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  االفتتاحية

 
     مجمػة مػف السػادس الحرؼ يبزغ مديد صكت عمر مف جديد ليكـ شهيد فجر ساعة في* 
 بجامعة" الحديثة العربية الصكتيات" كآدابها العربية المغة مخبر عف الصادرة  المحكمة الصكتيات

 .الجزائر-البميدة-" دحمب سعد"
نسػػانية كصػػكتية لغكيػػة كدراسػػات قيمػػة بأبحػػاث العػػدد يطمػػ  المػػرة هػػذ  فػػي-  غايػػة فػػي كا 
  لمتػػراث منصػػ ة حديثػػة لرؤيػػة حاممػػة ككنهػػا الثػػاني ك كجريئػػة جديػػدة ككنهػػا األكؿ ألمػػريف األهميػػة
 .الطالعيف الجزائرييف األكادمييف الباحثيف مف نخبة مستكل تعكس به ككاصمة

 : ييم ما أبحاثيـ عناويف ومف
نظرية األسػتاذ الػدكتكر جع ػر دؾ البػاب المغكيػة "لكتابتقدمة األستاذ الدكتكر عمار ساسي * -

 "العامة
 .نظرية األستاذ الدكتكر جع ر دؾ الباب المغكية العامة* -
 .صكرة الخميؿ بف أحمد ال راهيدم في لساف العرب البف منظكر* -
 .صكات المغكية أنمكذجاكتاب األ/ جهكد إبراهيـ أنيس في الدراسات المغكية المعاصرة * -
 .سيبكيه ك الداللة في المكركث المغكم عند العرب في ضكء الدرس المساني المعاصر *-
 .المصطمح النحكم عند تماـ حساف بيف األصالة ك المعاصرة* -
 .األسمكبية كامتداداتها النظـ نظرية* -
 .المتخصصة المغات خطاب* -
 .العربية المغة في الصائبة الصكتية الكحدات* -
 .(فكنكلكجية)في لهجة حاسي بحبح  دراسة صكتية كظي ية الصكامت ال كنيمية * -  
 .ال كناـ* -  
 .كظي ة ال اصمة القرآنية في بمكرة معاني الخطاب القرآني آية فاطر نمكذجا* -  
 .الصكرة االستعارية بيف النظرية  الت اعمية كالنظرية السياقية* -  
 .في نظرية السياؽقراءة  -المعنى السياقي* -  
 .ربط النحو بالبالغة في ميدان التعليم* -  

 .مصطمحية كمكسكعية الرؤية االمتخصصة بيف المدرسة ال رنسية كاألمريكية* -   
    

 البػػػاحثيف مػػػف معتبػػػر عػػػدد فيػػػه يسػػػاهـ أف الخاصػػػة كميزتػػػه العػػػدد هػػػذا نكهػػػة كلعػػػؿ -   
 ك غريبػا لػيس ،كهػذا المنتظرة كاألدبية العممية القيمة مستكل في لغكية بدراسات العرب األكادمييف



 .العمـ في الراسخة كمكانتهـ خبرتهـ عممت إذا ، عجيبا ال
 فػي أنػيس إبػراهيـ جهػكد"بػػػ القػيـ بحثػه كسػـ مؤتػة جامعػة مػف القمػاز يكسؼ فالدكتكر -  
 .-أنمكذجا- المغة أصكات كتاب- المعاصرة المغكية الدراسات

 مػػف الػػدالبيح ثمجػػي فضػػؿ محمػػد لمػػدكتكر الجػػدة مػػف شػػيء فيػػه الػػداللي البحػػث كجػػاء -  
 المسػػػػاني الػػػػدرس ضػػػػكء فػػػػي العػػػػرب عنػػػػد المغػػػػكم المػػػػكركث فػػػػي كالداللػػػػة سػػػػيبكيه: بعنػػػػكاف األردف

 . المعاصر
 ككنهػػا م تكحػػة كالمغػػات اإلنسػػانية األبحػػاث نافػػذة أبقػػت المتبعػػة نتهاسيػػ فػػي كعادتهػػا -    

 .الصكتيات دائرة في كالصكتية المغكية كاألبحاث تشترؾ
 : االنسانية صوتيات عناويف ومف

 مكانػة الٌمغػات في الكاقػ   السكسػيكلغػكم الجزائػرم* -
 .المغة ك السيركرة الن سية انطالقا مف اإلنتاج اإلسقاطي* -
 .م هـك السمكؾ اإلنساني* -
 .السمكؾ المنحرؼ عمى ضكء نظرية التعمـ االجتماعي* -
 .لغة الجسد كلغة الجنسالجنسانية بيف * -
 .4النقد االجتماعي في مدرسة فرانك كرت* -
 .مف تعريب العمـك اإلنسانية إلى ترجمتها* -
 .إلى طغاة العالـ: مقاربة سيميائية لنص* -
 .مف دكر المؤسسة االجتماعية في االسالـ* -
 .ك اءة األسكاؽ المالية العربية* -
 .الشعر في التصكر النقدم العربي* -  
 (.هػ255تكفي )مالمح الت كير السيميائي عند أبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ * -  
 .ل تات مف إعجاز ركم قصص القرآف الكريـ* -  

 
 
 

 التحرٌر
 1668/  66/  12: ٌوم    

 
 
 

 تقدمة األستاذ الدكتور عمار ساسً



 "العامة  دك الباب اللغوٌةاألستاذ جعفر نظرٌة "لكتاب 
 

         ىل يوجد إلى اآلف ما يسمى بنظرية لغوية  عربية حديثة ؟؟ : قد تضطرني البداية إلى عرض التساؤؿ التالي
أـ أف التمايز قار ك ثابت ك ىل مفهـو النظرية يبقى حبيس داللة الرأم األحادم ك االجتهاد الفردم، 

لمي ال كاقع لو ؟؟ ك ىل يمكن ك ىل مفهـو النظرية قيم ك أفكار مستوحاة من تأمل ع   ؟بينهما
 لمصطلح النظرية أف يقـو على أساس التهويل بعمل المتقدمين ك التهوين بجهود المتأخرين ؟؟ 

ك ىل العمل التنظيرم اجتهاد من تأمل أـ إبداع عن تخيل ؟؟ ك ىل يصح ربط النظرية بالمجتهد الفرد أـ 
أف ربط التأسيس بو ىو األصح؟؟ ك ىل باب االجتهاد مغلق على المجتهد أـ ىو مفتوح على 

 المجتهدين ؟ 
إلى ... وليدية إلى سيميائيةك كيف نفسر ىذا التداكؿ التنظيرم من تاريخية إلى كصفية إلى كظيفية إلى ت

تداكلية  في اللسانيات الغربية؟؟ أليس الوصفية في كقتنا حداثة ك التاريخية تراثها؟؟ ك ىل تقـو النظرية 
على التراث أـ على الحداثة ؟؟ ك ىل يوصل اعتماد التراث كحدة إلى قياـ نظرية لغوية عربية حديثة ؟؟ك 

اـ نظرية لغوية عربية حديثة ؟؟ إذا لماذا  لم تقم إلى اآلف نظرية ىل يوصل اعتماد الحداثة كحدىا إلى قي
 لغوية عربية حديثة؟؟؟ 

ربما قد نجد جوابا في ىذا الشأف دقيقا، ىو أف خمود كثير من االجتهادات التنظيرية ك عدـ قدرتها على 
من حداثة ك ال  من تراث ك ال حداثة أك: التطور إلكماؿ بنيتها ىو انطالقها من كاحدة من الجملتين

 . تراث، ك في كليهما مراجعة ك نظر
 ك ىل التراث كلو صحيح ك ال خطأ فيو ؟؟ ك ىل الحداثة كلها خطأ ك ال صحة فيها ؟؟ 

 ك إف اعتبرنا ىذه الصحة في التراث، فهل يحمل تراثنا نظرية لغوية عربية ؟؟ 
 ي التنظير اللغوم ؟ فإف صح الجواب فما جدكل الحداثة،ك ما فائدة اجتهاد المحدثين ف

لعلو من البالغة الرفيعة أف يكوف في بعض المواطن الحذؼ أبلغ من الذكر ك الصمت أبين جوابا من   
دكف  (2)(ىل يستوم الذين يعلموف ك الذين ال يعلموفقل : ) ك لحكمة ما قاؿ اهلل تعالى     . الكلم

ك  (3)(فهل مدكر: ) ك قاؿ (1)(نكيرم  فكيف كاف: ) ك قاؿ أيضا.بياف جواب ألنو متضمن في السؤاؿ
 . من دكف اإلفصاح بجواب ك لو أفصح لما أباف (4)( فكيف كاف عذابي ك نذرم: ) قاؿ
: " ك في ىذا السياؽ يورد إماـ البالغة العربية عبد القاىر الجرجاني في دالئل اإلعجاز قوال دقيقا     

يو بالسحر، فإنك ترل بو ترؾ الذكر أفصح من ىذا باب دقيق المسلك لطيف المأخذ، عجيب األمر شب
ك صمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة،ك تجدؾ أنطق ما تكوف إذا لم تنطق ك أتم ما تكوف بيانا إذا    الذكر،
ك من رحم ىذا الذكر ك بطن ىذا اإلفصاح، ك على إثر مجهود متواصل استغرؽ ثالثة     (.5" )لم تبن

على معرفي ك تاريخي ليس بالهين،ك ك رصيد لغوم  على متزنة، كعقود من العمر،ك على خطى علمية 
ك إخالص للساف العربي المبين، تخرج النظرية اللغوية الحديثة   صمت متأمل ك تجربة محكمة 

 "   لصاحبها األستاذ الكبير الدكتور جعفر دؾ الباب العربي 
 



  263دالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني ص (: 5)،  26آية  القمر(: 4)،   25آية القمر(: 3)،  45آية  سبأ(:1)،   9آية  الزمر(: 2)

 
أما الفصل األكؿ فقد حدد فيو النظرية : ك تشمل في عرضها فصلين مسبوقين بتقديم تمهيدم للكتاب

اللغوية العامة حوؿ نشأة اإلنساف ك اللغة االنسانية، فذكر المنهج العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي 
 .في تاريخ الدراسات اللغوية العربية القديمة اللغوية

             ك ىي تسمية برأينا متمزة،  ك من أعالمها أبو الفتح ابن جني ك عبد القاىر الجرجاني ك الزمخشرم
          ثم بلور مفهومو للنظاـ اللغوم الذم يراه شامال لثالثة مستويات متدرجة ىي الصوتي . ك السكاكي

ك استنادا إلى ىذه الرؤية يقوؿ بعدـ  .التركيبي بشقيو النحوم الثابت ك البالغي المتغير ك اإلفرادم ك
ك يدعو إلى توحيدىا في علم كاحد ، فصل دراسة المستويات المتدرجة لنظاـ اللغوم بعضها عن بعض

الوظيفي ثم أتبعها ببياف المنهج الوصفي . علم قواعد اللغة العربية، ك ىي رؤية علمية راشدة: يسميو
ىو كصفي . الذم ينطلق من أسس مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية المبلورة في ضوء اللسانيات الحديثة

ثم  ،ك ىو كظيفي ألنو يحدد الوظيفة اإلبالغية التي تؤديها البنية اللغوية    ألنو يصف البنية اللغوية،
ثم اتبعو ببياف . ىو منهج آني تزامني ك بمعنى آخر ك تزامنيتو،     عرض لمبادئو في نقاط تؤكد آنيتو 

اعتماد المنطلق الصوتي أساسا في : المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية الذم من مبادئو 
كظيفة اإلبالغ،ك إنكار ظاىرة الترادؼ في  الدراسة الصوتية،ك كذا التالـز بين النطق ك التفكير في

في الوظيفي فضل في كصوؿ المؤلف إلى فهم أصالة اللساف ك قد كاف للمنهج الوص .اللغات اإلنسانية
ك باعتماده المنهج التاريخي العلمي  توصل المؤلف  ، العربي التي تشير إليها الخصائص البنيوية للعربية

ك  .إلى تمييز األصل في المعجم اللغوم اإلنساني عن األصل االشتقاقي في النظاـ اللغوم اإلنساني
في المعجم اللغوم ىو رصيد لألصوات الصامتة التي تتألف منها مفردات اللغة من عليو يرل أف األصل 

ناحية، ك للمدلوالت التي ترتبط بها من ناحية أخرل، أما األصل في االشتقاؽ في النظاـ اللغوم في 
رىا ك قد كلد تطو    . اللغات فهو الصيغة اللغوية الحقيقية األكلى في بداية التخاطب اإلنساني اللساني

النظاـ اللغوم في مستوياتو المتدرجة جميعها، ك حدد خصائصو بدءا من خصائص النظاـ الصوتي، كما 
يؤكد المؤلف أنو لدل دراسة النظاـ اللغوم يجب أف نهتم  بما ىو عاـ ك مطرد دكف أف نهمل 

صل إلى أف لي. ألنها تعتبر شواىد على مراحل سابقة أك بدايات لتطور جديد(. الشواذ)االستثناءات 
الصيغة اللغوية الحقيقية التي استخدمت في بداية التخاطب اإلنساني اللساني كانت تتوافر فيها 

 : بالضركرة الشركط األربعة التالية
 . أف تكوف كلمة لفظة مؤلفة من مقطعين صوتيين متميزين .2

 . أف تكوف كلمة تفيد جملة ضمن سياؽ استخدامها .1

 . ئم على إدراؾ المشخصأف تعبر عن بداية التفكير القا .3

 (. األمر )كظيفة الطلب : أف تؤدم كظيفة إبالغية للغة اإلنسانية .4
  -برأيي–لمواجهة الشخص الثاني ك ىذا ( األمر)ك رأيو أنها ال تتحقق إال في الصيغة العامة للطلب 

ثم يعرض . جعفر دؾ الباب اللغوية ك لم يقل بو أحد قبلوالدكتور كشف جديد في نظرية األستاذ 



ك اللغة اإلنسانية، معتمدا على المنطلق الصوتي في دراسة اللغات     المؤلف لمراحل نشأة اإلنساف 
 : الطبيعية، ك توصل األستاذ الباحث بذلك إلى التقسيم التالي

 : ك ىو على مرحلتين ك ىو المحاكاة ألصوات الحيواف ك الطبيعة ،  :الطور األكؿ
، ك ظهر فيها األصل المعجمي األكؿ الذم (مرحلة ما قبل الكالـ اإلنساني)مرحلة اإلنساف القديم  -2

 . لم يكن صيغة لغوية إنسانية، بل رصيد لألصوات ك المدلوالت المرتبطة بها
 . الـ اإلنسانيمرحلة بداية ظهور الحديث القادر على التقطيع الصوتي، ك ىي مرحلة بداية الك -1

ك انتهى بإكماؿ ظهور اإلنساف  لتواضع اإلنساني ، ابتدأ باكتماؿ انقراض اإلنساف القديم،ا  :الطور الثاني
ك ظهر فيو أصل معجمي ثالث جديد ،ك ىو في صيغة لغوية حقيقية ىي صيغة األمر العامة  الحديث،

لباب الفصل األكؿ من كتاب النظرية للشخص الثاني، ك بهذا الكشف الجديد أنهى الدكتور جعفر دؾ ا
، ك قد اعتمد في الوصوؿ إلى ذلك جهوده العلمية المتواصلة التي استغرقت إلى اليـو زمنا من العمر 

 : ك تمثلت في مؤلفاتو العلمية الجديدة التالية      طويال صرفو في خدمة اللساف العربي،
 . الموجز في شرح دالئل اإلعجاز .2

 .  لى فقو اللغةنحو نظرية جديدة إ .1

 . النظرية اللغوية العربية الحديثة .3

 . أسرار اللساف العربي .4

 . طريقة جديدة في تصريف األفعاؿ في العربية .5
 ". دؾ الباب اللغوية "ك بذلك يكتمل الفصل األكؿ من دراسة كتاب نظرية 

قضي النظرية بتمييز ك ت. ك في الفصل الثاني تأتي دراسة المعجم العربي في ضوء نظرية األستاذ الباحث
. األصل في المعجم اللغوم اإلنساني عن أصل االشتقاؽ في النظاـ اللغوم القاعدم الصرفي ك النحوم

ك لدل دراسة األصل في االشتقاؽ . ك لدل دراسة األصل في المعجم العربي قدـ نظرة صوتية جديدة
حوىا، ثم عرض لخصائص البنية القواعدم قدـ طريقة صوتية جديدة في كصف  قواعد صرؼ العربية ك ن

أال كجود بشكل منفصل للصوت الصائت القصير أك غير : الصوتية للعربية التي رآىا متميزة بخاصية ىي
 . ك المدات، عن صوت صامت يلفظ قبلو ك يتصل بو         القصير أم الحركات 

ة اإلنساف القديم طور محاكا –دؾ الباب  الدكتور جعفر ك تعكس ىذه الخاصية في نظر األستاذ
لتنتهي النظرة الجديدة إلى أف األصل في المعجم العربي يتحدد . ألصوات الحيواف ك ظواىر الطبيعة

 . على أساس األصوات الصامتة فقط، ك ىي التي تتألف منها مفردات العربية
سات الدرا) ىذه الخصائص في بحث علمي قيم بعنواف جعفر دؾ الباب  ك قد فصل األستاذ الدكتور

،ك قد 2982سنة  -134-نشرتو مجلة المعرفة بدمشق في العدد ( الصوتية في التراث اللغوم العربي 
أف كصف حركؼ المد في علـو العربية بأنها سواكن يقصد بو : أكلو إلى النتيجة العلمية التالية ىي 

كوف ال يؤدم إلى اإلشارة إلى أف إشباع لفظ حركة المتحرؾ يشبو السكوف  من حيث أف اإلشباع كالس
ظهور مقطع صوتي جديد، بل يؤدم إلى كصف المقطع ك في عنصر أصل المعجم العربي   ك أصل 
االشتقاؽ القواعدم يرل صاحب النظرية الدكتور جعفر دؾ الباب، أف دراسة البنية الصوتية لمعجم 



 ،اف كظواىر الطبيعةمفردات العربية تكشف كجود شبو كاضح بين كثير من ألفاظ العربية بأصوات الحيو 
يدؿ ىذا الشبو على محاكاة اإلنساف القديم ألصوات الحيواف ك الطبيعة ك يشير إلى بدائية نشأة العربية، 

ك البصريوف يركف في األصل المعجمي مادة مجردة،          .ك في ىذا الصدد يشير إلى كجود اتجاىين
أما الكوفيوف ك المستشرقوف ك . حقيقيةك في أصل االشتقاؽ القواعدم المصدر ك ىو صيغ لغوية 

دؾ الباب علماء الساميات فيركف بعدـ تمايز األصلين، ك على إثر ذلك يعلن األستاذ الدكتور جعفر 
تبنيو االتجاه الثاني، ك بعد تأمل عميق كصل إلى ضركرة تمييز أصل المعجم العربي  عن أصل االشتقاؽ 

صر نظاـ المعجم العربي فقد ذكر أف قواعد االشتقاؽ الصغير أما عن .ك ىو رأم مجتهد رائد ،القواعدم
 .في علم الصرؼ تميز نوعين من األصل الثالثي

  
 . األصل الثالثي السالم، الخالي من التضعيف ك الهمزة اإلعالؿ -أ

األصل الثالثي غير سالم، الذم يكوف صحيحا مهموزا مضعفا أك خاليا من حركؼ العلة أك معتال  -ب
أما األصل الرباعي فال تمييز في قواعد االشتقاؽ الصغيرين بين أصل رباعي سالم ك . المختلفة  بأنواعو

ثم يالحق . غير سالم، ثم يتساءؿ عن السبب في إىماؿ  التمييز في األصل الرباعي سالم ك غير سالم
انطالقا من األصل ما السبب في أف نظاـ المعجم العربي قد بني : بعد اإلجابة المفصلة بالسؤاؿ الموالي

ك لماذا يعتبر ذلك األصل خوارزميا رياضيا الشتقاؽ كلمات    ك لماذا  الثالثي األصوات الصامتة؟؟؟،
ك يعرج باإلجابة على كل سؤاؿ بعملية . حافظ األصل الثالثي على لحمتو دكف تغيير على مر القركف ؟؟

لى النتيجة العلمية الجديدة من أف ليصل في آخر المطاؼ إ... ال تدع مجاال للشك أك االحتماؿ 
كاف اإلنساف ( شح ك نزب : )األصل في المعجم العربي المؤلف من ثالثة أصوات  صامتة من نمط 

البدائي القديم يلفظو في مقطع صوتي كاحد ألنو حاكا فيو أصوات فصائل الحيواف التي تمتلك جهازا 
قرر أف المبدأ األكؿ الذم اعتمد في المعجم للتصويت قريبا من جهاز التصويت عند اإلنساف، لذا ي

ك ىو  ،(زقزؽ  –خرخر ... )العربي ىو األصل الثالثي السالم، ألنو كاف أصال تاريخيا طبيعيا حيوانيا
استنتاج جرمء يشق ضباب االحتمالية ك الفرضية إلى لمس باب العلمية الدقيقة بحق أبلج، ك في ىذا 

 (. الباطل لجلج الحق أبلج ك ): جاء في حكم العرب 
دؾ الباب نظريتو الصوتية الجديدة إلى المعجم العربي في األستاذ الدكتور جعفر ثم يبلور الباحث 

 : القانوف التالي
الذم ىو رصيد األصوات الصامتة التي تتألف من المفردات ك : األصل الحقيق في المعجم العربي -

يشمل على الحد األدنى من الصوامت المشتركة بين المدلوالت التي ترتبط بها، ىو ذلك الرصيد الذم 
جميع الكلمات التي تدخل في العنقود االشتقاقي الداللي الواحد للمادة المعجمية ك بالترتيب نفسو من 
دكف أم إسقاط ك بتطبيق ىذا القانوف الصوتي الجديد أثبت الباحث المنظر أف األصل الثالثي السالم ك 

ياف في المعجم العربي، ك ينتهي إلى كشف كجود خمسة أصوؿ حقيقية في األصل الرباعي أصالف حقيق
 :المعجم العربي ينطلق منها العنقود االشتقاقي الداللي في المادة المعجمية، ك ىي 

 .  الثنائي غير المضعف -4. الثنائي المضعف -3. الرباعي -1. الثالثي السالم -2 



موازنة بينها ك بين النظرة القديمة إلى المعجم العربي، حيث ك إلبراز جديد نظرة الباحث الصوتية أجرل 
أشار إلى أف النظرة القديمة انطلقت من أف األساس الذم بني عليو المعجم العربي ىو األصل المجرد 

صال إلى تأكيد عجزىا عن بياف سبب اعتماد نظاـ ادة في البنية الصرفية للكلمة، كامن حركؼ الزي
 : ئ التي يقـو عليها منهاالمعجم العربي للمباد

ك إىماؿ التمييز في األصل الرباعي بين السالم . التمييز في األصل الثالثي بين السالم ك غير السالم -
تو الصوتية الجديدة إلى المعجم العربي  يك على إثر ذلك عرض الباحث نظر . ك غيرىا... ك غير السالم

في المعجم العربي رصيد لألصوات الصامتة التي  ىذه األخيرة ترل أف األصل الحقيقي. كبديل رائد
ك قد أدت إلى الكشف عن خمسة أصوؿ معجمية . ك المدلوالت المرتبطة بها   تتألف منها المفردات 

ىي أف المادة اللغوية للعربية التي ك ك قد سبقت اإلشارة إليها لتنتهي إلى الفكرة الجديدة  حقيقية ،
شواىد تاريخية علمية تؤكد أف العربية نموذج فريد بين اللغات  حفظها نظاـ المعجم العربي تقدـ

 . الطبيعية،  ألنها تعكس جميع المراحل التي مرت بها نشأة اإلنساف ك اللغة اإلنسانية
ك بعد ىذا أحسب أف الوصوؿ إلى نتيجة علمية رائدة كهذه في علم اللغة الحديث لن تحصل إال بجهد  

دفع  ك مكابدة ك معاناة كاف لها األثر الرجعي على الذات ك المقاـ كبير مع نفس طويل ك صبر جميل
ال من ك ة جهل األبناء قبل كيد األعداء، لكن من دكف أف تثني من العزيمة القوية،  فيها الباحث ضريب

جعفر دؾ الباب لبوسا غير منزكع بعد أف عرؼ المقصود األستاذ الدكتور الهمة العالية التي لبسها 
 ... ك قديما قاؿ ابن الوردم الشاعر الحكيم في الميتو  ريف،العلمي الش

 (. ك من يعرؼ المطلوب يحقر ما بذؿ )
ك قد تمثل البذؿ ىذا في ىذا الفصل،  في اعتماده بحثو الموسـو بالدراسات الصوتية في التراث  -

بة من المراجع اللغوم العربي،ك كذا أمهات كتب التراث، منها الكتاب ك الخصائص ك المفتاح مع نخ
فارتوناتوؼ ك ) اللغوية الحديثة، كاللغة العربية معناىا      ك مبناىا ك الوجيز في فقو اللغة،ك من األجنبية 

 ((. في فونولوجيا اللغة العربية ) غازكؼ ك أكديت بيتي في بحثو 
 الفحات ليس إت بو نظرية األستاذ الكبير الدكتور جعفر دؾ الباب على ىذه الصدك أخيرا فإف ما جا

         شامل لدراسة اللغة كصفا ك تاريخا ك جامع للنظرم منها ك  فريد ك خطوطا صغيرة من مشركع كبير
ك التطبيقي، ك قد أعطى منو في ىذا المؤلف جزءا جد يسير في انتظار ما سيتتابع ك يلحق من األجزاء 

ة إلى احتضاف ىذا المشركع يلاألصاألخرل بالتطبيق الفعلي الحديث أكال، ك بالمبادرة العربية 
فإف حصل  ،ك تبنيو في كل ما يطلب قيامو ك حياتو خدمة للساف العربي المبين       المؤسساتي الشريف

ال قدر  –فستعود المفخرة المسلوبة ألمة اللساف العربي جميعا، ك إف لم يتحقق   (ك ذلك ما نبغي )
ك الحمد هلل رب . ك سلم  لى سيدنا محمد ك آلو ك صحبوك صلى اهلل ع.فإف للكعبة ربا يحميها  -اهلل

 .العالمين
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 نظرية األستاذ جعفر دؾ الباب المغوية العامة
 اإلنسانيةحوؿ نشأة اإلنساف والمغة 
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يقػػػكؿ دؾ البػػػاب بتميػػػز اتجػػػا  أبػػػي عمػػػي ال ارسػػػي كتالميػػػذ  فػػػي تػػػاري  الدراسػػػات المغكيػػػة 
مدرسػة )كقد ان رد دؾ الباب مف بيف الباحثيف العػرب المعاصػريف بػقطالؽ تسػمية . العربية القديمة

رأس هػذ  المدرسػة أبػكعمي ال ارسػي، كمػف أعالمهػا . هػذا االتجػا  عمػى( أبي عمي ال ارسي المغكيػة
 .ابف جني كعبد القاهر الجرجاني كالزمخشرم كالسكاكي

التزمػػت مدرسػػة أبػػي عمػػي ال ارسػػي المغكيػػة منهجػػان بػػدأ  أبػػك عمػػي فػػي الدراسػػة المكضػػكعية 
بداء الرأم فيها الباب مػنه  هػذ  لذا كسـ دؾ . لكؿ مسألة مف مسائؿ الخالؼ النحكم عمى حدة كا 

كتبنػػػى ابػػػف جنػػػي مػػػنه  أسػػػتاذ  العممػػػي كعمقػػػه فػػػي بحػػػث األصػػػكؿ العامػػػة . المدرسػػػة بأنػػػه عممػػػي
ثػـ سػار عبػد . لمنحك، كنشأة المغات، كأصكات العربية، كعالقػة معػاني الكمػـ فػي العربيػة بأصػكاتها
التػػي تؤديهػػا  القػػاهر الجرجػػاني كفػػؽ المػػنه  العممػػي ألبػػي عمػػي كعمقػػه بتأكيػػد الكظيػػػ ة اإلبالغيػػة

كتاب  الزمخشرم السير كفؽ المنه  العممي لمدرسة أبػي عمػي ال ارسػي المغكيػة فػي صػيغته . المغة
ثـ تبنى السكاكي هػذا المػنه  العممػي فػي صػيغته الجرجانيػة كطػكر  بكشػؼ خصػائص . الجرجانية

اكيػب مػف حيػث األصػكات، فالكممػات الم ػردة، فالتر : النظاـ المغػكم لمعربيػة فػي مسػتكياته المتدرجػة
 .عالقاتها النحكية ثـ مف حيث عالقاتها السياقية كالمقامية

1

باالسػػتناد إلػػى المػػنه  العممػػي لمدرسػػة أبػػي عمػػي ال ارسػػي المغكيػػة فػػي صػػيغته المتطػػكرة 
 :السكاكية، بمكر دؾ الباب م هكمه لمنظاـ المغكم الذم يشتمؿ عمى ثالثة مستكيات متدرجة

كيػرتبط . الػذم ال يكجػد إال مجسػدان فػي البنيػة الصػكتية لمم ػردات: الصكتي المستكل .1
 .به نظاـ الكتابة الذم هك كسيمة لتسجيؿ المستكل الصكتي



 :لمكممة فيه جانباف متالزماف(. مستكل الكممات الم ردة)المستكل اإلفرادم لمكممات  .2
 .البنية الصكتية لمكممة ( أ
 .البنية الداللية لمكممة ( ب

 : كالتراكيب نكعاف(. التراكيب)تركيبي لمكممات المستكل ال .3
 .تراكيب غير إسنادية –أ 
 :كلمجممة جانباف متالزماف(. جمؿ)تراكيب إسنادية  -ب

 .المبنى الذم يتمثؿ في مستكل البنية الصكتية لمجممة .1
 .المعنى الذم يتمثؿ في مستكل البنية المعنكية لمجممة .2

 :ظاهرتيف يتجمى مستكل البنية الصكتية لمجممة في
 .ترتيب تسمسؿ الكممات في الجممة  . أ
الخبريػػػػػة )التنغػػػػػيـ، كهػػػػػك كسػػػػػيمة لتمييػػػػػز األنػػػػػكاع المختم ػػػػػة لمجممػػػػػة   . ب

 .(…كاالست هامية كالطمبية 
 :كيميز في البنية المعنكية لمجممة مجاالف متالزماف لمدراسة

كيشػترط فػي هػذا المجػاؿ مػف الدراسػة تػكافر : الدراسة المنطقية لمجممة  . أ
المسػػػند كالمسػػػند )المنطقػػػي بػػػيف العنصػػػريف المكػػػكنيف لمجممػػػة  اإلسػػػناد

 (.إليه
كيشترط في هذا المجػاؿ مػف الدراسػة تػكافر : الدراسة اإلبالغية لمجممة  . ب

 .اإلفػادة بالنسبة إلى السام 
كاسػػتنادان إلػػى هػػذا الم هػػكـ لمنظػػاـ المغػػكم، يقػػكؿ دؾ البػػاب بعػػدـ فصػػؿ دراسػػة المسػػتكيات 

كهػك )لذا يرفض دؾ الباب فصؿ دراسػة عمػـ المعػاني . م بعضها عف بعضالمتدرجة لمنظاـ المغك 
(. صػػػرؼ العربيػػػة كنحكهػػػا)عػػػف دراسػػػة عمػػػـ النحػػػك بم هكمػػػه الكاسػػػ  ( أحػػػد عمػػػـك البالغػػػة الثالثػػػة

لى تكحيػػدها معػػان فػػي عمػػـ كاحػػد يسػػميه  يشػػتمؿ عمػػػى تمهيػػد فػػي ( عمػػـ قكاعػػد المغػػة العربيػػة)كيػػدعكا 
 .بيةأصكات العربية كالكتابة العر 

3

ينطمػػؽ المػػنه  الكصػػ ي الػػكظي ي فػػي الدراسػػة المغكيػػة الػػذم يتبنػػا  دؾ البػػاب مػػف أسػػس 
كالمػػنه  . المػنه  العممػي لمدرسػة أبػي عمػي ال ارسػي المغكيػة المبمػكرة فػي ضػكء المسػانيات الحديثػة

كهػػك مػػنه  كظي ػػي ( ألنػػه يصػػؼ البنيػػة المغكيػػة)الكصػػ ي الػػكظي ي عنػػد دؾ البػػاب مػػنه  كصػػ ي 
 : كتتمخص مبادئه في النقاط التالية(. ألنه يبيف الكظي ة اإلبالغية التي تؤديها البنية المغكية)

 .كيتجمى ذلؾ في تالـز الم ظ كالمعنى. المغة كالت كير يشكالف كحدة ال ان صاـ لها (1
مسػتكل الكممػة الم ػردة عالقػة جدليػة فػي ( المػدلكؿ)كالمعنػى ( الػداؿ)العالقػة بػيف الم ػظ  (2



 .يككناف فيها كحدة ال ان صاؿ لها
العالقػػػة بػػػيف الم ػػػظ كالمعنػػػى فػػػي مسػػػتكل الجممػػػة تظهػػػر مػػػف خػػػالؿ جػػػانبيف متالزمػػػيف  (3

 :لمجممة هما
 .المبنى الذم يتمثؿ في البنية الصكتية لمجممة . أ
 .المعنى الذم يتمثؿ في البنية المعنكية لمجممة . ب

فػي الدراسػة ( سػنكركني)أف المػنه  الكصػ ي الػكظي ي مػنه  تزامنػي كتجدر اإلشارة إلى 
كيػػرل دؾ البػػاب أف عممػػاء العربيػػة األكائػػؿ تمكنػػكا ب ضػػؿ اسػػتخداـ المػػنه  . المغكيػػة

الكصػػػ ي الػػػكظي ي مػػػف الكشػػػؼ الصػػػحيح عػػػف الخصػػػائص البنيكيػػػة المميػػػزة لمنظػػػاـ 
المالئمػػػػة لهػػػػذ   المغػػػػكم لمعربيػػػػة، ككضػػػػعكا قكاعػػػػد النحػػػػك كالصػػػػرؼ العمميػػػػة الدقيقػػػػة

كيشػػير دؾ البػػاب إلػػى أف عممػػاء العربيػػة حػػاكلكا بعػػد . الخصػػائص البنيكيػػة لمعربيػػة
ذلػػؾ تقػػديـ ت سػػيرات ألسػػباب تمتػػ  العربيػػة بخصائصػػها البنيكيػػة المميػػزة عػػف طريػػؽ 

كلـ يأخذكا بالحسباف عامؿ األسبقية في الزماف، (. األصؿ كال رع)بحثهـ فيما سمك  
لكظي ي يعتمد االسػتنتاج المنطقػي فػي تحديػد األصػؿ كال ػرع ألف منهجهـ الكص ي ا

مبػدأ التجػرد )فاعتمػد عممػاء العربيػة فػي تحديػد األصػؿ كال ػرع . خارج محػكر الزمػاف
كبهػػذا الصػػدد يؤكػػد دؾ . فػػي البنيػػة الدالليػػة لمكممػػة أك فػػي بنيتهػػا الصػػرفية( كالزيػػادة

حدد األسبقية عمى محكر الزماف الباب أف عمماء العربية لـ يعتمدكا منهجان تاريخيان ي
كيػػػرل أف تحديػػػد األصػػػؿ كال ػػػرع ال يمكػػػف أف يػػػتـ . لػػػدل البحػػػث فػػػي األصػػػؿ كال ػػػرع

البحػػػث فيػػػه خػػػارج محػػػكر الزمػػػاف، ألف األصػػػؿ بالضػػػركرة هػػػك األسػػػبؽ فػػػي الزمػػػاف 
لذا ال بد لتحديػد األصػؿ كال ػرع مػف اسػتخداـ مػنه  . كال رع هك التالي له في الزماف

 .تاريخي في الدراسة المغكية( نيدياكرك )تعاقبي 
4

مف أجؿ الكشؼ عف أسباب تمت  العربية بخصائصػها البنيكيػة المميػزة عػف طريػؽ تحديػد 
األصػػػؿ كال ػػػرع عمػػػى محػػػكر الزمػػػاف، طػػػرح دؾ البػػػاب منهجػػػان تاريخيػػػان عمميػػػان فػػػي الدراسػػػة المغكيػػػة 

فػػي دالئػػؿ )كعبػػد القػػاهر الجرجػػاني ( فػػي الخصػػائص)اـ بػػيف نظريتػػي ابػػف جنػػي اسػػتنبطه مػػف التتػػ
 (.اإلعجاز

 :يقـك منه  دؾ الباب التاريخي العممي عمى المبادئ التالية
اعتماد المنطمػؽ الصػكتي أساسػان فػي الدراسػة المغكيػة، ألف المغػة اإلنسػانية كانػت   .1

 .منطكقة في بداية نشأتها
 .ير ككظي ة اإلبالغ منذ بداية نشأة الكالـ اإلنسانيالتالـز بيف النطؽ كالت ك  .2
كانطمػؽ خػػط السػير العػاـ لتطػػكر  . لػـ ينشػأ الت كيػػر اإلنسػاني مكػتمالن ط ػػرة كاحػدة  .3



كما أف النظاـ المغكم لػـ . مف إدراؾ المشخص المحسكس كاكتمؿ باالنتقاؿ إلى المجرد
كاز لنشػأة الت كيػر اإلنسػاني ينشأ مكتمالن ط رة كاحػدة، بػؿ نشػأ كاكتمػؿ تػدريجيان بشػكؿ مػ

لػػػذا يبػػػيف المػػػنه  التػػػاريخي العممػػػي مراحػػػؿ اكتمػػػاؿ النظػػػاـ المغػػػكم كقػػػكانيف . كاكتمالػػػه
 .كيستكجب القكؿ بقنكار ظاهرة الترادؼ في المغات اإلنسانية. التطكر المغكم

يؤلؼ النظاـ المغكم كالن كاحدان، تكجد المستكيات المتدرجة لمبنية المغكيػة فيػه فػي   .4
كيحتؿ مستكل البنية الصكتية مرتبة األساس كالمكجه . قة تأثير متبادؿ فيما بينهاعال

 .لبقية المستكيات

5

المػنه  الكصػ ي الػكظي ي فػي دراسػته المقارنػة لمجمػػمة  1968استخدـ دؾ الباب منذ عاـ 
كقػد سػاعد  هػذا المػنه  فػي فهػـ أصػالة المسػاف العربػي التػي تشػير . 1في المغتيف العربية كالركسػية

كيػػرل دؾ البػػاب أف كصػػؼ لسػػاف مػػا باألصػػالة يقصػػد بػػه أنػػه . إليهػػا الخصػػائص البنيكيػػة لمعربيػػة
. اإليغػاؿ فػي القػدـ مػػف ناحيػة، كاالسػتمرار فػي الحيػاة مػف ناحيػة أخػػرل: يتػكافر فػػيه عنصػراف همػا

يؿ يجػب أف تتمتػ  بجممػة خصػائص مػف حيػث األصػكات كالم ػردات كعميه فقف بنيػة المسػاف األصػ
كأكؿ قرينة عمى ذلؾ كجكد شبه بيف أل اظػه كأصػكات . كالصرؼ كالنحك تشير إلى إيغاله في القدـ

الحيػػػكاف كظػػػكاهر الطبيعػػػة، ألف هػػػذا الشػػػبه يػػػدؿ عمػػػى محاكػػػاة اإلنسػػػاف القػػػديـ ألصػػػكات الحيػػػكاف 
 .ية نشأة ذلؾ المسافكظكاهر الطبيعة، كيؤكد بالتالي بدائ

يشير دؾ الباب إلى أف دراسػة البنيػة الصػكتية لمعجػـ م ػردات العربيػة تكشػؼ كجػكد شػبه 
كاضػػح بػػيف كثيػػر مػػف أل ػػاظ العربيػػة كأصػػكات الحيػػكاف كظػػكاهر الطبيعػػة، ممػػا يؤكػػد بدائيػػة نشػػأة 

شػػػأة المغػػػة هػػػؿ تػػػرتبط بدائيػػػة نشػػػأة المسػػػاف العربػػػي ببدايػػػة ن: كيتسػػػاءؿ دؾ البػػػاب. المسػػػاف العربػػػي
إنػػػه ليصػػػعب نظريػػػان تصػػػكر اسػػػتمرار كجػػػكد لغػػػة : كيجيػػػب! اإلنسػػػانية كتشػػػكؿ الكػػػالـ اإلنسػػػاني  

طبيعية حتى الكقت الراهف تحمؿ مادتها عناصر تتكافر فيها السػمات الصػكتية للصػؿ األكؿ فػي 
ال يكجػد ثمػة إال أنػه . نشأة الكالـ اإلنساني، كيمكف أف تقدـ نمكذجان لبداية تشكؿ الكػالـ اإلنسػاني

ما يمن  مف حيث المبدأ مف دراسة مادة لغكية لمغة طبيعية لبياف ما إذا كانت تقػدـ نمكذجػان لبدايػة 
هػػؿ : كبهػػذا الصػػدد يقػػكؿ دؾ البػػاب إف أكؿ مػػا يعترضػػنا هنػػا السػػؤاؿ التػػالي. نشػػأة المغػػة اإلنسػػانية

يػث المبػدأ فػي المكضػكعات تدخؿ مسألة بداية نشأة المغة اإلنسانية كتشكؿ الكالـ اإلنساني مػف ح
إنهػػا تػدخؿ شػػريطة أال تسػتهدؼ الخػكض فػػي الجانػب ال مسػػ ي : التػي يدرسػها عمػػـ المغػة   كيجيػب

                                                           
جامعػػػػة مكسػػػػككفي اختصػػػػاص المسػػػػانيات فػػػػي  1968فػػػػي رسػػػػالة الػػػػدكتكرا  التػػػػي بػػػػدأ بقعػػػػدادها عػػػػاـ  1

مبادئ الدراسػة المقارنػة لترتيػب "كعنكاف الرسالة . 1973التاريخية كالمقارنة كأنجزها بالركسية كناقشها بامتياز عاـ 
 ". الكممات في الجممة في المغة العربية ال صحى كالمغة الركسية األدبية المعاصرة



بػؿ تسػتهدؼ اكتشػاؼ القػكانيف ( هؿ المغة إلهاـ مف اهلل أك تكاضػ  فيمػا بػيف النػاس  )مف المسألة 
 .الصكتية التي خضعت لها المغة اإلنسانية منذ بداية نشأتها

، فمػػػػف (معنػػػػكم)كداللػػػػي ( مػػػػادم)صػػػػكتي : النظػػػػاـ المغػػػػكم يتػػػػألؼ مػػػػف جػػػػانبيف كبمػػػػا أف
( الصػػكتي)الطبيعػػي أف ينطمػػؽ البحػػث فػػي بدايػػة نشػػأة المغػػة اإلنسػػانية مػػف تحميػػؿ الجانػػب المػػادم 

كهكػػذا يػػرل دؾ البػػاب أف البحػػث فػػي مسػػػألة . لمغػػة، لين ػػذ مػػػف خاللػػه إلػػى تحميػػؿ الجانػػب الػػداللي
لمغة، كيجػب ( الصكتي)سانية يحيؿ بالضركرة إلى البحث في الجانب المادم بداية نشأة المغة اإلن

كيؼ نشأت العالقة الذهنية بيف مجمكعة األصكات التػي تتػألؼ : أف يستهدؼ اإلجابة عف السؤاؿ
منهػػا أل ػػاظ المغػػة كدالالت تمػػؾ األل ػػاظ   لذجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ، قػػدـ دؾ البػػاب نظريتػػه حػػكؿ 

 .اإلنسانية، مستخدمان منهجه التاريخي العممي في الدراسة المغكية نشأة اإلنساف كالمغة
6

باعتماد المنه  التاريخي العممي يميز دؾ الباب األصؿ في المعجـ المغكم اإلنساني عف 
معجػػـ المغػػكم رصػػيد فيػػرل اف األصػػؿ فػػي ال. األصػػؿ فػػي االشػػتقاؽ فػػي النظػػاـ المغػػكم اإلنسػػاني

للصػػكات الصػػامتة التػػي تتػػألؼ منهػػا م ػػردات المغػػة مػػف ناحيػػة، كلممػػدلكالت التػػي تػػرتبط بهػػا مػػف 
فػػػي ( الصػػػرفي كالنحػػػكم: القكاعػػػدم)أمػػػا األصػػػؿ فػػػي االشػػػتقاؽ فػػػي النظػػػاـ المغػػػكم . ناحيػػػة أخػػػرل

ب اإلنسػػػاني المغػػػات الطبيعيػػػة جميعهػػػا، فهػػػك الصػػػيغة المغكيػػػة الحقيقيػػػة األكلػػػى فػػػي بدايػػػة التخاطػػػ
كقد كلد تطكرها النظاـ المغكم في مستكياته المتدرجة جميعها، كحدد خصائصه بدءان مف . المساني

كخضػػ  هػػذا التطػػكر لقػػانكف صػػكتي عػػاـ نجػػـ عنػػه تبمػػكر الصػػكامت . خصػػائص النظػػاـ الصػػكتي
فػػي  كأدل التطػػكر الصػػكتي إلػػى تكسػػ  المغػػة اإلنسػػانية. كالصػػكائت فػػي المغػػات اإلنسػػانية المختم ػػة

حتى صارت المغة نظامان كامالن لذبػالغ مػف ناحيػة، كمػا أدل إلػى ( االتصاؿ)أداء كظي ة اإلبالغ 
تكس  المغة في التعبير عف الت كير حتى أضحت المغة نظامان كامالن لمتعبير عف الت كيػر المنطقػي 

 .مف ناحية أخرل
بمػػا هػػك عػػاـ كمطػػػرد هػػذا كيؤكػػد دؾ البػػاب أنػػه لػػدل دراسػػة النظػػاـ المغػػكم يجػػب أف نهػػتـ 

، ألنهػػا تعتبػػر شػػكاهد عمػػى مراحػػؿ سػػابقة أك بػػدايات لتطػػكر (الشػػكاذ)دكف أف نهمػػؿ االسػػتثناءات 
حسػػػب المػػػنه  الكصػػػ ي )كبػػػذا نػػػتمكف مػػػف ربػػػط دراسػػػة النظػػػاـ المغػػػكم فػػػي كضػػػعه الػػػراهف . جديػػػد

 (.حسب المنه  التاريخي الدياكركني)بدراسته في تطكر  التاريخي ( السنكركني
ؾ البػاب أف الصػػيغة المغكيػة الحقيقيػة االكلػػى، التػي اسػتخدمت فػػي بدايػة التخاطػػب يػرل د

 :اإلنساني المساني، كانت تتكافر فيها بالضركرة الشركط األربعة التالية
أف تككف ل ظة مؤل ة مف مقطعيف صكتييف متميزيف بعضهما عف بعض، ألف النطػؽ  .1

 .الصكتية إلى مقاط  متميزة اإلنساني تميز عف النطؽ الحيكاني بتقطي  السمسمة
 .أف تككف كممة ت يد جممة ضمف سياؽ استخدامها .2



 .أف تعبر عف بداية الت كير القائـ عمى إدراؾ مشخص .3
كظي ة الطمب  –برأم دؾ الباب  -أف تؤدم أكؿ كظي ة إبالغية لمغة اإلنسانية، كهي  .4
 .اسحيث أف الطمب يعبر عف الرغبة في التعاكف المشترؾ بيف الن( األمر)

الشػخص )لممكاجػه ( األمػر)كال تتحقؽ هذ  الشركط جميعان إال فػي الصػيغة العامػة لمطمػب 
لػػذا يقػػرر دؾ البػػاب أف الصػػيغة المغكيػػة اإلنسػػانية األكلػػى كانػػت الصػػيغة العامػػة لمطمػػب (. الثػػاني

ككانت ل ظة ترتبط بمدلكؿ كتؤدم غرضان إبالغيػان، أم أنهػا كانػت ل ظػة . لمشخص الثاني( األمر)
 .الجممة –ف نمط الكممة م

7

يقضػػي المػػنه  التػػاريخي العممػػي عنػػد دؾ البػػاب بػػربط دراسػػة نشػػأة المغػػة الطبيعيػػة بنشػػأة 
هػي المغػػات اإلنسػػانية التػػي لػػـ يخترعهػا إنسػػاف معػػيف كلػػـ تنشػػأ 2كالمغػػات الطبيعيػػة . اإلنسػاف ن سػػه

 …ب كتراثها كالعربية كالصينية بقرار كترتبط بحضارات الشعك 
كانطالقان مف مبدأ تػالـز النطػؽ كالت كيػر ككظي ػة اإلبػالغ منػذ بدايػة نشػأة المغػة اإلنسػانية، 
يرل دؾ الباب أف إدراؾ العالقة الذهنية بيف الصكت كما يشير إليه كاف البداية األكلػى فػي تكػكف 

سػػاني قػػد مػػر فػػي نشػػأته بطػػكر أكلػػي كػػاف كيعنػػي ذلػػؾ بالضػػركرة أف الكػػالـ اإلن. الت كيػػر اإلنسػػاني
أصؿ المعجـ المغكم فيه عبارة عف محاكاة ألصكات الحيكاف كظكاهر الطبيعة، ألف هذ  المحاكاة 
كػػػانت بمثابػػة قرينػػة سػػاعدت اإلنسػػاف القػػديـ فػػي اإلدراؾ الػػذهني لمعالقػػة بػػيف الصػػكت كمػػا يشػػير 

كظػػكاهر الطبيعػػة، كظهػػر فيػػه أصػػؿ  كعقبػػه طػػكر ثػػاف انعػػدمت فيػػه محاكػػاة أصػكات الحيػػكاف. إليػه
جديػػػد لممعجػػػـ المغػػػكم كانػػػت العالقػػػة فيػػػه بػػػيف الصػػػكت كالمػػػدلكؿ اعتباطيػػػة تقػػػـك عمػػػى التكاضػػػ  

 .اإلنساني
كباعتمػػاد المػػػنه  التػػاريخي العممػػػي يؤكػػػد دؾ البػػاب أف نشػػػأة المغػػػة اإلنسػػانية لػػػـ تخضػػػ  

نسػػاف عمػػى التقطيػػ  الصػػكتي لقػػكانيف المنطػػؽ، بػػؿ كانػػت خاضػػعة لقػػانكف صػػكتي يػػرتبط بقػػدرة اإل
كلتكضيح ذلؾ نشير إلى أف دؾ الباب يميز مرحمتيف في نشأة النظاـ . كتطكر قدرته عمى التقطي 

مرحمػػة مػػا قبػػؿ اكتمػػاؿ النظػػاـ المغػػكم بمسػػتكياته  –األكلػػى (: الصػػكتي كالصػػرفي كالنحػػكم)المغػػكم 
 –؛ كالثانيػػة (المنطقػػي)رد المتدرجػػة، كهػػي فػػي الكقػػت ن سػػه مرحمػػة مػػا قبػػؿ اكتمػػاؿ الت كيػػر المجػػ

مرحمػػة اكتمػػاؿ النظػػاـ المغػػكم، كهػػي فػػي الكقػػت ن سػػه مرحمػػة اكتمػػاؿ الت كيػػر المجػػرد كبدايػػة عمػػؿ 
كهكذا يظهر أف المنه  التاريخي العممػي يبػيف كيػؼ اكتمػؿ النظػػاـ المغػكم بربطػه . قكانيف المنطؽ

                                                           
لطبيعيػػة التػػي كضػػعها اإلنسػػاف مثػػؿ لغػػة األسػػبيرانتكالتي تختمػػؼ المغػػات الطبيعيػػة عػػف المغػػات غيػػر ا 2

 .اخترعها شخص معيف، كتختمؼ عف لغات البرمجة التي صممت ألغراض معينة في الحاسبات اآللية
 



مػػف الت كيػػر المشػػخص إلػػى  بتطػػكر قػػدرات اإلنسػػاف عمػػى التقطيػػ  الصػػكتي كقدرتػػه عمػػى االنتقػػاؿ
 .الت كير المجرد

يؤكػد دؾ البػاب أف القػػانكف األسػاس فػػي جميػ  المغػات الطبيعيػػة هػك مبػػدأ تقطيػ  السمسػػمة 
كيشير إلى أف الدراسات األنثركبكلكجية . الصكتية إلى مقاط  صكتية يتألؼ منها الكالـ اإلنساني
قرض ما كانت تسمح له إال بنطؽ أصكات قد أثبتت بشكؿ قاط  أف حنجرة اإلنساف القديـ الذم ان

كيعنػػي ذلػػؾ أف االنسػػاف . مندمجػػة بعضػػها بػػبعض، مثمػػه فػػي ذلػػؾ مثػػؿ سػػائر الحيكانػػات الناطقػػة
القػػػديـ لػػػـ يكػػػف قػػػادران عمػػػى تقطيػػػ  األصػػػكات التػػػي تتػػػألؼ منهػػػا الم ظػػػة التػػػي حػػػاكى فيهػػػا أصػػػكات 

لمحنجػػرة عنػػد اإلنسػػاف الحػػديث، ثػػـ تطػػكرت البنيػػة التشػػريحية . الحيػػكاف إلػػى مقػػاط  صػػكتية متميػػزة
كبػػدأ ذلػػؾ مػػ  ظهػػكر . فػػتمكف مػػف تغييػػر نطػػؽ تمػػؾ الم ظػػة بتقطيعهػػا إلػػى مقػػاط  صػػكتية متميػػزة

لمشخص الثاني التي نطقهػا ( االمر)الصيغة المغكية اإلنسانية األكلى كهي الصيغة العامة لمطمب 
فتميػػز حينئػػذ . كاحػػدة اإلنسػػاف الحػػديث فػػي مجمػػكعتيف صػػكتيتيف متميػػزتيف كمتصػػمتيف فػػي ل ظػػة

كظهػرت عندئػذ المغػة اإلنسػانية التػي . النطؽ اإلنساني عند اإلنسػاف الحػديث عػف النطػؽ الحيػكاني
لػػذا . تقػػـك عمػػى تقطيػػ  السمسػػمة الصػػكتية إلػػى مقػػاط  صػػكتية متميػػزة يتػػألؼ منهػػا الكػػالـ اإلنسػػاني

 .يجب اعتماد المنطمؽ الصكتي أساسان في دراسة المغات الطبيعية
 :تمخيص نشأة اإلنساف كالمغة اإلنسانية حسب نظرية دؾ الباب كما يمي كيمكف

 :كمر بمرحمتيف. طكر محاكاة اإلنساف أصكات الحيكاف كظكاهر الطبيعة: الطكر األكؿ
ظهػػر فيهػػا األصػػؿ . مرحمػػة اإلنسػػاف القػػديـ، كهػػي مرحمػػة مػػا قبػػؿ الكػػالـ اإلنسػػاني .1

ف صػػػيغة لغكيػػػة إنسػػػانية، بػػػؿ كػػػاف الػػػذم لػػػـ يكػػػ( التػػػاريخي الحيػػػكاني)المعجمػػػي األكؿ 
 .رصيدان للصكات كالمدلكالت المرتبطة بها

مرحمػة بدايػة ظهػكر اإلنسػاف الحػديث القػػادر عمػى التقطيػ  الصػكتي، كهػي مرحمػػة  .2
كظهػػػػرت فيهػػػػا الصػػػػيغة المغكيػػػػة الحقيقيػػػػة األكلػػػػى لمتخاطػػػػب . بدايػػػػة الكػػػػالـ اإلنسػػػػاني

كمػػػا ظهػػػر فيهػػػا األصػػػؿ . ثػػػانيصػػػيغة األمػػػر العامػػػة لمشػػػخص ال –اإلنسػػػاني المسػػػاني 
الػذم لػـ يكػف صػيغة لغكيػة إنسػانية، ( الحيػكاني –التػاريخي الطبيعػي )المعجمي الثػاني 

 . بؿ كاف رصيدان للصكات كالمدلكالت المرتبطة بها
ابتػػدأ باكتمػػاؿ انقػػراض اإلنسػػاف القػػديـ، كانتهػػى . طػػكر التكاضػػ  اإلنسػػاني: الطػػكر الثػػاني

كظهػػر فيػػه أصػػؿ معجمػػي ثالػػث جديػػد تميػػز بأنػػه كػػاف صػػيغة . ثباكتمػػاؿ ظهػػكر اإلنسػػاف الحػػدي
 .لغكية حقيقية هي صيغة األمر العامة لمشخص الثاني
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 في لساف العرب البف منظور صورة الخميؿ بف أحمد الفراىيدي 
 عاطؼ فضؿ. د

 أستاذ عمـ المغة والنحو بقسـ المغة العربية 
 األردف -عماف    جامعة اإلسراء الخاصة

 مقدمة

فػػي حقػػكؿ معرفيػػة كثيػػرة ظهػػرت فيمػػا كصػػؿ إلينػػا مػػف آرائػػه تبػػرز قيمػػة الخميػػؿ بػػف أحمػػد  

المنقكلػػػة عنػػػه بكسػػػاطة تالميػػػذ  كمػػػا نيًسػػػبى إليػػػه مػػػف الكتػػػب التػػػي يظهػػػر فيهػػػا االضػػػطراب 

 .بسبب الضياع، أك عدـ االنػتػشار، أك االختالؼ في نسبتها إليه

فػػي مختمػػؼ العمػػـك كػػاف الخميػػؿي عبقريػػة عربيػػةن متػػػ رٍّدة، كذلػػؾ لكثػػرة الشػػعاب التػػي ارتادهػػا  

كال نكف كالنحك كالمغة كالصرؼ كاألصػكات كالمكسػيقى كالكيميػاء، كغيرهػا مػف العمػـك التػي 

ثػػـ استػػػنبط مػػف العػػركض كمػػف عمػػؿ النحػػك مػػا لػػـ يستػػػنبطه . تػػػنبع عػػف عبقريػػة عربيػػة فػػذة

، كقػػػد كػػػاف الغايػػػة فػػػي اسػػػتخراج مسػػػائؿ النحػػػػك (3)أحػػػد، كمػػػا لػػػـ يسػػػبقه إلػػػى مثمػػػه سػػػػابؽ

 .لقياس فيهكتصحيح ا

كفي هذا السياؽ، جدير بنا أف نتعرض لم نكف التي تطرؽ إليها ابف منظػكر فػي نقمػه عػف  

 :الخميؿ، كهذ  هي

 :العروض: أوالً 

إف دكلػة اإلسػالـ لػـ تخػرج أبػدع لمعمػـك التػي لػـ يكػف لهػا عنػد : "(4)يقكؿ حمزة األصػ هاني 

عمماء العرب أصكؿ مف الخميؿ، كليس عمى ذلؾ برهاف أكضح مػف عمػـ العػركض؛ الػذم 
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نما اخترعه مما مر له بالص اريف، مف  ال عف حكيـ أخذ ، كال عمى مثاؿ تػقدمه احتذا ، كا 

 ".كق  مطرقة عمى طست

إف أبي قد : يدة عندما تجم  الناس عمى صراخ كلد  كهك يقكؿكقصته م  كلد  ليست ببع 

ليػػركا الخميػػؿ بػػف أحمػػد قػػد أخ ػػى رأسػػه فػػي فكهػػة بئػػر بكسػػط . . . جػػف، كيػػدخمكف الػػدار 

كيخػرج الخميػؿ رأسػه . . . الدار، كهك يزعؽ بأصكات ال معنى لهػا سػكل تجػاكب الصػدل 

 :(5)كيعقب عمى حماقة كلد  بقكله مف البئر كيستدير متعجبا لهذا الجم  الذم يمل الدار،

 أو  كنُت  أجيؿ  ما  تػقوؿ  عػذلتػكا  لو   كنت   تعمـ   ما   أقوؿ  عػذرتػني

 وعممت    أنؾ    جاىؿ    فػعػذرتػكا  لكف     جيمت    مقالتي    فػعػذلتػني

مصػطمحان كالذم يبدك أٌف ثٌمة إجماعان عمى أف الخميؿ بف أحمد هك كاض  عمـ العركض،  

كربمػا هػػك مػف بركػة دعكتػػه عنػدما دعػا بمكػػة أف ]كمػادة، كلػـ يػأت أحػػد بمثػؿ مػا جػػاء بػه، 

ييػػػػػرزؽ عممػػػػػان لػػػػػـ يسػػػػػبقه إليػػػػػه أحػػػػػد، كال يؤخػػػػػذ إال عنػػػػػه، فرجػػػػػ  مػػػػػف حٌجػػػػػه ف ػػػػػتح عميػػػػػه 

 .(6)[بالعركض

فيقػػكؿ ابػػف . كالشػػكاهد التػػي تػػدؿ عمػػى أسػػبقيته فػػي رفػػ  بنيػػاف هػػذا العمػػـ أقػػكاؿ العممػػاء فيػػه 

 .(7)"هك أكؿ مف استخرج العركض كحٌصف به أشعار العرب: "ديـالن

مٍّكىػػاف   بػػأف الخميػػؿ بػػف أحمػػد هػػك الػػذم استػػػنبط عمػػـ العػػركض، كأخرجػػه إلػػى "كذكػػر ابػػفي خى

الكجكد كحصر أقسامه في خمس دكائر ييسػتخرج منهػا خمسػة عشػر بحػران، ثػـ زاد األخ ػش 
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 .55البصرييف السيرافي، ص
 .1/377إنبا  الركاة،   (6)
 .69ال هرست، ابف النديـ، ص: انظر  (7)

 .54أخبار النحكييف البصرييف، السيرافي، ص -
 .45األنبارم، صنزهة األلباء، أبك البركات  -



 .(8)"بحران كاحدان سٌما  الخبب

الخميؿ بف أحمد قد كض  جمي  مصػطمحات العػركض مػا عػدا القصػيد  كذكر الجاحظ أف 

 .(9)كالرجز كالسج  كالخطب كالركم كالقافية كالبيت كالمصراع

أخػػذ فػػالف فػػي عػػركضو مػػا : كمصػػطمح العػػركض، مػػف ناحيػػة لغكيػػة، يعنػػي الناحيػػة، يقػػاؿ 

 . (10)مكة كالمدينة: تعجبني، أم في طريؽ كناحية، كقيؿ

عمػػـ ييبحػػث فيػػه عػػف أحػػكاؿ األكزاف المعتبػػرة، أك هػػك ميػػزاف الشػػعر، هػػك : كفػي االصػػطالح

 .(11)به يعرؼ مكزكنه مف مكسكر 

كقػػد ذكػػر ابػػف منظػػكر لمخميػػؿ قػػدران كبيػػران مػػف مصػػطمحات العػػركض، ثػػـ هػػك يعػػرض رأم  

 :الخميؿ كآراء اآلخريف كتعميقاتهـ عميها، منها عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

نمػا حكمػه أف يقػػكؿ كالطرفػاف فػي المديػد حػػذؼ أ لػؼ فػاعالتف كنكنهػػا؛ هػذا قػكؿ الخميػػؿ، كا 

الطرفػاف األلػؼ كالنػكف : كالقكؿ البف سيد ، التطريؼ حذؼ ألؼ فاعالتف كنكنها، أك يقكؿ

 .(12)المحذكفتاف مف فاعالتف

كقػػد كػػاف الخميػػؿ : "كيػػذكر أحيانػػا مخال ػػة الخميػػؿ قػػكؿ العػػرب، يقػػكؿ ابػػف منظػػكر  

 .(13)"التكجيه، كالتكجيه قد جمعته العرب كأكثرت مف جمعهييجيزي هذا كال يجيز 

معػػركؼ كأصػمه متػػ اعمف سػػت مػرات، سػمي كػػامال، : الكامػؿ مػػف شػطكر العػركض: كقػاؿ 

سػمي كػػامال، ألنػػه كممػػت أجػػزاؤ  : كقػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ. ألنػه اسػػتكمؿ عمػػى أصػػمه فػي الػػدائرة
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 .60، ص1البياف كالتبييف، الجاحظ، ج  (9)
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 .5في العركض كالقافية، يكسؼ بكار، ص  (11)

 .المساف مادة طرؼ  (12)
 .السابؽ مادة شب   (13)



 .(14)كحركاته، ككاف أكمؿ مف الكافر

: قػػاؿ أبػػك الحسػػف األخ ػػش: حيانػػا مػػا يػػنقض قػػكؿ الخميػػؿ نحػػككقػػد يعػػرض ابػػف منظػػكرو أ 

النصػػب فػػي القػػكافي أف تسػػمـ القافيػػة مػػف ال سػػاد، كتكػػكف تامػػة البنػػاء، فػػقذا جػػاء ذلػػؾ فػػي 

ف كانػت قافيتػه قػد تمػت؛ قػاؿ ـ  نصػبا، كا  سػمعنا ذلػؾ مػف العػرب، : الشعر المجزكء، لـ ييسىػ

كمف المخال ة أيضػا . (15)ماء مف العربكليس هذا مما سمى الخميؿ، إنما تؤخذ األس: قاؿ

: قػاؿ. زعـ الخميؿ أف اإلك اء هك اإلقكاء، كسمعته مف غيػر  مػف أهػؿ العمػـ: قكؿ األخ ش

كسألت العرب ال صحاء عف اإلك اء، فقذا هـ يجعمكنػه ال سػاد فػي آخػر البيػت كاالخػتالؼ 

إلػى . . الحػركؼ  مف غير أف يىحدُّكا في ذلؾ شيئا، إال أني رأيت بعضػهـ يجعمػه اخػتالؼ

 .(16)أف يقكؿ هذا هك اإلك اء

: كيعرض ابف منظكر أحيانا قكؿ الخميؿ كقكؿ غير ، دكف مناقشة أك ميؿ إلى أيهما، نحك 

أف تكػكف القافيػة طػاء كاألخػرل داال كنحػك ذلػؾ، كغيػر  يسػميه : كاإلجارة، في قػكؿ الخميػؿ"

الخميػػؿ كغيػػر  مػػف المثػػاؿ الػػذم  كال أدٌؿ عمػػى تمػػؾ المناقػػػشات كالمماحكػػات بػػيف". اإلك ػػاء

كالمنهػػكؾ كهػػك الػػذم قػػد ذهػػب منػػه أربعػػة أجزائػػه : "قػػاؿ" المنهػػكؾ"سػػاقه ابػػف منظػػكر حػػكؿ 

 :كبقي جزآف نحك

 أخػػب    فػػيػػيػػا   وأضػػع  يػا    لػيػتػنػي    فػيػيا    جػذع

د الخميػػؿ كقػػد اختيًمػػؼى فيػػه؛ فػػزعـ قػػكـ أنػػه لػػيس بشػػعر كأف مجػػاز  مجػػاز السػػج ، كهػػك عنػػ 

كفػػػي . شػػػعر صػػػحيح، كلػػػك جػػػاء منػػػه شػػػيء عمػػػى جػػػزء الحتمػػػؿ الرجػػػز ذلػػػؾ لحسػػػف بنائػػػه

نمػػػا هػػػك أنصػػػاؼ أبيػػػات كأثػػػالث، كدليػػػؿ : التهػػػذيب كزعػػػـ الخميػػػؿ أف الرجػػػز لػػػيس بشػػػعر كا 
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 :الخميؿ في ذلؾ ما ركم عف النبي صمى اهلل عميه كسمـ في قكله

 مف    لـ   تػزود   باألخبار   ويأتيؾ   ستبدي   لؾ   األياـ   ما   كػنت   جاىال

 :لك كاف نصؼ البيت شعرا ما جرل عمى لساف النبي صمى اهلل عميه كسمـ: قاؿ الخميؿ

   ستبدي   لؾ   األياـ   ما   كػنت   جاىال

كجػػاء بالنصػػؼ الثػػاني عمػػى غيػػر تػػأليؼ الشػػعر؛ ألف نصػػؼ البيػػت ال يقػػاؿ لػػه شػػعر، كال  

البيػت شػعر لقيػؿ لجػزء منػه شػعر، كقػد جػرل عمػى لسػاف بيت، كلػك جػاز أف يقػاؿ لنصػؼ 

: قػػاؿ بعضػػهـ (17)"أنػػا النبػػي ال كػػذب، أنػػا ابػػف عبػػد المطمػػب: "النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ

فمك كاف شعرا لػـ يجػر عمػى لسػاف : إنما هك ال كذب ب تح الباء عمى الكصؿ؛ قاؿ الخميؿ"

؛ أم (18)(  الشػػعر كمػػا ينبغػػي لػػهكمػػا عممنػػا: )النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ، قػػاؿ اهلل تعػػالى

كأنػػا أقػػكؿ إنهػػا : إف هػػذ  األشػػياء شػػعر، قػػاؿ: قػػكؿ الخميػػؿ: كمػػا يتسػػهؿ لػػه؛ قػػاؿ األخ ػػش

قػكؿ : قػاؿ األزهػرم. ليست بشعر، كذكر أنه هػك ألػـز الخميػؿ مػا ذكرنػا كأف الخميػؿ اعتػػقد 

منا  الشعر كما عمٌ : )الخميؿ الذم كاف بنى عميه أف الرجز شعر كمعنى قكؿ اهلل عز كجؿ

، أم لػـ نعممػه الشػعر فيقكلػه كيتػدرب فيػه حتػى ينشػع منػه كتبػا، كلػيس (19)(كما ينبغػي لػه

إنػا : في إنشاد  صمى اهلل عميه كسمـ، البيت كالبيتيف لغير  مػا يبطػؿ هػذا؛ ألف المعنػى فيػه

كالمنهػكؾ : الرجز المشطكر كالمنهكؾ ليسػا مػف الشػعر، قػاؿ: لـ نجعمه شاعرا؛ قاؿ الخميؿ

كفػي حػديث الكليػد بػف المغيػرة . األنصاؼ المسػجعة: كالمشطكر. أنا النبي ال كذب: كلهكق

لقػػد عرفػػت الشػػعر : إنػػه شػػاعر، فقػػاؿ: حػػيف قالػػت قػػريش عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ
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بحػر مػف بحػكر الشػعر معػركؼ كنػكع مػف : كالرجػز. (20)كرجز  كهزجه كقريضه فما هك به

كتسمى قصائد  أراجيز، كاحدتها أرجكزة، كهي كهيئة أنكاعه يككف كؿ مصراع منه م ردا، 

. السج  إال أنه في كزف الشعر، كيسػمى قائمػه راجػزا كمػا يسػمى قائػؿ بحػكر الشػعر شػاعرا

كلػػـ يبمغنػػي أنػػه جػػرل عمػػى لسػػاف النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ، مػػف : قػػاؿ إبػػراهيـ الحربػػي

الخميػػػؿي شػػػعرا، فػػػالمنهكؾ المنهػػػكؾ كالمشػػػطكر، كلػػػـ يىعػػػدُّهما : ضػػػركب الرجػػػز إال ضػػػرباف

أنػػا : كقكلػه فػػي ركايػة البػػراء إنػػه رأل النبػي صػػمى اهلل عميػػه كسػمـ، عمػػى بغمػػة بيضػاء يقػػكؿ

نػػدب. النبػػي ال كػػذب، أنػػا ابػػف عبػػد المطمػػب إنػػه صػػمى اهلل : كالمشػػطكر كقكلػػه فػػي ركايػػة جي

" ت  كفػي سػبيؿ اهلل مػا لقيػ(21)هؿ أنت إال إصػب  دميػت: "عميه كسمـ، دميت إصبعه فقاؿ

 :كيركل أف العجاج أنشد أبا هريرة

 (22)سػاقا بػخػنػداة وكػعػبػا أدرمػا

النصػػب، : كبالجممػػة فػػقف مصػػطمحات العػػركض التػػي كردت فػػي لسػػاف العػػرب كثيػػرة هػػي 

كاإلك ػػاء، كاإلقػػكاء كاالبتػػداء، كالخػػركج، كالمقعػػد، كالسػػناد، كالتصػػدير، كالػػدائرة، كالمجػػاكرة، 

كالعجز، كالتأسيس، كالكقػؼ، كاإلجػادة، كالمقيػد، كالقافيػة، كالػردؼ ، كالمنهكؾ، (23)كاإلجازة

 .كالركم، كالبأك في القكافي، كالكؼ كالطرفاف، كاإلشباع، كال صؿ، كغيرها

كفي هذا كمه عرض آلراء الخميؿ كتعريؼ بكػؿ مصػطمح كمناقشػات الدارسػيف لهػذ  اآلراء  

ي لسػاف ابػف منظػكر كاضػػحة كبهػذا تصػبح صػكرة الخميػػؿ عركضػيا فػ. بػيف مؤيػد كمخػالؼ

جميػػػػة، فهػػػػك يعتمػػػػد عميػػػػه فػػػػي مكاقػػػػ  كثيػػػػرة يعػػػػرض فيهػػػػا آراء الخميػػػػؿ فػػػػي المصػػػػطمحات 
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 .المساف مادة رجز  (22)

 .السابؽ مادة جكر أك في مكض  آخر سماها اإلجازة، انظر مادة جكز  (23)



 .العركضية، كمناقػشة هذ  اآلراء بيف مكافؽ كمعارض

 الصرؼ: ثانياً 

هػػك العمػػـ الػػذم يتنػػاكؿ دراسػػة أبنيػػة الكممػػة كمػػا يكػػكف لحركفهػػا مػػف أصػػالة، أك زيػػادة، أك  

إبػػداؿ أك حػػذؼ، أك قمػػب، أك إدغػػاـ، أك إمالػػة، كمػػا يعػػرض آلخرهػػا صػػحة أك إعػػالؿ، أك 

 .مما ليس بقعراب كال بناء كالكقؼ كالتػقاء الساكنيف

الػػػػذم يمكػػػف تصػػػػري ه  –أم المعػػػرب  –كيخػػػتص عمػػػػـ الصػػػرؼ بدراسػػػػة االسػػػـ المػػػػتمكف  

كالصػػرؼ . كاشػػتقاقه، كال عػػؿ المتصػػرؼ المشػػتؽ كهػػك مػػا اختم ػػت صػػكرته الخػػتالؼ زمانػػه

كالػذم يبػيف شػرفه احتيػاج جميػ  المشػتغميف بالمغػة العربيػة، "ـ عمـك العربية كأشرفها مف أه

كمٌما يبٌيف شرفه أيضػان أنػه ال . . . مف نحكم كلغكم، إليه أٌيما حاجة؛ ألنه ميزاف العربية 

، ألٌف "سػػخيٌ "يكصػػؿ إلػػى معرفػػة االشتػػػقاؽ إال بػػه، أال تػػرل أنهػػـ لػػـ يصػػ كا اهلل تعػػالى بػػػ 

، ألنػػه أكسػػ  فػػي معنػػى "جػػكاد"ألرض الٌسػػخاكية كهػػي الرخػػكة، بػػؿ كصػػ ك  بػػػ أصػػمه مػػف ا

 .(24)"العطاء

كتظهر فائدته في صكف المساف كالقمـ عف الكقكع في الخطأ، كهناؾ مف عٌد الصػرؼ مػف  

أعمى المراتب؛ ألنه يغنػي الػدارس عػف البحػث فػي كتػب المغػة، بتطبيػؽ القكاعػد كاسػتعماؿ 

 .ضبطه، كما يحكؿ بينه كبيف المحف في النطؽ بالكالـ القياس فيما يريد صكغه أك

ـي الصػػرؼ عمػػى غيػػر  مػػف عمػػكـ العربيػػة،   كلهػػذ  األهميػػة، فقػػد رأل الصػػرفيكف أف ييقػػد ـ عمػػ

معرفة ذكات الكمـ في أن سها مف غير تركيػب تكػكف مقدمػة عمػى معرفػة أحػكاؿ الكمػـ "ألٌف 

 .(25)"التي تككف له بعد التركيب

                                                           
 .28-27الممت  في التصريؼ، ابف عص كر، ص  (24)
 .1/6شرح الشافية، ابف الحاجب،   (25)



ف منظػكر قػدرا كبيػػرا مػف مسػائؿ الصػرؼ لمخميػؿ بػف أحمػد ال راهيػػدم، هػذا كقػد أحصػى ابػ 

هػػذ  المسػػػائؿ تكػػػاد تكػػػكف شػػػاممة ألبػػػكاب الصػػػرؼ العربػػػي مػػػف ميػػػزاف صػػػرفي، كتصػػػغير، 

مالػة كمشػتػػقات كغيرهػا دغػاـ كا  بػداؿ كا  عالؿ كا  كقػد جػاءت هػذ  المسػائؿي كاآلراء . كنسب، كا 

كخيػر . دكف تعميمػه كتىٍ سػير  استحسػانان كاسػتقباحان ميعىم مة؛ بمعنى أن ه لـ يكتًؼ بعػرض الػرأم 

مثاؿ عمى ذلؾ ما ذكر  ابف منظكر عف الجكهرم مف قكؿ الخميؿ عػف كممػة أشػياء، كتمػؾ 

ل عػاء عنػد الخميػؿ : كأشػياء: يقكؿ ابف منظػكر. المناقشات التي حصمت حكؿ هذ  المسألة

يػا أيهػا الػذيف آمنػكا ال : )عزيػزكفػي التػػنزيؿ ال. كسيبكيه، كعند أبي الحسف األخ ش أفعػالء

لػـ يختمػؼ النحكيػكف فػي أف : قػاؿ أبػك منصػكر. (26)(تسألكا عػف أشػياء إف تبػد لكػـ تسػؤكـ

كاختم ػػػكا فػػػي العمػػػة : قػػاؿ. -أم غيػػػر مصػػػركفة  –أشػػياء جمػػػ  شػػػيء، كأنهػػػا غيػػر مجػػػراة 

فكرهػػت أف أحكػػي مقالػػة كػػؿ كاحػػد مػػنهـ، كاقتصػػرت عمػػى مػػا قالػػه أبػػك إسػػحؽ الزجػػاج فػػي 

ألنػه جمػ  أقػاكيمهـ عمػى اختالفهػا، كاحػت  ألصػكبها عنػد ، كعػزا  إلػى الخميػؿ،  (27)"ابهكت"

ػػت ألنهػػا ال "ال تسػػألكا عػػف أشػػياء: "قكلػػه: فقػػاؿ ، أشػػياءي فػػي مكضػػً  الخ ػػًض، إال أنهػػا فيًتحى

 .تػنصرؼ

ٍمراء، ككثر استعمالها، فمـ تصرؼ: كقاؿ الكسائي: قاؿ  : قاؿ الزجػاج. أشبه آًخريها آًخرى حى

كقد أجمػ  البصػريكف كأكثػر الكػكفييف عمػى أف قػكؿ الكسػائي خطػأ فػي هػذا، كألزمػك  أف ال 

أصؿ أشياء أفعالء كمػا تػػقكؿ هىػٍيف كأهكنػاء، : كقاؿ ال راء كاألخ ش. يصرؼ أبناء كأسماء

ئاء، عمى كزف أشيعاع، فاجتمعت همزتاف بينهما ألػؼ فحػذفت يإال أنه كاف في األصؿ أش

كهػػذا القػػكؿ أيضػػا غمػػط ألف شػػيئا فعػػؿ، كفعػػؿ ال يجمػػ  : قػػاؿ أبػػك إسػػحؽ. الهمػػزة األكلػػى
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أفعػػالء، فأمػػا هىػػٍيفه فأصػػمه هػػٌيفه فجمػػ  عمػػى أفعػػالء، كمػػا يجمػػ  فعيػػؿ عمػػى أفعػػالء، مثػػؿ 

اف أصػمه فعػالء شػيئاء، فاستػثػقػػؿ أشياء اسػـ لمجمػ  كػ: قاؿ كقاؿ الخميؿ. نصيب كأنصباء

الهمزتاف، فقمبكا الهمزة األكلى إلى أكؿ الكممة، فجعمػت ل عػاء، كمػا قمبػكا أنكقػا فقػالكا أينقػا، 

 .ككما قمبكا قؤكسا قسيا

كقػػكؿ الخميػػؿ هػػك مػػذهب : كتصػػديؽ قػػكؿ الخميػػؿ جمعهػػـ أشػػياء أشػػاكل كأشػػايا، قػػاؿ: قػػاؿ 

يػادم  مػنهـ، فقنػه كػاف يميػؿ إلػى قػكؿ األخ ػشسيبكيه كالمازني كجمي  البصػرييف، إال  . الزٍّ

كذكر أف المازني ناظر األخ ش في هذا، فقط  المازني األخ ش في هذا، كذلؾ أنػه سػأله 

أشػياء؛ فػاعمـ، كلػك كانػت أفعػالء لػردت فػي التصػغير : كيؼ تصغر أشػياء، فقػاؿ لػه أقػكؿ

: دقاء، إف كانػػت لممؤنػػثكأجمػػ  البصػػريكف أف تصػػغير أصػػ. شييػيػػػئات: إلػػى كاحػػدها فقيػػؿ

ف كػػاف لممػػذكر دىيٍّػػػقات، كا  ديٍّػػػقكف: صي كأمػػا الميػػث، فقنػػه حكػػى عػػػف : قػػاؿ أبػػك منصػػكر. صي

م ط فيما حكى كطىػك ؿ تطػكيال دؿ عمػى حيرتػه، قػاؿ ٍنهي الثػقات، كخى : الخميؿ غير ما حكى عى

. مهاشيػػييء كًشػػييء بكسػػر الشػػيف كضػػ: فمػػذلؾ تركتػػه، فمػػـ أحكػػه بعينػػه، كتصػػغير الشػػيء

 .(28)كال تػقؿ شكمء: قاؿ

يالحػػػظ مػػػف هػػػذ  المناقػػػػشة الطكيمػػػة حػػػكؿ هػػػذ  الكممػػػة دقػػػة ابػػػف منظػػػكر أكالن، ثػػػـ عػػػرض  

 .المسألة معممة ثانيان 

كأحيانا يرد الرأم الذم يرتضيه إلى لغات العرب، كيمثؿ ابػف منظػكر عمػى ذلػؾ بػالخالؼ  

يػا رسػكؿ اهلل، كيػؼ تيعػرضي  قػالكا: "الحاصؿ حكؿ حديث رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ

م ػػتى "فبعػػد أف يسػػتعرض اآلراء حػػكؿ كممػػة  (29)"صالتػػػنا عميػػؾ كقػػد أرم ػػتى  فػػقف : يقػػكؿ" أرى
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صحت الركاية كلـ تكف محرفة فال يمكف تخريجه إال عمى لغة بعض العػرب، فػقف الخميػؿ 

ٌدفى ري : زعػػـ أف ناسػػا مػػف بكػػر بػػف كائػػؿ يقكلػػكف رٌدت، ككػػذلؾ مػػ  جماعػػة المؤنػػث يقكلػػكف

رددت كرددت، كارددف كامػررف، قػاؿ كػأنهـ قػدركا اإلدغػاـ قبػؿ دخػكؿ التػاء : كميٌرفى يريدكف

كالنكف، فيككف الحديث أرىمىتى 
(30). 

قبيمة، النسب إليها حيكم؛ حكا  سيبكيه عف الخميؿ : ككذلؾ في النسب إلى حية بف بهدلة 

 .(31)عف العرب

ثػـ إف العػرب تصػرفت فػي هػذ  الكممػة : كأيف؛ يقكؿ ابف منظػكر"كفي معرض حديثه عف  

لكثػػػرة اسػػػتعمالها إياهػػػا، فقػػػدمت اليػػػاء المشػػػددة كأخػػػرت الهمػػػزة كمػػػا فعمػػػت ذلػػػؾ فػػػي عػػػدة 

 .(32)"مكاض  نحك قسٌي كأشياء في قكؿ الخميؿ

 :النحو: ثالثاً 

كشػػٌكؿ بعػػد ذلػػؾ مػػذهبا . أخػػذ الخميػػؿ النحػػك عػػف أبػػي عمػػرك بػػف العػػالء كعيسػػى بػػف عمػػر 

مػػػى يديػػػه ن ػػػره مػػػنهـ سػػػيبكيه، كالنضػػػر بػػػف شػػػميؿ كمػػػؤرج السدكسػػػي خاصػػػا بػػػه، تػتػػػػممذ ع

كمػػػ  هػػػذا فهػػػك لػػػـ يؤلػػػؼ كتابػػػا فػػػي النحػػػك، كيعػػػد كتػػػاب سػػػيبكيه فػػػي أصػػػكله . (33)كغيػػػرهـ

إف سيبكيه ألؼ كتابا مف ألػؼ كرقػة فػي عمػـ : "كقد قيؿ ليكنس بف حبيب. كمسائمه لمخميؿ

: فمما نظر فيه قػاؿ. جيئكني بكتابه كقد سم  سيبكيه مف الخميؿ هذا كمه  : "فقاؿ" الخميؿ

يجػػػب أف يكػػػكف هػػػذا الرجػػػؿ قػػػد صػػػدؽ عػػػف الخميػػػؿ فيمػػػا حكػػػا ، كمػػػا صػػػدؽ فيمػػػا حكػػػى "
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 .(34)"عني

كقد ذكر ابف منظكر لمخميؿ قدران هػائالن مػف اآلراء كالمسػائؿ النحكيػة المختم ػة التػي تػتػػكزع  

ة المختم ة يككف ناقالن عمى أبكاب النحك، كلكف ابف منظكر في عرض هذ  المسائؿ النحكي

آلراء النحػػكييف مػػف بصػػرييف ككػػكفييف دكف التعميػػؽ عمػػى أقػػكالهـ كدكف تػػرجيح رأم عمػػى 

كربمػػا يعػػرض فػػي بدايػػة المسػػألة شػػرحان لهػػا ثػػـ يستػػػند إلػػى رأم النحػػكييف، لكػػف هػػذا . رأم

كي هػػـ مػػف خػػالؿ عرضػػه هػػذا أنػػه بصػػرم . الػػرأم ال جديػػد فيػػه، فهػػك يعػػكد إلػػى النحػػكييف

حديثػه عػف : –كهػي كثيػرة  –كمف األمثمة النحكية التي جاءت فػي لسػاف العػرب . هبالمذ

كقاؿ الخميػؿ قبػؿي كبعػدي رفعػا بػال : "عندما تككناف منقطعتيف عف اإلضافة، قاؿ( قبؿ كبعد)

ما رأيػت مثمػه قػطُّ، فػقذا أضػ ته إلػى شػيء نصػبت : تػنكيف ألنهما غائياف، كهما مثػؿ قكلؾ

قكلؾ جاءنا قبؿى عبد اهلل، كهك قبؿى زيد قادـ، فػقذا أكقعػت عميػه مػف إذا كق  مكق  الص ة ك

ص ة، كخ ض قبؿي ألف ًمػٍف ًمػٍف " مف"صار في حٌد األسماء كقكلؾ مف قبؿ زيد، فصارت 

ٌنما صار قبؿ منقادا لػً  كتحكؿ مف كص يته إلى االسمية، ألنه ال ( ًمف)حركؼ الخ ض، كا 

: كفػػػي الحػػػديث. (35)ي صػػػدر الكػػػالـ فغمػػػبيجتمػػػ  صػػػ تاف، كغمبػػػه مػػػف ألف مػػػف صػػػار فػػػ

نسألؾ مف خير هذا اليـك كخير ما قبمه كخير ما بعد  كنعكذ بؾ مف شر هػذا اليػـك كشػر "

؛ سػػؤاله خيػػر زمػػاف مضػػى هػػك قبػػكؿ الحسػػنة التػػي قػػدمها فيػػه، (36)"مػػا قبمػػه كشػػر مػػا بعػػد 

ف مضى   .فىتىًبعىتيه باًقيةكاالستعاذة منه هك طمب الع ك عف ذنب قارفه فيه، كالكقت كا 

بػه انػزؿ أك أقػـ، فنصػب : فيػه كمػيف ال عػؿ   أراد: فقػاؿ( مرحبا)كسئؿ الخميؿ عف نصب  
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، ككذلؾ تػناكؿ بسػاطة الحػركؼ (37)ب عؿ مضمر، فمما عرؼ معنا  المراد به، أميت ال عؿ

حرؼ ناصب للفعاؿ، كهػك ن ػي لقكلػؾ سػي عؿ، كأصػمها عنػد (: لف)كتركيبها فقد ذكر أف 

يػػػؿ ال أٍف، فكثػػػر اسػػػتعمالها فحػػػذفت الهمػػػزة تخ ي ػػػا، فالتػػػػقت ألػػػؼ ال كنػػػكف أف، كهمػػػا الخم

ساكناف، فحذفت األلؼ مف ال لسككنها كسككف النكف بعدها، فخمطت الالـ بالنكف كصػار 

 .(38)لهما باالمتػزاج كالتركيب الذم كق  فيهما حكـ آخر

، كفػي (39)، كأبػدلكا األلػؼ هػاءهػي مػا ضػمت إليهػا مػا لغػكا( مهما)ككذلؾ زعـ الخميؿ أف  

كػؿ المسػائؿ النحكيػة يسػتطرد ابػف منظػػكر فػي نػػقكالته لمناقػػشات النحكيػػيف لهػذ  المسػػائؿ، 

نمػػػا عػػػرض جػػػؿ اآلراء بمناقػػػػشات ضػػػافية الختالفػػػات  كلػػػـ يكتػػػؼ بعػػػرض رأم الخميػػػؿ، كا 

: مهػـكقػاؿ الخميػؿ كسػيبكيه كجميػ  النحػكييف المكثػكؽ بعم: قػاؿ أبػك إسػحؽ: النحكييف مثػؿ

ف الميـ المشددة عكض مف يا؛ ألنهـ لـ يجدكا يا م  هػذ  المػيـ فػي  المهـ بمعنى يا أهلل، كا 

كممة كاحدة، ككجدكا اسـ اهلل مسػتعمال بيػا إذا لػـ يػذكركا المػيـ فػي آخػر الكممػة، فعممػكا أف 

المػيـ فػي آخػر الكممػة بمنزلػة يػا فػي أكلهػػا، كالضػمة التػي هػي فػي الهػاء هػي ضػمة االسػػـ 

كمػف العػرب مػف : دل الم رد، كالميـ م تكحة لسككنها كسككف الميـ قبمها؛ كقػاؿ ال ػراءالمنا

يقكؿ إذا طرح الميـ يا أهلل اغ ر لي، بهمزة، كمنهـ مف يقكؿ يا اهلل بغير همز، فمف حذؼ 

الهمزة فهك عمى السبيؿ، ألنها ألؼ كال مثؿ الـ الحرث مف األسماء كأشباهه، كمف همزها 

 :الحرؼ إذ كانت ال تسقط منه الهمزة؛ كأنشد تكهـ الهمزة مف

 عػمػى   اسػمػؾ،  الميـ  يػا   أهلل  مػبػارؾ     ىػو    مػف    سػّمػاه

                                                           
 . المساف مادة رحب  (37)
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 .(40)ككثرت المهـ في الكالـ حتى خ  ت ميمها بعض المغات: قاؿ

 األصوات: رابعاً 

عمػػػـ المغػػػة تعػػػد المغػػػة نسػػػقان مػػػف األصػػػكات المتػتػػػػابعة بانتظػػػاـ، كعمػػػـ األصػػػكات فػػػرع مػػػف  

كمهمته دراسة الكالـ، كالكالـ هك الكسيمة المغكيػة الكحيػدة المسػتخدمة لالتصػاؿ بػيف أفػراد 

كرسػالة، كهػك ( سػام )كمتمػؽ ( مػتكمـ)كال يتحقؽ الكػالـ إال بكجػكد مرسػؿ . الجنس البشرم

، كبذلؾ فقف األصػكات (أثير هكائي)ما يريد المتكمـ أف يكصمه إلى السام ، كأخيران الكسط 

المغكية تشكؿ مادة لمكصؼ في إطار منه  عممي صحيح يتناكؿ أصكات المغة بالكصػؼ 

مػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ، يميػػز عممػػػاء األصػػػكات فػػػي المػػنه  الصػػػكتي بػػػيف ثالثػػػة فػػػركع . كالتحميػػؿ

 :رئيسة هي

عمػػـ األصػػكات النط ػػي أك ال سػػيكلكجي كهػػك العمػػـ الػػذم يهػػتـ بدراسػػة األصػػكات المنطكقػػة 

، كالكي يػػػػة التػػػػي تنطػػػػؽ بهػػػػا (لثكيػػػػة، شػػػػ هية كغيرهػػػػا)لمخػػػػرج كالت ريػػػػؽ بينهػػػػا مػػػػف حيػػػػث ا

. إلى غير ذلؾ( فمكية، أن ية)، كنكعها (مجهكرة، مهمكسة)كص تها ( ان جارية، احتكاكية)

ثـ يتناكؿ هػذا ال ػرع الطريقػة التػي بهػا تكػٌكف، كاألعضػاء المسػتخدمة، ككظي ػة كػؿ صػكت 

 .منطكؽ

ث فػػي إدراؾ األصػػكات المغكيػػة، كيقػػـك هػػذا عمػػـ األصػػكات السػػمعي، كهػػك العمػػـ الػػذم يبحػػ

عضػػػكم كن سػػػي، كيركػػػز جهػػػكد  عمػػػى الذبػػػذبات التػػػي تسػػػتقبمها أذف : عمػػػى جػػػانبيف همػػػا

 .السام ، كاألثر الن سي لهذ  الذبذبات في المتمقي

عمـ األصكات األككستيكي أك ال يزيائي، كهك العمـ الذم يبحػث فػي الخصػائص ال يزيائيػة 

لممكجػػػات الصػػػكتية التػػػي يحػػػدثها نشػػػاط أعضػػػاء النطػػػؽ كتنقػػػؿ عبػػػر الهػػػكاء بػػػيف المػػػتكمـ 
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 .(41)كالسام 

فقد صنؼ القدماء األصكات إلى صامتة كصائتة كحددكا داللػة كػؿ نػكع، كقسػمكا   

ككجػػدت . كمجهػػكرة كفقػػان لتػػػقارب الػػكتريف الصكتيػػػيف أك تباعػػدهمامهمكسػػة : األصػػكات إلػػى

كمػػػا كضػػػعت . مالحظػػػات عنػػػد سػػػيبكيه تػػػػقـك عمػػػى تػػػػقسيـ األصػػػكات إلػػػى ثػػػالث طبقػػػات

مصن ات صكتية عمى درجػة عاليػة مػف الدقػة كاإلحكػاـ منهػا كتػاب العػيف لمخميػؿ، ككتػاب 

دكث الحػػركؼ لم ػػارابي سػػيبكيه، كسػػر صػػناعة اإلعػػراب البػػف جنػػي كرسػػالة فػػي أسػػباب حػػ

 .كغيرها

لقػػد كػػاف : "يقػػكؿ كػػانتينك. كيؤكػػد مؤرخػػك عمػػـ المغػػة أهميػػة الدراسػػات الصػػكتية عنػػد العػػرب

 .(42)"قدماء النحاة العرب أكؿ عمماء األصكات في لغتهـ

إف هػػػذا االعتػػػراؼ بأهميػػػة البحػػػث الصػػػكتي العربػػػي، كتككيػػػد عمميتػػػه، كتػػػأثير  فػػػي البحػػػث  

الة المػػنه  الػػذم سػػار عميػػه عممػػاء العربيػػة، ذلػػؾ المػػنه  الػػذم الصػػكتي الغربػػي يعنػػي أصػػ

يقػػػترب كثيػػران مػػف المنػػاه  العمميػػة الحديثػػة عمػػى الػػرغـ مػػف افتقػػارهـ إلػػى األجهػػزة الصػػكتية 

 .الحديثة التي يستعيف بها الباحث في دقة نتائجه

الذم فتح كيعد عمؿ الخميؿ بف أحمد ال راهيدم في الدرس الصكتي المرحمة األكلى، كهك  

بابػػه، ككقػػؼ عمػػى ت اصػػيمه، كذلػػؾ ألهميتػػه، ككػػاف عمػػى كعػػي تػػاـ بػػأف دراسػػة األصػػكات 

 .(43)مقدمة ال بٌد منها لدراسة المغة

هػػذا كلػػـ تكػػف الدراسػػة الصػػكتية فػػي كتػػاب ابػػف منظػػكر كػػالنحك أك الصػػرؼ أك المغػػة، بػػؿ  
                                                           

كما بعدها، عمـ المغة العاـ، تكفيػؽ شػاهيف،  87عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، محمكد السعراف، ص: انظر  (41)
 .كما بعدها 260عمـ المغة، عمي عبد الكاحد كافي، ص. كما بعدها 100ص

محاضػػرات فػػي : كانظػػر. 118دركس فػػي عمػػـ أصػػكات العربيػػة، جػػاف كػػانتينك، ترجمػػة صػػالح قرمػػاكم، ص  (42)
 .كما بعدها 41يات، فكزم الشايب صالمسان

 .50المغة العربية معناها كمبناها، تماـ حساف، ص  (43)



ميػػه الخميػػؿ جػػاءت متكاضػػعة، منهػػا حديثػػه عػػف تػػأليؼ كتػػاب العػػيف كالمػػنه  الػػذم سػػار ع

لمػػا أراد الخميػػؿ بػػف أحمػػد االبتػػداء فػػي كتػػاب : "يقػػكؿ ابػػف منظػػكر نقػػال عػػف المظ ػػر. فيػػه

العيف أعمؿ فكػر  فيػه فمػـ يمكنػه أف يبتػدئ مػف أكؿ ا ب ت ث؛ ألف األلػؼ حػرؼ معتػؿ، 

فممػػا فاتػػه أكؿ الحػػركؼ كػػر  أف يجعػػؿ الثػػاني أكال، كهػػك البػػاء، إال بحجػػة، كبعػػد استػػػقصاء 

لػػى الحػػركؼ كمهػػا كذاقهػػا فكجػػد مخػػرج الكػػالـ كمػػه مػػف الحمػػؽ، فصػػير أكالهػػا تػػدبر كنظػػر إ

باالبتػػداء بػػه أدخمهػػا فػػي الحمػػؽ، ككػػاف إذا أراد أف يػػذكؽ الحػػرؼ فػػتح فػػا  بػػألؼ ثػػـ أظهػػر 

الحػرؼ نحػك أب أت أح أع، فكجػػد العػيف أقصػػاها فػي الحمػؽ كأدخمهػػا، فجعػؿ أكؿ الكتػػاب 

األرف  فػاألرف ، حتػى أتػى عمػى آخػر الحػركؼ،  العيف، ثـ ما قرب مخرجه منها بعد العيف

كأقصى الحركؼ كمها العيف، كأرف  منها الحاء، كلكال بحة في الحاء ألشبهت العػيف لقػرب 

مخرج الحاء مف العيف، ثـ الهاء، كلكال هىت ةي في الهاء، كقاؿ مػرة ههػة فػي الهػاء، ألشػبهت 

ز كاحػػد، فػػالعيف كالحػػاء كالهػػاء الحػػاء لقػػرب مخػػرج الهػػاء مػػف الحػػاء، فهػػذ  الثالثػػة فػػي حيػػ

العػػيف كالقػػاؼ ال تػػدخالف عمػػى بنػػاء إال : قػػاؿ األزهػػرم. كالخػػاء كالغػػيف حمقيػػة، فػػاعمـ ذلػػؾ

حسػػػنتا  ألنهمػػػا أطمػػػؽ الحػػػركؼ، أمػػػا العػػػيف فأنصػػػ  الحػػػركؼ جرسػػػان كألػػػذها سػػػماعا، كأمػػػا 

. اهماالقاؼ فأمتف الحركؼ كأصحها جرسا، فقذا كانتػا أك إحػداهما فػي بنػاء حسػف لصػاغت

العيف كالحاء ال يأتم اف في كممة كاحػدة أصػمية الحػركؼ لقػرب مخرجيهمػا إال : قاؿ الخميؿ

 .(44)أف يؤلؼ فعؿ مف جم  بيف كممتيف مثؿ حي عمى فيقاؿ منه حيعؿ، كاهلل أعمـ

الهمػػزة صػػكت مهتػػكت فػػي أقصػػى الحمػػؽ يصػػير همػػزة، : كفػػي كصػػ ه لمهمػػزة يقػػكؿ الخميػػؿ 

فٌػػه عػػف الهمػػز، كػػاف  ن سػػا يحػػكؿ إلػػى مخػػرج الهػػاء، فمػػذلؾ اسػػتخ ت العػػرب إدخػػاؿ فػػقذا ري

                                                           
 .المساف مادة عيف  (44)



 .(45)الهاء عمى األلؼ المقطكعة، نحك أراؽ كهراؽ، كأيهات كهيهات، كأشبا  ذلؾ كثير

حػػركؼ العربيػػة تسػػعة كعشػػركف حرفػػا، منهػػا خمسػػة كعشػػركف صػػحاح لهػػا : كقػػاؿ الخميػػؿ 

 .(46)الحمقية أحياز كمدارج، فالخاء كالغيف في حيز كاحد، كالخاء مف الحركؼ

الظػػاء حػػرؼ عربػػي خػػص بػػه لسػػاف العػػرب ال يشػػركهـ : كركم عػػف الميػػث أف الخميػػؿ قػػاؿ 

فيػػه أحػػد مػػف سػػائر األمػػـ، كالظػػاء مػػف الحػػركؼ المجهػػكرة، كالظػػاء كالػػذاؿ كالثػػاء فػػي حيػػز 

 .(47)كاحد، كهي الحركؼ المثكية، ألف مبدأها مف المثة

كالمػػػيـ مػػػف الحػػػركؼ : هػػػا أطبقػػػت، قػػػاؿكالخميػػػؿ يسػػػمي المػػػيـ مطبقػػػة؛ ألنػػػؾ إذا تكممػػػت ب 

حيػز الظػاء، كاآلخػر حيػز الػالـ كجعمهػا فػي : الصحاح الستة المذلقة هػي التػي فػي حيػزيف

كهذا الحيز : التأليؼ الحرؼ الثالث لم اء كالباء، كهي آخر الحركؼ مف الحيز األكؿ، قاؿ

يذكر حرؼ هجاء مف حركؼ المعجـ كهك حرؼ مهمكس، : كقاؿ أيضا السيف. (48)ش كم

كيؤنػػػث، هػػػذ  سػػػيف كهػػػذا السػػػيف، فمػػػف أنػػػث فعمػػػى تػػػكهـ الكممػػػة، كمػػػف ذكػػػر فعمػػػى تػػػكهـ 

ػػٍف ييٍجػػرم العػػيف كالخػػاء مجػػرل القػػاؼ : كذكػػر عػػف الخميػػؿ قكلػػه. (49)الحػػرؼ مػػف العػػرب مى

كفي كؿ هذا جاءت نقكالت ابف منظكر دقيقة كصػ ية . (50)كالكاؼ في إخ اء النكف معهما

 .ر  مف الدارسيفلما قاله الخميؿ كما قاله غي

 

 المغة: خامساً 

                                                           
 .المساف مادة هتت  (45)
 .السابؽ مادة خاء  (46)
 .السابؽ مادة ظاء  (47)
 .السابؽ مادة مـك  (48)
 .السابؽ مادة سيف  (49)
 .السابؽ مادة نكف  (50)



يمتمؾ الخميؿ بف أحمد ال راهيدم ثػػقافة لغكيػة كاسػعة، فقػد أخػذ المغػة كالشػعر مػف أسػتاذيه  

كلػػـ يكتػػؼ بػػذلؾ، بمػػد شػػٌد الرحػػاؿ إلػػى . عيسػػى بػػف عمػػر كأبػػي عمػػرك بػػف العػػالء كغيرهمػػا

عنػه أنػه كػػاف  كذكػػر أيضػا. (51)بػكادم نجػد كتهامػة كالحجػاز ليأخػػذ المغػة مػف أفػكا  الرجػاؿ

                ، (53)كػػػػػػػػػذلؾ هػػػػػػػػػك أكؿ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػنؼ فػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػة ك. (52)يح ػػػػػػػػػظ نصػػػػػػػػػؼ المغػػػػػػػػػة

 .كألؼ في ذلؾ كتابه العيف

هػذا كتػػػشكؿ مػادة المغػػة فػي لسػػاف ابػػف منظػكر النصػػيب األكفػر مػػف آراء الخميػؿ بػػف أحمػػد  

 .ال راهيدم

 :العرب ما يميكمف القضايا المغكية التي ذكرت لمخميؿ بف أحمد في لساف  

الهميغ يعنػي الػذابح، كحكػا  الميػث الهميػ ، بػالعيف المهممػة، : قضايا خالؼ فيها غير  منها

 .(54)ككاف الخميؿ يقكله بعيف غير معجمة؛ كخال ه الناس

إنهػا كاهلل ألسػحكؼ األحاليػؿ، أم كاسػعتها، : قاؿ أبك أسمـ كمػر بناقػة فقػاؿ: كمنه  

 .(55)الرقيقة صكؼ البطف: مف الغنـهذا غريب؛ كالسحكؼ : فقاؿ الخميؿ

كػػؿ صػػاد تجػػيء قبػػؿ : قػػاؿ الخميػػؿ: ذكػػر لغػػات العػػرب المختم ػػة فػػي القضػػية الكاحػػدة منهػػا

منهـ مف يجعمها سينا، كمنهـ مف : القاؼ، ككؿ سيف تجيء قبؿ القاؼ، فممعرب فيه لغتاف

مػػة كاحػػدة يجعمهػا صػػادا ال يبػػالكف أمتصػػمة كانػت بالقػػاؼ أك من صػػمة بعػػد أف يككنػا فػػي كم

ما أدرم أيف سق  أم أيف : يقاؿ. إال أف الصاد في بعض أحسف كالسيف في بعض أحسف

مػػا تحػػت الركبػػة : كالسػػق . مثػػؿ مصػػق : كخطيػػب مسػػق . مثػػؿ صػػق : ذهػػب، كسػػق  الػػديؾ
                                                           

 .69نزهة األلباء، ص  (51)
 .41أخبار النحكييف البصرييف، ص  (52)
 .76المزهر، السيكطي، ص  (53)
 .المساف مادة هم ، كانظر مادة عشش كجسس  (54)
 .السابؽ مادة سحؼ  (55)



 .(56)كحكلها مف نكاحيها، كصقعها نكاحيها، كالجم  أسقاع

أهمػػػكف، كسػػػئؿ : جمػػػ  أهػػػؿحكػػػى سػػػيبكيه فػػػي : اسػػتخداـ القيػػػاس فػػػي مسػػػائؿ المغػػػة، كمنػػػه

: ألف األهػؿ مػذكر، قيػؿ: لـ سكنكا الهاء كلـ يحرككهػا كمػا حركػكا أرضػيف   فقػاؿ: الخميؿ

 شبهكها بأرضات، كأنشد بيت المخبؿ السعدم،: فمـ قالكا أهالت   قاؿ

 إذا   أدلجوا   بالميؿ   يدعوف   كوثرا  وىـ   أىالت   حوؿ   قيس   بف   عاصـ

جم  الجم  كجاءت الياء التي : كاألهالي. مف يقكؿ أهالت عمى القياسكمف العرب : قاؿ

" أهػػؿ القػرآف هػـ أهػؿ اهلل كخاٌصػػته: "كفػي الحػديث. فػي أهػالي مػف اليػاء التػػي فػي األهمػيف

أم ح ظػػػة القػػػرآف العػػػاممكف بػػػه هػػػـ أكليػػػاء اهلل كالمختصػػػكف بػػػه اختصػػػاص أهػػػؿ اإلنسػػػاف 

 .(57)به

ت سػػير كممػػات لهػػا سػػبب بالكممػػة األكلػػى التػػي فسػػرها تػػػ سير كممػػة معينػػة، ثػػـ يسػػتطرد فػػي 

المحػػػػاؿ الكػػػػالـ لغيػػػػر شػػػػيء، : كركل ابػػػػف شػػػػميؿ عػػػػف الخميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد أنػػػػه قػػػػاؿ: نحػػػػك

كالمسػتقيـ كػػالـ لشػيء، كالغمػػط كػػالـ لشػيء لػػـ تيػػًرٍد ، كالمغػك كػػالـ لشػػيء لػيس مػػف شػػأنؾ، 

 .(58)بهأتى بالمحاؿ كتكمـ : كأحاؿ الرجؿ. كالكذب كالـ لشيء تىغيرُّ به

حيعػؿ الرجػؿ إذا قػاؿ حػي : يقػكؿ الخميػؿ. أف يذكر ما عرؼ في الدراسات المغكية بالنحت

كالعػػرب ت عػػؿ هػػذا إذا كثػػر اسػػتعمالهـ لمكممتػػيف ضػػمكا بعػػض حػػركؼ : عمػػى الصػػالة، قػػاؿ

كػالـ ال يتبعػه : ال تبرقػؿ عمينػا؛ كالبرقمػة: إحداهما إلػى بعػض حػركؼ األخػرل، منػه قػكلهـ

الحكلقػة كالبسػممة كالسػبحمة : قػاؿ أبػك العبػاس. رؽ الػذم ال مطػر معػهفعؿ، مػأخكذ مػف البػ

                                                           
 .المساف مادة سق   (56)
كمسػػند  1/78كقػػد كرد الحػػديث فػػي سػػنف ابػػف ماجػػة . 3/600الكتػػاب : كانظػػر. السػػابؽ مػػادة أهػػؿ  (57)

 .3/127مد أح
 .السابؽ مادة حكؿ  (58)



 .(59)كال أنكر : فالحمدلة  قاؿ: هذ  األربعة أحرؼ جاءت هكذا، قيؿ له: كالهيممة، قاؿ

الػػػرئيس مػػػف الرجػػػاؿ فػػػي : كالػػػر تي : مػػػا تػػػػ رد بػػػه الخميػػػؿ مػػػف تػػػػ سير لػػػبعض الكممػػػات نحػػػك

كالػػرت شػػيء يشػػبه الخنزيػػر البػػرم، . ت البمػػدالشػػرؼ كالعطػػاء، كجمعػػه رتػػكت؛ كهػػؤالء رتػػك 

كزعمػكا أنػه لػـ يجػيء بهػا أحػد : هي الخنازير الذككر؛ قػاؿ ابػف دريػد: كجمعه رتكت؛ كقيؿ

 .(60)غير الخميؿ

قػػاؿ الخميػػؿ بػػف أحمػػد سػػمعنا كممػػة : قػػاؿ األزهػػرم: استػػػنكار الخميػػؿ بعػػض الكممػػات، نحػػك

الثػػقات مػف عممػائهـ فػأنكركا أف يكػكف كسػألنا : قػاؿ( العهعػ )شنعاء ال تجكز فػي التػأليؼ 

نشػػكار أك : سػػألت أبػػا الػػدقيش عنػػه قمػػت: كيقػػكؿ الخميػػؿ. (61)هػػذا االسػػـ مػػف كػػالـ العػػرب

 .(62)نشكار، كزعـ أنه فارسي: مشكار   فقاؿ

ليس في كالـ العرب شيف بعد الـ، كلكف كمهػا قبػؿ : كمف دقة الخميؿ أيضا يقكؿ  

معقكـ لـ يدخال معا في كممػة كاحػدة مػف كػالـ العػرب الصاد م  الضاد : كيقكؿ. (63)الالـ

 .(64)إال في كممة كضعت مثاال لبعض حساب الجمؿ كهي صع ض

                                                           
 .المساف مادة همؿ  (59)
 .السابؽ مادة رتت  (60)
 .السابؽ مادة عهع   (61)
 .السابؽ مادة شكر  (62)
 .السابؽ مادة عمش كلشش  (63)
 .السابؽ الصاد المهممة  (64)



 الخاتمة

فقد بمغػت نقػكالت ابػف منظػكر عػف الخميػؿ بػف أحمػد مػا يقػرب مػف مػائتيف كخمسػة كسػتيف  

كقػػد شػػكمت هػػذ  النقػػكالت صػػكرة الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال راهيػػدم فػػي لسػػاف العػػرب، . مكضػػعان 

كهي صكرة تػقكـ عمى رؤية لسانية شاممة لكؿ مستكيات المغة مف نحك كصرؼ كعػركض 

 . كأصكات

 :ؽ مختم ة كما يميكهذ  النقكالت جاءت بطرائ 

 .يعرض أكالن رأم الخميؿ بف أحمد ثـ آراء المغكييف كتعميقاتهـ عميها

 .يعرض آراء المغكييف ثـ رأم الخميؿ بف أحمد

 .يعرض أحيانان ما ينقض قكؿ الخميؿ

 .يعرض رأم الخميؿ بف أحمد كآراء المغكييف، ثـ يرد رأم الخميؿ إلى لغات العرب

 .في القضية الكاحدةذكر لغات العرب المختم ة 

 .يستطرد ابف منظكر في تػ سير كممات لها سبب بالكممة األكلى التي فسرها

 .يعرض قضايا خالؼ الخميؿ فيها غير 

 .يعرض ما تػ رد به الخميؿ مف تػ سير بعض الكممات

 .يعرض استػنكار الخميؿ لبعض الكممات

ا كمػا جػاءت عمػى لسػاف يعرض ابف منظكر قضايا المغة مف نحت كاشتقاؽ كقياس كغيرهػ

 .الخميؿ

كفػػي هػػذ  كمهػػا كػػاف ابػػف منظػػكر نػػاقالن لػػ راء دكف التعميػػؽ عميهػػا، كدكف تػػرجيح رأم عمػػى 

آخر، م  ميمه أحيانان إلى رأم الخميؿ، كلكف دكف التصريح بذلؾ، بؿ يشتـ مف كالمه أنػه 

 .م  الخميؿ في هذ  المسألة أك تمؾ
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 جيود إبراىيـ أنيس في الدراسات المغوية المعاصرة 

 "  أنموذجا "   كتاب األصوات المغوية 

  يوسؼ الڤماز الدكتكر        

 األردف -جامعة مؤتة 

 المػقػدمػة

, كبدايػػة القػػرف العشػػػريف , شػػهدت الحضػػارة الغربيػػة تطػػكرا هػػائال منػػذ نهايػػة القػػرف التاسػػ  عشػػر

كقػد تػأثر العػالـ كمػه بهػذا التطػكر ، كلمسػت آثػار  عمػى , تطكرا طاؿ جمي  نكاحي الحياة ال كرية  كالمادية 

ؿ مػا يجػرم فكقهػا مػف أحػداث حتى غدت الكرة األرضية بمثابة قريػة صػغيرة  يػدرؾ النػاس كػ, كؿ صعيد 

نسانية كعممية  كصناعية  .كغير ذلؾ , كاختراعات ، كقضايا فكرية كا 

التػػػي تقػػػدمت بشػػػكؿ , مػػػا  تعمػػػؽ بجكانػػػب الدراسػػػات  المغكيػػػة , كمػػػف بػػػيف جكانػػػب الط ػػػرة  هػػػذ   

كعمػػػى رأسػػػهـ العػػػالـ المغػػػكم  فردينانػػػد دم , صػػػارخ كمممػػػكس عمػػػى يػػػد  مجمكعػػػة مػػػف العممػػػاء الغػػػربييف 

كالعػػالـ , (  عمػػـ المغػػة العػػاـ كمحاضػػرات فػػي األلسػػنية العامػػة  )فػػي كتابيػػه (  1913- 1857) كسػػير س

كممتزجػػة , المػػذاف نظػػرا إلػػى المغػػة عمػػى أنهػػا كظي ػػة حياتيػػة مشػػربة بالعالقػػات اإلنسػػانية , شػػارلس بػػالي 

 (. 1. )كقد كجدت مف أجؿ تحقيؽ أغراض الحياة ن سها , بالنضاؿ البشرم 

, يتنػػػاكؿ النشػػػاط المغػػػكم اإلنسػػػاني دكف تحديػػػد لزمػػػاف أك مكػػػاف  , كضػػػكع عمػػػـ المغػػػة كغػػػدا  م 

أك المغػات القديمػة أك , كأصبح مف الشمكلية بمكاف ينظر  فيه إلى  المغػات الحيػة أك المغػات التػي درسػت 

 كأصػػػبحت الدراسػػػات , (   2) الحديثػػػة مػػػف خػػػالؿ منػػػاه  متعػػػددة  كصػػػ ية كتاريخيػػػة  كدراسػػػات مقارنػػػة  

فمنهػػا مػػا يبحػػث فػػي األصػػكات المغكيػػة مػػف حيثيػػات متعػػددة الجكانػػب : المتعمقػػة بالمغػػة متعػػددة الجكانػػب 

 كترتيب 
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ك منهػػػا مػػػا يبحػػػث فػػػي  القكاعػػػد المتصػػػمة بالصػػػيغ ,  حركفهػػػا كصػػػ اتها كمخارجهػػػا كغيػػػر ذلػػػؾ 

 كعالقػة هػذ  األجػزاء, كمنها ما يبحث في دراسة نظاـ الجممة كترتيب أجزائها , (عمـ الصرؼ) كاالشتقاؽ 

كالعالقػػة بينهػػا كبػػيف المعػػاني  مػػف , بحػػث فػػي  داللػػة األل ػػاظ كمنهػػا مػػا ي, ( عمػػـ النحػػك ) بعضػػها بػػبعض 

كنشػػػكء ظػػػكاهر االشػػػتقاؽ كالتػػػرادؼ كالتضػػػاد ,كالتطػػػكر الػػػداللي , أك المجػػػاز, حيػػػث الداللػػػة عمػػػى الحقيقػػػة 

كالبحػػػث فػػػي نشػػػأة المغػػػة  , كمنهػػػا مػػػا كصػػػؿ إلػػػى درجػػػة إغػػػالؽ البحػػػث فيػػػه , كاالشػػػتراؾ الم ظػػػي  كغيرهػػػا

كمنهػا مػا يبحػث بحيػاة , عمؽ في دراسة المغة مف حيث ارتباطهػا بػالمجتم  كاإلنسػاف كمنها ما يت, كأصمها 

كمنهػا مػا يتعمػؽ بالصػراع داخػؿ المغػة الكاحػدة , المغة كتطكرهػا  فػي مجػاالت  األصػكات كالبنيػة كالتركيػب 

 ( . 1. )أك بيف المغات 

لعالـ العربي ؛ فقػد بػدأت فػي انعكاساته عمى ا,  ككاف لهذا التطكر الغربي في نكاحيه المتعددة   

رسػاليات   -بػدأها محمػد عمػي باشػا ثػـ أبنػاؤ   -نهاية القػرف التاسػ  عشػر كمطمػ  القػرف العشػريف بعثػات كا 

مػف خػالؿ مجمكعػة مػف , كقامت هذ  اإلرسػاليات بمهمػة نقػؿ جكانػب التطػكرات , إلى أكركبا تؤتي أكمها  

 . مـك البحتة كال مؾ كالرياضيات كغيرها في مجاالت الطب كالهندسة كالع,العمماء األجالء 

كبػػدأت ريػػاح ,كمػػف بػػيف جكانػػب هػػذا التطػػكر مػػا يتعمػػؽ  بالدراسػػات المتعمقػػة فػػي األدب كالمغػػة  

, كمصػر خاصػة , تمػؼ العػالـ العربػي  عامػة , كاالسػتنباط , كطرؽ البحػث, كالمنه  ,التغيير في العرض 

ممف است ادكا مف تمػؾ الثقافػات الغربيػة , لعمماء كاألدباء مجمكعات مف ا, كقاـ بهذ  المكجات مف التغيير 

كعمػػى رأسػػها  عبػػاس محمػػكد , ظهػػرت مدرسػػة الػػديكاف, كاسػػتقكا منهػػا ؛ ف ػػي مجػػاؿ األدب كالشػػعر كالنقػػد , 

ظهػر  ,  كفي مجاؿ الػدرس النحػكم . كمف ركادها  عبد الرحمف شكرم , ثـ مدرسة ابمكا , العقاد كالمازني 

كفيػه , كقد تحدث فيه عف منهجية التغييػر فػي الػدرس النحػكم, (إحياء النحك ) ي كتابه إبراهيـ مصط ى ف

كال فػػي المضػػمكف منػػذ عهػػد سػػيبكيه , ال فػػي المػػنه  , لػػـ تتغيػػر محػػاكالت لتسػػهيؿ الدراسػػة النحكيػػة التػػي 

 , ظهر الشي  محمد رشيد رضا تمميذ الشي   محمد عبد  , مجاالت الت سير يحتى عصرنا الحاضر كف

_____________________________________________ 



 11المدخؿ إلى عمـ المغة كمناه  البحث المغكم  ص. رمضاف -د, انظر عبد التكاب -1 

الػػذم ( الجػػكاهر ) فػػي  ت سػػير  , جػػكهرم  مكمػػا أخرجػػت مصػػر الم سػػر العممػػي الكبيػػر طنطػػاك 

لمبالغػػة ا يػػه الػػنص القرآنػػي فػػي شػػيء مػػفالمعرفػػة فػػي العمػػـك الطبيعيػػة فػػي تكج اسػػتغالؿيركػػز فيػػه عمػػى 

  كظهر األديب , أحيانا 

كالشػي  محمػد الخضػرم ،فػي كتػبهـ كمقػاالتهـ فػي الػرد عمػى ,  كالم كر مصط ى صادؽ الرافعػي

كما نجد اآلثار كالجهكد الطيبة لمسيد قطب في مجاؿ النقػد كاألدب كالت سػير مػف خػالؿ كتابػه , المنحرفيف 

الذم يحمؿ في طياتػه نظريػة تمثػؿ آخػر مػا تكصػؿ إليػه فػي جانػب ( ال ني في القرآف التصكير ) المتميز 

ك كذلؾ ما أنتجه أخػك  محمػد قطػب , ككتاب النقد األدبي,   ؿكت سير الظال, اإلعجاز البياف  في القرآف  

مػػد كالػػدكتكرة عائشػػة بنػػت الشػػاطع كزكجهػػا أمػػيف  الخػػكلي ، كمح, فػػي مجػػاؿ األدب كالدراسػػات القرآنيػػة 

حساف عباس , كالدكتكر شكقي,  أميف   يطكؿ ذكر  كالكقكؼ عميه   اكغيرهـ مف عمماء هذا العصر مم, كا 

الػػػػذم بػػػػرز فػػػػي جانػػػػب الدراسػػػػات المغكيػػػػة , يظهػػػػر إبػػػػراهيـ أنػػػػيس , كمػػػػف بػػػػيف هػػػػؤالء العممػػػػاء  

بح يعػػد ك أصػػ, حتػػى أمسػػى يشػػار إليػػه  بالبنػػاف فػػي هػػذا المجػػاؿ ,  مػػف خػػالؿ كتبػػه كمؤل اتػػه ,كالصػػكتية

كنظػرا لجهػكد هػذا العػالـ . لمػف جػاء بعػد   -في هػذا العمػـ فػي العػالـ العربػي المعاصػر -المرج  األساسي

فقف كتابتي هذ  األكراؽ تعد بمثابة اإلطالع عمى جانب مف جهكد  في مجاؿ تطػكير المصػطمح الصػكتي 

سػػتطي  أف ينكػػر أف بعػػض ال أحػػد ي.العربػػي القػػديـ  فػػي ضػػكء اطالعػػه عمػػى الدراسػػات الغربيػػة الحديثػػة 

كأف أغراضػها , الدراسات فػي بدايػة هػذا القػرف كانػت مكجػه بتػأثير االحػتالؿ األجنبػي اإلنجميػزم كال رنسػي 

مػػف أمثػػاؿ مػػا نػػادل بػػه سػػالمة , بالقػػدر التػػي  خػػدمت فيػػه مصػػالح االحػػتالؿ ,لػػـ تكػػف لصػػالح هػػذ  المغػػة  

الػػذم , السػػيد أحػػد رؤسػػاء مجمػػ  المغػػة العربيػػة  ك أحمػػد لط ػػي, الػػذم دعػػا إلػػى الكتابػػة بالعاميػػة , مكسػػى 

كاسػػػكندر ,( تبسػػيط قكاعػػد المغػػػة العربيػػة ) كحسػػػف الشػػريؼ فػػي مقالتػػػه , دعػػا إلػػى تمصػػػير المغػػة العربيػػة 

الػذم دعػا إلػى كتابػة , كعبػد العزيػز فهمػي , المعمكؼ كابنه عيسى، المذاف عمدا إلى تأليؼ معجـ العاميػة 

كدراسػػػة أنػػػيس فريحػػػة عضػػػك المجنػػػة الثقافيػػػة فػػػي المجمػػػ  مػػػف خػػػالؿ كتابػػػه , العربيػػػة بػػػالحركؼ الالتينيػػػة

ك كما كاف لطه حسيف األثر القابؿ لمجدؿ فػي مجػاؿ النقػد كالشػعر مػف خػالؿ ( المهجات كأسمكب دراستها)



إال أننػا ال نعػدـ حسػف النيػة (  1)ك غيػرهـ ( مستقبؿ الثقافة في مصػر ككتػاب فػي األدب الجػاهمي )كتابيه

كمػػف بينهػػا  األصػػكات , مػػف خػػالؿ كتػػب  إبػػراهيـ أنػػيس –عمػػى مػػا نحسػػب -لخدمػػة هػػذ  المغػػة  كالتكجػػه 

 .     كربما االطالع عمى حياة المؤلؼ تمقي لنا بعض الضكء عمى مكاق ه . المغكية 

كاآلثػار الناتجػة عنهػا , إذا أرادت تنػاكؿ شخصػية معينػة -ال تغ ؿ الدراسات الحديثة :  حيػػاتػػػػػػػػػو

عمػى , أك إيجابيػة , كالبيئة ؛ لما لها مف آثػار سػمبية , كالمكاف ,كزماف النشأة  , القة بيف الشخصية الع -

فػػي حديثػػه عػػف ( تػػيف  ) اإلشػػارة إلػػى منطمقػػات  العػػالـ , كلعمػػه مػػف فضػػكؿ القػػكؿ , تكػكف تمػػؾ الشخصػػية 

كلػػد هػػذا العػػالـ الجميػػؿ (.  2) أهميػػة الزمػػاف كالمكػػاف كالعػػرؽ كالثقافػػة فػػي إثػػراء شخصػػية الناقػػد المتبصػػر  

بمدينػة القػاهرة  , لممػيالد   1906لمهجرة المكافػؽ لسػنة  1324م  غرة القرف العشريف  سنة , إبراهيـ  أنيس

فػػي الحقبػػة  الزمنيػػة التػػي حكمػػت فيهػػا أسػػرة محمػػد عمػػي باشػػا  مصػػر ػ , عاصػػمة حػػكض النيػػؿ العربػػي ,

.  1882تعمر االنجميػػزم  الػػذم احتػػؿ مصػػر سػػنة كسػػيطرة مػػف المسػػ, تحػػت إطػػار مػػف الخالفػػة العثمانيػػة 

, ثػػـ التحػػؽ بالمدرسػػة التجهيزيػػة الممحقػػة بػػدار العمػػـك ,درس االبتدائيػػة بالقػػاهرة , كنشػػأ فػػي عائمػػة كريمػػة 

كحصػػؿ منهػػا عمػػى شػػهادة , ثػػـ تخػػرج فػػي دار العمػػـك العميػػا, كحصػػؿ منهػػا عمػػى شػػهادة الدراسػػة الثانكيػػة 

يحػب ,ك كػاف فػي هػذ  ال تػرة شػاعرا , لممػيالد  1930كالمكافػؽ لسػنة ,جرة  لمه1349سنة ,  الدبمـك  العالي

: كلػػػه تمثيميػػػة بعنػػػكاف, دار العمػػػـك كقػػػد تػػػرأس جمعيػػػة التمثيػػػؿ الطالبيػػػة بػػػ,كيجيػػػد التمثيػػػؿ,الشػػػعر كالمسػػػرح 

كهنػػاؾ حصػػؿ ,   ابتعثتػػه الحككمػػة المصػػرية إلػػى إنجمتػػرا.قػػاـ هػػك بػػدكر البطكلػػة فيهػػا,  (الشػػي  المتصػػابي)

ى شهادات عممية مف البكالكريكس إلى الػدكتكراة  فػي ال مسػ ة  مػف جامعػة لنػدف فػي الدراسػات  المغكيػة عم

كعنػػد عكدتػػه إلػػى مصػػر كعػػيف مدرسػػا بكميػػة ,لممػػيالد  1941لمهجػػرة كالمكافػػؽ لسػػنة  1360السػػامية  سػػنة 

مصػػػكتيات ؛لتحػػػديث كقػػػد أنشػػػأ فػػػي الجامعػػػة معمػػػال ل. ثػػػـ كميػػػة اآلداب بجامعػػػة اإلسػػػكندرية , دار العمػػػـك 

لمهجػػػرة ك  1378ثػػػـ عمػػػؿ أسػػػتاذا كرئيسػػػا لقسػػػـ المغكيػػػات بجامعػػػة دار العمػػػـك  سػػػنة ,المغكيػػػة  الدراسػػػات

 المكافؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أصكؿ النقد األدبي, أحمد, ػ الشايب2

  لمهجػػػػرة 1381نػػػة  ثػػػـ أصػػػبح عضػػػػكا فيػػػه, اختيػػػر خبيػػػػرا بمجمػػػ  المغػػػة العربيػػػػة . لممػػػيالد  1955لسػػػنة 

 المكافؽ

,  المهجػػات إلػى لجنػػة , مػف لجنػػة األصػػكؿ : كقػد تنقػػؿ بػػيف لجػاف المجمػػ  المتعػػددة  ,لممػػيالد   1961لسػنة

 1967لمهجػرة كالمكافػؽ لسػنة  1387ثـ  إلى اإلشراؼ عمى مجمة المجم  سػنة , إلى لجنة المعجـ الكبير 

 .زكثراء في العطاء المتمي, لمميالد ؛ مما منحه صقال لممكاهب 

اسػػتمرت حياتػػه حافمػػة بػػالعمـ كالعمػػؿ الػػدؤكب إلػػى أف تػػكفي إثػػر حػػادث ألػػيـ فػػي جمػػادل اآلخػػرة 

   ( 1. ) لمميالد   1977رة  كالمكافؽ لمثامف  مف شهر حزيراف لسنة لمهج 1397سنة

ـ 1998هػػ1418دار ابػف الحػـز  بيػركت , تتمة األعالـ لمزركمي . ب ػ محمد خير رمضاف 

. 

 ,القػاهرة , مػة مجمػ  المغػة العربيػة مج, الدكتكر إبػراهيـ أنػيس .  عمى النجدم ,ج ػ ناصيؼ 

 . 1977ػ   1397,  40الجزء  

 .1952,  القاهرة , تقكيـ دار العمـك . محمد,عبد الجكاد   دػ

 الدراسػػات النحكيػػة فػػي ذكػػرل كفاتػػه إبػػراهيـ أنػػيس رائػػد : مقالػػة بعنػػكاف . دػػػ أحمػػد , هػػػ  تمػػاـ 
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 .ـ 1986هػ 1406,القاهرة ,الهيئة العامة لشئكف المطاب  األميرية, المجمعيكف في خمسيف عاما. عالـ  أػ محمد مهدم: ػ انظر1

 

 :  مػػػػػؤلػػفاتػػػػػػػو

اثػر بػالغ عمػى شخصػيته , لقد كاف إلشراؼ إبراهيـ  أنيس عمى مجمة مجم  المغة العربيػة بمصػر

نتاجػػه  ؛ فقػػد شػػكؿ هػػذا القػػرب مػػف دكائػػر البحػػث ا لعممػػي مح ػػزا قكيػػا لمكتابػػة العمميػػة فػػي مجػػاؿ العمميػػة كا 

 ,حيث نجد رفدا لهذ  المجمة مف مقاالت , االختصاص 

ح ظػػت كاثػػار دالػػة عمػػى غػػزارة , فػػي مجػػاالت الدراسػػات المغكيػػة ,  كمهػػا بقممػػه , كبحػػكث عمميػػة 

 :باإلضافة إلى مجمكعة مف المؤل ات األخرل كمف  أهمها , عممه 

 األصكات المغكية 

  المغة العربيةمف أسرار 

  مكسيقا الشعر 

 في المهجات العربية 

  داللة األل اظ 

 المغة بيف القكمية كالعالمية 

  مستقبؿ المغة العربية المشتركة . 

 : تػػػػالمػيػػػذه 

لقػػد كػػاف إلبػػراهيـ أنػػيس األثػػر اإليجػػابي كال عػػاؿ عمػػى مجمكعػػة كبيػػرة ممػػف تتممػػذكا عمػػى         

, ممػػف كػػاف لهػػـ األثػػر فػػي اسػػتمرار مسػػيرة البحػػث العممػػي فػػي مجػػاؿ الدراسػػات المغكيػػة مػػف بعػػد  , يديػػه 

,  العزيػػزكاألسػػتاذ الػػدكتكر  محمػػد حسػػف عبػػد , األسػػتاذ الػػدكتكر فهمػػي حجػػازم : كاخػػص مػػنهـ بالػػذكر  

ككمهػـ ممػف لػه شػأف ,  كاألستاذ الدكتكر إبراهيـ الدسكقي  , كاألستاذ الدكتكر  محمد حماسة عبد المطيؼ 

 .في مجاؿ الدراسات المغكية المعاصرة 

 



 

      :  الدراسات الصوتية عند العرب قبؿ إبراىيـ أنيس

ليجػد إف العػرب قػد ,  يثةإف الناظر في الدراسات الصكتية  عند العرب قبؿ عصر النهضة الحد 

فاسػتطاعكا مػف , عمى الػرغـ مػف بدائيػة الكسػائؿ المسػتخدمة لػديهـ , قدمكا الشيء الكثير  في هذا المجاؿ 

خالؿ حسهـ المرهػؼ أف يضػعكا أيػدينا عمػى كثيػر مػف القضػايا التػي لهػا مسػاس مباشػر بالػدرس الصػكتي 

كحسػػه المرهػػؼ يعمػػالف  فػػي تحميػػؿ ,  ربيػػة ممػػف بقيػػت قريحتػػه الع, خاصػػة عنػػد األكائػػؿ مػػنهـ,الحػػديث  

, كالنػػاظر فػػي المكتبػػة العربيػػة القديمػػة ,كتعميمػػه؛ السػػتنباط القكاعػػد العامػػة التػػي تحكمػػه , الػػدرس الصػػكتي 

فمنهػػا مػػا يتعمػػؽ بالمعػػاجـ  ,  متعػػددة الجكانػػب كاالتجاهػػات , يجػػد أف مظػػاف الدراسػػات الصػػكتية  كالمهجيػػة 

كمنهػا مػا يتعمػؽ بكتػب البالغػة كالمغػة كالقػراءات القرآنيػة  ككتػب ,كالصػرؼ  كمنها ما يتعمؽ بكتػب النحػك ,

ك  ضػرب مػف , مف الصعكبة بمكػاف, كالسيطرة الت صيمية عمى هذ  المؤل ات في هذ  العجالة . المعاني  

 .أحاكؿ أف  أشير ألبرز مف ساهـ منهـ في هذا المجاؿ  , الخياؿ ؛ لذا فقني هنا

ت )اإلمػػاـ الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال راهيػػدم ,  ى اإلطػػالؽ  فػػي هػػذا المجػػاؿ كلعػػؿ أشػػهر العممػػاء عمػػ 

 .كمؤسس المذهب البصرم في النحك , البصرم النشأة , العماني األصؿ (  175

كما تجرم عميػه األكزاف فػي الشػعر , اكتشافه لمعركض ,  كأكؿ ما يطالعنا مف دراسته الصكتية  

كقػػػد , كسػػكنات لمصػػكت العربػػي , ا التقسػػيـ إلػػى حركػػػات أساسػػه,  العربػػي مػػف مكسػػيقا كمقػػاط  صػػػكتية 

كعػػدها فػػي خمسػػة عشػػر , حصػػر األكزاف الشػػعرية العربيػػة , اسػػتطاع الخميػػؿ مػػف خػػالؿ هػػذ  التقسػػيمات 

الػػذم طػػال  الدراسػػة العركضػػية بت اعيػػؿ , إال مػػا كػػاف مػػف األخ ػػش , لػػـ يسػػتدرؾ عميػػه منهػػا شػػيء , بحػػرا

 .البحر المتدارؾ 

التي حاكؿ بها حصػر كممػات المغػة العربيػة مسػتخدما ترتيػب , ال ذة في طريقته كتظهر عبقريته  

 (.العيف  ) مكدعا ذلؾ كمه في كتابه ,  كنظاـ التقميبات الصكتية, الكممات حسب مخارجها

ك دقيػػؽ , كمكمػػف الدراسػػة الصػػكتية هنػػا فػػي اختراعػػه  ترتيبػػا لمحػػركؼ عمػػى نحػػك غيػػر مسػػبكؽ 



فػي تحديػد الحػركؼ حسػب مخارجهػا بطريقػة بدائيػة فػي ضػكء عػدـ تػكفر  منطقي معتمدعمى  أسس عممية

أت –أب ) ,  أنػه كػاف يبػدأ بػالحرؼ سػاكنا  كقبمػه فتحػة , فمقيػاس تػذكؽ الحػرؼ عنػد  ,المعامؿ الصكتية 

ثػػػـ ,  ثػػػـ الشػػػ كية,  ثػػػـ المسػػػانية , مبتػػػدئا بػػػالحركؼ الحمقيػػػة ,  كعمػػػى أساسػػػه رتػػػب الحػػػركؼ( كهكػػػذا ... 

كيعد العيف أكؿ المعاجـ  العربية التػي تطمعنػا فػي ثناياهػا (   1. )جعؿ لكؿ حرؼ منها كتابا ك ,  الهكائية 

 .بالدراسات الصكتية

 : الدراسات الصوتية عند سيبويو

الػػذم جمػػ  آراء الخميػػؿ المغكيػػة , تطالعنػػا الدراسػػات الصػػكتية عنػػد تمميػػذ  سػػيبكيه , كبعػػد الخميػػؿ  

, ما جعمه يظهر عمػى أنػه األصػؿ,كأض ى عميها مف آرائه  الخاصة  , ( الكتاب  )في كتابه المسمى   بػ 

 .كما قاله الخميؿ عمى أنه ال رع 

كعػػدد المخػػارج ,   كيظهػػر درجػػة الت ػػاكت بػػيف األسػػتاذ كتمميػػذ  فػػي الخػػالؼ فػػي ترتيػػب الحػػركؼ 

ط د ت / ص س ز / ج ش ض/ ؽ ؾ/ع ح هػػػ خ غ )؛فعنػد الخميػػؿ نجػػد الحػػركؼ عمػػى الترتيػػب اآلتػػي 

 .ك ا ء م / ؼ ب ـ / رؿ ف/ ظ ذ ث / 

ط د / ؿ ر ف / ج ش م ض / ؽ ؾ / ء ا  هػػ ح ع غ خ :  كعند سيبكيه عمى النحك اآلتػي  

 .ؼ ب ـ ك/ ظ د ث / ص ز س / ت 

إلػػى اخػػتالؼ مقيػػاس تػػذكؽ الحػػرؼ عنػػد كػػؿ منهمػػا؛  فالخميػػؿ يسػػتخدـ , كيرجػػ  هػػذا الخػػالؼ  

 ( 2. )المكسكرة كسيبكيه يؤثر الهمزة , الهمزة الم تكحة

كالقضػػػايا المتعمقػػػة بالدراسػػػات الصػػػكتية عنػػػد سػػػيبكيه نجػػػدها محصػػػكرة  فيمػػػا أكدعػػػه فػػػي كتابػػػه 

كأحكالهػػا مػػف حيػػث , كخارجهػػا , كصػػ اتها , كعػػددها , مػػف ذكػػر الحػػركؼ العربيػػة (  الكتػػاب )المسػػمى بػػػ 

 .كغير ذلؾ,  التأثر كالتأثير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 27ص ,مصر  , مطبعة األمانة, محاضرات في المعاجـ العربية . شعباف عبد العظيـ  -عبد الحميد محمد ك د-ػ أبك سكيف د1
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 الدراسات الصوتية عند ابف جني  

سػر صػػناعة ) حيػث نجػػد  فػي كتابػػه,  كتتكػرر صػكرة الدراسػػات الصػكتية القديمػػة عنػد ابػػف جنػي 

,  ككصػػػؼ حركفهػػػا,ككػػػذلؾ تعػػػداد مخارجهػػػا,يػػػكرد ترتيػػػب الحػػػركؼ عمػػػى صػػػكرتها عنػػػد سػػػيبكيه( اإلعػػػراب

مػػف ذلػؾ قكلػػه فػي تكضػػيح ,كتكمػف داسػته فػػي أنػه  يكضػػح كي سػر أحيانػػا مكاقػؼ سػػيبكيه بأمثمػة مػػف عنػد  

 تذكؽ الحرؼ كتحديد  مقياس

أف تأتي به سػاكنا ال متحركػا ؛ ألف الحركػة ,  كسبيمؾ إذا أردت اعتبار صدل الحرؼ :  " مخرجه

ثػػـ تػػدخؿ عميػػه همػػزة , كتجذبػػه إلػػى جهػػة الحػػرؼ الػػذم هػػي بعضػػه ,  تقمػػؽ الحػػرؼ عػػف مكضػػعه كمسػػتقر  

                      إؽ ، إج ,إؾ: الكصػػػػػػػػػػػػؿ مكسػػػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػػػف قبمػػػػػػػػػػػػه ؛ ألف السػػػػػػػػػػػػاكف ال يمكػػػػػػػػػػػػف االبتػػػػػػػػػػػػداء بػػػػػػػػػػػػه فتقػػػػػػػػػػػػكؿ 

 (1(. )كهكذا سائر الحركؼ

ما التمسه  لطريقػة حػدكث الصػكت مػف كسػيمة إيضػاح ، إذ يشػبه ابػف جنػي , كمف ت سيراته أيضا

مجرل الن س في أثناء النطؽ بالمزمار ، كما يشػبه مػدارج الحػركؼ كمخارجهػا ب تحػات هػذا المزمػار التػي 

شػػبه بعضػػهـ الحمػػؽ كال ػػـ بالنػػام؛ فػػقف : " العػػكد كأثػػر األصػػاب  فيقػػكؿ أك بػػكتر , تكضػػ  عميهػػا األصػػاب  

فػقذا كضػ  , كما يجرم الصكت في األلؼ غ ػال بغيػر صػنعة , الصكت يخرج فيه مستطيال أممس ساذجا 

كسم  لكؿ خػرؽ منهػا ,  اختم ت األصكات , كراكح بيف أناممه ,  الزامر أناممه عمى خركؽ النام المنسكقة

فكذلؾ إذا قط  الصكت في الحمؽ كال ػـ باعتمػاد عمػى جهػات مختم ػة كػاف سػبب ,صاحبه صكت ال يشبه 

 (2". )استماعنا هذ  األصكات المختم ة 

 :  الدراسات الصوتية عند ابف سينا

كمػػػف العممػػػاء األكائػػػؿ الػػػذيف كػػػاف لهػػػـ أثػػػر فػػػي إثػػػراء الدراسػػػات الصػػػكتية ال يمسػػػكؼ ابػػػف سػػػيناء  

 كمف خالؿ, (رسالة في أسباب حدكث الحركؼ )رسالته المسماة ؛ كذلؾ مف خالؿ (هػ423/هػ370)

, ـ  1980بغػػداد,دارالرشػػيد لمنشػػر, الدراسػػات المهجيػػةك الصػػكتية عنػػد ابػػف جنػػي. حسػػاـ سػػعيد-د,النعيمػػي -1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .302ص
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,  كػػػالحنجرة , كقػػػد تحػػدث  فػػػي رسػػػالته عػػػف أجػػػزاء النطػػػؽ,  (القػػػانكف فػػػي الطػػػب ) كتابػػه الشػػػهير

كأطمػػػؽ عميهػػػا مصػػػطمحات خاصػػػة بهػػػا ؛ ف ػػػي ,  كالغضػػػاريؼ المككنػػػة لمحنجػػػرة ,  كالمسػػػاف كتشػػػريحاتهما 

بػيف لنػا سػبب حػدكث الصػكت اإلنسػاني ك ,كغيػر ذلػؾ ,  كأنكاعها ,  بيف لنا أعدادها,  حديثه عف األسناف 

كتحػػدث عػػف الحػػركؼ فػػي غيػػر النطػػؽ العربػػي ,كسػػبب حػػدكث الحػػركؼ ,   كتحػػدث عػػف القمػػ  كالقػػرع  ,

  إال أف لها فكائد عظيمة في تحديد, كم  أف الدراسة أقرب لمدراسة الطبية التشريحية.  كغيرها  

كالمػػػؤثرة فػػػي تشػػػكيؿ األصػػػكات الحػػػادة كالثقيمػػػة أعضػػػاء النطػػػؽ كالعضػػػالت كالغضػػػاريؼ المككنػػػة لهػػػا     

(1.) 

 : ابف سناف الخفاجي 

ك  يعقػػد  ,  عػػف األصػػكات (سػػر ال صػػاحة ) فػػي كتابػػه ( ق 466)كتحػدث ابػػف سػػناف الخ ػػاجي   

, كفصػػال فػػي الحػػركؼ , فعقػػد فصػػال فػػي األصػػكات, مجمكعػػة مػػف ال صػػكؿ  تتعمػػؽ بالدراسػػات الصػػكتية 

فتحػدث عػف الحمػؽ ,  كتحدث  عف الجهػاز الصػكتي عنػد اإلنسػاف , المغة  كآخر في,  كفصال في الكالـ 

كمػػػػف الحػػػػركؼ أيضػػػػا حػػػػركؼ :  " كالمسػػػػاف كالشػػػػ تيف كمخػػػػرج الغنػػػػة  كأعػػػػداد الحػػػػركؼ  كصػػػػ اتها قػػػػاؿ

كهػػػي سػػػبعة .  أف تصػػػعد فػػػي الحنػػػؾ األعمػػػى: كمعنػػػى االسػػػتعالء ,  كحػػػركؼ االنخ ػػػاض ,  االسػػػتعالء 

" كمػا سػكل ذلػؾ مػف الحػركؼ مػنخ ض .  كالضػاد  كالظػاء كالصػاد كالطػاءالخػاء كالغػيف كالقػاؼ : أحػرؼ 

كنحػف : " مقدمة لم صاحة التي يثبت بها إعجاز القػرآف قػاؿ ,   كجعؿ الحديث عف هذ  المكاضي (.   2)

ثػـ نػذكر تقطعهػا  , كالتنبيػه عمػى حقيقتهػا,  نذكر قبؿ الكالـ في معنى ال صاحة نبذا مػف أحكػاـ األصػكات 

كهػػؿ المغػػة فػػي ...كنشػػير إلػػى طػػرؼ مػػف أحػػكاؿ الحػػركؼ فػػي مخارجهػػا , يكػػكف حركفػػا متميػػزة عمػػى كجػػه 

 (.  3" )األصؿ مكاضعة  أك تكقيؼ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .65-55ص, 1983دمشؽ ط , لعربية  طباعة مجم  المغة ا,تحقيؽ محمد حسف الطياف , رسالة أسباب حدكث الحركؼ. ػ ابف سيناء 1

      . 31ص, دار الكتب العممية, 1ط, سر ال صاحة (.  466ت)ػ ابف سناف الخ اجي محمد بف سعيد 2

 . 14ص, ػ السابؽ 3 



 

 : الزمخشري

خاصػػػة فػػػي ,  عػػػف األصػػػكات (  الم صػػػؿ ) كتحػػػد ث اإلمػػػاـ  جػػػار اهلل الزمخشػػػرم فػػػي كتابػػػه  

 كهك في , القسـ األخير مف كتابه حيث خصصه لمحديث عف الدراسات  الصكتية 

 (. 1)خاصة الخميؿ بف أحمد كسيبكيه , نجد  متابعا لمف سبقه ,  كالمه في هذا الجانب

 :  السكاكي

,  عػػف األصػػكات ( م تػػاح العمػػـك  )فقػػد تحػػدث فػػي كتابػػه , (  626)اكي  أمػػا أبػػك يعقػػكب السػػك  

كرسػػػـ لنػػػا رسػػػما تقريبيػػػا لجهػػػاز النطػػػؽ عنػػػد اإلنسػػػاف  تظهػػػر عميػػػه مخػػػارج الحػػػركؼ مػػػف غيػػػر  األكتػػػار 

 . كدراسته تكرارا لما فعمه السابقكف (   3(  ) 2) , كلساف المزمار , الصكتية 

 : اءات وتجويد التالوةالدراسات الصوتية عند عمماء القر  

   

,  اهتـ عمماء التجكيد كالقراءات القرآنية  بقضايا الدراسػات الصػكتي كالمغكيػة منػذ نشػأة هػذ  العمػـك

مكانياتػػه الصػػكتية , كعػػدكها خطػػكات جميمػػة تقػػدـ  إلتقػػاف المعرفػػة فػػي كتػػاب اهلل مػػف حيػػث طريقػػة األداء  كا 

كلمنػػػ   التسػػػيب كتػػػرؾ األمػػػر , ى اهلل عميػػػه كسػػػمـ كالمغكيػػػة  حسػػػب الطػػػرؽ الػػػكاردة  عػػػف رسػػػكؿ اهلل صػػػم

باإلضػػػافة إلػػػى اشػػػتراط ,  ككي يػػػات األداء بأنصػػػ  عبػػػارة , فكصػػػ كا طػػػرؽ التمقػػػي, لالجتهػػػادات الخاصػػػة 

 .اتصاؿ السند بالمشافهة عبر طبقات القراء  كهك ما يطمؽ عميه باإلجازة  

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  125ص, بدكف تاري ,القاهرة , 10ج.شرح الم صؿ لمزمخشرم . يعيش  ابف (1

 .  5ص ,بدكف تاري  , ط القاهرة , م تاح العمـك ( .   626ت)أبك يعقكب يكسؼ , السكاكي           ػ 2

-هػ 1413منشكرات جامعة مؤتة ,  1ط,المغة المعاصر  المصطمح الصكتي عند عمماء العربيةالقدماء في ضكء عمـ, عبد القادر -د, مرعي الخميؿ: كانظر          ػ 3

 . 20ص, ـ 1993



 

, كقػػد سػػاعد كثيػػر مػػف عممػػاء المغػػة أمثػػاؿ الخميػػؿ  كسػػيبكيه كقطػػرب كال ػػراء كالكسػػائي كغيػػرهـ  

هػػؤالء المقػػرئيف  عمػػى اسػػتكماؿ مهمػػتهـ حيػػث اسػػت ادكا مػػف البحػػكث المغكيػػة المتعمقػػة باألصػػكات كمخػػارج 

مالػة كغيرهػا  دغػاـ  كت خػيـ كترقيػؽ كا  عمػرك الػداني  فهػذا أبػك, الحركؼ  كمباحث األداء المغكم مػف فػؾ كا 

يعرؼ عمـ التجكيػد فػي ضػكء المعػارؼ النحكيػة  بقكلػه ,  (ت 444)أحد القراء كالمتخصصيف بالقراءا ت  

,   كرد الحػػرؼ مػػف حػػركؼ المعجػػـ  إلػػى مخرجػػه كأصػػمه,  كترتيػػب مراتبهػػا ,   إعطػػاء الحػػركؼ حقكقهػػا: " 

لحاقػػه بنظيػػػر  شػػػباع ل ظػػػه ,   كا  مػػػف غيػػػر إسػػػراؼ كال , كهيئتػػػه كتمكػػػيف النطػػػؽ بػػػه  عمػػػى حػػػاؿ صػػػيغته, كا 

 (.  1" )تعسؼ كال إفراط كال تكمؼ 

إف تجكيػد "مػا يقػارب هػذا التعريػؼ حيػث كرد  التػالي ( التمهيد فػي معرفػة التجكيػد ) كفي كتاب  

خراجهػػػا مػػػف مخارجهػػػا ,  كتقكيمهػػػا ,  هػػػك تصػػػحيح الحػػػركؼ ,  القػػػراءة كتحبيرهػػػا  ,  كترتيبهػػػا مراتبهػػػا ,  كا 

لحاقهػا بنظائرهػػا   ,كردهػا إلػى أصػػكلها كال نقصػػاف ي ضػي إلػػى ,  مػف غيػػر إفػراط يػؤدم إلػػى التشػني  ,   كا 

كمتػػى مػػا أخػػؿ التػػالي بشػػيء مػػف , كمجانبػػة الشػػدة كالصػػعكبة, بػػؿ بمالحظػػة الرفػػؽ  كالسػػهكلة , التضػػيي 

 (.  2")ص اتها  فقد أزالها عف حدها كرص ها  

فػي رسػالة ( ق 154ت)بي عمػرك بػف العػال ء منذ عهد أ,   كالتأليؼ في عمـ التجكيد  بدأ مبكرا 

 أرجػكزة مػف تػأليؼ عيسػى بػف مينػا ,   كما نجد في فتػرة قريبػة أيضػا, ( رسالة في اإلدغاـ الكبير ) سماها 

ثػػػـ نجػػػد  قصػػػيدة أبػػػي , ( 3)راكيػػػة اإلمػػػاـ رافػػػ  بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػدني  ( هػػػػ  220( )قػػػالكف المػػػدني ) 

 ( هػ 325ت )مزاحـ الخاقاني  

 أيا قارئ القرآف أحسف أداءه       فقد قمت في حسف األداء قصيدة            
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  70ص, 1988بغداد  –الخمكد ,1ط, غانـ الحمد-التحديد في اإلتقاف كالتجكيد كتحقيؽ د. ابكعمرعثماف بف سعيد, ػ الداني1

 70ص,ـ 2000هػ 1420عماف ,دار عمار , 1ط, غانـ الحمد  -تحقيؽ د, التمهيد في معرفة التجكيد ( .  569ت )أحمد الحسف بف ,ػ الهمذاني 2

 .مؤسسة أؿ البيت, مخطكطات التجكيد, ػ ال هرس الشامؿ لمتراث العربي اإلسالمي المخطكط  3



 

 (.  1)كقد استخدـ مصطمح حسف األداء بدال مف التجكيد   

كجػػؿ المكضػػكعات التػػي (.  2) الكتػػب المتعمقػػة بهػػذا العمػػـ أكثػػر مػػف مائػػة كبمغػػت إحصػػاءات   

,  كالمػيـ السػاكنة ,  مػف مثػؿ  أحكػاـ النػكف السػاكنة,   يثيرها هذا العمـ تتعمؽ بالدراسات الصكتية كالمغكيػة 

كأحكالهػا ,   كصػ اتها,  كمخػارج الحػركؼ ,   كحػركؼ المػد كالمػيف ,  كالغنة ,  كأحكاـ المدكد ,  كالتنكيف 

دغاـ  , كدراسة ظكاهر التماثؿ كالتجانس كالتقارب  كالكقػؼ كاالبتػداء  كغيرهػا ,  مف ت خيـ كترقيؽ  كفؾ كا 

بػػؿ لهػػـ آراء متعػػددة  مػػثمهـ مثػػؿ المغػػكييف فيمػػا يتعمػػؽ بم ػػردات ,  كهػػـ فػػي ذلػػؾ ليسػػكا عمػػى كتيػػرة كاحػػدة

 : تكضح نحكا مف ذلؾ   كربما هذ  األبيات مف باب مخارج الحركؼ,  الدراسة الصكتية 

 

 اختمؼ القراء في المخارج       عمى مذاهب ثالثة تجي 

 فهي عند قطرب أرب  عشر     كعند سيبكيه ستة عشر 

 كمذهب الخميؿ كابف الجزرم    قدرها بسبػعة كعشػػر

 (.  3) كهك الذم جرل عميه اآلف     معظـ مف يجكد القرآف  

 كانت كثيرة ,  ات المغكية  كالصكتية عند العربيتبيف لنا أف الدراس,  مما سبؽ  

 -كما يرل إبراهيـ أنيس -أبهر عمماء الغرب في العصر الحديث,كقد كصمكا فيها شأكا بعيدا,  كمتشعبة 

شهد المحدثكف أنها , بحكث في األصكات المغكية ,  فقد كاف لمقدماء مف عمماء العربية: " حيث يقكؿ 

 كال سيما في,  كقد أرادكا بها خدمة المغة العربية  كالنطؽ العربي, كرهـ  جميمة القدر بالنسبة إلى عص

  كانكا،  كاتصالهـ  ب صحاء العرب,  كلقرب هؤالء العمماء  مف عصكر النهضة العربية, الترتيؿ القرآني 

 أثار  دهشة  كص ا   العربي  الصكت  لنا  فكص كا  , المالحظة  دقيقي    , الحس مره ي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 45ص, 1986بغداد, مطبعة الخمكد ,الدراسات الصكتية عند عمماء التجكيد . غانـ قدكرم  -د,ػ الحمد 1

 . 44-25ص, ػ السابؽ 2



 ,مطبعػػة الشػػرؽ ,سػػمكرإعػػداد   كتن يػػذ سػػعيد حسػػف , السمسػػبيؿ الشػػافي فػػي أحكػػاـ التجكيػػد الػػكافي . عثمػػاف سػػميماف , ػػػ مػػراد 3

 12ص, بدكف تاري  , عماف 

عجابهـ   (   1"  )المستشرقيف كا 

قػػد بػػذلكا جهػػكدا طيبػػة  فػػي دراسػػة جهػػاز , أف عممػػاء العربيػػة  القػػدماء" كيػػرل عبػػد القػػادر مرعػػي 

تكػاد تكػكف قريبػة مػف نتػائ  ,  كتكصمكا إلى نتائ  جيدة في هذا المجػاؿ ,  كذكركا معظـ أجزائه ,   النطؽ

بػؿ يعػكد إلػى عػدـ تػكفر , ال يعػكد إلػى قصػكرهـ , كما فاتهـ في هذا المجاؿ , دراسات الصكتية الحديثة ال

كمػ  . (   2"  )الكسائؿ اآللية كالتشريحية في عصرهـ ؛ إذ اعتمدكا  في دراستهـ عمػى المالحظػة الذاتيػة 

تكجػت  بػكاكير هػذ  الجهػكد فػي  كقػد, فقف المطم  ال يعدـ كجكد ت ػاكت بػيف القػديـ كالحػديث  ,هذا اإلطراء

 .  العصر الحديث  عمى يد العالـ الجميؿ إبراهيـ أنيس 

 :الدراسات الصوتية عند إبراىيـ أنيس 

بػاككرة اإلنتػاج العربػي فػي مجػاؿ الدراسػات المغكيػة فػي العصػر ,( األصكات المغكية  )يعد كتاب 

كاسػتخداـ المعامػؿ ,  إلػى الدراسػة التجريبيػةباإلضػافة ,   الذم اعتمػد  منهجيػة عمميػة فػي البحػث, الحديث

كهػػػك مػػػا لػػػـ يتػػػكفر لمػػػف قبمػػػه مػػػف أهػػػؿ , الصػػػكتية ككسػػػائؿ عمميػػػة متطػػػكرة فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث الصػػػكتي 

كقد ظهرت أكلى طبعات الكتػاب  مػف المكتبػة اإلنجمػك المصػرية سػنة , الدراسات العربية في هذا المجاؿ  

كهػػك مػػا يؤكػػد ريػػادة , لمجػػاؿ عمػػى نحػػك مػػف دراسػػة المؤلػػؼثػػـ تكالػػت الدراسػػات فػػي هػػذا ا,   (3)  1947

 :منها , إبراهيـ أنيس في هذا المجاؿ 

 حيث خصص فصال مػف كتابػه لدراسػة األصػكات ,  لمدكتكر تماـ حساف, مناه  البحث في المغة

 . 1955كظهر سنة ,  دراسة تجريبية

  د طبػػػ  فػػػي دمشػػػؽ سػػػنة كقػػػ, كفيػػػه فصػػػؿ عػػػف األصػػػكات المغكيػػػة ,  فقػػػه المغػػػة  لمحمػػػد المبػػػارؾ

1960  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  5ص, 1979القاهرة , مكتبة اإلنجمك المصرية ,5ط,األصكات المغكية . إبراهيـ  -د,ػ أنيس 1

 .21ص, المصطمح الصكتي . عبد القادر -د,ػ مرعي الخميؿ2



 . 19ص,  المدخؿ إلى عمـ المغة.رمضاف  -ػ عبد التكاب كد3

 كطبػػ  الكتػػاب , خصػػص البػػاب الثػػاني لمدراسػػة الصػػكتية , لمػػدكتكر محمػػكد السػػعراف ,  عمػػـ المغػػة

 . 1962سنة 

 بمجمػة  1963كهػي مقالػة نشػرت سػنة , إبراهيـ أنيس ,  جهكد عمماء العرب في الدراسة الصكتية

 . مجم  المغة العربية  

  1963صدرت الطبعة األكلى منه سنة كقد , لمدكتكر عبد الرحمف أيكب ,  أصكات المغة . 

  كنشػػر سػػنة , ترجمػػه  صػػالح القرمػػادل , لجػػاف كػػانتينك ,  دركس فػػي عمػػـ أصػػكات المغػػة العربيػػة

1966 . 

  جعػؿ الحػديث عػف األصػكات  فػي القسػـ الثػاني مػف , لمدكتكر كماؿ محمد بشػر, عمـ المغة العاـ

 .  1970كقد نشر سنة ,  الكتاب

  لمػػدكتكر  رمضػػاف عبػػد التػػكاب , الضػػاد العربيػػة  كتػػراث الضػػاد كالظػػاءمشػػكمة : مقالػػة بعنػػكاف ,

 . 1971سنة  21نشرت في مجمة المجم  العممي العراقي   المجمد 

 1976نشر بالقاهرة سنة . لمدكتكر أحمد  مختار عمر , دراسة الصكت المغكم . 

   إرنسػػػت بػػػكلغراـ   ,لمؤل ػػػه(  مػػػدخؿ إلػػػى التصػػػكير الطي ػػػي لمكػػػالـ ) عمػػػـ األصػػػكات ال يزيقػػػي ,

 .  1977نشر بالقاهرة سنة , كترجمة الدكتكر  سعد عبد العزيز مطمكح  

 1980نشر في القاهرة سنة , لمدكتكر  سعد عبد العزيز مطمكح ,  دراسة السم  كالكالـ . 

