
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
البميـدة –سعـد دحمب  -جامـعة  

االجتماعيةالعـموم  و كمية اآلداب  

-الصوتيات -آدابياالمغة العربية و مخبر   
 

 

 
 

 حولية أكاديمية محكمة متخصصة تصدر
 عن مخبر الصوتيات العربية الحديثة

 الجزائر -البمـيدة  –جامعة سعد دحمب  

 
    

 
 

 . 2312  أفريل – عشري ثانال دالعد

 2335-2762:  رقم اإليداع
6426   - 1112  :ISSN 

 
 



 

 الصىتيــــات
 

 محكمة متخصصة ةأكادٌمٌحولٌة 
 الحدٌث الصوتٌات العربٌة تصدر عن مخبر

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

 رئٌس جامعة سعد دحلب البلٌدة                              
 
 .عمار ساسً  / د . أ    :   لتحرٌرامدٌر  -
 مدٌر مخبر الصوتٌات العربٌة الحدٌثة                                
 
 نادٌة     شرادي/     د      صادق   خشاب/      د    : التحرٌر   هٌئة -

 عثمان    مسوس/     د       هشام    خالدي      /د                         
 محمد    أفقٌر    /     لوق       دمحمد    ال/      د                         

 
 كمال حساٌنً      / أ   :التنسٌق التقنً   -

                           
 :الهٌئة االستشارٌة العلمٌة - 

 .الجزائر –الحاج صالح  عبد الرحمان  / د. أ -  )1             
 .الجزائر  –محمد العٌد رتٌمة     /د.أ -  )2               

 .البلٌـدة  –عبد العزٌز محً الدٌن     / د -  )3               
 .وهران   -أحمد عزوز      / د -  )4               
 .وهران  –ناصر الدٌن خلٌل     / د -  )5               
 . سورٌا – ماجد أبو ماضً    /د.أ -  )6               
 .وهران  –مكً ّدرار   / د.أ -  )7               
 . بلٌدةال -  نادٌة صام  / د.أ -  )8               
 .المغرب  – مصطفى بوعنانً / د. أ -  )9               
 .السودان  –حسن محمد بشٌر   /د.أ - )13               
 .األردن  –خلف الخرٌشة  /د. أ - ) 11              
 .البلٌدة –راوي سٌد علً   صح     /د - )12              
 .البلٌدة –دلٌلة براكنً   / د.أ –( 13              

  المدٌة -فتٌحة بولفراد /   د  -(14               
 .     البلٌدة –جمال معتوق   / د.أ –(   15                       

 .تونس  –عبدالرزاق بن عمر ./ د.أ –( 16            
 .البلٌدة  – محجوب   بلمحجوب / د. أ -(17            

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

 الجزائر –  البلٌدة –جامعة سعد دحلب  –كلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌة                            
             6 597 72 93 0213 :    Tél         Dr.saciamar@yahoo.fr    25 43 11 64213 :   Fax          

 

mailto:Dr.saciamar@yahoo.fr


 شرعي ثانالفــــهرس العدد 
 1                                                                 ساسي                   عمار د .أ           االفتتاحية

 الصفحة عنوان املداخلة األستاذ

 04 لمغربا -س فا   - دور قاعدة المعطيات في بناء المعجم اإللكتروني العربي عمر      ميديوي. د
 27 الجزائر -(بين التكوين في المصطمحية وتأىيل المصطمحيين)آليات صناعة المصطمح  عبد الحق       بالعابد. د
 46 لمغربا -فاس    -  مبادئ الصناعة المعجمية وأولوياتيا خالد       اليعبودي. د
 65 تبسة -التوليد في المعجم العربي  عمية        بيبية. أ
 71 قسنطينة - نحو تأسيس معجم المصطمحات العممية في الكتب المدرسية فمكـاوي       رشيـد . أ
 96 السعيدة - المصطمح المسانياتي بين التأسيس والتجريب بلقندوز    هواري. أ
 108 الجزائر -دراسة تحميمية نقدية  لبعض المعاجم الطبية الحديثة  جويـدة      معبود. أ
 120 البويرة -نحو معجم مدرسي في المصطمح النقدي و األدبي  قـانــي      ةوهيبـ . أ
 131 وىران -القرآن   التعميل  الصوتي  لمبيان  في  الشعر و الهواري   قارة حّداش. د
 149 البويرة - أصالة و تطور:عمم األصوات عند العرب  مصطفاي    يمينة . د
يـحـيى بـن مـحـمـد . د

 الـحـكـمي

دراسة  -لمسمسيمي  " شفاء العميل في إيضاح التسييل"تصريف األسماء في لغات العرب الواردة في
 المممكة العربية السعودية –جازان  – تحميمية

165 

 022 األردن - فاعمية اإلسناد في النص األدبي منصور العمري حسين. د
 014 تيارت - تو بالسيميائية  التواصمية الحديثةالتصنيف السيميائي عند الجاحظ ومقارن دحماني    الحبيب. د
 007 السعوديةالمممكة العربية  –الرياض-"قراءة في المفيوم والمصطمح" تحرير وتأصيل  «الترتيل»مصطمح  ناصر الدُّريبي بن عيسى.د

 063 مستغانم -ىية بحث في المصطمح و الما–المخالفة الصوتية في التراث المساني العربي  بـن يـشـو  جـيـاللي . د

 081 األردن -المقابمة في خطبة الحسن البصري  ثناء نجاتي عياش. د 
 312 البميدة -عموم العربية و اكتساب ممكة المغة عند ابن خمدون  النحو العربي أنموذجا  بوخاوش     سعيد  . أ
 308 األردن -عجمي أثر العصبية القبمية في شعر العديل بن الفرخ ال رائدة محمود أخوزىية. د
 353 األردن - مان اليمذانيتجميات المفارقة في مقامات بديع الز   أحمد  حمد    النعٌمً. د

الشرطيةغير الجازمة في سورة " لو"البالغة األسموبية لألداة -دراسات لغوية إلعجاز أسموب القرآن الكريم محي الدين بن عمار  .أ
 البميدة-اإلسراء

365 

 383 تممسان -(قراءة في نظرية االستعارة عند إمبرتو إيكو) االستعاري بين التأويل والتوليد البناء مد طرشيمح سيدي. د

 389 الجزائر - رحمة الشعر الجزائري الحديث وتطور لغتو نذير       بوجمة. أ

 396 المسيمة -التفكيكية أنموذجا-نقد المركزية وتفعيل االختالف فتحي     بوخالفة. أ

 423 البميدة -القراءات القرآنية و قواعد النحو هللا فوزٌة      سرٌر عبد. أ
 العلوم اإلنسانٌة

 345 البميدة -األستاذ الجامعي ودوره في البناء المعرفي المتكامل حسين      حسيبة. أ

 546 البميدة -العنف المنزلي وسوء المعاممة الوالدية  لطيفة          طبال. أ
 489 البميدة -دراسة سوسيولوجية نموذج البحث العممي في الجزائر–عالقة الجامعة بالمجال التنموي  محمد يسعد        ليلى. أ
 499 البميدة-في النظام التعميمي الجزائري التربية التحضيرية في ظل المقاربة بالكفاءات كركوش     فتيحة . د

 505 الطارف -أثرىا في تحديد الداللة  التغيرات الصوتية و نضيرة         بوخاتم. أ
Messous   Ottmane  I Mestieri della Traduzione  - Blida 567 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-1- 
 

 

 

   

 

 

 

 االفتتاحية
ٗ ٙتعاقب اهباحجْ٘ يف أداء ٗاجبٍٔ اهعوٌٛ ،  ... ٗ تطتٌس احلٚاة ،  ٗ ٙت٘اصى ًوتقى األؾلاز  

ٗ هعىّ يف ذهم .  ُؿجاز ،  ٗ طو٘ع ً٘ضٍ اإلُؿساج بعد اإل ًى بعد األملٗخيضس بطاط اهدٗزٙة احمللٌة بقدَٗ زبٚع األ

 .جسة إالّ بعد ؾعى اُؿجاز ،  ٗ ال تبوؼ حالٗتٔا إالّ عوى جطس ًسازتٔااهلل ،  حٚح ال تبصؽ عِدٖ مثسة يف غحلٌة 

ٗ تتخسن آهة ضِّة اهلل يف اخلوق ،  ٗ تػٚب اهػٌظ بعد غسٗقٔا ،  ٗ ٙدبس اهِٔاز بعد إقباي اهوّٚى ،   

 .ٙدبس ؾٕٚ اهوّٚىٗ تِاَ األؾلاز حلظة هتبعح ًع َٙ٘ جدٙد ،  ٙقبى ؾٕٚ اهِٔاز ،  ٗ 

،  احمللٌة(( اهص٘تٚات ))  ٚاة ًّ جدٙد ، ٗ ٙػسق ًعٔا اهعدد ادجدٙد ًّ دلوة ٗ تػسق مشظ احل 

 عِد اهلل إّْ عدّة اهػٔ٘ز >>: ممجال برهم إكتٌاي دٗزة احل٘ي بتٌإً يف ق٘هٕ تعاىل   اهعدد اهجاُٛ عػس 

هق٘هٕ  ًّ ضسب احلجس باهعصا -عوٕٚ اهطالَ–ٗ ًػبٔا ًعجصة اُبجاع عْٚ٘ ً٘ضى  << إثِا عػس غٔسا

ٗ ً٘اؾقا هطِة املٚالد ادجدٙدة اثِا عػس عاًا  <<ة عِٚا ساضسب بعصان احلجس ،  ؾاُبجطت ًِٕ اثِتا عػ >>  :تعاىل 
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ًع ًا حتٌوٕ ًّ تباغري تتِؿطٔا اهبالد ،  ٗ ًّ آًاي ٙتخسن بٔا اهعباد ، ٗ ًّ ؾأي خري  بعد األهؿني 

 ... غاد سّٙعٌد إهٕٚ أٓى اهؿلس ٗ اه

ّ دلوة اهص٘تٚات احمللٌة ًسكّصا ،  ٗدمسا ، ً( اهجاُٛ عػس ) ع اهعدد ادجدٙد ٗ ذان ٙطو ؾٌّ ٓرا 

احمللٌة ؾٕٚ اهجالثني ،  جاًعة بني اهوػ٘ٙات ٗ اهص٘تٚات ٗ اإلُطاُٚات ،  ًٗتِ٘عا إذ ٙقازب عدد اهدزاضات 

ب دزاضة ٗ آتٌاًا ،  ؾخط  يف ؾلس اجملوّة ٗ ؾوطؿتٔا هٚطت حلسا عوى عوٍ اهوّػة (٘تٚاتصاه)ذهم أّْ 

إٌُّا ٓٛ يف ؾضاء أٗضع ٗ أزحب ،  ؾٔٛ ذلط٘بة عوى عوٍ اهِؿظ ،  ٗ عوٍ اإلجتٌاع ،  ٗ عوٍ 

امل٘ضٚقى ،  ٗ عوٍ اهقساءات ،  ٗ عوٍ اهػعس ،  ٗ عوٍ اهطبٚعة ،  ٗ عوٍ اهؿٚصٙاء ،  ٗ عوَ٘ اهتلِ٘ه٘جٚا ٗ غريٓا ،  ٗ هّ 

ا زٗعٚت ؾٕٚ كى اهتخصصات ٗ اهعوَ٘ اهيت هلا ُصٚب ًّ اهعالقة ًع ٙتبو٘ز ًؿًٔ٘ا جاًعا هوص٘تٚات إالّ إذ

 .اهص٘تٚات اهعوٍ اهػاًى ٗ ادجاًع 

ميٚة ًوؿتة جاءت بٔا أقالَ ٗ هقد تضٌّ ٓرا اهعدد ادجدٙد عِاّٗٙ يف غاٙة األٌٓٚة ،  ٗ دزاضات أكاد 

حطِة اإلضٔاَ ٗ حطِة ج٘دة ،   ،  شادت يف دؾع عجوة اهتقدَ خط٘ة إىل األعوى ،  ؾٔرٖ ٗ توم حطِتاْجادّة

  :ًاٙوٛ  ًائدة اهص٘تٚات ،  ٗ ًّ اهعِاّٗٙ املقرتحة  ىاهطعاَ عو

 دور قاعدة المعطيات في بناء المعجـ اإللكتروني العربي -1

 (بيف التكويف في المصطمحية وتأىيؿ المصطمحييف)آليات صناعة المصطمح  -2
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 نحو معجـ مدرسي في المصطمح النقدي و األدبي -8            دراسة تحميمية نقدية  لبعض المعاجـ الطبية الحديثة -7

 أصالة و تطور:عمـ األصوات عند العرب  -10                 القرآف الصوتي  لمبياف  في  الشعر و  التعميؿ -9

 دراسة تحميمية -لمسمسيمي  " شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ"تصريؼ األسماء في لغات العرب الواردة في -11
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                           فاعمية اإلسناد في النص األدبي -12

 التصنيؼ السيميائي عند الجاحظ ومقارنتو بالسيميائية  التواصمية الحديثة -13

 "قراءة في المفيـو والمصطمح" تحرير وتأصيؿ  «الترتيؿ»مصطمح  -14
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 (قراءة في نظرية االستعارة عند إمبرتو إيكو) االستعاري بيف التأويؿ والتوليد البناء -21
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 التغيرات الصوتية و أثرىا في تحديد الداللة -29

33- I Mestieri della Traduzione 

 .ُأًى أْ ٙقطـ اهقازئ مثستٕ اهٚاُعة يف اُتظاز مثسات أِٙع يف اهعدد اهقادَ إْ غاء اهلل ٗ أخريا 

 

 رئيس التحرير          
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 1معجـ اإللكتروني العربيدور قاعدة المعطيات في بناء ال

 

 عمر ميديوي، المغرب. د                                                          

 الممػخصالممػخص

 

ترـك ىذه الكرقة التعريؼ باإلمكانات اليائمة التي تكفرىا اآللة لممعجمي الحاسكبي في بناء             
اف الدكر الياـ المنكط بقاعدة المعطيات في معالجة ، ثـ تتكخى تبي(DEA)المعجـ اإللكتركني العربي 

المغات الطبيعية حاسكبيا مف جية، ك في تطكير معجـ حاسكبي لممفردات المغكية في سائر المستكيات 
 .مف جية أخرل

إف حكسبة المعجـ العربي في الكقت الراىف أضحى مطمبا ممحا أكثر مف أم كقت مضى، مف أجؿ سد 
ليذا بات مف الضركرم التسريع بكتيرة . العربية كالمغات المتقدمة تقانيا كمعرفياالفجكة المعجمية بيف 

تحديث بنية المعجـ العربي بنكعيو التقميدم كالحديث في أفؽ تكافر الشركط المسانية كالتقنية لبناء معجـ 
لعربية ثانيا، حاسكبي تفاعمي كمفتكح المصدر، مكجو لخدمة القارئ العربي أكال، كاألجنبي غير الناطؽ با

 .كبالتالي خدمة الثقافة العربية

كعمى ىذا األساس، يمكف القكؿ إف بمكرة قاعدة معطيات صرفية لممفردات المغكية يعتبر مقدمة أساسية 
لسائر األعماؿ المقدمة في مجاؿ المعالجة اآللية لمغة العربية، ألف فشؿ العديد مف التطبيقات اآللية 

يرجع إلى عدـ االنتباه إلى أىمية المككف الصرفي في المعالجة الحاسكبية، الشيء العربية اليكـ يرجع فيما 
الذم  عطؿ  لغة الحكار بيف اإلنساف العربي كاآللة بكاسطة المساف العربي المبيف، أك جعؿ منو حكارا 

يف منذ بداية كليذا السبب أكلينا عناية كبيرة لمتحميؿ كالتكليد الصرفي. عقيما ال يخدـ  لغة الضاد في شيء

                                                           
2010أثش٠ً  15- 14ٛسلخ ِمذِخ ئٌٝ اٌٍمبء اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ػٓ اٌزأ١ٌف اٌّؼغّٟ ث١ٓ اٌشا٘ٓ ٚاٌّأِٛي، عبِؼخ ث١ٍذح، اٌغضائشاٌ -

1
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التسعينيات  مف القرف المنصـر رغبة منا في إنجاز مشركع حاسكبي لمغة العربية ينكب في البداية عمى 
المفردة، لينتقؿ في كقت الحؽ إلى المركب كالجممة اعتقادا باالتصاؿ القائـ بيف مستكيات المغة فيي طبقة 

 .كاحدة أك كالرقـ تضعو عمى المرقكـ

  تمػييػػػدتمػييػػػد

ي ىذا المقاؿ إلى المعاجـ الكرقية العادية كالمعاجـ اآللية في المغات الطبيعية عمكما كالمغة سنتطرؽ ف
كىذا لف يتأتى إال بإعطاء نظرة سريعة حكؿ معمارية كؿ كاحد منيما عمى . العربية عمى كجو الخصكص

مما يتصؿ حدة، بالتركيز أساسا عمى العناصر كالمقكمات التي يرتكز عمييا بناء النص المعجمي 
إذ ، ال يستقيـ معجـ ما بدكف ىذه المرتكزات . بالمدخؿ المعجمي كنسؽ الترتيب كالشرح كالتعريؼ كالشاىد

 . المعجماتية

كما سنركز عمى بعض النماذج المعجمية في المغات الطبيعية عامة، كالمغة العربية عمى كجو التحديد، 
 .لممعجمي في صناعة المعجـمبينيف اإلمكانيات اليائمة التي يكفرىا الحاسكب 

  

  تعريؼ المعجـتعريؼ المعجـ -2

يعتبر المعجـ خزاف المغة، كأداة لمتعبير بعمؽ عف الثقافة كالحضارة كالعمـ في أم أمة مف األمـ، إنو  
يرتبط أشد االرتباط بتاريخ اآلداب، كيتجمى دكره الرئيس في كصؼ المغة أك الترجمة مف المغة المصدر 

إف المعجـ، بيذا المعنى، . ؼ عف التاريخ كالجغرافيا كالفنكف كالعمكـ كالتقنياتإنو يكش. إلى المغة اليدؼ
 . يمثؿ منطقة اإلحالة القكية المتمثمة أساسا في التراث المغكم كالثقافي كالعممي الخاص كالعاـ
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 : (2)المعجـ بالمعنى العاـ ىك مصنؼ لغكم، ككتاب يمد القارئ أك المستعمؿ بما يمي

كتتجمى . ، كينطبؽ ىذا عمى المكسكعات كالمعاجـ الثنائية المغة أك متعددة المغةالعالـمعمومات حوؿ  -
 كظيفة ىذا النكع المعجمي في تحقيؽ التكاصؿ مع أفراد الجماعات المغكية في العالـ؛ 

لممتكمـ المغكم، كىذا ينطبؽ عمى المعاجـ األحادية المغة، كالتي تساعد  معمومات حوؿ المغة الخاصة -
 . كمـ المغة عمى ضبط نظامو المغكم، كالتكاصؿ مع اآلخريفمت

 :كتنقسـ المعاجـ األحادية المغة إلى صنفيف كبيريف، ىما

البف ، كىي التي ينحصر دكرىا في اإلحالة، كتقديـ المعيار المغكم، كمساف العرب المعاجـ القديمة -أ
 عمى سبيؿ الذكر؛ لمزبيدي، كتاج العركس منظور

. المعجـ الوسيط والمعجـ العربي األساسيألحمد رضا، ك متف المغة مثؿحديثة، المعاجـ ال -ب
كيتميز ىذا الصنؼ المعجمي بطابعو األدبي، كبكصؼ االستعماؿ المغكم العربي مف القرف الرابع إلى 

 لكنو يفتقر إلى. القرف العشريف، كما يتميز أيضا باستثماره لمتقنية المعاصرة في عرض المادة المعجمية
كفي اعتقادنا أف . الكسائط الكصفية كالتفسيرية التي تمكف مف تشخيص الكقائع المسانية في العالـ العربي

ترجع إلى غياب نظرية لسانية قادرة عمى تكصيؼ المتف -إلى جانب ثغرات أخرل –ىذه الثغرة 
 . (3)المعجمي

  (4):تنقسـ أنكاع المعاجـ  في المغات الطبيعية  إلى ما يمي 

 ؛(دائرة المعارؼ اإلسبلمية)مكسكعة، أك دائرة المعارؼ ( = لغة -( + )أشياء )+ -1

                                                           

، ومداخلتنا، حوسبة ادلعجم . 12/4/2006، 1518، صحيفة احلوار ادلتمدن، عمدخل إلى المعالجة اآللية للمعجم العربي مقالتنا، :ينظر - 3
اليت نظمتها مجعية اللسانيات بادلغرب بتعاون مع جامعة زلمد اخلامس أكدال  2006يونيو  28/29/30اللسانية الوطنية التاسعة  العريب، األيام

 .الرباط

ب حاسوبية، جامعة سيدي زلمد بن عبد اهلل، كلية اآلدا مقاربة لسانية، توليد األسماء من الجذور الثالثية المعتلةرسالتنا اجلامعية،  :ينظر - 1
 .والعلوم اإلنسانية، فاس، ادلغرب

 .2003، مقال غَت منشور، المعجم اللغوي العربي الموسوعي :احلناش زلمد - 3
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 ؛(ال يكجد في العربية)مكسكعي ( = لغة( + )+ أشياء) -2

 ؛(مثبلالمعجـ الوسيط )معجـ لغكم ( = لغة( + ) + أشياء -) -3

 .صفر(= لغة -( + )أشياء -) -4

، كتفتقر إلى معجـ مكسكعي كما (3ك  1)النكعيف كالحاصؿ في القكؿ إف المغة العربية تتكافر عمى 
 . ىك الحاؿ في المغات  األجنبية كالفرنسية كاإلنجميزية

كىك عبارة عف منظكمة (. في دماغو البشرم)يعتبر المعجـ إذف نمكذجا لمكفاية المغكية لدل المتكمـ  
عمييا في عمـ المعجـ  مف الكظائؼ المسجمة في الكفاية المعجمية عمى شكؿ متكاليات لغكية يصطمح

 . بالمداخؿ المعجمية

إف المغة العربية لغة متطكرة، كقد مكنت اإلنساف العربي عمى مر التاريخ مف مسايرة جميع التطكرات 
كليذا فقد عمد المعجمي إلى تدكينيا . التي يشيدىا الككف باستمرار في جميع المياديف، كما تزاؿ إلى اليكـ

فات ككتب سميت مرة بالرسالة المغكية، كمرة بالمعجـ، كمرة أخرل بالقامكس، كفيرستيا كترتيبيا في مصن
كقد كاف اليدؼ مف ذلؾ الجمع كالترتيب في مدكنات لغكية ىك حماية المساف العربي مف الرطانة، كالمحف، 

 .كالحفاظ عمى نقاء العربية مف التمكث المغكم الذم ينجـ عف األجانب مف الفرس كالركـ

ر الخزانة العربية بكـ ىائؿ مف المعاجـ الكرقية التي ألفت في أزمنة مختمفة، ترتكز في كىكذا، تزخ 
األساس إلى أدكات كتقنيات في غيابيا ال يمكف أف نتحدث عف صناعة  معجمية كمعجماتية بأم حاؿ 

 :(5)مف األحكاؿ كىي

 ترتيب المداخؿ. 
 التعريفات. 
 المدكنة المغكية. 
 االستشياد. 

                                                           

 .67، ص2005، 1، عمجلة علوم إنسانية، اخلطاب ادلعجمي :أبو العزم عبد الغٍت - 1
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المغكم يعد ضركرة لغكية كحضارية ألم أمة ترغب في حفظ معمكماتيا كمفرداتيا  إف بناء المعجـ
كمعانييا كاستيعاب تطكرات الككف التي تتجدد باستمرار، كىذا البناء البد أف يستند إلى مقكمات كأسس، 

 . كركنيايأتي عمى رأسيا التعريؼ المعجمي، ألنو يتطمب اإللماـ بمعاني كدالالت المفردات سانكركنيا كديا

 دور الحاسوب في بناء المعجـ اإللكتروني -3

، كعمييا (الطاقة مثبل)أصبح مف المؤكد اليكـ أف المعمكميات تعتبر عمما دقيقا أكثر مف أم عمـ آخر 
يتكقؼ التقدـ كالتطكر السكسيكثقافي لؤلمـ كالشعكب؛ ليذا أضحى تطكير ىذا المجاؿ مف األكلكيات 

 ...يتو في تطكير العمكـ كالتقنيات كتعميـ المغاتاألساسية، بالنظر إلى أىم

عمى ىذا األساس، لـ يعد اليكـ االقتصار عمى المعاجـ الكرقية المكضكعة عمى طريقة المناىج  
التقميدية كالمسماة في األدبيات المعجمية بالصناعة المعجمية أك المعجمية كافيا؛ ألف تقنيات التخزيف 

ىا اآللة تمكف مف بناء معاجـ آلية أكثر استيعابا ألكبر قدر مف كمعالجة المعمكمات التي تكفر 
 .المعمكمات، كفي أسرع كقت ممكف، كبأقؿ ما يمكف مف الكمفة كفؽ ضكابط لسانية كحاسكبية صارمة

خصكصان فيما يتعمؽ بحفظ مراحؿ التطكر  يقكـ الحاسكب بدكر رئيس في المعجمية الحديثة،  
بؿ مقاطع  استخداـ الحاسكب يمكننا مف حفظ معمكمات عف كؿ كممة،التاريخي لمعاني المفردات، ف

ذا ما تمكنا مف استخداـ ىذه التقنية . مف النصكص التي كانت تستخدـ فييا في حقب زمنية مختمفة كا 
في المغة العربية؛ فإنو سيككف بإمكاننا تتبع مراحؿ تغيير معاني المفردات العربية عبر مراحؿ تاريخية 

كسيكفر لنا كؿ ىذا معمكمات دقيقة . رفة مدل تردد كؿ مفردة، كتغيير الدالالت في النطؽكمع مختمفة،
كبعبارة أخرل يمكننا مف حفظ سجؿ . كما إلى ذلؾ عف التغيرات التي تحدث عمى كؿ جذر كاشتقاقاتو،

 (.6)شامؿ لمغة

                                                           

مجمة  ،الرياض معيد اإلدارة، ية،مركز المغة العرب تحميؿ المغة العربية بكساطة الحاسكب،، سعد بف ىادم القحطاني -6
 246ص  ،مجمع  المغة العربية األردني

http://www.majma.org.jo/G05/05/04/068_files/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%

B1%D8%B3.htm
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يتطمب تعاكنا مثمرا   تعتبر المسانيات الحاسكبية عامة، كالمعجمية الحاسكبية خاصة، الميداف الذم
كفعاال بيف عمماء المسانيات كعمماء اليندسة؛ ألنو بدكف ىذا التعاكف سيككف عمبل ناقصا غير مكتمؿ، 

كلعؿ فشؿ الكثير مف األعماؿ المغكية العربية اآللية اليـك  . فكبل الطرفيف يحتاج إلى عمـ اآلخر كخبراتو
ف، أضؼ إلى ذلؾ تكرار األعماؿ كاجترارىا، مما يرجع إلى غياب التنسيؽ بيف المغكييف كالحاسكبيي

كقد تـ االنتباه مؤخرا إلى . يساىـ في ىدر الماؿ العربي في مشاريع  ال تعكد عمى لغة الضاد بطائؿ
خطكرة  ىذا الكضع، إذ رفعت دعكات مف ىنا كىناؾ لخمؽ مراكز تعاكف بحثي تضـ الطرفيف معا مف 

كاليندسي العربي كتنميتو، كيكفي في ىذا الصدد اإلشارة إؿ  أجؿ الرقي بالبحث المساني الحاسكبي 
رأت النكر مؤخرا، كالتي ىي في األساس  حصيمة تعاكف بحثي بيف طاقات  بعض األعماؿ التي و

نظاـ االشتقاؽ كالتصريؼ في المغة : كخبرات لسانية كحاسكبية مف مختمؼ األقطار العربية مثؿ
، ىذا عمى الرغـ ما مف اليفكات 8متحميؿ الصرفي في المغة العربية، كبرنامج الخميؿ الصرفي ل7العربية

 .9كالنقائص التي تسـ ىذه المشاريع

كمف مجاالت االلتقاء بيف المغكم كالحاسكبي صناعة المعاجـ اإللكتركنية كالقكاميس المحكسبة 
األمة مف  المتخصصة منيا أك العامة التي تتطمب عمبل مشتركا؛ ألف المعجـ ىك الذم يحكم تراث

 :(11)، كما أنو المبنة األساس لكثير مف التطبيقات المغكية اآللية(10)الضياع، كيصكف تكامؿ المعارؼ

 .  Automatic Language understandingالفيـ اآللي لمغة  -

 . Morphological analysis and generationالتحميؿ كالتكليد الصرفياف  -

 .   Syntactic analysis and generationالتحميؿ كالتكليد التركيبياف  -

                                                           
- 

7
 .2007إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ،ِٚغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثذِؾك، ئفذاس   

8
( ٔغخخ رغش٠ج١خ) إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ، ِٚذ٠ٕخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، ٚعبِؼٛ ِؾّذ األٚي، أٚي ئفذاس ئٔزبط ِؾزشن ث١ٓ - 

 ٕٚ٘بن  أػّبي أخشٜ رغٙش ػٍٝ رٕف١ز٘ب إٌّظّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِشاوض ثؾض١خ فٟ اٌٛطٓ ٔزوش ِٕٙب اٌّؼغُ اٌؾبعٛثٟ اٌزفبػٍٟ. 2009

- 
9
 لشاءح فٟ ثشٔبِظ اٌخ١ًٍ اٌقشفٟ، ِالؽظبد ٚثذائً( 2010) ٟ اٌّؾٍالد ٚاٌٌّٛذاد اٌقشف١خ اٌؼشث١خ، ِٙذ٠ٛٞ لشاءح ف( 2007) ِٙذ٠ٛٞ   

، المعجـ العربي في ضكء المسانيات الحاسكبية، ضمف الندكة العالمية األكلى عف الحاسب كالمغة العربية :ميديكم -1
.2007الرياض،    

11  - Mahmoud Mostafa Mohamed, The Development of A Computer-based Arabic 

Lexicon,M.Sc.Theisis,Helwan University,Jan,2004,p:3 
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 .  Automatic translationالترجمة اآللية  -

 Automatic indexing and Informationاسترجاع المعمكمات / التكشيؼ اآللي كأنظمة استخراج -
 retrieval Systems  . 

 .  Automatic Vowelizationالمشكؿ اآللي  -

- Spelling checking  . 

 .Text compressionالنصكص ضغط  -

 .  Education and Enseingementالتربية كالتعميـ  -

 .  Encryptionالتشفير   -

 . Characters recognitionالتعرؼ اآللي عمى الخصائص المغكية   -

 . Speech synthesis and generationتكليؼ الكبلـ كتكليده  -

 نواعيامفيوميا، خصائصيا، وأ: قاعدة المعطيات -4

ما المقصكد بقاعدة المعطيات المعجمية؟ ككيؼ يػتـ إدخػاؿ إلييػا الممفػات كالمعمكمػات ؟ كمػا عبلقتيػا 
 .بقاعدة المعطيات النصية؟ كما دكرىا في بناء المعجـ اإللكتركني؟ 

تحػدد المعمكميػات قاعػػدة المعطيػات بأنيػػا مجمكعػة مػف المعمكمػػات الدقيقػة كغيػػر الحشػكية كالضػػركرية 
 . مف التطبيقات اآللية، كالتي تنبني عمى نظاـ رياضي منطقي يتكلى تدبيرىالسمسمة 

إف بناء قاعدة معطيات معينة يقتضي مبلحظة الحالة المدركسة لمكصكؿ إلى نتػائج مضػبكطة تشػكؿ 
كبيذا المعنى، تعد قاعدة المعطيات مجمػكع المعمكمػات المجمعػة . حجر األساس بالنسبة لقاعدة المعطيات

 .معرفي معيف بطريقة منظمة كصارمة في اآلف نفسو في ميداف



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-11- 
 

كحسػػب عمػػـ الجبػػر، فػػإف قاعػػدة المعطيػػات تعػػد بمثابػػة مجمكعػػة نيائيػػة تحتػػكم عمػػى عناصػػر مقركنػػة 
بخصائصػػػيا المشػػػتركة، ككصػػػفيا يػػػتـ بطريقػػػة محػػػددة، كبناؤىػػػا يسػػػتند إلػػػى معػػػايير صػػػارمة تشػػػكؿ أسػػػاس 

ت غير المكحدة كالممتبسة قصد تطبيقيا عمى كؿ عناصر التنظيـ الصكرم الذم يتحكـ في محتكل المجاال
كعميو فإف ىذا النكع عميو تقـك معالجة قكاعد المعطيات اآللية بتطبيؽ . المجمكعة المستخدمة في الكصؼ

نجاز أنظمة تدبير قاعدة المعطيات المتخصصة، كالتي تمكف مف القيػاـ بعمميػات سػريعة عمػى مسػتكل  12كا 
لى قاعدة المعطيات المراقبة أك المعالجة ، خراجا مف كا   .كاسترجاع المعمكمات  إدخاال كا 

تمثؿ قاعدة المعطيات بالنسبة لممعجمية إحدل الركػائز األساسػية التػي ينبنػي عمييػا العمػؿ المعجمػي، 
 Base de)بيد أف مفيكـ قاعدة المعطيات . إذ تعد ميمة كأساسية بالنسبة ألم تخصص كيفما كاف نكعو

données )مػع مفيػـك بنػؾ المعطيػات  يتػداخؿ Banque de données كيمػادا ، إذ يقتػرح ليمػا برنػار
 : ، يرسـ مف خبلليما الحدكد الفاصمة بيف المفيكميف،حيث يقكؿ( 13)تعريفيف إجرائييف

كانػت ( كقائعػا)تحدد قاعدة المعطيات بأنيا جيػاز أك عتػاد حاسػكبي، نتػاج تجميػع المعطيػات، أحػداثا 
ي خاصػػية مشػػتركة أال كىػػي أنيػػا تكػػكف مسػػجمة عمػػى الحاسػػب كفػػؽ قكاعػػد التنظػػيـ أـ معمكمػػات، تشػػترؾ فػػ

تخضػػع ( المسػػاءلة)المضػبكطة، كأف برنػػامج أك بػػرامج المعالجػة أك االستفسػػار ( اإلدخػػاؿ)كالترتيػب كالتنفيػػذ 
بينمػػػا لبنػػػؾ المعطيػػػات بعػػػد تكميمػػػي أك إضػػػافي، إنػػػو يتناسػػػب مػػػع المؤسسػػػة . بشػػػكؿ خػػػاص ليػػػذه القكاعػػػد

قيػػػة اآلليػػػة  التػػػي تػػػدبر أك تشػػػغؿ جيػػػازا أك أجيػػػزة فػػػي بنػػػاء المعطيػػػات كمكجيػػػة لخدمػػػة جماعػػػة مػػػف التكثي
( اسػػتيعابا)المسػػتفيديف، كليػػا أىػػداؼ خاصػػة تتمثػػؿ فػػي جمػػع كحفػػظ المعمكمػػات المجمعػػة، كاألكثػػر شػػمكلية 

لتػدبير كالتسػيير إنيا تتػكخى حػؿ مشػاكؿ ا. بيدؼ تأميف الكثائؽ المستعممة مف قبؿ المستفيديف أك المنفذيف
اإلدارم كالقػػانكني كالتػػي يبقػػى بعضػػيا بػػدكف حػػؿ، كالسػػيما مػػا يتعمػػؽ بالجانػػب المػػالي، كاألمػػف، كالخاصػػية 

 . االفتتاحية كالعممية، إلخ

                                                           
12 )- DBMS (  Data Base Management Systems أٞ    
13

 - Bernard Quemada, Bases de données informatisées et dictionnaires, Lexique2, Presses Universitaires de 
LILLE, p105. 
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إف قاعدة المعطيات فكرة مبتذلة أك تافية مف حيث المبدأ، كلكف مػا ييػـ المعجمػي بشػكؿ أساسػي ىػك 
 : العتاد المزدكج

النصػػػكص أك العناصػػػر النصػػػية العاديػػػة، النصػػػكص الطبيعيػػػة، المػػػكاد )لنصػػػكص فمػػػف جيػػػة ىنػػػاؾ ا
البػػػرامج، المعػػػاجـ )كمػػػف جيػػػة أخػػػرل، ىنػػػاؾ رىػػػاف خكارزميػػػات المسػػػاءلة أك االستفسػػػار (. المعجميػػػة، إلػػػخ

، كالتػػػي انطبلقػػػا منيػػػا تصػػػبح المعالجػػػات ك التحمػػػيبلت اآلليػػػة (المحكسػػػبة أك  الحاسػػػكبية ، أنظمػػػة التكثيػػػؽ
عمػػى أف درجػػة تعقيػػدىا تحػػدد نكعيػػة كمسػػتكل تطػػكير النتػػائج المحصػػؿ . سػػيمة كمتيسػػرة لمغايػػةلمنصػػكص 

 . عمييا

التحمػػػػػيبلت البسػػػػػيطة مػػػػػف النػػػػػكع : كبالنسػػػػػبة لؤلعمػػػػػاؿ المعجميػػػػػة، إف التحمػػػػػيبلت تنقسػػػػػـ إلػػػػػى نػػػػػكعيف
فػػػي التعػػػاقبي، تمكػػػف مػػػف كشػػػؼ أك استكشػػػاؼ المتتاليػػػات أك تبلزميػػػة الكممػػػات حسػػػب ترتيبيػػػا /التسمسػػػمي
، كالنػػكع اآلخػػر مػػف التحمػػيبلت يمكػػف مػػف الحصػػكؿ عمػػى العناصػػر التػػي (تكزيعػػات، كتػػكاردات )الخطػػاب 

 . تنتمي إلى ىذه األصناؼ، كالمقكالت أك البراديغمات المعجمية، إلخ

كانطبلقػػا ممػػا سػػبؽ، يعتبػػر المعجػػـ اإللكتركنػػي بمثابػػة قاعػػدة معطيػػات العتبػػارات عػػدة نحصػػرىا فيمػػا 
 :يمي

  عمى مجاؿ معرفي معيف لو صمة مباشرة بالمغة، كبشكؿ محدد المعجـ؛أنو يحيؿ 
 أف بنيتو مبنية عمى شركح كتفسيرات خاصة بالمظاىر االستعمالية لممعجـ؛ 
 أف العناصر التي يتضمنيا ىي كحدات معجمية تشترؾ في خصائص مشتركة؛ 
 بير المنطقػػػي، أنػػػو قابػػػؿ لبلسػػػتخداـ فػػػي الػػػدعامات كالركػػػائز اإلشػػػعاعية، كفػػػي أنظمػػػة التػػػد

 .كبمعنى أكضح برامج التحميؿ المساني
يعتبر المعجـ اإللكتركني إذف بمثابة قاعدة معطيات معجمية قابمة لبلستخداـ الػكظيفي كمحػرؾ بحػث 

، كمػا تعػد أيضػا أداة معمكماتيػة، إذ أنػو يفيػد فػي تحقيػؽ تطبيقػات 14بالنسبة لبػرامج المسػانيات عمػى الشػابكة
ؿ الذكر، أف حكسبة الكتابة  تقدـ خدمات إيجابية تتمثؿ في سرعة األداء، كالدقة عدة، نذكر منيا عمى سبي

 .في االنجاز، كضعؼ في الكمفة 
                                                           

. ٠ّٚىٓ أْ ٔزخز وّٕٛرط فٟ ٘زا اٌقذد، اٌّؼغُ اٌؾبعٛثٟ اٌزفبػٍٟ ِفزٛػ اٌّقذس - 
14
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 أصناؼ قاعدة المعطيات المعجمية اآللية 

تنقسـ قكاعد المعطيات اآللية إلى أصناؼ كأنماط، كؿ صنؼ لو خصائصو الذاتية التي يتقاسميا مع 
 :يميالصنؼ اآلخر، نذكر منيا ما 

تحدد بنػكؾ المعطيػات بأنيػا مجمكعػة مػف األدكات كالتقنيػات التػي تقبػؿ  :بنؾ المعطيات المعجمية -أ
 :(15)كتتسـ بالسمات التالية. التطبيؽ بسيكلة عمى اإلنجاز المعجمي

يتضػػمف المعجػػـ األحػػادم أك الثنػػائي أك المتعػػدد المغػػة، المغػػكم أك المكسػػكعي،  :اإلجباريػػة -
فعػػؿ، )، معمكمػػات نحكيػػة صػػرفية ...(ذكر، عبػػارات، حكػػـ كأمثػػاؿجػػ)العػػاـ أك المتخصػػص 

كىػي مجبػرة ...(. تػرادؼ، اشػتراؾ، تضػاد،: )، كداللية(، طريقة النطؽ، إمبلء، إيقاع..نكع،
 .لبلستفادة مف تقنية المعمكمات كما تتيحو مف إمكانيات كافرة فيما يتصؿ ببنكؾ المعطيات

لعبلقيػة أك الترابطيػة، كىػذا يسػمح بتمثيػؿ المعمكمػات تتسـ بنػكؾ المعطيػات ببنيتيػا ا :البنية -
 . بشكؿ أكضح كأدؽ

كتعػػػػد بنػػػػكؾ المعطيػػػػات المعجميػػػػة فػػػػي األسػػػػاس، بنككػػػػا نصػػػػية مختصػػػػة مكجيػػػػة لخدمػػػػة التحمػػػػيبلت 
المعجمية، كىي كما يظير مف تسميتيا تعنى بالعتاد الحاسكبي الذم يستجيب لمطالب الممفكظات بنكعييا 

الخصػػائص خػػارج لسػػانية التػػي تؤشػػر كتحػػدد ضػػكابط اإلنتػػاج، كالغايػػات، كالنقػػؿ،  المكتػػكب كالمسػػجؿ ذات
 . كمختمؼ التأليفات الممكف قياميا بيف ىذه العناصر برمتيا

عػػدادا خاصػػا، قبػػؿ مسػػاءلتيا بكاسػػطة  إف مجمػػكع النصػػكص المكجيػػة لممعالجػػة اآلليػػة تتطمػػب تييئػػة كا 
 . البرامج المعدة ليذا الغرض

تمثػػؿ تجميعػػا ألكبػػر عػػدد مػػف النصػػكص  :les banques de textesبنػػؾ النصػػوص -ب
المتضمنة لجميع أصناؼ األشكاؿ كالصيغ كالكثائؽ المكتكبة أك المنسكخة كالمضبكطة كفؽ المعػايير التػي 

 . (16)تحقؽ مطالب الجماعة المستعممة

                                                           
15 - René Moreau et Isabelle Warnesson ; Ordinateur et lexicographie, Lexique2, Presses Universitaires de 

LILLE ; 1983, p.126. 

16 - Bernard Quemada Ibid, p108. 
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ثػػراء قكاعػػد المعطيػػات النصػػية بالمعمكمػػا" المكتبػػات اإللكتركنيػػة"تيػػدؼ  ت األكليػػة، حيػػث إلػػى تغذيػػة كا 
 . تضطمع الكثائؽ النصية بدكر تجميع الكثائؽ اآللية كحفظيا

إف بنكؾ النصكص تختص بالنصكص العممية كالتقنية كالمنيجية، كنأخذ مثاال لذلؾ أرشػيفات ككثػائؽ 
جامعة أكسفكرد المخزنة في بنكؾ نصية، كبنؾ النصػكص الفرنسػية لمعيػد المغػة الفرنسػية القديمػة كالحديثػة 

 . لمعاصرة كا

نمػػا تػػرتبط  إف كظػػائؼ بنػػكؾ النصػػكص ال تنحصػػر فقػػط فػػي الميػػاـ كاألغػػراض التقميديػػة لممكتبػػات، كا 
إف مشػكمة بنػؾ النصػكص إذف  . بمياـ أخرل ليا صمة بالتشغيؿ الحاسػكبي فػي حالػة النصػكص عمػى اآللػة

 . تتجاكز مرحمة القدرات كاالىتمامات الخاصة بالمعجمييف كالقامكسييف

  les bases de données  textuellesة المعطيات النصية قاعد -ج

تعتبػػر بنػػكؾ المعطيػػات النصػػية مككنػػا ميمػػا كأساسػػيا فػػي المعالجػػة اآلليػػة لمغػػات الطبيعيػػة، كالسػػيما  
 . الحكسبة المعجمية، إنيا تستجيب لمطالب العتاد الحاسكبي كالمساني

 تحديدات أولية : المعجـ اإللكتروني -5

لمعجـ اإللكتركنػػي، كمػػا ىػػي مجػػاالت اسػػتخدامو ؟ كمػػا ىػػي أنكاعػػو، كمػػا الفػػرؽ بينػػو مػػا المقصػػكد بػػا
 .كالمعجـ الكرقي العادم؟

لمجكاب عمى ىذه األسئمة، ننطمؽ ممػا أنجػز فػي المختبػرات العالميػة لمبحػث اآللػي، كممػا أعػده بعػض 
كريس غركس سابقا، كزليف األفراد في تطبيؽ نظرية المعجـ التركيبي، كسنكتفي ىنا بالكقكؼ عند أعماؿ م

 .ىاريس، كغيرىما ممف أسيـ في بناء معاجـ آلية لمفرنسية في مختبر المعالجة اآللية  كالتكثيؽ المساني

إف البحث في المعجـ يقكدنا إلى فيـ القكاعد التي تتحكـ في تأليؼ المفردات، كالحصكؿ عمػى معرفػة 
 . كاضحة بخصكص المظاىر التركيبية ليا
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، مما أتػاح الفرصػة لتػكفر 17كـ المعجـ اإللكتركني في النصؼ الثاني مف القرف العشريفلقد ظير مفي
مفرداتو عمى الحاسب، كعمى الرقائؽ اإللكتركنية، بحيث أصبح في اإلمكاف الحصكؿ عمى أيػة مفػردة بكػؿ 

لػػػي، يسػػػر، بػػػؿ كتكظيفيػػػا فػػػي تطبيقػػػات أكثػػػر تعقيػػػدا كمعالجػػػة النصػػػكص كالتػػػدقيؽ اإلمبلئػػػي، كالترجمػػػة اآل
 .كغيرىا، كمف ثمة ظيرت معاجـ عامة، كأخرل متخصصة في الطب كالمسانيات كاليندسة كالفمؾ

زاكية المغكيات المعمكماتية، كزاكية المعجمية : نظريا، يمكف النظر إلى المعجـ اإللكتركني مف زاكيتيف
 . تياأك المعجماتية التي تيتـ بكيفية صناعة المعاجـ الكرقية، كتحديد مبادئيا كآليا

يشػػترؾ المعجػػـ اإللكتركنػػي مػػع المعجػػـ الػػكرقي فػػي مسػػتكل المقكلػػة، كالكصػػؼ المكرفػػكتركيبي لممقكلػػة 
كمػف كجيػة نظػر معمكماتيػة كلسػانية، يشػكؿ المعجػـ اإللكتركنػي مػادة خػاـ لتقػديـ كصػؼ شػامؿ . المعجميػة

 .يات مشفرةكباختصار، إف المعجـ اإللكتركني عبارة عف قاعدة معط. لممفردات صرفيا كنحكيا

كىػك عبػارة عػف منظكمػة مػف (. فػي دماغػو البشػرم)يعتبر المعجـ نمكذجا لمكفاية المغكية لدل المػتكمـ 
الكظػػػائؼ المسػػػجمة فػػػي الكفايػػػة المعجميػػػة عمػػػى شػػػكؿ متكاليػػػات لغكيػػػة يصػػػطمح عمييػػػا فػػػي عمػػػـ المعجػػػـ 

كتػدعى ىػذه . ترتيبػا خاصػاالئحػة طكيمػة مػف المفػردات مقترنػة بمعطيػات، كمرتبػة إنػو . بالمداخؿ المعجمية
المفتاحيػة كالمعطيػات، يقصػد المفتاحيػة : كالمعجـ عبػارة عػف زكج. البلئحة مف المفردات بالمدكنة أك المتف

المفػردة فػي المعجػـ، كبالمعطيػات المعمكمػػات الصػرفية كالنحكيػة المقدمػة عػف كػػؿ مفػردة، كقػد تكػكف مسػػننة 
كمػػا يمكػػف أف نقتػػرح تعريفػػات . فػػي المعجػػـ االسػػتعماليأم مشػػفرة ،أك عبػػارة عػػف قاعػػدة ، كمػػا ىػػك األمػػر 
 .Les méthodes d’accésكتحديدات أخرل بناء عمى مناىج كطرؽ التصديؽ 

  حدود االتصاؿ واالنفصاؿ بيف المعجـ الورقي والمعجـ اآلليحدود االتصاؿ واالنفصاؿ بيف المعجـ الورقي والمعجـ اآللي  --66

 :تقـك الصناعة المعجمية عمى ثبلثة عناصر أساسية كىي

 (.مف نؤلؼل)أك مداخؿ المعجـ  المادة المغوية -1

                                                           
لى العربية، مجمة : كآخركف، الترجمة عبر الشبكة العالميةمحمد منصكر الغامدم  - 17  جامعة الممؾ سعود، المغاتنظاـ مقترح لمترجمة مف كا 

  .8:، ص2006، الترجمةك
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 [تعريؼ كتحديد( ] الثركة المفظية) طريقة عرض المادة المغكية : الشرح -2

 (.كيؼ نؤلؼ) نظاـ ترتيب المداخؿ -3

لقد اتبعت المعاجـ التقميدية ضركبا مف الترتيب في تنظيـ مكادىا المعجمية، تراكحت بيف الترتيب الصكتي 
، كالترتيب األبجدم كىك ترتيب فينيقي "العيف"وفي كتاب الخميؿأم الترتيب بحسب المخارج كما فعؿ 

ترتيب ألفبائي بحسب الصامت : باألساس، لـ يعمؿ بو العرب قط، كالترتيب األلفبائي كىك أصناؼ
كلكؿ ضرب مف . الختامي، كترتيب ألفبائي بحسب أكائؿ المفردات، مع اإلبقاء عمى المكاحؽ أك بحذفيا

ياتو، كقد سمكت بعض المعاجـ العربية ىذا النكع مف الترتيب سكاء ىذه الضركب الترتيبية إيجابياتو كسمب
 . في القديـ أك الحديث

أما المعجـ اإللكتركني فيتبع أسمكب الترتيب األلفبائي مجردا مف الزكائد، مع إتباع الترتيب المقدـ أم 
 . عد لممعالجة اآلليةبحسب الحرؼ األكؿ؛ ألف اعتماد أسمكب الزكائد مف شأنو أف يثقؿ كاىؿ البرنامج الم

أما الشرح كالتعريؼ فيعتمد في المعجـ الكرقي العربي عمى الكبلـ بنكعيو المنثكر كالمنظكـ، 
بينما الشرح في المعجـ . . . باإلضافة إلى القرآف كالحديث النبكم، ناىيؾ عف األمثاؿ كالحكـ

نما يكك  ف عمميا كدقيقا مصكغا بمغة اآللي يككف كاضحا كدقيقا ال يعتمد عمى الزعـ أك الكىـ، كا 
كما . عربية بسيطة كخالية مف التعقيد، مع إمكانية اإلتياف بالشاىد دكف التقيد بفترة زمنية محددة

كبمعنى آخر، إف المعجـ . الصرؼ، التركيب، كالداللة: يجب أف يحيط بجميع المستكيات المغكية
  .اآللي صكرة عاكسة لكفاية المتكمـ المغكم

ـ الكرقي العادم يبنى أساسا لمقياـ بعمميات تكثيؽ كحفظ المعمكمات المعجمية، فإف إذا كاف المعج
المعجـ اآللي يتكجو لبلستخداـ في الحاسكب اآللي، كيبرمج أساسا في ذاكرة اآللة كفؽ قكاعد صكرية ىي 

مكنا عف كعميو، فإف المعجـ المغكم العادم يختمؼ شكبل كمض. المعبر عنيا عادة بالبرامج المعمكماتية
 . المعجـ الحاسكبي، كليذا فإف كجو الفرؽ بينيما يكمف في طريقة عرض المعمكمات كبنينتيا
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يتجمى الفرؽ بيف المعجـ اإللكتركني كالمعجـ العادم في نكع كطبيعة المعمكمات المعركضة في كؿ 
ا أية صمة بالمعرفة منيما، ذلؾ أف األكؿ مبني كمكجو أساسا الستخداـ البرامج الحاسكبية التي ال تربطي

المسانية، كيتخذ شكؿ أجركميات تعالج المعطيات التي يتـ تحديدىا كفؽ تصكر لساني يسمح بمعالجتيا 
بينما تككف المعاجـ العادية مكجية لبلستعماؿ العادم، مثبل القكاميس المتخصصة . بالبرامج المعمكماتية

يرمي إلى تكسيع مدارؾ األشخاص في ميداف كقامكس التجارة يبنى أساسا لخدمة أغراض تجارية، حيث 
في حيف أف المعاجـ اليدكية أك العادية يمكف أف تختزف عمى . المعرفة التجارية كاالقتصادية كالمبادالت

شكؿ مذكرات منسكخة أك في أقراص مدمجة، كتقبؿ الخضكع لمبرمجة الحاسكبية أك الحكسبة، كىذا ال 
 :اني، يسكغ ذلؾ االعتبارات التاليةيمنع مف أف تكظؼ برامج التحميؿ المس

  المعجـ اإللكتركني ىك عبارة عف قاعدة بيانات لغكية مشفرة، تشمؿ جميع مستكيات التحميؿ
المساني مما يتصؿ بالصرؼ كالنحك كاألصكات كالداللة، كيشترط فيو أف يككف شامبل كعاما؛ ألف البرنامج 

ؿ في العثكر عمى أية معمكمة كيفما كاف نكعيا، ككيفما المساني المعد لممعالجة اآللية ال ينبغي أف يفش
اتفؽ؛ ألف أم خطأ في المعمكمات المدخمة مف شأنو أف يتسرب إلى باقي مفردات الجممة أك قؿ النص 

 .  برمتو، كمف ثمة يعرقؿ عممية اشتغاؿ البرنامج
 شؿ الحاسكب يشترط في المعمكمات أف تككف في المعجـ اإللكتركني كاضحة كشاممة حتى ال يف

في المتكمـ المفرد عمى كزف أفعؿ، كىي حقيقة صرفية الفعؿ المضارع في البحث عنيا، مثبل نعرؼ أف 
كتصريفية بدييية في المعجـ المغكم العادم الذم ربما يتحاشى اإلشارة إلييا رفقة كؿ مدخؿ فعمي، لكنيا 

البا ما يؤشر عمى المعمكمات األكثر أساسية كميمة في المعجـ اإللكتركني، بينما في المعجـ العادم غ
، في حيف ال شيء بدييي أك معركؼ في الحاسكب ، فكؿ بديييأك  معروؼشيرة أك تداكال بكممة 

المعمكمات أساسية كضركرية، كينبغي أف تككف كاضحة كمضبكطة بالقدر المطمكب، أضؼ إلى ىذا 
القاموس في ( برؽ )يؿ المثاؿ مادة اضطراب أسمكب العرض في المعجـ الكرقي العادم، لنأخذ عمى سب

في حيف يتسـ المعجـ اإللكتركني بالدقة كالصرامة العممية (. نحر)، كالتي تـ تصنيفيا في باب  المحيط
كمف ىنا كجب اإلحاطة بسائر الخصكصيات الصرفية كالتصريفية لممدخؿ . في بناء النص المعجمي

د ىذا الحد، بؿ يتعداه إلى تدقيؽ المعمكمات ككضكحيا كاألمر ال يتكقؼ عن. المعجمي في قاعدة البيانات
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كغير خاؼ، أف ىذا . كاطرادىا، بمعنى آخر، أال يككف أم نقص في المعمكمات المقترحة لكؿ مدخؿ
 . (18)التكصيؼ المساني مكجو باألساس لخدمة كبناء المعاجـ اآللية لمغة العربية

ية، ذلؾ أف المعمكمات المتضمنة فييا ينبغي أف تتبلءـ ترتبط المعاجـ اإللكتركنية ببرامج المعالجة اآلل
 . كالمداخؿ المعجمية

 

 نظرة تقويمية: المعجـ اإللكتروني في المغات الطبيعية -7

إف بناء معاجـ إلكتركنية لمغة العربية يتطمب اإللماـ بالنظريات المسانية الحديثة كالنظرية   
تجارب العممية لؤلمـ كالشعكب األخرل كأخص بالذكر ىنا الحاسكبية، كما يتطمب أيضا االستفادة مف ال

باعتباره مركزا عمميا رائدا في ميداف معالجة المغات الطبيعية، كقد أنجز معاجـ  LADLتجربة مختبر 
 .                  إلكتركنية لمغة الفرنسية

كسب  .ة؟ما ىي أىـ اإلنجازات الغربية كالعربية في ميداف المعاجـ اآللية كالمحى

 LADL تجربة مختبر المعالجة اآللية كالتكثيؽ المساني* 

نمكذجا مف المراكز البحثية الرائدة في العالـ  LADLيعتبر مختبر المعالجة اآللية كالتكثيؽ المساني 
عمى مستكل المعالجة اآللية لمغات الطبيعية، إذ تمكف مف بمكرة معاجـ إلكتركنية لمغة الفرنسية استنادا إلى 

 . المعجـ التركيبي نظرية

   :يتألؼ نظاـ المعاجـ اإللكتركنية لمغة الفرنسية مف مستكيات 

 DELAS 80000؛ أم المعجـ اإللكتركني لممفردات البسيطة، كىك يتضمف أكثر مف 
مدخؿ معجمي، كيسند لكؿ مدخؿ رقـ ىك عبارة عف سنف، يعتبر جزءا مف الخطاب، كما 

 21، حيث يشير (21جناح ، س: )مثؿ( flexion)يسند إليو سنف رقمي يحد د اإلعراب 

                                                           
 . 82:، ص1992، 1، عمجلة التواصل اللسانيادلعاجم اآللية للغة العربية،  م، احلناش – 1
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رقـ،  500حكالي  DELAS كيكظؼ(. ات)إلى أف االسـ مذكر، كتضاؼ إليو الحقة الجمع 
 لتخزيف ممفات النصكص؛ 2Mo، كما يستعمؿ (500 -1)كيتراكح السنف الرقمي ما بيف 

 DELAC : تصريؼ  صيغ : شكؿ لغكم مأثكر 60000تمكف  األرقاـ في مف تكليد  حكالي
األفعاؿ، الجمع كاإلفراد بالنسبة لؤلسماء، المذكر كالمؤنث، المفرد كالجمع بالنسبة لمصفات، 

     DELAF (B.Courtois 1984     )كيسمى المعجـ اإللكتركني لمصيغ المأثكرة 
 DELAF :سنف رقمي،  8500مف مفردة كسنف رقمي، كيكظؼ أقؿ مف  تتألؼ مداخمو

مخصصة لمفات النصكص، يشغؿ  2Mo1، كيشغؿ مساحة (8500 -1)يتراكح ما بيف 
 . Mo 6,7فقط    DELAFمنيا 

 DELAC ك DELAF مداخؿ األكؿ ىي المفردات المركبة[90 -Si] [Gr .] كتعرؼ المفردة
المركبة بأنيا متكالية مف المفردات البسيطة، ذات خصائص تركيبية غير صالحة لممفردات 

 .البسيطة نفسيا
ىي سمسمة مف المفردات البسيطة المقترنة بمعمكمات  DELACرية، فإف مداخؿ كمف الناحية الصك 

ىي نفسيا المكظفة في  DELACكعمى العمكـ فإف األرقاـ المكظفة في . ترتبط بالخطاب كاإلعراب
DELAF. 

ىناؾ معاجـ أخرل ال ( LADL)باإلضافة إلى عناصر مجمكعة المعاجـ اإللكتركنية المبمكرة مف قبؿ 
 .DELAPFك DELAP :ة عما سبؽ كمنياتقؿ أىمي

DELAP  مقترنة بأكصاؼ صكتية ،80000أم المعجـ اإللكتركني الفكنيمي، مداخمو تصؿ إلى .
التابعة لممعمكمات في ( Phonémisation)المفتاحية فيو ىي المفردة، كالمعمكمة المقدمة ىي الفكنيمية 

DELAS. 

كب أك معقد بممنى آخر، كؿ مفتاح أم مدخؿ تسند إف ما يميز ىذا النكع مف المعاجـ ىك ككنو مر  
 .إليو معمكمات مغايرة
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كىك آخر عنصر مف مجمكعة المعاجـ اإللكتركنية،  Lexique Grammaireالمعجـ التركيبي  -
كيتعمؽ أساسا بقائمة األرقاـ المسندة لمجمؿ، كالممثمة انطبلقا مف فعميا،ك تشكؿ مجمكع ىذه األرقاـ  

 .مفردةالصيغ النحكية لم

يطرح مشاكؿ كثيرة عمى مستكل قكاعد المعطيات، ألف مفاتيح التفكؽ أك   LADLإف تشغيؿ معاجـ 
النجاح تتسـ بالتغير مما يجعؿ مف المساحة المخصصة لمتمثيؿ المعمكمياتي ،كالزمف المستغرؽ لنجاح 

 .ئجالمعطيات ال يسراف عمى قدـ المساكاة، كمف ثمة ذلؾ سينعكس ال محالة عمى النتا

 شركة صخر لممعموميات واإللكترونيات -1  

، الشركة العربية الكحيدة التي لدييا حاليان أكبر طيؼ مف التقنيات كالمنتجات، (19)تعتبر شركة صخر
، تسميو . المكجية لمعالجة المغة العربية المصحح "كتتكفر حاليان عمى مدقؽ إمبلئي كنحكم، كمشكؿ آليِّ

أف يدمج في برنامج مايكركسكفت ككرد، أك يستخدـ مع بعض البرامج األخرل، يمكف " اآللي الثنائي المغة
قاعدة "التقنيات األساسية التي طكرتيا في مجاؿ المعالجة اآللية لمغة العربية، مما يتصؿ ب  ناىيؾ عف

 Multi- mode Morphological، كالمعالج الصرفي متعدد األكجو "بيانات المعمكمات المغكية
Processor ، كالمحمؿ النحكم متعدد األكجوMulti- mode Syntactic Processor مشكؿ ال، ك

قاعدة بيانات المعاجـ : "، بينما تتضمف قاعدة بيانات المعمكمات المغكيةAutomatic Diacritizerاآللي 
 ".  الذخيرة المغكية العربية"ك" قاعدة بيانات النحك العربي"، ك"العربية

 المعاجـ اآللية لمغة العربية: اش تجربة  الدكتور الحن  -2

يتألؼ المعجـ اإللكتركني لمغة العربية مف ثبلثة مستكيات متشابكة كمتكاممة فيما بينيا، كؿ مستكل 
 .منيا يجسد مستكل لسانيا بدءا بالمستكل الصكتي، كمركرا بالمستكل الصرفي، كانتياء بالمستكل التركيبي

كىك عبارة عف قاعدة معطيات مف المعمكمات النحكية  DEARلمجذور  العربي المعجـ اإللكتروني
كعمى الرغـ مف تنكع مدكنة الجذكر . كالصرفية التي تتحكـ في استخراج الجذر مف الكممة في المغة العربية

                                                           
19 - www. sakhr. com 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-21- 
 

العربية كتعددىا،فإنو قد تـ بناء ىذا المعجـ ،كذلؾ بإرفاؽ كؿ جذر لغكم بجميع االحتماالت االشتقاقية 
 :كقد بني ىذا المعجـ عمى الشكؿ التالي.عو بالشمكلية كالسيكلةالممكنة،مما طب

 .إلخ+ (  0= س) ، + (2= فك ) ، + (1= مص ) ، + (0= ؼ: ) ب .ر.ض

 :حيث أف

 الحركؼ الزائدة عف الجذر+ = 

 الحركؼ الناقصة  في الجذر=  -

 ليست ىناؾ زيادة في بنية الجذر=  0

ئدة عف الجذر لتكليد الصيغة المشار إلييا بالحرؼ قبؿ أك أم عدد آخر يفيد عدد الحركؼ الزا= 1
التي ( ف)، كعندما يتعمؽ األمر بنقص في عدد حركؼ الجذر يشار إليا بالرمز =عبلمة 

 .تعني نقصاف

إف صعكبة ىذا المعجـ تكمف في كيفية تشفير الحركؼ كاألدكات التي ال تعرؼ جذكرا مطردة 
، فقد تـ النظر إلييا مف خبلؿ صكرتيا اإلستعمالية، ال صكرتيا كعادية، كما ىك الحاؿ مع أقساـ الكمـ

 األصمية غير المكجكدة أصبل

كفيو تثبت كؿ مفردة في قاعدة المعطيات بناء  DEAMSالمعجـ اإللكتروني لممفردات البسيطة 
عبارة كما يسند لكؿ مدخؿ معجمي رقما ىك . عمى المعمكمات النحكية كالصرفية المرتبطة بكؿ كاحدة منيا

 .عف سنف أك شفرة، يعتبر جزءا في الخطاب المساني، كسنف رقمي يمثؿ اإلعراب

لقد صنفت معظـ المعاجـ العربية المفردات المغكية العربية بناء عمى خصائصيا النحكية، كذلؾ 
أفعاؿ بتمييزىا بيف األفعاؿ البلزمة كاألفعاؿ المتعدية بحرؼ كاحد أك أكثر، كما صنفتيا إلى أفعاؿ عادية ك 

في حيف انبنى التصنيؼ في ىذا المعجـ عمى أساس أقساـ الكمـ مع أخذ بعيف . قمكب كأفعاؿ ناقصة
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، كعبلقتيا بالمستكل المكرفكلكجي المناسب ليا (المفردة)االعتبار الخاصية النحكية لممدخؿ المعجمي 
 ( :الصيغة كاالشتقاؽ )

 .الفعؿ في الزمف الماضي لممفرد الغائب المذكر: ؼ

 .لممفرد المذكر كالمؤنث:  س

 . الصفة  كسائر المشتقات بجميع أنكاعيا: ص 

 .الظرؼ بجميع أنكاعو: ظ 

 .أما المصدر فمـ يخصص برمز معيف، إذ تـ إدماجو في معجـ المفردات البسيطة المعربة

كفيو تسند المعمكمات األساسية لكؿ  ،DEAMSFالمعجـ اإللكتروني لممفردات البسيطة المعربة 
بمعنى آخر، ( تصريؼ الفعؿ كنسبتو إلى الضمائر كعبلماتو اإلعرابية مع كؿ كاحد منيا إلخ)ردة معربة مف

أف كؿ شكؿ مف أشكؿ ىذا المعجـ يجب أف تعطى عنو جميع االحتماالت  التصريفية كالصرفية التي 
 :ت البسيطة المعربةيكجد عمييا في المغة العربية، كىذا ما يشكؿ القسـ المتعمؽ بقاعدة معطيات المفردا

 جذر ب، صرؼ ج= الشكؿ أ 

كبالجذر الصيغة التي  يظير بيا في المعجـ (  المفردة البسيطة)حيث يراد بالشكؿ المدخؿ المعجمي 
نفسو، كبالصرؼ مختمؼ األكجو التصريفية كالصرفية التي تمحؽ المدخؿ المعجمي البسيط كىك ما يسمى 

 .باإلعراب الصرفي في المعجـ اآللي

إف أم برنامج معد لممعاجمة اآللية لممفردات في  :DEAMCلمعجـ اإللكتروني لممفردات المركبة ا
اليدؼ لكي تككف المعالجة شاممة كخالية مف أم /نص معيف البد  كأف يتعرؼ عمى جميع مفردات النص

عبلمة : مثؿ نقص كذلؾ بأخذ بعيف الحسباف المفردات المركبة التي تشغؿ حيزا ميما في الذاكرة المغكية
كىي مداخؿ معجمية ال تقبؿ التجزمء كال التقطيع، ألنيا تشكؿ مداخؿ ... المركر، كأحد عشر،

العناية : مسكككة،كمف ثمة تستدعي كصفا صرفيا كآليا مف نكع خاص، أم الجمع بيف نكعيف مف الكصؼ
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رل، كصؼ كضعيا بكضعيا المكرفكلكجي لمعناصر التي يتألؼ مف االسـ المركب مف جية، كمف جية أخ
كينبني ىذا الصنؼ مف المعاجـ عمى أساس قاعدة معطيات . في التأليفية التي أنشأىا منيا االسـ المركب

المفردات المركبة، كالتي تفرع بدكرىا إلى مفردات مركبة، تضـ العادم منيا كالمسككؾ، ك مفردات مركبة 
 .معربة

 20الشامؿ/ يمف  الغني إلى الغن: تجربة الدكتور أبو العـز -3

يعتبر األستاذ عبد الغني أبك العـز عميد الدراسات المعجمية المعجماتية بالمغرب بامتياز، لما أنتجو 
مف معاجـ كدراسات قيمة أغنت الخزانة المغربية كالعربية، كسدت ثغرة في باب البحث المعجمي 

حظي بالسمعة كالتداكؿ ما لـ أشير معجـ  عربي محكسب ، 21كيعد معجـ الغني. كالمعجماتي تأليفا كنشرا
يحظ بو غيره مف معاجـ العربية المؤلفة حديثا، فيك يتميز بخصائص معجمية كمعجماتية قمما تكجد في 
معجـ آخر، فقد عب مف معيف التقنيات المسانية عامة، كتقنيات الصناعة المعجماتية كاآللية خاصة، 

كل الشكؿ أك المضمكف، مما يجعمو بحؽ مصدرا حيث تجاكز الكثير مف المعاجـ الحديثة سكاء عمى مست
 . ال غنى عنو في صناعة معاجـ إلكتركنية لمغة العربية

مدخؿ  30.000مدخؿ، لكف سرعاف ما أصبحت  20.000كانت مداخؿ الغني في البداية ال تتعدل 
، مما أدل إلى استخبلص رص يد لغكم بفعؿ اإلضافات كالتعديبلت التي أدخميا عميو المعجمي أبك العـز

يضـ طائفة مكسعة مف المفردات غير المكجكدة أصبل في المعجـ، كمعاف جديدة، كمصطمحات أدبية 
كعممية، ناىيؾ عـ عدد ميـ مف االستشيادات القرآنية كالنبكية، كاألقكاؿ المأثكرة، كاألمثاؿ كالحكـ، 

 .كالمتبلزمات

، ال غنى لو مف االعتماد عمى (كرقي أك إلكتركني )إف أم معجمي يكد صناعة معجـ عربي حديث 
معجـ الغني باعتباره ذخيرة لغكية مفتكحة المصدر، ليا مف المتطمبات المعجمية المعجماتية ما يسيؿ 

 .عممو، كيجعمو يتخطى ثغرات المعاجـ العربية القديمة كالحديثة

                                                           
ة  من الغٍتأي النسخة ادلعدلة وادلزيد  - 20

  

نسخة إلكًتونية من إصدار شركة صخر  - 21
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 تجربة الدكتور نبيؿ عمي    -4  

ث رائدة في العالـ العربي فيما يتصؿ بالمعالجة يعتبر نبيؿ عمي أكؿ ميندس لغكم عربي، قاـ بأبحا
الحاسكبية لممنظكمة المغكية العربية،كقد أغنى الخزانة العربية بكتب قيمة في المسانيات الحاسكبية كثقافة 

، "الثقافة العربية في عصر المعمكمات"، ك"المغة العربية كالحاسكب"المعمكمات، كفي مقدمتيا كتابيو 
 .د مف المقاالت كالبحكث الميمة التي قدميا في مؤتمرات كندكات عممية عربيا كدكلياباإلضافة إلى العدي

، شأنيا شأف 22إف ميكنة المعجـ في نظر نبيؿ عمي البد أف تخضع لثنائية التحميؿ كالتركيب
ا كم. كالمعجـ اآللي بالنسبة إليو يشمؿ المعطيات الصرفية كالنحكية كالداللية. المككنات المغكية األخرل

أنو يعتبر مصدرا أساسا ال غنى عنو في دراسة اإلنتاجية الصرفية، كعبلقة الترابط لمعناصر المعجمية 
 :كىكذا فقد ارتأل أف تنظـ ميكنة المعجـ في أربع مستكيات مترابطة كمتكاممة في ما بينيا. المختمفة

 قائمة مفردات المغة . 
 مصفكفات عبلقات نحكية كصرفية كداللية. 
 اتقاعدة بيان. 
 قاعدة معرفة متكاممة. 
 تجربة الحاج صالح أو ما يسمى بمشروع الذخيرة المغوية العربية -5

يعتبر الحاج صالح مف الباحثيف الركاد الذيف أسيمكا ببحكث كدراسات ىامة، كاف ليا األثر البالغ 
 .األىمية في تأصيؿ المعالجة اآللية لمغة العربية 

ف بنؾ آلي أك محكسب مف النصكص القديمة كالحديثة، يشتمؿ عمى الذخيرة المغكية العربية عبارة ع
 . ، كعمى اإلنتاج العممي العربي كالعالميالتراث العربي كالعالمي

 

 

                                                           
 . 1988 ، تعريب الكويت،اللغة العربية والحاسوبنبيل علي،  -22
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 :ك تيدؼ الذخيرة  إلى تحقيؽ  األىداؼ التالية

  يحرر عمى أساسو عدد مف المعاجـ ( أم مدكنة لغكية )أف تككف قاعدة معطيات نصية
 ".جامع لمغة العربية المعجـ ال" كخاصة 

  أف تككف مصدرا مكثكقا مف المعمكمات العممية كالتكنكلكجية كاألدبية كالمغكية كاالجتماعية
 .كالثقافية عامة، مكجية لمباحثيف كالميتميف عمى حد سكاء

 أف تستخدـ كأداة تعميمية كتربكية في تعميـ المغة العربية خاصة،كالمغات األجنبية عامة. 
 :تتحدد في النكاحي اآلتيةأما فكائدىا ف

الناحية المغكية كالمعجمية، فإذا كانت أكثر المعاجـ العربية المؤلفة اليـك تركز أساسا  -
عمى المعاجـ القديمة، فإف الذخيرة باعتبارىا مجمكعة نصكص، تيتـ بالمغة 

 .المستعممة مف أقدـ العصكر إلى اليكـ
درا مكثكقا لممعمكمات التي تستجيب تعتبر الذخيرة مص: الناحية التربكية كالثقافية -

إنيا تمكف مف . لحاجيات كطمبات التمميذ كالطالب الجامعي كالباحث بصفة عامة
 .تعمـ ميارات في المغة كتعمـ العربية أك الفرنسية أك اإلنجميزية

 

 :خػاتمة  -8

عدة المعطيات عالجت ىذه الدراسة مفيـك المعجـ اإللكتركني في المغات الطبيعية، كعبلقتو بقا    
اآللية، كأنكاعيا، كالتطبيقات الحاسكبية المنجزة في بعض األقطار، مركزة عمى بعض التجارب الغربية 
كالعربية، كأخص بالذكر أعماؿ األستاذ الدكتكر عبد الغني أبك العـز مف خبلؿ معجـ الغني، كأعماؿ 

ر الحاج صالح، كما اقتصرت عمى الدكتكر الحناش محمد، كأعماؿ الدكتكر نبيؿ عمي، كأعماؿ الدكتك 
في  باعتبارىا تجربة رائدة( LADL)تجربة غربية فرنسية في مختبر المعالجة اآللية كالتكثيؽ المساني 

 .ميداف المعالجة الحاسكبية لمغات الطبيعية، تمكنت مف إنجاز معاجـ إلكتركنية لمغة الفرنسية
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 المراجع المعتمدة

 بالمغة العربية -أوال

 .، نسخة إلكتركنية، معجـ الغنيلغني أبك العـزعبد ا -

لى العربية، : الغامدم محمد منصكر كآخركف، الترجمة عبر الشبكة العالمية - نظاـ مقترح لمترجمة مف كا 
 . 2،الترجمةك جامعة الممؾ سعود، مجمة المغاتمجمة 

 .2006، 3، عة العربيةمجمميديكم عمر كسمكل حمادة السيد، المعالجة الداللية اآللية لمغة العربية،  -
 2009، 8-7، عددمجمة الدراسات المعجميةميديكم عمر، المعجـ اإللكتركني العربي،   -
مقاربة لسانية : توليد األسماء مف الجذور الثبلثية الصحيحة في المغة العربيةميديكم عمر،   -

ة اآلداب كالعمـك ، أطركحة الدكتكراه، جامعة الحسف الثاني، الدار البيضاء، مرقكنة بكميحاسوبية
 .اإلنسانية عيف الشؽ

 .1988،،تعريب الككيت،المغة العربية والحاسوبنبيؿ عمي،  -
 بالمغات األجنبية -ثانيا

- Mahmoud Mostafa Mohamed ,The Development of A Computer-based 
Arabic Lexicon, M.Sc.Theisis, Helwan University, Jan, 2004 

- Bernard Quemada, Bases de données informatisées et dictionnaires ; 
Lexique2, Lexique2, Presses Universitaires de LILLE, 1983. 

- René Moreau et Isabelle Warnesson; Ordinateur et lexicographie, 
Lexique2, Presses Universitaires de LILLE; 1983 
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 آليات صناعة المصطمح  

 (في المصطمحية وتأىيؿ المصطمحييفبيف التكويف ) 

 

 الدكتور عبد الحؽ بمعابد                                                         

 قسـ المغة العربية وآدابيا                                                         

 كمية اآلداب والمغات                                                            

 جامعة الجزائر                                                               

 

 :ممخص البحث  

 

تماشيا مع المشركع الذم انخرطنا فيو منذ مدة كىك البحث في المصطمحية العامة،كالمصطمحية     
،كجدنا نقصا ...(لكضع كالتنميط،كالتقييسالتعريب،كالترجمة،كا)المتخصصة تنظيرا كتطبيقا،في مجاالت 

يعترم جامعاتنا العربية داخؿ أقساميا اإلنسانية كالعممية في تدريس المصطمحية العامة ككضع مناىج 
 .تعميمية ليا،بمو المصطمحية المتخصصة التي أصبحت مف ضركرات فيـ العمكـ

لكضع مبادئ لتعميميات لممصطمح  ليذا نريد االجتياد مف خبلؿ ىذا البحث،قصد تممس طريؽ كطريقة 
عامة كالمصطمح المتخصص تحديدا،كالذم يكاجيو الطالب كالباحث، كالتقني يكما في 

 :الجامعة،المختبر،كالمؤسسة،كمف أجؿ ىذا سنتعرض لمنقاط الكبرل التالية
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 ..(.خصائصو،مميزاتو،كظائفو)حٌد تعميميات المصطمح المتخصص -
 (صالمتخص)في تحديد النص المصطمحي  -

 .لغة النص  المصطمحي  كالمغة التخصصية -

 .مستكيات النص المصطمحي المتخصص -

 .بيف القراءة المصطمحية كفاعمية القارئ المصطمحي المتخصص -

  

غير أف ما سنتعرض لو ما يزاؿ البحث فيو سالؾ،كاالجتيادات فيو تأخذ كترد،كعسى أف نككف قد   
ف في كضع طرائؽ تعميمية لتدريس كتعميـ المصطمحية كضعنا خطكة تتبعيا خطكات مف لدف المتخصصي

 .المصطمحية المتخصصة ك ، عامة
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 آليات صناعة المصطمح  

 (بيف التكويف في المصطمحية وتأىيؿ المصطمحييف) 

 

 .تعميميات،النص المصطمحي،المصطمح المتخصص،التكويف المصطمحي :الكممات المفاتيح 

 :عتبة منيجية

لمشركع الذم انخرطنا فيو منذ مدة كىك البحث في المصطمحية العامة،كالمصطمحية تماشيا مع ا  
،كجدنا نقصا ...(التعريب،كالترجمة،كالكضع كالتنميط،كالتقييس)المتخصصة تنظيرا كتطبيقا،في مجاالت 

 يعترم جامعاتنا العربية داخؿ أقساميا اإلنسانية كالعممية في تدريس المصطمحية العامة ككضع مناىج
 .تعميمية ليا،بمو المصطمحية المتخصصة التي أصبحت مف ضركرات فيـ العمكـ

ليذا نريد االجتياد مف خبلؿ ىذا البحث،قصد تممس طريؽ كطريقة لكضع مبادئ لتعميميات لممصطمح  
عامة كالمصطمح المتخصص تحديدا،كالذم يكاجيو الطالب كالباحث، كالتقني يكما في 

 :كمف أجؿ ىذا سنتعرض لمنقاط الكبرل التاليةالجامعة،المختبر،كالمؤسسة،

 ..(.خصائصو،مميزاتو،كظائفو)حٌد تعميميات المصطمح المتخصص -
 (المتخصص)في تحديد النص المصطمحي  -

 .لغة النص  المصطمحي  كالمغة التخصصية -

 .مستكيات النص المصطمحي المتخصص -

 .بيف القراءة المصطمحية كفاعمية القارئ المصطمحي المتخصص -

غير أف ما سنتعرض لو ما يزاؿ البحث فيو سالؾ،كاالجتيادات فيو تأخذ كترد،كعسى أف نككف قد   
كضعنا خطكة تتبعيا خطكات مف لدف المتخصصيف في كضع طرائؽ تعميمية لتدريس كتعميـ المصطمحية 

 .عامة،كالمصطمحية المتخصصة
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 :حّد تعميميات المصطمح المتخصص  -1

ي فرع أصيؿ كمتخصص مف المسانيات التطبيقية كمنيجية تعميـ إف التعميميات عامة،ى    
،يتفاعؿ بعضيا مع ..(لسانية،نفسية،اجتماعية،معرفية،بيداغكجية)،تضـ إلييا معارفا متعددة (1)المغات

بعض،فاحصة بذلؾ سجبلتيا التي تمكف المدرس مف الطرح السميـ لما يكاجيو مف مشكبلت،ككيفية 
التعميمية إشكالية إجمالية كدينامية،تتضمف تأمبل " بقكلو ( ماكي)،ليذا عرفيا (2)التحكـ فييا،كالقبض عمييا

عداد فرضيات العمؿ التطبيقي انطبلقا مف  كتفكيرا حكؿ طبيعة المادة الدراسية كأىداؼ تدريسيا،كا 
" ة المعطيات المتجددة باستمرار لعمـ النفس كالبيداغكجيا كعمـ االجتماع كغيرىا مف العمكـ ذات الصم

(3.) 

فيي بيذا دراسة نظرية كتطبيقية لمفعؿ البيداغكجي،غير أف التطكرات العممية كالتكنكلكجية الحاصمة في   
عالـ التعميـ قد تجاكزت ىذه الطركحات العامة حكؿ التعميمية،لتجدد معارفيا كطرقيا التعميمية 

،مف حيث أنيا تعميميات (4)المتخصصة،كالتي عرفت في نياية القرف الماضي بالتعميميات المتخصصة
لعمكـ بعينيا تحاكؿ إيجاد طرائؽ تعميمية متخصصة لتدريسيا لطمبتيا كعماليا،ليذا استدعى األمر إلى 
ظيكر تعميميات لممصطمح،ككنو عمـ متخصص يساعد عمى فيـ العمـك المتخصصة ككيفية التكاصؿ بيا 

مف التفكير في طريقة تعميمية لممصطمح  كمعيا،مما حتـ عمى المشتغميف بالمصطمحيات  كالتعميميات
 . لتسييؿ تدكينو كتكثيقو،ثـ ترجمتو كتنميطو كتقييسو

نص،أم لما يصبح  -كممة،إلى التعامؿ مع المصطمح -ليذا سنعمؿ في بحثنا عمى تجاكز المصطمح  
 .يؽ،كيتضح بيا التطب(نظرية أم عمـ)المصطمح نصا يحتاج إلى حدكد كمحددات تقكـ عمييا النظرية 

 :ومحدداتو ( المتخصص)حّد النص المصطمحي  -2

لمكصكؿ إلى حٌد ىذا المركب المصطمحي سنعمؿ عمى تفكيؾ تركيبو ثـ إلى عادة بنائو مف جديد،ألننا    
أنو قد كثرت تحديداتو  ا في سمات حٌدية معينة،فالناظر لمنص سيجدعيفترقا بقدر ما يجتم نجدىما بقدر ما

البنيات المسانية الداخمة في عبلقة فيما بينيا القابمة لمكصؼ /اـ مف العبلماتعند المتخصصيف،بأنو نظ
الكممات المسانية /،كما أف المصطمح ىك أيضا نظاـ مف العبلمات(5)تحميبل ثـ تركيبا
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المتخصصة،كالداخمة في عبلقة فيما بينيا،كالمتفؽ عمى تداكليا بيف أصحاب االختصاص لمتعبير عف 
 .صةمفاىيـ عممية متخص

فنفيـ مف الحٌديف أنيما يشتركاف في ككنيما نظاميف مف العبلمات،غير أنيما تخارجا مف حيث أف   
عبلمات النص عادية،أما عبلمات المصطمح متخصصة،فإذا بنينا عمى ىذا التماثؿ الحٌدم 

الكممات المسانية /نظاـ خاص مف العبلمات" ككنو  النص المصطمحيكالمعرفي،يمكننا تعريؼ 
،كالمستقبمة مف قبؿ (المصطمحي)خصصة القابمة لمكصؼ،المرسمة مف قبؿ المرسؿ المتخصص المت

،أم أف النص لما يخرج مف مجالو "في كضع مخصكص ( القارئ المصطمحي)المرسؿ إليو المتخصص 
العادم إلى مجالو المتخصص،كىك ىنا الدراسة المصطمحية،يصبح ذلؾ الكبلـ الخاص في تخصص 

،كمعنى ذلؾ أف النصكص التي لبست فييا مادة (6)عينو مما يتضمف المصطمح كالمفيكـبذاتو أك مجاؿ ب
مصطمحية بكجو مف الكجكه ال مكضع ليا في الدراسة المصطمحية عامة،كالدراسة المصطمحية 
المتخصصة أيضا،كمف ىنا يمكننا أف نتحدث عف نص مصطمحي،ألف المصطمح لـ يعد كممة فقط بؿ 

و حدكده كمحدداتو ككظائفو،كتصنيفو كباقي النصكص نظاما قائما بذاتو ل
 :،كمف سماتو كخصائصو األساسية أنو (7...()السردية،الفمسفية،القانكنية)

نص عممي،مرتبط بقائمة مصطمحية تضبط جيازه المفاىيمي،فالمصطمح مكضكعو كأداتو في  -
 .الكقت نفسو

ميو تداكلو بيف المتخصصيف نص تداكلي كتكاصمي،ألف غاية المصطمح بعد كضعو كاالتفاؽ ع -
أكال ثف استعمالو مف قبؿ عامة الناس ثانيا،عمى مبدأ ال مشاحة في االصطبلح،كال اصطبلح ببل 

 .تداكؿ

ليذا نجد إشارة دالة إلى خركج المصطمح مف طكر الكممة إلى طكر النص مف خبلؿ ما حٌده بو   
مف ( المتخصصة)العبارة االصطبلحية المتخصصكف كىـ  يشيركف إلى الكممة االصطبلحية مف جية ،ك 

: " جية ثانية،كال تككف العبارة إال عبكرا مف البسيط إلى المركب كمف الكممة عمى النص في قكليـ ىك 
تمؾ الكممة االصطبلحية أك العبارة االصطبلحية مفيـك مفرد أك عبارة مركبة استقر معناىا أك باألحرل 

يؽ في داللتو المتخصصة،ككاضح إلى أقصى درجة استخداميا كحدد بكضكح،ىك تعبير خاص ض
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ممكنة،كلو ما يقابمو في المغات األخرل،كيرد دائما في سياؽ النظاـ الخاص بمصطمحات فرع محدد 
،كيمكف أف نحدد انطبلقا مف ىذا التعريؼ خصائص النص (8")فيتحقؽ بذلؾ كضكحو الضركرم

 :المصطمحي 

 البساطة -
 الدقة -

 الكضكح -

 االختصار -

 العممية -

 التخصص -

كعميو فإف ىذه النقطة تنسجـ مع النقطة التي تمييا،فبعد تحديدنا لمنص المصطمحي المتخصص،ال بد   
 :مف معرفة لغتو التي يخاطب بيا مستعمميو،كالتي يستيدؼ بيا مستيمكيو 

 

 :لغة النص المصطمحي المتخصص  -3

ص لممصطمح،كالذم يمثؿ المجاؿ إننا نعمـ أف مدار تعميميات المصطمح،ىك تضمف ىذا النص المتخص  
الحيكم لو،لف ىذا المصطمح يأخذ مكقعو في النص بصكرتو،ثـ ىك يمتد في سائر أجزاء النص بعركقو 

 ؟(المتخصص)،كمف ىنا كجب عمينا معرفة ماىية لغة النص المصطمحي (9)كفركعو

ف باب أكلى أف كلتكضيح ىذه المسالة نعتمد عمى ما سبؽ كلو بأف النص المصطمحي نص عممي،فم  
النص المصطمحي سيأخذ كؿ خصائصو كمبادئو،فيك نص مكضكعي،دقيؽ،متخصص،محايث،كبيذا 
 ستككف لغتو لغة عممية متخصصة،فما العبلقة المكجكدة بيف لغة النص المصطمحي كالمغة التخصصية؟

ـ أف سنجد بأف لغة المصطمح عامة كلغة النص المصطمحي عمى كجو الخصكص،لغة عممية،كما نعم  
المغة العممية لغة تخصصية،كالنص المصطمحي مثميا يحمؿ لغة تخصصية تفارؽ المغة العادية في باقي 

 (.11)النصكص غير عممية
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لنصؿ أف الذم يتصدر لتعميـ النص المصطمحي المتخصص،ال بد أف يككف عارفا بالعمـ متخصصا   
في البرنامج العالمي لمتككيف في ( بكلكنجي)فيو،متبعا لبرنامج كاضح المعالـ بٌيف المفاىيـ،كما كصفو 

 ( :11)المصطمحية

 .ال بد مف كضع الحقائؽ في االعتبار -
كسياسية  ةال بد أف ال ننطمؽ في تعميـ المصطمحية كتككيف المصطمحييف مف كجية إيديكلكجي -

 .فقط،كلكف مف كجية عممية أيضا

بيقي،كىما مبدأيف ال يرتبطاف إف مككنات المصطمحية مزدكجة،فيي تحمؿ مككنا نظريا كآخر تط -
 .بنفس الشئ

 .المصطمحية تخصص منظـ ال يمكننا ارتجالو -

ال يمكف ألم أحد مف اف يصبح مصطمحيا،إذا لـ يكف متسمحا بمعارؼ متخصصة،بفضؿ تككينو  -
 .النظرم كالتطبيقي في آف

 

النص المصطمحي لننتقؿ إلى نقطة داعمة ليذه األخيرة قبؿ أف نأتي عمى طرائؽ كآليات تعميميات  
 ( :المتخصص)المتخصص،كىك البحث في مستكيات ىذا النص المصطمحي 

 :مستويات النص المصطمحي المتخصص  -4

إف مستكيات النص المصطمحي المتخصص لف تخرج عف مستكيات النص عامة،غير أف سمتى   
ذا نظرنا إلى مستكيات النص سنجدىا ىي األخرل ىي نفسيا  العممية كالتخصص ستحدث فارقا بينيما،كا 

المستكل الصكتي،المعجمي،التركيبي،الداللي، ) التي تعد مادة تعبيره،كىي ( 12)مستكيات المغة
،كىذه المستكيات ستنسحب عمى النص المصطمحي المتخصص،كبرجكعنا إلى التعريؼ السابؽ (التداكلي

 :لمستكيات لممتخصصيف لمكممة االصطبلحية كالعبارة االصطبلحية سنجده قد أجمؿ ىذه ا
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 :المستوى المعجمي  -4-1

،كقد (مفردات،كممات)كىك ذلؾ المجاؿ اإلفرادم لمنص المصطمحي،مف حيث معجمو المتخصص   
 (13...")لمفيـك مفرد....تمؾ الكممة االصطبلحية: " كردت اإلشارة إليو في قكليـ 

 :المستوى التركيبي  -4-2

غ الجممية المتخصصة التي يحمميا النص المصطمحي كىي تمؾ البنيات التركيبية الخاصة،كالصي  
تمؾ الكممة االصطبلحية أك العبارة : " المتخصص،مف حيث نحكه كبناءه،كأشاركا ليا في قكليـ 

 (.14...")االصطبلحية لمفيـك مفرد أك عبارة مركبة

 :المستوى الداللي   -4-3

دؿ عميو معاني كمماتو كجممو كتنحصر في ذلؾ المجاؿ الداللي لمنص المصطمحي المتخصص،لت  
أك عبارة مركبة استقر : " ...ضمف تعير خاص،كفي سياؽ مخصكص،كقد أشير إليو في قكليـ 

كيرد دائما في ...ىك تعبير خاص ضيؽ في داللتو المتخصصة،ككاضح إلى أقصى درجة ممكنة...معناىا
 (.15... ")سياؽ النظاـ الخاص بمصطمحات فرع محدد

 :اولي المستوى التد -4-4

كىك عصب النص المصطمحي كغايتو،بو يرتبط مباشرة مع المخاطبيف بو،كالمستيمكيف لو،كليذا فيك   
 :يراعي القدرة التداكلية كالتكاصمية المكجكدة بينو كبيف متمقيو كمستخدميو،كقد أشير إلى ذلؾ في قكليـ

أك باألحرل استخداميا كحدد استقر معناىا ....تمؾ الكممة االصطبلحية أك العبارة االصطبلحية "  
 (.16")فيتحقؽ بذلؾ كضكحو الضركرم ...بكضكح

 :القراءة المصطمحية وفاعمية القارئ المصطمحي  -5

،سنتكقؼ عند نقاط بانية ليذه كقبؿ أف نخكض في اآللية التعميمية لمنص المصطمحي المتخصص  
نص المصطمحي المتخصص مف حيث الطريقة التعميمية،بالنظر في الفرضيات القبمية في تعميمية ال
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التككيف كالبرنامج،ثـ ىؿ مف الضركرم أف يكصمنا التككيف في المصطمحية إلى تككيف المصطمحييف؟، 
 :لنأتي في األخير عمى القراءة المصطمحية كقدرتيا التعميمية لمنص المصطمحي المتخصص 

 الفرضيات القبمية لتعميميات المصطمح  -5-1

 ( :ف والبرنامج المصطمحي بيف التكوي)        

 : (17)في التكويف المصطمحي -1   

 .التككيف في المصطمحية ال يتصادؼ مع تككيف المصطمحييف -  

يقدـ التككيف في المصطمحية رؤية مفكرة كمتأممة في كؿ المبادئ المرتبطة بالمصطمحية،ألف ىذا  -  
 .التككيف ليس تمرينا

محية بالضركرة عمى فيـ المبادئ النظرية كالمنيجيات يقكـ التككيف الرصيف في المصط -  
 .كالتقنيات،كالشئ نفسو بالنسبة لمتككيف التطبيقي في الكسط الميني،كربما اختمؼ بحسب الحاالت

دركس عادية أك مكثفة،حمقات : يمكف لمتككيف في المصطمحية أف ينتظـ في احتماالت مختمفة مثؿ  - 
لميني،سمسمة مف المحاضرات المتخصصة،ككؿ حالة مف التككيف دراسية،دركس تككينية في الكسط ا

 .تتطمب نمطا خاصا مف الدركس المقدمة

 :(18)في البرنامج المصطمحي  -2 

المقترح لمتككيف مف خصائص السياؽ االجتماعي،أيف يمكنو أف يتطكر بعيدا ال بد أف ينطمؽ البرنامج  - 
 .مينتو التي تتطمب لغة تخصصية عف المغة التجريدية التي ال تساعد العامؿ في

أف يككف البرنامج المقترح لمتككيف منخرطا في المعمكمة التي تغطي الحاجات الحاضرة كالمستقبمية  - 
 .لسكؽ العمؿ
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إف البرنامج المصطمحي الجيد،ىك ذلؾ البرنامج الذم يفرؽ بيف تككيف الباحثيف كالممارسيف  - 
 (.المصطمحفي )،كبيف تككيف المككنيف (المطبقيف)

يقدـ البرنامج المصطمحي بدقة متناىية أىدافو المنتظرة مف قبؿ جميكره المستيدؼ،ككذلؾ شركط  - 
 .قبكلو

ليذا يتأسس مضمكف البرنامج المصطمحي عمى نشاطات تمكنو تحقيؽ مف يرسؿ إلييـ دكف الرضكخ    
 .حصريا لحاجات النظاـ خاصة،كدكف تجريد ذاتية المرسؿ إليو أيضا

 :بيف التكويف في المصطمحية وتكويف المصطمحييف  -5-2

إف المتصدر لتعميميات النص المصطمحي المتخصص،ال بد عميو مف أف يفرؽ بيف التككيف في    
،ألننا نجد في برنامج التككيف في (19)المصطمحية الذم ال يعني بالضركرة تككيف المصطمحييف

،مما يدعكنا إلى رفع االلتباس الحاصؿ ...(صيفالمترجميف،الكثائقييف،المخت)المصطمحية كؿ مف 
الكائف العممي المتخصص،كالذم يتمتع " بينيما،فإذا رجعنا إلى تحديد المصطمحي عندنا سنجده ىك ذلؾ 

بمعارؼ متعددة،ككفاءات عالية،ساعدتو تككيف عقمو المصطمحي،كتحقيؽ برنامجو المصطمحي،كقد 
ككف كمككف في اآلف نفسو،فإذا نظرنا إليو مف جية تككينو ،مف حيث ىك مت"اسميناه بالقارئ المصطمحي

في المصطمحية فيك متككف،أما إذا نظرنا إليو مف تككيف المصطمحييف فيك مككف أم تككيف المككنيف 
،كلتحقؽ مف ذلؾ ينظر الخطاطة التي كضعناىا (بتعبير مارم تريزا كابرم)أكمصطمحي المستقبؿ 

 :ص لتعميميات النص المصطمحي المتخص
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 النص المصطمحي  ػػػػػػػ   القارئ المصطمحي المصطمحي  ػػػػػػػ  

|                                 |                                  | 

 تعميمية المصطمح   ػػػػػػػ   المتكوف  المكوف      ػػػػػػػ 

 |                           المتخصص                              |

|                                |                                   | 

 ػػػػػػػػػػػػػػ  القراءة المصطمحية ػػػػػػػػػػ

 

- خطاطة تعميميات النص المصطمحي المتخصص  -

 

ترؼ ذلؾ الكائف المصطمحي المح"  تعريؼ القارئ المصطمحي بأنو بيذا  سيتسنى لنا إعادة التدقيؽ في 
،مستعينا بكفاءاتو المصطمحية ...(كصفا كترجمة كتقييسا كتكحيدا)بممارساتو لكيفيات المسألة المصطمحية 

عداد برامجو التعميمية   ".كمعارفو العممية المختمفة،المحققة الستراتيجيات التخطيط المصطمحي كا 

يف بيا المصطمحي المتخصص كانطبلقا مف ىذا التحديد سنبحث في تمؾ الكفاءات كالمعارؼ التي يستع  
 ( :المستقبمي)أك القارئ المصطمحي 

 :(21)كفاءات المصطمحي المتخصص  -2-1

 .تنظيـ كتحقيؽ العمؿ المصطمحي المكضكعاتي داخؿ مجاؿ متخصص -   

 .إنجاز األعماؿ المصطمحية بدقة متناىية -   

 .مراقبة عمؿ المصطمحييف اآلخريف -   
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 :(21)مصطمحي المتخصص المعارؼ المتعددة لم -2-2

 .المسانيات،خاصة المعجمية،كعمـ الداللة المعجمي -   

 .المنطؽ،كنظرية التصنيؼ -   

 .المجاؿ المتخصص -   

 .التكثيؽ -   

 .عمـ االجتماع المسانس كالتداكلية -   

 .اإلعبلـ اآللي -   

ستعينو عمى إنجاز برنامجو كىذه الكفاءات كالمعارؼ المتعددة التي اكتسبيا القارئ المصطمحي،  
 ( :22)المصطمحي،الذم سيتحدد في مستكييف متخصصيف

 

 :مستوى القاعدة  -1

كىك الذم يفيـ مف تعميـ مبادئ كمناىج المصطمحية،ألجؿ تككيف المصطمحييف كصانعي المصطمح  
 .قصد إنجاز عمؿ البحث التطبيقي

 :مستوى القمة  -2

صطمحية المستقبمييف،أك مدراء برامج التييئة المسانية معممي الم/كىك الذم يخاطب بو مككني 
 .كالمصطمحية
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إلى ( تعميمية النص المصطمحي المتخصص)كما أنو يمكف أف يعمـ برنامج التككيف في المصطمحية  
مجاالت كاختصاصات أخرل ىي في أمس الحاجة إلى كضع مصطمحاتيا المتخصصة كتداكليا،كمف 

 (:23)ىؤالء 

 ...(.ترجميف،ترجمانييف،محرريف تقنييفم) مدرسي المغة  -
 (.عممي،تقني) متخصصيف  -

 .مدرسي اإلعبلـ كالتكثيؽ -

 .المتخصصيف في التييئة المسانية -

 .المتخصصيف في اإلعبلـ اآللي كالذكاء اإلصطناعي المطبؽ عمى المغة -
  

ة التي يستعمميا لنأتي بعد معرفتنا لمصطمحي المستقبؿ أك القارئ المصطمحي إلى تمؾ الطريقة التعميمي
 :لتحقيؽ برنامجو المصطمحي،كىي القراءة المصطمحية كما أكردناىا في الخطاطة أعبله 

 :طرائؽ تعميميات النص المصطمحي المتخصص  -6

 (القراءة المصطمحية أنموذجا )         

كجو  لقد كصمنا إلى مرحمة ميمة مف تعميميات المصطمحية عامة،كتعميميات النص المصطمحي عمى   
التحديد،لمكشؼ عف تمؾ الطريقة التعميمية التي تقدر القارئ المصطمحي عمى فيـ كتحميؿ النص 

،الذم مككنو مف (24)كىذا  بإعمالو لعقمو المصطمحي...المصطمحي المتخصص كضعا كترجمة كتقييسا
 .اجتراح القراءة المصطمحية كطريقة تعميمية لذلؾ

غيؿ القراءة المصطمحية التي تحتكـ إلى كظيفتيف أساسيتيف ليذا سيعمؿ القارئ المصطمحي عمى تش 
،كصناعتو مف جية،ككظيفة (كالنص المصطمحي المتخصص خاصة)كىما،كظيفة إنتاج المصطمح عامة 

تداكلية كتكاصمية ليذا النص المصطمحي المتخصص مف جية أخرل،لتتحقؽ بيما تفاعمية ىذه القراءة مع 
قراءة ضابطة لحدكدىا،كناظمة لمحدداتيا،ككاعية باختياراتيا العممية " ا قارئيا المصطمحي،لتعرؼ عمى أني
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في تعامميا مع النصكص المصطمحية،فيي تقدـ لنا نفسيا كمصنع الشتغاالت النص المصطمحي 
 "داخؿ التعامؿ العممي كالتداكؿ المجتمعي ( المتخصص)

تعممييا كمراتبيـ الفيمية كالعممية فالقراءة المصطمحية المتخصصة تتدرج في تحقيؽ ىدفيا بحسب مس  
في تمقي النص المصطمحي المتخصص،ليذا نجدىا تتمفصؿ عمى نفسيا لثبلث قراءات كالتي تمعب فييا 

 ( :25)عمميات النقؿ كالتحكيؿ دكرا ميما

 :القراءة المصطمحية التحصيمية  لمنص المصطمحي المتخصص  -6-1

القارئ المصطمحي المتخصص لنقؿ النص المصطمحي  كىي القراءة التي يتكسؿ بيا المصطمحي أك 
المتخصص عمى سبيؿ التحصيؿ كالتمقيف فقط،ال يفترؽ عف ذلؾ المتعمـ الذم يتمقى تعميمو ليتمكف 
منو،كلكف ىك يتمقاه ليمكف المتمقي منو مباشرة دكف فحص كتمحيص،كالذم يقكـ بو ىك القارئ 

المصطمحية كمباشرتيا في فيـ النص المصطمحي  المصطمحي التحصيمي الذم يعتمد حرفية القراءة
 .المتخصص

 :القراءة المصطمحية التوصيمية لمنص المصطمحي المتخصص  -6-2

يتكسؿ بيا القارئ المصطمحي المتخصص في نقمو لمنص المصطمحي المتخصص  كىي القراءة التي  
بار المتمقي،بينما ىك ينقمو إليو عمى سبيؿ التكصيؿ،كىك يشبو في ذلؾ الراكم الذم ينقؿ ما يعممو بصد إخ

 .بقصد تعميمو،كىك ما نسميو بالقارئ المصطمحي التكصيمي

 :القراءة المصطمحية التأصيمية لمنص المصطمحي المتخصص  -6-3

،إذ يعتبر القارئ المصطمحي كىي القراءة مدار اىتماـ تعميميات النص المصطمحي المتخصص  
،غير أف ىذا ينشئ (كاضع المصطمح)ينو كبيف مؤلؼ النص المتخصص عمى سبيؿ التأصيؿ،ال فرؽ ب

ابتداء مف نصكص متعددة معمكمة كمجيكلة ليدمج بعضيا في بعض،غير أف المصطمحي المتخصص 
ينشئ ابتداء مف نص كاحد معمكـ يدمج بعضو في بعض،كالذم يقكـ بيذا  ىك ما نسميو بالقارئ 

 .تخصص في لغتوالمصطمحي الػتأصيمي،المؤصؿ لمنص المصطمحي الم
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كىذه القراءة األخيرة ىي المنتجة لذلؾ المصطمحي المستقبمي الذم سميناه القارئ المصطمحي التأصيمي  
لمنص المصطمحي المتخصص،كىك ما أسماه مف قبؿ بكلكنجي بمككف المككنيف،كالذم نراىف عند تككينو 

 .االت العمميةك كتعميمو كيفية التعامؿ مع كافة النصكص المتخصصة في جميع المج
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 :الخاتمة  

لقد ركبنا كعرا في ىذا البحث لقمة البحكث المتكفرة بيف أيدينا،كألف ىذا المجاؿ ما يزاؿ بكرا،كمتحركا     
لـ تظير معالمو جمية عند المتخصصيف،كيرجع ذلؾ لسبب جكىرم أف مثؿ ىذه األبحاث لتككف فردية بؿ 

التخصصات ألف المكضكع ييـ جميع التخصصات العممية كغير  تحتاج إلى فريؽ عمؿ في جميع
العممية،ليذا بقدر ما يحتاج إلى تنظير كما اجتيدنا فيو،بقدر ما ىك بحاجة إلى كثير مف التطبيقات 
الميدانية عمى فئات عممية مختمفة،فمكي نقدـ طريقة عممية سميمة لدراسة النص المصطمحي المتخصص 

راتيجيات،كبرامج لمتككيف كالتأىيؿ،فيك راىف دكلة العمـ،بقدر ما ىك راىف ال بد  مف كضع خطط كاست
 .مجتمع المعرفة ،ألننا اليـك نعيش زمف المصطمحات بتدفقيا كفكضاىا
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 .مجتمع المصطلحات،بجامعة سوسة،ووحدة النقد ومصطلحاته،بدار المعلمٌن العلٌا،بتونس
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الدكتور خالد اليعبودي

 جامعة حممد بن عبد اهلل

 املغرب -فاس 

 

لقد أصبح النقص الذم تعاني منو العربية راىنا في أداء الكثير مف المفاىيـ اإلنسانية 
ارؾ ىذا التقصير كالمتصٌكرات العممية كالتقنية ىاجسا يؤٌرؽ مضجع الغيكريف عمى المغة القكمية، كغدا تد

ضركرة إلزامية تقع عمى عاتؽ الييئات العممية كجميكر الباحثيف مخافة تضاؤؿ رصيد معجـ العربية 
ؿ الترامي عمى مفاىيـ المغات الغربية دكف إخضاعيا لتأصيؿ مصطمحي  .مقابؿ ما نراه مف تفاحي

 

حة، كرصد قكانينيا غرضنا بيذه المداخمة الكشؼ عف أسس الصناعة المعجمية كأكلكياتيا المم
الكاجب اتباعيا بغرض بناء المعاجـ بمختمؼ أشكاليا، كسنتطرؽ أيضا إلى دكر المدٌكنة في الصناعة 

 .المعجمية الحديثة، كنبيف المراحؿ التي يجب اتباعيا مف أجؿ تصنيؼ المعجـ المساني المفٌصؿ
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 :نواقص بالمعجـ العربػي المعاصر

 

كتاب مطبكع أكميحٍكسب "ـ، تتبايف في دقتيا كشمكليتيا، مف بينيا أنو قػيدّْمىت تعاريؼ عديدة لممعج
معمكمات ذات عبلقة بيا، سكاء أعطيت تمؾ  يحتكم عمى كممات منتقاة، ترتب كفؽ نظاـ معيف مع

تعريؼ جامع ييدرج المعاجـ الكرقية كالمحكسبة، األحادية  كىك -23"المعمكمات بالمغة ذاتيا أـ بمغة أخرل
 .كالمرتبة كفؽ مختمؼ أنماط الترتيب، كالتي تحظى بتعريؼ مداخميا المعجمية عددة المغات،المغة كالمت

 

كأٌكؿي مىا يجمكه الدارس كىك بصدد استقراء التجارب المعجمية، أٌف المعجـ العربي المعاصر يشكك 
ٌد ىذه األزمة كيمكف ر  24.مف عدـ أداء كظيفتو بالشكؿ المتعارؼ عميو بالمعاجـ الحديثة بالدكؿ المتقدمة

 :إلى عامميف أساسييف

انفصاـ ىذا المعجـ عف كاقعو، كعدـ مكاكبتو لمعربية الفصيحة المستعممة في عصرنا : أكليما -
الراىف، بسبب تكقؼ عممية الجمع كالتدكيف، كاكتفاء معظميا باستنساخ المداخؿ المعجمية 

 .تمثؿ المغة المتداكلة حديثاعمما أف معاجـ األسبلؼ ال . كتعريفاتيا مف المعاجـ التراثية
االقتصار عمى تدكيف معاني المفردات مع خمط في ترتيبيا دكف االىتماـ بالسياؽ : ثانييما -

كيتجمى ىذا الخمط في إدراج ىذه المعاني دكف تمييز بيف الحٌسي . االستعمالي لممداخؿ المعجمية
 ..لترتيب زمني في إيراد الشكاىدكدكف اعتبار .. كالمجٌرد، كالعاـ كالخاٌص، كالحقيقي كالمجازم

 25".مداخؿ مطمكسة الذاكرة"كحٌؽ أف ننعت مداخؿ أغمب المعاجـ العربية الحديثة كالمعاصرة بأنيا 
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 .ث١شٚد -ػٍُ اٌّقطٍؼ، أعغٗ إٌظش٠خ ٚرطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبؽشْٚ، (2008)اٌذوزٛس ػٍٟ اٌمبعّٟ  - 

 .705ؿ  
24

 .46-45فبط، ؿ -ِٕؾٛساد ِب ثؼذ اٌؾذاصخ -، آ١ٌبد ر١ٌٛذ اٌّقطٍؼ ٚثٕبء اٌّؼبعُ اٌٍغب١ٔخ(2006)خبٌذ ا١ٌؼجٛدٞ  - 
25

ّْ ِذاخً ِؼبعّٕب اٌمذ٠ّخ ٚاٌؾذ٠ضخ ال رؼزّذ ػٍٝ ثطبلخ : "، اٌمبئً فٟ ٘زا اٌغ١بق(2003)ٌمذ أخزٔب ٘زا إٌؼذ ػٓ اٌذوزٛس سؽبد اٌؾّضاٚٞ  -  ئ

ٙب، ِٚغزٛا٘ب اٌزٞ أخزد ِٕٗ، فٟٙ ِطّٛعخ اٌزاوشح ػِّٛب، خالفب ٌٍّذاخً اٌٛاسدح فٟ ِؼغُ أوغفٛسد ٔؼش٠ف رؾٙذ ػٍٝ ربس٠خ ١ِالد٘ب ِٚىبٔ

ِغٍخ ِغّغ  -اٌّؼغُ اٌؼشثٟ اٌّؼبفش فٟ ٔظش اٌّؼغ١ّخ اٌؾذ٠ضخ". )اإلٔى١ٍضٞ ِٚؼغُ ١ٌزشٞ اٌفشٔغٟ، ِٚب رفّشع ػّٕٙب ِٓ ِؼبعُ ٚظبئفٙب ِخزٍفخ

 (.1045ٌغضء اٌشاثغ، ؿ ا -78اٌّغٍذ  -اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثذِؾك
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يكفي أف نمثؿ ليذا القصكر باستقراء مدخؿ فعؿ كاحد بالمعجـ الكسيط، إذ يتضح مف 
، كالمستخمصة مف مدٌكنة "أخذ"لمفعؿ " كعبد الفتاح إبراىيـ" سالـ غزالي"المعاني التي سٌجميا الباحثاف 

صغيرة ال تتجاكز مميكف كنصؼ مميكف كممة جيمعت مف كتب أدبية كمدرسية كصحؼ كمجبلت، أٌف 
 26.مف سياقات ىذا الفعؿ لـ يدٌكنيا المعجـ الكسيط 53%

ف يمثؿ بيدؼ أ 27"إرساء تصنيؼ المعجـ العربي عمى مدٌكنة كافية"لذلؾ كنتيجة ىذا الخمؿ تتبٌيف ضركرة 
 .كال سبيؿ إلى تدكيف مدكنة لغكية شاممة مف دكف تكظيؼ التقنيات الحاسكبية. المعجـ المغة تمثيبل صادقا

 

 :مبررات حْوسبة المعجـ العربي° 

 

ـٍ يعد باإلمكاف بعصرنا الراىف االستغناء عف خدمات الحاسكب في جميع القطاعات  ل
 .المعرفية كالتقنية

بإنجاز عمميات حسابية كىندسية كعممية دقيقة، ثـ : كجييففتكظيؼ الحاسكب يتأتى عمى 
عمـ جديد انبثؽ مف " اليندسة المغكية"ك. باتخاذ القرارات مف منطمؽ المكاصفات كالقكاعد المخزنة بذاكرتو

جراء تكظيؼ التقنيات الحاسكبية في الدراسات المغكية التطبيقية، كما تستثمر التقنيات الحاسكبية في 
 .28لية، كفي خزف المصطمحات العممية كالتقنية كتنسيقيا كتكحيدىا كتكثيقيا كنشرىاالترجمة اآل
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 -اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ –" لبػذح اٌج١بٔبد اٌّؼغ١ّخ اٌؼشث١خ أٚ ِؾشٚع ِؼغُ اٌؼشث١خ ا٢ٌٟ"، (1998)ػجذ اٌفزبػ ئثشا١ُ٘ ٚعبٌُ غضاٌٟ  - 

 .23-15:ؿ( د٠غّجش) 32ػذد  -األٌىغٛ، رٛٔظ
27

 .689ػٍٟ اٌمبعّٟ، ؿ  - 
28

اٌذاػٟ " ٕ٘ذسعٓ"اٌؾبعٛة فٟ فٕبػخ اٌّؼغُ ٠ؾ١ً اٌذوزٛس اٌمبعّٟ ػٍٝ طش٠فخ أعزبرٖ اٌذوزٛس ٚفٟ ئعبثخ ػٓ دٚاػٟ ؽز١ّخ اٌٍغٛء ئٌٝ  - 

ّْ اإلثمبء ػٍٝ اٌّؼٍُ ٚاٌغجٛسح فٟ ١ِذاْ اٌزؼ١ٍُ ٘ٛ ثّضبثخ اإلثمبء ػٍٝ اٌفالػ : "ئٌٝ ئؽالي اٌزؼ١ٍُ ثبٌؾبعٛة ِؾً اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ِؾزّغب ثمٌٛٗ ئ

 .624ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  ".ٚئْ ١ِىٕخ اٌزؼ١ٍُ أفجؾذ ػ١ٍّخ ٚاعجخ و١ّىٕخ اٌضساػخ(. اٌضساػٟ)فالؽٟ ٚاٌّؾشاس ا١ٌذٚٞ فٟ ا١ٌّذاْ اٌ



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-49- 
 

 :كال شٌؾ أف أبرز مسٌكغات استخداـ الحاسكب في العمؿ المصطمحي تتجمى في

  استحالة إلماـ المختص بمجمكع االصطبلحات المتصمة بشؽ معرفي كاحد، فكيؼ إذا تعمؽ
 .مية كالتقنيةاألمر بمنظكمات مفاىيـ الفركع العم

  إمكانية تسريع عمميات الترجمة اليدكية، بتكفير الحاسكب لمقاببلت المصطمح كدالالتو كسياقاتو
 .كخصائصو المغكية

  إمكانية تحسيف نكعية الترجمة بما يكفره الحاسكب مف دقائؽ المعاني لكؿ مصطمح بحسب
 .المجاؿ المعرفي الذم ينتمي إليو

 حات المخٌزنة بذاكرة الحاسكب باإلضافة كاإلنقاص كالتعديؿ إمكانية تحييف منظكمة المصطم
عادة الترتيب دكنما حاجة إلى إعادة طبع المنتكج  .كا 

 29.إمكانية التنسيؽ بيف المكافئات المكضكعة لمفيكـ كاحد مزٌكدة بالمعمكمات الضركرية 
 

 .ؾ المصطمحيةكقد أفضى استثمار التقنيات الحاسكبية في الصناعة المعجمية إلى كالدة البنك 

 

 :البنوؾ المصطمحية ومميزاتيا

 

حداثة : كتتميز بنكؾ المصطمحات بميزات فريدة تنفرد بيا عف المعاجـ التقميدية، كتتمثؿ في
مكانية تفادم التكرار كالتناقض، كتكفير الجيد كالكقت كالماؿ  .المعمكمات، كسيكلة التجميع كالتخزيف، كا 

ى بنؾ البيانات، كبنؾ الكممات كبنؾ المصطمحات، كيستقي كعادة ما تقٌسـ قكاعد البيانات إل
بنؾ المصطمحات مزدكج المغة مكاٌده مف مصادرى شتى، كىي عمكما معاجـ عامة كمتخصصة أحادية 
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 :ٚلذ رطّشق ئعشائ١ً ٠ف١ٓ ثذٚسٖ ئٌٝ فٛائذ ٘زا االعزضّبس ٚػشك ئ٠غبث١برٗ فٟ. 626-625ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  - 

   Israil Yevin (1998), « le dictionnaire historique de la langue hébraique »- in META, vol 43-n°1- pp19-26. 
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المغة كثنائية المغة كمسارد المصنفات، كنصكص عممية كتقنية، عممان أٌف ىذا المصدر األخير يحتاج إلى 
 .نصكص كجرد المصطمحات مف سياقاتيا المتعٌددةمجيكدات جٌبارة لمعالجة ال

كفي خطكة نحك تيسير العمؿ عمى إنشاء بنكؾ مصطمحية تعكد بالفائدة عمى سائر 
المصطمحييف كالمترجميف ال بٌد مف معرفة المكاصفات كالمعايير التي يقكـ عمييا البنؾ المصطمحي، كىي 

، 1979ؿ لبنكؾ المصطمحات المنعقد بفيينا سنة مستخمصة مما اتػُّفؽ عميو في المؤتمر العالمي األك 
 :كأجدرىا باالعتبار

 

 رمز أك رقـ المصطمح، -
 رمز أك رقـ المفيكـ، -
 رمز أك رقـ المجاؿ العممي، -
 مرتبة الصبلحية، -
 تاريخ تدكيف البيانات، -
 اسـ كاضع المصطمح، -
 اسـ ميدٌكف البيانات، -
 الصكرة المختزلة لممصطمح، -
 الصكرة الكاممة لممصطمح،  -
 مصدر المصطمح،  -
 تاريخ الكضع، -
 اسـ الكاضع، -
 مصدر المصطمح، -
 تعاريؼ المصطمح، -
 المصطمح،( مرادفات)مرادؼ  -
 نقيض المصطمح، -
 (إذا كاف ميركبا)الكممة المفتاح  -
 مصدر المغة التي تػيرًجـ منيا، -
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 شمكلية المصطمح، -
 الحدكد الجغرافية لممصطمح، -
 معمكمات لغكية كمستكيات تداكؿ المصطمح، -
 ت حكؿ االستعماؿ،تكصيا -
 معمكمات بيبميكغرافية، -
 30.مبلحظات -
 

بنكؾ لفظية، كبنكؾ : كثمة أنكاع عديدة مف البنكؾ المصطمحية، كىي ال تخرج عف ثبلثة
مفيكمية، كبنكؾ مترابطة النصكص، كىذه األخيرة تجمع بيف البنيات الكبرل لممداخؿ المصطمحية، 

 :ة في العالـكمف أشير البنكؾ المصطمحي. كالبنيات الصغرل

 

 « Dicautom »  1963أنشئ بالميكسمبكرغ سنة. 
 « Lexis »  1966كقد تبمكر بألمانيا سنة. 
 « Team »  1967أحدثتو المصالح المسانية لشركة سيمنس بألمانيا سنة. 
 « Termium »   1970ظير بكندا، كشرع في إنجاز مشاريعو منذ سنة. 
 « Eurodicautom » ك حٌؿ محٌؿ 1973ة، نشأ سنة بنؾ المجمكعة األكركبي ،

Dicautom 
 « Normaterm »  1973شٌيدتو المنظمة الفرنسية لممقاييس سنة. 
 « Termnet »  كتضـٌ 1988كىي الشبكة الدكلية لممصطمحات العممية، نشأت سنة ،

 31.معاىد متخصصة عديدة، كيساىـ في تمكيميا عشركف بمدا
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 .642-640ؿ.. ، ػٍُ اٌّقطٍؼ(2008)ػٍٟ اٌمبعّٟ  - 
31

 .143-142، ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ(2004)ا١ٌؼجٛدٞ خبٌذ  - 
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األلماني، كقاعدة " سيمنز"بنؾ : ية، مف أبرزىاكىناؾ بنكؾ دكلية تتكفر عمى مصطمحات عرب
كبنؾ مكتب تنسيؽ التعريب " معربي)"بيانات األمـ المتحدة، إضافة إلى بنكؾ المصطمحات بالعالـ العربي 

" بنؾ المجمع األردني"بتكنس، ك" قمـ"بمدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية، ك" باسـ"بالرباط، ك
 (.باألردف

 :لبنؾ المصطمحي بمدل تكفػٌره عمى ستة عناصر أساسيةكتقاس أىمية ا

 مكارد مالية ىامة، -
 مخزكف مصطمحي ميدٌكف كمدركس، -
 تقنيات حاسكبية متطكرة، -
 مكارد بشرية ذات كفاءة مينية، -
 تخطيط زمني دقيؽ إلنجاز مشاريع البنؾ، -
 .32تممؾ شبكة نشر كتكزيع -

 
ت، أكؿ أكلياتيا تكثيؼ التنسيؽ اإلدارم كتبدك الحاجة ماٌسة إلى إنشاء شبكة عربية لممصطمحا

كالتقني بيف جميع البنكؾ المصطمحية بما فييا البنكؾ الغربية التي قطعت أشكاطا كبيرة في مجاؿ تكثيؽ 
 .المصطمحات كتخزينيا كتقييسيا كتعريفيا

 

 كمف)كمف بدىيات الحقائؽ أٌف بناء البنكؾ المصطمحية كتصنيؼ المعاجـ اإللكتركنية الشاممة 
 فما المقصكد بالمدٌكنة؟. يتطمب تكفير مدٌكنة لغكية محكسبة( ضمنيا المعجـ المساني المفٌصؿ
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 .144، ؿ (2004)خبٌذ ا١ٌؼجٛدٞ  - 
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 :تعريؼ المدونة° 

ىي مجمكع مف النصكص تمثؿ المغة في عصر مف عصكرىا أك في مجاؿ مف ": " المدٌكنة"
ع عصكرىا مجاالت استعماليا، أك في منطقة جغرافية، أك في مستكل مف مستكياتيا، أك في جمي

فقد ييراعى في تصنيؼ المدكنة البيعد التاريخي، أك البيعد الجغرافي، أك البيعد . 33"كمجاالتيا كمستكياتيا
كجميع أنماط المدٌكنات تدٌكف يدكيا أك . كقد تصٌنؼ المدٌكنة بالجمع بيف كؿ ىذه األبعاد. القطاعي

ـٌ معالجتيا كقراءتيا  إلكتركنيا، تقرأ األكلى كرقيا، كييستعاف في الثانية بتكظيؼ التقنيات الحاسكبية، لتت
 .إلكتركنيا

النتاجات المعجمية المبنية عمى اإلعداد المعجمي لمجمكع " معاجـ المدكنات"كالمقصكد ب
 .34األلفاظ الكاردة في نٌص محدد

 

كاألكيد أف أٌم معجـ عاـ يستند في تحديد مداخمو عمى كسائؿ رياضية باستثمار المنيج 
، (Schème)كالصيغة ( Racine)خميمي في التقميبات، كباستثمار ثنائية األصؿ الرياضي ال

أكباستخبلص كحداتو مف المعاجـ المتكفرة القديمة كالحديثة، أك باستخراج األلفاظ كسياقاتيا مف مدكنات 
 .لغكية شاممة

نية تكلد فالكسيمة األكلى تكفر جميع االحتماالت بما فييا المستعمؿ كالميمؿ، كالكسيمة الثا
جميع المشتقات الممكنة، كالكسيمة الثالثة تقتصر عمى ما ىك مكجكد بالمعاجـ التي تبٌيف قصكرىا، ككٌؿ 
ىذه الكسائؿ ال تمٌكف مصٌنؼ المعجـ مف اإلحاطة باأللفاظ المتداكلة كما ال تدٌكف درجات شيكعيا 

المداخؿ كتعريفيا كتحديد سياقاتيا كسياقات استخداميا، لذلؾ أصبح مف البلـز اعتماد المعجـ في تحديد 
 .عمى مدٌكنة لغكية شاممة

                                                           
33

 .663، ٔفظ اٌّشعغ، ؿ (2008)ػٍٟ اٌمبعّٟ  - 
34

اٌّغٍظ اٌٛطٕٟ  -ٔذٚح ربط اٌؼشٚط -، اٌّؼغّبد اٌؼشث١خ ِٚٛلؼٙب ث١ٓ ِؼغّبد اٌٍغبد اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّؼبفشح(2009)ِؾّٛد فّٟٙ ؽغبصٞ  - 

 .281ؿ  -ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة
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 :تجارب سابقة في بناء المدّونات المغوية° 

 

لقد بذؿى المغكيكف العرب القدامى جيكدا كبيرة في التدكيف، فمف أشير مىٍف جمعى النصكص مف 
" الكسائي"، ك(ػى170ت" )الخميؿ الفراىيدم: "األعراب في سبيؿ التصنيؼ المعجمي كالدرس المغكم

، كقد بصـ (ىػ538ت" )الزمخشرم"، ك(ىػ393ت" )الجكىرم"، ك(ىػ370ت" )األزىرم"، ك(ىػ180ت)
: كمف معاجـ المدٌكنات الخاصة. ىؤالء المغكيكف الثقافة العربية في عصكرىا الزاىية ببصمات كاضحة

 .لمفيكمي" المصباح المنير"لميركم، ك" غريب الحديث"لمراغب األصفياني، ك" المفردات في غريب القرآف"

كمٌر دىر مف الزماف قبؿ أف تظير أشير المدٌكنات بأكركبا نياية القرف التاسع عشر 
بداية القرف الماضي، كعالـ النفس " فرانز بكىاس"، كمع المساني األمريكي "كادنغ"الميبلدم مع األلماني 

أكاسط القرف " جاف بياجيو"النفس السكيسرم  ، كما استخدـ عالـ"ىكرنبي"ك" بالمر"، ك"ثكرندايؾ"األمريكي 
 .35الماضي مدٌكنات مف منطكؽ األطفاؿ بغرض دراسة تطٌكر لغة الطفؿ

 

كاألكيد أٌف حسنات المدٌكنة اإللكتركنية العميمة الفائدة ال تحتاج إلى برىاف، فمٌما تتمٌيز بو 
صكؿ إلى الكحدات كالتراكيب المقصكدة المدٌكنة الحاسكبية عف المدٌكنة اليدكية أٌف األكلى تمٌكف مف الك 

كما تكفر المدكنة الحاسكبية معالجة دقيقة . بسرعة فائقة كلك كاف متف المدٌكنة يتألؼ مف بميكف كممة
 .لمنصكص بتكفير جميع السياقات التي ترد فييا الكممة المدركسة

 

 

 
                                                           
35

 - Bernard Jacquemin- Sabine Ploux (2008), Du corpus au dictionnaire, réalisation automatique d’un outil de 

gestion de l’information linguistique- in cahiers de linguistique et de sociologie de la langue française, 33, 1- 

pp63-84.  
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 :فوائد المدّونة ومجاالت استخداميا° 

