبتدأ أو الخبر بنٌة ال) و لو نظرنا فً البنٌة األصلٌة المجردة للجملة االسمٌة هذه 

أصبل مجردا عاما ، تندرج تحته العدٌد من الجمل االسمٌة فً االستعمال اللؽوي ، فهً ال تخص جملة 

                                                           
(1)

 . 505/  2اثٓ ٘هبَ األًٔبؼٞ 0 ِغٕٟ اٌٍج١ت ػٓ وزت األػبؼ٠ت 0   
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 :بعٌنها،  و نوضح هذا فً الجدول اآلتً 

 الخبر المبتدأ

 الحلمُ 

دٌ  ٌْ  َز

 السماءُ 

 العلمُ 

 جمٌلٌ 

 منطلقٌ 

 ممطرةٌ 

 نورٌ 

 

لتً جاءت بمنزلة البنٌة األصلٌة و نعنً بالبنٌة الفرعٌة المكونة و لو نظرنا فً البنٌة الفرعٌة ا

من الناسخ و اسمه و خبره لوجدناها فرعا مجردا عاما ، تندرج تحته جمل متعددة فً االستعمال اللؽوي  

 :و ٌبٌن ذلك الجدول التالً 

 

 خبره اسمه الناسخ

 كان

 إن

 لٌت

 ظننت

 الحلمُ 

 زٌدا

 السماءَ 

 العلمَ 

 جمٌبل

 منطلق

 ممطرةً 

 نوَرا

 

 ل الفعلٌة فً نظام اللؽة العربٌة،أما البنٌة األصلٌة التً من المفترض أن تقوم علٌها جمٌع الجم

فاألساس فٌها قٌام الجملة على بنٌة الفعل المبنً للمعلوم ، فقد تكون البنٌة األصلٌة مكونة من فعل الزم 

نة من فعل متعد ُبنً للمعلوم و فاعل ومفعول به ، مبنً للمعلوم و فاعل ، و قد تكون البنٌة األصلٌة مكو

 (.و ؼٌرها  الحال و التمٌٌز و المفعول فٌه) أو مكونة باإلضافة إلى ما سبق من مجموعة متممات كـ 

المهم أن تقوم الجملة الفعلٌة على بنٌة فعل مبنً للمعلوم ، و هذا أصل مجرد عام تندرج تحته 

 .للؽوي كمتؽٌرات العدٌد من الجمل فً االستعمال ا

و باإلضافة إلى هذا األصل المجرد العام و المتمثل فً البنٌة األصلٌة سواء الخاصة بالجمل 

 .الفعلٌة أو البنٌة األصلٌة الخاصة بالجمل االسمٌة 

فهناك عدد من األصول المجردة العامة التً استطاع النحاة التوصل إلٌها فٌما ٌخص المستوى 

 :التركٌبً نحو 
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 .األصل فً الجملة العربٌة اإلثبات  – 1

 .األصل فً الجملة الذكر  – 2

 .األصل فً الجملة مراعاة قانون الترتٌب بٌن عناصرها  – 3

 :تمام حّسان / و فً هذا ٌقول د 

 :هذا هو أصل الوضع بالنسبة إلى الجملة العربٌة و ٌضاؾ إلٌه ...  « 

 .ب تقدٌر المحذوؾ من ركنً الجملة فإذا عدل عنه إلى الحذؾ وج: األصل الذكر  – 1

 .فإذا أضمر أحد الركنٌن وجب تفسٌره : األصل اإلظهار  – 2

 .و قد ٌعدل عنه إلى الفصل :  األصل الوصل  – 3

».و قد ٌعدل إلى التقدٌم و التؤخٌر: األصل الرتبة بٌن عناصر الجملة  – 4
  (1)   

مة التً تقوم علٌها الجملة العربٌة و ما ٌقابلها تمام حسان بعض األصول المجردة العا/ ٌقدم لنا د 

و    من الفروع المجردة العامة ، لكن ال ٌقؾ األمر عند هذا ، بل هناك جملة أخرى من األصول

، و ى اللفظٌة التً تقوم علٌها الجملالفروع المجردة العامة فً المستوى التركٌبً ، و التً ال تخص البن

 و االستفهام          ة فً معنى اإلثبات و ما ٌقابله من المعانً الفرعٌة كالنفًال المعانً العامة والمتمثل

 .و التعجب،  و إنما هً أصول و فروع تخص األبواب النحوٌة 

فكل جملة فً االستعمال اللؽوي تقوم على مجموعة من العناصر النحوٌة و كل عنصر نحوي 

، و جموعة من القواعد األصلٌة العامةمعقود على مفٌها ٌنتمً إلى باب نحوي معٌن ، و كل باب نحوي 

منه فاألصل فً كل جملة أن تؤتً جمٌع العناصر المتكونة منها مطابقة للقواعد األصلٌة العامة التً 

كالمبتدأ و الخبر و الحال والتمٌٌز و ) تقوم علٌها األبواب النحوٌة التً تنتمً إلٌها تلك العناصر النحوٌة 

 ( .لٌه و االسم المعطوؾ و المعطوؾ علٌه و ؼٌرها من العناصر النحوٌة النعت و المضاؾ إ

و خروج أي عنصر نحوي من تلك العناصر عن أي قاعدة أصلٌة عامة من تلك القواعد األصلٌة 

العامة التً ٌقوم علٌها الباب النحوي الذي ٌنتمً إلٌه ذلك العنصر ٌجعل من الجملة االسمٌة أو الفعلٌة 

اللؽوي جملة فرعٌة ألنها جاءت مخالفة ألصل من األصول المجردة العامة التً تقوم  فً االستعمال

 .علٌها الجملة فً نظام اللؽة العربٌة 

 :تمام حسان / ٌقول د 

أو القاعدة )فنفهم بالقاعدة األصلٌة " القواعد الفرعٌة " و " القواعد األصلٌة " نقرأ أحٌانا عن  « 

القاعدة السابقة على القٌود و التعرٌفات كقاعدة رفع الفاعل و نابب الفاعل  تلك( األصل أو أصل القاعدة 

                                                           
(1)

 . 121يٛي 0 و زكبْ رّبَ 0 األ  
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 (1)  ».و المبتدأ و تقدم الفعل على الفاعل و تقدم الموصول على صلته

هذا  و من المظان التً ٌعثر فٌها على أصول القواعد تعرٌفات النحاة ألبواب «  و قوله أٌضا

االسم المرفوع الذي تقدمه فعل مبنً للمعلوم و دل على فعل الفاعل  النحو، فإذا عرؾ النحاة الفاعل بؤنه

 :ٌمكن أن نعرضها على الوجه التالًفإن هذا التعرٌؾ ٌشتمل على عدد من أصول القواعد .... 

 .الفاعل مرفوع  – 2                               .الفاعل اسم  – 1

 .الفعل مع الفاعل مبنً للمعلوم  – 4                      .الفاعل ٌتقدمه الفعل  – 3

فكل قٌد من قٌود هذا التعرٌؾ ٌعبر عن قاعدة أصلٌة ، و منها مجتمعة تتضح معالم الباب .... 

».النحوي
فكل باب نحوي ٌقوم على مجموعة من األصول العامة المجردة ، و هذا نحو ما نجده فً  (2)  

 :، و هو اآلتً  (3)باب الحال 

و قد تكون " طلعت الشمس صافٌة :" ً الحال أن تكون صفة متنقلة ال ثابتة نحو األصل ف – 1

ٌّا " ، " هذا أبوك رحٌما : " صفة ثابتة نحو   ".ٌوم أبعث ح

 .أن تكون نكرة ال معرفة  – 2

 .أن تكون مشتقة ال جامدة  – 3

( قواعد عامة) مة صول المجردة العاكما ٌقوم المبتدأ كباب نحوي قابم بذاته على مجموعة من األ

 :نحو 

 .األصل فٌه أن ٌكون معرفة  – 1

 .األصل فٌه أن ٌكون مرفوعا  – 2

 .األصل فٌه أن ٌتقدم الخبر – 3

 :كذلك الخبر ٌقوم على مجموعة من القواعد األصلٌة العامة مثل 

 .أن ٌكون نكرة مشتقة  – 1

 .أن ٌكون اسما مرفوعا  – 2

 .و تثنٌة و جمعا و تذكٌرا و تؤنٌثا وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا  – 3

 .أن ٌكون بعد المبتدأ رتبة  – 4

و لو تؤملنا هذه األصول المجردة لوجدناها أحكاما عامة تندرج تحتها العدٌد من الوحدات اللؽوٌة 

األصل فً المبتدأ أن ٌؤتً اسما معرفة :فعندما تضبط قاعدة عامة المبتدأ مثل .فً االستعمال اللؽوي

هذه قاعدة عامة ال تخص مبتدأ بعٌنه فً جملة بعٌنها و إنما هً أصل عام ، ٌخضع له كل مبتدأ ف. مفردا

                                                           
(1)

 . 123زكبْ رّبَ 0 األيٛي 0 و  
(2)

 (. 135 – 134) ٔفف اٌّؽخغ0 و 
(3)

 ( . 376ئٌٝ  363) َ 0 اٌدؿء اٌثبٟٔ 0 و  ٠1966ٕظؽ زكٓ ػجبـ 0 إٌسٛ اٌٛافٟ 0 ظاؼ اٌّؼبؼف 0 ًِؽ 0 اٌطجؼخ اٌثبٌثخ 0 قٕخ  
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 .فً كل جملة اسمٌة فً االستعمال اللؽوي 

و لو تؤملنا الفروع المجردة كاعتبار الحال قد تؤتً جملة لوجدنا أن هذا الحكم المجرد هو حكم 

الحالٌة فً االستعمال اللؽوي ، نوضح هذا فً الجدول عام، بحٌث ٌندرج تحته عدد ال نهابً من الجمل 

 :األتً

 (جملة ) الحال  فاعل فعل 

 َجاءَ 

 َقامَ 

 زٌدٌ 

 زٌدٌ 

 و هو ٌمشً

 و هو ٌبكً

و ألن نظرة النحاة األولٌن كانت نظرة تحلٌلٌة عمٌقة إلى الجملة العربٌة ، و هذا بتوصلهم إلى 

بٌة ، االسمٌة منها و الفعلٌة نجد هناك جملة أخرى من قانون العمل الذي تقوم علٌه جمٌع الجمل العر

 :األصول و الفروع المجردة العامة ، التً توصل إلٌها النحاة العرب نحو 

إن عبارة سٌبوٌه         «:األصل فً الجملة العربٌة أن ال ٌتقدم فٌها المعمول األول على عامله * 

و استحالة تقدم المعمول األول على عامله مهما كان فإذا تستلزم شٌبا آخر و ه" أول ما تشؽل به الفعل " 

 (1)   »(.دون معناها الوضعً ) قدم محتواه تؽٌرت بنٌة الجملة 

 :و فً هذا ٌقول ابن جنً 

و بعد فلٌس فً الدنٌا مرفوع ٌجوز تقدٌمه على رافعه ، فؤما ؼٌر المبتدأ فلم ٌتقدم عندنا على  « 

جمٌعا ، فلم ٌتقدم الخبر علٌهما ( المبتدأ و االبتداء ) وحده ،إنما الرافع  رافعه ، ألن رافعه لٌس المبتدأ

و  معا، و إنما تقدم على أحدهما و هو المبتدأ فهذا ال ٌنتقض ، لكنه على قول أبً الحسن مرفوع وحده 

 (2)  ».لو كان كذلك لم ٌجز تقدٌمه على المبتدأ

 :و من األصول العامة كذلك نجد 

لكن قد ٌعدل عن هذا األصل إلى الفرع . قدم المعمول الثانً على المعمول األول األصل أال ٌت* 

 .فٌجوز تقدٌم المعمول الثانً على المعمول األول 

لكن قد ٌعدل عن هذا األصل إلى . األصل فً المعمول أن ٌؤتً اسما مفردا ظاهرا معربا * 

 .عموالت الفرعٌة الفرع، فٌؤتً المعمول جملة أو اسما مبنٌا و ؼٌرها من الم

المصدر ، و ) لكن قد تعمل بعض األسماء عمل الفعل كـ . األصل فً عمل النصب لؤلفعال * 

 (.اسم الفاعل ، و اسم المفعول 

لكن قد ٌعدل عن هذا األصل ، فتؤتً بعض األسماء : األصل فً األسماء أن تؤتً معمولة * 

                                                           
(1)

 . 9اٌسبج يبٌر ػجع اٌؽزّٓ 0 اٌدٍّخ فٟ وزبة ق١ج٠ٛٗ 0 و   
(2)

 . 385/  2اثٓ خٕٟ 0 اٌطًبئى 0   
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 .عاملة فً ؼٌرها 

 .ال إذا كانت مختصة األصل فً الحروؾ أن ال تعمل إ* 

 .األصل أن ال ٌدخل العامل على العامل * 

فهذه جملة من األصول المجردة العامة و ما قد ٌقابلها من الفروع المجردة العامة فٌما ٌتعلق 

 .أذهان متكلمٌهابالمستوى التركٌبً ، و هً جزء ال ٌتجزأ من النظام الباطنً للؽة العربٌة الكامن فً 

هنا ، القول أن النحاة األوابل لم ٌستنبطوا هذه األصول و الفروع من وحً  و الجدٌر بالذكر

خٌالهم، إنما هو استنباط معقول من أفراد المحسوس ، أي أنها مستنبطة من االستعمال اللؽوي نفسه ، 

فلم ٌتوصلوا إلى تلك األصول و الفروع المجردة إال بعد أن استدلوا على الجمل األصلٌة و الفرعٌة 

انات لؽوٌة مستعملة ، و لم ٌتعاملوا مع العوامل و المعموالت ككٌانات نحوٌة كلٌة مجردة إال بعد أن ككٌ

 .عاٌنوها كوحدات لؽوٌة قابمة فً جمل بعٌنها 

، ألولٌنبالنسبة إلى النحاة ا( أي عملٌة الكشؾ عن األصول و الفروع ككلٌات مجردة ) فالعملٌة 

عمق ، فهم لم ٌرتقوا إلى المستوى التجرٌدي للؽة إال بعد أن قاموا لم تكن بسٌطة ، بل هً ؼاٌة فً ال

، فاطراد و ؼٌرها من العملٌات االستداللٌةباستقراء الواقع اللؽوي و القٌام بعملٌات التصنٌؾ و القٌاس 

و الفروع  تلك األحكام العامة فً الواقع اللؽوي للمستوى التركٌبً هو ما أداهم إلى الكشؾ عن األصول

 .مجردة العامةال

 :تمام حّسان / ٌقول د 

إذا كان النحو صناعة فهو بالضرورة بنٌة مجردة ذات عبلقات داخلٌة عضوٌة و إذا كانت  « 

المعرفة ، تكتسب بمداولة االطبلع ، و ٌتوقؾ الوصول إلٌها بتوقؾ هذا االطبلع ، فإن الصناعة تكتسب 

ؾ توصل النحاة إلى بناء هذا الهٌكل النحوي المجرد و لكن كٌ.... بالتدرٌب حتى تصبح ملكة فً النفس 

و معنى هذا أن المنطلق األول للنحاة كان استقراء كبلم العرب الفصٌح ، و أن هذا الكبلم لم ٌكن ..... ؟ 

و إنما كان ٌؤتً بواسطة النقل الذي ٌتمثل فً تحمل الرواة ( إال فً القلٌل ) ٌؤتً بطرٌق المشافهة 

أداء صحٌحا إلى من ٌطلبها ، و أن هذا المنقول ٌنبؽً أن ٌكون بالؽا حد الكثرة  للنصوص   و أدابها

حتى ٌصطلح االعتماد علٌه ، هذه هً الخطوة األولى فً االستدالل و هً خطوة حسٌة  ال تشتمل على 

تجرٌد ألنها ال تتجاوز النقل و االستقراء ، و الكشؾ عن هٌبات المسموع و مبلحظة اختبلؾ الصور 

فإذا انتهً النحوي من المبلحظة و االستقراء اللذٌن أجراهما على المسموع فقد انتهت الرحلة ...... ا فٌه

 (1)  ».الحسٌة من عمله و بدأ فً التجرٌد وهو استخراج المعقول من أفراد المحسوس

 :و قوله أٌضا 

                                                           
(1)

 (. 62 – 61) زكبْ رّبَ 0 األيٛي 0 و 
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كون أفكارا كلٌة و معنى هذا أن التصنٌؾ خطوة إلى التجرٌد بمعنى أن المرء ال ٌستطٌع أن ٌ « 

إال إذا اعتمدت على تصنٌؾ ما لمدركاته الجزبٌة ، فعندبذ ٌستطٌع أن ٌسمً األصناؾ بؤسماء 

اصطبلحٌة ثم ٌبنً على ذلك تفكٌره المجرد الذي ٌإدي إلى بناء األبواب و األنظمة ، و إذا صدق ذلك 

لخطوات التً تلت ذلك ، على الخطوة األولى من خطوات نشؤة النحو فهو صادق بنفس الدرجة على ا

فالذي ٌبدو أن فصل المعربات عن المبنٌات بالمبلحظة سبق تجرٌد اإلعراب و البناء ، و أن عزل 

  ».إلخ...الجمل إحداها عن األخرى بحسب صورها و أنماطها سبق تجرٌد الخبر و اإلنشاء و الطلب 

(2) 

امل المعنوٌة فً مقابل العوامل كما كان القٌاس أداة منهجٌة فعالة فً الكشؾ عن طبٌعة العو

اللفظٌة ، و عن البنى اللفظٌة الجامعة للجمل و القٌاس ٌكون بحمل الجمل المتماثلة بعضها على بعض 

 .للكشؾ عن البنى المجردة الكلٌة التً تشترك فٌها تلك الجمل 

 :عبد الرحمن الحاج صالح فً قوله / و ٌوضح لنا ذلك أكثر د 

،    و لٌس له أي عبلقة بصٌؽة الخطاب أو المناظر هو خاص ببنٌة اللفظ(  القٌاس) فالتوازي  « 

 :و على هذا األساس نستطٌع توسٌع الجدول الحملً السابق هكذا 

 

                                                           
 (2)

 . 54ٔفف اٌّؽخغ 0 و  

العا

 مل

ال

 1معمول 

ال

 2معمول 

 ز

 ٌد

من

 طلق

 إن

 كان

حسننن

 ب عمرو

أعلم

 ت عمرا

ز

 ٌدا

ز

 ٌد

ز

 ٌدا

ز

 ٌد

من

 طلق

من

 طلقا

من

 طلقا

من

 طلقا
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ملنا كل هذه الجمل بعضها على بعض كما فعل سٌبوٌه و بذلك تظهر موازاة تامة بٌن العناصر ح

ألن إجراء الشًء على ما هو بمنزلته ، حتى و لو كان مختلفا عنه تماما ٌكشؾ لنا البنٌة اللفظٌة الجامعة 

لنحاة فً مستوى الجملة ، أي التً تشترك فٌها العدد البلنهابً من الجمل ، و هذا هو النوع الذي ٌسمٌه ا

) ههنا قٌاسا و مثاال وحدا و أصبل تبنى علٌه و تتفرع علٌه الفروع فهو بالنسبة للجمل كالبناء و الوزن   

».بالنسبة للكلمة( و المثال 
  (1) 

و هكذا ٌتبٌن لنا أن توصل النحاة األولٌن إلى األصول و الفروع الكلٌة المجردة سواء فً 

حتى فً المستوى اإلفرادي ٌنطلق من الواقع الحّسً للؽة نفسه ، فما التجرٌد إال  المستوى التركٌبً أو

                                                           
(1)

 . 8اٌسبج يبٌر ػجع اٌؽزّٓ 0 اٌدٍّخ فٟ وزبة ق١ج٠ٛٗ 0 و   

 قام

ضر

 ب

ضر

 ب

ز

 ٌد

ز

 ٌد

 ت

   

ع

 مرا

ع

 مرا

ة 
ـٌـ

ــل
وٌـ

حــ
 ت
ت

ٌا
مل

ع
 

 األصل
أو  

 النواة

 االبتداء                                                             
الخلو من العوامنل ) 

 (                                    اللفظٌة

العوامل 
 اللفظٌة
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 .استنباط معقول من المحسوس 

 :األصول المجردة الخاصة  – 2

إن األصل المجرد الخاص فً المستوى التركٌبً مثله كمثله فً المستوى اإلفرادي ، إنه صورة 

 .خاص بجملة معٌنة ذهنٌة ماثلة فً ذهن المتكلم العربً ضمنٌا، 

" زٌٌد ضارٌب " فاألصل " زٌٌد ضارٌب " هو " زٌٌد ٌضرُب " إن األصل فً : و هذا نحو قولك 

كما أن األصل   " زٌٌد ٌضرُب " هو صورة مجردة ال كٌانا لؽوٌا مستعمبل ، بل المتكلم قد استعمل الفرع 

ل إال أنه مقدر عقبل ها هنا هو هو صورة مجردة خاصة بلفظ معٌن و إن كان ٌستعم" زٌٌد ضارٌب " 

، فهذا األصل المجرد " زٌٌد ٌضرُب " صورة مجردة خاصة بلفظ معٌن ، إنه ٌخص فرعا بعٌنه هو 

األصل فً الخبر أن ٌؤتً اسما )الخاص ، و إن كان ٌتقاطع مع األصل المجرد العام الذي ٌنص على أن 

فً ذهن المتكلم العربً أي كبلهما جزء من ، فً الطابع التجرٌدي ، فكل أصل منهما متصور ( مفردا

النظام الباطنً ، مع هذا فإنهما ٌختلفان فً نقطة جوهرٌة مهمة تتمثل فً طابع الخصوصٌة و العموم ، 

، فً حٌن أن األصل " زٌٌد ٌضرُب " هو خاص بجملة معٌنة " زٌٌد ضارٌب " فاألصل المجرد الخاص 

هو حكم عام ٌندرج تحته ( فً الخبر أن ٌؤتً اسما مفردا األصل ) المجرد العام الذي ٌنص على أن 

 :فً االستعمال اللؽوي ، فقد ٌرد ما ٌطابقه نحو ( األخبار ) العدٌد من المتؽٌرات 

 .زٌد منطلق -

 خبر مفرد        

 .العلم نور -

 خبر مفرد         

 . الربٌع جمٌل -

 خبر مفرد           

 :و قد ٌرد ما ٌخالفه نحو 

 .زٌد ٌضربُ  -

 خبر جملة         

 .زٌد ٌجري -

 خبر جملة        

 .زٌد ٌبكً -

 خبر جملة         

المفرد أصل فً ) مثبل خرج مخالفا لؤلصل المجرد العام " زٌد ٌضرب " فالخبر فً جملة 
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 :، و إذا ما تؤملنا هذا المثال وجدنا أنفسنا أمام ثبلثٌة (الخبر

 " .ٌضرُب زٌد " الفرع المستعمل  -

 " .زٌد ضارٌب " األصل المجرد الخاص  -

 ( .المفرد أصل فً الخبر ) األصل المجرد العام  -

 :           و ال بؤس أن نوضح هذه الثبلثٌة فً المخطط اآلتً 

 

 

 

 

                                  

 األصل المجرد العام                                      

 (االسم المفرد أصل فً الخبر)                            

 
 
 
 
 
 

 األصل المجرد الخاص                                        الفرع المستعمل 
 "زٌد ٌضرب "                                             " زٌد ضارٌب "    
 

، ألن األصل فً " جاء زٌد باكٌا " و ه" جاء زٌد ٌبكً " األصل فً : " و األمر نفسه فً قولك 

 .المعمول أن ٌؤتً اسما مفردا معربا ظاهرا 

 :فإنك تجد نفسك أمام ثبلثٌة أخرى 

 ".جاء زٌد ٌبكً " الفرع المستعمل  -

 ".جاء زٌد باكٌا " األصل المجرد الخاص  -

 .(نكرة مشتقةاسما مفردا منصوبا  األصل فً المعمول الحال أن تؤتً) األصل المجرد العام  -

 :نوضح هذا فً المخطط اآلتً 

 األصل المجرد العام                                   
 األصل فً الحال أن تؤتً اسما)                                

 (مفردا منصوبا نكرة مشتقة                                  
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 الفرع المستعمل                       األصل المجرد الخاص                 
 "جاء زٌد ٌبكً "                                         " جاء زٌد باكٌا "    

 

فاألصل المجرد الخاص ٌختلؾ عن األصل المجرد العام فً كونه خاصا بلفظ معٌن ، فً حٌن 

 .ال تخص لفظا بعٌنه  أن األصل المجرد العام هو صورة ذهنٌة كلٌة تعم أفرادا كثٌرة و

و ال بؤس أن نمثل لؤلصول المجردة العامة و األصول المجردة الخاصة و الفروع المستعملة فً 

 :الجدول األتً 

 الفرع المستعمل األصل المجرد الخاص األصل المجرد العام

 .األصل فً الجملة اإلثبات – 1

 .األصل فً الجملة اإلثبات – 2

 .راداألصل فً الخبر اإلف – 3

األصننننل فننننً المبتنننندأ اإلفننننراد و  – 4

 .الرفع

األصنل فنً الحنال أن تنؤتً نكننرة  – 5

 .مشتقة

األصل فً الفاعنل أن ٌنؤتً اسنما  – 6

 .ظاهرا

األصنننننل أن ال ٌتقننننندم المعمنننننول  – 7

 الثانً على     

 .المعمول األول      

 .األصل فً الجملة الذكر – 8

األصل فً الحركنة اإلعرابٌنة أن  – 9

 .هرة ال مقدرةتؤتً ظا

 .زٌد منطلق

 .زٌد منطلق

ٌد حالمٌ  ٌْ  .َز

 .َحْسُبَك زٌدٌ 

 .جاء زٌد قوٌا

 .جاء زٌٌد باألمس

 .ضرب زٌٌد عمرا

 

 .رأٌته ٌمشً

 .جاءت لٌلى

 .ما زٌد منطلق

 .أزٌد منطلق؟

 .زٌد ٌحلمُ 

 .ِبَحْسِبَك زٌدٌ 

 .جاء زٌد صندٌدا

 .جاء باألمس

 .ضرب عمرا زٌدٌ 

 

 .ٌمشً

 .جاءت لٌلى

ؾ النحاة األوابل عن األصول المجردة الخاصة فً المستوى التركٌبً ، ٌخضع هو اآلخر و كش
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إلى منطق استداللً محكم ، فبعد أن توصل النحاة إلى استنباط األصول المجردة العامة انطبلقا من 

ٌدون معالجتهم للواقع اللؽوي عبر طرق استداللٌة مختلفة كاالستقراء و التصنٌؾ و القٌاس ، راحوا ٌع

استقراء الواقع اللؽوي من جدٌد عبر تلك األصول المجردة العامة ، التً تعّد قوانٌن كلٌة ، من 

المفترض أن تخضع لها جمٌع الجمل العربٌة فً االستعمال اللؽوي ، لكن كما وجد النحاة جمبل قد 

دة العامة فعدوها جاءت مطابقة ألصولها العامة المجردة ، صادفوا جمبل جاءت مخالفة ألصولها المجر

فروعا و راحوا ٌقدرون أصولها المجردة الخاصة ، الكتشاؾ كٌفٌة مخالفة الفروع ألصولها المجردة 

العامة ، بل ذهب النحاة إلى أبعد من ذلك ، فراحوا ٌعللون مخالفة الفروع لؤلصول العامة المجردة التً 

 .ٌة فً االستعمال اللؽوي تعد ّ قوانٌن من المفترض أن تخضع لها جمٌع الوحدات اللؽو

 :بن لعبلم مخلوؾ / و فً هذا ٌقول د 

فها هً ذي فكرة االتساق و االنسجام فً ظواهر العالم تستحوذ على أذهان أكثر العلماء إن لم  « 

نقل كل العلماء ، و هً فكرة ضرورٌة ،ألنها توجههم إلى اكتشاؾ موجود قد ٌخفى عن الحس متمثل 

د المطردة التً تحكم مجرى الظواهر و نظامها ، هذه الفكرة التً تفترض االتساق فً القوانٌن و القواع

فً جرٌان الظواهر فً العالم ساعدتهم على اكتشاؾ عبلقات نسقٌة تربط  بٌن  أشٌاء قد تبدو فً  

الظاهر مختلفة، و استقراء العلماء الذي ٌنتهً إلى التعمٌم ٌقوم على هذه الفكرة ألنه استقراء ناقص 

». العربً عمله فً النحو  –أو قل هذا االفتراض  –للظواهر المتشابهة و كذلك عملت هذه الفكرة 
  (1) 

إن اعتقاد النحاة العرب القدامى بؤن اللؽة من وضع واضع حكٌم ، كان له دور كبٌر فً رد 

دة العامة ، البلنتظام الظاهر على سطح اللؽة إلى نظام باطن ، فوراء مخالفة الفروع ألصولها المجر

و          حكمة اقتضاها الواضع ، على النحوي أن ٌكتشفها عبر تطبٌقه لطرق استداللٌة مختلفة كالقٌاس

 (2).التعلٌل و التقدٌر 

و األصول المجردة الخاصة فً المستوى التركٌبً مثلها مثل األصول المجردة الخاصة فً  

خاصة ما هو ؼٌر مستعمل فً كبلم العرب ، فعدول المستوى اإلفرادي ، إذ نجد من األصول المجردة ال

العربً عن تلك األصول ؼٌر المستعملة إلى الفروع المستعملة هو عدول بالترك ، نحو استؽناء العرب 

 (3)".ما أشد سواده " بـ  " ما أسوده " ، و عن " ما أجود جوابه : " ، بقولهم " ما أجوبه " عن 

مجردة خاصة عدوال بالترك ، نجده قد ٌعدل عن بعض  و فً مقابل عدول العربً عن أصولٍ 

األصول المجردة الخاصة إلى الفروع المستعملة فً سٌاقات لؽوٌة ، و فً سٌاقات لؽوٌة أخرى قد 

ٌستعمل تلك األصول المجردة الخاصة ، لكنه حٌنما ٌستعملها ال تكون أصوال مجردة خاصة ، بل جمبل 

                                                           
(1)

 . 40ثٓ ٌؼالَ ِطٍٛف 0 ظب٘ؽح اٌزمع٠ؽ فٟ وزبة ق١ج٠ٛٗ 0 و  
(2)

 . ٠40ٕظؽ ٔفف اٌّؽخغ 0 و  
(3)

 .271ئٌٝ  266/  1ؽ 0 اثٓ خٕٟ 0 اٌطًبئى 0  ٠ٕظ 
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 .أصلٌة مستعملة قابمة بذاتها 

ضرب زٌدا " رع المستعمل إلى الف" َضرَب عمٌر زًٌدا " عدول العربً عن األصل : و هذا نحو             

 هو فً هذا المثال صورة مجردة ماثلة ضمنٌا " َضرَب عمٌر زًٌدا " ، فاألصل المجرد الخاص "َعْمٌر 

االستعمال اللؽوي فً ذهن المتكلم العربً لكن فً مقابل هذا ، نجد العربً ٌخرج هذا األصل إلى 

، و فً هذه الحالة ال نكون أمام أصل مجرد خاص و فرع مستعمل بل "َضرَب عمٌر زًٌدا : " فٌقول 

 .نحن أمام جملة أصلٌة محققة فعبل فً األداء اللؽوي للمتكلم العربً 

، فاألصل " جاء " إلى الفرع المستعمل " جاء محمُد " عدول العربً عن األصل : و نحو 

قد نجده أصبل محققا فً االستعمال اللؽوي للمتكلم العربً فً سٌاقات "جاء محمُد " الخاص المجرد 

لؽوٌة أخرى، فاألصول المجردة الخاصة سواء فً المستوى اإلفرادي أو التركٌبً منها ما ال ٌستعمل ، 

 .و منها ما قد ٌستعمل فً كبلم العرب 

حو العربً ٌتبٌن لنا أن النحاة األولٌن ، قد و من خبلل عرضنا لماهٌة األصول و الفروع فً الن

انتهوا إلى أن األصول و الفروع قد تكون وحدات لؽوٌة مستعملة ، أي كلمات و جمبل محققة فعبل فً 

 .األداء اللؽوي للمتكلم العربً 

فً مقابل هذا استدلوا على األصول و الفروع كصور مجردة ماثلة ضمنٌا فً ذهن المتكلم  

وصلوا إلى أن األصول المجردة قابمة على نظام التدرج ، فهناك األصول المجردة العامة    كما ت.العربً

و نستطٌع توضٌح الفرق بٌن البعد التجرٌدي و البعد الحسً لثنابٌة .و هناك األصول المجردة الخاصة 

 :األصل و الفرع فً المستوٌٌن اإلفرادي و التركٌبً كاآلتً 

 

 األصل أو الفرع كوحدة لغوٌة مستعملة دةاألصل أو الفرع كفكرة مجر

 .كٌان لؽوي متصور فً ذهن المتكلم العربً  – 1

 

 .كٌان لؽوي هو جزء من النظام الباطنً للؽة – 2

 .الفرع ككٌان لؽوي مجرد هو كٌان عام – 3

 

األصنننل ككٌنننان لؽنننوي مجنننرد قنننابم علنننى نظنننام  – 4

 التدرج   

 األصول  فهناك األصول المجردة العامة و هناك   

 .المجردة الخاصة    

 كٌان لؽوي منطوق أو مكتوب ، أي محقق فً  – 1

 .األداء اللؽوي للمتكلم العربً    

 .كٌان لؽوي هو جزء من سطح اللؽة الظاهر – 2

    الفرع ككٌان لؽوي مستعمل هو إما كلمة بعٌنها  – 3

 .أو جملة بعٌنها إنه كٌان خاص قابم بذاته 

 لؽوي مستعمل ال ٌقوم على نظام األصل ككٌان  – 4

 التدرج فاألصل المستعمل هو كٌان خاص إما كلمة   

 .محددة أو جملة محددة   
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 وقفة مع كتاب أسرار البالغة  مو حيث
 احملتوى و املههج و املفهوم

                                                        

                                                          

               

      النحو أعبلم   من  بٌانً وعلما   فكر رجل   (هـ 471ت )ٌعّد عبد القاهر الجرجانً       

و الببلؼة و النقد و األدب، له مصنفات عدٌدة متنوعة موّزعة على العلوم العربٌة فً اللؽة والصرؾ   
 و النحو واألدب و التفسٌر و الببلؼة

، و أداروا "دالبل اإلعجاز" و " أسرار الببلؼة"وقد عنً الدارسون بكتابٌه الموسومٌن ب 
 ُّ  ".الببلؼة إمام" ب على إثرهما ب حولهما البحوث، ولّق

 
: زة علنى ثبلثنة نقناط هنًمرّكن" أسنرار الببلؼنة " سؤتناول فً هذا المقال المتواضنع كتناب      

من أفرده بدراسة مستقلة تكشؾ عنن تلنك النقناط ،  –فٌما أعلم  –المحتوى و المنهج  و المفهوم، لم أجد 
 .وان كنت قد استفدت من بعض الجهود التً تناولت جانبا من جوانبه

 
لؽرض بٌان أمر المعانً كٌؾ تختلنؾ " أسرار الببلؼة " كتب عبد القاهر الجرجانً كتاب      

ع خاصنها و مشناعها ،وبٌنان وتتفق، ومن أٌن تجتمع و تفترق، و التفصٌل فً أجناسنها و أنواعهنا ،وتتّبن
 .أحوالها

أتوّصنل  واعلم أّن ؼرضً فً هذا الكبلم النذي ابتدأتنه، واألسناس النذي وضنعته، أن >>: لقوله
ع ل أجناسنها و أنواعهننا،وأتتبّ ّصنإلنى بٌنان أمنر المعنانً كٌننؾ تختلنؾ و تتفنق، ومنن تجتمننع وتفتنرق، وأف

نها فنً نصنابه ،وقنرب رحمهنا مننه، ن أحوالها فً كرم مصبها من العقل ، وتمكّ خاصها و مشاعها ،وأبٌّ 
م الملصق بنالقوم الٌقبلوننه، ٌن سب، أو الذّ أو بعدها حٌث تنسب عنه، وكونها كالحلٌؾ الجاري مجرى النّ 

 1.<<ون دونه وال ٌمتعضون له و ال ٌذبّ 
 

مها بمقندمات اعتبرهنا أمنورا م كتابه إلى مجموعنة منن الفصنول قندّ وللوصول إلى ذلك، قسّ       
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 : متفقا علٌها لٌبنً علٌها األمور المختلؾ فٌها، وهذه المقدمات هً
 .فاتحة الكتاب و فضٌلة البٌان -
 .اللفظ و المعنى -

 .التجنٌس -

 .األلفاظ خدم المعانً -

 .التجنٌس و السجع -

 .الحشو -

 .التطبٌق المعنوي و االستعارة المعنوٌة -

متها و إن كاننت هنذه الفصنول التنً قندّ  و اعلنم أنّ  >>: هنا ٌقنول عبند القناهر الجرجنانً        
 .2 <<ٌه المختلؾ فٌه ه قد ٌذكر األمر المتفق علٌه ،لٌبنى علقضاٌا ال ٌكاد ٌخالؾ فٌها من به طرق فإنّ 

 
و التقسننٌم و التفرٌننق و التفصننٌل، تمحننورت كلّهننا علننى  دبعنندها ٌنندخل فننً فصننول بالتحدٌنن       

و  >>: الحقٌقة و المجاز و التشبٌه و التمثٌل و االستعارة، وهننا ٌقنول : معالجة قضاٌا كبرى تتمثل فً 
و  <<الحقٌقنة  >>ٌبدأ بجملة من القول فً  اعلم أّن الذي ٌوجبه ظاهر األمر ، وما ٌسبق إلى الفكر، أن

 >>      ق ذكننر، ثننم ٌنّسنن<<التمثٌننل   >>و  <<التشننبٌه  >>و ٌتبننع ذلننك القننول فننً  <<المجنناز >>
،و <<االسنتعارة  >>منن أعنمّ  <<المجناز >> و ذلنك أنّ . علٌهما، وٌإتى بها فً أثرهما <<االستعارة 

 >>       كاألصننل فننً  <<التشننبٌه  >>الخنناص و  الواجننب فننً قضنناٌا المراتننب أن ٌبنندأ بالعننام قبننل
كمنا تطنّرق إلنى قضناٌا لهنا    3<<وهً شبٌه بالفرع له، أو صورة مقتضنبة منن صنورة  <<االستعارة 

 .صلة بالنقد كالسرقة و األخذ و االستعانة و االستمداد
 

محاسنن  ا جنلّ هنً أصنول كبٌنرة تتفنّرع عنهن( االسنتعارة و التشنبٌه و التمثٌنل) ولّما كانت       
و >>    : الكبلم، و أقطاب تدور علٌها المعانً، و أقطار تحٌط بها من جهاتها، وقعت البداٌنة بهنا لقولنه

 >>و            <<التشنبٌه  >>أول ذلك و أواله، وأحّقه بؤن ٌستوفٌه النظر و ٌتقصاه منن القنول علنى 
هننا كلّ : محاسننن الكننبلم إن لننم تقننل جننلّ  هننذه أصننول كبٌننرة، كننؤنّ  ، فننإنّ <<االسننتعارة  >>و  <<التمثٌننل 

رفاتها، و أقطار تحٌط بهنا منن ها أقطاب تدور علٌها المعانً فً متصّ متفرعة عنها، وراجعة إلٌها، وكؤنّ 
 .4 <<.جهاتها

 
هـهنا  أمورا اقتضت أن تقع البداٌة باالستعارة، وبٌان صدر منها،  أنّ  إالّ  >>: وقوله أٌضا      

النقسننام فٌهننا ، حتننى إذا عننرؾ بعننض مننا ٌكشننؾ عننن حالهننا ، وٌقننؾ علننى سننعة و التنبٌننه علننى طرٌننق ا
ن فروقهمننا، ثننم ٌنصننرؾ إلننى ٌننا حقوقهمننا، وبننٌّ مجالهننا،عطؾ عنننان الشننرح إلننى الفصننلٌن اآلخننرٌن، فوفّ 

 5<<.استقصاء الكبلم فً االستعارة
    

 :و أهم ما تحتوٌه تلك الفصول ماٌلً     
 .اماتها و ضروبهاسبب البداٌة باالستعارة و انقس -
 .التفصٌل فً التشبٌه و التمثٌل و التفرٌق بٌنهما -
 .أمثلة تؤثٌر التمثٌل فً النفس و أسبابه و مواقعه -
 .الكبلم البلٌػ المتوقؾ على دقة الذكر -
 .عود إلى تفصٌل القول فً التشبٌه و التمثٌل من أٌن تجتمع وتفترق -
 .الحاجة إلى إطالة البحث عن التمثٌل و االستعارةالفرق بٌن االستعارة و التمثٌل وسبب  -
 .فً األخذ و السرقة و ما فً ذلك من التعلٌل ،وضروب الحقٌقة و التخٌل و التفصٌل فً ذلك -
 .فً الفرق بٌن التشبٌه و االستعارة -
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 .فً االتفاق فً األخذ و السرقة و االستمداد و االستعانة -
 .فً حدي الحقٌقة و المجاز -
 .المجاز العقلً و المجاز اللؽوي و الفرق بٌنهمافً  -
 .بٌان آخر فً معنى المجاز و حقٌقته و تقسٌمه -
 .فً الحذؾ و الزٌادة و هل هما من المجاز أم ال -

 
 ترى ما المنهج الذي سلكه عبد القاهر الجرجانً فً معالجة تلك القضاٌا ؟      
ٌته إلى نهاٌته وتعٌد قراءتنه متنؤّمبل فٌنه، تّتضنح لنك من بدا" أسرار الببلؼة" لّما تقرأ كتاب      

 : مبلمح المنهج الذي سلكه فً معالجة قضاٌاه وهً كاآلتً
 
و   ، 6ب فصوله ترتٌبا منطقٌا منظما، بادء فٌه بالعام ثّم الخناص و باألصنل ٌلٌنه الفنرع رتّ  -/1

، أن ٌبندأ بجملنة منن القنول فنً                                       النذي ٌوجبنه ظناهر األمنر، ومنا ٌسنبق إلنى الفكنر اعلم أنّ  >>: هنا ٌقول
ق ، ثنم ٌنّسن<<التمثٌنل  >>و  <<التشبٌه  >>، وٌتبع ذلك القول فً <<المجاز >>و  <<الحقٌقة  >>

 >>          من  أعمّ  <<المجاز >> وذلك أنّ . علٌهما، وٌإتى بها فً أثرهما  <<االستعارة  >>ذكر 
كاألصل فً  <<التشبٌه  >> وو الواجب فً قضاٌا المراتب أن ٌبدأ بالعام قبل الخاص،  <<االستعارة 

 7.<<وهً شبٌه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صورة << االستعارة  >>
 

التشبٌه  وعلى سبٌل المثال ال الحصر تجد ذلك حٌن تفرٌقه بٌن التشبٌه و التمثٌل إذ ٌرى أنّ      
و التمثٌنل  ، التشنبٌه عنامّ  و إذ قد عرفت الفرق بٌن الضربٌن، فاعلم أنّ  >>: ٌقولعام و التمثٌل خاص ف

و االستعارة        وحٌن حدٌثه عن المجاز ،8 <<. فكل تمثٌل تشبٌه، ولٌس كل تشبٌه تمثٌبل. منه أخصّ 
أن  قصندي فنً هنذا الفصنل ألنّ .و المقصود اآلن ؼٌنر ذلنك >>: من االستعارة ٌقول معتبرا المجاز أعمّ 

كنل اسنتعارة مجناز،  أنّ : ٌة فً ذلكالصحٌح من القضّ  و أنّ .  من االستعارة أعمّ  <<المجاز >>ن أن أبٌّ 
 .9<<مجاز استعارة  ولٌس كلّ 
 
ا العلنم فٌتمثنل فنً القواعند الكلٌنة للقضناٌا التنً ٌطرحهنا ، أّمن 10زاوج بٌن العلم و التطبٌنق  -/2

طبٌق فٌتمثل فً األمثلة و الشواهد و هً عبارة عنن صنور ا التوهً عبارة عن صور إجمالٌة لها، و أمّ 
تفصٌلٌة لتلك القضاٌا، إذ بالتفصٌل تعرؾ المسابل وباإلجمنال تحفنظ فنً العقنل، وهننا ٌقنول عبند القناهر 

ك تجد الرإٌة نفسنها ال تصنل الجملة أسبق إلى النفوس من التفصٌل ، و أنّ  ا نعلم أنّ أنّ ... >>: الجرجانً
ك تنرى بنالنظر األول الوصنؾ علنى الجملنة، ثنم تنرى التفصنٌل عنند إعنادة تفصنٌل ، ولكّننبالبدٌهة إلى ال

لنننم ٌننننعم النظنننر و لنننم ٌسنننتقص  >>وقنننالوا  <<النظنننرة األولنننى حمقننناء >>:  النظنننر ، ولنننذلك قنننالوا
 .11<<<<لالتؤمّ 

 
م أّن اعل >>: و كمثال على ذلك ،ٌذكر الجرجانً القاعدة الكلٌة فً التشبٌه وضربٌه فٌقول      

 :الشٌبٌن إذا شّبه أحدهما باآلخر كان ذلك على ضربٌن
 .لن ال ٌحتاج إلى تؤوّ أن ٌكون من جهة أمر بٌّ : أحدهما        
 12<<لبل ٌضرب من التؤوّ أن ٌكون الشبه محصّ : و اآلخر        

 
: ألولفمثنال ا >>:من بنات أفكاره و شنواهد شنعرٌة فٌقنول  ةبعدها ٌردفها وٌشفعها باألمثل     

ه الشننًء إذا اسننتدار بننالكرة فننً وجننه، تشننبٌه الشننًء بالشننًء مننن جهننة الصننورة و الشننكل، نحننو أن ٌشننبّ 
و الوجنه  وبالحلقة فً وجنه آخنر و كالتشنبٌه منن جهنة اللنون، كتشنبٌه الخندود بنالورد، و الشنعر باللٌنل، 

وكذلك التشنبٌه منن جهنة ...رنوّ ا بعنقود الكرم المأو جمع الصورة و اللون معا ، كتشبٌه الثرٌّ ...بالنهار، 
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اللطٌنؾ بالفصنن و ٌندخل فنً  أنه مسنتو منتصنب مدٌند، كتشنبٌه قامنة الرجنل بنالرمح، والقندّ : الهٌبة نحو
 ...هم السدٌدالهٌبة حال الحركات فً أجسامها ،كتشبٌه الذاهب على االستقامة بالسّ 

 
هذه حجة كالشمس  >>: ولكل، كقوهو التشبٌه الذي ٌحصل بضرب من التؤوّ : ومثال الثانً     
هت فٌما مضى الشًء بالشًء من هت الحجة بالشمس من جهة ظهورها ، كما شبّ وقد شبّ  <<فً الظهور

 . 13<<ل لك إال بالتؤوّ  تعلم أن هذا الشبٌه ال ٌتمّ  أنكّ  إالّ . جهة ما أردت من لون أو صورة أو ؼٌرها
 
عبند القنناهر  ً إٌصننال أفكناره، وكننؤنّ اعتمند علننى أسنلوب الحننوار و التخاطنب و المناقشننة فن -/3

ما إلبنبلغ منراد المنتكلم ومقصنوده، فحنٌن اللؽة ال تلقى عبثا فً الهواء، وإنّ  الجرجانً ٌرٌد أن ٌقول بؤنّ 
ك أنت المخاطب فً الكتاب، وهكذا حّتى تكمل تقرأ فصبل من فصوله ٌحرّكك شوق لمعرفة المزٌد، وكؤنّ 

عبنند القنناهر الجرجننانً ٌضننع فننً ذهنننه شخصننا ضننمنٌا ٌخاطبننه       ذلننك ٌعننود إلننى أنّ  قراءتننه، ولعننلّ 
ح آراءه، فكؤّنما هو األستاذ والمخاطنب الضنمنً هنو طالبنه، فٌقنوم هنذا األسنتاذ وٌحاوره وٌناقشه وٌصحّ 

ننا،فتراه ٌكثنر منن العبنارات بل ومفّرقنا و مبٌّ بطرح مجموعة من القضاٌا الكبرى محّددا و مقّسما و مفصّ 
    14: اآلتٌة

مننن حقننك أن تتكلننؾ هننذا فننً كننّل  سولننٌ)، ...(فؤنننت تعلننم أن ال وجننه هننـهنا) ، ...(اعلننم أنّ ) 
أن  ًوٌنبؽن)، (فنالجواب:...فنإن قلنت)،(قٌنل...قلت نفإ)، (حّتى كؤّنك تقول: ...إن قال قابل)، ...(موضع

 .(فؤنا أقول...قلت نفإ)، ...(هفاعلم أنّ ...ن لك المنهاج فً الفرقوإذ قد تبٌّ )،...(تعلم
 
المسننؤلة  نالمسننابل ورفننض تسنناوٌها، فعنن نأبننرز الفننروق الدقٌقننة فننً المسننؤلة الواحنندة، وبننٌ -/4
ب منن التشنبٌه مت بٌان المرّكنً قد قدّ اعلم أنّ  >>: ب قاببلق مثبل بٌن التشبٌه المتعدد و المركّ الواحدة فرّ 

الحقٌقنة ال ٌسنتحق صنفة  ه مركب وٌقرن إلٌه فً الكتنب، و هنو علنىفتك أنّ ،وههنا ما ٌذكر مع الذي عرّ 
وذلنك أن ٌكنون معقنودا . االتركٌب، وال ٌشارك الذي مضى ذكره فً الوصؾ الذي له كان تشبٌها مركّبن

أحندهما        ال ٌنداخل اآلخنر فننً الشنبه، ومثالنه قنول امننرئ  أنّ  علنى تشنبٌه شنٌبٌن ضنربة واحنندة، إالّ 
 :القٌس

 15...اب و الحشؾ البالًدى وكرها العنّ قلوب الطٌر،رطبا وٌابسا             ل كؤنّ      
 

ب منا إذا فضضنت تركٌبنه وجندت أحند طرفٌنه ٌخنرج عنن أن وقد ٌكون فنً التشنبٌه المرّكن     
 :فً قوله <<الجبلل  >>ٌصلح تشبٌها لما كان فً مقابلته مع التركٌب بٌان ذلك أن 

 ...كطرؾ أشهب ملقى الجبلل               
 

نن أنّ  تركٌبننه اسننتوى التشننبٌه فننً طرفٌننه، إالّ  إذا فننضّ  وقنند ٌكننون الشننًء منننه      ٌّ ر ، الحننال تتؽ
 : ومثال ذلك  قوله 

 16<<وكؤن أجرام النجوم لوامعا            درر نثرن على بساط أزرق                   

 
 : وعن المسابل فّرق بٌن المجاز و االستعارة فً قوله         

منن  أعنمّ  <<المجناز >>ن أّن قصدي فً هذا الفصل أن أبنٌّ و المقصود اآلن ؼٌر ذلك، ألّن >>
مجنناز  كننّل اسننتعارة مجنناز، ولننٌس كننلّ  أنّ : الصننحٌح مننن القضننٌة فننً ذلننك  وأنّ  <<االسننتعارة  >>

وإذ قد عرفت الفرق بٌن الضربٌن،فاعلم أّن التشبٌه >>: ، وبٌن التشبٌه و التمثٌل فً قوله 17<<استعارة
 .18<<فكّل تمثٌل تشبٌه ولٌس كّل تشبٌه تمثٌل منه،  عام ، و التمثٌل أخصّ 

 
االسنم إذا قصند  اعلنم أنّ  >>: ق بٌن التشبٌه و االستعارة فً صنفحات طوٌلنة كقولنهكما فرّ      
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 :ذلك على ما مضى من وجهٌن نإجراإه على ؼٌر  ما هو له لمشابهة بٌنهما، كا
ك أردتنه، ٌعلنم منن ظناهر الحنال أّنن ال ىه منن البنٌن، حّتنأن تسنقط ذكنر المشنبّ : أحدهما          

 .، و أنت ترٌد الممدوح<<وردنا بحرا>>، وأنت ترٌد امرأة، و <<ت لنا ظبٌةعنّ >>:أن تقول كوذل
فؤنت فً هذا النحو من الكبلم إّنما تعرؾ أّن المتكلم لم ٌرد ما االسنم موضنوع فنً أصنل اللؽنة، 

 .الكبلم وما ٌتلوه من األوصاؾبدٌل الحال، أو إفصاح المقال بعد السإال، أو بفحولً 
 :مثال ذلك أنك سمعت قوله    
 ل فٌهم ثم ترتحلرب و اؼتالت حلومهم             شمس ترجّ ح الشّ ترنّ 

 ...ه أراد قبنةرب ،واؼتٌال الحلوم،واالرتحال، أنّ استدللت بذكر الشّ 
 19ه بهه و المشبّ واحد من المشبّ  أن تذكر كلّ : و الوجه الثانً         

هنذا الرجنل النذي تنراه سنٌؾ صنارم علنى >>، و <<هند بندر >>، و <<زٌد األسد>>: تقولف
م أّن فً إطبلق االستعارة على هذا الضرب الثانً بعنض الشنبهة ، وقد كنت ذكرت فٌما تقدّ . <<أعدابك

 .ووعدتك كبلما ٌجًء فً دلك ، وهدا موضعه
  

كنبلم القاضنً فنً الوسناطة،أن ال تطلننق  الوجنه النذي ٌقتضنٌه القٌناس ،وعلٌننه ٌندلّ  اعلنم أنّ      
هنو >>هو تشنبٌه، وإذا قنال : ، ولكن تقول <<هند بدر>>و  <<زٌد أسد>>: االستعارة على نحو قولنا

ه و تقنول فنً األول أّنن <<هه باألسندشنبّ >>: ، ولكنن تقنول<<استعار لنه اسنم األسند>>، لم تقل <<أسد
اننه تشنبٌه كننت مصنٌبا، منن حٌنث : قلت فنً القسنم األولو إن . ةاستعارة ال تتوقؾ فٌه و ال تتحاش البتّ 

ه المرأة بالظبٌنة أراد أن ٌشبّ : ا فً نفس المتكلم وعن أصل الؽرض، وان أردت تمام البٌان قلتتخبر عمّ 
 .20<<فاستعار لها اسمها مبالؽة 

 
أن ٌفصنل بنٌن القسنمٌن، فٌسنمى  بوإذا كان األمر كذلك، وجن >>: وفً موضع آخر ٌقول     

فؤّمنا تسنمٌة األول تشنبٌها فؽٌنر . <<تشبٌه>>ه على اإلطبلق، وٌقال فً الثانً انّ  <<استعارة>>:ولاأل
ا أن ٌكنون ك تخبر عن الؽرض وتنبا عنن مضنمون الحنال، فؤّمنه على أنّ أنّ  ممنوع     و ال ؼرٌب ، إالّ 

 .موضوع الكبلم وظاهره موجبا له صرٌحا ،فبل
أو           التشبٌه ٌحصل بذكر الكاؾ  نّ ره تشبٌه، أل، لٌس فً ظاه<<هو األسد>>: فإن قلت

 .أو نحوهما <<مثل>>
موضنوعه منن حٌنث الصنورة ٌوجنب قصندك التشنبٌه،  األمنر وان كنان كنذلك، فنإنّ  فالجواب أنّ 

 21<<أن ٌكون له معنى وهو على ظاهره  ةالستحال
 
و    الشنواهد ،كاالسنتعارة  عالج القضاٌا من الناحٌة النفسٌة ومدى عمق تؤثٌرها باألمثلنة و -/5

 .و ربطها بالتخٌل مع حسن التعلٌل التشبٌه و التمثٌل و المجاز وربطها بالتخٌل ، ثّم األخذ و السرقة
اعلنم أن >>: فلنؤخذ بعض األمثلة ولنبدأها باالسنتعارة المفٌندة ٌقنول عبند القناهر الجرجنانً فٌهنا

اقتناننا ، وأكثنر جرٌاننا ،  مٌندانا ، وأشندّ  ً أمندّ االستعارة فنً الحقٌقنة هنً هنذا الضنرب دون األول، وهن
وأعجب حسنا و إحسانا ، وأوسع سعة ، و أبعد عورا ،وأذهب نجدا فً الصناعة وعنورا، منن أن تجمنع 
شعبها وشعوبها ، وتحصر فنونها وضروبها ،نعم ، و أسحر سحرا، وأمنبل بكنّل منا ٌمنؤل صندرا، وٌمتنع 

نا ،وأهدعقبل، وٌإنس نفسا، وٌقر أنسّ  ٌّ ر لهنا الجمنال، وعفنى بهنا ى إلى أن تهدى إلٌك أبدا عنذاري قند تخ
ت فً الشرؾ و الفضٌلة باعا ال ٌقصر، الكمال و أن تخرج لك من بحرها جواهر إن باهتها الجواهر مدّ 

ت تلك بصفرة الخجل ، ووكلتها إلى نسبها من الحجر وأبدت من األوصاؾ الجلٌلة محاسن التذكر، وردّ 
ًّ دنها بترا لم تر مثله ، ثم تصوغ فٌها صٌاؼات تعطّ و أن تثٌر من مع ، وترٌنك الحلنى الحقٌقنً و ل الحل

 أن تؤتٌك على الجملة بعقابل ٌؤنس إلٌها الدٌن و الدنٌا، وفضابل لها من الشرؾ الرتبة العلٌنا، وهنً أجنلّ 
 .22 <<من أن تؤتً الصفة على حقٌقة حالها، وتستوفً جملة جمالها  
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القاهر صنفحات للحندٌث عنن أمثلنة تنؤثٌر التمثٌنل بنادء بفضنٌلة التمثٌنل إذا ص عبد وقد خصّ     
"  ا اتفنق العقنبلء علٌنه أنّ اعلنم أن مّمن>>: جاء فً أعقاب المعانً ثّم فً النوعظ و الحكمنة فمنثبل ٌقنول 

إذا جاء فً أعقاب المعانً ، أو برزت هً باختصار فً معرضه، ونقلت عن صورها األصلٌة " التمثٌل
منن نارهنا، وضناعؾ قواهنا فنً  رته ، كساها أبهة ، وكسبها منقبة، ورفنع منن أقندارها ، وشنبّ إلى صو

تحرٌك النفوس بها، ودعا القلوب إلٌها، واستشار بها من أقاصً األفبدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على 
 23<<أن تعطٌها محّبة وشؽفا 

 
مندحا كنان أبهنم و أفخنم، وأنبنل فنً  فإن كان >>: ل فً أؼراض التمثٌل فٌقول بعدها ٌفصّ      

للعطؾ ، وأسرع لئللؾ، و أجلب للفرح ، وأؼلب على الممتدح ، وأوجب شفاعة  النفوس و أعظم، وأهزّ 
المواهنب و المننابح، و أسنتر علنى األلسنن وأذكنر و أولنى بنؤن تعلقنه القلنوب و  للمادح، وأقضى لنه بؽنرّ 

 .أجدر
 

 .ه أحدسمه ألدغ، ووقعه و أشد، وحدّ ه أوجع، ومٌمسّ  نا، كاو إن كان دمّ     
 .برهانه أنور، وسلطانه أقهر وبٌانه أبهر نو إن كان حجاجا، كا    
 انه ألدّ س،وشرفه أحد ول و إن كان افتخارا ،كان شؤوه أمدّ     
، ولؽنرب الؽضنب و إن كان اعتذارا، كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسنخابم أسنلّ     

 .عقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث، وفً عقد الأفلّ 
جر، وأجندر و إن كان وعظا ، كان أشفى للصدر، و أدعى إلى الفكر، وأبلػ فً التنبٌه و الزّ     

 24<<ر الؽاٌة و ٌبرئ العلٌل، وشفً الؽلٌل ً الؽاٌة ، وٌبصّ بؤن ٌجلّ 
 

ل الحاجة فٌه إلنى و إن أردت أن تعرؾ ذلك و إن كان تق >>: ثّم ذكر مثبل على ذلك قاببل      
 :التعرٌؾ، وٌستؽنى فً الوقوؾ علٌه عن التوقٌؾ فانظر إلى نحو قول البحتري

 فً الندى و ضرٌب و إن على أٌدي العفاة ، وشاسع           عن كل ندّ         
 قري وضوءه             للعصبة السارٌن جدّ  كالبدر أفرط فً العلوّ         

      
وحال المعننى معنك، وأننت فنً البٌنت األول لنم تنتنه إلنى الثنانً ولنم تتندبر  فً حالك و فكرّ      

ى إلٌنه نناظراه ، ثنم قسنمها علنى الحنال وقند اه، وتمثٌله له فٌما ٌملى على اإلنسان عٌناه، وٌنإدّ نصرته إٌّ 
، ة تفاوتهمنا فنً تمكنن المعننى لندٌك لت طرفٌه ، فإننك تعلنم بعند منابٌن جالٌتنك ،وشندّ وقفت علٌه ، و تؤمّ 

عٌنت فٌمنا ادّ  وتحببه إلٌك ، ونبله فنً نفسنك ، وتنوفٌره ألنسنك، وتحكنم بنً بالصندق فٌمنا قلنت ، والحنقّ 
>>25 

 
 : لٌنهً كبلمه عن أسباب تؤثٌر التمثٌل فً النفس فٌقول       
 .و تخبر عن حال المعنى معه" التمثٌل" فهذه جملة من القول تخبر عن الصٌػ  >>
و السنبب، لنم كنان التمثٌنل هنذا التنؤثٌر؟ وبٌنان جهتنه و مؤتناه، و منا النذي فؤّما القول فً العلّة    

 .أوجبه و اقتضاه، فؽٌرها
منهنا ٌقتضنً أن ٌفخنم المعننى بالتمثٌنل،  ، كنلّ لنه أسنبابا وعلنبلّ  اوإذا بحثنا عنن ذلنك، وجندن     

 .وٌنبل وٌشرؾ وٌكمل
ًّ أنس النفوس موقوؾ على أن تخرجهنا من ل ذلك و أظهره ، أنّ فؤوّ    ًّ  ن خفن ، وتؤتٌهنا  إلنى جلن

 ًّ نهنا فنً الشنًء تعلّ ، و أن تردّ بصرٌح بعد مكن ٌّ اه إلنى شنًء آخنر هنً بشنؤنه أعلنم، وثقتهنا بنه فنً مهنا إ
و       م بالفكر إلى ما ٌعلم باالضنطرارا ٌعلّ المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى اإلحساس ، وعمّ 

الضنرورة،  أو مركنوز فٌهنا منن جهنة الطبنع و علنى حندّ  العلنم المسنتفاد منن طنرؾ الحنواس الطبع ،ألنّ 
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 .ظر و الفكر فً القوة و االستحكام، وبلوغ الثقة فٌه ؼاٌة التمامٌفصل المستفاد من جهة النّ 
فلهنذا ٌحصنل بهنذا العلنم << كنالٌقٌن ال الظننّ  >>و  <<لٌس الخبنر كالمعاٌننة>>: كما قالوا    

 .قوةاألنس أعفً األنس من جهة االستحكام وال
 :م األلؾ، كما قٌلوضرب آخر من األنس، وهو ما ٌوجبه تقدّ     

 26<<.   لللحبٌب األوّ  إالّ  ما الحبّ                     
رك بمننهج أصنٌل ننابع منن اللسنان ا تتؤمل هذه المبلمح الخمسنة وتعٌند النظنر فٌهنا تنذكّ فلمّ        

ه ٌصؾ البنٌة اللؽوٌة ،وهذا واضح فً فً ألنّ العربً، و أقصد بذلك المنهج الوصفً الوظٌفً، فهو وص
ن كتابننه إذ ٌتعننّرض إلننى تلننك المسننابل بالتحدٌنند و التقسننٌم و التفصننٌل و التفرٌننق، وهننو وظٌفننً ألّنننه ٌبننٌّ 

 .وظٌفتها االببلؼٌة ،وذلك عند حدٌثه عن فضٌلة البٌان، والتؤثٌر النفسً لتلك القضاٌا و أسبابه
 

الكتاب ومنهجه ننتقل اآلن إلى نقطنة أخنرى أال وهنً المفهنوم، رفت على محتوى بعد ما تعّ      
 : ٌطرح السإال اآلتً اوهن

   
؟ وهنل فعنبل ٌصنّنؾ " أسنرار الببلؼنة " ماذا ٌقصد عبد القاهر الجرجانً من عنوان كتابه      

 فً البٌان كما زعم بعض الباحثٌن؟
  

فنً صنٌؽه المتعنددة صنفحة صنفحة، " البٌنان" لّما تصّفحت الكتاب وتتّبعت ورود مصنطلح      
 .اإلٌضاح، اإلفصاح، التفصٌل، التدقٌق، الكشؾ، اإلظهار: ال ٌخرج عن المفاهٌم اآلتٌة هضح لً أنّ اتّ 

 
نففً مقدمة الكتناب تحندّ       ٌّ ز بنه هللا اإلنسنان عنن سنابر الحٌنوان أال وهنو الكنبلم، ث عنن منا م

ٌدور فنً خلنده و عقلنه بشنتى الطنرق و األسنالٌب منن ا فً ضمٌره و ما والذي اعتبره وسٌلة اإلبانة عمّ 
و            ل فً هذه الوسٌلة متحدثا عن القضاٌا المتفنق علٌهنانحوٌة وببلؼٌة وؼٌرها، بعدها أخذ ٌفصّ 
قا فٌهننا، مننن حقٌقننة ومجنناز وتشننبٌه قننا ومنندقّ ا   و مفرّ دا و مقسننمّ المختلننؾ فٌهننا وتؤثٌرهننا فننً النننفس محنندّ 

و      و تجنٌس و مقابلة، والتً لها صلة بالنقد كاألخذ و السنرقة و االسنتعانة  وتمثٌل و استعارة وسجع
 .االستمداد 
 

فهذه القضاٌا استخدمها كوسابل للؽوص فً أعماق المعانً لبٌان أحوالها و كٌفٌة اختبلفهنا       
وهذا ٌطابق  اّصها ،و اتفاقها ومكان اجتماعها و افتراقها و التفصٌل فً أنواعها و أجناسها و عاّمها و خ

  27.تماما الؽرض الذي من أجله كتب كتابه
 

هو خطاٌا الببلؼة " أسرار الببلؼة " المقصود من عنوان  ا سبق ذكره ، تفهم أنّ انطبلقا ممّ      
 ، وبصفة أدّق المعانً العمٌقة و الدقٌقة لبلوغ البٌان بطرق ووسابل ببلؼٌة ، ومن ثّمة أستطٌع القول أنّ 

ما فً وسابل هنذا البٌنان، كٌنؾ فه عبد القاهر فً البٌان كما زعم بعض الباحثٌن ، وإنّ اب لم ٌصنّ هذا الكت
 ذلك؟  

 
مدّعما ذلك بشاهد ( الكبلم) ا تقرأ فاتحة الكتاب تجد عبد القاهر ٌتحدث عن وسٌلة البٌان لمّ      

 ):قرآنً فً قوله تعالى                           

 ) 22  ,بعدها ٌسترسل مفصبل فً هذه الوسٌلة من الناحٌة الببلؼٌة. 
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د فٌه على أصحاب اإلفراط فً المجاز، وان أردت إٌضاحا أكثر فانظر إلى النص الذي رّ        

: آن الكرٌم، كقوله تعالىه عربً مبٌن مقتبسا ذلك من القرإذ وصؾ كتاب هللا تعالى بؤنّ  ]    

         ] 29  وقوله أٌضا، :[           

                     ] 30 

 : قال عبد القاهر         
لم ٌرض بنظم كتابه الذي  وجلّ  ه عزّ و كذلك كان من حق الطابفة األخرى أن تعلم ، أنّ  >>

اه هدى وشفاء، ونورا وضٌاء، وحٌاة تحٌا بها القلوب ، وروحا تنشرح عنه الصدور ما هو عند القوم سمّ 
ه تعالى لم ٌكن لٌعجز بكتابه من لبعد عن التبٌان، و أنّ الذٌن خوطبوا خبلؾ البٌان، وفً حّد اإلؼبلق و ا

ه طرٌق اإللباس و التعمٌة، كما   ٌتعاطاه الملؽز من الشعراء و المحاجى من الناس، كٌؾ وقد وصفه بؤنّ 
 ًّ     31<<مبٌن؟  عرب

( اسننتبان)أنننا أي أوضننحته و ( أبنتننه)و ( مبننٌن)الشننًء فهننو ( أبننان)  >>مننن ( مبننٌن) فكلمننة   
ٌّن)أنا عرفته و ( استبنته)ظهر والشًء   3<<الشًء ظهر( تب

 
ورود  حه ورقنة ورقنة، تجنند أنّ القنرآن الكنرٌم حجنة لنك أو علٌنك، فعند إلٌنه وتصنفّ  وبمنا أنّ      

" ً أكثننر بكثٌننر مننن مصننطلح بصننٌؽه المتعننددة وصننلته بالكتنناب و اللسننان العربنن" البٌننان " مصننطلح 
  :، فلنؤخذ بعض الشواهد القرآنٌة"الببلؼة

]    :قال تعالى -        ] 33. 

]: قال تعالى -                        .]34
 

]: قال تعالى  -               ]35. 

 :قال تعالى -                 ]36
 

]: قال تعالى -                      

                   ]37. 

 ]: قال تعالى         -            ]38 
 

]: قال تعالى       -                           

]39 

 
، فانظر إلى اآلٌات "ؼة الببل" على " البٌان " و إن أردت تمام اإلٌضاح فً شمولٌة           

 :القرآنٌة حٌث تصؾ الببلؼة باإلبانة كقوله تعالى   ]                     
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] 40. 

 ]: وقوله                 ] 41  وقوله أٌضا: [     

             ] 42 

 
شناملة و عامنة ومحٌطنة باللسنانٌات، والعقلٌنات، " بٌنان"كلمة  فما سبق ذكره دال على أنّ        

، ولكّل شعب الحٌاة ،وما فً الكون وما علٌه ، بٌنما كلمة ( المنزول من السماء) والشرعٌات، والنقلٌات 
 .ومحصورة على اللسانٌات لٌس إالّ  فهً مقصورة" ببلؼة " 

 
هو كتاب فً المعانً العمٌقة و الدقٌقة لبلنوغ البٌنان " أسرار الببلؼة " وخبلصة القول إّن       

بطرق ببلؼٌة، فهو تمهٌد للحدٌث عن وسٌلة فهم البٌان القرآنً ، والتً تبلورت فنً شنكل نظرٌنة الننظم 
دة كتبنه المتقدمنة ، وخبلصنة ناجحنة ألفكناره و آراءه ، بعند أن زب الذي ٌعدّ " دالبل اإلعجاز " فً كتابه 

 . ع على علوم العربٌة طوال رحلته العلمٌةكتب كتبا مستقلة تتوزّ 
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1 11412199126

2 25 

3 29 

4 27 

5 29 

6 284249 

7 29 

8 95 

9 398 

10 256 

11 160 

12 90 

13 9092 

14 2630497087191239314322323373402419 

15 192 

16 193 

17 398 

18 95 

19 320 

20 321322 

21 323 

22 42 

23 115 

24 115 

25 116 

26 121122 

27 27 

28 14 

29 12 

30 103 
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31 394 

32 1345192672 

33 195 

34 04 

35 01

36 89 

37 53 

38 52    

39 9954 

40 9212

 الصـوتيـات وتـعـلـيـم الـلـغـات
 

        

 فتٌحة  بوتمر:  األستاذة 

 جامعة بجاٌة                                 
 

 :مفهوم الصوتٌات

 :لقد اهتمت الدراسات الحدٌثة باألصوات اللؽوٌة من خبلل علمٌن هما

I- الصوتٌات (الفونٌتٌك( )Phonetics Ŕ Phonétique : )تبر هذا العلم فرعا من فروع ٌع

علم اللسان أو اللسانٌات، علم اللسان العام أو اللسانٌات العامة، وهو ٌدرس أصوات اللؽة وهً معزولة 

بعٌدة عن البنٌة اللؽوٌة، حٌث ٌحدد علماء األصوات طبٌعة الصوت اللؽوي ومصدره وكٌؾ تحدث 

، وهذا ما ٌإكده كل من (1)ٌة المصاحبة لها ومواضع نطق األصوات المختلفة والصفات النطقٌة والسمع

بقولهما أن الفونتٌك علم ٌهتم بالجانب المادي  D. Costeكوست . و د R. Galissonقالٌسون . ر

 : للصوت اللؽوي

(2)
 "Science de la face matérielle des sons du langage humains  ." 

 : داث األصوات التً تتم على ثبلث مراحلوٌنقسم هذا العلم إلى ثبلثة أقسام تبعا لعملٌة إح

 :(3)لخصتها خوله طالب اإلبراهٌمً فٌما ٌلً 

 إحداث األصوات اللؽوٌة. 

 إرسال هذه األصوات بواسطة موجة اهتزاز صوتً عبر الهواء. 

 إدراك هذه األصوات بواسطة األذن. 

مٌع أعضاء هً مرحلة النطق وإخراج األصوات إلى الوجود باستخدام ج: المرحلة األولى

 .الجهاز الصوتً
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مرحلة اإلرسال تظهر من خبللها البنٌة الفٌزٌابٌة للظواهر االهتزازٌة  :المرحلة الثانٌة

 .لؤلصوات اللؽوٌة

هً مرحلة اإلدراك بواسطة الجهاز السمعً أي اآلذان وٌنتج عن ذلك  :المرحلة الثالثة

 :وع الصوتٌات نبٌنها فٌما ٌلًوٌختص بكل مرحلة فرع من فر (4)ظواهر نفسٌة صوتٌة معٌنة 

____________________________ 
 .39، ص2003حلمً خلٌل، مقدمة لدراسة علم اللؽة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  -(1)

R. Galisson, D. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, 1976, P416.
 -(2)

 
 .43، ص2000مً، مبادئ فً اللسانٌات، دار القصبة للنشر، الجزابر، خولة طالب اإلبراهٌ -(3)
المرجع نفسه -(4)

 ،
 .44ص

 Articulatory Phonetics, la( )علم األصوات النطقً)الصوتٌات الفٌزٌولوجٌة  -1

Phonétique articulatoire ) هو من أقدم علوم األصوات وأكثرها شٌوعا وانتشارا، وٌسمى

نظرا لطبٌعة مادة بحثه  la phonétique physiologiqueالفٌزٌولوجً أٌضا علم األصوات 

فهو ٌدرس جهاز النطق عند اإلنسان من حٌث أعضاإه ووظٌفة كل عضو من األعضاء "ووظٌفته 

ودور كل منها فً  (1)فٌه وإنتاج الصوت اللؽوي ونضٌؾ مواضع النطق أو مخارج األصوات 

 .ؽوٌةعملٌة النطق وأٌضا تصنٌؾ األصوات الل

 
هو  )*((Phonétique Acoustique( )علم األصوات األكوستٌكً: )الصوتٌات الفٌزٌائٌة -2

علم حدٌث العهد بالوجود نسبٌا، إنه ٌمثل المرحلة الوسطى بٌن علم األصوات النطقً وعلم األصوات 

ن السامع ٌهتم بمرحلة انتقال الصوت من فم المتكلم إلى أذ (2)(la phonétique auditive)السمعً 

فالصوتٌات الفٌزٌابٌة تعمل على اكتشاؾ الخصابص الفٌزٌابٌة للظواهر االهتزازٌة والتموجٌة "

الموجودة فً األصوات اللؽوٌة عند خروجها من الجهاز الصوتً وانتشارها فً الهواء أي فً تلك 

انة بعلماء الفٌزٌاء وتتم هذه الدراسة باالستع (3)"الفترة التً تمتد من زمن حدوثه إلى زمن استقباله

والمتخصصٌن منهم فً علم الصوت ووسابل االتصال الصوتً، والشًء المهم فً هذا الفرع أنه ٌخدم 

كثٌرا تعلٌم اللؽة ألن البحث األكوستٌكً له أهمٌة فً دراسة حاالت الصمم وعٌوب النطق، وتقدٌم 

أو فٌزٌولوجٌة تتعلق بجهازي ( سٌكولوجٌة)العبلج لكل حالة من هذه الحاالت التً قد تكون نفسٌة 

فالدٌداكثٌون بحاجة ماسة إلى نتابج الصوتٌات الفٌزٌابٌة لتوظٌفها فً المٌدان  (4)النطق والسمع مباشرة 

 .التعلٌمً

 

 la Phonétique Auditive, Auditoryعلم األصوات السمعً: )الصوتٌات السمعٌة -3

Phonetics )ة للصوت اللؽوي وهو أحدث فروع علم األصواتهو الفرع الذي ٌهتم بالمرحلة األخٌر 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

290 

وقد مكن اشتؽال هذا العلم فً الجهاز السمعً وأجزابه وتركٌبه  décodage des messages) (الدماغ 

ووظٌفته الدارسٌن من إصبلح بعض عٌوب السمع النفسٌة والفٌزٌولوجٌة ألنه أصبح مجاال لتخصص 

 (1):هما فهو ٌهتم بجانبٌن مهمٌن...بعض األطباء فٌه

_____________________________________________ 

 

 .54، ص1996، 1عصام نور الدٌن، علم األصوات اللؽوٌة، الفونتٌكا، دار الفكر اللبنانً، ط -(1)
)*(

 (phonétique acoustique)علم األصوات األكوستٌكً،  -
 .92عصام نور الدٌن، علم األصوات اللؽوٌة الفونتٌكا، ص -(2)
 44خولة طالب اإلبراهٌمً، مبادئ فً اللسانٌات، ص -(3)
 .95عصام نور الدٌن، علم األصوات اللؽوٌة، ص -(4)

ٌعنً بدراسة الجهاز السمعً والعملٌة السمعٌة، أي أنه ٌختص بدراسة الذبذبات "على اإلطبلق، 

الستقبال وتحوله إلى الصوتٌة وتموجات الصوت لحظة استقبالها فً أذن المتلقً أو السامع وكٌفٌة هذا ا

 عبر األعصاب إلى الدماغ، ثم فً حل هذه الرموز فً  (l’encodage des messages)رسابل مرمزة 

وتتمثل وظٌفته فً دراسة الذبذبات الصوتٌة التً تستقبلها  :الجانب العضوي أو الفٌزٌولوجً -أ

معً لحظة استقبال الذبذبات أذن المتلقً أو السامع ومٌكانكٌة الجهاز السمعً ووظابؾ الجهاز الس

 .الصوتٌة وتموجاتها

الذي ٌدرس تؤثٌر الذبذبات الصوتٌة ووقعها على  (Psychological: )الجانب النفسً -ب

أعضاء السمع وإدراك السامع لؤلصوات وكٌفٌة هذا اإلدراك وهذه المرحلة هً نفسٌة ٌدرسها علم 

 .النفس

 

II- الفنولوجٌا( :Phonologie))*( راسة الصوت اللؽوي فً إطار البنٌة اللؽوٌة التً ٌهتم بد

فهو ٌهتم بوظابؾ هذه األصوات فً اللؽة وكٌفٌة تنظٌم هذه  (2)ورد فٌها دون أن ٌكون معزوال عنها 

 .المادة الصوتٌة

 :مفهوم الصوت

الصوت هو ما تدركه األذن، ٌنتج عن اهتزاز جسم ما ٌنتقل على شكل ذبذبات عبر وسط ناقل 

اضطراب طبٌعً خارجً ٌعرض لجمٌع األجسام وخاصة الهواء، وهذا االضطراب من جنس "إنه إذن 

وصنؾ الظواهر االهتزازٌة والتموجٌة وهو حركة جسم فً اتجاهٌن، هو تموج ٌنتشر فً الهواء وفً 

 .(3)"ؼٌره من المواد القابلة لبلهتزاز

ً البشري والتً ٌدركها أما الصوت اللؽوي ٌتمثل فً األصوات التً تخرج من الجهاز الصوت

والصوت هو الركٌزة والمقوم المادي للسان وهو حد التحلٌل اللؽوي ونهاٌته ( أذنه)السامع بصماخه 

وهو الجانب المشترك بٌن المختصٌن فً الصوتٌات والمختصٌن فً  (1)وأصؽر قطعة فً النظام اللؽوي
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م النتابج للثانً الذي ٌحاول إٌجاد كٌفٌة سهلة تعلٌمٌة اللؽات فاألول ٌدرسه مادٌا من جوانبه الثبلثة لٌقد

 .ما هً عبلقة الصوتٌات بتعلٌم اللؽات؟: إلٌصاله وتعلٌمه للمتعلم، وهذا ما ٌجعلنا نطرح هذا السإال

______________________________ 
 .154، 153المرجع السابق، ص -(1)

)*(
ٌترجم إلى علم األصوات التنظٌمً، علم  Phonologieما مصطلح إلى علم األصوات اللؽوٌة، أ( Phonetics)ٌترجم مصطلح  -

 .وظابؾ األصوات، علم األصوات التشكٌلً، علم األصوات اللؽوٌة الوظٌفً
 .188محمود سلٌمان ٌاقوت، معاجم الموضوعات فً ضوء علم اللؽة الحدٌث، دار المعرفة الجامعٌة، ص -(2)
 .45، دار القصبة، ص2000، الجزابر، 1انٌات، طخولة طالب اإلبراهٌمً، مبادئ فً اللس -(3)

 

 :الصوتٌات وتعلٌم اللغات

ٌعتبر موضوع تعلٌم اللؽة من أهم القضاٌا المعاصرة التً ٌهتم بها البحث فً دٌداكتكا اللؽات 

حٌث تتعدد األصول المرجعٌة لمبحث دٌداكتٌكا اللؽات نظرا لتنوع وتشعب الموضوع الذي ٌهتم به ومن 

حقبل مرجعٌا أساسٌا وحاسما فً البحث الدٌداكتٌكً "مراجع نجد اللسانٌات حٌث تشكل أهم هذه ال

اللؽوي، فهو منطلق ومحور أي بحث حول تعلٌم وتعلم اللؽة وال ترجع هذه األهمٌة إلى هٌمنة اللسانٌات 

كانٌة التفكٌر على دٌداكتٌكا اللؽات بقدر ما ترجع إلى أن النظرٌات اللسانٌة تقدم للباحث الدٌداكتٌكً إم

والتؤمل فً مادته وبنٌاتها والمناهج التً تحكمها خصوصا وأن العدٌد من النماذج الدٌداكتٌة تستند فً 

فالصلة وثٌقة بٌن البحث اللؽوي وتعلٌم اللؽات  (2)"مجال تعلم اللؽات على نظرٌات ومقاربات لسانٌة

م عند اللؽوٌٌن من حٌث البحث فً على مدى قرون ترجع هذه الصلة إلى كون اللؽة موضوع االهتما

أصواتها وأبنٌة مفرداتها وأنماط الجملة فٌها ودالالت المفردات والجمل فٌها، ولقد حقق علم اللؽة 

الحدٌث تقدما كبٌرا لفهم اللؽة وبنٌتها وإدراك القوانٌن العامة التً تسٌر علٌها ودراستها على أساس أنها 

ن تعرؾ بنٌة اللؽة من جوانبها المختلفة ٌعد أساسا مهما عند إعداد أل( 3)ظاهرة صوتٌة فً المقام األول

فالتفكٌر اللسانً جزء من اإلستراتٌجٌة الدٌداكتٌة ألنه ٌمدها بحقل من  (4)البرامج المختلفة لتعلٌم اللؽات 

وبمناهج التحلٌل ومنظور التفكٌر وٌستمد منها فً نفس اآلن بعضا من فرضٌاته ومواضٌع المفاهٌم 

وٌتفق علماء اللؽة ؼالبا على أن الدراسة العلمٌة والتحلٌلٌة للؽة تبدأ بدراسة وتحلٌل النظام  (1)ؽالهاشت

وقد أثارت البحوث الصوتٌة إعجاب المثقفٌن والعلماء لما تحققه  (2)الصوتً خاصة فً المرحلة التعلٌمٌة

فادة من الحقٌقة األساسٌة التً من دقة علمٌة وتطبٌق لمنهج تجرٌبً أدى اإلعجاب بعلم األصوات إلى اإل

وهً أن اللؽة أصوات منطوقة مسموعة وبذلك بدأ االهتمام باللؽة المنطوقة سواء فً علم  ٌنطلق منها

وقد اعتمدت هذه األخٌرة على النتابج التً توصل إلٌها المختصون فً )*( اللؽة أم تعلٌم اللؽات

 :ً تخدم عملٌة تعلٌم وتعلم اللؽةالصوتٌات، وسنحاول فٌما ٌلً عرض أهم النتابج الت

I- ٌستفٌد تعلٌم اللؽة من الدراسات التقابلٌة بٌن أنظمة اللؽات. 