  1983نشػر فػي بغػداد  سػنة , لمدكتكر  خميػؿ إبػراهيـ العطيػة  , في البحث الصكتي عند العرب 

. 

 نشػػػػػر بالقػػػػػاهرة سػػػػػنة , شػػػػػاهيف  ترجمػػػػػة الدكتكرعبػػػػػد الصػػػػػبكر, لبرسػػػػػيؿ مػػػػػالبرج, كاتعمػػػػػـ األصػػػػػ

1985(1 ) 

  لمػػدكتكر عبػػد , المصػػطمح الصػػكتي عنػػد عممػػاء العربيػػة القػػدماء  فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػة المعاصػػر

 . 1993نشر جامعة مؤتة  سنة , القادر مرعي 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 21ػ9ص, المدخؿ إلى عمـ المغة .رمضاف  -التكاب كد عبد -1

  بمصر  1978نشر سنة , لمدكتكر محمد عبد الحميد  أبكسكيف , معالـ المهجات العربية. 

  نشػػر مكتبػػة , لمػػدكتكر  رمضػػاف عبػػد التػػكاب , المػػدخؿ إلػػى  عمػػـ المغػػة كمنػػاه  البحػػث المغػػكم

 .  1995الخانجي سنة 

 1979نشر مكتبة الرسالة عماف سنة . ر محيي الديف رمضاف لمدكتك , في صكتيات العربية . 

  نشػػر دار الرشػػيد , لمػػدكتكر حسػػاـ سػػعيد النعيمػػي , الدراسػػات الصػػكتية كالمهجيػػة عنػػد ابػػف جنػػي

 . 1980ببغداد سنة 

  1960نشر مطبعة جامعة دمشؽ  سنة , لمدكتكر صبحي الصالح, دراسات في فقه المغة. 

إف ذكػػر هػػذا العػػدد . دـ الدراسػػات التقميديػػة فػػي البحػػث الصػػكتي كبعػػض هػػذ  المؤل ػػات يسػػتخ   

مػػف المؤل ػػات  فػػي مجػػاؿ الدراسػػات الصػػكتية  يعػػد دلػػيال عمػػى فػػتح المؤلػػؼ بػػاب الدراسػػة لمػػف جػػاء بعػػد   

جعمت مػف البػاحثيف  ينظػركف  إلػى الدراسػات العربيػة القديمػة  بعػيف التػدقيؽ  , عمى أسس عممية معاصرة 

  .ك إعادة الت حص 

 (:األصوات المغوية ) منيج إبراىيـ في الدراسة الصوتية  في كتابو 

كقػػػد أجػػػاد , يعػػػد هػػػذا الكتػػػاب بػػػاككرة اإلنتػػػاج العربػػػي المعاصػػػر فػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػة الصػػػكتية   

المؤلػػػؼ فػػػي نقػػػؿ كثيػػػر مػػػف المصػػػطمحات الصػػػكتية الغربيػػػة  كمزجهػػػا عمػػػى نحػػػك فريػػػد مػػػ  مصػػػطمحات 

لتظهػػػر الدراسػػػة الصػػػكتية بثػػػكب جديػػػد تتػػػالؼ فيػػػه مػػػا تكصػػػؿ إليػػػه الغػػػرب مػػػ  , الصػػػكت العربػػػي القديمػػػة

ظهرت فػي حسػف تقسػيـ ,  كؿ ذلؾ يظهر مف خالؿ منهجية عممية دقيقة, عربي في هذا المجاؿالمشرؽ ال

ك أحػػد , فقػػد   قسػػـ المؤلػػؼ الكتػػاب إلػػى مقدمػػة : عمػػى النحػػك الػػذم سنعرضػػه فيمػػا يمػػي ,  الكتػػاب كتبكيبػػه

 : عشر فصال 

نجػد المؤلػؼ , فهي في الحقيقة تمثؿ مقدمات بعدد الطبعات ؛ فكممػا ن ػذت طبعػة ,  أما المقدمة 

عمػى –ف ػي مقدمػة الطبعػة األكلػى كالثانيػة , يصدر الطبعة التالية بمقدمة جديدة ال تخمك مف فائدة أك أكثػر



الت ريػػؽ بػػيف مصػػطمحيف غػػربييف  –نجممهػػا فػػي , تعػػرض لػػذكر مجمكعػػة مػػف الحقػػائؽ الصػػكتية  -مػا يبػػدك

األكؿ يعنػى  كبػيف أف, (   phonology) كالبحػث ال نكلػكجي , (  phonetics)  هما  البحث ال كناتيكي

خػػاص إلػػى مػػا تنتمػػي إليػػه  مػػف  كيجػػرم عميهػػا التجػػارب دكف نظػػر, باألصػػكات اإلنسػػانية شػػرحا كتحمػػيال

 فهك لهذا عالمي , كال إلى أثر تمؾ األصكات  في المغة مف الناحية العممية , لغات

فػػػي تركيػػػب الكػػػالـ نحػػػك   فيعنػػػى كػػػؿ العنايػػػة  بػػػأثر الصػػػكت المغػػػكم, (ال نكلػػػكجي )أمػػػا الثػػػاني  

تركيػب الجمػؿ فػي لغػة مػف كلهذا يمكػف أف يطمػؽ عميػه عمػـ األصػكات الػذم يخػدـ بنيػة الكممػة  ك , كصرفه

 ( 1.)المغات 

(  ال نكلػكجي )كالثػاني ,  خاصػا بالناحيػة الكصػ ية( ال كنػاتيكي )كمف المحدثيف مػف يجعػؿ األكؿ  

 (.  5ص)م سكسير أك العكس كما عند د, خاصا بالناحية التاريخية 

كحسػهـ , كما تعرض الباحث لمحديث عف  دقة مالحظة العػرب األقػدميف فػي دراسػتهـ للصػكات

ك , ك كصػػ هـ لهػػا كصػػ ا دقيقػػا معبػػرا عػػف أحكالهػػا بأكضػػح عبػػارة  , المرهػػؼ فػػي إدراؾ مخارجهػػا كصػػ اته

الػذيف رددكا كػالـ , ـ نػت  عػف المتػأخريف مػنه, يشير إلى أف الخمؿ الػذم أصػاب الدراسػة الصػكتية عنػدهـ 

 , المتقدميف دكف كعي 

كرككا تمػػؾ البحػػكث الصػػكتية  بطريقػػة مبتػػكرة مضػػطربة ؛كذلػػؾ ألف األصػػكات المغكيػػة قػػد أصػػاب 

 (  5ص. )كلـ ي طنكا له , بعضها تطكرا ب ضؿ عكامؿ متعددة   لـ يمحظك 

: " نكعػػا مػػف السػػحر قػػاؿكعػػدها ,كمػػا أبػػدل الباحػػث  إعجابػػه الشػػديد بالدراسػػات الغربيػػة الحديثػػة 

كرأينػػا لعممػػاء المغػػات  فيهػػا تمػػؾ  التجػػارب , كاتصػػمت ثقافتنػػا بثقافػػة أكركبػػا ,  فممػػا كػػاف العصػػر الحػػديث

بػػدأ بعػػض أعضػػاء البعثػػات المغكيػػة يعنػػكف بهػػذا , الصػػكتية التػػي يخيػػؿ لمنػػاظر إليهػػا  أنهػػا نػػكع مػػف السػػحر

 ( 5ص. )ة كيحاكلكف االنت اع به في خدمة المغة العربي, األمر

مػف اتخػاذ  طريقػا جديػدا مسػتقال , يبيف المنه  الذم سػمكه فػي الكتػاب, كفي مقدمة الطبعة الثالثة

,  كيقػػارف بينهمػػا كممػػا اقتضػػت الضػػركرة لػػذلؾ, يجمػػ  بػػيف آراء القػػدماء كالمحػػدثيف, فػػي معالجػػة األصػػكات



ثػـ بػيف , دراسػات الحديثػة كما أنه حاكؿ شرح مصطمحا ت القدماء كتعري اتهـ بصكرة كاضحة في ضػكء ال

  أف
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 (3ص). تغطي مساحة ما بيف القرف الثاني كالتاس  مف الهجرة , كالنماذج التي انتقاها, النصكص المختارة

يبػدك أف الدراسػة : " يستبشػر المؤلػؼ خيػرا  حيػث يقػكؿ , كفي مقدمة الطبعػة الرابعػة ك الخامسػة 

يقبمػكف  عميهػػا ,  كأف الدارسػيف اآلف, قػد أخػػذت طريقهػا إلػى كمياتنػػا الجامعيػة كئيػدة الخطػػا , الصػكتية لمغػة

, ي المجػػاؿ اإلعالمػػييبػيف أهميػػة دراسػة األصػػكات  فػ,  كنػػرا  هنػا أيضػػا( .  1ص. " )فػي ثقػػة كاطمئنػاف 

كيتحدث عف إقباؿ طمبة كميات الطب في األذف كاألنؼ كالحنجرة عمى التمػاس طرفػا , كمجاؿ تعمـ المغات

 (  1ص.  )مف الدراسة الصكتية 

كأنػػػت تقػػػرا فػػػي هػػػذا , ( ظػػػاهرة الصػػػكت )عنػػػكف المؤلػػػؼ لهػػػذا ال صػػػؿ بػػػػ     : الفػػصػػػػػؿ األوؿ

, أكتػي مػف كػؿ فػف بطػرؼ خاصػة فػي مجػاؿ العمػـك البحتػة, افػة تجد ن سؾ أمػاـ مثقػؼ كاسػ  الثق, ال صؿ

, فنجػػػػػػد  يتحػػػػػػدث عػػػػػػف الصػػػػػػكت مػػػػػػف حيػػػػػػث كنهػػػػػػه, كيميائيػػػػػة كفيزيائيػػػػػػة ممػػػػػػا يخػػػػػػدـ الدراسػػػػػػة الصػػػػػػكتية

كسػػرعته  , كالكسػػط الػػذم يحتاجػػه لالنتقػػاؿ , كالشػػدة  كالدرجػػة كالنػػكع   ,  كمصػػطمحا تػػه الخاصػػة,كماهيتػػه

ك كاضػػعا , مسػػتخدما الصػػكر التكضػػيحية لػػلذف , لعكامػػؿ المػػؤثرة فيػػهكا, كشػػدته,  كشػػكؿ المكجػػة الصػػكتية

, كتتكقػؼ شػدة الصػكت كارت اعػه : " يقكؿ في هذا المجاؿ ,  عميها األجزاء المعركفة عند عمماء التشريح 

يكػكف كضػػكح الصػػكت , فعمػى قػػدر قػػرب األذف مػف ذلػػؾ المصػػدر, عمػى بعػػد األذف  مػف مصػػدر الصػػكت 

كهي المسافة المحصػكرة بػيف الكضػ  األصػمي :  ت الصكت عمى سعة االهتزازاتكما تتكقؼ شد, كشدته 

فعمػى قػػدر , كأقصػػى نقطػة يصػؿ إليهػػا الجسػـ فػي هػػذ  االهتػزازة  -كهػك فػػي حالػة سػككف  -لمجسػـ المهتػز

 (  6ص". )يككف عمك الصكت  ككضكحه , اتساع  هذ  المسافة

, الحػػػديث عػػػف الصػػػكت اإلنسػػػانيمػػػف خػػػالؿ ,كيطػػػؿ مػػػف خػػػالؿ هػػػذا ال صػػػؿ بػػػقطالالت قيمػػػة   

, (مميمتػػر 27-23)كطػكؿ الػػكتر الصػكتي الػذم يصػػؿ إلػى , كعالقػة كتػػرم الحنجػرة فػي إحداثػػه , كمصػدر 



كالت ريػؽ بػيف أصػكات الرجػاؿ , كفي حالة الغنػاء , في الكالـ البيف الكاضح , كعدد الذبذبات  في الحنجرة 

كمػػف الحقػػائؽ العمميػػة : " كأيػػف مكمػػف جمالػػه يقػػكؿ ,  كأهميػػة السػػم  فػػي إدراكػػه, ككي يػػة حدكثػػه, كالنسػػاء 

أف عمماء التشريح لـ يمحظػكا أم فػرؽ مػادم بػيف حنػاجر النػكع اإلنسػاني , التي تدعك إلى الدهشة كالعجب

ال تكػػاد تختمػػؼ عػػف حنجػػرة فػػالح , فحنجػػرة اإلنسػػاف ذم الصػػكت الػػرخيـ الػػذم يسػػحر األلبػػاب كالعقػػكؿ ,  

فميس في حنجرة المطرب أم عنصر مادم تمتاز به عمى حنجرة غيػر  مػف ,  بسيط مف الناحية التشريحية

نما ال رؽ في المكهبة التي أختص بها ,الناس  فهػك أقػدر مػف غيػر  , كهي سيطرته عمى عمميػة التػن س,  كا 

خضػػاعه لنظػػاـ , كالقػػدرة عمػػى تكيي ػػه ,  كالسػػيطرة عمػػى الهػػكاء المنػػدف  مػػف الػػرئتيف,  عمػػى تنظػػيـ تن سػػه كا 

أك مػػا , هػذا هػػك كػؿ شػيء فػي الغنػاء . حتػػى يصػدر مػف ال ػـ أك األنػؼ , ي جريانػه مػف الػرئتيف خػاص فػ

 ( 9ص." )يسمى جماؿ الصكت 

يجعمنػػػا نتحسػػػس ال ػػػارؽ بػػػيف الدراسػػػة القديمػػػة عنػػػد , هػػػذ  الدراسػػػة المست يضػػػة لجهػػػاز السػػػم   

عنػد عػد األذف معيػارا  لمتمييػز  كدراسػة البالغيػيف التػي تكق ػت, المغكييف التػي لػـ تػكؿ السػم   أهميػة كبيػرة

فػػال زالػػت كتػػب األقػػدميف مػػف ,  كبػػيف مػػا خػػرج عػػف حػػد ال صػػاحة , بػػيف فصػػيح الكممػػة فػػي بعػػض جكانبهػػا

البالغيػػيف  تشػػير إلػػى أف فصػػاحة الم ػػظ الم ػػرد تػػتـ ببعػػد  عػػف الكراهيػػة فػػي السػػم   كيستشػػهدكف  بقػػكؿ 

 :    المتنبي 

 (   1)ى شريؼ النسب مبارؾ االسـ أغر المقب     كريـ الجرش

 .كبيف ما كصمت إليه الدراسة الحديثة عند إبراهيـ أنيس 

لكنهػا لػـ تصػؿ إلػى  ,  كال خػر الػرازم, كابػف سػينا ,  نعـ هنػاؾ دراسػة لػلذف نجػدها عنػد ال ػارابي 

الت سػير ) يظهر ذلؾ فيما نجد  في كتػاب, فبقيت في كتبهـ تحت درجة التكهف كالتخميف , الدقة المعاصرة

ذكر الرئيس أبك عمػي بػف سػينا  :  "  لم خر ا لرازم عند حديثه عف الصكت  ك كي ية حدكثه  قاؿ( الكبير 

( أم الػرازم)كأقػكؿ , أنه كي ية تحدث مف تمكج الهػكاء المنضػغط بػيف قػارع كمقػركع :  في تعريؼ الصكت

حتػػى يعػػرؼ كلػػيس فػػي الكجػػكد شػػيء أظهػػر مػػف المحسػػكس , إف ماهيػػة الصػػكت مدركػػة بحػػس السػػم   :



"  إشػارة إلػى سػبب حدكثػه ال إلػى تعريػؼ ماهيتػه :إف كػاف كال بػد فهػك , بػؿ هػذا الػذم ذكػر , المحسكس به 

, يقاؿ أف النظػاـ كػاف يػزعـ أف الصػكت جسػـ :  " عمى أبي إسحاؽ النظاـ  بقكله, كيعترض  ال خر أيضا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  كمنها, في الصكت أف األجساـ مشتركة في الجسمية  كغير مشتركة : كأبطمك  بكجك  منها 

يػدكف تػاري  , القػاهرة –مطبعة السنة المحمديػة , تحقيؽ لجنة مف اساتذة األزهر,  اإليضاح, (  739-666)جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  , ػ الخطيب القزكيني 1

 4ص, 

فقػػد ذكػػركا تمػػكج  كعنػػد أخػػكاف( 1" )لػػيس الصػػكت كػػذلؾ ك   ,أف الجسػػـ بػػاؽ:أف األجسػػاـ كمنهػػا  

فػي هـ القمػب ,  حيػث يؤديػه الػدماغ إلػى القمػب, ثـ انتهاؤ  إلى مؤخرة الػدماغ ,كدخكله إلى الصماخ , الهكاء

 ( 2)مف هذ  الحاسة ما أدته إليه  

  :الفػػصػؿ الثػاني  

التسمسػػػؿ المنطقػػػي فػػػي كهػػػك لعمػػػرؾ , ( أعضػػػاء النطػػػؽ)  يصػػػدر المؤلػػػؼ  هػػػذا ال صػػػؿ بعنػػػكاف

مكضػحا , مكشحا غرة ال صؿ برسػـ تشػريحي لجهػاز النطػؽ عنػد اإلنسػاف , االنتقاؿ مف المهـ  إلى األهـ 

 :فيكضح أجزاء النطؽ مبتدئا بػ , عميه أجزاء  التي استقر ت في عالـ الطب كالتشريح

  القصبة الهكائية, 

  (الحنجرة ) مكض  الكتريف الصكتييف 

 فتحة المزمار 

 الحمؽ 

  المساف أقصا  ككسطه كطرفه 

  الحنؾ األعمى أقصا  ككسطه كأصكؿ الثنايا 

 األسناف العميا كالس مى 

 الش تاف العميا كالس مى 

 ال راغ األن ي 

  الرئتاف 



 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 29ص, 1بدكف تاري  ك ج, بيركت –دار إحياء التراث , 3ط, الت سير الكبير , (  607 -545. )أبك عبد اهلل محمد بف حسيف القرشي ,  ػ ال خر الرازم 1

 ( ".  76ػ انظر عبد القادر مرعي المصطمح الصكتي عند عمماء العربية القدماء في ضكء عمـ المغة المعاصر  ص2

قػػدماء معمقػػا أحيانػػا عمػػى مكاقػػؼ ال, ثػػـ يبػػدأ بت صػػيؿ الحػػديث عػػف هػػذ  األعضػػاء بدقػػة متناهيػػة 

 .منها

, القصػػػػبة الهكائيػػػػة: ) كبعػػػػد ال ػػػػراغ مػػػػف كصػػػػؼ أعضػػػػاء النطػػػػؽ القديمػػػػة بطريقػػػػة حديثػػػػة كهػػػػي 

ينبػه إلػى عضػك لػـ ي طػف إليػه , ( كالشػ تاف , كال ػراغ األن ػي , كالحنػؾ األعمػى, كالمسػاف,كالحمػؽ , كالحنجرة

ئمػػا فػػي دراسػػة األصػػكات تمػػؾ هػػي أعضػػاء النطػػؽ التػػي يشػػار إليهػػا دا: " الرئتػػاف  يقػػكؿ : هػػك , القػػدماء

إف لػػـ يكػػف أكثػػر منهػػا ,ال يقػػؿ أهميػػة , يضػػاؼ إليهػػا عضػػك آخػػرعمػػى أنػػه مػػف الكاجػػب أف ,مميػػة النطػػؽكع

بػؿ ال تكػكف , كبغيػر التػن س ال يكػكف الكػالـ , كهك الرئتاف ؛ فبغير الرئتيف ال تكػكف عمميػة التػن س, أهمية

فتظػؿ , كمػ  هػذا, قد يصيبه اضطراب أك خمؿ , هافبعض األعضاء التي سبقت اإلشارة إلي, الحياة ن سها 

.  كلكػػػف الػػػرئتيف ال يمكػػػف االسػػػتغناء عنهمػػػا فػػػي النطػػػؽ , عمميػػػة النطػػػؽ تػػػؤدم فػػػي صػػػكرة مػػػف الصػػػكر 

 (  19ص)

, بهذ  الصكرة يتضح إدراؾ المحػدثيف إلػى أعضػاء فػي جهػاز النطػؽ لػـ تكػف مدركػة عنػد القػدماء

ثػـ يسػتكمؿ حديثػه عػف بعػض الصػ ات التقابميػة المتعمقػة .  ئتيف كالػر , كفتحة المزمػار, كالكتريف الصكتييف

كتظهػر لنػا هنػا . كأصػكات المػيف , كاألصػكات السػاكنة , كالرخػاكة ,كالشػدة  , كالهمػس, كػالجهر, باألصكات

يعػد إبػػراهيـ أنػػيس : فعمػى سػػبيؿ المثػػاؿ , كالدراسػػات الحديثػػة , جكانػب مػػف االختالفػات بػػيف عممػػاء التجكيػد

فػي حػيف  يثبتهػا , كيضػـ الحػرفيف إلػى األحػرؼ المهمكسػة , مجهكرة خاليػة مػف القػاؼ كالطػاء األصكات ال

ثالثػػة عشػػر  -عنػػد إبػػراهيـ-فػػالمجهكرات , كيخرجانهمػػا مػػف المهمكسػػات , عممػػاء التجكيػػد فػػي المجهػػكرات

كعنػػد عممػػاء , (ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف ء ك م : ) يضػػاؼ إليهػػا كػػؿ أصػػكات المػػيف , صػػكتا



كهػػػػػي ( ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف ء ك م ؽ ط ا: )كيػػػػد تسػػػػ  عشػػػػرة صػػػػكتا هػػػػي اآلتيػػػػة  التج

 ( .عظـ كزف قارئ ذم غض جد طمب : )مجمكعة في قكلهـ 

ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ : ) هػػػي اثنػػػا عشػػػر حرفػػػا  -عنػػػد  إبػػػراهيـ -كالمهمكسػػػات  

ت ث ح خ : )  أحػػرؼ هػػي عشػػرة   -عنػػد عممػػاء التجكيػػد-فػػي حػػيف أف  المهمكسػػات , (  21ص( ) هػػػ

 ( . 1( ) حثه شخص فسكت  :) كهي مجمكعة في قكلهـ , ( س ش ص ؼ  ؾ هػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 28ص,  السمسبيؿ الشافي . عثماف سميماف , ػ مراد 1

عنػػػػد -فالصػػػػكت المجهػػػكر ,   إلػػػػى التبػػػايف فػػػػي تعريػػػؼ الجهػػػػر كالهمػػػس, كيعػػػكد الخػػػػالؼ هنػػػا 

 . هك الصكت الذم يهتز معه الكتراف الصكتياف : -إبراهيـ

كال يسػػم  لهمػػا رنػػيف , هػػك الصػػكت الػػذم ال يهتػػز معػػه الػػكتراف الصػػكتياف : -عنػػد  –كالمهمػػكس 

انحبػاس الػن س عنػد النطػؽ : هػك -عنػد عممػاء التجكيػد -في حيف أف  الجهػر ( . 20ص)حيف النطؽ به 

جريػػػاف الػػػن س عنػػػد النطػػػؽ بػػػالحرؼ : هػػػك  -عنػػػدهـ–كالمهمػػػكس . ج بػػالحرؼ لقػػػكة االعتمػػػاد عمػػػى المخػػػر 

 (.  1) لضعؼ االعتماد عمى المخرج 

يتبػػيف أف القػػدماء لػػـ يككنػػكا عمػػى اطػػالع فػػي كجػػكد الػػكتريف الصػػكتييف , كمػػف خػػالؿ االسػػتقراء 

 .المعيار الحقيقي لقياس الجهر كالهمس ؛ لهذا لـ يكف تعري هـ لهذيف المصطمحيف دقيقا 

كمػػػا يقابمػػػه  عنػػػد , نجػػػد المؤلػػػؼ يبػػػيف المصػػػطمح الصػػػكتي القػػػديـ, كفػػػي هػػػذا ال صػػػؿ  أيضػػػا  

كالصػػكت الرخػػك قػػديما , (    plosive) فالصػػكت الشػػديد قػػديما يقابمػػه الصػػكت االن جػػارم , المعاصػػريف 

 كاألصػػكات المتكسػػطة بػػيف الشػػدة كالرخػػاكة  فػػال هػػي(  24ص( ) fricative) يقابمػػه الصػػكت االحتكػػاكي 

ؿ ) كهػي تشػمؿ الحػركؼ , ( liquids) سػٌماها المحػدثكف األصػكات المائعػة , كال هي بالرخكة ,  بالشديدة

ال تحػػة : كأصػػكات المػػيف يقابمهػػا عنػػد القػػدماء( .  25ص)كزاد عميهػػا األقػػدمكف حػػرؼ العػػيف  ( ع / ف ـ ر

 (  28ص .)ككذلؾ ما سٌمك  األلؼ كالكاك كالياء  , كالكسرة , كالضمة ,

 :  مقاييس أصوات الميف: صؿ الثالث الف 



مف خالؿ نقؿ كتكضيح المقػاييس العالميػة ألصػكات المػيف مكضػحا , تظهر جهكد المؤلؼ, في هذا ال صؿ

كهػي عنػد  ,كما تكصؿ إليه مف خػالؿ تجػارب حيػة , مف جامعة لندف بها( دانياؿ جكنز )عناية البركفسر 

يشػمؿ مػا اصػطمح عميػه   -عنػد –كمصطمح المػيف , (uكتنتهي بالصكت   i)ثمانية مقاييس تبدأ بالصكت 

ا مػف الحركػات فهػي عنػد  أصػكات كهػي حػركؼ العمػة الثالثػة إذا جانسػت مػا قبمهػ   , قديما عمى أنػه مػد 

 .كهي عند  أشبا  ليف , أك كق  ما قبمها م تكحا,  ليف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمػػاف –المطػػاب  المركزيػػة , 5ط, إعػػداد لجنػػة الػػتالكة فػػي جمعيػػة المحافظػػة عمػػى الكتػػاب كالسػػنة , المنيػػر فػػي أحكػػاـ التجكيػػد .دػػػ أحمػػد كزمػػالؤ  , ػػػ شػػكرم1

 127ـ ص2004 -1425

سػػمى عنػد القػػدماء حػرؼ مػػد كلػػيف كممػا ال يخ ػػى أف األلػؼ ال يقػػ  مػا قبمهػػا إال م تكحػػا  لػذلؾ ت 

كأنهػا حركػات مشػبعة مػف , يف القػدماء كالمحػدثيف فػي النظػرة إلػى أصػكؿ المػيفكيشير إلػى التكافػؽ بػ.  (1)

نػػرل أف بعػػض القػػدماء قػػد أحػػس كمػػا يحػػس المحػػدثكف بػػأف ال ػػرؽ بػػيف : " ال تحػػة كالضػػمة كالكسػػرة  يقػػكؿ

, ككاك المػد , ككػذلؾ ال ػرؽ بػيف يػاء المػد, ال يعدك أف يككف فرقػا فػي الكميػة ,ال تحة كما يسمى بألؼ المد 

كمػػا , هػػي فػػي الحقيقػػة فتحػػة طكيمػػة ,  فمػػا يسػػمى بػػألؼ المػػد, ا قكرنتػػا عمػػى الترتيػػب بالكسػػرة كالضػػمة إذ

, ككػػذلؾ كاك المػػد تعػػد مػػف الناحيػػة الصػػكتية ضػػمة طكيمػػة ,  يسػػمى بيػػاء المػػد مػػا هػػي إال كسػػرة طكيمػػة 

ألػػؼ المػػد  مػػ   فكي يػػة النطػػؽ بال تحػػة كمكضػػ  المسػػاف معهػػا يماثػػؿ كػػؿ المماثمػػة كي يػػة النطػػؽ بمػػا يسػػمى

 ( 38ص( )مالحظة فرؽ الكمية بينهما 

 30ص)أكبػر مػف  األصػكات السػاكنة , كما أشار إلى أف نسػبة شػيكع أصػكات المػيف فػي المغػات 

كينػاقش بعػض مكاقػؼ القػدامى , كمػا يت ػرع عنهمػا,كاإلشػماـ , كدرجاتهػا, كأنكاعهػا , كتحدث عف اإلمالة, (

 . منها مف القراء كالمغكييف كابف جني 

 

 : الفػػصػؿ الرابػػػع 

, تبػػرز جهػػػكد المؤلػػؼ فػػػي هػػذا ال صػػػؿ بالحػػػديث عػػف األصػػػكات السػػاكنة  كمخارجهػػػا كصػػػ اتها 

 : فيذكر األصكات الش كية كهي الباء كالميـ  فالباء 



 فيحرؾ الكتريف, يتككف بأف يمر الهكاء  أكال بالحنجرة, صكت شديد مجهكر      

حتػى ينحػبس عنػد الشػ تيف منطبقتػيف انطباقػا كػامال  ,ثػـ ال ػـ , ؽ ثـ يتخذ مجرا  بالحم, الصكتييف 

ثػػـ حػػرؼ (.  45ص) سػػمعنا ذلػػؾ الصػػكت االن جػػارم الػػذم يسػػمى البػػاء , فػػقذا ان رجػػت الشػػ تاف فجػػأة ,

 . صكت ش كم متكسط مجهكر : كهك,الميـ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 70ص, المنير في أحكاـ التجكيد .دػ أحمد كزمالؤ  , ػ شكرم1

ثػػػػـ , صػػػكت شػػػ كم رخػػػك مهمػػػكس : كهػػػػك , ال ػػػاء:  كحرفهػػػا , ك األصػػػكات الشػػػ كية األسػػػنانية 

د ض ت ط / ذ ث ظ: ) كيطمػؽ عميهػا المجمكعػة الكبػرل كهػي , يتحدث عف األصكات متقاربة المخارج 

أكؿ المسػػاف بمػػا فيػػه طرفيػػه أف مخارجهػػا تكػػاد تنحصػػر بػػيف , ككجػػه الشػػبه فيهػػا,  (ز س ص  / ؿ ف ر/

 .كالثنايا العميا بما فيها أصكلها 

, لحنؾ الذم يخػرج منػه الجػيـ كالشػيفكأصكات  كسط ا, كتحدث عف األصكات متقاربة المخارج  

 .كهك مخرج الكاؼ كالقاؼ , كأقصا 

كيبػػػيف صػػػ ات كػػػؿ حػػػرؼ مػػػف هػػػذ  , (  87ص()غ خ ع ح هػػػػ ء : )كاألصػػػكات الحمقيػػػة كهػػػي 

كينػاقش أحػكاؿ حػرؼ الضػاد مناقشػة , كما حدث عميه مف تطػكر عبػر الػزمف ,   ية خركجه ككي, الحركؼ

ليصػؿ فػي النهايػة إلػى أف هػذا الحػرؼ ينطػؽ بػه عمػى , استمرت لتأخذ حيػز ثػالث عشػرة صػ حة , مطكلة

كينقؿ عف مكي الصقمي في القػرف الخػامس الهجػرم , كغالبا ما يختمط بحرؼ الظاء , غير طريقته األكلى

مػػف ,كأثػػر قػػد درس  , هػػذا رسػػـ قػػد طمػػس:  " يشػػير إلػػى هػػذا الخمػػط بػػيف هػػذيف الصػػكتيف حيػػث يقػػكؿ مػػا 

نمػػا , كال يميزهػا مػف ظػاء , حتػى ال تكػاد تػرل أحػد ينطػػؽ بضػاد , أل ػاظ جميػ  النػاس خاصػتهـ كعػػامتهـ كا 

فأمػا , ال غيػركيخرجها مف مخرجهػا الحػذؽ الثاقػب إذا كتػب أك قػرأ القػرآف , يكق  كؿ كاحدة منهما  مكقعها

كنطػؽ الضػاد القديمػة كمػا (.   60ص"  )فػال ي رقػكف بينهمػا فػي كتػاب كال قػرآف , كأكثر الخاصة , العامة

فهػي . ثػـ ينتهػي نطقػه بالظػاء , أف يبدأ المرء بالضاد الحديثػة : ) يتخيمها إبراهيـ أنيس عمى النحك اآلتي 



 ( 49ص( . )ء مف رخاكة الظاء العربية كشي,فيها شيء مف شدة الضاد الحديثة  , إذف مرحمة كسطى

   

 : الفصؿ الخامس  

, مالحظػػات حػػكؿ دراسػػة القػػدماءبمناقشػػة مجمكعػػة مػػف ال, تكمػػف جهػػكد الباحػػث فػػي هػػذا ال صػػؿ 

كترديػػد مػػف جػػاءكا بعػػد , نسػػبة مػػا كرد عػػف الخميػػؿ مػػف العمػػـك إليػػه كالتػػي نقمهػػا عنػػه تمميػػذ  سػػيبكيه : منهػػا

فقػد نقمػكا ,  كذلؾ الحاؿ مف جاءكا بعػد , السيرافي كالرماني ألفكار  كعباراته  سيبكيه مف شراح كتابه أمثاؿ

البػػف جنػػي ( سػػر الصػػناعة ) مػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي كتػػاب , التعػػاريؼ كالعبػػارات بػػن س معناهػػا كمضػػامينها

( النشػر )كما جاء في كتػاب  , لمزمخشرم في القرف السادس ( الم صؿ )كما جاء في  , في القرف الراب  

فميس في هذ  الكتب شيئا جديدا أضافه أصػحابها عمػى كػالـ سػيبكيه فػي , البف الجزرم في القرف التاس  

 .أصكات المغة سكل بضعة مصطمحات ترددت في كتبهـ 

كي ضػػمها عمػػى االسػػتخداـ , مثػػؿ األصػػكات المهكيػػة, كينػػاقش المؤلػػؼ بعػػض المصػػطمحات القديمػػة

عمػػػػى ,كػػػػذلؾ الحػػػػاؿ ي ضػػػػؿ مصػػػػطمح الشػػػػجرية , طبقيػػػػةالجديػػػػد لهػػػػذا المصػػػػطمح تحػػػػت اسػػػػـ األصػػػػكات ال

كبعػػض هػػذ  المصػػطمحات عمػػى كػػؿ حػػاؿ لػػه مػػا يبػػرر  كيمكػػف أف : " يقػػكؿ ,  مصػػطمح األصػػكات الغاريػػة

فػػػقذا سػػػميت لنػػػا حػػػركؼ أقصػػػى ال ػػػـ كالقػػػاؼ كالكػػػاؼ كالجػػػيـ ,  يسػػػتغؿ فػػػي الدراسػػػات الصػػػكتية الحديثػػػة

كهػػي , فػال بػػأس بمثػؿ هػػذ  التسػمية , ة نسػػبة إلػى المهػػاة القاهريػة الخاليػة مػػف التعطػيش  باألصػػكات المهكيػ

تغنينػػا حينئػػذ عػػف المصػػطمح الػػذم ابتكػػر  بعػػض الدارسػػيف اآلف حػػيف سػػماها باألصػػكات الطبقيػػة  دكف أف 

كيعػػارض اسػػتخداـ المصػػطمح القػػديـ (   107ص". )يكػػكف لكممػػة الطبػػؽ أم معنػػى يتصػػؿ بػػأجزاء ال ػػـ  

( د ط ت ) أمػػػا تسػػػميتهـ : " ه الصػػػكاب لمػػػا يػػػدؿ عميػػػه لغػػػة قػػػاؿ ؛ بسػػػبب مجانبتػػػ(األصػػػكات النطعيػػػة )

اسػػتخداـ كػػذلؾ يعتبػػر (.  107ص" )فيبػػدك أف هػػذا المصػػطمح قػػد  جانبػػه التكفيػػؽ , باألصػػكات النطعيػػة 

كيعتػػػرض أيضػػػا عمػػػى اسػػػتخداـ ,   ال بػػػأس بػػػه ( س ص ز )لمحػػػركؼ  (األسػػػمية ) مصػػػطمح األصػػػكات

. )  ؛ ألف المثػػػػة ال تقػػػػـك معهػػػػا بػػػػأم دكر (ذ ث ظ )مػػػػؽ عمػػػػى التػػػػي  تط( األصػػػػكات المثكيػػػػة )مصػػػػطمح 



 ( 108ص

 

 : حوؿ سيبويو وأصوات المغة( شاده )مناقشة محاضرة األلماني 

, (شػػػػاد ) يتنػػػاكؿ المؤلػػػػؼ المحاضػػػرة التػػػي ألقاهػػػا األسػػػتاذ األلمػػػاني ,  كفػػػي هػػػذا ال صػػػؿ أيضػػػا

يكافقػه , إبػراهيـ أنػيس المحاضػر مناقشػة عمميػة كينػاقش ,  المدرس في كمية اآلداب في جامعػة دار العمػـك

بطريقػة أثػرت البحػث العممػي , كيختمؼ معه أحيانا أخرل حػكؿ آراء سػيبكيه فػي األصػكات المغكيػة , أحيانا

 ف ي الكقت الػذم يطمػؽ فيػه سػيبكيه مصػطمح, خاصة في مكضكع المصطمحات , في الدراسات الصكتية 

إذ يمحػػظ فيػػه شػػاد  أف عضػػكيف مػػف ( : المكضػػ  )شػػاد  بػػػ عمػػى مكضػػ  تكلػػد الصػػكت يسػػميه(المخػػرج  )

ثػػػـ , بحيػػػث يحػػػبس الػػػن س لحظػػػة, أعضػػػاء النطػػػؽ يتصػػػالف فػػػي أثنػػػاء النطػػػؽ بالصػػػكت اتصػػػاال محكمػػػا

كطػكرا يكػكف اتصػالهما بحيػث يتػرؾ بينهمػا , كالػداؿ كالتػاء كالكػاؼ (: الشػديد ) ين رجاف فجػأة مػ  الصػكت

 .كالذاؿ كالزام كالسيف(:  لرخك ا)من ذ يسمح بمركر الهكاء م  الصكت 

 .الطريؽ الذم يتسرب منه الن س إلى الخارج : فهك,  (أعني شاد   )أما المخرج عند   

لمطريػؽ ( المجػرل ) يقتػرح المؤلػؼ  مصػطمح, كدفعػا لذشػكاؿ , كحال لهذا الخػالؼ فػي التسػمية 

 .كات المغكية كهك ما سار عميه في كتابه األص, الذم يتسرب فيه الن س إلى الخارج 

كقػػد أثبتػػت التجػػارب أنهػػا , مػػف الحػػركؼ المجهػػكرة ,القػػاؼ كالطػػاء كالهمػػزة : عػػد سػػيبكيه حػػركؼ 

كقػػػد أكػػػد إبػػػراهيـ صػػػحة مػػػا ذهػػػب إليػػػه ( ص 119)كمػػػا هػػػك الحػػػاؿ عنػػػدالعمماء األكركبيػػػيف , مهمكسػػػة 

 .الغربيكف في هذ  المسألة  

كفي ثنايا المناقشة  يؤكد إبراهيـ كثيرا مف القضايا التي ذهب إلهػا سػيبكيه ك صػحة مذهبػه  فػي  

 : أمكر عدة منها 

  ( .غ خ  \ع ح \ء هػ )ترتيب أصكات الحمؽ عمى ثالثة مخارج 

  التكافؽ في كصؼ حركؼ المد كالميف م  الدراسات الحديثة. 



  التكافؽ في كصؼ أصكات ال ـ. 

 كالمعنػى كاحػد ؛ ,  عمى حيف سماها المحدثكف  صكتا جانبيا, ا صكت منحرؼ كصؼ الالـ بأنه

س يتسػػػربمف جػػػانبي ال ػػػه عمػػػى فػػػرغـ  اتصػػػاؿ طػػػرؼ المسػػػاف بأصػػػكؿ الثنايامعهػػػا  نجػػػد اف الػػػن 

 ( 118ص.)فكانه قد انحرؼ عف طريقه , الخارج

 ككصػؼ ,  ك كصػؼ بعػض الحػركؼ باإلطبػاؽ , فػي أنػه حػرؼ تكػرار , التكافؽ في كصؼ الػراء

 ( ص  119 -118. )الشيف بأنها حرؼ ت شي  

بعقػػد مقارنػػة بػػيف أربعػػة كتػػب عالجػػت مكضػػكع , كيخمػػص إبػػراهيـ فػػي نهايػػة حديثػػه عػػف سػػيبكيه 

يضعها جنبا إلى جنب م  كتاب سيبكيه لتسهيؿ اكتشاؼ  ترداد الرأم ن سه بػالرغـ مػف تباعػد , األصكات 

 :كهي , تكاري  إنتاج كتأليؼ هذ  الكتب

  (.سر صناعة اإلعراب  ) جني في كتابه ابف 

  ( .شرح الم صؿ  )  ابف يعيش في كتابه 

  (. النشر في القراءات العشر ) ابف الجزرم في 

فػي هػذا :   (الحػروؼ  أسػباب حػدوث)مناقشة المؤلؼ آراء ابػف سػينا فػي رسػالتو المسػماة بػػ 

كيظهػر جهػد  فػي ت سػير مصػطمحاته ,ال صؿ أيضا يناقش المؤلؼ جهكد ابف سينا في الدراسات الصكتية 

 :الصكتية في ضكء الدراسات الحديثة مثؿ 

  كلعمه يقصد درجة الصكت : ) قاؿ إبراهيـ ,الصكت الثقيؿ الحاد( (pitch  

  كلعمه قصد سعة المكجة : ) خ كت الصكت كجهر  قاؿ إبراهيـ (amplitude  .) 

  يريػػد بهػػذا نػػكع الصػػكت  كلعمػػه: ) الصػػكت األممػػس كالصػػمب كالمتخمخػػؿ قػػاؿ إبػػراهيـ ( (  

quality    
  كيقصد بها المخارج عند القدماء:  المحابس 

 كهك الصكت الشديد عند سيبكيه  أك اإلن جارم :  الم رد(plosive  ) عند المحدثيف . 

  كاالحتكاكي ,كهك الرخك عند سيبكيه : الصكت المركب(fricative  ) عند المحدثيف . 



 كهػػك لسػػاف المزمػػار اآلف :   الغضػػركؼ عػػديـ االسػػـ مػػف غضػػاريؼ الحنجػػرة (epiglottis   )

 .كمهمته سد طريؽ التن س أثناء البم  

  كعند المحدثيف :  الغضركؼ الترسي أك الدرقة (thyroid    ) 

  كعنػػػد المحػػػدثيف :   غضػػػركؼ الطرجهػػػارل ( arytenoids    ) التسػػػمية ألنػػػه يشػػػبه   كهػػػذ

  .ال نجاف 

  كهك أكؿ جزء بالقصبة كسما  المحدثكف: الغضركؼ ال كقاني (crieoid  . ) 

  

 :  طوؿ الصوت المغوي: الفصؿ السادس 

, كجهػكد المؤلػؼ هنػا. الزمف الذم يستغرقه النطؽ بالصكت مقدرا بػأجزاء مػف الثانيػة   كيقصد به

كيػرل المؤلػؼ بنػاء , كالمػؤثرات فػي عمميػة التطكيػؿ , تكمف في ترتيب األصكات مف حيث الطػكؿ كالقصػر

 : عمى دراسات تجريبية ما يمي 

 أصكات الميف أطكؿ مف الصكامت . 

 ال تحة ثـ الكسرة كالضمة : يا هي الطكؿ الطبيعي ألصكات الميف تنازل. 

 النكف كالميـ: أصكات األنؼ : ثـ مف السكاكف أطكلها . 

  ثـ الصكت الجانبي المنحرفة الالـ. 

 ثـ األصكات المكررة الراء . 

  ثـ األصكات الرخكة ذات الص ير  كالح يؼ. 

  األصكات االن جارية الشديدة  ,كأقؿ األصكات طكال. 

 (  159-154ص. )طكيؿ , متكسط,قصير : ف حيث الطكؿ إلى كيقسـ أصكات الميف  م 

 : أما العكامؿ المؤثرة في طكؿ الصكت فتعكد إلى 

  كيترتػػب عميػه أف يصػبح الصػػكت , كهػك نشػاط فػػي جميػ  أعضػاء النطػػؽ فػي كقػت كاحػد : النبػر

 ( . ص  169. )عاليا كاضحا في السم  



  كالمػػػدكد بأنكاعهػػػا المتصػػػؿ كالمن صػػػؿ كالػػػالـز ,اإلخ ػػػاء كاإلظهػػػار كاإلدغػػػاـ  كالقمقمػػػة كاإلقػػػالب

كالبػػػدؿ  كمػػػا هػػػك مقػػػرر عنػػػد عممػػػاء ,  كالعػػػارض لمسػػػككف , الكممػػػي كالحرفػػػي المثقػػػؿ كالمخ ػػػؼ 

 .كهذا النكع مف اإلطالة ال يراعى  إال في القراءات القرآنية , التجكيد

 : كتقصير الصكت يتـ مف خالؿ  

   لـ يقـ , قاـ  : الجـز  مثؿ , 

  كهك الكقؼ عمى آخر الكممات  بن س الحركة بعد تقصيرها إلى صكت لػيف  قصػير جػدا : الرـك

 .   ال يكاد يسم  إال عف قرب 

التػػي بهػػا يعػػرؼ (المقػػاط  الصػػكتية  )يتحػػدث المؤلػػؼ عػػف مصػػطمح  , كفػػي هػػذا ال صػػؿ أيضػػا  

 .كالتي تبنى عميها األكزاف الشعرية أحيانا, نسي  الكممة في لغة مف المغات

كهػػػك الػػػذم ينتهػػػي بصػػػكت لػػػيف , (  ( openالمقطػػػ  المتحػػػرؾ : قسػػـ المقػػػاط  إلػػػى نػػػكعيف كي 

كيمثػؿ لكػال . كهػك مػا ينتهػي بصػكت سػاكف  closed )        )ك المقطػ  السػاكف. قصػير أك طكيػؿ 

فالمقط  األكؿ م تكح كالمقط  الثػاني مغمػؽ , ( مصدر ال عؿ)ككممة فتحه ( فعؿ ماض)النكعيف بكممة فتح 

 : كيتحدث عف أنكاع النسي  في المقاط  العربية كهي خمسة .   

 .صكت ليف قصير مثؿ بكعميها فتحة أك ضمة  أك كسرة +صكت ساكف .1

 .صكت ليف طكيؿ مثؿ با بك بي+صكت ساكف .2

 .لـ  ,هـ  , كـ : صكت ساكف مثؿ +صكت ليف قصير +صكت ساكف .3

 .بكع , قيؿ  ,قاؿ :  صكت ساكف  مثؿ+صكت ليف طكيؿ+صكت ساكف .4

 .  بعت,  قمتك  نمت:  صكتاف ساكناف مثؿ+صكت ليف قصير+صكت ساكف .5

أمػػا الرابػػ  . هػػي األكثػػر شػػيكعا فػػي الكػػالـ العربػػي ,  كهػػذ  األنػػكاع الثالثػػة األكلػػى مػػف المقػػاط 

 .كالخامس فقميؿ الشيكع 

كالضػػمة ك , ةمػػا تعػػارؼ عميػػه عنػػد القػػدماء  مػػف ال تحػػ,  كالمػػراد بصػػكت المػػيف القصػػير عنػػد   



 (. 169-0159ص  .)كالكسرة 

أك سػػكابؽ  (   suffixes)  أف  الكممػػة العربيػػة مهمػػا تبعهػػا مػػف لكاحػػؽ :  كيػػرل المؤلػػؼ أيضػػا  

prefixes )  ) ,  ( . فسػػػػيك يكهمك , أنمزمكمكهػػػػا:)مثػػػػؿ ,  ال تزيػػػػد عػػػػدد مقاطعهػػػػا عػػػػف سػػػػبعة مقػػػػاط

 ( 162ص)

عممػا  أف ال ػارابي أشػار إلػى , مقط  الصػكتي   كلـ يشر المؤلؼ إلى معرفة العرب لمصطمح ال 

فقنػػه يسػمى المقطػػ  , اتبػػ  بمصػكت قصػػير بػه ( أم صػامت ) ككػؿ حػػرؼ غيػر مصػػكت : "  ذلػؾ بقكلػػه 

 ( 1. )كالعرب يسمكنه الحرؼ المتحرؾ ,القصير 

كتحدث عف النبر  كعرفػه عمػى انػه نشػاط فػي جميػ  أعضػاء النطػؽ  فػي كقػت كاحػد : الػػػػنػػبػػػػر 

تـ مػػف خػػالؿ الضػػغط عمػػى مقطػػ  خػػاص مػػف مقػػاط  الكممػػة كهػػك ذك أثػػر حسػػاس فػػي بعػػض المغػػات كيػػ

كمػا , األجنبية كاإلنجميزية حيث االختالؼ في مكض  النبر في بعض الكممات يحدد نكعهػا اسػما أك فعػال

, فػقذا كػاف مكضػ  النبػر عمػى المقطػ  األكؿ , (    Torment) كفػي كممػة (   augment)  فػي كممػة 

ذا كػػاف النبػػر عمػػى المقطػػ  الثػػاني , ي اسػػـ فهػػ أمػػا بالنسػػبة لمعربيػػة ( .    171ص    ),  فهػػي فعػػؿ , كا 

لػػيس لػػدينا دليػػؿ يهػػدينا إلػػى مكضػػ  النبػػر  فػػي العربيػػة كمػػا كػػاف ينطػػؽ بهػػا فػػي العصػػكر " فيقػػكؿ المؤلػػؼ 

 ( .   171ص" )اإلسالمية األكلى ؛ إذ لـ يتعرض له أحد مف المؤل يف  القدماء  

 :كجعمه عمى النحك اآلتي , قد حاكؿ المؤلؼ استخالص مكاطف النبر العربي ك 

, كػاف هػك مكضػ  النبػر , فقذا كاف مف النكعيف الرابػ  كالخػامس , ينظر أكال إلى المقط  األخير 

ال نظر إلى المقط  الذم قبؿ األخير , حكمنػا بأنػه مكضػ  النبػر , فقذا كاف مف النكع الثػاني أك الثالػث , كا 

كػاف النبػر عمػى , نظر إلى ما قبمه فقف كاف مثمه أم مف النكع األكؿ أيضػا , إذا كاف مف النكع األكؿ  أما

كال يككف النبر عمى المقط  الراب  حيف نعػد مػف اآلخػر إال . هذا المقط  الثالث حيف نعد مف آخر الكممة 

كلحسػػف الحػػظ ال ... األكؿ  فػػي حالػػة كاحػػدة كهػػي أف تكػػكف المقػػاط  الثالثػػة التػػي قبػػؿ األخيػػر مػػف النػػكع

 (  .   174-172ص)تختمؼ معاني الكممات العربية كال استعمالها  باختالؼ مكاض  النبر منها  



كيضػػرب مػػثال بالمغػػة الصػػينية حيػػث أف  ػػػintonationكيتحػػدث تحػػت عنػػكاف مكسػػيقى الكػػالـ ػ 

,  بالمغػػة الصػػينية( فػػاف )فكممػػة , تجعمهػػا تختمػػؼ مػػف معنػػى إلػػى آخػػر ( أم درجػػة الصػػكت ) طريقػػة األداء

كلػيس هنػاؾ مػف فػرؽ سػكل النغمػة , مسػحكؽ , يقسػـ ,كاجػب , شػجاع,يحرؽ , نـك: تؤدم ستة معاف هي 

 .المكسيقية في كؿ حالة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( . 196ػ انظر المصطمح الصكتي عند العرب  عبد القادر مرعي ص1

 : موسيقى الكالـ

كمػا  أف البحػث ,يخض  لنظاـ خاص يختمػؼ مػف لغػة إلػى أخػرل, كالتسمسؿ في درجة الصكت  

ك هػػك يحتػػاج  إلػػى جهػػكد مػػف أهػػؿ المكسػػيقا ,  فػػي العربيػػة لػػـ يػػتـ بعػػد  ( درجػػات الصػػكت  ) عػػف  نظػػاـ

 (  175ص. )العرب أهؿ االختصاص   

 

 :   الفػػصؿ السابػػػع 

 

عمميػػة التػػأثر كالتػػأثير الكاقعػػة بػػيف  كهكمػػا يرصػػد(  ةالمماثمػػ) يػػدكر هػػذا ال صػػؿ حػػكؿ مصػػطمح 

كقػػػػد درسػػػػه السػػػػابقكف تحػػػػت عػػػػدة , الحػػػػرفيف المتجػػػػاكريف لغػػػػرض تسػػػػهيؿ النطػػػػؽ دكف المسػػػػاس بػػػػالمعنى 

كيصػػػطمح المحػػػدثكف  . كاإلدغػػػاـ  , كالتقريػػػب , كالمضػػػارعة ,  اإلبػػػداؿ مػػػف تػػػاء االفتعػػػاؿ: مسػػػميات منهػػػا 

ذا تػأثر الحػرؼ , (    Regressive) لثػاني  فهػك المماثمػة  الرجعيػة إذا تػأثر الحػرؼ األكؿ با: عمى أنػه كا 

رجعػي كمػا –تقػدمي ) كقػد يقػ  النكعػاف معػا ,  (    progressive) الثاني باألكؿ فهػك المماثمػة التقدميػة 

: فكممػة اٌدكػر أصػمها , ( هك الحاؿ في مػف اإلبػداؿ مػف تػاء االفتعػاؿ إذا كانػت فاؤهػا داال أك ذاال أك زايػا 

كهػذا هػك ,  ثـ قمبت التاء داال؛ لمناسبة الحرؼ المجهكر باعتبار أف الداؿ مجهػكر التػاء المهمكسػة, اذتكر

. كهػػػذا هكالتػػػأثير الرجعػػػي , كأدغمػػػت بالػػػداؿ المنقمبػػػة عػػػف التػػػاء, ثػػػـ قمبػػػت الػػػذاؿ داال. التػػػأثير التقػػػدمي  



 ( 182ص)

أك فػػي انتقػػاؿ مجػػرل الهػػكاء ,  ازداف : كالتػػأثر قػػد يحػػدث بػػيف  صػػكتيف مجهػػكر كمهمػػكس مثػػؿ  

:) أك بانتقػػاؿ المخػػرج مثػػؿ , ( فػػقف لػػـ ت عمػػكا )ك ( اركػػب معنػا : ) إلػػى األنػػؼ  أك العكػػس مثػػؿ.مػف ال ػػـ  

(  1206- 178ص( . )مػف يقػكؿ :  ) أف يدغـ الحرؼ بػالحرؼ  مثػؿ:  كأعمى درجات التأثر( . أنبئهـ 

ث حػكؿ هػذ  الظػكاهر مػف خػال ؿ الحػديث عػف األحكػاـ كعمماء القراءات كما هك معمـك  أسهبكا في الحدي

 . التي تنتاب الحركؼ  

 

 : الفػػصػػؿ الثامػػػف 

 

تػػدكر حػػكؿ دراسػػة كصػػ ية لكثيػػر مػػف الحػػركؼ العربيػػة , محػػكر جهػػكد المؤلػػؼ فػػي هػػذا ال صػػؿ 

التطػػػكر : )كقػػػد جعػػػؿ العنػػػكاف العػػػاـ لهػػػذا ال صػػػؿ .  ككي يػػػات نطقهػػػا المعاصػػػر المنحػػػرؼ عػػػف األصػػػؿ

كهػػك رصػػد دقيػػؽ لمػػا جػػرل كيجػػرم للصػػكات المغكيػػة مػػف انحرافػػات كتغيػػرات تقػػ  , (اريخي للصػػكات  التػػ

كمػف أمثمتػه .  كسعة معرفة , كحس مرهؼ , ينـ عف إدراؾ عميؽ , كبحث المؤلؼ هنا , في المجتمعات 

 : عمى هذا التطكر نذكر األتي 

  إال في اإلطباؽ كأصبحنا ال ن رؽ بينهما , انتقاؿ مخرج الضاد إلى الداؿ . 

  القاؼ كالطاء أصبحا مهمكسيف بعد أف كانا مجهكريف . 

   الجيـ ال صيحة أصبحت الجيـ القاهرية  الخالية مف التعطيش أك الجيـ الشامية المشبعة

 . بالتعطيش 

  أحيانا زايا .ك, نطؽ الذاؿ داال. 

   نطؽ الثاء  تاءا. 

    نطؽ الظاء العربية  ضادا  كأحيانا زايا. 



   نطؽ القاؼ  همزة  أك جيما. 

 

 : المخالفة

المخالفػػػػػػػة تتعمػػػػػػػؽ فػػػػػػػي حديثػػػػػػػه عػػػػػػػف مصػػػػػػػطمح ,كالمسػػػػػػػألة الثانيػػػػػػػة فػػػػػػػي هػػػػػػػذا ال صػػػػػػػؿ  

,(dissimilation  )  اشػػتماؿ الكممػػة عمػػى صػػكتيف متمػػاثميف كػػؿ المماثمػػة  فيقمػػب أحػػدهما : كهػػي

التحػػكؿ إلػى صػػكت لػػيف أك كغالبػا مػػا يػتـ ,  إلػى صػػكت آخػر لتػػتـ المخال ػة بػػيف الصػكتيف المتمػػاثميف 

إلى أحد األصكات الشبيهة بصكت الميف كال سيما الالـ كالنكف ؛  كذلؾ لتقميؿ المجهػكد العضػمي عنػد 

 :كمف األمثمة  عمى ذلؾ . النطؽ كتسهيمه 

    طحا: الطح . 

     الماح: المٌح . 

    الجكب : الجٌب. 

  العكس : عٌس. 

   زاح : زٌحه . 

 :لى أشبا  حركؼ الميف كمف األمثمة عمى القمب إ

  تحندس : تحٌدس 

  الرمس : الرٌس 

  كالمعنى كاحد في األصؿ كما قمب إليه الم ظ  فالرس كالػرمس  الػدفف . العنبس  : العٌباس ,

 (  213-210ص... ) كالعباس كالعنيس  ا ألسد  

هػا مػا كيػرل أنهػـ لػـ يكلك , كقد أشار المؤلؼ إلى جهكد السابقيف  في الحديث عف المخال ػة  

بػاب مػا شػذ " كقد عدها سػيبكيه مػف بػاب الشػذكذ قػاؿ , كاضطرابهـ  في ت سيرها,  تستحؽ مف العناية

(  211ص. " )كتسػريت كتظنيػت  كتقصػيت ...فأبدؿ مكػاف الػالـ لكراهيػة التضػعيؼ  كلػيس بمطػرد 



 . كأصمها تسررت كتظننت كتقصصت 

 

 : الفصؿ التاسع  

 

كتحػػدث فيػػه عػػف تطػػكر (  الط ػػؿ كاألصػػكات المغكيػػة  )بػػػ  ,  عنػػكف المؤلػػؼ لهػػذا ال صػػؿ 

كيشػػير إلػػى األصػػكات السػػهمة المهمكسػػة أك المجهػػكرة التػػي يبػػدأ بهػػا , الصػػكت المغػػكم عنػػد الط ػػؿ  

ك ظػاهرة بتػر المقػاط  كظػاهرة ,كما يشير إلى ظاهرة سقكط بعػض األصػكات عنػد األط ػاؿ  , الط ؿ 

 .التكرار في لغة الط ؿ

كمػا يشػير إلػى ,  كنغمػة الزجػر,  الط ؿ عمى التمييػز بػيف نغمػة التػدليؿثـ يتحدث عف قدرة  

مميمتػػرا ثػػـ تزيػػد 45الػػذم يبمػػغ , بعػػض القضػػايا ال سػػيمكجية عنػػد حديثػػه عػػف طػػكؿ الشػػدؽ عنػػد الط ػػؿ 

لػػى  60إلػػى  بعػػد سػػف الخامسػػة كهػػك  99فػػي آخػػر العػػاـ لتصػػؿ إلػػى  75مميمتػػرا فػػي الشػػهر الثالػػث كا 

 .(229إلى  215ص.)ن س الطكؿ عند الكبار 

 (  عوامؿ تطور األصوات المغوية: ) الفصؿ العاشر

ببياف أهـ العكامؿ التػي تػؤدم إلػى تطػكر األصػكات , كتكمف جهكد الباحث في هذا ال صؿ  

 :إلى  -كما عزاها جمهكر العمماء  -كيعزم ذلؾ,المغكية  

  اختالؼ أعضاء النطؽ 

  البيئة الجغرافية 

  الحالة الن سية 

  نظرية السهكلة 

  نظرية الشيكع 

  مجاكرة األصكات 



     257_230ص.انتقاؿ النبر. 

 

 

 (  أثر العادات الصوتية في تعمـ المغات األجنبية: ) الفصؿ الحادي عشر

يتحػدث المؤلػؼ عػف مصػطمح السػميقة  الػذم يسػميه ,   في هذا ال صؿ األخيػر مػف الكتػاب 

ك لهػػػا , كالمػػػرء يػػتكمـ كينطػػؽ بأصػػػكات خاصػػة : فيقػػكؿ أك الصػػػ ات الكالميػػة  , بالعػػادات الصػػكتية 

كهػك ال يشػعر  , كيختمػؼ ذلػؾ مػف لغػة  ألخػرل , كيككف جممه بطريقػة خاصػة لهػا قكاعػدها , مميزاتها

بؿ يصدر كػؿ هػذا , أك تككيف جممه ,  كال ي كر حيف الكالـ في كي ية النطؽ بأصكاته , شعكرا إراديا 

كيسػػػميها المحػػػدثكف ب .  (الػػػتكمـ بالسػػػميقة ) سػػػما  القػػػدماء  كذلػػػؾ مػػػا, عنػػػه دكف تكمػػػؼ أك تعمػػػد 

, كهػػي عنػػد  تبػػدأ بػػالتككف عنػػد ال ػػرد, ( بالصػػ ات الكالميػػة ) ك يسػػميها المؤلػػؼ ( العػػادات المغكيػػة )

كلكنهػػا فػػي , كهػػي فػػي األط ػػاؿ مرنػػة قابمػػة لمتغيػػر كالتشػػكؿ , كترسػػ  قػػدمها  كممػػا تقػػدمت بػػه السػػف 

كتكمػػف مظػػػاهر العػػػادات المغكيػػػة عنػػػد  فػػػي ثالثػػػة . ـ يكػػػف هػػػذا مسػػػتحيال الكبػػار صػػػعبة التغيػػػر إف لػػػ

 : مظاهر 

    بنية الكممة (Morphology    .  )كيقصد به المستكل الصرفي كاالشتقاقي 

   تكػػكيف الجممػػة(Syntax   .) مػػف حيػػث نظػػاـ الجمػػؿ كترتيػػب , كيقصػػد بػػه المسػػتكل النحػػكم

 أجزائها كأثر كؿ جزء في اآلخر

 كتية  الص ات الص ( phonetics    . ) مكانات النطؽ ‘ك, كبقصد به األصكات  . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخػػػاتمػػػة  وأىػػػـ النػػتائػػػج 

أمكننػي  التكصػؿ إلػى مجمكعػة , كتحميػؿ محتػكا  كالنظػر فػي ثنايػا  , بعد سبر غكر الكتػاب 

 : مف الحقائؽ كالنتائ  كتتمثؿ باآلتي 

  الدراسات في , إف جهكد إبراهيـ في مجاؿ الدراسات الصكتية تعد فاصال بيف حقبتيف زمنيتيف

 . كالدراسات في ضكء المناه  الحديثة  , ضكء المناه  القديمة 

 كدراستها في ضكء ما ,  استمهاـ المؤلؼ لجهكد السابقيف في مجاؿ الدرس الصكتي العربي

 . ارب صكتية تكصؿ له الغرب في عهد المؤلؼ مف  تج

  كتطبيقها في مجاؿ دراسة ,  اعتماد المنه  التحميمي التجريبي كاألدكات المخبرية الحديثة

 .كاستخداـ الرسـك التكضيحية عند التحميؿ كالشرح , الصكت العربي 

  كالمجرل, كالتنغيـ ,النبر : إثراؤ  لمدرس المغكم العربي بمجمكعة مف المصطمحات مثؿ ,

كالمقط  , كمكسيقا الكالـ , كالصكت االن جارم , كأصكات أشبا  الميف , خال ة كالم, كالمماثمة 

 . كدرجة الصكت  , كشدة الصكت ,الصكتي 



   زيادة التعمؽ في فهـ  كشرح مصطمحات القدماء خاصة عند سيبكيه كابف جني. 

  تصكيب كتصحيح بعض المصطمحات القديمة في ضكء ال هـ الحديث للصكات مثؿ

 .لمثكية  كالذلقية األصكات ا

  الترتيب الدقيؽ لمحركؼ تصاعديا  ابتدائا مف الحمؽ حسب آخر المستجدات في عالـ

 .اللصكات 

  تكجيه عناية الدارسيف إلى أهمية جهاز السم   في الدراسات الصكتية  بعد أف كاف شيه مهمؿ

. 

 ض جكانب كض   إشارات إلى ما يسمى عمـ األصكات المقارف مف خالؿ إشاراته إلى بع

 .المقارنة بيف العربية كبعض المغات األجنبية 

  جهكد  في ذكر مجمكعة مف التكجيهات  كالنصائح عند تدريس  المغات األجنبية  في ضكء

 .معرفته لخ ايا اإلشكاالت عند التدريس خاصة في البيئة المصرية  

  عض  جكانبها كذكر ب, تكجيهه النظر إلى االست ادة مف الدراسات الصكتية عف الط ؿ. 

  تكجيه النظر إلى االست ادة مف العمـك األخرل في جانب الدراسات الصكتية مما يساعد عؿ

 . كالعمـك االجتماعية ,  كقد خص بالذكر عمـ التشريح  , اكتماؿ نمكها كخركجها بشكؿ سميـ 

  الرئتاف : حصر أعضاء النطؽ حصرا عمميا مما استدعى الزيادة عمى ما جاء به القدماء مثؿ ,

 . كغضاريؼ الحنجرة , كاألكتار الصكتية , كلساف المزمار 

  تكسي  دائرة البحث  في الدراسات الصكتية القديمة المست اد منها  لتشمؿ ما كتب عند العمماء

 .   ال عمى سبيؿ االستقصاء مف القرف الثاني إلى القرف التاس

   تكصؿ الباحث إلى أف أسباب االضطراب في الدراسات الصكتية القديمة يعكد إلى سببيف :

, الحاجة إلى التجريب مف خالؿ المختبرات كاآلالت المساعدة التي لـ تكف متكفرة في القديـ 



ـ يمحظكا ذلؾ كلـ كعدـ كعي الدارسيف لجانب التطكر المغكم بسبب عامؿ الزمف كالبيئة فم

 .       كرككا البحكث الصكتية مبتكرة  حينا كممسكخة حينا آخر , ي طنكا إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصػػػػادر والمػػراجػػػع 

محاضػرات فػي المعػاجـ العربيػة . شعباف عبد العظػيـ  -ك د, عبد الحميد محمد -أبك سكيف د* 
 .بدكف تاري  , مصر , مطبعة األمانة, 

 .1975القاهرة , مكتبة اإلنجمك المصرية ,5ط,األصكات المغكية . إبراهيـ  -د,أنيس * 
ط دار المعػػػارؼ مصػػػػر ( األصػػػكات )القسػػػـ الثػػػاني ,عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ .كمػػػاؿ محمػػػد -د,بشػػػر*

 .ـ 1986
 20,إبػػراهيـ انػػيس رائػػد الدراسػػات النحكيػػة فػػي ذكػػرل كفاتػػه : مقالػػة بعنػػكاف . دػػػ أحمػػد , تمػػاـ * 

 1397جمادل اآلخرة  
, مطبعػػػػػػة الخمػػػػػػكد ,الدراسػػػػػػات الصػػػػػػكتية عنػػػػػػد عممػػػػػػاء التجكيػػػػػػد . غػػػػػػانـ قػػػػػػدكرم  -د,الحمػػػػػػد * 

 .1986بغداد
دار النهضػػػػة , 3ط,االتجاهػػػػات الكطنيػػػػة فػػػػي األدب المعاصػػػػر . محمػػػػد محمػػػػد  -د, حسػػػػيف * 

 .ـ  1972-هػ 1392بيركت –العربية 
تحقيػؽ ,  اإليضػاح, (  739-666)جالؿ الديف محمػد بػف عبػد الػرحمف  , الخطيب القزكيني * 



 .يدكف تاري  , القاهرة –مطبعة السنة المحمدية , لجنة مف اساتذة األزهر
, غػػػػػانـ الحمػػػػػد-التحديػػػػػد فػػػػػي اإلتقػػػػػاف كالتجكيػػػػػد كتحقيػػػػػؽ د. ابكعمرعثمػػػػػاف بػػػػػف سػػػػػعيد, الػػػػػداني*

 .1988بغداد  –الخمكد ,1ط
 ,بدكف تاري  , ط القاهرة , م تاح العمـك ( .   626ت)أبك يعقكب يكسؼ , كاكي الس* 
, دار الكتػػب العمميػػة, 1ط, سػػر ال صػػاحة (.  466ت)محمػػد بػػف سػػعيد ,ابػػف سػػناف الخ ػػاجي * 
 .بدكف تاري 
طباعػة مجمػ  المغػػة ,تحقيػؽ محمػد حسػػف الطيػاف , رسػالة أسػباب حػػدكث الحػركؼ. ابػف سػيناء *
 .1983ط  دمشؽ, العربية  

 أصكؿ النقد األدبي.  أحمد, الشايب*
إعػداد لجنػة الػتالكة فػي جمعيػة , المنيػر فػي أحكػاـ التجكيػد . أحمد خالػد كزمػالؤ   -د, شكرم * 

 .ـ  2004 -1425عماف –المطاب  المركزية , 5ط, المحافظة عمى الكتاب كالسنة 
مكتبػػة الخػػانجي , ث المغػػكم المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاه  البحػػ. رمضػػاف -د, عبػػد التػػكاب* 
 . 1995القاهرة ط

 1952,  القاهرة , تقكيـ دار العمـك . محمد,عبد الجكاد  * 
 
, الت سػػير الكبيػػر , (  607 -545. )أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف حسػػيف القرشػػي ,  ال خػػر الػػرازم * 

 .بدكف تاري  , بيركت –دار إحياء التراث , 3ط
 مؤسسة أؿ البيت, اإلسالمي المخطكط مخطكطات التجكيدال هرس الشامؿ لمتراث العربي *  

 1999دار ال ػػارس لمنشػػر كالتكزيػػ  األردف ،ط , ,اسػػتقباؿ الػػنص عنػػد العػػرب .محمػػد , المبػػارؾ* 
. 

إعػداد كتن يػذ سػعيد حسػف , السمسبيؿ الشافي في أحكاـ التجكيد الكافي . عثماف سميماف , مراد * 
 , ي  بدكف تار , عماف ,مطبعة الشرؽ ,سمكر

المصػطمح الصػكتي عنػد عممػاء العربيةالقػدماء فػي ضػكء عمػـ , عبػد القػادر -د, مرعي الخميػؿ*  
 .ـ1993-هػ 1413منشكرات جامعة مؤتة ,  1ط,المغة المعاصر 

. 
الهيئػػػة العامػػػة لشػػػئكف المطػػػاب  , المجمعيػػػكف فػػػي خمسػػػيف عامػػػا. محمػػػد مهػػػدم عػػػالـ *         

 ـ1986هػ 1406,القاهرة ,األميرية
 .ـ 1998هػ ػ1418دار ابف الحـز  بيركت , تتمة األعالـ لمزركمي . محمد خير رمضاف  *

القػػػاهرة  , مجمػػة مجمػػػ  المغػػة العربيػػػة , الػػػدكتكر إبػػراهيـ انػػػيس .  عمػػػى النجػػدم ,ناصػػيؼ *     
 1977ػ   1397,  40الجزء  ,

كزارة الثقافػػػة , الدراسػػػات المهجيػػػة كالصػػػكتية عنػػػد ابػػػف جنػػػي. حسػػػاـ سػػػعيد -د,النعيمػػػي*       
 .ـ 1980بغداد , دار الرشيد لمنشر, العراؽ–كاإلعالـ 



غػػانـ  -تحقيػػؽ د, التمهيػػد فػػي معرفػػة التجكيػػد ( .  569ت )الحسػػف بػػف أحمػػد ,الهمػػذاني * 
 .ـ  2000هػ 1420عماف ,دار عمار , 1ط, الحمد 

, دار الكتػػب العمميػػة ,ط ,  شػػرح الم صػػؿ  . الشػػي  مكفػػؽ الػػديف النحػػكم , ابػػف يعػػيش *  
 .بدكف تاري ,بيركت 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 سيبويو و الداللة في الموروث المغوي 
 عند العرب في ضوء الدرس المساني المعاصر

 
 الدكتور  محمد فضؿ ثمجي الدالبيح

قسـ المغة العربية  –أستاذ مساعد كمية اآلداب   
األردف -جامعة جرش األىمية   

 
 

 المقدمة
الحمػػػد هلل رب العػػػالميف، كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى أفضػػػؿ المرسػػػميف سػػػيدنا محمػػػد  



 كعمى آله كأصحابه أجمعيف، أما بعدي ،
 
فقف الحديث عف سيبكيه يعني الحديث عف عالـ أرسى قكاعد النحك العربي كترؾ  

التي نعتز بها في مكركثنا المغكم يتمثؿ في كتابه الذم ييعد بحؽ منهالن يرتػكم لنا كنزان مف الكنكز 
فمػػػـ يقتصػػر أثػػػر كتػػػاب "منػػه كػػػٌؿ مػػف أراد أف يسػػػبر غػػػكر عمػػكـ المغػػػة العربيػػػة،كغيرها مػػف العمػػػكـ 

سيبكيه عمى الدراسات النحكية كالمغكيػة كالصػكتية إنمػا تعػٌدل ذلػؾ إلػى البالغػة، فهػذا عبػد القػاهر 
، كهػػػذا ابػػػف سػػػناف الخ ػػػاجي "دالئػػػؿ اإلعجػػػاز"ك" أسػػػرار البالغػػػة"ينقػػػؿ عنػػػه فػػػي كتابيػػػه  الجرجػػػاني

كقػػؿ مثػػؿ هػػذا فػػي " الطػػراز"كنقػػؿ عنػػه العمػػكم فػػي كتابػػه " أسػػرار ال صػػاحة"يسػػت يد منػػه فػػي كتابػػه 
كتػػب ال قػػه، كعمػػـ التجكيػػد كالقػػراءات، ألف سػػيبكيه لػػـ يقتصػػر فػػي كتابػػه عمػػى النحػػك كالصػػرؼ بػػؿ 

 ".65"لى غيرهما مف العمكـتعٌدل ذلؾ إ
 
أنا منذ ثالثكف أفتي الناس في ال قػه مػف : "كها نحف نجد أبا عمر الجرمي قد قاؿ 

كػاف صػاحب حػديث فممػا عمػـ كتػاب سػيبكيه ت قػه فػي : "إذ إف  أبػا عمػر الجرمػي" 66"كتاب سػيبكيه
 ".67"الحديث إذ كاف كتاب سيبكيه يتعمـ منه النظر كالت تيش

العربيػة الضػخمة التػي تضػـ بػيف  ةصػكرة مػف المكسػكع"ك إال فكتاب سيبكيه ما ه 
 ".68"مجمداتها كثيران مف اآلثار المغكية كالدينية كالعممية كاألدبية

 
ٌف مػػػػف أراد أف يػػػػتعمـ فنػػػػكف التعبيػػػػر فمػػػػيمعف النظػػػػر فػػػػي هػػػػذا المرجػػػػ  الػػػػذم ال   كا 

مػػف النحػػك مػػا ن همػػه  كػػاف ي هػػـ"يسػػتطي  أٌم دارس لمعربيػػة االسػػتغناء عػػف الرجػػكع إليػػه، فسػػيبكيه 
،كهػػك م هػػكـ ييػػدرىس فػػي إطػػار  فػػف التعبيػػر، كعالقػػات أجػػزاء الجممػػة (عمػػـ التراكيػػب)نحػػف اآلف مػػف 

 ".69"بعضها ببعض، كعالقات الجمؿ فيما بينها
 

                                                           

 
خديجػػػة الحػػػديثي، مطبعػػػة فقهػػػكم، الككيػػػت، . ، د21الشػػػاهد كأصػػػكؿ النحػػػك فػػػي كتػػػاب سػػػيبكيه، ص65

 . ـ1974
 
، الناشػػػر مكتبػػػة 6، مقدمػػػة التحقيػػػؽ ص1الكتػػػاب ، سػػػيبكيه، تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػالـ محمػػػد هػػػاركف، ج 66

 . الخانجي بالقاهرة

 . 6السابؽ، ن سه، ص 67
، مطبعػة ركيػاؿ باإلسػكندرية، 1لغكية كمقارنة، ط، حسف عكف، دراسات تحميمية ك 5المغة كالنحك، ص 68

 . ـ1952
 .  شعباف محمد العبيدم، دار الكتب الكطنية، بنغازم. ، د241التعميؿ المغكم في كتاب سيبكيه، ص 69



ف  كتػػػاب سػػػيبكيه ييعػػػد أسػػػاس المعػػػايير المسػػػانية فػػػي الػػػدرس المسػػػاني المعاصػػػر،كقد      كا 
العمػػػـك المغكيػػػة عمػػػى مختمػػػؼ أنكاعهػػػا، كمسػػػتكيات الػػػدرس تحػػػددت لنػػػا مػػػف خػػػالؿ كتػػػاب سػػػيبكيه 

ككتابػػه يعتبرمرجعػػان لممبػػادئ المسػػانية التػػي تيبحػػث فػػي كقتنػػا الحػػالي حػػكؿ بنيػػة . المسػػاني المعاصػػر
 .الجممة كالربط بيف أجزائها مف أجؿ إيراد المعنى بكؿ كضكح

 
 فٌ لمغػكييف إلػى أكقػد ذهػب بعػض ا".70"كدراسة الجممػة هػي غايػة الػدرس المغػكم كمػه"     

مف أهـ كحدات المعنى، بؿ كيعتبرها بعضػهـ أهػـ مػف الكممػة ن سػها كعنػد هػؤالء ال يكجػد "الجممة 
نمػا معناهػا فػي الجممػة التػي تػرد فيهػا فػقذا قمػت إٌف كممػة أك عبػارة تحمػؿ  معنى من صػؿ لمكممػة، كا 

 ". 71"مؿ تحمؿ معنىمعنى فهذا يعني أٌف هناؾ جمالن تق  فيها الكممة أك العبارة، كهذ  الج
 

 لقد كض  سيبكيه بكتابه حجر األساس الذم قاـ عميه الدرس المساني العربي"ك    
فتحددت مف خالله معالـ عمكـ المغة، كمستكيات الدرس المساني، فعمـ النحػك عنػد  يعنػي 

ضػبط عمـ التراكيب الذم يحيط بدراسة القكاعػد التػي تحكػـ بنػاء الجممػة كتركيبهػا كالضػكابط التػي ت
كؿ جزء منها، كعالقة هذ  األجزاء بعضها ببعض كطريقة ربػط هػذ  الجمػؿ كأنكاعهػا كيعػرؼ هػذا 

أم دراسػػػػػة بنيػػػػػة الجمػػػػػؿ أك التراكيػػػػػب ((Syntaxالنػػػػػكع مػػػػػف الػػػػػدرس فػػػػػي عمػػػػػـ المسػػػػػانيات باسػػػػػـ 
(Structures")72 ." 

 
كالتركيبػي، الصػكتي، كالصػرفي : تكالدرس المساني المعاصر يقكـ عمى أربػ  مسػتكيا    

ٌف الباحػػث فػػي عمػػـ المسػػانيات ال بػػد لػػه مػػف العػػكدة إلػػى التػػراث؛ إذ إٌف  كثيػػران ممػػا ". 73"كالػػداللي كا 
ييبحػػث فػػي عمػػـ المسػػانيات كيػػرل الػػبعض أنػػه قػػد اكتيشػػؼ حػػديثان امتػػدت فركعػػه مػػف األصػػؿ كهػػك 

ف بقيػػػة العمػػػـك فمكػػػي تسػػػتطي  المسػػػانيات أف تكػػػكف عممػػػان قائمػػػان برأسػػػه مسػػػتقالن عػػػ"التػػػراث العربػػػي 
إذ " 74"اإلنسػانية كالطبيعيػة األخػػرل فػال بػد لهػػا أف تسػت يد مػف المعػػارؼ كالنظريػات المغكيػة التراثيػػة

إٌف عمماءنػػػا األكائػػػؿ قػػػد درسػػػكا المغػػػة بمسػػػتكياتها األربػػػ  التػػػي يبحثهػػػا عمػػػـ المسػػػانيات المعاصػػػر، 
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نحكيػػة، كالدالليػػة، كهػػذا مػػا الصػػكتية، كالصػػرفية، كال: فدراسػػتهـ لمغػػة شػػممت مسػػتكيات المغػػة كافػػة"
كالمسػػتكيات األربػػ  تتمثػػؿ فػػي أكؿ كتػػاب نحػػكم كصػػؿ إلينػػا كهػػك ". 75"يػػدعك إليػػه المػػنه  الحػػديث
منطمػػؽ التحميػػؿ النحػػكم العربػػي فػػي تػػاري  الدراسػػات النحكيػػة التركيبيػػة، "كتػػاب سػػيبكيه الػػذم ييعػػد 

درايػػة كعمػػؽ لنبشػػكا حقػػائؽ كفػػي اعتقػػادم أنػػه لػػك اسػػتطاع العػػرب فهػػـ كتػػاب سػػيبكيه فهػػـ ركايػػة ك 
نحكية مف هذا الكتاب ال تقؿ أهميتها عف الحقائؽ النحكية التي أتى بها عالـ المسانيات األمريكي 
تشكمسكي، كلكف هذا يحتاج إلى جهد كبير جدان، ليس هناؾ مؤشرات لحكافز  فػي منػاخ الدراسػات 

 ".76"المغكية المعاصرة
 

تػػػػأثر ( أمثػػػػاؿ ركبنػػػػز، كتشكمسػػػػكي)معتػػػػدلكف  كقػػػػد اثبػػػػت بػػػػاحثكف لسػػػػانيكف غربيػػػػكف"    
المسػػانيات الحديثػػة بػػالتراث المغػػكم العربػػي كذلػػؾ عػػف طريػػؽ كسػػائؿ مختم ػػة سػػكاء أكانػػت مباشػػرة 

عػػف طريػػؽ ترجمػػة أعمػػاؿ )أـ غيػػر مباشػػرة ( االطػػالع عمػػى التػػراث المغػػكم العربػػي بالمغػػة العربيػػة)
 ".77"كثيرة كخاصة المغة األلمانية النحاة كالمغكييف كالبالغييف العرب إلى لغات أجنبية

 
نػػػي أقػػػؼ فػػػي : كال أغػػػالي إذا قمػػػت     بػػػأف  كتػػػاب سػػػيبكيه يمثػػػؿ التػػػراث المغػػػكم العربػػػي كا 

الكثيػػػر مػػػف الم ػػػاهيـ "مػػػازف الػػػكعر، كفػػػي صػػػؼ البػػػاحثيف الػػػذيف يػػػذهبكف إلػػػى أف  "صػػػؼ الػػػدكتكر 
كهػػػذا مػػػا أثبتػػػه ". 78"العربػػػي المغكيػػػة المكجػػػكدة فػػػي المسػػػانيات الحديثػػػة مكجػػػكدة فػػػي التػػػراث المغػػػكم

عممػػاء يعػػدكف مػػف أشػػهر العممػػاء فػػي الدارسػػات المسػػانية الحديثػػة كمػػا الحظنػػا فػػي ال قػػرة السػػابقة 
فهناؾ م اهيـ لغكية في كتاب سػيبكيه تشػبه حقػائؽ كم ػاهيـ لسػانية عنػد تشكمسػكي كال سػيما فػي "

م ركضػػة عمػػى التراكيػػب العربيػػة فالضػػكابط ال"                   "79"حقػػؿ عمػػـ النحػػك أك التراكيػػب
تشػػبه ( كالضػػكابط الم ركضػػة عمػػى التركيػػب االسػػت هامي)مػػف أجػػؿ الحػػد مػػف قػػكة القكاعػػد النحكيػػة 

الضػكابط الم ركضػة عمػى القكاعػد النحكيػة التكليديػة كالتحكيميػة التػي كػاف كضػعها عػالـ المسػانيات 
 ".80"األمريكي تشكمسكي
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العربيػة التػي نجػدها فػي كتػاب سػيبكيه كالمشػابهة كالضكابط الم ركضة عمى التراكيب     
لمضػكابط عنػد تشكمسػكي هػػي مػف المعػايير المسػػانية، كمػف المبػادئ المسػانية التػػي كانػت فػي ذهػػف 

كقد كاف سيبكيه ال يقؼ في تحميمه عند السطح الخارجي لمتراكيب، بؿ كاف يتجاكزها إلى . سيبكيه
ـ المغػػكييف العػػرب قبػػػؿ عممػػاء المغػػة المحػػػدثيف مػػا يخت ػػي كراء السػػطح كهػػػذا مػػا كػػاف محػػػؿ اهتمػػا

تصػػكر  عػػف التركيػػب السػػطحي كالتركيػػب العميػػؽ يقتػػرب مػػف فكػػرة التركيػػب "كشكمسػكي الػػذم كػػاف 
 ". 81"الظاهر كالتركيب المضمر عند المغكييف المسمميف

 
كقد بدا سيبكيه كتابه بدراسة قضايا التراكيب، فقضايا بنية الكممة، ثػـ خػتـ كتابػه " 

اإلدغػػاـ الػػذم عػػال  فيػػه القضػػايا الصػػكتية، كهػػذا المػػنه  الػػذم اتٌبعػػه أحػػدث االتجاهػػات فػػي  ببػػاب
التحميؿ المساني لدل المغكم األمريكي تشكمسػكي الػذم رأل أف  التحميػؿ المغػكم يجػب أف يبػدأ مػف 

 ".82"التراكيب فالم ردات ثـ األصكات
 

هػػا كحػػدة كاحػػدة متحػػدة العناصػػر كمػػف المبػػادئ المسػػانية النظػػر إلػػى المغػػة عمػػى أنٌ        
كالبناء المتماسؾ، كهذ  كانت نظرة سيبكيه لمغػة قبػؿ أف يتحػدث عنهػا العممػاء المحػدثكف فسػيبكيه 

كحػػػدة متماسػػػكة، ي سػػػر بعضػػػها بعضػػػان،كييقاس بعضػػػها عمػػػػى "كػػػاف ينظػػػر إلػػػى المغػػػة عمػػػى أٌنهػػػا 
... مػػد، كتشكمسػػكي دكسكسػػير كبمكم ي"كهػػذ  هػػي النظػػرة ن سػػها التػػي نظرهػػا كػػؿ مػػف ". 83"بعػػض

فالمغة عندهـ بناء أك نظاـ تعتمد عناصػر  المختم ػة بعضػها عمػى بعػض، ككجػكد هػذا النظػاـ مهػـ 
كمػػف ".84"بالنسػػبة ل هػػـ كػػؿ مػػف التغيػػر المغػػكم، كنظػػاـ المغػػة، كالػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػه فػػي المجتمػػ 

تها في ضكء عالقتها المبادئ في المسانيات الحديثة ما ذكر  لنا سكسير عمى أف المغة ينبغي دراس
 ".85"بالمتحدثيف بالمغة كمشاعرهـ الن سية

كالناحيػػة الن سػػية لممتكممػػيف كانػػت مراعػػاة عنػػد سػػيبكيه، كال سػػٌيما مػػا يتعمػػؽ بالتقػػديـ      
ٌد  –العنايػة كاالهتمػاـ "كالتأخير الذم ييعد مف المعايير المسانية كالػذم يػأتي مػف  بكصػ ها أصػالن تيػرى

تقػ  فػػي نظػرم مكقعهػػا، إذ أزعػـ أنػػه أدرؾ أف أغػراض الػػتكمـ  -عنػد سػػيبكيه إليػه معظػـ التقػػديمات
كثيرة متنكعة كمتغيػرة بحسػب المقػاؿ كالمقػاـ كاألعصػر كالثقافػات، كمػف الصػعكبة بمكػاف، بػؿ مػف 

أف تكض  لذلؾ حدكد كرسـك كخرائط تدؿ المبدعيف عمى مكاق  مػف القػكؿ،  –أحيانان  –المستحيؿ 
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 ".86"ناهيؾ بتحديد أغراضهـ
 
ف قدمت الم عكؿ كأٌخرت ال اعؿ جرل الم ظ كما جرل في األكؿ، : "قاؿ سيبكيه  كا 
؛ ألنؾ إنما أردت به مؤخران ما أردت به مقدمان، كلـ تيرد أف تشػغؿ ضرب زيدان عبد اهلل: كذلؾ قكلؾ

ف كاف مؤخران في الم ظ، فمف ثىـ  كاف حد الم ظ أف يككف فيه ميقىػٌدم ان كهػك عربػيه ال عؿ بأٌكؿى منه، كا 
ف كانا جميعان يهٌمانهـ كيعنيانهـ  ".87"جٌيد، كأنهـ يقدمكف الذم بيانه أهـ لهـ كهـ ببيانه أعنى، كا 

 
كقد ذهب عمماء المغة إلى أٌف أم دراسة لغكية ال تقكـ عمى دراسػة القػكل الن سػية "       

ف أيضػان بمعطيػات عمػـ الكامنة كراءها هػي دراسػة ناقصػة كمػا أف الدراسػة الن سػية يجػب أف تسػتعي
 ".88"المساف كمف هنا كانت ضركرة التقاء العمميف

ٌف مراعا       المقاؿ كالمقاـ كأثر السياؽ في تحديػد المعنػى تيعػد مػف المبػادئ المسػانية  ةكا 
التػػي كانػػت معركفػػة لػػدل سػػيبكيه مػػف قبػػؿ أف يشػػير إليهػػا المحػػدثكف كأمثػػاؿ فيػػرث كتالميػػذ  الػػذيف 

اؽ فػي تحديػد المعنػى، كاالسػتعماؿ ال عمػي لمكممػة فػي إطػار مجتمػ  بعينػه يؤكدكف عمى دكر السي"
  -:كالذم يحكمه أمراف 

 
السياؽ المغكم الذم ال ينظر إلى الكممات ككحدات منعزلة، فالكممة يتحدد معناهػا : األوؿ

 .بعالقاتها م  الكممات األخرل في السمسمة الكالمية كهك ما سما  القدماء بالمقاؿ
 

سػػػياؽ المكقػػػؼ أك فيمػػػا سػػػما  القػػػدماء بالمقػػػاـ الػػػذم يػػػؤدم دكران هامػػػان فػػػي تحديػػػد : الثػػػاني
 ". 89"المعنى

 
إٌف معظـ تغيرات المعنى تنت  عف رغبة المتكمـ في أف يكٌفؽ بيف : "كيقكؿ ٍشيٍرت 

 ". 90"الكالـ كبيف كظي ته التي يستخدـ مف أجمها
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: كهػػػػػػػػػػػػػػػػػك يصػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحه الشػػػػػػػػػػػػػػػػػهير( مالينكفسػػػػػػػػػػػػػػػػػكي)كلػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػف " 
Contextofsituation) )–  لػػػـ يكػػػف يعمػػػـ أٌنػػػه مسػػػبكؽ إلػػػى هػػػذا  –أم المقػػػاـ أك سػػػياؽ الحػػػاؿ

بػػػأف مراعػػػاة المقػػػاـ :،كأرل أننػػػا ال نجانػػػب الصػػػكاب إذا قمنػػػا" 91"المصػػػطمح بػػػألؼ سػػػنة فمػػػا فكقهػػػا
كالمقاؿ كأثرهما في تحديد المعنى مف أهـ فنكف التعبير،كاإلحاطة ب نػكف التعبيػر ال تتػأتى إال لمػف 

يه سعة اإلطالع عمى المغة كالن اذ إلػى أسػرارها، كاإلمسػاؾ بزمامهػا أٌيمػا إمسػاؾ، كهػذا مػا تػكفر لد
لدل سيبكيه فالناظر في كتابه نظرة تأمؿ يجد ن سه أماـ كتػاب كانػت لصػاحبه سػعة إطػالع عمػى 

يـ الذم هذا الس ر العظ"لغات العرب التي قاـ باستقرائها بنظر ثاقب أٌدل إلى أف نجد أن سنا أماـ 
أقامػه العػالـ الجميػؿ فػي سػاحة الخمػكد أثػران كأرسػمه مػ  األيػاـ ذكػران، كأٌدخػر  لمعربيػة كنػزان، كندبػه فػي 
مامتػه فػي اإلشػتراع لهػا كضػبط أصػكلها،  العالميف شاهدان عمى براعته فيها، كن اذ  إلػى أسػرارها، كا 

اذية، كسػػالمة تحميػػؿ، شػػمكؿ إحاطػػة، كبراعػػة أسػػت: عمػػى نحػػك يعػػز نظيػػر  فػػي األكلػػيف كاآلخػػريف
 ".92"كصدؽ نظر كصحة حكـ

 
فمػػك لػػـ تكػػف لػػدل سػػيبكيه القػػدرة ال ائقػػة فػػي التحميػػؿ لمغػػات العػػرب، كلػػك لػػـ يكػػف  

ف أخػذ النحػك "صاحب ثقافة كاسعة لػـ نجػد لديػه هػذا اإلطػالع الكاسػ  بمختمػؼ العمػكـ، فسػيبكيه  كا 
كنػا نجمػس مػ  سػيبكيه : "شػة يقػكؿكها هك ابف عائ.93"جؿ اهتمامه إال أنه أخذ مف كؿ عمـ بسبب

النحكم فػي المسػجد، ككػاف شػابان جمػيالن نظي ػان، قػد تعمٌػؽ مػف كػؿ عمػـ بسػبب، كضػرب فيػه بسػهـ، 
 ."94"م  حداثة سٌنه، كبراعته في النحك

 
فها هك أبك بكر محمد بف مكسى بف عبد العزيز الكندم المصرم، ابف الصيرفي  

رفان بالنحك كالمعػاني كالقػراءة كالغريػب كاإلعػراب، كاألحكػاـ كاف عا"ايطمؽ عميه لقب سيبكيه ألنه ؛ 
 ". 95"كعمـك الحديث كالركاية كاعتنى بالنحك كالغريب حتى لقب بسيبكيه لذلؾ
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بغيػة الكعػاة فػي طبقػات المغػكييف كالنحػاة  1355،يػاقكت الحمػكم، سػنة 61ص: 19معجـ األدباء ص 95
 . 1326السعادة . ، لمسيكطي(108)ص



كمػػػف المعػػػركؼ أٌف لكػػػؿ عمػػػـ أصػػػكؿ يقػػػكـ عميهػػػا، فالباحػػػث فػػػي كتػػػاب سػػػيبكيه  
عػػان ال بػػد مػػف العػػكدة المػػتمعف فػػي نصكصػػه، كالمٌطمػػ  عمػػى المؤل ػػات التػػي جػػاءت بعػػد  يجػػد  مرج

ككمػا انتبػه سػيبكيه إلػى .إليه، كيجد فيػه إشػارات للصػكؿ التػي قامػت عميهػا العمػـك العربيػة كغيرهػا
أهميػة المقػاـ كالمقػاؿ فقػد انتبػه إلػى أهميػة السػياؽ فػي تحديػد معنػى الكممػة قبػؿ أصػحاب المدرسػػة 

اهػتـ المسػانيكف الػذيف "لقػد. سيبكيهبشيء لـ يكف معركفا لدل  ااإلجتماعية اإلنجميزية الذيف لـ يأتك 
درسػػكا المعنػػى بالسػػياؽ كأكػػد الػػبعض مػػف أصػػحاب المدرسػػة اإلجتماعيػػة اإلنجميزيػػة بصػػ ة خاصػػة 

 ". 96"عمى الدكر الهاـ لمسياؽ في تحديد داللة الكممات
 

لـ يكتؼ في دراسته النحك بالمعاني النحكية فقػط، بػؿ تجاكزهػا إلػى إطػار "كسيبكيه       
 ". 97"داللي كما تؤديه معطيات المكقؼ السياقي مف إبراز ذلؾ المعنىالمعنى ال

ٌف سيبكيه   ". 98"قد اعتٌد المعنى فيصالن في تصحيح النحك"كا 
 

كمعظـ الكممات مػف حيػث الم هػـك . أهمية كبيرة في تحديد المعنى كتكجيهه"كلمسياؽ     
المعجمػػي دالػػة عمػػى أكثػػر مػػف معنػػى كاحػػد، فالػػذم يحػػدد المعػػاني كي صػػمها هػػك السػػياؽ فػػي مػػكرد 
النص، لذلؾ نالحظ أٌف المغكييف يص كف المعنى المعجمي لمكممػة بأنػه متعػدد كيحتمػؿ عمػى أكثػر 

 ".99"د، في حيف يص كف المعنى السياقي لها بأٌنه كاحد ال يحتمؿ غير معنىن كاحدمف معنى كاح
 
يضػػػ  بممحاتػػػه الدالػػػة أصػػػكالن كبػػػرل، كيتػػػرؾ لمػػػف يعقبػػػه مهمػػػة الت سػػػير "فسػػػيبكيه  

 ".100"كالتكجيه، كيبدك أف هذا ما جعؿ عبد القاهر الجرجاني يتحامؿ عمى النحاة بعد 
 
نحػك كالصػرؼ عامػة كك ػى، كلكنػه مػ  ذلػؾ لػيس أعظػـ مراجػ  ال"ككتاب سػيبكيه  

أصػػؿ مػػف أصػػكؿ الثقافػػة اإلسػػالمية، فػػي غيػػر ناحيػػة مػػف نكاحيهػػا المتعػػددة انشػػؽ عنهػػا، أك هػػدل 
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 ".101"إليها، كأكحى بها
 
فكتػػػاب سػػػيبكيه ييعىػػػدُّ منػػػاران يهػػػدم كػػػؿ باحػػػث إلػػػى الطريػػػؽ الصػػػحيح فػػػي التػػػأليؼ   

لعممػػػي، كلػػـ يكػػػف مجػػػرد ناقػػؿ آلراء غيػػػر  مػػػف فسػػيبكيه كػػػاف يمجػػػأ فػػي تػػػأليؼ كتابػػػه إلػػى التحميػػػؿ ا
يتبػػيف لػػه أف ". 102العممػػاء، فػػالمت حص للدلػػة التػػي كػػاف يسػػتند إليهػػا فػػي إثبػػات القكاعػػد أك نقضػػها

يحػػػتكـ إلػػػى المغػػػة كالسػػػماع كالقيػػػاس، فهػػػك ين ػػػذ إلػػػى طبيعػػػة المغػػػة كالنػػػاطقيف بهػػػا، "سػػػيبكيه كػػػاف 
فالمغػة عنػد .103"ف يقؼ عند شػكمها الظػاهرمكظركؼ المعاني التي قصد التعبير عنها، مف دكف أ

 ".104"دائمان كحدة متماسكة، ي سر بعضها بعضان، كييقاس بعضها عمى بعض"سيبكيه 
 

استطاع أف يقدـ لنا ألكؿ مػرة "كمف المعايير المسانية أيضان االستقراء إذ إٌف سيبكيه       
نظاـ العربيػة كلػـ يكػف مػا جػاء بػه مف خالؿ المادة المغكية التي عرض لها في كتابه كص ان دقيقان ل

مجرد قكاعد تقريرية كما فعؿ معظـ النحاة بعد ، فقد اعتمد عمى االسػتقراء كاالسػتنتاج فػي دراسػته 
لممادة المغكية التي عرض لها، فمـ يعرض لمقاعدة النحكية كما فعؿ النحاة بعد ، إٌنما كاف يعرض 

 ". 105"لقاعدة لمنماذج المغكية كتحميمها كيترؾ لمقارئ إدراؾ ا
يعتبػػػر المػػػنه  األكثػػػر أهميػػػة "كالمػػػنه  االسػػػتقرائي كاحػػػد مػػػف المعػػػايير المسػػػانية،ك       

 ". 106"كمكضكعية، كاألكثر جذبان لالنتبا  كالدراسة في العصر الحديث
 

ف الدراسػػات المغكيػػة أكثػػػر مػػا تعتمػػػد عمػػى االسػػػتقراء، بػػؿ ال سػػػبيؿ إلػػى دراسػػػتها "       كا 
عػػف طريػػؽ االسػػتقراء، فميسػػت الدراسػػات المغكيػػة مػػف القضػػايا المجػػردة التػػي كاسػػتخراج قكاعػػدها إال

 ".107"يصؿ العقؿ إلى أحكامها الكمية قبؿ استقراء الجزيئات
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ٌف هنػػاؾ مجمكعػػة مػػف المعػػايير المسػػانية ال بػػد مػػف تكفرهػػا فػػي المسػػتقرئ كهػػي     أف : "كا 
يككف عالمان بمغة العرب، محيطان بكالمها، مطمعان عمى نظمها كنثرها، كيك ي في ذلؾ اآلف الرجكع 

حة كأف يكػكف خبيػران بصػ. إلى الكتب المؤل ة في المغة كاألبنيػة، كالػدكاكيف الجامعػة ألشػعار العػرب
ذلػؾ إلػػيهـ، لػػئال يػػدخؿ عميػػه شػػعر مكلٌػػد أك مصػػنكع عالمػػان بػػأحكاؿ الػػركاة لػػيعمـ المقبػػكؿ، كبقجمػػاع 

 ". 108"النحاة لئال يخرقه، كعالمان بالخالؼ كيال يحدث قكالن زائدان عمى القكؿ بامتناعه
 
كػػاف كال يػػزاؿ أعظػػـ عمػػؿ فػػي النحػػك كالصػػرؼ كغيػػر ذلػػؾ مػػف "ككتػػاب سػػيبكيه  

 ".109"رة في تضاعي ه كما يزاؿ محت ظان بقيمته كما كاف منذ قركفالدراسات المتناث
 
ٌف مف بيف الدراسات المتناثرة في كتاب سيبكيه التعريؼ بالداللػة الػذم بكصػكلنا   كا 

لػـ  –فػي أغمػب الظػف  –إلى الحديث عنه نككف قػد كصػمنا إلػى الهػدؼ األساسػي مػف بحثنػا الػذم 
 .يمت ت إليه أحد مف الباحثيف مف قبؿ

 
كأمػػا الػػدٍّلٍّيمى فقنمػػا ييػػراد بػػه : "ٌف سػػيبكيه هػػك أٌكؿ مػػف تعػػٌرؼ إلػػى الداللػػة إذ قػػاؿ إ 

الػػدٍّلٍّيمى مػػف الد اللػػة، أك هػػك : كفػػي التهػػذيب قػػاؿ أبػػك عبيػػد. "110"كثػػرة عممػػه بالد اللػػة كرسػػكخه فيهػػا
 ".112"ثابتان داخؿ فيه مدخالن : كهك راس  في العمـ". "111"عمـ الٌدليؿ بها كرسكخه فيها قاله سيبكيه

 
أطمقػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى عمػػػػػػػػـ الداللػػػػػػػػة عػػػػػػػػدة أسػػػػػػػػماء ف ػػػػػػػػي اإلنجميزيػػػػػػػػة أشػػػػػػػػهرها "كقػػػػػػػػد  

كتضػػػبط ب ػػػتح الػػػد اؿ  -أٌمػػػا فػػػي المغػػػة العربيػػػة فبعضػػػهـ يسػػػميه عمػػػـ الداللػػػة( (Semanticsاآلف
عمـ المعاني : كلكف حذار مف استخداـ صيغة الجم  كالقكؿ)ككسرها كبعضهـ يسميه عمـ المعنى 

أخػػػذان مػػػف الكممػػػة " السػػػيمانتيؾ"كبعضػػػهـ يطمػػػؽ عميػػػه اسػػػـ ( ف فػػػركع البالغػػػةألٌف األخيػػػر فػػػرع مػػػ
العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس "أك " دراسػػػة المعنػػػى"كقػػػد ييعػػػٌرؼ عمػػػـ الداللػػػة بأٌنػػػه ".113"اإلنجميزيػػػة أك ال رنسػػػية

ذلؾ ال رع الذم يدرس الشركط الكاجب تكافرها في الرمز حتى يكػكف قػادران عمػى حمػؿ "أك " المعنى
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 ".114"المعنى
 
ٌف عمػػـ الداللػػة كاحػػد مػػف العمػػكـ التػػي تتشػػكؿ منهػػا المغػػة، كال يمكػػف ألم كاحػػد   كا 

 . منها أف يككف منعزالن عف اآلخر، فكؿ العمكـ المغكية كحدة كاحدة، ككٌؿ منها معتمد عمى اآلخر
 
الصػػػكتية، كالصػػػرفية، : كدراسػػػة المعنػػػى تحتػػػاج إلػػػى النظػػػر مػػػف عػػػدة زكايػػػا هػػػي 

 . كالنحكية، كالمعجمية
 
كػػػؿ ناحيػػػة مػػػف هػػػذ  النػػػكاحي يكجػػػد فيهػػػا مػػػؤثرات عمػػػى المعنػػػى، ف ػػػي الناحيػػػة ك  

كفػي . الصكتية مف الممكػف أف يتػأثر المعنػى بتغييػر مكاضػ  األصػكات، أك التغييػر بنبػرة الصػكت
بػالنظر إلػى الكظي ػة النحكيػة  فالناحية الصرفية التحكيؿ في بنية الكممة، أما الناحية النحكية فتكك 

كممػػػة داخػػػؿ الجممػػػة، كمػػػف الضػػػركرم أف تكػػػكف معػػػاني الكممػػػات التػػػي تتػػػألؼ منهػػػا التػػػي تؤديهػػػا ال
كتػاب سػيبكيه أرسػى قكاعػد النحػك العربػي، كالناحيػة : الجممة مترابطة؛ كي يتـ المعنػى كقكلنػا مػثالن 

المعجميػة تكػػكف بمعرفػة معنػػى الكممػػة م ػردة مػػف المعجػـ كباإلضػػافة إلػػى النػكاحي السػػابقة المؤديػػة 
نى ربما ييكتشؼ المعنى مف خالؿ التعػٌرؼ عمػى بعػض اهتمامػات عمػـ االجتمػاع فيمػا لمعرفة المع

يتعمػػػػػؽ بالعػػػػػادات االجتماعيػػػػػة السػػػػػائدة فػػػػػي مجتمػػػػػ  مػػػػػا، كآليػػػػػة التكاصػػػػػؿ فيمػػػػػا بػػػػػيف أفػػػػػراد هػػػػػذا 
 ".115"المجتم 
قد يكجه جزءان كبيران مف اهتمامه لمعمميات العضكية المركبة "كالباحث عف المعنى  

أعضػاء النطػؽ بالنسػبة لممػتكمـ، كتتبػ  مػا تحدثػه مػف اهتػزازات هكائيػة تمتقطهػا أذف في ال ػـ، كفػي 
كهػػػك يسػػػير كراءهػػػا أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ ليػػػرل كيػػػؼ تتحػػػكؿ إلػػػى إشػػػارات عػػػف طريػػػؽ الجهػػػاز . السػػػام 

العصػبي، ككيػؼ يتمقػى العقػؿ هػذ  اإلشػارات مػػف خػالؿ األعصػاب الممتػدة مػف األذنػيف كيترجمهػػا 
 ".116"المتكمـ إلى ال كرة التي يعنيها

إٌف الزكايػػا التػػي يينظػػر : كلػػكال خػػكفي مػػف تحميػػؿ نػػص سػػيبكيه مػػا ال يحتمػػؿ لقمػػت 
ف تكٌمـ بالنحك، فقد نبه "؛ فسيبكيه "عممه بالداللة"منها لدراسة المعنى تنطكم تحت عبارة سيبكيه  كا 

عمػى أٌف في كالمه عمى مقاصد العرب، كأنحاء تصػرفاتها فػي أل اظهػا كمعانيهػا، كلػـ يقتصػر فيػه 
ال اعػػؿ مرفػػكع كالم عػػكؿ منصػػكب كنحػػك ذلػػؾ، بػػؿ هػػك يبػػيف فػػي كػػؿ بػػاب مػػا يميػػؽ بػػه حتػػى اٌنػػه 
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يمثػػؿ "ككتػػاب سػػيبكيه ".117"احتػػكل عمػػى عممػػي المعػػاني كالبيػػاف ككجػػك  تصػػرفات األل ػػاظ كالمعػػاني
". 118"ال هـ النحكم الراشد الذم يعنى بتمييز التراكيب ككشؼ خصائصػها كتكاؤمهػا مػ  مالبسػاتها

إف صػػػح  -ال هـ الصػػػحيح لمضػػػمكف الػػػنص ال هػػػـ الصػػػحيح لمنحػػػك، فهمػػػا كجهػػػاف لعممػػػة كاحػػػدةفػػػ
يتعانقػػػاف تعانقػػػان حميمػػػان بحيػػػث يكػػػكف ال هػػػـ الصػػػحيح لمنحػػػك هػػػك ال هػػػـ " فػػػالنحك كالداللػػػة-التعبيػػػر

 ".119"الصحيح للساس الداللي الذم يقكـ عميه النص
ٌف كٌؿ تعبير له مف أكجه العربيػة كجػه بػه يسػتقي"  . ـ، كيكػكف صػكابان ال خطػأ فيػهكا 

ذف . كمعنى هذا أيضان أف المعيار الذم يحتكـ إليه في تمييػز الصػكاب مػف الخطػأ نسػبٌي تقريبػي كا 
تبقى غاية أخرل، هي الكشؼ عف التمايز بيف هذ  التراكيب كال ركؽ بينها في أدائها لما يػراد بهػا 

القػدرة عمػػى تمييػز الجمػػؿ غيػر الصػػحيحة المػتكمـ األصػػمي بالمغػة يممػػؾ "ك".120"أداؤ  كالتعبيػر عنػػه
ٌف الحكػـ عمػى نػص مػا يػأتي مػف جػانبيف ".121"نحكيان كدالليان مف الجمؿ الصحيحة نحكيػان كدالليػان  كا 

الجانػػب النحػػكم، كالجانػػب الػػداللي كهػػذاف الجانبػػاف يتشػػكؿ فيهمػػا المعنػػى، كلكػػؿ جانػػب شػػركطه 
 .الصحة النحكية كالداللية كقكانينه التي تنتظمه كالتي يككف الحكـ مف خاللها عمى

  
إٌف سيبكيه قد أقاـ كتابه عمى المعنػى الػذم كػاف يضػعه نصػب عينػه : كأكاد أقكؿ 

فػػي كػػؿ خطػػكة خطاهػػا فػػي أثنػػاء تألي ػػػه لهػػذا الكتػػاب، فعظػػـ اهتمػػاـ سػػيبكيه بالداللػػة أٌدل بأتبػػػاع 
أم أٌنػػه أكلػػى " اظعمػػؿ كػػالـ العػػرب عمػػى المعػػاني كخمٌػػى عػػف األل ػػ"إنػػه : مدرسػػة الككفػػة أف يقكلػػكا

الجانب اإلدراكي رعاية كاهتمامان عمى حساب الجانب الصكتي، أك بعبػارة أخػرل إٌنػه يهػتـ بالٌداللػة 
كعمػػى ذلػػؾ، لػػيس الكصػػؼ النحػػكم . كلػػيس بالػػٌداؿ، أك بػػالمعنى الػػداخمي، كلػػيس بالشػػكؿ الخػػارجي

تي تػربط عناصػر الجممػة جامدان أٌصـ خاليان مف الداللة؛ إذ إٌف الكصؼ النحكم كصؼ لمعالقات ال
 ".122"الكاحدة بعضها بالبعض اآلخر

 
ٌف سػيبكيه قػػد تػرؾ لنػػا كتابػان يحمػػؿ فػػي طياتػه   مػػادة لغكيػة غزيػػرة فيمػا نقمػػه إلينػػا "كا 
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 ".123مف الم ردات كالعبارات حتى أٌف أصحاب المعاجـ است ادكا منه كنقمكا عنه
ه قطعػػة مػف المغػػة ركل فػػي كتابػ"كأمػا صػػاحب خزانػة األدب فقػػد قػاؿ عػػف سػيبكيه  

 "124"غريبة لـ يدرؾ أهؿ المغة جمي  ما فيها، كال رٌدكا حرفان منها
 
إذا تأممػت األمثمػة مػف كتػاب سػيبكيه تبينػت أنػه أعمػـ النػاس "كقد قاؿ أبك إسػحاؽ  

 ".125"بالمغة
 
حػدثنا محمػد بػف يزيػد :"كقد ركل لنا أبك جع ر النحاس عف عمي بف سػميماف قكلػه 

لعربيػة كمػػف لػػه المعرفػة بالمغػػة تتبعػػكا عمػى سػػيبكيه األمثمػػة فمػـ يجػػدك  تػػرؾ أف الم تشػيف مػػف أهػػؿ ا
الهيٍنػػػدىل  كهػػػػي بقمػػػةه كالػػػػديٍرداقس كهػػػك عظػػػػـ فػػػي ال قػػػػار، : مػػػف كػػػػالـ العػػػرب إال ثالثػػػػة أمثمػػػة منهػػػػا

 ".126"كشمنصير كهك اسـ أرض
 
 ذكقػػد نسػػتخمص ممػػا سػػبؽ أٌف سػػيبكيه كػػاف عمػػى معرفػػة كاسػػعة باألل ػػاظ العربيػػة إ 

ال ننكػر "إٌف المتتبعيف له عمى الرغـ مف معرفتهـ بالمغة اعترفكا بعجزهـ أماـ هذا العالـ ال ذ الػذم 
أٌف الحالػػػة اإلعرابيػػػة كانػػػت مراعػػػاة عنػػػد سػػػيبكيه، كعمػػػى أسػػػاس هػػػذ  الحالػػػة جػػػاءت بعػػػض أبػػػكاب 
  الكتاب، كلكف هناؾ حاالت أخػرل تػـ تصػنيؼ أبػكاب النحػك عمػى أساسػها عنػد سػيبكيه، فمػف هػذ

ككػػػػؿ كاحػػػػدة مػػػػف هػػػػذ  ".127"التركيبيػػػػة كالدالليػػػػة لمعناصػػػػر ةالعامػػػػؿ، كالمعنػػػػى، كالكظي ػػػػ: الحػػػػاالت
 .الحاالت تيعد درسا لسانيا

 
فمػػف األبػػكاب التػػي صػػن ها سػػيبكيه كفقػػان لمحالػػة الكظي يػػة التركيبيػػة كالدالليػػة بػػاب  

ه ينظػػػر مػػػف الجانػػػب إذ إننػػػا نالحػػػظ فػػػي هػػػذا البػػػاب أٌف سػػػيبكي( االسػػػتقامة مػػػف الكػػػالـ كاإلحالػػػة)
النحػػكم، كالجانػػب الػػداللي، فالتركيػػب الػػذم يتكافػػؽ مػػ  هػػذيف الجػػانبيف يكػػكف مقبػػكالن لػػدل سػػيبكيه 

، كالػػذم يتكافػػؽ مػػ  الجانػػب النحػػكم مػػف دكف الػػداللي يصػػ ه بػػبعض (بالمسػػتقيـ الحسػػف)كيصػػ ه 
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، كمحػػا: "يقػػكؿ سػػيبكيه" 128قبػػيح، أك محػػاؿه : األكصػػاؼ كػػأف يقػػكؿ ، كمسػػتقيـه فمنػػه مسػػتقيـه حسػػفه ؿه
، كمػػا هػػك محػاؿه كػػذبه  ، كمسػػتقيـه قبػيحه ، فقكلػػؾ. كػذبه أتيتػؾ أمػػًس، كسػػاتيؾ : فأٌمػػا المسػتقيـ الحسػػفي

 .غدان، كساتيؾ أمسً 
، فقكلػػؾ  ؛ كشػػربت مػػاء البحػػر، كنحػػك : كأمػػا المسػػتقيـ الكػػذبي كأمػػا . حممػػتي الجبػػؿى

ان رأيػػت ككػػي زيػػد يأتيػػؾى قػػد زيػػد: المسػػتقيـ القبػػيح، فػػأف تضػػ  الم ػػظ فػػي غيػػر مكضػػعه، نحػػك قكلػػؾ
 ".129"سكؼ أشرب ماء البحًر أمسً : كأما الميحاؿ الكذب؛ فأف تقكؿى . كأشبا  هذا
 
كقػػػػػد رأل بعػػػػػض البػػػػػاحثيف أٌف المسػػػػػتقيـ الحسػػػػػف، كالمحػػػػػاؿ، كالمسػػػػػتقيـ الكػػػػػذب  

 ".130"كالمستقيـ القبيح، كالمحاؿ الكذب هي أقساـ المعنى في العربية كما قسمها سيبكيه
 
الم ػػظ )بكيه فػػي كتابػػه بابػػان يميػػز فيػػه بػػيف الم ػػظ كالمعنػػى كهػػك بػػاب كقػػد افػػرد سػػي 
اعمػػـ أٌف مػػف كالمهػػـ اخػػتالؼ الم ظػػيف الخػػتالؼ المعنيػػيف، فػػاختالؼ الم ظػػيف : "إذ قػػاؿ( لممعػػاني

مسى كذهبى : الختالؼ المعنييف هك نحك . ذهػب كانطمػؽ: كاختالؼ الم ظػيف كالمعنػى كاحػد نحػك. جى
ػػػدت إذا أردت ًكجػػػػداف : ختمػػػػؼ قكلػػػؾكات ػػػاؽ الم ظػػػيف كالمعنػػػى م ٍكًجػػػدة، ككجى ػػػدتي عميػػػه مػػػػف المى كجى
 ".131"الٌضال ة، كأشبا  هذا كثير

 
: ذهب بعض الباحثيف المحدثيف إلى أف بػ  أكؿ مػف تعػٌرؼ إلػى الداللػة إذ قػاؿ دكق     

 ". 132"كيرج  ال ضؿ في هذا االسـ إلى العاٌلمة ب "
 
ؿ رأل بعػػض المحػػدثيف مػػف المغػػكييف العػػرب كلػػـ يتكقػػؼ األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد بػػ 

مػػػػػػف ( Semantique)ممػػػػػػف درس المغػػػػػػة دراسػػػػػػة أكركبيػػػػػػة حديثػػػػػػة أٌف الداللػػػػػػة أك عمػػػػػػـ الداللػػػػػػة "
 ".133"المبتدعات األكركبية الحديثة التي بحث بها الغربيكف في أكاخر القرف التاس  عشر

 
قػػػرف الثػػػاني الهجػػػرم إٌف هػػػذا المصػػػطمح قػػػد فطػػػف إليػػػه سػػػيبكيه منػػػذ ال: كلكننػػػا نقػػػكؿ      
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فال ضؿ يعكد لسيبكيه في التعػٌرؼ إلػى هػذا المصػطمح، كلػيس لمعػالـ ال رنسػي بػ  كمػا ذهػب إليػه 
) كلقػػد كػػاف ال رنسػػي بػػ  أكؿ مػػف فطػػف إلػػى هػػذا المصػػطمح:" بعػػض البػػاحثيف العػػرب فػػي قػػكلهـ

Semantiqu ) ا لن ػػر مػػف الداللػػة كمػػا بػػد ـقاصػػدان بػػه عمػػـ المعنػػى أك عمػػ 1883كذلػػؾ فػػي سػػنة
الم ػػػظ األعجمػػػي، كقػػػد كتػػػب هػػػذا العػػػالـ ال رنسػػػي ( الداللػػػة)عممائنػػػا المغػػػكييف العػػػرب أف يترجمػػػكا بػػػػ

رسالة درس فيها الداللة في جممة مف المغات الهنديػة األكركبيػة كالالتينيػة كالسنسػكريتية كغيرهمػا، 
حسػنان فترجمػت إلػى  كشػاعت كاسػتقبمها البػاحثكف اسػتقباالن  1897كقد نشرت هذ  الرسػالة فػي سػنة 

 ".134"اإلنجميزية
 

كقػػػد رأل بعػػػض البػػػاحثيف أٌف عمػػػـ الداللػػػة أصػػػبح فرعػػػان مػػػف فػػػركع عمػػػـ المغػػػة منػػػذ        
مطال  القرف العشريف، كقد فاتهـ أٌف عمـ الداللة كاحد مف العمكـ التي تتشكؿ منها المغػة،كال يمكػف 

مى ألم عمـ منها أف يككف منعزالن عف اآلخر، فكؿ العمكـ المغكية كحدة كاحدة، ككؿ منها معتمد ع
اآلخر، كهذ  مف المبادئ المسانية التي تنبه إليها سػيبكيه فػي كتابػه قبػؿ قػركف كلػيس كمػا هػك فػي 

أك " نظريػػػة الداللػػػة"أك " عمػػػـ الداللػػػة"أك " كقػػػد أصػػػبحت الداللػػػة: "رأم بعػػػض البػػػاحثيف عنػػػد قػػػكلهـ
غػكم معترفػان منذ مطػال  القػرف العشػريف فرعػان مػف فػركع البحػث الم" عمـ المعنى"أك " نظرية المعنى"

بػه فػي عمػـ المغػة، كمػػ  ذلػؾ يػرل  جػكرج مكنػػاف أٌف دراسػة هػذا ال ػرع لػػـ تبمػغ سػف الرشػد العممػػي، 
كيػػػرل كثيػػػر مػػػف األلسػػػنييف أنهػػػا الجػػػزء مػػػف األلسػػػنية التػػػي تعتػػػرض تطبيػػػؽ الهيكميػػػة عميػػػه أكثػػػر 

 ".135"العقبات، كهي عقبات لـ تتضح طبيعتها بعد
 

ٌننػػػي ال أجػػػد ن سػػػي مبالغػػػان        بػػػأف تمػػػؾ العقبػػػات تػػػزكؿ بػػػالرجكع إلػػػى كتػػػاب :إذا قمػػػت كا 
 . سيبكيه

 
نجد العالـ فيرث قد جػاء بػأكثر ممػا جػاء بػه سػيبكيه، فقػد نظػر مػف الزكايػا التػي  كال      

فػػػالمعنى فػػػي رأم فيػػػرث كمػػػا بينػػػه الػػػدكتكر تمػػػاـ "نظػػػر منهػػػا سػػػيبكيه فيمػػػا يتعمػػػؽ بدراسػػػة المعنػػػى 
كالعناصػػػر الهامػػػة فػػػي هػػػذا الكػػػؿ . كظػػػائؼ الصػػػيغةكػػػٌؿ مركػػػب مػػػف كظػػػائؼ لغكيػػػة هػػػي " حسػػػاف

ثػـ الكظػائؼ الكبػرل المعجميػة، كالصػرفية، كالنحكيػة، ( الصػغرل)المركب هي الكظي ػة األصػكاتية 
 ".136"ككظي ة الماجريات الداللية بص ة عامة
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ف أٌيػػػػػة دراسػػػػػة دالليػػػػػة كضػػػػػعية لمكػػػػػالـ ال يمكػػػػػف أف ييعتمػػػػػد عميهػػػػػا إذا لػػػػػـ تأخػػػػػذ "       كا 

كنحف ال نستطي  أف نبػدأ الصػرؼ بػال دراسػة األصػكات، ( كالتنغيـ داخؿ هنا)األصكات باعتبارها 
بؿ إننا في بعض الحاالت نجد األصكات دراسة ضركرية لمنحك أيضان، فاألبكاب الشكمية أصػكاتية 

 ". 137"تنغيمية مكقعية
 

كيات عمـ الداللة يمثؿ مسػتكل مػف مسػتكيات الػدرس المسػاني، كهػك يػرتبط بالمسػت"ك      
األخرل الصكتية كالصرفية كالتركيبية، كتتعػاكف هػذ  المسػتكيات عمػى بيانػه كتكضػيحه فهػك يػرتبط 
بال كنيمػات أك الكحػػدات الصػػكتية، كمػػا يػػرتبط بالكممػػات أك الصػػيغ الصػػرفية إلػػى جانػػب الجمػػؿ أك 

". 138"يقػػان التراكيػػب كبهػػذا نجػػد أٌف الػػدرس الػػداللي يشػػتجر بهػػذ  المسػػتكيات كيػػرتبط بهػػا ارتباطػػان كث
النظريػػة التحكيميػػة التكليديػػة التػػي أكػػد مػػف خاللهػػا عمػػى دكر "كهػػذا مػػا نجػػد  عنػػد تشكمسػػكي فػػي 

 ".139"المعنى في التحميؿ المساني
 

حيػث  ففي تقكيـ األساليب العربية كالتراكيػب المغكيػة مػ"كقد لجأ سيبكيه إلى المعنى      
ب الصػػحيحة مػػف حيػػث الجػػكدة اسػػتقامة الصػػكاب كالخطػػأ، كمػػا اعتمػػدها فػػي الت اضػػؿ بػػيف التراكيػػ

 ."140"كرداءةن، كما بينهما مف أحكاـ
 

إٌف المػدلكؿ هػك "كلـ يكف أكلمػاف بمنػأل عمػا كػاف ي كػر فيػه سػيبكيه إذ قػاؿ أكلمػاف       
ال كرة التي يستدعيها الم ظ، كالم ظ هك الصيغة الخارجية لمكممة، كعمى هذا فقف العالقة بيف الم ظ 

 ".141"كمدلكله عالقة متبادلة
 

مٌػػـ أيضػػان أسػػاليبها كدقائقهػػا ال يعمٌػػـ العربيػػة كقكاعػػدها فحسػػب، بػػؿ يع"ككتػػاب سػػيبكيه     
ٌنمػػػا ي كػػػر فػػػي العبػػػارات كيالحػػػظ كيتأمػػػؿ كيسػػػتنبط ... التعبيريػػػة  فهػػػك ال يسػػػجؿ القكاعػػػد فقػػػط، كا 

 ".142"خكاٌصها كمعانيها بحٌسه الدقيؽ المرهؼ
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، حتػػى إننػػا ال "كقػػد        احػػت ظ كتػػاب سػػيبكيه بشػػهرته منػػذ أف تداكلػػه العممػػاء إلػػى اليػػـك
 كقػد اعتمػد عميػه فػي مصػػن اته، كهػك فػي عصػرنا الحػالي محػكر أساسػي مػػف نجػد نحكيػان كاحػدان إال

محاكر الدراسات المغكية، فقد كيتبت الكثير مػف األبحػاث كالدراسػات حكلػه، كهػي مػف الكثػرة بحيػث 
 ".143"يستحيؿ إحصاؤها

 
كلك لـ يكف كتاب سيبكيه ذا أهمية كبيرة لمػا كجػدنا هػذا االهتمػاـ بػه منػذ ظهػكر ،  
قمػػه نكعيػػة فػػي التػػأليؼ، فكتػػاب سػػيبكيه شػػامؿ لمدراسػػات المغكيػػة فػػي جميػػ  مسػػتكياتها، فقػػد أكجػػد ن

ككػػأف ظهػػكر كتػػاب سػػيبكيه بمثابػػة بػػزكغ فجػػر جديػػد فػػي منػػاه  التػػأليؼ، كمػػا زاؿ البػػاحثكف إلػػى 
اآلف، كسػػيبقكف ينعمػػكف بهػػذا الكتػػاب الػػذم كػػاف لػػه ال ضػػؿ فػػي إيجػػاد حركػػة عمميػػة كػػاف أصػػمها 

فٌ  المؤل ات التي جاءت بعد  في كثير مف العمػـك مػا هػي إال فػركع لػذلؾ األصػؿ  كتاب سيبكيه ،كا 
ٌف سيبكيه في تألي ه لمكتاب لـ يكف أمامه ما يرج  إليه مف مؤل ات كما  الذم زرع سيبكيه بذرته كا 

عميه في تألي ه هك كالـ العرب الذم برع في استقرائه، كاعتمد عمى آراء العمماء  دنعرؼ فما اعتم
: ممػػف كرد ذكػػرهـ فػػي كتابػػه، كقػػد يقػػكؿ قائػػؿ ـمػػرك بػػف العػػالء، كعيسػػى بػػف عمػػر، كغيػػرهكػػأبي ع

ربمػػا أٌف هنػػاؾ كتػػب ككتػػاب سػػيبكيه كمػػا ذيكػػر فػػي بعػػض الركايػػات أٌف عيسػػى بػػف عمػػر كػػاف لػػه 
إٌف هذيف الكتػابيف لػـ يصػال إلينػا، كقػد ضػاعا مػف يػد الػزمف، : اإلكماؿ كالجام ، فأقكؿ له: كتاباف

ٌف حػػديثنا  عنهمػػا يػػأتي مػػف بػػاب الػػرجـ بالغيػػب، كنحػػف نحكػػـ عمػػى مػػا هػػك كاقػػ  أمامنػػا هػػذا مػػف كا 
ناحية، كمف ناحية أخرل مف المحتمؿ أٌف ما سبؽ سيبكيه مف مؤل ات كالكتابيف المذككريف سابقان، 

 ؿمػف نػكع الركايػة التػي تعتمػد عمػى سػرد الخبػر،أك نقػ" أك كتعميقة أبػي األسػكد الػدؤلي مػا هػي إاٌل 
أمػا سػيبكيه فقػد " 144"األحكاـ، كلـ تكف لغة تحميؿ عممي بالمعنى الذم ن همه اليكـ رذك النص،أك

جاء بنه  جديد لـ يكف معركفان مف قبؿ، كمف المرٌجح أٌف المؤل ات التي جاءت قبؿ كتابة لـ تكف 
الذم أكدع  عمى ذلؾ األهمية الكبيرة التي لقيها الكتاب –كما أرل  –بحجـ كتاب سيبكيه، كالدليؿ 

ذيكر سيبكيه عند يكنس بف حبيب قاؿ أظفُّ هػذا الغػالـ "،ةفيه عمـ مف سبقه مف  العمماء بكؿ أمان
صػدؽ فػي جميػ  : يكذب عمى الخميؿ فقيؿ له كقد ركل عنؾ أشياء فػانظر فيهػا، فنظػر فيهػا كقػاؿ

 "145"ما قاؿ، كهك قكلي
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صكرة التي نراها عميه فمنذ أف انتهى سيبكيه مف جم  مادة الكتاب، كجاء عمى ال 
حركػػػة عمميػػػة "اليػػػكـ، كظهػػػر لمنػػػاس بعػػػد كفاتػػػه رحمػػػه اهلل، أصػػػبح مثػػػار اهتمػػػاـ أٌدل إلػػػى حػػػدكث 

كاسػػػػعة المػػػػدل، كاهػػػػتـ بػػػػه الٌدارسػػػػكف كعنػػػػى بػػػػه الشػػػػارحكف كالمحققػػػػكف كاتخػػػػذ  الدارسػػػػكف نبراسػػػػان 
لمصػػدر األكؿ فػػي كمػػا يػػزاؿ حتػػى اليػػـك ا. يستضػػيئكف بػػه فػػي دراسػػتهـ المغكيػػة كالنحكيػػة كالصػػرفية

كسػيبكيه عنػد تألي ػه ". 146"جمي  ما ييكتب كييؤلؼ في مكضػكعاته كسػيبقى كػذلؾ عمػى مػدل األيػاـ
لـ يسر فيه  عمى  مثاؿ  سابؽ  كلـ يكف عممه في الكتاب مجرد الجم  بؿ كاف له فضػؿ "لكتابه 

 ".147"الجم ،كالتبكيب،كالمناقشة،كالترجيح،كالتكضيح
ف فكرة أتت مف عمؽ ت كيػر كتػدٌبر، فكتابػه معمػكؿ سيبكيه كتابه م صكقد استخم 

عمى لغة العرب كخطبها كبالغتها فجعؿ فيه بيتان مشركحان، كجعؿ " -كما قاؿ عمي بف سميماف  –
فيػػػػه مشػػػػتبهان ليكػػػػكف لمػػػػف اسػػػػتنبط كنظػػػػر فضػػػػؿ كعمػػػػى هػػػػذا خػػػػاطبهـ اهلل عػػػػز كجػػػػؿ فػػػػي القػػػػرآف 

سػػيبكيه "رد فػػي ال قػرة السػابقة إذ قػاؿ إٌف كقػد ات ػؽ صػاحب خزانػػة األدب مػ  الػرأم الػكا".148"الكػريـ
 ".149"عمؿ كتابه عمى لغة العرب كخطبها كبالغتها

 
فمػػا جػػاء فيػػه سػػيبكيه فػػي كتابػػه أٌدل إلػػى أف يشػػهد لػػه جهابػػذة العربيػػة عمػػى مختمػػؼ      

العمكـ العربية التي اهتمكا بها سكاء في البالغة، أـ النحك، أـ الصرؼ، أـ غيرهػا مػف العمػـك فهػذا 
ال نظيػػر لػه فػػي فٌنػػه كال غنػى المػػرمء فػػي أنػكاع العمػػكـ عنػػه ال "لسػكاكي يػػرل بػػأٌف كتػاب سػػيبكيه ا

 ".150"سٌيما في اإلسالمية منها فقف فيها أساس كأٌم أساس
 
ككتاب سيبكيه فيه أكثر مف عمـ مف عمـك العربية كالنحك ،كالصرؼ، كاألصػكات  

ي يكمػػػؿ بعضػػػها الػػػبعض اآلخػػػر كيػػػرتبط بػػػه المغكيػػة كالضػػػركرات الشػػػعرية كنحكهػػػا مػػػف العمػػػـك التػػ
مػػا ركا  عػػف  ىشػيكخه كمعاصػػريه كعمػػ ءاعتمػػد فػي هػػذ  المكضػػكعات عمػػى آرا  دارتباطػا كثيقػػا كقػػ

كعمى مػا ركا  0القبائؿ العربية المختم ة التي اعترفكا ب صاحتها كشهدكا بص اء  لغتها كأخذكا عنها
كخه كمعاصػػريه مسػػتندا فػػي ذلػػؾ كمػػه إلػػى مناقشػػاته لشػػي ؿهػػك ن سػػه كاسػػتنتجه مػػف اآلراء مػػف خػػال
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لى كالـ العرب منثكر  كمنظكمه  ". 151"القرآف الكريـ في األعـ األغمب كا 
 
كال أرل الػػدكتكرة خديجػػة الحػػديثي قػػد ذهبػػت بعيػػدان عنػػد قكلهػػا عػػف كتػػاب سػػيبكيه  

لمػف يريػد بأنه ما زاؿ جديدان عمى الػرغـ ممػا ألػؼ بعػد  مػف كتػب كأسػ ار، كمػا يػزاؿ منبعػان صػافيان "
فكتاب سيبكيه منذ أف ظهر إلى الناس كاف . 152"دراسة النحك كالصرؼ كغيرهما مف عمـك العربية

متجػػددان دائمػػان؛ فكممػػا اسػػتطاع باحػػث التعمػػؽ فػػي مػػادة الكتػػاب فقٌنػػه سػػيأتي بشػػيء جديػػد لػػـ يكػػف 
: إذا قمػتكال أجد ن سي مبالغػان . معركفان مف قبؿ ككيؼ ال كهك يبحث في كتاب سمي بقرآف النحك

بأف الباحثيف عمى اختالؼ اهتماماتهـ إف كجهكا بحكثهـ إلى كتاب سيبكيه فقنهـ سيضي كف لبنات 
ننػي أقػػؼ فػي صػػؼ كػؿ مػػف يػرل بػػأف  نعػكد إلػػى الكتػػاب "جديػدة فػػي بنػاء العمػػكـ العربيػة كغيرهػػا كا 

 ".153"كنتعمؽ مادته، كنرل ما الذم بحث فيه
 
الباحثيف في العربية فقط، بؿ تتعدا  إلػى كالعكدة إلى الكتاب ليست مقصكرة عمى  

المغػػة، "كػػؿ مػػف يرغػػب فػػي البحػػث فػػي المسػػائؿ الدينيػػة، أك فػػي أم عمػػـ مػػف عمػػـك األدب السػػتة 
إذ إٌف البحث في كتاب سػيبكيه يشػبه مػف يبحػث "154"كالصرؼ، كالنحك، كالمعاني، كالبياف، كالبدي 

هؿ إال لمف يجيد فف العكـ ككذلؾ الحاؿ في البحر عف ديرر ثمينة، كرككب البحر ليس باألمر الس
بالنسبة لكتاب سيبكيه فالبحث فيه يحتاج إلى صبر كشػٌدة تحٌمػؿ، فهػذا أبػك حٌيػاف التكحيػدم يقػكؿ 

عمٌػؽ عميػه، كاصػرؼ همتػؾ إليػه فقنػؾ ال تدركػه إال بتعػب الحػكاس، كال تتصػكر  إال "ألحد تالميػذ  
 ".155"باالعتزاؿ عف الناس

 
ال يحتػكم عمػى النحػك كالصػرؼ "كيه يجد ن سه أماـ كتاب فالباحث في كتاب سيب 

فقط بؿ يبحث في مختمؼ فركع العربية، كيتعرض لكثير مف المسائؿ الدينية، كالدراسػات القرآنيػة، 
؛ أك "البحر"فهك كالبحر في تعدد ما يحتكيه مف أصناؼ العمـك كال نكف لذلؾ كاف القدماء يسمكنه 

 ".156"حر لكثرة جكاهر  كلصعكبة مضايقهتشبيهان له بالب" البحر الخضـ"
 

عمى كثرة ما ألؼ بعد  مف كتب هك المنب  الصافي لمف جاء بعػد  "ككتاب سيبكيه       
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فمـ تتغير بهجته، كلـ تخمؽ جدته، كما ذهب بهاؤ ، كما حمد سناؤ ، فهك كالدكحة الباسػقة، كغيػر  
لك ألـز المؤل كف أن سػهـ أف يصػٌرحكا أغصاف لها كفركع، كالنهر المتدفؽ يغذم فركعه كجداكله، ك 

 ".157"بما أخذك  مف كتاب سيبكيه لتردد اسمه في كؿ مسألة عرضكا لها
 :كيمكف أف نجمؿ أهـ ما تكٌصؿ إليه البحث مف نتائ  فيما يأتي      

سػػػعة أثػػػر كتػػػاب سػػػيبكيه فػػػي الدراسػػػات المغكيػػػة كالنحكيػػػة كغيرهػػػا مػػػف عمػػػـك المغػػػة  .1
 .العربية

الحديثػة  تمػا أثبتػه لسػانيكف غربيػكف فػي بحػكثهـ تػأثر المسػانيالقد ظهر مػف خػالؿ  .2
بأٌف كتػاب سػيبكيه يمثػؿ التػراث المغػكم :كال يبالغ أحد إذا قاؿ.بالتراث المغكم العربي

 .العربي خير تمثيؿ

أهمية السياؽ،كأهمية مراعاة المقاـ كالمقاؿ فػي تحديػد المعنى،كهمػا ييعػٌداف مػف أهػـ  .3
 نػػكف التعبيػػر ال تتػػأتى إال لمػػف لديػػه سػػعة االطػػالع عمػػى فنػػكف التعبير،كاإلحاطػػة ب

 .لغات العرب ،كهذا ما كاف عند سيبكيه

 .ييعد المنه  االستقرائي مف أهـ المرتكزات في الدراسات المغكية .4

، ة، كالنحكيػةالصػكتية، كالصػرفي:إٌف دراسة المعنى تحتاج إلى النظػر مػف عػٌدة زكايػا .5
 .ةكالمعجمي

بالعامؿ،كالمعنى،كالكظي ػة :النحػك عمػى عػٌدة حػاالت تتمثػؿ لقد صٌنؼ سيبكيه أبكاب .6
التركيبيػػػة كالدالليػػػة لمعناصػػػر،إذ إٌف كػػػؿ كاحػػػدة مػػػف هػػػذ  الحػػػاالت يمكػػػف أف نعػػػٌدها 

 .درسا لسانيان 

إٌف التعرؼ إلى الداللة قد فطف إليػه سػيبكيه قبػؿ أف يشػير إليػه البػاحثكف المحػدثكف  .7
 .أمثاؿ ب  كغير 

 
نا الهدؼ الذم سعى البحث مػف أجمػه كهػك أٌف سػيبكيه رحمػه اهلل كبعدي، فمعمنا حقق 

فػرحـ اهلل سػيبكيه، ككفقنػا  جميعػان إلػى مػا . أكؿ مف تعٌرؼ إلى الداللة في المكركث المغكم العربػي
 0يحبه اهلل كيرضا ، إنه نعـ المكلى كنعـ النصير
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 األجنبيةالمصادر 

 
1)Sulman. The principles of semantics 

 المصطلحىالنحويىعندىتمامىحسانىبونىاألصالةىوالمعاصرة



 

 نعماف عبد الحميد بوقرة /د:إعداد 
قسم اللغة العربية،جامعة الملك 

 سعود
 المملكة العربية السعودية

 
ىتقدوم

اللسانية صورة كاضحة ادلعادل اللتقاء الفكر اللساين العريب األصيل كالنظرية النحوية  آراء تماـ حسافسبثل 
 منهم بشكل خاص بنويُت الالغربية احلديثة يف زلاكلة توفيقية ناقدة دلنهجي النحاة العرب القدماء كاللسانيُت ادلعاصرين 

كاف أف ظلعن ذه  ارآراء يف ضوء  سلسلة ، كسيكوف من الضركرة دب 158، قصد التأسيس لنظرية ضلوية عربية حديثة
بوصفها تصورات متكاملة خلطابه اللساين التجديدم ،كردبا يكوف رلديا عرب  تماـ حسافاألحباث ادلنجزة من لدف 

،كالهم تبٌت فيه 8958الهم طبع ألكؿ مرة سنة  اللغة بين المعيارية كالوصفيةالقراءة الفاحصة التوقف أبدا عند كتابه 
ظر الوصفية يف نقد الًتاث النحوم العريب ادلوسـو بادلعيارية بانقضاء عصر االستشهاد؛ إذ اكتفى النحويوف كجهة الن

 تماـ حساف،لقد اعتمد  159دكف أدىن زلاكلة لتجديدذا باعتماد اللغة ادلتطورة ( الفصيحة)بدراسة ادلادة اللغوية القدؽلة 
الهم كرس الطابع االجتماعي للغة، كيربط البنية  فيرثيف رؤيته اللسانية الوصفية منهج العلماء االصلليز كيف مقدمتهم 

يف  الجرجاني الشكلية بالداللة، كالسبب ادلوضوعي ذلها التبٍت ما يوجد من توافق منهجي بُت اللغويُت العرب خباصة
من ضركرة االذتماـ بالسياؽ اللغوم كسياؽ احلاؿ لدراسة معٌت  ة الفيرثيةالسياقينظرية النظم كما تدعو له النظرية 

ينتسب إذل مدرسة لغوية  تماـ حسافأف   محمد صالح الدين الشريفادلنطوؽ،كيف ذها السياؽ يعتقد  160الكالـ
 اـ حسافتمبالهات ، فال شك أف  فيرثذات منحى اجتماعي ما ، قد تكوف ادلدرسة الربيطانية ، كقد تكوف مدرسة 

، كدليل ذلك أف ادلمعن بالنظر  قف الداللة على السياؽ االجتماعيو غلعل ادلعٌت غاية الدراسة اللغوية ، كي فيرثمثل 
عطا ،كيهذب  161 يف تعريفه للنظاـ النحوم خباصة يتلمس استحواذ ادلعطى ادلعنوم على مجلة التعريفات ادلعطاة

بُت الوصفية كالوظيفية فيما تطور الحقا ربت إطار الوظيفية اجلديدة  يتبٌت منهجا توليفيا تماـ حسافإذل أف  موسى
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 كما بعدذا  80،ص1991، دار ادلعارؼ اجلامعية ، اإلسكندرية ، زلمود أمحد ضللة ، نظاـ اجلملة يف شعر ادلعلقات - 
02اـ حساف ، اللغة بُت ادلعيارية كالوصفية ، ص  سب-

159
 

ض تفسػَتاته يعود ذها التأثر إذل دراسة سباـ حساف اجلامعية بػجنصللًتا فقػد اتصػل بػالفكر اللسػاين شلػثال بنظريػة فػَتث السػياقية ، كإف كػاف  قػد طعػم بعػ - 160
زلمػد زيػاد  خباصة يف تعريفه للغة ،انظر تفصيل احلديث عن نظرية فَتث كمدرسة لندف يف جيفرم سامسوف ،مػدارس اللسػانيات ، التسػابق كالتطػور ، ترمجػة  وسيرسبآراء 

 .238ك226، ص1997كبه ، جامعة ادللك سعود ،الرياض ، السعودية ،

161
اللغػػة العربيػػة معناذػػا كمبناذػػا ،  كادلعػػٌت مػػن خػػالؿ كتػػاب سبػػاـ حسػػافزلمػػد صػػالح الػػدين الشػػريف ، النظػػاـ اللغػػوم بػػُت الشػػكل - 
مصػػػطفى لطفػػػػي ،اللغػػػة العربيػػػة يف إطارذػػػػا : عػػػن ذػػػػها اإلطػػػار االجتمػػػاعي ؽلكػػػػن النظػػػر يف . 214ك 200، ص 1979، سػػػنة 17اجلامعػػػة التونسػػػػية ،حوليػػػات 

 48ك47، ص1981االجتماعي ،معهد اإلظلاء العريب ،



، كدليل ذلك عنايته بالوظيفة اللغوية يف مستويات اللغة ادلختلفة يف  أحمد المتوكلاليت ذيكل أسسها  كفّعلها إجرائيا 
يف دراسته للمصلح  عبد الرحمن بن حسن العارؼ،كإذل مثل ذها االستنتاج يهذب 162ضوء مفهومي ادلقاؿ كادلقاـ 

أهنا  تماـ حسافكذكها الحظنا فيما تقدـ من أمثلة كظلاذج مصطلحية عند <<: حيث يقوؿ تماـ حساف اللغوم عند 
>>دل زبرج عن نطاؽ مصطلحات ادلدرسة اإلصلليزية ،يف األغلب األعم ، كبعضها منقوؿ عن مدرسة براغ التشيكية 

163 
فية بأهنا سبثل جهة اشًتاؾ بُت حاالت االستعماؿ الفعلية فهي هبها ليست مفهـو القاعدة الوص تماـ حسافقد حدد ك 

االحتكاـ للقياس كالتعليل عوض االستئناس باجلانب االستعمارل  -عند –،كسبثل ادلعيارية  164جامدا  معيارا
النحو العريب كاللسانيات  ، لقد كانت ثنائية ادلعيارية كالوصفية ملمحا سبييزيا فارقا عند سباـ حساف بُت  االجتماعي للغة 

احلديثة متأثرا يف ذلك دبا قرر  مؤرخو اللسانيات الغربية يف نعت األضلاء األكربية بادلعيارية يف سياؽ دفاعهم ادلستميت 
، أما يف   165يف أمريكا يف بداية القرف ادلنصـر بلومفيلديف أكربا ك سوسيرعن ادلنهج الوصفي الهم دعا إليه كل من 

فقد عرض فيه  -كاحلقيقة أنه أسبق يف التأليف من األكؿ- 8955لهم صدر سنة ا "البحث في اللغة مناىج"كتابه 
من خالؿ  166على اللغة العربية الفصحى–ذنا –إذل دراسة البنية اللسانية كفق منهج التحليل البنيوم الغريب ادلطبق 

دكات اخلاصة بادلنهج البنوم يف عملية عمد  إذل التمثيل لكل مستول من اللغة العربية كتسليط ادلصطلحات كاأل
،كيف مستول الدرس النحوم يبٌت التحليل العلمي  167الفونيم كالوظيفة كالتوزيع كالعالقة  الوصف كالقيم اخلالفية ك

،كيهتدم بفضل  168على االستقراء  باحلس  ٍتمب ذبرييبعلى تصنيف العناصر ادلكونة ذلا شكليا ككظيفيا كذو تصنيف 
 .خالفة لشكلية الوظيفية إذل تقسيم الكلمة يف العربية إذل اسم كفعل،ك أداة ك ضمَت كذه  الرؤية ا

يف ذهين الكتابُت يكتشف مزجا قاـ به بُت مفاذيم متعددة لنظريات كمدارس  تماـ حسافإف ادلتتبع دلا كتبه 
فقد خصصه لوصف اللغة العربية (  8973)متنوعة كردبا سلتلفة منهجيا كنظريا ، أما كتاب اللغة العربية معناذا كمبناذا 

،  169باعتماد  مقوالت ادلنهج البنوم احلديث ،زلاكال إعادة قراءة الًتاث النحوم يف ضوء النظرية السياقية الفَتثية
دل يوضح لنا بشكل مقنع ادلنواؿ الفصيح شلثال فيما قدمه النحاة من كصف يف كتب النحو  تماـ حسافكاحلقيقة أف 

رس ادلتمعن يدرؾ أف ذناؾ خلال منهجيا كقع يف الباحث خباصة إذا تعمق البحث يف خصائص ،كال شك أف الدا
 .ادلنهج البنوم كأصوله السوسَتية
ذو الفركع ادلختلفة لدراسة اللغة العربية الفصحى ،كؽلثل - تماـ حسافكما يقوؿ   -إف رلاؿ ذها الكتاب

تدخل يف صلب اذتماماهتا الدراسة الداللية، كتقتصر على  الادلعٌت فيه أعلية بالغة علما أف مدارس لسانية حديثة 
كصف الشكل اخلالص أك ادلبٌت كيبدك أنه كاف متأثرا إذل حد كبَت بنظرية فَتث السياقية اليت سبيز بُت ادلعٌت ادلعجمي 
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 2007،سنة 1، العدد 10عبد الرمحن بن حسن العارؼ ، يف ادلصطلح اللغوم عند الدكتور سباـ حساف ،رللة علـو اللغة ،اجمللد  -  163
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 كصػف هبػا النحػو العػريب دل تكػن مقتصػرة عليػه فػالنحواف اإلغريقػي كاذلنػدم  كالعلػا قػاـ علػى أسػس معياريػة ، كالظػاذر أف احلقيقة أف ادلعياريػة الػيت -  165
 .40دعاة الوصفية يغفلوف كما قرر ادلسدم طبيعة النحو ادلعيارية يف األساس كاجلوذر ،انظ ادلسدم ف اللسانيات كأسسها ادلعرفية ، ص

.13،صناذج البحث اللغوم م-  166
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230.168-229دلرجع نفسه ،ص ا - 
  

10.169ك9عربية معناذا كمبناذا ، صلللغة اا - 
  



ادلفردة أك يف ، كذه  نظرة تقارب آراء القدماء العرب من مناطقة كأصوليُت يف دراسة الداللة اللغوية  170كادلقامي
كحُت قاؿ البالغيوف لكل مقاـ مقاؿ ،كلكل كلمة مع صاحبتها مقاـ : "  تماـ حسافسياقها العريف العاـ  ؛يقوؿ 

يف العربية الفصحى فقط، كتصلحاف  كقعوا على عبارتُت من جوامع الكلم يصدقاف على دراسة ادلعٌت يف كل اللغات  ال
اء ،كلكن كتبهم دل ذبد ظركفا مواتية لتهيع كتشتهر كما حدث لرأل للتطبيق يف إطار كل الثقافات على السو 

يعلم أنه مسبوؽ إذل مفهـو ذها ادلصطلح بألف سنة أك ما  سياؽ الحاؿكذو يصوغ مصطلحه الشهَت مالينوفسكي 
ه من إبراز ، كردبا أمكنا تتبع كتابات171فوقها ،إف الهين عرفوا ذها ادلفهـو قبله سجلو  يف كتب ذلم ربت مصطلح ادلقاـ

 :،كذي  172هنا أجرأ زلاكلة كصفية للغة العربية بعد سيبويه بأاألسس اليت قامت عليه نظريته النحوية اليت كصفها 
 .التقسيم السباعي للكلمة-8
 .إمكاف نقل لفظ من أقساـ الكلمة إذل استعماؿ آخر-2
 ادلعٌت إما كظيفي أك معجمي أك دالرل -3
 .كفعلية كظرفية ،كتنقسم أيضا إذل خربية ك طلبية كشرطية كافصاحية تنقسم اجلملة إذل امسية -4
 .ربقق ادلعٌت الوظيفي أساس يف التحليل ،كإف دل يتحقق ادلعٌت ادلعجمي-5
 النحو نظاـ من القرائن الصوتية كالصرفية -6
 القرائن نوعاف معنوية كلفظية -7
 ال تعمل القرائن إال متضافرة  -8
 ن ادلهمة ،كذو ينقسم إذل التالـز كالتنايف كالتواردالتضاـ إحدل القرائ-9

 تضافر القرائن يغٍت عن القوؿ بالعامل -81
 كجوب التمييز بُت الزمنُت النحوم كالصريف -88
 .علم ادلعاين قمة النحو العريب -82
 .ضركرة ربط ادلقاؿ دبقامه-83
صة دلعٌت الزمن فيه ذي النواسخ ك اجلهات ادلخصصة دلعٌت احلدث يف الفعل ذي ادلنصوبات ، كادلخص-84

 .األدكات  ك الظركؼ 
 . 173أعلية فكرة اجلهة ادلخصصة لداللة الفعل لفهم الزمن النحوم-85

 المصطلح النحوي وإعادة الصياغة-أوال

إف قراءة متمعنة يف كتاب اللغة العربية معناذا كمبناذا ؽلكن أف يستنتج أف الباحث قد أعاد ترتيب األفكار  
ية الكالسيكية اليت  تشتت يف كتابات القدماء يف ضوء ادلنهج الوصفي كمقوالت النظرية السياقية ربديدا يف رلاؿ اللسان

ذه  دلصطلحية يف ا الداللة كمقوالت الفنولوجيا الرباغية يف رلاؿ الصوتيات ، كردبا سبكنا من عرض رلمل تصوراهتا
 :مبتدئُت دبا يلي  القراءة الواصفة 
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 .5،ص1982العرب،القاذرة ،،كانظر األصوؿ ، دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوم عند 10ادلرجع نفسه ، ص- 

173
 .126، ص1967، سنة 7سباـ حساف ، تعليم النحو بُت النظرية كالتطبيق ، رللة ادلناذل ادلغربيةعدد- 



 السياقيةاألسس  -8
السياؽ ذو ادلكاف الطبيعي لبياف ادلعاين الوظيفية للكلمات، فجنذا اتضحت كظيفة كل كلمة،              

 .فقد اتضح مكاهنا يف ذيكل األقساـ اليت تنقسم الكلمات إليها

 "معنى الوظيفة"المعنى األعم   -2
إف كل كلمة ؽلكن أف تنسب إذل قسم من أقساـ الكلمات جملرد النظر إليها، كذلك ألهنا تتخه               

معٌت أعم، تتضح فيها كظيفتها اليت تؤديها يف اللغة، كموقعها من النظاـ النحوم العاـ، كادلعٌت األعم مرتبط بالسياؽ 
 .كخارجه

 الوظيفة االجتماعية -3
ت ربػػدد مػػن خػػالؿ الػػدالالت االجتماعيػػة اخلاصػػة، ألهنػػا تػػدخل يف ربديػػد العالقػػات الكلمػػا            
 .اليت ينبٍت عليها اجملتمع

 معايير التصنيف -4

 : 174حدد سباـ حساف مقايس سبيز الوحدات اللغوية  فيما يلي 

 .الصورة اإلعرابية -8

 (االشتقاؽ كاجلمود كاحلركؼ األصلية )الصيغة اخلاصة-2

 وؿ يف جدكؿ اإللصاؽ كاإلسناد كالتصريفقابلية الدخ-3

 الرسم اإلمالئي-4

 االتصاؿ باللواصق -5

 التضاـ كعدمه -6

 الرتبة يف الكالـ -7

 كحدات البنية اللسانية -5
يف ضوء اعتماد مبدأ ادلبٌت كادلعٌت يف ارآف  تماـ حسافاللغوم عند  تتمثل كحدات النسق               

نفسه  ، كذو مبدأ دل تراعه النظرية النحوية القدؽلة مكتفية جبانب كاحد منه يف الغالب حبسب تصور ، كذو جانب 
الداللة ، كلعله السبب الهم جعل كثَتا من الدارسُت يف ضوء ادلقارنة اليت أجريت بُت مقوالت النحوين اإلغريقي 

   : (176)، كذه  الوحدات ذي 175 يصدركف عن تأثَت األكؿ يف الثاين كالعريب
 االسم-أ            

                                                           
  126ك121ك111ك106ك100ادلرجع نفسه ،ص  -  174
 يف تقسػػيم الكػػالـ عنػػد سبػػاـ حسػػاف إذل أف مبػػدأ تضػػامن ادلبػػٌت مػػع ادلعػػٌت المجػػدكب يػػهذب 88سبػػاـ حسػػاف ، اللغػػة العربيػػة معناذػػا كمبناذػػا ، ص -  175

 .221يف نظريته الغلوسيماتيكية ، ادلنواؿ النحوم ، ص يلمسليفشبيه  للوذلة األكؿ كبوجه عاـ لتضامن التعبَت كاتول عند لويس 

يف أسػرار اللغػة ، فالكلمػة اسػم  سإبػراىيم أنػيالظاذر أف سباـ حساف يف كتابه مناذج البحث يف اللغة اكتفػى بالتقسػيم الربػاعي للكلمػة كالػهم قدمػه -176
  إال أنه دل يقنع هبها التقسيم مقًتحا تقسيمه السباعي ادلشهور .كفعل كضمَت كأداة ، مناذج البحث يف اللغة ، ص



الػػػداؿ علػػػى العلػػػو كاالرتفػػػاع كالتنويػػػه، ( س ـ ك)االسػػػم ادلػػػأخوذ عنػػػد البصػػػريُت مػػػن األصػػػل               
سػم عنػدذم يتصػل كتتضمن ذه  األصوؿ مفهـو السمو بادلسػمى الػهم لػوال االسػم لكػاف خامال،أمػا الكوفيػوف فاال

الػػيت عنػػد البصػػريُت مػػع اخػػتالؼ ترتيبهػػا، فاالسػػم يف نظػػر الكػػوفيُت  نفسػػها كذػػي األصػػوؿ احلرفيػػة( ـ.س  .ك)جبػػهر 
يف ذها السياؽ أف بعضهم يػرل أف األمسػاء مسػات " فارس ابن " ، كيهكر (177)مشتق من السمة كالعالمة كالسيماء

أمػا    كذي رلعولة للتنويه كالداللة على ادلعٌت الهم ربت االسم دالة على ادلسميات، ليعرؼ هبا خطاب ادلخاطب، 
، كذػػو لفػػظ داؿ علػػى معػػٌت يف نفسػػه، كال (178)صػػطالحا فهػػو كػػل كلمػػة تػػدؿ علػػى مسػػمى لػػيس الػػزمن جػػزء منػػها

كلقد كاف تعريف االسم يف االصطالح (179)يتعرض ببنيته لزماف، كال يدؿ جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معنا 
قضػػية مهمػػة تتصػػل مباشػػرة بنظريػػات النحػػاة، كاذباذػػاهتم يف ربديػػد االسػػم، كقػػد تنوعػػت طػػرؽ تعريفػػه، فػػال  النحػػوم

يوجد اذبا  كاحد، كال نص كاحد، ؽلكن أف يعترب شػافيا، منتظػر أف يفػي تعريػف كاحػد برسػم االسػم علػى ضلػو مػانع 
 يعد منها الصفات، كال الضمائر، كال سباـ حساف  أف مفهـو االسم تندرج ربته مخسة أنواع، دل" كيرل ،(180)جامع

أمسػػاء األفعػػػاؿ، كال أمسػػاء األصػػػوات، كال اإلشػػػارات، كادلوصػػوالت، كالظػػػرؼ، كذػػها لكػػػوف االسػػػم يتميػػز عػػػن سػػػائر 
أقسػػاـ الكػػالـ األخػػرل، مػػن حيػػث الصػػورة اإلعرابيػػة كالصػػيغة اخلاصػػة، كمػػن حيػػث قابليػػة الػػدخوؿ يف جػػدكؿ، كذػػو 

دكؿ تصػػػريف، كجػػػدكؿ إسػػػناد، كمػػػن حيػػػث الرسػػػم اإلمالئػػػي، مػػػن حيػػػث اتصػػػاله جػػػدكؿ إلصػػػاؽ، كجػػػ:ثالثػػػة أنػػػواع
باللواصػق كعدمػػه، مػػن حيػث التضػػاـ كعدمػػه، كمػن حيػػث الداللػػة علػى مسػػمى، كالداللػػة علػى حػػدث، كمػػن حيػػث 

 :كذه  األقساـ اخلمسة اليت أدرجها ربت مفهـو االسم ذي ،(181)التعليق

 االسم المعين -8
ُت، كأمساء األعالـ كاألجساـ كاألغراض، كذي ادلسميات الواقعة يف نطاؽ ما دؿ على مسمى مع        

 .التجربة

 

 اسم الحدث -2
ادلصدر، كاسم احلدث، كأحداث  أطلق النحاة على ذها الصنف من األمساء مصطلحات متنوعة منها        

أحداث األمساء " ويه مصطلح األمساء، كاألحداث، كاحلدثاف، كاسم الفعل، كالفعل، االسم ادلطلق، كاستعمل سيب
،كيصدؽ اسم احلدث على ادلصدر، كاسم ادلصدر، كاسم ادلرة، اسم اذليئة، كذي ذات طابع كاحد تدخل ربت (182)"

 .(183)اسم ادلعٌت
 اسم الجنس -3

                                                           
 . 46دلنصف عاشور، ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم، ص ا -177
 . 154زلمد قدكر، مبادئ اللسانيات، ص أمحد-178
 . 51السم يف التفكَت النحوم ، صدلنصف عاشور،ظاذرة اا -179
 . 48أمحد زلمد قدكر ، مبادئ اللسانيات ف ص-180
 . 95لعربية معناذا كمبناذا، صا اللغة -181
 . 126دلنصف عاشور،ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم ، صا -182
 . 93اللغة العربية معناذا كمبناذا ، ص -183