 

المسانيات العامة، : تمي إلى مجاالت لغكية شتى، منياتٍستخدـ الميدٌكنة في بحكث تن
 .كالمسانيات التاريخية، كالمسانيات الحاسكبية، كالمسانيات التطبيقية

ٍمػمة مف الفكائد يمكف جنييا مف المدكنة المغكية، كتتجمى في  :كىناؾ جي

 تبسيط اإلمبلء العربي، كالكقكؼ عمى أشير اليفكات اإلمبلئية، ( أ 

 المفردات الشائعة بالذخيرة المغكية العربية، تحديد (  ب

حصر المفردات الفصيحة كالتراكيب األكثر تداكال بيدؼ تطكير تعميـ المغة العربية بالمؤسسات ( ج 
 التربكية،

 استثمار المدكنة في بناء المعاجـ العامة كالمتخصصة كالتاريخية،( د 

 دراسة مفردات المغة العربية كبنياتيا كنحكىا،( س 

 تيسير المعالجة اآللية لمغة العربية تحميبل كتكليدا،( ش

 الترجمة اآللية لمفردات المغة كتراكيبيا بتكظيؼ النحك المقارف،( ىػ

 36.تمكيف الدارسيف مف المصادر العممية المختمفة( ك 

 

ػٌر فالمدكنة المسانية تكفر لمباحث في ىذا المجاؿ المعرفي العديد مف المعطيات تتعمؽ بنسبة تكف
المصطمح المساني في النصكص العامة، كنسبو في النصكص المتخصصة، كتمٌكف مف معرفة تطكر 
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ٔزٗ " ػذٔبْ ػ١ذاْ" اٌجبؽش األ٘ذاف اٌزٟ عطـّش٘ب ٟٚ٘ -  ّٚ  اٌّإٌفخ ِٓ ٔقٛؿ رؾًّ ِئبد اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌىٍّبد" ثٕه اٌٍغخ اٌؼشث١خ"فٟ ِذ

 (.، ٚسلخ رؼش٠ف١خ ثبٌٕظبَ"ٔظبَ ثٕه اٌٍغخ اٌؼشث١خ"، ػذٔبْ ػ١ذاْ: أظش)
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المفاىيـ المسانية بمختمؼ العصكر، كما تتيح أيضا معطيات عف الترادؼ كاالشتراؾ االصطبلحي، 
 37.كمعمكمات تتعمؽ بشكؿ المصطمح كأنماط صكغو

المدكنة ال تقـك "دكنة المغكية الشاممة، ؼكمع كؿ ىذه الثمار التي يمكف جنييا بتكفر الم
نما تزٌكدنا بالعمميات الضركرية لمقياـ بذلؾ  بتنسيؽ المصطمحات، كال بكصفيا، كال بتقييسيا، كتكحيدىا، كا 

 38"العمؿ بكجو فٌعاؿ

 

إال أف إنشاء مدٌكنة عربية شاممة تعترضو عدة عكائؽ، منيا صعكبة استثمار المدكنات 
بغرض برمجة محرؾ بحث " Plain text"إلى صيغة  -في حالة تكفرىا–صعكبة نقميا الصغيرة المتكفرة، ك 

 .  عمييا

 

تصنيؼ  2004كنسجؿ بكامؿ المرارة أٌف اتحاد المجامع العممية العربية لـ يستطع منذ سنة 
مدكنة لغكية شاممة تفيد في تصنيؼ معجـ تاريخي لمغة العربية، كذلؾ بسبب صعكبات مالية كبشرية 

نتيجة االفتقار إلى الدعـ المادم البلـز لبناء مشركع بيذا الحجـ، كالحاجة إلى اختصاصييف  ة، أمكتقني
 .في المسانيات الحاسكبية، كعدـ تكفر الييئة عمى محٌرؾ بحث بالعربية يمٌكف مف معالجة المغة العربية آليا

 

 (:متع)ركائز المعجـ العربي التاريخي 

 

عاجـ يرمي إلى تزكيد القارئ بتاريخ األلفاظ كمعانييا مف خبلؿ المعجـ التاريخي صنؼه مف الم
 .39"تتٌبع تطكرىا منذ أقدـ ظيكر مسٌجؿ ليا حتى يكمنا ىذا
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ٔخ اٌٍغب١ٔخ. 691-690اٌمبعّٟ، ؿ  -  ّٚ  .ٚلذ رؾذس اٌىبرت ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح ثبٌّذٚٔخ اٌى١ّ١بئ١خ، ٚآصشد اٌؾذ٠ش ػٓ اٌّذ
38

 .691اٌمبعّٟ، ؿ  - 
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فالمعجـ التاريخي سجٌؿ األمة، يرصد دالالت األلفاظ، مف حيثي العيمكـ كالخصكص، كالرقٌي كاالنحطاط، 
المكاف كالزماف، كطبيعة المكضكع، كبحسب  كيتتٌبع تطكراتيا، كيسٌجؿ مختمؼ استعماالتيا مف حيث

 40.الشيكع كالندرة

كعادة ما ييمٌيز بيف المعجـ التاريخي العاـ كالمعجـ التاريخي المختٌص بناء عمى ثنائية التعميـ 
كالتخصيص، فإذا كاف المعجـ األكؿ يدٌكف جميع األلفاظ دكف اعتبار لممجاؿ العممي الذم ينتمي إليو، 

 .أٌما منيجية البناء فيي سكاء في المعجميف. بتدكيف مصطمحات عمـ مف العمكـ فإف الثاني يكتفي

كال نجد داعيا لتبياف فكائد المعجـ التاريخي المغكية كالتاريخية كالعممية، فقد أغنتنا أدبيات الدرس 
 . 41المعجمي عف ذلؾ

مة عمى غرار تحفظ مف خبللو تراث األ-كتعكد أسباب حرماف المغة العربية مف معجـ تاريخي 
إلى عامؿ رئيسي يتجمى في تأخػٌر ظيكر الدراسات المسانية بالعالـ العربي،  -باقي المغات العالمية األخرل

عبلكة عمى تشتت جيكد العرب في ىذا المجاؿ، كالحاجة الماٌسة إلى تظافر مجيكدات متخصصيف في 
كٌب عمى ىذا العمؿ كحده دكف سكاه المعجـ كالصناعة المعجمية كالمسانيات المقارنة في ظؿ مؤسسة تن

كأحيؿ في ىذا اإلطار إلى اختصاص أكاديمية المغة العبرية بإنجاز المعجـ . )مف المشاريع العممية
 42(.التاريخي لمغة العبرية، كقد عٌدت المؤسسة إنجاز ىذا المكنز الضخـ مف أكؿ أكلكياتيا

 

المشركع الكبير، بٍدءا بتكطئة األلماني كثمة محاكالت عديدة بالعالـ العربي تكٌخت إنجاز ىذا 
لجنة المعجـ التاريخي لمغة "فيشر مركرا بطمكحات جمعية المعجمية العربية بتكنس إلى حيف تشكيؿ 

عراقي مقيـ " )القاسمي عمي"، تضـٌ 2004سنة " اتحاد المجامع المغكية كالعممية العربية"مف قبؿ " العربية

                                                                                                                                                                                     
39

 .705ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ - 
40

-685ؿ -3ط -78اٌّغٍذ  -ِغٍخ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثذِؾك -ؼغُ اٌزبس٠خٟ ٌٍّقطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ، ِؾشٚع اٌّ(2003)اٌؾب٘ذ اٌجٛؽ١خٟ  - 

708. 
41

ـّ : أظش ػٍٝ عج١ً اٌزّض١ً فمظ -  داس اٌغشة  -عّؼ١خ اٌّؼغ١ّخ اٌؼشث١خ -1993ٚلبئغ إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌضبٌضخ  -أػّبي ٔذٚح اٌّؼغُ اٌؼشثٟ اٌّخز

 .1996رٛٔظ  -اإلعالِٟ
42

 - Mochè Bar- Acher (1998) ; « Fonctions et Activités de l’Académie de la langue hebraique dans l’orientation 

et le dévelopeement de la langue hebraique »- META- Translator’s Journal- Vol 43, n°1- p10-18. 
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" ابراىيـ بف مراد"لخطة العممية لتأليؼ المعجـ التاريخي لمغة العربية، ك، أخذ عمى عاتقو إنجاز ا(بالمغرب
، المكمؼ بكضع قائمة بالخبراء الذيف يستفاد منيـ في البحث كالتأليؼ، ككضع منيج لتدريب (مف تكنس)

، كميمتو حصر المدٌكنات المغكية (مف السعكدية" )أحمد الضبيب"المعجمييف المخكليف بإنجاز المشركع، ك
محمد حسف عبد "لعربية المحكسبة المتكفرة، كتقييميا بغرض بناء مدكنة المعجـ التاريخي لمغة العربية، كا

كتب التأثيؿ )كالثانكية ( النصكص)ليتكلى انتقاء مصادر المعجـ التاريخي األساسية ( مف مصر" )العزيز
عداد بحث تعريفي بالمشركع كالييئة المشرفة عمى إنجازه(كالمعاجـ  . ، كا 

 :كتقـك خطة بناء المعجـ التاريخي لمغة العربية عمى العناصر التالية

 تحديد عصكر المغة، -1
 إعداد قائمة بالمصادر كالمراجع مف المخطكطات كالمطبكعات المكثقة، -2
 بناء مدٌكنة لغكية ميحٍكسبة، -3
 جرد الجذكر كمشتقاتيا كسياقاتيا مف المدٌكنة، -4
 عجـ،تكفير قاعدة شكاىد مكثقة عمى مداخؿ الم -5
 43.تحرير مداخؿ المعجـ التاريخي -6

 

 :كيعٌد المدخؿ المعجمي البنية األساس ضمف بنيات المعجـ التاريخي، كيتككف مف

 ألفاظ المداخؿ الرئيسة، - أ
 التيٌجيات المختمفة لمفظ عبر عصكر المغة،  - ب
 معطيات صكتية كصرفية كنحكية،  - ت
 (.االستعماؿ التحديد الزمني كالمكاني كمستكيات)معطيات عف االستعماؿ   - ث
 دالالت المدخؿ المختمفة مرتبة ترتيبا زمنيا، - ج
 تعريؼ المدخؿ، - ح
 الشكاىد مرتبة ترتيبا تاريخيا، - خ
 (..معاجـ)، كالثانكية (نصكص)األكلية : المصادر المعتمدة - د

                                                           
43

 .713 -711، ؿ(2008)اٌمبعّٟ ػٍٟ  - 
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 .44مبلحظات كتعميقات مصنؼ المدخؿ المعجمي - ذ
 

الظركؼ الراىنة،  كال يفكت أىؿ االختصاص اإلشارة إلى صعكبة تصنيؼ ىذا المعجـ في ظؿ
لى الحاجة الماٌسة إلى اختصاصييف في المسانيات الحاسكبية كاليندسة المغكية، كالتنبيو إلى ضركرة  كا 

 .التكفر عمى دعـ مادم سخي يمٌكف مف تكفير متفٌرغيف لبلنكباب عمى ىذا المشركع الحضارم الكبير

 

عربية العديد مف العقكد الزمنية إلنجازنا كال شٌؾ أنو يمـز ىيئة اتحاد المجامع المغكية كالعممية ال
كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أٌف المعجـ التاريخي لمغة العربية التي شرعت أكاديمية المغة . 45ىذا المعجـ

ال زاؿ في أطكاره األكلى المتعمقة بالجمع كالتحقيؽ كالتخزيف مع تكفر  1959العبرية في بنائو منذ سنة 
 .ييف في المسانيات المقارنة كاليندسة المغكية كتفٌرغ أعضاء األكاديميةالدعـ المادم كاالختصاص

 

كاألكيد أف إنجاز معاجـ قطاعية في مختمؼ المعارؼ كالتخصصات العممية كالتقنية كالمينية 
كمف ضمف ىذه المعاجـ معجـ المسانيات الشامؿ الذم يرتكز . سيٌسر أمر إنجاز المعجـ التاريخي الكبير

سانية عربية مستكفية لممنجز في ىذا القطاع المعرفي منذ ظيكر البحث المغكم العربي إلى عمى مدكنة ل
 .حٌد اليكـ

 

 

 

                                                           
44

 .714-713، ؿ(2008)اٌمبعّٟ ػٍٟ  - 
45

ث١ّٕب أًِ اٌذوزٛس سؽبد ( ْ َ)سعؼ اٌذوزٛس اٌمبعّٟ ئٔغبص اٌّؼغُ اٌزبس٠خٟ ٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِبئخ عٕخ ثبٌٕظش ئٌٝ اٌقؼٛثبد اٌزٟ أؽشٔب ئ١ٌٙب  - 

 . 1055:ؿ. 4ء اٌغض -78اٌّغٍذ  -ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ دِؾك -(اٌّؼغُ اٌؼشثٟ فٟ ٔظش اٌّؼغ١ّخ اٌؾذ٠ضخ)اٌؾّضاٚٞ فٟ ئٔغبصٖ فٟ ظشف عٕز١ٓ 
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 :خطوات عممية نحو تصنيؼ المعجـ المساني المفّصؿ

 

بناء عمى افتقارنا لمعجـ لساني عربي أحادم المغة كحاجتنا الماسة إلى تصنيؼ ىذا المعجـ في 
ـ المسانية الثنائية كالمتعددة المغات المصنفة بالعالـ العربي نياية القرف أقرب اآلجاؿ، كبما أف المعاج

العشريف تستند عمى مبدإ النقؿ مف المعاجـ السابقة كاالقتصار عمى ترجمة المفاىيـ المسانية الكافدة؛ 
عجـ فطريؽ الخبلص لمخركج مف ىذا الكضع المتردم يكمف في بناء مدٌكنة لسانية شاممة يرتكز عمييا الم

 .المساني المفٌصؿ في تحديد بنياتو الكبرل كالصغرل

ـٌ، فإٌف بناء معجـ لساني مستكؼ لممداخؿ المسانية  عمى غرار متطمبات تصنيؼ المعجـ العا
التراثية كالمتداكلة بالبحث المساني الحديث كالمعاصر يقكـ في المقاـ األكؿ عمى استخبلص المداخؿ 

قاتيا كاستشياداتيا مف مدٌكنة تختزف في أحشائيا المصادر المغكية المعجمية كتعريفاتيا بمختمؼ سيا
نفت بالمغة العربية تأليفا كترجمة، كأعماؿ الندكات  القديمة كالمعاصرة، مف مختمؼ المصنفات التي صي

 .كالمحاضرات كالمقاالت المنشكرة في المجبلت كالمبلحؽ الصحفية  في ىذا المجاؿ المعرفي

المسانية عميمة، إذ ستمٌكننا مف رصد المصطمحات المسانية المستعممة  كفكائد ىذه المدٌكنة
كدرجات تكاترىا، كستكفر لنا مختمؼ السياقات التي يرد فييا المصطمح المساني داخؿ مستكيات لسانية 
مكانية  متعددة مع مصاحباتيا المفظية، عبلكة عمى استخراج األكزاف األكثر إجرائية في تكليد المصطمح، كا 

ميؿ ىذه المنظكمات المصطمحية مف النكاحي الصكتية كالنحكية كالتركيبية كالداللية، كاإلحالة إلى تح
 .مجمكع المصادر كالمراجع التي كرد فييا المصطمح

تدٌكف كؿ ( Concordances)كيمكننا استثمار المدكنة المسانية الشاممة في بناء كشافات سياقية 
ية متعالقة بو، كاسترجاع كامؿ النصكص التي تضمنت مصطمح بما يحيط بو مف مصاحبات لفظ

 .المصطمح المساني بغرض الكقكؼ عمى سياقاتو الكبرل
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 :مصادر المدّونة المسانية الشاممة

 :مف أعـٌ المصادر التي تستند عمييا المدٌكنة المسانية

ة المعاجـ العامة التي تفيدنا في الكقكؼ عمى الدالالت المغكية لممصطمحات المساني -1
بشكاىدىا المختمفة، كتتٌبع تطٌكر سماتيا الداللية، كنسب تكاترىا بمعانييا العممية 

لساف العرب البف منظكر، كالقامكس : مف المعاجـ اليامة في ىذا اإلطار. )المكتسىبة
المحيط لمفيركزآبادم، كالمعجـ الكسيط لممجمع القاىرم، كالمعجـ األساسي 

 (.لؤلليكسك
القديمة، كىي ترصد معاني المصطمحات المسانية كالعركضية المعاجـ االصطبلحية  -2

في أفياـ القدامى، كتكمف أىميتيا في تسجيؿ درجات التطكر الداللي الحاصؿ في 
المصطمحات المسانية الحديثة في حالة اشتراكيا المفظي مع المصطمح المساني 

لمخكارزمي،  التعريفات لمجرجاني، كمفاتيح العمكـ: القديـ، مف بيف ىذه المتكف
 ...ككشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك لمتيانكم

 :المعاجـ االصطبلحية الحديثة، كىي عمى نكعيف -3
 

المعاجـ المسانية التي ترصد المصطمحات التراثية أك التي تدٌكف المصطمحات المسانية  - أ
 معجـ"إلميؿ يعقكب كرفقائو، ك" معجـ المصطمحات األدبية كالمغكية: "إطبلقا، عمى غرار
 ... لمحمد سميماف عبد ا األشقر(" عف األئمة)عمـك المغة العربية 

كنفتقر إلى المعاجـ المسانية )المعاجـ المسانية الحديثة  األحادية كالثنائية كالمتعددة المغات   - ب
 (.األحادية المغة

معاجـ مصطمحات المنطؽ، كعمـ األصكات بفركعو، )معاجـ العمكـ ذات الصمة بالمسانيات   - ت
 ...(.لصكتيات، كعمـ النفس، كعمـ االجتماعكا

مصنفات كمقاالت كأعماؿ مؤتمرات )الكتابات المسانية العربية تأليفا كترجمة  -4
 .كىي كفيرة العدد( كمحاضرات
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كال سبيؿ إلى تدكيف المدكنة كالمعجـ المساني المفٌصؿ دكف تكظيؼ التقنيات الحاسكبية، 
لتصنيؼ كالبحث عف السياقات كالمصاحبات المفظية، كاستثمارىا في عممية التخزيف كالجرد كا

 .فبفضؿ برامج حاسكبية دقيقة يمكف إنجاز كؿ ىذه المراحؿ، إضافة إلى مبلحؽ المعجـ العديدة

 

 مبلحؽ معجـ المدّونة المسانية: 
 

مف ضمف المبلحؽ المرفقة بآخر معجـ المدكنة المسانية كالتي تحيؿ مستشير المعجـ عمى بيانات 
حصائية ىناؾداللية   :اشتقاقية كا 

 ممحؽ المرادفات، -
 ممحؽ المشتركات المفظية، -
 ممحؽ األضداد، -
 ، كمتكالياتيا االشتقاقية،(Racines)ممحؽ األصكؿ  -
 المجردة كالمزيدة،( Schèmes)ممحؽ األكزاف  -
 ممحؽ المصطمحات الدخيمة كمصادرىا كدالالتيا األصمية،  -
 .ممحؽ مصادر متكف كؿ مصطمح لساني -

 
 :بيؿ الػخػتْػـعمى س

 

لكتركنيا، نظرا لمتطكر  لقد غدا مف الصعب في الكقت الراىف حصر الكتابات المنشكرة طباعيا كا 
العممي كالتقني المشيكد، كقد انعكس ىذا األمر عمى حجـ المدكنات في جميع القطاعات المعرفية، كفي 

داكلة عمى صفحات الشابكة ىذا اإلطار اقتصرت في مرحمة أكلى عمى حصر المدٌكنة المسانية المت
المكتكبة بالمغة العربية، كأغمبيا مقاالت كحكارات في المنتديات المغكية، كىي تربك عمى مميكني كممة، كقد 
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تبيف مف خبلؿ قراءة أكلية قبؿ إخضاعيا لمتصنيؼ كالمعالجة الحاسكبية ندرة تخصصات لسانية دقيقة مف 
 .مثؿ فركع المسانيات التطبيقية كالحاسكبية
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 :الئحة المصادر و المراجػع

صيدا،  -حققو وقدمو محمد العبد، منشورات عكاظ العصرية -"الحدود في ثبلث رسائؿ"، رسالة الحدود، ضمف كتاب (1979)ابف سينا  -
 .بيروت

دار الغرب  -جمعية المعجمية العربية -1993وقائع الندوة العممية الثالثة  -، المعجـ العربي المختّص (1996)جمعية المعجمية العربية  -
 .تونس -اإلسبلمي

 -3ج -78المجمد  -مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ -، مشروع المعجـ التاريخي لممصطمحات العممية(2003)البوشيخي ( اؿ)شاىد  -
 .708-685ص
 -المجمة العربية لمعموـ –" شروع معجـ العربية اآلليقاعدة البيانات المعجمية العربية أو م"، (1998)عبد الفتاح إبراىيـ وسالـ غزالي  -

 .23-15:ص( ديسمبر) 32عدد  -األلكسو، تونس
 .بيروت -، عمـ المصطمح، أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية، الطبعة األولى، مكتبة لبناف ناشروف(2008)عمي القاسمي  -
الجزء  -78المجمد  -مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ -المعجمية الحديثة ، المعجـ العربي المعاصر في نظر(2003)محمد رشاد الحمزاوي  -

 (.1058 -1018: الرابع، ص
 .المغرب -فاس -منشورات ما بعد الحداثة -، آليات توليد المصطمح وبناء المعاجـ المسانية(2006)خالد اليعبودي  -
 .فاس، المغرب -لـ العربي، مطبعة ما بعد الحداثة، المصطمحية وواقع العمؿ المصطمحي بالعا(2004)خالد اليعبودي  -

 
- Bernard Jacquemin- Sabine Ploux (2008), Du corpus au dictionnaire, réalisation automatique d’un 
outil de gestion de l’information linguistique- in cahiers de linguistique et de sociologie de la langue 
française, 33, 1- pp63-84. 
- Cédrick Fairon, Blandine Courtois (2000), les corpus dynamiques et GlossaNet- Extension de la 
couverture lexicale des dictionnaires électroniques anglais, in JADT (2000) 5° journées internationales 
statistiques des données textuelles. 
- Czap (H), (1989), Le concept de concept, in : Terminologie diachronique, conseil international de la 
langue française- Bruxelles. 

- Mochè Bar- Acher (1998) ; « Fonctions et Activités de l’Académie de la langue hébraïque dans 
l’orientation et le développement de la langue hébraïque »- META- Translator’s Journal- Vol 43, n°1- 
p10-18. 
- Picoche (Jacqueline) (1977) ; Précis de lexicologie française, édition Nathan. 

- Serge Verlinde/Thierry Selva (2001), Nomenclature de dictionnaire et analyse de corpus, Cahiers de 
Lexicologie 79, pp113-139. 
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                   التوليد يف املعجم العربي               
 بيبية   عمية   :األستاذة   

 تبسة   -التبسيالمركز الجامعي العربي                                                   

 

 :ممخص البحث  

ردات إف التكليد خمؽ ك إبداع في المغة فيك بخاصيتو ىذه ال تقتصر عمى الجممة ، بؿ يشمؿ المف 
أيضا باعتبار أف المفردة ىي المبنة األكلى لبناء الجممة فتكليد المفردة ، ىك مرحمة سابقة لتكليد الجمؿ 

 .كيشمؿ التكليد في المعجـ جانب الصكت ك الصرؼ ك الداللة 

 ". المبنة الصكتية ك البناء المعجمي " لذلؾ فقد اندرجت ىذه المداخمة المتكاضعة تحت محكر 

العربية بثرائيا في ألفاظيا كمعانييا، كذلؾ بفضؿ خاصية تكليد المفردات ، كيدؿ ىذا تتصؼ المغة 
المصطمح عمى الجانب اإلبداعي في المغة؛أم القدرة التي يمتمكيا العارؼ بالمغة كسنف قكانينيا عمى خمؽ 

 .عدد المتناه مف المفردات، ألف تكليد ىذه المفردات مرحمة سابقة لتكليد الجمؿ 

دة ىي أصغر كحدة في المعجـ، فيي قكامو سكاء أكاف معجما مدكنا أك كاف رصيدا عاما كالمفر 
 .مشتركا مف المفردات التي تككف لغة جماعة لغكية ما 

ف ما يكلد مف العناصر الجديدة ال  كالتكليد في المعجـ ال يخرج عف القكاعد التي تقرىا المغة، كا 
التكليد نابع أصبل مف خصائص ىذه المغة، كال بد مف التفريؽ يخرج عف نظاـ المغة كال يخالفو ،ألف ىذا 

فالمعجمية العامة قكاميا ألفاظ المغة العامة،كتبحث في الكحدات » بيف المعجمية العامة كالمختصة،
المعجمية مف حيث مككناتيا كأصكليا كاشتقاقاتيا كدالالتيا، أما المعجمية المختصة فمكضكعيا البحث 

 ( .1)«يث مككناتيا كمفاىيميا كمناىج تكليدىافي المصطمحات مف ح
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تبعا ليذا األساس فإف مككنات النظرية المعجمية تتضافر مع بعضيا البعض لتككف المفردة الجديدة 
 .عمـ األصكات كالصدؼ كالداللة: التي يحتاجيا اإلنساف  لمتعبير عف مفاىيمو كأىميا 

ات الصكتية مف حيث تكليدىا اعتمادا عمى أما عمـ األصكات فيك يبحث في التأليؼ بيف الكحد
 التغيرات الصكتية التي يحدثيا التعامؿ بيف الكحدات الصكتية في الكحدات المعجمية،

 .اإلبداؿ كالقمب المكاني كغيرىا : مثؿ

أما عمـ الصرؼ فيبحث في بنية الكحدة المعجمية مف حيث ىي بنية الصرؼ؛ أم باعتبارىا كحدة 
 .ذر كجذع، كقد تتفرع مف الجذكر فركع كثيرة بسيطة قد تككنت مف ج

أما عمـ الداللة فكظيفتو البحث في مدلكؿ الدليؿ المغكم؛ أم الكحدة المعجمية كالتي تعتبرىا الكحدة 
 .ذف تيتـ بمعاني الكحدات المعجميةالمغكية األساسية كالمعنى الذم يرتبط بيذا الدليؿ، فالداللة المعجمية إ

 :ت الرئيسة يخمؽ التكليد مفردات جديدة عف طريؽ ثبلثة أشكاؿ كىيمف خبلؿ ىذه المككنا

 :التوليد الصوتي -1

رأ عمى المفردات مف تغيير صكتي»  (.2)«كىك إحداث كحدات معجمية جديدة نتيجة ما يطو

 :كتتمثؿ مظاىر التكليد الصكتي فيما يمي 

ي المخرج أك في الصفة إلى أف ىك نزكع أحد الصكتييف المتقاربيف أك المتماثميف ف»: اإلبداؿ -1
يعكض أحد ىما اآلخر في المفردة الكاحدة، فتتكلد عف ذلؾ التعكيض كحدة معجمية جديدة ذات تأليؼ 

 ( . 3)«صكتي مستقؿ 

بداؿ الثاء كىك (4)التضع مصدر كضع، كترث مف الفعؿ كرث:كأمثمة ذلؾ في العربية كثيرة نحك ،كا 
 .فكـ عكض ثكـ ، كفمة عكض ثمة : ي في قكليـصكت أسناني خاء  كىك صكت شفكم أسنان
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فيك »كىك نركع الصكتية في المفردة الكاحدة إلى تبادؿ مكانييما، كبالتالي :  القمب المكاني -2
تقديـ كتأخير يحدث في بنية الكممة نتيجة لعدد غير يسير مف العمميات الصكتية التمقائية كالتأخير، كىذا 

 (.5)«لة جديدة كال يضفي أم زيادة عمى المعنى األصميالتقديـ كالتأخير ال يقدـ دال

 جبذ                        جذب :    كمف األمثمة في العربية

 أيس                 يإس                                

 صاقعة                  صاعقة                             

المتجاكرة في المفردة الكاحدة إلى تأثر بعضيا ببعض عند النطؽ  كىك نركع األصكات»:التماثؿ -3
بيا تأثرا يحدث عند عند تقارب في الصفة ،أك في المخرج، كقد عالجو القدماء في باب اإلدغاـ ، كسمكه 

 .اصتبر     اصطبر اضتجع        اضطجع،:،مثاؿ ذلؾ(6)«التقريب

ديدة نتيجة ما يطرأ عمى الجذكر كاألسس ج كىك إحداث كحدات معجمية»: التوليد الصرفي -2
 ( .7)«الثابتة أك الجذكع مف التغيير أك التحكيؿ

 : كتتمثؿ مظاىر التكليد الصرفي فيما يمي 

تكليد لبعض األلفاظ مف بعض كالرجكع بيا إلى أصؿ كاحد يحدد مادتيا،ك »كىك : االشتقاؽ -1
 (.8)«خاص الجديد يكحي  بمعناىا المشترؾ األصيؿ مثمما يكحي بمعناىا ال

كبما أف المغة العربية خاضعة لمنمك كالتطكر فإف االشتقاؽ ىك إحدل الكسائؿ التي يمكف االعتماد 
 :عمييا لكضع المصطمحات الحديثة بالنظر إلى أنكاعو كمنيا 

أكثر أنكاع االشتقاؽ شيكعا في العربية ،كىك ارتباط كؿ أصؿ ثبلثي » كىك :االشتقاؽ الصغير  -أ
غة العربية بمعنى عاـ كضع لٌو،كىذا المعنى يخرج إلى حيز الكجكد في كؿ كممة تكجد فييا في الم

 (.9)«األصكات مرتبة حسب ترتيبيا في األصؿ الذم أخذت منو
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ص ف ع مثبل اشتؽ :كليذا النكع مف االشتقاؽ فائدة كبيرة في كضع المصطمح العممي،ففي مادة 
، شحف، يشحف، شحف: ش ح ف اشتؽ منيا: لتصنع ،كمادةصنع ،يصنع ،صناعة ،صانع ،مصنع ،ا:منيا

 .شاحنة،شحنة ،مشحكف،كغيرىا 

كىي ما يدؿ عمى الذكات المحسكسة مف اإلنساف كالحيكاف »: االشتقاؽ مف أسماء األعياف  -ب
 ( .10)«كالنبات كالجماد ،كىي أسماء جامدة ال تؤخذ مف غيرىا 

سد الحاجيات العممية لممصطمحات ،مثاؿ ذلؾ ما اشتقو كىذا النكع مف االشتقاؽ يفتح أحد المنافذ ل
مدٌنر كغيرىا ،كقد أجازت :مفٌضض،كعف الدينار :مذٌىب،كعف الفضة : العرب قديما ،فقالكا عف الذىب 

، كمف أمثمة ىذه المصطمحات  التأميـ : المجامع المغكية ىذا النكع مف االشتقاؽ لمضركرة في لغة العمـك
 قعيد،فيي مشتقة عف األمة كالسكؽ كالحداثة كالقاعدة ،كاليدرجة مف الييدركجيف ،،التسكيؽ،التحديث ،الت

 .كغيرىا 

لذلؾ فالتكليد عف طريؽ المشتقات يستكعب أكثر عدد مف الدالالت ،كذلؾ راجع إلى صيغيا 
 .المختمفة 

نما كىذا النكع يحصؿ في مجاؿ التغير الداللي ،فيك ليس صكريا أك شكمي :التوليد الداللي -3 ا ،كا 
 :منطمقو المعنى ،كمف أىـ مظاىر التكليد الداللي 

،فيك إذف ( 11)«ىك كؿ كممة أريد بيا غير ما كضعت لو »:التكليد عف طريؽ المجاز،كالمجاز
كىذا االنحراؼ »إحدل أساليب التطكر الداللي لمكممة؛أم انتقاليا مف المعنى األصمي إلى معنى آخر، 

 (.12)«معاف مستحدثة عمى جذكع عتيقة  المعنكم ىك بصفة عامة تطعيـ

السيارة التي كانت تعني قديما :كمف مظاىر المجاز التضييؽ المؤدم إلى التخصيص مثاؿ ذلؾ 
 :القافمة ،ثـ أصبحت تطمؽ عمى العربة اآللية المدفكعة بمحرؾ ،كمف األمثمة عف المجاز أيضا 

 ،ف كركيا يشبو حبات البندؽالبداية كا كىك سبلح لمرماية ،سميت كذلؾ ألف رصاصيا في :البندقية
 .كىك الثمر الجاؼ الطيب المعركؼ 
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 .مف الفعؿ تقمب ؛أم تحرؾ كمنو نقكؿ التقمبات الجكية :القمب

 .التكتر العصبي ،التكتر السياسي:أم صار مشدكدا ،ثـ تكسعكا في ذلؾ ،فقالكا  :توتر 

فية المعركفة،كنظرا لسرعة كميضو فقد مف البريؽ كىك الممعاف أطمؽ عمى الظاىرة الجغرا:البرؽ
 (.13)استعمؿ مصطمحا حديثا ليدؿ عمى التمغراؼ ،كمنو اشتقت البرقية 

كخبلصة القكؿ أف التكليد في المعجـ العربي كخاصة الحديث منو كالمكاكب لمتطكرات العممية 
نخمؽ معجما عربيا حديثا يفضي إلى ابتكار المفردات كصكغيا ،لنتمكف بالتعاكف فيما بيف ىذه األلفاظ أف 

 .عمميا يستمد مقكماتو المغكية مف خصائص المغة ذاتيا 
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 : اإلحاالت  اليوامش و

 . 31:،ص 1إبراىيـ يف مراد ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ط:مسائؿ في المعجـ -1

 .136:، بيركت ص1997  1مقدمة لنظرية المعجـ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ط-2

 . 137:مرجع نفسو ،صال-3

 .400:ص/ 8ـ" كضع "ابف منظكر ،مادة :لساف العرب -4

  1يحي عبابنة،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع األردف ط:دراسات في فقو المغة ك الفنكلكجيا العربية-5
 .145:،ص2000

 .138:إبراىيـ بف مراد،ص:مقدمة لنظرية المعجـ  -6    

 .143:المرجع نفسو ،ص-7

 .290:، ص1987 3رمضاف عبد التكاب ،مكتبة القادة ط:و العربية فصكؿ في فق -8

 .178:،ص6عمي عبد الكاحد كافي ،دار نيضة مصر لمطبعة كالنشر القادة ط:فقو المغة  -9

 . 142،141:محمد عيد ،ص:المظاىر الطارئة عمى الفصحى -10

 .304:أسرار الببلغة ،عبد القاىر الجرجاني ،دار المعرفة بيركت ،ص-11

 .507:محمد سكيسي ،ص :لغة الرياضيات في العربية -12

 .  53، 52:، ص1976حسف ظاظا ،دار النيضة العربية بيركت :كبلـ العرب كقضايا المغة العربية -13
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 حنو تأسيس معجم املصطلحات

 العلمية يف الكتب املدرسية 

 رشيـد فلكـاوي : األستـــاذ

  -قسنطينة -المدرسة العليا لألساتذة

 :تقـــديم

تأتي ىذه المداخمة في إطار إبراز األىمية الكبرل التي أصبح يكتسييا المعجـ المتخصص، تتمثؿ 
ميمتػػو فػػي شػػرح كتكضػػيح المصػػطمحات الدقيقػػة الػػكاردة فػػي كتػػاب مػػادة مػػف المػػكاد المدرسػػية، خاصػػة فػػي 

سػية بمصػطمحات، يصػعب عمػى المعمػـ إطار المنيجيػة كالسياسػة التربكيػة الحديثػة التػي أثقمػت الكتػب المدر 
إعطاءىا حقيا مف الشرح كالتكضيح، نظرا لضيؽ الكقت، لذا البد لممتعمـ مف كسيمة مسػاعدة تكػكف بمثابػة 

 . دليؿ تربكم مساعد، ميما كاف حجمو، مف أؿ أف يؤدم ميمة تربكية كبيداغكجية مكممة لجيكد المعمـ

تأسيس معجـ عممي لممصطمحات المتداكلة في  تعتبر المداخمة انطبلقة عممية طمكحة مف أجؿ
الخطاب الديداكتيكي المكتكب عمى مستكل الكتب المدرسية لمشعب العممية كالتقنية، كىي مصطمحات 
فرنسية مبثكثة في ثنايا الكتب المدرسية، شرحت بتراكيب عربية، كىذا اإلجراء البيداغكجي الجديد الذم 

، لـ تتبعو دراسات ميدانية لفحص مدل فعاليتو، كبالتالي ترـك (عربيةفرنسية ك )عمد إلى المزج بيف لغتيف 
ىذه المداخمة إلى كصؼ المصطمحات كتحميميا الحقا، مف أجؿ بناء معجـ متخصص في العمـك 

 . التكنكلكجية

كسأحاكؿ أف أذيؿ ىذه المداخمة بنمكذج تصكرم يتمثؿ في صكرة ىذا المعجػـ المتخصػص، كلكػف 
ية التي تتناكؿ مفيـك المعجـ، كقضايا التأليؼ المعجمي المعاصر، ككاقع تعايش المغات، بعد التييئة النظر 

 .  كانعكاس ذلؾ عمى محتكل الكتب المدرسية
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 : مقػػدمة

كانت آخر القضايا المغكيػة تػدكر حػؿ قضػية تكحيػد المصػطمح العممػي بالمغػة العربيػة، عقػدت فييػا 
يمػػة لمغايػػة بعضػػيا طبػػؽ عمػػى أرض الكاقػػع، كالكثيػػر منيػػا مػػؤتمرات كنػػدكات كثيػػرة جػػدا كخرجػػت بنتػػائج م

مازالػػت تنتظػػر أصػػحاب القػػرار السػػيادم، كمػػا شػػكمت المعػػاجـ المتخصصػػة محػػكرا ىامػػا فػػي ىػػذه المقػػاءات 
 . العممية، نتيجة السبؽ المعرفي، كالتطكر الحاصؿ في مختمؼ العمـك اإلنسانية منيا كالتجريبية

قطبػػػا ميمػػا مػػػف أقطػػاب البحػػػث المعجمػػػي  -جـ المتخصصػػػةأعنػػػي المعػػا –يشػػكؿ ىػػػذا المكضػػكع 
تنظيرا كتطبيقا، نظرا لحاجتنا الشديدة إلى كسيمة مساعدة مف أجؿ فيـ العمـك كما ينتجو الغرب، في أقصر 
كقت ممكف، كي ال نقع في مأزؽ التضخـ المعرفي، كالتخمة التي تضر كال تنفع، بالتالي ال حرج أف يمتؼ 

الترجمػة، التكثيػؽ، المسػانيات، اإلعػبلـ : ف المتخصصػيف فػي مختمػؼ الميػاديف، منيػاحكؿ ىذا العمػـ نفػر مػ
 . الخ إضافة إلى العمـك المتخصصة التي يراد أف ينس فييا المعجـ... اآللي

اىتـ الغربيكف بالصناعة المعجمية اىتماما ال مثيؿ لو، نظرا لمحاجة الممحة لو، بعد التدفؽ العممي 
كبالتػػالي تقػػدمت ىػػذه الصػػناعة، كألفػػت المعػػاجـ بمختمػػؼ أنكاعيػػا، كتميػػزت بػػالتنكع فػػي مختمػػؼ الميػػاديف، 

كالثػػػػػراء فػػػػػي آف كاحػػػػػد، مػػػػػف أؿ المحافظػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػفاء المغػػػػػكم، كفيػػػػػـ العمػػػػػكـ، ألف عمميػػػػػة الفيػػػػػـ تػػػػػتـ 
يتميػػز البحػػث . بالمصػػطمحات كىػػذه األخيػػرة ال تفيػػـ إال بعػػد االطػػبلع عمػػى مػػدلكليا فػػي معجػػـ خػػاص بيػػا

 :عند الغرب بخصائص، نجمميا فيما يمي المعجمي

العمميػػة، كمضػػمكنيا كتحديػد مكضػػكع البحػػث المعجمػػي بدقػػة، كتحديػػد اإلطػػار  الكاقعيػػة خاصػية -1
 . النظرم الذم سيعالج فيو، كتحديد الكسائؿ الصكرية التي تمكف مف تمثيؿ المكضكع تمثيبل كافيا

األبحاث النفسية كنتائج المسػانيات النفسػية الكاقعية الذىنية، كمضمكف ىذه الخاصية التقيد بنتائج  -2
 . ببناء نماذج اإلدراؾ كغيرىا مثميا في بناء المعجـ -عامة –التجريبية ككؿ الدراسات المعنية 

الحكسػػبة كمضػػمكنيا بنػػاء المعجػػـ بصػػكرة تيسػػر برمجتػػو فػػي الحاسػػكب كيعنػػي ذلػػؾ التقيػػد بعػػدة  -3
أسػاس االقتصػاد كتبلفػي الحشػك، كتمثيػؿ ىػذه  قيكد، منيا انتقاء المػكاد المدرجػة فػي المعجػـ عمػى

 1.المكاد المعجمية تمثيبل صكريا، كمراعاة النسقية في ىذا التمثيؿ
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إف االىتماـ بيذه الخطكات ىي التي ضمف لممعاجـ العربية الحديثة، االنتشار بؿ الفعالية أيضا فػي ميػداف 
يػا، ال يبػذؿ جيػدا فػي البحػث عػف معنػى مف المياديف العممية، حيث جعمت منو مادة حاضرة لكؿ محتػاج ل

كممة أك مصمح مف المصمحات التي يصادفيا، ألنيا مصنكعة صناعة عممية، دقيقػة، محكسػبة كػذلؾ، بػؿ 
كصػػػؿ األمػػػر إلػػػى اسػػػتيعاب اليػػػاتؼ المحمػػػكؿ لممعػػػاجـ اإللكتركنيػػػة، فيكفػػػي االسػػػتنجاد باليػػػاتؼ، كمػػػا يػػػتـ 

 . االستنجاد بو مف أجؿ معرفة الكقت

مر كثيرا أثناء الحديث عف المعاجـ العربية المعاصرة، فبل نزاؿ نطرح إشكاليات تجاكزىا يختمؼ األ 
  2:الزمف مف قبيؿ

 معجمو؟ يضمنيا التي المغكية المعطيات مصدر ما -1
لى -2  المعاصر؟ العربي المتكمـ ينتجيا التي المغكية المعطيات يعتمد حد أم كا 
 المعتمد؟ العربي لممتكمـ يقدمو تحديد كأم -3
 أخرل؟ دكف معجمية مكاد ينتقي أساس أم مىكع -4
 المعجـ؟ داخؿ المعجمية المكاد ليذه يمثؿ ككيؼ -5
 ذلؾ؟ في يعتمدىا التي النظرية كما -6
 المعجـ؟ ىذا يقدـ المتكمميف مف طبقة كألم -7
 المعجـ؟ ىذا تحقيقيا يريد التي األىداؼ أك اليدؼ كما -8
 قرارات؟ فم يتخذ ما اتخاذ في المعتمدة كاألبحاث الدراسات كما -9

في حيف تتكاثر عمينا كتتعاظـ المشكبلت المغكية المتعمقة بالمكاد المدرسية، دكف أف نفكر في صنع معجػـ 
 .لغكم، تبرز ميمتو في مساعدة المتعمميف، في مختمؼ األكار

إذف أضػػحى بنػػاء المعجػػـ المتخصػػص مػػف المسػػائؿ التػػي أثػػارت اىتمػػاـ المشػػتغميف فػػي الصػػناعة  
خػتبلؼ صػػنكؼ المعػػاجـ، لمػا ليػػا مػف دكر كبيػػر فػػي شػرح العمػػـك كتسػييؿ تكصػػيميا إلػػى المعجميػة، عمػػى ا

 .المتمقي في أقؿ كقت ممكف

 :تشكؿ ىذه العناصر محاكر المداخمة، كىي  

 مقدمة منيجية عف الكظيفة المعرفية لممعاجـ المتخصصة  -1
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  الصراع المعرفي كالمغكم كتأثيراتيما عمى المنظكمة التربكية الحديثة -2
 أىمية المعاجـ التربكية المتخصصة   -3

 

 (:ماىيتيا، كظيفتيا) المعاجـ العممية المتخصصة  -1

 : التعريؼ المغكم كاإلصبلحي لممعجـ -1-1

مصدر الكممة عمى اختبلؼ أشكاليا، كمرد ذلؾ إلى قكؿ ابػف فػارس فػي " ـ. ج. ع" يعتبر الجذر 
أحػػدىما يػػدؿ عمػػى سػػككت كصػػمت، كاآلخػػر عمػػى صػػبلبة : العػػيف كالجػػيـ كالمػػيـ»": مقػػاييس المغػػة " مؤلفػػو 

كمػػا فػػي تػػاج  -"سػػر صػػناعة اإلعػػراب" كذكػػر ابػػف جنػػي فػػي مقدمػػة ... كشػػدة، كاآلخػػر عمػػى عػػض كمذاقػػة
صػػػحاح "العػػػركس أف مػػػادة ع ج ـ كقعػػػت فػػػي لغػػػة العػػػرب لئلبيػػػاـ كاإلخفػػػاء كضػػػد البيػػػاف، كمػػػا جػػػاء فػػػي 

ف كػاف مػف العػرب، كاألعجػـ أيضػا الػذم فػي  الذم ال يفصح كال: لمجكىرم، األعجـ" العربية يبيف كبلمػو كا 
ف أفصح بالعجمية   3«لسانو عجمة كا 

فػي كػبلـ العػرب لئلبيػاـ  اعمػـ أف عجػـ كقعػت» : يقكؿ ابف جني أيضا في تعريفو لممعجػـ مػا يمػي
إذا  ، فالعجمة الحبسة في المساف ، كمف ذلؾ رجػؿ أعجػـ كامػرأة عجمػاء كاإلخفاء كضد البياف كاإلفصاح ،

، كالعجػػـ ك العجمػػي غيػػر العػػرب لعػػدـ إبػػانتيـ  كانػػا ال يفصػػحاف كال يبينػػاف كبلميمػػا ، كاألعجػػـ األخػػرس
كالعجماء البييمة ألنيا ال تكضح ما  العربي القراءة ، لـ يقدر عمييا لغمبة النعاس عميو ، أصبل ، كاستعجـ

اعمػـ أف أعجمػت ... ميا سػكتتسػكت ، كاسػتعجمت الػدار عػف جػكاب سػائ: الرجػؿ  فػي نفسػيا ، كاسػتعجـ
 غالب أمرىا تأتي لئلثبات كاإليجاب نحك أكرمت زيدا أم أكجبػت كزنو أفعمت ك أفعمت ىذه كاف كانت في

أشػػكيت زيػػدا أم أزلػػت لػػو مػػا  ، كذلػػؾ نحػػك لػػو الكرامػػة ، فقػػد تػػأتي أفعمػػت أيضػػا كيػػراد بيػػا السػػمب كالنفػػي
 4«تعجاموأعجمت الكتاب أم أزلت عنو اس ، ككذلؾ قكلنايشككه
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 : اصبلحا -1-2

ىك ذلؾ الكتاب الذم يحمؿ بيف دفتيو عدد معتبر مف الكممػات كمعانييػا، تعػرض بطرائػؽ معركفػة  
فػي المعجميػة العربيػة، تسػمى الكممػات المػراد شػرحيا بالمػداخؿ المعجميػة، أمػا المعػاني فتسػمى بالتعػػاريؼ، 

ة لممدخؿ المعجمي، كشػكاىد اسػتعماليا، كبالتػالي كىذه التعاريؼ تتضمف طريقة نطقيا، االشتقاقات المختمف
 . المعمكمات الصكتية، المعمكمات الصرفية، العمكمات الداللية: يضمف التعريؼ

 

 :تعريؼ المعجـ المتخصص -1-3

الفيزيػاء، العمػكـ، : المعجـ المخػتص ىػك الػذم يجمػع مفػردات متخصصػة فػي مػادة مػف المػكاد مثػؿ
رحيا كيفسػػػرىا تفسػػػيرا دقيقػػػا تسػػػيؿ ميػػػاـ المػػػتعمـ، كتجعمػػػو أداة مػػػف أدكات الرياضػػػيات، المغػػػة العربيػػػة، كيشػػػ

كيمثؿ ىذا النكع حاجة ممح ة في عصرنا الحاضر، مع تقدـ العمػكـ، كتسػارعيا، . التعميـ الفعالة كالمعاصرة
 .فمـ يبؽ لممعاجـ التقميدية المكسكعية مكانة بالرغـ مف أىميتيا

 

 :    صكظيفة المعجـ العممي المتخص -1-4

ال يمكػػف الحػػديث عػػف لغػػة عمميػػة كاحػػدة تجمػػع بػػيف جميػػع الشػػعكب، كال تنتمػػي إلػػى أم قطػػر مػػف 
عمى ترقية لغتيا بكاسطة تعميؽ الفارؽ  -خاصة المتقدمة منيا –األقطار، حيث تعمؿ كؿ دكلة مف الدكؿ 

ميػػة، فتطػػكرت المغػػة العممػػي بينيػػا كبػػيف منافسػػاتيا، كتشػػترط عمػػى أف تكػػكف لغػػة العمػػـ فييػػا ىػػي المغػػة القك 
االنجميزية كتبعتيا المغػة الفرنسػية، ثػـ المغػة الصػينية فػي التقانػة العمميػة، أمػا المغػة العربيػة فقػد بقيػت تػزاكؿ 
مكانيػػػا لعػػػدـ إعطػػػاء البحػػػث العممػػػي قيمتػػػو، كبالتػػػالي يكمػػػف الحػػػؿ الكحيػػػد فػػػي صػػػناعة المعػػػاجـ العمميػػػة 

مغػػة، متعػػددة المغػػات حيػػث تيسػػر التكاصػػؿ بػػيف المعممػػيف أحاديػػة المغػػة، ثنائيػػة ال: المتخصصػػة متنكعػػة بػػيف
كمػػػا تسػػػمح لممتعممػػػيف إدراؾ المجػػػردات مػػػف . كالمتعميمػػػيف، كتسػػػيؿ عمميػػػة الػػػتعمـ فػػػي أقصػػػر كقػػػت ممكػػػف

المفػػاىيـ العمميػػة التػػي يتعسػػر فيميػػا عنػػد تػػدكينيا بالمصػػطمحات األجنبيػػة، انطبلقػػا مػػف ىػػذه األىميػػة التػػي 
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قػػد اىتمػػت بيػػا مختمػػؼ الػػدكؿ المتقدمػػة فػػي الييئػػات العمميػػة، كمراكػػز البحػػث، تكتسػػييا مثػػؿ ىػػذه المعػػاجـ ف
 . كالجامعات

 : تكمف كظيفة المعجـ العممي في ما يمي

 التعريؼ بالمصطمحات المتخصصة في جممة قصيرة مفيدة  -
 التقريب بيف المغات في مجاؿ المصطمحات العممية كالمتخصصة  -
 تخصص في مادة مف المكاد مساعدة المتعمـ عمى فيـ المحتكل الم -
ربػػح المعمػػـ لمكقػػت باعتبػػار أف ىػػذا المعجػػـ كظيفيػػػا يسػػاعد المػػتعمـ عمػػى فيػػـ المػػادة العمميػػة قبػػػؿ  -

 المكقؼ التعميمي 
اىتمت الكثير مف الجيات العممية المتخصصة بصناعة مثؿ ىذا النكع مف المعاجـ ككظيفتيػا، نػذكر منيػا 

 5:عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 عػارؼ كالعمػكـ مػف خػبلؿ الػربط بػيف عشػرات المعػاجـ العامػة كالخاصػة المتعػددة المغػات، تقريب الم
الػذم اسػتطاع الػربط بػيف أكثػر مػف مئػة معجػـ كتيسػير  Alex fomineكمػا ىػك الشػأف فػي معجػـ 

البحث فييات مف خبلؿ معجـ كاحد، ككما ىك شأف بنؾ المصطمحات المتعددة المغات بتعدد دكؿ 
حيػػث بمػػغ مجمػػكع مػػا يحتكيػػو ىػػذا البنػػؾ مػػف المصػػطمحات فقػػط خمسػػة مبليػػيف االتحػػاد األكربػػي، 

 . مرفكقة بتعاريفيا كسياقات كركدىا
 عمػى المبنيػة المعػاجـ شػأف ىك ذلؾ، كما المسانية في النظريات كاستثمار المعجمي العمؿ تطكير 

 ببمجيكا، مقارفال النحك في البحث مجمكعة أنجزتو المعجـ الذم قبيؿ المحبلتية، مف نظرية أساس
 The Dutch -French- English contrastive verb Valency - :كعنكانػػو

Dictionary 
 اآلتي المعجـ شأف ىك كما الترجمة، تيسير:  

- Dictionnaire anglais francais de traduction 

 عربي :المتعمـ قامكس :في الشأف ىك كما أجنبية، لغة باعتبارىا المغات مف لغة تعميـ تيسير – 
 حبيب سممكني لمؤلفو إنجميزم، – عربي :لممتعمـ العالي كالقامكس .ستانغمس لمؤلفو إنجميزم،
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 Kanji Dictionary: Dictionaries for Learning - :اليابانية المغة تعميـ أنطكف كمعاجـ
Japanese  

 لمؤلفو فرنسي، – بيعر  :(الكتابية المغة) قامكس ) :في الشأف ىك كما األدبية، الكتابة لغة تقكية 
 . تربكنك أكغست

ما نبلحظو في معاجمنا المتخصصة في عصرنا الحاضر أنو يتعامؿ مع المكاد المصطمحية ككأنيا 
معزكلة عف بعضيا البعض، كما ينجر عنو مف تضييع لمكقت أثناء البحث عف مادة ما مف المكاد 

تخصصة كاضحة، مقصكدة المعالـ المصطمحية، ليذا البد مف التفكير الجدم في صناعة معاجـ م
 . كاألىداؼ

 

  :   التنمية المغوية وعبلقتيا بمعجـ المصطمحات العممية -2

نما قد بدأت إرىاصاتو منذ   إف الحديث عف قضية المصطمح كعبلقة بالمغة ليس كليد الساعة، كا 
كحا مف السابقة، فبدأت سنكات مضت، منذ استعداد العالـ تخطي األلفية الثانية إلى ألفية تالية أكثر طم

المؤتمرات كالندكات تعقد في ىذا المجاؿ، كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر أىـ قرار نتج عف مؤتمر التعريب 
قضية المصطمح العممي لـ تنؿ مف العناية في » حيث رأل أف  1973الثالث الذم انعقد في الجزائر سنة 

كأٌنو إذا كانت عممية المصطمح عممية . اإلقرارالتنفيذ، قدر ما نالت مف عناية في اإلعداد كالدراسة ك 
كأٌنو البٌد أف يخرج ىذا النقاش . مستمٌرة، فإٌف ذلؾ يقتضي أال يستمٌر الجدؿ النظرم حكليا إلى ما ال نياية

النظرم إلى مرحمة التطبيؽ كالتجربة العممية، حتى يككف استخداـ المصطمح ىك الذم يحٌقؽ امتحانو 
 . 6«كالحكـ عميو

نما تتعمؽ إف   المشكمة التي نحف بصدد معالجتيا ال تعني كال تمس ندرة المصطمح العممي، كا 
ف  –بالمغة التي يتـ بيا إيصاؿ المصطمح العممي، كالمغة التي يتـ بيا شرح ىذا المصطمح، فالمبلحظ  كا 

ا بؿ جميا أف المصطمحات كالرمكز المكتكبة في الكتب العممية معظمي -استبقنا الحديث عف ىذه القضية
 : مكتكبة بالمغة الفرنسية، كبالتالي يحؽ لنا اف نطرح ىذه التساؤالت
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 ىؿ المغة العربية عاجزة عمى إيصاؿ المفاىيـ العممية الحديثة ؟ -
ما ىي نكايا كاضعي الكتب العممية المدرسية مف ىذه االستراتيجية التي تعتمد عمى المصطمحات  -

 ارة بالمغة العربية كتارة بالمغة الفرنسية؟ العممية المكتكبة بالفرنسية كشرحيا ت
 أال تشكؿ ىذه اإلجراءات خطرا عمى شخصية المتعمميف؟  -
 أال تشكؿ ىذه اإلجراءات ثقبل عمى المتعمميف باعتبارىـ يتناكلكف العمكـ بمغتيف مختمفتيف؟  -

 

المغكية إضافة  تنفرد المغة العربية بخصائص تجعميا في مصاؼ المغات األكلى في العالـ، خاصة منيا
إلى متكممييا، كما تتميز بيا مف تقديس تجعؿ مف العربي كالمسمـ يتشبث بيا، كيحافظ عمييا، إضافة إلى 
تكفر كسائؿ متعددة مف كسائؿ التنمية المغكية، تفيد الباحثيف عمى كضع مصطمحات عممية دقيقة 

 :ككظيفية، تتمثؿ ىذه الكسائؿ المغكية في ما يؿ

 

ظاىرة لغكية تحدث عند جميع المغات، تحدث أثناءىا انتقاؿ مفردات لغكية مف : ماالقتراض المغك  -1
الحركب، التجارة، : لغة إلى لغة أخرل، نتيجة احتكاؾ الشعكم في ما بينيا، بفعؿ عكامؿ عديدة منيا

قـك فاقتراض األلفاظ عمؿ يقـك بو األفراد كما ت» الخ كما يسمى أيضا باالقتراض المغكم، فػ ...السياحة
عمى . كفي العصكر الحديثة قد تقكـ بو أيضا الييئات العممية كالمجامع المغكية كأمثاليا, بو الجماعات

بؿ رغـ أنو يبدأ كعمؿ فردم ال يمبث في غالب , أف عمؿ الفرد ىنا ال يظؿ عمبلن منعزالن عف الناس
ككف حينئذ عنصران مف عناصر كي, ثـ قد يصبح ممكان لمجماعة كميا, األحياف أف يقمده مجمكعة مف أفراد

كقد أدت ىذه الظاىرة إلى دخكؿ العديد مف المفردات إلى المغة العربية، كحدث ىذا  7«المغة المستعيرة
فردكس، سمسبيؿ، تسنيـ كىي كممات غير عربية، أما : منذ نزكؿ القرآف الكريـ، حيث كردت ىذه الكممات

نتيجة التقدـ العممي كاالكتشافات المعاصرة مف بيف في العصر الحديث فقد دخمت الكثير مف المفردات 
, التمفكف, سي دم, الكيب, االنترنت, الديسؾ, المكبايؿ, التمفزيكف, الكمبيكتر: ىذه الكممات نذكر حصرا

 . الفيتاميف, الفيركس
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تمثؿ الترجمة جسرا ينقؿ العمكـ كالمعارؼ مف أمة إلى أمة أخرل بكاسطة لغتيف تمثؿ  :الترجمة -2
لى المغة األصؿ أما الثانية فيي المغة اليدؼ، كىي مف الكسائؿ المغكية اليامة التي تساعد عمى األك 

تحقيؽ التنمية المغكية، لما ليا مف دكر في إثراء الرصيد المعرفي كالمفرداتي في لغة مف المغات، كباتت 
 .ضركرة عصرية ممحة

 

ـ مف لغات أجنبية إلى المغة العربية، كىي تشكؿ ىذه العممية نمكذجا ناجحا في حمؿ العمك  :التعريب -3
استعماؿ المغة » فرصة إلثراء مختمؼ التخصصات بما كصمت إليو األمـ المتقدمة، كبالتالي يحصؿ

، أما مف 8«كبحثا ن كترجمة ن كتأليفا, دراسة ن كتدريسا ن , العربية في مختمؼ فركع المعرفة كبلما ن ككتابة ن 
صبغ الكممة بصبغة عربية عند نقميا بمفظيا األجنبي إلى المغة » : يعني الناحية المغكية فيذا المصطمح

، يعتبر التعريب عممبة حضارية ييدؼ إلى تنمية العمكـ بمختمؼ تخصصاتو، كما يعمؿ عمى  9«العربية
، كنظرا ألىميتو فقد خصصت الكثير مف الدكؿ العربية -خاصة منيا العممية –تنمية المصطمحات 

كأنشأت مجامع كدكر لمنشاط في ىذا المجاؿ، كعقد في ىذا الشأف مجمكعة مف الندكات ميزانية ىامة، 
" المؤتمر العاشر لمتعريب" كالمؤتمرات، خمصت بنتائج ميمة جدا، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

يب قضايا تعر " تحت شعار "  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو"الذم عيقد في دمشؽ بمساىمة 
حيث خرج المؤتمركف بمجمكعة  2002تمكز  25-20في الفترة مف "  التعميـ العالي في الوطف العربي

الحرص عمى احتكاء كؿ كتاب عممي منيجي عمى مسرد أجنبي عربي »  :مف التكصيات نذكر أىميا
ريب بيف ككضع الكتب العربية التي طبقت التع, كعربي أجنبي يضـ كؿ المصطمحات العممية الكاردة فيو

كدعـ الطباعة المعجمية كأبحاثيا كمشركعاتيا التي تخدـ قضية التعريب , يدم الجامعات كالمؤسسات
كمشركع الذخيرة المغكية كمشركع المعجـ الصحفي العربي المعاصر كمشركع يقيس المصطمح كغيرىا مف 

 .  10«المشركعات المعجمية 
 

العربية، دكف المغات األخرل، حيث تجمع  ىي ظاىرة لغكية داخمية تختص بيا المغة :النحت -4
كممتاف أك أكثر فيؤخذ شطر كؿ كاحدة منيا فتتشكؿ كممة جديدة ليا معنى اجتماع الكممات السابقة، كىي 

المغة العربية النحت عمى نحك محدكد منذ الجاىمية كسجؿ » ظاىرة لغكية قديمة، قدـ المغة نفسيا، فػ 
ثـ طرحت قضية , أمثمة بأعيانيا تناقمتيا كتب المغة عمى مدل القركف المغكيكف في القرف الثاني اليجرم

النحت في العصر الحديث في إطار اإلفادة مف اإلمكانيات المغكية المختمفة لصكغ المصطمحات العممية 
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كىي مف الكسائؿ المغكية التي تعمؿ عمى تنمية المصطمحات العممية في المعاجـ  11«كالكممات الحضارية
فتينزىعي مف مجمكعة حركؼ كمماتيا كممة فٌذة تدؿ عمى , ييعمد إلى كممتيف أك جممة» ة، حيث المتخصص

كىي عممية مشركعة اتفؽ عمييا أغمب الباحثيف، كما  12«أك الجممة نفسيا, ما كانت تدؿ عميو الكممتاف
يجكز النحت » : يمي أقر بيا مجمع المغة العربية بالقاىرة أثناء الحاجة إليو، حيث كرد في أحد بنكده ما

1«عندما تمجئ الضركرة العممية إليو
، كمف بيف األمثمة عف المصطمحات العممية التي تشكمت بكاسطة 3

 . الخ...بر كماء: برمائي إذ أف ىذه الكممة تشكمت مف كممتيف: النحت
 

مف بيف أىـ الكسائؿ المغكية التي ساىمت بشكؿ كبير في إغناء المغة العربية  :التركيب -5
ترجمة العناصر المككنة لمصطمح أكركبي مركب إلى » : المصطمحات العممية، كىي عممية لغكية تعنيب

كما ينقسـ  14«المغة العربية كتككيف تركيب عربي مف أكثر مف كممة يؤدم معنى المصطمح األكركبي
زم في ما التركيب أثناء النقؿ إلى المغة العربية إلى مجمكعة مف األقساـ جمعيا محمكد فيمي حجا

 15:يمي
كلعؿ مف أقدـ : تتككف صيغ التركيب المزجي العربي مف مككنات عربية :التركيب المزجي العربي   -

ال , ال كجكد, ال ككف) مثؿ , (اسـ + ال ) ىذه التراكيب كأكثرىا شيكعان منذ عصر الحضارة اإلسبلمية 
ديثة لمتعبير عف مصطمحات فمسفية كأصبح ىذا التركيب شائعان في المغة العربية الفصحى الح(.ثبكت 

كما تككنت صيغ مركبة (. البٌلسمـ, البٌل حرب, السمكي, المركزية, المباالة:)كاجتماعية كسياسية مثؿ
(. شبو عسكرم, شبو رسمي , شبو جزيرة , شبو حربي ) مثؿ ( شبو ) أخرل عنصرىا األكؿ كممة 

غير , غير دستكرم, غير مباشر, نيغير إنسا: )مثؿ( غير)كتككنت صيغ أخرل عنصرىا األكؿ 
, (عدـ االرتياح, عدـ االنحياز: )مثؿ( عدـ)كتككنت كذلؾ مركبات أخرل عنصرىا األكؿ كممة (. رسمي

 (سكء إدارة, سكء نية , سكء سمكؾ : )مثؿ( سكء)كما تككنت مركبات كاف عنصرىا األكؿ كممة 
( اسـ عربي كنياية أجنبية ) فيتككف مف  كأما التركيب المزجي المختمط: التركيب المزجي المختمط  -

ترجـ عنصره ( lactate)فالمصطمح . كىذا الضرب شائع في مصطمحات الكيمياء عمى كجو الخصكص
كمف أىـ (. لىبىنىات) فقيؿ ( ate-)إلى لبف كاحتفظ المصطمح العربي بالنياية األجنبية ( lacta)األكؿ 

, كبريتيد : كاألمثمة عمييا( ate= ات ), (ide= يد : )المركبةالنيايات األجنبية التي اتخذتيا ىذه الصيغ 
 . كبريتات

 ثيرمكميتر , يشير إلى التراكيب المككنة مف عناصر أجنبية مثؿ باركميتر: التركيب المزجي الدخيؿ  -
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خاصة مميزة لمغة العربية، كىي مف الكسائؿ المغكية التي تساىـ في إنماء المغة العربية،  :القياس -6
األساس الذم نبني عميو كؿ ما نستنبطو مف »تمد عميو في تكليد المصطمحات العممية، بؿ ىك كما يع

كىذه العممية البد أف تعتمد عمى  16«أك دالالت في بعض ألفاظيا, أك صيغ في كمماتيا, قكاعد في المغة
يف األفعاؿ التي لـ اىتـ مجمع المغة العربية بكضع الضكابط القياسية لتكك »الضكابط العممية الدقيقة حيث 

فنتج عف  17«كالتي يتطمب التعبير العممي إيجادىا لمداللة عمى المفاىيـ بدقة, تذكرىا المعجمات العربية
المصدر الصناعي، اسـ اآللة : ىذه اآللية مجمكعة مف القياسات نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 . الخ...
 

تختص بيا المغة العربية دكف غيرىا مف المغات، إال انيو لـ  بالرغـ مف ىذه المييزات المغكية التي   
تشفع ليا مف سيطرة المغات األجنبية، كبركز ظاىرة جديدة في الكتب اتممدرسية خاصة منيا العممية، 
كىي التدخؿ المغكم مف المغة الفرنسية إلى المغة العربية في المصطمحات، كطريقة الكتابة التي تعتمد 

ختمفتيف مف اليسار إلى اليميف عندما يتعمؽ األمر بالمغة الفرنسية، كمف اليميف إلى عمى منيجيتيف م
 كيؼ تحدث ىذه الظاىرة؟ كما ىي أسبابيا؟ : كالسؤاؿ المطركح. اليسار عندما يتعمؽ األمر بالمغة العربية

 

 :الصراع المعرفي والمغوي وتأثيراتيما عمى المنظومة التربوية الحديثة -3

كالية السابقة إلى الحديث عف الكاقع المغكم في المنظكمة التربكية الجزائرية، كالترتيب تجرنا اإلش
التصاعدم لمغات المدرس بيا في مختمؼ األطكار التعميمية، كالحمة الجديدة التي اكتستيا المنظكمة 

األطكار التعميمية  الحديثة، كاتجاه الجزائر إلى التعميـ المعاصر كالفعاؿ، باعتماد المقاربة بالكفاءات في
 . في الجامعة  L. M. D، ككذا اعتماد نظاـ (االبتدائي، المتكسط، الثانكم)األكلى 

إف كاقع المغة العربية فػي المدرسػة الجزائريػة ال يبشػر بخيػر، كال تمػكح تباشػير إرىاصػات تػدؿ عمػى  
قتػػبس يشػػبو كثيػػرا المنػػاىج المنحػػى التصػػاعدم لمغػػة العربيػػة فػػي المنظكمػػة التربكيػػة، خاصػػة كأف المػػنيج الم

الغربيػػػة، سػػػاعد عمػػػى تػػػردم كاقػػػع المغػػػة العربيػػػة الكضػػػع المغػػػكم العػػػاـ، كحالػػػة الػػػدكؿ العربيةػػػػ التػػػي مازالػػػت 
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تصنؼ ضمف الدكؿ المتخمفة، فتيمد دائما إلى استيراد كػؿ شػيء، حتػى المنػاىج التربكيػة، كالتػي ال يسػاير 
 . منيا الفمسفة التربكية العربية كاإلسبلمية

يظيػػر جانبػػا مػػف بػػؤر الصػػراع المعرفػػي كالعممػػي بػػيف الػػدكؿ المتقدمػػة فػػي المجػػاؿ المغػػكم، بػػؿ ىػػي  
األساس، ألف المغة ىي األداة الناقمة لمعمػـك كالتقنيػات الحديثػة، كمػا نمػكذج المغػة الصػينية التػي نجػدىا فػي 

تقدما ممحكظا، بؿ أصبحت جميع المنتجات إال ظاىرة تستحؽ الذكر كاالستشياد بيا، فيذه المغة قد حققت 
الشركات الصينية تكظؼ عماليػا فػي مختمػؼ بمػداف العػالـ، بػؿ ال تكتفػي ىػذه الػدكؿ بفػتح االسػتثمار فييػا، 
بػػؿ تعمػػد إلػػى جمػػػب متػػرجميف يتقنػػكف المغػػة الصػػػينية كيترجمكنيػػا إلػػى لغػػة البمػػػد المسػػتقبؿ، كىػػي الظػػػاىرة 

شػػيد زحفػػا ممػػاثبل لمزحػػؼ الػػذم يمارسػػو أىميػػا بكاسػػطة المغكيػػة التػػي تحػػدث اآلف فػػي الجزائػػر، فيػػذه المغػػة ت
تقػػدميـ فػػي مختمػػؼ المجػػاالت، ككػػذلؾ تشػػيد الػػدكؿ األكربيػػة مػػف جانػػب كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف 
جانب آخر تسابقا خطيرا مف أجؿ الظفر بأكبر عدد ممكف مف التابعيف ثقافيا كلغكيا، باعتماد خطط لغكية 

تكػكيف، كالمسػاىمات كالمسػاعدات المعرفيػة، ظيػر ىػذا جميػا فػي احػتبلؿ المغػات شريرة تحت غطاء تبادؿ ال
 . األجنبية مركزا ميما في مختمؼ المجاالت العممية كاالقتصادية

كما ظير ىذا االستبداد المغكم أيضا في المنظكمة المغكية، حيث الحظنا بصكرة ممفتة لبلنتباه مػا  
بالكتب التقنية كالعممية، فظيرت إشكاليةة مف نكع آخر،خمقيا حدث مف شرخ لغكم، خاصة منيا ما يتعمؽ 

أصحاب المغة أنفسيـ تحت غطاء المحاؽ بالركػب المعرفػي كالعممػي، كبالتػالي نحػف امػاـ خيػاريف، ال ثالػث 
 : ليما

 مراجعة السياسة التربكية كاعتماد األحادية المغكية في تدريس العمـك التجريبية كالتقنية  . 
  تربكيػػة متخصصػػة، مػػف أجػػؿ المسػػاىمة فػػي اإلضػػافة المعرفيػػة لمسياسػػة التربكيػػة صػػناعة معػػاجـ

 . الحديثة، كانقاذىا مف الفشؿ المعرفي كالتعميمي
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 : الجزء التطبيقي

 (: الكتب المدرسية)كصؼ عاـ لممدكنة  -1

نتظمػة، كعبػر عبارة عف كتب مدرسػية مػأخكذة عشػكائيا، لػـ يطبػؽ عمييػا قكاعػد كقػكانيف العينػة الم: المدكنة
، شػممت الشػعب العمميػة (مف السنة األكلى ثػانكم إلػى السػنة الثالثػة ثػانكم) جميع مستكيات الطكر الثانكم 

 : ، كىذه الكتب ىي(عمكـ تجريبية، رياضيات)

مكجو لطمبة السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم، تصدره كزارة التربيػة الكطنيػة  :كتاب العمـو الفيزيائية -1-1
 -: كريػػػة الجزائريػػػة الديمكقراطيػػػة الشػػػعبية، أعػػػده مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف فػػػي ىػػػذا االختصػػػاص كىػػػـلمجمي

 ( أستاذ بجامعة ىكارم بكمديف لمعمـك كالتكنكلكجيا )زرقيني طو حسيف 

 (  مكمؼ بالدركس بجامعة ىكارم بكمديف لمعمـك كالتكنكلكجيا) غزاؿ عبد الرحماف  -
 ( ككيف في مادة العمـك الفيزيائيةمفتش التربية كالت) بمعزيز مختار  -
 ( أستاذة التعميـ الثانكم بثانكية زينب اـ المساكيف بالجزائر) سيدم أحمد فريدة  -
 ( أستاذ التعميـ الثانكم بثانكية الشيخ بكعمامة بالجزائر) الجمدح منيب  -

  2008 -2007صدر ىذا الكتاب عف الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، لممكسـ الدراسي 

إف كتاب الفيزياء ىذا ينطبؽ نصا كركحا عمػى » : لقد شمؿ التقديـ كصؼ عاـ لمكتاب كمحتكياتو كما يمي
البػػػرامج الجديػػػدة ألقسػػػاـ السػػػنة الثالثػػػة ثػػػانكم التػػػي تػػػدخؿ حيػػػز التطبيػػػؽ ابتػػػداء مػػػف الػػػدخكؿ المدرسػػػي فػػػي 

انكم لؤلقسػػاـ العمميػػة، الرياضػػيات ، لقػػد تػػـ تقسػػيـ برنػػامج الفيزيػػاء كالكيميػػاء لمسػػنة الثالثػػة ثػػ2007سػػبتمبر 
كالتقنػػػي رياضػػػيات إلػػػى جػػػزئيف ألسػػػباب عممسػػػة كعممسػػػة، إف ىػػػذا التقسػػػيـ يراعػػػي التطػػػكر الزمنػػػي لمجمػػػؿ 
الفيزيائيػة كالكيميائيػػة المدركسػػة، يشػمؿ الجػػزء األكؿ التطػػكرات الرتيبػة كيشػػمؿ الجػػزء الثػاني التطػػكرات غيػػر 

 : الرتيبة، التطكرات الرتيبة ىي

 ت النككية التحكال -
 دراسة الظكاىر الكيربائية  -
 تطكر حالة جممة كيميائية خبلؿ تحكؿ كيميائي نحك حالة التكازف  -
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 18«تطكر جممة ميكانيكية -
ثـ انتقؿ المؤلفكف، في الفقرات التالية مف التمييد لعػرض االسػتراتيجية كالمنيجيػة المعتمػدة فػي عػرض ىػذه 

تػػػـ انجػػػاز ىػػػذا الكتػػػاب لمسػػػاعدة التبلميػػػذ فػػػي عمميػػػـ » حيػػػث  الػػػدركس المتمثمػػػة فػػػي المقاربػػػة بالكفػػػاءات،
كتحضػػيرىـ المتحػػاف شػػيادة البكالكريػػا، كمػػا اعتمػػدت خطػػة بياغكجيػػة تفضػػؿ مشػػاركة التبلميػػذ فػػي تنميػػة 
معارفيـ، إف األنشطة التمييدية المتعددة كالتطبيقات المقترحة تسػمح لمتمميػذ باكتشػاؼ طريقػة الػربط لمكحػدة 

، إضػػػافة إلػػى تقػػديـ االسػػػتراتيجية 19«سػػػاب المعػػارؼ المقدمػػة بطريقػػػة تدريجيػػة كعقبلنيػػةكتسػػاعده عمػػى اكت
فػػي األسػػاس عمػػكـ تجريبيػػة » المتبعػػة فػػي عػػرض الػػدركس ، كصػػؼ المؤلفػػكف الػػدركس الفيزيائيػػة المتمثمػػة 

اعتمػد  كعميو فإنو يجب عمى األستاذ االعتماد عمى النشاطات التجريبية لتقديـ دركسو، زيادة عمى ىػذا فقػد
 20«مؤلفك ىذا الكتاب طريقة تعتمد عمى استخداـ كاسع لتكنكلكجيا اإلعبلـ

 

أمػػػا لػػػكف الغػػػبلؼ الخػػػارجي، فقػػػد اختيػػػر لػػػو األزرؽ داللػػػة عمػػػى األمػػػؿ فػػػي النجػػػاح، تخمػػػؿ غػػػبلؼ  
الصفحة األكلى أربع صكر لحاالت مختمفة مػأخكذة عػف كضػعية المجػرة كسػط الفضػاء، داللػة عمػى العمػـك 

 . جيا كفضميما في اكتشاؼ ىذا العالـ الخارجي التي ال تستطيع العيف المجردة اكتشافوكالتكنكلك 

كميػا بالمغػة الفرنسػية كلػـ يعتمػد ( Webographie)اعتمد المؤلفكف عمى مراجػع لمكاقػع إلكتركنيػة  
 . عمى مراجع أخرل بالمغة العربية

 

الثػػة ثػػانكم، تصػػدره كزارة التربيػػة الكطنيػػة مكجػػو لطمبػػة السػػنة الث :كتػػاب العمػػـو الطبيعيػػة والحيػػاة -1-2
 : لمجميكرية الجزائرية الديمكقراطية الشعبية، أعده مجمكعة مف الباحثيف في ىذا االختصاص كىـ

 ( مفتش التربية كالتككيف) بكشبلغـ عبد العالي  -
 ( أستاذ بيككيمياء بالمدرسة العميا لؤلساتذة) الدكتكر كاممي عبد الكريـ  -
 ( فتش التربية كالتككيف م) جعفر عامر  -
 ( أستاذ جيكلكجيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة) األستاذ بكزكريا نصر الديف  -
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 ( أستاذ تعميـ ثانكم) براىيمي محمد  -
 ( أستاذة تعميـ ثانكم) فتيحة ( بف يمينة) بكشريط  -

 

،  2008 -2007عبػػد الػػرحيـ مكسػػاكم، كصػػدر عػػف الػػديكاف الػػكطني لممطبكعػػات المدرسػػية : أعػػده تقنيػػا
افتػػتح المؤلفػػكف الكتػػاب بمقدمػػة تعريفيػػة بالكتػػاب كاالسػػتراتيجية التػػي اتبعػػت مػػف أجػػؿ تقديمػػو لمتبلميػػذ، كمػػا 

أداة تعميمية » اعتبره كسيمة كباقي الكسائؿ التعميمية األخرل، أك ىك محكر مف المحاكر التعميمية، فاعتبر 
المتكخػػػػاة مػػػػف تػػػػدريس مػػػػادة عمػػػػـك الطبيعػػػػة تسػػػاىـ ضػػػػمف بػػػػاقي الكسػػػػائؿ التعميميػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ 

، ككػػذلؾ شػػممت اإلصػػبلحات التربكيػػة جميػػع الكتػػب المدرسػػية، كىػػي القضػػية التػػي أشػػار إلييػػا 21«كالحيػػاة
أعػد ىػذا الكتػاب تجسػيدا لممنيػاج الرسػمي الجديػد المسػطر إلصػبلح التعمػيـ الثػانكم » : المؤلفكف في قكليـ

ا إلى تزكيد التبلميذ باألسس العممية الضػركرية لمتابعػة دراسػتو فػي في مرحمتو النيائية، كالذم ييدؼ أساس
التعميـ العالي بنجاح، كفؽ منيج عممػي يتماشػى مػع قػدرات كميػكؿ التمميػذ، كمػا ييػدؼ إلػى تزكيػد التبلميػذ 
بثقافػػة عمميػػة عامػػة ضػػركرية، تجعػػؿ المػػتعمـ قػػادرا عمػػى اتخػػاذ مكاقػػؼ كقائيػػة لمحفػػاظ عمػػى الصػػحة، مػػع 

بيػػدؼ حمايتيػػا كالحفػػاظ عمييػػا، كاكسػػابو مكاقػػؼ عقبلنيػػة فػػي مكاجيػػة بعػػض الظػػكاىر الطبيعيػػة، االىتمػػاـ 
، إف المػتمعف فػي 22«كبالتالي الكصكؿ بو إلى مشاركة فعالة في حكارات حكؿ المكاضيع العممية المعاصػرة

حيػث ال يكػكف  مضمكف الفقرة السابقة يبلحظ جميا تطبيؽ تعميمات كمضاميف كأىداؼ المقاربػة بالكفػاءات،
تطبيػؽ مػا اسػتفاد منػو نظريػا  -بعػد فيمػو لممكاضػيع –المتعمـ مجرد إنساف مستيمؾ لممعمكمات، بؿ يحاكؿ 

في الكاقع، خاصة ما يرتبط بالحيػاة اإلنسػانية أك الطبيعيػة، أم أف يكػكف إنسػانا فعػاال كمكاطنػا صػالحا فػي 
ؿ المػتعمـ ىػذه المعػارؼ إلػى ميػارات تسػمح لػو المجتمع، كىك ما تشدد عميو المقاربة بالكفاءات، حيث يحػك 

ك ممارسة عمؿ ما في نشاط منسجـ، فعاؿ كبناء يحقؽ التنمية المستدامة، ثـ اترسؿ المؤلفكف فػي أبإنجاز 
صمـ الكتاب ليتناكؿ بالدراسة ثبلثة مجاالت، يندرج تحت كؿ » تقديـ طريقة عرض المحتكل التعميمي، إذ 

كؿ كحػدة تضػـ عػدة نشػاطات عمميػة، أك عمميػة كثائقيػة، أك كثائقيػة داعمػة مجاؿ عدة كحدات مفاىيمية، ك 
كمعززة، مف الصعب تحقيقيا بنشاطات عممية، كتحتؿ المقاربػة التجريبيػة مكانػة ىامػة فػي جػزء البيكلكجيػا، 
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حيث قدمت نشاطات باستعماؿ تقنيات اإلعبلـ كاالتصاؿ منيا التجريب المدعـ بالحاسكب، كالنمذجة التي 
2«مى في بعض الظكاىر البيكلكجية كالجيكلكجيةتتج

3 . 

 

يحتكل الغبلؼ الخارجي ليذا الكتاب المدرسي عمى مختمؼ الخبليا المككنة لؤلشياء، سػكاء أكانػت  
إنسػػانية، حيكانيػػة، أك طبيعيػػة نباتيػػة، كبػػرت بشػػكؿ يسػػمح لمعػػيف المجػػردة مشػػاىدتيا بكاسػػطة المجيػػر، كىػػك 

لعمػـ كالتكنكلكجيػا، كقػد عمػى غػرار األجيػزة األخػرل تكضػيحات عػف الطبيعػة االختراع اإلنساني الذم خدـ ا
 . التي نعيشيا، كىي إضافة بشرية ذكية، ساىمت بشكؿ كبير في التطكر كاالزدىار

أمػػا عػػف قائمػػة المصػػادر كالمراجػػع المسػػتعممة فيػػي تتنػػكع بػػيف المراجػػع العربيػػة، كالفرنسػػية، إال أف   
مرجعػػا، بينمػا اقتصػر البػػاحثكف  (14)أربعػػة عشػر غػػة الفرنسػية، يبمػغ عػددىا المبلحػظ طغيػاف المراجػع بالم

 .عمى مرجع كاحد بالمغة العربية، كىك ألحد المؤلفيف

 

 :صفحة، قسـ إلى ثبلثة أقساـ( 13)ذيؿ الكتاب بمعجـ يحتكم عمى ثبلثة عشرة  

جنبيػػة بالفرنسػػية قػػدـ المؤلفػػكف المقػػاببلت األ: خصػػص القسػػـ األكؿ لشػػرح المصػػطمحات الفيزيائيػػة -
 . لممصطمحات العممية العربية، كما أضيؼ ليا تعريؼ بالمغة العربية

قػدـ فييػا المؤلفػكف أيضػا المقػاببلت األجنبيػة : خصص القسـ الثاني لشرح المصػطمحات الكيميائيػة -
 . بالفرنسية لممصطمحات العممية العربية، كما أضيؼ ليا تعاريؼ بالمغة العربية

تتمثػػؿ فػػي إعطػػاء العناصػػر الفيزيائيػػة كالكيميائيػػة : لجػػدكؿ بعػػض النظػػائر خصػػص القسػػـ الثالػػث -
 .   بالمغة العربية كمختصراتيا بالمغة الفرنسية كبعض المعادالت الرقمية

 

: مكجػػػو لطمبػػػة السػػػنة الثالثػػػة مػػػف التعمػػػيـ الثػػػانكم، فػػػي الشػػػعب التاليػػػة :(الجػػػزء األوؿ)الرياضػػػيات  -1-3
جريبيػػة، تصػػدره كزارة التربيػػة الكطنيػػة، لمجميكريػػة الجزائريػػة الديمكقراطيػػة رياضػػيات، تقنػػي رياضػػي، عمػػـك ت

 : الشعبية، أعده مجمكعة مف الباحثيف في ىذا االختصاص، كىـ
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 مفتش التربية كالتككيف: محمد فاتح مراد -
  كالتككيف التربية مفتش :تاكريرت جماؿ -
 أستاذ التعميـ الثانكم : الحفيظ فبلح عبد -
 أستاذ التعميـ الثانكم : عبد المؤمف مكسى -
 أستاذ التعميـ الثانكم : غريسي بمجيبللي -

،  تحػػػت إشػػػراؼ كزارة التربيػػػة الكطينػػػة، تػػػكخى فيػػػو 2007أصػػػدره الػػػديكاف الػػػكطني لممطبكعػػػات الجامعيػػػة، 
التػػي بنػػي عمييػػا مػػف خػػبلؿ اختيػػار أنشػػطة » البػػاحثكف المنيجيػػة الجديػػدة المتمثمػػة فػػي المقاربػػة بالكفػػاءات، 

سػػػكاء عنػػػد مقاربػػػة مختمػػػؼ المفػػػاىيـ أك عنػػػد إدماجيػػػا كمػػػا حظػػػي اسػػػتعماؿ تكنكلكجيػػػات اإلعػػػبلـ  مناسػػػبة
 25:، كما تـ تقسيـ محتكيات الكتاب كما يمي24«كاالتصاؿ باالىتماـ البلـز

  عرض الكفاءات المستيدفة إضافة إلى نبذة تاريخية 
  أنشطة تمييدية 
  الدرس 
  طرائؽ كتماريف محمكلة 
  أعماؿ مكجية 
 ستعد لمبكالكريا ا 
  تماريف ةكمسائؿ 
  اختبر معمكماتؾ 

مكجو لطمبة السنة األكلى مػف التعمػيـ الثػانكم، جػذع مشػترؾ عمػـك كتكنكلكجيػا، التػابع : الرياضيات -1-4
لكزارة التربية الكطنية الجزائرية، الصادر عف الديكاف الكطني لممطبكعػات المدرسػية، تكفمػت بإعػداده المجنػة 

 : المتككنة مف

 مفتش التربية كالتككيف : مصطفى بمعباس -
 مفتش التربية كالتعميـ : بكزيد مكسعي -
 أستاذ التعميـ الثانكم : سميماف حمكدم -
 أستاذ التعميـ الثانكم : أحسف إيجاكداف -
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صفحة التقديـ، مقطع األنشطة، مقطع الدرس، مقطع الطرائؽ كالتمػاريف : يتككف الكتاب مف األجزاء التالية
 26...قطع تعمـ البرىنة، مقطع استعماؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كالتصاؿالمحمكلة، م

 

 : خصائص المغة في الخطاب الديداكتيكي المتخصص -2

عمى المغتيف العربية كالفرنسية، تستعمؿ ( الكتب المدرسية العممية)يعتمد الخطاب الديداكتيكي في المدكنة 
نما تشرح المغة العربية ىذه الرمكز كالمعادالت المغة الفرنسية في الرمكز كالمصطمحات العممية، بي

كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نذكر األمثمة . الرياضية، كىذه االستراتيجية السائدة عبر جميع الدركس
 (: عينة البحث) التالية المقتبسة مف الكتب المدرسية 

 72:متابعة تحكؿ كيميائي عف طريؽ قياس الناقمية -2-1

-CHLORO-2-2برويػػػػاف مثيػػػػؿ -2 كمػػػور 2، اإليثػػػػانوؿمتكػػػػكف مػػػف المػػػاء كنضػػػيؼ إلػػػى المػػػزيج ال
M2THYL PROPANE )3CCI (CH3 ) كالػػذم يمكػػف أف نرمػػز لػػوRCI نبلحػػظ أنػػو يحػػدث تفاعػػؿ ،

 : كفؽ المعادلة التالية RCIاإلماىة لمنكع الكيميائي 

RCI(AQ)+H2(L)=ROH(AQ)+H+(AQ)+CI-(AQ) 

 Qكالتػػػي تػػػتحكـ فػػػي قيمػػػة الناقميػػػة النكعيػػػة  CL-(AQ) لشػػػواردوا H+(AQ) الشػػػواردىػػػذا التفاعػػػؿ ينػػػتج 
 (. الكسط التفاعمي) لممحمكؿ 

مف مزيج يتألؼ مف  50ML بيشرمف أجؿ متابعة ىذا التحكؿ عف طريؽ قياس الناقمية نضع في  -
30ML  20مف الماء كML  مسػبار البيشػرثـ نغمػس فػي  اإليثانوؿمف (SOND)  جيػاز قيػاس
 (. 27كثيقة ) الناقمية 

، عنػػد كػػؿ دقيقػػة T=0عنػػد المحظػػة  الكرونمتػػر، نػػرج المػػزيج ثػػـ نشػػغؿ RCIمػػف  2.0MLنظيػػؼ  -
 (.28كثيقة)  Q= F(T)لممحمكؿ، ثـ نرسـ البياف  Qنسجؿ قيمة الناقمية 
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ىػػػي الكحيػػػدة  -CLك +Hالشػػػواردبعػػػد معػػػايرة الجيػػػاز نقػػػرأ مباشػػػرة قػػػيـ الناقميػػػة النكعيػػػة لممحمػػػكؿ، بمػػػا أف 
 : حمكؿ، لذا تعطى الناقمية النكعية لو بالعبلقةالمتكاجدة في الم

H+ [H+]+YCL-[CL-](T) ג Q(T) = 

لمسػنة الثالثػة ثػانكم، نبلحظمػا ( كىػك كتػاب الفيزيػاء) عمى ضكء الفقرة المقتبسة مف المصدر المعتمد عميو 
 : يمي

غػػة الكظيفيػػة بينمػػا المغػػة أف المغػة المسػػتعممة مػػزيج بػػيف العربيػة كالفرنسػػية، حيػػث تمثػػؿ المغػػة العربيػة الم  -أ
 : الفرنسية ىي المغة المرجعية، باستثناء بعض المصطمحات العممية المكتكبة بالمغة العربية، مثؿ

 .اإليثانوؿ، كمور، مثيؿ بروياف، الشوارد، البيشر، الكرونمتر، مسبار -
سػػي فمػػـ نعثػػر بحثنػػا عػػف معػػاني ىػػذه المصػػطمحات العمميػػة فػػي المعجػػـ المػػذيؿ فػػي آخػػر ىػػذا الكتػػاب المدر 

عمػػى معػػاني أك تعػػاريؼ ىػػذه المصػػطمحات، كىػػك مػػا يػػؤثر سػػمبا عمػػى العمميػػة التعميميػػة، باسػػتثناء بعػػض 
الشػػركحات التػػي يقػػدميا المعمػػـ أثنػػاء تقػػديـ المحتػػكل، كلكػػف قػػد ال يسػػمح لػػو عامػػؿ الكقػػت مػػف أجػػؿ تقػػديـ 

 . ني ىذه المصطمحاتمعاني كاضحة، فيك محكـك بعدة عكامؿ كظركؼ تجعمو ال ينتبو جيدا لمعا

قػػدمت الرمػػكز كالمعػػادالت الفيزيائيػػة كالكيميائيػػة بالمغػػة الفرنسػػية كىػػذا اإلجػػراء ىػػك السػػائد عبػػر جميػػع  -ب
صػػفحات الكتػػاب المدرسػػي، كىػػك مػػا يػػؤثر سػػمبا أيضػػا عمػػى العمميػػة التعميميػػة، حيػػث يرىػػؽ المعمػػـ كالمػػتعمـ 

جراء التركيز عمى المحتكل العممي المعرفػي، كمػا يػؤثر أثناء االنتقاؿ مف لغة إلى لغة أخرل، كيفقد ىذا اإل
ىذا اإلجراء عمى شخصية المتعمميف، كىك األخطر فيشػعركف أف المغػة العربيػة غيػر قػادرة عمػى حمػؿ مثػؿ 

 . ىذه المصطمحات كالعبارات العممية

لػزخـ المعجـ المخصص لشرح المصطمحات كالمعادالت في آخر الكتػاب غيػر كػاؼ السػتيعاب ىػذا ا –ج 
المعرفػػػي كالعممػػػي المتخصػػػص، كمػػػا أف التعػػػاريؼ لممػػػداخؿ المعجميػػػة غيػػػر كافيػػػة لشػػػرحيا، لػػػذا ال يمبػػػي 
الحاجػػػات العمميػػػة كالمعرفيػػػة لممتعممػػػيف، لػػػذا فتأسػػػيس معجػػػـ كظيفػػػي مسػػػتقؿ يسػػػاعد المتعممػػػيف كالمعممػػػيف 

 . أضحى ضركرة عممية البد منيا
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  82:نمذجة االنصيار الجزئي لمبيركدكتيت -2-2

يتككف البرنس مف بيريدكتيت، ينصير نتيجة انخفاض الضغط، بينػت الدراسػة التجريبيػة أف الماغمػا النػاتج 
 . Mgكفقير بالمغنيزيـك  ALعف االنصيار غني باأللمنيـك 

 : لفيـ مبدأ االنصيار الجزئي نجرم التجربة التالية، حيث نستعمؿ الكسائؿ التالية

  :أنابيب مييأة عمى النحك التالي 3 -
 ـ ° 20في درجة حرارة تقدر بػ  Corned-beefيحتكم عمى : 01األنبكب  -
تػػـ تسػػخينو فػػي حمػػاـ مػػائي فػػي درجػػة حػػرارة تقػػدر بػػػ  Corned-beefيحتػػكم عمػػى : 02األنبػػكب  -

 ـ ° 50
تػػـ تسػػخينو فػػي حمػػاـ مػػائي فػػي درجػػة حػػرارة تقػػدر بػػػ  Corned-beefيحتػػكم عمػػى : 03األنبػػكب  -

 . ـ90°
المقتبس مف الكتاب المػدرس المكجػو لمتعممػي السػنة الثالثػة ثػانكم، نبلحػظ دائمػا أف عمى ضكء ىذا المثاؿ 

 : الخطاب الديداكتيكي المكجو لممتعمميف، يتميز بما يمي

حيػػث اسػػتعممت المغػػة العربيػػة كالفرنسػػية، اسػػتعممت األكلػػى كمغػػة : االزدكاجيػػة المغكيػػة فػػي الخطػػاب -
بينمػا اعتبػرت الثانيػة مرجعيػة، يسػتأنس بيػا أثنػاء كتابػة كظيفية يتـ بيا تقػديـ المحتػكل لممتعممػيف، 

 . المصطمحات العممية
ال يحتكم الكتاب عمى معجـ كظيفي يساعد المتعمميف عمى فيـ الرمكز كالمصطمحات العممية فػي  -

نياية الكتاب، كعكضت بفقرات مبينة بالمكف األصفر، في نياية الػدرس، تشػرح فييػا المصػطمحات 
 . العممية

 
 (:السنة الثالثة مف التعميـ الثانوي) نموذج عف تمريف في الرياضيات  -2-3

 : أحسب النيايتيف

 Lim(2x-1)ex  (2                 lim(ex-x) (129  
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اقتبسنا ىذا النمكذج عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مف أجؿ االستدالؿ عمى نمكذج االزدكاجية المغكية في 
السائرة كفقيا عبر جميع صفحات الكتاب، حيث يعتمد المؤلفكف المغة الخطاب الديداكتيكي، كىي الخطة 

 . العربية أثناء شرح المعطيات، بينما تكتب الرمكز الرياضية كالمصطمحات بالمغة الفرنسية

 

 (: السنة األولى مف التعميـ الثانوي)نموذج عف تمريف في الرياضيات  -2-4

 : أنشر كبل مف العبارات التالية

A(X)=(X-1)(X+1)(X-2)....30 

اتبػػػع المؤلفػػػكف االسػػػتراتيجية نفسػػػيا، فػػػي عػػػرض الػػػدركس كالتمػػػاريف، بخطػػػاب مػػػزدكج بػػػيف المغػػػة الفرنسػػػية 
كالعربيػػة، مػػػع افتقػػػار ىػػػذه الكتػػػب فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات كعبػػػر جميػػػع المسػػػتكيات لمعجػػػـ متخصػػػص يشػػػرح 

 . الرمكز الرياضية، كالمصطمحات المتخصصة

 

 : استنتاج عاـ -2-5

تج مػػػف خػػػبلؿ تحميمنػػػا النمػػػاذج السػػػابقة الػػػذكر كالتػػػي أخػػػذناىا عشػػػكائيا مػػػف الكتػػػب المدرسػػػية نسػػػتن
المػػػذككرة، أف القبلئمػػػيف عمػػػى اإلصػػػبلحات التربكيػػػة الحديثػػػة قػػػد اعتمػػػدكا االزدكاجيػػػة المغكيػػػة فػػػي الخطػػػاب 

ينمػا تعتمػد المغػة التعميمي المكتكب، حيث تعتمد المغػة العربيػة كمغػة مرجعيػة، تكػكف بمثابػة لغػة المنطمػؽ، ب
الفرنسية كمغة كظيفية تككف بمثابة المغة اليدؼ، إضافة إلى انيا ىػي الحاممػة لمرمػكز الفيزيائيػة، الرياضػية 
كالتكنكلكجية، كالمصطمحات العممية، كىذا يدعـ المقكلة المستيمكة القائمة بأف المغة العربية غير قادرة عمى 

ؽ لممتعمميف اليقيف بيذه المقكلة بعد الشؾ، كلكػف مػا يبلحػظ عمػى حمؿ العمكـ كاالستجابة لمطالبو، بؿ تخم
ىذا اإلجراء، تغميب التيار الفرنكفكني أثناء كضع الدركس الحديثػة المعتمػدة كفػؽ المقاربػة بالكفػاءات، كىػك 
رأم المسػػاني العربػػي الجزائػػرم الكبيػػر األسػػتاذ عبػػد الػػرحمف الحػػاج صػػالح الػػذم أجػػاب عػػف أحػػد الصػػحفييف 
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انسػػػػحبت مػػػػف لجنػػػػة إصػػػػبلح المنظكمػػػػة التربكيػػػػة بسػػػػبب التيػػػػار الفرنكفػػػػكني كمػػػػا أضػػػػاؼ :" كافتحػػػػت عنػػػػ
عينت رئيسا لمجنة، لكػف كقػت أمػكر فػي ككاليسػيا جعمتنػي أعتػذر كأغػادر، فقػد كجػدت نفسػي كحيػدا »:قائبل

عضػك، الػذم أدعػك  150ضمف تيار يدعك لفرنسة كؿ مراحؿ كأطػكار التعميـ،ككنػت الكحيػد بػيف أكثػر مػف 
 «إلى تعريب التعميـ، فبلحظت أنني ال أستطيع تغيير األمر 

 :خػػاتمػة

عمى ضكء المعطيات السػابقة المعركضػة فػي الجػزئيف النظػرم كالتطبيقػي، نبلحػظ جميػا اىتمامػات 
المغكيف العرب القػدامى كالمحػدثيف بالمغػة العربيػة، يظيػر ىػذا االىتمػاـ فػي إيجػاد الكسػائؿ التػي تحفػظ فييػا 

نػػا لػػو : " بيػػة، إضػػافة إلػػى القػػرآف الكػػريـ الػػذم قػػاؿ فػػي شػػأنو ا تعػػالىالمغػػة العر  إنػػا نحػػف نزلنػػا الػػذكرل كا 
، فعممية حفظ القرآف الكريـ مف التحريؼ، تميو عممية أخرل ىي الحفاظ عمى المغػة العربيػة ألنيػا "لحافظكف

اني المقػػػدس الػػػذم اليمكػػػف أف المغػػة المكتػػػكب بيػػػا القػػػرآف الكػػريـ، إضػػػافة إلػػػى العنايػػػة اإللييػػػة كالحفػػظ الربػػػ
يتصرؼ فييا البشر، تفطػف الغيػكركف عمػى المغػة العربيػة فكضػعكا كسػائؿ أخػرل تحػافظ عمػى المغػة العربيػة 
كىي المعاجـ بمختمؼ أنكاعيػا، كمػع تقػدـ األيػاـ كتصػاعد الػكتيرة المعرفيػة لمبشػر، لػـ تعػد المعػاجـ العربيػة 

الحديثػػة، فػػدعت الضػػركرة إلػػى إنتػػاج المعػػاجـ المتخصصػػة، بػػؿ  القديمػػة تمبػػي المتطمبػػات العمميػػة كالمعرفيػػة
تعػدتيا إلػػى المعػاجـ اإللكتركنيػػة، كمعػاجـ الجيػػب، كمػػع ظيػكر قضػػايا لغكيػة كمعرفيػػة فػي الكتػػب المدرسػػية 
إرتأينػػا البحػػث فػػي إمكانيػػة إنتػػاج المعػػاجـ التربكيػػة المتخصصػػة، خاصػػة كأف المعػػاجـ المذيمػػة فػػي بعػػػض 

 . ناقصة ك ال تمبي الطمب الكتب المدرسية تبقى

 

 : إف الظكاىر المغكية المطركحة في الكتب المدرسية جعمتنا نبحث في أسبابيا كالمتمثمة في

 استنساخ المناىج الغربية كالتأثر بالمحتكيات المعرفية كبالتالي نقميا مباشرة إلى المغة العربية  -
 في أقصر كقت ممكف الزعـ المطركح حكؿ قصر الكقت كالحاجة الممحة لئلصبلحات  -
الزعـ المطركح حكؿ تضييع الكقت بفعؿ الترجمة إلى العربية كفقداف الػركح العمميػة فػي النصػكص  -

 األصمية 
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 المباىاة بالنظاـ التربكم الجديد بإدخاؿ المغة الفرنسية في الخطاب الديداكتيكي  -
 

 : كما نتجت عف ىذه األسباب نتائج نحصرىا فيما يمي

 كم كالمعرفي لدل المتعمميف خمؽ االنفصاـ المغ -
 تعميؽ النظرة كاألفكار عف تخمؼ المغة العربية  -
التشتت الذىني كالمعرفي كتضييع الكقت نتيجة النتقاؿ مف اليميف إلى اليسار تارة كمف اليسار إلى  -

 اليميف تارة أخرل 
 

 : أما النتيجة الميمة جدا فتتمثؿ في

 ة في الكتب المدرسيةمعاجـ المصطمحات العممي اإلسراع في صناعة 
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 املصطلح اللشانياتي بني التأسيص والتجريب

 األستاذ بلقندوز هواري

 جامعة سعٌدة

 :تقديـ  .1

لقد باتت المسانيات بمنظكمتيا المصطمحاتية كجيازىا المفاىيمي في العقكد األخيرة مف القرف 
ف تبلمس معظـ الحقكؿ المعرفية عمى اختبلؼ مشاربيا، إنسانية كانت أـ عممية دقيقة، مؤثرة فييا العشري

ككبلزمة ليذا التفاعؿ اإلبستيمكلكجي الذم سرعاف ما طبع البحث المسانياتي المعاصر تنظيرا . كمتأثرة بيا
ثؿ الجياز المفاىيمي ليذا كمراسا، أضحى المعجـ المسانياتي يشيد تناميا اصطبلحياتيا مف شأنو أف يتم

بتكجيو  -في مستكل المغات الغربية -كلئف كانت ىذه العممية تتأدل. الحقؿ المعرفي في التنظير كاإلجراء
كاع ككيفية مثمى شكمتيما خصكصيات الحضارة الغربية، فإف ساحة البحث المسانياتي العربي ما فتئت 

طبلحاتي الذم لـ يعد يتطمع إلى الضبط الدقيؽ لحدكد تسير بخطى متثائبة كمتعثرة كسط ذلؾ الركاـ االص
المفيكـ لحظة تشكمو األكلى، بؿ غدا يقر بارتجالية متضاربة في اإلجراء االصطبلحاتي ترجمة كتعريبا 

كعمى غرار ذلؾ . ككضعا، يختمط فييما ما ينتمي إلى عناصر المغة، كما ىك عارض في سيركرات المغك
عربية ال سيما الفردية منيا إلى مستكل تجاكز ما يسمى بأزمة المصطمح لـ ترؽ الجيكد كالمساعي ال

عمكما، كالمصطمح المسانياتي خصكصا، الذم بات سببا كنتيجة لعثرة تمقي الحداثة الغربية كما بعدىا في 
 .الكطف العربي

ي رحاب ف -كمف ىذا المنطمؽ كاف البحث المسانياتي العربي الذم يركـ الظاىرة المغكية كالنحكية 
ضاربا صفحا عف إشكاؿ المصطمح بمبلبساتو المنيجية كالنظرية، سكاء أكاف ذلؾ  -ىذا الكضع المعرفي

مجمع المغة العربية بالقاىرة، كمكتب تنسيؽ التعريب : في مستكل المؤسسات كالييئات التعريبية مف مثؿ
مستكل جيكد كأبحاث المختصيف بالرباط، كمعيد الدراسات كاألبحاث التعريبية بالرباط كدالؾ، أـ عمى 

عبد السبلـ .إبراىيـ أنيس،د.عبد المجيد عطية، د.محمكد السعراف،د.د:  المسانييف العرب نذكر منيـ
 .كغيرىـ...الحاج صالح.المسدم،د



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-97- 
 

كمف ثـ كاف إسياـ ىده المؤسسات كالجيكد الفردية المتفرقة ال يتجاكز استيبلؾ المصطمح ارتجاال مف 
غياب تمثؿ : "كالسبب يرجع في رأم أحد الباحثيف  إلى. يحيط بإشكاالتو تنظيرا كمنيجةقبؿ أصحابو، كال 

لى عفوية المنيجيات المقترحة لضبط االصطبلح، والمظنونة التي وراء  نظري لمقضية المصطمحية،وا 
يفيـ مف ىذا أف الشرعية المنيجية  .1"ىده العفوية ىي أف المشكؿ المصطمحي مشكؿ مراسي باألساس

تظؿ رىينة االستعماؿ الفعمي لممصطمح كتكيفو مع الطاقة ( مف ترجمة كتعريب)صطبلح كضعا كنقبل لبل
كلما . بغية إنمائيا كتنكيعيا كفؽ الحاجات الحضارية لمتكـ المغة( Energie expressive)التعبيرية لمغة

ات مف الضركرم عميو أف كانت ىذه األخيرة ميمة ممقاة عمى عاتؽ الباحث المسانياتي بالدرجة األكلى، ب
عمى (Modulation)، كمراعاة سبؿ التطكيع(Neologie)_يتكخى منيجية كضبط كسائؿ التكليد المغكم

تحتؿ فيو المسانيات مركز ( Interaction Interdisciplinaire)مستكل محكر التبلقح عبر الحقكلي
عمى ( sens néologique)كليدمالصدارة بإجرائيا االصطبلحاتي الذم سرعاف ما انفؾ يشرؼ بحسو الت

كمف ىنا جاءت تمؾ القيكد النظرية كالمنيجية التي . مراس المصطمح في بقية الحقكؿ المعرفية األخرل
تحكـ عممية تكليد المصطمح لتقكؿ اختصاصا معرفيا جديدا اجتزئت كرقتو مف دفتر المسانيات أال كىك 

أصكلو النظرية مف مجمكعة مف الفركع  ىذا األخير الذم يستمد( Terminologie)المصطمحية 
 (. Traduction)كالترجمة( Lexicologie)كالمعجميات(Etymologie)، كاألثالو(Néologie)التكليد :ىي

 

كفي رحاب ىدا التعميؽ المنيجي الذم شيده البحث المسانياتي ذلؾ الفرع المعرفي الجديد، دأبت 
مح تنظيرا كتطبيقا، بكصفو خطكة عممية دقيقة باتجاه النظرية المصطمحاتية إلى السعي نحك ضبط المصط
كلما كانت الظركؼ المرحمية التي تجتازىا المغة .تسديد المعرفة المصطمحية نحك المكضكعية العممية

العربية، تضطرىا في غالب األحياف إلى تكليد المصطمح خارج المغة أم عف طريؽ الترجمة كاالقتباس 
، بات مف الضركرم عمى الصناعة المعجمية العربية (لكضع ا)أكثر مف التكليد الداخمي 

(Lexicographie)االنتقاؿ مف أحادية المغة(Monoligual )إلى تعددية المغةMultilingual  مكاكبة،
لزمف تداخؿ الثقافات كالحكار العممي كالحضارم المفتكح الذم ما برح يتشكؿ عف طريؽ مجمكعة مف 

تسعى العربية .... االنجميزية كالفرنسية كاالسبانية كاأللمانية كالركسية: ف مثؿالقنكات األلسنية األجنبية م
كلف يتأتى ليا . عمى غرارىا إلى االنتماء إلى ىدا الفضاء التثاقفي بكعي ركح العصر، كمجتمع المعرفة

ف أكقعاىا إال بتجاكز عصبيات األسمفة، كاالدعاء المغالط لمخصكصية كالتميز، المذي-فيما يبدك لنا–ذلؾ 
في مكضع ضعؼ نسبي، إف لـ نقؿ في تحفظ إيديكلكجي تجاه المناىج المسانياتية الغربية المعاصرة، 
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كحسبنا حجة في ذلؾ ما كانت عميو قضية تجديد النحك العربي نحك إمكانية التكحيد المنيجي بيف 
المعاصرة، ال تزاؿ معمقة المغة العربية  Didactique، كعبلقتو بتعميمية (البصرة كالككفة)المدرستيف 

 ...العتبارات مف ىذا القبيؿ، ال يسعنا الحديث عنيا في ىذا المقاـ ألسباب منيجية ليس إال

 

 : استقراء المعجـ المسانياتي.2

إننا إدا ما التفتنا التفاتة عجمى إلى التراث العربي نجد أف عممائنا القدامى قد عنكا بكعي كعمؽ 
مح كضعا كتعريبا، إذ غدت مصنفاتيـ تجميعا مصطمحاتيا دقيقا يكترث معرفييف بمسألة ضبط المصط

بالحقكؿ الداللية كميكعة المصطمح بغية التفسير المغكم الدقيؽ، عمى نحك ما نجد في شرح المفصؿ البف 
كمف ىذا المنطؽ . يعيش، ككشاؼ اصطبلحات الفنكف لمتيانكم، كالفركؽ في المغة ألبي ىبلؿ العسكرم

ح التراثي بمثابة أرضية صمدة تشرؼ بقسط كافر مف الشرعية المنيجية عمى كضع كاف االصطبل
إال أف المصطمح . المصطمح تسمية كاستعماال انطبلقا مف فطرة المغة العربية كمبلبساتيا النفسية كالبيئية

ظؿ في تمؾ الحقبة الزمنية حبيس معطيات المغة المكصكفة آنذاؾ، حيث أضحى يقتصر عمى نمكذج 
 . صطمح الببلغي كالصرفي، كالعركضي كالمغكمالم

 

في حيف أخذت الدراسات المغكية العربية في نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف 
باستثناء -لـ تسمـ"منعطفا تحديثيا جديدا مادة كشكبل إثر احتكاكيا بالمناىج المسانيايتة الغربية إال أنيا 

خمص خاصة مف نزعة صفوية تقعيدية رائدىا تبرير منزلة الفصحى مف العموميات ولـ تت -بعض منيا
كمف ثـ ظؿ المصطمح آنذاؾ . 2 "وتمجيدىا دوف االعتماد في ذلؾ عمى مناىج لغوية وصفية حديثة

حبيس معيارية المادة المغكية كقياسيتيا في نمكذجيا التراثي الشيء الذم لـ يسمح لتمؾ الجيكد بإنارة 
كيمثؿ ىذه الحقبة الزمنية . سو المعرفي الذم يمت بصمة إلى النظرية المسانيةمشكؿ المصطمح مف أسا

رفعت الطيطاكم كجبر ضكمط، كاألب انستاس الكرممي، كاألب مرمجي الدكمينيكي، كتبعيـ في " كؿ مف
ذلؾ جيؿ مف المؤلفيف كالمترجميف المغكييف المعاصريف بإسياماتيـ النظرية الجديدة في تطكير البحث 

براىيـ Vendreyesالفرنسي فندرياس : انياتي منيجا كمادة نذكر منيـالمس ، كأنيس فريحة، كا 
براىيـ أنيس إال أف ىذيف الباحثيف األخيريف قد تمكنا مف . مصطفى،كعبد الكاحد كافي،كالحاج صالح كا 
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مة مف خبلؿ تخريج بعض المصطمحات العربية القدي 3 التخمص بعض الشيء مف بعض القيكد الكبلسيكية
 .4 تخريجا آناكركنيا

 

كفي ضكء ىذا التبمكر المنيجي الذم شكؿ حياة المصطمحات المغكية، اتسـ المعجـ المسانياتي 
باالنتقاؿ التدريجي مف المعجـ األحادم المغة، إلى المعجـ متعدد المغة، حيث إف النمكذج األكؿ يجد 

ف معطيات المادة المغكية المكصكفة مبررا لو ضمف مصنفات كمعاجـ عممائنا القدامى كما عالجكه م
أما النمكذج الثاني فيمثؿ كاقع المعجـ العربي، إذ يعتمد ثركة مفرداتية خارجية كىك يغرؼ مف . آنذاؾ

كعمى ىذا األساس، طفؽ المصطمح المسانياتي في ضكء راىنية الكضع .  5 مكردم الترجمة كالتعريب
ؽ النقؿ ك الترجمة، إال أف اإلشكاؿ التقني الذم يظؿ قائما المعجمي يتجو إلى خارج المغة العربية عف طري

يكمف في التساؤؿ إلى أم مدل يمكف لشرعية  -إف جاز لنا ىذا التعبير -في مستكل اغتراب المصطمح
، أف يبرر كضعية المصطمح كاستقراره المنيجي ؟ ثـ ما ىي (الترجمة كالتعريب)التكليد بشقيو 

لكي . بإمكانيا أف تؤطر عممية اتجاه المصطمح إلى خارج المغة العربية؟؟االستراتجيات المنيجية التي 
يتأتى لنا أف نجيب عف أم تساؤؿ مف ىذا القبيؿ، ينبغي لنا أف نعرج عمى كاقع الممارسة المصطمحاتية، 

 .في ضكء استقراء جيكد بعض الييئات كالبحثة المعنييف بإشكاؿ المصطمح تنظيرا كمراسا

 

 :النظرية والمنيجية إلشكاؿ المصطمحاألبعاد .3     

اقتطعت مادتو المغكية مف المعجـ المغكم العاـ ليكظؼ ( Jargon)لما كاف المصطمح لغة خاصة
في حقؿ معرفي معيف، كاف لزاما عميو أف يخضع لمضكابط التي يخضع ليا المعجـ العاـ مف مثؿ 

ا القيد النظرم الذم يحكـ عممية االصطبلح لعؿ ىذ. 6 الضكابط الصرفية كالداللية كالتركيبية كالصكتية
وتعريب االسـ األعجمي :" يجد مبررا لو في التراث العربي، كحسبنا في ذلؾ ما قالو الجكىرم في الصحاح

 .7" أف تتفوه بو العرب عمى منياجيا

   

خارجية ماداـ المصطمح يتصؿ مف كجو بالنسؽ التصكرم العاـ لمغة، انطبلقا مف نسخ كؿ لغة لمتجربة ال
بأدكاتيا اإلجرائية الخاصة، بات مف الصعب االنتقاؿ مف لغة إلى لغة كمف ثقافة إلى أخرل عبر جميع 
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مستكيات المغة، كمف ثـ طرحت األسمكبية المقارنة ىذا اإلشكاؿ عرضا كتحميبل ضمف ما يسمى بأساليب 
ف التقاطع المعرفي حيث كاف لممصطمحية نصيب م( Traduction Oblique)الترجمة غير المباشرة 

كمف ىينا اعتبر بعض . معيا، لتغرؼ مف إطارىا النظرم قصد إنارة ظاىرة المصطمح المسانياتي
 8يقابميا في المغات الييندكأكربية ( مف رفع كنصب كجر)المسانياتييف ظاىرة اإلعراب في المساف العربي 

 ,Subjective, agentive: كالمتمثؿ في الحاالت التالية Système des causesنظاـ الحاالت
dative, genitive, oblique, objective, accusative.. 9 . كنحسبو ضربا مف تطكيع النسؽ

إال أف . التصكرم لحركية الفعؿ النحكية في المغات الطبيعية أم مف المغة المصدر إلى المغة اليدؼ
ى المستكل المصطمحاتي اإلجرائي مسألة التطكيع ىذه تنتقؿ مف المستكل المفاىيمي النظرم العاـ إل

الخاص، مبنى كمعنى قصد احتضاف مقاببلت لصيغ كمفاىيـ أجنبية، كلف يتأتى لنا ذلؾ إال بالمجكء إلى 
جياز اصطبلحي يصاغ : "ما نعتو عبد القادر الفاسي الفيرم بالمصطمح الخارجي حيث يعرفو عمى أنو

فكرية داخمة حتى نستطيع التعبير بألفاظ عربية  ويشيد إلى جانب المصطمح الداخمي بناء عمى مقوالت
كمع ذلؾ ال يسمـ كضع المصطمح مف ىذه الزاكية مف مشاكؿ نظرية . 10" عما يعبر عنو بألفاظ أجنبية

تفضي إلى تعايش ثقافي نسبي بيف المغات، إف لـ نقؿ إلى ىيمنة ثقافية مف شأنيا أف تزعزع النسؽ العاـ 
 .ة المصطمح بالمتمقيلمغة اليدؼ ال سيما في عبلق

 

 :استقرار المصطمح المسانياتي العربي-3-2

 

كفعاليتو، نجد أف   (Productivité)إننا إذا أردنا أف نستقرئ كاقع المصطمح المسانياتي مف حيث انتاجيتو
جؿ األبحاث المغكية األكاديمية التي يرد فييا المصطمح، عبارة عف دراسات جامعية في قضايا لسانياتية 

اثر فييا المصطمحات األجنبية بمقاببلت عربية مختمفة كمتعددة، أك نصكص لسانياتية أجنبية مترجمة تتن
نقكليا -كفي ىذا اإلطار نجد أف أكلى المحاكالت االرتجالية. مع تذييؿ مصطمحاتي فني يفتقر إلى الدقة

محات المغكية الحديثة معجـ المصط:" رشاد الحمزاكم في مؤلفو.تستكقفنا ال محالة مع د -بتحفظ منيجي
مصطمحا مكزعة ما بيف المصطمح المكلد  1200، الذم يحصي فيو المؤلؼ حكالي "في المغة العربية

ذك األصؿ القديـ، مكترثا بالجانب ( األناكركني)الخارجي بالدرجة األكلى كبعده المصطمح المكلد الداخمي 
لممجامع كالييئات التعريبية، ثـ ما فتئ الحمزاكم اإلجرائي التطبيقي لممصطمح عمى غرار القرارات النظرية 
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في مؤلفو يردؼ كؿ مصطمح بتعريؼ عربي يككف بمثابة تذييؿ مفاىيمي، يظؿ كفيا مف جية أخرل 
لمنظريات كالنصكص المسانياتية التي استعمؿ فييا المصطمح، تكخيا لممكضكعية العممية تارة، ك لمراعاة 

 .تارة أخرلاعتبار كصؼ المادة االصطبلحاتية 

 

 :مكزعا عمى النمط اآلتي" محمد رشاد الحمزاكم.د"كقد جاء عمؿ

 .، كىك ذك ترتيب ألفبائي مردؼ بتعريفات(عربي-انجميزم)المعجـ العربي األعجمي -  

 .المعجـ األعجمي العربي، كىك ذك ترتيب أبجدم فرنسي انجميزم-  

حات المستعممة في المؤلفات المستقرأة محاكلة كضع معجـ مختار أعجمي عربي انطبلقا مف المصطم
11. 

في ضكء ىذا العرض السريع لمضاميف عمؿ المؤلؼ في ميداف الكتابة المصطمحية يتضح لنا 
يسعى في رحاب ىذه المحاكلة المتميزة إلى اإلفبلت مف القيكد التقميدية التي باتت تؤطر " الحمزاكم.د" أف

ية االرتجاؿ المصطمحاتي، مف مثؿ كضع المصطمح مف الزمف ردحا، حيث سادت عفك 
شارة كعبلمة، كترجمة  Signeبقكؿ ككبلـ كحديث كترجمة   Discours:ترجمة بركف  Phraseبرمز كا 

كعبلكة عمى ذلؾ يتجو المؤلؼ إلى التمرس في أحضاف الجياز المصطمحاتي . 12كتركيبة كتككينة 
مكانيات الحمزاكم في حقؿ الترجمة، الخارجي عف كعي نظرم كمنيجي تعزل المزية فيو إلى مؤىبلت ك  ا 

إال أف ىذا المعجـ يحسب في قائمة المدكنات الفكنكلكجية المتخصصة، كمف ثـ فإنو يفتقد إلى تمثيؿ 
المصطمحات المسانياتية المتعمقة بالفركع كالنظريات األخرل مف مثؿ مدكنة النحك التكليدم كالتحكيمي، 

 .، كالتداكليات، كلسانيات النصكمدكنة المصطمحات المتعمقة بالدالليات

   

كلعؿ ىذه المحاكلة التي سجميا الحمزاكم تظؿ رىيف مرحمية الكضع المصطمحاتي بكصفيا مممحا مف 
إف نحف كقفنا نتأمؿ  -إلى حد بعيد-مبلمح حياة المصطمح مف جية، كمف جية ثانية ليا ما يبررىا

كفي ىذا اإلطار . طمحاتي العربي خصكصا كاقع كراىنية الدرس المسانياتي العربي عمكما، كالمص
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نسجؿ بعض المصطمحات المترجمة التي أكردىا الحمزاكم تارة، كاجتيد في نقؿ بعضيا تارة أخرل 
 :           نقبل قاببل لمنقاش نحك

-Lexicologie     معجمية–    Allophone   الصكت المنطكؽ 

-Phonologie  عمـ التشكيؿ الصكتي-      Dialectologie    األلسنية. 

 . 13 (فيمكلكجيا)فقو المغة     Philologie     -السيمية   Semantiqueٍو -     

تبدك ىذه المقاببلت الكاردة غير دقيقة في تمثميا النظرم لمدلكؿ المصطمح في المغة المصدر العتبار 
أىي سيمية أـ  (Sémantique)اختبلفات ناتجة عف نكعي التعريب كالترجمة تارة، كما ىي الحاؿ في 

عمـ المعاني أـ دالليات أـ سيمانتيؾ ؟ كتارة أخرل يعكد االعتبار إلى تشعب الحقكؿ الداللية التي يغطييا 
كيستحسف أف . المفيـك األصمي في المغة المصدر، سنأتي لمحديث عف ىذه النقطة تفصيبل في مقاـ الحؽ

ر جزئيا مف قيكد مرحمة الفكضى كاالضطراب في ننبو في ىذا المقاـ إلى أف حياة المصطمح بدأت تتحر 
الكضع  مع نشاطات مكتب تنسيؽ التعريب، حيث بات مف أىدافو األساس التكحيد المنيجي لممصطمح، 

 :ككنمكذج لمترجمات كالمقاببلت الجيدة نكرد مايمي

  Lexicologie    (عمـ متف المغة)دراسة المفرداتAllophone  (كجو أداء)بدؿ صكتي  ،
Phonologie   ،الصكتيات الكظيفية  Dialectologie ،،عمـ الميجاتPhilologie  دراسة )فيمكلكجيا

؛ كىي فيما نرل مقاببلت تبدك أعمؽ كأدؽ مطابقة لمنسؽ التصكرم العاـ لمغة 14( النصكص القديمة
 .الحمزاكم.مف تمؾ التي أكردىا د( المغة العربية)اليدؼ 

 

 : تي وتقنياتو المنيجيةوسائؿ التوليد المصطمحا 3-3  

في )معجـ داخؿ: إف عممية االصطبلح المسانياتي المتعدد تقتضي اعتبار ثبلثة معاجـ متجمعة ىي
في مستكل المغة اليدؼ )، كمعجـ ناشئ(في مستكل المغة اليدؼ)، كمعجـ متكفر(مستكل المغة المصدر

مع المعجـ الداخؿ في المغة المصدر  كمف ىينا كاف تبلحؽ المعجـ المتكفر في المغة اليدؼ. 15( كذالؾ
كتأسيسا عمى ما . ال يفي مشكؿ المصطمح المتعدد حقو في التجديد كالتنسيؽ بيف المصطمحات كمقاببلتيا

الذم يمثؿ حركية كتطكر المعجـ المتكفر نحك الجدة -سمؼ بات تكافر المعجـ الناشئ في المغة اليدؼ 
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كفي ىذا اإلطار أصدر مجمع المغة العربية . ناص منياضركرة ال م -كاالستحداث عف طريؽ التكليد
قرارا يعد خرقا رسميا لمكاضعات البحث  -بكصفو األسبؽ في التشريع المغكم في الكطف العربي–بالقاىرة 

المولد ىو المفظ الذي : " المغكم أك ما يسمى بعصر االحتجاج، كقد كانت صيغتو بشأف التكليد كما يمي
 :غير استعماؿ العرب وىو قسماف استعممو المولدوف عمى

قسـ خرجوا فيو عمى أقيسة كبلـ العرب مف مجاز أو اشتقاؽ أو نحوىما كاصطبلحات  -1
 .وحكمو أنو عربي سائغ]...[ العمـو

ما  -2 قسـ خرجوا فيو عمى أقيسة كبلـ العرب إما باستعماؿ لفظ أعجمي لـ تعربو العرب، وا 
ما بوضع المفظ  بتحريؼ في المفظ أو في الداللة ال يمكف معو التخريج عمى وجو صحيح، وا 

 .16 "والمجمع ال يجيز النوعيف األخيريف في فصيح الكبلـ. ارتجاال
 

كفي رحاب ىذا المكسب المنيجي الذم حازتو ساحة البحث المسانياتي العربي نحك منيج تأصيمي 
رجمة كتعريبا، كمف ثـ لمتكليد، طفقت الجيكد كالمساعي في ىذا الميداف تراىف عمى تكحيد المصطمح ت

تكحيد المعجـ متعدد المغات مف حيث انتقاء المقاببلت العربية كفؽ معايير منيجية كنظرية تتكافؽ كالنسؽ 
فرع مكتب ) كلعؿ إصدار المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ بتكنس. التصكرم العاـ لمغة العربية

، نمكذج تجشـ مف سعة (ثبلثي المغة)حات المسانياتلممعجـ المكحد لمصطم( تنسيؽ التعريب بالرباط
يعد القسط األكفر مف ىذا اإلسياـ المنسؽ مف نصيب . البحث ما تجشـ ابتغاء تحقيؽ اليدؼ المنشكد

رشرافا كبحثا( المغرب)محمد رشاد الحمزاكم، كعبد القادر الفاسي الفيرم  كفي ىذا الصدد يرل . تأطيرا كا 
 :يتشكؿ عبر ثبلثة أضرب ىيالفاسي الفيرم أف التكليد 

باألفعاؿ الجسكر،   bridge verbsمف مثؿ نقؿ : تكليد يخص المعنى فقط كالمجاز ك التضميف-
 .بالجزيرة الميمية  Wh Islandك 

 

تكليد يخص المبنى فقط كما في المعرب، أك ما يسميو عمماء الترجمة باالقتراض الفكنكلكجي -
(Emprunt phonologique)مف مثؿ:Sémiologie  = ،سيميكلكجياSementemes 
 .سيمانتيمات=
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فمف االشتقاؽ . تكليد يخص المعنى كالمبنى معا كاالشتقاؽ كالنحت كالتعريب الجزئي كالتركيب-
كاستعماؿ . بداللة Sémantiqueبصرافة، ك Morphologieبصكاتة، Phonologieمثبل نقؿ 

.  Alexia، كقرائية ؿAgraphieكتابية : ثؿلمداللة عمى معكقات الممكة المغكية م" فعالية"صيغة
 Allosemeككذالؾ . بدصكتو منحكتة مف كممتيف بديمة صكتية: بػ Allophone: كمف النحت نقؿ

سكسيكلسانيات، : بػ  Sociolinguistique:الخ كمف التعريب الجزئي مثبل نقؿ...بدسيمة   
Psychlinguistique  بيسيككلسانيات، ك: بػMétalangage 17 ميتالغة :بػ     

 

ىكذا يتضح لنا أف العبلمة المغربي يسعى إلى نيج االتجاه التعريبي  في نقؿ المصطمح المسانياتي 
، كبالخصكص تمؾ التي (العربية)كفؽ قيكد نظرية كمنيجية يحكميا النسؽ التصكرم العاـ لمغة اليدؼ 

االتجاه الترجمي، كىك إذ يسعى إلى  يسمؾ" رشاد الحمزاكم"يقـك عمييا المعجـ الناشئ ، في حيف نجد  
ذلؾ، يغدك مكترثا باألبعاد المنيجية لنظرية الترجمة في نقؿ المصطمح، عمى نحك ما نجده يردؼ معجمو 
ضافات نكعية بسيطة لما ذكره  بتذييؿ في منيجية الترجمة لممصطمحات المغكية نحسبو تعميقا منيجيا كا 

 :كمف ذلؾ" الفاسي الفيرم"المغربي

إشباع : بػ   Allongement vocalique:لتكافؤ في الترجمة غير المباشرة، نحك نقؿا-   
 .الحركات

 .صدر: بػ Préfixeمصدر ك: بػ Infinitif: المؤالفة نحك نقؿ -

 بمحكر االختبار  Axe de Sélection: التحكير كىك مفيـك جديد مثؿ نقؿ-

Sémiologie   = بعمـ العبلمات، كEnfilage   =18 بالنظـ . 