 بدوي أن معرفة خصابص النظام الصوتً للؽة األولى واللؽات الهدؾ عند الباحثة باٌةترى 
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  ه اللؽةالمتعلمٌن ٌمد المعلم وٌمكنه من تصحٌح األخطاء النطقٌة التً ٌرتكبها المتعلم أثناء تعلم

____________________ 
 .43المرجع السابق، ص -(1)
 .25، ص1998، 1علً أٌت أوشان، اللسانٌات والبٌداؼوجٌا، نموذج النحو الوظٌفً، األسس المعرفٌة والدٌداكتٌة، دار الثقافة، ط -(2)
 .105، ص1985، 2كرٌم زكً حسام الدٌن، أصول تراثٌة فً علم اللؽة، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط -(3)
 125ت، ص.محمود فهمً حجازي، البحث اللؽوي، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، القاهرة، د -(4)

 
األجنبٌة، وإن عملٌة تسهٌل إتقان النظام الصوتً األجنبً تقتضً دراسة صوتٌة ووظٌفٌة وتقابلٌة لكل 

ومن ثم تحدٌد كٌفٌة  ةبٌمن النظام الصوتً للؽة األولى للتلمٌذ المبتدئ والنظام الصوتً للؽة األجن
وفً هذا الصدد قامت بدراسة حول تسهٌل إتقان النظام الصوتً فً  (3)تصحٌح الصعوبات النطقٌة

البداٌات األولى لتطوٌر تعلٌم الفرنسٌة للمتعلمٌن الجزابرٌٌن، وهً دراسة تقابلٌة بٌن أنظمة العربٌة 
 :نقاطاللؽات وارتباط هذه األخٌرة بالبحوث الصوتٌة فً هذه ال

ترجع جذور المنهجٌة المعاصرة فً تعلٌم اللؽات إلى اللؽوي البرٌطانً هنري سوٌت *
كان ٌعرؾ عدة لؽات قدٌمة وحدٌثة، وكان تخصصه فً علم األصوات ودراسته ( 1845-1412)

فً ألمانٌا مما جعله مقتنعا بضرورة اإلفادة من علم اللؽة عامة وعلم األصوات بصفة خاصة فً 
 .اتتعلٌم اللؽ
، (1918-1850)ارتبط هذا التحول فً تعلٌم اللؽات بعالم األصوات األلمانً قلهلم فٌتور *

شن فٌتور حملة معلنة على منهج النحو والترجمة الذي كان سابدا فً ذلك الوقت فً تعلٌم اللؽات 
 .القدٌمة والحدٌثة، فهو منهج ٌركز على اللؽة المكتوبة وكؤنها المنطلق والهدؾ 

، عرؾ (1943-1860)جهود هنري سوٌت مع جهود اللؽوي الدانمركً  ٌسبرسنتوازت *
ٌسبرسن بجهوده فً علم اللؽة العام وفً علم األصوات وفً فلسفة النحو وفً تارٌخ اللؽة وفً 

 .تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة
من سابقٌه وطور البحوث فً نفس المجال وخاصة (1949-1877)أفاد هارولد بالمر*

حٌث بٌن أن أهداؾ ( 1932-1922)إوال عن معهد تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة فً طوكٌوعندما كان مس
 .تعلٌم اللؽات الدقة وخاصة فً مجال األصوات

باٌة بدوي، تسهٌل إتقان، النظام الصوتً فً الفرنسٌة للتبلمٌذ الجزابرٌٌن المبتدبٌن، دراسة  -(3)
و النظنام الصنوتً للؽنة الفرنسنٌة، ( القبابلٌنة)ازٌؽٌنةتقابلٌة بٌن األنظمنة العربٌنة الفصنحى، العامٌنة، األم

 .153ص  1996رسالة ماجستٌر الجزابر 
 

العامٌة، األمازٌؽٌة، استخلصت الباحثة أن النظام الصوتً الفرنسً ٌتمٌز عن األنظمة الصوتٌة 

ً تإدي وظٌفة والت  )*(بوفرة المصوتات األمامٌة( العربٌة الفصحى، العامٌة، القبابلٌة)الثبلثة المحلٌة 

لؽوٌة وتوصلت أٌضا إلى حصر الحروؾ أو الصوامت التً تتمٌز بها النظام الصوتً األجنبً عن 

إذن الدراسات التقابلٌة لؤلنظمة الصوتٌة للؽة األم واللؽات الهدؾ ٌسهل  (1)األنظمة الصوتٌة المحلٌة

 . عملٌة تعلٌم وتعلم اللؽة

 

II- لفٌزٌولوجٌة ألن هذه الدراسة تقدم معلومات حول ٌستفٌد تعلٌم اللؽات من الصوتٌات ا

ال بدراسة أعضاء إاألصوات التً  هً ذات طبٌعة عضوٌة فٌزٌولوجٌة ال تدرك ماهٌتها وحركتها 

التشرٌح  النطق التً تشترك فً إحداث هذه األصوات وعبلقة هذه األعضاء ببعضها بعض وٌتعاون علم



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

293 

 اللؽة لتفسٌر عمل أعضاء النطق، وكذلك ٌستفٌد مع علم وظابؾ األعضاء لتقدٌم العون لعلم
 

 .78علً أٌت أوشان، اللسانٌات والبٌداؼوجٌا، ص -(1)

 .37، ص2003حلمً خلٌل، مقدمة لدراسة علم اللؽة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  -(2)
)*(

 .131لخص محمود فهمً حجازي فً كتابه البحث اللؽوي، ص  -

 

وتٌات الفٌزٌابٌة التً تهتم بدراسة الموجات الصوتٌة التً ٌنتقل خبللها تعلٌم اللؽات من الص

الصوت بعد خروجه من أعضاء النطق وقبل وصوله إلى أعضاء السمع، وبٌان تؤثٌر هذه الموجات 

 وأثر الوسط الذي تمر به والمسافة

كً فً تصحٌح بعض وكما ذكرنا سابقا فهذه النتابج تسهل عمل المعلم أو الدٌداكتٌ (2)التً تقطعها

 .األخطاء التً ٌقع فٌها المتعلم واكتشاؾ عٌوب النطق أو السمع

 

III-  إن بعض اللؽات سهلة التركٌب فً أصواتها وجملها ولكن أسلوب كتابتها صعب جدا كما هو

وتٌة الكتابة الص)الحال فً الٌابانٌة والصٌنٌة وفً هذه الحالة ٌستعٌن المعلم والمتعلم باألبجدٌة الدولٌة 

التً وضعها المختصون فً الصوتٌات كتابة األلفاظ بصورة سلٌمة وسهلة حتى ٌستطٌع أن ( العالمٌة

ٌرجع إلٌها وقت الحاجة وال ٌكاد ٌخلو كتاب وضع لتعلٌم العربٌة لؤلجانب مثبل من استعمال األبجدٌة 

فاألبجدٌة الدولٌة تستعمل كبدٌل  (1)الدولٌة التً تستعمل لكتابة الكلمات والجمل العربٌة المساعدة للمتعلم

 .لؤلبجدٌة العادٌة ألن هذه األخٌرة ال تمثل المنطوق تمثٌبل دقٌقا

 

IV-  الصوتٌات تجد حلوال للمشكبلت الصوتٌة التً ٌعانً منها متعلمو اللؽات األجنبٌة وقد ذكر عبد

 : (2)ٌلً العزٌز بن إبراهٌم العصٌلً بعض هذه المشكبلت المتعلقة باللؽة العربٌة كما

إن متعلم اللؽة الثانٌة من الكبار ؼالبا ما ٌجد صعوبة  فً نطنق بعنض األصنوات ؼٌنر موجنودة 
فً لؽته األم، وقد تكون موجودة فٌها لكنها تنطق نطقا مختلفا كما هو فً اللؽة الهدؾ نتٌجة لنذلك ٌنطنق 

 .مالمتعلم هذه األصوات نطقا ٌشابه نطق األصوات القرٌبة منها فً لؽته األ
-  

الصناد، الضنناد، )ٌواجنه معظنم متعلمننً اللؽنة العربٌننة صنعوبة فننً نطنق بعننض األصنوات منهننا 
التنً تتمٌنز بهنا اللؽنة العربٌنة، وتنزداد هنذه ( الطاء، الظناء، الهمنزة، الهناء، العنٌن، الحناء، الؽنٌن، الخناء

 .الصعوبة إذا كانت هذه األصوات ؼٌر موجودة فً اللؽة األم للمتعلم
 
 
 

_______________________ 
 

)*(
وخاصة من ( الفصٌح، العامً، القبابلً)ٌبلحظ أن عدد المصوتات الفرنسٌة أكبر من عدد المصوتات فً األنظمة الصوتٌة الثبلثة  -
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 :حٌث الجانب الوظٌفً إذ بلػ عددها
 10عشرة حروؾ : فً النظام الصوتً الفرنسً -
 .06ستة حروؾ : فً النظام الصوتً العربً الفصٌح -
 .05خمسة حروؾ : فً النظام الصوتً العربً العامً -
 .03ثبلثة حروؾ : فً النظام الصوتً القبابلً -
باٌة بدوي، تسهٌل إتقان، النظام الصوتً للتبلمٌذ المبتدبٌن، دراسة تقابلٌة بٌن أنظمة العربٌة الفصحى، العامٌة، األمازٌؽٌة  -(1)

 .166، ص 1996رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة، الجزابر، والنظام الصوتً للؽة الفرنسٌة، ( القبابلٌة)

 .106كرٌم زكً، أصول تراثٌة فً علم اللؽة، ص  -(2) -

ٌجد المتعلم صعوبة فً األصوات الصابتة العربٌة وخاصة فً سٌاقاتها المكتوبة لكونها ال تظهر  -

 .فً الكتابة العربٌة فً معظم الكتابات المعاصرة

 

V- (1)لٌل الصوتً فوابد كثٌرة فً تعلٌم اللؽة لخصها خٌر هللا عصار فً النقاط التالٌةللتح: 

وسٌلة لتحلٌل بنٌة اللؽة إلى األصوات التً تتؤلؾ منها ودراسة تركٌب هذه األصوات حسب   -1

 .ثابتة( أنماط)أصول 

لً تحضٌر الدروس ٌمكن المعلم من التعرؾ على الصعوبات الصوتٌة التً تواجه المتعلم وبالتا -2

والتمارٌن المناسبة لتذلٌل هذه الصعوبات، ومن بٌن هذه الصعوبات التً ٌكتشفها التحلٌل الصوتً حسب 

 :رأي خٌر هللا عصار

 إن أذن العربً الذي لم ٌدرس أٌة لؽة أوربٌة بعد ال ٌستطٌع : اختبلؾ األصوات الممٌزة

وهذا ٌعود إلى  Fصبل صوتٌا واحد هو بل أنها تسمع الصوتٌن المختلفٌن أ V/Fالتمٌٌز بٌن 

 .فً العربٌة Vعدم وجود الصوت 

تحتوي على هذٌن الصوتٌن وذلك من أجل ( كلمات وجمبل)ٌنبؽً على المعلم إذن أن ٌحضر تمارٌن 

تدرٌب أذن التلمٌذ العربً على التمٌٌز بٌنهما، وتدرٌب لسانه على النطق بهما بصورة سلٌمة، والشًء 

 .للؽربً أٌضا: الة تعلٌم الصوتٌنذاته ٌنطبق فً ح

  أما بالنسبة لبلنجلٌزي الذي ٌرٌد تعلم العربٌة فهو بحاجة إلى تمارٌن موجهة نحو إتقان

 .التً هً لٌست أصوات ممٌزة فً االنجلٌزٌة... ع، الخ (/همزة)ظ، و، ء /ك، ز/ق: األزواج

 

باختبلؾ اللهجة التً ٌتكلمها فالصعوبات تختلؾ : بالنسبة لتعلٌم الفصحى للعربً بصفة عامة -3 -

المتعلم والتً قد تعلمها قبل أن ٌدخل المدرسة، وعمل المعلم ٌكمن فً التعرؾ على االختبلفات 

لك الموجودة فً اللهجة فبالنسبة للمتعلم الجزابري تالقابمة بٌن األصوات الممٌزة فً الفصحى و

هكذا تلفظ كلمة بٌض " ظ"ل محله الـ فً طرٌقه إلى االختفاء ٌح" ض"مثبل نجد أن الصوت الممٌز 

 .ظم -ظار، ضم  -بٌظ، ضار  -
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 .41خٌر هللا عصار، محاضرات وتطبٌقات فً علم النفس اللؽوي، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، ص -(1) 
هـ ،  1422، 1معة أم القرى، طعبد العزٌز بن ابراهٌم العصٌلً، أساسٌات تعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن بلؽات أخرى، مطابع جا -(2)

 .194ص 

 

صعوبة فً تعلم الصوت الممٌز " المصرٌة"، " كالسورٌة"بالنسبة لبعض اللهجات العربٌة 

بٌنما  -فٌقول سار. وكؤنه س -ألم، كما ٌلفظ ث  -فالمتعلم العربً ٌخلطه مع الهمزة ألنه ٌلفظ قلم " ق"الـ

 .هو ٌقصد ثار

 .لٌمه هذه الفروق الممٌزة بٌن األصواتلهذا فهو بحاجة إلى تمارٌن لتع

 

من المعروؾ أنه كلما التقى ساكنان فً العربٌة ٌحرك أحدهما، لكن التقاء : التقاء السواكن -4

  he drinksٌشرب  Fitlosحقول : ساكنٌن أو ثبلثة فهو شًء مؤلوؾ فً االنجلٌزٌة كما فً الكلمات

 he asksٌسؤل 

عطاء تمارٌن كافٌة للطالب العربً الذي ٌدرس االنجلٌزٌة لهذا ٌجب على المعلم أن ٌقوم بإ

 .تتضمن كلمات فٌها ساكنٌن أو أكثر، ولذلك على المعلم أن ٌكون ملما بالتحلٌل الصوتً

 

 -تزوج : فً اللهجة بعض األصوات قد ؼٌرت مراكزها مثبل: انزالق بعض األصوات -5

 .سمش -تجوز، شمس 

، مما ٌسمح له تحدٌد  فبل بد للمعلم أن ٌتعرؾ سلفا على ًّ التؽٌرات بواسطة التحلٌل الصوت

 .الصعوبات بدقة

وخبلصة القول أن العبلقة بٌن الصوتٌات وتعلٌم اللؽات وطٌدة بشكل ٌصعب الفصل بٌن 

 . الطرفٌن فاألول ٌبحث فً الظاهرة الصوتٌة والثانً فً كٌفٌة تعلٌمها وتعلمها
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________________ 
 .43، 42 عصار، محاضرات وتطبٌقات فً علم النفس اللؽوي، صخٌر هللا -(1)

 

 

 

 :قائمة المراجع
 

العربٌة الفصحى، : باٌة بدوي تسهٌل اتقان، النظام الصوتً فً الفرنسٌة للتبلمٌذ الجزابرٌٌن المبتدبٌن، دراسة تقابلٌة بٌن األنظمة -

 .1996ة، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة، الجزابر، والنظام الصوتً للؽة الفرنسٌ( القبابلٌة)العامٌة، األمازٌؽٌة 

 2003حلمً خلٌل، مقدمة لدراسة علم اللؽة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  -

 2000خولة طالب اإلبراهٌمً، مبادئ فً اللسانٌات، دار القصبة للنشر، الجزابر،  -

 اللؽوي، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابرخٌر هللا عصار، محاضرات وتطبٌقات فً علم النفس  -

 هـ 1422، 1عبد العزٌز بن إبراهٌم العصٌلً، أساسٌات تعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن بلؽات أخرى، مطابع جامعة أم القرى، ط -

 1996، 1عصام نور الدٌن، علم األصوات اللؽوٌة، الفونتٌكا، دار الفكر اللبنانً، ط -

 1998، 1ت والبٌداؼوجٌا، نموذج النحو الوظٌفً، األسس المعرفٌة والدٌداكتٌة، دار الثقافة، طعلً أٌت أوشان، اللسانٌا -

 1985، 2كرٌم زكً حسام الدٌن، أصول تراثٌة فً علم اللؽة، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط -

 محمود سلٌمان ٌاقوت، معاجم الموضوعات فً ضوء علم اللؽة الحدٌث، دار المعرفة الجامعٌة -

 مً حجازي، البحث اللؽوي، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، القاهرةمحمود فه -

- R. Galisson, D. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, 1976 
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 سلطة االستعنال املصطلح بني قياس الوضع و

 

لبقابهنا حٌنة  ضنامنتتّحد اللؽات فً دواعً وجودهنا بنالرؼم منن ثبنات اختبلفهنا، وال         

و   المسنتمرة     حاجٌناتهم   مواكبنة    فنً      نجاحـها  إال    على ألسنة  ناطقٌها و فً فكر مستعملٌـها

لكابنات الحٌة تتصارع التفـوق حتى ال تتراجع فنً االسنتعمال، و متطلباتهم المتنامٌة، وفً هذا نجدها كا

وهذه الدٌنامٌة اللؽوٌة تنـشـطها لؽات العالم  بناختبلؾ مراتبهنا و .  إن تراجعت صارعت من أجل البقاء

ففً العصر الحدٌث شّكـلت الفـتـوحات العلمٌة  وقـودا بفـعـله تـتـسابق اللؽات فً رحـلة .  سعة انتشارها

ث طوٌلة وشاقة عنـن المصنطلح بنه تواكنب االكتـنـشافات الجدٌندة و االخنـتراعات المـتجنـددة  بدافنـع بحـ

تعـٌـٌن األشـٌاء بؤسـمابها وتمٌٌزها عن ؼٌرها، وال ٌتؤتى لها ذلك إال بوضـع مصطـلحات دالة عـلٌها ال 

 .تـتـعداها إلى ؼٌرها

 

معننـنى الواحنند تسننابق ظنناهره لؽننوي ولٌننـس هننذا الننـتسابق فننـً إٌننـجاد المصننطلح الواحنند لل      

فكرٌا؛ حٌن ٌنـظر إلٌه أنـّه تسابق فً تعٌٌن المصطلح الذي تنتجه اللؽة بمـقاٌٌسـها ولٌس تسابـقا فً بناء 

(  signification)المعنى الذي ٌنتجه الفكر اإلنسانً، ومن بٌن منا تتّحند فٌنه اللؽنات أٌنـضا هنو المعننى 

فكر والجهاز المشتؽل فً  االهتداء إلـٌه واحـد وهنو الـفنـكر ذاتنه، و ال سنـٌما  مادام مصـدره واحدا هو ال

كنل ( فكنر، لؽنة، مرجنع) فالثنالوث. هنـو واحنـد أٌنـضا فنً جمٌنع اللؽنات( المرجنع ) ما ٌشٌر إلٌه الفكر 

منا عنصر منه ال ٌستمد وجنوده الفعلنً إال بوجنود اآلخنر ألن الفكنر بداٌنة اللؽنة والمرجنع نهاٌنة الفكنر و

المصطلح إال واسطة بٌنهما؛ فبل ٌكتمل الفكنر إال بوجنود المرجنع، وال تسنتقٌم اللؽنة وسنٌلة إال بعند تمنام 

 . الفكر

وهننـذا مننا أشننـار إلٌننه القننرآن ( terme)مننا ٌحـقننـق  تننـماٌز اللـؽننـات اخـتـننـبلفها فننـً اللـفننـظ      
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ألرض واخنتبلؾ ألسننتكم و ألـواننـكم إّن ومن آٌاته خلق السماوات وا:" الكرٌم وجعله آٌة فً قوله تعالى

فـكل متبلغ  ٌـعـبر عن أفكناره  بؤلفنـاظ  قنـومه النـتً بالضنـرورة تخـتلنـؾ ( 1")فً ذلك آلٌات للـعالمٌن

فنـلوال هنـذا . عـن ألـفاظ ؼـــٌر قـومه وإن كان هـإالء الـقـوم ٌـتـقاطعون منع قومنه فنً الفنـكر والمرجنع

 .خـتبلؾ اختبلفا وما كان آٌةاالتـفاق ما انـتصب ذاك اال

و مننـا دام الفـكننـر سننابقا عننن المـصطننـلح فالتـسـابننـق بننـٌن اللؽننـات ٌظهننـر فننـً البحننث عننـما     

إذ ال ( المعننى )  الفكنر     اختلفت فٌه ألّننه المحقنـق للتمنـاٌز وهنـو المنـصطلح؛ المصنطلح  الندال علنى 

حـٌن تاهنـت العـقنـول بحثنا عنـن منـصطلح لمعنـنى ٌعـقـل البحث عن مصـطلح لمعـنى ؼٌر مـوجـود فً 

موجود، وفنً المقابنل ٌمكنن تّصنـور تحمٌنل معنـنى جدٌند لمصنطلح موجنود منن بناب المجناز و التوسنع 

ومننـادام الفننـكر أسننـبق مننـن .  الننداللً فننً األسننـماء أو التوسننع الوظننـٌفً فننً األفعننال كالتضننمٌن مننثبل

من ٌحـوز على الفـكـر وإن افــتـقـر إلى الـمصـطلح، وهذا من المصطـلح فنـتٌـجة هذا التسابق محسومة ل

منن جملنة منا ( المعننى)شؤنه أن ٌـضـمـن له حـسـما آخر فً سلطة تعـٌـٌن المصـــطلح الدال علنى الفكنر

نند بننه المعنننى وتمنننح لننه وجننودا، فننبل ٌنننـتخب منننـها إال  ٌّ تـعننـرضه اللؽننة بمقاٌـٌننـسها مننـن مصننطلحات تق

ٌحنننـمل داللنننة دقـٌـقنننـة، والنننـّدال علنننى ذلنننك طـفنننـو الـمعنننـنى النننـمراد بـمجنننـرد ذكنننـر المنننـصطلح النننـذي 

 المــصـطلح المعٌـّن

ٌّـن انـقٌـادا وبـطواعٌة عند اإلشارة إلى  معنى محدد، وهـذا (المنتخب) ، وانقـٌاد المصـطلح المع

سنتوى ال ٌمكنن تّصنور مصنطلحٌن وفً هنذا الم -ما ٌّنـم  عــن تطـابق المعـنى بالـلفـظ واللفـظ بالمـعـنى

وهنذه النتٌجنة النهابٌنـة لٌسنت   -أو أكـثر لمعنى واحـد أو أن ٌكون ألكثر من معنى واحد مصنطلح واحند

فنً ( 2)بهذه السهولة التً قد تــتسارع إلنى األذهنان فنـما تعرضنه اللؽنة منن مصنطلحات عــنـدد منـحدود

ؼٌر محدود على شكٌلة العبلقة بٌن عدد حروؾ لؽة  حٌن ما ٌتوّصل إلٌــه الفكر البشري من مفاهٌم عدد

.  ما وما ٌتحقق بها منن كلمنات فنً نفنس اللؽنة، حسنب منا ذهنب إلٌنه العنالم اللؽنوي األمرٌكنً شومسنكً

هنذه .فً تزاٌد وتنامً مسنـتمرٌن ٌتزاٌند وٌتننامى المصنطلح بتنـزاٌدها وتنامٌهنا(  المفاهٌم ) وعلٌه فهً 

ا صنورة مصنؽرة علنى ذاك المجنـهود المضنـنً النذي ٌـتنـوصل بنـه إلنـى الحقٌقة من شؤنها أن تعطنً لنن

تـطابنـق المعنننى بنناللفظ واللفننظ بننالمعنى و تعننـلن فننً الوقننـت ذاتننه عننـن مـٌننـبلد مـعننـرفة عـلننـمٌة جـدٌننـدة  

ٌمنحها حٌاة  وٌـدل على وجـودها الفعلً وبذلك تنّصب اللؽة نفسـهنـا (  المصطلح ) ٌجّسـدها لفـظ جدٌد 

( . 3(( )االسم الذي ٌطلق على شًء ما شاهدا على وجود هذا الشًء )) ـدا عـلى الفـكـر مـن كـون شاه

هذا الـفـكر بالـرؼــم مـن سـعـتـه اسـتنـطاعت اللؽنة اسـتـٌـعـابنـه بمصنطلحاتها  المحنـدودة ومنا عجنزت، 

.  ال إذا انـحصر فً مصطلح دال ربما ألنـها ال تتـحرك إال بإذنـه، بالرؼم من أّن الفكر بسعته ال ٌتعٌن إ

لنـما هـنـو فنً الفنـكر؛ وهنـذا منا أشنـار إلٌنـه الباحنـث الـعـراقنـً فاضنـل  رفمنطقٌا إذا المصنـطلح منإ ّطنـ
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ثـامـر فـً بعـض كـتابـاتـه حـٌن أكـّد أّن  للمصطلح  وظـٌفة  تجـمٌـعٌة  لما هـو مشـتـت فً الذهنـن أي 

( مكنّدس )   مجّمنع  ج  بالمـقابل أّن للمعنـنى وظٌفنـة تفكٌكٌنة   لمنا هنـو للمعنى،و مـنه ٌمـكن أن  نسـتنـت

 :فـً المصطلح  وٌظهر ذلك فً المثال التالً

 

 

 

 

 

 المعنى= المصطلح        ،    ع =  س                                

 ؛(ع)وظٌفة تجمٌعٌة لما هو فً ( س)لـ  

 (1)........................(ع)جمع ما كان مفككا فً ( س: )أي 

 (2)......................(ع)ال ٌمكن أن نجد أكثر إحاطة وأدق داللة من ( س)فً تفكٌكـنا لـ 

 ؛(س) وظٌفة تفكٌكٌة لـما هو فً ( ع)لـ 

 (3).....................(س)فكك ما كان مجموعا فً ( ع: )أي 

 (                                            4)........................................(س)ال ال ٌمكن أن ٌنقاد إلى أذهاننا إ( ع)فً ذكرنا لـ 

 ماهو؟: السإال التالً( ع)نظٌؾ إلى ( 4)و حتى نستدل على صحة ما ذهبنا إلٌه فً 

 :فنحصل على ماٌلً 

 طوٌل ومبري ٌجري على الورق ، ماهو؟

 (.س: )قلم الرصاص أي : ال إالّ أن ٌكون الجواب فبل ٌمكن بؤي حال من األحو          

 (ع)فـً إمكانٌة  التطابق مع ( س)ما ٌبعد كّل المصطلحات التً قد تشارك ( ع)ألن فً 

 ( .ع)و إلظهار ذلك نحلل  

 .طوٌل ومبري ٌجري على الورق( = ع)

 .صفة= طوٌل / 1

 .خاصٌة = مبري / 2

 .وظٌفة= ٌجري على الورق / 3

 

عننند (  3و   1) شننترك مننع ؼٌننره مننـن الـمصـطلننـحات التننً تعرضننها اللؽننة فننً قنند ٌ( س: )فننـ

لكنان باالمكنان اسنتبدال قلنم (  ع)منـن ( مـبنـري ) ، والـدلـٌل على ذلك لـو نعنـدم الـخاصنـٌة (س) تفكٌك
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 :بـقلـم الـحبر أو ما لٌـس له صلة بقلـم الكتابة أصبل، لكن( س) الرصاص فً

 (4)صحة  -----دون ؼٌره من المصطلحات الممكنة( س)دانقا( 3و 1مع  2)بوجود * 

 (  3)صحة  --------- -----(ع)إثبات لنجاح العملٌة التً تقوم بها ( 4)صحة * 

 (2)صحة ------------دون ؼٌرها مما ٌحتوٌه الفكر ( ع)انقادت ( س)بوجود * 

ٌّة (  2)صحة *   (1)صحة  -------(. ع)لجمع ما توزع فً ( س)ٌثبت بالمقابل أهلـ

 

 . صـورة من صـور تـطابق المصطـلح بالمعـنـى والمعـنى بالمصطلح( 304، 2، 1)صحة 

لكّن الحـسـم النـهابً فـً سـٌادة لؽة عـن أخرى ال ٌتوقؾ عند هذه المرحلة بـل ٌستمر إلى ؼاٌة 

الّ لٌتنداول، معرفة مصٌر هذا المنتوج المعرفً و اللؽوي فً ساحة االستعمال، ألن المصطلح ما وجنـد إ

فـنـً ضنوابط التركٌنب  والرشناقة ( 4)و حتى ٌحقـق ذلك ٌجب أن ٌحـتكم إلنى صنفات  ٌحنّددها المسندي

واإلٌـقاع لٌتـّحد الكل مع خـصابـص اإلٌحاء الداللـً، الثـبلثنـة األولنى  مجتمعنة تشنٌر فنً معظمهنا إلنى 

ٌّة للمصطلح من حٌث حروفه ؛ طـبٌعتها عددها  ترتـٌ الخ ألّن ذلك من شؤنه  أالّ ٌوّرث ...ـبهاالبنٌة الماد

وحسنبً أن هنذا منا قصنده األسنتاذ . لفظا و ال نشازا فـً استـهبلكـه سـماعا( المصطلح)جهدا فً إنتاجه 

حـٌـن أكـّد أن المصـطـلحات األكـثر رواجا األقـل مإنة أي األقل جهدا ، ( 5)عبد الرحمان الحاج صالح 

المفاضلة بٌن مصطلحٌن أو أكثر فً تسابـقـها عـلى الـرواج بـعنـد إثـبنـات وتقترب هذه المقولة أكثر من 

صّحة الداللة ودقـّتها، وهذا مـا ٌـوحً إلى ذاك االزدحـام التـنافسً بٌن المصطلحات على التوظٌنؾ أي 

 على االستعمال و التداول فمنها ما ٌإخذ ومنها ما ٌطرح، هذا مـن جهة ومـن

 اة المصطلح المكتنه للمعـنى الدال و الدقـٌـق ال ٌكـتـب لها الخلودجهة أخرى تإّكـد أّن حٌ

بمجننّرد تطننابق المصننطلح بننالمعنى و المعنننى بالمصننطلح بننل االسننتعمال هننو الفٌصننل فننً ذلننك،  

وهـذا ٌعنً أّن االستعمال استقبل أكثر من مصطلح واحد للـداللة على معنى واحـد وحـتما هـذا ال ٌكنون 

 .       جرٌب أي فً الـبداٌـات األولى لتوظٌؾ المصطلح و ظهور المعرفة العلمٌةإالّ فً مرحلة الت

رحـلننـة الـمصطننـلح هننـذه مننـن االحننـتٌاج إلننى الننـوضع واالعننـتراؾ فاالسننتعمال ثننم الننرواج      

ترسننـم معالمهننا اللؽننة المنتجننة للمعرفننة العلمٌننة إذ هننً ذاتـهننـا المنـتـجننـة للمصننطلح، والحـقـٌقننـة عكسننها 

نطبق على اللؽة المسنتهلكة للمعرفنة فهنً فنً ؼالنب األحٌنان مسنتهلكة لـلـمـصـطنـلح بـمعنـنى التـبـعنـٌة ت

 . المعرفٌة تـقـتـضً بالـضـرورة إلى حّد ما التبعٌة المصطلحٌة وفً نهاٌة المطاؾ التبعٌة اللؽوٌة

جة لٌس هو ذاته الذي و فً المجال التـطـبـٌـقً فالمسار الذي ٌسلكه المصطلح فً اللؽة المنت    

ٌسلكه المـصـطلح الـدال عـلى ذات المعنى فنً اللؽنة المستهنـلكة، فنإذا كنان المختّصنون ٌقّسنمون اللؽنات 

وسامٌة فً حدٌثهم عن أصولها ففً باب وضع المصـطلنـح  ٌـتـحدثنـون عنن  ةإلى عابلتٌن  هندوأوروبٌ
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 وهو  لؽات التصاقٌة ولؽات اشتقاقٌة أو انفجارٌة على التوالً،

ما ٌوحً باالختبلؾ الجوهـري فً إنتاج المصطلح لؽوٌا لدى كنل عابلنة منن العنابلتٌن؛ فنإذا هللا  

ٌّن لٌـتننـبنى معننـنى جـدٌننـدا أو (  6)حننـبا األولننى بسـهننـولة ربننـط السننابقة أو البلحـقننـة  بمصـطننـلح مـعننـ

المسنتقلٌن  ان معـنـٌنـٌهمالـتصاق مصطلحٌن مستقـلٌن أو جـزأٌن منهـما  إلننـشاء معننى آخنر مخنالؾ عن

 .  فإن الثانٌة مٌـّزها بتولٌد المصطلحات من الـجـذور حسب اإلمبلءات التً تحّددها مقاٌٌس اللؽة 

هننـً اللننـؽات المنـتـجننـة للننـمعرفة العلننـمٌة فننً  ةوانطننـبلقا مننـن كننـون اللؽننات الهنـدوأوروبننـٌ    

ور المصننطلحات الحدٌثننة فننً شننتى شننعاب تمثننل الٌننوم المننورد األساسننً لظهنن)) العصننـر الحنندٌث فهننً

هننـً  -واللننـؽة العربٌننة واحنندة منـهننـا –و بالمـقننـابل فننإّن اللننـؽات السننـّامٌة ( 7(( )المـعننـرفة اإلنـسانننـٌة

الـمسـتهـلنننـكة للمعنننـرفة وبالنننـتالً للمصطنننـلح، فنننـهً تـسـعنننـى جاهنننـدة   لمقابنننـلة المصنننطلح األجـننننـبً 

تراث اللـؽوي أوال أي فنً المعجنم النـعام وهنـذا منا ٌسنمى فنً عنـرؾ بالمـصطلح الـعـربً بالبحث فً ال

( 9)، وفـننـً حنال عـجننـز هنـذه الـعـمـلٌننـة ٌـلنـجؤ المـهـتمننـون إلنـى االشننتقاق(8)المـخـتـصٌنـن بالنـترجمة 

و  .كـعــملٌة لـتـولـٌـد مصــطـلح ذي مـعـنى مــراد مـن الـجـذر النـذي ٌـشـكنـل النـمادة الخنـام فنـً اللنـؽة

ٌّة بالرؼــم مـن كونهنا ؼنـٌر منـتنـجة للمعنـرفة العلمٌنة قند جـّننـبت  بهاتـٌـن العـمـلٌـتـٌـن فالـلؽة االشـتـقاقـ

ٌّة فنً المصنطلح  وبرهنـنت عــنـلى مرونتهنا وقـنـدرتها عنـلى مواكنـبة الـفـتنـوحات العـلنـمٌة  نفسها التبنـع

شخـصٌـتـها بؤن حققت النمو اللؽوي لذاتها بتوظٌؾ الـمتجـّددة  و منحـت لنـفـسها فـرصة الحـفـاظ عـلى 

فـننـً حننال ( 10)وتتراجننع هننذه المزاٌننا تدرٌجننـٌا بتبنننً عملٌننات لؽوٌننة أخننرى . مصننطلحات مننن صننلبها

ومهما كانت العملٌة المعتمدة فً هذا الـشؤن الحرص أوجب فنً كنل عملٌنة أن . عجـزت هاتان العملٌتان

 ـظا فً االستعـمـال ومنه الـرواج  بعد اإلجماع ٌكون عـلى وضـع المصـطـلح األوفر ح

هذه الرحلة المـضنٌة الـتً ال تـكون بالضرورة ناجحة فـً النهاٌة . على دقـة داللـته ووضـوحها

ألن مصـٌرها قد ٌكون اإلخفاق فً مرحـلة مـن مـراحلها و فـً ذلك تـشبه إلى حـد بعٌد رحـلة الننـطاؾ 

ها بالبـوٌضة؛ بداٌة بتـعددها ومسارها فً تحقٌق التلقٌح فالـنجاح ال ٌكون من مصدرها حـتى نقـطة التقاب

إال لواحـدة ؼـالـبا فـً ولــوج البـوٌضة وتـلقـٌـحـها ثم الوصول بالتركٌٌن إلى مخلوق  مركب و جدٌد قد 

   ـذلكفكن        .أو ٌـتوقنـؾ وٌنتهنً فنـً مرحلنة منن المراحنل التنً ٌمنر بهنا         ٌسـتنـمر وٌـحنـٌا

ٌـبدأ بالـمعـنى لٌتطنابق منع المصـطنـلح  ولـٌنـس سنـهبل أن ٌتـطـابنـق ( المـتـداول ) الـحـً   المـصطلـح 

الـمعـنى بالمصـطلح وسبق أن بـٌــّنت ذلـك أعـبله  وإن تطــابق فاألصـعـب أن ٌـعـتنـرؾ بنه  و ٌنـروج 

لمصننـطلح  للرفننـض فاسـحننـا المـجننـال فننـً االسننتعمال، فننـً تـلننـك المننرحلتٌن األساسننٌتٌن قنند ٌتعننرض ا

لمــصطلــح آخـر وضعا أو استعماال أو كبلهما معا، وفً حال نجاحه ٌسجل مولنودا جنـدٌدا فنً حضنـن 

 .اللؽة
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وعلٌه فالصراع  مظهـره كسـب مصطلحات لؽـوٌة لكن حقـٌقـته صراع من أجل البقاء الذي     

ا  المعرفننة العلمٌننة، و بهننا وحنندها ٌضننمنون اسننتمرارٌتها  ال ٌكننون إال مننن حننظ اللؽننة  التننً ٌملننك رجالهنن

وٌحفظونها من الدخـٌل والمـستـعـار و الؽرٌب وكل ما ٌمكن أن ٌبعد أبناءها عن تراثهم فٌنسنلخون عنن 

لٌهٌنإوا  بطمـؤنٌنـنة للتخنـلً عنـن شخـصنـٌتهم األصنٌلة وقبنول شخصنٌة اآلخنر عنن طواعٌنة . تارٌخـهم

وٌة محصورة فً المصــطلح ونهاٌتنه ثقافٌنة مجسندة فنً القناعنات وكنان بنذلك بتدرج مرحلً بداٌاته  لؽ

مصطفى صادق الرافعً على حق حٌن أّكـد أّن الـلـؽة أّول ما ٌـستـهدفه المستدمر للقضاء على أمنة منن 

أمنـا .  األمم، فظـهنـر الصنـراع ٌـومنـها جهنارا وعنـته كنل شنرابح المنـجتمع  فتشنبثت بلؽتهنا رؼنم القهنر

ـن فً هذا العـصر فالصراع  احتدم فً صمت  ال ٌعٌه إال من  ٌتتبنع تنواتر المصنطلحات  الدخٌلنة ونحـ

واألجـنــبـٌة تؽزو ألسنة أفراد المجتمع باختبلؾ شرابحه وتعّددها لتصـبح البنـدٌل البلبنق للمـصطلنـحات 

ٌختارونهنا عنن وعنً تبعنا  ٌسـتعمنـلونها بتلـقـابـنـٌة منقـطعنـة النظنـٌر أو( 11) -رؼنم وجنـودها -المحلٌة

 .  لمستواهم الثقافً 
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 االنسانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حـملة التنصري يف اجلزائر 
 فً فترة االستعمار

 الزبـــــير  يقـــدح:   الدكتور                

 أستاذ محاضر جامعة الجزائر        

 

 :حــملة التــنصٌر -1
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ـاحبت االحتــبلل فً الجزابـر لٌست حملـة تبشٌرٌة كما هً ربما فً إن الحــملة التــنصٌرٌة التً ص

( 1832فً عام )     عشـرة قـرنا أثنًإن الشعب الجزابري مسلـم مـنذ  .األماكن األخرى فً إفرٌقٌا

الشعب الجزابري أصبل ٌعرؾ الرسول عٌسى  أتبشره بالخروج من اإلسبلم؟، و. ما تبشره الكنٌسة؟بف

 .                                                                        الجوانب من جمٌعلسبلم معرفة جٌدة كما ٌعرؾ حقٌقة النصرانٌة علٌه الصبلة وا

أما عن حقٌقة اإلٌمان باهلل فهو ٌعرفها و ٌتقنها فً حٌاته و واقعه الذي ٌعٌشه ٌومٌا من خبلل النسك 

فلم ٌكن ٌحتاج إلى شهادة جامعٌة تثبت له صحة عقٌدته مثلما لم ٌكن . اوالعبادات و الشعابر التً ٌإدٌه

إن الجٌل الذي كان ٌفهم  .سلوكا فً حاجة لمن ٌدله أنه فً مواجهة صلٌبٌة عسكرٌا،  فكرا وعقٌدة و

كل ذلك وٌدركه تمام اإلدراك والجٌل الذي كان ٌعً ذلك وعٌا سلٌما هو الذي حمل السبلح وأعلن 

إال أن ذلك الجٌل قد استشهد كله فً  1832وؾ المقاومة منذ اللحظة األولى من تموز الجهاد فً صف

 ترعرع فً الحرب و كبر و الحروب المتتالٌة فً جمٌع المناطق وخلفه جٌل مماثل ولد فً الحرب و

ا حملتها التنصٌرٌة لم تكن مع تلك األجٌال الثبلثة األولى إنم فعمل الكنٌسة و .مات فً الحرب شهٌدا

استمر إلى ؼاٌة االستقبلل فً  بداٌة القرن العشرٌن و العمل الكنٌسً بدأ مع نهاٌة القرن التاسع عشر و

 .                            إن لم ٌكن مازال مستمرا إلى اآلن أي حوالً أربعٌن عاما بعد االستقبلل 1968تموز 

مة صعبة جدا من المستحٌــل تنصٌر من خبلل بعض محاوالت التنصٌر أدرك أهل الكنٌسة أن المه

الجد حتى  الشعب الجزابري الجرٌح، ألن ما عاشته األجٌال الناشبـة و الكثٌر منها فقد األب أو األخ و

هم رد فعل عنٌؾ منكون ٌقد  .األطفـال العجابـز والشٌـوخ و أصبح ال ٌوجد فً األسرة إال النسـاء و

ن كل ما هو فرنصً وٌتكلم الفرنصٌة حتى أصبح فً تصور ٌؽشاه الحقد و حب الثـؤر واالنــتقام م

الفرنصً هو رمـز الموت والخراب فؤدركت الكنٌسـة ( رجبل كان أم امرأة كبٌرا أم صؽٌرا)الجزابـري 

الخطـر وبـدال من مخاطبة العقل لجؤت إلى مخاطبة المشاعر باإلحسان، وهً تنتظر فترة الفقر المدقع 

األزواج  األجداد و اع األراضً، فبعد ما قتل جٌش الفرنصٌص اآلباء ووالمجاعة بعد عملٌة انتز

 .                                     واإلخوان جاءت الكنٌسة تحسن إلى األحفاد و األبناء األبرٌاء

ٌة لم تكن حملة التنصٌر فً المقام الثانً أو الثالث بعد الهجمة العسكرٌة وعملٌة اإلبادة إنما كانت مواز

تماما ومتزامنة مع العملٌة العسكرٌة التً كان القصد منها والهدؾ األول هو انتزاع الجزابر من العالم 

العربً واإلسبلمً وتنصٌر ما تبقً من الشعب الجزابري بعد عملٌة اإلبادة هذا ما نقرأه فً تصرٌح 

" لوى فوٌوه" جامع كتشاوةالذي أدلى به فً بداٌة االحتبلل فً الجزابر العاصمة أمام " لوى فوٌوه"

، أما التصرٌح الذي أدلى به "بٌجو" صحفى صاحب ٌومبذ جٌش الؽزو وأصبح فٌما بعد كاتب الجنرال

 :                                                   ٌومبذ وهم ٌستولون على الجامع الذي حولوه إلى كاتدرالٌة الجزابر

‘’ Les derniers jours de l’islamisme sont venus. 
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‘’ Dieu le refoule, il l’envoie périr dans les déserts d’où il est sorti. 

‘’Alger dans vingt ans n’aura plus d’autre dieu que le christ… 

‘’ Nous croyons nous livrer au négoce et nous achevons les croisades.  

‘’ En ce moment même pour ce qui concerne l’Algérie, l’œuvre divine est 

consommée. 

 ‘’Si l’on peut douter encore que le sol reste à la France, il est induit du moins 

que l’islamisme l’a perdu". 

 .    لقد جاءت أٌام اإلسلم األخٌرة، هللا ٌطرده وٌعٌده إلى الصحارى التً خرج منها لٌهلك" 

 "د عشرٌن عاما لن ٌكن للجزائر رب آخر غٌر المسٌحبع" 

 .‘‘إننا نظن بأننا نخوض تجارة كبٌرة وأكملنا الحروب الصلٌبٌة '' 

 ". فً هذه اللحظة بالذات فٌما ٌتعلق بالجزائر فإن مهمة اإلله قد كملت'' 

 إن مازال هناك شك فً بقاء التراب عند فرنصا فإنه على األقل ٌستنتج " 

 .إنتهى نص الترجمة".   إلسلم قد فقدهبأن ا    

عند مدخل جامع  1832من خبلل هذا التصرٌح الذي ألقً فً األٌام األولى من الؽزو فً تموز

حقدا على اإلسبلم والعروبة والشعب الجزابري  ضخطاب كله حماس و ٌفٌ :كتشاوة، إن المشهد لعظٌم

التً كانت والٌة من والٌة الدولة اإلسبلمٌة الذي أظهر مقاومة باسلة رؼم سقوط السلطة الجزابرٌة 

 .                                                                                         عاصمتها استانبول

ٌخطب لعساكر الفرنصٌص المتجمعة بعضها عند الجامع العتٌق وٌلقً خطابه الذي ٌبٌن  "لوي فوٌوه"

فرنصا وكنٌسة فرنصا من خبلل كلمات النص الذي بٌن أٌدٌنا، نبلحظ العداوة فٌه نٌة فرنصا وجٌش 

والعدوانٌة التً ٌكنها صاحب التصرٌح ورفاقه ٌومبذ فً الجزابر وإن كان النص طوٌبل عباراته كؤلسنة 

 :                                            النٌران تنبعث و كؤنها من فم تنٌن سٌما وهو ٌصرح

 "        سوف نجبر اإلسلم على العودة والرجوع إلى الصحراء التً جاء منها " 

صاحب الخطاب واثق من نفسه وكؤن القدرة اإللهٌة بٌن ٌدٌه و هو ٌحدد تنصٌر الجزابر بمدة  نٌبدو أ

عشرٌن عاما أم أنه كان ٌقصد عشرٌن قرنا؟ وهل عشرون قرنا كافٌة لتنصٌر شعب ؼٌر راضً 

 ا ٌرفض التخلً واالنسبلخ عن دٌنه وهوٌته الثقافٌة؟                                                        بالتنصٌر مثلم

 

 : أسالٌب عملٌة التنصٌر

 .لجزابرابادئ ذي بدء وقبل التحدث عن أسالٌب التنصٌر، لنتعرؾ أوال عن هدؾ التنصٌر فً 

د دٌنً، أوال وبكل بساطة الشعب الجزابري جزء من إن التنصٌر فً الجزابر له بعد سٌاسً ولٌس له بع
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العالم اإلسبلمً كله شعب واحد من مختلؾ األقالٌم فهو ٌدٌن باإلسبلم تربط نسٌجه االجتماعً 

التجاري  االقتصادي و والبشري عقٌدة التوحٌد والنظم االجتماعٌة اإلسبلمٌة فً التعامل االجتماعً و

اقتصادٌا  له دٌن ٌنظمه اجتماعٌا وسٌاسٌا و له عقٌدة التوحٌد وفالشعب الجزابري إذن  .والمصاهرة

الدولة العثمانٌة ٌومبذ بشدة وعسكرٌا لم ٌكن فً حاجة وال فً البحث عن دٌن وإن كان ٌعارض 

فمعارضته السٌاسٌة للدولة التً ٌنتمً إلٌها، فتصدٌه لتلك الدولة ٌدخل فً سٌاق الرفض للفوضى 

وهناك وما اعتماد فرنصا على أسلوب التنصٌر إال استثمار على المدى البعٌد  العارمة التً انتشرت هنا

أن فرنصا لم تستطع أن تحقق بعض التنصٌر إال فً الجٌل الرابع  ًه وعلى الصعٌد السٌاسً فقط، و

عاما  سبعٌنأي فً بداٌة القرن العشرٌن بعد ما مهدت عملٌة إبادة الشعب الجزابري فً مدة تزٌد عن 

 .     ب استعمارٌة فضٌعةمن حرو

                                                      

بعبارة أخرى أكثر وضوحا إن عملٌة التنصٌر لم توجه للكبار إنما وجهت لؤلطفال و خاصة لؤلٌتام  

الذٌن فقدوا أولٌاءهم من آباء وأجداد و أعمام وأخوال وأقارب آخرٌن فً الحروب التً خاضتها 

 قاومة هذا ما ٌدلنا على أن الكنٌسة كانت متٌقنة بؤن عملها لن ٌحقق نجاحا مع الكبار لذا منذ البداٌةالم

توجهت جهود الكنٌسة نحو األطفال الناشبة وهم ٌتلقون تنصٌرهم مع تعلٌم باللؽة الفرنصٌة طبقا لوصٌة 

         :                                                        اإلدارٌٌن

‘’ Les arabes ne seront à la France que lorsqu’il seront chrétiens’’  

 ."تابعٌن لفرنصا إال إذا صاروا نصارى( وهو ٌقصد بالعرب جمٌع الجزائرٌٌن) لن ٌصبح العرب" 

 عبلوة على ما ذكرنا .كما ذكرنا فً السابق فإن عملٌة التنصٌر فً الجزابر هدفها سٌاسً ولٌس دٌنٌا

فإن فرنصا كانت تسعى لفتق النسٌج االجتماعً فً الجزابر عن طرٌق تنصٌر فبة أو شرٌحة اجتماعٌة 

معٌنة تصبح تابعة لفرنصا تسبح بحمدها وتقدس لها وتخدم مصالحها وتسعى لتنال رضاها مما ٌخول 

قلٌة المظلومة لفرنصا بعد ذلك طبقا للقوانٌن الدولٌة حق التدخل لضرب الشعب الجزابري دفاعا عن األ

 .والتً سوؾ تعطى لفرنصا حقوقا أخرى مما ٌمكنها فً التسلط على الشعب الجزابري أكثر فؤكثر

هذا البعد السٌاسً  .حٌث تصبح تلك األقلٌة النصرانٌة تطالب بتؤسٌس دولة فً قلب الشعب الجزابري

نصٌرٌة التً من بٌن فً العملٌة التً تؤخذ منعرجات أخرى مع مر الزمان تحت ؼطاء العملٌة الت

أسالٌبها نشر العداوة والعدوانٌة ضد اإلسبلم وتعالٌمه وقٌمه وشرٌعته ونسكه وشعابره بالسخرٌة 

والتهكم وأكثر من ذلك بسب الدٌن اإلسبلمً وربه و نبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى ؼاٌة ما 

م استعمارا كاالستعمار صارت بعض الشرابح التً تشبعت بتلك األفكار صاروا ٌعتبرون اإلسبل

الفرنصً فً الجزابر ونفس الشرٌحة المتحدثة بتلك األفكار جهرا نهارا أعلنت وصرحت وجهرت 
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بردتها عن اإلسبلم وهً تعتبر وجوده فً الجزابر اعتداء على حرٌاتهم بصفتهم لٌسوا عربا إنما أصلهم 

       .                                                  ًأوروب

( دي فوكوه) موطن آخر وهما الراهب  فًولقد ذكرنا مثالٌن عن قادة الحملة التنصٌرٌة فً الجزابر 

الذٌن ( قبابل الجنوب الجزابري" ) الصحراوي"الـذي راح ٌنشط فً الصحراء فً وسط المجتمع 

ؼزو من نوع آخر  الراهب أراد أن ٌقوم بعملٌة( دي فوكوه)قاوموا االحتبلل الفرنصً بكل قواهم، لكن 

حٌث شٌدت له كنٌسة بكاملها تحمل " المنٌعة " من مطلع القرن العشرٌن فلقً حتفه هناك قرب مدٌنة 

ن العملٌة لك .اسمه إلى ٌومنا هذا اعترافا بجمٌل خدمته للكنٌسة النصرانٌة الكاثولٌكٌة الفرنصٌة

 .قٌقً وهو عمل تجسسً عسكريالتنصٌرٌة التً قام بها ذلك الراهب ما هً إال ؼطاء لنشاطه الح

فالراهب دي فوكو أستاذ فً التارٌخ وضابط فً المخابرات الفرنصٌة كان ٌقوم بنشاط دٌنً مظهره 

التنصٌر أما جوهره فهو إثارة الفتنة بٌن سكان الجنوب والشمال وهو ما صرح به خادمه طفل صؽٌر 

لك الطفل المسلم بعد بضعة أعوام قتله اجتهد على تنصٌره لكنه لم ٌفلح ألن ذ .هفً العاشرة من عمر

'' دي فوكوه''الحقد الصلٌبً دفع بالراهب  وعاد إلى قومه وهـو ٌخبرهم بما فعل، اسم الطفل محمد، و

أن ٌجعل خادما له من أبناء الشعب الجزابري اسمه محمد تشفٌا واعتداءا على قداسة الرسول محمد 

ً مخططاته التنصٌرٌة مع سكان الجنوب الجزابري فإن ف" دي فوكوه" صلى هللا علٌه وسلم، فإن فشل

 .                                                                                     لم ٌفشل فً مهمته التنصٌرٌة مع بعض األطفال سكان الشمال" الفٌجري"الراهب 

 :رهـــان التنصٌر

صحٌح أنها فً كل مهامها تعتمد على القوة لكن القوة تختلؾ من إن فرنصا لٌست قوة استعمارٌة ؼبٌة، 

مجال إلى آخر، إن أكبر قوة اعتمد ت علٌها هً قوة العقل والمكر والخداع والبطش والؽش وهً 

 .                                                        تخوض حربا استعمارٌة ال مثال لها فً التارٌخ البشري بكامله

والحملة التنصٌرٌة لم تكن بدافع دٌنً أي دعوة إلى اإلٌمان وإلى التقرب من هللا ألن العقٌدة اإلسبلمٌة 

عقٌدة التوحٌد بعقٌدة استبدال هً القوة التً تجهلها فرنصا، هل ٌقبل الجزابرٌون المسلمون المإمنون 

 التثلٌث؟                                  

القضاء على ثبلثة أجٌال بكاملها فً مدة تزٌد عن سبعٌن عاما ومهدت الطرٌق لذا فكرت الكنٌسة فً 

بمحاولة إبادة الشعب الجزابري سٌما المسنٌن الذٌن تجاوز عمرهم أربعة عشر فما فوق ألنها أجٌال 

سوؾ تصطدم الكنٌسة بما ٌحملون من تعالٌم عقٌدة التوحٌد و أنهم بكل تؤكٌد سوؾ  ٌستحٌل تنصٌرها و

ٌهزإون من عقٌدتهم المضادة للعقل المسلم المستنٌر بؤنوار اإلٌمان التنصٌر ون من كتابب ٌسخرو

 .                                                    اإلسبلمً

                                                :                          فراهنت الكنٌسة فً عملٌتها التنصٌرٌة فً الجزابر فً بداٌة االحتبلل على العناصر التالٌة
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 الزمان -1

 (األجٌال الناشبة) األطفال  -8

 التعلٌم -3

  المرأة  -4

 : الـزمـــان -1

إن فرنصا منذ بداٌة احتبللها للجزابر كانت تدرك إدراكا جازما بؤن العملٌة االستعمارٌة لن تتم فً مدة 

ٌت مقاومة شدٌدة من طرؾ الشعب الجزابري وحده بمفرده دون شهور أو بضعة أعوام سٌما وأنها لق

 .شعبها لم ٌعتمد على أحد منهما فً مقاومته اإلسبلمً، والجزابر و أي مساعدة من العالمٌن العربً و

إرادته ال ٌكفٌان وحدهما  و إذا كان االستعمـار عملٌـة تؽٌٌر بالعنؾ واإلرهاب فإن قـرار التؽٌٌــر و

 . لنهابى الذي ٌحتاج إلى جهـود مـتواصلة و زمـان طوٌـــللبلوغ الهدؾ ا

إن ما ٌزٌد عن السبعٌن عاما من حروب مستمرة لتحقٌق اإلبادة التً استحال بلوؼها ألنها مخالفة 

 .     نظمه المختلفة خالق اإلنسان و لقانون الطبٌعة البشرٌة الذي وضعه رب الكون و

ر بعدما زالت العراقٌل والصعوبات الكبرى المتمثلة فً أجٌال لكن تلك المدة كافٌة لعملٌة التنصٌ

تنشط فً  هذا ٌعطٌنا فكرة عن أسالٌب الكنٌسة ومناهجها فهً تعمل و المقاومة المجاهدٌن الثبلثة، و

 .                             المجاعة بعد الحروب سٌما فً أطراؾ الهزٌمة مهمتها التنصٌرٌة فً الفقر و

لشعب الجزابري لم ٌشعر بؤنه انهزم ألنه كان ٌعلم أن الجهاد فً المقاومة مستمر إلى أن إن كان ا

 هو ٌرى فً الشهادة تخرج فرنصا من الجزابر وال ٌهمه الجوع و ال الفقر وال الٌتم و ال الجراح، و

                               .         هو ال ٌرٌد أن ٌفّوت الفرصة علٌه قل من ٌبلؽه و ااجتماعٌ ارقٌ( الموت جهادا)

فالكنٌسة كان لها منظور آخر وهً ترى فً الٌتم و الفقر والمجاعة فرصة ذهبٌة ممنوع تركها تفوت 

 .                                                                                                    دون استؽبللها

  :األطفال -2

( البٌضاء األخوات) و( األباءالبٌض)فجرى وأعوانه من الجمعٌة الكنٌسٌة المعروفة باسم الراهب ال

 .                                           إناث لتنصٌرهم كانوا ٌبحثون عن األٌتام والعاببلت الفقٌرة ألخذ أوالدها من ذكور و

دوا ما ٌسدون به رمقهم ؼٌر بعض األعشاب أطفال صؽار أٌتام عرفوا المجاعة والفقر والجهل فلم ٌج

ال  .وجدوا أنفسهم فً عالم بدون أب وال أم وال ٌعرفون أصبل من هم .وأوراق األشجار إن عثروا علٌها

أنهم فقدوا آباءهم فً  ٌعرفون القراءة وال الكتابة بل أكثر من ذلك فهم ال ٌعرفون أسماءهم العربٌة و

جوا من حرب اإلبادة للرهبان أن ٌؤخذوا أولبك األطفال وٌسلمونهم لم ٌسمح الكبار الذٌن ن. الحروب

 العدوتعطٌهم للمرأة  أن تلد األطفال و لـبللراهبات ألن المرأة الجزابرٌة المسلمة ال تسمح و ال تق
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لتعتنً بهم، لكن الرهبان أخذوا األطفال بالقوة مستخدمٌن فً ذلك أسلوب القهر واإلرهاب مثل التهدٌد 

 و مثل أولبك كثٌر حٌث أخذهم وهم أطفال من الجنسٌن الذكور و .اختطاؾ كل األطفال و بالقتل 

الدٌنً والثقافً حتى صار  اإلناث وأعطوهم تربٌة وتعلٌما جعلهم ٌتنكرون ألصلهم االجتماعً و

و بعضهم صار مؽنٌا و له شهرة كبٌرة  "جان عمروش"وأخوها " طاووس عمروش" بعضهم كتابا مثل

بحٌث لم ٌبقوا فً الجزابر، أهو خوؾ علٌهم من ذوٌهم و بعضهم واصلوا تعلٌمهم حتى  فً فرنصا

أصبحوا فً المجتمع فبة متمٌزة ال تخالط أبناء مجتمعهم إنما  بلؽوا مناصب عالٌة فً اإلدارة، و

 .                             الفرنصٌص وحدهمٌعاشرون  ٌخالطون و

ساعدة الدولة الفرنصٌة البنت البكر للكنٌسة الكاثولٌكٌة حٌث الحظ ركزت الكنٌسة على األطفال بم

رهان  هو و الجمٌع منهم أن من ٌفوز باألطفال وتربٌتهم فإنه سوؾ ٌكسب رهان االستعمار فً الجزابر

               .                                                     ٌعتمد على عنصر الزمان فً مستقبل فرنصا فً الجزابر

 : التعـلـٌـم -3

إنه لمن الصعب جدا الفصل بٌن عملٌتً التنصٌر والتعلٌم الن الكنٌسة تعلم علم الٌقٌن بؤن التنصٌر 

وحده ال ٌكفً أبناء الجزابرٌٌن حتى وإن كانوا أٌتاما وضحاٌا الحرمان بكل ما تحمله هذه الكلمة من 

هو  ذي خصصنا له فصبل بكامله مستقبل عن هذه الدراسة وال بد إذن من تعلٌم وهو األمر ال .المعانً

عرفت الكنٌسة كٌؾ تربط العقٌدة النصرانٌة بالتعلٌم حتى ٌتم لها االستٌبلء التام على  .الفصل التالً لهذا

اجتماعٌا  انقسامااألجٌال الناشبة عبر الزمان مما ٌزٌد من تمكٌن فرنصا على الشعب وهً تحدث فٌه 

ال  من جهة أخرى فإن التنصٌر وحده ؼٌر كاؾ و و .مإامرات الكنٌسة من جهة و نابعا من دسابس

و اإلنجاز فً     ٌضمن لفرنصا أي مستقبل فً الجزابر لكن بالتعلٌم تصبح أشٌاء كثٌرة ممكنة التحقٌق 

   .                                                                       الجزابر لصالح فرنصا

البد لئلشارة أن الكنٌسة راهنت على فبة معٌنة فقط وهً ترٌد أن تكون فً المجتمع نخبة معٌنة تخضع 

لتعالٌمها وسلطانها، وبدون تعلٌم باللؽة الفرنصٌة لن ٌتحقق أي شا، فالمجتمع الموازي والمصحوب 

 :                           ا بدأبه هوبالتنصٌر هو الذي ٌحقق لفرنصا أشٌاء فً الجزابر والحقٌقة أن التنصٌر أول م

 .إشباع األطفال من جوعهم وسد رمقهم -1

والحقد ( فً قلوب األطفال)وهً المرحلة الثانٌة تعلٌمهم الردة الخروج من اإلسبلم بزرع العداوة  -8

                                         .                   على اإلسبلم واللؽة العربٌة إذ كانا هما السبب فً تخلؾ الشعب الجزابري

 وإعطاءها تعلٌم األطفال العٌش والحٌاة بالؽرابز، واعتبارها عنصرا أساسٌا فً رقً اإلنسان -3

 .األولوٌة واألسبقٌة على الروح الدٌنٌة واإلٌمان

اعٌة الفرنصٌة التنصٌر أي تعلٌمهم العقٌدة النصرانٌة وهً عقٌدة التثلٌث فً جو من البهجة االجتم -4
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 .      الكنٌسٌة 

 :  الـمــرأة -4

الحظت جمٌع مإسسات جهاز االستعمار الفرنصً فً الجزابر سٌما فً أواخر فترة االحتبلل أن عملٌة 

فً الكنٌسة أم فً المدرسة بؤن النتابج  سواءالتنصٌر والتعلٌم اللذٌن ركزا على الذكور وهم ٌهتمون بهم 

السبب فً ذلك هو أن المرأة الجزابرٌة هً من  و .ٌبلؽوا الهدؾ المنشود كانت ضعٌفة جدا ألنهم لم

حافظ على الهوٌة الجزابرٌة بكل عناصرها ومادام األمر كذاك فسوؾ ٌؽٌر الجمٌع من الفرنصٌص 

هذه المرة سوؾ تكون المرأة فً صلب  تعلٌم مستقببل و أسلوبهم فً العمل االستعماري من تنصٌر و

 .               ة االستعمارٌة الكبرىاالهتمام والعملٌ

  : وصاٌا الراهب شاتولًٌ 5-

أحد قادة " شاتولٌٌى"لـعل الصورة تـتـضح وٌـزول كل الؽموض عندما نـقـرا تـوجـٌهات الراهب 

التً نشرتها مجلة العالم اإلسبلمً وإن كانت الوصٌة قد  تهذكر فً وصٌ .وأدمؽة الجمعٌات التنصٌرٌة

 :                                                     ك التارٌخ بؤعوام مع بداٌة القرن العشرٌنصرح بها قبل ذل

   » Il n’est pas douteux que nos missionnaires n’ont pas réussi par des efforts 

directs à saper la foi des musulmans, on ne pourra parvenir qu’en propageant 

les idées occidentales pour qu’elles s’infiltrent dans la pensée musulmane par 

l’étude des langues européennes. La diffusion de ces langues mettrait le 

monde de L’Islam en contact avec la presse européenne et la voie du progrès 

matériel s’ouvrirait ainsi devant les musulmans. Les organisations 

missionnaires atteindraient leur but qui est de détruire les concepts religieux 

islamiques، lesquels ont gardé jusqu’ici leur intégrité et leur vitalité à cause 

de l’isolement qui les protégeait. L’écroulement politique du monde de l’Islam 

ouvrira la voie aux missions civilisatrices de l’Europe.  La décadence des 

musulmans est une chose inévitable, et longtemps le monde de l’Islam sera 

comme une ville entourée de barbelés européens. Il n’y a pas lieu de prévoir 

que d’une façon générale, les musulmans seront capables d’affirmer leurs 

qualités et d’adopter une attitude positive lorsqu’ils auront abandonné leur 

comportement actuel. Avec l’affaiblissement de leur foi dans l’Islam la 

désintégration et le déclin seront inévitables et lorsque ce processus se sera 

développé dans le monde de l’Islam, l’esprit religieux des musulmans aura 

perdu ses racines et ne pourra jamais réapparaître sous une forme 
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nouvelle. »241  

 : ترجمة النص

 .فً القضاء على عقٌدة المسلمٌنلٌس هناك أي شك بأن منصرٌنا لم ٌفلحوا بالجهود المباشرة " 

 .ال ٌمكن أن نتوصل إال ببث األفكار الغربٌة كً تتسرب فً الفكر اإلسلمً بدراسة اللغات األوروبٌة

وعندئذ سوف تفتح طرٌق  إن نشر تلك اللغات سوف ٌجعل العالم اإلسلمً محتكا باإلعلم األوروبً

صٌرٌة سوف تبلغ هدفها المتمثل فً تخرٌب المفاهٌم إن المنظمات التن .التقدم المادي أمام المسلمٌن

 .                     اإلسلمٌة التً حافظت إلى حد ا ن على أصالتها و حٌوٌتها بسبب عزلتها التً حمتها الدٌنٌة

إن انحطاط المسلمٌن شًء حتمً و سوف ٌكون العالم اإلسلمً لمدة طوٌلة كمدٌنة محاطة بأسلك "

 .أوروبا الشائكة

 . إن انهٌار العالم اإلسلمً سٌاسٌا سوف ٌفتح الطرٌق لمهام الحضارة األوروبٌة

إثبات خصالهم على لٌس هناك شك فً التوقع بصفة عامة أن المسلمٌن سوف ٌكونون قادرٌن "

." سلوكهم الراهن، بإضعاف عقٌدتهم اإلسلمٌةفقدوا  وٌختارون الموقف اإلٌجابً بعدما ٌكونون قد 

و االنحطاط سوف ٌتحققان وعندما ٌنمو هذا األسلوب فً عالم اإلسلم سوف تفقد الروح  إن التفكك

 ."                                                   هٌهات أن تظهر مرة أخرى فً شكل جدٌد تستطعالدٌنٌة عندئٍِذ جذورها و لن 

صرٌحة ومنهجٌة عمل لٌس فٌها إن تصرٌح الراهب شاتلًٌٌ واضح جدا حٌث ٌحتوي على توجٌهات 

الظاهرة المعمول بها من طرؾ االستعمار الفرنصً  هو الصورة الواضحة و أي التباس أو ؼموض و

 .                               فً الجزابر

ؤول ما ٌلفت االنتباه فنفهم بؤن الراهب انطلق فً توجٌهاته الصلٌبٌة من واقع ومٌدان ولٌس من تخمٌن، 

قارئ اللبٌب هو اعتراؾ رجال الكنٌسة بفشلهم عندما استخدموا األسلوب المباشر فً تنصٌر لدى ال

السكان كبارا كانوا أم صؽارا لكن ٌبدوا واضحا بؤن همهم لم ٌكن تحوٌل المسلمٌن إلى نصارى بقدر ما 

مستحٌبل فبل بد أبنابهم أمرا  مادام تنصٌر المسلمٌن و .كان القضاء على عقٌدة المسلمٌن عقٌدة التوحٌد

من أسلوب ٌشؽلهم عن دٌنهم إال أن هذا األمر لن ٌتحقق فً الوجود إال بتعلٌم أبناء المسلمٌن اللؽات 

 .                                                                                          الفرنصٌة فً الجزابر األوروبٌة المختلفة سٌما اإلنجلٌزٌة و

ٌوضح شاتلٌٌى الكٌفٌة التً تجعل المسلمٌن ٌنشؽلون عن دٌنهم وٌبتعدون عنه عند ما تتسرب األفكار 

 و       الؽربٌة والفرنصٌة خاصة فً الفكر اإلسبلمً و ٌصبح أبناء الجزابر ٌتكلمون اللؽة الفرنصٌة 

ة ٌحتكون باإلعبلم ٌفكرون طبقا للثقافة الفرنصٌة وسوؾ ٌجعل تعلم أبناء الجزابر للؽة الفرنصٌ

اللون  الفرنصً الذي ٌنشر فٌهم كل األفكار التً ٌرٌدها و ٌصنع رأٌهم و ذهنٌتهم وٌعطٌها الشكل و

                                                           
241

 - Le Monde Musulman, Avril 1930.N 11.P17.Le Cardinal Chatelier. 
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الذي ترٌد فرنصا كؤن ٌنظرون إلٌها على أنها لٌست عـدوة لهم وتنسٌهم فً الجرابم التً ارتكبتها فً 

التضلٌل إلى  هم التضلٌل و التضلٌل وقد مارست علٌ و .حق آبابهم وأجدادهم وحتى فٌهم هم أنفسهم

ؼاٌة ما أصبحوا معقدٌن من لؽتهم ودٌنهم وتارٌخهم وانتمابهم االجتماعً والثقافً والحضاري وهم 

 .                             ٌرون فً التشبه بالفرنصٌص أسلوبا ومنهاجا من مناهج الرقى االجتماعً

بالضبط لهوٌة عقٌدة  لؤلصل أي للذات و للهوٌة الثقافٌة و تقوم النهضة الحضارٌة أساسا على التنكر

ٌبٌن شاتلٌٌى بعد ذلك بؤن مهمة التنصٌر لٌس فً تحوٌل أبناء الجزابر المسلمٌن المإمنٌن  .التوحٌد

إذن ٌجب تخرٌب مفاهٌم الدٌن اإلسبلمً التً حافظت على . الموحدٌن إلى نصارى ألن ذلك مستحٌبل

تها بفضل تماٌزها الذي لم ٌختلط بؽٌرها وفً الحقٌقة لم تكن فً عزلة إنما أصالتها وتماسكها وحٌوٌ

 .                                                                                          لبلد مثل الجزابر االحتبللعلٌها بعد عملٌة  انتصاراعجزت الحملة التنصٌرٌة أن تحقق 

تفكر فً ؼزو المسلمٌن وأبنابهم عقٌدة  اما جعلهالقضاء على مفاهٌمها وعقٌدتها هو  فالخوؾ منها ومن

و فكرا وسلوكا وهذا ما تإكده حالة التعاٌش بٌن الؽزاة والمسلمٌن فً بلدهم فؤرادت الكنٌسة أن تسبق 

العراق الذٌن اإلسبلم بالؽزو قبل أن ٌسبقها بتذوٌبها فً المجتمعات اإلسبلمٌة مثلما حدث مع التتار فً 

فً  اتمدٌد و       جاإوا ؼزاة فاعتنقوا اإلسبلم وعادوا إلى أوطانهم فً آسٌا فاتحٌن و بناة حضارة

 .                                                      عمر الحضارة اإلسبلمٌة فً قلب آسٌا

ذي سوؾ ٌفتح الطرٌق أمام المهام ثم مرة أخرى ٌإكد شاتلٌٌى على انهٌار العالم اإلسبلمً سٌاسٌا ال

إن تكرار عبارة انهٌار أو دمار أو خراب العالم اإلسبلمً له داللة واضحة نابعة  .الحضارٌة األوروبٌة

 .                                                                          االستعمارٌة ولٌس من ٌقٌن الواقع اإلسبلمً ونمن الظن

تؤكٌد علٌه بؤنه أمر حتمً مما ٌجعله مستقببل تحت وطؤة االستعمار األوروبً كمدٌنة تحت الحصار ال و

( 1957عام )          لقد حدث هذا مثبل فً أٌام الثورة و. واألسبلك الشابكة تحٌط بها من كل جانب

ته وأحادٌثه صار كل جزابري امرأة أم رجبل مراقبا فً حركاته وتنقبل المدن حٌثأنظر فصل تطوٌق 

 .                                                                                      خارج وداخل بٌته

إال أن الثورة استطاعت أن تزٌل تلك األسبلك الشابكة لكونها ملموسة أما األسبلك الشابكة المعنوٌة  

داخله فً عقٌدته  فً لص منها وهً تحارب المسلمالتً ال تشاهدها العٌن وال تلمسها الٌد صعب التخ

و تصرفاته فتختلط علٌه األمور  هسلوكٌاتفً أفكاره فً مشاعره فً شرابعه وفً نسكه وعباداته فً 

و    و ٌنكر و ال ٌستقر على رأي ألن الكنٌسة عشواء ٌعرؾ منه خبطافً كل صؽٌرة و كبٌرة فٌخبط 

 .                                                                                      صنعته كذلك لٌكون دابما فً اضطرابأجهزة االستعمار على اختبلؾ أنواعها 

و تنزع منه كل القٌم الخلقٌة والثقافٌة  العقدٌةا لتقلعه من جذوره مكل جهوده اإن المدرسة والكنٌسة بذلت

 .                                                                                            منذ عدة قرون اإلسبلمٌة التً ورثها عن آبابه وأجداده
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بعض األطفال جعل أهل الكنٌسة ٌتؤكدون فً إن الدفاع عن العقٌدة اإلسبلمٌة عقٌدة التوحٌد الذي ظهر 

إن استطاعوا تنصٌر بعضهم فً هً مستحٌل تحوٌل أبناء المسلمٌن نصارى و  من هذه الحقٌقة و

ما أكده لنا     مناطق معٌنة فهم الحظوا بؤن تنصٌر جمٌع الجزابرٌٌن أمر أكثر من مستحٌل وهذا 

حٌث اجتهد الراهب المنصر وهو ٌحدث ( شرق الجزابر)بعض الشهود المستهدفٌن فً مدٌنة سطٌؾ 

الجرئ، كلما  و       ال النابػ فً ذكابهاألطفال عن رسول هللا عٌسى علٌه الصبلة والسبلم و أحد األطف

هو  هذا فقط؟ هل من مزٌد؟ إلى أن ضٌق على الراهب أنفاسه و: سكت الراهب ٌنطق الطفل قاببل له

وهل  ماذا أزٌد؟: رجل كهل فً حدود الخمسٌن عاما من عمره هادئ المزاج فثارت ثورته قاببل للطفل

سٌو إن نبً هللا عٌسى علٌه الصبلة والسبلم لٌس ربا؟، ٌا م: تعرؾ أنت الرب عٌسى؟  فرد علٌه الطفل

لقد تعرفت علٌه فً القرآن فً عدة مواطن، فكانت الصدمة قوٌة جدا على  إنما هو رسول هللا، و

خطب فً  و    (الفونتان)اتجه إلى وسط الحً  الراهب، فذهب إلى مسكنه وحمل أؼراضه فً حقٌبة و

                                                                           :              الفرنصٌص وللكنٌسة

إن ما كشفته فً الجزائر فً هذه المدٌنة وغٌرها من المدن التً كنت انشط فٌها، أقسم لكم بأنكم ''

                                             242.''من المستحٌل أن تنصروا الشعب الجزائري صغارا كانوا أم كبارا، لذا فإنً لن أبق ٌوما آخر

ٌإكد الراهب شاتلٌٌى فً سٌاق حدٌثه مرة أخرى مبٌنا مهمة المدرسة والتعلٌم بؤنها لٌست لنشر العلم 

             .                                               سلوكهم فً أبناء المسلمٌن الجزابرٌٌن وؼٌرهم إنما هو تخرٌب مفاهٌم اإلسبلم و

 فما دام أبناء الجزابر ال ٌقبلون النصرانٌة وقد جهروا بها وهم أطفال صؽار فً المدرسة فإن الكنٌسة

قد قررت  ومختلؾ أجهزة االستعمار لن تسمح لهم ولن تؽفر لهم هذه الجرأة على رفض النصرانٌة و 

                                                        .    ألن تتركهم مرتاحٌن مطمبنٌن فً دٌنهم، وسوؾ تحاربهم فً ذلك

فبهذا األسلوب من التعلٌم والتوجٌه سوؾ ٌجعل من أبناء الجزابرٌٌن ٌنحرفون عن سلوك دٌنهم 