رجل، امرأة، ثور، بيت،  :ذو ما دؿ على غَت معُت من أفراد اجلنس أك اجملموعة اليت يدؿ عليها        
،كاسم اجلنس مفهـو عاـ داؿ على أنواع موغلة يف الشيوع كاإلهباـ، كذو من األمساء اليت ال توصف كتاب، زذرة 

 .(185)،كيندرج ربت اسم اجلنس اجلمعي كعرب، كاسم اجلمع كجنبل كنساء كقـو كسرب(184)باالشتقاؽ
 الميمات -4

ذي األمساء ادلشتقة ادلبدكءة دبيم زائدة، كذي اسم الزماف، كاسم ادلكاف، كاسم ارآلة، كال يندرج ربتها         
 .اسم ادلصدر ادليمي

 االسم المبهم -5
غلمع النحاة ربت مصطلح ادلبهمات أمساء اإلشارة كادلوصوالت االمسية، كذي من األمساء ادلعارؼ        

،كذي األمساء اليت ال تدؿ على معُت، بل (186)حتياج إذل غَتذا، ليكمل معناذا، كيرفع إهبامهاادلخصوصة بالبناء كاال
تدؿ عادة على اجلهات كاألكقات كادلقاييس كادلكاييل، كربتاج عند إرادة تعيُت مقصودذا إذل كصف أك إضافة أك 

 : 188ك ػلوصل اجلدكؿ التارل ذه  األقساـ. (187)سبييز
 
اسم  االسم ادلعُت

 احلدث
اسم 

 اجلنس
االسم  ادليميات

 ادلبهم
  اسم الزماف  ادلصدر 
اسم  

 ادلصدر
  اسم ادلكاف 

  اسم ارآلة  اسم اذليئة 
 

 الصفة -ب
، كترتبط باسم الهات ارتباطا كثيقا من ناحية ادلعٌت (189)ذي كل كلمة تدؿ على موصوؼ باحلدث     

 :مخسة أنواع كذيأف الصفة تشتمل على " سباـ حساف " ،كيرل (190)كالصيغة
 صفة الفاعل -8

تدؿ على كصف الفاعل باحلدث منقطعا متجددا، كذو صفة مزدكجة تدؿ على احلدث، كزلققة يف       
 .(191)شكل صريف كاحد لكل صيغة من صيغ الفعل

                                                           
 . 70دلنصف عاشور،ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم ، صا -184
 . 94لعربية معناذا كمبناذا، صا اللغة -185
 . 665ص دلنصف عاشور،ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم ،ا -186
 . 94اللغة العربية معناذا كمبناذا ، ص-187
 91ك90سباـ حساف ، اللغة العربية معناذا كمبناذا ، ص -  188
 . 161مبادئ اللسانيات، صمحد زلمد قدكر،أ -189

 
 . 124براذيم أنيس،من أسرار اللغة، صإ -190
 .55دلنصف عاشور، ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم ، صا -191



 صفة المفعوؿ -2
 .صفة مشتقة تدؿ على اقق به احلدث، كتتضمن معٌت ادلوصوؼ كالصفة يف بنية كاحدة       

 صفة المبالغة -3
مسى النحاة صيغ ادلبالغة يف عدد من السياقات دبصطلح األمثلة، كذي عندذم دالة على ما يدؿ عليه       

محّاؿ، كذّباط، :اسم الفاعل من مضامُت األمساء كالصفات، مع زيادة ربقق مفهـو ادلبالغة يف احلدث كتكرار ، ضلو
 . (192)كسفاح، كصّلار
 صفة التفضيل -4

تدؿ على كصف الفاعل على سبيل تفضيله على غَت ، كذي صفة مشتقة من الفعل للداللة على أف        
، أحقر، فيقاؿ:شيئُت اشًتكا يف صفة، ككاف أحدعلا يفوؽ ارآخر فيها، مثل كقد يأيت اسم .أمحد أكـر من محداف:أكـر

كبَتذم كصغَتذم،كال يشتق اسم أفصح ذؤالء أكربذم كأصغرذم، أم  :التفضيل جملرد الوصف دكف ادلفاضلة مثاؿ
 .أكرب ككربل: كرب:، ضلو"فعلى"، كيؤنث على "أفعل"التفضيل إال على كزف كاحد ذو 

 الصفة المشبهة -5
ذي لفظ يشتق من األفعاؿ الالزمة ليدؿ على ما يدؿ عليه اسم الفاعل، مع ثبوهتا يف ادلوصوؼ،       

،كذي تكوف  (193)شرؼ يشرؼ شريف:فرح يفرح، كمن باب فعل يفعل، مثل:كتصاغ غالبا من باب فعل يفعل، مثل
،ككل صفة من ذه  (194)معٌت مأسور جريح يف معٌت رلركح، كأسَت يف:أيضا مشبهة باسم ادلفعوؿ يف أمثلة قليلة، ضلو

، فجنف حدث كأف اتفقت اثنتُت من حيث الصيغة، فجنف (195)الصفات ادلهكورة آنفا، زبتلف عن األخرل مبٌت كمعٌت
ادلعٌت يفرؽ بينهما،كما ؽلكن أف تقسم الصفة إذل مهكر كمؤنث، كمفرد كمثٌت كمجع، كمعرفة كنكرة، كؽلكن أف تكوف 

حدل مسات الصفة بوصفها مبٌت سلتلفا عن االسم كالفعل، كلعله من بُت األسباب اليت مسندا كمسندا إليه، كذه  إ
يفرد للصفة قسما خاصا عن بقية أقساـ الكلمة،ككوف الصفات ادلشتقة صنفا امسيا مهما، يف " تماـ حساف"جعلت 

ادلفهـو من اسم احلدث الهم نظر النحاة فهي أمساء دالة من حيث ادلضموف النحوم على معٌت الصفة، كمتصلة بأصل 
حظي عندذم كما رأينا دبنزلة أساسية، كتقًتف الداللة على الصفة يف ذه  األمساء بضركرة افًتاض موصوؼ يعد زلل 

 . (196)احلدث كالوصف
 الفعل -ج

كعالمتػػه قبػػوؿ السػػُت كسػػوؼ، أك تػػاء " جػػاء:"يػػدؿ علػػى معػػٌت يف نفسػػه، أك اقػػًتاف بالزمػػاف، مثػػل        
 "إبراىيم أنيس"،كيعرفه (197)لساكنة، أك ضمَت الفاعل، كنوف التوكيد، كمنه الفعل ادلاضي كادلضارع كاألمرالتأنيث ا

                                                           
 . 57دلرجع نفسه، صا -192
 . 181دلرجع السابق، صا -193
 . 156دلنصف عاشور، ظاذرة االسم يف التفكَت النحوم ، ص ا -194
 . 162محد زلمد قدكر، مبادئ اللسانيات، ص أ -195
 . 155أمحد قدكر ، مبادئ اللسانيات ، ص  -196
 . ، دار اجليل، بَتكت، لبناف05، ص2محد بقش، الكامل يف النحو كالصرؼ كاإلعراب، طأ -197



يقسػػم (    198)"بكونػػه ركنػػا أساسػػا يعتمػػد كظيفتػػه يف اجلملػػة إفػػادة  اإلسػػناد، كمػػا يقػػـو بجنفػػادة احلػػدث يف زمػػن معػػُت
ابػن سػاـ الػيت نػص عليهػا النحػاة القػدامى،يقوؿ الفعػل مػن حيػث ادلبػٌت الصػريف إذل ماضػي كمضػارع كأمػر، كذػي األق

 :كأما األفعاؿ فثالثة أقساـ:"ىشاـ األنصارم

 ماضي كيعرؼ بتاء التأنيث الساكنة كبناؤه على الفتح -
 كأمر يعرؼ بداللتو على الطلب مع قبولو ياء المخاطبة -
 .(199)"… نأيت" كمضارع يعرؼ بلم كافتتاحو بحرؼ من حركؼ  -

أف األقساـ الثالثة للفعل زبتلف من حيث ادلبٌت، كذي فوؽ ذلك زبتلف " سباـ حساف"رل ذها كي         
فالفعل نظاـ زمٍت يؤدم يف الصرؼ كظيفة الصيغة ، 200)من حيث ادلعٌت، ، كزبتلف يف داللتها بصيغتها على الزمن

مسات من ادلبٌت كادلعٌت، ؽلكن سبييزذا عن ادلفردة، أما يف النحو فهو ظاذرة تقـو على ادلوقع كالقرينة، كلألفعاؿ يف مجلتها 
 :التالية ضبطها يف العناصر" محمد أحمد قدكر" غَتذا من أقساـ الكلم األخرل، ػلاكؿ

 "خارج السياؽ"يدؿ على حدث كزمن داللة صرفية  -8
 (للمضارع فقط)ؼلتص بقبوؿ عالمة اجلـز -2
 التعريف كال النداء أك التوينايثٌت كال غلمع، بل يسند للمثٌت كاجلمع، كال يقبل  -3
 ال يضمر كال يعود عليه ضمَت، كال يقبل اإلضافة -4
 "مزيداهتما، كأكزاف الرباعي اجملرد كادلزيد أبواب الثالثي الستة، ك"له صيغ صرفية خاصة به  -5
األمر، كأدكات " ال"ؼلتص دبجموعة من الضمائم كاللواصق، كالسُت كسوؼ، كحركؼ ادلضارعة، ك -6

 .رط كاجلـز كالنصب، كنوف التوكيد، كنوف النسوة، كنوف الوقايةالش
 (201)ال يأتلف من الفعل كالفعل كالـ، إذ ال بد من كجود االسم -7
 .(202)الفعل ركن أساس يف معظم لغت البشر ككظيفته يف اجلملة إفادة اإلسناد -8

 الضمير -د
الغائب، كالغرض من اإلتياف به  اسم جامد يقـو مقاـ اسم ظاذر للمتكلم أك ادلخاطب أك      

الضمَت بأنه ال يدؿ على مسمى كاالسم، كال على " سباـ حساف " ، كذو أقول أنواع ادلعارؼ كيعرؼ (203)االختصار
ادلوصوؼ باحلدث كالصفة، كال حدث كزمن كالفعل، فالضمَت كلمة جامدة تدؿ على عمـو احلاضر كالغائب، دكف 

 :أنواعه فهي أماك (204)رداللة على خصوص الغائب أك احلاض
 من حيث الشخصية -أ

                                                           
 .56براذيم أنيس، من أسرار اللغة، ص إ -198
 . 32ذػ، ص 1416بن ذشاـ األنصارم، قطر الندل كبل الصدل، زلمد زلي الدين عبد احلميد، ا -199
 . 105لعربية معناذا كمبناذا، ص ا اللغة -200
 . 164-163مبادئ اللسانيات، ص : محد زلمد قدكرأ -201
، ص بو السعود حسُت الشاذرل، األدكات النحوية كتعدد معانيها الوظيفية، ،رللة كلية دار العأ -202     18لـو
 . 239محد بقش،الكامل يف النحو كالصرؼ كاإلعراب، ص أ -203
 . 108لعربية معناذا كمبناذا، ص ا اللغة -204



 أنا، ضلن: ضمائر ادلتكلم -
 أنت، أنتما، أننت، أنتم: أنت كفركعها: ضمائر ادلخاطب -
،كذي ضمائر شخصية، كقد  (205)ذي، علا للمؤنث، علا للمهكر، ذم، ذن: ذو كفركعها: ضمائر الغائب -

سباـ حساف " كالهم، اليت، اللهاف، اللتاف، الهين، األذل، الالئي ، كذناؾ ضمائر اإلشارة اليت ضمها : تكوف موصولية
ذلك، ذاؾ، ذهم، ذه ، تلك، ذهاف، ذانك، ذاتاف، تانك، ذؤالء، : ذها كفركعها: ربت ضمائر احلضور، كذي" 

 .(206)كأكالئك، ذنا، ذناؾ، ذاذنا، ذنال
 من حيث الظهور أك االستتار -ب

ذو ما كاف له صورة يف اللفظ، أك ذو كل ما سبق احلديث عنه من ضمائر منفصلة : الضمَت البارز -        
 .أنا، إياؾ، التاء يف لعبت، الياء يف كتايب:مثل  كمتصلة

كذو ما دل تكن له صورة يف الكالـ، بل كاف مقدرا يف الهذن، كمعنويا يف : الضمَت ادلستًت -       
 ".العب أنت"كتقدير  " العب"، كذلك كالضمَت ادلستًت يف (207)الضمَت

ذو ضمَت ال يعود على شخص معُت، كإظلا على اجلماعة اليت تليه كتأيت بعد ، خالفا : ضمَت الشأف -      
الضمائر اليت تعود على اسم متقدـ عليها، كيأيت يف صدر اجلملة، كاجلملة بعد  مضمرة كتوضح ادلراد منه لسائر 

 .(208)كمعناذا معنا ، كإظلا مسي ضمَت الشأف أك احلاؿ أك احلدث الهم سيدكر بعد  مباشرة
 من حيث االتصاؿ كاالنفصاؿ -ج

 ضمائر منفصلة - 8        
 ".ضمَتا نصب منفصالف " ، إيام، إيانا "ضمَتا رفع منفصالف " أنا، ضلن : للمتكلم-                

 ".ضمائر رفع منفصلة " أنت، أنِت، أنتما، أنتم، أننت : للمخاطب-
ضمائر " ، إيا ، إياذا، إياعلا، إياذم، إياذن "ضمائر رفع منفصلة " ذو، ذي، علا، ذم، ذن : للغائب-

كتعرب ذه  الضمائر حبسب موقعها يف اجلملة، كغالبا ما تكوف ضمائر الرفع مبتدأ، أك ضمائر ".ة نصب منفصل
 .النصب مفعوال به

 ضمائر متصلة -2     
ضمائر رفع منفصلة تاء الفاعل ادلتحركة، نوف النسوة، كاك اجلماعة، ألف االثنُت، ياء ادلؤنثة           

ليتٍت أصلح، كاؼ : مْر يب أخي كحْياين مث قاؿ:ياء ادلتكلم، مثاؿ: كالنصب ادلخاطبة،ك ضمائر مشًتكة بُت الرفع
نا الدالة على مجاعة ادلتكلمُت أك ادلتكلمات أك على : اخلطاب، ذاء الغائب،ك ضمائر مشًتكة بُت الرفع كالنصب كاجلر

 ..مثناعلا
السم كتوضيحه كبيانه، كذي إف الضمائر صنف من األمساء يقـو بدكر ضلوم ذاـ يتمثل يف تعريف ا       

من قبيل العالمات ال تقـو يف الكالـ بنفسها،كعدد الضمائر على عدد ادلعاين، ال ربتاج إذل كصف زائد، ألهنا حسب 

                                                           
 . 163أمحد شلد قدكر، مبادئ اللسانيات، ص  -205
 . 109دلصدر السابق، ص ا -206
 . 240دلرجع السابق، ص ا -207
 . 141دلرجع نفسه، ص ا -208



… :"يقوؿ كابن جنياألعواض عن األمساء الظاذرة يف اخلطاب، األخالؼ ك عبارات النحاة من قبيل النوائب ك
كأخالؼ منها كمعوضة عنها فلم تقو قوة ما ىي تابعة لو "  سماء المظهرةلأل" األسماء المضمرة ثواف لها 

،فالضمائر ليست ذات أصوؿ اشتقاقية، ككلها مبنيات، تدؿ على مطلق احلاضر (209)" كمعاضة منو
 .(211)"… ألفاظ صغيرة البنية تستعيض بها اللغات عن تكرار األسماء… :"إبراىيم أنيس،يقوؿ (210)كالغائب

 الخوالف-ق
ذػػػي كلمػػػات تسػػػتعمل يف أسػػػاليب إفصػػػاحية، أم األسػػػاليب الػػػيت تسػػػتعمل للكشػػػف عػػػن موقػػػف       

نقػػػال عػػػن " الفػػػراء " ذػػػها ادلصػػػطلح عػػػن القػػػدامى، مػػػن "  تمػػػاـ حسػػػاف" انفعػػػارل مػػػا كاإلفصػػػاح عنػػػه، لقػػػد أخػػػه 
، كقػػػػػػػػػػػػػد أكضػػػػػػػػػػػػػحها مػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػث االسػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ بقرينػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػبه الػػػػػػػػػػػػػيت تسػػػػػػػػػػػػػمى يف اإلصلليزيػػػػػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػػػػموني

(Exclamation)(212) كاخلوالف أربعػة أنػواع تسػتعمل يف األسػلوب اإلفصػاحي كاإلنشػائي التػأثرم كاالنفعػارل،
 :كذي

 :، كذي" اسم الفعل" كذي ما أطلق عليه النحاة  خالفة اإلخالة -أ

ذيهات اللقاء بعد : كذو كل اسم فعل دؿ على معٌت فعل ماض، مثاؿ: اسم فعل ماض كهيهات   -
 .القطيعة

 !آ  من ظالـ البؤس:كذو كل اسم فعل دؿ على معٌت فعل ادلضارعة، مثاؿ: ع كو مْ اسم فعل مضار  -
 .(213)كذو كل اسم فعل دؿ على معٌت فعل أمر: اسم فعل أمر كصهْ  -

، أصػوات ؼلاطػب هبػا مػن ال يعقػل مػن احليػواف أك "اسم الصػوت " كذي ما يسمى  خالفة الصوت -ب
صغار اإلنساف، كاسم الصوت يشبه اسم الفعل من حيث صحة االكتفاء به، كإظلا دل غلعل اسم فعل ألنه ال ػلمل 

جلامػػدة ،كيالحػػظ أف مصػػطلح اسػػم ال ينطبػػق علػػى ذػػه  ادلبػػاين ا(214)ضػػمَتا، كال يقػػع يف شػػيء مػػن تراكيػػب الكػػالـ
طاؽ للضرب، : اليت ال تقبل عالمات األمساء كال عالمات األفعاؿ، كأصوات دعوة احليواف كحكاية األصوات، مثل

 .كطق لوقع احلجر

،كذو نداء يقصد به التعجب من شيء مجيل،  " صيغة التعجب " اليت يسميها النحاة  خالفة التعجب -ج
،كما حولت كنقلت (215)الوضع النحوم التكلم، كبالنسبة إذل إذل كما يستخدـ لتوضيح حالة نفسية خاصة بالنسبة

الظركؼ إذل أدكات، كاإلشارة ادلكانية إذل الظرفية، فال مانع إذف من أف ذه  الصيغة زلولة من اسم التفضيل، كأف 
 .(216)صيغة التعجب ذي صيغة التفضيل منقولة إذل معٌت جديد يف تركيب جديد
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،كلقد كاف االختالؼ بينهم حػوؿ " فعلي ادلدح كالهـ " ها النحاة يسميم التخالفة المدح كالذـ، -د
 .انتماء ذاتُت اخلالفتُت، فرآذا بعضهم أفعاال، كرآذا البعض ارآخر أمساء

 (48/الهاريات) كاأل ْرض  فػ ر ْشن اذ ا ف ِنْعم  ال ماِذُدكفْ :نِْعم ، حّبها:من أفعاؿ ادلدح -
، ساء، الحبها:من أفعاؿ الهـ - أف اخلوالف تشًتؾ من حيث ادلبٌت يف أهنا "  تماـ حساف" ، كيرل بِْئس 

تعبَتات ال تتغَت صورهتا حُت يراد تصريفها، كتشًتؾ من حيث ادلعٌت يف أهنا تؤدم معٌت اإلفصاح اإلنشائي، ػلسن أف 
 .(217))!(نضع بعد  يف الكتابة عالمة تأثر

 الظرؼ-ك
 :،أما أنواعه فهي (218)مىت كأين: قسم يدؿ على زماف أك مكاف كقوع الفعل ،كيتضمن جوابا عن سؤالُت      
ادلتصرؼ فال يالـز النصب على الظرفية، كإظلا يًتكها إذل  الظرؼ ادلتصرؼ كالظرؼ غَت ادلتصرؼ، فأما - 8

يـو مبتدأ، : يومكم سعيد: خربا أك فاعال، مثلحاالت اإلعراب األخرل اليت ال يكوف فيها ظرفا، كأف يقع مبتدأ أك 
قّط، عوض، كإذا، كبينما، كأيّاف، كأىّن، كمن الظركؼ غَت : خرب، أما غَت ادلتصرؼ فال يستعمل إال ظرفا، مثل: سعيد

 .رفةصادلت
 ، فأما ادلبهم فهو النكرة اليت ال تدؿ على كقت معُت أك مكاف(ادكد)الظرؼ ادلبهم كالظرؼ ادلؤقت  -2

: اجلهات الست: ،كمن ظركؼ ادلكاف ادلبهمة(219)…أبدا، كحُت، كقت، كزماف: معُت،كمن ظركؼ الزماف ادلبهمة
: ادلؤقت فمختص من الزماف أك ادلكافا كأم أماـ، كراء، قداـ، خلف، ؽلُت، يسار، فوؽ، ربت، جانب، ناحية، كجهة

، ليلة، أسبوع، بلد، مسجد، هنر، حبار تستحق أف تكوف يف "  تماـ حساف" ليت رآذا كأما الظركؼ ا…ساعة، يـو
ذها ،ق (220)أين، أىّن، حيث: إْذ، إذا، دلّا، أيّاف، مىت،كظركؼ ادلكاف: قسم من أقساـ الكالـ، فهي ظركؼ الزماف

أف ليس ذلا صيغ  التعريف،علما( أؿ)ال تكوف إال مبنية،كال تستند كال يسند إليها،كال تقبل  كتتميز الظركؼ  بػكوهنا
حالتها اإلعرابية  ، كبالنسبة إذل(221)رتبتها فالتقدـ على ادلدخوؿ سواء أكاف مفردا أك مجلة كما أهنا تتصرؼ،أماخاصة،

 .فجنهنا مجيعا منصوبة، كما كاف منها مبنيا كاف يف زلل نصب
 األداة-ز

األداة مبٌت تقسيمي يؤدم معٌت التعليق، كاألداة تكوف بالضركرة بُت األجزاء ادلختلفة من       
،كاختلف أذل البصرة كالكوفة يف استعماؿ ذها ادلصطلح، كشاع عند البصريُت استعماذلم مصطلح احلرؼ، (222)اجلملة

به احلرؼ من حركؼ اذلجاء،كأما األداة فهي يطلق احلرؼ عندعلا على السواء، كيعٌت  كمسى الكوفيوف احلرؼ أداة،كما
 :األداة إذل قسمُت علا"  تماـ حساف" ،كيقسم  (223)تؤدم مفهومها عاما كشامال ال يقول احلرؼ على تأديته
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 األداة األصلية-أ
: ،كذناؾ ادلعاين ادلؤلفة من مبٌت أحادم…ذي احلركؼ ذات ادلعاين كحركؼ اجلر كالنسخ كالعطف          

أف، بل، لن، عن، يف،كادلؤلفة من مبٌت ثالثي كأجل، إذف،ك : لباء، اذلمزة،كذناؾ ادلعاين ادلؤلفة من مبٌت ثنائي كػالواك، ا
 .(224)لكنّ : أّما، أال، كأّف، لوال، لعّل،كادلؤلفة من مبٌت مخاسي ضلو: ادلؤلفة من مبٌت رباعي

 األداة المحولة-ب
نها حولت إذل قسم األدكات، ألهنا أشبهتها يف أداء معاف ذي مباين تنتمي إذل أقساـ الكالـ، كلك        

مثل  كظيفية زبص احلركؼ كما مساذا النحاة، كتكوف ظرفية تستعمل يف تعليق مجل االستفهاـ كالشرط،أك امسية
كم، كيف يف االستفهاـ كالتكرار كالشرط أك فعلية لتحويل بعض : استعماؿ األمساء ادلبهمة يف تعليق اجلمل مثل

كاف كأخواهتا، ككاد كأخواهتا،أك ضمَتية كنقل من كما كأم : عاؿ التامة إذل صورة األداة بعد القوؿ بنقصاهنا، مثلاألف
اخل،كتشًتؾ األدكات مجيعها يف أهنا ال تدؿ على معاف …إذل معاين الشرط كاالستفهاـ كادلصدرية كالظرفية كالتعجب 

مود، فادلعاين اليت تؤديها األدكات معاف كظيفية عامة تنتمي إذل النحو معجمية ألهنا مبٌت صريف، يغلب عليه البناء كاجل
 .(225)ال إذل ادلعجم

ىتقوومىالمفاهومى
لقد أسهم  سباـ حساف يف إثراء التنظَت النحوم  كفق رؤية ذبمع بُت القدًن كمقوالت اللسانيات احلديثة ، ى

إعادة بناء ، كذها يقودنا إذل استعراض أذم النقود اليت كإف كمست نزعته ذه  عند البعض بكوهنا توفيقية أكثر منها 
 :كجهت إليه من طرؼ بعض اللغويُت العرب ، كاليت ؽلكن إمجاذلا فيما يلي 

ل من ادلنحى الشكلي الًتكييب يف كصف بنية اجلملة العربية الًتكيز الشديد على ادلقـو ادلعنوم الوظيفي يف التحليل قلّ -8
 .ألضلاء الشكلية ادلعاصرة يف ضوء ما تدعو غليه ا

على كصف جديد للغة بل اعتمد ما قدمه الًتاث نفسه من  الهم عرضه يف نظرية تضافر القرائن دل يقم ظلوذجه-2
مادة لغوية ال تلقي باال للتغَتات اللغوية اجلديدة اليت مست اللغة العربية يف االستعماؿ الرمسي كادلألوؼ ، شلا يعٍت 

 . 226 مسألة اللغة ادلوصوفةضركرة إعادة النظر يف
تعمد تعريب ادلفاذيم اللسانية الغربية كتسميتها بأمساء تراثية قلل من حداثة ظلوذجه ، فجعله رلرد صورة زلاكية -3

، كردبا قصد يف ذها تيسَت الكتابة النظرية النحوية لتكوف أكثر (سيبويه ، ابن جٍت ، اجلرجاين كغَتعلا ) لألصل القدًن 
اللغة العربية معناذا : أف يضاؼ إذل عنواف كتابه  عطا موسى، كيف ذها السياؽ يقًتح دلستول التعليميتداكال يف ا

ألف منطلق كمنتهى الباحث يف تنظَت  كتطبيقة الرأم كالشاذد الًتاثي  227كمبناذا عبارة يف القرنُت األكؿ كالثاين للهجرة
 .يف أغلب األحياف 

م جعله يقلل من شأف ادلتكلم كسليقته اللغوية حلساب ادلخاطب ،ككيفية إدراكه تركيز  ادلفرط على اجلانب ادلعنو -4
للمعٌت ، كذها توجه بنيوم صرؼ يهمل القدرة اإلبداعية لدل ادلتكلم  اليت تسمح له بجننتاج كفهم عدد ال زلصور من 
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يت صدرت عنها نظرية النحو الًتاكيب ادلختلفة كظيفة كسياقا ، كذها يفسر عدـ عنايته بأذم ادلقوالت اللسانية ال
يف تأثر  كتبنيه  تماـ حسافإذل أف  المنواؿ النحوميف كتابه  عز الدين المجدكب، كيهذب 228التوليدم التحويلي

قد كقع يف شيء من التعميم كاالطلراط يف األحكاـ ادلسبقة الناذبة عن السجاؿ ادلدرسي يف أكربا على  فيرثلنظرية 
بأف منهجيهما يؤدم إذل التضحية باستقاللية البحث اللساين  سوسيرك بلومفيلد كجه اخلصوص من ذلك حكمه على

 دكركايمتابعا دلهذب  دم سوسيرالسلوكي كاف  كايس تابعا دلهذب بلومفيلدككما كاف <<:، يقوؿ سباـ حساف 
االجتماعي الًتكييب ، كيف كلتا احلالتُت تستعَت اللغة طريقتها من منهج غريب عنها مع التضحية باستقالذلا يف ادلنهج 

باإلضافة إذل عدـ سبييز  بُت النظريات الوصفية الشكلية كالوظيفية يف إطار ادلهذب البنيوم احلديث يف اللسانيات 229>>
بالتعامل مع ادلفاذيم اللسانية احلديثة يف سياؽ قراءته   المجدكبظر من كجهة ن  تماـ حسافذها كيتسم منهج .

التقوؽلية للًتاث بعدـ التمثل الشامل ألذم الفرضيات اليت تقـو عليها النظرية احلديثة ، كذلك النسياقه كراء مجاعة 
رغم ما نوذنا  ـ حسافتماكنظن أف .. <<.:، يقوؿ صاحب كتاب ادلنواؿ النحوم  إبراىيم مصطفىالتيسَتيُت بزعامة 

به يف شأنه دل يبلغ ذه  ادلرتبة ، كدل يتمثل جدة اللسانيات سبثال كاضحا كشامال حبيث يعُت الفرضيات ادلالئمة لنقد 
كالهم يوليه ( اجلملة)كما أف االذتماـ بادلعٌت لديه كاف سببا  يف عدـ العناية بالًتكيب . 230 >>الًتاث النحوم العريب 

 .231يوف يف عصرنا  بالغ العنايةاللسانيوف كالنحو 

اللسانية يف مستول ادلصطلح النحوم النحوية  تماـ حسافبعد ذها العرض التفصيلي ألذم ما قدمته رؤية  
اليت شغلت باؿ الدارسُت يف البالد العربية ردحا من الزمن ،  تضافر القرائنالتأسيس لنظرية الهم  ظهر يف سياؽ 

 :ؽلكن أف يشار يف ذها ادلقاـ إذل أعليتها اللسانية من خالؿ
تفريقها بُت القرائن ادلعنوية اليت تشمل ادلعاين النحوية العامة كاإلثبات كالنفي كالتوكيد، كادلعاين النحوية اخلاصة   -8

افة، كالعالقات السياقية اليت تربط بُت تلك ادلعاين اخلاصة،كبُت القرائن اللفظية، كما يقدمه كالفاعلية كادلفعولية كاإلض
النظاـ الصويت كالصريف للغة، كالعناصر ادلستخرجة من ذهين النظامُت كعالمة اإلعراب،ك ادلطابقة،ك الرتبة،ك مبٌت 

إف ذه  النظرية  .مفهـو ادلعٌت كمفهـو ادلبٌت ،كؽلثل ذها التفريق فصال بُت(232)الصيغة كالنظاـ كاألداة كالتنغيم
من كجهة نظر صاحبها تأمل يف تعويض نظرية العامل اليت قاؿ هبا القدماء يف تفسَت احلركة اإلعرابية ، كذي يف ذها 
السياؽ نظرية دخيلة على النحو العريب عالكة على قصورذا من حيث عنايتها البنوية بوجه كاحد من القرائن أال كذو 

يف ذها اإلطار إذل التقليل من شأف ذه  القرينة بدعول ترؾ العرب ذلا يف  تماـ إلعراب الظاذرم باحلركات، كيسعىا
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 .37سباـ حساف ، اللغة بُت ادلعيارية كالوصفية ، ص - 229
كاللغػػة بػػُت ادلعياريػػة  12كانظػػر يف ذػػها السػػياؽ كػػالـ سبػػاـ حسػػاف يف منػػاذج البحػػث يف اللغػػة ،ص.43عػػز الػػدين اجملػػدكب ، ادلنػػواؿ النحػػوم ، ص -  230

قولػه بتػػأثر :يسػَتيُت  ،كشلػا يؤاخػه اجملػدكب عليػه سبػاـ حسػاف غػَت عػاذر لػه يف ذلػك الطالعػػه علػى ادلنجػز اللسػاين احلػديث بعكػس الػهين أثػركا فيػه مػن الت3كالوصػفية ، ص
يت التأبػػه للتأسػػيس النظػػرم النحػػو العػػريب بػػادلنطق األرسػػطي كرفضػػه للتقػػدير النحػػوم كرفضػػه لألصػػل النظػػرم الػػهم تػػرد غليػػه الفػػركع يف الصػػرؼ كانسػػياقه كراء التجريبيػػة الػػ

 .الهم تقرر  فلسفة العلـو
 .322عطا موسى ، مناذج الدرس النحوم يف العادل العريب ، ص - 231

 . 71دلرجع نفسه، ص ا -232



كإف كاف يف نظر البعض قد أتى بعامل ضلوم جديد  233حاؿ اللبس كلتضافر قرائن معنوية كلفظية أخرل ترجح ادلقصود
 .234ال يقل تعقيدا على مستعملي اللغة من عامل اإلعراب

 استثمارذا يف علم البياف ذلك أف كظيفة القرينة تعُت دائما على أمن اللبس، سواء يف حقل النحو أك حقل-2
كبالرغم من تلك النقود ادلهمة كادلؤسسة اليت نوافقها فجننه ال ؽلكن أف .(235)البياف أك أم حقل من حقوؿ السيمياء 

كذو بالنسبة إلينا ؽلثل أسباب قوته كصلاحه يف حجيته  صلحد قيمة ذها ادلشركع النحوم ادلهم الهم قدمه سباـ حساف
ككضوحه يف األدكات كالغاية ، إذ كثَتا ما نعدـ ذه  اخلصلة كطوؿ النفس يف بعض ادلشاريع اللسانية العربية الواعدة ، 

جاجيا فيجعلها غموضها سببا يف انصراؼ الناس عنها ، إف اخلطاب اللساين النحوم عند سباـ حساف ؽلتلك منطقا ح
ذها كإنه ليس من .نافها بالرغم من أكجه اخللل اليت أشار إليها بعض الدارسُت العرب يف ضوء حيثيات معرفية متعددة 

غرض ذه  الدراسة ربليل ادلفاذيم النحوية ، كمقارنتها دبا قدمه لسانيوف آخركف إلثبات مدل صلاعتها ،كإظلا الغرض 
أسس ادلنهج اللساين كالنحوم العريب احلديث الوصوؿ إذل التصور النحوم العرض كالوصف ليتيسر للدارس ادلنقب يف 

 .ادلبدئي ذلها الباحث
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 نظرٌة النظم و امتداداتها األسلوبٌة

 

 محمد الصغٌر أحمد: األستاذ 

 قسم اللغة العربٌة وآدابها

المركز الجامعً ٌحٌى فارس 

 المدٌة
 

 :نظرٌة النظم وامتداداتها األسلوبٌة 

النظم تشتمل على حدود تداخل مع المنهج البنٌوي الذي طؽى على الدراسات  إن نظرٌة 

الؽربٌة الحدٌثة، وذلك لمت بٌنهمت مان وشاتبج تانمن عان الت اترا احٌتنات او التطاتبا احٌتنات اخار ، 

ولعلن هذا الت تطع ٌمتد لٌصل إلى دابرة األسلوبٌة، وهذا ألن األسلوبٌة قد نشأ  نتٌجاة لمواصالة 

لمنهج البنٌوي الذي مهد لا  دي سوساٌر، ولاذا  اتن مان الطبٌعاً ان ٌانهه تبلمذتا  البحث فً ا

الاذي تأساع عملا  علاى  (Charles Bally)بإرستء دعتبم األسلوبٌة وعلى راسهم شاترل باتلً

ربط األسلوبٌة بٌنٌة اللؽة وظاتهرة الانظم فاً الانل وذلاك مان منطلاا اعتباتر األسالوبٌة وصا ت 

 .236"ان األسلوبٌة هً منهج لستنً"للنل األدبً وفا معطٌت  لستنٌة، وعلى اعتبتر 

 :البعد األسلوبً لنظرٌة النظم (2

ري و ال مات ٌتأساع علٌا  العمال ل د اشتؽل  األسلوبٌة فً ح ال األسالوا والبناتء التعبٌا

                                                           
  ـ، تبنػػى المػػنه  المػػنه  1947كتػػكفي سػػنة  1865هػػك أحػػد تالمػػذة دم سكسػػير كلػػد فػػي جنيػػؼ عػػاـ

، كلمزيػد مػف التكضػيح ينظػر (مجمػؿ فػي األسػمكبيةمصنؼ األسػمكبية ال رنسػية، ال)كألؼ عمى ضكئه مؤل ات منها 
 .كاألسمكب ةف المغ141ص -عدناف بف ذريؿ–عبد السالـ المسدم  241ص -األسمكبية كاألسمكب–

 .48عبد السالـ المسدم، األسمكبية كاألسمكب، ص 236



تنب  إلى "األدبً، من قٌم تعبٌرٌة وشعورٌة تح ا فنٌة النل األدبً، وتمنح  مسحة جمتلٌة، وقد 

مثل هذه الرؤٌة احد اتبتع شترل بتلً وهو مترسٌل  رٌسو فنظر إلى األسلوبٌة على انهت م هاوم 

وٌراعاً فٌا  عبلقاة األساالوا  تعبٌاري ٌبحاث فاً الحادث الجماتلً وٌربطاا  بتالعتباترا  الن دٌاة

 .237"بتلببلؼة

ومن هنت نخلل إلى ان األسلوبٌة هً مر ا لؽاوي تعبٌاري، ولاذلك فاإن نظرٌاة الانظم 

ااخ  هااذا الم هااوم ن ساا ، ألنهاات تتأسااع علااى م هااوم العبلقاات  اللؽوٌااة التااً  ت ااون بااذلك قااد رسن

 .ٌتضمنهت  ل تعبٌر فٌمت ٌ تضٌ   ل م تم تعبٌري

ا  باٌن الانظم واألسالوا ألن مصاطل  إن المتتبع لمنهج عب ٌن د ال اتر الجرجاتنً ٌل ا  قاد م

النظم عنده اعما م هومت من مصطل  األسلوا، وقد اتض  لنت ذلك مان خابلل عنتٌتا  با  عنتٌاة 

ختصة، إذ بتلػ فً ت راره والتأ ٌد علٌ  فً مؤل تت  وختصة الدالبل واألسرار، وذلاك الرتبتطا  

ٌة ومختلؾ ترا ٌبهت توخٌت لمعتنً النحو، ونجده ٌعرؾ األسلوا بأن  ارتبتطت وثٌ ت وبتلبنٌة اللؽو

وسٌلة فً االقتداء وطرٌ   فً ال تتبة تتمٌ  من  تتا آلخار، وذلاك مان خابلل تحدٌاده األسالوا 

واعلم ان االحتذاء عند الشعراء واهل العلم بتلشعر : "على ان  نمط ش لً تعبٌري، إذ نجده ٌ ول

واألسالوا الضارا مان الانظم -تدئ الشتعر فً معناى لا  وؼاره اسالوبتوت دٌره وتمٌٌ ه ان ٌب

والطرٌ ة فٌ ، فٌعمد شتعر آخر إلى ذلك األسلوا فٌجاًء با  فاً شاعره، فٌشاب  بمان ٌ طاع مان 

، وهاذا تحدٌاد  238"قاد احتاذ  علاى مثتلا : ادٌم  نعبل علاى مثاتل نعال قاد قطعهات صاتحبهت، فٌ اتل

تباة، وقاد ذهاا فاً هاذا المنحاى احماد الشاتٌا إذ لام ٌجاد لؤلسلوا على ان  المنوال فً نمط ال ت

طرٌ اة ال تتباة او "فرقت ٌذ ر بٌن األسلوا والنظم، وذلك من خبلل توضٌح  لؤلسلوا على انا  

طرٌ ة اإلنشتء او طرٌ ة اختٌتر األل تظ وتألٌ هت للتعبٌر بهت عن المعتنً قصد اإلٌضتح والتأثٌر، 

، وإنناات 239"هااذا تعرٌااؾ األساالوا األدبااً بمعنااته العااتم او الضاارا ماان الاانظم والطرٌ ااة فٌاا ،

لواجاادون هناات ان تصااور الشااتٌا لؤلساالوا ٌ تاارا ماان تصااور اباان خلاادون فااً تحدٌااده لمتهٌااة 

األسلوا، إذ ٌر  هذا األخٌر ان األسلوا هو مر ا من علوم النحو والببلؼة واألدا وهذا فً 

ة عنادهم عان المناوال الاذي ٌنساج فٌا  اعلم انهات عباتر: "معره حدٌث  عن صنتعة الشعر ب ول 

الترا ٌا او ال تلا الذي ٌ رغ ب ، وال ٌرجع إلى ال بلم بتعتبتر إفتدت  اصال المعناى هاو وظٌ اة 

اإلعراا ال بتعتبتر إفتدت   متل المعنى من خوال الترا ٌا الذي هاو وظٌ اة الببلؼاة والبٌاتن، 
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وظٌ ة العروه فهذه العلوم الثبلثة خترجة وال بتعتبتر الو ن  مت استعمل  العرا فٌ ، الذي هو 

وهنت تتح ا الم ترنة الم هومٌاة للمصاطل  ٌان عباد ال اتهر وابان  240"عن هذه الصنتعة الشعرٌة

خلدون ألنهمت ٌشتر تن فً األصول األولى لتصور معتنً الانظم، وإننات إذا ولجنات باتا الم ترباة 

المعتصارٌن بتعتباتر األسالوا هاو  بٌن مصطل  النظم عند الجرجتنً ومصاطل  األسالوبٌة عناد

قسم ربٌع من األسالوبٌة، تباٌن لنات ان عباد ال اتهر لام ٌهاتم فاً نظرٌتا  بتلجملاة العربٌاة الم ٌادة 

المجردة، ولم ٌذ ر األل تظ بتلصٌتؼة، وهذا مت ٌ وده إلى اشتراط مصاطل  آخار وهاو الساٌتا او 

لاى احتاواء م هاوم مصاطل  الانظم مت ٌعبر عن  بتألسلوا، إال ان مصطل  النظم ٌظل قتصرا  ع

األساالوبٌة اآلن )عنااد الجرجااتنً وهااذا ماات ٌسااوغ لناات اسااتبدال  بمصااطل  األساالوبٌة وذلااك ألن 

، 241("تتخصل بتلبحث عن نوعٌة العبلقة الرابطة بٌن حدث التعبٌر ومدلول محتاو  صاٌتؼت 

 .وذلك خبلفت لمصطل  األسلوا الذي ٌ صد ب  عتدة طرٌ ة ال تتبة او فن ال ول

إن حدود األسلوبٌة فً منهج عباد ال اتهر الببلؼاً تتوساع لتشاتمل البعاد اللؽاوي الشا لً 

المل وظ والبعد ال  ري والن سً، ألن هذٌن البعدٌن ٌتبلحمتن تبلحمت قوٌت فاً ظال نظرٌاة الانظم 

وٌة بنتء الترا ٌا اللؽوٌة ونظم ال بلم وتألٌ  ، ٌحتتج إلى دقة فً ال هم، ور"الببلؼٌة، وذلك ألن 

وبعد فً الرؤٌة والبحث عن الدالال  المختل ة ومت ٌستتعبهت من المعتنً ال تبمة  لهت على قواعد 

ٌعادن نشاتطت لؽوٌات بتلدرجاة األولاى، إذ ال  -شعرا  اتن ام نثارا-، وهذا ألن العمل ال نً 242"النحو

ن النحوٌاة التاً ٌم ن ان ٌ هم اين منهمت إال بتالعتمتد على الم تهٌم النحوٌاة وعلاى ضاوء ال اوانٌ

مدلولا  الحٌاوي ال ٌتاذوا إال فاً ضاوء الماألوؾ "تح ا ل  العصمة من الوقوع فً اللحان، وإن 

من نظتم العبترة وت وٌنهات النحاوي،  مات ٌار  ذلاك معظام الن اتد والببلؼٌاٌن فاً التاراث األدباً 

 ، وعلااى ضااوء هااذا الم هااوم فااإن ماانهج الجرجااتنً فااً نظرٌااة الاانظم ٌتأسااع علااى243"واللؽااوي

معطٌاات  الن ااد األدبااً، وذلااك بتالعتمااتد علااى تحلٌاال البنٌااة اللؽوٌااة الختضااعة ل واعااد التر ٌااا 

ومعتنً النحو، عبر مواجهة النل األدبً انطبلقات مان م ونتتا  البنوٌاة، ثام االنت اتل إلاى معاتنً 

النل الحتفة، وذلك قصد الوصول فً النهتٌاة إلاى ماوطن اإلباداع او مواقاؾ الت اوٌن الجماتلً، 

لهذا استحا منهج الجرجتنً ان ٌوسم بأن  منهج لؽوي لستنً، ألنا  ٌت اا إلاى حاد بعٌاد ماع مات و

ٌدرع النل األدبً حسا طرابا مست تة من "تدرس  األسلوبٌة الحدٌثة بتعتبترهت منهجت لستنٌت، 
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، وذلااك ماات ٌاارتبط ب تعلٌااة اللؽااة، وإن الصاانتعة اللؽوٌااة تعاادن إحااد  قااوابم اإلبااداع 244"اللسااتنٌت 

ألدباً وعنصارا فاتعبل فاً بنتباا ،  وللؽاة األثار المبتشار فاً تحدٌااد ت وٌنا  ال ناً، ذلاك ان عبااد ا

ال تهر ٌتعتمل مع النل األدبً على ان  فن لؽوي، وإن تعتملا  هاذا ٌت اا ماع تعتمال الشا بلنٌٌن 

والنل األدبً فً الدراست  الؽربٌة، وذلك  مت جتء عند مشتهٌر األعبلم مثل ف تور شلوفسا ً 

(Victor shloveski  ) ورودمتن دا سون(roman jackobson ) ألنهم اعتمدوا على نظرٌة

وا منهت تعلٌبلتهم والت موا فً تعتملهم مع النل علاى الت ساٌرا  اللؽوٌاة،  الخلا اللؽوي، فتستمدن

وتنطلا الشا بلنٌة مان ان األدا فان لؽاوي وان عنصاري اللؽاة :" وذلك  مت ٌ ول احد الدارسٌن

ت استع بنتب  ال نً، على اساتع ان اللؽاة األدبٌاة وساٌلة إبابلغ وؼتٌاة فنٌاة فاً وقا  والش ل هم

وهم فً ذلك ٌل مون شروطت ثتبتة تتأسع علٌهات : 245"واحد، وان قٌمة األدا ت من فً صٌتؼت 

 : األسلوبٌة ومنهت

وذلااك إلااى جتنااا  -التااً ت ااتد ت تاارا ماان م هااوم الاانظم–االهتمااتم بتلصااٌتؼة التعبٌرٌااة  -

 .العنتٌة بتلصورة األدبٌة التً تش ل فً النهتٌة اللؽة التعبٌرٌة ال نٌة

إن العمل األدبً هو عبترة عن بنتء لؽوي، وهو ٌهدؾ إلى إبرا  ملم  فناً، وذلاك ألن  -

ان ٌعتمد فً موق   على تحلٌل هذا البنتء اللؽوي فً "المتعتمل مع النل األدبً ٌ تضً 

العبلقااات  التاااً تجماااع باااٌن عنتصااار البناااتء  جتنبااا  األسااالوبً مااان اجااال ال شاااؾ عااان

، ألن هااذا ال ٌعنااً البتااة ان األساالوبٌة ت عنااى ف ااط بتلبحااث عاان الخصااتبل 246"المختل ااة

للؽوٌااة والشاا لٌة للاانل األدبااً وإنماات تااولً عنتٌااة للعبلقااة ال تبمااة بااٌن مضااتمٌن الاانل 

–  الببلؼاً األدبً وطبٌعت  اللؽوٌة، ومن هذا المنطلا ف اد اهاتم عباد ال اتهر فاً منهجا

بهذا الترابط العضوي بٌن النل األدبً وم ونتت  اللؽوٌة، وذلك  نتٌجة  تن  -األسلوبً

د  قد خلل إلٌهت فً بحث نظرٌة النظم من جوانبهت الببلؼٌة األسلوبٌة، إذ نل   ال ٌ تأ ٌردن

االستعمتل "، وذلك ألن  ٌر  ان (الوضع واالستعمتل)ف رت  حول اللؽة وال بلم، او بٌن 

، ولذلك ٌر  عبد ال تهر ان المات لم هاو الاذي 247"هو الذي ٌمن  اللؽة حٌوٌتهت وفعتلٌتهت

ٌ سا ال بلم اوصتفت مت تضلة من حٌث الم ٌة، وهذه الذا  المت لمة هاً قطاا الرحاى 

عبترة عن "فً الحدث ال بلمً، فلو اخذنت عنده مثبل م هوم ال صتحة لوجدنته ٌحدده بأن  
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اي ال تحت م إلى واضع اللؽة او للوضع األولً  248"واضع اللؽة م ٌة هً بتلمت لم دون

الختم لؤلل تظ، ب در مت تتحدد استست بم تضى االستعمتال  األسالوبٌة واللؽوٌاة، وهاذا مات 

ٌنبؽاً لنات ان ننظار : "ٌوما إلى م تنة المت لم فً العملٌة اللؽوٌة، موضحت إٌاته بتساتؤل 

د ن س  فً الل ظ شٌبت لٌع هو لا  فاً اللؽاة حتاى إلى المت لم هل ٌستطٌع ان ٌ ٌد من عن

وإذا : "، وٌجٌاا عان ذلاك ب ولا 249"ٌجعل ذلك من صنٌع  م ٌاة ٌعبار عنهات بتل صاتحة

وإن ...نظرنت وجدنته ال ٌستطٌع ان ٌصانع باتلل ظ شاٌبت اصابل، وال ان ٌحادث فٌا  وصا ت

عبااد  ، وماان هااذا المنطلااا ٌاار 250"فعاال ذلااك افسااد علااى ن ساا  وابطاال ان ٌ ااون مت لماات

ال تهر ان اللؽة هً الس ٌر بٌن المل ً والمتل ً والوسٌط بٌنهمات ب صاد التواصال وتأدٌاة 

الداللة عن األؼراه والم تصد، وإن اللؽة فً نظره ال تتمٌ  بصا ة السا ٌر او الوساٌط 

إال إذا وظ   ت نٌت  محددة تخضع لمبدا تعلٌا ال لام بعضاهت بابعه وذلاك فاً مساتو  

مهت، وٌب اى إلاى جتناا ذلاك اهام شارط عناد الجرجاتنً هاو الساهولة الترا ٌا التً تنتظ

وعاادم الت لااؾ مااع محتولااة إصااتبة الؽااره دون تع ٌااد، ومعنااى هااذا ان ساا ترة األل ااتظ 

اللؽوٌااة تتبااد  بمظهاارٌن اولهماات ت ماان بااٌن الماات لم ومعنااته والثتنٌااة بااٌن معنااى الماات لم 

 :الم صود وفهم الستمع وتمثل ذلك على النحو التتلً

المعناااى /معناااته                 السااا ترة اللؽوٌاااة                 الساااتمع/المااات لم

 الم صود                              

إن عب رٌة المت لم ال ت تد تن صل عن عب رٌاة اللؽاة بتعتبترهات حتملاة ومخت لاة للصاور 

 ٌ ٌااة الاانظم "األولااى إلااى واألشااٌتء واألحتسااٌع فااً األل ااتظ إفاارادا وتر ٌباات، إذ تعاا   بتلدرجااة 

والتألٌؾ او التر ٌا، ذلك ان التر ٌا، والتر ٌا وحده، هو الذي ٌمن  ألسلوا هاذا المات لم او 

، ومن ثم ف د ت طن عبد ال تهر إلى ضرورة 251"ذاك درجة معٌنة فً سلم اإلنشتء الجمٌل المعبر

ة بتل واعاد لتح ٌاا االنساجتم حذا اللؽة من حٌث اإللمتم بطراب هت فً التر ٌا واإلفراد واإلحتط

ت مستو  االنسجتم فٌ صد ب  تواؤم الل ظ ماع  من جهة وبلوغ التعبٌر الجمٌل من جهة اخر ، فأمن

المعنى حٌث ٌنبؽً ان ٌش بل  بل مت تمبل ال ٌ بل ال صل بٌنهمت، امت مساتو  التعبٌار فٌعناً ن ال 

وٌصاٌا مواقعا  الحستساة فاً  االن عتل والصورة إلى المختطا فً ش ل ٌعبر فعابل عان الماراد
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، وذلك بح م ان اللؽة توجا دابمت مستو  ختل من النظتم والترتٌا، ألن الل ظ   252ن ع الستمع

د او تت تثر، فبل تب ى إشترة فردٌة ت وم باذاتهت ولاذاتهت، بحٌاث ت ضاً إلاى "قد  -العبلمة–او  تتعدن

صبل بنوعٌة الدالال  التً ت ٌادهت داللة مع ولة، فإن هً تعدد  وارتبط  بجنٌستتهت ارتبتطت مت

جمٌعت تحول  إلى شب ة من العبلقت ، وعندبذ تنشأ بنٌة ت ون حصٌلة اندراج العبلمة فاً نساٌج 

، وهذا مت ٌتمتشى مع موقؾ عبد ال تهر إ اء منظومة 253"متمتثل، وقد تظل البنٌة فرٌدة مع ولة

تعبٌاار طتبعاات جمتلٌاات ختصاات وذلااك اللؽااة التااً ٌمٌ هاات طااتبع االنسااجتم واالختاا ال إذ ٌ ساابتن ال

بتعتبترهمت قطبٌن استسٌٌن فً  ل عملٌة تبلٌؽٌة، وإن اللؽة بتعتبترهت منظومة اجتمتعٌة جاتء  

خاتل، ولاذلك  -نظام–قصد اخت ال الموجودا  واألف تر فً ش ل رمو  معبرة متآل ة فً نسا 

ٌند بهذٌن العنصرٌن حتى تت ون عملٌة  التعلٌا او التر ٌا فاً مساتو  فإن طبٌعة اللؽة تحتنم الت 

دقٌا ذي منحى اخت الً وفنً، وهنت نل ً عبد ال تهر وهو ٌمٌط اللثتم عن توجه  هاذا باتلوقوؾ 

:على بعه المبلم  األستسٌة وذلك مان خابلل وقوفا  علاى مساتوٌت  التر ٌاا فاً قولا  تعاتلى

 .﴿وجعلوا هلل شر تء، الجن﴾

لى شرؾ المعنى،  مت نبن  إلى عظم شأن النظم قد اد  إ( شر تء)إن  ٌر  ان ت دٌم  لمة 

 ٌؾ ٌ ون اإلٌجت  واالخت ال، ومت صورت ، و ٌؾ ٌ اد فً المعنى مان ؼٌار ان ( نعلم ب )ألن 

ٌ اد فً الل ظ، إذ قد تر  ان لٌع إال ت دٌم وتأخٌر، إن حتولت  مع تر   لم ٌحصل لك واحتجا  

هلل "، وماات ٌنبؽاً ان ٌ ااون "لجان شاار تء لا وجعلااوا ا: "إلاى ان تساتأنؾ لاا   بلمات نحااو ان ت اول

  ال من الجن وال من ؼٌرهم" شرٌك

ثم ال ٌ ون ل  إذا ع ل من  بلمٌن من الشرؾ وال ختمة ومن  رم الموقع فاً الان ع مات 

، على اننت لو تمعنت فاً ان اع األل اتظ الساتب ة، 254("تجده ل  اآلن وقد ع ل من هذا ال بلم الواحد

 :وٌة مختل ة مثلوجعلنتهت فً ترا ٌا لؽ

 .وجعلوا هلل شر تء الجن -

 .وجعلوا الجن شر تء هلل -

 :فإن التر ٌا األول ٌ ٌد معنٌٌن همت

 .وجعلوا الجن شر تء وعبدوهم مع هللا: معنى اول -

 .ال ٌنبؽً ان ٌ ون هلل شرٌك من الجن او من ؼٌهم: معنى ثتن -

على ع ع التر ٌا الثتنً الذي ورد فٌ  التأخٌر فإن  ٌ ٌد معنى واحدا ف ط وهو المعنى 
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األول، ألن  ا ت ى بتإلخبتر عن انهم عبدوا مع هللا شر تء من الجن، ومن هنت نلتمع ان التر ٌا 

إن عباد ال اتهر حاٌن اشاتر إلاى هاذا المساتو   -المعناى الثاتنً–" اإلن تر"األول قد اخت ل معنى 

اشتر اٌضت إلى "مح ا للنظم بم تضى االخت ال والذي تعمل على ترسٌخ  ت نٌت  التر ٌا، قد ال

، وهنات 255"ان هنتك إطترا مرجعٌت ٌرافا هذه المستوٌت ، وٌ ون حترست على المعنى الم صاود

جنبت إلاى جناا،  -التر ٌا–ٌظهر جهد عبد ال تهر فً توفٌ   من حٌث مستوقت  للمعنى والمبنى 

اتسم  الدراست  اللؽوٌة العربٌة بسمة االتجته إلى المبنى استست ولام : "ستوجب  من قول هذا مت ن

ٌ ان قصاادهت إلااى المعنااى إال تبعات لااذلك وعلااى اسااتحٌتء، وحااٌن قتما  دراساات  علاام المعااتنً فااً 

مرحلة متأخرة عن ذلك فً تترٌخ الث تفة العربٌة  تن  طبلبع ال اول فاً هاذه الدراساة مات  تنا  

دراسااة النحااو ماان قبلهاات تنااتوال للمبنااى المسااتعمل علااى مسااتو  الجملااة، ل اان ال علااى  فااً بداٌااة

مستو  الج ء التحلٌلً  مت فً الصرؾ وال على مستو  البتا الم رد  مت فً النحو، ومان هنات 

راٌنت عباد ال اتهر فاً دالبال اإلعجات  ٌات لم فاً الانظم والبناتء والتر ٌاا والتعلٌاا، و لهات اماور 

، وإن عباد ال اتهر قاد عمال نحاو إعطاتء 256"ٌا ا ثار مات تتصال بتلمعاتنً الم اردةتتصل بتلترا 

 .المعنى ح   من العنتٌة بعدمت طؽى االتجته الش لً على جل الدراست  الستب ة علٌ 

 أسلوبٌة النظم بٌن البنٌة اإلنسادٌة والبنٌة الداللٌة: 

ٌط  مات هاو معهاود عناد ل د استطتع عبد ال تهر ان ٌتجتو  م هوم الجملة بم هومهات البسا

النحتة ال دامى، وذلك ل ون  ال ٌ ً بتستخبلل المعنى المتضامن فاً الخطاتا اللؽاوي باتختبلؾ 

اش تل  التعبٌرٌة من  بلم عتدي وآخر فنً،  مت استنتج اإلمتم اٌضت ان م هاوم مصاطل  اإلسانتد 

الناوع مان التحلٌال فً النحو العربً ال ٌتعد  ابعتده المحصورة، األمر الاذي ٌ سار قصاور هاذا 

لمر بت  ال بلم عن إدراك المعتنً الدقٌ ة، ألن  ٌأخذ بتعتبتر ان  ل مت  اد عن المسند والمساند 

ٌدعوا إلى اعتبتر انك بمت ت ٌاده علاى ج باً الجملاة فتبادة "فضلة ٌم ن االستؽنتء عن ، وهذا مت 

لاى حادة وهاو مات ال اخر ، وٌنبناً علٌا  ان ٌن طاع عان الجملاة حتاى ٌتصاور ان ٌ اون فتبادة ع

ان ٌ ون شٌبت براس  حتى ت ون تبعد '' ضرب   ٌدا'': ، إذ ال ٌتصور فً  ٌد من قولك257"ٌع ل

، وهذا مت دعت بعبد ال اتهر إلاى اعتباتر ان مات  اد 258"إلٌ  قد ضمم  فتبدة اخر " ضرب "تلك 

ن مات ٌ دما  عن ر نً الجملة األستسٌٌن من متعل ت  ذا  دور فعتل فً تش ٌل معنى الجملة، وا

المسند والمسند إلٌ  لوحدهمت ؼٌر  تؾ الستٌ تء معنى الجملة بمعٌة متعل تتهت، وهذا لٌع بتعتبتر 
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انهت  ٌتدة فً ال تبدة او انهت ت ٌد معنى جدٌدا، بل ألنهت تعمل على تش ٌل معنى واحاد او صاورة 

، وبتلصا ة فاً الجملاة واحدة م تملة، وقد استشهد فً ذلاك بادور الم عاول با  فاً الجملاة ال علٌاة

الح ٌ ة فً هذا ان ال بلم ٌخرج باذ ر الم عاول إلاى معناى ؼٌار : "االسمٌة وهذا واض  من قول 

وان و ان ال عل قد عد  إلى م عول مع ، وقاد اطلاا فلام ٌ صاد با  إلاى م عاول دون : الذي  تن

 . وتحددهت ، وهذا مت ٌوض  تحول الدالال  بتحول الصٌػ الش لٌة التً تنتظم فٌهت(م عول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 259الّمغات المتخصِّصة“ خطاب ” 
 (Pierre Lerat) 260بيير لكرا 

 ترجمة يوسؼ مقراف
 أستاذ مكمَّؼ بالدروس
 المدرسة العميا لألساتذة
 بوزريعة ػ الجزائر

 مقدِّمة
قميالن ما عكلجت هذ  . «الٌمغات المتخصٍّصة  »ماٌدة هذا الكتاب هي تأٌمؿه شامؿه في 

ـٌ . األخيرة تحت هاجس الٌنظرٌية الٌمسانٌية منذ « الٌمسانٌيات الٌتطبيقٌية » م فحسب تطٌكر عا
ـٌ االهتماـ باإلحصائٌيات، كبالٌتعميميات، كبتحميؿ الخطاب، لكف كفي فرنسا عمى  الٌستينٌيات، ت

 .صة المتعمٍّقة بالٌمغة العممٌية كالتٌقنٌيةاألقٌؿ، ال تكجد قٌط أعماؿه تخٌص الماٌدة الٌمسانٌية الخال

حاف األكاف، ألٌف الحاجة إلى إدارة الٌظهر لمجانب الٌنظرٌم قد تنامت ليي سح المجاؿ أماـ 
هذا . الٌتحٌكـ مف الٌتطبيقات اٌلتي تكغ مت في التٌقنٌية إاٌل أٌف طابعها االختبارٌم كاسحه هك اآلخر

ا في ساحة كؿ    .كلدل المصطمحيٍّيف « المعالجة اآللية لٌمغة الٌطبيعٌية »مف  األمر ييالحظ أيضن

ـه  «ختصاص لغات اال »إٌف إعادة تعريؼ  ، كذلؾ لتككيف فكرة دقيقة عف كجه فرضه مقد 
هي في آف كاحد « األنظمة ال رعٌية  »ب فال كرة القائمة إٌف األمر يتعٌمؽ . تكاجدها الٌنحكٌم كالٌدالليٌ 

اٌل صارت لهجات، م  )« األنظمة ال رعٌية » ب ال يمكف أف يتعٌمؽ األمر : فكرة شائعة كخاطئة  كا 
الٌمغة ال رنسٌية  » فكما أٌف مقاـ(. أصكات كتصريؼ خاٌص بها، كالحاؿ إٌف األمر ليس كذلؾ طبعنا

: هك شيء مغايره تمامنا  «نكف القا الٌمغة ال رنسٌية المستعممة في »أك  «المستعممة في الكيمياء 
الٌمغة اإلنجميزٌية المكسكمة . فهي بالكٌؿ لغة فرنسٌية، كفي ن س الكقت ناقؿ المعرفة كالٌصناعة

، تنبع كما ينبغي عف هذ  [ language for special purpose]  الٌمغة ذات الغرض الخاصٌ 
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رنا؛ التقينا  خالؿى الممتقى الدكلي األٌكؿ حكؿ كالٌمغات المتخصٍّصة؛ ضميعنا في قضايا المصطمحيات  أيحيؿ عمى التقاعيد مؤخ 
، 0112جكيمية  10ك 10المدرسة العميا لمتعميـ التقني بكهراف يكمٍي الذم نٌظمته  «الٌمغات المتخصٍّصة كالٌمغات األجنبٌية  »

 Les formations de »كعال  فيها ما أسما   « Terminologie & Web »: حيث ألقى مداخمة تحت عنكاف

connaissances spécialisées » بالٌمغة ال رنسٌية بعنكافنا بمداخمة كٍ ؛ كما شارى: « Analyse des termes 

linguistiques : vers une application d’une théorie appropriée aux langues de spécialités ». 
 



كعمى األقؿ [  Fachsprache]  ، ككذلؾ الٌمغة األلمانٌية[ for] الخاصية، كذلؾ ب ضؿ الحرؼ 
لمٌتعبير  (.«الٌمغة في االختصاص  »[ )  Sprache im Fach]مف باب التٌأكيؿ الكظي ٌي 

« الٌمغات المتخصٍّصة  »بال رنسٌية عف أحادٌية الٌمغة كخصكصٌية مجاالت المعرفة، فمصطمح 
لى المهف بالٌنسبة اإلحالة إلى الٌنظاـ الٌمغكٌم بالٌنسب: ييخمي الٌسبيؿ لمميزة ذاتها ة لمٌتعبير كا 

 .لممعارؼ

ةو ًبالمُّغات الميتخصٍّصة إال  ًمف  ال ييمًكف اسًتمدادي األيسسى الن ظًري ة ًلميقاربىةو ًلساًني ةو خاص 
المشكؿ الٌرئيسٌي اٌلذم ييطرح، في هذ  األحكاؿ، هك مشكؿ تناسب هذ  . الم ساني ات العام ة

اتبٌي، عٌما هك رمزٌم عممٌي كيؼ يمكف اإلنباء دفعةن كاحدةن عٌما هك خٌطٌي كما هك تر : الخطكات
 »كالمعنى  «الٌطبيعٌي  »كما هك قابؿ لمٌضبط بالٌنظاـ الٌصرفٌي التٌاب  لٌمغات، كعف المعنى 

   «االصطالحٌي 

فالخاصية األكلى لمغات . فالجكانب اٌلتي يجب أف تكض  عميها الشٌدة تخٌص أكالن الخطٌ 
الكتابة، بما فيها كتابة إشارات األرقاـ كالٌرمكز، الٌتخٌصصات هي بال عؿ أٌنها تقكـ عمى لسانٌيات 

كأٌف هنا مشافهة المكتكب تهـٌ أهمٌية االنتقاؿ مف المنطكؽ إلى المكتكب في الٌتعٌمـ الٌمغكٌم 
 .الٌصرؼ

فالٌدرس الٌصرفٌي المعجمٌي المناسب هك ذلؾ اٌلذم يؤٌدم مف أصؿ أحادٌم المبنى إلى 
اأشكاؿ أكثر تركيبنا، لكٌنها أحاديٌ  إٌف الٌمغة العاٌمة هي أكثر تقٌمبنا، غير أٌنه ييالحىظ . ة الٌداللة أيضن

في الٌمغة المتخصٍّصة سالسؿ مصطمحٌية متجانسة دالليًّا لكٌنها تخض  بقٌكة لمبدؿ الٌصرفٌي الٌنات  
نات اإلغريقٌية القديمة، ككذلؾ الاٌلتينٌية كاإلنجميزٌية  .عف الٌمجكء إلى المككٍّ

كيبٌي المعنٌي بالٌمغات المتخصٍّصة هك درسه تركيبيٌّ يتكٌلى أمر زمرو مكٌكنة مف الٌدرس الٌتر 
الكممات، في أكس  الٌنطاؽ، كهذا نظرنا لمجمكد الٌصكرٌم الٌنسبٌي اٌلذم يمحؽ بالمقاط  الٌتسمكٌية 

ب ، ألٌف الٌتحكالت المميٍّزة للسمك «الٌنظاـ ال رعٌي  »لهذا ال يمكف الحديث عف . الٌشائعة
الٌتعميمٌي، كاإلدارٌم أك العممٌي، مثالن، ال تثير االنتبا  إاٌل إثر تكاترها الٌنسبٌي، كليس بناءنا عمى 

فهي كظي ٌية، يعني هذا أٌنه ثٌمة شركط تمٌ ظو : إاٌل أٌف هذ  األساليب ليست زخرفات ل ظٌية. طبعتها
 .نكعٌية تقتضيها

ـٌ، الٌدرس الٌداللٌي المتعمٍّؽ بالٌمغات المتخصٍّ  صة هك، مثمه مثؿ عمـ الٌداللة الٌمغكٌم بشكؿو عا
ت سيره لمعالقات الٌنحكٌية، كيستند بذلؾ إلى معرفة اآللٌيات الٌصرفٌية كالٌتكزيعٌية كالٌتراتبٌية كالٌتمٌ ظٌية 
األكثر عمكمنا، لكف في ن س الكقت عميه أف ي سٍّر عالقاتو ذات امتداد خارجٌي، بما أٌف الٌمغات 

 .صة تتحٌدث عف عكالـ معارؼ خاٌصةالمتخصٍّ 



فمهاـ الٌمسانٌيات في كجه الٌمغات المتخصٍّصة عديدة، كيمكف لكؿٍّ كاحدة أف تشكٍّؿ 
يتعٌمؽ األمر بجعؿ لسانيًّا أقؿ  مجازفةن تمؾ : فالٌرهاف جميؿه . مكضكعنا لبحثو مكٌحدو غزير

فمنظكره عرضيٌّ . لٌدكؿ المتقدٍّمة كمٍّهاالممارسات الحرفٌية الٌضركرٌية كاٌلتي تعٌززت ال محالة في ا
لمشاكمها الٌمغكٌية، إذا ما نجح في تكضيح تقاطعات مشاكؿ، كالٌتطابقات الممًكنة لمقاربات، مف 
شأنه أف يخدـ، نكعنا ما، قٌراء يتكٌ مكف بأنشطةو كالٌترجمة، كالٌتكثيؽ، كالتٌقييس، كالٌتهيئة الٌمسانٌية، 

 .       المعرفة، كصناعة المعاجـ، كالمصطمحٌيات المعجمٌية، كتعميـ الٌمغاتكالٌتحرير ال ٌني، كهندسة 

ا إلى إثارة فضكؿ الٌطمبة األدبيٍّيف، سٌيما إذا     ه للساتذة يسعى أيضن هذا الكتاب المكج 
 كعيف الحقيقة أٌف ما هك تقنيٌّ ليس ذاؾ. كانكا يعتقدكف أٌف التٌقانة كالثٌقافة قد أدارتا لهـ الٌظهر

المكًغؿ في االصطناعٌية، لكٌنه هك القابؿ إلعادة االستعماؿ، كأٌف الثٌقافة الٌمسانٌية األقٌؿ ضيقنا 
 .تظٌؿ األكثر قابمٌية لمحمؿ داخؿ المهف المعنٌية بالٌمغات

 

 الّمسانّيات، الّمغة، المصطمحّيات، الّمغة المتخصِّصة؛: الفصؿ األّوؿ

 :عموـ الّمساف، الّمسانيات، الّنحو. 2
يقاس نض  أٌم عمـو إلى حد  ما بقدر المالحظات الممتقطة كالمحسكبة بشكؿٍّ مؤٌقت مف 
ضمف المكاًسب، كبعدد نماذج الٌتحميؿ المختبرة، كفي أحسف األحكاؿ بناءنا عمى القكانيف 

كفي هذا الٌشأف فقٌف لٌمسانٌيات إفادة تجمبها مف . كالٌصياغات القابمة لالستعماؿ مف غير تبرير
د، أال كهك الٌنحك، يتيح لها فرصة كصؼ لغات غير معركفة، كذلؾ بقعادة استخداـ معارؼ سن

 .كمهارات عممٌية

فالكض  الميسكر هك ذلؾ اٌلذم تتكاجد . يعٌد رصد المعطيات بالٌنسبة ألٌية لغةو أمرنا حيكيًّا
رت أكالن أعماؿه فهكذا، فيما يخٌص الٌمغة ال رنسيٌ . فيها الٌمغة معٌززةن بتقاليد راسخة مسبقا ة فقد سخٍّ

ـٌ باألكصاؼ اآلنٌية كالتٌاريخٌية، كبالقكانيف  إغريقٌية كركمانٌية تتعٌمؽ بالٌمغات القابمة لممقارنة، ث
أٌما بالٌنسبة لٌمغات . الٌصكتٌية، كمف حيفو آلخر، بالتٌنظيرات المتكاًفقة م  حقائؽ الٌمغات المشاهدة

ااٌلتي ال تزاؿ معرفتها ضئيمةن فخط  .ري المبادرة بمحض القٌياس يظؿ قائمن

ذا ما عدنا إلى الٌمغات المتخصٍّصة، فنجد الحاجة إلى رصد معطياتها قد تنامت، كذلؾ  كا 
كبشكؿو أدٌؽ، قبؿ . راج ه إلى أٌف االستعماؿ الجارم لٌمغات يي رض أٌنه قد كصؼ كما ينبغي

انكنٌية، تجب القدرة عمى نيؿ قسطنا مف الٌرصيد الٌتمٌكف مف دراسة احترافيًّا ال رنسٌية الٌطبٌية أك الق
الٌنظرٌم اٌلذم هك مف صميـ الٌمسانٌيات، كاٌلذم يستكم عمى المستكل العالمٌي كفي زمفو معٌيف، 



ككذا الٌتكٌفر عمى أكصاؼ تكافي ال رنسٌية المعاصرة كعمى خبرة ذات داللة تتعٌمؽ بالٌمغة 
ك هذ  المطالب المشركطة عقالنٌية في حالة الٌمغات قد تبد. المتخصٍّصة اٌلتي تؤخذ بالحسباف

المنتشرة في الٌدكؿ المتقدٍّمة؛ لكٌنها للسؼ تٌدعي أكثر مف ذلؾ شيئنا ما عندما يتعٌمؽ األمر 
قد تبدك أٌنها مف الكمالٌيات في  «الٌمغة المتخصٍّصة  »بغيرها مف الٌمغات، إلى درجة أٌف م هـك 

 .بمدو إفريقي  معٌيف، بينما هي مف أسباب المعيشة لدل آالؼ المترجميف في أكربا الٌشمالٌية

في الكض  الحالٌي الخاٌص بالٌتككينات، كالخبرات، ككجهات الٌنظر، كبالمصالح، تعٌد 
اب اٌلذيف رجعنا إليهـ خالؿ هذا الكتاب، فهكذ، مف بيف الكتٌ . الٌمسانٌيات ماٌدة عممٌية شديدة التٌنٌكع

كثيره منهـ لـ يشتغمكا سكل عمى لغة كاحدة، البعض منهـ مختٌصكف في أسرة لغكٌية معٌينة، 
كأكثر مف ذلؾ، الكاحد منهـ هك بكٌؿ بساطة م رنس، . البعض اآلخر هـ بال عؿ متعٌددك الٌمغات

ا يمكف ألحدهـ أف يكتسب بجدارة كذاؾ ال يغامر بمحض إرادته خارج القركف الكسطى، كم
ا في العالـ، مثؿ  الٌشهرة األكثر مدعاةن إلى الٌزهك كذلؾ باالشتغاؿ فقط عمى الٌمغة األكثر ركاجن

في هذ  األكضاع، فقٌف ثقافة الٌمسانٌي، مثؿ تمؾ اٌلتي ترضى عميها في . (Chomsky) تشكمسكي
 .أٌم انتقائٌية كلكف مف غير حرماف أيضا فرنسا شهادة التٌبريز في الٌنحك، تتكٌق  رصدنا بدكف

كالحاؿ إٌف األعماؿ اٌلتي تقاـ . مىهيب «الٌمسانٌيات الٌتطبيقٌية  »كفي هذا الٌصدد، فقٌف م هـك 
في مجاؿ صناعة المعاجـ المتخصٍّصة، كالٌترجمة ال نٌية، كالٌتحرير، كفي تعميـ الٌمغات تنتمي 

فالخطر الٌداهـ كالمستمٌر، ألٌنه مالزـه لطبيعة الممارسات  .قميالن أك كثيرن إلى هذ  األخيرة فحسب
عقمٌية )تبعٌية مؤٌسساتٌية : المسط رة كمرتبط باحترافٌيتها الٌضركرٌية، يكمف في التٌبعٌية المزدكجة

يسعى هذا (. تثميف الجديد، كالٌتركي  لممبهر كالٌتص يؽ لذعالميٌ )تبعٌية مكرٍّسة لمٌسكؽ ( ضٌيقة
اإلسهاـ في تجديد الٌتركيز الاٌلـز عمى الٌمغات، كبذلؾ عمى الٌمسانٌيات، كهي عيف الكتاب إلى 

 .المعرفة العممٌية

 :المصطمحّيات والّمسانّيات. 1

 ISOإٌف المصطمحٌيات باعتبارها ماٌدة عممٌية عرٍّفت مف قبؿ المنٌظمة الٌدكلٌية لمتٌقييس 
(1990, ISO 1087)  ـ كالمصطمحات المستعممة في لغات دراسة عممٌية لمم اهي »بكص ها

إٌف هذا الٌتعريؼ في حاجة إلى تعقيب مستقص، ألٌنه ي سح المجاؿ أماـ . «االختصاصات 
االعتقاد بأٌف تخٌصص الخطابات كالٌنصكص إٌنما هك في أكس  تقدير يرج  إلى قضٌية 

، «ات الٌشخصٌية الم اهيـ ال ترتبط بالٌمغ» فقٌف   ISOكالحاؿ إٌنه بالٌنسبة . المضمكف
تعييف م هكـو عمى شكؿ حركؼ، كأعداد، كصٌكر شكمٌية بيانٌية، أك بكاسطة  »فالمصطمح هك 

د «تأليؼو معٌيف يشمؿ هذ  العناصر   فرعيًّا لغكيًّانظامنا  » «لغة االختصاص  » ، كييقصى



الٌتكاصؿ يستعمؿ مصطمحٌية ما ككسائط لغكٌية أخرل كيستهدؼ إزالة اإلبهاـ اٌلذم قد يشكب 
 .«داخؿ ميداف خاٌص 

بالٌنسبة إليهـ، . هذ  اإلثباتات الٌثالث هي جٌد مبدئٌية لكي تمن  الٌمسانٌييف مف اجترار أقكالهـ
. ، إذف إلى المتكمٍّميف، كثقافاتهـ، كلغاتهـ261فقٌف الم اهيـ مشدكدة إلى الٌتجريدات االصطالحٌية

ـٌ ( «لى اإلشارة إ »فعؿ )عالكة عمى ذلؾ فقٌف الٌتعييف  ليس هك اٌلذم يقيـ المصطمح، لكف ذلؾ يت
كفي الٌنهاية، إٌف (. الٌتسمية)المطمؽ عمى الم هكـ  (name)بالٌتخصيص االصطالحٌي لالسـ 

 .إٌنما هي مف نس  الخياؿ« ال رعٌي  غكمٌ الٌنظاـ المٌ » فكرة 

الٌصريحة مجمكعة منسجمة مف المعارؼ )فيما يخٌص الٌمسانٌيات، دراسة عممٌية لٌمغات 
، فالمصطمحٌيات ال تقكـ عمى الٌمغات كبالتٌالي ليست مكافية (اإلجرائٌية الخاٌصة بالٌمغات

لمكضكعها كلمناهجها إاٌل بناءنا عمى أحد لكازمها، كهك المصطمح، كمف أجؿ ذلؾ إاٌل لككف هذا 
كما شاء ذلؾ  «لمٌتصنيؼ قانكنيًّا كالًّ مشكٍّالن لذاته كمبدأن  »إذا كانت الٌمغة . األخير دليالن لغكيًّا

، فمعيار االنتماء إلى ميدافو « افي ذاتها كمف أجؿ ذاته »البرنام  الٌسكسيرٌم لدراسة الٌمغات 
ا، كبشكؿو  ،(ISO)« شطر مف معرفةو ذك حدكد محٌددة مف كجهة نظر خاٌصة » بمعنى  أك أيضن

، فذلؾ المعيار يعٌد (المرج  ن سه) «يـ نظامنا مف الم اه »أكثر تأصيالن، باعتبار ذلؾ الميداف 
ا عف الٌمغة، فبالتٌالي يصبح مف العسير، كفؽ هذا المعتبىر، أف يتحٌدد الكض   بكمٌيته أمرنا خارجن

فبأٌم انسجاـو سبؽ كأف ترٌسخت أقدامه يمكف . «لغة االختصاص  »ب القانكنٌي كاإلبيستمكلكجٌي 
ا لغكيًّا فرعيًّا   ينبغي عمى أقٌؿ األحكاؿ تكٌفر  لنظاـو مف الم اهيـ أف يككف في ذات الكقت نظامن

أحادٌية جانبو خالصة تترٌب  عمى مستكيٍيف، بيف الم اهيـ كتعييناتها، الٌشيء اٌلذم يناهض تجربة 
الٌنصكص العممٌية كالتٌقنٌية، في كنؼ لغةو عمى حدة أك باألحرل مف لغة إلى أخرل، مف ثقافة إلى 

 .ة إلى أخرل، مف كسط احترافي  إلى غير غيرها، مف نكهة محميٌ 

إذا ما ركعيت المقتضيات الهائمة المتطم بة مف األعماؿ المصطمحٌية كالمسٌخرة في سبيؿ 
إصدار المعاجـ المتخصٍّصة، كالٌترجمة، كالٌتكثيؽ، كتجسيد المعارؼ، كالٌتككيف الٌذاتٌي، كالٌتهيئة 

تمٌت  بحٌؽ األسبقٌية هي إقامة نظرٌية خاٌصة بمغات الٌمغكٌية، فنجد المهٌمة اٌلتي ال بٌد أف ت
بال عؿ، فأٌم ماٌدة يمكف لها أف تؤٌدم هذا . االختصاصات كاٌلتي يجدر أف تككف لسانٌية بالٌتماـ

 .الٌدكر الجام    فالماكنات ليست سكل أدكات، الٌصناعات ما هي إاٌل صناعات
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مٌيات المطٌبقة عمى الٌمسانٌيات، تحت ثٌمة محاكالت سعت إلى االختزاؿ، تقـك عمى المعمك 
 »فطابعها االختبارٌم الجذرٌم ناجـ عف ككف (. المعالجة اآللية لٌمغة الٌطبيعٌية) TALNتسمية 
فالمشاري  . ، في هذ  الحالة، هك مجٌرد نعتو لعالقة ينبع عف شيءو في رحاب غير «لسانٌي 

  (Calzolari, 1991, p.110) «دٍّدة الٌنظرٌيات المتع »الٌتكفيقٌية كاالنتقائٌية، كالاٌلنظرٌية أك 
 «الٌطبيعٌي  الٌمساف »إذ أٌف  : يمكف أف ي تتف بها اإلنساف، لكف مف غير الٌطمكح إلى المعجزات

معمكمٌياتٌية، )كلغات مصطنعة ( تاريخٌية، متشعٍّبة، منطكقة)ال كجكدى له، إٌنما هناؾ لغات طبيعٌية 
 (.مصم مة، مبرمجة

 :ولغة االختصاص الّمغة. 3

كذلؾ، . أك المكتكبة مرتبطه بتاري و ما كبثقافةو معٌينة/الٌمغة هي نظاـه مف األدٌلة المنطكقة ك
فعدد المتحدٍّثيف ليس باألمر : أٌية لهجةو هي في ذات األكاف جممة مف اٌطرادات شكمٌية كمف تراث

الٌتعرُّؼ اٌلتي أيخذت  عديـ األهمٌية، لكف الخاصية الٌمغكٌية البحتة كالخصكصٌية الثٌقافٌية هي معايير
رة في مجاؿ . معنا بعيف االعتبار مف قبؿ المختٌصيف كعمى الٌنقيض مف ذلؾ فقٌف ال رنسٌية المسخ 

الٌسيارات ليست بأٌم حاؿو مف األحكاؿ نكعنا مف الٌمغة أك الٌمهجة، كاستعماؿ مصطمحات مماثمة 
رةيحًمؿ عمى مك  «الٌمهجة التٌقنٌية  »لهاتيف األخيرتيف مثؿ  رة في مجاؿ . ازاة مغرٍّ فال رنسٌية المسخ 

الٌسيارات هي استعماؿه لٌمغة ال رنسٌية بهدؼ اإلحاطة بمعارؼ تخٌص مجاؿ الٌسيارات، فهذا أمره 
 ABSأك  carterبما فيها الكممات المقترىضة مثؿ )فهي فرنسٌية بالمٌرة : يختمؼ تمامنا عف سابقه

يحاءاتها تتكاجد في مكض  حيث يناؿ المكاطف ( mécanoكم ردات الكرشة، انطالقنا مف  ، كا 
العادم قسطه منها شيئنا ما، إاٌل أٌف المصطمحات التٌقنٌية في معظمها تخ ى عميه، سكاء باعتبارها 

ا  «الٌمغة ال رعٌية  »إٌنه إذف أقٌؿ مطابقةن لمٌصٌحة الحديث عف . م اهيـ أك بكص ها تعابير أيضن
(Kocourek, 1991, p.13). 

عدادهاكاأل يكجد . مر كذلؾ بالٌنسبة لمعمـك اٌلتي هي تقنٌياته مكر سة لتجسيد المعارؼ كا 
مصطمحٌيات أكثر دٌقة كعسرنا، كما في الكيمياء، كأخرل أكثر مٍيعنا، كما في العمـك االجتماعٌية، 

هذ  الٌمغة لكٌنها تشترؾ كٌمها في ككنها تتبٌكأ مكانها ضمف خطابات الٌمغة الٌطبيعٌية اٌلتي تستعمؿ 
ـى عميها  مٌما يسبٍّب في الٌطاب  اإلقصائٌي اٌلذم يكتسيه عرض أطركحة )بقدرو كاس  كت ترض الٌتحٌك

بمغة غير الٌمغة اٌلتي يممكها الٌشخص العارض كفي أهمٌية تدعيـ الٌترجمة ال كرٌية أثناء الممتقيات 
ما كاف يجدر لمغرابيؿ (. غير  لغرض إتاحة ال رصة لكٌؿ كاحد بأف يتحٌدث بمغته كيستم  إلى لغة

ما يتغٌير في الٌمغة، ما يمكف لمٌناس  »:  (Benveniste) بن نيستفكما يقكؿ . أف تغٌطي الٌشمس
اٌلتي تتضاعؼ، كيستبدؿ بعضها بالبعض اآلخر، لكف نظاـ الٌمغة  أف يغيٍّرك ، هي الٌتسمٌيات



ا الٌصكرة البيانٌية . (p.94 ,1974) «األساسٌي ال يتغٌير أبدنا  الٌمب  »هذا ما تذهب إليه أيضن
 .(Hagège, 1987, p.52) هاجي اٌلتي استعاف بها  « noyau dur » «الٌصمب 

تعاني مف حتمٌية أف تسً ر عف تجزئة كتهميشٌية  لغة االختصاصفي هذ  األحكاؿ، فتسمٌية 
كأف أٌلؼ أطركحةن حكؿ الٌمغة ال رنسٌية أحد الٌمسانٌييف األكائؿ اٌلذم سبؽ له . مناهضتٍيف لمبديهة

، قد ت ٌطف لذلؾ بعقمه الٌسديد في أعماله (Peter Wexler) بيتر ككسمراالحترافٌية، اإلنجميزم 
بما أٌنه ال كجكدى : المنصٌبة حكؿ تشٌكؿ الم ردات الخاٌصة بمجاؿ الٌسكؾ الحديدٌية في فرنسا

ليغات  »ممًكف الحديث حديثنا صرفنا عف لميدافو متخندؽو بكاممه عمى ن سه، فمف غير ال
 .«االختصاصات 

عف الٌمغة ال رنسٌية القانكنٌية، كذلؾ كٌنا، سكريك  1975في طٌيات كتابو أٌل نا  في 
(Sourioux)  فكق نا بشكؿو مؤٌقت عند استعماؿ ، لغة القانكف  »كأنا، في معمعة حرجو مصطمحي 

. «طريقة تعبير خاٌصة  »بم هكـ  (langage) ةلغ، بحيث بنينا مكق نا عمى تكريس مصطمح «
سٌيئة هذا الخٌيار أٌنه يقتصر عمى انزٌياحاتو ظاهرة، كاألل اظ المهجكرة أك الجمؿ االصطالحٌية، 

 .إذف فهك يتكقؼ عمى األسمكب

 language for]  الٌمغة ذات الغرض الخاصٌ بمعنى ) LSPفاالستعماؿ اإلنجميزٌم 

special purpose ) ] لغة /ت يد مف اإلبهاـ اٌلذم يكتنؼ مصطمح لساف(language) ( نشاط
أٌما في ال رنسٌية حيث (. في آف كاحد[  langue] كالٌمغة [  langage] القدرة عمى الٌتكاصؿ 

فال محالة ييمي ز بيف الٌمغة كالكالـ، فمف  سكسيرييضطٌر إلى إقامة الحدكد كفؽ الٌسنة اٌلتي سٌنها 
اسـ ال اعؿ مف فعؿو يدٌؿ كزنه عمى . الٌمغة المتخصٍّصةك لي، أف ييتحٌدث عف المستحسىف، يبد

هذا مف شأنه أف : يبًرز بال عؿ فكائد جٌمة، بدءنا مف المركنة في التٌأكيالت  «ت ٌعؿ  »الٌطكاعٌية 
دماج عناصر دخي مة ييخمي الٌسبيؿ أماـ تقدير التٌ اكت كالٌتغٌير في درجات الٌتخٌصص، كالتٌقييس، كا 

ة أك مقتط ة مف أنظمة أدٌلة غير لغكٌية أدًرجت ضمف مم كظات مؤٌدية بالٌمغة ) إٌما مقترضى
 (p.21 ,1980) كآخركف (Sager) ساجرمف هذا المنظكر، فالٌتعريؼ اٌلذم تقٌدـ به (. الٌطبيعٌية
نقؿ  أدكات الٌتكاصؿ الٌمغكٌم المتكٌخاة في سبيؿ »بحيث يركف فيها : ضيٍّؽ جدًّا   LSPعف ا

، إٌنهـ يقصكف الٌنصكص اٌلتي «المعمكمة المتخصٍّصة في كسط المختٌصيف في ن س الماٌدة 
يف ا لغير المختصٍّ بهذا الٌصني  إٌنهـ يقيمكف خندقنا مصطنعنا بيف أدكات الٌتعبير . كيضعت خٌصيصن

ؿ  ر  المؤكٍّ ، المستهًمؾ، القارئ، الٌزابكف، رجؿ العدالة، المكاطف)اٌلتي يكرٍّسها الخبراء كبيف ما يسخٍّ
 (.مشاًهد الٌشاشة

ـٌ أكثر عف الٌطاب  الٌتداكليٌ  هي لغة طبيعٌية يينظىر إليها : فم هكـ الٌمغة المتخصٍّصة ين
 .بص تها ناًقؿ لممعارؼ المتخصٍّصة



 :الّمغة المتخصِّصة والمصطمحّية. 4

المقدٍّمة عمى أٌنها مجمكعة إذا ما اعتيبرت المصطمحٌية مف الٌزاكية الٌمسانٌية فال تتراءل في 
مف الم اهيـ، بؿ بكص ها جممة مف الٌتعابير اٌلتي تيسٌمي في لغة طبيعٌية معٌينة م اهيـ تخٌص 

 .ميداف معارؼ ما ينزؿ في خانته مكضكع متماسؾ األجزاء

، خارج لغكٌية (سكاء أكانت كممات أـ زمر مف كممات)فهذ  الٌتعابير هي لغكٌية خالصة  
فالعامؿ المشترؾ فيها (.  شعاععمى غرار )أك خميط ( كٌيانات غريبة عمى األبجدٌية) ابحذافيره

» )هك أٌنها تسٌمي، كليس مجٌرد الٌتعييف فحسب؛ الٌتعييف ما هك سكل التٌبييف كالعزؿ كالٌتكجيه 
يينظىر )، بينما الٌتسمية هي طريقة كسـ شيئنا ما أك فئة مف األشياء بأسمائها (« إلى اإلشارة

Kleiber, 1984.) 

، مثيره فزيائيٌّ يمٌثؿ : هذا الٌطاب  االصطالحٌي في منتهى األهمٌية  المصطمح هك رمزه
هك : يمًكف لالصطالح أف يصدر عف أصكؿو شٌتى . باالصطالح م هكمنا ما أك شيئنا فرديًّا

ؿ يقٌر هنا باعتباطٌية الٌدليؿ إقرار  به عمى مستكل)ضمنٌي في غالب األحياف  ا المؤكٍّ ، (الٌمغة عمكمن
ا عمى شكؿ معيار  ييؤس س في أفضؿ (. بيت، احترافٌي، ككذلؾ دكليٌ )يمكف كذلؾ أف يككف صريحن

األحكاؿ عمى اإلجماع كييستداـ أثناء الٌتككيف اٌلذم يركـ الٌتمهيف، مثمما يممح في الم ردات 
 (.Mdibeh, 1994يينظىر )الحرفٌية كالٌزراعٌية كالٌصناعٌية 

األساس خارج الٌمغكٌم الممكٍّف لسمطة الٌتسمية هك اٌلذم أٌدل بالٌمسانٌييف البنكٌييف إٌنما هذا 
إٌف كض  اإلصب  . إلى أف يأخذكا حذرهـ المسبؽ تٌجا  هذا الٌضغط اٌلذم ي ًرز  الجسد االجتماعيٌ 

عمى هامشٌية داللٌية قد عمد إليه بشكؿو في غاية الصراحة، حسب اٌطالعي، ككسيريك 
(Coseriu)  المصطمحٌيات بقدر ما “ مدلكالت ” تيعرىؼ  »: المختٌص في الٌدراسات الركمانٌية

. (p.17 ,1967) «تيعرؼ العمكـ كالتٌقنٌيات اٌلتي تستجيب لها، كليس عمى قدر ما تيعرىؼ الٌمغة 
رة،   (R. Martin) مارتا. رثٌمة مختٌص آخر في الٌدراسات الركمانٌية إلى غاية فترة تاريخٌية متأخٍّ

في مسعى أعماؿ تندرج في إطار عمـ الٌداللة الكاقعٌي الٌشرطٌي كعمى ضكء إعادة قراءة األعماؿ 
المنجزة في صناعة المعاجـ، يعيد صٌياغة المالحظة ن سها بطريقة مغاًيرة حيث ترض  لحاجة 

   .(p.68 ,1992) « إجماعٌيةالٌتعري ات المصطمحٌية هي كٌمها تعري ات  » :الخبراء إلى اإلجماع 
ر في مجٌرد المصطمحٌية    تستعًمؿ : ال تيقم ص دائرة الٌمغة المتخصٍّصة بحيث تيحصى

، بما فيها رمكز غير لغكٌية، ترد في مم كظات تعبٍّع (المصطمحات)تسمٌيات متخصٍّصة 
ٌية يمًكف إذف تعري ها بأٌنها استعماؿ لمغة طبيع. اإلمكانات العادية اٌلتي تنطكم عميها لغة معٌينة

 :كٌؿ كاحدة مف هذ  الخكاص جديرة بتعميؽ . لذحاطة تقنيًّا بمعارؼ متخصٍّصة



لغة داخؿ اختصاص  »)الٌمغة المتخصٍّصة هي أكالن لغة في مقاـ استعماؿو احترافي  /  1
لكٌنها في خدمة كظي ة ( باعتبارها نظامنا مستقالًّ )هي الٌمغة ذاتها (. ، كما تقكؿ مدرسة براغ«

 .نقؿ المعارؼ: رئيسٌية 

يمًكف . إٌف الٌطاب  التٌقنٌي الٌسائد في الٌصياغة خاض  لمتٌبٌدؿ حسب مقتضيات الٌتكاصؿ/  2
 »لهذ  األخيرة أف تؤٌدم إلى استعماؿو محدكدو لمغاتو لـ ييعترىؼ لها، لدل مؤٌسسة دكلٌية ما، بمقاـ 

المدنٌي، أف تيقًحـ تمؾ بؿ مف الكارد، كما يتجٌمى عند مقتضيات الٌطيراف . «لغة العمؿ 
المقتضيات لغةن كحيدةن تيستعمىؿ بيف رٌبافو كآخر لمتٌقميص مف حظكظ المخاطر، ناهيؾ عٌما 
تشترطه مف تش يرو غير لغكم  ييستعمؿ إلى جانب اسـ عمىـ خاٌص بمدينة أك قرية، كهذا في سبيؿ 

 .األداء األمثؿ لممراسالة

ـٌ تسمٌية المعارؼ المتخصٍّصة بك / 3 اسطة المصطمحات اٌلتي هي، قبؿ كٌؿ شيء، يت
تتكاجد . خاضعة لتعري ات اصطالحٌية( مرٌكبات اسمٌية كنعتٌية كفعمٌية)كممات كزمر مف الكممات 

هذ  المصطمحات في معترؾ الٌسباؽ م  غيرها مف المصطمحات، في ن س الٌمغة، كفي الغالب 
ا، كما يمًكف أف تككف متعدٌية الٌش ر  الماء كثاني أكسيد الهدركجيف ة، كحاؿ م  مقترضات أيضن

(H2O) ا »لكف ال يقاؿ  «الماء  »يقاؿ : مثالن )، لكٌنها ذات نتائ  لغكٌية  ثاني أكسيد
لهذا ينبغي االحتراز مف الخمط بيف طريقة اشتغاؿ الٌمغات الٌطبيعٌية كبيف  (.« (H2O)الهدركجيف 

 .اشتغاؿ غيرها مف أنظمة سيميائٌية

 الّمغة المتخصِّصة، والّمسانّيات العاّمة؛ :الفصؿ الثّاني

 :المعارؼ الّمسانّية والمعارؼ غير الّمسانّية. 2

كممات لغة كتعابيرها، لكٌنها في الكقت ذاته تسمٌيات )إٌف الٌطبيعة المزدكجة لممصطمحات 
. ت الخارجٌيةعٌكرت ص ك الحدكد الٌسكسيرٌية القائمة بيف الٌمسانٌيات الٌداخمٌية كالٌمسانٌيا( لم اهيـ

فالمقاربة الٌمسانٌية لممعارؼ باعتبارها كذلؾ هي حقًّا خارجٌية، بمعنى أٌنها تنطمؽ مف األشياء 
كصكالن إلى الٌتسميات مركرنا بالٌتجريدات االصطالحٌية، كهذا كفؽ المقاربة ( فيزيائٌية كانت أـ ال)

ات تخض  لمكصؼ بناءنا عمى طرؽ لكٌنها تظٌؿ لسانٌية باعتبار أٌف المصطمح. م هكميٌةالمسٌماة 
يمكف تقسيمها إلى أقساـو نحكٌية، : الٌتحميؿ الٌمسانٌي، مثمها مثؿ أم كممة أك سمسمة مف الكممات 
سناد إليها كظائؼ تركيبٌية، كتكزيعها تكزيعنا ما، كصرفها، ك  ، كتقكيـ تهجئتها كالٌنطؽ [إعرابها ] كا 

ا لتنظيـو مشترؾو م  ت اكتو بسيط، كهك عمـ الٌداللة، بها، كنقكؿ بكجيز العبارة ييتحٌرل إخضاعه
عمى هذا المنكاؿ فقٌف قكاميس الٌمغة العاٌمة ال . بما أٌف تعري ها اصطالحيٌّ، كما سبؽ كأف رأينا 



، يكت كف بقدماجها ضمف الماٌدة المناسبة ذات فحكلن 262هامشيٌ تقصي المعنى االقتصادٌم لكممة 
ـٌ، بالتٌنبيه فقط إلى خصك   .écon:صٌيتها بكاسطة عالمة اصطالحٌية تدٌؿ عمى الميداف مثؿعا

ا لمٌتهديد ب عؿ االضطرار إلى ال صؿ المنهجٌي بيف مقاربةو بكاسطة الٌنحك  ما يتكاجد معر ضن
كمقاربة عف طريؽ المعارؼ هك شراهة الٌدراسات الٌمسانٌية اٌلتي أخذت بعد سكسير كقبؿ 

بدت استقاللٌية الكممات عمى . المعجميٌاتاإلجماؿ، تحت اسـ تشكمسكي تنزع إلى االستقاللٌية، ب
أٌنها كهمنا معجميًّا ككاف ذلؾ بالمكازاة م  تطٌكر األعماؿ الٌتكزيعٌية كالٌتحكيمٌية اٌلتي بٌينت أٌف 

 .مثيرة لذشكاؿ بتناكلها خارج الٌدرس الٌصرفيٌ  فىعؿ أحادٌية أفعاؿو 

 :الّمسانّيةالّمغة المتخصِّصة والّنظرّيات . 1

غير أٌنه . ال يتسٌنى تأسيس نظرٌية لٌمغات المتخصٍّصة إاٌل عمى قاعدة نظرٌية عاٌمة لٌمغات
فضالن عف ذلؾ يجب عمى هذ  الٌنظرٌية أف تجيز اعتبار المصطمحات كتحٌممها بكص ها تسمٌيات 

مؤهٍّالت يكشؾ أاٌل فدفتر الٌشركط الٌنظرٌية، بتحٌرم المزيد مف التٌدقيؽ، ال بٌد سيشمؿ . لممعارؼ
 :دكنؾ ما يبدك أٌنه مطمكب . تتكاجد مجمكعةن منصهرةن في ن س مقاربة كالسيكٌية ككاحدة

نات المنطكقة كالمكتكبة /   1 تصٌكر متيف لمٌدرس الٌصرفٌي قادر عمى االلت اؼ حكؿ المككٍّ
يريد الكشؼ عف  لمف)مهما تشٌعبت، فالقضٌية العصيبة لـ تعد الكقكؼ عند عتبة الكحدة الٌصغرل 

إٌنما المهـٌ هك استجالء القيمة ( Martinet, 1985الحج  الٌسائرة في االٌتجا  المخالؼ، ينظىر 
 .الٌتمييزٌية

 .درس تركيبٌي خاٌص بالمحاٌلت يراعي تكزيعات كتحكيالت تركيبٌية/  2

درس تركيبٌي ين رد بالٌتعميقات كالتٌبعٌيات الٌتركيبٌية يسمح بمعالجة قضايا المعمكؿ، /  3
 .    كالٌتخصيص، كالكظي ة، كبالتٌالي تيسير التٌ سير الٌنحكٌم لممحاٌلت المعم قة

درس تركيبٌي يك ؿ بالمم كظ يأذف بتناكؿ قضايا اإلحالة كالٌتداكلٌية، كبالتٌالي تسهر /  4
 .تٌ سير الٌداللٌي لمتٌبٌدالت الٌشكمٌية، كالمحاٌلت كالٌتراتبٌيات الٌتركيبٌيةعمى ال

                                                           
، مػػا يبػػدك فػػي عػػيف المنػػًت  أك المسػػتهًمؾ الكحػػدة من عػػة، فائػػدة هامشػػيٌة »: هامشػػٌي أك حاشػػٌي، الم هػػـك( ـ. ـ) 262

 Hachette, Le: ينظىػر«  لممنتػكج، تكم ػة إنتػاج لكحػدة إضػافٌية لهػذا المنتػكج تكم ػة هامشػيٌة. األخيرة المنتىجػة أك المسػتهمىكة

dictionnaire du Français, Ed. ENAG, Alger, 1992, p.984. 

 ، دار المشرؽ، بيػركت،30.المنجد في الٌمغة كاإلعالـ، ط: ، ينظىر(تجارم)كعالمة اصطالحٌية، أم ( ت)كجدنا  
 .فمـ نجد هذا المقابؿ( عربٌي ػ فرنسيٌ )ككذا ( فرنسٌي ػ عربيٌ )أٌما المعاجـ ثنائٌية الٌمغة . 1986

 
 



إٌنه مف الجمٌي أٌننا في صدد أربعة أنكاعو مف المقتضيات اٌلتي قميالن ما أكتي عمى تمبٌيتها 
ذا أردنا ضرب بعض األمثمة، فما ييعتبر في عمـ الٌصرؼ محٌؿ إجماعو بيف . كهي مجمكعة كا 

؛ كفي الٌدرس (أقساـ الكالـ، كالٌتصريؼ، كاالشتقاؽ كالٌتركيب)يقكـ عمى تراث تميد  الٌمسانٌييف
الٌتركيبٌي الخاٌص بالمحاٌلت، فالٌنتائ  الم ًحمة هي تمؾ اٌلتي تكٌممت بها األعماؿ المنجزة خالؿ 

 (Harris)الٌنصؼ الثٌاني مف القرف العشريف، كهي المستكحاة مف الباحث األمريكٌي هاريس 
؛ كفي الٌدرس (.Chomsky, Gross, Miller et Torris, Abeillé, etcيينظىر )تباعه كأ

الٌتركيبٌي اٌلذم ين رد بالٌتعميقات كالتٌبعٌيات الٌتركيبٌية، إٌنما الٌتراث الكالسيكٌي هك اٌلذم ي رض ن سه، 
ا ينظىر خ)كخم ائه  (Tesnier)كهذا انطالقنا مف الٌنحاة الاٌلتينيٍّيف إلى تينيير   Serbat etصكصن

Mel'cuk) إٌنما هك حديث العهد  «الٌصكرٌم الجهاز » ب ؛ كأخيرنا، ف ي مجاؿ الٌتمٌ ظ إٌف اإلقرار
(Benveniste). 

هذ  الكتؿ العظيمة ليست قاٌرات معزكلة ببحارو ال يمكف عبكرها، لكف أٌم كاحدة مف 
فهكذا ينطكم الٌنحك : كلكٌيات األكلكٌيات الخميقة بمقاربة معٌينة تسٌبب ضررنا لغيرها مف األ

فاألمر ال يتعٌدل تقسيماتو إلى أصناؼ مت رٍّعة بعضها عف )الٌتكزيعٌي عمى درسو داللي  مستجدو 
، كهي اٌلتي يتحٌقؽ إسقاطها عمى مئات آالؼ كمماتو تابعة كثيؼأك  ماٌدم، كحيٌ البعض، مثؿ 

أال إٌف . لٌتعميقات يميؿ إلى إيثار الكممة، كعمى العكس مف ذلؾ فالٌنحك اٌلذم يتاب  ا(لمغة كاحدة
عمى األقٌؿ لتمؾ الكتؿ فضالن يكمف في ككف كٌؿ منها أتت عمى إنهاء برنامجها، مٌما يساعد عمى 

إٌف المجهكدات اٌلتي تيبذىؿ في سبيؿ عرض نظرٌية غير ًمقصٌية . دف  عجمة المعرفة إلى األماـ
، لكف إلى يكمنا هذا ال نظرٌيةى انبرت لتحتكم غيرها مف تعنى بالٌمغات لجديرة بالتٌقدير هي األخرل

الٌنظاـ ) بن نيستالٌنظرٌيات، كذلؾ رغـ المحاكالت الٌرامية إلى الٌتركيب عمى غرار ما فعؿ 
محكر االختٌيارات كمحكر ) (Jakobson) ياككبسكف، كما قاـ به (الٌسيميائٌي كالٌنظاـ الٌدالليٌ 

 .(متكاممة «زكايا  »المقاربة عف طريؽ ثالث )  (Hagège)هاجي كما أنجز  ( الٌتركيبات

 

 :الّمغات بوصفيا متعدِّدة األنظمة. 3

 سكسير، هذا في حاؿ إذا ما صٌدقنا «الٌمغة نظاـه ال يخض  لغير نظامه الخاٌص  »
ن سه، يؤكؿ إلى تاري و ما، كحٌتى اآللٌيات اآلنٌية لكحدها  سكسيرلكف هذا الٌنظاـ، عند . (47.ص)

ثٌمة ثنائٌيات أخرل ال بٌد مف . هناؾ آليات تداعٌية كآليات تركيبٌية: تىخض  مف جهتها لتنظيمٍيف 
، الٌدرس الٌصرفٌي كالٌدرس (خارج الٌمغكمٌ )كالم هكـ ( الٌمغكمٌ )الٌداؿ كالمدلكؿ، الٌدليؿ : ذكرها 
ي أحكاؿو كهذ ، فًمف الحكمة بمكاف أف ييعترىؼ بأٌف الٌمغات ترض  لجممة مف آلياتو ف. الٌتركيبيٌ 



داخمٌية غير مٌطردة كلتأثيراتو خارجٌية قد تبدك أٌنها قٌياسٌية مف كجهو ما، كذلؾ مثؿ أمراض الكالـ، 
أقدـ األبحاث  كاالزدكاجٌية الٌمغكٌية، ككٌؿ التٌنٌكعات اٌلتي تنتاب الٌظكاهر الكالمٌية كاٌلتي تهـٌ 

، مٌما يسً ر عف (إنساف ػ ماكنة: كالحكار )كتمؾ اٌلتي تستقطب اهتماـ أحدثها عهدنا ( كالبالغة)
 الٌمسانٌيات »كهذا في الكقت اٌلذم كاف الٌشائ  هك مزاكلة الحديث عف  «عمكـ الٌمساف  » تكاثرو 

 .دكهذا إلى عهدو قريبو ال يتجاكز بضعة عقك  «نظاـ الٌمغة  »كعف  «

في خضـٌ هذ  األكضاع، فالٌطريقة األكثر إنصافنا لذمساؾ بزماـ أمكر الٌدراسات الٌمسانٌية 
ـى األحياء، كهك جسدي مزي و مف المعارؼ ي تقر إلى  هي عمى األرجح تمؾ اٌلتي ترضى قدكةن عم

يالت الٌتسج)لٌمغات هي األخرل مكاٌدها الخاٌمة . الكيمياء كالطٌب، بؿ إلى المعمكمٌيات أيضا
إلى كحدات صكتٌية، ككحدات صرفٌية، )، كلها تقطيعاتها اإلجرائٌية (الٌصكتٌية كسالسؿ الحركؼ

، بؿ لها كظائ ها أيضا، كلها كي ٌيات رسمها الخٌطي كاإللكتركنٌي، كعالكة عمى (كمرٌكبات، كجمؿ
ا كجغرافٌيةن كذات طاب  اجتماعيٌ  ي الٌمغة فهكذا يستحيؿ عمى المختٌصيف ف. ذلؾ تممؾ تاريخن

العربٌية أاٌل يعبأكا ال بترتيب شئكف الٌنظاـ ال كنكلكجٌي، كال بمدل تبعٌية الٌنظاـ الٌصرفي للصؿ 
كلمقالب في آف كاحد، كال بطريقة الٌتكظيؼ المبدئٌي ألداة الٌتعريؼ كلمتٌنكير، كال بالجممة االسمٌية، 

ات المتنٌكعة، هذا إذا ما اكت ينا ك ال بقضٌية رسـ الحركات أك عدمه، كال بمسألة كجكد الٌمهج
 .باإلشارة إلى بعض القضايا المألكفة لمغاية

يجدر أاٌل ييحشىد في هذا الٌشأف بيف الٌطاب  العممٌي كبيف بساطة نمكذجو مهما كاف بريؽي هذا 
نظرٌية عمـ الٌتركيب  »األخير مستهكينا، كهذا عمى الٌنقيض مف الٌطبكٌية التشكمسكٌية الكائنة كراء 

إٌنما استمٌد المذهب التٌشكمسكٌي الٌسائد خالؿ الٌستنٌيات قٌكته الحقيقٌية مف ككنه عٌبد الٌطريؽ . «
أماـ أعماؿو كص ٌية أعطت الٌدف  لمعرفة الٌمغات فيما يخٌص جانبها الٌتركيبٌي، كهذا بشكؿو أبعد 

كأف ( Guillaume,Hjelmslev, Tesnièreكرٌبا في أ)بكثيرو مٌما سبؽ لمٌنظرٌيات المتقدٍّمة عميه 
 .أحرزته مف اإلنتاجٌية

أف يؤتى عمى إرساء صكتٌياتو كظي ٌيةو كنحكو تابعٍيف لمغةو غير معركفة بعدي لهك حجر زاكٌية 
فالمحاكمات اٌلتي . حرمٌّ بأف يشهد عمى نض  هذيف العممٍيف اٌلذٍيف تشكٍّؿ مكاسبيهما تقاليدى حٌية

ة ال كرٌية، كاٌلتي يمًكف إسناد أمر ت سيرها إلى الٌدراسات االجتماعٌية الممتٌ ة حكؿ تنازع الممكيٌ 
فخارج نطاؽ : العمكـ، ك يمةه بأف تيمًبس شأف مكاسب لـ يثىر نقاشه حكلها بعدي، إذا لـ يحتاط لذلؾ 

ٌخص الٌمجاف اٌلتي تتكٌ ؿ بمناقشة الٌرسائؿ األكاديمٌية، فكٌؿ خبيرو متمرٍّس يعرؼ كيؼ يش
ال كنيمات اٌلتي هي كحدات كيعمد إلى نسخها صكتيًّا بكضعها ما بيف خٌطيف مائميف، كال تخ ى 
عنه مكرفيمات المباني المقٌدرة اٌلتي تنطكم عميها الكممة، كال ت كته المرٌكبات اٌلتي تنتهي إليها 

لجممة، كالكممات ال زمر الكممات كالمتميٍّزة ب ضؿ االحتكاـ إلى قانكف االقتصاد اٌلذم تخض  له ا



ريب مكجكدة بما أٌنه ثٌمة كممات متقاًطعة، كتقٌمص نصكصو إلى كمٌية معٌينة مف الكممات، 
يميؽ بالٌمسانٌي أف يككف رائد فكرة ذات فحكل حكؿ مسائؿى . كقكاميس ذات قكائـ معجمٌية متكق عة

ة أـ دكف ذلؾ، كمثؿ كجاهة نظرٌيةو عمى غرار االستعانة بمقاربة ثنائٌية في الٌصكتٌيات الكظي يٌ 
م هكـ المرٌكب ال عمٌي أـ عدمها، ال ، لكف مف األهمٌية بمكاف أاٌل تككف تمؾ ال كرة مناًكئة لما 

كفي حاؿ إذا ما كرد هناؾ خمؿه فيجب إٌما أف يتبٌرأ ذلؾ . اشتهر مف جهة أخرل عمى أٌنه مكسبه 
الٌشاممة اٌلتي كانت تسير عميها الماٌدة  الٌمسانٌي مف فكرته، أك يتصٌدل لالستيعاض عف المقاربة

ـٌ كالمعٌمؿ،  المعنٌية، كهذ  مسئكلٌية كقؼه عمى بعض األعالـ المشهكرة، مثؿ مؤسٍّسي الٌنحك العا
يجد المرء ن سىه هنا إزاءى حالة مبتذلىة . كرٌكاد الٌنحك المقارف، كزعماء الٌنحك البنكٌم كالٌنحك الٌتحكيميٌ 

ز في الٌمسانٌيات مف ما ان ٌكت العمكـ تجتا زها، كفي هذا الٌصدد فقٌف التٌقٌدـ بجردو تحصيمي  ينجى
فالمكاٌد : شأنه أف ييعيد إلى ذهف ذلؾ المرء حالةن مٌرت عمى كؿ  ًمف عمـ االجتماع كعمـ االقتصاد 

 .ديهاالٌثالث ال تزاؿ حديثة الٌنشأة، فك اها ذلؾ صكابنا لئاٌل تستأثر بحٌؽ جحد هذا أك ذاؾ مف مشيٌ 

 ، ليس غٌياب نظرٌية جامعة هك الٌشيء الكحيد اٌلذم يحمؿ المرءى عمى العدكؿ عف أم نبذو
ا بالٌتشٌعب اٌلذم تختٌص به كقائ  الٌمغة ، طبعنا لف ييبعدنا عف . لكف ذلؾ مرتبطه أيضن ال بٌد مف مثاؿو

ما كهي في شكمها مكضكعنا، فميكف الٌتهًجئة بما أٌف الٌمغات المتخصٍّصة تخض  لمٌتمحيص ال سيٌ 
، قد عرؼ بداية إبانة مكحينا لمغاية كهذا ص حاته مثارنا لمٌتخٌكؼهذا الممٌؼ، اٌلذم تظٌؿ . المكتكب

يي س ر المبدأ . كنمكذجها الخاٌص بمتعٌدد أنظمة الٌتهجئة (Nina Catch)ب ضؿ نينة كاتش 
نتاج ثالث مراتب انتظاـو ينبغي  المتحكٍّـ في ذلؾ بككف نظاـ الٌتهجئة اٌلذم تقكـ عميه أٌية لغة هك

، تهجئات صرفٌية، (كحدات صكتٌية)تهجئات صكتٌية، كهي اٌلتي تنس  أصكاتنا نكعٌية : تمييزها
كهي اٌلتي تجسٍّد نظاـ الٌتصريؼ كاالشتقاؽ المعتًمد عمى الٌزكائد اٌلتي تيمحؽ إلى ال عؿ كاالسـ 

ؼ اٌلتي تستمٌد منطقها مف التٌأثيؿ كالٌص ة كالٌظرؼ، تهجئة تصكيرٌية، كهي سالسؿ الحرك 
متعٌدد األنظمة هذا المديف لمكتسبات العديد مف المكاد العممٌية ال رعٌية، بما فيها (. الجذكر)

في الٌمغة ال رنسٌية، إذف %  100الٌمسانٌيات التٌاريخٌية، ييمكٍّف مف تغطية كقائ  تدنك مف نسبة 
قديـ حمكؿو لمحسـ في شأف أٌم صراعو ممكف بيف مرحبنا به، كذلؾ عمى الٌرغـ مف قصكر  في ت

 (.مثؿ ما يتعٌمؽ بجم  األسماء المقترضة)منطقيف 
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 الوحدات الصوتية الصائتة في المغة العربية

       
 ربيعة  برباڤ: األستاذة            

 قسـ المغة العربية ب ةمساعد ةأستاذ
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعي

 -تبسػػػػػػػػػػػة .     العربػػػػػػػػػػػي التبسػػػػػػػػػػػي
 الجزائر  

 
 : تمقدمة

 
تعد الصكائت القسـ الثاني مف الكحدات الصكتية التركيبية في أية لغػة،  

كهػػي أكثػػر تػػرددا فػػي المغػػات المختم ػػة، رغػػـ قمػػة عػػددها مقارنػػة بعػػدد الصػػكامت، كهػػي 
يعتهػػػا أكؿ األصػػػكات التػػػي ينطػػػؽ بهػػػا الط ػػػؿ أثنػػػاء تعممػػػه المغػػػة، كهػػػذا راجػػػ  إلػػػى طب

ال زيكلكجية مف جهة، فهي أساس في النطؽ، إذ إف الصكامت أصػكات تحتػاج لنطقهػا 
إلػػى أف تسػػبؽ أك تمحػػؽ بصػػائت، كذلػػؾ لسػػهكلة تشػػكيمها فزيكلكجيػػا، إذ تنػػت  عػػف تيػػار 
عف تيار الهػكاء الخػارج عبػر تجػاكيؼ ال ػـ دكف أف يعترضػه أم حػاجز اعتراضػا تامػا 

مها بتغيير حالة الممر، كبالخصكص حالػة الشػ تيف أك جزئيا، كيكت ي الناطؽ في تشكي
 .كالمساف، لمتمييز بيف الصكائت المختم ة

فػػػي المغػػػة العربيػػػة بصػػػػ ة –كقػػػد نالػػػت الصػػػكائت اهتمامػػػا كبيػػػرا مػػػػف المغػػػكييف 
منذ بداية الدراسات المغكية العربية، كقد أطمقت عميها عدة مصػطمحات منهػا  -خاصة

ركؼ المد، حػركؼ العمػة، المصػكتات، األصػكات أصكات الميف، األصكات الطميقة، ح
الصػػائتة، الحركػػات، الطميقػػات، األصػػكات المتحركػػة، الصػػكائت، كهػػذ  العنايػػة الكبيػػرة 

الصػػكتية، )بالصػػكائت أك الحركػػات تػػدؿ عمػػى أهميتهػػا المغكيػػة فػػي جميػػ  المسػػتكيات 



 (.الصرفية، النحكية، المعجمية، كالداللية
بػػيف الحركػػات القصػػيرة " ة اإلعػػرابسػػر صػػناع"كقػػد ميػػز ابػػف جنػػي فػػي  

اعمػـ أف الحركػات أبعػاض حػركؼ : "كذلػؾ فػي قكلػه( الحركات الطكيمػة)كحركؼ المد 
فكمػا أف هػذ  الحػركؼ ثالثػة، فكػذلؾ الحركػات . األلػؼ كاليػاء كالػكاك: المد كالميف كهي

ثػػػالث، كهػػػي ال تحػػػة كالكسػػػرة كالضػػػمة، كال تحػػػة بعػػػض األلػػػؼ كالكسػػػرة بعػػػض اليػػػػاء 
كقػػػد كػػػاف متقػػػدمك النحػػػكييف يسػػػمكف ال تحػػػة األلػػػؼ الصػػػغيرة، . بعػػػض الػػػكاككالضػػػمة 

كقػػػػد كػػػػانكا فػػػػي ذلػػػػؾ عمػػػػى طريػػػػؽ . كالكسػػػرة اليػػػػاء الصػػػػغيرة، كالضػػػػمة الػػػػكاك الصػػػػغيرة
مسػػتقيمة، أال تػػرل أف األلػػؼ كالػػكاك كاليػػاء المػػكاتي هػػف حػػركؼ تػػكاـ ككامػػؿ قػػد تجػػدهف 

يخػػاؼ كينػػاـ كيسػػير : لػػؾفػػي بعػػض األحػػكاؿ أطػػكؿ، كأتػػـ مػػنهف فػػي بعػػض، كذلػػؾ قك 
، فتجػػد فػػيهف امتػػػدادا كاسػػتطالة مػػا كيػػػدلؾ عمػػى أف الحركػػػات ... كيطيػػر كيقػػـك كيسػػػـك

أبعػػاض لهػػذ  الحػػركؼ أنػػؾ متػػى أشػػبعت كاحػػدة مػػنهف حػػدث بعػػدها الحػػرؼ الػػذم هػػي 
 11".بعضه

( صػػكائت)ككػػأف ابػػف جنػػي فػػي قكلػػه هػػذا يعتػػرؼ بكجػػكد ثػػالث حركػػات  
فػػػكؽ )يعتريهػػػا الطػػػكؿ أحيانػػػا، كيكػػػكف بػػػذلؾ فكنيمػػػا ثانكيػػػا فقػػػط فػػػي المغػػػة العربيػػػة، قػػػد 

 (.تركيبي
كربمػػػا يكػػػكف هػػػذا االعتبػػػار هػػػك السػػػبب الػػػذم جعػػػؿ المغػػػكييف يرمػػػزكف  

 (.أ، م، ك)بالحركؼ الكتابية إلى ثالث منها فقط كهي الطكيمة 
كلكػػف المؤكػػد أف المغػػكييف قػػد انتبهػػكا إلػػى هػػذا الخطػػأ، فاسػػتدرككا رمػػكزا  

ت القصػػيرة، كهػػي التػػي نعرفهػػا بال تحػػة كالضػػمة كالكسػػرة، كالتػػي تكضػػ  أخػػرل لمحركػػا
فكؽ الحرؼ الذم يسبقها بػدال مػف كضػعها بػيف سػابقها كالحقهػا، كأكػد الكثيػر مػنهـ أف 

ف تشػابهت مثنػى مثنػى، فقنهػا تتقابػؿ أيضػا مثنػى  في العربية ست حركات ال ثالث، كا 
الػػػكظي ي ال المعيػػػار الصػػػكتي مثنػػػى حسػػػب الطػػػكؿ كالقصػػػر، كاعتمػػػادا عمػػػى المعيػػػار 

 .فحسب
كقد الحػظ األصػكاتيكف أف ال ػكارؽ بػيف الحركػات الطكيمػة كالقصػيرة فػي  

الطػػػكؿ كالهػػػكاء )تتمحػػػكر فػػػي الكميػػػة ( خػػػارج السػػػياؽ الصػػػكتي)حالػػػة االنعػػػزاؿ التػػػاـ 
، حيػث يتغيػر مكضػ  المسػاف (كض  المسػاف داخػؿ ال ػـ)، كالكي ية (المندف  في الرئتيف



أثنػػػػاء تشػػػػكيمه لمصػػػػائت الطكيػػػػؿ عػػػػف مكضػػػػعه أثنػػػػاء نطقػػػػه بالصػػػػائت  بنسػػػػبة معينػػػػة
 :كيمكف تمثيؿ ذلؾ بالمخطط التالي. القصير

 :                                                          كال كارؽ التي تسجؿ هي
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2  
 Chortsثػػالث قصػػار : كبالتػػالي فػػقف الصػػائت فػػي المغػػة العربيػػة هػػي 

Vowels . كثالث طكاؿLang Vowels  . كيمكػف اإلثبػات عمػى أف هػذ  الصػكائت
غيػػر [ بىػػرٌّ ]السػػتة هػػي فكنيمػػات متمػػايزة باالعتمػػاد عمػػى المعيػػار الػػكظي ي، فمػػثال كممػػة 

، [ب]ؿ حركػػػػة الصػػػػكت، فػػػػال رؽ الصػػػػكتي بػػػػيف الكممتػػػػيف يتمثػػػػؿ فػػػػي طػػػػك [بىػػػػارٌّ ]كممػػػػة 
كبالتػػالي نقػػكؿ بػػأف ال تحػػة فػػكنيـ .  [ba :rr]،  [barr]فػػاألكلى قصػػيرة كالثانيػػة طكيمػػة 

كاأللػػػؼ فػػػكنيـ آخػػػر، ألف التبػػػديؿ بينهمػػػا يػػػؤدم إلػػػى تغييػػػر الداللػػػة المعجميػػػة لمكممػػػة، 
اـه )كالشيء ن سه بالنسبة لمكممات  ٌـّ كعى ٌـّ، كهاٌـّ )، ك (عى  (.هى
التمييز بيف معاني األبنية التي تت ؽ صػكرتها مػف حيػث  فممحركة دكر بارز في

، كيجب أف ن ػرؽ هنػا (الصكائت)، كي رؽ بيف معانيها بالحركات (الصكامت)الحركؼ 
بيف دكر الحركػة فػي التحكيػؿ الػداخمي فػي مسػألة االشػتقاؽ، كبػيف الحركػات التػي هػي 

لهػػا دكر تمييػػزم ( عرالشٍّػػ)ك( الش ػػعر)فمػػثال الحركػػة فػػي كممتػػي 3.أصػػؿ فػػي بنيػػة الكممػػة
نػػػة)ككػػػذلؾ فػػػي الكممػػػات ( معجمػػػي) نػػػة، جى ، البًػػػري )أك الكممػػػات ( ًجنػػػة، جي ، البيػػػري ، (البىػػػري

( قػػػاؿ)فػػػي حػػػيف نجػػػد الحركػػػة فػػػي الكممتػػػيف . كبالتػػػالي فهػػػي أصػػػؿ فػػػي بنيػػػة الكممػػػات
لهػػػا دكر نحػػػكم يتمثػػؿ فػػػي التمييػػػز بػػيف ال عػػػؿ المبنػػػي لممعمػػـك كال عػػػؿ المبنػػػي ( قيػػؿ)ك

، كبالتػالي (صػاحب كصػكحب)، (بػاع كبيػ )كالشيء ن سػه بالنسػبة لمكممػات لممجهكؿ، 
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 a ال تحة 

 

I الكسرة 
 

uu 
  الطكيمة الضمة

aa 
 األلؼ الطكيمة

ii   
 الطكيمة الكسرة 



 .فالحركة هنا ليست أصمية في بنية الكممات
لػػػذلؾ نجػػػد ال كنكلػػػكجييف يحػػػددكف الصػػػكائت التػػػي لهػػػا قيمػػػة فكنيميػػػة فػػػي المغػػػة 
المعينػػػػة، كذلػػػػؾ بمقابمػػػػة الخصػػػػائص التػػػػي يحممهػػػػا كػػػػؿ صػػػػائت، كالنظػػػػر إلػػػػى دكرهػػػػا 

 ...(.النحكية، الصرفية، المعجمية)مات، كتحديد كظائ ها المختم ة التمييزم بيف الكم
كال يخ ػػػى عمينػػػا الػػػدكر الهػػػاـ الػػػذم تمعبػػػه الحركػػػات فػػػي التراكيػػػب العربيػػػة، إذ 

، 4"تشكؿ حركة اإلعراب قرينة ل ظيػة بػارزة يسػتدؿ منهػا عمػى الكظي ػة النحكيػة لمكممػة"
إذا كػػػاف م ػػػردا خاليػػػا مػػػف مكانػػػ  )يميػػػز بالضػػػمة فػػػي آخػػػر   -مػػػثال-فال اعػػػؿ          

 .ال ....كالم عكؿ به يميز بال تحة كالمضاؼ إليه يميز بالكسرة،( ظهكرها
كلكػف الحقيقػػة أف هنػػاؾ فرقػػا كبيػػرا بػػيف كظػػائؼ الحركػػات عمػػى مسػػتكل الكممػػة 

ككظػائؼ الحركػات اإلعرابيػة فػػي آخرهػا، ألف األكلػى أصػؿ فػي بنيػػة ( حركػات الشػكؿ)
انيػػػة فميسػػػت كػػػذلؾ، كالػػػدليؿ إمكانيػػػة تغيرهػػػا حسػػػب مكقعهػػػا فػػػي هػػػذ  الكممػػػة، أمػػػا الث

 .الجممة
( كضػػ  الحركػػات القصػػيرة فػػكؽ الحػػركؼ)كالعتمػػاد المغػػة العربيػػة عمػػى الشػػكؿ 

ظف عمماء العربية القدامى أف الحركات تكاب  لمصكامت كليست أصكاتا مستقمة بذاتها 
إليهػػا عمػػى أنهػػا أصػػكات لهػػا كبػػذلؾ نظػػركا . تمتمػػؾ القػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف الػػدالالت

كظػػػػػائؼ تنكيعيػػػػػة، كليسػػػػػت لهػػػػػا كظػػػػػائؼ تمييزيػػػػػة، فػػػػػاهتمكا أكثػػػػػر بكظائ هػػػػػا النحكيػػػػػة 
ابػػف "ؼ . كالصػػرفية، كبعػػض الظػػكاهر الصػػكتية التػػي تنجػػر عنهمػػا كالحػػذؼ كاإلعػػالؿ

إف الحػػػرؼ كالمحػػػؿ لمحركػػػة كهػػػي كػػػالعرض فيػػػه، فهػػػي لػػػذلؾ محتاجػػػة : "يقػػػكؿ" جنػػػي
هػػذا يتحػػدث عػػف المقطػػ  الصػػكتي بػػالم هـك الحػػديث، غيػػر أف ككأنػػه فػػي قكلػػه . 5"إليػػه

المقطػػ  فػػػي عمػػػـ األصػػكات يتكػػػكف مػػػف الحركػػة كهػػػي األصػػػؿ، كمػػا أف الصػػػامت هػػػك 
الذم يحتاج إلى الحركػة لمنطػؽ بػه كلػيس العكػس، إذ ال يمكػف النطػؽ بصػامت إال إذا 

 .سبقته حركة أك تمته كلك كانت خ ي ة
، ألف كالمػػه ال (الحػػركؼ)ؽ عمػػى الكتابػػة تصػػكر  السػػاب" ابػػف جنػػي"كقػػد أقػػاـ 

لمػا كػاف الحػرؼ قػد يكجػد كال حركػة معػه، : "ينطبؽ عمى المنطكؽ كهذا ما يؤكػد  قكلػه
ككانػػت الحركػػة ال تكجػػد إال عنػػد كجػػكد الحػػرؼ، صػػارت كأنهػػا قػػد حمتػػه، كصػػار هػػك 

 6".كأنه قد تضمنها



ذا كانػػػػت الكتابػػػػة العربيػػػػة قػػػػد اختصػػػػرت الحركػػػػات القصػػػػيرة، فػػػػقف  الدراسػػػػة كا 
ال كنكلكجيػػػة ال يمكػػػػف أف تختصػػػػرها، كذلػػػػؾ لػػػػدكرها الهػػػاـ فػػػػي بنػػػػاء الكحػػػػدات المغكيػػػػة 
كالتمييػػز بػػيف دالالتهػػا المعجميػػػة مػػف جهػػة كتنكيػػ  معانيهػػػا الصػػرفية مػػف جهػػة ثانيػػػة، 
إضػػػػػافة إلػػػػػى كظائ هػػػػػا النحكيػػػػػة المعركفػػػػػة، فػػػػػرغـ عػػػػػددها القميػػػػػؿ بالمقارنػػػػػة مػػػػػ  عػػػػػدد 

البنى المغكية، بؿ إنها تتب  تقريبا كؿ صػامت، كتربطػه  الصكامت فقنها تتردد كثيرا في
ٍمتيـٍ "بغير  في الكممة، بؿ كتربط حتى بيف الكممات في الجممة كقكلنا   ".ًإًف اٍستىٍعجى

كألهمية الحركة في بناء الكممة نجد أف أم خطأ في نطقها سيؤدم إلى تغييػر 
 .داللتها أك إبعادها عف نطقها ال صيح

نكاع ال كنيمات الصػكائت فػي المغػة العربيػة مػف خػالؿ كظي ػة كيمكف أف نبيف أ
 :كؿ منها

 : الصوائت القصيرة -2
 /:َى _/الفتحة  -

حركػػػػة متسػػػػعة كصػػػػائت كسػػػػطي قصػػػػير، يكػػػػكف المسػػػػاف معهػػػػا كهػػػػي فكنيتيكػػػػا 
مستكيا في قاع ال ـ م  ارت اع خ يؼ في كسطه، حيث  يبقى ال ـ م تكحا بشكؿ متسػ  

 7.كض  الش تيف معها فتككناف مسطحتيف من رجتيفكحجرات الرنيف فيه كثيرة، أما 
أمػػػػا فكنكلكجيػػػػا، فهػػػػي فػػػػكنيـ كثيػػػػر الظهػػػػكر فػػػػي بنػػػػى الكممػػػػات كذلػػػػؾ لخ تػػػػه 

أمػا هػذ  األخيػرة . كسهكلته في النطؽ له كظػائؼ تمييزيػة كأخػرل صػرفية كأخػرل نحكيػة
الثانيػة كأمػا . فقف ال تحة القصيرة في أكاخر الكممات العربية تػدؿ عمػى كظي ػة الم عكليػة

ػػػرىؽ، سيػػػًرؽى )، (كىتىػػػبى ككىاتًػػػبه )فتػػػدؿ عميػػػه الكممػػػات  كأمػػػا األكلػػػى فػػػيمكف تبيانهػػػا مػػػف (. سى
 :خالؿ الجدكؿ التالي

الكممػػػػػة ب ػػػػػكنيـ 
 /_ى/

       معناها     
 التبديؿ

معناهػػػػػػػػػػػػػػا    
 الجديد

 بىر
 قىط
 بىعد
 حىب

 أرض يابسة
 أبدا

لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمف أك 
 الرتبة

 ًبر
 ًقط
 بيعد
 حيب

 إحساف
 هر

 لممسافة
   / 



 مف الحبكب خىؿ
     / 

 صديؽ ًخؿ

أمػا بالنسػبة . هذا بالنسبة لم تحة ك كنيـ تركيبي مف فكنيمػات المغػة العربيػة    
مػا مقيػدة متعمقػة  أللكفكناتها المختم ة فقنها كثيرة، إمػا حػرة متعمقػة بػاختالؼ المهجػات، كا 

فػػػي كممػػػة  غيػػػر ال تحػػػة( طىػػػاب)بالسػػػياؽ الصػػػكتي الػػػذم تقػػػ  فػػػي، فال تحػػػة فػػػي كممػػػة 
، فاألكلى م خمة ألنه تبعت صكتا مطبقا، كالثانية مرققة ألنها تبعػت صػكتا غيػر (تىاب)

 .مطبؽ
 ِ/:_/الكسرة -

كصػائت أمػػامي، يكػكف المسػاف معهػػا أقػؿ ارت اعػػا منػه مػػ  كهػي حركػة ضػػيقة، 
إلػػى  ، كمعهػػا يرت ػػ  مقػػدـ المسػػاف اتجػػا  الحنػػؾ األعمػػى1المعياريػػة رقػػـ " جػػكنز"حركػػة 

 .[i] كهي أقرب ما تككف إلى الحركة المعيارية. 8، م  ان راج الش تيفكفأقصى حد مم

كهػػي كال تحػػة فػػكنيـ تركيبػػي مػػف فكنيمػػات العربيػػة، لهػػا كظػػائؼ نحكيػػة تتجمػػى 
 :في داللتها عمى اإلضافة، كأخرل تنكيعية كأخرل تمييزية يبينها الجدكؿ التالي

الكممػػة ب ػػكنيـ الكسػػرة 
/_/ً 

التبػػػػػد معناها 
 يؿ

 معناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 الجديد

 عاًلـ
 ًبر
 ًجنة

 السٍّحر
 السٍّف
 الذٍّؿ
 

/ 
/ 

( جػػػػػػػػػاف)جمػػػػػػػػػ  
 مف الجف
/ 

 العمر
 عكس الصعب

ـي   عالى
 بيره 
نة  جى
الس ػػح

 ر
 الس ف
 الذيؿي 

/ 
 قمح

 (نار)عكس 
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 السحكر
 مف األسناف
 عكس العز

صكر نطقية تعد مػف قبيػؿ األلكفكنػات، فمػثال الكسػرة فػي  _أيضا_كلمكسرة    
، ألف األكلػػػى م خمػػػة بحكػػػـ سػػػياقها الصػػػكتي (نًػػػد)غيػػػر الكسػػػرة فػػػي كممػػػة ( ًضػػػد)كممػػػة 

 .كالثانية مرققة لمسبب ن سه
  /:_ُ /الضمة _



كهػػي حركػػة خم يػػة ضػػيقة، تتكػػكف حػػيف يصػػبح المسػػاف أثنػػاء تحقيقهػػا أقػػرب مػػا 
أمػا . اة كحجرة الرنيف ال مكية، م  كضػ  المسػاف ضػيقة جػدايمكف مف الحنؾ الميف كالمه

 9.الش تاف فتككناف م تكحتيف فتحتا خ ي ا، كمتقدمتيف نحك األماـ بشكؿ مدكر
كالضمة كسابقتيها فكنيـ تركيبي مف ال كنيمات الصائتة فػي المغػة العربيػة، لهػا 
كظائؼ نحكية، فهي تدؿ عمى ال اعمية كاالبتداء كاإلسناد في التراكيػب، كأخػرل صػرفية 

ػػػرىبى : )فػػػي مثػػػؿ ػػػًربى )ك ( ضى ، كهػػػذا مػػػا يمثمػػػه الجػػػدكؿ (معجميػػػة)، كأخػػػرل تمييزيػػػة (ضي
 :  التالي

الكممػػػة ب ػػػػكنيـ 
 /َي  _/الضمة

     
 معناها

    
 التبديؿ

معناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 الجديد

 بره 
 األيلؼي 
نة  جي
 ميهره 

 قمح
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 التالؼ
 كقاية

صػػػػػػػػػػػػػػػػػغير 
 الخيؿ

 بىر
 األىلؼ
 ًجنة
 مىهر

 يابسة
 عدد
/ 

 صداؽ المرأة

 .كتعد الضمة صكتيا أثقؿ الحركات القصيرة كأقمها طكال 
 :الصوائت الطويمة -1

 /:ا/األلؼ  -
كال تحػة القصػيرة، ( ا)تشكيؿ ال تحة الطكيمػة بيف طريقة ال يكجد اختالؼ كبير 

فال رؽ بينهما ليس إال اختالفا في كمية الصكت، خاصة إذا كقعتا فػي السػياؽ الصػكتي 
 .ن سه، أما االختالفات البسيطة في كض  المساف فقنها ال تخرجهما مف الطبيعة ن سها

عربيػػػة، كلهػػػا كاأللػػػؼ مػػػف ال كنيمػػػات التركيبيػػػة التػػػي تعػػػ  بهػػػا البنػػػى المغكيػػػة لم
كظػػػائؼ نحكيػػػة، كنصػػػب جمػػػ  المػػػذكر السػػػالـ، كأخػػػرل صػػػرفية، كالداللػػػة عمػػػى المثنػػػى 

هػك ال ػرؽ ( ميٍسػًممىاته )ك( ميٍسػًممىةه )كعمػى جمػ  المؤنػث السػالـ، فػال رؽ الكحيػد بػيف كممتػي 
يػػػؤدم  /ا/ك/ _ى/بػػػيف ال تحػػػة كاأللػػػؼ، كهػػػك الطػػػكؿ فػػػي الثانيػػػة، فالتبػػػديؿ بػػػيف ال ػػػكنيميف 

، كهػػذا مػػا سػػنبينه (معجميػػة)كمػػا يمكػػف لللػػؼ أف تػػؤدم كظػػائؼ تمييزيػػة . ةكظي ػػة لغكيػػ



 :في الجدكؿ التالي
الكممػػػػػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػػػػػكنيـ 

 /ا/األلؼ 
معناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  التبديؿ معناها 

 الجديد
ـٌ      ها
 عاـٌ    
 جار   
 عالىـ   

   / 
   / 
   / 
   / 

 هـٌ   
 عـٌ   
 جكر  
 عمىـ  

     / 
     / 
     / 
 راية    

 /:ي/الياء _    
الشػيء ن سػػه يقػاؿ عػػف هػذا ال ػػكنيـ، الػذم ال يختمػػؼ فػي تشػػكيمه ال يزيكلػػكجي  

، خاصػػػة إذا كقعتػػػا فػػػي السػػػياؽ الصػػػكتي (طكلػػػه)عػػػف الكسػػػرة سػػػكل فػػػي كميػػػة الصػػػكت 
 .ن سه

كالياء مف ال كنيمات التركيبية في المغػة العربيػة التػي تظهػر عمػى صػكرتيف فػي 
فهػػك إمػػا صػػامت، كذلػػؾ إذا سػػم  معهػػا خ يػػؼ خ يػػؼ السػػياؽ الصػػكتي الػػذم تقػػ  فيػػه، 

أثناء مركر الهكاء فػي ال ػـ، كبػذلؾ يصػبح صػامتا احتكاكيػا يمكػف لمحركػات القصػيرة أف 
كقػد سػمينا هػذا النػكع مػف . كغيرها( كٍيؿ)، (صٍيد)، (بىٍيت)، (سىايىرى )، (بىايى ى : )تتبعه، مثؿ

 .ال كنيمات بأشبا  الصكائت
هػػذ  النقطػػة، فمػػا يهمنػػا هنػػا هػػك اليػػاء كحػػرؼ عمػػة  كهػػذا الصػػكت ال يهمنػػا فػػي

بمغػػة النحػػاة العػػرب، أك كصػػائت بمغػػة المسػػانيات الحديثػػة، كهػػذا الصػػكت ال يحػػدث معػػه 
، (سػػػميـ)، (مػػػريض: )أم احتكػػػاؾ مػػػ  المخػػػرج، فهػػػك صػػػائت محػػػض، كذلػػػؾ فػػػي مثػػػؿ

يقػػـك كلهػػذا الصػػكت فػػي المغػػة العربيػػة قيمػػة كظي يػػة، إذ . ، كغيرهمػػا(مسػػمميف)، (مهيػػب)
بكظائؼ نحكية حػيف ينصػب كيجػر جمػ  المػذكر السػالـ، كأخػرل صػرفية كتبيػاف صػيغة 

أب، كأبػي، فاليػاء : ، كأخرل في بياف النسبة إلػى المػتكمـ كقكلػؾ(فعيؿ)المبالغة في مثؿ 
أمػا بالنسػبة لكظائ ػه التمييزيػة فػيمكف تبيانهػا مػف خػالؿ . في هذ  األخيرة فكنيـ مكرفيمي

 :الجدكؿ المكالي
كممػػة ب ػػكنيـ اليػػاء ال

 /م/
     

 معناها
معناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   التبديؿ   

 الجديد



 فيؿ   
 عميـ   
 حميب   
 جير   
 خريؼ   

   / 
   / 
   / 
   / 
   / 

 فكؿ   
 عمىـ   
 حمىب   
 جار   
 خركؼ   

   / 
     / 
مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 سكرية

   / 
   / 

 /:و/الواو _     
لمغػػػة العربيػػػة، يشػػػبه فػػػي هػػػذا الصػػػائت أيضػػػا مػػػف ال كنيمػػػات التركيبيػػػة  

األكلػى تخرجػه مػف دائػرة : تككينه ال زيكلكجي الضمة، كهك كالياء له صكرتاف نطقيتػاف
الصػػكائت إلػػى دائػػرة الصػػكامت، كذلػػؾ حػػيف يحػػدث ح يػػؼ خ يػػؼ لمهػػكاء مػػ  الشػػ تيف 

( تأكيػػػؿ)كممػػػة : فمػػػثال. فيصػػػبح صػػػامتا احتكاكيػػػا قػػػابال ألف تمحقػػػه الحركػػػات المختم ػػػة
هذ  الػكاك التػي حركػت بصػائت بعػدها هػك اليػاء . الكاك االحتكاكية تحتكم عمى صكت

كالمعػػركؼ أف الحركػػات ال تحتػػاج إلػػى حركػػات بعػػدها ألنهػػا ليسػػت (. الكسػػرة الطكيمػػة)
، ألػػكاف، أسػػكار،: )كنالحػػظ مثػػؿ هػػذا الصػػكت فػػي مثػػؿ. سػػاكنة ، صػػـك ، كهػػك ... (يػػـك

 .أيضا مف أشبا  الصكائت
ديػػػة أمػػػا الػػػكاك التػػػي تهمنػػػا فػػػي هػػػذا  ، (الضػػػمة الطكيمػػػة)المجػػػاؿ فهػػػي الػػػكاك المى

فهػػي حركػػة مػػد، بينمػػا الػػكاك األكلػػى صػػكت (. مػػدعككف)كػػالكاك الثانيػػة فػػي مثػػؿ كممػػة 
 .صامت احتاج إلى حركة بعد 

كلمػػكاك الصػػائتة كظػػائؼ لغكيػػة كثيػػرة منهػػا النحكيػػة كرفػػ  جمػػ  المػػذكر السػػالـ، 
أمػا . لمػف يكثػر الشػكر( شيػكيكره : )قكلنػاك( فيعيػكؿه )كمنها الصرفية كالمبالغة في الصػيغة 

 :الكظائؼ المعجمية أك التمييزية فيمكف تبيانها مف خالؿ الجدكؿ المكالي
الكممػػػػػػػػػػة ب ػػػػػػػػػػكنيـ 

 /ك/الكاك 
معناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  التبديؿ معناها

 الجديد
 فكؿ
 جكر

 خركؼ

/ 
/ 
/ 

 فيؿ 
جػػػػػػػػػػػػػػار أك 

 جير

/ 
/ 
/ 



 عكد 
 رـك

/ 
/ 

 خريؼ
 عيد
 ريـ

/ 
فعػػؿ أمػػر مػػف 

 راـ
مػػف خػػالؿ الجػػداكؿ السػػابقة، نثبػػت أف ال كنيمػػات الصػػائتة فػػي المغػػة العربيػػة  

ال تحة، الضمة، الكسرة، األلػؼ، . )ثالث قصار كثالث طكاؿ: هي ست فكنيمات فقط
 . أما الصكر النطقية لهذ  ال كنيمات فقد تتعدد بتعدد المهجات العربية(. الكاك، الياء

ارسػي المهجػات العربيػة قػديما كحػديثا، كقد تطرؽ إلى مثؿ هذ  الصكر معظـ د
يتحػػػدث عػػػف " عبػػػد  الراجحػػػي"فتحػػػدثكا عػػػف اإلمالػػػة كاإلشػػػماـ كالت خػػػيـ، فهػػػذا الػػػدكتكر 

، كهػػذا الصػػكت يشػػبه 10اإلمالػػة مبينػػا أنهػػا ميػػؿ ال تحػػة إلػػى الكسػػرة أك األلػػؼ إلػػى اليػػاء
 .في ال رنسية[é] صكت 

كأمػػا ألػػؼ اإلمالػػة : "قكلػػهمثػػؿ هػػذا النػػكع مػػف اإلمالػػة فػػي " ابػػف جنػػي"كقػػد ذكػػر 
إبػراهيـ "أمػا الػدكتكر . 11"عػالـ كحػاتـ : فهي التي تجدها بيف األلػؼ كاليػاء، نحػك قكلػؾ

فيذكر نكعا آخػر مػف اإلمالػة، كهػي أف نميػؿ بال تحػة نحػك الضػمة كاأللػؼ نحػك " أنيس
مػا يشػبه هػذ  " ابػف جنػي"كقػد ذكػر . فػي ال رنسػية(o) كيشػبه هػذا الصػكت الػػ . 12الػكاك
كأما ألؼ الت خيـ فهي التي تجدها بيف األلؼ كالكاك : "مالة كسماها الت خيـ في قكلهاإل

سالـ كقاـ زيد، كعمى هذا كتبكا الصمكة كالزككة كالحيكة بالكاك، ألف األلػؼ : نحك قكلهـ
 13".مالت نحك الكاك

نكعػػا آخػر ممػػف اإلمالػة قػرئ بػػه، كهػك إمالػػة الكسػرة نحػػك " ابػػف جنػي"كمػا ذكػر 
كذلػػؾ فػػي ال عػػؿ الثالثػػي الػػذم قمبػػت عينػػه أل ػػا فقػػي الماضػػي كقػػاؿ إذا بنػػي الضػػمة، 

كلقػػػػد شػػػػغؿ القػػػػدماء ب كػػػػرة األصػػػػمية . قيػػػػؿ، بيػػػػ ، غػػػػيض، كسػػػػيؽ: لممجهػػػػكؿ، فنقػػػػكؿ
كال رعيػػة فػػي اإلمالػػة كال ػػتح، كذهػػب أكثػػرهـ إلػػى أف ال ػػتح هػػك األصػػؿ، كاإلمالػػة هػػي 

 14.ال رع
فيعترؼ بكجػكد صػائتيف آخػريف فػي المهجػات العربيػة " تماـ حساف"أما الدكتكر 

، كالرفعػة، (é)العامية، كهما كما سماهما الخ ضػة، كهػي التػي تتكسػط ال تحػة كالكسػرة 
كقػػد أشػػار إلػػى ككنهمػػا صػػائتيف طػػكيميف فػػي ، (o)كهػػي التػػي تتكسػػط ال تحػػة كالضػػمة 

 15.معظـ المهجات



ت في المهجات العربية قديمها كحديثها تبقػى مجػرد الصكائذ  كم  كجكد مثؿ ه
صػػػكر نطقيػػػة، تعػػػد مػػػف قبيػػػؿ األلكفكنػػػات الحػػػرة الناتجػػػة عػػػف االخػػػتالؼ المهجػػػي، ال 

 ( يمعػػػػب)تحػػػػدث أدنػػػػى تغيػػػػر داللػػػػي، كال تنكيػػػػ  صػػػػرفي أك نحػػػػكم، فمػػػػثال كممػػػػة 

(yalYab) تنطػػؽ فػػي المهجػػة الجزائريػػة(yalYeb)  بصػػكت يشػػبه (e)فػػي ال رنسػػية .
ال  [e]بالصػكت  [a]فقبداؿ الصػكت  (yekteb)( يكتب)كالشيء ن سه بالنسبة لكممة 

 (o, é, e )فمػثال هػذ  األصػكات . يغير مف داللػة الكممػة معجميػا كال صػرفيا كال نحكيػا
 .ليست فكنيمات في المغة العربية ال صيحة كال في لهجاتها العامية
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 الصىاهد الفىًيويح في لهجح داسي تذثخ

 (فىًىلىجيح)دراسح صىذيح وظيفيح 
 

قاسوي الذسٌي عىاطف: األسرارج                                

 قسن اللغح العرتيح و آداتها               

-جاهعح سعذ ددلة -كليح اآلداب                                       

 الثليذج

 
لهجة بني حاسي يتناكؿ هذا المكضكع دراسة ميدانية لمغة عامية بالكسط الجزائرم هي 

بكالية الجم ة، مقتصريف في هذ  الدراسة عمى المستكل ال كنكلكجي  لهذ  المهجة ،  263بحبح
 .كبالتحديد عمى مجمكعة صكامتها ال كنيمية

كمعتمديف عمى المنه  الكص ي الكظي ي الذم يعتبر أف أم دراسة صكتية ال تعنى  
المنه  يؤمنكف أف المساف ال يقكـ  بكظائؼ األصكات هي دراسة صكتية ناقصة، فأصحاب هذا

الوظيفة ،كأف قيمة الصكت تتمثؿ في فونولوجيعمى مستكل صكتي بقدر ما يقكـ عمى مستكل 
صورة مجردة لمصوت الذي باعتبار   الفونيـالتي يؤديها في لساف معيف،كمف هنا يتحدد م هكـ 

طعا كما قد يككف نبرا أك ،هذا الصكت الذم قد يككف صامتا أك صائتا أك مقلو وظيفة تمييزية
تنغيما،كتحديد الكظي ة التمييزية للصكات ػ كفؽ المنه  الكظي ي ػ ال يككف إال في ظؿ  التمايز 

 :كدراسة المستكل ال كنكلكجي تقكـ عمى شقيف  264( . أم بيف الكممات ) بيف الكحدات الدالة 
  .ػ أ ػ دراسة مخارج كص ات األصكات

 .ي تؤديها تمؾ األصكات في المساف المدركسػ ب ػ دراسة  الكظائؼ الت
فدراسة مخارج كص ات األصكات هي جزء ال يتجزأ مف الدراسة ال كنكلكجية ، لكنها تبقى 

                                                           
263

يحػػػدها شػػػماال دائػػرة عػػػيف كسػػػارة كجنكبػػا دائػػػرة حػػػد ػػػػ تقػػػ  دائػػرة حاسػػػي بحػػػبح فػػي كاليػػػة الجم ػػة ،  
 .الصحارم كغربا ضاية الزاكية 

264
 .ت. ػ بنظر أندرم مارتيني ، ال كنكلكجيا الكص ية ، مكتبة جنيؼ ، باريس ، الطبعة الخامسة ، د  



 .جزءا مف الكؿ ، كدراسة كظائؼ األصكات هي كذلؾ جزء مف الدراسة ال كنكلكجية ككؿ
 :لذا فدراستنا بدكرها ستقكـ عمى شقيف  

  .صكامت لهجة حاسي بحبحأ ػ دراسة لمخارج كص ات 
 .ب ػ دراسة لمصكامت التي لها كظي ة تمييزية في هذ  المهجة 

ف ي الشؽ األكؿ مف الدراسة سنتعامؿ م  األصكات ، كفي الشؽ الثاني سنتعامؿ م  
ال كنيمات، هذ  ال كنيمات التي ال يمكف لنا تحديدها  ػ كفؽ المنه  الكظي ي ػ إال مف خالؿ 

 ،(أم تحقيقاتها الصكتية  )تحديد األل كنات

 1. كمف خالؿ تحديد الكظائؼ التمييزية لتمؾ األل كنات داخؿ المساف المدركس 
 (:مخارجيا وصفاتيا )  امت ليجة حاسي بحبحػ صو 2
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 : ػ الصوامت الفونيمية لميجة حاسي بحبح 1
 :يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابالت اآلتية/: ب المرقؽ / ػ ال كنيـ 1

 (.إمرأة" )أٍمرى " ، (ش ي" )أٍبرى :  " ـ / ػ ب
ٍر ٍَ ڤأ ـٍ ( غائب)قىاٍيبٍ (. معي)، أٍعمىامى (عباءة )أٍعبىامى (. قبر)،  أٍقبىٍر ( قمر)مى ػ قىاٍي

 (.سنة أك فعؿ العكـ) ػ عاـ (أعيؽ)، عىاب ( متمكف فيما يقكـ بهانساف )
ٍؿ ( يثير الجنكف) أكالد ػ أبالد ، هىٍببىؿٍ : ك/ ػ ب ٍس ( يثير الهكؿ) ػ هىٍككى ٍككى قاـ بنزهة أك ) ،حى

ٍببىٍس (سياحة ٍببى (أكقؼ)ػ حى ٍككى ( حبة )، حى  ( .   حكاء)ػ حى
 (.بالباء الم خمة تعني مكنسة)ػ بىاًلي ( ي باليبالباء المرققة تعن) بىاًلي:ب الم خـ / ػ ب
 .، عاب ػ عاؼ(أغمؽ) ػ أٍق ىؿٍ ( قبؿ) بىؿٍ ٍَ ڤػ فىٍرٍد، أ(البرد) بىٍردٍ : ؼ المهمكس/ ػ ب

يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ش كم،حبسي، مجهكر،مرقؽ،غيرأغف، لكف في ص اته 
 .التمييزية تسقط سمة الجهر

ذا ال كنيـ كفؽ مقابمه بالباء المرقؽ ككفؽ المقابالت يتحدد ه/ : ب الم خـ / ػ ال كنيـ 2
 :اآلتية

ـى (المبؤة)بىاٍص ػ مىاٍص، ميٍكطيك ػ بيكطيك، لىٍببى : ـ / ػ ب اٍبٍط (جماعة) ػ لىٍم شيء )، صى
 (.انساف ثقيؿ عمى الن س)ػ صامط (معنكم يضيؽ الن س

ٍر ، طىٍببىٍؿ : ك/ ػ ب ٍر، كىٍببىٍر ػ كىٍككى ٍككى ٍببىٍر ػ صى ٍككىٍر صى ٍؿ، بىٍككىٍر ػ كى  .ػ طىٍككى
ػ طىٍ ؼى ( عالمة)، كىٍببىٍر ػ كىٍ  ىٍر ، طهٍببى ( فيمة)ػ  ًفٍيؿ ( بطرية) ًبٍيؿ: ؼ المهمكس / ػ ب

 (أط أ)
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ش كم، مزدكج ،مجهكر، شديد ،م خـ، غير أغف،لكف سمة 

في هذ  المهجة تنطؽ بصكت /  پ /ت سمة تمييزية ألف الكممات التي تنطؽ بصك  التعدالجهر 
كليس أكبكليس، پأك بكرتابؿ ، ( المحمكؿ) ؿ پبكرطا: الباء الم خـ دكف أف يتغير المعنى فيقكلكف

 .كمنه فالباء المهمكس يعد متغيرا صكتيا لم كنيـ الباء الم حـ في لهجة حاسي بحبح. يؿ أكبيؿپ
قابمته السابقة بال كنيميف الباء المرقؽ يتحدد هذا ال كنيـ مف خالؿ م/ : ـ / ػ ال كنيـ 3 

 :كالباء الم خـ كمف خالؿ المقابالت اآلتية



ٍر :ك / ػ ـ ةڤكى ٍر (  كرقة)َى ةڤػ مى ،عىٍككىٍر ػ (أعمى)ػ أٍعمىى( عكاء الذئب)،أٍعكىل( مرقة) َى
 (.مل) عىٍممىٍر 

ـى : ف / ػ ـ ٍم ٍنفى ( سخف)نىٍككىاٍر ػ مىٍككىاٍر، حى ـٍ ػ عىٍف (حناءحنف يد  أم خضبها بال)ػ حى  ،عى
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف،ش كم،بيني،مجهكر،مرقؽ أكم خـ،لكف سماته التمييزية تتمثؿ 

 .ش كم ػ أغف: في 
يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ مقابالته السابقة عمى مستكل الص ات أما فيما / : ك / ػ ال كنيـ 4

 :يخص المخرج فيتحدد ضمف المقابمة اآلتية
ٍرػ : م/ػ ك ٍككى ٍييىٍر، أٍعكىلجى ٍر ػ عى ٍممىٍر ،عىٍككى ػ أٍقيى ( زاد)،أٍقكى ( تعب)ػ أٍعيىا( صراخ الط ؿ) جى

 (.القيأ)
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف،ش كم،مجهكر،بيني،غيرأغف كالتعتبر سمة الجهرسمة تمييزية 

 .فيه
يتحدد هذا ال كنيـ مف خالؿ المقابالت السابقة عمى / : ؼ المهمكس / ػ ال كنيـ 5

 :ل المخارج ككفؽ المقابالت اآلتيةمستك 
ٍ رىا، أٍصرىٍح : ح/ػ ؼ المهمكس ٍحرىاػ صى ٍر، صى ٍججى ٍرػ حى اح (تسكؽ) ػ أٍصرىؼٍ ( سرح)فىٍججى ، جى

اؼ  .ػ جى
( منش ة)، فهٍكطن (منزؿ كبير)ػ ًفٍيؿى بال اء المجهكر( فيمة)ًفٍيؿى : ؼ المجهكر/ ػ ؼ  المهمكس
ٍكٍزػ فيركز بال اء المجهكر، فىيٍ (انتخب) ػ فيٍكطى بال اء المجهكر ، كىاًفي ػ كىافي بال اء (جرثكمة)ري

 (.أداة)ػ ًفٍيٍس بال اء المجهكر( اسـ حزب)،ًفٍيٍس (انساف غير متحضر)المجهكر
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ش كم أسناني، مهمكس، تسريبي،مرقؽ،غيرأغف، إال أف ص تي 

 .التسريب كالترقيؽ ال تعد ص تيف تمييزيتيف له
ؼ / يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمة ؼ المجهكر/ : ؼ المجهكر / ال كنيـ ػ 6

 :المهمكس ككفؽ المقابمة
سمكؾ )كىٍييىٍس ( سمكؾ غير أخالقي )، فىيىٍس ( متمسؾ)ػ كىاٍز ( مزهرية)فىاٍز : ؾ/ ػ ؼ المجهكر

 (.كت البطص)،كىاًفي ػ كىاًكي ( طبعت) ػ كىشىاٍت ( أداة لغمؽ الباب)، فىشىاٍة (دبمكماسي 
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ش كم أسناني، تسريبي ،مرقؽ ،مهمكس ،كتعد جمي  سماته 

 .تمييزية ماعدا سمتي التسريب كالترقيؽ 
 :يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابالت اآلتية/:   ط / ػ ال كنيـ 7

، (أعرض)ػ بىٍططىؿٍ (قاـ بعطمة) ،عىٍططىؿٍ ( دبة) ػ ديٍببى ( أطباء ) طيٍببى :  د الم خـ/ ػ ط
 (.قاس) دٍ َى ڤػ ( قط)طٍ َى ڤ

ٍتتىٍب ، بىاٍط ( طهي)طىابٍ : ت/ ػ ط  .ػ بىاتٍ (ال)ػ تىاٍب، طىٍببىٍ  ػ تىٍببىٍ ،فىاًطرػ فىاًتر، رىٍططىٍب ػ رى



اٍر، :ص / ػ ط اًمٍط (.ط ق)ٍص َى ڤػ ( قط )ٍط َى ڤطىاٍرػ صى اٍمصى ( انسانة سمبية) صى ) ػ صى
 (.نكع مف الحمكيات

طٍ (مجنكف) ػ مىٍظبهكعٍ (انساف جميؿ أكلطيؼ) مىٍطبيكعٍ : ظ/ ػ ط ظٍ (كض )،حى .        ػ حى
 .يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي أسناني، مهمكس، شديد،م خـ،كتعتبر كؿ سماته سمات تمييزية

 :كنيـ كفؽ المقابمة السابقة ككفؽ المقابالت اآلتيةيتحدد هذا ال /: ت / ػ ال كنيـ 8
ٍدكىل، ديٍكٍر :د/ػ ت َى ىػ ؼى دٍ ( أمرر) ،فىٍككىتٍ (الدكر)ػ تيٍكر(در)فىٍتكى ٍككى  (.أعد عمينا أخبارؾ) ػ عى
ٍرػ اٍسمىٍر، تىٍت ىتىٍح ػ تىٍت ىسىٍ ، فىاٍت ػ فىاٍس : س/ ػ ت  .اٍتمى
 (.كذبة) ػ كىٍذبى ( كتابة)تىاٍب ػ ذىاٍب، بىاٍت ػ ذىاٍت ،كىٍتبى : ذ/ ػ ت

يحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي أسناني، مهمكس، شديد ،مرقؽ،كتعتبر كؿ هاته السمات 
 .سمات تمييزية

ت ككفؽ المقابالت / يتحقؽ هذا ال كنيـ كفؽ المقابمة السابقة،د/: د المرقؽ / ػ ال كنيـ 9
 :اآلتية

ػ دىاير ( فاعؿ)،دىاير(القانكف)ػ كيٍكدٍ (امن ) دٍ ، كيكٍ (بيت)ػ دىار( فعؿ)دىار : دالم خـ/ ػ دالمرقؽ
 (.ممت ت) 

ٍعدى : زالمرقؽ/ ػ د ٍعزى (معدة)مى اج ، دىاير (معزة)ػ مى اج ػ أٍزجى  (.زائر)ػ زىاير (فاعؿ) ،أٍدجى
دىٍر ڤ، أ(بئر)ػ ًبٍير(افعؿ)ًدٍير:ب المرقؽ/ ػ د َى ٍَ  .ػ سىدٍ ( شتـ)، سىبٍ ( قبر)بىٍر ٍَ ڤػ  أ( بالقكة)َى

يـ كأل كف ذكلقي أسناني،مهمكس،مرقؽ،تسريبي،كتعتبر جمي  سماته يتحقؽ هذا ال كن
 .تمييزية

د / ط كدم خـ / يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابمة د م خـ / : د الم خـ / ػ ال كنيـ 10
 :مرقؽ ككفؽ المقابالت التالية 

ٍر ( بدأ) دار ػ زار، أٍبدىٍر : زالم خـ / ػ د الم خـ  .زىايرػ (فاعؿ)، دىاير(أكـر) ػ أٍبزى
 .دىارػ بىار، كىٍددىٍرػ كىٍببىٍر، شىٍب ػ شىدٍ : ب الم خـ / ػ دالم خـ

يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي، أسناني ، حبسي ،م خـ، مجهكر ، كتعد جمي  سماته 
 .تمييزية

 :ط كالمقابالت اآلتية/ يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ  المقابمة ص/: ص / ػ ال كنيـ 11
بعاد القطةسقط )صىبٍ :س/ ػ ص ٍر (صعب)،أٍعسىٍر (شتـ)ػ سىٍب (أكا   ،(عصر)ػ أٍعصى

 .مىٍص ػ مىٍس 
ٍر، فىٍص ػ فىٍز : ز الم خـ/ ػ ص ٍككى ٍرػ زى ٍككى ػ ( صككت بطريقة معينة )،بزبز ( عنكة)صى

  (.سمكؾ سمبي غير أخالقي)بىٍصبىٍص 
اًيٍر :زالمرققة / ػ ص ٍيدىٍت ( زائر)ػ زىاًيٍر ( كاق ) صى ٍيدىٍت ػ زى ذهب )، فىٍص ػ فىٍز (تكلد) ،صى



.) 
ار ػ كىار:ؾ/ ػ ص اًبٍر ػ كىاًبٍر، صى ٍر (حافمة)صى ػ ( راس)ػ كىٍببىٍر، رىاٍص ( كسر) ، كىٍصصى

 ( .إنؾ)رىاؾٍ 
كجمي  سماته .يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي أسناني ،تسريبي ،م خـ ،مهمكس

 .تمييزية
 :ص ككفؽ المقابالت اآلتية/ يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابمة س/ : س / ػ ال كنيـ 12
 (.أفسد)ػ لىٍببىٍز ( ألبس ) ، لىٍببىٍس ( اسـ)سركاؿ ػ زركاؿ: زالم خمة / ػ س
 .،ًسٍيًدم ػ ًزٍيًدم(ازدحاـ)ػ دىٍز ( أخبأ)، دىٍس ( أحب)ػ عىٍز ( حرس)عىٍس : ز المرققة / ػ س
ٍس ، ( أحقد) ٍد َن ڤ، أىٍحسىٍد ػ أىحٍ ( قاؿ)اؿٍ َى ڤ ػ ( سأؿ)سىاؿٍ : ڤ/ ػ س المعب العشكائي )بىٍمحى

 (.صحيح)  ٍَ ڤػ بىٍمحى ( بالماء
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي أسناني ،مهمكس،تسريبي ،مرقؽ ،ككمها سماته 

 .التمييزية
 :يتحقؽ هذا ال كنيـ في ظؿ المقابالت السابقة/ :  ال كنيـ ز المرقؽ / ػ 13

 :المقابمتيف األتيتيف  ص كفي ظؿ/ د ك المقابمة ز مرقؽ / س ك ز مرقؽ/ ز مرقؽ
أىٍزهىٍر بالزام المرققة بمعنى كثر ػ أىٍزهىٍر بالزام الم خمة بمعنى الحظ : زالم خـ / ػ زالمرقؽ 

، كىاٍنزىة بالزام المرققة هي اسـ فاعؿ لم عؿ كنز ػ كىاٍنزىة بالزام الم خمة تعني عضك مف أعضاء 
فز : مثاؿ ذلؾ قكلهـ .زام الم خمة تعني عنكة الدجاجة، فىٍز بالزام المرققة تعني ذهب ػ فىٍز بال

 أم ذهب بها عنكة،.بها فز 
 (.اسـ)ػ زاير بالزام الم خمة ( زائر ) زاير بالزام المرققة 

ٍيدىٍت :  ش/ ػ زالمرقؽ ػ ( يمكـ) ،أٍيدىبىٍز ( كشر) ػ كىاٍش ( متمسؾ)ػ شىٍيدىٍت،كىاٍز ( كلدت)زى
 (.يبدأ)أٍيدىبىٍش 

 .ككمها سماته التمييزية.ف أسناني،تسريبي،مرقؽ، مجهكريتحقؽ هذا ال كنيـ كأل ك 
 :يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابالت السابقة/ :ز الم خـ / ػ ال كنيـ  14

 :س ، كفي ظؿ المقابمة اآلتية / ص، ز م خـ / زمرقؽ ، زم خـ / زم خـ 
ٍرًبٍييى : ع / ػ ز م خـ  ػ ( ينجب أكالدا)، إٍيبىٍزبىٍز  ٍَ ڤػ أىٍعرى  ٍَ ڤ،أىٍزرى (بدكية)ػ عىٍربٍييى ( زربية)زى
 (.صكت الخركؼ ) إٍيبىٍعبىٍ  

 .يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف أسناني،تسريبي،مجهكر،م خـ ،ككمها سماته التمييزية
 :يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابالت اآلتية / :ث / ػ ال كنيـ  15
ٍر ػ أٍتعىٍذذىٍر، لىٍثثى : ذ / ػ ث َى ـى (لذة)ػ لىٍذذى ( لثة) أٍتعىٍثثى ـى ( ثمة) ، ثىٍم  (.ذمة) ػ ذٍم
اًطٍر، أٍخبىٍث ػ أٍخبىٍط : ط/ ػ ث اًثٍر ػ خى  (.ضرب) ثىاٍر ػ طىاٍر، خى



يتحدد هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي بيف أسناني،مهمكس،تسريبي،مرقؽ،كسماته التمييزية هي 
 .ذكلقي بيف أسناني ػ مهمكس: 

كفؽ .ت/ ذ.ث/ ذ:لمقابمتيف السابقتيف يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ ا/ : ذ / ػ ال كنيـ 16
 :المقابمتيف اآلتيتيف 

ٍظ،أٍعذىاٍب ػ أٍعظىاـٍ (يصرخ) ذىٍببىٍح ػ ظىٍببىحٍ : ظ / ػ ذ ٍذ ػ عىٍككى  .، عىٍككى
ـى ،يىٍعذىٍرػ يىٍعشىٍر : ش/ ػ ذ ـى ػ شٍم  .ذىايب ػ شىايب ،ذٍم

لتسريب ليست يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف بيف أسناني،تسريبي،مرقؽ،مهمكس،لكف سمة ا
 .مف سماته التمييزية 

  /:ظ / ػ ال كنيـ 17
 :ط  كفي ظؿ المقابمة / ذ ك ظ/ يتحدد هذا ال كنيـ كأل كف في ظؿ المقابمة ظ

ٍر، ظىٍيٍؼ (ألـ ) ظيٍر : ص / ػ ظ ٍيٍؼ، عىٍرظى ( ضيؼ)ػ صي  (عمكد)ػ عىٍرصى ( دعكة)ػ صى
ظى  ٍص ( دفعه بقكة)خى  (.نقص)ػ خى

كأل كف بيف أسناني، تسريبي، مجهكر،م خـ سماته التمييزية هي بيف يتحقؽ هذا ال كنيـ 
 .أسناني ػ م خـ

 :يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابالت األتية : المرقؽ/ ر / ػ ال كنيـ 18
رايح بالراء المرققة تعني مرتاح ػ رايح بالراء الم خمة تعني ذاهب، : رالم خـ / ػ رالمرقؽ

دارهـ بالراء . ـ كرايب بالراء الم خمة تعني الحميب  في حالةالتخمررايب بالراء المرققة تعني مهد
 (.غار) ػ قار( حسد) قار.المرققة تعني قاـ بأشياء معينة ػ  دارهـ بالراء الم خمة تعني منزلهـ 

ايؿ (أكؿ)ػ  أٍكؿى ( مف كراء)، أىٍكرى ( راـ) رىابح ػ اليح: ؿ / ػ ر اير ػ حى  .،حى
 .ٍب ػ أٍعنىٍب،رىايب ػ نىايبرايح ػ نايح ،أٍعرى :ف / ػ ر
انساف مسؤكؿ ) ، سىًارٍم ػ سىاًجيٍ ( نكع مف أنكاع الرياضة)ػ ًجٍيدهكٍ ( ستار)ًرٍيديكٍ : ج / ػ ر
 (.كيعتمد عميه

 يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي لثكم، بيني، مجهكر ،مكرر، مرقؽ ،غير أغف،
 .ككؿ سماته تمييزية ماعدا سمتي الجهر كالبينية

رمرقؽ ككفؽ المقابالت / يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقابمة رم خـ / : رالم خـ/ نيـ ػ ال ك 19
 :اآلتية 

ٍكٍز : ؿ / ػ ر ٍر ( أرز) ري ٍكٍح ػ ليٍكٍح،فىٍككى ٍؿ ( مف ال كراف) ػ ليٍكٍز، ري  (بششر)ػ فىٍككى
اف، بىار: ف/ ػ ر ارػ جى  (.ظهر)ػ بىاف(تأخر عف سف الزكاج)رىاس ػ نىاس، جى
عالمة مف ) ػ دىٍكؼى ( ألـ في الرأس)، دىٍكخى (قؿ)ػ أىٍبرىٍص،رىٍؼ ػ خىؼٍ ( ردمء)ٍص أىٍبخى : خ/ ػ ر

 (.عالمات المرض بالهكاء



 يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي لثكم،مجهكر،بيني،م خـ، مكرر،غيرأغف كتعتبر
 .كؿ سماته الصكتية تمييزية  ماعدا الجهر كالبينية

ر الم حـ / رالمرقؽ كؿ/ ـ كفؽ المقابمتيف السابقتيف ؿيتحدد هذا ال كني/: ؿ / ػ ال كنيـ 20
 :ككفؽ المقابمتيف اآلتيتيف 

( ابتالء)ػ أٍبمىى( بنى) ،أٍبنىى (النظافة)ػ أىٍنقىى ( تكمـ) ػ ناح ،أىٍلقىى( رمى) الح: ف / ػ ؿ
 (.مهيف)،قابؿ ػ قابف 
ٍببىٍز ( أخسر) لىٍببىٍز :ع / ػ ؿ ٍككىٍؿ (ت الذئبصك ) ػ أٍعكىل( طكل) ،أٍلكىل(ضغط)ػ عى ) ، رى
ٍككى ٍ ( أغمؽ الباب ٍكؿى . ػ رى ٍك ى ( الضربة بالرجؿ) رى  ( .ركعة) ػ  رى

يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي لثكم، مجهكر،بيني،منحرؼ،مرقؽ أك م خـ ،غير أغف 
 .كتعتبر جمي  سماته تمييزية ماعدا البينية كسمتي الت خيـ كالترقيؽ.