كمع ذلؾ يقر الحمزاكم بنسبية نقؿ كترجمة المصطمح المسانياتي داال كمدلكال انطبلقا مف اختبلؼ 
الترجمات كأفكؿ معيار التكحيد المنيجي، الشيء الذم يحممنا عمى اعتبار أىمية القضية فيما استكجبتو 

منعرجات االضطراب مف عناية، كاالكتراث بتقصد ىذا المعيار شرعة كمنياجا لتفادم الكقكع في 
 .كالفكضى في كضع المصطمحات
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 :سبيؿ المنيجية إلى ضبط المصطمح 3-4

يبدك أف مسألة التطابؽ النسقي بيف المغات عمكما، كما بيف المغة المصدر كالمغة اليدؼ خصكصا 
ف كاف ىذا التطابؽ يمس نسقا كاحدا مف أنساقيا كمف ثـ كاف الحديث ...مسالة عديمة الفحكل، حتى كا 

عف التكافؤ بدؿ التطابؽ عمى قدر كبير مف األىمية تغدك معو عممية الترجمة تمثيبل كاعيا لخصكصيات 
-تركيبية-صكتية-صرفية)كفعالياتيا، انطبلقا مف أنساقيا الميتالغية(  langue cible)المغة اليدؼ

ف كانت مفاىيميا كمقترحاتيا قيد ا -كمف ثـ سيرت األسمكبية المقارنة(. داللية لنقاش كالجدؿ في حقؿ كا 
عمى مراقبة عممية نقؿ المصطمح المسانياتي كترجمتو عف كثب، كلكي يتسنى  -الدراسات المغكية العربية

 .لنا ذلؾ ينبغي أف نعرج عمى المبادئ النظرية التي تكختيا منيجية ضبط المصطمح المسانياتي كتكحيده

 

 (Langue de départ)ية بيف لغة االنطبلؽ لما كانت الترجمة شبكة مف العبلقات النسقية كالسياق
كجب عمى المترجـ أف يعمؿ عمى تكافؤ الصيغ بيف المغتيف (   Langue d arrive)كلغة الكصكؿ 

كفي حاؿ انعداـ كسائؿ التكافؤ لـز االتجاه إلى التطكيع في مستكل . ابتغاء تحقيؽ تكاصؿ ميتالغكم منتج
كلكاحؽ  ( Préfixes)مف سكابؽ (  Affixes)مثؿ ككف المكاصؽ: الكحدات المعجمية كالتركيبية كالداللية

(Suffixes )     في المغات األجنبية في كضع سمسمي يقابمو في العربية غالبا الصيغ الصرفية لبلشتقاؽ
مف المغة نفسيا يقابميا  erفي االنجميزية يقابميا المصدر في العربية، كالبلصقة    ingالبلصقة : مف مثؿ
 .لسانيات/Linguistiqueيقابميا في المغة العربية األلؼ كالتاء نحك  iqueعؿ، ككذا البلصقة اسـ الفا

   

إف عممية استقراء الحقكؿ الداللية في المغتيف المصدر كاليدؼ مف شأنو أف يجنب المترجـ الكقكع 
ي ىك بعمـ األصكات الكظيفPhonologyفمثبل ترجمة . 19 في فكضى االصطبلح كتضارب المقاببلت

مراعاة لسياؽ كاحد ىك مفيـك المصطمح لدل أنصار مدرسة براغ كأندرم مارتيني خصكصا، في حيف 
  Phonology:)نجد أف المصطمح كرد في سياقات مغايرة نتساءؿ كيؼ يمكف ترجمتيا مف مثؿ

Functional  )، ك(Non Functional Phonology   )20؟؟ ىذا إف سممنا بقبكلية الترجمة األكلى .
كذالؾ إف ضركرة استقراء دالالت المصطمح في الحقكؿ المعرفية المختمفة يمكف المترجـ مف ترصد 
المعنى المفيكمي قدر اإلمكاف بكشؼ التشكؿ االستعارم لممصطمح كمف ثـ التمييز بيف داللة الكضع 
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Dénotation  كداللة اإليحاء ،connotation  .ذلؾ مثؿ لفظargument  مكضكع، كpredicate   :
 .إحداثية /معطكؼ :    cordinateمحمكؿ، ك 

 

تمكـ أىـ المحاكر كالبارامترات النظرية التي يتعيف عمى الباحث المتأىب لسبر أغكار حقؿ المصطمحية 
تنظيرا كتطبيقا، أف يستزيد مف فعاليتيا خدمة لضبط عممية االصطبلح كالمصطمح، كعممنة االجتياد 

جامع ىذا المكضكع األسمى، كبمغنا في بحثو األمد األقصى، إنما ىك تجرؤ كال ندعي أننا أخدنا بم. فييما
قمـ تجشـ عناء البحث ليكتب أقكاؿ كآراء عممائنا انتقيناىا كآراء خطرت عمى الفكر فتقبمناىا كأبينا إال 
عرضيا كالتعريض بيا في ىذا المقاـ عمنا نصيب كلك إثارة نقد كاعتراض مف أىؿ االختصاص في ىذا 

 .كعسى أف يسيـ ىذا العمؿ في رفع بعض الصعاب. جاؿالم
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 دراسة تحميمية نقدية  لبعض المعاجـ الطبية الحديثة 
 

 جويدة معبود: أ                                                         
 جامعة الجزائر                                                            

 
 :تمييد

فيزياء، طب، )ميداف عممي أك تقني محدد إف المعجـ المختص ىك كتاب يتضمف رصيدا مصطمحيا ل  
، كيككف مرتبا كفؽ إحدل طرؽ الترتيب المعجمي المعركفة لدل المختصيف في صناعة (…رياضيات

 ...(.    صكر، جداكؿ) المعاجـ، مصحكبا بالتعريفات الدقيقة المكجزة، كمعززا ببعض الكسائؿ التكضيحية 
صنيؼ المعجمي، حيث يتعيف عمى صاحب المعجـ فييا كتحظى مقدمة المعجـ بأىمية قصكل، في الت  

تحديد اليدؼ أك األىداؼ مف تأليؼ ىذا المعجـ كالمصادر المعتمدة فيو كضبط المنيج المتبع كتعميؿ 
يراد الطرائؽ المعتمدة في استعماؿ رمكز التدكيف، كاألقكاس، كالفكاصؿ، كما إلى ذلؾ كيختـ . اختياره، كا 

 . حؽ المدرجة في نياية المعجـ، كبياف مدل االستفادة منيامقدمتو بالحديث عف المبل
ىذه صكرة عامة عف أىـ المبادئ التي يتعيف عمى المعجمي إتباعيا عندما ييـ بتصنيؼ معجـ  

، أك فف مف الفنكف، أك صناعة مف الصناعات* مختص  ...في عمـ مف العمـك
كثبلثية المغات، سكاء   عاجـ الطبية ثنائيةكقد اخترت نكعا مف ىذه المعاجـ المختصة، ممثمة في الم  

 .ألفيا أفراد أـ جماعات مركزة عمى دراسة طرؽ صياغة المقاببلت العربية،  ككيفية تعريفيا
افترضت أكال أف المعاجـ الطبية التي اخترتيا لمدراسة ركعيت فييا شركط المعجـ المختص كميا أك   

كفيما يأتي لمحة تاريخية . رض مضمكف ىذه العينةكسيتـ التحقؽ مف ىذه الفرضية عند ع. بعضيا
 .لظيكر المعاجـ الطبية عامة ثـ دراسة عينة منيا 

 
 :نشأة المعاجـ الطبية و تطورىا -1-
 :في القديـ -1-1
يذكر مؤرخك الطب في الحضارة العربية اإلسبلمية كثيرا مف الكتب التي اعتمد أصحابيا في تصنيفيا   

عقاقير مرتبينيا كفؽ الترتيب األلفبائي مبينيف ألفاظيا المختمفة، كأماكف تكاجد عمى أسماء األدكية كال
الجامع : "كأىميا. مسمياتيا، كطريقة تحضيرىا، كاألمراض التي تصمح ليا،كمقاديرىا ككيفية استعماليا
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لمشيكر لضياء الديف أبك محمد بف أحمد بف عبد الممؾ ابف بكنو المالقي ا"  لمفردات األدكية كاألغذية
"  ليكسؼ بف عمر بف عمي بف رسكؿ الغساني التركماني" المعتمد في األدكية المفردة "ك** بابف البيطار

 .كفيما يمي عرض مكجز لمحتكل الكتابيف
فالجامع لمفردات األدكية كاألغذية الذم ألفو ابف البيطار مف أشير كتبو، كيحتكم عمى كثير مف    

كقد ترجـ إلى المغة البلتينية .  مكـ الطبيعة مف معادف، كنبات، كحيكافالمصطمحات العممية في مختمؼ ع
(1)الترجمة التي نشرىا لكريؾ -في نظر المختصيف–عدة ترجمات، كمف أفضميا 

 

:كيتمثؿ منيج ابف البيطار في تنظيـ مادة كتابو  في النقاط اآلتية    
أ، ب، ت، ) أبكاب كفقا لحركؼ المعجـ  اتخاذ أيسير الطرؽ في تنسيؽ أسماء المفردات كترتيبيا في -
.ثـ ترتيب أسماء كؿ باب كفقا لمحرؼ الثاني دكف تجريد الكممة مف الزكائد( الخ ...  
.ذكر أسماء األدكية بسائر المغات المتباينة السمات مف عربية كفارسية، كسريانية، كالتينية -  
شكؿ، كالنقط تقييدا يؤمف مف التصحيؼ، كيسمـ تقييد ما اجتمع مف أسماء األدكية كاألماكف بالضبط، كال -

. قارئو مف التبديؿ كالتحريؼ  
كقد اعتمد ابف البيطار في البحث عف مكاده مصادر عديدة لمائة  كخمسيف مؤلفا تقريبا تصدر ىؤالء    

منيـ ، كجاء بعدىما  عمماء يكنانيكف آخركف كثيركف "جالينكس"ك" دكسقريدس"المؤلفيف العالماف اليكنانياف 
كىذا يدؿ . كما نجد عمماء فارسييف ك ىندييف ك سريانييف ككمدانييف" ... ركفس"ك"  إبقراط"ك" أرسطك"

كما بدا  اعتماده األكبر . عمى سعة اطبلع ابف البيطار، كغزارة معارفو في المادتيف الطبية ك الصيدالنية
فقد كثر اعتماده عمى ابف سينا، ك   .عمى العمماء العرب كالمسمميف –" جالينكس"ك " دك سقريدس"بعد  –

لى جانب ىؤالء . أحمد الغافقي، كأبي العباس النباتي، كغيرىـ مف أعبلـ الطب، كالصيدلة المسمميف كا 
. الجمة مف العمماء مف جنسيات مختمفة نجد في ىذه المكسكعة الكبيرة أعبلـ الطب كالصيدلة األفارقة

عمى حد قكؿ  –كالبحث في األدكية المفردة . (2) تاب الجامعمنزلتيـ في ك -ىـ أيضا –الذيف كانت ليـ 
صبلح ضررىا، كالمقدار المستعمؿ مف جرميا  –ابف البيطار  يتناكؿ ماىيتيا كقكاىا كمنافعيا كمضارىا كا 

(3)أك عصارتيا، أك البدؿ منيا عند عدميا   
ي التركماني  الذم يعد مف أحسف لمغسان" المعتمد في األدكية المفردة " أما الكتاب الثاني فيك كتاب    

الكتب كأجمعيا لمفردات الطب، كذكر مصطفى السقا في مقدمتو لمكتاب أف صاحبو اختصره مف أىـ 
الكتب كالمصنفات الجامعة لممادة الطبية، كيكفي أف يككف مف أعظميا كتاباف خصيما كثير مف المؤلفيف 

:لنفع بيما كحسف ترتيبيما كىمافي مادة الطب بأعظـ الثناء لغزارة مادتيما كعمـك ا  
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ألبي عمي يحي بف خزلة الطبيب البغدادم الذم يمثؿ " منياج البياف، فيما يستعممو اإلنساف" كتاب : أوال
ما كصؿ إليو تطكر كنضج الثقافة الطبية في تجربة األدكية مفردة كمركبة في القرف الخامس اليجرم 

.بببلد المشرؽ  
كليذا الكتاب .(4)البف البيطار الذم أشرنا إليو سابقا " ات األدكية كاألغذية الجامع لمفرد" كتاب : ثانيا

.خصائص، كمكاصفات جميمة تجعمو متفردا في مجالو  
أما متف الكتاب فقد احتكل عمى كثير مف مصطمحات األدكية مرتبة ترتيبا ألفبائيا مع اإلشارة إلى    

الذم كرد " آرغيس: " ي تصمح ليا كمثاؿ ذلؾ مصطمح ألفاظيا المختمفة كأماكف تكاجدىا كاألمراض الت
ىك قشر أصؿ شجرة البرباريس، كأىؿ مصر يسمكنو عكد ريح مغربي، : " الحديث عنو  كاآلتي

كيستعممكنو في مداكاة أمراض العيكف بدال مف الماميراف الصيني، كىك حار في األكلى، يابس في الثانية، 
كقد زكد الكتاب بفيرسيف األكؿ منيما ألسماء بعض المفردات  (.5) "الماميراف المكي : ك بدلو إذا عدـ

الطبية كتفسيرىا بما اصطمح عميو أىؿ اليمف مرتبة عمى حركؼ المعجـ، أما الثاني فقد كاف مسردا 
.لممفردات الطبية المشركحة في الكتاب،مرتبة حسب كركدىا فيو  

ـ الكتب الطبية، إال أنيما ليسا معجميف طبييف بناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف الكتابيف ىما مف أى 
...ألنيما تضمنا خاصة المصطمحات المتعمقة بأسماء األعشاب كأماكف تكاجدىا. بالمفيـك الحديث  

: في الحديث  -2 -1  
أما في العصر الحديث فقد ظيرت معاجـ طبية بمفيـك المعجـ الحديث كترجع أكلى ىذه المعاجـ إلى     

عمى الطب الفرنسي " كمكت بؾ"، حيث عكفت مدرسة 19لفرنسية عمى مصر في القرف بداية الحممة ا
" كظيرت الحاجة الماسة إلى كجكد قامكس لممصطمحات الطبية في تمؾ الفترة التي رعاىا . ترجمة ك تأليفا
لؼ كىك يتأ". فابر"مف فرنسا قامكس القكاميس الطبية لمؤلفو " كمكت بؾ"كليذا أحضر ". محمد عمي باشا

أجزاء، كيحتكم عمى معظـ المصطمحات العممية، كالفنية في الطب، كالنبات كالحيكاف، كالعمكـ  8مف 
كأمر أعضاء ىيئة التدريس بمدرسة الطب بترجمة ىذا القامكس تحت إشراؼ . األخرل ذات الصمة بالطب

كؿ منيـ بترجمة  الذم كاف يتقف المغة العربية، أما أعضاء ىيئة التدريس فقد قاـ" بركف"الدكتكر 
المصطمحات التي تدخؿ في اختصاصو، فقد كاف النبراكم معمـ الجراحة الباطنية، كمحمد شافعي أفندم 
معمـ األمراض، كالتشريح العممي، كحضرة مصطفى أفندم السبكي معمـ أمراض العيف، كحضرة حسيف 

  (6) ...عمي أفندم معمـ النباتات 
ا الجيد المشككر في الترجمة، بؿ أراد أف يضـ إلى المعجـ الجديد بيذ" بركف " كلـ يكتؼ الدكتكر    

األلفاظ كالمصطمحات الطبية القديمة، فكزع عمى أساتذة المدرسة الذيف قامكا بالترجمة القامكس المحيط 
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لمفيركز آبادم كأشرؾ معيـ مصححي المدرسة، كطمب منيـ أف يستخرجكا منو كؿ لفظ دؿ عمى مرض 
ككمؼ أحد مصححي المدرسة كىك العالـ المغكم . بات، أك معدف، أك حيكافأكعرض، ككؿ اسـ ن

، استخراج ما في كتاب القانكف البف سينا، كتذكرة داككد مف مصطمحات كتعار يؼ  طبية، ثـ "التكنسي"
قاـ التكنسي بترتيب ما جمع مف مصطمحات عمى حركؼ المعجـ، كراجعو مراجعة دقيقة، كأطمؽ عمى 

  (7)" الشذكر الذىبية في المصطمحات الطبية " ئد اسـ ىذا العمؿ الرا
 : كمف محاسف ىذا المعجـ

 .أنو جمع بيف المصطمح ك تعريفو
 .احتكل عمى كثير مف مصطمحات القدامى

 .لـ يغفؿ المصطمحات الحديثة
عصكر )جمع بيف العربي كالدخيؿ سكاء أكاف ىذا الدخيؿ دخؿ العربية في عصكرىا    األكلى 

أسماء " ، أـ في العصر العباسي، أـ في العصر الحديث،    فالمعجـ يشمؿ كما يقكؿ التكنسي (االحتجاج
لطينية، ك أخرل فرانساكية، كأخرل فارسية سكاء استعمميا العرب أـ كانت محدثة عمى أف غالبية 

 .   (8)" مصطمحات المعجـ عربية
مكس، فحممو معو إلى باريس ليقدمو ىدية ضياع ىذا القا" كمكت"كبعد كفاة محمد عمي خشي الدكتكر    

كفي مطمع القرف العشريف فكر بعض المتنكريف في مصر في االستفادة . 1850إلى المكتبة الكطنية عاـ 
عف الكتاب المخطكط، كأكدعكىما " صكرتيف " مف ىذا الكنز الثميف، فأرسمكا إلى باريس مف يحضر ليـ 

الدكتكر أحمد عيسى بؾ ليبدأ في دراسة ىذا العمؿ الضخـ،  في دار الكتب الممكية بالقاىرة حتى جاء
سنكات في تحقيؽ  4كأمضى ... كيعمؿ عمى تقديـ الترجمة االنكميزية أللفاظو إلى جانب المفظة الفرنسية 

، ثـ تكقؼ العمؿ "المقتطؼ" جزء يسير جدا منو طبع في القاىرة عمى نفقة دار الكتب الممكية في مطبعة 
كبقي الكتاب ينتظر مف يزيح عنو غبار اإلىماؿ كالنسياف ليقدمو ىدية ثمينة لمعامميف في عند ىذا الحد 

الذم يعده " الشذكر الذىبية في المصطمحات الطبية " كىكذا كاف حظ معجـ ... (9)حقكؿ الطب المختمفة 
 .كثير مف الدارسيف أكؿ معجـ متخصص بالمصطمحات الطبية

عربيا في المصطمحات الطبية، كرتبو  –لبقمي معجما فرنسيا كضع محمد رشدم ا 1870كفي سنة   
 .حسب ترتيب الحركؼ األلفبائية الفرنسية 

( عربي –إنكميزم )كتبل ىاتو المحاكلة عمؿ الطبيب المصرم إبراىيـ منصكر الذم ألؼ معجما    
عاجـ الحمقة كيعد ىذا المعجـ امتدادا لم. خاصا بمصطمحات العمكـ الطبية، كما يتصؿ بيا مف عمكـ
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الماضية، نيج فيو مؤلفو نيج رشدم في معجمو، كيتضح ىذا التأثر في أنو كاف يكتب المصطمح 
 :كمثاؿ ذلؾ –كما فعؿ رشدم مف قبؿ  –العربي بالحركؼ البلتينية 

"ilm  EL amradh " " عمـ األمراض " "pathology  "كقد . كىي كتابة ليا فائدة لقارئ االنجميزية
حات ىذا المعجـ في فيرس كضع في آخر المعجـ، ثـ إف كاضعو لـ يمجأ إلى رتبت كؿ مصطم
 (10).تعريفيا إال نادرا

، حيث ظيرت "معجـ العمـك الطبية كالطبيعية " أما محمد شرؼ فقد أخرج معجمو الذم أسماه    
ضاؼ فمـ تمؽ ركاجا، كعمى الرغـ مف ذلؾ أخرج طبعتو الثانية بعد أف أ 1926طبعتو األكلى عاـ 

 .ككاف ليذه الطبعة صدل عظيـ عند ظيكرىا 1928إلى المادة العممية كنقحيا عاـ 
كقد صدر محمد شرؼ معجمو في طبعتو الثانية بمقدمة تحدث فييا عف الغرض مف تأليفو ، كعف    

الطريقة التي اتبعيا في ترتيب مادتو، كعف مناىج العرب في نقؿ الكتب الفرنجية، كتعريب األلفاظ 
جمية، كعف مناىج التعريب في العصر الحاضر، ك عف أسمكبو ىك في التعريب، كفي رسـ األع

المفردات، كاألعبلـ الفرنجية بحركؼ عربية، كما ضمت المقدمة بيانا ألىـ المراجع التي اطمع عمييا 
 ( 11)" طبية كطبيعية"المؤلؼ كاستفاد منيا، كىي كثيرة كمتنكعة بتنكع المصطمحات المعتمدة 

كالمعجـ يضـ بيف دفتيو ما يزيد عمى سبعيف ألؼ مصطمح في العمكـ الطبية، كالطبيعية كالتشريح،    
حيث رتبت ... ككظائؼ األعضاء، كالجراحة، كعمكـ النبات، كالحيكاف، كالكيمياء، كالطبيعة، كالجراحة 

 .تمؾ المصطمحات ترتيبا ألفبائيا انطبلقا مف المغة االنكميزية مع مقاببلت عربية
كما يبلحظ عمى ىذا المعجـ أنو يذكر أحيانا المصطمحات دكف تعريفيا كنجده أحيانا أخرل يذكرىا   

  " beri  beri" "برل برل"مصطمح :  بتعريفاتيا مع تفاكتيا مف حيث الطكؿ كالكضكح كمثاؿ ذلؾ 
 :الذم عرفو كاآلتي

بظيكر انسكا بات في البمكرا  ىك مرض معد يظير بشكؿ حاد أك مزمف في اليند كالياباف، كيتميز" 
أك التامكر كالنكع الحاد يككف مميتا غالبا، كيجكز حدكث شفاء مف النكع المزمف كال يزاؿ سببو 

الذم عرفو   :"atlodymusor  athodidyms"كمف ذلؾ أيضا مصطمح أبك رأسيف  (12)" مجيكال
ك اختبلؼ التعريفيف مف ناحية فالمبلحظ ى (.13)"ىك جنيف مسخكط لو رأساف، كجسـ كاحد : " بقكلو
كقد انتبيت الجمعية المصرية الطبية إلى أىمية ىذا المعجـ، فدعت إلى اتخاذه مرجعا في .الطكؿ

 .مصر كفي سائر الببلد العربية
" معجـ األلفاظ كالمصطمحات الفنية في فف الجراثيـ " كضع أحمد حمدم الخياط  1934كفي عاـ   

 1935نسيا عربيا،عربيا فرنسيا في أمراض الجممة العصبية عاـ ثـ كضع حسيني سبح، معجما فر 
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 1937كمعجما في أمراض جياز التنفس عاـ  1936كمعجما في األمراض اإلنتانية كالطفيمية عاـ 
(14)... 
كىكذا تكالى ظيكر المعجمات المتخصصة في كؿ فركع الطب حتى ظير معجـ محمد كامؿ برادة   

باألمراض الجمدية كالزىرية كقد رتبو صاحبو ترتيبا ألفبائيا انطبلقا  كىك خاص 1953الذم طبع عاـ 
 .مف المغة االنكميزية مع مقاببلت عربية متبكعة أحيانا بتعاريؼ لتكضيح معنى المصطمح 

كما يبلحظ عمى مؤلؼ ىذا المعجـ أنو أحيانا يضع لممصطمح األجنبي أكثر مف مقابؿ كاحد   
بقع بيضاء في " ك " برص الشفريف : " تخدامو المصطمحات التاليةبالعربية، ك مف أمثمة ذلؾ اس

 في مقابؿ المصطمح األجنبي " الشفريف
"vulvar  leucoplokia   " ككما في مصطمح"scalp  "فركة " ك " جمد الرأس: " الذم قابمو بػ

 ( 15)". الرأس
أف تتكافر فييا كعدـ ذكر  كالبلفت لبلنتباه ىك خمك المقدمة مف بعض العناصر اليامة التي يجب  

رشادات االستخداـ، حيث اكتفى  المؤلؼ المنيج الذم اتبعو في تأليؼ معجمو، كدليؿ االستعماؿ كا 
بذكر الغرض مف تأليفو كىك في نظره إعانة مف يريد ترجمة، أك كضع مؤلفات في األمراض الجمدية 

العربية كاألجنبية فقد ذكرىا في آخر أما فيما يخص  قائمة المصادر كالمراجع ( 16)بالمغة العربية 
 .            المعجـ 

بمناسبة االحتفاؿ بالعيد المئكم لمجامعة األمريكية،  معجـ طبي  1966كفي بيركت صدر سنة       
كضعو الدكتكر يكسؼ حتي أستاذ األمراض الباطنية كالتشريح " قامكس حتي الطبي" انكميزم عربي باسـ 

حيث  2004عاـ  -حسب اطبلعنا–ة األمريكية، حيث طبع عدة طبعات آخرىا في كمية الطب بالجامع
 .(17)زكدت بالمكحات التشريحية الممكنة، كمسرد عربي انكميزم لؤللفاظ مرتبا عمى حركؼ اليجاء 

كقد دعت الحاجة إلعادة طبعو " لممعجـ الطبي المكحد"ظيرت الطبعة األكلى  1973كفي سنة     
 ( .18)يا تكحيد المصطمحات الطبية في العالـ العربي طبعات أخرل اليدؼ من

الذم " معجـ العمكـ الطبية " كفي السبعينات كذلؾ ألؼ الدكتكر مرشد خاطر، كأحمد حمدم الخياط    
 .احتكل عمى عدد كبير مف المصطمحات

د عمى ىذه ىي أىـ األعماؿ المعجمية الطبية في الكطف العربي، كلست أزعـ أنني ألممت بكؿ ماج  
 .الساحة العربية في التأليؼ المعجمي الطبي، كلكنني أحسب أني كقفت عند أىـ المحطات
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 : دراسة عينة مف المعاجـ الطبية ثنائية وثبلثية المغات -2
 :سأكتفي بثبلثة معاجـ كىي

 : قاموس حتي الطبي 2-1
. كالعمكـ الطبية بالمغة العربيةاخترت ىذا المعجـ ألنو كاف، كما يزاؿ المرجع األكفى لدارسي الطب،    

اإلسياـ في خدمة المغة العربية التي تتجدد، " كلقد استيمو حتي بمقدمة ذكر فييا الغرض مف تأليفو كىك 
كتتطكر بفضؿ األعبلـ مف كتابيا كعممائيا العامميف، آمبل أف يككف ىذا المعجـ مرجعا عمميا في أيدم 

لعرب، سكاء منيـ الذيف درسكا العمكـ الطبية بالمغة االنجميزية أك أرباب الميف الطبية، كبخاصة األطباء ا
كتكجد ضمف المقدمة أيضا إشارة إلى المنيجية التي اتبعيا في كضع . (19)" الذيف يدرسكنيا بالمغة العربية 

اؽ إتباع النظـ المتعمقة بالتعريب كالنحت كالتركيب المزجي، كاالشتق: " المقاببلت االصطبلحية، كمف ذلؾ
مف أسماء األعياف، كصكغ فعاؿ كفعؿ لمداء، كرد الكممات األعجمية المقتبسة إلى أصكليا العربية ككتابة 
عدد مف المصطمحات األجنبية بحركؼ عربية مع االبتعاد عف المنحكتات كالمركبات المزجية ما أمكف، 

قة التي اعتمدىا المؤلؼ في كما حكت المقدمة ذكر الطري. (20)..." كذلؾ لثقميا عمى السمع، كالمساف 
لى جانب ذلؾ ضمت قائمة . تدكيف أسماء المشيكريف مف عمماء الطب، مع تكضيح بعض الرمكز كا 

لممراجع المعتمدة في استقراء المصطمحات، كالتي تميزت بالشمكؿ، كالتنكع  كفيما يمي إشارة إلى بعض 
 :منيا
العرب كالمستعربكف كمنيا مؤلفات أساتذة الطب في  الكتب الطبية القديمة التي كضعيا العمماء كالحكماء-

 .قصر العيني بمصر
 .منشكرات المجمع العممي العربي في دمشؽ، كمجمع المغة العربية في القاىرة، كالمجمع العممي العراقي -
 .معجـ العمـك الطبية كالطبيعية لمحمد شرؼ -
 ( 21)(.....كميرفيؿ) معجـ المصطمحات الطبية الكثير المغات  -
يستخمص مما سبؽ أف المؤلؼ قد كفؽ في صياغة المقدمة، إذ كانت ذات صمة كثيقة بالمعجـ، فمقد   

احتكت عمى الغرض مف تأليفو، كعمى المنيجية المتبعة في كضع المقاببلت العربية لممصطمحات 
كز الكاردة داخؿ االنكميزية، كعمى المراجع المعتمد عمييا في استقراء المصطمحات ككذلؾ التعريؼ بالرم

 .المعجـ، كذلؾ أىـ ما يمكف أف يرد في المقدمة
أما فيما يخص المتف االصطبلحي فقد احتكل قامكس حتي عمى كثير مف المصطمحات الطبية،   

كبخصكص المداخؿ فقد ذكر المؤلؼ المصطمح االنكميزم مع مقابمو العربي، كما زكد المعجـ بفيرس 
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لى جانبيا معاني ىذه  المصطمحات لممصطمحات العربية مرتبة عمى  حركؼ اليجاء العربي، كا 
 .باالنكميزية

كما يجب التنكيو بو في ىذا المعجـ  سيكلة االطبلع عميو، كيسر استعمالو بفضؿ تمؾ المسارد أيا كانت 
لتي ، كما يبلحظ عميو أنو اقتصر عمى المقاببلت العربية كلـ يقدـ تعريفاتيا، ا(22)المغة التي تنطمؽ منيا 

  (23).تفيد غير المتخصصيف في العمـك الطبية
 
 :معجـ العمـو الطبية  2-2
لمرشد خاطر كأحمد حمدم الخياط الستيفائو خصائص المعجـ " معجـ العمكـ الطبية " اخترت   

 .المتخصص، كثراء مادتو االصطبلحية كتنكعيا
المغات إلى العربية الذم صنفو أساتذة العديد " كميرفيؿ"كقد جاء ىذا المعجـ كخطكة تالية لترجمة معجـ 

الدكتكر مرشد خاطر، كالدكتكر أحمد حمدم الخياط كالدكتكر محمد صبلح الديف : جامعة دمشؽ
حيث اقترح الدكتكر مرشد خاطر عمى زمبلئو مشاركتو في إنشاء معجـ  1956الككاكبي، كصدر عاـ 

كد زميمو الدكتكر أحمد حمدم الخياط في فتضافرت جيكده مع جي... أكثر نفعا كأكبر شأنا مف سابقو 
جمع المادة العممية، كترتيبيا مدة خمسة عشر عاما، ثـ عيد الدكتكر أحمد حمدم الخياط بعد كفاة زميمو 
الدكتكر مرشد خاطر إلى الدكتكر محمد ىيثـ الخياط كىك أستاذ في كمية الطب بجامعة دمشؽ بإعادة 

ضافة ما جد، ك  تمامو كا  ضافة المقابؿ االنكميزم لكمماتو الفرنسية كالعربية النظر فيو، كا  تبديؿ ما تبدؿ، كا 
أحدىما بالعربية كاآلخر باالنكميزية مع االستفادة مما نقد بو : كعمؿ مسرديف لمفرداتو يسيبلف الرجكع إليو

 (24)" كميرفيؿ"الناقدكف ترجمة 
لمراد تحقيقو مف المعجـ كحصراه جاءت مقدمة المعجـ في صفحتيف تعرض فييا المؤلفاف إلى اليدؼ ا  

لى جانب ذلؾ ذكرا فييا المراجع كالمصادر المعتمد عمييا في كضع . في خدمة المغة العربية كا 
المصطمحات العربية، كالتي ضمت جيكد أساتذة كمية الطب في جامعة دمشؽ المنشكرة في مجمة المعيد 

ما كضعو أطباء العرب األقدمكف، كما كضعو الطبي العربي، ك في ما ألفكه مف تصانيؼ، باإلضافة إلى 
األساتذة الترؾ يكـ كانت مصطمحاتيـ عربية أك تكاد، كما كضعو أساتذة قصر العيني بالقاىرة، كأساتذة 

 (25)... الكمية األمريكية في بيركت 
ت، كفيما يتصؿ بالمنيج المتبع في تصنيؼ ىذا المعجـ، كالقكاعد التي سار عمييا في كضع المصطمحا  

كعميو فقد  (26)فقد ذكرىا صاحبا المعجـ في أكؿ المسرد العربي مف السفر الرابع مف أسفار ىذا المعجـ 
 .أحسف المؤلفاف صياغة المقدمة بما أغناىا مف معمكمات فييا
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احتكل المعجـ عمى كثير مف المصطمحات الطبية في فركع مختمفة، كالجراحة كالتكليد كعمـ التشريح   
كقد رتبت تمؾ المصطمحات ترتيبا ألفبائيا عمى أحرؼ اليجاء الفرنسي مع ... لحيكية الطبية كالكيمياء ا

 ذكر المقابؿ العربي كاالنكميزم، كما يميز ىذا المعجـ ىك ذكره التعريفات التي اختمفت في الطكؿ كالقصر

 (27)  
ف يذكراف مقاببل عربيا كاحدا كفيما يتصؿ بالمقاببلت العربية فقد كاف المؤلفاف في كثير مف األحيا    

 .لممصطمح األجنبي مع اتبعيما منيجية كاحدة في ترجمة السكابؽ كالمكاحؽ
بناء عمى ما سبؽ يمكف التسميـ بأىمية ىذا المعجـ الستيفائو لشركط المعجـ المتخصص، كتنكع مادتو   

 .االصطبلحية
 
 :المعجـ الطبي الموحد 2-3
مف منطمؽ أنو يعد معمما مف المعالـ الميمة في مسار " بي المكحدالمعجـ الط"كقع االختيار عمى   

، "لجنة تكحيد المصطمحات الطبية " تعريب العمكـ الصحية في العصر الحديث، كقد كضعت ىذا المعجـ 
ثـ تحكلت إلى لجنة المصطمحات الطبية  1966كىي لجنة ألفيا في األصؿ اتحاد األطباء العرب سنة 

كضمت المجنة . لصحة العالمية، بطمب مف االتحاد كمف مجمس كزراء الصحة العربالعربية في منظمة ا
في مرحمتيا عددا مف المؤمنيف بكجكب التكحيد المتمكنيف مف المعرفة بالطب كالمغة، مف األقطار العربية 

 (28)التي فييا كميات طب كطنية راسخة القدـ كمنيـ عدد مف المجمعيف في عدة مجامع لغكية عربية 
استيؿ المعجـ بمقدمة أشار فييا مقرر المجنة محمد ىيثـ الخياط إلى الغرض مف تأليفو في طبعتو   

الحاجة الماسة لكجكد مصطمحات طبية عربية مكحدة تستعمؿ في المؤسسات " األكلى كالمتمثؿ أساسا في 
ميسكرا عمى أبناء األمة،  العممية في سائر األقطار العربية، يككف التعبير فييا عف المعاني كاألفكار سيبل

كما أشار فييا إلى األسس التي سارت  (29)." كيتـ باستخداميا التفاىـ العممي عمى كجو الدقة كالضبط
استعماؿ كممة عربية كاحدة مقابؿ التعبير : " عمييا المجنة الجديدة في اختيار المصطمحات كمف ذلؾ 

اسـ شخص أك مشتقة مف اسمو، عدـ المجكء إلى النحت األجنبي، استبعاد الكممات الدخيمة إال إذا كانت 
 (30)... " أك التركيب إال في ما ندر 

كما يجب التنبيو إليو ىك خمك المقدمة مف بعض العناصر التي يجب أف تتكافر فييا كعدـ ذكر قائمة   
 .المراجع كالمصادر العربية، كاألجنبية المعتمدة في كضع المقاببلت العربية

جـ بمجمكعة مف الصكر التكضيحية كقائمة بأىـ السكابؽ كالمكاحؽ ككذلؾ بمسرد عربي لتمكيف ألحؽ المع 
 .القارئ مف الرجكع إلى المعجـ عف طريؽ األلفاظ العربية 
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احتكل المعجـ عمى كثير مف المصطمحات الطبية مرتبة ترتيبا ألفبائيا كبخصكص المداخؿ   
نكميزم ثـ قابمو بالمصطمحيف العربي كالفرنسي  كفيما يتصؿ االصطبلحية، فقد أكرد المؤلؼ المصطمح اال

بالمقاببلت العربية فقد لجأت المجنة في بعض األحياف إلى ذكر أكثر مف مقابؿ عربي لممصطمح 
ك " nevus"في مقابؿ " شامة " ك " كحمة " االنكميزم الكاحد كمف أمثمة ذلؾ استخداـ المصطمحيف اآلتيف 

كىذا مخالؼ لمقكاعد كاألسس التي  neurotoxic "(31)"في مقابؿ " ب لمعصب مخر " ك " ساـ لمعصب" 
كرغـ ىذا البد مف اإلقرار بأف الجيكد المبذكلة في ىذا المعجـ . التزمت المجنة في المقدمة بمراعاتيا

 .تستحؽ كؿ التقدير
بيرة في مسارىا كيمكف القكؿ في خاتمة ىذا البحث إف المعاجـ الطبية العربية قد خطت خطكات ك    

التاريخي منذ نشأتيا إلى اليكـ إال أنيا في حاجة إلى إدخاؿ تحسينات جديدة أخرل تفيد المغة العربية 
 .     كالقارئ العربي كىذا باالستناد إلى ما كصؿ إليو البحث المعجمي في الدكؿ المتقدمة
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 :اليومش
 
، المساف العربي مجمة يصدرىا المكتب الدائـ (المنيج ك المصطمح) ي المختص انظر جكاد حسني سماعنو، المعجـ العمم*

ككذلؾ عمي القاسمي، عمـ المغة ك صناعة المعجـ، .36، ص 1999، 48ريب في العالـ العربي بالرباط، العدد تعلتنسيؽ ال
، صناعة المعجـ الحديث، كأحمد مختار عمر 168ص  1991جامعة الممؾ سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ،

 ،  .115، ص 1998الطبعة األكلى، كمية دار العمـك
ىك ضياء الديف أبك محمد عبد ا بف أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الممؾ ابف بكنو المالقي المعركؼ بالعشاب ** 

أكاخر القرف الثاني عشر ) يجرم كالنباتي، كالمشيكر باسـ ابف البيطار، كلد في مالقة باألندلس في أكاخر القرف السادس ال
بالنبات ثـ انصرؼ في فترة الشباب إلى دراسة  -في رعاية كالده –في عائمة عممية، كقد اىتـ منذ صباه ( الميبلدم 

النباتات كاألعشاب مع أساتذة أجبلء كاف ليـ فيو تأثير بارز، كخاصة أبا العباس أحمد ابف الركمية النباتي اإلشبيمي الذم 
ألؼ ابف البيطار آثارا . البيطار يصطحبو لمتعشيب في ضكاحي اشبيمية كضكاحي بعض المدف األندلسية األخرل كاف ابف

كقد فسر فيو المفردات الطبية النباتية كالحيكانية " تفسير كتاب دياسقكريدكس" كتاب  منيامتنكعة في الطب كالصيدلة ك 
كتاب الجامع " المغني في األدكية المفردة ك " ني ديكقكريديس، ككتاب لمطبيب العشاب اليكنا" المقاالت الخمس" الكاردة في 

إبراىيـ بف مراد،بحكث في . * ـ 1248/ ىػ  646كفي دمشؽ كانت كفاة ابف البيطار سنة ". لمفردات األدكية ك األغذية 
 .38تاريخ الطب كالصيدلة عند العرب ص 

 
، دار الغرب اإلسبلمي، 1991كالصيدلة عند العرب، الطبعة األكلى،انظر، إبراىيـ بف مراد، بحكث في تاريخ الطب (: 1)

.41بيركت ص   
، 129محمد حسف عبد العزيز، التعريب في القديـ كالحديث مع معاجـ لؤللفاظ المعربة، دار الفكر العربي، ص (: 2)

131.  
.41انظر، المرجع السابؽ، ص (: 3)  
كماني، المعتمد في األدكية المفردة، صححو كفيرسو مصطفى السقا، يكسؼ بف عمر بف عمي بف رسكؿ الغساني التر (: 4)

. ص أ ،2ط دار القمـ، بيركت،  
 .2المرجع نفسو، ص -(5)

 .188، ص 1989، دار اليجرة، 1انظر، قاسـ طو السادة، التعريب جيكد كآفاؽ، ط(: 6)
، مكتبة الثقافة الدينية، 1حمد عمي، طانظر، جماؿ الديف الشياؿ، تاريخ الترجمة ك الحركة الثقافية في عصر م(: 7)

 .193-192،  ص 2111
، ص 1992، مكتبة الزىراء، 1ضاحي عبد الباقي، المصطمحات العممية كالفنية ككيؼ كاجييا العرب المحدثكف، ط(: 8)

98. 
 .189قاسـ طو السادة، التعريب جيكد كآفاؽ، ص (: 9)
 .173، 99انظر، المرجع السابؽ، ص (: 11)
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 .      5،11، ص1926د شرؼ، معجـ العمـك الطبية كالطبيعية، مكتبة النيضة، بيركت، بغداد ، محم(: 11)
 .134المرجع نفسو، ص (: 12)
 .99المرجع نفسو، ص (: 13)
 .179قاسـ طو السادة، التعريب جيكد كآفاؽ، ص (: 14)
 .111، ص 1953، مطبعة مصر،  محمد كامؿ برادة، معجـ انكميزم، عربي خاص باألمراض الجمدية كالزىرية(: 15)
 .أ -ص–المرجع نفسو (: 16)
تجدر )  2114، أحمد شفيؽ الخطيب، الطبعة الثامنة، لبناف "يكسؼ حتي" انظر قامكس حتي الطبي الجديد، (: 17)

-1997-1983-1981اإلشارة إلى أف ىذه الطبعة ىي آخر طبعة تحصمت عمييا في حدكد اطبلعي ك قبميا عاـ 
2111-2113 .) 

 .4انظر، المعجـ الطبي المكحد، ص ( 18)
 (.الصفحة غير مرقمة )  1966يكسؼ حتي، قامكس حتي طبي، (: 19) 
 (.الصفحة غير مرقمة ) المرجع نفسو، (: 21)
 (.الصفحة غير مرقمة ) المرجع نفسو، (: 21)
 (.الصفحة غير مرقمة ) المرجع نفسو، (: 22)
 .36ـ العممي المختص، ص انظر، جكاد حسني سماعنو،  المعج(: 23)
 .194قاسـ طو السادة، التعريب جيكد كآفاؽ، ص(: 24)
، (1)، الجزء 1974أحمد حمدم الخياط، مرشد خاطر، معجـ العمـك الطبية، الطبعة األكلى، مطبعة جامعة دمشؽ (: 25)

 .الصفحة غير مرقمة
 .ىذا ما أشار إليو المؤلفات في مقدمة المعجـ( : 26)
 .عجـ العمـك الطبيةانظر، م(: 27)
، الصفحة 1988فرنسي،  -عربي -اتحاد األطباء العرب، منظمة الصحة العالمية، المعجـ الطبي المكحد، انكميزم( : 28)

 .غير مرقمة
 .المرجع نفسو، الصفحة غير مرقمة( : 29)
 .المرجع نفسو، الصفحة غير مرقمة( : 31)
 .429: المرجع نفسو، ص( : 31)
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 جم مدرسي يف املصطلح النقدي و األدبيحنو مع

 

 ً                          ـــــانـة قـوهٌب: األستاذة 

ًّ الحدٌث   مدّرسة مقٌاس األدب العرب

 جامعة البلٌدة - ة ـــــقسم اإلنجلٌزٌّ  

 : الممّخص

نممح إٌما  حيف يقؼ المصطمح األدبٌي بيف ناظرم تمميذ في الٌشعبة العممٌية مف القسـ الٌنيائٌي، 
جحكظ عينيو أك إغمقيما بسرعة ، لدىشة تكتنفو إزاء ما يجب أف يقكلو أثناء مناقشة الٌدرس مع أستاذه ، 
ك ىركبا حٌتى مف رؤية الٌتشكيمة الحرفٌية لممصطمح ، فإذا تجاسر عمى العراؾ معو ، تجاذبتو المفاىيـ 

 شركح قد تبيـ أكثر مٌما تفٌسر مف قبؿ بعض ، ك إالٌ  -عمى ىنتيا  –العاٌمة ، أك شركح المعاجـ العاٌمة 
 ‼األساتذة 

انطبلقا مف البٌل فيـ الكاقع فيو كثير مف تبلميذ ىذه الٌشعبة في قسـ البكالكريا ، كاف االىتماـ بيذا  
 :المكضكع ، اٌلذم جاء بتمفصبلتو التٌالية 

 :   المحػػػاور 

 مقٌدمة     -  

 اتحديد اإلشكالٌية ك بياف أىٌمٌيتي -
  
 النيج المتٌبع في طرح المكضكع ك معالجة اإلشكالٌية  -

 
 ضركرة معجـ مدرسٌي في المصطمح الٌنقدٌم ك األدبٌي  -

 
 خاتمة -
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 مقّدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تندرج المداخمة ضمف المحاكالت الٌساعية إلى إثراء رفكؼ المكتبة المعجمٌية بالمعاجـ المختٌصة،        
فإٌنيا تأخذ حٌيزىا عمى رٌؼ المعاجـ المدرسٌية مشرئٌبة إلى االرتفاع بسقؼ  كفي ضبط أكثر لصنفيا ،

استيعاب الٌتبلميذ  في المرحمة الثٌانكٌية لماٌدة األدب العربٌي  كنصكصو ، كذلؾ باستجبلء إبياـ بعض 
 .المصطمحات ك المفاىيـ الٌنقدٌية  الكاردة في المنياج الجديد

ك إف تكٌفؿ بشرح ما التبس معناه ك استغمؽ مغزاه عمى فيـ  –عمى أىٌمٌيتو  – إٌف المعجـ الٌمغكٌم العاـٌ    
الٌتمميذ  ، قاصر عمى إعطاء المصطمح الٌنقدٌم إشراقتو الٌداللٌية ، فإذا غٌير ىذا األخير  كجية الٌنجدة نحك 

معاجـ تشٌكؿ معجمات مثبل ، لـ يمؽ فيو ضاٌلتو ، فأمثاؿ ىذه ال" منجد الٌطبٌلب " كػ " المعجـ المدرسيٌ " 
عاٌمة مختصرة ، كانتقػاءات لمداخؿ يظٌف بيا حاجة المتمدرس إلييا دكف غيرىا أكال ، كألٌنيا تتنػاسب مع 

 .... مناه دراسٌية لبعض دكؿ المشرؽ أك إحدل دكؿ المغرب العربٌي حينا آخر 

كمع تغٌير المنياج الٌدراسٌي ،  ، -رٌبما بدرجة أكبر  –في ظٌؿ ىذه الحاؿ مف ضياع الٌتمميذ ك األستاذ  
لممرحمة الثٌانكٌية ، تقؼ الحاجة الممٌحة بانتصاب إلى معجـ مدرسٌي في المصطمح الٌنقدٌم ، فالكتاب 

 . المقٌرر يحتكم مصطمحات أقٌؿ ما يقاؿ عنيا أٌنيا غريبة عمى تمميذ ال يدرؾ منيا إاٌل معناىا األٌكلٌي 

بالمعاجـ المدرسٌية ، غير أٌنيا لـ تستقبؿ منذ الٌتغييرات الٌطارئة عمى  إٌف المكتبة الجزائرٌية زاخرة    
المنياج الٌدراسٌي  في اآلكنة األخيرة ، معجما مدرسٌيا يفٌؾ شفرات المصطمح الٌنقدٌم المعتـ عمى تمميذ 

( ميندسلمجدم كىبو ك كامؿ ال" ) المصطمحات األدبٌي ك الٌمغكٌيػة " القسـ الٌنيػائٌي خاٌصة ف فمعجـ 
محٌمد ) لػ " المصطمح الٌنقدٌم " مضى عميو زمف ك ما فيو مف المصطمحات الحداثٌية إاٌل قميؿ ، ك أٌما 

فيك ينحػك منحى الٌدراسة الٌنظرٌيػة أكثر منو معجما ، إاٌل ما جاء في مسرده ك ليس بمغػف ، ( عٌزت جاد 
، فاألستاذ يشكك قٌمة الكقت نظرا لحجـ  -ىذا إف قصده األستػاذ أك الٌتمميذ ك استعانا بو أصبل  -

الٌساعات الممتـز بيا ، كالٌتمميذ يتأٌكه مف ثقؿ حمكلة البرنامج بكٌؿ مكاٌده الٌتعميمٌية ، ك ال معجـ ينجد ىػذا 
 .كال ذاؾ ك يختصر عمييما مسافة التٌنقيب المختٌص 

ألكراؽ ، بيف أيدم  الممتقى الٌدكلٌي بناء عمى ما سبؽ ، ك في ضكء الٌتغٌيرات الٌدراسٌية ، ترفع ىذه ا   
كممتيا ، بأمؿ يحدكىا ك كٌمو الخركج بمشركع معجـ مختٌص " الٌراىف كالمأمكؿ : التٌأليؼ المعجمٌي "حكؿ 

 .في المصطمح الٌنقدٌم لممرحمة الثٌانكٌية



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-122- 
 

 تحديػػػػػػد اإلشكالّيػػػة و بيػػػاف أىّمّيتيػػا – 2

سٌي  حٌيزه الثٌقافٌي بالٌدرجة األكلى في المساحة الٌتعميمٌية ، ك ىك بذلؾ ال يأخذ االىتماـ بالمعجـ المدر     
يتنازؿ عف انتمائو إلى دائرة العمؿ المعجمٌي المختٌص أكال ك آخرا ، ك يعتمد فيما يعتمده مف خطكات 

 : إجرائٌية 

الٌطفؿ ما ) ٌم فئة يستيدؼ ، كأ..( المعنى ، تركيب العبارات ، أـ االشتقاؽ) مراعاة المعمكمات المقٌدمة  
، يقكـ بذلؾ مختٌصكف في التٌأليؼ ( قبؿ الٌتمدرس ، أـ ذا المستكل االبتدائٌي ، أـ المتكٌسط أـ الثٌانكٌم 

المعمٌي مف ناحية ، ك أساتذة يمارسكف الٌتدريس ك لدييـ دراية بالٌتحكالت الٌطارئة عمى المناىج الٌتعميمٌية ، 
 (1.)مف ناحية ثانية 

 –إذا صٌح القكؿ  –إٌف تجربة متكاضعة في الٌتعميـ االبتدائٌي لممتدٌخمة ، جعمت مف فكرة االرتداد     
بالٌتبلميذ إللى المعاجـ حينا بعد حيف ، ك ربطيـ بيا أمرا ممكنا تحبيبو إلييـ ، إضافة إلى ضركرتو في 

رحمة الثٌانكٌية بالمعجـ المختٌص؟ لمػػاذا ال االرتقاء بتككينيـ ، فما اٌلذم يعكقنا إف نحف ربطنا الٌتمميذ في الم
يكٌمؼ ىذا األخير بشرح المفػردة مف معاجـ مختٌصة ، ترفع سقػفو الٌمغػكٌم ، ك تثػرم رصيده الٌنقػدٌم 

 ؟ األدبيٌ ك 

أيف المعجـ " مكتكب عمييا .. ىنا ، تعترضنا الفتة كبيرة ، أك يافطة عمى طريؽ تقكيـ الٌدركس     
بؿ حٌتى الٌطمبة الجامعٌيكف ال يكادكف يتحٌصمكف عميو إاٌل " تٌص في المصطمح الٌنقدٌم ؟ المدرسٌي المخ

بشٌؽ الٌنفس ، فإذا تمٌقفتو األيدم لـ تقك األذىاف عمى األخذ بما فيو ، لتضارب ترجمات المصطمح حكؿ 
 المفيكـ الكاحد إف لـ أٌف المفيكـ ذاتو غيرمستقٌر؟ 

يكف ليطرؽ باب مداخمة األصؿ فييا العمكـ لكال حادثة طريفة ، مفادىا أٌف الكاقع أٌف المكضكع لـ      
ـٌ بادرتني  تمميذة في القسـ الٌنيائٌي ، شعبة العمكـ الٌطبيعٌية ، قصدتني ك في يدىا دفتر األدب العربٌي ، ث

في درس : ت كيؼ عٌرفيما لكـ األستاذ ؟ قال: بالٌسؤاؿ، ما الفرؽ بيف الممحمة ك الحرب ؟ فرددت بسؤاؿ 
فما كاف مٌني إاٌل أف رددت يدم " حرب = الممحمة : " كتب لنا األستاذ ( مفدم زكرٌيا) لػ "ممحمة الجزائر "

ك كانت " المصطمحات العربٌية في الٌمغة كاألدب " إلى فمي ، كبعد أف استعدت قكام الٌذىنٌية ناكلتيا معـ 
ـٌ فتحتيما ، لتغمؽ الكتاب ك تتركو عمى إذ أغ -عمى األقٌؿ مف قبمي –رٌدة فعميا متكٌقعة  مقت  عينييا ث

 الٌطاكلة  منطمقة ، ككأٌني بيا ىاربة منو ، أك باألحرل مٌما فيو 
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حادثة أخرل ، كلكف في قاعة درس لٌمغة العربٌية ، مكٌجو إلى القسـ األدبٌي لتبلميذ البكالكريا ، حيف    
( الٌنٌص الغائب عند كريستيفا) ٌنٌص  المتنػاكؿ بنٌص آخػرحضرت حٌصة ألستػاذ يناقشيػـ حػكؿ عبلقػػػة ال

فإذا بو يغكص في بحر التٌناٌص ، ك محكر المناقشة في األصؿ يتناكؿ عبلقة كاحدة بيف الٌنٌصيف  في 
 . بحر آخر، في حيف كانت عيكف الٌتبلميذ تعمف عمكقيـ في البرزخ الفاصؿ بيف البحريف

ا مف فيض ، فالمناىج الٌدراسٌية في تقٌمب دائـ ، ك مف األساتذة قد تككف مثؿ ىذه الحكادث غيض   
كىده كارثة أخرل أف يككف أستاذ  -شٌكاؤكف عدـ القدرة عمى تبميغ الماٌدة الٌنقدٌية ألٌنيـ لغكٌيك الٌتخٌصص ،

ـٌ يأتي دكر الكتاب المدرسٌي ، لييطؿ عمى الٌتمميذ بكابؿ مف ا -األدب العربٌي أعرج الٌتككيف  ألسئمة ، ث
 المتضٌمنة ممة مصطمحات نقدٌية ، ال شرح يجده ليا سكل الٌشح الٌمغكٌم 

أليس مف الٌضركرٌم ، كفي مقابؿ تقديـ برنامج دراسٌي جديد لماٌدة األدب العربٌي ، تقديـ دليؿ    
لى جانب لممصطمحات الٌنقدٌية الكاردة فيو ؟ أليس ميٌما أف يككف لمٌتمميذ معجـ نقدٌم يحممو في محفظتو إ

المعاجـ كالقكاميس ثنائٌية الٌمغة اٌلتي ال تبرح محفظتو نظرا لعقدة الخكؼ مف الٌمغات األجنبٌية ؟ ك إف لـ 
نكٌجو الٌتمميذ في المرحمة الثٌانكٌية إلى المعاجـ المختٌصة ، فيؿ نتكٌقع أف نجده طالبا جامعٌيا ذا عبلقة 

 بالمعاجـ  أك معجمٌيا ذات يكـ ؟ ؟

 

 المتّػبع في طرح الموضوع و معالجة اإلشكالّيػة المنيج – 3

تأسيسا عمى ما سمؼ ذكره ، فإٌف االنطبلقة في المكضكع ال محالة مف الكتاب المدرسٌي لطمبة القسـ     
ـٌ تسميط الٌضكء عمى بعض المصطمحات األدبٌية الكاردة فيو ،  الٌنيائٌي ، شعبة العمـك الٌطبيعٌية ، حيث يت

                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            عد ذلؾ لنرؾ ما ندركو ب

 :ك عميو ، فإٌف المنيج  استقصائٌي ك صفٌي ، ينحك إلى المعيارٌية كالتٌقعيد ، كنبدأ مع     

ك في الجزئٌية المتعٌمقة باستثمار مكارد الٌنٌص ، " رصيؼ األزىار ال يجيب " في مكضكع : التٌناٌص  – 1
ك كٌظفت شخصٌية  (  مالؾ حٌداد) بكتابات ( أحبلـ مستغانمي ) الكاتبة الجزائرٌية لقد تأٌثرت : " نجد 

." عد إلى ىذه الٌركاية ، ك اشرح أسمكب التٌناٌص الكارد فييا " ذاكرة الجسد " في ركايتيا ( خالد بف طٌباؿ )
 90:  ص
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 –ك بيف نٌص آخػر خارج عنػو  بداية نبلحظ أٌف  الكتاب المدرسٌي يعرض نٌصا ، ليعقد مكازنة بينو –أ    
، ك الٌتمميذ في الٌشعبة العممٌية ال يكٌؼ عف الٌتذٌمر مف ضغط برنامجو ، ك ال   -عف الكتاب المدرسٌي 

 يكاد يجد كقتا لممراجعة ، فيؿ سيقرأ ركاية قد ال تغنيو إاٌل في قميؿ ؟ 

إٌنما ىك كجو الٌشبو بيف   -اتذة ك حٌتى بعض األس –اٌلذم يفيمو أغمب الٌتبلميذ : التٌناٌص  –ب    
ف كاف األستاذ يشرحو شرحا ‘، فمف يعرفو مف ىؤالء ، ( باختيف ) ك ( كريستيفا ) نٌصيف ، أٌما تناٌص 
يبحث الٌتبلميذ ؟ الٌشخصٌية الٌركائٌية في الٌسرد الٌذككرٌم ، أـ تمؾ ( خالد بف طٌباؿ ) غائما  ، ك عف أٌم 

عف تفاعؿ ...نٌص متكٌؿ " ؟  ثـٌ ىؿ ىـ يدرككف التٌناصٌ  الٌنقدٌم ؟ ك اٌلذم ىك الكاردة في الٌسرد األنثكٌم 
كما يقكؿ صبلح فضؿ  –خبٌلؽ ، بيف منشئ الٌنٌص ك ما سبقتو مف نصكص  أخرل لتنضكم التٌناٌصٌية 

ٌرفض عمى عممٌيات االمتصاص ك الٌتحٌكؿ الجذرٌم  أك الجزئٌي لعديد مف الٌنصكص الممتٌدة بالقبكؿ أكال –
 (2" .)، في نسيج الٌنٌص األدبٌي المٌحدد

يرد ما " أناقش معطيات الٌدرس " ك في جزئٌية ( أدكنيس)لػ " الفراغ " حكؿ قصيدة : الٌصكرة الٌشعرٌية  – 2
 ( : أدكنيس ) قصيدة  – 1!في الٌنٌص مزيج بيف الٌصكرة الٌشعرٌية ك الٌتعبير المباشر ، بٌيف ك عٌمؿ : " يمي 

 ف ببلدم فراغ فراغ زما 

 ك تمؾ المقاىي  ،  

 ك تمؾ المبلىي  ، 

 .فراغ 

 ك ىذا اٌلذم ذٌؿ في أرضو  

 ك أنكرىا ك استكانا ،  

 كرٌصع بالعار تاريخو 

 ك لٌكث أنيارىا ك ربانا ، 

 .فراغ 

 ك ذاؾ اٌلذم مٌؿ مف شعبو  
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 ك مف حٌبو  

 ك غٌمس بالٌيس أعماقو  

 ك أحداقو  

 .فراغ 

يطرحو المنيج الٌدراسٌي بيف أيدم الٌتبلميذ ، كبيف تماـ الكضكح ك تماـ ( أدكنيس) غاز ىك لغز مف أل    
عمي )مف ؟ " فراغ " في "  الٌصكرة الٌشعرٌية " الغمكض ك اإلبياـ يمقى بعقؿ الٌتمميذ ، داخؿ بكتقة مفيـك 

 ؟ ؟ ( أحمد سعيد 

المنجد " في منجد الٌمغة كاألعبلـ ؟ أـ في " ة الٌصكرة الٌشعريٌ " ترل ، ىؿ سيجد الٌتمميذ شرحا لمفيكـ     
؟ أـ في شرح عائـ مف ىذا ك ذاؾ ؟ مٌمف ال يربط المصطمح بمفيكمو اٌلذم كضع لو في " المدرسٌي 
 األصؿ ؟ 

، ما اٌلذم يجعؿ عمبل ما " األدبٌية " يأتي سؤاليا عمى غرار " الٌصكرة الٌشعرمٌ " ىؿ يدرؾ الٌتمميذ أفٌ     
ليستند المصطمح إلى نظاـ مف " األدبٌية " ؟ لتغدك الكسيمة التٌقنٌية اٌلتي افتقدتيا إلى حٌد ما  عمبل أدبٌيا

 ( 3" )الييمنة عمى الٌرسالة الٌشعرٌية ، ك تصبح المعرفة االستقصائٌية لممبادئ العاٌمة لمٌشعر 

كر عمى بعض ك ألٌننا لف نجيب عف جميع أسئمة الكتاب المبثكثة بيف صفحاتو ،نمٌر بالذٌ     
 :المصطمحات الٌنقدٌم منـ باب الٌتحسيس بأىٌمٌية المكضكع 

 43: صٌنؼ القيـ الكاردة في الٌنٌص  إللى حقميف داللٌيف ، ك بٌيف مجاؿ كٌؿ حقؿ ، ص  -3

 ىؿ تجد فرقا بيف الحجاج ك الٌسؤاؿ ؟ )..( أرصد نكع الحجاج المستعمؿ في الٌنٌص  – 4

 . كٌضحو

 ؟ " اإلنساف الكبير " ٌلة مف بنيات الٌنٌص ، فماذا فيمت مف العنكاف بنية دا -5

 ما ىي الٌدالالت المكقفٌية اٌلتي تكحي بيا ىذه الٌصكر ؟  – 6
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يقصد بو زمف الخطاب ك لـ يذكر ىذا  –الٌزمكف اٌلذم جرت فيو األحداث : الٌزمف الٌركائٌي قسماف  –7
تبت فيو ، حٌدد عمى ضكء ىذا الٌزمف الٌركائٌي ، ، ك زمف الحكاية ، أم الٌزمف اٌلذم ك -المصصطمح 

 . استنادا إلى ىذا المقطع 

 ماىي الخصائص الفٌنٌية المطمكبة لمعمؿ القصصٌي ك الٌركائٌي ؟  – 8

 .المحٌفز ، الكفاءة ، اإلنجاز ، ك الجزاء : يتحٌقؽ البرنامج الٌسردٌم عادة بالٌترتيب اآلتي  -9

 (.فبلدمير بركب)كضع البداية ، ك ضع الٌتحٌكؿ، ك ضع الختاـ : اآلتية  مٌرت ىذه القٌصة بالمراحؿ -10

 .اٌلتي ترٌكز عمى المتمٌقي لمتٌأثير فيو ( ياكبسكف) مف الكظائؼ الثٌانكٌية لٌمغة الكظيفة التٌأثيرٌية ،  -11

أس الخريؼ عمى ر " مف البداية إلى قكؿ الكاتب " المقطع الكصفيٌ " أكلى عتبات ىذا الٌنٌص  -12
عتدة ما يختمط  – 13ما داللة ىذه العتبة الٌنٌصٌيةعمى األحداث اٌلتي ستأتي الحقا؟ " الكنشريس صعب 

كاممة ، ك إبراز أمثمة " األمير " المتخٌيؿ بالتٌاريخٌي  في الٌركايات التٌاريخٌية خاٌصة ، حاكؿ قراءة ركاية 
 . مف المتخٌيؿ في أحداثيا 

يعة ، أريد مف خبلليا تسميط الٌضكء عمى حجـ اإلشكالٌية ،  في حدكد ما كانت ىذه زيارة قرائٌية سر    
 ...ذكرنا مف أمثمة ، ك ما لـ نذكره أكثر ك أخطر 

 

 ضرورة معجػػـ مدرسّي في المصطمح الّنقػدّي و األدبػػيّ  – 4

 

ٌميا كىي غيض مف فيض المصطمحات الٌنقدٌية اٌلتي ض –تأسيسا عمى األمثمة اٌلتي كردت سالفا    
ـٌ شتات المصطمحات الٌنقدٌية،  –الكتاب المدرسٌي الجديد  تمثؿ الحاجة الماٌسة إللى معجـ مدرسٌي يم

 . فيبسطيا ك يبٌسطيا ، في غي إمبلؿ ك ال إعبلؿ 

 : ك لذلؾ فإفٌ  المرحمة اإلجرائٌية تتطٌمب كفقا لما ذكر مراعاة ما يمي    

إلى الٌشعر أك الٌنثر ، أك ما كاف أدبٌيا يقع في منطقة  إف كاف منتميا: تحديد فصيمة المصطمح  – 1 
 : مشتركة بيف لبفٌنيف ، مثاؿ ذلؾ 
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 الٌصكرة الٌشعرٌية  -:  في الٌشعر  –أ         

 اإليقاع  -                          

 األجناس الٌشعرٌية  -                          

 عرٌيةالمدارس الشٌ  -                         

 البرنامج الٌسردٌم  -:  في الٌنثر  –ب       

 القٌصة ك أنكاعيا  -                        

 الٌركاية  -                       

 البناء الٌدرامٌي  -                       

 " : المصطمح األدبٌي كالٌنقدٌم عمكما"ما يقع بيف الفٌنيف  -جػ 

 التٌناٌص  -                      

 الخياؿ الفٌنٌي  -                     
 العتبة الٌنٌصٌية  -                     
 دالالت المكقؼ  -                     
 الٌصكرة الجمالٌية  -                    
 المتخٌيؿ ك التٌاريخٌي  -                    
 الحقؿ الٌداللٌي  -                    

 الحقؿ المعجمٌي   -                    
 
ألٌف الٌتمميذ ال يزاؿ في مرحمة االستقباؿ األٌكلٌي لممصطمح " : المصطمحات " كيفٌية شرح المداخؿ   – 2

أحد " الٌنقدٌم ك األدبٌي ، ال يميؽ حشك مفاىيـ المصطمحات بشركح تأسيسٌية ، خاٌصة ك أٌف البساطة تعٌد 
المجاؿ البيداغكجٌي ، باإلضافة إلى ارتباطيا الكثيؽ بالكظيفة المعجماتسٌية ،  االختيارات األساسٌية في

، ككٌمما كاف ( 4" )اٌلتي ينبغي أخذىا بعيف االعتبار ، كركف أساسٌي في الٌصناعة المعجمٌية ، المحٌددة 
 . الٌشرح سيبل كاف اإلقباؿ عمى المعجـ أكثر  مف قبؿ الٌتبلميذ 
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ك ىي ضركرة ال مناص منيا  ، إذ جميع : قابمو بالٌمغة األجنبٌية ذكر المصطمح ك ما ي – 3
المصطمحات الٌنقدٌية لذالحذيثة نشأت في تربة غير عربٌية ، ك ذكر الٌترجمة العربٌية دكف األصؿ ال يغني 

 .، عمى األقٌؿ إلثراء الٌرصيد الٌمغكٌم لدل الٌتبلميذ

نية عف الكتابة الٌصكتٌية العالمٌية المتيازىا بالٌشكؿ ك ألٌف اتمعربٌية في غ: ضبط المصطمح بالٌشكؿ  – 4
الحركات ، فإٌف الٌضبط الٌصكتٌي ال بٌد منو ، ال سٌيما في التٌفريؽ بيف بعض األكزاف الٌصرفٌية المعتمدة 

لتمييز اسـ الفاعؿ مف اسـ المفعكؿ ، ك الثٌاني  –بالفتحة عمى الياء  –المتخٌيؿ : " عمى الحركات ، نحك 
 .المقصكدىك 

تضميف المعجـ نصكصا قصيرة ، تتجٌمى فييا إحدل الٌظكاىر األدبٌية ك تعالج مف خبلليا بعض  – 5
 " شعرا أك نثرا " المصطمحات الٌنقدٌية 

 ( : 5)يضاؼ إلى ذلؾ احتراـ جميع الخطكات اإلجرائٌية في إنشاء المعاجـ  – 6

 .، جمع الماٌدة كتحديد المصادر  –الٌتمميذ  –ة لممتمٌقي تقدير تكمفتو مف جية ، ك مراعاة القدرة الٌشرائيٌ  -

 اختيار الكحدات المعجمٌية  -
 تأليؼ المداخؿ   -
 ترتيب المداخؿ  -
 .المقٌدمة ك المبلحؽ -
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 خػػػػاتمػػػػػػػػػة

فإٌف ىذا المعجـ ك أمثالو مف المعاجـ ( " محٌمد رشاد الحمزاكم) كخبلصة ال نقكؿ إاٌل ما قاؿ     
ٌية المخٌصصة لمٌناشئة يعٌبر عف إلرادة مستميتة في سبيؿ إرساء ذىنٌية جديدة غايتيا كضع معجـ المدرس

الستيعاب فكر الٌتمميذ الجزائرٌم في المرحمة الثٌانكٌية  بما يتكافؽ ك المنياج الٌدراسٌي (" 6)يككف مؤٌىبل 
 . الحالٌي 

حديث عف حمكؿ لمشكمة كيذه ، تجدر اإلشارة إذف ، بيف يدم كضع دراسٌي ىذه حالو ، ك أثناء ال       
لى أقانيـ ثبلث تشترؾ في صناعة  لدل تبلميذنا ، مف أجؿ  –إف صٌح القكؿ  –" الفيـ الٌنقدمٌ "باختصارا 

 : سٌد الٌثغرات المفيكمٌية ، لممصطمحات الٌنقدٌية في الكتاب المدرسٌي لؤلدب العربٌي 

ى خيار أمامػو سػكل العػكدة إلى الٌدراسات الحديثػة ك المعاصرة فيما فاألستػاذ كىػػػػػك القنػاة األكلى فػ* - 
يتعٌمؽ بالٌنقد ك األدب ،  ك قبؿ أف يكٌجو الٌتبلميذ إلى البحث عنيا ، فيك مسؤكؿ عف تبميغيا بأمانة ، 

 . بعد القراءة المختٌص ، ك ما أكثرىا في الجامعات أك عمى بعض المكاقع اإللكتركنٌية المكثكقة 

ك أٌما الٌتمميذ ك ىك ثاني قناة في ىذه الحمقة الٌتكاصمٌية ، فمجبر عمى بدء الحياة البحثٌية ، إف راـ * - 
 . ك إف كاف العذر كاردا نظرا لكثافة الٌدركس المبرمجة لو  –ك ليس مجٌرد التٌفٌكؽ  –الٌنجاح بتمٌيز 

بالييئة المشرفة عمى إخراجو ، إذ األصؿ  تٌتصؿ بالكتاب المدرسٌي ذاتو ، ك األحرل: القناة الثٌالثة * - 
أف يتبع في نيايتو بممحؽ أك مسرد لممصطمحات األدبٌية ك الٌنقدٌية  اٌلتي ظيرت بيف ثناياه ، تسييبل 

 .لميٌمة البحث منيا ، ك العكدة إلى الكتب المعنٌية بيا

معجـ مدرسٌي في " إنجازىك االٌتجاه إلى  –ما داـ المفركض مرفكضا  –غير أٌف الحٌؿ األنجع       
، ك بذلؾ تعدـ الحٌجة عمى الٌتمميذ ك األستاذ معا ، ك يستكمؿ الٌنقص اٌلذم يشككه "المصطمح الٌنقدٌم 

الكتاب المدرسٌي لؤلدب العر بٌي لممرحمة الثٌانكٌية ؛ ك ىنا يرفع الٌصكت عاليا بدعكة دكر الٌنشكذر إلى 
د أمره إلى مختٌصيف ، مف أساتذة في الميداف الٌتربكٌم المساىمة في إعداد ىذل األخير ، بعد إسنا

إلى  –منٌظـ ممتقانا الكريـ ىذا  –كالٌتعميمٌي ، ك دكاترة جامعٌييف ، ك مخبر الٌمغة العربٌية ك الصكتٌيات 
 . االلتفاؼ حكؿ ىػػذا العمؿ ، بجػػٌد ك منيجٌية متكامميف 

الممتقى الميمكف ،  تشرئٌب األمانٌي إلى تكصية كريمة ك مف ىذا المنبر المكٌقر ، ك في إطار ىذا       
في بيانو الختامٌي تمٌح عمى ضركرة إخراج ىذا المعجـ  ك أف يرفع بيا إلى الجيات المختٌصة ، في كزارة 
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الٌتربية ك الٌتعميـ ، لتبٌني ىذا اإلفراز العممٌي اٌلذم تستدعيو بإلحاح الٌتغٌيرات الٌطارئة عمى المنياج 
ٌي ، لبلتقاء بالٌسقؼ المعرفٌي لمٌتمميذ مف ناحية ، ك الٌسعي نحك معاجـ مدرسٌي مكاكبة لمنظكمتنا الٌدراس

الٌتربكٌية ، غير مستقاة مف شرؽ ك ال غرب مف ناحية أخرل ، كما أٌف مثؿ ىذا الٌنكع مف المعاجـ 
 . يضيؼ رقما جديدا إللى المكتبة المختٌصة الجزائرٌية 

ا إال أف نيٌنئ مخبر الٌمغة العربٌية ك الٌصكتٌيات الحديثة ، ممٌثبل في القائميف عميو ك في األخير ، ال يسعن
لتٌأليؼ ) بيذه الٌمٌمة العممٌية ، في الممتقى الٌدكلٌي لػ " عٌمار ساسي: د/ أ" ، ك في مقٌدمتيـ الٌسٌيد المدير 

 متمٌنيف لو تحقيؽ ما عقد ألجمو ( المعجمٌي الٌراىف ك المأمكؿ 

 

 "ََ عمَمػكػـ و رسولُػو و المؤمنوفۥقؿ اعمموا فسيرى الّموو " 

 

 :اليكامش
 
 
 صناعة المعجـ الحديث : أحمد مختار عمر  –1
 145: المصطمح الٌنقدٌم ، ص: محٌمد عٌزت جاد  –2
 482: ص: المرجع ذاتو  –3
 208:، ص  -مناىجو ك أسسو ك تكٌجياتو –المعجـ المدرسٌي : عبد الغنٌي أبك العـز  –4
 112إلى  65: صناعة المعجـ الحديث ، ص: أحمد مختار عمر : ينظر * 
الٌنظرٌيات المعجمٌية ك سبميا إلى استيعاب الخطاب العربٌي ، مؤٌسسات بف عبد الٌمو لمٌنشر ك : محٌمد رشاد الحمزاكم   -5

 191: ، تكنس ،ص( سنة -د) ، ( ط-د) الٌتكزيع ، 
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يان  في  الشعر و القرآن  ـالتعليل  الصوتي  للب  

 الدكتور الهواري  قارة حّداش  

 وهران -جامعة السانية 

 

ؿ بعض النماذج البيانية  مف الشعر كالقرآف تعميبل صكتيا نريد  في ىذا المقاؿ المطيؼ أف نعم 
ال يككف ذلؾ إاٌل  لنبٌيف لمقارئ الكريـ مدل أىمٌية االنسجاـ الصكتي في صناعة الخطاب البميغ ك

بالتعامبلت الصكتية في الكممة الكاحدة أك في الكمـ المتجاكرة ك ال يككف ىذا التعامؿ إاٌل بتضافر المخرج 
  .ك دفعة  كاحدة كالصفات معا 

 

 .ك ليسى قربى قبًر حربو قبر       * *ك قبر حربو بمكافو قفرو   : " أكال

ك يزعـ أف "  فتفقد النصؼ األخير مف ىذا البيت فإنؾ ستجد بعض ألفاظو تتبرأ مف بعض:" قاؿ الجاحظ
ا ىك أخٌؼ منو فمنو المتناىي في الثقؿ المفرط فيو كالذم مضى ك منو م:" الكبلـ في ذلؾ عمى طبقات

 :كقكؿ أبي تماـ

 .معي ك إذا ما لمتو لمتو كحدم    **كريـ متى أمدٍحو ك الكىرىل   

ك منو ما يككف فيو بعض الكمفة عمى المساف إاٌل أنو ال يبمغ أف يعاب بو صاحبو ك يشير أمره في ذلؾ 
 46." كيحفظ عميو

نى سكل أف تسمـ مف نحك ما تجده في ك ذلؾ أنا ال نعمـ لتعادؿ الحركؼ مع:" ك يقكؿ في مكضع آخر 
 .لقد غٌض الطرؼ عف البيت األكؿ، ك ذكر ما جاء بعده في مرتبة الفصاحة صعكدان   47".بيت أبي تماـ

                                                           
 .64صفحة . م2891. بيروت. دار المعرفة. دالئل اإلعجاز. الجرجاني عبد القاهر - 46
 .69الصفحة . المصدر نفسه - 47
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 :" قاؿ تعالى                               

     "الشعراء. 

صاحب ىذا البيت ظمـ في آخر بيت قالو قبؿ مغادرة الحياة، ك ىك يدرؾ تماـ اإلدراؾ كيؼ ك مف أيف 
ىذا البيت قيؿ بيف نياية الصكت ك حركتو . سيفارؽ ىذه الحياة التي تفارؽ بالتأكيد ظركؼ ىذه المغادرة

يت قيؿ مع أكاخر أنفاس الشاعر الذم كاف يرل مكاف نيايتو كبيف بداية السككت األبدٌم ك سككنو، ىذا الب
كٌؿ ىذا . الذم أٌجج في أعماؽ نفسو مرارة الغربة ك الحزف  ك الكحشة ك الكحدة ك حرقة زىد األحباب فيو

يقاكـ ك نبض الحياة في القمب، ك لكٌنو يدرؾ أٌنو ميت ال محالة، ك ستخمد المقاكمة فيو ك سيستسمـ لدافنو     
ك القبر المجيكؿ   ، ك المكاف المكغؿ في القفر يشممو. ـ يبؽ لو مف عزاء إاٌل ذكريات الحمد في اسموك ل
 .مثكاه

مف كانت ىذه حالو، ك ىذه مبلبسات نيايتو، فيؿ يخرج األصكاتى راقصةن ضاحكاتو أـ يخرجيف حزينات 
كتكرر . ٍرًب، قىٍفًر، لىٍيس، قٍرببطيئات بيف حركة ك سككف ك بيف كقكؼ ك قعكد كما جاء في كممو؛ قىٍبر حى 

القبر ثبلثان ك كاف بداية، ألنو المصير ك ارتبط باالسـ مرتيف مضافان، ك في الثالثة تأخر عنو، بدأ بو 
ك لك   كانتيى بو ك ال يؤلمو المكت ك لـ ينتبو إليو ك لـ ينبّْو عميو ك إٌنما الذم آلمو غياب األنيس حٌتى

 .كاف في مجاكرة قبر مجيكؿ

قاؿ الشاعر كؿَّ ما كاف في أعماقو مف حزف في صدر البيت في أربع كممات، ك أٌكد أحزانو نفسيا ك بالغ   
 .في ذلؾ ك حٌدد نقطة كجعو بعد مكتو بتغيير كممة مكاف أخرل ك نفي المجمكع بميس

ف أبمغ، ك لعمَّو قاليا لقد أجيد نفسو بإسرافو في نىفىًسو بزيادة الكاك في الشطر الثاني، ك لك استغنى عنيا لكا
 .بعد انقطاع محسكس

، بؿ يتريَّث قارئو ليمكّْفى لسانىو مف إخراج أصكاتو كما ينبغي ليا أف تٍمفىظى  ؿو  .ىذا البيت ال يقرأ عمى عىجى

األصكات المستعممة في ىذا . أمَّا بعض ألفاظو تتبرأ مف بعض، كبلـ يتبٌرأ منو صاحب الذكؽ السميـ
ىي القاؼ ك الباء ك الراء ك الحاء، ك ىي تنتمي إلى ثبلث عائبلت صكتية، فالقاؼ  البيت محدكدة جٌدا ك

ك الباء مف العائمة الٌشديدة المجيكرة ك الراء مف العائمة المتكسطة  ك الحاء مف العائمة الرخكة الميمكسة 
ربو قىٍبر" " قربى قىبرً " ك ال إشكاؿ في النطؽ إاٌل عند تقدـ الباء عف القاؼ في مكضعيف. الحمقية ك في " حى
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الحالة الثانية يتدخؿ التنكيف فيفصؿ بيف الباء ك القاًؼ، ك عند إظيار التنكيف عند النطؽ يضمحٌؿ إشكاؿ 
القاؼ مف أقكل األصكات عمى اإلطبلؽ، ك الباء مف أخٌؼ أصكات العائمة ك الراء مف أحسف . النطؽ

ء صكت حمقي، ك ىك مف أخٌؼ األصكات الرخكة األصكات ائتبلفان مع أغمب األصكات المغكية، ك الحا
الميمكسة، ك ىك صكت أساسٌي ألٌنو حمقٌي، ك أحسف الجذكر الجذكر الثبلثية، ك أفضؿ الثبلثي ما كانت 
كٌؿ أصكاتو مجيكرة ك أفضؿ المجيكر ما كاف شديدان لمٌد الجذر بالقكة أك كاف متكسطا لمٌده بعذكبة 

ك أخٌؼ الحركات السككف ك أخٌؼ فاصؿ بيف الحركات السككف ك كٌؿ . االئتبلؼ ك التجاكر ك االنسجاـ
حسف االنسجاـ ال !الكمـ ساكنة الكسط، ك أخٌؼ المدكد األلؼ يميو النكف الكاحد فكيؼ إذا كليو نكناف؟

شاعرنا مرىؼ الحٌس، اجتماعٌي الطبع . يضيره سكء اإللقاء ك ال يزيد حسف اإللقاء مف نقص االنسجاـ
 .ال يؤسفو المكت ك إٌنما يحزنو عدـ مؤانسة القبكر لقبرهمحٌب األنس، 

 

  :"قاؿ تعالى: ثانيان                           

                    "ىكد. 

 

ىذه المفظة فصيحة، إال ك ىك يعتبر مكانيا مف النظـ ك حسف مبلءمة معناىا : ك ىؿ تجد أحدان يقكؿ " 
قمقة : لفظة متمكنة  ك مقبكلة، ك في خبلفة: لمعاني جاراتيا، ك فضؿ مؤانستيا ألخكاتيا؟ ك ىؿ قالكا

يف ىذه ك تمؾ مف جية معناىما كنابية ك مستكرىة إاٌل ك غرضيـ أف يعبركا بالتمكف عف حسف االتفاؽ ب
ك بالقمؽ   ك النبٌك عف سكء التبلؤـ ك أف األكلى لـ تًمؽ بالثانية في معناىا، ك أف السابقة لـ تصمح أف 

 48". تككف لىًفقان لمتالية    في مؤٌداىا؟

كعة في كبلـ الجرجاني رحمو ا، عف تمكف األلفاظ فيما بينيا في حسف التبلؤـ ك االنسجاـ في غاية الر 
مف جية " ظاىره  ك باطنو، إاٌل أٌنو يقحـ المعنى ك يذكر بو دائما ك يعزك إليو السبب في كؿ ذلؾ،

ك كأٌف الشأف في صناعة الخطاب، ىك اختيار المفظ ثـٌ صٌب المعنى ". مؤٌداىا" " في معناىا" " معناىما
المعنى، كما يتمسؾ العسؿ بشيده، ككما المراد فيو، كأٌنو يغفؿ عف ارتباط المعنى بالمفظ ك ارتباط المفظ ب
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يمسؾ الشيد بعسمو فبل فكاؾ بيف المفظ  ك المعنى    ك ال تقدـ ك ال تأخر بينيما، يسيراف كسير العكد 
 .ال تستكم المعاني دكف استكاء األلفاظ، ك ال تنسجـ األلفاظ دكف تعانؽ المعاني. كظٌمو

طريؽ كما يحمك ليـ القكؿ، ىؿ تفقد معناىا أك ىؿ ك لك أفردت الكممة، أك رميت بيا عمى قارعة ال
األمر . تستقطب معاني أخرى إلى معناىا بطكؿ الطرح؟ ك ىؿ يصنىع الخطاب بغير نظـ األلفاظ بمعانييا

في غاية الدٌّْقة ك الرَّىًؼ ،األمر في رصؼ ك نظـ األصكات في المفظ قببلن  ك الحمد  عمى نظـ 
ؿ صياغة الصيغ، ك الحمد  ثانيان عمى بناء الٌصيغ فمـ يبؽ لممبدع سكل األصكات       في الجذكر قب

 .حسف االختيار بعد االختيار إلى نياية االختيار

 . باآلية الكريمة، ك ال نقكؿ أحسف التَّمثيؿ، ك إٌنما الحسف في كؿ آٌيةو  الجرجانيلقد مٌثؿ 

ض ك السماء في البدء فأطاعتا األمر فنديتا بياء لقد أمرت األر . ك لكٌنو أحسف التنبيو ك ليس كٌؿ التنبيو
اٍبمىًعي " . النداء في النياية تكريما ليما المتثاليما ألمره، ك لقد أطاعتا ا قبؿ ىذا ك ذاؾ يـك خمقيما

الباء  ك القاؼ، مف عائمة كاحدة فييما تشابو في الصفات ك بالتالي في القكة، ك بدأ باألرض ألٌف  "أىٍقًمًعيك 
ك األرض مسؤكلة عف الماء، ك أغمب ما يمؤل . ا يتطمب كقتان، ك أٌخر السماء ألف أمرىا حينيٌ أمرى

الماء سبب اإلغراؽ، فإذا غار في ". ماءىؾً " األرضى الماء  ك ليذا أضيؼ الماء إلى كاؼ الخطاًب 
" يا في كممة ك كذلؾ صكتا الجيـ ك الداؿ مف العائمة نفس. قكة القاؼ لقكة الفعؿ. األرض، قضي األمر

ك ىذا كٌمو انسجاـ صكتي قبؿ انسجاـ . ك الباء ك الداؿ   ك القاؼ    في بعدان ك القكـ ك قيؿ".  الجكدمّْ 
 .  الكممات ك المعاني

بعدان ىنا ىبلكان، ك كٌؿ بعد بعده رجكع ال يريح المظمكـ، ألٌف الظالـ مجبكؿ عمى المعاكدة ك ال أمف ك ال 
 .بلؾ الظالـ بعيدان عف أنظار الناجيفطمأنينة لممقيكر إاٌل بي

اليمزة ك الضاد ك الظاء كٌميا أصكات قكية ك مجيكرة، ك قد طغت اليمزة عمييا ألٌنيا حمقية ك الصكت 
ك جاءت الضاد ثانية في ثبلث كممات أرض ك غيضى ك قضي، ك الظاء في . الحمقٌي أساسٌي في الجذر

ا رخكة  تكررت اليمزة سٌت مراتو ك القاؼ خمس مراتو كالباء كممة كاحدة ألٌف الضاد أقكل مف الظاء ألني
مرتيف ك الظاء مرة كاحدة ك ىذا حسب أىمية الصكت في اآلية، ك كٌميا مجيكرة ك كٌميا شديدة إاٌل الظاء، 
،  ك أحسف األصكات    ك أقكاىا المجيكر الٌشديد  ك الحمقٌي ك القريب مف الحمؽ ك المطبؽ ككٌميا قكية

الجير دكف الصفات األخرل قكة في الجذر، كأغمب . في نكع القكة بتنٌكع المخارج دكف الصفات كمتنٌكعة
أصكات اآلية مجيكر ك القميؿ منيا ميمكس كالسيف ك التاء ك الكاؼ، ك الكحيد الرخك السيف، فيؿ بىقيى 
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!  باركة المعاني؟لممعنى مف شأف يفكؽ انسجاـ األصكات في الكممات قبؿ انسجاـ الكممات فيما بينيا بم
كقديما قيؿ ال يستقيـ الظٌّْؿ ك العكد أٍعكىج، ك كذلؾ ال تستقيـ الببلغىة ك المفظ أٍعكىج، ك ما الببلغة، في 

 .جكىرىا، في نياية القكؿ، إاٌل الظّْػٌؿ الظَّػميؿ لؤللفاظ المستقيمة المنسجمة

: " قاؿ تعالى                               

                             

      "الكيؼ . 

 

"  ل ك عشركف آية ك ترتيبيا في المصحؼ اثناف كتسعكفسكرة مكية مبكرة ك آياتيا إحد: سكرة الميؿ:  ثالثا
ك المشيكر في ترتيب نزكليا أنَّيا تاسعة السكر، نزلت بعد سكرة األعمى ثـ نزلت بعدىا عمى الترتيب 

تنتيي فكاصميا باأللؼ المقصكرة، فيي مف السكر المتماثمة في الظاىر،  49"سكرتا الفجر ك الضحى
لسمع، ألف األلؼ المقصكرة امتداد لما يردفيا مف األصكات، ك ىي مف أخىؼّْ المتنكعة أٌشدَّ التنكع في ا

المٌد باأللؼ مٌداف مٌد سابؽ عمى الصكت ك مٌد الحؽ عميو، ك ىذا تنٌكع لـ ننٌبو عميو عند الحديث . المدكد
ًؿ ك عف الفكاصؿ، فالسابؽ لمترٌنـ مع النكف ك الميـ في أغمب الفكاصؿ، ك ىذا مٌد لمنزكؿ بالصكت  مف عى

مف الشيف ك الثاء مف عائمة كاحدة، ك الشيف أقكل مف الثاء، ك البلـ ك النكف كالراء .إخراج كؿّْ النَّفىس
 مف عائمة كاحدة كذلؾ ك القاؼ ك الداؿ مف العائمة نفسيا، كالظاء  ك التاء ك الكاؼ. عائمة كاحدة

أغمب األصكات المردكفة لؤللؼ . الرخكةك الزام مف العائمة المجيكرة . ك الضاد مف العائمة المطبقة
البدء ىمس ك الميؿ ستر كىمس، . المقصكرة مجيكرة ك ىي أقكل ك أكضح في السمع  ك أقٌميا ميمكسة

ىناؾ تشابو بيف . كبعده جير ك الٌنيار نكر ك ظيكر ك كضكح ك الذكر قكة ك األنثى لطافة ك ىمس
ك بيف الظاء ك الضاد تقابؿ في الجزاء بيف النار ".    يتزىكَّى"  "لىشىػتى" البداية ك النياية في التاء ك الكاؼ 

ك لـ تأت الصاد ك ال الطاء . ك الرضا، ك رضكاف ا أكبر فناسب الضاد  ك الظاء أخٌؼ لئلنذار بالٌنار
ألنيما مف األصكات الميمكسة المطبقة عمى خبلؼ صاحبييما المجيكريف فيذا تنٌكع عجيب في 

ك كذلؾ القاؼ . عمى األلؼ المقصكرة يكسبيا تناغما مكسيقيا تطرب اآلذاف ك القمكب األصكات السابقة
                                                           

  .89الصفحة . الطبعة  الرابعة، الجزء الثاني. القاهرة. دار المعارف. مالتفسير البياني للقرآن الكري. بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن -49
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ك التقارب بارز بيف التاء ك الشيف ك كذلؾ كجكد "   األٍشقىى" ك في النياية في "  أتَّقى" في البداية في  
مكقعو ال يزيد النٍَّفسى إاٌل كٌؿ شيءو مكزكف، ك كٌؿ شيءو في ". لىٍميدىل" " تىرىٌدل" الٌداؿ في الكسط في آيتيف

ٍٍ العزَّةً   .أسران ك شىغىفان لسماع ىذا القرآف كبلـ ربّْ

 

كما تقاعس المنافؽ عف الجياد . ىناؾ تناظر بيف تصرؼ الصكت ك تصرؼ المنافؽ 50:اثٌػىاقىٍمتـٍ : رابعان 
صكت الثاء عف كأخمد  إلى األرض ك لـ يرد أف يرتفع إلى درجة المؤمف الصادؽ المجاىد، كذلؾ تقاعس 

، كما ىك الشائع في صيغة افتعؿ، ألف التاء صكت ميمكس اتٌاقمتـاالرتفاع     إلى صكت التاء ليقاؿ 
كشديد ك الثاء صكت ميمكس ك رخك، ك الٌضعيؼ المتقدـ يرتفع إلى القكٌم المتأخر، ك لكٌف ىذا لـ يحدث 

فتشابو . ؼ الثاء، أم مضٌعؼ الضَّعؼك أخمد الثاء إلى الضعؼ ك جٌر معو التاء  ك أصبح الفعؿ مضعٌ 
تصرؼ الصكت في ىذه الصيغة مع تصرؼ البشر الخانع فالصكت التصؽ بأخيو الثاء فمـ يفارقو ك دخؿ 
فيو ك ألزمو ضعفو كما التزؽ المنافؽ باألرض فمـ ينيض لمدفاع  عف الحٌؽ، ك رفع كممة التكحيد كاإليماف 

ك لك بادر بالنيكض . ية لنقص اليقيف ك العمـ ك اإليماف في القمبالصادؽ با ك ىذا رضا باليكاف ك الدن
 .لبدا لو ما غىابى عنو مٌما في اآلخرة مٌما يصبك إليو كؿ عاقؿ ك مٌما ىك أحسف مف ذلؾ

فكٌؿ تصٌرؼو في األفعاؿ مف طرؼ الفاعؿ في الكاقع المتداكؿ بيف الٌناس إاٌل ك لو صكرة منعكسة عمى 
فيذا تناظر ك تناسب بيف كاقع الفعؿ ك بيف أصكات صيغ األفعاؿ في المغة . حاؿ األفعاؿ في المغة
 .العربية في االستعماؿ

 

 51:يصطرخكف:ن خامسا

الطاء ىنا ليست أصمية ، ك إٌنما ىي تاء ارتفعت إلى مستكل الطاء مف . ىنا كذلؾ نجد صيغة افتعؿ
بقة عمييا ألٌف الصكت القكٌم إذا تقٌدـ يؤثّْر لتضارع الصاد السا. مخرجيا   ك صفاتيا إذا استثنينا اإلطباؽ

ك التاء ليس أمامىو إاٌل االرتفاع إلى الطاء . عمى الصكت البلحؽ لو لكي يرفعو ك يككف مضارعان لو
أكالداؿ ألٌنيما مف مخرج التاء ك اتجاىيا إلى الطاء في ىذه، ألف الصاد صكت مطبؽ ك ميمكس ك ال 

                                                           
 . 69: سورة التوبة، اآلية   - 50
 .69: سورة فاطر، اآلية - 51
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ك كاف قبمو صكت مجيكر كالزام مثبل الٌتجو إلى الداؿ ألف الداؿ صكت يشابيو في ىذا إاٌل الطاء، ك ل
ك التاء يرتفع إلى الطاء أك الٌداؿ ألٌنو . شديد ك مجيكر ك الجير ىك الغالب عمى كؿ الصفات األخرل

يركب طرؼ المساف يزحزحو مف نقطة إلى أخرل ك ىذا ما ال نجده يحدث مع األصكات التي ال تركب 
مؽ ك المياة ألنيا ال تركب متحركا، ك ليذا قالكا أصكات الحمؽ ال تدغـ كطرؼ المساف، ك ال  أصكات الحى

 .يدغـ فييا ك عٌممكا ذلؾ بقمتيا، ك العٌمة ما كضَّحنا

إفَّ القكة الٌتعبيرية ك التصكيرية في ىذه الكممة تكمف في تكالي ثبلث  أصكات ميمكسة ك ىي 
ضعؼ الصفات ك اختبلطو مع أقكل الصفات األخرل كالٌشٌدة الصاد  ك الطاء ك الخاء، ك اليمس ىك أ

ينَّـ ك قكة صراخيـ  كاإلطباؽ ليختمط الٌضعؼ بالقكة ك ىك ما يقابؿ ضعؼ الكفار ك المنافقيف في عذاب جى
ك ىنا تقابؿ ك تعانؽ بيف القكة ك الٌضعؼ في الفعؿ .  فييا ال يرجكف مف خالقيـ إاٌل أٍف يخرجيـ منيا

ما كاف مف الكٌفار ك غطرستيـ ك إعراضيـ عف تكحيد ا كغىٌرتيـ قكتيـ الزائفة كشاه  الحقيقي بيف  
ينَّـ عف جنة الرضكاف، فكاف ضعفيـ ك ىكانيـ يكـ الحساب  اختيارىـ، الختيارىـ الكفر عف اإليماف ك جى

ضعؼ ىذا ما بقي ليـ فعمو، فضارع ضعفيـ ك ىكانيـ . كدخكليـ عذاب جينَّـ ك قكة صراخيـ فييا
اليمس، ك ضارع اإلطباؽ ك الٌشدة ك مخرج الحمؽ قكة صكت صراخيـ فييا لتظير بكضكح قكة ضعفيـ 
في قكة اصطراخيـ ك امتٌد ضعفيـ ك صراخيـ إلى أىبىًد اآلبديف مع الكاك المٌدٌية المردفىة لصكت النكف 

يـ في العذاب الذم الخفيفة كالكاضحة أحسف الكضكح في السمع، ك لـ يبؽ ليـ سكل أف تسمع اصطراخ
 .ال ينتيي

 

:" قاؿ تعالى: " سادسان                "الطكر . 

 ك قٌكتو حاصمة مف جير جميع أصكاتو. دىعَّ فعؿ فيو شدَّة ك قكة. جاء الفعؿ دٌع ك لـ يأت دفع

 جير الداؿ ك شدتو ك ضـ. ك مف تضعيؼ صكت العيف في نيايتو، ك قكة الجذر في قكة نيايتو

ك ىك بيذه البنية أقكل مف الفعؿ .  إلى جير العيف ك قكتو ألنَّو صكت حمقٌي إلى جير العيف المضٌعفة 
ؿ بيف الجيريف ك الفصؿ  دفع، ألٌف اليمس قد تخٌمؿ الفعؿ ك استقر في كسطو بيف الداؿ ك العيف، ك فىصى

في الجذر يكرثو الضَّعؼ، ك يبدد قكة الفعؿ حقيقة،  بيف جيريف في نياية الجذر تحطيـ لقكتو، ك صدع
كليذا كاف فعؿ دفع أضعؼ مف فعؿ دىعَّ لدخكؿ الفاء في الكسط، ك الفاء صكت ميمكس مف أضعؼ 
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األصكات لرخاكتو ك ترقيقو ك تقدـ مخرجو إلى الشَّفىة ك األسناف، ك ليذا دٌع أنسب لكثرة ك ىمجية 
ـى  يجتيدكف كؿَّ اجتيادو ليتخمؼ كاحدىـ عف قرينوكتطاحف أىؿ الكفر ك ىـ يساقكف إل ينَّ  .ى جى

 

 . األصكات الحسنة ك األصكات غير المستحسنة: سابعان 

ك اعمـ أف ىذه الحركؼ التسعة ك العشركف قد تمحقيا ستة أحرؼ تتفرع عنيا، حتى :"  قاؿ ابف جنيٌ 
ف ك فصيح الكبلـ، ك ىي النكف ك ىذه الستة حسنة يؤخذ بيا في القرآ. تككف خمسة ك ثبلثيف حرفان 

الخفيفة ك يقاؿ الخفية ك اليمزة المخففة، ك ألؼ التفخيـ ك ألؼ اإلمالة   ك الشيف التي كالجيـ  ك الصاد 
    ك قد تمحؽ بعد ذلؾ ثمانية أحرؼ، ك ىي فركع غير مستحسنة ك ال يؤخذ بيا في القرآف. التي كالزام

  الكاؼ التي بيف الجيـ: ي لغة ضعيفة مرذكلة غير متقبمة، ك ىيال في الشعر، ك ال تكاد تكجد إاٌل ف ك
ك الطاء  ك الكاؼ ك الجيـ التي كالكاؼ ك الجيـ التي كالشيف، ك الضاد الضعيفة ك الصاد التي كالسيف

التي كالتاء، ك الظاء التي كالثاء ك الباء التي كالميـ ك ال يصح أمر ىذه الحركؼ األربعة عشر البلحقة 
 52".ك سنفٌصؿ ذلؾ إف شاء ا  .ك العشريف حتى كٌممتيا ثبلثة  ك أربعيف إال بالسمع ك المشافيةلمتسعة 

ؿ إاٌل في المستحسنة، ك اعتذر عف شرح المستقبحة فأما :" قاؿ. لقد كعد رحمو ا بالتفصيؿ، ك لـ يفصّْ
السيما ك ليست الحاجة إلييا الثمانية البلحقة بيذه فيي مستقبحة، ك في شرح أحكاليا طكؿ فتركناه لذلؾ، 

 53".كيذه إاٌل أف المشافية تأتي عمييا ك تكضح لؾ حاليا 

      ال ييمنا شرحو ك ال تفصيمو إذا كاف يقكـ بمثؿ ما قاـ بو مع المستحسنة، ألف األىـ في كؿّْ ذلؾ 
 .ىك تحديد عٌمة االستحساف ك االستقباح، ك لـ يفعؿ

 إذف ما عٌمة ذلؾ؟

 لخفٌية، ألٌف ما يسمع ليس بخفٌي، ك إنَّما نكتفي كما حددىا بالنكف الخفيفة، فيي ال نقكؿ النكف ا

                                                           
 . الجزء األول. م2891/ الطبعة األولى. دمشق. دار القلم. حسن هنداوي: تحقيق. سّر صناعة اإلعراب. ابن جنّي، أبو الفتح عثمان - 52

 .64الصفحة 
 .12الصفحة . المصدر السابق - 53
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فعبل خفيفة تخمصت مف الحركة ك أصبحت ساكنة ك تخففت مف جزء مف ىكائيا ك سمكت مجرل األنؼ، 
فقد شيئا لجٌر اليكاء إلى األنؼ، ك إحداث الغٌنة بعد ذلؾ لمترٌنـ ك المعب ك الغناء بالصكت الخفيًؼ  ك لـ ت

مف خصائصيا أك صفاتيا فيي ىي ك إٌنما غيَّرت مجرل خركج ىكائيا، ك ىذا ال يدخميا في زمرة 
ك تخفيؼ اليمزة المحققة إلى ثبلثة ىمزات مخففة، فيك كذلؾ تخفيؼ في النطؽ، ك لـ تفقد . المستقبحة

ـ  ك اإلمالة ك ا كرسكلو خصائصيا، ك إٍف كاف تحقيؽ اليمزة فيما أحسب أخؼَّ مف ىذا التخفيؼ بالتفخي
 .أعمـ( عميو الصبلة ك السبلـ)

أمَّا الشيف التي كالجيـ، ك الصاد التي كالزام، فقد تغيرت أحكاليما مف صكت إلى آخر إاٌل أٌف التغٌير كاف 
لؤلحسف؛ مف الضَّعؼ إلى القكة، مف اليمس إلى الجير، ك مف ضعؼ المخرج إلى مركز قكتو، ألٌف 

الجيـ  ك الصاد مف حٌيز الزاٌم  ك انتقاؿ الشيف إلى الجيـ ك الصاد إلى الزاٌم يكسبيا قكة  الشيف مف حٌيز
 .إضافية عمى قكة الجير المكتسب، ألٌف الشيف ك الصاد ميمكساف ال إشكاؿ في ذلؾ

 أٌما المستقبحة عمى خبلؼ المستحسنة، فييا تغير في صفاتيا ك مخارجيا ك تغييرىا لؤلسكأ 

، ألٌنيا تتخٌمى عف بعض قكتيا، ك فقد القكة مف الصكت قبح ال تستسيغو ك ال تقبمو المغة، ك ليس لؤلحسف
ألٌف السٌنة المتٌبعة في تعامبلت المغة العربية البحث دائمان عف القكة، ك الٌتكٌجو إلييا، ك كٌؿ تكجو معاكس 

 .ليذه السنة مستقبح

عيفة ك الصاد التي كالسيف كالطاء التي كالتاء الجيـ التي كالكاؼ ك الجيـ التي كالشيف ك الضاد الضَّ 
كالظاء التي كالثاء ك الباء التي كالميـ، كٌؿ ىذه األصكات المستقبحة مف حٌيز الذم نزلت إليو، إاٌل الكاؼ 

ك كٌؿ ىذه األصكات المرذكلة فقدت نصيبا مف قكتيا، ك ىذا . فيي أعمى مف الجيـ ك ىما متجاكراف
الجيـ التي تفقد جيرىا ك تككف كافان أك شينان، ماذا . كات، ك ىي البحث عف القكةمخالؼ لسنة تعامؿ األص
عيفة اسـ عمى مسمى ك ىك إشارة عمى تكجو القكة نحك الضَّعؼً ! يبقى مف حسف قكتيا ؟ . ك الضاد الضَّ

المجيكرة  كالصاد المطبقة عندما تصبح سينان  ك الطاء المطبقة كذلؾ حيف تنزؿ إلى التاء ك الظاء المطبقة
 !  عندما تفقد الجير ك اإلطباؽ، فما يبقى ليا مف حسف ك قكة ك جماؿ في الصكت؟

الباء التي كالميـ عندما تنزؿ إلى الميـ مف الشّْدَّة إلى التكسط، تنزؿ مف حيث ال تقدر الميـ الصعكد إليو          
طبيعٌيان، ك لكفَّ الطبيعيَّ لـ يقع، فكيؼ  ك لك صعدت الميـ إلى الباء عندما تباشر النكف الباء، لكاف األمر

مف ىنا خالفت ىذه األصكات في تكٌجييا األصكات المستحسنة ليذا كانت ! يقع الذم ىك غير طبيعيٍّ ؟
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مستقبحة ألٌف الصكت تكٌجيو السميـ ك الطبيعٌي نحك القٌكة أك يحتفظ في أسكًء الظركؼ عمى صفاتو 
 !ك الكاؼ       ال ندرم ماىي  أٌما الكاؼ التي بيف الجيـ. كمخرجو

 

: "  ثامنان                 "القمر . 

ـٌ بو . مٍفتًَّعؿ مف صيغة افتعؿ، اذتكر، مف الفعؿ الثبلثٌي ذكر بالذاؿ المعجمة: مٌدًكر الٌذكر بالذاؿ  ك الميت
ة ذكر الثبلثٌي، إذا تحٌكلت إلى صيغة افتعؿ، يككف ليا أكثر مف صكرة، بالداؿ، ما العمَّة في ذلؾ؟ صيغ

 .ككٌؿ صكرة تمثّْؿ قكةن محددةن في الفعؿ حقيقة كممارسة، ك في المعنى كفكرة تبلمس ذىف السامع

ك قانكف التعامؿ . تقدـ الذاؿ عف التاء ك الذاؿ بجيره أقكل مف التاء بيمسو. في صيغة افتعؿ اذتكر: ذكر
التاء ك الذاؿ كالداؿ    . تي يدفع التاء إلى الصعكد إلى مرتبة الذاؿ أك إلى مرتبة أعمى مف مرتبة الذاؿالصك 

، ك التاء ال يقكل إاٌل باكتساب الجير ك الجير في الذاؿ ك الداؿ، إذف لمتاء احتماالف  مف حٌيز كاحدو
دلؿ عمى ما يريد مف لمحصكؿ عمى الجير ك غرض مف يخاطب أف يختار ما يناسبو مف الصيغ لي

فمو أف يقكؿ اذدكر، برفع التاء إلى أقصى درجة في القكة، ك ىي ىنا تتمثؿ في الداؿ ك ىك مف . المعاني
أك أف يقكؿ اٌذكر، ك ذلؾ برفع التاء إلى الذاؿ ك ىك أقٌؿ قكة .   أقكل األصكات المجيكرة    ك الشديدة

ا رفع مزدكج مف التاء إلى الداؿ ك مف الذاؿ إلى الداؿ أك أف يقكؿ اٌدكر ك ىذ. مف الداؿ ألٌنو صكت رخك
ألٌف الذكر الميسر بحاجة إلى قكة في . كذلؾ، ك ىذه أعمى مرتبة تصؿ إلييا صيغة افتعؿ في القكة

الحضكر، ك قكة في التَّمٌعف ك التَّدىٌبر  ك تجميع العقؿ ك القمب في قكة كاحدة ليفيد مف قراءة ك تدارس 
 .القرءاف الكريـ

ك مف لـ يكف حاضر الذىف، متكقَّد الفكر، ليّْف القمب، مستنفر جميع الحكاس لف يتعدل حدكد التبلكة         
ك الذكر جاء بالذاؿ ك ىك ال يككف عمى أكثر مف . ك لف يجد طعـ التَّدٌبر ك تفٌكر ك تمٌعف في الذكر

ٌي ىك الميـ  ك األساس في عممية صكرة كاحدة،   ك ىك الحفظ ك العمـ ك ىما يتصبلف بالحٌي ك حاؿ الح
 .الحفظ  ك العمـ، ليذا جاء في أقكل صيغة لمفعؿ ذكر، ك ىي مٌدكر ك ىذا ما يناسب كشؼ أسرار القرآف
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 .‹‹ نظاـ التعامؿ الصكتي بيف أصكات النكف ك الميـ ك الباء ›› : تاسعان 

أكعمى المبالغة في القرب أك البعد،  كٌؿ التعامبلت الصكتية بيف األصكات عمى تباعد مخارجيا أك تقاربيا
، ممتيف في مكقع النياية كالبدايةتخضع طائعة لقانكف القكة ك الضعؼ ك لمكقعيا في كممة كاحدة أك في ك

 . ك ال يخرج الصكت في تعامبلتو عف مجاؿ عائمتو. إذا تقدـ القكة عف الٌضعؼ، أك سبؽ الضعؼ القكة

ك تمتقي . تمتقي النكف مع الميـ بالتقديـ ك التأخير. ة ك في كممتيففالنكف ك الميـ ك الباء تمتقي في كمم
في كؿ لقاء بيف ىذه . النكف مع الباء بالتقديـ ك التأخير كذلؾ ك تمتقي الميـ مع الباء بالتقديـ ك التأخير

 .األصكات يمكف أف نجد بعض التعامبلت، ك يمكف أف ال نبلحظ ذلؾ

 . لقرآنية ، ألف القرآف ىك فصؿ الخطابنحاكؿ تكضيح ذلؾ مف خبلؿ اآليات ا

 .ك سنبدأ الٌتمثيؿ باآليات التي تخمك مف كٌؿ تعامؿ صكتي بيف ىذه األصكات

ـٍ نىًذيره ميًبيفه :" الميـ قبؿ النكف اآلية   -1 الميـ ساكنة ك النكف . مف سكرة نكح" (2)قىاؿى يىا قىٍكـً ًإنّْي لىكي
 .مفتكحة ك ال يكجد التعامؿ بينيما

ـٍ رىىىقان  :"النكف قبؿ الباء اآلية   -2 اؿو ًمٍف اٍلًجفّْ فىزىاديكىي اؿه ًمٍف اإًلنًس يىعيكذيكفى ًبًرجى "      (6)كىأىنَّوي كىافى ًرجى
 .النكف مفتكحة ك الباء مكسكرة، ك ال شيء بينيما. مف سكرة الجفٌ 

ـي أىنَّؾى تىقيكـي :" النكف قبؿ الميـ اآلية  -3 بَّؾى يىٍعمى طىاًئفىةه ًمٍف الًَّذيفى  ًإفَّ رى ثيميثىوي كى ًنٍصفىوي كى أىٍدنىى ًمٍف ثيميثىي المٍَّيًؿ كى
ا تىيىسَّرى ًمفٍ  ـٍ فىاٍقرىءيكا مى مىٍيكي كهي فىتىابى عى ـى أىٍف لىٍف تيٍحصي ًم ـى أىٍف سىيىكيكفي مىعىؾى كىالمَّوي ييقىدّْري المٍَّيؿى كىالنَّيىارى عى ًم  اٍلقيٍرآًف عى

ـٍ مىٍرضى  كفى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىاٍقرىءيكاًمٍنكي ري كفى يىٍضًربيكفى ًفي األىٍرًض يىٍبتىغيكفى ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىآخى ري مىا  ى كىآخى
ـٍ  ا تيقىدّْميكا ألىٍنفيًسكي مى سىنان كى كا المَّوى قىٍرضان حى ٍيرو تىًجديكهي ًعٍندى تىيىسَّرى ًمٍنوي كىأىًقيميكا الصَّبلةى كىآتيكا الزَّكىاةى كىأىٍقًرضي  ًمٍف خى

كا المَّوى ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  ـى أىٍجران كىاٍستىٍغًفري ٍيران كىأىٍعظى النكف مضمكمة . مف سكرة المزمّْؿ". (20)المًَّو ىيكى خى
 . كالميـ مكسكرة، ك ال شيء بينيما

نيكًحييىا ًإلىٍيؾى مىا كينتى تىٍعمىمييىا أىٍنتى كىال قىٍكميؾى ًمٍف قىٍبًؿ ىىذىا ًتٍمؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب  :"الباء قبؿ النكف اآلية  -4
 . الباء مكسكرة ك النكف مضمكمة، ك ال شيء بينيما. مف سكرة ىكد"  (49)فىاٍصًبٍر ًإفَّ اٍلعاًقبىةى ًلٍمميتًَّقيفى 
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ًفي النَّيىاًر  :"الباء قبؿ النكف اآلية  -5 ـٍ الصَّبلةى طىرى سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السَّيّْئىاًت ذىًلؾى كىأىًق لىفان ًمٍف المٍَّيًؿ ًإفَّ اٍلحى كىزي
 .الباء ساكنة ك النكف مفتكحة، ك ال شيء بينيما . مف سكرة ىكد"  (114)ًذٍكرىل ًلمذَّاًكًريفى 

مىٍف تىابى مىعىؾى كىال تىٍطغىٍكا  :"الباء قبؿ الميـ اآلية  -6 ا أيًمٍرتى كى ـٍ كىمى ا تىٍعمىميكفى بىًصيره فىاٍستىًق "     (112)ًإنَّوي ًبمى
 .الباء مفتكحة ك الميـ مفتكحة، ك ال شيء بينيما. مف سكرة ىكد

 

ًصيده  :"النكف قبؿ الباء اآلية  -7 مىٍيؾى ًمٍنيىا قىاًئـه كىحى وي عى . مف سكرة ىكد"  (100)ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلقيرىل نىقيصُّ
 .، كال شيء بينيما النكف ساكنة ك الباء مفتكحة

 

لىٍكال رىٍىطيؾى  :"الباء قبؿ الميـ اآلية  -8 ًعيفان كى نَّا لىنىرىاؾى ًفينىا ضى قىاليكا يىا شيعىٍيبي مىا نىٍفقىوي كىًثيران ًممَّا تىقيكؿي كىاً 
مىٍينىا ًبعىًزيزو  ا أىٍنتى عى مى ٍمنىاؾى كى  .ال شيء بينيما الباء مضمكمة ك الميـ مفتكحة، ك. مف سكرة ىكد"  (91)لىرىجى

كهي  :"الميـ قبؿ الباء اآلية  -9 ـٍ فىأىٍدلىى دىٍلكىهي قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىذىا غيبلـه كىأىسىرُّ ميكا كىاًردىىي اءىٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسى كىجى
ا يىٍعمىميكفى  ًميـه ًبمى اعىةن كىالمَّوي عى ، ك ال شيء الميـ منكٌنة بالٌضْـّ ك الباء مكسكرة. مف سكرة يكسؼ"  (19)ًبضى

   . بينيما

النكف مكسكرة ك الميـ مفتكحة، ك ال . مف سكرة الفتح" ببىطف مىكَّة :"  24النكف قبؿ الميـ اآلية  -10
 .شيء بينيما

 .ىذه لقاءات بيف النكف ك الميـ ك الباء قد خمت مف أٌم تعامؿ صكتيٌ 

عائمة كاحدة، ك الباء مف عائمة أخرل  النكف أخٌؼ مف الميـ، ك الميـ أخٌؼ مف الباء، ك النكف ك الميـ مف
 . غير عائمة النكف ك الميـ

النكف المتحركة تشبو الميـ في كٌؿ الصفات ك تختمؼ عنيا في المخرج، ك الميـ المتحركة مف مخرج 
ك النكف . ك النكف  تختمؼ عف الباء سكاء كانت متحركة أك ساكنة. الباء، ك تختمؼ عنيا في الصفات

 .ع الميـ في المخرج ك الصفاتالساكنة تشترؾ م
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ك ليس لمميـ . لمنكف مع الميـ تعامؿ صكتي إذا كانت ساكنة، ك كذلؾ ليا تعامؿ مع الباء بالشرط نفسو
ك ليس ليا مع . ك لمباء تعامؿ مع الميـ إذا تقدمت عف الميـ. تعامؿ مع النكف أك الباء إذا تقدمت عنيما

 . ٌؿ ىذه التعامبلت الصكتية مع تعميؿ ذلؾك نمٌثؿ لك. النكف تعامؿ إذا تقدمت عنيا

ـٍ يىؾي نيٍطفىةن ًمٍف مىًنيٍّ ييٍمنىى :" النكف الساكنة قبؿ الميـ اآلية  ىنا النكف الساكنة . مف سكرة القيامة". ( 37)أىلى
ترتفع إلى مستكل الميـ حتٌى تصبح في قكتيا، ك تماثميا تماـ التماثؿ، ك تدغـ فييا، ك يككف اإلدغاـ مف 

عيؼ إلى القكمٌ ا  .لضَّ

اؼي بىٍخسان كىال رىىىقان :" النكف الساكنة مع الباء اآلية  بًّْو فىبل يىخى ٍف ييٍؤًمٍف ًبرى نَّا ًبًو فىمى كىأىنَّا لىمَّا سىًمٍعنىا اٍلييدىل آمى
فبل تعامؿ . النكف مف عائمة ك الباء مف عائمة أخرل، ك ال عبلقة بيف الصكتيف. مف سكرة الجفّْ ".  (13)

فالنكف ىنا تصؿ إلى الميـ . بينيما، ك إٌنما يككف التعامؿ بيف النكف ك الميـ المصاحبة لمباء في المخرج
 أعمى درجة في ىذه العائمة، فتقترب مف الباء ك ال تدغـ 

 

فييا عمى ضعفيا، ألنيا ال تشبييا في الصفات، ك ال يدغـ الصكت في غيره حتٌى يماثؿ الحقو، ك لـ 
 .باء فبقيت ظاىرة ك لـ تدغـتماثؿ الميـ ال

 

كىافى ًفي :" الباء الساكنة قبؿ الميـ المتحركة اآلية  نىادىل نيكحه اٍبنىوي كى ـٍ ًفي مىٍكجو كىاٍلًجبىاًؿ كى كىًىيى تىٍجًرم ًبًي
 ىذه اآلية . مف سكرة ىكد". ( 42)مىٍعًزؿو يىا بينىيَّ اٍركىٍب مىعىنىا كىال تىكيٍف مىعى اٍلكىاًفًريفى 

ك قد قرأ باإلدغاـ أبك عمرك ك حمزة ك الكسائي، ك يعقكب، . باإلدغاـ؛ إدغاـ الباء الساكنة في الميـتقرأ 
 .رضي ا عنيـ، ك قرأ الباقكف باإلظيار، ك اإلظيار أجكد مف اإلدغاـ

الباء أقكل مف الميـ، ك ال عبلقة بيف الباء كالميـ في كٌؿ الصفات، إاٌل في الجير، ك ىذا غير كاؼ 
فإذا كانت الميـ عمى ضعفيا إذا سبقت الباء، . غاـ الباء في الميـ مع االشتراؾ بينيما في المخرجإلد

كىأىنَّا لىمَّا  :"ككانت ساكنة ال تدغـ في الباء ك ىذا عند مباشرة النكف الساكنة الباء كما مٌر معنا في اآلية 
بًّْو  ٍف ييٍؤًمٍف ًبرى اؼي بىٍخسان كىال رىىىقان سىًمٍعنىا اٍلييدىل آمىنَّا ًبًو فىمى فكيؼ تخالؼ . مف سكرة الجفّْ ".  (13)فىبل يىخى
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عيؼ يدغـ في القكٌم، ك ال تذعف الميـ الٌضعيفة ليذا القانكف، ك ىي أكلى  الباء القكية قانكف اإلدغاـ  الضَّ
 ! مف الباء في ذلؾ ؟

ؿى بىٍيتو كيًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم ًببىكَّةى ميبىارىكان ًإفَّ أى :" الباء المتحركة بالكسر قبؿ الميـ المتحركة بالفتح اآلية  كَّ
 . مف سكرة آؿ عمراف". (96)كىىيدنل ًلٍمعىالىًميفى 

فالباء صكت شديد ك الكاؼ كذلؾ " مٌكة" الباء المكسكرة تككف في أقكل صكرة ليا، ك تقدمت عف الميـ 
فة، فأخرتيا مف مجاليا ك حٌكلتيا إلى باء صكت شديد بعد الميـ، فينا جٌرت الباء القكٌية الميـ الضعي

 .كساعدىا عمى ذلؾ كجكد الكاؼ الشديد بعد الميـ

ك لكال قكة الباء المكسكرة، ك كجكد الكاؼ المشٌددة، لما صعدت الميـ إلى الباء، ك بقيت كما ىي في اآلية 
ٍنييـٍ بً  :" ـٍ عى ـٍ كىأىٍيًديىكي ـٍ عىٍنكي ا تىٍعمىميكفى كىىيكى الًَّذم كىؼَّ أىٍيًديىيي كىافى المَّوي ًبمى ـٍ كى مىٍيًي ـٍ عى كي بىٍطًف مىكَّةى ًمٍف بىٍعًد أىٍف أىٍظفىرى

ـٍ فىأىٍدلىى دىٍلكىهي قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىذىا غيبلـه  :"مف سكرة الفتح، ك اآلية ".(24)بىًصيران  ميكا كىاًردىىي اءىٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسى كىجى
اعىةن كىالمَّ  كهي ًبضى ًميـه ًبمىا يىٍعمىميكفى كىأىسىرُّ  ".  (19)وي عى

.     ىذا ما كاف مف تعامبلت ىذه األصكات ك ىذا ما كاف مف عمؿ لكٌؿ ىذه التعامبلت. مف سكرة يكسؼ
بتقدـ ما ىك . ك الذم حدث لمميـ يشبو ما يحدث لمتاء في صيغة افتعؿ حيف تصعد إلى الطاء أك الداؿ

 .أقكل منيا عمييا؛ الصاد كالزام

 

 .أعداد ك مكاقع األصكات المطبقة في الفكاصؿ: شراعا
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 اآلية . ض اآلية . ظ اآلية . ط اآلية. ص السكرة     العدد 

 النساء

 

 

8  

121 108                              

 

126          

21               
80             
154 

7           

 

118 

  104   1 األنعاـ

   48  1 األنفاؿ

 ىكد

 

 

 

7 

 

109 70 

74 

84 

92 

 

58 

86 

 

  17  21 2 إبراىيـ

  الكيؼ

4  

64 14 

28  

 

 100 

    1 1 مريـ

  15 43  2 الحجٌ 

  24   1 لقماف

  7   1 األحزاب 

  21    1 سىبىإو 

 3 3 ص 

37 

22   
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 اآلية . ض اآلية . ظ اآلية . ط اآلية. ص السكرة        العدد

 51 50 49 48 4 فٌصمت  

    35 1 الشكرل  

  4 13 36 3 ؽ  

    4 1 الصَّؼ  

   19  1 نكح 

   4  1 الجفٌ 

   2 21 2 النازعات

  22   1 البركج

  4   1 الطارؽ

 21 14   2 الميؿ

 5    1 الضحى
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 حديث يف بعض جهود أبناء العربية قدميا

 

مصطفام  يمينة    األستاذة  

قسـ أ أستاذة مساعدة مكٌمفة بالدركس           

الجزائر –لبكيرة ا.المركز الجامعي            

      

 :الممٌخص

يتضمف مكضكع مداخمتي الحديث عف الٌمغة العربية ك أبنائيا في القركف األكلى لميجرة، ك بالتحديد     
مع ك بعد نزكؿ القرآف الكريـ، محاكلة إبراز أىـ الجيكد التي بذليا عمماؤىا في ذلؾ الكقت، محاكليف 

ا، فحاكلت أف أرٌكز خاصة عمى جيكدىـ في مجاليف برعكا ك قٌدمكا النيكض بيا، ك إبراز قيمتيا ك تأكيدى
 : فييما الجديد المتمٌيز ىما

 .الدراسة الصكتية -                                       

 .الدراسة النحكية -                                       

ى قركف سابقة في التاريخ العربي كاإلسبلمي، كاسمحكا لي أف أعكد بكـ بمداخمتي ىذه إل              
حيث كانت غيرة العرب المسمميف عمى لغتيـ في أكٌجيا إذ بدأت جيكدىـ ك أداؤىـ لكاجبيـ، ك بدأ 

 .حرصيـ عمى إعطائيا حٌقيا مف البذؿ كالتفاني كالتضحية في سبيؿ الرقي ك الحفاظ عمييا

مت ك ترعرعت ك تطٌكرت فييا الدراسات الٌمغكية لقد كاف القرآف الكريـ األرض الخصبة التي ن -  
ك تأليؼ المعاجـ     العربية، فمنو انطمؽ عمـ األصكات، كعمـ النحك، كعمـ الببلغة ك الداللة، ك فقو الٌمغة

 .ك غيرىا مف العمكـ
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    :المداخمة 

ألف ذلؾ يحتاج إلى  إذا أردنا الحديث عف تاريخ الٌمغة العربية، فمف نضرب في أعماقيا ك جذكرىا،       
بحث كبير ك لـ شتات نتائج دراسات تاريخية كبيرة ك كثيرة، ك ىك ليس ىدفنا مف ىذا البحث، لكٌننا 

ك ىي . سنكتفي بتاريخ الٌمغة العربية الحاضرة إلى لغة الشعر الجاىمي ك صدر اإلسبلـ إلى يكمنا ىذا
ك نصؼ مف الزماف آخذيف بيذه المٌدة التي جعميا  الٌمغة التي سادت شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ بقرف

ك حٌددىا عمماء الٌمغة مف حيث الفصاحة ك االحتجاج الٌمغكم فحٌددكا عصر االستشياد بقرف ك نصؼ قبؿ 
اإلسبلـ ك قرف ك نصؼ بعده ك قد كاف الشعر في ذلؾ الكقت العقد المرٌصع بآللئ الٌمغة مف ألفكاه 

لمغتيـ ك قيمتيا عندىـ لدرجة أف جعمكا الشاعر الناطؽ بيا، ك الفارس شعرائيا الفحكؿ، فكاف حٌبيـ 
فقد >> الحامؿ لمٌسيؼ بمقاـ كاحد،ك رٌبما األٌكؿ كاف أرفع ألنو يمثؿ ىٌكيتيـ ك حقيقتيـ ك يدافع عنيا، 

ا بتٌارنا في عداكاتيـ  أحٌس العرب جماؿ لغتيـ ك رقٌييا فحاكلكا السيطرة عمييا ليٌتخذكا منيا سبلحن
فكانت القبيمة مف العرب إذا نبغ فييا شاعر أتت القبائؿ فيٌنأتيا بذلؾ، ك صنعكا ما يصنع    كخصكماتيـ،
 (1)<< .ألٌنو حماية ألغراضيـ ك ذٌب عف أحسابيـ ك تخميد لمآثرىـ، ك إشادة لذكرىـ)...( في األعراس