وتعالٌمه وال ٌستطٌعون استرجاع ما قد فقدوه بتحصٌلهم على تعالٌم الكنٌسة والمدرسة االستعمارٌة 

وٌواصل شاتلٌٌى وصٌته  ! ٌن عقٌدة فإن سلوكهم لن ٌبق سلوك إسبلمْ األخرى حتى وإن بقوا مسلم

ٌإكد لهم  للرهبان المنصرٌن موضحا العملٌة بؤنها سوؾ تنجح بإضعاؾ عقٌدة المسلمٌن فً دٌنهم و

المنهج و األسلوب بتطوٌر هذا  أمرا حتمٌاٌصبحان  وانحطاط المسلمٌن سوؾمرة أخرى بؤن تبلشى 

 .               مٌنتنصٌر أبناء المسل فً

هذا ما ٌضعؾ الروح الدٌنٌة لدى المسلمٌن التً سوؾ تفقد جذورها ولن ٌسمح لها أن تظهر مرة 

حتوي ٌ هفبلحظنا أن تعشر المراأخرى بشكل جدٌد، قرأنا تصرٌح الراهب شاتلٌٌى و قرأناه بدل المرة 

 :            على خمس عناصر ربٌسٌة

                                                           
242

 (.اٌّكزدٛة ازّع ثهطٌٛخ).1946زعثذ ٘ػٖ اٌمًخ فٟ ػبَ  - 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

315 

 اعتراؾ -1

 منهج عمل  -8

 اسلوب تؽٌٌر -3

 تحــد ٌد هدؾ  – 4

 أكاذٌب و أباطٌل -5

 :اإلعتراف -1

ٌتمثل االعتراؾ بالخطؤ الذي ارتكبه الصلٌبٌون فً حملتهم االستعمارٌة وفً تعاملهم مع المسلمٌن  

بشؤن عجزهم فً محاولة القضاء على عقٌدة المسلمٌن وهً عقٌدة التوحٌد التً هً أصل السلوك 

التً هً ؼٌر قابلة  ٌتجزأ من العقٌدة واألخبلق اإلسبلمٌة المتنافٌة مع الفاحشة و اإلسبلمً وهو جزء ال

من جهة أخرى اعتراؾ بفشل محاوالت الكنٌسة فً تنصٌر  و .المسلمٌنلبللتقاء معها فً حٌاة 

                                                                              .المباشرةالمسلمٌن بالجهود 

ما الجهود المباشرة إال االعتداءات العدوانٌة فً تحوٌل المسلمٌن وأبنابهم نصارى بالقوة فً ممارسة  و

 .الضؽوط علٌهم كً ٌتخلوا عن دٌنهم اإلسبلمً وعقٌدة التوحٌد

 :مـــنهج -2

على  إن الراهب شاتلٌٌى ٌدعو الناشطٌن فً عملٌة التنصٌر إلى استخدام أسالٌب أخرى فً هجومهم

و     لبلوغ مقاصدهم النصرانٌة  المسلمٌن وأبنابهم، وهو ٌحثهم على استخدام اللؽات األوروبٌة كمطٌة

ما تحمله تلك اللؽة من ثقافة  هً تشؽٌلهم باللؽات األوروبٌة سٌما اللؽة الفرنصٌة فً الجزابر و

منهج  افتهم اإلسبلمٌة والفرنصٌص ومنهاج حٌاتهم و أسلوب تخاطبهم ومعامبلتهم حتى ٌنشؽلوا عن ثق

الحٌاة األخرى و األخبلق و مختلؾ القٌم الدٌنٌة التً جاء بها  حٌاتهم القابم أصبل على اإلٌمان باهلل و

 .                                    اإلسبلم

فبتعلم اللؽة الفرنصٌة سوؾ ٌبقى الجزابرٌون على اختبلؾ أعمارهم باحتكاك مع اإلعبلم الفرنصً 

ٌصبحون مهتمٌن بكل ما هو  ذي سوؾ ٌشؽلهم عن واقعهم االجتماعً و الثقافً إلى ؼاٌة ما ٌنسونه وال

 .                                                                                                                 فرنصً

 :أســـلوب تــغٌٌر -3

ٌش وفق معاٌٌر وقٌم حددها دٌنهم الذي ٌإمنون به وطبقا لمنهج الحٌاة إن المجتمع الجزابري كان ٌع

وفقا للمٌزان الذي أتت به، لكن فرنصا تعلم علم الٌقٌن أن بقاء تلك  الذي حددته شرٌعتهم اإلسبلمٌة و

 ال ٌسمح للمجتمع (التً كانت منبع قوة المقاومة الحتبللها وؼزوها للجزابر)القٌم والموازٌن والمعاٌٌر 

 .                                                                                   ٌقومري أن ستعمااإل



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

316 

أول ما تبدأ به فرنصا بعد العملٌات الكبرى التً ذكرنا هو تمزٌق النسٌج االجتماعً الذي ٌبدأ بدون 

تنصٌر المسلمٌن إن استطاعوا لذلك شك بوساطة العامل الثقافً و بالضبط إعبلن الحرب على اإلسبلم ب

ُّ من إبعاد المسلمٌن عن دٌنهم بجعلهم ٌتفاعلون مع اإلنتاج المادي الفرنصً  َُ ُّ ُّ سبٌبل و إال فبل بّد

جعـلهم ٌنسون الحرب التً قامت بٌنها و أجدادهم  فً مختـلؾ المـجاالت و ةالتكنولوجٌوهو الوسابل 

را من دماء و أقامت على جماجم الجزابرٌٌن مجتمعا فرنصٌا خبلل ثبلثة أجٌال متتالٌة والتً خلفت أنها

 . معادٌا لكل ما هو جزابري عربً إسبلمً

 :هــــدف التنصٌر -4

لقد كرره أكثر من مرة وهو ٌحدده بؤن التنصٌر هو القضاء على عقٌدة المسلمٌن ولٌس تحوٌلهم إلى 

لتالً قطع الصلة بٌنهم وبٌن آبابهم وأجدادهم ال عقـٌدة لهـم وال دٌـن و با ! نصارى إنما جعلهم نــاًسا

ا أن تستولً علٌهم وتصبح هً صهل على فرنٌسو مما ٌضّعـفهم انتصار لهملٌضحكوا علٌهم وهو 

 .                                            كبٌرة  سلطانهم و السٌدة علٌهم وهً مرجعهم فً كل صؽٌرة 

الثقافً، هنا  االقتصادي و ع المـجاالت سٌــما فً المــجال السٌــاسً وفً مـنهج حٌــاتــهم فـً جمٌــ و

ٌكمن ضعؾ المسلمٌن و هو الهدؾ الذي تسعى الكنٌسة لتحقٌقه وإنجازه فً الشعب الجزابري الذي 

الضعؾ ٌنتشر بعد ذلك فً مختلؾ المجاالت وهو ما ٌساعد  فإن ذلكبمجرد ما ٌضعؾ إٌمانه فً دٌنه 

ا ابتبلعه حتى ٌمحى من الوجود بصفته صب الجزابري إلى أحزاب مما ٌسهل على فرنعلى تفتٌت الشع

 .                                                                                                                         سٌادته ته ونٌّ إشعب مسلم له كٌانه و 

 :ٌلاألبــاطاألكـــاذٌب و  -5

الظــاهر من خـبلل هـذا النـص أن شاتلٌٌى ٌـجهل حـقـٌـقـة تـارٌـخـٌـة ذات أهمٌة كبرى وهً أن 

المسلمٌن من جمٌع البلدان التً فتحها اإلسبلم سواء من الشرق أو من الؽرب لم ٌعش المسلمون 

لشعوب مما منؽلقٌن فً كتوهات إنما ٌعاشرون و ٌعاٌشون مختلؾ المجتمعات و ٌتكٌفون مع جمٌع ا

سهل على ؼٌر المسلمٌن أن ٌكتشفوا اإلسبلم و الكثٌر اعتنق اإلسبلم بفضل معاملة المسلمٌن لهم الذٌن 

و الصدق و األمانة         ٌما ؼٌر متوفرة فً المجتمعات التً ٌنتمون إلٌها مثل اإلخبلص قاكتشفوا 

 أؼلبٌة، فهو ٌكذب عندما ٌقول أنهذا ما ٌمٌز المسلمٌن وؼٌرهم سواء كانوا أقلٌة أم  .وما إلٌها

العكس ما  ، و"المفاهٌم اإلسلمٌة التً حافظت على تماسكها وحٌوٌتها بسبب عزلتها التً حمتها"

جعل المفاهٌم اإلسبلمٌة تنتشر فً مختلؾ المجتمعات الؽٌر المسلمة التً وجدت بفضل  وحدث تماما 

زاد الـمفاهٌم اإلسبلمٌة صفاء و إخبلصا وانتشارا و  تـعاٌـش المـسلمٌن مع ؼــٌـرهـم وهـو األمـر الـذي

 .                                                                عداءها و عدوانٌتها العرٌقة رسوخا فً أذهان وقلوب المسلمٌن لوال حقد الكنٌسة و

حٌط بها األسبلك الشابكة من فً أي بلد كانت المجتمعات اإلسبلمٌة قبل االستعمار تعٌش كؤنها مدن ت
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كل جانب؟ ألٌس ما ٌتمناه رجال الكنٌسة وهم ٌسعون إلى تحوٌل المسلمٌن فً عالمهم إلى شبه مدٌنة فً 

 ؟حصار بالمفاهٌم الصلٌبٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة و الثقافٌة

تً تعٌش فً إن االنؽبلق على النفس و التقوقع علٌها كالحلزون لٌس من خصابص األقلٌات المسلمة ال

مجتمعات ؼٌر مسلمة وما حدث فً الجزابر فهو خٌر دلٌل على ذلك كما سوؾ نراه فً الفصول المقبلة 

ألن فرنصا وكنٌستها التً كانت فً خدمة استعمارها فً الجزابر خافت على األقلٌة النصرانٌة 

                         .        األوروبٌة الكاثولٌكٌة التً جاءت بها من مختلؾ البلدان األوروبٌة

خافت علٌها من الذوبان فً المجتمع الجزابري فقد شحنتها شحنا بالعدوانٌة تجاه الشعب الجزابري إال 

          .                                                                                 قلٌبل منهم حتى ال ٌذوبوا وٌختفً أثر النصرانٌة فً الجزابر

إن علماء النفس هم أدر فٌما ٌتعلق بسلوك المسلمٌن أقلٌة كانوا أم أؼلبٌة فإنهم ٌعٌشون منفتحٌن وال 

شرٌعتهم ألٌس  ٌخشون على أنفسهم من اآلخرٌن و ٌتكٌفون مع كل معٌشة و إن خالفت منهج حٌاتهم و

 .   ؟اإلٌمانذلك من الذكاء و قوة 

لونهم  مهما كان جنسهم وعرقهم و)تعاٌش مع كل أصناؾ البشر فقدرة المسلمٌن على التكٌؾ و ال

من ؼٌرهم ٌكتشفون فٌهم سٌما النصارى أمثال شاتلٌٌى عنصرا فً  تجعل (وثقافتهم التً ٌنتمون إلٌها

شخصٌتهم ومقوماتها و هو الثقة بالنفس التً ٌفتقر إلٌها ؼٌرهم، و ما استخدام شاتلٌٌى لتلك األكاذٌب 

حاولة تزوٌر حقٌقة المسلمٌن و تشوٌهها فً نظر المنصرٌن وتحرٌضهم على المسلمٌن واألباطٌل إال م

    لعلهم ٌحققون شٌبا لفرنصا و استعمارها بمحاولة تنصٌر أبناء الشعب الجزابري و إبعادهم عن دٌنهم 

                                        . ضلٌلهم و هللا أعلمتو
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شـرقي   محمود :

الحٌاة ونمط  بتعتمد المجتمعات اإلنسانٌة كافة فً وجودها وتطورها على الثقافة والمعرفة، فؤسالٌ

جٌا، إنما تتم عن طرٌق التعلم وكسب التفكٌر التً تكونت واستقرت بٌن األفراد ال تنتقل انتقاال بٌولو

ن المجتمع ال ٌتؽٌر عن طرٌق اإلضافة فقط إنما عن طرٌق اإلسهام إف كالخبرات والتطبٌق العملً، كذل

ن فالثقافة تحدث تلقابٌة وعفوٌة وفً نفس الوقت تتكون عن طرٌق جهود مقصودة وذلك إذأو الحذؾ، 

التقالٌد كالعادات و ةبما تشمل علٌه من عناصر مختلف لكً ٌتمكن المجتمع من مساٌرة العصر وتطوراته

فالثقافة هً المحدد لسلوك ، و القٌم و األعراؾ مارست و تمارس دورا مهما فً تشكٌل المجتمعات

الفرد، حتى و إن حاول هذا األخٌر أن ٌخرج و ٌبتعد عن ثقافة النشؤة نتٌجة تؤثٌر ثقافة أخرى علٌه أو 

 .لتخلص من ثقافة النشؤة التً تعمل على تكوٌن ثقافته الجدٌدةتبناها، فإنه ال ٌستطٌع ا
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فالمعرفة البشرٌة سلوك معقد تتداخل فٌها العدٌد من العناصر، و تمـارس فٌه العدٌد من العـوامل و 

األدوار المختلفة منها ما هو أساسً و منها ما هو ثانوي، كون الثقافة كل مركب من عناصر عدٌدة 

 .ورها، و ال ٌخلو السلوك البشري من تلك التؤثٌراتمتنوعة لكل منها د

كما أن من سمات الثقافة دورها المزدوج، فمضمون و طبٌعة الثقافة ٌختلؾ باختبلؾ مضمون     و 

طبٌعة الثقافة، فالثقافة المتخلفة تبقً على التخلؾ و الجمود و تمنع التطور و ترفض التؽٌٌر فً حٌن 

 .دافعا لتؽٌٌر و التحدٌث الثقافة المتطورة ٌكون دورها

و نفس الشًء للثقافة الصراعٌة فهً تمارس دورا صراعٌا ٌكرس التفاعل الصراعً و ٌعٌق ثقافة 

خلٌطا من السلبٌة  السلم و الحوار، إذن فالثقافة تمارس دورا اٌجابٌا أو دورا سلبٌا و ؼالبا ٌكون

 .اإلٌجابٌة، تبعا لمضامٌنهاو

ثر على اإلنسان طوعا، إذ من الصعب قبول ثقافة عن طرٌق القوة المادٌة كما نجد الثقافة عادة ما تإ

ألن تؤثٌر الثقافة ٌبقى تؤثٌرا ذاتٌا نابع من داخل المرء مما ٌفسر أن دور الثقافة دور إرادي، فهً 

 ثالمدخل الربٌسً إلحداث التؽٌٌر لدى األفراد و الجماعات، و ٌعد التؽٌر الثقافً شرطا الزما إلحدا

 .حوالت الكبٌرة و فً مقدمتها التنمٌة الشاملة فكل الحضارات عبر التارٌخ بدأت بنهضات ثقافٌةالت

 :من خبلل ما سبق نطرح األسبلة اآلتٌة

هل نقبل االنفتاح على قٌم الؽرب و ثقافته، وهل ٌعتبر ذلك ضرورة تارٌخٌة بحكم الؽلبة الحضارٌة 

تاح و ما هً حدوده القصوى؟ وهل العولمة الثقافٌة الحاصلة؟ و إن كان كذلك فما مقدار هذا االنف

مفروضة علٌنا و لٌس لنا خٌار آخر سوى االندماج فً سٌرورتها و ما الذي سٌترتب على من ٌقؾ 

رافضا لها بحٌث ٌدفعه خٌاره المضاد إلى التقوقع على الذات؟ خاصة أنه بات من المإكد اآلن أن من 

االتصال ٌسهل علٌه التحكم و بقوة فً ثقافته و ٌحافظ علٌها، بل و ٌملك و ٌتحكم فً وسابل اإلعبلم  و 

ٌعمل على نشرها و تثمٌنها، و من ٌفتقد لتلك الوسابل و اإلمكانات فإن ثقافته تبقى مهددة باالندثار إذا ما 

مع  ًالعمل؟   و ما السبٌل لتفادي هذا االندثار؟ هل نملك المقومات الموضوعٌة للتفاعل اإلٌجاب

 ؟ والت الحاصلة و التً ال نستطٌع تجنبها و نرفضها بذرٌعة المحافظة على الخصوصٌةالتح

نتٌجة تطور النمو االقتصادي  تبهذه االنشؽاال ملقد ازدادت فً الوقت الراهن الحاجة إلى االهتما

ه وتوسع تكنولوجٌا االتصاالت، التً جعلت سوق علمً مفتوح للثقافة والتصق باالقتصاد فازداد التوج

لتوظٌؾ الثقافة لتوسٌع األسواق الدولٌة و تروٌج لثقافات معٌنة واستخدام مختلؾ سبل اإلؼراء 

و تصدرت الثقافة األمرٌكٌة الطلٌعة فً التوسع على حساب الثقافات المحلٌة قبل سنوات . الستهبلكها
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رهانات تحدٌات وو ما ٌنجم عنه من خلت كان الحدٌث منصبا بشكل كبٌر حول تداعٌات الؽزو الثقافً، 

و لقد نشطت وسابل اإلعبلم العربٌة و اإلسبلمٌة محاولة الوقوؾ ضد ما اعتبر تهدٌدا لؤلمة و مصدر 

استبلب لحضارة األسرة العربٌة و اإلسبلمٌة،  كما اعتبر البعض من المفكرٌن أنهم ٌشجعون على 

ات النظر الؽربٌة و الؽزو الثقافً و توسٌعه بطرق شتى، فً حٌن كان رد هإالء أن نشر وجه

النظرٌات التً تقوم علٌها تلك الحضارة على أنها قٌم إنسانٌة، توصل إلٌها اإلنسان الؽربً عن طرٌق 

الؽربً على أنه مصدرا " الؽزو الفكري" التطور التارٌخً الحتمً، و بالتالً ٌجب التعامل مع هذا 

اإلسبلمً أن ٌقبلها إن أراد أن ٌساٌر الوطن العربً و للحداثة الفكرٌة التً ٌجب على المجتمع فً

 .التطورات الحضارٌة الحاصلة

نقاش جدٌد تمثل فً مسارات ثبلثة منها ما كان قبوال مطلقا، " العولمة"أما اآلن فلقد تولد بعد ظهور 

 .و منها رفض مطلقا و منها ما كان قبوال أو رفضا مقترنا بشروط

اؼتصاب ثقافً و عدوانً على سابر الثقافات فهً "  فلدى الرافضٌن للعولمة الثقافٌة ٌعتبرونها

مرادؾ االختراق الذي ٌهدد بالعنؾ السٌادة الثقافٌة فً سابر المجتمعات التً تطالها تلك العولمة وإن 

كان المضمون الثقافً للعولمة ٌعود إلى تارٌخ الؽزو التبشٌري، حٌث عرؾ العالم محاوالت من الدول 

 .(1)لشعوب فً عالم الجنوبالؽربٌة اختراق ثقافات ا

البصري بكل تطوراتها _ ؼٌر أنها كانت ثقافة مكتوبة، أما اآلن ثقافة العولمة هً السمعً 

التكنولوجٌة ذات التؤثٌر الكبٌر و الواسع التً لم تعد تنفع معها الوسابل التقلٌدٌة فً الحٌلولة دون 

الحواجز اللؽوٌة هدفها  ةاتجاهاتهم، متخطٌثقافاتهم و أدٌانهم و  ؾانتشارها داخل المجتمعات بمختل

تحقٌق اندماج عالمً على جمٌع المستوٌات االقتصادٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة عبر منظومة 

معلوماتٌة متجسدة فً شبكة اإلنترنت التً تتجاوز الحدود السٌاسٌة و الخصوصٌات الثقافٌة متحدٌة 

 .(2)لى وحدانٌة التارٌخالخصوصٌة و التعددٌة التارٌخٌة إ

فالثقافة لم تعد تعنً فقط التراث و مجموعة من العادات و التقالٌد لدى جماعة معٌنة، و كذا األعمال 

أشاس  " فالثقافة على حد تعبٌر. (3)الفنٌة لهذه الجماعة بل توسعت و أصبحت تتعلق بكل جوانب الحٌاة

االتصال و انتشار نظم المعلوماتٌة، باتت أصبحت فً ظل التطور التكنولوجً لوسابل " مونتاؼو

ات ضرورٌة مثل المؤكل و المشرب ضرورة إلشباع تلك الحاجات و تقوم الحٌاة اإلنسانٌة على حاجٌ

                                                           
(1)

، ص 2001سنة  12ولٌة ، العدد مجلة دراسات د_ رإٌة قومٌة فً العولمة: آثارها_ مضامٌنها_ حسن محمد طوالة، العولمة جذورها _  

133_134 
(2)

 .56، ص 1999برهان ؼلٌون و سمٌر أمٌن، ثقافة العولمة و عولمة الثقافة، دار الفكر ، بٌروت، _  
(3)

 159، ص 2000، المإسسة الحدٌثة للكتاب، طرابلس، و الغات كمال حبٌب و حازم نبً، من النمو و التنمٌة إلى العولمة_  
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والرؼبة فً التعلم الملبس و المعٌشة فً طمؤنٌنة، و اتقاء األمراض و إشباع الدوافع الجنسٌة و

 .(4)المعرفةو

ذلك فإنه محكوم علٌه أن ٌواجه و ٌتؤقلم مع مستجدات العالم الذي ٌحٌط فاإلنسان ابن بٌبته، و طالما ك

به سلبا و إٌجابا و على كل المستوٌات، طالما أن الثقافة نتاج اجتماعً وهً المسإولة عن السلوك 

كما أن من خصابص الثقافة أنها انتقالٌة .(5)اإلنسانً فً سٌره و شكله و تحدٌد أنماطه و أخبلقه و قٌمه

اكمٌة أي تنتقل من جٌل إلى آخر، و من تجمع بشري إلى آخر و ذلك عن طرٌق االستعمار أو و تر

الخبرات و  اإلعبلم و هذا االنتقال ٌإدي إلى حتمٌة التراكم، و الذي ٌعبر عن تجمع الكم الهابل من

 .(1)المعارؾ

مضامٌنها ومورثاتها و لقد اتخذت ثقافة العولمة من األدوات و الوسابل ما ساعدها على نشر و حفظ 

و قٌمها و نقلها جٌبل بعد جٌل، انطبلقا من األدوات الرمزٌة و الشـفهٌة إلى القصص واألساطٌر مرورا 

باألدوات التً تخضع لعملٌة الكتابة و التوثٌق إلى الكتب و الصحؾ                   و المخطوطات و 

و تعتمد ثقافة العولمة على الصوت و الصورة وصوال إلى عالم الرمزٌة التكنولوجً السمعً البصري، 

كما سلؾ الذكر من خبلل القنوات اإلعبلمٌة و االتصالٌة الحدٌثة كؤداة فعالة فً نشر مضامٌنها من 

و االنترنت و ؼٌرها، إذ أظهرت بحوث العدٌد  من المختصٌن فً مجال  اخبلل التلفزٌون و السٌنم

األفكار و توجٌه الرأي و هذه األدوات فً التؤثٌر على األفراد االتصال منذ اختراع هذه الوسابل فعالٌة

أن التؤثٌر للمادة ( 1976_ 1901) " الزرسفٌلد"ٌرى علم االجتماع النمساوي  ثالعام عبر الدعاٌة حٌ

 .(2)التقلٌدٌة بدرجة عالٌة اإلعبلمٌة التً تبثها وسابل االتصال ٌفوق نظٌره فً الوسابل

 :ل العولمةالتفاعل الثقافً فً ظ_ 

إن الحدٌث عن موقؾ و إمكانٌة تفاعل الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة مع حضارة الؽرب ٌتطلب منا 

إدراك و معرفة طبٌعة التفاعل القابم بٌن الحضارتٌن، هذا الحوار الذي ٌصفه البعض بالحوار 

ثقافً، كما سلؾ الحضاري و الثقافً اإلٌجابً، كما ٌصفه البعض اآلخر بالصراع الحضاري و الؽزو ال

فالمثاقفة اإلٌجابٌة هً تلك العملٌة التً ٌكتسب الفرد أو الجماعة عن طرٌقها خصابص ثقافة . الذكر

                                                           
(4)

 .247،ص 1975وم االجتماعٌة، الهٌبة المصرٌة العلمٌة للكتاب، مصر، معجم العل_  
(5)

 .74، ص 1994، 4عبد الصابور شاهٌن، دار الفكر، دمشق، ط: ترجمة. مالك بن نبً، مشكلة الثقافة _  
 
 

(1)
 .54، ص 1989رة، لخضر شاٌب، الحضارة اإلسبلمٌة فً فكر مالك بن نبً، رسالة ماجستٌر منشورة، جامعة عٌن شمس، القاه_  

(2)
 .211، ص 1999، 1أنطوان زحبلن، العرب و تحدٌات العلم و الثقافة، مركز الدراسات العربٌة، بٌروت، ط_  



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

322 

 .(3)أخرى من خبلل التفاعل و االتصال المباشر

أما عملٌة الؽزو الثقافً و التً ؼالبا ما تكون مرادفة للتثاقؾ من الخارج، فهً عملٌة التفاعل بٌن  

ثل و تخضع للمجتمع امن خبللها تعدٌل ثقافة المجتمع األدنى منزلة تعدٌبل شدٌد التم مجموعتٌن ٌتم

كؤنه قدر سع الطاؼً ألدوات العولمة ٌبدو ومما ٌوحً لشعوب العالم الثالث بؤن هذا التو.(4)المسٌطر

مونها لشعوبهم محتوم ال مفر منه فهو أشبه بالتعالٌم الدٌنٌة المقدسة التً كان رجال الدٌن األوربٌون ٌقد

 .فً القرون الوسطى ، ثم ٌطالبون بالطاعة 

اللٌبرالٌة و الدعوة إلى الحرٌة ولم ٌعد من السهل إٌقاؾ  عانتشار وتوس ةلقد ساعد هذا المدد فً وتٌر 

وأصبح كل من   هذا المسار لؤلفكار الؽربٌة من خبلل  قنواتها اإلعبلمٌة التً تصل جمٌع شعوب العالم

فً وجه هذا التٌار اتهم باالنؽبلق الثقافً أمام تٌارات العصر والدعوة إلى االنكفاء و ٌحاول الوقوؾ 

ؼٌر أن الوضع الحالً طرح مسؤلة التثاقؾ و العنؾ الثقافً من جانب واحد، ٌعنً .التقوقع و التخلؾ

بٌن الناس  اعتراؾ بٌنها، و منه اإلقرار بحق االختبلؾ األول اإلصؽاء المتبادل بٌن مختلؾ الثقافات و

 .، فٌما ٌعنً الثانً اإلقصاء و إنكار ثقافة اآلخر

 : دور االتصال_ 

تعتبر تكنولوجٌا المعلومات و االتصال من أهم المحركات الدافعة للعولمة الثقافٌة، فلقد تقلص الزمان 

راجع و المكان فً تبادل المعلومات و العبلقات بٌن البشر و كذا اآلراء و النظرٌات مما أدى إلى ت

القراءة التقلٌدٌة للكتاب و معها الثقافة المحلٌة و بالمقابل اتسعت القراءة الضوبٌة و اتسعت الصورة 

السمعٌة البصرٌة التً أصبحت تؽطً جمٌع القارات بواسطة األقمار الصناعٌة و لم تعد تمنعها أي 

ول عناصر جدٌدة من القٌم و مما انعكس على التنشبة االجتماعٌة و الثقافٌة نتٌجة دخ، حدود كبلسٌكٌة

المعاٌٌر تاركة المجال آللٌات العولمة الثقافٌة التً تهدؾ إلى توحٌد القٌم العالمٌة كً تستجٌب لمصالح 

و لقد صورت لنا الدكتورة عواطؾ عبد الرحمن فً كتابها ، القوى المهٌمنة و نظام السوق العالمٌة

 :القابمة فً العالم إلى ثبلثة حقابق هً" ة الخرٌطة الثقافٌ" اإلعبلم و العولمة البدٌلة 

 :ىالحقٌقة األول

 ًاجتٌاح الثقافة األمرٌكٌة للعالم بما فٌها دول أوربا، و هذه الحقٌقة أكدها وزٌر الثقافة لبلتحاد األورب

، محذرا من خطورة التهمٌش الذي تواجهه الثقافات األوربٌة   فً عالم توحده 1988فً بٌان صدر عام 

الصورة و الرسابل األمرٌكٌة التً تذاع و تنشر عبر األقمار الصناعٌة والوسابل السمعٌة البصرٌة  ثقافٌا

                                                           
(3)

 .130، ص 2000، 1كامل أب صقر، العولمة رإٌة إسبلمٌة، دار الوسام، بٌروت، ط_  
(4)

 .312، ص 1999، 1بٌروت، ط جبلل أمٌن، العولمة و التنمٌة العربٌة، مركز الوحدة العربٌة،_  
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أنه إذا ما : " وزٌرة حماٌة التراث بقولها" شٌبل كوبسً" المتطورة، و نفس االستنتاج توصلت إلٌه 

مال الوسابل التً استمرت الوالٌات المتحدة فً فرض سٌطرتها على الجامعة الثقافٌة العالمٌة باستع

 ".لدٌهم ، فعلٌهم أن ٌتوقعوا لجوء اآلخرٌن إلى إجراءات انتقامٌة بحقهم

 :الحقٌقة الثانٌة

أمرٌكٌة و الثقافة الفرنسٌة ، فً مواجهة انتشار طرٌقة _تتمثل فً التنافس الواقع بٌن الثقافة األنجلو

المسلسبلت الناطقة باإلنجلٌزٌة التً  الحٌاة األمرٌكٌة من خبلل اإلنتاج السمعً البصري كاألفبلم  و

 .ةتروج نمط الحٌاة األمرٌكٌ

 

 :الحقٌقة الثالثة

تإكد لنا أن القضاٌا الثقافٌة أصبحت مجال تقاس فً إطار المنظمة العالمٌة للتجارة بعٌدة عن منظمة 

قد نتج عن ذلك الٌونسكو التً كانت المسإولة عن الجوانب الثقافٌة و المعلوماتٌة على مستوى العالم و ل

الذي رفضته ( النظام العالمً الجدٌد للمعلومات و االتصاالت) ما أصبح ٌدعى بإعبلن ماكبراٌد عن 

 (1)الوالٌات المتحدة و انسحبت بسببه من منظمة الٌونسكو و لحقت بها برٌطانٌا

الحضارات و انكماش و تهمٌش ثقافات  ةو بات النظام العالمً ٌتمٌز بالهٌمنة الثقافٌة األمرٌكٌ

األخرى ، هذه العولمة القابمة على أساس المعرفة التً هً المحور الذي ستدور حوله حروب المستقبل 

 ".ألفٌن توفلر" على حد تعبٌر ..و ثوراته االجتماعٌة

على سبٌل المثال نسبة كبٌرة من  ةفالعولمة اإلعبلمٌة التً تحتكرها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌ

بث المعلومات عبر الفضابٌات و شبكة اإلنترنت و وكاالت األنباء تصدر عن  صناعة األخبار ، و

فً حٌن  ال تتجاوز نسبة ما  ، البرامج التً تبثها عبر العالم( 3/4)شركات أمرٌكٌة، فنجد ثبلثة أرباع 

 %2باأللمانٌة و %9تبث باللؽة اإلنجلٌزٌة مقابل  تمن معطٌات اإلنترن %88و نجد أن  %2 هتستورد

شركة لوسابل ( 50)نٌوزع على بقٌة اللؽات كما تمتلك الوالٌات المتحدة خمسو %1لفرنسٌة ، و با

المجبلت كما رٌة كبرى تسٌطر على ثلثً الصحؾ واإلعبلم، و فً برٌطانٌا هناك ست شركات إخبا

 من عملٌة %35تحتكر ومن حجم االتصال المتداول فً العالم  %65تحتكر الوالٌات المتحدة لوحدها 

من البث عبر األقمار الصناعٌة، هذا ٌعنً أن أكبر من ثلثً  %35من اإلشهار الدولً و  %64النشر و 

 .حجم اإلعبلم الذي ٌبث عبر العالم قادم من أمرٌكا

                                                           
(1)

 19_18، ص 2006، 1عواطؾ عبد الرحمان، اإلعبلم و العولمة البدٌلة، العربً للنشر و التوزٌع، القاهرة، ط_  
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الخٌال وفالصوت و الصورة أخذت الٌوم أهداؾ إستراتٌجٌة، و أصبحت أداة تؤثٌر خطٌرة فً الوعً 

فً العواطؾ و الؽرابز و األمم الؽربٌة أدركت ذلك  وهً اآلن بصدد  و فً األفكار و القناعات و كذا

توظٌفه بكل عناٌة و فعالٌة، و فً مقدمتهم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، خاصة و أنها أصبحت عبارة 

عن سلعة تجد لها أسواقا رابجة و تخضع لقانون العرض و الطلب، و بالتالً أصبحت هجرة العناصر 

تقالها من مجتمع آلخر عملٌة مقررة و معروفة نشاهدها بؤعٌننا فً المجتمعات الحالٌة على الثقافٌة  و ان

، كما أنها تؤخذ بعدا رمزٌا تجرٌدٌا فهً تؤخذ قوتها و عمقها االجتماعً من "ادوارد تٌلور" حد تعبٌر 

(البعد الرمزي الذي ٌضفً علٌها شرعٌة الوجود
 
 2 (. 

تحدة دور التعلٌم فً انتشار الثقافة و تكرٌس مشروعها الحضاري و لقد أدركت كذلك الوالٌات الم

فؤرادت االستثمار فً هذا المجال و ذلك بتسخٌر أداء المدارس و الجامعات األمرٌكٌة المتواجدة فً 

و        أنحاء كثٌرة من العالم بما فٌها العدٌد من الدول العربٌة و اإلسبلمٌة فوجهت إمكاناتها المعرفٌة

مدٌر قسم السٌاسة و " لروبرت ستلوؾ" ة لتحقٌق هذه اإلستراتٌجٌة ، فنجد على سبٌل المثال تقرٌرالمالٌ

 :التخطٌط فً معهد واشنطن لسٌاسات الشرق األدنى قال فٌه

إن المدارس األمرٌكٌة فً البلد العربٌة و اإلسلمٌة لٌست مجرد صروح تعلٌمٌة رفٌعة " 

 رفة أمرٌكا اإلٌدٌولوجٌة ألمركة المجتمعات العربٌةالمستوى بل هً سلحنا السري فً مع

 (1)."واإلسلمٌة

 50دولة من بٌنها  132نوع من المدارس األمرٌكٌة متواجدة فً  185كما تحدث ساتلوؾ عن وجود 

مدرسة فً الدول العربٌة و اإلسبلمٌة، و أنها تخضع فً تسٌٌرها إلى وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة من 

و تعمل هذه المدارس على . (2)"مكتب المدارس األمرٌكٌة عبر البحار" دعى خبلل مكتب خاص ٌ

ٌؤتً فً مقدمة هذه و.مناهج التربوٌة التً تدرس فٌهاالتروٌج لنمط الحٌاة األمرٌكٌة لطبلبها فً هذه ال

ة المتمثلة فً هٌمنة اللؽعبلم المختلفة المهٌمنة حالٌا والمناهج المدرسٌة لؽة التدرٌس و وسابل اإل

 .اإلنجلٌزٌة

كعنوان لمقال على الصفحة األولى من " انترنت"ولٌس ؼرٌبا أن نجد أول مرة ظهرت فٌها كلمة 

كان عنوانه ( International Harold Tribune")انترناسٌونال هارولد ترٌبون" الجرٌدة الدولٌة 

وؾ العدٌد من شعوب و الذي تطرق فٌه صاحبه إلى تخ" تلوح على اإلنترنت الحرب الثقافٌة للكلمات"

                                                           
 .42، ص 1989عبد الرزاق جبلً، دراسات فً المجتمع و الشخصٌة، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، _ ) 2 (

(1)
 http://www.almoslim.net 13.6 ko: ، مقنال نشنر علنى موقنعؼنزو آن لنه أن ٌنتهنً..جنبٌنة فنً ببلدننااأل المندارسلٌلنى بٌنومً،  -  

07/04/2007     
(2)
 .24_23، ص 2001، فٌفري 451، مجلة الجٌش، الجزابر، عدد جدل الهوٌة و حوار الثقافات - 
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العالم من هٌمنة اللؽة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة الذي ٌعتبره البعض ؼزوا ثقافٌا بطرٌقة ذكٌة حٌث أصبحت 

تهدد الخصوصٌة الثقافٌة للمجتمعات نتٌجة تشابك قنوات االتصال عبر العالم، مما استدعى نتٌجة  هذا 

أم ننؽلق و نحافظ على الخصوصٌة الثقافٌة لكل  نقاشا آخر حول هل نترك المجال لبلنفتاح ، حالتحول فت

 .مجتمع 

إننا مطالبٌن بؤن نتطلع للمستقبل و نساهم فً بلورة هذه التحوالت انطبلقا من عدم رفض التباٌنات و 

احترام الخصوصٌات، و مقاومة سٌاسة التهمٌش لآلخر رؼم أن العدٌد من المتتبعٌن ٌعتبرون هذا األمر 

ا لوجود وسابل السٌطرة الثقافٌة تتحكم فٌها القوى المهٌمنة و لٌس من السهل فً ؼاٌة الصعوبة نظر

كسر احتكارها على اعتبار أن الثقافة أصبحت سلعة و تحكمت فٌها قوى السوق، إن هذا التحدي ٌظل 

ل التعامة وتقوٌة عناصر الثقة بالنفس، وقابما و البداٌة لدى شعوبنا تكون بداٌة بتجاوز الروح االنهزامٌ

مع اآلخر دون عقدة التخلؾ، و هذا لٌس باألمر المستحٌل ألن الواقع أثبت ما قدمته عقول كثٌرة من 

 . العمللبلدان الصناعٌة فً مجال العلم ودول العالم الثالث إلى ا

لقد أصبحت العولمة هً العملٌة التً ٌتم فٌها إلؽاء الحواجز بٌن الدول و الشعوب التً تنتقل فٌها 

من التفرق إلى التوحد عبر وسابل االتصال و فً مختلؾ مظاهر الحٌاة سواء كانت الثقافٌة  المجتمعات

 .أو اقتصادٌة و تقنٌة و ثقافٌة

فالعولمة الثقافٌة التً تسعى إلى توحٌد التفكٌر و النظر إلى الذات و اآلخر و إلى القٌم و الدٌن       

نسٌر فً االتجاه المعاكس لحركة التطور و التارٌخ  و األخبلق و التربٌة نجد أنفسنا مطالبٌن أن ال 

فالقلق الذي ٌجتاح شعوب العالم ظاهرة شاملة و ال تخص فقط تخوؾ دول الجنوب مما ٌبثه الؽرب، بل 

إننا نجد العدٌد من المثقفٌن و السٌاسٌٌن فً الدول المتقدمة نفسها قلقون حٌال الؽزو الذي أصبح ٌمس 

ؼنٌة و متقدمة مثل كندا على سبٌل المثال ، ال تعدوا أن تكون حسب تعبٌر أحد  ثقافاتهم المحلٌة، فدولة

األمرٌكً الضخم  حٌث ٌشٌر أحد الباحثٌن الكندٌٌن " الفٌل" صؽٌرة أمام " نملة" كبار مسإولٌها سوى 

ٌن قوى إلى أن المواطن الكندي و تحت تؤثٌر المسلسبلت و األفبلم البولٌسٌة لم ٌعد قادرا على التمٌٌز ب

الجندرمة الكندٌة و الشرطة الفدرالٌة األمرٌكٌة بل إن مبادئ القضاء الكندي نفسه لم تعد واضحة أمام 

، الذي بات حاضرا بشكل شبه ٌومً على الشاشات الكندٌة، مما ٌهدد ًكٌطؽٌان النظام القضابً األمر

 .(1)المراهقٌنندٌة ، و خاصة لدى فبات الشباب وبفقدان الهوٌة الك

التحدي كبٌر أمام دول العالم الثالث التً ننتمً إلٌها، وهً تسعى إلى التنمٌة عقب التخلص من  إن

االحتبلل خاصة فً جانبه التقلٌدي، وخاصة و لقد وفرت آلٌات العولمة فً مجال االتصاالت 

                                                           
(1)

 .250، ص 1999، 1، عمان، طحرب المحطات الفضابٌة، دار الشروق : 2000إٌاد شاكر البكري، عام _  
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ٌٌن والمعلومات فرصا عدٌدة ٌجب االستفادة منها خاصة فً مجال العمل لآلالؾ من المهندسٌن والفن

 .وكذا تجارة االتصاالت المختلفة فً دولنا والمجال ال زال مفتوحا ونحن فً بداٌته

وطالما أن الثقافة نتاج العقل البشري ، و العقل له صفة العالمٌة و بالتالً فإن العلم الذي ٌنتجه العقل 

السٌطرة و و الؽلبةهو نتاج عالمً بالضرورة ، ٌنتقل عبر حدود الدول و ٌنتشر باٌجابٌاته و سلبٌاته، 

لمن له القدرة و االستطاعة على اإلنتاج الثقافً األؼزر و األحسن، و هذا التنافس تقلٌدي موجود حتما 

تعقٌدا مما كان الوقت الراهن أصبح أكثر شمولٌة وفً التبلور و إنما فً " العولمة"قبل أن ٌبّدأ مصطلح 

 .علٌه

 

 :معظم دول العالم أمام خٌارٌنهذا هو السبب الذي أوجد النخب المثقفة فً 

 رفض العولمة بكل ما تمثل من مضامٌن و آلٌات تطبٌقها. 

 ضرورة التفاعل معها 

 :و انقسم أصحاب الخٌار األول بدورهم إلى فرٌقٌن

 القبول بآلٌات العولمة بمعنى قبول الوسابل التقنٌة التً تسهل مضامٌن العولمة، أي قبول : األول

 .الت و المعلومات و رفض مضامٌن العولمةما تضمنته ثورة االتصا

 ًرفض اآللٌات و المضامٌن معا، و فضل االنطواء و االنعزال و قبول النتابج المترتبة : و الثان

 .على ذلك الموقؾ

 :أصبح لدٌنا ثبلثة مواقؾ تجاه العولمة: و بالتالً

 موقؾ قابل لآللٌات و رافض للمضامٌن. 

 موقؾ رافض للعولمة بكلٌاتها. 

 ؾ قابل بالعولمة بكلٌاتها و مروجا لهاموق. 

دول العالم الثالث للعولمة ٌعتبرونها أداة استؽبلل و هٌمنة من قبل القوى الكبرى    و  نم فالرافضون

أنها عولمة علمانٌة ترفض الدٌن و قبولها ٌعنً فتح المجال إلى اإللحاد لدخول المجتمع و تهدٌدا مباشرا 

ون للعولمة فإنهم ٌنطلقون من ضرورة التفاعل اإلٌجابً مع التطورات الدولٌة ، لثقافة المجتمع، أما القابل

 .و ٌركزون على اٌجابٌات العولمة أكثر من سلبٌاتها، كما انه لٌس باإلمكان تجنبها
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ٌعتبرون الرفض المطلق للعولمة فٌه مخاطر على المجتمعات خاصة فً دول الجنوب، : المتلكإون

 .قافتها مهددكما أن تارٌخ األمة و ث

ت النظر نابع من حرص كل فرٌق على إٌجاد السبل الكفٌلة للتعاطً اوجه فًو علٌه فإن هذا التنوع 

مع العولمة ، كما ال ٌعنً هذا الرفض و االنؽبلق، بل ٌجب تكثٌؾ مناقشة تداعٌات هذه المستجدات و 

، و آخذٌن بعٌن االعتبار الخصوصٌة تهٌبة األجواء لؤلخذ بمنهج الحوار مع الذات أوال و مع اآلخر ثانٌا

و الجمع بٌن األصالة و المعاصرة ، وعلٌه نرفض االنؽبلق       و التقوقع، و نرفض  ةالثقافٌة الوطنٌ

االنسحاب من مواجهة األفكار المضادة بحجة التمسك بالهوٌة، فثقافة األمة تترسخ و تنمو فً إطار 

 .اإلتكالٌةو ة التخلؾ بكل أشكالهالتحكم فً آلٌات التفاعل الحضاري و محارب

 :قائمة المراجع

مجلة دراسات دولٌة ، العدد _ رؤٌة قومٌة فً العولمة: آثارها_ مضامٌنها_ العولمة جذورها حسن محمد طوالة،  -1
 .2001سنة  12
 .1999، دار الفكر ، بٌروت، ثقافة العولمة و عولمة الثقافةبرهان ؼلٌون و سمٌر أمٌن،  -2
 .2000، المإسسة الحدٌثة للكتاب، طرابلس، من النمو و التنمٌة إلى العولمة و الغاتحبٌب و حازم نبً، كمال   -3
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 اجلزائر  يف    إصالح التعليم

 أهدافه شروطه  و دواعٌه و 

 محً الدٌن عبد العزٌز: الدكتور

 أستاذ محاضر بقسم علم النفس

 وعلوم التربٌة واألرطفونٌا 

 كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌةعمٌد        

 دةــالبلٌ –امعة سعد دحلب ج             

 :ملخص

 

تإكد استراتٌجٌات تطوٌر التعلٌم على ضرورة مراجعة كل العناصر المكونة له من حٌن       

المعرفً لدى  والخر لتحسٌن كفاٌته ، خصوصا منذ ان طرحت مشكلة نوعٌة التحصٌل  العلمً 

و من هنا ٌستخلص انه . ؼٌرهاو سٌاسٌة  االقتصادٌة وال المتعلمٌن ، وعبلقتها بالمٌادٌن  االجتماعٌة و

ٌجب االعتناء بكل المثٌرات الفاعلة فً كل اصبلح حتى تبقى المنظومة  التعلٌمٌة بمنؤى عن أي نزٌؾ  

 .فً الطاقات و اهدار للجهد و الوقت

 

 

Abstract 

 
The strategy of improving education  emphasizes on the 
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necessity of revising all its components from time to  time to 

ameliorate its competency. This has been so since the problem of the 

quality of the scientific acquisition has risen among learners, as well 

as its relationship with the social, economic and political fields etc… 

.the conclusion is that it is vital to take care of all the effective factors 

in every revision so as the educative system is protected from any loss 

of effort and time.  

   

 :متهيد 
المهام من الدوافع الباعثة على تشٌٌد المجتمع  ان تنهض المدرسة و سٌاستها التربوٌة  ب   

الكبرى المسندة الٌها ، و على وجه التحدٌد  بناء  االفراد و احداث انماط جدٌدة من السلوكات تتماشى و 

اذ ال ٌمكن تصور مجتمعا من المجتمعات المتقدمة و بؽض النظر عن . التؽٌٌرات السرٌعة للمجتمع

مدارس ، معاهد ، ) لتعلٌمٌة تركٌبته االدٌولوجٌة و العقابدٌة و الحضارٌة، اال و ٌكون للمإسسات ا

فٌه شان كبٌر  لكونها  وسٌلة لتهٌبة االنسان نحو الرقً و التقدم ، و بالتالً تحقٌق التنمٌة ( جامعات 

 .االجتماعٌة و االقتصادٌة ، ان لم  نقل ان هذه العبلقة قدٌمة قدم الفكر التربوي 

فضبل عن ذلك  .  اكثر صبؽةو جاءت ضرورٌات العصر و فلسفات التربٌة الحدٌثة لتزٌدها 

  فان للتربٌة وظٌفة اجتماعٌة تستمد مدلولها و مفهومها من االهداؾ  التً ٌطلع إلٌها  األفراد

ة بعٌدة عن ٌو تخمٌنات  فلسف  راءأن تكون مجرد  أن التربٌة ال ٌمكن إ" المجتمعات ، و هذا  ٌعنً و

و إنما ٌنبؽً أن تكون هذه التربٌة انعكاسا  فقط الواقع كما ال ٌمكن  تصورها مجرد سبٌل لتحقٌق ؼاٌات

 لبلتجاهات السابدة  بداخل المجتمع  فبل ؼروة  اذن،  فً ان نجد التعلٌم الٌوم فً الجزابر من 

هو د حجر الزاوٌة فً كل بناء محكم وٌع" أهم القطاعات التً تحضى بالعناٌة و االهتمام حٌث اصبح 

ٌستمد  من واقع الظروؾ  ؤن ٌنشأى  علٌه لٌبلػ التعلٌم هذا المستونقطة االنطبلق لكل حٌاة فكرٌة و 

جذوره من معتقدات و حاجات المجتمع، حتى ٌتسنى له االنسجام مع التحوالت الفكرٌة  السلوكٌة التً 

 .تعٌش فً ظلها الببلد

 الفكرة بالشمولٌة أواللذا كان من الضروري عند تبنً فكرة اإلصبلح التعلٌمً أن تتصؾ هذه 

بانضباط  األساس ثانٌا، و أن تكون محددة المسارات  الؽاٌات وفقا  ألهداؾ الحاضر المعاش   و

ذلك أن خصابص العصر الحالً تفرض على النظام التربوي فً الجزابر أن .  ثالثا المستقبل المنتظرو

عطاء مفهوم و لٌس من سبٌل إلى تحقٌق هذه الؽاٌة ، إال بإ. ٌكون منسجما معه و عامبل محركا له
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و من هذا المنظور . الدٌنامٌكٌة و البعد االجتماعً و الطابع النفسً لؤلفراد  واإلصبلح خاصٌة المرونة 

ٌتحتم عند تؽٌٌر نظام تربوي أو إصبلح فً هٌاكله و تطوٌر فً مضامٌنه ، أن ٌكون فً تؽٌر دٌمومً 

لتصبح .  و نفسٌا    و اجتماعٌا  عقلٌاحرٌصا على  إعداد كافة  الجوانب المكونة لشخصٌة الفرد جسمٌا 

قادرة  على مواجهة مشكبلت الحٌاة مواجهة موفقة من حٌث المستوى فً الهذه األنماط من الشخصٌات  

أن الؽرض األساسً للتربٌة هو اإلعداد : " األداء ، و إلى هذا الرأي تقرٌبا ذهب هربرت سبنسر  ٌقول 

 (01) " .للحٌاة

تعٌش أٌام التجدٌد لنظامها التربوي والتعلٌمً وتفرزه المكانة البارزة  وبالنسبة للجزابر وهً

 :فإنها تعبر عن بٌن مشارٌعها اإلنمابٌة واإلصبلحٌة

 

هناك عدة أسباب  تقؾ وراء الدعوة إلى ضرورة  :دواعً إصلح التعلٌم فً الجزائر -أوال

 :مراجعة نظام التعلٌم نكتفً فً هذا المقام  بذكر البعض منها 

الشعور الحٌوي بالدور التربوي فً إعداد النشء  فً المجتمع و ضرورة تسطٌر سٌاسة   -1

تعلٌمٌة تكون جزءا من الحٌاة الٌومٌة للمواطن ، و قابدة لعملٌة  التطور الثقافً و الفكري 

و بالتالً ، القدرة على مواجهة التحدٌات الحضارٌة بواسطة اإلنسان الفعال و الواعً . للببلد

و على هذا النحو  تصبح عملٌة التربٌة و وسٌلة المجتمع لتامٌن ." نحو نفسه و ؼٌره بدوره

 .(02) "حٌاته و بقابه

و ال جدال فً أن الوطن من خبلل محاوالته المتكررة قد بلػ الٌوم درجة من النمو  

و      ، النضج مما ٌتطلب منه إعادة النظر فً العوامل  التً تساعد  على تحسٌن  العمل المدرسًو

ددة  لمختلؾ الهٌاكل لعل فً مقدمتها تصمٌم إستراتٌجٌة للتعلٌم لتلبٌة كافة  الحاجات المتع

و     ثم تشكٌل اإلنسان المإهل الذي  ٌعد فً األصل محور.... االقتصادٌة و الثقافٌة  االجتماعٌة 

ن ممارسات المدرسة قة بٌأداة  و ؼاٌة كل تطور علمً و حضاري ، مما قد ٌجعل فً النهاٌة العبل

 .التنمٌة من جهة مقابلة عبلقة توازن و تبلزممن جهة و

مناهجه و طرابق تدرٌسه ٌنبؽً أن ٌتؤثر  ٌإثر و فكل نظام تعلٌمً بؤهدافه و محتوٌات  

، ثقافً ، العناصر األساسٌة المكونة للمجتمع من معتقد دٌنً و بعد تارٌخً فً دابما و ابدأ 

 ذلك حتى ٌستجٌب لمطالب الحضارة  مة علً حدراي نٌكوالي هانس ، واقتصادي لؤل إٌدٌولوجً 

سٌاسة التربٌة لن تبلػ الؽاٌة " ومن هذا المنطق فان . بالتالً تحقق الوحدة و القوة بداخل هذه األمة

ت مجاال ضحو إال  أ (03)" إال فً إطار النظرة الشمولٌة التً ٌكتمل عملها و هو العلم بالحٌاة 

نفسه ؼرٌبا عن األحداث ، حٌث أن فلسفة اإلصبلح التربوي نقتضً قبل كل شًء  أن   علىمنؽلقا 
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 .ٌكون نشاط المدرسة مشتقا من المجتمع و أهدافه المتعددة و المتنوعة بتنوع الحٌاة 

و من األسباب األخرى التً كانت وراء إعادة النظر فً نظام التعلٌم بالجزابر هً  -2

و ما ورثته من  2000-1990اإلرهاب سنوات  بعدشتها الببلد مباشرة الصعبة التً عا ةالمعانا

باألخص التعلٌم  و مدروسة فً المٌادٌن االقتصادٌة و االجتماعٌةالمشاهد معقدة عن الترقٌعات ؼٌر 

ن تكون لها مكانة منها فبظهور هذه المشكبلت كان ال بد من إٌجاد الحلول حٌث أن كل امة تطمح أ

طبعا ال ٌحدث هذا إال بالتربٌة  التعلٌم فموقؾ المربً هنا هو نفس موقؾ الطبٌب  وفً المستقبل ، 

  .، بمعنى أن للتربٌة وظٌفة أخبلقٌة تتمثل فً إزالة الداء

       كما أن االرتجاالت فً إصبلح التعلٌم كثٌرا ما كانت بعٌدة عن الواقع المحلً -331

              .صراع  و التناقض بٌن ما هو كابن و ما ٌنبؽً أن ٌكون اهتماماته فكانت سببا فً ظهور ال و

إن هذا البعد و التطرؾ الكامل للمدرسة الجزابرٌة آنذاك و عجز جهازها إنتاجٌا كانت من بٌن  

مساٌرة الركب الحضاري و دخول معترك الحٌاة بل كانت أٌضا  علىعاقتها أالعوامل الربٌسٌة التً 

مشٌة  حتى أن البعض من ذوي الخبرة التربوٌة ذهبوا إلى  تشبٌهها  بمدرسة ما قبل سببا فً جعلها ها

لهذا كانت الحاجة الماسة إلى المزٌد من التطور .نتٌجة لمضاعفاتها السلبٌة  1962االستقبلل عام 

ن و العمرا       للممارسات المدرسٌة حتى تتمكن من مبلبمة الظروؾ فً مجتمع ٌطمح أهله الى البناء

الحضاري ، و ال ؼروة فً أن كل هذه النقابص الموجودة فً تعلٌمنا و الموروثة أصولها و جذورها 

كانت وراء حرص المعنٌٌن عن التربٌة والتعلٌم على توضٌح ؼاٌة العمل . من التؤثٌرات االستعمارٌة 

زمنٌة تكمن أهمٌتها  المدرسً و توجٌه مساره إلعداد النخبة المشبعة بروح اإلبداع و التجدٌد فً فترة 

 .الصراع الفكري  فً أنها فترة الفوران الحضاري و او خطورته

و حتى تتجسد هذه الطموحات فً الواقع و انطبلقا لما ٌنبؽً أن تقوم به المإسسة التربوٌة ،  

ٌقتضً من المدرسة أن تسعى عن طرٌق مراجعة البرامج التكوٌنٌة و البحث عن وسابل النهوض 

و       درٌس و إبداء  المزٌد من االستعدادات لدراسة كل أسلوب جدٌد ٌحل مشكلة المعرفةبؤسالٌب الت

من اجل .... الوعً الدراسً ، بل و إنشاء مصالح  تتحمل مسإولٌات البحث العلمً و التطور الفكري 

المدرسة  و علٌه و لٌس من باب المؽاالة إذا اعتبرت... فتح أبواب عهد تنمٌة قوى و مواهب  اإلنسان 

ل الواقع مجالها و تعمل مشروطة فً وقتنا الحاضر مطلبا من مطالبه و ضرورة من ضرورٌاته ، تجع

و تمارس فً الوقت ذاته تؤثٌراتها وأعمالها المتنوعة " و ماضٌه و حاضره و حاجات مستقبله  هروفبظ

 (04).كما ٌرى اٌمٌل دور كا ٌم " . بؤجٌال الناضجة لبلنخراط فً الحٌاة

بمصٌر  . وفً هذا السٌاق ، أدرك العدٌد من المصلحٌن التربوٌٌن و ؼٌرهم من المهتمٌن        

لم تتمكن من إٌجاد  والشعوب و المجتمعات أن الدول الراقٌة لم ترق لمستوى التمدن و التحضر ، 
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ري التً تس ثالحلول لمشكبلتها إال عن طرٌق السٌطرة على المدرسة و نشاطاتها  ربطها باألحدا

ان العمل المدرسً :" باستمرار فً كٌان تلك المجتمعات نفسها ، و ٌقول رونٌه ابٌر حول هذه النقطة

بعه الممٌز له  كما هو مرسوم ااجتماعٌة مرؼم  على مراعاة خصابص  المحٌط و ط بةبحكم كونه تنش

 .(05) "فً تراثه و ثقافته 

جتازها المجتمع الجزابري حالٌا،   المرحلة الصعبة و الحساسة فً نفس الوقت التً ٌ. -4

الشبٌهة  بالطفرة البٌولوجٌة ،  المتمثلة فً التحوالت السرٌعة فً العادات و القٌم  األفكار، و بالتالً 

االهتمامات المنصبة على قطاع التعلٌم و  فالمتتبع للمسٌرة التنموٌة. الحاجة الماسة للفرد للتكٌؾ معها 

دٌثٌة ما لبثت أن باءت بالفشل و اإلخفاق  بل بزؼت للوجود بسببها ٌبلحظ أن جل المحاوالت التح

 .تعقٌدات جدٌدة حلت محل األولى

 لى صعٌد تبنً األفكار اإلصبلحٌة ذلك فً انعدام وجود النخبة المتخصصة ع دو قد ٌكون مر

البشري  ث أي نهضة فً مجتمع ما ، لن تتم إال مرورا ببناء العنصرعالن ب.اإلشراؾ على تنفٌذها و 

رة إلٌها على أنها ظباإلضافة إلى ما سبق ٌجب تبنً فلسفة تعلٌمٌة تكون الن.الذي هو شرط أساسً لها 

إذ ٌصبح هذا األخٌر الركٌزة . اإلنسان الفعال و المدرك لدوره لتكوٌنلٌست خدمة  زابلة و إنما خدمة 

كثر ، إذ احتاج هو نفسه إلى التصدي أ( اإلنسان الفعال ) بناء ، وتتضح أهمٌة هذا األخٌر للاألساسٌة 

و لهذا فاالنشؽال ٌجب أن ٌتمحور حول تنمٌة األفراد بتحسٌن . للمواقؾ الصعبة المعقدة بكٌفٌة أفضل 

 .(06) "لتصبح العبلقة االجتماعٌة تتصؾ بالدٌنامٌكٌة و التؽٌر المستمر بنحو مرؼوب فٌه "  مستواهم 

 

 : إصلح التعلٌمشروط  -ثانٌا

 : منها  اشروط ٌتطلبتطبٌق أي إصبلح إن    

 

 :تطوٌر المناهج الدراسٌة -1

أول ما ٌعدل هو المحتوٌات التعلٌمٌة فٌنبؽً مراجعة البرامج بحٌث تعكس التنظٌم البنابً        

الجدٌد للتعلم ، و تحقق أهداؾ المدرسة و المجتمع ، و ال ٌقتصر أثرها على االنتقال إلى نقطة ما 

وفق هذا       و . ه فً ٌسر و سهولةتسمح باالنتقال فٌما بعد إلى نقطة ابعد من سابقتبل و  .فحسب 

و    و عن طرٌق إعطاء المزٌد من العناٌة لتعدٌل المناهج ، من شؤنه أن ٌجعلها تمتاز بالتنوع ذاك، 

و    حاجاتهم و إشباع  المرونة و الفاعلٌة بحٌث ٌنتقل أثرها االٌجابً على التبلمٌذ بتفجٌر طاقتهم ، 

و    و إنماء  مهاراتهم و اتجاهاتهم و فً األخٌر تسهٌل عملٌة التحصٌل الدراسً علٌهم ،  مٌولهم ، 

هكذا فالمناهج الصحٌحة هً التً تبلءم منازع الطفل األصلٌة و التً تساهم على الصعود به فً سلم 
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عتبار فً هذا الكل المتكامل وهو الرقً و إصبلح المجتمع ، وهنالك عنصر آخر ٌجب أن ٌإخذ بعٌن اال

لمقتضٌات لإن محاولة التجدٌد للبرامج ٌفترض منها أن تحمل فً طٌاتها التعبٌر عن نتٌجة حتمٌة 

و   لم وعن ظروؾ تعتبر نقطة تحول من عهد المبادرات الظرفٌة إلى عهد  التخطٌطاالملحوظة عبر الع

والعهد الذي كانت فٌه . اعؾ مع الزمن و المتطلبات و أن أهمٌة تعلٌم المناهج تتض. الدراسات العلمٌة 

و اقتصارها على التربٌة العقلٌة دون سواها ؼرضها  ةالبرامج التعلٌمٌة ؼٌر مطابقة لتؽٌرات البٌب

بل أصبح علٌها ، أي  قد ولت ،  .من جدٌد على العلم و التراث الثقافً  أالوحٌد مراعاة كل ما طر

 .محتوٌاتها من صلب المجتمع و عناصره المختلفة  البرامج التعلٌمٌة أن تستمد 

   

 :تكوٌن المعلم -2

طة إصبلحٌة خأما إعداد المعلم فهو أمر ٌنبؽً أن ٌولى عناٌة كبٌرة ،فبل ٌمكن ضمان النجاح ل

لم ترتبط بخطة إصبلحٌة مماثلة فً تكوٌن و إعداد المعلمٌن حٌث لم ٌعد  فً مٌدان التربٌة و التعلٌم ما

المدرسة الحدٌثة ٌقتصر على توصٌل المعلومات و إعطاء المعارؾ بؤسلوب تقلٌدي عقٌم كما دوره فً 

فهو ٌعلم وٌوجه وٌشكل شخصٌة . كان علٌه الشؤن فً السابق، ولكن مهامه تعدت إلى أمور أخرى أوسع

جاء على لسان احد المربٌن عن وضٌفة  دالطفل بما ٌتناسب مع العادات والقٌم االجتماعٌة، ولق

 "موقؾ المعلم التفاعل المستمر بٌن التلمٌذ و عوالم الطبٌعة و المجتمع واألخبلق:"المعلم

ولهذا أضحى المعلم ٌحتل فً المنظومة التربوٌة الحدٌثة العمود الفقري فً التعلٌم ولذالك ٌنبؽً 

ضع الخطط اعتبار مسالة إعداده من بٌن المسابل ذات األولوٌة المطلقة وال شك أن تكاتؾ الجهود و و

أن كل هذا من شؤنه أن ٌحسن من مستواه وٌزٌد من معارفه وٌمكنه ...ةالرشٌدة وإنشاء المعاهد التكوٌنٌ

من أن ٌقوم مقام الوالدٌن والمجتمع معا فً تربٌة الطفل اذ ٌعد فً نضر البعض بدٌبل لآلباء وموكبل من 

 .طرؾ المجتمع

الساهرٌن علٌها أن ٌكونوا على درجة عالٌة  إن األهداؾ التربوٌة للمدرسة تقتضً من        

مدة و منهاجا و طرقا للوصول إلى  :من الكفاٌة العلمٌة ،و ذلك بضرورة المراجعة ألوضاع التكوٌن

والقادرة أٌضا على حسن تنفٌذ الكفاٌة العلمٌة حٌث   ، نمو التربوي للطفلالالنوعٌة الجٌدة التً تإثر فً 

الدراسً تتوقؾ على المعلم وعلى مدى إلمامه بؤصول التدرٌس وكٌفٌة أن القٌمة الحقٌقة للبرنامج 

اإللتفات إلى ما ٌجري فً حٌاة التلمٌذ ،فكل المبادئ الضرورٌة للصؽار هً أٌضا ضرورٌة للمعلمٌن 

 .تكوٌنهم  إبان إعدادهم

 بإعطابه ومن األكٌد أن الوصول إلى المدرس النموذجً الملم بؤدبٌات التعلم و التعلٌم ال ٌتم إال

للعمل ، أما االدعاء انه باإلمكان إعداد المعلم خبلل فترة زمنٌة قصٌرة هو  ةأو تزوٌده بالشروط البلزم



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

334 

ادعاء خاطا و ؼٌر صحٌح فً جوهره، الن مسالة اإلعداد ٌنبؽً أن ترافق المعلم طٌلة سنوات 

، وإنما هو تعدٌل للشخصٌة  ممارسة المهنة ، فالتعلم فً أٌامنا هذه لٌس نقبل للمواد والحلول فحسب

مر وإذا كان األ نتٌجة جهد جسمً وعقلً ونفسً معا ٌبذل من طرؾ التلمٌذ وبتوجٌه وإشراؾ المعلم ،

عكس هذا استحال التقدم وؼلب على العملٌة التعلٌمٌة التقلٌد و التحجر و بالتالً انعدام النجاح كنتٌجة 

 .حتمٌة لذالك

 

 :تحدٌث الوسائل التعلٌمٌة -3

الشرط اآلخر الذي ٌنبؽً توافره لضمان تحقٌق األهداؾ التربوٌة لئلصبلحات التعلٌمٌة  و

فحتى اآلن ٌمكن الحكم . الجدٌدة وتجسٌدها علً ارض الواقع هو توفٌر الوسابل التعلٌمة نوعا وعددا 

مختلؾ المواد على المدرسة الجزابرٌة بؤنها ال تملك من الوسابل ما ٌكفً لجمٌع األقسام البٌداؼوجٌة و ل

ومعنى هذا أنها فً حاجة ماسة لها من ناحٌة الكم حتى تقدم للتلمٌذ تعلٌما مناسبا ٌلٌق بسنه و . المدرسٌة 

قدراته و مٌوله المختلفة، و ٌتماشى مع ما تتطلبه األهداؾ التعلٌمٌة و طبٌعة النشاطات داخل الحجرة 

                                                  .                                        الدراسٌة

تً ٌجب وؼنً عن البٌان انه جرت خبلل األعوام األخٌرة الكثٌر من البحوث حول الوسابل ال

ما  أكثرأن .الفصول الدراسٌة بل وفً أسس بنابها و اختٌار ها من اجل االنتقاء الجٌد لها استعمالها داخل 

عمال الوسابل، بالرؼم من اختبلؾ الواضح فٌما بٌنها من حٌث مادة صنعها  ٌلفت االنتباه من وراء است

 :وتركٌبها وجودتها اشتراكها جمٌعا فً ممٌزات عدة أهمها 

تحمل توضٌحات قد تكون عناصر مساعدة فً الجهد الذي ٌقوم به المعلم فً توضٌح المادة  - 

 .البناء التصوري لآلراء - .البنابً للظواهرالدراسٌة وتجسٌدها تجسٌدا ملموسا أوال وإدراك التنظٌم 

 ".  إحداث حركة فكرٌة وقابلٌة نفسٌة عند التلمٌذ تعود بالجودة والفابدة على التحصٌل الدراسً -

بمنؤى عن السلبٌة التً كثٌرا ما .م فً مدارسنا لكً ٌبقى ٌوالحاصل أن موضوع التعل      

ً وقت أصبح ٌتوقؾ ما نعلم وكٌؾ نعلم التلمٌذ على هذه ترجع أسبابها إلى قلة الوسابل التعلٌمٌة ف

صبلح قد تنجر عنه أمور أخرى تشكل خطرا إلى درجة اإلؼٌر أن كل تحمس ال ضابط له فً . الوسابل

خاصة إذا علمنا الن المعلم إذا لم ٌكن مدربا تدرٌبا كافٌا، أو لم . تعٌق السٌر الطبٌعً للمنظومة التربوٌة 

وفوق هذا وذاك إذا اعتبرت مهمة المعلم كؤداة . له فرص االستعمال السلٌم لتلك الوسابلٌعد إعدادا ٌهٌا 

 إلٌضاح الحقابق العلمٌة للطفل فانه ببل شك ٌجد لنفسه عونا فً مجموعة الوسابل التً توسع ألفق

ح وسٌلة اإلٌضاو      توظفها، ولٌس ثمة ما ٌدعو إلى أن ٌكون هناك تعارض بٌن الدرس التجارب و

بمجرد  قكما أن الهدؾ التربوي و الؽرض من اإلصبلح ال ٌتحق. بشرط أن ال ٌطؽى طرؾ على اآلخر
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 .تبنٌه وإنما ٌجب توفٌر له شروط التنفٌذ التً بٌدها الربط و الحل كما ٌقال

 

 

 

 : إعادة النظر فً عملٌة التقوٌم -4

ل تؽٌرات سلوكٌة مرؼوب فٌها التقوٌم عنصر هام فً عملٌة التعلٌم   والتعلٌم ٌحدث عندما تحص

فً الجوانب المعرفٌة واألدابٌة واالنفعالٌة لدى المتعلم حسب األهداؾ التربوٌة المحددة لهذه العملٌة وحتى 

ٌتم تحدٌد مدى النمو الذي حققه المتعلم ال بد من اتخاذ تدابٌر معٌنة وهذه التدابٌر تمثل خطوات متتابعة 

 :ومتكاملة هً

 .تعلٌمٌة إجرابٌا أي سلوكٌا قابلة للقٌاس التربويتحدٌد األهداؾ ال 

 تحدٌد ملمح و مستوى المتعلمٌن بالنسبة لؤلهداؾ التربوٌة المرؼوبة عند نهاٌة كل مرحلة تعلٌمٌة 

إصدار أحكام موضوعٌة على التؽٌرات التً تحدث للمتعلم نتٌجة اإلجراءات والممارسات  

 .مالتربوٌة التً ٌخضع لها أثناء عملٌة التعل

ٌفهم من هذا أن التقوٌم هو المدخل إلصبلح وتطوٌر التعلٌم والتقوٌم عملٌة مستمرة تبدأ مع التعلٌم 

 :وتنتهً معه وحسب الخبراء فإن هناك خصابص أساسٌة تحكم عملٌة التقوٌم وهً

 أي تحدٌد قٌمة المردود التربوي وهذا بقٌاس أثر كل العناصر : التقوٌم نوع من التقدٌر. 1.4

 فً النتابج واألهداؾ التعلٌمٌة ..(لمناهج ، الطرق ، الوسابل ، المعلما)  

بحٌث ٌستمر التقوٌم من بداٌة العام الدراسً أو مرحلة تعلمٌه حتى : التقوٌم عملٌة مستمرة . 2.4

 .نهاٌتها

بمعنى عدم االقتصار على جانب واحد من شخصٌة التلمٌذ وإنما : التقوٌم عملٌة شاملة . 3.4

 ..ن ٌشمل كل مكونات شخصٌته العقلٌة والجسمٌة والنفسٌةٌنبؽً أ

كما نعنً بالشمولٌة أن التقوٌم كإجراء عملٌة قٌاسٌة شخصٌة وقابٌة عبلجٌة هدفها الكشؾ عن 

 مختلؾ الصعوبات التً تمنع فن تطوٌر عملٌات التعلٌم

 وؼٌرها من حظةأي هناك امتحانات عملٌة وشفوٌة وبطاقات المبل: التقوٌم متنوع األدوات. 4.4

األدوات التً تستخدم فً عملٌة التقوٌم ففً الدول األكثر تقدما توجد أنواع عدٌدة من االمتحانات تختلؾ 

 .باختبلؾ مراحل التعلٌم فاألهداؾ التعلٌمٌة المرؼوب تحقٌقها هً التً تحدد نوع التقوٌم ولٌس العكس

 

 إصلح التعلٌمأهداف  :ثالثا
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 بمعنى توفٌر تعلٌم ٌتسم بمساعدة التبلمٌذ: مزٌد من تكافإ الفرصالحة تحسٌن الجودة وإتا. 1.3

لمواصلة تعلٌمهم  الهم فرص ىعطتعلى االنتقال بٌن مسارات التعلٌم المختلفة وفقا لنتابجهم و 

أو      وتكوٌنهم  إذا المتوقع أن ٌإدي مشروع اإلصبلح إلى زٌادة نسب الناجحٌن فً االمتحانات النهابٌة

ٌة التً بها ٌنتقل التبلمٌذ من التعلٌم االبتدابً إلى المتوسط ومن المتوسط إلى الثانوي ومن الثانوٌة المصٌر

عام  %70إلى الجامعة فمثبل ٌنتظر أن تصل نسبة التبلمٌذ الناجحٌن فً امتحان البكالورٌا أكثر من 

2010 

ة مع حاجات المتعلم تكون منسجم ٌنبؽً أن كل الموادف  :تعمٌم مناهج متطورة وحدٌثة. 2.3

لبلستفادة بما توفره من تنمٌة معرفٌة ومهارٌة حقٌقٌة والزمة إلعداد التبلمٌذ لمواجهة التحدٌات الكثٌرة 

 .اآلتٌة والمستقبلٌة لمجتمع القرن الحادي والعشرٌن

تحقٌق تكامل تكنولوجٌة المعلومات والوسابط المرتبطة مع المناهج وطرق التدرٌس الفعالة . 3.3

سالٌب التحصٌل حٌث سٌتم تحسٌن استخدم تكنولوجٌا المعلومات فً تقدٌم طرق أفضل للتدرٌس وفً وأ

 .اكتساب المتعلمٌن الكفاءات والمهارات المطلوبة

ضمان ( آلٌات)إٌجاد مٌكانٌزمات  وذلك من خبلل: تحدٌث الممارسات اإلدارٌة للمإسسة التعلٌمٌة

ن طرٌق صٌاؼة سٌاسة جدٌدة لؤلدوار ومسإولٌات المدٌرٌن الجودة فٌما ٌخص بالممارسات اإلدارٌة ع

والمفتشٌن فٌما ٌخص التسٌٌر اإلداري البٌداؼوجً للمدارس والمتوسطات والثانوٌان والمقاطعات التربوٌة 

، ومن أجل ذلك نظمت وزارة التربٌة رزنامة من اللقاءات دعت إلٌها كل المشرفٌن والمسإولٌن اإلدارٌٌن 

 .إسسات التعلٌمٌة للوصول إلى تصور عام ٌختص بمبلمح التطوٌر المطلوبالتربوٌٌن للم

 

 :إعادة االعتبار للمدرسة :رابعا

ٌنبؽً االقتصار على  ال إعادة النظر فً دور المدرسة كمإسسة تعلٌمٌة حٌث  ضرورة   -  1

ي الهام ولتصبح جاذبة التعلٌم فقط بل ٌنبؽً توفٌر كافة المستلزمات لمساعدتها على القٌام بدورها التربو

 .للمتعلمٌن فمن الضروري أن ٌتعلم التبلمٌذ نشاطات تربوٌة تفٌدهم فً حٌاتهم الٌومٌة

ربط المدرسة بالمجتمع المحلً من خبلل العمل على تحوٌلها إلى وحدة منتجة ترتبط  -2

المشروعات  باحتٌاجات المجتمع المحٌط وذلك عن طرٌق تنمٌة مهارات التبلمٌذ وتدرٌبهم عملٌا فً

 .إنتاجٌة حٌث أن ذلك ٌسهم فً إعدادهم إعدادا جٌدا للعمل فً المستقبل

 

 :إعطاء البعد الوطنً للمدرسة :خامسا

ضرورة التؤكٌد على خصابص هوٌتنا وتعمٌق جذورها وتارٌخها خاصة فً ظل ظاهرة العولمة 
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تقدمة على الثقة التطور، لذلك حٌث تسعى اإلصبلحات إلى تسلٌح النشء لمواجهة سٌطرة التكنولوجٌا الم

ٌنبؽً أن تكون من أهداؾ اإلصبلحات التربوٌة تعمٌق االنتماء والوالء لقٌم المجتمع الجزابري وتراثه 

ودٌنه وذلك بتوفٌر المزٌد من االهتمام باللؽة العربٌة والتارٌخ الذي ٌمثل الذاكرة الوطنٌة واحترام رموز 

ظة تزٌد فً تكوٌن شخصٌاتهم دون إهمال المواد العلمٌة التً تعد الدولة وتدرٌسها للتبلمٌذ كعبرة وع

أساس التعامل مع التكنولوجٌا المتقدمة التً أصبحت ضرورة حٌاة وال بد من إتقانها فً مرحلة ٌفرض 

 .التعامل معها وفق معطٌات العصر ومتؽٌراته

 

 

 

 

 

 

1 1968

2 1998

3 1981

4 

1985

5 1996

6 1998
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 ٌةالسببٌة االنتحار
 .الضغط / يف ضوء منوذج االستعداد 

 

 

  

      

ٌتفق منظرو االتجاه المعرفً على أن االضطرابات ّسواء النفسٌة منها أو العقلٌة ال ٌمكن فهمها 

ٌُف  .كر بها المرٌض بخصوص نفسه والعالم واآلخرٌنبمنؤى عن الطرٌقة التً 

نمننوذج "حننول وجننود االسننتعداد لئلصننابة باالضننطراب ( Bakal)وانطبلقننا مننن فرضننٌة باكننال 

الخاصننة بوجننود الٌننؤس فننً تولٌنند ( Beck)ومننن النتننابج المسننتقاة مننن أبحنناث بنناك " الضننؽط/االسننتعداد 

 ".الٌأس/الضغط/تعداداالس"وأخذ تسمٌة  Bakalالسلوك االنتحاري تطور نموذج 

حالة مواجهتهم  ًف-افترض هذا النموذج الجدٌد أن األفراد ؼٌر القادرٌن على التفكٌر المتسلسل 

وبسننبب هننذا .ٌكونننون ؼٌننر مهٌبننٌن لتنوٌننع الحلننول الضننرورٌة لحننل مشنناكلهم مفننإنه -لضننؽوطات عالٌننة

 .ٌصابون بالٌؤس وٌلجإن إلى االنتحار كمخرج من مشاكلهم مالعجز، فإنه

تحنناول الباحثننة باالعتمنناد علننى هننذا النمننوذج المعرفننً تسننلٌط الضننوء علننى السننلوك االنتحنناري 

 .والبحث فً أصوله

 

 :كلمات مفتاح

 .الصحة النفسٌة، النظرٌة المعرفٌة، االنتحار، الضؽط، االستعداد واالكتباب -  
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 :مقدمة

ته الخاصة، وهً مرٌعة دون شك قد ٌكون االنتحار صرخة استؽاثة ٌابسة ٌطلقها المنتحر بطرٌق

واالنتحار آخر محاولة من محاوالت المنتحر ٌتواصل بها، وهً محاولة منبعثة من داخل عالمه الخاص 

شك، دفعه إلى منا أقندم علٌنه منن عمنل ثنابر فنً كنل المعناٌٌر والمقناٌٌس وفنً  نبه الذي ٌعكس ألما، دو

 .مختلؾ النوامٌس

النتحار وَمهما اختلفت أسبابه فهو ٌإدي إلى الموت فنً ؼالنب إن ما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه هو أن ا

ٌُعالج  .  األحٌان، حتى لو لم ٌنجح المنتحر فً تحقٌق موته فإن معاناته ستتضاعؾ فً المستقبل إن لم 

محاولة فهم السنلوك االنتحناري وتفسنٌره بنناء علنى المنظنور  ىهذه المقالة، إل ًوٌتم التطرق، ف

ومن أجل تجسٌد هذه الرإٌة، عملنا على .نصٌبا وافرا فً معرفة خلفٌة هذا السلوكالمعرفً الذي كان له 

للنموذج الذي َتم تبنٌنه لفهنم السنببٌة  ضعر متوضٌح مختصر لمعنى الصحة النفسٌة ومفهوم االنتحار، ث

 . االنتحارٌة

 

 :الصحة النفسٌة.1

العقلنً  بوالطن بوالطن االجتمناع معلم الننفس وعلن)نال موضوع الصحة اهتمام كل المختصٌن 