/ رالمرققة كف/ ؿ ك ف/ ف: ال كنيـ كفؽ المقابالت  يتحدد هذا/: ف / ػ ال كنيـ 21
كيتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ذكلقي لثكم ،مجهكر،بيني ،أغف ،غير مكرر،غير . ـ / رالم خمة كف

 .كتعد جمي  ص اته تمييزية ماعدا سمتي الجهر كالبينية. منحرؼ
 :يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابالت اآلتية /: ج / ػ ال كنيـ 22
اًيٍب : ش / ػ ج اكر ػ شىاكر، يجرم ػ يشرم، فىٍررىٍج ػ فىٍررىٍش ( آخذ) جن  .ػ شىايب، جى
ـٍ :م / ػ ج ٍد ػ يىٍد، قىٍججى ٍييىٍف ( نككت)جى ٍف ػ عى ، عىٍججى ـٍ  (.حسد) ػ قىٍييى
ٍررىٍب ػ :  ڤ/ ػ ج ٍب َى ڤجى ى ( اقترب) ٍررى  (ال راؽ) لَى ڤػ فيٍر ( منظر لممشاهدة )، فيٍرجى

 (.العرؽ)  ٍَ ڤأىٍعرى أىٍعرىٍج ػ 
: يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف غارم أمامي،تسريبي،مجهكر،مرقؽ،سماته التمييزية هي 

 .غارم أمامي،مجهكر
 :ش كالمقابمتيف/يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمة ج/ : ش/ ػ ال كنيـ 23
 (كيحتقريشمئز )ػ إٍيقىٍييىٍش ( يغضب)، إٍيقىشىٍش (يأخذ) ػ يىٍدًدم (خذم)شىٍدًدم : م/ ػ ش

 (.أتعب)ػ عىٍييى ( أصبح) عىٍششى 
 (.المعايرة)ػ أىٍعؾى ( العشاء)ػ كىٍي، بىٍششىٍر ػ بىٍككىٍر ،أىٍعشى ( شكاء)شىٍي : ؾ/ ػ ش

يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف غارم أمامي،تسريبي،مرقؽ،مهمكس، كتعتبر جمي  سماته 
 .ماعدا سمة الترقيؽ.تمييزية 

ج كفي / ش كم/ م: ال كنيـ في ظؿ المقابمتيف السابقتيف يتحدد هذا /: م/ ػ ال كنيـ24
 :ظؿ المقابمة 
اكب ،أىٍعيىى ػ أٍعكىل: ك/ ػ م ايب ػ جى ٍييىٍؿ ،جى ٍؿ ػ خى ٍككى ٍر،خى ٍككى ٍر، عىٍييىٍر ػ عى ٍككى ٍييىٍر ػ جى  .جى

يتحقؽ هذا افكنيـ كأل كف غارم أمامي،ليف،مرقؽ،م خـ،مجهكر، سماته التمييزية هي 



 .ػ ليف غارم أمامي :
 :ج كفي ظؿ المقابالت اآلتية / ڤيتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمة / :   ڤ/ ػ ال كنيـ 25
ًرمڤػ كىٍمٍب ،ب( قمب) ٍلٍب َى ڤ: ؾ/ ڤػ   ،(في الماضي)ػ بٍكًرم ( نكع مف أنكاع المحكـ) ٍَ

ٍؾ ( أحرؽ)  ٍَ ڤحضٍررى  ٍررى  ( .حرؾ) ػ حى
ٍص ( ظهر) ٍص َى ڤٍمًرم،أبٍ ػ خي ( نكع مف أنكاع الطيكر)ٍمًرم َي ڤ: خ / ڤػ  ، (ردمء)ػ أٍبخى

 (.الشيء في حالة الغمياف)ػ أىٍطبىٍ  ( الطبؽ الخاص بالخبز)ٍَ  ڤأنٍطبى 
َى ڤػ ٍقاٍع ، رى ( الكؿ)اعٍ َى ڤ: ؽ/ ڤػ  ٍققىاٍص ( الراقص )اٍص َى ڤٍَ َى جزء مف الساعة )ػ ًر

 (.أفؽ)ػ فيٍكؽٍ ( فكؽ)  ٍَ ڤ، فهكٍ ( تكمـ ) ػ ألنقىى ( كجد)ل َن ڤؿٍ ،أ(
ال كنيـ كأل كف ظهرم طبقي، حبسي ،مرقؽ ،م خـ ،مجهكر،كسماته التمييزية يتحقؽ هذا 

 .ظهرم طبقي حبسي مجهكر: هي 
 :يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمتيف السابقتيف /: ؾ / ػ ال كنيـ26
 :، كالمقابمة األتية  ڤ /ش ، ؾ/ ؾ
ٍر، فٍككىٍر ػ فىٍخخى :خ / ػ ؾ ٍببىٍر ،بٍككىٍر ػ بىٍخخى  .ٍر كىٍببىٍر ػ خى

يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف ظهرم طبقي ،حبسي ،مرقؽ، م خـ ،مهمكس، كتعد جمي  
 .سماته تمييزية ماعدا سمتي الترقيؽ كالت خيـ

ؽ كالمقابمة اآلتية / ؾ ، كخ / يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمة خ/ : خ / ػ ال كنيـ  27
: 

ٍكٍرػ اٍبحي : ح/ ػ خ ٍس،اٍبخي ٍس ػ حى اؿ، خى اؿ ػ حى حٍ ( الأدرم)ٍكٍر، دىٍككىٍخ ػ دىٍككىٍح، لىٍ  خى َى َى  .ػ  ؿى
يتحقؽ هذاال كنيـ كأل كف ظهرم طبقي، تسريبي ،مرقؽ، مهمكس،كتعتبر جمي  سماته 

 .تمييزية ماعدا سمتي الهمس كالتسريب
 :ك المقابمة اآلتية  ڤ/ يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمة ؽ/ : ؽ / ػ ال كنيـ 28
ٍد (جنف)ػ أٍهبىؿٍ ( ؿقب)بىؿٍ ٍَ ڤأ: ق/ ػ ؽ َى  .ػ أٍزهىدٍ ( تحرؾ)، أٍلقىى ػ أٍلهىى ، أٍزؽى

كتعد سمة المهكية سمته .يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف لهكم حبسي تسريبي مرقؽ مجهكر
 .التمييزية الكحيدة

 :يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابمتيف اآلتيتيتيف /: ع / ػ ال كنيـ 29
ار، أٍعقىٍد ػ: ح / ػ ع ػ ع .                ػ طىاٍع ،أٍفرىٍع ػ أٍفرىحٍ ( سقط)أٍحقىٍد ، طىاحٍ  عىار ػ حى

اٍرػ آٍر (أسكت)ػ أىٍس ( أحرس)عىٍس : ء/   .، ًعٍيٍد ػ ًإٍيٍد، عى
يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف حمقي، تسريبي ،مرقؽ، مجهكر، كسماته التمييزية هي حمقي ػ 

 .مجهكر
/ ع ، ح/ طؿ المقابمتيف السابقتيف حيتحدد هذا ال كنيـ في / :ح / ػ ال كنيـ 30



 .حمقي ػ مهمكس:كسماته التمييزية هي .كيتحقؽ كأل كف حمقي، مهمكس، تسريبي، مرقؽ.خ
 :ع كالمقابمة / يتحدد هذا ال كنيـ في ظؿ المقابة ء/ : ء / ػ ال كنيـ 31
ـٍ ، أىٍش : ق /ػ ء ـٍ ػ هى ٍؿ، أي ٍؿ ػ هىٍككى  .ػ هىٍش ( تكقؼ) أىٍككى

 كنيـ كأل كف حنجرم ،حبسي، مرقؽ ،ال مجهكر كال مهمكس، كسماته يتحقؽ هذا ال
 (.حمقي ػ  حبسي  ػ المجهكر كالمهمكس ) التمييزيةهي 
ؽ ،ككفؽ / ء ،ق/يتحدد هذا ال كنيـ كفؽ المقبمتيف السابقتيف ق/: ق / ػ ال كنيـ  32

 :المقابمة التالية 
ـٍ ، أٍشعىٍر ػ أٍشهىٍر،بىا ٍ : ع / ػ ق ـٍ ػ عى يتحقؽ هذا ال كنيـ كأل كف حنجرم . ػ بىاعٍ ( بماذا) هى

 .مجهكر تسريبي مرقؽ سماته التمييزية هي حنجرم،تسريبي ،مجهكر
ػ هذ  هي مجمكعة الصكامت ال كنيمية التي تقكـ عميها لهجة بني حاسي بحبح كنستطي  

 :تكضيح سماتها التمييزية كالتالي
 ك، غيرأغف/ ـ، حبسي ب المرقؽب الم خ/ الترقيؽ ب المرقؽ/ :ب المرقؽ / ػ 1

 .ؼ المهمكس/ ـ،ش كم مزدكج ب/ ب المرقؽ
ك، غير أغف / ب المرقؽ ، حبسي ب الم خـ / الت خيـ ب الم خـ / : ب الم خـ / ػ 2
 .ؼ المهمكس/ ـ ،ش كم مزدكج ب الم خـ ب الم خـ / ب الم خـ
 .م/ ـ، ش كم ك/ ، غير أغف ك(ب الم خـ/ ب المرقؽ،ك/ك) ليف /: ك / ػ 3
 .ف/ ك، ش كم ـ/ ب ،ـ/ أغف ـ/ : ـ / ػ  4
ب / ؼ)ؼ المجهكر ، ش كم أسناني / الهمس ؼ المهمكس/ : ؼ المهكس / ػ  5
 (.ح/ ب الم خـ، ؼ/المرقؽ، ؼ
 .ؾ/ ؼ المهمكس ، ش كم أسناني ؼ/ الجهر ؼ المجهكر/ : ؼ المجهكر/ ػ  6
ص، ذكلقي أسناني / ط  ت، التسريب/ د الم خـ،الت خيـ ط / الهمس ط / : ط / ػ  7

 .ظ/ ط 
 .ذ/ س، ت/ ط، الحبسية ت/ د المرقؽ، الترقيؽ ت/ الهمس ت/: ت / ػ  8
ز المرقؽ /د الم خـ، الحبسية د/ ت ، الترقيؽ د المرقؽ/ الجهر د/ : د المرقؽ / ػ   9

 .ب المرقؽ/ ،ذكلقي أسناني د
ز / المرقؽ، الحبسية د الم خـ د / ط،الت خيـ د الم خـ / الجهر د/ : د الم خـ / ػ  10

 .ب الم خـ/ ذكلقي أسناني دالم خـ . الم خـ
ط ،ذكلقي / س، التسريب ص/ ز الم خـ ، الت خيـ ص/ الهمس ص/: ص / ػ  11
 .ج / أسناني ص
ت،ذكلقي / ص ، التسريب س/ ز المرقؽ،الترقيؽ س/ الهمس س/ : س / ػ   12



 .ڤ/ أسناني س
ز المرقؽ، التسريب ز / ص، الت خيـ ز الم خـ/ الم خـالجهر ز / : ز الم خـ / ػ  13

 .ع/ دالم خـ، ذكلقي أسناني زالم خـ / الم خـ 
ز الم خـ،التسريب / س، الترقيؽ ز المرقؽ / الجهر ز المرقؽ/ : ز المرقؽ / ػ  14
 .ش/ د المرقؽ،ذكلقي أسناني ز المرقؽ / زالمرقؽ 

 .ط / ذ ، بيف أسناني ث/ الهمس ث/ :ث / ػ  15
 .ش/ ظ ، بيف أسناني ذ / ث ، الترقيؽ ذ/ الجهر ذ/ : ذ / ػ  16
 .ص/ ذ، بيف أسناني ظ / الت خيـ ظ / : ظ / ػ  17
ف ،لثكم / ؿ كر المرقؽ/ ر الم خـ،تكرار رالمرقؽ/ الترقيؽ رالمرقؽ / : رالمرقؽ / ػ  18
 .ج/ رالمرقؽ 

ف، / ؿ كر الم خـ / الم خـ رالمرقؽ،  تكرار ر / الت خيـ رالم خـ / : رالم خـ / ػ  19
 .خ/ لثكم ر الم خـ 

 .ع/ ف  ،لثكم ؿ / ر كؿ/ االنحراؼ ؿ/ : ؿ  /  ػ  20
 .ؼ/ ، لثكم ف (ر / ؿ،ف/ ف )الغنة/ : ف /  ػ   21
 .ك/ ج، غارم أمامي م/ الميف م / : م / ػ   22
 .ؽ/ ش،غارم أمامي ج/ الجهر ج/ : ج / ػ   23
 .ؾ/ أمامي جج، غارم / الهمس ش/ :ش / ػ  24
 .ؼ المهمكس/ ، طبقي ؾ ڤ/ خ،الهمس ؾ / الحبسية ؾ / : ؾ / ػ 25
 .ؽ/ ڤؾ، طبقي / ڤالجهر / : ڤ/ ػ  26
 .ح/ ؾ ، الطبقي خ/ التسريب خ/: خ / ػ  27
 .جمي  ال كنيمات/ ؽ . المهكية/ : ؽ / ػ  28
 .ء/ح ، حمقي ع/ الجهر ع/ : ع/ ػ   29
 .خ/  ع ، حمقي ح/ الهمس ح/ : ح / ػ  30
 .ع/ ق،حنجرمء/ الحبسة ال الجهر كالالهمس ء/ :ء / ػ  31

 .ع/ء، حنجرم ق/ التسريب كالهمس ق / :ق / ػ  32
ػ هذ  هي الصكامت ال كنيمية االثنيف كالثالثيف التي تقـك عميها لهجة حاسي بحبح  

 .كسنتعرض في أعداد قادمة ػ إف شاءهلل ػ إلى صكائتها ال كنيمية كمستكاها العركضي
 :كفيما يمي مجمكعة مف النتائ  ال كنكلكجية  التي تكصمنا إليها في هذ  الدراسة

في هذ  المهجة  لعدـ كجكد التحقيؽ الصكتي له ،فجمي  / ض / ػ ال كجكد لم كنيـ  1ػ 
الكممات العربية التي تحمؿ صكت الضاد في األصؿ تنطؽ في هذ  المهجة بصكت الظاء ، أم 



كهذ  الظاهرة التخص /. ظ / تمؾ الكممات استبدؿ بصكت الظاء  في/ ض / أف صكت الضاد 
ظكء : فيقكلكف مثال . هذ  المهجة لكحدها ألف صكت الضاد كما نطقه العرب األقحاؽ قد انقرض

 .في مكض  ضكء، كيقكلكف بيظ في مكض  بيض ،كيقكلكف ظمير في مكض  ضمير
د التحقيؽ الصكتي له ، إذ استبدؿ في هذ  المهجة لعدـ كجك / غ / ػ ال كجكد لم كنيـ  2ػ 

صكت الغيف في  الكممات العربية األصؿ بصكت القاؼ ،  كما استبدؿ صكت الغيف في 
،كبقدقد بدؿ (أم غدا)كقكلهـ قار بدؿ غار ك قدك بدؿ غدك . الكممات األعجمية بصكت الراء 

ٍرٍب بدؿ غىٍرٍب كقيٍربى بدؿ غيٍربى  َى َى كقكلهـ . دؿ اغدا أم الغذاءك اقدا ب( غربة) بعدغد كقكلهـ ؽى
 .بدؿ غكج ( أحمر)بدؿ غيسيؿ ك ركج ( أداة تجميؿ)ريسيؿ 

، إذ استبدؿ / ڤ/ ػ يعتبر الصكت القاؼ في بعض الكممات متغيرا صكتيا لم كنيـ 3ػ 
، كهذ  النتيجة تكصمنا إليها مف عممية / ڤ /صكت القاؼ في أغمب الكممات العربية بصكت 

عندما نطقناها /  ڤ/ االستبداؿ التي قمنا بها ، إذ لـ تتغير معاني الكممات التي تحمؿ الصكت 
كمعنى كممة .اؿ هك ن سه معنى كممة قاؿڤفمعنى كممة .بصكت القاؼ عند أصحاب هذ  المهجة

 .أقرصرص هك ن س معنى كممة ڤبرهك ن سه معنى كممة أقبر،أڤأ
في ما يخص الكممات / الباء الم خـ / متغيرا صكتيا لم كنيـ/  پ/ ػ يعتبر صكت  4ػ 

في تمؾ الكممات /  پ/  في األصؿ ، إذ استبدؿ صكت /  پ/ األعجمية التي تحمؿ صكت 
بدؿ ( المحمكؿ ) كقكلهـ بكرطابؿ( المظمة ) اربمي پبصكت الباء الم خـ ، كقكلهـ باربمي  بدؿ 

يناز،كم  هذا نجدهـ ينطقكف بعض منها پبدؿ ( المسمار الصغير ) قكلهـ بيناز كرتابؿ  ك پ
 /.ب الم خـ / لكنه يبقى مجرد متغير صكتي لم كنيـ  پبصكت 

، إذاستبدؿ /ؼ المهمكس / ػ يعتبر الصكت ال اء المجهكر متغيرا صكتيا لم كنيـ  5ػ 
فشات بال اء المهمكس بدؿ فشات الصكت األعجمي ال اء المجهكر بال اء المهمكس ، فيقكلكف 

بدؿ ل ابك بال اء المجهكر كًفٍيٍسييٍك ( حكض الحماـ)بال اء المجهكر كيقكلكف لى ىابيٍك بال اء المهمكس
كعممية استبداؿ األصكات األعجمية بأصكات عربية . بال اء المهمكس بدؿ فيسيك بال اء المجهكر

 .هجةهي مف طرؽ التعريب التي اعتمدها أصحاب هذ  الم
في الكممات األعجمية التي استبدؿ / ط / ػ يعتبر صكت التاء متغيرا صكتيا لم كنيـ  6ػ 

كرطابؿ بدؿ پبدؿ بكت ك ( حذاء) بكط  : بالصكت الطاء ، فيقكلكف  مثال / ت / فيها الصكت 
 .پ، كاسطكب بدؿ استك (مصارعة)بكرتابؿ،كبطام بدؿ بتام 

كقكلهـ ألعب أك همعب كأسم  أك / ء / م كنيـ ػ يعتبر صكت الهاء متغيرا صكتيا ل 7ػ 
ييه أك هييه ( تعاؿ) هسم  ك أييا أك هييا  (.نعـ ) كا 

كقكلهـ ككاقط / ؽ / ػ يعتبر صكت العيف في بعض الكممات متغيرا صكتيا لم كنيـ  8ػ 
 .أكككاعط ، فممكممتيف ن س المدلكؿ أال كهك األكراؽ



، فيقكلكف أكمك أك /ء / غيرا صكتيا لم كنيـ ػ يعتبر صكت العيف في كممات أخرل مت 9ػ 
كيقكلكف آميف أك عاميف كيقكلكف قرآف أك قرعاف كيقكلكف ( مادة لغسيؿ األكاني أك المباس )عكمك

 .مسؤكؿ أك مسعكؿ 
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 الفوناـ
 توفيؽ معيوؼ:األستاذ       
مساعد قسـ المغة  أستاذ  
 االيطالية
  البميدة–جامعة سعد دحمب   

                                                                                                                        : مقدمة
مف الم اهيـ الصكتية الحديثة التي لـ تجد ضالتها بعد في المغة العربية هي ال كناـ أك 

لمصطمح األكثر قبكال رغـ محدكدية ك هك ا( الصيكيت)كم االختصاص ذكما يطمؽ عميه عند 
،فنجد اليكـ مجمكعة كبيرة مف المسانيف (الصكتـ)ك ( الصيتة)استعماالته،كهناؾ مف يطمؽ عميه 

العرب يتسابقكف في كض  التسميات لممصطمح الغربي مف باب الت اخر كالشهرة 
 كناـ في المغة العربية لؾ أشياء أكثر أهمية ك المتمثمة في تحديد م هكـ الذكالمخال ة،متجاهميف ب

نظريا ك تطبيقيا ،م  األخذ بعيف االعتبار خصائص المغة العربية الخطية ،الصكتية ك 
                  . الكتابية،التي تعتبر إحدل األسس الهامة لتجسد ال كناـ

الكتابية ك  اتعتبر المغة العربية إحدل المغات السامية الحية التي احت ظت بخصائصه
                     :ة ك االشتقاقية عبر العصكر ،رغـ احتكاكها بمغات أخرل كهاته الخصائص تتمثؿ فيالصكتي

 :الخصائص العامة-2
مف الخصائص العامة لمغة العربية أنها تكتب مف اليميف إلى اليسار عكس معظـ 

األس ؿ،كذلؾ أنها تيختص المغات األخرل التي تكتب مف اليسار إلى اليميف أك مف األعمى إلى 
،في حيف نجد معظـ المغات (م رد،مثنى،جم )بصيغة المثنى،فعدد األسماء في المغة العربية ثالثة

األخرل تحتكم عمى الم رد ك الجم ،كذلؾ خاصية اإلعراب التي تميز المغة العربية عف المغات 
                             .األخرل

                                                                                :الخصائص الكتابية-1
، ،فالحرؼ يتككف مف رأس ،ذيؿ (نقطة،رأس ،ذيؿ:)الخط العربي قائـ عمى ثالثة عناصر

       كنقطة هاته األخيرة التي تميز بيف الحركؼ المتشابهة أكهي الميزة التي ت رؽ الحرؼ نطقا
               .ك كتابة

                                                                                                : مثاؿ



                          (.ؼ،ؽ)،(ع،غ()ط،ظ)،(ص،ض)،(س،ش)،(ر،ز)،(د،د)،(ج،ح،خ()ب،ت،ث)
إضافة إلى أف المغة العربية لغة صامتية ،أم أف الخط العربي قائـ عمى الصكامت ،أما 

                                                                           .     كيتيبه :الصكائت فتأتي خارج الخط مثؿ
                                                                              :الخصائص الصوتية-3

كيتية أم أف كؿ صكت يقابمه حرؼ كاحد ،ال يتغير مف  الكتابة العربية هي كتابة صي
النطؽ باستثناء الظكاهر الخاصة بعمـ القراءات ك عمـ التجكيد ك أحكاـ التالكة أك حيث الرسـ 

                                                                ال ...ت خيـ،تمييف،ترقيؽ،امالة،استطالة                    مف
كذلؾ أف الصكت كالحرؼ ال يتغيراف في المغة العربية  مهما كاف مكق  الحرؼ في 

                                      . ،فكؿ حرؼ يقابمه صكت كاحد ،كالعكس (البداية،الكسط،النهاية)الكممة 
رس سرج،مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح،ج:أمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .             ال ...،صقر،مصباح،قرص،شجر،مشعؿ،جرش،نمر،منب ،عماف
Le phonème est la plus petite unité dépourvue de sens que  l’on 

puisse délimiter dans la chaine parlée. Chaque langue présente, dans son 

code, un nombre limité et restreint de phonèmes(une vingtaine à 

cinquantaine suivant les langues),le phonème est souvent défini comme 

l’unité distinctive minimale 
Jean  Dubois ,dictionnaire de linguistique ,Larousse ,Paris,1973,page : 

 

مف خالؿ هدا التعريؼ نصؿ إلى أف الصيكيت هك الكحدة الصغرل الدالة التي يصؿ 
كيت كفؽ نظامها الصكتي       يها التقطي  إل الميحددة في سمسمة الكالـ ،كفي كؿ لغة ييحدد الصي

بها،كالصيكيت ييحدد كفؽ الص ات الالزمة التي قد تتعدل الحرفاف في المغة          الخاص 
                                                    .ال (...ـ،ف)،(د،ض،ظ)،(ط،د،ت)،(س،ص،ز)العربية مثؿ

                                                                :أما في ال رنسية فنجد الثنائيات التالية 

                                                           [p,b], [t,d], 

[k,g],[m,n],[v,f], [s,z]. 
ػكيت كربمػا لػـ ف الكحدة أكمف التعريؼ السابؽ نالحظ   الدنيا هي األساس فػي تحديػد الصي

لؾ المغة العربية ،فالكحدات الدنيا التػي يصػؿ إليهػا التقطيػ  فػي المغػة العربيػة هػي ذيعني المؤلؼ ب
               :نكعاف

                                                                  :كحدات دنيا بسيطة قصيرة كهي-1
 ()...ىحةال ت-أ
 ()..ً.الكسرة-ب
 )...ي(الضمة-ج
                 ،حسب سيبكيه هك انعداـ الحركة ك له كظي ة إعرابية تتمثؿ في الجـز()...ٍٍالسككف-د



                                                                  :كحدات دنيا بسيطة طكيمة ك هي-2
 (هدل)،(مام)مد ال تحة-أ
 ( شديد)الكسرةمد -ب
 (قيركف)مد الضمة-ج

 :                             فالمد أك الحركات الطكيمة تمعب دكرا مهما في الت ريؽ بيف الكممات نحك
 (                                                                  قبؿ،قبكؿ()ثمف،ثميف)،(كتب،كاتب)
 :                                                                         كحدات دنيا مركبة كهي-3
 :أفعاؿ األمر-*

 ًَ  مف كقى: ًؽ
 ًَ  مف كعى: ًع
 ًَ  مف رأل: ًر
 ًَ                   مف كفى: ًؼ
 ًَ  مف كشى: ًش

ًَ ٳ  مف كأل: ًَ
 :حركؼ الجر-*
 (مغةلً )ؿًَ 
 (المسافبً )بًَ 
 :حرؼ االستقباؿ-*
 (أدرسسى ) َى ع
 :حرؼ االستئناؼ أك الترتيب-*
 (نمتي المغة،جمستي فى المساف فى )ؼى 
 :حرؼ العطؼ-*
(                                                                  الصكت ك الحرؼ)كى 

  
 :الـ االبتداء،الـ الخبر-*
 (ص ة حميدةهك درسه م يده ، الصدؽ لى لى ) لى
 :حركؼ المضارع-*

 (درسدرس،تى درس،يى درس،نى أى )أنيت
 :ألؼ النداء،ألؼ االست هاـ -*
 أفاطـي ،أمكافؽه أنت  ) أى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

بما أف الصكت المغكم يختمؼ مف لغة إلى أخرل كمف لهجة إلى  :مفيـو الفونيـ 
أخرل، كحتى مف فرد إلى آخر في المغة ذاتها ، بؿ كحتى نطؽ ال رد الكاحد يختمؼ باختالؼ 
المكاقؼ كاألغراض كاف مف غير الممكف أف تككف الكحدة الصكتية هي ن سها الكحدة 

الكممة المغكية ال يشبه ذلؾ البناء الذم يتـ عف ال كنكلكجية، فبناء األصكات               في 
في  طريؽ قكالب مف األحجار التي  تحت ظ بشكمها      ككميتها كمادتها مهما كاف مكقعها

أف المادة الصكتية مادة حية طرية كمتكي ة كحيكية المغة في حقيقة األمر مستمدة مف البناء، إذ 
                                                                                           .قكاعدها الصرفية كالنحكية كالمعجميةحيكية أصكاتها قبؿ أف تستمد مف حيكية 

فالمغة عبارة عف بناء يتككف مف كحدات صكتية مت اعمة فيما بينها لتككف المغة المنطكقة 
ؽ منه بالعقد الذم تتكالى حباته حبة حبة، فالمنطكؽ المغكم أشبه ما يككف بجدكؿ الماء المتدف»

كم  ذلؾ فالمتكمـ يشعر باستقالؿ كحدات المغة كتميز بعضها عف بعضها إلى حد ما أف ن صؿ 
                                                       ¹«كؿ كاحدة منها عف األخرل كنظاـ الكتابة يعكس مثؿ هذا التصكر

كلكجيا مصطمحا جديدا أطمقك  عمى الكحدة األساسية التي يجب لذلؾ كض  عمماء ال كن
 أف تقـك عميها 

 « Le phonème » لدراسات الصكتية التشكيمية كهك مصطمح 
 .                            محاكليف بذلؾ اإلجابة عف كثير مف اإلشكاليات الصكتية المطركحة آنذاؾ

ت إلى كحدات معينة كمحدكدة في كؿ لغة ماهك المقياس الذم تـ كفقه تقسيـ األصكا
                                                                           ²«أصكات أم لغة مف المغات ال حد لها في كاق  األمر»رغـ أف 

في ( ج)ندرؾ بعض األصكات المختم ة ككحدة متماثمة   فمثال لماذا ندرؾ الصكت  لماذا
ية حيف ينطؽ به المصرم كالعراقي كالجزائرم ككحدة متماثمة  كلماذا ندرؾ الصكت المغة العرب

  .                                             في منطقة قسنطينة ، المدية ، البميدة ، جيجؿ ، تممساف ، شرشاؿ ( ؽ)
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 :                                                                            الجانب الوظيفي لمفوناـ 
phone le       رغـ ما قدمه الت سير المادم لم كنيـ إال أنه ال يبعدنا كثيرا عف الكحدة الصكتية 

كأشهر مف فعؿ .لذلؾ قدـ العمماء معيارا جديدا لتحديد ال كنيـ أال كهك المعيار الكظي ي
تركبتسككم الذم رفض أف يكصؼ ال كنيـ بعيدا عف كظي ته األساسية في    ذلؾ نيككالم  

تركيب المغة لذلؾ يعد ال كنيمات عالمات مميزة ال يمكف تعري ها إال بالرجكع إلى كظي تها في 
كقد كض  قكاعد  ¹ «هك أصغر كحدة تشكيمية في المساف المدركس »: معينة في قكلهالمغة ال

 :            لتمييز فكنيمات المغة منها 
إذا كاف الصكتاف في المغة ن سها يمكف ألحدهما أف يحؿ محؿ اآلخر دكف أف   -1

                                                                .يتغير معنى الكممة فهما صكرتاف اختيارياف ل كنيـ كاحد 
إذا كاف الصكتاف يظهراف في المكق  الصكتي ن سه ككانت الكممة تأخذ معنى  -2

                                                                     . مختمؼ عف األكؿ أك غامض فقنهما فكنيماف مختم اف 
                                                                                         

إذا كاف الصكتاف متقاربيف نطقا كسمعا كال يبرزاف في اإلطار الصكتي ن سه فقنهما  -3
                                                                                       . ²ل كنيـ كاحد تنكيعاف تركيباف 

"                             ركماف جاككبسكف" كمف أصحاب النظرة الكظي ية إضافة إلى تركبتسككم نذكر 
 roman كأندرم مارتنيه André martinetكلكنهما أضافا فكرة جديدة تتمثؿ اعتبار ال كنيـ

jakobson  

يمكف أف يعد ال كنيـ مجمكعة مف »: مجمكعة مف السمات التميزية، يقكؿ أندرم مارتنيه 
                                                                   .³«المميزة التي تتحقؽ في آف كاحدالسمات 

كنضرب مثال لذلؾ بصكت السف في العربية الذم يتميز عف صكت الزام بص ة الهمس 
بالنسبة +( ،-)كنعبر عف ذلؾ بالرمزيف(ربالثنائية مهمكس، مجبك ( س،ز)كبذلؾ يتقابؿ الصكتاف 



 (.                        مجهكر+ مجهكر، -)بالثنائية السابقة ( سار،زار)لص ة الجهر كبالتالي نقابؿ بيف الكممتيف 
كما يهمنا مف ذلؾ كمه هك أف نعرؼ أف ال كنيـ هك أصغر كحدة صكتية لها كظي ة 

 .                                                     ظي ة تمييزية داللية محضةتمييزية في مختمؼ المغات كأف لم كنيـ ك 
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³-André martinet, la description phonologique.(avec application au parler franco-provençal 

d’hauteription (Savoie) beneve lefrairie,drog 5 éme M.J Minard.p 40 .   
 

 

                                                                                                                              

*-Le phonème  *-الصيكيت،الصيتة،الصكتـ 
*-Les voyelles *-الصكائت 

*-Les consonnes                                                                        *-
 الصكامت

*-double articulation *-التقطي  المزدكج 
*-L’analyse phonématique *-التحميؿ ال كنيمي 
*-L’analyse monématique *-التحميؿ المكنيمي 

*-La phonologie *-عمـ كظائؼ األصكات،الصكتيات الكظي ية 
*-L’écriture phonologique *-كيتية  كتابة صي

*-La fréquence des phonèmes *-كيتات  تكاتر الصي
*-Gémination consonantique *-تضعيؼ صكامتي 

*-L’ intégration des phonèmes *-كيتات اندماج  الصي
*-L’archiphonème *-الصيكيت الكمي 

*-L’analyse phonologique *-كيتي  التحميؿ الصي

*-L’accent *-النبرة 

*-L’accentuation *-النبر 

*-L’intonation *-التنغيـ 

*-Les phonèmes   segmentales *-كيتات  القطعية  الصي
*-Les phonèmes   supra-segmentales *-كيتات ا  ل كقطعيةالصي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظيفح الفاصلح القرآًيح في تلىرج هعاًي الخطاب القرآًي

 آيح فاطر ًوىرجا
 

 فاطمة الزهراء نػهمار: األستاذة    
 كمية اآلداب ك العمكـ االجتماعية            

 البميػػدة –امعة سعد دحمب ج      
 

  :قاؿ تعالى                         
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 :  تمييد 
كتتدبر معانيها، ت هـ أٌف ف ا تقرأها بتمعٌ هذ  اآلية مف سكرة فاطر نزلت بمكة، فممٌ  

يدعك عباد  إلى تذٌكر نعمه، كاالعتراؼ بها، كتكحيد  بالعبادة، كعدـ اهلل سبحانه كتعالى 
 .266إشراؾ غير  معه، فهك الكاحد القادر عمى اإلنعاـ كالخمؽ كالرزؽ

  

                                                           
265

 .03: فاطر  
266

 / 342ص( 5)،ج( 1)ت سير بف كثير، دار الثقافة ،الجزائػر ، ط: ابف كثير :نظر الت اسير اآلتيةا   
: الصػػػػاكم أحمػػػػد / 322-321، ص (13)، ج دار الكتػػػػاب العربػػػػي، بيػػػػركتالجػػػػام  ألحكػػػػاـ القػػػػرآف، : بػػػػيالقرط
 /307-306ـ، ص  1977 -هػػػػػ 1397، (3)عمػػػػى ت سػػػػير الجاللػػػػيف، دار ال كػػػػر،ج  شػػػػية العالمػػػػة الصػػػػاكمحا

بػػف ناصػػر السػػعدم عبػػد  / 307- -306،ص( 8)ت سػػير المراغػػي ،دار ال كػػر، المجمػػد :المراغػػي أحمػػد مصػػط ى
 1422، (1)حديثػة، ط ، مطػاب  دار البيػاف المكتبػة الصػ ا،القاهرةالـ المنػاف، ت سير القػرآف فػي ت سػير كػ: الرحمف

 .657ـ، ص  2002-هػ 



 :التحميؿ الصوتي لمخطاب القرآني
أريد بالتحميؿ في هذا المقاؿ صكت ال اصمة القرآنية التي كردت متنٌكعة كمكٌزعة   

عربية، كأذكر منها أصكات الداؿ، الراء، النكف، الالـ، الميـ، الطاء عمى غالبية أصكات ال
ما المقصكد بال اصمة القرآنية  كما أكجهها  كفيما تكمف كظي تها : كغيرها، كهنا يطرح السؤاؿ
 داخؿ الخطاب القرآني 

قبؿ ذلؾ، ال بٌد أكال مف التعٌرؼ عمى م هكـ كٌؿ مف الصكت كالحرؼ لمتكضيح      
 ، ألٌنه مازاؿ إلى حٌد اآلف اضطراب في ال هـ، فهؿ فعال الصكت هك الحرؼ كالتبييف

مصدر صات الشيء فهك صائت كصك ت تصكيتا فهك "يعٌرؼ الصكت لغة بأٌنه     
  :مصكت، كهك عاـ كال يختص يقاؿ صكت اإلنساف كصكت الحمار، كفي الكتاب الكريـ

           
267 "... 268 

 .الصكت لغكيا هك مشترؾ بيف اإلنساف كالحيكاف كالطبيعة كهذا يعني أفٌ     
 (ح ر ؼ)ل ظة  كقاؿ بأفٌ ( هػ 293ت )ث عنه ابف جني ا الحرؼ فقد تحدٌ أمٌ     

أينما كقعت فهي تدٌؿ عمى حٌد الشيء كحٌدته، كمف ذلؾ حرؼ الشيء بمعنى حد ، كمف هنا 
سميت حركؼ المعجـ حركؼ ألٌف الحرؼ حٌد منقط  الصكت كغايته كطرفه، أك ألٌنها 

 .269جهات الكالـ أك نكاح كحركؼ الشيء
الصكت تعري ا دقيقا مازالت (هػ  293ت )كفي االصطالح يعٌرؼ ابف جني     

عرض يخرج م  الٌن س مستطيال :"لدراسات المغكية الحديثة تعتمد  لعمميته كدٌقته فيقكؿا
مٌتصال حٌتى يعرض له في الحمؽ كال ـ كالش تيف مقاط  تثنيه عف امتداد  كاستطالته كيسمى 

 270"المقط  أينما عرض له حرفا
عارض يخرج م  "كمف هنا يتبٌيف أٌف الصكت غير الحرؼ، فالصكت هك     

 271"ن س، كليس كالن س، فبغير الن س ال يحيا اإلنساف كأمٌا بغير الصكت فيمكف أف يحياال

                                                           
267

 .19: لقماف  
268

محمػد  سػر ال صػاحة، تحقيػؽ عبػد المتعػاؿ الصػعيدم، مصػر، مكتبػة كمطبعػة: الخ ػاجي ابػف سػناف  
 5ـ ، ص 1969عمي الصبح،

269
، ط دار القمػػـ ، دمشػػؽيػػؽ حسػػف الهنػػداكم، دمشػػؽ، سػػر صػػناعة اإلعػػراب، تحق: نظػػر ابػػف جنػػيا   

 .11، ص (1)ـ، ج 1993، (2)
270

 .6سر صناعة اإلعراب، ص : ابف جني  
271

البػف " سػر صػناعة اإلعػراب"مػدخؿ كتػاب الػدرس الصػكتي كمصػطمحاته مػف خػالؿ : )بمقاسـ محمػد  
 74، ص 2002، نكفمبر (2)مجمة الصكتيات بيف التراث كالحداثة، البميدة، العدد ( جني



صائت، فالمقط  يدٌؿ عمى + مقط  مثني + بينما الحرؼ فهك صكت ممتٌد     
مخرج الحرؼ سكاء كاف مف االحمؽ أك ال ـ أك الش تيف كما أشار ابف جني إلى ذلؾ، أمٌا 

  .272ينصب الصكت أك ضمة فيرت   أك كسرة فينخ ضالصائت فالمقصكد به إٌما فتحة ف

 
كعميه أقكؿ إٌف الحرؼ في العربية يستخدـ لمداللة عمى شكؿ الكتابة كاإلشارة      

إلى الصكت، كهذا بخالؼ نظرة عمـ المغة الحديث التي تستعمؿ الحرؼ لذشارة إلى الشكؿ 
 .الكتابة كالصكت إلى كي ية النطؽ

 
فقٌف األستاذ بغدادم بمقاسـ يعٌرفها تعري ا مكٌفقا كفيما يخٌص ال اصمة القرآنية      
كممة آخر الجممة، كهي بالنسبة إلى اآلية كقافية : "، كتعريؼ الداني فيقكؿ273بيف الزركشي

شعر، كقرنية السج ، تق  في الخطاب لتحسيف الكالـ بها، كسميت كذلؾ ألٌنه ين صؿ عندها 
   :هذ  التسمية مأخكذة مف قكله تعالىالكالماف، ك            

         274  "275. 

م تاح السعادة "كيرل الداني أحمد بف مصط ى الرأم ن سه في كتابه               
 .276"كمصباح السيادة في مكضكعات العمكـ

كهي " ... فاصمة"ال كاصؿ جم  :"كنجد الدكتكر أحمد جماؿ العمرم يقكؿ     
 .277"المقط  األخير مف اآلية التي تحدث إيقاعا صكتيا منتظما م  غيرها مف المقاط 

 :هي 278إذا ما تأٌممت القرآف الكريـ كجدت أٌف فكاصمه عمى أكجه      
                                                           

272
، ر المعػارؼ لذنتػػاج كالتكزيػ  ، بكفاريػػؾ دالمسػاف العربػػي كقضػايا العصػػر، ا: نظػػر ساسػي عمػػارا   

 .51ـ، ص  2000
273

، ،دار الجيػؿ ، بيػركت ال ضػؿ إبػراهيـ البرهاف في عمـك القرآف، تحقيػؽ محمػد أبػك: نظر الزركشيا   
 -.53ـ، ص  1988 -هػ  1408، (1)ج 

274
 .3: فصمت  

275
 .277-276ة، ص المعجزة القرآنية، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعي: بمقاسـ بغدادم  

276
، بيػػركت، دار الكتػػب العمميػػة، المجمػػد : بػػف مصػػط ى أحمػػد ا   م تػػاح السػػيادة فػػي مكضػػكعات العمػػـك

 .469، ص (2)
277

، ص 1982، (2)، ط دار المعػػػارؼ ،القػػػاهرةرآف كالسػػػنة، دراسػػػات فػػػي القػػػ: العمػػػرم أحمػػػد جمػػػاؿ  
119. 

278
 .125 – 124 – 123دراسات في القرآف كالسنة، ص : نظر العمرم أحمد جماؿا   



تكمة بحرؼ يماثؿ الحرؼ كهي ما كانت مخ: الفواصؿ عمى الحروؼ المتجانسة -1
   :الذم ختمت به قرينتها، كحرؼ الراء في قكله تعالى         

                  
279. 

كهي ما كانت مختكمة بحرؼ يقارب الحرؼ  :الفواصؿ عمى الحروؼ المتقاربة -2
  :الذم ختمت به قرينتها كقرب الميـ مف النكف في قكله تعالى      

        
280 

    :كقرب الداؿ مف الباء في قكله تعالى           

                       
281. 

فيها ال اصمتاف في الكزف حرؼ السج   ؽ فهي التي تتٌ : الحروؼ المتوازنة -3
  :كقكله تعالى                  282 فال اصمتاف ،

 .متكازيتاف كزنا كقافية( مرفكعة كمكضكعة)
 ؽ فيها ال اصمتاف في حرؼ السج  دكف الكزف كهي التي تتٌ  :فةالفواصؿ المطرّ  -4

  :كقكله تعالى                  
283 ،

 .تختم اف في الكزف كتت قاف في السج ( كقارا كأطكارا)فال اصمتاف 
  :كجه آخر تت ؽ فيه ال اصمتاف في الكزف دكف غير  كقكله تعالى -5  

             
284 

كظائ ها في الخطاب القرآني  هذا عف م هكـ ال اصمة القرآنية كأكجهها أماٌ       
 :ذكر منهافن

                                                           
279

 .4 -1: الطكر  
280

 .4 – 3: ال اتحة  
281

 .2 – 1: ؽ  
282

 .14 – 13: الغاشية  
283

 .14 – 13: نكح  
284

 .16 – 15: الغاشية  



الكالـ، كفي الطريقة التي تبايف بها  مكق  ال اصمة عند االستراحة في الخطاب لتحسيف -1
سائر الكالـ، كتسمى فكاصؿ ألنه ين صؿ عندها الكالـ بعضه عف بعض، كذلؾ أٌف 

 .285آخر اآلية فصؿ بينها كبيف ما بعدها، كلـ يسمكها أسجاعا
يضاح المعنى  -3 فهي تشبه في القرآف الكريـ أف تككف صكت "لها أثر كبير في الن س كا 

ه كؿ ن س ت همه، ككؿ ن س ال ت همه، ثـ ال يجد مف الن كس إعجاز  الذم يخاطب ب
عمى أٌم حاؿ اٌل اإلقرار كاالستجابة، كلك نزؿ القرآف بغيرها لكاف ضربا مف الكالـ البميغ 
الذم يطم  فيه  أك في أكثر ، كلك كجد فيه أثر يتعدل أهؿ هذ  المغة العربية إلى أهؿ 

، فالقرآف يراعيها إلى درجة خركجه 286"ه لمعجزالمغات األخرل، كلكٌنه ان رد بهذا الكج
عما يعتبر مف األصكؿ عند عمماء المغة، فهذا الشي  شمس الديف الصائغ في كتابه 

يذكر لنا أمثمة عف ذلؾ، منها حذؼ ياء اإلضافة في قكله " إحكاـ الرأم في أحكاـ اآلم"
  :تعالى       

حرؼ المد في قكله  ، كمثؿ زيادة287

  :تعالى                

               
288. 

بعدما عرفتى ال رؽ بيف الصكت كالحرؼ كم هـك ال اصمة القرآنية كأكجهها        
 .ككظي تها داخؿ الخطاب القرآني، يمكنني اآلف الشركع في التحميؿ الصكتي ل ية

 :بنظرة فاحصة كدقيقة لسكرة فاطر كجدتي ما يمي      
ٌرة، بينما صكت النكف   عمى مستكل ال اصمة القرآنية، تكرار صكت الراء بخمس كثالثيف م -

 .فقد كرد ثالث مرات، كعميه فالغالب هك صكت الراء
بسب  كثالثيف كمائتيف مٌرة  عمى مستكل مساحة السكرة، ترل أٌف الغمبة لصكت النكف -

ـٌ يعقبه صكت الراء بسب  كثالثيف كمائة مٌرة كما يدٌؿ عمى ذلؾ  .مكٌزعة تكزيعا عامؿ ث
إذ كجدتي أٌف صكت النكف كرد ست مرات بينما صكت اآلية التي نحف بصدد دراستها، 

 .الراء أرب  مرات
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، ج دار الجيؿ، بيركتال ضؿ إبراهيـ،  البرهاف في عمـك القرآف، تحقيؽ محمد أبك: نظر الزركشيا   
 .54ـ، ص 1988 -هػ  1408، (1)

286
، (ت.د)، مكتبػة رحػاب، الجزائػرغة النبكية، الجزائػر، إعجاز القرآف كالبال: الرافعي مصط ى صادؽ  

 .217ص 
287

 .16: القمر  
288

 .10: األحزاب  



 

لماذا غمب صكت النكف تكزيعا كفاصمة عمى الراء في هذ  : كالسؤاؿ المطركح     
 اآلية   ما داللة كٌؿ منهما  هؿ لصكت النكف سٌر خ ي في بمكرة معاني خطاب هذ  اآلية  

اٌل بعد معرفة آراء العمماء كالمغكييف العممية ال يمكف اإلجابة عمى هذ  األسئمة إ     
 .لهذيف الصكتيف مف حيث الص ة كالمخرج كالداللة

 
 :صوت النوف -2

الراء، النكف، : النكف مف حركؼ الذالقة الستة كهي( هػ 293ت )يعتبر ابف جني      
النطؽ بها يعتمد عمى ذلؽ المساف كهك صدر  كطرفه، كقد جعؿ  ال اء، الالـ، الباء، الميـ، ألفٌ 

كعمى :"... كفي مكض  آخر يقكؿ. 289مقابال لها سما  الحركؼ المصمتة كهي باقي الحركؼ
 .290..."سنمت الريح، أا مرت مرا سهال ضعي ا، كالنكف أخت الالـ: أٌنهـ قد قالكا
ـٌ نطقه بجعؿ كالنكف صكت أن :"يقكؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب     ي مجهكر، يت

 .291"طرؼ المساف مٌتصال بالمثة م  خ ض الطبؽ
يكقؼ الهكاء في ال ـ : كفي النكف:"... كعف مخرجها يقكؿ الدكتكر محمكد السعراف    

الثنايا العميا، يخ ض الحنؾ الميف، كبهذا يتمكف الهكاء كق ا بأف يعتمد طرؼ المساف عمى أصكؿ 
ضغط مف أف ين ذ عف طريؽ األنؼ، بتذبذب الكتراف الصكتياف أثناء الخارج مف الرئتيف بسبب ال

 .292"الصامت مجهكر سني أغف: فالنكف في العربية... نطؽ الصكت
كيبدك أٌف كممة :"كعف معنى الذالقة نجد الدكتكر الجكدم مرداسي يبٌيف معناها فيقكؿ     

تعثر أك تمعثـ، فذالقة المساف جكدة  الذالقة هنا تعني القدرة عمى انطالؽ في الكالـ بالعربية دكف
نطقه كانطالقه في أثناء الكالـ، كلما كانت هذ  الحركؼ الستة هي أكثر الحركؼ شيكعا في 
الكالـ العربي أطمؽ عميها حركؼ الذالقة دكف النظر إلى مخرجها أك ص اتها أك أم ناحية مف 

 .293"نكاحي الدراسة الصكتية

                                                           
289

، ج (2)، ط ،دار القمػـ ، دمشػؽ كر حسػف الهنػداكمسػر صػناعة اإلعػراب، تحقيػؽ الػدكت: ابػف جنػي  
 .64، ص 1993، (1)

290
، ص (2)، ج دار الكتػػاب العربػػي ، بيػػركتالنجػػار، حمػػد عمػػى الخصػػائص، تحقيػػؽ م: ابػػف جنػػي  

138. 
291

 .49، ص مكتبة الخانجي ،القاهرةمغة الحديث، القاهرة، مدخؿ إلى عمـ ال: عبد التكاب رمضاف  
292

ـ 1997،( 2)،دار ال كر العربي ،القاهرة ، ط –لعربي مقدمة لمقارئ ا –عمـ المغة : السعراف محمكد  
 141،ص

293
، (نمكذجػػا" سػػر صػػناعة اإلعػػراب البػػف جنػػي"عمػػـ الصػػكت فػػي التػػراث العربػػي : )كدممرداسػػي الجػػ  



.             مى كالمحدثيف حرؼ مجهكر أن ي، ذلقي، سني كأغفكعميه فصكت النكف عند القدا    
 هؿ لمصكت داللة في العربية 

نعـ كمف كراء هذا ما المطؼ فيه :"باإليجاب فيقكؿ( هػ 293ت )يجيب ابف جني      
أظهر كالحكمة أعمى كأنص ، كذلؾ أٌنهـ قد يضي كف إلى اختيار الحركؼ كتشبيه أصكاتها باألداة 

ًة عنها في ترتيبها كتقديـ ما يضاهي آخر  كتكسيط ما يضاهي أكسطه سكقا لمحرؼ عمى الميعىٌبرى 
فالباء لغمظتها تشبه خ قة الكؼ عمى األرض كالحاء ..سىٍمًت المعنى المقصكد كالغرض المطمكب

تشبه مخالب األسد كبراثف الذئب كنحكهما إذا غارت في  >الصحمة البحة في الصكت<لصحمتها 
 .294..."ء لمن ث كالن ث لمتراباألرض، كالثا
كما أستنتجه مف هذا القكؿ هك أٌف لمصكت داللة ثابتة تالزمه مالزمة الركح لمجسد     

 .295في حالة اإلفراد كتزداد قكة كاستحكاما في حالة التركيب
 إذف ما داللة صكت النكف 

بية عمى ال أجد اختالفا في نظرة القدامى كالمحدثيف لداللة هذا الصكت في العر     
الظهكر كالبركز، فقد خٌصص الدكتكر محمد مبارؾ مساحة كبيرة لمكالـ عف دالالت الحركؼ م  

ن ث، ن  ، نبت، نزؼ، نزع، نشأ، نما، نطؽ، : األمثمة، كمنها حرؼ النكف الذم مثمه بػ 
 .296نهض

فحيف تيمعف الٌنظر في األمثمة نالحظ أٌف كٌؿ األفعاؿ لها داللة كمية كهي الظهكر 
 .لبركزكا

 
 :صوت الراء -3
. الراء هك القراء الصغير كالرجؿ الضعيؼ(: "هػ 571ت )قاؿ الخميؿ بف أحمد ال راهيدم   

 :كالراء زبد البحر أيضا قاؿ الشاعر
 297"كمخم  أن ها راء كمضا  ...كػأف بنحرها كبمش ديها 

الراء حرؼ مجهكر مكٌرر يككف أصال :"ما يمي( هػ 293ت )كيقكؿ عنه ابف جني      
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ال بدال كال زائدا، فقذا كاف أصال كق  فاء كعينا كالما، فال اء نحك رشد كرشد، كالعيف نحك جرح 
كاعمـ أف الراء لما فيها مف التكرير ال يجكز إدغامها فيما يميها ... كجرح كالالـ نحك يدر كيدر 

 .298"ف الحركؼ، ألف إدغامها في غيرها يسمبها ما فيها مف الكفكر كالتكريرم
كفي مكض  آخر يعتبر الراء حرفا مكٌررا عند التكقؼ عميه يتعثر طرؼ المساف لما      

الراء عف تدحرج :"، قاؿ ابف سينا 299فيه مف التكرير، كذلؾ يجعمه يحتسب في اإلمالة بحرفيف
 . 300"ز اهتزازا غير مضبكطكرة لكح مف حيث شأنه أف يهت

كبعدها كجدتي الدكتكر رمضاف عبد التكاب ي ٌصؿ معنى الصكت التكرارم لمراء      
بالٌنظر       إلى كي ية خركجه كأٌف األط اؿ في مراحمهـ األكلى يجدكف صعكبة في النطؽ به 

ـٌ نطقه بأف يترؾ المساف مسترخيا في طريؽ اله:"فيقكؿ كاء الخارج هك صكت تكرارم مجهكر يت
مف الرئتيف فيرفرؼ المساف كبضرب طرفه في المثة ضربات متكررة، كهذا معنى كصؼ الراء بأٌنه 
صكت تكرارم، هذا باإلضافة إلى حدكث ذبذبة في األكتار الصكتية عند نطؽ هذا الصكت، 
كيالحظ أٌف األط اؿ في بداية نمكهـ المغكم ال يقدركف عمى نطؽ الراء بسبب ضعؼ العضالت 
المحركة لمقدمة المساف عندهـ، كقصكرها في هذ  السٌف المبكرة عف إحداث االهتزازات السريعة 

 .301"المكررة لهذ  المقدمة
 إذف ما داللة صكت الراء 

أىستنت  مف خالؿ قكؿ رمضاف عبد التكاب أٌنه في حركة ترؾ المساف مسترخيا في طريؽ 
طرفه في المثة ضربات متكررة عمكا كقكة، كما الهكاء الخارج مف الرئتيف، كرفرفة المساف كضرب 

قٌكة كعمكا أيضا كأكثر مف ذلؾ، فالنطؽ بصكت الراء يتطٌمب كجكد أٌف في ص ة الجهد كالتكرار 
عضالت قكية، كما يدٌؿ عمى ذلؾ أٌف األط اؿ في بداية نمكهـ المغكم يعجزكف عف النطؽ بهذا 

عندهـ كعدـ قدرتها عمى إحداث  الصكت بسبب ضعؼ العضالت المحركة لمقدمة المساف
 .االهتزازات السريعة المكررة لهذ  المقدمة 

: فكٌؿ األفعاؿ المبدكءة بصكت الراء لها داللة كمية مشتركة كهي التكرار، مثاؿ ذلؾ    
 .رحؿ، ركب، ربط، رتب، ردؼ، ردد، رجـ، رصؼ، رنـ، ركز، رحـ، ركد، رقد

الذم يجم  بينهما معنى دقيؽ ناب  مف صكت الراء  فمٌما تتأٌمؿ هذ  األمثمة، ترل أفٌ      
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 .302كهك التكرير
 ما العالقة بيف النكف كالراء في االختيار 

 :أستخمص مف كٌؿ ما سبؽ ذكر  مف أقكاؿ العمماء القدامى كالمحدثيف ما يمي    
 .كٌؿ منهما صكت مجهكر يدٌؿ عمى العمٌك كالقكة -
سر صناعة : "حٌددها ابف جني في كتابه كٌؿ منهما مف حركؼ الذالقة الستة كما  -

 .النكف، الراء، الالـ، ال اء، الباء، الميـ: كهي" اإلعراب

مخرج الراء يككف مف مخرج النكف، غير أٌنه أيدخؿ في طرؼ المساف قميال النحرافه إلى  -
 ".م تاح العمكـ"الالـ كما يرل ذلؾ السكاكي في كتابه 

النكف في هذ  اآلية   كهؿ لهذا الصكت  ما هك السٌر الخ ٌي كراء اختيار صكت
 عالقة بمكضكعها 

          

  :قاؿ تعالى                        

                      
303 

. 
     
لٌما تمعف الٌنظر فيها كتتدٌبرها ترل أٌف اهلل سبحانه كتعالى يدعك عباد  إلى ذكر      

ظهارها كأف ال يشرككا به شيئا، ألٌنه الكاحد القهار الذم بيد  الرزؽ  فضائمه كنعمه عميهـ كا 
لكركد  ست كالخمؽ هذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل إٌف الصكت الغالب في هذ  اآلية هك النكف 

مرات، كقد قمت سابقا بأٌنه يدٌؿ عمى الظهكر كالبركز، كهذا ما ال أجد  في صكت الراء الذم يدٌؿ 
 .عمى التكرار رغـ أٌنهما مجهكراف لثكياف يدالف عمى القكة كالعمكٌ 

كبالتأٌمؿ تىًجدي أٌف كؿ جزء مف أجزاء اآلية يدٌؿ عمى الظهكر كالبركز كأت خذ لذلؾ     
 :اأمثمة منه
 يدٌؿ عمى اإلظهار الشيء [ اذكركا] -

 .يدٌؿ عمى إظهار ال ضائؿ[ نعمت] -

 .يدٌؿ عمى اإلظهار كالظهكر لممخمكؽ[ خالؽ] -
 .يدٌؿ عمى اإلظهار كالظهكر لكٌؿ ما هك مكجكد في السماء كاألرض[ يرزقكـ] -
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كعميه أقكؿ إٌف السٌر كراء اختيار صكت النكف هك مطابقة داللته لمكضكع      
 اآلية،

 :كمف ثٌمة أستخمص ما يمي
 .الدٌقة المتناهية في انتقاء الصكت المناسب -
لمصكت داللة كمية تصٌب مباشرة في محتكل الخطاب، كتعٌيف كظي ته النغمية  في إجالء  -

مكضكع اآلية كما التقى صكت النكف م  محتكل الخطاب إلبراز داللة عظمة اهلل كقدرته 
 .د  عمى الخمؽ كالرزؽ ككذا نعمه عمى عبا

 

مػػػدل ت اعمهمػػػا فػػػي بمػػػكرة معػػػاني ك  ،كف دراسػػػة اآليػػػة إفراديػػػا كتركيبيػػػا عمػػػى أف تكػػػ      
ليه يرج  المابؽ لمصٌ الخطاب  القرآني  في األعداد القادمة ػ إف شاء اهلل ػ كاهلل المكفٌ   .كاب كا 
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لقد استطاعت االستعارة عبر اآلداب اإلنسانية أف تخمؽ إشعاعا كجدانيا كمعادال 
مكضكعيا ب ضؿ استجابة الشعراء لتجاربهـ الشعكرية كب ضؿ الخياؿ،ذلؾ أف هذا المكف البياني 

الشعراء كؿ الصمة كما يتصؿ بمحيطهـ ،إنها بذلؾ تمزج بيف الشعكر كالالشعكر يتصؿ بأن س 
  ..كتظهر الصكرة مقترنة باالستعارة مف خالؿ العنكافكتظهر الصكرة مقترنة باالستعارة مف خالؿ العنكاف  .

ك لهذا االقتراف ما يبرر  إذ إف كال المصطمحيف يرتبط باآلخر بأكثر مف كشيجة ، ك لهذا االقتراف ما يبرر  إذ إف كال المصطمحيف يرتبط باآلخر بأكثر مف كشيجة ، 
ف األشياء، كبقدر طرافة هذ  ف األشياء، كبقدر طرافة هذ  فالصكرة ترتبط بالحكاس إذ إنها استحضار لمعالقات الطري ة ما بيفالصكرة ترتبط بالحكاس إذ إنها استحضار لمعالقات الطري ة ما بي

  ..العالقة تتحقؽ فاعمية الصكرةالعالقة تتحقؽ فاعمية الصكرة
الصكرة ينطبؽ عمى االستعارة مف حيث صمتها القكية بالحكاس  فالناظر الصكرة ينطبؽ عمى االستعارة مف حيث صمتها القكية بالحكاس  فالناظر ك ما قيؿ عف ك ما قيؿ عف 

المدقؽ ألية استعارة ال يمكف أف يخ ى عميه تأثير الحكاس فيها بطريقة كبأخرل ، ك بذلؾ يمكف المدقؽ ألية استعارة ال يمكف أف يخ ى عميه تأثير الحكاس فيها بطريقة كبأخرل ، ك بذلؾ يمكف 
  ..في قيامها عمى االستعارة في قيامها عمى االستعارة   ااههتتحقؽ هكيتها كفاعميتتتحقؽ هكيتها كفاعميت  القكؿ بأف الصكرةالقكؿ بأف الصكرة

كلما كاف الالشعكر هك مثكل االن عاالت اإلنسانية ، فقف االستعارة تقكـ بتنشيط القكل 
كمف .الكجدانية بما تحمؿ مف هذ  االن عاالت كبما تممؾ مف مساعدة عمى استيعاب العمؿ ال ني 

عمى ذلؾ فميس قالب كبناء .ثـ تكشؼ عف طبيعة اإلنساف الحقيقية بما هي صدل الالشعكر
 .لمعمؿ ال ني بؿ هك ن س كيانه كتعبير  الذم يحدد مضمكنه ااالستعارة إطارا خارجي

إف أهـ ما يشغؿ الدارسيف لمغات اإلنسانية حاليا هك االستعارة ،فهي مكض  اهتماـ مف 
  كنتيجة لهذ...قبؿ المسانييف، كفالس ة المغة كالمناطقة كعمماء الن س كاألنتركبكلكجييف 



 .االتجاهات المختم ة فقف النظريات حكؿ االستعارة كتأكيمها تنكعت كاختم ت 

عمى أنه يمكف القياـ .فقذا هناؾ تعدد محير في اختيار الطريؽ األنسب لدراسة االستعارة
 .بعممية تصنيؼ لمتعدد تحت عناكيف تدؿ عمى كجكد خصائص مشتركة 

نكاعا مف االستعماالت المغكية التي تدعك أنها تنت  أ  كاألساسي لالستعارة ه رإف المظه
 ترابط األفكار كتداعيها ،كهذ  هي قمب المغة االستعارية فإلى اكتشاؼ أنكاع معينة م ئالقار 

أنكاعا مف االستعماالت المغكية أنكاعا مف االستعماالت المغكية     بنية الكالـ اإلنساني ك ألنها تنتبنية الكالـ اإلنساني ك ألنها تنت    ةةتتصدر االستعار تتصدر االستعار ك 
لمقاؿ ليحاكر عالـ االستعارة انطالقا مف لمقاؿ ليحاكر عالـ االستعارة انطالقا مف هذا اهذا ا  ءءكمف هنا جاكمف هنا جا..باعتبارها متن سا لمعكاطؼ الحادةباعتبارها متن سا لمعكاطؼ الحادة

  ..مالمسة أشهر نظرياتها مست يدا مما حكته المكتبة الغربية حكؿ هذا المكضكع مالمسة أشهر نظرياتها مست يدا مما حكته المكتبة الغربية حكؿ هذا المكضكع 
 :النظرية الت اعمية

كخالصة .إلى التطبيؽ العممي اكتعد النظرية الت اعمية مف أهـ نظريات االستعارة كأقربه
هذ  النظرية أف الصكرة االستعارية هي حصيمة ت اعؿ بيف بؤرة االستعارة كاإلطار المحيط بها  
نما السياؽ هك الذم يعطيها معنى جديدا غير  كمف ثـ فالكممة ال يتحدد معناها بشكؿ نهائي كا 

لح عمى فكرة التداخؿ الذم أ"ماكس بالؾ"كأبرز مف تبنى هذ  النظرية .األصمي امعناه
 .االستعارم

إذ هي قسمات مف حياتهـ في .  إف التجارب الشعكرية نصيب مشترؾ بيف بني البشر
ت اعمها الذاتي في الن س كفي اتصالها باآلخريف كانعكاس ما يجرم بينهـ عميها ك في مكاجهة 

عميه أف يممؾ القدرة  حقائؽ الككف في التأمؿ، كاألديب يصادؼ مكاقؼ متباينة ، ك مف ثـ كجب 
عمى التعبير عف تمؾ التجارب بالشكؿ الذم تظؿ فيه متماسكة م عمة  بالحيكية  مما يحرؾ  

فالمبدع في مكاق ه " ك تمثمهـ الجمالي  لمككف كالحياة ك الناس  ـن كس اآلخريف كيكقظ ان عاالته
دد أك عمى هيئة غير كتجاربه الشعكرية إنما يرل األشياء ك الناس ك األفعاؿ عمى نحك متج

يض  هذا  ـكركحه تحمؽ لتتجاكز العالقات المنطقية التي رسمت لكؿ شيء، فاالنتظا. مألكفة 
 .2" إلى جانب اآلخر يربط ال عؿ بمف يقكـ به حقا في إطار مف عالقات المكاف ك الزماف
أهمية في  ك مف ثـ اهتـ عدد مف النقاد الغربييف بالنظرية الت اعمية لالستعارة لمالها مف

 .التحميؿ الشعرم كالدراسات األدبية ك البالغية المعاصرة
 ك تعد النظرية الت اعمية مف أهـ نظريات االستعارة ك أكثرها انتشارا

كاالستعارة بالنسبة لمؤيدم هذ  النظرية تحصؿ مف . ك أقربها إلى التطبيؽ العممي
 .بالكممة   طالت اعالت بيف بؤرة المجاز كاإلطار المحي

 أحد أنصار النظرية الت اعمية لالستعارة" ما كس بالؾ "ك يعد 
بيف  أف   "Models And Metaphor"النماذج ك  االستعارة " ك في كتابه المكسـك  بػ 

كطرح  .ذلؾ أف المادة التي نتعامؿ معها صعبة كشائكة."مكضكع االستعارة ليس باألمر السهؿ 



    نعرؼ عمى جممة استعارية   هؿ هناؾ قكاعد محددة كيؼ : في كتابه طائ ة مف األسئمة منها 
ك مميزة  لمتعرؼ عمى االستعارات  هؿ يمكف  تحكيؿ التعبير االستعارم إلى تعبير عادم   هؿ 

 .3" يمكف عد االستعارة زخرفا ل ظيا   متى يمكف استخداـ االستعارة  
ك مف .ضة كالمتذبذبةبالؾ أف كممة استعارة لها بعض االستعماالت الغام" كقد الحظ 

عند تحميؿ هذا ".ان جر الرئيس خالؿ المناقشة" هنا جاء بأمثمة ت يد شرح األسئمة السابقة ك منها 
ك بقية كممات " ان جر"نقطة هامة هي ذلؾ التغاير بيف  كممة  ىالمثاؿ البد أف يبدأ بالنظر إل

ما لبقية كممات الجممة معاف حرفية هنا معنى استعاريا بين" ان جر"كيمكف القكؿ أف لكممة "  الجممة
إال أف . عادية كعمى الرغـ مف اإلشارة إلى كؿ الجممة عمى أنها مثاؿ ، ك حالة جمية لالستعارة 

انتباهنا قد شد إلى مجاؿ أضيؽ، أم إلى كممة كاحدة م ردة، إذ أف جكدها كاف السبب المباشر 
 .4"لنسبة االستعارة إلى هذ  الجممة

بؤرة االستعارة   : لنظرية الت اعمية عف شيئيف هاميف  في التركيب هما ك يتحدث أنصار ا
مثاال آخر ليقارنه  بالمثاؿ السابؽ لتكضيح أهمية  -بالؾ –ك اإلطار المحيط بها ك مف هنا يكرد 
 .اإلطار في تحديد الم هـك االستعارم 

ؿ هذا الكالـ يعني فه" أنا ال أريد أف أفجر ذاكرتي بشكؿ منتظـ " فمثال إذا قاؿ أحدهـ 
أنه يستخدـ االستعارة ن سها التي نكقشت في المثاؿ السابؽ  إف الجكاب يعتمد عمى درجة التشابه 
التي يمكف استحضارها بيف اإلطاريف إذ إف البؤرة تكررت ن سها في كال مثاليف ك االختالؼ في 

 .5"الحالتيفاإلطار سكؼ ينت  بعض االختالؼ في الت اعؿ بيف البؤرة ك اإلطار في 
إف معالجة ل ظة استعارة ك داللتها، يقتضي مراعاة ظركؼ  كمناسبات استخداـ األفكار 
كاألحداث ك المشاعر أك القصد المكجكد عند مستخدـ الم ظة،إذ إف قكاعد الكالـ تدلنا عمى ككف 

فمثال عند إف هذا الكالـ صحيح لبعض التعبيرات، . هذ  التعبيرات كاجبة االستعماؿ كاستعارات
ي هـ أف هذ  الكممة مجاز دكف الحاجة إلى معرفة الذم استخدـ التعبير . القكؿ عف رجؿ إنه أسد

ك يرل دعاة النظرية الت اعمية أف المشابهة ليست هي . ، أك في أم مناسبة ، أك بأم قصد
خداـ أف است" بالؾ "العالقة الكحيدة في االستعارة فقد تككف هناؾ عالقات أخرل ك قد بيف 

االستعارة يعطي معنى جديدا كهك خاص لتصكر كالمي أمامنا أكثر عمكما ، فقذا كاف كؿ 
استخداـ كالمي يحتكم عمى تغيير داللي كليس عمى تغيير نحكم أك  صرفي فحسب ، مثؿ  
القمب  لنظاـ الكممات العادم ، فهك يشتمؿ عمى تغيير الداللة الحرفية ك عندما نستخدـ كظائؼ 

ف مجازات مختم ة ستنت  ، فمثال يقكؿ الكاتب في السخرية نقيض ما يريد ك في مختم ة فق
 .المبالغة يبالغ في معانيه 

أف التشبيه أك المقارنة ربما يعداف مختم يف في الشكؿ عمى "  -كاتمي -ك يبيف  
 .6" االستعارة إذ إف التشابه يككف مكضحا  فيهما بينما في االستعارة يككف متضمنا 



إف االستعارة هي مقارنة متضمنة في استعماؿ المصطمح  « BAIN »"بيف  ك يقكؿ
 .7"كالبد  مف النظر إلى  فكائد االستعارة ك إلى أخطارها  كسكء استعمالها ...

ك يخمص دعاة النظرية الت اعمية إلى نتيجة مؤداها أف االستعارة تنت  مف الت اعؿ أك 
ك هي تتجاكز االقتصار عمى كممة كاحدة كمف " ط بها ، التكتر بيف بؤرة االستعارة كاإلطار المحي

ك إنما  السياؽ هك الذم .  ثـ الكممة أك الجممة ليس لها معنى حقيقي محدد بكي ية  نهائية 
 8" ينتجه 

 ":بالؾ" التداخؿ االستعارم مف منظكر 
عندما أننا : في حديثه  عف م هكـ التداخؿ االستعارم مف المنطمؽ اآلتي " بالؾ" انطمؽ 

نستخدـ استعارة ما فأمامنا  فكرتاف حكؿ أشياء مختم ة ك حركية في آف معا ك ترتكزاف عمى ل ظ 
كاحد أك عبارة كاحدة ، حيث تككف داللتها نتيجة لتداخمها  ك يمكف أف يطبؽ هذا الكالـ عمى 

ف شيئا قد قيؿ انطالقا مف المبدأ االستبدالي ، ي هـ أ" ال قراء هـ زنكج  أكربا: " المثاؿ اآلتي 
بصكرة غير مباشرة  عف فقراء أكربا ك لكف ماذا    الم هكـ بالمقارنة يذهب إلى أف التعبير يمثؿ 

 .مقارنة بيف ال قراء ك الزنكج
تأخذ معنى "الزنكج " هذا األمر يعني أنه في سياؽ كالـ معطى، فقف الكممة البؤرة " 

إطار "كيحتاج السياؽ الجديد . ت الحرفيةجديدا ليس هك معناها األصمي تماما في االستعماال
 كنجاح االستعارة مرتبط ببقاء القارئ كاعيا لتكس  -البؤرة –إلى تكسي  معنى الكممة " االستعارة 

 . 9"أم أف عميه إعادة اهتمامه بالداللة القديمة ك الجديدة في آف كاحد. ك امتداد الكممة
بالت رقة بيف  التركيب العضكم كالتركيب  إف الت اعؿ بيف حدكد االستعارة ال ينجمي إال

ك العالقة بيف  . الجزء هفالتركيب المنطقي مكصكؼ باآللية ، أجزاؤ  مستقمة كال يتأثر في. المنطقي
أما التركيب العضكم فيعني أف عالقة الجزء  . هذ  األجزاء بالنظـ الكمي الذم يدخالف فيه

ال معنى لها إال مف حيث  ةعناصر  االستعار تتضمف  في ذاتها  عالقة الجزء بكؿ التعبير ف
ارتباطها بذلؾ المجمكع الذم تخمقه بكاسطة ما بينها مف ت اعؿ،كت سير المجاز أمر  محاط 

 .بالمصاعب 
فاألبكاب الحديدية "ك يمثؿ لذلؾ بال رؽ بيف أبكاب الحياة الحديدية كأبكاب المتنز  الحديدية 

عمى حيف أف العبارة المجازية إذا أخذت مأخذ .تة ال تتغيرجزء مف المتػنز  ك العالقة بينها ثاب
الت اعؿ بيف جمي  أجزائها، تبيف لنا فكرة الحياة في مشهد األبكاب الحديدية ك األبكاب الحديدية 

 .10" في مشهد الحياة
إنه كفؽ اختالؼ كجهتي النظر الممكنتيف إلى العبارة، فقف الحياة تتأثر ب كرة األبكاب 

كمف ثـ يغدك المشبه الحقيقي معنى . ما تتأثر األبكاب الحديدية ب كرة الحياة تارة أخرلالحديدية، ك
فالمشبه نكع مف الحياة يمكف . يككف قد أنتجه الت اعؿ بيف الحديف المذيف يشكالف معا المشبه به



ة أف نتمهى به في مكاجهة األبكاب الحديدية كنكع مف األبكاب الحديدية خميؽ بالتأمؿ في مكاجه
 .الحياة

أنه عندما يككف الحديث عمى ت اعؿ فكرتيف نشيطتيف معا أك عف " بالؾ " ك رأل 
استخداـ استعارة تؤكد الكجك  الديناميكية  " اإلضاءة المتداخمة أك التعاكف المتبادؿ فهذا يعني 

 .11" الستجابة  القارئ الجيد لالستعارة الجيدة التي ال يكجد في أم سخؼ 
عمى أف التكتر هك كليد الت اعؿ بيف المستعار كالمستعار له  « Richards »كيمح 

 .فميست العالقة مجرد أف تشرح الصكرة ال كرة
ك لكف البد أف تؤخذ باالعتبار تمؾ المعاني التي تتكلد حيف يكاجه المستعار منه 

ن هـ . اإف الطرفيف يشبهاف رجميف يمثالف مع" ك يمثؿ لذلؾ بقكله . كالمستعار له أحدهما اآلخر
 .12" ليس  أحدهما  اهذيف الرجميف فهما أفضؿ بأنهما يندمجاف  ليكٌكنا رجال ثالث

بالتمايز  ك الكضكح المنطقييف  كهي تعتمد عمى ت اعؿ  اإف االستعارة ال تعتد كثير 
الدالالت الذم  هك بدكر  انعكاس ك تجسيد لت اعؿ  الذات الشاعرة م  مكضكعها  عندما يقكؿ 

 :المثقب العبدم  عف ناقته  
 أبدا كديني هأهذا دين تقكؿ ك قد درأت لها كضيني 
13"أما يبقي عمي كال  يقيني أكؿ الدهر حؿ ك ارتحاؿ 

 

فنحف أماـ درجة مف درجات ت اعؿ الذات الشاعرة م  مكضكعها، فالشاعر ال يسقط " 
مشاعر  عمى ناقته ، كيخم  عميه حزنه العميؽ مف قدر  فحسب، بؿ نحف أماـ ذات تحاكؿ أف 

ير ت اعؿ إال بتقد اتعي ن سها مف خالؿ تأممها لمكضكعها كالبيتاف ال يمكف فهمها استعاري
عادة تشكيمها   14"االشاعرة م  العالـ لخارجي  ك قدرته عمى تعديؿ عالقات هذا العالـ كا 

 :عناصر التركيب االستعارم
مكضكع رئيسي : تتألؼ عناصر التركيب االستعارم مف مكضكعيف متميزيف هما

اإلنساف " ككمكضكع ثانكم مرتبط به ك يحاكؿ بالؾ أف يعطي مثاال لتكضيح الم اهيـ السابقة كه
 "ذئب

ك المكضكع ( اإلنساف)المكضكع الرئيسي : يمكننا القكؿ هنا أنه يكجد مكضكعاف"ك يقكؿ
إال أف هذ  الجممة ال تستطي  أف تنقؿ المعنى لشخص يجهؿ كؿ شيء عف ( ذئب) المرتبط به 

 15" الذئاب
ستخداـ إذ ليس المطمكب معرفة القارئ معنى كممة ذئب المعجمي أك أف يككف قادراعمى ا

" هذ  الم ظة استخداما حرفيا عاديا بؿ أف يعرؼ ما يسمى بطريقة المكاض  المتشابهة المشتركة 
16. 

إف األساس في فاعمية االستعارة أف تستكحى بحرية كع كية إذ إف االستعارة التي يككف 



يف فالناس الذ. " لها معنى في مجتم  معيف قد تككف منافية لمطبيعة ك النقؿ في مجتم  آخر
" ينظركف إلى الذئاب عمى أنه تقمصات ك تناسخات  عف الناس الميتيف ، سكؼ يعطكف لمتعبير 

 17" تأكيال ك ت سيرا مختم ا عف ت سير الذم كاف قبؿ قميؿ  " اإلنساف  ذئب
 تحكمها قكاعد نحكية" ذئب" أف استعماالت كممة " بالؾ " ك يرل 
لم ظة األدبية بقبكؿ مجمكعة اعتقادات ك المهـ أف تمتـز استعماالت تمؾ ا. ك داللية

  أف نعكد فننكر أحد المكاق. كالسيكية حكؿ الذئب تككف أعضاء مشتركة ألم اشتراؾ كالمي
عندما  يقكؿ " المشتركة التي حصمنا عميها هك أف  نخمؽ تأثيرا م ارقا كأف نثير ضركرة  إيضاح 

حالة إلى شيء ضار خداع ، مف أكمة  ن هـ أنه يريد بطريقة ما مف هذا االسـ اإل" ذئب"قائؿ 
إف فكرة الذئب هي جزء مف نظاـ فكر لـ يكضح تماما لكنه محدد بشكؿ يك ي لسرد ...  المحكـ 
 18" م صؿ 

هك إثارة ما يسمى " ذئب" رجال بػ  اإف  األثر الذم نحصؿ عميه عندما نسمي استعاري -
لمدالالت لكي يبني طريقة " ريقة الذئبيةالط" كالكاتب المصيب سيككف إذف مقكدا ب" طريقة ذئبية 

مالئمة مف الدالالت فيما يتعمؽ بالمكضكع الرئيسي    ك مف ثـ فقف كؿ مممح إنساني يمكف أف 
ك ال يجب إهماؿ تعديالت األبعاد التي تنت  بانتظاـ عمى . يذكر في لغة الذئاب سيككف متناسبا 

 .استعماؿ لغة استعارية
فقننا نقصد بذلؾ أنه " ذئب" مكرك  ك مخيؼ فقذا سمينا  رجال  تقميديا هك شيء" الذئب" 

 19" أيضا مكرك  كمرعب ك انطالقا مف هذا تدعـ األبعاد المكركهة 
 النظرية السياقية

 : ال هـ االستعارم ك عالقته بالسياؽ-
السياقية إلى االستعارة عمى أنها نمكذج لدم   السياقات في تحميؿ  ةتنظرا لنظري

االستعارة  ، إذ تككف االستعارة أكثر مف ككنها مجرد مقارنة  تبيف  عف نقطة ما ، أك تشير إلى 
إنما تصبح االستعارة هي العنصر الذم ال  بد منه " قاعدة ما ، بقعادة تككينها تككينا جذابا 

يككناف بعيديف جدا ، أك عمى األقؿ يككناف في المنه  العادم لمحياة  غير لربط سياقيف ربما 
"مرتبطتيف

20. 
كما تؤكد النظرية السياقية لالستعارة عمى أف االستعارة عممية خمؽ جديد في المغة ، فيما 
تقيمه مف عالقات جديدة بيف الكممات كبها تحدث إذابة لعناصر الكاق  إلعادة تركيبها مف جديد 

. ي بذلؾ تثبت حياة داخؿ الحياة التي تعرؼ أنماطها الرتيبة، ك بهذا تضيؼ كجكدا جديداكه. 
 .هذا الكجكد تخمقه  عالمات الكممة بكاسطة تشكيالت لغكية عف طريؽ تمثيؿ جديد له 

 ك مف هنا تركز النظرية السياقية عمى عممية ال هـ االستعارم
رل أف البحث عف سياؽ كؿ استعارة ينت  ك هي ت" ك ذلؾ بالرجكع إلى السياؽ كالقرينة



في حاالت إيجابية مجمكعة مف الم اتيح تتعمؽ بت سير الم هكـ االستعارم ك تأكيمه ك مثؿ هذ  
الم اتيح ربما تحؿ الكثير مف مشكالت الغمكض ، حتى لك لـ تكف هناؾ مبادئ عامة لمت سير 

 21"مف خالؿ السياؽ
 "بعالـ الكالـ " ا يسمى ك قد تحدث أنصار النظرية السياقية عم

ك مف ثـ فقف الكممة الكاحدة تصبح لها قدرة عمى التعبير عف مدلكالت متعددة ك تمؾ 
بكاسطة تمؾ الطريقة الحصي ة  القادرة التي " خاصية مف الخكاص األساسية لمكالـ اإلنساني 

هذ  الكسيمة  تتمثؿ في تطكي  الكممات ك تأهيمها  لمقياـ بعدد مف الكظائؼ المختم ة كب ضؿ
تكتسب الكممات ن سها نكعا مف المركنة  ك الطكاعية ، فتظؿ قابمة لالستعماالت الجديدة مف 
غير أف ت تقد  معانيها القديمة ، أما الثمف الذم تقدمه الكممات مقابؿ هذ  المزايا كمها فيتمثؿ في 

 22"الجسيـ ، خطر الغمكض  الخطر ذلؾ
الطريقة األكلى يمكف : اكتساب معانيها المتعددة   ك هناؾ طريقتاف تتبعها الكممات في

هذ  الطريقة تبدأ بمجرد حدكث التغيير ( عممية)   Operation » »تكضيحها بالكممة اإلنجميزية
في تطبيؽ الكممات كاستعمالها ، ثـ يتمك ذلؾ شعكر المتكمميف بالحاجة إلى االختصار في 

الكممة بشكؿ ممحكظ ، ك مف ثـ يكت كف باستعمالها   المكاقؼ ك السياقات التي يكثر فيها  تكرار 
فالشخص المتكمـ ال ينص ك هك في  المستش ى " كحدها لمداللة عمى ما يريدكف التعبير عنه 

عمى أف العممية المشار إليها في الحديث عممية جراحية ك ليست عممية إستراتيجية ، أك ص قة 
 .23" تجارية في سكؽ األكراؽ المالية

ؿ هذا الطريؽ التدريجي إلى تعدد المعنى طريؽ آخر قصير يتحقؽ في االستعماؿ ك يقاب"
أما المعنى المجازم فهك . هك الحيكاف المعركؼ" أسد "المجازم، فالمعنى الحقيقي لمكممة 
 24"  اإلنساف الشجاع عمى سبيؿ االستعارة

    معرفة حقؿ تمؾ الكممة ىإف تحديد المعنى الذم تشير إليه الكممة يعتمد بشكؿ كبير عم
أك البيئة الخاصة بها ، إذ تكجد حقكؿ كبيئات فنية مختم ة ك متعددة ،كيمكف تكضيح البيئات 

يالحظ هنا أف زيدا له سياؽ أك بيئة فنية معينة،  " زيد أسد : " ال نية كاختالفها بالمثاؿ اآلتي 
بالنسبة لمبيئة الخاصة به  ك ( عادم ) كاألسد له سياؽ أك بيئة فنية أخرل ، ك زيد معنا  الحرفي 

األسد معنا  حرفي بالنسبة لمبيئة الخاصة به ، ك تأسيسا عمى ذلؾ فقف االستعارة هي تحكيؿ 
 .أك لممصطمح مف بيئة فنية إلى بيئة  فنية أخرل           لمكممة 

 إف لكؿ حقؿ مف الكممات ك المصطمحات طرقه الخاصة مف التحكيؿ كالتغيير، كتككف
الجمؿ ذات معنى إذا كانت تعمؿ كفقا لالفتراضات الضمنية لذلؾ الحقؿ ك تمؾ البيئة ال نية 

ألف المصطمحات ك العبارات لكؿ .ككؿ حقؿ يتميز عف اآلخر. الخاصة بتمؾ الجمؿ كالكممات
حقؿ مختم ة عف بقية الحقكؿ أك متناقضة معها كيككف المعنى الحرفي مناسبا لمحقؿ المخصص 



يكتسب معنى معينا بكاسطة المتكمـ أك المستم  كتظهر االستعارة  عندما تتصؿ  له ، الذم
ك بما أف الجممة " الكقت الطكيؿ " كممات  مف حقكؿ أك بيئات فنية مختم ة في جمؿ معينة مثؿ 

فكؿ مصطمح أك كممة  ينظر " ال يمكف أف ت هـ حرفيا، فقنه يمكف النظر إليها بشكؿ استعارم 
ي مف خالؿ األخرل ، ك مف خالؿ ربط كممات أك مصطمحات مف بيئات فنية إليها بشكؿ حدس

 .25"مختم ة ، لكي يتسنى فهـ الكممة ضمف سياقها  الجديد
" لغة ال ف " في كتابه المكسكـ ب   - -Nelson Godman "نمسكف جكدماف " لقد أيد 

"Language of art  " هي إعطاء كممة " المدخؿ السياقي لدراسة االستعارة ك بيف أف االستعارة
 قديمة معاني

ك خصائص جديدة ، ك تحدث عما يسمى بالزمرة التي تنتسب إليها الكممات في بنائها 
الجديد، ك الحقؿ ،أك العالـ األصمي الذم ترتد إليه هذ  الكممات ، الذم يتككف مف مجمكعة مف 

 26" معها عمى األقؿ ص ة أك خاصية مشتركة كاحدة المصطمحات تج
 :أهمية القرينة ك السياؽ في ال هـ االستعارم

تشكؿ الحركة المغكية الداللية محكرا رئيسيا في الصكرة االستعارية بت اعؿ السياؽ 
فيق  تصادـ . ذلؾ ألف االستعارة تممح في داللة ل ظة ضمف سياؽ غريب عنها.كتركيب الجممة 

ك  المكقؼ الجديد الذم  –أم ما كانت عميه قبؿ انتقالها  –ؤدل القديـ لهذ  الم ظة بيف  الم
 .27" إف االستعارة ضماد بيف سياقيف " استدعاها ، ك كما يقكؿ رتشاردز

إف إدراؾ االستعارة ك قيمتها الجمالية في العمؿ األدبي البد له مف تذكؽ لغكم كمعايشة 
ذلؾ أف . جانب مف جكانب الحياة المادية ك ال كرية كالن سية لممجاالت الداللية كرمكزها في كؿ

شعاع داللتها ال ينكشؼ إال لمف يعرؼ ك يحس بأنها ليست مف هذا  إضاءة الكممة المستعارة كا 
ك عند إدراؾ هذ  الحالة الداللية يتحقؽ عنصر الم اجأة ك المباغتة مما " المحيط الذم حمت به 

لسمسمة الدالالت في السياؽ ك يتكلد إحساس غريب يتميز بجدة  يكسر األل ة كالتتاب  العادم
 .28" تكقظ الن س كتحرؾ أعماقها  لتت اعؿ  م  طبيعة التجربة الشعكرية

إننا م  االستعارة نعايش تالقيا بيف سياقيف ك داللتيف، فالكممة المستعارة مف محيط بعيد 
كؿ ، بؿ هي تحمؿ ظالؿ السياؽ عما يجرم في السياؽ األساسي، ال تن صؿ داللتها ك تتح

القديـ       ك تكتسب مف هذا اإلطار الداللي الجديد فتغدك كممة جديدة إذ ال تبقى عمى حالتها 
إف فاعمية التركيب تثرم االستعارة ثراء حقيقيا "السال ة كهي ليست جزءا مألكفا في الحالة الجديدة 

" أف تقرر فيه نقطة البدء ك نقطة النهاية ، ك تجعؿ المعنى الشعرم بخاصة رسما دائريا يصعب 
29. 

فالسياؽ هك . إف بعض ما يؤلؼ نشاط االستعارة الجمالي هك السياؽ الذم تتحرؾ في فضائه
جسـ حي أك مجمكعة مف المكاقؼ ك اإلمكانيات المت اعمة كفيه تقاطعات مستمرة  ك لهذا كجب 



النشاط إلى ما يؤنس عمى كجكدها أك  أف يرج  في تبييف فاعمية االستعارة ك غيرها مف مظاهر
ك بعبارة أخرل فقف السياؽ يكشؼ عف فاعمية االستعارة ك يرد لها قيمتها . يمهد لها مف السياؽ 

 .الخ ية
 إف الكممات االستعارية كالنبت تمتد جذكر   بعيدة في مسافات أخرل" 

30" ك في كسعها أف تكحي بامتداد ال ينتهي 
 

أف الكممة ال يمكف أف ت هـ إال مف " ظرية السياقية لالستعارة ك مف هنا رأل أنصار الن
 .خالؿ السياؽ كعالقتها م  الكممات األخرل 

ك لمسياؽ أهمية كبرل في تحديد المعنى كتكجيهه     ك معظـ الكممات مف حيث 
فالذم يحدد هذ  المعاني كي صمها، هك السياؽ في مكرد . الم هكـ المعجمي دالة عمى غير معنى

 .31" لنص ا
أثناء حديثه  « krais »ك ترتبط بقضية ال هـ االستعارم كعالقته بالسياؽ قضية أثارها 

عف المعنى كفهمه ، ك هذ  القضية هي التضميف إذ إف الكممة الكاحدة أك الجممة قد تتضمف 
 :معنى آخر مرتبط بالمعنى األكؿ ، كمتداخمة معه ك يمكف أف يمثؿ لذلؾ بالشكميف اآلتييف 

        
 (أ)

 (ب)                                                                      
 
 
 

" كما يحدد السياؽ معنى الكحدة الكالمية عمى مستكيات ثالثة متميزة في تحميؿ النص 
: ثالثا . أنه يخبرنا عف أية قضية ثـ التعبير عنها: أية جممة ثـ نطقها ، ثانيا : فهك يحدد أكال 

أنه يساعدنا عمى القكؿ إف القضية تحت الدرس قد تـ التعبير عنها بمكجب نكع معيف مف القكة 
لكالمية دكف غير  ، ك يككف السياؽ في الحاالت الثالث هذ  ذا عالقة مباشرة بتحديد ما يقاؿ ا

 32" كفؽ المعاني المتعددة التي تحممها الكممات
 :م هـك الت اعؿ االستعارم مف منظكر ريتشاردز

نما هي كذلؾ  يبيف ريتشاردز أف االستعارة ليست تحكيال أك نقال ل ظيا لكممات معينة  كا 
عمى أساس أف النغمة الكاحدة في أية قطعة مكسيقية ال تستمد " ت اعؿ بيف السياقات المختم ة ، 

 33"شخصيتها ك ال خاصيتها المتميزة إال مف النغمات المجاكرة لها 
أف المكف الذم نرا  أمامنا في أية لكحة فنية ال يكتسب ص ته سكل مف األلكاف " ك

ك كذلؾ الحاؿ في األل اظ ، فقف معنى أية ل ظة ال يمكف .34" األخرل التي تصاحبه كتظهر معه
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أف مهاـ  -ريتشاردز-كما أكد .أف يتحدد إال مف خالؿ عالقة هذ  الم ظة بما جاكرها مف أل اظ 
 .الشاعر الرئيسية هي إفعاـ االستعارة بالحياة كالنشاط كجعمها   أكثر إدراكا ك كضكحا

جمي  أكجه شبه حقيقية نتيجة ترابط السياقات كرأل أننا ال نحتاج كال نستطي  أف نجد 
إف أماـ الشاعر دائما أنماطا ... فالشاعر هك صان  القيـ كالمعتقدات" المختم ة لكؿ االستعارات 

عالية مف الصياغة يهدؼ إلى تحقيقها ك هك لف يستطي  أف يحقؽ هذ  األنماط إال إذا أكدعها 
ف إمكانيات ك كي يات، ك لف يككف ذلؾ إال بما الصياغة السميمة مف خالؿ ما تمنحه المغة م

 35"يحققه تداخؿ الكممات ك ت اعمها مف طاقات مختم ة 
ألف الت اعؿ بيف " أف ينظر إلى االستعارة بمغة الت اعؿ المركب  -رتشاردز -ك قد فضؿ

ستعارة السياقات المختم ة أكثر عمكمية ، ك يسمح بأنكاع أكثر مف العالقات ، فالتشبيه مقارنة كاال
 36" يجب أف تبنى عمى هدؼ أكبر كعمى تصكر مف العالقة 

شكؿ أساسي في المغة ك ليست زخرفا ل ظيا  -رتشاردز -ف االستعارة مف منظكرإ
الذم يذهب فيه أف المغة في أساسها استعارة ك مف ثـ فقف « Shelly »رأم  ىفحسب، كأشار إل

ك م  . عماؿ الكممة في مكضعها الصحيحالمزية في أم كالـ ترج  إلى مهارة الكاتب في است
ذلؾ فقف السياؽ يزكد كجه الشبه ببعض اإلشارات كالم اهيـ إال أنه ال يعال  بشكؿ كمي معنى 

 االستعارة
إف كثيرا مف المصطمحات الغامضة التي كثيرا ما نستعممها ك " ك هك في ذلؾ يقكؿ 

 ؾذل رالنسجاـ كاإليقاع كالتأثير كغينحف بصدد تقكيـ الكالـ أك مناقشة ما فيه مف جماؿ مثؿ ا
مف ص ات الجكدة ليست إال نتيجة لقدرة الكاتب عمى استعماؿ المغة ك استغالؿ إمكانياتها ك أف 
أية قطعة أدبية ال يرج  تحقيقها لهذ  الص ات أك مثمها إال لقدرها عمى الت اعؿ  بيف أجزائها 

ياؽ كضعه الخاص ك مف ثـ يختمؼ معنى كاالست ادة  مف كظائؼ المغة كمككناتها، إف لكؿ س
 .37" الكممة الكاحدة  باختالؼ السياؽ الذم ترد فيه 

إف لالستعارة عالقة عضكية  بالبناء المغكم ك مف ثـ  فقنها ليست من صمة عف المغة 
كمعنى ذلؾ أف هذا  الخمؽ الجديد الذم  38"األـ األبدية لمكالـ " مما جعؿ بعضهـ يص ه بأنها 

 طتها ، يشكؿ في معماريته أنماطا متعددة تمتزج كتتكحديتخمؽ بكاس
 

 :بيف الجرجاني كريتشاردز
عندما ننظر إلى االستعارة عند عبد القاهر نجد  أنزلها منزلة رفيعة مف البياف كنرا  

كهك تقدير رجؿ يتذكؽ "يقدمها عمى التشبيه م  أف التشبيه أصؿ ك هي فرع ذلؾ تقدير  لها  
" فنكف البالغة ك يض  كؿ فف في مكانة ، كيدرؾ قيمة االستعارة  في رسـ اإلحساس كالصكرة 

39 . 



لمم ت لالنتبا  أف عبد القاهر الجرجاني قد أكد قبؿ رتيشاردز أهمية السياؽ في ك مف ا
كبيف أف المبالغة التي تدعى لالستعارة ليست في المعنى ن سه الذم يقصد . البناء  االستعارم

إليه المتكمـ   ك لكف في طريقة إثبات لممعنى كتقرير  إيا  كرأل أف المحاسف التي ينشأ عنها 
. ؿ العالقات األسمكبية بيف األل اظ كهي مكطف البالغة ، ك هك ما عبر عنه  بالنظـ النظر تشك

فال تككف لمكممة مزية إال كفؽ مكقعها مف الكالـ ، ك تازر  دالالتها م  جاراتها الداخمة معها في 
التركيب ، ألف الكممة قد تقبح  في مكض  ك تحسف بن سها في مكض  آخر  ك الذم يحدد  ذلؾ 

هذ  الم ظة فصيحة إال ك هك يعتبر مكانها مف النظـ  : ك هؿ  تجد أحدا  يقكؿ . " لسياؽهك ا
كحسف مالءتها معناها بمعاني جاراتها ، ك فضؿ مؤانستها ألخكاتها كهؿ قالكا في ل ظة  متمكنة 
ك مقبكلة ، ك هؿ  في خالفها  قمقة كنابية ك مستكرهة إال كغرضهـ أف يعبركا بالتمكف عمى 

ك يرل  40".سكء التالؤـ فالت اؽ بيف هذ  كتمؾ مف جهة معناها كبالقمؽ ك النبك عحسف ا
 الجرجاني أف أهمية اختيار األل اظ يكمف  في طريقة نظمها ك ليس مف فضؿ

إنما سبيؿ هذ  المعاني " ك ال مزية إال بحسب المكاض  ك بحسب المعنى الذم تريد 
فكما أنؾ ترل الرجؿ قد تهدل في األصباغ .كش سبيؿ األصباغ التي تعمؿ منها الصكر ك النق

التي تعمؿ منها الصكرة كالنقش في ثكبه الذم نس  إلى ضركب مف التخير ك التدبر في أن س 
ك كي ية مزجه  لها كتزينيه  إياها إلى ما لـ يهتد إليه صاحبه .األصباغ كفي مكاقعها ك مقاديرها 

كذلؾ الشاعر كالشاعر في تكخيه معاني  فجاء نقشه مف أجؿ ذلؾ أعجب ك صكرته  أغرب ،
 .41" النحك ك كجكهه التي عممت أنها محصكؿ النظـ 

ك النحك عند الجرجاني كسيمة ال ناف إلبراز الصكر الذهنية ك المعاني التي تأتمؼ داخؿ 
السياؽ   ك هك عمـ الكشؼ عف المعاني التي هي ألكاف ن سية ، ندركها مف كجكد استعماؿ 

ل ركؽ التي تبدك بيف  استعماؿ كآخر مف خالؿ ارتباط بعضها ببعض ، بحيث الكالـ ك مف ا
تجتم  لتشكؿ معا نسيجا حيا مف المشاعر اإلنسانية كالصكر الذهنية ك األحاسيس الكجدانية  ك 

 .مف ثـ ، فقف النحك  ليس مجرد قكاعد شكمية بحثة ،ك ليس مجرد تقدير
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 (قراءة في نظرية السياؽ )المعنى السياقي 

 عمية بيبية:  األستاذة                         
 المركز الجامعي الشي  العربي التبسي                                           

  الجزائر -تبسة                                                       
الكػػؿ المعقػػد الػػذم تختمػػؼ حكلػػه حقػػكؿ المغػػة فػػي يمثػػؿ المعنػػى فػػي الدراسػػات المغكيػػة ذلػػؾ 

كشػػ ها لكنهػػه، كذلػػؾ بسػػبب تعػػدد فركعػػه فهنػػاؾ المعنػػى المغػػكم الػػذم يشػػرح الم ظػػة ألكؿ 

كهمة، كهناؾ المعنى االصطالحي الذم يركز عمى جانب الصكرة الذهنية كما تختم ه مػف 

حقػػؿ الدراسػػات  أثػػر ن سػػي إضػػافة إلػػى معنػػى المعنػػى الػػذم يتعمػػؽ بالمجػػاز كمػػا يػػدكر فػػي

 .البالغية

كحػػديثنا يتمحػػكر أسػػاس حػػكؿ المعنػػى السػػياقي الػػذم قػػد يشػػتمؿ عمػػى هػػذ  األنػػكاع اآلن ػػة 

الذكر حسب كركد سياقاتها، كهػذا المعنػى مخػتص بالكممػة كمػا يػدكر فػي مجالهػا المعنػكم 



مف حركية فما عالقة المعنى بالسياؽ أك بػاألحرل كيػؼ تسػاهـ نظريػة السػياؽ فػي حركيػة 

 معنى كاستعماله كجعمه منتجا لمغة  ال

 .قبؿ دراسة نظرية السياؽ، كجب عمينا الكقكؼ عمى مصطمح معنى لغة كاصطالحا 

 :تعريؼ المعنى

 : لغة

أف المعنى كالت سير كالتأكيؿ كاحد كمعنى كؿ كالـ مقصػد  كجػاء » جاء في لساف العرب 

كفحػػكا  كمقتضػػا  كأنػػه  فػػي تػػاج العػػركس أف معنػػى القػػكؿ هػػك داللتػػه كمضػػمكنه كم هكمػػه

كذلؾ مقصد الكالـ أم المقصكد به، كجاء في معجـ العيف معنى كؿ شيء محنتػه كحالػه 

 .(1)«الذم يصير إليه أمر ، أم تأكيمه كما يستخمص منه 

فالمعنى في جانبه المغكم يحمؿ القصد كاإلفادة كالمقتضى كهك الحػاؿ أك الهيئػة التػي يػرد 

 .له  نظرية السياؽفيها الكالـ كهذا ما ستتناك 

 : اصطالحا

الصػػكرة الذهنيػػة لمسػػماة مػػف حيػػث كضػػ  الم ػػظ            » يقػػر عممػػاء العربيػػة أف معنػػى الم ػػظ هػػك 

 .(2)«بقزائها 

يبػػيف هػػذا التعريػػؼ مػػف الناحيػػة اإلدراكيػػة أف الصػػكرة التػػي يحممهػػا الػػذهف ليسػػت انعكاسػػا  

نما لكؿ شخص صػكرته الذهنيػة حيػث تصػك  ر  لػذلؾ الشػيء، فتصػكرنا لمكمػب تاما لمكاق  كا 

مثال عمى أنه الحيكاف المعركؼ، قد تحكؿ إلى حيكاف أليؼ يتصؼ بالكفاء عند ال رنسييف 

مػػػثال، كهكػػػذا األمػػػر بالنسػػػبة لبػػػاقي األشػػػياء كهنػػػا يػػػدخؿ السػػػياؽ أيضػػػا لبيػػػاف مكانػػػة هػػػذ  

ف الم ػػظ الصػػكرة الذهنيػػة كالم ػػظ المختػػار الػػذم يقابمهػػا عػػف طريػػؽ الكضػػ  الػػذم هػػك تعيػػي

 .لمداللة عمى المعنى



كالسياؽ هك الذم يعيف قيمة الكممة في الحاالت كمها إنػه ي ػرض قيمػة كاحػدة بعينهػا عمػى 

الكممػػة بػػالرغـ مػػف المعػػاني المتنكعػػة التػػي فػػي كسػػعها أف تػػدؿ عميهػػا كهػػذا ي سػػر المعنػػى 

 عمى أنه كظي ة كفي سياؽ فما معنى السياؽ   

 : لغة -أ

 .31كجاءت كل نفس معها سائق كشهيد ﴾ سورة ؽ ﴿ : يقكؿ اهلل تعالى

وقبال فاً ت ساٌر سااتبا، ٌساوقهت إلاى محشاارهت وشاهٌد ٌشاهد علٌهاات بعملهات وقاد تسااتوق  

 .(3)وانستق  اإلبل إذا تستب   

تدل على التتتبع والسٌر واالنتظاتم فاً " ستا" المبلحظ فً هذه المعتنً اللؽوٌة ان متدة 

 .هذه المتدة، وهو مت ل  عبلقة وطٌدة من معنى السٌتاقطٌع واحد، وهو المعنى الحسً ل



 : اصطالحا -ب

عبلقة لؽوٌة او خاترج نطاتا » فً االصطبلح اللؽوي تعنً  Kontextإن ل ظة السٌتا 

 .(4)«اللؽة ٌظهر فٌهت الحدث ال بلمً 

وتهتم نظرٌة السٌتا بدراسة المعنى طب ات للمانهج الساٌتقً وٌاؤمن اصاحتا هاذا االتجاته  

معنااى ال لمااة ال ٌن شااؾ إال ماان خاابلل وصاا هت فااً سااٌتقت  مختل ااة فهاام ٌدرسااون بااأن 

ال لمت  من خبلل تحلٌل السٌتقت  والمواقؾ التً ترد فٌهت ومعنى ذلك ان ال لماة تعطاً 

فااتلمعنى إذن . دالال  متعاددة بتعاادد الساٌتقت  التااً تادخل فٌهاات او تبعات لتو ٌعهاات اللؽاوي

 .ل لمة هو الذي ٌحدد المعنىمتؽٌر بتؽٌر السٌتا واستعمتل ا

ومن اهم م اٌات النظرٌاة الساٌتقٌة موضاوعٌتهت وعادم خروجهات عان بنٌاة اللؽاة والمحاٌط 

االهتمااتم بتلعنتصاار اللؽوٌااة ن سااهت » : الااذي ٌاادور حولهاات وقااد  ااتن منهجهاات ٌرت اا  علااى

الذهن واألنمتط التً تنتظم فٌهت بدال من صرؾ انتبتههم إلى العبلقت  الن سٌة بٌن اللؽة و

 .(5)«او اللؽة والخترج او إلى العملٌت  الن سٌة التً تحدث فً الدمتغ 

» : إنهاام ماان جهااة اخاار  ٌر اا ون علااى المعنااى السااٌتقً الااذي ٌااراع فتناادٌك  

م تصرا علاى معناى الم اردة فاً تر ٌاا جملاً ولاٌع علاى معنتهات المعجماً او خاترج 

 ,(6)«التر ٌا 

ن مصطلحً الحاتل والم اتم اللاذان ٌاأتً الت صاٌل والسٌتا فً التراث العربً م اوجة بٌ

 . فٌهمت فً انواع السٌتا

 :وٌتلخل م هوم  فً الن تط اآلتٌة

بمعنى ان المت لم هو . (7)«الؽره اي م صود المت لم من إٌراد ال بلم » إن السٌتا هو 

 .العنصر األستع فً تح ٌا السٌتا، وهو مت تنشده نظرٌة التواصل

 .(8)«روؾ والمواقؾ واألحداث التً ورد فٌهت النل الظ» إن السٌتا هو 

وتلت ااً هااذه الر ااتب  فااً التااراث العربااً مااع ماات ٌااراه المحاادثون وماانهم هتلٌااداي ماان ان 

النل اآلخر او النل المصتحا للنل الظاتهر وهاو بمثتباة الجسار الاذي  »السٌتا هو 

 .(9)« ٌربط التمثٌل اللؽوي ببنٌت  الخترجٌة

ناات ٌشاا ل نصاات موا ٌاات للاانل الحتضاار وٌسااٌره حسااا التؽٌاارا  بمعنااى ان السااٌتا ه 

 .الطتربة على الجملة

 : أنواع السٌاق

 : السٌاق اللغوي -1

النظم الل ظً لل لمة وموقعهات مان ذلاك الانظم، وهاو » ٌعرف  علمتء اللؽة المحدثون بأن   



 .(01)« ٌشتمل عندهم ال لمت  والجمل الستب ة والبلح ة لل لمة والنل والذي ترد فٌ 

 :فتألل تظ بتلنسبة إلى هذا النوع تحمل داللتٌن 

 .هً الداللة المعجمٌة او األستسٌة اي داللة الل ظة م ردة وهً خترج النل: األولى

داللة الل ظة وهً فً سٌتقهت من النل ألن ال لمة فاً المعجام لهات دالال   ثٌارة : الثتنٌة

هات وٌخلصاهت مان اشاتراك الادالال  وإذا مت وضاع  فاً التر ٌاا فاإن الساٌتا ٌحاد معنت

(00). 

والسٌتا نتتج عن رصاؾ ال لمات  بعضاهت بابعه ألنا  ٌهاتم بتمتساك الجملاة التاً ت اوم 

 .على اختٌتر األل تظ ومن ثم تحدد موقع ال لمة فً معنتهت

وإنتتج المعنى فاً ظال الساٌتا اللؽاوي ٌنطلاا اساتع مان المعجام الاذي ٌوصاؾ بتلتعادد 

و  والتعٌاٌن ألنا  متعلاا بحوالٌاةه او المحاٌط الاداللً الاذي ٌحادد واالحتمتل بمعناى الثبا

 .مدلول العنتصر اللستنٌة فتختبلؾ المدلول م ترن بتختبلؾ الدال

وقد ستا اإلمتم السٌوطً امثلة من ال رآن ال رٌم لبعه األل تظ التً تأتً بمعتن متعاددة 

 : ة اوج  منهتالتً تأتً على سبع (01)ٌحددهت السٌتا ومن ذلك  لمة الهد 

 .15﴿ اذدنا الصراط ادلستقيم ﴾ الفاربة : الثبت  فً قول  تعتلى

 .14﴿ أكلئك على ذدل من رهبم ﴾ البقرة  :البٌتن فً قول  تعتلى

 .16﴿ كلكل قـو ذاد ﴾ الرعد  الدٌن والدعتء فً قول  تعتلى

 65﴿ كيزيد ا الهين اذتدكا ذدل ﴾ مرًن   اإلٌمتن والدعتء فً قول  تعتلى

 .ف لمة هد  مشترك ل ظً جتء  بحسا النظم الل ظً لهت وموقعهت من ذلك النظم

ولو نظرنت إلى عوامل وقوع المشترك الل ظاً لوجادنت ان الساٌتا اولهات ألنا  ٌ اوم بادور 

التحدٌد ألن داللة ال لمة تتعدد بتعدد السٌتا الذي ترد فٌ ، والمبلحظة العتمة التاً ٌم ان 

ان اي اشااتراك ل ظااً آتااً ٌب ااى بب ااتء ال لمااة فٌاا ، وٌاا ول » المجااتل تسااجٌلهت فااً هااذا 

 .(02)«ب والهت من  

 : وٌشتمل السٌتا اللؽوي على م ونت  استسٌة هً

 : السٌتا الصوتً -ا

وهو النظم الل ظً للصو  فً إطتر األصوا  األخر  على مستو  ال لمة او الجملة » 

»(03). 

قت  المحٌطة ب ل صاو  ساواء مان ٧بتؽٌر السًمعنى ذلك ان مستو  األصوا  ٌتؽٌر 



حٌث المخارج او مان حٌاث الصا ة واساتع ذلاك هاو وحادة التحلٌال ال ونولاوجً ال اونٌم 

نماوذج صاوتً مسات ل ٌمٌا  الحادث ال بلماً المعاٌن عان ؼٌاره مان » الذي هاو         

 .(04)«األصوا  األخر  

بااٌن المعااتنً وٌشااتمل  وبتلتااتلً فهااو اصااؽر وحاادة صااوتٌة عاان طرٌ هاات ٌم اان التعرٌااؾ

إخابلل صاو  م اتن صاو  » التبادٌل الاذي هاو : السٌتا الصوتً ظواهر صاوتٌة منهات

 .(05)«آخر بحٌث ٌؤدي ذلك إلى حدوث تؽٌٌر فً داللة ال لمة 

 55﴿فيها عيناف نضاختاف ﴾ الرمحن آ: ومثتل  قول  تعتلى

المااتء إذن فلااٌع  فتلسااٌتا ٌ تضااً  لمااة النضااخ دون النضاا  ألنهاات اقااو  بتلنساابة لتاادفا

تاأثٌره الاداللً داخال » للصو  درجة قٌمة داخل نص  وإنمت مهمت  الوظٌ ٌاة ت مان فاً 

منظومة السٌتا الذي ٌعتبار الم اتن اآلمان الاذي ٌاؤدي فٌا  ال ونٌمات  ادوارهات الوظٌ ٌاة 

 .(06)«الداللٌة لل لمت  

 : السٌتا النحوي -ا

ل لمااة ماان إعااراا وبنااتء هااذه النظاارة المعااروؾ عاان النحااو عنااد ال اادمتء اناا  ماات ٌلحااا ا

 .الش لٌة جعل  النحو ٌحمل طتبع الجمود، وبتلتتلً التر ٌ  على الش ل دون المضمون

ؼٌر ان المحدثٌن قد ؼٌروا هذه النظرة ب ولهم إن النحو إبداع ونعنً باذلك  ٌ ٌاة دراساة 

 .(07)«قٌة شب ة من العبلقت  السٌت» الجمل من النتحٌة السٌتقٌة فأصب  ٌعرؾ بأن  

ومن الظواهر النحوٌة التً تحات م إلاى الساٌتا ترتٌاا ال لمات  فاً الجملاة او مات ٌسامى 

 .بتلت دٌم والتأخٌر

والت دٌم والتأخٌر ٌ تبل مصطل  الرتبة عند النحتة وٌمثل نوعت من الخروج عن الماألوؾ 

 .من اللؽة العتدٌة إلى لؽة العدول واالن ٌتح

واقع بترك ال لمة م تنهت فً الم دمة لتحل محلهت  لمة اخار  هو تبتدل فً الم» والت دٌم 

لتؤدي ؼرضت ببلؼٌات مات  تنا  لتؤدٌا  لاو انهات ب ٌا  فاً م تنهات الاذي ح ما  با  قتعادة 

 .(08)«االنصبتط اللؽوي 

مصدر اخر وهو فً اللؽة خبلؾ الت دٌم وفً االستعمتل النحوي حتلة » امت التأخٌر فهو 

من اج اء الجملة وتوجا وضع  فً موضاع لام ٌ ان لا  فاً           من التؽٌر تطرا على ج ء 

 .(11)«األصل 

وسٌتا الت دٌم والتأخٌر قتبم على نظارة عمٌ اة إلاى عنصارٌن قاتبمٌن فاً الصاٌتؼة همات 

امات . الثتب  والمتؽٌر فٌمثل الثبت  فاً تواجاد اطاراؾ األشاٌتء ومات ٌتصال با  المتعل ات 



األطراؾ من امت نهت األصلٌة التً اسستهت من نظتم  المتؽٌر فٌمثل فً تحرٌك بعه هذه

 .(10)«اللؽة إلى امت ن جدٌدة لٌس  لهت فً األصل 

وبهذا المثتل والظواهر النحوٌة الساٌتقٌة األخار  ٌم ان ال اول ان الساٌتا النحاوي شاب ة 

من العبلقت  ال واعدٌة تح م بنتء الوحدا  اللؽوٌة داخل النل وقٌمتهات ت اوم  ال عبلقاة 

 .همة وظٌ ٌة تستعد على بٌتن الداللةبم

 : السٌاق العاطفً أو النفسً -2

ٌحاادد طبٌعااة اسااتخدام ال لمااة بااٌن داللتهاات الموضااوعٌة العتمااة وداللتهاات » وهااو الااذي 

 .(11)«العتط ٌة الختصة 

وهذا النوع من السٌتا مارتبط بتلعتط اة والشاعور وٌحادد درجاة االن عاتل بتلنسابة لل لماة 

هنت متؽٌارا حساا حاتال  المت لماٌن وماواق هم وٌمتات  بأنا  فاردي ذاتاً وٌصب  المعنى 

ومن امثلة ذلك  لمة ؼنم التً تشٌر إلى معنى االن ٌتد و لمة نحلة التً تشٌر إلى النشاتط 

 .وؼٌرهت  ثٌر

، والبطش اخذ الشًءب هر وؼلبة وقوة، "بطش"ونسوا مثتال من ال رآن ال رٌم فً  لمة 

: ٌ ول سابحتن  وتعاتلى: ٌتا فً اآلٌت  التً ورد  فٌهت ال لمةوقد وجد  فً ا ثر من س

 ﴿ يـو نبطش البطشة الكربل إنا منتقموف ﴾ 

فتل لمة تشعر الستمع بثورة عترمة تن جر ؼضابت إذ تاوالى ال عال ٌابطش الاذي ٌادل علاى 

 .(12)«الحر ة مع المصدر البطشة الذي ٌدل على االستمرار فً الحدث             

 02﴿ إف بطش ربك لشديد﴾الربكج آتلى وقول  تع

فتل لمة فً هذا السٌتا ٌحمل معنى العذاا، والمبلحظ على هذا النوع من السٌتا، تعادد  

الن سً، االن عتلً، العتط ً وهذه مصطلحت  تتعلا بتلحتلة الشعورٌة لل رد : مصطلحتت 

 .التً تؤدي إلى اض تء هذا الشعور على ال لمت 

 : ثقافًالسٌاق االجتماعً ال

اسااتخدام  لمااة معٌنااة فااً مسااتو  لؽااوي محاادد » وٌظهاار هااذا النااوع ماان السااٌتا فااً 

 .(13)«فتستخدام ال لمت  ل  ارتبتط وثٌا بتلث تفة إذ تحمل ال لمت  وضعٌت  ث تفٌة معٌنة 

فتل ٌمة الث تفٌة واالجتمتعٌة المحٌطة بتل لمة تعطاً معناى محاددا تبعات لتلاك ال اٌم وٌ اول 

السٌتا الث تفً للنصول اللؽوٌاة » : و  ٌد فً شأن السٌتا الث تفً مت ٌلًنتصر حتمد اب

 .(14)« ل مت ٌمثل مرجعٌة معرفٌة إلم تنٌة التواصل اللؽوي 

ومن امثلة  لمة جذر التً لهت معنى عند الم ارع ومعنى ثتن عند اللؽوي، ومعناى ثتلاث 



ضااً والطبٌااا والضااتبط عنااد عااتلم الرٌتضااٌت  و لمااة عملٌااة التااً لهاات معنااى عنااد الرٌت

 .وؼٌرهت

مثاتل  (15)«وهنت ٌختلاؾ الم هاوم الاذهنً للماداخل المعجمٌاة باتختبلؾ الساٌتقت  الث تفٌاة 

ذلااك  لمااة  ااتفر الااذي معنااته فااً البٌبااة ال راعٌااة الماا ارع الااذي ٌ لاا  األره قااتل اباان 

والادلٌل علاى ذلاك قولا   (16)«وٌ تل لل ارع  تفر ألن  ٌؽطاً الحاا والتاراا » : فترع

 11﴿ مثل غيث أجب الكفار ثباته مث يهيج فًتا  مصفرا مث يكوف حطاما ﴾ احلديد آ: تعتلى

انا  ال باد فاً » وقد  تن ال دمتء ٌولون اهتمتمت شدٌدا للسٌتا الث تفً فهذا الشتطبً ٌر  

 .( 17)«فهم الشٌعة من اتبتع معهود األمٌٌن وهم العرا الذٌن ن ل ال رآن بلستنهم 

فل ل  لمة فً السٌتا الث تفً ظبلل ث تفٌة لهت ارتبتط بتلدٌن والتترٌخ والسٌتسة وشخصٌة 

 .مستخدم هذه الل ظة

إذ ت تضاً الدقاة » ولئلشترة فإن السٌتا الث تفً ٌستهم بدور استسً فً عملٌاة الترجماة 

ً ٌن اال العلمٌااة وال هاام الصااحٌ  ان ٌلاام المتاارجم بتلسااٌتا الث ااتفً للاانل المتاارجم ل اا

وه ااذا  (18)«مضاامون  إلااى اللؽااة األخاار  ب لماات  موا ٌااة ماان حٌااث االرتبااتط بتلسااٌتا 

 .ٌنت ل المعنى من اصل  إلى ظبلل  حسا ث تفة المجتمع

 .سٌتا الموقؾ 

الموقاؾ الخاترجً الاذي ٌم ان ان ت اع فٌا  ال لماة فتتؽٌار داللتهات تبعات لتؽٌار » ونعنً ب 

 .(21)«على هذه الداللة مصطل  الداللة الم تمٌة  الموقؾ والم تم وقد اطلا اللؽوٌون

وٌنبؽً فً هذا الحتل تحدٌد ن تط التداخل بٌن مصطلحت  الم تم الحتل وهمت مصاطلحٌن 

 :تواجد فمن مصطل  بسٌتا الموقؾ

وٌندرج تحت  مصطل  استعمل  الببلؼٌون وهو مطتب ة ال بلم لم تضى الحاتل : الم تم -0

الببلؼاة » : علٌ  الببلؼة التً عرفهت الخطٌا ال  وٌنً قاتببلالذي ٌعد اهم مرت   قتم  

 .(20)«فً ال بلم مطتب ت  لم تضى الحتل مع فصتحت  

المعنى لٌع بشارؾ باأن ٌ اون مان معاتنً الختصاة و اذلك » : وٌ ول بشر بن المعتصم

لااٌع ٌتضااع بااأن ٌ ااون ماان معااتنً العتمااة وإنماات ماادار الشاارؾ علااى الصااواا وإحاارا  

 .(21)«مواق ة الحتل ومت ٌجا ل ل م تم م تل المن عة مع 

فتلمراد من الم تم هنت هاو الحاتل االجتمتعٌاة للمخاتطبٌن او المساتمعٌن وٌر ا  بشار هنات 

على األل تظ المتتحة لطب ة معٌنة، وفً ثنتٌت النل نلمع نظرٌة التواصل التً ت وم على 

ل ر اتب  التواصال بتلنسابة عنتصر  تلمرسل والمرسل إلٌ  والرستلة والشٌ رة والتً تمث



 .لنظرٌة السٌتا وتمثل فرعت استسٌت فً الببلؼة

ان الم تم هو البٌبة التً تجعل الحٌتة تدا فً النل وٌحدد على ان  » وقد اشتر هتلٌداي 

الظروؾ او المبلبست  ذا  الصلة ب ال مات هاو خاترج الانل ساواء ا اتن لؽوٌات ام ؼٌار 

 .(22)«نل موضوع البحث والدراسة لؽوي ممت ٌتصل بتلحدث اللؽوي او ال

 : الحتل

وهً  ٌنة اإلنستن وهو مت  تن علٌ  » إن  لمة الحتل مأخوذة من الجذر اللؽوي ح و ل 

 .(23)«من خٌر او شر ٌذ ر وٌؤنث والجمع احوال 

 :اصطبلحت

مضتؾ إلٌ  الحتل لٌصٌر مصطلحت فنٌت ٌ اً فاً + مر ا إضتفً مضتؾ سٌتا » فهو 

السٌتا الذي جر  إفتدة الت تهم باٌن شخصاٌن، وٌمثال ذلاك فاً : مٌدان علم اللؽة الحدٌث

 من المحتدثة وم تنهات والعبلقاة باٌن المحاتدثٌن وال اٌم المشاتر ة بٌنهمات وال ابلم الساتبا 

 .(24)«للمحتدثة 

مجموعاة » المصطلحتن الم تم والحتل فً م هوم واحد عند الببلؼٌٌن وهاو  وٌت ا هذان

االعتبترا  والظروؾ والمبلبست  التً تبلبع النشتط اللؽوي، وٌ ون لهت، او ٌنبؽً ان 

ٌ ون تأثٌرهت فً ذلك النشتط من خترج  بحٌث ال تتحدد داللة ال بلم او ٌتجلى م اٌته إال 

 .(25)« فً ظلهت وفً ضوء ارتبتط  فٌهت

ف بل المصطلحٌن ٌجتمعتن فً مصطل  واحد وهو سٌتا الموقؾ وهو ال رابن الخترجٌة 

المتعل اة بااتلمت لم والمختطااا والحتلاة العتمااة لل اابلم بتعتباتر الم تنااة االجتمتعٌااة لطرفااً           

 . وقد استخدم هذا النوع من السٌتا فً ت سٌر ال رآن ال رٌم.(26)«المختطا 

 : رون إلى ان الت سٌر ٌحتتج إلى النظر فٌمت ٌأتًواشترر الم س

 .داللة األل تظ على المعتنً

 .مراعتة المت لم بتل رآن

 .مراعتة المن ل علٌ  واسبتا الن ول

 .مراعتة المختطا

 (27)مراعتة سٌتا ال بلم 

وٌتجلى سٌتا الموقؾ عند متلٌنوفسا ً بمعرفاة المبلبسات  التاً تاتبلءم ماع هاذا الساٌتا 

 :ومنهت

 .األشختل األحداث:السمت  المتعل ة بتلمشتر ٌن



 .(28)الحدث اللؽوي وؼٌر اللؽوي للمشتر ٌن 

 :وهنتك مبلبست  اخر  منهت

الوضع الذي علٌ  المحدثون طرٌ ة جلوسهم التً قد ت ون لهت داللة ختصة مثل الجلست  

 .السٌتسٌة الرسمٌة

بعٌد، ف بروا ف ل  الهابلل ورا   أن تر  انتست ٌرقبون الهبلل وان  منهم: قرابن الحتل

 .ال عبة فإن المعنى حٌنبذ ابصر  الهبلل

 .الم تن وال متن الذي حدث فٌ  ال بلم

انت ف ٌر إلى هللا فإن فهام الماراد : األشٌتء واألحداث التً هً موضع الخطتا قصد قولك

 .ٌتوقؾ على مت إذا  تن المت لم بخٌبل او  اهدا

  الوج  واإلشترا  الٌدوٌة وإٌمتءا  الراع ونحاو ذلاك وٌشمل تؽٌرا: مستعدا  ال بلم

 .(31)من الحر ت  الجسمٌة الم ملة ل لمت  المت لم 

وٌت ٌااد المعنااى هناات م تاارن بهااذه المسااتعدا  اي ماات وراء الحاادث اللؽااوي وبااذلك ٌتجلااى 

ال را الوحٌد بٌن الموقاؾ والساٌتا ان الساٌتا ٌهاتم باتلمعنى اللؽاوي  تلمشاترك الل ظاً 

ٌمت  وؼٌرهت امت الموقؾ فهً ظبلل المعنى الذي ٌساتعد علاى فهام اللؽاة ألن اللؽاة ال ون

 .لٌع وسٌلة اتصتل ف ط بل هً نوع من السلوك وضرا من العمل

فتلمعنى السٌتقً إذن هو تلك المعتنً التً تتحدد من خبلل السٌتا او مت ٌم ن ان ٌسامى  

اللؽااوي وهااو سااٌتا الم ااتم او تنوعاات  الحاادٌث او اخااتبلؾ المعنااى الخااتبلؾ السااٌتا 

 .الموقؾ



 : الهوامش
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 حسروؼ كمثـو: األستاذة
- البميدة –جامعة سعد دحمب 

 

 ذوهيذ 

٣ؼزجش ًَ ٖٓ اُ٘ذٞ ٝ اُجالؿخ ػ٤ِٖٔ ثبسص٣ٖ ٖٓ ػِّٞ اُِغبٕ اُؼشث9٢ ٝ ُوذ رْ دساعزٜٔب 

ب  ٝ دذ٣ضًب9 ٝ ٌُٖ ٓٔب ٣ِلذ االٗزجبٙ ٛٞ ٓذبُٝخ كظَ اُ٘ذٞ ػٖ اُجالؿخ كظالً  ًٔ دساعخ ػ٤ٔوخ هذ٣

َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غزوَ ػِْ اُ٘ذٞ ػٖ ػِْ اُجالؿخ؟ : اُزغبؤٍأرٛت ث٤بٕ اُِغبٕ اُؼشث٢ ٓٔب دكؼ٘ب ئ٠ُ 

ٝ ٓز٠؟ ٝ ٓب ٛٞ ػِْ اُ٘ذٞ؟ ٝ َٛ ٣ٌل٢ ٝدذٙ ُزج٤ِخ ٝظ٤لخ اُِـخ ا٧عبع٤خ؟ ٝ ٓب ٛٞ ػِْ 

اُجالؿخ؟ ٝ َٛ ٣ٌل٢ ٝدذٙ ُج٤بٕ جٔب٤ُخ اُِـخ؟ ٝ ٓب ػالهخ اُ٘ذٞ ثبُجالؿخ؟ ًَ ٛزٙ ا٧عئِخ 

 .ع٘ذبٍٝ اإلجبثخ ػٜ٘ب ك٢ ٛزا اُجذش

 

( كبُ٘ذٞ)هظذد :... ٗذٞد": "الوصثاح الوٌير"ُ٘ذٞ ُـخ ٛٞ اُوظذ ٝ اُطش٣ن جبء ك٢ ا

كٚ (. 1")اُوظذ ٛٞ اٗزذبء عٔذ ًالّ :"ثٔب ٢ِ٣ أتى الفرخ تي جٌيأٓب اُ٘ذٞ اططالًدب كوذ ػشَّ

ٝ اإلػبكخ9 ٝ  اُؼشة9 ك٢ رظشكٚ ٖٓ ئػشاة ٝ ؿ٤شٙ اُـزـضـ٘ـ٤ٚ ٝ اُجٔغ9 ٝ اُزذو٤ش ٝ اُزٌغ٤ش

 اُزش٤ًت9 ٝ ؿ٤ش رُي؛ اُ٘غت ٝ 

 ا         204ُـ٤ِذن     

ٖٓ ٤ُظ ٖٓ أَٛ اُؼشث٤خ ثأِٜٛب ك٢ اُلظبدخ  ك٤٘طن ثٜب ٝ ئٕ ُْ ٣ٌٖ 9ْٜ٘ٓ ٝ ئٕ شزَّ ثؼؼْٜ 

ٝ ٛٞ ك٢ ا٧طَ ٓظذس شبئغ9 أ١ ٗذٞد ٗذٞا9 ًوُٞي هظذد هظًذا9 صْ خضَّ . ػٜ٘ب ُسدَّ ثٚ ئ٤ُٜب

ٚ ك٢ ا٧طَ ٓظذس كوٜذ اُش٢ء أ١ ػشكز9ٚ صْ خض 9 ًٔب إٔ اُلوɅثٚ اٗزذبء را اُوج٤َ ٖٓ اُؼَ

ثٚ ػِْ اُشش٣ؼخ ٖٓ اُزذ٤َِ ٝ اُزذش9ْ٣ ٝ ًٔب إٔ ث٤ذ هللا ُخضَّ ثٚ اٌُؼجخ ٝ ئٕ ًبٗذ اُج٤ٞد ًِٜب 

 : ثأسثغ ٗوبؽ ٢ٛ دػبٓخ رؼش٣ق اُ٘ذٞ ٝ ٢ٛ اتي جٌيرجشص أ٤ٔٛخ ٛزا اُزؼش٣ق ك٢ ئدبؽخ ( 1)"هلل

ًالّ اُؼشة أ١ االػزٔبد ػ٠ِ ٓذبًبح ًالّ اُؼشة رؼش٣ق اُ٘ذٞ ثأٗٚ اٗزذبء عٔذ  -1

 .ٝ ثٜزا ال ٣ذظش اُ٘ذٞ ك٢ اإلػشاة كوؾ" ك٢ رظشكٚ ٖٓ ئػشاة ٝ ؿ٤شٙ:"اُلظذبء صْ ٣وٍٞ 

٣زًش اثٖ ج٢٘ ثؼغ ٓٞػٞػبد ػِْ اُ٘ذٞ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ال اُذظش ٝ ٛزا ٓب  -2

ػِْ اُ٘ذٞ ٝ ػِْ اُظشف ٧ٗٚ ٣زًش 9 ًٔب أٗٚ ال ٣لشم ث٤ٖ "ٝ ؿ٤شٙ:"....          ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ

 .ٓٞػبااد ػِْ اُظشف ٓخزِطخ ثؼِْ اُ٘ذٞ

ث٤بٕ ُلبئذح ػِْ اُ٘ذٞ ٝ ٛٞ ر٤ٌٖٔ أُغزؼشة ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ًبُؼشث٢ ك٢ كظبدزٚ ٝ  -3

 .عالٓخ ُـزٚ ك٢ اٌُالّ

ا صْ ؽخزُض ثؼِْ اُ٘ذٞ" اُ٘ذٞ"أطَ ٓظطِخ  -4 ًٞ  . أٗٚ ٓظذس ٖٓ ٗذُٞد ٗذ

 

َّْ ك٤ٚ  أتا الفرخ تي جٌي ٖٓ ٛزا اُزذ٤َِ ٗشٟ إٔ اعزطبع إٔ ٣ؼط٢ رؼش٣لًب ُِ٘ذٞ ػ

ٚ     ٝ ٓٞػٞػبد  ٝ كبئذح ٝ أطَ ًِٔزٚ َٓ ٌُٖ اُ٘ذٞ ًٔب ٝطَ ئ٤ُ٘ب ٣ذزبط ئ٠ُ ئػبدح . ٓلٜٞ

هشاءر9ٚ ُِزلش٣ن ث٤ٖ اُ٘ذٞ اُؼ٢ِٔ ٝ اُ٘ذٞ اُزؼ9٢ٔ٤ِ كـبُـ٘ـذٞ اُؼـ٢ِٔ ٣غخٟ ئ٠ُ ٝطق ٝ رلغ٤ش 

ي كإ اُ٘ذبح ٣ذسعٕٞ اُجبٗت اُِلظ٢ اُظٞس١ ُِجِٔخ ٝ ٣زشًٕٞ اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ ػ٤ًِٔب ُزُ

ٝ ٛزا اُزخظض ك٢ اُؼ٤ِٖٔ ٓل٤ذ ُذساعخ اُظبٛشح اُِـ٣ٞخ؛ .   اُجبٗت أُؼ١ٞ٘ ُؼِٔبء أُؼب٢ٗ

٤ٌُِخ9 ك٤ِجأ ئ٠ُ رجضئزٜب ثزلش٣غ اُؼِّٞ اُز٢  اُز٢ ٣ؼجض اُؼوَ اُجشش١ ػٖ دساعزٜب ك٢ طٞسرٜب اُ

ٛزا اُزلش٣غ ٣خض اُجبٗت اُؼ٢ِٔ ك٢ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ . اُِـخرخزض ثذساعخ ًَ جبٗت ٖٓ 

ا٧ثذبس اُِـ٣ٞخ أُزخظظخ ٝ ٛٞ ٣ُؼ٤ٖ اُ٘ذٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ثزض٣ٝذٙ ثبُ٘ظش٣خ اُز٢ ٤ٌ٣ِّلٜب ٓغ ؿب٣زٚ 

 .اُ٘لؼ٤خ9 أُزٔضِخ ك٢ ئهذاس أُزؼِْ ػ٠ِ اعزؼٔبٍ اُِـخ

ؼشة؛ أٓب اُ٘ذٞ اُؼ٢ِٔ ك٤ٌَُغج٘ب كبُ٘ذٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٛٞ اُز١ ٣ٌُغج٘ب إٔ ٗزٌِْ ًٔب رٌِٔذ اُ

ٝ ": ك٤ٔب ٢ِ٣ اتي السَّراجٝ ٛزا ٓب ٣ج٤٘ٚ . ٓؼشكخ إٔ ٝاػغ اُِـخ د٤ٌْ ثٔؼشكخ ٤ًل٤خ ػَٔ أٌُِخ



ٜ٘ب ٛٞ أُإد١ِّ ئ٠ُ ًالّ اُؼشة ًوُٞ٘ب: اػزالالد اُ٘ذ٤٣ٖٞ ػ٠ِ ػشث٤ٖ ِٓ ًَ كبػَ : ػشة 

َْ : ٓشكٞع9 ٝ ػشة آخش ٣ُغ٠ٔ ػِخ اُؼِخ ٓضَ إٔ ٣وُٞٞا طبس اُلبػَ ٓشكًٞػب ٝ أُلؼٍٞ  ُ

 أٝثًب؟ ٝ ٛزا ٤ُظ ٣ٌُغج٘ب ٓ؆ٖ

 . (3")اا٧طٍٞ اُز٢ ٝػؼزٚ يٗزٌِْ ًٔب رٌِٔذ اُؼشة9 ٝ ئٗٔب ٗغزخشط ٓ٘ٚ دٌٔزٜب ف إٔ 

ُٓظبؿخ ثٔظطِذبد كِغل٤خ9 أٝ ٛٞ أدالّ  أٓب ػِْ اُجالؿخ ًٔب ٝطَ ئ٤ُ٘ب أ٣ؼب ك٘جذٙ هٞاػذ 

رذزبط ال ٓذبُخ ئ٠ُ هٞاػذ اُ٘ذٞ أُؼ٤بس١ ٢ٌُ روّٞ هبئٔزٜب9 ٕ ٝ ٢ٛ Ɋؽبك٤خال رخؼغ ئ٠ُ اُزوٖ

ٛزا ك٤ٔب ٣خض اُجالؿخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ9 أٓب اُذساعخ اُؼ٤ِٔخ ُِجالؿخ؛ كزٌبد ر٘ذس ٝ الثذ ٖٓ اُز٘جٚ 

 .ُِذساعزٜب9 أٝ اُجذش ػٜ٘ب ك٢ اُزشاس اُجالؿ٢

 

ٓب اٛزْ ثٚ اُ٘ذبح  ئدذاٛٔب رخزض ثبُظ٤بؿخ اُِلظ٤خ ٝ ٛٞ: ٝ ػ٤ِٚ ٗوٍٞ إٔ ُِجِٔخ ث٤٘ز٤ٖ

9 ٝ ال ٣ضإُٞ ٣٘لشدٕٝ ثذساعز9ٚ ٝ صب٤ٜٗٔب رخزض ثٔغزٟٞ اُخطبة ٝ ئكبدح أُؼب٢ٗ ٝ سيثىيهثؼذ 

ا٥خش  ٝ ًـَ ٓـٜ٘ـٔـب ٣ٔزبص رذ٤ِِٚ ػٖ":عثذ القاهر الجرجاًيٛٞ ٓب اٛزْ ثٚ ػِٔبء أُؼب٢ٗ ثؼذ 

ٌُٖ اُجبٗج٤ٖ ٜٓٔبٕ . (4")خشثٜٔ٘ج٤خ خبطخ ثٚ ٝ ٓجبدب ٝ هٞا٤ٖٗ ال رٔذ ثغجت ئ٠ُ اُجبٗت ا٥

: ٝ الصٓبٕ ٝ ػشٝس٣بٕ ك٢  اُزذ٤َِ اُِـ9١ٞ ٝ ال كظَ ث٤ٜ٘ٔب ك٢ ًزت ػِٔبئ٘ب ا٧ٝائَ أٓضبٍ

ٌُٖ أُزأخش٣ٖ ٖٓ اُ٘ذبح اُز٣ٖ رشجؼٞا ٖٓ ٓٞائذ .اُخ٤َِ ٝ ع٤ج٣ٞٚ ٝ ػجذ اُوبٛش اُجشجب٢ٗ 

ٝح اُؼشث٤خ9 ٓٔب أدٟ ئ٠ُ ػذّ أُ٘طن ا٤ُٞٗب9٢ٗ كظِٞا ث٤ٖ جبٗج٢ دساعخ اُجِٔخ9 كظالً أصٛن س

ٝ أٓب أُخبُطٕٞ ٌُزت أُزأخش٣ٖ اُؼبس٣خ ٖٓ :"عثذ الردواى تي خلذوى اًزغبة ٌِٓزٜب9 ٣وٍٞ 

9ْٜ ِٓ دح ٖٓ أشؼبس اُؼشة ٝ ًال ب ٣شؼشٕٝ ُزُي ثأٓش  رُي9 ئالّ ٖٓ اُـوـٞاٗـ٤ٖ اُـ٘ـذـ٣ٞخ9 ٓجشَّ كؤَِّ

ٗجذ " :كوؾ9 ٝ ئٛٔبٍ اُ٘ظش ئ٤ُٚ ًخطبة جؼِ٘ب كجبعزوالُْٜ ثبُ٘ظش ٌُِالّ ًج٤٘خ. (5")ٛزٙ أٌُِخ

ذـبح9 ٝ أُٜـشح ك٢ طـ٘بػـخ اُؼـشثـ٤خ أُـُذـ٤ـطـ٤ٖ ػـِـٔـًب ثـزـِي  ًض٤شاً ٖٓ جٜبثزح              اُـُ٘ـّ

رِٚ أٝ شٌٟٞ 9ِٙ  اُوٞا9ٖ٤ٗ ئرا ُعئَِ ك٢ ًزبثخ عطش٣ٖ ئ٠ُ أخ٤ٚ أٝ ر١ ٓٞدَّ ٍخ أٝ هظٍذ ٖٓ هُظِٞد َٓ ظاُل

9 ٝ ُْ ٣ُِجْذ رأ٤ُق اٌُاِلّ ُزُي9 ٝ اُؼجبسح ػٖ أُوظِٞد ك٤ٚ ػ٠ِ أخطأَ ك٤ٜب ا ِٖ ُظٞاَة ٝ أًضش اُِذ

ًٔب  أٗٚ ٖٓ دلََ ثبُ٘ظش ٌُِالّ ًخطبة ٝ أَٛٔ جبٗت اُِلع ال .  (5")اُؼشث٢ِّ  أعب٤ُِت اُِغبٕ

ًإٔ ٣ش٣ذ إٔ ٣ظجخ أدذ جٜبثزح اُلظبدخ             ٝ أعبؽ٤ٖ . ٣غزط٤غ اًزغبة أٌُِخ أ٣ؼب

اُجالؿخ ٝ ٛٞ ال ٣ذغٖ ئػشاة اُلبػَ ٖٓ أُلؼٍٞ ٝ ال أُشكٞع ٖٓ أُ٘ظٞة ٝ ال ش٤ئًب ٖٓ 

ذَد ئ٠ُ أُلبٍظ كجؼَِذ رُزجُِغ :"عثذ القاهر الجرجاًيٝ ٛزا ٓذبٍ؛ ٣وٍٞ . هٞاػذ اُ٘ذٞ َٔ ٝ أٗي ئرا َػ

ُٓإ ثؼؼٜب ثؼًؼب ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٠ ك٤ٜب ٓؼب٢ٗ اُ٘ذ9ٞ ُْ رٌٖ ط٘ؼذ ش٤ئًب رُذػ٠ ثٚ  ٝ . (6")ُِّلًبرزٞخَّ

ئٕ ": الذكرىر الذاج صالخاُلشم ث٤ٖ اُؼ٤ِٖٔ ًٔب ث٤ّ٘بٙ ٝاػخ9 ٝ اُز٤٤ٔض ث٤ٜ٘ٔب ٓٞػٞػ٢ ٣وٍٞ 

ٛزا اُز٤٤ٔض اُؼ٢ِٔ أُٞػٞػ٢ ال ٗجذٙ ئؽالهًب ك٢ اُِغب٤ٗبد اُـشث٤خ اُِْٜ ئال ك٢ ٗظش٣خ جب٤ٗٞثبٕ 

ّٕ ٖٓ ٝ هـذ اًـزشـق رُي ثشطذٙ  ُٔذح ػشش٣ٖ ع٘خ ُِٔظبث٤ٖ ثأٓ. اُلشٗغ٢ شاع اٌُالّ كج٤َّٖ أ

رِي ا٥كبد ٓب ٣ُظ٤ت اُوذسح ػ٠ِ  اُزش٤ًت9 ٝ ٜٓ٘ب ٓب ٣ُظ٤ت اُوُذسح ػ٠ِ اعزجذاٍ ٓلشدح ثأخشٟ 

ٝ ٌٛزا ُٗضجذ ثبُزجشثخ إٔ أُغزٟٞ اُِلظ٢ اُظٞس١ ٣خزِق ػٖ .  (4")ٝ ٓؼشكخ ٓؼب٤ٜٗب ٣وظذٛب

١ دساعخ ُِـخ9 ٝ ٓب اُلظَ أُغزٟٞ اُٞظ٤ل٢ اُزج٤ِـ٢ ٝ ٌُٜ٘ٔب ػشٝس٣بٕ ٝ ٓزالصٓبٕ ك٢ أ

ث٤ٜ٘ٔب ئالَّ ػ٘ذ اُزؼٔن ك٢ اٌُشق ػٖ خلب٣ب اُِغبٕ اُؼشث٢ ٝ اُزخظض ك٢ اُ٘ذٞ اُؼ9٢ِٔ أٝ 

 .أٓب اُجبٗت اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٤ظٜش ك٤ٚ ج٤ًِّب اُذبجخ ئ٠ُ اُشثؾ ث٤ٜ٘ٔب. اُجالؿخ اُؼ٤ِٔخ

 

ٞ ٖٓ ٗشٟ إٔ ٓجذأ سثؾ اُ٘ذٞ ثبُجالؿخ ٛٞ ٓجذأ ٖٓ ٓجبدب اُِغبٕ اُؼشث٢ ثَ ٛ

ئٕ اُٞظ٤لخ ا٧عبع٤خ ُِـخ ٢ٛ :" الذكرىر عوار ساسياُخظبئض اُضبثزخ ك٢ اُِغبٕ اُؼشث٢ ٣وٍٞ 

ٝٓجذأسثؾ اُ٘ذٞ ٝاُجالؿخ ٓجذأ أط٤َ .اإلثالؽ 9ٝال٣ذظَ ئثالؽ ئالػٖ ؽش٣ن سثؾ اُ٘ذٞ ثبُجالؿخ 

ٗ٘طِن ٖٓ  ئٗ٘ب( 7")كل٢ اُِغبٕ اُؼشث٢ أُج٤ٖ 9ٝػش٣ن ك٢ اُذساعخ اُِـ٣ٞخ ٝا٧دث٤خ اُوذ٣ٔخ 

اػزجبس إٔ اُٞظ٤لخ ا٧عبع٤خ ُِـخ ٢ٛ اإلثالؽ ٝ ال رإد١ اُِـخ ٛزٙ اُٞظ٤لخ ئال ثشثؾ اُ٘ذٞ 

ثبُجالؿخ9 أٓب ػٖ ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘ذٞ ٝاُجالؿخ كززج٠ِ ك٢ ًٕٞ اُجالؿخ رٔبّ اُ٘ذ9ٞ ٝ ٢ٛ 

ُ٘ذٞ ٖٓ جٜخ كٔب ٣جذش ػ٘ٚ ك٢ ػِْ ا":ٓٞػًذب رُي كوال تاشا اتيرجذأ د٤ش ٣٘ز٢ٜ 9ٞٛ ٣وٍٞ 



ك٢ ػِْ أُؼب٢ٗ ٖٓ جٜخ اُذغٖ ٝ اُوجخ ٝ ٛزا ٓؼ٠٘ ًٕٞ ػِْ  اُظذخ ٝ اُلغبد9 ٣جـذش ػـ٘ـٚ

كارا ًبٕ اُ٘ذٞ ٣ذسط اُزش٤ًت ُزأد٣خ أُؼب٢ٗ ا٧ط٤ِخ كإ اُجالؿخ . (8")أُؼب٢ٗ رٔبّ ػِْ اُ٘ذٞ

ٌُالّ ٝ ٛٞ ٓب ٣ظلٚ رذسط اُزش٤ًت ُزأد٣خ أُؼب٢ٗ اُضب٣ٞٗخ9 ٝ ٓ٘ٚ كبُ٘ذٞ ٣ٜزْ ثؼشة أ٢ُٝ ٖٓ ا

ْ٘ٚ ئ٠ُ اُـشع ثذالُخ اُِلع ٝدذ9ٙ ٝ رُي ئرا ":ثوُٞٚ عثذ القاهر الجرجاًي ػشٌة أٗذ رظَ ٓ

أٓب اُجالؿخ كزذسط . (9")ص٣ذ ٓضالً ثبُخشٝط ػ٠ِ اُذو٤وخ9 كوِذ خشط ص٣ذ هظذد إٔ رُخجش ػٖ

٠ اُـشع ٝ ػشٌة آخش أٗذ ال رظَ ٓ٘ٚ ئُ" :ثوُٞٚ الجرجاًيػشة آخش ٖٓ اٌُالّ ٣ؼشكٚ 

ٝدذ9ٙ ٝ ٌُٖ ٣َُذَُّي اُِلع ػ٠ِ ٓؼ٘بٙ اُز١ ٣وزؼ٤ٚ ٝ ٓذاس ٛزا ا٧ٓش ػ٠ِ اٌُ٘ب٣خ ٝ   ثذالُخ اُِلع

ٝ ٢ٛ أثٞاة ٗجذٛب ك٢ اُجالؿخ9 ٝ ٛ٘ب ٣ظٜش اُلشم ٝاػًذب ُز٘بٍٝ ًَ  (26")اُزٔض٤َو  اإلعزؼبسح

ػِْ ٖٓ اُؼ٤ِٖٔ ػشة ٖٓ اٌُالّ ٝ ه٤بّ دساعزٚ ػ٠ِ أعبع9ٚ كٌالٛٔب ثذش شبعغ ٖٓ اُوؼب٣ب ٝ 

ََّ شأٗٚ هرج الثذريي يلرقياى تيٌهوا ترزر ال ):أُغبئَ ٝ االجزٜبداد ٝ ٌُٖ ًٔب هبٍ هللا ج
ٕ ٓزشاثطبٕ ٝ ٓزٌبٓالٕ ٝ ٌُٖ ال ٣خزِؾ أدذٛٔب ثب٧خش9 ٝ سة هبئَ كٜٔب ػِٔب ( 22()يثغياى

اُؼِّٞ ًِٜب ٓزٌبِٓخ أٝ رجذش ػٖ اُـزـٌبَٓ ٝ رـخـذّ ثؼؼٜب ثؼُؼب9 ٛزا طذ٤خ ٌُٖ خذٓخ : ٣وٍٞ 

اُ٘ذٞ ُِجالؿخ9 ٝ اُجالؿخ ُِ٘ذٞ أٝجت9 ٝ ٢ٛ ًِٜب سٝاكذ ر٘جغ ٖٓ أطَ ٝادذ9 ٝ رزاله٠ ػ٘ذ 

ؿب٣خ ٝادذح ٢ٛ اُلْٜ ٝ اإلكٜب9ّ ٝ اُج٤بٕ ٝ اُزج٤٤ٖ أٝ ثبُٔظطِخ ٓ٘ظت ٝادذ ُوظذ ٓؼ٤ٖ ٝ 

ُٓشًضا ػٖ ٓجبدش . اُؼظش١ اإلثالؽ ٝ اإلرظبٍ ٝ ٖٓ ٣زظلخ اٌُزبة ُغ٤ج٣ٞٚ ٣َجذ ًالٓب ده٤وب ٝ 

ٗؼذٛب ا٤ُّٞ ٖٓ ط٤ْٔ اُجالؿخ9 ٓٔب ٣إًذ اُؼالهخ اُزٌب٤ِٓخ ث٤ٖ اُؼ9ٖ٤ِٔ ٝ ٗزٔضَ رُي ًزٌبَٓ ًَ 

... إٌُٞ اُلغ٤خ9 ًزٌبَٓ ا٤َُِ ٝ اُٜ٘بس9 ٝ ا٧سع ٝ اُغٔبء9 ٝ اُشٔظ ٝ اُؤش اُض٘بئ٤بد ك٢ ٛزا

ٝ ثٜزا رضجذ اُؼالهخ اُزٌب٤ِٓخ ث٤ٖ اُؼ٤ِٖٔ ػِْ اُ٘ذٞ ٝ ػِْ ":ك٢ رُي  عوار ساسي٣وٍٞ اُذًزٞس 

أُؼب٢ٗ ٝ ٛٞ ًزٌبَٓ اُوبػذح ثبُؤخ ٝ ا٧سع ثبُغٔبء كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ػِْ أُؼب٢ٗ ك٢ 

كذز٠ ػِْ : ٝ ٛزا اُزٌبَٓ ٣ٔزذ ٤ُشَٔ ًَ ػِْ اُجالؿخ (21")اُ٘ذٞ ٝ اُؼٌظ طذ٤خ ة ػِْؿ٤ب

ثذ٤ش ال ٣غزـ٢٘ أدذٛٔب ػٖ ا٥خش كبُ٘ذٞ ثـ٤ش أُؼب٢ٗ  "اُج٤بٕ  ٝ اُجذ٣غ ثذبجخ ئ٠ُ ػِْ اُ٘ذٞ

 اُؼشػ٤خ9  جلبف هبد9َ ٝ أُؼب٢ٗ ثـ٤ش اُ٘ذٞ أدالّ ؽبك٤خ ٣٘أٟ ثٜب اُْٞٛ ػٖ سطبٗخ أُطبثوخ

 (23")ٝ ٣٘ذبص ثٜب ئ٠ُ ٗضٝاد اُزٝم اُلشد١

ٝ ٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ ه٤ٔخ ٓجذأ سثؾ اُ٘ذٞ ثبُجالؿخ9 كبُ٘ذٞ ٛٞ اُوبػذح ٝ ا٧عبط ُزؼ٤ِْ اُِـخ  

أرٔضِٚ ٓضَ أعبط أُ٘ضٍ ٝ ٌُٖ ٖٓ أُغزذ٤َ إٔ ٣غٌٖ اإلٗغبٕ ٓ٘ضالً ك٤ٚ ا٧عبط كوؾ ثذٕٝ 

ٝدذٙ ؿ٤ش ًبف الًزغبة ٌِٓخ اُِـخ كالثذ  كبُ٘ذٞ. ا٧عٞاس ٝ اُغوق9 ٛ٘ب رظٜش أ٤ٔٛخ اُٞظ٤لخ

ٖٓ رٞظ٤لٚ دغت أدٞاٍ اُخطبة أُخزِلخ9 ٝ ػ٘ذٓب ٗزٌِْ ػٖ اُٞظ٤لخ ٗذخَ ئ٠ُ ٓجبٍ اُجالؿخ9 

اُجبء ٝ اُالّ ٝ اُـ٤ٖ أطَ ٝادذ ٝ :"هقاييس اللغحٝ اُجالؿخ ُـخ ٢ٛ اُٞطٍٞ ٝ اإلٗزٜبء جبء ك٢ 

أتى أٓب اططالًدب ك٤شٟ (. 14" )ٝطِذ ئ٤ُٚ ٛٞ اُٞطٍٞ ئ٠ُ اُش٢ء 9 ٗوٍٞ ثِـذ أٌُب9ٕ ئرا

ثِٞؽ أُزٌِْ ك٢ رأد٣خ أُؼب٢ٗ دًذا ُٚ اخزظبص ثزٞك٤ٚ خٞاص اُزشا٤ًت :" أٜٗب  يعقىب السكاكي

ٝ ٓ٘غ ٗالدع ٤ًق ٣شًض ( 15")دوٜب9 ٝ ئ٣شاد أٗٞاع اُزشج٤ٚ ٝ أُجبص ٝػجذ اٌُ٘ب٣خ ػ٠ِ ٝجٜٜب

 .ٓوظٞد أُزٌِْ ٝ ؿشػٚ ئ٠ُ هِت اُغبٓغ اُغ٢ٌٌ ػ٠ِ رٞك٤خ خٞاص اُزشا٤ًت دوٜب إل٣ظبٍ

 

 

ٝ خالطخ اُوٍٞ إٔ  ػِْ اُ٘ذٞٛٞ ػجبسح ػٖ هٞاػذ طبؿٜب اُ٘ذبح ثؼذ إٔ رظٞسٝا ٤ًل٤خ 

ػَٔ أٌُِخ9 كْٜ ُْ ٣خزشػٞا ش٤ئًب ثَ دبُٝٞا اًزشبف اُ٘ظبّ اُِـ١ٞ ُِؼشث٤خ9 ُزُي كإ ػِْ اُ٘ذٞ 

ٝاكوذ أُؼ٠٘ أٝ خبُلزٚ دٕٝ اُ٘ظشئ٠ُ دبٍ  ٣ذسط اُجِٔخ ًج٤٘خ عبً٘خ إلهبٓخ اُغالٓخ اُ٘ذ٣ٞخ

اُغبٓغ أٝ ع٤بم اٌُال9ّأٓب ػِْ اُجالؿخ ك٤ذسط اُجِٔخ ك٢ ئؽبس اُلبئذح دغت دبٍ اُغبٓغ ك٢ 

ع٤بم اٌُال9ّ ٝ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ػالهخ رٌبَٓ ثذ٤ش ال ٣غزـ٢٘ أدذٛٔب ػٖ ا٥خش9 ٝ ٓب اُلظَ 

عزؼٔبٍ اُِـ١ٞ كبُشثؾ أٝجت ُج٤بٕ ٝظ٤لخ اُِـخ ث٤ٜ٘ٔب ئالَّ ُؼشٝسح اُزخظض اُؼ9٢ِٔ أٓب ك٢ اال

 .ا٧عبع٤خ ٝ ٢ٛ اإلثالؽ
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بيف المدرسة مصطمحية وموسوعية الرؤية االمتخصصة 
 -دراسة إبستيمولوجية  -الفرنسية واألمريكية     

 
 عايدة حوشي : األستاذة                                                          

 (بجاية)جامعة عبد الرحماف ميرة 

 
تعػػػاني مبػػػدئيا مػػػا تعانيػػػه العمػػػـك الم ترضػػػة مػػػف ( la linguistique)المسػػػانيات " إذا كانػػػت 

 مشػػكالت متعػػددة ، ككضػػ  ثمػػرات العػػػػمـك فػػػي متنػػاكؿ الباحثيػػػػف مػػف حيػػث المػػػػػغة ك األسػػػمكب

 1"الخاصة، كمتابعة التطكر السري  الذم يرهؽ في عصرنا المتػاب  بمػه المتبػاطع كاألدكات العممية
رته  إذا عادت هذ  المعاناة إلى خصكصية لغة العمـ، فقنها بالضركرة تؤثر تباعا فػي سػيرك : نقكؿ 

 فكيؼ ذلؾ   ك األخذ  به
المعانػػػاة التػػػي تخػػػص كضػػػ  ثمػػػرة عمػػػـ مػػػف العمػػػكـ تحػػػيط أكثػػػر شػػػيء بم اتيحػػػه ك سػػػياقاتها 

المنطقػػي ال مسػػ ي الػػذم يم ػػه، Contexte)) ك السػػياؽ  Terme))المصػػطمح: المتعػػددة أم
لها مػف جانػب  ، كهذ  الترجمة ال يحؽ2" كترجمة بكسائؿ لسانية خالصة :" ألننا يمكف أف نعتبر  

لغكم إال أف تككف مكضكعية في إطار عمـ المغة بشػكؿ مميز،كذلػؾ  عمػى اعتبػار أف  مػا  ي ػرؽ 
بيف مصطمح ك كممة عادية؛ هػك خركجهػا إلػى جانػب المجػػػػاز ك الػدالالت المتنكعػة ، أمػا كسػائؿ 

   العمـ فال مجػػػاؿ فيها لغير الدقة

 ...ك التخصيص 
فالداللػة ... أخطػر مػف ل ظػه مػ  مػا ي عمػه الم ػظ مػف بمبمػة :" إف ما يمس داللة المصطمح هك

هػػي الغايػػة القصػػكل التػػي يطمبهػػا البحػػث ، لػػذلؾ ينبغػػي أف تكػػكف محػػددة كمضػػبكطة ضػػبطا نابعػػا 
مػػف المجػػاؿ الػػذم تػػرد فيػػه ، كأكؿ مػػا يجػػب االلت ػػات إليػػه ههنػػا؛ هػػك الػػكعي بػػال رؽ بػػيف الداللػػة 

العامة مف جهة،  كالداللة االصطالحية الخاصة مػف جهػة أخػرل، حتػى ال يكػكف خمػط أك المغكية 
، ك هك الدكر المنكط بعمـ المصػطمح بكصػ ه متعمقػا بحاجػة كػؿ عمػـ إلػى رصػيد خػاص 3" التباس

مف األل ػاظ مضػبكطة الم ػاهيـ، فهػك عمػـ الحػد، لػذا تكػكف كػؿ مدرسػة لسػانية لػديها حػدكد التنػاكؿ 
فػػػػال يمكػػػػف أف يكػػػػكف هنػػػػاؾ عمػػػػـ دكف محػػػػدد لمصػػػػطمحاته هػػػػك عػػػػالـ . لخاصػػػػةأم المصػػػػطمحية ا

  terminographie ».4 »،الذم يشتغؿ بجانبه المكتكب « terminologue »المصطمح 
ه؛فالعػػػمـ لديػػه عػػالـ متخصػػص ػػكفػػؽ كػػؿ مػػا سػػبؽ تبػػرز قيمػػة كضػػ  المصػػطمح ك صياغت 



طمقة ك لها نكاميس لغكية عامػة، كمػا لها ثكابت معرفية م: " كالمصطمح له كاضعه، لكف صياغته
. لهػا مسػػالؾ نكعيػػة خاصػػة، ك كػػؿ ذلػػؾ يمثػػؿ اآلليػػات التػػي تقت يهػػا المصػػطمحات العمميػػة ك ال نيػػة

فأمػػػا الثكابػػػت المعرفيػػػة فتتصػػػؿ بطبيعػػػة العالقػػػة المعقػػػكدة بػػػيف كػػػؿ عمػػػـ مػػػف العمػػػكـ ك منظكمتػػػه 
المغػػػة التػػػي تتحػػػدث عػػػف قضػػػية االصػػػطالحية، ك أمػػػا النػػػكاميس المغكيػػػة فتقتضػػػي تحديػػػد نكعيػػػة 

المصطمح ضمف دائرتها ك ما تختص به مف فركؽ تنعكس عمػى آليػات صػياغة األل ػاظ ضػمنها، 
فػػقذا جئنػػا إلػػى المسػػالؾ النكعيػػة فقننػػا نعنػػي بهػػا مجػػاؿ االختصػػاص المعرفػػي الػػذم نتنػػاكؿ آلياتػػه 

 .5" االصطالحية بالدرس 
طمح ك اختصػاص دائرتهػا ضػمف عبػد السػالـ مسػدم مسػألة كضػ  المصػ لقػد كضػح بهػذا 

مكضكع معيف ك مجاؿ عممي أك فنػي متخصػص، نقصػد بهػا أف يكػكف فػي معجػـ يحػكم م ػردات 
أم أنهػػػػا تشػػػػكؿ مػػػػكاد معجميػػػػة متخصصػػػػة : ليسػػػػت فػػػػي مسػػػػتكل م ػػػػردات المغػػػػة العاديػػػػة 6خاصػػػة
 . entrées » 7 »المداخؿ 
 .8" مادة المعجـ تضيؽ ك تتس  أك تككف مادة لغكية خاصة أك عامة"فػ 

إذ بعكدتنػػا ... ك بهػػذا الشػػكؿ لنػػا أف ننعػػت كاضػػ  المعجػػـ بػػالمطبؽ ، الكاضػػ  أك الصػػان  
؛النجد المعجػـ التقنػي المتخصػص « typologie des dictionnaires »إلى تصني ية المعاجـ 

« dictionnaire technique spécialisé »  يحػػكم مجمػػكع أل ػػاظ عامػػة مػػف بػػيف مجمػػػكع
، بػؿ يحػكم مصػطمحات دقيقػة  « les mots du vocabulaire général »األل ػاظ الخاصػة 

التػػػػػي  « dictionnaires terminologiques »لقربػػػػػه المغػػػػػكم مػػػػػف معػػػػػاجـ المصػػػػػطمحات 
 « ensemble lexical »تحػػددالم هـك الػػدقيؽ لمكممػػة، هػػذ  التػػي تكػػرس لمجمػػكع م ػػردات المغػػة 

 univers socio techniques » ،كتػرتبط بتطبيػؽ عممػي لمحيطػات تقنيػػة اجتماعيػة خاصػة

particuliers »   . 
) مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ كليتحػػدد بدقػػة مػػا يحكيػػه معجػػـ المصػػطمحات؛ عمينػػا أف نبػػرز بأنػػه   

، ك هنػػػا يتميػػػز هػػػذا النػػػكع مػػػف المعػػػاجـ   9( يقػػػدـ تحديػػػدات اصػػػطالحية لمجػػػاؿ أك عػػػدة مجػػػاالت
 dictionnaire de langue »بككنػػػه ال يتعمػػػؽ بمغػػػة عامػػػة مثػػػؿ معجػػػـ المغػػػة العامػػػة  

généraliste »  . 