 

اٌدية مزدىرة كما ىك الحاؿ عند فقد أدرؾ العربي قبؿ اإلسبلـ أنو ال يممؾ مقٌكمات بناء حضارة م    
ألٌنو   األمـ األخرل، تخٌمد ك تشيد ببقائيـ فبل مناص إذف مف أف يعطي جٌؿ طاقتو ك اىتمامو لمغتو،

فكانت الٌمغة بالنسبة لو محكر . كما ذكرنا( 2)اكتشؼ بفطرتو أٌنيا الكسيمة الكحيدة إلبقاء ذكره ك تخميد مآثره
 .حياتو سمما ك حربا

 

العربية طكيؿ ممتد في أعماؽ الزماف قبؿ اإلسبلـ بقركف ىيئت فييا الٌمغة عبر مراحؿ تطٌكر  ك عمر    
مختمفة لتحمؿ تبعات رسالة خاتمة لمعالميف اكتسبت فييا المغة عبر ىذه الرحمة مف الحصانة ك الحصانة 

كثير مف قكاعدىـ كقكانينيـ ك لعؿ أسكاقا لنقد العربي القديـ تبرز لنا ال( 3)العبقرية ما لـ تكسبو لغة أخرل
 .في ضبط ك حفظ الٌمغة ك الذكد عنيا
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فمماذا اندثرت الٌمغات المختمفة األخرل كالسامية األـ، ك اآلرامية ك األكادية ك غيرىا،ك لـ تندثر >>     
عربيتنا الفصحى، عمى الرغـ مف أٌنيا لـ تدٌكف قبؿ اإلسبلـ ػ بؿ إف المغة العربية في أكاخر العصر 

جاىمي ارتقت رقينا كبيرنا ك تطٌكرت جميع ليجاتيا التي تتكمـ بيا القبائؿ المختمفة ك نشأت ليجة أدبية ال
ك كأٌنيا تكٌحدت في لغة كاحدة ىي لغة القرآف الكريـ، الٌمساف ( 4)<<.راقية تأخذ مف ىذه الميجات جميعنا

 .العربي المبيف

 

الٌمغة بأف اختارىا لتككف لغة كتاب الرسالة الخاتمة لما تممؾ إذف جاء اإلسبلـ، فزاد الٌمو مف تكريـ ىذه     
ك قد >> ىذه الٌمغة مف خصكصيات لغكية تجعميا أقدر عمى حمؿ ىذه الرسالة ك حفظيا لمناس كاٌفة، 

ك السبؽ ما لـ يعطيو    كاف نزكؿ القرآف بالعربية حدثنا ىٌز أركاف األرض ك أعطى لمعرب مف السيادة
ك ال أٌمة مف األمـ، حتى صارت األمـ الداخمة في ديف اإلسبلـ تتسابؽ إلى تعٌمـ شعب مف الشعكب، 

( 5)<<ك بياف ك رقي اجتماعي   العربية، فيي لساف القرآف، ك لغة حضارة ك تاريخ، ك كسيمة فصاحة
 ك قياـ دكلتيـ المترامية  فاستمٌرت عناية العرب بمغتيـ بعد ظيكر اإلسبلـ،>> : يقكؿ الدكتكر حسيف

زادت ىذه العناية عندما شعركا بتفٌكقيـ عمى األمـ األجنبية نتيجة غمبة الجيكش اإلسبلمية   األطراؼ، بؿ
 (6)<<.فعنكا بجميع مظاىر ىذا التفٌكؽ كؿ عناية، ك مٌيزا كؿ ما يتصؿ بيـ عما يتصؿ بيذه األمـ

 

        ا ك التآلؼ معيافالٌمغة في عصر صدر اإلسبلـ تكاد تككف امتدادنا طبيعيا مف حيث حبي    
 .كالسعي ك الحرص عمى صكنيا ك صيانتيا ك حفظيا مف الشكائب كما كاف الحاؿ في العصر الجاىمي

ك قد كاف القرآف الكريـ نفسو الدليؿ عمى ىذا التفٌكؽ الٌمغكم، فيك معجزة الرسكؿ صمى ا عميو     
 .ك تفاخرىـالتي تحٌدل بيا العرب ميداف فخرىـ ك اعتزازىـ   كسٌمـ،
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   ك في العصر األمكم مع ما تمٌيز بو ىذا العصر مف حب ك تفاخر ك تعٌصب لمجنس ك الٌمغة    
كالكجكد ك الكياف العربي ال نفٌرؽ بيف الٌمغة في ىذا العصر ك بينيا في العصر الجاىمي تسكل أف حب 

الٌمغة ك التعٌصب البدكم منيا  الجاىميف لمغتيـ فحرصكا عمييا أما بني أمٌية فأجبركا المجتمع عمى حبٌ 
 (7)<<.عمى حساب الحضرم كما ىك حاليـ في التعٌصب لكؿ ما ىك عربي خالص

 

أصبحت الٌمغة العربية نظرنا لمتطٌكر الذم أصاب المجتمع بحاجة إلى >> أما في العصر العباسي فقد 
  التي افتتحكىا، خصكصا بعد أف استقٌر العرب في األقطار  تطكير ك تيذيب ك تكسيع، ك ضبط،

ك كانت الٌمغة في ىذا الكقت شائعة في الببلد الفارسية ك ظٌمت )...( كخالطكا األعاجـ ك احتككا بيـ 
 (8)<<تنتشر ك تمتد، فكاف مف أثر ذلؾ أف تأثرت بالمفردات ك التراكيب األعجمية

 

االجتماعي البلنيائي، فالعجـ  فكانت بذلؾ الٌمغة العربية ىي الضحية األكلى لذلؾ االنفتاح العقمي>>     
 -أم لساف عربي –ك ىـ أصحاب بناء لغكم تحتي )...( امتؤلت بيـ الدكاكيف، ك البيكت ك الشكارع 

 حسيف نصار / مخالؼ لمعربية فكجدنا ما أطمؽ عميو د

 ك ىي محاكلة التبسيط في الٌمغة صكتا   فقد شاعت ك انتشرت،<< لغة الكاسطة>> بػ 

حتى يتـ التفاىـ بيف العنصر العربي ك العنصر العجمي، ك لكف ىييات أف تغفؿ عيف ك نحكنا ك صرفا 
 (9)<< .المخمصيف لمديف ك الٌمغة عف ىذا

 

فكاف نشاط عمماء المسمميف في ذلؾ يسترعي األنظار ك يستخرج العجب، ك ليس ىناؾ مف نشاط "     
أنفسيـ لفرؽ الجيش، كؿ فرقة يغزكا الجيؿ يشبيو إاٌل نشاط العرب في فتح البمداف، فقد نظـ العمماء 
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كالفكضى في ناحيتيا حتى تخضعيا لنظاميا، ففرقة لمغة، كأخرل لمحديث، كفقرة لمنحك كأخرل لمكبلـ، كىـ 
 (10". )يتسابقكف في الغزك كاالنتصار كتدكيف العمكـ كتنظيميا تسابؽ قبائؿ العرب في الفتكح كالغزكات

 

ية كما كانت دائما مف العصر الجاىمي ىاجسا كحمما كحقيقة تمكح بفكر كعقؿ فبقيت كظمت المغة العرب    
ككجداف العربي أينما حؿ كارتحؿ، ميما بمغ مف مناصب السمطة كالجاه كالماؿ، ككأف المغة بالنسبة لو ىي 

 .التاج الذم يتربع عمى العرش كؿ ما سبؽ

كأشراؼ الناس كعامتيـ يحرصكف عمى تنشئة كقد كاف رجاؿ الدكلة مف خمفائيا كأمرائيا كقاداتيا     
أبنائيـ عمى سبلمة المغة كفصاحة األلسنة كالسيما أبناء الخمفاء منيـ، كقد اعتادكا ىذا األمر منذ العصر 

كلـ يكف كؿ الناس قادريف عمى >>  .الجاىمي إلى عيد النبي صمى ا عميو كسمـ إلى العصر العباسي
 (11)<< ظيرت فئة مف الربيف الفصحاء يتكلكف تنشئتوإيفاد أبنائيـ إلى البادية، ف

 

ىذا عرض مكجز عف المغة العربية في العصر الجاىمي، كاإلسبلمي كاألمكم كالعباسي حيث -    
انيارت الدكؿ كلـ تنير ىذه المغة الكريمة بفضؿ القرآف الذم ىك كعاءىا كحافظيا بأمر مف ا في كتابو 

ٌنا لو لحافظكفإٌنا ن>> : الكريـ، حيث قاؿ ففي حفظ القرآف ( . 09الحجر، اآلية ) << حف نٌزلنا الذكر كا 
 .حفظ بضركرة لمغة العربٌية

 :ظيور الّمحف في الّمغة العربية           

إذا كٌنا قد تطٌرقنا فيما سبؽ إلى الٌمغة العربية في العصكر السابقة المتتابعة كأكضحنا عبلقة أبنائيا     
السؤاؿ  ك  .عبلقة حميمة كطيدة يحكميا الحرص كالخكؼ عمى ىذه الٌمغة مف الضياع بيا، كالتي كانت
ما ىك أخطر شيء ىٌدد الٌمغة العربية كالذم حٌرؾ ىمـ كعقكؿ أبنائيا ككٌجو جيكدىـ : الذم نطرحو اآلف

 §.صكبو لمتخٌمص منو كالقضاء عميو ك كضع سياج حصيف يحمي الٌمغة مف أم خطر قد يداىميا
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تفؽ جميع الباحثيف كالدارسيف بأٌنو المحف، فكيؼ ظير، كمتى، كأيف كلماذا، ككيؼ كاف رد فعؿ سي    
 أبناء العربية اتجاىو؟

 :سنحاكؿ اإلجابة عمى كؿ ىذه األسئمة مف العرض اآلتي

فكاف المساف العربي عندىـ صحيحا ...>>": النياية في غريب الحديث " يقكؿ ابف األثير في     
... يتداخمو الخمؿ، كال يتطٌرؽ إليو الزلؿ، إلى أف فتحت األمصار، كخالط العرب غير جنسيـمحركسا، ال 

 ( 12)<< فاختمطت الفرؽ كامتزجت األلسف 

 

فمما جاء اإلسبلـ كفارقكا الحجاز لطمب الممؾ الذم كاف في >> : كيقكؿ ابف خمدكف في نفس المقاـ    
تمؾ الممكة بما ألقى إلييا السمع مف المخالفات التي لممتعٌربيف  أيدم األمـ كالدكؿ، كخالطكا العجـ، تغٌيرت

مف العجـ، كالسمع أبكا الممكات المسانية، ففسدت بما ألقي إلييا مما يغايرىا، لجنكحيا إليو باعتياد 
 (13)<< .السمع

 

ديف أخبلط فاختمط العربي بالنبطي، كالتحؽ الحجاز بالفارسي، كدخؿ ال>> : كيقكؿ أبك بكر الزبيدم    
 (14)<< فكقع الخمؿ في الكبلـ كبدأ المحف في ألسنة العكاـ)...( األمـ 

 

مف ىذه األقكاؿ الثبلثة كبإجماع العمماء في القديـ كالحديث نقكؿ إف المحف لـ يكف في الجاىمية إٌنما ظير 
 .بظيكر اإلسبلـ أك بعده بقميؿ

نبي صمى ا عميو كسٌمـ، كفي عيد الخميفة عمر كقد كردت أخبار المحف تشير إلى كقكعو في عيد ال    
كلما ازداد الفتح كانتقؿ إلى أطراؼ الجزيرة العربية، كىي مكاطف ضعؼ  -رضي ا عنو-بف الخطاب 

األلسنة العربية كالخطأ، كبدئ بفتح العراؽ، كدخؿ األعاجـ في اإلسبلـ كسكنكا المدف اإلسبلمية كال سيما 
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ة، أخذ المحف ينتشر عمى نطاؽ كاسع، نتيجة ىذا االختبلط كتضخـ المجتمع بعد تأسيس البصرة كالككف
 .اإلسبلمي كال سيما في البصرة

 : كيمكف عرض مظاىر المحف فيما يأتي    

)...( كىك الخطأ في اإلعراب، كىذا يتعمؽ بعمـ النحك ثـ الخطأ في بنية الكممة: المحف في األلفاظ -1
الثبلثي مف ضـ أك فتح أك كسر، كىكذا الخطأ في األسماء كضبطيا كالخطأ في تحريؾ أكاسط الفعؿ 

 .ضبطا صحيحا

 .سٌكف تكسر: كأنيـ يأخذكف بمبدأ سٌكف تسمـ الذم ىك في الكاقع( 15)التسكيف في أكاخر الكمـ -2

كغيرىا مف مظاىره كالمحف الصكتي الذم سنعرض لو عند حديثنا عف جيكد عمماء الغربية في حفظ 
 .كتي لياالمستكل الص

 

ليمتد ىذا الخطر الٌداىـ المحٌدؽ بالٌمغة كالقرآف الكريـ كبالضبط إلى قٌراء القرآف الكريـ، كقد كردت     
ركايات كثيرة تحكي أمثمة عما كقع مف لحف في قراءة القرآف الكريـ أٌدل مباشرة إلى انغبلؽ الفيـ كسكء 

البف جني " الخصائص "ف األنبارم، كفي كتاب الب" نزىة األلباء " الحكـ، مف ذلؾ ما كرد في كتاب 
مف يقرئني :" أف أعربيا قدـ في خبلفة أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي ا عنو فقاؿ>> كغيرىما 

أٌف ا برمء مف "...فقاؿ " براءة " شيئا مما أنزؿ ا عمى محمد صمى ا عميو كسٌمـ، فأقرأه رجؿ سكرة 
أك قد برئ ا مف رسكلو؟ إف يكف ا برمء مف رسكلو، فأنا : ، فقاؿ األعرابيبالجر" المشركيف كرسكلو

. يا أعربي أتبرأ مف رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ:" أبرأ منو، فبمغ عمر ما قالو األعرابي، فدعاه، فقاؿ
فأقرأني ىذا سكرة مف يقرأني : " يا أمير المؤمنيف، إٌني قدمت المدينة كال عمـ لي بالقرآف، فسألو:" فقاؿ
ليس (: رضي ا عنو)، فقاؿ عمر [ما قمت]أف ا برمء مف المشركيف كرسكًلو فقمت : ، فقاؿ ("براءة)

: فقاؿ األعرابي" أف ا برمء مف المشركيف كرسكليو: ىكذا يا أعربي،فقاؿ كيؼ يا أمير المؤمنيف ؟، فقاؿ
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أف ال يقرئ القرآف إال عالـ ( رضي ا عنو) فأمر عمر   ،"ك أنا ك ا أبرأ مٌمف برمء ا ك رسكليو منيـ
 .<<بالٌمغة، ك أمر األسكد الدٌكلي أف يضع النحك

فيرع الغيارل مف أىؿ العربية إلى اتخاذ إجراءات دقيقة لمقاكمة كرد ك دحض ىذا الخطر الكبير، كقد     
>> : بعد بعمـ النحك، يقكؿ ابف خمدكف كاف عمى رأسيـ كالة األمر ك عمماء العربية فكضعكا ما عرؼ فيما

فينغمؽ   ك يطكؿ العيد بيا،      رأسا،( الممكة الٌمغكية)فحيف أىب العمكـ منيـ أف تفسد تمؾ الممكة ... 
، فاستنبطكا مف مجارم كبلميـ قكانيف لتمؾ الممكة مطردة،  كصارت )...( القرآف ك الحديث عمى المفيـك

فأصبح النحك ( 16)<<دكىا بالكتاب ك اصطمحكا عمى تسميتيا بعمـ النحككٌميا اصطبلحات خاصة بيـ فقيٌ 
 (17.)فننا محفكظا، ك عمما مكتكبا ك سٌمما إلى فيـ كتاب الٌمو ك سٌنة رسكلو صمى ا عميو كسٌمـ راقيا

 

فخشية فالقرآف الكريـ منزؿ بالٌمغة العربية، ك الحديث الشريؼ منقكؿ بيا، ك ىما أصؿ الديف ك المٌمة     
تناسييما ك انغبلؽ األفياـ عنيما بفقداف المساف الذم تنٌزال بو بسبب ظيكر الٌمحف كاف السبب األٌكؿ لبعث 

ك عمـ النحك   جيكد أبناء العربية لتحصيف الٌمغة، ك مف ثـٌ ظيكر مختمؼ عمكـ العربية مف صكتيات،
 .كالقراءات ك المعاجـ ك غيرىا

 :لحفاظ عمى المستكل الصكتي لٌمغةجيكد أبناء العربية مف أجؿ ا -*

ك تطٌكره إلى   عندما نتحٌدث عف المستكل الصكتي ألم لغة، سنتحٌدث بالضركرة عف الدرس الصكتي    
 .عمـ األصكات

ك إذا بحثنا عف مراحؿ ك مظاىر عمـ األصكات عند أبناء العربية في القديـ يمكننا أف نجمؿ الحديث     
 :فيو فيما يأتي

 -التي ألمحنا إلييا فيما سبؽ-ٌفرت لعمـ األصكات عند العرب دكافع انبثقت مف طبيعة الظركؼ لقد تك     
 :ك لعٌؿ أىـ ىذه الٌدكافع ما يأتي. ك التي مٌر بيا المجتمع العربي اإلسبلمي منذ القرف األٌكؿ لميجرة
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:ظيور المحف في األصوات -1        

لٌمغكييف ك دفعتيـ إلى اتخاذ مكاقؼ تصحيحية تجاىو، فقد فشي لعٌمو أىـ الدكافع التي شٌدت انتباه ا>>   
في الكسط العربي بعد اختبلط العرب باألمـ األخرل بظيكر اإلسبلـ، إذ كانت لتمؾ األمـ حضاراتيا، كفي 

 (18)<< .فاصطدمت األلسف ك بدأ الٌمحف  مقدمة ذلؾ لغاتيا ك عاداتيا الكبلمية،

ا الحديث ىك الٌمحف الذم مٌس األصكات ك أماليا ك أبعدىا عٌما تكجبو ك الٌمحف الذم ييٌمنا في ىذ    
 .طباع ك قكانيف ك سينىف العرب في نطقيا

كاف ظيكره األٌكؿ مع األعاجـ كالفرس ك النبط الذيف استعصى عمييـ نطؽ بعض األصكات العربية     
  ك عاداتيـ الكبلمية، ـ تتناسبكأصكات الحمؽ ك اإلطباؽ، فاضطٌركا إلى استبداليا بأصكات سيمة عميي

حيث أفرد  - ك اىتماما بعيكب النطؽ عند األعاجـ  ك قد كاف أكثر العمماء تتٌبعا –مثؿ ما ذكره الجاحظ 
كاف صعيب بف سناف يرتطف لكنو >> : في ىذه المسألة فصكال في كتبو، ك نذكر لو مثاال يقكؿ فيو

حيث   ك جرل عمى عاداتيـ النطقية،  فشٌب بينيـ  و،ركمية أتتو مف قبؿ أف الركـ اختطفتو في طفكلت
إٌنؾ ليائف يريد لحائف أم  >>: ركل أنو كاف يبدؿ ألياء ىاء، ك مما أثر عنو في ىذا الصدد قكلو

 (19)<< .ليالؾ

ك عـٌ المحف ك انتشر أكثر فأكثر بسبب كثرة االختبلط ك االمتزاج بيف العرب الناطقيف بعربٌيتيـ     
حامميف لعاداتيـ الكبلمية النطقية ك الذيف يجب عمييـ تعمـ ك نطؽ العربية لدخكليـ في كاألعاجـ ال

اإلسبلـ، فنجـ عف ذلؾ أيضا مف صكر المحف الصكتي، التفخيـ المحض لسائر أصكات العربية، خاٌصة 
ال يجكز في >> نو في قراءة القرآف الكريـ، فتنٌبو القراء إليو، ك نٌصكا عمى عدـ جكاز القراءة بو، ك أٌكدكا أ

 (20)<<القرآف، بؿ ىك معدـ في لغة العرب، ك إٌنما يكجد في لفظ عجـ الفرس ال سيما أىؿ خراساف

 

ك استفحؿ ىذا الٌداء أكثر ك أكثر ك صار ييٌدد البنية الصكتية لمعربية تيديدنا حقيقينا، إذ انتقمت عدكاه     
ك المعالجة،  ح بذلؾ كاقعا يكميا يستكجب البحثمف العجـ إلى العرب بفعؿ المعايشة اليكمية ك أصب
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كخاصة خاٌصة بعدما انتقمت عدكاه إلى أخص متكٌممي العربية ك ىـ قٌراء القرآف الكريـ، يقكؿ ابف 
إطبلؽ التفخيمات ك التغميطات عمى طريقة أٌلفتيا ... أصؿ الخمؿ الكارد عمى أسنة القٌراء >> : الجزرم

 (21)<<ك اكتسيا العرب ... الطباعات، تمقيت مف األعاجـ 

إلى ىذا المحف فنصكا عمى ( رضي ا عنو) ك تنٌبو كتاب الكحي في عيد الخميفة عثماف بف عفاف     
 (22)<<أمكنة تفخيـ األلؼ كتابة بزيادة كاك لمداللة عمى أف األلؼ ىنا مشربة شيئنا مف التفخيـ 

 

أجمعكا عمى عدـ "محف الرتباطو بكتاب ا تعالى ك فبدأت جيكد عمماء القراءة تتجو صكب مكاجية ال    
( 23)صحة الصبلة خمؼ مف ال يحسف القراءة ك عٌدكا القراءة مف غير تجكيد لحنا

ك اشترطكا عمى مريدم القراءة أف يككنكا عمى دراية تاٌمة بيا ك لما يتعٌمؽ                              
    (24: )قكؿ ابف الجزرمبيا مف معرفة شافية كافية باألصكات، ي

 قبؿ الشركع أكال أف يعممكا           إذ كاجب عمييـ محتػػػـ                  

 لينطقكا بأفصح الٌمغػػػات         مخارج الحركؼ ك الصفات                  

إذ ثبت >> رار، ك كاف اىتماـ القٌراء ك معالجتيـ ليذا األمر ال يعدك تصحيح األداء باإلعادة ك التك    
<< لدييـ أٌف التجكيد ك األداء الحسف أساسيا رياضة األلسف ك المعاكدة لٌمفظ المتمٌقى مف فـ المحسف 

(25)    

فكاف منحصرنا في دائرة المشافية، ك لـ يتعد ذلؾ إلى كصؼ نظرم ليذه العممية التطبيقية، أم لـ     
لعممية تعد الخطكات ك المساىمات األكلى ألبناء يصؿ بعد إلى مرحمة التنظير، ك عـ ذلؾ فإف ىذه ا

العربية مف أجؿ الحفاظ عمى سبلمة المستكل الصكتي لمغتيـ، فيي تعد بذلؾ مف المبنات األكلى في بناء 
صرح عمـ األصكات عند العرب، ك الذم كانت العناية بو سعيا كراء تحقيؽ ىدؼ نبيؿ ك عظيـ ىك 

ك ىي المساف العربي     ك بالتالي المحافظة عمى لغة ىذا الكتاب، .المحافظة عمى كتاب ا عٌز كجؿٌ 
 .المبيف فتمكف بذلؾ القٌراء مف كضع قكاعد سميمة ك أسس متينة تحفظ لٌمغة جكىرىا ك ىك األصكات
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تعتبر ىي األخرل مف الدكافع إلى اإلىتماـ بالمستكل الصكتي لٌمغة العربية، : االختبلفات الصكتية -2 
عف اختبلفات بيف قٌراء القرآف الكريـ أنفسيـ ك لكٌنيا ال تدخؿ في دائرة المحف، ألٌنيا ليست كىي عبارة 

خارجة عف المساف العربي، ك يعكد سبب كجكدىا إلى اإلختبلفات األدائية لؤلصكات، في مختمؼ الميجات 
لـ ينكرىا، ك ذلؾ العربية، ك ما نجـ عنيا مف فركؽ صكتية قد أقٌرىا الرسكؿ صمى ا عميو كسٌمـ ك 

إٌف ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ، >> : كاضح عف األحرؼ السبعة حيث قاؿ صمى ا عميو ك سٌمـ
 (26.)حديث متفؽ عميو << .فاقرؤكا ما تيٌسر منو

فاألحرؼ السبعة ليست عمى كجو التحديد القراءات السبع المشيكرة، ك لكنيا تشير إلى اإلنحرافات في     
تي تؤدم إلى اختبلؼ أداء األصكات، حيث كاف القٌراء مف قبائؿ عربية مختمفة، ك رغـ تباينيـ النطؽ ال

في أكجو القراءة إاٌل أٌنيـ كانكا عمى دراية تامة بما تمتاز بو كؿ ليجة عف األخرل، ك بإمتدادا لزمف ككثرة 
 (.اآلخذكف) اآلخذيف عنيـ كقع بينيـ 

إلى معالجة ( رضي ا عنو) بة القٌراء الخميفة عثماف بف عفاف ما ينبئ بالخبلؼ مما دفع الصحا    
 .األمر، فكاف مف رأيو أف يجمع القرآف الكريـ في مصحؼ كاحد

 .ك قد حرص القٌراء أف تككف قراءات القرآف الكريـ كما ارتضاىا ا لرسكلو ك لممؤمنيف    

تشابية خطأ، ك الخالي مف الحركات عمى ك قد كاف الرسـ القرآني الخالي مف نقط الحركؼ الم>>     
الحركؼ سببا في حفظ االختبلؼ المكجكد في قراءات القرآف الكريـ، ك قد كاف مكجكدنا باألصالة، ألف 
القراءة سٌنة متبعة، ك ألٌف القٌراء أجمعكا عمى األخذ باألثبت في األثر، ك األصٌح في النقؿ، ك ليس 

 (27)<<.بيةاألفشى في المغة، ك األقيس في العر 

ك في نياية القرف الثاني لميجرة دخمت القراءات القرآنية مرحمة التخصص العممي فتعٌمقت مباحثيا     
 (28)كضبطت مصطمحاتيا، فأصبحت عمما قائما بذاتو
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كقد كانت ك ما زالت القراءات القرآنية بفضؿ جيكد أبناء العربية الكثيقة المرجعية األساس لٌمغة العربية     
كؿ مستكياتيا بدءنا بالمستكل الصكتي ك االفرادم، كصكال إلى المستكل التركيبي، ك ىذا كٌمو بفضؿ ما في 

 .قٌدمو عمماؤىا أمثاؿ ابف مجاىد، ك ابف خالكيو، ك ابف جني، ك أبك البقاء العكبرل ك غيرىـ كثيركف

خفيؼ كالتيسر عمى أبناء األمة ك ال يخفى عمى الناس أف تعدد قراءات القرآف الكريـ إنما ىك ألجؿ الت    
باختبلؼ ليجاتيـ كلقد أثبت الدراسات المغكية االجتماعية الحديثة أف المجتمعات ليست متجانسة 
اجتماعيا، كبالتالي لف تككف متجانسة لغكينا كحتى المجتمعات الريفية التي يفترض أنيا متجانسة أال تخمك 

ة مرآة لغكية صادقة تعكس الكاقع المغكم الذم كاف سائدنا في فالقراءات القرآني. مف تنٌكع أك تغاير لغكم
       .الجزيرة العربية في ذلؾ الكقت

كيجدر أف ننٌبو إلى أف اىتماـ أبناء العربية بالجانب الصكتي مف المغة كاف لغرض أسمى كأرفع     
 .ذكرناه سابقا، كىك حفظ القرآف الكريـ أكال كحفظ لغتو بالتبعٌية

ت ىذه المرحمة األكلى لمدرس الصكتي العربي، كالتي كاف فييا مرتبطا باألداء عند القٌراء، قد كان    
كظمت ظكاىره تضبط بالسماع كتكتسب بالتكرار ليدخؿ الدرس الصكتي العربي مرحمة أخرل تسير بو نحك 

يات األكلى لنشأة ىذا النضج كالتطٌكر كالتي تعٌزل الريادة فييا لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم، الذم تٌكج البدا
الدرس بدراسة ألصكات العربية مف حيث المخارج كالصفات ، كاستطاع أف يمٌيز بيف الصامت كالصائت، 

، كذلؾ في إطار انشغالو بيـ كبير كعظيـ (كقد)فأدرؾ منذ البداية بحقيقة جكىر الٌمغة كىك األصكات، 
جمع كؿ المغة في مؤٌلؼ كاحد حتى ال يضيع شغمو كشغؿ الكثيريف مف أبناء العربية قبمو كبعده، كىك 

الذم >> العيف>> كتيجر كتمكت، كقد استغؿ الجانب الصكتي لٌمغة لتحقيؽ غايتو في تأليؼ معجمو
يعتبر باككرة المجيكد المعجمي العربي، كجاء معاصركه مف تبلميذه كمف تبعيـ فاستفادكا مٌما أقٌره في ىذا 

      .تعيد بيا الدرس الصكتي الحديثالميداف ك كصمكا إلى حقائؽ صكتية 

الخميؿ ىي لتمميذه النحكم الكبير سيبكيو كالذم ظفر كتابو الكاتب بمعظـ   كلعٌؿ أقدـ دراسة ميٌمة بعد
الجيكد الصكتية السابقة، حيث تناكؿ فيو األصكات الٌمغكية تناكال شامبل دقيقا مف حيث المخارج كالٌصفات 

ب، كأبرز ظاىرة تعٌرض ليا بالدراسة ىي ظاىرة اإلدغاـ كقد مٌيد ليا بدراسة كما يطرأ عمييا أثناء التركي
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عميقة ألصكات العربية، كلـ يكتؼ بالنقؿ عف أستاذه الخميؿ خاٌصة أف مؤٌلفو في النحك كليس في 
الصكتيات كلكٌنو مع ذلؾ كاف يأخذ كيتفٌحص كيمٌحص ألف الٌمغة ليست لغة أستاذه ككؿ ما يقكؿ فييا 

 .بؿ ىي لغة التنزيؿ لغة القرآف الكريـ كبلـ ا تعالىصحيح، 

كمف مظاىر ىذا التفكير عنده أٌننا نجده يخالؼ أستاذه في بعض األمكر الصكتية منيا ترتيب     
ضافة ألمكر لـ يتطٌرؽ إلييا أستاذه منيا حديثو عف الحركؼ األصكؿ، كالفركع المستحسنة  األصكات، كا 

كالصاد التي كالزام، كغيرىا، فسار عمى نيج سبكيو ( حالة اإلخفاء) كالنكف الخفيفةفي قراءة القرآف الكريـ 
 .الزجاجي كالزمخشرم، كابف يعيش، كابف الحاجب رضي الديف االسترابادم كغيرىـ

كفي القرف الرابع اليجرم يذكر لنا تاريخ الدرس الصكتي العربي عالما فٌذا كاف لو الفضؿ في استقبلؿ ىذا 
ك أبكا الفتح عثماف بف جني الذم استقؿ عمى يديو الدرس الصكتي كأصبح عالما قائما بذاتو لو الدرس، كى

أصكلو كقكانينو التي يحتكـ إلييا ك بيا، كيعتبره الدارسكف أكؿ مف أطمؽ مصطمح عمـ األصكات عمى ىذا 
 .>>سر صناعة األعراب>> الدرس، كذلؾ في كتابو الذم أفرده في األصكات كىك كتاب

كابف جني في بحثو في األصكات سمؾ مسمكا منفردنا، إذ عقد ليا كتابا خاصا عرض فيو مقٌدمتو لكؿ     
صكت عمى انفراد، كلـ يكف غرضو عمى حد قكلو ذكر ىذه الحركؼ مؤلفة ألٌف ذلؾ كاف يقكد إلى 

ٌنما الغرض  منو ذكر أحكاؿ استيعاب جميع الٌمغة، كىذا ما يطكؿ جدنا، كليس عميو عقدنا ىذا الكتاب، كا 
،كدراسة الحركؼ عمى ىذا   (29) >>الحركؼ منفردة أك منتزعة مف أبنية الكمـ التي ىي مصكغة فييا

،كقد استطاع (30) >>النسؽ كالنحك يعتبرىا ابف جني عمما قائما بذاتو ال تقؿ أىمية عف الصرؼ كالنحك
قضية : متا عمماء العربية، ىمابما أكتي مف بصيرة نافذة كحسي لغكم دقيؽ أف يجمع بيف قضيتيف شغ

 .التبلـؤ كالتنافر في التركيب الصكتي لمكمـ، كقضية العبلقة بيف األلفاظ كمعانييا

ف كاف قد نٌص صراحة عمى أف فكرة التقابؿ  فيك قد نظر إلى الٌمغة عمى أٌنيا أصكات تحمؿ دالالت، كا 
خميؿ ك سيبكيو، كقد أكردىا ىك في مبحثيو بيف أصكات األلفاظ كما تدؿ عميو مف معاني، قد سبقو إلييا ال

مساس األلفاظ أشباه المعاني في كتابو الخصائص.تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني  (31)كا 
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كعرؼ الدرس الصكتي في القرف الخامس اليجرم عالما آخر مف أبناء ىذه الٌمغة الكريمة يشيد لو     
و، كىك الشيخ الرئيس ابف سينا الذم كاف طبيبا الدرس الصكتي بالسخاء في العطاء كالجٌدة في أبحاث

تعرض  >>أسباب حدكث الحركؼ>> كفيمسكفا، أفاد مف اختصاصو في الطب بأنو ألؼ رسالة بعنكاف 
فييا إلى قضايا صكتية جكىرية ىاٌمة تتعٌمؽ بالجانب الفزيكلكجي كالفيزيائي، كذلؾ الستعانتو بعمـ التشريح، 

 .مـ األصكاتفقٌدـ الجديد المتمٌيز إلى ع

كال ننسى العالـ المغكم السكاكي في كتابو مفتاح العمكـ، كفيو كضع أٌكؿ رسـ تخطيطي تكضيحي     
 .لمخارج األصكات

كما نجد الجاحظ، المؤلفكف في إعجاز القرآف، كغيرىـ كثيركف جدنا ممف أفاد كاستفاد مف دراسة المستكل 
 .الصكتي لمغة العربية

 :ز جدنا يمكننا تسجيؿ النقاط اآلتيةمف ىذا الغرض المكج    

إٌف الدرس الصكتي عند العرب قد نشأ نشأة أصيمة، كنما كتطٌكر يتضافر جيكد أبناء العربية في ذاؾ  -1
الزمف البعيد القريب، حيث كانت البداية مع القٌراء أداءنا كتطبيقا، ثـ تكاٌله النحاة كالمغكيكف تنظيرا كتقعيدا، 

ة ليشمؿ باإلضافة إلى القرآف الكريـ الٌمغة العربية عمى اختبلؼ أدائيا، فأثمرت فكٌسعكا مجاؿ الدراس
جيكدىـ عمى يد الخميؿ الذم ارتقى بالدرس الصكتي كاستفاد تبلمذتو مٌما أقٌره في ىذا المجاؿ، ككصمكا 

المجاىد في إلى حقائؽ صكتية رائدة يعتد بيا الدرس الحديث، ك تـ كؿ ذلؾ في زمف لـ يكف فيو يد العالـ 
سبيؿ العربية ك في سبيؿ رفعة ك رقي ك تطٌكر العربية، لـ يكف يده مف أدكات ك إمكانيات سكل ذكقو 

 .الحٌسي ك مبلحظاتو الذاتية الدقيقة، ك مع ذلؾ فقد حقؽ ما يفخر ك نفتخر بو نحف اليكـ ك غدنا

لدرس الصكتي فييا مقٌدـ عمى باقي عرؼ العرب ك أدرككا جيدنا حقيقة الدراسة الٌمغكية ك التي يعتبر ا -2
 ( .االفرادية ك التركيبية)دراسات المستكيات األخرل 

عرؼ عمماء العربية األبجدية الصكتية لٌمغة العربية ك رتبكا حركفيا عمى أساس عمي دقيؽ ىك  -3
 .األساس الصكتي الذم ابتكره الخميؿ بف أحمد
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أعضائو معرفة صحيحة ك دقيقة ك عرفكا عمؿ كؿ  كما عرؼ عمماء العربية الجياز النطقي ك كؿ    
 .عضك منو في إنتاج األصكات المغكية

ك أخيرا مما ال يختمؼ فيو اثناف أف نشأة الدرس الصكتي الذم تطٌكر إلى عمـ األصكات عند العرب     
كاـ التي كاف الدافع ك السبب األٌكؿ في ظيكره ىك السعي لفيـ الٌنص القرآني باعتباره ضباط مناط األح

 (32.)<<.تنتظـ بيا الحياة

    ؟.تمؾ ىي الٌمغة العربية، ك تكمـ أبناءىا األبرار، فماذا عٌنا نحف اليكـ     

ك العمؿ    حرم بنا أف نجعميـ قدكتنا، ك دراساتيـ ك أعماليـ الحافز المحٌرؾ لغيرتنا عمييا ك حٌبنا ليا    
 .مف أجؿ النيكض بيا ألف نيضتنا بنيضتيا

 : بأس أف أختـ فأقكؿ ك ال

إٌنو مما ال يختمؼ فيو اثناف أيضا أف المتٌحدث عف أبناء العربية يجد نفسو شاعرنا أك لـ يشعر ينتقؿ >> 
 .إلى الحديث عف العربية بحد ذاتيا فكؿ منيما مرتبط باآلخر

بة عمى القياـ ك مما ال يختمؼ فيو اثناف أيضا أف ارتباط االبف بأٌمو أشد ك أكبر ك ىك أكثر محاس    
  كلدننا نٌبر أٌمنا التي تحممتنا ك احتضنتنا بكؿ أخطاءنا ك زالتنا  بكاجبو نحكىا، فكما نبٌر أمياتنا البلتي

ك السبلـ عميكـ . كتياكننا ك تخاذلنا، بؿ احتضنت كؿ كجكدنا، فحؽ ليا أف نبٌرىا ك نسعى في بٌرىا سعيا
 ..ث بقية ك لمبح........ ك كرحمة ا تعالى ك بركاتو
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ي لغات العرب الواردة في                                                                             تصريؼ األسماء ف
لمسمسيمي                                                                                              " شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ"

 دراسة تحميمية

 

      ى بػف مػحػمػد الػحػكػمي                                                                                                      يػحػي. د
              األستاذ المشارؾ في قسـ المغة العربية                                                                                         

      كػمػية اآلداب والػعمـو اإلنسانيػة                                                                                            
                                                                                                                       المممكة العربية السعودية – جامعة جازاف

 

 ممخص

 

كتـ اختيار ىذا " شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ" تناكلت ىذه الدراسة المغات الكاردة في كتاب       
الذم شغؿ الدارسيف قديما كحديثا كلككف " التسييؿ"األىمية الكبيرة لكتاب : المكضكع لعدة اسباب أىميا 

 .اء العميؿ مف العمماء المغمكريف الذيف لـ يحفمكا بالدراسة عمى حد عمـ االباحثصاحب كتاب شف

كقد عنيت الدراسة بتناكؿ تصريؼ األسماء في الكممات التي كرد فييا أكثر مف لغة مف خبلؿ ذلؾ        
فرادىا بمسألة ثـ ترتيب المسائؿ بحسب ترتيب ابف مالؾ في الت  .سييؿ الكتاب بكضع عنكاف  لكؿ لغة كا 

كأف الياء , ككاف مف ابرز نتائج الدراسة أٌف فتح المعتؿ في لغة ىذيؿ ىك لمفرؽ بيف االسـ كالصفة        
كأٌف كسر العيف كفتحيا في صكغ المصدر الميمي كاسمي الزماف كالمكاف ,في جمع أـ عمى اميات زائدة 

 . و التذكير كالتانيثكأٌف اسـ الجنس الذم يميز كاحده بالتاء يستكم في, صحيح فصحيح 
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Abstract 

This study looked into the dialects mentioned in the book titled “ shifa 
Alaleel fe Idah At-tsheel” for many reasons. The importance of the book 
because of which many old and modern linguists studied it , and the fact that 
the writer was not so famous in the field and not many researcher have studied 

him; are some of the reasons to mention. 

 This study focused on the morphology and derivation of the nouns 
of the words which differ from one dialect to the other. Words were sorted 

under each dialect and ordered the same way Ibn Malik did in his book. 

Some of the findings were: 1- in Hathil’s dialect nouns and adjective 
with final fowels differ by having fat’ha at the end, 2- the “ha” sound in the 
plural of  “um”, mother, “umahat” mothers, is extra, to have kasra on the 
second letter of the tri-stem when deriving the gerund that start with extra “m”, 
and the placial and time nouns is classical Arabic, and “ism Al-jins” where the 

singular is formed by adding “ta” at the end is genderless. 
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 المقدمة

الحمد  رب العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ، سيدنا محمد ، كعمى 
 :ػد ػػػػأما بعػػػػػػػػػ, آلو كصحبو أجمعيف 

فإف كتابى تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد لمعبلمة جماؿ الديف أبي عبد ا محمد بف مالؾ 
مف أبدع الكتب في التأليؼ النحكم كالصرفي جمعنا ( ىػ672)نة الطائي األندلسي الجياني المتكفى س
 .كترتبنا ، كمف أعظميا ذيكعنا كصيتنا  

بانة ،  ولما كاف التسييؿ بيذه المثابة ، وكاف أشبو بالمتف الذي يحتاج إلى إيضاح وتفسير وا 
رح والتعميؽ ؛ حبًل ُعنَي العمماء بو ، وأقبموا عميو ، وتعيدوه بالتحقيؽ والتنقيح ، والدراسة والش

 .، وتوضيًحا لمعانيو ، ونفاًذا إلى دقائقو ، وتنبيًيا عمى غوامضو واستدراًكا لفائتو أللفاظو

كاحده مف أكلئؾ النفر الذيف ( ىػ770)كالشيخ أبك عبد ا محمد بف عيسى السمسيمٌي المتكفى سنة 
؛ ( شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ)أحسنكا النظر في ذلؾ الحصاد الطيب ، كآية ذلؾ كتابو المسمى 

ا كمفسرنا ، كمتعقبنا كناقدنا ، كمضيفنا كمستدركنا ( : التسييؿ)إذ عكؼ فيو عمى كتاب   . شارحن
وقد بػدا لي أف أدرس بعض المباحث الصرفية في لغات العرب الواردة في ىذا الكتاب ؛ إذ 

العػرب ولغاتيا ، وجعمت ىذه الدراسة  اشتمؿ الكتاب عمى جممة مف أمثاؿ العرب وأشعارىا ، ونوادر
 :بعنواف 

 تصريؼ األسماء في لغات العرب الكاردة في شفاء العميؿ لمسمسيمي دراسة تحميمية

 : كقد تضافرت عدة أسباب الختيار ىذا المكضكع ، ىاؾ أبرزىا       
لقمة الفكرية عند أنيا تختص بشرح كتاب التسييؿ البف مالؾ ، ومعموـٌ أف التسييؿ يمثؿ مرحمة ا -1

ابف مالؾ ، وقد شغؿ الناس قروًنا عديدة بيف شارح ومعترض ومختصر وناظـ حتى بمغت شروحو ستة 
 (54).وستيف شرًحا فيما أحصاه بعض المحققيف المعاصريف 

أف شرح التسييؿ ىذا لمسمسيمي ، وىو عالـ نحوي مغمور ػػػػ عمى حد عمـ الباحث ػػػ ولذا فيو -2
سيامو العممي جدير بالدراسة   . لموقوؼ عمى طرؼ مف فكره النحوي وا 

                                                           

 .مقدمة تحقيؽ شفاء العميؿ لمدكتكر الشريؼ عبد ا عمي الحسيني : ينظر( 54)
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أف دراسة تصريؼ األسماء في لغات العرب تكشؼ كثيرًا مف خصائص ىذه المغات ، كأف تكوف -3
المغة في المعتؿ دوف الصحيح ، أو في االسـ دوف الصفة ، أو في العاقؿ دوف غيره ، أو في المصدر 

ف خصائص لغات العرب ، والبحث عف ذلؾ والوقوؼ عمى دوف اسمي الزماف والمكاف ، ونحو ذلؾ م
 .شيء منو غاية الباحث ومبتغاه 

وقد جاء البحث في مقدمة ، وجممة مف المسائؿ التصريفية ، وخاتمة ، وفيرس لممصادر 
 .والمراجع 

وأعني بالمسائؿ التصريفية ىنا تمؾ المسائؿ المتعمقة بتصريؼ األسماء في لغات العرب الواردة 
 :، وقد اتبعت في دراستيا المنيج التالي ( شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ)تاب في ك

ػ جمعت ما يتعمؽ بتصريؼ األسماء مف لغات العرب الكاردة في شفاء العميؿ ، كسمكت في التعرؼ 1
 .مف أف في الكممة أكثر مف لغة ( السمسيميٌ )عمييا ما صرح بو صاحب التسييؿ أك شارحو 

 .لممسألة التي كرد فييا أكثر مف لغة ، كرتبتيا ترتيب ابف مالؾ في التسييؿ  ػ كضعت عنكاننا2

ػ ذكرت نص كبلـ التسييؿ في كؿ مسألة ممحقنا بشرح السمسيمي لو كبدراسة تحميمية مفصمة ألقكاؿ 3
 .الصرفييف فييا ، مع بياف رأم الباحث في كؿ منيا 

 

 كا المكفؽ
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 َفْعَمة المعتؿ  العيف  باأللؼ والتاءفتح عيف االسـ في جمع   
 

ات كنحكىما)نص صاحب التسييؿ عمى فتح  كىزىات كبىيىضى ٍكزىة : في جمع  (55)(.ىيذىٍيؿ عيف جى جى
ة  :قاؿ شاعرىـ : )قاؿ السمسيمي . كبىٍيضى

نًكبىٍيًف سىبيكحي  ًفيؽه ًبمىٍسًح اٍلمى اتو رىاًئحه ميتىأىكّْبه     رى ك بىيىضى  (57)(.(56) أىخي

 :اسة كالتحميؿ الدر 

نما .لىٍكزىة كلىٍكزات : المشيكر في كبلـ العرب تسكيف عيف فىٍعمة في الجمع إذا كانت معتمة ، نحك كا 
فعمكا ذلؾ ؛ ألنيـ لك حرككا الكاك كالياء لكجب أف تقمبا ألفنا ؛ النفتاح ما قبميما ، فأرادكا أف تثبت الكاك 

 (58). كالياء في الجمع ، كما كانا ثابتيف في المفرد

: كأما ىيذيؿ فييتبعكف العيف الفاء في الفتح ، كما يفعمكف مع جميع العرب في الصحيح فيقكلكف 
ات ، بفتح الكاك كالياء ؛ استخفافنا لمفتحة ، كال تقمب الكاك كالياء ألفنا ؛ لعركض الحركة عمييما  لىكىزىات كبىيىضى

.(59) 

ٍيمىة ، فبل يجكز فييا إال أف : نحك كمحؿ ىذه المغة في االسـ دكف الصفة ، كأما الصفة  ٍكنىة كغى جى
ٍكنىات كغىٍيبلىت : تككف ساكنة العيف في الجمع ، نطؽ بذلؾ جميع العرب ، فقالكا   (60).جى

ة  ات ، كفي جمع : كلعميـ فعمكا ذلؾ ؛ لمفرؽ بيف االسـ كالصفة ، كما قالكا في جمع طىٍمحى طىمىحى
ٍعبىة ، فح: قىٍصعىة صفة   . ركت العيف إذا كانت اسمنا غير صفة قىٍصعىات ، صى

                                                           

 . 7التسييؿ  (55)
، كشػػرح 1/104، كشػػرح التسػػييؿ 3/187الخصػػائص : كقػػد كرد فػػى -كلػػيس فػػي ديػػكانيـ  –البيػػت مػػف الطكيػػؿ ، كىػػك منسػػكب ألحػػد اليػػذلييف ( 56)

 1/89، كىمع اليكامع 2/517، كالتصريح 415، كشرح المككدل عمى األلفية 4/275، كأكضح المسالؾ 3/394الرضي عمى الكافية 
 .1/160شفاء العميؿ  (57)
 .144، 2/143المذكر كالمؤنث البف األنبارل : ينظر( 58)
 .2/113شرح الرضي عمى الشافية : ينظر( 59)
، كمجمكعػة شػركح 104، 1/103، كشػرح التسػييؿ 7/131، كالمخصص 3/187، كالخصائص 2/191، كالمقتضب  3/600الكتاب : ينظر( 60)

 4/275، كأكضح المسالؾ (134، 1/133شرح الجاربردل )الشافية 
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اعمـ أنو ما كاف : ) -في باب الجمع ًلما يككف مف األجناس عمى فىٍعمىة  -قاؿ أبك العباس المبرد 
ا مف الياء المحذكفة مف ذلؾ اسمنا ، فإنؾ إذا جمعتو باأللؼ كالتاء حركت أكسطو ؛ لتككف ، الحركة عكضن

ػة كتككف فرقنا بيف االسـ كالنعت ، كذل ٍفنىة : ؾ قكلؾ في طىٍمحى ات ، كفي جى ة : طىمىحى ٍفحى فىنىات  كفي صى : جى
ات  فىحى  (61)...(.صى

ـى كاف االسـ أكلى بالتحريؾ مف الصفة ، كىبلَّ عكسكا ، ككاف الفرؽ حاصبلن ؟: فإف قيؿ   فىًم

صفة إنما كاف االسـ أكلي بالتحريؾ مف الصفة ؛ ألف االسـ أقكل كأخؼ مف الصفة ، كال: قيػؿ 
 (62).أضعؼ كأثقؿ ، فمما كاف االسـ أقكل كأخؼ ، كالصفة أضعؼ كأثقؿ ، كاف االسـ لمتحريؾ أحمؿ 

ثىبلىثي عىكىرىاتو  : كعمى ىذه المغة جاءت قراءة األعمش 
 (64) .بفتح الكاك  (63)

ؿُّ العمماء ينسبكف ىذه المغة إلى ىذيؿ دكف غيرىـ ، كيعزكف البيت المتقدـ إلى شاعرىـ ، كقد جاء  (65)كجي
 .ذلؾ عمى لساف السمسيمي فيما سمؼ مف عبارتو 

عمى أف أحدنا مف ىؤالء لـ ينص عمى اسـ ىذا الشاعر ، فبل ندرل مف ىك ؟ إذ لـ يأت البيت في 
ديكاف أشعار اليذلييف ، كلعمو ألحد ممف سكاىـ مف العرب الذيف نطقكا بيذه المغة ، فقد بػدا مف كبلـ 

قد تخطت ألسنة اليذلييف إلى غيرىـ مف العرب ، فجرت عمى ألسنتيـ ؛ إذ رأينا ابف العمماء أف ىذه المغة 
، كأخرل إلى بني (67)، كىذا ابف عصفكر يعزكىا مرة إلى ىيذىيؿ (66)خالكيو كغيره يعزكنيا إلى بنى تميـ

مىيـ   (68).سي

 ديكلىة كًديمة ؟ :كىؿ يدخؿ في ىذه المغة ما كاف حرؼي العمة فيو ساكننا بعد حركة تجانسو ، نحك 

                                                           

 . 2/188المقتضب ( 61)
 . 307أسرار العربية ( 62)
 . 6/433، كالبحر المحيط  3/232الكشاؼ : مف سكرة النكر ، كقراءة الجميكر بسككف الكاك ، كينظر قراءة األعمش في  58: مف اآلية ( 63)
 .2/113شرح الرضى عمى الشافية : ينظر( 64)
، كىمػع اليكامػع 2/517،كالتصػريح 1376، 3/1375، كتكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ 1/274، كارتشاؼ الضرب 1/104شرح التسييؿ : ينظر( 65)
 .4/118، كشرح األشمكنى 1/89
 .275، 1/274 ، كارتشاؼ الضرب104 /مختصر شكاذ القرآف: ينظر( 66)
 .1/154شرح جمؿ الزجاجى : ينظر( 67)
 .2/542السابؽ : ينظر( 68)
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ذىب الزمخشرل إلى أنو يدخؿ في ىذه المغة ما كاف حرؼ العمة فيو ساكننا بعد حركة تجانسو ، 
ديكىالىت ، كًديىمىات ، بفتح الحرؼ الثانى: ديكلىة كًديمة ، يقكلكف : نحك 

، كىذا ىك ظاىر كبلـ ابف  (69)
 (70).الحاجب كالرضي 

كابف عقيؿ كالسمسيمي ىذه المغة بحرؼ العمة الساكف  كخصَّ ابف مالؾ كمف تبعو ، كالمرادم ،
 (71).بعد حركة غير مجانسة ، كىك ما يعرؼ عند المحدثيف بحرؼ الميف ؛ استخفافنا لمفتحة 

 (72).كىذا ما يراه الباحث ، كىك الظاىر مف كبلـ سيبكيو ؛ إذ ذكر أف الكاك ال تحرؾ في ديكالىت 
 .ع كسيبكيو رحمو ا ال يحكي إال ما سم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4/118، كشرح األشمكنى 2/518، كالتصريح 1/275ارتشاؼ الضرب : ينظر( 69)
 .113، 2/109، كشرحو عمى الشافية 395، 3/394شرح الرضي عمى الكافية : ينظر( 70)
 1/160، كشفاء العميؿ 1/69، كالمساعد 3/1375المسالؾ ، كتكضيح المقاصد ك 1/103شرح التسييؿ : ينظر( 71)
 . 3/594الكتاب : ينظر( 72)
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ـّ  عمى ُأم َيات وُأم ات    جمع ُأ

 

كأيمَّيىات في األـ مف الناس : )قاؿ ابف مالؾ . أيمَّيىات ، كأيٌمات : كرد عف العرب في جمع أيـ 
 (73)(.أكثر مف أيمَّات ، كغيرىا بالعكس

 :قاؿ . كقد جمع الشاعر بيف المغتيف في األناسي : )قاؿ السمسيمي     

ـى ًبأيمَّاًتكىاًإذىا األي  كهى     فىرىٍجتى الظَّبلى مَّيىاتي قىبىٍحفى الكيجي
(74) 

أيمَّات ، كتقؿ أيمَّيىات ، : يكثر فيو : كغير األـي مف الناس بالعكس ، أم : كغيرىا بالعكس ، أم : قكلو 
 : فمف كركد أيمَّات قكلو 

اًلجي يىجٍ       ميكىىا ًلتىنفيؽى بىاًئعي كىأيمَّاًت ًإٍطبلىءو ًصغىارو كىأىنَّيىا     دىمى
(75).)(76) 

 :الدراسة كالتحميؿ 

 . أصؿ كؿ شيء ، كاشتقاقو مف األىـٌ ، بفتح اليمزة ، كىك القصد : األيُـّ في كبلـ العرب 

مىؼى أف لمعرب في جمعيا لغتيف : كاأليُـّ  أيمَّات : أيمَّيىات ، كاألخرل : إحداىما : الكالدة ، كقد سى
ة الثانية ىذه كانت السبب في اختبلؼ النحكييف في الياء في المغة األكلى عمى بغير ىاء ، كلعؿ المغ

 :مذىبيف 

 :المذىب األكؿ 

" أيمَّيىات : " أفَّ األكثر زيادة الياء في جمع أيـ ؛ داللةن عمى مف يعقؿ ، فيقاؿ : مذىب الجميكر 
ـٍ :  تعالى قاؿ ا. أيمَّات : ؛ فرقنا بينو كبيف ما ال يعقؿ ، فإنو يقاؿ فيو  كىأيمَّيىاتي ًنسىاًئكي

(77). 

                                                           

 ( .أمـ)المساف، كالمصباح المنير : ، كينظر  7التسييؿ ( 73)
، كشػػرح  2/564سػر الصػػناعة : كبػبل نسػػبة فػػي .  4/302شػػرح شػػكاىد الشػافية لمبغػػدادم : البيػت مػػف المتقػارب ، كىػػك لمػػركاف بػف الحكػػـ فػي ( 74)
 . 1/87، كاليمع  401، كرصؼ المباني  10/4مفصؿ ال
ػػؼّْ : ، كالطَّػػبلى  1/99فػػي شػػرح التسػػييؿ  –كلػػيس فػػى ديكانػػو  –البيػػت مػػف الطكيػػؿ ، كىػػك منسػػكب لحميػػد بػػف ثػػكر ( 75) الكلػػد مػػف ذكات الظٍّْمػػًؼ كالخي

ًمىٌ : كالجمع أىٍطبلىء ، كالدٍُّمميجي كالدٍُّمميكجي  دي مف الحي  (.دممج، طمى)ساف الم: ينظر. الًمٍعضى
 .1/157شفاء العميؿ ( 76)
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ًة ، كقكليـ : فيٍعمىيىات ، كالياء زائدة ؛ لقكليـ في المصدر : كعمى ىذا فكزف أيمَّيىات  أيّـّ بىيّْنىةي األيميكمى
  (78).تىأىمٍَّمت أيمِّا : 

زيادة وقد نسب كثيٌر مف النحوييف إلى أبي العباس المبرد إنكاره أف تكوف الياء مف حروؼ ال
.(79)  

وىذا مخالفٌة منو ... أما أبو العباس فكاف ُيْخِرُج الياَء مف حروؼ الزيادة : ) قاؿ ابف جني 
 (80)(.لمجماعة ، وغير مرضيٍّ عندنا

كفي ىذا الذم نيًسبى إلى المبرد نظره ؛ إذ كبلمو في المقتضب عمى خبلؼ ذلؾ ، كىذه عبارتو 
األلؼ ، كالياء ، كالكاك ، كاليمزة كالتاء ، : ، كىي عشرة أحرؼ  ىذا باب معرفة الزكائد كمكاضعيا) :فيو 

 (81(.كالنكف ، كالسيف ، كالياء ، كالبلـ ، كالميـ

 (82)(.فالياء زائدة ؛ ألنيا مف حركؼ الزكائد" أميات " فأما : ) كقاؿ في مكضع آخر منو 

، كأيمَّات فيما يعقؿ ، عمى أنو يجكز العكس عند الجميكر ، أعني استعماؿ أميات فيما ال يعقؿ 
 (83).كىك قميؿه 

أكثر ما يستعمؿ أيمَّيىات في اإلنس ، كأيمَّات في البيائـ ، فكأنيا زيدت ؛ لمفرؽ ، : )قاؿ المبرد 
ًضعى كؿُّ كاحدة في مكضع األخرل لجاز ، كلكف الكجو ما ذكرت لؾ ، كاآلخر إنما يجكز في  كلك كي

 (84)(.شعر

 :في كصؼ أميات المخاطب بنقاء األعراض كمنو ما تقدـ مف قكؿ الشاعر 

ـى ًبأيمَّاًتكىا كهى     فىرىٍجتى الظَّبلى  ًإذىا األيمَّيىاتي قىبىٍحفى الكيجي

 : كمف استعمالو بالياء مع ما ال يعقؿ قكؿ اآلخر 
                                                                                                                                                                                     

 . مف سكرة النساء  23مف اآلية ( 77)
 . 1/86: كاليمع  401: كرصؼ المباني  2/563: كسر الصناعة 3/169: المقتضب : : ينظر ( 78)
 . 2/382، كشرح الشافية  9/143شرح المفصؿ : ينظر ( 79)
 . 2/563: سر الصناعة ( 80)
المبػػرد مػػف النحػػكييف عمػػى أف ينسػػبكا إلػػى  ىػػذا الكػػبلـ الصػػريح مػػف المبػػرد يقابمػػو إصػػراره مػػف كثيػػر: )الشػػيخ عضػػيمة قػػاؿ . 1/194المقتضػػب  (81)

ك إذ تثاءبى خالده : كقفت عمى كتاب نحكم ينسب إلى المبرد غير ىذا  كما... القكؿ بأنو أخرج الياء مف حركؼ الزيادة   (.تثاءب عمره
 . 3/169: المقتضب  (82)
 . 1/86: ،  كاليمع  2/275: ، كالمباب  2/565: سر الصناعة : ينظر (83)
 . 3/169: المقتضب (84)
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فىعَّاًلًو         كؼو كى بىاعٍ   قىكَّاًؿ مىٍعري ٍثنىى أيمَّيىاًت الرّْ قَّاًر مى عى
()85) 

ء في األكؿ مع ما يعقؿ ، كبالياء في الثاني مع ما ال يعقؿ ، إال أف غالب األمر ما سمؼ فجاء بغير ىا
 .مف زيادة الياء فيمف يعقؿ بالياء ؛ فرقنا بينو كبيف ما ال يعقؿ 

ما تنكر أف تككف الياء إنما : ما الفرؽ بينؾ كبيف مف عكس عميؾ األمر ، فقاؿ : فإف قاؿ قائؿ 
 ال يعقؿ كأثبتت فيمف يعقؿ ، كىي أصؿ فيو ؛ لمفرؽ ؟ حذفت في غالب األمر مما

نما سميت  فالجكاب أف الياء أحد الحركؼ العشرة التي تسمى حركؼى الزيادة ، ال حركؼى النقص ، كا 
حركؼى الزيادة ؛ ألف زيادتيا في الكبلـ ىك الباب المعركؼ ، كأما الحذؼ فإنما جاء في بعضيا ، كقميؿ 

ثرة زيادة الكاك كالياء في الكبلـ ، كأف ذلؾ أضعاؼ حذفيما ػ إذا كانتا أصميتيف ما ذلؾ ؛ أال ترل إلى ك
يد ، كدـ  كأب ، كأخ ، فيذه كنحكىا أسماء يسيرة محدكدة في جنب األسماء المزيد فييا الياء : نحك 

ا إنما حذفت في نحك  عاضو ، كسنة فيمف : شفة كاست كعضة فيمف قاؿ : كالكاك ، ككذلؾ الياء أيضن
ٍكزىة ، كلىٍكزىة ، كلبياف الحركة : سانيت ، كما يقؿ جدنا كقد نراىا تزاد لمتأنيث فيما ال يحاط بو نحك : قاؿ  جى

اًليىوٍ : في نحك مى
، كما أشبو ذلؾ ، أال ترل أف مف حركؼ " كازيداه : " كلبياف حرؼ المد ، نحك (86)

ؾ البلـ كالسيف كالميـ ، فقد عممت أف الزيادة الزيادة ما يزاد ، كال يحذؼ في شيء مف الكبلـ البتة ، كذل
زيادة " أمية " ، فعمى ىذا القياس ينبغي أف تككف الياء في في ىذه الحركؼ العشرة أفشى مف الحذؼ 

 (87).عمى أـ 

 :المذىب الثاني 

أيمَّيىة كتككف عمى : جكاز أف تككف الياء أصمية في قكؿ مف قاؿ في الكاحد : مذىب ابف السراج 
 . عَّمىة ، فيي في ىذا القكؿ الذم أجازه أبك بكر بمنزلة تيرَّىىة كزف في 

أيمَّيىة ، فإف كاف ىذا : كقد حكى األخفش عمى جية الشذكذ أف مف العرب مف يقكؿ : )قاؿ 
ا فإنو جعميا فيعَّمىة  (88)(.صحيحن

                                                           
،  3/170: المقتضػػب : كبػبل نسػػبة فػي .  4/308: شػرح شػكاىد الشػػافية لمبغػدادم : البيػت مػف السػػريع ، كىػك لمسػفاح بػػف بيكىٍيػر اليربػكعي فػػي ( 85)

 .  402: كرصؼ المباني 
 . قةمف سكرة الحا 28: مف اآلية (86)
 . 303ػ  302: ، كشرح شكاىد الشافية لمبغدادم  567:  2/565: سر الصناعة : ينظر (87)
 . 3/336: األصكؿ ( 88)
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ا فتأم: كيقكم ىذا القكؿ قكؿ صاحب كتاب العيف : )قاؿ ابف جني   ٍن َـّ بىيَّفى أنو  (89) يتتىأىمٍَّيت أي
أمكمة ، يقكم زيادة :  -في المصدر الذم ىك األصؿ  -تىفىكَّىىت كتىنىبَّيىت ، إال أف قكليـ : تفعَّمت بمنزلة 

 (90)(.فيعىمَّيىة: الياء في أمية ، كأف كزنيا 

كالذم يراه الباحث في ذلؾ ما ذىب إليو الجميكر مف أف الياء في أميات زائدة ؛ لمفرؽ بيف ما 
 .قؿ ، كما ال يعقؿ يع

أيمَّيىة في الكاحد فيرد عميو ، : كأما ذىب إليو ابف السراج مف احتماؿ أصالتيا في قكؿ مف قاؿ 
 : مضافنا إلى ما تقدـ ػ كجياف 

ا : كأما ما حكاه صاحب العيف مف قكليـ   (91).أف الكاحد ال ىاء فيو ، كىك األصؿ : أحدىما  ٍن تىأىمٍَّيت أيَـّ
ًة ، كقكليـ : قكليـ في المصدر نظيره مما يعارضو ما تقدـ مف ففىتىأىمَّيىت ،  تىأىمٍَّمت أيمِّا : أيّـّ بىيّْنىةي األيميكمى

ا بيف القكليف ، كقاضينا بأف زيادة الياء أكلى  (92). بحذؼ الياء ، فركاية بركاية ، كبقى الذم قدمناه حاكمن
 .مف اعتقاد حذفيا 

ًة أيّـّ بىيّْنىةي األي عمى أف ركاية  ا قد حكاىا ثعمب ، كلـ ينازع فييا أحده ، كأما ركاية ميكمى ٍن َـّ فقد تىأىمٍَّيت أي
رَّحى غير كاحد بأف في كتاب العيف مف الخطؿ كاالضطراب ما ال يخفى   .حكاىا صاحب العيف ، كقد صى

إنو كىـ في ىذا : ىذا كىـه مف الخميؿ ، ككذلؾ قاؿ ابف جني : قاؿ بعضيـ : ) قاؿ المالقي 
فَّ لو في الكتاب كىمنا كثيرنا كخمبلن ، فبل ينبغي أف يعكؿ عميوال  (93)(.مكضع ، كا 

ال يحتج بيا ؛ ألف في كتاب العيف اضطرابنا ال يخفى ، ككاف الفارسي يعرض : ) كقاؿ المرادم 
 (94)(.عنو

ا فإنما : )كقاؿ البغدادم  عمى أف األمكمة قد حكاىا ثعمب ، كحسبؾ بو ثقة ، كأما تأميت أمن
ٍمده   (95)(.حكاىا صاحب العيف ، كفى كتاب العيف مف الخطؿ كاالضطراب ما ال يدفعو نىظَّاره جى

                                                           
ال فيي تحريؼ(. كتأمَّمت أمان : )، كالحكاية فيو ىكذا  8/419( : أبك)العيف : ينظر  (89)  .  فإف صحت سقط ما اعتًرضى بو ، كا 
 . 2/564: سر الصناعة  (90)
 . 2/275: المباب : ينظر  (91)
 . 1/86: كاليمع  401: كرصؼ المباني  2/563: كسر الصناعة 3/169: المقتضب : ينظر (92)
 . 402: رصؼ المباني : ينظر (93)
 . 5/1547: تكضيح المقاصد (94)
 . 303: شرح شكاىد الشافية لمبغدادم (95)
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األمو ، كىك النسياف ، كال معنى : ىك  -عمى القكؿ بأصالة الياء  -أف األصؿ الذم يكجد منو : كالثاني 
 (96).لو ىاىنا 

 

 َوِجَؿ : صوغ  المصدر الميمي واسمي الزماف والمكاف مف نحو   

 

غير طيّْيء الكسرى مطمقنا في المصكغ مما صحت المو ، )صرح صاحب التسييؿ بالتزاـ العرب 
  (97)(.كفاؤه كاكه 

مما صحت المو : مصدرنا ، أك زماننا ، أك مكاننا ، قكلو : مطمقنا ، أم : قكلو : )قاؿ السمسيمي 
: كىعىدى ، تقكؿ في كؿ منيما : ، نحك  كًجػؿى ، أك عمى فىعىؿى : سكاء كاف عمى فىًعؿى نحك : كفاؤه كاكه ، أم 

ٍفًعؿ  (98)(.مى

 :الدراسة كالتحميؿ 

ٍفًعؿ بكسر العيف كؿّّ مف المصدر  مف المتفؽ عميو عند جميع العرب أنو يصاغ عمى كزف مى
 (99).الميمي كاسمي الزماف كالمكاف 

ل تحذؼ فاؤه كشرط ىذه الصياغة عندىـ أف تككف مف الثبلثي المثاؿ الكاكل الصحيح البلـ الذ
ٍكًرد ، كمىٍكًكؿ : نحك  (100)في المضارع  (101).مىٍكًعد ، كمىٍكًضع ، كمى

                                                           
 . 2/275: المباب : ينظر (96)
 . 58التسييؿ : ينظر( 97)
 .2/866فاء العميؿ ش: ينظر( 98)
. اسػماف مشػتقاف لمداللػة عمػى زمػف كقػكع الفعػؿ أك مكانػو : مصدر مبدكء بميـ زائدة لغيػر المفاعمػة ، كاسػما الزمػاف كالمكػاف : المصدر الميمي ( 99)

 .180،  173 -1/170كشرح الشافية  6/107شرح المفصؿ : ينظر 
ٍعًرفػػة كال: كشػػذ عػػف ذلػػؾ (100) ٍرًجػػع كالمىًصػػير كالمى ٍقػػًدرىة ؛ حيػػث جػػاءت بالكسػػر ، كالقيػػاس فييػػا الفػػتح ألنيػػا ليسػػت مثػػاالن ، كقػػد كرد الثبلثػػة األكؿ المى مى

 . 180،  173 -1/170، كشرح الشافية  6/107شرح المفصؿ : ينظر .  بالكسر ، كاألخير مثمثنا ، فالشذكذ في حالتي الكسر كالضـ
صػػبلح المنطػػؽ93، 4/92الكتػػاب : ينظػػر( 101) ، كاالرتشػػاؼ  1/170، كشػػرح الرضػػي عمػػى الشػػافية 6/108، كشػػرح المفصػػؿ 122، 121 /، كا 
 .55 /، كالتبياف في تصريؼ األسماء 2/311، كاألشمكني  2/633، كالمساعد 1/229
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نما كاف ىذا النكع مف المثاؿ كذلؾ ؛ ألف الكاك بيف الفتحة كالكسرة أىخىؼُّ منيا بيف الفتحة  كا 
 (102).كالفتحة ، لما قيؿ مف أف المسافة بيف الفتحة كالكاك منفرجة 

، بكسر  تحذؼ فاؤه الساكنة في المضارع ؛ لككنو مف باب فىًعؿى يىٍفعىؿي  كأما المثاؿ الكاكل الذل ال
ؿي ، فقد كرد فيو عف العرب : العيف في الماضي كفتحيا في المضارع ، نحك  ؿي ، ككىًحؿى يىٍكحى كىًجؿى يىٍكجى

 :لغتاف 

 :األكلى 

ٍفعً : لغة أكثر العرب  ؿ مكسكر العيف ، مجيء المصدر الميمي كاسمي الزماف كالمكاف منو عمى مى
ؿ ، : مىٍكًجؿ كمىٍكًحؿ ؛ ألنيـ قد ييغىيّْركف الفاء في المضارع بقمبيا ألفنا مرة فيقكلكف : فيقكلكف  ؿي كيىاحى يىاجى

ؿي ، فمما أعمكه بقمب فائو شىبَّيكه بمحذكؼ الفاء ، فكما قالكا ىناؾ : كياء أخرل فيقكلكف  ؿي كييحى مىٍكًعد : ييجى
مىٍكًحؿ ؛ ألنو في حاؿ اعتبلؿ ، كألف الكاك فيو في مكضع الكاك مف األكؿ ، كىـ كثيرنا مىٍكًجؿ ك : قالكا ىنا 

ف اختمفا مف جيات أخرل  ما يشبيكف الشيء بالشيء فيحممكنو عميو إذا كاف بينيما مكافقة فى شيء ، كا 
.(103) 

ؿي : )قاؿ سيبكيو  ؿي ، ككىًحؿى يىٍكحى ؿ ، كذلؾ أف يىٍكجىؿي  مىٍكًجؿ: كقاؿ أكثر العرب في كىًجؿى يىٍكجى كمىٍكحى
ؿي كأشباىيما في ىذا الباب مف فىًعؿى يىٍفعىؿي قد يىٍعتىؿُّ ، فتيقمبي الكاكي ياءن مرةن كألفنا مرةن ، كتىٍعتىؿُّ ليا اليا ءي كيىٍكحى
ي التي قبميا حتى تيٍكسىرى ؛ فمما كانت كذلؾ شىبَّيكىا باألكؿ ؛ ألنيا في حاؿ اعتبلؿ ، كألف الكاك منيا ف

ف لـ يكف مثمو في جميع حاالتو  (104)(.مكضع الكاك مف األكؿ ، كىـ مما ييشبّْيكف الشيءى بالشيء كا 

 :الثانية 

ٍفعىؿ بفتح العيف ، فقد : لغة طييء  صكغ المصدر الميمي كاسمي الزماف كالمكاف منو عمى مى
ؿ بالفتح ؛ إذ : حكى يكنس كغيره أف ناسنا مف العرب يقكلكف  ؿ كمىٍكحى كاف المضارع مفتكح العيف في مىٍكجى

ؿي ، فجركا فيو عمى األصؿ ، كاألسماء المتصمة باألفعاؿ تابعة ليا في اإلعبلؿ :  ؿي كيىٍكحى  (105).يىٍكجى

                                                           

 .(2/47شرح نقره كار )مجمكعة شركح الشافية : ينظر( 102)
 .185، 1/170، كشرح الرضي عمى الشافية 6/108، كشرح المفصؿ 4/93الكتاب : ينظر( 103)
 .4/93الكتاب ( 104)
 .185، 1/170، كشرح الرضي عمى الشافية 6/108شرح المفصؿ : ينظر( 105)
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ؿي كنحكه : )قاؿ سيبكيو  دَّثنا يكنس كغيره أف ناسنا مف العرب يقكلكف في كىًجؿ يىٍكجى ؿه : كحى مىٍكجى
ؿه ، ككأنيـ الذيف قالكا  مَّميكه فمما سيمّْـ ، ككاف يىٍفعىؿي كػ يىكٍ : كمىٍكحى ؿي ، فىسى  (106)(.يىٍركىبي كنحكه شىبَّييكهي بو: جى

فظاىر صنيع السمسيمي تبعنا البف : عمى أف المتأخريف قد اختمفكا في تحرير لغة طييء ىذه 
ف سكاء أكاف ذلؾ في المصدر الميمي ، أـ في اسمي الزما: مالؾ أف لغتيـ إطبلؽ الفتح في ذلؾ أم 

 (107).كالمكاف 

ؿ مقصكره عمى : كحكى ابف عقيؿ عف ابف ىشاـ الخضراكل أف الفتحى عند طييء في نحك  مىٍكجى
 (108).المصدر ، كأما الزماف كالمكاف فبالكسر 

ككأنيـ أرادكا أف يفرقكا بيف المصدر كبيف اسمي الزماف كالمكاف بحركة العيف ، ففتحكىا في 
 .لمكاف فرقنا بينيما المصدر ككسركىا في اسمي الزماف كا

بالفتح في الماضي " فىعىؿى يىٍفًعؿ " كيقكم ىذا أنو إذا كاف الفعؿ صحيح البلـ كالفاء ، مف باب 
ٍفعىؿ بالفتح كاسما الزماف : كالكسر في المضارع ، نحك  رىبى ، فالمصدر عند جميع العرب عمى مى ضى
ٍفًعؿ بالكسر   .كالمكاف عمى مى

بالفتح في " فىعىؿى يىٍفًعؿ " ح البلـ ، معتؿ الفاء بالياء ، مف باب كما أنو إذا كاف الفعؿ صحي
ٍفعىؿ بفتح العيف ، كاسما : الماضي كالكسر في المضارع ، نحك  يىسىرى ، فالمصدر عند عامة العرب عمى مى
 (109) .الزماف كالمكاف عمى مىٍفًعؿ بالكسر 

األكلى أفصح ؛ ألنيا لغة السكاد بقي شيء ، كىك أف ما سمؼ مف المغتيف صحيحه فصيحه إال أف 
 (110).األعظـ مف العرب ، كالثانية أقيس ؛ لما تقدـ بيانو 

 

*     *     * 

                                                           

 .4/93الكتاب ( 106)
 .2/311، كشرح األشمكنى 2/866، كشفاء العميؿ 2/633، كالمساعد 1/229ارتشاؼ الضرب : ينظر( 107)
 .2/633المساعد ( 108)
عراب القرآف ل 142 -3/141األصكؿ : ينظر ( 109)  . 376، كالتكطئة  238 -1/237، كالخصائص  5/269منحاس ، كا 
 .6/108شرح المفصؿ : ينظر( 110)
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 اسـ الجنس المميز واحده بالتاء مف حيث التذكير والتأنيث   

 

نّْثو : )عمى أف اسـ الجنس المميز كاحده بالتاء  –باب التذكير كالتأنيث  –نص ابف مالؾ في  ييؤى
 (111)(.كف ، كييذىكّْره التميميكف كالنجديكفالحجازي

نّْثو الحجازيكف ، كمنو قكلو : )قاؿ السمسيمي  اًكيىةو  : ييؤى ازي نىٍخؿو خى ـٍ أىٍعجى كىأىنَّيي
ييذىكّْره  (112) كى

ازي نىٍخؿو مُّنقىًعرو : اآلخركف ، كمنو قكلو تعالى  كىأىنَّييـٍ أىٍعجى
(113 ).)(114)  

 :الدراسة كالتحميؿ 

تىٍمر ، كتٍمرىة ، كنٍخؿ ، كنٍخمة ، : ما يقع عمى القميؿ كالكثير بمفظ كاحد ، نحك : ىينا  اسـ الجنس
ر ، كشجرة   (115) .كشجى

كيقع كاحد اسـ الجنس ىذا عمى المذكر كالمؤنث ، كيتميز المذكر عف المؤنث باإلشارة أك الصفة 
 (116).ىذا حمامةه ذىكىره : فيقاؿ . 

ىذا حمامةه : ذه األجناس تقعي عمى الذكر منيا كاألنثى ؛ تقكؿ كالكاحدةي مف ى) :قاؿ الصيمرل 
نما دخمت لمفرؽ بيف الكاحد مف  ذكره ، كىذا بطةه ذىكىره ، كلـ تىٍدخؿ الياء في ىذه األشياء لتأنيثيا ، كا 

ذا قمتى . الجنس كبيف الجمع منو  ذا قمتى : كا  دجاجة كاف لمكاحد منو ديكنا : دجاج كاف لمجمع منو ، كا 
 (117)(.ف أك دجاجةكا

كأما ما كرد مف مجيء كاحد اسـ الجنس مذكرنا ، فيك شاذ ال يقاس عميو ، ىذا مذىب البصرييف 
.(118) 

                                                           

 . 68التسييؿ ( 111)
 .مف سكرة الحاقة  7: مف اآلية ( 112)
 .مف سكرة القمر  20: مف اآلية ( 113)
 .3/1001شفاء العميؿ ( 114)
 . 4/97ي ، كاألشمكن 2/288، كالتصريح  535، كابف الناظـ  249األزىية : ينظر ( 115)
 .3/298، كالمساعد 105 /المذكر كالمؤنث لممبرد: ينظر( 116)
 .620، 2/619التبصرة كالتذكرة ( 117)
 .3/292المساعد : ينظر( 118)



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-180- 
 

بَّما فعمكا عند مكضع : )قاؿ الفراء . كأجاز الككفيكف استعماؿ لفظ الجنس لممفرد المذكر  كري
الياء ، فيككف الذكر عمى لفظ الجمع ؛  الحاجة ، فجعمكا األنثى مفردةن بالياء ، كجعمكا الذكر مفردنا بطرح

ا أقرعى ، كرأيتي حمامنا ذكرنا ، كيقكلكف : مف ذلؾ رأيتي جرادنا عمى جرادة ، كحمامنا عمى حمامة : رأيتي نعامن
سمعتي كؿ ىذا النكع مف العرب بطرح الياء مف : كسمعتي الكسائي يقكؿ ... ذكرنا عمى أنثى : ، يريدكف 

يَّةو ، فإف الياء لـ تطرح مف ذكره رأيت: ذكره إال قكليـ  يَّةن عمى حى  (119)(.حى

ىذا النخُؿ ، وىذه النخُؿ ، وظاىر ما  سمؼ : وأما اسـ الجنس نفسو فإنو ُيَذك ُر وُيَؤن ُث ، تقوؿ 
 .مف كبلـ ابف مالؾ والسمسيمي أف التذكير والتأنيث فيو عمى السواء ؛ لورودىما في القرآف الكريـ 

ابف مالؾ والسمسيمي مف أف التذكير والتأنيث سياف ، ىو ما صرح بو الزجاج ،  وىذا الذي ذكره
  (120).والمبرد ، وابف األنباري 

ىذا التمر  : كذىب بعض المغكييف كأبي حاتـ إلى أف التذكير ىك الغالب في كبلـ العرب ، تقكؿ 
 (121).كىذا الشعير ، كىذا البيرُّ ، كىذا الحىبُّ 

أكثر العرب يجعؿ ىذا الجمع مذكرنا ، كىك الغالب عمى أكثر : )قاؿ حكي عف أبى حاتـ أنو 
العرب، كربما أىنَّثى أىؿ الحجاز كغيرىـ بعض ىذا ، كال يقيسكف ذلؾ في كؿ شيء ، كلكف في خكاص 

 (122)(.منو

 .والذي يراه الباحث األوؿ ، وىو أف التذكير والتأنيث في ذلؾ عمى السواء ، وأنيما قياس 

 .مى السواء فمما تقدـ مف مجيئيما في أفصح الكبلـ ، وىو القرآف الكريـ أما كونيما ع

وأما كونيما قياًسا فؤلف اسـ الجنس في الحقيقة اسـٌ لمجمع يدؿ عمى الجنس ىذا النوع ، فمف 
وصفو بالمذكر ، فعمى أنو اسـ جنس ، ال جمع تكسير ، ومف وصفو بالمؤنث ؛ فعمى أنو في معنى 

 .الجماعة 

نما وصفوا ىذا الضرب بالمذكر ؛ ألنو اسـ جنس ، ال جمع تكسير ، : )الشجري  قاؿ ابف وا 
 (123)(.ووصفوه بالمؤنث ؛ حمبًل عمى معنى الجماعة

                                                           

 . رمضاف عبد التكاب: تحقيؽ الدكتكر .  61: المذكر كالمؤنث لمفراء ( 119)
عرابو : ينظر( 120)  .101، 78 /، كالمذكر كالمؤنث 155، 1/154معانى القرآف كا 
 .4/154، كشرح األشمكنى 1/193، كارتشاؼ الضرب 2/626التبصرة كالتذكرة : ينظر( 121)
 .3/298، كالمساعد 1/193ارتشاؼ الضرب : ينظر ما حكي عف أبي حاتـ في ( 122)
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 َعْمَقى : األلؼ فيما كاف في صرفو لغتاف مف نحو   

 

كاف في )جاء في باب ألفي التأنيث مف كتاب التسييؿ أف االسـ المختكـ باأللؼ المقصكرة إذا 
 (124)(.و لغتاف ففي ألفو كجيافصرف

فعمى الصرؼ ىي لئللحاؽ ، كعمى المنع ىي لمتأنيث ، كذلؾ كأرطى : )قاؿ السمسيمي 
 (125)(.كعمقى

 :الدراسة كالتحميؿ 

ٍمقىى كأٍرطىى لغتاف: كرد عف العرب في المختكـ باأللؼ المقصكرة مف نحك   : (126)عى

 :األكلى 

ٍمقنى كأىٍرطنى ، : فيقكلكف الصرؼ في النكرة ، كالمنع في المعرفة ،  ٍمقنى كأىٍرطنى ، كرأيتي عى ىذا عى
نيكف: )قاؿ الصيمرل . كمررتي بعىٍمقنى كأىٍرطنى بالتنكيف   (127)(.كأىؿ ىذه المغة يينىكّْ

مىنىا تىٍترنل : كعمى ىذه المغة جاءت قراءة  ٍمنىا ريسي ثيَـّ أىٍرسى
 (129).بتنكيف تترل  (128)

 :قكالف  كفي نكع األلؼ عمى ىذه المغة

ٍعفىر ، فكزف أىٍرطىى : مذىب الجميكر  -1  .فىٍعمىى : أف األلؼ عمى ىذه المغة مزيدة لئللحاؽ بكزف جى

أىٍرطىاةه ، كما كاف عمى ذلؾ فيك مصركؼ في : كآية ذلؾ دخكؿ تاء التأنيث عمييا في قكليـ 
ف حيث ًإنيا زائدة في آخر ؛ لشبو ألؼ اإللحاؽ بألؼ التأنيث ، م (130)النكرة ، غير مصركؼ في المعرفة

                                                                                                                                                                                     

 . 29 -3/28: األمالي الشجرية ( 123)
 . 68التسييؿ : ينظر( 124)
 . 2/1006شفاء العميؿ : ينظر( 125)
، 2/494، كالتصػريح 616، 2/549، كالتبصػرة كالتػذكرة لمصػيمرل 2/558، 1/146ر صناعة اإلعػراب س، ك 212، 3/211الكتاب : ينظر( 126)

 .4/99كشرح األشمكنى مع حاشية الصباف 
 . 2/616، كالتبصرة كالتذكرة  3/311ينظر الكتاب . لـ أقؼ عمى تعييف أىؿ ىذه المغة مف العرب ( 127)
 ( .فالمؤمنك )مف سكرة  44: مف اآلية ( 128)
 (.كاختمغكا في تترل ، فقرأ أبك جعفر كابف كثير كأبك عمرك بالتنكيف ، كقرأ الباقكف بغير تنكيف: ) 2/328في النشر في القراءات العشر ( 129)
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االسـ ، كما أف ألؼ التأنيث زائدة ، كمكافقة لمثاؿ ما ىي فيو ، فإنيما عمى كزف سىٍكرىل ، كشبو الشيء 
 (131).بالشيء كثيرنا ما يمحقو بو 

نما لـ يمتنع أىٍرطىى مف الصرؼ إذا كاف نكرة ؛ ألف ألؼ اإللحاؽ في حاؿ التنكير ال تيشبو ألؼ  كا 
  (132).أىٍرطىاةه ، كألؼ التأنيث ال تمحقيا تاء التأنيث : نيا قد تمحقيا تاء التأنيث ، فتقكؿ التأنيث ؛ أل

كطه ، أل : كىمزة أىٍرطىى أصمية ؛ لقكليـ  ٍأري مدبكغ باألىٍرطىى ، كبعير آًرطه ، إذا أكؿ : أىًديـه مى
ذفت األلؼ كثبتت اليمزة ، دىؿَّ ذلؾ عمػى أصػالتيػا كزيا  (133).دة األلؼ لئللحاؽ األرطى ، فمما حي

 .الـ لمكممة ، فيككف كزنيا أىٍفعىؿ : أف األلؼ فى أىٍرطىى أصمية ، أل : مذىب بعض النحكييف  -2

ثبات : كيدؿ عمى ذلؾ قكليـ  ٍذؼي اليمزة مف اسـ المفعكؿ يدؿ عمى زيادتيا ، كا  أىًديـه مىٍرًطىّّ ، فحى
 .بت الكاك ياء ، كأيدغمت الياءي في الياء مىٍرطيكله ، قيم: الياء يدؿ عمى أصالتيا ، كاألصؿ

ذا نيكّْرى بعد التسمية انصرؼ ؛ ألنو لـ  ذا سيمّْى بو امتنع مف الصرؼ ؛ لمعممية ككزف الفعؿ ، كا  كا 
 (134).يبؽ فيو إال عمة كاحدة، كىى كزف الفعؿ 

 :الثانية 

ٍمنىا ري : المنع مف الصرؼ ، كعمى ىذه المغة جاء قكلو تعالى  مىنىا تىٍترىلثيَـّ أىٍرسى سي
بغير تنكيف ؛ ( 135)
 (136).ألف تىٍترىل مصدر مف المصادر التي لحقتيا ألؼ التأنيث ، كالدٍَّعكىل ، فيك غير منصرؼ 

ف جاء أىٍرطىى غير : )قاؿ ابف الحاجب . كعمى ىذه المغة يجب أف تككف األلؼ لمتأنيث  كا 
 (137)(.مصركؼ في النكرة فيجب أف يككف لمتأنيث

                                                                                                                                                                                     

، 1/565، كاإليضػاح فػي شػرح المفصػؿ 616، 2/549، كالتبصػرة كالتػذكرة لمصػيمرل 86 /، كالمػذكر كالمؤنػث لممبػرد3/211الكتاب : ينظر( 130)
 (.أ ر ط)المساف ك 
 .263، 3/262، كشرح األشمكنى 2/339، كالتصريح 2/231شرح جمؿ الزجاجى البف عصفكر : ينظر( 131)
 .2/231شرح جمؿ الزجاجى البف عصفكر : ينظر( 132)
 .2/114، 1/207، كمجمكعة شركح الشافية 1/565، كاإليضاح فى شرح المفصؿ 65 /المنصؼ البف جنى: ينظر( 133)
، كمجمكعػػػة شػػػركح الشػػػافية (أ ر ط)، كالمسػػػاف 2/231، كشػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجى البػػػف عصػػػفكر 1/565ضػػػاح فػػػى شػػػرح المفصػػػؿ اإلي: ينظػػػر( 134)
 .3/262، كحاشية الصباف 494، 2/339، كالتصريح 2/114، 1/207
 ( .المؤمنكف)مف سكرة  44: مف اآلية ( 135)
 .4/99، كشرح األشمكنى 2/494التصريح : ينظر( 136)
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ا كجياف كقد ظير مما  تقدـ أف المختكـ باأللؼ المقصكرة إذا كاف في صرفو لغتاف ففي ألفو أيضن
 .مبنياف عمى ىاتيف المغتيف 

ذا كاف اإلماـ مكي بف أبي طالب القيسي قد اختار قراءة ترؾ التنكيف عمى ىذه ، ميعىمّْبلن ذلؾ  كا 
 .لـز اختياره ككف األلؼ فييا لئللحاؽ ( 138)بأف الجماعة عمييا

م يراه الباحث في ذلؾ أف القراءتيف متكاترتاف ، كجاريتاف عمى لغتيف فصيحتيف ، كمف ثـ كالذ 
 .فميس ثمة مجاؿ لمترجيح بينيما 

 

*     *     * 

 

 

 ُجُنب بيف اإلفراد والجمع   

ا في فعيؿ بمعنى فاعؿ : )قاؿ ابف مالؾ فيما يطرد فيو أفعاؿ  نيب في لغة مف ... كيحفظ أيضن كجي
 (139)(.جمعو

نيبو لغتيف  اإلفراد :  -كىي المغة الفصحى  -إحداىما : كذكر السمسيمي في الشرح أف في جي
نيبه لممفرد كالمثنى كالجمع بمفظ كاحد ، فيقكلكف  نيبه ، كرجبلف : مطمقنا ، كالمصدر ، فيستعمؿ جي رجؿه جي

نيبه  نيبه ، كرجاؿ جي  .جي

نيبىاًف ، كرجاؿ : قكلكف المطابقة في اإلفراد كالتثنية كالجمع ، في: كاألخرل  نيب ، كرجبلف جي رجؿه جي
نيبيكف : أىٍجنىابه ، كقياس جمعو أف يككف بالكاك كالنكف ، فتقكؿ   (140).جي

 :الدراسة كالتحميؿ 
                                                                                                                                                                                     

 .1/565المفصؿ  اإليضاح فى شرح( 137)
 .129، 2/128الكشؼ : ينظر( 138)
 . 71التسييؿ ( 139)
 .1033، 1028، 3/1027، كشفاء العميؿ 406، 405، 392، 3/388المساعد : ينظر( 140)
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مف المعركؼ أف األسماء أشدُّ تمكُّننا في التكسير ، كأف الصفات محمكلة عمييا ، فإذا اشتبو عمى 
ف كاف الناطؽ تكسير شيء مف الصفات ، فإ ف كاف في الشعر حمميا عمى األسماء ككىسَّرىىا تكسيرىا ، كا 

 (141).في غير الشعر فبل ييجمع إال جمع السبلمة 

نيب ، كقد سمؼ أف لمعرب في ىذه المفظة لغتيف  فالسكاد األعظـ منيـ : كمف الصفات كممة جي
صدر ، فتطمؽ عندىـ عمى يستعممكنيا مفردنة في جميع األحكاؿ ذاىبيف بيا في ذلؾ مذىب الصفة بالم

نيبه كامرأتاف : المذكر كالمؤنث مفردنا أك مثنى أك مجمكعنا ، فيقكلكف  نيبه ، كرجبلف جي نيبه كامرأة جي رجؿ جي
نيبه كنساء كذلؾ ، كعمى ذلؾ جاء قكؿ ا تعالػى  نيبه ، كرجاؿ جي كا: جي نيبنا فىاطَّيَّري ف كينتيـٍ جي كىا 

(142) 

نيبىاًف ، كليـ في تكسيره ثبلثة أكزاف : ، فيقكلكف في التثنية  (143)كنوكقكـ آخركف يثنكنو كيىٍجمع : جي
نبىاف ، كاألكؿ أشيرىا : أىٍفعىاؿه كًفعىاؿه كفيٍعبلىف ، فقالكا   (144) .أىٍجنىابه ، كًجنىابه كجي

 

بَّما طابؽ عمى قمةو فيقاؿ : )قاؿ الفيكمي . كىذه المغة قميمة  نيبيكفى ، كن: كري ساء أىٍجنىابه ، كجي
نيبىاته   (145)(.جي

، كنساء : ، فيقاؿ(146)كالقياس يقتضى أف ييجمع بالكاك كالنكف أك باأللؼ كالتاء نيبيكفى رجاؿ جي
نيبىاته   . جي

، ؿ ، فكافؽ فيعيؿه فىعىبلن في ىذاأىٍبطىا: أىٍجنىاب ، كما قالكا : فمف جمع مف العرب قاؿ : )قاؿ سيبكيو 
ف شئتى قمتى . كما كافقو في األسماء  نيبيكف ، كما قالكا  :كا  نىعيكف: جي  (147)(.صى

 

                                                           

 .2/119شرح الرضى عمى الشافية : ينظر( 141)
 .مف سكرة المائدة  6: مف اآلية ( 142)
، كالتبيػاف فػػي 5/114، كالمخصػص 182 /التكممػػة ألبػى عمػى الفارسػى: ينظػر. المغػة لػـ أقػؼ عمػى أىػؿ ىػذه المغػة فيمػػا تيسػر لػي مػف كتػب ( 143)

 .3/376، كىمع اليكامع ( جنب)، كالمصباح ، كالقامكس 406، 405، 3/392، كالمساعد 5/27، كشرح المفصؿ 1/181إعراب القرآف لمعكبرل 
 .2/122، كشرح الرضى عمى الشافية 5/27شرح المفصؿ : ينظر( 144)
 (.جنب)صباح المنير الم( 145)
 .2/93، 1/138مجمكعة شركح الشافية : ينظر( 146)
 .3/629الكتاب ( 147)



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-185- 
 

 جمع فعيؿ المضعؼ عمى ُفَعؿ بضـ الفاء وفتح العيف   

 

: جـز ابف مالؾ باطراد جمع فعيؿ المضعؼ عمى فيعىؿ بضـ ففتح عند بعض العرب ، فقاؿ 
 (148) (.كاطرد عف بعض بني تميـ ككمب في المضاعؼ المجمكع عمى فيعىؿ)

يـ فعمكا ذلؾ ؛ فرارنا مف ثقؿ اجتماع الضمتيف مع التضعيؼ ، فقاؿ كذكر السمسيمي في الشرح أن
دىدنا كذيلىبلن ، بفتح العيف ؛ تخفيفنا: فيعىؿ ، فيقكلكف : اطرد ، أم : )  (149)(.جي

 :الدراسة كالتحميؿ 

اسمنا كاف : بضـ الفاء كالعيف في جمع فعيؿ المضعؼ " فيعيؿ : " أكثر العرب عمى اطراد كزف 
ديد كذيليؿ : لكف في جمع جديد كذليؿ أكصفة ، فيقك   .جي

دىده كذيلىؿه ، بضـ ففتح ؛ : كخالؼ في ذلؾ بعض بني تميـ ككمب ، فقالكا في جمع جديد كذىليؿ  جي
 (150).فرارنا مف ثقؿ الضـ مع التضعيؼ ، كالفتح أخؼ الحركات 

ركا أنيا  كقد حكاىا أبك عبيدة كغيره(151)لـ يحؾ ىذه المغة –رحمو ا  –عمى أف سيبكيو  ، كقرَّ
 (152) .قياسية 

 :كقد دار الخبلؼ بيف النحاة في اطراد ىذه المغة في االسـ كالصفة عمى رأييف 

لى ىذا ذىب كثيره مف النحاة كابف : أحدىما  أنيا مطردة في جمع فعيؿ المضعؼ اسمنا كاف أك صفة ، كا 
دىد كذيلىؿ في جمع: جنى كالشمكبيف كابف مالؾ ، فقالكا  ر كجي  (153).سرير، كثكب جديد ، كرجؿ ذليؿ :  سيرى

لى ىذا ذىب ابف قتيبة كابف الضائع كابف عصفكر ، فبل : كاآلخػر  أنيا مطردة في االسـ دكف الصفة ، كا 
دىده إال بالضـ ؛ ألنو إنما سيمع في االسـ ، فبل تيقاس عميو الصفة: يصح عندىـ    (154)(.ثيابه جي

                                                           

 . 72التسييؿ ( 148)
 .3/1037شفاء العميؿ ( 149)
 .3/1037شفاء العميؿ : ينظر( 150)
 .3/605الكتاب : ينظر( 151)
 .3/423كالمساعد  1387، 3/1386، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ 1/199ارتشاؼ الضرب : ينظر( 152)
 .3/354، كىمع اليكامع 3/423، كالمساعد 1/199، كارتشاؼ الضرب 2/200المحتسب : ينظر( 153)
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 :كذلؾ لؤلمكر اآلتية  كالذم تميؿ إليو النفس في ذلؾ األكؿ ؛

أف القكؿ بالتخصيص باالسـ دكف الصفة يحتاج إلى دليؿ مف السماع أك القياس ، كالسماع قد استكل -1
في جكاز التأكيؿ ، فالنظر إلى القياس ، كىك إلى الصفة أدعى ؛ ألنيا أقرب إلى الفعؿ ، كال شؾ أنو 

ذا لـ يقيد التخفيؼ بالصفة ، فبل   .أقؿ مف إطبلقو في االسـ كالصفة أثقؿ مف االسـ ، كا 

كّْنكف العيف في فنعيؿ ؛ أف ىذه المغة معزكة إلى بعض تميـ ككمب ، كالمشيكر عف تميـ أنيـ ييسى  -2
، فؤلف ييخففيا بعضيـ بالفتح في النكعيف أكلى (155)قيٍذؿه كفيٍدفه :  -في جمع قىذىاؿ كفىدَّاف  -، فيقكلكف تخفيفنا

 (156).كأليؽ بيـ مف المخالفة 

ذىليكؿ عمى ما سمؼ مف فىًعيؿ المضعؼ ؟ : كىؿ يحمؿ في ىذه المغة فىعيكؿ المضعؼ ، نحك  
 :قكالف 

لى ىذا ذىب ابف جني كابف مالؾ كمف تبعيما ؛ ًإذ عمة الفتح ، كىي الفرار مف  -1 أنو يحمؿ عميو ، كا 
ره ذىليك : ثقؿ اجتماع ضمتيف مع التضعيؼ، كىك مكجكد فييما عمى السكاء ، فتقكؿ  رى كر كجي ري ، كجى ؿ كذيلىؿه

.(157) 

لى ىذا ذىب أبك حياف -2 السماع كرد في : )، كتبعو ابف عقيؿ ؛ تمسكنا بأف  (158)أنو ال يحمؿ عميو ، كا 
 (159)(.جمع فعيؿ المضاعؼ

كالمختار األكؿ ؛ لظيكر حجتيـ ، كأما ما احتج بو ابف عقيؿ مف أف السماع إنما كرد في 
بَّةى : )ا جاء في نكادر أبى زيد مف قكؿ األخفشالمضاعؼ مف فعيؿ فيرد عميو م : سمعت مف بني ضى

ره  رى كره كآباره جي ري ، كًبٍئره جى ره  (160)(.سىًريره كسيرى

 : كفي حكاية أبي زيد ىذه دليبلف 

                                                                                                                                                                                     

 .3/354، كىمع اليكامع 3/1387، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ 200، 1/199، كارتشاؼ الضرب  2/548شرح جمؿ الزجاجى : ينظر( 154)
 .129، 126، 2/125شرح الرضي عمى الشافية : ينظر( 155)
 . 4/130، كحاشية الصباف مع شرح األشمكني  2/200المحتسب : ينظر ( 156)
 .3/354، كىمع اليكامع 3/1037، كشفاء العميؿ 2/200المحتسب : ينظر( 157)
 .3/354، كىمع اليكامع 1/199ارتشاؼ الضرب : ينظر( 158)
 .3/423المساعد ( 159)
 .577/النكادر فى المغة( 160)
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ا  -أف ىذه المغة ليست قاصرة عمى بعض تميـ ككمب ، بؿ ىي : أحدىما   . لغة بني ضبة  -أيضن

 .المضعؼ عمى فعيؿ في جكاز تخفيؼ العيف في الجمع  أنيـ يحممكف فعكالن : كاآلخػر 

 

*     *     * 
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 تصغير الذي والتي   

 

المَّذىيَّا كالمَّتىيَّا ، بفتح البلـ فييما ، كالمُّذىيَّا كالمُّتىيَّا ، بضـ : كرد عف العرب في تصغير الذم كالتي 
 (161)(.تيا ليغىيَّةكضـ الـ المذيا كالم: )قاؿ ابف مالؾ . البلـ 

 (162)(.كالمُّذىيَّا كالمُّتىيَّا ، كىذا ىك قياس التصغير: فتقكؿ : )قاؿ السمسيمي 

 :الدراسة كالتحميؿ 

التصغير مف خكاص األسماء المعربة ، فبل تصغر المبنيات ، كأسماء اإلشارة ، كاألسماء 
 (163).المكصكلة ، كما كرد مف ذلؾ فيك شاذ يحفظ كال يقاس عميو 

المَّذىيَّا كالمَّتىيَّا ، بفتح البلـ ، كزيادة ياء التصغير ثالثة ، : ذلؾ قكليـ في تصغير الذل كالتى  كمف
 .كفتح ما بعد ياء التصغير 

ىذه ىي المغة المشيكرة عند العرب ، كنطؽ بعض العرب بتصغيرىما عمى قياس التصغير ، 
 .ا، جرينا عمى قاعدة الباب المُّذىيَّا كالمُّتىيَّ : فضمُّكا حرفو األكؿ ، فقالكا 

، كمف ىؤالء ابف   كقد حكى ذلؾ عنيـ أبك الحسف األخفش ، كنقمو غير كاحد مف النحاة
 (164).، كابف مالؾ ، كابنو ، كأبكحياف ، كالسمسيمي عصفكر

كمف العرب مف يضُـّ األكؿ في تصغير األسماء المكصكلة ؛ عمى قياس : )قاؿ ابف عصفكر 
 (165)(.المُّذىيَّا كالمُّتىيَّا: التصغير ، فيقكؿ 

عمى أف النحاة قد اختمفكا في األلؼ التي بعد الياء في المَّذىيَّا كالمَّتىيَّا ، فذىب الرضي إلى أنيا 
 . عكضه مف ضـ األكؿ 

                                                           

 . 76التسييؿ ( 161)
 .3/1062شفاء العميؿ : ينظر( 162)
 . 1/392، كارتشاؼ الضرب 288 -1/287، كشرح الرضى عمى الشافية  3/488الكتاب : ينظر( 163)
،  1/288، كشػػػػرح الرضػػػػى عمػػػػى الشػػػػافية  76، كالتسػػػػييؿ  2/315، كشػػػػرح جمػػػػؿ الزجػػػػاجى البػػػػف عصػػػفكر 14/106المخصػػػػص : ينظػػػر( 164)

 3/1062، كشفاء العميؿ 3/529، كالمساعد  1/392كارتشاؼ الضرب 
 .2/315شرح جمؿ الزجاجى ( 165)



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-189- 
 

المَّذىيَّا كالمَّتىيَّا ، بزيادة ياء التصغير ثالثة ، كفتح ما قبميا ، كفتح : كتقكؿ في الذم كالتي : )قاؿ 
ًكيى الي المُّذىيَّا كالمُّتىيَّا ، بضـ األكؿ ؛ جمعنا بيف : اء التي بعد ياء التصغير ؛ لتسمـ ألؼ العكض ، كقد حي

 (166)(.العكض كالمعكض منو

ا مف ضـ األكؿ ؛ ألنو  كرأل أبك حياف أف في ضـٌ المييما دليبلن عمى أف األلؼ فييما ليست عكضن
 (167).ال ييجمع بيف العكض كالمعكض منو 

ير ثمرة الخبلؼ في لغة مف ضـ البلـ في التصغير ، فيمـز عمى ما ذىب إليو الرضي الجمع كتظ
 . كأما عمى ما ذىب إليو أبك حياف فبل يمـز ذلؾ . بيف العكض كالمعكض منو 

ا مف الضـ ؛ ألنيا لك كانت  كالرأم في ذلؾ ما ذىب إليو أبكحياف مف أف األلؼ ليست عكضن
ا منيا لمـز عمى ما ت قدـ مف لغة الضـ الجمع بيف العكض كالمعكض ، كالجمع بيف العكض عكضن

 .كالمعكض ال يجكز إال في الضركرة 

فيمـز عمى لغة مف ضَـّ سقكط األلؼ ؛ لئبل ييجمع بيف العكض كالمعكض ، كلـ : )قاؿ ابف عقيؿ 
ا عف الضـ ، أك ييقاؿ   (168)(.إفَّ ىذا شذكذ: ييسقطكىا ، فإما أف ييقاؿ بأنيا ليست عكضن

 

 َفْوَعاؿ بيف االستعماؿ و اإلىماؿ

 

ٍفعىمىة : )صرح صاحب التسييؿ بأف العرب أىممت مف المزيد فيو بعض األكزاف ، كمنيا  فىٍكعىاؿ كاً 
افنا إال ما ندر كىًضيزىل ًفٍعمىى أكصى  (169)(.كى

 (170)(.ة فيوتيرىاب ، لغ: أكصافنا ، تحرز مف مجيئيا أسماء ، كىتىٍكرىاب في : قكلو : )قاؿ السمسيمي 

 :الدراسة كالتحميؿ 
                                                           

 . 1/288شرح الشافية ( 166)
 . 3/391اليمع : لـ أقؼ عمى قكؿ أبي حياف ىذا فيما تيسر لي مف كتبو ، كىك في ( 167)
 . 3/529المساعد ( 168)
 . 77التسييؿ ( 169)
 . 3/1071شفاء العميؿ ( 170)
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 :كرد عف العرب في التراب عشر لغات كيمُّيا تيؤىدّْل معنى كاحدنا ، كىذه المغات ىي       

تيرىابه عمى كزف فيعىاؿ ، كىي المغة الفصيحة المشيكرة التي جاءت في الذكر الحكيـ ، كمف ذلؾ قكلو  -1
ثىؿى ًعيسىى ًعندى اً كىمى : تعالى  مىقىوي ًمف تيرىابو ًإفَّ مى ـى خى ثىًؿ آدى

(171) 

 .تيٍربه عمى كزف فيٍعؿو  -2

 . تىٍربىاءي عمى كزف فىٍعبلىء -3

بىاء عمى كزف فيعىبلىء  -4  .تيرى

ؿو  -5  .تىٍكرىبه عمى كزف فىٍكعى

 . تىٍيرىبه عمى كزف فىٍيعىؿو  -6

 .تىٍيرىابه عمى كزف فىٍيعىاؿو  -7

 .ًتٍريىبه عمى كزف ًفٍعيىؿو  -8

 .تىًريبه عمى كزف فىًعيوؿ  -9

الكاك كاأللؼ ، كالفاصؿ بينيما العيف : تىٍكرىابه عمى كزف فىٍكعىاؿو ، مزيد فييا حرفاف مفترقاف ، كىما  -10
. (172) 

فىٍكعىاؿ ، كفكعاؿ خاص  كقد نص النحاة عمى أف استعماؿ تىٍكرىاب قميؿه ، كأنو عمى كزف         
  (173).ت ، فمـ ييٍسمىع في الصفاباألسماء

كيككف عمى : ) -في باب ما لحقتو الزكائد مف بنات الثبلثة مف غير الفعؿ  –قاؿ سيبكيو          
ٍكمىار كسىٍكالىؼ : فىٍكعىاؿ ، كىك قميؿه في الكبلـ ، كىك   (174)(.اسـ أرض ، كال نعممو جاء كصفنا : صى

                                                           

 .مف سكرة آؿ عمراف  59مف اآلية ( 171) 
صػػػػبلح المنطػػػػؽ 118،  117، 8/116( تػػػػرب)العػػػػيف : ينظػػػػر( 172)  ،  2/594، كسػػػػر الصػػػػناعة 1/118، كتيذيبػػػػو لمخطيػػػػب التبريػػػػزل 34/، كا 

 (.ترب)، كالمساف ، كالقامكس ، كالمصباح المنير  1/98كالممتع 
 .198-3/197األصكؿ البف السراج ( 173)
 . 4/258الكتاب ( 174)
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 (175)(.تىٍكرىاب ، كىك اسـ لمتراب: قالكا  .كيككف عمى فىٍكعىاؿ ، كىك قميؿه : )كقاؿ في الباب نفسو         

 .  كقد ظير مما تقدـ أف كزف فىٍكعىاؿ يككف مستعمبلن إذا أريد بو االسـ ، كميمبلن إذا أريد بو الصفة     

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 4/260: السابؽ ( 175)
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 بيف األصالة والزيادة ( تتفؿ)التاء األولى  في    

 

ت زيادتو مف الحركؼ بعدـ النظير فيك حرؼ زائده ، نص ابف مالؾ في التسييؿ عمى أف ما ثبت
ف كيجد النظير عمى لغة أخرل    (176) .كا 

فإف التاء األكلى مفتكحة ، فعمى تقدير الفتح فييا ، إذا  (177)تيٍتفيؿ: كمثاؿ ذلؾ : )قاؿ السمسيمي
تينفيؿ ، بضـ التاء : حكمنا بككنيا أصمية بمزكـ كجكد فىٍعميؿ ، فيحكـ عمييا بالزيادة ، كفيو لغة أخرل كىي 

ا في ىذا المغة بالزيادة ؛  ، كلو نظيره عمى ىذه المغة بتقدير األصالة ، كىك بيٍرثيف ، فيحكـ عمى التاء أيضن
 (178)(.لثبكت زيادتيا في تمؾ ، كىما بمعنى كاحد

 :الدراسة كالتحميؿ 

، تمؾ الكممة لغة أخرل ثـ ييسمع فيقد يككف في الكممة حرؼ ال ييمكف الحكـ عميو إال بأنو زائد ، 
يحتمؿ ذلؾ الحرؼ فييا أف يككف أصميِّا ، كيحتمؿ أف يككف زائدنا ، فيحكـ عميو بالزيادة ؛ لثبكت زيادتو 

 (179).في المغة األخرل التي ىي نظيرة ىذه 

نىٍرًجس بفتح النكف ككسر الجيـ ، فبل يمكف الحكـ إال بزيادة نكنو ؛ إذ لك حكمنا : كمف أمثمة ذلؾ 
 .لتيا لكاف كزف الكممة فىٍعًمبلن ، كىك كزف مفقكد في أكزاف الرباعي المجرد بأصا

فمك حكمنا بأصالة النكف ، فإف   -بكسر النكف كالجيـ –ًنٍرًجس : كقد سيمع فييا لغة أخرل ، كىي
مغة كمع ذلؾ ال يحكـ إال بزيادتيا، لثبكت الزيادة في ال –مف أسماء الذىب  –ًزٍبًرج : ليا نظيرنا ، كىك

 (180).األكلى 

ا  –كمف أمثمتو   :تنفؿ ، فقد سمؼ عمى لساف السمسيمي أف فيو لغتيف  –أيضن
ذا حكمنا بككف التاء أصمية عمى ىذه المغة كاف كزف : األكلى  تىٍتفيؿه ، بفتح التاء األكلى كضـ الفاء ، كا 

 .الكممة فىٍعميبلن ، كىك بناء مفقكد ، فدؿَّ ذلؾ عمى زيادة التاء األكلى 
                                                           

 . 78التسييؿ : ينظر( 176)
 (.الثعمب : التٍُّتفيؿ ، كالتٍَّتفيؿ ، كالتٍّْتفىؿ ، كالتٍَّتفىؿ ، كالتٍّْتًفؿ ) -11/78 –في المساف ( 177)
 .3/1074شفاء العميؿ : ينظر( 178)
 .1/57الممتع في التصريؼ البف عصفكر : ينظر( 179)
 .60/، كتصريؼ األفعاؿ لمشيخ عبد الحميد عنتر4/58، كالمساعد 1/16ارتشاؼ الضرب : ينظر( 180)
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تيٍتفيؿه ، بضـ التاء األكلى كالفاء ، كعمى ىذه المغة إذا قىدٍَّرنا أصالة التاء األكلى  فإف ليذه : كاألخرل 
كمع ذلؾ ييحكـ بزيادة التاء ؛ لثبكت زيادتيا في المغة األكلى؛ ألف المادة كاحدة . بيٍرثيف: الكممة نظيرنا، كىك

 . (181)كالمعنػى كاحد

تيٍتفيؿ قد سبقو إليو كثيره مف النحكييف ، كابف عصفكر كأبي حياف  كىذا الذم ذكره السمسيمي في
  (182).كابف عقيؿ 

فمف فتح التاء فبل يمكف أف تككف عنده إال زائدة ؛ إذ لك كانت أصمية لكاف : )قاؿ ابف عصفكر 
، بضـ البلـ األكلى ، كلـ يرد مثؿ ذلؾ في كبلميـ  أف تككف كمف ضَـّ التاء أمكف . كزف الكممة فىٍعميبل ن

بيٍرثيف ، إال أنو ال ييقضى : فيٍعميؿ ، بضـ الفاء كالبلـ ، نحك : عنده أصمية؛ ألنو قد كيًجد فى كبلميـ مثؿ 
 (183)(.عمييا إال بالزيادة ؛ لثبكت زيادتيا في لغة مف فتح التاء

أدلة  كمف بديع ىذه المسألة أف بعض أىؿ التصريؼ عىدَّ كيؿَّ لغة مف المغتيف في تتفؿ دليبلن مف
 (184) .الزيادة 

لزكـ عدـ النظير بتقدير األصالة في تمؾ : كسابعيا : ) -كىك يكرد أدلة الزيادة  –قاؿ المرادل 
لزكـ عدـ النظير بتقدير األصالة في نظير : كثامنيا ... بفتح التاء كضـ الفاء  –تىٍتفيؿ : الكممة ، نحك 

 (185)...(.ة ضـ التاء كالفاء تيٍتفيؿ عمى لغ: الكممة التي ذلؾ الحرؼ منيا ، نحك

 

 

                                                           

 .3/1074العميؿ شفاء : ينظر( 181)
 . 58، 4/57، كالمساعد 1529، 3/1528، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ 1/16، كارتشاؼ الضرب 58، 1/57الممتع : ينظر( 182)
 .58، 1/57الممتع فى التصريؼ ( 183)
 .4/252شرح األشمكنى : ينظر( 184)
 .1529، 3/1528تكضيح المقاصد كالمسالؾ ( 185)
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 :الخاتمػػػػػػػػة 

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ختـ ا برسالتو الرساالت ، كعمى 
 :كبعد , آلو كصحبو البررة الثقات 

 : فإنو يمكف إجماؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث في النقاط التالية  

ات: د في لغة ىذيؿ مف فتح عيف المعتؿ في نحك ما كر أف  -1 كىزىات كبىيىضى إنما ىك لمفرؽ بيف االسـ  ، جى
ات ، كقىٍصعىات ، فحركت العيف إذا كانت اسمنا : ، كما فرقكا بينيما في الصحيح ، فقالكا كالصفة  طىمىحى

 .غير صفة 

كىك ما يعرؼ عند  كاألكلى تخصيص ىذه المغة بحرؼ العمة الساكف بعد حركة غير مجانسة ،
 .المحدثيف بحرؼ الميف ؛ استخفافنا لمفتحة 

كىذا ما ذىب إليو ابف مالؾ كمف تبعو ، كىك الظاىر مف كبلـ سيبكيو ؛ إذ ذكر أف الكاك ال 
 .تحرؾ في ديكالىت ، كسيبكيو رحمو ا ال يحكي إال ما سمع 

 .لمفرؽ بيف ما يعقؿ ، كما ال يعقؿئدة ؛ أف المختار ما ذىب إليو الجميكر مف أف الياء في أميات زا -2

كأما ما نسبو كثيره مف النحكييف إلى أبي العباس المبرد مف إنكاره أف تككف الياء مف حركؼ 
 .الزيادة ففيو نظره ؛ إذ كبلمو في المقتضب عمى خبلؼ ذلؾ 

، كىًجؿى : نحك  مف أف ما كرد مف كسر العيف كفتحيا في صكغ المصدر الميمي كاسمي الزماف كالمكاف -3
صحيحه فصيحه إال أف األكلى أفصح ؛ ألنيا لغة السكاد األعظـ مف العرب ، كالثانية أقيس ؛ إذ كاف 

ؿي ، فجركا فيو عمى األصؿ كاألسماء المتصمة باألفعاؿ تابعة ليا : المضارع مفتكح العيف في  ؿي كيىٍكحى يىٍكجى
 .في اإلعبلؿ 

َنْخؿ يستوي فيو التذكير والتأنيث عمى السواء ، : تاء ، نحو أف اسـ الجنس الذي يميز واحده بال -4
 .أما كونيما عمى السواء فمما تقدـ مف مجيئيما في أفصح الكبلـ ، وىو القرآف الكريـ . وأنيما قياس 

وأما كونيما قياًسا فؤلف اسـ الجنس في الحقيقة اسـٌ لمجمع يدؿ عمى الجنس مف ىذا النوع ، 
فعمى أنو اسـ جنس ، ال جمع تكسير ، ومف وصفو بالمؤنث ؛ فعمى أنو في فمف وصفو بالمذكر ، 

 .معنى الجماعة 
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ا كجياف : أف المختكـ باأللؼ المقصكرة إذا كاف في صرفو لغتاف ، نحك  -5 أىٍرطىى ، ففي ألفو أيضن
ٍعفىر ، فكزف أى  فىٍعمىى ، : ٍرطىى مبنياف عمى ىاتيف المغتيف ، فعمى الصرؼ تككف األلؼ إما مزيدة لئللحاؽ بجى

ما أصمية ، أل  كأما عمى لغة المنع مف الصرؼ . الـ لمكممة ، فيككف كزنيا أىٍفعىؿ ، كاألكؿ أكلى : كا 
 .فيجب أف تككف األلؼ لمتأنيث 

نيبه لممفرد كالمثنى كالجمع بمفظ  -6 نيبو اإلفراد مطمقنا ، كالمصدر ، فيستعمؿ جي أف المغة الفصحى في جي
نيبه  :كاحد ، فيقكلكف  نيبه ، كرجاؿ جي نيبه ، كرجبلف جي  .رجؿه جي

نيبىاًف ، كرجاؿ أىٍجنىابه ، كقياس : كأما المطابقة فيي لغة قميمة ، يقكلكف  نيب ، كرجبلف جي رجؿه جي
نيبىاته : جمعو أف يككف بالكاك كالنكف أك باأللؼ كالتاء ، فيقاؿ ، كنساء جي نيبيكفى  . رجاؿ جي

عمى فيعىؿ بضـ الفاء ، كفتح العيف ،  -اسمنا كاف أك صفة  -المضعؼ  أف األكلى اطراد جمع فعيؿ -7
دىد كذيلىؿ في جمع : فيقاؿ  ر كجي سرير، كثكب جديد ، كرجؿ ذليؿ ؛ ألف القكؿ بالتخصيص باالسـ : سيرى

دكف الصفة يحتاج إلى دليؿ مف السماع أك القياس ، كالسماع قد استكل في جكاز التأكيؿ ، فالنظر إلى 
ذا لـ يقيد  القياس ، كىك إلى الصفة أدعى ؛ ألنيا أقرب إلى الفعؿ ، كال شؾ أنو أثقؿ مف االسـ ، كا 

 .التخفيؼ بالصفة ، فبل أقؿ مف إطبلقو في االسـ كالصفة 

أنيـ ييسىكّْنكف العيف في  كما أف ىذه المغة معزكة إلى بعض تميـ ككمب ، كالمشيكر عف تميـ
قيٍذؿه كفيٍدفه ، فؤلف ييخففيا بعضيـ بالفتح في النكعيف :  -مع قىذىاؿ كفىدَّاف في ج -؛ تخفيفنا ، فيقكلكف فنعيؿ

 .أكلى كأليؽ بيـ مف المخالفة 

ا مف الضـ ؛ : أف األلؼ التي بعد الياء في قكليـ في تصغير الذم كالتي  -8 المَّذىيَّا كالمَّتىيَّا ، ليست عكضن
ا منيا لمـز عمى لغة ضـ البل ـ في التصغير الجمعي بيف العكض كالمعكض ، كالجمع ألنيا لك كانت عكضن
 .بيف العكض كالمعكض ال يجكز إال في الضركرة 

 -كىك اسـ لمتراب  -تىٍكرىاب : أف كزف فىٍكعىاؿ يككف مستعمبلن عمى قمة ، إذا أريد بو االسـ ، نحك  -9
صمى ا عمى سيدنا محمد كعمى كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف ، ك  .كميمبلن إذا أريد بو الصفة 

 .آلو كصحبو كسمـ 
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 فاعلية اإلسناد يف النص األدبي
 
 الدكتكر حسيف منصكر العمرم
 كمية اآلداب كالعمـك كالمغات
 قسـ المغة العربية كآدابيا

 األردف-اربد  -جامعة جدارا
 

 

 ما بيف االسناد كالتفجير الجكاني: أكالن 

  
لـ يعد التعامؿ مع النص مف خبلؿ كممات محددة أك صياغات ذات أبعاد يرسميا الكاتب، 
فالببلغة حد مف حدكد النيج، ككذلؾ فقو المغة، كتاريخ األدب، كغيرىا مف محددات النص األدبي حديثان 

 .كقديمان 
تجمت حتى شممت ما بعد الكبلـ أك رسـ الكممات، كدخمت لكف ىذه المحددات اتسعت آفاقيا ك 

المصطمحات في العمكـ األخرل مف رياضيات كاقتصاد كغيرىا إلى حيز الفيـ الكتابي مما أعطى النص، 
كىذا ما أكده ركالف بارت في معرض حديثو عف نظرية النص . أم نص بعدان جديدان يختمؼ عف السابؽ

عمكـ المعيارية كالببلغة كفقو المغة، كتاريخ األدب انطبلقان مف المسانيات التي إف ىذا المقاؿ يمثؿ رفضان لم"
تقؼ عند حدكد الجممة إلى فضاء النص الذم يطؿ برأسو في أم أثر كتابي يحتاج تممسو إلى لطؼ 
ية الصنعة، كرىافة الذكؽ، كال يقتصر مفيكـ النص عمى األشياء المكتكبة، بؿ يتجاكزىا إلى الفنكف التعبير 

، فيي النظرة الشمكلية التي تربط الكاتب بالمتمقي كتعظـ باألخير قكة اإليحاء [1]"كالرسـ كالمكسيقى
دراؾ المغيبات في النص، التي قد يدركيا الكاتب كقد ال يدركيا بحكـ قصديتو في الكتابة أك عدميا،  كا 

إف انسجاـ النص مبدأ كمي "كفي كؿ الحاالت البد مف إدراؾ الكاتب ألىمية الترابط كاإليحاء في النص 

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn1
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كبناؤه لنفسو يتمثؿ في كؿ المككنات المغكية كاألسمكبية كالنسقية، " [2]إف لـ يبًف نفسو فإنو عمينا أف نبينو
كالزمانية كالمكانية، فكؿ نص يحدد ىذه األشياء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، حسب قكة الكاتب كقدرتو، 

 .كاإليحاء ىذا يثرم النص أكثر مف اإلغراؽ في المباشرة كالكضكح
فمكيا كتتجاذب أك تتنافر معيا بحسب قدرة الكاتب، عمى قكة  كلمفكرة مركز كأطراؼ تدكر في

ربطو مف حيث اإلنطبلقة التي نسمييا عتبات النص أك اإلنحدار التي ترتبط بأسمكب التخمص مف الفكرة، 
 .كالذم يقـك بدكره بخمؽ نسؽ جدلي ما بيف مككنات النص اإلبداعي

جسد النص أك الحكاية ثـ تكرارىا عددان مف  أم أنيا في جذكرىا تنبع مف تمايز ظاىرة معينة في"
 ".[3]المرات، ثـ انحبلؿ ىذه الظاىرة كاختفائيا بيذه الصفة يكتسب النسؽ طبيعة جدلية

الفكرة نفسيا أك عدة أفكار أك ما يدكر في رحاىا بما تحممو [4]كالظاىرة في حد ذاتيا قد تككف 
مف تصادمات اف عمى سبيؿ المعنى أك المغة، كالتصادمات أقرب ما تككف إلى جسد اإلنساف الذم يتحرؾ 

مة أك متناقضة أحيانان كىذا الذم يحدده مركز اإلنساف كىك الدماغ فيصدر األكامر إلى إما بصكرة منسج
كؿ أجزاء الجسـ، كبناء عميو تتحرؾ اليد أك اليديف معان أك الرجؿ أك الرجميف معان كىكذا، كالنص ىك الذم 

بدءان بالقصيدة يحرؾ أطرافو كيمدىا بالحيكية أك الكمكف، كىذا ما يندرج عمى كؿ النصكص اإلبداعية 
الجاىمية كانتياءن بقصيدة التفعيمة أك القصة أك المسرحية كالركاية، فالعنكاف كالمكحة المطبكعة عمى الغبلؼ 
ىي تشكيبلت يفترض أف تككف أبعاد العممية اإلبداعية حتى أف القرآف الكريـ جاءت أسماء الصكر فيو 

ر حكليا التككينات كالتشكيبلت المغكية كىك ما أبدتو مف داخؿ السكرة نفسيا فكؿ اسـ بؤرة في السكرة، تدك 
نعرؼ النص بأنو جياز نقؿ لساني يعيد تكزيع نظاـ المغة كاضعان الحديث : "جكليا كريستيفيا بقكليا

ىذا   :[5]"التكاصمي، تقصد المعمكمات المباشرة، في عبلقة مع ممفكظات مختمفة سابقة أك متزامنة
التعريؼ الذم يقترب مف الفكرة التي يدكر حكليا البحث مف خبلؿ النظاـ المغكم، كالتكاصمي، كىك الذم 

كاعتبركا يتحكـ بو الكاتب خالؽ النص، كىنا ال يفيد المكضكع أك الفكرة التي اعتادت عمييا أقبلـ النقاد 
الفكرة ىي المحكر التي تدكر حكلو أركاف النص، فالفكرة ليس ليا مكقع أك مكاف محدد، ربما كاف مكقعيا 
قديمان في الكتابات التقميدية منتصؼ النص سكاء كاف عمى المستكل الشعرم، أك النثرم لذا يككف النص 

 :أم كاف عمى الشكؿ التالي
ة أك الخبلص مف الفكرة كىي معادلة لـ تختمؼ حتى اآلف مطمع أك مقدمو ثـ المكضكع ثـ النياي

ال يكتب الشعر باألفكار لكف "بالكثير مف األعماؿ االبداعية كىذا يتبلقى مع مقكلة ماالرمية 
 ".[6]بالكممات

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn2
http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn3
http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn4
http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn5
http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn6
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األفكار ممقاة عمى : خمتؼ ىذه الفكرة مع فكرة الجاحظ قبؿ حكالي ألؼ سنة حينما قاؿكىؿ ت
 ؟...الطرقات

فالنص القديـ لو شكمو القائـ عمى تكازم األضبلع في الطكؿ كالعرض ككؿ ما خرج عف ذلؾ عده 
كنو ككمما النقاد كنفكران كالحؽ معيـ إذ أف كؿ النصكص اإلبداعية مرىكنة بشكؿ اإلنساف كلباسو كمس