، ولٌست الصحة بمفهومها الحدٌث ةعلى اعتباره إحدى الموضوعات األساسٌ( وؼٌرها من التخصصات

مجرد الخلو من األعراض الَمرضنٌة وانعندام العلنل بنل هنً حالنة منن السنبلمة الكاملنة للناحٌنة الجسنمٌة 

 .جوانب الثبلثة وتكاملهاحالة دٌنامٌكٌة تعكس تفاعبلت هذه ال ًوالنفسٌة واالجتماعٌة، وه

 :أنه باإلمكان تصنٌؾ مفهوم الصحة إلى ثبلثة أنواع مختلفة وهً Pender( 1982)وٌرى بندر

أنه  ثٌقترح هذا الّتصور للصحة مفهوما ٌؽلب علٌه الطابع المثالً؛ حٌ: مفهوم تحقٌق الذات. أ

خننبلل حالتننه الصننحٌة  إذا وصننل الفننرد إلننى درجننة قصننوى مننن الطاقننة والقننوة سننٌحقق ذاتننه وذلننك مننن

 .المتمٌزة

 

ٌُركز هذا التعرٌؾ للصحة على قدرة الفرد على مواجهة مطالب الحٌناة، : مفهوم االستقرار. ب

أن حالة الفرد الّصحٌة تحددها قدرته التوافقٌة وتكٌفنه النداخلً والخنارجً أي منع البٌبنة المحٌطنة  ىوٌر

 .به
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 ري ٌشمل ُبعَدي االستقرار وتحقٌق النذات، وٌنظنالثالث الذ روهو الّتصو: المفهوم المزدوج. ج

إلى الصحة علنى أنهنا حالنة منن تحقٌنق النذات والقندرة علنى الحفناظ علنى االسنتقرار منن خنبلل التوافنق 

 .الشخصً واالجتماعً

أي نشناط ٌمارسنه الفنرد بهندؾ الوقاٌنة منن  السالوك الصاحًاعتبنار  نوعلى هذا األسناس، ٌمكن

 .المرض أو تشخٌصه فً المرحلة المبكرةالمرض أو لؽرض الّتعرؾ على 

إلننى أن السننلوك الصننحً ٌتضننمن ثبلثننة أبعنناد أساسننٌة،  (20، ص2001)وأشننار عثمننان ٌخلننؾ 

 :وهً

ٌتضننمن الممارسننات الصننحٌة التننً مننن شننؤنها أن تحمننً اإلنسننان مننن خطننر : البعااد الوقااائً. أ

الطبٌنب بانتظنام إلجنراء اإلصابة بالمرض كالحصنول علنى التلقنٌح ضند منرض معنٌن منثبل أو مراجعنة 

 .فحوص دورٌة

ٌشننٌر إلننى الممارسننات الصننحٌة التننً مننن شننؤنها أن تحننافظ علننى : بعاد الحفاااظ علااى الصااحة. ب

 .صحة الفرد كاإلقبال على األكل الصحً مثبل أو تنفٌذ سلوكٌات صحٌة أخرى منصوح بها

تنمٌننة الصننحة  ٌشننمل كننل الممارسننات التننً مننن شننؤنها أن تعمننل علننى: بعااد االتقاااء بالصااحة. ج

 .واالتقاء بها إلى أعلى مستوٌات ممكنة من خبلل النشاط البدنً وممارسة الرٌاضة بشكل منتظم ودابم

ٌكتسب نتٌجة لتعرض الفرد  ىوالمقصود من هذا أن الّسلوك الّصحً مثله مثل السلوكات األخر

وتقلٌند ( Modeling)نمذجنة منن خنبلل ال كلخبرات تعلٌمٌة معٌنة أثناء عملٌة التنشنبة االجتماعٌنة، وذلن

كما أن الّسلوك الّصنحً ٌخضنع لتنؤثٌرات .العادات الصحٌة وكذلك من خبلل آلٌات المبلحظة االجتماعٌة

 .داخلٌة وخارجٌة ولعل أهم العوامل المإثرة فٌه هً عوامل الشخصٌة

 

م ٌهنتم علم الصحة النفسٌة بؤنه مدخل عنا( 1999)وبناءا على ما جاء، اعتبر ؼرٌب عبد الفتاح 

بتطبٌق ما توصلت إلٌه اإلنسانٌة من معارؾ نفسٌة فً دراسة الصحة النفسٌة لؤلفنراد وكٌفٌنة المحافظنة 

ودراسة العوامل االجتماعٌة والنفسٌة والعقلٌة التً تحمً األفنراد ( جهود نمابٌة)علٌها وإنمابها وإثرابها 

هذا العلم بدراسة أننواع المشنكبلت العقلٌنة ، كما ٌهتم (جهود وقابٌة)من الوقوع فً االضطرابات العقلٌة 

 (.جهود عبلجٌة)وأسبابها وتشخٌصها وعبلجها 

الصحة النفسٌة على اعتبارها حالة دٌنامٌة تبدو فنً ( 1988)لذلك، قولب عباس محمود عوض 

تتمثنل  موضاوعٌةولهنذا التوافنق أبعناد .قدرة الفرد على التوافق المرن الذي ٌناسب الموقؾ الذي ٌمر بنه

تتمثل فً قدرة الفرد على التوفٌق بٌن  ذاتٌةً قدرة الفرد على بناء عبلقات اجتماعٌة متكافبة، وأخرى ف

ٌخضع لمعناٌٌر :وفق شعوره بفردٌته( أزمات وصراعات وؼٌرها)دوافعه المتصارعة ومتطلبات الحٌاة 
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 .المجتمع وٌشعر أٌضا باستقبلله الذاتً

ٌنر منن التسناإالت بخصنوص هنإالء النذٌن ٌقومنون ومن هنا، ٌبدو من المنطقنً أن نطنرح الكث

 . بالّسلوك االنتحاري وٌعرضون ّصحتهم وحٌاتهم لمخاطر الموت؟

 

 :تعرٌف السلوك االنتحاري. 2

 ٌعتبر االنتحار سلوكا متعندد الندوافع، ٌنشنط حنٌن ٌختنل التنوازن بنٌن ؼرٌزتنً الحٌناة والمنوت،

وإنما ٌنشط فً ظروؾ معٌنة لٌكون الخٌار الوحٌد الذي  وهو ال ٌولد فً لحظة تنفٌذه أو محاولة  تنفٌذه،

 .ٌراه الشخص فً تلك اللحظة على أنه أفضل الحلول

واالنتحار بهذا المعنى لٌس حدثا عشوابٌا، وإّنمنا هنو منظومنة فكرٌنة ووجدانٌنة وسنلوكٌة تننتظم 

صنل إلنى حالنة أجزاإها عبر الزمن واألحداث، لٌبرز كوسٌلة للخروج من مؤزق أو أزمة عند شخص و

وقع تحت ضنؽوط فاقنت احتمالنه  and Haplensness)  (Hoplessnessمن انعدام األمل وقلة الحٌلة 

والمنتحر ؼالبا ما ٌرسل إشنارات .وضاقت أمامه الخٌارات أو تبلشت، أو أرادها هو أن تضٌق وتتبلشى

، أو سنمعت ولنم ٌفهمهنا استؽاثة لكنها لم تصل إلى من ٌُهمنه األمنر فعنبل، أو وصنلت ولنم ٌحتضننها أحند

 .   أحد، أو فهمت ولم  ٌستجب  لها أحد وهنا تحدث المشكلة

 

أي ذبنح " نحنر" كلمة انتحار أنها مشتقة من كلمنة  (08، ص1986)وقد ورد عن فخري الدباغ 

 . القوم إذا تشاجروا لحد الهبلك" تناحر"قتل نفسه أو ذبحها وٌقال : أو قتل وانتحر

 . نفسه مرادفة لبلنتحار وتعنً أهلك نفسه أو أنهكها ؼما" بخع"وقد استعملت كلمة 

أو        بمعنى النفس Suiمن مقطعٌن االثنٌن هما " Suicide"وفً اللؽة األجنبٌة اشتقت كلمة 

 .بمعنى ٌقتل Coedereالهوى و

 

 :المنطلقات األساسٌة للنظرٌة المعرفٌة. 3

، إذ تهنتم بسنٌاقات (Analysis of information" )عنبلج المعلومنة"تعننً النظرٌنة المعرفٌنة 

بحٌث أن هذه األخٌرة  ةوالذاكر كهو اكتساب مفهوم العالم واإلدرا" معرفة"األفكار وما نقصده من كلمة 

 .تساهم فً هذا االكتساب

إلننى أن هننذه النظرٌننة ترتكننز علننى كٌفٌننة إدراك الفننرد للمثٌننرات ( 2000)محمنند  لوٌشننٌر عنناد

إعطناء المعننانً لخبراتنه المتعنددة، وتسننتند علنى التشننؽٌل المعرفنً للمعلومننات المختلفنة وتفسنٌراته لهننا و

الذي ٌرى أنه من خبلل فترات التوتر النفسً ٌصبح تفكٌنر الفنرد أكثنر جمنودا وأكثنر ( العملٌات العقلٌة)
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ل تصبح المعتقدات األساسٌة للفرد حو اأحكامه ُمطلقة وٌسٌطر علٌها التعمٌم الزابد، كم حتشوٌها، وتصب

 .نفسه والعالم ومن حوله محددة بدرجة كبٌرة

وٌتفننق منظننرو االتجنناه المعرفننً علننى أن االضننطرابات ّسننواء النفسننٌة منهننا أو العقلٌننة ال ٌمكننن 

أن المرض  ىفهمها بمعزل عن الطرٌقة التً ٌفكر بها المرٌض بخصوص نفسه والعالم واآلخرٌن؛ بمعن

نمنط  رن المنرٌض ٌّشنوش الواقنع بطرٌقنة فردٌنة، فٌنإثبمفهومه الواسع هو اضطراب فً الفكرة بحٌث أ

إلنى  ًإلنى إحساسنات مزعجنة، وبالتنال هالتفكٌر لدٌه بطرٌقنة سنلبٌة علنى نظرتنه للعنالم الخنارجً، فتقنود

 .مشكبلت سلوكٌة

تحطنم  ًومثل هذه األفكار التً تعتبر فً أساسها خاطبة تمنع من مراجعة التجارب الٌومٌة، فهن

ؼٌر المتكٌؾ لمحتوى األفكار  عومزعجة والطاب ةة انفعاالت ؼٌر مناسبة، مفرطتوازن المضطرب مّولد

 . ٌتم تعرٌفه على أساس األثر السلبً لهذه األفكار فً الضرر بحٌاته وتحول دون تحقٌق أهدافه الهامة

 :ًوٌتعامل المعرفٌون مع نوعٌن ربٌسٌٌن من العملٌات المعرفٌة، وه

 .كل من التوقعات والتقٌٌمات والعزوتتضمن : عملٌات قصٌرة المدى. أ

 هً عملٌات معرفٌة تدل على التنبإ باألحداث المستقبلٌة،(: Expectations)التوقعات * 

ٌقوم الفرد بصفة مستمرة بعملٌة تقٌٌم لمنا ٌقنوم بنه، وٌكنون هنذا (: Appraisals)التقٌٌمات * 

 التقٌٌم أحٌانا واعٌا وفً أحٌان أخرى ؼٌر واعٌا،

وقند .وهو ٌدل على األسباب التً ٌنسب إلٌها الفنرد نجاحنه أو فشنله: Attributions))العزو* 

 .تكون األسباب خارجٌة أو داخلٌة، ثابتة أو متؽٌرة

 :وتشمل بصفة أساسٌة معتقدات الفرد: العملٌات المعرفٌة الطوٌلة المدى. ب

عبارة  ًٌرة المدى، وهتإثر هذه العملٌات المعرفٌة فً العملٌات القص(: Beliefs)المعتقدات * 

 .عن بناءات افتراضٌة عن األحداث الحٌاتٌة

أن لبلعتقادات تؤثٌر مباشر على نمط التفكٌر العام لدى الفرد بحٌنث  Beck (1979)وٌرى باك 

تإدي إلى اضطرابات العملٌات المعرفٌة القصٌرة المندى؛ وهنو األمنر النذي ٌتولند عننه اضنطراب علنى 

 .مستوى السلوك ككل

ٌُفّسنر ٌإكد،  إذن، االتجاه المعرفً أن االضطراب هو نتٌجة خلل أو تشوهات فً الطرٌقنة التنً 

بها الفرد وقابع حٌاته بسبب معتقدات فكرٌة فً األصل هً خاطبنة ٌبنٌهنا الفنرد عنن نفسنه ثنم ُتعمنم إلنى 

 .العالم الخارجً

ٌننة ٌننرى بننؤن الفعال Bandura( 1986)أن بننندورا ( 35، ص2001)وٌضننٌؾ عثمننان ٌخلننؾ 

الذاتٌنننة هنننً آلٌنننة معرفٌنننة ُتمنننارس منننن خبللهنننا العوامنننل النفسنننٌة االجتماعٌنننة تؤثٌرهنننا علنننى الممارسنننة 
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وقد تعمنل فعالٌنة الفنرد الذاتٌنة علنى تنظنٌم كنل منن نشناطه النفسنً اجتمناعً وعاداتنه الصنحٌة .الصحٌة

 :بطرق عدة

 

 من خبلل ما ٌختاره الفرد من نشاط فً حٌاته الٌومٌة، -

ٌرها على مستوى الجهد الذي قد ٌبذله للوصول لهدؾ معٌن فً حٌاته المهنٌنة أو من خبلل تؤث -

 الشخصٌة،

 من خبلل تؤثٌرها على مدة المثابرة فً وجه الصعوبات واالحباطات المتكررة، -

من خبلل تؤثٌرها على مستوى الضؽط الذي سٌعانً منه الفرد لندى مواجهتنه مطالنب المحنٌط  -

 وتحدٌاته،

 .ثٌرها على طبٌعة تفكٌره وتصوراته للواقعمن خبلل تؤ -

نظرٌة فعالٌة الذات أن أداء الّسلوك الّصحً وممارسته الفعلٌة ٌتم وفقا  ىوعلى هذا األساس، تر

 :لشرطٌن هما

القندرة المدركنة علنى أداء  ًممارسة السلوك، وتعن ىهً خاصة بالقدرة عل: توقعات الفاعلٌة. أ

 ،"ادر على أداء السلوك المناسبأعتقد بؤننً ق له"السلوك، مثبل 

االعتقاد بؤن السلوك سنٌحقق  ًوهً خاصة بنتابج السلوك أو نجاحه، وٌعن: توقعات النتٌجة. ب

 ".التزامً بحمٌة ؼذابٌة سٌحمٌنً من خطر إصابة بؤزمة قلبٌة له"النتابج االٌجابٌة، مثبل 

ون علنى ممارسنة الّسنٌطرة علنى ذوي الفاعلٌة العالٌة للنذات ٌعتقندون بنؤنهم قنادر نومن ثمة، فا

الذٌن تفتقرون إلى فاعلٌة عالٌة للذات فٌتصفون بالعجز والتشناإم وعندم الثقنة فٌمنا  االبٌبة المحٌطة، بٌنم

 .ٌخص قدرتهم على ممارسة التحكم والسٌطرة على بٌبتهم

أربعننة مصننادر  Bandura( 1986)أنننه توجنند حسننب بننندورا ( 2001)وٌإكنند عثمننان ٌخلننؾ 

اإلنجننازات األدابٌننة والنمذجننة أو الخبننرات البدٌلننة، واإلقننناع : معلومننات حننول الفاعلٌننة، هننًأساسننٌة لل

 .االجتماعً والحالة الفٌزٌولوجٌة

 

 :الضغط/ نموذج االستعداد. 3

أول  -Loo & Loo( 1986)حسب منا أشنار إلٌنه لنو ولنو- 1939سنة  Cannonاعُتبر كانون 

فنً إفنراز كمٌنة الّسنكر والمنواد الدسنمة فنً الندم إثنر تعنرض  من درس االستجابة الفٌزٌولوجٌة المتمثلة

 .الجسم النفعاالت أو ضؽوط حٌاتٌة آتٌة من الخارج وذلك بهدؾ التكٌؾ

الذي رّكز على الطرٌقة التً ٌتكٌؾ بها الجسم إزاء مختلؾ وقابع  1936ثم أتى بعده سٌلً سنة 
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ها تواجه العضوٌة ضؽوطات المحٌط على السٌرورة التً بفضل Selye( 1976)سٌلً الحٌاة، حٌث قدم 

 :شكل مراحل هً

 

ٌُجننند الجسننم كننل طاقتننه مننن خننبلل إفرازاتننه (: Alarm Reaction Stage)مرحلااة اإلنااذار .أ

 لمواجهة أي خطر محتمل قد ٌهدد توازن وظابفه واستقراره من أجل مقاومة الحدث الضاؼط،

ل الفننرد مقاومننة مصنندر التهدٌنند وفٌهننا ٌحنناو(: Resistance Stage)مرحلااة المواجهااة  .ب

بتوظٌؾ كل ما ٌملك من طاقة جسمٌة ونفسٌة، وٌحاول الجسنم أن ٌتكٌنؾ منع الحالنة الضناؼطة حتنى ال 

ٌُعننّرض حٌنناة الفننرد لخطننر المننوت أو اإلصننابة بمننرض  تتعننرض أعضنناإه لتلننؾ أو تنندمٌر مننن شننؤنه أن 

 خطٌر،

الجهنناز المننناعً قنند ضننُعؾ  والتننً ٌكننون فٌهننا(: Exhaustion Stage)مرحلااة اإلنهاااك  .ج

 .والجسم عاجز وفاقد لطاقاته التوافقٌة ولقوته على مواجهة الضؽط

أن العلماء ٌمٌلون رؼم التبناٌن فنً تعرٌنؾ مفهنوم الضنؽط إلنى ( 2001)وأوضح عثمان ٌخلؾ 

 :التفرقة بٌن ثبلثة أنواع من الضؽط وفقا لتوجهاتهم النّظرٌة والمنهجٌة

ٌتصنل خاصنة بناختبلل فنً نظنم الخبلٌنا (: Physiological stress) الضاغط الفٌزٌولاوجً. أ

 واألنسجة،  

ٌخص تفكك وحدة اجتماعٌة معٌنة أو نظام اجتماعً (: Social stress) الضغط االجتماعً. ب

 معٌن،

ٌتعلنق بنالمتؽٌرات المعرفٌنة التنً تقنؾ وراء (: Psychological stress) الضاغط النفساً. ج

 .تقدٌر الفرد للتهدٌد

الفرد النفسٌة والفٌزٌولوجٌة والسلوكٌة لؤلحداث التنً ٌعنرض  ة، استجاباعتبر الضؽط، عموموا

وتتمثنل االسنتجابة النفسنٌة لؤلحنداث .لها فً حٌاتنه الٌومٌنة سنواء أكاننت أحنداثا عادٌنة أو أحنداثا ربٌسنٌة

 .الضاؼطة فً اإلجهاد الذهنً واإلحساس بالقلق واالكتباب والشعور بالشدة

هنو توقعاتننا السنلبٌة لمنا ٌمثلنه هنذا  افسً لنٌس الحندث الضناؼط فنً حند ذاتنه، وإنمنوالضؽط الن

والمناسبة  ةؼٌر الُموفق( االنفعالٌة والفٌزٌولوجٌة والسلوكٌة)الحدث من خطر وتهدٌد لحٌاتنا واستجاباتنا 

 Dysfunctional)الضنؽط النفسنً ٌكمنن فنً ُسنوء اسنتجابة الفنرد وُسنوء مواجهتنه  نومنن هننا، فنإ.له

coping )لمطالب المحٌط والتً تإدي بدورها إلى سوء تكٌفه وتوافقه مع مطالب الحٌاة الٌومٌة. 

 ولمفهنوم المواجهنة، فهن Lazarus & Folkman( 1984)وحسب تعرٌؾ الزارس وفولكمنان 

ة إدارة المطالب الخارجٌة والداخلٌنة الضناؼط اٌُعد جهد أو محاولة معرفٌة وسلوكٌة دابمة التؽٌر، هدفه"
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 ".على اإلنسان والتً ٌنظر إلٌها على أساس أنها تفوق إمكانٌته الشخصٌة الخاصة

ومننن المهننم أن نشننٌر إلننى أن أبحنناث التننً أقامهننا سننٌلً ركننزت علننى كٌفٌننة ظهننور االضننطراب 

مقترحنننننا نموذجنننننا نظرٌنننننا ُعنننننّرؾ  رأثنننننرى هنننننذه األفكننننا Bakal( 1979)البنننندنً، ؼٌنننننر أن باكنننننال 

إذ أضننناؾ الجواننننب النفسنننٌة االجتماعٌنننة واعتبرهنننا بمثابنننة عوامنننل ، المااارض/الضاااغط/االساااتعداد:بنننـ

أسباب مختلفنة، وأعتقند أن الفنرد ( أو لبلضطراب)وعلى هذا األساس، افترض باكال أن للمرض .ضؽط

 ث، بحٌن(األرضنٌة)على المستوى الفٌزٌولوجً لنه قابلٌنة لئلصنابة بنالمرض وهنذا منا أسنماه باالسنتعداد 

ٌُطنور اضنطر ابا معٌننا، وتشنترك مختلنؾ المثٌنرات النفسنٌة االجتماعٌنة التنً ٌعٌشنها الفنرد ٌتهٌؤ الفنرد ل

 .بحٌث تعمل كعوامل تمهٌدٌة للوقوع فً المرض

 

 :Bakal (1979) باكال:الضغط لـ/االستعداد: نموذج. أ

العملٌات لٌست بالضرورة ذات اتجاه واحند إنمنا تكنون وفنق نسنق متفاعنل  لفً هذا النموذج، ك

 .على تولٌد المرض للمتؽٌرات بشكل مستمر تعملمجموع هذه ا

عندة دراسنات تبحنث عنن أصنول  تالُمكوننة لهنذا النمنوذج، قامن ةوانطبلقا من العناصر األساسٌ

 .بعض االضطرابات البدنٌة والنفسٌة، بما فٌها االكتباب وعبلقته بالٌؤس

منن األفنراد  % 67إذ وجند أن حنوالً  1967سنة  Beck & alومن بٌنها دراسة باك وآخرٌن 

الٌؤس  اكلما كان االكتباب شدٌدا كلما كان اإلحساس بالٌؤس أشد، معتبر هالمكتببٌن ٌعانون من الٌؤس، وأن

عبارة عن توقعات سلبٌة لؤلحداث أو لكنل منا ٌحنٌط بنالفرد النذي ٌعتقند أننه عناجز عنن تحقٌنق مشنارٌعه 

 .وطموحاته

اإلدراك والمجال االدراكً من الناحٌة  أن الٌؤس ٌتدخل فً عملٌة Beck( 1973)كما وجد باك 

 :الداخلٌة والخارجٌة وٌظهر ذلك من خبلل

 

 عدم قدرة الفرد على تحلٌل وتفسٌر األحداث الٌومٌة، -

  .العجز فً المجال المعرفً وصعوبة حل المشكل -

 .وخلص إلى أن الٌؤس ٌعتبر من ضمن العوامل األساسٌة التً تإدي إلى االنتحار

تمٌنل  ثاق ُمهم جندا أن نتطنرق إلنى الصنٌاؼات المعرفٌنة السنلوكٌة لبلكتبناب، حٌنوفً هذا السٌ

النماذج المعرفٌة السلوكٌة لبلكتباب إلنى تؤكٌند دور أنمناط التفكٌنر المختلنة وظٌفٌنا فنً تطنور واسنتمرار 

 .زملة األعراض االكتبابٌة

هنً التنً ُتّسنبب  السالوكو الوجادانو المعرفاةوتفترض تلك النمناذج وجنود َحلقنة مفرؼنة تضنم 
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وذلك كاستجابة لحدث معٌن ؼٌر " أنا خاسر"االكتباب، فعندما تسٌطر على الفرد فكرة ما مثبل كؤن تكون

 .االرتٌاح أو اللمباالة وفتور الشعور معد ُمفّضل من أحداث الحٌاة ٌمكن أن تتولد عنها مشاعر

منن جاننب الفنرد حتنى  الجهاد باذلأو تإدي إلى  االنسحابوبالتالً ٌمكن لتلك المشاعر أن تثٌر 

ذلنك االعتقناد  ٌعاززٌتجنب تلك المواقؾ التً تتضمن المخاطرة والمواجهة، كمنا ٌمكنن لهنذا السنلوك أن 

 .ٌُحط من قدر الذات أو ٌنتقص من شأنهااألساسً الذي 

إلنى ( 2000)عنادل محمند رٌشنٌ ،وبخصوص الكٌفٌة التً ٌحدث من خبللها هذا التفكٌنر السنلبً

دٌد عدد من المسنتوٌات التنً قند ٌحندث عنندها التفكٌنر الُمّشنوه أو المختنل وظٌفٌنا حنال حندوث أنه َتم تح

األفكار األتوماتٌكٌة والتً تعد بمثابة أفكنار أو ُصنور تحندث بشنكل الإرادي، منع : أهمها ناالكتباب، وم

ارؾ االكتبابٌة ٌتضمن للمع ثالوثا سلبٌاوقد الحظ باك .العلم بؤن محتوى األفكار األتوماتٌكٌة ٌكون سلبٌا

 :أفكارا

 ،"أنا إنسان فاشل: " تحط من تقدٌر الذات. أ

ساوف ٌقاوم ا خارون بإلحااق األذى باً إذا ماا أعطٌاتهم الفرصاة : "رإٌة سلبٌة عن العالم. ب

 ،"لذلك

 ".لن تسٌر األمور بشكل أفضل" : نظرة متشابمة إلى المستقبل. ج

، ومن َتم ٌتسم بالسلبٌة، بناءا ُمّشوها للواقعكٌة تعكس وعلى الرؼم من أن هذه األفكار األتوماتٌ

تمٌننل إلننى أن تحمننل فننً طٌاتهننا تصنندٌقا ؼٌننر قابننل للمناقشننة مننن جانننب األفننراد المكتببننٌن حٌننث  افإنهنن

 .ٌفترض أن تلعب تلك األفكار دورا هاما فً تطور واستمرار االكتباب ًٌعتبرونها أشٌاء بدٌهٌة، وبالتال

 .اكتمال االختلل الوظٌفًس محتوى األفكار األتوماتٌكٌة السلبٌة ومن المفترض أن ٌعك

فً نموذجه عن االكتباب بشكل خاص على أخطناء المنطنق والتفكٌنر التنً تحندث  باكوقد رّكز 

 :بشكل منتظم والتً تبلػ ذروتها فً األفكار األتوماتٌكٌة السلبٌة، ومن أمثلة هذه األخطاء

لقند رسنبت فنً هنذا االختبنار وعلنى ذلنك سؤرسنب فنً كنل :" فنردكنؤن ٌقنول ال :التعمٌم الزائد* 

 ،"اختبارات ومن َثم فؤنا فاشل

بمعنى أن ٌكنون الشنًء إمنا كنذا  أو  باألبٌض واألسَود فً التفكٌرأو ما ٌعرؾ  التفكٌر ةثنائٌ* 

 .ذا دون وسط

 ".إنه لم ٌبتسم فً وجهً إذن فهو ٌكرهنً:" كؤن ٌقول الفرد: االعتباطً جاالستنتا* 

وطبقا لبلتجاه المعرفً السلوكً، فان االكتباب ٌرتبط بإثارة األبنٌة المعرفٌة الذاتٌنة التنً تننتظم 

حول الموضوعات السلبٌة، وٌمكن لهذه األبنٌة أن تإلؾ مجموعات منن االفتراضنات ؼٌنر الّسنارة التنً 

أننا أدننى منن اآلخنرٌن درجنة )الذاتً الذي ال ٌشبع رضنا الفنرد  مالتقٌٌ، و(دابما أنا فاشل) الذاتتتعلق بـ



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

347 

إذا فشلت جزبٌنا فنً أداء عمنل منا فسنوؾ أكنون )التً تحكم تقٌٌم الفرد لذاته  المطلقة دوالقواع( ومنزلة

 (.فاشبل تماما

حول وجود االستعداد لئلصابة باالضطراب ومن النتابج المسنتقاة  Bakalوانطبلقا من فرضٌة 

: ٌند السنلوك االنتحناري انبثنق نمنوذج آخنر عنرؾ باسنمالخاصة بوجود الٌؤس فً تول Beck من أبحاث 

 :الذي ٌمكن نختصره كما ٌلًالٌأس /الضغط/االستعداد

 

 :الٌأس/الضغط/االستعداد. ب

حالننة مننواجهتهم  ً، فننغٌاار القااادرٌن علااى التفكٌاار المتسلساالافتننرض هننذا النمننوذج أن األفننراد 

وبسننبب هننذا . الضننرورٌة لحننل مشنناكلهم ٌُكوُنننون ؼٌننر مهٌبننٌن لتنوٌننع الحلننول ملضننؽوطات عالٌننة؛ فننإنه

 .ٌصابون بالٌؤس وٌلجإن إلى االنتحار كمخرج من مشاكلهم م، فإنهالعجز

قنند أظهننر أّن  1983سنننة  Arffaإلننى أن أرفننا ( 2001)وفننً هننذا السننٌاق، أشننار عثمننان ٌخلننؾ 

متبااوع بتصاالب معرفااً وإحساااس بالتبعٌااة وتفكٌاار تفكٌننر هننإالء األفننراد المحنناولٌن لبلنتحننار ٌمتنناز 

الضننؽوط الحٌاتٌننة الٌومٌننة : إرجنناع االنتحننار إلننى األسننباب التالٌننة نوعلننى هننذا األسنناس، ٌمكنن.بالمقارنااة

 .والتصلب المعرفً والعجز فً تنوٌع الحلول والٌؤس

إال أن السإال المطروح فً هذا السٌاق هو خاص بكٌفٌة حندوث هنذا االكتبناب النذي ٌنإدي إلنى 

 .الٌؤس؟

عوامننل )رد ٌتعننرض بصننفة ٌومٌنة وبشننكل مسننتمر إلننى مثٌننرات كثٌننرة كمنا هننو معلننوم، فننان الفنن

ذلنك إلنى الطرٌقنة التنً ٌندرك منن خبللهنا األفنراد هنذه  عوهو ٌستجٌب لها بصفة انتقابٌة، وٌرجن( ضؽط

وتوجند لندى .ألن الداللنة الُمعطناة لهنا تعتبنر أكثنر أهمٌنة منن المواقنؾ ذاتهنا( أهمٌنة المثٌنرات)المثٌرات 

 :ق ٌستعملونها فً تفسٌر استنتاجاتهم، وهًاألفراد ثبلثة طر

 استنتاجات حول سبب حدوث الموقؾ الضاؼط، -

 استنتاجات حول العواقب المترتبة عن الموقؾ، -

 (.العزو)استنتاجات داخلٌة  -

الذي هو مفهوم من بٌن المفاهٌم األساسٌة فً مجال  (Attribution)ونرّكز على عامل العزو 

ٌرجنع إلٌنه  أسلوبا عقلٌااهذه عملٌة ( 2001)لمعرفً بحٌث اعتبر عثمان ٌخلؾ علم النفس االجتماعً ا

 .وسلوكٌات اآلخرٌن( أي تفكٌره وشعوره وتصوره)حول أسباب سلوكه أحكام الفرد لتكوٌن 

عملٌة العزو على وجه الخصنوص إلنى اآللٌنات العقلٌنة التنً ٌسنتخدمها الفنرد فنً الحٌناة  روتشٌ

نظرٌنة العنزو  افهنم السنلوكٌات والمواقنؾ التنً ٌتعنرض لهنا فنً حٌاتنه، أمناالجتماعٌة من أجل تفسٌر و
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ٌُعنّدلون تبعنا لنذلك  فتهتم بالكٌفٌة التنً ٌّشنكل النناس أفكنارهم عنن الواقنع وٌفهمنون األحنداث والمواقنؾ و

 .ممارستهم الّسلوكٌة واالنفعالٌة

إلنى مضناعفات نفسنٌة  كما تنص هذه النظرٌة على أن استعمال أسالٌب التفكٌنر االكتبابٌنة ٌنإدي

أو األنمناط المعرفٌنة ٌمكنن النتخلص منن بعنض االضنطرابات  بخطٌرة، ومن خبلل دراسة هذه األسنالٌ

 . النفسٌة

فً نموذجه النظري للعزو وجود عبلقات وطٌدة ومباشرة بٌن  Rotter (1971)افترض روتٌر 

أن االستجابات االنفعالٌة تتؤثر بالعزو ، وٌعتقد (أي النجاح والفشل)أسالٌب العزو المختلفة ونتابج اإلنجاز

حنٌن أن التؽٌنرات فنً التوقعنات ترجنع إلنى عنزو منن الننوع  ً، فن(أي بعد المركنز)الداخلً والخارجً 

ٌُظهره الجدول (بعد االستقرار)الثابت أو المتؽٌر  (: 01)، وهو ما 

 ُبعد الثبات                

 ُبعد مركز السببٌة

 ؼٌر ثابت الثبات

 داخلً

Internal 

 القدرة

Ability 

 الجهد

 خارجً

External 

 الحظ

Luck 

 صعوبة العمل

 .ٌمثل تصنٌؾ أسالٌب العزو وفق مبدأ السببٌة والثبات(: 01)الجدول

 

 .ومن المفٌد أن نشٌر إلى أن هذا النموذج كان نتٌجة تعدٌل للسببٌة االكتبابٌة لـسلٌؽمان

سنٌرٌة التشناإمٌة الّسنٌبة لؤلحنداث هنً ُمتعلَمنة إلى أن الطرٌقة التف( 1989)وخلص محمد حجار

 .وٌعود السبب فً ذلك إلى التجارب الحٌاتٌة التً ٌعٌشها الفرد خبلل مراحل الطفولة

وٌمكن، بناء على هذا االفتراض، أن ٌنسناق الفنرد إلنى السنلوك االنتحناري بسنبب هنذه الطرٌقنة 

 .ؤوٌبلت األفراد المتباٌنة لنفس األحداثالسلبٌة فً التفكٌر وبسبب شدة الضؽظ الذي ٌعٌشه رؼم ت

أن ُمنّظننري نمننوذج العجننز المننتعلم لبلكتبنناب لننـ أبرامسننون  (2001)وأضنناؾ عثمننان ٌخلننؾ 

(1978 )Abramson  العننزو، وهننذا قصنند تشننخٌص جوانننب  تعمااٌماقترحننوا ُبعنندا إضننافٌا ٌخننص منندى

ٌُعَرؾ هذا الُبعد بُبعد خناص.االكتباب والكشؾ عنه وهنو منوازي لُبعندي ( Specific –Global)عنام -و

وقد تمت إضافته للكشؾ عن األسباب التً تقؾ وراء انتقنال حالنة العجنز المنتعلم .مركز السببٌة والثبات

( attributions Specific)العنزو الخناص  نوهكنذا، فنإ.من موقفها األصلً إلى مواقؾ جدٌندة لنتعمم

العزو العام ٌنإدي إلنى تعمنٌم  الٌة فقط، بٌنمٌقتضً بؤن أعراض العجز المتعلم تظهر فً الوضعٌة األص



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

349 

 .للمواقؾ الحٌاتٌة المختلفة( أعراض االكتباب)اضطرابات العجز

 

أعراض االكتباب ترتبط بؤسلوب العزو الداخلً والثابت والعام لؤلحداث السنلبٌة،  ن، أننفهم، إذ

ٌُعرؾ فً مجال الصحة النفسٌة ب ووه ٌّز المكتببٌن و  .ؤسلوب التعلٌل االكتبابًأسلوب فً التفكٌر ٌم

وسناهم فنً تطوٌرهنا  1958نظرٌة العزو حسب ما َوضع أسسها فرٌتز هٌدر سننة  نعموما، فإ

تنص على أن عملٌة العزو ( 1978)وعدلتها أبرمسون وزمبلإها( 1974)وروتٌر( 1967)كل من كٌلً

ٌُعرؾ بالتفسٌر السببً للسلوك)  عبارة عنن آلٌنة ذهنٌنة  ًهترتكز على قواعد أحكامٌة خاصة، و( أو ما 

ٌستخدمها فً حٌاته االجتماعٌنة منن أجنل تفسنٌر وفهنم  ثتإدي وظٌفة نفسٌة اجتماعٌة بالنسبة للفرد، حٌ

 .المواقؾ التً ٌتعرض لها وبالتالً التنبإ بها والسٌطرة علٌها

 :الٌؤس إلى عاملٌن أساسٌٌن هما Abramson & al( 1989)وقد أرجعت أبرامسون وآخرون 

 .وقع السلبً للنتابج وتوقع العجز والفشل فً القٌام بنشاط ماالت -

مع العلم أن مفهوم الٌؤس ال ٌستعمل إال إذا ظهر عجز تنام عنند الفنرد فنً القٌنام بنشناطاته َمهمنا 

 . كانت بسٌطة واستمرار ذلك الوضع باختبلؾ المواقؾ االجتماعٌة

هنذه  ملطنرق التفسنٌرٌة لؤلحنداث، ولفهنوتطلق أبرامسنون اسنم االنتسنابات االكتبابٌنة علنى هنذه ا

بخصننوص التشننوهات المعرفٌننة وكننذلك مننا جنناء بننه إلننٌس  باااكعننن  ءالطرٌقننة ٌجننب العننودة إلننى مننا جننا

(Ellis ) ًبخصوص االعتقادات البلعقبلنٌة، ومن َثمة نصل إلى القول أن الفرد ٌملك استعدادا للوقوع ف

 ".اكتباب الٌؤس"

 :ٌتمثل فً أعراضه التالٌة" اكتباب الٌؤس" نالتفاعلً، فاولبلورة هذه األفكار فً سٌاقها 

 .ونقص الدافعٌة وأعراض مزاجٌة والٌؤس واالنتحار Beckالثبلثٌة المعرفٌة لـ* 

  :خلصة

ما ٌمكن اإلشارة إلٌه من خبلل هذا التحلٌل هو أن السلوك االنتحناري ٌنشنؤ منن أرضنٌة هشاشنة 

واستعداداته التً تجعله ال ٌحسن مواجهة مختلؾ ضنؽوطات قوى الذات وّسوء تقدٌرها من طرؾ الفرد 

 . الحٌاة أو اعتقاداته المشوهة بخصوص كفاءاته وإمكانٌاته

 

ومننن أجننل الننتخلص مننن السننلوك االنتحنناري ومعالجتننه، فننان ذلننك ال ٌننتم إال بتجنٌنند كننل وسننابل 

ن أعراضنه، وبعندم اإلنقناص المواجهة بدء بالوقاٌة والّتحسٌس بخطورته، والعمل على إنقاذ اإلنسنانٌة من

وال ٌتننؤتى ذلننك إال إذا نشننؤ الفننرد فننً أسننرة تعننزز تقنندٌر ذاتننه .مننن عزٌمننة األفننراد فننً بننناء حٌنناة سننلٌمة

وتعطٌه، من خبلل عملٌة التنشبة االجتماعٌة وعوامل سعادته وسعادة ؼٌره، وبذلك تكون الَؽلبنة لؽرابنز 
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 . الحٌاة على ؼرٌزة الموت

ج المعرفٌننة التننً فّسننرت الّسننلوك االنتحنناري قنند ربطننت بننٌن االسننتعداد وُنبلحننظ أن هننذه النمنناذ

هنذا األسناس ٌجنب  ىاالجتماعٌة لتفّسر سبب ظهور الّسلوك االنتحاري، وعلن-والعوامل المعرفٌة النفسٌة

 .تبنً إستراتٌجٌة شاملة للتصدي إلٌه تؤخذ بعٌن االعتبار هذه المتؽٌرات
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 حيثيات حول البخث العلمي

 
 

     مساك أمينة  :كتورة دال    

 قسم علم االجتماع و الدٌمؽرافٌا
 دةــالبلٌ –جامعة سعد دحلب 

 : ملخص

تراتٌجٌة البحث العلمً على طموحات المجتمعنات و تطلعاتهنا فنً الوقنت النذي أصنبح تعبر إس 
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فٌننه التقنندم ٌقنناس بمقنندار التقنندم العلمننً و التكنولننوجً و منندى التقنندم فننً مجننال البحننث العلمننً و تشننكل 

سٌاسنات العلننوم و التكنولوجٌننا العنصننر األكثننر أهمٌننة فنً تطننوٌر المجتمعننات المعاصننرة، فهننناك عبلقننة 

إضافة إلى كونها سٌاسات أفقٌة تساهم فنً تطنوٌر . شرة بٌن التجدٌد لمجتمع معٌن و إمكانٌاته السابقةمبا

، و تحسٌن مستوى معٌشة األفراد كهدؾ نهنابً ...السٌاسات العامة القطاعٌة كالتعلٌم  و الصحة و البٌبة

 . لها

ساسنً كعنصنر أساسنً و تكون مهمنة الدولنة أو اإلدارات العامنة منن جهنة فنً تقوٌنة البحنث األ

للمساهمة فً تعزٌز المعرفة كقاعدة لكل مشارٌع التطور على المدى البعٌد، و من جهة أخرى خلق جنو 

و منن هننا تكمنن . مشجع لمشاركة المإسسات العلمٌة فً ثقافة التجدٌد التكنولوجً بهدؾ زٌادة المنافسنة

و      إؼفننال كننل مننن البحننث التطبٌقننًأهمٌننة البحننث و التطننوٌر فننً المسنناهمة فننً عملٌننة التنمٌننة دون 

 .األساسً

و ٌعنننرؾ وقتننننا الحنننالً تؽٌنننرات عمٌقنننة منننن خنننبلل العولمنننة االقتصنننادٌة و زٌنننادة الفروقنننات 

، فعلى المجتمعات السٌما العربٌة منها أن تطرح خططا مستقبلٌة إلحنداث التؽٌٌنرات التنً ...االجتماعٌة

ن وجود المجتمع و تنمٌته مرهون بقضٌة البحث العلمً تمكنها من التطور الدابم فً شـتى المجاالت، أل

و بهننذا أصننبح حتمٌننا االهتمننام بننه وتننوفٌر . فننً هننذه الظننروؾ العالمٌننة و مننا أفرزتننه مننن خننبلل العولمننة

الشننروط الضننرورٌة لننه خاصننة و أن المجتمعننات العربٌننة تملننك مننن المننإهبلت و الكفنناءات التننً أثبتننت 

و مالٌنة،     دان متقدمة، إضافة إلى ما تملكه من ثروات طبٌعٌنة جدارتها فً مختلؾ التخصصات فً بل

و األكادٌمٌة         فمما ال شك فٌه أن العدٌد من البلدان العربٌة لدٌها كل اإلمكانٌات البشرٌة و البنٌوٌة 

للتقدم فً هذا المٌدان، شرط أن تملك اإلستراتٌجٌة الواضحة للبحث العلمً و أن تخصص نسبة معقولنة 

ن دخلها الوطنً على اإلنفاق فً مجاالت البحث العلمً و أن ٌكون اإلنفاق موجها بشنكل خناص علنى م

و األعمال و القطاع الخناص       البحوث القابلة للتطبٌق و إٌجاد آلٌات تنسٌق و تعاون بٌن رجال المال

زال العدٌند منن من جهة و مراكز البحث العلمً و التطوٌر من جهة أخرى، ورؼم هنذه الضنرورة، ال تن

الدول العربٌة ؼٌر معنٌة بتفعٌل و دفع البحث العلمً و ٌظهر ذلك من خبلل السٌاسات العربٌة المعتمندة 

فً هذا المجال و ؼٌاب التخطٌط على المستوٌٌن القرٌب و البعٌد، فً وقنت ٌتحّضنر فٌنه العنالم للندخول 

و االقتصنادٌة و االجتماعٌنة، ونظنرا     مٌنة فً األلفٌة الثالثة فً ضوء دراسنات تحندد معنالم الحٌناة العل

و مننن خننبلل مننا عننرض خننبلل هننذا الفصننل بننرزت . لؽٌنناب المقومننات األساسننٌة ألي بحننث علمننً متقنندم

معوقات البحث العلمً فً مجتمعاتنا العربٌة و التً نستطٌع تلخٌصها فً كل من ؼٌاب البنى التحتٌنة و 

بم للبحث، إضافة إلى ؼٌاب الباحث المبدع نفسنه فنً ظنل نقص فً المٌزانٌات و عدم توفٌر المناخ المبل

ظروؾ سٌاسٌة و اقتصادٌة تحد من حرٌة الفكر و اإلبداع، مع انعدام التحفٌز و التنافس بمختلؾ أشكاله 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

353 

أو إلننى الهجننرة، إضننافة إلننى عنندم وجننود   و هننذا مننا ٌنندفع الباحننث العربننً إمننا إلننى االؼتننراب و العزلننة 

ات البلزمنة إلجنراء بحوثنه منن حـٌنـث أدوات الـنـشنـر منن مجنبلت و دورٌنات و التسهٌبلت أو اإلمكانٌن

أو انقطاعهنا أو انخفناض مسنتواها و عندم اعتمناد   مإتمرات ؼٌر معتمدة عالمٌا بسنبب عندم انـتنـظامها 

األسننس و القواعنند العالمٌننة المعمننول بهننا، و األهننم مننن هننذا كلننه ؼٌنناب التخطننٌط و سننٌطرة المزاجٌننة و 

ة بعٌدا عن اعتماد المقدرات و الكفاءات مّما من شؤنه إخبلل التوازن الذي ٌظهر فً المردودٌة المحسوبٌ

المحدودة للبحنث العلمنً و انحسنار مسناهمته فنً خدمنة المجتمنع و بالتنالً فنً عملٌنة التنمٌنة، و لنـجوء 

 .لمًالـبـاحث إلى إعادة مادته القدٌمة و إعادة إنتاجها و ؼٌاب الجّدٌة فً التحكم الع

و منن هنننا، علنى هننذه المجتمعنات وضننع إسنتراتٌجٌة و مـخننـططات و مشنارٌع و تننوفٌر وسننابل 

و   العمل و بنوك المعلومات و التعاون بٌن الجامعات، إضافة إلى تبادل المعلومات منن خنبلل الملتقٌنات

وفٌر المننإتمرات و نشننر البحننوث و الدراسننات فننً النندورٌات حتننى ٌتسنننى االسننتفادة مننن الخبننرات و تنن

 .التموٌل و الـتـجهٌزات و الرفع من التحفٌز و المعنوٌات

بمدى امـتـبلكنـه و تنـحكمه فنً خاصنٌة العلنم و التكنولوجٌنا المبنٌنة  او ألن تقدم المجتمع مرهون

على مٌكانٌزمات التنمٌة، فنبل بند منن تحقنق البحنث العلمنً المنبثنق منن مراكنز البحنث و منن الجامعنات 

و التربنوي       من مراكز بحث أجنبٌة ال عبلقنة لهنا بنالواقع الثقنافً االجتمناعً الوطنٌة، ولٌس اآلتً 

ٌّز بخصوصٌاته، فامتبلك العلم و الثقافة ٌحتاج إلى بناء منظومة متكاملة و متناسقة فنً      المحلً المتم

م تننتمكن و لنن... هننذا المجننال مرتبطننة بالمنظومننات األخننرى االجتماعٌننة، الثقافٌننة، االقتصننادٌة و ؼٌرهننا

و نظمها مقلّندة      الجامعات العربٌة لحد اآلن من انتساب العلم لها، إذ أن جامعاتنا ما تزال فً مناهجها

و مقتبسة، كما أّن األبحاث ما تزال تعانً من أدننى نسنبة لئلنفناق مقارننة منع منا ٌنفنق علٌهنا فنً الندول 

 . المتقدمة

 
 :  تمهٌد

 
تصننر علننى الثننروات الطبٌعٌننة بننل  علننى مقنندرة األفننراد لننم تعنند مصننادر الثننروة ألي مجتمننع مق

الننذي ٌعتبننر نتٌجننة البحننث  ًالممثلننٌن لننرأس المننال البشننري علننى التفكٌننر و االبتكننار و التقنندم التكنولننوج

العلمً الذي ٌهدؾ إلى إنتاج المعارؾ األساسٌة و التطبٌقٌة و تحندٌث المجتمنع منن خنبلل حنل المشناكل 

و من هننا فنان الجامعنة تقنود النهضنة العلمٌنة ال منن خنبلل . نقل التكنولوجٌا االقتصادٌة و االجتماعٌة و

التنبإ بالتحدٌدات المستقبلٌة مما ٌجعل دورها استراتٌجٌا تخرج فٌه  لتخرٌج اإلطارات العلمٌة فحسب، ب

لتنً من اإلطار التقلٌدي إلنى اإلطنار التجدٌندي فنً الوقنت النذي أصنبحت فٌنه الثنورة العلمٌنة و الثقافٌنة ا
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ٌشهدها العالم المعاصر عامبل أساسٌا فً تؽٌٌر البنٌنة االجتماعٌنة و االقتصنادٌة للمجتمعنات للمجتمعنات 

التً تقاس قابلٌة تطورها بقدر استٌعابها للعلوم و التكنولوجٌة التً تتم عن طرٌق البحث العلمً المنسق 

 .و المنظم و الموجه إلزالة العقبات و حل المشاكل

ث العلمً ٌشكل العمود الفقري للجامعات و المراكز البحثٌة، و منن هننا خصصنت و بهذا، فالبح

الجامعات مراكز أبحاث متمٌزة و وضعت فنً تنظٌماتهنا اإلدارٌنة هٌبنات إدارٌنة متخصصنة فنً تنظنٌم 

 .شإون البحث العلمً و تنسٌقه و متابعة و تطوٌره و دعمه

فنإن الحاجنة إلٌنه تبندو أكثنر إلحاحنا فنً وإذا كان البحث العلمنً ٌشنكل شنرطا ضنرورٌا للتقندم، 

الننوطن العربننً فننً خضننم التقنندم العلمننً و التكنولننوجً العننالمً ممننا ٌحننتم علننى هننذه النندول المزٌنند مننن 

 .االهتمام بهذا المجال ألنه السبٌل إلى التنافً فً مـجال الـعـلـم و التكنولوجٌا

مصنٌرٌة، منادام الحندٌث عنن أي و تبقى قضٌة البحث العلمً فً النوطن العربنً منن القضناٌا ال

، و ال ٌتنؤتى تقٌنٌم هنذه ًتطوٌر أو تنمٌة ال ٌمكنن أن ٌكنون بـمـعنـزل عنـن الـتـقنـدم العلمنً و التكنولنوج

     و المالٌة   المجتمعات إالّ بالبحث العلمً المبنً على التخطٌط المنبثق من واقعها إمكانٌاتها الطبٌعٌة

 .عبل فً مختلؾ المجاالتو البشرٌة و كفاءاتها المتوفرة ف

 :ماهٌة البحث العلمً: أوال

للبحث العلمً فً تحدٌد المفاهٌم، تبٌن أن هناك العدٌد منهنا، حسنب  ؾحسب ما ورد من تعار ٌ

لكنها تلتقً حول التؤكٌند علنى دراسنة مشنكلة منا ٌقصند حلهنا، وفقنا لقواعند . األهداؾ، المجاالت المناهج

ة بنٌن البحنوث العلمٌنة المختلفنة، باعتبناره ٌجسند خطنوات منظمنة و دقٌقة، مما ٌعطً نوعنان منن الوحند

 .متكاملة تستخدم فً فحص و تحلٌل معلومات قدٌمة بهدؾ التوصل إلى نتابج جدٌدة

و تحلٌنننل السنننتجبلء مفهومنننه كؽٌنننره منننن . تبّصنننر.فكلمنننة بحنننث لٌسنننت مصنننطلحا ٌحتننناج إلنننى"

ؾ مجاالتهنا و مواضنٌعها، بنل هنً مجنرد المصطلحات التً تعّج بهنا األبحناث و الدراسنات علنى اخنتبل

كلمة صرٌحة، و تعلن عنن ماهٌتهنا بالقندر النذي ٌمكنن للعامنة فهنم مضنمونها فمنا بالننا لنو كنان الحندٌث 

ٌعنً ٌفحص و ٌنشند التعنرؾ " ٌبحث"موجها للخاصة من العلماء و الدارسٌن؟ و بشكل عام، فان الفعل 

و      .اولة الكتشاؾ أمر ما، أو فحصه و التعرؾ علٌهفانه ٌعبر عن مح" بحث"أما االسم . على أمرها

 243."تعتمد طبٌعة النتابج ودقتها على طبٌعة عملٌة البحث و منهجٌة

، أمنا "البـحث لؽة هو الطلنب و التفتنٌش و التقصنً"و من البدٌهً أن تجمع التعارٌؾ على كون

 244."فهو نسبة للعلم و ٌعنً المعرفة و اإلحاطة بالحقابق"العلمً 
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من هنا، فالبحث العلمً هو التقصً المنظم و إتباع أسالٌب و منناهج علمٌنة بالحقنابق العلمٌنة و 

 .قصد التؤكد من صحتها و تعدٌلها، أو إضافة الجدٌد لها

محاولة دقٌقة و منظمة و ناقدة و هادفة للحصول "و هناك صٌاؼة أخرى ُتعّرؾ البحث على أنه 

، باعتبار أن البحث العلمً 245."سانٌة و تثٌر قلق و حٌرة اإلنسانإلى حلول للمشكبلت التً تواجهها اإلن

 246".نشاط فكري ٌهدؾ إلى اكتشاؾ معلومات جدٌدة"هو 

على أنـه عـبـارة عن عملٌة تحري دقٌقة و منهجٌنة تهندؾ إلنى  Norman Polanskiو ٌعرفه 

 247.اكتشاؾ المعرفة و جمع الحقابق

مجموعنة منن المعنارؾ المنظمنة خاصنة بمجموعنة  و ٌطرح التنظٌم نفسه هنا، حٌث ٌحدد العلنم

تحدد وظٌفة الباحثٌن العلمٌٌن فً إطار قواعند و طنرق و  و فً بعض األحٌان. من األحداث و الظواهر

248."تقنٌات و مناهج 
 

النـباحث، موضنوع أو مشنكلة البحنث، "و للبحث العلمً مقومات ٌرتكز علٌها تتمثل فً كل من 

 249."منهج البحث

 :تارٌخٌة عن نشأة  البحث العلمً و تطورهنبذة : ثانٌا

و     .ٌرتبط تارٌخ البحث العلمً بمحاولة اإلنسان الداببة للمعرفة و فهم الكون النذي ٌعنٌش فٌنه

ظلت هذه الرؼبة مبلزمة لنه، فقند اشنتؽل فنً كنل مراحنل و جنوده الحضناري، مننذ األزل و حتنى اآلن، 

على اختبلؾ أشكالها و أنواعها، بهندؾ التعنرؾ علٌهنا بالتساإل عن كل ما ٌحٌط به من مكونات الكون 

و من . و الوصول إلى نتابج محددة حولها، و العمل على االستفادة من هذه المناهج فً الحفاظ على بقابه

أجل العمل على تطنوٌر ظنروؾ حٌاتنه ووسنابل معٌشنته و الوصنول إلنى مزٌند منن الرفاهٌنة منن خنبلل 

 .ٌر من الظواهراستثمار طاقاته العقلٌة فً الكث

و من هنا ترتبط نشؤة البحث الـعـلنـمً بـننـشؤة اإلنسنان مننذ بندء الخلٌقنة، و اسنتخدامه لعقلنه فنً 

التفاعل مع نفسه و مكونات شـخـصـٌته من جهة، و مع مقومات و عناصر البٌبة العامة حولنه منن جهنة 

 .أخرى

اته إلى مرحلة حضارٌة معٌنة، فقد لم فلن نستطٌع إرجاع بداٌ"و إذا أتٌنا للتؤرٌخ للتفكٌر العلمً 

ٌستطع اإلنسان الوصول إلى أٌة شواهد عن الحضارات المؽرقة فً القدم، و تنحصر معظم معارفه فٌما 
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و ٌرجنع ذاك إلنى عندم وجنود منا ٌثنري . ورثته الحضارات القدٌمنة التنً تمتند لبضنعة آالؾ منن السننٌن

أمنا أهنم منا ٌنذكر منن آثنار  250."آثنار أٌنة آثنار حولهنا معارؾ اإلنسان عن المراحل السنابقة النندثار أٌنة

الحضارات القدٌمة فنجد الحضارة الصٌنٌة و الهندٌة و المصرٌة و حضارات ما بٌن النهرٌن فً العراق 

و ما تبلها منن حضنارات فنً العصنور الوسنطى، ... و فً ببلد الشام، و الحضارة الٌونانٌة و الرومانٌة

و المنهجٌنة        و ما أفرزته فً مختلؾ المٌادٌن، مبنرزة القواعند المعرفٌنةالسٌما الحضارة اإلسبلمٌة 

 .التً انطلقت منها حركة الحضارة الؽربٌة التً أصبحت حالٌا رابدة فً المجال العلمً

ففً الحضارة اإلسبلمٌة بدأ العلم القابم على المنهج السلٌم فً البحث، حٌث تجاوز الفكر العربً 

للتفكٌنر الٌوننانً، و أضناؾ العلمناء العنرب المسنلمون مننهج البحنث العلمنً القنابم علنى  الحدود التقلٌدٌة

المبلحظة و التجرٌب إلى جانب التؤمل العقلً، كمنا اهتمنوا بالتحدٌند الكمنً واسنتعانوا بناألدوات العلمٌنة 

 251.فً القٌاس 

و تلتقننً . و تمّثننل المسننلمون المنهجٌننة فننً بحننوثهم و دراسنناتهم فننً مختلننؾ جوانننب المعرفننة

منهجٌنتهم بمنناهج البحنث الموضنوعً فنً عصنرنا، و شنهد بنذلك بعنض المستشنرقٌن النذٌن أشنادوا فننً 

كتاباتهم بما تمتع به المسلمٌن منن براعنة فابقنة فنً مننهج البحنث و التنؤلٌؾ و مثنال ذلنك منا تطنرق إلٌنه 

 "*مًمناهج العرب المسلمٌن فً البحث العل"فً كتابه " فرانتز روزنتال"المستشرق 

أن النـدراسات المقارننة للمننهج العلمنً الحندٌث و المننهج النذي  1413عنـام " الصنباب"و ٌذكر 

أن المنهج العلمً الحدٌث و أسلوب التفكٌر "سار علٌه المسلمون فً مجال علوم الطبٌعة و الكون أثبتت 

 252".العلم التطبٌقً الـمـنـطقً قد توفر لدى العلماء المسلمٌن فً بحوثهم و اكتشافاتهم و بقٌة فروع

و من المتفق علٌه تارٌخٌنا تلنك النهضنة الؽربٌنة التنً قامنت علنى أنقناض منا قدمنه المسنلمون،  

حٌننث نقننل الؽننرب التننراث اإلسننبلمً و أضنناؾ إلٌننه الجدٌنند حتننى اكتملننت الصننورة و ظهننرت معننالم "

و    علنوم التطبٌقٌنةاألسلوب العلمً فً إطار عام ٌشمل مناهج البحنث الـمنـختلفة و طرقنه فنً مختلنؾ ال

 253".اإلنسانٌة

 

 :أهمٌة البحث العلمً: ثالثا

                                                           
250

 .26027ػجع اٌّؼطٟ ِسّع ػكبف 0 اٌّؽخغ اٌكبثك 0 و و   
251

 .2005-08-02ػجع هللا ػجع اٌؽز١ُ ػك١الد 0 ٌّسبد فٟ ِٕٙح اٌجسث اٌّٛضٛػٟ 0 ِمبي ػٍٝ االٔزؽٔذ ثزبؼ٠ص   

ِدٍخ اٌىزؽ١ٔٚخ نٙؽ٠خ )ِدٍخ اٌدٕعٚي 0 " ِؼٛلبد ٚ رسع٠بد : اٌجسث اٌؼٍّٟ اٌؼؽثٟ "ِسّع ِكؼع ٠بلٛد 0 : اؼخغ ئٌٝ. ٌّؿ٠ع ِٓ اإلطالع * 

 .02005 قجزّجؽ 24اٌثبٌثخ 0 اٌؼعظ ٌٍؼٍَٛ اإلٔكب١ٔخ 0 اٌكٕخ

 
252

أ١ّ٘زٗ ٚ ِّبؼقزٗ ٚ ِؼٛلبرٗ ٌعٜ اٌّهؽف ِٓ ٚخٙخ ٔظؽ اٌّهؽف١ٓ اٌزؽث١٠ٛٓ ثّٕطمخ : ػجع اٌؽزّبْ ػجع هللا اٌّمجٛي 0 اٌجسث اٌزؽثٛٞ   

 .2005-08-04اٌجبزخ0 ضطخ ثسث ِٕهٛؼح ػٍٝ االٔزؽٔذ ثزبؼ٠ص 
253

 .010 و2002ا١ٌٙئخ اًٌّؽ٠خ ٌٍىزبة0 : اٌمب٘ؽح.  رم١ٕبرٗ ِٕب٘دٗ ٚ: اٌجسث اٌؼٍّٟ ِسّع ؾ٠بْ ػّؽ0   

 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

357 

لقد أولى العدٌد من العلماء و الباحثٌن دراسة واقع البحث العلمً اهتماما واسعا، ألنه أساس تقدم 

 254.المجتمعات و تطورها و أحد المقاٌٌس األساسٌة التً تقاس بها حضارة الشعوب

ٌُفّعنل حركنة النمنو االقتصنادي فالبحث العلمً ٌرتبط ارتباطا وثٌق ا بمختلؾ مجناالت المجتمنع و 

حٌننث تعتبننره النندول المتقدمننة أسنناس الخطننط التنموٌننة المعتمنندة فننً التنننافس مننع المجتمعننات . فننً إطنناره

األخرى، و مٌدانا خصبا الستثمار أموالها لما له من أثر فً زٌادة الدخل القومً و رفنع مسنتوى معٌشنة 

 . التً تقٌم العلم و البحث و تعمل من أجل التطور و التقدم األفراد فً المجتمعات

فالمجتمع البشري عموما ٌـسـٌـر فً عملٌة تحول سكانً و تقنً و فكنري و خلقنً واسنعة، ٌقنع 

و ال ٌهتم هذا إال من خبلل البحث ... فً صمٌمها تؽٌٌر سٌاسته و أسالٌب التعلٌم و التربٌة تؽٌٌرا جذرٌا

أن مهمنة التربٌنة الحدٌثنة ( لجننة ادجنار فنور)أكدت اللجنة الدولٌنة لتنمٌنة التربٌنة  حٌث. العلمً المستمر

أٌضنا أن منن أهنم أسنباب  Galbraithتتركز فً التحضٌر واإلعداد لمجتمعنات لنم توجند بعند، و ٌإكند  

الحكنم الهوة اإلنسانٌة بٌن البلندان المتقدمنة و المختلفنة هنو عندم إعطناء هنذه األخٌنرة األولوٌنة للتربٌنة و 

 255.المنظم

حنددت فلسنفتها فنً ( الٌونسنكو)و من جهة أخنرى ، تجند أن منظمنة التربٌنة و الثقافنة و العلنوم  

و  أنه ٌمكننا استخراج منها قٌمنة ( مترجم الٌونسكو) 256ثبلثة مبادئ أساسٌة، حٌث ٌرى جون دٌكنسون

 : أهمٌة البحث العلمً ، و تتمثل هذه المبادئ فً

عنن الجاننب البّنناء و الخنبلق  –فنً أسنمى أشنكالها  -ة و التكنولوجٌةتعبر الجهود العلمٌ- 1

 .لعقل اإلنسان و روحه، و أي حضارة أو ثقافة تتجاهل هذه الجانب ال ٌمكن اعتبارها شاملة أو كاملة

ال مكان للقنوط فً المجال العلمً، ألن الخضوع لمثل هذا الشعور ٌكون خطؤ سٌاسٌا و - 2

ٌتطلب قبل كل شنًء تصنمٌما مضناعفا فٌمنا . إلحاح احتٌاجات اإلنسان و معاناته روحٌا فادحا، فتزاٌد و

فنً المفهنوم القندٌم للعلنم، و الدراٌنة العملٌنة البلزمنة " الحكمنة"، التنً تمثنل "المعرفنة"ٌتعلق بالبحث عن

 .الحتواء تلك الحاجات و رفع المعاناة، و تحسٌن أحوال اإلنسان، و تعزٌز آفاق تقدم البشرٌة

ضننرورة مصنناحبة االعتننراؾ باالعتمنناد المتبننادل بننٌن النندول و المننناطق بشننعور قننوي  - 3

و ٌشكل العلم حالٌا أحدث الوسابل المثالٌنة إلٌجناد روح جدٌندة فنً هنذا المجنال تحنرك . بالعزم المشترك

و  و ٌتطلب حالٌا تقوٌة النوعً بالندور الحاسنم. كل الباحثٌن الممارسٌن و الحـكـومات و عامة الجماهٌر

 .الضروري الذي ٌقوم به العلم و التكنولوجٌا فً عالمنا المعاصر
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و     و ٌبلحظ من خبلل الكتب و األبحاث المتطرقة للتنمٌة أنها تإكد على أهمٌة البحنث العلمنً

فالتقندم "دوره فً تطوٌر و تحسٌن وسابل اإلنتاج و أسالٌبه و عملٌاته، و كذا نماذجه و نظمنه اإلدارٌنة، 

مختلننؾ المجتمعننات ال ٌتحقننق إال  بوجننود العقننل المحننرك أو العقننل التنمننوي، و أن عامننل  المطلننوب فننً

فقد أصبحت الحاجنة إلنى البحنث   257."التقدم العلمً ٌمثل مستلزم النمو االقتصادي و العامل الحاسم فٌه

من  العلمً حالٌا أشد منها فً أي وقت مضى، حٌن أصبح العالم فً سباق للوصول إلى أكبر قدر ممكن

 .المعرفة الدقٌقة التً تكفل الراحة و الرفاهٌة لئلنسان و تضمن له التفوق على ؼٌره

و قد أدركت الدول المتقدمة أهمٌة البحث العلمنً  و دوره فنً التقندم و التنمٌنة ، فؤولتنه اهتمامنا 

التطنور، فهنو كبٌرا، و قدمت فً سبٌله متطلبات مادٌة و معنوٌة باعتباره الدعامة األساسٌة االقتصناد و 

و قند . ركن أساسً من أركان المعرفة اإلنسانٌة بمختلؾ مٌادٌنها، و ٌعد السمة البنارزة للعصنر الحندٌث

هننذا، و تننزداد . أصننبح مننن الضننروري اإللمننام بمننناهج البحننث العلمننً و إجراءاتننه فننً مختلننؾ المٌننادٌن

مات الجدٌدة و ٌساعد علنى إجنراء أهمٌته بازدٌاد اعتماد الدول علٌه، كما ٌعمل أٌضا على إضافة المعلو

 . التعدٌبلت للمعلومات السابقة بهدؾ استمرار تطورها

و تلخٌصا لما سبق ،ٌمكن القول أن البحث العلمً أصبح فً وقتنا الحاضر واحدا من المجناالت 

و "الهامة التً تجعل الدول تتطور بسنرعة هابلنة و تتؽلنب علنى المشناكل التنً تواجههنا بطنرق علمٌنة، 

 ".ع ذلك أن تؤثٌر البحث العلمً فً حٌاة اإلنسان ٌنبع من مصدرٌن همامرج

حٌث تقوم الجهات المسبولة بتطبٌنق الفوابند ... ٌتمثل فً االنتفاع بفوابد تطبٌقٌة: المصدر األول

و طنرق      الناتجة عن األبحاث التً تم حفظها باستخدام المدونات و تسهٌل نشرها بنالطبع و التوزٌنع 

 .ت السرٌعة التً قضت على الحدود الجؽرافٌة و السٌاسٌةالمخاطبا

و      ٌتمثل فً األسلوب العلمً فً البحث الذي ٌبننً علٌنه جمٌنع االكتشنافات : المصدر الثانً

هذا األسـلوب الـذي ٌـتـوخـى الحقٌقة فً مٌدان التجربة و المبلحظة و ال ٌكتفً باستنباطها . االختراعات

 258.و أخذها من أقوال الفبلسفةمن التؤمل فً النفس أ

النذي ٌرفنع فٌنه شنعار ... و تتجلى أهمٌة البحث العلمً أكثنر و أكثنر فنً هنذا العصنر المتسنارع

 . البقاء لؤلقوى و لؤلصلح، إذ أصبح محرك النظام العالمً الجدٌد هو البحث العلمً و التطوٌر

ٌننة و الطاقننة الشمسننٌة، و الطاقننة فلننوال العلننم و البنناحثٌن لمننا اسننتطعنا اسننتخدام الطاقننة الكهرباب

بمختلننؾ أشننكالها، و لمننا اسننتطعنا فننً مجننال الصننناعة أن نننرى اآلالت الحدٌثننة و المصننانع التكنولوجٌننة 

الـمـتطورة، و فً مجال و الصحة تطور مجال الوقاٌنة و التشنخٌص فنً العنبلج، و فنً مجنال الزراعنة 
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و فً مجنال االتصناالت و . ستنباط سبلالت جدٌدةطبقة العلوم فً استصبلح التربة و تنمٌة األرٌاؾ و ا

المواصبلت تحول العالم إلى قرٌة من خبلل وسنابل االتصنال كاالنترننت و ؼٌرهنا، كمنا تطنور كنل منن 

مجال العمران و مجال تحسٌن النسل الحٌوانً و اسنتزراع األسنماك إلنى ؼٌرهنا منن المجناالت التنً لنم 

 .علم و البحث العلمً و التطوٌرٌمكن لها أن تكتشؾ و تتطور إال بفضل ال

و       إذن ٌعتبر البحث العلمً أحد الشروط األساسٌة لبلستقبلل السٌاسً، االقتصنادي الثقنافً 

فننبل ٌمكننن لدولننة مننا أن تكننون مسننتقلة فعلٌننا إذا اكتفننت باسننتهبلك اإلنتنناج العلمننً و التقنننً "االجتمنناعً، 

و     لعلوم و التقنٌات شكبل من أشكال فنرض الهٌمننة األجنبً المستورد، حٌث أصبح التفوق فً إنتاج ا

فلكل نسنق علمنً إٌدٌولوجٌنة تعبنر عنن بعند سٌاسنً، و وراء كنل تقنٌنة أو ... التؤثٌر على أنماط السلوك

  259."منتوج حضاري خصابص الـثقافة و النظام االجتماعً الذي وضعه

 .سٌاسة واقتصاد المجتمعاتنستخلص إذا أن البحث العلمً أصبح فً وقتنا المحدد الحاسم ل

 

 :تصنٌفات البحث العلمً: رابعا

 :  ٌشتمل مجال البحث و التطوٌر على ثبلثة نشاطات فً إطار التصنٌؾ التالً

ٌدور موضوعه حول النظرٌات و المبادئ الـقـاعدٌة و ٌهدؾ إلى تطنوٌر : " البحث األساسً-1

 260". ٌه المعارؾ الخاصة بمجال ما دون مراعاة جانب التطبٌق ف

فهو عبارة عن عمنل أساسنً نظنري ٌهندؾ إلنى الحصنول علنى المعرفنة الجدٌندة حنول ظنواهر 

و      ٌنشؤ فً الجامعات و معاهند البحنوث" موجودة أو حقابق مبلحظة دون أن ٌكون له تطبٌق خاص،

لتً توضع المإسسات ذات الطابع العلمً، و كثٌرا ما ٌتخذ شكل المبادئ و النظرٌات و القوانٌن العامة ا

  261."فً دراسات و تقارٌر تقدم فً المإتمرات

نحنو الكشنؾ الندابم و المسنتمر " النظنري"و بهذا، ٌنزع البحث األساسً أو ما ٌطلنق علٌنه اسنم 

إضافة إلى أنه ٌزود المجتمع العلمً الذي ٌنشنؤ فنً إطناره "عن أسباب الطبٌعة و القوانٌن التً تحكمها، 

  262."ضمنها المجتمعات العلمٌة األخرىببطاقة لدخول منتدبات تتفاعل 

و      إذن، ٌقوم البحث األساسً بتحلٌل الخواص و التركٌب و العبلقات ضمن نظنرة لصنٌاؼة 

و نتابج هذا النوع من البحث لٌسنت للبٌنع، و لكنن ٌنتم نشنرها . فحص الفرضٌات و النظرٌات و القوانٌن
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فننً بعننض األحٌننان ٌننتم إعطنناء  وعنٌننٌن بهننا، الم ىفننً مجننبلت أو نشننرات عملٌننة أو ٌـتننـم تعمٌمهننا إلنن

 : 263و هناك نوعٌن من الفروع فً هذا الجانب. المواضٌع الحساسة طابع السرٌة ألسباب أمنٌة

ٌننتم القٌننام بننه مننن أجننل التقنندم العلمننً دون العمننل بهنندؾ جنننً فوابنند : البحننث األساسننً البحننت-أ

أو   ودات لتطبٌق النتابج على مسنابل عملٌنةاجتماعٌة أو اقتصادٌة على المدى الطوٌل، و دون بذل مجه

 .نقلها إلى قطاعات مسبولة عن تطبٌقه

ٌتم توجٌهه أو اختٌار موضوعه ضمن مجاالت واسعة ذات االهتمام :البحث األساسً الموجه-ب

العنام، و تضنمن التوقعننات بإنتاجنه قاعنندة واسنعة عننن المعرفنة التننً تنإدي إلننى عمنل خلفٌننة لحنل بعننض 

و تسناعد عملٌنة التعرٌنؾ المنفصنل . الحتماالت المعروفة أو المتوقعة حالٌا فنً المسنتقبلالتساإالت أو ا

 .للبحث األساسً الموجه فً تحدٌد البحث االستراتٌجً

 264."ٌعمل على تقدٌم توضٌحات حول مشكلة ما قصد تطبٌقها مٌدانٌا :البحث التطبٌقً-2

أو    بصورة أساسٌة نحو أهداؾ عملٌنة إلى القٌام بتحّر موجه "و ٌهدؾ هذا النوع من البحوث 

  265."تطبٌق معٌن، و تتجسد نتابجه بؤشكال مختلفة فً قطاع من قطاعات اإلنتاج و المجتمع

أن البحث التطبٌقً ٌوجه إلى استثمار و تطوٌر نتابج البحنوث األساسنٌة " عادل عوض"و ٌرى 

حننوث التطبٌقٌننة، متوجهننا لخدمننة لخدمننة اإلنسننان، و ٌمكننن أن ٌجننرى فننً كلٌننات الهندسننة و معاهنند الب

 266.أؼراض صناعٌة، عسكرٌة و زراعٌة

فهو بذلك عمل موجه للحصول على المعرفة الجدٌدة بشكل أساسً نحو هدؾ تطبٌقً فً الحٌاة 

و الخندمات          ٌهتم بالمشاكل التً ٌعانً مـننـها النـمجتمع كمشناكل اإلنتناج و االختراعنات." العلمٌة

التقدم اإلنتاجً للمجتمع، و تحسٌن أدواته باستخدام الوسابل التقنٌة الحدٌثة فً تقلٌل  التً ٌساهم حلها فً

 267.و قد نشؤت كلمة التكنولوجٌا من البحث العلمً التطبٌقً. النفقات و التكالٌؾ إزاء تضاعؾ اإلنتاج

اسنً، إذن ٌتم تبنً هذا الفرع من البحوث لتحدٌد االسنتخدامات المحتملنة إلنجنازات البحنث األس

ٌشمل اعتبار المعرفة المتنوفرة . أو لتحدٌد أسالٌب جدٌدة النجاز بعض األهداؾ المعٌنة و المحددة مسبقا

و فً قطاع شركات األعمال، فان التمٌٌز بٌن النوعٌن من البحوث ." و امتدادها ألجل حل مشاكل معٌنة

النتننابج الواعنندة ببرنننامج بحننث  األساسنٌة و التطبٌقٌننة، ٌمكننن تعلٌمننه بإقامنة مشننارٌع جدٌنندة للتحننري عنن

و تصننلح نتننابج البحننث التطبٌقننً لمنننتج واحنند أو عننـدد مننـحدود مننـن المنتجننات، أو العملٌننات . أساسننً

                                                           
263

ٔهطخ اٌجسث ٚ اٌزط٠ٛؽ ػجع اٌكالَ ًِطفٝ 0 آ١ٌبد ٚ رًؼ١ع اقزثّبؼ اٌطبلبد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌثمبف١خ اٌّزبزخ ثبٌدبِؼبد ٚ اٌّإقكبد اٌجسث١خ فٟ أ  

 .62ٚ ر١ّٕخ اٌمطبػبد اإلٔزبخ١خ ٚ اٌطع١ِخ 0اٌّؽخغ اٌكبثك و
264

 Maurice Angers. OP.cit.p.37. 
265

 .69ِسّع ػعٔبْ ٚظ٠غ 0 اٌّؽخغ اٌكبثك 0 و  
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و ٌننتم تسننجٌل    اإلنتاجٌننة أو وسننابل و أنظمننة اإلنتنناج،  و ٌقننوم بتطننوٌر األفكننار فننً أسـلننـوب عننـملً، 

  268".ع أو تصنؾ ضمن السرٌةالمعرفة و المعلومات الناتجة عنه إما كبراءه اخترا

هننو عبننارة عننن عمننل مبننرمج، مرسننوم حننول تجربننة مكتسننبة : التطننوٌر التجرٌبننً أو العملننً-3

أو    بواسطة البحث أو الخبرة العلمٌة ، موجه نحو الحصول على مواد جدٌندة أو منتجنات و مشنتقاتها، 

ك المنتجنة حالٌنا منن حٌنث نحو عمل وسابل إنتاج جدٌندة و أنظمنة و خندمات إلجنراء تحسنٌنات علنى تلن

و فننً العلننوم االجتماعٌننة ٌمكننن تعرٌننؾ التطننوٌر التجرٌبننً بؤنننه ... الكلفننة اإلنتاجٌننة و النوعٌننة و الكمٌننة

الوسٌلة لترجمة المعرفة المكتسبة عبر البحث فً برامج عملٌة بما فً ذلك مشارٌع عرض تعمل لفحص 

 269.و تقٌٌم األهداؾ

 :ث تتمثل فًإذن نستخلص ثبلثة أنواع من البحو

 .تهدؾ إلى تقدم المعارؾ و زٌادة حقابقها: بحوث أساسٌة-

 .موجهة لتطبٌق و استثمار نتابج البحوث األساسٌة لخدمة اإلنسان: بحوث تطبٌقٌة-

تهنندؾ إلننى إدخننال التحسننٌنات و اإلضننافات علننى آلٌننة اإلنتنناج : بحننوث التطننوٌر التكنولوجٌننة-

 .وصوال لزٌادته كما و كٌفا

و       اثنان فً أهمٌة هذا الجانب فً فتح مجناالت اإلبنداع و التمٌٌنز لندى األفنراد  و ال ٌختلؾ

المجتمعننات، و تزوٌنندها بإمكانٌننة امننتبلك أسننباب النمننو علننى أسننس قوٌننة، فلننم ٌعنند البحننث العلمننً حالٌننا 

الذي ٌقوم  تمارسه مجموعة من الباحثٌن المنعزلٌن، و إنما تكمن أهمٌته فً الدور الفعال ةرفاهٌة أكادٌمٌ

به فً تطوٌر المجتمعات المعاصرة على اختبلؾ مواقعها فً سلم التقدم الحضاري، و ٌساهم فً العملٌة 

 .التجدٌدٌة التً تمارسها هذه المجتمعات لتحقٌق رفاهٌتها

ٌُمّكن  إذن، تتعدى أهمٌته البحث العلمً فً عالمنا المعاصنر تقندٌم أسنلوب البحنث عنن الحقٌقنة لن

اتٌجٌة دقٌقة لـلنشاط اإلنسانً،  و من ثمة ٌتمكن العلماء و الباحثٌن من صنع القرارات من صٌاؼة إستر

 .و السٌاسات المختلفة كل فً مجال تخصصه

 

 :أجهزة تنفٌذ البحث العلمً: خامسا

مإسسنة :تتنوع التصنٌفات فً هذا الجانب من حٌث نوع الجهة  التً تقوم بالبحنث سنواء كاننت 

ة، أو مإسسة بحث جامعٌة أو مركز بحنث منن جهنة أخنرى، هنذا إضنافة إلنى خاصة أو حكومٌة من جه

أو        حٌث تكون حسب هذه الصٌؽة المإسسة إما ذات طنابع اقتصنادي أو علمنً. )نوع البحث المقدم
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 ...(خٌري

 :و ؼالبا ما تشمل األجهزة المعنٌة بتنفٌذ نشاطات البحث العلمً كل من

 .مإسسات التعلٌم العالً-

 .و هٌبات البحث العلمً  مراكز-

 .هٌبات و وحدات البحث و التطوٌر-

 :مؤسسات التعلٌم العالً

جعلت تشرٌعات كثٌر من الدول فً العالم المعاصر البحث العلمً من المهام األساسٌة للجامعة "