إف دراسػة مػا بحاجػة ماسػة لهػػا : إذ بتخصيص الحديث عف هذا النكع مف المعػػاجـ نقػكؿ  
بكصػ ه ( (Sémiotique( عمػـ العالمػات)، ك حاجة العمكـ لها مسألة ال تنػاقش، ك السػيميكطيقا 

ارزػػ كبػاقي العمػكـ ػ إلػى تأصػيؿ عمما دقيقا مف جانب ما ك عاما مف جانػب آخػر، يحتػاج بشػكؿ ب
 لساني ك آخر عممي، فكيؼ ذلؾ 

 :معجـ( السيميكطيقا)مف أبرز المعاجـ ال رنسية التي اعتنت بهذا العمـ  
 Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage)  ) لصػاحبيه



 Josephكرتػاس ك جكزيػؼ ك( Algeirdas Julien Greimas)ألجيػرداس جكليػاف غريمػاس 

Courtès
، هػػػذا المعجػػػـ الػػػذم سػػػنتكقؼ عنػػػد  حتػػػى نقػػػارب مممحػػػا هامػػػا مػػػف مالمػػػح بنيتػػػه ( 10

 :المصطمحية ككي ية عرضها، كفؽ هذا المسار
 :التعريؼ بالمعجـ

هكمف أبرز المعاجـ ال رنسية المتخصصة في العصر الحديث، إذ يعتبرزادا معرفيا هامػا    
لمبػػػاحثيف المشػػػتغميف فػػػي السػػػيميكطيقا ك أصػػػكلها المسػػػانية،  فهكمشػػػركع يهػػػدؼ إلػػػى ضػػػبط حقػػػؿ 

إنه حاف الكقت إلثباتها عمميا بكصػؼ مشػركعها : معرفي هاـ يخص نظرية يرل أصحاب المعجـ
لكػف … لصناعة هذا المعجـ قػد دفػ  إلػى محػكرة األفكػار إلنجػاز هػذا العمػؿ خالؿ رب  قرف سابؽ

يقػػكؿ أصحابػػه " كؿ هذا العمؿ ال يشرح بعد اختيار شكؿ المعجـ " لماذا اختاركا له شكؿ معجـ  
ف ك المسػػػاكئ المقاربػػػة البراغماتيػػػة ك التمثيػػػؿ غيػػػر المحػػػدكد، إنػػػه ػشػػكؿ المعجػػػـ يجمػػػ  المحاسػػػ:" 

ة مجمػكع التحديػدات االصػطالحية فػي العمػؿ، إنػه يجعػؿ التقػديمات الخارجيػة يسمح بطريؽ مباشر 
إنهػػا تسػػمح خاصػػة بكضػػ  األقسػػاـ . لممعمكمػػات اإلضػػافية التػػي ال ت تقػػر لجمػػب التطػػكرات العمميػػة

 la formulation et)المػػػاكراء لسػػػانية جنبػػػا إلػػػى جنػػػب أيػػػف درجػػػة اإلعػػػداد ك الصػػػياغة 

l’élaboration)  11" …تماماهي غير متكافئة 
 Dictionnaire raisonné: معجـ عقالني

يعتبػػر بمثابػػة قائمػػة  (Lexique spécialisé)الحػػديث هنػػا يتعمػػؽ بمكسػػيؾ خػػاص جػػدا  
، كؿ كاحد يرج  إلى محيط م هكمي مختمؼ (liste hétérogène d’entrées)متغايرة المداخؿ 

  إلبعاد هػذا النػكع مػف االنتقائيػة الجزء الذم أخذنا. نظريات متشعبة( أسس)ك أخيرا إلى أساسات 
(l’éclectisme)  يستقر قبال عمى يقيف أنه غػير مكجػكد في العػػمـك اإلنسانيػػة ك االجتماعيػة مػف

حضػػكر الصػػناع : إف صػػح التعبيػػر. (neutres)أك الحياديػػة  (objectifs)المعػػاجـ المكضػػكعة 
 ت المنتجة أك المقصػاة باسػتقبالها مسجؿ فيها سكاء رغبكا في ذلؾ أـ ال ، عبر اختيار المصطمحا

12..أك معالجتها 
 

 

يظهر في ضكء مػا سػبؽ أف الجانػب العقالنػي ؛ أسػاس هػذا النػكع مػف المعػاجـ ، لكػف جػػػانب 
 Leاالنتقػػػػػائية كػػػػذلؾ لػػػػه دكر  المكجػػػػػه لعمػػػػؿ الصنػػػػػاعة المعجميػػػػة ، ذلػػػػؾ أف جػػػػػزء العػػػػػقمنة 

raisonnement ) )تكتػػب أكال كػػؿ كاحػػدة فػػي سػػياقها النظػػرم  يخػػص الت كيػػر فػػي الم ػػاهيـ التػػي
التي تدكر  (Degré de la comparabilité)الخالص ، ثـ ت حص الحقا بدرجة قابمية المقارنة 

هػي فػي مرتبػة  ، كالتػي تحمػؿ عػدة مخػاطر ((Homologation حػكؿ إمكانيػة احتمػاؿ المكافقػة 
ال لحمػػكؿ مقترحػػة ، أيػػف أكلػػى ؛ محػػك المضػػاميف النظريػػة الخاصػػة بطريػػؽ ممكػػي لكاقعػػة ثابتػػ ة ، كا 

تنقص إشكاليات أف نظريػة المغػة اقترضػت ػ منػذ مائػة كخمسػيف سػنة ػ تبعػا لهػدؼ مضػاعؼ أقمػؽ 



 13القارئ بقبراز غياب عمـ منجز قائـ عمى اليقيف 
 

: مػدخال، حػاكؿ صػاحبا المعجػـ تػكفير إيديكلكجيػة خاصػة لممعرفػة( 643) :مف خال ؿ عرض
« Nous avons cherché à servir à notre manière une certaine idéologie du 

savoir »
14

   
لقد سار هذا العرض كالترتيب كفؽ األل بائيػة ال رنسػية عبػر مػداخؿ عامػة ،كػؿ مصػطمح منهػا 
يقابػؿ بكتابتػه اإلنجميزيػة ثػػـ يعػرض مقابمػه حسػب خصكصػػيته ػ الشػيء الػػذم سػنركز عميػه ػ ،إذ 

الكاضػ  تكػرارا فػي بعػض الم ػاهيـ اعتنػى الكاضػعاف بقظهػار كعبر هذ  الخصكصية حتى يت ػادل 
سػننطمؽ بدايػة  ...جزء منها في شكؿ مختصر ، حتػى ال يضػي  كقػت كجهػد المسػتعمميف لممعجػـ 

 :بمايمي( غريماس كككرتاس) مف إقرار الكاضعيف

« Tel qu’il est ,ce dictionnaire se prête à être jugé aussi bien sur ce 

qu’il contient que sur ce qu il passe sous silence »
15

  

لقد كض  المعجـ في فترة لـ تتضح فيها معػالـ هػذا العمػـ بشػكؿ جيػد، لكػف مػ  ذلػؾ سػطر لػه 
 ...الكاضعاف أسسه المسانية ،كفي أكثر مف مكض  أسسه ال مس ية 

نراهػا قػد مسػت التػي ( (Les lacunesنشرع بياف نظرتنػا اإلبسػتيمكلكجية فػي ضػكء الثغػرات  
جزءا مف المصطمحات الهامة فيمػا يخػص الجانػب التأسيسػي األمريكػي عمػى يػد تشػارلز صػندرس 

،فمقػػد حػػكل المعجػػـ كمػػا معتبػػرا مػػف ( 1914ػػػ1838)،(( Charles Sanders Peirce بػػكرس
 :المصطمحات التي تعنى بنظريات عمـ العالمات نأخذها كفؽ مستكييف

 :برزت قيمة التأسيس البكرسياألكؿ يتعمؽ بالمصطمحات التي أ
 L’iconicité. Iconicity))  ( :177 ) ػ األيقكنية 1
 (L’indice .Index)(:)186ػ المؤشر2
 (Sémiotique .Semiotic)(:)339ػالسيميكطيقا 3
 (Signe.Sign)(.)349ػ الدليؿ 4
 Symbole.Symbol)) (373)ػ الرمز5

 :أهـ ما نالحظه حكؿ هذ  التحديدات ما يمي 
تمحػػكر م هػػـك األيقكنيػة ضػػمف الثالثيػػة البكرسػية بشػػكؿ تحديػػدم مبسػط دكف إيغػػاؿ يػػذكر ، ػػ  

 لكنه ألحؽ بتعميؽ جانبي يخص التقسيـ بشكؿ عاـ مف أنه ال يكفر فائدة كبيرة 

 

« La classification proposée , sans être gênante , n’offre que peu 

d’intérêt… »
16  

المػػدخؿ كالمعمكمػػة " تكػػكف لنظريػػة عمػػى حسػػاب نظريػػة أخػػرل ، ؼ  إف كجهػػة نقديػػة عمميػػة ال
فتحديد المصطمح ليس دراسة إبستيمكلكجية لحمكلة النظريات بؿ هي تحديػد لممعػادؿ  ،17"مترادفاف



 .العممي كالدقيؽ لممصطمح 
أف :لكػػف المالحػػظ هػػػك ، (األيقكنيػػة) أعطػػت النظريػػة البكرسػػية  تقسػػيمات هامػػػة فػػي مجػػاؿ 

 :يست األيقكف ، فالمدخؿ خاص بشرح األيقكف لكف األيقكنية ال عمية عند بكرس هياأليقكنية ل

التػي (   (Hypoiconsنظاـ شامؿ ل كرة الثالثية، فيها عالقة نظـ دنيػا هػي األيقكنػات الػدنيا" 
تككف منحرفػة تبعػا لػنمط األكليػة ، فػالطريؽ الكحيػد ك المباشػر لتكصػيؿ فكػرة بمعنػى األيقػكف هػك؛ 

 Rhetoricalأثناء االستعماؿ الذم يدخؿ فيه ؛ مجمكع األيقكنات ، ضؼ إلى ذلؾ حمكلة األثػر

évidence) )البالغي إلى جانب التركيبة الجبرية « Algebric Formula »
18

 

 .أف األيقكف جزء مف عممية أكس  هي المجاؿ األيقكني بص ة شاممة كهنا نالحظ
أما المدخؿ الثالث فػنالحظ فيػه أف تشػبيها أقػيـ بػيف نظػريتيف لمالحقػة منهػا فضػؿ  -

 .السبؽ ،إذ األسبقية لمنظرية البكرسية ال لمنظرية الهيمسمي ية
عمػػى  –ة الهػػاـ فػػي هػػذ  المحطػػات اإلبسػػتمكلكجية أنهػػا ركػػزت عمػػى القيمػػة العمميػػ -
 –لمجهػػد األمريكػػي التأسيسػػي كلػػك مػػف جانػػب إبػػراز التكاجػػد البعيػػد عػػف التطبيػػؽ  -األقػػؿ

المػػػػذاف يريػػػػاف فػػػػي الثغػػػػرات الخاصػػػػة بالنظريػػػػات األمريكيػػػػة أك  -حسػػػػب رأم الكاضػػػػعيف
الخاصػػة بالمغػػة اإلنجميزيػػة القديمػػة كالتػػي لػػـ تسػػتكؼ حقهػػا مػػف الحضػػكر فػػي هػػذا المعجػػـ 

 :المتخصص  مايمي 

« C’est le cas par exemple de la place accordée à la logique anglo- 

saxonne si elle peut paraître insuffisante , c’est pour une part parce 

que le problématique des actes de langage a été homologuée à la 

théorie de l’énonciation … ».
19

 

« il en est un peu de même de la pragmatique Américaine dont le 

champ de préoccupation correspond en partie à la théorie de la 

compétence modale que nous avons développée… »
20

 

حسػػب  -ألف السػػبب فػػي هػػذا القصػػكر هػػك الخمػػؿ الػػذم غالبػػا مػػا يمػػس اقتصػػادية المعػػاجـ
 :رأيهما

« ce qui tout en étant légitime , aurait bouleversé l’économie 

générale de l’ouvrage »
21

 

 Un appendice »  اعتبػار النظريػة األمريكيػة ال سػيميكطيقا مػف السػيميكطيقا -

non sémiotique de la sémiotique »  ؛ يخػؿ إلػى حػد بعيػد بأصػؿ التأسػيس ألم
كف البالغي ك أسػماء اإلشػارة نظرية كانت فأصؿ النظريات فمس ة ، كاشتغاؿ بكرس باأليق

؛ يجعؿ مف نظريته النظرية األكثر شمكلية لمناحي 22...كاألسماء المكصكلة ، كالص ات 
  .هذا العمـ بص ة عامة ،أم الجانب المغكم كغير المغكم



ذا كػػاف مصػػطمح السػػيميكلكجيا  - بأصػػؿ نشػػأته ( Sémiologie )مػػف جانػػب آخػػرا 
السابؽ إلى تقديـ هذا العمػـ ، ( Ferdinand De Saussure )عند فرديناند دم سكسير 

كمػػا أبػػرز ذلػػؾ صػػاحبا المعجػػـ ، تبقػػى قيمػػة التأسػػيس ال عميػػة لمجهػػد األمريكػػي ، كشػػرح 
المصػػػطمح إذا كػػػاف  بعػػػرض النظريػػػة ك أصػػػحابها ،ال يكػػػكف حكمػػػا عميهػػػا باالبتعػػػاد عػػػف 

ذم يرجػ  إلػػى األصػؿ أك عدمػه كذلػػؾ باعتبػار السػيركرة كالصػػيركرة العمميتػيف ، الشػيء الػػ
 :عنصريف هاميف هما عمى التكالي

تػػأليؼ المعجػػـ كػػاف فػػي كقػػت تبػػكأت فيػػه النظريػػة السكسػػيرية الصػػدارة ػ عممػػا أف  -
 .....المعجـ قد أكرد  تحديدات هامة لثالثية بكرس ػ 

االهتمػػػاـ الكبيػػػر بالنظريػػػة األمريكيػػػة التػػػي تؤسػػػس لمنظريػػػة السػػػيميكطيقية ؛ كػػػاف  -
مػػرات لمجهػػكد النظريػػة ك التطبيقيػػة لبػػكرس ك تطكراتهػػا السػػمككية مجانبػػا فػػي الكثيػػر مػػف ال

 Gerrard)إذ يقػػػكؿ جيػػػرار دكلػػػكداؿ( .  Charle Morris )عنػػػد شػػػارؿ مػػػكريس

Deledalle )مػف شػارؿ : تنب  األبحػاث المعاصػرة حػكؿ العالمػات مػف منبعػيف اثنػيف " ؛
يقي كمػػػػػف الػػػػػذم هػػػػك أصػػػػػؿ التيارالسػػػػػيميكط( 1914ػػػػػػ 1839)         صػػػػندرس بػػػػػكرس 
42...."الػػذم هػػك أصػػؿ التيػػار السػػيميكلكجي( 1913ػػػ 1857) فردينانػػد سكسػػير 

ػػػ كدكف . 
خػكض فػي أسػبقية المجهػكد البكرسػي المؤكػد عمميػا ػ نقػكؿ إف التحديػد االصػطالحي هػك 
دقة عممية لمصطمحات بعينهػا كلػيس نظػرة نقديػة لالبتعػاد عػف بعػض الم ػاهيـ أك التأكيػد 

 .... عميها 

فقد أرجأ  الكاضعاف إلى حيف ال راغ مف نظريات الحقة لبكرس أم بعد أما الرمز  -
م هكـ هيمسميؼ ثـ أكغدف كريتشاردز ، لكف رغـ ذلؾ فقد أبرزا  في مجالػه الثالثػي الػذم 

 ....يشتغؿ فيه 

مػػداخؿ أخػػرل تسػػتكجب : مػف جانػػب آخػػر أهػػـ مػػا يسػػتكقؼ الباحػػث بعػد هػػذ  المػػذاخؿ هػػك
ها بػػه الكاضػػعاف مػػف عػػدـ العنايػػة بأصػػكلها الحقيقيػػة ،أك بعػػدـ الػػتمعف كالتػػدقيؽ نظػػرا لمػػا خصػػ

إبرازها كمحطة هامة مف محطات تطكر المصػطمح، كالتػي سػنبرزها فػي الجػدكؿ المػكالي بهػذا 
 :الشكؿ

 

 
 

 

 

 

 ضبط المجاؿ العممي المصطمح



L’image ; Image ; 
(181) 

  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 .السيميكطيقاالرؤيكية

  كفػػػؽ نظريػػػة
 .التكاصؿ

  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
 .سيميكلكجيا الصكرة 

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميكطيقا 
 .المستكية

 La sémiotique 

visuelle 

 Théorie de la 

communication  .  

 La sémiotique de 

l’image  .  

 la sémiotique 

planaire. 

Interpretation-

Interpretation- 
(.192) 

  التأكيػؿ كفػؽ
 .السيميكطيقا عمكما

  الم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك
 الكالسيكي

  التحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 الهيمسمي ي

 عمـ الداللة 

  التقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 اإلبستيمكلكجي

  ال ينكمينكلػػػػػػك
 جيا الهكسرلية

  التحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 الن سي ال ركيدم

  النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 التكليدم
 السػػػيميكطيقا

 المسماة جماليات

 ػ
 La conception 

classique 

 La terminologie 

Hjelmslévienne 
 Sémantique 
 La tradition 

épistomologique 
 La phenomenology 

de Husserl 
 Psychanalitique 
 La grammaire 

generative 
 Sémiotiques dites 

esthétiques 

L’objet-Object 

(258) 

  المقاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 السيميكطيقية البنيكية

  التحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 الهيمسمي ي

 L’approche 

structurale sémiotique 

 Selon Hjelmsleiv 

 



Phénoménal- 

Phenomenal-(277) 
   حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 الم هكـ الكانطي
  La tradition 

scolastique reprise par Kant 

Prédicat- 

Predicate-(258) 

 تقميديا 

  اقتصػػػػػػػػػػػػػػادية
 المم كظ

  النظريػػػػػػػػػػػػػػات
 المسانية

 Traditionnellement 

 L’économie de 

l’énoncé 

 Théories de 

linguistiques  

Probabilité- 

Probability.(315)    كفؽ الصيغ  Les modalités 

-Representation –

Representation(315) 

  ال مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة
 التقميديةحسب

   جاككبسػػػكف
 كبكهمر

   النظريػػػػػػػػػات
 المسانية

 La philosophie 

classique 

 R. Jackobson _- K. 

Bohler 

 Théories 

linguistiques 

Rhétorique-

Rhetoric(317) 

  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث
 اإلغريقي الركماني

  البالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 العامة عند هيمسميؼ

 La tradition gréco 

romaine 

 Rhétorique générale 

de L- H 

Séme- seme(333) 

 مدرسة براغ 

   عمـ الداللة 

 المنطؽ 

  حسب ب– 
 بكتييه

 L’école de Prague 

 La sémantique 

 La logique 

 B – Pottier 

Sémiosis- 

Semiosis(338) 

  تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 هيمسميؼ

  تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 سكسير

 La terminologie de 

Hjelmsleiv 

 Selon F- Saussure 



Sujet- 

Subject(369) 

  لسانيا 

 المنطؽ 

 التقميدم 

  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 التراكيب

 Linguistique 

 Logique 

 Classique 

 La syntaxe 

 
بعػػد عػػػرض مصػػػطمحات تخػػص المدرسػػػة األمريكيػػػة بشػػػكؿ يقػػرب النظرية؛سػػػنتكقؼ عنػػػد أهػػػـ 

داخػؿ مبػادمء السػيميكطيقا البكرسػية فػي ضػكء مػا يقػارب أك يباعػد اهتمامػات المدرسػة ال رنسػية ػ 
 :هذا القامكس ػ بهذالشكؿ

لقػػد تػػـ إبػػراز مجػػاؿ تنػػاكؿ  الصػػكرة كفػػؽ مػػاأظهر  الجػػدكؿ كمػػف خػػالؿ مػػا أبػػرز  الصػػانعاف  -
ضػػمف عػػدة منطمقػػػات تعػػكد إلػػى مجمكعػػػة مػػف االتجاهػػات السػػػيميكطيقية ،أمػػا مسػػألة االتجاهػػػات 

لسؤاؿ المطػركح فػي المعركضة فهي إلى حد بعيد تعكد إلى فكرة التأسيس عند الصانعيف ،  لكف ا
 :هذ  الحاؿ هك

لماذا إغ اؿ القيمة البارزة لهذا الم هـك السيميكطيقي ضمف االتجا  البكرسي األمريكػي ، عممػا 
أف مبػادمء هػذا التكجػػه قػد أبػػرزت أهميتهػا فػػي أكثػر مػػف مكضػ  ، فالصػػكرة بجػذكرها األفالطكنيػػة 

الدليؿ باألكلية هكصػكرة " يقكف ألفاألرسطية كمف خالؿ ارتباطها ب كرة ما ؛عنصر هاـ مككف لل
  24 "عف مكضكعه 

كألجػػؿ هػػذا البػػد أف ينػػت  التأكيػػؿ ب عػػؿ الصػػكرة كمػػا تكلػػد  ،إذ يتحػػدد فػػي الكقػػت ن سػػه كجػػكد 
( (Hypoiconsمكضػػػكع خػػػارجي يخمػػػؽ بػػػدكر  فكػػػرة أساسػػػها الػػػدماغ  ، ككػػػذلؾ فاأليقكنػػػات الػػػدنيا

ا تمثػؿ إلػى حػد مػا عالقػات المماثمػة الثنائيػة  عبارة عف صكر مادية مرتبطة بالص ات ، ألنه: هي
، كلمػػا نتحػػدث عػػف الصػػكر نقػػكؿ إنهػػا صػػكر لغكيػػة كغيػػر لغكيػػة ال تخػػص لكحػػة ممكنػػة أك رسػػـ 

 Rhetoricalلهػػا حمكلػػة األثػػر البالغػػي  بيػػاني كحسػػب، بػػؿ تمػػس صػػكرا اسػػتعارية بالغيػػة 

evidence)) هنا  
25 

كرة الدرس السيميكطيقي يالحظ إغ اال لتحديػدات فهذا النكع مف التحديد يجعؿ المدقؽ في سير 
م هكمية بالغة األهمية يبقى الدارس بحاجة ماسة لالستزادة منها في ضكء رؤية شػاممة لهػذا العمػـ 

 ...الهاـ الذم يمؼ العالمة المغكية كغير المغكية بالبحث كالتحميؿ 
 

ا  حقيقػة هػك أف أبػرز نظريػة فقف المم ت لالنتب (Interpretation)ػ بالنسبة لمصطمح التأكيؿ
سػػػػيميكطيقية تأكيميػػػػة هػػػػي النظريػػػػة البكرسػػػػية المنطقيػػػػة ، كالمالحظػػػػة السػػػػابقة ن سػػػػها تحػػػػيط بهػػػػذا 

 المصطمح كيؼ ذلؾ  



لػػـ يػػكؿ الصػػانعاف أهميػػة لمتأكيػػؿ البكرسػػي عممػػا أف تجػػدد النظريػػة مكريسػػيا قػػد أكضػػح أسػػس 
، ذلػػؾ أف الهرمسػػية الدليميػػة هػػي (Hérmetisme)التأكيػػؿ عنػػد بػػكرس ك الػػذم كصػػؼ بالهرمسػػية

" ف كػػػرة التأكيػػػؿ تسػػػيرها ثالثػػػة أنػػػكاع مػػػف المػػػؤكالت ، إذ (Semiosis)مجػػػاؿ سػػػيركرة سيميكزيسػػػية
أكؿ مػػػػا يقربنػػػػا مػػػػف التعػػػػرؼ عمػػػػى (Immediate interpretants)تعتبػػػػر المػػػػؤكالت المباشػػػػرة 
ف كانػت فرديػة ، ؛ فهي مؤكالت تعتمد الطاقة التحميDynamiqueالمكضكع ، أما الدينامية  ميػة كا 

ألنها مرحمة هامة مف التأكيؿ تستمر إلى حدكد ما يمكف أف يصمه الدليؿ ، أم كصكال إلى تأكيػؿ 
  26" ككمها تسير بمكجب سمطة العقؿ نهائي،
 

 :مصطمح المكضكع

هك مصطمح تكقؼ عند  مؤسس المدرسة األمريكية السيميكطيقية إذ طرح عمى ن سه سػؤاال ، 
حينمػا يقػاؿ إف العقػؿ متمحػكر بكاسػطة صػالحية :"  1908مػارس 14دم كلبػي فػي كجهه إلى المي

شػػػرعية ، حتػػػى يحقػػػؽ عالقػػػات بػػػيف المكضػػػكعات ، البػػػد أف أبسػػػط كأثبػػػت تحقػػػؽ عالقػػػات بػػػيف 
األفكػػارك األفعػػاؿ كػػذلؾ ػ ف ػػي الجػػكاب البػػد أف أشػػرح  هػػذا ، فتبعػػا لمعمكمػػاتي حػػكؿ األخػػالؽ ك 

أكضػؼ مصػطمح مكضػكع فػي معنػى عػريض يكػكف ... هػا لكػـ االصطالحات كالتي البد أف احمم
أقصد شيئا يأتي قبؿ ال كرة أك العقؿ فػي ... " أكال ك بشكؿ مبدئي جكهريا ،كذلؾ منذ عقكد ثالثة 

بػالمعنى ذاتػه  (Baldwin)ك بالدكيف  (Stoot)الشيء الذم استعممه ستكت" أم معنى مستعمؿ 
 )أضػػػيؼ فػػػي الكقػػػت الػػػذم ال أقػػػيـ فيػػػه أم اعتػػػراض أك اخػػػتالؼ بػػػيف ال اعػػػؿ كالمكضػػػكع... 

Subject/ Object)  ... أكضؼ ال اعؿ بكصػ ه رابطػة تنبػؤ، كال أتحػدث عػف ال ػاعميف  إال عػف
  27" تمؾ التي عالماتها لها جزء يبيف ما لممكضكع مف داللة عمى العالمة 

هكمػا عامػا لعمػؿ سػيميكطيقي خػاص يصػبح فيػه مجػاؿ الداللػة أكثػر دقػة ، أم أنػه يطػكع م   
  الظػػػػػاهرم....كذلػػػػػؾ حسػػػػػب خصكصػػػػػية العالمػػػػػة سػػػػػكاء ضػػػػػمف مجػػػػػاؿ لغػػػػػكم أك غيػػػػػر ذلػػػػػؾ

(Phénomenal) 

مصػطمح بػارز فػي المعجػػـ الػذم نحػف بصػدد تناكلػه ، كالمم ػت لالنتبػا  أف صػػانعي  الظػاهرم
ا أف مجػػاؿ التنػػاكؿ هػػك السػػيميكطيقا كلػػيس ال مسػػ ة المعجػػـ قػػد أكردا  فػػي شػػكؿ مختصػػر جػػدا عممػػ

الكانطيػػة، فالهػػاـ فػػي كػػؿ هػػذا أف الظاهريػػة مػػف الناحيػػة السػػيميكطيقية قػػد أخػػذت تحديػػدا هامػػا مػػ  
أك  (Phaneroscopy)الظاهراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة " مؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس االتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  األمريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

           بتعبيػػػػػر بػػػػػكرس ؛ هػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػف كصػػػػػؼ لمظػػػػػاهرة   (phenomenology)ال ينكمينكلكجيػػػػػا
، كالتػػي تعنػػي مجمكعػػة شػػاممة لكػػؿ مػػا هػػك عبػػر أم طريػػؽ أك أم   (Phaneron )(ال ينػػركف) 

، ك هػك عمػـ  28" معنى حاضر في الػذهف ، كذلػؾ بصػرؼ النظػر عمػا إذا كػاف شػيئا حقيقيػا أـ ال
.... يسػػػير بمكجػػػب العمػػػؿ الرياضػػػي الثالثػػػي ك الػػػذم نشػػػأ مػػػف أصػػػؿ أرسػػػطي ك كػػػذلؾ كػػػانطي 



 (Probabilité)  االحتمالية

...... مبدأ غير خاص بالصيغ كحسب، بؿ  طريقة رياضػية تخػص إبػراز أنػكاع الػدليؿ        
   Gérard Deledalleف ي األنكاع العشرة التي قسـ بػكرس بمكجبهػا الػدليؿ ، رأل جيػرار دكلػكداؿ

إنها في حقيقة األمر حصيمة مسألة رياضية، فكؿ دليؿ يحدد مف خػالؿ جعمػه يحمػؿ ثالثػة أسػس 
الثكاليػػث الثالثػػة، إذ يكػػكف لػػدينا نتػػاج : حالػػة احتماليػػة هػػي 27أم   3(3)ك يكػػكف العػػدد المحتمػػؿ 
 :احتماالت يبقى منها 

 (.Firstness: )ػ قسـ منها مكضكعه في األكلية 

 . (Secondness ): ي الثانية ػ  قسماف مكضكعهما ف
 (Thirdness ).: ػ ثالثة أقساـ مكضكعها في الثالثية 

إلػػى هنػػا نػػرل أف الػػكزف الحقيقػػي الػػذم قدمػػه الصػػانعاف لػػـ يعػػتف فيػػه العنايػػة الكافيػػة          
بتنػػػكع التيػػػارات السػػػيميكطيقية، بقػػػدر مػػػا أبػػػرز عنايػػػة أكبػػػر بػػػالمجهكدات األكربيػػػة، الشػػػيء الػػػذم 

كبة عمى مسػتخدمي المعجػـ الػذيف يطمحػكف إلػى معجػـ متخصػص يخػدـ خصكصػية سيشكؿ صع
 ...هذ  النظرية كدقتها العممية
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 .21:ص.1997
9
  Voir :Initiation à la lexicologie Française. p :103 

10
 Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtés) ): اُٞاػؼبٕ ٛٔب

9 9:1949 ُذ٣ٚ دًزٞساٙ ك٢ ا٥داة ٖٓ اُغٞسثٕٞ ػبّ(1992-1917:)ا٧ٍٝ ٤ُزٞا٢ٗ  
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 قسـ عمـ اإلجتماع                                             
 كمية اآلداب والعمـو اإلجتماعية 

 البمػيدة –جامعة سعد دحػمب 
 

 
الممخص أف نتعرض إلى آراء بعض الكتاب سنحاكؿ مف خالؿ هذا         

كنأخذ منها  (عربية، قبائمية،فرنسية) الذيف تناكلكا الممارسات المسانية الثالثية الٌمغات 
 .ما يهـ الكضعية السكسيكلغكية

المسماة ) العربية : 304تتجسد هذ  األخيرة في الكاق  بتعايش عدة لغات
لمحٌمية أك ما يطمؽ عميها الٌدارجة ، العرية ا( العربية الكالسيكية   أك األدبية

، ككما هك معمـك إف أم كضعية مزدكجة ك أخيرا  الٌمغة ال رنسية       األمازيغية
اإلنتقاؿ مف لغة إلى أخرل مرتبط بالمكانة المعطاة  (situation de bilinguisme)الٌمغة

لهذ  الٌمغات في البيئة المعنية، في هذا السياؽ سنتطرؽ إلى عرض مختصر 
 . لمكضعية السكسيكلغكية الجزائرية

 :مكانة الّمغات في الواقع السوسيولغوي .1
العربية الكالسيكية عرفت ف نالحظ أ ،لك نت حص بعمؽ مكانة هذ  الٌمغات 

إلى  ارا تدريجيا منذ القرف الساب  بعد الميالد ،تزامف هذا كانتشار القبائؿ العربيةإنتش
ككما هك  ،غير معنية المحٌمية  كما بقيت نسبة معتبرة مف القبائؿ ،305شماؿ إفريقيا
تاركيف المناطؽ الجبمية بالنظر ،ف العرب بالمدف كالمناطؽ الساحميةتكطٌ  معمـك أيضا

 .التضاريس الكعرة كالعراقيؿ المجالية التي كانت ت رضها هذ  األخيرة  إلى

كتـ التأكيد عمى ، لقد عرفت الٌمغة العربية إنتشارا كاسعا بعد اإلستقالؿ 
                                                           

  نقصد بها الٌمغات المستعممة في الخطاب الٌرسمي كالمحٌمي 1  
،لـ تحدث أم أثر عمى المغة العربية ، بؿ ساهمت في (  1830ػ1516)نشير في هذا الصدد أف المرحمة العثمانية  2  

ت إنتشارها، بسبب تحكيؿ السكاف مف إلى المنطؽ النائية، األتراؾ الذيف تكطنكا بالعاصمة لـ ي رضكا الٌمغة التركية، كعميه فالتركية عرف
 الم ردات( Mohamed  BENCHENEB -محمد بف شناب )ث تأثيرا محدكدا ، فحسب الباح

 :كممة تركية، نقال عف 71إلى  634المستعمػمػة الخطاب اليكمي تقمصت مف 

  L’arabe parlé à Alger :Aspects sociolinguistes(  Aziza BOUCHRIT   عزيزة بكشريط ػ) 
et énonciatifs Alger Ed : A N E P, 2004,p .11.  



ي ،كأصبحت الٌمغة الرسمية كالكظي ية ف306ترسيمها فى مختمؼ المكاثيؽ الجزائرية 
كعميه فهي  ،( إل  ...لمكتكبةاإلدارة، الصحافة ا ،األدب الحديث ) االت  عدةمج

مستعممة في  هي ش هياغير مستعممة ككسيمة إتصاؿ في الخطاب اليكمي ،  
 .كفي التعميـ أيضا( تم زيكف ، إذاعة)  مختمؼ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة 

 مخصصة لذستعماالت الش هية  إف العربية الكالسيكية حسب آراء الباحثيف
مف هذا يتبيف   الحاؿ في األخبار المتم زة، ككما ه (Langue  stéréotypée)   مقكلبةال

العربية   سمية، كهذا ما يستدعي التمييز بيفأف العربية مخصصة لذستعماالت الرٌ 
كالعربية المستعممة في الخطاب ،( عمكما المكتكبة) سمي المستعممة في المجاؿ الرٌ 

بقعتبارها منطكقة   زيمة تعبير مميٌ اليكمي  العادم، نالحظ أف هذ  األخيرة تمثؿ كس
ذف، الكاق  السكسيك لغكم يظهر المتحدثيف غمبية أمف طرؼ  ية هي أف  العربية المحمٌ  ا 

غة األـ ألنها ممارسة مف طرؼ األغمبية الساحقة،  كعميه فمها تكاجد خاص المٌ 
فهي حاممة لمقيـ المجتمعية  كحاضرة في كؿ   كمكانة خاصة في اإلنتاج الثقافي،

ف إ":(Abdelwahab  MAZOUNIَى  ػ عبد الكهاب مازكني)، كهك ما أٌكد عميه كزماف  مكاف
بغض النظر عف  ف ،"ية هي لغة المكسيقى الكطنية كالشعبية  كالمسرح العربية المحمٌ 

،  الٌمغكم فهي مرتبة في أس ؿ الهـر  ،ككنها لغة غير معترؼ بها كمغة رسمية
مزكدة بمكانة رسمية، فهي بذلؾ  األدبية  يضيؼ مف جهة أخرل أف الٌمغة العربية

ية مزكدة بمكانة رمزية ،رغـ تداكلها أكثر في في حيف الٌمغة المحمٌ  ،ذات قيمة بقمتياز
 .307العائمي كالمحٌمي الخطاب اليكمي 

ألنها  ،تأخذ مكانة خاصة في الكاق  السكسيكلغكم اغة األمازيغية بدكرهالمٌ 
منطقة القبائؿ الكبرل أك الصغرل ، الشاكية ، ) متنكعة حسب المناطؽ المنطكؽ بها 

ككانت في األساس كل ترة طكيمة معتبرة كأداة ، 308(الميزاب ، تكارؽ الصحراء 
ة كالشعر إستعمالها يمتد مف الخطاب إلى األغني،إتصاؿ لنسبة قميمة مف السكاف 

                                                           
 . مف السكاف اليـك يتكممكف الٌمغة العربية  كأغمبة البرابرة هـ مزدكجي المغة أيضا  %80ما يقارب    3

Abdellah MAZOUNI , Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb, Paris ,Ed :F. 

Maspéro, 1969 ,P.20. 
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سػالـ شاكرػػ : كهػذا حسػب الػديكاف الػكطني لذحصػاء، نقػال عػف  20 %يػة كمػا رأينػا يمثمػكف األمازيغالذيف يتكممػكف المغػة  
Salem CHAKER , Berbère Aujourd’hui , Paris , Ed : L’harmattan 19849 p.9. 



الممحكف، كبالنظرالى إستعمالها المحدكد فهي أيضا مرتبة  كمثيمتها في أس ؿ الهـر 
 . الٌمغكم

، إمتدت (1962ػ1830)غة ال رنسية إنتشرت كمرحمة اإلستعمار ال رنسي المٌ 
، لقد عممت 309إلى جمي  المناطؽ، ك تركزت بالخصكص في  منطقة القبائؿ الكبرل

بعد  ترسيمها في جمي  قطاعات الحياة العامة، كحتى مااإلدارة ال رنسية عمى 
زة مقارنة اإلستقالؿ كانت تمثؿ الٌمغة الكحيدة  المعمكؿ بها،  ككانت تحتؿ مكانة مميٌ 

اآلف  مكظ ة في شعب التعميـ العممية  غات األجنبية األخرل، مازالت  إلى حدٌ م  المٌ 
المكتكبة ، كمازات تستعمؿ  أيضا كالتقنية ، كمستعممة في كسائؿ اإلعالـ المرئية ك 

 .لدل بعض ال ئات اإلجتماعية ككسيمة إتصاؿ ش هية
إستعماؿ الٌمغة ال رنسية عند بعض المتحدثيف ؿ ش هية كككسيمة إتصا 

 ،مف جهة الحاجة إلى اإلتصاؿف :ثؿ حسب مايبدك إلى عامميف ػالمتعددم الٌمغة  يمت
 هذاك اإلجتماعي ،  يزلتمٌ كمف جهة أخرل الميؿ إلى  اإلن راد أك أكثر مف ذلؾ إلى ا

إف ال رنسية  Gilbert GRANGUILLAUME  "310 ػ يـكڤػ رافڤه  مبارج "  ماأشار إليه
كأحيانا ، تتغير حسب األكساط  ، تظهر أحيانا كضركرة لذتصاؿ )...( كمغة ش هية 

هذ  الكضعية الش هية لم رنسية أدل بها إلى التأثير ،" أخرل تقترف بالتميز اإلجتماعي
 . عمى العربية الٌدارجة كاألمازيغية

لـ الخاصة التي تتميزبها في بعض األكساط، فقنها  غـ مف المكانةالرٌ بك  
تعكض الٌمغة العربية المحمية ،إنها الٌمغة المعترؼ بها خاصة في الكسط أف  تستط  

ية غة الدارجة المحمٌ تصاؿ الذم حصؿ بينها كالمٌ المثقؼ ،كيجب أف نشير إلى اإل
باعتبار أف نسبة  ،لقد ترؾ هذا األخير  آثارا كاضحة   ،سنة 031داـ بدكر  إتصاؿ ،

 كف الٌمغة ال رنسية في الخطاب اليكمي يكظ،معتبرة مف السكاف  هـ مزدكجي الٌمغة 
 .بص ة شبه منتظمة

                                                           
كتمييزهػا عػف  عيف باإلسػتيطاف ال رنسػي عنايػة م رطػة لخصكصػيات القبائػؿ الكبػرل،العػد يػد مػف الكتػٌاب المػكلٌ لقػد  أكلػى   309

 le mythe)فػي كثيػر مػف المراجػ  بػالكهـ القبػائمى   كتػاب آخػركف  طؽ المجتمػ  الجزائػرل، كهػك مػا عبػر عنػهبػاقى خصكصػيات منػا

kabyle) . 
Gilbert GRANGUILLAUME , Arabisation  et politique linguistique au 

Maghreb, Paris Ed :.Maisonneuve et Larose , Paris  1983, p,127       



 :التعايش مابيف الّمغات الثالث 2
إف التعايش مابيف الٌمغات الثالث أدل كما هك معركؼ إلى التأثير المتبادؿ  

بة ،هذا األخير تجسد  اإلستعارات  اآلتية مف اٌلمغة ال رنسية ،التي  تككف تارة معرٌ 
ارجة، كتارة أخرل تككف أمازيغية يغمب عميها الطاب  األمازيغي يغمب عميها طاب  الدٌ 

مثاؿ معٌبر،  فالعبارة التي  ن س الباحثذا السياؽ كاألمثمة عديدة ، يقدـ في ه
 ،أم تقدمكا إلى األماـ " ْفِنسيْو الق دَّاـْ أ  َ  " يخاطب بها سائؽ الحافمة الصاعديف إليها

في  حيف العبارات التي تعكضها هي ، (  Avancez)  مشتقة مف الكممة ال رنسية
في الخطاب األمازيغي  عديدة ، كذالؾ هك الحاؿ بالنسبة للمازيغية، حيث نجد 

دىٍرًمي: " ، فعمى سبيؿ المثاؿ كممتيمنطكقة باألمازيغيةعبارات فرنسية   "  " أىجى
بدهكٍف  ًَ ية أمازيغيأخذاف فنكلكجية ،( Gendarme , Bidon) ال رنسية مستعارتاف مف" أى

كهكذا يظهر اإلنتاج الٌمغكم اإلستعارات .فػكلكف يبقيا مشخصيف كتعبيريف فرنسيي
ي كاألمازيغي غير الٌمغكية مف ال رنسية، بالرغـ مف أف الرصيد الٌمغكم العربي المحمٌ 

 .ناقص
إف تعدد اإلستعارات  في اإلنتاج الٌمسانياتي يمكف ت سيرها بعامؿ نقص 
التعابير في السجؿ الم رداتي  عند المتحدث الجزائرم كلكف أيضا بالكضعية 

 .G  ػيـك ڤػ رافڤه ج )  سيرة بما يسميه أيضااإلزدكاجية  السائدة التي هي غالبا م

GRANGUILLAUME )قانكف إقتصاد الٌمسانياتي: "بػ"(la loi d’économie linguistique)،  
إننا أماـ كضعية فالمتحدث يبحث عف العبارة التي تكحد بيف سجميف ، إذف  

،   " ػ أمازيغيةال رنكا  أك " francarabe عربية ػ ال رنكا: " سكسيكلغكية يمكف تسميتها  بػ
التعبير الممٌيز يبيف أف كثير مف الم ردات ال رنسية مستعممة في الخطاب الٌمغكم هذا 

كهكذا فاإلتصاؿ المتكاصؿ بيف ،ة أمازيغياليكمي ب نكلكجية أك مرفكلكجية عربية أك 
ت يظهر التداخالمف جهة أخرل  كال رنسية كاألمازيغية مف جهة ،  ال رنسية كالعربية 

 .ليهماإكاإلستيعارات مف ال رنسية 
هك ،تأثير الٌمغة العربية عمى  مختمؼ الٌمهجات األمازيغية  كفي منظكر آخر 

ذا ه ،قرنا البرابرة كانكا في إتصاؿ دائـ م  العربية 03أيضا ذات تأثير بالغ ،فمنذ 
أكثر صمة مف اإلتصاؿ الذل حدث في هك  مف دكف شؾ  (اإلتصاؿ) األخير



ػ سالـ شاكر) ، يقكؿ في هذا الصدد(ال ينيقية، كالاٌلتينية خاصة) السابقة  ال ترات
Salem CHAKER )":  ٌغة العربية هي الٌمغة الكحيدة  الغير محمية التي تكطنت إف الم

،  311"البربرية بحد ذاتها  ٌمهجاتبقكة في المغرب ، بدرجة أنها كانت تهدد تكاجد ال
هجات البربرية بادم في مختمؼ المناطؽ المنطكقة إف تأثير العربية عمى مختمؼ المٌ 

عارات العربية نسبة هامة يستبها السيما في المجاؿ الم رداتي ،كعمية  تأخذ اإل
 .كتتجسد عمى مستكل الم ردات الٌمغكية أيضا

 :خاتمة
عربية ، )لقد حاكلنا اإلحاطة بمكضكع الممارسات  الٌمسانية  الثالثية الٌمغات   

كالكاق   المستعممة في الخطاب اليكمي  األـ ، كتبيف لنا أف الٌمغة( فرنسيةمية ، أمازيغ
غة العربية الٌدارجة  ،باعتبارها لغة األغمبية الساحقة  تميها الٌمغة هي المٌ المعاش 

كهما  ة ، هاتاف الٌمغتاف مستعممتاف قبؿ كؿ شيء في اإلتصاؿ الش هي،ألمازيغيا
 عمى المستكل المؤسساتي غير معترؼ بهما غير أنه312أيضا متعدداف كمتنكعتاف 

 :ببعديهاتـ اإلعتراؼ بها  كمغة رسمية  كما أشرناإليه سابقاػ الٌمغة األمازيغية ،ك
نشاء المجمس األعمى 0991الثقافي كالٌمسانياتي في سنة  ،  كقد تزامف هذا الحدث كا 

 313.، كقد إمتد إستعمالها في التعميـلمٌمغة األمازيغية
كهكذا  اإلحاطة بمكضكع الكضعية السكسيكلغكية في الجزائر بينت لنا  أننا 

عند المتحدث الجزائرم  ( Situation de plurilinguisme)أماـ كضعية متعددة الٌمغات 
 idendité  linguistique ) كتختمؼ الممارسة الٌمسانياتية حسب الهكية  الٌمسانية

 فعمى سبيؿ المثاؿ أك حتى الٌمغة الكالسيكية ، بالعربية الٌدارجة أك األمازيغية،(
يستعمؿ المتحدث األمازيغية فقط عندما يخاطب الجدة التي الت هـ العربية كال 
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لى    312  (الكبػرل)كر كهضػبة الصػكماـ، كقبائػؿ جرجػرة ڤ رڤقبائػؿ سٌكاف  التمييز في النطؽ ك في التعبير بيفيػمكف أف نشيرا 

غػػكم إلػػى مػػا يميػػؿ النطػػؽ المٌ كمٌ  لمجزائػػر  مػػا إتجهنػػا نحػػك الهضػػاب الشػػرقية العميػػا، حيػػث كمٌ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت كهػػذا
عنػػد قبائػػؿ الجهػػة " لمػػراح"عنػػد قبائػػؿ الجهػػة الغربيػػة ك كممػػة " ڨأفػػرا"تقابمهػػا كممػػة " la courفنػػاء "إسػػتعماؿ كممػػات عربيػػة، فمػػثال كممػػة 

، كالحالػػة تنطبػػؽ عمػػى  النػاطقيف بالعربيػػة ، حيػػث يمكػػف أف نميػػز أيضػا  الٌدارجػػة غػػة العربيػػةالشػرقية كهػػي كممػػة متداكلػػة عنػد النػػاطقيف بالمٌ 
.                                                                            فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كالتعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية كالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ الري يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  
313

 27/05/1995، المؤرخ في 145-95المرسـك  رقـ   



كأخيرا ،ال رنسية ،يستعمؿ ال رنسية فقط في عممه ألف اليمتمؾ لغة تقنية مالئمة 
إل ،كيمكف ...اسيايستعمؿ الٌمغة الكالسيكية عندما يستعمؿ خطابا أدبيا أك دينيا أك سي

القكؿ في نهاية المطاؼ أف  بعض المتحدثيف ينتهجكف هذ  السمككات الٌمسانية مف  
 facteurs extra)أحادية ،ثنائية،  ثالثية ، كأف العكامؿ الخارجة عف المسانية

linguistiques )، لها تأثير في  اإلجتماعية،كالتككيف التعميمي،  العالقات  الحميمية
 .ذلؾ

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



المغة و السيرورة النفسية انطالقا مف اإلنتاج 
 اإلسقاطي 

 
 نادية شرادي : الدكتورة  

 قسـ عمـ النفس، جامعة البميدة    
 

 :مقدمة

  (Système)ال تعتبر الن س في إطار بنيتها كمعطى ستاتيكي ، إنما كنظاـ     
داخمي مسير مف قبؿ قكانيف محددة تعكس الكاق     (Ordre) دينامي ،هذا النظاـ لديه تنظيـ

: ،فشخصية اإلنساف تتككف مف طبقات متداخمة فيما بينها أال ك هي .الن سي الذم يميز كؿ فرد 
الشعكر ، ما قبؿ الشعكر كالالشعكر، يشمؿ هذا األخير عمى المكبكتات التي ال يمكف التعبير 

خبرات الط كلة ك التجارب التي تحكم آالـ ك احباطات ن سية ، عنها بسهكلة باعتبارها ترج  إلى 
خزنت ب عؿ تأثير الرقابة  ، كبالتالي لمكصكؿ إليها ، السيما في إطار ال حص الن سي ، نستعمؿ 

، فيتـ تصكير .اختبارات الشخصية كالركائز االسقاطية التي تثير األعماؽ  ب ضؿ طبيعة مادتها 
ك تعطي لنا إنتاجا اسقاطيا ينقؿ إلينا بمغة م هكمة    » « Xعؿ أشعة أسرار الن س تماما كما ت 

 بعد أف كاف عبارة عف مادة خاـ تضـ التصكرات،

 .الهكامات كالكجدانات في الطبقات الالمنطقية كال عقمية لمشخصية
 
 :الروائز االسقاطية -1
اء كفهـ نكعية تجدر اإلشارة إلى أف اإلنتاج االسقاطي  يساعدنا عمى تسميط األضك    

التقمصات لدل الشخص ، نظرا لتككنه مف مادة تترجـ الكاق  الداخمي ، ك الذم يض يه الشخص 
، فيحاكؿ ( .ركائز اسقاطية كالركرشاخ ك رائز ت هـ المكضكع) عمى كضعيات يكض  أمامها 

ذلؾ آليات الداخمي ك الخارجي، مبمكرا ب: مكاجهة الكاقعيف( سير  الن سي)كفقا لتنظيمه الداخمي 
دفاعية يعبر عنها بمغة تحميمها يدلنا عمى مدل مركنة أك صالبة العالـ الداخمي في مكاجهته 

 .لمعالـ الخارجي
إنتاج بركتكككؿ مف استجابات حيث تككف "إذف الركائز االسقاطية تؤدم بال رد إلى    

  األخيرة تبقى مح كظة بنية هذا األخير مماثمة لبنية الشخصية، بحيث أف المميزات األساسية لهذ
           (    ANZIEU D. CHABERT   C.1997)  "البركتكككؿ في 

 



ل هـ كيؼ يتـ إثارة أعماؽ الشخصية بكاسطة التقنيات االسقاطية، لتصعد إلى 
شكؿ لغة قابمة لمنقؿ ك السرد عمى اآلخريف، لتصؿ إلينا بمغة الكعي ،     السطح في

  التقنيات باعتبارها تضـ عناصر ، الت اعؿ بينها يجمي نكدد أف أتطرؽ إلى كضعية هذ
بناءا عمى صدل داخمي ،  -م ركض عمى الشخص –كي ية  التعامؿ م  كاق  خارجي 

أم أف كي ية استجابة األنا في هذ  الكضعية يجمي مدل نجاحه في التكيؼ م  مكاقؼ 
 .الحياة المختم ة

 
 2 -  :وضعية الروائز االسقاطية

تشكؿ كضعية الركائز االسقاطية سيركرة تعكس جؿ اآلليات العقمية المجندة في       
ال تحتكم ( لكحات)هذ  التجربة الخاصة ، أيف نطمب مف الم حكص أف يدرؾ أشياء في منبهات 

عمى أشكاؿ محددة ، كما هك الشأف في اختبار الركرشاخ أك تخيؿ قصص انطالقا مف لكحات 
، فيستجيب كفقا إلشكاليته الخاصة ك تنظيمه العقمي الن سي ( . TAT)  ع اختبار ت هـ المكضك 

 .الداخمي
     
تعد كضعية  الركائز االسقاطية إذف إسقاطا لسيركرة داخمية ، ذلؾ ألف ال رد يكض   

عميه حمها ، ك الطريقة التي يتبعها أماـ   المهمة المسندة (  TATكما في) ضمف صراعات 
فيأتي إنتاجه االسقاطي معبرا عف مكنكنات . إليه ك المطمكبة منه، تعكس كاقعه الن سي الداخمي 

 .أعماقه 
نشير إلى أف هذا اإلنتاج االسقاطي لمم حكص يؤخذ بعيف االعتبار ضمف كضعية 

 .    المادة ، التعميمة ك حضكر ال احص: ينها  أال كهيعناصرها الثالثة مت اعمة فيما ب
 
 :المادة  1-2

نقصد بالمادة صكر أك لكحات الركائز االسقاطية التي يجدر االهتماـ بها، ألنها       
تسمح بدراسة الحياة الخيالية عند الم حكص كالتعرؼ عمى الطريقة التي كفقها ينظـ كيهيكؿ األنا  

استجابة الم حكص لممادة المقدمة له تككف كفؽ التنظيـ الهكا مي الخاص الكاق ، أم أف طريقة 
 .به

  
المقدمة في الركائز االسقاطية بناءا عمى التعميمات التي تعطى  -تحمؿ  هذ  المادة   

تناقضا، فمف جهة تض  حدكدا لهكا مات الم حكص كذلؾ مف خالؿ إدخاؿ مبدأ الكاق ،   -فيها 



ؽ مف منبهات معينة ليتخيؿ أشكاؿ أك قصص ال تخؿ بنظاـ األنا          إذ عمى الم حكص االنطال
 ييثير النشاط الهكا م( TATكما هك الحاؿ في ) ك استقرار ، كمف جهة أخرل المحتكل الكامف 

عمى الم حكص التكيؼ م  اختالؼ المنبهات ، .،  ك بالتالي يترؾ العناف لمتخيؿ كفقا لمبدأ المذة
تغير هذ  المنبهات يساهـ في التعرؼ عمى قدرات .كراته ، كجداناته ك دفاعهإذ عميه تنكي  تص

الم حكص الدفاعية ، باإلضافة إلى طريقة استجابته لمكضعية الصراعية التي تحث عمى 
 .النككص
  
 
إف المادة أك الصكر التي تقدـ لمم حكص في الركائز االسقاطية ال تشكؿ منبهات   

ت رض التعبير عف الصراع الذم ترمي إليه كما هك الشأف في اختبار  حيادية ، باعتبارها تحث ك
، ك األساليب الخاصة لمم حكص، التي يكاجه بها هذ  المادة ضمف تجربة .ت هـ المكضكع

، تكقظ  TATخاصة، هي التي يجدر االهتماـ بها، ألف مثؿ هذ  المكحات السيما في اختبار 
مثال،  TATسرد القصة المطمكبة عند تقديـ لكحات لدل الم حكص هكامات أصمية ، بحيث أف 

بمثابة قالب أك قناة،  "، فهذ  الصكر أك المادة هي .الخاص لمم حكص ييتـ كفقا لمتنظيـ الهكا م
 "حيث يستدعي الشخص لمدخكؿ مف أجؿ رسـ معالمه كفقا لمتنظيـ الخاص لعالمه الداخمي 

 (F.BRELET ,1986)  

 
االسقاطية تثير صدل هكامي عمى مستكل الالشعكر ، تماما  نشير إلى أف مادة الركائز

ما  ـ، ف ي هذا األخير تستقطب متبقيات حياة اليقظة، التي تنتمي إلى نظا.كما يحدث في الحمـ 
قبؿ الشعكر ، كالتي تحت ظ باستثماراتها ، فيتككف الحمـ عندما تتمقى هذ  المتبقيات مف حياة 

ك عمى مستكل مثال منبهات رائز ت هـ المكضكع  ،  ".شعكرية اليقظة ، دعما  مف النزكات الال
فاف المكحة تتصرؼ كمتبؽ حياة اليقظة  ، فهي تثير النزكات الالشعكرية األكديبية التي تتكغؿ 

آلياته الدفاعية بتص ية  ؿ ضك بالتالي يتك ؿ األنا ب    (F.BRELET ,1986)،  "في صداها 
 .اجتماعيا ، فينت  قصة ذات بعد يعبر عف المحتكل الكامف لممكحةكؿ ما هك نزكم غير مقبكؿ 

   
يتبيف أف مادة الركائز االسقاطية، تحث كفقا لبنائها ك تثير مختمؼ اإلشكاليات ، ك  

عمى الم حكص أف يدلي بالمعنى الذم تأخذ  المنبهات بالنسبة إليه ، أم أف استجابته تككف 
 .  كؿ تجربته ك خبراته السابقة تابعة لنكعية إدراكه ك بناءا عمى

يمر الم حكص كي يتكصؿ إلى التعامؿ م  المنبهات المقترحة عميه،  بمراحؿ هامة    
 :، تت اعؿ فيها عناصر شعكرية ك أخرل غير شعكرية، نكضح هذ  المراحؿ فيما يمي



 .إدراؾ الصكرة -
 .ة ينشط اإلدراؾ آثار ذكراكية ذات عالقة بالمحتكل الكامف لمماد  -
كجدانات لكنها تصطدـ بكعي األنا فتتك ؿ العمميات الثانكية / تذكى تصكرات  -

 .بقخراجها في شكؿ لغة ال تحمؿ مميزات المادة الخاـ التي كانت عمى مستكل الالشعكر
   
يتبيف أف مادة الركائز االسقاطية تثير مكاد ن سية ذات عالقة بالديناميكية الشخصية  

كص، فهك يستجيب لهذ  المادة بشكؿ يستدعيه إلى التكغؿ في قكالب لمجهاز الن سي لمم ح
كؿ ذلؾ يساعد عمى التعرؼ عمى قدرات .،ليعطي إنتاجا يحمؿ بصمات كاقعه الن سي الداخمي 

الم حكص الدفاعية ك عمى الجهد المبذكؿ لبمكرة دفاعه مف أجؿ إعطاء منتكج يحتـر مبدأ 
ية  تسمح بتسميط األضكاء عمى األعماؽ، بعد تحميؿ لغة ،أم أف  مادة الركائز االسقاط.الكاق 

( في الركرشاخ)الم حكص ، التي تعبر عمى الطريقة التي كفقها يبني الم حكص نسيجه اإلدراكي 
مبدأ المذة ك مبدأ الكاق ، ك ذلؾ عندما يستجيب : يمزج بيف مبدأيف (. TATفي)ك القصصي 

 :حه فيما يمي لتعميمة تضعه أماـ هذيف المبدأيف كما نكض
 
 :التعميمة  1 – 1

يطمب مف الم حكص في رائز الركرشاخ أف يدلي بما يرا  في بق  حبر ليس لها أشكاؿ 
 .أف يتخيؿ قصصا  T.A.Tمحددة، ك يطمب منه في 

 
الطمب في كال االرائزيف يحث عمى التخيؿ، لكف ليس أم تخيؿ ، إنما ذلؾ الذم ينطمؽ 

ي الركائز االسقاطية تحد مف الخياؿ، إذ يطمب مف الم حكص مف المكحة ، أم أف التعميمة ف
، ليخترع ك (المكحة) التخيؿ بشكؿ مرتبط بالمنبهات ، فعميه االعتماد في تخيمه عمى منبه معيف 

يبتكر ما يعبر عف حاجاته،كجداناته، مخاكفه ك هكاماته، أم عميه أف ينطمؽ مف كاق  خارجي ، 
عطاء هذا المن ، األمر الذم يض  .به معنى عمى أساس ذاتيته ك خيالهمحاكال ت سير  كا 

مبدأ :  الم حكص في صراع، إذ عميه أف يكفؽ بيف مبدأيف أساسييف في الجهاز الن سي أال كهما
 " التعميمة تدعك المبدأيف في آف كاحد "المذة ك مبدأ الكاق  ك 

 
 (1986 BRELET F..)            إذف هذا الطمب يثير صراعا بيف األنظمة الشعكرية

، ذلؾ ألف مثؿ هذ  التعميمات (العمميات األكلية  ك الثانكية. ) ك الالشعكرية كأساليب تنظيمهما
حتى -في الركائز االسقاطية تطمب مف الم حكص التخيؿ، مما يدؿ عمى خ ض عتبة الرقابة،

كص ، بحيث ي تح هذا األخير المجاؿ لمهكامات ك العمميات ك إمكانية النك -يتسنى التخيؿ



األكلية، ك في ن س الكقت األخذ بعيف االعتبار عناصر الكاق  المتمثمة في المحتكل الظاهرم 
لممكحات ، ك مف أجؿ ذلؾ كمه تتدخؿ الرقابة الشعكرية إلعداد ادراكات ك قصص منطقية ، 

 .لؾ تحت رعاية العمميات الثانكية منسجمة قابمة لمسرد عمى اآلخريف ، يتـ ذ
   

ك القدرة عمى "إف التعميمة في الركائز االسقاطية تؤدم إلى نككص الم حكص    
، األمر الذم يحد منه مف قبؿ صالبة  Archaïques))النككص تعني تجنيد التصكرات البدائية 

  (1981"الدفاع، كمف الخكؼ المبرريف مف االلتقاء في هذا المسار النككصي بطغياف القمؽ
SHENTOUB V. ( .، تسمح بالنككص في الت كير أم أف التعميمات في الركائز االسقاطية

 .ب عؿ التخيؿ ، مما يستدعي الهكا مات ك السياقات األكلية

                                     
 بضركرة الربط بيف المعقكؿ  "يتضح لنا أف التعميمة في الركائز االسقاطية ، تتميز      

تترؾ العناف لمخياؿ ك الرقابة ،بشكؿ يسمح بتحكيؿ تصكر : ك الالمعقكؿ في حركة مكحدة 
 Représentation de mots)إلى تصكر الكممات) (Représentation des chosesاألشياء 

،تقبؿ الكجدانات كما تنبعث انطالقا مف الحركة النككصية ، لكف بعد تص يتها بشكؿ يجعمها .(   
 .(SHENTOUB V .  1990)   "متقبمة عمى مستكل الت كير

 
لؾ : في الركائز االسقاطية كأنه يقكؿ لمم حكص  ةإذف عندما يقدـ ال احص التعميم

خمؾ ك في ن س الكقت عميؾ أف تراقب ك تضبط ن سؾ ، بشكؿ الحرية في التعبير عما يدكر بدا
يجعمؾ تحكؿ ما يدكر في عالمؾ الداخمي مف تصكرات ككجدانات إلى كممات ، تدؿ عمى أنؾ 

، فتعطينا إنتاجا نابعا مف عالمؾ الداخمي ك يككف م هكما ، ( التعميمة ) فهمت  المطمكب منؾ 
 .كما يأخذ بعيف االعتبار عناصر الصكر

الغرض مف هذ  المكاجهة ، بيف ضركرة التمسؾ بالمحتكل الظاهرم لمكحات          إف
، ك مف جهة أخرل التضئيؿ مف الرقابة ، هك التعرؼ عمى قدرة الم حكص ( الرقابة الشعكرية ) 

في ارصاف تكافؽ بيف الكاق  ك الخياؿ ، بحيث تككف استجابته لمتعميمة حصيمة  ارتكاز  عمى 
محاكلة .مف جهة ، ك ما يختم  في الكاق  الداخمي مف جهة أخرل( الصكر ) ي الكاق  الخارج

 .التكفيؽ بيف الكاقعيف الداخمي ك الخارجي ، يجمي مكق  الم حكص منهما
 

يتجمى أف التعميمة في الركائز االسقاطية  ، تض  الم حكص أماـ تناقضات ، بحيث 
، ك في ن س الكقت يخض  لرقابة الكعي ،  خ ض الرقابة  يعميه أف يتخيؿ ، األمر الذم يستدع

إذ عميه أف يبني إنتاجا إسقاطيا منسجما ، منطقيا ك قابؿ لمنقؿ إلى اآلخريف كما أشرنا إلى ذلؾ 



أم أف التعميمات في هذا النكع مف الركائز، تتطمب تجنيد العمميات الثانكية باإلضافة إلى أكبر .
 .كامات ك العمميات األكليةقدر مف النككص ، حتى يتـ التكغؿ إلى اله

 
هذا التناقض في التعميمات مكجكد عمى مستكل المادة ن سها المقدمة لمم حكص، فهك 
مطالب بضركرة التمسؾ بالصكرة المقدمة له في الحيف، ك عميه أف يتخيؿ منطمقا مف مادة 

 .خاصة ذات محتكل كامف
 
يحاكؿ الم حكص انطالقا مف مثؿ هذ  التعميمات في الركائز االسقاطية  ، أف يكفؽ  

ك بيف ما يضطر نسجه محترما مبدأ (  مبدأ المذة )بيف ما يثير  المنبه عمى مستكل الالشعكر  
الالشعكرم   ييحقؽ في إنتاجه تكافقا بيف عناصر رقابة الكعي ك الضغط الهكا م" الكاق  ، فهك 

" 

(SHENTOUB V. DEBRAY R. 1970-1971) 
     

نستنبط أف استجابة الم حكص لمتعميمة في الركائز االسقاطية يعطينا إنتاجه    
اف االسقاطي الذم هك نتيجة لت اعالت جد معقدة ، يصؿ إلينا في شكؿ لغة م هكمة بعد أف ك

عمى مستكل عميؽ مف الشخصية عبارة عف هكامات ، كجدانات ك رمكز، كما تككف هذ  المغة 
 .حافمة باإلمكانيات الدفاعية لمم حكص ، التي تجمي مدل ثراء أك فقر جهاز  الن سي 

 
نذكر أف اإلنتاج االسقاطي لمم حكص ، يؤخذ بعيف االعتبار ضمف كضعية ، عناصرها 

المادة ك التعميمة ، بقي : كقد تطرقنا إلى عنصريف  منها أال كهما .بينها ،الثالثة مت اعمة فيما 
 :أف نتناكؿ حضكر ال احص ، ك ذلؾ مف خالؿ ال قرة المكالية

 
 

 :حضور الفاحص 3 -1

 

يعتبر ال احص عنصرا هاما ال يقؿ أهمية عف العنصريف اآلخريف المذاف يشكالف    
يستثمر ال احص في هذ  التجربة (. مادة ك التعميمة ال) بدكرهما كضعية الركائز االسقاطية

هك : " الخاصة ، مف قبؿ الم حكص حتى قبؿ أف يمتقي به ،  فكما تقكؿ شنتكب حسب بركلي 
قبؿ أف  (BRELLET  F. 1986 )" ك طيب  جيد"مستثمر ، إذ يتصكر ال احص عمى أنه 

  سيع: " أك عكس ذلؾ تماما   " ("Mauvais بناءا عمى نكعية ، ك يدعـ ذلؾ" (   يككف مدركا



( "Bon"               فشخصية .م حكص  –فاحص :االستثمارات أثناء العالقة الثنائية ،
يمكف أف يعتبر الم حكص . ال احص تستثمر إما إيجابا      أك   سمبا أك بص ة متناقضة

ال احص كدخيؿ عمى كاقعه الن سي العميؽ ، مما يثير لديه قمقا قد يؤثر عمى إنتاجه االسقاطي ، 
، قصيرة ك قد فتستثمر تصكرات ذات عالقة بهذا القمؽ ،    ك بالتالي تأتي استجابته مبتذلة 

يتجنب االستجابة لمتعميمة ، أك قد يعتبر ال احص سندا لمم حكص ،  ىتميؿ إلى الرفض حت
فينطمؽ هذا األخير في االستجابة بكؿ راحة، بعدما يككف األنا قد جند أساليبه الدفاعية حتى ال 

 .يختؿ  تكازنه
        

تعد العالقة م  ال احص التي تقاـ في نطاؽ فحص ن سي، إحدل أبعاد كضعية مقمقة    
مميئة بالصراعات ، تعامؿ الم حكص معها يجمي تنظيمه الداخمي ، ك مدل قدرته أك عدـ قدرته 

 .عمى مكاجهة القمؽ
  
تمثؿ الكضعية التي يمتقي فيها الم حكص بال احص عند تطبيؽ الركائز االسقاطية،   

مظهرا عالئقيا يشمؿ لقاء بيف شخصيف ، أبعاد  تشكؿ كضعية إسقاطية، تعكس اإلمكانيات 
 .الداخمية التي ت صح عف ديناميكية الجهاز الن سي لمم حكص

  
نشير إلى أف أم سمكؾ يصدر عف ال احص ، قد يؤثر عمى نكعية البركتكككؿ الذم   

اء  تقديـ المكحات تؤثر عمى اإلنتاج نتحصؿ عميه ، فالحالة التي يككف عميها ال احص أثن
اإلسقاطي لمم حكص، فرغـ أف حضكر  يككف محايدا ، إذ ال يتدخؿ ، ال يطرح أسئمة ، يمتن  

 عف أم حكـ قيمي ك عف أية عالقة حقيقية ، لكف في ن س الكقت ي رض المادة ك التعميمة ،
 
طبيؽ الركائز عمى ال احص أال يتدخؿ أثناء ت. ك يسجؿ كؿ ما يقكله الم حكص 

االسقاطية ، حتى ال يؤثر عمى الم حكص بتكجيهاته ، كفي حالة اضطرار  لمتحدث م  
، فال احص ينس   كؿ ما يميز فترة تطبيؽ الركائز .الم حكص عميه أف يسجؿ كالمه حرفيا

يسجؿ زمف الرج  في كؿ صكرة، مما يسمح " االسقاطية، ف ي رائز ت هـ المكضكع  مثال 
مدل التأثر الكجداني في بعض المكحات ، ك يسجؿ الترددات ك رنة الصكت غير بالتعرؼ عمى 

" كؿ هذا قد يدؿ عمى صدمة أماـ الكضعية )...( المعتادة، التكترات، السككت
.(MONIQUE-MORVAL V.G., 1982) 

    
يشبه التعميمة التي تحمؿ في  –المطمكب منه بالضركرة  –إف ال احص في حياد  



فال احص كباقي الكضعية  "ض ، بحيث يمثؿ الهكامات ، ك في ن س الكقت الكاق  طياتها التناق
 ث  يحباعتبار ، ( (BRELLET  F. 1986  "، يحمؿ قاعدة تتضمف إثارة الرغبة ك الدفاع 

 .عمى تصكر ممزكج بيف الخياؿ ك الكاق 
 

يشكؿ ال احص إذف في كضعية الركائز االسقاطية تناقضا ، بحيث أنه ي رض مادة    
 .،     ك ضركرة البناء في اإلنتاج اإلسقاطي،تخض  لعممية اإلبداع ك الخياؿ المقيد بالمنبهات 

 
نستنبط مما سبؽ أف ال احص في كضعية الركائز االسقاطية ، يككف كجها لكجه م      

إسقاطي ، بحيث أف في هذ  الكضعية الخاصة أيف يطمب مف الم حكص  الم حكص في إطار 
انطالقا مف منبهات معينة   ( رائز ت هـ المكضكع ) أك قصة ( الركرشاخ ) تخيؿ أشكاؿ محددة 

التعامؿ م  المادة التي يمتقي .ك محددة ، يتـ النككص فيها إلى مراحؿ سابقة مف النمك الن سي 
نككص هذ  ك إعادة بنائها ، بشكؿ ال يرمي عرض الحائط بها الم حكص في عممية ال

المحتكيات المقدمة له، يحدد نكعية األساليب الدفاعية للنا التي يبمكرها لمكاجهة مكاقؼ قد 
أم مكاقؼ صراعية ذلؾ ألف حضكر ال احص ضركرم لتطبيؽ   .بالنسبة إليه" صعبة"تككف 

يأخذ بعيف ( التعميمات ) لممطمكب منه  مثؿ هذ  الركائز، إذ أف الم حكص عندما يستجيب
االعتبار هذا ال احص لككنه يمثؿ مبدأ الكاق ، فال ينقؿ له المادة الخاـ المكجكدة في أعماقه إال 

، حتى ال تهدد ( أم بتنقيحها تص يتها )في شكؿ لغة قاـ األنا ب ضؿ آلياته الدفاعية ببمكرتها 
 .أمنه ك استقرار 

     
 

 :االستنتاج
المادة ، التعمية ك ال احص يمكف أف ي همكا كحامميف لمصراع بيف تياريف ،  إف   

حيث تثار هكامات بتقديـ المكحة ك المطمكب تخيؿ  ، فيقكـ األنا بتنظيـ : الضغط النزكم
االدراكات ذات صدل بالكجدانات ك التصكرات بشكؿ يحتـر متطمبات االتصاؿ  ك قكانيف المغة 

 .في ظؿ مبدأ الكاق  
  
إف تصكر األشياء ك تصكر الكممات أك هكية اإلدراؾ ك الت كير عامة يتـ إخراجه   

ب ضؿ تأشيرة العمميات الثانكية، فهي التي تصادؽ عمى منتكج األنا كتسمح بصعكد المادة الخاـ 
 .مف مستكل الالكعي إلى مستكل الكعي بمغة ي همها ك يعيها المستقبؿ

  



ة تسمح لنا بالتعرؼ عمى كي ية استجابة األنا نستخمص أف التقنيات االسقاطي  
لكضعيتها ، محترما خصكصياته ك سير  الن سي ، ك بالتالي التعرؼ عمى الممسات المميزة له 

أم أف الم حكص يستجيب .التي يض يها ب ضؿ سيركرته الثانكية لمتمكق  بيف الكاق  ك الخياؿ 
لعمميات الشعكرية ك الالشعكرية ليصؿ إلينا لمركائز االسقاطية ، بعد أف يقكـ بارصاف مابيف ا

إنتاجه االسقاطي حامال بصمات شخصيته ك بنيتها  عف طريؽ المغة التي تجمي الكاق  الداخمي 
 .،  ك تككف مشبعة بالسياقات الدفاعية التي بدكرها تعكس لنا مضاميف عميقة 

  
اطية ، يسمح بالكشؼ إذف لغة الم حكص ك تعبير  انطالقا مف منبهات الركائز االسق  

 .عف أسرار الن س ك مكنكناتها
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وفهىم السمىك اإلنسانٌ وتفسرياته عهد الفالسفة وعمىاء الهفس ونقدها برؤية 

 إسالوًة

 

 

 زكريا إبراهيـ مكسى الشمكؿ: األستاذ                        

 قسنطينة -جامعة األمير عبد القادر                                        

 

اتجػا  يمثػؿ الطػرح الكضػعي كهػك نتػاج : إف الطرح النظرم يتضمف اتجاهيف مختم ػيف
بشرم ال يمتػـز بػالكحي، كيتمثػؿ فػي ال السػ ة كالمنظػريف الػذيف كضػعكا نظريػات كتعميمػات 

كاتجػػا  . الػػ ...فػػي مجػػاؿ الدراسػػات اإلنسػػانية فػػي ال مسػػ ة أك عمػػـ الػػن س أك عمػػـ االجتمػػاع
ى الػكحي اإللهػي كيتمثػؿ فػي األنبيػاء كالرسػؿ كمػا جػاءكا بػه مػف آخر يمثؿ الطرح القائـ عمػ

كتػػب سػػماكية كتطبيقيػػة فػػي مجػػاؿ الممارسػػة العمميػػة، كهػػذا الطػػرح أصػػبح ممػػثالن بالتصػػكر 
 . اإلسالمي

كهذاف االتجاهاف متناقضاف مضمكنان كغاية، كتكمف خطػكرة الطػرح الكضػعي       
تهػػا كمصػػادرها أنهػػا أصػػبحت تطػػرح كبػػديؿ فػػي مجػػاؿ الدراسػػات اإلنسػػانية عمػػى تنػػكع مجاال

للفكار اإلسالمية برغـ ما أكرثته مف سمبيات في كاق  الحياة كالسمكؾ اإلنساني، كحتى يتـ 
عزؿ كثير مف هذ  الم اهيـ الخاطئة التي تطرحها الدراسػات اإلنسػانية فػي ت سػيرها لمسػمكؾ 



ة عمػى أسػاس أنهػا معمكمػات اإلنساني مف خارج المجاؿ اإلسػالمي كتبنػى كػؿ فعاليػة صػائب
ثبتػػػػت صػػػػحتها كتصػػػػمح لمممارسػػػػة كالتطبيػػػػؽ كال تتنػػػػاقض مػػػػ  الرؤيػػػػة اإلسػػػػالمية كيمكػػػػف 

 . (314)االست ادة منها

كمػػف هنػػا فػػال بػػد مػػف الكقػػكؼ عمػػى حقيقػػة هػػذ  الدراسػػات اإلنسػػانية فػػي مجػػاؿ     
ت سػػيرها لمسػػمكؾ اإلنسػػاني كالتحقػػؽ منهػػا، كسػػكؼ نقتصػػر فػػي هػػذ  الدراسػػة ببحػػث م هػػـك 

 .السمكؾ كت سير  عند ال الس ة كعمماء الن س

 
 

 (وفهىم السمىك وتفسريه عهد الفالسفة وعمىاء الهفس) : الفصن األوه

 :مفيـو السموؾ وتفسيره عند الفالسفة -:المطمب األوؿ
لقػػد كػػاف لمت كيػػر القػػديـ محػػاكالت متعػػددة لت سػػير حقيقػػة اإلنسػػاف ككضػػ  ت سػػيرات  

كأحكػػاـ لمسػػمكؾ اإلنسػػاني كلكنهػػا لػػـ تكػػف كاضػػحة كمحػػددة بحيػػث تؤلػػؼ خطػػان كاضػػحان فػػي 
اف تعػػد البػػذكر األكلػػى الت كيػػر ال مسػػ ي، ثػػـ ظهػػرت نظػػـ فمسػػ ية كاضػػحة عنػػد فالسػػ ة اليكنػػ

لمت كيػر الن سػي الػذم تركػزت حػكؿ فكػرة أف الػركح ػ بمعناهػا العػاـ الػذم يشػمؿ عنػد أكثػرهـ 
الن س كالعقؿ أيضان ػ هي القكة المهيمنة عمى السػمكؾ كاألعمػاؿ، كبحثػكا العالقػة بػيف العقػؿ 

 .كالجسـ كقدمكا حكلها نظريات مختم ة
الهما، كأف العالقػػػة بينهمػػػا كالعالقػػػة بػػػيف فقػػػد ذهػػػب فريػػػؽ مػػػنهـ أفالطػػػكف إلػػػى ان صػػػ

الربػػاف كالسػػ ينة، كأنػػه عمػػى العقػػؿ أف يحكػػـ سػػيطرته عمػػى الجسػػـ، كذهػػب فريػػؽ آخػػر مػػنهـ 
أرسطك إلى أنهما متصالف، كأف العالقة بينهمػا كالعالقػة بػيف التمثػاؿ كصػكرته، كأف العقػؿ 

ءن عمػػػى هػػػذ  ال كػػػرة هػػػك كظي ػػػة الجسػػػـ، كأنػػػه ال يمكػػػف ال صػػػؿ بػػػيف العضػػػك ككظي تػػػه ؛كبنػػػا
 .قسمت الكائنات الحية تقسيمان كظي يان 

كيالحػػػػظ أف محػػػػاكالت ال السػػػػ ة المختم ػػػػة فػػػػي ت سػػػػيراتهـ لمطبيعػػػػة البشػػػػرية كالسػػػػمكؾ 
 ( 315)اإلنساني كانت تأممية نظرية اعتمدت عمى عمميات االستنتاج كالتعميالت المنطقية

                                                           

 .11-9لدكتكر عبد القادر هاشـ رمزم، الدراسات اإلنسانية في ميزاف الرؤية اإلسالمية، ص راج  ا (314)     
، دكتػكر محمػد ابػك العػال، العمػـك السػمككية 5انظر الدكتكرة انتصار يكنس، السمكؾ اإلنسػاني ص  (315)          

 .21-17ص 



إلنسػاني عنػد أبػرز ال السػ ة كسكؼ نعرض فيما يمي عرضاو إجماليػان لت سػير السػمكؾ ا
 .الذيف كاف آلرائهـ األثر البالغ في تاري  ال كر ال مس ي حتى بدء ظهكر الحركة العممية

 :(316)سقراط-1
_ يعد مف أكائؿ مف طبؽ المنه  ال مس ي في السػمكؾ األخالقػي حيػث كانػت آراؤ     

مبدأ اعػرؼ ن سػؾ، كالمعرفػة هػي ال ضػيمة كعالقػة ال ضػيمة بالمن عػة كالمػذة، كت سػير  -:مثؿ
الغائي لم ضيمة كأف خير الشيء يكمف في تأدية كظي ته ػ بمثابة األساس الذم بنيت عميهػا 

قػد انطمقػت منػه " اعػرؼ ن سػؾ" ال مسػ ية فػي السػمكؾ األخالقػي فمبػدأ العديد مف النظريات 
نظريات التحميػؿ الن سػي التػي حاكلػت أف تؤسػس السػمكؾ األخالقػي عمػى مككنػات الطبيعػة 
البشػػرية كأهػػدافها حيػػث أصػػبحت العكاطػػؼ كالػػدكاف  كاالن عػػاالت هػػي المرجػػ  لكػػؿ سػػمكؾ 

ث ال مس ي الغربي كبػيف أنهػا الشخصػية إنساني، فسقراط يعد أكؿ مف عرؼ الن س في الترا
الم كػػرة األخالقيػػة فهػػي األنػػا المسػػئكلة فػػي العمميػػة المعرفيػػة كفػػي السػػمكؾ األخالقػػي خيػػر  
كشػػر ، كيؤكػػد عمػػى نجػػاح الحيػػاة مػػف خػػالؿ العنايػػة بػػالن س كتحسػػينها، كهػػذا يتطمػػب فهػػـ 

أف نعتنػي بيػا  اعػرؼ نفسػؾ، فػ ذا عرفنػا أنفسػنا نسػتطيع بعػد ذلػؾ:" ماهية الن س فيقػكؿ
 ( 317)" ماىيتيا وىدفياتحقيؽ  ونعمؿ عمى

كأمػػا عػػف كي يػػة معرفػػة الػػن س يشػػير إلػػى الت سػػير الغػػائي مػػف خػػالؿ معرفػػة الغػػرض  
كالكظي ة لمن س التػي تكمػف فػي إدارة كحكػـ بقيػة األعضػاء لتحقػؽ فضػيمتها كهػك يػربط بػيف 
المعرفػػػة كال ضػػػيمة، فال ضػػػيمة عنػػػد سػػػقراط هػػػي المعرفػػػة، كالرذيمػػػة هػػػي الجهػػػؿ، كأف سػػػمكؾ 

هػػك خيػػر، كتعمػػـ العدالػػة يػػؤدم إلػػى السػػمكؾ العػػادؿ حيػػث  الخيػػر يترتػػب آليػػان مػػف معرفػػة مػػا
 .جعؿ االرتباط بيف العمـ كالسمكؾ األخالقي ارتباطان حتميان 

كمػػا حػػاكؿ سػػقراط أف يحػػدد القػػيـ األخالقيػػة المكضػػكعية، فقػػد أكػػد عمػػى العالقػػة بػػيف 
 ذييفالمػػػالخيػػر كبػػيف المن عػػة كالمػػذة ، ثػػـ كجػػدت طريقهػػا فػػي فمسػػ ة العممػػاء الالحقػػيف مػػف 

اعتقػػد أف كػػؿ النػػاس يختػػاركف مػػف السػػمكؾ :" كالن عيػػيف، كلقػػد أظهػػر اتجاهػػه الن عػػي بقكلػػه
كمػا يجعػؿ  ( 318)"المتاح لهػـ ذلػؾ السػمكؾ الػذم يعتقػدكف أنػه يحقػؽ مميػزات كمصػالح أكثػر

أف كػػؿ :" أيضػػان الخيػػر مقترنػػان بالمػػذة مثممػػا يقتػػرف بالمن عػػة ف ػػي محػػاكرة بركتػػاجكراس يقػػكؿ
تهدؼ إلى هذا الهدؼ، بمعنى الحياة المذيذة الخالية مف األلـ، يجب أف تككف  األفعاؿ التي

كهػػك يػػرل أف العالقػػة بػػيف الخيػػر كالمن عػػة نسػػبي (319)" أفعػػاالن حسػػنةن أم أنهػػا خيػػرة كنافعػػة

                                                           

 .53 -37خالقي، ص راج  الدكتكر أبك بكر إبراهيـ التمكع، األسس النظرية لمسمكؾ األ (316)
 47المرج  السابؽ، ص.(317)

(318).xanaphore.mem.p.82 
(319)plato.prota.p.358  



بحسػػب الكظي ػػة أك الغػػرض، كعميػػه فمػػف المبػػادئ الرئيسػػة عنػػد سػػقراط هػػك أف خيػػر شػػيء 
لرئيسػػة، ف كػرة العالقػػة بػػيف فضػػيمة الشػػيء كالكظي ػػة أك يكمػف فػػي صػػالحيته ألداء كظي تػػه ا

الدكر الذم يؤديه القت اهتمامان كبيران مف قبؿ أرسطك كبعض الم كريف أآلخريف كلذلؾ فهك 
يرل أف إدراؾ اإلنساف لهدفه ككظي ته هي الحياة الكاعية التي تكلد الرضى كالسعادة، كعػف 

 .(320)"ة التي لـ تمتحف ليست جديرة بأف تحياإف الحيا: " ذلؾ يقكؿ في عبارته المشهكرة 

كأمػػا اهتمامػػه بالعػػالـ اآلخػػر فقػػد تطػػكر عنػػد أفالطػػكف إلػػى عػػالـ المثػػؿ الػػذم قكامػػه  
 .الحؽ كالخير كالجماؿ

إف ما تقدـ مف فمس ة سقراط تكشؼ عف دكر  الكبير في إرساء دعائـ ال كر ال مس ي  
 .في مجاؿ السمكؾ األخالقي

 :(321)أفالطوف -2
" المعرفػة فضػيمة" احد تالمذة سػقراط، كقػد سػار فػي ن ػس اتجاهػه ال مسػ ي، فمبػدأ هك 

عنػػد سػػقراط أصػػبح مػػف األفكػػار الرئيسػػة عنػػد أفالطػػكف فػػي ت سػػير السػػمكؾ األخالقي،كقػػد 
حاكؿ معرفة طبيعته كاف يض  له معياران يحدد  كيميز ، كأف معرفة أن سنا يقكد إلى السػمكؾ 

كهػػك " المثػػؿ" تطمػػب الػػكعي البػػاطني، فعػػالـ أفالطػػكف هػػك عػػالـالػػكاعي، كأف هػػذ  المعرفػػة ت
الػذم يتكػكف منػه " الحػس" عالـ األركاح أك العقكؿ كمنػه تتكػكف الػن س، كهنػاؾ أيضػان عػالـ 

البدف أك الجسػـ، كأف الػن س عنػدما تهػبط مػف عػالـ المثػؿ إلػى العػالـ المػادم لتحتػؿ الجسػد 
 -:أنكاع أك قكل كلكؿ قكة كظي ة معينة كهي تتككف الن س البشرية التي قسمها إلى ثالثة

 .القوة الشيوانية -3.            القوة الغضبية -1.          (322)القوة العاقمة -2
كيشير إلى عالقة هذ  القػكل ببعضػها مؤكػدان أف للحسػف كػؿ الحػؽ فػي حكػـ األدنػى 

العقػؿ هػك األحسػف  مف الطبيعة ،كأف ال ساد ينشأ بسبب عدـ مراعػاة هػذ  القاعػدة، كبمػا أف
فمه الحؽ في السيطرة عمى بقية القكل كتنظيمهػا ليصػؿ اإلنسػاف إلػى االعتػداؿ فػي السػمكؾ 
كاالسػػتقامة، كبمػػكغ السػػعادة، كتحقيػػؽ كػػؿ قػػكة فضػػيمتها الخاصػػة بهػػا، فالعقػػؿ يحقػػؽ فضػػيمة 
ف الحكمة، كالقكة الغضبية تحقؽ فضيمة الشجاعة، كالقكة الشهكانية تحقؽ فضػيمة الع ػة، كمػ

خػػػالؿ ذلػػػؾ تظهػػػر ال ضػػػيمة الرابعػػػة كهػػػي العدالػػػة التػػػي تتحقػػػؽ نتيجػػػة التػػػكازف بػػػيف القػػػكل 
الثالث، كيشير عمػى طبيعػة الصػراع بػيف العقػؿ كالشػهكة، كاف القػكة الغضػبية تسػاعد العقػؿ 

                                                           

 .13انظر الدكتكر فؤاد ألجميعي كزميال ، مبادئ العمـك السمككية، ص (320)
، كدكتػػػكر 68-55راجػػ  دكتػػػكر أبػػػك بكػػػر إبػػػراهيـ التمػػػكع، األسػػػس النظريػػػة لمسػػػمكؾ األخالقػػػي، ص.(321)

 6-5، كدكتكرة انتصار يكنس، السمكؾ اإلنساني، ص20-19احمد، العمـك السمككية، صمحمد ابك العال 
(322)Frankenatien F;"TheRoats of the Ego,p.188  



عمى تهذيب الشهكة، كهذا المبدأ هػك تنظػيـ لمسػمكؾ اإلنسػاني العػادؿ، كهػك يػرل أف العدالػة 
نما هي حالة لمػن س الباطنػة، كلكػي يكضػح هػذ  ليست حالة لمسمك  ؾ الخارجي في حقيقته كا 

القاعدة كمعقكليتها لجأ إلى بحث المدينة ال اضمة في جمهكريته عف نظاـ الدكلػة كالمجتمػ  
ال السػػ ة، كالحػػرس، كالعمػػاؿ، ليقابمهػػا بقػػكل الػػن س -:التػػي قسػػمها إلػػى ثػػالث طبقػػات كهػػي
حيث كشؼ عف تحقيؽ ال ضػيمة الخمقيػة مػف خػالؿ قيػادة الثالث كهي العقؿ كالركح كالمذة، 

العقػػؿ لمقػػكل األخػػرل كتحكمػػه فػػي السػػمكؾ اإلنسػػاني مسػػتخدمان مػػنه  التحميػػؿ الن سػػي الػػذم 
كيعتقػػد أفالطػػكف أف هنػػاؾ قيمػػان أعظػػـ مػػف " اعػػرؼ ن سػػؾ" اسػػتمد  مػػف سػػقراط كهػػك مبػػدأ 

دة كمصدر المعرفة كالحقيقة، الذم هك أساس السعا" الخير األسمى" العدالة كال ضيمة كهك 
كاف هػػػذا الخيػػػر هػػػك مػػػا تنشػػػد  كترغبػػػه كػػػؿ المكجػػػكدات، كقػػػد أسػػػس أفالطػػػكف منهجػػػه فػػػي 

كيتحػػدث عػػف الثػػكاب لم ضػػيمة كمميػػزات ( الميتافيزيقيػػة) السػػمكؾ األخالقػػي مرتبطػػان بالغيػػب 
 س ينبغي أف ال ننسى الثكاب العظػيـ الػذم ستحصػؿ عميػه هػذ  الػن:" الن س ال اضمة فيقكؿ

كهػػك فػػي محاكلتػػه تأسػػيس   (323)"ال اضػػمة لتمسػػكها بال ضػػيمة كالعدالػػة اإللهيػػة بعػػد المػػكت
منهجػػػػان أخالقيػػػػان غيبيػػػػان ينحػػػػرؼ كثيػػػػران عػػػػف الكاقػػػػ  المعػػػػاش مػػػػف الحيػػػػاة العمميػػػػة كالظػػػػركؼ 
االجتماعيػػػة إلػػػى عػػػالـ المثػػػؿ كالػػػركح؛ لتصػػػبح الم ػػػاهيـ السػػػمككية األخالقيػػػة مرتبطػػػة بعػػػالـ 

 .المثؿ أكثر مف تحققها في الكاق  المحسكس

 .تأثيران عبر تاري  ال كر ال مس ي كمرجعان لكؿ ال الس ةكقد كاف أفالطكف مف أكثر ال الس ة 

 : (324)أرسطو -3
لقػػػد كجػػػه أرسػػػطك ال مسػػػ ة اليكنانيػػػة كجهػػػة جديػػػدة، فػػػأعطى لم كػػػر ال مسػػػ ي نكعػػػان مػػػف 

 .الكاقعية المادية بعد أف كاف العالـ المحسكس مجرد ظؿ لعالـ المثؿ عند أفالطكف
تحقيػػؽ ال ضػػػائؿ األخالقيػػة كتقػػػديـ فػػاألخالؽ عنػػد أرسػػػطك عمػػـ عممػػػي يهػػدؼ إلػػػى 

 .الحمكؿ لممشاكؿ السمككية كيض  المبادئ المعيارية التي تميز الخير مف الشر
كيبػػػدأ دراسػػػته لمسػػػمكؾ األخالقػػػي بالتحميػػػؿ الن سػػػي كالعضػػػكم لمطبيعػػػة البشػػػرية عمػػػى 

 أساس أف العقؿ كالجسـ متصالف، كأف العقؿ هك كظي ة الجسـ

 -:أف لذنساف ثالث كظائؼ هيكبناء عمى هذ  ال كرة تكصؿ 
التغذيػة كالنمػك لح ػظ  اكهي مشتركة بيف اإلنساف كالحيكاف كالنبػات، كظي تهػ:الحياة-1

                                                           

 65الدكتكر أبك بكر إبراهيـ التمكع، األسس النظرية لمسمكؾ األخالقي، ص (323)
، كدكتػػكر محمػػد 82-69، صالػػدكتكر أبػػك بكػػر إبػػراهيـ التمػػكع، األسػػس النظريػػة لمسػػمكؾ األخالقػػي (324)

 .7-6، كالدكتكرة انتصار يكنس، السمكؾ اإلنساني، ص22-21أبك العال احمد، العمـك السمككية، ص 



 .البقاء كالنكع
كيشػػترؾ فيهػػا اإلنسػػاف كالحيػػكاف كتمتػػاز بػػالحس كالحركػػة لتػػؤدم : اإلدراؾ الحسػػي-2

 .غرض االستجابة لمؤثرات البيئة
ف يمتػػػاز بهػػػا عػػػف بقيػػػة الكائنػػػات، فالكظي ػػػة كهػػػي خاصػػػة باإلنسػػػا:اإلدراؾ العقمػػػي-3

األساسػػية لذنسػػاف فػػي ممارسػػػة سػػمككه طبقػػان لمعقػػؿ، كأف الحيػػػاة العاقمػػة هػػي التػػي تطػػػابؽ 
 .الحياة ال اضمة كعميه فقف خير اإلنساف ككظي ته تكمف في ممارسة كتحقيؽ ال ضيمة

مػػى النحػػك كأمػػا عػػف طبيعػػة هػػذ  ال ضػػيمة فػػقف أرسػػطك يقسػػمها إلػػى نظريػػة كعمميػػة ع-
 -:األتي

كهػػي تكتسػػب بػػالتعمـ، كهػػك يعػػد أف أرقػػى األنشػػطة اإلنسػػانية هػػي :فضػػائؿ عقميػػه-1
 .الحكمة ال مس ية

كهػػػي تتحقػػػؽ عػػػف طريػػؽ التعػػػكد كالتػػػدريب حيػػػث يػػػرل أف العػػػادة :فضػػائؿ أخالقيػػػة-2
أف المعرفػة هػي :"أساس لتحقيؽ ال ضيمة، كقد خالؼ سقراط بقكله ءكالممارسة السمككية شي

فهك ال ينكر المعرفة كشرط ضركرم، كلكنهػا غيػر كافيػة الكتسػاب ال ضػيمة التػي " يمةال ض
تحتػػاج أيضػػان إلػػى الممارسػػة السػػمككية كالتعػػكد عمػػى فعمهػػا، فهػػك يعتقػػد أف اإلنسػػاف ال يعػػد 

 .عادالن إال إذا مارس كاعتاد عمى سمكؾ العدالة

 : الثة أشياء هيكعندما يتحدث عف ماهية ال ضيمة يشير إلى أف الن س فيها ث-

كهػػي  -العكاطػػؼ كالممكػػات كحالػػة الشخصػػية، كأف ال ضػػيمة مرتبطػػة بحالػػة الشخصػػية
كذلػػػؾ الف عنصػػػر -التػػػي يتصػػػؼ ال ػػػرد بسػػػببها بػػػالخير أك بالشػػػر فػػػي عالقتػػػه بػػػالعكاطؼ

االختيار متكفر فيها، فهػك يػربط بػيف حالػة الشخصػية كال ضػيمة كاالختيػار لتصػبح ال ضػيمة 
 .فعالن إراديان تصدر عف الن س بعد مشكرة عقمية مسبقةسمككان اختياريان ك 

الكسػػط )كأمػػا عػػف المبػػادئ المعياريػػة لمسػػمكؾ األخالقػػي، فػػاف أرسػػطك يجعػػؿ االعتػػداؿ -
معياران لمسػمكؾ األخالقػي غالبػان، فال ضػيمة هػي كسػط بػيف طػرفيف، فػالجبف كالتهػكر ( الذهبي

 .د الكسط بينهمايمجئاف إلى اإلفراط كالت ريط بينما الشجاعة هي الح
كأما عف األهداؼ السمككية، فيؤكد أف لكؿ شيعو هدفان معينان، كاف األخالؽ تهدؼ إلى -

 -الػػذم يعػػد  أشػػرؼ العمػػـك -تحقيػػؽ ال ضػػيمة فػػي سػػمكؾ األفػػراد كهػػي تخػػدـ عمػػـ السياسػػة



كالذم يهدؼ إلى تحقيؽ السػعادة كهػدؼ فػي حػد ذاتػه، كاف الحيػاة المثاليػة تتمثػؿ فػي تأمػؿ 
 .ؽ كعبادتهالخال

عػػف "كهكػػذا كػػاف ألرسػػطك أراء فػػي السػػمكؾ اإلنسػػاني كقػػد ظهػػرت بشػػكؿ مػػنظـ فػػي كتابػػه 
كلذا يعد  الكثيركف انه أكؿ مف كض  دراسة عمميػة لت سػير السػمكؾ األخالقػي حيػث " الركح

 .سادت فمس ته كسيطرت عمى ت كير رجاؿ ال مس ة عبر قركف طكيمة

  :(325)وتفسيره عند عمماء النفسمفيـو السموؾ  -المطمب الثاني
عمـ الن س هك دراسػة السػمكؾ كالعكامػؿ المػؤثرة فيػه، كيهػدؼ إلػى فهػـ السػمكؾ كالتنبػؤ 
به كمف ثـ إمكانية التحكـ فيه، كهػك عمػـ اسػتقر منػذ فتػرة قريبػة كقػد كػاف قبمهػا مكجهػان نحػك 

النظػرم البحػت الكثيػؽ دراسة العمميات العقمية، ككاف الطاب  العاـ لهذ  الدراسة هػك الطػاب  
الصػمة بال مسػ ة ، حتػى ظهػرت الحركػػة العمميػة فػي القػرف السػػاب  عشػر حيػث بػدء االنتقػػاؿ 
مف سيطرة النظريات ال مس ية، في محاكلة مػف ال السػ ة كعممػاء الػن س إلػى ت سػير السػمكؾ 

مؤسػػس ال مسػػ ة " ديكػػارت"نػػذكر مػػنهـ *عمػػى ضػػكء المػػنه  الػػذم اتبعػػه عممػػاء الطبيعيػػات،
ديثة، الذم كاف ممف ثار عمى ذلػؾ النػكع مػف عمػـ الػن س المتصػؿ بال مسػ ة،ككاف ممػف الح

حاكؿ ربط عمـ الن س بالعمـك ال يزيائية، حيث فسر السمكؾ باألسػمكب ال يزيػائي ككػاف يػرل 
أف الكائف الحي آلة معقػدة تتػأثر بػالمؤثرات الخارجيػة تمقائيػان، كقػيـ السػمكؾ بمػا يعػرؼ اآلف 

س، كلكنػه فػرؽ بػيف الحيػػكاف كاإلنسػاف؛ إذ إنػه آلػة يسػيطر عميهػا العقػػؿ، كاف بال عػؿ المػنعك
العقؿ عند  مادة كالجسـ، كاف كظي ته الشعكر، كبهذا أصػبح عمػـ الػن س هػك عمػـ الشػعكر، 

أكؿ مػػف كجػػه " ديكػػارت"ككانػػت هػػذ  بدايػػة ان صػػاؿ عمػػـ الػػن س عػػف ال مسػػ ة جزئيػػان، كيعػػد 
 .سيكلكجيةدراسة السمكؾ اإلنساني عمى أسس ف

كعندما تكس  عمـ الكيمياء في القرف التاس  عشر، ظهػرت فكػرة عمػـ الػن س التحميمػي 
المسترشػػد بالكيميػػاء، حيػػث  شػػج  هػػذا العمػػـ بأسػػمكبه عممػػاء الػػن س لتبنػػي أسػػمكب الكيميػػاء 
في التحميؿ العاممي كمقياس االرتباط، فظهرت كيمياء العقؿ التي تحمؿ مركبات العقؿ إلػى 

يػػة يمكػػف ردهػػا إلػػى أنػػكاع مػػف اإلحساسػػات المختم ػػة قياسػػان عمػػى فكػػرة التحميػػؿ عناصػػر جزئ
                                                           

، دكتػػكر محمػػد ابػػػك العػػال، العمػػػـك 17-16راجػػ  كامػػؿ محمػػػد عكيضػػه، سػػيككلكجية الط كلػػػة، ص (325)
، 24-17يـ عممػػاء الػػن س، ص، هشػػاـ البػػدراني، م ػػاه14-4، دكتػػكرة انتصػػار يػػكنس، ص38-17السػػمككية، ص

، دكتكر أبك بكػر التمػكع، األسػس النظريػة 17-14دكتكر سيد عبد الحميد مرسي، ال رد كالمجتم  في اإلسالـ، ص
 189-173لمسمكؾ األخالقي، ص 



 .الكيميائي

كلمػا اهػتـ عممػاء ال سػػيكلكجيا باألعضػاء البشػرية، كدراسػػة كظائ هػا بػالمنه  التجريبػػي 
اكحػػت بأنػػه مػػف الممكػػف لعمػػـ الػػن س أف يصػػبح عممػػان تجريبيػػان، فكجػػد عممػػاء الػػن س أف هػػذا 

الكيميػػػاء كاكبػػػر صػػػمة بعمػػػـ الػػػن س، كقػػػالكا إف ال مسػػػ ة تػػػدرس كظػػػائؼ  العمػػػـ ابعػػػد أثػػػران مػػػف
هػػكأف عمػػـ الػػن س :األعضػػاء كعمػػـ الػػن س يػػدرس كظػػائؼ الجسػػد، كاف ال ػػرؽ بػػيف العممػػيف

يػػػػدرس السػػػػمكؾ الكمػػػػي لذنسػػػػاف ،كأمػػػػا ال مسػػػػ ة تػػػػدرس السػػػػمكؾ الجزئػػػػي مػػػػف حيػػػػث داللتػػػػه 
 .العضكية

عمػـ الػن س كالتػي تمثػؿ إلػى فصػؿ عمػـ  كبقيت هذ  الصكرة العامة هي المهيمنة عمػى
كال يزيػػاء كالكيميػػاء كال سػػيكلكجيا :الػػن س عػػف ال مسػػ ة كتجعمػػه أقػػرب شػػبهان بػػالعمـك الطبيعيػػة

حتى أكاخر القرف التاسػ  عشػر عنػدما ظهػرت طائ ػة مػف العممػاء حػاكلكا الػتخمص مػف كػؿ 
ة، كحػػددكا مكضػػكع عمػػـ النظريػػات ال مسػػ ية كاسػػتخداـ القػػكانيف المسػػتمدة مػػف العمػػـك الطبيعيػػ

الػػػذم انشػػػأ أكؿ معمػػػؿ تجريبػػػي لعمػػػـ " فكنػػػت"الػػػن س بأنػػػه عمػػػـ الشػػػعكر، ككػػػاف مػػػف أبػػػرزهـ 
الػػن س يهػػدؼ إلػػى تحميػػؿ الخبػػرات الشػػعكرية إلػػى عناصػػرها األساسػػية كاإلحسػػاس كاإلدراؾ 

كذلؾ قياسان عمػى العمػـك ( التأمؿ الباطني)كاالن عاؿ، عف طريؽ استخداـ طريقة االستبطاف 
 .مثؿ الكيمياء التي تحاكؿ تحميؿ المركبات لعناصرها األكلية: الطبيعية

بنظريػػػة التطػػػكر العضػػػكم التػػػي أحػػػدثت ثػػػكرة فػػػي مكضػػػكعات عمػػػـ " دراكف"ثػػػـ ظهػػػر 
الن س المتعمقة بأصؿ اإلنساف كت سير سمككه، كتقكؿ النظرية إف األشكاؿ العميا مف الحيػاة 

الحمقة األخيرة مف سمسمة التطكرات، كقػد أشػار  تطكرت مف أشكاؿ دنيا، كاإلنساف برأيه هك
إلػػػى أف أم تغيػػػر فػػػي التكػػػكيف العضػػػكم يػػػؤدم إلػػػى تغيػػػر فػػػي "أصػػػؿ األجنػػػاس"فػػػي كتابػػػه 

الكظي ػػة، كاف البقػػاء للصػػمح، ككضػػح االرتبػػػاط بػػيف التكػػكيف العضػػكم كالكظي ػػة كعالقتػػػه 
مكؾ كقد أكحى هذا إلى بعممية التأقمـ، كمف هنا ظهرت فكرة االتجا  الكظي ي في ت سير الس

بعػػض البػػاحثيف مػػف عممػػاء الػػن س إلػػى كظي ػػة العقػػؿ كفائدتػػه مػػف أجػػؿ البقػػاء كالتػػأقمـ مػػ  
البيئػػة، ثػػـ انتقػػؿ اهتمػػاـ عممػػاء الػػن س مػػف دراسػػة العمميػػات العقميػػة كتحميمهػػا إلػػى االهتمػػاـ 

بدراسػػة بالكظػػائؼ التػػي تقػػـك بهػػا هػػذ  العمميػػات، كالػػذم سػػمي باالتجػػا  الػػكظي ي، كقػػداهتـ 
الػدكاف  التػي تثيػر السػمكؾ، كثػػـ أثػارت هػذ  النظريػة مكضػػكعات كمشػكالت جديػدة فػي عمػػـ 

اثػر الكراثػة كالبيئػة، كال ػركؽ ال ردية،كدراسػة التكيػؼ :الن س المتعمقة بالسمكؾ اإلنسػاني مثػؿ



 .إلى غير ذلؾ مف المكضكعات..م  البيئة

الشػػبه بػػيف سػػمكؾ الحيػػكاف  كمػػا كجهػػت هػػذ  النظريػػة اهتمػػاـ عممػػاء الػػن س إلػػى أكجػػه
جػػراء التجػػارب عمػػى الحيكانػػات كقياسػػه عمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني  كاإلنسػػاف كالمقارنػػة بينهمػػا كا 

 .كت سير  كمعرفة بذكر  األكلى

كهكذا ظػؿ عممػاء الػن س حتػى أكاخػر القػرف التاسػ  عشػر يعتقػدكف أف الحيػاة الن سػية 
ب رضػػية " فركيػػد"لهػػا حتػػى ظهػػر هػػي حػػاالت شػػعكرية يػػدركها ال ػػرد كت سػػر السػػمكؾ مػػف خال

الالشػػعكر أك العقػػؿ البػػاطف، معتقػػدان أف كثيػػران مػػف االنػػدفاعات الجنسػػية كالعدكانيػػة المنحرفػػة 
مستمدة مف غرائز فطرية تظهػر بطريقػة أك بػأخرل، كاف كبػت هػذ  الرغبػات يجعمهػا تسػتقر 

س بدراسػػػة فػػػي الالكعػػػي كتظػػػؿ تػػػؤثر فػػػي سػػػمككه، حيػػػث فػػػتح ميػػػدانان جديػػػدان فػػػي عمػػػـ الػػػن 
 .الالشعكر كت سير كثير مف المكضكعات المعقدة كردها إليها

كهكذا تنكعت اتجاهات عمماء الن س في دراستهـ لحقيقة اإلنسػاف كسػمككه كتعػددت 
كجهػػات النظػػر كاآلراء إلػػى مػػدارس كمػػذاهب فكريػػة محػػددة المعػػالـ لهػػا مسػػمماتها كنظرياتهػػا 

جزة عػػػف أهػػػـ المػػػدارس لعمػػػـ الػػػن س كت سػػػيرها كلهػػػا منهاجهػػػا كأتباعهػػػا، كفيمػػػا يمػػػي فكػػػرة مػػػك 
 (1):لمسمكؾ اإلنساني

 -:المدرسة التكوينية-2

كقػد تميػػزت هػذ  المدرسػػة بعنايتهػا بتحميػػؿ الخبػػرات " فكنػػت"قامػت فػػي ألمانيػا عمػػى يػد 
الػ  أكثػر مػف السػمكؾ الظػاهر العتقػادهـ ....كاإلحساسات كاإلدراؾ، كالمشػاعر،: الشعكرية

بثػػػػؽ عنػػػه السػػػػمكؾ الظػػػػاهر، فتركػػػػزت دراسػػػتهـ حػػػػكؿ فهػػػػـ الخبػػػػرات أنهػػػا األسػػػػاس الػػػػذم ين
الشعكرية كتحميمها كما يجرم في العمـك الطبيعية في التحميؿ الكيميائي عف طريؽ استخداـ 

 (.التأمؿ الباطني)منه  االستبطاف 
 -:المدرسة الوظيفية-1

كػػػاؼو كهػػػي تنظػػػر إلػػػى أف التحميػػػؿ لمخبػػػرات العقميػػػة غيػػػر " جػػػكف ديػػػكم"مػػػف ركادهػػػا 
لت سير السمكؾ اإلنساني بؿ يجب دراسة الحياة العقمية مف الناحيػة الكظي يػة، كهػي التكيػؼ 

مػػا يقتضػػيه ذلػػؾ مػػف تعمػػـ كتحسػػيف ألسػػاليب السػػمكؾ، كركػػزت عمػػى أهميػػة  مػػ مػػ  البيئػػة 
المعمكمػػػات ال مػػػف حيػػػث الكػػػـ بػػػؿ مػػػف حيػػػث أهميتهػػػا فػػػي تحسػػػيف السػػػمكؾ كتنشػػػيط العقػػػؿ 



تساعد عمى حسف التصرؼ، كما أكدت عمى أهميػة العالقػة بػيف  كاكتساب االتجاهات التي
المثيرات المختم ة كالرد عميها مف حيث قيمتها في تكجيه السمكؾ كمالءمتػه لممكاقػؼ، كأهػـ 
ما يتضمنه المذهب هك الت اعؿ بيف الكائف الحػي كبيئتػه الماديػة كاالجتماعيػة، كمػا يتطمبػه 

ة كالكسػػط البيئػػي، كهػػي مسػػتمدة فكرتهػػا مػػف مػػف ك ػػاح عقمػػي لمتغمػػب عمػػى مشػػكالت الحيػػا
 .نظرية التطكر

  -:المدرسة الترابطية-3
قامت هذ  المدرسة في انجمترا، لت سير السػمكؾ باعتبػار  سمسػمة متصػمة مػف العمميػات 
العقميػػػػة المترابطػػػػة التػػػػي يحػػػػدث بعضػػػػها أثػػػػر بعػػػػض، كيرجػػػػ  أصػػػػمها إلػػػػى ت سػػػػير عممػػػػاء 

يػة باعتبارهػا سمسػمة مػف التكصػيالت المتالحقػة التػػي ال سػيكلكجيا لمتصػرفات الحسػية كالحرك
المػذاف " بػراكف"ك" مؿ"تنتقؿ في أجزاء الجهاز العصبي كأجهزة الحس كالحركة، كأهـ ركادها 

كضعا قكانيف الترابط لمعمميات كالمحتكيات العقمية، كهي تعد الحيػاة العقميػة ليسػت عناصػر 
نما مترابطة فيما بينها، كهذ  المدر   .سة هي مكممة لممدرسة التككينية كالكظي يةمستقمة كا 

 -:مدرسة التحميؿ النفسي-4
الػػػذم غيػػػر مجػػػرل الدراسػػػات الن سػػػية مػػػف االتجػػػا  العقمػػػي إلػػػى " فركيػػػد"قامػػػت بقيػػػادة 

االهتماـ بالحياة االن عاليػة كدكافػ  السػمكؾ، حيػث كجػه االهتمػاـ إلػى الحيػاة الالشػعكرية فػي 
غبػات كالحاجػات الن سػية كمػا ينتابهػا مػف كبػت ينشػأ عنػه السمكؾ ال ردم كلقد أكد أهمية الر 

دكافػ  ال شػػعكرية تػػؤثر فػػي سػمكؾ ال ػػرد كحياتػػه المسػػتقبمية،كقد قصػر الػػدكاف  عمػػى غريزتػػي 
، كهمػػا فػػي نظػػر  (المتمثمػػة فػػي غريػػزة العػػدكاف)كالمػػكت ( المتمثمػػة بػػالغريزة الجنسػػية)الحيػػاة 

الحتمية السمككية، الػذم يػنص عمػى أف لكػؿ مبدأ ( فركيد)أساس لمطاقة الن سية، كقد طبؽ 
 .مظهر سمككي  سببا، كمف ثـ فهك يعد السمكؾ حتميان طالما أف هناؾ سببان يبرر 

  -:المدرسة الغرضية-5
كهي تؤكػد عمػى أهميػة الغػرض كتحقيػؽ السػمكؾ ألهػداؼ معينػة " مكدكجؿ"رائدها هك 

لسػػمكؾ تتصػػؿ عػػادة بنػػكاحي ممػػا يميػػز السػػمكؾ الحيػػكم عػػف الحركػػة اآلليػػة، كأف أغػػراض ا
حيكيػػة هامػػة، ذات قيمػػة بيكلكجيػػة كن سػػية، فهػػي تجعػػؿ الغػػرض أساسػػيا فػػي دراسػػة السػػمكؾ 

البحث عػف )، كالتبصر ( التعرؼ عمى الهدؼ)الرغبة : حيث يتضمف الغرض عمى جانبيف
( بػػػالغرائز)كجػػػكد دكافػػػ  نظريػػػة سػػػماها ( مكػػػدكجؿ)، كقػػػد افتػػػرض ( أسػػػمكب تحقػػػؽ الغػػػرض



اإلدراؾ، كاالن عػاؿ، كالنػزكع، : األساس لمدكاف  المكتسبة، كلهػا ثالثػة أبعػاد هػيكجعمها هي 
كيػػػرل قابميػػػة الغرائػػػز لمتعػػػديؿ بػػػالتعمـ كالخبػػػرة، كيعتقػػػد أف العكاطػػػؼ تعمػػػؿ كػػػدكاف  لتكجيػػػه 

 .السمكؾ، كفسر تكامؿ الشخصية بأنه تجمي  لمعكاطؼ حكؿ عاط ة اعتبار الذات
     -:المدرسة السموكية-6

حيػػث قػػاـ بحممػػة عني ػػة عمػػى النظريػػات العقميػػة كالغرائػػز كاسػػتبعاد " كاطسػػكف"يتزعمهػػا 
مػػنه  االسػػتبطاف كأنكػػر الخبػػرة الشػػعكرية، كأكػػد أف عمػػـ الػػن س هػػك ضػػمف مجمكعػػة العمػػـك 
الطبيعية التجريبية، كهدفه التنبؤ بالسمكؾ كالتحكـ فيه، كفسر السػمكؾ عمػى أسػاس العػادات 

جػػػة تغيػػػرات فسػػػيكلكجية يمكػػػف ت سػػػيرها عمػػػى أسػػػاس ميكػػػانيكي متػػػأثران التػػػي تتكػػػكف آليػػػان نتي
بالنظريػػة الميكانيكيػػة كنظريػػة داركف التػػي أكضػػحت ارتبػػاط الحيػػاة البيكلكجيػػة بػػيف اإلنسػػاف 
كالحيكاف، كقد اعتمد عمى تجارب أجراها عمى الحيكاف لت سػير السػمكؾ اإلنسػاني، كتجػارب 

بسمسػمة مػف الػركابط العصػػبية بػيف المثيػر كاالسػػتجابة  الػتعمـ كاإلدراؾ ، ف سػر عمميػة الػػتعمـ
التي تعتمد غالبان عمى األفعاؿ المنعكسػة، كهػك يعتمػد عمػى دراسػة السػمكؾ الظػاهرم فقػط ؛ 
ألنػػه يمكػػف مالحظتػػه كين ػػي الم ػػاهيـ الغيبيػػة، كم هػػـك الشػػعكر أك الغريػػزة أك اإلدراؾ، كقػػد 

نكػػار  أسػػباب السػػمكؾ غيػػر كاجهػػت نقػػدان كاضػػحان كذلػػؾ لتطرفهػػا فػػي النظػػرة ا آلليػػة لمسػػمكؾ كا 
يعترفػكف بكجػكد ( سػكنر)الظاهرة مثؿ الػدكاف  كالرغبػات، إال أف السػمككييف المحػدثيف أمثػاؿ 

 .الخبرة الشعكرية كبمنه  االستبطاف كظاهرة قابمة لممشاهدة المكضكعية
  -:مدرسة الجشتالت-7

تكػػكيف كمػػي، أك : معناهػػا  ككممػػة جشػػتالت" كهمػػر"ابػػرز ركادهػػا ( ألمانيػػا)ظهػػرت فػػي 
شػػكؿ عػػاـ، كهػػذ  المدرسػػة تقػػـك عمػػى أسػػاس أف السػػمكؾ كحػػدة كميػػه كليسػػت مجػػرد أجػػزاء 
مترابطػػة كمتصػػمة ببعضػػها فػػي تسمسػػؿ آلػػي، كنقطػػة البدايػػة عنػػدهـ فػػي دراسػػة السػػمكؾ هػػي 
 البيئة االجتماعية ال ال رد، كاإلدراؾ هك محكر االرتكاز فيها، كأف السمكؾ يتحػدد فػي إطػار
بيئػػة اجتماعيػػة متكاممػػة كتػػرل أف إدراؾ ال ػػرد لتمػػؾ البيئػػة عامػػؿ أساسػػي فػػي التػػأثير عمػػى 
السمكؾ، لذا أعطت اإلدراؾ مكانػان هامػان كركػزت عمػى دراسػة التنظػيـ المتكامػؿ لممكقػؼ مػف 
خاصية ديناميكية ينشأ عف هػذا الت اعػؿ تنظػيـ خػاص لممكقػؼ لتكػكيف تنظػيـ جديػد يهػدؼ 

 .افلمكصكؿ لحالة االتز 

كقد قامت هػذ  المدرسػة كثػكرة عمػى المػدارس التككينيػة كالكظي يػة كالسػمككية،التي تعػد 



أف العقؿ أك السمكؾ مككف مف عناصر جزئية من صمة كمجتمعة بشكؿ يمكف تحميمه، كهذ  
إف الكػائف الحػي يعػيش فػي مجػاؿ : المدرسة مستمدة ألرائهػا مػف العمػـك الطبيعيػة ؛ كقكلهػا 

عميػػػه التػػػي ينبعػػػث بعضػػػها منػػػه ، كبعضػػػها مػػػف البيئػػػة فتشػػػكؿ أسػػػمكب  مػػػف القػػػكل المػػػؤثرة
 .السمكؾ

  -:أىـ التعاريؼ-ثانياً 
هذ  فكرة سريعة عف أهـ مدارس عمـ الن س، التي أظهرت اتجاهات كمذاهب متعػددة 
كطرقا مختم ة في دراسة السمكؾ اإلنساني كت سير ، يمكف أف نص ها بأنها كانت تسعى إلى 

ائنػػات الحيػػة كمعرفػػة كيػػؼ تسػػمؾ، كالبحػػث عػػف الظػػركؼ كالمقػػدمات التػػي دراسػػة سػػمكؾ الك
تسػػبؽ السػػمكؾ أك تصػػاحبه، كذلػػؾ بهػػدؼ فهػػـ السػػمكؾ الػػذم يػػؤدم إلػػى التنبػػؤ بػػه كمػػف ثػػـ 

 .التحكـ فيه
هػػذا كبعػػد أف اطمعنػػا عمػػى الت سػػيرات المختم ػػة لمسػػمكؾ عنػػد عممػػاء الػػن س كمدارسػػها 

ريؼ التػي ذكرهػا عممػاء الػن س لم هػـك السػمكؾ فهػؿ المختم ة يمكف أف نبحػث فػي أهػـ التعػا
لذنسػػػاف أـ انػػػه يشػػػمؿ أيضػػػان األنشػػػطة الداخميػػػة ( السػػػمكؾ الظػػػاهر)هػػػك النشػػػاط الخػػػارجي 

   ( السمكؾ الداخمي)
 
 ( 326)األنشطة الجسمية كاألنشطة العقمية :مثؿ

 -:يفمف التعاريؼ التي تتناكؿ األنشطة الداخمية كالخارجية في م هـك السمكؾ ه-*
السػػمكؾ هػػك االسػػتجابة الحركيػػة كالغدديػػة الصػػادرة عػػف عضػػالت الكػػائف الحػػي أك -1

  .(327)عف الغدد المكجكدة في جسمه 
هػػك مجمكعػػة التصػػرفات كالتعبيػػرات الخارجيػػة كالداخميػػة التػػي يسػػعى عػػف :السػػمكؾ-2

طريقهػػا ال ػػرد الف يحقػػؽ عمميػػة األقممػػة كالتكفيػػؽ بػػيف مقكمػػات كجػػكد  كمقتضػػيات اإلطػػار 
 . (328)االجتماعي الذم يعيش في داخمه 

                                                           

 13انظر الدكتكر فؤاد ألجميعي كزميال ، مبادئ العمـك السمككية، ص (326)
 28عيسكم، دراسات سيككلكجية،ص فدكتكر عبد الرحم (327)
(328) Frankenatien F;"TheRoats of the Ego,p.188 



 .(329)هك ما ينت  عف اإلنساف نتيجة اتصاله بمجاؿ اجتماعي معيف :السمكؾ-3

كهػػذ  التعػػػاريؼ تشػػػمؿ االتجػػػا  الػػػذم يمثػػػؿ كػػػؿ أنػػػكاع النشػػػاط أك التصػػػرفات التػػػي    
يمارسها اإلنساف سكاء في سمككه الظاهر التي يمكف مالحظتها مف الخارج بكاسػطة األفػراد 
اآلخػػريف كػػاألقكاؿ كاألفعػػاؿ، أك فػػي سػػمككه البػػاطف الػػذم ال يمكػػف مالحظتػػه بشػػكؿ مباشػػر 

نما يستدؿ عميه مف خالؿ مالحظة أكجه السػمكؾ الظػاهرة أك ذلػؾ النشػاط الػذم ال يدركػه  كا 
 .إال صاحبه كالت كير كالشعكر كاالتجاهات كالميكؿ

 -:هي(السمكؾ الظاهر)كمف التعاريؼ التي اقتصرت عمى األنشطة الخارجية  -*

هك ذلؾ الجزء مف ت اعؿ الكائف الحػي مػ  بيئتػه، كالػذم يمكػف مػف خاللػه :السمكؾ-1
لكػػائف الحػػي أك حركػػة جػػزء منػػه فػػي المكػػاف كالزمػػاف، كالػػذم ينػػت  عنػػه تغيػػر تحػػرم حركػػة ا

 . (330)قابؿ لمقياس في جانب كاحد عمى األقؿ مف جكانب البيئة 

هك عبارة عف ذلؾ النشاط الػذم يصػدر مػف الكػائف الحػي كنتيجػة لعالقتػه :السمكؾ-2
لتغيػر فػي هػذ  الظػركؼ بظركؼ بيئية معينة كالذم يتمثػؿ فػي محاكالتػه المتكػررة لمتعػديؿ كا

 .(331)حتى يتناسب م  مقتضيات حياته كحتى يتحقؽ له البقاء كلجنسه االستمرار 

هػػػك األفعػػػاؿ أك االسػػػتجابات التػػػي يعبػػػر بهػػػا ال ػػػرد عػػػف ميكلػػػه أك رفضػػػه :السػػػمكؾ-3
لمحاكالت التأثير المكجهة إليه مػف عناصػر البيئػة المحيطػة بػه سػكاء كانػت عناصػر بشػرية 

 . (332)أك مادية

هػػػك كػػػؿ اسػػػتجابة ل ظيػػػة أك حركيػػػة لممػػػؤثرات الداخميػػػة كالخارجيػػػة التػػػي :السػػػمكؾ-4
  .(333)يكاجهها ال رد كالذم يسعى مف خالله إلى تحقيؽ تكازنه م  البيئة

                                                           

 .7دكتكر احمد زكي صالح،عمـ الن س، ص (329)
(330)Johnston and pennypacker.Strategies and tactics of human behavioral research, p48   

، دكتػػكر سػػيد عبػػد الحميػػد، 189كت سػػير السػػمكؾ، صدكتػػكر محمػػد عمػػاد الػػديف إسػػماعيؿ، المػػنه  العممػػي . (331)
 59كن س كما سكاها، ص

 
 44دكتكر عمي السممي،تحميؿ النظـ السمككية،ص (332)

 .15دكتكر فؤاد الجميعي كزميال ، مبادئ العمـك السمككية،ص (333)



إف الخالؼ المتقدـ بيف عمماء الن س حكؿ م هـك السمكؾ ليس خالفان نظريان محضان،  
بؿ له أبعاد  العممية، فالقائمكف إف السمكؾ هك نشاط خارجي محض كانػه اسػتجابة لمػؤثرات 

إلػػى إمكانيػػة تعػػديؿ هػػذا السػػمكؾ تعػػديالن جػػذرياى مػػف -فػػي النهايػػة-خارجيػػة خالصػػة يهػػدفكف
كالػذم -ئة الخارجيػة، بينمػا يسػعى القػائمكف بالطبيعػة المختمطػة لمسػمكؾخالؿ التأثير في البي

إلى التأكيد عمى محدكدية هذا التعػديؿ الرتباطػه بمػؤثرات -يتضمف السمكؾ الظاهر كالباطف
 .(334)داخمية ال سيطرة لذنساف عميها

ؤية اإلسالوًةنقد وفهىم السمىك اإلنسانٌ عهد الفالسفة وعمىاء الهفس يف ضىء الر: الفصؿ الثاني 
(335)

: 

إف مػػػػف ضػػػػكابط التنظيػػػػر فػػػػي الرؤيػػػػة اإلسػػػػالمية، أف يكػػػػكف فػػػػي كاقػػػػ  محسػػػػكس أك 
محسكس أثر ، كاف يرتبط باإليماف اإلسالمي، كأف يككف فيه المسؤكلية اتجا  غيػر  كالقابميػة 
لمتطبيؽ، كاف يتجه نحك غاية الغايات كهػي مرضػاة اهلل تعػالى، كلقػد فصػمت النصػكص مػا 

اهلل مف األعماؿ كالمعارؼ، كاشتممت عمى بيػاف الحكػـ لكػؿ نػكع مػف األفعػاؿ  يحقؽ مرضاة
كاألشػياء  كمػػا أف دالالت النصػكص رسػػمت الخػػط العػريض لكػػؿ مػػا يكتسػب مػػف المعػػارؼ 

مػػف أحػػدث فػػي أمرنػػا ىػػذا مػػا :" اإلنسػػانية أك يسػػتنبط مػػف األفكػػار كالم ػػاهيـ لقػػكؿ النبػػي
كاف طػػرح أم م ػػاهيـ أك مصػػطمحات فػػي الدراسػػات اإلنسػػانية هػػي (336)" رد لػػيس منػػو فيػػو

قابمػػػة لمنظػػػر كالتقيػػػيـ بحسػػػب مػػػكازيف الت كيػػػر كالمػػػنه  اإلسػػػالمي ، فػػػقذا لػػػـ تثبػػػت صػػػحتها 
ف أم  بدالالت النصكص فقنها تحذؼ كتعزؿ عف المنظكمة ال كرية اإلسالمية المتكاممة، كا 

" تبناهػػػا اإلسػػػالـ كيحتكيهػػػا لقكلػػػه فعاليػػػة مهتديػػػة هػػػي فػػػي المنظػػػكر اإلسػػػالمي حكمػػػة ي
 (.337)"الحكمة ضالة المؤمف فحيث وجدىا فيو أحؽ بيا

إف اعتمػػاد الرؤيػػة اإلسػػالمية فػػي تنػػاكؿ الدراسػػات اإلنسػػانية هػػك كحػػد  الػػذم يصػػحح  
مسار الت كير اإلنساني كينهض به مػف االنتكاسػة المعاصػرة التػي تقتػؿ كػؿ إيجابيػة كتجمػد 

  كؿ جهكد الدارسػيف كالبػاحثيف، فالرؤيػة اإلسػالمية هػي التػي تػربط كؿ فعالية مهتدية كتبتم
كؿ اكتساب معرفي بعممية الهداية التي مػف أجمهػا خمػؽ اإلنسػاف كمػا تعػال  ذلػؾ االن صػاـ 

                                                           

 ..14المرج  السابؽ ص (334)
، 57-5زاف الرؤيػػػة اإلسػػػالمية، صراجػػػ  الػػػدكتكر عبػػػد القػػػادر هاشػػػـ رمػػػزم، الدراسػػػات اإلنسػػػانية فػػػي ميػػػ.(335)

 280-275، ص142-133ص
 ، كتاب األقضية1343ص  3جزء ( 1718)ركا  مسمـ، صحيح مسمـ، حديث رقـ (336)
 ، كتاب األقضية1343ص  3جزء ( 1718)ركا  مسمـ، صحيح مسمـ، حديث رقـ.(337)



النكد في حياة البشرية لتعيد لها الناحية الركحية التي سمبت منها في متاهة ظممات المادية 
أً كظلمات يف حبس جلُ ٍغػااي واٌم واو هٌساى ضالاا  لماات        {:الىكالعقالنية كالعممانية، قاؿ تعػ

 ( 338)}بعضوا هٌق بعض إذا أخسم ٍدي مل ٍلد ٍساها ًوو مل جيعل اهلل لى نٌزًا هما لى وو نٌز

 

 : المطمب األوؿ
 -:الفمسفة في ميزاف الرؤية اإلسالمية

ت كيػران ايجابيػان إف الرؤية اإلسالمية تقتضي أف الجهد ال مس ي جهػد عقمػي كلكنػه لػيس 
كال جادان في معظمه كليس فيه مسؤكلية عف الغير، كهك ال يمتقي م  الػكحي بػؿ ال يتكامػؿ 
معػػػػه، كال مجػػػػاؿ لمتكفيػػػػؽ بينهمػػػػا ؛ الف ال مسػػػػ ة تصػػػػطدـ مػػػػ  الػػػػكحي مػػػػف حيػػػػث الهػػػػدؼ 
كالمضمكف كمنهجية الت كير كمصدر التمقي كالعالقة بينهما التناقض الجذرم ، فال مسػ ة ال 

كهػي عػاجزة مػف .عممان فهي طرح سمبي عقيـ ال يمكف مػف خاللػه التعػرؼ عمػى الكجػكدتعد 
أف تقػػػػدـ خطػػػػة عمميػػػػة لتحديػػػػد السػػػػمكؾ اإلنسػػػػاني كتنظيمػػػػه ، أك أف تضػػػػ  غايػػػػة نهائيػػػػة 

إف لم مسػ ة غػايتيف ال يسػتطي  العمػـ تحقيقهمػا كاف بمػغ :"لذنساف، يقكؿ الدكتكر خميؿ الجػر
معرفػػػة الكػػكف كت سػػػير ، كغايػػة عمميػػة تهػػػدؼ إلػػى معرفػػػة  الػػذركة، غايػػة نظريػػػة تهػػدؼ إلػػى

فال مسػػػػ ة عػػػػاجزة عػػػػف أف تقػػػػدـ  ( 339)"الخيػػػػر كتحديػػػػد السػػػػمكؾ اإلنسػػػػاني كفقػػػػان لمقتضػػػػياته
لذنسانية الهداية الرشيدة ، كما تقدمه هك مجرد نظريات افتراضية ال رصػيد لهػا فػي الكاقػ  

مػذاهب فمسػ ية متباينػة ؛ ألف العقػؿ  كتعميمات متداخمة كمتعارضػة فيمػا بينهػا متشػعبة إلػى
اإلنساني مت اكت كمحدكد كيعتريه النقص ، كهي م  ذلؾ تمجد العقؿ كتقحمه فيما ال قػدرة 
له به كتطمؽ له العناف مف غير ضكابط، كهػي تظػف كاهمػة أنهػا ترفػ  مػف قػدر  كلكنهػا فػي 

 .الحقيقة تحط مف قيمته كتبدد طاقته فيما ال طائؿ كراء 

اؿ السػػمكؾ اإلنسػػاني فػػاف الطػػرح ال مسػػ ي مهمتػػه األكلػػى هػػك النقػػد كلػػيس كأمػػا فػػي مجػػ
، فهػػػك تخػػػري  سػػػائب ال ظػػػابط لػػػه كهػػػك نػػػكع مػػػف  التطبيػػػؽ كالعمػػػؿ كاألداء اإليمػػػاني الممتػػػـز
السمبية في ت كير اإلنساف كتعطيػؿ لطاقاتػه كسػمككه، فهػي تتعػالى عػف النػزكؿ إلػى مسػتكل 

                                                           

 40آيه : سكرة النكر (338)
 10دكتكر خميؿ الجر، تاري  ال مس ة العربية، ص (339)



ته المعاشػػػة كاقعيػػػان ليحكلهػػػا إلػػػى مشػػػكالت عقميػػػة الحيػػػاة اليكميػػػة لذنسػػػاف كمعالجػػػة مشػػػكال
ذهنية تتكالى بطرح األسئمة كاإلجابػة عنهػا، كسػرعاف مػا تػتحطـ أمػاـ مكاجهػة الكاقػ  كتػراكـ 
المالحظػػات لتكشػػؼ عيكبهػػا، ثػػـ تعػػكد إلػػى نػػبش األسػػئمة كالمزيػػد مػػف عالمػػات االسػػت هاـ 

مان كال حمػػكالن عمميػػة كاقعيػػة بػػؿ لتػػدكر فػػي حمقػػة م رغػػة ال تنتهػػي، دكف أف تقػػدـ عالجػػان حاسػػ
تكشػػؼ عػػف ظاللهػػا كمػػدل تجاهمهػػا لكاقػػ  اإلنسػػاف كأمػػا السػػمكؾ فػػي الرؤيػػة اإلسػػالمية فهػػك 

  .سمكؾ اعتقادم كهك ثمرة تعقؿ مكق ي كاع ممتـز

اإلنسػػػاني المهتػػػدم، (340)باالهتػػػداء كأف التقيػػػد بهػػػذا الشػػػرط هػػػك األصػػػؿ فػػػي السػػػمكؾ
اإلسػالمية يسػتند إلػى معرفػة لهػا شػركط تعمػؿ كمنظكمػة فاالستقامة في السػمكؾ فػي الرؤيػة 

متكاممة كمتداخمة الكظائؼ، تعتمد أساسان عمػى العقػؿ كالػكحي كشػرطيف أساسػييف السػتقامة 
السمكؾ كتحققه، كمف ثػـ عمػى السػؤاؿ كاالجتهػاد كشػرطيف تػابعيف السػتمرار هػذ  االسػتقامة 

افػػػؽ بػػػػيف العقيػػػػدة كالسػػػػمكؾ،فالمعرفة كثباتهػػػا كبهػػػػذا التكامػػػػؿ المسػػػتمر كالمكجػػػػه يسػػػػتمر التك 
اإلسالمية تجعؿ مف كؿ فعالية نظريػة سػمككان اعتقاديػان كأداءن إسػالميا ؛ ألف أحكامهػا تسػتند 
إلػى عقيػػدة ممزمػػة ال مجػػرد التصػػديؽ النظػػرم أك المعرفػػة الذهنيػػة عمػػى النقػػيض مػػف الطػػرح 

متػـز كالمهتػدم، كاف ادعػى ال مس ي الذم ال يهػتـ بػاألداء السػمككي فػي المكقػؼ اإليمػاني الم
أحد ذلؾ فهي دعػكة نظريػة كاهمػة ال ينػت  عنػه تطبيػؽ عممػي، كاف بػدا شػيء مػف ذلػؾ فػال 

 .يتجاكز المستكل ال ردم م  التعالي عمى اإليماف م تكنان بعقمه الذم أطمؽ له العناف

كأمػػػا فػػػي مجػػػاؿ كصػػػؼ السػػػمكؾ اإلنسػػػاني كتقييمػػػه فمقػػػد مػػػنح الطػػػرح ال مسػػػ ي العقػػػؿ 
صالحيات ال حدكد لها كمهاـ تتناقض م  طبيعته، فترؾ له الحرية فػي أف يصػؼ األفعػاؿ 

الخيػػر :كأنػػكاع السػػمكؾ بػػالقبح كالحسػػف، كمػػا كضػػ  ثػػالث قػػيـ مطمقػػة لمسػػمكؾ األخالقػػي هػػي
ذاتها، كاف اختمػػؼ فػػي مكاصػػ ات العمػػؿ الػػذم يحقػػؽ كالحػػؽ كالجمػػاؿ، كهػػذ  القػػيـ تطمػػب لػػ

مسػػتكل كػػؿ منهػػا، فػػالطرح ال مسػػ ي يجعػػؿ الحكػػـ عمػػى األفعػػاؿ بحسػػب المن عػػة أك الضػػرر 
فيػػربط الخيػػر بالمن عػػة كالشػػر بالضػػرر، كعميػػه جعػػؿ الثػػكاب كالعقػػاب، فقػػاس األفعػػاؿ عمػػى 

ء ، من صػػؿ عػػف الشػػياألشػياء كتعامػػؿ معهػػا بػػن س المقيػػاس كهػػك مقيػػاس مغمػػكط ألف ال عػػؿ 

ككص ه ال ينطبؽ عمى كصؼ الشيء ؛ إذ إف الشيء يدرؾ فيػه الحػس كػالمرارة كالحػالكة ، 
أمػػا ال عػػؿ فػػال يػػدرؾ العقػػؿ فيػػه الحسػػف كالقػػبح قبػػؿ فعمػػه، كمػػا أنػػه ال يػػدركهما إدراكػػان جامعػػان 
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ه كصػؼ مانعان سكاء قبؿ ال عؿ أك بعد ، فالعقؿ بسػبب طبيعتػه ال رديػة ال ينبغػي أف ينػاط بػ
 ؼاألعمػػػػػاؿ بأنهػػػػػا حسػػػػػنة أك قبيحػػػػػة، شػػػػػريرة أك خيػػػػػرة، ألنػػػػػه عرضػػػػػه لمت ػػػػػاكت كاالخػػػػػتال

المكقؼ، كالبيئة كال ػركؽ ال رديػة كعكامػؿ الزمػاف كالمكػاف، ثػـ أف  تكالتناقض،متأثر بمتغيرا
كصؼ ال عؿ بالخير كالشر ينبغي أف يككف عالميان يسرم عمى اإلنساف في جميػ  العصػكر 

ا ال يستطيعه العقؿ اإلنساني كال التنظير ال مس ي، فال يستطيعه إال الحكـ كاألمكنة، كهذا م
الشػرعي الػػذم يسػػتنبط مػػف الػدليؿ الشػػرعي كهػػك غيػػر الػػدليؿ العقمػي، كمهمػػة العقػػؿ هػػك فهػػـ 
الحكـ الشرعي مف الدليؿ كليس الداللة عميه، فال يككف العقؿ دليالن لن سه، فالحسف كالقبػيح 

فال يقاؿ لم عؿ خيران أك شػران حسػب مقيػاس الحػب كالكراهيػة أك الن ػ  شرعياف كليسا عقمييف، 
نما قيػاس ال عػؿ ككنػه خيػرا هػك مػا أرضػى اهلل تعػالى كككنػه شػران هػك مػا أسػخط  كالضرر، كا 

 ( 341) .اهلل تعالى

فالرؤيػػة اإلسػػالمية تقتضػػي الحكػػـ عمػػى الطػػرح ال مسػػ ي انػػه إلػػى الجانػػب السػػمبي مػػف 
اج اإلنساف عف خط الهداية الذم رسمه األنبيػاء بػكحي مػف عنػد حياة اإلنساف، كيحاكؿ إخر 

اهلل عبر تاري  اإلنسانية، كلقد تػأثر ال كػر اإلسػالمي بػالطرح ال مسػ ي كمػا تػأثرت بػه الحيػاة 
اإلسػػالمية كلكنػػه كػػاف تػػأثران كلػػيس فائػػدة أك اسػػت ادة، كلقػػد تمثػػؿ هػػذا التػػأثير بمجمكعػػة مػػف 

ل مس ية كتركت آثارها عمى كاق  األمة كالسمكؾ كمػف هػذ  السمبيات التي طرحتها النظريات ا
 -:السمبيات
 .التي ال تؤمف بما قبؿ الحياة كبما بعدها كال تقيـ كزنان لعالـ الغيب:المادية-
 .التي تدعك إلى الركحانية كتنعزؿ عف الحياة كالسياسة:الكهنكتية-
اإلنسػػاني كتعممػػه التػػي ترتكػػز عمػػى جانػػب مػػف ال كػػر أك جػػزء مػػف النشػػاط :الجزئيػػة-

 .فمس يان كالماركسية كالرأسمالية
تطػػرح أفكػػارا عمػػى شػػكؿ كهمػػي ال يبػػرر  الكاقػػ ، كنظريػػة داركف :الخياليػػة أك السػػرابية-

 .كتطكر اإلنساف مف القرد
التػػي تقػػـك عمػػى اإليمػػاف المطمػػؽ بالعقػػؿ دكف قيػػكد الهكتيػػة أك :العقالنيػػة كالعممانيػػة-

مقياسػػان لكػػؿ ال عاليػػات كالعالقػػات اإلنسػػانية، لتحػػؿ بالعقػػؿ كهنكتيػػة، كتضػػ  العمػػـ التجريبػػي 
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 .كالعمـ مشكالت البشرية
صػػػكرية أك  -يقػػػـك الطػػػرح ال مسػػػ ي عمػػػى اعتبػػػار أف المقػػػدمات المنطقيػػػة:المنطقيػػػة-
 .أسمكب لبناء المعرفة كاكتسابها كلتنظيـ الحياة كالعالقات اإلنسانية -رياضية
تعػػاليـ عػػف الحيػػاة اإلنسػػانية كالكاقعيػػة مثػػؿ أفكػػار تطػػرح أفكػػارا ك :المثاليػػة الرجعاجيػػة-

 .أفالطكف كالمدرسة ال اضمة عند فالس ة المسمميف كتصكرات متطرفات الصكفية
كتتبنى أفكارا تبدك نافعة حسب قياس المن عة العامة كالخاصة كغالبان يقرر :الذرائعية-

 .ذلؾ المتحكمكف
سيمة حيػث األسػاليب كاألفكػار التػي تػؤدم ترل أف الغاية تبرر الك :الميكافيمية الغائية-

 .إلى الغاية عمى حساب القيـ كالمبادئ
تقػػـك عمػػى السػػمبية التامػػة إزاء كػػؿ معرفػػة أك عالقػػة كتظهػػر فػػي :العدميػػة كالالدريػػة-

حاالت الكبت كالهزائـ االجتماعية كتترعرع في غياب الجدية ال كرية الكاعية، كهي ما يتسـ 
 .في أغمب أشكالهبه ال كر العربي المعاصر 

هذ  بعض األشكاؿ السمبية لمطرح ال مس ي عبر تاريخها الطكيؿ حيث لـ تسػتطي  أف 
 .تقدـ الحمكؿ لممشكالت اإلنسانية عمى الصعيد النظرم كالعممي

كبنػاءن عمػى مػا تقػدـ فػقف الرسػالة اإلسػالمية تتجػاكز معطيػات الطػرح النظػرم ال مسػػ ي 
ا مرتبطة بنصكص الكحي اإللهي كبتطبيقاته العممية التي كما تتجاكز أهدافه كأساليبه لككنه

تشػكؿ رسػالة عالميػػة تمتمػؾ القػدرة عمػػى رسػـ إطػػار نظػرم لمدراسػات اإلنسػػانية المبنيػة عمػػى 
الرؤية اإلسالمية بحيث تتجػاكز بم اهيمػه كتطبيقاتػه القمػؽ المعرفػي كمكاجهػة التغيػر كتػراكـ 

هتػػدم الممتػػػـز بػػاألداء اإليمػػاني الػػذم يهػػػتـ إلػػى مسػػػتكل مػػف اليقػػيف الم. كت جػػر المعمكمػػات
 .بتحسيف األداء ال مجرد األداء

              :(342)عمـ النفس في ميزاف الرؤية اإلسالمية -المطمب الثاني
إف الدراسػػػػات الن سػػػػية ممتزمػػػػة أساسػػػػان بػػػػالطرح الكضػػػػعي، كمرتبطػػػػة جػػػػذريان بػػػػالطرح 

                                                           

-33، ص16-6راج  دكتكر عبد القادر هاشـ رمزم، الدراسات اإلنسانية فػي ميػزاف الرؤيػة اإلسػالمية ص (342)
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 63-61، ص 44-19، كسميح عاطؼ الزيف، عمـ الن س، ص 28-17اإلنساني بيف الجبرية كاإلرادية، ص



كلػػة القت ػػاء أثػػر العمػػـك الطبيعيػػة ال مسػػ ي كتصػػب جميعهػػا فػػي الت سػػير العممػػاني، فػػي محا
كمحاكػػاة أسػػاليبها مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المػػنه  العممػػي التجريبػػي كهػػي ال تقػػدـ مػػا يمكػػف أف 
يت ػػؽ مػػ  الرؤيػػة اإلسػػالمية، أك تقبمػػه أصػػكلها، فهػػي تتعػػارض معهػػا تعارضػػان أساسػػيان مػػف 

 -:حيث المصدر كال كرة كالطريقة كالغاية كما سنبينه في ما يمي
فاف الدراسات الن سية تستند في مرجعيتها في معرفة الن س : حيث المصدرأما مف *

اإلنسػػانية إلػػى التنظيػػر الكضػػعي كفػػؽ تصػػكرات خاصػػة بهػػا كتػػأكيالت فمسػػ ية كاجتهػػادات 
إن ٍتبعٌن إال الظو ًوا تؤٌ األنفظ ًلقد جإهم وو  {:فردية نابعة مف الهكل كالظف قاؿ تعالى