تغيرت ىذه األنماط تتغير التككينات التفكيرية تبعان ليا، كلذا أصبحنا نستخدـ حتى الكممات التي ليا 
ارتباط بتككينات البيكت كىك أمر ليس بجديد ال عمى األدب العربي كال عمى النقد العربي فقط فحينما يقكؿ 

العرؼ العربي، كقديمان أطمقكا عمى الشطرة ككممة عتبة ىي مقدمة البيت في ( عتبات النص)بعض النقاد 
ككؿ المصطمحات العركضية مأخكذة مف مسميات بيت الشعر ( بصدر البيت)األكلى مف البيت الشعرم 

 .مسكف العربي قديمان 
كمف ىنا جاءت فكرة مركزية النص األدبي ألف ليا ارتباط بالمركزيات الككنية عامة سكاء ما 

 .ضية أك الجسد البشرم أك بؤر الحكار المختمفةيتعمؽ بالككف أك الكرة األر 
ذا ما حاكلنا التعامؿ مع النص اإلبداعي عمى أنو جسد كاحد ينطمؽ مف مركزية كيتكزع إلى  كا 

فكممة نص "أجزاء أخرل حتى يصؿ إلى األطراؼ ثـ نعمف انتياء النص، فعندئذو ندرؾ أىمية ما نقكؿ 
(Text) لى اآلف عمى أنو نتاج كستار جاىز تكمف خمفو تعني النسيج، كلكف اعتبر ىذا النس يج دائمان كا 

كيختفي بيذا القدر أك ذاؾ فإننا اآلف نشدد داخؿ النسيج عمى الفكرة التكليدية التي ترل أف ( الحقيقة)
ضائعة فيو، كأنيا  -النص يصنع ذاتو كيعتمد ما في ذاتو عبر تشابؾ دائـ، تنفؾ الذات كسط ىذا النسيج 

ىي ذاتيا في اإلفرازات المشيدة، لنسيجيا، كلكاجبنا استحداث األلفاظ ألمكننا تعريؼ نظرية عنكبكت تذكب 
 .Hyphos"[7]النص بأنيا عمـ نسيج العنكبكت 

النقطة التي انطمؽ منيا ىذا الكائف العجيب العنكبكت، كىؿ كىؿ بدأ النسيج إال مف مركز كىي 
 ؟...يقؼ العنكبكت إال في كسط بيئة ككؿ النسيج الذم يحيط بو ىك لحمايتو فقط

  
   

 مركزية النص: ثانيان 
  

فالكاتب ال يفكر بداية بمركزيتو نصو لكنو يفاجأ في النياية بكجكد مركزيو كالتي ربما تككف في 
لمنص كقد تككف خاتمة النص كقد تككف في كسطو، ىذا عمى مستكل جغرافية النص أما  الكممة األكلى

عمى مستكل مادة النص فقد يككف المكضكع ىك المركز، كقد يككف الزماف أك المكاف أك المغة أك غيرىا 

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn7
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ة اإلسمية ىي التي تمثؿ مركزية النص، كأىؿ النحك قالكا بفكرة كالمسند إليو كالذم يمثؿ المبتدأ في الجمم
كالفاعؿ في الجممة الفعمية كىنا ال يجكز تكرار ىذا المسند إليو إال ما شذ كىذا النكع مف التصنيؼ ىك 

كلذلؾ ميما تأخر ىذا العنصر أك تقدـ فإف األىمية في الجممة . لبياف أىمية ىذا العنصر عف دكف غيره
 .لمركزىا كىك المسند إليو

 .ليو مف خبلؿ منشيء النص أك المتمقي عمى حد سكاءأما في النص فيمكف تحديد المسند إ
 ماذا أراد الكاتب مف ىذا النص؟
 ما ىي الفكرة التي أراد طرحيا؟

 ىؿ كاف كاضحان أـ رمزيان؟
 ما ىي األدكات التي استخدميا؟
 ما ىي العناصر المككنة لمنص؟

 ىؿ اىتـ بكؿ العناصر بنفس المستكل؟
 ؟...ما ىك أىـ عنصر ركز عميو

 كؿ ىذا العنصر مركزية النص؟ىؿ يش
  

فإذا ما كصمنا إلى اجابات دقيقة عمى ىذه األسئمة فسرعاف ما نحدد مركزية النص كاليدؼ 
كالغاية، كتحديد مفيكمات األسانيد بدءان مف العنكاف كانتياءن بآخر كممة قيمت في النص، فكؿ فكرة، أك 

كؿ العناصر الثانكية أك غير المركزية تشكؿ جانب مف جكانب النص أم عناصره ىي نياية مسند إليو، ك 
أسانيد تسند إلى المحاكر المركزية، كيمكف أف تتقارب ىذه الجغرافيا مع ما ذىب إليو الجرجاني بقكلو 

كاعمـ أف مف الكبلـ ما انت ترل المزية في نظمة كالحسف كاألجزاء مف الصبغ، تتبلحؽ كينظـ بعضيا "
 "[8]إلى بعض حتى تكثر في العيف

كاألصباغ ىنا تمثؿ دكر األفكار كالمغة كالسياؽ كالزماف كالمكاف ككؿ مككنات النص األدبي في 
ارسة كالتي عبر عنيا بقكلو حالة اتحادىا فإنيا تصؿ إلى مرحمة التركيز كتصبح نصان قاببلن لمدرس كالمد

كالكثرة ىنا تصبح قادرة عمى جمب االنتباه أك الكصكؿ إلى قناعة معينة فالجرجاني كعى ( تكثر في العيف)
ىذه القضية كلكف بعقميتو كأسمكبو الذم نطكره اآلف كنركز الفكرة فيو بحيث نصؿ إلى مستكل جديد مف 

المغكية كالمكضكعية ليا دكر أيضان كارتباط ىذه الكممة بغيرىا مستكيات القراءة، فالكممة ليا دكر كأبعادىا 
كالمدلكالت التي تعطييا يككف دكرىا مرتبط بمدلكالت أخرل تتشابؾ في النص الكاحد لتككيف بعدان كاحدان 

الخ، ككمما ...كىك ما تسميو بيدفية النص الذم ينطمؽ منو التاريخي، أك الديني، أك السياسي أك الكجداني

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn8
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اع الكاتب ايصاؿ ىدفو إلى المتمقي بأعمى درجات الجمالية كالكجدانية كالغرابيو كمما كاف ناجحان في استط
 :نصو، كنستطيع أف نجزء األسانيد في النص إلى ما يمي

 .أسانيد لغكية
 .أسانيد جمالية

 .أسانيد مكضكعية
 .أسانيد أسمكبية
 .أسانيد داللية
 .أسانيد ببلغية

  
عبارة عف مؤيدات لمكصكؿ إلى ماىية النص اإلبداعي، كلذلؾ سميت  ككؿ ىذه األسانيد ىي

باألسانيد، أم لـ تستطع أف تخمؽ نصان ابداعيان قائمان بذاتو إال مف خبلؿ تفاعبلتيا معان لمكصكؿ إلى بؤرة 
كممة ىذا عمى مستكل األسانيد الفنية أك األسانيد الشكمية بدءان مف العنكاف كانتياء بآخر . النص اإلبداعي

يثبتيا الكاتب في نصو فيي أيضان أسانيد مدعمة كمؤازرة لمنص اإلبداعي لمكصكؿ بو إلى ذركتو المرادة 
 :كمف ىذه األسانيد أيضان 

 .أسانيد العناكيف
 .أسانيد العتبات
 .أسانيد المقدمات

 .أسانيد التفاعبلت المتخيمة
 .أسانيد التدرج النيائي

  
النص لمساعدة المسندات في إخراجيا إلى حيز الكجكد بكؿ  أما كيفية تفعيؿ ىذه األسانيد في

نجاح إنما يعتمد عمى تفعيؿ الكاتب إلى ىذه األسانيد مف جية كحسب كجية نظر المتمقي إلى أم مدل 
 .استطاع الكاتب مف الكصكؿ إلى ىذه التفاعبلت في سبيؿ إعطاء نص ابداعي ناجح مف جية أخرل

دكر في التدرج لمكصكؿ إلى ماىية النص أك مرتكزاتو فيك  فممعناكيف في النصكص االبداعية
حصيمة معرفة تحصميا الكاتب خبلؿ فترة كتابتو لمنص كلذا فيك الكفيؿ في إعطاء المؤيدات األكلية لبؤرة 

كما يبقى العنكاف عبلمة دالة عمى النص، كخطابان قائمان بذاتو لككنو جزءان مندمجان في النص كىك . النص



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-205- 
 

داللية يفتتح بيا النص كيؤسس لنقطة االنطبلؽ الطبيعية فيو كالعنكاف بكعي مف الكاتب  أيضان شبكة
 ".[9]ييدؼ إلى تبئير انتباه المتمقي عمى اعتبار أنو تسمية مصاحبة لمعمؿ األدبي كمؤشرة عميو

اف المقدمات لمنص فيي أيضان جزء أك مؤشر يكصؿ مف خبلؿ طرؽ قد تككف متعرجة أك 
المسندات كالمركزيات في النص، كليس دائمان ىذه المقدمات كاضحة أك مرتبطة ارتباطان كثيقان "مستقيمة 

كاليدؼ منيا بالمركزية، بؿ قد تككف عمى شكؿ صكرة تعرض مف ىنا كىناؾ، كقد تككف أسئمة تثار، 
تكجيو نظر الناقد إلى شيء سيحدث بعد قميؿ فالمقدمة ىي المكاف الذم يشرح فيو المؤلؼ اليدؼ الذم 
اقترحو كالسبب الذم قاده إلى الكتابة، كىي أيضان مدخؿ لمفيـ كالتفسير يمجأ إليو الكاتب لخطاب افتتاحي 

سير كمنح تصكر معيف حكؿ األدب كما يميد بو قصد تقديـ معمكمات حكؿ النص الداخمي عف طريؽ التف
يتعمؽ بو كظركؼ االنتاج كغيرىا، كما أنيا مف منظكر آخر، عنصر تمييدم في النص، تمييدم قبمي 

 ".10][أكبعدم، يكتبو كاتب النص أك شخص آخر
كىي مرحمة مف مراحؿ التدرج لمكصكؿ إلى القمة أك االنحدار لمكصكؿ إلى مرحمة الصفر، فيي 
حاالت يتبعيا الكاتب، كفي كؿ الحاالت البد مف أسمكب التدرج إف كاف تصاعديان أك تنازليان، كتعتمد 

 :عممية التصاعد عمى بعديف
 .فسيةطكؿ نفس الكاتب كقدرتو عمى تفريغ المكجات الن :األوؿ
 .قدرة الكاتب المغكية كمدل تكليد األلفاظ الدالة كالخادمة لمنص :ثانياً 
  
  

 األسمكب االنحدارم: ثالثان 
  

كىي تكاد تككف منيجية يتبعيا الكتاب كالشعراء عمى حد سكاء كىي المرحمة التي تصؿ إلى قمة 
سانيد شيئان فشيئان، كقد يحافظ الكاتب التركيز ثـ تأخذ بالتخمص مف المؤثرات الجانبية كالتي أسميناىا باأل

عمى سند كاحد أك أكثر لكف في النياية البد لو مف التخمص مف جميع ىذه األسانيد، كعندىا تككف قد 
اكتممت رؤية الكاتب كاكصؿ ىدفو إلى المتمقي، ال بؿ أراحو أكثر ألنو تسمسؿ معو في كؿ التفاعبلت 

الحاؿ في حكايات الؼ ليمة كليمو أك المكت كما ىك الحاؿ  النصية حتى كصؿ إلى مرحمة النكـ كما ىك
في األعماؿ التراجيدية، أك الى الفرح كما ىك الحاؿ في األعماؿ الككميدية، أما األعماؿ الرمادية تبقى 
محافظة عمى كجكد بعض األسانيد كتركيا تفعؿ فعميا كال تعط قراران، كىك أسمكب قادر عمى إدخاؿ 

 .لنص كيككف لو القدرة عمى التدخؿ كالمساىمة في حؿ مشكمة أك رفضياالمتمقي إلى حيز ا

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn9
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كىذا ال يمكف تطبيقو عمى النص القرآني سكاء عمى مستكل السكر أك اآليات كمف ىنا نخرج 
 .القرآف مف دائرة ىذه المنيجية

ى، أما في بعض النصكص الحديثة فقد يككف التدرج مقمكبان منذ مطمع النص أم مف الكممة األكل
كغالبان ما يبتدم الكتاب بالمسندات في ىذه النصكص، أم يطمؽ المراد مف النص ثـ يبدأ بخمؽ األسانيد 
 .التي ساعدت عمى تككيف النص مف مبررات كتساؤالت، كمعالجات درامية أك شعرية أك صياغية أكلغكية

  
 تطبيقات: رابعان 
  

 فايز محمكد -اإلدانة : نمكذج أكؿ
راران، كبقي يعيد حكايتو كمما أعادكا طرح األسئمة عميو، إنما كجدكا كؿ حاكؿ أف يقنعيـ م"
كشيكد عياف عدة، أدلكا بأنو عكؼ منذ أربعة أشير خمت عمى أف يقطع النيار بطكلو ضاربان ... القرائف

إذف لقد كاف يؤدم ميمة أنيطت بو أف يمسح عرض ىذه الحدكد كطكليا، ... في متاىات تمؾ المنطقة
ككاف دكره أيضان إرشاد رفاقو، استقباليـ كتأميف ... الطرؽ المألكفة كأيف تتكفر المخابيء أيف تكمف

 ".[11]عبكرىـ، لذا قررت المحكمة إدانتو، كالحكـ عميو بالسجف عشرة أعكاـ مع األشغاؿ الشاقة
ىذا النص القصصي القصير جدان يدكر حكؿ فكرة العقاب، كقد كانت في نياية النص الذم أسند 

كالمحاكلة ىنا ( حاكؿ)إليو مجمكعة مف األسانيد ككاف أقكاىا السند الزماني إذ ابتدأ الكاتب نصو بكممة 
ة ككفى بؿ البد مف تكرارىا كىذا ذات بعد زماني طكيؿ جدان، فبل يمكف أف تككف المحاكلة لمرة كاحد

كمما يدؿ عمى عممية اإلطالة . يتطمب بعدان زمانيان قد يطكؿ كقد يقصر بالمقدار الذم تمت فيو المحاكلة
الزمانية أنيا مربكطة باالقناع، كاالقناع ينطمؽ مف مكقؼ أك المكقؼ يصدر عف ايدكلكجيا كىذا ال 

مباشرة بالتعب كاالرىاؽ النفسي فالسند ىنا ظاىره زماني يتحصؿ بزمف عابر أك بسيط، كىذا لو عبلقة 
كىك تأكيد ( مراران )كبعده نفسي كشكمو الخراجي سيمائية غاضبة، كخاصة أنيا ارتبطت بالمدلكؿ الزماني 

 .عمى المحاكالت العديدة كالتي ارتبطت بأزمنة بعيدة
( الحكاية)أتي بسند آخر كىك كمازاؿ يؤكد الكاتب عمى الزمف سند أكلي لكف يخرج منو قميبلن لي

كما ىك دكر ىذه الحكاية في خدمة المسندات؟ كىؿ مف الممكف أف تكصؿ الحكاية إلى ارىاصات أكلية 
 تبعد دكر المفاجأة في النص؟

كالسند المرتبط بالحكاية ىنا لو ارتباط كثيؽ أيضان بنيايات القصة مف حيث درجة المعاناة، كعدـ 
التي لـ يقدرىا المتمقي، أم المخاطب في النص، كقد استعاف الكاتب أيضان  القناعة بيا، كالمسؤكلية

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn11
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بأسانيد أخرل مثؿ شيكد العياف، كالتصريح بالمعاناة الكبيرة التي ارتباطت بالزمف، ككؿ ىذه األسانيد 
كىي ( مسح الحدكد)كغيرىا اليدؼ منيا الكصكؿ إلى مركزية اليدؼ كىك الميمة التي انيطت بو كىي 

اسند إلييا كؿ ما مر منذ بداية النص حتى ىذه المحظة، إذف تجيء األسانيد عادة لخدمة المسند إليو  التي
في النص، أك لتكصؿ المتمقي إليو بأسمكب يميؽ بالفكرة، ألبعاد القارئ عف عادة المفاجأة، كاجباره عمى 

سية عمى متابعة األحداث في متابعة أسمكب التدرج، كىك أسمكب يكافؽ الطبع اإلنساني كيعطيو مقدرة نف
النص، كخاصة إذا كانت نياية الحدث مأساكية كال يستطيع استيعابيا اإلنساف العادم، فالحكـ باألشغاؿ 
يصاليا باسيؿ  الشاقة ليس أمران سيبلن ففعؿ الكاتب جميع ما لديو مف أسانيد في سبيؿ إنجاح فكرتو كا 

 .الطرؽ إلى القارئ
لتو الخاصة بو أك كؿ األسانيد تعطي مدلكالن حسب رأم القارئ فكؿ سند في ىذا النص لو دال

فالنص ليس "الذم يحدد مف خبلؿ قراءتو داللة تمك الداللة لتككف نياية داللة كاحدة قد تتغير تبعان لمقارئ 
نما ىك فعالية متحركة ديناميكية  ".[12]فعالية ثابتة، كا 

يكك)كىذا يتطابؽ مع رأم  التصريحية ( معانيو)نجد النتاج األدبي يحكؿ بإستمرار : بقكلو( امبرتكا 
 ".[13]إلى معاني إيحائية كما يحكؿ مدلكالتو الخاصة بو إلى دالالت لمدلكالت أخرل

 :كىكذا ربما تتغير ىذه األسانيد كالمسندات تبعان لعدة متغيرات، مثؿ
 .تغير المستكل القرائي كالطريقة التي يقرأ فييا النص. 1
لتغيرات الشكمية تغير القارئ كالفرؽ بيف القارئ كالفرؽ بيف نص كنص أما المستكل األكؿ فا. 2

: التشكيؿ اليندسي لمنص، تكزيع البيت، فنكف البديع، أطكاؿ الكممات كالجمؿ، عبلمات الترقيـ، كالصرفية"
 .أقساـ الكبلـ، أسماء األفعاؿ، صفات، ظركؼ

 ".[14]... الكحدات الصكتية الدالة، أنكاع المقاطع، أشكاؿ الكزف العركضي، الجناس: كصكتية
مف ىنا يمكف إعادة النظر في دراسة النص السابؽ حسب قدرة الكاتب في إيصاؿ فكرة اإلدانة، 

 ؟...ما ىي المحاكلة: كتكجيو األسئمة، مثؿ
يصؿ القارئ إلى المحظة األخيرة، حكـ حتى .... ككيؼ بقي يعيد حكايتو، كلماذا يقطع النيار

 .عميو بالسجف عشرة أعكاـ مع األشغاؿ الشاقة
كيبقى السؤاؿ األكبر ىؿ استطاع الكاتب مف ايصاؿ رسالتو عمى أكمؿ كجو مف خبلؿ ىذه 
األسانيد المساندة لقضيتو المحكرية أـ اكتفى بالترميز الذم جاء عمى شكؿ إثارة أسئمة حطت في مجمميا 

 .في قمب المسند إليو أخيران 
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 (2)نمكذج 
كيمكف في ىذا المقاـ أف ندرج قصيدة مف القصائد الحديثة كنحاكؿ أف نطبؽ عمييا ىذه الطريقة 

 :تقكؿ فييا. ىذا الحظ [15]( أردنية فمسطينية في إنجمترا)مف النقد كقد كاف لقصيدة فدكل طكقاف 
 طقس كئيب: -

 كسماؤنا أبدان ضبابية
 مف أيف؟ اسبانية؟

 كبلٌ : -
 مف األردف.... أنا مف

 عفكان مف األردف؟ ال أفيـ: -
 أنا مف ركابي القدس: -

 كطف السنى كالشمس
 ...يا، يا، عرفت، اذف ييكدية: -

 يا طعنة أىكت عمى كبدم
 كحشية صماءه 

  
 ىذا النص الشعرم يتشكؿ مف عدة لغات

 ..(.، ؟ :  -)لغة العبلمات مثؿ 
 .الكممات
 .الجمؿ

 .النص بكاممو
 .التخييؿ

كىذه كميا تشكؿ أسانيد تتعاضد نياية لتصؿ إلى مراد كاحد كىك المسند إليو، فالعنكاف بداية 
اآلخر، إال أنيا تشترؾ في بعدىا  أكقعنا في حيرة، حكل ثبلثة أماكف ككؿ مكاف لو مدلكؿ يختمؼ عف

األكؿ بأنكثتيا، كفي بعدىا الثاني بحيرتيا، كالحيرة تأتي مف منطمؽ الرفض الداخمي، كالذم تكلد عف 
ضياع األنا المطمقة ألنيا فقدت أكؿ مقكمات اإلنسانية كىك ذاكرة المكاف، فمـ يعد األردف يعطييا شكبلن 

ف تعطييا أم لكف أك رائحة كلذا لجأت إلى انجمترا كىك لجكء كال رائحة، ككذلؾ فمسطيف لـ تستطع أ
اجبارم سببو حالة الضياع الذم تمر بيا األنا، فإذا كانت ىي أردنية، لماذا تمصؽ بنفسيا فمسطينية ىؿ 
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ذا لـ تكف ىذه كال تمؾ لماذا تذكرنا بالمكاف الثالث، ففاعمية  ىي الرمزية القادمة مف سياط السمطة، كا 
( فمسطينية)أكصمت إلى عدـ رضي الشاعرة عف كجكدىا، كفاعمية االسناد الثاني ( اردنية)ألكؿ االسناد ا

أكصمتنا إلى عدـ قناعتيا بو، اما االسناد الثالث فيك عبثي ال يمكف أف يشكؿ جانبان تعكيضيان لؤلسانيد 
 .السابقة

دك ككنو رسالة يبثيا النص األدبي ال يع: "كىذا ما عبر عنو الدكتكر عبد النبي اصطيؼ بقكلو
مرسؿ إلى مستقبؿ أك متمؽ ما مستندان في ذلؾ إلى نظاـ ترميزم مشترؾ كميان أك جزئيان بينيما، كيقكـ ىذا 
المتمقي عمى أساس منو بفؾ شيفرة النظاـ الترميزم كمستكياتو المختمفة، كمف ثـ االستجابة ليا تبعان ليذا 

 .[16]"االستيعاب
فيذه األسانيد التي ذكرناىا تحكم ترميزات كىذه تقكد كميا إلى قنكات يميث كراءىا الشاعر كما 

 .يشتيي الكصكؿ إلييا القارئ، مف أجؿ اكتشاؼ األشياء
نصيا السابؽ كىؿ أرادت فعبلن تكظيفيا أك حممت فماذا أرادت الشاعرة مف عبلمات الترقيـ في 

النص بيا تحميبلن؟ ال أظف أف الناحية الشكمية ىي المراد منيا، ألف كجكدىا أضاؼ شيئان كما أف الغائيا 
طقس كئيب، كسماؤنا أبدان ضبابية، حتى ىنا، : يقمؿ مف فيـ النص كقد يكصمو إلى العجمة، حينما تقكؿ

 :دلكالت متقاربة في المستكل المكضكعي، كحركية الزمفالتراكيب منسجمة كتعطي م
 سماء= طقس 
 ضبابية= كتب 

 :كلكف كيؼ ستتبلقى العبارات التالية
 مف أيف"

 اسبانية
 .....كبل

 "[17]مف االردف......... أنا مف 
فكؿ األسماء كاألفعاؿ كاالشارات السابقة تدؿ عمى مكقفيا الرافض لكؿ ما يمتصؽ بيا، كتعبر عف 

التي تفاعمت مع ما قبميا كما بعدىا مف أسانيد لغكية كمكضكعية حتى كصمت إلى قرار ( كبل)ذلؾ بػ 
 متردد

 عفكان مف األردف؟ ال أفيـ: -

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=c3lavp20bs84i#_edn16
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جبرة عمى حمؿ ىذه العبلمة التجارية، كعبلمتيا الحقيقية ككأنيا ترفض أف تككف أردنية لكنيا م
فيي السند الحقيقي لقرار ينبع ( فحممت المكاف بكؿ قكاىا كالصقت بالقدس كممة ركابي( مف ركابي القدس)

 (.كطف السنى، كالشمس)مف ذاتيا ستعمف عنو كتعكد لتؤيد ذلؾ بما أكردتو مف أسانيد أخرل مثؿ 
التيا الجميمة التي ستككف سندان لما يجكؿ بخاطر الشاعرة، فيي تريد فكؿ كممة مف ىذه ليا دال

الكطف، لكف الكطف الذم يحمؿ صفات تبحث عنيا كالسنى، كالشمس كىما صفتاف كاضحتاف حتى عف 
بعد، فيي ال تريد كطنان مخفي المعالـ، تبحث عنو كال تجده، أك حتى تجد بعض آثاره، فيي ال تريد أف 

لخمط بيف األسماء كاألسماء، ربما تقبؿ أف تخمط ما بيف أردنية كفمسطينية لكنيا ال تقبؿ تصؿ إلى مرحمة ا
أف تصؿ إلى مرحمة الخمط بيف الفمسطينية كالييكدية، حتى االسبانية مقبكلة، ألنيا ال تعادييا كلـ تحتؿ 

مف خيراتيا،  اسبانيا أرضيا، كرغـ ذلؾ ترفض، فيي ترفض حتى انجمترا التي تعيش عمى أرضيا كتأكؿ
فيي ال تنظر إلييا إال مف قبيؿ ككنيا مكانان، كلكف ليس إلى درجة استبدالو بالكطف، فاستخدمت كؿ ما 

 .سبؽ عمى اعتبارىا أسانيد تريد مف خبلليا الكصكؿ إلى حقيقة إيمانية تعيش بداخميا
 :كقد اقتربت مف ىذه الحقيقة حينما قالت

 يا، يا، عرفت إذف ييكدية"
 أىكت عمى كبدميا طعنة 

 [18]"صماءه كحشية
فحرؼ الياء مكرر لمرتيف فيو إسناد نفسي فالحرفاف أك الحرؼ المحدكد ىك مككف لنصؼ الجسد، 

فالمعرفة ىنا ( عرفت إذف ييكدم)بت الشاعرة عميو بقكليا فكؿ الركح تتفاعؿ معو كسبب ىذا التفاعؿ أجا
فيذا ( إذف ييكدية)سابقة عمى التأكىات، كمٌد النفس إلى أعمى مستكياتيا ثـ حدث الفصؿ أك القطع 

اإلسناد األخير ىك مرفكض بكميتو عمى عكس األسانيد األخرل السابقة، كما حاكؿ استخداـ أدكات النداء 
فتجعمو يفرغ أحاسيسو الداخمية كخاصة إذا كانت قكتيا تعدؿ طعنة سكيف   نسافألنيا تضجر دكاخؿ اإل

نفذت الى كبد االنساف، كلـ تقؼ الشاعرة عند ىذا الحد بؿ تعدتيا فكصفتيا بصماء كحشية، كؿ ىذه 
دارت حكؿ كممة ييكدية بمعنى كؿ االسانيد التي كصفتيا الشاعرة مف حركؼ النداء، إلى طعنو كحركية 

كىذه بدكرىا تشكؿ ( ييكدية)ف عمى الكبد، كالصماء كالكحشية كميا جاءت لتؤكد المسند اليو كىك الطع
 .اسانيد لتؤكد ما ذىبت اليو الشاعرة

 .كتستمر الشاعرة في عرضيا في جدلية قائمة عمى المد كالجزر في قصيدتيا حتى تنتيي منيا
  
 (نزار قباني( )3)نمكذج 
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 [19]"قضاء كقدر"بعنكاف يقكؿ نزار قباني في مقطكعة 
 كؿ شيء ممكف ما بيف تشريف كتشريف

 كما يحدث في داخؿ نيديؾ طبيعي
 كيذا السكر الدافؽ مف قمب الثمر

 فاتركي امرؾ ، كنامي
 ى الدنيا قضاءن كقدراف نيديؾ يجيئاف إل

فيتبلعب الشاعر ما بيف اسناديف يقكماف عمى الزمف اكالن كاألمكنة ثانيان، أما البعد األكؿ فيندرج 
 :تحتو ما يمي

 ..القضاء كالقدر، تشريف كتشريف، الدافؽ، اتركي، يجيئاف كيمكتاف، 
 :كفي البعد الثاني يندرج تحتو ما يمي
 ....، ما بيف، داخؿ، قمب، نامي، الدنيا

فاالسناد الزماني ىنا مرىكف باالسناد المكاني ككمييما مرىكناف لقضية جدلية تتحكـ بيا األبعاد 
 ...النفسية عند بني البشر، 

فحالة القرب ما بيف التشرينيف تصؿ الى االلتحاـ، فبل يفصؿ شير تشريف االكؿ عف الثاني شيئان 
آلخر، ما يفصؿ بيف الشيريف ال يقاس بشيء بؿ ىما ىذا مف الناحية الزمانية كيقابميا عمى الطرؼ ا

ممتصقاف كمكمبلف لبعضيما البعض منيما أقرب ما يككناف إلى المذاؽ الحمك الخارج مف قمب الثمر 
فكيؼ يستطع الكاحد منا أف يفصؿ بينيما، أما دخكؿ القدرية في ىذا المقاـ فيك مرتبط بقضية الحب 

قضاءن ( حالة المكت)ث كراء ىذا الحب فيأتيؾ قضاء كقدران كيغادرؾ أكالزكاج فبل داعي لمتعب أك الميا
 (.فاتركي أمرؾ : )كىذه األسانيد الزمانية كالمكانية جاءت لتأكيد المسند إليو المعبر عنيا بقكلو. كقدران 

كيبقى السؤاؿ األكبر ىؿ أراد الشاعر التعبير عف قضية جدلية تنبثؽ مف القدرية أك الحياة 
أـ أراد أف يمؤل فراغان لغكيان فاستخدـ كؿ ىذه الدفقات النفسية كالصكر االيحائية مف أجؿ ذلؾ  كالمكت؟

اليدؼ، أـ أراد أف يقتحـ عالمان لـ يستطع الكصكؿ إليو أحد مف قبمو كىك إطبلؽ العناف لؤلنثى بأف 
 ؟...ات تمارس أعمى درجات الرغبات دكف االنتباه إلى الثقافة التقميدية في ىذه المجتمع

كاألسئمة ىنا قد تطرح أيضان بأشكاؿ أخرل ربما قصدىا الشاعر كربما لـ يقصدىا، كىنا دكر الناقد 
. عمى الرغـ مف عدـ قدرتو عمى ذلؾ في كثير مف األحياف. المفكر الذم يجب أف ال تحصره رؤيا كاحدة

جزءان مف األسانيد التي يعتمد عمييا كتبقى ىذه األسئمة كاإلشكاالت التي يثيرىا عالـ النقد عند بعض النقاد 
الناقد، حتى، ميكؿ، كرغبات، كثقافة الناقد، تمعب دكران كبيران في تفعيؿ ىذه األسانيد، كخاصة أف الناقد 
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يمثؿ صاحب المشركع الككني بالنسبة لمنص، عمى خبلؼ المبدع نفسو الذم ال يمثؿ إال جزئية بسيطة 
 :خبلؿ األطركحات التي يعتمدىا النقاد مثؿفي عالـ النص، كىذا يظير كيبيف مف 

 
 .مكت المؤلؼ. 1
 .عدـ تفسير النص االبداعي مف قبؿ المؤلؼ. 2
 .عدـ التدخؿ بالناقد أثناء عممية تحميؿ النصكص االبداعية. 3

كغيرىا مف االطركحات التي تمس المؤلؼ، إذ أف أرقى المناىج النقدية الحديثة ىي التي ال تسأؿ 
 .ال تحاكمو أك حتى تحاكيوعف المؤلؼ، ك 
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 التصنيف السيميائي عند اجلاحظ 
 مقارنته بالسيميائية  التواصلية احلديثة و

 

 
 اٌؾج١ت دؽّبٟٔ اٌذوزٛس

 ر١بسد - عبِؼخ اثٓ خٍذْٚ 

 
 

 :تقديـ
سات المسانية ك السيميائية أك السيميكلكجيا في العصر الحديث ، كتعددت اتجاىاتيا لقد نشطت الدرا

كمناىجيا ك عمماؤىا ، كتبمكرت في شكؿ مدارس أمريكية ك أكربية ك ركسية ، كلكف السؤاؿ المطركح ىؿ 
 لمعرب دكر في تأسيس الفكر المساني ك السيميكلكجي ؟

دراسات المسانية ك السيميكلكجية بالمصطمح الحديث، إذ أف إف الدارس لمتراث العربي يجده مميئا بال
ما مف نظرية لغكية حديثة إال تناكلكىا . عمماء العرب القدامى لـ يعزب عنيـ شيء في الدرس المغكم

الذم يعد أقربيـ تنظيرا إلى الفكر السيمكلكجي الحديث الذم ( ق255ت)كنٌظركا ليا، ك منيـ الجاحظ
جميع أصناؼ :) ثيف المغكييف، ك يتجمى ذلؾ في تصنيفو المشيكر الذم يقكؿ فيوأصبح محؿ اىتماـ الباح

الدالالت عمى المعاني مف لفظ ك غير لفظ خمسة أشياء ال تنقص ك ال تزيد، أكليا المفظ ثـ اإلشارة ثـ 
ك ال العقد ثـ الخط ثـ الحاؿ التي تسمى نصبة ك النصبة ىي الحاؿ الدالة التي تقكـ مقاـ تمؾ األصناؼ، 

 .1(تقتصر عف تمؾ  الدالالت

إف الدارس لتصنيؼ الجاحظ ىذا يجده قد اتسـ بالشمكلية، فقد حصر الفكر السيمكلكجي الذم أشار 
في خمس كسائؿ تستخدـ في العممية التكاصمية، كقد شممت جميع ( مف لفظ ك غير لفظ: ) إليو 

عف التنظير العاـ الذم كضعو الجاحظ  االتجاىات السميائية أك السيمكلكجية الحديثة، فيي ال تخرج
 :المتمثؿ في األصناؼ الخمسة ك ىي

 .ك يعني بو العبلمة المسانية المتكاضع عمييا( المفظ)-
كيقصد بيا جميع اإلشارات ك الرمكز ك االيماءات ك األيقكنات التي تستخدـ في التكاصؿ ( اإلشارة)-

 .بيف البشر
 .لخط ك ىك الحساب دكف المفظ ك ا( العقد)- 
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 .يعني بو الكتابة التي تستخدـ في التكاصؿ بيف الناس ( الخط)- 
 .2أك الحاؿ، ىك ما يظير في الككف في السماكات ك األرض(النصبة)-
 
 :مقارنة تصنيؼ الدالالت عند الجاحظ بالدراسات السيميائية الغربية*
 

العاـ لبلصناؼ الداللية نيدؼ مف خبلؿ ىذه المقارنة إلى بياف مدل تكفيؽ الجاحظ في التنظير 
 كىؿ  الترتيب مبني عمى مسكغات عممية دقيقة أـ ىك ترتيب اعتباطي؟. كترتيبيا
 

 :أوال المفظ
 
كيعني بالمفظ الكبلـ المنطكؽ الذم يستخدـ . في أعمى مراتب التكاصؿ( المفظ)لقد كضع الجاحظ 

اف كبلما عاديا كحديث الشارع عمى نطاؽ كاسع في التكاصؿ ك التفياـ ك التخاطب البشرم، سكاء أ ك
أكالبيت، أـ كبلـ النظاـ المغكم المستخدـ في العممية التعميمية كالمؤسسات التعميمية أك لغة األدباء 

ككاف الجاحظ عمى إدراؾ تاـ بدكر المفظ في سيميائية التكاصؿ، إذ ىي خاصية ينفرد بيا . كالخطباء؟
كاصمية  االقتصادية ك االجتماعية سكاء بيف أفراد األمة اإلنساف عف سائر المخمكقات في تعامبلتو الت

 .الكاحدة أك شعكب العالـ
فيك . ىك األكؿ في كسائؿ التكاصؿ ( المفظ) ك تجمع الدراسات السيمكلكجية أك الداللية أف 

 األصؿ  المحرؾ ليا، ك حتى الدراسات السيميائية اىتمت بالمغة المنطكقة باعتبارىا ابمغ في التعبير عف
أما حد المغة فإنيا أصكات يعبر :)القصد ك التفاىـ بيف الناس، ك قد بٌيف ىذا ابف جني في ماىية المغة

 .3(بيا كؿ قـك عف أغراضيـ
ك قد تككف الكسائؿ األخرل مساعدة لمكبلـ المنطكؽ مف المغة ك استعماالتو في مختمؼ مستكيات 

تية كما يصاحبيا مف إشارات ك تعابير لمكجو التخاطب اليكمي، ك الكبلـ الشفيي يشكؿ الجكانب الصك 
 .4ككؿ ما يتعمؽ بالحاؿ الذم يتـ فيو الخطاب

أىـ تعريؼ يمكف أنو :) بيف كسائؿ التخاطب إذ يقكؿ فندريس( المفظ)ك قد بيف عمماء الغرب مكانتو
 يعرؼ بو الكبلـ انو نظاـ مف العبلمات، كبعد مقارنة المغة باألنظمة األخرل مف العبلمات 
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ك التي يمكف أف تسمى أيضا لغات مثؿ لغة الشـ ك لغة الممس ك لغة البصر نقرر أف ىناؾ لغة بيف 
مختمؼ المغات الممكنة تطغى عمى جميع ما عداىا بتنكع كسائؿ التعبير ك ىي المغة السمعية التي 

 .5(تسمى أيضا لغة الكبلـ أك المغة الممفكظة
 SEMIOLOGIE DEنجد أف سيمكلكجية التكاصؿ( المفظ)ك مف منطمؽ ىذه األفضمية أم، أفضمية   

LA COMMUNICATOIN ك التي يتزعميا كؿ مف إبريؾ، بكيسنس ك جكرج ( المفظ)، قامت عمى
ارت ك بيرس ك سكسير ك بريطػػػك ك جا كبسكف، كيمتقي أصحاب ىذا االتجاه في كظائؼ ػػػػػػمكنػػػاف ك ب

 :سيميائية أىميا
 .التكاصؿ المشركط بالقصدية المغة كظيفتيا األسا سية-
 .المفظ أك الكبلـ طرؼ أساسي في دراسة العبلمة المغكية-

عمى نحك ما ىك معركؼ في ثنائيات سكسير المغة ك الكبلـ كالداؿ ك المدلكؿ، أك بيرس في ثبلثية     
 .لكبلميالمؤشر ك الفكرة ك المكضكع، أك في ثنائية تشك مشكى الكفاءة المغكية ك األداء ا:العبلمة 

إذ يرل أف كؿ األنظمة التكاصمية يجب أف تدرس ضمف . غير أف بيرس يكسع الدراسة السيميائية
رياضيات كاف أـ أخبلقا أكميتافيزيقا : انو لـ يكف باستطاعتي يكما ما دراسة أم شيء:)نظاـ إشارم يقكؿ

فمكا أك عمـ نفس أك عمـ أك جاذبية أك ديناميكا حرارية أك بصريات أك كيمياء أك تشريحا مقارنا أك 
 .6(أك رجاال أك نساء أك عمـ مقاييس دكف أف تككف ىذه الدراسة سيميائية... صكت أك اقتصاد أك تاريخ

ك نبلحظ في تعريؼ بيرس ىذا أف السيميائية نظاـ اشارم عاـ يشمؿ جميع العبلمات الككنية بما فييا 
دالة، كبيذه النظرية العامة البيرسية يمتقي بيرس مع اإلنساف، فاإلنساف نفسو عبلمة سيميائية، فيك إشارة 

 .نظرية الجاحظ الخماسية العامة لدراسة العبلمات ك األنساؽ الداللية في كافة أنكاعو ك أشكاليا
مف لفظ ك غير لفظ خمسة أشياء ال تنقص ك ال :)فالجاحظ كاف عمى إدراؾ ك كعي تاميف في قكلو

تخرج عف ىذا التنظير العاـ، فالفكر السيميائي يدكر في نسقيف رئيسييف  فالدراسة السيميائية ال< ....تزيد
 :ىما

 .العبلمات المغكية المنطكقة أك الكبلـ-
العبلمات غير المفظية المتمثمة في كؿ ما مف شأنو أف يدخؿ في العممية التكاصمية ك الحياة -

لمحياة كعبلمات المركر، كالرمكز  ظمةأنكاع األطعمة ك األشربة ك األلبسة ك العبلمات المن: اإلنسانية
 .التعميمية ك الفنكف كغيرىا

ك لـ يكتؼ الجاحظ بيذا التنظير العاـ في التكاصؿ، بؿ بيف كيؼ يتـ ىذا التكاصؿ انطبلقا مف 
 المرسؿ إلى المرسؿ إليو ك اشترط شركطا لمتأثير في السامع أك الممتقى، منيا اإلقباؿ بالكجو 
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ال تقبؿ بحديثؾ : بف عبد الرحمف يقكؿ كاف مطرؼ : )...ركل ذلؾ في قكلو ك السمع ك البصر، كقد
حدث الناس ما حدجكؾ بأػبصارىـ ك أذنكا لؾ : عمى مف ال يقبؿ عميؾ بكجيو، كقاؿ عبد ا بف مسعكد

 .7(بأسماعيـ أك الحظكؾ بأبصارىـ ك إذا رأيت منيـ فترة فأمسؾ
في عممية التكاصؿ ك التبميغ، التي ركاىا عف غيره  ك مف خبلؿ ىذه الشركط التي اشترطيا الجاحظ

 يمتقي مع المسانييف المحدثيف في عناصر التبميغ التي تعد مف أىـ األسس السيميائية الحديثة 
 :8ك التي حرصيا جاكبسكف في ستة ىي

 .المرسؿ ك ىك المتكمـ-
 .المرسؿ إليو ك ىك السامع أك القارئ-
 .كىي  المضمكف النصي الرسالة-
 .المرجع ك ىك القصد في التكاصؿ-
 .المغة المشتركة بيف المرسؿ ك المرسؿ إليو-
 .القناة الناقمة ك ىك الظرؼ أك األسبلؾ المكصكلة-

أف الجاحظ يمتقي مع السيميائييف ( المفظ)ك خبلصة القكؿ يتضح مف خبلؿ ىذه المقارنة في دراسة 
كالذم في اعتقادم أنو أكؿ كسيمة في , أك الكبلـ( المفظ)الغربييف المحدثيف في سيمكلكجية التكاصؿ في 

 . التكاصؿ بيف الناس في جميع مجاالت الحياة
 
 :اإلشارة ثانيا

 
ك كاف داركا دكر اإلشارة في العممية ( المفظ)في الرتبة الثانية بعد( اإلشارة)لقد جعؿ الجاحظ 

فيما يتكامبلف , ظ، ال يمكف الفصؿ بينيماالتكاصمية، ك عبلقتيا مع المفظ، فمئلشارة عبلقة تكاممية مع المف
فقد يستخدـ المتكمـ سكاء كاف عاديا أـ أديبا أـ . في التكاصؿ، إذ اإلشارات كسائؿ مساعدة لمفظ أك الكبلـ

 .سياسيا إشارات ك إيماءات لتكضيح كبلمو لتأثيره في السامع أك المتمقي
را لدل المسانييف لما تكتسيو مف أىمية بالغة لقد نالت اإلشارات في الدرس السيميائي الحديث حظا كاف

إف ألفاظ اإلشارة ىي السبيؿ إلى تميز المقاـ > :في التكاصؿ ك التفاىـ، ك منيـ العالـ بيكلر، إذ يقكؿ
إلى ( أنا)التكاصمي في حسف أحكالو، ىذا المقاـ يتضمف إشارات متعددة، ليا كظائؼ إشارية محددة كإشارة

 .9<خاطب ك غيرىاإلى الم( أنت)المتكمـ، 
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فاستخداـ اإلشارة بدؿ المغة يفرضيا المقاـ، ك قد تككف أبمغ مف الكبلـ في التفاىـ ك التخاطب في 
إقناع السامع أك الشريؾ في الحديث الثنائي، كقد أشار الجاحظ إلى ىذا في معرض حديثو عف 

 . 10<مفظ ك تغني عف الخطك اإلشارة تنكب عف ال.... فمبمغ اإلشارة أبعد مف مبمغ الصكت>:اإلشارة
كمف سياقات المقاـ كالحاؿ التي تؤكد ما ذىب إليو الجاحظ كالتي تككف فييا اإلشارة أبمغ مف الكبلـ ما 
ذكر في القرآف الكريـ كمف أمثمة ذلؾ مكقؼ مريـ عمييا السبلـ كما ىك معركؼ في قصتيا لما نعتيا 

يا أخت ىاركف ما كاف أبكؾ امرأ  سكم كما  27شيئا فريايا مريـ لقد جئت :)قكميا بالفاحشة في قكلو تعالى
نبلحظ في ىذا المقاـ أف . 11( 29فأشارت إليو قالكا كيؼ نكمـ مف كاف في الميد صبيا  28كانت أمؾ بغيا

، ألف الجكاب بالكبلـ في ىذا ( اإلشارة) مريـ عمييا السبلـ استعممت بدؿ الكبلـ في جكابيا عف القـك
أم إلى ابنيا عيسى عميو السبلـ ليأتي ( فأشارت إليو)يا كحاسما كلـ يدفع عنيا التيمة المكقؼ لـ يكف كاف

قاؿ إني عند ا ءاتني الكتاب كجعمني :)بالجكاب الحاسـ ليدفع عنيا  ىذه التيمة، كذلؾ في قكلو تعالى
ي كلـ يجعمني جبارا كبرا كبكالدت 31كجعمني مباركا أيف كنت كأكصاني بالصمكاة كالزكاة مادمت حيا 30نبيئا
  .12(32شقيا

: كيرل أنيـ لما أشارت إلى الطفؿ قالكا»:كانت أبمغ مف الكبلـ في الجكاب* اإلشارة*كذكر القرطبي أف 
 أم في اإلشارة سخرية بالقكـ  13( استخفافيا بنا اشد عمينا مف زيناىا

 دنا زكرياء مع قكموكقد استخدـ الرمز مرادفا لئلشارة في الجكاب، كما ىك معركؼ في قصة سي

، كالرمز ىنا ىك اإلشارة بالعيف  14( آيتؾ أال تكمـ الناس ثبلثة أياـ إال رمزا:)كذلؾ في قكلو تعالى 
 15أكالحاجبيف   أك الشفتيف أك اليديف 

 في التكاصؿ كالعيف كالجفف  كقد أشار الجاحظ إلى أجزاء الجسـ التي تستخدـ بيا اإلشارة  

 ...ك في اإلشارة بالطرؼ كالحاجب: )فى عف اآلخريف إذ يقكؿك الحاجبيف بطريقة تخ

 (ك غير الجميس  مرفؽ كمعكنة حاضرة في أمكر يسترىا بعض الناس  مف بعض ك يخفكنيا عف الجميس
 : كقكؿ الشاعر16
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 و تعرؼ عيني ما بو الوحي يرجع**ترى عينيا عيني فتعرؼ وحييا 

جو أكثر أجزاء الجسـ األخرل في العمميات التكاصمية،ألنو كيجمع الباحثكف المغكيكف المحدثكف  أف الك  
 17االشارية  فيو إشارة العيف ك شـ األنؼ ك ذكؽ المساف كسمع األذف ك ىذه األجزاء تدخؿ في العبلمات

 فاإلشارات بمختمؼ أنساقيػػػا مرتبطة بالمقػػػاـ الذم يحدث فيو الكػػػػبلـ كحركػػات اإلشارات

ينكب عنيا كاألعداد كأسماء العالـ كىذا ما يصطمح عميو باألدكات المرجعية ك اإليماءات أك ما  
Reformatted  التي تعكد إلى مكضكعات مرجعية في الكاقع الحقيؽ Real   أك في الكاقع الكىمي

(fictive)18 

 إف أكؿ مف: ببلؿ عبد اليادم/كقد أجريت دراسات سيميائية عمي إشارات جسد اإلنساف كما قاؿ ذلؾ د
كيمفت إلى العالـ البير « التعبير عف العكاطؼ لدل اإلنساف كالحيكاف»اىتـ بيذه المسألة داركيف في كتابو 

منيا يشكؿ مف %  38فقط مف الكبلـ بينما% 7مير ابياف الذم يعتبر الرسالة التكاصمية ال تتضمف إال
ة إال أنيا ليست مف صمب الداللة نبرة الصكت كتقييـ الكبلـ، كىي أمكر ترافؽ المغة الصكتية أك الشفاىي

شارات ترافؽ الرسالة المغكية كقد أشار% 55المغكية كالباقي  رام » ىك عبارة عف حركات ك ايماءات كا 
ألؼ حركة  250كىك مف أىـ العمماء الحالييف في اإلشارات الجسدية إلى أف اإلنساف يستخدـ « بردىكيسؿ

 .19«أك ايماءات كجيية معركفة الدالالت

فأما اإلشارة فأقرب المفيـك : )أشار الجاحظ إلى ىذه السميائية الجسمية  في كتابو الحيكاف في قكلو كقد
كرفع الحاجب ككسر األجفاف كلي الشفاه، كتحريؾ األعناؽ كقبض جمدة الكجو، كأبعدىا أف تمكم :منيا

 20(بثكب عمى مقطع جبؿ تجاه عيف الناظر

السيميائية الحديثة أثبتت نسبة التكاصؿ في العبلمات غير أحمد مختار عمر أف الدراسات / كذكر د
 .فقط% 7بينما بقي لمغة% 92كبعضيـ أكصميا إلى % 65المفظية أم غير المغكية التي تشكؿ

كىذا ما ذىب ) كاف االعتقاد قديما كحتي كقت قريب أف المغة تشكؿ نسبة عالية في العممية التكاصمية 
 .21ثـ تبيف عكس ذلؾ في الدراسات الحديثة(.ي أكؿ كسائؿ التكاصؿف( المفظ)إليو الجاحظ لما جعؿ 
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ذا ما ناقشنا ىذه النسب العالية في الدراسات السيميائية الحديثة كالتي تعطي لمعبلمة غير المفظية  كا 
كاإلشارات كالرمكز كاإليماءات التي تدخؿ في التكاصؿ اإلنساني تبيف  أف الجاحظ لـ يكف منطقيا في ىذا 

فاإلشارة حسب ىذا النسب المذككرة آنفا تأتي في ( اإلشارة)ك( المفظ)يؼ السيميائي كال سيما بيفالتصن
 .الرتبة األكلى مف حيث التكاصؿ كالتفاىـ بيف الناس

 :كلكف في اعتقادم أف الجاحظ كاف منطقييا في ترتيبو السيميائي كذلؾ لسببيف

 ر المفظية تحتاج إلى دراسة إحصائية دقيقةعف نسبة التكاصؿ اإلنساني في العبلمات غي: األكؿ*

شارات المركر : الثاني* أف المغة بشقييا المنطكقة كالمكتكبة أك اإلشارات كالرمكز، كإشارات الصـ كالبكـ كا 
ك رمكز التعميـ كالرياضيات كالفيزياء كالكيمياء، كاإلشارات اإلستخباراتية التي أصبحت لغة ثانية في 

كف ىذه الكسائؿ لغة قبؿ أف تنتقؿ إلى إشارات كرمكز؟، فالمغة منتجة ىذه الكسائؿ التكاصؿ الحديث ،ألـ ت
 .إذا فالمغة تبقى في أعمى مراتب التكاصؿ كالتفاىـ بيف البشرية كما اثبت ذلؾ الجاحظ

 

 :العقد-3

 

ديما في المرتبة الثالثة لما لو مف أىمية في الدكر التكاصمي كقد كاف لو ق( العقد)لقد جعؿ الجاحظ  
كحديثا دكرا في العممية التكاصمية كالعممية الحسابية في ضبط الحياة االبشرية أك كدكر سيميائي يدخؿ في 

 :المعتقدات الدينية منيا

لقد أكلى العرب اىتماما كبيرا لؤلعداد كمنيـ الكثنيكف كالمسممكف، كقد تردد : المعتقدات العربية في العقكد-
 .رآف كالحديثالعدداف ثبلثة ك سبعة في الق
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 :في القرآف-1  

قاؿ رب اجعؿ لي آية قاؿ آيتؾ أال تكمـ الناس ثبلثة أياـ إال رمزا كاذكر ربؾ كثيرا كسبح : ) قاؿ تعالى
 22(بالعشي كاإلبكار

 23(فآمنكا با كرسمو كال تقكلكا ثبلثة: )كقاؿ أيضا

ف لـ ينتيكا عما يقكلكف لقد كفر الذيف قالكا إف ا ثالث ثبلثة كما مف إ: )كقاؿ أيضا لو إال إلو كاحد كا 
 .24(ليمسف الذيف كفركا منيـ عذاب أليـ

 

 :وفي الحديث الشريؼ -3

 

 25(الشفاء في ثبلثة شربة عسؿ أك شرطة محجـ أك كية نار:)قاؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ

 26:في الشعر العربي قاؿ زىير

 ءك إف الحؽ مقطعة ثبلث      يميف أك نفار أك جبل-

 فذلكـ مقاطع كؿ حؽ          ثبلث كميف شفاء-

مثؿ الذيف ينفقكف أمكاليـ في سبيؿ ا كمثؿ : )ك قد تردد العدد سبعة في القراف كثيرا كمنو قكلو تعالى
كالعقد في الكقت الراىف يستخدـ عمى نطاؽ كاسع    27(حبة أنبتت سبعة سنابؿ في كؿ سنبمة مائة حبة 

 .يميائية في المعتقدات ك الكيانة ك التفاؤؿ ك التشاؤـففي األعداد رمزية ك س
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 :الخط – 4

لما لو مف دكر في التكاصؿ الحضارم بيف ( الكتابة)في الرتبة الرابعة أك ( الخط)لقد جعؿ الجاحظ  
الشعكب ك في نقؿ الحضارات ك تبلقحيا ، كال سيما أف الجاحظ كاف مف دعاة التفتح عمى الحضارات 

العرب إلى التحضر ك التمدف ك التمكف في األرض، ك قد أشار إلى ىذه المسألة في  األخرل، ك دفع
لك ال الكػتب المدكنة ك األخبار المخػػػػػػمدة  لبطؿ أكثر العمـ ك لتغمب سمطاف : )معرض حديثو قائبل

 .28(النسياف عمى سمطاف الذكر

 أك الكتابة في التفكير السيميائػػي ( الخػػػط)ك بيذه األفكار التي أشػػار إلييا الجػػػاحظ في دكر 

إلى أف الكتابة نظاـ مف " : دك سيير"ك التكاصؿ يمتقي بما يقره الدرس السيميائي الحديث فقد ذىب 
 .29العبلمات تؤدم دكرا ىاما في الحياة اإلجتماعية

بيف المغة أم ( المفظ ك الخط)ك ىناؾ نقطة ميمة يمكف اإلشارة إلييا ك ىي أف الجاحظ قد ميز بيف 
المنطكقة ك المغة المكتكبة عمى حد تعبير المحدثيف في تصنيفو فبالرغـ  مف أف لغة الكتابة ىي نتاج لمغة 
المنطكقة ، ك ىنا يمتقي الجاحظ مع العالـ المغكم فندريس في الخبلؼ بيف المغة المكتكبة ك المغة 

د اختبلؼ المغة المكتكبة عف المغة المتكممة، كىكذا نرل أف االستعماؿ يتفؽ مع التقاليد في تأكي:)المنطكقة
 .30(كالكاقع أنيما ال يختمطاف أبدا، ك مف الخطأ أف نظف أف النص المكتكب يعتبر تمثيبل دقيقا لمكبلـ

 communicative)فقد ميزت المسانيات الحديثة بيف المنطكؽ ك المكتكب مف حيث المكقؼ التكاصمي 
satiation )ي نقطتيف أساسيتيفك النشأة التاريخية ف: 

 .المغة المحكية أقدـ ك أكسع انتشارا مف الكتابة-ا

أف عكدة أنظمة الكتابة كميا إلى كحدات ك عناصر مف المغة المنطكقة أمر ثابت، فالكتابة ظاىرة -ب
 .31تشكيمية ناتجة عف الكبلـ 
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بميغية، فالمغة المسمكعة ك في اعتقادم أف الخبلؼ ال يمكف في الدكر التكاصمي، ك إنما في الكسيمة الت
 .أكثر تأثيرا مف المغة المكتكبة ك قد أشار إلى ذلؾ الجاحظ أنفا

 :النصبة أو الحاؿ – 5

 

لـ يغفؿ الجاحظ عف دكر النصبة في إدراؾ اإلنساف لما يحيط بو في العالـ الخارجي أك العالـ 
فالعبلمات :)األثر عمى المؤثر كداللة ( العقمية –بالعبلمة )كىك ما بات يعرؼ عف المحدثيف ,الككني

حيث يككف الداؿ محسكسا ك المدلكؿ مخفيا عف الحكاس مثؿ ( indicesاألمارات)الطبيعية تتمثؿ في 
 .32...(الدخاف عبارة عف النار 

فالعبلمة الككنية ىي اشارية دالة بما فييا اإلنساف الدارس ليا لمعرفة السببية في كجكد الشيء في ىذا 
سنرييـ آياتنا في اآلفاؽ كفي أنفسيـ :) فسو عمى مف أكجده، ك يتضح ذلؾ لقكلو تعالىالككف، ك ىك ن

 :كقكلو تعالى,     33(حتى يتبيف ليـ أنو الحؽ أكلـ يكؼ بربؾ أنو عمى كؿ شيء شييد

لى السماء كيؼ رفعت 17أفبل ينظركف إلى اإلبؿ كيؼ خمقت)  لى الجباؿ كيؼ نصبت 18كا  كالى  19كا 
 .34(20األرض كيؼ سطعت

كىناؾ آيات كثيرة تدعك إلى التأمؿ كالتفكير كالتدبر في الككف قصد الكصكؿ إلى معرفة ا خالؽ 
 كىذه المظاىر الككنية تدرؾ مف لدف الناس أجمعيف عالميـ كأمييـ لتككف حجة لمناس.الككف

 .كافة

ينك خبلصة القكؿ أنو تبيف مف خبلؿ ىذه المقارنة   بالسيميائيات الحديثة  تنظير الجاحظ ك مقارنتو ب
أف الجاحظ كاف مكفقا الئ حد كبير في في تصنيفو ىذا كقد افاد عمماء المغة المحدثيف منو كما يتضح  
اف العمماء العرب كعمى رأسيـ الجاحظ كانكا عمى  عمـ كاسع ك إدراؾ كاع بالدرس المغكم الحديث 
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بيرتنا ك أخشى أف أقكؿ شغمتنا عف دراسة تراثنا ك قد أسسكا لجؿ النظريات الغربية التي , بمفيكمو الكاسع
 حديثة. دراسة عممية

فالجاحظ عالـ سيميائي كبير يجب أف  تظير أعمالو إلى غيرنا ليكتسب العالمية بما قاـ بو في عمـ 
صاحب عناصر ( roman gakobson)ك يذكر مع كبار عمماء الغرب أمثاؿ . السيمياء كالتكاصؿ 

 (التمفظ ك تحميؿ الخطاب)صاحب نظرية ( emile benveniste)التكاصؿ ك 

 .كغيرىما 
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 «الرتتيل» مصطلح 

 "قراءة يف املفهوم واملصطلح  "   حترير وتأصيل

 

 

عيسى بف ناصر الدُّريبي. د  

 أستاذ الدراسات القرآنية 

  جامعة الممؾ سعود 

المممكة العربية السعودية   

 

 : ممخص البحث

في ضكء اآليات القرآنية التي جاء فييا ىذا " الترتيؿ "ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة مصطمح  
مح في ضكء فيـ سمؼ ىذه األمة المفظ ،أك اآليات التي تصؼ طريقة قراءة القرآف ، كبياف ىذا المصط

مف الصحابة كالتابعيف عند تفسيرىـ ليذه اآليات ، كمف بعدىـ مف أىؿ التفسير ، إضافة إلى تتٌبع 
 ".الترتيؿ "خاصة ما كرد فييا ىذا المفظ ,األحاديث التي جاء فييا كصؼ قراءة النبي ،

التي تعنى بالحديث عف ىذا  كتتٌبع ىذا المفظ عند عمماء المغة كالمعاجـ ،كفي بقية العمكـ
 .  المصطمح كعمى رأسيا عمـ التجكيد ،كعمـك القرآف 

 .لتحرير ىذا المصطمح كدراستو دراسة متأنية لمخركج بتأصيؿ عممي لمعناه
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باستقراء كؿ ذلؾ ،كاستنطاؽ النصكص ، لتأصيؿ منيج عممي في -قدر إمكاني -كقد اعتنيت 
 .تتبع مثؿ ىذه المصطمحات 

 :ي لممكضكع في ضكء خطة مككنة  مف  مباحث خمسة، ىي ككاف تناكل

 :الترتيؿ عند المفسريف ،وفيو مطمباف : المبحث األوؿ 

 ".الٌسمؼ" معنى الترتيؿ عند الصحابة كالتابعيف : المطمب األكؿ                     

 .معنى الترتيؿ عند أىؿ المعاني كالتفسير: المطمب الثاني                    

 . الترتيؿ في األحاديث وعند شرّاح األحاديث: لمبحث الثانيا

 .الترتيؿ عند عمماء المغة وأصحاب المعاجـ: المبحث الثالث

 :الترتيؿ عند عمماء التجويد، وفيو مطمباف : المبحث الرابع 

 .الترتيؿ عند عمماء التجكيد المتقدميف: المطمب األكؿ          

 تيؿ عند بعض الباحثيف في عمـ التجكيد المعاصريف التر :المطمب الثاني         

 .الترتيؿ عند عمماء عمـو القرآف  : المبحث الخامس 
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: مقدمة  

 :كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا ، كبعد ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژالحمد  القائؿ    

حيػػػث  مػػػف المصػػػطمحات التػػػي عنػػػي بيػػػا عممػػػاء التجكيػػػد قػػػديما كحػػػديثان،" الترتيػػػؿ"فػػػإف مصػػػطمح 
يجعمكنػو أحػػد مراتػب الػػتبلكة حينمػا يعػػددكف مراتػب الػػتبلكة،  فيفرقػكف بينػػو كبػيف مرتبػػة التحقيػؽ، كمػػنيـ مػػف 

 .يعده ضابطان لمتبلكة كليس أحد مراتبيا

كنحف في التحاكـ لضبط ىذا المصطمح أكؿ ما يجب أف نرجع إلى كتاب ا ؛لمعرفة مػا كرد مػف 
كرتػؿ القػرآف :"بيف كيؼ يهقرىأي القرآف ، كأصػرح آيػة فػي ذلػؾ آيػة المزمػؿ آيات لمحديث عف ىذه الكممة التي ت

 " ترتيبل

: كقكلو تعالى                         (186). 

: ثـ قكلو تعالى                         

           
(187). 

كيرجع أكؿ ما يرجع لتفسير ىذه الكممة ألقكاؿ أئمة المغة مف سمؼ ىذه األمة ،مف كبار المفسريف 
 .كابف عباس، كابف مسعكد، كتبلميذىما مف التابعيف

نقرأ ما سٌطره أىؿ التفسير كالمعػاني ، كأىػؿ المغػة كالمعػاجـ حػكؿ ىػذه الكممػة فػي السػياؽ الػذم ثـ 
 .جاءت فيو لمعرفة داللتيا كمفاىيميا

                                                           
 .106: اإلسراء( 186)

 .32: الفرقان( 187)
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، كأقػػكاؿ شػػٌراح الحػػديث  nكالبػػد أيضػػا مػػف اسػػتقراء األحاديػػث التػػي جػػاءت فػػي كصػػؼ قػػراءة النبػػي 
 . صطمح كفيمو ،كفيـ دالالتو كمعانيوفي تفسير األلفاظ ؛ألنو يساعد في التعامؿ مع ىذا الم

 

كخمسػة  مقدمػةكقد صغت خطة تفي ببياف مػا أردتػو مػف بحثػي ليػذا المصػطمح، كىػي مككنػة مػف 
 :مباحث كالتالي 

 :الترتيؿ عند المفسريف ،وفيو مطمباف : المبحث األوؿ 

 ".مؼالسٌ " معنى الترتيؿ عند الصحابة كالتابعيف : المطمب األكؿ                     

 .معنى الترتيؿ عند أىؿ المعاني كالتفسير: المطمب الثاني                    

 . الترتيؿ في األحاديث وعند شرّاح األحاديث: المبحث الثاني

 .الترتيؿ عند عمماء المغة وأصحاب المعاجـ: المبحث الثالث

 :الترتيؿ عند عمماء التجويد، وفيو مطمباف : المبحث الرابع 

 .الترتيؿ عند عمماء التجكيد المتقدميف: المطمب األكؿ          

 .بعض الباحثيف في عمـ التجكيد المعاصريف  الترتيؿ عند :المطمب الثاني         

 .الترتيؿ عند عمماء عمـو القرآف  : المبحث الخامس 

 .الخاتمة ، وفييا أبرز النتائج

لمصػػطمح كتحريػره كدراسػػتو، بتتبػع مظػػاٌف ىػػذا كختامػا فيػػذا جيػد باحػػث  بػػذؿ فيػو كقتػػا؛ لتتبػع ىػػذا ا
كا أعمػػـ كأحكػػـ . المكضػػكع  لتأصػػيمو عمميػػان ، عمٌػػو أصػػاب فمػػو أجػػراف ، كاف لػػـ يظفػػر بػػاألجريف، فبػػأجر 

كصػػمى ا عمػػى نبيػػو كآلػػو كصػػحبو . ،كأسػػأؿ ا  أف يسػػددني فػػي مػػا كتبػػت ،كيغفػػر لػػي فػػي مػػا أخطػػأت 
 .كسٌمـ 
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 : المبحث األوؿ
 د المفسريفالترتيؿ عن

 

 ":الّسمؼ" مصطمح  الترتيؿ عند الصحابة والتابعيف : المطمب األوؿ 

الشؾ أف الصحابة كالتابعيف ىـ الجيؿ األكؿ الذم نزؿ القرآف بمغتػو ،كػاف ليػـ مػف الفيػـ كالمعرفػة 
 . بمعاني كألفاظ القراف ما لـ يتيسر لغيرىـ ،فيـ أىؿ العربية األقحاح ،كقد نزؿ القراف بمسانيـ 

يرجػع فيػو أكؿ مػا يرجػع إلػى دراسػة اآليػات التػػي  -لفػظ الترتيػؿ  –كمػف ىنػا فػإف دراسػة ىػذا المفػظ 
. جاء النص فييا عمى ىذه الكممة ،كبياف معناىا مف خبلؿ أقكاؿ السمؼ ،كعمى رأسيـ الصػحابة كالتػابعكف

 .لنحافظ عمى  المصطمحات القرآنية في أفضؿ بيئة عممية لقراءتيا كبقائيا 

اءت في القرآف الكريـ آيتاف فييما حديث عف طريقة قػراءة القػرآف ، األكلػى صػرح فييػا بمفػظ كقد ج
 .الترتيؿ ، كالثانية فييا بياف مف ا لكيفية قراءة النبي لمقرآف 

 .كسكؼ نتناكؿ معناىما في ضكء أقكاؿ السمؼ مف الصحابة كالتابعيف

 آية المزمؿ : اآلية األولى              
(188): 

                                                           
أي آية –وادلفسرون يذكرون فيها إمجاال ما يفصلونو عند آية ادلزمل ،ألهنا " لنثبت بو فؤادك ورتلناه ترتيال:"فهي قولو تعاىل " الًتتيل"وأما اآلية األخرى اليت جاء فيها لفظ (  188)

نزل : قال " ورتلناه ترتيال : "الًتتيل والتثبيت ، عن إبراىيم يف قولو تعاىل(:"  446/ 17)صرحية يف طريقة القراءة وشلا قالو ابن جرير عند تفسَت ىذه اآلية يف تفسَته -ادلزمل 
بُت أولو وآخره كان ينزل آية وآيتُت وآيات ،وكان ينزل جوابا ذلم إذا سألوا عن شيء ، أنزلو اهلل جوابًا ذلم ورداً عن النيب فيما يتكلمون بو ،وكان :متفرقا ، وعن احلسن قال 

 .ن سنةضلو من عشري
   . ژٿ  ٿ    ٿ  ژفسرناه تفسَتا وقرأ ": ورتلناه ترتيال"التبيُت والتفسَت، قال ابن زيد يف قولو : معٌت الًتتيل : وقال آخرون        

ره آية بعد آية ،ووقفة عقيب وقفة ،وجيوز أن يكون ادلعٌت :ومعٌت ترتيلو ( :  96/  3)وقال الزسلشري يف الكشاف           ورتل القرآن :وأمرنا بًتتيل قراءتو وذلك قولو  :أن قدِّ
ىو أنزلو مع كونو متفرقا على متكث ومتهل :اقرأه بًتسل وتثبت ،ومنو حديث عائشة يف صفة قراءتو الكسردكم ىذا، لو أراد السامع أن يعّد حروفو لعّدىا، وقيل : ترتيال، أي

 .يف مدة متباعدة وىي عشرون سنة ومل يفرقو يف مدة متقاربة 
 :فقال  (  20/ 18)وذكر ابن عاشور نفس ادلعنيُت  يف التحرير والتنوير 

 ...نزلناه مفرقا منسقا يف ألفاظو ومعانيو غَت مًتاكم فهو مفرق الزمان   -1

حلركات مبهل ، وىو ادلذكور يف سورة ادلزمل يف قولو بتمهل بأن اليعجل يف قراءتو بأن يتبُت مجيع احلروف وا: بقراءتو مرتال ،أي : أمرنا بًتتيلو ، أي " رتلناه "وجيوز أن يراد ب  -2
 "ورتل القرآن ترتيال:"
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 :أقواؿ الصحابة:أوال 

 :(189)كرد عف ابف عباس قكالف في تفسير ىذه الكممة

 .(190)بيٌنو تبيينان : األكؿ 

 .تقرأ آيتيف ،ثبلثة ،ثـ تقطع ال تييذًرـ: الثاني

 : أقواؿ التابعيف: ثانيا 

، سػػنتبيف منيػػا ژ  ٿ ژسػػير فػػي شػػرح كممػػة كردت عػػدة أقػػكاؿ عػػف التػػابعيف كتػػابعييـ مػػف أئمػػة التف
 :كالناظر في ىذه األقكاؿ  يجد أنيا تدكر  حكؿ أربع معاف ، ىي .معاني ىذه الكممة كداللتيا

 .الترّسؿ: طريقة القراءة مف حيث اإلسراع أو التميؿ،وىو : المعنى األوؿ

 .(191)ترسَّؿ فيو ترسُّبلن : قاؿ مجاىد

     . (192)ثبلث آيات كأربعان كخمسان  اقرأهي عمى ىينتؾ: كقاؿ الحسف  

 .طريقة القراءة مف حيث البياف واإليضاح لممعنى:المعنى الثاني 

 .(194).  بيننو تبيانان : كفي ركاية . (193)بىيّْنوي تبيينان : قاؿ قتادة 

 .(195)اقرأه قراءة ، بيننو تبيانان : كقاؿ الحسف 

 .(196).اقرأه قراءةن بىيّْنةن : كفي ركاية أخرل عنو   
                                                           

ورتل القران "أخرج العسكري يف ادلواعظ عن علي أن رسول اهلل سئل عن قول اهلل :فقال   -رضي اهلل عنو–أثرا عن علي (  40/   15) وقد ذكر السيوطي يف الدر ادلنثور (  189)
 . ولو صح ىذا احلديث لكان نصا يف تفسَت اآلية ،وىو يشَت إىل ادلعنيُت اللذين وردا عن ابن عباس" التنثروه نثر الدقل ، والهتذوه ىذ الشعر بينو تبيينا ،و : قال " ترتيال

 .( 39/   15) الدر ادلنثور ( 190)
 .وقد نسبو لعبد بن محيد وابن ادلنذر( 40-39/  15)الدر ادلنثور ( 191)
 (.60-59/  10) الكشف والبيان للثعليب ( 192)
 .ونسبو لعبد بن محيد  40/  15الدر ادلنثور ( 193)
 .( 363/   23) ذكر ىذه الرواية هبذا اللفظ ابن جرير يف تفسَته  ( 194)
 .(59/  10) الكشف والبيان للثعليب ( 195)
 .ونسبو لعبد بن محيد( 40/  15) الدر ادلنثور ( 196)
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 .(197)فٌسره تفسيران : كقاؿ سعيد بف جبير    

يضػػاحو كفيمػػو ، كمػػا قػػاؿ : كىػػذا المعنػػى يػػدكر عمػػى أف قػػراءة الترتيػػؿ يػػراد منيػػا    بيػػاف المعنػػى كا 
 .فسّْره تفسيرا: كىك ما عناه سعيد بف جبير بقكلو .تفٌيمو تاليا لو : ابف كيساف 

ػػػرة ، ك -بفػػػتح السػػػيف المشػػػددة -فيػػػي قػػػراءة مفسَّػػػرة     ، يفيػػػـ منيػػػا -بكسػػػر السػػػيف المشػػػددة –مفسّْ
 .المعنى بطريقة القراءة الكاضحة

 .أثر القراءة مف حيث التأثر بيا: المعنى الثالث

ألػـ :مر رجؿ مف أصحاب النبي عمى رجؿ يقرأ آية كيبكي كيرددىا ، فقاؿ :قاؿ الحسف           
 . (198).تيؿ؟ ىذا التر  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: تسمعكا إلى قكؿ ا تعالى

 .تفسير باألثر ، فالبكاء أثر لمترتيؿ ، أك أثر لمقراءة المرتمة" الترتيؿ"كىذا التفسير لمفظ  

 .طريقة القراءة مف حيث تطبيؽ أحكاـ التجويد كالمّد ونحوه: المعنى الرابع 

 .(199). المدٌ :الترتيؿ : قاؿ عطاء            

، فالمد مف لكاـز القراءة بالترتيؿىك تفس" الترتيؿ"كىذا التفسير مف عطاء لمفظ   . ير بالبلـز

 :معنى الترتيؿ عند أىؿ المعاني والتفسير: المطمب الثاني

  ٿ    ٿ  ٿژ: فػي قولػو تعػالى " الترتيػؿ"أقواؿ المفسريف وأىؿ المعاني في تفسػير معنػى كممػة 
 .  ژ

 .(200)"كبٌيف القرآف إذا قرأتو تبيينان ،كترٌسؿ فيو ترٌسبلن :"قاؿ الطبرم -1

 .(201)"اقرأه عمى ىينتؾ ترسُّبلن :"قاؿ الفراء-2

                                                           
 .( 40/  15) الدر ادلنثور ( 197)
 .( 42/  15) ر الدر ادلنثو ( 198)
 .( 363/  23) تفسَت الطربي ( 199)
 .( 362/   23) تفسَت الطربي ( 200)
 .( 179/  3) معاين القران  ( 201)
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بٌينػػػو تبيينػػػا، كالتبيػػػيف ال يػػػتـ بػػػأف يعجػػػؿ فػػػي القػػػراف ،إنمػػػا يػػػتـ بػػػأف تبيػػػيف جميػػػع :"قػػػاؿ الزجػػػاج -3
 .(202)"الحركؼ ، كتكفي حقيا مف اإلشباع 

 :فيو ثبلثة أقكاؿ :قاؿ الماكردم -4

 بف أسمـ بٌيف القراف تبيانان ، قالو ابف عباس ، كزيد-1  

 .قالو ابف جبير.فٌسره تفسيران -2

مػػأخكذ مػػف ترتيػػؿ األسػػناف ،إذا . أف تقػػرأه عمػػى نظمػػو كتكاليػػو ،ال تغيػػر لفظػػا ، كال تقػػدـ مػػؤخرا-3
 .(203). قالو ابف بحر. استكل نبتيا ، كحسف انتظاميا

شػباع الحركػات:قػاؿ الزمخشػرم -5 حتػػى  ترتيػؿ القػػراف قراءتػو عمػى ترٌسػػؿ كتػؤدة تبػيف الحػػركؼ ،كا 
كأال ييٌذه ىٌذان ،كال يسرده سردان، . المفمج ،المشبو بنكر األقحكاف:يجئ المتمك منو شبييا بالثغر المرتؿ ،كىك 

اليذرمة، حتى يشبو المتمك في تتابعو : شر السير الحقحقة ،كشر القراءة : -رضي ا عنو–كما قاؿ عمر 
 .الثغر اإللص

ال كسػػردكـ ىػػذا، لػػك أراد السػػامع :رسػكؿ ا ،فقالػػت عػػف قػػراءة  -رضػػي ا عنيػػا–كسػئمت عائشػػة 
 .أف يعد حركفو لعدىا

 

 . (204)تأكيد في إيجاب األمر بو، كأنو ما البد منو لمقارئ": كترتيبل:"ثـ قاؿ 

 .تمٌيؿ ،كفٌرؽ بيف الحركؼ لتبيف: كرٌتؿ معناه في المغة: قاؿ ابف عطية-6

،كبػػػذلؾ يػػػرؽ القمػػػب، كيفػػػيض عميػػػو النػػػكر  أف يجػػػد الفكػػػر فسػػػحة لمنظػػػر كفيػػػـ المعػػػاني: كالمقصػػػد
 .كالرحمة

                                                           
 .(240/  5) معاين القران وإعرابو ( 202)
 .(126/  6) النكت والعيون ( 203)
 .(152/   4) الكشاف  ( 204)
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 .الذم بينو فيسىح كفتكح:أم .الٌثغر المرتؿ :كمنو . تفٌيمو تاليا:المراد :قاؿ ابف كيساف 

مةن ،لك شاء أحد أف يعٌد الحركؼ لعٌدىا  .(205)كركم أف قراءة الرسكؿ كانت بٌينةن مترسّْ

بفػػػتح العػػػيف –ثغػػػر رتػػػؿ كرتػػػؿ :قراءتػػػو،كتقكؿ بػػػٌيف : معنػػػاه:قػػػاؿ أىػػػؿ المغػػػة:قػػػاؿ ابػػػف العربػػػي  -7
 .إذا كاف مفمجان الفضفض فيو  -ككسرىا

فٌسػػره تفسػػيرا ، يريػػد تفسػػير :كقػػاؿ سػػعيد بػػف جبيػػر معنػػاه . بعضػػو إثػػر بعػػض:معنػػاه : قػػاؿ مجاىػػد 
 .القراءة ،حتى ال يسرع  فيو فيمتزج بعضو ببعض 

  ٿ ژ: ألـ تسمعكا إلػى قػكؿ ا تعػالى : كقد ركل الحسف أف النبي مٌر برجؿ يقرأ آية كيبكي، فقاؿ
 .ىذا الترتيؿ :   ژ  ٿ    ٿ

كقػد ركل أنػس أف قػراءة . رتٌػؿ القػراف فػداؾ أبػي كأمػي:فقػاؿ  كسمع رجػؿ عمقمػة يقػرأ قػراءة حسػنة ،
 .(206)النبي كاف يمٌد صكتو مٌدان 

ثغػر مرتٌػؿ ، : كليـأصػمو مػف قػ: فقد نقؿ كبلـ الزجاج ،ثـ نقػؿ كػبلـ المبػرد، فقػاؿ : كأما الرازم-8
 .إذا كاف بيف الثنايا افتراؽ ليس بالكثير

 .حسف التنضيد :كثغر مرتؿ  تنسيؽ الشيء ،:الترتيؿ :كقاؿ الميث 

 .إذا تمٌيمت فيو ،كأحسنت تأليفو: كرٌتمت الكبلـ ترتيبلن 

 .(207). تأكيد في إيجاب األمر بو ،كأنو مما البد منو لمقارئ"ترتيبل"كقكلو 

التٌػػأني فييػػا كالٌتميػػؿ،كتبيف الحػػركؼ كالحركػػات تشػػبييا :الترتيػػؿ فػػي القػػراءة ىػػك: قػػاؿ القرطبػػي -9
 .  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: بالثغر،كىك المشبو بنكر األقحكاف ،كىك المطمكب  في قراءة القراف قاؿ ا تعالى

                                                           
 .(156)  / احملرر الوجيز ( 205)
 (.187/   5) أحكام القران  ( 206)
 .( 153/  30) تفسَت الرازي ( 207)
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ي مالكـ كصبلتو ؟ثـ نعتت قراءتو ، فػإذا ىػ:كسئمت أـ سممة عف قراءة رسكؿ ا كصبلتو ،فقالت 
 .(208). تنعت قراءة مفٌسرة حرفان حرفان 

ال تعجؿ بقراءة القرآف، بؿ اقرأه في ميػؿ : (209)  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: كقاؿ عند تفسيره لقكلو تعالى
كقػاؿ مجاىػد .اقػرأه حرفػان حرفػان : قػاؿ الضػحاؾ:كبياف مع تدبر المعاني ،ثـ نقؿ بعض أقػكاؿ التػابعيف ،فقػاؿ 

 .عقميـ عنو أحب الناس في القراءة إلى ا أ:

إذا حسػف :-بكسر العػيف كفتحيػا–التنضيد كالتنسيؽ كحسف النظاـ  ،كمنو ثغر رًتؿ، كرتىؿ :ثـ قاؿ 
 ....ثـ ذكر األحاديث الكاردة عف النبي في صفة قراءتو .  التنضيد

: ألـ تسمعكا إلى قكؿ ا عز كجػؿ :كركل الحسف أف النبي مر برجؿ يقرأ آية كيبكي ،فقاؿ :فقاؿ 
 .ىذا الترتيؿ :   ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ

- فداه أبي كأمي –لقد رٌتؿ القرآف :كسمع عمقمة رجبل يقرأ قراءة حسنة فقاؿ 

تػػٌدبر فػػي لطػػائؼ خطابػػو ،كطالػػب نفسػػؾ بالقيػػاـ بأحكامػػو كقمبػػؾ بفيػػػـ :كقػػاؿ أبػػك بكػػر بػػف طػػاىر
 .معانيو ،كسرؾ باإلقباؿ عميو 

تمٌيؿ ، فانو يككف عكنان عمى فيـ القراف  اقرأه عمى: أم ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ:  قاؿ ابف كثير  -10
 .كتدبره ، ككذلؾ كاف  يقرأ صمكات ا كسبلمو عميو

كػاف :قالػت عائشػة : ، فقػاؿ.ثـ ذكػر األحاديػث الػكاردة فػي كيفيػة قػراءة النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ
 .رسكؿ ا يقرأ السكرة حتى تككف أطكؿ مف أطكؿ منيا 

بسػـ ا "كانػت مػٌدا ، ثػـ قػرأ : سػئؿ عػف قػراءة رسػكؿ ا فقػاؿ كفي صحيح البخارم عف أنس أنو 
 .يمد بسـ ا ،كيمد الرحمف ،كيمد الرحيـ" الرحمف الرحيـ

                                                           
 .( 31/  1) تفسَت القرطيب ( 208)
 .( 323/  21) تفسَت القرطيب ( 209)
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 الحديث....." اقرأ كارتؽ كرتؿ :يقاؿ لصاحب القراف "ثـ ذكر حديث 

ت كقػػػد قػػػدمنا فػػػي أكؿ التفسػػػير األحاديػػػث الدالػػػة عمػػػى اسػػػتحباب الترتيػػػؿ كتحسػػػيف الصػػػك :ثػػػـ قػػػاؿ 
 ...بالقراءة 

التنثركه نثر الٌدقؿ ،كالتيٌذكه ىذَّ الشعر ،قفكا عند عجائبو كحٌرككا بػو القمػكب ،كال :"كعف ابف مسعكد
 . (210)"يكف ىـٌ أحدكـ آخر السكرة

بميغػػا : ژ  ٿ ژاقػػرأه عمػى تػػؤدة كتبيػيف حػػركؼ  : ،أم  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: قػاؿ أبػػك السػعكد -11
 .(211)"إذا كاف مفمجا:ثغر رتؿ كرتؿ :قكليـبحيث يتمكف السامع مف عٌدىا مف 

،:قاؿ الضحاؾ .اقرأه عمى مىيؿ مع تدٌبر : أم : قاؿ الشككاني  -12  اقرأه حرفان حرفا ن

كتأكيػػد الفعػػؿ . التنضػػيد ،كالتنسػػيؽ ،كحسػػف النظػػاـ :كأصػػؿ الترتيػػؿ :ثػػـ نقػػؿ قػػكؿ الزجػػاج ،ثػػـ قػػاؿ 
الحػػػركؼ بػػػبعض ، كال يػػػنقص مػػػف النطػػػؽ  بالمصػػػدر يػػػدؿ عمػػػى المبالغػػػة عمػػػى كجػػػو ال يمتػػػبس فيػػػو بعػػػض

 .(212)" بالحرؼ مف مخرجو المعمـك مف استيفاء حركتو المعتبرة 

بميغػا بحيػث يػتمكف السػامع :  ژ  ٿ ژاقرأه عمػى تػؤدة كتميػؿ كتبيػيف حػركؼ، :قاؿ اآللكسي  -13
و بعضػػيا إذا كػػاف مفمجػػان لػػـ تتصػػؿ أسػػنان: -بكسػػرىا-كرتػػؿ -بسػػككف التػػاء–ثغػػر رتػػؿ :مػػف عػػٌدىا مػػف قػػكليـ

 .ببعض

أف رسػكؿ ا سػئؿ عػف ىػذه اآليػة فقػاؿ  -كػـر ا كجيػو–كأخرج العسكرم في المكاعظ عػف عمػي 
بينو تبيينا ، كالتنثػركه نثػر الػدقؿ ،كالتيػٌذكه ىػٌذ الشػعر ،قفػكا عنػد عجائبػو ،كحركػكا بػو القمػكب ،كال يكػف ىػـ :

 .(213)"أحدكـ آخر السكرة 

 .ره  الزمخشرم في تفسير اآلية فقد نقؿ ما ذك: كأما القاسمي   -14
                                                           

 .(250/    8) تفسَت ابن كثَت ( 210)
 .(50/  9)تفسَت أيب السعود ( 211)
 .(367/  4)فتح القدير ( 212)
 .(104/  29)روح ادلعاين  ( 213)
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فػػي اآليػػة اسػػتحباب ترتيػػؿ القػػراءة ،كأنػػو أفضػػؿ مػػف اليػػٌذ بػػو، كىػػك : ثػػـ نقػػؿ عػػف  السػػيكطي قكلػػو 
كقػػد ثبػػت فػػي السػػنة أنػػو صػػمى ا عميػػو كسػػمـ كػػاف يقطػػع قراءتػػو آيػػة آيػػة ،كأنيػػا كانػػت مفسػػرة حرفػػا .كاضػػح
 .كأنو كاف يقؼ عمى رؤكس اآلم .حرفا

عمػػى أف الترتيػػؿ كالتػػدبر مػػع قمػػة القػػراءة أفضػػؿ مػػف سػػرعة القػػراءة مػػع كثرتيػػا ؛ألف كاسػتدؿ  باآليػػة 
 .(214). المقصكد مف القراف فيمو كتدبره ،كالفقو فيو ،كالعمؿ بو

ثغػر مرتػؿ ، :مفٌرقػا، كأصػمو مػف قػكليـ : الترتيػؿ جعػؿ الشػيء مػرٌتبل ،أم :قاؿ ابػف عاشػكر  -15
 نانو تفريقا قميبل بحيث ال تككف النكاجذ متبلصقة ،المفرؽ بيف أس:كىك المفٌمج األسناف ،أم 

التميػػؿ فػػي النطػػؽ بحػػركؼ القػػراف ،حتػػى تخػػرج مػػف الفػػـ : ترتيػػؿ قراءتػػو ،أم: كأريػػد بترتيػػؿ القػػراف 
لػك أراد السػامع أف يعػٌد : ككصفت عائشة الترتيػؿ فقالػت.كاضحة مع إشباع الحركات التي تستحؽ اإلشباع 

 .حركفو لعٌدىا ،ال كسردكـ ىذا

أف يرٌسخ حفظو ،كيتمقاه السامعكف فيعمؽ بحكافظيـ ،كيتدبر قارئو كسامعو معانيو كػي :كفائدة ىذا 
 .ال يسبؽ لفظ المساف عمؿ الفيـ 

، ألنيػـ !!ىػٌذان كيػذّْ الشّْػعر؟: قرأت المفٌصػؿ فػي ليمػة ،فقػاؿ عبػد ا :قاؿ قائؿ لعبد ا بف مسعكد 
 . (215)ركا ميزاف بحرىا ،كتتعاقب قكافييا عمى اإلسماع كانكا إذا أنشدكا القصيدة أسرعكا ليظي

 .  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: وقفة تحميمية ألقواؿ المفسريف  في تفسير الترتيؿ في قولو تعالى 

 : عند التأمؿ في أقكاؿ المفسريف  نجد أنيـ في تفسيرىـ ىذه اآلية ذكركا ما يمي

 .المعنى المغكم لمكممة في لغة العرب -1
 .كازميا مثؿ تفسير الترتيؿ بالتجكيد كالتميؿ في القراءةتفسير اآلية بم -2
 . تفسير اآلية بآثارىا بالربط بيف الترتيؿ كالتدبر -3

                                                           
 .(199/   7) زلاسن التأويل ( 214)
 (.199/   7) ن التأويل زلاس (215)
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ذكر ما كرد عف الصحابة فػي كصػؼ قػراءة رسػكؿ ا صػمى ا كسػمـ  كتطبيػؽ لبلمتثػاؿ  -4
 .بيذه اآلية في طريقة قراءة القرآف

 .ءة التي يفيـ منيا المعنى فيي قراءة مفسّْرةالقرا:كالمقصكد بو . بالتفسير:تفسير الترتيؿ  -5
 "مفسّْرة حرفان حرفان "كيشرح ذلؾ األحاديث التي كصفت طريقة قراءة الرسكؿ بأنيا 

 :وغاية ماتدؿ عميو مجمؿ أقواليـ ىو ما ورد في تفسير السمؼ لآلية وأف الترتيؿ يقصد بو 

يػػػد، بإعطػػػاء الحػػػركؼ حقيػػػا مػػػف القػػػراءة بتػػػؤدة كترٌسػػػؿ ،كىػػػذا يسػػػتمـز منػػػو القػػػراءة بالتجك  -1
 .اإلشباع ،ككذا الحركات

 . كىي القراءة التي يفيـ منيا المعنى كىي القراءة التفسيرية.التبييف كالتفسير -2
التفسير األدائي ،المتمثؿ فػي : -إبراىيـ الدكسرم/ماسٌماه د –كىذا األمر مترتب عمى األكؿ كىك  

 .(216). التأني في القراءة المفصحة عف المعنى

الػػتبلكة المفصػػحة عػػف المعنػػى، كىػػك الػػتبلكة : كىمػػا  أمػػراف متبلزمػػاف ،فالترتيػػؿ بتػػؤدة كترٌسػػؿ ىػػك
،فيناؾ ارتباط كثيؽ بيف طريقة القراءة لمقرآف كتدبره ،كقد نٌص عمى ذلؾ جمع مف  -بكسر السيف -المفسٍّرة

 .المفسريف 

صػػبلة الميػػؿ أمػػره بترتيػػؿ القػػراف كاعمػػـ أنػػو تعػػالى لمػػا أمػػر ب: "كيؤكػػد ىػػذا األمػػر الػػرازم حيػػث يقػػكؿ 
حتػػى يػػتمكف الخػػاطر مػػف التأمػػؿ فػػي حقػػائؽ تمػػؾ اآليػػات كدقائقيػػا ،فعنػػد الكصػػكؿ إلػػى ذكػػر ا يستشػػعر 
عظمتػػو كجبللتػػو ،كعنػػد الكصػػكؿ إلػػى الكعػػد كالكعيػػد يحصػػؿ الرجػػاء كالخكؼ،كحينئػػذ يسػػتنير القمػػب بنػػكر 

كؼ عمػػى المعػػاني ؛ الف الػػنفس تبػػتيج بػػذكر األمػػكر معرفػػة ا ،كاإلسػػراع فػػي القػػراءة يػػدؿ عمػػى عػػدـ الكقػػ
اإللييػػػة الركحانيػػػة ،كمػػػف ابػػػتيج بشػػػيء أحػػػب ذكػػػره ،كمػػػف أحػػػب شػػػيئا لػػػـ يمػػػٌر عميػػػو بسػػػرعة ، فظيػػػر أف 

 . (217)"حضكر القمب ككماؿ المعرفة:المقصكد مف الترتيؿ إنما ىك 

 

                                                           
 .88إبراز ادلعاين  ص  ( 216)
 (. 154-153/    15) تفسَت الرازي (    217)
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 .(218)  ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ ژ: قولو تعالى: اآلية الثانية

ه ىي اآلية الثانية التي كرد فييا اإلشػارة إلػى طريقػة قػراءة القػرآف التػي أمػر ا بيػا نبيػو صػمى كىذ
 ا عميو كسمـ 

قراءتػػاف ، بػػالتخفيؼ ،كىػػي القػػراءة التػػي اختارىػػا  "فرقنػػاه"كقػد ذكػػر اإلمػػاـ الطبػػرم أف فػػي قكلػػو  -1
 ناهبيٌ :فٌصمناه ،كعند أبي بف كعب :الطبرم ،كمعناىا عند ابف عباس 

 .أنزؿ آية آية:كالقراءة األخرل بالتشديد ،كمعناىا عند ابف عباس 

لتقػرأه عمػى النػاس عمػى :معناىػا    ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ ژ: إف قكلػو تعػالى:ثـ قاؿ ابف جرير 
 .تؤدة، فترتمو كتبينو ، كال تعجؿ في تبلكتو فبل يفيـ عنؾ

ة تحمػػؿ معنػػى طريقػػة قػػراءة القػػرآف بترتيمػػو، ثػػـ ذكػػر أقػػكاؿ السػػمؼ المؤيػػدة  ليػػذا المعنػػى ،كأف اآليػػ
كرككعيمػػػػا " البقػػػػرة"كآخػػػػر قػػػػرأ " آؿ عمػػػػراف"ك"البقػػػػرة "رجػػػػؿ قػػػػرأ:فػػػػذكر بسػػػػنده عػػػػف عبيػػػػد قػػػػاؿ قمػػػػت لمجاىػػػػد 

 .  ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀژ: ،كقرأ " البقرة"الذم قرأ : كسجكدىما كاحد،أييما أفضؿ؟ قاؿ 

 .عمى تؤدة : ي ركاية عمى ترٌسؿ ، كف" : عمى مكث:"كعف مجاىد 

 .في ترسُّؿ: كعف ابف جريج 

 .(219). تفسيره:  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: الذم قاؿ ا : قاؿ:كعف ابف زيد 

كىذا القكؿ مف ابف زيد تفسير ليذه اآلية  باآلية التي تعػد عمػدة فػي الحػديث عػف مكضػكع : أقكؿ 
 . الترتيؿ ، كتؤكد معناىا

. كىػػك قػػكؿ مجاىػػد.عمػػى تثٌبػػت كترٌسػػؿ : تفسػػير اآليػػة،أكليا كقػػد ذكػػر المػػاكردم ثبلثػػة أقػػكاؿ فػػي-2
(220). 

                                                           
 .106: اإلسراء(    218)
  118-116/ 15تفسَت الطربي (    219)
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 .(221). . عمى ميؿ، كتؤدة، كتثبت:  ژ ٿ  ٺ ژ: كقاؿ الزمخشرم  -3
عمػػى ترٌسػػػؿ فػػػي الػػػتبلكة : أم" عمػػػى مكػػػث:"كتأكلػػت فرقػػػة قكلػػػو تعػػالى :  كقػػاؿ ابػػػف عطيػػػة -4

 .(222). كترتيؿ،كىذا قكؿ مجاىد،كابف عباس ،كابف جريج،كابف زيد
 .(223).عمى تؤدة كترسؿ ليتدبركا معناه-بفتح الميـ  -:الجكزم  كقاؿ ابف -5
ال عمػػػى فػػػكرة : عمػػػى ميػػػؿ كتػػػؤدة،أم : -بػػػالفتح كالضػػػـ -": عمػػػى مكػػػث: "كقػػػاؿ الػػػرازم  -6

.(224) . 
عمى :أنو " عمى مكث"كقد ذكر أبك حياف قكؿ ابف عباس، كمجاىد، كابف جريج في معنى  -7

 .ترسؿ في التبلكة
،  ژ    ٺ ژ: بقكلػو " عمى مكػث"كالظاىر تعمؽ : احية اإلعرابية ، فقاؿ ثـ أٌيد ىذا القكؿ  مف الن

كال يبالى بككف الفعؿ يتعمؽ بو حرفػا جػر مػف جػنس كاحػد ؛ألنػو اختمػؼ معنػى الحػرفيف، األكؿ فػي مكضػع 
 .(225)متمٌيبلن ، مترٌسبلن : المفعكؿ لو ،كالثاني في مكضع الحاؿ ،أم 

عمػػػػى ميػػػػؿو كتثٌبػػػػتو ،فانػػػػو أيسػػػػر لمحفػػػػظ ، :  ژٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ ژكقػػػػاؿ أبػػػػك السػػػػعكد  -8
 .(226).كأعكف عمى الفيـ

 .(227)تؤدةو كتأفو ،فانو أيسر لمحفظ ،كأعكف عمى الفيـ: أم : كقاؿ اآللكسي   -9
عمػػػى ميػػػؿو كتػػػؤدةو كتثبػػػتو ، فانػػػو أيسػػػر لمحفػػػظ ،كأعػػػكف فػػػي الفيػػػـ : أم :كقػػػاؿ القاسػػػمي   -10

.(228). 
أنزلنػػػاه منجمػػػان مفرقػػػان غيػػػر : اه فرقػػػا ،أمجعمنػػػ": فرقنػػػاه"كقػػػاؿ الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر كمعنػػػى  -11

 .مجتمع صبرة كاحدة

                                                                                                                                                                                     
 (279/ 3)النكت والعيون(    220)
 (378/ 2)الكشاف (    221)
 (217-216/  9)احملرر الوجيز(    222)
 (97/  5)زاد ادلسَت (    223)
 (57/  21) مفاتيح الغيب (    224)
 (85/  6)البحر احمليط (    225)
 (199/  5)إرشاد العقل السليم (    226)
 (188/  15) روح ادلعاين (    227)
 (636/  4)زلاسن التأويل (    228)



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-242- 
 

محػػتمبل " فرقنػػاه"البيػػاف ، ألف البيػػاف يشػػبو تفريػػؽ األشػػياء المختمطػػة، فيكػػكف : كيطمػػؽ الفػػرؽ عمػػى
ذ قػػػد كػػػاف قكلػػػو ,معنػػػى بينػػػاه كفصػػػمناه       أنػػػا فرقنػػػاه  :آؿ المعنػػػى إلػػػى "  ژ  ڀ ژحػػػاال مػػػف ضػػػمير   ژ ڀ ژكا 

 .أقرأناه  ك

 :فيما عمتاف " لتقرأه عمى الناس عمى مكث "د عٌمؿ بقكلو كق

 .أف يقرأ عمى الناس ،كتمؾ عمة لجعمو قرآنان 

أف تكػػكف ألفاظػػو : كالحكمػػة فػػي ذلػػؾ .ميػػؿ كبػػطء ،كىػػي عمػػة لتفريقػػو: أم ,كأف يقػػرأ عمػػى مكػػث 
 .(229).كمعانيو أثبت في النفكس

: يو ليقرأه عمى الناس عمى مكث ،أمبٌيف جؿ كعبل أنو بيف ىذا القراف لنب:قاؿ  الشنقيطي  -12
كقػد أمػر تعػالى بمػا يػدؿ عمػى . ، كذلؾ يدؿ عمى أف القػرآف الينبغػي أف يقػرأ إال كػذلؾ .ميؿ كتؤدة كتثبت 
قكلو ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: ذلؾ في قكلو تعالى كقالكا لػكال نػزؿ عميػو القػراف جممػة كاحػدة ، "، كيدؿ لذلؾ أيضا ن

 .(230)"تيبلن كذلؾ لنثبت بو فؤادؾ كرتمناه تر 
: معنى يتفؽ عميو وىو: وبعد تتبعي  أقواؿ المفسريف ليذه اآلية يتضح أف  تفسيرىا يؤوؿ إلى 

التأّني والترّسؿ والتمّيؿ في القراءة ، وىذه صفة مف أىـ صفات قراءة القػرآف، وىػي أحػد معػاني الترتيػؿ 
 .ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژكما سبؽ في اآلية السابقة 

 

 

 

                                                           
 (213)   / التحرير والتنوير (    229)
 (576/  3)أضواء البيان (    230)
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 : المبحث الثاني

 في األحاديث وعند شرّاح األحاديث" الترتيؿ"فظ ل

 

جاءت عدة أحاديث في كصؼ قراءة النبي صمي ا عميو كسػمـ ، ىػذه األحاديػث بمجمكعيػا فييػا 
 .معالـ ىامة تكشؼ عف ىذا المصطمح ، كما يحممو مف مضاميف

 :كأبدأ بما صرح فيو بمفظ الترتيؿ 

 :الحديث األوؿ 

يقػاؿ لقػارئ القػرآف اقػرأ، وارتػؽ ، ورتّػؿ، كمػا كنػت :  عنيمػا قػاؿ عبد اهلل بػف عمػرو رضػي اهلل 
 .(231)"ترّتؿ في الدنيا ،فاف منزلتؾ عند آخر آية تقرؤىا 

ىػػذا الحػػديث يعػػٌد عمػػدة فػػي الحػػديث عػػف مصػػطمح الترتيػػؿ ،ككقفػػة مػػع شػػرَّاًحو تبػػيف لنػػا المقصػػكد 
 .بالترتيؿ ىنا

 :جاء في تحفة األحكذم بشرح الترمذم  -
تٍّْؿ ") كىاٍرتىؽً  ًاٍقرىأٍ "   .(232)"ًاٍقرىٍأ ًبالتٍَّرًتيًؿ كىالى تىٍستىٍعًجٍؿ ًباٍلًقرىاءىًة : أىمٍ ( كىرى

 : كجاء في عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد  -
نَّة أىٍك مىرىاًتب اٍلقيرىبً ( : ًاٍقرىٍأ كىاٍرتىًؽ )  ات اٍلجى  أىٍم ًإلىى دىرىجى

تّْػٍؿ )   ًد التَّمىػػذًُّذ كىالشُّػييكًد اأٍلىٍكبىػًر كىًعبىػػادىًة أىٍم الى تىٍسػتىٍعًجٍؿ ًفػ( : كىرى ػرَّ نَّػة الَّتًػػي ًىػيى ًلميجى ي ًقرىاءىتًػػؾ ًفػي اٍلجى
ًئكىةً   اٍلمىبلى

تّْؿي )   ٍيًفيَّة( : كىمىا كيٍنت تيرى كى ٍفًؽ اأٍلىٍعمىاؿ كىٍميَّة كى مىى كى زىاءى عى ًفيًو ًإشىارىةه ًإلىى أىفَّ اٍلجى  أىٍم ًفي ًقرىاءىًتؾ ، كى
                                                           

 حسن صحيح: وقال   2914برقم  36/ 2، وابوداود يف سننو   8002برقم (  272/  7) ، والنسائي يف الكربى  6799رقم ب(  404/ 11)أخرجو يف ادلسند (  231)
 232/  7حتفة االحوذي (  232)
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قيكؼ( : ًفي الدٍُّنيىا )   ٍعًرفىة اٍلكي مى كًؼ كى ري  .(233)" ًمٍف تىٍجًكيًد اٍلحي

 :فقد فس ر ُشرّاح ىذا الحديث الترتيؿ ىنا بأمريف، ىما

 .القراءة بتميؿ -1 

 .والقراءة المطبؽ فييا أحكاـ التجويد وىاتاف مف صفات الترتيؿ -2

 :الحديث الثاني 

كانت رسوؿ اهلل يقرأ بالسورة فيرتميا ، حتػى تكػوف : الت حديث حفصة في وصؼ قراءة النبي ق
 .(234)"أطوؿ مف أطوؿ منيا 

 :جاء في  المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ 

يمد كيرتػؿ فػي قػراءة السػكر القصػيرة : ؛ أم " فيرتميا حتى تككف أطكؿ مف أطكؿ منيا : " كقكليا 
 (235)ة أخرل فكؽ األكلى في العدد، حتى يككف زماف قراءتيا أطكؿ مف زماف قراءة سكر 

 :كجاء في شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ 

  ٿ    ٿ  ٿ ژ: يقرأىا بتمٌيؿ كترٌسؿ؛ ليقع مع ذلؾ التدبر كما أمره تعالى( كيقرأ بالسكرة فيرتميا ) 
 .(236) ژ

 ".الترتيؿ"كىذاف الحديثاف ىما الحديثاف المذاف جاء فييما التصريح بمفظ 

يث أخر تصؼ قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمـ تساعد في فيػـ مصػطمح الترتيػؿ، وجاءت أحاد
 :منيا 

                                                           
 338/  4 عون ادلعبود(   233)
 1/399والًتمذي   1380برقم  147/  2،والنسائي يف الكربى  26441برقم  39-38/ 44، وامحد يف مسنده  733برقم  507/ 1أخرجو مسلم يف صحيح (   234)

 حسن صحيح:وقال  373برقم 
 5/  7ادلفهم (   235)
 .(400/  1)-شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك  (236)
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حديث أـ سممة أنيا سئمت عف قراءة النبي صمى ا عميو كسمـ فإذا ىػي تنعػت قػراءة مفسػرة  -3 
ٱ        ژ كػاف ييقطّْػع قراءتػو آيػة آيػة ،:، كفػي لفػظ آخػر أنيػا سػئمت عػف قػراءة رسػكؿ ا فقالػت (237)حرفان حرفػان 

 .(238) ژ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀپ  پ    پپ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

أنيا سػئمت عػف  -أراىا حفصة :قاؿ نافع بف عمر الجمحي  -كحديث عف بعض أزكاج النبي -4
 ژفحكػى لنػا ابػف أبػي مميكػة : إنكـ ال تستطيعكنيا ،فقرأت قراءة ترٌسمت فييا ،قػاؿ نػافع :قراءة النبي فقالت 

 .  ژ  ٺ    ٺ  ٺ ژثـ قطع    ژ  ڀ  ڀ ژثـ قطع   ژ  پ  پ  پپ  

سػػئمت عػػف قػػراءة  –كال أعمميػػا إال حفصػػة –أف بعػػض أزكاج النبػػي :كفػػي لفػػظ آخػػر ليػػذا الحػػديث 
الترتيؿ، كفػي : الحمد  رب العالميف ، الرحمف الرحيـ، تعني : إنكـ ال تطيقكنيا ،قالت :رسكؿ ا فقالت 
 .(239)"الٌترسيؿ: نسخة لممسند 

كػاف يمػٌد : كحديث قتادة قاؿ سألت  أنس بف مالؾ عف قراءة النبي صمى ا عميػو كسػمـ فقػاؿ -5
 كانت مٌدا ، ثـ قرأ بسـ ا الرحمف الرحيـ ، يمد ببسـ ا ، كيمٌد بالرحيـ ، : مٌدا ،كفي ركاية قاؿ أنس 

 .كاف يمد صكتو مٌدا :كفي لفظ 

صػػمى ا عميػػو كسػػمـ ذات ليمػػة فػػافتتح البقػػرة  صػػميت مػػع رسػػكؿ ا: كحػػديث حذيفػػة قػػاؿ  -6
،فقمت يركع عند المائة ،ثـ مضى ، فقمت يصمي بيا في ركعة ،فمضى ، فقمت يركع بيا ،ثـ افتتح النسػاء 

 .(240)....( مترسبلن فقرأىا ،ثـ افتتح آؿ عمراف فقرأىا ،يقرأ 
ؿ البارحػػة فػػي إنػػي قػػرأت المفصػػ:جػػاء إليػػو رجػػؿ فقػػاؿ :حػػديث أبػػي كائػػؿ عػػف عبػػدا قػػاؿ  -7

إنمػا فٌصػؿ لتفصػمكه ، ىػٌذا كيػٌذ الٌشػعر ،كنثػرا كنثػر الػٌدقؿ ؟؟ لقػد عممػت النظػائر التػي :ركعة فغضب كقاؿ 
كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقرف بسكرتيف في كؿ ركعة  ، بسكرتيف في كؿ ركعة ، كفي لفظ ليذا 
                                                           

 1379:برقم  147/ 2و 1069:، برقم 28/ 2، والنسائي يف الكربى 209:برقم  325/ 1، وأبو عبيد يف  فضائل القرآن  26526:برقم  147/ 44أخرجو أمحد (    237)
 حسن صحيح غريب:وقال  2923برقم  43/  5، والًتمذي  1158برقم  188/  2،وابن خزدية يف صحيحو  274/  2، وأبو دواد 

 وقال حديث غريب وليس إسناده مبتصل ،2927برقم  47/ 5، والًتمذي  210برقم  325/  1،وأبو عبيد يف الفضائل  26583برقم  206/  44أخرجو أمحد (    238)
 1/313صحيح على شرط الشيخُت ومل خيرجاه ،ووافقو الذىيب ، والدار قطٍت يف السنن :وقال  232-231/ 2واحلاكم يف ادلستدرك  3997برقم  379/  4وأبوداود 

 إسناده صحيح وكلهم ثقات :وقال 
 8734/  2، وابن أيب شيبة  26470برقم  70/ 44،و 26451برقم  46/  44أخرجو امحد (    239)
 772برقم   537- 536/  1أخرجو مسلم يف صحيحو     (240)
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ثر الٌدقؿ ، لكف رسكؿ ا صمى ا عميو كسػمـ بؿ ىذذتى كيٌذ الشعر، أك كن: الحديث أف ابف مسعكد قاؿ 
 .(241).. الرحمف كالنجـ في ركعة : لـ يفعؿ كما فعمت ، كاف يقرأ النظائر 

 :وقفة تحميمية ليذه األحاديث 

ىذه األحاديث يمكف الخروج منيا بأف قراءة النبي صػمى اهلل عميػو وسػمـ كانػت مرتمػة، وصػفات 
 :األحاديث بما يمي  ىذه القراءة المرتمة شرحت في ىذه

 .والّتميؿ. الّترسؿ -1
 .مفسرة  ومبينة  -2
 المدّ  -3

فيذه الصفات التي جاءت فػي األحاديػث مػف متطمبػات كصػؼ القػراءة بأنيػا مرتمػة ، كىػي مرتبطػة 
 .بعضيا ببعض  مف باب المزـك  أك األثر

ػػمة المتميمػػة مػػف مسػػمتزماتيا   شػػباعيا كمػػا الػػبطء كالتفصػػيؿ فػػي نطػػؽ الحػػركؼ، ك :فػػالقراءة المترسّْ ا 
أنػو : كىكىك التطكيؿ في قراءة السكرة  المعبر عنو في حديث حفصػة بقكليػا" حرفا حرفا "جاء في أحاديث 

:" كمعناه كما قاؿ القرطبي في شػرحو ليػذا الحػديث "  يقرأ بالسكرة فيرتميا حتى تككف أطكؿ مف أطكؿ منيا
قراءتيا أطكؿ مف زماف قراءة سكرة أخرل فكؽ  يمٌد كيرتؿ في قراءة السكرة القصيرة ، حتى يككف زماف:أم 

 .(242)"األكلى في العدد 

بالمػػٌد ، كحكػػـ عػػاـ  :كالقػػراءة بيػػذه الطريقػػة تمٌكػػف القػػارئ مػػف تطبيػػؽ أحكػػاـ التجكيػػد المعبػػر عنػػو   
 " . كاف يمٌد مٌدا" مف أحكاـ القراءة المرتمة ، كما جاء في كصؼ أنس لقراءة النبي 

كيػػؼ يسػػتحب الترتيػػؿ فػػي القػػراءة : جـ عمػػى ىػػذا الحػػديث فػػي سػػننو  بقكلػػو تػػر "أبػػاداكد " كلػػذلؾ فػػاف
 .(243)؟

:" أصػػبل لبػػاب ىػػاـ  فػػي كتابػػو الٌتحديػػد فقػػاؿ  -أم حػػديث أنػػس ىػػذا  -كقػػد جعمػػو  اإلمػػاـ الػػداني  
 " باب الكارد في قراءة التحقيؽ كتجكيد األلفاظ كرياضة األلسف بالحركؼ 

                                                           
  3968برقم  78/  7أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده (    241)
 370/  2ادلفهم يف شرح صحيح مسلم (    242)
 273/  2سنن أيب داود (    243)
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فػي الصػػحيح ،كىػك أصػؿ فػي تحقيػؽ القػراءة ،كتجكيػد األلفػػاظ كىػذا حػديث مخػٌرج : ثػـ عمٌػؽ بقكلػو 
يفائيػػا صػػيغتيا ، ككػػؿ حػػؽ ىػػك ليػػا ،مػػف  خػػراج الحػػركؼ مػػف مكاضػػعيا ،كالنطػػؽ بيػػا عمػػى مراتبيػػا ،كا  ،كا 
طبػػػاؽ كتفػػػش كصػػػفير كغنػػػة كتكريػػػر كاسػػػتطالة كغيػػػر ذلػػػؾ ، عمػػػى مقػػػدار  تمخػػػيص كتبيػػػيف كمػػػٌد كتمكػػػيف كا 

 .  (244)"ة كالنقصاف الصيغة كطبع الخمقة ، مف غير زياد

كمػػا ذكػػره الػػداني  ىنػػا فػػي شػػرح ىػػذا الحػػديث ىػػك تأصػػيؿ لطريقػػة القػػراءة المرتمػػة بنػػاء عمػػى حػػديث 
 .أنس كتفصيؿ لمتطمباتيا أك مستزماتيا

، فػػػاف مػػػف المعمػػػـك أف القػػػراءة التفسػػػير والبيػػػاف :وىػػػذه القػػػراءة المترّسػػػمة المتمّيمػػػة مػػػف آثارىػػػا 
معاني، كقد جاء التأكيد عمى ىذا المعنى في حديث أبي األسػكد القرشػي الػذم المترسمة ليا أثرىا في فيـ ال

 . (245)"أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف يفسر كيرتؿ إذا قرأ"جاء فيو 

كىذا صريح فػي أف القػراءة المرتمػة مرتبطػة بػالقراءة المفسػرة مػف بػاب ارتبػاط المػؤثر بػالمؤثر فيػو ، 
 .التفسير والبياف : فمف آثار القراءة المرتمة

 ".فنعتت قراءة مفسرة حرفا حرفان " كىك نفس المعنى الذم جاء في كصؼ أـ سممة لقراءة النبي 

: عػػف أـ سػػممة أنيػػا نعتػػت قػػراءة رسػػكؿ ا : كقػػاؿ ابػػف بطٌػػاؿ فػػي شػػرحو عمػػى صػػحيح البخػػارم  
نمػا كػاف يفعػؿ ذلػؾ كاف النبػي ييقطّْػع قراءتػو : قراءة مفسرة حرفان حرفان، كقالت أـ سممة أيضا كا أعمػـ -، كا 

ألمر ا لو بالترتيؿ ،كأف يقرأه عمى مهكثو ، كأف ال يحرؾ بو لسانو ليعجؿ بو ، فامتثؿ أمر ربػو تعػالى،  -
فكاف يقرؤه عمى ميؿ ليبيف ألمتو كيؼ يقرؤكف ، ككيػؼ يمكػنيـ تػدبر القػرآف كفيمػو ،كذكػر أبػك عبيػد عػف 

فػداؾ أبػي كأمػي رتّْػؿ قراءتػو ، فانػو زيػف : د ا فكأنو عجؿ، فقاؿ عبد ا قرأ عمقمة عمى عب: إبراىيـ قاؿ 
 .  (246)"القرآف ، ككاف عمقمة حسف الصكت بالقرآف 

 .وىي في المحصمة النيائية تؤكد أف الترتيؿ صفة لمقراءة وطريقة ليا وليس مرتبة مف مراتبيا

                                                           
 79التحديد ص (    244)
 72أخرجو الداين يف التحديد ص (    245)
 274/  10شرح صحيح البخاري البن بطال (    246)
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    ٿ  ٿژأمػػره ا بػو فػػي قكلػػو تعػػالى  كىػذه الصػػفات التػػي كػاف يقػػرأ بيػػا النبػي ىػػي تطبيػػؽ منػو لمػػا
كىػػػػذا (  106:اإلسػػػػراء )  ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ ژ: كىػػػػي تفسػػػػير عممػػػػي تطبيقػػػػي لقكلػػػػو تعػػػػالى  ژ  ٿ

 .(247)بأنو عمى ترٌسؿ :المكث فٌسره مجاىد 

 .(249)في ترسؿ : كقاؿ ابف جريج . (248)عمى تؤدة :كفي ركاية أخرل عنو 

 .(250)حفظة يعني عمى ترتيؿ لم: كقاؿ مقاتؿ  

 .(251)"تفسيريه " كرتؿ القرآف ترتيبل :"التفسيري الذم قاؿ ا : كقاؿ ابف زيد 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 117/  15تفسَت الطربي (    247)
 118/  15تفسَتالطربي (    248)
  118 -117/   15تفسَتالطربي (    249)
 555/  2تفسَت مقاتل (    250)
 118/  15تفسَت الطربي (    251)
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 : المبحث الثالث

 الترتيؿ عند عمماء المغة وأصحاب المعاجـ

 

نحتاج أف  نتتبع أقواؿ أىؿ المغة وأصحاب المعاجـ المغوية  لمخروج بصورة واضحة فػي معنػى  
مرتكػز  -وعمػى رأسػيـ السػمؼ -ة العرب ، ألف مبنى معناىػا الػذي ذكػره المفسػروف كممة الترتيؿ في لغ

 .عمى ذلؾ، وسأذكر أقواليـ ىنا مراعيًا التسمسؿ التاريخي في ذلؾ 

إذا أميمػػت فيػػو ،كأحسػػنت تأليفػػو، كىػػك يرتػػؿي : رٌتمػػت الكػػبلـ تػػرتيبل : قػػاؿ الخميػػؿ بػػف أحمػػد  -1
 .(252). إذا فصؿ بعضو مف بعض: في كبلمو كيترٌسؿ 

 .الترتيؿ في القراءة كالتٍَّرسيؿ كاحد : كقاؿ اليزيدٌم  -2
 .(253).بعضو عمى إثر بعض: كقيؿ . كىك التحقيؽ ببل عجمة : قاؿ 

 (254.)ما أعمـ الترتيؿ إال التحقيؽ كالتبييف :كقاؿ ابف اإلعرابي  -3
لحػرؼ كالحػرؼ، كمنػو كأٌنػو يىٍفًصػؿ بػيف ا. التٍَّبيًػيف ليػا: قاؿ ابػف قتيبػة كىالتٍَّرًتيػؿي  فػي القػراءة -4

ا: قيؿ ًتؿ؛ إذا كاف ميفىمَّجن تىؿه كرى ، يعني إذا كاف مستكل النبػات  : يقاؿ. ثىٍغره رى ًتؿه تَّؿ ؛ كثىٍغره رى ، أم ميرى ًتؿه كبلـ رى
 .(255). إذا كاف ميفىمَّجى األسناف : بىيّْفي الرَّتىؿ  -بالكسر  -؛ كرجؿ ًرتؿ 
ـي الترًتيؿى إال التَّحٍ :كقاؿ ثعمب  -5  .(256)ًقيؽى كالتمكيفى أىراد في قراءة القرآفما أعم
 .(257). فأما الترتيؿ في القرآف فيك الترسؿ فيو:كقاؿ ابف دريد  -6
التبيػػيف ليػػا ،كأنػػو تفصػػيؿ بػػيف :الترتيػػؿ فػػي القػػراءة : كقػػاؿ محمػػد بػػف عزيػػز السجسػػتاني  -7

 . (258)الحرؼ كالحرؼ 

                                                           
 23/  8العُت  مادة رتل ، (  252)
 274/ 12هتذيب اللغة  (  253)
 340/  3الوسيط  للواحدي (  254)
 ( 262/  1)آن غريب القر (  255)
 191/  14هتذيب اللغة (  256)
 394/  1مجهرة اللغة (  257)
 242غريب القرآن ص (  258)
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راءتو، كافصؿ الحػرؼ مػف تمٌبث في ق: حقيقتو في كبلـ العرب :" كقاؿ أبك جعفر النحاس  -8
 .(259)" الحرؼ الذم بعده ،كالتستعجؿ فيدخؿ بعض الحركؼ في بعض 

تىبلن ، تباعىدىت كمنو التٍَّرًتيؿ في الًقرىاءة إنما ىك تباعيدي ما بيف : قاؿ أبك عمي  -9 ًتمىت أسنانيو رى رى
األٍحريؼ 
(260). 

ػؿي فييػا كالتبيػي: التىٍرتيؿي في القراءة: قاؿ الجكىرم -10 تًػؿه بالتحريػؾ. في بغيػر بىٍغػيو التىرىسُّ : ككػبلـه رى
تَّؿه  تىؿه أيضان، إذا كاف مستكمى النبات. أم ميرى تىًؿ، أم ميفىمَّجي األسناف. كثغره رى ، بيّْف الرى ، مثاؿ تىًعبو ًتؿه . كرجؿه رى

(261). 

 :ونخمص مف تتبع أقواليـ والتأمؿ فييا إلى أف معنى  الترتيؿ في المغة مؤّداه  

 :كىذا اإلحساف مبني عمى  راءة ،اإلحساف في الق

الترٌسػػؿ فػػي القػػراءة كالتميػػؿ فييػػا ،كذلػػؾ فػػي نطػػؽ الحػػركؼ كتبيينيػػا ،كالتحقيػػؽ فػػي نطقيػػا ، كىػػذا 
 .يستمـز أف يككف الترتيؿ صفة لمقراءة ال مرتبة مف مراتبيا

 

 

 

 

                                                           
 56/  5إعراب القرآن (  259)
 129/  1ادلخصص (  260)
 170/  4" رتل "الصحاح مادة (  261)
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 : المبحث الرابع

 الترتيؿ عند عمماء التجويد

 :وفيو مطمباف  

 . يؿ عند عمماء التجويد المتقدميفالترت: المطمب األوؿ 

مػف أىػـ المسػائؿ التػي عنػى بيػا عممػاء التجكيػد ، ككػؿ مػف " مصػطمح الترتيػؿ"يعٌد ىذا المصػطمح 
كتػػب فػػي مسػػائؿ التجكيػػد يتحػػدث عنػػو ،عنػػد ذكػػر آداب الػػتبلكة ،كعنػػد ذكػػرىـ لمراتبيػػا ،كىػػذا أشػػير مػػكطف 

أف الترتيؿ مرتبة مف مراتب القراءة  –خر عف المتقدـ كينقؿ المتأ-لحديثيـ عنو ، كذلؾ أف كثيرا منيـ يرل 
. (262) 

. كلكف عند تتبع بعػض أقػكاليـ فػإف مػنيـ يػرل أف الترتيػؿ ضػابط لمقػراءة ،كلػيس مرتبػة مػف مراتبيػا
ليؾ تقرير ذلؾ:  كيشيد ليذا  :االختبلؼ في جعؿ المراتب ثبلثان أك أربعان أك اثنتيف ، كا 

 

فػاعمـ أف ىػذه األكجػو التػي : قاؿ  –د أف ذكر كصؼ القراء العشرة بع -  فيذا اإلماـ العط ار -1
نمػػا يحمػػد ىػػذاف الضػػرباف إذا صػػحبيما . الحػػدر:التحقيػػؽ ،كاآلخػػر :ذكرناىػػا تػػؤكؿ إلػػى ضػػربيف ،أحػػدىما كا 

 .(263)التجكيد 

 .الترتيؿ: كأعتقد انو يقصد ىنا بالتجكيد

 .وكذا يرى  إماـ الفف اإلماـ ابف الجزري -2

 : (264)تعريفو لمترتيؿ حيث يقوؿ ولنبدأ بذكر 
                                                           

لعبد "الطرازات ادلعلمة "، و 66البن الناظم ص "يف شرح ادلقدمة حلواشي ادلفهمة "، وا 38للحسن بن قاسم ادلرادي ص " ادلفيد"،و 71-70التحديد للداين ص : ينظر( 262)
 .الًتتيل ،والتحقيق، واحلدر:وىؤالء يرون ادلراتب ثالث ،على اختالف يف تسميتها فالداين يقول اهنا  57لزكريا األنصاري ص " الدقائق احملكمة"، و 133الدائم األزىري ص 

 .الًتتيل والتدوير واحلدر : لتوسط ،وبعض شراح ادلقدمة اجلزرية كابن الناظم ،واألزىري، واألنصاري يرى أنوالًتتيل ،واحلدر وا:وادلرادي يقول إهنا  
 .وىي الًتتيل ،والتحقيق، واحلدر والتدوير  52ص "الآللئ السنية شرح ادلقدمة اجلزرية "وىناك من يرى أهنا أربع كالقسطالين يف  

 ( 153/ 1")ادلوضح يف وجوه القراءات وعللها "ًتتيل ، واحلدر ،وىذا  رأي ابن أيب مرمي  الشَتازي يف ال: وىناك من يرى أهنا أهنا مرتبتان 
 .188التمهيد  ( 263)
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كأما الترتيؿ فيك مصدر مػف رتٌػؿ فػبلف كبلمػو ،إذا اتبػع بعضػو بعضػا عمػى مكػث كتفيٌػـ مػف غيػر 
 عجمة،

رضػػي ا –كركينػا عػػف زيػد بػف ثابػت  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: قػاؿ تعػالى .كىػك الػذم نػزؿ بػو القػػراف  
 .أخرجو ابف خزيمو في صحيحو " ا أنزؿإف ا يحب أف يقرأ القرآف كم:"أف رسكؿ ا قاؿ  -عنو

بٌينػو :قػاؿ ابػف عبػاس  ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ: كقد أمر ا تعػالى بػو نبيػو صػمى ا عميػو كسػمـ فقػاؿ 
. تمٌبػػث فػػي قراءتػػو كتميػػؿ فييػػا:يقػػكؿ تعػػالى .انبػػذه حرفػػا حرفػػا :تػػأٌف فيػػو ،كقػػاؿ الضػػحاؾ :،كقػػاؿ مجاىػػد 

سبحانو عمى األمر بالفعؿ حتى أكده  بالمصدر اىتماما  كلـ يقتصر.كافصؿ الحرؼ مف الحرؼ الذم بعده
ككػػذلؾ كػػاف رسػػكؿ ا يقػػرأ ففػػي جػػامع الترمػػذم . بػػو ،كتعظيمػػا لػػو ،ليكػػكف عكنػػا عمػػى تػػدبر القػػراف كتفيمػػو 

كغيػػره عػػف يعمػػى بػػف مالػػؾ أنػػو سػػأؿ أـ سػػممة رضػػي ا عنيػػا عػػف قػػراءة رسػػكؿ ا فػػإذا ىػػي تنعػػت قػػراءة 
كاف رسكؿ ا يقرأ السكرة حتػى تكػكف أطػكؿ مػف أطػكؿ : ت عائشة رضي ا عنيا قال. مفسرة حرفا حرفا 

   (265)ژوئ  وئ  وئ  وئ ژكعػػف أبػػي الػػدرداء رضػػي ا عنػػو أف النبػػي قػػاـ بآيػػة يرددىػػا حتػػى أصػػبح . منيػػا
 .ركاه النسائي كابف ماجو

ٱ        ژقػػػرأ  كانػػػت مػػػٌدا ، ثػػػـ :كفػػي صػػػحيح البخػػػارم عػػػف أنػػػس أنػػػو سػػػئؿ عػػف قػػػراءة رسػػػكؿ ا فقػػػاؿ 
 .يمٌد ا ،كيمٌد الرحمف ،كيمٌد الرحيـ  ژ  ٿ  ٿ  ٿ

كمف ىػذا التقريػر فػي بيػاف معنػى الترتيػؿ كشػرحو لآليػة بمػا أكرد فييػا مػف أقػكاؿ لمسػمؼ ك أحاديػث 
أف الترتيؿ ليس مرتبة مستقمة تكازم مراتػب التحقيػؽ أكالحػدر  : تفسر الترتيؿ  يتبيف لنا أف ابف الجزرم يرل

: ،حتى لمتحقيؽ، كيقرر ذلؾ بقكلو بؿ ىك ضابط لمقراءة ، كأف الترتيؿ إطار عاـ ألنكاع التبلكة. التدكيرأك 
 (266) .فالتحقيؽ داخؿ في الترتيؿ كما قدمنا،واهلل أعمـ 

أف  :يحمٌػو -ىػؿ ثػبلث أك أربػع ؟-إضافة إلى أف اإلشكاؿ  الكارد في االختبلؼ في عدد المراتب -
 –كمػا قػاؿ العطػار اليمػذاني  –إمػا التحقيػؽ أك الحػدر : ، كبيذا تكػكف المراتػب عنػدنا اليعد الترتيؿ مرتبة 

 . كىذا ىك مآؿ القراءة الفعمي مف حيث اإلسراع أك التريث 

                                                                                                                                                                                     
 61-60والتمهيد لو بنحوه  ص (  208 -207/ 1)النشر ( 264)
 .118: ادلائدة( 265)
 ( 208/ 1)النشر ( 266)
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كحتػػى مػػف يػػرل أنيػػا أكثػػر مػػف مػػرتبتيف مػػف حيػػث اإلسػػراع  أك التميػػؿ ،اليػػرل أنيػػا فعميػػا تتجػػاكز 
فػػػاف كػػػبلـ ا  يقػػػرأ بػػػالتحقيؽ كبالحػػػدر :" جػػػزرم رحمػػػو ا ثػػػبلث مراتػػػب ، كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ اإلمػػػاـ ابػػػف ال

كالتػػدكير الػػذم ىػػك التكسػػط بػػيف الحػػالتيف مػػرتبل، مجػػكدا ،بمحػػكف العػػرب كأصكاتيا،كتحسػػيف المفػػظ كالصػػكت 
 .(267)"بحسب االستطاعة

 :كقد أكد ذلؾ في طيبة النشر بقكلو  

 متبع كيقرأ القرآفي بالتحقيًؽ مػع           حدرو كتدكيرو ككؿه 

 مع حسًف صكتو بمحكف العرب        مرتػػبلن مجكدان بالعػربي

 

 .كىك بيذا يقرر أف الترتيؿ ليس مرتبة مستقمة بؿ ىك ضابط ليذه المراتب

 كيقرر في مكضع آخر  أف التحقيؽ نكع مف الترتيؿ

ترتيػؿ كىك نػكع مػف ال: قمت :) فبعد أف عرؼ التحقيؽ ،كأفاض في ذكر صفاتو كمستمزماتو ، قاؿ 
 )....(268). 