فً  و حتى لو كان هذا النشاط ال ٌقتصر على هذه المإسسة وحدها إال أنها تقوم بالدور األساسً و الهام

تكنوٌن البناحثٌن و تسنناهم فنً التنؤطٌر النظننري لكثٌنر منن مبادبننه و قواعنده و قوانٌننه بنننفس القندر الننذي 

  270"بالنسبة لمختلؾ المجاالت و القطاعات هتساهم فً إنتاجٌته و مردودٌت

و لهذا تتولى الجامعات و ؼٌرها من المإسسات التعلنٌم العنالً فنً ؼالبٌنة الندول المتقدمنة مهنام 

من خنبلل مواكبنة المسنتحدثات فنً هنذا  -فضبل عن مهام التعلٌم العالً –البحث العلمً و التقانة تطوٌر 

و تإدي دورا بارزا فً التخطٌط و تنفٌذ مشارٌع بحثٌة موجهة نحو حل المشاكل التنموٌة التنً . الجانب

و    إلنتاجٌنةتواجنه قطاعنات المجتمنع االقتصنادٌة و تحقٌنق التطنور  الننوعً و الكمنً فنً المإسسنات ا

قطاع الخدمات، و قلّما ٌقتصر عملها على التعلٌم العالً عكس ما هو موجنود فنً البلندان العربٌنة، التنً 

ؼالبا ما تعّد ممارسة التعلٌم العالً الدور الربٌسً لهذه المإسسات فضبل عن األبحاث العلمٌنة المرتكنزة 

 .لمٌة األطر التدرٌسٌةأساسا على أبحاث الدراسات العلٌا و أبحاث الترقٌات الع

و نظننرا ألهمٌننة البحننث فننً الجامعننة لمننا ٌحتلننه مننن مكانننة فننً هننذه الدراسننة سننٌتم التطننرق إلٌننه 

 .للتفصٌل فٌه كعنصر مستقل الحقا

 

 :نماذج مراكز و هٌئات البحث العلمً

 أو         عادة ما ترتبط أجهزة البحث العلمً باألجهزة البحثٌة المركزٌنة، أو بعنض النوزارات

و         حسننب بنٌتهننا –و ٌمكننن تقسننٌم هننذه األجهننزة . المإسسننات الصننناعٌة و الزراعٌننة أو الجامعننات

 271:إلى ثبلث نماذج هً -تبعٌتها فً اتخاذ القرار

و . )ٌتعزز فٌه دور الدولة فً القٌادة و التوجٌه و الرقابة على األنشطة البحثٌة: النموذج الموجه
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271
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 .1998أفؽ٠ً . ػّبْ
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 (.السعودٌة، السودان، سورٌا، العراق، لٌبٌا، مصر و المؽربؼالبا ما ٌطبق هذا النموذج فً 

و       ٌحول هذا النموذج دون تدخل الدولة المفرط فً أنشطة المراكز البحثٌنة، : النموذج الحر

و ٌتواجند هنذا . )ٌقتصر دورها فً تشجٌع البحوث و إنشاء البٌبة العلمٌة البلزمة و تؤهٌل األطر العلمٌنة

 ( األردن، تونس، الـكوٌت، لبنان و المؽرب النموذج فً كل من

ٌمثل هذا النموذج نوعا من التوازن بٌن تدخل الدولنة و التسنٌٌر النذاتً النذي : النموذج المختلط 

و خاضنت . )تمارسه مراكز هٌبات البحث العلمً و ٌحاول الجمع بٌن مزاٌا النمنوذجٌن الموجنه و الحنر

 (.ات لفترة قصٌرةالجزابر هذه التجربة فً بداٌة الثمانٌن

 :هٌبات و وحدات البحث و التطوٌر: سادسا

ٌُعرؾ بالتنمٌة التجرٌبٌة)ُتعد أنشطة البحث و التطوٌر  ركٌزة أساسنٌة للتنمٌنة الصنناعٌة ( أو ما 

و ؼالبنا منا تنرتبط هنذه الوحندات أو الهٌبنات بالمإسسنات . و الزراعٌة، و لتطوٌر استنباط تقانات جدٌندة

 .*ون مستقلةاإلنتاجٌة، و قد تك

هننذا و إذا رجعنننا إلننى التصنننٌؾ التننارٌخً ألجهننزة البحننث العلمننً، فتصنننٌؾ إلننى المإسسننات 

 :الجامعٌة ـ طبعاـ كل من

المإسسات العلمٌة الحكومٌنة  التنً أنشنؤت  ألؼنراض حكومٌنة فنً عصنر النهضنة و كنذا فنً -أ

الباحثٌن فً مختلؾ مٌادٌن العلوم  فترة الحرب العالمٌة األولى و الثانٌة لحماٌة العلماء المتخصصٌن من

و قد تعلقت زٌادة التوسع فً إنشاء المإسسات البحث العلمً بتطنور . 272من أجل االستفادة من خبراتهم

 .االهتمامات الحكومـٌـة فً مجاالت التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة 

ختلننؾ المجنناالت المإسسننات االقتصننادٌة فقنند أدى االهتمننام بننإجراء البحننوث العلمٌننة فننً م -ب

و أدت المنافسة بٌن المإسسات ذات . العلمٌة المتعلقة باإلنتاج إلى تقدم الرأسمالٌة فً القرن التاسع عشر

الطابع االقتصادي إلى تخصنٌص نسنب منن مٌزانٌاتهنا لصنرفها كمكافنآت مالٌنة تشنجٌعٌة علنى البناحثٌن 

مإسسات العلمٌة االقتصنادٌة مسنتندة إلنى و بهذا أملت ضرورة التنمٌة الرأسمالٌة إنشاء ال. المتخصصٌن

فاشننتد التنننافس فننً المٌننادٌن . مننا تعننّده مننن بحننوث عـلننـمٌة فننً مٌننادٌن العلننوم و اإلنتنناج و الصننناعة

االختراعات و االكتشافات العلمٌة، مما جعل التفوق التكنولوجً تجارة مربحنة، فؤصنبح إجنراء البحنوث 

  273.ضرورة لتحسٌن أسالٌب اإلنتاج

أنشبت من قبل الجمعٌات و الحكومات و األفراد لخدمة البحنث : سات العلمٌة الخٌرٌة المإس -ج

و قند سناهم العلمناء و .  و من أهدافها الربٌسٌة تحرٌر العلماء و الباحثٌن من السٌطرة الحكومٌة. العلمً
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 .14غبؾٞ ػٕب٠خ0 اٌّؽخغ اٌكبثك0 و   

 
273
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ٌننات البنناحثون فننً انتشننار هننذه المإسسننات إضننافة إلننى المإسسننات االقتصننادٌة و الصننناعٌة، ففننً الوال

و معهنند  " كننارنجً"، و مإسسننة "روكفلننر"المتحنندة مننثبل هـنننـاك مـعننـهد الدراسننات الخاصننة و مإسسننة 

 .274روكفلر للبحوث الطبٌة و معهد المبلحة الجوٌة و ؼٌرها

و من خبلل هذا العرض ٌتبٌن أن التطور المتسلسل فً مجاالت البحث العلمنً أدى إلنى ظهنور 

ها منن مإسسنات بحنث حكومٌنة، أو خاصنة أو مإسسنات البحنث مإسسات البحث علنى اخنتبلؾ أنـواعنـ

إضننافة إلننى مراكننز البحننث العلمننً و هٌبننات و وحنندات البحننث و ( عمومٌننة كانننت أو خاصننة)الجامعٌننة 

 .التطوٌر 

و فننً الوقننت الننذي ُتننراكم فٌننه البلنندان المتطننورة المعننارؾ الكبٌننرة و الجدٌنندة فننً مٌنندان البحننث 

رة فننً طرٌننق النمننو تتخننبط فننً خٌننارات صننعبة حننول السٌاسننات البدٌلننة العلمننً، نجنند أن البلنندان السنناب

المنتهجة الُمتمحورة حول االستثمار فً مجال التعلنٌم و كٌفٌنات تعمٌمنه أو االسنتثمار فنً مجنال تطنوٌر 

و انقسم العالم حالٌا إلى ثبلثة فبات أولهنا البلندان المتطنورة الرابندة فنً مجنال اإلبنداع و التقندم "البحوث 

نولوجً أٌن أصبح البحث العلمً فٌها ثقافة مجتمع بؤكمله، و ثانٌها بلدان لها قاعندة متٌننة فنً مجنال التك

و     الهٌاكل البحثٌة و تعمل جاهدة لبلنطبلق فً هذا المجال، و ثالثها الفبة التً تضنم البلندان المتنؤخرة 

ت الترقٌعٌنة، و ٌبندو ذلنك منن خنبلل البعٌدة كل البعد عن ثقافة البحث مكتفٌة فً أؼلب األحٌان بالسٌاسا

 275".المبالػ المالٌة المنفقة سنوٌا

 :البحث العلمً مقٌاس إلنتاج الجامعة

نشؤ البحث العلمً و تطور مع إنشاء وازدهار مـختلؾ الجامعات عبنر العنالم، و ازداد االهتمنام 

سنتفادة منهمنا علنى جمٌنع بالجامعات و البحث العلمً خاصنة بعند الحنرب العالمٌنة الثانٌنة، بمنا ٌمكنن اال

 ...األصعدة االقتصادٌة و الصـنـاعـٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة و السٌاسٌة و اإلستراتٌجٌة 

فللجامعات دور ربٌسً فً عملٌة التنمٌة من خبلل ما ُتنتجه منن أفكنار، أجٌنال و أبحناث تسناهم 

ٌة التً تعتمد علٌهنا الجامعنات فنً و البحث العلمً هو أحد الركابز األساس. فً تطوٌر المجتمع و تقدمه

إرسال التقدم العلمً باعتباره أهنم معٌنار ٌإخنذ فنً الحسنبان عنند تقٌنٌم أٌنة جامعنة فنً المجتمنع و مندى 

ٌُعد من المسإولٌات األساسٌة التً تقوم بها الجامعة"مساهمتها و قدراتها و قٌمتها فٌه  و ال ٌمكن . حٌث 

و العمنل   إال من خنبلل قٌنام األسناتذة فٌهنا بالـنـبحث العلمنً المتمٌنزألٌة جامعة أن تقوم بهذه المسإولٌة 
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  276.على نشره و تعمٌمه للتعرؾ علٌه

النظنري  ًوال ٌقتصر دور الجامعة فنً تفعٌنل أنشنطة البحنث و التطنوٌر علنى المجنال األكنادٌم

 . فحسب، بل ٌتؤكد هذا الدور من خبلل التفاعل مع المجتمع و احتٌاجاته

و منن هننا ٌعتبنر البحنث . ى تفعٌل أنشنطة البحنث و التطنوٌر فنً مجناالت متعنددةفهً قادرة عل

العلمً المقٌاس الحقٌقً إلنتاجٌة الجامعة من خبلل منا ٌندور فٌهنا منن نشناط علمنً فنً مجناالت البحنث 

أو      للمساهمة فً حل المشاكل المطروحة فً المجتمع، أو العمنل علنى تفادٌهنا( األساسً و التطبٌقً)

طرة علٌها للتقلٌل من حدتها، حتى تستطٌع الجامعة أن تفنرض وجودهنا علنى المسنتوى العنالمً فنً السٌ

ظنل العبلقنات الدولٌنة الجدٌنندة، و تبنرهن فعالٌتهنا باعتبننار البحنث العلمنً هننو العمنود الفقنري للسٌاسننات 

: ٌنة النثبلثالتنموٌة عموما، و سٌاسات التعلٌم العالً علنى وجنه الخصنوص منن خنبلل االتجاهنات البحث

حٌث أنه من المقاٌٌس الموثق بها لتقٌٌم منردود . 277البحث األساسً،  البحث التطبٌقً، البحث و التنمٌة

الجامعة الخبرة التً تنتجها كمنا و كٌفنا، و مندى تلبٌتهنا لحاجنات التنمٌنة فنً مختلنؾ جوانبهنا الراهننة و 

و المعرفة، و     األكثر تقدما من العلم  المتوقعة، و مدى مساهمة البحث األساسً و التطبٌقً فً الجزء

ٌعننرؾ ذلننك إمننا بإعننادة تنظننٌم المعرفننة و اإلضننافة إلٌهننا، و إمننا بعنندد بننراءات االختننراع فننً العلننوم و 

 . التكنولوجٌا 

فالبحث العلمً الٌوم ٌحرك و ٌساهم بفعالٌنة فنً كافنة القطاعنات و المجناالت الحٌوٌنة، و ٌعتبنر 

و             ة دافعا نحو اإلنتاجٌة و الفعالٌة للمسناهمة فنً التنمٌنة االقتصنادٌةالدور الذي تقوم به الجامع

ألنننه نشنناط ال ٌمكننن أن ٌمننارس دوره " االجتماعٌننة، و أضننحى مننن القضنناٌا التننً تكتسننً أهمٌننة حاسننمة

المطلوب دون سـٌاسة علمٌة مضبوطة و مشارٌع دقٌقة و محددة و مصنادر للتموٌنل فنً مٌزانٌنة الدولنة 

".278 

إذن، تقوم الجامعات ببحوث و دراسات فً اتجاهٌن أساسٌٌن ٌمكنن أولهمنا فنً تطنوٌر الجامعنة 

أو )    سواء فً عملٌة تطوٌر المناهج و األسالٌب و التنظٌم اإلداري و عملٌات التموٌنل( داخلٌا)لنفسها 

األخنرى ؼٌنر الجامعٌنة،   و الكفاءة الداخلٌة لعلمٌة التعلٌمٌة، و ثانٌهمنا فنً اهتمامهنا بالقطاعنات( اإلنفاق

 ...أو التجارٌة          حٌث تقوم به الجامعات لصالح الوزارات أو المإسسات االجتماعٌة أو الصناعٌة

 

 :مهنٌة البحث العلمً
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خبِؼةخ : ٚؼلخ ِمعِخ ئٌٝ ٔعٚح ػضٛ ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف فٟ اٌدبِؼةبد اٌؼؽث١ةخ0 اٌؽ٠ةبٌ. ػجع اٌؽزّبْ وع٠ف 0 ئػعاظ ػضٛ ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف اٌدبِؼٟ  

 .035 و 1983اٌٍّه قؼٛظ0 
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 .20ػجع اٌىؽ٠ُ ثٓ اػؽاة 0 ِؽخغ اٌكبثك0 و   
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 Khalifa Chikha BELKACEM. ." Situation et perspectives de l'université face aux problèmes de sa 

reproduction". Revue algerienne des sciences juridiques, économiques et politiques. Vol 32, 1994.  p.13. 
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تعتبننر مهنٌننة البحننث العلمننً مننن أهننم القضنناٌا التننً ُتكسننبه القٌمننة التننً ٌكتسننٌها فننً مختلننؾ 

مهننة  مالباحثون العلمٌون  فعبل فً تنظٌم أنفسنهم و اعتبنار عملهنالمجتمعات و ٌتضح جلٌا أنه قلّما نجح 

و هنناك إشننارة فنً دٌباجنة الٌونسننكو فنً إحندى فقراتهننا التنً تبنٌن الدرجننة . كبناقً المهنن المعتننرؾ بهنا

المتزاٌدة من القبول على المستوى الدولً و الحكومً للقول  بؤن ممارسة البحث العلمً تشكل مهنة من 

أن هنناك حاجنة إلنى تندابٌر حكومٌنة إلٌجناد أوضناع عادلنة و مبلبمنة للمشنتؽلٌن بهنذه " المهن من خنبلل

 279."المهنة، مع مراعاة  المسإولٌات التً تنطوي علٌها أعمال تلك المهنة و الحقوق البلزمة ألدابها

و       أن عدد العلماء البارزٌن " جون دٌكنسون"إال أننا نجد أشكاال فً القضٌة المهنٌة، فٌقول 

أن البنناحثٌن العلمٌننٌن "الُمعلقننٌن العلمٌننٌن الننذٌن أعلنننوا فننً أكثننر مننن المننرة أن الـبـحننـث العلمننً مهنننة و 

لكنً نصنبح جنزءا منن المجتمنع و : "بقولنه" جاكار"و هذا ما ٌإكده ... هو عدد ٌفوق المعروؾ" مهنٌٌن

أن نكسب الدراٌة و الخبنرة  نإدي دورا فٌه، و نحصل منه على ما نحتاجه من أجل بقابنا تطورنا، علٌنا

 280."الموجهتٌن نحو نشاط محدد بدقة، أي علٌنا كباحثٌن علمٌٌن أن نصبح مهنٌٌن

و إلبراز طبٌعة الباحث العلمً، و تؤكٌد مهنٌتنه، ٌنذكر الندكتور عبند  معطنً محمند عسناؾ فنً 

 :مبلحظتٌن هامتٌن هما" التطورات المنهجٌة و عملٌة البحث العلمً: "مرجعه

 :رورة التمٌٌز بٌن العلم و الباحث العلمًض: أوال

فالعالم هو الحجة الذي ٌمثل وعاء معرفٌا هاما، و هو أٌضا المننظم للمعنارؾ العلمٌنة كمنا هنً "

و قد ٌجمع أحند األشنخاص كنبل . مفهومة و محددة، أما الباحث فهو الذي ٌبدع المعارؾ العلمٌة و ٌنمٌها

قابما باستمرار، فقد نجد العالم الذي ال ٌمارس عملٌنة البحنث إال أن ذلك لٌس شرطا أو وضعا . الصفتٌن

ٌُلم بها، و ٌتعرؾ علٌها، و ال ٌكون بذلك باحثا، فً الوقت الذي ال  و إن كان ٌتابع سـٌـاقـاتها و نتابجها ل

 281."ٌستطٌع الباحث العلمً إال أن ٌكون عالما

 

 :ضرورة إدراك أن المهنة هً حرفة أو صنعة أو تخصص: ثانٌا

تكتسننب عننن طرٌننق الننتعلم و التنندرب، ُتمّكننن صنناحبها مننن معرفننة القواعنند األساسننٌة المتعلقننة 

علنى أن ٌقبنل منا ٌمكنن تسنمٌتها بالمدوننة . "بمجاالت مهنته و امتبلك المهارات التطبٌقٌة المتعلّقة  بنذلك

ٌنر مكتوبنة، و أن األخبلقٌة التً تحدد قواعد السلوك الخاصة بالمهنة المعنٌة،  و قند تكنون مكتوبنة أو ؼ

المنالكٌن )ٌكون هناك مجلس أعلى للمهنة ٌقرر هذه القواعد بصورة مستقلة عن رؼبنات دافعنً األجنور 
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 .269خْٛ ظ٠ىكْٛ 0 اٌّؽخغ اٌكبثك 0 و   
280

 .191ٔفف اٌّؽخغ 0 و   
281

 .045 و  كبثػجع اٌّؼطٟ ِسّع ػكبف 0 اٌّؽخغ اٌك  
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  282."، و ٌكون أمٌنا على حماٌة هذه القواعد(للمنظمات التً ٌعمل فٌها المهنٌون

لعملٌة و نستطٌع استخبلص أن االعتراؾ بؤن البحث العلمً هو مهنة ممٌزة، سٌعطً دفعا قوٌا 

البحث العلمنً، فٌسنتطٌع الباحنث منن خنبلل هنذا االعتنراؾ التمناس هوٌتنه و بنناء ذاتنه التنً تحمٌنه منن 

و هنذا كلنه . االنصهار فً المنظمة التنً ٌعمنل فٌهنا، لٌكنون مجنرد موظنؾ منخنرط فنً السنلك النوظٌفً

و   ا ٌبندأ فنً اإلبنداع ٌُعمق بداخله الحمناس و االلتنزام البحثنً أو األخبلقنً المنرتبط بالمهننة، و منن هنن

 .التطوٌر 

و نشٌر أن مجال البحث العلمً كؽٌره من المجاالت الحٌوٌة ٌعنرؾ تؽٌنرات علنى العناملٌن فٌنه 

أخننذها فننً الحسننبان حتننى ٌتسنننى لهننم مواكبننة التؽٌننرات الحاصننلة و عنندم بقننابهم فننً الهننامش، و سننٌبٌن 

 .العنصر الموالً هذه النقطة المهمة

 :تً ٌستند علٌها البحث العلمًتؽٌرات فً المبادئ ال

 283:و تتمثل أهم هذه المبادئ فٌما ٌلً

فً الموقؾ البحثً جزءا من النسق المبلحظ، و من ثم فقد تجاوز العلم المعاصر " المبلحظ"ٌُعد 

ٌُنظنر إلننى مننهج البحننث أو  الثنابٌنة التقلٌدٌنة بننٌن الحقنابق الموضنوعٌة و الصننور الذاتٌنة، كمننا أصنبح ال 

ٌّا تماماالنظرٌات ال  .علمٌة على أنها محاٌدة ثقافٌا و قٌم

أو       اإلمبرٌقٌة)و القضاٌا التركٌبٌة ( المنطقٌة)الشك فً جدوى التمٌٌز بٌن القضاٌا التحلٌلٌة 

 (.  القابلة للمبلحظة

 .مع تقدم المعرفة( و العبلقات الخطٌة)الشك فً فكرة التقدم الخطً 

ً تكنوٌن البننى التنً تتنؤلؾ منهنا الحقٌقنة بمعناهنا االجتمناعً اعتبار اللؽة المٌكانٌزم األساسً ف

 (.فاللؽة هً التً تملكنا ال نحن الذٌن نملكها، و اإلنسان هو وسـٌـط للثقافة و لؽتها)

توسٌع نطاق االستدالل و العقل، بحٌث ٌتجاوز النظام المعرفً العلمً إلنى المجناالت األخبلقٌنة 

 .و الجمالٌة

كل مستوى أعلى فً النظام الهرمً التراتبً قوانٌنه و قواعده التنً تختنار رفض االختزالٌة، فل 

 .     من المستوى األدنى ما ٌناسبه، و ٌتم تفكٌكه و إعادة بنابه بما ٌتناسب مع خصابصه
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 .42ٔفف اٌّؽخغ 0 و   
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جامعة  -ٌة اآلدابب كل                                                         
البلٌدة

ٌعتبر الوالء التنظٌمً الٌوم منهج بالنسبة للمنظمات التً تسعى لتؤسٌس قاعدة صلبة من 
وإذا كان هذا الوالء الذي . العمال األوفٌاء الذٌن ٌجعلون األهداؾ التنظٌمٌة مبتؽى ٌسعون إلى تحقٌقه

فً مراحل االستقرار التً قد تعرفها المإسسات، فإن ٌعبر عن درجة اندماج الفرد فً المنظمة هاما 
أهمٌته تبرز أكثر فً مراحل التؽٌٌر التً تتطلب قدرا أكبر من االنسجام بٌن العمال أوال وبٌنهم وبٌن 

 .اإلدارة ثانٌا

وتهتم اإلدارة القابمة على الوالء بتحقٌق الربح من خبلل كسب رضا عمالها وجذبهم لبلحساس 
 .ه المنظمة واالبتعاد عن كل أنواع الصراعبالمسإولٌة تجا

وقد أكدت العدٌد من الدراسات التً تطرقت لموضوع الوالء التنظٌمً اآلثار االٌجابٌة التً تنتج 
وهً صفات مطلوبة . عنه كاالخبلص للمنظمة وزٌادة االنتاج وقلة االخطاء واالفتخار باالنتماء للمنظمة

لمنظمة أو التكنولوجٌا ٌتطلب من العمال أن الثقة فً إدارتهم وبذل فً مراحل التؽٌٌر ألن تؽٌٌر هٌكل ا
 .  مجهودات إضافٌة النجاح مشروع التؽٌٌر

لقد تناولت هذه الورقة السبل الكفٌلة بجعل المنظمات تكسب والء عملها حتى تتفادى  
صالح الخاصة على العدٌد من المشاكل كاالكتفاء بتقدٌم أدنى مستوى من األداء واالهتمام بتحقٌق الم

 .         حساب األهداؾ التنظٌمٌة

 

 المقدمة

فً إطار دخولها عالم اقتصاد السوق، تتعرض العدٌد من المنظمات فً الدول العربٌة ومنها 
الجزابر لتؽٌرات جذرٌة ال تخص الجوانب الهٌكلٌة والتقنٌة فقط، وإنما تعنً بدرجة أكبر تؽٌٌر الذهنٌات 

هذه التؽٌٌرات التً تمس عمق المنظمة تتطلب التفافا قوٌا للعمال تجاه منظمتهم . ثقافةوالقٌم، أي تؽٌٌر ال
وإٌمانا قوٌا بمبادبها وبذل جهود وتضحٌات كبٌرة فً سبٌل تحقٌق أهدافها، وبمعنى آخر درجة عالٌة 

 .من الوالء التنظٌمً

نشطة معها، كما ٌدفعهم والء األفراد للمنظمة ٌدفعهم للمحافظة على عبلقة تعاقدٌة اٌجابٌة و
للبقاء على استعداد تام لبذل كل ما ٌستطٌعون من وقت وجهد وتفان فً العمل لتحقٌق  نجاح هذه 

ولهذا السبب، فإن تسٌٌر الموارد البشرٌة ٌنبؽً أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار والء األفراد فً مراحل . المنظمة
نظمة، بقدر ضمانه لنجاح التؽٌٌرات التً ٌسعى التؽٌٌر، فبقدر تحكم المسٌر فً اندماج الفرد فً الم

 .  إلدخالها فً هده المإسسة

وفً هذا اإلطار، فقد بٌنت البحوث الحدٌثة أن الوالء التنظٌمً، الذي ٌعبر عن عبلقة نفسٌة بٌن 
وعلى . الفرد ومنظمته، منبا جٌد لحالة الموارد البشرٌة فً المإسسة واستعدادها لقبول التؽٌٌر التنظٌمً

ما هً طرق تنمٌة والء العمال تجاه : هذا األساس، ٌصبح من األهمٌة بمكان طرح السإال الموالً
 المنظمة حتى ٌصبح هذا األخٌر وسٌلة فعالة إلنجاح التؽٌٌر؟ 

ونظرا ألهمٌة هذا الموضوع فً الدفع السلٌم لعملٌات التؽٌٌر التً تعرفها العدٌد من  
 :الجزابر، فقد تم تناوله من خبلل النقاط أدناهالمإسسات فً الدول العربٌة ومنها 
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 لمحة عن تارٌخ الوالء التنظٌمً؛ -

 تعرٌؾ الوالء التنظٌمً؛ -

 والء العمال فً مراحل التؽٌٌر؛ -

 مراحل بناء وتدعٌم والء العمال فً مراحل التؽٌٌر؛ -

 .عوامل تحطٌم الوالء التنظٌمً ونتابجه -

 بموضوع الوالء التنظٌمً لمحة عن تارٌخ بداٌات االهتمام -1

أهمٌة عنصر العبلقات  1800منذ حوالً عام  O.Robertلقد أكد أوٌن روبرت  
أندرو .اإلنسانٌة فً العمل وأطلق دعوته لتحسٌن ظروؾ العمل لتصبح أكثر إنسانٌة، ثم جاء بعده  أ

A.Andrew   الذي نشر كتابه فلسفة الصناعةIndustry Philosophy أن ، حٌث قرر بوضوح
العنصرٌن التقلٌدٌٌن للصناعة وهما العنصر المٌكانٌكً والعنصر التجاري، ٌنبؽً أن ٌضاؾ إلٌهما 
عنصرا ثالثا ال ٌقل أهمٌة عنهما أال وهو العنصر البشري، وقد تضمن الكتاب أمثلة بسٌطة لطرق الرفع 

–قد وجدت تلك األفكارمن درجة والء العمال كتقدٌم الشاي الساخن وتوفٌر الرعاٌة الطبٌة للعمال، و
 1930حتى  1920ثم جاءت الفترة من . لمقاومة شدٌدة من جانب أصحاب األعما -رؼم تواضعها

والتً شهدت تطورات كبٌرة فً مجال العبلقات اإلنسانٌة وذلك بفضل سلسلة التجارب التً قام بها 
التً خرجت بعدة  Hawthorneألتون ماٌو فً شركة جنرال إلكترٌك أٌن أجرى تجارب الهاوثورن 

 clxxiii:نتابج منها

 .النشاط اإلنسانً نشاط جماعً فً جوهره -

 .العمل محور حٌاة اإلنسان الراشد، حٌث أن حٌاته تدور حول نشاط العمل وتتشكل وفقا له -

حاجة الفرد إلى المكانة واألمن واإلحساس بالوالء واالنتماء تلعب دورا أهم من الظروؾ  -
 .فً تحسٌن اإلنتاج( الخ..برودة والتهوٌة والحرارةاإلضاءة وال)الفٌزٌقٌة 

شكاوي العمال، رؼم أنها تتجه عادة إلى المطالبة بتؽٌٌر الظروؾ الفٌزٌقٌة ونظام األجور، إال  -
أن ذلك ال ٌكون فً الؽالب إال عرضا ٌفصح عن اضطراب فً مكانة الفرد وقصور فً إشباع حاجاته 

 .اإلنسانٌة

 .دث تلقابٌا داخل المإسسة، بل ٌنبؽً أن توضع له الخطط والبرامجتماسك الجماعة ال ٌح -

تمارس الجماعات ؼٌر الرسمٌة داخل المإسسات ضبطا اجتماعٌا قوٌا على عادات واتجاهات  -
 .الفرد، سواء فٌما ٌتعلق بانتمابه للمإسسة كمنظمة اجتماعٌة أو فً تحدٌد معدالت إنتاجه

سة السلوكٌة فً اإلدارة وكذا النظرٌة الثقافٌة لتعطً ثم جاءت أعمال كل من رواد المدر 
دفعا أكبر لدور الوالء التنظٌمً فً المنظمات، حٌث ربط رواد هذٌن االتجاهٌن بشكل واضح بٌن درجة 

 clxxiv:وقد كان من بٌن األسس التً أكدوا علٌها. والء العامل للمنظمة ومعدل اإلنتاج

 .مو شخصٌة الفردالتعلم والتكوٌن هً عملٌات ربٌسٌة فً ن -

 . االهتمام بالجماعة ودورها فً توجٌه مواقؾ األفراد نحو أهداؾ المنظمة -

التركٌز على موضوع التفاعل بٌن األفراد والمنظمة وكٌفٌة توجٌه العمال لصالح أهداؾ  -
 .المنظمة

 .االهتمام بالجوانب النفسٌة واالجتماعٌة للفرد داخل المنظمة -

 .مصدر التؽٌٌر فً السلوك التنظٌمً العنصر اإلنسانً هو -
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 . االهتمام بموضوع بناء و تدعٌم الوالء التنظٌمً لدى العمال -

ولعل أهم إسهام للنظرٌة الثقافٌة، هو نجاحها فً إبراز مفهوم الثقافة التنظٌمٌة واالهتمام  
ٌضا، هذه الثقافة لها تؤثٌر به، فكما أن للفرد ثقافة وللجماعة ثقافة وللمجتمع ثقافة، فإن للمنظمات ثقافة أ

 .مباشر على اتجاهات العمال وسلوكهم وأدابهم

 تعرٌف الوالء التنظٌمً -2

الوالء التنظٌمً عن ظاهرة تحدث نتٌجة العبلقات التبادلٌة بٌن الفرد والمنظمة، وقد أدرج  ٌعبر
ى النشطاء داخل الذي استعمله لبٌان كٌؾ ٌمكن المحافظة عل 1951فً البحوث العلمٌة من قبل فوك 

 .وفٌما ٌلً تعرٌؾ بالوالء التنظٌمً وبؤهم أبعاده .المنظمة

وٌمكن . لؽوٌا ٌشٌر مصطلح الوالء إلى االخبلص والوفاء والعهد وااللتزام واالرتباط والنصرة
 clxxv:تعرٌفه كما ٌلً

فٌها  استعداد العامل لبذل درجات عالٌة من الجهد لصالح المنظمة، والرؼبة القوٌة فً البقاء -
 .والقبول بؤهدافها وقٌمها

 .التقٌٌم االٌجابً للتنظٌم والعزم على العمل لتحقٌق أهدافه -

 .استعداد االفراد لبذل الطاقة والوفاء للمنظمة -

أو     عدم الرؼبة فً ترك المنظمة السباب تتعلق بالراتب أو المستوى الوظٌفً أو الصداقات -
 .الزمالة

ى أن الوالء التنظٌمً هو اتجاه ٌربط بٌن الفرد والمنظمة، هذا ٌكاد الباحثون ٌجمعون عل 
االرتباط الذي ٌنتج عن تطابق أهداؾ وقٌم الفرد مع أهداؾ وقٌم المنظمة، ٌولد لدى الفرد الرؼبة فً 

 .بذل أكبر جهد ممكن لصالح المنظمة التً ٌعمل بها مع رؼبة قوٌة فً االستمرار فً عضوٌتها

وهو ارتباط نشط، ٌتمٌز باعتقاد الفرد أن قٌم وأهداؾ المنظمة هً جزء  فالوالء التنظٌمً ادن
منه، وإذا كانت هذه المطابقة قوٌة، فإن العامل سٌسلك بصورة عفوٌة السلوك الذي ٌإدي إلى تحقٌق 

 clxxvi.األهداؾ التنظٌمٌة

 والء العمال فً مرحلة التغٌٌر  -3

التً ٌتم   Processٌمكن وصفه بالعملٌة رؼم أن مفاهٌم التؽٌٌر قد تعددت واختلفت إال أنه 
بموجبها إحداث تؤثٌرات وتفاعبلت ذاتٌة ومتبادلة بٌن الكٌان االداري وأجزابه وعناصره ومبلمحه 

أو        وقد ٌكون متعلقا بالهٌكل التنظٌمً أو التقنٌة clxxvii.بحٌث ٌنجم عنها دافع جدٌد ٌختلؾ عما قبله
 clxxviii.أحد هذه العناصر ٌستوجب التؽٌٌر فً األخرىسلوك العمال، مع العلم أن التؽٌر فً 

وتإثر مراحل التؽٌٌر التنظٌمً، خاصة التؽٌٌر الجذري الذي ٌمس ثقافة المإسسة مثلما هو 
الحال فً العدٌد من المإسسات فً الجزابر الٌوم، على درجة وطبٌعة والء األفراد، وٌبقى أن الوالء 

ٌتؤثرون أكثر بما ٌحدث للمإسسة، ألنهم وظفوا جهودا كبٌرة المرتفع العمال فً مراحل التؽٌٌر ٌجعلهم 
فٌها، ولهذا ٌجب توجٌه عناٌة خاصة لهم، فهم بمثابة من ٌفقد شخصا عزٌزا لدٌه وٌدخل فً حالة 

أما الوالء المعتدل تجاه المنظمة فإنه ٌساعد العمال على تقبل التؽٌٌر مادام هإالء العمال ". حداد"
ل ٌكون فً صالح المنظمة ومن أجل تقدمها وازدهارها، إٌمانا منهم بؤن أي ٌعتقدون أن هذا التحو

 .ازدهار للمنظمة سٌعود علٌهم بالخٌر
clxxix 

 :وعلى العموم فإن والء العمال فً مراحل التؽٌٌر التنظٌمً تؤثر بعدة طرق منها 
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 انخفاض درجات الوالء للمنظمة -3-1

ؼٌر أن نسبة هذا االنخفاض تتؤثر بطرٌقة إدارة ٌبلحظ انخفاض كبٌر فً الوالء تجاه المنظمة، 
التؽٌٌر، وإذا لم ٌهتم المسٌرون بانشؽاالت العمال ولم ٌشاركوهم فً اتخاذ القرارات وٌقنعوهم بضرورة 
التؽٌٌر، فقد تحدث فً المنظمة أزمة ثقة ٌكون نتٌجتها انحدار نسبة الوالء التنظٌمً بٌن العمال، 

 .فة قد خانتهم ولم تلتزم بواجباتها تجاههمالعتقادهم أن اإلدارة المشر

 

 تعدد وجهات والء العمال -3-2

ومن خبلل تحلٌل الواقع . ًقد تتعدد وجهات الوالء عند األفراد فً مراحل التؽٌٌر التنظٌم
 :التنظٌمً ٌمكن التعرؾ على ثبلثة حاالت لوالء العامل هً

 .الوالء األحادي كالوالء للمنظمة

 .لوالء للمهنة والزمبلءالوالء الثنابً كا

 . الوالء المتعدد كالوالء للوظٌفة، المشرؾ والزبابن

وتختلؾ طبٌعة ودرجة والء األفراد حٌال هذه الوجهات وهذا طبعا راجع إلى درجة  
اتساق قٌم الفرد مع قٌم هذه الجهات، وعلى هذا األساس، فقد ٌكون العمال ضعٌفً الوالء نحو المنظمة 

وقد اختلؾ الباحثون فً تحدٌد الوجهات الممكنة  . لٌة من الوالء نحو النقاباتولكن لهم درجة عا
كما حددها . للوالء، فحددها البعض فً أربع وجهات هً المنظمة والعمل والحٌاة المهنٌة والوظٌفة

وفً دراسة مٌدانٌة قامت بها مجموعة . وجهات هً العمل واإلدارة العلٌا والجماعة آخرون فً ثبلثة
عامل توصلت إلى أن وجهة والء العامل الفرنسً متجهة  611راكز البحوث فً فرنسا وشملت من م
،  %6، للدولة %11، للمدٌر وأصحاب األسهم %20، لنفسه %24، المنظمة %37الزبابن   clxxx: نحو

 .%2للمشرؾ المباشر 

أن | مع العلم clxxxiأما فً الجزابر فقد تشكل الجماعة أهم وجهات الوالء بالنسبة للعمال،
موضوع وجهات والء العامل الجزابري وأثرها على االتجاهات والسلوك ٌعتبر من أهم المواضٌع التً 
ٌجب أن تتجه إلٌه جهود الباحثٌن فً الوقت الحالً باعتبار أن المشرؾ أو الجماعة أو الزبابن قد تشكل 

أو العكس        ٌق أهدافها وجهات تدفع العامل الجزابري لبلرتباط بالمإسسة وبدل الجهد فً سبٌل تحق
 .تدعمه لمجاراتها فً تهدٌم المإسسة وكبح اإلنتاج وتعطٌل تحقٌق األهداؾ التنظٌمٌة

  

 اختلف ردود فعل العمال تجاه عملٌة التغٌٌر  -3-3

تختلؾ مواقؾ األفراد تجاه عملٌة التؽٌٌر التنظٌمً من حٌث القبول أو الرفض والمعارضة، 
ولتسهٌل إدارة عملٌة التؽٌٌر التنظٌمً، ٌنبؽً على . وطبٌعة والبهم التنظٌمًوهذا بناء على درجة 

حالة مواردها البشرٌة قبل الشروع فً عملٌة التؽٌٌر، إذ بقدر تحكم  المإسسات أن تقوم بتشخٌص
وعلى العموم ٌمكن . المسٌرٌن فً المعلومات المتعلقة بؤفرادها، بقدر ضمانهم لنجاح عملٌة التؽٌٌر هده

 clxxxii: حظة أربع حاالت لردود الفعل تجاه التؽٌٌر وهًمبل

وهم العمال ذوو االرتباط الضعٌؾ سواء ،   Employés Apathiquesعمال ؼٌر مبالٌن -
وٌعتبرون بمثابة مشكل ٌجب االهتمام به، ألن . بالنسبة للمنظمة أو المشرؾ أو الجماعة أو الزبابن

ولتبنً اإلجراءات البلزمة حٌالهم، ٌجب التعرؾ . ة العمالدافعٌة هإالء الضعٌفة قد تإثر سلبا على بقٌ
على أسباب تبنٌهم لهذه االتجاهات السلبٌة ولماذا أدت وضعٌة التؽٌٌر التً تعٌشها المنظمة إلى انحطاط 
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 .روحهم المعنوٌة

وهم العمال الذٌن ٌبدون والء قوٌا نحو المنظمة ،  Employés Citoyensعمال مواطنون-
وهذا الصنؾ من العمال ٌهتم . نحو جماعات العمل أو المشرؾ أو الزبابن أو المهنةووالء ضعٌفا 

 .محدودة مبالمشاركة فً حٌاة المإسسة، وعادة ما تكون مردودٌته

، وهم العمال الموالون للوجهات القرٌبة منهم كالمهنة   Loups Solitaires"ذباب منعزلة" -
وعلى الرؼم من أن هذا الصنؾ . والءهم للمنظمة ضعٌفا جداأو جماعة العمل أو الزبابن فً حٌن ٌكون 

قد ٌكون عالً المردودٌة، فإنه كثٌرا ما تشتد انتقاداته للمنظمة خاصة فً مراحل التؽٌٌر، وقد ٌشكل 
هإالء نسبة ال بؤس بها من العمال فً بعض المإسسات الجزابرٌة، لذا ٌنبؽً على مسٌري هده 

 .ال السلبٌة لهإالء العمال، ومشاركتهم فً مشروع التؽٌٌر مند بداٌتهالمإسسات التنبإ بردود األفع

وهم العمال األكثر والء نحو كل الوجهات كالتنظٌم وجماعة العمل  ،  Starsالنجوم -
وهإالء العمال  ٌشكلون أؼنى مورد للمإسسة، ومن ثم ٌجب أن تقوم . والمشرؾ والزبابن والمهن

 .اؾ بها باستمرارالمنظمة بتثمٌن جهودهم واالعتر

 

 " محلٌة"تغٌر وجهات والء العمال نحو أهداف  -3-4

عادة ما ٌمٌل العمال فً مراحل التؽٌٌر إلى االرتباط بمجموعات عمل مؤلوفة لدٌهم، والسبب أنه 
فً مثل هذه المراحل ٌصبح من الصعب على العامل الوالء للمنظمة التً أصبحت طرق تسٌٌرها معقدة 

ومصٌر المإسسة،  لولذلك فإنه خبلل بحثه عن اإلجابة على األسبلة المتعلقة بمستقب وأهدافها ؼامضة،
كثٌر ما ٌلجؤ العامل للبحث عن االرتباط بوجهات قرٌبة منهم كالمهن والزبابن والمشرفٌن المباشرٌن 

 .عوض اللجوء للمنظمة

أو         وتتضح وجهة والء الفرد فً المواقؾ التً ٌتخذها فً حالة تعرض المنظمة  
الجماعة أو المشرؾ لبلنتقاد أمامه، كما تبرز من خبلل شعوره بالمسإولٌة تجاه إحدى الوجهات، فكلما 
ازداد ما ٌدل على شعور الفرد أنه مسإول عن وجهة ما، كلما دل ذلك على اتساق ووالء الفرد لهذه 

 .الوجهة

على ماض مر ومع ذلك " ادحالة حد"وفً مراحل التؽٌٌر التً ٌعٌشها العمال على أنها  
ٌحاولون التمسك به، عادة ما ٌلجؤ العمال إلى توزٌع والبهم  نحو جهات قرٌبة منهم وكثٌرا ما ٌكون 

وٌلعب المشرؾ الذي قد ٌمثل قٌم المإسسة حسب . المشرؾ أو المسإول المباشر أحد هذه الوجهات
، لذا عادة ما ٌنصح بتبنً استراتٌجٌات اعتقاد العمال دورا حاسما فً تحدٌد عبلقتهم بالمإسسة نفسها

تدعم المسإولٌن عن طرٌق تقوٌة سلطتهم على اتخاذ القرارات وإعطابهم حرٌة اتخاذ المبادرات  
 .واالعتراؾ بمجوداتهم توتحمٌلهم المسإولٌة ووجوب استشارتهم قبل اتخاذ القرارا

مال من خبلل القادة األكفاء، لقد بٌنت الدراسات أنه باإلمكان تطوٌر الوالء تنظٌمً لدى الع
الذٌن قد ٌلعبون أدوارا هامة ومحورٌة فً تحفٌز جماعات العمل فً مراحل التؽٌٌر التنظٌمً، فبإمكان 
هإالء القادة أن ٌجعلوا من أنفسهم مرآة عاكسة لقٌم المنظمة وبذلك تسهل على األفراد عملٌة استدخال 

Internalisation منظمةالقٌم واألهداؾ الجدٌدة لل . 
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 مراحل بناء الوالء التنظٌمً -4

من خبلل اإلطبلع على أدبٌات الوالء التنظٌمً، ٌمكن تحدٌد مراحل تفعٌل والء جماعة العمل 
 .  فً العناصر الموالٌة

  

  تحدٌد القٌم واألهداف ذات األولوٌة: المرحلة األولى -4-1

لة تؽٌٌر، فإن تحدٌد األهداؾ ذات األلوٌة ٌتطلب اهتماما مادامت المإسسة فً مرح 
خاصا، ألن هذه األخٌرة هً التً ستوجه مجهودات كل األطراؾ التنظٌمٌة فً السنوات البلحقة، 

العملٌات المطلوبة لتحقٌق هذه الهداؾ وتحدٌد المستهدفٌن  وتقسٌمهم إلى مجموعات وٌجب أن ٌتم تحدٌد 
 .إٌة الواضحة ٌجب أن تبنى على تفكٌر واقعً وموضوعًلتسهٌل العمل معهم، فالر

التً تم " القٌم"وتبقى القاعدة الربٌسٌة التً ٌجب تحقٌقها حتى ٌقوى والء العمال هً أن  
 .تبنٌها واالتفاق علٌها هً الربٌس الحقٌقً والسلطة التً ٌدٌن لها الجمٌع بالوالء وااللتزام

األطراؾ على هذه القٌم، ٌمكن اتباع الخطوات  وفً سبٌل تحقٌق استشارة واتفاق جمٌع 
 :أدناه

clxxxiii  

 .الحصول على موافقة المالكٌن أو مجلس اإلدارة للبدء فً العملٌة -

 ". القٌم الجوهرٌة"ٌطرح المدٌر التنفٌذي تصوره الخاص حول  -

 .ٌناقش مجلس اإلدارة القٌم وٌقوم بصٌاؼة النص األولً وتحرٌره فً عبارات واضحة -

 . مع المدٌر التنفٌذي و مجلس اإلدارة لمقارنة تصوراتهما ومقاربتهما معاٌجت -

األهداؾ "ٌناقش العمال القٌم وٌقدمون تصوراتهم حولها لمعرفة الرأي الؽالب فٌما إذا كانت  -
التً تمت صٌاؼتها تمثل المصالح الهامة للشركة وللعمال أٌضا، أي معرفة ما إذا كان العمال " والقٌم

 .المنظمة" رسالة وقٌم"للموافقة على  مستعدٌن

عرض ومناقشة بٌان القٌم مع األطراؾ األخرى المهمة للمنظمة من البٌبة المحٌطة كالزبابن  –
 .والعمبلء وسٌاسًٌ البلدٌات والموردٌن

للشركة،  ثم عرضها على مجلس " أهدافا وقٌما"إعادة تنسٌق جمٌع التصورات، باعتبارها  -
 . للحصول على الموافقة اإلدارة والمالكٌن

  التنفٌذ: المرحلة الثانٌة -4-2

ٌتم فً هذه المرحلة تنفٌذ األنشطة والعملٌات والبرامج التً تم االتفاق علٌها فً سبٌل  
اختٌار المشرفٌن الذٌن ٌمكنهم تجسٌد القٌم واألهداؾ المحددة  تدعٌم والء العمال تجاه المنظمة، وٌعد 
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. أمرا هاما لتقوٌة الوالء التنظٌمًعن مشروع التؽٌٌر ثم تكوٌنهم  ودعمهم،  من طرؾ المنظمة والدفاع 
تحدٌد العمال الذٌن ٌجب كسب وفابهم  ثم دعمهم فً إطار سٌاسة تنسٌقٌة كما ٌجب فً هذه المرحلة 

فالعمال ٌختلفون من حٌث الصفة الؽالبة فً التزامهم وبناء على طبٌعة والبهم ٌمكن . داخل المنظمة
 .ظمة اتخاذ اإلجراءات البلزمة للتعامل معهمللمن

 

 المتابعة والتقوٌم :المرحلة الثالثة -4-3

ٌجب االعتراؾ بمهجودات الموالٌن، وهناك عدة طرق لتقدٌر  فً هذه المرحلة، 
 :مجهودات العمال منها

أو    التعزٌز اإلٌجابً، حٌث قد ٌكون معنوٌا بكلمة طٌبة أو كلمة شكر وتقدٌر أمام الزمبلء  -
أو       وقد ٌكون بشكل مادي كالحصول على مٌدالٌة . بجابزة أفضل موظؾ أو بتفوٌض السلطات

 .  حضور برنامج تكوٌنً أو ترقٌة أو الحصول على مكافآت

أو    التعزٌز السلبً، وقد ٌكون كذلك معنوٌا كالتنبٌه والتحذٌر الشفوي أو التنبٌه أمام الزمبلء -
أنه قد ٌكون مادٌا كالحرمان من حضور برنامج تكوٌنً أو تجمٌد ترقٌات أو سحب بعض السلطات، كما 

 .تخفٌض الراتب

 

 العوامل المساعدة على تدعٌم الوالء التنظٌمً  -5

تحتاج المنظمات إلى التفاؾ كل القوى والطاقات خاصة فً مراحل تحولها، وهناك عوامل 
 :ما ٌلً مساعدة على تدعٌم الوالء التنظٌمً عند العمال منها

اإلثراء الوظٌفً الذي ٌجعل الفرد أكثر مسإولٌة فً عمله وٌعطٌه المزٌد من حرٌة التصرؾ  -
 .واالستقبللٌة والمشاركة فً اتخاذ القرارات

 . إٌجاد نوع من التوافق بٌن مصلحة المنظمة ومصالح العمال -

 . مةاستقطاب واختٌار الموظفٌن الجدد الذٌن تتوافق قٌمهم مع قٌم المنظ -

 .إعطاء العامل المكانة الوظٌفٌة واالجتماعٌة المناسبة لمستواه -

 . حرص المنظمة على إشباع الحاجات اإلنسانٌة للعامل -

 .ضرورة تحدٌد ووضوح األهداؾ واألدوار المطلوب من العمال تحقٌقها أو القٌام بها -

 .حرص المنظمة على تحقٌق الرضا الوظٌفً للعمال -

 .ٌقً، موضوعً وعادل  للحوافزوجود نظام حق -

 .إتاحة الفرص لمشاركة العمال فً جمٌع مراحل العمل وصنع القرار فً المنظمة -

 . طرق التسٌٌر الدٌمقراطٌة تساعد فً تدعٌم الوالء التنظٌمً -

 . تنمٌة السلوك اإلبداعً لدى األفراد -

ٌمكن االسترشاد بها من وفً هذا اإلطار ٌحدد بعض الباحثٌن مجموعة من المبادئ التً   
 clxxxiv:أجل رفع درجة الوالء التنظٌمً للمرإوسٌن تجاه المنظمة، ومن بٌن هذه المبادئ ٌمكن ذكر

 .البدء بالنفس كمشرؾ فً إظهار الوالء للمنظمة -
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 .اإلنصات جٌدا للعمال والحدٌث عن أهمٌة االلتزام لتحقٌق أهداؾ المنظمة -

 . المرإوسٌناحترام درجة الوالء التنظٌمً لدى  -

 .متابعة وتقٌٌم عملٌة تنفٌذ خطة التؽٌٌر التنظٌمً بشكل جماعً -

 .تدعٌم اإلٌجابٌات والتؽلب على السلبٌات والمعوقات -

 .فً حالة انخفاض درجة الوالء التنظٌمً ٌجب مناقشة أسباب ذلك مع المرإوسٌن -

 .  نظٌمًإشراك المرإوسٌن فً وضع خطة عملٌة لتحسٌن درجة التزامهم الت -

 .االجتماعً-مراعاة البعد اإلنسانً -

 . إٌجاد المناخ المبلبم لقبول التؽٌٌر -

 . تكوٌن فرٌق مسإول عن تدعٌم االلتزام العاطفً التنظٌمً من أصحاب الكفاءات -

توفٌر الموارد البشرٌة والمالٌة والمادٌة التً تساعد على تحقٌق أهداؾ الفرٌق وتنفٌذ األنشطة  -
 .لتدعٌم الوالء للمنظمة ةالمقترح

 . اختٌار الوقت المبلبم لتنفٌذ األنشطة المقترحة -

 .االستعانة بمختصٌن ذوي كفاءات تسٌٌرٌة عالٌة

فبداٌة القضاء على الوالء التنظٌمً للعمال تجاه المنظمة ٌنطلق من النظر إلٌهم كتكلفة ولٌس 
وؼٌرها، كلها عوامل تساهم فً ...التؤمٌنكقٌمة مضافة، فتخفٌض عدد العمال أو خفض رواتبهم وؼٌاب 

وهذه العوامل لٌست وحدها المسإولة عن ضعؾ درجة الوالء . تدنً الوالء التنظٌمً لدى العمال
للمنظمة، بل هناك عوامل أخرى لعل أهمها بالنسبة للمإسسة الجزابرٌة هو ؼٌاب العدالة التنظٌمٌة أي 

بق بصفة عادلة على جمٌع العمال بل إن هناك محاباة بعض شعور العامل بؤن اإلجراءات اإلدارٌة ال تط
لبعض العمال وتعسفهم مع البعض اآلخر وٌدخل ضمن العدالة التنظٌمٌة كذلك عدالة التوزٌع  نالمسإولٌ

أي شعور العامل بؤن األجر الذي ٌتقاضاه ال ٌساوي المجهود الذي ٌقوم به خاصة فً ظل ؼٌاب مقاٌٌس 
ٌاب العدالة التنظٌمٌة داخل المإسسة الجزابرٌة ٌنجر عنه إحساس العامل بالظلم إن ؼ. موضوعٌة للتقٌٌم

 .وعدم تقدٌر الجهود فٌرتفع لدٌه الشعور بالممل وتضعؾ القٌمة التً ٌولٌها للمنظمة

 

  نتائج الوالء التنظٌمً -6

ٌة، حٌث تإكد تتضمن نتابج الوالء التنظٌمً على مستوى األفراد كبل من النتابج اإلٌجابٌة والسلب
النتابج اإلٌجابٌة أن ارتفاع مستوى الوالء التنظٌمً ٌرتبط بالعدٌد من النتابج أو المخرجات اإلٌجابٌة 
لؤلفراد مثل زٌادة مشاعر االنتماء واآلمان والتصور الذاتً اإلٌجابً والقوة ووجود أهداؾ لحٌاة الفرد، 

بٌنما وجد أن هده . إلخ...لؽٌابات ودوران العملكما تإدي زٌادة الوالء إلى تحسٌن أداء العامل قلة ا
النتابج االٌجابٌة قد تكون مرفوقة بتكالٌؾ بالنسبة للفرد الذي ٌجعل من أهداؾ المنظمة أهدافا خاصة، 
فبالرؼم من أن الوالء له كثٌر من الفوابد التً تعود على الفرد إال أن له بعض الجوانب السلبٌة على 

 clxxxv: الفرد ومنها

والذي ٌتحقق فً بعض الوظابؾ من خبلل الحركة  ًلفرص المتاحة إلى التقدم الوظٌفقلة ا -
 .بٌن عدد من المنظمات

  .قلة الفرص المتاحة للتطور والنمو الذاتً -

زٌادة الضؽوط العابلٌة واالجتماعٌة فالفرد عندما ٌرتفع والءه للمنظمة، فإنه ٌبذل الجهد  -
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لً والرخٌس، مما ٌإثر على التزاماته األخرى وهذا ما ٌإدي إلى والوقت لها وٌضحً فً سبٌلها بالؽا
 .زٌادة الضؽوط على الفرد

 .انخفاض القدرة على االبتكار والتكٌؾ من خبلل استقرار العمال -

 .التفكٌر الجماعً ٌجعل المجموعة اقل انفتاحا على اآلراء والقٌم الجدٌدة -

ثٌن ٌعتقدون أن من أهم النتابج السلبٌة وباإلضافة على ما سبق فإن العدٌد من الباح 
فرؼم . للوالء التنظٌمً انخفاض معدل دوران العمل وبالتالً عدم توظٌؾ أفراد لدٌهم أفكار جدٌدة

االعتقاد الذي ٌعتبر أن ارتفاع معدل الدوران مإشرا سلبٌا فإن  ترك األفراد األقل التزاما للمنظمة قد 
 clxxxvi.ار جدٌدة ونافعة وٌرون المنظمة بصورة أفضلسمح بتوظٌؾ أفراد آخرون لدٌهم أفك

 

 الخاتمة

لقد أصبح التؽٌٌر جزء من حٌاة المنظمات ولهذا ٌنبؽً علٌها أال تكتفً بمجرد البحث عن السبل 
التً تجعلها قادرة على التخفٌؾ من مقاومة العمال للتؽٌٌر بل علٌها أن تسعى إلى كسب تؤٌٌد هإالء 

وإذا كان والء الفرد للمنظمة ال ٌكتسب وال ٌفقد فً لٌلة . ا ال جعلهم قادة لهالعمال لمشروع التؽٌٌر ولم
واحدة، بل هو نتٌجة خبرات ٌعتنق فٌها الفرد قٌم المنظمة ومبادبها، فإن المنظمات التً تسعى لجعل 

 .األفراد أكثر فعالٌة وتكٌؾ واستقرار هً المنظمات التً تمهد للتؽٌٌر بجعل عملها أكثر والء

فرد الذي ٌظهر مستوى عال من الوالء التنظٌمً ٌمكنه التنازل عن جزء من طموحاته فال
ٌعتبر من أهم العوامل التً ٌستدل بها   ورؼباته لصالح المنظمة، كما أن طبٌعة ودرجة والء العمال

التؽٌرات  على حالة الموارد البشرٌة ومن ثم التنبإ على مآل التؽٌٌرات التً تنوي اإلدارة القٌام بها، هذه
 .التً لن ٌكتب لها النجاح ما لم تلقى القبول والتؤٌٌد من طرؾ العمال

الوالء التنظٌمً ٌبنى أي أنه باإلمكان التحكم فٌه عن طرٌق إثراء الوظابؾ وإعطاء العامل 
المكانة الوظٌفٌة واالجتماعٌة المناسبة لمستواه وإشباع ومشاركته فً صنع القرار واستؽبلل والءه 

وفً هذا اإلطار، ٌمكن للقادة .  كالمشرؾ وزمبلء العمل لصالح خدمة المنظمة'' المحلٌة''ات للوجه
البارعٌن أن ٌلعبوا دورا حاسما فً طمؤنة العمال الذٌن قد ٌعٌشوا حاالت خوؾ أو ضؽط بسبب التؽٌٌر 

 .  وكسب ثقتهم ثم استؽبلل والء العمال لهم لخدمة أهداؾ المنظمة

بؤن تحدٌات المإسسات الجزابرٌة الٌوم ال تكمن فً عدم وجود  وأخٌرا ٌمكن القول 
التزام "كفاءات، بل تكمن فً إٌجاد العوامل التً تدفع العمال إلى الوالء التنظٌمً، هذا االرتباط العاطفً 

وفً سبٌل تحقٌق هذا الهدؾ ٌمكن .  الذي سٌثمر عن عمل نوعً وأداء عال ونجاح المنظمة" القلب
خذ عدة إجراءات كالتعرؾ على كل العملٌات البلزم القٌام بها من أجل بلوغ األهداؾ من للمنظمة أن تت

خبلل تحدٌد الفجوة بٌن واقع المنظمة اآلن وبٌن ما ترٌد تحقٌقه، وإقناع العمال مبكرا بفشل التنظٌم 
ثابة الوقود الحالً وإثبات مشروعٌة التؽٌٌر، مع ضرورة توحٌد األفراد حول قٌم أساسٌة مشتركة تعد بم

الذي ٌؽذي الوالء التنظٌمً للعمال، كما ٌنبؽً الحدٌث عن المكتسبات الناتجة من جراء التؽٌٌر وإشباع 
 .حاجات العامل األساسٌة وتبنى سٌاسة تقوم على تكوٌن العمال على التعاٌش مع التؽٌٌر

من دراسة واقع ؼٌر أن كل هدا لن ٌكون ذا نتٌجة إال إدا كان مبنٌا على أساس صحٌح ٌنطلق 
المإسسات الجزابرٌة وٌحدد أهمٌة وجهات الوالء بالنسبة للعامل ودور كل وجهة فً تحفٌز الفرد ألداء 

 .دوره وإتقان عمله وتحقٌق أهداؾ منظمته
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 لغة العنف

 يف خطاب اإلعالم الرياضي 
 

 سواكري الطاهر . د:  األستاذ 
  قسم علم االجتماع أستاذ محاضر

 البلٌدة-جامعة سعد دحلب 
 

الحدٌث عن لؽة العنؾ التً أصبحت تسٌطر على خطاب وسابل االعبلم قبل الخوض فً 

خاصة التلفزٌون والصحؾ الرٌاضٌة ٌجدر بنا أن نبٌن تؤثٌر وسابل االعبلم فً ظهور السلوك العنٌؾ 

والعدوانً لدى بعض األفراد، إن القول االعبلم الرٌاضً له تؤثٌر مباشر فً ظهور العنؾ فً المبلعب 

ٌه نوعا من المبالؽة وٌحتاج إلى تؤكٌد بحٌث ٌتطلب األمر معرفة ما هً الفبة الرٌاضٌة قول ف

االجتماعٌة التً تستهلك األخبار الرٌاضٌة، وهل حقا أن الذٌن ٌمارسون العنؾ فً المبلعب قد تؤثروا 

مل لكن الشًء الذي ال ٌمكن إنكاره أن هذه الوسابل تتح. فعبل بما قراءوه أو سمعوه من وسابل االعبلم

جزء ولو ضبٌل من مسإولٌة ظهور العنؾ فً المبلعب وذلك من خبلل ما تنشره من أخبار رٌاضٌة 

بطرٌقة تجعل الفاعلٌن فً المٌدان الرٌاضً من العبٌن، مسٌرٌٌن، مدرٌٌن وجمهور أكثر قابلٌة للجوء 

 .إلى السلوك العنٌؾ والعدوانً

زٌون فً البٌوت ال بد أن تكون له تؤثٌرات إن العنؾ الزابد والمشاهد على شاشات التلف        

عمٌقة فً سلوك األفراد خاصة عند األطفال والمراهقٌن إذ ٌإدي إلى ارتكاب السلوك العنؾ والعدوانً 

والواقع أن بعض األباء ال ٌتقبلون فكرة أن التلفزٌون ٌحرض األطفال على السلوك . عند هإالء

هادبٌن وٌقلل لدٌهم شدة اللعب وخصبه وٌحول دون حدوث العدوانً فؤمام التلفزٌون ٌبقى األطفال 

المناوشات بٌن األطفال فً البٌت ألن هناك ٌقٌن لدى األباء أن مشاهدة أفبلم العنؾ واإلثارة فً 

إزاء إنؽماس أطفالهم فً "التلفزٌون لن تحول أطفالهم إلى أشخاص عنٌفٌن وهو ما ٌسمح لهم بالتساهل 

على  (1)"على الرؼم من النصابح الجادة التً ٌسدٌها علماء النفس والمربون برامجهم العنٌفة باستمرار

 .خطورة مشاهدة األطفال ألفبلم العنؾ واإلثارة

هناك نقاشات حول إحتمال أن ٌجعل العنؾ التلفزٌونً تصرفات أكثر عنفا وعدوانٌة وٌرى أحد 

إننً ال أقترح وجود "عنؾ األطفال علماء اإلجتماع ردا على اإلٌحاء بؤن التلفزٌون عامل مشارك فً 

ومما ال شك فٌه أن . (2)" صلة مباشرة مع التلفزٌون إال مما ال ٌمكن تصوره عدم وجود أي تؤثٌر
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التلفزٌون أسهم إلى حد بعٌد فً ظهور نوع جدٌد من األطفال المنحرفٌن الذٌن ٌرتكبون إساءة لم تصل 

 .إلى حدة درجة الجنوح

وفانس  « Oppenheim »وأوبنهٌم  « Himmelweit »وقـد توصل كل من هملوٌت 

« Vince »  أن األطفال الصؽار ٌتعلمون وٌستوعبون أشٌاء من البرامج المثٌرة التً لٌس لها أي هدؾ

 .(3)إعبلمً أو تعلٌمً 

ومن الدراسات التً بٌنت أن مشاهد العنؾ واإلثارة المستهلكة من التلفزٌون على أثار سلبٌة 

ٌإكد فٌه على أن  « Biebert »صة األطفال منهم والتً وردت فً مقال نشرة بٌٌبرت على األفراد خا

الطفل الذي شاهد لقطات العنؾ فً التلفزٌون ٌظهر الرؼبة للجوء إلى العنؾ وٌرى فٌه الوسٌلة الفعالة 

 (4). لحل خبلفاته مع اآلخرٌن

جمٌع وفً كل مناطق المجتمع ومن وسابل اإلعبلم نجد الرادٌو الذي أصبح فً متناول إستماع ال

سواء كانت حضرٌة أو رٌفٌة وٌعمل الرادٌو ساعات الٌوم أكمله مما ٌتٌح الفرصة األفراد أن ٌستمعوا 

وال تقل مسإولٌة الصحافة . للبرامج فً أوقات متعددة ولكن تؤثٌر الرادٌو لٌس بمستوى التلفزٌون

لصحافة المكتوبة كثٌرا ما تنشر أحداثا مفصلة فا. المكتوبة فً دفع بعض األفراد نحو السلوك العنٌؾ

ال "حول جرابم معٌنة دون توجٌه أو وعً بخطورة هذا الفعل على األفراد وهناك بعض الصحؾ 

تتورع عن الكتابة عن الجنس والشذوذ الجنسً والجرابم الجنسٌة ببل وعً قصد جلب الزبابن ورواج 

 (5)". مبٌعات الجرابد

إثارة العواطؾ بدال من تفهٌم القارئ وضع العنؾ وخطورته على حٌث ٌبقى إهتمام الصحؾ 

المجتمع حٌث أصبحت الصحافة المكتوبة عبارة عن شركات أعمال تعمل فً سبٌل تحقٌق الفابدة المادٌة 

فهً تضع مصلحتها األولى فً كثرة التداول وأما المصلحة العامة فتؤتً فً المرتبة الثانٌة وهذا ما قد 

 .حافة المكتوبة المتخصصة فً المجال الرٌاضًٌنطبق على الص

وتتفق أؼلب الدراسات على أن التؽطٌة اإلخبارٌة للوقابع فً جمٌع وسابل اإلعبلم، ال تقتصر 

على مجرد وصؾ موضوعً لحدث أو واقعة ما، بل أنها فً مضمونها وفً صٌؽة أدابها تنقل موقفا 

التركٌز على جوانب معٌنة من الحدث مع إؼفال وٌتجلى موقؾ التحٌز فً عدة أنواع من بٌنها . ما

أخرى أو إنتقاء جوانب معٌنة من الواقعة التً ٌؽطٌها الخبر مع إهمال أخرى، أو التشدد فً إبراز نقاط 

 (6). معٌنة فً موقؾ ما وحذؾ نقاط قد تكون أكثر أهمٌة وداللة 

والمكتوبة المتخصصة وتصدق هذه الظاهرة على مختلؾ وسابل اإلعبلم المسموعة والمربٌة 

فً المجال الرٌاضً إذ تلجؤ بعض الصحؾ الرٌاضٌة إلى سرد بعض األحداث الرٌاضٌة بتحٌز إلى 

بعض الرفق مما ٌجعل الفرق األخرى تتحفظ على ما ٌكتب فً هذه الصحؾ وتتهمها بخدمة مصالح 
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ن فً المٌدان هذه الفرق، كما تقوم بعض الصحؾ الرٌاضٌة إلى نشر بعض الحوارات مع الفاعلٌ

الرٌاضً تتسم بلؽة العنؾ والتهدٌد مما قد ٌجعل بعض المتلقٌن لهذه األخبار من مدربٌن، مسٌرٌن، 

العبٌن وجمهور ٌشعرون أنهم معنٌون بهذا التهدٌد والقذؾ قد ٌجعلهم ٌتصرفون برد فعل عنٌؾ أثناء 

 .المقاببلت الرٌاضٌة حفاظا على كرامتهم ومصالحهم

لرٌاضٌة تمٌز النشاطات الرٌاضٌة حتى أصابها التعصب فً التشجٌع من لقد كانت الروح ا

طرؾ الجمهور حٌث ظهر التعصب أول ما ظهر فً مبارٌات كرة القدم اللعبة أكثر شعبٌة فً جمٌع 

 .دول العالم

وشهد العالم منذ عقد الخمسٌنات حوادث شؽب فً مبارٌات كرة القدم المحلٌة والدولٌة وكان ٌوم 

ٌوما حزٌنا فً تارٌخ اللعبة الشعبٌة وهذا فً مدٌنة بروكسل فً بلجٌكا  1985ماي  29

« Belgique »  أثناء مبارة بٌن فرٌق لٌفربول« Liverpool »  اإلنجلٌزي وفرٌق ٌوفنتوس

« Juventus »  اإلٌطالً حٌث بدأ مشجعون برٌطانٌون الشؽب وتعدوا على جمهور المشاهدٌن

مناصر أؼلبهم من اإلٌطالٌٌن والبلجٌكٌٌن وإصابة أكثر من  41لى وفاة بالقضبان والخناجر مما أدى إ

 (7). مناصر بجروح متفاوتة الخطورة 400

إن تطور الرٌاضة بشكل عام واإلهتمام العالمً بمنافستها تزامن مع تقدم وتطور وسابل اإلعبلم 

الرٌاضٌة المختلفة قبل  وكانت الصحؾ قد بدأت تهتم بنشر أخبار المنافسات. منذ أكثر من قرن ونصؾ

وتحدٌدا حٌن إهتمت جرٌدة بوسطن  1833بداٌة الرادٌو والتلفزٌون، وظهرت أول تؽطٌة فً العالم عام 

كما بدأ . بمنافسات الصٌد وسباق القوارب الخٌول( لندن دٌلً)األمرٌكٌة وكذلك جرٌدة ( قازٌت)

ام الجماهٌري أثره فً دفع الصحؾ لئلهتمام وكان لئلهتم. اإلهتمام بؤلعاب تنافسٌة أخرى مثل كرة القدم

 (8). بتؽطٌة أخبار المبارٌات

ومن هنا بدأت العبلقة بٌن اإلعبلم والرٌاضة وتإكد الدراسات التارٌخٌة أن تطور المنافسات 

الرٌاضٌة بدأ منذ أن قام المشاهد بدفع النقود لمشاهدة المبارٌات، األمر الذي ساعد على تطور اللعبة 

وتحولت األندٌة الصؽٌرة فً . م باالحتراؾ فٌما بعد وخلق عبلقة قوٌة بٌن الرٌاضة واالقتصادواالهتما

القرن إلى مإسسات ضخمة تحقق أرباحا هابلة من المبارٌات وفً المقابل تحولت الصحؾ وكذلك 

محطات الرادٌو والتلفزٌون إلى مإسسات ضخمة تحقق أرباحا أٌضا وكان ذلك بداٌة الهتمام كبٌر 

 .تؽطٌة المنافسات الرٌاضٌة فً العالم أجمعب

فواجبات االستعراض . لقد جاء هذا العصر الجدٌد للرٌاضة بتؽٌرات جدٌدة للظاهرة الرٌاضٌة

والمحتضنون الذٌن ٌمولون البرامج التلفزٌونٌة ٌطالبون . أضحت األساس فً تنظٌم الرٌاضة وتقنٌتها

نٌة التً تصرؾ مبالػ طابلة لمنظمً المنافسات الرٌاضٌة برعاٌة فاعلة فً المقابل والقنوات التلفزٌو



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

383 

ذات المستوى العالمً، تطالب فً المقابل بقواعد ومواقٌت مناسبة وهكذا أضحت الرٌاضة تتؽٌر لتتبلبم 

مع واجبات النقل التلفزٌونً وهكذا شاهدنا فً العصر الحدٌث تطور األدوار األساسٌة للرٌاضة من دور 

 (9). اسٌة قبل أن تتحول إلى آلة إقتصادٌةتربوي، إلى أداة سٌ

ولكن السإال الذي ٌمكن طرحه ما الذي ٌدفع وسابل اإلعبلم لكً تركز على رٌاضة كرة القدم 

واإلجابة هً أن هناك عناصر وعوامل تدفع الصحٌفة الهتمام بؤخبار معٌنة على حساب أخرى أي أن 

فزٌون من مادة أخرى، وأصحنا نبلحظ اهتمام كبٌر هناك مادة ما أكثر أهمٌة فً نظر الصحٌفة أو التل

لمنافسات كرة القدم المحلٌة والدولٌة حتى من طرؾ الدول التً لم ٌكن تعرؾ انتشارا كبٌرا لهذه اللعبة 

. مثل الٌابان الصٌن، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث ارتفع عدد الجماهٌر والمشجعٌن فرٌقهم الوطنً

لوطنٌة األوروبٌة وفرق أمرٌكا الجنوبٌة تسٌطر على منافسات كؤس العالم، وبعد أن كانت الفرق ا

وأصبحت الفرق اإلفرٌقٌة واآلسٌوٌة وأمرٌكا الشمالٌة تبدي مستوى راقً فً هذه المنافسات ومعها 

ظهرت أنماط جدٌدة فً التشجٌع وأصبح لكل جمهور طرٌقة خاصة فً التشجٌع مستوحاة من عادات 

 .لمجتمعات فً طرٌقة اللباس والؽناء والرقص والهتافات التً تحمل الشعارات المختلفةوتقالٌد وثقافة ا

ونظـرا ألن المنافسـات الرٌاضٌـة تتضمن أبعادا تنافسٌة وفً مقدمتها اللعبة العالمٌة الشعبٌـة 

ٌة ، وكما ٌقول جانٌت لٌفر إن المسافة بٌن الحرب الصورٌة أو الكروٌة والحرب الحقٌق(كرة القدم)

إن التارٌخ : لٌست كبٌرة فطبٌعة كرة القدم تشجع على العنؾ بعض الشًء حٌث ٌرى أمٌن الخولً 

الرٌاضً حافل بالوقابع التً تشٌر إلى العنؾ فً مبارٌات ككرة القدم على وجه التحدٌد ذلك أن أؼلب 

 (10). أحداث العنؾ تقع أثناء مبارٌات كرة القدم فً أوروبا

حسم بؤن طبٌعة اللعبة وراء العنؾ ذلك أن كثٌرا من الدراسات تشٌر إلى ومع ذلك فبل ٌمكن ال

أن أسباب خارجة عن نطاق اللعبة ذاتها مثل األسباب االقتصادٌة أو النفسٌة أو اإلعبلمٌة فضبل عن 

عوامل تساعد على العنؾ موجودة داخل الملعب مثل نوع التنظٌم، أو تصرفات رجال األمن وحجم 

عنؾ كثٌرة منها االحتكاك بٌن البلعبٌن واالعتداء على بعضهم واالعتداء على الحكام وصور ال. الملعب

أو إٌقاع الضرر على اآلخرٌن واالعتراض على قرارات الحكام وإشعال النٌران وتحطٌم المدرجات 

 .فضبل عن تبادل الشتابم

عب بٌنت إحدى ولكً نلقً الضوء على العبلقة الموجودة بٌن وسابل اإلعبلم والعنؾ فً المبل

الدراسات أن العنؾ فً المجال الرٌاضً ٌعود بشكل مباشر إلى تعرض مشاهدي المبارٌات فً 

أو  التلفزٌون للكثٌر من مواقؾ العنؾ اللفظً والجسدي ومثل إعتداء بعض البلعبٌن على منافسٌن لهم 

 (11). االعتداء على حكم المباراة

تإكد هذه . ل وسابل اإلعبلم هو بمثابة عنؾ واقعًوهذا العنؾ الذي ٌشاهده الجمهور من خبل
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 « Gabriel Tard »الدراسات أن مثل هذا العنؾ ٌمٌل الجمهور إلى تقلٌده حسب نظرٌة قبلاير تارد 

 .فً أن السلوك المنحرؾ ٌتعلم بواسطة التقلٌد والمحاكاة

ت الرٌاضٌة وما وأما عن الزاوٌة األخرى حول التحٌز ولفة الكتابة التً تؽطً بها النشاطا

تتضمنه من تحٌز وتعصب من شؤنها أن تثٌر الجمهور، كما أن حدة التؽطٌة التلفزٌونٌة لها أثر سلبً 

أٌضا حٌن تركز الكامٌرا على إشارات وحركات وردود أفعال البلعبٌن والمدربٌن والتً تعبر عن 

 .مد عقباهالسخط واإلنفعال والمعارضة فٌنتقل ذلك إلى الجماهٌر وٌحدث ما ال ٌح

وٌعد تاٌلور أحد أشد الذٌن كتبوا عن الرٌاضة والعنؾ حٌث ركز فً دراسته على عنؾ 

جماهٌر كرة القدم اإلنجلٌزٌة، وكذلك على التؽطٌة الصحفٌة وكٌفٌة معالجة الصحافة للعنؾ الكروي 

عن رأي  متهما الصحافة الرٌاضٌة باستخدام لؽة العنؾ ال تلٌق وذلك باستخدام لؽة الحروب وأفصح

عندما تقرأ الصحافة لن نستؽرب ما ٌحدث فً أرض الملعب الذي أشار إلى مفردات : آخر حٌن قال 

تستخدمها الصحافة الرٌاضٌة حٌن تصؾ مباراة فً كرة القدم مثل معركة وصراع وهجوم وؼزو 

 (12). وقنبلة وصاروخ وخصم ودمار والكثٌر من الكلمات ومفردات الحروب

التً قد تسهم فً إثارة السلوك العنٌؾ كتابات بعض الصحفٌٌن المذٌعٌن حٌن ومن بٌن العوامل 

ٌصفون الخشونة بؤنها لعب رجولً وقد أشار بعض الباحثٌن إلى وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن السلوك 

 .العنٌؾ عند البلعبٌن وبٌن المعارؾ والمعلومات التً ٌحصل علٌها البلعب من وسابل اإلعبلم المختلفة

ة اإلعبلمٌة للمبارٌات وخاصة فً كرة القدم تمنح األهمٌة كلها للفوز، وال تخلو العناوٌن والتؽطٌ

أو وصؾ المبارٌات من أن الفوز هو كل شًء والخسارة هً نهاٌة الدنٌا، األمر الذي ٌرفع نسبة 

 (13) .الضؽط وبالتالً الخروج عن الروح الرٌاضٌة ومن ثم تقع أحداث العنؾ

عملة فً الصحافة الرٌاضٌة لها تؤثٌر على البلعبٌن والمشجعٌن،إنها إن المفردات المست

محاوالت صحفٌة ألن تكون المباراة بالفعل أقرب إلى الحرب منها إلى السلم، أقرب إلى العنؾ من 

 .البلعنؾ أقرب إلى الموت منها إلى الحٌاة 

نسمع ونقرأ فً  إن اإلعبلم الرٌاضً الجزابري لٌس بمنؤى عن هذه السلوكات حٌث أصبحنا

وسابل اإلعبلم مقاالت وتعلٌقات تحمل فً طٌاتها لؽة العنؾ وقد قمنا بجمع عدد معٌن من التصرٌحات 

الرٌاضٌة الواردة فً الصحؾ والتلفزٌون والتً قد ترفع من حدة العنؾ المنتشر فً المبلعب الرٌاضٌة 

المعلقٌن الرٌاضٌٌن ٌصؾ إحدى  فؤصبحنا نسمع فً التلفزٌون أحد. الجزابرٌة فً السنوات األخٌر

ألن المناصرٌن ٌقومون بإشعال النٌران فً الملعب وهً طرٌقة " بملعب النار واإلنتصار"المبلعب 

 .خاصة لتشجٌع فرٌقهم وهو سلوك قد ٌشجع على العنؾ فً حالة إنهزام الفرٌق المفضل

بقذفة "بعض البلعبٌن كما ٌلجؤ بعض المعلقٌن فً التلفزٌون إلى وصؾ القذافات القوٌة عند 
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وهناك مفردة . وهذه المفردات تستعمل عادة فً لؽة الحرب كما سبق الذكر" صاروخ"أو " صاروخٌة

تمكن البلعب من التسجٌل قً الدقٌقة األخٌرة وتمكن من قتل "أخرى تستعمل فً التعلٌق الرٌاضً 

ن محبل للقصاص والقتل هو ، وكلنا نعلم أن القتل هو سلوك إجرامً الذي ٌصلح أن ٌكو"المباراة 

ودراسة هذا السلوك هو من إختصاص علم اإلجرام، القانون وعلم  (14).إزهاق روح المجنً علٌه

 .اإلجتماع الجرٌمة، فكٌؾ ٌمكن أن نتحدث عن الجرٌمة ونحن نعلق على مقابلة فً كرة القدم

ٌن التً تحملها ومن مظاهر لؽة العنؾ الموجودة فً صحافة الرٌاضة المكتوبة بعض العناو

بعض المقاالت والتً قد تصؾ البلعبٌن بالمحاربٌن أو الكومندوس وكؤننا فً حرب حٌث وضعت 

وقد تحمل .  « .…… Les Guerriers de »" محاربً المدرب الفبلنً"إحدى الصحؾ البلعبٌن  

هو معروؾ  والثؤر كما" فرٌق ٌثؤر من فرٌق آخر " أو "  مقابلة ثأرٌة" بعض الكتابات فً الصحؾ 

وقد تسهم هذه الكتابات فً إثارة الحقد والبؽضاء بٌن  (15). نوع من اإلنتقام على أساس رد بالعدوان

وقد استعملت إحدى الصحؾ الرٌاضٌة فً الجزابر عنوانا لمقال له داللة الحرب . الفرق الرٌاضٌة

والكبلش هو نوع " هاشبٌن المولودٌة والحراش الكلش ما ٌفرٌ"لتصؾ من خبلله لقاء كروي محلً 

معركة إلثبات "من األسلحة التً تستعمل فً الحروب وتصؾ كذلك إحدى الصحؾ مقابلة أخرى 

إن هذه التصرٌحات تزٌد من ضؽط المبارٌات وقد تدفع بالمشجعٌن أو ". الشطارة بٌن بونة وسوسطارة

 .البلعبٌن إلى اللجوء إلى العنؾ فً حالة اإلنهزام

لتً تنشر فً الجرابد إلى إثارة العنؾ فً المبلعب من خبلل ما تحمله وقد تسبب الحوارات ا

من لؽة تتسم بالعنؾ قد ال ٌقبلها الطرؾ اآلخر مثل ما ٌصرح رإساء الفرق بؤن نقاط المقابلة ٌجب أن 

بمعنى فرٌقه سوؾ ٌسخر كل الوسابل للفوز بالمقابلة بالطرق المشروعة . تتحصل مهما كلؾ األمر

وهذا فً إعتقادنا ٌرفع من حساسٌة المقابلة وقد تخرج هذه المقابلة عن إطارها  وؼٌر المشروعة

كما تعتمد بؽض وسابل اإلعبلم إلى استعمال لؽة التحٌز إلى بعض الفرق، كاإلشادة ببعض . الرٌاضً

الفرق دون األخرى وقد ٌظهر التحٌز فً التعلٌق التلفزٌونً على مقابلة فً كرة القدم من طرؾ بعض 

 .الفرق األخرى قد ٌإدي إلى ظهور العنؾ فً المبلعبعلقٌن مما ٌولد السخط عند مشجعً مال

إن ظاهرة العنؾ فً المبلعب ٌتدخل فً حدوثها عوامل خارجٌة مثل ما ٌعانٌه المشجعون من 

مشاكل اجتماعٌة ونفسٌة ٌجسدها على شكل سلوكات عنٌفة داخل الملعب كمتنفس لهذه المشاكل، أما 

لداخلٌة فإنها تتمثل فً كل ما ٌحٌط بالملعب، كالتنظٌم وحجم وموقع الملعب وكذلك سلوكات العوامل ا

الفاعلٌن فً المجال الرٌاضً مثل األخطاء التً ٌرتكبها الحكام أثناء تسٌٌرهم للمقاببلت أو تصرفات 

سعٌا وراء  البلعبٌن والشجارات فٌما بٌنهم، ناهٌك عن التصرفات ؼٌر المقبولة للمدربٌن والمسٌرٌن

الفوز بشتى الطرق باإلضافة إلى ما تكتبه وسابل اإلعبلم بطرٌقة تحوي لؽة العنؾ قد تسهم على إثارة 
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 .العنؾ فً المبلعب
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ا وتنمٌطا ــتشكل األلعاب المستوردة بتعدد مساربها واقعا مفروضا على مختلف المجتمعات إذ تحمل فً طٌاتها قٌم      

نتماءات والخصوصٌات فقدان اال ىقافٌا واجتماعٌا لنموذج الحٌاة الغربٌة ال سٌما األمرٌكٌة التً تهدف إلث

.السوسٌوثقافٌة واالقتصادٌة للمجتمع  

الجزابري ثقافٌا ودٌنٌا  لوبمؤن األلعاب المستوردة تلعب دورا كبٌرا فً بناء شخصٌة الطف      
، حٌث تعتبر من ضمن المإسسات األساسٌة التً تجد نفسها معنٌة بالتطبٌع (سلبا وإٌجابا)واجتماعٌا 

بما فً ذلك الهوٌة الثقافٌة نظرا لمضمونها الثقافً التً ( ة التنشبة االجتماعٌةعملٌ)االجتماعً للطفل 
تبثه فً األطفال،عبر داللتها ومنتجاتها الثقافٌة والرمزٌة، فهم ٌخضعون لعوامل تؤثٌر ثقافٌة مختلفة فً 

أللعاب توجهاتها، وفً ظل كل هذا ٌجب تحدٌد كل ما ٌقدم للطفل من ثقافات عبر هذه األلعاب مثل ا
وسابل بناء وتربٌة  نالخ ، والتعامل معها بحذر لتكو......اإللكترونٌة ، األلعاب المصنعة المستوردة، 

األلعاب فً تكرٌس الخصوصٌات  هولٌست وسابل هدم وفقدان الهوٌة من هنا نتساءل عن دور هذ
 للطفل فً ظل مساربها ؟ السوسٌوثقافٌة

  

ABSTRACT (English) 
      The import toys represent a taxed reality on different societies ,These toys  hold cultural and 

sociological values of the occidental life’s pattern especially American one that intend  to make these 

societies lose their socio cultural and economic belonging and cultural specialties. 