  (343)}زبوم اهلدٔ
الطػرح الكضػعي تتنػاقض كميػان مػ  مصػادر الرؤيػة اإلسػالمية التػي تسػتند إف مصادر 

أساسػػان إلػػى الػػكحي اإللهػػي المتمثػػؿ فػػي الكتػػاب كالسػػنة، كهػػي تتجػػاكز كػػؿ معطيػػات الطػػرح 
حيػػػػث أكػػػػد سػػػػبحانه كتعػػػػالى عمػػػػى . الكضػػػػعي لمدراسػػػػات الن سػػػػية عمػػػػى اختالفهػػػػا كتنكعهػػػػا

تم وو العلم إال سلَالًوا أًتَ{:محدكدية ال كر اإلنساني بقكلة تعالى

(344)
{
)  

خػػالؽ الػػن س كهػػك أعمػػـ بمػػا أكدع فيهػػا مػػف خ ايػػا كأسػػرار حيػػث يقػػكؿ -فػػاهلل سػػبحانه
أال ٍعلم وو خلق ًهٌ اللطَف اخلبري{:تعالى

(345)
{
  

الػػذم -عػػز كجػػؿ-إف المصػدر اليقينػػي لمعرفػػة الػػن س كسػػمككها هػػك مػف عنػػد اهلل كحػػد 
كصػػؼ أحػػكاؿ الػػن س كأسػػباب انحرافهػػا كمرضػػها، كطػػرؽ تربيتهػػا كتهػػذيبها كعالجهػػا، كمػػا 
يػػأتي مػػف المصػػدر اإللهػػي هػػي حقػػائؽ قطعيػػة كمطمقػػة، كعمينػػا أخػػذها مسػػممات فػػي معرفػػة 

لكػػػؿ منصػػػؼ لمحقيقػػػة أف ال كػػػر اإلسػػػالمي فكػػػر كمػػػف المعمػػػـك . الػػػن س كالسػػػمكؾ اإلنسػػػاني
أصػػيؿ كلػػيس ناشػػئان عمػػى أسػػاس أم تنظيػػر فكػػر بشػػرم بػػؿ هػػك يسػػتند أساسػػان إلػػى الػػكحي 
اإللهي الذم هػك فػي غنػى عػف تمػؾ الدراسػات اإلنسػانية فػي مجػاؿ الػن س، كالتػي أصػبحت 

سػػػالمي، فػػػي حقيقتهػػػا الكجػػػه اآلخػػػر لذستشػػػراؽ، كالتػػػي تحػػػاكؿ أف تكػػػكف بػػػديالن لمطػػػرح اإل
كشػػتاف بػػيف نبػػ  الحكمػػة اآللهيػػة كبػػيف شػػطحات ال كػػر الػػذاتي ، كأمػػا مػػا نجػػد  مػػف ظػػاهرة 
االستمداد الثقافي مف الدراسات اإلنسانية دكف تمحيص أك تقييـ كمف ثـ تبني أفكػار غريبػة 
كمتناقضة مػ  الرؤيػة اإلسػالمية إنمػا هػك سػبب االنقطػاع عػف المصػدر اإللهػي الػذم أكجػد 

رم في عقميات أبناء المسمميف فيه قابمية االستمداد الثقافي مف التنظير الكضعي ال راغ ال ك
   .لتككف أساسان لت كير  كبديالن عف الم اهيـ اإلسالمية

                                                           

 (23)آية : سكرة النجـ (343)
 (85)آية : سكرة اإلسراء (344)
 (14)آية : سكرة الممؾ (345)



  (346) -:وأما مف حيث المضموف الفكري*

عممػػػاء الػػػن س مػػػا هػػي إال تجسػػػيد لحقيقػػػة معتقػػػداتهـ ال اسػػػدة التػػػي (347)فػػاف طركحػػػات
تصػػب جميعهػػا فػػي الت سػػير ال مسػػ ي العممػػاني عمػػى تنكعهػػا كاختالفهػػا فػػي ت سػػيرها لحقيقػػة 
اإلنسػػػاف كسػػػمككه، كالمتتبػػػ  لمسػػػيرة عقائػػػد عممػػػاء الػػػن س يجػػػد أنهػػػا متػػػأثرة بم ػػػاهيـ ال مسػػػ ة 

التػػي ( كعقيػػدة الشػػيكعية)محاكالتهػػا لعممنػػة ال مسػػ ة، ك ( بعقيػػدة الرأسػػمالية)الغربيػػة المتمثمػػة 
نظريػػة المدرسػػػة السػػمككية التػػي يتزعمهػػػا :فسػػرت الكجػػكد ت سػػػيران ماديػػان جػػدليان مجػػػردان، فمػػثالن 

متػػػػأثرة بم هكمػػػػات الشػػػػيكعية كهػػػػي نظػػػػرة تقػػػػـك عمػػػػى التحميػػػػؿ ال سػػػػمجي لمسػػػػمكؾ " كاطسػػػػف"
نشػط آليػػان اتجػػا  الكاقػ  البيئػػي لم ػػرد، اإلنسػاني، مػػف حيػث إنػػه يجػػرم بػأثر الطاقػػة الماديػػة كي

كبتػػأثر الم ػػػاهيـ الماديػػػة الجدليػػػة تكجػػػه البػػػاحثكف إلػػى جعػػػؿ السػػػمكؾ حركػػػة كظي يػػػة تبحػػػث 
كهػػػػك ذك اتجػػػػا  -ال سػػػػمجية"بػػػػافمكؼ"بػػػػالمنه  التجريبػػػػي كهػػػػي نظريػػػػة مسػػػػتمدة مػػػػف نظريػػػػة 

، كقػػد حيػػث ي سػػر السػػمكؾ اإلنسػػاني ب عاليػػة الجهػػاز العصػػبي كنشػػاطه المركػػزم-ماركسػػي
جػػزءان مػػف نظريتػػه السػػػمككية، " بػػافمكؼ"االنعكاسػػات األشػػراطية فػػي نظريػػػة " كاطسػػف"جعػػؿ 

إف السمكؾ الظاهرم هك مكضكع عمػـ الػن س، كيسػتبعد منكػران الػكعي " كاطسكف"حيث يعتقد 
نمػػا مػػ  القضػػايا الماديػػة التػػي  كالشػػعكر؛ ألنػػه يػػرل أف العمػػـ ال يتعامػػؿ مػػ  قضػػايا غيبيػػة كا 

مالحظتها، كما يرل أف السمكؾ يتحدد ب عؿ البيئة مما يعني إمكانيػة الػتحكـ يمكف قياسها ك 
بأف المعرفة تتككف مف الكاق  كتنشأ بأثر البيئة، حيث تركت هذ  :بالسمكؾ، مما عزز القكؿ

ال كرة أثرها الكبير في المجتم  سكاء في المجاؿ ال كرم أك السياسي، كلمػا أحػس الغربيػكف 
تصدكا لها بالنقد كاالعتراض ؛ ألف القبكؿ بمثػؿ هػذا " كاطسف"رية الخطر الذم نشأ مف نظ

الرأم يشكؿ تهديدان لكثير مف المؤسسػات الغربيػة القائمػة كالمعتػرؼ بهػا، كتن ػي دكر عممػاء 
الن س في محاكالتهـ إرجاع السػمكؾ إلػى مصػادر الالكعػي كالالشػعكر، ممػا دفػ  إلػى كجػكد 

لمسػػػمكؾ كمكاجهػػػة المػػػد ال كػػػرم الشػػػيكعي بتأكيػػػد  تيػػػار يػػػرد عمػػػى نظريػػػة التحميػػػؿ ال سػػػمجي
باف العقؿ هك الكاق  الكحيد ، كأمػا العػالـ فهػك مػف صػني  :م هكمات ال مس ة القديمة المثالية

في العصر الراهف، كهك الػذم " سكنر"قديمان، كتكجه به " أفالطكف"العقؿ كظؿ له، كما قاؿ 

                                                           

، كالػػػدكتكر عبػػػد القػػػادر هاشػػػـ رمػػػزم، 32-26يـ عممػػػاء الػػػن س، صراجػػػ  هشػػػاـ البػػػدراني، م ػػػاه (346)
، 24-19، سميح عػاطؼ الػزيف، عمػـ الػن س، ص142-133الدراسات اإلنسانية في ميزاف الرؤية اإلسالمية، ص

 .28-17الدكتكر عبد المجيد سيد احمد منصكر كزميمه، السمكؾ اإلنساني بيف الجبرية كالالإرادية، ص
 المرج  السابؽ  (347)



يػة عمػى تحميػؿ النظػاـ العصػبي، كذلػؾ أكد عمى أف تحميؿ السػمكؾ ينبغػي أف يكػكف لػه أكلك 
درءان لمخػػػاطر الماديػػػة الجدليػػػة، حيػػػث انصػػػب جهػػػد البػػػاحثيف الغػػػربييف إلػػػى الت ريػػػؽ بػػػيف 
مكضكعي السمكؾ كالجهاز العصػبي، كبأنهمػا مسػتقالف عػف بعضػهما، كأكػدكا عمػى أف أيػة 

أك أف معمكمات عف ال رد لف تستطي  دعـ القكؿ باف الشخصػية هػي مجػرد إفػرازات غديػة، 
 1.ال كر أمر كيمياكم

إف هػػػذ  المحػػػاكرات ال مسػػػ ية أظهػػػرت ال مسػػػ ة القديمػػػة، بتحديػػػد مصػػػدر العػػػالـ كعمػػػة  
الكجػػكد حيػػث أدرؾ بعػػض عممػػاء الػػن س، أف مشػػكمة السػػمكؾ ليسػػت مشػػابهة لقضػػايا العمػػـ، 
 كاستنتجكا انه ال بد مف كجكد شيء ما في السمكؾ اإلنسػاني يجعػؿ التحميػؿ العممػي لػه أمػران 

فػػاتجهكا إلػػى محاكلػػة ( السػبب كالعمػػة)مسػتحيالن، ممػػا دفعهػػـ إلػػى إعػادة النظػػر فػػي مصػػطمح 
معرفػػػة مصػػػدر الحركػػػة كالسػػػككف، لمحاكلػػػة فهػػػـ كيػػػؼ يمكػػػف لمثػػػؿ األشػػػياء غيػػػر الماديػػػة 

الػػ  أف تحػػدث تغيػػرات ماديػػة فػػي العػػالـ المػػادم ..الت كيػػر كالقػػيـ كاالتجاهػػات كالغايػػات:مثػػؿ
ذ  األشياء غير المادية، مما جعمهـ يق ػكف عمػى أبػكاب الغيػب الػذم كأرادكا معرفة مصدر ه

ال يممككف م اتيح مغاليقه كال أدكات الكصكؿ إليه، حيث ال يمكف الكصكؿ إليه إال بسمطاف 
الكحي اإللهي الذم يحت ظ بم اتيح الغيب كأسرار ، كيممؾ الت سير اليقيني كالقطعػي لحقائقػه 

ف خالؿ مناه  عمماء الن س كتنظيػراتهـ ال كريػة المحػدكدة كقضايا ، حيث يستحيؿ عبكر  م
القائمػػة عمػػى االجتهػػادات الذاتيػػة كالتػػأكيالت ال رديػػة القاصػػرة، كهػػـ مػػا زالػػكا فػػي محػػاكراتهـ 
القائمة معتقديف أنهػـ لػـ يسػتن ذكا كػؿ إمكانػاتهـ فػي محػاكالتهـ المتكػررة لمكصػكؿ إلػى تقػديـ 

ه كعػػف حقيقػة الكػػكف كالحيػاة، كلكنػػه اعتقػاد كاهػػـ رؤيػة صػحيحة عػػف حقيقػة اإلنسػػاف كسػمكك
كجهػػد ضػػائ  أف لػػـ يصػػححكا انحرافػػاتهـ ال كريػػة كالمنهجيػػة عمػػى أسػػاس الرؤيػػة اإلسػػالمية 
المستنيرة التي تنهض باإلنسػاف دراسػة كفكػران كسػمككان عمػى كافػة المسػتكيات، بحيػث تتجػاكز 

ال كريػػة فػػي نظرتهػػا إلػػى اإلنسػػاف كػػؿ ت سػػيرات الدراسػػات اإلنسػػانية كالن سػػية كاضػػطراباتها 
كحقيقة سمككه مف خالؿ تصكرها لذنساف عمى انه عضكية متكاممة منظمة دكف تقيـ ل كر  

 كممارسته السمككية بحيث تسكم بيف الضاؿ كالمهتدم،
ف رعػػػكف كاألسػػػكندر كنػػػابميكف شخصػػػيات متكاممػػػة عنػػػد عممػػػاء الػػػن س كقػػػد يكػػػكف  

عمػػى التكيػػؼ مػػ  الكاقػػ  البيئػػي فػػي تصػػكرهـ، بينمػػا  المنػػافؽ الممػػكف شخصػػية متزنػػة قػػادرة
}يف أحطو تقٌٍم {الرؤية اإلسالمية تقضي بأف اإلنساف ككنه عضكية متكاممة بيكلكجيان 

(348)  

                                                           

 (.4)آيه : سكرة التيف (348)



فػالعبرة (349) }ثم زددناي أضافل ضااهل    {ال تصؿ حتى إلى حدها األدنى في اإلنساف الضاؿ 
إال الرٍو آونٌا  {تداء اعتقادان  كسمككان في الرؤية اإلسالمية في تكامؿ الشخصية هك في االه

}ًعملااٌا الحلااا ات
كاف مقيػػاس اإلنسػػاف كسػػمككه فػػي الرؤيػػة اإلسػػالمية هػػك فػػي الهػػدل  ( 350)

كالضالؿ فكؿ سمكؾ يقـك به اإلنساف ال بد أف يدخؿ تحػت الحكػـ الشػرعي كاف ينبنػي عمػى 
العقيدة اإلسالمية كيتجه نحك غاية الغايات كهي رضكاف اهلل تعالى كحد  حتى يككف األداء 

هلوم أجس غري ممنٌن{الثكاب مف عند اهلل تعالىسمككان إيمانيان مهتديا يالقي القبكؿ ك 

(351).{  
ال فهك سدل كسراب مهما كانت قيمة هذ  األعماؿ كمن عتها قاؿ تعػالى ًسدونا  {:كا 

ًٕ ونجٌزًا ًالرٍو كفسًا أعماهلم كطساا بقَعْ  {:كقاؿ تعالى( 352)}إىل وا عملٌا وو عمل هجعلناي هبا

ًٕ حتٓ إذا جإي مل جيدي غ  َئًا ًًجاد اهلل عنادي هٌهااي حطاابى ًاهلل ضاسٍا ا طااا      حيطبى الظمآن وا

{
فالرؤية اإلسالمية تصؼ السمكؾ إلى أفعاؿ إسالمية كغير إسػالمية ثػـ تصػؼ كػؿ  (  353)

منهمػا مػػف أجػػؿ التحػرؾ باتجػػا  أحسػػف األعمػاؿ لبمػػكغ مرضػػاة اهلل الػذم هػػك محػػكر التكميػػؼ 
لااٌكم أٍلاام أحطااو عماااًل ًهااٌ العصٍااص   هااٌ الاارِ خلااق احلااٌت ًا َاااّ لَب  {:كاالبػػتالء قػػاؿ تعػػالى

فالرؤيػة اإلسػالمية تقػدـ محػددات كم ػاهيـ إسػالمية متعمقػة بالسػمكؾ اإلنسػاني  ( 354)}الغفٌز
مستندة إلى أدلة كاضحة يمكف استخالصها مف النصكص اإلسالمية، كهي حقائؽ تشريعية 

تػػػة تختػػػزؿ ال ينبغػػػي أف يخال هػػػا أم تنظيػػػر كضػػػعي مػػػف اسػػػتنتاج أك فهػػػـ، فهػػػي حقػػػائؽ ثاب
الجهػػد كالكقػػت كتح ظهمػػا مػػف الهػػدر كالضػػياع، لتنصػػرؼ باإلنسػػاف إلػػى ممارسػػة الحيػػاة فػػي 
مسػػتكاها اإليمػػاني الرفيػػ  كذلػػؾ أف اإلنسػػاف أكػػـر عنػػد اهلل مػػف أف يتػػرؾ تحػػت رحمػػة أكهػػاـ 
ال السػػ ة كالمنظػػريف مػػف عممػػاء الػػن س بمػػا يقدمكنػػه مػػف فرضػػيات تخيميػػة كنظريػػات كهميػػة 

، فتضي  حياته عبثان كاهلل سبحانه كتعالى يقكؿكتجارب ال يمي أهلطبتم  {:ؽ به كقنساف مكـر

فمقػد سػخر ػ سػبحانه ػ لػه الكػكف كأرسػؿ لػه  ( 355)} إمنا خلقنااكم عبجاًا ًإنلام إلَناا ال تسجعاٌن     
األنبياء بمنه  قكيـ يحدد له مسيرة حياته عمى أساس االهتداء مف صحة االعتقاد كاستقامة 

ؾ جهػػػد  كتعقمػػػه مكصػػػكالن باإليمػػػاف كليرت ػػػ  بػػػه إلػػػى مسػػػتكل الخالفػػػة السػػػمكؾ، لػػػيح ظ بػػػذل
                                                           

 (5)آيه : سكرة التيف. (349)
 (6)آيه: سكرة التيف ا(350)
 (6)آيه : سكرة التيف (351)
 (23)آيه: سكرة ال رقاف (352)
 (39)آيه: سكرة النكر (353)
 (2)آيه: سكرة الممؾ (354)
 (125)آيه: سكرة المؤمنكف (355)



كالتكريـ عمى النقيض مػف الدراسػات الن سػية التػي تحػط مػف قيمػة اإلنسػاف كدكر  فػي الحيػاة 
كتهدر كرامته، عندما تنظر إليه بأنػه تطػكر مػف أحػط الكائنػات حتػى أصػبح قػردان ثػـ إنسػانان 

ا الكػكف الكاسػ ، كاف نشػاطه حادثػة صػغيرة عارضػػة أك انػه مجػرد ذرة حقيػرة ضػائعة فػي هػذ
بػػال معنػػى كال هػػدؼ، أك مػػا يقدمػػه أصػػحاب التحميػػؿ الن سػػي مػػف فرضػػيات أسػػطكرية عػػف 
الكبػػت كالالشػػعكر كالحيػػؿ الدفاعيػػة كغيرهػػا كبأنهػػا هػػي األسػػاس الكحيػػد لمسػػمكؾ اإلنسػػاني، 

ت النحرافاتػػه السػػمككية كبنظرتهػػا المنحرفػػة لذنسػػاف عمػػى أنػػه كػػائف سػػمبي فتجػػد لػػه التبريػػرا
باسػػـ الحتميػػة الن سػػية، ككػػذلؾ الت سػػيرات المنحرفػػة لمحػػاالت الن سػػية عنػػد اإلنسػػاف، حيػػث 
تنظر إلى اإلحسػاس بالػذنب عمػى أنػه مػرض، كالتكبػة نقػص، كالنػدـ تعقيػد، كقمػ  الشػهكات 

الػػ  أك مػػا تقدمػػه بعػػض النظريػػات التػػي تجعػػؿ مػػف اإلنسػػاف كائنػػان يتكػػرر ... كبػػت كحرمػػاف
كاف سػػمككه يتقيػػد بدكافعػػه ال طريػػة كػػالقكؿ بالحتميػػة البيكلكجيػػة ... بيكلكجيػػان كالنمػػؿ كالنحػػؿ

لتهػػبط باإلنسػػاف إلػػى أدنػػى مػػف مسػػتكل األنعػػاـ ، تجعػػؿ منػػه آلػػة صػػماء بينمػػا تنظػػر الرؤيػػة 
اإلسالمية إلى اإلنساف عمى انه مخمكؽ مكـر كمستخمؼ فػي األرض كيحمػؿ أمانػة ضػاقت 

إنا عسضنا األوانْ علٓ الطمٌات ًاألزض ًاجلبال هأب  أن حيملنوا ًأغفقو  {رضبها السماكات كاأل

 .(356) }ونوا ًمحلوا اإلنطان انى كان  لٌوًا جوٌال

كأمػػػا السػػػمكؾ اإلنسػػػاني فهػػػك مػػػرتبط بالم ػػػاهيـ اإلسػػػالمية التػػػي مػػػف خاللهػػػا يػػػنظـ   
أليمػػاف يزيػػد كيػػنقص اإلنسػػاف كي يػػة اإلشػػباع لدكافعػػه ال طريػػة فػػي ظػػؿ اإليمػػاف، كأف هػػذا ا

هااتقٌا اهلل   {:بحسب قدرة اإلنساف عمى التسامي كبما يتس  له في مجاؿ التقكل لقكله تعػالى

، كأمػػا عػػف سػػمبيات الكراثػػة كالبيئػػة فػػاف (358) }ًاتقااٌا اهلل حااق تقاتااى   { ( 357)}وااا اضااتطعتم 
اإلسػػالـ يكاجههػػا مػػف خػػالؿ تنظػػيـ الحيػػاة تنظيمػػان إسػػالميان كبحػػث إمكانيػػة اهتػػداء اإلنسػػاف 
كتسيير  عمى فطرته في ظؿ حيػاة مهتديػة كلػيس مػف خػالؿ هػدر الكقػت كالجهػد فػي صػراع 

حػكؿ الم اضػمة بػيف جدلي كما في الدراسات الن سية التي حكلت المسألة إلى عبثيػة جدليػة 
أثػػر الكراثػػة أك البيئػػة عمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني، كالتػػي أخػػذت شػػكالن إيػػديكلكجيان متطرفػػان بػػيف 
الغرب المنحرؼ كالشرؽ الضاؿ، ترؾ آثار  السػمبية عمػى العالقػات اإلنسػانية كاسػتن ذ جهػدا 

 .كبيرا مف الباحثيف

                                                           

 (.72)آيه : سكرة األحزاب (356)
 (16)آيه: سكرة التغابف.(357)
 (102)آيه: سكرة آؿ عمراف (358)



كػػرم بحاجػػة إلػػى إعػػادة كبنػػاءن عمػػى مػػا تقػػدـ فػػاف الدراسػػات الن سػػية فػػي مضػػمكنها ال 
نظر في ضكء حقائؽ الػكحي القطعيػة التػى تقػدـ إطػاران متكػامالن كم ػاهيـ محػددة مغػايرة لمػا 
تطرحػػه الدراسػػات الن سػػية عػػف حقيقػػة اإلنسػػاف كسػػمككه، بحيػػث ال يبقػػى هنػػاؾ مبػػرر ألم 

 .طرح نظرم خارج معطيات الرؤية اإلسالمية

  -:(359)وأما مف حيث المنيجية 
إلسػػالمية تقضػػي بعػػدـ الصػػحة المنهجيػػة لمدراسػػات الن سػػية، فعمػػـ الػػن س فػػاف الرؤيػػة ا

يتعمؽ مكضكعه بالسمكؾ اإلنساني مما يميز  عف العمـك الطبيعية التجريبيػة المتعمقػة أساسػان 
بالمػػػػادة فقػػػػط، فكػػػػاف مػػػػف الخطػػػػأ قيػػػػاس السػػػػمكؾ اإلنسػػػػاني بصػػػػ اته البشػػػػرية عمػػػػى المػػػػادة 

الن س التخمص مف سمبيات الطرح ال مس ي كانحرافاته  المختبرية الجامدة، فمقد حاكؿ عمماء
بػػالكقكع فػػي انحػػراؼ آخػػر مػػف خػػالؿ إتبػػاع المػػنه  العممػػي التجريبػػي، كاقت ػػاء اثػػر العمػػـك 
الطبيعيػة بمحاكػػاة أسػػاليبه كذلػػؾ بتػػأثير ال يزيػػاء كالكيميػػاء كال سػػيكلكجيا كهػػي محاكلػػة فاشػػمة 

 :ة العممية في ت سير اإلنساف كسمككهلعممنة ال مس ة مف خالؿ فمس ة أساليب الطريق

إف اإلنسػػاف آلػػة يمكػػف دراسػػة : فأمػػا محاكػػاة عممػػاء الػػن س أسػػمكب ال يزيػػاء، كقػػكلهـ 
سمككه فيزيائيان فهػك فػرض كتخيػؿ ؛ ألف قيػاس اإلنسػاف بصػ اته البشػرية عمػى المػادة قيػاس 

ف ككقػػ  خػػاطع ، فسػػمكؾ اإلنسػػاف يتميػػز عػػف كظػػائؼ الجسػػد كآليػػات أعضػػائه، فػػرمش العػػي
السػم  همػػا غيػر متابعػػة النظػر كاسػػتراؽ السػم ، كمػػف السػذاجة قيػػاس سػمكؾ اإلنسػػاف الػػذم 
يقػػػ  باختيػػػار كفػػػؽ م ػػػاهيـ معينػػػة عمػػػى األفعػػػاؿ الجسػػػمية اآلليػػػة كمػػػف ثػػػـ دراسػػػتها دراسػػػة 

 .ميكانيكية فيزيائية

ي كأما محاكاة أسمكب الكيمياء، فهي محاكلة تتسـ بالسطحية كالعجز، فسمكؾ الكيميائ
الػ  فهػي مػكاد ثابتػة ...يقـك ببحػث التػرابط بػيف المػكاد كالعالقػة بػيف األشياءػػ كالمػاء كالهػكاء

التكػػػكيف محػػػددة الكجػػػكد مرتبطػػػة العالقػػػة بنظػػػاـ محكػػػـ م ػػػركض عميهػػػا، كتخضػػػ  لممػػػنه  
الػ  التػي هػي ..التجريبي، كهذ  األشياء تختمؼ عف مكضكعات ػ الشعكر كاإلدراؾ كالسمكؾ

ذهنيػػة أك حيكيػػة ال تقػػاس بمقػػاييس ماديػػه كال تخضػػ  لممػػنه  التجريبػػي، فاعميػػات كأنشػػطه 

                                                           

، 45-43، كسػميح عػاطؼ الػزيف، عمػـ الػن س ص24-17انظر هشاـ البدراني، م ػاهيـ عممػاء الػن س، ص (359)
، كدكتػػكر 64-59، كالػدكتكر عبػد القػادر هاشػػـ رمػزم، الدراسػات اإلنسػانية فػػي ميػزاف الرؤيػة اإلسػالمية، ص279-272ص

 28-19يف الجبرية كالالإراية، صعبد المجيد سيد كزميمه، السمكؾ اإلنساني ب



نمػػػا كيػػػؼ ينشػػػأ السػػػمكؾ كممػػػا يتكلػػػد، كهػػػذا يرجػػػ  إلػػػى  كمػػػا أف مكضػػػكعها لػػػيس العالقػػػة كا 
الم اهيـ عػف الحيػاة كاألشػياء، كلػيس إلػى حالػة جامػدة مجػردة كالمػادة، كحتػى لػك سػممنا أف 

لظػػػاهرات البشػػػرية الذهنيػػػة كالحيكيػػػة كػػػاالنطكاء المكضػػػكع هػػػك العالقػػػة، فهػػػؿ العالقػػػة بػػػيف ا
إذ العالقة ! كاالنبساط مثالن كالعالقة بيف الهيدركجيف كاألكسجيف في تركيب الماء  قطعان ال

بػػػيف العناصػػػر الماديػػػة ثابتػػػة بت اعمهػػػا مػػػ  بعضػػػها بنسػػػب معينػػػه كظػػػركؼ خاصػػػة تكجػػػد 
هػػػػا فقنهػػػػا تظهػػػػر ب اعميػػػػة تركيبػػػػات ماديػػػػة م ركضػػػػة عميهػػػػا، أمػػػػا االنطػػػػكاء كاالنبسػػػػاط كغير 

فكانت محاكالت عمماء الن س محاكلػة عػاجزة بتشػتت . اإلنساف كم اهيمه لتظهر في سمككه
 .م هكميتها لممكضكع

فهذا خطأ كسكء تقدير، ألنهـ لػـ ي رقػكا بػيف األفعػاؿ : كأما محاكاة أسمكب ال سيكلكجيا
التقػدير الم هػكمي، فحركػة اآللية في جسػـ اإلنسػاف كاألفعػاؿ التػي تقػ  بقصػد كاختيػار كفػؽ 

اليػػد عضػػكيان هػػي قطعػػان غيػػر تكجيهيػػه نحػػك دفػػ  الصػػدقة أك السػػرقة، فهػػذ  أفعػػاؿ تقػػ  كفقػػان 
 .لمم اهيـ كليس لمكظي ة العضكية

إف اقتباس عمماء الن س ال كرة االسمكبية بمحاكاة أساليب العمـك الطبيعية التجريبية  -
بػػاس غيػػر مكفػػؽ كيػػدؿ عمػػى العجػػز كالسػػطحية فػػي ال يزيػػاء كالكيميػػاء كال يسػػيكلكجيا هػػك اقت

الت كيػػػر كلعػػػدـ م هكميتهػػػا لممػػػنه  العممػػػي كالخمػػػط بػػػيف المالحظػػػة كالتجربػػػة كعػػػدـ الت ريػػػؽ 
بينهمػػا، حيػػث كانػػت محصػػمة نظريػػاتهـ فػػي ت سػػيرها لمسػػمكؾ اإلنسػػاني تحتػػكم عمػػى نزعػػة 

 .ميكانيكية آلية

ـ تعػد تعتمػد عمػى المػنه  التجريبػي كأما بالنسبة إلى مدرسة التحميؿ الن سي التػي لػ -
مػػػف خػػػالؿ ( العياديػػػة)بقػػدر اهتمامهػػػا عمػػػى التأمػػػؿ البػػػاطني، كاسػػتخداـ الطريقػػػة اإلكمينكيػػػة 

تشػػخيص المشػػكالت الن سػػية كعالجهػػا بػػالعالج الن سػػي، كهػػي تػػرد هػػذ  المشػػكالت الن سػػية 
هػا مسػممات ال كالسمككية بصكرة عامة إلى الداف  الجنسي، كقد قدمت فركضػا تخيميػة كجعمت

تقبؿ المناقشة كتصكركا أف الكبػت كالالشػعكر كالحيػؿ الدفاعيػة كغيرهػا هػي األسػاس الكحيػد 
لمسػػمكؾ البشػػرم كعممػػكا عمػػى تأكيػػد هػػذ  ال رضػػيات مػػف خػػالؿ قصػػص أسػػطكرية خياليػػة، 

كجعمها حقائؽ تنسحب عمى كؿ شخصية إنسانية، كغ مكا أف لكؿ " الكترا" ك" أكديب" كقصة
 .ا كتميزها عف غيرهاشخصية ت رده

كيك ي دليالن عمى عجزها، فشمها في معالجة األمراض الن سية كاإلضرابات السمككية، 



إف معػػدؿ شػػ اء العصػػابييف ثابػػت فعميػػان سػػكاء :" أحػػد كبػػار عممػػاء الػػن س يقػػكؿ" إيزنػػؾ" فهػػذا
كيرجػ  سػبب ذلػؾ إلػى  ( 360)"عكلجكا بأساليب العالج الن سي المعركفة أك ترككا دكف عالج

عقـ هذ  ال ركض كانحراؼ منهجها في ت سير السػمكؾ اإلنسػاني كدكافعػه كعػدـ فهػـ لحقيقػة 
 .الن س البشرية

كبناء عمى ما تقػدـ فػقف الركيػة اإلسػالمية تقضػي بعػدـ الصػحة المنهجيػة عنػد عممػاء 
ة بأسػػاليب الػػن س كاف مػػنهجهـ لدراسػػة السػػمكؾ اإلنسػػاني كت سػػير  يقػػـك عمػػى عممنػػة ال مسػػ 

المػػنه  العممػػي التجريبػػي التػػي تجسػػدت بأفكػػار فمسػػ ية ن سػػية جكفػػاء كمػػف غيػػر محتػػكل ، 
كيتسػػـ ت كيػػرهـ بالسػػطحية لم هكميػػة المػػنه  العممػػي باقت ػػاء أثػػر العمػػـك الطبيعيػػة الػػذم أدل 
إلى اختالط العمـ التجريبػي بالمعرفػة الثقافيػة مػف خػالؿ إسػاءة فهػـ األسػمكب العممػي بحيػث 

األشياء المادية الجامدة تقاس عمى الخكاص البشرية كالسمكؾ اإلنسػاني، ممػا أدل  أصبحت
هػػدار  إلػػى عػػزؿ اإلنسػػاف عػػف كيانػػه الركحػػي كالهبػػكط بػػه إلػػى أدنػػى مػػف مسػػتكل البهيميػػة، كا 
لقيمته ككرامته اإلنسانية، سكاء في نظرتها لذنساف أك فيما يطبؽ عميه مف أنظمة كقكانيف، 

سػػاب المعرفػػة ال عالقػػة لهػػا بعمميػػة الهدايػػة التػػي مػػف أجمهػػا خمػػؽ اهلل كلتصػػبح فعاليػػات اكت
 .سبحانه كتعالى اإلنساف

فالصحة المنهجيػة مػف كجهػة النظػر اإلسػالمية تقضػي بػاف دراسػة اإلنسػاف كسػمككه -
ينبغػػػي أف تكػػػكف بالطريقػػػة العقميػػػة كلػػػيس بالطريقػػػة العمميػػػة التجريبيػػػة، كهػػػذا ال يعنػػػي خطػػػأ 
نمػػا الخطػػأ هػػك جعمهػػا أساسػػان لمت كيػػر كتعميمهػػا عمػػى الدراسػػات اإلنسػػانية  الطريقػػة العمميػػة كا 

كسمككه، كذلؾ أف الطريقة العممية تعتمد في بحث المكاد المحسكسة  في فهـ حقيقة اإلنساف
التي تخض  لمتجربة كالكصكؿ مف خاللها إلى قكانيف المادة كاستخدامها كالتحكـ فيها، كهي 
ال تصمح لمبحػث فػي األفكػار كالم ػاهيـ ألنهػا خػارج نطػاؽ المػادة، كاف اعتمادهػا أساسػان فػي 

بية كالكحي اإللهي ككثير مف المعػارؼ كالحقػائؽ عػف مجػاؿ الت كير يعني عزؿ المعرفة الغي
البحػػث كالحكػػـ بعػػدـ كجكدهػػا، رغػػـ أنهػػا مكجػػكدة فعػػالن ، كقػػد ثبػػت كجكدهػػا قطعػػان مػػف خػػالؿ 
الطريقة العقمية التي كحدها تصمح أساسان لمت كيػر، فالطريقػة العقميػة فػي الت كيػر هػي طريقػة 

، كهػي طريقػة القػرآف فػي الكصكؿ إلى األفكار كالم اهيـ العقمية كال ى اإليماف اليقيني الجػاـز
الت كير سػكاء فػي إقامػة البػراهيف أك فػي بيػاف األحكػاـ،كهي الطريقػة التػي يمكػف أف تكصػمنا 
إلى حقائؽ ثابتة غير قابمة لمخطأ، كالتي تصمح إلى بناء أساس فكرم كرؤية عقائدية ينبثؽ  
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لحيػػػاة، كهػػػذ  هػػػي مقتضػػػى الصػػػحة عنهػػػا معالجػػػات فرعيػػػة ممزمػػػة لتشػػػمؿ جميػػػ  مجػػػاالت ا
المنهجية التي تعتمدها الرؤية اإلسػالمية، كي تقػر إليهػا التنظيػر الكضػعي لمدراسػات الن سػية 
بمختمؼ مناهجهػا التػي تتػراكح بػيف اإلفػراط كالت ػريط كلػـ تمتػـز المػدخؿ الصػحيح فػي معرفػة 

الػػذم كضػػعه خػػالؽ الػػن س اإلنسػػانية، كلػػف تػػتمكف مػػف بمػػكغ غايتهػػا إال بػػالمنه  اإلسػػالمي 
تعلم وا يف نفطُ ًال أعلم واا يف نفطام إنام أنام عاال       {:اإلنساف كعالـ سر  مصداقان لقكله تعالى

  } (361) الغٌَا
   

 ( 362) :أما مف حيث الغاية
فػػاف كحػػدة الدراسػػة التػػي تػػدكر حكلهػػا مكضػػكعات عمػػـ الػػن س هػػي السػػمكؾ اإلنسػػاني 

غايػػة نظريػػة : لمسػػمكؾ إلػػى تحقيػػؽ غػػايتيفكالعكامػػؿ المػػؤثرة فيػػه، كهػػي تطمػػح فػػي دراسػػتها 
تتجه إلى فهػـ السػمكؾ اإلنسػاني كت سػير  كمحاكلػة التنبػؤ بػه، كغايػة عمميػة تتجػه إلػى القػدرة 
عمى التحكـ بالسمكؾ كالسيطرة عميه ألجؿ تحسػيف الحيػاة اإلنسػانية، سػكاء فػي رفػ  مسػتكل 

 .هية كالسعادة لم رد كالمجتم  األداء البشرم كزيادة قدراته اإلنتاجية، أك في تحقيؽ الرفا
إف طمكح الدراسات الن سية في بمكغ غايتها النظرية كالعممية، طمكح هش كما هك إال 

 .مجرد حمـ كسعي كراء سراب
فػػػالكاق  أف إمكانيػػػة فهػػػـ السػػػمكؾ اإلنسػػػاني كفػػػؽ المعػػػايير ال كريػػػة البشػػػرية أمػػػر غيػػػر 

ـك الطبيعيػػة الماديػػة الجامػػدة التػػي ممكػػف تحققػػه كذلػػؾ الف الػػن س اإلنسػػانية ليسػػت مػػف العمػػ
تخضػػ  لقػػكانيف معينػػة كقكاعػػد محػػددة يمكػػف قياسػػها عميهػػا، فػػالن س اإلنسػػانية مػػف طبيعتهػػا 
أنها غير مقيدة كال معينه كهي دائمة التغير كالتبدؿ، كما تنطكم عمػى خ ايػا كأسػرار عميقػة 

ثػػـ أمػػد  بػػالركح بن حػػة  متعمقػػة بأسػػرار الخمػػؽ كالتكػػكيف، فػػاهلل تعػػالى خمػػؽ اإلنسػػاف مػػف جسػػـ
منػه ػ سػبحانه ػ كجعػؿ فيػه الػن س لتكػكف محػالن الكتسػاب المعرفػة كاإلدراؾ كالشػعكر، كلقػد 
ان ػػرد ػ سػػبحانه ػ بمعرفػػة دقػػائؽ خمػػؽ اإلنسػػاف ال سػػيما ركحػػه كن سػػه، كاف العقػػؿ البشػػرم 

ة فػي المحدكد يعجز عف اإلحاطة بأدراؾ مكنكف هػذا الخمػؽ عمػى حقيقتػه، كمػا هػذ  التعدديػ
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الػػدكتكر عبػػد القػػادر هاشػػـ رمػػزم، الدراسػػات اإلنسػػانية فػػي ميػػزاف الرؤيػػة اإلسػػالمية، ص ، سػػميح عػػاطؼ  (362)

، الدكتكر سػعد جػالؿ، المرجػ  فػي عمػـ 55تكر فاركؽ عبد ال تاح، أسس السمكؾ اإلنساني، صالزيف، عمـ الن س، ص ، دك
، دكتػػكر سػػيد عبػػد الحميػػد مرسػػي، ال ػػرد 41-40، دكتػػكر عمػػي السػػممي، السػػمكؾ اإلنسػػاني فػػي اإلدارة، ص47الػػن س، ص

 .25، ص18كالمجتم  في اإلسالـ، ص 



مذاهب عمـ الن س كتشعبها كتناقضها إال دليؿ عمى عجزها في تحقيػؽ غاياتهػا ل هػـ حقيقػة 
" اإلنساف ذلؾ المجهكؿ" في كتابه " الكسيس كاريؿ" الن س كسمككها ، كمما يؤكد ذلؾ قكؿ 

إف أكثر األسػئمة الخاصػة بمعرفػة الجػنس البشػرم تظػؿ بػال جػكاب ذلػؾ ؛ألف : " حيث يقكؿ
أم أف الكثيػػػر ممػػػا ال يظهػػػر مػػػف سػػػمكؾ . يػػػر معركفػػػة فػػػي دنيانػػػا الباطنيػػػةهنػػػاؾ أمػػػاكف غ

 .(363)" يظؿ في حاجة إلى ت سير( السمكؾ الباطني) اإلنساف 
مػػا لػػدينا مػػف عمػػـ بالطبيعػػة : " بقكلػػه" جػػكف ديػػكم" كمػػا يؤيػػد هػػذا الػػرأم عػػالـ التربيػػة 

الطبيعػػة اإلنسػػانية ال زاؿ  ، أم بمعنػػى أف"اإلنسػػانية بمقارنتػػه بػػالعمـك ال يزيقيػػة، عمػػـ بػػدائي
 .(364)"فهمها قاصران عف فهـ العمـك ال يزيقية

كأما محاكلة عمماء الن س التنبؤ بالسمكؾ اإلنساني فهك أمر غير ممكف بعػدما ثبػت 
عجزهـ عف فهـ حقيقة سػمكؾ اإلنسػاف، كمػا أف اإلنسػاف كسػمككه عرضػة لمتغيػر أك التبػديؿ 

كيصبح كافران، كقد يزيد إيمانه أك ينقص كهذا كمه  في أم لحظة، فقد يصبح اإلنساف مؤمنان 
ًوو الناع وو ٍعبد اهلل علٓ حسف هإن أصابى خري اطمأن بى، ًإن  {:ال يمكف التنبؤ به، قاؿ تعالى

 ( 365) }أصابتى هتنى انقلب علٓ ًجوى خطس الدنَا ًاآلخسّ ًذلم هٌ اخلطسان احلب 
ليعمؿ بعمؿ أىؿ النػار حتػى مػا يكػوف ف ف الرجؿ :" كقاؿ النبي عميه الصالة كالسالـ

بينو وبينيا ذراع فيسبؽ عميو الكتاب فيعمػؿ بعمػؿ أىػؿ الجنػة فيػدخؿ الجنػة، واف الرجػؿ 
ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنػة حتػى مػا يكػوف بينػو وبينيػا إال ذراع فيسػبؽ عميػو الكتػاب فيعمػؿ 

ًا كقطػػع الميػػؿ بػػادروا باألعمػػاؿ فتنػػ"   كقػػاؿ أيضػػان  ( 366)"بعمػػؿ أىػػؿ النػػار فيػػدخؿ النػػار
المظمـ يصبح الرجؿ مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينػو بعػرض 

فاإلنساف مف حيث مقكماته اإلنسانية ال طرية مف ممكات كغرائز فهي ثابتة  ( 367)"مف الدنيا
"هطست اهلل اليت هطس الناع علَوا ال تبدٍل خللق اهلل":كال تتبدؿ لقكله تعالى

(368). 
كأما مف حيث ككنه إنسانا حيا م كرا ذا إرادة حرة فهك يتغير كيتبدؿ بحسب م اهيمػه  

كنشػػاطه ال كػػرم الكجػػداني التػػي تتػػأثر بعكامػػؿ مختم ػػة تػػؤثر فػػي سػػمككه، لػػذلؾ فػػقف إمكانيػػة 
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 (.11)آية: سكرة الح  (365)
 4781صحيح مسمـ رقـ  – 6105رقـ / باب القدر/ صحيح البخارم.(366)
 .2121سنف الترمذم  – 169صحيح مسمـ رقـ  (367)
 (30)سكرة الرـك آية  (368)



التنبػػػؤ بالسػػػمكؾ فػػػي الدراسػػػات الن سػػػية أمػػػر يصػػػعب تحققػػػه فػػػي ضػػػكء طرحهػػػا الكضػػػعي 
ا الرؤيػة اإلسػالمية فقنهػا ال تتصػرؼ غايتهػا كجهػدها مػف المن صؿ عف الػكحي اآللهػي، كأمػ

أجؿ التنبؤ بالسمكؾ،ألف النتائ  عنػدها بدهيػة ككاضػحة ال تحتػاج لكػؿ هػذا الجهػد كالبحػث، 
فمنن يعمنم مالنام  رة "  :فمف يعمؿ الخيػر يجػز بػه كمػف يعمػؿ الشػر يجػز بػه لقكلػه تعػالى

ًلَنحلاااسن اهلل واااو  "  :كقػػػاؿ تعػػػالى ( 369)"خينننرار ينننري ومنننن يعمنننم مالنننام  رة  نننرار ينننري

"ٍنحلسي

"ًوو ٍتق اهلل جيعل لى خمسجًا ًٍسشسى وو حَاح ال حيتطاب  "    :كقاؿ تعػالى (370)

(371 ) 
. 

إف انحطػػاط اإلنسػػػاف كنهضػػػته مػػػف كجهػػػة النظػػر اإلسػػػالمية مرهػػػكف بػػػأمر اهلل تعػػػالى 
كالعػزة كالتمكػيف بمقدار مف االهتداء كالهداية فقف اهتدل فقف اهتداء  يرت   به إلػى النهضػة 

ف ضؿ فضالله يهبط به إلى االنحطاط كالذؿ كالشقاء قاؿ تعالى ًوو أعسض عو ذكسِ "  :كا 

 "هإن لى وعَػْ ضنلا ًحنػسي ٌٍ  القَاوْ اعمٓ

كهذ  سنف ثابتػة ال تتغيػر كال تتبػدؿ لقكلػه (372)
عمػى ذلػؾ فػقف  كبنػاءن  ( 373)"ضنْ اهلل يف الرٍو خلٌا وو سبل ًلو جتاد لطانْ اهلل تبادٍال   "  :تعالى

لكػػػؿ إنسػػػاف خػػػط سػػػير كنهايػػػة مقػػػدرة فػػػي عمػػػـ اهلل تعػػػالى، بحيػػػث ال يمكػػػف التنبػػػؤ بسػػػمككه 
كالكشػػػػؼ عػػػػف نتائجػػػػه المسػػػػتقبمية إال فػػػػي ضػػػػكء هػػػػذا الخػػػػط الثابػػػػت مػػػػف السػػػػنف اإللهيػػػػة، 
كالمطمكب مف اإلنساف هك تعقمها كاالعتبار بها لكي يتجػه فػي سػمككه نحػك األداء اإليمػاني 

 .مستكل اإلحسافالمهتدم إلى 
كأما محاكلة عمماء الن س مف التحكـ في السمكؾ اإلنساني، إنما هي فكػرة منبثقػة مػف 
اعتقاد شريحة كاسعة مف عمماء الن س بأف السمكؾ هك نشاط خارجي محض كانػه اسػتجابة 
لمؤثرات خارجية خالصػة، كمػف ثػـ فهػـ يهػدفكف إلػى إمكانيػة الػتحكـ فػي السػمكؾ مػف خػالؿ 

البيئة الخارجية، كهناؾ مف عمماء الن س مف يخال هـ في ذلؾ حيث يعتقدكف أف التأثير في 
السػػمكؾ هػػك اسػػتجابة لمػػؤثرات داخميػػة كخارجيػػة أيضػػان، األمػػر الػػذم جعمهػػـ يؤكػػدكف عمػػى 
محدكديػػػة الػػػتحكـ فػػػي السػػػمكؾ الرتباطػػػه بعكامػػػؿ داخميػػػة ال سػػػيطرة لذنسػػػاف عميهػػػا، كهػػػذا 

ئػديان بػيف مبػدائي الرأسػمالية كالشػيكعية، يقػكؿ الكسػندر الخالؼ في حقيقته يمثؿ صػراعان عقا
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إف عمـ الن س البرجكازم ينظر إلى الظكاهر الن سية عمى أنهػا مرتبطػة بيكلكجيػان، :" كافمكؼ
كالى بعضها أنهػا محػدكدة اجتماعيػان، كيعتػرض العػالـ الن سػاني الماركسػي عمػى هػذا التقيػيـ 

محػػػػدكدة اجتماعيػػػػان بصػػػػكرة مباشػػػػرة أك غيػػػػر ألنػػػػه يعتبػػػػر أف أيػػػػة ظػػػػاهرة ن سػػػػية إنمػػػػا هػػػػي 
 ( 374)"مباشرة
يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف أصػػػحاب االتجػػػا  المتػػػأثر بم هكمػػػات الشػػػيكعية ينظػػػركف إلػػػى  

السػػمكؾ أنػػه نشػػاط خػػارجي كاسػػتجابة لمػػؤثرات خارجيػػة خالصػػة، كمػػا صػػرح بػػذلؾ الػػدكتكر 
كـ كانت طريقة البحث عف أسباب السػمكؾ فػي :" محمد عماد الديف أستاذ عمـ الن س بقكله
اعدنا عمى تكضيح المتغيرات التي يمكف أف ت يدنا داخؿ الكائف الحي طريقة مضممة، ال تس

في التحميؿ العممي، فنحف نغمؽ باب البحث العممي، إذا بحثنا عف أسباب السمكؾ في قػكل 
، كمػف خػػالؿ دراسػة هػػذ  المػؤثرات الخارجيػػة ( 375)"غيبيػة ن تػػرض كجكدهػا فػػي الكػائف الحػػي

لتػػي تسػػاعدنا معرفتهػػا عمػػى المتغيػػرات ا:" حيػػث يقػػكؿ الػػدكتكر محمػػد عمػػاد الػػديف فػػي ذلػػؾ
تحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمػػػـ مػػػف تنبػػػؤ كتحكػػػـ فػػػي الظػػػاهرة السػػػمككية إذف، ال يمكػػػف إال أف تكػػػكف 

كهػػػـ يعتمػػػدكف عمػػػى مبػػػدأ الثػػػكاب كالعقػػػاب كأفضػػػؿ  ( 376)"أحػػػداثان تقػػػ  خػػػارج الكػػػائف الحػػػي
الكسػػائؿ لػػتحكـ بالسػػمكؾ اإلنسػػاني لكػػي يحقػػؽ تكازنػػه مػػ  البيئػػة كيتكيػػؼ مػػ  مجتمعػػه الػػذم 
يعػػيش فيػػه، إف مجمػػؿ هػػذا الػػرأم هػػك أف السػػمكؾ يتحػػدد ب عػػؿ البيئػػة ممػػا يعنػػي أف السػػمكؾ 

 .يمكف التحكـ به
كعمى هذا فقف عممية التحكـ في السمكؾ ينبغي أف تتـ مف خالؿ الكاق  البيئي بمعنى 
 أنها ترد المشكالت السمككية لذنساف إلى الكاق  البيئي كليس إلى عكامػؿ داخميػة ػ كػالت كير
كالشعكرػ عمى أساس تقديرهـ أف نشاط اإلنساف إنما يجرم بأثر الطاقة المادية كينشط بالية 
اتجػػا  الكاقػػ  البيئػػي، كهػػك التسػػميـ بمبػػدأ السػػببية فػػي الظػػكاهر السػػمككية مػػف خػػالؿ ت سػػيرها 
ت سػػيران ماديػػان جػػدليان، فهػػذ  النظػػرة السػػطحية كالعقيمػػة بمػػا فيهػػا مػػف انحرافػػات لت سػػير السػػمكؾ 

إلنسػػػاني تظهػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ آثارهػػػػا السػػػمبية سػػػػكاء مػػػػف الناحيػػػػة المنهجيػػػػة أك السياسػػػػية أك ا
 .ال كرية
فأما مف الناحية المنهجية فقد سبؽ بياف تمؾ االنحرافات المنهجية لعمماء الن س في  -

ت سػػيرهـ لمسػػمكؾ إال أنهػػا فػػي هػػذا المقػػاـ تحتػػاج إلػػى تكضػػيح الرتباطهػػا فػػي الغايػػة 
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فمقػػد كػػاف لممػػنه  العممػػي التجريبػػي فػػي العمػػـك .ؾ اإلنسػػانيكهػػي الػػتحكـ فػػي السػػمك 
الطبيعية األثر الكبير في بركز فكرة التحكـ في السمكؾ اإلنساني مػف خػالؿ التػأثير 
في الكاق  البيئي الخػارجي، حيػث تػكهـ عممػاء الػن س أف إمكانيػة الػتحكـ فػي المػادة 

خضاعها لمتجربة المختبرية يمكف أف ينطبؽ ذلؾ عمػى سػم كؾ اإلنسػاف كتصػرفاته كا 
إننػا نكاجػه :" كالتحكـ فيه كما في المادة كفي هػذا يقػكؿ الػدكتكر محمػد عمػاد الػديف 

مكق ان يتحدل قدرتنا عمى التنبؤ بالسمكؾ كما يتحػدل قػدرتنا عمػى الػتحكـ فيػه، كهمػا 
الهدفاف األساسياف لمعمـ ثػـ أف تحقيقنػا لهػذيف الهػدفيف ليتكقػؼ عمػى طريقػة ت سػيرنا 

( 377)"ؾلمسمك 
 

فمنجعػػؿ اإلنسػػاف إذف مكضػػكعان :" كأمػػا عػػف هػػذ  الطريقػػة لت سػػير السػػمكؾ،  فيقػػكؿ  -
لمدراسػػة العمميػػػة كمػػػا فعمنػػػا بالطبيعػػػة، فمنخضػػ  السػػػمكؾ اإلنسػػػاني لممػػػنه  العممػػػي، 
فمنطبػػؽ األسػػمكب العممػػي فػػي فهػػـ الطبيعػػة البشػػرية مػػا داـ أفادنػػا فػػي فهػػـ الطبيعػػة 

كالػػػذم يبػػػدك أف هػػػؤالء ( 378)"اته هػػػي بيػػػت القصػػػيدالماديػػػة كمػػػا داـ اإلنسػػػاف كتصػػػرف
الن سانييف قد التبس عميهـ كاختمط في ت كيرهـ م هـك التجربة كالمالحظة كلـ ي رقػكا 

التػػػػي يػػػػتحكـ فيهػػػػا الباحػػػػث بالمػػػػادة فػػػػي مختبػػػػر كيخضػػػػعها : بينهمػػػػا فالتجربػػػػة هػػػػي
فهػػػي : لظػػػركؼ غيػػػر ظركفهػػػا األصػػػمية بتغيػػػر عكاممهػػػا األصػػػمية، كأمػػػا المالحظػػػة

عمميػػػػة عقميػػػػة تجػػػػرم فػػػػي ذهػػػػف الباحػػػػث مػػػػف متابعػػػػة المتغيػػػػرات لمكضػػػػكع البحػػػػث 
فعالـ الن س لـ يتحكـ في . كمراقبتها كتسجيمها بتقصد منه، كهذ  غير التجربة قطعان 

مكضػػكع الشػػعكر أك اإلدراؾ أك السػػمكؾ مختبريػػان، كلػػـ يغيػػر فػػي الظػػركؼ كالعكامػػؿ 
نمػػا كػػؿ مػػا فعمػػه أنػػه أكجػػد حا لػػة ظرفيػػة جديػػدة بترتيػػب أجػػكاء بيئيػػة لهػػذ  األشػػياء، كا 

 .صناعية لها، كهذا الترتيب ال يعد تغيران 

كال تحكمػػػػان لمظػػػػركؼ كالعكامػػػػؿ لمكضػػػػكع الشػػػػعكر كاإلدراؾ كالسػػػػمكؾ فهػػػػي حػػػػاالت  -
 .متأصمة في طاقته الحيكية، كهي أصيمة في داخمه كال تق  في خارجه
ة كليسػت تجربػػة كاف مػا يقػـك بػػه عػالـ الػن س هػػك مجػرد مالحظػة عقميػػة مقصػكد

عمميػػة كاف تغيػػر األسػػماء ال يغيػػر المسػػميات، فمػػنه  عممػػاء الػػن س لػػيس منهجػػان عمميػػان 
نما هك منه  عقمي بالطريقة العقمية  .بالمعنى التجريبي كا 
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كعميه فقف المكضػكعية العمميػة كالجديػة تقتضػي مػف عػالـ الػن س بكضػ  شػعكر 
دراكه في حيز مختبرم كي تخض  لتغير ظ ركفها بتغير العكامؿ المؤثرة فيهػا اإلنساف كا 

كما هك في التجربة كبما انه ال يمكف أف تخضػ  هػذ  األشػياء لمثػؿ هػذ  الطريقػة، فقنػه 
يستحيؿ التحكـ في السمكؾ اإلنساني كما هػك حاصػؿ فػي المػادة، فالسػمكؾ لػيس ظػاهرة 

نما هك ي قػ  باختيػار طبيعية يمكف دراستها بالمنه  العممي التجريبي كالعمـك الطبيعية كا 
رادة بترتيػػب م هػػكمي ، فحركػػة المػػادة محككمػػة بعكامػػؿ خارجيػػة بينمػػا حركػػة اإلنسػػاف  كا 
كسػػمككه محككمػػة بعكامػػػؿ داخميػػة أصػػيمة فيػػػه ػ كنشػػاطه ال كػػػرم كالكجػػداني كال طػػػرم 
ػػػ اإلنساف ينقػػاد مػػف داخمػػه كلػػيس مػػف خارجػػه كمػػا يػػزعـ هػػؤالء الن سػػانييف، فكػػؿ القػػكل 

ـ فػػػي إرادة إنسػػػاف إال إذا تنػػػازؿ عنهػػػا هػػػك بقرادتػػػه، كاف مجػػػرد الككنيػػػة لتعجػػػز أف تػػػتحك
قراءة تاريخية لتك ي دليالن عمى ذلؾ فكـ مف طغاة كجبابرة في العالـ حػاكلكا أف ي رضػكا 
إرادتهػػـ بػػالقكة عمػػى إرادة إنسػػاف متمسػػؾ بمبدئػػه فكانػػت كػػؿ قػػكاهـ كجبػػركتهـ تتصػػاغر 

مػػػؼ تمامػػػان فػػػي المػػػادة التػػػي تتكػػػكف مػػػف لتبػػػدك هزيمػػػة كحقيػػػرة أمامهػػػا، بينمػػػا األمػػػر مخت
عناصػػر ثابتػػة التكػػكيف محػػددة الكجػػكد مرتبطػػة العالقػػة بنظػػاـ محكػػـ م ػػركض عميهػػا ال 
تن ؾ عنه، فهؿ تممػؾ مػادة الحديػد مػثالن أف تػرفض االنصػهار لمنػار أك هػؿ تممػؾ النػار 

 .أف ال تحرؽ إال بمشيئة اهلل الذم فرض عميها هذا النظاـ
هر مدل سذاجة عمماء الػن س كسػطحية ت كيػرهـ فػي محاكلػة كبناءن عمى هذا يظ

الػتحكـ فػػي السػمكؾ مػػف خػػارج اإلنسػاف ن سػػه، فسػمكؾ اإلنسػػاف يسػػير كفػؽ إرادتػػه كالػػذم 
يػػػتحكـ فػػػي هػػػذ  اإلرادة هػػػك اإلنسػػػاف بصػػػ ته البشػػػرية كبمػػػا لديػػػه مػػػف إحسػػػاس كشػػػعكر 

دراؾ كهي عكامؿ داخمية في اإلنساف تتكلد منها هذ  اإلرادة، ك  هػذ  اإلرادة التػي خمقهػا كا 
. اهلل في اإلنساف هػي كحػدها مػف تممػؾ الطاعػة كالعصػياف كالقبػكؿ كالػرفض فػي الكجػكد

 .كهي األمانة العظمى التي حممها اإلنساف كعجزت عنها السماكات كاألرض

 السموؾ المنحرؼ عمى ضوء نظرية التعمـ االجتماعي
 

 فتيحة كركوش  : األستاذة
 التربية واألرطوفونياسـ عمـ النفس وعمـو ق

 البميدة -جامعة سعد دحمب  –كمية اآلداب 
 
 :مقدمة.2



يكتسػػب الط ػػؿ األسػػس التربكيػػة مػػف أسػػرته التػػي تمػػد  بػػالقيـ كبقكاعػػد التنشػػئة االجتماعيػػة 
التػػي تسػػاعد  عمػػى التعامػػؿ مػػ  أفػػراد أسػػرته كمػػ  أقرانػػه كمحيطػػه الكاسػػ ، كمػػا هػػذ  التنشػػئة فػػي 

اجتماعي كسيركرة متكاصمة يت اعؿ فيها ال رد بكؿ مككناته م  ما يقػدـ لػه  حقيقتها إال عممية تعمـ
 .الكالداف مف معاممة بالدرجة األكلى

هػػػي عبػػػارة عػػػف عمميػػػة مسػػػتمرة مػػػف الط كلػػػة إلػػػى أخػػػر " –تعري ػػػا –كالتنشػػػئة االجتماعيػػػة 
فيػه ال ػرد  مراحؿ العمر، تتميػز بػتعمـ كاكتسػاب األنمػاط السػمككية السػائدة فػي المحػيط الػذم يعػيش

 (.  71 :1994عشكم، ". ) ابتداء بمحيط األسرة كالمدرسة كالمجتم 
 ،إال أف مػػدل التػػأثر الػػذم يتعػػرض ال ػػرد إليػػه يتحػػدد أيضػػا بمراحػػؿ النمػػك التػػي يمػػر بهػػا

مػف  رالمقربة منه يكػكف أكثػ لمنماذجك هلسمكؾ المحيطيف ب المحاكاة والتقميدفتأثر الط ؿ بكاسطة 
دكرا ( Bandura, 1976 :105) أعطػػى بانػػدكرا  كعمػػى هػػذا األسػػاس،.تػػأثر الراشػػد بهػػذ  األنمػػاط

أف االسػػتجابات " كيا أك منحرفػػا إذلممالحظػػة فػػي دراسػػته لمسػػمكؾ اإلنسػػاني سػػكاء أكػػاف ٌسػػ أساسػػيا
 ".الجديدة ما ىي إال تقميدات كاممة لسموؾ اآلخريف والتي يمكف أف تكتسب بالمالحظة

إلى تبني نظرية التعمـ االجتماعي لباندكرا مػف أجػؿ ت سػير كفهػـ  ىا السياؽ، نسعكفي هذ
مف خالؿ عرض ألهـ معالـ هذ  النظرية كتطبيقاته  ؾالسمكؾ اإلنساني خاصة منه الالسكم، كذل

 :الميدانية
 :المسممات األساسية لنظريات التعمـ.1

ككات متعممػػة كمكتسػػبة مػػف تنطمػػؽ هػػذ  النظريػػات مػػف افتػػراض م ػػاد  أف كػػؿ أنػػكاع السػػم
بػافمكؼ، كاطسػف، بزعامة كؿ مػف  )استجابة-مثير:الكالسيكي انطمقت مف تصكرها  ثالبيئة، حي
 اركثر، سيرس، باندكر كمف ركادها )استجابة -عضوية-مثيرثـ تكسعت لتشمؿ ( كغيرهـ ؾثكرنداي
 (.فيكآخر 

ؿ أف نػتعمـ شػيئا، فالبػد ميمػر كدكالرد أنػه مػف أجػ لأكتدعيما لمعناصر األساسػية لمػتعمـ، ر 
المككنػات مػػ   ذ هػػ بعمػى شػػيء، كتتكاكػ" نحصػػؿ"شػيئا ك" ن عػػؿ"شػيئا ك" نالحػػظ"شػيئا ك" نريػد"أف 

كتتػرابط .ـ، كالتدعيةاالستجاب ،(كخارجي يداخم)المثير ،(أكلي كثانكم) الدافع:عناصر أربعة كهي
بالعػػػادات هػػػذ  المركبػػػات فػػػي الحيػػػاة اليكميػػػة لتكلٌػػػد مػػػا يسػػػمى بكجػػػداف الػػػتعمـ أك مػػػا يطمػػػؽ عميهػػػا 

شخصػية اإلنسػاف مػف كجهػة نظػر نظريػات الػتعمـ مػا هػي إال مجمكعػة  فكعمػى هػذا، فػا.السموكية
 (. 1999غريب عبد ال تاح غريب، .)كبيرة مف العادات أك كحدات التعمـ
مػػػف  هر لمسػػػياؽ النظػػػرم الػػػذم تبمػػػكرت فيػػػه نظريػػػات الػػػتعمـ، فانػػػكمػػػف أجػػػؿ تكضػػػيح أكثػػػ

 :جب تقديـ ذلؾ عمى الشكؿ التالياالك 
 Millerكميممػر  Dollardكدكالرد  Mowrarكمػكرار  Hull هػؿ )االتجػاه األوؿيمثؿ .أ
يرل هكؿ  ثاهتـ هؤالء بتطبيؽ النظرية السمككية العامة كأسمكب خ ض التكتر، حي د، كق(كغيرهـ



كالػػدكاف  المكتسػػبة بصػػكرة (  ستغذيػػة، دفػػاع، جػػن)مكؾ يهػػدؼ إلػػى إشػػباع الػػدكاف  األكليػػة أف السػػ
 (. Baudieu Delay & al, 1981.)تضمف لمعضكية تكازنها

الػػذم يرتكػػز عممػػه أساسػػا فػػي إقامػػة (  Skinner) فيمثمػػه سػػكينراالتجػػاه الثػػاني أمػػا .ب
كيٌصػرح سػكينر أف حالػة العضػكية -كنتائجهػاالسػكابؽ –عالقات كظي ية بػيف السػمككات المدركسػة 

يػػػرفض أف يعطػػػي لهػػػذا الػػػدكر  هتمعػػػب دكرا فػػػي العالقػػػات الكظي يػػػة التػػػي تبحػػػث فػػػي إقامتهػػػا، لكنػػػ
كهػػك يعتقػػػد أنػػه مػػف األفضػػؿ فػػي المرحمػػػة الحاليػػة مػػف نمػػك عمػػػـ ، "المتغيػػرات الكسػػيطية"مصػػطمح

 (.Baudieu Delay & al, 1981.)الن س التركيز عمى دراسة ما هك قابؿ لممالحظة كالمعالجة
الذم اقترح إطارا نظريا جديػدا (  Bandura)  فهك بزعامة باندكرااالتجاه الثالث بينما .ج

الذم يربط فيه بيف المحػددات  "التعمـ االجتماعي"لتحميؿ السمكؾ اإلنساني أطمؽ عميه اسـ نظرية 
 .المعرفية كالسمككية كالبيئية

إلى بعض التصكرات التي قدمها بانػدكرا مػف أجػؿ  -صاركلك باخت -كمف الم يد أف نشير
 :كم منه كالالسكمفهـ السمكؾ اإلنساني السٌ 

 :التعمـ االجتماعي لباندورا.3
اعتبر السمكؾ نتػاج  ث، حيالخبرةكالتعمـ عف طريؽ  لممالحظةأعطى باندكرا أهمية كبيرة 

مسػػيركرات الداخميػػة لممراقبػػة أعطػػى أهميػػة ل هت اعػػؿ بػػيف محػػددات معرفيػػة سػػمككية كمحيطيػػة، كلكنػػ
متٌشػػكؿ مػػف مككنػػات  ك؛ فهػػالسػػموؾ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ محدداتػػوكتنظػػيـ السػػمكؾ ألنػػه نظػػر إلػػى 

 (. ة، معرفيةبيكلكجية، بيئي)مختم ة
خػالؼ سػابقه سػكينر الػذم أغ ػؿ المتغيػرات الداخميػة كأهميتهػا فػي  دكمف هذا المنطمؽ، فق

جددا مف حيث أنه قدـ اثراءات جديدة لنظريات التعمـ كالتػي كمف ثمة،اعتبر باندكرا مي .أداء السمكؾ
 . اكتسبت فيما بعد صدل كبيرا في مجاالت تطبيقية متعددة

أف (  Bandura, 1976)حيػث اعتبػر بانػدكرا  عواقػب السػموؾكما أف التعمـ مبني عمػى 
تأثيرها عمى  سر حدكث االستجابة عادة ما يؤدم إما إلى نتيجة ايجابية أك سمبية أك محايدة، كتما

هػذ   فكعنصر قاعػدم فػي الػتعمـ، فػا( النمكذج)باالضافة إلى المالحظة .رصيد السمكؾ عند ال رد
يجمبػكف االنتبػا  أكثػر مػف ( أوليػة أو ثانويػةنمػاذج )هنػاؾ أفػراد  ث، حيػاالنتباهاألخيرة تبنى عمػى 

 رهػذا األسػاس، ينظػ كعمى.ثمة تختمؼ السمككات النمكذجية حسب أهميتها كفعاليتها فغيرهـ، كم
 .(2005ناصر ميزاب، ). باندكرا إلى أف تعمـ السمكؾ ال يبنى عمى التمقائية أك الصدفة

كانطالقا مف هذا المنظكر، تت ؽ نظريات التعمـ االجتمػاعي عمػى أف النشػاطات المنحرفػة 
يرا كبيػرا مػارس تػأثال تختمؼ في طبيعتها عف غيرها مف أشكاؿ السمكؾ، كأف المتغيػرات المتعممػة تي 

كمػػػػا يتمثػػػػؿ الم هػػػػـك . أيضػػػػافػػػػي عمميػػػػة اكتسػػػػاب السػػػػمكؾ اإلجرامػػػػي، فػػػػي أداء  كفػػػػي اسػػػػتمرار  
تبعػػا لنتائجػػه كتبعػػا لممتغيػػرات يكػػؼ أك  دعـُيػػفػػي أف السػػمكؾ  -ضػػمف هػػذ  النظريػػات -األساسػػي



 (.Rutter & Giller 1983,.)كالظركؼ التي تحدث الممارسات االنحرافية الموقفية
إلى أي مدى يمكف أف ُتطبؽ نظريات التعمـ االجتماعي بالنسبة  ؿنتساءومف ىنا، 

 .لمسموؾ المنحرؼ عند الطفؿ والمراىؽ ؟ 
المنحرؼ منه –ال يمكف أف نتصكر إجابة كاحدة عمى مثؿ هذا السؤاؿ، إذ أف لمسمكؾ 

 ضمف الممارسات اليكمية المألكفة عند ال رد حمصادر متعددة ينطمؽ منها ليصب –كمكالسٌ 
 . باختالؼ الكسط الذم ينتمي إليه كباختالؼ األساليب األسرية المعمكؿ بها

إذا كانت ( 17 :1977) سعيدة حسب حامد زهراف أسرة األسرة يمكف أف تككف  فغير أ
أما المضطربة فتعتبر بيئة ن سية سيئة . بيئة ن سية صحية تؤدم إلى سعادة الط ؿ كصحته

أنه يمكف  ؿبدلي ،"ككية كاالضطرابات الن سية كاالجتماعيةبمثابة مرت  خصب لالنحرافات السم
سمككا  يكتسب اعتبار الكالداف المذاف يككناف نماذج سمبية المصدر األكؿ بالنسبة لمط ؿ في أف

فالط ؿ الذم : السيئة عند األبناء تمنحرفا أك غير سكيا خاصة إذا عمال عمى تقكية الممارسا
 امثؿ هذ  ه تمارس أنشطة غير أخالقية قد يكتسب هك بدكر   يتعاطى المخدرات أك أمايرل أب

 .السمكؾ خاصة إذا كجد تسامحا كتعزيزا

ينطبؽ عمى السمكؾ  التعمـ اإلجرائيأف ( 1985)ف ي هذا السياؽ، أشار كماؿ مرسي 
ذا ما ككفع شي  فالعدكاني، فاإلنسا ج  عندما يسمؾ سمككا عدكانيا إذا عكقب عميه كؼ عنه كا 

حيث كجد أف مكافأة الط ؿ عمى ،مح فيه كاف أميؿ لتكرار  في المكاقؼ المماثمة عميه أك تسا
تدعيـ العدكاف مرة كاحدة  ينمي العدكانية عند  حتى كلك كانت مكافأة غير منتظمة، فيك عدكانه تي 

 .حتى يرس  كيصعب تعديمه بعد ذلؾ

، لكف في غياب هذا ةعاقب الكسط عمى مثؿ الممارسات غير األخالقيرض أف يي ت كي
المن  أك العقاب قد يمتد سمككه المنحرؼ إلى شبكة أكس  مف العالقات االجتماعية فيقـك 

أف السارؽ الذم اعتدل عمى  (1999)يرل محركس عبد الخالؽ ثفي كسط األقراف، حي بتعميمو
عمى  غير  مف أجؿ الحصكؿ عمى أمكاله أك االستيالء عمى ممتمكاته سيميؿ إلى تعميـ سمككه

أك عمى ضحايا ( قيمة المسركقات)ن س المكاقؼ المشابهة إذا حصؿ عمى مكافأة مالية كمادية
الشخص الذم يعتدم باإلهانة كالسخرية كاالستهزاء عمى شخص ما سيميؿ إلى  ؾجدد، ككذل

تكرار ن س األسمكب م  صحبة أخرل طالما أف ما حدث يحظى بالتشجي  كاالستحساف مف 
 .مي إليهاالجماعة التي ينت

رفػػػػاؽ  وجػػػػود جماعػػػػةسػػػػمككه المنحػػػػرؼ هػػػػك  ؽبمعنػػػػى أف مػػػػا يزيػػػػد مػػػػف خطػػػػكرة كتعميػػػػ
تعمؿ بدكرها عمى تعميـ هذا الط ؿ سمككا منحرفا أخرا خاصة إذا  (أك عمى األقؿ متساهمة)منحرفة

الػػػذم يقػػػـك بسػػػرقة شػػػيء مػػػا  –مػػػثال  –فالط ػػػؿ : كػػػاف مػػػف كراء هػػػذا السػػػمكؾ مكسػػػبا كلػػػك مؤقتػػػا
بطريقػػة مباشػػرة أك غيػػر  لأخػػر  بأشػػياءه التػػي ال تسػػأله عػػف مصػػدر  بػػؿ تطالبػػه كيحضػػر  إلػػى أمػػ



كالمعمػـ الػذم قػد يسػتعمؿ بػيف تالميػذ  أل اظػا سػكقية كينقمهػا . مباشرة؛ فهػي تػدعـ فيػه هػذا السػمكؾ
كالصديؽ الذم يشػارؾ هػذا  ،اإليهـ باالعتياد م  امتداد الزمف؛ فهك يمارس سمككا اجتماعيا منحرف

أك قد يشجعه عمى أمػكر أخػرل كػأف يعطيػه مخػدرا أك تبغػا أك مسػكرا فهػك يزيػد مػف  هتالط ؿ سرقا
 ...تعميؽ السمكؾ المنحرؼ عند الط ؿ كهكذا

كؿ هؤالء هـ بمثابة النماذج االجتماعية التي تهيع مثؿ هذا الط ؿ إلى أف يصير مراهقػا 
ذا لػػـ تصػػادفه بعػػض المتغيػػرا فػػي أف يهتػػدم إلػػى سػػمكؾ  تمنحرفػػا إذا كاصػػؿ عمػػى هػػذا المنهػػاج كا 

 . أخر
أف الط ؿ يقمد كالديه حينما يكػكف عمػى قػدر مػف (  2000) فقد اعتبر مصط ى الشرقاكم

حيػث يػتعمـ ،القكة كيتصرؼ بػن س الطريقػة التػي تصػرؼ بهػا كالػدا  حينمػا يتعػرض لػن س المكقػؼ 
ع عػف ن سػه خػارج مف العقاب أال يككف عدكانيا داخؿ البيت، كلكنه يتعمـ منه كيػؼ يسػتطي  الػدفا

 .يكؼ العدكاف داخؿ البيت كيشجعه خارجه بالبيت، فالعقا
ذا عدنا إلى الت سير الذم قدمه باندكرا  " الصػعب"سمكؾ مل(  , 1081976Bandura: )كا 

برامج تدعيميػة  –بدوف قصد  –كوف الوالديف قد استعمال  أك السمكؾ المنحرؼ، فانه يرجعه إلى
 .ابات غير المرغوب فييا وبصورة مستمرةتكافئ بطريقة متناوبة االستج

أف اغترابػػا قػػد حػػدث بػػيف اآلبػػاء  –مػػف خػػالؿ المثػػاؿ المػػذككر –هػػذا القػػكؿ مثػػؿ ال يعنػػي ك 
أم  إنمػػػا نقصػػػد أفٌ ... أف العالقػػػات بينهمػػػا أصػػػبحت فػػػاترةئهـ أك بػػػيف المعممػػػيف كتالميػػػذهـ ك كأبنػػػا

ضػػعؼ عمػػى مسػػتكل السػػمطة األخالقيػػة ل بػػاء كالمعممػػيف التػػي تحتػػاج قػػدرة خاصػػة لالحت ػػاظ بهػػا 
رشادهـ  المراهقػة، غالبػا مػا يكػكف الط كلػة ك في مرحمػة كتحديدا كجعمها كظي ية في تكجيه األبناء كا 

 . كالمراهقيف عامال مساهما في السمكؾ المنحرؼ عند األط اؿ
أكثػػر ( ط ػػؿ أك مراهػػؽ )  المػػتعمـ ةة لمنمػػوذج الحػػي بواسػػطالمالحظػػة المباشػػر "إذ تكػػوف

أشكاؿ الػتعمـ عػف طريػؽ النمػوذج األكثػر انتشػارا، ويحػدث ذلػؾ عػادة فػي المواقػؼ االجتماعيػة 
 فمثػػػػؿ اآلبػػػػاء، المدرسػػػػي "التػػػػي تتضػػػػمف األشػػػػخاص الػػػػذيف يتصػػػػؿ بيػػػػـ المالحػػػػظ باسػػػػتمرار

 (. 170: 1994عف أرنكؼ، ...) كاألصدقاء
سمسػػمة مػػف السػػمكؾ المػػتعمـ قػػد تػػدعـ إذا كجػػدت التعزيػػز كالػػذم يكجػػد عمػػى لاكمػػا أف هػػذ  

إذا كانػت االسػتجابة بم ردهػا هػي مصػدر السػمكؾ ممػا يػدعـ السػمكؾ تعزيزا داخميػا  يككف: "نكعيف
كالسػرقة أك ) عندما يتدعـ سمكؾ معيف التعزيز خارجيا  في كؿ مرة تحدث فيه االستجابة، كيككف

األسػػاس فػػي مثػػؿ هػػذا الػػتعمـ يرتكػػز  ف، أل( 25: 1994عشػػكم، )  "أة مػػابمكافػػ...( غيرهػػا مػػثال
. لسػمكؾ األخػر، ثػـ القػدرة عمػى القيػاـ بالسػمكؾ المالحػظ أك بػالبعض منػه صعمى مالحظػة الشػخ

 .كما ال يشترط أف يككف التدعيـ معاشا بؿ قد يككف مالحظا أيضا
كالػػػػى الظػػػػركؼ البيئيػػػػة كيجػػػػب التركيػػػػز عمػػػػى أف السػػػػمكؾ االجتمػػػػاعي يرجػػػػ  إلػػػػى الػػػػتعمـ 



القائمػة، إذ يمكػػف مالحظػػة هػػذ  الخصػػائص المتعممػػة فػػي الحيػػاة اليكميػػة ألف ال ػػرد ال يكلػػد سػػمككه 
كقػػد .مػف فػراغ اجتمػاعي كدكف دافعيػػة منػه أك مػف جهػػؿ بمعرفػة اآلثػار التػي يمارسػػها الكسػط عميػه

ادرا سػػموكا لػػـ يعيشػػونو أف األفػػراد ال يتعممػػوف إال نػػ"فػػي هػػذا السػػياؽ (  291976: )قػاؿ بانػػدكر 
 –فيمػا بعػد  –مف قبؿ ألف معظـ السموؾ اإلنساني يتأتى بواسطة مالحظة النماذج التي تكػوف 

 ".بمثابة الدليؿ لكؿ سموؾ 
المراهػؽ السػمكؾ الط ػؿ ك كما أف كسائؿ اإلعالـ بكؿ أنكاعها تمعب دكرا مهما فػي إكسػاب 

لصكص أك عػف أبطػاؿ يتػاجركف فػي المخػدرات العدكاني أك المنحرؼ بأف تقدـ نماذج عف أبطاؿ 
كلهـ السػيادة كالجػا ، مػف دكف أف تهػتـ بػأثر هػذ  البطػكالت عمػى ن سػية المراهػؽ الػذم يسػعى إلػى 
 .تقميد ما يشاهد  لعمه يحظى بالثركة كالماؿ خاصة إذا كاف في كسط اجتماعي يقر بالقيـ المادية

 ( ,1976Bandura: 25)ؾ بانػػدكرا أشػػار إلػػى ذلػػ دغيػػر أف التعممػػات قػػد ال تسػػتمر، كقػػ
أنػػو حتػػى إذا تػػدعمت بعػػض االسػػتجابات السػػموكية بطريقػػة ايجابيػػة ف نيػػا ال تػػدـو إذا " بقكلػػه 

 ".أنيا ال تعزز في مناسبات الحقة –اعتمادا عمى معمومة أخرى  -اعتقد الشخص 
مبػة اهقػكف بغى كيعتبر األصدقاء مػف النمػاذج المقربػة إلػى المػراهقيف، إذ كثيػرا مػا يشػعر المر 

االنتماء لقيـ أقرانهـ أكثر مف انتمائهـ إلى قيـ الكالديف، كهػذا مػا يػرتبط بضػعؼ قػدرة األبنػاء عمػى 
يعػػكد ذلػػؾ غالبػػا بمػػا يكجػػد مػػف  ثمػػف سػػمكؾ آبػػائهـ نمكذجػػا مالئمػػا لسػػمككهـ، حيػػدكمػػا أف يتخػػذكا 

كرد عػف محمػد عمػي محمػد كما  –صراع كتكتر بيف قيـ اآلباء كقيـ األبناء؛ فقذا بمغ هذا الصراع 
ارتقى إلػى مرتبػة الصػراع االجتمػاعي وىػذا يفػرز الكثيػر مػف السػموؾ غيػر  حدا كبيرا -(1987)

 .                                                             المرغوب فيو اجتماعيا
تمػػاعي مػػا نستخمصػػه، إذف، أف الػػتعمـ بالنمذجػػة يعتبػػر مصػػدرا لمعديػػد مػػف السػػمكؾ االجك 

نػػػكف أفكػػػارا كآراء عػػف طريػػػؽ عمميػػػة ككٌ إذ كثيػػػرا مػػا يتبنػػػى األشػػػخاص اتجاهػػاتهـ كيي ، كالالجتمػػاعي
 .عمت هذ  األخيرة في الثقافة العامة أك ال رعية التي ينتمكف إليهاخاصة إذا دي  مكذجالتعمـ بالن

مكؾ طبػػ  المراهػػؽ الػػذم قػػاـ بسػػكمػػا أف مػػف الممارسػػات التدعيميػػة لمسػػمكؾ المنحػػرؼ أف يي 
بالكصػمة االجتماعيػة التػي ال تسػاعد عمػى إعػادة إدماجػه كالتػي تػدعـ  –منحرؼ مهما كػاف نكعػه 
ينظػر إليػه بنػكع مػف الشػؾ  -مػثال  –السػجف فػبحكـ دخػكؿ فػالف  :كالجريمةلديه نزكات االنحراؼ 

فػي  –كانعداـ الثقة فيه حتى كاف أبدل رغبػة فػي اإلصػالح، أك أف دخكلػه السػجف يجعػؿ اآلخػريف 
بمثػؿ هػذ  الكصػمة، فػاف الكسػط ... دكف غير  يشككف فيه كيتهمكنه  –حالة سرقة في الحي مثال 

دعـ مػػػػف االنحػػػػراؼ لػػػػدل أفػػػػراد  دكف أف يراعػػػػي طمكحػػػػات ييػػػػ( العػػػػائمي، المدرسػػػػي أك المهنػػػػي ) 
 .الشبيهة بما ذكرنا  كثيرة ة، كاألمثماإلصالح لديهـ كال نكاياهـ المستقبمية

بدرجة كبيرة مف االتساع  أنها تتسـ  التعمـ االجتماعيبخصكص نظرية ما يمكف إضافته 
كالتعقيػػد مػػف حيػػث انعكاسػػاتها كصػػعكبتها كمػػف حيػػث تجسػػيدها كتجريبهػػا فػػي المجمػػكع ألنػػه مػػف 



التجػػػارب المتعممػػػة،  ةيتػػػأثر بشػػػكؿ كبيػػػر بنكعيػػػ –كم منػػػه أك المنحػػػرؼ الٌسػػػ –المؤكػػد أف السػػػمكؾ 
لهػا "أف نظريػة الػتعمـ االجتمػاعي ( Rutter & Giller ,1983: 252)كجػاء عػف ركثػر كجيمػر 

ال ضؿ الكبير في طرح أهمية العكامؿ المكق ية المرتبطة باإلجراـ كالتي كثيرا ما أهممت مف طرؼ 
 ".معظـ النظريات

 :توضيحي نموذج.4
 :تفسير اإلدماف عمى المخدرات عمى ضوء نظرية التعمـ االجتماعي -

يمكف اعتبار اإلدماف عمى المخدرات كسمكؾ اكتسػبه ال ػرد مػف بناءا عمى ما تـ اعتماد ، 
تنطمػؽ  فالمعرفػة االجتماعيػة ال ،الكسػط الػذم يعػيش فيػه كمػف طريقػة بنػاء التصػكرات الخاصػة بػه

كػؿ ادراكػات ال ػرد كاعتقاداتػه ككػذا ألف  العدـ ؛إنما تبنى كما تبنى كؿ المعارؼ اإلنسػانيةأبدا مف 
خػػػالؿ ت اعمػػػه كخبراتػػػه كاحتكاكػػػه بكسػػػطه االجتمػػػاعي كخاصػػػة  فتكقعاتػػػه هػػػي مبنيػػػة كمدعمػػػة مػػػ

 . بطبيعة كنكعية الجماعة التي يحتؾ بها كالقيمة التي تحتمها هذ  الجماعة في ن سية المدمف
دعـ، فانػه حتمػا ييػ( رضػا ) كلقػي مكافػأة  عزز ايجابيػافسمكؾ اإلدماف عمى المخدرات إذا 

فػػي ادراكػػات ال ػػرد؛  ميميػػزةهمػػة أك قيمػػة مي  مكانػػة اجتماعيػػةها إذا كػػاف المتعػػاطي لػػه كالنتيجػػة ن سػػ
االجتمػػاعي  طبمعنػػى أف المحػػي: فانػػه يػػتعمـ بصػػ ة غيػػر مباشػػرة أم بمجػػرد مالحظػػة هػػذا السػػمكؾ

 .يكفر لذنساف فرصا تعميمية غير مباشرة حيف يزكد  بنماذج يقتدم بها كيقمدها
) يتعاطهػػا  ؿلػػه سػػكابؽ فػػي تعػػاطي المخػػدرات أك أنػػه مػػا يػػزافػػقذا كػػاف األب مػػثال إنسػػاف 

بالنسػػبة ككػػاف االبػػف يعتبػػر هػػذا األب لػػه قيمػػة كمكانػػة ن سػػية اجتماعيػػة كبيػػرة  ،(سػػيككف متسػػاهال 
فالتصػرؼ االجتمػاعي يتػأثر بت اعمنػا : ألف يقمػد  ابنػه امػدعم ا، فأكيد سيككف هذا األب نمكذجإليه

 .مباشرة كالتي سميت بالتعمـ بالمالحظةاالجتماعي كبالت اعالت غير ال
بػػدكر  ف سػػمكؾ تعػػاطي المخػػدرات محػػدد أيضػػا بمػػدل التعزيػػزات المكجػػكدة، كالتعزيػػز كمػػا أ
ذا أرادنػػا أف يكػػكف انط ػػاء هػػك الػػذم يي  البػػد أف نكػػؼ مػػف ( تكقػػؼ ) حػػدد اسػػتمرارية هػػذا السػػمكؾ كا 

أف اإلنسػػاف لػػه تػػأثير أيضػػا عمػػى " اعيالػػتعمـ االجتمػػ "بانػػدكرا فػػي كتابػػه  لأتقػػديـ هػػذا التعزيػػز، كر 
ألف المعرفػػة ( إذ قػػد يكجػػد شػػخص بػػيف أفػػراد مػػدمنيف بينمػػا هػػك ال يتعػػاطى المخػػدرات ) المحػػيط 

تػػؤثر عمػػى هػػذا المحػػيط كعمػػى ... ( مػػف تكقعػػات كادراكػػات كاعتقػػادات)   االجتماعيػػة فػػي أساسػػها
 ألف(المخدراتهك أيضا تعاطى يف لم  مدمنيال رد ككف يفال يك ي أف ) نكعية كطبيعة االستجابة 

 (.المخدرات ) االستجابة مرتبطة بقدراكنا كبترجمتنا لهذا المثير 
فسػمكؾ تعػاطي المخػدرات مػثال هػك غيػر  ،كحسب ما جاءت به مدرسػة الػتعمـ االجتمػاعي

ن تػػرض، . الشػػخص ن سػػه يغيػػر فػػي المثيػػرات بعػػد أف يدرسػػها كيحممهػػا اخاضػػ  لممحػػيط فقػػط؛ إنمػػ
عمػى المخػػدرات  اإذف، أف المتعػاطي عمػى المخػػدرات اعتػاد عمػػى هػذا السػمكؾ فٌكػػكف تصػكرا ايجابيػػ

، (تصػكرات كادراكػات خاطئػة ) خاصة إذا اعتبرها مخرجا كحال لبعض مشػاكمه كلخبراتػه المؤلمػة 



الجػػا إال إذا فهمنػػا محيطػػه كت اعمػػه معػػه ككػػذلؾ كي يػػة كطريقػػة فمثػػؿ هػػذا ال ػػرد ال نتصػػكر معػػه ع
لنحػػاكؿ معػػه أف نعيػػد تعممػػه كتصػػكراته ...إدراكػػه لمػػا يحػػيط حكلػػه مػػف أشػػياء كأشػػخاص كحػػكادث

فالتعامػػػػؿ مػػػػ  الشػػػػخص المػػػػدمف عمػػػػى المخػػػػدرات يسػػػػتدعي أف نٌصػػػػكر أمامػػػػه تجػػػػارب : بالتػػػػدري 
؛بمعنػػػى أف نغػػػرس فػػػي ن سػػػية ( ارجي ايجػػػابيتعزيػػػز خػػػ) اآلخػػػريف الػػػذيف كػػػانكا مػػػدمنيف كتكق ػػػكا 

( نماذج )المدمنيف ركح اإلرادة كخاصة الثقة بقدراتهـ كنزكدهـ بصكر كمعطيات حية مف المحيط 
همػػػيف كلمػػػا تعػػػاطكا المخػػػدرات أضػػػاعكا أهميػػػػتهـ كػػػأف نجمعهػػػـ كػػػذلؾ بخبػػػرات أشػػػخاص كػػػانكا مي 

 :مي، كيتجٌسد ذلؾ فيما ي(التكعية بخكاطر العكاقب ) كمكانتهـ 
اإلدماف عمػى المخػدرات خطػر عمػى الخاليػا العصػبية التػي إذا أتم ػت ال تتكلػد كخطػر  - 

 . عمى القدرات العقمية
 .اإلدماف خطر عمى القدرة المالية كالتقدير االجتماعي -
 .اإلدماف خطر عمى القدرات الجنسية -

إدراج نمػػػػاذج يػػػػتـ التركيػػػػز عمػػػػى فئػػػػة المػػػػدمنيف عمػػػػى المخػػػػدرات  تعامػػػػؿ مػػػػ إذف، حػػػػيف ن
 (. فعالةنماذج أم )كتدعيمية ( تكعية بمعنى ال)دافعية  ،(إخبارية أم )إعالمية 

 :اقتراحات.5
كأمػاـ إمكانيػة بػالم هـك العػاـ ،أماـ هذ  النماذج المختم ة المساهمة في انحراؼ المػراهقيف 

لتػي قػد تقػي فػي تقػديـ التكصػيات ا ةمالحظتها كتقميدها مػف طػرفهـ، يجػب أف نكػكف أكثػر مسػؤكلي
نقاذ هؤالء األبنػاء مػف االنغمػاس فيػه، كعميػه  المجتم  مف االنعكاسات الخطيرة لسمكؾ المنحرؼ كا 

 :يجب أف
عمػى  كنهـبيف الرذيمة كال ضيمة كيشػجع كفيمٌيز  ألبناءيسعى الكسط العائمي إلى جعؿ ا -

ب ضػؿ  –لكالػداف يقػدـ ا ثممارسة السمكؾ الحسف بػأف يكػكف بػدكر  كسػطا يطبػؽ القػيـ المثمػى، حيػ
 .للبناء النماذج التي يقتدكف بها –مهاراتهما 
مػػف ) مراقبػػة كتكجيػػه األكليػػاء لسػػمكؾ األبنػػاء كلنكعيػػة عالقػػاتهـ خػػارج الكسػػط العػػائمي  -

إذ قػػد تضػػي  المجهػػكدات التربكيػػة التػػي يقػػـك بهػػا األكليػػاء إذا مػػارس ،( معػػارؼ كأصػػدقاء كزمػػالء 
 . الكسط العائمي ةذهنية األبناء في مقابؿ هشاشالكسط الخارجي تأثير أقكل عمى 

عمػػػى كسػػػائؿ اإلعػػػالـ أف تخػػػدـ أبنػػػاء المجتمػػػ  بػػػدال مػػػف السػػػعي إلػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ  -
أف تككف نمكذجا تربكيا يساهـ فػي بنػاء مشػركع المسػتقبؿ الػذم يتطمػب منهػا عمؿ عمى تجارية، كت

 .تقديرالكثير مف الرعاية كمد  بالتكعية الجيدة كبالمسؤكلية كال
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  محاولة سوسٌو ـ تحلٌل نفسٌة: الجنسانٌة بٌن لغة الجسد ولغة الجنس
 أنموذج المجتمع الجزائري

 الدكتور سعيد عيادي      
قساااااام علاااااام اإلجتمااااااتع اسااااااتتذ محتضاااااار                                           

 والدٌمؽرافٌت



 .البلٌــدة –جتمعة سعد دحلا  - لٌة اآلداا                                           

مثقافػػػػة كحػػػػدها أعبػػػػاء لغػػػػة الجػػػػنس لالمكٌكنػػػػات الٌسػػػػمككية هػػػػؿ مػػػػف الضػػػػركرم أف تتحٌمػػػػؿ 
خي ديػاكركني فاعػؿ إلػى كترميزاتها، كتتعٌبػأ بمختمػؼ األشػكاؿ النشػاز التػي تحيمهػا مػف فضػاء تػاري

ة عمػػى ة المختم ػػة التػػي تنسػػحب باثارهػػا السػػمبيٌ ة مشػػتتة تتناكشػػها التراكيػػب الم ظٌيػػد فػػركع ثقافٌيػػمجػػرٌ 
إلػى  ةلغكٌيػ هكٌيػةة انتقالهػا مػف ة لمغة العامة، فتسػتبعد أل ػاظ أك تحػٌكر أك تهٌمػش بحٌجػالبنى النصيٌ 

 ةة التعبيرٌيػالمغكٌيػالمتكاصػمة فػي البنػى ى لغة الجػنس، لقػد كانػت هػذ  االرتكاسػات سمٌ ة تلغكيٌ  هكٌية
ف، مػيف كالم ٌكػريف الٌمغػكييٌ كبػار المحمٌ عنػد  مسػتمران  هاجسػان  كما تتركه مف آثار في المكاقؼ السمككٌية

ة مانيٌ ة ػ الجر بثقافته المزدكجة البكلنديٌ  Gunther Grass غونتر غراساألديب العالمي  اهتـٌ  حيث
األسػرة كالمدرسػة كالشػارع كالممهػى كالمػراحيض كالتػي  أل اظ لغة الجنس في فضاءات بنشأة كتبمكر

 Berlin ; die"برليف المدينة التي ال تبرأ مف عمميا" عممه الشػهيرتٌكجها بهكاجسه كانشغاالته في 

stadt die wielen nie heilen . 
إطػار   مػفكهذا التكليد لمجمكعة مف التراكيػب الم ظٌيػة ة لقد عال  هذ  اإلشتقاقات الٌدالليٌ  

ة إلى ل ظة المغة الخاٌصة التػي هػي فػي هػذا السػٌياؽ لغػة الجػنس، فػالجنس انتقاؿ ل ظة المغة العامٌ 
التربػكم  فضاء انطػكاء الػذات عمػى عمقهػا الػدنس الػنجس كمػا يػرلفضاء الممنكعات كالمحٌرمات، 

ث أٌف هػذ  المغػة كانػت فػي امتػدادها االنتقػالي لصػيقة بمغػة مف حي S.A.Neil نيؿ .أ.ساألمريكي 
كقػػد مػػكز كالتػػأكيالت، الرٌ ك الجسػػد، لػػيس الجسػػد بتشػػٌكمه العضػػكم كلكػػف جسػػد الكظػػائؼ كاإلشػػارات 

تهػػا الٌرمكزيػػػة البيكلػػػكجي أبػػػرز البػػاحثيف فػػػي هػػذ  المغػػػة كهكيٌ فٌصػػؿ هػػػذ  العالقػػة بػػػيف المغتػػيف أحػػػد 
 : مكؾ الجنسيالسٌ تحميؿ في كتابيه المتخٌصصيف في  Alfred Kinsey كينزي آلفريداألمريكي 
 
 Indiana University, 1948.Sexual Behavior in the Human Male ,2ـ 

 Indiana University, 1953. Sexual Behavior in the Female Male ,1ـ  

 

 

ػ ظاىرة الممكف المرجعي كبديؿ لمفظ والّسموؾ
لغػػػة الجػػػنس أك لغػػػػة  غػػػة،التحميميػػػة لهػػػػذ  المٌ  كينػػػزيكػػػاف مػػػف بػػػيف انشػػػػغاالت آل ريػػػد لقػػػد 

مف القرف الماضي هك البحث عف إجابة  تاات كاألربعينيٌ ى في الثالثينيٌ المراحيض كما كانت تسمٌ 
ىػػؿ لغػػة الجػػنس ىػػي وحػػدىا الممكػػف المرجعػػي الوحيػػد الػػذي ال نجػػد بػػدا مػػف : الجػػكهرم لسػػؤاله

كػػّؿ لحظػػة لموقػػوؼ عمػػى تفاصػػيؿ حياتنػػا الجنسػػّية وخاّصػػة فػػي أوج النشػػاط العػػودة إليػػو فػػي 
لػػى أٌم مػػدل يمكػػف التأكيػد عمػػى أٌف الػػٌذاكرة اإلنسػػانٌية ال تحمػػؿ  الجنسػػي فػػي فتػػرة الشػػباب ؟؟؟، كا 



ة فػػي مخزكنهػػا ال اعػػؿ إال األشػػكاؿ الخبراتٌيػػة المتحٌركػػة كالتجػػارب المحسكسػػة عػػف حياتنػػا الجنسػػيٌ 
ا عػػػف الكسػػػط االجتمػػػاعي الػػػذم ابٌية، حتػػػى كلػػػك كانػػػت مشػػػٌكهة كمقطكعػػػة عالئقٌيػػػالط كلٌيػػػة كالشػػػب
مػػأخكذة مػػف خػػارج سػػٌياؽ ال هػػـ الجمػػاعي لمٌسػػمكؾ  ي كلػػة هػػذ  كالشػػبيبة، كتكػػكف بالتػػالاحتضػػف الطٌ 

الجنسػػي، أم خػػارج سػػٌمـ القػػٌيـ الػػذم يضػػبط لمٌسػػمكؾ الجنسػػي قكاعػػد  كحػػدكد  كفػػؽ مكقػػ  كمكقػػؼ 
  . الجماعة

القراءة العممية المتخٌصصة في الذاكرة التي تنتظـ في شبكتها الممكػف المرجعػي  الكاق  أفٌ 
ـٌ بدراسة كفهـ  في مختمػؼ المكاقػؼ التػي تظهػر فيهػا  مكؾ الجنسيابطة بيف الم ظ كالسٌ الرٌ كالتي تهت

 مػا يتعمٌػؽ بهكٌيػةأنهػا تهػتـ بدراسػة ، أم ت اعالت األفراد كفؽ اتجاهات كانطباعػات سػمككٌية محػٌددة
فػػػي المرتكػػػزات  الممتػػػدة امتػػػدادا سػػػانكركنيا ػ دياكركنيػػػا مشػػػتركااألنػػػا فػػػي حػػػدكد التجربػػػة الن سػػػٌية 

اإلنسػػانٌية االنعكاسػػٌية لمتكػػكيف االجتمػػاعي التػػاريخي للنمػػاط الثقافٌيػػة التػػي نمػػا فيهػػا هػػذا الممكػػف 
ة تكظي هػػا عممٌيػػ المرجعػػي، ذلػػؾ أٌف هػػذ  األنمػػاط الثقافٌيػػة تتحٌمػػؿ كػػٌؿ االنعكاسػػات التػػي تػػنجـ عػػف

الت سيرات كاألحالـ كاآلالـ كالذكريات كت كيضها إلى نطاؽ تركيبي خبراتي يقمص مجاؿ المغة مف 
 .إلى طيش تركيبي هجيف سيميائية بنائية

األعجمػػي  ظ األجنبػػي مرتبطػػة بػػالمٌ تكػػكف فػػي كثيػػر مػػف حاالتهػػا االشػػتقاقٌية هػػذ  الهجانػػة  
كقعػػا ككضػػعية مترسػػخة كمنتشػػرة باضػػطراد إذا لػػـ تمػػؽ كالػػذم يأخػػذ م المسػػتدخؿ مػػف لغػػات أخػػرل،

معالجة كال مراجعة مػف قبػؿ األنمػاط الحمائٌيػة لمثقافػة كعمػى رأس ذلػؾ الػٌديف كمػا تحممػه نصكصػه 
مف تحديدات تجا  الظاهرة، كتكجيه سمككات األفراد كضبطها كفؽ منظكر معيارم ضػابط يسػتمهـ 

يػػػرل الكثيػػػركف أٌف العكلمػػػة كمػػػا حممتػػػه مػػػف قػػػٌيـ مٌحدداتػػػه مػػػف خصػػػائص الشخصػػػٌية كمقٌكماتهػػػا، ك 
كسػمككات جديػػدة تعػػٌد بمثابػة غػػزك متعػػٌدد األكجػػه كاالتجاهػات، انتشػػر ألنػػه لػـ يمػػؽ أنماطػػان حمائٌيػػة 
ف  لمقيـ كاالتجاهات السمككٌية التي تتمٌيز بها المجتمعات التي اعتبركهػا فريسػة غػزكات العكلمػة، كا 

، Albert Chewetzer األلمػاني آلبيػر شفيتسػركجهػة نظػر  كنػا نحػف فػي هػذا السػٌياؽ نميػؿ إلػى
حينما يضبط عدسة تحميمه عمى نقطة كاحدة كالتي هي في نظر  متعمقة بضعؼ البنػى الحضػارٌية 
عند أكلئؾ الذيف عٌدكا أن سهـ مف ضحايا العكلمة، باعتبار أف الظاهرة مكجػكدة مترافقػة مػ  كجػكد 

 .كالشعكبهذا التالـز الحضارم بيف األمـ 
هػػذ  األل ػػاظ تمػػـز هػػذ  األنمػػاط بالتػػدري  كبالتػػأثير كبطػػكؿ المزاكلػػة كالمكػػث كالتػػداكؿ فػػي  

كالمكاقػػػ  اإللكتركنيػػػة كشػػػريط الٌرسػػػائؿ الجنسػػػٌية القصػػػيرة فػػػي إطػػػار الشػػػارع كالمدرسػػػة كالمرحػػػاض 
ات مػػػػٌدها بمختمػػػػؼ التػػػػأكيالت كردكد ال عػػػػؿ كالتبريػػػػر ال ضػػػػائيتيف  MTCك Oscar أوسػػػػكارقنػػػػاتي 

شػػارات تػػؤثر فػػي مسػػتكل  كالتقٌمصػػات كالتمكيهػػات التػػي تبنػػي مػػف خاللهػػا عالقػػة اتصػػالٌية برمػػكز كا 
التعامؿ الم ظي بيف مختمؼ فئات المجتم  عند مكاقؼ سمككٌية كتعبيرٌية محٌددة، ستؤثر قطعػا فػي 

ة سػػكقٌية لغكٌيػػ شػػكاؿ مبعثػػرة ألل ػػاظالمكٌكنػػات الثقافيػػة كتحيػػؿ مسػػتكل التعامػػؿ الم ظػػي إلػػى مجػػٌرد أ



تقكـ ب ػرز مػكقعي لمتراكيػب الم ظٌيػة فت همهػا فئػة مػف أفػراد المجتمػ  كتتعامػؿ  حيث أنهاانطباعٌية، 
بها، كعمى بػاقي ال ئػات أف تتعامػؿ بطريقػة تكي ٌيػة فػي ظػركؼ محتمػة كقهرٌيػة، فتتحػٌكؿ بػذلؾ لغػة 

 .االنطباعٌيةفي هذ  الحالة مف مستكل السكقٌية المغكٌية  الممكف المرجعيالجنس كأنها 
أغاني بعض )لذلؾ كبمجٌرد ما نستم  لبعض األغاني المتداكلة اليكـ في أكساط الشباب  

 Lesال ضائٌيات الغنائٌية العربٌية المتساكقة نصكصها كعرض مالمح كمكاطف إغراء األجساد فيها 

Signes Corporelles Instrumentales كبمتابعػػػػة بعػػػػض الحصػػػػص ( بأل ػػػػاظ لغػػػػة الجػػػػنس
ذم تصػن  ، سنالحظ كجكد هذا الكاقػ  الم ظػي الٌػالتم زيكنٌية المكٌجهة لهـ في هذ  ال ضائٌيات أيضان 

ة اشػػتقاقٌية قائمػػة عمػػى التكليػػد الم ظػػي مػػف أعمػػاؽ تككينػػات الجسػػد لمغػػة الجػػنس، فيػػه دالالت ل ظٌيػػ
يميائّية الّسػ حيث بعض األل اظ فيها تعٌبر عف كجكد هذا االنتقاؿ بطريقة عني ة كفٌجػة كمػؤثرة فػي

 . البنائّية لمغة
مػػػف قبػػػؿ مرٌكجػػػي  إٌف مكٌكنػػػات أل ػػػاظ لغػػػة الجسػػػد فػػػي هػػػذا البنػػػاء الثقػػػافي تسػػػتعمؿ غالبػػػان 

يسعكف لضػماف كامتػداد كتكٌسػ  هػذا  إطار الممكف المرجعيكمستعممي هذا الٌطرح الٌساعي ل رض 
اإليمػاءات كاإلشػارات  التكليد المسترسؿ لمغة الجنس في حضػف لغػة الجسػد كحكاليػه بمجمكعػة مػف

كبخاٌصػػة مػػف خػػالؿ تخصيصػػها لشػػريط عػػرض الرٌسػػائؿ  كمػػا تعرضػػه ال ضػػائٌيات الغنائٌيػػة العربٌيػػة
 Les Signes Sexuelles Expressives مالمحيػا الجنسػّية التعبيرّيػة، كتتػكٌزع الجنسػٌية القصػيرة

ضعٌية تنسحب عمى كامؿ كتنقسـ تعبيرات هذ  األل اظ كمدلكالتها كفؽ نسؽ مختمؽ مف جمالٌية مك 
، كهكػػػذا تأخػػذ هػػػذ  األل ػػاظ فػػػي المسػػاحات الممكػػف اسػػػتخدامها السػػتخراج هػػػذ  الػػدالالت الجسػػدية

االمتػػداد كاالنتشػػار كبػػذلؾ تكٌسػػر عػػف ن سػػها حػػاجز التخ ػػي كالتسػػتر لتخػػرج لمعالنيػػة دكف قيػػكد كال 
 .حدكد، كدكف التزاـ بأية معيارية أخالقية أك دينية

ة، كمػا ظهػر منهػا فستسػقط عميػه سقط عميه رمػكز كمؤديػات المغػة الخ ٌيػما خ ي منها ست 
ة اهرة المحٌممػػة فػػي نصػػكص شػػعرٌية لعػػدد مػػف الشػػعراء الػػذيف يكتبػػكف نصكصػػهـ الشػػعريٌ المغػػة الظٌػػ

عر إلػػى الغنػػاء الػػذم يكٌسػػ  مػػف أفػػؽ لغػػة الجػػنس، لػػتمحف غنػػاءن أك الػػذيف تنقػػؿ نصكصػػهـ مػػف الٌشػػ
بحسػػب المكاضػػ   كبيػػران  يختمػػؼ اختالفػػان  ةالمغكٌيػػة الخ ٌيػػة كالظٌػػاهر  اظل ػػكلهػػذا نالحػػظ أٌف قػػامكس األ

ـٌ مػػف خاللهػػا  ، كهػػذا نعتبػػر  خطيػػران كمػػؤثران فػػي المناسػػب لهػػا ربػػط األداة بػػالتعبيركالمكاقػػؼ التػػي يػػت
 .المغة ذاتها كفي األخالؽ التي تخدمها هذ  المغة

ممٌيػ   كمف هنا يتكٌكف اشتقاؽ المدلكالت كيتمتف في لغة الجنس ضمف منطؽ ثقافي عػاـ 
، فيحيمه كينٌميه يحتضنه فضاء الٌمغة الخ ٌية كم تكح أماـ الجمي  عمى اختالؼ خبراتهـ كتجاربهـ،

 شػػتقاقان كا كالٌمغػػة المسػػتترة، حيػػث أل اظهػػا تعابيرهػػا، كمعانيهػػا عمػػى غيػػر نسػػؽ الٌمغػػة الظٌػػاهرة تركيبػػان 
ل ظػػػة كم ػػػردة أك كممػػػة تسػػػتعمؿ أك  ، لػػػذا فكػػػؿٌ كخاٌصػػػة بمػػػا يحممػػػه مػػػف األل ػػػاظ األعجمٌيػػػة كداللػػػة

لػػػى كممػػة منزكعػػػة تسػػتخرج مػػػف المغػػة الظٌػػػ اهرة لتسػػتدخؿ إلػػػى لغػػة الجػػػنس، سػػتتحٌكؿ إلػػػى ل ظػػة كا 



يجعػػػؿ ت قػػػد الٌمغػػػة قٌكتهػػػا بمثػػػؿ هػػػذا االنسػػػالخ االشػػػتقاقي، كهػػػك األمػػػر الػػػذم  يكمترككػػػة، كبالتػػػال
كسنبٌيف الحقا نماذج مف هػذ  الحػاالت ) كاضطراران  اهرة يترككف استعمالها قسران غة الظٌ الناطقيف بالمٌ 

 .(األدب األندلسي سوسيولوجيافي مقاؿ سيصدر لنا بعنكاف 
 

ٌّة و ة ثغراتالـ الجنسان ٌّ  :التربو

كاالجتماعٌية تعكس كجػكد مككٌية يككلكجٌية كالسٌ في تككيناتها السٌ  La Sexualité الجنسانية
فاعمٌيػػة اتصػػالٌية عنػػد مسػػتكل محػػٌدد مػػف الت اعػػؿ بػػيف مجمكعػػة األفػػراد فػػي مكقػػؼ أك فػػي مكاقػػؼ 
حياتٌية مشتركة تبرز بحسب هذ  ال اعمٌية كقٌكتها كطاقة مشحكنة بكثير مف االنطباعات كاألشكاؿ 

كتككف مرتكزة عمى خم ٌية ن سٌية مككٌية عف الذات الجنسٌية في مكٌكنات األنا كفي عمؽ النحف، السٌ 
تخض  ألثر التربٌية القاعدٌيػة األكلػى فػي الكسػط األسػرم أك الكسػط المحػيط بػه كبكػٌؿ مػا يتضػٌمنا  

امػات كاالرتكاسػات المتراكبػة كشػحنة تشػٌكؿ صػكرة ال ػرد عػف ذاتػه مف تكاثؼ فػي االن عػاالت كالهكٌ 
به مػػػف معػػػاني كدالالت عػػػف هكٌيتػػػه كتأكيمػػػه لصػػػ ة كلصػػػكرة جنسػػػه كلمكقػػػ  كظي تػػػه فػػػي مػػػا يكتسػػػ

يضػػبط كيحػٌدد مجػػاالت الت اعػػؿ كاالتصػاؿ فػػي الكسػػط ة الهكٌيػػ الجنسػٌية، كالػػذم هػك فػػي ضػػكء هػذ 
ة ذات طػاب  جنسػي ينمػك كيتسػ  فػي فضػاء لغػة الجػنس، كلهػذا ة لغكٌيػم  هكٌيػ  ان الذم يتيح له تكيٌ 

بػػيف الجماعػػات كت اضػػؿ بينهػػا ز كتمٌيػػؽ ة، ت ػػرٌ نػػرل فػػي مجتمعنػػا الجزائػػرم كجػػكد تصػػني ات تربكٌيػػ
لغػػكم متنقػػؿ يسػػمح أك ال يسػػمح لمط ػػؿ كلممراهػػؽ ك  اتصػػاؿ ل ظػػي عمػػى أسػػاس أنهػػا مسػػار لمككػػب
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Expressives. 

كتكترات متعمقة بهذ  االنطباعات  فالط ؿ كالمراهؽ يعيشاف في مرحمتهما العمرٌية تمٌكجات
ة مػػف جهػػة كتنقمهػػا االشػػتقاقات المغكٌيػػ ة المشػػار إليهػػا سػػابقان الجنسػػانٌية التػػي تغػػذيها األنمػػاط الثقافٌيػػ

مػػكز كاإلشػػارات كنبػػرات كالتكليػػدات الم ظٌيػػة مػػف ناحٌيػػة ثانيػػة، حيػػث تح ظهػػا الٌرسػػكـ كاألغػػاني كالرٌ 
 الجنسػػاني أخالقيػػان  الن سػػي م عػػدـ الػػتحٌكـ فػػي االنطبػػاعكنغمػػات صػػكتٌية كصػػكرٌية، كغالبػػا مػػا يػػؤدٌ 

فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمكاقؼ كالتجاذبػػػات التعبيرٌيػػػة كمختمػػػؼ أنمػػػاط ( البعػػػد التعبيػػػرم الثقػػػافي) كسػػػمككيان 
 ؿ اكتساب الطٌ  ، إلى كجكد صعكبات في(البعد التعبيرم اإلنساني)الٌسمكؾ المرافقة لهذ  التعبيرات 

بالخصػػػكص حيػػػث يكػػػكف فػػػي  غػػػكمٌية كخاٌصػػػة فػػػي مجالهػػػا التعبيػػػرم المٌ أك المراهػػػؽ لهكٌيتػػػه الجنسػػػ
مكض  متيٌسر الكتساب كاستعماؿ القامكس الم ظي لمغة الجػنس الػذم يسػمعه كيتعامػؿ كمعػه كقػد 

 .فضائي الزنقة والشارعيتأثر به في 

ة اجتماعٌيػمف بنػاء جنسػانٌية  هتمٌكنأثرها المباشر في حالة عدـ  كما تككف لهذ  الٌصعكبة 
تحقػػؽ لػػه التكافػػؽ كالتجػػانس كالتكٌيػػؼ الكامػػؿ ب عػػؿ التكجيهػػات التربكٌيػػة كاألخالقٌيػػة أك ب عػػؿ سػػميمة 



ضمف شبكة االتصاالت اليكمٌية م  أقرانه أك ( البعد التربكٌم المؤٌسساتي)التنشئة التربكٌية المكٌجهة 
منػذ عٌية في كسطه األسػرم م  البالغيف ػ يككف بحاجة إليها أك بغير حاجة ػ كفي عالقاته االجتما

حاطػة عمػى البدايات األكلى  في الٌدكرة الحياتٌية، كضمف هذا المسار يمكف أف نحكـ بمكضػكعٌية كا 
مػػف  مػػف جهػػة، كالػػٌدكر التربػػكم المؤٌسسػػاتي المتعػػٌدد المجػػاالت تربػػكمال الػػٌدكر األسػػرم مػػدل فاعمٌيػػة

 .جهة أخرل عمى غائٌيات التربٌية الجنسٌية

 ذم شػػػٌرحنا  فػػػي هػػػذا المسػػػار المتراكػػػب يحيػػػؿ سػػػمككات الٌط ػػػؿ كالمراهػػػؽ الػػػهػػػذا الكاقػػػ   
إلػػى نػػكع مػػف االرتكػػاس كاالغتػػراب الٌسػػمككي فػػي صػػعيديها التربػػكم كالثقػػافي ال ردٌيػػة كاالجتماعٌيػػة 

ـٌ إقحػػػاـ الػػػنص الػػػٌديني اإلسػػػالمي  الجنسػػػي، والػػػنمط االسػػػتعمالي لمغتػػػيف القرآنّيػػػة خاٌصػػػة إذا تػػػ
 اعمهمػػا مػػ  المراهػػؽ فػػكر تالط ػػؿ ك تمٌكف مػػف اكتسػػاب هػػذ  الجنسػػانٌية يجعػػؿ فعػػدـ الػػ  والحديثّيػػة

فػػػي حركػػػة دائريػػػة تػػػائهيف متػػػكتريف  افيغكصػػػ ال يككنػػػاف ناضػػػجيف فيهػػػاة تجػػػارب كخبػػػرات جنسػػػيٌ 
عف جنسػانٌية غالبػا  احثيفكب ،لتحقيؽ هذ  الهكٌية متقٌطعة كفاقدة لمرجعٌية تربكٌية كأخالقٌية ضابطة

غيػر عػف الجػنس إلػى صػكرة كهمٌيػة  ،التجارب كالخبرات غير الناضجة النهايةما تؤكؿ في فضاء 
 . La Tare حالة الوصـكمرتبطة أساسا بتعابير كتقٌمصات  كاضحة

التحميػػؿ الّسوسيوػػػ كت عيػػؿ ة إجػػراء كهػػذا مػػا يجعمنػػا نعػػكد مػػف جديػػد لمتشػػديد عمػػى أهمٌيػػ 
لمعالقة بيف الذاكرة كالممكف المرجعي بيف  l’Approche Socio Psychanalytique نفسي تحميؿ

 Alfred Kinsey آلفريػد كينػزي البيكلػكجي األمريكػي عمػى غػرار مػا فعػؿالجنسػي الم ظة كالٌسمكؾ 
المذيف أشرنا إليهما آن ان، ذلؾ أننا كنحف نطال  مؤل ات كركايات األنثركبكلكجي ال رنسي  في كتابيه

 Lesكخاٌصػػػة إصػػػداراته الكثيػػػرة فػػػي إطػػػار سمسػػػمة  Ferdinand Duchene فردينانػػػد دوشػػػاف

Barbaresques  تركيػػػزان عمػػػى مػػػا يعتبػػػر  غٌيػػػاب هػػػذا اإلطػػػار التربػػػكم الٌسػػػمككي الخػػػاص بنظامنػػػا
ال كرم كالٌديني كالثقافي عف الجنسانٌية كعف ما يتبعها مف اشتقاقات متعٌددة ألل اظ لغة الجنس في 

فػػي عالقاتنػػا االجتماعٌيػػة،  La Tare حالػػة الوصػػـس مجتمعنػػا كالتػػي جػػاءت كٌمهػػا فػػي نظػػر  لتكػػرٌ 
 La Rekba :Histoire d’une  " الرقبػة" كيػأتي عمػى رأس هػذ  اإلصػدارات عممػه المكسػكـ بػػ 

Vendetta Kabyle ;Ed/Albin Michel,1927.   
    :"في مقدمة الٌركاية في الص حة الٌرابعة قكله فرديناند دوشافإف مف غريب ما كتبه 

* J’ai montré aussi des tares arabes et berbères, pour que les Musulmans 

eux-mêmes, sous le regard affectueux de la France, notre mère commune, 

essayant de s’en délivrer…… les tares, les difficultés: infériorité morale et 

juridique de la femme, élément  incompatible avec une sérieuse évolution de 

notre société*. 

ة التي لـ تتح لمط ؿ كال لممراهؽ إمكانٌية االست ادة مف التجارب كالخبرات هذ  الجنسانيٌ 



المتكفرة أمامهما بصكرة تربكٌية كثقافٌية إيجابٌية ال تدفعهما إلى الميؿ كاالتجا  نحك األنثى 
الجنسٌية فيما تحٌدد   ةالهكيٌ  عف االنتساب كاكتساب بحثال ان مرتبطان بمسارمكضكعباعتبارها 

 كاـعمى الدٌ نحكها الجاذب له الكجداني ، كال لككنها المكضكع معايير المجتم  كضكابطه األخالقٌية
عمى أنها قٌيـ  La Féminité لألنثوّيةلتحقيؽ المعرفة كاالستقرار كالصٌحة الجنسٌية ب همهما 

بب سٌ الك  المحٌرؾ لنشاطهما  طرة اإلنسانٌية كخصكصٌيتها، كباعتبارهاإنسانٌية تخض  لشركط ال
ما كتحيمهما إلى فضاء غير هذا ة، كلكف تدفعهالبحث عف هذ  الهكيٌ  لرغبتهما فيب مسبٌ ال

لى سٌياؽ خارج عف المسار، كيتجهاف إلى استثمار كؿ جهكد بحثهما في إطار لغة  ال ضاء كا 
ٌمف كما تحتمؿ مف أل اظ كصكر كأشكاؿ تبٌيف ضغط هذ  بكؿ ما تتض الجنس كلغة العكرتيف

 .االرتكاسات كعن كاف تشٌكالتها

فكٌؿ خبرة فاشمة تكٌلد لدل ال رد فشال في بناء هكٌية جنسٌية سميمة، كمف هنا سيتحٌكؿ  
سمككه مف باحث عف الحقيقة إلى عابث باألدكات كالكسائؿ التي تكصمه إلى معرفة المسائؿ 

 Uneفتنشأ في سمككه حالة مف انشطار المكقؼ كال كرة بيف الكاق  كالحقيقة الجنسية كمها، 

rupture entre le réel et la réalité  ٌة بكاسطة هذ  ة جنسيٌ حيث يبحث مف خالله عف هكي
 إلى باحث عف هٌكامات لؿ في هذا المستك ما يتحكٌ  ، فهك غالبان ةالشهكانيٌ  التعبيرات كالٌرمكزيات

ما يحصؿ في هذا الصعيد هك ك ، كزة عمى أبعاد شخصٌية متكاممة في تككينهاة غير مرتجنسانيٌ 
ة أك نصؼ عاريٌ ة ة عاريٌ ة أنثكيٌ صكر جسديٌ  ات سمككية في فضاء أنثكم ترتبط فيهاصتقمٌ حدكث 

تمٌصصية جنسٌية مذة حاجة شبقٌية ليم ها الغمكض أك تنطكم عمى بأل اظ كتعبيرات جنسٌية فٌظة 
نقؿ مف خالؿ يترجـ هذ  التقٌمصات أك بها كيش ي غميالن يتحٌرؾ في ن سه، كيستش ى يرتاح 

ظهار نشكة خيالٌية غير جنسٌية اللخالعة امشاهدة أفالـ انطباعاته الهجينة المشربة بكثرة إدماف  كا 
متمت  بمناظر الحسف األنثكم المغرٌية في بطاقات اإلشهار التجارٌية النصؼ طبيعية كال كاقعية ل

 .نتيجة الحرماف كعدـ القدرة عمى تحقيؽ الهكٌية الجنسٌية كفؽ معايير كضكابط سميمة عارٌية

كبسبب مف عدـ التمٌكف مف بناء سمكؾ كانطباعات جنسٌية تربكٌية في مراهقته  فهذا ال رد 
سميمة يختصر م هكمه كتصٌكر  كعالقاته باألنثى كبجسد المرأة ضمف بعد كاحد ككحيد كهك بعد 

ة الجنسٌية، فتأتي الٌرسكمات كاألشكاؿ كاألل اظ المرافقة لها المكتكبة أك المنحكتة في شبقٌية النشك 
األسكار كالمراحيض كفي كراسي حافالت النقؿ كعمى طاكالت الٌدراسة كفي الٌرسائؿ الجنسية 

لتكشؼ عف  تيفالفضائيّ  MTCو  Oscarقناة أوسكاراإللكتركنية القصيرة التي تنشرها لهـ 
كعف عمؽ التيهاف كاالنحراؼ الٌسمككي ة ة الجنسيٌ لبحث عف هذ  الهكيٌ ال شؿ في تتكي  مهٌمة ا

 .كالم ظي عند هذ  ال ئة المهٌمة مف المجتم 

ع كيتنكٌ كالتكليد غير الطبيعي لمكممات كاألل اظ كالم ردات اللي هنا يمتد االشتقاؽ الدٌ  



حيانان غير م هكمة بسبب إرثها األعجمي ككأنها ال تعٌبر  ظٌية تككف أل كبتراكيب ب كضى كبيرة
عف أم شيء، كالحقيقة أنها تعٌبر عف شيء كهذا الٌشيء هك تماـ فقداف المعيارٌية كالخركج عف 
الٌضكابط كاألخالؽ التي تحكـ سمككاتهـ كتصرفاتهـ في كسط الجماعة التي يت اعمكف معها، 

ج فردم أك جماعي عف محيط الجماعة كتكسير لقكاعد فتتحٌكؿ لغة الجنس كتعبيراتها عف خرك 
الٌضبط االجتماعي فيها، الٌشيء الذم يدٌؿ بكضكح عمى أٌف قسمان معتبران مف حركات التمٌرد يعتمد 

مختمؼ أشكاؿ  ةأل اظه ككمماته عبر كممات أغاني تكٌرس في تعابير كتصٌرفات كأل اظ هذ  ال ئ
قناة كما ت عؿ  La Tare  حالة مف الوصـ المعقدةفي  التمٌرد كالتمٌمص، كمف ثٌمة إغراقهـ

 .MTC قناةك Oscar أوسكار

  Whatley &Trudel "تػػرودؿكواتمػي"ف ػي الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة قامػت الباحثتػػاف 
اهرة، مػػف ارسػػة لهػػذ  الظٌػػفػػي األكسػػاط الدٌ  عان ة مشػػتركة نالػػت شػػهرة كتكٌسػػبدراسػػة عممٌيػػ 2993سػػنة 

أكسػاط المػراهقيف األل ػاظ المسػتعممة كالٌسػائدة فػي ة فػي ة لغكٌيػبقجراء دراسة عمميٌ ا تحيث أنهما قام
راسػػة ضػػبط مصػػادر اشػػتقاقاتها كصػػكال إلػػى محػػاكر الدٌ  يف ككػػاف مػػف بػػيف أهػػـٌ األمػػريكيٌ  تكالمراهقػػا

  ة التي ساهمت في تكٌكف هػذا القػامكس كانتشػار ة كاألنثركبكلكجيٌ ة كالثقافيٌ ت كيؾ العكامؿ االجتماعيٌ 
العمػؿ مػػ  خبػػراء كزارة  يفراسػػيٌ تابػػة، كحاكلتػا مػػف خػالؿ البرنػػامجيف الدٌ ة كالرٌ فػي أكسػػاطهـ بهػذ  القػػكٌ 

التربٌية كالمستشاريف الن سانيٌيف ػ البيداغكجيٌيف مف خػالؿ جمعهػـ  فػي خاليػا لمت كيػر العممػي حػكؿ 
احتػػػراـ " ك Teenagers Aid" مسػػػاعدة المػػػراىقيف" الكحػػػدات التحميمٌيػػػة الػػػكاردة فػػػي برنػػػامجي 

األلغاز التي تحيط بالمحيط االتصالي ألل اظ قامكس الجنس كمدل  َّ ل ؾ Sex Respect "الجنس
التػػي عالقتػػه ب مسػػ ة لغػػة الجسػػد كتحديػػد أمػػداء ال ضػػاء الم ظػػي االتصػػالي بػػيف الخػػكافي كالقػػكادـ 

 .ةالجنسيٌ تشٌكؿ الهكٌية 
ممػػػا حظيػػػا بػػػه البرنػػػامجيف مػػػف تقػػػدير كتطبيػػػؽ فػػػي أكسػػػاط  ـدتا أنػػػه كعمػػػى الػػػٌرغقػػػد أٌكػػػل 

إال أنهمػا  ،كالمدرسػة كالشػارع يف كاألكساط القريبة مف محيط األسػرةالمراهقيف كتعاكف اآلباء كالمربٌ 
ة كتخضػ  ر كغيػر مسػتقرٌ ٌيػة، ككنهػا كثيػرة التغة للل اظ الجنسػيٌ تتمكنا مف ت كيؾ الشبكة التركيبيٌ لـ 

مسػػتعمال بيػػنهـ،  ا ليح ظػػكا ديمكمػػة القػػامكس كاسػػتمرار  حيػػان لمراهقػػكف يكمٌيػػلنظػػاـ رمػػكزم يصػػنعه ا
ة التػػػدريب ة التػػػي يحكزهػػػا المراهقػػػكف تجػػػاكزت أخالقٌيػػػالمعمكمػػػات الجنسػػػيٌ  أفٌ بػػػهتػػػا بالمقابػػػؿ كمػػػا نكٌ 

 :Whatley (F), Trudel (N)سػمي كالتكجيػه الجنسػي المعتمػد فػي األسػمكب التعميمػي األمريكػي الرٌ 
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الم ػػػػاتيح التػػػػي يمكػػػػف االرتكػػػػاز عميهػػػػا لذحاطػػػػة بت اصػػػػيؿ هػػػػذ  التراكيػػػػب  ككػػػػاف مػػػػف بػػػػيف أهػػػػـٌ 
ة لتحيمهػػا إلػػى فضػػاء اسػػتعمالي سػػميٌ ة التػػي تنهػػؿ مػػف المغػػة العاٌمػػة الرٌ المغكٌيػػكاالشػػتقاقات الم ظٌيػػة ك 

راسػات المغكيػػة فضػاء الجػنس كلغتػه، هػػك العػكدة بأسػاليب التحميػؿ إلػى ركػائز الدٌ  عمػىمرتكػز فقػط 
فػػػػف الصػػػػناعة ك Lexicologie عمػػػػـ المفػػػػرداتمحػػػػكرم ، أم االرتكػػػػاز عمػػػػى ة العاٌمػػػػالتحميمٌيػػػػة 



 .Lexicographie المعجمّية
 تة لمعالقػػػػػاقػػػػد سػػػػػبؽ لنػػػػا أك كٌضػػػػػحنا فػػػػي مقػػػػػاؿ لنػػػػا عػػػػػف نمػػػػكذج دراسػػػػػة سكسػػػػيكلكجيٌ ل 
ضركرة التحٌكـ في ، أم يكريف التعبيرم كالكسيمة بعدم الدٌ ة في المجتم  الجزائرم أهميٌ االجتماعيٌ 

أدكات التعبيػػػر كاالتصػػػاؿ ثانيػػػا، الٌشػػػيء الػػػذم يبػػػرز لنػػػا اإلمسػػػاؾ التقنػػػي بػػػحادثػػػة التعبيػػػر أكال ثػػػـ 
فػػي  كحياتيػػان  بكضػػكح دكر ال ػػرد فػػي مجتمعنػػا كدكر ال ػػرد فػػي كنػػؼ الجماعػػة التػػي تنتظمػػه اتصػػاليان 

 ةأك األدكار الكسيميٌ  Les Rôles Expressives سٌياؽ ن سي ػ اجتماعي محٌدد مف األدكار التعبيرٌية
Les Rôles Instrumentales.  

 
 :ػ التربّية الجنسّية والحرّية الفردّية

القمػؽ الجنسػػي الػػذم هػك عامػػؿ ن سػػي ينشػػىء فػي الط ػػؿ انطباعػػات متػكترة مػػ  ذاتػػه، مػػ  
في حالة كقكع القطيعػة مػف المكٌكنػات الثقافٌيػة األساسػٌية لممجتمػ  كخاٌصػة فػي  أكليائه ثقافته، كم 

، كفػي ن ػس الكقػت يجعمػه Albert Chewetzer األلماني آلبير شفيتسرحالة استمرارها كما يؤكد 
فيهرب هربان إلى فضػاء  ة التي تؤرقهينطكم عمى ذاته كيكبت شعكر  بمجمكعة مف األلغاز الجنسيٌ 

أم ضغط  لمكاجهة ساعيان  ، كتجعمه مندفعان األل اظ كالٌرسكمات الجنسٌية المختم ة التعابير كاألشكاؿ
 ٌسػػػػػػمككٌية كالمكق ٌيػػػػػػةلعػػػػػػدد مػػػػػػف الترسػػػػػيمات ال أك خاضػػػػػعان  ؿ ن سػػػػػػه متمقيػػػػػػان أف يتقٌبػػػػػ ن سػػػػػي رافضػػػػػػان 

كالم ػػاهيـ التػػي تطمػػؽ كنايػػة عػػف د األسػػماء ة، حتػػى كلػػك تعمػػؽ األمػػر بمجػػرٌ لالسػػتعماالت الجنسػػيٌ 
ذلػػؾ لشػػعكر  كهػػك فػػي هػػذ   ، ي عػػؿ كػػؿٌ متعٌمقػػة بػػال طرة اإلنسػػانٌية ةة عادٌيػػات ككظػػائؼ جنسػػيٌ عممٌيػػ

سػمي، كهػك الػذم ة كالمقصى مػف االتصػاؿ االجتمػاعي الرٌ الحالة أنه الشخص المستهدؼ كالضحيٌ 
ه كيسػعى لتحقيػؽ الػذات مػف بطبعه يبحث عػف الت اعػؿ داخػؿ الجماعػة لينػدم  فيهػا كتتكاصػؿ معػ

 .تهته كهكيٌ خالؿ اعتراؼ الجماعة بذاتيٌ 
كما داـ أنه يشعر باإلقصاء فهك لف يتكاصؿ م  الكسط االجتمػاعي كسيرفضػه، كبرفضػه 

مف هذا الكسػط، كيتمػان  عػف اسػتمهاـ  شكؿ مف أشكاؿ المعرفة انطالقان  له، سيتمان  عف قبكؿ أمٌ 
ة يسػػترج  مػػف خاللهػػا عػػف نقطػػة قػػكٌ  كسػػيبقى بم ػػرد  باحثػػان  نمػػط أك أم رمػػز ثقػػافي جماعػػاتي، أمٌ 

يػرفض ... ة الجماعػة التػي امتمكتػه كأهانتػهة يرل ن سه فيها ضحيٌ ن سه كيتجاكز بذلؾ غربة جنسيٌ 
ـ ـ المجتمػػػ  التػػػي هػػػي مػػػف الم ػػػركض أف تكػػػكف قػػػيٌ يػػػرفض قػػػيٌ  يالمعرفػػػة، يػػػرفض الثقافػػػة كبالتػػػال

 .ةسميٌ سات الرٌ ة كغيرها مف المؤسٌ ائرة الثقافيٌ كالدٌ ساتية تح ظها المدرسة كالمسجد مؤسٌ 
ة فػػي ضػػبط ة أساسػػيٌ ة م صػػميٌ إلػػى انتهػػاج خطٌػػ ة المعاصػػرةة التربكٌيػػتتجػػه الخبػػرات الن سػػيٌ 

المستكيات االتصالٌية ككفػؽ المكاقػ  كالمكاقػؼ التػي يت ػاعمكف فيهػا ة حسب ة الجنسيٌ رات التربيٌ مؤشٌ 
فػػي المؤٌسسػػات كالػػدكائر ة ة الجنسػػيٌ كضػػ  مسػػائؿ التربٌيػػتممػػف هنػػا ت، ك فػػي ضػػكء هػػذ  المسػػتكيات

لمػا ينطػكم عميػه ال عػؿ الجنسػي  يتقٌيػد أكثػر بالجانػب العممػي، نظػران  تكػكينيضمف منحػى الٌرسمٌية 



 فػي هػذا السػياؽ يػتـٌ  ي، كالصػحٌ األخالقػي ػ ة عمػى المسػتكل كخاٌصػ سػمككٌيةمػف آثػار كانعكاسػات 
الػػٌربط بػػيف سػػكء فهػػـ الغايػػة مػػف كظي تنػػا الجنسػػٌية فطريػػان ات م ٌيػػالرتكػػاز عمػػى خإلػػى ا االتجػػا  غالبػػان 

ة ؿ التربٌيػا يحػكٌ ة في المجتم  المعاصػر كارت ػاع عػدد المصػابيف بهػا، مٌمػانتشار األمراض الجنسيٌ ك 
بالمقاربػة  يعػرؼ فػي الكسػط العممػيعيد إلى مشركع صحي ػ تربكم، كهػك مػا ة في هذا الصٌ الجنسيٌ 

 .ةة الجنسيٌ ة بالصحٌ إلى جنب في صعيد كاحد المعرفة الجنسيٌ  تجتم  جنبان ة، أم أف األبقراطيٌ 
 الخبػرات ليسػت اتجاهػان  حػاؿ مػف األحػكاؿ، ذلػؾ أفٌ  حيث ال يمكف الت ريؽ بينهما فػي أمٌ  
نمػػا هػك جممػػة مػف المهػػارات التػي تتكػػكٌ  ى عنػػه يكمػان كيتخمٌػ يتبنػػا  ال ػرد يكمػػان  سػمككيان   لديػػهف آخػػر، كا 

ـ القػػكانيف كاألعػػراؼ كقػػيٌ   دؼ كالتعامػػؿ كفػػؽ مػػا تحػػدٌ بحسػػف التصػػرٌ  ال ثػػـٌ ة أكٌ جنسػػيٌ ب عػػؿ المعرفػػة ال
 . المجتم 

نمػا تطػرح فقػط طػرح المشػكمة ضػمف البعػد األخالقػي الػدٌ  ضمف هذا المنحػى ال يػتـٌ  يني، كا 
ة لممصػػػػابيف ة االجتماعٌيػػػػاؽ صػػػػحي، فالبعػػػػد األخالقػػػػي قػػػػد يخمػػػػؽ حالػػػػة مػػػػف المنبكذٌيػػػػضػػػػمف سػػػػيٌ 

ر منها كاالبتعاد عنهػا ة، كقد يعطي لم عؿ الجنسي صكرة قذرة دنسة يجب التطهٌ نسيٌ الج ضباألمرا
ة ة كاإليجابٌيػة العممٌيػة الجنسػيٌ كاالتجا  نحك ت ادم االحتكاؾ بال ضاء الثقافي لمجنس، كلهػذا فالتربٌيػ

اتهػا عمميٌ ة فػي تكجيػه ة العممٌيػها حدكد كال تقكـ في اعتمادها عمى المعرفة الجنسيٌ هي التي ال تحدٌ 
ة ة كبالتالي فهي تتعامؿ م  مكضكع التثقيؼ الجنسي كعمؿ دينامي حيكم، كليس مف زاكيٌ التككينيٌ 

نػػا كلػػيس فػػي ة، فػػذاؾ ال يهمٌ ة كالعرفٌيػػاالجتماعٌيػػ مكانػػ  كالمحٌرمػػاتة لتكسػػير الكخطٌػػ لتعامػػؿ معػػها
 تى كشػػؼ العالقػػا، فسػػعينا هنػػا هػػك التركيػػز عمػػةالخم ٌيػػ  نطمػػؽ فػػي العمػػؿ عمػػى هػػذتقػػديرنا أف ن

التركيبيػػة التػػي تصػػن  هػػذ  االشػػتقاقات الم ظٌيػػة فػػي لغػػة الجػػنس كتمكضػػعها فػػي مجػػاالت اتصػػالٌية 
 .معٌينة

ي عمػى أسػاس الجمػ  بػيف العػامميف التربػكم كالصػحٌ  ةككفؽ هذ  المقاربة التي تربط ضركر 
كيات التعمػيـ كقػد ة عنػد مسػتكل مػف مسػتة التعميمٌيػأنهما اقتضاء عممػي قاعػدم ال ت رضػه البرمجٌيػ

ؼ مػػػ  انطباعػػػات ركط أك التكٌيػػػركؼ أك الٌشػػػنػػػزكال عنػػػد بعػػػض الظٌػػػ تتػػػدخؿ فػػػي مكضػػػعته صػػػ يان 
نما هي طبيعة الخطٌ ة أك ثقافيٌ شخصانيٌ  ؾ كفػؽ هػذا المنظػكر، ة تقكـ عمى هذا األساس كتتحرٌ ة، كا 

عمػى  ؿ كالمراهػؽالط ػات التػي تسػتهدؼ تكػكيف كتنشػئة لمعمميٌ  كتكفيقان  يء الذم سيعطي نجاحان الشٌ 
شػعكر باإلحسػاس  عػف أمٌ  اة، كتبعدهمالجنسيٌ كهكٌيتهما  ااكتساب عممي سميـ كمكضكعي لهيئتهم

 .، أك الٌشعكر بأٌف صكرة األنثى هي صكرة جنسانٌية صرفةةالجنسيٌ  ابدناءة أعضائهم
 

ٌّة ٌّة واألعراف االجتماع  : ـ التربٌة الجنس

يعنػػػي مػػػف حيػػػث التنػػػاكؿ  مقاربػػػة األبقراطيػػػةبال عمميػػػان فيمػػػا يتعمٌػػػؽ هػػػذا الػػػذم أشػػػرنا إليػػػه 
ة يجػػب أف تقػػـك عمػػى مجمكعػػة مػػف ة أم تربٌيػػالتربٌيػػ ، أفٌ الجنسػػٌية اهرةكسػػيكلكجي لطبيعػػة الظٌػػالسٌ 



كخاٌصػػػة العممٌيػػات المرتبطػػػة بتمكػػػيف الط ػػػؿ كالمراهػػؽ مػػػف اكتسػػػاب تركيبػػػة  ات كالخطػػػكات،العممٌيػػ
ي تهػػا قائمػػة عمػػى طبيعتهػػا ككظ   الخطػػكات تكػػكف مكٌكنػػاتل ظٌيػػة لغكٌيػػة سػػميمة كقكيمػػة، كمثػػؿ هػػذ

تقػاف اسػتعماله  تعٌممه تالمعرفة، فالط ؿ منذ بدايا األكلى يجػب أف تتػاح لػه إمكانٌيػات فهػـ الم ػظ كا 
ـ فػػي ـ الػػتحكٌ ة كيػػتعمٌ تػػه الجنسػػيٌ هكيٌ  سػػي هـ جيػػدان فػػي مختمػػؼ المكاقػػؼ كالمكافػػ ، كالتػػي مػػف خاللهػػا 

بعػػد أنػه ك ، أم التكػػكيني القيمػي مػف هػذا البعػد انطالقػػان فػػي فتػرة المراهقػة ة كغريزتػه الجنسػيٌ  طبيعتػه
طرؽ الت اعؿ كاالتصاؿ ـ ة يتعمٌ الجنسيٌ كهكٌيته المعرفة بحقائؽ األشياء كمعرفته بحقيقته تمٌكنه مف 

ة ـ فػػػػػي كيػػػػػؼ يكتسػػػػػب القكاعػػػػػد الصػػػػػحيٌ يػػػػػتعمٌ كمػػػػػا التعامػػػػػؿ معهػػػػػا كي هػػػػػـ طبيعتهػػػػػا ككظائ هػػػػػا، ك 
ة الجنسػػيٌ  ةم إلػػى جعػػؿ التربٌيػػه يػػؤدٌ ة، كهػػذا كمٌػػة األعضػػاء الجنسػػيٌ لمرتبطػػة بكظائ ٌيػػة اكال يزيكلكجٌيػػ

ؼ لػه تصػرٌ  سمكؾ كلكػؿٌ  مة لكؿٌ ة الكاممة كالمنتظمة ككذا المنظٌ ميمة قائمة عمى المعرفة الجنسيٌ السٌ 
ف ة كظػركؼ كنتػائ  التناسػؿ بػيؽ منهػا بكي ٌيػة مػا يتعمٌػة، كخاٌصػارتباط بكظػائؼ األعضػاء الجنسػيٌ 

 .ةالمخمكقات الحيٌ 
رح كمػف ال هػـ يتحػٌكؿ إلػى إطػار مت اعػؿ كمتػداخؿ يكػكف األمر عند هذا المستكل مف الطٌػ

ميمة عمػػػى المعرفػػػة ة الٌسػػػة الجنسػػػيٌ التربٌيػػػهياكػػػؿ بنػػػاء  فػػػي ن ػػػس الكقػػػت، بمعنػػػى أفٌ  كصػػػعبان  بسػػػيطان 
ابطة لمعالقػات الٌضػ كالقكاعػد كالمعػاييرطر األمف كض  مجمكعة  ة الكاممة، يقتضي تربكيان الجنسيٌ 
 ؿة كلمدل ما يمكف أف ينشأ مف تعقيدات كنتػائ  مػؤثرة فػي نسػي  الجماعػة، إذا تحػٌكؿ ال عػالجنسيٌ 

 ةالجنسي إلى نحك مف تحٌرر جنسي فكضكم يستغؿ كيستعمؿ القكاعد النابعة مف المعرفة الجنسػيٌ 
ة ة خاٌصػػالجنسػػيٌ  تهـفضػػاءات عالقػػفػػي إطػار  مػف المػػراهقيف الشػػبابالتػي تػػكفرت لهػػذ  المجمكعػػة 

 .الجماعةمعايير كقكاعد سمي الذم تحٌدد  خارج اإلطار الرٌ 
ط كمػنمٌ  هذ  الجماعة التي تجد ن سها مدفكعة ل عؿ ذلؾ إنما هي فػي بحػث دائػـ كمسػتمرٌ 

بالنسػػػبة  الميتوكونػػػدرياة ة كدينامٌيػػػة طاقكٌيػػػة لتجعػػػؿ ألفرادهػػػا دينامٌيػػػة الجماعاتٌيػػػعػػػف ترسػػػيـ الهكٌيػػػ
ة التػػي منهػػا لمعالقػػات األسػػريٌ  عمػػى خصائصػػها كتنظيمػػان  ة كحيػػاة الخاليػػا، ح اظػػان ضػػكيٌ لحياتنػػا الع

د ن سها كلتتمكضػ  فػي اإلطػار سمي لتجدٌ كاجي الرٌ كفؽ العقد الزٌ  ة رسميان الجنسيٌ  تتستخدـ العالقا
ة مػػػف هػػػذ  المعرفػػػة الجنسػػػيٌ  هػػػذ  المجمكعػػػة هػػػي مسػػػت يدة أيضػػػان  بيعػػػي، عمػػػى أفٌ االجتمػػػاعي الطٌ 

ة كمنهػػػا عمػػػى الخصػػػكص سػػػميٌ ل بالتػػػالي الخطػػػكات الخاطئػػػة الناجمػػػة عػػػف العالقػػػة غيػػػر الرٌ لتت ػػػاد
ة الجنسػيٌ  تاألطراؼ الممارسة لمجػنس، أك تبعػات العالقػا ة التي قد تمٌس مختمؼ األمراض الجنسيٌ 

 المعػػايير كاألعػػراؼ التػػي تتقٌيػػد بهػػاة كخػػارج سػػميٌ ة الرٌ كاجٌيػػالزٌ  تإطػػار العالقػػاخػػارج ة سػػميٌ غيػػر الرٌ 
 .في هذا السٌياؽ الجماعة

نها قامكس لغة الجنس، ة األل اظ التي يتضمٌ بمحتكل كنكعيٌ  متينةالقمؽ الجنسي له عالقة 
ة تترجمهػػا ظػػاهرة عالقػػة قكٌيػػ عنهػػاع غػػة كتت ػػرٌ د مسػػتكيات هػػذ  المٌ كبحسػػب درجػػات هػػذا القمػػؽ تتحػػدٌ 

 اسػتعداد ، ذلػؾ أفٌ تي تنػتظـ الٌشػبابالمتنامٌية بكتيرة سريعة في الثقافات ال رعٌية ال عار الجنسيالسٌ 



ة التػي لػف ة الجنسػيٌ ة البحث عػف الهكٌيػكهك يعيش عمميٌ  خص بعد حصكؿ النض  الجنسي، ثـٌ الشٌ 
 ترؼ اآلخػر، كالتػي بهػا كبكاسػطتها تحػدث رتابػة فػي العالقػاتكتمؿ إال بعػد إقامػة العالقػة مػ  الطٌػ

سػيميؿ ك ة ال يقػكل عمػى تحقيقهػا الجنسػيٌ  تعالقػاع لطكر ترسػيـ ال، فالمتهيٌ ى إيجابيان ة كتتنمٌ الجنسيٌ 
ة مػػا لػػه عالقػػة بػػالكازع ة كخاٌصػػمككيٌ ات الٌسػػمػػات كالمقكٌيػػغط الجنسػػي كمػػ  انعػػداـ المقكٌ تحػػت الٌضػػ

 .(ـى اهلل عميه كسمٌ صمٌ  النبيٌ  جاء في حديثـك كجاء كما الصٌ )يني الدٌ 
اآلخػػػر أك تجػػػا  ثقافػػػة ة تجػػػا  الجػػػنس ا التعبيرٌيػػػصائصػػػهمهمػػػا كانػػػت طبيعػػػة األل ػػػاظ كخ

فػػي عمػػؽ األنػػا الجنسػػٌية ة عػػف الهكٌيػػحثيػػث لمبحػػث لسػػعي  انعكاسػػان  ة، فهػػي تعػػدٌ سػػميٌ المجتمػػ  الرٌ 
مػكز ة إذا ارتبطت هذ  التعػابير كالرٌ ة إلى فكضى جنسيٌ الن سي كاألنا الكجداني، كتتحٌكؿ هذ  الهكيٌ 

 كعرفيػػػػان  ا المتقػػػػٌرر فطريػػػػان تحقيقهػػػػا كالحصػػػػكؿ عميهػػػػا فػػػػي غيػػػػر إطارهػػػػ ة قػػػػد تػػػػـٌ بقشػػػػباعات جنسػػػػيٌ 
ة، كاالجتماعٌيػػػػ ةة القانكنٌيػػػرعيٌ ة كفقػػػدانها لمٌشػػػػيمكمػػػة كاالسػػػػتمراريٌ ، ألننػػػػا ت تقػػػد لطػػػػاب  الدٌ كاجتماعيػػػان 

اإللكتركنيػػػة الجنسػػػٌية سػػػائؿ ة كالرٌ مػػػكز كاإلشػػػارات كحتػػػى الكتابػػػات الجدارٌيػػػؿ التعبيػػػرات كالرٌ فتتحػػػكٌ 
 .باب الجزائرملشٌ كبمشاركة قياسٌية مف ا MTC قناةك Oscar قناة أوسكارالقصيرة التي تبثها 
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ة فػػي كسػػيكلكجيٌ ة كالسٌ راسػػات المغكٌيػػاإلشػػارة هنػػا إلػػى الػػنقص الكبيػػر فػػي الدٌ  مػػف المهػػـٌ  نػػرل
جػنس فػي ة في لغة الالمغكية الجنسيٌ الم ظٌية ك الجزائر التي تخٌصصت في دراسة مكضكع التراكيب 

شػػاريان  االتصػػالية التػػي تحتكيهػػا كطريقػػة التعامػػؿ معهػػا لغكيػػان  تكػػؿ ال ضػػاءا المػػراهقيف مػػف قبػػؿ  كا 
كخاٌصة في المكاق  كاألماكف التي تنتشر ، بكمما تعمؽ األمر بمكقؼ له عالقة بهذا الجان الشباب

مػػف المتعػػامميف فػػي فضػػاء هػػذ  المغػػة كمػػف هنػػا نجػػد الكثيػػر فيهػػا بكثػػرة كالتػػي أشػػرنا إليهػػا سػػابقا، 
يرسػمكا ك  من ػذان  كاكاالسػتعارات ليجػدكاالختالسػات الم ظٌيػة الغامضػة الكنايػات اسػتعماؿ إلى  كفيميم

مػػف فضػػاء اتصػػالي يعتبػػر غيػػر قيمػػي كغيػػر أخالقػػي كغيػػر معيػػارم مػػف حيػػث  مخرجػػان ألن سػػهـ 
لت اعػؿ اسػات حيػث يكػكف كالمؤسٌ  األكسػاطاالتصػالية فػي ك ة فات الم ظٌيػمككات كالتصرٌ مكضعة السٌ 

 .قكيا كمتكاصال
كمف هنا فقننا نطرح الٌسؤاؿ الٌسكسيكلكجي الجكهرم الغائب فػي الٌدراسػات الٌسكسػيكلكجٌية  

 المغػكم مككنػات األل ػاظ فػي القػامكسكشػؼ عمػؽ المشػكمة فػي الجزائرٌية عػف الظٌػاهرة الجنسػٌية، لن
دكف غيػػر  مػػف الشػػػباب  ة قياسػػٌية كمم تػػػة لمنظػػربصػػكر ، كهػػك لمػػاذا نجػػد الشػػػباب الجزائػػرم لمجػػنس
أل اظهػػا المعركفػػة  ئػػة بمغػػة الجػػنس كبكػػؿٌ ة معبٌ إلكتركنٌيػػجنسػػٌية أ عمػػى إرسػػاؿ رسػػائؿ يتجػػرٌ  يالعربػػ

    فهػؿ أف القػامكس المغػكم  ال ضػائٌيتيف MTC قنػاةك Oscar قنػاة أوسػكاركغير المعركفة إلػى 
إلى هذ  الٌدرجة    كهؿ هناؾ جرأة قكٌية عنػد شػبابنا لمجنس في المجتم  الجزائرم كاس  المحتكل 

عمى تحٌدم المعايير كالقكاعد كالٌضكابط االجتماعٌية كاألخالقٌيػة كالٌدينٌيػة إلػى الٌدرجػة التػي يربطػكف 



فيها استعمالهـ لمكٌكنات هػذا القػامكس بقظهػار جنسػهـ كهػكٌيتهـ كمعمكمػاتهـ الشخصػٌية لمقػٌراء     
الجػػرمء يكشػػؼ عػػف كجػػكد كبػػت كجػػكع جنسػػي عنػػد الشػػباب الجزائػػرم ي ٌجػػر   أـ أٌف هػػذا االنػػدفاع

 .كيظهر  بهذ  الٌطريقة العني ة الكاردة في الٌرسائؿ الجنسٌية القصيرة   
المتػرجـ إلػى  فػي كتابػه  "يوسػؼ فيػاـ" باحػث الجزائػرمبط عػال  البالضٌ  ؽمف هذا المنطم

ة مػػف منظػػكر مػػا ة الجنسػػيٌ ال ػػراغ البنػػائي فػػي التربٌيػػ هػػذا" ةليؿ التربػػوي لمحيػػاة الجنسػػيّ الػػدّ " العربٌيػػة
يمكػػف أف نعػػزي أسػػباب األزمػػة "  :، حيػػث يشػػير قػػائال ةة األزمػػة الجنسػػيّ بسوسػػيولوجيّ " يه يسػػمٌ 

اقػي، نيء والرّ وح، بػيف الػدّ صراع حقيقي بيف الجسػد والػرّ  ة إلى اإلنساف نفسو، إنو بحؽّ الجنسيّ 
البموغ بقساوة لسوء وضعؼ اإلعالـ الجنسي إف لـ نقؿ بصراحة مف الترجمػة  فنحف نعيش سفّ 

عالوة  ىذا شيء ال يضايقو بتاتاً  قة ويبدو أفّ لمفاىيمو الضيّ  ديئة لو، لقد بات اإلنساف عبداً الرّ 
اىر االجتماعي الذي انبثؽ مف المجتمػع كظػاىرة الييبػي ومػذىب العػري وأفػالـ الجػنس عف الظّ 

، ترجمػػة ةليؿ التربػػوي لمحيػػاة الجنسػػيّ الػػدّ  :يكسػػؼ فهػػاـ) "ةؼ االنحرافػػات الجنسػػيّ الخميعػػة ومختمػػ
  .(.129 ص، 1662،الجزائر/بكلكغيف مسمـ زينب، دار المغرب،

ة هػػػذا اإلطػػػار مػػػف ككنػػػه عنصػػػر قػػػائـ عمػػػى فضػػػاء التجػػػاذب كالت اعػػػؿ بػػػيف كتنبػػػ  حيكٌيػػػ
محتكيػػػات االتصػػػاالت  دها أيضػػػان دها طبيعػػػة العالقػػػة كتحػػػدٌ الجنسػػػيف لغايػػػات كأهػػػداؼ شػػػتى تحػػػدٌ 

اؽ كالتركيػز فػي إيضػاحه رفيف، كهدفنا مف كراء تحديد هذا السيٌ ة بيف الطٌ ة أك غير المستمرٌ المستمرٌ 
ة ألبنائهػا، ف ػي كثيػر مػف الحػاالت اب تػدريجي لػدكر األسػرة فػي الحيػاة الجنسػيٌ ما نالحظه مػف غٌيػ

 فػػي مكاجهػػةيء الػػذم يجعمػػه طه األسػػرم الٌشػػة خػػارج كسػػ ػػؿ كالمراهػػؽ معمكماتػػه الجنسػػيٌ الطٌ  يسػػتمدٌ 
 ا كعقميػػان كصػػحين  ة كالخطيػػرة ن سػػيان مبيٌ ة الٌسػػة كالممارسػػات الجنسػػيٌ ال كضػػى الجنسػػيٌ الكقػػكع فػػي خطػػر 

, 1976, Ed/Edouard Privat, Paris, Psychologie et sexualité : Birouste (J), Martineau (J)

pp196-197 ، ٌمػػف  ركبيػػر ضػػمف هػػذا اإلطػػا ة إلػػى حػػدٌ ة ضػػركريٌ الكالدٌيػػقابػػة فالحضػػكر األسػػرم كالر
كلة إلػى ة، فاألسػرة مسػؤ ة ػ ال طرٌيػمككيٌ ائرة الٌسػة كالػدٌ ائرة الغرائزٌيػالػدٌ : ائرتيفبيف الػدٌ  الت اعؿ المستمرٌ 

 .تحديد اإلطار التربكم األساس الذم تنهض عميه سمككات أبنائها عفأبعد الحدكد 
ة اؽ مف ترسيـ خطٌ ة في هذا السيٌ ة التربكيٌ ما تقتضيه العمميٌ ى مف خالؿ ة تتجمٌ هذ  األهميٌ 
  ػؿ تجعمػه مسػتكعبان ة تمتػؼ أساسػا بالجانػب االن عػالي  مػف حيػاة الطٌ ة انتشاريٌ رعاية كعناية تكامميٌ 

بػه ة كمػا تتطمٌ عاـ ينعكس في مجمكعػة اإلفػرازات الجنسػيٌ  ته مف خالؿ ما يحدث مف نمكٌ فيزيكلكجيٌ 
ة، لطبيعتػػه الجنسػػيٌ  يكػػكف فاهمػػان   نػػة، كبقمكانػػه كهػػك فػػي هػػذ  الحالػػة أفمعيٌ ة مػػف آداءات كظي ٌيػػ

ة أعضػػػائه ن سػػػه كجسػػػد  ككظي ٌيػػػ  رات التػػػي تطػػػرأ عمػػػىلمختمػػػؼ التغٌيػػػ بن سػػػه مالحظػػػان  كمتابعػػػان 
ؿ فيزيكلػكجي كظي ػي تحكٌ  ة، كيكفر لن سه فرصة بناء كتنظيـ معمكماته عف جسد  كعف أمٌ الجنسيٌ 

 ػؿ يجعػؿ نكات األكلػى مػف حيػاة الطٌ ميمة منػذ الٌسػة الٌسػاب المعمكمػات الجنسػيٌ قد يطرأ عميه، فاكتسػ
  ػػػؿ كالمراهػػػؽ إلػػػى أفٌ ة تحيػػػؿ نظػػػر الطٌ ة فػػػي درجػػػة عميػػػا مػػػف المسػػػؤكليٌ القػػػائميف عمػػػى هػػػذ  العممٌيػػػ



مككات ة كمختمػػػػػؼ الٌسػػػػػأخطػػػػػار كعكاقػػػػػب ممارسػػػػػات األفعػػػػػاؿ التػػػػػي تعتبػػػػػر مػػػػػف ال كضػػػػػى الجنسػػػػػيٌ 
ة تعرضػػه ة كغيػػر صػػحيٌ ة كغيػػر تربكٌيػػبهػػا ال ػػرد فػػي ظػػركؼ غيػػر رسػػميٌ  فات التػػي قػػد يقػػكـكالتصػػرٌ 

ة كمتالزمػػة ة كالدلتاكٌيػػة كال يركسػػيٌ ة كالبائٌيػػة شػػتى كالتهابػػات الكبػػد المصػػميٌ لذصػػابة بػػأمراض جنسػػيٌ 
ي الكتػػاب الطٌبػػ:  ةحة العالمّيػػمػػة الّصػػمنظّ )يالف هػػرم كالٌسػػكالزٌ ( الٌسػػيدا)العػػكز المنػػاعي المكتسػػب 

 ص ص، 1665ة،  أكاديميػػا أنترناسػػيوناؿ،  بيػػروت، سػػخة العربّيػػ، النّ المجتمػػ  طػبٌ الجػامعي ػ 
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ة فػي تحميػؿ جهػة المسػؤكليٌ  يكمػفاهرة المناسب ل هـ الظٌ  الحؿٌ  ر أفٌ ال نتصكٌ عمى العمكـ 
أم الػػػرٌ سػػػمككات سػػػات ال اعمػػػة كعمػػػى رأسػػػها األسػػػرة كالمدرسػػػة كهياكػػػؿ بنػػػاء دكف غيرهػػػا مػػػف المؤسٌ 

 ة ممط ػػػان ات ككسػػػائؿ المعرفػػػة الجنسػػػيٌ اؽ أنػػػه إذا كانػػػت تقنٌيػػػكعميػػػه فقننػػػا نػػػرل فػػػي هػػػذا السػػػيٌ العػػػاـ، 
ذا كػاف احتػراـ اسػتعمالها كتطبيقهػا كفػؽ أكجههػا المبػرٌ امات الجنسيٌ لقمؽ الهكٌ  ن سانيان  رة كالمشػار ة كا 
ستسػمح لمػذيف بقػة عمػيهـ، فقنهػا قػيف لتكػكف فػي صػالح ال ئػات المطٌ ة اختيارها مف قبػؿ المطبٌ بصحٌ 

ة ة الحالػػػػة الن سػػػػيٌ كا نظيػػػػر ذلػػػػؾ عمػػػػى تسػػػػكيٌ مة أف يحصػػػػة كالصػػػػحيٌ يسػػػت يدكف مػػػػف نتائجهػػػػا العممٌيػػػػ
 .تهشخصيٌ  ت تيؽة، التي تتيح لم رد الجماعيٌ 

مكؾ ها حقها االعتبارم في بنية السٌ ة أك عدـ إي ائاهرة الجنسيٌ إذا كاف الجهؿ بت اصيؿ الظٌ 
لمراهػػػؽ، فقنػػػه  ػػػؿ كاة لمطٌ يركرة التعممٌيػػػفػػػي الٌسػػػ مػػػى يػػػؤثر سػػػمبان أك ع آفػػػة أك عيبػػػان  راإلنسػػػاني يعتبػػػ

عؼ كمسػػتكيات الخمػػؿ فػػي التكجيػػه كفػػي التنػػاكؿ فػػي يكشػػؼ بالمقابػػؿ عػػف درجػػات القصػػكر كالٌضػػ
كر اب الػػدٌ ة الناجمػػة عػػف غٌيػػة الجنسػػيٌ إطػػار األسػػرة كفػػي بعػػض مسػػتكيات التنشػػئة المتعمقػػة بالتربٌيػػ

 . ة كالخاضعيف معا لضغط اإلرث القيمي الثقافيالتربكيٌ  ةسالمتكازم بيف األسرة كالمؤسٌ 
ـ الجنسػي المدرسػي ي ػتح طريػؽ األمػاف الن سػي كالتػدريب العممػي الػتعمٌ  لذا فمف المؤكػد أفٌ 

ب ؿ جكانػ، كيت اعؿ مػ  دكر األسػرة أك يكٌمػ سات المجتمتيب في الجماعة كفي مؤسٌ كاالندماج الرٌ 
مػػز ن سػػه صػػكرة الرٌ  تي فيممػػؾ فػػي الكقػػـ ػ المرٌبػػالمعمٌػػ اأٌمػػالػػنقص فيػػه إذا كانػػت هنػػاؾ نقػػائص، 

ة، كمف هنا فهػذا ، فص اء المصدر سبب في الش اء كفي الصحٌ ثقافيالمثالي في تاري  المجتم  ال
ة عنػه كرة المخيالٌيػالمػتالؾ الٌصػيرج  إليه مز الذم يرج  إليه في لحظات حرجة كصعبة، إنما الرٌ 

ة ػ ة إذا كاف القمؽ مبعثه جنسي متداخؿ م  ظركؼ ن سػيٌ خاصٌ بأنه يش ي مف الجهؿ كمف القمؽ ك 
ة كرة الت اعمٌيػػكاإلقصػػاء مػػف هػػذ  الػػدٌ  زعكر المتراكػػب بػػالعجة، كالػػذم يقػػكد إلػػى الٌشػػة خاٌصػػاجتماعٌيػػ

 .داخؿ الجماعة
 مشػػتركان  بان متشػػعٌ  ة كاقعػػان اهرة الجنسػػيٌ مػػف فهػػـ طبيعػػة الظٌػػ لإال أننػػا نكاجػػه فػػي هػػذا المسػػتك  

 دعيجتماعي سكاء عمػى الٌصػاالالن سي ػ  ؿٌ رة لهذا الكسة منتجة أك م سٌ مؤسٌ  ر فيه كؿٌ تطرحه كتؤث
عيد الن سػػي المخ ػػي كالمسػػتبطف كسػػكاء عمػػى الٌصػػ( سػػاتية المرشػػدةة المؤسٌ ة الن سػػيٌ الصػػحٌ )الػػكاقعي 

أك فػي ( 129، صمرجػع سػابؽ: يكسؼ فهػاـ( )ةة عرض المعرفة الجنسيٌ صحٌ )في أعماؽ الن س 



سػة المسػجد كدكر ال قيػه أك مػزم التػكجيهي لمؤسٌ كر الرٌ الػدٌ )مػزم الرٌ  دعيكسػكاء عمػى الٌصػ، ةالمدرس
ة سػػميمة لمػػف ال ة تثقي ٌيػػتربكٌيػػتػػدريب كتكجيػه ة ضػػامنة إلعػػادة اإلمػاـ فيهػػا، أك األمػػؿ فػػي كجػكد قػػكٌ 

قػتهـ ة فػي عالة كخاٌصػة اليكمٌيػيممككف المعمكمػات الالزمػة التػي يحتاجكنهػا فػي حيػاتهـ االجتماعٌيػ
 ...( .م  الجنس اآلخر 

عند عمماء االجتماع كعمماء الن س ضػمف الحػدكد المشػتركة بينهمػا فػي  ريجرم الت كيلذا 
ات أصػػكلها ل همهػػا كفهػػـ تجمٌيػػػ انطالقػػا مػػفة ة الجنسػػيٌ اهرة إلػػى محاكلػػة العػػكدة بالتربٌيػػتحميػػؿ الظٌػػ

 الباحػػث الجزائػػرم حػػد تعبيػػر اهرة كاالقتػػراب مػػف أزمتهػػا ػ عمػػىمكؾ اإلنسػػاني تجػػا  هػػذ  الظٌػػالٌسػػ
، أم أف يكػكف كاعيػان  ة، فالتدخؿ يجب أف يككف تدخال عمميػان عالجيٌ ػ بتعابير تربكٌية ك  يوسؼ فياـ

مكؾ كبقفرازاتػػػه كبطبيعػػػة نػػػات الٌسػػػرايػػػة المسػػػبقة بمككٌ مػػػف بعػػػد معرفػػػي عممػػػي يقػػػكـ عمػػػى الدٌ  منطمقػػػان 
 .مكؾكترجمة لهذا السٌ ؼ قد يبرز هنا كهناؾ النتائ  المترتبة عف أم تصرٌ 

تها كطرقها تتجاكز بال رد محيط فراغه كمكمف أزمته كضيقه كقمقه فهي مف خالؿ منهجيٌ  
يصػػاله بنظػػاـ كتػػدريب كتهػػذيب إلػػى ٌيػػؼ مػػ  حالتػػه الطبيعالجنسػػي كاسػػتعادته مػػف جديػػد ليتكٌيػػ ة كا 

كالتػي  إخضػاعها لعمػؿ تهػذيبي بالتصػريح كالمكاشػ ة ة عف طريػؽالجنسيٌ  ةاكتساب مرتكزات الثقاف
  تكػػػكف تحقيقػػػا لػػػدرجات التكافػػػؽ مػػػ  الخصػػػائص الدينٌيػػػة كالث افٌيػػػة كلممعػػػايير السػػػائدة فػػػي المجتمػػػ

ة المجتمػػع ػ رؤيػػة التربيػػة اإلسػػالمية وتنمّيػػ: يسػػرل دعػػبس) كالسػػارٌية كقكاعػػد لمضػػبط كالتكجيػػه
 (. 213،  ص2977أة المعارؼ، اإلسكندرية، ، منشواج والقرابةة في الزّ أنثروبولوجيّ 

ة كالتػي ة الم تقػدة لعناصػرها النمائٌيػيء يسمح له باالنتقاؿ مػف حالػة الطبيعػة األكلٌػهذا الشٌ 
مػػات الحػػاالت ة التػػي تعػػي مقكٌ سػػاتيٌ ة المؤسٌ هػػي فػػي حاجػػة لالنتظػػاـ كاالنػػدراج إلػػى الحالػػة التربكٌيػػ

ة التػػي تجمػػ  بػػيف ثقافػػة المجتمػػ  كأنماطهػػا ه ككيػػؼ تضػػ  الخطٌػػكتعػػرؼ كيػػؼ تنتقػػي ككيػػؼ تكٌجػػ
 ة، كالتػػي ت ضػػي فػػي األخيػػر إلػػى تػػكفير جػػكٌ ة العالجٌيػػة العممٌيػػة كمقتضػػيات التربٌيػػمككيٌ ة كالٌسػػالقيمٌيػػ

ة ة التربٌيػػة، كالقػػائـ عمػػى أداء مهٌمػػة مرضػػيٌ مػػف االكتسػػاب دكف حصػػكؿ تناقضػػات كال حػػاالت ن سػػيٌ 
ص كمعػال  بػاحتراؼ يمػارس حرفتػه كهػك ائي مشػخٌ أخٌصػ ، فهػكة الطػبٌ ة كالقائـ عمػى مهٌمػالجنسيٌ 

لمهػارة أك ل ػف التشػخيص كالتكصػيؼ كالعػالج ب تحػه طريػؽ امػتالؾ ثقافػة  بحاجة ألف يكػكف مالكػان 
 ؿ مف أعراض القمؽ الجنسػي، كهػك الػذم يػرا  عممػاء أنثركبكلكجيػا الجػنس عمػى ة تش ي الطٌ جنسيٌ 

لػػه إلػػى  ػػؿ ليحكٌ فػػي الطٌ  كالػػذم ينمػػك تػػدريجيان  "جػػنسؼ النفسػػي نحػػو الالتخمّػػ" أنػػه يمثػػؿ متالزمػػة 
ة رات دينٌيػػػعػػػف مبػػػرٌ  ة عنػػػد الجنسػػػيف، كيبحػػػث دكمػػػان ب مػػػف الجنسػػػانيٌ ته كيتهٌيػػػكػػػائف يخػػػاؼ جنسػػػانيٌ 

ة ليت ػػػادل االقتػػػراب مػػػف عػػػالـ الجػػػنس، كمػػػف هنػػػا فهػػػك يخمػػػؽ لن سػػػه أزمتػػػه عرفٌيػػػ ة كأحيانػػػان كأخالقٌيػػػ
ة هنػػاؾ دراسػػات عممٌيػػ اإلشػػارة هنػػا إلػػى أفٌ  صػػعبة، كنػػكدٌ  ةة كيكغػػؿ ن سػػه فػػي حالػػة اغترابٌيػػالجنسػػيٌ 

ذات مستكل عاؿ تطرقت إلى معالجة هذا الجانب الحيكم مف إفرازات ال عؿ الجنسي، كيمكف هنا 
 :فجكع إلى المصدريف التالييٌ الرٌ 



 .1990, Ed/OPU, Alger, : L’islam et la morale des sexes Ahmed Aroua - 

, traduit par Mathilde Camhi, Sociologie de la sexualité:  Helmut Schelsky -

Ed/Gallimard, Paris, 1966. 