كىػػك ": التعمػػيـ ،فقػػد قػػاؿ :كيبػػدك مػػف تعريفػػات عممػػاء األداء كػػابف الجػػزرم أف التحقيػػؽ يقصػػد منػػو 
تماـ الحركات ،كاعتماد اإلظيار  عندىـ عبارة عف إعطاء كؿ حرؼ حقو مف إشباع المد ،كتحقيؽ اليمزة،كا 

 .(269)..... كالٌتشديدات ،كتكفية الغٌنات ، ،كتفكيؾ الحركؼ

قامػة القػراءة : أف ذكر غاية التحقيػؽ فقػاؿإلى  فػالتحقيؽ يكػكف لرياضػة األلسػف ،كتقػكيـ األلفػاظ ، كا 
بغايػػة الترتيػػؿ ،كىػػك الػػذم يستحسػػف كيسػػتحب األخػػذ بػػو عمػػى المتعممػػيف مػػف غيػػر أف يتجػػاكز فيػػو إلػػى حػػد 

 ..اإلفراط

كىذا النػكع مػف القػراءة ك ىك نكع مف الترتيؿ ،:" ثـ  قاؿ عف الترتيؿ مؤكدا أنو ليس مرتبة مستقمة 
 .(270)كىك التحقيؽ 

                                                           
 (205/  1) النشر  ( 267)
 (206/  1)النشر ( 268)
 205/   1النشر (  269)
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 .الترتيؿ عند بعض الباحثيف في عمـ التجويد المعاصريف :المطمب الثاني 

لى الرأم نفسو يذىب بعض المعاصريف  كمنيـ أصحاب كتاب المنير في أحكاـ التجكيد   ":كا 

فالترتيػػؿ صػػفة لمقػػراءة :كا التحقيػػؽ ، كالحػػدر، كالتػػدكير، ثػػـ قػػال:فقػػد ذكػػركا أف مراتػػب القػػراءة ثبلثػػة  
 .(271)الممتزمة بأحكاـ التجكيد في جميع ىذه المراتب الثبلث 

إبراىيـ الدكسرم حيث يقكؿ فػي معػرض حديثػو عػف مراتػب /كممف أكد ىذا الرأم الدكتكر المقرئ  
قػت بيد أنيػا مػف حيػث التميػؿ كاإلسػراع ال تخػرج عػف ثبلثػة كجػكه ، كعمػى ذلػؾ العمػؿ إلػى ىػذا الك :القراءة 

 .(272)،كىي التحقيؽ ، كالتدكير، كالحدر، ثـ نقؿ عف ابف الجزرم ما يؤكد ذلؾ

غانـ قدكرم الحمد في حديثو عف مصطمح التجكيد ما يمـز منػو أف الترتيػؿ لػيس مرتبػة /كقد ذكر د
كمػف المعمػـك أنػو لػـ يػرد فػي القػرآف مػف :"مف مراتب القراءة ، حيث يقكؿ في أثناء تتبعو لمصطمح التجكيد 

الػذم -شيء في كصؼ القراءة ، كذلؾ لـ أجد في المعجػـ المفيػرس أللفػاظ الحػديث النبػكم " التجكيد"ادة م
 (273)...شيئا مف ذلؾ ، –يعتمد عمى تسعة مف أشير كتب الحديث 

كقد جاء في القرآف الكريـ كفي األحاديث النبكيػة الشػريفة مػا يتعمػؽ بكصػؼ القػراءة كممػة :ثـ يقكؿ 
كأنو " كاف يقرأ بالسكرة فيرتميا حتى تككف أطكؿ مف أطكؿ منيا "ذكر آية المزمؿ كحديث ثـ " ....الترتيؿ "

 .(274) كاف صمى ا عميو كسمـ يفسّْر كيرتؿ إذا قرأ 

 

 

                                                                                                                                                                                     
بُت الًتتيل والتحقيق ،أن التحقيق يكون للرياضة  -وىذه الكلمة يفهم منها أنو ال يرى التفريق–وفرق بعضهم :" فقال  209/  1وقد أكد ذلك  يف موضع آخر يف النشر (  270)

 ."والتعليم والتمرين ،والًتتيل يكون للتدبر والتفكر واالستنباط
 (360شرح ادلقدمة اجلزرية ص .)فيكون بذلك مرادفا للتجويد : غاًل قدوري /، قال د27ص .عداد جلنة التالوة يف مجعية احملافظة على القرانادلنَت يف أحكام التجويد ،إ(  271)
 83إبراز ادلعاين ص (  272)
 60 -59أحباث يف علم التجويد ص (  273)
 61ادلرجع السابق ص (  274)
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ران ما يؤكد ما ذىبت إليو نمػا ىػك صػفة لمقػراءة التامػة  -مف أف الترتيؿ لػيس مرتبػة -ثـ قاؿ مقرّْ ، كا 
الترتيػػؿ كالتغنػػي ،كالتػػزييف ، كالتحسػػيف كالتحبيػػر كانػػت تسػػتخدـ فػػي :ثػػؿ كىكػػذا يبػػدك أف كممػػات م:" ،يقػػكؿ 

 (275) ....."كصؼ القراءة إذا جاءت تامة ،قد استكفى كؿ حرؼ فييا حٌقو مف مخرجو كصفتو 

 

: أف المسػػػمى األصػػػؿ الػػػذم ينبغػػػي أف يسػػػمى بػػػو التجكيػػػد ىػػػك :كيسػػػتفاد أيضػػػا مػػػف ىػػػذا التقريػػػر 
 ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ "اآليات الكريمة اآلمرة كالمبينة لطريقة قراءة القرآف  ، فيك المصطمح الكارد فيالترتيؿ

 كىك المصطمح الكارد في األحاديث التي كصفت قراءة النبي صمى ا عميو كسمـ

كمػػف ىنػػا ينبغػػي لعممػػاء التجكيػػد فػػي عصػػرنا الحػػالي إعػػادة النظػػر فػػي إطػػبلؽ  اصػػطبلح التجكيػػد 
ف كػاف ال مشػاحة فػي االصػطبلح كمػا  –لمصػطمح األكؿ ليػذا العمػـ عمى عمػكـ الػتبلكة  ، كالرجػكع إلػى ا كا 

– كا أعمـ  –إال أف الرجكع لؤلصؿ معتبر  –يقاؿ 

 (276) .كىذه كجو نظر أتمنى مف المتخصصيف في عمكـ اإلقراء كالتبلكة التأٌمؿ فييا  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 64 -63ادلرجع السابق (  275)
أمحد شرشال فهو يرى وجوب العود للمصطلح األصل وىو الًتتيل بدال من التجويد /حملققُت الذين قابلتهم وناقشت معهم ىذا األمر وأفدت منهم فيو  دومن ادلعاصرين ا(  276)

 .يف قواعد التجويدعلى مسودة حتقيقات لو - 2007-ىـ 1428يف لقائي بو يف مؤمتر يف الكويت عام  –،وذكر يل أنو بصدد الكتابة يف ىذا واطلعٍت يف حينها 
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 : المبحث الخامس

 الّترتيؿ عند عمماء عمـو القرآف

 

لقرآف عف مكضكع الترتيؿ عند ذكرىـ آداب التبلكة كيكردكف اآليات التي جاء يتحدث عمماء عمكـ ا
الحػديث فييػا عػػف ىػذا األدب ككػذا األحاديػػث التػي جػػاءت فػي كصػؼ قػػراءة النبػي ، سػأكتفي ىنػػا بػذكر مػػا 
كرد عػػف عممػػيف مػػف أعػػبلـ عمػػكـ القػػرآف ،كجػػدت فمػػا ذكػػركه مػػا يؤيػػد مػػا أريػػد أف أصػػؿى إلػػى تقريػػره كىػػك أف 

 .يؿ صفة لمقراءة كليس مرتبة الترت

 .أف الترتيؿ صفة  لمقراءة كضابط ليا  -فيما سأذكر عنو  -فيذا اإلماـ الزركشي يؤكد 

 :كقد قٌرر ذلؾ عندما تحدث عف آداب التبلكة حيث قاؿ 

  ڀ ژ: كقاؿ تعالى ژ   ٿ    ٿ  ٿ ژ: كأكبر معيف عمى ذلؾ حسف ترتيمو كتبلكتو ، قاؿ ا تعالى لنبيو"
تفخيـ : فحؽ عمى كؿ امرئ مسمـ قرأ القرآف أف يرٌتمو ، ككماؿ ترتيمو  ژ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ

ألفاظو كاإلبانة عف حركفو ، كاإلفصاح لجميعو بالتدبر حتى يصؿ بكؿ و مابعده، كأف يسكت بيف الٌنفس 
أف يسقط مف حسناتو  كالٌنفس حتى يرجع إليو نفسو، كأال يدغـ حرفا في حرؼ ، ألف أقؿ ما في ذلؾ

 بعضيا ، كينبغي لمناس أف يرغبكا في تكثير حسناتيـ ، فيذا الذم كصفت أقؿ ما يجب مف الترتيؿ 

ف كاف مستعجبل فػي قراءاتػو ،كىػذا ىػك مػا يسػمى  :كقيؿ  أقؿ الترتيؿ أف يأتي بما يبيف ما يقرأ بو كا 
إلػى التمديػد كالتمطػيط ، فمػف أراد أف يقػرأ  عند عمماء التجكيد بالحدر كأكممو أف يتكقؼ فييػا ، مػالـ يخرجػو

ف كػاف يقػرأ لفػػظ : القػرآف بكمػاؿ الترتيػؿ  فميقػرأه عمػى منازلػػو ، فػاف كػاف يقػرأ تيديػدا لفػظ بػػو لفػظ المتيػٌدد، كا 
 .(277). تعظيـ لفظ بو عمى التعظيـ
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 مػػايفيـ منػػو أف" اإلتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف"ككػػذلؾ السػػيكطي قػػد جػػاء عنػػو فػػي مكضػػعيف مػػف كتابػػو 
 الترتيؿ صفة كليس مرتبة مف مراتب القراءة

( كىي المصطمح عمييا عند عمماء التجكيد بمراتب القراءة )عند حديثو عف كيفيات القراءة :أكليما 
 ،  كعمى ذلؾ فميس الترتيؿ منيا  (278)" التحقيؽ ، كالحدر ، كالتدكير: ثبلث ،كىي "ذكر أنيا 

رتيػؿ فقػد ذكػر أنػو سػنة ، ثػـ ذكػر األحاديػث الػكاردة عند حديثو في مكضع آخػر عػف الت: كثانييما 
بأنػو صػػفة قػراءة القػػرآف " كرتػػؿ القػرآف تػػرتيبل "فػي كصػؼ قػػراءة النبػي ككأنيػػا تفسػر معنػػى الترتيػؿ فػػي قكلػو 

كالمتضمنة لمتجكيد، كحسف األداء، كعدـ االستعجاؿ في القراءة  ،كحػديث أـ سػممة أنيػا نعتػت قػراءة النبػي 
 الحديث ...كانت مدا ،: حرفا ، كحديث أنس أنو سئؿ عف قراءة النبي فقاؿ قراءة مفسرة حرفا 

إنػي اقػرأ المفصػؿ فػي ركعػة كاحػدة ، : ثـ ذكر حديث ابف مسعكد في الصحيحيف أف رجبلن قاؿ لػو 
كيذّْ الشعر ؟: فقاؿ   الحديث ...ىٌذا ن

م فػػي شػػرح الميػػذب ثػـ نقػػؿ مػػا يؤيػػد ذلػػؾ عػػف اآلجػػرم فػػي كتابػو آداب  حممػػة القػػرآف ، كعػػف النػػكك 
 .(279)كغيرىما
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: الخاتمة  

 

 :كبعد تتبعي  ليذا المصطمح في القرآف كالسنة ،ككبلـ العمماء عميو ،يمكف الخركج بيذه النتائج 

أنو يجب الرجكع في تحديد المصطمحات الشرعية العممية  إلى القرآف كالسنة لقراءتيا في  -1
كبلـ السمؼ في شرح ىذا المصطمح عند تفسير اآليات : ضكئيما ، كأكؿ ما يجب العناية بو في ذلؾ

 .أكشرحيا

 :أف مصطمح الترتيؿ يطمؽ كيراد بو  ثبلثة معاف   -2

 .تطبيؽ أحكاـ التجكيد :الترٌسؿ كالتميؿ ،كثانييا التفسير كالتبييف ،كثالثيا : أكليا 

اآليات أف الترتيؿ في ظؿ معناه في لغة العرب كفي ضكء تفسير السمؼ لمفظ الترتيؿ في  -3
 .صفة لمقراءة كليس مرتبة: كفي ظؿ النتيجة السابقة ىك 

أف مصطمح الترتيؿ كما جاء في كصؼ العمماء لو ىك المصطمح األصؿ   لكممة  -4
التجكيد ،فيك الكارد في القرآف كالسنة، كىك المصطمح األكؿ في  إطبلؽ  السمؼ مف الصحابة كالتابعيف 

فينبغي المحافظة عمى . قراءة النبي صمى ا عميو كسمـفي كصفيـ لمقراءة التامة كعمى رأسيا 
 .كا أعمـ .المصطمحات القرآنية كالتأمؿ في إعادة إطبلقو عمى عمكـ التبلكة 
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 : فيرس المراجع

ـ ،دار الكتػب  2003-ىػػ 1424:أحمػد فريػد ، ط:األزدم ، مقاتؿ بف سػميماف ، تفسػير مقاتػؿ بػف سػميماف ، تحقيػؽ  -
 .كت بير –العممية 

ـ ، 2001األكلػى ،: محمػد عػكض مرعػب ، الطبعػة : األزىرم ،أبك منصكر محمد بف أحمد، تيذيب المغػة ػ تحقيػؽ  -
 .بيركت –دار إحياء التراث العربي 

 . األلكسي ، أبك الفضؿ شياب الديف ، ركح المعاني ، دار إحياء التراث ، بيركت  -
 .ىػ ، دار الكتب العممية ،بيركت 1413األكلى : ، طاألندلسي ، أبك حياف محمد بف يكسؼ ،البحر المحيط  -
خميػؿ إبػراىيـ : األندلسي المعركؼ بابف سيده ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم ، المخصص ، تحقيؽ  -

 .بيركت –ـ، دار إحياء التراث العربي 1996ىػ  1417األكلى: جفاؿ، الطبعة 
أبػك تمػيـ : عبػد الممػؾ بػف بطػاؿ، شػرح صػحيح البخػارم ػ  تحقيػؽ  البكػرم القرطبػي، أبػك الحسػف عمػي بػف خمػؼ بػف -

 .ـ الثانية، مكتبة الرشد ، الرياض2003 -ىػ 1423ياسر بف إبراىيـ ،
ىػػػ ، تحقيػػؽ أبػػك محمػػد ابػػف عاشػػكر ،دار إحيػػاء 1422األكلػػى : الثعمبػػي ، أبػػك إسػػحاؽ أحمػػد، الكشػػؼ كالبيػػاف ، ط -

 .التراث العربي 
الرابعػػة : غػػانـ قػػدكرم الحمػػد ، ط:حمػػد بػػف محمػػد ، التمييػػد فػػي عمػػـك التجكيػػد ، تحقيػػؽ دابػػف الجػػزرم ،أبػػك الخيػػر م -

 .ـ 1997-ىػ 1418
 . ابف الجزرم ،أبك الخير محمد بف محمد،  النشر في القراءات العشر ، مراجعة عمي الضباع ، دار الفكر -
 .مية ، القاىرةىػ ، مكتبة ابف تي1408الجكني الشنقيطي ،محمد األميف ، أضكاء البياف ،  -
 . ىػ، المكتب اإلسبلمي ،بيركت 1407الرابعة :ابف الجكزم ، جماؿ الديف عبد الرحمف بف الجكزم ،زاد المسير ، ط -
 .األردف–ـ ، دار عمار 2002-ىػ 1422غانـ قدكرم ،أبحاث في عمـ التجكيد ، ،ط األكلى ،:الحمد، د -
ـ ،مركػػز الدراسػػات كالمعمكمػػات 2008-ىػػػ 1429األكلػػى، :غػػانـ قػػدكرم ، شػػرح المقدمػػة الجزريػػة ، ط : الحمػػد،  د -

 .جدة–القرآنية بمعيد اإلماـ الشاطبي 
ىػػػ ،دار 1420-ـ1999غػػانـ قػػدكرم، :الػػداني ،أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف سػػعيد ،التحديػػد فػػي اإلتقػػاف كالتجكيػػد ،تحقيػػؽ -

 .عمار ، عماف 
سػػامي السػػبلمة ،دار : ىػػػ تحقيػػؽ1422األكلػػى :الدمشػػقي ،أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر ،تفسػػير القػػرآف العظػػيـ ، ط -

 . طيبة ، الرياض 
ـ ، دار الحضػارة 2007-ىػػ 1428األكلػى ، : إبراىيـ بف سعيد ، إبراز المعاني باألداء القرآنػي ،  ط/ الدكسرم ، د -

 .  الرياض –لمنشر كالتكزيع 
ـ ،دار  1978 -ىػػػ 1398د صػػقر أحمػػ: الػػدينكرم ،أبػػك محمػػد عبػػد ا بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة ،غريػػب القػػرآف تحقيػػؽ  -

 .الكتب العممية
 ىػ،دار الكتب العممية ، بيركت 1411األكلى : الرازم ، فخر الديف ، مفاتيح الغيب ، ط -
عرابو ط -  . عبدالجميؿ شمبي ،دار الحديث :ىػ ،تحقيؽ د1414األكلى : الزجاج ، إبراىيـ بف السرم ، معاني القرآف كا 
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،دار الكتػػب العمميػػة،  1411بػػف يكسػػؼ، شػػرح الزرقػػاني عمػػى مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ،الزرقػػاني، محمػػد بػػف عبػػد البػػاقي  -
 بيركت

دار التراث القػاىرة  :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مكتبة :الزركشي، محمد بف بيادر، البرىاف في عمـك القرآف ،، تحقيؽ  -
. 

 .الزمخشرم ، أبك القاسـ جار ا ،الكشاؼ ،دار المعرفة ،بيركت  -
الثانيػة :نسػيب نشػاكم ، ط/ارم ، القاضي زكريا بف محمد ،الدقائؽ المحكمػة فػي شػرح المقدمػة ،تحقيػؽ دزكريا األنص -

 .ـ ،دار المكتبي ،دمشؽ1998 -ىػ1418
عبػػدا التركػػي ، :د:ىػػػ ، تحقيػػؽ 1424األكلػػى : السػػيكطي ، جػػبلؿ الػػديف ، الػػدر المنثػػكر فػػي التفسػػير بالمػػأثكر ، ط -

 . عربية كاإلسبلمية ، القاىرة مركز ىجر لمبحكث كالدراسات ال
مركػػز الدراسػػات القرآنيػػة بمجمػػع الممػػؾ فيػػد لطباعػػة : السػػيكطي، جػػبلؿ الػػديف ، اإلتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف  ، تحقيػػؽ  -

 .ىػ ، طبع مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ 1426: ط. المصحؼ الشريؼ  
 ػ ، مكتبة الرشد ، الرياض  ى1428الخامسة  :الشككاني ، محمدبف عمي ، فتح القدير ، ط -
عمػر الكبيسػي /د:الشيرازم ، نصر بػف عمػي المعػركؼ بػابف أبػي مػريـ ، المكضػح فػي كجػكه القػراءات كعمميػا، تحقيػؽ -

 . ـ ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ بجدة1993-ىػ 1414،
: عبػد ا التركػػي ، ط:د: تحقيػػؽ الطبػرم ،أبػك جعفػػر محمػد بػػف جريػر الطبػػرم ، جػامع البيػػاف عػف تأكيػػؿ آم القػرآف، -

 .ىػ، ىجر لمطباعة كالنشر، القاىرة 1422األكلى 
 .ابف عاشكر ، محمد الطاىر ،التحرير كالتنكير،الدار التكنسية لمنشر، تكنس -
ـ ،دار عمػػار  2003نػػزار خكرشػػيد عقػػراكم ،/د:عبدالػػدائـ األزىػػرم ، الطػػرازات المعممػػة فػػي شػػرح المقدمػػة ، تحقيػػؽ  -

 .،عماف 
 .عمي البيجاكم ، دار إحياء التراث ،بيركت:ف العربي ، أبك بكر محمد بف عبد ا ، أحكاـ القرآف ، تحقيؽ اب -
ىػ ، دار 1420األكلى :غانـ قدكرم الحمد، ط/العطار، أبك العبلء اليمذاني ،التمييد في معرفة التجكيد ، ، تحقيؽ د -

 .األردف  -عمار 
الرحػػالي الفػػاركؽ ، كعبػػد ا األنصػػارم، كالسػػيد عبػػد العػػاؿ :ة ،تحقيػػؽ ابػػف عطيػػة ، أبكمحمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف عطيػػ -

 ىػ، طبعة قطر  1398،كمحمد الشافعي ،
عبد الرحمف محمػد : العظيـ آبادم ،أبك الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد تحقيؽ  -

 .،المدينة المنكرةـ ، المكتبة السمفية 1968ىػ ، 1388عثماف ، الطبعة الثانية، 
العمػػػادم ، أبكالسػػػعكد محمػػػدبف محمػػػد ، إرشػػػاد العقػػػؿ السػػػميـ إلػػػى مزايػػػا الكتػػػاب الكػػػريـ ، دار احيػػػاء التػػػراث العربػػػي  -

 ،بيركت 
 .الفراء ، أبكزكريا يحى بف زياد ، معاني الفراء ، دار السركر  -
ىػ ،دار إحيػاء 1415األكلى :الباقي ، طمحمد فؤاد عبد: القاسمي ، محمد جماؿ الديف ، ، محاسف التأكيؿ ، تحقيؽ  -

 . التراث ،بيركت 
األكلػػى ، :القسػػطبلني ،أحمػػد بػػف محمػػد ، الآللػػئ السػػنية شػػرح المقدمػػة الجزريػػة ،أعػػده لمنشػػر حسػػف ابػػف عبػػاس ،ط -

 .ـ ، مؤسسة قرطبة 2004
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ىػػ 1427األكلػى :تركػي، طعبػدا ال:القرطبي ، أبكعبدا محمدبف أحمد القرطبي ،  الجامع ألحكاـ القرآف ، تحقيػؽ  -
 ،،مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،

 -ىػػػ1326السادسػػة : ط : لجنػػة الػػتبلكة فػػي جمعيػػة المحافظػػة عمػػى القػػرآف فػػي األردف ،المنيػػر فػػي أحكػػاـ التجكيػػد ،  -
 األردف –ـ، المطابع المركزية  2005

األكلػى  : بػف عبػد المقصػكد، ط السػيد:الماكردم ، أبك الحسف محمد بف حبيػب ، النكػت كالعيػكف ،راجعػو كعمػؽ عميػو  -
 . ىػ ، دار الكتب العممية ، بيركت 1412

ىػ ،مكتبػة المنػار ، 1407عمي حسف البكاب ، /د:المرادم ،الحسف بف قاسـ ،المفيد في شرح عمدة التجكيد ، تحقيؽ  -
 .الزرقاء

عمػػر عبػػدالرزاؽ :قيػػؽ ابػػف النػػاظـ ، أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الجػػزرم ،الحكاشػػي المفيمػػة فػػي شػػرح المقدمػػة، تح -
 ىػ ،دمشؽ 1426معصراتي ، الجفاف كالجابي ،

ـ، 1988 -ىػػ 1409زىير غازم زاىػد،.د: النحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ، إعراب القرآف، تحقيؽ  -
 .عالـ الكتب ،بيركت
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 المخالفة الصوتية في التراث اللساني العربي

 بحث في المصطلح والماهية 
 

 جـيـاللي بـن يـشـو . د

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 

 :تعريؼ المخالفة الصوتية -1

مف الظكاىر الصكتية الضاربة جذكرىا في أعماؽ  -بكصفيا الكجو المقابؿ لممماثمة -إف المخالفة         
تعمؿ  المماثمةكانت اىتـ بيا المغكيكف كالنحاة العرب القدامى،كعمماء األصكات المحدثكف، فإذا  العربية،

كىي مظير  عمى التقريب بيف األصكات المتنافرة، فإٌف المخالفة تعمد إلى التفريؽ بيف األمثاؿ كالمتقاربات
في تجاكرىا بعضيا مع  قتصاد المساني، كمف التطكرات التي تعرفيا األصكات المغكيةالمف مظاىر ا

 .بعض

المخالفة معناىا حدكث اختبلؼ بيف الصكتيف المتماثميف في الكممة المشتممة عمى التضعيؼ بأف 
يتغير أحد الصكتيف المضعفيف ك ييٍقمىب إلى صكت ليف طكيؿ أك إلى أحد األصكات الشبيية بو كىي 

ف االقتصاد في الجيد، تىٍعمد إلى صكتيف فالمخالفة بكصفيا أثرنا لقانك . البلـ كالنكف كالميـ كالراء
متماثميف تمامنا في كممة مف الكممات، فتىٍدفع أحدىما إلى التغاير، كيغمب أف يككف مف أصكات العٌمة 

 .(280)الطكيمة، أك مف األصكات المتكسطة 

تعديؿ الصوت الموجود في سمسمة الكبلـ بتأثير صوت « :في منظكر الدرس الصكتي الحديث المخالفة
أف تشتمؿ   «:فيي.   (281) مجاور، ولكنو تعديؿ عكسي يؤدي إلى زيػادة مػدى الخبلؼ بيف الصوتيف

                                                           
جؼخ ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، داس اٌشفبػٟ، اٌش٠بك، اٌط. 37: سِضبْ ػجذ اٌزٛاة، ؿ. اٌزطٛس اٌٍغٛٞ، ِظب٘شٖ ٚػٍٍٗ ٚلٛا١ٕٔٗ، د - 280

 .1983َ-1414ٖاألٌٚٝ، 

 .1985َ -٘ـ1415ػبٌُ اٌىزت اٌطجؼخ اٌضبٌضخ،  . 384: أؽّذ ِخزبس ػّش، ؿ. دساعخ اٌقٛد اٌٍغٛٞ، د - 281
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الكممة عمى صكتيف متماثميف كؿ المماثمة فيقمب أحدىما إلى صكت آخر لتتـ المخالفة بيف الصػكتيف 
، ككذلؾ كممة (283)في شمس في العربية "س ش"إلى  "ش ش"، كمف ذلؾ تحكؿ (282) »المتماثميف

"Shibbolet " ًب ر"إلى  "ف ف"أك  "رر"كتحكؿ    ،(284) في العربية  "ُسْنبمة"ٍبرية التي تحكلت إلى الع" 
 .(285)" أَواِئؽ"ك " ؽوائِ "ك " ِقرّاط: " نحك "ب ف"أك 

معظـ  أفٌ  Brosnahan ْبُروْسَنَيافيؤكد المغكم .  (286)كىي ظاىرة صكتية تشيع في معظـ المغات
كالراء لتحقيؽ ظاىرة المخالفة التي  ألنفية كالترددية كالبلـ كالميـ كالنكفالمغات تستعمؿ األصكات ا

يمكف في ضكئيا تفسير الكثير مف الظكاىر التشكيمية التي تطكؼ عمى سطكح بعض الكحدات 
  .(287)المغكية

ير كقد فسّْرت المخالفة بأنو إذا كاف ىناؾ صكتاف متماثبلف تماـ المماثمة في كممة فإف أحدىما قد يتغ
إلى صكت ثالث يغمب أف يككف مف أصكات العٌمة، أكمف األصكات المائعة، كلعٌؿ السٌر في ذلؾ أف 
الصكتيف المتماثميف يتطمباف مجيكدنا عضميا زائدنا عف الحاجة حيف النطؽ بيما في الكممة الكاحدة، 

األصكات التي  كمف أجؿ التقميؿ مف ىذا الجيد إلى الحد األدنى، يخالؼ أحد الصكتيف إلى مجمكعة
سىييمىت في الكبلـ كأصكات الميف كأشباىيا 

(288) . 

ينحصرالتخالؼ، كىك  « :يقكؿ "أْرُبوـر  Arborem"لذلؾ بالكممة البلتينية Vendrysقْندِريس كييميٌثؿ 
الشكؿ المضاد لمتشابو في أف يعمىؿى المتىكمّْـي حركةن نطقيةن مرة كاحدة، ككاف مف حقيا أف تعمؿ مرتيف، 

 )ٍٍ أرُبؿ  ( Arbolبمعنى شجرة نشأت الكممات اإلسبانية  )أرُبِوـر  ( Arboremالكممة البلتينبة فمف 
فالذم حدث في كمتا الحالتيف مع اختبلؼ الترتيب ىك أٌف المتكمـ  )ٍٍ أْلبر ( albreك البركفينسية 

                                                           

 .1978َ -٘ـ1398اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍىزبة، ١ٌج١ب،  رٛٔظ،  349: أؽّذ ػٍُ اٌذ٠ٓ اٌغٕذٞ، ؿ. اٌٍٙغبد اٌؼشث١خ فٟ اٌزشاس، اٌمغُ األٚي، د  282-

 
 .1981داس االرؾبد اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، . 81: فالػ اٌذ٠ٓ فبٌؼ ؽغ١ٕٓ، ؿ. خً ئٌٝ ػٍُ األفٛاد، دساعخ ِمبسٔخ ، داٌّذ - 283

 .81: ٔفغٗ، ؿ - 284

 .81:ٔفغٗ، ؿ -  285

 .٘ـ اٌطجؼخ األ2114ٌٝٚ-1425ٖػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ش أسثذ، األسدْ، . 298: فٛصٞ اٌؾب٠ت، ؿ. أصش اٌمٛا١ٔٓ اٌقٛر١خ فٟ ٠ٕبء اٌىٍّخ، د - 286

 

داس اٌغ١ًٍ، داس ففبء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، األسدْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، . 291: ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌغ١ًٍ، ؿ. األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، د: ٠ٕظش - 287

 .1998َ -٘ـ 1418

 

 .212: ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ؿ. األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، د: ٠ٕظش - 288
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مف أف يقـك  بدالن  (r)اقتصر عمى القياـ بحركة كاحدة فقط مف الحركات التي يتطمبيا انتاج الراء 
 . (289) »بحركتيف، كاستعاض عف األخرل بحركة مف الحركات التي تنتج البلـ المائعة 

نفيـ مف ذلؾ أف المخالفة تطمؽ عادة عمى أم تغيير صكتي ييدؼ إلى تأكيد االختبلؼ بيف كحدتيف 
 .الصكتيف صكتيتيف، إذا كانت ىذه الكحدات الصكتية متباعدة، أك تؤدم إلى زيادة  مدل الخبلؼ بيف

 ؟ لماذا المخالفة الصوتية -2

ًمنيو مف تنكع مكسيقي محٌبب تظير معو   تحرص المغة العربية كغيرىا مف المغات عمى المخالفة لما تيؤى
األصكات عمى حقيقتيا نطقا كسىٍمعنا، كمف الكاضح أف النظاـ المغكم كاإلستعماؿ السياقي جميعنا يحرصاف 

قاء المتخالفيف، أكبعبارة أخرل يحرصاف عمى التخالؼ كيكرىاف التنافر في المغة العربية الفصحى عمى الت
 : ، كيمكف حصر أسباب المخالفة فيما يميكالتماثؿ

بالرغـ مف أف المخالفة تشغؿ مساحة لغكية أقؿ مف تمؾ التي :  تحقيؽ التوازف بيف األصوات - أ
كباعتبارعا (  290)مف فاعمية المماثمةتممؤىا المماثمة، إاٌل أف كجكدىا ضركرم لتحقيؽ التكازف كالتقميؿ 

مظيرا مف مظاىر التطكر تتدرج فيو األصكات عبر مسار تحكلي يتجو نحك األيسر كاألسيؿ، ىذا التطكر 
ىك إحدل نتائج نظرية السيكلة التي نادل بيا الكثير مف المحدثيف، كالتي تشير إلى أف اإلنساف في نطقو 

حتاج إلى جيد عضمي، فييبىٌدؿ مع األٌياـ باألصكات الصعبة في يميؿ إلى تممس األصكات السيمة التي ت
ٌد ًقٍسـ مف األلفاظ العربية قد  Hurwitzُىوْرِويْتز كىذا ما دفع باألستاذ . (291)لغتو نظائرىا السيمة  إلى عى

لَّدىت نتيجة عامؿ المخالفة، ىذه األلفاظ تشغؿ فييا األصكات المائعة جزءنا مف بنيتيا التركيبية تكى
(292). 

ثؽ ىذا المغكم رأية ببعض الشكاىد التي يمكف أف تككف نتاج عامؿ المخالفة بيف صكتيف متماثميف  ك ييكى
 : مثؿ 

                                                           
 .١ّ1951ذ اٌذٚاخٍٟ ِٚؾّذ اٌمقبؿ، ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّقش٠خ، ِطجؼخ ٌغبْ اٌج١بْ اٌؼشثٟ، فٕذس٠ظ، رشعّخ ػجذ اٌؾ. 94: اٌٍغخ، ؿ - 289

 .385: أؽّذ ِخزبس ػّش، ؿ. دساعخ اٌقٛد اٌٍغٛٞ ،د: ٠ٕظش -  290

 .212: ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ؿ. األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، د - 291

 .385: أؽّذ ِخزبس ػّش، ؿ. ٠ٕظش دساعخ اٌقٛد اٌٍغٛٞ، د - 292
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جَّؿ   ؿ    حى  ر ج  ج ج    حٍرجى

مَّد    ٍممد     جى  ؿ ـ  ـ ـ      جى

ٍنكىب   عىكَّب    ف ؾ  ؾ ؾ     عى

 ر ؽ  ؽ ؽ     عىٍرقىب   عىقَّب  

 ر ـ  ـ ـ       قىٍرمىط   قىٌمط   

 (293) ؿ ط  ط ط     فىٍمطىح    فىٌطح  

في الشكاىد التي سىاقيا عمى عٌمة التضعيؼ الذم يعقب األصكات  Hurwitz ُىوْرِويْتساعتمد 
تمثؿ مىمىرِّا مىًرنا لمتضعيؼ كمسمكا لمتخمص مف ثقؿ التماثؿ -في رأيو  -المتكسطة التي 

(294).  

ذا كانت المماثمة تطكر يرمي إلى تسيير النطؽ : تتابع األصوات المتشابيةتجنب الخطا بسبب  - ب
، فإف (295)اـ الصكتي ػاميا لتحقيؽ اإلنسجػا مف بعض، أكادغػعف طريؽ تقريب الفكنيمات بعضي

يفسر حدكث المخالفة في ضكء العٌمة النفسية الناتجة عف الخطأ بسبب  Bergstrasser  رػرجشتراسػب
فأٌما التخالؼ، فالعٌمة فيو نفسية محضة، نظيره الخطأ في النطؽ، فإٌنا « :يقكؿ .متشابيةتتابع األصكات ال

غير الذم أرادكه، كأكثر ما يككف ىذا اذا تتابعت بشيء نرل الناس كثيرنا ما ييٍخًطئكف في النطؽ، كيمفظكف 
ات البلزمة عمى حركؼ شبيية بعضيا ببعض، ألف النىفىسى يكجد فييا قبؿ النطؽ بكممة تصكرات الحرك

ترتيبيا، ك يصعب عمييا إعادة تصكر بعينو بعد حصكلو بمٌدة قصيرة، كمف ىنا ينشأ الخطأ، اذا أسرع 
االنساف في نطؽ جممة محتكية عمى كممات تتكرر كتتابع فييا حركؼ متشابية، ككثيرنا  ما يتسامر 

 .(296)»الصبياف إلى نطؽ أمثاؿ ىذة الجمؿ بسرعة ك بدكف خطأ

                                                           
 .291: ػجذ اٌمبدس ػجذ اٌغ١ًٍ، ؿ. اد اٌٍغ٠ٛخ، داألفٛ: ٠ٕظش -293

 .292: اٌغبثك، ؿ: ٠ٕظش -294

فٕذس٠ظ، رشعّخ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌذٚاخٍٟ ِٚؾّذ اٌمقبؿ، ِىزجخ . 89: ع١ّؼ أثٛ ِغ١ٍٟ، ؿ. األص٘شٞ اٌٍغٛٞ فبعت ِؼغُ رٙز٠ت اٌٍغخ د -295

 .1951االٔغٍٛ اٌّقش٠خ، ِطجؼخ ٌغبْ اٌج١بْ اٌؼشثٟ، 

 

296
سِضبْ ػجذ اٌزٛاة، ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، داس اٌشفبػٟ اٌش٠بك، .، رشعّخ د34: ٛٞ ٌٍغخ اٌؼشث١خ، ثشعؾزشاعش، ؿاٌزطٛس إٌؾ - 

 .َ 1982-٘ـ1402
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أرجع بعض العمماء عٌمة حدكث المخالفة إلى تيسير جانب الداللة عف   :نب الداللةتيسير جا - ت
إلى تيسير الجانب  -كما أسمفنا –طريؽ المغايرة بيف األصكات، كىي بيذا عكس المماثمة التي تيدؼ 

 .النطقي، كال تمقي باال إلى الجانب الداللي الذم قد يتأثر نتيجة تقارب صكتيف متجاكريف

ف كانت ضركرية  لتحقيؽ التكازف « :حمد مختار عمر عمى الجانب الداللي في بياف أىميتيا يقكؿيرتكز أ  كا 
كتقميؿ فاعمية عامؿ المماثمة، فالعمماء ينظركف إلى المماثمة عمى أنيا قكة سالبة في حياة المغة، ألنيا ترمي 

ًرؾ العناف لممماثمة لتعمؿ بحرية فربما إلى تخفيض الخبلفات بيف الفكنيمات كٌمما أٍمكىف، كيتخيمكف أنو لك تي 
انتيت إلى الغاء التفريؽ بيف الفكنيمات ذلؾ التفريؽ الذم الى ًغنىى عنو لمتفاىـ، كبذلؾ فإف عامؿ المخالفة 

 . (297) »يستخدـ إلعادة الخبلفات التي ال غنى عنيا، ك البراز الفكنيمات في صكرة أكثر استقبللية 

خالفة ترجع إلى جكانب نفسية أك إلى تيسير جانب الداللة عف طريؽ الممايزة، كسكاء أكانت عٌمة حدكث الم
فإنيا الكجو المقابؿ كالمعٌدؿ آلثار المماثمة ألنيا تيدؼ في منحاىا إلى التقميؿ أك التخمص مف الفركؽ المميزة 

 .لؤلصكات بيدؼ تحقيؽ التكازف بيف األصكات

 :دامىند المغوييف العرب القع مخالفةمصطمحات ال  -3

عالج لغكيكنا القدماء ظاىرة المخالفة، فرصدكا مظاىرىا كأكجييا المختمفة كعالجكىا بتسميات مختمفة، 
ف كانت معالجتيـ ليذه الظاىرة مكزعة عمى أبكاب صرفية متنكعة، كما كانت أمثمتيا متناثرة ضمف  كا 

ال يعني أنيـ لـ يىعيكا  ىذه األبكاب دكف منيج ينتظميا، أك مصطمح محٌدد يغطي حدكدىا، كلكف ىذا
ـٍ  يىٍعًرفيكىا كمصطمح  فقد  دىكرىا، أك لـ يىٍنتىبيكا إلى أىميتيا، بؿ كانكا عمى كىٍعي تاـ بيا، ك ًإٍف لى
فيكىا كظاىرة صكتية تيٍعرض لؤلصكات في السياؽ، فعالجكىا بتسميات مختمفة، حتى تنكعت ألفاظ  عىرى

 : مف بيف ىذه التسمياتك . كتعابير الكاحد منيـ في تقييد أمثمتيا

 الػمػغػايػػرة: 

مف المغكييف األكائؿ الذيف فطنكا ليذه الظاىرة، غير أنو لـ   (ىػ175ت)ييعىدُّ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
متخدنا مف فعؿ  المغايرة: يىٍستىقر عمى تسمية كاحدة مقيدة ليا، بؿ راح ينعتيا بجممة مف التسميات منيا

ك أٌما قكلؾ لٌبيؾ، انما يريدكف قربا  «: مثاال لذلؾ يقكؿأَلب  عمييا، كمف فعؿ  ىذا المصدر ىيئة لمداللة
أم قرب بعد قرب، فجعمكا بدلو لىبَّيؾ، ك يقاؿ ألىبَّ الرجؿ بمكاف كذا  ]عمى معنى بعد الباب [ك دنكا 
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في الكممة حرفاف ككذا أم أقاـ، ككاف الكجو أف تقكؿ لىبَّيتيؾى ألنيـ شٌبييكا ذلؾ بالٌمبب، فإذا اجتمع 
 . (298)اػاىَ ػْف َدس  ػاَب مَ ػْد خَ ػَوقَ :الحرؼ األخير كما قاؿ الٌمو عز ك جؿ َغي روا

ذا ػكاألصؿ دىسَّسىيا فقالكا لىبَّيٍ  ، كاذا قالكا أنا لىبُّ فإنما يريدكف قريب منؾ مٌرة كاحدة، كا  ؾ، قىريٍبتي كاقىٍمتي
 :ر ػيف قاؿ الشاعػب منؾ مرتػقريب منؾ، أنا ػؾ أرادكا أنا قريػٍ قالكا لىبَّي

ر    َدَعْوت ِلَما َنا َبِني ِمْشَوار َِ  (299)َفَمب ْي َفَمب ي َيَدي ِمْسَو

 اجتماع حرفيف مف جنس واحد : 

لمداللة "  اجتماع حرفيف مف جنس واحد:" ك في مكطف آخر يكظؼ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم عبارة 
عرب إذا اجتمع حرفاف مف جنس كاحد جعمكا مكانيو حرفا ككذلؾ تفعؿ ال« : عمى ىذه الظاىرة يقكؿ

معناه دىسَّسىيا كمثؿ  (300) َوَقْد َخاَب َمْف َدس اىا مف غير ذلؾ الجنس، مف ذلؾ قكؿ ا غز ك جؿ 
ؿَّ  ـَ َذَىَب ِإَلى أْىِمو َيَتَمط ى :قكلو عز ك جى  ( 302) »أم يىتىمىٌطط فحكلت السيف كالطاء يىاءن   (301)ُث

عمى نيج الخميؿ في التعبير عف ظاىرة المخالفة متخذنا مف عبارة  (ىػ392ت)ابف جني  يمضي
اء : فإف قاؿ قائؿ« : كذلؾ في قكلو ،(303)" اجتماع حرفيف مف جنس واحد" ٍيحى ما تنكر أف يككف الحى

باب ألنو كاف القتاؿ ك السّْ : فيعىاال، كلكنيـ كرىكا أف يحذفكا الياء عمى حد حذفيـ إٌياىا في: كالعىٍيعىاء
اء ك ًععىاء فيمزميـ اجتماع حرفيف مف جنس كاحد في أٌكؿ الكممة، إاٌل أنو ترؾ : يمزميـ أف يقكلكا  حى حى

كىاتيا فىعممتي بقكليـ في المصدر  ٍيت  ك أخى احى اإلنفصاؿ مف ىذه الزيادة كعدؿ إلى اإلستدالؿ عمى أف حى
اة ك العىاعىاة ك اليىاىىاة  احى  .(304)»الحى

ـٌ لغرض التخفيؼ كالتقميؿ مف الجيد  ييٍفيـ مف قكؿ ابف جني أف حذؼ الحاء كالعيف الثانييف إٌنما ت
العضمي الذم تبذلو أعضاء الفـ لمنطؽ بصكتيف متماثميف متكالييف، كىذا ما تسعى اليو المخالفة 
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ؽشػ اإلِبَ أثٟ فزٕؼ ػضّبْ ثٓ عٕٟ ٌىزبة اٌزقش٠ف ٌإلِبَ أثٟ ػضّبْ اٌّبصٟٔ، رؾم١ك ئثشا١ُ٘  174:  ، ؿ2إٌّقف، ط : ٠ٕظش 303 -
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 .الصكتية
ييبىٌيف فيو ابداؿ  ، حديثو الذماجتماع حرفيف مف جنس واحدكمف أمثمة أقكالو التي يستخدـ فييا عبارة 
دىٍىدىىىتي يدؿ عمى : قكؿ بعضيـ  « :مثاال لذلؾ يقكؿ َدْىَدْىتالياء مف أحد المتماثميف متخذنا مف الفعؿ 
ىذم فأبدلكا الياء مف الياء، ك كذلؾ أبدلكا الياء مف الياء : صحة ما ذىب إليو الخميؿ، كأصؿ ىذه 

 (305) »في دىٍىدىٍيتي 

و ابف جني مف أف الناطؽ بصكرتيف متماثميف يجنح عادة إلى تعكيض كمف قبيؿ المخالفة ما ذكرى
ادىة ما ينتمي الصكت المبٌدؿ إلى مجمكعة المخالفة  الياء كالكاك : أحدىما بصكت أخؼ كأسيؿ نطقنا، عى

كالميـ كالبلـ، كيسكؽ لذلؾ أمثمة يبٌيف فييا استثقاؿ العرب لتكالي صكتيف متماثميف ألف في تحقيقيما 
كالحيكاف « :يقكؿ "َحَيَياف"التي أصميا  "َحَيَواف"بيرنا فمالكا الى ابداؿ أحدىما، كيمثؿ لذلؾ بكممة جيدنا ك

 .(306) »أصمو الحيىيىاف فقمبت الياء التي ىي الـ كاكنا استكراىنا لتكالي الياءيف ليختمؼ الحرفاف 

 مَّؿ ليا ىذه الظاىرة، كما لى  (ىػ180ت)لـ تىفيٍت سيبكيو  : كػراىية الػتػضػعػيػؼ بكراىية ـٍ يىفيٍتو غيرىا، كعى
ك ذلؾ في سياؽ  (307) »ىذا باب ما شٌد فابدؿ مكاف البلـ الياء لكراىية التضعيؼ « : في قكلو التضعيؼ

ٍيتي مف القٌصة، :ك ذلؾ قكلؾ  «:حديثو عف احبلؿ الياء محٌؿ أحد المتماثميف ، كتىظىنٍَّيتي كتىقىصَّ تىسىرٍَّيتي
، كما أف  التاء في اٍسنىتيكا مبدلة مف اليىاء أرادكا حرفنا أخؼ عمييـ منيا، ك اجمد، كما فعمكا ذلؾ في كاٍممىٍيتي

 .(308) »كبىدليا شاذ ىنا بمنزلتو في ًسيت، ككٌؿ ىذا التضعيؼ فيو عربي كثير جيد " اتمج " 

كيمضي سيبكية في تكرار ىذا المصطمح في مكاضع متفرقة مف كتابو مف ذلؾ حديثو عف إحبلؿ 
ذى أرضا كأنيـ أبدلكا  «: سيف محٌؿ أحد المتماثميف، يقكؿال ا يريد اٌتخى ذ فبلف أرضن ك قاؿ بعضيـ، اٍستىخى

ذ كما أبدلكا حيث كىثيرىت في كبلميـ ككانتا تائيف، فأٍبدىلكا السيف مكانيا، كما  السيف مكاف التاء في اٌتخى
 (.309)» أيٍبًدلت مكانيا في ًست كانما فعؿ ىذا كراىية التضعيؼ
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عيبى عميو الٌتٍضعيؼ، فكجد في تحقيقو عسرا ك  نستشٌؼ مف األمثمة التي ساقيا سيبكيو أف الناطؽ صى
مشٌقة عمى المساف في االرتفاع كالعكدة الى نفس النقطة في المحظة ذاتيا لتحقيؽ الصكت ذاتو ثانية، 

 .فأبدلو بأحد األصكات المتكسطة

مقتفيا في ذلؾ سبيؿ سابقيو، كمف األمثمة التي ساقيا   (ىػ643ت)شػف يعيػك المصطمح نفسو يكظفو اب
ٍيتي في  «: مثاالن لذلؾ "َصْيَصَيت"إبداؿ الياء مف أحد المتماثميف متخدنا مف لفظ  ٍيصى كقالكا صى

ٍو بمعنى اٍسكيٍت فالياء بدؿ مف الياء  ٍيتي اذا قيٍمت صى ٍيصى ييٍفيـ مف أقكاؿ   .(310) »كراىية التضعيؼصى
ؿى التضعيؼ كرأل في تحقيقو جيدنا كبيرنا فماؿ إلى ابداؿ الصكت ابف يعيش أف النا ٍى طؽ استثؽى

ٌعؼ  المضٌعؼ بأصكات الميف كأشباىيا ألنيا ال تستمـز النتاجيا مجيكدا كالذم يحتاجو الصكت المضى
 .الصداره 

 فقد نىصَّ أف "استثقاؿ التضعيؼ" عمى المخالفة عبارة   (ىػ286ت)يطمؽ المبٌرد : اسػتػثػقػاؿ الػتػضػعػيػؼ ،
قكمنا مف العرب إذا كقع التضعيؼ أبدلكا الياء مف الثاء مف الثاني لئبل يمتقي حرفاف مف جنس كاحد
(311) ،

ثـ يىٍعًرض لصكر المخالفة التي يمكف أف تحدث بيف صكتيف متماثميف فيقمب أحدىما إلى ياء قصد 
ٍيتن ك في : تي كذلؾ قكليـ في تىقىٌضضٍ  «: اجتناب ثقؿ التضعيؼ، كمف ذلؾ قكلو  " اٍممىٍيت" "اٍممىٍمتن "تقضَّ

ٍرت"في " تىسىرٍَّيتي "ككذلؾ  " ًقيرىاط"ك " ًدينىار: "قكلؾ الستثقاؿ التضعيؼك الدليؿ عمى أف ىذا إنما أبدؿ " تىسىرَّ
" دنانير"فىأيٍبدلت الياء لمكسرة فىمىٌما فٌرٍقتى بيف المضاعفيف، رجع األصؿي فقيٍمتى " قرَّاط"ك" ًدٌنار"ك األٍصؿ 

يريط" قراريط"ك كالعٌمة الصكتية عنده في ابداؿ أحد المتماثميف ياء أف رفع المساف عنو مٌرة . (312)»"كقرى
  .(313)كاحدة ثـ العكدة إليو ليس كرفع المساف عنو، ك عف الحرؼ الذم مف مخرجو كال فضؿ بينيما

ت في تخٌمًصيا مف ثقؿ التماثؿ الكارد ييٍدرؾ أف العربية قد جنح المبردالنىاًظر في األمثمة التي ساقيا  
ٌعؼ ييٍجًيد آلةى التصكيت  فييا بالتماسيا صكتا مف األصكات المتكسطة، ذلؾ أف النيٍطؽى بالصكت المضى

 . ألنو يتطىٌمب في تحقيقو مجيكدا عضميا أكبر

افنا لمداللة عمى المخالفة منيا  عف إبداؿ  ك ذلؾ في حديثو" ثقؿ التضعيؼ"كما يستخدـ ابف يعيش أكصى
مىٍيًو بيٍكرىةن كىاىًصيبلى : "الكتاب قاؿ ا تعالى" أٍممىٍيت"مف ذلؾ قكليـ  «: أحد المتماثميف ياء، يقكؿ فيي تيٍمًمي عى

ؽ " كاألصؿ اٍممىٍمتي ك قاؿ ا تعالى"  مىٍيًو الحى كالكجو أنيا لغتاف ألف تصرفيما كاحد تقكؿ " ك ٍلييٍمًمٍؿ الًذم عى
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ا بأكلى مف العكس، ك قالكا أىٍممىى الكتاب ي مميو امبلءن ك امبلال فميس جعؿ أحدىما أٍصبلن ك اآلخر فرعن
يت اظفارم" كما  .(314) »لثقؿ التضعيؼحكاه ابف السىٌكيت في قصٍَّصت أٍبدلكا مف الصاد الثالثة ياء " قىصَّ

ما ياء قصد يىٍعرض لصكر المخالفة األخرل التي يمكف أف تحدث بيف صكتيف متماثميف، فيبدؿ أحدى
كقالكا تظىنَّيتي ك أٍصميو «:  تجنب ثقؿ التضعيؼ، مف ذلؾ إبداؿ احدل النكنات ياء في تظىنَّف ك تىسىنَّفى 
، كقالكا في لثقؿ التضعيؼتظىنٍَّنتي ك التىظىٌني اعماؿ الظىٌف ك أصمو التنٍظنيف فأبدلكا مف احدل نكناتو الياء 

ـٍ يىتى " لـ يىتىسىفَّ "قكلو تعالى أم متغير فأٍبدؿ مف النكف الثالثة "  مف حمأ مسنكف"سىنٍَّف مف قكلو تعالى أصمو لى
 .(315) »ياء 

ف ػاء محٌؿ المتماثميػو عف احبلؿ اليػارة ثقؿ التضعيؼ تيٍستىشىؼ مف حديثػة التي شحف بيا عبػك الدالل
 : في

 .إلى ي ر  تتحكؿرر   ًقيىراط    ًقٌراط                    

 .        إلى ي ب تتحكؿب ب   ديبىاج   ًٍ   ًدٌباج  

 (316)إلى م ر تتحوؿر ر   ِشيراز    ِشرّاز                   

   إلى ظاىرة المخالفة معٌبرنا عنيا بػ   (ىػ611ت)يتطرؽ السيكطي كػراىػية اجػتػمػاع األمػثػاؿ
فمف األٌكؿ  «: يقكؿ.ي اء في ديٍىدىٍىتك يبدك ىذا لديو في حديثو عف إبداؿ الياء يى "  كراىة اجتماع األمثاؿ"

كيستمر السيكطي في ( 317) » .كراىة اجتماع األمثاؿقالكا دىٍىدىٍىتي الحجر، دىٍىدىٍيتي قمبكا الياء األخيرة ياء 
ك قالكا في النسب  «: تكراره ليذا الكصؼ في مكاطف أخرل مف ذلؾ حديثو عف قمب أحد حرفي التضعيؼ

ـٌ  ٌي، حيكم ك في نحك  شجكم: إلى نحك شىٌج كعى كعمكم بقمب الياء كىاكنا لذلؾ، ككذلؾ قالكا في نحك حى
يىكاف مف كراىة الجتماع األمثاؿتحية تحكم لذلؾ، كىينىٍييىة أصميا ىنٌية فأبدلت الياء مف الياء  ، كالحى
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يىيىاف، قمبت الياء الثانية كاك كاٍف كاف الكاك أثقؿ منيا   » األمثاؿ كراىة اجتماعمضاعؼ الياء كأصمو حى
(318) . 

حديثو الذم عٌمؿ فيو استثقاؿ العرب  كراىة اجتماع األمثاؿكمف النصكص إلى استثمر فييا عبارة 
ًدىما كحذؼ احدل الياءيف مف سٌيد كىٌيف كلٌيف  .(319)الجمع بيف المثميف مما أٌدل إلى حذؼ أحى

ككذلؾ حذؼ أحد مثمي ظىمىٍمتي ك مىسىٍستي ك اٍحسىٍستي  
(320) . 

ىذا االستقراء لظاىرة المخالفة في التراث الصكتي العربي، يتبيف لنا أف لغكيينا القدامى لـ  مف خبلؿ
 . تىفيٍتييـ ىذه الظاىرة، بؿ تابعكىا بحدكد متناثرة في كتبيـ، مينىًظًريف ليا تارة، ك دارسيف ليا تارة أخرل

 : مصطمحات المخالفة في الدرس الصوتي الحديث – -4

ى ظاىرة المخالفة الصكتية مستخدمنا نفس المصطمح لمداللة عمى أنو ترجمة إل إبراىيـ أنيستعرض 
، كىي في منظكره إحدل نتائج نظرية السيكلة التي نادل بيا كثير مف "Dissimilation"لمفظ 

 ذلؾ أف اإلنساف في نطقو يميؿ إلى تممس األصكات السيمة التي ال تحتاج إلى جيد عضمي المحدثيف،

 (321)    . 

و نحك ػكر تتدرج فيو األصكات عبر مسار تحٌكلي يتجػة في نظره مظير مف مظاىر التطػلففالمخا
ة عنده ىك أف الصكتيف المتماثميف يحتاجاف إلى جيد ػة الصكتيػؿ، كالسبب فييا مف الناحيػاألسي

عضمي عند النطؽ بيما في كممة كاحدة، كلتيسير ىذا المجيكد ييٍقمىب أحدي الصكتيف صكتا آخر مف 
 .اػمؾ األصكات التي ال تتطمب مجيكدنا عضميا كأصكات الميف كأشباىيت

ييدىٌعـ إبراىيـ أنيس تفسيره لممخالفة ببعض األمثمة التي انتقاىا مف مصادر التراث المغكم، فيك يرل أٌف 
تككف قد  حنا، قصيت دينار،، قيراط، انغمس، غمس، زاح، العوس، الجواب، الماح، َطَحاألفاظنا مثؿ 

، الطحّ : رت مف بنائيا المضعؼ تحت تأثير قانكف االقتصاد في الجيد كصيغيا األصمية كاآلتيانحد
 .(322)حفّ ، قص ْصت، دّنار،  قرّاط انَغس،، غس   زّحو،، َعس  ، الجبّ ، المحّ 
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ثـ يخمص إلى نتيجة مفادىا أنو إذا كانت المماثمة تقرّْب بيف األصكات المتجاكرة بأف يصبحا متماثميف، 
المخالفة تيدؼ إلى التقميؿ مف الجيد العضمي، فتقمب أحد المتماثميف المتجاكريف إلى صكت ليف  فإفٌ 

طكيؿ أك إلى مايشبو أصكات الميف كالبلـ كالنكف فيذه األصكات مسمؾ مف المسالؾ التي تنتيجيا 
 .(323)العربية لمتخمص مف ثقؿ التماثؿ

لمداللة عمى أنو  المخالفةف آثركا استعماؿ مصطمح مف الدارسيف المحدثيف الذي أحمد مختار عمرييعىٌد 
مبٌينا أنيا ظاىرة تحدث بصكرة أقؿ مف ،  Différentiationأك  Dissimilationترجمة لمفظ 

المتاف كاف  "Pilgrim"ك "Marble:   "حدكث المماثمة كىي مكجكدة في كٌؿ المغات مف ذلؾ كممتي 
 .(324) (r)فييما  (L)أصؿ أؿ 

تي ساقيا مف العربية إبداؿ الفتحة كسرة عند مجاكرتيا ألفنا مما يفسر نصب جمع كمف األمثمة ال
بداؿ الكسرة فتحة إذا جاكرت ياء مد كما في كثير مف العاميات  المؤنت السالـ بالكسرة بدؿ الفتحة، كا 

يـ"مثؿ  "َفعِّيؿ"إلى " ِفعِّيؿ"العربية التي تبدّْؿ صيغة   .(325)" يرَسيِ "ك" َحبيب"ك" إكِّيؿ"ك " َعوِّ

ثـ يخمص إلى أف المخالفة مظير مف مظاىر التطكر الصكتي تستخدـ إلعادة الخبلفات التي ال غنى 
عنيا،  ك إلبراز الفكنيمات في صكر أكثر استقبللية، كذلؾ لتيسير جانب الداللة عف طريؽ المخالفة 

ب سيكلة التفريؽ بيف كىي عامؿ ميـ إلحداث التكازف بيف مطمب سيكلة النطؽ،  كمطم بيف األصكات،
 .(326) المعاني

فإنو يسير في النحك الذم سار عميو سىاًبقىٍيو في استعماؿ نفس مصطمح  رمضاف عبد التوابأٌما 
معرفا إٌياىا بأنيا قانكف يعمد إلى صكتيف متماثميف فييغىٌير أحدىما إلى   Dissimilation(327)المخالفة

مشيرا إلى أف ( (328كيمة أك مف األصكات المتكسطةصكت آخر، يغمب أف يككف مف أصكات العٌمة الط
كراىية "ىذه الظاىرة قد تفطف الييا قدامى المغكييف العرب، كعٌبركا عنيا بتسميات مختمفة منيا 
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ميبىٌينا أف السبب  (329)"اجتماع األمثاؿ مكروه"و "كراىية اجتماع حرفيف مف جنس واحد"ك "التضعيؼ
تيف المتماثميف يحتاجاف إلى جيد عضمي في النطؽ بيما في فييا مف الناحية الصكتية ىك أف الصك 

كممة كاحدة، كلتيسير ىذا المجيكد العضمي يقمب أحد الصكتيف صكتا آخر مف تمؾ األصكات التي ال 
كبعض األصكات المتكسطة كالبلـ  )الكاك ك الياء  (تتطمب جيدنا عضميا، مثؿ أشباه صكت العٌمة 

 .(330) ا مف مظاىر قانكف التيسير المغكمكالنكف كالراء كيعد ذلؾ مظيرن 

في  مختار عمر أحمدكيىتًٌفؽ مع  عبد القادر عبد الجميؿكما نجد المصطمح نفسو ػ أم المخالفة ػ يستعممو 
أف المخالفة قٌكة سالبة تسعى إلى تخفيض حٌد الخبلؼ بيف األصكات، كال يمكف االستغناء عنيا في اظيار 

 .(331) كأنيا ضركرية لتحقيؽ حالة التكازف كتقميؿ المدل التأثيرم لممماثمةقيـ الفكنيمات االستقبللية، 

تعتبر المخالفة عنده الكجو المقابؿ كالمعٌدؿ آلثار المماثمة، تسعى إلى التقميؿ مف الجيد العضمي، 
حيث يقمب أحد الصكتيف المتماثميف المتجاكريف إٌما إلى صائت طكيؿ أك إلى ما يشبيو مف األصكات 

 .(332) ـ ك النكف ك الميـ     ك في ىذا اقصى مراحؿ التسيركالبل

إلى التغيرات الصكتية التي تسعى في حركتيا نحك التخالؼ، مستعمبل  عبد العزيز مطريتطرؽ 
، مبٌينا أنيا مف السياقات الصكتية التي تحدث Dissimilation، كىك ترجمة لمفظ المغايرةمصطمح 

بأف يتغيرأحد الصكتيف المضعفيف إلى صكت ليف طكيؿ  أك أحد في الكممة المشتممة عمى التضعيؼ 
كغاية ىذه الظاىرة عنده ىي تحقيؽ . (333) األصكات الشبيية بيا ك ىي البلـ كالراء كالنكف كالميـ

السيكلة في النطؽ ك تقميؿ الجيد العضمي، ذلؾ أف النظاـ المغكم يسعى في تخٌمصو مف ثقؿ 
رة التي تقضي بتباعد المثميف كمخالفتيما، كىذا بابداؿ أحداىما التضعيؼ، الستخداـ ظاىرة المغاي

أف النطؽ المضعؼ « :صكتا مف السبعة المخالؼ بيا، كالمتميزة بالخفة ك السيكلة ك في ذلؾ يقكؿ
يتطمب مجيكدنا عضميا أكبر مٌما لىٍك قمب أحد الصكتيف إلى صكت ليف، أك صكت مف األصكات التي 
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الحديثة عمى كجكد شبو بينيا، كبىٍيف أصكات الميف كىي األصكات األربعة برىنت الدراسة الصكتية 
 .(334) )»الراء ك البلـ ك الميـ   ك النكف (السابقة 

كالظاىر مف األمثمة التي ساقيا مف كتب التراث أف الصكت المخالؼ ال يعدك أف يككف مف األصكات 
 :السبعة المذككرة كما في 

  رر  تتحوؿ إلى ور  ر  تىقىٍعكى   تىقىعَّر         

 إلى ف ب تتحكؿب ب   عىدىنبىس   عىدىٌبس       

 إلى رف تتحكؿرر    كيٍرنىاسة   كيٌراسىة       

قٌنبيط          إلى ر ف تتحكؿف ف   قىٍرنىبيط    ٍى

 إلى ؿ ط تتحكؿج ج   ميفىٍمطىح    ميفىٌطح       

اٌجاص       ًٍ   اص  إلى ف ج تتحكؿج ج   ًاٍنجى

ٌقافة         (335)ر ؽ  ؽ ؽ     عىرقىافىة   عى

ككجو الشبو بيف ىذه األصكات أف مجرل اليكاء يتسع مع األصكات المائعة أكثر مف اتساعو مع  
األصكات الساكنة، كأٌف األصكات المتكسطة أقرب األصكات في الكضكح السمعي إلى أصكات المٌيف، 

 .(336)عتداؿ في الجيد العضمي المبذكؿ كما تتميز بالخفة كالسيكلة ك اال

كردت بأعمى نسبة  الراءكقد تبٌيف ذلؾ مف خبلؿ استقراء بعض معاجـ المغة العربية كالقرآف الكريـ أٌف  
اح ك (في المعاجـ الثبلثة  حى في الٌمساف ك  الميـفي الٌمساف كالتاج، ثـ  النوف، ثـ )ك التاج  الٌمساف الصّْ

آخرىا، اٌما فيما يتعمؽ بالقرآف الكريـ  البلـكردت بأعمى نسبة في الٌصحاح ككاف فقد  النوفالتاج، اٌما 
 .(337)مٌرة 11793الرّاء مٌرة ك 2525 النوفمرة، ك 33022كردت  البلـفقد تبٌيف أف 
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كمف خبلؿ األمثمة التي ساقيا، كعمى ضكئيا فىسَّر حدكث ظاىرة المحف، يخمص عبد العزيز مطر   
رىىا المغكيكف المحدثكف كأعترفكا بأثرىا في التطكر الصكتي في جميع إلى حقيقة ىي أف ال مغايرة قرَّ

 .(338)المغات

ة ػ، كبٌيف أنيا نقيض المماثمرةػالمغاية بمصطمح ػىك اآلخر عف المخالف ود فيمي حجازيػمحمعٌبر    
  (339)ةػة أك متقاربػة بعد أف كانت ميتٌفقػة مختمفػت المكٌكنمتؤدم إلى أف تصبح الصكا

 :ك تتضح ظاىرة المغايرة عنده مف خبلؿ األمثمة التي ساقيا كىي   

ٍمكىاف    عيٍنكىاف     ؿ ف  ف ف    عي

 ؿ ف  ؿ ؿ    لىعىفَّ      لىعىؿَّ    

  رف  ر ر    كيرسىاٍف    Corsor    كيرسىار 

النطؽ كذلؾ باحبلؿ صكت  في ىذه األمثمة خالفت األصكات المتماثمة أك التي يؤدم تجاكرىا إلى ثقؿ
آخر مٌحؿ أحد المتماثميف، فاألمثمة تكضح أف الصكتيف الناتجيف متباعداف عف الصكتيف المكجكديف 

 .(340)في الكممة األساسية، ك لذا فالتغير الحادث مغايرة 

عمى  لمداللة "التبايف"مف المغكييف المحدثيف الذيف آثركا استعماؿ مصطمح  وافي عمي عبد الواحدييعىٌد 
 التبايفظاىرة  (تارة يتحكؿ صكت أحدىما إلى صكت مغاير آخر  «: المخالفة، يقكؿ

(dissimilation « (341). 

 :كالمخالفة عنده تتـ بإحدل الطريقتيف    

التي تتحكؿ   Orphaninas Peregrinum :كما حدث في  فيتحكؿ األكؿ: المخالفة بالتعكيض -1
البلتينية التي  Cribrumكأحيانا يتحكؿ ثانييما كما في   "Orphelin Pelerin: "في الفرنسية إلى

 .Crible  (342)أصبحت في الفرنسية 
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342
 . 88: ٔفغٗ، ؿ- 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-277- 
 

:" كمف األمثمة التي ساقيا ما حدث لبٌلـ المشٌددة في البلتينية إذ تحكؿ صكتيا الثاني إلى ياء كما في
Castella  "التي أصبحت "Castilla" ك ينطؽ بيا "Castilya" (343). 

بالحذؼ أك سقكط أحد الصكتيف في النطؽ كما حدث في معظـ األصكات المشٌددة في ػ المخالفة  2
كىٍممي اٍميىا،  «:  العربية اذ تحكلت في ليجات كثير مف ببلد الشرقية إلى أصكات مخففة فيقاؿ مثبل 

 .(344) »كىمًّْمي اٌميا، عمُّيا، مف كيؿ بىدّْ : عىٍميا، كيؿ بىده بدال مف

إلى التغييرات الصكتية التي تسعى في حركتيا نحك التخالؼ، مستعمبل  الطّيب البكوشيتطرؽ 
الذم ىك نزعة صكتيف متماثميف، أكمتقاربيف إلى التباعد ك التبايف حتى يخؼ " التبايف"مصطمح 
 .(345)نطقيما

ر مف مظاىر التطكر تتدرج ػر التشكيمية التي يستمزميا النظاـ الصكتي كمظيػكالتبايف عنده مف الظكاى
ة في ػة، كبخاصػاألصكات عبر مسار تحٌكلي يتجو نحك األيسر كاألسيؿ، كتىٍحديث كثيرنا في العربي فيو

 .ة األصؿػة لمكممات العربيػة ك في نطؽ العامٌ ػة الكممات الدخيمػمعالج

كالظاىر مف األمثمة التي ساقيا، أف الناطؽ التمس سيبؿ التبايف لتجاكز ثقؿ التماثؿ كذلؾ بإبداؿ 
 :كتا مف األصكات المائعة مثؿ أحدىما ص

 ف ب  ب ب    قيٍنبيرة    قيٌبرة 

 ر ؽ  ؽ ؽ     فىٍرقىع    فىقَّع   

كب  رُّ ٍرنيكب    خى  ر ف  ر ر    خى

رمىس     خمَّس     ر ـ  ـ ـ     خى

 .   (346)ر ف  ف ف    قىٍرنىب      قىنَّب     

ؾ ىي الصكائت، حيث تتدخؿ المخالفة لمتخمص مف الثقؿ، كما تتأثر الصكامت بعامؿ التبايف، كذل
 : كلعٌؿ الغاية مف ذلؾ تحقيؽ التيسير النطقي كاالبتعاد عف نطؽ حركتيف متماثميف كما في

                                                           
343

 .88: ٔفغٗ ، ؿ- - 
344

 .89 – 88: ٔفغٗ، ؿ - 
345

 1987،  2ط ،72: اٌزقش٠ف اٌؼشثٟ ِٓ خالي ػٍُ األفٛاد اٌؾذ٠ش، اٌط١ت اٌجىٛػ، ؿ - 
346

 .72: اٌزقش٠ف اٌؼشثٟ، ؿ -
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 ًبركار  بىرىكات  

 (347)ًإبىاره  أبىاره    

ذا كاف أحمد مختار عمر يرتكز عمى الجانب الداللي في بياف أىمية المخالفة فإف الطيٌ  ب البككش كا 
 :يرل فييا قيمة تفارقية في تنكع الصيغ الفعمية كما في 

 يىٍفعىؿ  فىًعؿى       

   (348)يىٍفعيؿ أك يىٍفًعؿ  فىعىؿ  

 :خػاتػمػة

رصدت ىذه الدراسة ظاىرة المخالفة الصكتية في التراث المساني العربي فكقفت عمى ماىيتيا كرصدت  
 :، كبٌينت أسباب حدكثيا كاستنتجت مايميتسمياتيا  كمظاىرىا كأكجييا المختمفة

مف الظكاىر الصكتية الضاربة جذكرىا في أعماؽ العربية، اىتـ بيا  dissimilationالمخالفة  -1
المغكيكف كالنحاة العرب القدامى،كعمماء األصكات المحدثكف،  فرصدكا مظاىرىا كأكجييا كعالجكىا 

كػراىػية اجػتػمػاع " "ثقؿ التضعيؼ"" ف جنس واحداجتماع حرؼ م" "المغايرة: "بتسميات مختمفة منيا
 ".األمػثػاؿ

مكزعة عمى أبكاب صرفية متنكعة،  المخالفةلظاىرة  المغكيكف كالنحاة العرب القدامى جاءت معالجة -2
. كما كانت أمثمتيا متناثرة ضمف ىذه األبكاب دكف منيج ينتظميا، أك مصطمح محٌدد يغطي حدكدىا

ـٍ  . لـ يىعيكا دىكرىا، أك لـ يىٍنتىبيكا إلى أىميتيا، بؿ كانكا عمى كىٍعي تاـ بياكلكف ىذا ال يعني أنيـ  ًإٍف لى
فيكىا كظاىرة صكتية تيٍعرض لؤلصكات في السياؽ، فعالجكىا بتسميات  يىٍعًرفيكىا كمصطمح  فقد عىرى

 .مختمفة، حتى تنكعت ألفاظ كتعابير الكاحد منيـ في تقييد أمثمتيا
، لكٌنيـ اتفقكا عمى أنيا الكجو  المخالفةات  المحدثكف في تحديد مصطمحات تبايف عمماء األصك  -3

المقابؿ لممماثمة،تسعى إلى التقميؿ مف الجيد العضمي، كىي مظير مف مظاىر التطكر يجنح إلييا 
المتكمـ لتجنب الثقؿ الناتج عف التضعيؼ، كىي بذلؾ إحدل نتائج السيكلة التي نادل بيا الكثير مف 

 .المغكييف
                                                           

347
 .73: ٔفغٗ، ؿ -

348
.73: ٔفغٗ ، ؿ -  
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 املقابلة يف خطبة احلسن البصري

ثناء نجاتي عياش. د          

                                                                                                                               أستاذ مشارؾ بكمية اآلداب                               
 األردف-الزرقاء  –الجامعة الياشمية 

 

 : الممخص  

دنيا التي كردت في خطبة الحسف البصرم في ذـ ال ةقابممحاكلت في ىذا البحث رصد أنماط ال     
 .كالتزىيد بيا؛ ألنيا فانية

كأبرزت أثر التقابؿ في إنتاج المعنى، كربطت ذلؾ بالفكرة التي سعى الحسف البصرم إلى ترسيخيا     
 .في ذىف المتمقي ككجدانو؛ لذا اعتمدت عمى النص مباشرة الستكناه مضامينو

بؿ في الدفاع عف أفكاره، كقناعاتو، كاستثمر الحسف البصرم اإلمكانات الفنية التي يقـك عمييا التقا    
 .المتمقي إلى صفو، كيقنعو بالعمؿ لآلخرة كليس لمدنيا فقط ةلعمو بذلؾ ينجح في استمال

العناصر، كالمحذكفة الطرؼ، كالمبنية  ةالمقابمة المكتمم: كظيرت أنماطا عدة لمتقابؿ في خطبتو منيا     
إلخ، كحممت النماذج الدالة عمى ...يجاب كطباؽ السمب، عمى المفارقة، كالمقابمة المبنية عمى طباؽ اإل

 كؿ نكع
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Basri-The  antithesis  in a Sermon  of  Hasan al 

   

Abstract:                                                              
     I tried in this research to sum up patterns of antithesis received by 
Hasan al-Basri in a Sermon in dispraising and underestimating the life in 
this world, because it is transient.         
    And  I highlighted the impact of antithesis in producing the meaning, 
and linked this to the idea that Hasan al-Basri sought to consolidate in 

the mind of the recipient and  his sentiments; therefore  I adopted on  the 
text directly to deduce its contents.  

 
    Hasan al-Basri invested on the technical capabilities on which the 
antithesis based on to defense his ideas, and convictions, so perhaps  
that succeed  in  wooing over the the recipient to his row, and persuade 
him to work for the afterlife, not only for the life in this the world. 

 
   In  Hasan al-Basri  Sermon  appeared  several patterns of antithesis 
including: the antithesis completed items, and  the elision party, and the 
antithesis based on paradox, and the antithesis based on the offer and 
tobacco, tobacco, robbery, etc. ... models and analyzed the function of 
each type. 
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 : المقدمة

المقابمة كما ىك معركؼ إحدل فنكف البديع، كتيصنؼ ضمف المحسنات المعنكية؛ ألنيا مف كجكه    
تحسيف المعنى، كلكنيـ لـ يربطكا بيف التضاد في الداللة كالحركة التي يمكج بيا النص نتيجة الحتكاؾ 

 .النماذج الدالةكسيحاكؿ ىذا البحث تجمية ىذا األمر، مف خبلؿ تحميؿ . iىذه المتضادات

تحت عنكاف التناسب،كلعؿ مرد ذلؾ لقياـ ىذا الفف عمى -كضمنا الطباؽ-ةكبحث الببلغيكف المقابم   
المتمثمة في الطباؽ (التقابؿ عمى مستكل اإلفراد)يمكف تسميتيا بالبنية البسيطة: ، أكالىماiiبنيتيف اثنتيف

خذ بعيف االعتبار أف المراد بالتضاد ىنا التقابؿ في مع األiii"الجمع بيف المتضاديف:"الذم عٌرفو القزكيني بػ
أما البنية الثانية فيمكف تسميتيا بالبنية iv"أم معنييف متقابميف في الجممة"الجممة،بدليؿ قكلو بعد ذلؾ

أف يؤتى بمعنييف :"المتمثمة في المقابمة التي عٌرفيا القزكيني بػ(التقابؿ عمى مستكل التركيب)المركبة
كمما يؤكد الصمة القكية بيف الطباؽ .v"عاف متكافقة ثـ ما يقابميما،أك ما يقابميا عمى الترتيبمتكافقيف أك م

كقد تتركب المقابمة مف طباؽ "كقكلوvi"كدخؿ في المطابقة ما يخص باسـ المقابمة"كالمقابمة قكؿ القزكيني
كنممس .viii"ف، كبيف ضدييماأف يجمع بيف شيئيف متكافقي:"كليذا عٌرؼ الجرجاني المطابقة بػ.vii"كما يمحؽ بو

كلكف ىذا .ix"أف يكفؽ بيف معاف كنظائرىا، كالمضاد بضده:"األمر نفسو في تعريؼ الباقبلني لممقابمة بػ
كما أباف عف ذلؾ "مف غير حشك كسيكلة النظـ كتمكيف القافية"الجمع بيف المتقاببلت مشركط بأف يككف

بؽ يتضح أف المقابمة تقكـ عمى الثنائية سكاء في ذلؾ ،كمما سxابف مالؾ في أثناء تعميقو عمى بيت لممتنبي
 .ثنائية التضاد أك التقابؿ أك لتخالؼ

كأثبت ذلؾ الدكتكر محمد عبد المطمب أف المقابمة يقكـ في بنيتيا العميقة عمى التكرار،مما دفعو إلى    
 :إضافتيا إلى دائرة التكرار في إنتاجيا لممعنى كما يتضح مف تحميمو اآلتي 

 أبيض                      أسكد :              الخط األفقي 

 أسكد                       أبيض:             الخط الرأسي

البياض يستدعي السكاد رأسيا،قبؿ مجيئو في الخط األفقي،كالسكاد عندما يحضر في الخط "أم أف
 .  xi"يتردد البياض مرتيف،كالسكاد مرتيف األفقي يستدعي البياض رأسيا دكف اعتبار لمخط األفقي،حيث

كما أف المقابمة في بنيتيا العميقة تقكـ عمى ثنائية الحضكر كالغياب؛ألف الطرفيف المذككريف عمى      
 :  xiiمستكل السطح يستدعياف طرفيف غائبيف إلكماؿ الدائرة التكرارية عمى النحك اآلتي
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 أبيض               أسكد:                         حضكر           

 أسكد                 أبيض:                         غياب            

ألف الذىف يستحضر "كنتيجة لذلؾ يذكر المعنى مرتيف مرة بذكره صراحة، كمرة بذكرىا مف خبلؿ مقابمو؛ 
كمتى جاء الجمع بيف :"كلو،كىذا ما التفت إليو ابف البناء بقxiii"الضد عمى الفكر قبؿ مجيء الطرؼ اآلخر

ضديف فممعنى آخر لقصد البياف؛فإف بضدىا تتبيف األشياء،كلما تجد النفس في ذكرىما مجمكعيف مف 
فتتمثؿ النفس ذلؾ في القكؿ،كاالعتداؿ في ...المذة؛ألف المذة في التقاء الضديف

 . ،مما يؤدم إلى ترسيخ المعنى المراد كتقريرهxiv"اجتماعيما،فتستطيبو

الثنائيات التي يفرز السياؽ طبيعتيا التقابمية،كلك لـ "التفت الببلغيكف كذلؾ في بحثيـ لممقابمة إلىك      
كيدؿ حديثيـ عف طباؽ اإليجاب كالسمب .كذلؾ بحديثيـ عف إيياـ التضادxv"تتحقؽ فييا حقيقة التضاد

يأتي بالدكاؿ عمى  محكر التكافؽ السطحي كالتخالؼ العميؽ؛ألف المستكل السطحي"-ضمنا–عمى إدراكيـ
نما نتجت المقابمة بعكامؿ صياغية إضافية ىي كىذا يعني أف المعنى ىنا يذكر مرتيف xvi("النفي)التكافؽ،كا 

 .     مرة بإثباتو كمرة بنفيو

في تكظيؼ الطاقات الكامنة في التقابؿ، * كسيتضح مف خبلؿ التحميؿ كيؼ نجح الحسف البصرم     
ذا كاف الببلغيكف   .أظيركا قيمة ىذا الفف في التعبير؛ فإف الحسف أبرز قيمتو في التطبيؽفي نصو، كا 

كتكمف أىمية ىذا البحث في قراءتو لنص تراثي في ضكء المقابمة التي اعتمدىا الحسف البصرم      
كسيمة لمتعبير،إدراكا منو لمقيمة اإلقناعية ليذا األسمكب،فيك كما صكٌر يعيش في عصر شاع فيو التكالب 

لدنيا، كالغفمة عف اآلخرة؛ لذا حاكؿ تقكيض األسس التي يبني عمييا الضاؿ أك المقبؿ عمى الدنيا  عمى ا
قناعاتو، كيحؿ محميا القيـ اإليجابية التي يتبناىا الحسف؛ألنيا نجحت فيما مضى،فمما ال تنجح في 

 ! عصره

سياؽ كاحد، مبينا طريؽ  كبنى خطبتو عمى التقابؿ لما فيو مف قدرة عمى إبراز الشيء كنقيضو في   
 .اليداية كمآلو، كطريؽ الضبلؿ كمآلو؛ ليترؾ لممتمقي حرية االختيار،كحرية االقتناع

طريقة التعبير التي تقكـ عمى مبدأ إلقامة تضاد بيف األلفاظ :"أما المراد بالتقابؿ في ىذا البحث فيك     
 .     xvii"يةكالمعاني كاألفكار كالصكر تحقيقا لغايات ببلغية،كقيـ فكر 
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كمف األسباب التي دفعتني إلى اختيار التقابؿ ليككف عنكانا ليذا البحث كليس التضاد أك الطباؽ؛      
معنى التضاد كمعنى التقابؿ، فالمقابمة أشمؿ كأكسع في الداللة مف :ألف المقابمة تشتمؿ عمى المعنييف معا

 .الطباؽ

ط عدة لمتقابؿ اتكأ عمييا في سبيؿ إقناع المتمقي إف القارلء لخطبة الحسف البصرم يظفر بأنما    
لخطبتو،سكاء في ذلؾ المتمقي الخاص المعاصرلو، كالمتمقي العاـ كغير المعاصر لو، فصكت الحسف 

كفيما يمي استعراض ألنماط . يأتي عبر القركف؛ ليذكر اإلنساف البلىي كالغافؿ،حيثما كاف كفي أم زماف
 . التقابؿ التي ظيرت في خطبتو

 :المقابمة المكتممة العناصر

تقكـ عمى -كما اتضح فيما سبؽ-المراد بيا ذكر طرفي المقابمة صراحة في النص ألف المقابمة       
ابف  يا:"xviiiكمف أمثمتيا قكلو.فيذكر في كؿ طرؼ ما يقابمو عمى الترتيب, الجمع بيف المعاني المتكافقة

مفتتحا كبلمو بنداء عاـ ."بدنياؾ فتخسرىما جميعا تؾكال تبع آخر ,بع دنياؾ بآخرتؾ تربحيما جميعا:آدـ
مكجيا إلى المتمقي بشكؿ عاـ،كلـ يخصصو ليشمؿ كؿ مخاطب،كما أف ىذا " يا ابف آدـ"تمثؿ في قكلو

النداء يصمح لمف عاصره،كيشمؿ مف لـ يعاصره أيضا،كيشمؿ المتمقي المباشر كالخاص لخطبتو، كيشمؿ 
كما أف أسمكب النداء فيو تنبيو لممتمقي،كلفت انتباىو إلى ما سيقكلو؛لذا .كذلؾ المتمقي العاـ عبر العصكر

 .تتالت النصائح المبنية عمى التضاد كالتقابؿ بعد ىذا النداء

الذم ال يخمك مف غرابة، فالمتمقي ( بع)كبعد أف ضمف لفت انتباه المتمقي بدأ باألمر الصريح المباشر   
ـى قاؿ(دنياؾ)حسف بيعو؟كسرعاف ما تأتي اإلجابةال بد سيتكقؼ ليرل ما الذم يطمب ال كلـ يقؿ ( بع)كًل

اشتًر مثبل؛ألف البيع أقرب إلى النفس مف الشراء،ففي الشراء يدفع  اإلنساف ثمف ما يشتريو، أما في البيع 
في مقابؿ ( الدنيا)فيك الذم سيقبض ثمف ما يبيعو،كلـ يكتؼ الحسف بذلؾ بؿ حدد المعركض لمبيع

كلئف بدا الطمب ألكؿ كىمة غير متكقع،أك كأنو شعر (.تربحيما جميعا)اآلخرة فقط؟ال بدليؿ قكلوماذا؟مقابؿ 
 .إلزالة أم تردد( كال تبع)أف المتمقي ما زاؿ مترددا،أتبعو بالنيي مباشرة
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 بع                         ال تبع:              إذف ىك الذم قاؿ  

 أمر                          نيي                                 

 النتيجة                      النتيجة                                 

 تربح                       تخسر                                  

ببيع الدنيا، كفي كإلزالة التناقض بيف المطمكب كالنتيجة المترتبة عميو،كشؼ صراحة أف المتمقي مأمكر 
الربح )الكقت ذاتو منيي عف بيع اآلخرة،كىك ىنا يخاطب العقؿ؛ لذا ربط ذلؾ مباشرة بالعاقبة

 :في قكلو السابؽ مكتممة العناصر كتقكـ عمى التضاد الحقيقي ما بيف تكالمتقاببل(.كالخسارة

 تخسرىما/ كتربحيما   دنياؾ         / آخرتؾ         كآخرتؾ / ال تبع          كدنياؾ/ بع    

كنمحظ أنو جعؿ الربح في األكلى يشمؿ الدنيا كاآلخرة، كجعؿ الخسارة في الثانية تشمميما معا، ككأنو بذلؾ 
فالتقابؿ ىنا بدأ بالسبب كانتيى ( ال تبع)أكعرض(بع)عرض:يترؾ الفرصة لممتمقي ليختار أفضؿ العرضيف

 .السابؽ الكاك كأداة الربط بيت المتقاببلت في النسؽ.بالنتيجة

الدنيا )كجمع في كؿ نسؽ مف المتقاببلت بيف متضادات حقيقية،كالعنصر المشترؾ بيف النسقيف       
كتكسطت الدنيا كاآلخرة النسقيف؛كذلؾ ألنيما ىما األساس في نصيحتو،كاليدؼ الذم يسعى إلى (كاآلخرة

أف الدنيا؛لذا ينبغي أف يجعؿ اآلخرة ىي تحقيقو،كليشعر المتمقي بعظـ شأف اآلخرة في مقابؿ التيكيف مف ش
اليدؼ الذم يحرص عميو؛لذا جعؿ بيع الدنيا أساس النجاح في اآلخرة،كفي الكقت ذاتو أساس النجاح في 

كأكد ىذا المعنى في . مع الخسارة( ال تبع)مع الفبلح، كالنيي( بع)الدنيا،كال يجكز العكس؛لذا جاء األمر
 .                                     xixمف باع الباقي بالفاني: اس صفقة قاؿمف أخسر الن:إجابتو عندما سيئؿ

رأيت الناس في الخير فنافسيـ  إذا!يا ابف آدـ:"في قكلو" يا ابف آدـ" المفتاحية نفسيا ةككررالجمم       
ذ,فيو  (الخير)كجمع في  النسؽ السابؽ بيف متضاديف حقا"عميورأيتيـ في الشر فبل تغبطيـ  كا 

في ىذا السياؽ بمعنى ( نافسيـ فيو)كجمع بيف متقابميف ال تضاد بينيما إال بالمعنى فػ( الشر)كمقابمو
كالمراد مف قكلو السابؽ الحث عمى الخير بؿ االنغماس .بمعنى ال تفعؿ( فبل تغبطيـ عميو)افعؿ،ك

نما نيى عف غبط مف لداللتيا عمى االستغراؽ،أما الشر فمـ ينو عف فعمو مباشرة( فيو)بو،بدليؿ قكلو ،كا 
إذف ىك لـ يحث عمى فعؿ الخير فقط،إنما حٌث عمى .ابتعد عنو مثبل:يفعمو،كىذا أبمغ في النيي مف لك قاؿ
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المنافسة فيو؛ألنو طريؽ الفبلح الذم كشؼ عنو في مفتتح خطبتو،كجاء األمر بجانب الفعؿ اإليجابي،أما 
كلك قارنا بيف المقابمة األكلى كالثانية مف .ف الفعؿالفعؿ السمبي فجاء بصيغة النيي؛ألنو يعني الكؼ ع

أما في الثانية (اآلخرة)عمى(ال تبع)كالنيي( الدنيا)عمى(بع)حيث الترتيب لرأينا أنو قٌدـ األمر
 :كبالنظر فييما رأسيا نجد ما يمي(. ال تغبطيـ)عمى النيي(الشر)ك( نافسيـ)عمى الفعؿ(الخير)فقٌدـ

 المنيي عنو                                    األمر                     

 بع                                          ال تبع                     

 الدنيا                                         اآلخرة                   

 الخسارة     الربح                                                     

 الخير                                          الشر                   

 نافس فيو                                 ال تغبطيـ عميو                  

 .كتكسط الربح بيع الدنيا كالمنافسة في الخير، كتكسطت الخسارة بيع اآلخرة كالمنافسة في الشر

كأيـ ا إف حبيا لمف أكبر الكبائر،كىؿ عيًبدت األصناـ،كعيصي :"الدنيا مف الكبائر في قكلو كعٌد حب 
 .                              xx"الرحمف إال لحب الدنيا،فالعارؼ يجزع مف ذليا،كال ينافس بقربيا،كال يأسى لبعدىا

ُّ}:كاستحضرالحسف قكلو تعالى     ًَ اِشَتُس َِّلـِئَك اٖلِرٓ في دعكتو  [16:البكسة]{ِا الضَّاَلَلَة ِباِلََُدى َفَنا َزِبَحت تَِّجاَزُتَُِهُأ

ََّأِبَكى}:إلى الزىد في الدنيا؛ألنو كما قاؿ سبحانو كتعالى فما عمى اإلنساف إال  [17:األعلى]{َّاآلِخَسُة َخِْٔس 
 .السعى إلييا، كال ينساىا في غمرة انشغالو بأمكر الدنيا

الثكاء ىينا :"مييد المميء بالمتقاببلت ذكر الفكرة األساسية التي تقكـ عمييا خطبتو في قكلوكبعد ىذا الت   
( قميؿ كطكيؿ)ك( الثكاء كالبقاء)متكئا عمى السجع كالجناس كالكناية معا؛ما بيف"كالبقاء ىناؾ طكيؿ,قميؿ

 .كانتشارهليؤثر في المتمقي؛ألنيما يضفياف إيقاعا مكسيقيا عمى النص مما يسيؿ في حفظو،

كاستعاف بالكناية لما فييا مف قدرة عمى التعبير عف المعنى كاإلتياف بالدليؿ عميو،فالثكاء ىنا كناية        
،إال أف الحسف أراد بو xxiعف قصر الدنيا كفنائيا،عمى الرغـ مف أف معناه المعجمي يدؿ عمى طكؿ المقاـ

كيتأكد ىذا األمر مف ( قميؿ) مؤقتة؛لذا كصفيا بػعمى الرحيؿ كعدـ اإلقامة الدائمة،فيي إقامة  ةالدالل
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،كمراده xxiiخبلؿ معرفتنا لممعنى المعجمي لمفظة البقاء كىك ضد الفناء، كما أباف عف ذلؾ ابف منظكر
بالبقاء الكناية عف دكاـ اآلخرة كخمكدىا،كمع أف كممة البقاء تدؿ عمى الخمكد كعدـ الفناء،إال أنو كصفو 

المعنى كلمتدليؿ عمى صحة كجية نظره،كىذا يدلؿ عمى نجاحو في استثمار مف باب تأكيد ( طكيؿ)بػ
كلعمو استكحى معناه السابؽ مف قكلو .طاقات المغة في نصو،كبراعتو في تكظيؼ لفظتي الثكاء كالبقاء

َّ }:تعالى َٕ ٱلدَّاَز ٱَّٔإ ٌُ ٱآلِخَسَة َلَٔ َْا  .[64:بْتالعيك]{ِلَحَٔ

كالكزف نفسو، لمداللة عمى الثبات، (فعيؿ)جاء بالصيغة نفسيا( طكيؿ)ك( قميؿ)كما أف التقابؿ ما بيف      
                                    .             خمكد اآلخرة:قصر الدنيا،كثبات الكصؼ في الثانية:ثبات الكصؼ في األكلى

الجممة االسمية،زيادة في تأكيد المعنى، لئلفادة مف داللتيا عمى  كبنى المقابمة في النسؽ السابؽ عمى
 .الديمكمة كالثبات،كقٌدـ الثكاء كالبقاء؛ألنيما ىما األساس في المقابمة بيف اآلخرة كالدنيا

 : صكرتيف متقابمتيف" ذىبت الدنيا بحالييا،كبقيت األعماؿ قبلئد في أعناؽ بني آدـ:"كتضمف قكلو     

 األكلى                                     الثانية                  

 صكرة الحمي الذاىبة                 صكرة القبلئد تحيط بالعنؽ           

 الزكاؿ                                          البقاء                 

 النتيجة              النتيجة                                           

 الخسراف                                          الفبلح              

فالذىاب يدؿ عمى الزكاؿ كالفناء، كالبقاء يدؿ عمى الخمكد ( بقيت)ك( ذىبت)كتحقؽ التقابؿ بالمعنى بيف
 .كالدكاـ؛لذا جاء الذىاب كصفا لشاف الدنيا،كالبقاء كصفا لشأف اآلخرة

كعبر بصكرة حسية بصرية عف زكاؿ الدنيا كذلؾ بتشبيييا بفتاة تتأنؽ كتككف بكامؿ زينتيا        
كزخرفيا؛لتغرم الناس كتخدعيـ،كبعد أف تحقؽ مرادىا تغادر كتختفي فجأة، كتتركيـ حائريف يعيشكف 

ف ا،إف الدنيا حمكة خضرة:"-عميو السبلـ–مستمدا تصكيره لمدنيا مف قكلو.أجكاء الصدمة  مستخمفكـ كا 
  .       xxiii"الدنيا حذركافييا، فينظر كيؼ تعممكف، فا

javascript:Open_Menu()
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التي تحيط  ةأما الصكرة المقابمة فتمثمت في تشبييو لؤلعماؿ التي يقكـ بيا الناس في الدنيا بالقبلد    
قية بالعنؽ،مما يعني مبلزمة األعماؿ ألصحابيا،كىـ يجنكف ثمرة عمميـ في الدنيا في اآلخرة،كبما أنيا البا

ما إلى الخسراف، كاستحضرفي تصكيره السابؽ قكلو تعالى ُكلُّ َىِفٕص ِبَنا }:فيي التي تقكدىـ إما إلى الفبلح كا 

ٍَِٔيْة أىمو،كمالو،كعممو،فيرجع اثناف كيبقى :يتبع الميت ثبلثة-عميو السبلـ–كقكلو [38:املدثس]{َكَشَبِت َز
 .xxiv"ع أىمو كمالو كيبقى عمموكاحد،يرج

كمف عرؼ الدنيا كغركرىا زىد :"كلئف لجأ إلى المقابمة في قكلو السابؽ فإنو صٌرح بمراده في قكلو    
كاذبة،كآماليا باطمة، كصفكىا ( الدنيا)كاعمـ يا أمير المؤمنيف أف أمانييا:"كقاؿ لعمر بف عبد العزيزxxv"فييا

 .       xxvi"سؾ بيا ىالؾكدر،كعيشيا نكد،كتاركيا مكفؽ،كالمتم

كال , فميس الصفك ما عاد كدرا,درىاكخذكا صفاء الدنيا كذركا :"كبما أف ىذا ىك شأف الدنيا لذا قاؿ       
كنممس التقابؿ بيف الفعميف المذيف طالب متمقيو بفعميما معا كىما األخذ كالترؾ،كال " عاد صفكا ر ماالكد

عما يمييما،فيك الذم يكشؼ عف داللتيما مما يبيح الجمع يمكف الجمع بينيما في سياؽ كاحد بمعزؿ 
 .بينيما،فالمتمقي مأمكر بأخذ صفك الدنيا كترؾ كدرىا

لؤلمر؛ألف  هكبما أف الدنيا تتقمب كال تثبت عمى حاؿ كاحدة؛ لذا نصح المتمقي بضركرة التيقظ كاالنتبا     
الصافي،كشبو منغصاتيا كمتاعبيا بالماء دكاـ الحاؿ مف المحاؿ؛لذا شبو زخرؼ الدنيا بالماء العذب 

الكدر،كشتاف ما بيف الماء الصافي الصالح لمشرب كالماء العكر الذم ال يصمح لمشرب،ككذلؾ شأف الدنيا 
فميس الصفك ما عاد كدرا كال  :"كفي سبيؿ تأكيد ىذه الحقيقة أبرزعاقبة كؿ فعؿ في قكلو.في حمكىا كمرىا

و السابؽ مف تبلعب لفظي،جاء لخدمة المعنى؛ألنو يقابؿ بيف حاليف كبيف كال يخمك قكل"ما عاد صفكار الكد
 .اختياريف

خذكا كذركا مف جية،كمف جية :فنجد التقابؿ بيف الفعؿ:كتتالت المتقاببلت في قكلو السابؽ       
د ليس الصفك ما عا:الصفا كالكدر،ككذلؾ التقابؿ في العاقبة:أخرل،نجد التقابؿ بيف المأخكذ كالمتركؾ

المؤمف ال يصفك لو :"كلئف فصٌؿ في قكلو السابؽ إال أنو أجمؿ فكرتو في قكلو.كدرا،كال الكدر ما عاد صفكا
؛لذا حرص عمى رسـ صكرة مشرقة لمفئة التي تحسف االختيار كالعمؿ في الدنيا مما xxvii"في الدنيا عيش

اتيـ ألشفؽ مف أف ترد عمييـ كلقد رأيت أقكاما لحسن:"يضمف ليا النجاة كالفكز في اآلخرة كما في قكلو
كذلؾ بتصكيرىـ يتخكفكف مف عدـ قبكؿ حسناتيـ،فيـ ال يخافكف مف "تعذبكا عمييا منكـ مف سيئاتكـ أف
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سيئاتيـ،كفي ىذا كناية عف شدة كرعيـ كتقكاىـ،بالمقابؿ فإنو كجد أقكاما في عصره قد ال يشعركف 
 .بالخكؼ مف العذاب الذم سيحٌؿ بيـ مقابؿ سيئاتيـ

كصكٌر الفئتيف المتقابمتيف ليترؾ لممتمقي حرية االختيار بيف الفئتيف كلمف سينحاز، كقٌدـ الصكرة      
المشرقة عمى الصكرة السمبية ؛ألنو يريد المراكحة بيف الترغيب كالترىيب؛إلدراكو أنو يخاطب متمقيف 

ع المتردديف لعميـ يتكبكف يتفاكتكف في مدل استجابتيـ،كلعمو بتسميطو الضكء عمى الصكرة المشرقة يشج
قبؿ فكات األكاف،كمثميا األعمى في ىذا المجاؿ يتمثؿ في الفئة األكلى التي عممت كحصدت نتيجة 
عمميا،ىذا مف جية،كمف جية أخرل،يشجع الفئة المستجيبة لتستمر عمى ما ىي عميو مف اإليماف 

ليدلؿ عمى صحة كبلمو كيزيؿ أم ( ضيالبلـ كقد كالفعؿ الما)كافتتح كبلمو السابؽ بالمؤكدات.كالتقكل
 .اشؾ بكجكد ىذه الفئة كحتى ال يظف ظاف أف ما يقكلو أمرا خيالي

كنكٌرىا لمداللة عمى التكثير كالعمكـ،فيذه الفئة الصالحة كاف ليا كجكد ( أقكاـ)كما أنو جمع كممة    
تكجيو خطابو لمحاضريف كىك اآلف يريد ( كانكا)كاف في الماضي بدليؿ قكلو-مع األسؼ-كحضكر،كلكنو

رشاد  .أمامو، فيـ الذيف ما زالكا بحاجة إلى نصح كا 

كبما أنو يسعى إلى التأثير في المتمقي؛لذا حرص عمى إبراز الصكر المقابمة التي  تبرز البكف الشاسع    
كقابؿ " منو  ككانكا فيما أحؿ ا ليـ مف الدنيا أزىد منكـ فيما حٌرـ ا عميكـ:"بيف المكاقؼ كما في قكلو

ليبرز التبايف بيف الفئتيف،فالفئة ( أزىد)ىنا بيف فئتيف،ككضح مكاصفات كؿ فئة،متكئا عمى اسـ التفضيؿ
سبحانو -تيقبؿ عمى ما حٌرـ ا:في المقابؿ فالفئة الثانية-سبحانو كتعالى-تزىد فيما أحٌؿ ا:األكلى
الزىد في الحبلؿ كاإلقباؿ :كتتجسد المقابمة في. معالـ صكرة كؿ فئة( أحٌؿ كحٌرـ)كتمـ الفعبلف-كتعالى

عمى الحراـ، كىك يترؾ لممتمقي إدراؾ البعد بيف الفئتيف؛ ليحسف في اختياره كفي الكقت ذاتو،يذـ الفئة 
 .الثانية، كيبدم إعجابو بالفئة األكلى، كرضاه عما فعمت

بيف الضمائر أيضا، فيك تحدث عف الفئة كلـ يكتؼ بالمقابمة بيف الفعميف،كبيف االختياريف،إنما قابؿ       
ألف الفئة األكلى (منكـ كعميكـ)بينما خاطب الفئة الثانية بصيغة المخاطب( ليـ)األكلى بصيغة الغائب

أحسنت االختيار كمضت لشأنيا؛لذا نجت كربحت،إذف ال مجالو لمحسف التأثير بيا،أما الفئة الثانية فيي 
رشادهمف كجية نظره أساءت االختيار؛ كىي   .بأمٌس الحاجة إلى نصحو كا 
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 :المقابمة المحذوفة الطرؼ     

كيمكف تسميتيا أيضا المقابمة الضمنية؛ألنيا تقـك عمى طرفيف أحدىما مذككر صريح في النص كاآلخر    
كقد ,أمتكـكأنتـ آخر , راألمـأمتكـ آخ:"كمف أمثمتيا قكلو.محذكؼ،كيمكف لممتمقي تقديره،كمعرفة المراد بو

كالنص السابؽ يخمك مف المقابمة الصريحة كالمباشرة عمى المستكل "فماذا تنتظركف؟,بخياركـ أسرع
اآلخر مسبكؽ بالفضؿ؛ لذا سبؽ األكائؿ :السطحي،كلكنيا مكجكدة عمى المستكل العميؽ لمنص،كمفادىا

يذىب األخيار كيبقى غيرىـ،كيمكف تقدير المحذكؼ :كبقي األكاخر،كالمفيكـ مف قكلو السابؽ
ما فات،ىذا مف جية،كمف جية  ف؛لذا ىـ بأمٌس الحاجة إلى النصح كاإلرشاد لعميـ يستدركك (األشرار)ػب

أخرل،ليبيف أف دكره في ىذه الخطبة التذكير بما غاب عف األذىاف أك تغافؿ عنو الناس؛لذا جاء التككيد 
نكارم ماذا تنتظركف؟دكنما ليؤكد صحة كبلمو،كلئف ختـ باالستفياـ اإل( قد أيسرع)في قكلو( قد كالفعؿ)بػ

نما: إجابة تاركا لممتمقي تقديره،إال أنو في مكضع آخر في خطبتو صٌرح بمراده عندما قاؿ ينتظر بأكلكـ  كا 
مف باب التككيد،كلمداللة عمى صحة كبلمو،كتكمف (إنما)كافتتح كبلمو بأسمكب القصر".أف يمحقو آخركـ

كما أتى عمى األكائؿ سيأتي عمى األكاخر،فماذا أعددتـ لو،  ميزة ىذه المقابمة في نتيجتيا،كىي أف المكت
 .أك ىؿ كاف األحفاد أك األبناء بمستكل اآلباء؟

كتضمف قكلو السابؽ نمطيف مف أنماط التقابؿ،أكليما قاـ عمى التضاد الحقيقي بيف األكؿ 
مف قكلو عميو مستمدا فكرتو (.كقد أسرع بخياركـ)مقابمة محذكفة الطرؼ في قكلو:كاآلخر،كالثاني

 .xxviii"ةيذىب الصالحكف األكؿ فاألكؿ كيبقى حفالة كحفالة الشعير أك التمر ال يبالييـ ا بال:"السبلـ

كما اتضح سابقا محذكفة الطرؼ، فإنيا جاءت ( كقد أيسرع بخياركـ)كلئف جاءت المقابمة في قكلو   
فيك ىنا صٌرح بمراده ".فماذا تنتظركف؟,كؿ يكـ ترذلكف كأنتـ ـقد أسرع بخيارك:"مكتممة العناصر في قكلو

الدُّكف مف :الرًَّذيؿ كاألىرذؿألنيا تحمؿ ظبلال سمبية، ف(ترذلكف)مف الحذؼ بالمقابمة األكلى كجاء اختياره لػ
                      .xxixالرَّدمء مف كؿ شيءك الدُّكف في مىٍنظىره كحاالتو ك الناس،

َّاتََّبَعَك اأَلِزَذُلٌْ}:كاستمد قكلو السابؽ مف قكلو تعالى       ًُ َلَك  َِّميُكه مًَّ َُٓسدُّ  }:ّقْلُ [111:الشعساء]{َقاُلْا َأُىِؤِم

ِٕ اَل َِٓعَلَه َبِعَد ِعِلٕه َشِّٔئا فالرد إلى أرذؿ العمر يدؿ عمى الخرؼ؛ لذا تعكذ منو عميو  [73:اليحل]{ٔإَلى َأِزَذٔل اِلُعُنٔس ِلَك
دَّ ًإلى أىرذؿ العمركأىعكذ بؾ م :"السبلـ في قكلو   .xxxأىم آخره في حاؿ الًكبىر كالعجز"ف أىف أيرى
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إيحاءات أك ظبلال سمبية؛ مما يعني أنو يحٌذر مف الغفمة ( ترذلكف)كمما سبؽ يتضح أف لكممة    
مف باب التذييؿ الذم ( فماذا تنتظركف؟)كاالستمرار فيما ىـ فيو؛لذا جاء االستفياـ اإلنكارم ثانية في قكلو

 .ؼ إلى التككيد،كفي الكقت ذاتو،لعمو ييدؼ إلى استثارة ما كمف فييـييد

ذىاب األخيار كبقاء األراذؿ،إال أنو ذكرىـ صراحة لعمو ( أيسرع بخياركـ)كمع أنو يفيـ ضمنا مف قكلو     
 ةبيذا التصريح بعد التمميح يحرؾ نكازع الخير في نفكس المخاطبيف، ليقكدىـ إلى ما فيو صبلحيـ،كالنجا

كبالجممة ( قد أيسرع)كافتتح طرفي المقابمة بالتككيد .مف اليبلؾ الذم ينتظرىـ إف ىـ بقكا عمى ما ىـ فيو
 .  ليدلؿ عمى صحة كبلمو( كأنتـ ترذلكف)االسمية

كعمى الرغـ مف حرصو عمى التأثير في عقؿ متمقيو ككجدانو،إال أنو يدرؾ أنو يخاطب متمقيف     
فيا ليا مف مكعظة لك كافقت مف القمكب :"لذا يكجو كبلمو ضمنا في قكلو يتفاكتكف في ردكد أفعاليـ؛

التي تدؿ عمى امتناع االمتناع (لك)إلى المتمقي الذم ما زاؿ غافبل،كلـ يستجب لنصحو بدليؿ قكلو"حياة
ليبيف أف لخطبتو تأثيرا في القمكب،كذلؾ بتصكيرىا تحيي القمكب التي ستنتفع بما كرد فييا،كاختار 

 .ب؛ألنيا مناط الفعؿ في ىذا المجاؿ،كمكافقة الحياة ىنا تعني االلتزاـ بما نصحالقمك 

كىك بيذا يبرز قيمتيا ( فيا ليا مف مكعظة)كرسـ صكرة مشرقة لخطبتو تجسدت في أسمكب التعجب    
ال في النفكس؛لذا نكٌرىا إلعبلء شأنيا،كلكف كؿ ىذا التعظيـ كالتفخيـ مف شأنيا سيزكؿ لك لـ تصادؼ قبك 

في ىذا السياؽ مف باب االحتراس، فقد تمقى خطبتو قبكال، كقد ال تجد؛لذا ترؾ ( لك)في القمكب،كجاءت
األمر إلى المتمقي فإذا دفعتو إلى الفعؿ المؤثر الذم سيضمف لو النجاة، يككف قد نجح في مسعاه، مما 

في القمكب ذكر الطرؼ  كبما أنو يسعى إلى التأثير. يعني أنو ينظر إلى مفعكؿ خطبتو في المتمقي
اإليجابي في مقابمتو،كحذؼ الطرؼ السمبي،كبما أنو ال يريد حدكثو؛لذا حذفو كلـ يذكره، كيمكف تقدير 

 (.كلك لـ تصادؼ في القمكب حياة)المحذكؼ بػ

عف قميؿ  ؛فإنيابقدمؾ طأ األرض،يا ابف آدـ:"كمف أمثمة المقابمة المحذكفة الطرؼ أيضا قكلو    
التي يرددىا مف حيف آلخر في نصو تتكرر،لعمو بيذا يريد تكاصؿ ( يا ابف آدـ)لت البلزمةكما زا".قبرؾ

ليربط بيف فقرات خطبتو،كفي الكقت ذاتو، زيادة في ( يا ابف آدـ)المتمقي معو،فكمما بدأ فكرة بدأىا بقكلو
( ا عف قميؿ قبرؾفإني)كلغرابة مطمبو ىذا أباف عف ىدفو منو بقكلو( طأ)تنبيو متمقيو، تبل ذلؾ األمر

 . مستعينا بالجممة االسمية لئلفادة مف داللتيا عمى الثبات كالديمكمة؛ألنو يتحدث عف حقيقة ثابتة
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إحداىما ظيرت صراحة في النص كىي صكرة كطء :كتضمف قكلو السابؽ صكرتيف متقابمتيف    
تحرص عمييا،أك ازىد  بمعنى ال( طأ عمى الدنيا)األرض،أما الصكرة غير الظاىرة فيمكف تقديرىا بػ

فييا،أكاستغًف عنيا،أكال تجعميا ىمؾ األكبر كشغمؾ الشاغؿ، ككؿ ىذه الدالالت يحتمميا النص؛ الستعانتو 
 .بإيجاز القصر، تاركا لممتمقي استنباط مراده مف السياؽ

يطأ  كقد يبدك التناقض بيف األمر بكطء األرض،كىي كما قاؿ ستككف قبرؾ،فكيؼ يمكف لئلنساف أف     
افعؿ ما ينفعؾ :قبره،لكال أنو أراد بذلؾ الكناية عف زكاؿ الدنيا؛لذا جاء النصح غير المباشر كيمكف تقديره بػ

 . في قبرؾ،ككمما كطأت األرض إذف اقتربت مف النجاة، كتحررت مف تأثير الدنيا

تـز باألمر ككطأ صكرة مف ال:مذككرة في النص:األكلى:كما سبؽ يتضح أنو رسـ صكرتيف متقابمتيف      
كيمكف لممتمقي -المفيكمة ضمنا مف السياؽ-فكانت عاقبتو النجاة،أما الصكرة المحذكفة(الدنيا)األرض
كاتكأ في المقابمة السابقة عمى .صكرة مف تمسؾ بالدنيا كسعى ليا،فكانت عاقبتو الخسراف:تخيميا

ذا السياؽ؛لمتذكير بما يغفؿ عنو االستعارة؛ألف المراد باألرض ىنا الحياة الدنيا،كجاء القبر في ى
جكانب المقابمة كذلؾ "كاعمـ أنؾ لـ تزؿ في ىدـ عمرؾ منذ سقطت مف بطف أمؾ:"اإلنساف،كتمـ قكلو

 .بإبرازه لمصكرة التي تؤكؿ إلى القبر،كىي صكرة البنياف المتيدـ

اال مف عرؼ  كما يصبر عميو،ف شيكاتيـكحاؿ بينيـ كبي,ىذا الحؽ قد جيد أىمو إف:"كتضمف قكلو   
مقابمة محذكفة الطرؼ،فيك ذكر الصكرة اإليجابية كسمط الضكء عمييا،كأبرز نتيجتيا "كرجا عاقبتو،فضمو

كعاقبتيا،كحرص عمى إشراؾ المتمقي في استنباط الصكرة السمبية المقابمة ليا،كىك ىنا يشرؾ المتمقي في 
كماؿ المحذكؼ؛ألف النفس عندما تستنب  . حرص عميو أكثرالشيء ت طإنتاج النص كا 

إف ىذا الباطؿ قد :كبما أف المذككر في النص يدؿ عمى المحذكؼ،يمكف تقدير المقابمة المحذكفة بػ       
زيٌف ألىمو،كسيٌؿ ليـ ارتكاب المعاصي؛لذا انساقكا كراء شيكاتيـ،فما عرفكا قيمة الصبر كال فضمو؛ لذا 

 .كانت عاقبتيـ الخسارة كاليبلؾ

إف كاسمية الجممة،كقد كالفعؿ الماضي،كالقصر عف طريؽ )نصو السابؽ كثرة المؤكداتكيمفتنا في        
ال كؿ ىذا يدلؿ عمى ثقتو بما يقكلو؛ألنو يقرر حقائؽ ثابتة،كفي الكقت ذاتو لعمو ينجح في التأثير ( النفي كا 

االلتزاـ بو؛ في متمقيو،كيرده إلى جادة الصكاب،كما أنو يدرؾ أف ما سيقكلو قد يشؽ عمى بعض النفكس 
 .لذا أكده بأكثر مف مؤكد
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كما أنو لجأ االستعارة لما فييا مف قدرة عمى التشخيص كالتجسيد معا،كذلؾ بإضفائو صفات الكائف       
الحي عمى األمكر المعنكية المجردة،كبتجسيدىا بصكرة مرئية محسكسة،كذلؾ بتصكيره لمحؽ بصكرة كائف 

مف ليـ بذلؾ الفكز كالنجاة في المستقبؿ،كما أنو جسٌد الحؽ حي يتعب أىمو كلك إلى حيف،كلكنو يض
،كيحكؿ دكف اختبلطيما معا،فيك يمنع اإلنساف كيحميو مف الكقكع في فبصكرة الحاجز أك المانع بيف شيئي

ذا ما ضعؼ فإف صاحبو يصبح  الشيكات، ككمما كاف ىذا الحاجز متينا حمى صاحبو مف الكقكع،كا 
صبر عند : الصبر صبراف"ب القصر فضيمة الصبر في مثؿ ىذا المجاؿ فػعرضة لمخسارة؛كبٌيف أسمك 

 .       xxxi"المصيبة،كصبر عف المعصية،فمف قدر عمى ذلؾ،فقد ناؿ أفضؿ الصبريف

عمى أسمكب القصر عف طريؽ "مقيـ عمى سخطو إالكليس يكره لقاء ا :"كبنى الحسف المقابمة في قكلو   
ال كىذه العبارة ( المقيـ عمى سخطو)عمى -سبحانو كتعالى-مر كراىية لقاء األنو قصر أ(ليس إال)النفي كا 

كمما . الدالة،شممت كؿ أنكاع المعاصي التي يمكف أف يرتكبيا العاصي؛ فيك يكره لقاء ا ةالمكجزة المكثف
ََّزُضِْا ِباِلَحٔ}:ال شؾ فيو أف ظبلؿ قكلو تعالى ٌَ ِلَكاءَىا  ًَ اَل َِٓسُجْ َّ اٖلِرٓ ََاَإ َّاِطَنَأىُِّْا ِب َِّلـِئَك }:كقكلو [7:ْٓىص]{اِة الدُِّىَٔا  ُأ

ٍُُه اليُّاُز ِبَنا َكاُىِْا َِٓكِشُبٌْ َّا  مف:"-عميو السبلـ–طافت بذىنو في تصكيره السابؽ، ككذلؾ قكلو  [8:ْٓىص]{َمِأ
             . xxxii"لقاءها  كره ءاكره لقا كمفلقاءه، ء ا أحب اأحب لقا

كمف يكره لقاء :كمما ال شؾ فيو أف المتمقي سكؼ يتساءؿ(كراىية لقاء ا)كافتتح المقابمة باألمر السمبي   
ا؟فجاء الجكاب المقيـ عمى سخطو،كبالجممة االسمية لداللتيا عمى الثبات كاالستقرار؛لتصكر سكء حاؿ 

يصكر شدة الضبلؿ الذم ( سخطومقيـ عمى )ىذا اإلنساف إف لـ يبادر إلى تصكيب كضعو،كما أف قكلو
 .ىك فيو مثؿ ىذا العاصي؛لذا ليس مف المستغرب عمى مثمو كراىية لقاء ا

كىك ذكر المقابمة المبنية عمى الصكرة السمبية،كلـ يذكر المقابمة المبنية عمى الصكرة اإليجابية؛        
ي ىك الذم بدأ يكثر في عصره رغبة منو في التنفير مف فعؿ ىؤالء،كربما إلحساسو أف النمط السمب

كال يحب لقاء ا إال المقيـ :اإليجابي المتمثؿ في المقابمة المحذكفة التي يمكف تقديرىا بػ طكيشيع،أما النم
 .عمى طاعتو، فتكرات إلى الظؿ،كلعمو يطمح إلى إعادة ىذا النمط إلى الصدارة

حمد )ال يمكف أف يجتمعا في قمب المؤمف بيف ضديف"فمف حمد الدنيا ذـٌ اآلخرة:"كجمع في قكلو      
صكرة الكاقع :ألنو ال مجاؿ لمجمع بينيما،ككأنو يبني المقابمة السابقة عمى صكرتيف ىما (الدنيا كذـ اآلخرة

ذـ الدنيا كحمد اآلخرة، كسمٌط :تحققيا المتمثمة في ؿكالصكرة المأمك  حمد الدنيا كذـ اآلخرة،:المتمثمة في
ع ألنيا ىي المتحققة، تاركا لممتمقي تخيؿ الصكرة المقابمة ليا المحذكفة مف الضكء عمى صكرة الكاق
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فمف ذـٌ الدنيا حمد اآلخرة،كىي اليدؼ الذم يسعى إلى :كيمكف تقديرىا بػ-المفيكمة ضمنا-السياؽ
ذا ما استطاع إقناع المتمقي،كالتأثير بو،حتى يترؾ صكرة الكاقع،كينتقؿ إلى صكرة المأمكؿ عند ئذ تحقيقو،كا 

 .يككف قد حقؽ اليدؼ مف خطبتو

تعريفا لممؤمف تعريفا مبنيا عمى "كلكنو أخذه مف قبؿ رٌبو,رأيوو عف المؤمف لـ يأخذ دين:"كتضمف قكلو   
ذا ما انعكس الكضع  المقابمة،فالمؤمف الحؽ ال يضؿ كال ينحرؼ؛ألنو تمقى المنيج مف ربو كالتـز بو،كا 

عندئذ يتمقى المنيج مف ىكاه كشيكاتو كمف يتخذ إلياه ىكاه يضمو فيككف قد خرج عف دائرة اإليماف؛ألنو 
ًَ الٖلُ}:كما قاؿ النص القرآني ٍُّدى مِّ َْاُِ ِبَغِٔٔس  ٍَ ًٔ اتََّبَع  ًِ َأَضلُّ ِمنَّ  .[53:الكصص]{ََّم

كجاء التقابؿ المبني عمى الحذؼ كالذكر معا في سبيؿ ترؾ حرية االختيار لممتمقي ألم الفئتيف        
،كالمحذكؼ صكرة  ينحاز،كماذا عميو أف يفعؿ؟فالمذككر ىنا صكرة المؤمف المستقيـ الذم عرؼ كالتـز
المؤمف عندما يضؿ أك ينحرؼ،كحرص ىك عمى ذكر الصكرة اإليجابية كالمشرقة؟كحذؼ الصكرة المظممة 

مؤمف،كىي األساس إف ىذه الصكرة ىي التي ينبغي أف يككف عمييا ال:المقابمة ليا،كلعمو بيذا يريد القكؿ
كيمكننا القكؿ إف قكلو السابؽ تضمف مقابمة ثالثة محذكفة، يمكف . أما االستثناء فيي الصكرة المحذكفة

 .غيرالمؤمف يأخذ دينو عف رأيو، كلـ يأخذه مف قبؿ ربو:تقديرىا بػ

 :التقابؿ المبني عمى طباؽ السمب

كبيذا النكع مف الطباؽ ييذكر xxxiii"نييمثبت كمنفي،أك أمر ك :الجمع بيف فعمي مصدر كاحد:"كىك   
ا رجبل  رحـ:"كمف أمثمتو قكلو.المعنى مرتيف مرة بإثبات المعنى،كمرة بنفيو،مما يسيـ في تثبيت المعنى

،كيقكـ التضاد ىنا بيف صبر كلـ "فقد أبصر أقكاـ كلـ يصبركا,كأبصر فصبر,كتفٌكر فاعتبر,نظر فتفٌكر
( كلـ يصبر/ أبصر)كنفاه عمف( فصبر/أبصر)و ثانية،أثبتو لمفيصبركا،فيك أثبت الصبر أكال ثـ سمب

إف البصر في ىذا السياؽ :كالسؤاؿ كيؼ تسٌنى لو إثبات الصبر لمف أبصر كلمف لـ يبصر؟كلئلجابة نقكؿ
كالمراد بالبصر ىنا , بصر مف صبر،كبصر مف لـ يصبر:كشتاف بيف البصريف. مبني عمى التضاد أيضا
ؿ كالتدبر،الذم يؤدم إلى اإليماف كاالعتبار،أما البصر الذم  يقكـ عمى مجرد البصر المبني عمى التأم

الرؤية السطحية فبل يتجاكز العيف إلى القمب كالعقؿ،كالدليؿ عمى ذلؾ النتيجة فيك أبصر كلـ يصبر،فما 
ت في قيمة البصر إف لـ يكف ذا تأثير إيجابي في نفس فاعمو كال ينتفع بما أبصره، إذف العبرة ىنا ليس

نما في االعتبار  . البصر،كا 
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: النظر المقتصر عمى مجرد الرؤية،كالبصر بمعنى:كالتقابؿ ىنا بالمعنى بيف البصر بمعنى   
االعتباركالتأمؿ كالتدبر،كىذا ىك البصر الفاعؿ كالمؤثر،الذم يقكد صاحبو إلى اليداية كالنجاح، كىذا ىك 

كجاء التقابؿ كذلؾ بيف نتيجة كؿ بصر فاألكؿ . ف مكضعالبصر الذم حٌث عميو القرآف الكريـ في أكثر م
أدل إلى الصبر الذم أدل إلى الفبلح،كالثاني أدل إلى عدـ الصبر الذم أدل إلى اليبلؾ، ككؿ نتيجة 

 .جاءت متناسبة مع فعميا

بر كافتتح حديثو بالصكرة المشرقة؛ألنو يريد البصر اإليجابي المبني عمى االعتبار المؤدم إلى الص    
؛لذا جاء الدعاء لمثؿ ىذا "كأبصر فصبر,كتفٌكر فاعتبر,ا رجبل نظر فتفٌكر رحـ:"كما يتضح مف قكلو

عف األمر المستقبمي كلـ يقؿ (رحـ)اإلنساف؛ليدلؿ عمى رضاه عما فعمو،أما التعبير بالفعؿ الماضي
( ا سبحانو كتعالى رحمة)فيدؿ عمى ثقتو بتحقؽ الحدث ككقكعو( سكؼ يرحـ)أك( سيرحـ)أك( يرحـ)مثبل

سبحانو –كأسند الحدث إليو مباشرة؛ألف الرحمة منكطة بو(ا)فيي ال محالة حاٌلة بو؛لذا صٌرح بمفظ الجبللة
ليفيد العمكـ بمعنى أف كؿ ( رجبل)كنٌكر.كال يقكل عمى منحيا في ىذا السياؽ إال سبحانو كتعالى-كتعالى

 .عمو ىذا ليس خاصا بو كحدهمف يفعؿ فعؿ ىذا الرجؿ تشممو رحمة ا،كف

كلـ يخؿ ترتيبو لؤلفعاؿ مف براعة تمثمت في حسف التقسيـ،كاإليقاع المكسيقي،كفي تصريحو ببعض      
ضماره  :بعضيا اآلخر، كما يتضح مف الجدكؿ اآلتي -عف قصد-األفعاؿ كا 

 كالمنفي( المضمر) الفعؿ المذككر صراحة كالمثبت                 الفعؿ المحذكؼ        

 نظر                                                          نظر                

 تفكر                                                        لـ يتفكر               

 يعتبر اعتبر                                                        لـ              

 أبصر                                                        لـ يبصر              

 صبر                                                         لـ يبصر              

حاؿ الفئة ك ( صبرت–أبصرت)حاؿ الفئة األكلى:كالمسافة بيف المكقفيف تصكر البكف الشاسع بيف الحاليف 
عمف ال -ضمنا–كنبلحظ أنو أثبت األفعاؿ لمف كانت عاقبتو الصبر،كنفاىا(.أبصرت كلـ تصبر)الثانية

كشتاف بيف الطريقتيف ( النظر)أك بالحدث نفسو( النظر)صبر لو،عمى الرغـ مف أنيما بدآ باآللية نفسيا
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قاده إلى النجاة،كىذه ثمرة الكعظ التي سمكيا كؿ منيما؛لذا اختمفت العاقبة،فالمنيج الذم اتبعو األكؿ 
كاإلرشاد الذم يريد الحسف ترسيخو في ذىف المتمقي مف كراء تصكيره السابؽ،أما المنيج الذم اتبعو الثاني 
فقاده إلى اليبلؾ،ككأنو يترؾ المجاؿ أماـ المتمقي ليختار أم الطريقيف أفضؿ؟لذا أضمر المنيج الذم 

 .مف البنية العميقة لمنص، كلمسبب نفسو أضمر أيضا عاقبة مف صبراتبعو الضاؿ،كيمكف لممتمقي إدراكو 