      Since import toys have important sociological ,Cultural ,Religious  effects on the Algerian 

child’s  personality positively and negatively So they are considered among the main principal 

institutions concerned bay the socialization of the child including the cultural identity seeing the cultural 

content they transmit to the child by their symbolic cultural products ,Children are submissive to 

different cultural effect there fore we must control and make limits to all what is presented to the child 

throw these games such as   ( electronics ,video games ;manufactured toys…..) and use them properly to 

make of them means of good education but not means of destroying and losing the following question :                                                                                               

what is the role of import toys to constitute the sociocultural caracteristics of the child 

considering the sources of these toys?.                                                                                          
 

 
 تاأللعاب المستوردة ، مسارب األلعاب المستوردة، الخصوصٌا) : الكلمات المفتاحٌة 

 .. (……الثقافٌة ، التنشئة االجتماعٌة،التطبٌع االجتماعً ، الطفل الجزائريالسوسٌوثقافٌة، الهوٌة 
 
 
 
 
 

 :مقدمة
 

 ،المجتمعاتأطفال قعا مفروضا على مختلؾ بتعدد مساربها وا ظاهرة األلعاب المستوردةتشكل 
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أن الثقافة الؽربٌنة واألمرٌكٌنة  ، إذانطبلقا من عملٌة التثاقؾ حٌث ٌتم التؤثٌر المتبادل بٌن ثقافات العالم، 

فقنط  األلعاب المستوردةباقً الثقافات من منطلق قوة اقتصادها، وال تقتصر  فًخاصة هً األكثر تؤثٌرا 

إنهننا منتجننات ثقافٌننة مننن بننرامج ... نتجننات الصننناعٌة بننل أنهننا أعمننق مننن ذلننك،علننى األسننواق وعلننى الم

 .  خال...طفال،مصنعة وأدوات مدرسٌة لؤل، وألعاب وأكسسوارت إعبلمٌة ومعلوماتٌة وإنترنت، ألبسة

ألن النذوق والسنلوك والعنرؾ األمرٌكنً سنٌعرؾ طرٌقنه  األلعنابفً هذه  ٌشد االنتباه  وهذا ما

تصمٌم دالالتها ومنتجاتها الثقافٌة والرمزٌة فً محاولنة تثبٌنت الهٌمننة المطلقنة لنمنوذج نحو العالمٌة فً 

الثقافة الؽربٌة مشكبل من الوجهة التحلٌلٌة ضبطا وتحدٌا لباقً األذواق واألعراؾ التنً تشنكل باإلضنافة 

ٌندا حقٌقٌنا للتعندد إلى األدٌان والعقابد المنظومة المتكاملة للخصوصٌة الحضنارٌة لبناقً المجتمعنات وتهد

والتنوع الثقافً حٌث أنه عندما ٌتم إدخال تلك المنتجات الثقافٌة وتسوٌقها فً المجتمعات ال تستقبل علنى 

ا تتسنرب فنً التركٌبنة منتسنتعمل ثنم ترمنى وإن ومجنرد ألعناب تسنلٌة وترفٌنه لؤلطفنال أنها أشٌاء ملموسة

وعلننى مسننتوى أشننمل نوعننا مننن التؽٌننر  الثقافٌننة لتؽٌننر مننن عناصننرها ولتسننتقر ضننمنها محدثننة بننذلك

 .االجتماعً

والحفناظ علنى خصوصنٌاتها  مقاومنة األلعناب المسنتوردةوإن كانت بعنض المجتمعنات بإمكانهنا 

، وتمكنها المواجهةالسوسٌوثقافٌة اعتمادا على قوة هوٌتها المدعمة بقوة اقتصادها نتٌجة وعٌها بضرورة 

 .الٌابانً والصٌنًمن وسابله كالمجتمع الفرنسً واأللمانً و

منن بٌنهنا المجتمنع الجزابنري أن تحنافظ  معات السابرة فنً طرٌنق النمنو وولكن هل ٌمكن للمجت

 ؟ألطفالها إنطبلقا من وسابل اللعبعلى خصوصٌاتها السوسٌوثقافٌة

 فنننًالمسنننتوردة وتؤثٌرهنننا  بأللعنننااٌقودننننا هنننذا التسننناإل إلنننى البحنننث عنننن مسنننارب   

لمجتمع الجزابري منع التركٌنز علنى فبنة اجتماعٌنة هامنة هنً الطفولنة، إذ ل الخصوصٌات السوسٌوثقافٌة

، (سنلبا وإٌجابنا)تلعب األلعاب المستوردة دورا كبٌرا فً بناء الطفنل الجزابنري ثقافٌنا ودٌنٌنا واجتماعٌنا 

عملٌننة )حٌننث تعتبننر مننن ضننمن الوكنناالت األساسننٌة التننً تجنند نفسننها معنٌننة بننالتطبٌع االجتمنناعً للطفننل 

األطفننال، فهننم  فننًبمننا فننً ذلننك الهوٌننة الثقافٌننة نظننرا لمضننمونها الثقننافً التننً تبثننه ( االجتماعٌننة التنشننبة

مختلفة فً توجهاتها، وفً ظل كل هذا ٌجب تحدٌد كل ما ٌقدم للطفنل منن  ةٌخضعون لعوامل تؤثٌر ثقافٌ

الننخ، ...ترونٌننةمثننل  الفٌنندٌو، األلعنناب المصنننعة المسننتوردة، األلعنناب اإللكاللعننب ثقافننات عبننر وسننابط 

األلعاب فً تكرٌس الخصوصنٌات  ههذ والتعامل معها بحذر وهو ما ٌجعلنا نتساءل مرة أخرى عن دور

 . وهذا ما سوؾ نتطرق إلٌه ضمن هذا المقال ؟ هاللطفل الجزابري فً ظل مسارب السوسٌوثقافٌة

 :إشكالٌة التناسب بٌن األلعاب المستوردة وخصوصٌات الطفولة الجزائرٌة

المجتمعات إذ تحمل  أطفال بتعدد مساربها واقعا مفروضا على مختلؾ المستوردة ب األلعاتشكبل 1 
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الذي ٌهدؾ إلى فقدان ال سٌما األمرٌكٌة  الؽربٌةفً طٌاتها قٌما وتنمٌطا ثقافٌا واجتماعٌا لنموذج الحٌاة 

المجتمعات  خاصة تلكلمجتمعات، ألطفال ا اءات والخصوصٌات السوسٌوثقافٌة و االقتصادٌةماالنت

لذي ٌعانً من التبعٌة لٌس فقط على المستوٌٌن االقتصادي االمجتمع الجزابري  من بٌنها المتخلفة

تحمل فً طٌاتها مشروعا ألمركة العالم، األلعاب المستوردة ألن ، وإنما على المستوى الثقافً والسٌاسً

بل اإلعبلم العالمٌة، والمعلوماتٌة، فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تهٌمن وتمتلك النخبة األكبر من وسا

ذوق والسلوك والعرؾ األمرٌكً الألن األلعاب واإلنترنت، وكذا السلع التجارٌة وهذا أخطر ما فً هذه 

سٌعرؾ طرٌقه نحو العالمٌة فً تعمٌم داللتها ومنتجاتها الثقافٌة والرمزٌة وفً محاولة تثبٌت الهٌمنة 

مشكبل من الوجهة التحلٌلٌة ضؽطا  (121م، ص  2000ٌاسٌن السٌد، ) المطلقة لنموذج الثقافة الؽربٌة

وتحدٌا لباقً األذواق واألعراؾ التً تشكل باإلضافة إلى األدٌان والعقابد المنظومة المتكاملة 

 .وتهدٌدا حقٌقٌا وفعلٌا للتعدد والتنوع الثقافًخصوصٌة الحضارٌة لباقً أطفال المجتمعات، لل

منن الناحٌنة السوسنٌوثقافٌة  موتوحٌده مالمجتمع الجزابري وتحدٌثه فالأط إن فكرة إعادة تشكٌل

ٌلزم علٌنا التعامل بحذر مع هذه المسارب وهنا تبرز األهمٌة المعرفٌة القصنوى لندور  ه الظاهرةأمام هذ

علم االجتماع فً تقلٌص والحد منن اآلثنار السنلبٌة لهنا وذلنك منن خنبلل تشنخٌص وتحلٌنل مضنمون هنذه 

المجتمنع الجزابنري  خصوصنٌاتللقنٌم تتوافنق منع  اترتٌبن ط عبلجٌة ووقابٌنة تشنملرسم خطاأللعاب ثم 

وتجلٌاتهنا كنً  األلعناب المسنتوردةالمتؽٌرات الحاضنرة والمسنتقبلٌة بمنا فٌهنا ظناهرة تؤخذ فً االعتبار و

 تعرضلهنم، ومنن هننا سنن ولٌست وسابل هدم وفقدان الهوٌنة لؤلطفال تكون األلعاب وسابل بناء والتربٌة

 :لمسابل التالٌةل

 ألطفننال الخصوصننٌات السوسننٌوثقافٌة فننًالمسننتوردة وتؤثٌراتهننا  بأللعنناامننا هننً مسننارب  -1

 .؟لمجتمع الجزابريا

فنً ظنل الجزابنري  الخصوصنٌات السوسنٌوثقافٌة للطفنل فنًر األلعناب المسنتوردة اأث ًماه -2

 ؟ هامسارب

 ؟وردة من خبلل مساربهاالمست بهو التصور اإلستراتجً لمقاومة األلعاما  -3

وألن الطفل ٌولد مرتٌن إحداهما والدة بٌولوجٌة والثانٌة والدة ثقافٌة التً تبدأ هذه األخٌرة        

اتصاالته المختلفة فٌكتسب عادات وتقالٌد  عن طرٌق ثقافة مجتمعه ل ا من خبلل امتصاص الطفلبتكوٌنه

 2000المجلس العربً للطفولة و التنمٌة، ).افٌة لهوهذا ما ٌشكل الخصوصٌات السوسٌوثق. ومعاٌٌر ولؽة

121م، ص 
سنركز على الطفل الجزابري كنموذج أساسً من الفبات االجتماعٌنة للمجتمنع الجزابنري،  (

و المجتمع، لمنا تتمٌنز  إذ تشكل رعاٌة الطفولة وحماٌتها االهتمام المحوري والجوهري فً حٌاة األسرة 

 .ٌن لشخصٌة الفرد مستقببلبه هذه المرحلة من إعداد وتكو
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وفً ظل عصر تتبلشى فٌه الحدود الثقافٌة بٌن الدول نتٌجة ثورة علمٌة وتكنولوجٌة        

دورا كبٌرا فً بناء الطفل تساهم وسابل اإلعبلم واالتصال الحدٌثة فً نشرها وتلعب مساربها واسعة 

مستوردة إذ تعتبر من ضمن الوكاالت  بلل ماتقدمه من ألعابخالجزابري ثقافٌا ودٌنٌا واجتماعٌا من 

بما فً ذلك ( عملٌة التنشبة االجتماعٌة)األساسٌة التً تجد نفسها معنٌة بالتطبٌع االجتماعً للطفل 

مختلفة  ةفهم ٌخضعون لعوامل تؤثٌر ثقافٌ ،األطفال فًالهوٌة الثقافٌة نظرا لمضمونها الثقافً الذي تبثه 

223ص  ،1993ن، آخرومحمد الجوهري و )فً توجهاتها
مما ٌقود إلى شًء من الصراع فً قٌمهم  (

فهو ؼٌر قادر  ،الطفل عندوهذه المواقؾ تعٌق تبلور نموذج تصوري  مواتجاهاتهم ومواقفهم وسلوكا ته

24م، ص 1984ذكاء الحر،   ).على الفرز واالنتقاء
) 

مثننل  اللعننب  مننن ثقافننات عبننر وسننابط الجزابننري  فننً ظننل كننل هننذا ٌجننب تحدٌنند مننا ٌقنندم للطفننل

الفٌنندٌو، األلعنناب المصنننعة المسننتوردة، األلعنناب اإللكترونٌننة عبننر اإلنترنننت والكمبٌننوتر والتعامننل معهننا 

 .فكٌؾ ٌمكن لنا توضٌح ذلك من خبلل مخطط مبسط؟بحذر، 
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ٌمثل أشكال مسارب األلعاب المستوردة 01مخطط توضٌحً رقم  2008)لباحثة المصدر من إعداد ا

 :المسارب اإلعلمٌـة -1

ٌتمٌز عصرنا الحنالً بثنورة إعبلمٌنة دعمتهنا التكنولوجٌنا الرقمٌنة حٌنث أضنحى العنالم   

ه بؤسره أشبه بقرٌة صؽٌرة لسرعة تسوٌق المعلومة ووجود وفنرة كمٌنة ونوعٌنة لئلعنبلم، وإذ تلعنب هنذ

فنً ذلنك مرونتهنا وقنوة نفاذهنا، زٌنادة علنى حجنم  االجتماعٌنة تسناعدها الوسنابل دورا كبٌنرا فنً التنشنبة

 حصنص، أفنبلم)الوقت الذي ٌقضٌه الفرد فً استهبلك المنتجات اإلعبلمٌة بتنوع مجاالتهنا ومواضنٌعها 

 (.مربً أو سمعً)وباختبلؾ مصدرها ...( ، مسلسبلت رسوم متحركةكارتونٌة

دي دورا هامننا بتؤثٌرهننا علننى األطفننال  مننن خننبلل مسنناهمتها بمضننامٌنها الموجهننة لهننم تننإفهننً  

وسنٌلة منن  تنؤثٌر كنل قنوةتوقنؾ تف ،وبفتحها أفاق العالم أمامهم فً بناء شخصٌة الطفل، وتوسٌع مداركنه

عبنند الحفننٌظ مقنندم و عمننر  ).الوسننابل علننى منندى فاعلٌتهننا ونوعٌننة مضننمونها ومحتواهننا مننن جهننة هننذه

وعلى مندى درجنة احتكناك الطفنل بهنا منن جهنة أخنرى  ، ( 51م ،ص  1992نوفمبر  30-28صخري، 

ة عنن طبٌعنة هوٌتننا ٌبنمنن القنٌم والسنلوكٌات والمفناهٌم الؽرواببل وترسخ ، تصوراته الذهنٌةفهً تشكل 

األفننبلم والرسننوم  منننوخصوصننٌاتنا الثقافٌننة مننن خننبلل مننا تبثننه مننن مننواد واضننحة األهننداؾ والمشنناهد 

أو    نا، والطفل الذي ننسى حواسه المركزة ونحن نتابع الشاشنة عالتً تمرر صورة مشوهة ركة، المتح

منا، إنها تشكل بنٌته ونحن ساهون عننه متخٌلنٌن أننه ال  االصحٌفة ٌكون على اتصال أكثر التصاقا وتؤثر

لصنؽار ٌبننون وفنق هنذه ن اإادون لتؤثٌراتهنا، فننقنوإذا كنان الكبنار ٌ ،قاصر عن التؤثر بها هو أو ٌعبؤ بها

األطفنال منن خنبلل قنناة ة وؼٌر المبلبمة لننا، ولعلننا لنو تؤملننا البنرامج دخٌلالتؤثٌرات وما تبثه من القٌم ال

بصننفة خاصننة نجننده  يالتننً تهننٌمن علننى اإلعننبلم العربننً اإلسننبلمً بصننفة عامننة والجزابننرسباٌسننتون 

أو بنرامج  لمضنموناالفقٌنرة  الكرتونٌنة سنبلتٌنحصر ببرامج األؼانً الصاخبة والخلٌعة أحٌاننا و المسل

3 
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وتؽطٌنة وقنت البنث، ومنع أن بعنض  (الطفل) نصب عٌنٌها سوى قتل وقت المشاهدعضالترفٌه التً ال ت

 اءمناالنتالتؤكٌد على أسناس الهوٌنة و إلى ٌرمً نهجاوبعض البرامج تلتزم  مثل قناة طٌور الجنة القنوات

ص     المجلس العربنً للطفولنة و التنمٌنة، ).تفاإلللشكل نسبة تدعو ولكنها ال ت( طٌور الجنة )مثل قناة 

167 ) 

دفننع بننالبعض إلننى إدراج ذلننك  ألعنناب المسننتوردةإن دور المسننارب اإلعبلمٌننة فننً نشننر  

، حٌنث أننه سنلطة تكنولوجٌنة ذات منظومنات معقندة وال تلتنزم األلعاب المسنتوردةضمن مصطلح إعبلم 

فضابٌة ؼٌر مربٌة، ترسمها شبكات اتصالٌة معلوماتٌنة علنى  اتطرح حدودبالحدود الوطنٌة للدول وإنما 

أسس سٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة وفكرٌة لتقٌٌم عالما بدون دول وبدون أمة وبدون وطنن ٌخضنع لسنلطة 

شركات متعددة الجنسٌات، كما أنه ٌتسم بالعالمٌنة وٌنشنر رسنابله عبنر وسنابل إعبلمٌنة تتجناوز حنواجز 

الفبات المختلفنة والعقابند المتباٌننة، وإن كاننت تهندؾ  ن واللؽة لتصل إلى المستهلكٌن ذويالزمان والمكا

ظاهرٌا إلى إلزام الدول باالهتمام بحقوق اإلنسان والتدخل فنً أنمناط الثقافنة االسنتهبلكٌة فإنهنا تسنتهدؾ 

الجدٌندة وإعنادة  علنى مشناهدة ومعاٌشنة األنمناط المؽرٌنة للثقافنة األطفنال بشكل أكثر عمقنا تعوٌند عقنول

تشكٌل الحٌاة االجتماعٌة للشعوب والتحفٌز على االنضمام إلى الثقافات الحدٌثة واالنسنبلخ عنن الثقافنات 

 .القومٌة

 :المعلوماتٌـة و اإلنترنت -2

أما عن نمط الحاسنوب والمعلوماتٌنة والتنً أحنرزت تقندما كبٌنرا وسناهمت بندورها فنً   

صل نسبة مستخدمً شنبكة اإلنترننت تحٌث  أللعاب األطفال،مسارب فهً تشكل أكثر ال المعرفً، التفتق

وتهندؾ هنذه الشنبكة إلنى إعنادة  2000 فً مجتمعات العالم أكثر من نصؾ ملٌار حسب إحصنابٌات عنام

تشكٌل العقل الحدٌث وما ٌتبع هذا التشكٌل منن قنٌم وسنلوكٌات منافٌنة للسنلم القٌمنً والمعٌناري للمجتمنع 

حٌث أصبحت صناعة المعلومات فً مقدمة هذه المسارب، فهنً  (.169، ص  عنفس المرج )،الجزابري

فمثبل ٌبلػ عدد المواقع الجنسٌة منا .بذلك تشكل قاببل للدخول بكثافة، وال ٌمكن إقامة حواجز حقٌقٌة دونها

مفنناهٌم السننٌبة الخاصننة مننن خننبلل مننا تفرضننه مننن صننور فاضننحة الٌقننارب الملٌننون موقننع التننً تنشننر 

نسبة كبٌنرة بلها  بفٌستجٌر أسمابها ٌسهل الوقوع فً شراكها بتؽٌاعها الثابتة والمتحركة، فوبمختلؾ أنو

من مستخدمً هذه الشبكة ٌنتمون إلنى مجتمعنات % 75وهذا ما أكدته نسبة ،األطفال والمراهقٌن والكبار

ة فمعظنننم األطفنننال ٌقضنننون جنننل وقنننتهم منننع األلعننناب التنننً تتسنننم ؼالبنننا بسنننمات منافٌننن، محافظنننةأكثنننر 

وخاصة أن معظم األلعاب تنتجها شركات ال عبلقة  ،مبلبمة ألطفالنا عبةنجد منها للخصوصٌاتنا قلٌبل ما 

السرٌع مهما كان عملهنا مإذٌنا للطفنل  حسوى الرب همهاٌلها بقٌمنا وال مجتمعاتنا العربٌة اإلسبلمٌة، وال 

هٌم األخبلقٌنة األمرٌكٌنة بهندؾ المفناوتكنرٌس القنٌم  اهنهمٌكنل منا ف،(.172نفس المرجع، ص ) والمراهق
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وأشنكال للشخصنٌة،  لتفكٌنرة اطٌنمنمنن ؼزو عقول األبناء وتلوٌثهنا منن خنبلل منا تطرحنه هنذه األلعناب 

للثقافة األمرٌكٌة المعاصنرة بتنوعاتهنا وتناقضناتها وؼٌنر ذلنك منن  ةالممٌزتكرس فً المحصلة األخبلق 

 .السمات التً ال ٌتسع المجال هنا للتوسع فٌها

 :السلع التجارٌة -3

، وهً فً و مجرد لعبة لتسلٌة الطفل بةبرٌالتً تبدو لنا فً مظاهرها  األلعابمن أكثر   

 السننلع التجارٌننة، مننن األلعننابالجزابرٌننة ك امحتننوى ثقننافً ال ٌتماشننى مننع مبادبنننا وتعالمنننباطنهننا تحمننل 

الطنابع االسنتهبلكً للحٌناة، ة واالنحراؾ وراء بعٌخصبا للت وهً تشكل بذلك مجاال... وؼٌرهاالمصنعة 

 .وٌظهر هذا األمر خاصة فً المجتمعات المتخلفة

تصادٌة للشنركات متعنددة هو الفاعلٌة االق األلعاب المصنعة المستوردةومن أهم ما ٌمٌز   

أمرٌكا وألمانٌا وفرنسا والٌابان وبرٌطانٌا ٌوجد بها معظم الشركات العالمٌة الموجنودة فنً الجنسٌات فً 

كونهنا نظنام اقتصنادي وثقنافً إعبلمنً ٌسنتخدم  (الطفنل)ومن أهم تؤثٌرات العولمة على المستهلك العالم،

السنوق  األلعاب لمنتجاتثقافة االستهبلك آلٌة السوق العالمٌة وكذلك توظٌؾ تكنولوجٌا االتصال لتروٌج 

 .العالمٌة

 لعبنةبنٌن  أخنرى تسنربت سنلوكاتكرسنت التجارٌة لؤللعاب األطفنال نجد محبلت  فمثبل  

احتكنرت حتنى  هنً األخنرى األكسٌسوراتها ودور  ،وأخرى لتإسس قٌما وسلوكٌات تتسم بها الشخصٌة

فنً  االمعاصرة األكثر تمكنن اللعبة أذواقنا فً الزي، وأصبح الشكل بحد ذاته تابعا للنمطٌة المنتجة للثقافة

ذ نصؾ قرن تقرٌبا إلى القٌم المضمنة فً من "مالك بن نبً"التؤثٌر بوسابلها وأذواقها المتعددة، وقد أشار 

أنهنا حولتننا إلنى  قنٌم التنً تحملهنا إلٌننا وٌكفنًثناٌا األشٌاء التً نستوردها ونكدسها ونحن ؼافلون عنن ال

 .شعوب مستهلكة بإرادة منا

و   سبٌدر مان،  و و جهاز ببلي ستاٌشن وشخصٌة باتمان، سوبر مان إن باربً الدمٌة

فإن النمطٌنة ، لصالح التقدم البشري هً (األلعاب)، وإن كنا نجد أن هذه السلع كرابللعبة المنوبولً و س

: لمزٌد من اإلطبلع ارجنع إلنى الموقنع ).االستهبلكٌة لها قد جعلتنا إلى حد كبٌر خارج دورها الحضاري

www.maaber.com ) 

ضنار فنإن لمسنارب العولمنة أثنارا إٌجابٌنة وأخنرى ؼٌر أن لٌس كل ما ٌعنرض سنًء و  

 .سلبٌة على الطفل الجزابري فً ظل ؼٌاب أسس اختٌار مضمون موادها

مجتمعاتنا ٌتمثل فً الدعوة أطفال  فً  هاربامساأللعاب عن طرٌق  خطاب الذي تمرره هذهالإن 

المرجعٌنة وتقندٌس الحاضنر  مثقافة بٌن نموذجٌن ثقافٌٌن متباٌنٌن وأٌضا تدعو إلى رفض الماضًالإلى 

المستقبل و تربٌة الطفل على األخبلق السٌبة وتعوٌده علٌها بترسٌخ نموذج كونً للشخصٌة تختفً معه و

4 

http://www.maaber.com/
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 .الفوارق الحضارٌة

بننه مسننارب  تًالتننً ٌمكننن أن تننؤلؤللعنناب المسننتوردة  ومننن خننبلل عرضنننا ألهننم اآلثننار السننلبٌة

الحنندود  االقتصننادٌة نظننرا لمننا لهننا مننن أهننداؾ فننً إزالننةفننً الجوانننب االجتماعٌننة و األلعنناب المسننتوردة

القٌود أمام ثقافة مؽاٌرة وما ٌتبعها من القٌم والتقالٌد واالستٌبلء علنى عقنول أطفالننا وتقلنٌص األسنواق و

 .الشركات األجنبٌة وتراكم أرباحها ألعابإلى أسواق استهبلك لتروٌج ( المحلٌة)الوطنٌة 

ار السننلبٌة لؤللعنناب المسننتوردة علننى الطفننل الجزابننري مننن خننبلل ٌمكننن تلخننٌص أهننم اآلثنن       

 :وفق المخطط التوضٌحً التالً  هامسارب

األلعنناب بداٌننة ٌمكننن تلخننٌص أهننم هننذه اآلثننار فننً مخطننط توضننٌحً ٌمثننل أشننكال مسننارب 

المستوردة

2008ةالباحث إعداد المصدر من

حٌناة اإلنسنان، وإن االهتمنام بهنذه  فنًرهنا أثنرا تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مداخل النمنو وأكث

الشرٌحة هو ضمان الستمرارٌة المجتمع وتطوره، فإعداد الطفل للمسنتقبل إعندادا سنلٌما سنٌعٌد الطرٌنق 

 . معتألجٌال الؽد للمساهمة الفعالة فً تنمٌة وتقدم المج

توقنؾ علٌهنا حٌناة اإلنسنان والتنً كثٌنرا منا تإن مرحلة الطفولة هً أهنم مراحنل ولهذا ف 

العدٌند منن الدراسنات والبحنوث د شهدت مرحلة الطفولنة صحته النفسٌة خبلل مراحل نموه المختلفة، ولق

العلمٌة فً جمٌع الجوانب وهذا نظرا لقناعة الدول المتقدمة بؤهمٌنة تنمٌنة مواهنب ومعنارؾ الطفنل ألننه 

 .ٌعتبر مٌدان االستثمار للرأس المال البشري

أنواعهنا الموجهننة لؤلطفننال تهٌننا لنه كننل الظننروؾ واإلمكانٌننات  ونجند األلعنناب بمختلننؾ 

 محمننند أحمننند صنننوالحة ، )والكفننناءات المتعنننددة للمسننناهمة   فنننً التربٌنننة والتثقٌنننؾ والتسنننلٌة والترفٌنننه
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 .( 73ص ،م2004

وتعتبر ثقافة الطفل من أهم المواضٌع التً نالت االهتمام بمجتمعنا المعاصر وهً قضنٌة ال ٌنتم 

تؽٌرات العالمٌة التً ٌشهدها العالم وفً ظل ثورة تكنولوجٌات وما ٌشهده واقعنا الٌوم من فصلها عن الم

تزاٌد للدور الذي تلعبه األلعاب المستوردة بؤنواعها المصنعة واإللكترونٌة فً نشر الثقافة، بحٌث أن هذه 

راسات نفسٌة واجتماعٌة الوسٌلة الفعالة تساهم بقسط كبٌر فً تشكٌل ثقافة جٌل، وفً هذا اإلطار أكدت د

م،  2001إٌنناس محمند ؼنزال  )لؤلطفنالأن لؤللعاب دور كبٌر فً التكوٌن النفسً واالجتماعً والثقنافً 

 .( 03ص 

وتعتبر األلعاب المستوردة بما فٌها المصنعة واإللكترونٌة األكثر انتشارا، وفً ظل هنذا  

مارسننتها، وانخفنناض إن لننم نقننل عنندم تننوفر اإلقبننال الشنندٌد علننى األلعنناب المسننتوردة بؤنواعهننا وعلننى م

الثقافٌنة واسنتخدامها لوسنابل األلعناب المصننعة  األلعاب األلعاب المحلٌة، وبروز ما ٌعرؾ بفكرة عولمة

 2001عبند التنواب ٌوسنؾ،  )تتزاٌد المخاوؾ من بعض التنؤثٌرات الثقافٌنة الدخٌلنة.واإللكترونٌة الحدٌثة

ٌة األلعاب كوسنٌلة تربوٌنة تثقٌفٌنة لؤلطفنال منع توضنٌح طبٌعنة ولهذا سنحاول التطرق ألهم ،(.21م،ص

 .تؤثٌر األلعاب المستوردة على الطفل، ثم إبراز مظاهر مسارب  األلعاب المستوردة

تعتبر األلعاب من أكثر وسابل اللعب انتشارا لدى األطفال، ولهذا فإن هناك نسنبة كبٌنرة  

الً فهً مصدر ربٌسً من المصادر التنً تعنرض فٌهنا منهم تتابع بصفة منتظمة ما ٌعرض علٌهم وبالت

واأللعاب المستوردة لدٌها مٌزة جلب انتباه األطفنال إلٌهنا، ولهنا تنؤثٌر علنى حٌناة الطفنل، .صور المجتمع

والمٌزة األخرى وهنً أنهنا حالٌنا .وذلك لما تتمٌز به من نقل للصورة والصوت واأللوان فً نفس الوقت

م،  2000حننان عبند الحمٌند العننانً،    ).التالً أنواعها فً متنناول األطفنالتتوفر فً كل بٌت تقرٌبا وب

تصننورات والخٌننال مننن خننبلل الوتتضننمن األلعنناب المسننتوردة نشننر المعلومننات واألفكننار و(. 121ص

التنشبة االجتماعٌة للطفل ولهذا ٌمكن القول بؤن .محتواها الثقافً والتً تقدم للطفل فً شكل تسلٌة وترفٌه

 .الٌوم تتشكل من خبلل األسرة ثم األلعاب ثانٌا ريالجزاب

بدون تعبٌنر، إذ ال بند أن  لتنشبةفنجد أنه ال ٌمكن التحدث عن ا التنشبةوإذا ما رجعنا إلى مفهوم 

فننإذا كننان هننناك مجموعننة مننن  .التً ٌوكل إلٌها المساعدة على نشر الثقافات( األلعاب)تبلزمها وسابل 

ذه الوظننابؾ هننً التربٌننة والتثقٌننؾ بمعنننى مسنناعدة الطفننل   فننً تكننوٌن الوظننابؾ لؤللعنناب، فننإن أهننم هنن

 .وهذا ماٌسمى  بالتطبٌع االجتماعً.الشخصٌة وتفتٌح األذهان وتنمٌة الذوق وتهذٌبه

المعلومنات، وتلعنب دورا  ار العصنرٌة وإشناعةولذلك فإن األلعاب عامل أساسً فنً نشنر األفكن
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التنشبة االجتماعٌة، فالطفل منن ناحٌنة الصنحة فً فة التثقٌؾ كبٌرا فً إكمال تثقٌؾ األطفال خاصة وظٌ

بحٌث  ( 82083ص  م، ص 1996ؼرٌب عبد السمٌع ؼرٌب،  ).النفسٌة ٌتطلب نموا نفسٌا وعقلٌا سلٌما

ٌتطلب توفٌر الكفاءة والتوافق خبلل مرحلة نموهم حتى ٌتحقق الوصول بهم إلى أعلى مستوى ممكن من 

نفسنٌا )لك عن طرٌق دراسنة اإلمكانٌنات والقندرات وتوجٌههنا التوجٌنه السنلٌم الصحة النفسٌة، وٌتحقق ذ

وذلك من خبلل رعاٌنة مظناهر النمنو الجسنمً والعقلنً واالنفعنالً واالجتمناعً للوصنول إلنى ( وتربوٌا

تكوٌن شخصٌة ذات سلوك سوي، وتلعب األلعاب دورا كبٌرا فً تدعٌم الصحة النفسٌة إذا استطاعت أن 

م  1997حامد عبد السبلم زهران، ).ع حاجٌات األطفال من الترفٌه والتثقٌؾ والتربٌة السلٌمةتتكفل بإشبا

 ( 12، ص 

وتخصص بعض الدول فً مجال ألعاب الطفل مبالػ مالٌة معتبنرة منع تخصنٌص أننواع مختلفنة 

مكانٌاتها وتبرز قٌمة األلعاب فً إ ,لؤلطفال بحٌث تساهم فً تنمٌة المعارؾ وإكساب المهارات والسلوك

، وبذلك لم تعد األلعاب باختبلفهاالتعلٌمٌة والتثقٌفٌة، وال نستطٌع حتى منع األطفال من ممارسة األلعاب 

 التصنورات و وسٌلة للتسلٌة والترفٌه فحسنب بنل تجناوزه إلنى تكنوٌن المهنارات وإثنارة الندوافع وتكنوٌن

 ( 35م، ص 2002محمد محمود الحٌلة،  ).االتجاهات والعادات وأسالٌب التفكٌر

وتكسب األلعاب أهمٌة خاصة فً حٌاة الطفل فً مجال التثقٌؾ ألنها تجذب انتباههم وهنا تبنرز 

أهمٌة الدور المناط باأللعناب منن خنبلل قندرتها علنى تحقٌنق أهندافها اإلسنتراتٌجٌة فنً الترفٌنه والتثقٌنؾ 

 أصبح قرٌة صنؽٌرة، خاصنة بحٌث من خبللها ٌتمكن الطفل أن ٌطل على ما ٌجري فً العالم الذي فعبل

 (.نفس المرجع،ص ).بعد استخدام تكنولوجٌات االتصال الحدٌثة من أقمار صناعٌة وقنوات فضابٌة

ولهذا اعتبرت األلعاب من أكبر مصادر المعلومات لؤلطفنال بجاننب األسنرة والمدرسنة، وتتنرك 

ننذ بداٌنة ظهنور األلعناب أن هنذه بعندما كنان االعتقناد السنابد م، تؤثٌرا كبٌرا فً نفسٌة الطفنل وشخصنٌته

أو آثنار نفسنٌة علنى    الوسابل ما هً إال وسٌلة من وسابل التسلٌة والترفٌه، ولٌست لها انعكاسات سلبٌة

 .األطفال

وظلت اآلراء منقسمة حول أهمٌة األلعاب كوسٌلة تثقٌفٌنة فنً تكنوٌن الشخصنٌة، والمعارضنون 

فننً نمننو أثننناء ممارسننته لؤللعنناب المختلفننة ومنندى تؤثٌرهننا الننذٌن ٌسننتدلون بالصنندمة التننً ٌتلقاهننا الطفننل 

أكدوا على أن هذه الوسٌلة ؼٌر نافعة من الناحٌة البدنٌنة واألخبلقٌنة أو التعلٌمٌنة أو االجتماعٌنة، الطفل، 

بحٌنث ٌبقنى الطفنل ؼالبنا داخنل المننزل بندال أن ٌكنون نشنطا، كمنا أن األلعناب المسنتوردة تعنرض علٌننه 

إذ أننه ال ٌلعنب منع األطفنال اآلخنرٌن، ولكنن  حالة متفرج نشط ولٌس منتعلم نشنط صور جذابة وهً فً

 ).المإٌدون للتؤثٌر اإلٌجابً لؤللعاب المستوردة ٌقرون بؤنها مٌدان ٌوسع آفاق الطفل وٌثري فكره وخٌاله

 ( 123حنان عبد الحمٌد العنانً، ص 

8 
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ض اآلثنار النفسننٌة واالجتماعٌننة ؼٌنر أن الدراسننات أكندت أن األلعنناب المسننتوردة لهنا بالفعننل بعنن

أكثر من كونها  Additionalوالثقافٌة على األطفال إال أنها تتكون بطرٌقة تراكمٌة وتعتبر آثار إضافٌة 

بمعنننى أنهننا تضنناؾ إلننى اآلثننار النفسننٌة األخننرى الناتجننة عننن العوامننل البٌولوجٌننة  "Primary"أساسننٌة 

ن حٌث األهمٌة فً التؤثٌر بعد األسرة والوسط االجتمناعً، ٌمكن أن توضع فً الرتبة الثالثة مو.والبٌبٌة

عنز الندٌن  ).السنلوكات العدوانٌنة لؤلطفنال فنًفمثبل مشاهد العنؾ وطبٌعة الثقافة الؽربٌة لها تؤثٌر سلبً 

 ( 42م، ص 2000جمٌل عطٌة، 

وٌمكن القول أن قٌمة محتوى األلعاب المستوردة ٌمكن أن ٌحندث أثنرا إذا عرضنت فنً  

كثر اتساقا أو فنً صنورة تمنس األفكنار والمشناعر، كنذلك فنإن اسنتجابة الطفنل لمختلنؾ محتنوى صور أ

 باإلضافة إلى تؤثٌر األلعاب المستوردة على العبلقات.األلعاب تتحدد بسماته الشخصٌة ومفهومه عن ذاته

ل علننى تفاعننل األسننري، فالطفننل الننذي ال ٌحصننالتواصننل والتقلننص مننن االجتماعٌننة مننن الناحٌننة السننلبٌة 

منن تشنكٌل  علنى ذلنك اإلشباع من والدٌه ٌلجؤ للهروب إلى ممارسة األلعاب لئلشنباع منع كنل منا ٌترتنب

نفسننً وشخصننً علننى نمننط ثقننافً معننٌن وهننذا تبعننا لمحتننوى األلعنناب المسننتوردة ونوعٌتهننا ومصننادرها 

 .المنتجة لها

لنمنو ل، فعلمناء الننفس اطفاكذلك ٌرجع تؤثٌر األلعاب المستوردة للطبٌعة االنفعالٌة والمعرفٌة لؤل

، فالطفنل بطبٌعتنه شنؽوؾ Special Audienceٌعتقندون بنؤن األطفنال الممارسنون لهنم طبٌعنة خاصنة 

فمنثبل ٌسنٌبون فهنم محتنوى األلعناب خاصنة إذا ,باأللعاب السلبٌة كنالحزن والخنوؾ والؽضنب والكراهٌنة

ؤخنذ منن تلنك المشناهد كسنلوك جدٌند كانت ثقافتها تختلؾ عن ثقافته، فٌحدث تشوش لؤلفكار وممكن أن ت

قنند ٌسننتقبلون (.45 -43ص  م ،ص 2000عننز النندٌن جمٌننل عطٌننة،  ).وٌضننٌفها إلننى رصننٌده الثقننافً

التفرٌق بٌن الخٌال والواقع،  ممعلومات محتوى األلعاب المستوردة وكؤنها حقٌقة واقعٌة ألنه صعب علٌه

 .والممارسة المشاهدة وممكن مثبل أن ٌقلد بعض السلوكات العدوانٌة

 تؤثٌر كون لهاٌعلى شخصٌة الطفل، فٌمكن أن  تؤثٌر كبٌر ولهذا فاأللعاب المستوردة لها

األطفال إذا لم ٌتم مراعناة  فًإذا أحسن استعمالها لتنمٌة المعارؾ والتثقٌؾ وٌمكن أن تإثر سلبا  إٌجابً

تلخٌص أهام وٌمكن .له الخصوصٌات السوسٌوثقافٌةالخصوصٌات الطفولة ومراحل نموها المعرفً مع

للمزٌند منن اإلطنبلع )    :ماا ٌلاً فاً الجزائاري الطفالعلاى  األلعاب المستوردةا ثار السلبٌة لمسارب 

 (   www.maaber.com: ارجع إلى الموقع

ونقنل قنٌم جدٌندة وتقالٌند ؼربٌنة تنإدي ، نقل أخبلق ونمط حٌاة البٌبات األخرى إلى مجتمعاتننا *

والحدٌث وخلخلة نسق القٌم فً عقول األطفال منن خنبلل المفناهٌم األجنبٌنة التنً  إلى التصادم بٌن القدٌم

األطفال التً تحمل قٌمنا مؽناٌرة للبٌبنة الجزابرٌنة،  فًالطفل الجزابري وأثرها السلبً  ومارسها شاهدها
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 .معلمٌنام ٌكون على حساب علمابنا وكما أن إبراز نجوم الفن والؽناء والرٌاضة والتركٌز علٌه

 .ءناتصوٌر العبلقة بٌن الرجل والمرأة على خبلؾ ما نربً علٌه أبنا *

 .بناء ثقافة متناقصة بٌن معاٌشة ومنع ومشاهدة آخر، وال ٌدري الطفل أٌهما األصح *

ألعابهم اإللكترونٌنة قند ٌثٌنر العننؾ فنً  ممارسته فًمشاهدة العنؾ الشابع فً أفبلم األطفال و *

لمشاهد التً تإدي إلى تبلد اإلحساس بنالخطر وإلنى قبنول العننؾ كوسنٌلة سلوك بعض األطفال وتكرار ا

وٌننإدي ذلننك إلننى اكتسنناب  ,لمواجهننة بعننض مواقننؾ الصننراعات، و ممارسننة السننلوك العنٌننؾ اسننتجابة

التنً تتصنل بالجرٌمنة  رالجسنمانٌة واألدوااألطفال سلوكٌات عدوانٌة مخٌفة، إذ أن تكرار أعمال العنؾ 

و          انحراؾ األطفال مع وجود ما نعرفه منن بعنض األفنبلم لى تهٌبة ن ٌإدي إواألفعال ضد القانو

األلعاب تصور الكذب والخداع والمراوؼة على أنها خفة ومهارة وشطارة ٌنزع الحٌاء نزعنا منن قلنوب 

  .فً حٌاتنا طفالنا واآلداب التربوٌة السامٌةأ

معظنم هنذه األلعناب تعتمند اعتمنادا مباشنرا تربٌة األطفال على الوحشنٌة و العننؾ و القتنل ألن *

وتعوٌند األعنٌن علٌهنا بندعوى أنهنا  على فكرة الجرٌمة و القتل و الدماء، و منها إشناعة الصنور العارٌنة

لعبة مثل لعبة القتل العارٌات التً تتضمن فً طٌاتها مشاهد خبلعٌنة وألعناب المصنارعة، حشنرت فٌهنا 

كمنا ٌصنطلح  األلعنابالمضمون الهروبً لمسارب  ون لباس،بد اء و هن عارٌات سالمصارعات من الن

تؽلنب علٌنه سنمة  األلعناب المسنتوردةعلٌه فً علم النفس االجتماعً حٌنث أن الكثٌنر ممنا تقدمنه وسنابل 

وحلقات الخٌال  الكارتونٌة المادة الهروبٌة أو الخٌالٌة، وهذا ٌنسحب على كومٌدٌا التلفزٌون والمسلسبلت

ن حٌنث أن المشناهدٌ تقندم منن خنبلل ألعناب بنبلي ستاٌشنن ًالتن ل الدرامٌنة الجنادةالعلمً وحتنى األعمنا

، كمننا أنهننم اإللكترونٌننة بوألعننا بننرامج التلفزٌننونوالممارسننٌن ٌتحولننون إلننى مننا ٌشننبه المنندمنٌن علننى 

281م، ص1999زٌن العابدٌن دروٌش،).ٌصبحون خٌالٌٌن ومبتعدٌن عن مواجهة الواقع الحقٌقً
) 

ى صننحة األطفننال، إذ ٌصنناب الطفننل بضننعؾ النظننر نتٌجننة تعرضننه لمجنناالت علنن سننلبا تننإثر* 

التنً ٌجلنس  كؤلعناب ٌنبلي ستاٌشنن ة منن هنذه الوسنابلثنبعناألشعة الكهرومؽناطٌسنٌة قصنٌرة التنردد الم

، أستاذة طب أللعاب، هذا ما أكدته الدكتورة إلهام حسٌناطوٌلة أثناء المشاهدة أو ممارسة أمامها ساعات 

فنً دراسنة حدٌثنة لهنا، وأضنافت أٌضنا ظهنور إصنابات أخنرى فنً الجهناز  شمس امعة عٌناألطفال بج

 .العضلً والعصبً

األلعناب ممارسنة  سلبٌات أٌضنا عندم الننوم مبكنرا والجلنوس طنوٌبل لمشناهدة األفنبلم والومن * 

لمدرسنٌة الواجبنات االتحصنٌل الدراسنً وأداء  فنًاإللكترونٌة دون الشعور بالوقت وأهمٌته مما له أثنره 

كما تإثر على حٌاتهم االجتماعٌة وعبلقاتهم باألسرة، وبهذا ٌقل اكتساب الطفل للمعارؾ والخبنرات منن 

للمزٌند منن اإلطنبلع ارجنع إلنى  ) . األهل واألصدقاء، كما ٌصنرفه أٌضنا عنن اللعنب ومتعتنه منع أقراننه

10 
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 ( www.maaber.com: الموقع

األلعنناب بننذور الخننوؾ والقلننق فننً نفننوس أطفالنننا مثننل  زرعوال ننسننى دور هننذه األلعنناب فننً * 

ؤفبلم ؼرنننداٌزر، ؼننزو الفضنناء ورجننال الفضنناء، والقصننص التننً تنندور أحننداثها حننول الجننن الخاصننة بنن

إلنى جاننب أنهنا ال تحمنل   والشٌاطٌن والخٌال، وكلها توقع الفزع والخوؾ وأحنبلم مزعجنة فنً نفوسنهم

 مولإلنى اعنتبلل صنحة الجسنم كنالخ تنإديونعكس أثر ذلك على أمن الطفل وثقته ٌو فابدة علمٌة وقٌما أ

ة والبدانة التً تصٌب بعض األطفنال نالنظر واألعصاب والسم فًوالكسل وتعطٌل ذكاء الطفل والتؤثٌر 

 . لكثرة األكل أمام هذه الوسابل مع قلة الحركة واللعب والرٌاضة

األلعناب اإللكترونٌنة لجهناز  منن خنبللند أطفالنا بسبب ما ٌعنرض علنٌهم فقد اختلت الموازٌن ع

بٌده لٌس هذا فحسب  القمرفٌرى الطفل رجبل ٌطٌر فً الهواء، وٌنسؾ الجبال نسفا، وٌشق  ببلي ستٌشن

حنول المؽنامرات العنٌفنة بل هو ٌطلق أشعة من عٌنٌه تفعنل المعجنزات وتندور أحنداث قصنص األطفنال

همٌننة، مثننل شخصننٌات الحٌوانننات ورجننال الفضنناء، وتننرى الطفننل قنند ؼننرق فننً وشخصننٌات خرافٌننة و

" بوكٌمنننون" مثنننل ورسنننوم متحركنننة" بنننات منننان"، "سنننوبرمان"خٌننناالت بعٌننندة عنننن الواقنننع منننع قصنننة 

وكلها قصص مصورة ؼرٌبة عن بٌبته الجزابرٌة بما فٌها من أخبلقٌات وعبث " باربً" و " سندرٌبل"و

 تتضنمن معنانً تربوٌنة رفٌعنة موجهنة، وال تهندؾ إلنى ؼنرس األخنبلق ولعل الجمٌع ٌتفنق علنى أنهنا ال

للعبنة ا لابطنوالقٌم الصحٌحة لبٌبتنا وأعظم من هذا كله أنها تؽفل وجود هللا بالكلٌة وذلك عند منا ٌنتحكم أ

 ( www.islammemo.cc: للمزٌد من اإلطبلع ارجع إلى الموقع ). فً الكون من دون إله

  :مظاهر عولمة الثقافة فً األلعاب المستوردة

المسننإول عننن هننذا التنندفق المعلومنناتً و اإلنتنناجً هننو جانننب واحنند مننن ٌملننك المننال إن  

وكانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً طلٌعة هذه الدول الؽربٌة التنً ، والتكنولوجٌا واألجهزة اإلعبلمٌة

نبٌننل )قالٌنندها ومبادبهننا علننى النندول األخننرى عامننة ودول العننالم الثالننث خاصننةفرضننت نفسننها وقٌمهننا وت

فبروز الثقافة الجدٌدة تحت سٌطرة النموذج األمرٌكً وأصنبحت تعننً سنواء  ( 35م، ص 2001راؼب،

أي ثقافة ألعاب الحركة والعنؾ والجرٌمنة والتكنولوجٌنا العالٌنة، وكنذلك ثقافنة بناربً، " الهولٌوود"ثقافة 

 .، األلعاب النارٌة، االستهبلكٌةلتاٌشن، المونبولً، سكر ابببلي س

األلعناب فنً نمنو السنلوك العندوانً  فنً العننؾ ممارسنةولقد أكدت الدراسات النفسٌة علنى دور 

لدى األطفال وتعود سٌطرة النموذج الثقافً األمرٌكً إلنى التحنول فنً التكنولوجٌنا، حٌنث أصنبح مٌندان 

فننً تصننمٌم األلعننناب التربوٌننة والتثقٌفٌنننة، فلقنند قنننال   طرت اإللكترونٌننناتالثقافننة أهننم تطبٌقاتهنننا، وسننٌ

إن عولمنة  1980فنً عنام  Claude Lévis Strauss" كلنود لفنٌس سنتروس"األنثروبولوجً الفرنسً 

Monocultureالثقافة تإدي بالبشرٌة إلى الثقافة األحادٌنة 
-104ص -م، ص2002إدرٌنس بوكلٌبنات،) 

http://www.maaber.com/
http://www.islammemo.cc/
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105 ). 

األلعاب المستوردة التً ترتدي القناع الثقافً فً سلوكات أطفالنا بفعل المحاكاة وٌتضح لنا تؤثٌر 

تقلٌد كل ما هنو جدٌند وعصنري دون األخنذ بعنٌن االعتبنار الثقافنة المحلٌنة، فبواسنطة األلعناب تظهنر الو

 مظاهر سٌطرة عصر األمركة المبهرة لسكان القرٌة العالمٌة المنشودة والتنً تنوحً لهنم بوجنود طرٌقنة

أخرى للحٌاة تتمثل فً أسلوب الحٌاة األمرٌكٌة بكل ما هو ٌعلوها وتؽطٌها ملذات ومتنع والتنً تعند أحند 

فتٌنات الأشكالها ما ٌقدم حول ببلي ستاٌشنن، بناربً، سنوبرمان، باتمنان، سنباٌدر منان، أبطنال دٌجٌتنال، 

ل ألنهنا تلبنً رؼباتنه لندى الطفن اوتجند صندى كبٌنر، التً تبرز فً األلعناب المسنتوردة... المصارعات،

 .األولٌة، وبالتالً تحدد توجهاتهم وتحدد ثقافتهم ونمط سلوكهم وفق نمط استهبلكً ؼربً

تهدؾ إلى صٌاؼة العقول خاصة النشء  اأنه المستوردة بانتشار ظاهرة األلعافكان من طبٌعٌة 

ن تجعنل منهنا مندفعٌتها طبقا ألهندافها وأن تمسنك بزمنام األمنور فنً مجنال الصنناعات الثقافٌنة وأ الجدٌد

الثقٌلة المدوٌة، فبل تترك مجاال للعقول كً تتؤمنل وتحلنل، بحٌنث تحاصنر الشنعوب بالصنوت والصنورة 

وكنذا المجسنمات ( ؤللعناب اإللكترونٌنةل)والكلمة والمجسنم، فمنن األفنبلم الكرتونٌنة، والرسنوم المتحركنة 

 .ة بالتثقٌؾ والترفٌهالمصنعة، وباختصار الصناعات التً تنتج كل المواد المتعلق

هنذا التنمننٌط الثقنافً النافننذ عنن طرٌننق األلعناب المسننتوردة ٌتعنارض مننع الخصوصنٌة والهوٌننة  

الثقافٌة لمجتمعنا التً ٌنشؤ  فنً ظلهنا أبناإننا، ممنا تنإدي إلنى تطوٌنع األطفنال أٌنمنا كنانوا وسنلبهم إرادة 

فننً الجٌننل تمننع القادمنة منننه ممنا تننإثر سنلبا إن اإلنتنناج واالسنتهبلك ٌجعننبلن معهمنا ثقافننة المج .االختٌنار

إلى تؽٌر فً العادات والقٌم، الذي ٌإدي إلنى تشنوٌش الشخصنٌة الثقافٌنة وفقندان الجدٌد، وتإدي مستقببل 

 .التوازن النفسً واالجتماعً لؤلطفال

الثقافً لؤللعاب إلنى تفتٌنت ثقافنة الطفنل وتشنوٌش نظنام القنٌم والنذوق  النتشاربحٌث ٌإدي هذا ا

منن األفكنار وثقافنة  الوعً والسلوك، بحٌث ٌسهل اقتبلع الجذور الثقافٌة لؤلطفال وتكنرٌس بندلها نوعنوا

، وخلق لدى األطفنال مننذ الصنؽر إشنباع الحاجنات والمجسم والصورةاالستهبلك المعتمدة على الصوت 

علمنً تتشنابه ل جٌنل جدٌند ٌتشنكاالستهبلكٌة التً تروجها األلعاب المستوردة من خبلل مساربها بحٌنث 

 .أنماط حٌاته واستهبلكه وثقافته

بقوة فٌهنا، ألعاب الطفل المجتمع الجزابر نظرا النتشار مسارب  فًوهذا التؤثٌر للعبً قوي جدا 

ونمط معٌشتهم من حٌث لباسهم وطرٌقة الكنبلم  مبحٌث نلمسه من خبلل تؽٌر عادات األطفال وسلوكا ته

 ...وحركاتهم وتصوراتهم؛

علننى   بهاعننن مسننار ةلننى التننؤثٌر وسننٌادة ثقافننة األلعنناب المسننتوردة الناتجننوهننذا دلٌننل ع 

 .حساب الهوٌات الثقافٌة الوطنٌة وانصهارها فً بوتقة ثقافة واحدة هً الثقافة الؽربٌة

9 
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ولهننذا وجننب النظننر إلننى مسننتقبل الهوٌننة الثقافٌننة الوطنٌننة وخاصننة ثقافننة الطفننل بعننٌن  

ظناهرة ثقافنة اللعنب واأللعناب المسنتوردة قابٌة لحماٌة أطفالننا منن االعتبار واتخاذ مجمل اإلجراءات الو

 ا ن ؟ بوسع المجتمع الجزائري أن ٌفعل فما.الجزابري لللطف

أو  األلعاب المسنتوردة إذن اإلشكال المطروح هو أنه ال ٌمكن ألحد أن ٌنصح بمحاربة مسارب 

 :ومقاطعتها ألسباب كثٌرة منها مقاومتها

 مٌننة ٌصننل تؤثٌرهننا عبننر أقنٌننة مفتوحننة ال حصننر لهننا فننً وسننابل اإلعننبلمأنهننا ظنناهرة عال -1

 .المجتمعات أطفال واالتصال بٌن

تبادل، والتعامل المشترك و االعتماد المتبادل،وٌستحٌل ال إن طبٌعة النظام العالمً ٌقوم على -2

 .على أي مجتمع أن ٌحبس نفسه داخل أسوار العزلة

زال فنً أولنى مراحنل البنناء تنبمنا فٌهنا المجتمنع الجزابنري ال  إن الدول العربٌة واإلسنبلمٌة -3

مادٌننة الالمننوارد )االجتمنناعً واالقتصننادي وهننً بحاجننة لننرإوس األمننوال واألجهننزة والخبننرات المادٌننة 

 (.بشرٌةالو

إن أؼلننب النندول العربٌننة واإلسننبلمٌة والمجتمننع الجزابننري واحنند منهننا ال ٌننزال ٌعننٌش نهاٌننة  -4

جنبً وما تركه منن حندود ومخلفنات ال تنزال جسنورها موصنولة بالمسنتعمر القندٌم مرحلة االستعمار األ

: للمزٌنننند مننننن اإلطننننبلع ارجننننع إلننننى الموقننننع ) .أكثننننر مننننن اتصننننالها بالنننندول المجنننناورة واألشننننقاء

www.taghrib.org ) 

وقبنول  "التخٌنر"حنل اآلخنر و هنو أسنلوب فنالواقع إذن أن المقاطعنة أمنر مسنتحٌل ال ٌبقنى إال ال

ذلك بطبٌعة الحال إال باألهمٌة المعرفٌة القصوى لدور علنم  ٌتؤتىالجوانب الحسنة ورفض المساوئ وال 

االجتماع فً تكرٌس الخصوصٌات السوسٌوثقافٌة للطفنل الجزابنري والحند منن اآلثنار السنلبٌة لهنا وهننا 

فً تشخٌص وتحلٌنل مضنمون هنذه  سٌولوجٌة المتخصصة ٌبدو واضحا أنه ال ؼنى عن الدراسات السو

البندٌل المناسنب منن إٌجاد  تشملالمسارب لتعامل مع هذه األخٌرة بحذر مع رسم خطط عبلجٌة ووقابٌة 

وتوعٌنة الجمٌنع  ،الصناعات اإلعبلمٌة المحلٌة تصل لعقل الطفل و ال تجعله ٌشعر بالؽربة خبلل تشجٌع

 ،اللعنبلثقنافً للطفنل بنٌن البٌتات التنشنبة االجتماعٌنة لتشنكٌل النوعً مإسسابالمسإولٌة المشتركة بٌن 

المسننجد وأجهننزة اإلعننبلم و الثقافننة ومننن المجتمننع بشننكل عننام وأن ٌنبننه الشننارع، المدرسننة،  و ووسننابله

منن  وجنه بشنكل صنحٌح وتحنت مراقبنةاألطفنال إذ لنم ت فنًاأللعناب المسنتوردة تؤثٌر  مشكلةالجمٌع إلى 

خصوصننٌات السوسننٌوثقافٌة للمجتمننع الالتثقٌفٌننة تشننمل علننى ترتٌننب للقننٌم تتوافننق مننع ة الوسننابل التربوٌنن

أللعنناب المسننتوردة اؤخننذ فننً االعتبننار المتؽٌننرات الحاضننرة والمسننتقبلٌة بمننا فٌهننا ظنناهرة تالجزابننري و

وتعتبر هنذه العملٌنة ،ولٌسنت وسنابل هندم وفقندان الهوٌنة للطفنل كً تكنون وسنابل بنناء وتربٌنة تجلٌاتهاو

http://www.taghrib.org/
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جتماع أن ٌحمً أطفالنا من خطر األلعاب الصعبة جدا فً الواقع لعدم حصر هدا المجال إذا فكٌؾ لعلم ا

 السوسوثقافٌة للطفل الجزابري ؟  تفً ظل تكرٌس الخصوصٌا بهاتبثها مسار ًالمستوردة الت

 :التصور االستراتجً لمقاومة انتشار ظاهرة األلعاب المستوردة لطفل الجزائري-

فرضنها علنى  مسنارب األلعنابظل ثورة المعلومات اإلستراتٌجٌة العالمٌة التً تحاول  فً      

معظم دول العالم، فإنها تتجه نحو السٌطرة على الفضاء الخارجً ومننه علنى عقنول األطفنال خصوصنا 

خصوصننٌة  تواجننه األلعنناب المسننتوردةوتفجٌننر كننل مننا ٌتصننل بالهوٌننة الوطنٌننة للمجتمعننات، وبالتننالً 

ت وتهدد ذاتٌتها الحضارٌة، وهً مشكلة ٌمكن إٌجاد حلنول لهنا منن أجنل التخفٌنؾ منن آثارهنا، المجتمعا

وذلننك ألن األلعنناب المسننتوردة النافننذة أصننبحت ال تعتننرؾ بالحنندود، ولهننذا علننى األنظمننة العربٌننة اتخنناذ 

ذلنك ٌجنب  لكنً ننتمكن مننها ومسناربواإلجراءات الوقابٌة التالٌة للحد من تنؤثٌرات األلعناب المسنتوردة 

المجتمننع مننن خننبلل تكرٌسننه  ةاالجتمنناع وقٌمتننه حتننى ٌسنناهم فننً تنمٌنن مإعننادة النظننر فننً مكانننة علنن

المجتمع الجزابري تكمن فً انعدام الثقة فٌه  ًللخصوصٌات السوسٌوثقافٌة فمشكلة علم االجتماع حالٌا ف

الجنامعٌٌن أنفسنهم، كعلم سواء من طرؾ السلطة والمإسسات االجتماعٌة للمجتمع  وال حتى من طنرؾ 

و المجتمنع    و الٌتؤتا ذلك إال من خبلل إعادة النظر إلٌه كعلم مإسساتً و إعطابه مكانته فً الجامعة 

و بعدها تؤتً المسناهمة الفعالنة لندور علنم االجتمناع فنً توضنٌح سنبل حماٌنة الطفنل منن خطنر األلعناب 

ري منن خنبلل ثبلثنة مسنتوٌات أساسنٌة ٌمكنن المستوردة على فقدان و هدم الهوٌنة الثقافٌنة للطفنل الجزابن

 : توضٌحها وفق المخطط التالً 
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2008الباحثةالمصدر من إعداد 

 :على مستوى األسرة -1

ننتظنر منن هنذه المسنارب  أن الو أللعناب إن دور األسرة ال ٌنتهً عند وضع الطفل أمام هذه ا*

نهنا إن االهتمنام بالطفنل فنً مختلنؾ مراحنل طفولتنه والحفناظ أن تقوم بدور المربً بالنٌابنة ع( الوسابل)

شخصٌته ٌندرج تحت دور األسرة الذي ٌتمثل فً تفعٌنل  فًعلٌه من كل ما ٌمكن أن ٌكون له أثر سلبً 

 .الدور التربوي لؤلبوٌن

  داخل البٌت، فبل ٌسمح لؤلطفال بالبقاء لمدة األلعاب المستوردة استخدام توجٌه الطفل فً *

فً  بالتدرٌج وأن تترك األجهزة مدة الممارسة لها من هذه الوسابل دون رقٌب، وتقلٌص مة أماطوٌل

 .بها الطفل فً ؼرفته ٌختلًال مكان اجتماع األسرة بحٌث 

ٌصبح من الضروري أن ٌشناهد الكبٌنر منع الصنؽٌر وأن ٌقنرأ الوالندان منع األبنناء، وال ٌتنرك * 

لثقافات ؼرٌبة عنن مجتمعننا الجزابنري ونقنؾ نحنن الكبنار نشنكو الصؽار هدفا للتؤثٌرات ؼٌر المرؼوبة 

من الؽزو أو االختراق الثقافً للمجتمع، فالرقابة على منا ٌعنرض لؤلطفنال، والبقناء معهنم أثنناء العنرض 

ال ٌنبؽنً أن نؽفنل وسنابل والطفل القندرة علنى النقند وعندم التلقنً السنلبً،  فًً نمٌمن أجل توجٌه النقد 

وؼٌرهنا، منن خنبلل األلعناب الشنعبٌة  اللعنب الجمناعً وممارسةالنزهات،إلى  كالخروج الترفٌه األخرى

 .، وتقلٌل من حدة التؤثر السلبًاأللعاب عدم االلتصاق بهذه وفلها أثرها على عدم المتابعة 

زٌادة التحصٌن النفسً واالجتمناعً الثقنافً ألطفنال المجتمنع الجزابنري و ذلنك بإعنادة تنشنٌط *

م والتقالٌنند الجزابرٌننة الضننابطة للسننلوك و تقوٌننة الننروابط العابلٌننة، مننع تخصننٌص جهنند أكبننر فاعلٌننة القننٌ

 ( www.maaber.com: للمزٌد من اإلطبلع ارجع إلى الموقع ).لتنفٌذها على كافة األصعدة

 :فً أقسام برامج األطفال والمنتجٌن  على مستوى المتخصصٌن -2

توضننٌح القننابمٌن باالتصننال لطفننل عبننر وسننابل اإلعننبلم دورهننم الكبٌننر فننً االهتمننام بالطفننل * 

وحاجناتهم، وفنً الحفناظ األطفنال  وتطوٌر اإلنتاج المحلً على أساس عقابندي و بٌبنً و تربنوي ٌناسنب

ً فنً عصنر على الهوٌة العربٌة اإلسبلمٌة الجزابرٌة ألطفالنا من خنبلل تنوفٌر البندٌل اإلعبلمنً والثقناف

لنه النذٌن تحفنل أبطاوٌكنون ذلنك عبنر إبنراز التنارٌخ اإلسنبلمً الجزابنري و .الفضاء وعصر المعلومات

http://www.maaber.com/
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الصفحات بؤحداثهم وخبراتهم، ولتكن القصص القرآنٌة النبع األول التً تسنتقً مننه هنذه البطنوالت مثنل 

ثننل عربننً بننن وٌمكننن أن تحننل شخصننٌات إسننبلمٌة جزابرٌننة م...قصننة فرعننون وموسننى وسننٌدنا ٌوسننؾ

أبطنال "، "سنوبرمان"، "بنات منان"محنل ... مهٌدي، حسٌبة بن بوعلً، دٌدوش مراد، زٌؽنوت ٌوسنؾ، 

 مٌكبنرون وهن تعكس بٌبنتهم واألبناء عندما ٌعٌشون فً أجواء ، فً نفوس وعقول أبنابنا، فإن "الدٌجٌتال

 ( www.maaber.com: للمزٌد من اإلطبلع ارجع إلى الموقع).ٌحملون همهم وطموحهم وأحبلمهم

حتننى  يالجزابننرالمجتمنع الوجهنة الصننالحة، خاصنة فننً األلعنناب التندخل مننن أجنل توجٌننه هنذه *

اإلٌجابٌة  األلعاب المستوردةمخابر سوسٌولوجٌة ومراكز تبحث فً آثار  ءنشاإٌكون المجتمع متوازنا، و

وممنا ٌندخلها منن مضنامٌن  واالسنتهبلكٌة تنظٌؾ هذه الوسابل اإلعبلمٌةوالسلبٌة، وإقامة رقابة من أجل 

 .سلبًذات تؤثٌر 

جتماعٌة تهتم بالتنشبة المجتمعٌة للطفنل، ؼالبنا منا تنتحكم فٌهنا جماعنة االدراسات الؤكثر بقٌام ال*

تقداتها الناضجٌن خاصة فً مجال التربٌة والتعلٌم، وذلك بؽٌة دمج الطفل فً الجماعة وفق أعرافها ومع

وأنماط سلوكها، ألن التنشبة المجتمعٌة التً تكون عرضنة لمنإثرات خارجٌنة تجعلهنا عرضنة لبلنسنبلخ 

 .الثقافً

 :على مستوى الرقابة -3

والرقابنة لتحقٌنق  واالختٌنار مسنإولٌتها كاملنة فنً تقندٌر حندود االنفتناح والتوجٌنه تكمن 

تمنننع مننا ٌتعننارض مننع المثننل والقننٌم الدٌنٌننة  المسننتوردة األلعننابالتننوازن كمننا أن مراقبننة البننرامج و 

للمزٌند  ).االتجاهات الفكرٌة المتعارؾ علٌها فً المجتمع الجزابنري اتاالجتماعٌة والحقابق التارٌخٌة ذ

 ( www.maaber.com: من اإلطبلع ارجع إلى الموقع

منن )مثلون عن كل األقطار العربٌة اإلسنبلمٌة م اعقد مإتمرات عربٌة إسبلمٌة، ٌشهده 

لدراسننة كٌننؾ ٌمكننن التعنناون فننً تكننرٌس ( مختصننٌن فننً علننم االجتمنناع وعلننوم التربٌننة وعلننم النننفس

 وذلنك منن خنبللاأللعناب وحماٌتنه منن هنذه الطفنل الخصوصٌات السوسٌوثقافٌة للبٌبة التنً ٌنتمنً إلٌهنا 

، ومن األلعاب المستوردة كثر شمولٌة للكشؾ عن واقع دراسات اجتماعٌة فً هذا المجال، فهً أتكثٌؾ 

 .الظاهرةثم تقدٌم التوجٌهات البلزمة للوالدٌن فً حماٌة أطفالهم من هذه 

 .التشجٌع على إنتاج ألعاب تربوٌة وثقافٌة بدٌلة ذات طابع وطنً محلً 

 .تطوٌر األلعاب وتنوٌعها وجعلها تخدم األهداؾ العامة للمجتمع 

ة ثقافننة وطنٌننة عبننر األلعنناب تحمننل فننً طٌاتهننا كننل القننٌم والممارسننات وٌكننون العمننل علننى تنمٌنن 

 .مصدرها اإلسبلم

http://www.maaber.com/
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االسننتعانة خاصننة باأللعنناب لٌكننون محصنننا ضنند و سننلٌمةالدٌنٌننة ال ةلتربٌننعلننى اتنشننبة الطفننل  

 .االستحواء الثقافً المعولم

أنواعهنا لؤلطفنال االعتراؾ بنشاط اللعب كحق من حقوق الطفل مع فتح مجال األلعاب وتكثٌنؾ  

 .وجعلها تخدم تطلعاته واحتٌاجاته، والعمل على تربٌته وتثقٌفه وفق القٌم الوطنٌة

ٌجننب  بننلعلننى الننذات والتقوقننع ضنند األلعنناب المسننتوردة والثقافننات العالمٌننة،  قبلؽننعنندم االن 

المسنناهمة فننً التننراث الثقننافً العننالمً واسننتثمار كننل مننا ٌخنندم وٌقننوي تماسننكنا الثقننافً وعلننى 

 .لخصوص ما ٌخدم الجٌل الجدٌد وهذا تماشٌا مع هوٌتنا الوطنٌةا

 .تحمل األولٌاء مسإولٌة مراقبة أبنابهم وإرشادهم وتوجٌههم فً اختٌار نمط ألعابهم 

ٌجب أن ال تثبط عزابمنا العولمة الثقافٌة بل ٌجب أن تتحول إلى طاقة دفع باستعمال القوة الذاتٌة  

ل وتتماشى مع دورنا الرسالً والحضاري، وبالتالً نعمل على فً صنع ألعاب محلٌة تخدم الطف

 .وقاٌة وتحصٌن أطفالنا من سلبٌات هٌمنة مسارب العولمة الثقافٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

 

إننننا عننندما  ووهننهننذا المقننال وتبقننى مبلحظننة مهمننة ال بنند مننن التوقننؾ عننندها فننً نهاٌننة  

للهوٌنة التنً تتسنرب إلٌننا عبنر  فقندانبه منن اؼتنراب وومنا تسنباأللعناب المسنتوردة نتخوؾ من ظناهرة 
17 
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وقع مثبل على وسنابطنا ومنا تبثنه منن قمساربها المختلفة فإننا ال ندعو إلى رفضها والبقاء فً الفراغ والت

نا فندور ،وألعابنا الشعبٌة واالكتفاء بما تطوره فً أطفالننا منن مندارك ومهناراتو محتوى ثقافًٌ  برامج

، وعندم اقتنابهنا والحنرص علنى إجهاضنها األلعاب المستوردةلٌس بضرورة محاربة  كباحثٌن اجتماعٌن

ولكن محاولة إكمال النقص، وإضفاء المسحة اإلنسانٌة العربٌة اإلسبلمٌة الجزابرٌنة علٌهنا، ومنعهنا منن 

ؼنل واالنفرادٌننة  مننن خننبلل فهمهننا ودراسننة تؤثٌراتهنا وكٌفٌننة الننتحكم بهننا، حتننى ال نفقنند خصوصننٌتنا والت

منن نمطٌنة ال تبتؽنً الحفناظ علنى اإلنسنان األلعناب المسنتوردة انتمابنا وثقافتنا، وخاصة أن ما تفرضه و

 ةإسنبلمٌ ةعربٌ ألعاب محلٌة مهما تجملت بحقوق اإلنسان من العدل والمساواة، وهذا ما ٌدعوا إلى إنتاج

م، وذلنك لتنؤمٌن ننوع منن واكنب التطنور العلمنً والتقننً فنً العنالتنطلق من التنراث والبٌبنة وة تجزابرٌ

ة، فاإلنسننان المسننتوعب لثقافتننه ٌننالثقافاأللعنناب   التننوازن بالنسننبة إلننى مننا ٌتعننرض لننه الطفننل مننن وسننابط

والمكتمل فً بناء الشخصٌة الثقافٌة والوطنٌة، ٌقؾ على أرض صنلبة وٌكنون أقندر علنى مواجهنة ثقافنة 

 .سوسٌوثقافٌة فكٌؾ لها أن تتقدملافإذا خسرت األمم هوٌتها وخصوصٌتها  ،العالم واالستفادة

 

 :قائمة المراجع

 

 .2000القاهرة، دار نهضة، مصر،  المعلوماتٌة وحضارة العولمة، رؤٌة نقدٌة عربٌة،ٌاسٌن السٌد، ( 1

  .2001، 2، مصر، ع"خطوة"، "مجلة الطفولة و التنمٌة"المجلس العربً للطفولة و التنمٌة، ( 2
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 :تمهٌد

إن السلوك االجتماعً عموما هو نتاج للتنشبة االجتماعٌة و التً تظهر من خبلل             

الممارسات االجتماعٌة والثقافٌة لؤلفراد، وحٌث أن التنشبة االجتماعٌة تكون خاضعة للوسط االجتماعً 

عكس على سلوكاته الٌومٌة الذي ٌتم فٌه والذي ٌتشبع الفرد من خبلله بمعاٌٌر و قواعد اجتماعٌة تن

 .وأسالٌب تعامله وعبلقاته عموما مع اآلخرٌن

وموضوع العبلقات االجتماعٌة هو موضوع شاسع و ٌؤخذ أبعاد كثٌرة و معقدة، حاولنا فً هذا 

المقال المتواضع أن نلم ببعض جوانبها مركزة فً ذلك على التؽٌر االجتماعً باعتباره ظاهرة مهمة لها 

ػ على بناء المجتمع و وظابفه، فً إشارة منا إلى العبلقات االجتماعٌة فً المجتمع تؤثٌرها البال

الجزابري فً ظل التؽٌر االجتماعً كالعبلقات الزوجٌة، والعبلقات الوالدٌة، والعبلقات الجوارٌة، 

، دون أن ننسى التؽٌر االجتماعً وانعكاسه على الروابط االجتماعً .. وعبلقة بعضنا ببعض

ودور الضبط االجتماعً فً ظل هذا التؽٌر باعتباره أحد أهم العوامل المحققة للتوازن داخل عموما،

 .المجتمع

 

 

 : مفهوم التغٌر اإلجتماعً_ /1

إن التؽٌر االجتماعً هو صفة أساسٌة من صفات أي مجتمع، و ٌقع خبلل مدة زمنٌة معٌنة  

طبٌعً الذي ٌصٌب أنماط العبلقات و أشكال ذلك التحول ال" بؤنه( لندربرج) ومحدودة نسبٌا، فٌعرفه 

 .[1]السلوك السابد بٌن األفراد بحٌث ٌإثر فً النهاٌة على بناء المجتمع و وظابفه

أو   بؤنه كل تحول ملحوظ فً الزمان ٌمس بكٌفٌة ؼٌر مإقتة البناء( :"  G.Rocher) و ٌعرفه

 .[2]رٌخًسٌرا التنظٌم اإلجتماعً لمجموعة معٌنة، و ٌوجه مسارها التا

وهو ٌحدث نتٌجة لتٌارات اجتماعٌة، و عوامل ثقافٌة و اقتصادٌة و سٌاسٌة ٌتداخل و ٌإثر 

 .[3]بعضها فً بعض ، فهو تؽٌر فً التنظٌم سواء فً بنٌته أو فً وظابفه خبلل فترة زمنٌة معٌنة