 

 

 :ـ االشتقاقات اللفظٌة فً لغة الجنس

االشتقاقات الم ظٌية الٌداللٌية الٌسمبٌية تمٌس الكالـ العربي فتشٌكهه بقخراجػه مػف دائػرة تككينػه 
دخاله في غير مجاله الٌمغكم السٌ  ميـ، فتحدث بذلؾ تشػٌكهات فػي مسػتكل األداء الٌمغػكم، األصمٌية كا 

المدٌعـ كالمت اعؿ بانتشار هذا التمٌي  في األخػالؽ الػذم تػرتبط بػه لغػة الجػنس، حيػث تػنجـ قٌكتهػا 
كتشػػػتٌد مػػػف كجػػػكد جماعػػػات فرعٌيػػػة كثيػػػرة فػػػي مجػػػاالت عديػػػدة تسػػػتثمر كتعتمػػػد عمػػػى هػػػذا المػػػدل 

فتحصػػػػؿ حػػػػاالت متنٌكعػػػػة مػػػػف التبػػػػٌدالت فػػػػي السػػػػٌير االسػػػػتعمالي فػػػػي الٌسػػػػمككات كفػػػػي التعػػػػابير، 
 .كالٌسمككات كاألخالؽ بما يؤثر بقٌكة في تراتبٌية سٌمـ القٌيـ كتخريـ معايير الٌضبط داخؿ الجماعة

مػا تحدثػه مػف حػاالت كانعكاسػات مػف حيػث  صػدمي عنيػؼب  طػاب تكػكف الت عػادةالتبدٌ  
كاالنطباعػػػات كالقػػػٌيـ، حيػػػث تشػػػير الٌدراسػػػات كالشػػػكاهد  مككي كالعصػػػبي فػػػي المكاقػػػؼالٌسػػػ الت ٌكػػػؾ

آثارهػا فػي الجكانػب التربكٌيػة كالسػمككٌية كالثقافٌيػة، كتسػاهـ هػذ  اآلثػار فػي بقػاء تماسػؾ  البحثٌية إلى
ة حركػة اجتماعٌيػػ أمٌ تضػغط باسػػتمرار عمػى مػف المنتظػر أف الجماعػات ال رعٌيػة كامتػداد قٌكتهػػا، إذ 

 مرتبطػة ارتباطػان  عات ال رعٌية فػي سػيرها التػأثيرم فػي تعابيرهػا كسػمككاتهاتككف هذ  الجماك ، فاعمة
الت فػػي األدكار ة كمػػف تبػػدٌ حركٌيػػ نشػػاطاتمػػف سػػاته كمؤسٌ هياكػػؿ المجتمػػ   مػػا يمػػٌس  كػػؿٌ ب عضػػكيان 

كفػي المكاقػؼ مػف انطباعػات كتػأكيالت مكؾ اإلنساني كفي السٌ كالمكانات كما تقتضيانه في الن س 
ككر كاإلناث لمتعبير عػف مطالػب، رغبػات، أشػكاؽ، تتبادلها جماعات الذٌ  مكزشبكة ر مف إحداث لك 

 .رافات جنسٌية محتممةأك حتى انحطمكحات، نزكات، 
إلى كاق  فارض في نهاية المطاؼ ؿ النسؽ االجتماعي القائـ هك الذم سيتحكٌ  بمعنى أفٌ  
ات دة لممسػػمكيٌ ة المحػػدٌ خالقٌيػػـ كالمعػػايير كاألنمػػاط األعػػرض الحػػائط القػػيٌ  ال ػػرض ضػػاربان  ن سػػه كػػؿٌ 
فػي ة غبة الجنسيٌ ؿ الرٌ ، كلهذا تتحكٌ التي تقٌرها الٌضكابط كالمعايير االجتماعٌية في الجماعة ةالجنسيٌ 

المشػػهد الػػذم يختصػػر كػػٌؿ المسػػافات كالمسػػاحات بػػيف الجنسػػيف فػػي حٌيػػز الكظي ػػة الجنسػػٌية فقػػط، 
حالتها  مػف  حالػةكاألشكاؿ، ينتهي بعضػها إلػى  راألطكادة ة متعدٌ اجتماعيٌ مكق ٌية إلى اختالسات كا 

 ة بػػيف الػػنّص الجػػنس كيندسػػة اجتماعّيػػ: فاطمػػة المرنيسػػي) المارقػػة كالممٌجػػة ةال كضػػى الجنسػػيٌ 
 (.كما بعدها 233 ، ص2988المغرب، /الدار البيضاء، ترجمة فاطمة زريكؿ، دار ال نؾ، والواقع

كراسػػمة لمسػػالؾ تربكٌيػػة كسػػمككٌية غيػػر هػػذ  التبػػٌدالت سػػتككف قكٌيػػة كمسػػتمٌرة كحتػػى جارفػػة 
التػي كانػت إلػى  اتة هػذ  العممٌيػيؤثر مباشػرة فػي نػكع كصػ ة كطريقػة أدائٌيػسبما  ،معهكدة مف قبؿ

، المسػمكٌيات األخالقٌيػة فػي المجتمػ المعػايير كالٌضػكابط ك حٌد ما رسمٌية مف حيث احترامهػا لقداسػة 
 ةفػػػي إطػػػار التكعٌيػػػ كثيػػػرة كمكث ػػػة اعتمػػػاد أسػػػاليبمػػػة إلػػػى ؿ المتقدٌ الػػػذم دفػػػ  بػػػبعض الػػػدكٌ  الٌشػػػيء



عالجػػا  رؼ المباشػػر مػػ  إفػػرازات التغٌيػػلمتكٌيػػ االجتماعٌيػػةة المباشػػرة لجميػػ  ال ئػػات كالشػػرائح الجنسػػيٌ 
كتعديال مف اآلثار التي تتركها سمككات تعتبر في بعض تم صالتها كمدل انتشارها أك قبكلها مف 

 .ةكضى جنسيٌ قبؿ المراهقيف كالبالغيف بمثابة ف
في طبيعة كنكعٌيػة االشػتقاقات التػي تمػٌس تركيبػة األل ػاظ المسػتعممة فػي لغػة هذا االنتقاؿ 

مػف حيػػث النظػػر إليػػه نعتبػػر   الجػنس سػػكاء المسػػتخرجة مػف المغػػة العربٌيػػة أك مػػف الٌمغػات األجنبٌيػػة،
مػػػ  طبيعػػػة  ك عػػػؿ لمتكليػػػد الم ظػػػي لتمبيػػػة كجػػػكد حاجػػػة ممحػػػة لتمكضػػػعات تعبيرٌيػػػة جديػػػدة تتناسػػػب

يػأتي مػف كجػكد  ان التػان الٌسمككات الجنسٌية غير الٌطبيعٌية التي ظهرت في المجتم  كانتشػرت بقػٌكة، 
، تمميها باألساس التطٌكرات كالتغٌيرات المتداخمة التػي نشػهدها يكميػان  ةة خاصٌ لغكيٌ  مجاالت ت اعمٌية

غػة يميػؿ لالرتكػاز عمػى المٌ المتعٌممة  كفئاتهالمجتم  أفراد غكم اليكمي في حياة التعامؿ المٌ  حيث أفٌ 
كيركػز فػي عممٌياتػه  ة أكثر مما يميؿ إلػى المغػة المتخٌصصػة، ال بػؿ إنػه أبعػد مػا يكػكف عنهػاالعامٌ 

ة يتمٌيز بممٌيزات غة العامٌ فالم ظ أك الم ردة في المٌ  االشتقاقٌية عمى نخر هذ  المغة العاٌمة، كمف هنا
كأم مػٌس بم رداتهػا يػؤثر  ةة كالتككينٌيػتػه االسػتعماليٌ كرفكلكجيٌ خاٌصػة بػه فػي إطػار  األنطكلػكجي كبم
 ةغػة طػاب  الٌداللػة اإليحائٌيػ، كيغمػب عمػى الم ػظ فػي هػذ  المٌ مباشرة في هػذ  الخصػائص كالمكٌكنػات

La Connotation ، حيث تن رد هذ  الٌداللة بممٌيزات خاٌصة كمف بينها أنها تتمت  بميزة االشػتراؾ
الشيء الذم يتيح لها في مختمؼ التطبيقػات المغكٌيػة أف تن ػرد  ،La Polysémie الالتة الدٌ تعدديٌ ك 

تتحػٌدد مػف خاللهػا المسػاحات التعبيرٌيػة التػي ة قياسػيٌ كقكاعػد أسػس كذلؾ ضػمف حػدكد هػذ  الميػزة ب
الخاصػة بكػؿ م هػـك كمصػطمح كم ػردة كتسػاهـ  كاشػتقاقاتها المختم ػة الالتة الػدٌ تعددٌيػ رسـ حدكدت

كالم ػػػظ المشػػػترؾ فػػػي  فػػػي المغػػػة المتخٌصصػػػة بػػػيف الم ػػػظ المخػػػتٌص  ال ػػػكارؽ كالممٌيػػػزات هػػػارفػػػي إظ
لمغػة كالتػي تتأٌسػس عمػى بعػد ة الكظي ػة االجتماعٌيػ كمػا يسػاعد فػي تحديػد مالمػح تعبيراته الداللٌية،

 . التكاصؿ بيف مختمؼ ال ئات المستعممة لهذ  األل اظ كالم ردات
الم ػػػظ فػػػي ة، عمػػػى خػػػالؼ كقيٌ ة الٌسػػػة كاالسػػػتعماليٌ ة العمكمٌيػػػٌيػػػز بالعامفهػػػي تتمٌيػػػ يكبالتػػػال 

ر البنػى ر  كتطكٌ ، الذم يظؿ أصيال في بنيته كاستعماله كفي تطكٌ ةاهر الظٌ  أصمه كفي قامكسه المغة
تها مػػف حيػػث ككنهػػا تممػػؾ عمػػى ة المرتبطػػة بػػه، فػػالم ظ هنػػا كالم ػػردة هػػي فاعمػػة فػػي اتصػػاليٌ المغكٌيػػ

  La Dénotation اللةطابعها الذاتي الدٌ الدكاـ كدكف فقداف 
 

 :لماذا يستعمؿ العاشقوف لغة العورتيفػ 
وشـ عمى زنػد "تحت عنكاف  "محمد عيسى لحيمح"اعر ؿ ديكاف شعرم أصدر  الشٌ كاف أكٌ 

 الشػػاعر إحاطػػةة لعػػدـ ، ترجمػػة كاقعٌيػػةة فػػي جامعػػة قسػػنطينكهػػك يتػػاب  دراسػػته الجامعٌيػػ "القرشػػيّ 
كتابػػات لطػػالب  لمػػا رأت عينػػا  عمػػى جػػدراف الجامعػػة كأسػػكارها كداخػػؿ المػػراحيض مػػف كاسػػتيعابه

ة، تمػؾ التػي صػامتة كخ ٌيػمنحكتػة ك ة ة جداريٌ بمغة جنسيٌ بعضهـ بعضان عشقكف كطالبات يكتبكف كي



ة، فكتػػب قصػػائد فػػي هػػذا ة كال أخالقٌيػػ، كلكنػػه اعتبرهػػا لغػػة فاحشػػة مؤذٌيػػلغػػة العػػورتيفأسػػميناها 
يعبػر فعػال شػعرم  فيهػا بيػت، ككػاف مػف بينهػا القصػيدة التػي متٌكعػدان  غاضػبان  مسػتنكران  ران اؽ ناكالسيٌ 

 :عينا ، فقاؿ يصؼ ما رأل رأتا اعر ممٌ عف زبدة مكقؼ كتيهة الشٌ 
 مف يصمب النيد في المرحاض يعبده     طالب عمـ ال عمـ وال أدب

ة كفهػـ نػات الم ظٌيػيح المككٌ يجبرنػا عمػى االلتػزاـ بتكضػ أمػاـ محػؾٌ  فالشاعر يضعنا يبالتال
العاشػؽ  بػأفٌ الػٌدالالت كاالشػتقاقات الم ظٌيػة المرئٌيػة كالمسػمكعة نشػير ة، حيػث استعماالتها التركيبيٌ 

ة هػػي لغػػة العالقػػة االتصػػاليٌ  ن هػػـ أفٌ  نػػاالػػذم يعشػػؽ كلسػػانه محتكػػر بقػػامكس لغػػة العػػكرتيف يجعم
ة التػػػي تػػػربط الرجػػػؿ ال طرٌيػػػاإلنسػػػانٌية عػػػف الٌسػػػعار الجنسػػػي كلػػػيس عػػػف العاط ػػػة  الممكنػػػة التعبيػػػر
الػػذم يمكػػف لمعاشػػقيف اسػػتعماله عمنػػا أك  قػػامكسالكمػػف هنػػا فػػال نجػػد فػػي  ، كالػػذكر بػػاألنثى،بػػالمرأة
 أم فضػاء محػيط الخاصػرة كالصػدر إال أل اظ لغة الجنس النابتة في هذ  ال ضػاء العػكراتي، خمسة

أك ال هػامش أصػال يمكػف  لتكػديس القامكسػي الكبيػر إال هػامش يسػير بسػيط،ـ هػذا اك لػـ يبػؽ أمػا
كالحػٌب كالعشػػؽ ر عػف العكاطػؼ قػامكس لغػكم سػميـ يعٌبػػ أمػػاـ مكٌكنػاتمػف خاللػه أف نقػؼ بال عػؿ 

ة كهنػاؾ الجػنس ، فهنػاؾ الجػنس كهكٌيػالجنسػي عارر عػف هػذا الٌسػٌبػا يعكؽ أكثر ممٌ كالخكاطر كالشٌ 
راجػ  ت اصػيؿ ) بػه الطالػب فػي الجامعػة تالي هناؾ مشكؿ لغكم ان عالي كبير يمػرٌ كبيكلكجيا، كبال

،   393فػػي جريػػدة البصػػائر، العػػدد  السػػّيد صػػادؽ سػػاليمّيةنقػػد هػػذ  المكاقػػؼ الجنسػػٌية فػػي مقالػػة 
 .(67، ص1668جكاف/مام

ة ضػػػحيٌ هػػػك الجميػػػ  هنػػػا  اعر فػػػالمكقؼ ال أخالقػػػي كال تربػػػكم، فػػػي حػػػيف أفٌ مٌشػػػلنسػػػبة لبا 
ة ة تػػربط بػػيف الجنسػػيف لمحػػديث أك لذيمػػاء عػػف أشػػكاؽ عاط ٌيػػة اتصػػاليٌ ـ كجػػكد عالقػػة لغكٌيػػاانعػػد

لغػػػة كعػػػف رغبػػػة فػػػي التكاصػػػؿ مػػػ  الجػػػنس اآلخػػػر، فػػػال يجػػػدكف أن سػػػهـ إال مسػػػتعمميف لقػػػامكس 
تشػػٌطر ن سػػها  ت عيمػػة حركٌيػػةالمغكيػػة فػػي مجتمعنػػا هػػي االشػػتقاقية البنيػػة  ، كلهػػذا قمنػػا أفٌ العػػورتيف

مجػػاؿ عػػة عنػػد حػػدكد ة المتنكٌ ة ببنيتهػػا الثرٌيػػائرة المغكٌيػػب المكاضػػ  كالمكاقػػؼ، كلهػػذا تخت ػػي الػػدٌ حسػػ
 تخ ػػي ن سػػها ألفٌ ة ض بمغػػة خ ٌيػػكسػػيعكٌ  حتمػػان  ضسػػيعكٌ هنػػا اب الغٌيػػ بيعػػي أفٌ كمػػف الطٌ  الخاصػػرة

ر كرمػكز تعبيػ لغػة هػيغة مٌ كذلؾ ألف هذ  ال ةال اعؿ الذم يت اعؿ كيتعامؿ معها، يقترب منها خ يٌ 
شػػػػارات كسػػػػيمٌية مجػػػػاؿ محػػػػيط متخٌصصػػػػة كمختػػػػارة لتتناسػػػػب كتتكٌيػػػػؼ مػػػػ  خصػػػػائص كأل ػػػػاظ  كا 

ة قميمة ضامرة أف تككف البنية عند هذ  الحدكد الجسديٌ خاصرة، كالقانكف االجتماعي لٌمغة هنا هك ال
هػا األل ػاظ محمٌ  عػف مكانهػا كمكاضػعها لتحػؿٌ ػ رغمػان عنهػا ػ ة سػميٌ غػة الرٌ ، فتتنػازؿ المٌ أيضػان  ةكخاٌصػ

عمػػػى الجػػدراف كاألسػػكار كفػػي داخػػػؿ كينحتهػػا التػػي يكتبهػػػا الطالػػب الجػػامعي كالم ػػردات كالكممػػات 
الكض  ، كهذا كالتي كقؼ عميها الشاعر كقرأها كاستهجنها كاستغرب تركيبتها كتعبيراتها المرحاض
ثػـ بصػكرة باهتػة متراجعػة إلػى  مجػاؿ الخاصػرة،محػيط حٌكؿ محػيط األسػكار إلػى فضػاء يالتركيبي 

الطالب  مجاؿ صاخب كخصب، يدف  ب كهكاعر في قصيدته مستكل الصدر كما أشار إليه الشٌ 



شارات جنسيٌ   .ةالذككر أكثر مف اإلناث إلى استعماؿ رمكز  كأشكاؿ كا 

ة ترتبط بالمدل ال ضائي المسمكح به للفراد لمتكاصؿ ة عالئقيٌ ة بنيكيٌ ستككف هناؾ كضعيٌ 
جػد غػامض عػف  مفيػـو أنطولػوجيه، التكاصؿ يكػكف هنػا بنظػاـ رمػكزم مغمػؽ، كهػي كجػكد داخم

يقؼ هذا الم هكـ في محيط الممكف المرجعػي فػي  مكز كتداخؿ مدلكالتها،الجنس بسبب تكاثؼ الرٌ 
هذا الغمكض  لمعاط ة مدلكؿ رمزم، كلمكظي ة مدلكؿ رمزم، ككؿٌ  ضبط الم ظ كالٌسمكؾ الجنسي، 

فاته، تأكيالتػه كتطبيقاتػه كتصػرٌ احتماالتػه ك  األفراد ينظركف إليه بمنظػار من ػرد بكػؿٌ  ترؾيالمتداخؿ 
ة ركرم التعامػػؿ معهػػػا عمػػػى أسػػاس أنهػػػا كظي ػػػة كحاجػػة مثػػػؿ بقٌيػػػبينمػػا النظػػػرة إليػػػه كػػاف مػػػف الٌضػػػ

، ال يجػػػػب أف ن ػػػػرد الجػػػػنس دكف غيػػػػر  مػػػػف الكظػػػػائؼ ال يزيكلكجٌيػػػػة فػػػػي حيػػػػاة اإلنسػػػػاف الحاجػػػػات
، كمػػف كخمسػػة كمكاربػػة ةة نتعامػػؿ معهػػا بخ ٌيػػة كبمغػػة خ ٌيػػة األخػػرل بمغػػة خاٌصػػديٌ كالحاجػػات الجسػػ

نػػػػات الحاجػػػػة مػػػػكزم فػػػػي هػػػػذا المسػػػػتكل المعقػػػػد مػػػػف ال هػػػػـ كالت اعػػػػؿ مػػػػ  مككٌ ة االنغػػػػالؽ الرٌ شػػػػدٌ 
المتػزٌكج الحػرج الكبيػر الػذم يشػعر بػه الشػاب  الجزائرم ناة، يالحظ في مجتمعالجنسيٌ ال يزيكلكجٌية 

ال ػػػرار   ،عمػػػى مػػػدل شػػػهر أك يتجػػػاكز يضػػػطٌر بعضػػػهـ ك الشػػػهرم ؿ ليمػػػة دخػػػكؿ مػػػف زكاجػػػه أكٌ  فػػػي
ككبػػار العائمػػة ككأنػػه قػػاـ بمػػا هػػك غيػػر  الكالػػديفمقابمػػة  لت ػػادم بتهػػرٌ الك  النهػػارم مػػف بيػػت الزكجٌيػػة

هػذا  تكٌجهػات األفػراد فػي كهك يحتـر في عممه هذا المعايير كالٌضكابط التػي تحكػـمسمكح به حتى 
 .به يتقٌيدمكزم ك الرٌ السمككي  النظاـ

ة الػػػػٌربط بػػػػيف االتجػػػػا  التحميمػػػػي القػػػػائـ عمػػػػى المزاكجػػػػة مػػػػف هنػػػػا فقننػػػػا نؤٌكػػػػد مػػػػدل أهمٌيػػػػ 
  L’Approche Socio psychanalytiqueالن سػي ؿكسػيكلكجيا كعمػـ التحميػة بػيف السٌ المطارحاتٌيػ

ة لدراسػػػة كسػػػيكلكجيٌ السٌ اغة الصػػػيٌ شػػػركط  عػػػففػػػي مكضػػكعنا   منااالتجػػػا  التركيبػػػي الػػػذم قػػػدٌ كبػػيف 
-L’Approche Epistimo-noologico ة فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػ  الجزائػػػػػػػػرماالجتماعٌيػػػػػػػػ تالعالقػػػػػػػػا

Linguistique،  غػي دينعمػانزحيػث يتبنػى عػالـ التحميػؿ الن سػي السكيسػرم Guy Dingemans 
ن ػس المكقػؼ الػذم طرحػه الجزائػرم  Psychanalyse des Peuples et Civilisations فػي كتابػه
نبػػي فػػي تحديػػد المنطمقػػات التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا أف نختػػار مقاربػػة الشػػمؿ األخالقػػي، بػػف مالػػؾ 
  ػػظة المٌ ة كقبػػكؿ تغييػػر مكرفكلكجٌيػػغكٌيػػمٌ ة البيعػػي فػػي البنٌيػػر مػػف خاللهػػا هػػذا االنتقػػاؿ غيػػر الطٌ لن ٌسػػ

يضػػػر بػػػه، فقنػػػه  أكؿ مػػػا يضػػػرٌ يػػػث أٌف ح ،بيعػػػي إلػػػى فضػػػاء آخػػػرالحقيقػػػي كالطٌ  كنقمػػػه مػػػف عالمػػػه
تػه، كيتػرؾ قمب المعنى كالمدلكؿ برمٌ ما يقـك به مف ، كفيكمستكل أدائه التعبيرم  ظة المٌ بمكرلكفكجيٌ 

ري  في مػدننا الكبػرل عمػى ات اآلخذة في االنتشار السٌ يكيٌ الدٌ /يكيكثقافة الدٌ  لفضاء الزنقة والشارع
عادته إلى حضػنه األصػمي كف مف إمكانية إلكف كالمهتمٌ المغكيٌ ة حتى ال يجد  ظ كميٌ إعادة نحت المٌ 

 .أكال ة التي صيغ بهاة األساسيٌ كاسترجاع المكرفكلكجيٌ 
المهتمػػػة بالتككينػػػات الثقافٌيػػػػة ة راسػػػات ال رنسػػػيٌ بعػػػػض الدٌ  تركيػػػزأف نشػػػير هنػػػا إلػػػى  نػػػكدٌ  

 Ferdinand فردينانػػػػد دوشػػػػافلمجتمعنػػػػا، عمػػػػى قػػػػامكس لغػػػػة الجػػػػنس، عمػػػػى غػػػػرار مػػػػا فعمػػػػه 



Duchene ك ، ٌَ مجتمعنا، كهي دراسة الباحػث تاري  كحاضر اهرة في التي حاكلت معالجة هذ  الٌظ
حيػث ، L’Algérie: La terre et la vigne فػي كتابػو Michel Launay ميشػاؿ لونػايال رنسي 

 ،األل ػاظة التي تنتظمها هػذ  مكزيٌ ؿ العالقات الرٌ حاكؿ في دراسته هذ  تقديـ كجهة نظر ت هـ كتحمٌ 
ميـ القػػكيـ، لتػػدخؿ رها الٌسػػبيػػر الجنسػػي الٌسػػميـ عػػف مسػػاتنػػا تخػػرج األل ػػاظ ذات التعكلمػػاذا فػػي عربيٌ 

قػػاموس ؿ إلػػى ة، فتنط ػػع مػػف قامكسػػها كتتػػرؾ، لتتحػػكٌ األل ػػاظ الخ ٌيػػ الجػػنس، أم لغػػة قػػامكس لغػػة
ك تحممهػا لغػة كالجػدراف أ رسػة عمػى األسػكا، كحينئػذ سػنجدها مح كظػة منحكتػة كمكرٌ لغة العورتيف

 ة، كالتػػي نسػػمعها كتسػػمعها ال تيػػات بالخصػػكص لػػدل معاكسػػة الشػػباب لهػػفٌ الشػػارع الشػػ هيٌ الزنقػػة ك 
فنكتشؼ كتكتشؼ ال تيات بأنهػا أل ػاظ عربيػة سػميمة كقكيمػة،  ،سرقات بهذا القامك الطٌ  عمى حكاؼٌ 

إطارهػا كتسػتخدـ لسػتخرج مػف ة غػة العربٌيػمػف المٌ  كامػؿ نتقػاؿ مكرفكلػكجيخضعت في فتػرات مػا ال
تأخذ غة المختكمة بالتستر كالتخ ي ك في فضاء المٌ تكٌزعان فكضكيان ع كزٌ تلتفي غير إطارها الٌطبيعي ك 

 .األصيؿ اقه المغكم األصميلم ظ في سيٌ  هان كمشكٌ  متعارضان  ،ناقضان تم ،آخران  مكرفكلكجيان  بعدان 
لل ظ حٌتة وحٌتة الل ظ هً انطولوجٌت التجتنع بٌن الذا  واالتصتل فً  حتلبطبٌعة ال

ٌن )فضتء ال متن والم تن   فً سنة صتؼةالم Mishio Kuku الٌابانً مٌشٌو كوكوة راجع نظر
من االجتمتعً فً صورة نظرتنت ألنطولوجٌت الذا  فً فضتء حول البعد ال ٌ ٌتبً لل ن  2002

ٌنة ال منً مو اال  (.للترا ٌا اللؽو

صػػػمب النهػػػد كالمكاضػػػ  الجنسػػػية األخػػػرل مػػػف  الشػػػاعر هػػػك أفٌ هػػػذا مػػػا لػػػـ يالحظػػػه  لعػػػؿٌ 
المغػػة فػػي إطارهػػا ة كمػػا كػػاف حػػاؿ هػػذ  لػػـ تعػػد مقتصػػرة عمػػى المػػراحيض كاألمػػاكف الخ ٌيػػ ،الجسػػد

تعبيػرات ى ليخمػؽ فضػاءات أكسػ  كأشػمؿ لتػكلٌ  ،مكضػعيان  ؿ إننا نرل هناؾ تراجعان االجتماعي، ال ب
متػػػكافرة كمتاحػػػة لمكتابػػػة  مكاقػػػ  كمسػػػتكيات جديػػػدة لػػػـ تكػػػف مػػػف قبػػػؿ ممتصػػػقة بمغػػػة الجػػػنس لتحتػػػؿٌ 

ت ػتح شػريط ة فتحت هذ  اآلفػاؽ كهػي صػباحان مسػاءن ات العربيٌ ، فبعض ال ضائيٌ كالنحت كالمخاطبة
ئػػػر رسػػائمها القصػػػيرة دكف انقطػػاع لتنشػػػر باسػػػتمرار كػػؿ مػػػا يحتكيػػه قػػػامكس لغػػػة الجػػنس فػػػي الجزا

امنػػا بمتابعػػة قيٌ حتػػى أرقػػاـ هػػكات هـ النقالػػة، كبف ينشػػركف يمػػه كمعاصػػر  كمػػف قبػػؿ شػػباب جزائرٌيػػك قد
تحمػؿ لنػا يكميػان هػذ  القنػاة شػريط ة المنشػكرة فػي سػائؿ الجنسػيٌ الرٌ  ف لنػا أفٌ ة لها تبيٌ ة إحصائيٌ دراسيٌ 

 .مف هذا القامكس لفظة جنسية( 86)ستة وثمانيف ما يناهز 
ز به مف تكنكلكجيا متقدمػة، مػف إعػادة ر التقني اإللكتركني بما يتميٌ كمف هنا سمح التطكٌ  

  ضػػبط أل ػػاظ هػػذ  القػػامكس، بػػؿ كالمسػػاهمة فػػي نشػػرها كح ظهػػا كالمسػػاهمة فػػي انتشػػارها كتكٌسػػ
حجػػػـ األل ػػػاظ التػػػي انتقمػػػت القاعػػػدة المتابعػػػة لمقػػػامكس اإللكتركنػػػي كتكسػػػيعه، كقػػػد الحظنػػػا كػػػذلؾ 

ة التػػي هػػي فػػي الغالػػب لغػػة جػػنس، غػػة الخ ٌيػػالعمنيػػة إلػػى المٌ العاٌمػػة الظٌػػاهرة ك غػػة مػػف المٌ  ان ياسػػتعمال
 ، ةري  فػػي هياكػػؿ كبنيػػات المجتمػػ ، أفػػرزت بالمقابػػؿ كجػػكد حػػاالت مػػف انتقػػاؿ مكازٌيػػفاالنتقػػاؿ الٌسػػ

اف مػػف غػػة، فاالنتقػػاؿ لػػـ يجعمهػػا تتراجػػ  كتت ػػتح كتمغػػي مػػا كػػمات هػػذ  المٌ مػػا يتعمػػؽ بترٌسػػكػػؿ كهػػي 
ة بػيف الجنسػيف، بػؿ ب العالقػات العاط ٌيػيترت يات المتزايدة فيقة بحسب الحرٌ قة كضيٌ مجاالت ضيٌ 



غػة ت فضػاءات هػذ  المٌ مػا امتػدٌ كمٌ  ،ة أكثػرمػا حقػؽ االن تػاح العالئقػي بػيف الجنسػيف حرٌيػبالعكس كمٌ 
ى العمػف فتكشػؼ إلػ ق زتة ك المراحيض كمف األسكار كالجدراف المعزكلة كالمنطكيٌ محيط لتخرج مف 

 .كالصٌكر كالتقٌمصات عف رمكزها كأل اظها كم رداتها كمختمؼ أنكاع التعبيرات في األشكاؿ
رت عػػػػف كجػػػػكد انتقػػػػاؿ فػػػػي هػػػػذ  االنتقػػػػاؿ الم ظػػػػي التعبيػػػػرم كاألشػػػػكاؿ المرتبطػػػػة بػػػػه عٌبػػػػ 
حيػث  ةة عمنٌيػٌيػة غيػر معمنػة إلػى مخاطبػة كتابة التي انتقمػت مػف مخاطبػة جدارٌيػة الجنسيٌ الحساسيٌ 

كتابته كرسػمه  كٌؿ ما يمكفيطم  كيقرأ  ة كمنتشرة كبقمكاف الجمي  أفٌ تكجد فضاءات لالتصاؿ قكيٌ 
 ر المختم ػة، كهكػذا خرجػت الكتابػة ات الٌسػات كمحطٌػات كاألسػكاؽ كالممػرٌ عمى الجدراف في المحطٌػ

مػػف مجػػاؿ  لغػػة العػػورتيفالمػػراحيض إلػػى ال ضػػاءات الكاسػػعة، فهػػؿ بالمقابػػؿ انتقمػػت محػػيط مػػف 
، فتنزع عنها الكثير مف مجاؿ الخاصرة ة تتجاكزالخاصرة لتعطي لن سها مسافات كمسارات تعبيريٌ 

ة ى عػػػػف بعػػػػض األل ػػػػاظ، أك أف تعمػػػػؿ عمػػػػى إعػػػػادة بعػػػػض األل ػػػػاظ العربٌيػػػػمػػػػكز المغمقػػػػة كتتخمٌػػػػالرٌ 
 .األصيمة إلى معجمها األصمي

التػػي  ةة اإللكتركنٌيػػإلثػػارة الجنسػػيٌ ة القػػد خمػػؽ هػػذا االنتقػػاؿ مجػػاالت جديػػدة لذثػػارة كخاٌصػػ 
ل ذلػػؾ إلػػى ارت ػػاع ، فػػأدٌ غٌيػػرت مػػف خارطػػة العػػرض كالطمػػب فػػي الثقافػػات ال رعٌيػػة كأنمػػاط الٌسػػمكؾ

، لقػد كانػت الكتابػات فػي لدل فئػة المػراهقيف الشػباب عةية المتنكٌ ة كاالن عاالت الجنسٌ ة الحساسيٌ حدٌ 
ة عػف كجػكد حاجػة ماٌسػك ر عف كجكد جكع جنسػي تعبٌ  ة كالمهجكرة كأل اظها المختم ةاألماكف الخ يٌ 
قػدرة العػف كجػكد ألػـ كجػرح مػف عػدـ ك عف كجكد رغبة جامحة في مالمسػة جسػد ، ك لمجنس اآلخر 

مت سػػػهٌ كؽ، كاأللػػػـ كالٌشػػػ ععمػػػى اإلشػػػباع، لكػػػف الكتابػػػات اآلف كقػػػد تجػػػاكزت تعبيػػػرات الجػػػك كالبػػػاع 
الجػنس اآلخػر بػدكف مشػقة كال تعػب، بػؿ كتراجػ   ة الكصػكؿ إلػىائدة الجديدة مف إمكانيٌ الثقافة السٌ 

 .رؼ كالحرمةالشٌ حماية ابط كالحريص عمى دكر األسرة الضٌ 
ة ة كصػارت تخاطػب الجػنس اآلخػر مػف زاكٌيػمف هنا خرجػت الكتابػات مػف أماكنهػا الخ ٌيػ 

الكتابػات صػارت تصػؼ المػذة، مالمػس الجسػد، ، فاعمى غرار ما تـٌ  باعغبة في المزيد مف اإلشالرٌ 
كشػػؼ عػػف تة ك إشػػباعات جنسػػيٌ عػػف خصػػكص ال ر عمػػىتعٌبػػ ،تعطػػي تمييػػزا جديػػدا لمغػػة العػػكرتيف

ز عمػػى لغػػة الجسػػد األنثػػكم، كتكشػػؼ كػػؿ الكشػػؼ ات الجسػػد األنثػػكم، كمػػف هنػػا صػػارت ترٌكػػمخ ٌيػػ
مظػػػاهر ا فػػػي كتاباتهػػا كنحتهػػػا الجػػدارم، لقػػػد صػػارت تعٌبػػػر عػػـ العديػػػد مػػف ح بهػػكتمػػػكٌ عػػف خبايػػا  

 ؿاالن عػا تحػٌدد درجػاتك كمسػتكل تطٌرفهػا ة اإلثػارة شدٌ تبٌيف الم رطة ك ة كالعاط ٌية الجنسيٌ ة الحساسيٌ 
بؿ كتخرج المستكر إلػى العمػف لتبػرهف ، L’Hyperémotivité ال رحة كالمحزنةاالغرائٌية المثيرات ك 

يف باسػتمرار حيػاة المػراهقبػه تتسػـ صػارت ب كعدـ استقرار في المشػاعر كالمكاقػؼ تقمٌ كتدٌلؿ عمى 
ة، ب عػؿ نضػ  الغريػزة الجنسػيٌ  تهاهػا كزيػادة شػدٌ تمجاالكتعػٌدد العكاطػؼ كالمشػاعر  ط حػاف كخاٌصة

أم عكدتهػػػا إلػػػى مخػػػزكف الػػػذاكرة الػػػذم أشػػػرنا إليػػػه فػػػي بدايػػػة المقالػػػة،  كارتباطهػػػا بػػػالحمـ كالخيػػػاؿ
 حيػػثفػػي تمػػٌر الغريػػزة الجنسػػٌية، ى يتجمٌػػك المراهػػؽ  تكتسػػح حيػػاةة المشػػاعر هػػي أكبػػر ثػػكرة ن سػػيٌ ف



 .نب غريزة األمكمة التي ترتبط بهاإلى جاكأشٌدها  اإلنساف زغرائ أهـٌ مف تعتبر الغريزة الجنسية 
 
 

 : ـ لغة العورتٌن ولغة الجنس

ة ـ العالٌيػك ة، كمثمما يػرل المناطقػة ال ت هػـ العمػات العمكـ اآلليٌ تاف مف آليٌ الم ظ كالمعنى آليٌ 
 تػكارل خمػؼلغة الجسػد ت ة أخرل أفٌ ة، كلهذا سنجد مرٌ اآلليٌ كـ مإال بم اتيح المعرفة التي تحممها الع

ة أخػرل لغػة الجسػد إلػى ة، كتعػكد مػرٌ ترقى إلى العمػكـ العالٌيػتحاكؿ هذ  األخيرة أف لغة الجنس لما 
غػكم اإلنسػاني، ة ألنمػاط االتصػاؿ المٌ اقات البنائيٌ لتتمكض  في السيٌ  يدا تعكد مف جدلغة الجنس لمٌ 

ر فيهػػا لغػػة الجػػنس المجػػاؿ لتعٌبػػلهػػا سػػد فضػػاءها ضػػمف مجػػاالت ال تتػػرؾ كلهػػذا تصػػن  لغػػة الج
 .كلترم ن سها كليتبيف الناس خصائصها كم اهيمها كأنماطها

ـ أبناءنػا عميهػا فػي البيػت ب عميهػا كعمػى اسػتعمالها كنعمٌػمهػا كنتػدرٌ كلهذا فمغػة الجسػد نتعمٌ 
إال نػادرا مػ   كقػت كالمػاؿ كهػك مػا ال يػتـٌ ، كنن ػؽ مػف أجمهػا الالتربكٌيػة سةكالمنزؿ كالمدرسة كالمؤسٌ 

فرصػة كمػف أتيحػت لػه كال يكجد مػف يعٌممهػا، مها مها كال نجد أيف نتعمٌ لغة الجنس، فهي لغة ال نعمٌ 
م  مػػػف هنػػػا كهنػػػاؾ عػػػف طريػػػؽ ناتهػػػا ال يكػػػكف ذلػػػؾ إال مػػػف خػػػالؿ اسػػػتراؽ الٌسػػػمعرفػػػة بعػػػض مككٌ 

خػارج إطػار ككر با التي يتػداكلها األط ػاؿ الػذٌ لصٌ في الذاكرة مف تعابير ا دفة، أك ما بقي خالدان الصٌ 
 .ـكال يجدكف لها فضاءن الستعمالها في كسط أسرم منظٌ البيت كالمنزؿ، 

كجكدهػا عمػى  تخمػؽ لغػة ظػاهرة كت ػرض فرضػان فػي محػيط األسػرة ة الثقافة األسػريٌ  أم أفٌ  
، كلهػػػذا يكبػػػر سػػػميحسػػػاب لغػػػة تصػػػن ها ن ػػػس الثقافػػػة خػػػارج نطػػػاؽ االتصػػػاؿ المغػػػكم األسػػػرم الرٌ 

قػاموس "ك ، "قػاموس العيػب" هػك  ،غػةعنػكاف القػامكس الػذم يح ػظ هػذ  المٌ  ، فيجػدكف أفٌ األط اؿ
غـ أنػه عمػى الػرٌ   صػباذ ، كلهذا ي هـ الط ؿ منكقطعان  حسمان  "قاموس لغة العورتيف"هك ك  ،"قباحةال

هػػي فػػي الحقيقػػة لغػػة الجسػػد، كلكنهػػا مػػ  ذلػػؾ فهػػي لغػػة جػػنس كهػػي بػػذلؾ  "لغػػة العػػورتيف" مػػف أفٌ 
، ال ال يجب استعمالها كال تداكلها ة مستترةبأنها لغة خ يٌ كيستكعبكا عمى األط اؿ أف ي همكا  ةممزم
لغػػة "ؿ بػػذلؾ إلػػى ، فتتحػػكٌ كال ننطػػؽ بهػػا فػػي محيطهػػا ةمهػػا فػػي أكسػػاط األسػػرة كثقافتهػػا البنائٌيػػنتعمٌ 
لغػك  ابػالمغك، كمقتضػى النظػر إلػى المغػة بأنهػأحيانػان غة كلهذا ترتبط المٌ  ،"نقةفضاء الزّ " في "نقةالزّ 

كمػػود ليفػػيس غؿ المحػػٌرؾ الػػذم ألهػب مشػػاعر كأفكػػار هػك مقتضػػى بنػػائي بنيػػكم، فكانػت بػػذلؾ الٌشػػ
 غػة كالمغػك،العالقػة بػيف المٌ  ة الباحثة عف سػرٌ ته المغكيٌ في بنيكيٌ  Claude Levis Strauss ستروس

لغػك الكػالـ هػك ترميػز أنثركبكلػكجي  غك، كال يكجد لغك الكالـ، ألفٌ في الكقت الذم ال تكجد لغة المٌ 
 .لغة الجنس هي لغة لغك عمى أفٌ  اإلشتقاقاٌية اللة التعبيريةلخمؽ الدٌ 

ميـ، بػػيف لغػػة غػػك كالٌسػػة ضػػمف حػػدكد المٌ تقسػػيـ ال ضػػاءات المغكٌيػػ عمػػى هػػذا األسػػاس فػػقفٌ 
ككر كاإلناث، كما الذٌ  ساء معان جاؿ كالنٌ الرٌ  ،في نظرة ال رد إلى جنسه ؤثر سمبان الجسد كلغة الجنس ي



 يالم ظػالمخػرج كترميػز  Phonème Symbolisé المرٌمػز يالم ظػالمخػرج هك ممكف هك غارؽ في 
Phonème Codé يػا جماعػة "غػكم االتصػالي فػي كسػطنا المٌ غيرنػا قػكؿ بدكف فارؽ، لذلؾ نقػكؿ كي
سأصػطحب ولػدي إلػى "  كتقػكؿ الجػارة لجارتهػا صػباحان ، "يطاف فػي ليمػة البارحػةلقد تخّطاني الشّ 

 ".بيب ليعاينو فيو يشتكي مف ألـ في زيزتوالطّ 
ف ي هذا المستكل مف التعبير االتصالي ال نجد قطيعػة كال نبػذا لمغػة الجػنس مػف قبػؿ لغػة 

سالة كلػيس إفهامهػا غ الرٌ ؽ في حدكد تبميالجسد، فهي تسمح له بالبركز كاالستعماؿ في نطاؽ ضيٌ 
فهػػاـ دالالتهػػا ل خػػر، كلهػػذا تتػػرؾ لكػػؿٌ  ابقة كحسػػب إجادتػػه لقػػامكس لغػػة فػػرد حسػػب خبراتػػه الٌسػػ كا 

ة نرل كنشاهد كسيكلكجيٌ ة السٌ فقننا مف الناحيٌ  ابقتيف ػالعكرتيف، ػ كالتي منها استخرجنا الجممتيف السٌ 
نػات هػذا ال اصػؿ التعبيػرم بمشكالت التعامػؿ مػ  مككٌ  ة المتعمقةة كالتعبيريٌ مككيٌ ة كالسٌ اآلثار الن سيٌ 

 .غكم الخطيرالمٌ 
 "كػالـ العيػب" بمغػة العػكرتيف كعمػى أنػه قػامكس  فالمشكؿ فػي حقيقتػه لػيس مشػكال خاصػان 

غػة اؽ ال اصػؿ البنيػكم داخػؿ بنيػة المٌ اؽ أصػعب كهػك سػيٌ يتمكض  في سػيٌ هنا المشكؿ  بقدر ما أفٌ 
ة فائػػدة أك نحػاكؿ فهػـ المشػػكمة مػف هػذا الجانػب فقننػا لػف نجنػي أٌيػ ، كمػا لػـ ن هػـالمسػتعممة أساسػان 

ه  التحميمي البنيكم نكدراساتنا المتعمقة بهذ  الظاهرة، فيجب أف ال ننحرؼ عف الم ناة ألعمالعمميٌ 
 L’Approche المقاربػػة اإلبسػػتمونولوجيةحنا فػػي مقالتنػػا عػػف غػػكم، كلقػػد سػػبؽ لنػػا أف كٌضػػالمٌ 

Epistimo-noologique  ٌةليكميٌ اية في تعامالتنا ة ذلؾ بأمثمة كنماذج تعبيرٌ لمغة التعبيري. 
نتيجة لهذا التركيب الالمتجانس بيف مستكيات األل اظ كمدلكالتها كنتيجػة لالنقالبػات التػي 

 ة الجػنس،لجسػد إلػى حالػة الػال إسػتعماؿ فػي لغػبانتقاؿ الم ظ مف اسػتعماله فػي لغػة ا تحدث تمقائيان 
، كتبػرز ردكد ة هك تداكؿ لمحاجة كتداكؿ محدكد كمرٌمز غالبان غة الثانيٌ داكؿ في المٌ الت أفٌ إلى  أشرنا

زاء الجػػػنس مػػػف قبػػػؿ المتعػػػامميف كخاٌصػػػفعػػػؿ مختم ػػػة إزاء المٌ  ة فػػػي ة صػػػدكر ردكد فعػػػؿ سػػػمبيٌ غػػػة كا 
لم ظػػػي اسػػػتعماال اؿ فيهػػػا الميػػػؿ السػػػتعماؿ القػػػامكس مرحمػػػة المراهقػػػة، كهػػػي المرحمػػػة التػػػي يتحػػػكٌ 

حالػػة مػػف يػػة األكلػػى بكجػػكد إذا لػػـ يكػػف الط ػػؿ قػػد ترافػػؽ فػػي مراحمػػه العمرٌ كبػػكتيرة سػػريعة، َن  قكيػػا
ة، فػػالطمس كالغيػػاب اإلعالمػػي كمػػا اهرة الجنسػػيٌ تحػػاكر كتكاشػػؼ تربػػكم صػػريح حػػكؿ الظٌػػت اعػػؿ ك 
، يحػػاكؿ مػػف خػػػالؿ ؿ الط ػػؿ إلػػى مراهػػػؽ عنيػػؼ جنسػػيان يحػػكٌ  يوسػػؼ فيػػػاـباحػػث ث عنػػه اليتحػػدٌ 

ة أف ينػػتقـ مػػف إطػػار ثقػػافي قٌيػػد معارفػػه كمعمكماتػػه عػػف الجػػنس كجعمػػه جػػاهال مكضػػكعاته الجنسػػيٌ 
ة كلكػػف بػػالكثير مػػف المجتمعػػات، كنجػػد فػػي هػػذا بت اصػػيمها، فػػاألمر ال يتعمػػؽ بالمجتمعػػات العربٌيػػ

اب التحػػػاكر ة لغٌيػػػمبيٌ مػػػف قبػػػؿ عممػػػاء االجتمػػػاع كعممػػػاء الػػػن س باآلثػػػار الٌسػػػ كبيػػػران  اؽ اهتمامػػػان السػػػيٌ 
مف بيف مػف خٌصصػكا ة خطيرة، ك يء الذم يترؾ المراهقيف في متاهات تربكيٌ جنسي، الشٌ التربكم ال

،  Downeyداونػػػي، Mc Cammon ماكػػػاموف :دراسػػػاتهـ لتحميػػػؿ مختمػػػؼ أبعػػػاد هػػػذ  الظٌػػػاهرة
مست يضػة ال دراسػاتهـ ب راسػاتالػذيف أثػركا حقػؿ هػذ  الدٌ   Hydeىايػد  King كينػ ،  Campكامػب



لى  2996منذ سنة   .اآلفكا 
هكذا نجد في االستعماؿ الم ظػي الرسػمي غنػى كتنكعػا فػي االسػتعماالت المتعمقػة بالسػم  
كالبصػػر كالنظػػر كالعػػيف كمحػػيط الػػرأس كمحػػيط الصػػدر، لكنػػه يقػػؿ كممػػا تعمػػؽ بمسػػتكل الخاصػػرة 
فمادكف، كلهذا نالحظ كجكد فضاء مخركطي عجيب في لغة الجسد، حيث تنطمؽ بقكة كغزارة مف 

كالصدر كحكالي البطف، لتضمر كتتراج  في محيط الخاصرة حيث تتكاجد األعضاء فضاء الرأس 
، لتعاكد النهكض مف جديد لكف كتيرهػا سػتتجمد كال تقػكل "لغة العورتاف"الخ ية بمغتها الخ ية، أم 

عمى البمكغ كهي تصؿ حػد القػدميف، فهػذا التقسػيـ هػك تقسػيـ خػاص كمتميػز كلهػذا نجػد بػركز كػؿ 
 .مختم ة كمتنكعة في الثقافات كالمغات بأثر النكعيف اإلثنكلكجي كاألنثركبكلكجيذلؾ بص ة 

كمثؿ هذا السيؿ مف اإلفرازات الن سية ػ االجتماعية غالبا ما يؤدم في نهاية المطاؼ إلى 
حدكث انعكاسػات مختم ػة األثػر كالمػدل بحسػب مقكمػات كظػركؼ حػدكثها كانتشػارها كبحسػب قػكة 

مراهؽ الباحث عف هكيته الجنسية كتعاممه م  تأثيراتها، ككذا بحسب تعامؿ التأثير في شخصية ال
الجماعػة المعنيػة مػ  الظػاهرة انطالقػا مػف رصػيدها الثقػافي ػ المجتمعػي كارتكازهػا عميػه كت سػػيرها 

 تالجنسػػػػية كلكي يػػػػة تنظػػػػيـ كصػػػػياغة العالقػػػػا ةالسػػػػمككي االنطبػػػػاعي كأحيانػػػػا األخالقػػػػي لمممارسػػػػ
فػػي  رالمسػػاهمة فػػي تكػػكيف صػػكرة محػػددة عػػف الػػذات كعػػف اآلخػػ يف، كبالتػػالالجنسػػية بػػيف الطػػرفي

كسيكػػػػػ السٌ مجػػػػاالت هػػػػذ  الممارسػػػػة، كيتػػػػاح عمػػػػى مسػػػػتكل هػػػػذا الصػػػػعيد إمكػػػػاف التػػػػدخؿ التحميمػػػػي 
قامػػة العالقػػا الجنسػػية بػػيف  تأنثركبكلػػكجي لي ػػرز لنػػا أهػػـ ال ضػػاءات كالمجػػاالت التػػي تتػػيح تن يػػذ كا 

نػا إلػى ضػركرة التركيػز عمػى تمػؾ الدراسػة الشػيقة التػي اعتمػد صػاحبها الطرفيف، كتجػدر اإلشػارة ه
 تالجنسػػية كمػػدل تػػأثير الثقافػػا تة فػػي فهػػـ كشػػرح طبيعػػة العالقػػاكسػػيك ػ انثركبكلكجٌيػػالمقاربػػة السٌ 

الجنسية فػي المجتمعػات فػي تحديػد محتػكل كطبيعػة كبعػد بنػاء العالقػة كتحديػد مجػاالت االتصػاؿ 
 :بط كتابعيد العالئقي، أنظر بالضٌ بيف الجنسيف في هذا الص

-Malek Chebel : L’espoir du serial. Mythes et pratiques sexuels au Maghreb, Ed/ 

Payot et Rivages, Paris, 2003. 



 مفيـو النقد االجتماعي في مدرسة فرانكفورت              

كماؿ  .د :األستاذ                                               
 بومنير 

كمية  -قسـ الفمسفة                            
 العموـ

و   اإلنسانية                             
    االجتماعية

جامعة                                                         
                     الجزائر

نما رفقط بت سي سلقد ارتبط ال كر ال مس ي منذ نشأته، لي   العالـ كمعرفة أصمه ك نشأته، كا 
 .                         بمحاكلة  النظر إلى الكاق   اإلنساني أيضا  قصد ت سير  ك العمؿ  عمى تغيير 

َن من صالن عف الكاق ، كع ا اإلنساف في  المعاناة  التي يعرفه  فإف ال كر ال مس ي ليس فكراى
ما يدكر في كاقعه االجتماعي ك السياسي  كالتاريخي،  فعالقة  ال كر   فحياته  اليكمية، كع

هي   كعي  عصرها  ال مس ي  بهذا  الكاق   عالقة  قائمة ، ألف  ال مس ة كما  يقكؿ هيغؿ 
كت سير    لـ  يكف  قصد  فهمه  غير  أف هذا   ارتباط    بالكاق (. 1)معبرا  عنه بال كر 

نما  ، كلهذا اكتست ال مس ة منذ " تجاكز "محاكلة لنقد  ك_ كباإلضافة  إلي ذلؾ_ فقط ، كا 
أف أفكار  الناس  كأفعالهـ ك غاياتهـ ال يصح في ذلؾ تصر عمى  ينشأتها طابعا نقديان، كه

         رأف  تككف كليدة الضركرة العمياء، كما أنها تحث  الناس  باستمرار عمى نقد هذ  األفكا
ك األفعاؿ ك الغايات بؿ كبتجاكزها،  كذلؾ لسؤاؿ عف  حقيقتها كعدـ التسميـ بها، كهي  في 

 ؿباألفكار  العممية ك ال مس ية، كال  بأشكا ذلؾ ال ترضى أف تسمـ  بشيء  بغير نقد  ، ال
قد لتخمت عف بالتقاليد  المستقرة  كلك تخمت عف الن الحياة االجتماعية ،ال  بالقيـ السائدة كال

: ألف  كظي تها الحقيقية هي نقد  الكاق  القائـ كتحميمه، أك بعبارة أخرل نقكؿ هي( 2)ركحها 
العقمي ك العممي لعدـ تقبؿ األفكار ك أساليب ال عؿ ك  ممارسة النقد الذم يعني الجهد
لمه ف بعاكالتاريخية القائمة كسائر العالقات التي تربط اإلنسا السمكؾ ك الظركؼ االجتماعية



يبدؿ لمتكفيؽ  في جكانب الحياة االجتماعية  كبيف األفكار كمجتمعه تقبالن أعمى، كهك 
لمظهر فيها مف الجكهر، ك البحث في أحكاؿ األشياء ك  زكاألهداؼ العامة لمعصر كتميي

المرتبطة  بهذ  المصالح ،   ؼك المصالح  الكامنة كراءها، كالمعار    الظكاهر ك جذكرها
كهذا حتى ال  يضي  اإلنساف في ماهك  زائؼ ( 3)معرفة حقة  ت ضي إلى تغييرها كمعرفتها

في مقدمة مقاله    (Kant ) يقكؿ  كانط  . ألفكار كاذبة  أك أكهاـ  باطمةأك يخض   
  :مبينان الغرض مف ممارسة النقد ال مس ي أنه " ما األنكار  "  المشهكر

 .                كؿ عنهخركج اإلنساف مف قصكر  الذم هك ن سه مسؤ 
 

قصكر يعني عجز  عف استعماؿ عقمه دكف إشراؼ الغير، قصكر هك ن سه مسؤكؿ عنه، ألف 
في  استعماله  عيب في العقؿ، بؿ في االفتقار إلي القرار ك الشجاعة  سببه يكمف ليس في
 (. 4)ذاؾ هك شعار األنكار تجرأ عمى استعماؿ عقمؾ. دكف إشراؼ الغير

 
است اد هيغؿ  مف ثكرة كانط  النقدية في مجاؿ حدكد العقؿ ، لكف  هيغؿ  نقمها إلي مجاؿ  لقد 

مف أف يككف هذا النقد مكجها إلي العقؿ  ن سه   أكس  مف العقؿ، هك التاري  اإلنساني، فبدالن 
لي تحميؿ  طبيعته ك حدكد  لمعرفة الشركط التي  تجعؿ المعرفة ممكنة أصبح  مكجها إلي  كا 

ث  في دخكؿ العقؿ  الطبيعة   ن سها ثـ تجميه في التاري  ،حيث أصبح هك جكهر التاري  البح
 :كمحركه أك عمى حد تعبير هيغؿ

طة عف العقؿ  البسي معها كهي تتأمؿ التاري ، هي ال كرة إف ال كرة الكحيدة التي تجمبها ال مس ة
التالي يمثؿ أمامنا بكص ه مسارا              إف العقؿ يسيطر عمى العالـ، كأف تاري  العالـ ب:  التي تقكؿ

 (. 5)عقميا
 

طابعها    كعمى  الرغـ مف تأثر  كارؿ ماركس  ب مس ة هيغؿ غير أنه عمؿ عمى التخمص  مف
، كزعـ  أنه أكقؼ  الجدؿ  الهيغيمي عمى قدميه قصد التحكؿ إلي ما "   المثالي" التجريدم  أك

معنى  أصبحت كظي ة العقؿ األساسية عند  تتمثؿ في  نقد يسميه بالنقد االجتماعي ،كبهذا ال
إف ال الس ة لـ ي تئكا  "   خأطركحات حكؿ فيكر باالكاق  كمحاكلة  تغيير ، أك كما  يذكر   في 

 (6")يؤكلكف العالـ  بأساليب متباينة  إال  أف المهـ هك  تغيير  
 

خر  لذم يعيشه اإلنساف، ك بمعنىإف النقد االجتماعي عند ماركس ليس من صالن عف الكاق  ا
 ليس نقدان مجرداى  أك تأمميان بؿ هك نقد  يرتبط  بالممارسة كالعمؿ  قصد  تحقيؽ التغيير

كقد  كاف هذا  حجر األساس  لمنظرية النقدية  لمدرسة  فرانك كرت  التي .   االجتماعي



 . مف القرف العشريفظهرت  في ألمانيا، كتحديدا في مدينة فرانك كرت،خالؿ النصؼ األكؿ 
 

هكركهايمر  سها مجمكعة مف ال الس ة أبرزهـ كهي  حركة نقد فمس ي ك اجتماعي، كض  أس
، ثـ طكرها أحد أبرز ك (Jürgen  Habermas) ،تيكدكر أدكرنك ،هربرت مارككز ك إريؾ فرـك

يمكف القكؿ إف بداية  المشركع  فالس تها المعاصريف ، كهك يكرغف هابرماس اأعالمه
 مس ي النقدم  لممدرسة كاف  م   نشأة  معهد البحكث االجتماعية الذم مارس نشاطه في ال

 ، كت رغ لبحث المشكالت 1923بداية سنة 
 

   االجتماعية ك السياسية،كتكلى اإلشراؼ عمى المعهد في البداية كارؿ غركنبرغ، كهك أحد

هايمرعندما عيف مديرا لممعهد، أبرز م كرم المدرسة الماركسية النمساكية ،ثـ خم ه ماكس هكرك
حيث جعؿ مف ال مس ة النقدية المكضكع األساسي لمنظرية االجتماعية التي اهتمت في البداية، 

هذا االهتماـ  بالجانب  ، بتحميؿ البنيات االجتماعية  ك االقتصادية  لممجتم  القائـ،  كيظهر
الحالة " كاف  عنكانه  هد الذمال مس ي النقدم عند هكركهايمر  في مقاله االفتتاحي  لممع
  ".الراهنة لم مس ة االجتماعية ككاجبات معهد األبحاث االجتماعية 

 

غادر  ، أغمؽ  معهد البحكث  االجتماعية ك 1933كم   استيالء النازية عمى الحكـ سنة 
إلى بعض العكاصـ األكربية كجنيؼ كباريس كلندف  ثـ ( كأغمبهـ كانكا مف اليهكد) أعضاؤ 

كال شؾ  إف هجرة مدرسة . إلى الكاليات المتحدة األمريكية 1934المعهد سنة  نقؿ
،كم   فرانك كرت إلي الكاليات المتحدة قد أثرت  إلي حد كبير في أعمالهـ  لذلؾ فقنهـ

انتهاء الحرب العالمية الثانية ،كغركب النظـ ال اشية ك النازية بدؤكا تحميال  جديان لممجتم  
أكا نمط صعكد  الجديد في الكاليات المتحدة، خاصة م  تنامي نظامه الرأسمالي الذم ر 

ما ي سر تكجه بحكث المعهد هناؾ إلي قضايا  كاالقتصادم التي ككنت رأسمالية قكته، كه
ك القضاء عمى  قيمة ال رد ، كالقهر  عديدة في هذا المجتم ، كقضية السيطرة  الشاممة ،

بهذا المعنى يمكننا القكؿ  إف المشركع  ال مس ي  النقدم   ك، (7)الثقافة  ةالتقني، كصناع
لمدرسة فرانك كرت  لـ يكف من صالن عف السياؽ  التاريخي ك االجتماعي الذم عرفته 
المجتمعات  الغربية   ، بؿ إف المدرسة  قد  كاكبت  بعض األحداث  السياسية كاالقتصادية 

دالع الحرب العالمية األكلى كالبمش ية في ركسيا،  التي أثرت فعميان عمى هذا المشركع، منها ان
خ اؽ الثكرة  في ألمانيا ، كعدـ نجاح الحركات  االشتراكية الراديكالي في أكربا الغربية ،   ةكا 

كظهكر الستالينية  في اإلتحاد السكفيتي، كالنظـ ال اشية كالنازية في إيطاليا ك ألمانيا،  
خاصة  بعد خركجها   ةاإليديكلكجي ك  سيطرتها االقتصاديةكهيمنة النظـ الرأسمالية  كتعزيز 



لمجتمعات الغربية في الثالثينات مف القرف  مف األزمة االقتصادية  الطاحنة التي مرت  بها
 ( .8)العشريف 

 

ن سها  تضطم  بمهمة رئيسية ، تتمثؿ في ممارسة * كمف هنا كجدت مدرسة فرانك كرت
كجه   لهذا.ان عمى الكض  االجتماعي قصد تغيير  كتجاكز نمط مف النقد ال مس ي ينصب أساس

فالس ة مدرسة فرانك كرت  انتقاداتهـ  الحادة   لممجتمعات  المعاصرة   كتحديدان المجتمعات 
المعاصرة   المتقدمة صناعيان  القائمة عمى السيطرة، غير  أف م هـك السيطرة في أشكالها

كاف يمارس السيطرة   ةمة ، ف ي  العصكر الماضييختمؼ  عف ما عرفته  المجتمعات  القدي
أما في . ك طاغية ، ال تستند هذ  السيطرة  عمى أم  أساس عقمي أك منطقي  حاكـ مستبد 

نما  عصرنا هذا فهي تتـ ال انطالقا مف مستكل محدد مف الالنض  الطبيعي كالتقني كا 
بما ال يقاس  أعظـ( الماديةال كرية ك )انطالقان مف مكقؼ قكة، فطبقات المجتم  المعاصر 

مما كانت عميه في الماضي،كهذا معنا  أف هيمنة المجتم  عمى األفراد أعظـ بما ال يقاس 
ين رد مف غير  مف المجتمعات السابقة في استخدامه المعرفة  كاليكـ منها باألمس، كه

 (    9)أغراضه  ك التكنكلكجية أك العقالنية  بدالن مف العنؼ لمكصكؿ إلى           العممية

 

 لذا  يأتي  نقد السيطرة  مف  منظكر فالس ة مدرسة فرانك كرت  مالزما  لمعقالنية      
 التي يتـ فيها استخداـ  كافة الكسائؿ ك الطرؽ العممية ك التقنية ك االقتصادية  ك السياسية

 ة التي ارتبطتقصد تحقيؽ السيطرة ، األمر الذم حدا  بهؤالء  ال الس ة لنقد هذ  العقالني
 بالسيطرة  في  ظؿ السياؽ التاريخي  الذم  عرفته المجتمعات  الغربية ك خاصة منذ
 عصر التنكير  األكربي الذم نصب العقؿ أداة لممارسة النقد ك إلنتاج المعرفة  ، إلي
 جانب  تمجيد  لمحرية، كاإليماف  بها  إيمانان ال حد له ، كقد كاف الغرض منه تحرير

مف التعصب ك الخكؼ ، باإلضافة إلي تحرير  مف السمطة المطمقة ك تحرير العالـ اإلنساف 
 . مف سحر  لصالح المعرفة العممية

 

لقد كاف التنكير لدل فالس ة مدرسة فرانك كرت يمثؿ مشركعان لمتحرر اإلنساني، كيقـك    
التي عرفها  هذا المشركع عمى  العقالنية  لمتخمص مف  مختمؼ أشكاؿ الهيمنة ك السيطرة

اإلنساف ، غير  أنه  في  سياؽ  التطكر التاريخي الذم  عرفته  المجتمعات  األكربية 
 اتضح أف هذا المشركع أبعد  مف  تحقيؽ التحرير اإلنساني  المنشكد ، ،بؿ عمى العكس

 أشكاالن جديدة مف العبكدية كلكف في هذ  المرة  تتـ  باسـ العقالنية، سمف ذلؾ تمامان ، كر 
مف كض  ( الغربية بالخصكص) مشركع  التنكير  حتى ك إف ادعى تحرير المجتمعات ف



ك العبكدية، فقنه في نهاية األمر قد أصابته انتكاسة، كتحكؿ إلى مشركع غير      السيطرة 
مف خالؿ تشغيؿ   :جدؿ التنكيرك أدكرنك في   إنساني ، في هذا السياؽ  يقكؿ هكركهايمر

نهاية األمر  ليجعمكها إذا صح القكؿ أماف أنظارهـ ليركا في الطبيعة العقؿ يبتعد الناس عف
 أك بما يشبه األداة ك يبقى في شتى الظركؼ هك بما يشبه الشيء. كي ية السيطرة عميها 

ك كاحد كمتما  ، كذلؾ هك    معركؼ  ن سه قاسما   العالـ ، المعقد  كالمختمؼ كما هك
معقكلة في غربتها عف  فقط، إنه الطبيعة ك قد صارتفالعقؿ ليس عقال  الم هكـ األداة

االستقالؿ عف  إف عالقة. يدركها العقؿ مف ذاته كطبيعة منقسمة ذاتها، في المعرفة التي
 ( 10)ذلؾ ال كجكد لمعقؿ الطبيعة هك السيطرة عميها، دكف

 
عمى  بهذا المعنى  يمكننا القكؿ إف مشركع التنكير الغربي قد  أفرز فكرة السيطرة   

بدكر "  التبشير" الطبيعة  ،كقد  كاف لم يمسكؼ  اإلنجميزم  فرنسيس  بيككف السبؽ في
المعرفة العممية في السيطرة عمى الطبيعة عند ما اعتبر المعرفة قكة ك سمطة لدل اإلنساف 

ك هكذا  تحكلت المعرفة إلي أداة  سيطرة بدالن مف . الحديث تمكنه مف تحقيؽ هذا الغرض
داة تحرر، كذلؾ عندما أصبحت مرتبطة بالغايات السياسية ك االجتماعية التي  أف تككف أ

تتكخى  الهيمنة كالسيطرة ، أك بعبارة أخرل عندما ارتبطت  فكرة السيطرة عمى الطبيعة 
بدايات فمس ة التاري  البرجكازية كهذا ما يؤكد  هكركهايمر في كتابه .بالسيطرة عمى المجتم 

بالمعنى الضيؽ، كعمى ابتكار  ال يعتمد عمى السيطرة عمى الطبيعة لكف هذا المجتم  :  
يقكـ أيضان  هاآلالت كبمكغ مستكل صحي معيف فحسب، إن كسائؿ جديدة لذنتاج ك اختراع

تؤدم إلى هذ   ك مجمؿ الكسائؿ التي.الناس عمى أ ناس آخريف ضسيطرة بع عمى
لى اإلجراءات التي تستخدـ لممحافظة هذ  السيطرة ، هي ماندعك   عمى السيطرة، كا 

 (11) .السياسية
  

ك هذا يؤدم بنا  إلى القكؿ إف  السيطرة أصبحت تعتمد عمى العقالنية ن سها ،أك تحديدان 
" ةالعقالنية  األداتي"عمى نمط معيف  مف العقالنية  يسميها  فالس ة مدرسة فرانك كرت 

لغربية المعاصرة، كخاصة المتقدمة كتعني عندهـ نمطان مف الت كير السائد في المجتمعات ا
ك الكسائؿ دكف  تعمميان  كتكنكلكجيان  كما يميز هذا  الت كير األداتي هك التزامه باإلجراءا

كهؿ  النظر إلى الغايات أم أنه يمتـز بتكظيؼ الكسائؿ دكف تساؤؿ عف مضمكف الغايات ،
اإلنساف ، ك إلى الحياة  هي في خدمة اإلنساف أـ هي معادية له   فهك يكت ي بالنظر  إلى

االجتماعية مف منظكر العمكـ الطبيعية باعتبارها شيئا ثابتا ك كما كاضحا ، كيعتمد عمى 
المقكالت  الكمية  كيخض  الكقائ   ك الظكاهر الطبيعية ك اإلنسانية  لمقكانيف الشكمية ك 



ي  الكاق  الطبيعي  ك النماذج الرياضية  حتى  يتمكف مف التحكـ ف      القكاعد القياسية  
 ( 12. )أك االجتماعي

 
 مف منظكر فالس ة مدرسة فرانك كرت بأجمي صكرة  في  يكيتضح هذا الت كير األدات   

سمكب الت كير العممي ك التقني  كما عبرت عنه النزعة الكضعية ، كخاصة منذ أكغست أ
 ك الطرؽ كالخطكاتككنت  الذم  كاف  يقكؿ  بقمكانية دراسة المجتم   بن س  األساليب 

   معرفيان حتي  يحقؽ  عمـ االجتماع تقدما لمنهجية التي  تدرس بها العمكـ الطبيعية ، كهذا 
األساس     لقد  أخذ  ككنت. التي  تحكـ المجتم " القكانيف"يصؿ إلى     ك نتائ  عممية

   مف ككس المنهجي  العممي  الذم  حقؽ  نجاحات  عممية مف  مجاؿ  العمكـ الطبيعية
مجاؿ صالحيته ، ليشمؿ الحياة  االجتماعية، حيث  يتـ النظر إلى المجتم  عمى أنه 

أما دكر العالـ لسكسيكلكجي . مركب مف الكقائ  التي تحكمها قكانيف عامة بدرجات مت اكتة
تحميؿ هذ   فيتمثؿ في مالحظة الظكاهر االجتماعية كاالكت اء بتسجيؿ ماهك مشاهد ك

احتراـ الحياد ك المكضكعية    مف الدقة ،اعتماد عمى االختبار رأكبر قدالظكاهر ككص ها ب
 .أثناء البحث ، انطالقا مف هذا فقف مسألة  تغيير المجتم  ليس عمالن عمميان 

 
إف  لقد  اتجه المذهب  الكضعي إلى جعؿ دراسة المجتم  مماثمة لدراسة الطبيعة ، بحيث

ك  أصبح األنمكذج المنهجي لمنظرية االجتماعية،  -كال سيما البيكلكجيا -العمـ الطبيعي
 في  قكانيف -كما قمنا -هدفها   هك أف تجعؿ مف  الدراسة االجتماعية عممان يبحث

اجتماعية مشابهة في صحتها كدقتها لمقكانيف ال يزيائية، ألف حركة المجتم  تخض  كما 
ال مف أف يحكمها نكع مف يقكؿ أكغست ككنت بالضركرة لهذ  القكانيف التي ال تتغير ، بد

 ( 13) .اإلرادة
كلهذا كجه فالس ة مدرسة فرانك كرت انتقادات حادة إلي النزعة الكضعية التي  تدعي    

المكضكعية   ك الحياد ،  ك تؤكد عمى  الكقكؼ  عند  حد  المالحظة ك االختبار  عند 
ية لما مكجكد كقائـ ك دراسة الظكاهر االجتماعية ، ذلؾ  أف الكضعية في  ايالئها العنا

الحياد الذم تمتـز به في دراستها لمظكاهر االجتماعية، فقنها تقر الكض  االجتماعي القائـ 
كتعترض سبيؿ أم تغيير جذرم له ،ك يعتبر هذا  مدعاة لمح اظ عمى الكض  االجتماعي 

م  كطرح ك المصالح المهيمنة  فيه  كيؤدم هذا إلى التخمي عف نقد  المجت        القائـ 
فالنقد لـ يعد له مف مصداقية، ككؿ مف المعرفة ك ال كر . أهداؼ إنسانية عميا لمتحقيؽ

 (.                                   14)شأنهما شأف العمـ لـ يعد لهما  مف غاية إال إعادة إنتاج المجتم   
جتماعية القائمة ، في حيف كاف يجب أف تتجه الدراسات االجتماعية نحك نقد الحياة اال   



ذا لـ  يتحقؽ  هذا النقد  ليصبح  كعي المجتم  بحاله  ك الكشؼ عف  كؿ تناقضاته ، كا 
ي ف فستتحكؿ هذ  الدراسات  في م هكمها الكضعي العممكم  إلى تبرير ماهك  مكجكد كسائد

عمى النزعة الكضعية بخصكص مكق ها  مف المعرفة  سالمجتم ، كلهذا  اعترض هابر ما
اإليديكلكجي ،    كالرياضية ، ك عمى دكرها  ةية  ك  خاصة  في  مجاؿ  العمـك  ال يزيائيالعمم

الرقابة   ك القم  في المجتم  تض ي ص ة  الشرعية  عمى  أشكاؿ مف حيث إنها   نزعة  
العمـ ك التقنية ، ك مناداتها بضركرة تكافر ذلؾ  "  حياد"الصناعي المتقدـ برفعه   شعار

ك الرياضية ، ك  ةاسات االجتماعية كشرط الـز لمحاىقها بركب العمكـ ال يزيائيحتى في الدر 
يتجاهؿ  خصكصية العمكـ االجتماعية  غير أنه شرط. تحقيؽ تقدـ عممي في هذا المجاؿ 
 ( .15)ك طبيعة أساسها اإليبستيمكلكجي 

 
المعرفة   في مجاؿ" الحياد"عمى عدـ  إمكانية تحقيؽ  سكفي هذا السياؽ  يؤكد هابرما

العممية ، ألف المصمحة هي التي أصبحت تكجه  سيركرات المعرفة العممية، كما يعنيه 
بالمصمحة هك أف المجتم   دائما يطكر المعرفة  لغرض ما تتمثؿ في المصمحة التقنية 
كالتي تتجمى في العمـك الكضعية التي تهدؼ إلى السيطرة األداتية عمى الطبيعة، غير أنها 

 ، كهذا  عندما أصبحت المعرفة"شيء" ى اإلنساف ن سه الذم  تحكؿ إلى أداة أكانتقمت إل
ك التقنية التي  قادت دائما  إلى تحكـ  متكاصؿ ك أكثر  فاعمية ، قدمت  مف     العممية 

ثـ األدكات لسيطرة  اإلنساف المتكاصمة ك األكثر  فعالية عمى اإلنساف بكاسطة التحكـ في 
 ( .16)الطبيعة

 
لقد نقؿ منطؽ السيطرة  بالكامؿ  لمتحكـ في اإلنساف ، لهذا يرفض  فالس ة مدرسة     

قد يقكـ بيف الظكاهر الطبيعية ك الظكاهر االجتماعية ألف " تماثؿ معرفي" فرانك كرت أم
الحياة االجتماعية ال تخض  لمقكانيف التي تحكـ  الظكاهر الطبيعية األمر الذم حدا بهؤالء 

النزعة  الكضعية  ك  العممكية  ك الكشؼ  عف  خم يتها اإليديكلكجية التى ل الس ة  لنقد  
عمى المجتمعات القائمة عمى السيطرة هي  ةأصبحت تعمؿ عمى إخ اء غير مباشر لمشرعي

لذا .المجتمعات التي تستند إلى المعرفة العممية ك التقنية التي تكرس هذ  السيطرة عمى ال رد
إف المعرفة العممية ك التقنية ، في ظؿ   ساف ذك البعد الكاحداإلنيرل مارككز في كتابه 

يكجه   المجتمعات المقدمة صناعيا أصبحت  ترس  دعائـ نظاـ كامؿ مف السيطرة الذم
        بدكر  التقدـ  ك يخمؽ أشكاال مف الحياة ، تبدك  ككأنها منسجمة  م  نظاـ  القكل المعارضة

باسـ األفاؽ  التاريخية  كباسـ تحرير اإلنساف  كعمى   ك  تبطؿ  بالتالي جدكل كؿ احتجاج
هذا ألصبحت هذ  المجتمعات تبدك ككأنها قادرة عمى الحيمكلة دكف أم تبدؿ اجتماعي ،أم 



دكف أم تحكؿ بالمعني الكي ي أك النكعي يمكف أف يؤدم إلى قياـ مؤسسات مختم ة اختالفا 
أصبحت هذ  المجتمعات القائمة تض   جكهريان ك إلى ظهكر نمط جديد لمحياة ، ك لهذا

 (.                                    17)العراقيؿ أماـ التغيير االجتماعي 
 

كما كاف منكطا بها ،بؿ " الحياد العممي"يمكننا القكؿ إف المعرفة العممية ك التقنية  لـ تمتـز 
عه ألجهزة اإلنتاج تحكلت إلي أداة تستعمؿ ك تكظؼ في السيطرة عمى اإلنساف ك إخضا

الضخمة ،كالمؤسسات اإلدارية ك البيركقراطية ك االستهالكية التي يجب أف يكيؼ األفراد 
أن سهـ م  ضغكطها ك مطالبها ، ك يضطركف مف أجؿ ذلؾ إلى قم  طبيعتهـ ،بؿ يبمغ 

       األجهزة بالقم  الذم تمارسه عميهـ تمؾ" عدـ الشعكر" بهـ األمر في كثير مف األحياف إلى
ك المؤسسات التي أصبحت تكحد أنماط سمككهـ ، بؿ ك تخمؽ فيهـ حاجات مادية ك ركحية 

 . زائ ة كما أكد ذلؾ  هربرت مارككز 
إف هذ  الحاجات أصبح يشبعها المجتم   االستهالكي معتمدا في ذلؾ عمى كسائؿ 

، غير أف الدعاية التي استطاعت  أف   تخض  األفراد  لمطالب االستهالؾ  اإلشهار 
أخطر ما في األمر أف هؤالء األفراد أصبحكا في ظؿ هذ  الشركط يستسممكف لهذ  األكضاع 
بؿ ك يقاكمكف كؿ محاكلة لتغييرها ،معتقديف أف هذا التغيير ضد مصالحهـ ال ضد مصالح  

  ( .                                    18)ك السياسية المسيطرة عميهـ   القكل االقتصادية 
ظاهرة العقالنية األداتية التي أصبحت  -كما قمنا سابقا -لقد رصد يكرغف هابرماس     

تكجه ك تكظؼ داخؿ المجتمعات المتقدمة تكنكلكجيا، كضمف سياؽ الكض  االجتماعي 
 ةالقائـ ، في إخضاع األفراد ، كسماها هابرماس إخضاع عالـ الحياة  أم الحياة المعاش

عي، حيث إف المؤسسات االقتصادية ك السياسية ك اإلدارية قد لم رد م  كسطه االجتما
استعبدت ال رد الذم ذاب داخؿ هذ  المؤسسات ،ف قد حريته    "عالـ الحياة،"قمصت 

 (Autonomie)كاستقالله  الذاتي 

كلهذا كاف العمؿ األساسي لدل فالس ة مدرسة فرانك كرت يتمثؿ في إنقاذ ال رد مف      
  ـالقائ  هذا الكض   المأساكم  الذم  أصبح  يعيشه اليكـ  ،  كلهذا  كاف تغيير الكض

 ذلؾ ألف اإلنساف المعاصر في حاجة ماسة إليه حتى  يتخمص  مف السيطرة    ضركريا ،
 عبركا مف خالؿ النقد ال مس ي عف سعيهـ ك عممهـ لتغيير المجتم  بمختمؼ أشكالها كقد 

القائـ تغيران جذرياى ال يقتصر عمى نظمه االقتصادية ك السياسية بؿ يمتد إلى ماهك أعمؽ 
إف الكظي ة الحقيقية لم مس ة تتمثؿ في نقدها  :مف ذلؾ  يقكؿ هكركهايمر عف أهمية ذلؾ 

اإلنسانية  غرض األساسي مف ممارسة هذا النقد هك إبعادفي المجتم  ك ال لمسيطرة السائدة
التي يعمؿ التنظيـ االجتماعي القائـ  مف الضياع الذم يمكف أف يمس األفكار كالنشاطات



 (19)عمى فرضها عمى أعضائه
 

لكف إذا كق نا عند حدكد النقد قد ال يمكننا تحقيؽ التغيير االجتماعي المنشكد ، لذا كاف مف 
الضركرم  العمؿ عمى تغيير الكض   االجتماعي فهؿ  قدـ فالس ة مدرسة فرانك كرت حمكالن 

 عممية لتحقيؽ هذا التغيير   
 ختالؼ بيف أدكرنك الكاق  أننا نجد بخصكص هذ  المسألة بعض االختالفات ،مف مثؿ اال

مف ناحية ك مارككز مف ناحية أخرل ، فقد كاف يرل هذا األخير أف تغيير كاق  المجتم  
القائـ ،يككف بالبحث عف قكل اجتماعية جديدة  لـ تنخرط بعد في مؤسسات المجتم  القائـ 

       كذيففي  المجتم  التي لـ  يتـ  استيعابها ك إدماجها ،  كالمنب"  القكل  الهامشية" كهي
   ك العاطميف عف العمؿ ، كأضاؼ إليهـ مارككز الشباب كالطمبة التي يجمعها عمؽ الرفض 
ك عمؽ المعارضة ، عمما  أف مارككز  يعتبر أف البركليتاريا  أصبحت  في المجتمعات 
الحالية طبقة غير قادرة عمى تغيير الكض  القائـ  نتيجة  اندماجها ك احتكائها في النظاـ 

التي " القكل االجتماعية"لذا  فقنه  يعتبر أف التغيير االجتماعي أصبح يتكقؼ عمى . ائـ الق
غير   أما أدكرنك فمـ  ير إمكانية تحقيؽ هذا التغيير المنشكد بكاسطة القكل.لـ يتـ إدماجها 

نما  ارتأل  ذلؾ  في المجاؿ أك البعد ال ني ك الجمالي ،  المندمجة  في  النظاـ  القائـ  ،  كا 
لممجتم  القائـ ك لمسيطرة التي " رفض"ك " احتجاج" ألف  هذا  األخير  هك في صميمه 

ك رنك أصبح في عصر هيمنة العقالنية  فال ف حسب أدك . ت رضها  عقالنية  األداتية
التكنكلكجيا مالذا لذنساف المعاصر ، إنه يمثؿ اليكـ ذلؾ ال كر المغاير نكعيا لما هك قائـ 

لقد . ك أفؽ تحقيؽ عالـ إنساني أفضؿ ، حيث تزكؿ فيه تناقضات الكاق  في المجتم  ، 
أكد أدكرنك عمى الدكر النقدم لم ف ، كعمؿ عمى استخراج دالالته كأبعاد  االجتماعية ك 

" يعيد صياغة العالـ " السياسية  قصد  تحقيؽ التغيير المنشكد، مف حيث  أنه يمكف  أف 
 –يسهـ في تحرير اإلنساف أيضا ، لذا فقف األعماؿ ال نية ك    بطريقة مختم ة تماما ، بؿ

يمكف أف تؤدم هذا الدكر ، فالركايات األدبية لصمكيؿ بيكيت  –كخاصة األدبية منها 
Samuel  Beckett »  «  لكف أليس هذا تنازال عف مهمة (.  20)مثال تعتبر طميعية

العمؿ التي بكص ه قكة هك قائـ عف   كالتغيير االجتماعي    في الحقيقة أف رأل أدك رن
ذلؾ ألف العمؿ التي ليس كافيا لتغير المجتم  تغير  ةمنا لمبالغ رينطكم عمى قدر كبي

 . ك السياسية ك االقتصادية اجتماعي ك رفض كما في بنياته ك مؤسساته االجتماعية 
ف صحيح  إف ال ف يمكف أف يككف أساسا لالحتجاج عمى هذ  المؤسسات، كلكنه عاجز ع

أف  التغيير ال عمي ك الكاقعي ألكضاع  اإلنساف الذم يعاني السيطرة  ال يمكف  ؾتغييرها، ذل
 .أف يتـ بال ف كحد ، كفي الحقيقة إف أقصى ما يمكف أف ي عمه ال ف هك النقد 



كأخيران يمكف القكؿ أف أهـ ما يذكر ل الس ة مدرسة فرانك كرت هك أنهـ أكدكا عمى      
م كر ال مس ي، كهذا ماقامكا به عمى مستكل تحميالتهـ النقدية لممجتمعات الدكر النقدم  ل

المتقدمة صناعيا القائمة عمى السيطرة  التي  تتحكـ فيها  تمؾ القكل  ك المصالح 
ك االقتصادية  المتحكمة في المشركع العممي ك التكنكلكجي ك انشغالهـ         االجتماعية 

ية  األداتية  قد فرض عميه مف القيكد ما سمبه  حريته ، ك بمصير ال رد ،ذلؾ ألف العقالن
هذا ما جعؿ هذ  العقالنية ال تحقؽ غرضها األصمي الذم بشر به فالس ة التنكير ك 

 .المتمثؿ في تحقيؽ حرية كسعادة اإلنساف
غير أف السؤاؿ الذم يمكف أف نطرحه في سياؽ نقدنا لمدرسة فرانك كرت هك هؿ    

مدرسة ال مس ية ك االجتماعية  بال عؿ  إنقاذ ال رد مف الضياع كمف استطاعت  هذ  ال
االغتراب الذم يعانيه في المجتمعات القائمة   هؿ استطاعت أف تقدـ مشركعا بديال لما 

 قائـ  يككف أساسيا لتحقيؽ التغيير االجتماعي المنشكد  
النقد ، كهذا تماشيا م  في الحقيقة هناؾ الكثير مف النقاط عف هذ  المدرسة تستحؽ       

منهجهـ النقدم ، كربما يؤخذ عميها أنها عجزت عف  تقديـ  بديؿ كاقعي إلخراج اإلنساف 
مف كضعه الحالي ك هذا عمى الرغـ  مف أنهـ كانكا يمحكف بص ة مستمرة عمى ضركرة 

كم   التغيير الشامؿ  لما  هك قائـ ، لكف عمى  أفكار كاف  يغمب عميها الطاب   الطكباكم
المتقدمة   « Utopique»  لكف ذلؾ يجب أف نشيد بدكر فالس ة مدرسة فرانك كرت في نقد

األكضاع  المجتمعات صناعيا القائمة عمى فكرة التقدـ اإلنساني المزعكـ، كفي فضح 
العربية التي  ألذنسانية التي يعيشها اإلنساف في هذ  المجتمعات ، كمنها المجتمعات

مف هذ  األكضاع كمف أشكاؿ السيطرة السائدة اليكـ ك خاصة في أصبحت بدكرها تعاني 
حالة ما يعرؼ اليـك بالعكلمة التي تمثؿ لحظة مف لحظات التاري  اإلنساني العالمي التي 
تمثؿ في كثير مف جكانبها ك أبعادها السيطرة مف قبؿ القكل ك الدكائر ك المؤسسات الدكلية 

ك الجماعات ك الشعكب ، كفي        منة عمى األفرادالحاكمة التي تهدؼ إلى ترسي   الهي
هذا السياؽ يمكننا القكؿ  براهنية  أفكار كأراء  فالس ة مدرسة فرانك كرت ك خاصة م  

 Honneth)       (Axel 1949ك أكسؿ هكنيث   المكلكد في      يكرغف هابرماس 
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 من تعرٌب العلوم االنسانٌة إلى ترجمتها

 

 سعٌد سبعون.  د:  األستاذ 

 أستاذ محاضر بقسم علم االجتماع 

 البلٌدة -جامعة سعد دحلب  

 

إن  ل ال تتبت  والدراست  التً تطرق  إلى مسألة تعرٌا تدرٌع العلوم االجتمتعٌة 

توصل  إلى ان قرار التعرٌا الذي تم اتختذه من طرؾ السلطة الج ابرٌة لم ٌ ن ب ٌ ٌة ت ن 

وا ثر من ذلك اعتبر ال رار .هذه العلوم فً الج ابرمن شأنهت ان تسم  ب ت  طرٌا امتم إ دهتر 

قرارا ارتجتلٌت حددت  ا ثر رهتنت  تتجتو  إطتر الح ل الجتمعً فً حد ذات  وان لسٌتا المرحلة 

 .انذاك دور فً تعجٌل تعرٌا تدرٌع العلوم االجتمتعٌة

        ظروؾ تجمع الدراست  والتحتلٌل التً تطرق  إلى هذه المسألة ان  لم ٌتم تهٌتة ال

و الشروط الضرورٌة لتنطلا عملٌة التعرٌا هذه بص ة تضمن نجتحهت صحٌ  لٌع على المد  

قرن على ¼ ال رٌا و العتجل ول ن على األقل على المد  المتوسط بحٌث ال لنت بعد ا ثر من 

 تعرٌا تدرٌع العلوم االجتمتعٌة واالنستنٌة فً الج ابر نحمل هذا التعرٌا بتإلضتفة إلى

 .عوامل اخر  طبعت مسؤولٌة ٌم ننت ال ول إخ تا العلوم االجتمتعٌة فً الح ل األ تدٌمً استست

ودون محتولة التوقؾ عند  ل األسبتا التً قد ت سر الوضعٌة التً آل  إلٌهت ح ل 

العلوم االجتمتعٌة ختصة فً جتنبهت األ تدٌمً استوق نت واحد منهت ل ون  لدٌ  عبلقة مع موضوع 

من جهة ومن جهة اخر  ان  من بٌن " الترجمة و العلوم االجتمتعٌة فً الج ابر" الم تل



األسبتا التً ٌتم التوقؾ عندهت فً محتولة ت سٌر واقع االخ تا هنت نحدد ذلك المرتبط بتلوستبل 

او بتألحر  التً لم ٌتم وضعهت لجمع ولم  ل األوراا الرابحة التً نستطمن      التً وضع  

بٌة لتدرٌع العلوم االجتمتعٌة اإلطتر األ تدٌمً تم انتشترهت وتبنٌهت خترج إطتر هذا وضعٌة اٌجت

 .الح ل ،اي انهت ست تسا شرعٌة م دوجة داخل الح ل الجتمعً وخترج 

 

 

 

 

 :وسائل تعرٌب العلوم االجتماعٌة

إن الحدٌث عن الوستبل التً ٌتم وضعهت من اجل تعرٌا العلوم االجتمتعٌة ٌجرنت إلى 

او تعرٌا ( Rėarabisation)التطرا إلى ال ٌ ٌة التً سٌتم بهت وطبٌعت ،هل هو إعتدة تعرٌا 

 ترج

 

 ؟( Conversion)نة او تعرٌا تحوٌل 

إن االجتبة عن هذه األسبلة ستسم  لنت بمعرفة الوستبل المعتمدة فً تعرٌا العلوم 

 االجتمتعٌة ومت نصٌا الترجمة ضمن ؟

  لعملٌة التعرٌا من منظور الخطتا الرسمً ٌم ن صحٌ  ان األهداؾ التً حدد

اختصترهت فً إرادة ال طٌعة مع ب تٌت اإلرث ال ولونٌتلً فً مستوٌتت  الث تفٌة و تح ٌا االست بلل 

الث تفً عن طرٌا تم ٌن اللؽةالوطنٌة العربٌة من استرجتع م تنتهت التً ضٌعهت لهت االستعمتر 

جدٌتهت ستواج  واقعت مٌدانٌت ا ثر تع ٌد،وٌطرح سؤال حول ل ن النواٌت السٌتسٌة مهمت  تن  .

هنت اللؽة )إم تنٌة بنتء نظتم معرفً وإعطتء ر تب  ودعتبم ابستمولوجٌة للعلوم االجتمتعٌة بلؽة 

 .انطبلقت من قرار سٌتسً نتفذ التطبٌا(العربٌة

 تعرٌا ترجمة  وهمت إمت ان نلجأ إلى!"اختٌترٌن"إن تعرٌا العلوم االجتمتعٌة ٌجد امتم  

 .او تعرٌا تحوٌل

فبتلنسبة إلى تعرٌا ترجمة فٌ وم استست على ال تتبة والتعبٌر بتللؽة العربٌة  مت  تن ٌتم 

التعبٌر بتللؽة ال رنسٌة وٌ تا بهت اي هذا النوع من التعرٌا ٌ وم على الح تظ على ن ع 

 .رجمتهت إلى اللؽة العربٌةالمعتنً و المدلوال  المعبر عنهت بتللؽة ال رنسٌة عندمت ٌتم ت

ٌتمثل فً إرادة ال ول لن ع :" إن هذا التعرٌا ترجمة  مت ٌ ول جٌلبر ؼرونؽٌوم



األشٌتء بتللؽة العربٌة مثلمت هً علٌ  بتللؽة ال رنسٌة ان  ٌهدؾ استست إلى إدمتج فً األداة 

ى الواسع و التً ٌتم اللؽوٌة العربٌة  ل المعطٌت  اللؽوٌة الجدٌدة،ول ن اٌضت الث تفٌة بتلمعن

 .379..."إدختلهت فً الوسط االجتمتعً

فً هذا المنظور فإن تعرٌا العلوم االجتمتعٌة والترجمة بتللؽة العربٌة ال ٌعنً شًء 

آخر سو  ترجمة حرفٌة لمحتوٌت   تن  م توبة بلؽة اجنبٌة ،وعلٌ  ٌ ون التعرٌا او الترجمة 

المصطلحً وعلٌ  تصب  الترجمة و التعرٌا قضٌة مجرد عملٌة آلٌة ترت   استست على الجتنا 

مصطلحت  امت المستو  او االختٌتر الثتنً للتعرٌا ٌتمثل مع مت نسمٌ  مع جٌبلر ؼ ونؽٌوم 

بتلتعرٌا تحوٌل و الذي ٌهدؾ من خبلل  التخلً على المرجعً ال رنسٌة استست فً ترستنتهت 

متمت مع النسا ال ٌمً الج ابري ومرجعٌت  الم هومتتٌة التً تع ع نس ت قٌمت ومعٌترٌت مختلؾ ت

 .وخصوصٌت  الث تفٌة

ول ن الشًء الذي مٌ  تعرٌا العلوم االجتمتعٌة هو عدم وضع الرؤٌة فً مت ٌتعلا 

بتلوستبل التً سٌعتمد علٌهت هذا المسعى التعرٌبً ،وذلك من خبلل عدم ال صل الواض  فً 

بستثنتء قرار التعرٌا الذي اتسم بتلجذرٌة ٌم ننت الطرٌ ة التً سٌتم على استسهت هذا التعرٌا فت

ال ول ،فإنننت لم نحضر فً الستبا وإلى حد اآلن إلى مواقؾ ا ثر جذرٌة فٌمت ٌخل اختٌتر 

 . ٌ ٌت  هذا التعرٌا وبتلتتلً الوستبل التً ستحمل دٌنتمٌ ٌت  تلك

على مت اشرنت إلٌ   بعد هذا الدخل الذي اطلنت فٌ  نسبٌت، بحٌث نخلل إلى ال ول اعتمتدا 

،إلى ان تعرٌا  تدرٌع  العلوم االجتمتعٌة دون العودة  والتوقؾ عند آثتر عملٌة التعرٌا 

قرن ال ال ٌظهر إلى الواجهة مسألة لؽة التدرٌع ¼ و ٌؾ تواصل  الدٌنتم ٌة بعد ا ثر من 

العلوم االجتمتعٌة  و ذلك مسألة توفر المراجع األستسٌة بتللؽة العربٌة التً ٌدرع بهت الطلبة فً

،فعلى سبٌل المثتل ال تتوفر الم تبت  الجتمعٌة و العمومٌة فً الج ابر على مؤل ت  بتللؽة 

،مت ع فٌبر ختصة 380العربٌة وحتى بتللؽة ال رنسٌة لرواد علم االجتمتع، امثتل دور تٌم

 ابري ن س  ،واو س   ون  دون الحدٌث عن علمتء االجتمتع الذٌن اتو بعدهم لٌجد الطتلا الج

بل حتى األستتذ امتم وضعٌة تتمٌ  بعدم توفر  لً للمراجع بتللؽة العربٌة ،حتى العنتوٌن ال لٌلة 

المتوفرة فهً لمؤل ٌن مشترقة ٌطؽى علٌ  ٌم ننت ال ول الجتنا التأرٌخً والعره المبعثر 

وسٌولوجٌة ألف تر رواد علم االجتمتع فً ظل ؼٌتا الطرح السوسٌولوجً بل حتى األف تر الس

للمؤلؾ ذات  لٌؽول هؤالء المؤل ٌن فً قضتٌت التم  بصلة إلى المتدة السوسٌولوجٌة فً حد 
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 -G. Granguillaume, L’arabisation au Maghreb, p. 31. 
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ت  من طارؾ ٌفً بداٌة التسعٌن قواعد المنهج فً علم االجتمتع:العنوان الوحٌد الذي تم طبع  هو - 
 .والذي لم ٌعد متوفرا الٌوم ،ٌعنسلسلة األ ،موفم للنشر



 .ذاتهت

 مت نبلحظ فً ا ثر األحٌتن ان عره المؤلؾ ذات  ٌ ون من خبلل ترجمت  

 .انجلوست سونٌة فً اؼلا الحتال 

للؽة العربٌة م تدهت ثمة هنتك مبلحظة تت رر بتستمرار عندمت ٌتعلا األمر بتلمراجع بت

هٌمنة بعه األسمتء المشترقة فً اؼلا الم تبت  الجتمعٌة للوطن ،فعلى سبٌل المثتل فً علم 

االجتمتع هنتك ت رار استعمتل بعه المؤل ٌن فً األعمتل السوسٌولوجٌة األ تدٌمٌة فً الج ابر 

سمتء   ٌدان عبد ،إذ ال ٌ تد ٌخلو عره، مذ رة لٌستنع، متجٌستٌر  ود توراه حتلٌت من ا

البتقً، محمود عودة، حسن الستعتتً، احمد الخشتا، محمد علً محمد، علٌتء ش ري، نبٌل 

السمتلوطً، محمد بدوي، إحسن محمد الحسن، محمد الجوهري، وختصة احمد عتطؾ ؼٌث، 

هذه على سبٌل المثتل وال الحصر،اسمتء التً تؤسع م تبة السوسٌولوجٌت فً الج ابر إذ هً 

 .تء وبتلتتلً مؤل تتهت األ ثر شٌوعت وانتشترا فً م تبة علم االجتمتع بتلج ابراألسم

ونب ى دابمت مع ال تتا المشرقً فً علم االجتمتع  نموذج لل تا بتللؽة العربٌة فً 

العلوم االجتمتعٌة بتلج ابر لن ول إن هذه المؤل ت  التً ٌتم اللجوء إلٌهت  سند استسً فً تدرٌع 

تتمٌ  ببعه الخصتبل العتمة،ومنهت ان  على مستو  متدتهت او مواضٌعهت فإن علم االجتمتع 

االتجته العتم هو االلت ام بتلتذ ٌر التترٌخً الذي ال ٌ تد ٌخلو من الرجوع إلى  ل من اوؼس  

والشًء المل   . ون  و ترل متر ع ،إمٌل دور تٌم ،فٌل رٌدوبترتٌو وتتل و  بترسونع 

 ت  هو التطرا إلى هؤالء الرواد دون االعتمتد علٌهم ذاتهم من خبلل لئلنتبته فً هذه المؤل

 .طرح سردي متمٌ  بتلسطحٌة ،اي دون تعلٌا او حوار او تع ٌا

 مت الحظنت بدورنت خبلل تطرقنت إلى بعه من هذه العلوم المؤل ت  الموجودة فً 

جت   العبترة بأسلوا  الم تبت  الجتمعٌة وبتللؽة العربٌة طؽٌتن علٌهت مت ٌم ن تسمٌت  ان

األروقة،إذ فً ن ع العنوان ال رعً ٌتطرا المؤلؾ إلى عدة مستوٌت  من ف ر رواد علم 

االجتمتع من دون وجود اي تنسٌا او انسجتم بٌن هذه المستوٌت  فعلى سبٌل المثتل نجد ان 

تٌم فً عند تطرق  إلى إمٌل دور  الم  رون االجتمتعٌونالد تور محمد علً محمد فً  تتب  

ال صل الثتلث فأول شًء ٌل   االنتبته هو ان هذا المؤلؾ ٌتحدث عن دور تٌم على ان  رابد علم 

االجتمتع وواضعت ألسس  ل ن  عندمت ٌرٌد تبٌتن هذه األسع وٌعرضهت فإن محمد علً محمد 

وهم ٌعتمد على مؤل ٌن آخرٌن  تبوا عن دور تٌم وهم بتلدرجة األولى مؤل ٌن انجلو ست سونٌٌن 

  wolffوفولؾ  Parsonsبترسوع Tiryakinترٌت ٌن  Zeitlinو ٌتلٌن  AlPertالبر 

فً الهتمش ،فً حٌن ٌلجأ إلى هؤالء واحد ( 16)حٌث نجده ٌلجأ إلى دور تٌم ستة عشر مرة .

مرة،امت عن األسع ذاتهت فٌبداهت بتالشترا ٌة ،النظتم األخبلقً ،الطب ت  ( 41)واربعون 



دون . االجتمتعٌة، دور النظرٌة،تم ال  ٌولوجٌت االجتمتعٌة،تعرٌؾ المجتمع ودوره الوظٌ ً، إلخ

وه ذا ٌخرج ال ترئ لهذه "ٌعطً تحدٌدا واحدا لموضوع علم االجتمتع ،مثلمت حدده دور تٌمان 

المؤل ت  فً نهتٌة األمر بجملة من التعترٌؾ احٌتنت تت رر بعضهت واحٌتنت اخر  تتنتقه دون 

ان ٌشتر إلى ذلك ألن التح م  فً المتدة العلم اجتمتعٌة التً تستعد على  شؾ ذلك، ؼٌر 

إن هذه المؤل ت  بتللؽة العربٌة المتواجدة فً الم تبت  . 381"د هؤالء المؤل ٌنمتوفرة عن

الجتمعٌة للببلد و المتعل ة بتلعلوم االجتمتعٌة متهً فً الواقع وفً اؼلا الحتال  إال إعتدة انتتج 

ٌطؽى علٌهت ؼتلبت األسلوا األدبً التجتهت  ( Compilation)او بتألحر  تجمٌع وت ٌٌع 

وست سونٌة بواسطة اللؽة العربٌة وهذا مت ٌجعل هذه المؤل ت  بمثتبة مراجع ٌم ننت نظرٌة انجل

ممت ٌجعلهت فً  ثٌر " الٌد الثتنٌة"ال ول هتمشٌة،وٌم ن نعتهت بمراجع معربة مترجمة ترجمة من 

من األحٌتن ال تع ع بص ة وفٌة للمصدر الرسمً الذي ٌتم ب  تدعٌم األف تر التً تم صٌتؼتهت 

 .العربً" السسٌولوجً"ؤلؾ فً الم

بعد  ل  وهذا مت ٌ ودنت إلى الحدٌث عن واقع ترجمة العلوم االجتمتعٌة فً الج ابر ،

المبلحظت  التً قدمنتهت حول واقع دعتبم تدرٌع العلوم االجتمتعٌة فً الح ل األ تدٌمً 

 .الج ابري

 

 : واقع ترجمة العلوم االجتماعٌة فً الجزائر

تحث و المهتم بص ة عتمة بتلعلوم االجتمتعٌة ،التً تتم فً الح ل ال  ال الدارع و الب

األ تدٌمً بتللؽة العربٌة ٌعتنً ن ل او بتألحر  ؼٌتا المراجع الجدٌة حول هذه العلوم بتللؽة 

 .العربٌة

قرن على عملٌة تعرٌا تدرٌع هذه العلوم ال  ال  األمور تتسم ¼ فبعد ا ثر من 

اٌجتد حلول لمش لة توفر المرجع الجدي فً العلوم االجتمتعٌة  ٌم ننت ال ول بتلتع ٌد وعدم

 .بتلج ابر

اننت نلمع ذلك بتعتبترنت فتعلٌن داخل ح ل العلوم االجتمتعٌة ونجد صعوبت  عدٌدة امتم 

الن ل ال تدح للمراجع بتللؽة العربٌة وٌ داد األمر تع ٌدا عندمت ٌ ون الطتلا ال ٌحسن التعتمل 

وهً اللؽة العربٌة وال ٌتعتمل على االطبلا مع اللؽة ال رنسٌة  ل هذا ٌجعلنت إال مع لؽة واحدة 

بتلرؼم من طول المدة نسبٌت التً ان ض  على عملٌة : اآلتٌة( .Constat)نصٌػ المبلحظة 

تعرٌا العلوم االجتمتعٌة ،إال اننت لم نبتدر بص ة جدٌة بتعرٌا او بترجمة على األقل المراجع 
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ٌة فً العلوم االجتمتعٌة فمثبل ال توجد هنتك هٌبت  رسمٌة لترجمة تراث والمصتدر األستس

 .العلوم االجتمتعٌة ،على األقل الرواد ال بلس ٌٌن

صحٌ  ان الج ابر تحتوي على معتهد واقستم للترجمة وت ون سنوٌت عدد ال بأع ب  

ل العلوم من حتملً الشهتدا  الجتمعٌة فً الترجمة ل ن حر ٌة الترجمة عندنت فً مجت

هل الوعً االبستمً بضرورة ال ٌتم بعملٌة ترجمة لئلرث المعرفً فً . االجتمتعٌة ت تد تنعدم

العلوم االجتمتعٌة لم ٌبر  بعد وهل لؽٌتا هذا الوعً عبلقة بؽٌتا الطلا االجتمتعً و 

: رالمؤسستتً حول ضرورة ال ٌتم بترجمة للعلوم االجتمتعٌة وتب ى الم ترقة قتبمة فً الج اب

ح ل ا تدٌمً فً العلوم االجتمتعٌة معرا من ال   إلى ٌتب  فً ظل ؼٌتا وف ر هتم للمراجع 

األستسٌة بتللؽة الوطنٌة ووصلنت إلى م ترقة اخر  ربمت تتجتو  إطتر الترجمة فً حد ذاتهت إلى 

قة فً إش تلٌة اوسع وهً إش تلٌة ال راءة العمومٌة و الم روبٌة فً الج ابر وتتمثل هذه الم تر

 ون ان الطتلا المتخرج ٌحصل على  الشهتدة وٌنج  مذ رة لٌستنع او حتى رستلة متجٌستٌر 

من دون ان ٌ ون قد قرا عنوانت واحدا فً  تخصص  وٌتحجج الطتلا وٌبرر موق   هذا بعدم 

الطتلا عندمت ال "مراقبة"توفر المراجع وٌم ن قبول هذا نسبٌت إذا علمنت ان األستتذ ال ٌم ن  

على ال سم انجت  بطتقة قراءة لمؤلؾ معٌن وهو ٌعلم تمتم العلم ان المرجع " ٌ ره"ستطٌع ان ٌ

بتللؽة العربٌة، لؽة التدرٌع واللؽة التً قد ٌعرفهت الطتلا الجتمعً ؼٌر متوفر للجمٌع وان 

النسخة الوحٌدة التً قد توجد فً الم تبة امت ف د  او اخذ  من دون ان ترجع ثم ان هذا 

عندمت نتحدث عن ترجمة العلوم . جع ؼٌرمتوفر فً الم تبت  اي فً سوا ال تتا الج ابرٌةالمر

االجتمتعٌة حتى نجعل المرجع او األداة األستسٌة التً ٌعمل علٌهت فتعلً ح ل العلوم 

االجتمتعٌة متوفر من دون عنتء تتبتدر إلى اذهتننت جملة من األسبلة الموضوعٌة التً ال بد ان 

 ٌؾ سنترجم، من ٌترجم، بصٌؽة اخر  منهم فتعلو : البستط وتتمثل فً معرفةتطرح على 

حر ة الترجمة، هل هم ف ط المترجمون لوحدهم ام ٌجا ان تتهٌ ل الدٌنتمٌ ٌة فً هٌبت  

رسمٌة مؤسسة ام ستأخذ على عتت هت تلك العملٌة دور النشر فً ظل مبتدرا  إن رادٌة وختصة 

آلخر فً ظل نظرة استشراقٌة جدٌدة والتً قد تعنً ال بول بم وال  ام علٌنت ان نعتمد على ا. ؟

 ؟.ومعتٌٌر قد ال تت تطع بتلضرورة مع واقع المجتمعت  العربٌة وخصوصٌتتهت الث تفٌة

ثم ان الواقع العتلمً الحتلً المتمٌ  بعولمة لم ٌسبا لهت مثٌل على المستو  االقتصتدي 

األول اش تلٌة اللؽت  و ٌ ٌت  التح م فٌهت بتعتبتر اللؽة  وعلى المستو  الث تفً تطرح فً الم تم

واحدة من اهم وستبل االطبلع على اإلنتتج ال  ري لآلخرٌن، هذا االنتتج ال  ري لآلخر الذي 

إمت ان نتح م : هو ٌهٌمن وٌسٌطر، علٌنت ان نعرف  ونصعد إلٌ  وال ٌتم ذلك إالعن طرٌا آلٌتٌن

بهت معترؾ هذا األخر المهٌمن والمسٌطر اقتصتدٌت وث تفٌت وإمت  فً اللؽت  األجنبٌة التً تنشر



على األقل من تعود على -ان نعمل على ترجمة االنتتج ال  ري لآلخر، وفً  بل الحتلتٌن علٌنت 

ان نتح م فً لؽتً االنطبلا و الوصول اي اللؽة التً نترجم  -عتت   مسؤولٌة عملٌة الترجمة

 .هتمنهت واللؽة التً نترجم إلٌ

صحٌ  ان عملٌة ترجمة العلوم االجتمتعٌة قد ال تخلو من صعوبت  موضوعٌة عدٌدة 

اهمهت وفً الم تم األول صعوبة اختٌتر استست الم تهٌم المبلبمة و التً تل ى االجمتع لد  فتعلً 

الح ل الث تفً واأل تدٌمً فً العتلم العربً حتى ٌوض  حد لمت ٌم ن تسمٌت  بتل وضى 

إن وجد  -التً قد تنجم نتٌجة ؼٌتا التنسٌا  من هٌبت  الترجمة "و المصطلحٌة الم تهٌمٌة 

عند " Habitus"فعلى سبٌل المثتل هنتك صعوبة فً ترجمة م هوم . فً البلدان العربٌة -فعبل

جملة االستعدادا  "،فً حٌن ٌترجم  آخرون بـ "المل ة"بوردٌو عندمت ٌترجم  البعه بـ

وختصة الجهد المبذول فً  ALESCOٌ  ان وجود هٌبت  مثل صح". الم تسبة و المدمجة

إصدار مجموعة من المعتجم المتخصصة فً مٌتدٌن عدٌدة من مٌتدٌن المعرفة من شأن  ان ٌحل 

مش لة ال وضى الم تهٌمٌة والمصطلحٌة ول ن هذا ؼٌر  تؾ ألن الرهتن ال ٌتعلا ف ط بتوحٌد 

بل ٌتعلا بترجمة المعترؾ و العلوم التً ٌنتجهت استعمتل مصطلحت  علمٌة بٌن الدول العربٌة 

و التً لم ٌعد نصٌبنت منهت ٌذ ر فً ظل عملٌة استهبلك من دون انتتج ٌستدعً  -الؽرا–األخر 

 .التوقؾ عنده

صحٌ  ان المبلحظة ال تبمة بخصول مت تم تعرٌب  من العلوم االجتمتعٌة فً العتلم 

جت  العتلم العربً فً مٌدان العلوم االجتمتعٌة وهو العربً هو متٌ ال عتج ا على تلبٌة احتٌت

فً  ثٌر من األحٌتن موضوع انت تدا  لؽوٌة، اسلوبٌة وم تهٌمٌة وؼٌرهت من االنت تدا  التً 

ت ون موضوع لهت اي محتولة ترجمة بخصول التحرٌؾ واالبتعتد عن م ومت  النل األصلً 

لعملٌة ترجمة االنتتج العتلمً فً العلوم  ول ن ال ٌجا ان ٌبعدنت هذا عن الرهتنت  ال علٌة

بل ال بد من ان ن ضل  مت ٌ ول األستتذ مصط ى . االجتمتعٌة سواء ال بلسٌ ً من  او الحدٌث

متضً ال عل على االن عتل ألن مت ٌمٌ  الح ل الث تفً و الجتمعً الج ابري هو  ثرة الحدٌث 

ك  بلمٌت ل ن فً اؼلا الحتال  ال ٌتم عن التعرٌا و الن ل إلى اللؽة العربٌة والتحمع لذل

 ترجمة النواٌت 

والمواقؾ العتط ٌة إلى اره الواقع وتب ى المراجع بتللؽة العربٌة شب    -الحسنة ا ٌد-

مت دمة فً ظل ؼٌتا احصتبٌت  لل ٌتم بأي جرد او حصٌلة لمت تم ترجمت  فً مٌدان العلوم 

. جتمتعٌة فً بداٌة ثمتنٌنٌت  ال رن المتضًاالجتمتعٌة منذ انطبلا تعرٌا تدرٌع العلوم اال

صحٌ  توجد هنتك محتوال  فردٌة ومبعثرة ٌم ننت ال ول هنت وهنتك لترجمة بعه المؤل ت  فً 

العلوم االجتمتعٌة ل ن ٌب ى صداهت ٌم ننت ال ول شب  منعدم ولنت فً ذلك مثتلٌن ،المثتل األول 



 Histoire de la sexualitéج اب  الثبلثة من خترج الوطن وهو مؤلؾ مٌشتل فو و الهتم بأ

الذي ن ل إلى اللؽة العربٌة عند دار نشر مؽربٌة ل ن الٌ ال ال ثٌر فً الجتمعة الج ابرٌة ال 

امت المثتل الثتنً فهو من داخل الج ابر من خبلل  تتا هتم . ٌعرفون ان  ن ل إلى اللؽة العربٌة

انجرع و الذي ن ل إلى اللؽة العربٌة من طرؾ فً متدة منهجٌة العلوم االجتمتعٌة لمورٌع 

وهو متوفر فً  ل ( دار ال صبة للنشر)استتذة ج ابرٌٌن وطبع فً دار نشر هنت فً الج ابر 

 .انحتء الببلد ل ن ٌب ى ؼٌر معروؾ من طرؾ عدد  بٌر من استتذة وطلبة العلوم االجتمتعٌة

مش ل "ترجمة فً حد ذاتهت وهو قد ٌطرح فً هذٌن المثتلٌن مش ل لعل  ٌتجتو  إطتر ال

ال تتا بص ة )، التروٌج و التو ٌع وهً مراحل استسٌة فً وصول ال تتا المترجم "االعبلم

إلى من هو موج  إلٌهم ول ن هذه المشت ل بتلرؼم من وجودهت ال علً ال تجنا ان واقع ( عتمة

 .الترجمة فً مٌدان العلوم االجتمتعٌة شب  منعدم فً الج ابر

صحٌ  ان  فً السنوا  األخٌرة ،ختصة هذه السنة قتم  السلطت  العمومٌة بجهد ال 

بأع ب  من خبلل طلبت  موجهة استست إلى النتشرٌن الج ابرٌٌن من اجل طبع عدد من العنتوٌن 

مثلمت حدث ذلك مع تظتهرة سنة الج ابر فً فرنست و تن  العنتوٌن استست بتللؽة ال رنسٌة ثم فً 

طلا من طرؾ هذه السلطت  العمومٌة من النتشرٌن طبع عدد من العنتوٌن بتللؽة هذه السنة 

حٌث ان ا النتشرون على نشر " الج ابر عتصمة الث تفة العربٌة"العربٌة فً ظل تظتهرة 

مجموعة من العنتوٌن بتللؽة العربٌة وهذا مت فت  المجتل امتم عملٌة ترجمة لعدد من األعمتل 

األولى فً مٌدان العلوم االجتمتعٌة بل فً األدٌا والرواٌة وتترٌخ الج ابر التً لم ت ن بتلدرجة 

تترٌخ الحر ة الوطنٌة ، تا االستطبلع العلمً ، تا فتخرة وحتى  تا للنتشبة وال  لنت ننتظر 

مبتدرة هتمة لٌتم السعً إلى ن ل إلى اللؽة العربٌة األعمتل الهتمة فً مٌدان العلوم االجتمتعٌة 

لدارع و المدرع فً مٌدان العلوم االجتمتعٌة فً الجتمعة الج ابرٌة من االطبلع على لٌتسنى ل

وربمت نتجتو   ثٌر من المبررا  التً ٌلجأ إلٌهت . مت انتج فً هذا المٌدان ستب ت ومت ٌنتج حتلٌت

الطلبة واألستتذة بخصول عدم توفر المراجع ختصة بتللؽة العربٌة فً واقع ح ل جتمعً ٌسٌر 

صحٌ  اللؽة ال رنسٌة ال . دفة لؽة واحدة نظرا إلى خصوصٌت  ث تفٌة وجؽرافٌة محلٌةعلى 

 اال  تحتل مواقع هٌمنة وسٌطرة ختصة فً المجتل االقتصتدي و المتلً، ل ن فً مجتل 

تدرٌع العلوم االجتمتعٌة فً معتهد واقستم العلوم االجتمتعٌة التً فتح  ابوابهت ت رٌبت فً  ل 

والذي اصب  تأطٌرهت معرا بص ة  لٌة بحٌث حتى التأطٌر ال ٌت ن فً  ثٌر من منتطا الببلد 

األحٌتن ؼٌر اللؽة العربٌة تب ى لؽة العمل األستسٌة هً اللؽة العربٌة فً حٌن اهم االنتتج فً 

مٌدان العلوم االجتمتعٌة ال بلسٌ ً او الحدٌث  ٌأتً من ؼٌر العتلم العربً ألن الح ل المعرفً 

م االجتمتعٌة فً الوطن العربً لم ٌنضج بعد ولم ٌتهٌ ل بعد بص ة وب ٌ ٌة تجعل من العلو



العلوم االجتمتعٌة من مٌتدٌن االهتمتم االجتمتعً بحٌث لم ٌت ون بعد ذلك الوعً االبستمً الذي 

ٌدرك ان المجتمع وتترٌخ  ختضعتن لحتمٌة موضوعٌة ٌم ن للع ل وللت  ٌر الن دي الوصول 

لى عدم توفر الشروط الموضوعٌة الوجودٌة التً تحرر دٌنتم ٌة الن تش العمومً إلٌهت إضتفة إ

 .حول  ل مت ٌخل المجتمع من دون اي منع مؤسستتً او منع ث تفً اٌدٌولوجً

إن إش تلٌة الترجمة للعلوم االجتمتعٌة ٌتجتو  إطتر ث ل مٌ تنٌ ً من لؽة االنطبلا إلى 

نهت تحٌطهت رهتنت  متعل ة بواقع الح ل الث تفً الوطنً أل( اللؽة العربٌة استست)لؽة الوصول 

قرن على انطبلا تعرٌا تدرٌع العلوم االجتمتعٌة نشت ً ¼ وإذا مت  لنت بعد ا ثر من .برمت 

من ؼٌتا المراجع  الجدٌة فً هذا المجتل المعرفً لهو خٌر  مؤشر على ان الترجمة وتعرٌا 

هو ان التعرٌا و الترجمة ال ٌجا ان ٌعنٌتن االنطبلا المهم . التدرٌع مرتبطتن ارتبتطت وثٌ ت

على لؽة واحدة  واالعتمتد علٌهت دون ؼٌرهت بل على الع ع دٌنتمٌ ٌة الترجمة تعنً عدم 

الوقوؾ من اللؽت  األجنبٌة موق ت معتدٌت ألن رهتنت  مت ٌعرؾ بتلعولمة فً  ل المجتال  تحتم 

 .ؽبلا على الذا علٌنت التعتمل الجدي ولٌع م ٌدا من االن
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 محمد خميفاتي:  األستاذ                                           

 مكمؼ بالدروس  أستاذ مساعد                            
 يحػػػػي فػػػػارس المركػػػػز الجػػػػامعي       
  المدية

 
أسػػمكب مػػف مػػف أسػػاليب المقاربػػات التػػي تكٌصػػمت إليهػػا الٌدراسػػات  التحميػػؿ السػػيميائي لمنصػػكص

 . م يدة مف عمـك شتى ،كالمسانيات كأبحاثها ،األدبية
ذا كانػت ل ظػة سػػيمياء قديمػة متداكلػػة فػي التػػراث العربي،كعٌرفهػا ابػػف خمػدكف بأنػػه عمػـ يعنػػى  »كا 

 ( 1) «بأسرار الحركؼ كالسحر كالطمسمات
خػػاص بعصػػر ، كيػػدٌؿ عمػػى الرمزيػػة التػػي تكتنػػؼ م هػػكـ ( يعنػػى بأسػػرار الحركؼ،كالسػػحر)كقكلػػه
 . السيمياء

لكف مدلكؿ المصطمح تغٌير ،كأصبح يعني عمما منهجيػا جديػدا لمقاربػة الػنص، ككػاف ذلػؾ عمػى 
،كالػػػذم لػػػه ال ضػػػؿ فػػػي تسػػػمية هػػػذا العمػػػـ (1839/1914)يػػػد ال يمسػػػكؼ األمريكػػػي تشػػػارلز بيػػػرس 

 . كطيقابالسيم
 فضؿ تسمية هذا ( 1857/1913)كلمساني السكيسرم فرديناند دم سكسير 

 (2)العمـ بالسيميكلكجيا 
إف  »: كلكف، هنػاؾ مػف يػرل أف لبيػرس السػبؽ فػي المجػاؿ السػيميائي،حيث قػاؿ فػي هػذا لػكداؿ



 ( 3) «سبؽ سيميكتيكا بيرس عمى سيميكلكجيا سكسير شيء ال يناقش 
سير فضؿ في مجػاؿ البحػث المسػاني عامػة،كفي السػيميائية خاصػة، كلئف كاف لبيرس، كدم سك 

 كتػ كػيؾ الداللة، فقف التػ كير السيميائي لمعالمة يعػػكد
 (4)إلى أل ي سنة خمت، أم إلى زمف الركاقييف -حسب رأم بعض الباحثيف -

  
 .497ص –القاهرة  -المكتبة التجارية -المقٌدمة -ينظر ابف خمدكف -(1)
 15ص  -2002ط  -مصر –المجمس األعمى لمثقافة  -االتجا  السيميائي في نقد الشعر العربي -غريب اسكندر-(2)
 . 114ص  -1988 -العدد الثالث -بيركت -مجمة العرب كال كر العالمي -بيرس ك سكسير -لكداؿ جيرار -(3)
 .   44ص -1919 -العدد الخامس –مجمة العرب كال كر العالمي  -إيكك أمبركنك. ؾ -(4)

 القكاعد -حسب مكريس -كعمى هذا األساس يسجؿ عمـ التركيب. أخرل
Grammar  كالتركيب،Syntex  كالمنطؽ،Logic .قكاعد األنظمة الرمزية كهذا يعني تناكؿ كؿ . 

لكػػف السػػيميائية المعاصػػرة تختمػػؼ عمػػا كػػاف متػػداكال قبػػؿ، ككنهػػا اعتبػػرت العالمػػة ذات 
كمػا أف بيػرس . ،مثممػا هػك الشػأف عنػد سكسػير Signifiedكالمػدلكؿ  Signifierالداؿ: كجهيف 

 : عٌد العالمة كحدة ذات ثالثة أطراؼ
  Referent،كالمرج   Object،كالمكضكع  Representementالممثؿ 

بينمػػا اقتػػرح جػػاركس مػػكرس تطػػكيرا جديػػدا لم ػػاهيـ ببيػػرس ،محاكلػػة منػػه لتقػػديـ مجمكعػػة 
ككفػؽ هػذا التصػكر، . ربة ،كفؽ خطكات التحميؿ العممي الممنه  مف التصكرات السيميائية المتقا
 : قٌسـ مادة العمـ إلى ثالثة أقساـ

كهػػػك ذلػػػؾ العمػػػـ الػػػذم يعنػػػى بدراسػػػة المعنػػػى مػػػف خػػػالؿ العالقػػػات ك : عمػػػـ الداللػػػة -1
 . المكضكعات التي تدٌؿ عميها هذ  العالمات

 عمـ التركيب كيعنى بدراسة عالقة الكممات بكممات أخر،كمكز برمكز -2  
 
كتعنػػػػي دراسػػػػة العالقػػػػة التػػػػي تػػػػربط الرمػػػػكز عامػػػػة،كالكممات : Pragmaticالتداكليػػػػة  -3

 .خاصة، بالسمكؾ اإلنساني،متضمنة فاعميتها في األداء
لمدرسػػة كقػػد اتبػػ  بيػػرس فػػي اسػػتخدامه مصػػطمح السػػيميكلكجيا جماعػػة عرفػػت بأصػػحاب ا

الباريسية،أمثاؿ غريماس ،كميشاؿ أري ي،ككمكدشابركؿ كجاف كمكد كػككي، كأصػدرت كتابػا بعنػكاف 
كميػزة هػذ  المدرسػة أنهػا ال تػػ ضؿ العالمػة المغكيػة . شػرحت فيػه آراءهػا  1982السيميكطيقا سنة 

عمػى عمػـ  عمى غير المغكية، كتعمؿ عمى إعادة صػهراألنظمة المغكيػة ،كالنمػاذج المنطقيػة، كتؤكػد
كهػػك عمػػـ تقٌدمػػه كرسػػتي ا تػػارة عمػػى أنػػه جػػزء مػػف (. 1)الداللػػة التحميمػػي ،أم نظريػػة الداللػػة النصػػية
 ( 2)السيميكطيقا ،كأخرل عمى أنه مطابؽ لها

 . كما أنها تستهدؼ بالبحث نماذج الداللة، كتتخذ مجالها في النص كممارسة دالة



كالمالحػػظ أف مصػػطمح السػػيميكطيقا اسػػتخدمه أيضػػا البػػاحثكف الػػركس، كذلػػؾ عمػػى لسػػاف 
مدرسة تارتك في أعماؿ يكرم لكتماف،كأكٍسبانسكي، كاي انكنؼ هؤالء الذيف كانكا يمثمكف مػا يسػمى 

 ". سيميا الثقافة" باتجا  
تتـ عنايتها هذ  ك . كعمى أية حاؿ، فقف السيميا ، بم هكمها العممي الكاس ، تعنى بالعالمة

 (: 3)بمستكييف
 الػػػذم يهػػػتـ بماهيػػػة العالمػػػة ككجكدها،كطبيعتهػػػا،ك:  Ontologicalالمسػػػتكل األنطكلػػػكجي  -

  .    عالقتها باألشياء األخرل

 
 .17ص -االتجا  السيميائي في نقد الشعر -غريب اسكندر-(1)
 . المرج  ن سه -(2)
 . 19ص -1ج  -مدخؿ السيميكطيقا -كاألبعاد السيميكطيقا حكؿ بعض الم اهيـ -قاسـ سيزا -(3)

الذم يهػتـ ب اعميػة العالمػة ،كبتكظي هػا فػي الحيػاة العمميػة : Pragmatic المستكل الداللي -
(1) 

األٌكؿ يعمػػػؿ عمػػػى تحديػػػد ماهيػػػة : كمٌمػػػا سػػػبؽ، يتبػػػيف أف السػػػيمياء اتجهػػػت اتجػػػاهيف متكػػػامميف
أٌما االتجا  الثاني، فانصػٌب .العالمة، كدراسة أركانها، كمككناتها ،كالذم يمثؿ هذا االتجا  بيرس

 . عمى تحديد دكر العالمة في عمميات االتصاؿ،كيمثؿ هذا االتجا  سكسير
إنهػػػػا تعنػػػػي دراسػػػػة  الشػػػػ رات ( . 2)هػػػػـك السػػػػيميائية كمػػػػا يراهػػػػا بػػػػارتكمػػػػا يمكػػػػف تمخػػػػيص م 

كتهتـ باألديكلكجية ، كبالبنى االجتماعية،كاالقتصادية،كبالتحميؿ الن سي، كبالشعرية،  كاألكساط،
فقف كنا قد تحٌدثػنا ،كلك بقيجاز، عف السػيمياء عاٌمػة، كمبادئهػا كمكضػكع (. 3)كبنظرية الخطاب

عمػػػى سػػػيمياء الػػػنص ، كهػػػي التػػػي تعنينا،كلهػػػا عالقػػػة بالمقاربػػػة التػػػي نزمػػػ   بحثهػػػا، فقننػػػا نعػػػٌرج
إجراءهػػػا، باعتبػػػار الػػػنص بنيػػػة تتكػػػٌكف مػػػف عناصػػػر تتػػػالؼ فيمػػػا بينهػػػا ، كتتكامػػػؿ، حتػػػى تكػػػٌكف 
ف كاف لكؿ عنصر مف تمؾ العناصر خصكصيته كسماته التي ين رد بها  . الخطاب الشعرم ،كا 

ال يمكػػف بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ،أف يػػٌدعي مػػٌدع بأنػػه أتػػى  ككػػكف الػػنص بنيػػة م تكحػػة،يعني أنػػه
إذ لػك . عمى ما في النص،تػػ كيكا كتحمػيال، ككصػؿ إلػى كنهػه كاسػتكعب كػؿ مػا احتكتػه مككناتػه

كاف ذلؾ صحيحا، لما احتجنػا إلػى العػكدة ثانيػة إلػى الػنص، كلكػ تػػنا مقاربػة كاحػدة،كلما تعػٌددت 
إذ بمغػػت شػػركح ديػػكاف المتنبػػي مػػا يربػػك عػػف الخمسػػيف القػػراءات لمػػنص الكاحػػد،حتى فػػي القػػديـ،

فهذا يعني أف النص بنيػة م تكحػة تتمػٌكف حسػب . شرحا،منذ صاحبه ابف جني،إلى غاية اليازجي
كلهػذ  البنيػػة مػدلكالتها ألف كراءهػػا بنػى غيػػر مرئيػة يجمكهػػا الم كػؾ كممػػا . ثقافػة القػارئ ،كن سػػيته

 : ما قاؿ المتنبيعاش النص،فتتكه  ،كتكشؼ عٌما كراءها، كك
 كأنت أعظـ أهؿ األرض مقدارا       زعمتى أنؾ تػن ي الظف عف أدبي 

 (. 4)يزيد في السبؾ لمديػنار ديػناراإني أنا الذهب المعركؼ مخػبر           



كمعنػػػى هػػػذا أف شػػػعر الشػػػاعر تعػػػٌرض إلػػػى الظػػػف ، كالظػػػٌف مقاربػػػة لػػػـ تػػػػنصؼ الشػػػاعر ،كمػػػا 
 ( 5)فأساء التقدير يبدك،كقد قاـ بها ابف كٌركس

أٌمػػػا كػػػكف الػػػنص بنيػػػة مغمقػػػة فلنػػػه يحمػػػؿ ذاتػػػه بذاتػػػه، بمعنػػػى أف لبناتػػػه كعناصػػػر  هػػػي أدكات 
فأصػكاته كتراكيبػه النحكيػة . تحميميػه، كهػي م ػاتيح عالمػه، فػال يقحػـ عميػه شػيء خػارج عػف ذاتػه

 . كالبالغية، ظالؿ ألغكار ، بؿ هك مرآة عاكسة لتضاريسه
 

 
 .20ص  -االتجا  السيميائي -غريب اسكندر -(1)
    .19ص -1ج -السيميكطيقا -قاسـ سيزا -(2)
 . 29ص  -1986 -2ط -بغداد –دار الشؤؤف الثقافية  -محمد البكرم: تحػ -مبادئ في عمـ الداللة -ينظر بارت كالف -(3)
 . 6ص -1982 -1ط -الدار البيضؿء –دار الثقافة  -مف سيميا الشعر القديـ،نظرية تطبيقية -محمد م تاح -(4)
 .56ص  -ـ1981ط  -بيركت -المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر -المتنبي، بيف البطكلة كاالغتراب -حياة شرارة -(5)

 

مف هنا، كانت المقاربة النصية كفػؽ المػنه  السػيميائي تػػنطمؽ مػف الػنص لتعػكد إليػه فػي 
زمانػػا كمكانػػا، عػػػبر عناصػػر محػػٌددة ،إذ ال ( لحاضػػرالقػػارئ ا)كالػػنص رسػػالة إلػػى القػػارئ. التػػػ كيؾ

 كلهذا أشػار . كجكد لقارئ في فراغ
  

ال ٌتوجاا  ال تتااا إلااى قااترئ عااتلمً ، باال إلااى قااترئ فااً وطناا ، »: سػػارتر حػػيف قػػاؿ

ٌ جادي، ألنهات ال ت ساا  د، فتلحادٌث عان الحرٌاة فاً معنتهات التجرٌادي ال  ختل،فً موقؾ محادن

 ( 1)«عٌن معنتهت الحا إال فً موقؾ م

ألبػػػي " إلػػػى الطغػػػاة" كانطالقػػػا مػػػف هػػػذا،فقف الػػػنص الػػػذم نحػػػف بصػػػدد مقاربتػػػه هػػػك نػػػص 
ف كاف يظهر عمى عنكانه العمكـ، فقف صاحبه انطمؽ مف بيئػة محػٌددة ممحكظػة . القاسـ الشابي كا 

ـٌ، كصػػاغ تجربتػػه فػػي بنػػى متضػػامة يصػػعب  الكصػػكؿ إلػػى ت كيكهػػا (تػػكنس) ف كانػػت لػػـ تسػػ ، كا 
نسػػػػجامها كسػػػػيركرتها نحػػػػك مقصػػػػدية محػػػػٌددة ، كانػػػػت نتيجػػػػة تػػػػػ اعؿ الػػػػذات الم سػػػػرة ،لتكاممهػػػػا كا
 .  بالمكضكع
 

 (2) إلى طغاة العالـ                              
 
ـي  المستبٌد        حػبيبى ال ناء ،عدك  الحيػػػػػا ٍ     أال  أٌيها  الظالػػػػػػػ
 كبة مف دمػػػػاٍ  سخرتى بأٌنات شعبو ضعيؼو        كك ؾ  مخض  
بػػا ٍ     كعشتى تدنٍّس سحر الكجػػكد        كتبذر شكؾ األسى في ري
 



كيدؾ، ال يخدعنؾ الٌربيػػػػػ ي   كصحكي ال ضاء كضكء الصػبػاحٍ    ري
ياحٍ    ف ي األفؽ الٌرحب هكؿ الظالـ   كقصؼ الٌرعكد كعصؼ الر 
 كال تهزأٍف  بنكح  الٌضعيػػػػؼ   فمٍف يبذر الشكؾى يٍجف الجػػػػراٍح  
 
 تأٌمٍؿ  هنالؾ  أٌنى  حصػدتى           رؤكس الكرل كزهكرى األمٍؿ  
 كرٌكيتى  بالٌدـ  قمبى  التراب           كأشربتىه  الٌدمػػػ   حتى  ثمٍؿ  
 العاصػػػؼي المشتػعٍؿ سيجرفؾ الٌسٍيؿي  سيؿي الٌدمػا           كيأكمؾ   
 .209ص  -ديكانه -أبك القاسـ الشابي –( 2)
 

   
دار نهضػػػة مصػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر  -مكتبػػػة األميػػػرة -محمػػػد غنيمػػػي هػػػالؿ: ترجمػػػة كتعميػػػؽ –مػػػا األدب  -جػػػاف بػػػكؿ سػػػارتر -(1)

 . 71ص -2005 -1ط -كالتكزي 
ص  -ـ2006/هػػ1427 -1ط -القػاهرة –مكتبػة اآلداب  -أحمػد محمػد عبػد الهػادم: دراسػة كتعميػؽ  -ديكاف أبي القاسـ الشابي -(2)

209    . 