فذىب الجزع بقمكبيـ،كلـ يدرككا ما :"كأطاؿ الكقكؼ عند صكرة مف لـ يصبر كىي كما صكٌرىا قكلو       
سمسمة مف األحداث ترتبت عمى عدـ الصبر كاختار القمب؛ألنو مناط "طمبكا،كلـ يرجعكا إلى ما فارقكا

ََّلِكً َتِعَنى اِلُكُلُْب }:لمشاعر،كىك العضك الفاعؿ في ىذا المكقؼ،كقاؿ تعالىاألحاسيس كا َفٔإىَََّا اَل َتِعَنى اأَلِبَصاُز 

األكلى لعدـ إدراكيـ ما طمبكا :كبتصكيره لمجزع يذىب بقمكبيـ فيـ خسركا مرتيف.[46:احلج]{اٖلِتٕ ِفٕ الصُُّدّز
كانكا عميو،إذف ىـ خسركا ما كانكا يممككف في سبيؿ كسب ما كالثانية لعدـ قدرتيـ عمى العكدة إلى ما 

 .اعتقدكاأنيـ سكؼ يكسبكنو؛ فكاف الفقد عظيما

كجاءت المقابمة ىنا لتصكرالتقابؿ المبني عمى السمب في مكقؼ مف ضحى بما كاف يممؾ حقيقة في      
لـ يحدث؛لذا -ا صكرٌ كم–سبيؿ الحصكؿ عمى أمر مشككؾ في تحققو فقد يحدث،كقد ال يحدث،كبما أنو

كانت الخسارة خسارتيف،كىذه عاقبة عدـ البصر؛ألف بصرىـ كاف قائما عمى الكىـ؛ كما بيني عمى الكىـ 
مرتيف ( لـ)ستككف عاقبتو كىما أيضا،كعندما يستيقظ مف غفمتو يجد بيف يديو صفرا؛لذا تكررت أداة النفي

 .في ىذا السياؽ لتؤكد ىذا المعنى

د التأثيرفي المتمقي أطاؿ الكقكؼ عند صكرة مف يجزع كلـ يصبر؛ألنو ال يريد لمتمقيو أف كبما أنو يري      
يككف مصيره كيذا المصير؛لذا قٌدـ الصكرة المشرقة عمى الصكرة السمبية،فإف لـ تؤثر األكلى لعؿ الثانية 

لممتمقي حرية كبعرضو الصكرتيف معا جنبا إلى جنب،كفي سياؽ كاحد يككف ترؾ .تؤثر كؿ حسب استجابتو
االختيار،كىذا أبمغ في التأثير كاإلقناع مف أف يقكؿ لو مباشرة اتبع ىذا الطريؽ كاترؾ ذاؾ،كبفعمو ىذا 
يككف قد أشرؾ المتمقي في انتاج نصو،كيترؾ لو حرية التفاعؿ معو، بعد أف ترؾ لو مفاتيح االختيار 

تمقيا بمستكيات مختمفة،كىك يريد اإلقناع إذف الصكر تتالى كتتنكع؛ ألنو يدرؾ أنو يخاطب م.كمرجعياتو
 .كالتأثير في أكبر عدد ممكف
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 :كبالتأمؿ في المقابمة السابقة نجد أنو     

 ذكر                    أضمر                    ذكر                        أضمر        

 اقبة السمبي               عاقبة اإليجابيالفعؿ اإليجابي          الفعؿ السمبي              ع   

كىك قٌدـ اإليجابي عمى السمبي في الفعؿ،كقٌدـ السمبي عمى اإليجابي في العاقبة كلعؿ مرد ذلؾ؛ألنو ال 
ذا ما أدركو بنفسو يحرص عميو  نما يترؾ لممتمقي فرصة إلدراؾ المحذكؼ كتقديره،كا  يريد الكعظ المباشر،كا 

،فالحاضر ىنا دٌؿ عمى الغائب،كالغائب بو إشارات مفتاحية دالة عمى المراد الغائأكثر،كما أنو ترؾ لمتمقي
دٌؿ عمى الحاضر،مما يتيح لمحركة الذىنية لممتمقي ممارسة دكرىا بفاعمية بينما الذكر يجعؿ حضكرا 

يمعب "،مما يعني أف المحذكؼ في النص السابؽxxxivلممتمقي يمكف كصفو بالحضكر السالب كليس الفاعؿ
ف كاف غير مباح لو أف يظير بشكؿ مباشر بأم حاؿ مف  دكرا أساسيا في إنتاج الداللة،كا 

كيتضح مما سبؽ أف المقابمة السابقة تمثؿ نمكذجا لمتداخؿ بيف ثبلثة أنماط لمتقابؿ .xxxv"األحكاؿ
 .المقابمة المحذكفة الطرؼ كالمكتممة العناصر كالقائمة عمى السمب :ىي

إف المؤمف كٌيس،نظر فأبصر،كتفٌكر فاعتبر،ثـ عمد إلى دنياه :"في قكلوكنراه يؤكد المعنى نفسو     
،فيك "،كلـ يزؿ ذلؾ عممو حتى لقي ربو فرضي عنو كأرضاههفيدميا،كبنى آخرتو،كلـ ييدـ آخرتو لبناء دنيا

يصؼ المؤمف بالكٌيس،أم الذكي الفطف كغير ذلؾ مف الصفات اإليجابية التي ينبغي أف يتحمى بيا 
ذلؾ نراه يتدرج في ذكر األفعاؿ التي تدؿ عمى ذكائو فيك ينظرثـ يبصر،كيفكر ثـ يعتبر؛لذا المؤمف؛كل

يدرؾ أف الدنيا زائمة فبل يميث كراءىا، فالعبرة في التدبر كالتأمؿ كليس مجرد النظر العابر؛لذا جاءت 
يدـ آخرتو لبناء ثـ عمد إلى دنياه فيدميا،كبنى آخرتو،كلـ ي:"نتيجة التدبر خيرا كما اتضح مف قكلو

كعمى الرغـ مف أف مراده اتضح مف الطرؼ األكؿ لممقابمة أم مف إثباتو لمفعؿ،إال أنو أعاد ذكره "هدنيا
مستمدا ( حتى لقي ربو فرضي عنو كأرضاه)بصيغة النفي ثانية مف باب تأكيد المعنى، كستككف العاقبة 

َّ }:قكلو السابؽ مف قكلو تعالى ُُ َعِيَُِه  َٕ الٓل ُُزَِّض  .[119:املائدة]{َزُضِْا َعِي

كىك يعمي مف شأف العقؿ في قكلو السابؽ؛ألنو ىك الذم يقكد إلى اإليماف،كلكنو يدرؾ أف ىذا الفعؿ      
لتدؿ عمى الفترة الزمنية الطكيمة التي يستغرقيا المؤمف في ( ثـ)يحتاج إلى صبر كمجاىدة نفس؛لذا جاءت

 .ي المبني عمى التفكرتدبره،ثـ بعد ذلؾ يأتي الفعؿ اإليجاب
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ء كجبل,قٌرة العيف إاللقد صحبت أقكاما ما كانت صحبتيـ :"كمف التقابؿ المبني عمى السمب قكلو   
أم عمى ثنائية الصحبة كعدميا،كقد (ما كانت صحبتيـ/صحبت:)كيكمف التقابؿ ىنا في قكلو"الصدكر

قٌرة )بتيـ؛كأزاؿ ىذا الكىـ قكلويكحي قكلو السابؽ ألكؿ كىمة بالمعنى السمبي،ككأنو يأسؼ عمى صح
كالمراد بذلؾ أيضا الرضى (ء الصدكرجبل)قكلوك فقرة العيف ال تيطمؽ إال عمى ما يرضي كيسر،(العيف

ال ال)كالطمأنينة،كجاء القصر عف طريؽ النفي كا  ليبرز رضاه عما فعمتو ىذه الفئة التي صحبيا،كأنو ( ما كا 
كنٌكرىا مف باب التعظيـ لشأنيا،كبخاصة أنو يقصد بيا (أقكاـ)كجمع كممة. لـ يندـ عمى صحبتو ليا

.                                                 xxxviفيك مف التابعيف، ككاف بينو كبيف بيت النبكة صمة-رضكاف ا عميو-الصحابة
 .ليحسف اإلنساف اختيار مف يصحب -بطريؽ غير مباشر –كيمكف القكؿ إنو يقدـ نصيحة

مقابمة فتقكـ عمى طرفيف أحدىما مذككر في النص كاآلخر محذكؼ،فالمقابمة المذككرة ىي صكرة أما ال    
مف يحسف اختيار األصحاب كعاقبة ذلؾ،كالصكرة المحذكفة صكرة مف ال يحسف اختيار الصحب كعاقبة 

مداللة مف بؿ إف ىذا الغائب قد يككف أكثر إفرازا ل"كالحاضر يشي بالغائب،كالغائب ىنا حاضر بقكة،,ذلؾ
 .كمما ال شؾ فيو أنو يدرؾ فطنة المتمقي كسرعة بدييتوxxxvii"الحضكر

سمككا اجتماعيا شاع في عصره،كىك اقتصار "كلـ تتيادكا النصائح,تياديتـ األطباؽ:"كانتقد في قكلو      
التيادم عمى األمكر المادية في الحياة التي جٌسدىا في صكرة األطباؽ المتيادة،كغفمتيـ عف األمر 

كلعؿ ىذا السمكؾ نتيجة مف "كلـ تتيادكا النصائح:"بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم اتضح مف قكلو
 .نتائج عدـ إحساف اختيار األصحاب في الحياة

بنيت المقابمة في النص السابؽ عمى الصكرة الحسية البصرية الحركية المتمثمة في      كلـ /تياديتـ)كي
عؿ كالتشارؾ،كيحمؿ ظبلال إيجابية إال أنو في ىذا السياؽ يحمؿ ظبلال كالتيادم يدؿ عمى التفا(تتيادكا

 سفيك أثبت التيادم أكال ثـ عاد فسمبو ثانية؛ألف المقايي( كلـ تتيادكا النصائح)سمبية اتضحت مف مقابميا
 .في نظره انقمبت،كنتج عف ذلؾ بركز عادات اجتماعية سيئة،كتحكؿ اإليجابي إلى سمبي

صكرة الكاقع :إحداىما مذككرة كاألخرل مفيكمة ضمنا،المذككر:بمة السابقة صكرتيفكتضمنت المقا    
في التيادم  ةصكرة المأمكؿ المتمثم:المتمثمة في التيادم باألطباؽ كعدـ التيادم بالنصائح،كالمحذكؼ

 ربمقداالتباعد بيف الكاقع كالمأمكؿ تككف الخسارة كالفشؿ، ك  ربالنصائح كعدـ التيادم باألطباؽ،كبمقدا
كقٌدـ ىذه النصيحة ليسارع  المتمقي إلى ردـ اليٌكة يبف .التقارب بيف الكاقع كالمأمكؿ يككف النجاح كالفكز

لداللتيا عمى (تياديتـ)كعٌبر بالجممة الفعمية الماضية. الكاقع كالمأمكؿ؛ألنو يريد النجاة لو قبؿ فكات األكاف
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لداللتيا عمى التجدد،كفي ىذا ذـ لمف يقكـ بمثؿ ىذا  (كلـ تتيادكا)التحقؽ،كبالجممة الفعمية المضارعة
 .العمؿ، كفيو حث عمى تحكيؿ السمبي إلى إيجابي

 

 :التقابؿ المبني عمى المفارقة

لقد كاف لكـ في رسكؿ ا أسكة ":كما يدلؿ عمى أنو كاف ينكع في أنماط المقابمة في خطبتو قكلو    
كيمكف القكؿ إف المفارقة "فأبعدىـ ا كسحقيـ,لو ربوكسخطكا ما رضي ,عيشوف فرغب أقكاـ ع" حسنة

أداة "المفظية أك مفارقة السمكؾ ىي أقرب أنكاع المفارقة إلى مراد الحسف مف قكلو السابؽ، كالمراد بيا
لفظية،تدؿ عمى سمكؾ يختمؼ تماما عما تعٌبر عنو حرفيا،كغالبا ما يككف ىذا السمكؾ مضادا أك مخمفا 

كييبنى التضاد في ىذا النكع،عمى أساس التعارض بيف مكقؼ الضحية أك " ،"نو حرفيالذلؾ الذم يعٌبر ع
فيذه الفئة خالفت صراحة ما دعا إليو صريح النص القرآني،مف .xxxviii"مفيكميا لؤلشياء، أك مسمكيا

البلـ كقد كالفعؿ )كاتباع منيجو،ككثرة المؤكدات في النص القرآني-عميو السبلـ-ضركرة االقتداء بالرسكؿ
دليؿ عمى صحة ذلؾ،ككاف مف المتكقع بعد ىذه الدعكة كىذه المؤكدات،أف يأتي (الماضي كاسمية الجممة

سمعنا كأطعنا،أك سرعة االستجابة بما أف التكجيو صادر مف رب العالميف،لكف المفارقة تكمف -مثبل-القكؿ
احة المفارقة،كعظـ كىذا يبرز فد(كسخطكا ما رضي لو ربو, ف عيشوفرغب أقكاـ ع)كما قاؿ الحسف في

كنكٌرىا لمداللة عمى التعميـ كالتكثير،مما يعني أف الفئة المستجيبة كانت قميمة ( أقكاـ)كجمع كممة. الجرأة
 . بالقياس إلى الفئة التي لـ تستجب،كىك يكجو كبلمو ليذه الفئة لعمو ينجح في التأثير بيا

،إال أنو أتبعيا xxxixلمشيء،كالزىد بو ميتىعىٌمديدؿ عمى الترؾ ال(رغبكا عف)كعمى الرغـ مف أف قكلو     
ًإف الٌمو " :الحديثكفي .كعدـ الٌرضا بو،الكراىية لمشيء،ك ضٌد الرّْضا:كالسخط( كسخطكا ما رضي لو ربو)بػ

طي لكـ كذا كؿ ىذا  .xlأىك يرجع ًإلى ًإرادة العقكبة عميو،كييعاًقبيكـ عميو،أىم يكرىو لكـ كيمنعيكـ منو" يىٍسخى
فعميـ ىذا،كلتصكير قبح فعميـ كالتشنيع عمييـ،كتعبيرا عف استيائو مف فعميـ ىذا؛ ألنيـ بفعميـ لمتنفير مف 

كردكا عميو ما -سبحانو كتعالى-فحسب بؿ تجرؤكا عمى ا-عميو السبلـ-ىذا لـ يعرضكا عف سينة الرسكؿ
كناية عف إىبلكيـ سكاء في ( ـفأبعدىـ ا كسحقي)دعا إليو؛لذا جاء الرد المقابؿ لفعميـ ىذا كما بٌيف قكلو

ذلؾ العقكبة الدنيكية أك عقكبة اآلخرة كىي أشد كأنكى؛ بدليؿ جمعو بيف اإلبعاد كالسحؽ معا،كىك يستمد 
ِْٔو الٖظاِلِنني}:تصكيره السابؽ مف مثؿ قكلو تعالى َفُشِحّكا لَِّأِصَحاِب }:كقكلو تعالى [44:ٍْد]{َِّقَٔل ُبِعدّا لِِّلَك

فبعدا تدؿ في ىذا السياؽ عمى  .مما يكحي بشدة الغضب اإلليي عمى فعميـ ىذا [11:لكامُل]{الشَِّعري
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قىو ا،ككذلؾ سحقا، فإذا ما قيؿ اليبلؾ قو ا أم أبعده سىحى قو سىٍحقان ،ك كأٍسحى ؽى الشيء يىٍسحى دقَّو أشد :سىحى
ؿ أنكاع اليبلؾ التي يمكف ،كمع أف تركيب أبعدىـ ا يشمؿ كxliسيٍحقان لو كبيٍعدان :كفي الدعاء الدٌؽ،

تصكرىا؛ألف أبسطيا البعد مف رحمة ا،كمف يبعده ا مف رحمتو لف يفمح أبدا،إال أنو اتبعو 
لمتعبير عف شدة العذاب الذم سيحٌؿ بيـ،بما استحقكه؛ كليتناسب مع شدة إعراضيـ ( كأسحقيـ)بقكلو

 .ع حجـ المعصيةكجرأتيـ، فيـ إذف بالغكا في اإلعراض فجاء الرد متناسبا م

تفرغ لعذابيـ كليس أحدا -سبحانو كتعالى–كىك الفاعؿ ىنا لبياف كأنو( ا)كما أنو صٌرح بمفظ الجبللة     
 .      غيره،كفي ىذا تصكير لسكء فعميـ، كفيو كذلؾ ردع لغيره

فعؿ كحرص عمى تسميط الضكء عمى المقابمة المتضمنة الصكرة المظممة التي تنتظر مف يفعؿ       
كلكنو ضمنا يترؾ لممتمقي تخيؿ الصكرة -عميو السبلـ-ىؤالء، كىك اإلعراض عف سينة الرسكؿ

-عمى الرغـ مف قمتيـ-المشرقة؛ألنو ىنا يكجو كبلمو لمفئة الميعًرضة،كليس الفئة الممتزمة،فيؤالء التزمكا
ثو مع الفئة الميعًرضة كمضكا لشأنيـ،كتكجيو الخطاب إلييـ لف يضيؼ جديدا بحكـ أنيـ التزمكا،أما حدي

رشاده،لعمو ينجح في التأثير في  فسيككف مجديا أكثر كأنفع،فيـ بأمٌس الحاجة إلى نصحو كا 
 .كيكسبيـ إلى صفو،كيستميؿ قمكبيـ،كبذا يككف قد نجح في مسعاه,بعضيـ

طالتو ( أقكاـ)إذف ىك كٌجو خطابو إلى الفئة الميعًرضة كىي الفئة األكثر عددا،بدليؿ الجمع كالتنكيرلػ      كا 
فيي بحكـ أنيا األقؿ عددا ( الممتزمة)الكقكؼ عندىا،كلـ يكٌجو خطابا صريحا أك مباشرا لمفئة لؤلقؿ عددا

 .جاء حديثو عنيا ضمنيا كمفيكما مف البنية العميقة لمنص،كليس مف البنية السطحية

فيـ ( السخط كالرضى)فالتضاد بي:مقابمة أخرل تقكـ عمى( سخطكا ما رضي ا عنو:)كتضمف قكلو   
فأبعدىـ )إذف ال مناص مف أف يككف مصيرىـ( إغضاب ا سبحانو كتعالى)طكاعية اختاركا ما ىـ فيو

مستعينا بالجممة الفعمية الماضية لمحديث عف األمر المستقبمي؛لمداللة عمى تحقؽ كقكع الحدث،كفي ( ا
اختارت بمحض إرادتيا اإلعراض عف التكجيو الكقت ذاتو لمداللة عمى خيبة أممو مف ىذه الفئة التي 

َْْة َحَشَيْة }:الرباني الكارد في قكلو تعالى ٌَ َلُكِه ِفٕ َزُسْٔل الٖلُِ ُأِس القدكة كال يمكف :كاألسكة.[21:األحزاب]{َلَكِد َكا
زيادة  لئلنساف أف يتخذ غيره قدكة لو،إال إذا كجد بو مثمو األعمى، كمع ذلؾ كصفيا النص القرآني بالحسنة

مثبل أعمى -عميو السبلـ-في التككيد عمى أىمية القدكة في حياة اإلنساف،كحثا كتشجيعا عمى اتخاذ الرسكؿ
عنده،كمع ذلؾ جاء -عميو السبلـ-السابؽ عظيـ مكانة الرسكؿ ىكصكٌر قكلو تعال.في الحياة

كما أنو عمـ الحكـ . كافاإلبعاد،إف لـ يتكبكا قبؿ فكات األ ـاإلعراض؛ليصكر سكء فعميـ ىذا كاستحقاقي
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فيذه العبارة المكجزة اشتممت عمى كؿ أنكاع اإلىبلؾ التي يمكف تخيميا،لذا ( فأبعدىـ ا كأسحقيـ)في قكلو
-كبيذا يككف ىؤالء المعرضيف أغضبكا ا. لـ يحدد الحسف ماىية العذاب الذم سيحٌؿ بيـ ال محالة

فىمىٍف رىًغبى عف سينًَّتي :" ليؿ أنيـ خالفكا قكلو عميو السبلـبد-عميو السبلـ-كأغضبكا الرسكؿ-سبحانو كتعالى
 .   xlii"ًمنّْي فميس

ٌَ َلُكِه ِفٕ }:قكلو تعالى: كيتضح أنو بنى المقابمة السابقة عمى عدد مف اآليات كىي عمى التكالي      َلَكِد َكا

َْْة َحَشَيْة ُُ َفَأِحَبَط َأِعَناَلَُهاتََّبُعْا َما َأ}:كقكلو [21:األحزاب]{َزُسْٔل الٖلُِ ُأِس َْاَى ٍُْا ٔزِض ََّكٔس  َُ  }:كقكلو [28:حمند]{ِسَخَط الٖل

ِْٔو الٖظاِلِنني كنجح  في تكظيؼ اآليات السابقة،  [11:امُللك]{َفُشِحّكا لَِّأِصَحاِب الشَِّعري}:كقكلو [41:املؤميٌْ]{َفُبِعّدا لِِّلَك
ال يتجزأ مف نصو، كلكال معرفتنا المسبقة بالنص كاستطاع إدخاليا في نسيج نصو بحيث باتت جزءا 

 *.القرآني، لما أدركنا أنو استمد تصكيره السابؽ مف عدة آيات قرآنية

كتكمف " أنتـ تسكقكف الناس،كالساعة تسكقكـ:"كمف أمثمة التقابؿ المبني عمى المفارقة أيضا قكلو          
جدر بو أف يقكد نفسو بما لديو مف قدرة عمى قيادة المفارقة في أف مف يقكد الناس،ييقاد بغيره،ككاف ي

كبالتأمؿ في ! كقد تبدك الصكرة ألكؿ كىمة متناقضة،فكيؼ يمكف لمذم يقكد غيره أف يككف مقادا.غيره
النص يزكؿ ىذا التناقض الذم يبدك عمى المستكل السطحي فقط،كالبنية العميؽ لمنص ىنا تيدؼ إلى 

ة عمى عاتؽ مف يقكد غيره،كفي الكقت ذاتو يقكده غيره،خشية أف تجرفو بياف المسؤكلية المضاعفة الممقا
الساعة كقكتيا،فيي القكة الرابحة  ةكلعمو بتصكيره ىذا يريد إبراز سطك .الحياة في تيارىا،كالت حيف مناص

 .ؾكالمسيطرة في معركة القيادة ىذه،فيي التي ستفرز الناس إلى فئتيف، كستقكدىـ إما إلى النجاة أك اليبل

لمداللة ( تسكقكـ/تسكقكف)كركاح في تصكيره السابؽ بيف الجممتيف الفعمية كاالسمية،فيك عبٌر بالفعمية    
ال يمكف ليا أف تتخمى عف دكرىا في -كما قاؿ-عمى الحدث الداؿ عمى التجدد كاالستمرارية،فآخر أمة

لمداللة (الساعة/أنتـ)بالجممة االسمية قيادة اآلخريف،ككذلؾ الساعة تقكد إلى النتيجة الحتمية لؤلحياء، كعبرٌ 
عمى الحدث الداؿ عمى الثبات كالديمكمة،كىك أف المسمميف آخر األمـ بحكـ أف نبييـ النبي الخاتـ، 

 .كالقيامة حؽ ال يستطيع أحد إنكاره،كىي نياية المطاؼ في ىذا الككف

 :التقابؿ المبني عمى طباؽ اإليجاب

،كيقكـ عمى التضاد الحقيقي xliiiد يككف بيف اسميف أك فعميف أك حرفيفالجمع بيف الشيء كضده كق:كىك   
فالتقابؿ ىنا " فقد رأه غاديا رائحا-عميو السبلـ-مف رأل محمدا:"كمف أمثمتو في الخطبة قكلو.بيف األشياء
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الذىاب أكؿ النيار، أما الركحة فيي :رائح، فالغدكة -غاد:تقابؿ حقيقي؛ألنو يقكـ عمى التضاد بيف لفظتي
يقضي يكمو كامبل في العمؿ مف أجؿ ىذا الديف؛لذا جاء -عميو السبلـ–لعكدة في آخره،مما يعني أنوا

–كأبرزت المقابمة ىنا الجيد الذم قاـ بو.تعبيره بصيغة اسـ الفاعؿ لمداللة عمى تحقؽ ىذا الفعؿ كثباتو
اآلف،كال يمتزمكف بما أفنى  في سبيؿ تدعيـ أركاف ىذا الديف،كىداية الناس،فكيؼ يأتي أحفاده-عميو السبلـ

 .عميو السبلـ حياتو في الدعاء إليو،أك ييدمكف ما بناه لبنة لبنة

بأم رابط،اعتمادا عمى الترابط اإليحائي ( رائحا –غاديا)كىك لـ يربط بيف المفظيف المتضاديف   
ذا الفصؿ؛ ألنو لفصؿ بينيما،كىك ال يريد ى -كلك كاف ىدفو الربط-بينيما،ككأنو لك كضع فاصبل بينيما

 .يريد تصكيرالعمؿ الدؤكب الذم قاـ بو عميو السبلـ

 :التقابؿ المبني عمى إيياـ التضاد 

المفيكـ مف كبلـ القزكيني كشراح تمخيصو عف إيياـ التضاد،كمف األمثمة التي استشيدكا بيا لمداللة      
ف يكف بيف حقيقة المراد  كىك ما يمكف التقابؿ فيو بيف الظاىر مف مفيكـ:"عميو،أف المراد بو المفظيف،كا 
كربما احتاج الشيء إلى ذكر غيره فذيكر :"كىذا ما التفت إليو الجرجاني في قكلو.xliv"منيما تقابؿ ما

كيمكف التمثيؿ لو مف خطبة الحسف البصرم .xlv"ألجمو،كربما اتصؿ بما ىك أجنبي عنو فاستصحبو
إال أنو (الجفاء كالعمماء)كبيف( ظير كقؿٌ )معجمي بيفإذ ال يكجد تضاد "ظير الجفاء، كقمت العمماء:"بقكلو

أكسبيما تضادا سياقيا؛ألف مراده بيما تصكير سكء األكضاع في عصره،فالظيكرىنا بمعنى الكجكد 
كالبركز،كقٌؿ بمعنى الذىاب كالخفاء،فالمكجكد ظاىر بارز كالقميؿ ذاىب كغير ظاىر؛لذا جاز لو أف يضع 

فبل تقابؿ حقيقي بينيما إال (الجفاء كالعمماء)ألمر نفسو يقاؿ في التقابؿ بيفكبل منيما في مقابؿ اآلخر؛كا
نتيجة لقمة العمماء أك رحيميـ،قٌؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،مما نتج :إذا قٌدرنا أف المراد بيما ىنا

ة تقاعس العمماء كربما أراد بذلؾ تصكير خطكر . عنو ظيكرالجفاء عندئذ تقابؿ التركيباف بالمعنى السياقي
كفي قكلو ىذا تصكير النتشار السكء في زمانو،أك غمبة األشرار عمى . عف أداء دكرىـ المنكط بيـ
كحٌمؿ المقابمة السابقة كثيرا مف إحساسو بالمرارة "كعفت السنة،كشاعت البدعة:"األخيار؛فكانت عاقبة ذلؾ

يى عنو كنىدىب إليو قكالن نك -عميو السبلـ-النبيٌ ما أىمر بو  كؿ : كخيبة األمؿ التي جعمتو يصكر السينة كىي
عمى نشره كتثبيتو -عميو السبلـ-، كىي أيضا ما حرص الرسكؿxlviزكفعبلن مما لـ يىٍنطؽ بو الكتابي العزي

في حياتو؛لتبقى خالدة بعد مماتو،كىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع في الديف اإلسبلمي،إذ بيا 
يا،كىي التي ينبغي العض عمييا بالنكاجذ،كالعفاء يدؿ عمى التبلشي،فإذا تمحى،كناية عف عدـ التمسؾ ب

فا األىثىر:قيؿ ى أم عى ٍتياإ عفىت الرياح اآلثار، ك دىرىس كامَّحى ذا دىرىسىٍتيا كمىحى
xlvii، كليت األمر كقؼ عند ىذا
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-ؿ الرسكؿكما يفيـ مف قك  ما خالىؼ أيصكؿ الشريعة كلـ يكافؽ السنة، :الحد،بؿ نراه يصكر البدعة كىي
ياكـ كمحدثات األمكر فإف كؿ محدثة بدعة ككؿ بدعة ضبللة" "-عميو السبلـ تشيع كتنتشر،كىذه "xlviiiكا 

فالسيء يحٌؿ محؿ الجيد كالخير يتبلشى كالشر .المقابمة تحمؿ في طياتيا الكثير مف المتقاببلت
 .يعـ،كالحسف يضمحؿ كالقبيح يعـ،كاإليجابي يختفي كالسمبي ينتشر

عفت السينة،كشاعت )اببلت شتى يمكف لمقارلء استنباطيا مف كراء ىذه الثنائيةإذف متق     
المتكئة عمى إيجاز القصر،فشيكع البدعة يشمؿ كؿ أنكاع السكء التي يمكف تخيميا،يكفي أنيا (البدعة

كما في قكلو -عميو السبلـ-مف ضركرة التمسؾ بسينة الرسكؿ-سبحانو كتعالى–تتعارض مع ما دعا إليو ا
ُُ َفٱََّمآ آَتاُكُه }:تعالى ََاُكِه َعِي ََّما َى فعميكـ  :"كتتعارض مع قكلو عميو السبلـ [7:احلشس  ]{ىَتَُِْاٱلسَُّسُْل َفُخُرُِّ 

،كمف الطبيعي أف ينتج شيكع xlix"بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف تمسككا بيا عضكا عمييا بالنكاجذ
 .البدعة بعدما اضمحمت السينة

عفاء السنة كشيكع البدعة،فالعفاء يدؿ عمى الفقد كالخكاء :ما زاد مف إحساسو بالمرارة مقابمتو بيفكم    
كالتبلشي كالذىاب،كالشيكع يدؿ عمى الحضكر كالبركز كال يخمك تصكيره السابؽ مف مفارقة إذ كاف مف 

كلكف ىذا لؤلسؼ لـ . لمسينةالمتكقع أف يككف الشيكع مبلزما لمسينة، ال لمبدعة،كالعفاء مبلزما لمبدعة،ال 
يحدث؛ فكاف إحساسو بالخسارة أعظـ،ىذا مف جية،كمف جية أخرل،فإف ىذا األمر يبعث الخكؼ في 

ماثؿ في ذىنو، كىك يخشى أف تككف -عميو السبلـ-نفسو؛ألنو يدرؾ عاقبة ىذا الفعؿ،فحديث الرسكؿ
في ىذا السياؽ،لعمو ينقذ مف يستطيع  العاقبة الخمكد في النار،كحتى ال يحدث مثؿ ىذا األمر جاء كعظو
كما اف تصكيره السابؽ -عميو السبلـ-انقاذه مف ىذا المصير المحتكـ الذم كشؼ عنو قكؿ الرسكؿ

يتضمف نقدا الذعا لمجتمعو الذم رضي بانقبلب المكازيف ىذا،مما يدلؿ عمى كجكد خمؿ كاضح في 
 . عصره مف كجية نظره،مما دفعو إلى التخصص في الكعظ

عفاء السينة كشيكع )إحداىما ذيكرت صراحة في النص،كىي صكرة الكاقع:كىك يرسـ صكرتيف متقابمتيف   
التي يمكف لمقارلء ( شيكع السينة كعفاء البدعة)أما الصكرة الثانية فيي محذكفة،كىي صكرة المأمكؿ(البدعة

إلى التبلشي،كىك يريد  تقديرىا،كما أف ىذه الصكرة كانت سائدة فيما مضى،أما اآلف فيي في طريقيا
إعادتيا إلى الكاجية كما كانت،بعدما تكارت إلى الظؿ، كأممو أف يؤثر كبلمو في المتمقي؛ كصفيمف سمع 

 .   l"فكأنو إذا خرج إلينا كأنو جاء مف اآلخرة يحدثنا عف أىكاليا:" كعظو
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 :التقابؿ المبني عمى مراعاة النظير

كما في الجمع بيف الشمس كالقمر  li"بيف أمر كما يناسبو ال بالتضادأف يجمع في الكبلـ :"ييقصد بيا     
َّٱ}:في قكلو تعالى ٌٕٱلشَِّنُص  فالمقابمة "أعدكا الجكاب فإنكـ مسؤكلكف:" كمثاليا قكلو.[5:السمحً  ]{ِلَكَنُس ِبُحِشَبا

كافتتح .إال كيخطر عمى الباؿ نظيره الجكاب ؿ ييذكر السؤافبل( سؤاؿ كجكاب)تقـك عمى مراعاة النظير بيف
ف كاف غرضو النصح كاإلرشاد؛ألنو ( أعدكا)كبلمو بفعؿ األمر لمحث عمى الفعؿ عمى كجو اإللزاـ،كا 

إف )معبرا بأكثر مف مؤكد( فإنكـ مسؤكلكف)يحرص عمى اإلقناع كالتأثير في المتمقي؛لذا عمٌؿ طمبو بقكلو
ألنو يقرر حقيقة ال محالة كاقعة؛ليذا لـ يقؿ سكؼ تسألكف أك (يد كاسمية الجممةبداللتيا عمى التكك

 .ستسألكف مع أنو يتحدث عف أمر مستقبمي لـ يحدث بعد

لمداللة عمى ( أعدكا الجكاب)كركاح بيف الجممتيف الفعمية ك االسمية في طرفي المقابمة،فجاءت الفعمية      
اؿ التي يقكـ بيا اإلنساف في الحياة الدنيا،كىي التي سكؼ يسأؿ الحدث المتغير كالمتجدد، كىك األعم

 ركبمقدا( فإنكـ مسؤكلكف)أما الحدث الداؿ عمى الثبات كالديمكمة فجاء باالسمية المؤكدة.عنيا فيما بعد
ككٌجو .قرب المسافة بيف السؤاؿ كجكابو يككف الفبلح، كبمقدار بعد المسافة بينيما يككف الفشؿ كالخسراف

( كاك الجماعة)كبالصيغة الدالة عمى الجمع( أعدكا)و إلى المتمقي بصيغة الخطاب المباشركبلم
 . كالميـ الدالة عمى الجمع أيضا؛لبياف أف كؿ مخاطب مشمكؿ بكبلمو ىذا( إنكـ)كبصيغة

يياـ التضاد ف" ما لي أسمع حسيسا كال أرل أنيسا:"كتضمف قكلو       ي تقاببل مبنيا عمى مراعاة النظير كا 
يياـ التضاد بيف( أسمع كأرل)الكقت ذاتو، مراعاة النظير بيف الصكت  :فالحسيس( حسيس كأنيس)كا 

كربما . lii،كىك عاـ في األشياء كميا،كما يقكؿ ابف منظكرسمعو مما يمٌر قريبان منؾ كال تراهتالذم الخفي،
الذم يحمؿ في :نيستكحي الحسيس بنكع مف الكحشة كالخفاء كبيذا المعنى يمكف ليا أف تتضاد مع األ

كما أنو التفت إلى ما بيف حسيس كأنيس مف إيقاع مكسيقي ناتج عف . طياتو  الداللة عمى األنس كاأللفة
السجع كالجناس بينيما،مما يعني أنو استعاف بالكسائؿ الفنية المختمفة في محاكلتو إقناع المتمقي،كلـ يغفؿ 

 .التمقيعف الجانب الجمالي لما ما لو مف دكر في عممية 

كال يخمك تصكيره السابؽ مف مفارقة إذ كاف مف المتكقع لمف يسمع حسيسا أف يرل أنيسا، لكف ىذا لـ    
مما عٌمؽ مف " ذىب الناس كبقي النساس:"كقكلو( ما)يحدث بدليؿ االستفياـ االستنكارم في مفتتح كبلمو
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أسمع جعجعة :"ظبلؿ المثؿ الشائعكاستحضر في قكلو السابؽ، . إحساسو بعدـ الرضى عما آؿ إليو الحاؿ
 .liiiكلمذم يىًعدي كال يفعؿعمؿ كال ي،ضرب لمرجؿ الذم ييكثر الكبلـالذم يي "كال أرل طحنا

نكع مف : مف إيياـ التضاد ألنو جعؿ النساس كىك" ذىب الناس، كبقي النساس:" كيمكف عٌد قكلو    
إنسانيتو،كال يمكف لمنساس أف يككف مقاببل القردة، مقاببل لمناس مما يعني أنو يجرد اإلنساف الضاؿ مف 

لئلنساف إال في سياؽ التنفير مف صكرة اإلنساف المتكالب عمى الدنيا،الغافؿ عف اآلخرة،كيشي تصكيره 
ال فما الذم دفعو إلى قكؿ ما قاؿ،كلعمو استمد تصكيره السابؽ  السابؽ بشيكع أكجو الضبلؿ في عصره،كا 

ٍَِل }:تمسخ قردة كما في قكلو-سبحانو كتعالى-لفئات التي غضب امف اآليات القرآنية التي صكرت ا ُقِل 

ُُ ٱِلَك َمُجَْبّة ِعيَد ٰ  ُأَىبُِّئُكِه ِبَشسٍّ مًِّ ذ ََّجَعَل ِمِيَُُه ٱلٖلُِ َمً ٖلَعَي ََّغِضَب َعَلُِِٔ   ُُ  .[63:املائدة ]{ِلِكَسَدَةٱلٖل

أما (ذىاب الناس كبقاء النساس)صكرة الكاقع الذم صكره بػ:تضمف قكلو السابؽ صكرتيف متقابمتيفك       
كىك يسعى إلى تجسير اليكة (ذىاب النساس كبقاء اإلنساف)الصكرة المقابمة فيي صكرة المأمكؿ المتمثمة بػ

ليككف منسجما مع  كصٌرح بالصكرة السمبية في قكلو السابؽ،كحذؼ الصكرة اإليجابية؛. بيف الصكرتيف
عادتو إلى  كاقعو،فيذا ىك الذم شاع فيو،كىك يسعى بكؿ ما أكتي مف فصاحة لتغييره، كتصكيب المسار كا 

 . ما كاف عميو فيما مضى
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 :النتائج

كمما سبؽ يتضح أف الحسف البصرم نجح في تكظيؼ الطاقات اإليحائية لفف المقابمة في خطبتو،    
تج كمؤثر،كنٌكع  في أنماط التقابؿ التي بنى عمييا خطبتو؛ألنو يدرؾ أنو يخاطب كتحكيميا إلى فعؿ من

 .متمقيا بمستكيات مختمفة؛لذا كاف ال بد مف التنكيع في طرؽ خطابو

كحاكؿ استمالة المتكالب عمى الدنيا،كالغافؿ عف اآلخرة؛ألنو ال يريد لو النياية المحتكمة إذا ما بقي    
كنٌكع في . liv"إف خكفؾ حتى تمقى األمف، خير مف أمنؾ حتى تمقى الخكؼ":عمى ضبللو،كىك القائؿ

دراكا منو لؤلثر الذم يمكف أف يقكـ بو الكاعظ في ىذا المجاؿ؛لذا اتخذ مف المقابمة  أساليب اإلقناع كالتأثيرا 
برسمو كذلؾ lv"تسيـ في إبراز المعنى بما فييا مف ثنائية كتضاد" أداة التعبير األكلى في خطبتو؛ ألنيا

لمصكر المتقابمة المتتالية،تارة بتسميط الضكء عمى الجانب اإليجابي في الحياة؛ألف بو الفبلح 
كالنجاة؛كليككف ىك القدكة كالمثؿ األعمى،كتارة بإبراز الجانب السمبي لمتنفير منو،ككاف في أحياف كثيرة 

ابف آدـ،عممؾ :"ينيما،كىك القائؿيجمع بيف الصكرتيف معا في سياؽ كاحد؛تاركا لممتمقي حرية االختيار ب
مما يعني أف المقابمة ليست مجرد حمية شكمية، كيمكف lvi"لؾ،انظر عمى أم حاؿ تحٌب أف تمقى عمييا ربؾ

. لممبدع أف يٌحمميا المضاميف الفكرية كالقيـ الركحية التي يسعى إلى ترسيخيا في ذىف المتمقي ككجدانو
ب نجاح الحسف البصرم في خطبتو أيضا،ما عيرؼ عنو مف االلتزاـ كال نأتي بجديد إذا ما قمنا إف مف أسبا

ذا نيى عف شيء أترؾ الناس لو"بما كاف يدعك إليو ككاف إذا "، "ككاف إذا أمر بشيء أعمؿ الناس بو،كا 
مؽ إال ليا،كما ريئي قط إال ككاف النار كالجنة بيف عينيو خشية كرجاء ؛ فإف lvii"ذيكرت النار عنده كأنو لـ ييخى

ال فإف الحسف البصرم قد أخمص في نصحو لـ ي نجح في التأثير في المتمقي،فمرد ذلؾ إلى قصكر فيو،كا 
 .ككعظو

أما أنماط التقابؿ التي ظيرت في خطبتو فيي المقابمة المكتممة العناصر،كالمحذكفة أحد الطرفيف،     
يياـ التضاد  .،كمراعاة النظيركالمقابمة المبنية عمى المفارقة،كعمى طباؽ اإليجاب كالسمب،كا 

فقد تككف المقابمة مبنية عمى -كما اتضح فيما مضى-كما أننا نممس كجكد التداخؿ بيف أنماط المقابمة   
المفارقة كفي الكقت ذاتو نجد فييا إيياـ التضاد،أك المبنية عمى طباؽ السمب كمحذكفة الطرؼ في الكقت 

 .كالقائمة عمى طباؽ السمب ذاتو،أك المقابمة المحذكفة الطرؼ كالمكتممة العناصر
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 لعربية و اكتساب ملكة اللغة عند ابن خلدونعلوم ا

 العربي أنموذجا 1النحو

بوخاوش    سعيد    األستاذ       

جامعة سعد دحمب ػػ البميدة      

 :المغة حقيقة ثابتة في الفكر االجتماعي الخمدوني 

، في نظرية العمراف البشري لقد توصؿ ابف خمدوف مف منطمؽ نظرتة االجتماعية التاريخية إلى أف لمغة أىمية بالغة     
ليذا أوالىا عناية كبيرة، ونظريتو في الممكة المغوية ليا مفاىيـ متأصمة في فكره االجتماعي ، و ال يحتاج قارئ المقدمة 

فالممكة المسانية ميزة إنسانية تختص بالجنس اإلنساني دوف غيره مف الكائنات ، ليذا .إلى وقت طويؿ حتى يدرؾ ذلؾ 
لقد . وف أف المغة موضوع جدير باالىتماـ العممي ، ال يحؽ لكؿ مف يدرس االجتماع البشري أف يغفمو أدرؾ ابف خمد

تناوؿ ابف خمدوف المغة مف جوانب عدة منيا العبلقة بيف اكتساب المغة و تعمـ المغة، و قد ركز عمى عمـ صناعة 
مسانية ، و بيف أنو غالبا ما يقع االلتباس في تعمـ اإلعراب ، و قد وضح العبلقة بيف عمـو العربية و اكتساب الممكة ال

 .المغة مف طريؽ القواعد 

 : عموـ المساف العربي و اكتساب المغة 

مف المعمـو أف مف يطمب الترسؿ في الحديث ، وقرض الشعر ، وعمؿ الخطب ، والكتابة في شتى النواحي ، كاف      
أربعة وىي المغة [ عمـو المساف العربي ] أركاف : " قاؿ ابف خمدوف . يا محتاجا ػ ال محالة ػ إلى عمـو العربية و إتقان
ذا كاف ابف خمدوف قد أجمؿ في عمـو العربية ، فيناؾ مف أوصميا .  2" والنحو والبياف واألدب ، ومعرفتيا ضرورية  وا 

 :  3إلى اثني عشر عمما مجموعة في قوليـ 

نػاء نحو وصرؼ عروض ثـ قافيػػػػة       وبعػػدىا   لػػة قرض وا 

 خط ، بياف ، معاف ، مع محاضرة           واالشتقاؽ ليا اآلداب أسمػػػاء    

، وىي عموـ 4وكؿ ىذه العمـو باحثة في المفظ العربي مف حيث ضبطو ، وتفسيره ، و تصويره وصياغتو إفرادا وتركيبا   
كميا ليا عبلقة وطيدة باكتساب الممكة المسانية ، وىي وىذه العموـ . المقاييس مستنبطة مف استقراء مجاري كبلـ العرب 

ضرورية الكتساب العمـو الدينية والدنيوية ، وقد بيف ابف خمدوف ىذه الصمة بصورة عامة وىو يتحدث عف دخوؿ ىذه 
لمساف فصارت عموـ ا" العموـ في تفسير القرآف ، فذكر أف ىذه الممكة كانت فطرة لمعرب ، ثـ صارت صناعة بعد تناسييا 

صناعية مف الكبلـ في موضوعات المغة وأحكاـ اإلعراب والببلغة في التراكيب ، فوضعت الدواويف في ذلؾ بعد أف كانت 
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وقد فصؿ ىذه .  5" ممكات لمعرب ، ال يرجع فييا إلى نقؿ وال كتاب ، فتنوسي ذلؾ وصارت تتمقى مف كتب أىؿ المساف 
 . غة والبياف واألدب الفكرة مع كؿ عمـ مركزا  عمى  النحو والم

وفي تعريفو ليذه العمـو وكيفية اكتسابيا والبحث عف أصوليا وقواعدىا ، نجد ابف خمدوف يحرص عمى فكرة أساسية   
 . وىي كوف ممكة المساف غير صناعة المساف ، وأنيا مستغنية عنيا بالجممة 

يتبيف لو مدى دقتو في تحديد المفاىيـ ، فالممكة   والدارس لكبلـ ابف خمدوف ػ في المقدمة ػ في عمـو المساف العربي  
التبميغية الشفيية والكتابية ىي عبارة عف صورة تمؤل النفس وتطبع الذوؽ ، وقد أرجع تكويف ىذه الصورة إلى ما 

وىذا " يستمده المتكمـ بالمغة مف ذخيرتو المغوية عمى الوضع الذي رسمتو قواعد النحو والصرؼ والببلغة والعروض 
ؤكد وحدة النظاـ المغوي واتصالو ، فنحف عندما نتحدث عف النظاـ النحوي ال نقصد مطمقا القوؿ بأنو نظاـ منفصؿ ي

مستقؿ ، وكذلؾ األمر بالنسبة لمنظاـ الصرفي ، وبالنسبة لمتركيب الببلغي ، فالقواعد والقوانيف التي توصؿ إلييا 
المغة ومفرداتيا ، وىذه المفردات تكوف تركيب الجممة ، ثـ تركيب الباحثوف في مجاؿ ىذه الدراسات تصؿ ما بيف أصوات 

القطعة األدبية مكتممة ، فإذا كاف الصرؼ يبحث الييكؿ أو البناء الداخمي الشكمي لممفردات ، فإف عمـ النحو يبحث في 
الذي ىو مف خواص  عبلقات المفردات بعضيا ببعض في الجمؿ المختمفة ، وعمـو الببلغة تبحث في إفادة كماؿ المعنى

وكؿ عمـ مف ىذه العمـو يرفد اآلخر ، ويتصؿ بو اتصاال وثيقا ، ألف البنية الداخمية لمكممة تؤثر عمى عبلقاتيا . التركيب 
 .  6" مع الكممات األخرى في الجممة الواحدة ثـ القطعة 

ذا كاف ابف خمدوف ينظر إلى ىذه العمـو نظرة تكاممية في خدمة المغة ، فإ   نو بالمقابؿ يعطي لمحات تاريخية عف كؿ وا 
وىكذا نجده مع كؿ عمـ يتبع منيجا واحدا ، ال يحيد عنو ... عمـ ، وأىـ المؤلفات فيو ، والمشتغميف بو ، وكيؼ تطور 

إال في النادر ، مع التركيز عمى الفكرة األساسية التي تعتبر خيط العقد في نظريتو حوؿ اكتساب وتعمـ المغة ، وىي كوف 
   . ىذه العموـ قوانيف وليست ىي عيف الممكة

 : عمى باقي العموـ ( النحو )تقديـ ابف خمدوف لعمـ صناعة اإلعراب 

المبلحظ عند ابف خمدوف أنو جعؿ عمـ النحو  أىـ عموـ المساف العربي ، فالذي لو حؽ التقدـ مف ىذه العموـ المذكورة   
أف األىـ المقدـ منيا ىو النحو ، إذ بو يتبيف أصوؿ المقاصد بالداللة ،  والذي يتحصؿ: " ، قاؿ ابف خمدوف " النحو " 

، فيو يجعمو في مقدمة عمـو المساف  7" فيعرؼ الفاعؿ مف المفعوؿ ، والمبتدأ مف الخبر ، ولواله لجيؿ أصؿ اإلفادة 
، ويعني بيذا تمييز  8" لة أصوؿ المقاصد بالدال " العربي ، إذ بو يتبيف ما يسميو أصؿ اإلفادة ، أو ما يطمؽ عميو 

معرفة لقوانيف " كما أنو يركز عمى أنو . الفاعؿ مف المفعوؿ والمبتدأ مف الخبر ، ويبيف أف في جيمو إخبلال بالتفاىـ 
 .  9" الممكة ومقاييسيا خاصة 

 (: النحو)ابف خمدوف و عمـ صناعة اإلعراب 

و تبايف آرائيـ حوؿ العديد مف المسائؿ النحوية لتبايف  بتعدد المدارس النحوية و كثرة وجيات نظر عممائيا    
منطمقاتيـ و تخريجاتيـ واجتياداتيـ ، نشبت صراعات عممية و مشادات كبلمية بيف النحاة أنفسيـ ، و بينيـ وبيف 
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ربي و األدباء و الشعراء ، حيث صار النحاة رقباء عمى كؿ إنتاج أدبي ، و كاف ىذا الخبلؼ سببا في تشعب النحو الع
تعقيد مسائمو، فاستعصى فيمو عمى الناشئة المتعمميف  ، فتعالت صيحات و ظيرت دعوات تمح عمى ضرورة  تيسير 

 النحو في القديـ والحديث ، فما ىو رأي ابف خمدوف في ىذه القضية ؟ 

ذه العناية بالنحو منو ليا تبيف لنا مما سبؽ أنو ال مراء في أف لمنحو أىمية بالغة في الفكر المغوي الخمدوني ، لكف ى  
، فالنحو عنده أساس الدراسات المغوية ، لكف " بيف تدريس المغة ودراسة المغة " توجيو عممي خاص ، فيو يفرؽ 

قوانينو ليست غاية وال وسيمة لتدريس المغة ، وىنا يحؽ لنا أف نواجو أنفسنا بيذا السؤاؿ ، إلى أي حد يمكف اعتبار 
 لمغة ؟ أو ما ىي العبلقة بيف قوانيف النحو والممكة المسانية ؟ النحو وسيمة المتبلؾ ا

يرى العديد مف العمماء أف الغاية مف النحو وتدريسو ، ىو إقامة المساف وتجنب المحف في الكبلـ ، قراءة أو تحدثا أو   
عريفاتيـ لمنحو مثمما نرى ، فيعتبرونو سبيبل المتبلؾ المغة الصحيحة ، وىذا ما يمكف أف نستخمصو مف خبلؿ ت 10كتابة 

انتحاء سمت كبلـ العرب ، في تصرفو مف : " عند الزمخشري ، وكذلؾ ابف جني في الخصائص ، الذي يعتبر النحو 
 .  11" ، ليمحؽ مف ليس مف أىؿ المغة بأىميا في الفصاحة .. إعراب وغيره 

، وحجتيـ الواقع  12تعرض لنقد النحو العربي لكف ، نجد في مقابؿ ىؤالء مف العمماء ػ في القديـ والحديث ػ مف   
ويخمصوف مف ذلؾ إلى نتيجة ، يرونيا . المغوي المعيش ، فنحف نعمـ الطالب النحو سنوات طويمة ، وال يستقيـ لسانو 

، ويؤكدوف ىذه النتيجة واقعيا ، بوجود نحاة 13" صعوبة النحو ال تعيف عمى عصمة المساف مف المحف " بدييية ىي أف 
 .حنوف في حديثيـ يم

بينما نجد البف خمدوف رأيا وسطا في المسألة ، بتفريقو بيف دراسة المغة وتدريس المغة ، بيف النحو التخصصي   
إرادة " ، ويرى أف نشأتو كانت لغايتيف ( دراسة المغة ) والنحو الوظيفي ، فيو يجعؿ النحو في مقدمة العمـو العربية 

، لكف غاية تحصيمو ليست اكتساب الممكة المغوية ،  14" ف أف يستقؿ أحدىما عف اآلخر الفيـ ومحاربة المحف وال يمك
أي ال يمكف اعتماده كوسيمة أساسية ليا ، ال سيما والحالة التي ىو عمييا اآلف ؛ ذلؾ أنو إذا تأمؿ الباحث اليوـ 

سميو ابف خمدوف ػ فإنو يصاب بالذىوؿ المكتبة النحوية والصرفية عمى حد سواء ، أو كتب عمـ صناعة العربية ػ كما ي
، أو يحاط بيا ، وطرؽ التعمـ  15وبالجممة فالتآليؼ في ىذا الفف أكثر مف أف تحصى : " قاؿ ابف خمدوف .. لكثرتيا 

فييا مختمفة ، فطريقة المتقدميف مغايرة لطريقة المتأخريف ، والكوفيوف والبصريوف والبغداديوف واألندلسيوف مختمفة 
 .  16" كذلؾ  طرائقيـ

فمما رأى ابف خمدوف ىذا الكـ اليائؿ مف التآليؼ المطولة والمختصرة في ىذا الفف ، وتعدد مذاىبو ومدارسو ، وتبايف   
وتبعا لما استقر عنده مف كوف الممكة المسانية غير القوانيف العممية ، وذلؾ مف خبلؿ رصده لتاريخ .. طرؽ تعميمو 

.. اف قبؿ نشأة النحو والعمـو العربية ، أي أف العربي تكمـ المغة سميقة قبؿ أف يقعد ليا المغة ، فقد كانت ممكة المس
ف كاف ضروريا إلصبلحو  17ليذه األسباب وغيرىا أدرؾ ابف خمدوف أف النحو ليس ىو الكبلـ  تكمف 18فميمة النحو. وا 

 . ، فيو وسيمة ال غاية  19في دراسة المغة  
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 :بية ممكة المغة غير صناعة العر 

تبيف لنا فيما سبؽ موقؼ ابف خمدوف مف النحو ، ونحاوؿ اآلف توضيح رأي ابف خمدوف فيما يتعمؽ باكتساب الممكة   
 .المغوية مف طريؽ القوانيف النحوية 

بأف ممكة ىذا المساف غير صناعة : " يرى ابف خمدوف أف ممكة المساف مقابمة لعمـ المساف ، وىذا ما دعاه إلى القوؿ   
، وال شؾ أف ىذا موقؼ جريء نظرا ألواف قولو ، إذ كؿ المعمميف معتقدوف أف 20"  عربية ومستغنية عنيا في التعميـ ال

أما ابف خمدوف فيجـز برفض . قوانيف العربية غاية في حد ذاتيا، ناىيؾ عف كونيا وسيمة ، فيذا أمر مسمـ بو لدييـ 
فالمغة ممكة كباقي الممكات الصناعية ، .. ما بالحالة التي وصؿ إلييا في عصره النحو كطريقة المتبلؾ المغة ، السي

 . وىي مستغنية عف النحو جممة 

إف نظرة ابف خمدوف االجتماعية إلى المغة جعمتو قبؿ كؿ شيء يثور عمى النظرة الداخمية التقنية التي تنصرؼ إلى   
جامدة ، وال تعالجيا في المحيط االجتماعي الواسع المتحوؿ المتغير معالجة المغة بوضعيا في قوالب القواعد الثابتة ال

ولذا نجد أف خبلفو شديد مع النحاة ، ومنشأ ىذا الخبلؼ كما سيتبيف الحقا ، ىو أف النحوييف في عصره . عمى الدواـ 
اتيا وأساليبيا بتغير اعتبروا المغة كبعض ظواىر الطبيعة الجامدة كالجباؿ والصخور وليست ظاىرة إنسانية تتغير بني

 . الحياة اإلنسانية وأوضاع الجماعات البشرية المتجددة

ونحف ال مناص لنا مف تتبع ىذه المعركة بشيء مف التفصيؿ ، ألف نيايتيا ستكوف عمى جانب كبير مف األىمية   
ستخبلص القوانيف يدلؿ ليا وما تبيف لنا في ىذا المجاؿ أف ابف خمدوف كعادتو في ا.  بالنسبة لميداف البحث في المغة

عقبل ، وواقعا ، وتجريبا ، أما مف الناحية العقمية، فقد بيف الفرؽ بيف العمـ النظري والممارسة العممية ، بيف الممكة 
وقوانيف الممكة ، ومثؿ لذلؾ تمثيبل واقعيا ؛ أما مف الناحية التجريبية ، فإنو تتبع واقع التعميـ في عصره في األمصار 

ة ، وكيؼ تدرس فييا عمـو المغة مف نحو وصرؼ وببلغة وغيره، وكيؼ أدى اعتمادىـ عمى كتب المتأخريف مف المختمف
 . المطوالت والمختصرات إلى عدـ الشعور بالممكة المسانية ، والبعد عف الذوؽ العربي نطقا وكتابة 

 (بيف المعرفة العممية و المعرفة العممية : )الدليؿ العقمي 

خمدوف أف لمممكات خصائص معينة ينبغي مراعاتيا فترة االكتساب ، وأف ىذه الممكات ليست قوانيف عممية  يبيف ابف    
. " نظرية جاىزة، والممكة المغوية ال تخرج عف ىذا النسؽ ، فيي ال تكتسب مف قوانيف صناعة العربية بصفة مباشرة 

الممكة ومقاييسيا خاصة ، فيو عمـ بكيفية ال نفس والسبب في ذلؾ أف صناعة العربية إنما ىي معرفة قوانيف ىذه 
نما ىي بمثابة مف يعرؼ صناعة مف الصنائع عمما وال يحكميا عمبل  ، فيو بيذا  21" كيفية ، فميست نفس الممكة ، وا 

كرتو مثؿ المعرفة العممية والمعرفة العممية ، أو بيف العمـ النظري والممارسة التطبيقية ، ولتوضيح ف: يفرؽ بيف معرفتيف 
لنا بمف يجيد صنعة مف الصنائع عمما وال يحكميا عمبل ، كمف يجيد عمـ الخياطة وال يمارسيا عمبل، أو مف يجيد عمـ 
ذا طالبتو بتنفيذ ما شرح أو شيء منو لـ  النجارة وال يقدر عمى ممارستيا ، فإذا سألتو عنيا شرحيا لؾ خطوة خطوة ، وا 

ىو أف تضع المنشار : "لو سئؿ عالـ بالنجارة عف تفصيؿ الخشب ، فيقوؿ " ..  :يحكمو ، وفي ىذا يقوؿ ابف خمدوف 
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عمى رأس الخشب ، وتمسؾ بطرفو ، وآخر قبالتؾ ممسكا بطرفو اآلخر ، وتتعاقباف بينكما ، وأطرافو المضرسة المحددة 
عمؿ أو شيء منو لـ يحكمو وىو لو طولب بيذا ال..تقطع ما مرت عميو ذاىبة وجائية ، إلى أف ينتيي إلى آخر الخشب 

"22 . 

فيو يخمص إلى أف . وىذا المثاؿ يقيس عميو قوانيف اإلعراب ، فيي تعطي عمـ المساف صناعة ، وال تعطيو ممكة    
 ". فيو عمـ بكيفية ال نفس كيفية " قوانيف اإلعراب عمـ بكيفية الكبلـ ، وليست ىي نفسيا الكبلـ 

 : الدليؿ الواقعي 

ليؿ العقمي واقعيا ، بكوف كثير ممف درسوا النحو وتعمقوا في أصولو وفروعو ، وأفنوا أعمارىـ في البحث ويؤكد ىذا الد 
النحوي " عف عممو ومشاكمو وقوانينو ، ولـ يخالطوا كبلـ العرب عامة ، ال يستطيعوف التعبير المغوي الصحيح ، ذلؾ أف 

لشخص القادر عمى تطبيؽ ىذه المعارؼ ، ألف المعرفة ال ىو الذي يممؾ معارؼ نحوية غزيرة، وليس المراد منو ا" 
فإذا كنا نقصد تحصيؿ .. تفضي إلى الميارة بالضرورة ، فيما شيئاف منفصبلف يحتاج كؿ منيما إلى عمؿ مستقؿ 

فبل ، 23الممكة المسانية كنتيجة لتعمـ النحو ، ووجدنا أف مف كبار النحاة مف لـ يمتمؾ المغة وأخفؽ في تقويـ لسانو  
وفي ىذا يقوؿ ابف . غرابة أف نقوؿ بسقوط األصؿ ، ألف سقوط النتيجة قد يكوف نابعا مف سقوط األصؿ أو وىنو 

ولذلؾ نجد كثيرا مف جيابذة النحاة ، والميرة في صناعة العربية ، المحيطيف عمما بتمؾ القوانيف ، إذا سئؿ : " خمدوف 
كوى ظبلمة ، أو قصد مف مقصود ، أخطأ فييا عف الصواب ، وأكثر في كتابة سطريف إلى أخيو أو ذي مودتو ، أو ش

 . 24"  مف المحف ، ولـ يجد تأليؼ الكبلـ لذلؾ ، والعبارة عف المقصود عمى أساليب المساف العربي 

ة ونجد في الواقع أيضا ػ بالمقابؿ ػ الكثير ممف ربوا ألسنتيـ عمى كبلـ العرب نظما ونثرا ، وأجادوا تحصيؿ الممك  
ف لـ يكف ليـ تعمؽ بالنحو وقضاياه  وأدؿ مف ذلؾ ، العربي . المغوية ، يعبروف عما يريدوف بطبلقة وسبلسة ويسر ، وا 

القديـ الذي لـ يدرؾ صناعة النحو جممة ، فبل عرؼ الفاعؿ وال المفعوؿ ، وال العامؿ ، وال العمؿ ، وال غيرىا مف أبواب 
وكذا نجد كثيرا : " ابف خمدوف : وفي ىذا يقوؿ . ة، حصؿ منيا المغة كممكة النحو وقضاياه ، بؿ نشأ في بيئة عربي

ممف يحسف ىذه الممكة ، ويجيد الفنيف مف المنظـو والمنثور، وىو ال يحسف إعراب الفاعؿ مف المفعوؿ ، وال المرفوع 
ر صناعة العربية ، وأنيا مف المجرور ، وال شيئا مف قوانيف صناعة العربية ، فمف ىذا تعمـ أف تمؾ الممكة ىي غي

 .     25"مستغنية عنيا بالجممة 

 : الدليؿ التجريبي 

أما مف الناحية التجريبية ، فقد تتبع واقع تعميـ عمـو العربية ػ بما فييا النحو ػ في األمصار المختمفة ، ورصد تأثيرىا   
 . عمى تحصيؿ الممكة المغوية 

مـو كقوانيف نظرية ، جدلية ، غاية في التحصيؿ ، كما بالغوا في االعتناء فأىؿ إفريقية والمغرب ، اتخذوا ىذه الع 
بالتعريفات والتفريعات والمسائؿ المتشعبة ، دوف أف يتمرسوا عمى الكبلـ عمبل واستعماال ، أو يخالطوا كبلـ العرب فيما 

نشاء  فريقيا وغيرىـ ، فأجروا: " يقوؿ ابف خمدوف .. وحفظا وا  صناعة العربية مجرى العمـو ، وقطعوا  وأما أىؿ المغرب وا 
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النظر عف التفقو في تراكيب كبلـ العرب إال أف أعربوا شاىدا أو رجحوا مذىبا مف جية االقتفاء الذىني ، ال مف جية 
محامؿ المساف وتراكيبو ، فأصبحت صناعة العربية كأنيا مف جممة قوانيف المنطؽ العقمية أو الجدؿ ، وبعدت عف 

 . 26"وممكتو  مناحي المساف

وما ذلؾ إال : " ثـ يبيف السبب الذي أدى إلى االبتعاد عف ممكة المساف ، وعدـ تحصيميا في ىذه األمصار فيقوؿ   
لعدوليـ عف البحث في شواىد المساف وتراكيبو ، وتمييز أساليبو ، وغفمتيـ عف المراف في ذلؾ لممتعمـ ، فيذا أحسف ما 

ؾ القوانيف إنما ىي وسائؿ لمتعميـ ، لكنيـ أجروىا عمى غير ما قصد بيا ، وأصاروىا عمما وتم. تفيده الممكة في المساف 
 . 27"بحث ، وبعدوا عف ثمرتيا 

ليست غاية لطالب الممكة فالقوانيف النحوية والصرفية وغيرىا التي تدخؿ في عمـو المساف ، ىي وسيمة فقط و   
معزؿ عف التراكيب والجمؿ والنصوص المتبلؾ المغة ، وىذا ما يبينو الواقع ، إذ ال يمكف أف نعتمد عمى القوانيف بالمسانية

فمساف أىؿ األندلس أقرب إلى المساف المضري مف غيره ، ويرجع ذلؾ في رأيو إلى الطريقة المتبعة . في عصره أيضا 
وي ، وتمريف المساف عمى في تعمـ وتعميـ قوانيف العربية ، فبيف أنو قد حصمت ليـ ممكة المغة بفضؿ االستعماؿ المغ

الكبلـ ، فطبقوا قوانيف النحو في استعماليـ لمتراكيب والجمؿ ، فصار النحو لدييـ وسيمة لمتمرف عمى النصوص ال غاية 
وأىؿ صناعة العربية باألندلس ومعمموىا أقرب إلى تحصيؿ ىذه الممكة وتعميميا : " يقوؿ ابف خمدوف .  28في حد ذاتيا 

يـ فييا عمى شواىد العرب وأمثاليـ ، والتفقو في الكثير مف التراكيب في مجالس تعميميـ ، فيسبؽ مف سواىـ ، لقيام
وناقش ابف . 29"  إلى المبتدئ كثير مف الممكة أثناء التعميـ ، فتنقطع النفس ليا ، وتستعد إلى تحصيميا وقبوليا 

حينما كاف قاضيا ىناؾ و رأى أنيـ ال يبتعدوف  خمدوف طريقة التعميـ في المشرؽ و التي عايش جزء منيا في األزىر
 .كثيرا عف طرؽ أىؿ إفريقية و المغرب 

، مؤسسة عمى العقؿ والواقع 30، نظرة عممية  " عمـ صناعة العربية " مما سبؽ يتبيف لنا أف نظرة ابف خمدوف إلى   
 . ال عف ىوى. والتجريب 

تبلؾ المساف المضري ، عميو أف يعيش مع ما خمفو ىذا المساف فابف خمدوف يخمص إلى نتيجة ، ىي أنو مف يرـو ام  
مف موروث ، بأف يتغمده بالحفظ والفيـ واإلنشاء عمى منوالو ، إذ القوانيف مبثوثة في النصوص ، والعقؿ البشري 

ا نحويا المزود باالستعدادات ىو الذي يستخمصيا ، ويكوف منواال ينسج عميو الكبلـ ؛ أي ىو الذي يصوغ لنفسو نظام
ىو " النحو " ، فمفيومو لمنحو يختمؼ كثيرا عف أغمب التعريفات المتداولة ، فيو يرى أف ( البنية العميقة ) داخميا 

الممكة المغوية التي يكتسبيا الفرد عف طريؽ االستماع والحفظ والفيـ ألصوات المغة وصرفيا وتراكيبيا ، مف خبلؿ 
وىذا الفيـ لمنحو لـ ينشأ مف فراغ ، أو يتخذ مف أجؿ   31ممارسة التعبير بيا  انتمائو لمجتمع المغة ومعايشتو ليا و 

نما ىو استجابة لفيـ المغة وطبيعتيا  ، وكذلؾ حركيتيا عبر التاريخ  " مخالفة المتعارؼ عميو لدى أغمب العمماء ، وا 
ي خيالو المنواؿ الذي نسجوا عميو فحصوؿ العربي عمى ممكة المساف إنما ىو بكثرة الحفظ مف كبلـ العرب حتى يرتسـ ف

، فما استنبطو النحاة مف قالب لمغة ، قد يتكوف لمذي يعيش مع كبلـ العرب ، ويرتسـ في 32" تراكيبيـ فينسج ىو عميو 
 . ذىنو دوف أف يعرؼ اصطبلحاتيـ 
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ىرة اجتماعية يستعمميا إف ابف خمدوف انتقد التجريد في المغة وفي العمـو التطبيقية عامة بشدة ، فالمغة عنده ظا  
فإذا أصبحت نظريات تجريدية منفصمة عف .. المثقؼ والصعموؾ والناسؾ والعابد والعالـ واإلداري والفبلح والمجـر 

تطبيقاتيا االجتماعية فمعنى ذلؾ أنيا انعزلت عف أغمبية الجماىير واتخذت لنفسيا مقعدا في زاوية مظممة حيث تنقطع 
 . 33القروف وىي جاثمة في مكانيا ال تبرحو وال تتفاعؿ مع الحياة الصاخبة حوليا عف الناس وتتراكـ عمييا 

فالخبلصة أف ابف خمدوف يرى أف صناعة العربية غير الممكة ، وىي مستغنية عنيا جممة ، وىذا ما يطابؽ نشدانو   
 . المجتمع المغوي االفتراضي الذي يحصؿ منو النشئ المغة 

ذا كاف  ولكف ، ىؿ نفيـ مف ىذا   أف ابف خمدوف يرفض النحو جممة ، وىو الذي يعتبره في مقدمة عمـو العربية ؟ وا 
اىتمامو بالعمـو النظرية واضح في فصوؿ مقدمتو لغرض تحصيؿ الممكات ، فيؿ النحو خارج عف ىذه النظرية ؟ أـ أف 

 ىناؾ أمورا وأسبابا دعتو إلى ىذا االستنتاج ؟ 

 :34بالمغة و العناية بقواعدىاابف خمدوف يميز بيف العناية 

نما يمكف أف نأخذ عميو   لئلجابة عمى السؤاؿ السابؽ ينبغي أف ال نسمـ أف ابف خمدوف قد سممت نظريتو مف العيوب ، وا 
مثبل اعتباره تعميـ قواعد المغة مف المواد الثانوية التي يمكف االستغناء عنيا ، أو في األقؿ عدـ اإللحاح عمييا ،ألف 

ف العمـو الوسائؿ التي ال توسع فييا األنظار ، وليست مف العمـو الغايات ، ولكف ىذا المأخذ يفقد قيمتو عند النحو م
إف ابف خمدوف لـ يزىد ( والفرؽ جمي بينيما ) التعمؽ في فحص آراء ابف خمدوف في قضية اكتساب المغة وتعمـ المغة 

لؾ حرص كؿ الحرص عمى أف نتعمـ المغة مف المجتمع ال مف في تعمـ المغة ، بؿ في تعمـ قواعدىا ، وبالعكس مف ذ
القواعد ، والمجتمع إذا كاف سميما في لغتو فإف التعمـ منو يكوف تمقائيا ، كما ىو الحاؿ في المجتمع العربي قبؿ 

في ىذه  االختبلط ، أما إذا فقد المغة السميمة مف التداوؿ في المجتمع فيجب أف نبقى محافظيف عمى تعمـ المغة حتى
الحالة مف المجتمع ال مف القواعد ، مف مجتمع مصطنع ، وىو مجتمع النصوص الشعرية والنثرية وحفظيا حتى تتنزؿ 
منزلة المحيط االجتماعي ، وتصبح ىي التي يأخذ منيا الطفؿ حدسو المغوي ويكوف لنفسو المنواؿ الذىني الذي ينتج 

عمد إلييا المعمموف لموصوؿ إلى نفس الغاية ، والتي تبيف أنيا تحولت  مف خبللو الكبلـ، ال مف القواعد الصماء التي
 .إلى غاية في حد ذاتيا ، وبقيت المغة غريبة عف متعمميا وىو غريب عنيا

 : ابف خمدوف و النحو و النحاة

ة التي رسميا ابف تبيف لنا أف ابف خمدوف بنظرتو االجتماعية لمغة يميز بيف قواعد المغة و المغة ، وذكرنا سابقا األدل
خمدوف حوؿ التغاير الموجود بيف صناعة العربية والممكة المغوية ، وبيف أف عمماء المغة العربية لـ يتفطنوا إلى اليوة 
التي تكونت بيف المغة االجتماعية والمغة الفنية ، وما زاد في ىذه اليوة االختبلط بيف الفصيحة والميجات اليجينة ، 

يجاد القواعد التي األمر الذي أدى إلى أف تفقد المغة مف المجتمع ليس مف الجماىير فحسب . صارت غاية ال وسيمة  وا 
ولكف حتى عند المتعمميف ليا أيضا ألنيـ لـ يتداولوىا ، ويشبييـ ابف خمدوف بمف يتعمـ النجارة والحدادة والخياطة قوال 

 . وتحميبل ال عمبل وتطبيقا 
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اب أساسية في المغة وىي المسؤولة األولى عمى التمييز بيف المغة الفصيحة ولغة يرى ابف خمدوف أف حركات اإلعر   
المجتمع ، ولكف النحاة أفرطوا في العناية بيا عمى حساب التداوؿ المغوي ، واالنغماس المغوي ، والحدس المغوي ، 

عمى أف قيمة لغة مضر منحصرة في فقيمة المغة ال تنحصر في حركات اإلعراب ، واىتماـ النحاة بيذا الجانب ليس دليبل 
نما ذلؾ دليؿ عمى أف النحاة مثميـ مثؿ المحترفيف في أي شيء يركز كؿ منيـ عمى ما يتقف ، ألف  أواخر الكمـ فقط ، وا 

يجب أف ال نمتفت إلى خرفشتيـ لقصر مداركيـ عف التحقيؽ بزعـ أف المساف العربي " قيمة العالـ فيما يحترفو ، ومف ثـ 
بارا بما وقع في أواخر الكمـ مف فساد اإلعراب الذي يتدارسوف قوانينو ، وىي مقالة دسيا التشيع في طباعيـ فسد ، اعت

ال فنحف نجد اليـو ألفاظ العرب لـ تزؿ في موضوعاتيا األولى ، والتعبير عف المقاصد  ، وألقاىا القصور في أفئدتيـ ، وا 
يذا العيد ، وأساليب المساف وفنونو مف النظـ والنثر موجودة في والتعاوف فيو بتفاوت اإلبانة موجود في كبلميـ ل

مخاطباتيـ ، وفييـ الخطيب المصقع في محافميـ ومجامعيـ ، والشاعر المفمؽ عمى أساليب لغتيـ ، والذوؽ الصحيح 
الذي لـز في  ، 35والطبع السميـ شاىداف بذلؾ ، ولـ يفقد مف أحواؿ المساف إال حركات اإلعراب في أواخر الكمـ فقط 

نما وقعت العناية بمساف مضر  لساف مضر طريقة واحدة ومييعا معروفا وىو اإلعراب ، وىو بعض مف أحكاـ المساف ، وا 
 . 36"لما فسد بمخالطتيـ األعاجـ وصارت ممكتو عمى غير الصورة التي كانت أوال فانقمب لغة أخرى 

فيو مف ناحية يحدثنا عف فساد لغة مضر : ابف خمدوف والواقع أننا نصطدـ ىنا بشيء مف التناقض في كبلـ   
ومف ناحية أخرى يؤاخذ النحاة عمى زعميـ بأف المغة قد فسدت بمجرد ما وقع في . باالختبلط مع األعاجـ شرقا وغربا 

ختبلط أواخر الكمـ مف عدـ مراعاة القوانيف النحوية التي يتدارسونيا ، فيؿ ىناؾ فرؽ بيف الفساد الذي يعنيو ىو باال
والفساد الذي يعنيو النحاة والمتعمؽ بأواخر الكمـ ؟ أـ أف ابف خمدوف ال يعترؼ بما يسميو غيره فسادا ، إذا لـ يتطابؽ 

 ؟ 37مع ما يسميو ىو بنفس االسـ ؟ أـ أف الخبلؼ بينيـ وبينو خبلؼ في األسماء ال في المسميات 

في المسانيات الحديثة إجابات متعددة ، وكذلؾ األمر بالنسبة لعمـ إف ىذه اإلشكالية وجيية وجديرة بالبحث وقد القت   
 . االجتماع المغوي 

إف الخبلؼ بيف ابف خمدوف والنحاة ىو خبلؼ بيف العالـ االجتماعي والعالـ المغوي ، بيف مف ينظر إلى المشكمة   
مف يعالج المغة بوصفيا ظاىرة إنسانية المغوية مف الوجية الحضارية ، وبيف مف ينظر إلييا مف الوجية الفنية ، بيف 

معقدة ومف يعالجيا بوصفيا مشكمة تقنية بحتة، وأخيرا ىو خبلؼ بيف مف ينظر إلى المغة مف خارجيا ومف ينظر إلييا 
 . 38مف داخميا

ناتج أما الفساد الذي يقصده ابف خمدوف فيو ينسجـ مع ما تنزع إليو نفسو في بحوثو الحضارية واالجتماعية ، فيو   
.. عف االختبلط ، وليس محصورا في قضية اإلعراب وأواخر الكمـ ، فالكبلـ أعقد مف أف يتناوؿ قواعد اإلعراب وحدىا 

 . إف النظرة إلى المغة المحصورة في قواعد اإلعراب ، تفسد بفسادىا وتصمح بصبلحيا ىي نظرة في غاية القصور 

ىماليـ لمغة  وال شؾ أف ىذا القصور ناتج عف اكتفاء النحاة   بمغة القواعد المسجونة في الكتب وحمقات الدرس ، وا 
المجتمع ، وأدى ذلؾ إلى تقسيـ المجتمع إلى أقساـ متعددة وىذا ما ال يعترؼ بو ابف خمدوف ، بؿ إف الثقافة التي 

أنو يوجد فيمف يدعييا أصحاب لغة القواعد ألنفسيـ لمجرد معرفتيـ بيذه القواعد يردىا ابف خمدوف نفسو ، ويعتبر 
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تعمموا المغة عف طريؽ المجتمع مباشرة خطباء وشعراء وكتاب ىـ أقدر عمى التعبير البميغ ممف حشوا رؤوسيـ بالقواعد 
 . ولكنيـ ظموا عاجزيف عف التعبير البسيط 

 :أسباب رفض ابف خمدوف لعمـ صناعة العربية كوسيمة الكتساب الممكة المغوية 

عوائؽ لحصوؿ الممكة المغوية ، فقد تأكد لديو أف المتعمـ لمنحو بعد سنوات طويمة مف ىذا رأى ابف خمدوف أف ىناؾ   
التعميـ ، ال يعتدؿ لسانو وال يستقيـ بيانو وىذا أثار لديو الغيظ واألسؼ لشدة ما يعاني الطالب والمعمـ مف مشقة ، وقمة 

ذلؾ ، وتقرر لديو ػ كما مر بنا ػ أف الممكة المسانية وحاوؿ استقراء األسباب التي أدت إلى . جدوى ما يحصمو مف نتائج
غير صناعة العربية ، ويدلؿ لذلؾ مف خبلؿ رصده لعوائؽ ناجمة تاريخيا عف تطور فف النحو مف البساطة إلى التعقيد ، 

، ولكنو في عصر ابف خمدوف   39فالنحو في األصؿ وسيمة النتحاء سمت كبلـ العرب ، وليمحؽ مف ليس منيـ بيـ
] أف الممكة المسانية تكونيا ممارسة النصوص ، ويرفض ابتداء أف يكوف لمنحو" صار غاية لذاتو ، وىذا ما جعمو يؤكد 

 . ، لما عمقت بو مف صعوبات عديدة تصد المستعمؿ لمغة عف الحذؽ فييا   40"صمة بالكبلـ [ القواعد الصناعية 

 : فيما يأتي وتتمثؿ ىذه الصعوبات والعوائؽ في رأي ابف خمدوف   

.. فيي تموج بالفروع ، واآلراء والجدؿ واالفتراضات " وىذه المؤلفات   أكثر منيا المتأخروف ، : المطوالت في النحو 
 . 41"التي قد تزيد األمور عسرا وتعقيدا ، إلى جوار االستطرادات والتنبييات والمغات .. والتأويبلت 

في ىذه الكتب يجعميا ىدفا لذاتيا ، ويفوت المقصود منيا ، وىذا خروج بيا  وىذا التطويؿ واإلطناب وكثرة التفريعات  
عف طبيعتيا التي ىيأت ليا ، ومف جية أخرى يعسر عمى المتعمـ احتواءىا ، ودراستيا كميا ، واالشتغاؿ بيا إضاعة 

التآليؼ واختبلؼ  مما أضر بالناس في تحصيؿ العمـو والوقوؼ عمى غاياتيا ، كثرة: لمعمر ، يقوؿ ابف خمدوف 
االصطبلحات في التعميـ وتعدد طرقيا ثـ مطالبة المتعمـ والتمميذ باستحضار ذلؾ ، فيحتاج المتعمـ إلى حفظيا كميا أو 

أي دوف تحصيؿ   42أكثرىا ومراعاة طرقيا ، وال يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد ليا فيقع القصور وال بد
ف كانت ليا فائدة في كونيا تجعؿ المساف يمارس المغة تمؾ العمـو منيا ، وىذا  ما جعؿ ابف خمدوف يعتبر ىذه الكتب وا 

وقت قراءتيا ، كما أنيا مجاؿ عممي واسع لممتخصصيف الذيف يريدوف دراسة المغة في حد ذاتيا ، إال أنو في الوقت 
 .    43فساد ممكة المغةنفسو يبف أف تمؾ التفريعات العقمية والمنطقية قد تكوف عائقا وسببا في 

في أف كثرة " وىي التي تسمى بالمتوف ، فيي كثيرة جدا ، فقد عقد ابف خمدوف فصبل تحت عنواف : المختصرات 
بيف مف خبللو اليدؼ مف تأليؼ ىذه الكتب ، وما ينجـ عف .   44"االختصارات المؤلفة في العموـ مخمة بالتعميـ 

بتتبع ألفاظ االختصارات العويصة لمفيـ بتزاحـ " حصيؿ الممكات الشتغاؿ المتعمـ استخداميا في التعميـ مف قصور في ت
فيذا النوع مف الكتب والمختصرات النحوية التي صنفيا . 45"المعاني عمييا وصعوبة استخراج المسائؿ مف بينيا 

ات عممية وتقنية ، ومف ، يرى ابف خمدوف أنيا عائؽ في اكتساب ممكة المغة فيي مف ناحية تسبب صعوب   46النحاة
يقوؿ ابف خمدوف في . ناحية أخرى ال تخضع لممقاييس العممية ، مما يجعميا قاصرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا 

كثرة االختصارات يشتمؿ عمى حصر مسائمو وأدلتو باختصار في األلفاظ وحشر القميؿ منيا بالمعاني مف ذلؾ : " .. ىذا 
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عمى الفيـ ، وىو فساد في التعميـ وفيو إخبلؿ بالتحصيؿ ، ألف فيو تخميطا عمى المبتدئ  الفف ، فصار ذلؾ عسيرا
، ويعيب عمى مف سمؾ ىذا   47" بإلقاء الغايات مف العمـ عميو ، وىو لـ يستعد لقبوليا بعد ، وىو مف سوء التعميـ 

إنيـ قصدوا االختصار إلى تسييؿ : " وؿ المسمؾ في التأليؼ ، وكذلؾ مف اتخذ المختصرات وشروحيا طريقا لمتعمـ فيق
 . 48"الحفظ عمى المتعمميف ، فأركبوىـ صعبا يقطعيـ عف تحصيؿ الممكات النافعة وتمكنيا 

اعمـ أنو مما أضر الناس في : " يرى ابف خمدوف أف كثرة التأليؼ في العمـو عائقة عف التحصيؿ فيقوؿ :  كثرة التآليؼ 
إذا جمعنا المطوالت والمختصرات والحواشي ] فمكتبة النحو ػ . "   49"ياتو كثرة التأليؼ تحصيؿ العمـ ، والوقوؼ عمى غا

، وىذا ػػػ وال شؾ ػػػ مف أىـ   50ػ غنية بمؤلفاتو مع اختبلؼ األحجاـ والعمـو وطرائؽ العرض..[ والشروح و التعميقات 
 . العوائؽ في اكتساب ىذا العمـ ، ناىيؾ عف اكتساب ممكة المغة 

بيف ابف خمدوف في حديثو عف تاريخ عمـ النحو ، المذاىب النحوية المختمفة مف بصرية ، وكوفية : دد المذاىب تع
حجازية وتميمية وحنفية ، وطوائؼ الشيعة ، مف إمامية وجعفرية  " وبغدادية ، وأندلسية وتكمـ غيره عف مذاىب أخرى

. ائرة مؤلفات عمـ النحو ، واالختبلؼ في المسائؿ والمناىج ، ساىمت كميا في توسيع د 51.. "واثني عشرية ، وزيدية 
والمبتدئ المتكمـ الذي يصبو إلى امتبلؾ المغة ، يحوؿ بينو وبينيا ىذا االختبلؼ في المذاىب ، فالمسألة الواحدة  تتعدد 

 . مما يعيؽ اكتساب ممكة المغة    52األقواؿ فييا وتتضارب

مقت بعمـ النحو تعدد المناىج والطرائؽ في التأليؼ فيو ، لتعدد المذاىب والمدارس ، مف العوائؽ التي ع: تعدد المناىج 
فاختمفت بذلؾ المصطمحات وتكاثرت ، وبخاصة الكوفيوف الذيف تفردوا بكثير مف المصطمحات تبعا لمخالفاتيـ التي تعج 

 . 53"بيا كتب النحو 

ف كاف ابف: الحفظ دوف الفيـ  خمدوف يركز عمى عنصر الحفظ أثناء وضعو لممجتمع المغوي  وىو مف العوائؽ أيضا ، وا 
ال لـ يحقؽ النفع وفي ىذا يقوؿ  عنايتيـ بالحفظ أكثر مف الحاجة : " االفتراضي ، ولكف ينبغي أف يبلـز الحفظ الفيـ ، وا 

حّصؿ ممكة ، فبل يحصموف عمى طائؿ مف ممكة التصرؼ في العمـ والتعميـ ، فتبقى ممكة مف رأى منيـ أنو قد   54
إف حفظيـ أبمغ مف حفظ سواىـ لشدة عنايتيـ بو ، ولكف ظنيـ أنو ىو المقصود . قاصرة إف ناظر أو فاوض أو عمـ 

" وما يبينو ىذا النص أف ابف خمدوف يرى أف .   55"مف الممكة العممية ، وليس كذلؾ ، ىو الذي أوقعيـ في الخطأ 
أف تعمـ القواعد النحوية واإللماـ بيا أو حفظيا لوحدىا وترديدىا والتشدؽ بيا االعتقاد القديـ في الفكر التربوي كاف يرى 

فيؿ يجوز لنا أف نمثؿ ليذا االعتقاد بحاؿ مف يطمب مف ميندس معماري ماىر ، يحفظ .. كفيؿ بإتقاف ممكة التعبير 
أو كحاؿ .. يوفر القدر الكافي قواعد وأصوؿ تخصصو أف يبني لو مسكنا ، ثـ ال يوفر لو مف مواد البناء شيء ، أو ال 

، فابف خمدوف    56"فكيؼ تكوف النتيجة .. مف يحفظ قوانيف المرور عمى ظير قمب ، لكنو ال يمارس السياؽ العممي 
يرى أنو مف غير البلئؽ أف نطمب مف المتعمـ التعبير الجيد بناء عمى محفوظات القواعد الصماء ، ويكوف في المقابؿ 

ا ، ومتف المغة عنده فقيرا فما ينبغي التركيز عميو ىو توظيؼ القواعد وفيميا ال حفظيا عف ظير رصيده المغوي عاجز 
 . قمب ، السيما ما نجده في المتوف والمختصرات القديمة
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أشار ابف خمدوف في مقدمتو إلى ضرورة البعد بالمتعمميف مف الولداف عف التجريد ما : التجريد في القواعد النحوية 
صبلحات بعيدة عف التطبيؽ الفعمي لمكبلـ ، و ىو يعمؿ ىذا الرأي بمفيومو أمكف ، وا لنحو في الغالب قواعد مجردة وا 

فبقدر ما ترسخ فيو وسائؿ التعميـ التي تعمميا . لمتعميـ بأنو تعويد لمتمميذ عمى أف يمارس في ما بعد ما تعممو بنفسو 
عنده ال يحقؽ ىذا التعود ، بؿ يحققو التعميـ الحسي أكثر " تجريد ال" بقدر ما تتحكـ في استعمالو ليا عندما يكبر ، و

ألف ىذه األخيرة التي نريد أف نكونيا في . السيما إذا تعمؽ األمر بالمغة ، فممارستيا وتداوليا أدعى إلى ترسيخ الممكة 
 :الطالب ليا عند ابف خمدوف دعامتاف

. يكوف نقؿ المعمومات إلى التمميذ بالمباشرة أوعب ليا وأكمؿ  دعامة حسية جسمية ، وأخرى فكرية معنوية ، ولذلؾ  
ألف المباشرة في األحواؿ الجسمانية المحسوسة أتـ فائدة ، والممكة صفة راسخة تحصؿ عف استعماؿ ذلؾ الفعؿ وتكرره 

خبر والعمـ ، مرة بعد مرة حتى ترسخ صورتو ، وعمى نفس األصؿ تكوف الممكة ، ونقؿ المعاينة أوعب وأتـ مف نقؿ ال
وعمى قدر جودة التعميـ وممكتو يكوف حذؽ المتعمـ . فالممكة الحاصمة عنو أكمؿ وأرسخ مف الممكة الحاصمة عف الخبر

 . فالبعد عف التجريد في تعميـ المغة أساسي في اكتساب ورسوخ الممكة المغوية .   57وحصوؿ ممكتو

 : ويمكف أف نرد مبعث تدمر ابف خمدوف مف النحو إلى 

يكمف في القائميف بتدريس النحو والبحث فيو وطبيعة مناىجيـ وطرقيـ في البحث والتعميـ ، وجعمو سبيبل وحيدا : أوال 
 . في تعمـ المغة

فيذه جممة . كثرة تفصيبلت مسائؿ النحو وأحكامو وحواشيو التي مؤلت بيا الكتب عمى مر التاريخ قديمو وحديثو : ثانيا 
يف المتعمـ وامتبلؾ المغة كوسيمة لمتواصؿ ، مف طريؽ عمـ صناعة اإلعراب ، إضافة إلى طرؽ مف العوائؽ التي تحوؿ ب

 . التي كانت في عصره   58التعميـ

فكيؼ يحصؿ ػ بربؾ ػ المتعمـ الناشئ العربي عمى تمؾ الممكة ، مع ىذه المؤلفات الكثيرة والمذاىب المتعددة ، واآلراء " 
، وقد ينقضي عمره ، وال يفي بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد ليا ، فيقع القصور  المتنافسة ، والمصطمح المختمؼ

 . 59"والبد دوف رتبة التحصيؿ 

( النحو الوظيفي و النحو التخصصي )_ عمـ صناعة اإلعراب بيف كونو وسيمة الكتساب المغة و غاية لئلطبلع العممي   
 : 

التي أدت بابف خمدوف إلى رفض النحو كوسيمة الكتساب الممكة المسانية، وال تعرفنا سابقا عمى أىـ العوائؽ واألسباب   
شؾ أف دراسة مسيرة النحو التاريخية  تبيف لنا ما وصؿ إليو النحو في مراحمو األخيرة ، فقد انغمقت العربية عمى 

النحاة عمى حد سواء انتقادا الممكات ، وعسر عمى الطبلب استيعاب العربية ، مما دفع بابف خمدوف إلى انتقاد النحو و 
أيحتاج كؿ دارس لمعربية إلى ىذا الكـ اليائؿ مف قواعد النحو : ومف حقنا ىنا أف نواجو أنفسنا بيذا السؤاؿ . عنيفا 

وقوانينو ، ومف تقاليب الصرؼ وأحكامو ، ليتحصؿ عمى الممكة المغوية ، أـ أف ىناؾ الكثير مف التفاصيؿ و الشروحات 
 منيا أو االستغناء عنيا في مرحمة مف المراحؿ التعميمية ؟ يمكف التخفيؼ 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-321- 
 

إننا ال نستطيع أف نتكمـ كبلما صحيحا إال إذا كاف ذلؾ مؤسسا عمى معرفة : قد يقوؿ بعض المتحمسيف لمنحو "  
وسبيبل  وقد يكوف ليذا الطرح جانبو مف الصحة إذا اعتمدنا قوانيف العربية كوسيمة لمحصوؿ عمى الممكة ،"  القواعد 

إلى تصحيح الكبلـ وضبطو ؛ ولكف ال يمكف أف تبقى ىذه القوانيف عمى ما ىي عميو بؿ ينبغي إعادة النظر في المحتوى 
 . وليذا ركز ابف خمدوف عمى األىـ مف ىذه القواعد لمناشئة ، وترؾ الباقي لممتخصصيف . الذي يجب تعميمو وتعممو 

، عبارة ال يعمـ قائميا ، تتردد بيف المشتغميف " لنحو لمكبلـ كالممح لمطعاـ ا:" بيف النحو الوظيفي والنحو التخصصي 
ذا حاولنا أف نحمؿ ىذه العبارة فأوؿ ما نقؼ عميو ىو كوف الكبلـ غير النحو ، لكنو ضروري إلصبلحو . لعمـ النحو  . وا 

وز الحاجة صار عبئا في ذاتو ، حيث فالممح إذا زاد عف القدر المطموب مجتو الطبيعة البشرية والنحو كذلؾ ، فإذا جا
 .    60يصعب فيمو واستيعابو ، ناىيؾ عف أف يكوف وسيمة لمفيـ

النحو الوظيفي والنحو : وربما ىذا ىو السبب الذي جعؿ أحد الباحثيف المعاصريف يقسـ النحو إلى قسميف    
ة األساسية لمنحو ، وىي ضبط الكممات مجموعة القواعد التي تؤدي الوظيف" ويعني بالنحو الوظيفي .   61التخصصي

فيو ما " ، أما النحو التخصصي " ونظاـ تأليؼ الجمؿ ليسمـ المساف مف الخطإ في النطؽ، والقمـ مف الخطإ في الكتابة 
يمكف " ، وبيذا التقسيـ المنيجي  62"يتجاوز ذلؾ مف المسائؿ المتشعبة والبحوث الدقيقة التي حفمت بيا الكتب الواسعة 

فنا مف حيث أنو وسيمة تعمـ المتعمـ عمى التعبير الصحيح وضبط    63" نعتبر النحو فنا وعمما في نفس الوقت أف 
األساليب ، وتفيـ الكبلـ تفيما واضحا ، وعمى ىذا االعتبار يجب أف يكوف تعميمو غير مقصود لذاتو ، بؿ ينبغي أف 

أما كونو عمما قائما بنفسو، فذلؾ يكوف إذا قصد لذاتو ،  يكوف ثانويا أماـ النص والتمرف عميو عمى وفؽ ما يرى ؛
وروعي في تدريسو تمكيف المتعمـ مف  فمسفتو ومباحثو ، وعمى ىذا األساس ال يكوف بمقدور التبلميذ ػ والسيما ػ 

 . الصغار منيـ إدراكو إدراكا تاما 

منحاة وطرقيـ في التعميـ ، السيما أولئؾ الذيف ومف ىذا يتبيف لنا المراد مف نقد ابف خمدوف لمنحو في زمانو ، ول    
 .اتخدوا قوانيف العربية صناعة في حد ذاتيا لمحصوؿ عمى ممكة المغة ، مع إىماؿ الناحية العممية التطبيقية الوظيفية

ذا كاف قد جعؿ عمـ النحو في مقدمة عمـو العربية بقولو    يو ف    64"والذي يتحصؿ أف المقدـ منيا ىو النحو " وا 
التي تخؿ باألىداؼ التربوية لمحصوؿ .. يقصد بذلؾ النحو المصفى مف العديد مف المواضيع والتفصيبلت والتفريعات 

ػ رضي اهلل " عمي ابف أبي طالب " أياـ ( اليدؼ ) عمى ممكة المغة ، فكأنو يريد أف يبقى النحو عمى ما وضع ألجمو 
رد ، وأستاذه المازني وتبلميذىما المختمفوف يعمموف في مساجد البصرة ، وكما كما كاف المب" عنو ػ ، ال أف ُتعّمـ الناشئة 

، أو كما كاف الحاؿ في مدارس القيرواف وبجاية 65"كاف الكسائي والفراء يعمماف في مساجد الكوفة أو في مساجد بغداد
ذي عيف بصيرة أف دراسة  ثـ إنو ال يخفى عمى كؿ. " وتممساف وفاس وقرطبة وغيرىا مف حواضر المغرب واألندلس 

نما وسيمة ضرورية إلتقاف الميارات القرائية واالستماعية والتعبيرية ،  النحو العربي بعامة ليست غاية في حد ذاتيا ، وا 
نما ىي مف صمبيا وأساسيا   .  66" فالقواعد العربية لـ تكف يوما ما عمبل مستقبل عف المغة ، وا 

يحصر قوانيف العربية في كونيا وسيمة وآلة لمحصوؿ عمى ممكة المغة " ابف خمدوف  لكف ال ينبغي أف نفيـ مف ىذا أف  
، وفي    67"فقط ، إنما يمكف اعتبارىا غاية في حد ذاتيا ، ولكف دائما بعد اتخاذىا وسيمة ، أي بعد حصوؿ ممكة المغة 
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فميرؽ لو ما شاء مف المراقي صعبا  فمف نزعت بو ىمتو بعد ذلؾ إلى شيء مف التوغؿ: " ىذا الصدد يقوؿ ابف خمدوف 
، والمراد بيذا ، أنو يمكف اتخاذ قوانيف العربية غاية بالدراسة الوافية العميقة ، 68"   أو سيبل ، وكؿ ميسر لما خمؽ لو 

الراغبيف " والتي ليست في متناوؿ الجميع ، إنما لمذي يسره اهلل لذلؾ ووفؽ بفطرتو ، فيو يترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ 
والمختصيف بالعمـو المغوية العربية لمخوض في كؿ صغيرة وكبيرة يرونيا تعود بالنفع عمييـ ، وعمى ىذه المغة الجميمة 

فما قعده النحاة مف الظواىر المغوية لـ يكف عبثا وال ليوا ، بؿ كاف نتيجة استقراء وجيود مضنية . بجبللة القرآف الكريـ 
؛ ولكف ال يكوف ذلؾ إال بعد الظفر بالمقاصد ، أي ال يمكف لمطبلب إدراؾ   69" لنصوص العربية كما وصمت إلييـ 

، وعمى ىذا يعتبر التعمؽ    70مفاىيـ النحو كعمـ ، دوف الحصوؿ عمى ممكة المغة أو القدرة عمى التعبير نطقا وكتابة 
لضرورة االتصاؿ    71(لوظيفي النحو ا) أو التخصص في ىذا العمـ فرض كفاية بينما يعتبر تعمـ األصوؿ أو الضروري 

، فيناؾ فرؽ بيف النحو الضروري الذي يعصـ مف الخطأ والمحف ، والنحو المتعمؽ الذي ينفرد لو    72فرض عيف
 . المتخصصوف 

حيف اعتبروا القواعد النحوية المتشعبة ، ليست ( المتخصصيف في تعميمية المغة ) مف ىذا نفيـ أف العمماء المغوييف   
ألف النحو العربي بوصفو عمـ لو أصولو وفروعو " كتساب الممكة المغوية ، ال يعنوف بيذا رفضيـ ليذا العمـ وسيمة ال 

؛ ثـ إنو يممؾ خصوصيات ىامة لمحفاظ عمى المغة ، كما أف    73"ىو انعكاس أميف لمفكر العربي في عصور مختمفة
ات الحاسوبية التي تسعى إلى إنتاج الكبلـ آليا ، عمـو المغوي" العصر الحديث يفتقر إلى متخصصيف فيو السيما 

إنما . ؛ وغيرىا مف األمور التي ال تتحقؽ إال بوجود متخصصيف في ىذا الميداف    74" والترجمة اآللية بيف المغات 
 . نقدىـ ضد مف يمجأ إلى ىذا البحث المغوي لمحصوؿ عمى الممكة المغوية 

 : قواعد النحو قسميف  مف ىنا نخمص إلى أف ابف خمدوف يجعؿ  

) يعتبر كالمنواؿ أو القالب ، وىو وسيمة الكتساب الممكة ، ويتـ المعرفة العممية المتمثمة في النصوص : قسـ أوؿ 
 (  النحو الوظيفي 

وىو القواعد التي تعتبر غاية في حد ذاتيا ، وىي معرفة نظرية متخصصة ، غرضيا النقد واإلطبلع العممي : قسـ ثاف 
 . ة تركيب الكبلـلكيفي

فيما يتعمؽ بإكساب المتعمـ     76الحديثة   75وال يفوتنا في ىذا اإلطار اإلشارة إلى ما جاءت بو النظرية الخميمية   
" الممكة المغوية النحوية ، و التبميغية عمى حد سواء ، فقد جاء في مقاؿ لؤلستاذ الدكتور  عبد الرحماف الحاج صالح 

في التعبير عف ىذا التمييز بيف نوعي القواعد ، " انياتا في النيوض بمستوى مدرسي المغة العربية أثر المس: " بعنواف 
يستحب مراجعتو في مضانو ، كما أف مفيوـ األستاذ عبد الرحمف الحاج صالح يقارب ماجاء بو ابف خمدوف ، إف لـ نقؿ 

ىي ميارة في التصرؼ في بنى المغة بما يقتضيو : " قولو ىو ذاتو ، فالممكة المغوية بكامميا يحدده لنا تحديدا دقيقا في 
: ليا شكميف :"، و يحدد القواعد النحوية بأنيا "حاؿ الحديث ، أي القدرة عمى التبميغ الفعاؿ بما تواضع عميو أىؿ المغة 

ب ميارة فاألولى تخص المتعمـ الذي ييدؼ إلى اكتسا" شكؿ المثاؿ و النمط السموكي ، و شكؿ القانوف المحرر 
التصرؼ في بنى المغة بما يقتضيو حاؿ الخطاب ، أما الدراسة النظرية البحتة فيي مف ميمة الباحث ال المتعمـ ، و إف 
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كاف النحو العربي يميز بيف العمميف منذ القديـ ، و ليذانجد أف عبد الرحمف الحاج صالح يمتقي مع عبد الرحمف ابف 
 .خمدوف في نقاط عدة 

فػػي تفريقػػو بػػيف ممكػػة المسػػاف ، وعمػػـ المسػػاف ، يقصػػد مػػف وراء ذلػػؾ ، إرجػػاع المغػػة إلػػى التخاطػػب  إف ابػػف خمػػدوف  

واالستعماؿ مف طريؽ المناخ المغوي االفتراضي ، واالقتصار عمى القواعد الوظيفية ، بأف يتخير مف عمـ صناعة اإلعراب 

بقاء عمـ ا  .لنحو بمخزونو اليائؿ لممتخصصيف ما لو صمة وثيقة باألساليب ودالالتيا عمى المعنى ، وا 
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 :الهوامش 

والكلمة واجلملة تكونان  إن اختيارنا للنحو ال يعٍت انفصالو عن الصرف ، فالنحو ـ كما نعلم ـ يدرس اجلملة وما يطرأ عليها ، والصرف يدرس الكلمة وتقاليبها ، 1
قواعد " ادلوضوعات ، مث إن النحو يف القدمي كان يطلق على العلمُت معا ، فَتى مجهرة العلماء أن النحو كيانا لغويا واحدا ، وىكذا فهما متداخالن يف العديد من 

ــ . لذا صلد كتب النحو يف القدمي ككتاب سيبويو حيوي العديد من ادلسائل الصوتية والصرفية والًتكيبية " يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا حُت إفرادىا وتركيبها 
ــ نشأة الصرف ( 1410،  3 :اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة ، ط : ادلملكة العربية السعودية ) بد احلميد عنًت ، كتاب تصريف األفعال ومقدمة الصرف ع

 . 41: ، ص وتدرجو
مثلها " قوانُت البالغة علمية قياسية : " غوية ، فهو يقول أن وقد حتدث ابن خلدون أيضا على ادلستوى البالغي ، وأن قوانُت البالغة ادلعيارية ليست ىي ادللكة الل   

راسخة ، فيستفيد هبا  ىيئة مثل القوانُت اإلعرابية ، وحتصل البالغة دلن حتصل لو بتتبع الًتاكيب يف كالم العرب ، وجرياهنا على اللسان حُت تستحكم صورهتا وتصَت
وقد أوردت ىذا التوضيح ألزيل اللبس عن سبب اختيار قواعد النحو عن غَتىا .  795ـ  794: ادلقدمة ، ص  ابن خلدون ، .العمل على مثاذلا ، واالحتداء هبا 

 . من قواعد علوم العربية ، فهذا االختيار ىو متثيل فقط 
 .  751: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  2
) البن مالك ، وخالصة الشراح البن ىشام وابن عقيل واألمشوين " منت األلفية " ج السيد أمحد اذلامشي ، القواعد األساسية للغة العربية حسب منه: ـ ينظر  3

 .  4: ص ( م 1998،  1: دار الكتب العلمية ، ط : بَتوت 
 . ن . ـ م  4
 .  122: ص  (م1995عامل الكتب ، د ط ، : القاىرة )ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ،5 

  34: ، ص ( م 1994،  1: بَتوت ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط : لبنان ) واألسلوبية البالغة : زلمد عبد ادلطلب . ـ د  6
 .  751: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  7 

 . 121: ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  8
 .  756: س ، ص . ـ م  9
 . ادلقدمة ( ت . ط ، د . منشأ ادلعارف ، جالل حزي وشركاؤه ، د : كندرية اإلس) زلمد إبراىيم عبادة ، النحو التعليمي يف الًتاث العريب . د : ـ ينظر  10 
: ص  ( م1998،  1: ط ،دار الكتب العلمية : بَتوت )زلمد حسن زلمد إمساعيل الشافعي : يف علم أصول النحو ،تح ـ جالل الدين السيوطي ، االقًتاح 11 

 . 34: ، ص  1: ج  (ت . دار اذلدى ، د : بَتوت )ار زلمد علي النج: تح  ، اخلصائص ،عثمان ؛ ابن جٍت  14
فقد مجع فيو انتقادات ادلتقدمُت وادلتأخرين للنحو العريب ( م 1988دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ) صابر بكر أبو السعود ، يف نقد النحو العريب . د : ـ ينظر 12 

 . منذ نشأتو 
 .  56: ص ( 1983، 1: جرس برس ، ط : مط : طرابلس : لبنان )عربية ،ـ مسر روحي الفيصل ، ادلشكلة اللغوية ال13  

 .  753: ادلقدمة ، ص : يراجع .  11ـ  10: ص  (م 1986ط ، . دار النهضة العربية ، د : بَتوت )ـ عبده الراجحي ، النحو العريب والدرس احلديث ،  14
 .ـ ىذا يف عصره  15

  . 776: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص 16 
" دخل سعيد مجلة فعلية : " أو ما يسمى مبجموع مناذج اجلمل مثل " النحو " العلم ادلعروف لدى اجلميع ، لكننا أشرنا سابقا إىل أن : ـ نقصد بالنحو ىنا 17 

الفرق يكمن يف الدرجة فاالرتباط بينهما واضح ، ف وغَتىا من القوالب الًتكيبية ىي اليت تنتج الكالم ، فاألمثلة التطبيقية الناجتة عن ىذا القالب النحوي ىي الكالم ،
 ( . البنية السطحية والبنية العميقة ) 

 .أو النحو التخصصي ( علم صناعة اإلعراب ) ـ نقصد بو النحو العلمي ادلعياري 18 
، وىو ما يسميو احملدثون بالنحو ( ادلنوال ) قالب الذىٍت ـ ليس على اإلطالق ؛ بل بإمكان النحو أن يساعد ادلتعلم على اكتساب اجلمل األساسية ، اليت متثل ال19

أمحد سلتار . ؛ د ( م 1994،  2: بَتوت ، دار بَتوت احملروسة ، ط ) نايف معروف ، النحو الوظيفي دراسة وتطبيق . د : الوظيفي ، أوالنحو األساسي؛ ينظر 
وإن كان ( م 1994،  1: الكويت ، دار السالسل للطباعة والنشر ، ط ) النحو األساسي : زلمد محاسة عبد اللطيف . مصطفى النحاس زىران ، د . عمر ، د 

 . ابن خلدون يفضل حتصيلها باالستعمال ادلتتابع للكالم ، مساعا وحفظا وفهما وتعبَتا ، إال أنو ال يهمل جانب القواعد الوظيفية 
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 .  776: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص 20
 .  776: ن ، ص . ـ م 21 

 .  776: ن ، ص . ـ م  22
أنا منذ : أريد أن تعلمٍت من النحو ما أقيم بو لساين ، فقال لو ابن خالويو : أن رجال قال البن خالويو " : " بغية الوعاة " ـ على حد ما يرى السيوطي يف كتابو 23

صابر . د : وما يروى يف ىذا كثَت ، لالستزادة ينظر .  324: غة العربية ، ص علي أمحد مدكور ، تدريس فنون الل. د " مخسُت سنة ، ما تعلمت ما أقيم بو لساين 
 . وما بعدىا  91: ، ص  1: اجلاحظ ، احليوان ، ج . وما بعدىا  10: بكر أبو السعود ، يف نقد النحو العريب ، ص 

 .  777: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص 24
 .  777: ن ، ص . ـ م 25
 .  778: ن ، ص . ـ م 26
 .  778: ن ، ص . ـ م 27
 .  189: ص رسالة ماجيستَت جامعة اجلزائر ، حسُت بن زروق ، النظريات العربية حول حصول ملكة اللغة ، : ـ ينظر 28

 .  778: س ، ص . ـ ابن خلدون ، م 29 
 . ريبية يف العامل العريب ، وكذلك العامل اللغوي ، متضاربة يف ىذا اجملال ـ ىذه النظرة قابلة للمناقشة بشكل واسع جدا ، إذ الزالت اآلراء العلمية والدراسات التج30 
. للغة األم ( السامع و ادلتكلم )وعرفو بأنو ادلعرفة اللغوية اليت ديتلكها ابن اللغة " Competence" ـ يقارن ما قالو تشومسكي حُت تكلم عن مصطلح  31 

زلمد علي ادلال ، منهج . د : ، نقال عن   Chomsky , N , Aspect if the Theory of syntax ,MIT Press,1965 , p : 4: ينظر 
 .  320: طبيعي تكاملي ، رللة كلية اآلداب ، ص 

، (  م1985،  5: جامعة اجلزائر ، معهد اللغة واألدب ، ع : اجلزائر ) ـ حسُت بن زروق ، النظريات العربية حول حصول ملكة اللغة ، رللة اللغة واألدب 32 
 . 151: ص
 (م 1975،  2: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ط : جلزائر ا33

 . بتصرف  670: ص  (م 1975،  2: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ط : جلزائر اـ عبد اهلل شريط ، الفكر األخالقي ، 34 
 . ـ وىذه مبالغة يف قولو بالنظر إىل واقع اللغة يف عصرنا  35
 779: ادلقدمة ، ص : لدون ابن خ 36

 .  596: الفكر األخالقي ، ص : ـ عبد اهلل شريط 37 
 .  597: ن ، ص . ـ م  38 
 . ـ إشارة إىل تعريف ابن جٍت للنحو  39 
 .  134: ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  40 

التذييل والتكميل شرح " ، وأبو حيان يف " شرح الكافية " ابن احلاجب يف  وديكن التمثيل ذلذه ادلطوالت ، مبا ألفو.  137: س ، ص . ـ زلمد عيد ، م  41
وقد كسبت ىذه الكتب ىيبة واحًتاما لدى . البن يعيش ، وغَتىا كثَت " شرح ادلفصل " و " حاشية اخلضري على ابن عقيل " و " شرح األمشوين " ، و" التسهيل 

وال بأس بذلك ما دام األمر زلصورا يف .. نحو ذلا واعتمادىم عليها ، وطول العهد لذلك االحًتام والتعظيم ادلشتغلُت بالنحو ، حبكم تعظيم ادلتخصصُت يف ال
ُت هبا ، فأمر يرفضو ابن ادلتخصصُت الذين يكدون فيها أذىاهنم طلبا للتوغل وجتاوز احلدود ، وىذه فئة خاصة ضروري وجودىا يف األمة ، أما شغل ادلتعلمُت العادي

: وما بعدىا ، يف نقد النحو العريب ، ص  137: وما بعدىا ، ادللكة اللسانية ، ص  724: ادلقدمة ، ص : وغَته من العلماء يف القدمي واحلديث ، ينظر خلدون ، 
 . وما بعدىا  29

 .  727: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  42 
أجد استصعابا يف نظم : فقلت لو : ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد اهلل بن اخلطيب :  خلدونـ يروي ابن خلدون حكاية طريفة علمية حيسن ذكرىا ىنا ، قال ابن  43

ـ و اهلل أعلم ـ من قبل  الشعر مىت رمتو ، مع بصري بو وحفظي للجيد من الكالم من القرآن واحلديث وفنون من كالم العرب ، وإن كان زلفوظي قليال ، و إمنا أوتيت
لعلمية و القوانُت التأليفية ، فإين حفظت قصيديت الشاطيب الصغرى والكربى يف القراءات ، وتدارست كتايب ابن احلاجب يف الفقو ماحصل يف حفظي من األشعار ا

ستعددت ذلا ادللكة اليت اواألصول ، ومجل اخلوصلي يف ادلنطق ، وبعض كتاب التسهيل ، وكثَتا من قوانُت التعليم يف اجملالس ، فامتؤل زلفوظي من ذلك ، وخدش وجو 
وال يعٍت ىذا " ! وىل يقول ىذا إال مثلك ؟! هلل أنت: فنظر إيل ساعة معجبا مث قال . باحملفوظ اجليد من القرآن واحلديث وكالم العرب ، فعاق القرحية عن بلوغها 
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يبُت أن ادلرحلة االبتدائية يف اكتساب اللغة ، ينبغي الًتكيز تزىيد منو وإنقاص دلثل ىذه ادلؤلفات ، فال شك أهنا ىي اليت أوصلتو إىل ما وصل إليو ؛ لكن  أراد أن 
ادلكتسبة يف ادلراحل األوىل للنمو البيولوجي ، ىي اليت  L1فيها على اجليد من الكالم حىت ال تفسد ادللكة ، وىذا ما يؤكده علم اللغة احلديث ، فاللغة األساسية 

 . إىل الًتكيزعلى االنتقاء  اجليد للنصوص يف ادلراحل األوىل من التعليم توجو عملية التكلم مدى احلياة ، وىذا ما يدفعنا 
 . 726: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  44 
 . ن . ـ م  45 
الفارسي ،   عليأليب" البصريات " للشَتازي ، " الشَتازيات " للفاكهاين ، " احلدود النحوية " للرماين ، " احلدود النحوية " ـ نذكر على سبيل ادلثال 46 
من حفظ ادلتون حاز الفنون : " وقد أدى إىل شيوعها طرق التعليم ، وكذا القول ادلشهور .. أليب حيان وغَتىا شلا تزخر بو ادلكتبة العربية " ، سلتصر ادلقرب "التسهيل"

ى ما ىو عليو ، ألن كثرة ادلتون يف الفن الواحد ، قد ل علب، وىو قول وإن لوحظ فيو بعض الصحة ، إال أنو ال يق" ، ومن اىتم باحلواشي ما حصل على شيء 
 .  ينقضي عمر ادلتعلم يف حتصيلها وال حيصلو ، فكيف بباقي الفنون ؟  

 .  740: ـ ادلقدمة ، ص 47 
 . 732:  ن ، ص. ـ م  48 
 .  724: ن ، ص . ـ م 49 
 .  140: ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  50 
 .  754: ، ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  307: ال سامل مكرم ، القراءات القرآنية وأثرىا يف الدراسات النحوية ، ص عبد الع: ـ ينظر 51 

، وغَتىا من التخرجيات النحوية على اآليات  63: طو ، اآلية : سورة .." إن ىذان لساحران : " مذاىب النحويُت يف قولو تعاىل : ـ ينظر على سبيل ادلثال 52
عبد العال سامل مكرم ، : البن ىشام ، القراءات القرآنية وأثرىا يف الدراسات النحوية ، للدكتور " مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب " يف .. ة والشواىد الشعرية القرآني
 .  63: ص 

 . 140: ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  53 
 . أىل ادلغرب : ـ ادلقصود  54 
 .  718: مة ، ص ـ ابن خلدون ، ادلقد 55 
 .  39: ، ص  19: ـ ابن حويلي األخضر ميدين ، أثر احملفوظ األديب يف ملكة اللسان العريب عند ادلتعلمُت ، رللة ادلربز ، ع  56 
 .  617: ـ ادلقدمة ، ص  57 

الًتكيز على كتاب يف التعليم ، التتابع وادلواالة ، وغَتىا  من ذلك التدرج يف التعليم ،، ـ خصص ابن خلدون فصال يف مقدمتو إلصالحها ، واقًتح طريقة علمية  58
وديكن اإلشارة ىنا إىل طرق تعليم النحو يف مدارسنا واليت تشكل عائقا ىي األخرى يف حصول ملكة اللغة ، .  727: ادلقدمة ، ص : ينظر . من القواعد التعليمية 

تستهدف حتفيظ القواعد واستظهارىا ، باعتبارىا غاية يف حد ذاهتا ، وليست وسيلة ، مثلما صلد يف األلفية سواء كانت الطريقة القياسية ذات ادلوقف الصناعي اليت 
ادلقدمة ، العرض ، .. ذات اخلطوات اخلمس " يوحنا فردريك ىاربرت " الطريقة االستنباطية ، واليت تعرف بطريقة . والكتب التعليمية يف بعض البلدان .. واآلجرومية 

مثلما صلد يف كتاب النحو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى أمُت ، أو االستقرائية ، أو اإلخبارية اإللقائية أو غَتىا من الطرق ، فإن . استنباط القاعدة والتطبيق  الربط ،
ا أن مصممي تدريس اللغات يف أمريكا ومعظم ملكة اللغة بعد انقضاء سنوات التحصيل ـ تكون ضعيفة جدا لدى ادلتعلمُت وىذا ما يبينو الواقع ، واجلدير بالذكر ىن

ادللكة اللسانية على بالد أوربا قد ىجروا ىذه الطرق من زمن بعيد واستفادوا يف وضع مناىج اللغات عندىم ويف تدريسها بفكرة ابن خلدون اليت تركز يف تكوين 
، ومكان.. لدى الناشئة يف كل زمان ق أكثر من أىلها ؟ ، والنتيجة ىي الضعف اللغوي دراسة النصوص اللغوية اجلميلة ، ولكننا مازلنا مصرين على التشيع ذلذه الطر 

 .  529ـ  634: ؛ زلمد صاحل مسك ، فن التدريس للًتبية اللغوية ، ص  339ـ  337: علي أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، ص : ينظر 
 . بتصرف .  734: لدون ، ادلقدمة ، ص ، ابن خ 140: ـ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  59
 . 18ـ  17: ؛ زلمد عيد ، ادللكة اللسانية ، ص  235ـ  234: علي أمحد مذكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، ص : ـ ينظر  60

 . ادلقدمة ( ت . ، د  4: دار ادلعارف ، ط : القاىرة ) ـ عبد العليم إبراىيم ، النحو الوظيفي 61 
 .  34: صابر بكر أبو السعود ، يف نقد النحو العريب ، ص . د : ـ ينظر 62 
 .  514: س ، ص .ـ زلمد صاحل مسك ، م63 

 .  756: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  64
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دمشق ، . مع اللغوية العلمية من مطبوعات اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية ، ادلؤمتر األول للمجا) ـ ىذا القول للدكتور طو حسُت يف زلاضرة لو بدمشق 65 
 .  39ـ  37: صابر بكر أبو السعود ، يف نقد النحو العريب ، ص . د : وفيها نقد ادلعلمُت وطرقهم يف التعليم ، ينظر ( م 1956

 .  10: نايف معروف ، قواعد النحو الوظيفي ـ دراسة وتطبيق ، ص . ـ د 66 
 .  514: ؛ زلمد صاحل مسك فن التدريس للًتبية اللغوية ، ص  189: ول ملكة اللغة ، ص ـ حسُت بن زروق ، النظريات العربية حول حص67
 .  734: ـ ابن خلدون ، ادلقدمة ، ص  68
 . س . نايف معروف ، م . ـ د  69
 .  190: س ، ص . ـ حسُت بن زروق ، م 70
 . ة الغربية ، بل ادلراد بو ما يقابل النحو التخصصي ـ ليس ادلقصود بو النحو الوظيفي ادلعاصر ادلعروف يف الدراسات اللساني 71

إن العربية من الدين ، ومعرفتها فرض واجب ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ، وال يفهم إال باللغة العربية ، وما ال يتم : " وىذا معٌت قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .  162: اللسان العريب ، عبد الوارث مربوك سعيد ، ص : ينظر  .أي العلم الضروري من العربية " الواجب إال بو فهو واجب 

إن العربية من الدين ، ومعرفتها فرض واجب ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ، وال يفهم إال باللغة العربية ، وما ال : " وىذا معٌت قول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ  72
 .  162: اللسان العريب ، عبد الوارث مربوك سعيد ، ص : ينظر . من العربية  أي العلم الضروري" يتم الواجب إال بو فهو واجب 

 .  4: صابر بكر أبو السعود ، يف نقد النحو العريب ، ص . ـ د 73
 . 20: ـ عبد الوارث مربوك سعيد ، اللسان العريب ، ص 74
 .اكتشف العديد من العلوم ( ىـ175ت ) نسبة إىل اخلليل ابن أمحد الفراىيدي75
ن اخلليل ــ رمحو اهلل ــ و نظرية لسانية عربية معاصرة ، نتجت عن جهود متواصلة ، و عن إعمال الفكر يف النظرية اخلليلية القددية ، و مسيت باخلليلية بالتغليب أل76

مثل : األخفش و ادلازين و ال سيما مدرسة ابن السراج إن كان ىو العماد فيها إال أنو قد أخذ كثَتا عن شيوخو ، و سيبويو اثرى ىذه النظرية ىو ومن جاء بعده ، ك
د ادلتواصل إلخراجها إىل أيب علي الرماين و السَتايف و الزجاجي ، مث ابن جٍت و غَته ، و قد أمضى صاحبها األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل سنوات طويلة من اجله

لرجوع إىل الًتاث العلمي اللغوي العريب األصيل ، و النظر فيما تركو األوائل ادلبدعون ، و تفهم ما أما عن األىداف اليت تسعى إىل حتقيقها فهي ضرورة ا. الوجود 
 . قالوه لفهم األسرار اللغوية ، و التمكن من إجراء مقارنة نزيهة بُت نظرية النحاة العرب األولون و بُت النظريات اللسانية احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;


 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-328- 
 

 أثر العصبية القبمية في شعر العديؿ بف الفرخ العجمي

 

رائدة أخوزىية. د  

 كمية اآلداب، قسـ المغة العربية

 الزرقاء، الجامعة الياشمية 

 المممكة األردنية الياشمية

  

 

 الممخص 

الضكء عمى حياة العديؿ بف الفرخ العجمي، أحد شعراء العصر األمكم تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء 
كتحاكؿ تتبع حياتو منذ تكاجده في البادية حتى خركجو إلى البصرة، كاتصالو ببعض . المقميف، كشعره

كتقؼ الدراسة عمى شعر العديؿ مفصمة القكؿ في األغراض . الشخصيات التي دار بعض شعره حكليا
ييا العديؿ، كمدل التأثر بالنمكذج الجاىمي، كما استخدمو مف أساليب فنية جديدة الشعرية التي نظـ ف

 .ظيرت في العصر األمكم
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 ًٍAbstract 

Al-O'dayl Ibn Al-Farkh 

His life and poem 

Dr. Raeda M. Akhu-Zaheya 

 
This study aims to hight light on the life of Al-O'dayl, and his poetry. Trying to 
follow his life since he was in the desert until he left to Basra, and 
communicate with some figures that some of his poetry talks about. The study 
tries to look at the purposes of his poem and his influence of the pre-Islamic 
model. 
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يؿ بف الفرخ العجمي حياتو وشعرهالعد  

 :حياة العديؿ مف أخباره كشعره

ككانت . ينسب العديؿ بف الفرخ إلى بني عجؿ بف لجيـ، مف بطكف قبيمة بكر بف كائؿ المشيكرة
جاء اإلسبلـ كليس في العرب أحده أعز داران كال أمنع جاران كال أكثر : " أمو مف بني شيباف، الذيف عنيـ قيؿ

 :، كقد افتخر العديؿ بنسبو النبيؿ ىذا  فقاؿ(1)" .يبافحميفان مف ش

 (2)ألبيضي عجميُّ عريضي المفارؽ   فإف تؾي مف شيباف أمي فإنني

إال أف في أخباره كشعره الذم . كليس في أخبار العديؿ ما يشير صراحة إلى سنة كالدتو أك مكانيا
قار، كيعزز ىذا األمر ما ركاه أبك الفرج عف  كصؿ إلينا ما يشير إلى أنو كلد كترعرع في قبيمتو حكؿ ذم

خكتو الذيف استمكا سيكفيـ ليقتمكا ابف عميـ عمرك، فمما رأتيـ أميـ قالت إني أعكذ با مف : " العديؿ كا 
كأم شيء تخافيف عمينا؟ فك ا لك حممنا بأسيافنا عمى ىذا الحنك حنك : شركـ، فقاؿ ليا ابنيا األسكد

يبعد عف ذم ( 4)، كحنك قراقر المذككر في الركاية السابقة ىك ذاتو حنك ذم قار (3)" قراقر لما قامكا لنا
كقد ذكر العديؿ في شعره غير مرة الحنك فقاؿ مفتخران بانتصار . (5)قار، الذم كاف ماء لبكر بف كائؿ، ليمة

 :قكمو عمى الفرس في معركة ذم قار الشييرة

 (6)كالذم كاف أشيبالحمبة كسرل   كنحف عبأنا يـك حنك قراقػر

 لمػناس أفضؿ مف يكـ بذم قار  كما يعدكف مف يكـ سمعت بو

 (7)يكـ استمبنا لكسرل كٌؿ إسكار  جئنا بأسبلبيـ كالخيؿ عابسة

كظؿ العديؿ بيف أفراد قبيمتو في البادية حتى سنة خمسيف لميجرة إذ رحؿ إلى البصرة حيث أقاـ بيا إلى 
يا : " عمي بف شفيع الذم لقي الفرزدؽ منصرفو عف بكر بف كائؿ، فسألوأف مات كما يستنتج مف ركاية 

، ككاف (8)" أميـ بني عجؿ، العديؿ بف الفرخ: أبا فراس، مف شاعر بكر بف كائؿ ممف خمفتو خمفؾ؟ قاؿ
الفرزدؽ، كما ذكر الطبرم في أحداث سنة خمسيف، قد أتى الركحاء، كنزؿ في بكر بف كائؿ قكـ العديؿ، 

ريقو إلى سعيد بف العاص، كالي المدينة آنذاؾ، ليجيره مف زياد بف أبي سفياف الذم جد في كىك في ط
 :طمبو بعد أف استعدت بنك نيشؿ كبنك فقيـ عميو فأمف في بكر بف كائؿ، كقاؿ يمدحيـ



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-331- 
 

 ًلحيرمتيا كالحي بكػر بف كائػؿ      تبغت ًجكارا في معد  فمـ تجد

 (9) كخيران إذا ساكل الذيرل بالككاىؿ  أبىرَّ  كأكفى  ذمةن يىعقيدكنيػا

كبيعيد مغادرة الفرزدؽ لبكر بف كائؿ، رحؿ العديؿ إلى البصرة، كشيد خركج قريب كزحاؼ فييا 
، حيف أتكا بني راسب فقاتمكىـ، ككاف بينيـ قريب العديؿ حجار بف أبجر العجمي، (10)سنة خمسيف لميجرة

 : فقاؿ العديؿ يمدح بني ثكر. لسدكسيفصرعو الخكارج، كحامى عميو شقيؽ بف ثكر ا

 بدت لمحركرييف منو مقاتمػو  بعد مػا أبجر بف حجار كنجيت

ف بني ثكرو إذا ما لقػيتػيػـ  (11)ليـ زبرتا مجد العراؽ ككاىمو  كا 

 