سق أن التؽٌر ٌنبع من التحوالت التً تحدث على مستوى الن( T.Parsons) وٌعتبر بارسونز

                                                           
[1]

 .10 ، ص1977، دار المعارؾ، القاهرة، التخطٌط للتنمٌة االجتماعٌةمحمود الكردي، _  

, Edition H.M.N.Paris, 1972, p 39., Le Changement Social_Rocher Guy 
[2]

 
[3]

ا، األمانة العامة، جامعة الدول العربٌة، سلسلة وثابق و معجم مصطلحات التنمٌة االجتماعٌة و العلوم المتصلة بهإدارة العمل االجتماعً، _  
 .797، ص 1983ون مكان و دار نشر، أفرٌل ، بد(05) دراسات التنمٌة االجتماعٌة، وثٌقة رقم
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القٌمً الموجود فً المجتمع، كما مٌز بٌن التؽٌر الذي ٌحدث على مستوى البنٌة فٌمس جوهر النظام 

االجتماعً، و التؽٌر فً توازن النظام الذي ال ٌؽٌر من طبٌعة النظام االجتماعً و لكن ٌسمح له 

 .[4]بالتكٌؾ مع أوضاع جدٌدة و ٌساهم فً استمرارٌته

 :م التؽٌرات إلى ثبلث أقساموعلى هذا األساس ٌمكن تقسٌ

الذي ٌتمثل فً تطوٌر الوظابؾ والذي ٌحدث بفعل عوامل : التؽٌر الطبٌعً للمجتمعات_ 1

 ..دٌموؼرافٌة، اقتصادٌة، تكنولوجٌة، سٌاسٌة و علمٌة

 ..انتشار اآلفات: التؽٌر الذي ٌحدث اختبلال فً توازن النظام الناتج عن االنحراؾ مثبل_ 2

وسابل إلعادة توازن النظام باإلقدام على إصبلح النفس، والفكر واإلنسان  تؽٌر عن طرٌق_ 3

 .والمجتمع

والواقع أننا حٌثما نتحدث عن التؽٌر اإلجتماعً، إنما نعنً بشكل أوضح التؽٌر الثقافً، بمعنى 

صد تلك أن التؽٌر الثقافً أوسع نطاقا من التؽٌرات فً البناء و الوظابؾ و التنظٌم االجتماعً، إننا نق

التؽٌرات التً تطرأ على كافة جوانب الحٌاة فً المجتمع، و ٌتضمن ذلك األسرة و الدٌن، والفن، 

 و   و هذا النوع من التؽٌرات ٌنطوي على درجة عالٌة من التساند .. والفراغ و التروٌح و التكنولوجٌا

 .[5]اء الكلًاالعتماد المتبادل بمعنى أن التؽٌر فً الجزء ٌإدي إلى تؽٌرات فً البن

و هذا فعبل ما نبلحظه الٌوم فً حٌاتنا العصرٌة حٌث أن مجرد التؽٌر الحاصل فً مستوى 

 .العبلقات والسلوكات االجتماعٌة بشكل عام أثر إلى حد بعٌد فً مستوى البناء االجتماعً ككل

 :و بناء على المفاهٌم المقدمة ٌتضح لنا بؤن عملٌة التؽٌر االجتماعً تتمٌز بماٌلً

ٌحدث التؽٌر نتٌجة لتداخل العدٌد من العوامل المساهمة فً إفرازه داخل المجتمعات _ 1   

 ..التصنٌع، اإلعبلم، التعلٌم: مثل

 .عملٌة تمس جمٌع المجتمعات بدون استثناء و فً فترات زمنٌة مختلفة و متعددة_ 2   

الثقافً ٌعد أوسع نطاقا من ٌإثر التؽٌر االجتماعً فً ثقافة المجتمعات حٌث أن التؽٌر _ 3   

التؽٌرات الحاصلة فً مستوى البناء و الوظابؾ، و هذا بالطبع له تؤثٌر كبٌر على أنماط العبلقات بٌن 

 .األفراد و كذلك سلوكهم االجتماعً

التؽٌر االجتماعً قد ٌإدي إلى إعادة بناء المجتمع و تحقٌق التوازن فٌه كما ٌمكن أن _ 4   

 .اء على مستوى البناء أو على مستوى وظابؾ الجماعاتٌحدث الخلل فٌه سو

 

                                                           
[4]

 .173، ص 1996، دار المعرفة ، الجزابر، علم االجتماع من التؽرٌب إلى التؤصٌلرشٌد مٌمونً، مراد زعٌمً و آخرون، _  
[5]

 .57، ص 1985، دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر، بٌروت، الشباب العربً و التؽٌر االجتماعًمحمد علً محمد، _  
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 :التغٌر االجتماعً و انعكاسه على العلقات االجتماعٌة_ /2

 

 : العلقات االجتماعٌة فً ظل التغٌر االجتماعً 

 

إن شبكة العبلقات هً العمل التارٌخً األول الذي ٌقوم به المجتمع ساعة :" ٌقول مالك بن نبً

ثمة حقٌقة مإداها أن السلوك اإلنسانً سلوك ٌتم من خبلل عملٌة التفاعل التً تعبر عن ، و [1]" مٌبلده

 .[2]العبلقة بٌن فردٌن على األقل، تلك العبلقة التً تبدو فً تؤثٌر سلوكهما المتبادل

فالمجتمع عبارة عن نسق مكون من مجموعة من النظم االجتماعٌة تعبر عن مجموعة من 

المعقدة، مثل األسرة كنظام اجتماعً تتؤلؾ من مجموعة عبلقات متشابكة منها العبلقات االجتماعٌة 

عبلقة الزوج بالزوجة، و عبلقة اآلباء باألبناء و عبلقة كل فرد من أفراد األسرة باآلخر و علٌه ٌمكن 

ة بؤن العبلقات و التفاعل مترابطان و ٌكاد ال ٌحدث أحدهما دون اآلخر، فؤما العبلقة فهً صل:"القول

 .[3]بٌن شخصٌن أو أكثر، و أما التفاعل فهو التؤثٌر المتبادل و ما ٌنشؤ عنه من تؽٌر

و لذا ٌعد التفاعل االجتماعً أساس العبلقات االجتماعٌة التً تنشؤ بٌن األفراد، فعندما تقول بؤن 

ا وجود نوع هناك عبلقة اجتماعٌة قابمة بٌن شخصٌن أو أكثر فإننا نقرر هذا بعد أن نكون الحظنا مرار

من التفاعل بٌنهما بمعنى ما ٌصدر عن كل منهما من مواقؾ و سلوكات و تصرفات تجاه الشخص 

 .اآلخر

فالسلوك و المعامبلت كلها تندرج ضمن مصطلح العبلقات االجتماعٌة بؽض النظر عن نوع 

رٌة و سنحاول هنا عرض أهم العبلقات الموجودة فً المجتمع كالعبلقات األس .هذه السلوكات

، والمقصود بالعبلقات األسرٌة هو دراسة و فهم التفاعبلت داخل األسرة و تحدٌد الدور ..والجوارٌة

والوظٌفة التً ٌقوم بها كل من األفراد المتفاعلون داخل التكوٌن األسري ، فكل فرد منهم اعتبارا من 

و المجتمع الخارجً، كل  األسرة ككل_ األبناء بعضهم البعض_ الوالدٌن و األبناء_ الزوج والزوجة 

.منهم دور خاص و وظٌفة خاصة ٌقوم بها
 

 :العلقات الزوجٌة _/1   

تتمثل العبلقات لزوجٌة فً عبلقة الزوج بزوجته و المقصود بهذه العبلقات هو كل ما ٌحدث 

                                                           
[1]

 .25، ص 1984عبد الصبور شاهٌن، دار الفكر، لبنان، : تر شبكة العبلقات االجتماعٌة،: مٌبلد مجتمعمالك بن نبً، _  
[2]

 .43، ص 1975، دار الكتب الجامعٌة، اإلسكندرٌة، دٌنامٌت العبلقات االجتماعٌةؼرٌب سٌد أحمد، _  
[3]

 .146ق، ص فإاد البهً السٌد، سعد عبد الرحمن، مرجع ساب_  
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و     بٌن الزوج و زوجته ، لٌس فً األشٌاء السطحٌة الظاهرٌة بل فً الشعور المتبادل بٌن الزوجٌن،

فً السلوك الذي ٌصدر عن كلٌهما، فالزواج ٌعتبر عبلقة اجتماعٌة جوهرٌة، و هو من الناحٌة 

 .[1]التارٌخٌة ٌعتبر أول عقدة فً شبكة العبلقات التً تتٌح لمجتمع معٌن أن ٌإدي نشاطه المشترك

ادلة حٌث ٌدخل ضمن هذه العبلقة الجوانب المتعلقة بالحٌاة العاطفٌة و طبٌعة المشاعر المتب

 .[2]بٌنهما، و احتمال ظهور مواقؾ االختبلفات و الكٌفٌة التً ٌتم بها حل النزاع و السٌطرة علٌه

على أن نسق الزواج تتولد عنه شبكة من العبلقات تعد بمثابة  راد كلٌف براونحٌث ٌإكد  

ر الحاصل ، و فً البحث عن جوانب التؽٌ[3]موقؾ جدٌد ٌشكل تربة مبلبمة لتولٌد توترات و صراعات

فً هذه العبلقة نتٌجة التقدم التكنولوجً و الصناعً، و ثورة اإلعبلم و التعلٌم و المعلومات، التً أدت 

إلى تؽٌرات وظٌفٌة لنسق العبلقة الزوجٌة من خبلل أدوار و مراكز الزوج و الزوجة ، حٌث أثر هذا 

 . بشكل واضح فً مٌكانٌزمات التفاعل األسري

من خبلل رباسة األسرة التً كانت فً الماضً ٌسٌطر علٌها الزوج فهو  و قد بدا هذا التؽٌر

ؼالبا ما كان ٌنفرد فً عملٌة اتخاذ القرارات المتعلقة بشإون المنزل ومستقبل األوالد، و كان األب ٌجد 

أساسا لسلطته هذه داخل األسرة نتٌجة لمركزه فً العملٌة اإلنتاجٌة و رعاٌته ألسرته خاصة المادٌة 

 .امنه

و كانت عبلقة الزوجة بزوجها عبلقة طاعة و خضوع، و تبعٌة مطلقة ؼٌر أن هذه الصورة " 

التقلٌدٌة بٌن الزوج و الزوجة فً المجتمع بدأت تتؽٌر و ذلك بسبب التصنٌع، و التحضر و تعمٌم التعلٌم 

 .[4].. و ؼٌرهم

أو    اء كانت عاملةحٌث أصبحت الزوجة تشارك زوجها فً رباسة األسرة و اتخاذ القرار سو

ماكثة بالبٌت و هذا راجع إلى ارتفاع مستواها العلمً و الثقافً و المادي و منها ارتفاع فً المكانة 

و   االجتماعٌة، و بالتالً نبلحظ أن سلطة الرجل قد أصابها نوع من التؽٌر المرتبط بتؽٌر دور المرأة 

المتواجدة بٌنهما و على سلوكٌاتهم و أسالٌب تعاملهم  كل هذا بتؤكٌد له دور كبٌر فً التؤثٌر على العبلقة

اتجاه بعضهم البعض، فتلك التبعٌة و الخضوع التً كانت تظهرها الزوجة لزوجها تراجعت حدتها لدى 

 .وؼٌرها..   زوجات العصر و ألسباب عدٌدة ، أهماها المستوى التعلٌمً و خروج المرأة للعمل

ً فرضها التؽٌر االجتماعً و منها تضارب مكانة الزوج هذا و تساهم الضؽوط المستمرة الت

المرأة بكلمات ( تتفوه) خاصة المهنٌة، إلى اتساع الفجوة األسرٌة بٌن الرجل و المرأة ، حٌث قد تتشدق 

                                                           
[1]

 .49مالك بن نبً، مرجع سابق، ص _  
[2]

، قسم علم االجتماع، جامعة الجزابر، (ؼٌر منشورة) ، دكتوراه دولة العابلة الجزابرٌة و آلٌات تكٌفها مع التؽٌر االجتماعًرابح درواش، _  
 .286، ص  2004/2005

[3]
 .55، ص 1998، 1، دار المعرفة الجامعٌة، طولوجٌةدراسة اجتماعٌة و انتروب: األسرة و الطفولةأحمد زاٌد، _  

[4]
 .105نفس المرجع، ص _  



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

412 

منها كحقها فً الحرٌة و المساواة و رفضها للحٌاة الزوجٌة، و قد ٌكون الرجل مسٌطرا أوسلبٌا وؼٌر 

حٌاة فٌزداد الصراع بٌن الزوجٌن و قد ٌتحول معها إلى عنؾ وٌنعكس بدوره على مشاركا فً أعباء ال

 .[1]األبناء

هذا و قد جاء الدٌن اإلسبلمً بجملة من الحقوق و الواجبات التً تم تصنٌفها كجملة من اآلداب 

مثل الذي  و لهن:" المتبادلة بٌن الزوج و الزوجة، و هً حقوق كل منهما تجاه اآلخر و ذلك لقوله تعالى

، ؼٌر أن هذه الحقوق بعضها مشترك      و بعضها ( سورة البقرة_ 228اآلٌة .." ) علٌهن بالمعروؾ

 خاص بكل منهما على حدى

ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم : "  ، كاألمانة و الطاعة، المودة و الرحمة، لقوله عز و جل 

، كل هذا ٌندرج ضمن ( سورة الروم_ 21اآلٌة )  "أزواجا لتسكنوا إلٌها و جعل  بٌنكم مودة و رحمة 

" و عاشروهن بالمعروؾ:" اآلداب العامة من رفق فً المعاملة و المعاشرة بالمعروؾ لقوله تعالى

، و تقدٌر و احترام كل منهما اآلخر، لتكون هذه اللبنات األساسٌة لبناء أسرة (سورة النساء_ 19اآلٌة )

 . ناء المجتمع و الحفاظ علٌه و تساهم فً تطوره و ازدهارهمستقرة تنشا أجٌال قادرة على ب

 

 :العلقة الوالدٌة _/2     

 

الجو األسري المحٌط بالطفل من أهم العوامل المإثرة فً تكوٌن شخصٌته و توجٌه         ٌعتبر

ا هً سلوكه، ٌقول هشام شرابً فً كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربً بؤن العبلقات اإلجتماعٌة م

فً النهاٌة إال انعكاس للعبلقات العابلٌة و العكس بالعكس، و ما السلوك االجتماعً إال تعبٌر عن 

 . [2]و المجتمع( األسرة) الشخصٌة االجتماعٌة المنبثقة من االرتباط الوثٌق بٌن العابلة 

و من ، هو ٌعتبر الجو األسري أٌضا من أهم العوامل التً تإثر فً حالته النفسٌة و فً سلوك

المعروؾ أن الفرد ٌكتسب من تطور عبلقته بؤبوٌه مشاعر األمن و التقدٌر و االنتماء ، تلك المشاعر 

" التً تساعده على شق طرٌقه فً بداٌة حٌاته نحو تكوٌن عبلقات اجتماعٌة مع ؼٌره من األفراد، 

إلى جعله ٌحاول تعوٌض عن وكثٌرا ما ٌإدي نبذ أحد الوالدٌن أو كلٌهما للطفل إلى التواء شخصٌته و 

 .[1].."هذا الحرمان و عدم التقدٌر و ما ٌترتب علٌهما من الشعور بالنقص و بالعدوان على اآلخرٌن

و فً المقابل فإن الطفل المحبوب من اآلخرٌن ٌتؤثر أٌضا باتجاهات األبوٌن و قٌمهم، فهو مثبل 

                                                           
[1]

التؽٌرات األسرٌة و : ، فعالٌات الملتقى الثالثالتؽٌر الجتماعً و تؤثٌر بعض عناصره على تفجٌرات األزمات العابلٌةسامٌة خضر صالح، _  
 .65، ص 2006، 2، العدد 1لسلة الوصل، جالتؽٌرات االجتماعٌة، قسم علم االجتماع، جامعة الجزابر، س

[2]
 .118، ص 1984، 3، الدار المتحدة للنشر، بٌروت، طمقدمات لدراسة المجتمع العربًهشام شرابً، _  

[1]
 .322درواش رابح، مرجع سابق، ص _  
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خرٌن و ما لهم من حقوق، و تتؤثر أفكار الطفل ٌتعلم من أفعالهم أكثر مما ٌتعلم من كبلمهم  احترام اآل

عن العبلقات بٌن الجنسٌن تؤثرا قوٌا بالعبلقة بٌن أمه و أبٌه، فهو ٌتعلم كٌؾ ٌعامل الرجل المرأة من 

 .[2]سلوك أبٌه تجاه أمه، كما ٌتعلم كٌؾ تستجٌب المرأة للرجل من استجابة أمه لمعاملة أبٌه

 

تتمٌز بنوع من المشاركة و الحوار و التعاون فإن حتما هذه  فإذا كانت العبلقة بٌن الوالدٌن

العبلقة ستشمل األطفال أٌضا و العكس صحٌح، حٌث أن العبلقات بٌن اآلباء و األبناء تلعب دورا كبٌرا 

فً تماسك البناء االجتماعً لؤلسرة و ذلك إذا كانت هذه العبلقة تقوم على الود و المحبة والمساواة ، 

تفاهم ، الحوار و المناقشة، و حٌث أن سلوك الفرد و عبلقاته االجتماعٌة ما هً إال انعكاس التعاون، ال

التوسط فً معاملة الصؽار من " لسلوكه االجتماعً الذي ٌشب علٌه فً محٌطه األسري، لذلك كان 

داخل  و احترام السلطة     حٌث فرض السلطة أو التحرر منها، أمر حٌوي نحو الضوابط االجتماعٌة ، 

لذلك نجد أن العدٌد من المفكرٌن و الباحثٌن إن . [3]"األسرة ، و من ثم احترامها داخل المجتمع األكبر

لم نقل كلهم ٌإكدون على مدى أهمٌة األسالٌب المتبعة فً تربٌة النشء حٌث أن الفرد ما هو إال نتاج 

 .لهذه األسالٌب المتبعة فً التعامل معه خاصة فً محٌط أسرته

نشٌر هنا إلى أن أؼلبٌة المشكبلت االجتماعٌة و خاصة االنحرافات بشتى أنواعها حٌث 

المرتكبة من طرؾ األحداث و حتى بعض الكبار فً مجتمعاتنا العربٌة و اإلسبلمٌة ترجع إلى الطرق 

كالسخرٌة من المذنب و العمل على فضحه و اإلشهار به أمام  التربوٌة العنٌفة ، خاصة العنؾ الرمزي

و علٌه ٌجب عدم التسرع  ،خرٌن و هذا ما ٌولد لدٌه روح االنتقام و العمل على مواصلة االنحراؾاآل

و أن .. فً التعامل مع أخطاء و هفوات األبناء و المتعلمٌن حتى ال نولد لدٌهم العقد النفسٌة والعدوانٌة

ٌلجؤ إلٌها عندما ال ٌبقى  العقاب لٌس أنجع الوسابل و لٌس أول وسٌلة ٌجب اللجوء إلٌها، بل هو وسٌلة

 [4] .أمامنا أي خٌار آخر

فاألسلوب الحكٌم فً المعاملة عملٌة أساسٌة تسمو بالفرد إلى حٌاة اجتماعٌة و نفسٌة أخبلقٌة 

إن هللا رفٌق " قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم: مستقرة و فاضلة فعن عابشة رضً هللا عنها قالت

 ".ٌحب الرفق فً األمر كله

ن العبلقات التً تقوم فً إطار مإسسً ال بد أن تتضمن جانبا من السلطة ، و األسرة هً إ

إحدى المإسسات االجتماعٌة إن لم تكن أهمها ، و بالتالً فإن العبلقات التً تربط األبناء بؤهلهم، سواء 

                                                           
[2]

 .87، ص 1998ة، المكتب العلمً للنشر و التوزٌع، القاهر البناء االجتماعً لؤلسرة،عبد الفتاح تركً موسى، _  
 

 .101، ص 2000، دار الفكر العربً، القاهرة، 21األسرة على مشارؾ القرن عبد المجٌد سٌد منصور، زكرٌا أحمد الشربٌنً، _ [3]
[4]

 .93،ص 2004، 1، الكتاب األول، الجزابر، طصفحات مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمٌنجمال معتوق، _  
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للقٌم  أكانوا أطفاال أم ٌافعٌن أو شباب، هً بطبٌعتها سلطوٌة، و هً لٌست سوى انعكاس مباشر

والعادات و المفاهٌم السابدة فً المجتمع، حٌث تقوم السلطة األبوٌة بدور ضابط لبلستمرارٌة االجتماعٌة 

عن طرٌق فرض احترام التقالٌد و القٌم و النظم السابدة ، إلى جعل األبناء ٌتمثلونها    وٌتبنونها و 

 .[1]ٌدخلونها فً بنى شخصٌتهم

موما و فً العابلة الجزابرٌة خاصة، حٌث أن احترام سلطة و ٌعتبر األب هو مركز السلطة ع

هذه السلطة حٌث " نفٌسة زردومً" األب تترجم عادة من االحترام التبجٌلً، و فً هذا المجال تصؾ 

حٌث أن الخوؾ هو أحد ثوابت التربٌة التقلٌدٌة _ مفهوم االحترام_ الخوؾ هو كلمة المفتاح :" تقول

ب على الوقار الذي ٌلفه فإنه ٌخلق من حوله صورة الرجل المخٌؾ ذي الشعبٌة، و لكً ٌحافظ األ

، و ما ٌمٌز السلطة األبوٌة أٌضا قلة الكبلم بٌن األب و بٌن باقً أفراد العابلة من ..االحترام و الوقار

 .[2]...نساء و أطفال

أن  و هنا تجدر اإلشارة إلى التؽٌر الحاصل فً مستوى هذا النسق االجتماعً، حٌث نجد

الصؽار الٌوم أصبحوا ٌجادلون الكبار فً شتى المواضٌع دون خوؾ أو حرج، و كذلك أصبح صوتهم 

لقد أصبحنا الٌوم ؼٌر قادرٌن على أن ... فوق صوت الكبار فهم قلٌبل ما ٌسمعون و كثٌرا ما ٌتكلمون 

 .[3]نسمع صوتنا أمام أبنابنا

ترجم فً الواقع بالسلوك الفاضل، و هذا الدور إن التربٌة السلٌمة و التنشبة الناجحة هً التً ت

الكبٌر الذي ٌجب أن ٌقوم به الوالدٌن أثناء عملٌة توجٌه سلوك األبناء خاصة منها اآلداب العامة 

حٌث تبنى القاعدة األساسٌة لهذه الصفات فً المحٌط األسري ..كاالحترام، و المعاملة الحسنة مع الؽٌر

 .بدرجة األولى

ٌفة التربوٌة و األخبلقٌة أهم وظٌفة ٌمكن أن تقدمها األسرة للمجتمع و فً هذا حٌث تعتبر الوظ

و لؤلسؾ ال نجد هذا فً مجتمعاتنا العربٌة و اإلسبلمٌة بعد أن انقلب "..  :جمال معتوق.الصدد ٌقول د

مهم و كبل        سلم القٌم و أصبح الصؽٌر ال ٌطٌع الكبٌر و أصبح األولٌاء ٌضربون من طرؾ األبناء

بدال من .. ؼٌر مطاع و ال محترم و نفس الشًء ٌنطبق على األساتذة الذٌن أصبحوا عرضة   لئلهانة 

، كل هذه األسالٌب التعاملٌة ٌتعلم الفرد معظمها على مستوى أسرته، حتى [4]"طاعتهم و احترامهم

راسة نجدها عبارة عن التعامل مع األشٌاء و المادٌات ، فلو قمنا بزٌارة للمدارس أو حتى قاعات الد

                                                           
[1]

، ص 1981فٌفري / ، جانفً 19، مجلة الفكر العربً، معهد اإلنماء العربً، بٌروت، العدد بوٌة فً األسرة اللبنانٌةالسلطة األ زهٌر حطب،_  
185. 

[2]
 .325درواش رابح، مرجع سابق، ص  _ 

[3]
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أوكار لؤلوساخ و التخرٌب و الكتابات الحابطٌة و ؼٌرها ، و هذا بالطبع ٌعكس تقصٌر األسرة فً 

دورها التربوي بالدرجة األولى باإلضافة إلى باقً المإسسات التربوٌة بالدرجة الثانٌة، فكل ٌوم ٌمر 

 .فً األخبلق ٌسجل فٌه المجتمع تقهقر التربٌة وانهٌار فً القٌم و فساد

إن العبلقات االجتماعٌة فً النهاٌة ماهً إال نتاج للعبلقات " و لكن كما ٌقول هشام شرابً 

صبلح األسرة ٌعنً صبلح أو التربٌة األسرٌة عموما، فالمجتمع ٌصلح بمإسساته ، و " األسرٌة

 .شكلة أبناءفالمشكلة مشكلة آباء فً بعض األحٌان إن لم نقل ؼالبا ، قبل أن تكون م المجتمع

 :العلقات االجتماعٌة الجوارٌة _/3

إقامة " التجاور السكنً بؤنه( Raymond Ledrat) ٌعرؾ األستاذ الفرنسً رٌمون لدرٌت

السكان بعضهم قرب بعض ، و هإالء السكان ؼالبا ما ٌتعاشرون و ٌتزاورون، و ٌتعاونون فٌما 

قد حدد مفهوم الجٌرة فً قرب المساكن ( درٌترٌمون ل) ، و من خبلل هذا التعرٌؾ نجد أن [1]"بٌنهم

من بعضها البعض بكٌفٌة تسمح باالتصال المباشر مما ٌنتج عنه نوع من العبلقات القابمة على أساس 

 .التعاون و الصداقة إلى ؼٌر ذلك

و      فهذا المعنى الذي حدده رٌمون للجٌرة ٌعتبر مفهوم شاسع حٌث أنه محصور فً التعاون 

االتصال بٌن الجٌران و لكن الواقع ٌثبت عكس ذلك ، فإن كان ٌتناسب مع المجتمعات القدٌمة   الصداقة و 

 .و الرٌفٌة فهو ال ٌتناسب مع المجتمعات الحدٌثة و المدنٌة

و ؼالبا ما تؤخذ عبلقات الجوار فً المجتمعات السكنٌة صبؽة عفوٌة أي العبلقة تكون فً أول 

تكون ؼٌر مقصودة ثم تتطور تبعا لمجال هذه األحٌاء السكنٌة، أي  األمر عن طرٌق الصدفة كما أنها

 çكٌفٌة بناءها التً تتضمن وضعٌة البناءات الجوارٌة أو المجاورة، و المقابلة لبعضها البعض و بهذه

الطرٌقة ٌصبح الساكن بها معرضا لمقابلة جاره إما فً الطرٌق المإدي إلى الحً أو فً أماكن تجمعات 

 .أو ؼٌرها حٌث ٌكون مجبرا على التكٌؾ مع أعضاء الجٌرةسكان الحً 

و ٌمكن لهذا اإلجبار أن ٌكون متبادال فٌخلق ذلك نوع من االحتكاك المستمر فتصبح العبلقة 

ذات هدؾ ذلك أن عبلقات الجوار عادة ما تنشؤ بٌن العاببلت التً تتقارب فً نمط المعٌشة أو األصل 

و         ال تتصؾ دابما بالمودة  التقالٌد، ذلك أن العبلقات الجوارٌة الجؽرافً و تقارب فً العادات و

، فالتواجد فً منطقة مشتركة تإدي إلى إقامة عبلقات اجتماعٌة، ٌمكن أن تكون قوٌة مبنٌة على التآلؾ

 .التضامن و التعاون و التآلؾ كما ٌمكن أن تكون على التنافر و على عبلقات سطحٌة

ٌعة اإلسبلمٌة بعبلقة اإلنسان بربه ، كما نظمت عبلقاته مع اآلخرٌن سواء هذا و قد اهتمت الشر

                                                           
[1]

 .180، ص 1999، 1، دار النهضة العربٌة، بٌروت، طلمدٌنة العربٌةاألسرة المتؽٌرة فً مجتمع اعبد القادر القصٌر، _  
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كانوا مسلمٌن أو ؼٌر مسلمٌن مع ؼٌرهم من الدٌانات األخرى كما نصت النصوص القرآنٌة و األحادٌث 

و من . النبوٌة على هذه العبلقة حٌث حثت على التضامن و التعاون واحترام اآلخرٌن و اإلحسان إلٌهم

و اعبدوا هللا و ال :" ذه العبلقات التً اهتم بها الدٌن اإلسبلمً عبلقات الجوار فً قوله تعالىبٌن ه

تشركوا به شٌبا و بالوالدٌن إحسانا و بذي القربى و الٌتامى و المساكٌن و الجار ذي القربى و الجار 

 (.النساءسورة _ 36اآلٌة ..") الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبٌل و ما ملكت أٌمانكم

حٌث أمرنا هللا عز و جل بعبادته وحده ال شرٌك له ثم اإلحسان فً المعاملة مع الؽٌر بدءا 

( صلة الرحم) لٌصل إلى الجار القرٌب .. بالوالدٌن ثم ذي القربى بمعنى األقارب ثم ٌتسع هذا اإلحسان

:" قوله علٌه وسلم    لرسول هللا صلى هللاو فً حدٌث ..الجار الجنب بمعنى الجار القرٌب السكن و

 .[1]"مازال جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه سٌورثه

و       و علٌه فإن اإلسبلم أعطى عناٌة بالؽة فً التعامل مع الجار حٌث حث على عدم إٌذابه 

احتقاره   و أعطى له مكانة كبٌرة نظرا ألهمٌته فً تماسك البناء االجتماعً، و حٌث أن تماسك البناء 

و تلك هً الخاصٌة التً كان ٌهدؾ إلٌها اإلسبلم . تماعً ٌعنً تماسك المجتمع ككل و الحفاظ علٌهاالج

من خبلل تنظٌمه للعبلقات االجتماعٌة فً المجتمعات العربٌة اإلسبلمٌة التً كانت إلى زمن ؼٌر بعٌد 

االجتماعً الحاصل فً موجودة فعبل و لكنها فً طرٌقها إلى الزوال و هذا ألسباب عدٌدة أهمها  التؽٌر 

المجتمعات المعاصرة، حٌث كان أثر لهذه التؽٌرات على العبلقات الجوارٌة  و التضامن فٌما بٌنهم، 

فالمجتمع الجزابري كؽٌره من المجتمعات عرؾ نظام القبٌلة وكان ذلك قبل االحتبلل الفرنسً وبدخول 

وسابل ، و هذا ما انعكس على العبلقات االستعمار عمل هذا األخٌر على تفكٌك هذه القبابل بشتى ال

الجوارٌة و التضامن فٌما بٌنهم بالدرجة األولى، و بعد االستقبلل تؽٌرت النظرة إلى العبلقات الجوارٌة 

و انتشار التعلٌم و المصانع حول المدن و خروج المرأة  و التضامن ، و مع التؽٌر االجتماعً الحاصل

الدٌموؼرافً المتزاٌد ، كل هذا ساهم فً انتشار النزعة الفردٌة لؤلسر، للعمل و الهجرة الرٌفٌة و النمو 

إلى جانب اإلعبلم بكل أنواعه الذي ٌساهم بدوره فً زعزعة النظام القٌمً لؤلفراد بتؤثٌره على قٌمهم و 

 . سلوكاتهم

كما أن عبلقات الجوار التً كانت قابمة فً المجتمعات الرٌفٌة و التً كان ٌعرفها الفرد 

الجزابري قد تؽٌرت، فبعدما كانت العبلقة الجوارٌة فً المجتمع الرٌفً تتمٌز بالقوة حٌث كانت قابمة 

على أساس التعاون التلقابً ، أٌن ٌشعر كل فرد بانتمابه إلى عشٌرته و قبٌلته و ٌتم ذلك بالدفاع عنها فً 

 [2]ول المصابب بؤحد أفراد القبٌلةأوقات الشدة من االعتداءات األجنبٌة ، و التعاون و التضامن عند حل

                                                           
[1]

 رواه بخاري و مسلم_ حدٌث شرٌؾ_  
[2]

 .140درواش رابح، مرجع سابق، ص _  



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

417 

 .و حتى عند األفراح

المنتشرة فً األرٌاؾ كشكل من أشكال " التوٌزة" و قد اعتبر األستاذ بوتفنوشنت  ظاهرة 

التعاون االجتماعً تقام لمساعدة الفبات االجتماعٌة المختلفة و تعود فابدته بالخٌر على عدد ال بؤس به 

النظام االقتصادي لم ٌبلػ فعالٌته مثل ما هو علٌه فً المإسسات     الحالٌة  من العاببلت و المجتمع، هذا

و          ، و لكنه كان كافٌا لتحقٌق االحتٌاجات الجماعٌة، ففً السٌاق األخبلقً و االقتصادي 

 .[3]االجتماعً أدى إلى تقوٌة العبلقات الجوارٌة

أصبحت فً المجتمع الحضري تتمٌز  وعلٌه فبعدما كانت العبلقة الجوارٌة تتمٌز بالقوة

بالسطحٌة نتٌجة الرتفاع عدد المساكن الجوارٌة مما هً علٌه فً الرٌؾ، مما ٌإدي إلى اتساع نطاق 

 .العبلقات حٌث ٌشعر الفرد أنه مجبر على التكٌؾ مع محٌطه االجتماعً الجدٌد

تتسم بها الجماعات  أضعؾ إلى حد بعٌد العبلقات الوثٌقة التً كانت_ الحضري_ هذا المحٌط 

والتؤكٌد على  األولٌة ، كما تإثر نظامها األخبلقً الذي ٌدعمها و ذلك من خبلل تقوٌض الروابط المحلٌة

 .[1]عبلقات االستقبلل و الفردانٌة لكل أسرة

و علٌه فتؽٌر حجم األسرة و النزوح الرٌفً أفرز التخلً عن بعض المعاٌٌر التقلٌدٌة و تبنً 

على أسس و خصابص المدٌنة الحضرٌة، حٌث أن نمط الحٌاة العصرٌة  عامل مع الجٌرانللتقٌما جدٌدة 

 .اختصارا فً كثٌر من العبلقات االجتماعٌة من بٌنها العبلقات الجوارٌةفرض 

 

 :علقتنا ببعضنا البعض_ /4

 

ته ، كما تتكون عبلقته بنفسه وعبلق(العابلة)تكتسب شخصٌة الفرد طابعها الممٌز ضمن األسرة 

باآلخرٌن، بفعل نظام تربوي تثقٌفً ٌفرضه نظام القٌم السابد فً المجتمع و ذلك بواسطة األسرة أوال، 

 . ثم بواسطة المدرسة أو المإسسات االجتماعٌة األخرى

و فً إطار عبلقته باآلخر ، تنطلق بداٌات تكوٌن عبلقاته األولى  مع والدٌه و ٌتعلم تكوٌن 

، التً على أساسها ٌبنٌها مع ؼٌر إخوته، و فً هذا الخصوص ٌقول عبلقات اجتماعٌة مع إخوته

إن الذكور و اإلناث من نفس الجٌل :" مصطفى بوتفنوشنت عن عبلقات األخوة داخل األسرة الجزابرٌة

أو نفس األعمار فً العابلة الجزابرٌة ال توجد بٌنهم مودة ، فالعبلقة بٌن األخ و األخت عبلقة ضعٌفة و 

                                                           
[3]

 .1، ص ص1984ر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، النظام االجتماعً و التحوالت االجتماعٌة فً الجزابمصطفى بوتفنوشنت، _  
[1]

 .140درواش رابح، مرجع سابق، ص _  
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 [2]..و سطحٌةعلى ما تبد

أو     ؼٌر أن الفرد و العبلقات التً ٌنشبها هً حصٌلة ظروؾ موضوعٌة ال حصٌلة رؼبات 

أفكار أو مثل علٌا، أي أن الواقع االجتماعً ال الفكر المجرد هو الذي ٌقرر فً النهاٌة تركٌب المجتمع 

 .[3]و طبابع أفراده

ٌفه فً إطار أسرته لٌست فقط عملٌة إرادٌة و هنا ٌجب اإلشارة إلى أن عملٌة تربٌة الطفل و تثق

مخططة، بل هً أٌضا انعكاس لقٌم و معتقدات و سلوكات تعبر عن تركٌب اجتماعً محدد تنبثق منه 

 .هذه األسرة

أن الفرد العربً فً تركٌبه النفسً و فً السلوك :" و فً هذا الصدد ٌقول هشام شرابً 

و  تماعً ، ٌبدو فرٌسة عمٌاء تجعله ٌخرج عن المجتمع االجتماعً الذي ٌصدر عن هذا التركٌب االج

ٌخالفه، وهو من جهة أخرى مدفوع بنزعة جماعٌة تجعله عاجزا عن العٌش دون االلتصاق بالجماعة 

و الواقع أن كبل من هاتٌن النزعتٌن المتناقضتٌن تعبر عن بنٌان واحد متماسك .واالعتماد الكلً علٌها

 .[4]من العادات و التقالٌد

حٌث أن النزعة الفردٌة فً مجتمعنا المعاصر أصبحت تتمٌز بطابع سلبً محض بحث أنها 

 .تهدؾ إلى خٌر الفرد وحده و ال تقٌم للكٌان االجتماعً اعتبارا ٌذكر، الكل ٌبحث فً مصلحته الخاصة

و إذا صح قول علماء االجتماع فً أن سلوك األفراد فً مجتمع ما ٌظهر على حقٌقته فً أدب 

و هذا فعبل . [1]ة السٌارات، فإن أدب السٌر عندنا ٌإكد وجود النزعة األنانٌة فً سلوكنا االجتماعًقٌاد

و قٌادة       ما نلمسه من مبلحظتنا المباشرة لسلوك السابقٌن فً مجتمعنا حٌث أن المتتبع لحركة السٌر

نانٌة و تحقٌق مصلحته الخاصة الجزابري بجد بؤن أدب السٌر عنده ٌتمٌز بنوع من األ السٌارة عند الفرد

على حساب المصلحة العامة، لدرجة اختراق قوانٌن المرور حتى و لو كانت نتٌجة ذلك سلبٌة  و هذا 

 .ربما ما جعل الجزابر تحتل المراتب األولى عربٌا فً حوادث و المرور

و    و األسرٌة  و حٌث أن العبلقات االجتماعٌة ما هً فً النهاٌة إال انعكاس للعبلقات العابلٌة

 العكس بالعكس، و خبلفا لما ٌعتقده الكثٌرون فإن نظام العابلة الذي كان سابدا فً المجتمع و ال زال فً

ٌقوم على التنابذ و ... ض المناطق على ما فٌه من اٌجابٌات كاحترام الكبار و حماٌة أفراد العابلةبع

لؽٌرة و الحسد ٌسودان عبلقات أفراد العابلة أكثر و أن ا. الخبلؾ أكثر مما ٌقوم على التعاون و الوبام

 .مما تسودها المحبة و التسامح

                                                           
 

[2] _, Société Nationale : Evolution et Caractéristiques Récentes , La Famille AlgérienneMostéfa Boutefnouchet

d’Edition et de diffusion, Alger, 1980, p 60. 
[3]

 .115هشام شرابً، مرجع سابق، ص _  
[4]

 .116نفس المرجع ، ص _  
[1]

 .117نفس المرجع ، ص  _ 
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و الجدٌر بالذكر أن اللطؾ و المساٌرة اللذٌن ٌمٌزان سلوكنا االجتماعً عندما نلتقً وجها لوجه 

ال و هكذا الح.[2]هما وسٌلة إلخفاء النزعة العدوانٌة البلشعورٌة التً تكمن فً كل منا تجاه اآلخرٌن

أوالدنا ٌتعلمون منذ :" تماما فً عبلقات أعضاء المجتمع بعضهم ببعض ، و ٌإكد هنا هشام شرابً بؤن

و نجد أن " و .." الصؽر كٌؾ ٌجري اؼتٌاب األصدقاء و األقرباء و كٌؾ ٌجهر اإلنسان بما ال ٌضمره

الستار االجتماعً الذي  الفرد فً التعامل االجتماعً ، ال ٌثق عفوٌا فً كبلم اآلخرٌن ألنه ٌعً نوعٌة

ٌختبا الجمٌع وراءه و هذا ما ٌإدي إلى تؽلٌب الشك و اإلستؽابة فً ما ٌتعلق بنواٌا اآلخرٌن 

فما إن ٌدخل المرء فً الحٌاة االجتماعٌة حتى ٌشعر بعدم االطمبنان، كما ٌشعر بؤنه فً .."ودوافعهم

أو السٌطرة    جؤ دابما التخاذ موقؾ الهجوم لذلك ٌل. [3].." تعامله مع اآلخرٌن دابما مخدوع أو مستؽل

أحٌانا ، وهذا طبعا باستثناء حاالت الصداقة الحمٌمة فإن الفرد ال ٌقبل اآلخرٌن على الشكل الذي 

ٌظهرون فٌه و دابما هناك نظرة سلبٌة تجاههم تتمٌز بنوع من العنؾ حتى و إن كنت هناك نٌة حسنة 

 . من الطرؾ اآلخر

 

 :و انعكاسه على الروابط االجتماعٌة التغٌر اإلجتماعً

 

و معناه الشًء "   Ligamen"كلمة ذات أصل ال تٌنً "  Lien Social" الرابطة االجتماعٌة  

و الروابط االجتماعٌة هً تلك األشكال للعبلقات التً  .[1]الذي ٌبحث على الربط، أي ٌربط و ٌجمع

و   لتً تسمح له بالتنشبة و االندماج داخل المجتمع،تربط الفرد بالجماعات االجتماعٌة  و المجتمع، و ا

 .[2]هوٌته_ مقومات_ أخذ منه عناصر 

مجموع العبلقات التً :" كما نجد قاموس العلوم االقتصادٌة و االجتماعٌة ٌعرفها على أنها

 .تسمح للفرد باالندماج فً الحٌاة االجتماعٌة و بناء هوٌة اجتماعٌة

و      الجتماعٌة من خبلل العبلقات التنشبٌة ، و الضبط االجتماعًكما تتم أو تتجسد الروابط ا

 .[3]علٌه فهً هامة بالنسبة للتنظٌم االجتماعً

أو   روابط اجتماعٌة مبنٌة على أساس عبلقات عاطفٌة  :و الروابط االجتماعٌة أنواع عدة نذكر

 .الخ..س المنفعةسلطة التقالٌد فً المجتمعات التقلٌدٌة، روابط تجارٌة مبنٌة على أسا

                                                           
[2]

 .117هشام شرابً، مرجع سابق، ص _  
[3]

 .55نفس المرجع، ص _  
 

[1] _, Ed du seuil, paris, p 307.Dictionnaire de SociologieLe Robert,  
[2]

 _ Ibid, p 30. 
[3]

 _paris , 2002, p 220., Edition Hachette éducation, Dictionnaire des sciences économiques et sociales  
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و    كما تعد الروابط االجتماعٌة تلك العبلقات التً تربط األفراد و الجماعات بعضهم ببعض، 

 .[4]هً تبدأ مع اإلنسان فً مهده و تستمر طول حٌاته

و المجتمع الجزابري مثله مثل باقً المجتمعات األخرى ال ٌزال ٌعرؾ تؽٌر اجتماعً مس 

و     ر فٌها بشكل أصبحت العدٌد من هذه النظم موجودة شكلٌا ؼٌر وظٌفٌةجمٌع النظم االجتماعٌة و أث

األخرى أصبحت باإلضافة إلى ما تبقى لها من وظابؾ و أدوار تمارس وظابؾ جدٌدة و هذا تماشٌا مع 

 .المتطلبات الجدٌدة للحٌاة المعاصرة

ابري، و من هذه و بناء علٌه ظهرت مشكبلت جدٌدة، لم ٌكن ٌعرفها أو ٌعٌشها الفرد الجز

تراجع التضامن بٌن أفراد ... المشكبلت االجتماعٌة نذكر فقدان المسنٌن لدورهم داخل األسر الجزابرٌة

األسرة الواحدة ، و انتشار سلوكات العنؾ و العدوان و األنانٌة الضٌقة ، تعرض عبلقات الجٌرة لهزات 

ت االجتماعٌة و التً بٌنت مدى تؤثر ، من المشكبل[5]الخ...قوٌة حٌث أصبح الجار للجار أشد عدو

الروابط االجتماعٌة بسبب تراجع الكثٌر من المإسسات االجتماعٌة عن دورهاو كذلك عدم قدرة األفراد 

 .على التجاوب البلبق مع عملٌة التؽٌر االجتماعً

ت ال تخلوا أٌة عملٌة من العملٌات التً ٌقوم بها المجتمع من مشكبل: ٌقول معن خلٌل العمر 

و طموحاتهم و  تواجهها عند ممارسة وظٌفتها و ذلك بسبب تباٌن و اختبلؾ مصالح األفراد و مهاراتهم

 .[1]...قدراتهم و أعمارهم و معتقداتهم و قٌمهم و جنسهم

 :و قد ٌفسر البعض بسبب تراجع الروابط االجتماعٌة إلى جملة من العوامل نذكر من بٌنها

 خروج المرأة للعمل_ 

 .ٌة األبناء بالمسكناستقبلل_ 

 .التفكك األسري سواء كان كلً أو جزبً_ 

 .مكانة المسن_ 

 .تعدد الزوجات و انعكاساته على الروابط األسرٌة_ 

عامل التصنٌع و التوجه نحو األسرة النووٌة و األنانٌة بعدما كانت األسرة ممتدة و الكل _ 

 .ٌسعى لخدمة مصالحها و لٌس مصلحته الضٌقة

و  السوداء التً عاشها المجتمع بسبب العنؾ اإلرهابً الذي دمر النسٌج االجتماعً العشرٌة _ 

 ..جعل األخ عدو ألخٌه

                                                           
[4]

 .113، ص 1977، مكتبة الخناجة بالقاهرة، القاهرة، قراءات فً علم االجتماعأحمد كامل أحمد، _  
[5]

، حالة المجتمع الجزابري_ قراءات فً مسؤلة الروابط االجتماعٌةجمال معتوق، _  

 .256، ص2007
[1]

 .39معن خلٌل العمر، التنشبة االجتماعٌة، مرجع سابق، ص _  
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كما أن هناك الكثٌر من الباحثٌن ٌفسرون تراجع الروابط االجتماعٌة بالتؽٌر االجتماعً كما 

ن لهذه األخٌرة كانت سبق اإلشارة إلٌه، فا برؼم من كونه عملٌة حتمٌة و طبٌعٌة ال مفر منها ، إال أ

انعكاسات وخٌمة بالنسبة للعدٌد من دول العالم الثالث و على رأسها الجزابر ، نظرا لكون هذه الدول لم 

 .[2]تكن مهٌؤة بصفة كافٌة لمواجهة هذه العملٌة

و     و من النتابج السلبٌة التً تولدت عن عملٌة التؽٌر االجتماعً، ضعؾ الروابط االجتماعٌة

 .دٌد من العادات و القٌم التً كان الفرد الجزابري ٌتمٌز بهازوال الع

و هكذا نجد قد ضعفت الروابط األسرٌة و التواصل بٌن أفراد األسرة الواحدة، حٌث أصبح 

األبناء ٌتعدون على أولٌابهم بل أبعد من هذا ٌمارسون أبشع مظاهر العنؾ و العدوان فً حقهم، دون أن 

األمهات كانوا سببا فً ضٌاع أبنابهم و هذا بسبب الروابط األسرٌة الضعٌفة  ننسى أن كثٌر من اآلباء و

 .المبنٌة على ؼٌاب العقبلنٌة و اإلٌمان بالمسإولٌة

 تراجعو من نتابج هذا التؽٌر االجتماعً العنٌؾ نشٌر إلى انتشار مظاهر التفكك األسري، و 

كما ٌإكد على ذلك ماجد .. األخوة و التآزرسلطة الوالدٌن باإلضافة إلى تراجع قٌم الشرؾ، الصدق و 

" لقد تراجعت و تؽٌرت القٌم األصٌلة فً األسرة العربٌة  لٌحل محلها قٌم ذات صبؽة نفعٌة :" الزٌود

و هذا ما أكدته الكثٌر من الدراسات و كذلك ظهور تؽٌر فً النسق القٌمً لدى الشباب، " براؼماتٌة

 .[3]"عٌة و قٌم الربح و الكسب و قٌم االستهبلكحٌث أظهروا تفضٌبل لقٌم المثل النف

و هً حقٌقة ال ٌمكن الٌوم ألحد نكرانها حٌث أصبحت المنفعة هً التً تحد حجم و مدى 

و        استمرارٌة الروابط االجتماعٌة، و هذا لٌس فً عالم التجارة كالبٌع و الشراء، بل بٌن األخوة، 

تمت حول ظاهرة الطبلق مثبل أن سبب هذه الظاهرة ٌعود إلى  الزوجٌن، فقد بٌنت العدٌد من الدراسات

كون الزواج انطلق منذ البداٌة على أساس حسابات من كبل الطرفٌن أو من أحدهم، و لٌس على أسس 

 .[1]سلٌمة و صحٌحة

إنها :" كٌؾ تتحول مسؤلة الروابط إلى مشكلة اجتماعٌة فقال Selznickو   Raabو قد فسر 

ات اإلنسانٌة التً تهدد المجتمع ذاته تهدٌدا خطٌرا، أو تعوق المطامح الربٌسٌة لكثٌر مشكلة فً العبلق

 .[2]"من األفراد

:" كما نجدهم ٌذهبان إلى أبعد من هذا حٌنما ٌصفا المظهر األول للمشكلة االجتماعٌة بقولهما

                                                           
[2]

 .04جمال معتوق، قراءات نقدٌة فً مسؤلة الروابط االجتماعٌة، مرجع سابق، ص _  
[3]

  ماجد_  
 .55، ص 2006لنشر و التوزٌع، عمان، األردن، ، دار الشروق لالشباب و القٌم فً العالم المتؽٌرالزٌود، 

 .06جمال معتوق، مرجع سابق، ص _  [1]
، دار المعرفة الجامعٌة، القاهرة، الكتاب الثانً عشر، دراسات فً التؽٌر االجتماعًمحمد الجوهري و آخرون، _  [2]

 .270بدون تارٌخ، ص 
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ات اإلنسانٌة  بٌن الناس، توجد المشكلة االجتماعٌة حٌنما ال توجد لدى المجتمع القدرة على تنظٌم العبلق

 .[3]و تضطرب النظم السابدة ، و ٌنتهك القانون ، و ٌنعدم انتقال القٌم من جٌل إلى آخر

معتوق جمال  حول الروابط االجتماعٌة فً المجتمع الجزابري .و فً دراسة مٌدانٌة أجراها د

كثٌر من الهزات و هذا نتٌجة تقول نتابجها بؤن الروابط االجتماعٌة فً المجتمع الجزابري قد عرفت ال

ؼٌاب الدور الوظٌفً الذي تقوم به المإسسات التنشبٌة  المختلفة، و ظاهرة : لجملة من األسباب أهمها

 .التؽٌر االجتماعً و مفرزاتها التً انعكست سلبا على العبلقات االجتماعٌة داخل المجتمع الجزابري

ملٌة لبعث و تقوٌة الروابط االجتماعٌة من معتوق بجملة من االقتراحات الع. و علٌه ٌخرج د

و ٌمكن  [4]جدٌد داخل المجتمع و هذا بتحفظات كبٌرة ، كون أن قانون التؽٌر حتمً و المفر منه

 :تلخٌصها فٌما ٌلً

على األسرة أن تلعب دورها كمإسسة ذات مشروع حضاري، و القٌام بكامل مسإولٌاتها _ 

 .التربوٌة و التنشبٌة

 .سات الخٌرٌة خدمة للروابط االجتماعٌة و تقوٌتها تفعٌل المإس_ 

 .جعل المناسبات الدٌنٌة كاألعٌاد مناسبة لتقوٌة الروابط بٌن أفراد المجتمع_

إعادة النظر فً البرامج التعلٌمٌة خاصة فً مستوى االبتدابً و هذا من خبلل العمل على _ 

 .ن الذات، و نبذ السلوك العنٌؾ و العدوانًنشر ثقافة و تربٌة خاصة بالتعامل و قبول األخر، و نكرا

 .وضع قوانٌن صارمة تعاقب األبناء فً حالة التخلً عن واجباتهم اتجاه اآلباء و األمهات_ 

كذلك المسجد كمإسسة تنشبٌة تربوٌة ٌجب أن ٌإدي وظٌفته التربوٌة و ٌعمل على ؼرس _ 

القضاٌا الفقهٌة المحضة، هذا إلى جانب الفضٌلة و حب اآلخر و حسن المعاملة بدال من الوقوؾ عند 

وسابل اإلعبلم التً تحمل فً ؼالب األحٌان ثقافة و إٌدٌولوجٌات ال تتماشى مع الواقع المعاش و التً 

انعكست سلبا على العبلقات االجتماعٌة و أثرت على توجٌه المعامبلت بٌن األفراد ، حٌث تظهر فً 

م ، و ظهور سلوكات أخرى ؼرٌبة عن المجتمع هذا إلى جانب أنماط السلوك التً بدأت تزول كاالحترا

 ...ؼٌاب التضامن و التعاون، و ضعؾ الروابط االجتماعٌة بكل أنواعها األسرٌة ، الجوارٌة

 :الضبط اإلجتماعً فً ظل التغٌر اإلجتماعً _/2

التً تحدد عملٌة الضبط االجتماعً بؤنه تلك الممارسات و القٌم المبلزمة " هولنج شٌد" ٌعرؾ 

،  [1]عبلقات شخص معٌن ببقٌة األشخاص و األشٌاء و األفكار و الجماعات و الطبقات ثم بالمجتمع

                                                           
 .270نفس المرجع، ص _  [3]
 .16حالة المجتمع الجزابري، مرجع سابق، ص _ فً مسؤلة الروابط االجتماعٌة جمال معتوق، قراءة نقدٌة_  [4]
[1]

 .200، ص 2003، 1، دار النهضة العربٌة، بٌروت، طعلم االجتماع العامسامٌة محمد جابر، _  
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حٌث أن الضبط االجتماعً ٌخلق التوازن فً المجتمع، و أن االمتثال للمعاٌٌر الضابطة فً المجتمع 

على النسق االجتماعً بؤنه فً  ٌدعم هذا التوازن ، و أنه حٌنما تكون للضبط فاعلٌته القوٌة، فإننا نحكم

" نظرٌة فً الضبط االجتماعً" فً كتابه   R.Lapiereحالة من التوازن ، و ٌرى رٌتشارد البٌٌر 

بوصفه إحدى قوى أو عوامل ثبلث تشترك فً تكوٌن السلوك اإلنسانً ، و تتمثل القوة الثانٌة فً 

فهو عامبل للتوازن فً ظروؾ التؽٌر  ،ثةالتنشبة االجتماعٌة و تعتبر المواقؾ االجتماعٌة قوة ثال

االجتماعً و ٌعبر التؽٌر االجتماعً بشكل عام عن كل االختبلفات التً تطرأ على أٌة ظاهرة من 

، أو هً مجموع التعدٌبلت التً تحدث على أنماط [2]الظواهر االجتماعٌة خبلل فترة زمنٌة معٌنة 

 ...الحٌاة فً مجتمع معٌن

لتؽٌر فً الحٌاة االجتماعٌة، عوامل متنوعة و تتخذ أكثر من شكل وتحددها إن العوامل المإدٌة ل

محتوٌات و عناصر الحٌاة االجتماعٌة كالثقافة ، و التكنولوجٌا، و التصنٌع و التحضر ومختلؾ العوامل 

 .األخرى ذات التؤثٌر الواضح على المجتمع و وظابفه المختلفة

نظم اجتماعٌة قدٌمة ، و بناء نظم معٌارٌة جدٌدة، و ٌعمل التؽٌر االجتماعً عادة على هدم 

، و تظهر فً مرحلة االنتقال من القدٌم إلى الجدٌد مشكبلت تلك النظم أسس الضبط االجتماعً تشكلو

انهٌار العبلقات اإلجتماعٌة التقلٌدٌة و األسس المعٌارٌة التً اجتماعٌة كثٌرة و متعددة، و لعل من أهمها 

و مما ال شك فٌه أن االهتزاز الشدٌد فً البنٌة االجتماعٌة ٌقوض أسس . [3] فرادتحكم العبلقة بٌن األ

، وتكون هذه التً تقوم علٌها وحدة  الجماعة ٌعمل على انهٌار الروابط االجتماعٌةالضبط االجتماعً و 

 .[4]المرحلة مناخا اجتماعٌا مبلبما لظهور االنحراؾ و ارتفاع معدالت الجرٌمة

ك االجتماعً دورا بارزا فً ضبط األعراض التً تصاحب عادة مسابل التؽٌر و ٌإدي التماس

االجتماعً، كما ٌعمل على تقوٌم اإلختبلالت التً تنجم عن االهتزازات فً البنى االقتصادٌة 

واالجتماعٌة ، و تساهم مإسسات الضبط االجتماعً فً التخفٌؾ من شدة هذه اإلختبلالت التً تحدث 

 .االجتماعًفً مستوى البناء 

هذا و تحدث فً الوطن العربً جملة من التحوالت االقتصادٌة و االجتماعٌة المهمة تتمثل 

بتؽٌٌر الركابز فً بنٌته االقتصادٌة ٌرافقها و ٌتبلزم معها تحول أساسً على مستوى البنٌة االجتماعٌة 

أوضاع المجتمع القابم  ، و ٌتولد عن حركة المجتمع تفاعل بٌن صور من[1]والعبلقات المنبثقة عنها

                                                           
[2]

 .208نفس المرجع، ص _  
[3]

، مركز الدراسات و البحوث الضبط االجتماعً فً الدول العربٌة ةنموذج إلستراتٌجٌمحمد صفوح األخرس، _  
 .216، ص 1997، 1اإلستراتٌجٌة، أكادٌمٌة ناٌؾ العربة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، ط

[4]
 .217نفس المرجع، ص _  

[1]
 .217محمد صفوح األخرس، مرجع سابق، ص _  
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على العبلقات المباشرة و أنماط من الضبط االجتماعً التقلٌدي، إلى مجتمع معقد التركٌب ٌقوم على 

أنظمة و قواعد فً الضبط ازدٌاد أفق و مجبلت العمل و الكسب و ما ٌستنتج ذلك من أنماط جدٌدة من 

 .االجتماعً

و    ادٌة أنماطا من السلوك المتجدد المتطور و ٌفرض التكٌؾ االجتماعً مع التؽٌرات االقتص

التؽٌرات المستمرة فً تلك األنماط األمر الذي قد ٌخلق، اضطرابات بترك آثارها على المجتمع 

بمإسساته المختلفة، كما ٌخلق عدم التوازن بٌن األطر المجتمعٌة التقلٌدٌة و األنماط االجتماعٌة 

 .[2]...المستجدة

هشاشة الضبط االجتماعً و ضعفه على مساٌرة التؽٌرات االجتماعٌة  هذا الصراع الذي أفرز

بؤن " حٌث ٌقول عبد المنعم شوقً . الحاصلة و بالتالً خلق نوع من البلتوازن فً البناء االجتماعً

التفكك الحادث فً المجتمعات الحضرٌة المحلٌة ٌإدي بالدرجة األولى إلى ضعؾ الضبط االجتماعً، 

و   طة المجتمع على أفراده، فٌفعل كل إنسان ما ٌرٌده دون مراعاة للتقالٌد و العادات بحٌث تقل بذلك سل

، مثل تشرد األطفال ، [3]"دون حساب لآلخرٌن ، مما ٌإدي إلى ظهور مشكبلت مختلفة داخل المجتمع

 وانتشار العنؾ

المجتمع، و  إلى ؼٌر ذلك من المشكبلت و السلوكات التً ال ٌقرها.. و االنحراؾ بكل أنواعه 

بالتالً ٌصبح الضبط االجتماعً ضعٌفا ٌصعب علٌه مواكبة التؽٌرات الحاصلة و ممارسة وظٌفته 

 .األساسٌة المتمثلة فً ضبط و تنظٌم المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[2]

 .218نفس المرجع، ص _  
[3]

 عبد المن_  
 .151،ص 1981لنهضة العربٌة ، بٌروت، ، دار ا(االجتماع الحضري) مجتمع المدٌنة عم شوقً، 
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 :خاتمة

 

( عابلٌة)إن العبلقات االجتماعٌة فً النهاٌة ما هً إال انعكاس للعبلقات األسرٌة                 

لوك االجتماعً للفرد ٌخضع لنمط وطرٌقة تنشبته التً تعتبر الوسٌلة التً ٌتحقق بها ربطه وأن الس

بالمجتمع ذلك عن طرٌق تشرٌبه كل من القٌم والرموز والمعاٌٌر االجتماعٌة التً تسمح له بالتفاعل مع 

 .اآلخرٌن

ط معٌشتهم إال أن هناك عوامل كثٌرة تفرض نفسها فً الحٌاة االجتماعٌة لؤلفراد فً نم 

وأسالٌب تعاملهم، مثل ظاهرة التؽٌر االجتماعً وما صاحبها من إفرازات كان لها أثر فً زعزعة 

اتجاه  وعبلقاته النظام القٌمً للفرد الجزابري وذلك بتؤثٌره على قٌمه وسلوكاته االجتماعٌة الٌومٌة

 .ومحٌطه االجتماعً ككل أسرته وجماعته
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سبل ترقية البحث العلمي 
 عاصرةيف ظل املتغريات امل

بكوش   نعيمة

 
 

 
من أهم المهام التً تقوم بها الجامعات الٌوم هً مهمة البحث العلمً، فالجامعة هً  

وإجراء أبحاث  هابالمإسسة التً ٌوكل إلٌها مواكبة التقدم العلمً فً العالم، والعمل على تطوٌره واستٌع

 .ودراسات فً مختلؾ مٌادٌن المعرفة

وٌعتبر البحث العلمً ركٌزة أساسٌة من ركابز المعرفة اإلنسانٌة فً كافة مٌادٌن الحٌاة  

ومن خبلله ٌستطٌع اإلنسان اكتشاؾ المجهول وتسخٌره لصالح المجتمع بما ٌحقق التنمٌة واالزدهار فً 

العلمً ٌمكن امتبلك التكنولوجٌا والمعرفة باعتبارها األداة الفعالة  مجاالت الحٌاة كافة، وبفضل البحث

 .لتحقٌق االستثمار األمثل للموارد المتاحة من أجل تحقٌق التنمٌة والتقدم

والبحث الجامعً من البحوث العلمٌة التً أصبحت تشكل عنصرا هاما وضرورٌا لتقدم  

فً الوطن العربً وذلك نظرا للتقدم الهابل للعلوم  لك فالحاجة إلٌه تبدو أكثر إلحاحاذأي مجتمع ، ل

لك نتساءل عن أهم المتؽٌرات والتحدٌات التً تواجه ذوالتكنولوجٌا الذي ٌشهده عالمنا المعاصر ، ل

البحث العلمً داخل الجامعات العربٌة بصفة عامة و الجامعة الجزابرٌة بصفة خاصة؟ و ماهً سبل 

 األوضاع ؟ترقٌته فً مثل هذه 

 
منها مركزا  %20مركز بحث  400على الرؼم من أن الوطن العربً ٌضم أكثر من    

 متخصصا 

تابعة لجهات أخرى ، كما أن عدد العاملٌن فً مإسسات البحث    %51تابع للجامعات، % 12 

من السكان وهً نسبة متدنٌة خاصة عالما لكل عشر آالؾ % 2.04العلمً قلٌل العدد ، إذ تبلػ نسبتهم 
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 35.4عند مقارنتها مع ما ٌوجد من العلماء فً البلدان المتقدمة ن مثل الٌابان التً تبلػ النسبة فٌها 

، كنا أنها  أقل من   %16.3وأروبا   %26.8آالؾ نسمة ، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  10لكل %

 (1)ؾ نسمة لكل عشرة آال 12.2المعدل العالمً الذي ٌبلػ 

وأمام هذا الوضع أصبحت جامعاتنا تستهلك ما تنتجه مخابر الجامعات المتقدمة،   

بداع والخلق ، كما وجب علٌنا االعتراؾ بان الجامعات فً عالمنا اإلمما جعل باحثٌن عاجزٌن على 

ص فً العربً لٌست مراكز للبحث ، والقلة من الباحثٌن المبدعٌن تعمل فً ظروؾ سٌبة ٌسودها نق

التنسٌق والتفاعل بٌن الباحثٌن ، وكذا ؼٌاب العمل الجماعً ألن هذا من شؤنه أن ٌنمً البحث وٌفتح 

مجاال التصال بٌن التخصصات وٌسهما فً رفع مردودٌة البحث العلمً كما ٌإدي ضعؾ المحفزات 

فر الدعم الكافً إلى تخلً الباحثٌن عن بحثهم كما أن أبحاثهم تبقى حبٌسة الرفوؾ إضافة إلى عدم تو

 (2)ألبحاث العلمٌة ، الذي بدوره ٌساهم فً إرساء بنٌة تحتٌة للبحث العلمً 

فً جامعاتنا إال أنه ٌنقصه  -على القلة –إن معطٌات الواقع تفٌد أن البحث العلمً  

ؼٌاب التفعٌل والتطبٌق ، وال ٌتم استثمار هذه النتابج فً معالجة مشكبلت الواقع االجتماعً إضافة إلى 

الحوار والتفاعل والتنسٌق بٌن الجامعة ومحٌطها الخارجً خاصة هذه البٌبة التً أصبحت قاتلة للتفكٌر 

 االبتكاري

بحثا    %0,4كل هذه العوامل تبرز لنا ضعؾ إنتاجٌة علمابنا إذ ٌبلػ متوسط بحوثهم  

لصدد ٌشٌر أنطوان سنوٌا أي بحث واحد فً كل عامٌن ونصؾ فً حٌاة العالم العلمٌة ، وفً هذا ا

زحبلن إلى انه فً الوقت الذي أخذ التعاون الدولً بٌن العلماء فً االزدٌاد على صعٌد العالم ، تشٌر 

فقط من البحوث المنجزة    %8النتابج إلى تعاون محدود بٌن العلماء فً البلدان العربٌة ، حٌث نسبة 

ن مجلس التعاون الخلٌجً أو فً منطقة بصفة مشتركة هً بٌن البلدان العربٌة وال ٌوجد تعاون بٌ

 (3)المؽرب العربً ، وبؤن العلماء العرب ٌشاركون على نطاق محدود فحسب فً المإتمرات الدولٌة 

وقد احتضنت الجزابر المإتمر العربً األول حول الجامعات والمإسسات البحثٌة  

بالتعاون بٌن الوكالة الوطنٌة المنظم  2000ماي  23-22-21ودورها فً أنشطة البحث والتطوٌر أٌام 

لتنمٌة البحث الجامعً وإتحاد مجالس البحث العلمً العربٌة وكانت التوصٌات التً توصل إلٌها 

المحاضرون تبرز تدنً مستوى البحث العلمً فً الوطن العربً ، ولؽرض استثمار القدرات العلمٌة 

دٌة واالجتماعٌة وقد تم التوصل على التً تمتلكها المإسسات البحثٌة فً تحقٌق التنمٌة االقتصا

 :(4) التوصٌات والمقترحات اآلتٌة
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التوجه نحو إنشاء هٌبة وطنٌة مركزٌة فً األقطار التً مازالت تفتقر لمثل هذه األجهزة قصد  -

تنفٌذ السٌاسات واالستراتٌجٌات العلمٌة والثقافٌة والتنسٌق بٌن الجامعات والقطاعات التنموٌة ، 

 ٌن االستقرار الهٌكلً والمإسسً للبحث العلمًوالعمل على تؤم

تؤكٌد أهمٌة استحداث قواعد المعلومات ذات الصلة بؤنشطة البحث العلمً وإنشاء شبكة  -

 .معلومات وطنٌة وعربٌة وربطها بشبكات المعلومات العالمٌة ذات العبلقة

فً تحدٌد  ترسٌخ الثقة ما بٌن الجامعات والمإسسات البحثٌة من جهة وقطاعات اإلنتاج -

االحتٌاجات والمشكبلت ووضع الخطط والمشروعات البحثٌة وسن التشرٌعات التً تإمن إبرام 

العقود بٌن الصناعة والمإسسات البحثٌة والجامعات ، وتخصٌص مردودات مادٌة وحوافز 

مناسبة للجهود المبذولة ، كما دعى المإتمر إلى تبادل الخبرات والمعارض من خبلل التعاون 

 .عاٌشة بٌن الباحثٌن والمكان المٌدانًوالم

تٌسٌٌر تبادل المعلومات والخبرات والزٌارات البحثٌة واالستطبلعٌة على تجارب وحاالت  -

النجاح التً حققتها بعض األقطار العربٌة فً مجال تطوٌر دور الجامعات والمإسسات البحثٌة 

 .ٌؾ نتابجه فً التنمٌةفً أنشطة البحث والتطوٌر واالستثمار فً البحث العلمً وتوظ

هذه إذا بعض توصٌات المشاركٌن حول سبل تفعٌل وتطوٌر وتنمٌة البحث العلمً خاصة بعد 

 .تؤكٌدهم على ضعؾ البحث العلمً العربً كما ونوعا

فً الوطن العربً أنه لن ٌصل إلى المستوى  العلمًإن ما ٌمكن قوله حول واقع البحث  

موحد بٌن الجامعات العربٌة ، وأن ٌنطلق من اتحاد مجالس البحث  المطلوب عالمٌا إال بإرساء منهج

العلمً العربً وفق مناهج واستراتٌجٌات تلبً متطلبات التنمٌة لدى الدول العربٌة كما وجب علٌها 

التصدي من خبلل هذا المنهج الموحد لكل التحدٌات الخارجٌة التً تحٌط بجامعاتنا خاصة تحدي مجتمع 

 المعرفة 

 

 
إن التحدٌات التً تواجهها الجامعة الجزابرٌة والجامعات العربٌة أٌضا سببها عدم          

لذلك نجدها تعمل جاهدة من أجل تطوٌر أدابه  -الفاعل األساسً داخل الجامعات –فاعلٌة أداء اإلنسان 

اده وآفاقه وهذا بالتصدي إلى مختلؾ التحدٌات الخارجٌة ونقله من واقع التخلؾ إلى واقع التقدم بكل أبع

حاول عرض أهم التحدٌات التً أصبحت تحٌط نالتً تقؾ عابقا أمام رقً وتطور هذه الجامعات وس

 .بالجامعة الجزابرٌة بصفة خاصة والجامعات العربٌة بصفة عامة
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 :تحدٌات مجتمع المعرفة -1

، وهو ٌقوم على أساس إنتاج المعارؾ ومن ثم  إن مجتمع المعرفة ٌإكد أن المعرفة قوة 

فإن تمٌز المجتمع وقدرته على المنافسة ومواجهة التحدٌات ٌعتمد أساسا على إنتاج المعارؾ ، األمر 

الذي ٌإكد أن اكتساب المعلومات والبحث عنها ، واستخدام التقنٌات المعاصرة كؤداة تٌسر الحصول 

من تجاوز ذلك إلى عملٌات إنتاج حقٌقٌة للمعارؾ ، بعدها ٌتم على المعلومات لٌس كافٌا ،بل البد 

تسوٌقها بحٌث تصبح مصدرا اقتصادٌا ٌحمل فً ثناٌاه إمكانات القوة وٌمهد للتطور والتحسن على 

 (5)ذلك إال من خبلل الترابط بٌن العلم والتكنولوجٌا والمعرفة  ىالمستوى األفراد والجماعات وال ٌتؤت

ط مجتمع المعرفة باالقتصاد ساهم فً ظهور ما ٌسمى اقتصاد المعرفة وعلٌه فإن ارتبا 

الذي ٌحتل مركز محورٌا فً مجتمع المعرفة وهو ما ٌإكد أهمٌة اإلنسان والعناٌة به وإعداده وتنمٌته 

باعتباره المورد األساسً للمعرفة ومن ثم ٌتشكل مجتمع المعرفة لذلك نجد أن مجتمع المعرفة ال ٌعتمد 

وارد الطبٌعٌة وإنما ٌعتمد على العقول المفكرة ، والقادرة على إنتاج المعرفة وتحوٌلها إلى قوة على الم

 (6)اقتصادٌة تقود عجلة التقدم والرقً فً كافة مجاالت المجتمع

المختصة فً اقتصاد المعرفة " كازوكو تورمً" وفً هذا الصدد نجد الباحثة الٌابانٌة  

بٌقات المعرفة تعتبر عامبل من عوامل التقدم الدٌنامٌكٌة فً المجتمع وترى ترى أن النقلة النوعٌة فً تط

 (7)أن هذه العوامل تساهم فً وجود اإلبداع الداخلً 

وبنظرة فاحصة لواقع المجتمع المعاصر نبلحظ أن إنتاج المعارؾ وتحوٌلها إلى سلع  

ٌة واالقتصادٌة والثقافٌة رابحة ، أدى إلى قوة المجتمعات المنتجة على كل المستوٌات السٌاس

واالجتماعٌة ، وٌرجع ذلك إلى تبنً هذه المجتمعات لمجموعة من القٌم أهمها التحرر العقلً والمرونة 

الفكرٌة ، وتحمل المسإولٌة والعمل بروح الفرٌق ، وإثراء التنوع الفكري والمعرفً ، والنظر إلى 

ة بعدا سٌاسٌا وبعدا اجتماعٌا وبعدا اقتصادٌا المعرفة من زواٌا مختلفة ومتعددة حٌث تتضمن المعرف

وتربوٌا وثقافٌا وتقنٌا ، وهً أبعاد مترابطة ومتداخلة وتتطلب نظرة كلٌة ومتكاملة ، إذا مجتمع المعرفة 

، األمر اد للتجاوب مع التحدٌات المتجددةٌتطلب إمكانات ومهارات خاصة وقدرات فابقة تهٌىء األفر

لٌم بمختلؾ مراحله فً المجتمع ، وهذا ال ٌتؤتى إال من خبلل تؽٌٌرات جوهرٌة الذي ٌبرز لنا أهمٌة التع

ونوعٌة فً الممارسات المهنٌة داخل منظمات التعلٌم وخارجها بهدؾ االرتقاء بمستوى أداء األفراد 

 .والتحول من مرحلة حفظ المعارؾ إلى إنتاجها

ونظم تعلٌم معاصرة تؤخذ إن دخول مجتمع المعرفة ٌتطلب وجود إمكانات تكنولوجٌة  

بالتقنٌات وتقوم على أساس تكنولوجٌا المعرفة حتى تصل بها إلى اإلبداع واالبتكار وإنتاج المعارؾ 

والتً ٌراها حسٌن حنفً أنها أصبحت حكرا للشركات التً تقوم باستثمارها والتروٌج بها أي لمن ٌملك 
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 (8)القدرة الشرابٌة لذلك  

فة فقد أصبح مستقبل الجامعات مرهون بمدى تحكمها فً أهمٌة مجتمع المعر مأما 

مجتمعها المعرفً ، وقد ظهرت عدة اتجاهات تحدد دور الجامعات فً ذلك ،فاالتجاه ٌرى ضرورة 

كما ظهر اتجاه  ،المحافظة على الوضع الحالً للجامعات دون تؽٌٌر حتى ال تفقد الجامعة خصوصٌتها

وإجراء تؽٌٌرات فً الجامعات لضمان تؤثٌرها  ،فرضها العصر آخر أكد على مواجهة التحدٌات التً ٌ

 .فً المجتمع 

الجامعً وبشكل  البحثمن خبلل وقوفنا على ما ٌتعلق بمجتمع المعرفة نصل إلى أن  

خاص ٌعد إحدى أهم أدوات تطوٌر والتحدٌث والتحسٌن فً المجتمع وسنعرض أهم تحدٌات مجتمع 

 .إبراز دور الجامعات فً مواجهتها  ومساٌرتها المعرفة وأثرها على الجامعات مع 

 الجامعة وعولمة المعرفة

إن أهم ما ٌمٌز مجتمع المعرفة فً وقتنا الحالً هو ذلك العدد الكبٌر والهابل من  

المعارؾ والمعلومات التً تنشر ٌومٌا ، عبر مصادر المعرفة العالمٌة وهذا ما أدى إلى تطور إنتاج 

امها فً إٌجاد الحلول الجدٌدة وهذا ما ٌظهر أهمٌة نشر وتبادل المعارؾ بشكل المعرفة ، نظرا الستخد

 (9).مكثؾ 

ولتحقٌق عولمة المعرفة وجب على الجامعات القٌام باإلجراءات الضرورٌة التً تساعد  

 :فً إنتاج هذه المعارؾ والمتمثلة فً

 .تدعٌم عملٌة نشر المعرفة من خبلل مصادر التنوع وتبادل الخبرات -

تحسٌن إنتاجٌة التعلم بناء على حقٌقة أن الفرد ٌستطٌع أن ٌتعلم كٌؾ ٌعرؾ من خبلل إعادة  -

 إنتاج معارؾ اآلخرٌن

توفٌر مجتمع افتراضً ، ٌتم على أساسه توسٌع المعارؾ وهذا ما ٌعطً صبؽة لعولمة  -

 .المعارؾ دون الحاجة إلى انتقال األفراد

وسهولة فً عرض المعارؾ والقدرة على  تصنٌؾ المعارؾ الجدٌدة مما ٌإدي إلى ٌسر -

 .االتصال بمصادر المعلومات والمعارؾ بشكل أفضل

ضمان مراقبة الجودة باعتبار أن كل فرد ٌستطٌع أن ٌنتج المعرفة وٌنشرها األمر الذي ٌتطلب  -

 وجود معاٌٌر واضحة لنشر المعرفة 

معارؾ أصبح سهبل وبطرق أن عولمة المعرفة لٌست تامة بمعنى أن نشر ال" الٌس الم"وٌشٌر 

متنوعة ، ولكن ما ٌتم نشره ووصوله لآلخرٌن على مستوى العالم هو تلك المعرفة الصرٌحة والعامة، 

أما المعرفة الضمنٌة وهً تمثل الجزء األكبر واألهم فً المعرفة اإلنسانٌة  والتً تحمل بٌن طٌاتها 
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 .عكس المعرفة الصرٌحة التً ٌمكن تنقلها القٌمة االقتصادٌة بحٌث ال تترك تنساب بحرٌة كاملة ، 

أما ذٌاب البداٌنة فٌرى أن هناك فروق بٌن البٌانات والمعلومات حٌث تمثل البٌانات  

المواد الخام التً تحمل معنى معٌن فً صورتها الخام، كالجدوال واألرقام، بٌنما المعلومات فهً عبارة 

معٌنة وعند تطبٌقها تنتج لنا المعرفة لذلك فهو ٌرى أن  عن بٌانات تحول إلى أفكار ومفاهٌم ذات دالالت

 (10)المعرفة هً حصٌلة التكامل بٌن المعلومات الصرٌحة والضمنٌة 

لذلك فدور الجامعات الٌوم ٌتطلب بناء نظم معرفٌة ذات معنى تقود األفراد إلى إنتاج  

لتعلٌم العالً قادرا على المشاركة المعرفة ، وأن تتحول إلى مجتمعات للتعلم الفاعل ، الذي ٌجعل من ا

فً إنتاج المعارؾ والتجاوب مع متطلبات مجتمع المعرفة وهذا ما ٌجب أن تؤخذ به الجامعة الجزابرٌة 

من خبلل صٌاؼة رإٌة جدٌدة لرسالة الجامعة وأن تؤخذ بالمعاٌٌر العالمٌة للعمل الجماعً وفق ثوابت 

 .المجتمع الثقافٌة

الحدٌثة  تمجتمعها المعرفً أن تؤسس شبكة االتصاال كما وجب علٌها لعولمة 

 .للمعلومات حتى تستطٌع القٌام بؤدوارها داخل المجتمع

 تحدٌات العولــمة -2

إن العولمة ظاهرة متعددة األبعاد واألشكال ، فالعولمة لها أوجه كثٌرة منها السٌاسً، الثقافً، 

بلؾ آراء المفكرٌن حول مفهوم العولمة ، لٌس هذا االقتصادي ، واالجتماعً ، األمر الذي أدى إلى اخت

فحسب بل اختبلؾ المجتمعات فً تحدٌد ماهٌتها وآثارها ومدى قبولها أو رفضها استنادا لتوجهات كل 

 .مجتمع

أنها عملٌة توحٌد األفكار والقٌم وأنماط السلوك وأسالٌب التفكٌر " فمثبل ٌعرؾ أبو زٌد العولمة 