 المقاربة                              
، حيػػث ننطمػػؽ مػػػف بنيػػة الػػنص كنحػػػاكؿ السػػػيميائي يمكػػف مقاربػػة الػػنص كفػػػؽ المػػنه   

فالمغة نظاـ مف اإلشارات التي تعبٍّػر عػف األفكػار ،كمػا . استخراج ما رمزت إليه عناصر  المختم ة
ـٌ إٌف القصػػيدة بنيػػة تتكػػٌكف مػػف عناصػػر تؤلػػؼ بينهػػا عالقػػات (1)دي سوسيػػػريقػػكؿ  ف كػػاف . ،ثػػ كا 

 .لكٌؿ عنصر مف تمؾ العناصر خصكصية تميٍّز  عف غير  
 . كفؽ النمكذج اآلتي مخطط المقاربة يككف ك 

                              
  الشعري الخطاب مكّونات                          

 
 
 المكّوف الصوتي         المعجـ           التركيب                  المقصدية   
 

مباشػػػرة     :      بالغػػػي       :  جػػػرس        رمزيػػػة        الػػػوزف          نحػػػوي 
 غير

..(            التخّيػػػػػػػػػػؿ )الجمػػػػػػػػػػؿ ،          )األصػػػػػػػػػػوات     األصػػػػػػػػػػوات    والقافيػػػػػػػػػػة      
 مباشرة 

 ..(الضمائر                                                     



                    تصاقب        تكرار
 األصوات     األصوات 

 
 

 .  الصوتي : األّوؿ المستوى (2)
هيمنػػة مسػػتدمر كالػػغ ) كظػػؼ الشػػاعر مػػف األصػػكات مػػا يتػػكاءـ كالسػػياؽ العػػاـ لممضػػمكف 

 ( . في الدماء ،كضعؼ شعب أرهقه الذٌؿ كالظمـ
 :كفي هذا اإلطار نجد اطراد األصكات كما يمي

 : الحركؼ الٌدالة عمى قٌكة االستدمار كبطشه  .1

 مٌرة    20: مٌرة            الالـ  20: الٌراء 
 مٌرات    10: الضاد كالظاء     
 . مٌرة  16: مٌرة                     كالٌداؿ  14(: 2)التاء الشديدة كالمجهكرة    

ذالله  .2  : الحركؼ الهامسة الٌدالة عمى ضعؼ الشعب كا 

 مٌرات  10: مٌرات              الصاد  10: السيف 
 . مٌرة  12: مٌرات                  ال اء  9: لهاء ا

 استدمار متسمط ، كضعؼ: كاطراد األصكات المهمكسة  تخدـ المقصدية 

 . شعب يعاني 
 .34ص  -محاضرات في المسانيات العامة -سكسير-(1)
ط  -دار القصػػػػػػبة لمنشػػػػػػر –مبػػػػػػادئ فػػػػػػي المسػػػػػػانيات  -خكلػػػػػػة طالػػػػػػب اإلبراهيمػػػػػػي -(2)

 .  58ص  -ـ2000
 

كغيرهمػا أٌف ابف سينا ك كابف جنيأجم  المغكيكف .تكرارم بيني ( 1)صكت مجهكر الرّاء
 :  كتمٌثؿ ذلؾ في النص في قكله  .القّوة والعمّو له ص تي 

تػػدٌؿ عمػػى القػػٌكة كبمػػكغ مضػػّعفة كهػػي أل ػػاظ ...الٌرعػػكد ، الٌريػػاح ،الٌرحػػب، الػػٌرؤكس ،الٌربيػػ  
 . متكرار الشيء أكٌجه ،باإلضافة إلى قابميتها ل

 
التكرار لمػٌراء :كال رؽ بينهما . هك الصكت المتكازم كصكت الراء ،كالالـ أخت الٌراء  الالـ

أٌنػه يحمػؿ صػ ة االسػتعالء كالقػٌكة كالت خػيـ ، خصائصػو فػي ابف جنػي كقد ذكػر . كاالنحراؼ لالـ 
مكسػػكما  كمٌمػػا جػػاء فػػي الػػنص. سػػكاء بطريقػػة حدكثػػه ،أك عنػػد النطػػؽ بػػه ،أك بصػػ ة الجهػػر فيػػه 

 : بالالـ 



  ...أال ، الظالـ ،األسى ، تأٌمؿ ،هنالؾ ، األمؿ ، المشتعؿ 
 (ليعبر مختمؼ األزمنة) داللة البعد الزماني المقٌدـ في ظرؼ المكاف : ىنالؾ
 . فيه تركيز م  بعد فكرم :  تأّمؿ
فيهػػػػا داللػػػػة عمػػػػى القػػػػٌكة كالعن ػػػػكاف مٌمػػػػا يتكافػػػػؽ كصػػػػ ة  السػػػػيؿ ،الظػػػػالـ ،المشػػػػتعؿ ككػػػػذا

 . المستدمر المتجٌبر الغشكـ 
كمػػا قيػػؿ عػػف صػػكتي الػػراء كالػػالـ ، يقػػاؿ عػػف بقٌيػػة األصػػكات كالػػداؿ الشػػديدة المجهػػكرة 

قػّوة المسػتدمر وجبروتػو : المحػور المركػزي والمقصػدية ،كالتاء المجهكرة أيضػا، كهػذا كمػه يخػدـ 
 . وصمفو 

ضػػعؼ الشػػعب ، اطػػردت فػػي الػػنص داللػػة عمػػى  ىامسػػة هنػػاؾ أصػػكاتمقابػػؿ ،وفػػي ال
ذاللو ، واستػكانتو   . أحياناوا 

 . سخرت ، سحر الكجكد ، األسى ، رؤكس الكرل : كأمثمة هذا 
 ...،الحياة ، دما  ، ربا  ( امتداد)ال ناء ، ضعيؼ ، ال ضاء ، األفؽ 

 .  االنعتاؽ، كلكف تخكنه قكا كهي أصكات مهمكسة لتصكير كاق  شعب يئف، كيحاكؿ 
 

 البحر  : 
 األسػباب ذا األجراس المتناغمة عمػى مسػتكل المقػاط  لقػربالمتقارب كظؼ الشاعر 

 فعكلف  فعكلف  :    األوتادمف 
كهذا يسير في المنحى العاـ لممقصدية ، فكؿ كتد يتعقب سببا  كالمستػدمر دكما كراء 

 . عذاب المستضعؼ 
 
 . الص حة ن سها -المرج  السابؽ -(1)
 

 القافية  : 

 

نػػٌكع الشػػاعر الػػركٌم ، كهػػذا حسػػب حالتػػه الن سػػية المعيشػػة مػػف جهػػة ، كتماشػػيا كالمحػػكر 
 . مف جهة أخرل ( القٌكة كالضعؼ )المركزم 

فكػأٌف الشػاعر المسػبوقة بمػّد ( الساكنة )الياء المقّيدة ككاف ركٌم األبيات الثالثة األكلى 
ـٌ ال يمبػث أف يكتمهػايرسؿ  ألٌنػه أمػاـ جػالد ال يػرحـ ,آهاته ، كيبعػث زفراتػه مػف أعماقػه المعٌذبػة ،ثػ

 ( . الحياٍ  ، دماٍ  ، رباٍ  )
كمطػػؿ بعػػد طػػوؿ مػػّد  الحػػاء السػػاكنة، فكانػػت اآلْح إلػػى اآله بعػػدها تحػػٌكؿ الشػػاعر مػػف 



ٌنهػػا تحٌكلػػت إلػػى مػػا هػػك ن سػػي ،ككػػكف الحػػاء أخػػت الهػػاء همسػػا كرخػػاكة ،فالمعانػػاة متشػػابهة إال أ
 ( . الصباٍح ، الرياٍح ، الجراٍح )بعد أف كانت عمى المستكل الن سي الٌداخمي /ممحكظ ،

كأخيرا تخمى الشاعر عف شككا  ،كاختار طريػؽ المكاجهػة ،فػزاؿ المػٌد كبقيػت القيػكد ،فكػاف 
فالمػػٌد المقصػػدية ، يػػة كخػػدـ تنػػٌكع القاف( األمػػؿ ، ثمػػؿ ، المشػػتعؿ )الػػالـ السػػاكنة المقّيػػدة الػػركٌم 

 .القٌكة كاالنطالؽ ،كالحركة :
 .شعبي -استدمارم/تحٌررم  -قيدم:القيد، دكما في تقابؿ: كالسككف  
 
 

حاصػؿ عمػى مسػتكل الجممػة ,ك ييطمؽ عميه التطكيح ،ك هك ظاهرة فكؽ لسانية:   التَّنغيـ
كيػػػػدؾ:فػػػي مثػػػػؿ قكلػػػػه. بارت ػػػاع الٌصػػػػكت أكانخ اضػػػػه لغػػػػرض تبميغػػػػي  ، قصػػػػؼ الرُّعػػػػكد ،  أال،  ري

كعصؼ الرٌياح ، العاصػؼ ،كهػك بهػذا يريػد أف يبمٍّػغ الميسػتدمر مػا ينتظػر  مػف نهايػة مركعػة جػزاء 
 .جبركته كنكاية لجرائمه

 
إلظهػػار ( الكحػػدة النبريػػة)إبػػراز مقطػػ  باشػػتداد القػػٌكة الٌصػػكتية فػػي مكػػاف معػػٌيف :   لّنبػػرا

ك هػػذا كغيػػر  .إلػػ ...الرُّعػػكد, ال ضػػاء, أٌنػػات، تػػدنٍّسالميسػػتبٌد ، ,أٌيهػػا الظٌػػالـ: مثػػؿ: معنػػى مقصػػكد 
لتقريػػر حقيقػػة م ادهػػا أٌف االسػػتدمار مػػا كػػاف إال ليػػدمر كيخػػرب كيسػػ ؾ الػػدماء كيقضػػي عمػػى كػػؿ 

 .شيء جميؿ في الكجكد
 
 

 األصوات المتكررة في القصيدة                      
 
 



 
 

 (:اإلفرادي) المعجمي المستوى  (1)                       
 
كػػػػؿُّ المعجػػػػـ كظٌػػػػؼ تكظي ػػػػا داللٌيػػػػا يسػػػػير فػػػػي منحنػػػػى تقػػػػابمي يكشػػػػؼ طبيعػػػػة العالقػػػػة   

فهنػػاؾ ,تػػرل األل ػػاظ ميترادفػػة البتػػة كال,المتناقضػػة المتعاكسػػة لكػػؿ مػػف الميسػػتىدًمر كالٌشػػعب المسػػتىدمر
ػػعؼ كاإلذالؿ كهػػي أل ػػاظ تػػديؿُّ عمػػى القػػك ة كالػػبطش مػػف ,تقابػػؿ القػػكة ك االسػػتعالء، كالتجبيػػر مػػ  الض 

ػعؼ,جهة كيمكػف تكضػيح ذلػؾ        .ككشػؼ معانػاة الش ػعب المقهػكر,ك في مقابػؿ ذلػؾ أل ػاظ أخػرل لمض 
 :بالمص كفة التالية

 
 

     
 

 أشربته الد م        كيأكمؾ العاصؼ الميستىًبدُّ                                 
 ركيت بالد ـ             سيجرفؾ الٌسيؿ                      

 حصدت رؤكس الكرل                        الدم           
 رؤكس الكرل            كتبذر الش كؾ األسى                             

 زهكر األمؿ             عالقة تضادعشت تيدنٍّس                         
عيؼ           ك ُّؾ مخضكبة                                              نكح الض 

مخضػػػػػػػػكبة      سػػػػػػػػخرت                                                              



 مف دما 
عػػػػػدك الحيػػػػػاة                                                              شػػػػػعب      

 ضعيؼ
 حبيب ال ناء                                                                   أن ات 
                                الميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبد                                             

 ال ناء
 الظ الـ                                                 

 ركيت                                                     
 عدك الحياة         عالقة تماثؿ       حصدت                   

             تبذر شكؾ األسى                                                                                                               :   طبيعة المستدمر حبيب ال ناء        في               
 عشت تدنٍّس       وصمؼ وتجبُّر وجرائـ-قسوة مستبد                          

 األفعاؿسخرت                  دماء وسفؾ            ظالـ             األسماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التضاد عالقة مف انطالقا الحتمي المستوى    (3)           
    
 :الٌشعب   

 واقع            أنَّات            نوح            ضعيؼ            دماه
                                                                     

ياح                                               المظيرية    الحقيقة عصؼ الرٍّ
 الرُّعكد كقصؼعالقة تضاد                   :         ال يخدعنؾ          

                       



 الٌربي                                               الظالـ                                  
صػػػػػػحك ال ضػػػػػػاء                                 ف ػػػػػػي                                 

 األفؽ الٌرحب
                            

 الٌصباح          ضكء                                            
عالقػػة توافػػؽ                                                                         

  معاناة  بيف
الّشػػػػػػػػػػػػػػػػعب و                                                                        

اّلتػػي كانػػت                                                (النتيجػػة)الحتميػػةالمروعػػة  الّنيايػػة
 في رحـ  تتشكِّؿ 

الُمعانػػػػاة فػػػػالجزاء                            سػػػػيجرفؾ الس ػػػػيؿ                         
 -فالجارؼ مف كاف ضعيفا                                         العمؿ مف جنس 

سحرت بأنات شعب ضػعيؼ                                                           
 سيجرفؾ   
         ك يأكمؾ العاصؼو اآلكؿ مف كاف مأكوال       

 (.                                                                                         دائما تضاد)    
               

 
 
 
 

 :                           الّتركيبي المستوى    (4)                 
   
ممة االسمية لكصؼ جرائـ الميستدمر  ألف ,كتصػكير جرائػر   كبشػاعة مقترفاتػه,تكظيؼ الجي

ممػػة االسػػمية تػػدٌؿ عمػػى الثٌبػػات ك االسػػتقرار ممػػة ال عمي ػػة اٌلتػػي تػػديؿُّ  -الجي بينمػػا اسػػتخدـ الٌشػػاعر الجي
ػػا كػػاف يقػػكـ بػػه الميسػػتدمر مػػف بطػػش كتعػػذيب عمػػى ال حركػػة كالت جػػدًُّد فػػي الحػػدث حػػيف تحػػد ث عم 

 .كس ؾ لمدٍّماء
 (جممة اسمية حاؿ*)كك ؾ مخضكبة مف دما :*فمف أمثمة الجممة االسمية

الخبػػر جػػاء شػػبه *ف ػػي األيفػػؽ الر حػػب هػػكؿ الظٌػػالـ -ضػػعؼ الٌشػػعب كجبػػركت الميسػػتًبد*



 (.تككُّف جنيف الثكرة)بما فيه مف حيٍّز لمت غييرجممة ك قيدٍّـ لالهتماـ 
مؿ ال عًمي ة الماضية  فما كاف المستدمر ( استغراؽ كؿ األزمنة*)عشت-سخرت.*كمف الجي

يػػت.*إاٌل جٌبػاران ميدنٍّسػا ًلكػؿٍّ سػحر لمٌداللػػة *)حصػدت*ككػذا,(لمميبالغػة كالتكثيػر فػي سػػ ؾ الػدٍّماء*)رك 
 (.عمى قكة الحاصد ككثرة المحصكد

 (.رغمان كعينكة كتنكيالن *)أشربته الد م *
مػؿ ذات األفعػاؿ الميضػارعة فبمػغ ًتعػدادها ,فكاف مجمكع األفعاؿ الماضػية خمسػة   أٌمػا الجي

 :كهي عمى النحك التالي,ثماني جمؿ كداللتها الحاؿ كاالستقباؿ
 

 ال تهزأف                       ك يأكيميؾ                    
نهايػة تكافػؽ مػ  جػنس .بذٍّر                                             سيجرفؾتي       

 العمؿ
 تيدنٍّس                      ال يخدعنؾ

 نهاية عكًسي ة                                              
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 :بالخطا مستوى   (  5)                 
 

 (تس  عشرة مٌرة)ألٌنه المقصكد(التػبئير)طغياف ضمير المخاطب   
: بينمػػػا ضػػػمير الغائػػػب لػػػـ يػػػرد إال سػػػب  مػػػٌرات,كتػػػذكير  بنهايتػػػه المحتكمػػػة,فًتعػػػداد جرائمػػػه 
 فالقٌكة الظاهرة اآلنية   , مكنى عنه( أربعا)ك,(ثالثا)ظاهرا 

مٌمػػا يػػديؿُّ ( المػػتكمـ)األنػػا بينمػػا غػػاب ضػػمير.آنيػػا-كالٌشػػعب مغمػػكب عمػػى أمػػر  -لممسػػتدمر
 .عمى اندماجه في الهيك



تػػػػػػ اعمة ك قضػػػػػٌيته( أنػػػػػا)فػػػػػػ . أم الشػػػػػعب( الهػػػػػك)مينسػػػػػجمة مػػػػػ  , الٌشػػػػػاعر ميمتحمػػػػػة بػػػػػؿ مي
لكػػػف فػػػي نهايػػػة ( ت)كمكػػػرر بضػػػمير,فالمقصػػػدٌية،أف ال اعػػػؿ فػػػي األفعػػػاؿ المػػػذككرة هػػػك الميسػػػتعمر

كيأكمػػػؾ ,سػػػيجرفؾ الس ػػػيؿ)كال اعػػػؿ تحػػػٌكؿ إلػػػى م عػػػكؿ ,المطػػػاؼ أف  الم عػػػكؿ صػػػار فػػػاعال شرسػػػا
( الت غبيػر باألعمػاؿ ال بػاألقكاؿ)المػكازيف كتمػؾ طبيعػة الثٌػكرة تعمػؿ كال تػتكمـ جممة غٌيػرت(العاصؼ

 . كهذا ينسجـ كالًمحكر المركزم القٌكة كالض عؼ
          

  :البالغي الُمستوى    (6)                 
    
ـ  المقابمػػة كالطبػػػاؽ  ؤرة ككمػػػٌه يعكػػس بيػػػ, ييالحػػظ كثػػرة الصػػػكر مػػف اسػػتعارات كتشػػػبيهات ثػػ

ير التػػي آلػػت إلػى خػػكاء، ك ضػػعؼ  -المىقصػًدي ة، التىضػػاد بػيف القػػٌكة كالضػػعؼ قػٌكة الخيٍّػػر كقػػٌكة الشػرٍّ
 . الخير الذم استحاؿ قٌكة جٌبارة

 :مف ذلؾ   
 حبيب ال ناء      عديكُّ الحياة                يبذر الش كؾ     يجًف الجراح     

 تضاد                                   ميقابمة تضاد                   
 .(الجزاء مف جنس العمؿ) تيدنٍّس      سحر الكجكد                          

 الٌترميز             
 (عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعارة بمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهر   

 صحك ال ضاء                      هكؿ الظ الـ                     
 الٌربي                                 كقصؼ الرُّعكد                       

ياح                         كضكء الٌصباح                    عصؼ الرٍّ
 زهكر                                شكؾ                       

 اد                    تض                                             
  
كنايػػػة عػػػف وداعػػػة الشَّػػػعب                                     كنايػػػة عػػػف غضػػػبو  
 وثورتو

.                                                           وُىدوئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو          
 .وانتقامو

 حصدت رؤكس الكرل         عيكف كأعياف األيم ة     
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ                                                                             

 تدميرم



 كزهكر األمؿ                     شباب األمة   
  
 

 .ركيت بالٌدـ قمب التُّراب                 كثرة المس كؾ                      
 استعارة                       

 .كأشربه الٌدم                              ك غزارة المس كح                   
 
 

 سيحرقؾ                  سيأكمؾ                            
                             

 
                                           

 .النٍّهاية  المحتكمة                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 :المقصدّية عناصر تجميع                       

   
كميعجمػػػػػػه كتركيبػػػػػػه الن حػػػػػػكم كالبالغػػػػػػي يتكافػػػػػػؽ مػػػػػػ  بيػػػػػػؤر  المقصػػػػػػًدي ة ,الػػػػػػنص بأصػػػػػػكاته 

ؤكس كسػػ ؾ الػػدٍّماءالميتمثٍّمػػة فػػي كجػػكد قػػك ة اسػػتدمارية جب ػػارة، ,(المحػػكر) كيقابمػػه ,شػػرعتها حصػػد الػػرُّ



كقػد ييالقػي مػػف الػكيالت الكثيػر كلكػف مػػا يمبػث أف يحػدث تحػػكُّؿ ,شػعب ميسػالـ همُّػه الس ػػالـ كاألمػف
 .في مكازيف القكة فييصبح الميستدمر مهينان مخذكالن 

  
 صكرتاف :    في الٌنص المقصدٌية

             
 :رمًزي ة:                             ميباشرة           

 عند ميخاطبة الميستدمر     الر بي       الهدكء                 هكؿ الٌظالـ
 تكظيؼ ضمائر           صحك ال ضاء  عدـ القالقؿ        قصؼ الرُّعكد                        )

ياح     كذكر         -الميخاطب باح    ميسالمة الٌشعب    عصؼ الرٍّ  ضكء الص 
 (الش عب)الميستعمر 

 . النهاية المحتكمة لكؿ جٌبار=   سيجرفؾ السيؿ                                   
 كيأكمؾ العاصؼ المشتعؿ                               

 
 

 / Le carré sémiotiqueالمرٌب  السيميائي                       
 

تؤكد طبيعة التقابالت الكاردة في الػنص تضػاد القػكة كالضػعؼ ، كالحػؽ كالباطػؿ، كحقيقػة 
 : المستدمر ، كطبيعة الشعب، حسب ما ي رز  مرٌب  التضاد التالي

 
 كمية سالبة                                                          كمية مكجبة 

 (جهة الضركرة )                                          (       جهة االمتناع )
المسػػػػػػتعمىر              contraireالقضػػػػػػاء عمػػػػػػى المسػػػػػػتعًمر         محػػػػػػكر التضػػػػػػاد 

 ضعيؼ
 
  
 
 
 
 
 



تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمف                                                                         
 تضٌمف

 
 
 
 

 جزئية سالبة             محكر شبه التضاد                جزئية مكجبة 
 (جهة الجكاز )                    subcontraire(                جهة اإلمكاف )

التهػػػػػػزأف                                          ضػػػػػػعؼ الشػػػػػػعب :التحػػػػػػذير كالتكعػػػػػػد 
 :كسككنه

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب                                        ال يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعنؾ                   
 ضعيؼ،أٌنات ،
(                          تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكة)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجرفؾ، كيأكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ         

 الربي ،،الصحك،،الضكء
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 المؤسسة االجتماعٌة فً اإلسالممن دور 

 الدكتور األخضر شرٌط                  

 جامعة الجزائر                   

 

ٌهدؾ هذا البحث إلى إبرا  دور المؤسسة االجتمتعٌة الممثلة بمت اطل نت علٌ  مجت ا 

مٌة لل ضتء على هذه التنمٌة التً تبدا اول مت تبدا بإقتمة تن. بتلمرا   االجتمتعٌة فً التنمٌة 

 مت انهت تضع من اهتمتمتتهت إقتمة العدالة االجتمتعٌة فً المجتمع النموذجً هذا .الجهل واألمٌة 

 .المجتمع الذي دار ن تش حول مت إذا  تن هذا المجتمع متحضر ام ان  هو فً طرٌا التحضر

فإننت  إننت حٌن نضع فً الحسبتن ان المجتمع اإلسبلمً الحتلً هو مجتمع متحضر    

ل ن حٌن ن لا األمر مع المؤسست  االجتمتعٌة . نتوهم اننت  صنعنت ألن سنت مجتمعت نموذجٌت 

والدور ال تعل لهت، ٌتأ د لنت بمت ال ٌدع مجتال للشك، اننت امتم مجهودا  تبذل ؼٌر ان ذاك 

 .النموذج االجتمتعً لم ٌتح ا بعد

فإذا  تن  المؤسست  االجتمتعٌة او المرا   االجتمتعٌة تبذل مجهودا  بٌرا إلقتمة      

 بنتء اجتمتعً راقً ف ً اي الح ول علٌهت ان ت رع ، علٌهت ان ت ٌم التنمٌة ؟

وإذا  تن  التنمٌة االقتصتدٌة اول متتهتم ب  هو ال ضتء على ال  ر وعلى الؤلمراه     

امت وان ت ون عملٌة التنوٌر االجتمتعً . ة وبتدٌة للعٌتن ا ثر من ؼٌرهتفؤلن هذه األخٌرة مربٌ

ممثلة فً محو الجهل واألمٌة فذاك مت اهتم ب  احد من البتحثٌن، وإن  تن من اهتمتمتتهم فإنهم 

 ٌجعلوهت فً ذٌل االعتنتء بتلتنمٌة فإلى اي مد   تن ذلك صحٌحت لدٌهم؟ 

طلا من دور ال ضتء على الجهل واألمٌة فذلك وإذا  تن  المؤسست  االجتمتعٌة تن 

ألجل إقتمة العدالة االجتمتعٌة فهو التحضر بعٌن  وهو انموذج المجتمع اإلسبلمً الذي تهدؾ 

إن ان  اعطٌ  شعبت سم ت ف د جوعت  ابد "المؤسسة إلى إقتمت  إقتداء بتلح مة الصٌنٌة ال تبلة 

ف ٌؾ السبٌل إلى ذلك " د اؼنٌت  ابد الدهرالدهر وإن ان  علم  شعبت  ٌؾ ٌصطتد السمك ف 

  ل ؟

إننت فً معتلجتنت لهذا الموضوع نؤ د على تذلٌل الم تهٌم ألننت نراهت من صمٌم      

البحث العلمً من جهة، ومن جهة اخر ، العتبتر ان هذه األخٌرة لح   بهت شوابا، ممت اف د 

ومن ذلك سوؾ نتطرا إلى . وال ضتء علٌ  مثبل  لمة األمٌة ومحو األمٌة معنتهت م ترنة بتلجهل



السبل واآللٌت  التً من المم ن ان نستثمر فٌهم المؤسست  االجتمتعٌة، او مت اصطلحنت على 

 :ومن  سوؾ نتبع الخطوا  التتلٌة فً معتلجتنت لهذا الموضوع .تسمٌت  بتلمرا   االجتمتعٌة هذه

 فً م هوم المؤسسة االجتمتعٌة       

 ة االجتمتعٌة والتنمٌة لل ضتء على الجهلالمؤسس      

 آلٌت  االستثمتر فً المؤسسة االجتمتعٌة      

 ةنحو العدالة االجتمتعٌ     

 فً الم هوم     

 .من ر تب  العدالة االجتمتعٌة     

سوؾ تنخذ من الراجع ومن المصتدر التً عبلقة بتلبحث مرشدا لنت دون ان ن ون     

 .   سوؾ نحلل ون لا الم تهٌم إلى وجهتتهت المختل ة حتى ن ً بتلؽرهعبٌدا لهت اعنً اننت 

 

 

 : فً مفهوم المؤسسة االجتماعٌة

 مت ٌ صد بهت .ٌ صد بتلمؤسسة االجتمتعٌة اللبنة األولى للمجتمع والتً هً األسرة      

 مت ٌ صد اٌضت بهت المرا   التً ٌنشبهت . المدرسة  وسٌلة ت وم بدور المؤسسة االجتمتعٌة 

المجتمع المدنً بهدؾ تسٌٌر  ل متلع عبلقة بتلجتنا االجتمتعً ومن ذلك ٌم ن ان تنشأ فً 

اجتمتعٌة  مت ٌم نهت ان تنشأ فً الحتلة المدنٌة  مثل دور الشبتا  ودور حمتٌة  المصتنع مؤسسة

 إلخ ...الشٌخوخة ودور حمتٌة وترقٌة المراة 

 

 :المؤسسة االجتماعٌة والتنمٌة للقضاء على الجهل

إننت عندمت نت لم على الجهل نجد ان سنت امتم إش تلٌة العتدا  ال  رٌة التً ربط       

جهل بتألمٌة حتى اصب  الجهل ٌعنً األمٌة والح ٌ ة ان الجهل واألمٌة م هومتن ذا  ٌوم ال

مختل تن من نتحٌة على األقل الش ل وهمت فً األستع مختل تن من نتحٌة البنٌة الم تهٌمٌة ألن 

الجهل ل  ا ثر من معنى اٌضت فتلم صود بتلجهل ضد ال  ر وهنتك معنى آخر ل  والذي هو عدم 

المعرفة ال سٌمت المعرفة العلمٌة ومن هنت فعندمت نتولى تحلٌل مصطل  الجهل نجده الدراٌة وعدم 

ٌت رع فً المعنى إلى هذٌن الش ٌن بمعنى هنتك الم هوم العتلا بتلجتنا الع تبدي فتلجهل هنت 

وال تبرجن تبرج .بمعنى ال  ر ومن معتنٌ  ال ثٌرة فً ال رآن ومنهت اح م الجتهلٌة ٌبؽون 

الخ وهنتك الم هوم الثتنً للجهل والذي ٌعنً عدم ...واعبد اٌهت الجتهلون .ولى الجتهلٌة األ

المعرفة وال سٌمت المعرفة العلمٌة ومن هنت ٌ ون الجهل بمعنى ؼٌتا المعرفة العلمٌة او اخت تبهت 



وهنت ال بد من وق ة بسٌطة على م هوم األمٌة لمت ل  من عبلقة تربط  بم هوم الجهل فتألمٌة هً 

الح ٌ ة عدم ا تستا تعلم ال راءة وال تتبة ومن هنت ٌم ن ال ول ان األمٌة هنت هً وبتء خطٌر  فً

لمت لم هوم العلم والمعرفة من صلة قربى تربط  بم هوم التعلم وال تتبة ول ن ٌب ى مع ذلك ان 

تة إال النذر ال ثٌر ممن تعلموا ال راءة وال تتبة ل ن ال ٌعلمون فً ال نون العلمٌة المتعل ة بتلحٌ

ال لٌل و أنهم امٌون ومن هنت  تن ال بد وان نعتلج امر الجهل فً ال ترة اإلفرٌ ٌة انطبلقت من 

تحدٌد لهذه الم تهٌم ومن هنت ٌم ن ال ول ان ال ثٌر من الجهود قد بذل  من اجل ال ضتء على 

ن ال ول بتن معتلجة الجهل ل ن فً ح ٌ تهت لم ت ه على هذه اآلفة بل  ادتهت ت رٌست ومن هنت فإ

األمٌة هً معتلجة للجهل معتدلة ؼٌر صحٌحة على األقل من الوجهة الواقعٌة التطبٌ ٌة ومن هنت 

فإن معتلجة امر الجهل ٌ تضً عدة شروط تدخل ضمن آلٌت  العمل االجتمتعً  وإثر ذلك 

 :ت ون 

 : آلٌات االستثمار فً المؤسسة االجتماعٌة

 :  وهً المتمثلة فً      

ختصة بذلك وت ثٌؾ  ةت عٌل العمل التوعوي اوال بإنشتء مرا   علمٌة وإصبلحٌ-    

تصحٌ  : من إنشتء هذه المرا   فً  ل الببلد ال سٌمت وان العمل هنت هو عمل ٌدخل فً إطتر

الم تهٌم الع تبدٌة اوال وثتنٌت نشر ث تفة التستم  والسلم بٌن افراد المجتمع الواحد ونشر ال ٌم 

والخل ٌة تمنت بتلرسول ال رٌم إنمت بعث  ألتمم م ترم األخبلا ونشر العلم والمعرفة  مت  الروحٌة

بتعتبتر ان هذا البلد قدم إنجت ا  ( متلٌ ٌت )ٌسطر لهت الٌوم فً احسن الببلد اإلسبلمٌة تطورا 

 .43عظٌمة فً هذا المٌدان

تدٌة األخر   أن االست تدة من االستثمترا  التً تجري فً المٌتدٌن االقتص-     

فً هذه المٌتدٌن ل تبدة العملٌة اي   من مجموع االستثمترا % 3او  % 2نخصل مثبل نسبة 

 .عملٌة إنجت  المرا   التوعوٌة المذ ورة ستل ت

إن مت ٌصرؾ الٌوم من مختلؾ الهٌبت  الدولٌة على العملٌة التربوٌة وعلى العلمٌة  

التعلٌمٌة مبتلػ  بٌرة و بٌرة جدا من مختلؾ الهٌبت  الدولٌة الح ومٌة وؼٌر الح ومٌة ل ن 

بدون جدو  والسبا ٌعود إلى ان المبتلػ المتلٌة على اهمٌتهت معظمهت ٌصرؾ فً الطرٌا 

 .هذه وال ٌصل إلى الهدؾ إال الٌسٌرطرٌا اإلنجت ا  

التً قدم  من   رؼم  ل االستثمترا" ولنتأمل االستثمترا  العربٌة فً إفرٌ ٌت  مت قلنت 

الدول والهٌبت  الدولٌة تضل معدال  االلتحتا بتلمدارع اضعؾ  ثٌرا فً إفرٌ ٌت ممت فً 

فً  %90ا بتلمدارع م تبل للمعدل اإلجمتلً لبللتحت %60المنتطا األخر  من العتلم النتمً 

من األط تل األفترقة الذٌن تتراوح اعمترهم  %41 ل من امرٌ ت وشرا آسٌت وفً الواقع ان 



سنة ٌعملون وان عدد األط تل ؼٌر المنتظمٌن فً الدراسة والذٌن تتراوح اعمترهم  14و 5بٌن 

لٌصل إلى  1995 -1985ملٌون من  12بحوالً  تسنة قد ارت ع فً إلفرٌ ٌ 11سنوا  و 6بٌن 

ومن هنت بت  ل امت على التر ٌ  على عتمل العنصر البشري من 44"ملٌونت ثلثتهم من البنت   44

اجل إنجتح العملٌة  أن ت ون هنت نشتطت  تطوعٌة ٌتراسهت ممن تتوفر فٌهم الخبرة واألمتنة 

ه األره ال بد من الخبرة ألن المتل والذي هو دابمت وابدا متال هللا واإلنستن مستخلؾ فٌ  فً هذ

وال توتوا الس هتء اموال م "وضع فً اٌدي تعرؾ التصرؾ فٌ  اي اٌدي رشٌدة  انطبلقت من 

من جهة ومن جهة اخر  ال بد من وضع  فً اٌدي امٌنة ألن األمتنة  45"التً جعل هللا ل م قٌمت 

المرا   من  هنت هً امتنة هللا ال بد من وضعهت فً اٌدي امٌنة ومن هنت ال بد من تراع تلك

 .امنتء ٌحسنون الح تظ على األمتنت 

االستعتنة بجٌش من العلمتء والم  رٌن وت ثٌؾ العمل التربوي لهت من مختلؾ      

الب تع اإلسبلمٌة اوال وإن لم نجد من العتلم المت دم وإن لم نجد فمن الؽرا اعتبترا من ان 

ؤالء الجنود، جنود العلم والمعرفة ال بد ل ن ه" .الح مة ضتلة المؤمن انى وجدهت فهو احا بهت"

 .لهم اٌضت من امول، ومن مصتدر تموٌلٌة 

إن الحل لهذا المش ل ٌ من فً تخصٌل ج ء من الصدقت  بمختلؾ انواعهت من      

العتلم اإلسبلمً الصدقت  التً تن ا هنت تن ا عل اهم مجتل حٌوي هو مجتل محتربة الجهل 

 –طبعت  –لة شد األ ر بمن ٌم ن  اٌصب  بعد مدة ال وي األمٌن  وهو فً اآلن ن س  ٌ ٌم معتد

 .  بعد عملٌة تربوٌة ٌتل تهت من العلمتء والم  رٌن الذٌن هم اسرابت من البعثت 

 

 :نحو العدالة االجتماعٌة

ومن . إن العدالة االجتمتعٌة تعنً ان ٌ ون النتع متستوٌن فً الح وا من جهة    

و ل مت حصل إخبلال بأحد طرفً هذه المعتدلة انت ل . جهة اخر  متستوٌن فً اداء الواجبت 

 . الم هوم هذا إلى مت ٌعرؾ بتلظلم والجور

ا  بٌرا من اولٌت  ولو تتبعنت الم هوم هذا عبر التترٌخ لوجدنته قد عرؾ تطور     

فتلمبلحظ ان . ألن المسألة  تن  وال ل  دابمت مطلبت اجتمتعٌت : الت  ٌر اإلنستنً إلى اٌتمنت هذه 

بمعنى ان  اوجد إل  العدل : فجر الت  ٌر اإلنستنً  تن قد رم  للعدالة فً جتنبهت المٌتتفٌ ٌ ً

الشًء الذي ٌمثل ربط . لهت للعدلمثبل على اٌتم البتبلٌٌن الذٌن  تنوا قد اتخذوا من الشمع إ

إل  العدل : فعبد اإلنستن هذا اإلل . ال  رة بمت ٌتؤلأل من نور هذا ال و ا بلؽة علم الن ع الط ل

: تجسٌد ال  رة وإخراجهت من سدٌم الت هن إلى األره، وإلى الطبٌعة 46 مت حتول حمورابً

وعلى الرؼم ممت فٌ  ( ن حمورابًاي قتنو)طبٌعة اإلنستن حٌن سن قتنون  المعروؾ والمشهور 



الشًء . من الئلنصتؾ إال ان   تن ربمت ال تنون األول الذي رسم معتلم العدالة ب ٌ ٌة او بأخر 

اعنً تتبعت . الذي جعل من المجتمع تتبعت فً هذه الحتل للوضع السٌتسً الذي  تن ٌعتٌش 

ن لن س  الشرابع لٌ ٌم ف رة وهو ٌعنً فً مت ٌعنً ان اإلنستن اصب  ٌس.للت سٌم االجتمتعً

العدل و تن  الدٌتنت  السمتوٌة قد طرق  ال  رة انطبلقت من مثبل ان المسٌ  سوؾ ٌمؤل 

. األره عدال  مت فعل  المسٌحٌة، او انطبلقت من ان موسى حرم  شرٌعت  الجور والظلم

لعربً على النتع سواسٌة  أسنتن المشط، وال فرا "و ذا فعل  الدٌتنة اإلسبلمٌة حٌث ان 

وعمومت ٌم ن ال ول .  مت جتء فً السنة النبوٌة 47"اعجمً، وال ألبٌه على اسود إال بتلت و  

ألن . دابمت وابدا لصتل  اإلنستن من ان اجل ان ٌمؤل الدنٌت عدال" رافع "ان الدٌتنت  السمتوٌة 

النموذج الذي  ول د سع  النهضة األوربٌة من اجل ت دٌم.الظلم والجور محرم، بتت تا الشرابع

وهو  48ٌ تد  ب  فً عتلم حتول فً  ثٌر من المرا  التخلل من حٌؾ ال نٌسة المسٌحٌة

ان ٌ دم   نموذج للعدالة السٌتسٌة، فً ش ل ان الح وا هً 49"األمٌر"الشًء الذي حتول 

. إال انهت اخذ  الطتبع السٌتسً حٌن  تن للؽتٌة ان تبرر الوسٌلة. بتألستع ذا  طتبع اجتمتعً

الشًء الذي ٌتأ د من خبلل  ان األمٌر ٌتربع على العرش لمت ت ون الح وا متستوٌة بل مت تفبة 

ان ٌجسد ال  رة ا ثر لمت ستا العدالة من وجهة  50ول د حتول هوب . فً ال رل مع الواجبت 

ان البعه ٌتنت ل للبعه ل ن هذه المرة لٌع طواعٌة وإن التنت ل ضل عن طرٌا ال سر 

ممل ة عرف  الجور والظلم ا ثر مت عرفت  فً تترٌخ السٌتسة التً انتهجتهت  واإلرؼتم فً

وتدخل  إلن تذ الموقؾ موقؾ العدالة االجتمتعٌة ومنهت العدالة . ال نٌسة المسٌحٌة  مت قلنت 

وان التنت ل لصتل  الح وا السٌتسة جتء من فعل . السٌتسٌة ف رة العدالة االجتمتعٌة طبٌعٌة

التً حررتهت الطبٌعة، بمت تملك من . ر والجمتل فً ربط شأو الحٌتة االجتمتعٌةتدخل ف رة الخٌ

 . قو  طبٌعٌة

على اف تر    رة الخٌر والجمتل  51"إمٌل"وهً ال  رة التً حتل  اٌضت تربٌة      

 .والعدل 

رح       ان "وضل ال  ر األوربً حبٌع الذاتٌة الدٌ ترتٌة فً التصور الذي  تن قد ط 

ح تٌة األنتنٌة م تبل العدالة )وهو الشًء الذي مترع الح تٌة " مة عتدلة بٌن البشرالع ل قس

وهً الثورة التً . عهد مت ٌسمى بتإلصبلح إلى ان ان جر مع الثورة التً عرفهت( االجتمتعٌة

ل ن هذه المرة .  تن  تشب  الثورة ال وبرنٌ ٌة فً ال ٌ ٌتء والثورة الصنتعٌة فً عتلم االقتصتد

ولمت را  من .الثورة التً ارسى قواعدهت مترتن لوثر  ٌنػ ب  رت  الداعٌة إلى اإلصبلح إنهت

ل ن هذا األخٌر بت  ٌتأرج  بٌن .  حٌؾ وجور فً الطؽٌتن السٌتسً على العدالة االجتمتعٌة

نتر السٌتسة التً رسم معتلمهت مونٌس ٌو ونتر المجتمع الذي : نتر السٌتسة ونتر المجتمع: نترٌن



ولذاك انهتل  ترل . معتلم  ستن سٌمون اعنً ف رة االشترا ٌة ومش لة العدالة االجتمتعٌة رسم

بؤع "من خبلل ف رت  عن " متر ع على هذا الت  ٌر وراح ٌوصم  بصتحا ال  رة الطوبتوٌة

ولذاك راح ٌ ذفهت . التً را  متر ع انهت ال تح ا العدالة إال للمجتمع البرجوا ي" ال لس ة

ألن المبدا الذي دحره  ترل متر ع عن .او مت عرؾ تترٌخٌت بتالشترا ٌة الطوبتوٌة  بتلخٌتلٌة

ألن آدم سمٌث  ! ل ن هٌهت .االشترا ٌة إنمت تمثل فً تهتوي ف رة الراسمتلٌة حسا اعت تده

ومن .  تن قد رسم معتلم المجتمع الذي بإم تن  ان ٌح ا العدالة االجتمتعٌة بتلتعتون مع اآللة

وعدم التو ٌع السوي . ال ضتء على وٌبل  الجور والحٌؾ عن طرٌا محتربة ال  ر ثمة ٌم ن

من  ل حسا عمل  ومن  ل "وهو مت ترجم  بم ولة اشتهر بهت  ترل متر ع وال تبلة . للمل ٌة

المجتمع المح ا للعدالة االجتمتعٌة، وبتلتتلً : والتً تؤ د المجتمع النموذج" حسا حتجت 

 . ٌوعٌةلل ردوع األرضً، للش

 :فً العدالة وأنواعها

هنتك انواعت من العدالة االجتمتعٌة  مت ان هنتك انواعت من العدالاة ودون الخاوه فاً 

اإلٌادٌولوجً الاذي صا لهت اي " للادوؼم"هذه األناواع ٌم ننات حصارهت فاً انهات تتبعاة للماذها و

  .ص ل هذا النوع من العدالة االجتمتعٌة او هذا النوع من الدٌم راطٌة

العدالاة م هاوم ٌ تن ا  الؽماوه، إذ و" "52فترع  متل نظماً"ٌ ول فً هذا المعنى     

وان مات جار  . ٌر  البعه ان  ٌظل تجرٌادا  فاً عاتلم الع ال ال سابٌل لتطبٌ ا  فاً عاتلم الواقاع

تطبٌ   من العدالة االجتمتعٌاة والسٌتساٌة واالقتصاتدٌة مات هاً اال محاتوال  ٌ صاد مان ورابهات 

وٌاذها الابعه ماذهبت  مت اتببل  . 53 وا التً اقرهات ال اتنون الطبٌعاً واألخبلقاًالح تظ على الح

ب ولهم ان الطبٌعاة البشارٌة قاد ارت ا  عبار التاترٌخ، ممات خلاا لاد  اإلنساتن نوعات  مان الرقتباة 

ومان ثام ((. عتمال اآلخارٌن بمثال مات تحاا ان ٌعاتملوك با : ))الذاتٌة التً تل م  بتحترام قتعدة

وٌتبنى آخرون موق ت  نسبٌت  ب ولهم إن العدالة مت هً إال تجٍل  .ا  داخلٌت  بتلعدلاصب  ٌمتلك شعور

فاتألفراد األ ثار قاوة ٌصابحون ا ثار نجتحات ، وفاً النهتٌاة ٌ نعاون . لن وذ األقوٌتء فاً اي  ماتن

ان سااهم واآلخاارٌن بااأن وسااتبلهم فااً تح ٌااا األربااتح والمحتفظااة علااى م ااتنتهم لٌساا  م بولااة 

وٌنظاار إلااى العدالااة ماان منظااورا  فلساا ٌة  مرؼوبااة واخبلقٌااة وعتدلااة اٌضاات  ول نهت فحسااا،

، وهناتك العدالاة ال تبماة Right(( الحاا))فهنتك العدالة ال تبمة علاى ف ارة . واجتمتعٌة مختل ة

ٌ اوم (( إعطاتء  ال ذي حاا ح ا ))واذا  اتن تح ٌاا م هاوم . Good54(( الخٌار))علاى ف ارة 

العدالاة ))ح   ٌعود لمجرد  ون  إنستنت ، سمٌ  عندهت العدالاة باـعلى ف رة إن استح تا اإلنستن ل

امت إذا  تن استح تا اإلنستن لح   ٌ اوم علاى قتعادة عتماة . Natural Justice(( الطبٌعٌة

.  Conventional Justice(( العدالاة االت تقٌاة))ٌ بلهت مجتمع ، سمٌ  عندهت العدالاة باـ



تجعل مان ٌنته هات مساؤوال  عان فعلا  اماتم سالطة عمومٌاة، وإذا  تن هذا الحا ٌستند إلى قتعدة 

(( عدالاااة التباااتدل))وتشاااٌر . Legal Justice(( العدالاااة ال تنونٌاااة))سااامٌ  عنااادهت باااـ 

Commutative Justice  إلى تلك العبلقت  التعتقدٌة التً تل م  ل فرد ان ٌعطً ؼٌره

(( العدالة التو ٌعٌاة))ح    تمبل  دون الت ت  ل ٌمت  الشخصٌة او م تنت  االجتمتعٌة، بٌنمت تح م 

Distributive Justice  تو ٌاع الم تفاآ  وتعٌاٌن الع وبات ، اي تحادد اساتح تقت  ال ارد

نوعت  من المستواة ل   Social Justice(( دالة االجتمتعٌةالع))وتعنً. من م تفأة او قصتل

فً وجود دستور ٌضمن (( العدالة السٌتسٌة))وتتمثل  .اهمٌت  الجوهرٌة فً تح ٌا الصتل  العتم

(( العدالاة االقتصاتدٌة))امات . تو ٌع الحرٌاة السٌتساٌة والمساتواة االجتمتعٌاة والح اوا الطبٌعٌاة

قتصاتدي فااً إشاراك جمٌااع األفاراد فاً الحٌااتة االقتصاتدٌة، وفااً فتتح اا إذا مات نجاا  النظاتم اال

العدالاة ))وتتاوخى . تو ٌع الثروة علٌهم بنسا تتنتساا ماع عملهام وإساهتمهم فاً اإلنتاتج العاتم

الدفتع عن المجتمع ضد الجرٌمة، وفً الوق  ن س  ت اوٌم سالوك الجاتنً الاذي خارج (( الجنتبٌة

متهم فً ان ٌتمتع بمحت ماة تتاٌ  لا  الحاا ال تمال فاً عن إطتر المجتمع، مع ضمتنهت لحا  ل 

وٌشاٌع اٌضات  . الدفتع عن ن س  حتى تنتهً المحت مة إلاى قارار سالٌم ساواء بتإلداناة او باتلبراءة

. بوصااا هت عااادال  طبٌعٌااات  الشااارعٌت   Equity(( اإلنصاااتؾ))او (( العدالاااة المطل اااة))مصاااطل  

ل ااتنون، اماات العاادل فٌوجااا الح اام علٌهاات فتألنصااتؾ ٌوجااا الح اام علااى األشااٌتء بحسااا روح ا

إن مات وراء ال باول العاتم ل دساٌة الموقاع الاذي  اناواع العدالاة ومضاتمٌنهت .بحسا نال ال اتنون

تتبواه العدالة فً المستعً البشرٌة، ت من تاـنتقضت  ومشا بل  ون اعات  حاول طبٌعاة العدالاة 

وٌم ان ال اول ان دافاع . ٌت  الن ساٌةوجوهرهت واش تلهت، سواء فً األحتدٌث العتمة او فً العمل

 : العدالاااااااة اتخاااااااذ لااااااا  اربعاااااااة اناااااااواع لااااااام ٌخااااااارج عنهااااااات طاااااااوال التاااااااأرٌخ البشاااااااري

 Justice of Need Marxian( العدالاااة المتر ساااٌة)عدالاااة الحتجااات  ( 1)

ٌتم بموجبهت تو ٌع الموارد بٌن األفراد على استع تلبٌة ا ثر حتجاتتهم إلحتحات ، بصارؾ النظار 

مثتل ذلك األسارة، إذ ٌ اوم األفاراد الباتلؽون . او ادابهم، ودون األخذ بمبدا الت تفؤعن مدخبلتهم 

 .فٌهااااات بتو ٌاااااع الماااااوارد التاااااً ٌ سااااابونهت علاااااى اآلخااااارٌن طب ااااات  لحتجاااااتتهم ال لمااااادخبلتهم

 

تظهر هذه العدالة لد  األفراد المنتمٌن الى جمتعة  Justice of Parity عدالة الت تفؤ( 2)

ان ساهم بوصاا هم وحادة واحادة، إذ ٌشااترك الجمٌاع فااً ت تسام المخرجاات   معٌناة، ممان ٌاادر ون

 ((.ال ااااااااارد مااااااااان اجااااااااال الجمتعاااااااااة، والجمتعاااااااااة مااااااااان اجااااااااال ال ااااااااارد: ))بتلتساااااااااتوي

 



تبار  فاً مواقاؾ االعتماتد المتباتدل،  مات فاً  Justice of Equityعدالة األنصتؾ ( 3)

 .رات السااااااوا، حٌااااااث ٌعماااااال ال اااااارد علااااااى تح ٌااااااا الت ااااااتفؤ بااااااٌن مخرجتتاااااا  واسااااااتثمت

 

تعنً ان العدالة لٌس  ا ثر او اقل ممت ٌ ارره ممثلاو  Justice of Lawعدالة ال تنون ( 4)

وٌم ن توظٌؾ األسع التً ت وم علٌهت اش تل العدالة الثبلثة الستب ة، . السلطة ال تنونٌة للمجتمع

ٌ سان ال اتنون، حتاى ٌصاب  المحاد. فً تطوٌر ال وانٌن وت وٌمهت وتعادٌلهت د الوحٌاد ول ان مات ان 

الستح تقت  ال رد فً موقؾ معٌن، بصرؾ النظار عان حتجتتا  واساتثمترات  ومدخبلتا  وآرابا  

"55 

 من ركائز العدالة االجتماعٌة 

 :إن العدالة االجتماعٌة هً التً ٌتحقق فٌها

إذ ال ت وم للعدالة االجتمتعٌة إذا لم  بٌن أفراد المجتمع الواحد، 56التكافل االجتماعً -

ٌضمن البعه ت تفبل اجتمتعٌت للبعه اآلخر، وبتلع ع فهذا البعه اآلخر علٌ  ان ٌح ا 

وٌصب   مت . ومن  فتلعدالة االجتمتعٌة ت ون من هذا المعنى مح  ة. ت تفل  االجتمتعً للبعه

ٌ  الرسول علٌ  الصبلة والسبلم وهو الذي  تن ٌرمً إل. ٌ تل ال رد للمجموع والمجموع لل رد

مثل المؤمنٌن فً توادهم وتعتط هم  مثل الجسد الواحد إذا اشت ى من  عضوا تداعى "حٌنمت قتل 

وهو الحدٌث الذي نلمع فٌ  النبرة التربوٌة ا ثر من النبرة " ل  ستبر األعضتء بتلسهر والحمى

 ًمبدا اي مبدا الت تفل االجتمتعالشًء الذي ٌتأ د من خبلل  االهتمتم بهذا ال. اإلعبلمٌة

ل د سع  التنظٌمت  السٌتسٌة على اٌتم نتبولٌون بونتبتر  جتهدة من اجل إقتمة هذا  

من المم ن ان ٌح ا . المبدا ألنهت ادر   منذ الوهلة األولى ان المجتمع المت تفل اجتمتعٌت

مت  على اٌتم محنتهت مع وهو الذي سع  اٌضت الثورة الج ابرٌة إلقت. االنتصتر تلو االنتصتر

سٌمت  -.ل د حدثتنت الوالدة عن قصة بهت هذا الوج  من الت تفل االجتمتعً للثورة.) العدو ال رنسً

والتً  تن ال بد لهت ان ت ٌم هذا المبدا  مت . لمت تعلا األمر بتلثورة  تلثورة الج ابرٌة العظٌمة

على اٌتم الثورة  تنوا قد قرروا ان ال ٌ ٌم  اقول حدثتنت الوالدة ان المجتهدٌن –ٌتطلا منهت ذلك 

تلك السنة التً اقتمهت سٌدنت  -وهو فً محنت  مع االستعمتر ال رنسً -الشعا الج ابري 

ألن ال ثٌر من . وذلك ب صد الت تفل االجتمتعً. إبراهٌم، واقتمهت محمد صلى هللا علٌ  وسلم

اي من : د  على األقل فرد واحد منهتالعتببل  ابٌد   عن ب رة ابٌهت، وان آخر عتبلة  ف 

الشًء الذي  مت قلنت اهتم ب  المجتهدون وراحوا ٌحتولون ان ٌ  لوا لذوي الم  ودٌن . العتبلة

ال سٌمت لمت نعلم بأن السنوا  هنت هً سنوا  عجتؾ، ب عل الحرا ال تبمة رحتهت . رما الحٌتة

لشعا راح بشخص  ٌ  ل هذا الحا من ؼٌر ان ا. بٌن المجتهدٌن وقوا  العدو ال رنسً المحتل



فل د سطر لن س  إقتمة الشعٌرة فً احلك محنة مبررا ذلك بأن  إذا  تن هللا ٌرانت فإننت . تل تء ن س 

. نراه، ل ن العدو ال رنسً ٌرانت على حتل الت تفل االجتمتعً هذا األمر الثوري خسترة للشعا

ي الم  ودٌن من الشهداء هو ان نت تسم معهم ومن  إن احسن طرٌ ة نعبر بهت عن ت تفلنت مع ذو

 .اي اضحٌة العٌد او ن ٌم الشعٌرة ونهبهت  لهت لهم . هذه األضحٌة

فلو دق نت فً ال صة هذه لوجدنت ان األمر الثوري جتء من دافع ف رة الت تفل      

. افع ن س وامت تصرؾ األهتلً فل د جتء بتلد". 57الن دٌة"االجتمتعً، ل ن هذه المرة بتلطرٌ ة 

. واإلخراج بج ي  مت ٌ ول ال  هتء سواء عٌنٌت او ن دٌت 58"العٌنٌة"ل ن هذه المرة بتلطرٌ ة 

وهو الهدؾ ن س  . والمهم فً نظر المجتهدٌن هو تح ٌا العدالة االجتمتعٌة بٌن افراد الشعا

 .الذي قتم ألجل  الشعا، اي تح ٌا العدالة االجتمتعٌة لؤلفراد، وال فرا

الن التعتون هو الذي تتح ا علٌ   ،59وجه من وجوه العدالة االجتماعٌةالتعاون  -

وهذا المبدا  مت قلنت مح  ت . الصورة ال تملة للمجتمع المت تفل والمتضتمن مع افراده

للعدالة االجتمتعٌة وهو المبدا الذي ؼٌبت  النظم من قتموسهت ل ن الشعوا لم ت عل من 

توها للشعا ال لسطٌنً، حتى من الد  60"المن وال "ت فبل  لنت نر  بأم اعٌنن. ذلك شٌبت

بتلمنتسبة ت تم هذه األستبٌع جمعٌت  ؼٌر ح ومٌة وافراد ٌنتمون إلى ) اعداء هذا الشعا 

العتلمٌة بأهم واجا ٌ تم على التعتون بٌن المجتمع ال لسطٌنً واإلنستنٌة حتى ال اقول 

نت جمع من المظتهرا  التً اقٌم  فً وبتألمع راٌ. العتلم العربً او العتلم اإلسبلمً

اوربت مبدٌة تضتمنت وتعتونت مع افراد الشعا العراقً ضد الهجوم والعدوان واالحتبلل 

حتى ال اقول تضتمن وتعتون العتلم العربً وال  -وهذه المرة . األمرٌ ً على العراا

عن هذا بل اقول إن اإلنستنٌة  لهت عبر    -حتى تضتمن وتعتون العتلم اإلسبلمً

الجتنا العمٌا فٌهت اال وهو جتنا التضتمن والتعتون فٌمت بٌن الشعوا والمجتمعت  ممت 

ألنهت افت دت  على . ٌدل ان المبدا هذا هو بتألقل عتدة من العتدا  الراسخة فً اإلنستنٌة

واسترجعت  على اٌتم العدوان . اٌتم قنبلة  ل من نتؼت ا ً وهٌروشٌمت فً الحرا الثتنٌة

وهو فً الح ٌ ة لن ٌ ون . عندمت اخذ صبؽت  العتلمٌة. لم والجور ضد الشعوا والظ

ومع الشعا . والدلٌل على هذا هو ا دٌتد حمبل  التعتون مع الشعا ال لسطٌنً.  ذلك

 .العراقً فً محنتهمت مع االحتبلل ومع الظلم والجور

 

 

 :خالصة البحث

إن الحٌتة للشعوا  لن تعرؾ سبٌلهت مت لم تتوافر جهود العتلم اإلسبلمً فً ش ل     



: 

 .إفرٌ ٌت اعتبترا من ان إفرٌ ٌت قترة مدحورة الن بت  والحروا " مشروع مترشتل"إقتمة  -

لتح ٌا التنمٌة على جمٌع المستوٌت  ال بد من تح ٌا االستثمتر والعمل على إنجتح  -

ٌتدٌن وال بد ان نبعد من األذهتن ف رة الهبت  فً ش ل من األش تل االستثمتر فً  ل الم

سواء اتعلا األمر بتل  تة او بتلصدقت  او بأي طرٌ ة اخر  من الطرا اإلن تا إال إذا 

 . تن   لهت فً صتل  االستثمتر فً  ل مٌتدٌن الحٌتة ال سٌمت منهت االقتصتدٌة

ة البشرٌة التً علٌنت ان ن ثؾ الجهود من اجل لتح ٌا التنمٌة ال بد من االهتمتم بتلتنمٌ  -

 . إنجتح هذا المشروع وذلك بتستخدام الطرا التً ٌملٌهت علٌنت الدٌن االسبلمً الحنٌؾ 

ال تنمٌة اقتصتدٌة وال تنمٌة اجتمتعٌة وال حتى تنمٌة ث تفٌة مت لم تتح ا العدالة  -

وعلى تح ٌا .عبودٌة إال هلل االجتمتعٌة هذه األخٌرة قتبمة علة مبدا التحرر من اي 

وعلى تح ٌا .الت تفل االجتمتعً هذا األخٌر ال تبم هو اآلخر على مبدا الت تفؤ فً ال رل

من التعتون البٌنً، إلى التعتون : التعتون من تطبٌا معنته الختل إلى تطبٌا معنته العتم

 .ال طري، فتلتعتون ال تري، فتلتعتون اإلسبلمً، فتلتعتون اإلنستنً
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 األستاذ رضكاف مسمكس
 البميدة -جامعة سعد دحمب 

 

  :مػػػقػدمػػة
لمنظـ الرأسمالية كالػنظـ االشػتراكية أدكات مختم ػة لضػبط إيقػاع النشػاط االقتصػادم،      

فبينمػػا تعتمػػد األنظمػػة االشػػتراكية عمػػى المخطػػط المركػػزم الػػذم يحػػدد مجػػاالت االسػػتثمار كحجػػـ 
األنظمة الرأسمالية حيث تحؿ أسكاؽ المػاؿ المكارد المكجهة إلى كؿ مجاؿ، فقف األمر يختمؼ في 

محؿ المخطط المركزم، فب ضػؿ تمػؾ األسػكاؽ يتحقػؽ التخصػيص الكػؼء لممػكارد الماليػة المتاحػة 
 .لالستثمار، غير أف نجاح األسكاؽ المالية في أداء تمؾ المهمة مرهكف بك اءتها

فػػي مجػػاؿ تطبيػػؽ كلػػيس مػػف شػػؾ فػػي أف العػػالـ العربػػي يشػػهد حاليػػا تغيػػرات هيكميػػة      
كدعػػػكة  ،كاتجػػػا  نحػػػك تحريػػػر قطاعاتهػػػا التجاريػػػة الداخميػػػة كالخارجيػػػة ،بػػػرام  التنميػػػة االقتصػػػادية

إضػػافة إلػػى المركنػػة فػػي أسػػعار الصػػرؼ  ،االسػػتثمارات الخاصػػة لممشػػاركة فػػي خططهػػا التنمكيػػة
ؿ فػي مجػاؿ ككذلؾ تعاظمػت الجهػكد التػي تبػذ ،كال ائدة بما يتماشى م  أكضاع االقتصاد العالمي

نشاء سكؽ إقميمية مكحدة  .تطكير األسكاؽ المالية العربية كا 
كقػػػد سػػػعت بعػػػض الػػػدكؿ العربيػػػة إلػػػى تطػػػكير أسػػػكاقها الماليػػػة مػػػف خػػػالؿ السػػػماح      

لممستثمريف األجانب بدخكؿ تمؾ األسػكاؽ أك السػماح بطػرح أكراؽ ماليػة غيػر كطنيػة فػي األسػكاؽ 
دار قػكانيف تهػدؼ إلػى تنظػيـ عمػؿ سػكؽ األكراؽ الماليػة كما درجػت دكؿ أخػرل إلػى إصػ ،المحمية

يطػرح كتطكير ك اءتها كتح يز المستثمريف عمػى التعامػؿ فػي األكراؽ الماليػة كلكػف اإلشػكاؿ الػذم 
  :ن سه

 .؟العربيةماىي أسباب تدني كفاءة األسواؽ المالية 
التػػي تتضػػمف  رغػػـ التطػػكرات األخيػػرة التػػي شػػهدتها حركػػة إصػػالح البكرصػػات العربيػػة    

إحيػػاء كتنشػػيط كتنميػػة أسػػكاؽ المػػاؿ لتكاكػػب فػػي ن ػػس الكقػػت سياسػػات الخكصصػػة كالتحػػكؿ نحػػك 
كلقد جاء التطكير مف خالؿ تحديث النظـ كالقكاعد كالتشريعات التػي تهػدؼ إلػى  ،القطاع الخاص
 :تحقيؽ هدفيف

تشجي  قياـ بيئة اقتصادية كاجتماعية مالئمة لنجاح السكؽ كتطكير ك اءتػه كتعزيػز الثقػة  -1
 ؛المستثمريفكحماية حقكؽ 

 .جعؿ التعامؿ بأدكات السكؽ أكثر جاذبية مف جانب المستثمريف إلصدارات جديدة -2
 :واقع األسواؽ المالية العربية -2

بالطمػػػػػب عميهػػػػػا ( المػػػػػدخريف)األسػػػػػكاؽ الماليػػػػػة هػػػػػي مكػػػػػاف التقػػػػػاء عػػػػػرض األمػػػػػكاؿ      



 ،حيث أنها تساعد عمى تحكيؿ جانػب مػف مػدخرات المجتمػ  إلػى اسػتثمارات م يػدة ،(المستثمريف)
عمػى أفضػؿ ( المػدخرات)أم أف الكظي ة االقتصادية ألسكاؽ الماؿ هي تخصيص مػكارد المجتمػ  

  (1).(اراتاالستثم)استخداماتها 
 (2):خصائص األسواؽ المالية العربية -2-2

رغػػـ التطػػكرات العديػػدة التػػي شػػهدتها األسػػكاؽ الماليػػة العربيػػة كت ػػاكت التجػػارب الخاصػػة 
إال أنهػػػػا تتميػػػػز جميعهػػػػا  ،كاخػػػػتالؼ البيئػػػػة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالقانكنيػػػػة لكػػػػؿ منهػػػػا ،بهػػػػا

أهػػـ خصػػائص  يكفيمػػا يمػػ ،إلػػى عراقػػة التقاليػػد بخصػػائص أساسػػية فػػي ككنهػػا ناميػػة مازالػػت ت تقػػر
 :ةكسمات األسكاؽ المالية العربي

 ؛صغر حجـ السكؽ كضيؽ نطاقه 

 ؛ارت اع درجة تركز التداكؿ 

  ؛ضعؼ ال رص المتاحة لمتنكي 

 ؛ضعؼ السيكلة 

 التقمبات الشديدة في األسعار.  

  (3):عوامؿ تنشيط أسواؽ الماؿ العربية -2-1
الثانكيػػػة العربيػػػة كخطػػػكة أكلػػػى كفػػػتح بػػػاب االسػػػتثمار أمػػػاـ جميػػػ  تكحيػػػد أسػػػكاؽ المػػػاؿ  -
أما الخطكة الثانية فتشمؿ تنظيـ السكؽ األكلية بما يضمف حرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ  ،المكاطنيف
 ؛العربية

السماح ب تح فركع لممصارؼ العربيػة فػي جميػ  الػدكؿ العربيػة كتشػجي  قيػاـ مؤسسػات  -
السػػػػكؽ األكليػػػػػة كالثانكيػػػػػة التػػػػػي تتػػػػكلى التػػػػػركي  لػػػػػلكراؽ الماليػػػػػة االسػػػػتثمار كمؤسسػػػػػات تطػػػػػكير 

 ؛كاإلصدارات الجديدة
إنشػػاء مركػػز عربػػي لممعمكمػػات تكػػكف مهمتػػه تجميػػ  المعمكمػػات كال ػػرص االسػػتثمارية  -

كجعمهػػا فػػي متنػػاكؿ رجػػاؿ األعمػػاؿ كالمؤسسػػات االقتصػػادية التخػػاذ القػػرار  ،داخػػؿ الػػدكؿ العربيػػة
 ؛الصحيح

                                                           
محمد مصط ى، تقييـ الشركات كاألكراؽ الماليػة ألغػراض التعامػؿ فػي البكرصػة، الػدار محمد عبد ،  (1)

 .01، ص 1998الجامعية لمنشر الطب  كالتكزي ، اإلسكندرية، 

 ،تطػػكير كربػػط البكرصػػات العربيػػة كتأسػػيس البكرصػػة العربيػػة المكحػػدة ،صػػالح الػػديف حسػػف السيسػػي (2)
  .59ص  ،بدكف سنة نشر ،القاهرة ،عالـ الكتاب نشر تكزي  كطباعة

مقترحػػػات  -السػػػبؿ -األهػػػداؼ -األهميػػػة"بكرصػػػات األكراؽ الماليػػػة  ،صػػػالح الػػػديف حسػػػف السيسػػػي (3)
 .34ص  ،2003 ،القاهرة ،عالـ الكتاب نشر تكزي  كطباعة ،"النجاح



هـ لحاممهػػا تماشػػيا مػػ  رغبػػة بعػػض المسػػتثمريف الػػذيف يطمبػػكف السػػرية فػػي إصػػدار أسػػ -
 ؛معامالتهـ
كبالتػػػالي تعميػػػؽ أهميػػػة االدخػػػار لػػػدل  ،العمػػػؿ الجػػػاد عمػػػى تعميػػػؽ الػػػكعي االسػػػتثمارم -

 ؛المكاطف العربي
 ؛كض  نظـ عربية مكحدة لكقؼ عمميات المضاربة في األكراؽ المالية -
ميػػة إلػػى شػػركات مسػػاهمة عامػػة األمػػر الػػذم يتػػيح فرصػػا ضػػركرة تحكيػػؿ الشػػركات العائ -

 ؛اكبر لالستثمار
دراسة مشركع إنشاء المؤسسة العربية لمتقاص كالتسػكيات بهػدؼ تػكفير الكسػيمة ال عالػة  -

كتػكفير اآلليػة الالزمػة  ،لتيسير عقد الص قات المبرمػة بػيف المتعػامميف فػي األسػكاؽ الماليػة العربيػة
 .أسكاؽ الماؿ العربية كالربط بينهالتكامؿ العمؿ المالي ب

 :كفاءة األسواؽ المالية -1
 :مفيـو كفاءة السوؽ المالي -1-2

الماليػػة التػػي تصػػدرها إحػػدل  إف السػػكؽ الكػػؼء هػػك الػػذم يعكػػس فيػػه سػػعر الكرقػػة     
 .لجميػ  المسػتثمريف كفػي ن ػس الكقػت ،المنشات كافة البيانات كالمعمكمات المتاحة كالمتكفرة عنهػا

عنػػػدما ينعػػػدـ ال اصػػػؿ الزمنػػػي بػػػيف تحميػػػؿ المعمكمػػػات التػػػي تػػػرد لمسػػػكؽ عػػػف المنشػػػات المصػػػدرة 
أمػا السػكؽ  ،نقكؿ أنها سكؽ ذات ك اءة كاممػة ،كاستجابة السهـ لمتغير في قيمته كبسرعة ،للسهـ

يتكق  أف يككف هناؾ فاصؿ زمني مابيف تكفر المعمكمات ككصكلها إلى  ،ذات الك اءة االقتصادية
كلكػػي يحقػػؽ سػػكؽ المػػاؿ هدفػػه المنشػػكد  (1) .كاسػػتجابة السػػهـ لمتغيػػر فػػي قيمتػػه السػػكقية ،لسػػكؽا

كالمتمثػػؿ فػػي التخصػػيص الكػػؼء لممػػكارد الماليػػة المتاحػػة ينبغػػي أف يتػػكفر فيػػه سػػمتيف أساسػػيتيف 
كيقصد بهػا أف المعمكمػات الجديػدة تصػؿ إلػى المتعػامميف فػي السػكؽ بسػرعة  ،ك اءة التسعير :هما
لػيس هػذا  ،بما يجعؿ أسعار األسهـ مرآة تعكس كافة المعمكمات المتاحػة ،فاصؿ زمني كبيردكف 

أما ك ػاءة  ،فقط بؿ أف المعمكمات تصؿ إلى المتعامميف دكف أف يتكبدكا في سبيمها تكاليؼ باهظة
دكف أف يتكبد المتعػاممكف  ،فيقصد بها قدرة السكؽ عمى خمؽ تكازف بيف العرض كالطمب ،التشغيؿ

كدكف أف يتاح لمتجػار كالمتخصصػيف أم صػناع السػكؽ فرصػة لتحقيػؽ  ،ه تكم ة عالية لمسمسرةفي
 (2) .هامش ربح مبالغ فيه

                                                           
 ،2001 ،عماف ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزي  ،االستثمار في األكراؽ المالية ،حمزة محمكد الزبيدم (1)

 .131ص 

 ،مركػز الػدلتا لمطباعػة ،-مخػاطر كمحػاذير–مسػتقبؿ أسػكاؽ رأس المػاؿ العربيػة  ،منير إبراهيـ هنػدم (2)
   .23ص  ،1995 ،اإلسكندرية ،تكزي  منشاة المعارؼ



 :أنواع الكفاءة -1-1
 (3) :م هـك الك اءة له ثالث أبعاد أك أنكاع كهي كمايمي     

يعػػد السػػكؽ ك ػػؤا إذا كػػاف مجمػػؿ المعمكمػػات مالئػػـ لتقيػػيـ  :الك ػػاءة المعمكماتيػػة -2-2-1
كالبد مف تكفر جمي  المعمكمات في آف كاحد لمتأثير عمى سعر  ،األصكؿ المالية كالت اكض عميها
فالسػػػكؽ المعمكماتيػػػة ال عالػػػة لهػػػا اسػػػتمزامات كثيػػػرة لمقيػػػاـ بتسػػػيير  ،األصػػػؿ المػػػالي فػػػي أيػػػة لحظػػػة

ح غيػػر عاديػػة إال المسػػتثمريف الػػذيف يحػػكزكف عمػػى معمكمػػات كال يسػػتطي  تحقيػػؽ أربػػا ،المح ظػػة
 ؛ممتازة

ك ػاءة السػكؽ المػالي  :ك اءة ترتكز عمى رشػادة المتمثمػيف عمػى مسػتكل السػكؽ -2-2-2
عمػػػى مسػػػتكل السػػػكؽ ( سماسػػػرة ككسػػػطاء ،مسػػػتثمريف)هنػػػا ترتكػػػز عمػػػى عقالنيػػػة جميػػػ  الممثمػػػيف 

 ؛يعكس تكقعات الدخؿ المستقبمي لممستثمريفكنعتبرها فعالة إذا كاف سعر األصكؿ  ،المالية
تتعمػػؽ هػػذ  الك ػػاءة بالكظػػائؼ االقتصػػادية الخاصػػة بالصػػناعة  :ك ػػاءة كظي يػػة -2-2-3

حيػػث تكمػػف فائػػدة السػػكؽ الماليػػة فػػي أنهػػا تسػػمح بتكحيػػد المخػػاطر كتحكيمهػػا للشػػخاص  ،الماليػػة
 .مح لها باالحت اظ بسيكلتهاكمف جهة أخرل تحرؾ االدخار كهذا يس ،األكثر مقدرة عمى تحممها

 :أسباب تدني كفاءة أسواؽ الماؿ العربية -3
هػك ذلػؾ الػذم يحقػؽ تخصيصػا ك ػأ لممػكارد  شػرنا إلػى أف السػكؽ الكػؼءأمما سبؽ      

كهػػػذا مػػػاال  (1) ،بمػػػا يضػػػمف تكجيػػػه تمػػػؾ المػػػكارد إلػػػى المجػػػاالت األكثػػػر ربحيػػػة ،اإلنتاجيػػػة المتاحػػػة
 :ة كذلؾ لعدة أسباب نذكر منهايتحقؽ في أسكاؽ الماؿ العربي

يػػؤدم ضػػعؼ أك تػػأخر فػػي اإلفصػػاح إلػػى  (2):ضػػعؼ اإلفصػػاح والشػػفافية -3-2
 ،اسػت ادة أعضػاء مجػالس إدارات الشػػركات أك اإلدارة العميػا أك المقػربيف مػػنهـ مػف هػذ  المعمكمػػات

سػػب أك تجنػػب كبالتػػالي تحقيػػؽ مكا ،فػػي اتخػػاذ القػػرارات االسػػتثمارية المناسػػبة سػػكاء بيعػػا أك شػػراء
 ؛خسائر عمى حساب بقية المستثمريف

ت ػرض هيئػات األكراؽ الماليػة  (3):غياب عدالة الحصػوؿ عمػى المعمومػات -3-1
 ،أشػهر( 03)عمى الشركات المدرجة في األسكاؽ المالية العربية اإلفصاح عف بياناتهػا كػؿ ثػالث 

                                                           
(3)
 Bertrand JACQUILLAT, Bruno SOLNIK, Le marché financier et la gestion 

de portefeuille et des risques, Dunod, Paris, 1997, P 48.  
ص  ،2002 ،اإلسػكندرية ،دار الجامعػة الجديػدة لمنشػر ،بكرصات األكراؽ الماليػة ،عبد الغ ار حن ي (1)

189. 

(2)
 http:// www.alaswaq.net/ financial-markets.html 

(3)
 http:// www.asharqalawsat.com/ details.asp 

http://www.alaswaq.net/
http://www.asharqalawsat.com/


 ؛لمساعدة المستثمريف عمى تحديد السعر العادؿ ألسهمها
تنشػػػط بكرصػػػة اإلشػػػاعات فػػػي معظػػػـ  (4):اإلشػػػاعات وتسػػػريب المعمومػػػات -3-3

كالهدؼ منها تأجي  نار المضػاربة  ،البكرصات العربية التي تسبؽ عادة نشر المعمكمات الجكهرية
مف اجؿ تعزيز الطمب عمى أسهـ بعض الشركات التي تتميز باهتماـ قاعدة كبيرة مف المضاربيف 

خمػػؽ سػػعر مصػػطن  عمػػى أسػػهمها يسػػت يد منػػه مركجػػكا هػػذ  بهػػدؼ  ،خاصػػة صػػغار المسػػتثمريف
 .اإلشاعات لتحقيؽ مكاسب سريعة
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المعمػػـك أف السػػكؽ ذات الك ػػاءة العاليػػة هػػي السػػكؽ التػػي تتجػػدد فيهػػا أسػػعار األكراؽ      

                                                           
(4)
 http:// www.uaesm.maktoob.com/vb/showthread.php 



كالسػػكؽ ضػػعي ة الك ػػاءة هػػي السػػكؽ التػػي تكػػكف فيهػػا  ،الماليػػة التقػػدير الجيػػد لقيمتهػػا االسػػتثمارية
كالمعمكمات مف حيػث تكفرهػا  ،ال ركؽ بيف سعر األكراؽ المالية كقيمتها االستثمارية فركقا جكهرية

كالتػػػي تسػػػاعد المسػػػتثمريف عمػػػى تقػػػدير السػػػعر  ،كمسػػػتكل جكدتهػػػا أسػػػاس ك ػػػاءة األسػػػكاؽ الماليػػػة
ة كتكفير ت اصػيؿ المعمكمػات لممسػتثمريف فػي هػذ  األكراؽ كزيادة الش افي ،المناسب للكراؽ المالية

 .يساهماف في ترشيد قراراتهـ االستثمارية
تشػػػير إلػػػى كجػػػكد فػػػرص  ،إف كػػػؿ االتجاهػػػات المسػػػتقبمية كطبقػػػا لممعطيػػػات المتاحػػػة     

حقيقيػة لتحكيػػؿ األسػػكاؽ الماليػة العربيػػة إلػػى قػكة اقتصػػادية متطػػكرة كفعالػة لمػػدكؿ ضػػمف االقتصػػاد 
كتحقيػػؽ ذلػؾ رهنػػا باعتمػػاد المزيػػد مػػف  ،فػػي ظػػؿ االهتمػػاـ االقتصػادم الػػدكلي المتصػػاعد ،العػالمي

ي ذلػػػؾ ت عيػػػؿ دكر بمػػػا فػػػ ،اإلصػػػالحات الهيكميػػػة الشػػػاممة عمػػػى الصػػػعيديف االقتصػػػادم كالمػػػالي
كتػػكفير بنػػى قانكنيػػة  ،كتحريػػر كتطػػكير األسػػكاؽ الماليػػة ،القطػػاع الخػػاص فػػي الحيػػاة االقتصػػادية

ككػػذا ضػػركرة   ،كمنػػاخ مالئػػـ الجتػػذاب رؤكس األمػػكاؿ كتعبئػػة المػػدخرات الكطنيػػة ،كماليػػة مناسػػبة
 .تقكية القطاع المالي كالمصرفي

ة كاإلفصػػػػاح كتجنػػػػب تضػػػػارب المصػػػػالح كمػػػػا أف الحاجػػػػة إلػػػػى المزيػػػػد مػػػػف الشػػػػ افي     
جػػراءات التػػدقيؽ كالرقابػػة االحترازيػػة يعػػزز مصػػداقية  ،كاالرتقػػاء بالممارسػػات المحاسػػبية المتبعػػة كا 

كيسػػػػاعد السػػػػمطات المعنيػػػػة عمػػػػى التعػػػػرؼ فػػػػي كقػػػػت مبكػػػػر عمػػػػى بػػػػكادر  ،االقتصػػػػاديات العربيػػػػة
ف تتضػػافر الجهػػكد كاف يػػزداد كهكػػذا ينبغػػي أ ،كالتحػػرؾ لمكاجهتهػػا فػػي الكقػػت المناسػػب ،األزمػػات

 ،التعػػاكف بػػيف الػػدكؿ العربيػػة حتػػى تتػػكفر لجهكدهػػا المشػػتركة مقكمػػات النجػػاح فػػي المرحمػػة المقبمػػة
 .كرف  مستكل ك اءة أسكاقها المالية

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
، اعتقػػادا "مػػا تػػرؾ األكؿ ل خػػر شػػيئان " كػػاف القػػدماء مػػف الشػػعراء كالنقػػاد يػػرددكف عبػػارة 



ف النقػػػاد مػػػف المغػػػكييف مػػػنهـ أف مػػػا ينبغػػػ ي أف يقػػػاؿ فػػػي الشػػػعر قػػػد قيػػػؿ كفػػػرغ منػػػه النػػػاس منػػػه، كا 
كالنحػكييف كالػركاة قػػد قػالكا فػي صػػيغة هػذا الشػػعر كنقػد  مػا يجػػب أف يقػاؿ، كظمػت مػػ  ذلػؾ الجػػدة 

 :كاإلبداع كالتطكر في ال كر كال ف، كنقض أبك تماـ العبارة فقاؿ
 

 .ألوؿ ل خر  كـ ترؾ  يقوؿ مف تقرع أسماعو
 

كالػػػػذم الشػػػػؾ فيػػػػه أف النقػػػػد العربػػػػي القػػػػديـ نمػػػػا كتطػػػػكر فػػػػي أحضػػػػاف الشػػػػعر الجػػػػاهمي 
ف اآلراء النقديػػة كاألحكػػػاـ التػػي عرفهػػػا النقػػد بعػػد ذلػػػؾ خالصػػة لمػػػا اسػػتخمص مػػػف  كاإلسػػالمي، كا 

 .نمكذج الشعر القديـ أك بكحي منه
ككظي تػػه فػػي كقػػد تشػػكؿ م هػػـك القػػدماء لمشػػعر كجمالياتػػه، مػػف خػػالؿ تصػػكرهـ لهػػذا ال ػػف 
" المعمقػات " الحياة، كصمته بالمشػاعر كاألفكػار، كبػدا ذلػؾ منػذ كقػ  اختيػارهـ عمػى قصػائد سػمكها

، ألنهػػا تمثػػؿ فػػي نظػػرهـ الصػػكرة المثمػػى ل ػػف الشػػعر "المػػذهبات " أك" المطػػكالت " أك             
عػزز هػذ  الصػكرة بما تحقؽ فيها مف غايات ال ف كالجماؿ، في المغة كالمكسػيقى كاألغػراض، كمػا 

 .في ن كسهـ نزكؿ القرآف الكريـ بأسمى آيات البالغة كالبياف بمغتهـ
كقد عد القدماء نمكذج الشعر القديـ مصدر العمـ كالمعرفة، أفاد منػه عممػاء المغػة كالنحػاة 
دٍّثكف كالنقاد، كؿ حسب ميمه كاختصاصه، ككاف الشعر عمـ قكـ لـ يكف له كاة كالشير اح كالميحى ـ كالري

عمـ أصػح منػه كمػا يقػكؿ ابػف سػالـ، ككػاف الشػاعر عنػد العػرب فػي منزلػة ال تضػاهيها منزلػة فػي 
ن كسهـ، حتى أنهـ كانكا ينزلكف الشاعر منزلة النبي، فينقادكف لحكمه كيصدقكف بكهانته كما قػاؿ 

عمػػى أف العػػرب انتهػػت مػػف إحكػػاـ الصػػنعة الجػػديرة بالتػػأثير فػػي : حػػاـز القرطػػاجني، كقػػاؿ أيضػػان 
الن ػػكس إلػػى مػػا لػػـ تنتػػه إليػػه أمػػة مػػف األمػػـ، الضػػطرارهـ إلػػى التػػأنؽ فػػي تأسػػيس مبػػاني كالمهػػـ، 
حكاـ صنعته بسكناهـ البيد البسابس في غير إيالة تربطهـ كسياسة تضػبطهـ، فكػانكا أخمػؽ أمػة  كا 

لمعز فاتخذكا اإلبؿ الرتياد الخصب كاتخذكا الخيؿ . بأف يكثر تنازعهـ فيما يقكمكف به في معاشهـ
 . (61)كالمنعة، كاتخذكا الكالـ المحكـ نظمان كنثران لمكعظ كالحض عمى المصالح

كاعمػػـ أف فػػف » :ككصػػؼ ابػػف خمػػدكف فػػي المقدمػػة مكانػػة الشػػعر فػػي ن ػػكس العػػرب فقػػاؿ
الشػػعر مػػف بػػيف الكػػالـ كػػاف شػػري ان عنػػد العػػرب، كلػػذلؾ جعمػػك  ديػػكاف عمػػكمهـ كأخبػػارهـ كمشػػاهد 

 . (62)«جعكف إليه في الكثير مف عمكمهـ كحكمهـ صكابهـ كخطئهـ، كاصالن ير 
كيكػػاد يجمػػ  النقػػاد القػػدامى عمػػى أف فػػف الشػػعر ينبغػػي أف يكػػكف فػػي حػػدكد الصػػكرة التػػي 

ف كؿ مغاالت في االسػتعارات، كفػي المجػازات، كالكنايػات ال تعػد . رسمها الشعر القديـ بكضكح كا 
فػي الصػ ات كالتمثػيالت فػي الشػعر ال  مف الشعر، كما أف مخال ة ما جرت بػه العػادة عنػد العػرب

 .يعتد به كهك منقصة تمحؽ الشاعر



إف صكرة النقد القديـ انحصرت، تقريبان فيما رسػمه الشػعر الجػاهمي كاإلسػالمي مػف صػكر 
لممثؿ كالقيـ االجتماعية كالجمالية عكسها النقد في معالجة اآلثار األدبية كالشعرية كما هك كاضح 

 ت النظر عند القدامى اهتمامهـ بالجانب التصػكيرم فػي الشػعر، أكثػر مػف إف ما يم. في مؤل اتهـ
. الجانػػب ال كػػرم، األمػػر الػػذم جعمهػػـ ينكػػركف مػػا أتػػى بػػه المحػػدثكف فػػي شػػعرهـ فػػي فكػػر كثقافػػة

كالمتمعف في نظرية عمػكد الشػعر عنػد النقػاد القػدامى، كمػا ذكرهػا اآلمػدم فػي المكازنػة، كالقاضػي 
المرزكقػػػي فػػػي شػػػرح ديػػػكاف الحماسػػػة، يػػػدرؾ تأصػػػيؿ صػػػكرة النمػػػكذج الجرجػػػاني فػػػي الكسػػػاطة، ك 

 .الشعرم كما انتهى إليهـ في أكاخر العصر الجاهمي كالعصر اإلسالمي
كلعػػػؿ أظهػػػر مػػػا فػػػي هػػػذا الشػػػعر جانبػػػه اإلنسػػػاني فػػػي فطرتػػػه كصػػػدقه فػػػي التعبيػػػر عػػػف 

ائقة عمى استغالؿ األحاسيس اإلنسانية، كع كيته في تناكؿ المكضكعات، يضاؼ إلى ذلؾ مقدرة ف
المغة كجماليات أساليبها في إظهار ما خ ي مف المعاني كالصكر التي تزخر بها حياتهـ في حمهـ 

 .كترحالهـ
كيبػػدك أف جانػػب التصػػكير المػػادم فػػي الشػػعر القػػديـ كػػاف أطهػػر، بحيػػث سػػعى النقػػاد إلػػى 

الشػأف كػؿ الشػأف فػي المعاني مطركحة في الطريػؽ ك » :تأكيد  منذ أطمؽ الجاحظ مقكلته المشهكرة
، كتابعػه فػي «إقامة الكزف، كاختيار الم ظ، إذ كاف الشعر ضربان مف النسي ، كجنسان مف التصكير 

هذا الرأم أكثر مف جاءكا بعد  مف النقاد كالبالغييف، كقدامة بف جع ر كأبي هالؿ العسكرم كابػف 
 .المعتز كغيرهـ

لعالمػػه الػػداخمي، فكجػػد  فػػي هػػذا كربمػػا كػػاف الشػػاعر القػػديـ يبحػػث عػػف معػػادؿ مكضػػكعي 
كهػك . الجانب الذم يهتـ بالتصكير الحسي لممرئيػات، كقػد ح ػؿ الشػعر القػديـ منػه بمػا يبمػغ الغايػة

 .ما سعى النقاد إلى تأكيد  في أكثر ما يصدركف عنه مف أحكاـ كآراء نقدية
، كانػػت كلمػػا كػػاف الشػػعر القػػديـ فػػي أكثػػر  ينػػزع إلػػى الحسػػية أكثػػر مػػف نزكعػػه إلػػى ال كػػر

كبهػػذا حصػػر النقػػد . عنايػػة النقػػد بالتشػػبيه كبيػػرة، كعػػد التشػػبيه مػػف أصػػعب األغػػراض فػػي الشػػعر
قػػػاؿ . الجمػػػاؿ فػػػي النقػػػد الجمػػػاؿ فػػػي الشػػػكؿ، كقيػػػد  بقيػػػكد األعػػػراؼ المغكيػػػة كاألدبيػػػة كاالجتماعيػػػة

إف الشػػػعر الجػػػاهمي صػػػكرة » ":نظريػػػة المحاكػػػاة فػػػي النقػػػد العربػػػي " عصػػػاـ قصػػػبجي فػػػي كتابػػػه 
ف سبيؿ العرب إلى التصكير كالتعبير كاف سبيؿ المجاز الحسي ص  . (63)«ادقة لمذات العربية، كا 

كيمكح أف المزاج العربي ال طرم كػاف يتػأبى عمػى النػزكع ال مسػ ي، فمػـ يشػأ أف » كأضاؼ،
يض ي عمى ما يرا  أم معنى خارجي، كاقتصر عمى تصكير ما يرا  تصكيران صػادقان ال عالقػة لػه 

لبان، كجعؿ معيار ال ف أف يأتي الشاعر بمالحظة جزئيػة تػنـ عمػى كجػه الشػبه بػيف شػيئيف بذاته غا
 .(64)«مف خالؿ طاب  مرئي يظهر ما كاف غامضان 

:   يست اد مف هذا أف النقد القديـ ركز عمى التشبيه كحدد كظي ته، كهي كما قاؿ ابف رشػيؽ
:       كزاد  تكضػيحان فقػاؿ. (65)«اف البعيػد التشبيه كاالستعارة يخرجاف األغمض إلػى األكضػح كيقربػ» 



كشػػػرح ذلػػػؾ أف تقػػػ  عميػػػه الحاسػػػة أكضػػػح فػػػي الجممػػػة، كممػػػا ال تقػػػ  عميػػػه الحاسػػػة، كالمشػػػاهد » 
 .(66)«أكضح مف الغائب 

كالظاهر أف مكقؼ النقاد مف التشبيه الػذم ي يػد الكضػكح، كػاف الغػرض منػه صػمة بالعقػؿ 
أما االستعارة فهي ضرب » :عبد القاهر الجرجاني ذلؾ بقكلهالذم يعتبر التشبيه قياسها، فقد ذكر 

مف التشبيه، كنمط مػف التمثيػؿ، كالتشػبيه قيػاس كالقيػاس يجػرم فيمػا تعيػه القمػكب كتدركػه العقػكؿ، 
 .(67)«كتست تي فيه األفهاـ كاألذهاف، ال األسماع كاألذاف 

عبػد القػاهر الجرجػاني عػف كيؤكد عمؿ النقد القديـ الربط الصكرة الحسية بالعقؿ، مػا قالػه 
كضػػػرب ثالػػػػث هػػػك الصػػػػميـ الخػػػالص مػػػػف » :االسػػػتعارة كأنكاعهػػػػا كصػػػمتها بمقػػػػاييس العقػػػؿ فقػػػػاؿ

االستعارة كحػد  أف يكػكف الشػبه مػأخكذان مػف الصػكر العقميػة، كذلػؾ كاسػتعارة النػكر لمبيػاف كالحجػة 
 :حػػك قكلػػه عػػز كجػػؿالكاشػػ ة عػػف الحػػؽ المزيمػػة لمشػػؾ النافيػػة لمريػػب، كمػػا جػػاء فػػي التنزيػػؿ مػػف ن

، كاعمػـ أف هػػذا الضػػرب هػػك المنزلػػة التػي تبمػػغ عنػػدها االسػػتعارة غايػػة واتبعػػوا النػػور الػػذي معػػو 
شرفها، كيتس  لها كيؼ شػاءت المجػاؿ فػي ت ننهػا كتصػرفها، كههنػا تخمػص ركحانيػة فػال يبصػرها 

 .(68)«إال ذكك األذهاف الصافية 
 :كاالستعارة تجرم عمى أصكؿ كاضحة منها

أف يؤخػػػػذ الشػػػػبيه مػػػػف األشػػػػياء المشػػػػاهدة كالمدركػػػػة بػػػػالحكاس عمػػػػى الجممػػػػة لممعػػػػاني  -1
 .المعقكلة

 .أف يؤخذ الشبه مف األشياء المحسكسة لمثمها إال أف الشبه م  ذلؾ عقمي -2
 .(69)أف يؤخذ الشبه مف المعقكؿ لممعقكؿ -3

رهػػػا نمػػػكذج كمػػػف هنػػػا يمكػػػف أف يتحػػػدد مكقػػػؼ النقػػػد القػػػديـ مػػػف الصػػػكرة الحسػػػية التػػػي يكف
ذا كػاف جانػب التصػكير الحسػي فػي الشػعر يقػكـ عمػى مػدركات الحػس، فقػد شػكؿ  الشعر القديـ، كا 

كحتػى االسػتعارة التػي تمثػؿ عنصػران هامػان فػػي . التشػبيه الغػرض األسػاس الػذم تنبنػي عميػه العمميػة
ظي تػه عمؿ الشعر عكممػت عمػى أنهػا تشػبيه كتمثيػؿ، كبهػذا أكػد النقػد مكق ػه مػف طبيعػة الشػعر كك 

الجمالية في التصكير الحسي، كن ر مف العناية بالجانب المعنػكم كالػذهني، فمػـ يقػرف مػثال الشػعر 
نما قرنه بالرسـ  .بالمكسيقى كا 

إف التركيز عمى الجانب التصكيرم في الشعر كالبعد عف كؿ ما مف شأنه أف يككف فكران، 
يػػػػة بالشػػػػكؿ عمػػػػى حسػػػػاب أك أف يكػػػػكف صػػػػكرة لمػػػػا تضػػػػطرب بػػػػه ن ػػػػس الشػػػػاعر، أدل إلػػػػى العنا

المضػػمكف، كجػػر النقػػاد إلػػى جػػدؿ طكيػػؿ لتحديػػد األكلكيػػة فػػي الشػػعر بصػػكرته ال بمادتػػه كمػػا قػػاؿ 
 .قدامة بف جع ر

كلمػػا كانػػت ممكػػة الشػػعر إنمػػا تقػػكل بكثػػرة الح ػػظ لنمػػاذج الشػػعر المختػػارة، فقنػػه ال منػػاص 
لػب، األمػر الػذم عػزز نظريػة لمشاعر أف ينس  عمى منكاؿ تمؾ النماذج في الصكر كالرسـك كالقكا



عمػػػكد الشػػػعر فػػػي النقػػػد العربػػػي القػػػديـ كمػػػا تصػػػكرها ابػػػف طباطبػػػا كاآلمػػػدم فػػػي مؤل يهمػػػا العيػػػار 
 .كالمكازنة

كما يؤكد الصمة الكثيقة بيف الصكرة المادية كالعقؿ كما يذكر عبد القاهر الجرجػاني، هػي 
ء التي يؤلؼ بينها كالتػي ال تخػرج أف يجد الشاعر المالحظة التي تنـ عف حذؽ كنباهة في األشيا

كهذا يعنػي أف الصػكرة . في رسمها عف حدكد العقؿ، إذ ال يمكف لمشاعر أف يصكر ما ال يتصكر
أف تككف الصكرة مف معقكؿ : ألف مدار األمر شيئيف. ال ينبغي أف تخرج عف حدكد الممكف عقال

خػػر  اج مػػا خ ػػي مػػف المعنػػى إلػػى لمعقػػكؿ، كتسػػتخرج بالقيػػاس، أك عػػف طريػػؽ اإلدراؾ كالحػػكاس، كا 
الظهكر كالعمف، كلـ أرد بقكلي الحذؽ فػي إيجػاد االئػتالؼ بػيف المختم ػات فػي األجنػاس إنػؾ تقػدر 
نمػػا المعنػػى أف هنػػاؾ مشػػابهات ح يػػة يػػدؽ  أف تحػػدث هنػػاؾ مشػػابهة لػػيس لهػػا أصػػؿ فػػي العقػػؿ، كا 

ه المػػدقؽ فػػي المعػػاني المسػػمؾ إليهػػا، فػػقذا تغمغػػؿ فكػػرؾ فأدركهػػا فقػػد اسػػتحقت ال ضػػؿ، كلػػذلؾ يشػػب
أال ترل أف التشبيه الصريح إذا كق  بيف شيئيف متباعديف فػي الجػنس ثػـ . (70)بالغائص عمى الدُّر

لطؼ كحسف لـ يكف ذلؾ المطؼ كالحسف إال الت اؽ كاف ثابتان بػيف المشػبه كالمشػبه بػه مػف الجهػة 
ار الصػكر كتػذكرها، كعػرض التي بها شبهت إال أنه كاف خ يان  ينجمي إال بعد التػأنؽ فػي استحضػ

بعضػها عمػػى بعػػض كالتقػػاط النكتػة المقصػػكدة منهػػا، كتجريػػدها مػػف سػائر مػػا يتصػػؿ بهػػا، نحػػك أف 
تشبه الشيء بالشيء في هيئة الحركة فتطمب الكفاؽ بيف الهيئة كالهيئة المجردة مف الجسـ كسائر 

مػػف :] بػػرؽ حيػػث قػػاؿمػػا فيػػه مػػف المػػكف، كغيػػر  مػػف األكصػػاؼ كمػػا فعػػؿ ابػػف المعتػػز فػػي تشػػبيه ال
 [المديد 

وكاف البرؽ 
 مصحؼ قار

فاطباقػػًا مػػرًة  
 .وانفتاحاً 

لػػـ ينظػػر مػػف جميػػ  أكصػػاؼ البػػرؽ كمعانيػػه إال الهيئػػة التػػي تجػػدها العػػيف لػػه مػػف ابنسػػاط 
يعقبه انقباض، كانتشػار يتمػك  انضػماـ، ثػـ فػتش فػي ن سػه عمػى هيئػات الحركػات ينظػر أيهػا أشػبه 

 .(71)ي عمه القارئ مف الحركة الخاصة إذا جعؿ ب تحه مرة كيطبقه أخرلبها، فأصاب ذلؾ فيما 
ككاضح أف عبد القاهر يريد أف الصكرة إذا ائتم ت مف شػيئيف مختم ػيف مػف جهػة الجػنس، 
فقنهػا تكػكف بالضػػركرة ممػا يخضػ  لقيػػاس العقػؿ، ألف األصػؿ فيهػػا يعػكد إلػى النسػػبة بػيف الشػػيئيف 

 .ابف المعتز أعال  في حركة أك هيئة كما جاء في بيت
كلما كاف النقد في مكق ه العاـ يميػؿ إلػى الكضػكح كيهػتـ بالجانػب التصػكيرم فػي الشػعر، 

فقػػد بػػيف . كػػاف ال بيػػد  أف يػػرتبط هػػذا المكقػػؼ بقيػػاس العقػػؿ، كمػػا رأينػػا عنػػد عبػػد القػػاهر الجرجػػاني
 طنه لمػا يمكػف مكق ه مف مسألة الصدؽ كالكذب في الشعر كآثر الشعر الصادؽ عمى الرغـ مف ت

أف يتيحػػه التخيػػؿ كالمحاكػػاة مػػف آفػػاؽ الشػػاعر كػػي يبػػدع فػػي الصػػكر كاألخيمػػة، كتجسػػيد المعانػػاة، 
كاف ترؾ اإلغراؽ كالمبالغة كالتجكز إلى التحقيػؽ كالتصػحيح، كاعتمػاد . قاؿ فمف قاؿ خير  أصدقه



صػػنعة إنمػػا ذهػػب إلػى أف ال" خبػػر  أكذبػه " » :كمػػف قػاؿ. مػا يجػػرم مػف العقػػؿ عمػى أصػػؿ صػحيح
تمد باعها كتنشػر شػعاعها، كيتسػ  ميػدانها كتت ػرع أفنانهػا، حيػث يعتمػد االتسػاع كالتخييػؿ كيػدعي 

كيذهب بػالقكؿ مػذهب المبالغػة كاإلغػراؽ فػي المػدح كالػذـ ... الحقيقة فيما أصمه التقريب كالتمثيؿ 
اختػػراع الصػػكر كهنػػاؾ يجػػد الشػػاعر سػػبيال إلػػى أف يبػػدع كيزيػػد، كيبػػدم فػػي ... كالكصػػؼ كالنعػػت 

كيعيد، كيصادؼ مضطربان كيؼ شاء كاسعان، مددان مف المعاني متتابعة، كيككف كالمغترؼ مف عد 
كالعقؿ بعد عمػى ت ضػيؿ القبيػؿ األكؿ » :ثـ قاؿ. (72)«ال ينقط ، كالمستخرج مف معدف ال ينتهي 

زيػز جانبػه المنيػ  كتقديمه، كت خيـ قدر  كتعظيمه، كما كاف العقػؿ ناصػر  كالتحقيػؽ شػاهد  فهػك الع
 .(73)«مناكبه 

ذا فهمنػػا السػػر فػػي عنايػػة القػػدماء بهػػذا الجانػػب الػػذم يعتمػػد الحػػكاس كعمػػى حػػدكد العقػػؿ  كا 
فػػي رسػػـ الصػػكرة الشػػعرية، أدركنػػا السػػبب الػػذم مػػف أجمػػه اعتبػػر التشػػبيه بابػػان مػػف أصػػعب أبػػكاب 

خطئهػا قيػاس العقػؿ إذا إذ يح ظ التشبيه حػدكد الصػكرة حسػية كانػت أـ عقميػة، بحيػث ال ي. الشعر
كينبغػػي أف تعمػػـ أف بػػاب التشػػبيهات قػػد » :طمبهػػا، كمػػف هنػػا جػػاء عبػػد القػػاهر بهػػذا الجانػػب فقػػاؿ

حظػي مػف هػذ  الطريقػة بضػػرب السػحر ال تػأتي الصػ ة عمػى غرابتػػه، كال يبمػغ البيػاف كنػه مػا نالػػه 
لػثكالف عػف الثكػؿ، مف المطؼ كالظػرؼ، فقنػه قػد بمػغ حػدان يػرد العػزكؼ فػي طبػاع الغػزؿ، كيمهػى ا

كين ػػث فػػي عقػػد الكحشػػة، كينشػػد مػػا ضػػؿ عنػػؾ مػػف المسػػرة، كيشػػهد لمشػػعر بمػػا يطيػػؿ لسػػانه فػػي 
 .(74)«ال خر، كيبيف جممة مف القدرة كالقدر 

كمػػف هنػػا كػػاف نمػػكذج الشػػعر القػػديـ محػػؿ إجػػالؿ كتقػػدير، إذ كجػػد كػػؿ حاجتػػه فيػػه، مػػف 
اة كالػػػركاة مػػػا كػػػانكا يبحثػػػكف عنػػػه مػػػف الشػػػكاهد كجػػػد المغكيػػػكف كالنحػػػ. النػػػاحيتيف العمميػػػة كالجماليػػػة
ككجد األخباريكف كالكتاب كأصحاب المختػارات مػا أشػب  رغبػتهـ فػي . الغريب كاألخبار، كاألنساب

 .البياف كالبالغة كأساليب التعبير الجمالي كصدؽ المشاعر اإلنسانية كع كيتها
ذج الشعرم محت ظان بعناصر فظهر ذلؾ في آثارهـ تكارثها األجياؿ بعدهـ كبقي هذا النمك 

قكتػػه عبػػر العصػػكر المتعاقبػػة كعمػػى الػػرغـ مػػف تغيػػر ظػػركؼ المجتمػػ  العربػػي اإلسػػالمي، كاتسػػاع 
رقعتػػه الجغرافيػػة كدخػػكؿ عناصػػر غيػػر عربيػػة فيػػه مػػف فػػرس كرـك كيكنػػانييف كأتػػراؾ بقػػي الشػػعر 

االسػػتقرار السياسػػي  كعنػػدما بػػدأت األذكاؽ تتغيػػر، كالم ػػاهيـ تتبػػدؿ بسػػبب. يحػػت ظ بكهجػػه كتػػأثير 
كاالجتماعي صاحبهما تحضر مادم كبير، عندما بدأ الصراع يمكح بيف األجياؿ كظهر ما يسػمى 

كانكشػؼ هػذا الصػراع عػف حركػة فكريػة كنقديػة نشػيطة تناكلػت جكانػب . بعد ذلؾ بالقديـ كالمحدث
يهما أكلى بالعناية مػف الشعرية المختم ة عند الشاعر كالكاتب منها مثالن مسألة األل اظ كالمعاني كأ

كمػػػا تبػػػ  ذلػػػؾ مػػػف تعػػػداد . اآلخػػػر، كمسػػػألة الطبػػػ  كالصػػػنعة عنػػػد األجيػػػاؿ فػػػي القػػػديـ كالحػػػديث
لخصػػائص كػػؿ جيػػؿ فيهمػػا، كعػػرؼ النقػػاد لممحػػدثيف سػػعة الخيػػاؿ ككثػػرة المعػػاني، ككلػػ  بالزخرفػػة، 

 .المختم ة كما عرفكا لمقدماء غمبة الطب  كجزالة الم ظ كع كية التناكؿ لمكضكعات الشعر



ككانت نظرية عمكد الشػعر الشػغؿ الشػاغؿ لمنقػاد كالبػاحثيف أمػدان طػكيالن كمػا أسػ رت هػذ  
الحركػة عػػف البحػػث فػػي األثػػر الػذم تركتػػه حركػػة الترجمػػة فػػي عقػكؿ النقػػاد القػػدامى، كخاصػػة تمػػؾ 

 .الترجمة مف كتب أرسطك في الشعر كالخطابة كغيرها مف كتب ال مس ة كمنطؽ اليكنانييف
ز  اء هػػػذا النشػػػاط ال كػػػرم تبمػػػكرت أسػػػئمة فػػػي فػػػف الشػػػعر تناكلهػػػا النقػػػاد كػػػؿ حسػػػب ميمػػػه كا 

كاختصاصه، ككقكفهـ عند م هػـك الشػعر هػؿ هػك األل ػاظ السمسػة كالنغمػة العذبػة التػي تطػرب لهػا 
الن س كحسب، كهؿ يضير الشعر دخكؿ عناصر ال كر كالثقافػة فيػه، كبهػذا الشػأف تباينػت اآلراء، 

كازنػػػة يحمػػػؿ عمػػػى أبػػػي تمػػػاـ كال يعػػػد  مػػػف الشػػػعراء ألنػػػه خػػػالؼ طريقػػػة العػػػرب فاآلمػػػدم فػػػي الم
كمذاهبها في نظػـ الشػعر، كمػا كجػدنا مػف يعتبػر المتنبػي كالمعػرم بعيػديف عػف م هػـك الشػعر كمػا 

ككاف الكثير ممػف لقينػا  مػف شػيكخنا » :رسمه نمكذج الشعر القديـ، كمف هؤالء ابف خمدكف إذ قاؿ
بية يركف أف نظـ المتنبي كالمعرم ليس هك مف الشعر في شيء، ألنهما لـ في هذ  الصناعة األد

 .(75)«يجريا عمى أساليب العرب فيه 
كهكذا ألهـ الشػعر القػديـ النقػاد قكاعػدهـ كمقاييسػهـ النقديػة ككػاف م ػزعهـ إذا ضػاقت بهػـ 

ل ػػكا بػػكحي منهػػا كحتػػى الػػذيف تػػأثركا بالثقافػػة اليكنانيػػة ال مسػػ ية كالمنطقيػػة كأ. السػػبؿ فػػي كػػؿ حػػيف
كقدامػػة ابػػف جع ػػر لػػـ يسػػتطيعكا التحػػرر مػػف سػػطكة النمػػكذج الشػػعرم القػػديـ، بمػػا تحقػػؽ فيػػه مػػف 

 .جماؿ كترس  فيه مف قيـ كمثؿ أقرها الذكؽ العاـ لممجتم  العربي
ككانػػت عناصػػر الخصػػكمة بػػيف القػػديـ كالمحػػدث فتحػػان جديػػدان فػػي تػػاري  النقػػد العربػػي عنػػد 

البالغػػػة كخبايػػا الجمػػػاؿ فػػي الشػػػعر عنػػد الشػػػعراء القػػدامى كالمحػػػدثيف  العػػرب، كشػػ ت عػػػف أسػػرار
كبعثت في الشعر ركحان جديدان عمى أيدم النقاد كالبالغييف أمثاؿ ابػف طباطبػا، كاآلمػدم كالقاضػي 

 .الجرجاني، كعبد القاهر الجرجاني، كابف رشيؽ كابف األثير كحاـز القرطاجني كغيرهـ
مػػف م هػػـك الشػػعر ككظي تػػه حػػيف جعػػؿ مػػف الشػػعر غايػػة  كيبػػدك أف النقػػد قػػد حػػدد مكق ػػه

كلمػا . تصكيرية، كسند  في ذلؾ ما كجد  في الشعر الجاهمي كاإلسالمي مف معايير لم ف كالجماؿ
كاف النقد يعتمد في مقاييسه ال نية عمى هذا النمكذج، كاف ال بيػد  أف يعمػؿ النقػد عمػى تحقيػؽ هػذ  

الؿ اآلراء كالمكاقؼ النقدية المختم ة يسندها ذكؽ مف مػدرب، النمكذجية كيعمؿ عمى إبرازها مف خ
 .كثقافة أدبية كلغكية شاممة

كلعؿ ما يميز الشعرية العربية أنها كانت نقدان عربيان خالصان، فقد بقي النقاد عمى اختالؼ 
مشاربهـ يػرددكف معػايير  فيمػا يعرضػكف لػه مػف آراء كأحكػاـ نقديػة عمػى الػرغـ مػف إقػرارهـ أف مػف 

 .«أشياء تحيط بها الص ة كال تدركها المعرفة » األشياء
إف هػػذ  الشػػعرية كانػػت نقػػدان عربيػػان صػػميمان، كقػػد رأينػػا مػػف قبػػؿ أنهػػا ظمػػت خػػالؿ تطكرهػػا 

أم أف مختمػػؼ كتػػب النقػػد التػػي ظهػػرت فػػي ال تػػرة . العػػاـ مطبكعػػة بسػػمات كمبػػادئ عربيػػة أصػػيمة
رف الخامس لمهجرة، كتػب لػـ تمثػؿ أم تحديػد عميػؽ الممتدة مف بدايات القرف الثالث إلى نهاية الق



نمػػا هػػي دراسػػات شػػعرية تتكامػػؿ فيمػػا بينهػػا، كيعتمػػد فيهػػا الالحػػؽ عمػػى  أك إعػػادة نظػػر جذريػػة، كا 
كما أف تػأثير ال كػر اليكنػاني فػي الػدرس النقػدم عنػد العػرب، . السابؽ الذم يشكؿ ككد  كمرجعيته

أرسػػطك قػػد شػػاركت فػػي تطػػكر عمػػـ البػػدي  كالبالغػػة  أم أنػػه إذا كانػػت خطابػػة. ظػػؿ تػػأثيران محػػدكدان 
، كذلػػؾ لجهمهػػـ التػػاـ ()العربيػػة، فػػقف كتػػاب الشػػعر ظػػؿ فػػي مجممػػه غيػػر م هػػـك عنػػد نقػػاد األدب

 .بمكضكع هذا الكتاب كمحتكل درسه
إف األسػػباب الرئيسػػية لهػػذا التكجػػه العربػػي الصػػميـ فػػي نقػػد الشػػعر، تػػتمخص فػػي أف النقػػد 

عمػػى شػػعر عربػػي عريػػؽ فػػي القػػدـ كبعيػػد عػػف كػػؿ تػػأثير أجنبػػي أك غريػػب  تأسػػس كتنػػامى اعتمػػادان 
فالقصػػيدة العربيػػة بمػػا تتضػػمنه مػػف صػػرامة فػػي القافيػػة كدقػػة فػػي الػػكزف، ثػػـ مػػف صػػالبة فػػي . عنػػه

 .(76)البناء، كتنكع في معانيها التي ال تكاد تن ذ، قصيدة ذات سمات ثابتة ترس  طابعها المحافظ
حكاهػا نمػكذج الشػػعر العربػي القػػديـ ظمػت ماثمػة فػػي أذهػاف النقػػاد إف المعػايير ال نيػة التػػي 
كلػػيس أيسػػر مػػف مراجعػػة مؤل ػػاتهـ النقديػػة القديمػػة بػػدءان بػػابف . كن كسػػهـ، عبػػر العصػػكر المتعاقبػػة

سػػالـ كانتهػػاءن بػػابف األثيػػر كحػػاـز القرطػػاجني، ليتأكػػد لنػػا األثػػر الكاضػػح الػػذم تركػػه نمػػكذج الشػػعر 
كصػػدكرهـ عنػػه فػػي مؤل ػػاتهـ النقديػػة الكثيػػرة، عمػػى الػػرغـ مػػف احتكػػاكهـ  القػػديـ فػػي عقػػكؿ النقػػاد،

بالثقافػػات الكافػػدة عمػػى المجتمػػ  العربػػي اإلسػػالمي، عػػف كريػػؽ ال تكحػػات كحركػػة الترجمػػة الكاسػػعة 
 .لثقافات األمـ كاليكناف كال رس كغيرهما

بقػػيـ الشػػعر كتجمػػت أصػػالة النقػػد العربػػي فػػي هػػذ  المؤل ػػات الكثيػػرة التػػي تشػػب  أصػػحابها 
أكثػر مػف ذلػؾ كي ػك  مػ  . القديـ كمثمه، كظمكا أكفياء لهذا التػراث فػي حيػاتهـ كاعتقػادهـ كمؤل ػاتهـ

 .ما استجد مف أساليب البحث كالمعالجة عبر عصكرهـ المختم ة
كمهمػػا قيػػؿ عػػف السػػمبيات التػػي عرفهػػا النقػػد كالبالغػػة عنػػد العػػرب، إال أنهػػا اسػػتطاعت أف 

ة بكثير مف الم اهيـ في إطار ما يعرؼ بالدراسات األسمكبية، فقد أشاركا إلى تمد الدراسات الحديث
كثيقة الصمة بالبنية المغكية كالطريقة المتبعة فػي أداء المعنػى، " األدبية " أك" اإلنشائية " أف م هكـ

" كقػػد أشػػاركا إليػػه بكضػػكح مػػف قبيػػؿ  l’Ecartممػػا يعنػػي أف األدب يسػػتمد األسػػمكبية كهػػك م هػػـك 
 ".التغيير " أك" العدكؿ " أك  " الخركج 

كمف ثـ فهمكا أف مميزات المغة في األدب خركجها مف مألكؼ العبارة، كبمغ هذا االعتبار 
بالتصػرؼ فػي المغػة عمػى غيػر األصػؿ، كبخمػؽ سػنة جديػدة " الشػعرية " ذركته عنػدما ربطػكا نشػكء

 .السنفتنضاؼ إلى السنة األكلى، إذ البالغة ال تككف إال بتركيب 
كقػػد أحػػاطكا م هػػـك الخػػركج بكثيػػر مػػف االحتػػرازات حتػػى ال يظػػف أف القيمػػة ال نيػػة رهينػػة 
مخال ػة قكاعػػد المغػػة كالتصػػرؼ فػي بنائهػػا كيػػؼ جػػاء كات ػػؽ، لػذلؾ رأينػػاهـ حرصػػيف عمػػى أف تتكلػػد 

 .(77)عنه كظي ة نتبيف مف خاللها فصؿ األديب عمى غير  مف مستعممي المغة
ـ تأثير األدب بقدرته عمى تحريػؾ طاقػات المغػة الكامنػة، كاعتمػاد  كمف ذلؾ أيضان ت سيره



إف اإليحاء يكسػ  مجػاؿ التأكيػؿ » :في أداء المعنى عمى اإليحاء كاإلشارة كترؾ التصريح، كقكلهـ
أماـ المتمقي كيجعؿ الكهـ يذهب في فهـ النص كػؿ مػذهب، حتػى لكػأف عمميػة القػراءة تنقمػب إلػى 

ذ ذاؾ تصػػبح لغػػة الػػنص مجػػرد قػػادح تتػػداعى لػػه المعػػاني فػػي ضػػرب مػػف االسػػتبطاف الػػذاتي ، كا 
 .(78)«الن س، كتصبح داللتها غائبة ال تقبؿ شأنان عف داللتها حاضرة 
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 [ىػ155ت] مالمح التفكير السيميائي عند أبي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ
 

الننننننند تور                                                                                   
  عزيز عدمان

أستتتتتتتترار فقتتتتتتتته اللغتتتتتتتتح        

 واللساًياخ
 كليح العلىم اإلسالهيح                    
جاهعح                                

 الجسائر
 

    
ال ريب أف أبا عثماف الجاحظ يشكؿ نقمة معرفية ناضجة في مسار ال كر النقدم     

؛ المعرفية كالبالغي القديـ؛ كهي مرتبة عممية تشهد بعمك كعبه كسمك نجمه ، ككفكر بضاعته 
 .فهك رائد الجمالية العربية عند كثير مف المهتميف بالمجاؿ النقدم ، كالبالغي 

نتاج العممي لمجاحظ يبٌيف بكضكح كركد بعض الخطرات كال غرك  أف فحص ال    
كالممحات النقدية التي تكاد تقارب بعض األفكار كالرؤل في مجاؿ النقد المعاصر ؛ كلعؿ 

كاف المكلد األساسي (( الحيكاف )) ، ك((  البياف كالتبييف )) حضكر هذ  اإلشارات في كتابيه 
جديدة في ضكء بعض المنجزات العممية الحديثة في لرغبة صادقة في إعادة قراءة الجاحظ قراءة 

التكاصؿ  مجاؿ النقد كالبالغة ؛ كلعؿ ما يعطي أحقية هذ  المقاربة العممية لتراث الجاحظ 
تندرج ؛ك احتكاء بعض مصن اته عمى رؤل كأفكار يمكف أف جهة فالمعرفي كاالن تاح الحضارم م

 .السيميائيات الحديثة مف جهة أخرل ضمف مقكالت 
عميقة  كمف هنا يبدك جميان أف التراث الجاحظٌي أصدؽ شهادة عمى كجكد مالحظات    

هؿ يمكف لهذ  اإلرهاصات : لصياغة بعض األفكار السيميائية ؛ كمف ثـ نطرح التساؤالت اآلتية 
أف تشكؿ لبنة ، أك نظرية في السيميائيات العربية   كما مالمح الت كير السيميائي عند الجاحظ   

يمكف إدراج جهكد الجاحظ في مجاؿ النقد ضمف التأسيس المعرفي كالمنهجي   كهؿ ترقى  كهؿ
لـ تبمغ  مالحظات مجرد  هيهذ  المالحظات إلى مستكل التأصيؿ النظرم لعمـ السيميائيات  أـ 

 .كاالستكاء المنهجي درجة االكتماؿ النظرم 
      

يميائيات يقارب الم هـك ال مس ي كمطمح نظرنا ، البحث عف م هكـ جاحظي لمس        
بعض  رحابكالجمالي الحديث؛  كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى فهـ تصكر الجاحظ لذشارة في 

نابعة   مقنعةعمى ت كيرنا المعاصر ؛ كقصارل مقصكدنا إيجاد إجابات تهيمف  التي  الهكاجس 
تنب  قيمة  تحديد الم اهيـ ال : )) هذ  األفكار؛ ذلؾ أنه  التي احتضنت المرجعية ال كرية مف 



نما ألف تحديد الم اهيـ هك تحديد للرضية  مف التقاليد الراسخة في مجاؿ البحث العممي فقط ، كا 
كال معنى لهذ  [ …]التي يقؼ عميها الدارس ، كتأطير لمرؤية المنهجية التي تحكـ تحميمه كأدكاته 

عمى كعي تاـ بم اهيمهـ  –داخؿ حقؿ معرفي معيف –الخصكصية ، إٍف لـ يكف الدارسكف 
 (. 1(() كأدكاتهـ كمناهجهـ 

كثمة قراءات كثيرة أنجزت عمى مصن ات الجاحظ النقدية كالبالغية ؛ منطمقة مف    
إبراز مكانته المعرفية،  أك استكشاؼ الجكانب ال نية في مؤل اته ، أك التركيز عمى أثر االعتزاؿ 

بدراسة أكاديمية ترـك  -فيما نعمـ  -(2) كرية ؛ غير أننا ال نكاد نظ ر في تشكيؿ منظكمته ال
زالة الحجاب عف تصكر الجاحظ لذشارة في ضكء ما استحدث في عمـ  كشؼ النقاب ، كا 

(( الحيكاف  )) ، ك((البياف كالتبييف)) السيميائيات ؛ غير أننا إذا نظرنا نظرة حصي ة في كتابيه 
التي نزعـ أنها تحمؿ بعض األفكار التي تندرج  كاإليماءات  ممحاتنم ي بعض اإلشارات ،كال
 .ضمف عمـ السيميائيات

كتتجمى هذ  اإلشارات في حديث الجاحظ عف م هـك اإلشارة بمختمؼ أنكاعها في    
إيصاؿ الرسالة إلى المتمقي ؛ كمف الغريب الكاق  أف تحديد الجاحظ لذشارة يشغؿ حيزان متكاضعان 

كعمى الرغـ مف هذا الحضكر الكمي الضئيؿ ؛ إال أف هذ  الممحات تدؿ ؛لسابقيففي مصن يه ا
كلـ تسع ه عكامؿ كثيرة ؛عمى أف شيئان ما مف السيميائيات الحديثة كاف حاضران في ذهف الجاحظ 

هؿ ظمت ك   فهؿ االنتماء ال كرم كالمذهبي لمجاحظ كاف عائقان في بمكرة هذ  األفكار  . لمبركز 
كتنبيهات أكثر منها كيانان معرفيان مؤسسان تأسيسان عمميان   كهؿ ترقى  تخميناتر مجرد هذ  األفكا

 .إلى مستكل بناء عممي متكامؿ   
 
 :أنكاع اإلشارة عند الجاحظ كعالقتها بالتكاصؿ اإلنساني  : أكالن    

 لعؿ مف أبرز المالحظات العممية التي يمحظها كؿ مت حص لمؤل ات الجاحظ     
االضطراب المنهجي ؛ كهك اضطراب منهجي يعاينه أم باحث متخصص في البالغة   ظاهرة

هك كاالمتداد المعرفي لمرجعيته ال كرية ؛  كلعؿ ال كر المكسكعي لمجاحظ ،   ؛كالنقد األدبي
مكمف هذا االضطراب في عرض المادة العممية ؛ إذ ينزع أبك عثماف في كثير مف مؤل اته إلى 

دبي ، كالتذرع بالية االنتقاؿ الم اجع مف فقرة إلى أخرل دكف مقدمة قط  أكصاؿ النص األ
كما هك مقرر في أصكؿ التأليؼ  كظي ية خادمة لممكضكع  أك تمهيد يهيع القارئ لتمقي النص  

؛ كأحيانا تتزاحـ في ذهنه المادة كتتداف  لدرجة تجعمه يشرع في تعريؼ مصطمح بالغي ، العممي 
عد ص حات طكيمة تصؿ إلى درجة بالصطالحي إلى فضاء آخر ؛ ك ثـ يبرح هذا ال ضاء ا
؛ يعكد ثانية إلى التعريؼ ( تتراكح بيف  ثالثيف أك أربعيف ص حة ) المعرفية  اإلشباع كاالست اضة

؛ بحيث المناؿ  السابؽ الذم شرع في الحديث عنه ؛ مما يجعؿ تتب  آراء الجاحظ أمران صعب



دية المبثكثة في ثنايا البياف كالتبييف ، كالحيكاف مبمغان مف اإلطناب تبمغ المسائؿ البالغية ، كالنق
يكحي بضعؼ الترتيب المنهجي ، كالترابط ال كرم ، كالتحديد المكضكعي ؛ كبهذا االعتبار تغدك 
قراءة كتب الجاحظ ، كاالنت اع منها مغامرة تحتاج إلى كثير مف المشقة كالمعاناة ؛ كيمكف أف 

االضطراب المنهجي  تقكـ دليالن عمى ما نقكؿ ؛ كذلؾ  في معرض حديث نسكؽ شكاهد لهذا 
ككاف في الحؽٍّ أف يككف هذا البابي في : قاؿ أبك عثماف ))  :إذ يقكؿ  :الجاحظ عف باب البياف 

رنا  لبعض الت دبير  كالمتأمؿ في كتاب البياف كالتبييف يم ي أف  (.3(() أٌكؿ هذا الكتاب ، كلكن ا أخ 
ظ في الجزء األكؿ مف الكتاب يقدـ ًذكر ما جاء في تمقيب كاصؿ بالغزاؿ، ثـ يردفه بًذكر الجاح

كمف .الحركؼ التي تدخمها المثغة ليم  إلى باب البياف ؛ معمالن تأخير البياف ببعض التدبير 
الناحية المنهجية السميمة فقف الحديث عف البياف أكلى ؛ألنه هك األصؿ كالمعتمد ، كعميه مدار 
الطمب ؛غير أف الجاحظ يترؾ القارئ في حيرة معرفية لت سير بعض هذا التدبير ؛ غير أف 
الت سير المعرفي الكحيد لهذا السمكؾ المنهجي هك االضطراب في تنظيـ مادة الكتاب ، كترتيبها 
كفؽ خطة عممية محكمة المعاقد ،كاألطراؼ ؛ كلعؿ مف تجميات االضطراب المنهجي في 

البياف كالتبييف ؛ االستعانة بالكسائؿ كاألدكات اإلجرائية : في كتابه  كخاصة مصن ات الجاحظ 
 :اآلتية

االنتقاؿ الم اجع مف خالؿ بعض القرائف المغكية كالتأخير لبعض التدبير ، أك ثـ رج  
التكسؿ بالبسممة في  -إل  ……بنا القكؿ إلى ذكر اإلشارة ، ثـ رج  بنا القكؿ إلى الكالـ األكؿ 

ه التكفيؽ، بكاهلل المستعاف، ك  –االستعانة بعبارة ههنا لطي ة ، أك نكتة  –ض النصكص متف بع
 (.4)كالحكؿ كال قكة إال به 

ذكر  الجاحظ ذاته في ذكر أسماء الخطباء  كما يعزز فرضية االضطراب المنهجي ما
أكصافهـ أف كاف التدبير في أسماء الخطباء كحاالتهـ ك : ))   كالبمغاء في كتاب البياف بقكله 

نذكر أسماءى أهؿ الجاهمية عمى مراتبهـ ، كأسماءى أهؿ اإلسالـ عمى منازلهـ ، كنجعؿى لكؿٍّ قبيمة 
ـي أمكرىهـ بابان بابان عمى ًحدىته ، كنقدٍّـ مف قد مه اهلل كرسكله عميه السالـ في  منهـ خطباءى ،كنقسٍّ

مه في الحسب  . كتنضيد  ، تكم  تي ًذكرهـ في الجممة  كلكنٍّي لىم ا عجزت عف نظمه.الٌنسب ،كفض 
())5.) 

كمف الكاضح في هذا النص أف التدبير الذم هك آلية منهجية في التأليؼ العممي     
مرد  إلى العجز عف الترتيب كالتنضيد ؛كهك ما يدلؿ عمى االضطراب المنهجي ؛ ألف االنسجاـ 

 .كالتناسؽ سمة المنهجية الرشيدة 
عد سمة الذم يي   طبيعة االضطراب المنهجيف  هذ  العينات  المنتقاة تبيٌ كهكذا؛        

الحيكاف بدرجة أقؿ ؛ كم  ذلؾ أمكننا تتب  كرصد مالمح كتاب  ظاهرة في البياف كالتبييف ك
كمعالـ الت كير السيميائي عند الجاحظ ؛ إذ يرل أف التكاصؿ البشرم ص ة قائمة في ن كس البشر 



ـٍ ، رحمؾى اهللي تعالى ، أف  حاجةى : )) هذا السياؽ يقكؿ الجاحظ كفي ؛، ثابتة في عقكلهـ  ثـ اعم
كاهرهـ ، كثابتةه ال تزاًيميهـ ،  بعًض الناس إلى بعضو ص ةه الزمةه في طبائعهـ ، كًخمقة قائمةه في جى

 (.6) .((كمحيطةه بجماعتهـ ، كمشتممةه عمى أدناهـ كأقصاهـ 
التكاصؿ اإلنساني مالـز لمبشر عمى اختالؼ كمقتضى ظاهر كالـ الجاحظ أف      

مستكياتهـ المعرفية ،كاإلدراكية ؛ كلعؿ الحكمة في هذ  المالزمة الن سية كالركحية التعبير عف 
مكنكنات اإلنساف كدكاخمه كأغراضه ؛ كقد أحس القدماء إحساسان عميقان بمكانة التكاصؿ في 

ثيان راقيان يحدد بصكرة كاضحة المالمح ، بينة تحقيؽ أغراض البشر المختم ة ؛ إذ نجد نصان ترا
َى  مف أشرؼ كىأجؿٍّ نعـ اهلل عمى عباد  ؛    كهك ما  تعتبرمة المغكية التي الصكل مكانة العالى

مؽ بحيث ال يستقٌؿ بتحصيؿ جمي  مهماته فاحتاج إلى : )) ذىكر  ال خر الرازم بقكله  اإلنساف خي
 (.7) .((سؿ به إلى االستعانة بالغير أف يعرؼ غير  ما في ضمير  ييمكنه التك 

كال شؾ أف تعريؼ ما في القمكب كالضمائر اإلنسانية هك الذم حر ؾ دكاعي التكاصؿ   
كالمستقرئ لم كر السيميائي  لعجز البشر عف االستقالؿ الذاتي ، كاالنطكاء عمى الن س ؛

في إقرارهـ بمركزية المعاصر يجد أف الباحثيف المعاصريف ال يخرجكف عف م هكـ القدماء 
 (.8(( ) السيميكطيقا هي العمـ الذم يدرس التكاصؿ كفهـ الرسالة ))           :التكاصؿ ؛ إذ 
شكؿ حجر الزاكية في البناء االصطالحي لعمـ السيميائيات كال ريب أف التكاصؿ يي    

: )) ؛ذلؾ أف الكجكد اإلنساني ال يخمك مف هذا االرتباط بمختمؼ أشكاله ؛ بحيث إف 
السيميكلكجيا التي عرفت عمى أنها عمـ مكضكعه أنظمة العالمات أك الرمكز التي ب ضمها 

فالخطكط كالكتابات كحركؼ الصـ البكـ كالعالمات العسكرية أك . يتكاصؿ البشر فيما بينهـ 
 (.9((.) البحرية ، أمثمة كاضحة الداللة في هذا المجاؿ 

كمف المقرر في الدراسات السيميائية المعاصرة أف التكاصؿ الحقيقي هك الذم يكشؼ   
المثاـ عف المسككت عنه في الخطاب اإلنساني ؛ كهك ما ييعٌبر عنه بتجسيد الرسالة تجسيدان حيكيان 

 نقؿ فٌعاؿ لممعنى كاألخبار ، كهك يحتكم دكمان عمى رسالة ، ككؿ رسالة: )) ؛ كمف ثـ فالتكاصؿ 
 (.10((.) تتككف مف دالئؿ ، ككؿ دليؿ يتككف مف داؿ كمدلكؿ 

كال جداؿ في أف النقؿ ال عاؿ للفكار كالمعاني يتـ عبر اإلشارات أك الدالالت أك   
كؿ في المحصمة النهائية السيميكطيقا التي تستند إلى العمـ العاـ لكؿ أنظمة ش  الرمكز التي تي 

ذا نظرنا نظرة حصي ة  إلى تعاريؼ السيميائيات كما ذكرت في المعاجـ المغكية نم ي االتصاؿ؛ كا 
مف الم اهيـ المركزية  communication ، كاالتصاؿ  signeأنها أجمعت عمى أف العالمة 

التي تدخؿ في البنية االصطالحية لعمـ السيميائيات ؛ كهذا ما قرر  أحد الباحثيف المعاصريف 
أنظمة الرمكز المغكية كغير المغكية التي ب ضمها يتـ  إنها العمـ الذم يدرس كؿ))   :بقكله 

 (.11)  ((التكاصؿ بيف البشر 



ذا تقرر أف السيميائيات هي العمـ الذم يدرس العالمات ؛ فقف الجاحظ خص اإلشارة    كا 
 .بمكانة معرفية راقية في أنظمة االتصاؿ غير المغكم 

ط بالجانب المغكم ، كاآلخر قسـ يرتب: كيقسـ الجاحظ أصناؼ الدالالت إلى قسميف 
يتعمؽ بالجانب غير المغكم ؛ كهي قسمة نابعة مف عمـ البياف المتضمف للنساؽ الداللية الم ظية 

 ، كاألنساؽ الداللية
كجعؿى آلة : )) -رحمه اهلل–غير الم ظية ؛ كفي هذا المضمار يقكؿ أبك عثماف الجاحػػظ 

اف الذم إليه يرجعكفى عند اختالفهـ ، في أربعة أشياء ، البياًف بها يتعارفكف معاًنيهـ ، كالٌترجيم
ٍف نقصٍت عف بمكغ هذ  األربعة في جهاتها فقد تبٌدؿى بجنسها الذم  كفي خىصمةو خامسة ، كا 

ًرفت إليه ، كهذ  الًخصاؿ هي  الم  ظي ، كالخطُّ ، كاإلشارةي كالعىٍقدي كالخصمة : كيضعٍت له كصي
ة ا  (.12(()لدٍّاللة، كًصدًؽ الٌشهادة الخامسة ما أكجدى مف ًصح 

أف نبرز بعض جكانب هذا التعريؼ الذم يشيد قسمة ثنائية في نص الجاحظ كيهمنا     
؛ كهي قسمة معاصرة ذكرها عمماء السيميائيات عبر ( لغكية كغير لغكية ) ألصناؼ الدالالت 

عف القكانيف المادية كالن سية تركيزهـ عمى العالمة المغكية كغير المغكية ؛ إذ ينطمقكف مف الكشؼ 
التي تكجهها كفؽ السياؽ المغكم كاالجتماعي ، كالثقافي ؛ كمما يعزز حضكر هذا التقسيـ في 

دراسة : )) الدراسات النقدية المعاصرة ؛ ما تذكر  الباحثة البمغارية جكليا كريستي ا مف أف 
مة أك عالمات تتم صؿ  داخؿ األنظمة الش كية كغير الش كية كمف ضمنها المغات بما هي أنظ

تركيب االختالفات ، إف هذا هك ما يشكؿ مكضكع عمـ أخذ يتككف ، كهك السيميكتيقا  مف الكممة 
 ( .13(( )أم عالمة  ( seméion  )                اليكنانية 
مة أف العمـ الذم يدرس كؿ أنظمة الرمكز ككاضح مف خالؿ تقسيـ الباحثة جكليا لمعالى   

المغكية ، كغير المغكية هك عمـ السيميائيات ؛ كالناظر في هذ  القسمة يم ي لها سندان في تقسيـ 
مة ؛ الجاحظ ألصناؼ الدالالت ؛ كمف هذا المنطمؽ يتبيف أف مكضكع السيميائيات هك العالى 

كبهذا االعتبار فقف السيميكطيقا تعنى بدراسة أنظمة العالمات بمختمؼ أنماطها كأشكالها ؛ 
ا له انطالقان مف كاستنادان إلى تقسيـ الجاحظ السالؼ الًذكر يمكف أف نكضح م هكـ العالمة كما بد

 : الخطاطة اآلتية
 
 
 
 

 لغكية  غير                                                                   
 

 غير لغوية                              



 
               العىقد             اإلشارة                   الم ظ 

 الحاؿ           الخط                
 
 

 : كظاهر مف خالؿ هذ  الترسيمة أف عمـ العالمات ينقسـ إلى قسميف 
 .مستكل األنظمة المغكية ممثمة في الم ظ ؛ كهي أنظمة ت سر ذاتها كغيرها

األنظمة غير المغكية ممثمة في األنساؽ غير المغكية ؛ كهي أنظمة محكجة إلى مستكل 
 .غيرها 

ف القراءة المتأنية الهادئة لتعريؼ الجاحظ ألنكاع اإلشارة تؤكد حرصه عمى البياف  كا 
ف كانت آلة البياف  كهي كسيمة التخاطب  –بكص ه أداة لمتكاصؿ ،كالتعبير عف األغراض ؛ كا 

ال ت ي بالغرض المقصكد مف اإلبانة كاإلفصاح عف مكنكف الن س ؛ فقف  – التي يي زع إليها
الدالالت المغكية كالدالالت غير المغكية كافية لكشؼ ما في الضمائر كالقمكب ؛كلتكسي  مجاؿ 

أضاؼى الجاحظ خىصمة خامسة كهي النٍّصبة ؛ كفي هذا ( لغكية كغير لغكية ) األنساؽ الداللية 
كجمي ي أصناًؼ الٌدالالت عمى المعاني مف ل ظ كغير ل ظ ، خمسة أشياءى ال : ))  يقكؿالمضمار 

ثـ العىٍقد ، ثـ الىخطُّ ، ثـ الحاؿي التي تسمى ًنصبةن  ،أكلها الم ظ ، ثـ اإلشارة: تزيد كال تنقص 
ري عف تمؾ الدٍّالالت. ـى تمؾ األصناًؼ ، كال تقصٍّ ، كلكؿٍّ  كالنٍّصبة هي الحاؿ الد الةي ، التي تقكـ مقا

كاحدو مف هذ  الخمسة صكرة بائنةه مف صكرًة صاحبها ، كحميةه مخال ةه لحٍميًة أختها ؛ كهي التي 
تكشؼ لؾ عف أعياف المعاني في الجممة ،ثـ  عف حقائقها في الت  سير ، كعف أجناسها كأقدارها ، 

ها كعامٍّها   (.14((.) كعف خاصٍّ
     
 : س ثالث حقائؽ بارزةالعالمات بمختمؼ أنماطها تعك كالكاق  أف هذ  القسمة ألنظمة  
كغير المغكية ترتيبان محكمان ركعي فيه ؛ حرص الجاحظ عمى ترتيب العالمات المغكية /.أ 

 .أكلكية الم ظ بكص ه عالمة لغكية مركزية في كؿ تكاصؿ إنساني 
كبالغيان لهذ   إضافة الحاؿ التي تسمى نٍّصبة ؛ كقد قد ـ الجاحظ مسكغان جماليان  /.ب 

كلهذا  ؛اإلضافة في سمـ التصنيؼ الداللي؛ بحيث إف الحاؿ هي التي تختزؿ أصناؼ الدالالت
هذ   ؛(( نطؽ حاؿ فالف : )) ة ػػكاف العرب قديمان عمى كعي تاـ بالنٍّصبة عندما يرددكف مقكل

الحاؿ ضمف أصناؼ المقكلة التي تضـ الم ظ كاإلشارة ، كالعىٍقد كالىخطُّ ؛ كلعؿ إضافة الجاحظ 
؛ يالدالالت غير المغكية تعد إضافة معرفية، كبالغية أصيمة ؛ تنـ عف كعي باالستدراؾ المعرف

: في سياؽ حديثه عف البياف في كتابه(النٍّصبة ) بياف ذلؾ أننا ال نجد ًذكران لهذ  الخىصمة 



نما أضي ت في البياف كالتبييف ألهميتها في إبراز خبيات ا(الحيكاف) لمعاني ، كرف  األستار ؛ كا 
عف الحقائؽ البالغية كاألسمكبية ؛كقد عٌبر أحد القدماء تعبيران  ال يخمك مف المطؼ كالمزية في 

لك كاف الناسي يعرفكف : كقاؿ عمي بف الحسيف رحمه اهلل : )) تحديد القيمة الجمالية لمحاؿ بقكلػػه 
ممة الحاًؿ في فضؿ االستبانة ، كجممة الحاؿ في فضؿ  التبييف ، ألعربكا عف كؿ ما يتمىٍجم ي جي

(( في صدكرهـ ، كلكجدناى مف بىٍرًد اليقيف ما يغنيهـ عف المنازعة إلى كؿ حاؿ سكل حالهـ 
(15.) 

فالحاؿ كسيمة االستبانة ، ككشؼ المستكر مف الن س اإلنسانية ؛ كبها يتحقؽ المطمكب   
ف أف سعة الصدر ، كطيب الن س تكمف ، كتش ي الغمة ، كتنتهي إلى ثم  اليقيف ؛ كأغمب الظ

كقد أفرد .في الحاؿ المعبٍّرة عف المكنكف البشرم ؛ لغياب الصكرة المم كظة ،كاإلشارة الممدكدة 
فالٌصامتي ناطؽ مف جهة الٌداللة : )) الجاحظ لمحاؿ الناطقة بغير الم ظ مبحثان طري ان ؛ إذ يقكؿ 

 ( .16)  ((، كالعىٍجماءي  ميٍعًربةه مف جهة البرهاف 
سمة جمالية كفنية بارزة ، م  مالحظة كغير لغكية بً ؛مة لغكية اختصاص كؿ عالى /.ج 

ت ضيؿ الجاحظ لم ظ عمى اإلشارة في مكاطف ، كأسبقية اإلشارة عمى الم ظ في مكاطف أخرل 
 يمكف اعتبار فهؿ .

كغير ل ظ عمى درجة كاحدة مف القيمة  ؛ أصناؼ الدالالت عمى المعاني مف ل ظ 
ذا ت اكت هذ  األنساؽ الداللية المختم ة مف حيث القيمة ؛فما هي مقاييس هذ   تال نية  كا 

 .الم اضمة كما رأم عمماء السيميائيات الحديثة في هذ  الم اضمة   
كقبؿ اإلجابة عف هذا األسئمة يحسف بنا أف نعرض لم هكـ الجاحظ لذشارة ، كأنكاعها ؛ 

لذم سمكه أبك عثماف في تقسيمه للنظمة المغكية ، كغير المغكية ليتبيف بعد ذلؾ المسمؾ النقدم ا
فجعؿى  الم ظى ألقرًب الحاجاًت كالصكتى ألن س مف ذلؾى قميالن، كالكتابى لمنازح : )) يقكؿ الجاحظ .

ٍف ي الحكاجًب، ككٍسري األج اًف ، كلىيُّ الشٍّ اً  ،  مف الحاجات ،فأٌما اإلشارةي ،فأقربي الم هكـ منها رى
كتحريؾي األعناًؽ ، كقبضي ًجمدًة الكجًه ، كأبعدها أٍف تمكمى بثكبو عمى مقطً  جبؿو تيجا ى عيًف 
الناظر، ثـ يتقط ي عمميها ، كيدريسي أثريها ، كيمكتي ًذٍكريها،كيصيري بعدي كٌؿ ي شيءو فضؿ عف انتهاًء 

لى الت اهيـ بالخطكًط كا  ( .17(( ) لكتًب مدل الصكت ، كمنتهى الط رًؼ إلى الحاجًة، كا 
ككاضح مف كالـ الجاحظ أف الم ظ ين رد عف اإلشارة بالحضكر الحسي مف خالؿ     

الصكرة المم كظة كالمنطكقة ؛ فضالن عف تجاكز الصكرة المكتكبة لحيز الزماف كالمكاف ؛ فالم ظ 
بير عف حاضر غائب ؛ بينما اإلشارة تتكقؼ عند حدكد المشاهدة الحسية ؛ كما أنها كسيمة لمتع

ميه في بعض مقامات الكالـ إشارةي اليًد ، : كال بٌد لبياف المساًف مف أمكرو منها: )) البياف ؛ كقد تىٍ ضي
كلكال اإلشارةي لما فهمكا خاصٍّ الخاصٍّ ، إذا كاف أخصُّ الخاصٍّ قد يدخؿي في باب العاٍـّ ، إاٌل أنه 

 (.18((.)أدنى طبقاًته



بحيث يربط اإلشارات   كأنكاعها إضاءة كبيانان ؛ كيزيد الجاحظ م هكـ اإلشارة    
الجسدية بالغرض الداللي المراد أثناء اإليماءة ؛ م صالن ت صيالن دقيقان أنماط العالمة اإلشارية 

 :بقكله
ٍنًكب ، إذا تباعدى الشخصاف ، ))  فأمٌا اإلشارة فباليد ، كبالرأس ، كبالعيف كالحاجب كالمى

هٌدد راف ي الس يؼ كالٌسكط ، فيككف ذلؾ زاجران ، كمانعا رىاًدعان ، كيككف كقد يت.كبالٌثكب كبالس يؼ
 ( .19(() كعيدان كتحذيران 

ف ال حص الكاعي لم هكـ اإلشارة عند الجاحظ يبيف بجالء أف اإلشارات الجسدية    كا 
 : تقكـ بكظي تيف من صمتيف، كهما  

 .تعبيريان داالن بذاته  تستقؿ اإليماءة أك اإلشارة عف الكالـ بكص ها نظامان 
 .ترتبط داللة اإلشارات غير المغكية بداللة المم كظ المغكم 

ؿ أبك عثماف الجاحظ الم ظ عف بقية األنساؽ غير الداللية خمص إلى       كبعد أف فض 
م هكـ تكفيقي بيف مختمؼ أصناؼ الدالالت عمى المعاني ؛مبرزان أفضمية اإلشارة عف الم ظ 

كما أكثرى ما .ارة كالم ظ شريكاف ، كًنعـى العكفي هي له ، كنعـ الترجمافي هي عنه كاإلش: ))بقكله
كبىٍعدي فهؿ تىعدك اإلشارةي أف تككف ذاتى صكرةو معركفةو، .تنكب عف الم ظ ، كما تيغني عف الخطٍّ 

 (.20.(() كًحٍمية مكصكفة ، عمى اختالفها في طبقاتها كدالالتها
الجاحظ بيف الم ظ كاإلشارة هي المعكنة التي تتحقؽ أثناء   كلعؿ المشاركة التي قصدها  

كتت كؽ عميه ؛مصاحبة اإليماءات الجسدية لمكالـ ؛ كقد تتجاكز اإلشارة نطاؽ التعبير المغكم 
عندما يعجز البياف عف الكصؼ ، كتتعطؿ لغة الكالـ في بعض المقامات التي تستكجب اإلشارة 

لحاح  المرًسؿ عمى سترها ككتمانها عف المحيط اإلنساني ؛ كلهذا لخصكصية طبيعة الرسالة ، كا 
ُـّ مفى المساف : )) يرل الجاحظ أف  فاإلشارة في بعض  المكاطف أكثر بالغة (. 21(() العيفى أت

 .-عمى حد تعبير  بعض القدماء  –بؿ رب  طرؼو أفصح مف لساف  مف العبارة ؛
أنكاع العالمات األخرل كقشارة أف ت ضيؿ الجاحظ لم ظ عمى بقية  التحقيؽك      

في حيف أف بقية  الحاجب كالمٍنكب كغيرهما ؛ ينب  مف طبيعة كظي ة المغة التي تتسـ باالتساع ؛
ذا كانت داللة الكالـ ال تختمؼ عف داللة اإلشارات : )) العالمات األخرل تتسـ بالضيؽ  كا 

[ …]، فقف داللة األصكات  كالحركات إال مف حيث اتساع األصكات كضيؽ الحركات كاإلشارات
بسبب اتساعها قابمة لمغمكض بحكـ ما يمكف أف يدخؿ في داللتها مف االشتراؾ كالمجاز 

 (.22(( ) كاالستعارة 
كالحقيقة أف ت ضيؿ القدماء كالمحدثيف للنساؽ الداللية الم ظية عمى األنساؽ الداللية 

سميائيات الحديثة ؛ إذ يرل بعض غير الم ظية يجد صدل  كاسعان في أكساط المشتغميف بال
كالتكاصؿ المقصكد .التكاصؿ هك الذم يشكؿ مكضكع السيميكلكجيا ))          : الباحثيف أف 



 (. 23) ((هك مف جنس التكاصؿ المساني ألف هذا التكاصؿ هك التكاصؿ الحؽ 
 كمقتضى ظاهر كالـ حنكف مبارؾ أف األنظمة المغكية هي مادة السيميائيات فحسب   

؛ كالتحقيؽ خالؼ ما تثبته المصادر العربية كاألجنبية ؛ كيمكف أف نسكؽ آراء كبار السيميائييف 
يزابيال بيتيسيني  ،ك إيككتإذ يذهب أمبر ؛ في الغرب  النسؽ الم ظي : )) إلى أف   I.Pezziniكا 

كؿ  فهك النسؽ  الذم يمكف أف تترجـ إليه :يمتمؾ ، مف بيف كؿ األنساؽ ، خاصتيف مميزتيف 
هذا أكال ، كثانيا ، إنه النسؽ المدركس بشكؿ أفضؿ كالنسؽ الذم   ،األنساؽ األخرل دكف استثناء

 (.24(( ) يمكننا أف ندرسه بشكؿ أفضؿ كأف نحممه ، بدقة متناهية ، إلى كحدات نطقية 
ككاضح مف هذا النص أف الباحثٍيف قىد مىا سمتي ت رد المغة بكص ها منظكمة مف         

ما ؛ عالكة عمى أنها قابمة لمتحميؿ عمى المستكل ال كنكلكجي كهذا ما  ر عف فكر المات تعبٌ الع
 ((التكاصؿ يشمؿ عمميا، كؿ السمكؾ اإلنساني : )) يتعذر عمى أنظمة العالمات األخرل ؛ ذلؾ 

كمف البٌيف أف  التكاصؿ باعتبار  كظي ة المساف المركزية يمكف أف تتـ أيضان في إطار  (.25)
األبنية األخرل غير المسانية ؛ كبعبارة أكثر بيانان فقف األنساؽ الداللية الم ظية ال تشكؿ نظاـ 
االتصاؿ الكحيد في الممارسة االجتماعية كال ردية ؛بحيث إف السمكؾ اإلنساني هك سمكؾ يقـك 

في عمى التكاصؿ الذم يعكس ثقافات المجتم  البشرم، كاإلنساني ؛ غير أف انحسار التكاصؿ 
المغة الطبيعية كحدها يتجاهؿ بعض الخصكصيات التي تتسـ بها بقية العالمات غير المغكية؛ 
 كمف الثابت في الدراسات القرآنية أف الرمز قد يككف أفصح مف المساف في بعض المكاطف

يدؿ عمى الكالـ الحقيقي القائـ بالن س الرمكز كاإلشارات ؛ كقد بي ف ذلؾ : ))؛إذ أنه ،كالمكاض 
آؿ عمراف ( آيتؾ أال تكمـ الناس ثالثة أياـ إال رمزان ) تعالى بقكله في قصة زكريا عميه السالـ 

نما أىٍفهٍمهي بالرمز كاإلشارة ف عؿ كما أمر  .41: يعني أف ال ت هـ الكالـ القائـ بن سؾ بالمساف ، كا 
 (. 26(( ) تعالى

 
 : مكانة اإلشارة في التكاصؿ االجتماعي  :ثانيان   
مف مالمح الت كير السيميائي عند الجاحظ حديثه عف عالقة اإلشارة بالتكاصؿ   

كفي اإلشارة بالط رؼ كالحاجب كغير ذلؾ مف الجكارح ، مرفىؽه كبير : )) االجتماعي؛ إذ يقكؿ 
كمىعيكنة حاضرة ، في أمكر يستريها بعضي الناس مف بعض، كيخ كنها مف الجميًس كغيًر الجميس 

ًهمكا هذا الباب البٌتة كلكال اإلشا.  (.27(() رةي لـ يىت اهـ الن اسي معنى خاٌص الخاٌص ، كلىجى
مف صميـ األقساـ التي تشكؿ األنساؽ الداللية  كما هك معمكـ كلعؿ إشارة الجكارح    
 غير الم ظية ؛
كأكضاع   Kinesicحركات األجساـ  : )) كهك ما يسميه بعض المعاصريف ب    

 (.28) ((التكاصؿ باإلشارات ، تعابير الكجه كتعابير أخرل  :Posturalالجسد  



كهذا الضرب مف ضركب التكاصؿ الحركي ييغني عف التكاصؿ المساني في          
بط الجاحظ النظاـ اإلشارم مهما كانت طبيعته بالتكاصؿ االجتماعي ؛ بعض السياقات ؛ إذ رى 

؛ كهذا االرتباط يكحي بربط العالمات ( ليه مرسىؿ إ –رسالة –مرًسؿ ) مف خالؿ دكرة التخاطب 
بالتكاصؿ؛  لتتـ عممية الت اهـ ، كتحقيؽ أغراض التعبير المختم ة ؛ كلعؿ هذا التصكر هك 
التصكر الذم ترتكز عميه الدراسات السيميائية الحديثة ؛ بياف ذلؾ أف دراسة العالمات داخؿ 

أك غير لغكية تكشؼ عف تكاصؿ أفراد الحقؿ االجتماعي ، سكاء كانت تمؾ العالمات لغكية 
تدرس : )) دكف المغكية ؛ بحيث كالثقافية  الجماعة الكاحدة عمى مستكل الحياة االجتماعية 

 (.29(()السيميائيات حياة العالمات في ظؿ الحياة االجتماعية 
كال نزاع في أف الم هـك الذم صاغه الجاحظ عف التكاصؿ االجتماعي ينـ عف      
يؽ بقشكالية اإلطار االجتماعي ، كأثر  في التعبير ؛ كمف المعمـك عند ذكم إحساس عم

االختصاص في شؤكف السيميائيات أف الظكاهر الثقافية تيشكؿ عمميات تكاصمية ؛ كمف ثـ فال 
أف المغة بكص ها نظامان مف العالمات التي تيًعبر عف األفكار ال تحيد عف اإلطار مف غرك 

سب مشركعيتها مف ت اعمها بالظاهرة الثقافية ، أك ما يسمى بسيميكطيقا الثقافي ؛ بؿ إنها تك
 : يرل بعض العمماء في هذا المجاؿ الثقافة ؛  إذ  

فقذا كانت  .أف العالمة ال تكتسب داللتها إال مف خالؿ كضعها في إطار الثقافة ))  
اج الت اعؿ االجتماعي ، الداللة ال تكجد إال مف خالؿ العرؼ كاالصطالح فهذاف بدكرهما هما نت

 (.30(() كعمى هذا فىهيما يدخالف في إطار آليات الثقافة 
كلتجسيد م هكـ التكاصؿ االجتماعي انتقى الجاحظ نماذج شعرية مختم ة ؛ إلبراز مكانة 

اتخذ مف الشعر مجاالن كاسعان  كقداإلشارة في إيصاؿ رسالة قد يعجز الم ظ عف إيصالها ؛ 
 ( :31)طمح ؛ كلعؿ مف أجكد الشكاهد الشعرية قكؿ عمر بف أبي ربيعػة لمقاربته لهذا المص

 
 إشارةى مٍذعكرو كلـ تتكم ـً   أشارٍت بطىرًؼ العيف خي ةى أهمهػا                 
 كأهالن كسهالن بالحبيب المتي ـً     فأيقنتي أف  الط رؼى قد قاؿ مرحبػان               

ـً  يػػػػةو             بتح   طرفي نحكها فأبردتي   كقمتي لها قكؿ امرئ غير ميٍ حى
كقد يككف مف المناسب في هذا المقاـ اإلشارة إلى أف الشعر العربي قديمه كحديثه   

؛ كهي كسائؿ تعبيرية تكحي  غير المغكية عد مف األنساؽ الداللية بالرمز كاإليماءة التي تي  يزخر
لصة نتجاكز استقصاء هذ  األشعار في هذ  الدراسة ؛ بدالالت عديدة؛ كالعتبارات منهجية خا

كصؿ رسالة الصبابة كالشكؽ كالكىمىؼ تي تال القناةكتك ي هذ  األبيات داللة عمى أف اإلشارة هي 
 .في محيط اجتماعي ال يسمح بهذا االتصاؿ 

إف إشارة الحاجب تك ي كسيمة لمتعبير عف عاط ة : كبمغة معاصرة نستطي  القكؿ    



) في سياؽ اجتماعي يجم  بيف المرًسؿ ، كالمرسىؿ إليه عبر قناة تكاصمية غير لغكية الحب 
؛ كهكذا يتـ التكاصؿ بيف المخاًطب كالمخاطىب في مقاـ تحكمه تقاليد اجتماعية ( إشارة الحاجب

صارمة ؛ كالمتأمؿ في أبيات عمر بف أبي ربيعة ال شؾ ينتهي إلى المالحظات السيميائية 
 : اآلتية

ف شركط االتصاؿ المساني معطمة ؛ كهذا مخالؼ لما استقر في ال كر السيميائي أ 
 ( .32)المعاصر الذم ي ترض تحكؿ كضعية االتصاؿ ذاتها  إلى لغة 
؛ فكاف ( تحية الشكؽ كالصبابة ) أف إشارة حاجب المحبكبة أكصؿ مضمكف الرسالة 

ؿ إليه لـ يتكقؼ عند ة أخرل فقف المرسى الرد مف الشاعر بمكغه درجة اليقيف مف اإلشارة ؛ كبعبار 
إف اإلشارة الصادرة مف طرؼ المرًسؿ لها : )) حدكد فىٍهـ الرسالة ؛ بؿ بمغ مرتبة اليقيف ؛ بحيث 

 (.33(() هدؼ هك اإلشباع الذم له تأثير عمى سمكؾ المتمقي 
هك  في األبيات السابقة (المحبكبة) لعؿ مف تجميات اإلشباع التي راـ تحقيقها المرًسؿ 

؛ كلك  ال الكعي بالتكاصؿ (  فأيقنتي أف الطرؼ قد قاؿ مرحبان ) التأثير البٌيف في المرسىؿ إليه 
عند المخًاطب لما تحقؽ المطمكب مف اإلشارة ؛ بياف ذلؾ أف االستعداد الن سي لمتحية بعد أف 

االتصاؿ ؛ كهذا ما ذهب إليه كالمغكم كاف حاضران عند طرفي  ، تقطعت سبؿ االتصاؿ المساني
Prieto أنه مف أجؿ أف تككف هناؾ إشارة يجب عمى المتمقي أف يشعر بما حاكؿ ))  ؛ إذ يرل

(( )  المرًسؿ المرًسؿ أف ينقمه مف إرسالية ، أم أف الكعي بالتكاصؿ يجب أف يككف حاضران عند
34 .) 

ي االتصاؿ السابقة كال مرية في أف الكعي بالتكاصؿ يحصؿ مف خالؿ معرفة طرف  
ف لمخطاب المرسىؿ لكي يتـ التكاصؿ الصامت بينهما   .بالنظاـ الداللي المككٍّ

أك مقاـ المخاطبة الصامتة هك الذم  ،الالفت لمنظر أف خصكصية سياؽ االتصاؿ 
فرض إيماءة الحاجب ؛ ذلؾ أف معطيات المحيط االجتماعي أفضت إلى نمط االتصاؿ بنسؽ 

             مف القرائف المغكية الدالة عمى خصكصية التكاصؿ االجتماعي بيف الطرفيفداللي غير ل ظي ؛ ك 
؛ كطبيعة اإلشارة ( خي ة أهمها ) الحالة الن سية لممرأة ( المحبكبة كعمر بف أبي ربيعة ) 

تكحي بصرامة ( مذعكر ) ؛ كلعؿ كممة ( إشارة مذعكر ) كخصكصيتها مف الكتماف كالسر 
 .ي ؛ بؿ استحالة التكاصؿ بينهما المحيط االجتماع

كمحبكبته أف تـ االتصاؿ غير المغكم في  ،مف نتائ  الكعي بالتكاصؿ بيف الشاعر 
تنـ عف طبيعة العالقة الركحية كالن سية التي تجمعهما في ظركؼ ال تساعد عمى  ،صكرة بديعة

فأبردتي طرفي )يعة كدليؿ ذلؾ مف النص الشعرم السابؽ قكؿ عمر بف أبي رب  ؛االتصاؿ المغكم
 ( .نحكها بتحيةو 

كمف خصكصيات الرسالة التي أرسمتها المحبكبة إلى الشاعر عمر بف أبي ربيعة أنها  



كاإليماءة تضمنت مضمكنان يكحي بكىمؼ زائد ، كفائض في الصبابة ؛ كهذا مف جماليات اإلشارة 
ًس ، مف تماـ حسف البياف كحسفي اإلشارة باليًد كالرأ: )) ظ ػ؛ كفي هذا الصدد يقكؿ الجاح

، م  الذم يككف م  اإلشارة مف الد ؿٍّ ، كالش ٍكؿ كالتقىتُّؿ كالتثىنٍّي ، كاستدعاء الشهكة ، مسافبال
 ( .35(( ) كغير ذلؾ مف األمكر 

باب مف األبكاب التي  كمف المعمكـ في ال كر السيميائي المعاصر أف االتصاؿ البصرمٌ  
 ( .36)أمبرتك إيكك  عند ئياتتتناكلها السيميا

أف نحدد ( 37)كيمكننا مف خالؿ االستعانة بجهاز التخاطب الذم اكتش ه ياكبسكف 
 : عناصر التكاصؿ بيف الشاعر ، كمحبكبته بالترسيمة اآلتية 

 
 

 سياؽ                                       
  
 
   

                          
 (إشارة الحاجب  )كسيمة االتصاؿ                      

                                      
 سينف غير لغكية                                     

 
أف الجاحظ استطاع أف يقارب تخكـ معرفية ذات سبب كنسب بالت كير : كجماع األمر  

ف لـ تسمح له ظركؼ ثقافته تجاكز حدكد هذا الت كير النقدم األصيؿ ؛  السيميائي المعاصر ؛ كا 
المغكم كم  ذلؾ عيف اإلنصاؼ ترل أنه مف الضيـ أف ننكر كعيه البالغي بأهمية االتصاؿ غير 

في أداء الكظي ة التعبيرية ؛ كال ريب أف آراء  في مبحث اإلشارة قد ت تح فضاء معرفيا لكشؼ 
النقاب عف الحياة االجتماعية العربية، كتقاليدها المختم ة عبر األنساؽ الداللية غير الم ظية التي 

كبيف ما ؛  ها قد ت ضي إلى إيجاد جسر مف العالقة بيف تصكر الجاحظ لذشارة بمختمؼ أنماط
 Le Contact  Gestuelأك التكاصؿ الحركي   ،Kinesicيسمى في السيميائيات بعمـ الحركة 

. 
الذم احتضف هذا  كالمذهبٌي  كالتحقيؽ أف السياؽ المعرفي كالثقافي كالحضارم      

؛ بؿ الجمالي عند الجاحظ لـ يمكنه مف بمكرة نظرية في السيميائيات الشعكر ك   ،اإلحساس النقدم
بقي هذا الشعكر العممي حبيس مالحظات مبعثرة كخطرات متناثرة كليمى  مكزعة بيف تضاعيؼ 

تحيننننننة  ننننننو   )  الرسننننننالة

 (           وصبابٍة 

) ِسل (المرأة)المرِسِم 
 المرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 الوذثىتح        ((((((((((_

 (عمر بن أبي ربيعة ) المرَسم إليه 



ككتاب الحيكاف ؛ كهي أفكار كرؤل نزعـ أنها مف اهتمامات عمـ السيميائيات ، البياف كالتبييف 
الذم  الحديثة؛ كهكذا لـ يقدـ الجاحظ تصكران دقيقان لهذ  المالحظات ؛ نتيجة االضطراب المنهجي

كسـ مصن اته كما أشرت في مقدمة هذ  الدراسة ؛ كلكنه ركز عمى تأكيد أمر اإلشارة في 
 :  كهلل در القائؿ    التكاصؿ االجتماعي،كأهميتها في التعبير اإلشارم ؛

 .عيكفه لنا تقضي الحكائ ى بيننا                          فنحف سككته كالهكل يتكم ـي    
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 لفتات مف إعجاز روي قصص القرآف الكريـ

 
 حميدة  عػمكش:   األستاذة        
 قسـ المغة العربية ك آدابها       
 جامعة البميدة –كمية اآلداب        

 
 

أف حدكث األشياء بنظاـ مخالؼ لما نتكق  يحدث في أن سنا "لقد أثبتت البحكث الن سانية 
يجعمنا نبحث عف اسرار ك اسباب حدكث ذلؾ مثاله تغير  (1)")شيئا مف الدهشة ك االضطراب 

هكر حركؼ ركم فكاصؿ القصص القرآني بحيث تظهر بعض الط رات في نظاـ ال اصمة بظ
مميزة هي غير أنكاع الركم المعتمدة في نص القصة عادة اك السكرة احيانا اخرل  لتبدك في 

 .إشارات منبهة ألمر معيف يحتاج الى دراسة ك بحث ك ت صيؿ‘شكؿ 
كما ,تختمؼ قيـ تكاتر حركؼ الركم المستعممة في فكاصؿ نصكص القصص القرآني 

ليأخذ كؿ حرؼ منها , سكر القرآف الكريـ تختمؼ طريقة تكزعها في نصكص القصص ك 
 :بياف ذلؾ في التصني ات اآلتية , خصكصية محددة

 
 :     حروؼ روي خاصة بقصص محددة



 : ال تجد  في غيرها مثاله ,هي حركؼ تخص نص كاحد مف قصة معينة 
كبالظبط ,ال تجد هديف الحرفيف كركم اال  في قصة نكح عمبه السالـ :   الجيـك القاؼ 

التي يتغير فيها نظاـ القافية تبعا لمتطمبات مكضكع , في النصؼ األخير مف آيات سكرة نكح 
فقد جاءت هد  الحركؼ لحصر آيات التذكير , ك ما يقتضيه المعنى في سياؽ كؿ آية, السكرة

 . إلى دالئؿ قدرته ك إعجاز ‘ ك اإلشارة, بنعـ اله تعالى
 

 :حروؼ روي خاصة بقصص سور محددة 
مف الخصائص المميزة لمغة القصص القرآني أف اهلل تعالى ي رد ل كاصؿ آيات السكرة 

 :مثاله , الكاردة فيها لحكـ داللية تستخمص مف السكرة ذاتها
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
: ط’ الرياض , دار المري  لمنشر , الشيف عبد ال تاح , ال اصمة القرآنية ,مف أسرار التعبير في القرآف -

 . 16:ص,ـ1982/ق1402

فقد خصص هذا الركم في هذ  السكرة لقصص أنبيائه  :الياء الممدودة في سورة مريـ 
حيث يأتي قصة زكريا ك مريـ ك عيسى عميهـ السالـ بحرؼ الياء , ك مف هدل كاجتبى فقط 

ذلؾ عيسى ابف مريـ قكؿ :"جأة يتغير هذا النسؽ بعد آخر فقرة في قصة عيسى ك ف"الممدكدة 
ما كاف هلل أف يتخذ مف كلد سبحانه إذا قضى أمرا فقنما يقكؿ له ( 34)الحؽ الذم فيه يمتركف 

فاختمؼ األحزاب مف ( 36)كأف اهلل ربي كربكـ فاعبدك  هذا  صراط مستقيـ ( 35)كف فيككف 
أسم  بهـ ك أبصر يكـ يأتكننا لكف الظالمكف ( 37)كا مف مشهد يكـ عظيـ بينهـ فكيؿ لمذيف ك ر 

ك أنذرهـ يكـ الحسرة إذ قضي األمر  ك هـ في غ مة ك هـ ال ( 38)اليكـ في ضالؿ مبيف 
       (1)( .40)إنا نحف نرث األرض ك مف عميها ك إلينا يرجعكف ( 39)يؤمنكف 

أك , ير نظاـ القافية فتصبح بحرؼ النكف ك يتغ, ك هكذا يتغير نضاـ ال اصمة فتطكؿ 
ك لهجة الحكـ تقتضي إيقاعا قكيا رصينا  بدؿ إيقاع القصة , كقبمها مد طكيؿ, بحرؼ الميـ 

 (2)".ك كأنما لهذا السبب كاف التغيير , الرضي المسترسؿ
 
 

بقصص ( يا)...ك بعد هذا ال اصؿ يعكد إلى النظاـ األكؿ في ال اصمة ك نكع الركم 
ك جزاء , جديد عف إبراهيـ ك ذكر مكسى ك هاركف ك إسماعيؿ ك إدريس ك مف خم هـ مف بعدهـ 

مف جديد ركم ال اصمة بمجرد ( 74)ليتغير بعد اآلية , المؤمف منهـ ك المنكر لمبعث الكافر
ك إف كاف مف نكع ما انتهت به القصص مف حديث عف , ر غير القصصالخكض في حديث آخ

بركم الداؿ تخممته ثالث فكاصؿ بركم الزام الذم , افتراءات الك ار ك عقابهـ ك جزاء المؤمنيف



 . انتهت به
 

 : حروؼ روي مشتركة بيف القصص
تجد أكثرها في سكرة هكد التي يختمؼ نكع ركيها في فكاصؿ نصكص قصصها بعد أف 

كما تجدها باشتراؾ بيف قصص أخرل في سكر مختم ة , يتـ العدكؿ عف الركم الغالب كهك النكف
 : مف بيف تمؾ الحركؼ نذكر ....( ,كنكح, إبراهيـ, كالبقرة) 

أك ص ات , ك هي حركؼ لكممات معينة لذكر ص ات اهلل تعالى :  الداؿ و الباء
 ...( .,ثمكد, هكد )أك عنصرا مف أسماء األعالـ , العذاب
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 . 109:ص. ـ 1983/ ق1403,  8:ط, دار الشركؽ , قطب سيد , التصكير ال ني في القرآف --2

 
إال أف ما يميز , قيـ كركدها محدكدة كمحدكدية القصص الكاردة فيها :  التاء و الالـ

ا كدخيؿ م  القاؼ كالجيـ لتحقيؽ أغراض داللية ك جمالية أنه يؤتى به, استعمالها في سكرة نكح 
, فقد جاءت لحصر آبات التذكير بنعـ اهلل تعالى ك اإلشارة إلى دالئؿ قدرته ك إعجاز  , معينة

رد العجز عمى "إلى جانب كظائؼ فنية جمالية تتعمؽ بالمحسف الم ظي , هذا مف الناحية الداللية 
أك , (1)" ك اهلل أنبتكـ مف األرض نباتا : " ى الكارد في قكله تعالى كمناسبة التاء لممعن, " الصدر

 . (2)"ك قد أضمكا ك ال تزد الظالميف إال ظالال : "مالءمة الالـ لما كرد في قكله عز ك جؿ 
كسن صؿ الحديث عف حرؼ مميز , كاف هذا مختصر بسيط عف أنكاع هذ  الحركؼ 

 .منها هك حرؼ الميـ
 

 :  خصوصية الميـ كزوي
تكتسب الميـ األكلكية ك االهتماـ بعد النكف نظرا لتكاجدها في معظـ فكاصؿ آيات 

 .ك عف كانت بأعداد قميمة ال تتعدل االثنيف في الغالب , نصكص القصص القرآنية تقريبا 
تأخذ الميـ خصكصيتها مف طبيعة الكممات الكاردة في مؤخرتها كعالمات منبهة لذشارة 

 :ى رأس أمكر أخرل هما إلى أمريف هاميف عم
 
 
 :نذكرها بالترتيب فيما يمي :  صفات الجاللة و أسماء اهلل الحسنى -2

ك لعؿ أهـ ما , كرد هذا اإلسـ ك اصمة في نصكص القصص القرآني تس  مرات : رحيـ 



يبرر ارت اع درجة تكاتر   هك كركد  ضمف الزمة ذكرت في نهاية كؿ قصة مف قصص سكرة 
ك قد ذكر في معنى االسـ اقكاؿ , " ك إف ربؾ لهك العزيز الرحيـ :" تعالىالشعراء في قكله 

 . (3)"العاطؼ عمى خم ه بالرزؽ , الرفيؽ بالمؤمنيف , المثيب عمى العمؿ: "أرجحها 
عمى صراط , ( مرتيف)عميـ , (كرد أرب  مرات ) حكيـ : كغير هذا االسـ بقيـ أقؿ نذكر

شارة إلى أف ركم الميـ في نصي قصة إبراهيـ في سكرة كما تجدر اإل( . مرة كاحدة )مستقيـ 
 .البقرة لـ يتعمؽ إال بكممات هي مف أسماء اهلل الحسنى ك ص اته ال غير
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 .17:نكح -1
 24:نكح-2
, 1:ط, مصر, القاهرة , عالـ الكتب , أحمد مختار عمر -دراسة في البنية ك الداللة–أسماء اهلل الحسنى -3

 .ـ1997/ق1417

 :أهمها ص تاف : صفات العذاب   -1
 ك مرتيف في قصة إبراهيـ , ثالث منها في قصة نكح : كردت حكالي خمس مرات : أليـ 

كمرة في نصكص معينة مف , مرتيف في قصة نكح : تردد حكالي خمس مرات كذلؾ: عظيـ 
 .ك شعيب عميهـ السالـ, صالح, قصص هكد

اب الغالب ذكرهما في القصص القرآني باختالؼ نصكصها عدا قصة كانتا ص تا العذ
هذا باإلضافة إلى ص ات أخرل  مكزعة بيف النصكص القصصية تتعمؽ بص ة العذاب     , لكط

 ...(,عقيـ , حميـ, رميـ)ك نكعه 
ك قد كرد ك اصمة لحكالي ثماني , أك أف هذا الركم مرتبط باسـ النبي إبراهيـ عميه السالـ   -3

 . مرات
هي عف إشارات تتعمؽ بما كرد ك كرة تـ , ك ما تبقى مف كممات كاف ركيها حرؼ الميـ

كمسألة التط يؼ في المكياؿ ك الميزاف التي أثيرت في , التركيز عميها في  نص قصة معينة 
ك بضركرة إي اء الكيؿ كالكزف بالقسطاس , ك جاء األمر منه تعالى بترؾ ذلؾ , قصة شعيب 

هذ  الكممة ا ألخيرة التي ان ردت بركم الميـ في قصته التي يغمب عميها حرؼ ,  (1)المستقيـ
في قصة صالح عميه السالـ في سكرة الشعراء لتشير إلى  (2)( هضيـ)أك ككممة , النكف كركم 

في سكرة إبراهيـ كقشارة إلى شركهـ أك   (3)(أصناـ)أك ككممة . نعـ اهلل تعالى التي ذكر بها قكمه 
 ك أخرل غيرها, في سكرة األنبياء   (4)(يضركـ)ما يتعمؽ بذلؾ كقكله 

 



كمف كاجبنا في هذا المقاـ أف نم ت عمى أمر ميز قصص هكد ك صالح كشعيب عميهـ 
,  ( حيـر )باسمه تعالى : كهك  أف ركم الميـ فيها تعمؽ بأمكر ثالثة , السالـ في سكرة الشعراء 

 . ك ب كرة مف نص القصة تـ التركيز عميها , ( عظيـ)ك بص ة العذاب 
كهي , كالمميز كذلؾ لهذا الركم أف أكثر الكممات الكارد فيها عمى كزف كاحد تقريبا 

 .خصكصية أخرل رائعة لمميـ
ك أنه , كهكذا يتبيف لنا سر العدكؿ عف ركم فاصمة أم نص قصة معينة             

نما ليحقؽ كظائؼ داللية ك جمالية محددة ، ك كأنها إشارات , هكذا ألجؿ التنكي  لـ يأت  كا 
ك ص ات عذابه عمى كجه الخصكص , كتعمقه غالبا بأسمائه تعالى : منبهة ألمر قد يظهر سر  

 .كما قد يخ ى أمر  عمينا في مكاض  أخرل لمزيد مف التعمؽ كالتدقيؽ في بحثه. 
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 . 1820-181:الشعراء -1
 . 148:الشعراء -2
 . 35: إبراهيـ  -2
  66: األنبياء-4



باختالؼ ا "هذا كقد باف  جميا أف إيقاع ال كاصؿ القرآنية يتنكع بتغير الكزف أ كالركم 
, (5)"كهك تاب  لها  فاإليقاع يساير المحتكل ك نظـ الكمـ ك, كتبعا لصياغة التعبير, لمكضكع 

 . كهذا ما يحقؽ إعجاز ال اصمة القرآنية 
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 Malek Ben nabi,L’afro Asiatisme,Conclusions la conférence de: انظر   

Bandoeng le Caire1357H,P219 
44

األوراا . االستثمتر العربً فً إفرٌ ٌت واقعهت ومست بلهتمشترٌع محمود محمد ترو، (   
الدورة الرابعة ) الم دمة المتبدة المستدٌرة لؤلستتذة العرا داخل الوطن العربً وخترج ،

 .جتمعة نتصر لٌبٌت.  الج ء األول مطبعة السبلمة 2004(عشرة
45

 5سورة النستء اآلٌة (    
46

فً الحضترة  البتبلٌة وهو قتنون ٌ ٌم العدل فً صتحا ال تنون المشهور  ًحمو راب(     
هو ؼٌر مت هو مسن للم ارعٌن  ءتشرٌعتت  على استع تصنٌؾ طب ً فمت هو مسن للنببل

 وا ثر من ذلك فٌ  ٌأخذ ال وي ح   من الضعٌؾ وال ٌحا للضعٌؾ اخذ ح   من ال وي . وللعبٌد
47

 .رواه مسلم.حدٌث شرٌؾ(    
48

 1978الطبعة الختمسة  دار الشروا ال تهرة  المتدٌة واإلسبلماإلنستن بٌن محمد قطا (  
 11ل
49

األمٌر عنوان  تتا لٌ وال مت ٌتفٌلً شخل فٌ   ٌؾ ٌؽتصا العدل بتستعمتل طرٌ ة (  
الؽتٌة تبرر الوسٌلة من اجل الوصول إلى سدة الح م والسٌتسة بتختصتر إلى سدة اإلمترة 

 .والعرش 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