كوسٌلة لتوفٌر مساحة واسعة من الفهم المتبادل والتقرٌب بٌن البشر وإقرار بٌن مختلؾ شعوب العالم 

 (11)" السبلم العالمً 

 :من خبلل جوانب عدة" محمد محسن أحمد الخضٌرى" فً حٌن ٌعرفها

 ظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة الجنسٌات -

انه فً حالة معرفة تحول العالم إلى قرٌة كونٌة بفعل تٌار المعلومات ، أي ٌصبح كل سك -

 .وإحاطة فورٌة بما ٌحدث لدٌهم

 .حرٌة حركة السلع والخدمات واألفكار وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بٌن الدول -

 (12)ظهور آلٌات جدٌدة مستقلة عن الدولة ، تقوم بوظابؾ فً إطار العولمة  -

سٌط العبلقات بٌن دول العالم فالعولمة من وجهة نظر الدول الداعمة لها هً شكل من أشكال تب

، والنظر إلٌه باعتباره وحدة متجانسة واحدة ال تفصل بٌن دولة وأخرى أٌة حواجز ن سواء كانت 
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انفصال بٌن المصلحة الوطنٌة والعالمٌة ،لكن هناك عبلقات  دسٌاسٌة أو جؽرافٌة أو ثقافٌة ، كما ال ٌوج

من ثم فالعولمة تحمل فً طٌاتها إٌجابٌات فً صالح متبادلة فعل ورد فعل تؤثٌر وتؤثر بٌن الدول ، و

 ,المجتمع العالمً بشكل عام والمجتمع النامً بشكل خاص

أما الدول الرافضة للعولمة فهً ترى أنها نوع من السٌطرة من قبل الدول القوٌة على  

ذه الهٌمنة قد الدول الفقٌرة ، وهً تحمل فً جوهرها هٌمنة على مقدرات الشعوب فً الدول النامٌة ، ه

تكون سٌاسٌة ثقافٌة واقتصادٌة أو تعلٌمٌة وهذا ما ٌإدي إلى تشوٌه قٌم وأفكار وثقافة هذه الدول 

المؽلوب على أمرها والتً تستطٌع أن ترقى بمستوى أدابها فً مجاالت مختلفة ن ومن ثم أخفقت فً 

لكن رؼم ذلك نجد هذه إنتاج المعارؾ وظلت مستهلكة فقط فتضاءلت قوتها وتؤخرت عن ؼٌرها ، 

 (13)الدول على دراٌة كاملة أن العولمة لها أثار سلبٌة على مجتمعاتها فً مختلؾ المجاالت 

العولمة "وإذا أرددنا أن نرى تعرٌؾ هذا المصطلح لدى الؽرب فنجد مإلفو كتاب  

طوٌر هذا ٌرون فٌه تؤوٌبلت ومشكبلت صعبة وٌإكدون أن الجامعات لها دور كبٌر فً ت" والجامعات

المصطلح بمشاركة طبلبها والمجتمع الذي تتواجد فٌه ، فكما ٌشٌر جون دانٌال ، وكرٌس بروكس 

العولمة لٌست شٌطانا رجٌما ، ولٌست سبب كل المشكبلت التً تعانً منها البشرٌة ولٌست العولمة "

أو          إصبلحها الطرٌق المثالً نحو رخاء البشرٌة والعولمة مع ذلك توجد لها جوانب سلبٌة ٌجب 

 (14)" تؽٌٌرها

إلى أن العولمة تشكل جزءا ال ٌتجزأ من الحٌاة الجامعٌة " جون دانٌال"وٌشٌر أٌضا  

وأساتذتها لبلنتقال بحرٌة فً أروبا الوسطى ، كما أشار إلى وجود حراك  افمنذ أن نشؤت جامعة بولونٌ

ٌة فً نشر نتابج البحوث كل ذلك ٌبٌن أن دولً للباحثٌن داخل الجامعات وممارسة المإتمرات الدول

 (15)ممارسة العولمة تؤسس فً المجتمعات األكادٌمٌة 

وإذا كنا بصدد الحدٌث عن تحدٌات الجامعة الجزابرٌة فً ضل العولمة نقوم أوال  

ي بإطبللة على تحدٌات جامعات الوطن العربً للعولمة ، فواقع التعلٌم الجامعً ٌتبن لنا أنه تعلٌم تقلٌد

فً هٌاكله ومحتواه ، وطرقه ، وٌعانً من مشكبلت إدارٌة وتنظٌمٌة ومشكبلت التموٌل وؼٌرها ، هذه 

المشاكل ساهمت فً إعداد أفراد ال ٌستطٌعون العٌش فً مجتمع المعرفة الحالً والذي ٌملك القدرة على 

الجامعات العربٌة القٌام المشاركة فً العولمة بؤبعادها المختلفة ،  لذلك فؤولى الخطوات الواجب على 

بها هً فهم العصر وتحدٌاته والعمل على تذلٌل هذه التحدٌات من خبلل تعلٌم جامعً عصري ٌحافظ 

 (16).على ثوابت األمة

أما الجامعة الجزابرٌة كؽٌرها من الجامعات تعرؾ تحوالت عمٌقة فً ظل نظام العولمة ، فنجد 

علٌم ، جزارة اإلطارات ، وتعرٌب الشعب العلمٌة ، إضافة أنها رسخت فً أذهاننا فكرة دٌمقراطٌة الت
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على التؽٌرات التً مست القٌم والمٌكانٌزمات وأصبحت معاٌٌر األشٌاء تقوم على مبادئ العقلنة 

والفعالٌة االقتصادٌة ، فالجامعة أصبحت تسٌٌر فً ركب التؽٌرات العالمٌة ، فالتعلٌم ال ٌقتصر دوره 

الذهاب به إلى ابعد من ذلك لٌشمل مجاالت أخرى منها القدرة على ممارسة  على نقل المعرفة فقط بل

األدوار الموكلة  له ، منها ما هو موجه للطلبة ، والباحثٌن ألن الجامعة فً إطار العولمة مطالبة بإعداد 

 (17)إطارات علٌا لشؽل الوظابؾ العلمٌة والمهنٌة واإلدارٌة ذات المستوى العالً 

  

 دارة الجودةتحدٌات إ -3

ٌبدوا أن مناهج الجودة قد تعددت وتراكمت فً األدب اإلداري وفً الممارسات اإلدارٌة  

عبر حقبات تارٌخٌة متعاقبة فً الدول الصناعٌة ، كما تنوعت الممارسات وبدأ االهتمام بمنهج ضمان 

فقط بل امتد إلى  الجودة كوسٌلة لرفع مستوى األداء ، ولم ٌقتصر على القطاع الصناعً واالقتصادي

 قطاع الخدمات ومنها التعلٌم العالً فً الجامعات

وقد قامت حالٌا عدة جامعات عربٌة بإنشاء صنادٌق لئلبداع والتفوق واإلعبلن عن  

جوابز لذلك ، كما شرعت بعضها فً السعً لضمان الجودة فً أدابها وهذا مع انعدام الممارسات 

 .السابقة لها فً هذا المجال

أصبح التعلٌم العالً مطلبا أساسٌا لبلستثمار البشري من خبلل تطوٌر مهاراته ولما  

واستحداث تخصصات جدٌدة تتناسب ومتطلبات العصر ، األمر الذي أدى إلى قٌام معظم الجامعات 

العربٌة بحركات إصبلحٌة فً أنظمتها التعلٌمٌة وكان لنظام الجودة الشاملة جانب كبٌر من ذلك االهتمام 

حد جعل المفكرٌن ٌطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها التحدي الحقٌقً الذي سٌواجه على 

 األمم فً العقود القادمة

وإدارة الجودة الشاملة تعتبر فلسفة إدارٌة عصرٌة ترتكز على عدد من المفاهٌم اإلدارٌة  

الجهود االبتكارٌة وبٌن المهارات الحدٌثة الموجهة التً ٌستند إلٌها فً المزج بٌن الوسابل اإلدارٌة و

 (18).الفنٌة المتخصصة من أجل االتقاء بمستوى األداء والتحسٌن والتطوٌر

بانها تؤسٌس ثقافة متمٌزة فً األداء والعمل المستمر لتحقٌق توقعات "وٌعرفها دٌناهار  

 "المستفٌد وتؤدٌة العمل بشكل أفضل وفعالٌة أكبر فً أقصر وقت ممكن

أن القوى البشرٌة فً المإسسات إذا التزمت بكل إرادتها فً إتقان "نج دٌم" وٌشٌر 

عملها على أحسن وجه وٌكون لدٌها عملٌة إدارٌة سلٌمة ٌتم من خبللها العمل فإن الجودة ستكون 

 محصلة طبٌعٌة لذلك 

العمل  تؤدٌة" أما معهد اإلدارة الفٌدرالً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فقد عرفها أنها       
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على نحو صحٌح فً الوهلة األولى لتحقٌق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالٌة أكبر فً أقصر وقت 

ممكن مع االعتماد على التقوٌم المستمر للمستفٌدٌن من خدمات ومنتوجات المنظمة لمعرفة مدى تحسٌن 

ري فً الثقافة التنظٌمٌة مدخل إداري ٌسعى إلى إحداث تؽٌٌر جذ"، كما تم تعرٌفها أٌضا أنها " األداء 

داخل المنظمة وتحوٌلها من أسلوب إداري تقلٌدي إلى أسلوب حدٌث ٌهدؾ إلى تحقٌق مستوى عالً من 

الجودة للمنتج أو الخدمة المقدمة وهذا التؽٌٌر ٌشمل جمٌع وظابؾ ومجاالت العمل فً المنظمة اعتمادا 

 (19)" الكلً لتحقٌق النجاح على المدى الطوٌل على العمل الجماعً والتعاون والتحسٌن المستمر لؤلداء

أنها شمل تحسٌن أداء  Huangأما إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم العالً فقد اشار إلٌها        

المعلمٌن وأداء الطبلب وتطوٌر البرامج والخطط والدورات إضافة إلى تكوٌن فرٌق ٌتمتع بخبرة 

 .علمٌةعرٌضة ٌساهم فً تطبٌق مبادىء صحٌحة و

وبداٌة تطبٌق الجودة الشاملة فً مإسسات التعلٌم العالً بدأ فً عقد الثمانٌنات وفعلٌا بدأ       

قد تقدمت للحصول على  Sandwellفً التسعٌنات ، وكانت تجربة  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كلٌة 

المنظمة الدولٌة وهذا المعٌار ٌتم وضعه من قبل  1991عام  ISO-9002االعتراؾ طبقا لشهادة 

أصدرت المنظمة اإلصدار األول  1987فً لندن وعام  1946التً أنشؤت عام ( ISO)للمعاٌٌر 

وهذا بعد ثمانٌة  Sandwelلمجموعة المعاٌٌر الدولٌة ألنظمة الجودة ومنها الذي تحصلت علٌه كلٌة  

رت بعدها الجامعات عشر شهرا من العمل لتكٌؾ أنظمتها وطبٌعة خدماتها لتلك المعاٌٌر ، واستم

األوربٌة ، برٌطانٌا ، الٌابان ، وؼٌرها من الجامعات والتً استطاعت تحقٌق كل معاٌٌر الجودة الشاملة 

 .وأصبحت تتنافس لبلحتبلل أكبر عدد ممكن من هذه الشهادات العالمٌة 

أن وتسعى العدٌد من الجامعات كبقٌة المنظمات للوصول إلى الجودة فً مخرجاتها إال     

الجامعات العربٌة والجامعة الجزابرٌة من بٌنها تواجهها عدة تحدٌات للوصول إلى تطبٌق الجودة 

الشاملة ، ومن هذه التحدٌات نجد اإلدارة الجامعٌة فً حد ذاتها تعرقل تطبٌق مثل هذا النظام وهذا راجع 

توفٌر الظروؾ المناسبة كونها المسإولة عن توفٌر الموارد البلزمة إلنجاز النشاطات العلمٌة وعن 

 .لتحسٌن الجودة 

كذلك إمكانٌات المتاحة للجامعة تعرؾ نقص كبٌر من ناعٌة المإهبلت والنوعٌة وهذا ٌعرقل    

 تحقٌق جودة عالٌة فً الجامعات

أٌضا نوعٌة الطلبة المقبولٌن من حٌث المستوى العلمً والمهارات التً ٌحملونها ودرجة   

 ام العبلقات االجتماعٌة السابدةالمواظبة والدوام واحتر

فلسفة المجتمع وما تقرره من سٌاسات تنموٌة وما ٌتطلبه تنفٌذ هذه السٌاسات من خبرات مهنٌة  

جامعٌة متخصصة واستشارات تقر نوعٌة مخرجات الجامعة المطلوبة، كما نظرة المجتمع للتعلٌم 
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مجتمع للجامعة من خبلل تزوٌدها الجامعً ورؼبته فً اإلفادة من مخرجاته تحدد مستوى دعم ال

(20) بالمدخبلت المطلوبة وبالجودة المناسبة
 

ال أنها سجلت عدة محاوالت وهذا إهذه التحدٌات التً تواجه الجامعات العربٌة  مماأ      

بالتعاون مع جمعٌة كٌات العلوم اإلدارٌة األمرٌكٌة، كالجامعة األردنٌة ، المصرٌة ، الٌمن ، العربٌة 

دٌة ،  هذا فصد الرفع من مستوى جامعاتها وحتى تساٌر التطورات المستجدة عالمٌا لذلك وجب السعو

  علٌها اعتماد معاٌٌر منهجٌة وعلمٌة موافقة لبٌبتها الداخلٌة وتتناسب ومتطلباتها التنموٌة

 –مٌة إن الجامعة الجزابرٌة مطالبة الٌوم بإدخال وتعمٌم ثقافة الجودة فً مإسساتها التعلٌ      

 :وبإتباع أسالٌب تعلٌمٌة تراعى فٌها توفٌر الجودة وهذا من خبلل -خاصة الجامعة

 .تطوٌر أسلوب المحاضرات وطرٌقة تقدٌم المعرفة حتى ٌتسنى للطلبة االستفادة منها  -

 االهتمام بإعداد األستاذ الجامعً وفق معاٌٌر عالمٌة حتى ٌتسنى له تقدٌم الحسن -

للتكنولوجٌة لتحسٌن ظروؾ العمل وتقدٌمها على أحسن شكل علمً االستخدام المكثؾ  -

 .متطور

العمل على تؤسٌس مجالس علمٌة تقوم بإشراؾ على تطوٌر الجودة أي تقدٌم مخرجات  -

 .بمقاٌٌس تقوم هً بتحدٌدها

توفٌر نخبة من األساتذة ذات التكوٌن العالً لئلشراؾ على تعمٌم هذه الثقافة داخل المإسسة  -

 .معٌة ومحاولة تقدٌم نماذج جٌدة لذلكالجا

إن الجامعة الجزابرٌة بدخولها فً تطبٌق اإلصبلحات الجدٌدة تحاول الوصول إلى تحقٌق   

جودة فً مخرجاتها وأن تساٌر المستجدات العالمٌة، وانتظار نتابج هذه اإلصبلحات تبقى الجامعة 

 .الجزابرٌة أمام تحدي إدارة الجودة الشاملة 

 مجتمعات التعلمتحدي  -4

ٌعد مفهوم مجتمع التعلم من المفاهٌم الحدٌثة والتً أفرزتها التؽٌرات السرٌعة التً            

ظهر نتٌجة للتقدم الذي أحرزه اإلنسان فً مجال " owenby"تشهدها الدول ، ومجتمع التعلم حسب 

ر فً المواقؾ ، والحوار البناء التكنولوجٌة وٌمٌز بتبادل الخبرات والمعارؾ ومناقشة المشكبلت بالتفك

 .وٌتم على أساسه تعدٌل اآلراء واألفكار وتوجٌهها بشكل إٌجابً

فٌرى فً مجتمع التعلم أنه مجموعة من األفراد ٌعملون معا بروح الفرٌق " Sengeأما         

التً تثري لتطوٌر قدراتهم وإمكانٌاتهم من خبلل توفٌر فرص اكبر للتعلم النشط بهدؾ إنتاج المعارؾ 

مجتمعهم ، وهم ٌعملون فً إطار االنفتاح على العالم الخارجً وٌحاولون باستمرار أن ٌتعلموا كٌؾ 

 .ٌتعلمون
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ٌعرؾ مجتمع التعلم أنه مجتمع ٌكامل أفراده بٌن المجال العلمً " Brower "أما         

انشؽال أفراده فً أنشطة  واالجتماعً والمادي واألخبلقً ، بهدؾ االرتقاء بمستوى األداء من خبلل

 (21) التعلم واستخدام لتكنولوجٌة المتطورة فً عملٌات التعلم

إن الحدٌث عن مجتمعات التعلم فً األنظمة التعلٌمٌة والدعوة على تحوٌل المدارس        

والجامعات إلى مجتمعات لتعلم تؤخذ بؤسالٌب المعاصرة والمتمثلة فً التعلم النشط والتعلم البنابً 

والتعاونً ، وتؤخذ بالتقنٌات وتعمل على دمجها فً المناهج وعملٌات البحث وإنجاز المشروعات ، كل 

ذلك جاء نتٌجة لتبنً الشركات والمصانع والبنوك وكافة مإسسات المجتمع المتقدم لفكرة مجتمعات 

مهارة وأداء التعلم ، والتً ترتكز على تحسٌن األداء من خبلل تبنً مداخل متعددة تزٌد من فكر و

األفراد فً هذه المنظمات ، وهو ما أدى إلى وجود ضؽط اجتماعً ٌطالب بضرورة أن تتحول أنظمة 

 .التعلٌم كذلك إلى مجتمعات للتعلم

 " WHILAKER"ومن خصابص هذه المجتمعات حسب    

 .وجود رإٌة مشتركة ٌعمل األفراد على حقٌقتها من خبلل الشراكة الفاعلة -

 .ة ومتنوعة لتبادل الخبرات والتعلم ، تحمل المسبولٌة واإلخبلص فً العملتوفٌر فرص مستمر -

 .دعم عملٌات اإلنتاج المعارؾ من خبلل العمل بروح الفرٌق واستخدام قواعد المعلومات -

 .مكثؾ ودمجها فً التعلٌم والتعلم لبشك استعمال التكنولوجٌة -

 .توفٌر فرص متعددة للبحث واالستقصاء وحل المشكبلت -

 .راكة الفاعلة ومد جسور التواصل مع البٌبة المحٌطةالش -

(22)المرونة والتحرر العقلً وسعة األفق واالستعداد لتبنً قٌم جدٌدة  -
 

إن الجامعات العربٌة بحاجة ماسة على أن تتحول إلى مجتمعات للتعلم كؤحد أبعاد مجتمع   

النمو المستمر ألعضاء هٌبة التدرٌس التعلم األساسٌة، وهو نشر ثقافة التنمٌة التً تعمل على تحقٌق 

واالتقاء بمستواهم األكادٌمً والمهنً والعلمً ، وتدرٌبهم على تجرٌب األفكار الجدٌدة فً إطار فرٌق 

 .عمل متكامل 

 

 

هناك عدة تحدٌات وعوابق ٌواجهها البحث العلمً الجامعً، وتتنوع هذه التحدٌات  

تبط بالجانب االقتصادي ومنها ما ٌرتبط بالجانب االجتماعً والثقافً ومنها ما ٌرتبط فمنها ما ٌر



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

438 

بالجانب السٌاسً ومنها ما ٌرتبط بالجانب اإلداري، وسنعرض أهم معوقات التً تقؾ أمام ترقٌة البحث 

 : العلمً من خبلل النقاط اآلتٌة

 م بها إدارٌا وعلمٌاعدم وجود منهجٌة واضحة لمسٌرة البحث العلمً لٌتم االلتزا -

نمط اقتصاد الرٌع كثٌرا ما عزز التوجه نحو االعتماد على الخبرة األجنبٌة ما انتهى إلى تهمٌش  -

الطلب المحلً على المعرفة وبالتالً ٌؽلق المجال إلنتاجها محلٌا وتوظٌفها فً فعالٌة النشاط 

 .االقتصادي

العلمٌة مقارنة إلى نظٌراتها فً الدول  ضعؾ قاعدة المعلومات فً المراكز البحثٌة والمختبرات -

 .التً تشهد تقدما علمٌا

ضعؾ العبلقة بٌن الجامعة وقطاعات التنمٌة وٌظهر ذلك من خبلل االنطباع الموجود فً  -

الجامعة بؤن المإسسات الصناعٌة وؼٌرها ال تثق كثٌرا فً األبحاث الجامعٌة، بل وؼٌر مقتنعة 

ه المسإولون ورجال األعمال فً القطاع الصناعً وؼٌره بؤن بفابدتها فؽً الوقت الذي ٌشعر فٌ

 .الجامعات ال تهتم بإجراء بحوث تطبٌقٌة تعالج اإلنتاج أو تحل مشكبلت علمٌة

عدم التكفل العملً باألبحاث العلمٌة المتمٌزة فً مختلؾ المجاالت وبشكل كامل فً إطار أوعٌة  -

 .النشر المتخصصة والطباعة

بحث العلمً وهو ما ٌساهم فً ضعؾ مستواه وقته وعدم إسهامه فً ضعؾ اإلنفاق على ال -

(23)التنمٌة مما ٌضطرهم للتخلً عن استكمال بحوثهم وٌضعؾ القدرة البحثٌة 
 

وجود الممارسات البٌروقراطٌة المعٌقة للتقدم العلمً الجامعً واالبتعاد على ممارسة العبلقات  -

لمشاركات العلمٌة الوطنٌة والدولٌة أي كثرة الشخصٌة خاصة فً فتح المجال للباحثٌن فً ا

 .وثقل اإلجراءات البٌروقراطٌة

أو       تعمل مخابر البحث العلمً فً الجامعات فً فراغ اجتماعً كامل ال احد ٌهتم بنتابجه  -

بنشاطاته حتى وإن كانت مفٌدة لؤلخرٌن وؼالبا ما ٌعمل الباحثٌن أٌضا إال من أجل إعادة إنتاج 

 الجامعٌٌن 

عدم توفر إمكانٌات تكوٌن فرق بحث نتٌجة لقلة االتصاالت واالحتكاك فً ما بٌن األساتذة  -

 .الجامعٌٌن

األجهزة المتخصصة فً عملٌة المصادقة على البحوث  االعتبارات الذاتٌة لبعض عناصر -

تتمثل هذه االعتبارات الذاتٌة فً عبلقات الصداقة والمصالح الشخصٌة والتحالؾ بٌن )المقترحة 

 .مختلؾ المجموعات ووجود نظام الوالء
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ضعؾ المبلػ المخصص لعبلوة األستاذ الباحث والتً ال تدفع شهرٌا بل فً نهاٌة كل سنة  -

 وعادة ما تدفع متؤخرة 

عدم وجود سٌاسة واضحة فٌما ٌخص التكوٌن بالخارج بٌن الدولة الجزابرٌة والبلدان المكونة  -

 :وهذا ما ٌإدي إلى

 ن وبقابهم فً الخارجتسرب الباحثٌ -    

مشكل مواضٌع البحث التً هً ؼالبا ما تجرى فً المخابر األجنبٌة وبالتالً تعكس   -    

اهتمامات البلد  الذي تجرى فٌه وبالتالً لها صلة بقضاٌا تنمٌة وتطوٌر الببلد الذي تجرى فٌه وبالتالً 

 نمٌة البحث الجامعً فً الجزابرلٌست لها صلة بقضاٌا تنمٌة وتطوٌر الببلد وهذا ما ٌإثر على ت

عدم اعتماد برامج مبتكرة للبحث العلمً واختٌار التكنولوجٌا المناسبة لها بل االكتفاء بترشٌد  -

استخدام بعض التكنولوجٌات المتضاربة دون الوصول إلى مرحلة امتبلك تكنولوجٌا ذاتٌة 

 .متقدمة وهذا راجع لمستوى الباحثٌن

فً الجامعات ، هذا إضافة إلى أن مكتباتنا ومختبراتنا والعناصر  عدم توفر مراكز للمعلومات -

البشرٌة المساعدة للباحثٌن ؼٌر كافٌة ، وعدم توفر اتفاقٌات لبلتصال بٌن مراكز البحث العلمً 

 الوطنٌة والدولٌة

هذا وفٌما أكدت دراسة أحمد هاشمً حول معٌقات البحث العلمً فً جامعة وهران والتً 

 خلص إلى ترتٌب المعوقات حسب رأي المبحوثٌن كما ٌلً أستاذ 86شملت 

 .إهمال األستاذ من قبل الدولة -1

 .عدم تشجٌع الباحثٌن مادٌا ومعنوٌا -2

 عدم توفر شروط البحث -3

 صعوبات نشر البحوث -4

 قتل روح البحث وعزٌمة الباحثٌن -5

 إهمال نتابج البحوث من قبل الجهات المعنٌة -6

 ثعدم تعاون مسبولً المإسسات مع الباح -7

 قلة وانعدام الفابدة المادٌة من البحث العلمً ، العراقٌل اإلدارٌة للباحثٌن -8

 .ضعؾ رؼبة األستاذ فً عملٌة البحث العلمً  -9
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 وضع سٌاسة وطنٌة وشاملة*

اعٌة والثقافٌة ٌجب أن تشمل هذه السٌاسة جمٌع القطاعات المختلفة التعلٌمٌة والتربوٌة واالجتم

واالقتصادٌة والصناعٌة، وٌجب أن تكون مواضٌع البحوث وفق متطلبات وحاجات المجتمع ككل وعلى 

الجامعات الوطنٌة أن تتعاون فٌما بٌنها من أجل اإلفادة واالستفادة فٌما بٌنها ، ومن أجل عدم تكرار 

فٌما بٌن البلدان العربٌة فً هذا  المواضٌع وبحثها فً نفس الوقت فً أكثر من جامعة ، كذلك التعاون

اإلطار سواء على المستوى اإلقلٌمً أو المستوى الدولً ، وهذا النوع من التعاون ٌإدي إلى التقلٌل من 

الخسابر والتكالٌؾ فً اإلنجاز وسهولة توفر المعلومات وانتشارها ، وٌوضح الباحث أن ؼٌاب سٌاسة 

حركة البحث خاصة وأن البحوث العربٌة اآلن ٌطبع علٌها بحثٌة فً مجال العلمً ٌعتبر معٌقا لنمو 

 .البحث من أجل الترقٌة وؼالبا ما تكون منفردة وال تدخل فً أي خطة بحثٌة

 

 :تشجٌع الباحثٌن *

ٌعانً الباحث العربً من مشكبلت تعٌقه عن قٌامه بالبحث، فهو ٌعانً من البٌروقراطٌة القاتلة  

م سٌاسة بحثٌة سواء كانت محلٌة أو جهوٌة أو إقلٌمٌة ، ومن عدم لروح البحث والعمل ، ومن انعدا

اهتمام المسإولٌن على مإسسات الدولة بمختلؾ مستوٌاتهم ، كذلك ٌعانً من قلة أو انعدام المراجع 

الحدٌثة والمجبلت المتخصصة وعدم تطبٌق نتابج البحوث إذا ما أنجزت ، هذا إضافة إلى ما ٌعانٌه 

ٌرة فً الجامعة من تدرٌس وإشراؾ ومهام إدارٌة ، أو أضؾ إلى ذلك ضعؾ الباحث من مهام كث

الحوافز المادٌة والمعنوٌة التً تإثر فً مستوى أداء الباحث خاصة أمام الظروؾ االجتماعٌة والمادٌة 

التً ٌعٌشها ، لذلك ٌجب أن نولً للباحثٌن أهمٌة كبرى من خبلل توفٌر كل ما من شؤنه أن ٌدفع به 

 إلبداعً وهذا ما ٌنمً البحث الجامعًللبحث ا

إحداث إستراتٌجٌة عالمٌة للتعاون العلمً وذلك بإقامة شبكة من العبلقات بٌن الباحثٌن بهدؾ * 

إدماج السٌاسة العالمٌة فً االستراتٌجٌة العامة للدولة وفً هذا السٌاق ٌتعٌن على الجامعة فتح الشراكة 

 .مع جامعات العالم

ة شراكة بٌن المإسسات االقتصادٌة والصناعٌة التكنولوجٌة اإللكترونٌة توفٌر شروط إقام* 

والمعلوماتٌة والصناعات الجدٌدة، مع أهمٌة الموقع الجؽرافً االستراتٌجً للجامعة الجزابرٌة مما 

 .ٌساعد على إقامة شراكة بطرٌقة فعالة فً بناء المؽرب الكبٌر خاصة بإنشاء مخابر البحث

 .ٌة للتعاون وازدواجٌة المخابر ووضع برامج خاصة باالتحاد العربًإنشاء برامج عالم*

 .إنشاء وتسٌٌر وتموٌل وحدات البحث والمخابر -
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المساعدة فً تنمٌة البحث بالمخابر التابعة للمإسسات العامة األخرى والمإسسات الوطنٌة،  -

 .ومراكز البحث الخاصة

 .عاون العلمً العالمً بهدؾ التنمٌةبناء مراكز عالمٌة للبحث، إلقدام نحو اتفاقٌات الت -

 .بث الوثابق العلمٌة ونشر األعمال فً مجاالت متخصصة -

تموٌل البحوث العلمٌة من مختلؾ المإسسات خاصة االقتصادٌة باعتبارها المصدر األساسً  -

الستمرار عملٌة البحث وتطوٌره ، كما هو الحال فً جمٌع جامعات الدول المتقدمة وآلن 

تقدم للبحث العلمً لٌست بؤموال ضابعة بل هً رأس مال رابح وأرباحه المباشرة األموال التً 

 .كبٌرة وؼٌر المباشرة أكبر بكثٌر

توفٌر مناخ البحث العلمً المبلبم والذي ٌتٌح للباحث تقدٌم ما اكتسبه من خبرة ضمن ظروؾ  -

على االستمرار علمٌة مبلبمة لٌشعر بجدوى عمله ووجوده ، وٌعد ذلك حافزا للخبرة الوطنٌة 

 .فً العمل والحد من درجة هجرة الباحثٌن ألن فً ذلك خسارة كبٌرة للبحث الجامعً

ضرورة توجٌه البحوث العلمٌة الجامعٌة لخدمة المجتمع وأن تتجاوز أهدافها الحصول على  -

درجة علمٌة أو ترقٌة بل وجب أن تكون ضمن رإٌة إستراتٌجٌة تؤخذ بعٌن االعتبار كل 

 .لمجتمعٌة والتً ٌعٌشها هو بالدرجة األولىالمعضبلت ا

ضرورة التنسٌق بٌن الجامعات فً مٌدان البحث العلمً حتى ال ٌكون هناك تكرار للبحوث  -

العلمٌة األمر الذي ٌقلل من قٌمة وفعالٌة ومستوى جودة هذه البحوث ، أي ٌجب أن ٌكون هناك 

 .تواصل وانتفاع من أجل التطوٌر ال التكرار

ومخابر البحث الجامعٌة بؤحدث التقنٌات العلمٌة والعملٌة وتزوٌدها بمكتبات علمٌة تجهٌز فرق  -

وإلكترونٌة حتى تستطٌع تكوٌن قاعدة للمعلومات والعمل وفق معارؾ جدٌدة ومتطور وهذا ما 

 .ٌقلل من ضٌاع الوقت فً البحث التقلٌدي للمراجع

راقبتها من قبل اللجنة الوطنٌة ضرورة طبع ونشر أعمال ونشاطات فرق ومخابر البحث بعد م -

 .لتثمٌن البحث العلمً حتى ٌتم االستفادة منا من قبل الباحثٌن الناشبٌن وخدمة التنمٌة

تعزٌز التعاون العلمً مع مإسسات البحث العلمً الداخلٌة والخارجٌة وفتح باب اللقاء و  -    

 .واضح واستراتٌجً لمشاكل البحثالتعاون وتبادل للخبرات وتكوٌن باحثٌن حتى ٌكون هناك تحدٌد 

 :خاتمة

 

إن الوضع المتدنً لمستوى البحث العلمً فً الجامعات العربٌة والجامعة الجزابرٌة خاصة     

ال ٌمكن أن ٌجعلنا متشابمٌن بل ٌمكن تطوٌره بوضع سٌاسة عامة وواضحة األهداؾ تؤخذ فً اعتبارها 
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لتصدي لكل المتؽٌرات المعاصرة قصد إخراج االهتمام الجٌد والموضوعً فً كٌفٌة النهوض وا

الجامعة من قوقعتها واالنفتاح على الشركاء االجتماعٌون للمساهمة فً تطوٌره سواء من حٌث 

و    المتؽٌرات المادٌة  أو المعطٌات العلمٌة و فتح باب التعاون مع مختلؾ المراكز العلمٌة حتى نساهم

 .لو بالقلٌل فً ترقٌة البحث العلمً
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Cet article s’intéressera essentiellement à la manifestation du temps existentiel dans l’œuvre de 

Samarcande ainsi qu’à la relation qu’il entretient avec l’Histoire. 

Dans un premier temps, nous tenterons de comprendre comment se manifeste le temps par rapport à 

l’espace puis comment se   présente-t-il  à travers les différentes histoires narrées. S’agit- il d’un temps 

cyclique, linéaire ou au contraire en spirale ?  

Enfin, et pour conclure, nous allons tenter de retrouver et d’étudier les relations qui pourraient exister 

entre le temps existentiel de l’œuvre et l’Histoire. Cette dernière étape aura donc pour objectif l’étude de la 

relation entre la fiction et l’Histoire dans Samarcande. 

 La représentation du temps a varié en fonction des sociétés et de leurs croyances. Fruit de leur 

imagination et de leurs convictions, leur conception temporelle s’est manifestée sous trois formes : le cercle, la 

ligne droite et la spirale.  

Pour la présente étape nous tenterons donc de retrouver la conception du temps adoptée dans ce roman. 

 

I - Les figures du temps : 

 Le temps est une notion  dont la perception et la conceptualisation se sont développées en 

fonction des cultures, car chaque civilisation a tenté de répondre à sa manière aux questions concernant le 

temps. D’une manière générale, ce concept a toujours été représenté comme une ligne. Tantôt ouverte et tantôt 

fermée, le temps a pu être considéré sous trois aspects : cyclique, linéaire et en spirale. 

 

1- Le temps cyclique : 

 Bien avant que la science ne puisse démontrer que la nature fonctionne en cycle (cycle des 

saisons, celui de la reproduction, celui du climat…), les cultures traditionnelles  avaient une vision cyclique du 

temps.  

En Inde par exemple la réincarnation  illustrait cette idée. Assurant à l’homme l’éternité, elle lui 

conférait ainsi l’immortalité des dieux de l’occident. 

L’idée de la création fut étrangère à la civilisation grecque. Pour les Grecs anciens, le cosmos a 

toujours existé et existera pour toujours. Mais cet univers était l’objet d’un renouvellement cyclique. Ce dernier 

se traduisait par des périodes de construction et de destruction qui se succédaient sans cesse.  

Vivant au rythme des rituels qui sont eux-mêmes une répétition des gestes sacrés accomplis par les 

dieux ou les ancêtres, ces sociétés vivaient un éternel retour d’un passé remis à jour. 

En effet, les rituelles renvoyaient les hommes à leur origine  et leur répétition n’était rien d’autre qu’un 

retour circulaire du temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Le temps cyclique « […] constitué d’un ensemble de périodes identiques qui se répètent sans 

cesse »
284[1]

, est par conséquent celui des réincarnations. Un cercle renfermé sur lui-même, incapable de 

progresser puisque son présent et son passé ne pouvaient être distingués l’un de l’autre, quant à son avenir, il 

n’est rien d’autre qu’un passé qui devait revenir.    

 

                                                           
284[1]

 " Le cycle." Universalis 2007. 
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Figure -1- 

 

2- Le temps linéaire:    

 Contrairement aux croyances païennes, la civilisation occidentale refuse la représentation du 

cercle et lui substitue celle de la ligne droite, car l’idée de la répétition de ce qui a engendré les souffrances du 

Christ et celle de devoir le sacrifier à nouveau lui étaient insupportables. C’est pourquoi le temps, pour elle, se 

présente sous la forme d’une ligne possédant à la fois un début et une fin qui ne peut être un retour aux origines. 

Ainsi le temps linéaire est « […] un temps orienté, non réversible, destiné à s’achever pour avoir eu un 

commencement »
285[2]

.  

 

 

 

 

Cette  conception s’explique par le principe de la causalité qui renvoie chaque événement à une cause 

qui le précède, contrairement au temps cyclique où il y aurait rétroaction de l’événement sur sa cause. 

Si la ligne du temps, dans certaines cultures, est bornée par la création et l’apocalypse,  dans d’autres  

elle prend souvent la forme d’une flèche allant de droite à gauche ou de gauche à droite. L’exemple de l’ancien 

peuple de la Mésopotamie illustre cette dernière forme, en plaçant l’avenir derrière le passé car ce dernier est 

déjà connu et l’autre ignoré pour un moment. Cette flèche s’inverse dans les civilisations qui s’intéressent à 

l’avenir, car elles attendent le moment qui suit, celui  que le temps va leur ramener. 

 

 

 

 

  

               Passé                                         Présent                                                Futur        

 

                                                           
285[2]

  http://sergecar.club.fr/cours/temps1.htm 
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Figure -2- 

 

 

3- Le temps en spirale : 

  La dernière figure, par laquelle on peut représenter le temps, est celle de la spirale. Cette 

dernière reprend les deux premières celle du cercle ainsi que celle de la droite, pour n’en faire qu’une seule. 

Cette représentation prétend que le temps possède certes un début et une fin (la linéarité) mais qui ne sont pas 

uniques ou absolus car ils se répètent à l’infini (le cercle).  « L’image de la spirale combine celle du retour 

circulaire  […] avec […], un léger décalage linéaire »
286[3]

. 

 

 

Le temps en spirale signifie que le monde une fois disparu, va renaître mais autrement. Le temps se 

répète ainsi mais sans jamais être le même ; le passé ne sera plus un avenir révolu et le futur ne sera plus un 

passé à venir. Cette représentation associe l’idée de la permanence à celle de la progression, car l’éternel 

recommencement offre à chaque fois un début différent donc une fin différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figure Ŕ3- 

Le récit de Samarcande peut être découpé en trois récits principaux. Ces derniers qui se confondent et 

s’entrecroisent, se distinguent les uns des autres par leur objets et leur conception du temps. Ainsi nous avons 

repéré :  

-         Le récit ou l’histoire du manuscrit de Samarcande. 

-         Le récit ou l’histoire des personnages principaux. 

      -     Le récit ou l’histoire des lieux. 

  

1- L’histoire du manuscrit : 

                                                           
286[3]

 http://sergecar.club.fr/cours/temps1.htm² 
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 Dans le prologue de Samarcande, le narrateur précise que le récit dont il a entrepris la 

rédaction est en effet celui d’un livre qui avait coulé avec le Titanic. Le lecteur du roman s’attend ainsi à voir se 

dérouler devant lui l’histoire et les péripéties d’un tel événement. Mais ses attentes seront très vite détournées, 

car le roman va raconter d’autres histoires. 

Le livre dont parle le narrateur est un recueil de quatrains, écrit par un grand poète et astrologue persan 

appelé Omar Khayyam. Nées à Samarcande en 1072, et disparues à Alamout le 14 mars 1257, les Robaïyat de 

Khayyam ressemblent étrangement au deuxième tome de la Poétique d’Aristote, dont il est question dans le 

roman  d’Umberto Eco, intitulée  Le Nom de la rose.  

L’histoire du manuscrit semble ainsi posséder un début et une fin. Mais ces deux moments décisifs 

dans la vie de tout être et objet semblent à leur tour se multiplier pour devenir plusieurs. Ainsi, l’œuvre qui  

aurait été conçue au XI
e
 siècle allait se perdre à trois reprises avant de réapparaître pour disparaître  une fois de 

plus. En voici un tableau récapitulatif : 

 

 Date d’apparition Date de disparition 

Première 

disparition 

Eté 1072.  (Samarcande) Entre 1116 et 1131   (Merv) 

Deuxième 

disparition 

Entre 1116 et 1131 

(Alamout) 

Le 14 mars 1257. (Alamout) 

Troisième 

disparition 

L’an 1881. (Indes) L’an 1891. (Téhéran) 

Dernière 

disparition 

L’an 1896. (Téhéran) Le 15 avril 1912. 

(L’Atlantique) 

 

Voici maintenant le récit de ses résurrections : 

-         Les quatrains de Khayyam sont volés par les disciples de Hassan Sabbah pour obliger   le poète à se 

rendre dans la forteresse d’Alamout. 

-         Tout comme l’œuvre interdite d’Aristote qui a brûlé dans la bibliothèque d’une abbaye, celle d’Omar 

Khayyam disparaît dans l’incendie de la bibliothèque d’Alamout. Pendant très longtemps, on croyait 

l’avoir perdue à jamais, jusqu’au jour où Benjamin Omar Lesage (le narrateur)  prend connaissance de 

son existence. 

-         Offerts à Djamaleddine, les quatrains renaissent de leurs cendres aux Indes pour se perdre une fois de 

plus en Perse. 

-         C’est en Perse que le phénix de Samarcande réapparaît pour la dernière fois avant de sombrer avec le 

Titanic dans les flots de l’Atlantique. 

 

Samarcande, Merv, Alamout, les Indes, Téhéran, et enfin l’Atlantique ; l’odyssée  des Robaïyat change 

sans cesse d’espace et de temps. Leur naissance et leur disparition semblent alors constituer un cycle de vie qui 

se répète sans être toujours le même.  

L’histoire de ce manuscrit présente ainsi deux aspects différents, celui de la permanence et celui de la 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

448 

progression. Une permanence qui se lit dans le cycle de la vie de cet ouvrage poétique  et une progression qui se 

manifeste au niveau de ses débuts et de ses fins qui se renouvellent  sans cesse. Un éternel recommencement -

car le narrateur s’attend à une éventuelle résurrection du manuscrit
287[4]

- qui offre à chaque fois un début et une 

fin différents, une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais n’est-ce pas là la figure de la spirale ?   

 

2- L’histoire des personnages : 

  Les événements de cette histoire évoluent en cycles car :  

- Le roman commence en juin 1072 pour se terminer le 15 mars 1912. Le récit se déroule ainsi entre la 

saison d’été et celle du printemps. C’est le cycle des saisons 

- Les personnages clés de Samarcande apparaissent et disparaissent tout au long de ce roman, le lecteur 

assiste ainsi  au récit de leur destinée.  

En effet, ce roman nous raconte la naissance et la  disparition de Khayyam, de Djahane, de Hassan 

Sabbah, de Nizam-el-Molk,  de Malik shah, de Terken Khatoun, de Vartan, de Mirza Reza, de Djamaleddine et 

celles de Baskerville. Les personnages principaux, autrement dits Khayyam et le narrateur reviennent toujours 

dans leur ville natale pour finir leurs jours. C’est le retour à la case de départ, la ville de Nichapour pour le poète 

et la ville d’Annapolis pour Benjamin Lesage.  

Ce dernier arrive en 1895 dans la ville de Cherbourg
288[5]

, première étape dans son périple en Orient, 

car c’est dans cette ville qu’il va rencontrer le cousin qui le mettra sur le chemin des quatrains de Khayyam. 

Cette ville réapparaît 22 chapitres plus loin pour devenir la dernière étape dans l’odyssée du narrateur et des 

Roubaiyat. Embarqués sur le Titanic, le recueil coulera avec le paquebot et le narrateur revient aux Etats-Unis.  

Ces voyages ne sont-ils pas un simple aller-retour, un cercle parfait ?  

Les voyages sont cycliques, et  la vie n’est-elle pas un long voyage ?  

- Ces récits de destinées  se trouvent à leurs tours intimement liées à ceux du manuscrit. Car tout 

comme le livre interdit d’Aristote, notre recueil cause la disparition de tous les personnages qui l’ont approchés, 

tels que Djahane, Vartan, Mirza Reza, Chirine et le narrateur lui-même. Certes ces deux derniers personnages 

ne sont pas morts mais la disparition de Chirine et le désespoir, le regret et la solitude dans lesquels  vit le 

narrateur à présent, ressemblent de très près à la mort charnelle. 

De toutes ces histoires, seules celles de Khayyam et du narrateur nous intéressent, vu les relations 

directes qu’elles entretiennent avec le manuscrit de Samarcande. Car Benjamin O, Lesage narre l’histoire de ce  

livre, alors que O. Khayyam en est l’auteur. Les chemins de ses deux hommes se croisent et leur vie se 

confondent mais non leur destin.  

Portant le même prénom, ils  sont obligés de fuir à travers la Perse pour ne pas être assassinés. Une fois 

sauvés, ils perdent tous deux leur meilleur ami ainsi que leur bien aimée. Enfin, ils écrivent. Chacun d’eux, 

rédige une œuvre qui racontera, par la suite, une partie de l’histoire du manuscrit. Le récit de Khayyam raconte 

ainsi  la naissance de son manuscrit. Celui de Lesage raconte sa fin.  Mais en s’alliant et s’entremêlant, ces 

récits  créent  le roman de Samarcande, qui s’ouvre sur la naissance des Robaïyat en 1072 pour se fermer sur  

                                                           
287[4]

 Maalouf, Amin, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 11. 
288[5]

 Maalouf, Amin, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  pp. 207-367. 
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une autre naissance, celle du récit autobiographique que le narrateur décide d’entamer en 1918.  

Samarcande qui est à la fois l’histoire d’une  naissance et d’une renaissance est aussi celui d’une 

existence. Ensembles, ces histoires circulaires (cycle des voyages, cycle de la vie…)  font de ce roman un long 

récit en cycles. Bref,  l’histoire d’un recommencement et d’un retour ;  le récit des existences qui évoluent en un 

temps  cyclique.  

  

3- L’histoire d’un lieu : 

 Le titre de notre corpus nous fait croire que cette œuvre parlera d’une ville dont le nom est 

Samarcande. La lecture du prologue nous fait au contraire penser qu’il s’agira de l’histoire d’un livre. Or 

l’analyse nous fait découvrir un autre objectif. 

- La ville de Samarcande située en Orient, est à la fois, la ville natale du recueil de Khayyam, connu 

sous le nom de le manuscrit de Samarcande, et l’espace d’une partie seulement de l’intrigue. En effet, l’histoire 

s’y déroule au cours des dix premiers chapitres uniquement. Puis, en passant par une oasis appelée Kashan, le 

lecteur se retrouve à Ispahan, qui sera le lieu des événements du reste de la première partie du roman. 

- Autre constat, Samarcande comme nous l’avons déjà précisé, est décrite sommairement à deux 

reprises. Certes son nom sera évoqué à plusieurs reprises tout au long du roman mais c’est uniquement pour 

désigner le livre de Khayyam. 

- Ce roman qui selon le narrateur narre l’histoire du manuscrit de Samarcande, n’évoque ce dernier que 

rarement. Le manuscrit qui naîtra au cours du premier chapitre, apparaîtra au niveau de 22 chapitres seulement, 

alors que le roman est constitué de 48 chapitres.  

Voici un tableau qui donne en détails les numéros de ces chapitres ainsi que le nombre de pages qui en 

parlent. 

C

hapitre 

I I

I 

V

III 

X

X 

X

III 

X

XI 

X

XIII 

X

XIV 

X

XV 

X

XVI 

X

XVI

I 

N

. de 

pages 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

6 

 

8 

 

5 

 

2 

 

3 

C

hapitre 

X

XVIII 

X

XIX 

X

XXI 

X

XXII 

X

XXIII 

X

XXVI 

X

XXIX 

X

L 

X

LII 

X

LIII 

X

LVII

I 

N

. de 

pages 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

7 

 

Nous pouvons remarquer que le manuscrit apparaît très brièvement ça et là tout au long du roman qui 

est sensé raconter son histoire. 

 Ces constats nous permettent donc de dire qu’en premier lieu, la ville de Samarcande n’est en réalité 
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qu’un lieu parmi tant d’autres cités dans le corpus. Mais un lieu plus important puisqu’elle représente la 

première étape dans l’odyssée du recueil. Et qu’en second lieu, la quête des quatrains de Khayyam  n’est  pas en 

vérité le récit principal mais un récit secondaire tout comme celui de Khayyam ou même celui du narrateur 

puisque le corpus ne raconte qu’une partie de leur vie. 

Le roman de Samarcande  qui ne se limite donc pas à la narration d’une vie humaine mais va au-delà, 

pour devenir celle d’un lieu,  raconte essentiellement l’histoire d’un espace plus grand. Il s’agit de l’Histoire de 

la Perse que le narrateur reconstitue à partir des histoires de ses personnages et celle du manuscrit. L’histoire 

des quatrains constitue en réalité le fil conducteur et le lien qui relie les autres histoires les unes aux autres et la 

quête du manuscrit n’est en effet qu’un prétexte pour raconter l’Histoire de cet Orient des Mille et une nuits.  

   Samarcande constitue le point de départ de cette reconstitution historique qui remonte au XI
e
 siècle et  

plus précisément en 1038
289[6]

 pour s’arrêter en 1912
290[7]

. Le corpus raconte les étapes les plus importantes de 

cette Histoire, les moments les plus décisifs, tout en citant les exploits et même les crimes de ses plus grandes 

figures. Ainsi, le narrateur nous parle des petits fils de Seldjouk, le fondateur de l’empire seldjoukide, Tughrul 

Beg et Tchagri Beg, puis du successeur de ce dernier :  Alp Arslan. L’Histoire continue par la suite avec Nizam-

el-Molk  Malik Shah et Terken Khatoun, pour arriver à Gengis Khan, Houlagou et enfin Tamerlan. 

  

Une ellipse de quelques siècles permet au lecteur de se retrouver dans une Perse plus contemporaine 

avec ses conflits et ses révoltes. A partir de 1896, le narrateur nous raconte les exploits et les défaites d’une 

démocratie naissante. L’invasion des russes et la dissolution du Parlement  marquent la dernière étape dans cette 

chronologie historique d’une partie de l’Orient. Chaque complot, chaque crise politique ou économique, sont 

renvoyés à leurs causes Tous les événements relatés sont datés expliqués et commentés. L’Histoire est ainsi 

reconstituée en commençant par un début marqué par la naissance du manuscrit de Samarcande pour arriver à 

une fin marquée à son tour par la disparition de ce manuscrit. Une date marque le début et une autre marque la 

fin, avec au milieu des étapes décisives datées à leur tour. N’est-ce pas là une représentation linéaire du temps, 

celle de l’Histoire 

 

II - Le temps et l’espace : 

Une fois  le temps conceptualisé, on chercha à le quantifier et à le mesurer. C’est ainsi qu’on lui 

associa des nombres et des unités. Grâce au caractère régulier de certains événements tel que la succession du 

jour et de la nuit ou celle des saisons…, l’homme a pu prendre conscience d’une autre propriété temporelle. En 

effet le temps possédait une durée. Cette nouvelle référence fut alors à l’origine de la conception des calendriers 

et des horloges ainsi que tous les autres moyens aptes à mesurer le temps.  

En le  mesurant, le temps se concrétisait et insérait ses unités (jours, mois, année…) dans une chaîne 

chronologique qui organisait la succession des faits ainsi que leurs causes suivant l’ordre : avant- après.     

  La mesure du temps a démontré que ce dernier est une suite d’instants qui se succèdent. Ainsi 

conçu, il a pu être comparé à la ligne qui, elle aussi est une succession de points. Ceci explique pourquoi les 

                                                           
289[6]

 Maalouf, Amin, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 53. 
290[7]

 Op.cit. p. 633. 
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différentes figures du temps étaient des représentations purement linéaires. M ais la mesure du temps ne peut 

se faire qu’en fonction d’un mouvement provoqué par le déplacement des aiguilles par exemple, et qui dit 

déplacement dit espace. C’est la raison pour laquelle notre conception du temps ne peut être représentée sans 

avoir recours à l’espace. Cette «spatialisation du temps »
291[8]

 qui nous rappelle sa définition formulée par 

Aristote affirmant que «  le temps [était] le nombre du mouvement »
292[9]

, nous amène à parler de l’espace 

comme une autre concrétisation du temps.  

 

De manière générale, nous avons précisé que la description était de type dynamique. Autrement dit, 

que les lieux et les êtres les plus importants se faisaient toujours représenter en mouvement.  

Comme illustration, nous avons choisi trois exemples des plus marquants : 

-Celui d’une ville, celui d’une demeure et celui d’une forteresse. 

 

Concernant la ville, il s’agit de Samarcande dont le roman porte le nom comme titre. Lieu de l’intrigue 

des dix premiers chapitres, elle n’a pourtant été décrite qu’à deux reprises. La première fois à la fin du premier 

chapitre
293[10]

 et la seconde
294[11]

 au niveau du chapitre 43. Entre ces deux portraits s’étale un intervalle de plus 

de huit siècles. Entre 1072 et 1910, la ville a complètement changé, bref, elle a disparu. Omar Khayyam 

découvre une ville prospère, « […] un lieu de rêve qu’il a découvert il y a quelques jours ». Un lieu que le 

narrateur ne trouve pourtant pas : « Les monuments que nous admirons aujourd’hui […] ont moins de cinq cents 

ans d’âge. Mais de l’époque de Khayyam il, n’en reste plus que des tessons de poterie […] ». Le narrateur 

apprend plus tard que la ville de Khayyam était désormais enfouie sous terre. 

Alamout, la forteresse de Hassan Sabbah, est décrite elle aussi au niveau de deux chapitres. Chaque 

chapitre nous présente ce lieu sous un aspect différent. Le chapitre 17 situe le village fortifié et nous raconte son 

histoire tout en expliquant l’origine de son appellation.  Quelques pages plus loin, le chapitre 22 et après nous 

avoir décrit les travaux entrepris par Hassan Sabbah pour la rendre impénétrable et autonome, le narrateur nous 

parle des ruines de ce « repaire des djinns »
295[12]

.  

Ce  phénomène se répète une fois encore, lorsqu’il s’agit de la description de la demeure de 

Djamaleddine. Située en Turquie dans une ville appelée Yildiz, la maison  du « Maître »
296[13]

, est représentée 

comme « […] un palais de bois et de marbre […] »
297[14]

, sans aucune indication temporelle. Par contre, 

lorsqu’on la retrouve un peu plu tard, en septembre, « cette somptueuse prison aux portes grandes 

ouvertes »
298[15]

, s’est transformée en maison déserte.  

 

Certains théoriciens pensent que « Le Temps ne peut être saisi qu’à travers ses conséquences, le 

                                                           
291[8]

 "Le temps." Universalis 2007. 
292[9]

  Ibidem. 
293[10]

 Maalouf, Amin, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  pp. 21-22. 
294[11]

 Op. cit. pp. 335-338. 
295[12]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 133. 
296[13]

 Op. cit.  p 219. 
297[14]

 Op. cit.  p 219.  
298[15]

 Op. cit.  p 219. 
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changement  et le vieillissement, et non en tant que tel »
299[16]

. Ils affirment même qu’il « […] dessine l’espace 

parcouru de la naissance à la mort »
300[17]

. C’est la raison pour laquelle notre conception du temps est une 

représentation spatiale. 

Nous avons constaté que l’espace dans cette œuvre est décrit à travers le temps. La description des 

lieux  se fait, comme nous l’avons déjà précisé, à deux reprises. La seconde est souvent différente de la 

première, ainsi nous pouvons constater le passage du temps à travers le changement des paysages. Les lieux 

sont généralement offerts dans leur totalité. Seule la forteresse d’Alamout bénéficie d’une description un peu 

plus détaillée, vu le rôle primordiale qu’elle joue dans l’histoire de Samarcande et l’Histoire de la région.  

Lorsqu’elles ne sont pas décrites, certaines villes de la Perse sont citées à l’occasion des voyages de 

Khayyam ou ceux du narrateur. Même le bazar,  le vieux marché oriental est cité mais au début de chaque 

mouvement de révolte. Tout appelle au changement, y compris les êtres et le temps.  

Les lieux décrits sont ainsi très significatifs, ils marquent tous le passages des années si ce n’est des 

siècles. On peut même les comparer aux indicateurs de temps qui jalonnent le roman. Souvent en effervescence, 

l’espace est en mouvement continuel. La description panoramique et la vision globale des espaces remplissent 

par conséquent deux fonctions l’une mathésique et l’autre narrative.  

D’un côté, elles transforment les pauses descriptives en un espace de savoir et de connaissance. Et de 

l’autre, elles contribuent à la dramatisation et au développement de l’histoire. 

L’espace est un lieu de savoir, grâce auquel  le narrateur peut parler d’Histoire, de traditions et de 

coutumes. Ainsi  Alamout devient  un prétexte pour évoquer  Gengis Khan
301[18]

 et Houlagou
302[19]

, Samarcande 

pour parler d’Alp Arslan
303[20]

 et de Tamerlan
304[21]

, et le mausolée de Shah-Abdol-Azim
305[22]

 pour parler de la 

tradition des vieux sanctuaires, lieux de refuge et d’immunit, tout comme le jardin de Fazel afin d’évoquer les 

habitudes et la cuisine orientales…  

 

En mouvement et souvent insérée dans une scène ou un sommaire, la description n’interrompe pas la 

narration, bien au contraire elle lui assure sa continuité et sa fluidité. 

Enfin, nous pouvons affirmer que  loin d’être une exigence esthétique,  ces bribes descriptives ancre le 

récit dans la réalité. En effet, la description dans Samarcande  contribue indirectement à la progression narrative 

tout en assurant un rôle très actif dans la reconstitution chronologique et référentielle du temps historique.  

 

III- Le temps et l’Histoire : 

 Après avoir conceptualisé et quantifié le temps, l’homme a tenté de le transcrire. Ainsi sont 

nées les histoires des temps passé, du temps présent et de l’avenir. 

Victime des enjeux contemporains, l’histoire  du temps présent est restée suspecte. Quant aux récits 

                                                           
299[16]

 M-C. Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Tunis, Cérès Editions, 1998,  p. 308. 
300[17]

 Op. cit.  p308. 
301[18]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 192. 
302[19]

 Op. cit. p. 193. 
303[20]

 Op. cit.  p. 64. 
304[21]

 Op. cit. p. 192. 
305[22]

 Op. cit. p. 723. 
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prédicatifs, ils demeuraient eux aussi incertains et subjectifs. Ainsi fut née la passion des temps passés,  et avec 

elle la volonté de fixer les événements mémorables. C’est avec le temps que ces histoires sont devenues 

l’Histoire.  

 

- L’Histoire : 

 Issue du latin « historia », emprunté au grec. Ce mot signifie une enquête au sujet d’un sujet, 

et non histoire. Le mot histoire ne possède pas d’équivalent en grec, c’est pourquoi on parlait plutôt de récit. 

L’Histoire selon Hérodote est l’exposé de l’enquête entreprise pour empêcher que les actions 

accomplies par les hommes ne s’effacent avec le temps. 

 Relation  et études des faits passés de l’humanité, l’histoire est née  dans la Grèce antique. A son 

origine, on trouve les logographes qui retranscrivaient les récits oraux traditionnels issus des épopées et des 

mythes intemporels. Mais avec le temps,  elle a voulu s’émanciper de la littérature et des légendes en 

commençant par  se préoccuper de sa chronologie et de l’exactitude des faits qu’elle rapporte.                            

Au Moyen Age, un genre nouveau fait son apparition, il s’agissait de l’Histoire religieuse qui se 

préoccupant exclusivement de la vie ecclésiastique, relatait le développement de l’Eglise  ainsi que la vie des 

saints et des martyrs. L’Histoire se présentait alors sous la forme de chroniques et d’annales rédigées par des 

moines. Ces derniers se contentaient de relater les faits qui leur étaient connus sans les commenter. 

Cette nouvelle vision fut rejetée par  les historiens de la Renaissance séparant ainsi l’Histoire 

ecclésiastique de l’Histoire profane, qui au XVI
e  

siècle s’est mise au service des Rois est devint ainsi une 

Histoire royale.       
                                                       

 

Au XIX
e
 siècle, l’Histoire a connu une multitude de courants, de l’histoire romantique, à l’histoire 

positiviste, en passant par l’histoire républicaine et marxiste. L’Histoire est devenue le récit des causes et de 

leurs conséquences bâti sur l’analyse critique des sources, mais ce qui marqua le XX
e 

siècle, fut l’apparition de 

l’Histoire du temps présent qui devait se préoccuper du passé très proche. 

  Actuellement ce mot  désigne aussi bien les événements survenus que le récit de ces 

événements. Mais pour le présent travail, nous allons utiliser la terminologie adoptée par Pierre Barberis dans 

son œuvre intitulée : Le prince et le marchand, dans laquelle on parle d’ : 

-         HISTOIRE pour désigner le processus et la réalité historique, c’est-à-dire les faits 

réellement arrivés. 

-         Histoire des historiens tributaire de leur idéologie. 

-         histoire ou l’histoire-récit pour parler du  récit ou texte littéraire. 

Outre cette distinction, Barberis affirme que les histoires sont seules capables de nous offrir 

l’HISTOIRE. Contrairement à l’Histoire qui obéit souvent à l’idéologie de l’historien donc à ses choix, à ses 

sélections et par conséquent à sa subjectivité, les histoires des romanciers par son pouvoir de transgression des 

idéologies dominantes, « travaille mieux la réalité et la donne à connaître »
306[23]

. 

  Comme nous l’avons constaté, l’Histoire a connu à travers les siècles plusieurs mutations qui 

lui ont permis de dépasser  le statut du compte rendu à un autre plus académique : celui de la science. En effet,  

                                                           
306[23]

 Achour, Christine et Bekkat Amina, Clefs pour la lecture des récits, Alger, Tell, 2002, p.266.  
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la simple relation des faits et des temps passés, dénuée de toute tentative de synthèse ou d’explication, s’est 

développée  avec le temps, pour donner naissance à la « […] narration des faits véritables et vérifiables
307[24]

». 

 

L’Histoire de la Perse est partout dans ce roman. Elle est présente à travers les personnages, les dates et 

même les lieux. Le lecteur peut la rencontrer à chaque détour, il peut la voir dans les traditions, dans la culture 

et même dans l’art culinaire
308[25]

. Elle est présente même dans le choix des mots. Samarcande offre à ses 

lecteurs tout un lexique régional ; la langue arabe et la langue perse défilent ensemble et côte à côte  tout au 

long de cette œuvre. 

Mais avant tout, commençons par les personnages historiques qui peuplent notre corpus. 

 

a- Les figures historiques : 

 Pour cette partie, nous avons tenté de recenser les personnages historiques  ainsi que les êtres 

fictifs qui apparaissent dans le roman. 

 

 

 Personnages fictifs Personnages historiques 

 

 

 

 

Livre premier 

et 

Livre second 

 

 

 

L’étudiant  balafré, le juge 

Abou Taher, Djahane, Vartan.  

Khayyam, Tughrul Beg, 

Tchagri Beg, Alp Arslan., Hassan 

Sabbah, Nasr Khan, Nizam-el-

Molk, Malikshah, Khatoun, 

Ahmed Khan, Gengis Khan, 

Houlagou  Tamerlan. 

 

 

 

 

Livre trois 

et 

Livre quatre 

 

 

 

 

Le narrateur, Fazel, 

Chirine, Baskerville, le pasteur, 

Panoff. 

 

Renan, FitzGerald, Manet, 

Rochefort, Mirza Reza 

Djamaleddine, Le sultan Abdel-

Hamid, Nassereddine Shah, 

Morgan Shuster, Knox d'Arcy, le 

shah âgé de 11 ans, V. Hugo, 

Churchill, G. Clemenceau, lord 

Salisbury, W. Blunt, T. Gautier, 

MacKinely, Nicolas II, Léopold II, 

W. Taft. Boulanger, Naus. 

 

                                                           
307[24]

 "Histoire." Microsoft® Encarta® 2007 [CD]. Microsoft Corporation, 2006.  
 

308[25]
 Op. cit. pp. 233-239. 
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b- Les protagonistes de l’œuvre : 

Le nombre des personnages réels dépasse de très loin celui des protagonistes issus de l’imagination de 

l’auteur. Contrairement au héros fictif de la seconde partie, celui  de l’intrigue de la première partie du roman 

est une personne réelle qui a vécu entre 1050 et 1123. 

Effectivement, Omar Khayyam est un poète, astronome, mathématiciens et philosophe persan très 

connu pour ses Robaïyat.  Né et mort à Nichapour, il fut l’astronome de la cour de Malikshah et fut à l’origine 

de la réforme du calendrier persan qui donna naissance à une nouvelle ère. En Occident, il fut très célèbre pour 

son œuvre poétique traduite la première fois par le traducteur anglais Edward Fitzgerald en 1859. 

 Benjamin Omar Lesage est par contre un personnage fictif issu de l’imagination de l’auteur. 

 Pour ce qui est des autres personnages, et dont le nom a été mentionné dans l’œuvre, ils 

peuvent être répartis en deux groupes. La première catégorie regroupera tous les noms qui furent cités comme 

référence. La seconde ceux qui ont joué un rôle plus au moins important dans la diégèse. En voici un tableau 

détaillé : 

Livres Personnages actants Personnages référents 

 

Livre premier 

et 

Livre second 

Khayyam,Tughrul et 

Tchagri Beg, Alp Arslan., Hassan 

Sabbah, Nasr Khan, Nizam-el-

Molk,Malikshah, Khatoun. 

Ahmed Khan, Gengis 

Khan, Houlagou, Tamerlan 

 

 

Livre trois 

et 

Livre quatre 

Rochefort, Naus, Mirza 

Reza Djamaleddine, Nassereddine 

Shah, Morgan Shuster, le shah âgé 

de 11 ans.  

Renan, FitzGerald, Manet,  

Le sultan Abdel-Hamid  

V. Hugo, W. Taft, R. 

Churchill, G. Clemenceau, Nicolas 

II, lord Salisbury, Knox d'Arcy, W. 

Blunt, Naus,  T. Gautier, 

MacKinely, Léopold II, Boulanger. 

 

 Par personnages référents nous désignons les personnes citées comme point de repères dans le 

récit. Ils  servent dans la plupart des cas d’ancrage référentiel dans la réalité. Prenons l’exemple Gengis Khan :  

« La relation de événements des événements […] se poursuit ainsi sur prés d’un 

siècle, avant de connaître une nouvelle interruption brutale. […]. La première conduite par 

Gengis Khan […]. Des villes prestigieuses furent rasées. […]Boukhara ou Samarcande, dont 

les habitants furent traités comme du bétail, […] »
309[26]

. 

  

Et celui de Houlagou :  

« La forteresse d’Alamout choisit donc de se rendre, elle qui avait tenu tête à tant 

d’envahisseurs pendant cent soixante-six ans ! Le prince Houlagou petit-fils de Gengis Khan, 

                                                           
309[26]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 192. 
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vint lui-même admirer ce prodigue de construction militaire, […] »
310[27]

. 

 

Ces deux guerriers mongols sont cités par l’auteur pour évoquer les invasions mongoles qui furent à 

l’origine de la destruction de Samarcande puis de la forteresse d’Alamout et de sa bibliothèque. Ces deux 

vagues dévastatrices dont l’authenticité historique demeure incontestable, sont utilisées à la place des dates 

auxquelles elles renvoient, autrement dit à l’an 1220 et l’an 1256.  

L’ancrage est temporel. Il permet par conséquent de situer les événements les uns par rapport aux 

autres afin d’assurer la continuité de la diégèse en évitant de l’encombrer avec un nombre important de dates. 

Mais cette fonction ne semble pas être la seule. En effet, elle est limitée aux livres premier et second, 

car en ce qui concerne la deuxième partie du roman, nous avons constaté que les personnages référents servaient 

aussi à l’ancrage réaliste. Tel est l’exemple de Rochefort et de Djamaleddine. 

- « […], Edouard Manet lui-même avait peint l’Evasion de Rochefort.  En 1889, il était […] reparti en 

exil, pour avoir comploté contre la République avec le général Boulanger […] »
 311[28]

 

- Djamaleddine  « […], collaborait régulièrement à l’Intransigeant, […].Je crois que j’ai été son plus 

proche ami français, mais certainement pas le seul. Ernest Renan et Georges Clemenceau, […] lord Salisbury, 

Randolph Churchill ou Wilfrid Blunt. Victor Hugo avant de mourir l’a rencontré aussi »
312[29]

. 

Ces noms assurent l’authenticité de l’événement relaté, mais servent aussi de preuves pour étayer  et 

affirmer l’existence de tel ou tel personnage et pourquoi pas le situer dans l’Histoire. 

Car comme nous l’avons constaté, les référents sont souvent des personnalités illustres qui avaient 

marqué l’Histoire de leur pays ou celle des pays voisins, et parfois même celle de la littérature. 

Ainsi fut le cas du personnage fictif de la deuxième partie de notre corpus, celle de Howard. C. 

Baskerville
313[30]

. Le nom de cet étudiant trouve son origine dans deux œuvres littéraires connues mondialement. 

En effet Baskerville fut le nom de l’ex-inquisiteur, personnage principal d’Umberto Eco dans son roman intitulé 

le Nom de la rose, et celui de sir Arthur Conan Doyle (créateur du personnage de Sherlock Holmes) dans son 

roman : Le chien des Baskerville. 

 Enfin, nous pouvons dire que l’emploi des figures emblématiques de l’Histoire humaine, qui 

peuplent ce roman, sert essentiellement de repères chronologiques qui permettent ainsi de reconstituer le temps 

dans lequel s’inscrivent les histoires 

 

V- L’Histoire et les histoires dans Samarcande : 

 Quelles seraient la part de l’Histoire et celle des histoires dans ce roman ? Répondre à cette 

question nous amène à rechercher les limites de la fiction et celles de la réalité. Ces frontières que l’œuvre 

franchit pour emprunter ces histoires à l’Histoire. 

 

a- Les histoires de Samarcande : 

                                                           
310[27]

 Op. cit. p. 193. 
311[28]

 Op. cit.  p. 208. 
312[29]

 Op. cit. p. 212. 
313[30]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 277. 
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 Le repérage des personnages fictifs nous permet de retrouver les récits imaginaires auxquels 

ils participent. Ainsi, ne trouvant aucune trace des personnages suivants : Djahane, l’étudiant  balafré, le juge 

Abou Taher, Jaber, Vartan, le narrateur, Fazel, Chirine, Baskerville, le pasteur, et Panoff nous nous sommes 

permis de postuler qu’il s’agissait d’êtres issus de l’imaginaire. Ceci nous amène à considérer les récits qui 

évoquent leur passé ou ceux décrivant leur  vie comme étant des histoires fictives. Ces dernières se caractérisent 

généralement par l’abondance des scènes dialoguées. Exemple : les scènes décrivant Khayyam et Djahane, 

Khayyam et Vartan … 

Mais ceci ne signifie pas que tous ces récits sont totalement imaginaires, car un bon nombre parmi eux 

sert de contexte pour narrer des événements historiques authentiques. Ainsi une grande partie de l’Histoire 

réelle des Seljoukides apparaît dans un contexte fictif, celui des discussions entre le poète et sa maîtresse
314[31]

. 

La même remarque pourrait être formulée concernant le narrateur, qui en débit du fait qu’il soit fictif, les 

informations qu’il nous fournit tout au long de la deuxième partie du roman,  semblent être incontestables : les 

informations concernant la Constitution, le Parlement, Morgan Shuster… 

Outre ces réalités, nous avons remarqué que ces scènes fictives servaient souvent de foyer pour ces 

faits historiques. 

Ce jeu, ou plutôt cet entremêlement entre fiction et réalité entraîne le lecteur sur un chemin épineux et 

l’enveloppe d’une tissure de doute sans cesse renouvelé,  qui l’oblige à garder une  entière concentration et 

pourquoi pas à se livrer à une véritable méditation.  

 

 

b- L’Histoire dans Samarcande : 

 Premier constat, les personnages historiques se trouvent toujours mêlés aux personnages 

fictifs. Ils sont en contact perpétuel, assurant ainsi la continuité et l’uniformité de l’intrigue. Comme nous 

l’avons déjà précisé, l’Histoire est partout. Dans le temps, dans l’espace, dans la culture, et même dans les mots. 

Commençons par le début :  

 

-  Le livre premier :  

L’intrigue principale est les circonstances de la naissance du manuscrit. 

Les quatrains de Khayyam ont existé. Certes ils ont fait l’objet de plusieurs modifications ou rajouts 

mais ils sont réels, aussi bien que leur auteur. L’Histoire s’arrête ici, puisque la période au cours de laquelle ils 

ont été composés reste incertaine ainsi que leur nombre. A cela vient s’ajouter la vie personnelle du poète lui-

même et qui reste une vraie énigme, vu la rareté des informations la concernant. 

 

- Le livre second :  

La secte des Assassins occupe la plus grande partie de ce livre. Un groupe que les historiens citent 

souvent lorsqu’il s’agit d’évoquer les troubles et les complots dans lesquels a évolué l’Orient au cours du XI
e
 

siècle. L’assassinat de Nizam-el-Molk et la mort de Khayyam  sont eux aussi réels mais le vol des Robaïyat 

                                                           
314[31]

 Op.cit chapitres VI et VII. 
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reste incertain. 

 

-Le livre trois :  

C’est la partie du roman qui porte le plus à confusion, car le personnage principal est fictif mais il 

rencontre sans cesse des personnages réels avec qui il entretient des relations solides. Voici maintenant les 

événements historiques réels cités :

 

      La vie, l’exile et le décès mystérieux de Djamaleddine. 

      La prohibition du Tabac en 1890. 

      Les circonstances du meurtre du Shah par Mirza Reza disciple de Djamaleddine. 

      Le contrôle des douanes par la Belgique. 

      La crise de Joseph Naus et la constitution du premier parlement persan. 

 - Livre quatre : 

      Le siège de Tabriz. 

      L’abdication du shah, et la montée sur le trône de son héritier âgé de 11 ans. 

      L’arrivée de Morgan Shuster. 

      Le coup d’état de 1911. 

      La dissolution du parlement. 

      Le départ de Morgan Shuster. 

Toute l’Histoire de la Perse du XIX
e 

est là. La deuxième partie du roman retrace 
 
et remet de l’ordre 

dans
   

les événements historiques de cette époque. Le narrateur assiste au siège de Tabriz pour mieux le raconter. 

Chaque crise, chaque complot, et chaque révolte sont expliqués et décrits en fonction de leurs origines. Des 

détails qui n’apparaissent nulle part dans les dictionnaires ou dans les encyclopédies. Des détails qui brouillent 

les pistes et font ainsi reculer les frontières de la fiction pour qu’elles embrassent celles de la réalité. 

 

c- La représentation du temps de l’Histoire :
                                             

 

 La représentation du temps de l’Histoire dans cette œuvre obéit et suit l’évolution et le 

développement de l’humanité. Le premier livre situé entre 1072 et 1074, une époque très éloignée de notre ère, 

d’où la rareté des documents et des informations historiques la concernant. Ceci oblige l’auteur à user de sa 

propre imagination afin de pouvoir reconstitué ce passé incertain. Ce qui explique l’utilisation des indications 

temporelles sous forme d’adverbes, et de nom, avec très peu de dates. Nous avons relevé trois dates seulement : 

« été 1072 » citée deux fois
315[32]

, et « 1074 »
316[33]

. Ces dates sont imprécises puisqu’elles occultent le mois et le 

jour et se contentent de donner la saison. Autre constat la datation se fait comme à l’origine des temps, en 

fonction de certains événements importants. Autrement dit la naissance ou la mort d’une personne illustre 

(Khayyâm), un phénomène naturel, l’âge d’une personne illustre, une manifestation religieuse (un mois saint), 

un événement important (naissance du manuscrit). On y parle aussi de légende … 

                                                           
315[32]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  pp. 15-39. 
316[33]

 Ibidem p. 86 



 العدد السابع                              .سٕلٗٛ أنادميٗٛ ستهىٛ وتدصصٛ  الصوتيات

 -جامعدة سدعد دحلدب                         خمرب اللغة العربية و آدابهاا   تصددر عدن

 ةالبلٌد

 

459 

 

En voici des exemples : 

- « Les Seldjoukides, Khayyam les connaît, […]. Cela se passait dix ans avant sa naissance 

[…] »
317[34]

. 

-  « A la fin de l’été, dès que les grandes chaleurs seront passées, il s’attend à une attaque de l’armée 

seldjoukide »
318[35]

. 

- « Malikshah, dix-sept ans, […] l’homme fort de l’empire, cinquante-cinq ans, […], Nizam-el-Molk, 

Ordre-du-Royaume »
319[36]

 

- « Nichapour était sauvée, mais jamais elle n’oublierait la Grande Peur de ramadane »
320[37]

 

- « Trois jours avant la date fatidique ».
321[38]

 La date fatidique est le délai fixé par Hassan Sabbah pour 

préparer le relevé détaillé des revenues et des  dépenses du Trésor de Malikshah.
322[39]

 

- La légende des trois amis citée page 95. 

 

Au niveau du livre second la datation semble se préciser de plus en plus. L’auteur parle de plus en plus 

d’historien et de chroniqueur. Il les cite comme référence c’est pourquoi il précise leur nom. Ex : l’historien 

Djouvayni cité page 193, le chroniqueur Beihaki, cité au niveau de la page 185… 

En ce qui concerne les noms des historiens et des chroniqueurs, nous avons remarqué qu’ils 

apparaissent à la fin du livre second accompagnés du titre d’un autre livre : Histoire du Conquérant du Monde, 

celui de Nizami Aruzi. Ceci confirme notre hypothèse concernant la précision du temps. Les chroniqueurs sont 

cités à la fin du premier livre et au début du second, les historiens ne sont cités qu’un peu plu tard. Ces 

références servent de repères historiques qui nous permettent de nous assurer de l’authenticité des événements 

qu’ils illustrent et citent. 

Les dates deviennent donc plus précises, l’année est le plus souvent accompagnée du jour et du mois. 

Mais la tradition médiévale persiste,  les événements sont datés en fonction des conquérants ou des guerriers : 

Gengis Khan, Tamerlan et Houlagou (pages 192 et 193).  

 La deuxième partie du roman fait partie de l’Histoire contemporaine. Les dates sont plus 

précises, on ajoute parfois l’heure et il y a de moins en moins d’adverbes temporels. Le temps semble se 

préciser et s’organiser. 

 

Enfin, tout en avançant dans l’histoire, le temps imprécis auquel l’auteur faisait allusion dans la 

première partie du roman (grâce aux  indicateurs de temporels et aux blancs typographiques), va tenter de se 

définir afin de devenir plus exacte, plus précis, bref plus mathématique. C’est pourquoi l’auteur parle de 

chroniqueurs (simples rapporteurs de faits) puis d’orientalistes et d’historiens. Ces derniers qui s’occupent plus 

de commenter et d’expliquer l’Histoire, d’où l’abondance des détailles, des noms et des analyses.  

                                                           
317[34]

 A. Maalouf, Samarcande, Alger, Casbah, 1988,  p. 53. 
318[35]

 Op. cit  pp. 52-53. 
319[36]

 Op. cit  p. 70. 
320[37]

 Op. cit  p. 55. 
321[38]

 Op. cit   p. 103. 
322[39]

 Op. cit   p. 101. 
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L’ordre temporel de ce roman obéit en apparence à la dialectique temporelle de l’avant-arrière, puisque 

l’histoire est reconstituée à partir du début, mais en réalité cette reconstitution obéit elle aussi au principe que 

les historiens respectent lorsqu’il s’agit de l’écriture de l’Histoire, celui de la relation de cause à effet. 

L’évolution même de l’Histoire y apparaît puisque nous passons des chroniques, qui sont de simples relations 

d’événements importants,  à l’Histoire en tant que discipline. (Elle ne s’est définie comme telle qu’à partir du 

XIX
e 
siècle).  

 

Le récit des événements ne suit pas en apparence la courbe du temps adoptée par l’histoire vu les 

différentes anachronies utilisées auxquelles il a recourt. Ainsi le caractère linéaire du temps semblerait être sans 

cesse menacé. Mais la réalité est autre car le développement chronologique des événements suit celui de leur 

organisation historique. Et ceci permet au temps de retrouver son caractère linéaire propre à l’Histoire. D’un 

autre côté, cette reconstitution chronologique n’octroie  en aucun cas à ce  roman le simple statut de la 

chronique historique. Au contraire, elle lui permet d’acquérir,  du moins en une partie de l’œuvre, celui du récit 

historique. Car  contrairement à la chronique qui se contente d’immortaliser et de relater les horreurs  et les 

exploits de l’humanité, l’Histoire, elle se permet de garder un œil critique sur tous les événements dignes d’être 

perpétués.  En les réorganisant, et les commentant elle permet à l’homme de se forger une mémoire commune 

qui lui éviterait les atrocités monstrueuses  de ses ancêtres 
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