ك يظير أف العديؿ في قبيمتو كقبؿ رحيمو إلى البصرة كاف قد عاش حياة بدكية تقميدية، ظؿ فييا  
سبلـ، مؤمنان بالعنؼ كالقكة كسيمة لتحقيؽ مآربو دكف أف يبدم أم اعتبارو لئلسبلـ أك لمدكلة، بعيدان عف اإل

كما ظؿ متمسكان بنزعة قبمية جاىمية تمثمت بالثأر الذم لـ يستطع اإلسبلـ أف يقمعو كميان عمى الرغـ مف 
إذ يذكر أبك الفرج . مو عمرككيظير ىذا األمر جميان مف حادثة قتؿ العديؿ لدابغ مكلى ابف ع. محاربتو لو

خكتو، كلما عممكا بأمره  أف ابف عـ لمعديؿ يدعى عمرك كاف قد تزكج مف بنت عـ لمعديؿ بغير أمره كا 
أخذكا سيكفيـ كاتجيكا لقتؿ ابف عميـ الذم كاف برفقة خادمو دابغ، كلـ يستمع اإلخكة إلى مناشدة عمرك 

ذم انتيى بقتؿ أربعة مف إخكة العديؿ، كقطع رجؿ سكادة، بالكؼ عما جاءكا ألجمو، كأصركا عمى القتاؿ ال
(12)أخي العديؿ، كتمقي العديؿ ضربة عمى رأسو عكلجت فيما بعد

فاستبدت بالعديؿ نعرة قبمية كطبيعة . 
بدكية منعتو مف أف يمجأ إلى الدكلة لممطالبة بحقو كحؽ إخكتو، كظؿ األخذ بالثأر طاغيان عمى تفكيره،  

ؤ عمى قتؿ ابف عمو خشية  مطالبة أقارب األخير بدمو كالسعي لؤلخذ بالثأر مف قاتمو، كلما كاف ال يجر 
جعؿ الرصد عمى دابغ خادمو حتى عمـ بخركجو إلى الحج في العاـ نفسو الذم خرج بو ىك لمحج، كظؿ 

عمتو ىذه ، كافتخر العديؿ بف(13)يتحيف الفرصة المناسبة لقتمو حتى ظفر بيا كقاـ بقتمو غدران بكادم حنيف
 :فقاؿ

ف كاف ثأران لـ يصبو غميمي  ألـ ترني جممتي بالسيؼ دابغان   كا 

 بأبيض مف ماء الحديد صقيؿ  بكادم حنيف ليمة البدر رعتو
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 (14)كلـ أؾ إذ صاركا ليـ بدليؿ  ىذا الطريؽ أمامكـ: كقمت ليـ

تؿ كالمقتكؿ؛ فاألكؿ عربي حر كالعديؿ في أبياتو السابقة غير راضو عف قتؿ دابغ؛ إذ ال تكافؤ بيف القا
كالثاني خادـ، كىذا جدير بأف يمحؽ العار فيو بيف القبائؿ، ككاف العديؿ كاعيان ليذا في فخره بقتؿ دابغ؛ 
عبلنان مبطنان عف رغبة مستقبمية في  كلذا حمؿ الشطر الثاني مف البيت األكؿ حسرة كاعترافان بالتقصير، كا 

ف كاف ثأران لـ ) إتماـ األمر  ككاف ما تكقعو العديؿ؛ فقد استغؿ جرثكمة العنزم األمر (. يصبو غميمي كا 
 :كعير العديؿ بما فعؿ فقاؿ

ف امرأ ييجك الكراـ كلـ ينؿ  مف الثأر إال دابػغان لمئيـ  كا 

 (15)كفاتؾ باألكتار شر غريـ  أتطمب في جبلف كتػران تركمو

بصفة المؤـ التي تجمع الخصاؿ الذميمة التي " فجرثكمة يجرد العديؿ مف الفضائؿ كالمناقب حيث يرميو 
 .(16)"كانت مكضع الذـ كالطعف في العصر األمكم 

 :العديؿ في البصرة -ب

. سنة خمسيف إلى البصرة حيث أقاـ فييا حتى كفاتو –كما مر سابقان  –رحؿ العديؿ عف قبيمتو  
أما . الميمب، كمالؾ ابف مسمع الحجاج، كيزيد بف: كفي البصرة ارتبطت أخبار العديؿ بشخصيات ثبلث

فتذكر . الحجاج فقد نشأت بينو كبيف الشاعر عداكة تختمؼ الركايات التي كصمت إلينا في بياف أسبابيا
إحدل الركايات أف الحجاج طمب العديؿ بقكد حيف استعدل عميو مكلى دابغ فيرب إلى الرـك كلجأ إلى 

 :قيصر فآمنو، فقاؿ

 (17)بساط أليدم الناعجات عريض  يكدكف يد الحجاج مف أف تنالن

 : كذىبت ركاية أخرل إلى أف العديؿ حرض أىؿ العراؽ عمى الحجاج فقاؿ

بفى يا أىىؿى الًعراًؽ فىًإنَّما ييسبى كؿ مىف ال ييقاًتؿي   دىعكا الجي  ييياف كى

ػؽّْ سىيفىوي  ٌجاجي لمحى ػرَّدى الحى  أال فىًاستىقيمكا ال يىميمىفَّ مػاًئؿي   لىقىد جى

ٌتى القىكـي بيف ضمكعيـ باًئؿي     كىخافكه حى مىيًو الحى  كنزك القىطا ضيمت عى
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مى مىرقبو كىالٌطيري ًمنوي دىكاحؿي   كىأىصػبىحى كىالبازم ييقىمّْبي طىػرفىوي  عى
(18) 

كفي ركاية ثالثة يذكر أبك الفرج أف حاجب الحجاج منع العديؿ مف الدخكؿ . (19).فجد الحجاج في طمبو
 :ؼ عف بابو إلى يزيد فقاؿ معرضان بالحجاج أبياتان منياعميو فانصر 

 (20)فباب الفتى األزدم بالعرؼ يفتح  لئف ارتج الحجاج بالبخؿ بابو

فحذره يزيد مف عاقبة ما قاؿ كنصحو باليرب مف الحجاج بعد أف زكده بالماؿ كاألفراس ككعده أف يبعث 
كلـ . اج عمى يزيد، كطمب العديؿ حتى ظفر بولو في كؿ عاـ مثؿ ما أعطاه، فأحفظ ىذا األمر الحج

كأما مالؾ بف مسمع فيبدك . تذكر المصادر التي عنيت بأخبار العديؿ أم لقاء بيف العديؿ كيزيد غير ىذا
مف ركاية ألبي الفرج أف أكؿ عيده بو كاف في سنة سبع كستيف حيف كلي حمزة بف عبد ا بف الزبير 

أبيو، فاستغاث الناس بمالؾ، كما استغاثكا بو عندما حمؿ زياد أمكاليـ إلى البصرة كجمع ماليا ليحممو إلى 
 :معاكية، فمحؽ بالماؿ فرده، فقاؿ العديؿ مادحان إياه

 دعكنا أبا غساف يكمػان فعسكرا  إذا مػا خشينا مػف أمير ظبلمة

 إذا شاء جاءكا دارعيف كحسرا  ترل الناس أفكاجان إلى باب داره

 (21)أغر إذا سامػى كأىيب منظرا  ا مثؿ مػالػؾفما فػي معد كمي

 :فكصمو مالؾ، فأقاـ بالبصرة كاستطابيا، كلـ يزؿ بيا، إلى أف مات، فقاؿ الفرزدؽ يرثيو

 قديمان كال مستحدثات الحبلئؿ    كما كلدت مثؿ العديؿ حميمة

 (22) بو تفتح األبكاب بكر بف كائؿ  كمازاؿ مذ شدت يداه إزاره

 

 :بف الفرخ العجمي شعر العديؿ

المدح، : لـ يخرج العديؿ في شعره عف أغراض الشعر التقميدية، كتكزع شعره عمى ثبلثة منيا، ىي
 .كالفخر، كاليجاء
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 :المدح-أ

دفعت الحياة في مجتمع قكامو القبيمة الشاعر إلى أف يقؼ شعره عمى قبيمتو، ينشر محامدىا  
ف العديؿ أحد ىؤالء الشعراء الذيف كقفكا شعر المدح عمى كمفاخرىا، كيدفع عنيا أعداءىا بمسانو، ككا

 :قبيمتو بكر بف كائؿ، فقاؿ

 كراـ القرل حيشد إذا السرح أجدبا  عمى الصيد مف بكر ذكم التاج إنيـ

 مف المحؿ محمر الجكانب أصيبا  إذا قطػر آفػاؽ السػماء رأيػتو

 ف يحجػبالمف بػات في نادييـ أ  كجدتي الجفاف الركح حكؿ بيكتيـ

 (23)خمت جفنة عيمت سػديفان مشطػبا  مبرزة فيػيا البػكائػؾ كػمػما

؛ كلعؿ مف الجدير بالذكر ىنا (ذكم التاج ) يصكر العديؿ رجاالت بكر بف كائؿ سادةن كما يظير مف قكلو 
د الممكؾ أف العرب لـ تكف تعرؼ التيجاف التي ىي لممكؾ العجـ، ككانت العمائـ عندىـ بمنزلة التيجاف عن

  .(24). إف العمائـ تيجاف العرب، ككانت العرب إذا سكدت رجبلن تقكؿ عمـ فبلف: حتى قيؿ

كيطرم العديؿ كـر القبيمة، كيدفعو كالؤه ليا إلى أف يبرز ىذا الكـر في أشد الظركؼ التي كانت 
عراء يشتككنو في تمر بيا البادية؛ فقد كاف الجدب عظيمان في حياة الناس ىناؾ؛ ككثيران ما كاف الش

، كيحاكلكف تصكير أثره الشديد فييـ الستمالة ممدكحييـ، فقاؿ جرير يشكك الجدب (25)قصائدىـ المدحية
 :في قصيدة مدح بيا عبد العزيز بف الكليد

 مف البيضاء أك زمػف القتاد  إلى عبد العزيز شككت جيدان 

 فما تبقي السنكف مع الجراد  سنيف مػع الجػراد تعرقتنا

 (26)لما أحيا بػني كال تػبلدم  لػكال فضؿ نػائمػو عميناك 

كفي أبيات العديؿ السابقة صكرة اعتمد فييا الشاعر عمى عنصر المكف ليبرز أثر القحط في أفؽ السماء 
 :المحمر مف شدة الجدب

 مف المحؿ محمر الجكانب أصيبا  إذا قطر آفػاؽ السماء رأيتو
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ذا كاف الجدب عظيمان في حياة  الناس، فإف المساعدة في سنيو كانت أعظـ، كلذا عد ىذا األمر كا 
فالعديؿ أظير كـر . فضيمة يركز عمييا بعض الشعراء في مدحيـ كما يركزكف عمى الكـر كالشجاعة

القبيمة كمساعدتيا لآلخريف في مثؿ ىذه الظركؼ مف خبلؿ تقديـ صكرة لمقصاع العظيمة المستخدمة في 
كال شؾ أف مثؿ ىذه القصاع تستمـز طعامان في مثؿ حجميا؛ كلذا فإف القكـ لـ إعداد طعاـ المحتاجيف، 

يختاركا مف الطعاـ إال النكؽ السمينة الفتية الحسنة، كيحس القارئ ليذه الصكرة بحركة القكـ الذيف لـ 
، كما يشاىد منظر الجفاف (كمما خمت جفنة عمت سديفان مشطبا ) يتكقفكا عف مؿء الجفاف بالمحـك 

كقد ال نعدـ الصكاب إذا قمنا إف اختيار الشاعر لمعظيـ مف كؿ شيء ما (. مبرزة فييا البكائؾ ) لممتمئة ا
كاف إال إلبراز عظـ كـر بكر ابف كائؿ قبيمتو؛ فالجفاف أعظـ ما يككف مف القصاع، كما أف البكائؾ ىي 

 . (27)النكؽ السمينة العظيمة الفتية الحسنة

بيمتو بكر بف كائؿ ىك الذم دفعو لمدح رجميف مف رجاالتيا كالفخر كيبدك أف تعصب العديؿ لق
بيما في الكقت نفسو؛ فيذكر أبك الفرج في ترجمتو لمعديؿ أف حكشب بف يزيد كعكرمة الربعي كانا 
يتنافساف في إطعاـ الطعاـ كنحر الجزكر في معسكر مصعب بف الزبير، ككانت الغمبة دائمان لحكشب 

 :رمة لمظفر عميو كنجح، فقاؿ العديؿ فييمالسعة يده، فاحتاؿ عك

 ىما فتيا الناس المذا لػـ يغمرا   كعكرمةي الفياض فينا كحك شبي 

 (28)رئيسه كال األقياؿي مف آؿ حميرا  ىػما فتيا الناس المذا لـ يىنميما

التفضيؿ  كالعديؿ في مدحو ليما لـ يفضؿ أحدىما عمى اآلخر؛ كلعمو في ذلؾ كاف عمى كعيو بما قد يجره
مف عارو عمى القبيمة؛ ففيو إبراز لمعايب القبيمة كنيؿ مف أعراضيا كىذا ما كانت القبائؿ تخشاه دائمان عند 

ذا كانت . (29)تياجي شعرائيا لبكر بف كائؿ ىي التي دفعت العديؿ لجعؿ رجاالت بكر بف كائؿ  العصبيةكا 
متو يضع حكشب كعكرمة في منزلة عالية ىي التي جع -أيضا  –سادة عمى اآلخريف، فإف عصبيتو ىذه 

 . لـ يصؿ إلييا سيد آخر، بؿ فاقت مكانة األقياؿ ممكؾ حمير

" أحد رجاالت قبيمة بكر المشيكريف في البصرة، كالذم قيؿ فيو  –كيمدح العديؿ مالؾ بف مسمع  
لبصرة لينصرىـ حيف استغاث بو أىؿ ا - (30)"كانت ربيعة مجتمعة عميو كاجتماعيا عمى كميب في حياتو 

 :عمى حمزة بف عبد ا بف الزبير سنة سبع كستيف لميجرة فقاؿ

 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-336- 
 

 دعكنا أبػا غساف يكمان فعسكرا  إذا ما خشينا مف أميرو ظبلمػػةن 

ٌسرا  ترل الناس أفكاجان إلى باب داره  إذا شاء جػاؤا دارعيف كحي

 نظراأغرُّ إذا سامػى كأىيػبي م    فػما في معدو كػٌميا مثؿي مالػؾ

 بني مسمع لـ ينكر الناسي منكرا    بني مسمعو لػكال اإللػو كأنتيـي 

كأكرىمييا في أكؿ الدىر جكىرا  بني مسمعو أنتـ ذؤابةي كائػػؿو 
(31) 

صكر العديؿ مالكان في األبيات السابقة يسرع في إغاثة قكمو حتى ناؿ بذلؾ طاعتيـ التي حممتيـ عمى أف 
، كيغضبكف لغضبو دكف أف (إذا شاء جاءكا دارعيف كحسرا )فرسانان كرجالة  يجيبكا دعكتو إذا ما دعاىـ
كقد حظيت قيادة مالؾ لقكمو بإعجاب العديؿ حتى قدمو عمى معد كميا، . (32)يسألكه في أم شيء غضب

كفي إحدل مقطكعاتو يشيد العديؿ بكـر يزيد يف  . كجعؿ قكمو بني مسمع أشرؼ كائؿ كأرفعيـ قدران 
 :كمع المحتاجيف إليو فيقكؿالميمب معو 

 فباب الفتى األزدم بالػػعرؼ يفتح  لئف ارتج الحجاج بالبخؿ بابػو

 إذا جعمٍت أيػدم المكػػاـر تسنح  فػتىن ال يبالي الدىر ما قؿ مالو

 كأخرل عمى األعداء تسطك كتجرح  يداهي يده بالعيرؼ تينيبي مػا حكت

 الغنى فػييـ كشيػكان سيسرحي  بػأفَّ   إذا مػا أتػاه المرممػكف تيٌقنكا

ٌراس بابػو رّْ يفػرح  أقػاـ عمى العافيف حي ػٌر بالحي  يػنادكنيـ كالػحي

 (33)فػإف عطايػاه عػمى الناس تنفح         ىػممكا إلى  سيب األمير كعرفػو

القدـ  كيمحظ أف العديؿ لجأ في التعبير عف كـر يزيد إلى صكرة تقميدية استخدميا الشعراء كثيران في
كقد بمغ . عف قكتو كسيطرتو -أيضا –إلظيار كـر ممدكحييـ، فعبر عف عطاء يزيد باليد، كما عبر بيا 

مالؾ مف الكـر حدان جعؿ المحتاجيف لو يتيقنكف أنيـ إذا ما قصدكه فسكؼ يجد الغنى طريقو إلييـ، فيك ال 
، كىذا ما دفع العديؿ كقد . إلى تشجيعيـ عمى طمب عطائو يعبأ إذا ما نقص مالو ماداـ ينفقو في الكـر

قصد العديؿ يزيد قصدان؛ كلعؿ الحمؼ الذم كاف بيف قبيمة الشاعر بكر كقبيمة الممدكح األزد في العراؽ 
 .ىك الذم شجعو عمى المجكء إلى يزيد دكف غيره
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 :الفخر -ب

الشعراء تأثر شعر الفخر في العصر األمكم بالعصبية التي عادت في ذلؾ العصر، كلـ يستطع   
ظؿ لكثير مف القيـ كالمثؿ الجاىمية منزلتيا في نفكس الكثيريف، كالسيما "التخمص منيا في تفاخرىـ؛ كلذا 

مف أمثاؿ العديؿ بف الفرخ الذم صدر فيما كصؿ إلينا مف  (34)"أكلئؾ الذيف غمبت عمييـ عنيجية البداكة 
 .ركا بو مف المآثر كالمناقبمفاخره عف عصبية قبمية، كسار عمى نيج أسبلفو ففخر بما فخ

 :كمف المكضكعات التي فخر بيا العديؿ في شعره

 :النسب -1

 :يعد فخر العديؿ بنسبو في طميعة ما تفاخر بو كذلؾ حيف قاؿ

 (35)ألبيضي عجميُّ عريضي المفارؽ  فإف تؾي مف شيباف أيمي فإنني

 :كيعترؼ العديؿ بفضؿ كالده عميو فيما كرثو مف مكانة فيقكؿ

ـٍ   نازؿ أنػزلػنيػيا أبػيمػ  (36)كمػف يبتني مػثػمػيا ال ييػذى

كفي أبيات أخرل لـ يستطع العديؿ التخمص مف نزعتو القبمية؛ فرأل نفسو أنبؿ شاعر في كائؿ، كرد ما 
 :ىك فيو مف نبؿ إلى رىطو األدنيف فقاؿ

ـي شاعرو في كائػؿ  عػٌمان أغىرَّ إذا نيسٍبتي كىخػاال    إٌني ألٍكرى

ـي الدَّسيعىًة سيدان مٍفضاال  أبان بو أىٍعمك كتيٍعرىؼي غٌرتيك  ٍخ ضى
(37) 

 :األياـ كالكقائع -2

ارتبط شعر الفخر ارتباطان كثيقان باألياـ كالكقائع التي دارت بيف القبائؿ؛ فإذا ما فخر شعراؤىا 
مى العجـ مف أبرز كيعد يكـ ذم قار الذم انتصرت بو العرب ع. ذكركا كقائع قبائميـ التي ظفركا بيا

 :انتصارات قبيمة بكر بف كائؿ التي أشاد بيا العديؿ حيف قاؿ

 إال اصطمينا ككٌنا مكقدم النارً   ما أكقد الناسي مف نار لمكرمة
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 لمناًس أفضؿى مف يكـو بذم قارً            كما يىعيدُّكف مف يكـو سمعتى بو

 (38)بنا لكسرل كؿَّ إسكارً يـك استم             جئنا بأسبلبيـ كالخيؿ عابػسة

فيكـ ذم قار عند العديؿ أفضؿ األياـ التي عرفيا الناس، فقد انتصرت فيو بكر عمى كسرل كىزمكا جيشو 
 :بفضؿ فرسانيا الشجعاف الذيف افتخر بيـ العديؿ في قكلو

 لحمبًة كسرل كالذم كاف أشبا  كنحف عبأنػا يػكـى حٍنك قراقػر

ٌببا  ف ثكلفكارسى صدؽو ال ييبالكف م إذا كسفكا يكمػان أغػرَّ ميحى
(39) 

 :ككاف العديؿ ممتمئان باإلعجاب بقبيمتو عجؿ بف لجيـ لدكرىا الذم لعبتو في يكـ ذم قار فقاؿ فييا

ـٍ يػػزىؿ  فييـ ميابةي كػؿّْ أٍبيػضى فاعػؿ  إف الفكارسى مف ليجيـ ل

ٍكلىػػوي  اًمػؿمف أىًؿ ىىكذ  ميتىعىًمـه ًبالػتاج يىٍسجػدي حى ػكارـً حى  ةى لممى

ٍنظىمىةى الذيف ًرمىاحػييـ ٍتؼ مىكت عىاجػؿ  أك رىىط حى ُـّ الفىكارًس حى  سى

ٌميا بالباًطػػؿ  قىكـه إذا شىيىركا الٌسيكؼ رأكا ليا  حػٌقان كلـ يىػؾي سى

فاًخًر مف لسىاف القائًػػؿ  كلىئٍف فىخرتى بيـ لمثؿ قىديمػيـ  بىسىطى المى

اًىؿ  الذيف ًبمٍثًمػػًيـٍ أكالد ثىػٍعمػىبىة  يؿي الجى ـي كىريدَّ جى مي ـى الحى ػمى حى
(40) 

يتغنى العديؿ في أبياتو السابقة بالثناء عمى شجاعة فرساف عجؿ بف لجيـ الذيف أبمكا ببلءن حسنان في يـك 
، كيفخر في الكقت نفسو بشجاعتيـ كحمميـ، كيخص بفخره كمدحو حنظمة ابف ثعمبة العجمي (41)ذم قار

 .(42)نت بكر بف كائؿ قد كلتو أمرىا تيمنان بوككا

كفخر العديؿ بأياـ بكر عمى مضر في الجاىمية كيكـ الشيطيف الذم أكقعت فيو بكر بتميـ كقتمت 
 :، فقاؿ(43)منيـ ستمائة رجؿ

 عيمىران كمف سىٍعد أبىٍرفى حبلال  ككطٍئفى يكـ الشىٌيطيفى بكىٍمكىؿو 

ٍيدى الفىكاًرًس بالنصاًؿ فىماال           ٍمنىوي كمػفى الٌرباًب لىقىيػنىوي فىقىتى   (44)زى
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كفي األبيات السابقة يفتخر العديؿ بقتؿ البكرييف زيد الفكارس، ككاف قد أغار عمييـ في الرباب كسعد، 
فاقتتمكا قتاالن شديدان استطاع في أثنائو المسمب، أحد بني تيـ ا بف ثعمبة بف عكابة ابف صعب بف عمي 

بانتصار  -أيضا  –كافتخر العديؿ . (45)أف يقتؿ زيد الفكارس في أرض الخكع مف ديار بكر بف بكر،
 :قبيمتو عمى قيس مف قبائؿ مضر فقاؿ

 ساداتيا كالٌسبيى كاألمػكاال  كأخذف مػف أفناء قيس كػميا

بىٍعدى النَّعيـً مىدىارعػان كشماال  فىتىبىدَّلػىت مػٌنا ٌسبايػا مػػٍنييـ
(46) 

 :تخر بانتصارات قبيمة تغمب في حرب البسكس كيـك الكبلب فقاؿكما اف

ٍرتى بػتىٍغمبى ابػنىةى كائؿ ذا فخى ػكػاًرـى مٍف نىدل كأكائؿ  كا   فىاٍذٍكر مى

لتىٍغمبى الغىٍمباًء عزّّ  بىػٌيػػػفه  يىػػزيد فىكؽى الكػاىؿ       كى ػاديىةه كى  عى

ٌرؽ تػىناكؿكابػني   قىسىطكا عمى النٍُّعماف كابًف ميحى قىػطاـً بػعزةو كى
 

ػٍنكىةن  ـي قىػتىمكا ابفى ىٍندو عى ىيػ  كقىنا الٌرمػاح يىذيٍدفى كرد  النىاىؿ  قكـ ه

ـٍ أبػك حػىنىشو ككػاف يىكػفو  ًرٌم السّْناًف كرمُّ  صدًر  العىامؿ       منيي

 (47)كندل كميبو عند فضؿ الػنائؿ     كميميؿ الشعراء إف فخركا بػػو

يؿ في األبيات السابقة أسماء رجاالت تغمب الذيف لعبكا دكران بارزان في تاريخيا، كيحاكؿ مف يحشد العد
خبلؿ ىذا الرصد أف يؤصؿ لجكانب مختمفة في عراقة القبيمة يفتخر بيا؛ فيشيد بشجاعتيـ في اليجـك 

ث بف عمرك، عمى النعماف بف المنذر، كيفتخر بانتصارىـ عمى ابني قطاـ؛  شرحبيؿ كسممة ابني الحار 
ككاف أبك حنش قد قتؿ شرحبيؿ بف الحارث قائد بكر في يكـ الكبلب، الذم كانت فيو الغمبة لتغمب عمى 
بكر، كأرسؿ رأسو إلى أخيو سممة، ككاف عمى تغمب، فمما رأل ما حدث ألخيو تكعد أبا حنش ففر منو، ثـ 

بإباء القبيمة كعزتيا فيفتخر بقتؿ عمرك كما يتغنى العديؿ . (48)أخرجت تغمب سممة مف بينيـ فمجأ إلى بكر
، كيختـ فخره بالميميؿ الذم قاد تغمب في حرب البسكس ضد (49)بف كمثـك لعمرك بف ىند غيرة عمى كالدتو

 .، فيشيد بشجاعتو كأخذه ثأر كميب مف جساس(50)بكر
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متو بكر مف كال يمكننا تفسير سبب افتخار العديؿ بقبيمة تغمب كتجاىمو لما كاف بينيا كبيف قبي
عداكة في الجاىمية دامت أربعيف سنة في حرب البسكس، إال في ضكء معرفتنا بحقيقة ما شيده العصر 

ربيعة كمضر، كالتي بظيكرىا صار الكالء لمتجمع : األمكم مف ظيكر التجمعات القبمية الضخمة مثؿ
ة القديـ كقكتيا كجمدىا في القبمي يعمك عمى الكالء لمبطف، كىذا ما دفع العديؿ إلى الفخر بمجد ربيع

 :المعارؾ ، يقكؿ العديؿ

ٍرتي غيرى ميغىرَّبو  ٍرتي فىخى ٍى تىخى ٍٍ  باألكٍػرىميفى األىكػٍثىريػفى ًرجػاال  فىإذا اؼى

بىيعةى  األثرىيفى  فػي  أٌياميػا ليفى فىػكىاًرعػان كجػبػاال  برى  كاألٍطكى

ـي في الحرًب حيفى تكىٌمشىتٍ  ػكه  تىٍمقاىي  عػمى العىدكّْ ثقاال بيضى الكيجي

ـي   كالنػازلػيػفى إذا أىرىٍدتى نػػزاال  الضاربيفى إذا أرىٍدتى طرىادىىيػػ

مىتٍ  ػٍربان ٌيذبّْحي مػؿ عدا األٍبػطاال  كالضاربيف إذا الكتائبي أٍحجى  (51)غى

 :الشجاعة -3

ائده يفتخر بقكة قبيمتو ارتبط التفاخر باألياـ كالكقائع بالتفاخر بشجاعة القبيمة، كالعديؿ في إحدل قص
 :مصكران إياىا حامية لمحدكد، منيعة الجانب، ال يقربيا معتدو إال كيعكد منيزمان، يقكؿ العديؿ

 إذا ما دعا داعي الصباح كثٌكبػا  بنا ييتٌقى الثغري المخكؼي لػػقاؤه

 إلػى قكمػو إال طميقان ميسػيػٌبا  ككـ مف رئيس قد غزانا فمـ يؤبٍ 

ـٍ ببل ن ـى جػيشوي أتاىي أسػيران مييانػان أك قتيبلن ميمػٌحبا  ػيبو كأسػم
(52) 

 :كفي قصيدة أخرل يستمر العديؿ بالتباىي بمنعة قبيمتو كقدرتيا عمى سد الثغكر، فيقكؿ

ـٍ   عميَّ تػعىطٌػىؼ مػف كائػؿو   إذا قيمتي كيػٌؿ جكادو خضى

ـٍ   بيـٍ ييٍكسىري العظـ مف غيًرىـٍ   كيرأبي منيـ إذا ما اتعصى

 فىنىٍنكى العىدكَّ كنحكم الغينيـٍ   نحؿُّ عمى الثغر عند الحركب
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 كناري الممكؾ كأرضي النعىـٍ   لنا سيرَّةي األرض قػد تعممكف

ـٍ   نػفيػنا القبائؿ عػف حرىا  بػأرعفى ذم غابةو كاألجى

كمثؿ الظبلـ إذا ما اٍدلىيىـٍ   كثيرى الدكاعي بػعيد المسير
(53) 

اتو السابقة لقطات تقكـ عمى التداعي في السرد يبيف مف خبلليا خطة قكمو في التغمب يقدـ العديؿ في أبي
عمى العدك؛ كالتي تقكـ عمى اليجكـ كالقتؿ ثـ سمب الغنائـ، كيحاكؿ في ىذه المقطات أف يظير سرعة 

يمجأ إلى قكمو في اإلغارة فيمجأ إلى استخداـ الفاء في البيت األكؿ، كما يحاكؿ أف يظير شجاعة الجيش ف
استخداـ صكر تدخؿ إلى النفس الرعب كالخكؼ مف خبلؿ استخدامو لمظممة التي شبو بيا الجيش الذم 

كفي استخدامو ليذه العبارة إشارة إلى ما كاف يتمتع بو الجيش مف كثرة عددية (. كثير الصييؿ ) كاف 
تو كمجدىا التميد، كبالغ في كقد فخر العديؿ في قصيدة أخرل بعدد قبيم. تكسب القبيمة العزة كالمنعة

 :التباىي بيا حتى عدىا قادرة عمى تحدم الجف كاإلنس، فقاؿ

 كمجد تػبلد لـ يكف متأشػبا  لنا عدد أربى عمى عدد الحصى

 جسيـ أبت أركانػو أف تصكبا  لنا باذخ ناؿ السماء فركعػػو

 (54)فصاالن لمف عٌد القديـ كمحسبا    فنحف حديا الجف كاإلنس كػميا

 :الكـر -4

يعد الكـر فضيمة كلكنان مف ألكاف الفركسية التي تتفاخر بيا القبائؿ، ككاف الشعراء يبالغكف في  
التغني بكـر قبائميـ السيما في كقت الجدب، كقد مر بنا سابقان في المدح فخر العديؿ بكـر قبيمتو في كقت 

كفي قصيدة أخرل يشيد العديؿ بكـر . يمةالقحط ككصؼ قدكرىـ العظيمة التي تغمي بالنكؽ السمينة العظ
 : قكمو في كقت الشتاء الذم تشتد بو الحاجة إلى المساعدة كالقرل فيقكؿ

ـٍ   كنحف إذا سىنىةه أمحػػمتٍ  ٍت ميحػكالن كىمىٍكًف األدى  كآضى

 كينسى النحيؿى عندى القػطـ  كزؼ القػريعي أماـ األفاؿً 

كحت الشكؿي فػي إثًرهً  ـٍ  كصؼ األمػاءي   كري  عمييا الحيزي
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ػٌطابػيا ٌكحي حي  بنكػباءى عػارية فػي شبىـ  كأٍمسىٍت تىرى

ـي لػحـ الٌسػنا ـي فىنيطًع ـٍ   نيقي  (55)ـ إذا مػا الشتاءي عمينا أذى

عمد العديؿ في األبيات السابقة إلى عالـ الحيكاف، فاختار اإلبؿ ليقدـ صكرة مخيفة ألثر الجدب في أحد 
راكية؛ فرسـ صكرة اعتمد فييا عمى الحركة لمفصيؿ الذم أسرع الخطك أماـ أىـ عناصر البيئة الصح

كفي تصكير العديؿ حاؿ . صغاره، كلمشكؿ التي سارت في أثره تاركان كؿ منيما الصغار بحثان عف الطعاـ
اإلبؿ إرىاصان لمفخر بقكمو الذيف يمدكف يد العكف لآلخريف في مثؿ ىذه الظركؼ، كلـ تكف صكرتو السابقة 

 .إال إلظيار عظـ قيمة ما تقدمو قبيمتو في مثؿ ىذه الظركؼ

 :اليجاء -ج

كلما . ىجا العديؿ قبؿ انتقالو إلى البصرة جبار مف بني عجؿ، كككيع كقكمو مف بني الطاغية 
كمف . انتقؿ إلى البصرة تعرض لمحجاج فيجاه في مقطكعة شعرية كازف فييا بينو كبيف يزيد بف الميمب

 :(56)ة التي استخدميا الشاعر في ىجائواألساليب الفني

 :السخرية - أ
عرؼ شعراء اليجاء في العصر األمكم أساليب جديدة في اليجاء قامت عمى عنصر اإلضحاؾ 

فحيف ىجا العديؿ جباران، ككاف رجؿ مف رىط العديؿ مف بني العباب . (57)الذم لـ يعرفو القدماء مف قبؿ
 : قد جدع أنفو، قاؿ

ٌنػىعا  رف أنفوألـ تر جٌباران كما يػفى أف تىتىخى  لػوي ثمـه يىػٍيكى

 يرل الناسى أعداءن إذا ىك أطمعا  كنحف جدعنا أنفو فكأنما

 تركناه عف فرطو مف الشرّْ أجدعا  كمكا أنؼ جبارو بكاران فإف

 (58)بكاران كنيبان تركب الحٍزفى ظيمَّعا  معاقدي مف أيدييـي كأنكفيـ

كيقـك عنصر اإلضحاؾ في أبياتو عمى تصكير قبح . لجبار المجدكع أنفوفالشاعر يقدـ رسمان ساخران 
كيختمط ىجاء العديؿ . منظر أنؼ جبار الذم شبيو بانحناء الذليؿ، كباإلبؿ التي تسير عمى أرض كعرة

نحف، جدعنا، ) إلى قكمو جميعان مف خبلؿ ضمير الجمع ( جدع ) لجبار بفخره القبمي فينسب الفعؿ 
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يرل الناس أعداء إذا ىك أطمعا، كمكا ) ص عمى أف يككف االستيزاء بو مشيديان مف الناس ، كيحر (تركناه 
 (.أنؼ جبار 

كفي ىجائو لككيع يسخر العديؿ مف منظر يده المقطكعة كيستمذ باالستيزاء بو، فيده المقطكعة 
النساء، يقكؿ جعمتو خجبلن كلذا فيك مضطر إلى أف يقنع نفسو بإطعاـ الجماؿ كالبقاء في الداخؿ مع 

 :العديؿ

كيعان بعدمػا شاب رأسيو ـى األخادع    تركتي كى  أىشػؿَّ اليػميف مسػتقي

ـى الذليؿ كانحجر في المخادع  فىشىرّْب بيا كيرؽى اإلفاؿ ككؿ بيا طعا
(59) 

 :اليجاء المقذع - ب
 إياؾ كاليجاء: الحطيئة مف سجنو حذره قائبلن  –رضي ا عنو  –لما أطمؽ عمر بف الخطاب 

أف تقكؿ ىؤالء أفضؿ مف ىؤالء كأشرؼ، كتبني شعران : " فسألو الشاعر عف اليجاء المقذع فأجابو. المقذع
كقد لجأ العديؿ لمثؿ ىذا النكع مف اليجاء حيف تعرض لبني . (60)"عمى مدح لقكـ كذـ لمف تعادييـ 

 :الطاغية قائبلن 

ـي المػيقػاـ كالػرماحي   مازاؿ في قيس بف سعد لجارىػـ  شىػكاًرعي  لػئا

ـي   عمى عيد ذم القرنيف ميعط كمانع  ىػػـ استنقذكا حٌساف قىٍسران كأنػت

 كبالفػٍرخ لما جػاءكـ كٍىػك طػائعي   غػدرتػـ بدينارو كحسافى غػدرةن 

ييػػفَّ األصابعي   فمكال بنك قيًس بػف سعدو ألصبحت  (61)عمىػيَّ شػدادان قبضي

يعان جد قكمو في طمبو فمجأ ككالده إلى عفير بف جبير، مف قبيمة يذكر أبك الفرج أف العديؿ لما ىجا كك
قيس بف عجؿ، الذم اقترح أف يذىب الفرخ إلييـ كيصمحيـ، كفي طريقو أسره بنك الطاغية كلـ يخمصو إال 

 .عفير فكانت األبيات السابقة في مدحو كقكمو كىجاء اآلخريف

نفسو فيمدح يزيد بف الميمب، كيشيد بكرمو كفي مقطكعة ثانية يعمد العديؿ إلى ىجاء التفضيؿ  
 :كدكره في إغاثة المحتاج، كيضع مف شأف الحجاج الذم نعتو بالبخؿ،كذلؾ في قكلو

 فباب الفتى األزدمّْ بالػعيرؼ يفتح  لئف ارتج الحجاجي بالبخؿ بابو
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 إذا جعمت أيػدم المػكاـر تسنح  فتىن ال يبالي الدىرى ما قؿَّ ماليو

 كأخرل عمى األعداء تسطك كتجرح  لعيرؼ تينيبي ما حكتيداهي يده با

 بػأفَّ الػغنى فييـ كشيكان سيسرحي   إذا ما أتػاه المرممػكف تيٌقنكا

رَّاس بػابػو رّْ يفرح  أقاـ عمى العافيف حي  يػنػادكنيـ كالػحرُّ بالحي

 فػإف عػطايػاه عمى الناس تنفح  ىممكا إلى سيب األمير كعرفػو

مف الجكد كالمعركؼ حزـه مطكحي   ػف ثػمكدى بكػفّْوكليس كعمجو م
(62) 

 :التجريد -ج 

يعد التجريد أسمكبان مف أساليب اليجاء التي استمرت في العصر األمكم، كظؿ لو كقعو البميغ في 
في " جميع الفضائؿ كالمناقب التي كانت مناط التفاخر " نفكس الميجكيف، ففيو يجرد الشاعر أعداءه مف 

بصفة المؤـ، " كالعديؿ في ىجائو لككيع يجرد بني الطاغية مف كؿ فضيمة كيرمييـ . (63)القبميالمجتمع 
كىي صفة ألح عمييا شعراء اليجاء إلحاحان عجيبان حتى لـ تكد تخمك منيا أىجية مف أىاجييـ القبمية 

"(64.). 

لقبيمة كمكطنيا كيرتبط بيجاء التجريد رمي القبيمة بالنقص الذم قد يككف راجعان إلى أصؿ ا 
، كفي ىجاء العديؿ السابؽ لمحجاج يركز عمى نسب قبيمتو ثقيؼ التي ألحقيا بعض النسابيف (65)األكؿ

كؿ العرب مف كلد "     –صمى ا عميو كسمـ  –بثمكد، كقد احتج مف ذىب إلى ذلؾ بحديث الرسكؿ 
زز رؤية العديؿ في ىجاء الحجاج كيع (66)..."إسماعيؿ إال جرىـ فإنيـ مف عاد، كثقيؼ فإنيـ مف ثمكد

لحاقو بثمكد ما حممتو النصكص األدبية في ىذا الشأف، فعبد ا بف الزبير شتـ ثقيفان في حصار الحجاج  كا 
كىجا شبيب بف شيباف البكرم . (67)"قصار الخدكد، لئاـ الجدكد، سكد الجمكد، بقية ثمكد : "لو فقاؿ يصفيـ
 :الحجاج فقاؿ

 (68)ال بؿ يقاؿ أبك أبييـ يقدـ   موعبد دعي مف ثمكد أص

كترؾ ىذا اليجاء أثران ظاىران في نفسية الحجاج الذم انبرل يدفع عف قبيمتو ىذه المثمبة محتجان 
تزعمكف أنا بقية ثمكد، : "كقاؿ (69)"؛ أم أىمكيـ كال أبقى منيـ أحدان "كثمكد فما أبقى : " بقكلو تعالى

 .(70)"نعـ البقية بقية ثمكد، كا ما بقي مع صالح إال المؤمنكف  :أقررت كا أنا مف ثمكد، ثـ قاؿ
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 :كيذكر أف الحجاج لما سمع أبيات العديؿ جد في طمبو حتى ظفر بو، ثـ عفا عنو لما أنشده قكلو

 (71)ليا بيف أحناء الضمكع نفيض  إذا ذكر الحجاج أضمرت خيفة

 

 :خاتمة

سمكب الشعراء الجاىمييف؛ ففي المدح ركز عمى بياف إف الناظر في شعر العديؿ يجده قد اتبع أ 
كنظـ العديؿ في الفخر أبياتان سار فييا عمى نيج أسبلفو ففخر بما . مناقب قبيمتو كمدح رجاالتيا البارزيف

كفي اليجاء لجأ إلى استخداـ أساليب فنية . فخركا بو مف نسب، كأياـ، كفضائؿ صحراء كالشجاعة، كالكـر
يـ المكركث عف األسبلؼ كاليجاء المقذع، كالتجريد، كمنيا الجديد الذم ظير في متنكعة منيا القد

ككاف لمعصبية القبمية التي سادت العصر . العصر األمكم كالسخرية باالعتماد عمى عنصر اإلضحاؾ
الجاىمي كلـ يستطع اإلسبلـ قمعيا كميان، كالتي أثرت في إنتاج شعراء العصر األمكم، حاضرة في شعر 

يؿ الذم لـ يستطيع أف ينأل بنفسو عف تمؾ العصبية، كقد ظير ذلؾ كاضحان فيما كصؿ إلينا مف العد
 .إنتاجو الشعرم الذم نظـ في المدح كالفخر كاليجاء
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مان اهلمذانيجتليات املفارقة يف مقامات بديع الزَّ  
 

النعيميحمد  أحمد. د                         
األردف /ةاء التطبيقيٌ جامعة البمق                    

    
 :ممخص

مقامات بديع مف خبلليا أٌف  ري يى ظٍ يى  لممفارقة في مقامات بديع الٌزماف اليمذاني، ةة تحميميٌ دراسة تطبيقيٌ  ىذه 
 .كالمدلكالت النقدية الحديثة ،كالقراءات ،كالمصطمحات ،عمى استيعاب أشكاؿ مف المفاىيـ ةقادر  الٌزماف

ى استحضار المقامة المناسبة مف مقامات اليمذاني، كدراسة نكع أك أنكاع كيقكـ منيج البحث عم   
 .المفارقة فييا، إٍذ إٌف شكؿ المفارقة الميستخدمة يختمؼ مف مقامة ألخرل كمف مكقؼ آلخر

 

 
Irony in the  Makkamat of  Badia' Azzaman Al Hamathani 

Abstract: 

The paper is basically Concerned with the irony in the Makkamat of Badia Azzman Al Hamathani, and 
the study of its meaning manifestation, forms and images. Also, it conjures up the irony meanings 
from some Arabic and English dictionaries. 

This study is an applied analytical study for irony sides and forms in Hamathani's Makkamate, which 
reveals that the old Arabic literary text has the ability to comprehend different forms of concepts, 
terminology and reading of modern criticism.  

Makkamat from Hamathani's Makkamat, and then study one or several irony types in that 
Makkamah, in order to clarify whether he used one or more different forms of the ironies in one 
Makkamah, because the form of used irony differs from one Makkamah to another one and from 
one position to another also.    
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 :المقدمة
جمػع يي "، حيػث تطبيقيان لدراسة المفارقػة اليمذاني نمكذجان ًمف مقامات بديع الٌزماف  راسةىذه الدٌ  خذتَّ ت

أبا الفضؿ أحمػد بػف الحسػيف بػف يحيػى بػف سػعيد اليمػذاني ) بديع الزماف اليمذاني  مؤٌرخك األدب عمى أفٌ 
نة التػػي أممػػى فييػػا حػػكؿ الٌسػػيػػـ يختمفػػكف ة، عمػػى أنٌ ىػػك أٌكؿ مػػف أنشػػأ  المقامػػات األدبٌيػػ( ق 398 – 358

 . (1) "لميجرة 392ك 382مقاماتو األكلى، كىك خبلؼ ينحصر بيف عامي 

يؤمف بالرأم القائؿ إف  كأىمية المفارقة في األدب مسألة ال تحتمؿ الجدؿ، كمع ذلؾ ليس عمى المرء أفٌ    
  .(2) ٌتصؼ بالمفارقةاألدب جميعان يتصؼ بالمفارقة، أك بالرأم القائؿ إف األدب الجيد يجب أف ي

مف أكثر المصطمحات الٌنقدية التصاقان بالحياة، فيك مصطمح يفٌسر نفسو " المفارقة"كلعؿ مصطمح 
َـّ تقابميمػا كافتراقيمػا  عمػى  -فػي الكقػت نفسػو-مف ناحية اإلشارة إلػى التباعػد مػا بػيف شػيئيف، أك مػكقفيف، ثػ

ذا كاف ثٌمة جكانب مف . نحكو ضٌدم ر كاضحة لمعيػاف عمػى المسػتكييف المفظػي كاإليحػائي، تظي" المفارقة"كا 
، فػإٌف الجكانػب األخػرل منيػا قػد تبػدك أكثػر تكريػة، كخاٌصػة مػا "ضػحؾ كبكػاء"كػأف يعنػكف أحػدىـ قصػتو بً 

 .في اإلنساف كتناقضاتو تعٌمؽعىمَّؽى منيا بالجكانب التي تتى 

د يبػػدك ألٌكؿ كىمػػة مصػػػطمحان الػػذم قػػ"كعمػػى أٌيػػة حػػاؿ، سػػكاء نيًظػػرى إلػػى مصػػػطمح المفارقػػة بمعنػػاه 
ػمّْف قػكالن مػا السػخرية مػف مكقػؼ؛  بسيطان، ييعىػرَّؼ بكممػات بسػيطة؛ كػأف تقػكؿ شػيئان كتعنػي ضػٌده، أك أف تيضى

، أك نيًظرى إليو مف زاكية معانيو التي تغكر بعيدان في  (3) !!"ييعجبني نجاحؾ كتفٌكقؾ: فتقكؿ لمف عيًرؼى بفشمو
فػػػػإٌف ىػػػػذا  -لمعػػػػاني التػػػػي تتجمٌػػػػى فػػػػي النصػػػػكص األدبيػػػػة رفيعػػػػة المسػػػػتكلكىػػػػي ا-اإلنسػػػػاف كتناقضػػػػاتو  

 .المصطمح، كفي الحاالت كٌميا، كسيمة لمكاجية الذات كاآلخر بتناقضاتيما، كأخطائيما، كربما بأمراضيما

يجعؿ بناء النص عمى المفارقة مرتبطان ارتباطان كثيقان بقضية ذات التصاؽ بالفكر "كىك األمر الذم 
؛ (4) "ي، كمػا يحػيط بػو مػف كجػكد، ال تغيػب عػف أحداثػو كمككناتػو صػفة التنػاقض كالتضػاد كالسػخريةاإلنسان

لػػذلؾ سػػكؼ تتبػػع ىػػذه الدراسػػة معػػاني المفارقػػة فػػي المعػػاجـ العربيػػة، كالقػػكاميس اإلنجميزيػػة، كمعانييػػا عنػػد 

                                                           

 11، ص1987، دار المناىؿ لمطباعة كالنشر، بيركت، 1، طأصكؿ المقاماتإبراىيـ السعافيف،  (1)
 .15، ص1988، ترجمة عبد الكاحد لؤلؤة، دار المأمكف، بغداد، المفارقة كصفاتياسي ميكيؾ، . د (2)
قراءة في نصكص مختارة، مجمة أبحاث اليرمكؾ قراءة في نصكص مختارة، مجمة أبحاث : ، في كافكريات المتنبي المفارقةأمؿ نصير،  (3)

 .44 – 9، ص 2، العدد15، المجمد 1977اليرمكؾ، 
 3787ص  ،(الممحؽ) 6، العدد 22، المجمد 1995، (العمكف اإلنسانية. السمسمةأ)، مجمة دراسات المفارقة شعر أمؿ دنقؿسامح الركاشدة،  (4)

– 3789. 
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ـٌ تنتقؿ إلى محكر القراءة التطبيقية لمقامات اليمذ اني، كتنتيي الدراسة بخاتمة بعض الباحثيف كالدارسيف، ث
 .تيجمؿ فييا أبرز النتائج التي تكٌصؿ إلييا البحث

 

 :المفارقة ومعانييا
مفػردة مجػرد بمعناىػا الحػديث الػذم تطػٌكر مػف " المفارقػة"لـ تسػتخدـ المعػاجـ العربيػة القديمػة كممػة 

، (خػبلؼ الجمػع)بكصػفيا  إلى مصػطمح نقػدم كأدبػي بمػدلكالت كثيػرة، كلكنيػا اكتفػت باإلشػارة إلػى المفارقػة
، فإٌنػػػو لػػـ يػػػأًت عمػػى ذكػػػر المفارقػػػة (5)"فىػػػرىؽى "فعمػػى الػػػرغـ مػػف الكػػػبلـ الكثيػػر الػػػذم أفػػػرده ابػػف منظػػػكر لمػػاٌدة 

قىػو يىٍفريقيػو فرقػان، كفٌرقػو لمصػبلح فرقػان، كفػٌرؽ لئلفسػاد : "بمعناىا المعاصر، كلكنو قاؿ الفىرؽي خػبلؼ الجمػع، فىرى
ـٌ تيمقػي كلػػدىا مػػف "، كمػا ذىػػب إلػػى أٌف "ٌرؽ كانفػػرؽتفريقػان، كانفػػرؽ الشػيء كتفػػ الفػارؽ مػػف اإلبػػؿ التػي تشػػتد ثػػ

قىػًت الناقػة ٍفػًرؽ فارقيػا كلػدىا كقيػؿ : شٌدة ما يمر بيػا مػف الكجػع، كأٍفرى أخرجػت كلػدىا، فكأٌنيػا فارقتػو، كناقػة مي
 .(6)"تيمقحتمكث سنتيف أك ثبلثان ال  -أيضان  –فارقيا بمكت، كالجمع مفاريؽ، كناقة ميٍفًرؽ 

د، باعي كالتَّ  ؿً صٍ كفي المعاحـ الحديثة تجد ىذه الدراسة مصطمح المفارقة يشير إشارة كاضحة إلى الفى 
ػؿى كمٌيػزى أحػدىما مػف اآلخػر: فىٍرقىػان كفيٍرقانػان  -بػيف الشػيئيف( فىػرىؽى )حيث نجػد  تباعػد مػا : كفىًرقىػت األسػناف. فىصى
قىػػو)ك. بينيػػا ًخمقػػة قىػػة كًفراقػػ( فىارى إلػػى آخػػر القائمػػة مٌمػػا  ،(7) أحػػدث بيػػنيـ فرقػػة: كفػػٌرؽ بػػيف القػػكـ. باعػػده: ان ميفىارى

 . يتصؿ بالفرقة كالتباعد

يمكػف "كيذىب أحد الباحثيف إلى أٌف مصطمح المفارقة لـ يرد فػي االسػتعماؿ النقػدم القػديـ، بحيػث 
ٍف كاف مصطمح المفارقة لػـ يػرد بمفظػو فػي االسػتعماؿ المغػكم أك األ: القكؿ دبػي أك النقػدم قبػؿ الفتػرة إٌنو كا 

الحديثة، فقد كردت مصطمحات أيخرل حممت جزءان مف داللتو، كما أٌف المساف العربػي مػارس ىػذا األسػمكب 
كدراسػػػة المفارقػػػة فػػػي األدب فػػػي . ة عمػػػى مػػػر العصػػػكر فػػػي شػػػعره كنثػػػره، كفػػػي ًحكىمػػػو كأمثالػػػوممارسػػػة جمٌيػػػ

عمػى  –ة، ككتابات الجػاحظ ة جكانب ما زالت مطكيٌ عصكره المختمفة تشكّْؿ ضركرة قائمة تساىـ في إضاء
أك قصػػػائد أبػػػي العػػػبلء المعػػػرم عػػػف الكػػػكف كضػػػحيتو اإلنسػػػاف، كالمقامػػػات، كغيػػػر ذلػػػؾ،  -سػػػبيؿ المثػػػاؿ

 .(8) "مجاالت كاسعة لمبحث كالدراسة مف ىذا المنطمؽ

                                                           

 .147، الجزء الثاني عشر، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة، دكف تاريخ، ص لساف العرب المحيطابف منظكر،  (5)
 .187، صلساف العرب المحيطابف منظكر،  (6)
 .685، ص"فرؽ"، الجزء الثاني، دكف ناشر، دكف مكاف، دكف تاريخ، مادة 2ط المعجـ الكسيطابراىيـ أنيس كآخركف،  (7)
 . 24، ص 1999، دار الشركؽ، عماف، المفارقة كاألدبخالد سميماف،  (8)
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. (9) "لضػبابعممية أشبو ما تككف باإلمسػاؾ با"ؼ محدد كدقيؽ لممفارقة يكترل باحثة أٌف كضع تعر 
كلٌما كانت المفارقػة، ممارسػة أدبيػة، تممػؾ تاريخػان طػكيبلن يمتػد إلػى عصػكر األدب األكلػى، فإٌنيػا تستعصػي 
عمػػى التعريػػؼ الكاحػػد، الػػذم يجمػػع مفػػاىيـ األدبػػاء كالنقػػاد ليػػا، أك يضػػـ كػػؿ أنكاعيػػا ناىيػػؾ عػػف أسػػاليبيا، 

 .(10) كـ النقاد ليا غامضان أك غير مستقركمف ىنا ال غرابة إذا بقي مفي. كأثرىا في العمؿ األدبي

يشػير إلػى التجاىػؿ، كالتظػاىر بالجيػؿ "   Irony"كفي اإلنجميزيػة تجػد ىػذه الدراسػة أف المصػطمح 
 . (11) أثناء المناقشة، كما يحمؿ معاني السخرية كالتيكـ، مثؿ تعبير ساخر كسخرية األقدار

تعنػػي التظػػاىر : ؿ مٌكسػػع، فيػػي أكالن بشػػك Ironyيجػػرم الحػػديث عػػف   Webster'sكفػػي قػػامكس 
بالجيؿ كالرغبة في التعمُّـ مػف اآلخػريف بقصػد التشػكيؾ فػي اآلراء المطركحػة، كطػرح األسػئمة حػكؿ آراء قػد 

اسػتخداـ الكممػات لتػدؿ عمػى عكػس  -أ: تككف صحيحة، كقد تككف زائفػة، كمػا تحتمػؿ االسػتخدامات اآلتيػة
تعنػػػي عػػػدـ االنسػػػجاـ بػػػيف : كىػػػي ثانيػػػان . أك لفػػػظ سػػػاخر تعبيػػػر -ج. أسػػػمكب سػػػخرية نقػػػدم -ب. معناىػػػا

مجمكعػة مػف األحػػداث كنتائجيػا، كمػػا ىػك الحػػاؿ فػي المفارقػة الدراميػػة التػي تشػػير إلػى التنػػافر بػيف النتيجػػة 
الكاقعية في لغة السػرد كبػيف مػا ىػك متكقػع مػف نتيجػة تػدفع بيػا األحػداث فػي الػنص الركائػي أك المسػرحي، 

بيف مكقؼ درامي متكقع كآخر غير متكقع تتسبب بو مجمكعة مف الكممات كاألكصاؼ  كىك ما يخمؽ تنافران 
كاألحداث التي يستعمميا الممثمكف عمى المسرح، كىذا مف شػأنو أف يخمػؽ مفارقػة بػيف النتيجػة التػي تككنػت 

 .(12) في ذىف المتمقي كالنتيجة التي أرادىا الممثمكف مف خبلؿ أسمكبيـ

إف المفارقػة فػي مكقػؼ مػا ىػي مظيػر مػف مظػاىر  BBC English Dictionaryكيقػكؿ قػامكس 
المكقؼ نفسو إذا كاف مف طبيعتػو اإلثػارة كالغرابػة، كتتػيح تعبيػرات المفارقػة لممتمقػي أف يقػع عمػى عكػس مػا 
ىك متكقع، كمػا أٌف كثيػران مػف اآلداب العالميػة تعتػرؼ بالمفارقػة كػنيج أدبػي، كيكجػد فػي التػاريخ الكثيػر مػف 

 .(13) اتالمفارق

                                                           

 . 141 – 131، ص 4ك  3، العدد 7، فصكؿ، مجمد 1987سبتمبر  –، إبريا المفارقةنبيمة إبراىيـ،  (9)
 .14، ص المفارقة كاألدبخالد سميماف،  (10)
 . 481، ص 1987يركت عربي، دار العمـ لممبلبييف، ب –، انجميزم قامكس المكردمنير البعمبكي،  (11)

(12) Webster's New Explorer Encyclopedic Dictionary, 2006, 10th ed, Massachusetts, P.g75. 

(13) BBC English Dictionary, 1993, Harper Collins Publishers, London,P.598. 
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مػف حيػث داللتيػا عمػى التعبيػر  Ironyكممػة  Martin's English Dictionaryكيتنػاكؿ قػامكس 
 . (14) الداؿ عمى عكس معناىا تمامان، كىي أيضان التعبير الداؿ عمى المعنى الخفي بيف السطكر

لكممػات عمػى أٌنيػا االسػتعماؿ الفنػي لمعػاني ا Ironyتتـ اإلشارة إلػى  Collins Yorkكفي قامكس 
كفػػي قػامكس آخػػر . (15) عمػى عكػس مػػا تعنيػو فػػي العػادة، أك ىػي تكجيػػو التعبيػر عمػػى عكػس مػا ىػػك متكقػع

 .(16) تعني أسمكب الرجكع إلى شيء يعني عكس ما تقكلو Ironyنجد 

مػػػػف المصػػػػطمحات الغنيػػػػة، كيكػػػػكف مصػػػػطمحان متعػػػػدد الجكانػػػػب " المفارقػػػػة"ىكػػػػذا يكػػػػكف مصػػػػطمح 
ذا المصػػطمح كانفتاحػػو عمػػى التأكيػػؿ، كاسػػتيعابو لئلضػػافة يجعمػػو بحاجػػة إلػػى كاالسػػتخدامات، كلعػػؿ ثػػراء ىػػ
 .مزيد مف الدراسة كاالستقصاء

 

 :الدراسة التطبيقية لمقامات اليمذاني
مػػف حيػػث معناىػػا المغػػكم ال يقػػٌدـ تفسػػيران يسػػاعد عمػػى الػػٌربط بػػيف " المقامػػة"إذا كػػاف الحػػديث عػػف 

معػاجـ العربيػة القديمػة، فقػد حػاكؿ المعجػـ الحػديث تقػديـ مثػؿ األصؿ المغكم، كالمعنى االصػطبلحي فػي ال
الجماعػة مػف النػاس، كالمجمػس، كالخطبػة أك العظػة : المقامػة"ىذا الٌربط، حيث كرد في المعجـ الكسػيط أٌف 

 . (17) "كقصة قصيرة مسجكعة تشتمؿ عمى عظة أك ميٍمحة كاف األدباء يظيركف فييا براعتيـ. كنحكىما

مقامة ليست قصػة، فيػي أدنػى إلػى الحيمػة منيػا إلػى القصػة، فمػيس فييػا مػف القصػة كاألغمب أٌف ال
إاٌل ظاىر فقط، أٌما ىي فحيمة يطرفنا بيا بديع الزماف لنٌطمع مف جية عمى حادثػة معينػة، كمػف جيػة ثانيػة 

ال  -فيفعمػى مػا يػرل الػدكتكر إبػراىيـ السػعا-بؿ إف الحادثة التي تحدث لمبطؿ . عمى أساليب أنيقة ممتازة
كمػف ىنػا جػػاءت . أىميػة ليػا، إذ ليسػت ىػػي الغايػة، إٌنمػا الغايػػة التعمػيـ كاألسػمكب الػػذم تيعػرىض بػو الحادثػػة

ٌنمػا ىػك خػيط ضػئيؿ تيٍنشىػر عميػو الغايػة  غمبة المفظ عمى المعنى في المقامة، فػالمعنى لػيس شػيئان مػذككران، كا 

                                                           

(14) Martin, H, 1996, Martin's English Dictionary, New Delhi, P. 590. 
(15) Collins York, Concise Dictionary, 2000, New impression, Beirut, P. 498 
(16) American English Study Dictionary, 2002, Peter Collin Publishing, London, P.310. 

 .768، ص (قـك)، مادة المعجـ الكسيط إبراىيـ أنيس كآخركف، (17)
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 ع الزمػاف تنحػك نحػك ببلغػة المفػظ كحػٌب المغػة لػذاتيامنػذ ابتكرىػا بػدي كلعٌؿ ذلػؾ مػا جعػؿ المقامػة. ميميةالتع

(18). 

األدبػػي فػػي فئػػة  كىنػػاؾ مػػف يػػرل أٌف مقامػػات اليمػػذاني كالحريػػرم الكبلسػػيكية تقػػع مػػف زاكيػػة النػػكع
، كىػي مػا  (19) كاسعة مف األدب العالمي يمكف كصفيا بالقىصىص المضػاد لمبطكلػة، أك قصػص البيكاريسػؾ

 . تسمى بقصص الشُّطَّار

طؿ القصة في المقامة نمكذج إنساني، ميكد كمتسٌكؿ، حيث تقكـ ىذه القصة عمى حػدث طريػؼ كب
مغزاه مفارقة أدبية أك مسألة دينية، أك مغػامرة مضػحكة، تحمػؿ فػي داخميػا لكنػان مػف ألػكاف النقػد، أك الثػكرة، 

ًضعىٍت في إطار مف الصنعة المفظية كالببلغية كأ  .(20) السخرية، كي

ديع الزمػػػاف اليمػػػذاني شخصػػػية عيسػػػى بػػػف ىشػػػاـ لتقػػػكـ بركايػػػة أحػػػداث مقاماتػػػو، كىكػػػذا يختػػػرع بػػػ
-كشخصػػػية أبػػػي الفػػػتح اإلسػػػكندرم لتصػػػنع تمػػػؾ األحػػػداث، كمػػػا يبػػػدع فػػػي رسػػػـ مبلمػػػح شخصػػػية البطػػػؿ 

 .(21) ـ بكاقعيتياىً كٍ لكي تكٌكف نمطان خاصان مف األنماط السمككية التي تي  -اإلسكندرم

س أدبػػي عربػػي كىػػي جػػن) ردية التػػي تناكلتيػػا المقامػػات سػػكج السَّػػلنّْ ا كمػػع ذلػػؾ، ىنػػاؾ مػػف يػػرل أفٌ 
بالمغة كاف منقطع النظيػر فػي  يف كاألفكار، رغـ أٌف العمؿ فييابسيطة كسطحية، كضحمة المضام( خالص

 .(22) أم أدب سردم، عبر اآلداب العالمية إطبلقان 

قركف مف عمػر األدب العربػي؛  كعمى الرغـ مف شيكع ىذه األشكاؿ السردية كذيكعيا، طكاؿ عشرة
ػػـ جميػػرة المقامػػاتييف عػػف المسػػتكل السػػردم الفنػػي الرفيػػع  فإنيػػا لػػـ تطػػٌكر األداة السػػردية العربيػػة لقصػػكر ًىمى

مفترضػػػان أف ينػػػزع أدب المقامػػػات  كػػػاف فقػػػد ،الػػػذم كػػػاف بمغػػػو اليمػػػذاني، كبدرجػػػة أدنػػػى مػػػف ذلػػػؾ الحريػػػرم
ٌكر مف أدكاتو الداخمية، كالخارجية، كالعميقة، كالسػطحية؛ كلكػف منزعان سرديان طمكحان فيط( أكجنس المقامة )

 .(23) شيئان مف ذلؾ لـ يحدث
                                                           

 .16، صأصكؿ المقاماتإبراىيـ السعافيف،  (18)
 .4، ص1995، ترجمة خميؿ أبك رحمة، جامعة اليرمكؾ، إربد، ماف اليمذاني كقصص البيكاريسؾمقامات بديع الز جيمس مكنرك،  (19)
 .8، ص1979، دار القمـ، بيركت، فف المقامات بيف المشرؽ كالمغربيكسؼ نكر عكض،  (20)
، 1993اب، القػػاىرة، ، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػنقػػد النثػػر فػػي تػػراث العػػرب النقػػدم حتػػى العصػػر العباسػػينبيػػؿ خالػػد ربػػاح أبػػك عمػػي،  (21)

 .322ص
 

 . 170، ص1998، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، بحث في تقنيات السرد: في نظرية الركايةعبد الممؾ مرتاض،  (22)

 .169، صفي نظرية الركايةعبد الممؾ مرتاض،  (23)
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كلمكقكؼ عمى أشكاؿ المفارقة في مقامػات بػديع الزمػاف اليمػذاني، فإٌنػو يمكػف ليػذه الدراسػة حصػر 
المكقػػؼ،  تمػػؾ األشػػكاؿ فػػي مفارقػػة المكقػػؼ، ثػػـ مفارقػػة الكرطػػة عمػػى اعتبػػار أنيػػا شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ مفارقػػة

كىناؾ مفارقة أخرل يمكف أف نضٌميا إلى ىذا الباب، كىي ما يمكف تسميتو بمفارقة المقػاء، كمػا سػنجد فػي 
 .ىذه المقامات شيئان مف المفارقة المغكية، كالمفارقة في المكاف

ػػزر المعزكلػػة، فػػإٌف  كألفٌ  تنػػاكؿ ىػػذه المفارقػػات كتبكيبيػػا عمػػى نحػػك مجػػٌزأ سػػيحيميا إلػػى مػػا يشػػبو الجي
عػدد المقامػات  ىذه الدراسة ستعمد إلى الكقكؼ عمى المفارقات المختمفة في كؿّْ مقامة عمى حػدة، عممػان أفٌ 

 .التي سيتـ الكقكؼ عمى المفارقات فييا تتجاكز أربع عشرة مقامة

أف تكػكف المكضػكعات األدبيػة مػف أبػرز المسػائؿ  غريبػان ة، فمػيس يَّػبلنً يٍ ا بالمقامػة الغى كيمكف أف نبدأ ىنػ
لتػػي خاضػػتيا المقامػػات، كقػػد تكػػرر ذلػػؾ فػػي مقامػػات عديػػدة دلٌػػت جميعيػػا عمػػى االىتمػػاـ بػػاألدب كاإلقبػػاؿ ا

حيػػػث تحفػػػؿ المقامػػػات بكثيػػػر مػػػف أخبػػػار كنػػػكادر أعػػػبلـ األدب، فيػػػي . عمػػػى دراسػػػتو كمناقشػػػة مكضػػػكعاتو
ؿ  لنػا أخبػػاران تتحػدث عػف امػػرئ القػيس كالنابغػة كزىيػػر كطرفػة كجريػر كالفػػرزدؽ كأبػى نػكاس كالجػػاحظ، كتنقػ

كالمقامػػػة الغيبلنيػػػة تػػػدكر حػػػكؿ لقػػػاء جػػػرل . (24) مثػػػؿ احتقػػػار جريػػػر لمبعيػػػث، كاحتقػػػار الفػػػرزدؽ لػػػذم الرُّمػػػة
مصادفة بيف عصمة بف بدر الفزارم، كغيبلف بف عقبة المكٌنى بذم الٌرمة، كىكالشػاعر المشػيكر، فيسػيراف 

، حيث يأكياف إلى ظٌؿ ش رُّ جرات، كيضطجع كؿّّ منيما تحػت ظػٌؿ شػجرة منيػا، معان إلى كقت يشتٌد فيو الحى
كىػػي الغفػػكة التػػي يصػػحك بعػػدىا لينشػػد . كىنػػاؾ ييجػػر النػػكـ عينػػي عصػػمة، غيػػر أف ذا الٌرمػػة يغفػػك قمػػيبلن 

ـٌ ينتقػؿ إلػى ىجػاء امػرئ القػيس كقكمػو، كأثنػاء إسػرافو  قصيدة مف نظمو، يبدؤىا بػالكقكؼ عمػى األطػبلؿ، ثػ
أنػػو ينشػػد قصػػيدة مػػف عيػػكف الشػػعر العربػػي تكػػكف المفارقػػة األكلػػى عنػػدما فػػي ىجػػاء امػػرئ القػػيس، معتقػػدان 

أذك الٌرمة يمنعنػي النػكـ بشػعر غيػر مثقٌػؼ كال "يستيقظ رجؿ كانا يظنانو نائمان في مكاف قريب منيما ليقكؿ 
و، كعندئذو يستغؿ ذك الٌرمة الفرصة فينتقؿ إلى ىجاء الفرزدؽ كقكمػ. ، كيككف ذلؾ الرجؿ ىك الفرزدؽ"سائر

 :حيث يقكؿ

ـٍ يسؽ منبتيـ رىاًجسي              اًشعي األٍرذىليك            فى فىمى  كأمَّا مىجى

ـٍ حاًبسي               (25) سىيىٍعًقميييـٍ عف مىساعي الًكراـً        ًعقاؿه كيىٍحبسييي

مػة كقبيمتػو باليجػاء، كىك األمر الذم يجعؿ عصػمة يعتقػد بػأف ثػائرة الفػرزدؽ سػكؼ تثػكر، فػيعُـّ ذا الرٌ      
قيبحػان لػؾ يػا ذا الرُّميمػة، : "ًرض الفػرزدؽ عػف ىجػاء ذم الٌرمػة قػائبلن ف عندما يعػغير أٌف المفارقة الثانية تكك 

                                                           

 .76 – 69، ص 1991اشر، دكف مكاف، ، دكف نفف المقامة بيف البديع كالحريرم كالسيكطي،  مصطفى أميفأحمد : ييٍنظىر (24)
 . 39، ص1983محمد عبده المصرم، الدار المتحدة لمنشر، بيركت، : ، تحقيؽ2، طالمقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (25)
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، ثـ عاد إلى نكمو كأٌنو لـ يسػمع شػيئان، كعندئػذو تنتيػي المقامػة عمػى لسػاف (26) "أتعرض لمثمي بمقاؿو منتحؿو 
ٌني ألرل فيو انكساران حتى افترقنا كسار ذك: "عيسى بف ىشاـ حيث يقكؿ  .(27) "الٌرمة كسرتي معو، كا 

تبلحظ الدراسة ىنا أف ىذه المقامة قػد حممػت مفارقػة المكقػؼ، ممٌثمػةن بمفارقػة المقػاء، كىػك المقػاء الػذم 
ا ألفنػاه فػي مقامػات بػديع الزمػاف، حيػث المقاء ىنػا يختمػؼ عٌمػ تـ مصادفة بيف ذم الٌرمة كالفرزدؽ، كما أفٌ 

 كانت أغمب المقاءات اليمفاًرقة تتـ بيف عيسى بف ىشاـ 

 (.الشخصية الرئيسة في المقامة ) كأبي الفتح اإلسكندرم ( الراكم ) 

بيجانية نبلحظ المفارقة المغكية منذ البداية لما نٌطقنػي الغنػى بفاضػؿ ذيمػو، اتُّيمػتي : "كفي المقامة األىٍذرى
، كىي المفارقة التي امتزجت بمفارقة المكقؼ، حيث نجد أف مجرد حصكؿ (28) "أك كٍنزو أصبتيوي . بماؿو سمبتيوي 

كىػػي المبلحقػػة التػػي ألجػػأت الػػراكم لميػػرب إلػػى . اإلنسػػاف عمػػى المػػاؿ قػػد تسػػبب فػػي مبلحقػػة اآلخػػريف لػػو
ثـ كفي المقامة نفسيا نجػد مفارقػة المقػاء، إذ بينمػا كػاف . أذربيجاف، رغـ المسافة التي تفصمو عف ذلؾ البمد

بيجػاف يبلحػظ كجػكد رجػؿ يتحػٌدث بمسػاف عربػي فصػيح، كىػك عيس ى بف ىشاـ يتجٌكؿ في بعض أسكاؽ أٍذرى
األمر الذم يجعمو يعتقد أف ىذا المتحٌدث أفصػح مػف أبػي الفػتح اإلسػكندرم، كلكنػو سػرعاف مػا يكتشػؼ أف 

 .ذلؾ الرجؿ كاف أبا الفتح نفسو

ثناء مفارقة المقاء، فالرجؿ المتسٌكؿ استطاع كفي المقامة الجرجانية ال نعثر عمى أٌية مفارقة باست
بفصاحتو غير العادية أٍف يقنع األصدقاء المجتمعيف بحاجتو لمماؿ؛ ألٌف الحياة قد حٌكلتو مف الغنى إلى 
الفقر، مما جعؿ القمكب ترؽُّ لو، بؿ إٌف بعض العيكف قد اغركرقت بالدمكع نتيجة لكبلمو المؤثّْر مما جعؿ 

لو الماؿ، كحيف تعٌقبو عيسى بف ىشاـ اكتشؼ أٌف ذلؾ المتسكؿ الفصيح ما ىك إاٌل الحاضريف يقٌدمكف 
 .كقريبان مف ىذا المكقؼ يتكٌرر في المقامة الفىزىاًريَّة كغيرىا مف المقامات. اإلسكندرم

كفػػي المقامػػة البغداديػػة التػػي يغيػػب عنيػػا أبػػك الفػػتح اإلسػػكندرم نبلحػػظ المفارقػػة المغكيػػة، فعيسػػى بػػف 
لػػذم يمثٌػػؿ المحتػػاؿ الظريػػؼ فػػي المقامػػة، يجػػد صػػيده فػػي رجػػؿ فقيػػر، مسػػكيف، مغمػػكب عمػػى أمػػره، ىشػػاـ ا
كحيػاؾ ا . ظفرنػا كا بصػيد: فقمػت. فإذا أنا ًبسىكاًدمٍّ يسػكؽ بالجيػد حمػاره، كيطػٌرؼ بالعىقػد إزاره" :كساذج

                                                           

 .40، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (26)
 .40، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (27)
 .40، ص  المقاماتالزماف اليمذاني، أبك الفضؿ بديع  (28)
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و عيسػػى بػػف ىشػػاـ ضػػربان مػػف لرجػػؿ بالمكاصػػفات التػػي أسػػبغيا عميػػ( الصػػيد )حيػػث ييشىػػٌكؿ  .  (29) "أبػػا زيػػد
 . المفارقة المغكية

 ككيؼ : "كتتكرر المفارقة المغكية في المقامة عندما يسأؿ عيسى بف ىشاـ السكادمٌ 

إٍذ ال يعقػػؿ أف يبقػػى اإلنسػػاف شػػابان، خاصػػة كأف الػػراكم قػػد . (30) "أشػػابّّ كعيػػدم أـ شػػابى بعػػدم. حػػاؿ أبيػػؾ
كلعػػٌؿ ىػػذه المفارقػػة قػػد (. الكالػػد المتخٌيػػؿ بطبيعػػة الحػػاؿ ) تحػػدث عػػف عيػػد بعيػػد بينػػو كبػػيف كالػػد الضػػحية  

 .جاءت لتؤكد سذاجة ذلؾ السكاًدٌم، كأٌف عيسى بف ىشاـ يستطيع أف يمعب بو كيؼ شاء

كنجػػػد فػػػي المقامػػػة الحرزيػػػة شػػػكبلن مػػػف أشػػػكاؿ المفارقػػػة الحياتيػػػة، فػػػالراكم الػػػذم رضػػػي مػػػف الغنيمػػػة 
ثػـ تبعػت ىػذه المفارقػة  ،الريح كاألمطار المتيف داىمتاىػامف شٌدة باإلياب، عاد عمى متف سفينة تكاد تغرؽ 

مفارقػػة أخػػرل، إٍذ مػػف الطبيعػػي أف يشػػعر ركػػاب السػػفينة بػػالخكؼ، كىػػك الشػػعكر الػػذم ألجػػأىـ إلػػى الػػدعاء 
. ال يخضػؿُّ جفنػو"كالبكاء، ثـ راحكا يتشاككف كيتباككف، غير أف المفارقة ىنا ىي أٌنو ظير مف بينيـ رجؿ 

، كىػػي المفارقػػة التػػي دفعػػت الركػػاب لمعجػػب (31) "نشػػيط القمػػب فرحػػو. رخػػٌي الصػػدر منشػػرحو. تػػؿُّ عينػػوكال تب
، فكاف جكابو بأٌنػو يممػؾ حػرزان معينػان، كقػد (32) "ما الذم أٌمنؾ مف العطب: كقمنا لو. فعجبنا كا كؿَّ العجب"

، كىػك األمػر الػذم رفض أف يظيره لمركاب إاٌل إذا أعطاه كٌؿ كاحد منيـ ديناران، ككع ـى ػًم ده بػدينار آخػر إذا سى
كافؽ عميو الركاب، كبعد نجاة السفينة تككف مفارقة المقاء، حيث يأبى عيسى بف ىشاـ دفع الدينار المتبٌقي 

 .عميو لمرجؿ إاٌل إذا كشؼ ىكيتو، فإذا ىك أبك الفتح اإلسكندرم، المتسكؿ كالمحتاؿ الظريؼ إلى حدٍّ ما

امة أف اإلشارة إلى أبي الفتح اإلسكندرم قد تٌمٍت باإليمػاء، كلػـ ييػٍذكر فييػا اسػمو كالبلفت في ىذه المق
نما اٍكتيًفيى بالجكاب  .(33) "أنا مف ببلد اإلسكندرية" :صريحان، كا 

أٌمػػا المقامػػة المجاعٌيػػة فيػػي مبنٌيػػة عمػػى مفارقػػة بسػػيطة، إٍذ بعػػد أف يكػػكف الػػراكم عيسػػى بػػف ىشػػاـ فػػي 
يمتقي بغبلـ يعرض عميو ثبلثة أشكاؿ مف أجكد أنػكاع الطعػاـ، ثػـ يسػألو أم شػكؿ بغداد عاـ مجاعة، فإنو 

                                                           

 .56، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (29)

 .56، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (30)
 .117، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (31)

 .117، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (32)

 
 .118، ص  المقاماتاليمذاني، أبك الفضؿ بديع الزماف  (33)
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مػػف . (35) "كأنػػا خادميػػا لػػك كانػػت"، فػػإف الغػػبلـ يجيبػػو (34) "أنػػا عبػػد الثبلثػػة: "يريػػد، كبعػػد أف يقػػكؿ لػػو الػػراكم
مػف ىػك متفػٌرغ الكاضح ىنا أف المفارقة ساذجة إلػى حػدٍّ مػا، فػبل يعقػؿ أف يكػكف العػاـ عػاـ مجاعػة، كىنػاؾ 

 .لممزاح، كينسج الحيؿ

كاآلف يمكف الحديث عف عددو مف المقامات التي تجٌسدت فييا مفارقة المقاء باعتبارىػا المفارقػة األكثػر 
دٌية، كىي مبنٌية عمى مفارقة لقاء يتـ بيف عيسى بف ىشاـ  بركزان في مقامات اليمذاني، فيناؾ المقامة األٍسكى

سى الذم ييتَّيـ بماؿو أصابو، فييػيـ عمػى كجيػو ىربػان إلػى أف يمتقػي بغػبلـ يقتػاده كأبي الفتح اإلسكندرم، فعي
 .إلى مف يجيره، ييفاجأ بأف أبا الفتح مستجير عند الرجؿ نفسو

 كتتجٌسد مفارقة المقاء كذلؾ في المقامة العراقية، فأثناء كجكد عيسى بف ىشاـ في

لػي فػي " :، يجيبػو الفتػى(36) "بػأم العمػكـ تتحمٌػى"ؾ الفتى العراؽ يمتقي بفتىن فصيح المساف، كعندما يسأؿ ذل
عندئػػذو يضػػع ذلػػؾ الفتػػى عيسػػى فػػي اختبػػػار ". الشػػػعر: "، فيقػػكؿ عيسػػى(37) "كػػؿ كنانػػة سػػيـ، فأييػػا تحسػػف

بعد ذلػؾ تأخػذ . صعب، كعندما يعجز عيسى عف اإلجابة يكتشؼ بأف ذلؾ الفتى ىك أبك الفتح اإلسكندرم
 .، حيث يبدأ اإلسكندرم باإلجابة عف األسئمة التي كجييا لعيسى بف ىشاـالمقامة الصفة التعميمية

قػد "كذلؾ نجد مفارقة المقاء في المقامة الشيرازية، حيث يمتقي عيسى بف ىشاـ فػي شػيراز برجػؿ كيػؿ 
، كبعػػػػد محادثػػػػة بػػػػيف الطػػػػرفيف يكتشػػػػؼ عيسػػػػى أف ىػػػػذا الكيػػػػؿ ىػػػػك أبػػػػك الفػػػػتح (38) "غٌبػػػػرى فػػػػي كجيػػػػو الفقػػػػر

ٍضػراءي "كأٌنو قػد كصػؿ إلػى ىػذه الحػاؿ نتيجػة لزكاجػو مػف امػرأة جميمػة الشػكؿ كسػيئة الجػكىر اإلسكندرم،  خى
نبلحػػظ ىنػػا أف صػػكرة أبػػي الفػػتح تػػرد بأشػػكاؿ مختمفػػة حسػػب مقتضػػى . ، كقػػد رزقػػو ا منيػػا بابنػػة(39) "ًدٍمنىػػةو 

، كتارة أخرل يطالعنا بييئة كيؿ  .الحاؿ، فتارة يطالعنا بييئة فتىن

قة المقاء تتضح أكثر ما تتضح في المقامة الخمرية، إذ يتعاطى عيسى بػف ىشػاـ الخمػر غير أف مفار 
مع ندمائو إلػى سػاعة متػأخرة مػف الميػؿ، فينفػد كػؿُّ مػا بحػكزتيـ مػف الخمػر، كأمػاـ رغبػتيـ فػي شػرب المزيػد 
                                                           

 .127، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (34)
 .127، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (35)

 .142، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (36)
 .142، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (37)
 .169، ص  المقاماتني، أبك الفضؿ بديع الزماف اليمذا (38)
 .172، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (39)
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فػػي  منػػو، فػػإنيـ يخرجػػكف إلػػى الحانػػة لشػػراء الخمػػر، غيػػر أف المػػؤٌذف يعمػػف عػػف مكعػػد صػػبلة الفجػػر كىػػـ
الصػػبلة فػػي أقػػرب مسػػجد،  -كقبػػؿ مكاصػػمة طػػريقيـ إلػػى الحانػػة-طػػريقيـ إلػػى الحانػػة، عنػػد ذلػػؾ يقػػٌرركف 

كراء اإلمػػاـ، قيػػاـ البػػررة "كبالفعػػؿ يػػدخمكف إلػػى أحػػد المسػػاجد، كىنػػاؾ يبػػالغكف فػػي إظيػػار كرعيػػـ، فيقكمػػكف 
إلمػػاـ يكتشػػؼ أٌنيػػـ سػػكارل، ، غيػػر أف ا(40) "فمكػػٌؿ بضػػاعة كقػػت. الكػػراـ، بكقػػار كسػػكينة، كحركػػات مكزكنػػة

 . فيخبر المصٌميف بأمرىـ، حيث يقكـ المصٌمكف بضربيـ ضربان مبرحان، كطردىـ مف المسجد

كبعػػد . كىنػػا تكػػكف المفارقػػة عنػػدما يكتشػػؼ عيسػػى بػػف ىشػػاـ أف ذلػػؾ اإلمػػاـ ىػػك أبػػك الفػػتح اإلسػػكندرم
ًصػميكا حانػة فػاخرة، حيػث تسػتقبميـ خبلص الندماء مف المصٌميف يكاصمكف طريقيـ بحثان عف حانة إلػى أف يى 

كأسرعت تقٌبؿ رؤكسنا كأيدينا، كأسرع مف معيا مف العمػكج إلػى حػٌط الرحػاؿ " :صاحبة الحانة استقباالن حسنان 
، عندئذو يسألكنيا عف خمرىا فتخبرىـ بأف لدييا أفضػؿ أنػكاع الخمػر، ثػـ يسػألكنيا عػف مطػرب (41) "كالسركج

طريػػػؼ الٌطبػػػع، طريػػػؼ المجػػػكف، ثػػػـ تػػػدعك شػػػيخيا فػػػإذا ىػػػك أبػػػك الفػػػتح  الحانػػػة، فتخبػػػرىـ أف لػػػدييا شػػػيخان 
عمػػى أٌنػػو يمكػػف اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف . اإلسػػكندرم، كبػػذلؾ تكػػكف مفارقػػة المقػػاء قػػد تكػػررت فػػي ىػػذه المقامػػة

مػف كجيػة -المفارقة في المكاف قد كيًجدت إلى جكار مفارقة المقاء في ىذه المقامة، فالحانة نقػيض المسػجد 
 .كالعكس صحيح -الدينية النظر

ذا ما عدنا لشكؿ آخر مف مفارقة المكقؼ، فإنٌ  نا سنجد مفارقػات بسػيطة، ربمػا اقتربػت مػف السػطحية كا 
في ثبلث مقامات، ففي المقامة الحمكانية يطمب عيسى بف ىشاـ مف غبلمو أف يبحػث لػو عػف حٌمػاـ كاسػع 

ف دخمو عيسى، دخؿ عمى إثره رجؿ كعمد إلى كنظيؼ، غير أٌف الغبلـ يقتاده إلى حٌماـ ضٌيؽ كمتسخ، حي
. قطعة مف طيف فمٌطخ بيا جبينو ككضعيا عمػى رأسػو، ثػـ خػرج كدخػؿ آخػر فجعػؿ يدٌلكػو دلكػان يكػٌد العظػاـ

يّّ آخر، كراح ينازع الحماميَّ األكؿ حٌقو في تدليؾ عيسى بف امً مَّ كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد، فقد جاء حى 
بيف الحٌماميٍَّيف نػزاعه أٌدعػى فيػو كػؿّّ منيمػا أٌف رأس عيسػى بػف ىشػاـ لػو، كبعػد  ىشاـ كتنظيفو، كىكذا نشب

أف تبلكما حتى تعبا، ذىبػا إلػى صػاحب الحٌمػاـ يحتكمػاف إليػو، كىنػاؾ اٌدعػى كػٌؿ كاحػد منيمػا أٌنػو صػاحب 
بػأف ىػػذا ، فيجيبػػو عيسػى (42) "قػؿ لػي ىػػذا الػٌرأس ألٌييمػا"عندئػذو يسػػأؿ صػاحب الحمػاـ عيسػػى ". ىػذا الػرأس"

                                                           

 .237، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (40)
 .240، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (41)

 
 .174، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (42)
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كىنا تككف المفارقة بأف يكٌبخ صاحب الحٌماـ . الرأس رأسو قد صحبو في الطريؽ كطاؼ معو البيت العتيؽ
عيسى بف ىشاـ كاصفان رأسو بأٌنو رأس تيس، مما حدا بعيسى أف يغادر الحٌمػاـ فػكران إلػى حٌمػاـ آخػر يعتقػد 

ٌمػػامي الجديػػد كثيػػر الثرثػػرة فينشػػغؿ بػػالكبلـ أٌنػػو أفضػػؿ مػػف األٌكؿ، غيػػر أف المفارقػػة الجديػػدة تكػػكف بػػأف الح
 .كينسى رأس عيسى الذم يقٌرر أاٌل يحمؽ رأسو أبدان 

كفػػي المقامػػة الٌصػػيمرٌية يػػركم عيسػػى بػػف ىشػػاـ قصػػة محمػػد بػػف إسػػحؽ مػػع عػػددو مػػف أصػػدقائو الػػذيف 
لحيػػاة ال اصػطفاىـ عنػػدما كػػاف ثرٌيػػان، حيػػث كػاف ينفػػؽ عمػػييـ مػػف مالػػو بسػخاء ككػػـر غيػػر معيػػكديف؛ كألٌف ا

تثبت عمى حاؿ فقد أصاب الفقر محمدان بف إسحؽ، كىنا كانت المفارقػة بػأٌف أصػدقاءه الػذيف اصػطفاىـ قػد 
 .انفٌضكا مف حكلو كرفضكا مساعدتو

كتمرُّ األياـ، فيعكد محمده غنيان كما كاف، كعندئذو يعكد إليو أصدقاؤه، فيدعكىـ إلى كليمة كبيرة، كلكٌنػو 
كقمت "ليـ مكيدة، حيث كٌرطيـ في الشراب حتى سكركا، ثـ أمر المزٌيف بحمؽ لحاىـ في الحقيقة كاف يدٌبر 

ػٍردان كأىػؿ الجنػة. شأنىؾى كالقكـى  ٍردان مي كجعمػتي لحيػة . فحمؽ في ساعة كاحدة خمس عشرة لحية فصار القكـ جي
الكفػاء كػػاف مػف أضػمر بصػديقو الغػدر كتىػٍرؾى : كػٌؿ كاحػد مػنيـ مصػركرة فػي ثكبػو كمعيػا رقعػة مكتػكب فييػا

أف الخبػػر حػػيف بمػػغ الػػكزير القاسػػـ بػػف عبيػػد ا لػػـ يقػػـ  -أيضػػان -كالمفارقػػة ىنػػا . (43) "ىػػذا مكافأتىػػوي كالجػػزاءى 
، ثػػـ أجػػزؿ لػػو العطػػاء، (44) "حتػػى كػػاد يبػػكؿ فػػي سػػراكيمو، أك بػػاؿ"بمعاقبػػة محمػػد بػػف إسػػحؽ، كلكنػػو ضػػحؾ 

 .ؤكؿ قد أثاب المذنبكىك األمر الذم شٌكؿ مفارقة جديدة تمٌثمت في أٌف المس

المقامػػة األخيػػرة التػػي تقػػؼ عنػػدىا ىػػذه الدراسػػة ىػػي المقامػػة المضػػيرٌية، فقػػد تخمٌػػت ىػػذه المقامػػة عػػف 
كنػت بالبصػرة كمعػي أبػك الفػتح اإلسػكندرم رجػؿ : حٌدثنا عيسى بف ىشاـ قػاؿ"مفارقة المقاء، حيث بدأت بً 

كىػي مفارقػة بسػيطة تكػاد تقتػرب -مفارقة المكقؼ  أٌما عف.  (45) "الفصاحة يدعكىا فتجيبو، كيأمرىا فتطيعو
فقد تمٌثمت فػي لعػف أبػي الفػتح اإلسػكندرم لممىًضػيرىًة كآكميػا كطابخيػا، رغػـ األكصػاؼ  -مف السطحية أيضان 

تثنػي عمػى الحضػارة، كتترجػرج فػي الغضػارة، كتػؤذف بالسػبلمة، "التي قٌدميا عيسى بف ىشاـ لممضيرة فيي 
، كيمكج فييا الٌظرؼ -رحمو ا-كتشيد لمعاكية  كىي المفارقة . (46) باإلمامة، في قصعة يزٌؿ عنيا الطٍَّرؼي

                                                           

 .215 - 214، ص  المقامات أبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني، (43)
 .215، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (44)
 .101، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (45)

 .102، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (46)
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كالمضػػيرة لحػػـ ييطػػبىخ بػػػالمبف -التػػي يبٌررىػػا أبػػك الفػػتح عنػػدما يتحػػٌدث عػػف الرجػػػؿ الػػذم دعػػاه إلػػى مضػػيرة 
تح يكػره فأشػبعو كبلمػان كثرثػرة دكف أف يكصػمو إلييػا، كىػك األمػر الػذم جعػؿ أبػا الفػ -المضير أم الحػامض
 .ىذا المكف مف الطعاـ

 تجدر اإلشارة ىنا إلى أٌف ىذه المقامة قد احتكت عمى مفارقة لغكية تمٌثمت في قكؿ 

ذا المزاح عيف الجدٌ "عيسى بف ىشاـ  كتنتيي المقامػة المضػيرية . (47) "كظنناه يمزح فإذا األمر بالٌضد، كا 
و صػبياف الحػارة مجنكنػان كيعترضػكف طريقػو، بأف ييرب أبك الفتح اإلسػكندرم مػف مضػيفو الثرثػار، فيظنػ

كأثناء محاكلتو لصدىـ يرمي عمييـ حجران، فيصػيب الحجػر رجػبلن مػف المػارة، فيشػتكي ذلػؾ الرجػؿ عمػى 
 .أبي الفتح اإلسكندرم الذم ينتيي بو األمر إلى السجف

 

 :الخاتمة
مفارقػػة  النتػػائج منيػػا أفٌ  أٌمػػا كقػػد كصػػمت ىػػذه الدراسػػة إلػػى خاتمتيػػا، فإنيػػا قػػد كصػػمت إلػػى جممػػة مػػف   

ذا كاف ىنالؾ مقامات لػـ يظيػر فييػا  المقاء قد استحكذت عمى المساحة األكبر مف مقامات اليمذاني، كا 
البطػػػػؿ اإلسػػػػكندرم فػػػػيمكف حصػػػػرىا بالمقامػػػػة البغداديػػػػة، كالنييديػػػػة، كالتميميػػػػة، كالبشػػػػرية، كالصػػػػيمرية، 

 . كالمغزلية، كالغيبلنية

ظيػػكر اإلسػكندرم بحسػػب مكضػكع المقامػػة، فالمقامػػة النييديػة عمػػى سػػبيؿ  كتختمػؼ الػػدكافع فػي عػػدـ   
كفػػي المقامػػة المغزليػػة يقػػـك . المثػػاؿ تػػركم نػػادرة مػػف نػػكادر العػػرب لػػيس لبػػديع الزمػػاف فضػػؿه فػػي تأليفيػػا

ا المقامػة الغيبلنيػة فيػي ذات نزعػة كأٌمػ. عيسى بف ىشاـ بحٌؿ لغز لـ يييىء لئلسكندرم فرصة الظيكر
نما تحكي المقامة الٌصيمرية تجربة خاصػة لمػراكم مػع بعػض األصػدقاء النػاكريف لمجميػؿ، فػي خبرية، بي

 .(48) حيف جاءت المقامة التميمية مجرد خبر صغير لـ يكف ثمة مبٌرر فيو لظيكر اإلسكندرم

األحػداث فػي مقامػات اليمػذاني تقػكـ عمػى الٌراكيػة  أفٌ عمػى تؤكد ىػذه الدراسػة  أفٍ  كربما مف المفيد 
لى جانبيما نرل الشخصيات الثانكية، كيمٌثؿ ىػؤالء كثيػران مػف طكائػؼ الشػعب الػذيف يختمفػكف ك  البطؿ، كا 

                                                           

 .102، ص  المقاماتأبك الفضؿ بديع الزماف اليمذاني،  (47)

 
 .116، 115، صقامات بيف المشرؽ كالمغربفف الميكسؼ نكر عكض، : ييٍنظىر (48)
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ػػب  فػػي ثقافػػاتيـ، كاٌتجاىػػاتيـ، كغالبػػان مػػا تسػػتجيب ىػػذه الشخصػػيات ألبػػي الفػػتح كتتػػأثٌر ًبًحيىًمػػًو، أك تيٍعجى
 .(49) بمكقفو كفصاحتو

فػػي  المػػرأة لػػـ تظيػػر فػػي مقامػػات اليمػػذاني إالٌ  فٌ كثٌمػػة مبلحظػػة يمكػػف اإلشػػارة إلييػػا، تتمثٌػػؿ فػػي أ
مكاقػػؼ قميمػػة جػػدان ال تتجػػاكز األربعػػة، كمنيػػا المقامػػة الخمريػػة، حيػػث تسػػتقبميـ السػػاقية كتقٌبػػؿ رؤكسػػيـ 

بينمػػا فػػي المقامػػة . كفػػي المقامػػة النييديػػة تظيػػر ابنػػة صػػاحب الػػدار، كتقػػٌدـ شػػيئان مػػف الطعػػاـ. كأيػػدييـ
عػػػف مٌيػػػت كنسػػػاء قػػػد نشػػػٍرفى شػػػعكرىٌف، كريٍحػػػفى يضػػػرٍبفى صػػػدكرىٌف كيمطٍمػػػفى المكصػػػمية يتحػػػٌدث الػػػٌراكم 

ػيػا حى  فٍ كي اسٍ : خدكدىٌف، كنسمع في المقامة األسكدٌية صكت فتاة مف داخؿ الخباء تنادم الضيؼ . مُّ رً ضى
 .(50) ثـ تقكؿ أبياتان مف الشعر تتفاخر فييا بكالدىا

رقػػة المكقػػؼ تشػػٌكؿ عنصػػران ىاٌمػػان فػػي مقامػػات كاآلف، بإمكػػاف ىػػذه الدراسػػة أف تخمػػص إلػػى أف مفا
نظػػران ألٌف  ؛اليمػػذاني، رغػػـ سػػطحٌية الحكايػػة المركٌيػػة، كمػػا تقػػرُّ ىػػذه الدراسػػة بضػػآلة المفارقػػات المغكيػػة

العػادمّْ عمػى جعػؿ المغػة تطغػى عمػى عػالـ المقامػة بكػٌؿ مػا  ترادفاًت المفظية، كاإلصرار غيرالٌسجعى كالم
دَّ مف أفؽ ال ٍف بدرجة أقؿٌ فيو قد حى دَّ مف أفؽ مفارقة األحداث، كا   .مفارقة المفظية، كما حى
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 دراشات لغوية إلعجاز أشلوب القرآن الكريه

 الشرطية غري اجلازمة " لو"البالغة األشلوبية لألداة 

  شورة اإلشراء يف 

 بن عمار محي الدين.أ

 ها قسم اللغة العربية وآداب

 جامعة سعد دحلب ـ البليدة

 

 :ممخص البحث

ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف قضػػػية إعجػػػاز القػػػرآف الكػػػريـ، قػػػد اسػػػتنفرت ألبػػػاب النحػػػكييف كالببلغيػػػيف،       
فغاصكا في لغة القرآف كببلغتو يكتشفكف منيا درره كنفائسػو، كيحػددكف أكجػو إعجػازه، كركعػة مناحيػو 

ممػا فجػر بعػد ذلػؾ مػا عػرؼ بنظريػة الػنظـ عنػد البػاقبلني كعبػد  الببلغيػة كاألسػمكبية الجماليػة كالفنيػة؛
أسػمكب  -التػي شػدت انتبػاىي–القاىر الجرجاني بصكرة أخص، ككاف مف بػيف تمػؾ األسػاليب القرآنيػة 

 -بػػػذلؾ–الشػػػرط كأحكامػػػو، كقػػػد تفػػػنف القػػػرآف فػػػي تصػػػكيره كتطريػػػزه، كتفريػػػع أحكامػػػو كأدكاتػػػو، فعزمػػػت 
منيػا األداة   ذا األسػمكب، األدكات الشػرطية غيػر الجازمػة، كاختػرتالتنقيب عف جزئية مػف جزئيػات ىػ

مف  سكرة اإلسراء ، فجاء   الثانية ك األربعيف كالخامسة كالتسعيف  ك المائة: ، ك ذلؾ في اآليات" لك"
ىػػذا البحػػث مقسػػما إلػػى مبحثػػيف أساسػػيف؛ األكؿ يعنػػى بالمعػػاني النحكيػػة اإلعرابيػػة، كالثػػاني يخػػتص 

 .منية الببلغيةبالمعاني الز 
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Abstract:  
      There is no doubt that the issue of miracles of the Quran, has 
mobilized cores Syntactical sand Albulageyen, Fgasoa in the language of 
the Koran and eloquence discover them Drrh and Nvaish, and identify 
aspects of likeness, the splendor of Mahaneh rhetorical and stylistic 
aesthetic, artistic; sparking then what is known as systems theory when 
Albaqlani and Abdul omnipotent Jorjani More specifically, and was among 
those methods Quran - which attracted my attention - a method the 
condition and its provisions, has sophisticated Koran in the filmed and 
Ttrisah, and subsidiarity provisions and tools, Vazmt - so - exploration 
subset of molecules this method, the tools conditional non-assertive, and 
you choose which tool " If, "and that in the verses: the fifth and seventh and 
fourth per cent of Surat Al-Isra, came to this research is divided into two 
sections, the foundations; I mean syntactic grammatical meaning, and the 
second regard the meanings of time rhetoric. 
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 :ة البحثإشكالي

 إذا كػػاف القػػرآف: كىػػي  -قػػدر المسػػتطاع–يحػػاكؿ ىػػذا البحػػث أف يجيػػب عػػف األسػػئمة التاليػػة         
الكريـ معجزا في نظمو كأساليبو، فبماذا تميز عف العرب الفصػحاء فػي اسػتخداـ أسػمكب الشػرط؟ كفػي 

مػػا دامػػكا قػػد اشػػتيركا تكظيػؼ أدكاتػػو؟ سػػكاء فػػي أحكاميػػا النحكيػػة، أك فػػي دالالتيػا الشػػرطية الببلغيػػة، 
قػػد اسػػتكفتو دراسػػة كمنيجػػا  -قػػديميا كحػػديثيا–بػػالتفنف فػػي ىػػذا األسػػمكب كغيػػره، كالدراسػػات النحكيػػة 

الشػػرطية عمػػى مجػػرد التعميػػؽ " إذا"ىػػؿ تػػدؿ  كتأليفػػا؟ كعمػػى مػػاذا اعتمػػد فػػي تجديػػد معانييػػا كداللتيػػا؟
ب ػ ؟ أـ أف ىنػػاؾ معػػاني نحكيػػة المسػػتقبمي فػػي النحػػك القرآنػػي ػ كمػػا ىػػك مشػػيكر عنػػد النحػػاة العػػر 

كببلغيػػة ابتكرتيػػا الصػػياغة القرآنيػػة ، كاسػػتقؿ بيػػا نظػػـ اآليػػات فػػي السػػكرة القرآنيػػة الكاحػػدة؟ كمػػا داللػػة 
 ذلؾ عمى قضية إعجاز القرآف الكريـ لغة كأسمكبا؟

 إعجاز أسموب الشرط في القرآف الكريـ: مدخؿ عاـ ػ 1ػ

ة فػػي إعجػػازه، عسػػر عمػػى العممػػاء استقصػػاؤىا جميعػػا، تميػػز أسػػمكب القػػرآف الكػػريـ بكجػػكه كثيػػر 
، كدفػػع السػػكاكي أيضػػا إلػػى 1)«كالصػػكاب أنػػو ال نيايػػة لكجػػكه إعجػػازه»: ممػػا دفػػع السػػيكطي إلػػى القػػكؿ

 .(2)«اعمـ أف إعجاز القرآف الكريـ يدرؾ كال يمكف كصفو»: القكؿ

تمػػؾ المقػػدمات »ة عػػف جانػػب تػػاريخي، كىػػك عبػػار : كالحقيقػػة أف إلعجػػاز القػػرآف الكػػريـ جانبػػاف
، كجانػػػب (3)«-كبخاصػػػة فػػػي زمػػػف النػػػزكؿ–كالكقػػػائع الدالػػػة عمػػػى كقػػػكع التحػػػدم بػػػالقرآف فػػػي التػػػاريخ 

مكضكعي، كىك عبارة عػف تمػؾ الكجػكه التػي صػار بيػا القػرآف معجػزا، كقػد نػص كثيػر مػف العممػاء أف 
ب الشػرط، كلػذا اسػتدعت ، كمف بيف ما عرؼ مػف أسػاليبو أسػمك (4)التحدم كقع في نظـ القرآف كأسمكبو
اإلعجػػاز األسػػمكبي، مفيػػـك الشػػرط كداللتػػو، التعريػػؼ بمكضػػكع : الدراسػػة اإلشػػارة إلػػى المفػػاىيـ التاليػػة

 .سكرة اإلسراء كدركسيا، كأغراضيا السياقية ك الزمانية

 

 
 .1/3عمي البجاكم، دار الفكر العربي، . السيكطي، ت: معترؾ األقراف في إعجاز القرآف -1
 .526، ص1عبد الحميد ىنداكم ، دار الكتب العممية ، بيركت، ط. أبك يعقكب يكسؼ السكاكي، ت: اح العمـكمفت -2
 .145، ص 2مدخؿ إلى تفسير القرآف كعمكمو، عدناف محمد زرزكر، دار القمـ، ط -3
 .كالباقبلني كالجاحظ كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني كخمؽ كثير -4
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 :ف الكريـاإلعجاز األسموبي لمقرآ/ 1

إثبػػػات : مركػػػب إضػػػافي، معنػػػاه بحسػػػب أصػػػؿ المغػػػة -(5)كمػػػا يقػػػكؿ الزرقػػػاني-إعجػػاز القػػػرآف 
فػػالقرآف المعجػػز ىػػك البرىػػاف القػػاطع عمػػى صػػحة »القػػرآف عجػػز الخمػػؽ عػػف اإلتيػػاف بمػػا تحػػداىـ بػػو، 

 .(6)«النبكة

عبػر عنػو فإعجازه قػد كقػع فيمػا نبغػت بػو العػرب مػف فصػاحة األلفػاظ، كببلغػة الكػبلـ، أك مػا 
، كىػػذا مػػا يجػػر إلػػى (7)«فػػي نظمػػو ككجػػو تركيبػػو كاطػػراد أسػػمكبو»مصػػطفى صػػادؽ الرافعػػي بإعجػػازه 

 :الحديث عف مفيـك أسمكب القرآف الكريـ

يطمؽ األسمكب في المغة عمى سطر النخيػؿ، كعمػى كػؿ طريػؽ ممتػد،  :مفيػـو األسمػوب -1-1
 .(8)ككذلؾ عمى الكجو كالمذىب، كالفنكف المختمفة

الطريقػػػة الكبلميػػػة التػػػي يسػػػمكيا المػػػتكمـ فػػػي تػػػأليؼ كبلمػػػو، »: فيطمػػػؽ عمػػػى :بلحاوأمػػػا اصػػػط
كاختيػار ألفاظػو كمفرداتػو، أك ىػك المػذىب الكبلمػي الػذم انفػرد بػو المػتكمـ فػي تأديػة معانيػو كمقاصػػده 

 . (9)«مف كبلمو، أك ىك طابع الكبلـ أك فنو الذم انفرد بو المتكمـ كذلؾ

طريقتو التي انفرد بيػا فػي تػأليؼ كبلمػو كاختيػار ألفاظػو، كال كىك  :أسموب القرآف الكريـ -1-2
-غيػر المفػردات كالتراكيػب  -(األسػمكب)في ذلؾ -، كىك (10)غرابة أف يككف لمقرآف أسمكب خاص بو

ف كػػاف جػػزءا منػػو ، فيػػك ييػػتـ بالطريقػػة كالصػػياغة الخاصػػة لمقػػرآف الكػػريـ لجميػػع مفرداتػػو كألفاظػػو -كا 
حػػػدة، كأنيػػػا سػػػبحة بديعػػػة رصػػػفت فييػػػا حباتيػػػا رصػػػفا متآلفػػػا متناسػػػقا كتراكيبػػػو، صػػػياغة محكمػػػة مك 

كمترابطا، فأسمكب القػرآف الكػريـ بيػذا متسػـ بخصػائص عديػدة، بػدءا مػف دقػة كجمػاؿ نظامػو الصػكتي 
 .(11)كانتياء بجكدة سبكو كجكدة معانيو ككضكحيا كقكتيا

 

 
 .2/277دار الحديث، . ي، طمحمد عبد العظيـ الزرقان: مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف -5
 .18دار الفكر، ص . محمكد شاكر، ط: مقدمة كتاب الظاىرة القرآنية لمالؾ بف نبي -6
 .128إعجاز القرآف كالببلغة النبكية، مصطفى صادؽ الرافعي، مؤسسة الكتب الثقافية، ص  -7
 (.سمب)، مادة 1/473لساف العرب، ابف منظكر، ط، دار صادر، : ينظر -8
 .253/ؿ العرفاف في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، مرجع سابؽ، صمناى -9
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 .المرجع نفسو -10
 .276-2/258مناىؿ العرفاف لمزرقاني، المرجع نفسو، : ينظر في ذلؾ -11

 : مفيـو الشرط وبياف داللتو-2
 عبلمػػة الشػػيء الدالػػة: األكؿ: يطمػػؽ الشػػرط فػػي المغػػة عمػػى معنيػػيف أساسػػييف :التعريػػؼ  -1-3

ليػػو أشػػار ابػػف فػػارس إلػػزاـ الشػػيء كالتزامػػو بصػػكرة معينػػة كمػػا : كالثػػاني. كغيرىمػػا(13)كالػػرازم(12)عميػػو، كا 
 .(14)أشار إلى ذلؾ ابف منظكر

كأمػا فػي االصػطبلح، فقػػد عرفػكه تعريفػات كثيػػرة تتفػؽ أغمبيػا فػي أف يقػػع الشػيء لكقػكع غيػػره، 
تعميػػػؽ حصػػػكؿ مضػػػمكف جممػػػة بحصػػػكؿ  :الشػػػرط»: أم يتكقػػػؼ الثػػػاني عمػػػى األكؿ، قػػػاؿ أبػػػك البقػػػاء

مػا يطمػب جممتػيف، يمػـز مػف كجػكد مضػمكف أكليمػا »، كعرفػو الرضػي بأنػو (15)«مضمكف جممة أخػرل
 .(16)«فرضا حصكؿ مضمكف الثانية؛ فالمضمكف األكؿ مفركض ممزكـ، كالثاني الزمو

قيػػاـ كشػػرط صػػحة التعميػػؽ بػػيف الشػػرط كجكابػػو أف يكػػكف عمػػى مػػا ىػػك ممكػػف جػػائز الكقػػكع كال
كالقعكد، ال عمى المسػتحيؿ كػالجمع بػيف الضػديف، كال كاجػب عمػى الكقػكع كطمػكع الشػمس، كالعمػة فػي 

مأخكذ مف العبلمة، كأنو عمػـ عمػى مشػركطو، كالعبلمػة ال تكػكف مسػتحيمة، كال يجػب »ذلؾ أف الشرط 
 .(17)«أف تككف كاجبة، بؿ جائزة، ىذا ىك األصؿ في الشرط

ف تؤمنوا وتتقوا يؤتكـ أجوركـ: لجزاء،كقكلو تعػالىكقد يككف الشرط سببا في ا وا 
، كمػا (18) 

ف تدعيـ إلى اليػدى: قد يقع لمجرد الداللة عمى اقتراف أحدىما باآلخر، كقكلو تعالى فمػف ييتػدوا  وا 
إذا أبػػدا

أف تكػػكف الػػدعكة سػػببا لمضػػبلؿ، كال مفضػػية إليػػو، كال أف يكػػكف الضػػبلؿ »؛ إذ ال يجػػكز (19) 
 .(20)«لدعكةمفضيا إلى ا
 

 .3/260عبد السبلـ ىاركف، . أحمد بف فارس، ت: معجـ مقاييس المغة -12

 .294، ص (ش ر ط)دار الفكر، مادة . محمد الرازم، ط: مختار الصحاح -13
 .3/312، (ع ىػ د)ابف منظكر، مادة : لساف العرب -14
 .255أبك البقاء الكفكم، مؤسسة الرسالة، ص : الكميات -15
 .2/108الرضي االستراباذم، دار الكتب العممية، : الكافية البف الحاجبشرح  -16

 .532ص  محمد الفاصؿ، مكتبة العبيكاف، الرياض،. ت سميماف الطكفي،: الصعقة الغضبية في الرد عمى منكرم العربية -17
 .36سكرة محمد، اآلية  -18
 .57سكرة الكيؼ، اآلية  -19
 .4/55دار الفكر، . مرائي، طفاضؿ صالح السا: معاني النحك -20
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ذا كػػاف فعمػػو ماضػػيا؛ فػػإف  :داللػػػة الشػػرط -1-4 ذىػػب النحػػاة إلػػى أف الشػػرط يفيػػد االسػػتقباؿ، كا 
 .، كال يفيد عندىـ المضي، كما كرد مف ذلؾ فيك مؤكؿ(21)أدكاتيا تقمب الماضي إلى االستقباؿ

دؿ عمػػى ذلػػؾ ، أف الشػػرط قػػد يػػأتي لممضػػي أيضػػا، يػػ(22)كالصػػكاب كمػػا ىػػك مػػذىب المحققػػيف
بعػػدىا فعػػؿ مػػاض، نحػػك قكلػػػو ( كػػاف)االسػػتعماؿ الفصػػيح بمػػا ال يقبػػؿ التأكيػػؿ؛ كذلػػؾ إذا كػػاف بمفػػظ 

إف كنػػت قمتػػو فقػػد عممتػػو: تعػػالى
أنػػؾ تعمػػـ ذلػػؾ إذا صػػدر منػػي، فإنػػو ال يخفػػى »: ، كالمعنػػى(23) 

ت فػػي المسػػتقبؿ إف ثبػػت أنػػي كنػػت قمتػػو، أك إف يثبػػ: ، كالنحػػاة يؤكلػػكف ذلػػؾ عمػػى أنػػو(24)«عميػػؾ شػػيء
: كىك تأكيؿ بعيد؛ فكيؼ يقكؿ لربو»: ، يعقب عمى ذلؾ الدكتكر فاضؿ بقكلو(25)أني قمتو في الماضي

إف يثبت في المستقبؿ كىك في خطاب ا عػز كجػؿ، كىػؿ ا جاىػؿ ذلػؾ كقػت الخطػاب حتػى يثبػت 
 .(27)، كبعض النحاة يصرح بأنو قميؿ االستعماؿ(26)«لو في المستقبؿ
 قػؿ: عمى الحاؿ، باإلضافة إلػى المضػي كاالسػتقباؿ، كقكلػو تعػالى -أيضا-ؿ الشرط كقد يد

بئسما يأمركـ بو إيمانكـ إف كنتـ مؤمنيف
 (28) 

 :في  سورة اإلسراء" لو"ببلغة المعاني النحوية لؤلداة : أوال  ػ 2ػ

؛ مػػف إف إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ فػػي نظمػػو يعنػػي أف كػػؿ كممػػات اآليػػة ىػػي فػػي مكقعيػػا المكػػيف
حيث مراعػاة معػاني النحػك مػف فاعميػة كمفعكليػة كابتػداء كخبػر كغيرىػا، كأف ىػذا التعمػؽ كالتػآلؼ بينيػا 

اعمػػـ أنػػؾ إذا »: ىػػك الػػذم يميػػز الػػنظـ القرآنػػي عػػف سػػائر الػػنظـ األخػػرل، كلػػذلؾ أكػػد الجرجػػاني بقكلػػو
، (29)«ا بػبعضرجعت إلى نفسؾ عمما ال يعترضو شؾ عممت أف ال نظـ كال ترتيب حتى يعمؽ بعضػي

 فيذه الطرؽ كالكجكه في تعمؽ الكمـ بعضيا ببعض، ىي كما تراىا »: كبقكلو أيضا
 .2/122حاشية الخضرم مع شرح ابف عقيؿ، دار الفكر،  -21

 .4/64فاضؿ صالح السامرائي، مرجع سابؽ، : معاني النحك -22
 .116سكرة المائدة، اآلية  -23
 .2/180، 1، دار الفجر لمتراث، طتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير -24
 .2/122حاشية الخضرم، مرجع سابؽ، : ينظر -25

 .4/64معاني النحك، فاضؿ صالح السامرائي،  -26
 .2/293شرح الكافية، الرضي االستراباذم،  -27
 .93: سكرة البقرة، اآلية -28
 .55نجي بالقاىرة، ص مكتبة الخا. محمكد شاكر، ط. عبد القاىر الجرجاني، ت: دالئؿ اإلعجاز -29
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 .(30)«معاني النحك كأحكامو

الشػػرطية " إذا"فمػػيس الغػػرض ىنػػا بيػػاف الكجػػكه اإلعرابيػػة لآليػػات القرآنيػػة التػػي تضػػمنت األداة 
نما  بياف العبلقة الكطيدة بيف ىذه المعاني النحكية المتنكعػة،  -إضافة إلى ذلؾ–غير الجازمة فقط، كا 

 .ظـ القرآني كجمالياتوكتبٌيف كيفية تأسيسيا إلعجاز الن

مػع تحفػظ –كما عرفنا مف قبؿ عمى الشرطية سكاء كانت امتناعية أك غير امتناعية " لك"تدؿ 
، كفيما يأتي ببلغة معانييػا النحكيػة فػي اآليػات التػي كردت فييػا فػي -بعض النحاة عمى ىذه التسمية

 .سكرة اإلسراء

 .42، اآلية َكَما َيُقوُلوَف ِإًذا اَلْبَتَغْوا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيبلً ُقْؿ َلْو َكاَف َمَعُو َآِلَيٌة : في قكلو تعالى -1
 :التوجيو اإلعرابػي

شػػػرطية، حػػػرؼ امتنػػػاع المتنػػػاع عنػػػد جميػػػكر " لػػػك"، -أنػػػت–فعػػػؿ أمػػػر كفاعمػػػو مسػػػتتر " قػػػؿ"
مضػاؼ إليػو، " ظرؼ منصكب متعمؽ بخبر كاف مقدـ، كالياء" معو"فعؿ ماض ناقص، " كاف"النحاة، 

اسػتئنافية، " قػؿ"فػي محػؿ نصػب مقػكؿ القػكؿ، كجممػة " كاف كمتعمقاتيا"اسـ كاف مرفكع، كجممة " ليةآ"
فاعػػؿ، " الػػكاك"مضػػارع مرفػػكع بثبػػكت النػػكف، ك" يقكلػػكف"مصػػدرية، " مػػا"، ك(31)الكػػاؼ حػػرؼ جػػر" كمػػا"

يجكز ك ]في محؿ جر بالكاؼ متعمؽ بحذؼ مفعكؿ مطمؽ، " يقكلكف"كالفعؿ " ما"كالمصدر المؤكؿ مف 
الػبلـ رابطػة لجػػكاب " البتغػكا"حػرؼ جػكاب، " إذا"، [صػمة ليػا" يقكلػكف"مكصػكلة، كجممػة " مػا"أف تكػكف 

" إلػػى ذم"غيػػر الجازمػػة، " لػػك"فعػػؿ مػػاض، كالػػكاك فاعمػػو، كالجممػػة ال محػػؿ ليػػا جػػكاب " ابتغػػكا"، ك"لػػك"
 .(32)فعكؿ بو منصكبم" سبيبل"مضاؼ إليو مجركر، " العرش"، "ابتغكا"جار كمجركر بالياء متعمؽ بػ 

 :التوجيو الببلغي اإلعرابي

الشػػػػرطية قػػػػد كانػػػػت معمػػػػكال لفعػػػػؿ األمػػػػر " لػػػػك"المبلحػػػػظ أف أغمػػػػب اآليػػػػات التػػػػي كردت فييػػػػا 
 ، كفي ذلؾ عطفا عمى اآليات قبميا، إجابة الستفسار أك ردا عمى اعتقاد فاسد، كما ىك(33)"قؿ"

 .87المصدر نفسو، ص  -30

الفريد في « ...ككنا مثؿ قكلكـ، أك ثباتا مثؿ قكلكـ: النصب عمى النعت لمصدر محذكؼ، تقديره -ىنا-لكاؼمحؿ ا»كجو البعض أف  -31
 .2/278إعراب القرآف المجيد، اليمذاني، 

 .2/1258إعراب القرآف الكريـ، عبد ا عمكاف كآخركف،  -32
 .575-571دار الفكر، ص . ي، طمحمد فؤاد عبد الباق: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: ينظر -33
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، كىػذا تصػدير بػديع، ثػـ أردفػو بالناسػخ (34)«ليػـ" قػؿ: "فما يفعؿ بيػـ؟ فقػاؿ: فكأنو قيؿ»ىنا  
كمتعمقاتػػػو، الحتػػػكاء شػػػبيات المشػػػركيف إيػػػرادا كردا، كتأمػػػؿ كيػػػؼ قػػػدـ خبػػػر كػػػاف عمػػػى اسػػػمو، ( كػػػاف)

بصيغة الجمع جامعا في ذلؾ كؿ " ليتيـآ"اىتماما بتكحيد ا تعالى، كحصر ذلؾ لو كحده، مقاببل لو 
ثـ أردؼ ذلػؾ " آلية"المعبكدات التي اخترعيا اإلنساف بأكىامو في تاريخ البشرية، كما يفيد ذلؾ تنكير 

نما ىك مجرد قكؿ عار عف »" كما تقكلكف"بجممة معترضة  لمتنبيو عمى أف تعدد اآللية ال تحقؽ لو، كا 
الػػذم " الجػػكاب"لجػكاب الشػػرط تأكيػػدا لمعنػاه " إذف"تػار الحػػرؼ ، كاخ(35)«المطابقػة لمػػا فػي نفػػس األمػػر

تحقيقػػا لطمػػب طريػػؽ " ابتغػػكا"امتناعػػا المتنػػاع، ثػػـ قرنيػػا بالفعػػؿ " لػػك"تػػدؿ عميػػو الػػبلـ المقترنػػة بجػػكاب 
الػػػذم إمػػػا أف يكػػػكف قيػػػرا أك غمبػػػة، أك محبػػػة كذال " سػػػبيبل"الكصػػػكؿ إلػػػى الشػػػيء، كىػػػك ىنػػػا فػػػي قكلػػػو 

ألكؿ يكػػكف تمػػاـ دليمػػو محػػذكفا إيجػػازا مسػػتمزما فػػي تػػدافع مفضػػي إلػػى خػػراب كرغبػػة، فعمػػى المعنػػى ا
 .(36)العالـ، كعمى المعنى الثاني يككف مجازا في التكسؿ إليو كالسعي إلى مرضاتو

، مػػػع استحضػػػاره "سػػػبيبل"عمػػػى المفعػػػكؿ بػػػو " ذم العػػػرش"كتأمػػػؿ كيػػػؼ قػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر 
مثار حسد اآللية كطمعيـ في انتزاع ممكو، »لتو في أنو بالكصؼ دكف ذكر الذات العمية تعظيما لجبل

 . (37)«أك في ابتغاء سعة ما عنده

ـْ ِمػَف الس ػَماِء َمَمًكػا : في قكلو تعالى -2 ُقْؿ َلْو َكػاَف ِفػي اأَلْرِض َمبلِئَكػٌة َيْمُشػوَف ُمْطَمِئنِّػيَف َلَنز ْلَنػا َعَمػْيِي
 .95اآلية . َرُسوالً 

 :التوجيو اإلعرابي

" كػػاف"شػػرطية غيػػر جازمػػة، " لػػك"، كالجممػػة االسػػتئنافية -أنػػت-فعػػؿ أمػػر كفاعمػػو مسػػتتر  "قػػؿ"
اسػـ كػاف مرفػكع، " مبلئكػة"مقػدـ، " كػاف"جػار كمجػركر متعمػؽ بخبػر " فػي األرض"فعؿ ماض ناقص، 

فعػػؿ مضػػارع مرفػػكع بثبػػكت النػػكف، " يمشػػكف"فػػي محػػؿ نصػػب مقػػكؿ القػػكؿ، " كػػاف كمتعمقاتيػػا"كجممػػة 
، (38)حاؿ منصكب باليػاء مػف الفاعػؿ" مطمئنيف"، "مبلئكة"كالجممة في محؿ رفع نعت لػ كالكاك فاعؿ، 

 فاعمو، كالجممة جكاب " نا"فعؿ ماض، ك" نزؿ"، ك"لك"البلـ كاقعة في جكاب " لنزلنا"

 .4/384برىاف الديف البقاعي، : نظـ الدر رفي تناسب اآليات كالسكر -34

 .89-14/88بف عاشكر،  محمد الطاىر: التحرير كالتنكير -35
 .بتصرؼ 14/90المصدر نفسو،  -36
 .المصدر نفسو -37
 .2/284أبك جعفر بف النحاس، : ، إعراب القرآف"مبلئكة"كجيكز نصبو عمى النعتية لػ  -38
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جػػػار كمجػػػركر " مػػػف السػػػماء"، "نزلنػػػا"جػػػار كمجػػػركر متعمػػػؽ بػػػػ " عمػػػييـ"الشػػػرط ال محػػػؿ ليػػػا، 
 .(39)مفعكؿ بو منصكب" رسكال"، "رسكال"نصكب مف حاؿ م" ممكا"، "نزلنا"متعمؽ بػ

 :التوجيو الببلغي اإلعرابي -
" لػك"، ثـ أعقػب ذلػؾ بالشػرطية "قؿ"لما كاف المقاـ ىنا مقاـ جداؿ ناسب استفتاح ذلؾ باألمر 

، (40)كبتقديـ خبر كاف عمى اسميا، لػدالالت أشػرنا إلييػا فػي اآليػة السػابقة" كاف"االمتناعية، كبالناسخ 
" يمشػػكف"تناسػػبا مػػع طمػػبيـ فػػي اآليػػة السػػابقة، كأردفيػػا بالكصػػؼ الفعمػػي " مبلئكػػة"تػػى باسػػـ كػػاف ثػػـ أ

أم مسػػتقريف فػػي األرض " مطمئنػػيف"تأكيػػدا ليػػـ بػػأف ذلػػؾ مػػف خصػػاؿ البشػػر، كأكضػػحو بالحػػاؿ بعػػده 
، تسػػػتمـز بشػػػرية الرسػػػؿ قصػػػد (41)«المشػػػي كاالطمئنػػػاف فػػػي األرض صػػػفة اإلنسػػػاف»لمداللػػػة عمػػػى أف 

يغ، كتأمؿ كيؼ أجاب ىنا عف الشرطية بحرؼ البلـ، في حيف أنو أجػاب فػي آيػة أخػرل بػالحرؼ التبم
الختبلؼ مقاـ الجداؿ؛ ففي ىذه كاف اعتراض المشركيف عمى بشرية الرسػؿ، كفػي اآليػة األكلػى " إذف"

لعظمػػة كػػاف إشػػراكيـ ا آليػػتيـ فػػي العبػػادة، فافترقػػا، ثػػـ أتػػى بمتعمقػػات التنزيػػؿ المنسػػكب إلػػى نػػكف ا
عمػييـ مػف السػماء ممكػا : )اإلليية الدالة عمى محؿ المبلئكة كعدـ تكافؽ ذلؾ مع ميػكليـ البشػرية فقػاؿ

 .مع مبلحظة تقديـ الجار كالمجركر ىنا عمى المفعكلية كالحالية، إشارة إلى ىذا المعنى( رسكال

ـْ َتْمِمُكوَف َخزَاِئَف َرْحَمػِة َربِّػ: في قكلو تعػالى -3 ْنَفػاِؽ َوَكػاَف اإِلْنَسػاُف ُقْؿ َلْو َأْنُت ـْ َخْشػَيَة اإِل ي ِإًذا أَلْمَسػْكُت
 .100اآلية . َقُتورًا

 :التوجيػو اإلعرابػي

فاعػؿ لفعػؿ " أنػتـ"الشػرطية، " لػك"، كالجممػة االسػتئنافية -أنػت-فعؿ أمر، كفاعمو مسػتتر " قؿ"
، كالجممػة بعػده خبػر كػاف، "لػك"مقػدرة بعػد " كػاف"محذكؼ يفسره ما بعده عند البصرييف، أك ىك اسػـ لػػ 

فعػػؿ مضػػارع مرفػػكع بثبػػكت النػػكف، " تممكػػكف"، (42)رفعػػو عمػػى االبتػػداء" الككفيػػكف"كجػػكز بعػػض النحػػاة 
" خػػزائف"المقػػدرة كىػػي فػػي محػػؿ نصػػب مقػػكؿ القػػكؿ، " تممكػػكف"كالػػكاك فاعػػؿ، كالجممػػة تفسػػيرية لجممػػة 

 و مجركر، كالياء مضاؼمضاؼ إلي" ربي"مضاؼ إليو مجركر، " رحمة"مفعكؿ بو منصكب، 
 .3/1281عبد ا عمكاف كآخركف، : إعراب القرآف الكريـ -39

 .42اآلية ...( قؿ لك كاف معو آلية كما تقكلكف: )في قكلو تعالى -40
 .14/168: محمد الطاىر بف عاشكر: التحرير كالتنكير -41
 .2/390الرضي االستراباذم، : شرح الكافية: ينظر -42
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فعػؿ مػاض، كالتػاء " أمسػؾ"، ك"لػك"البلـ كاقعة في جػكاب " ألمسكتـ"حرؼ جكاب، " إذا"إليو،  
مضػاؼ إليػو " اإلنفػاؽ"، (43)مفعكؿ ألجمػو منصػكب" خشية"فاعمو، كالجممة جكاب الشرط ال محؿ ليا، 

خبػػره " قتػػكرا"اسػػـ كػػاف مرفػػكع، " اإلنسػػاف"فعػػؿ مػػاض نػػاقص، " كػػاف"الػػكاك اسػػتئنافية، " ككػػاف"مجػػركر، 
 .(44)لجممة تعميميةمنصكب، كا

 :التوجيو الببلغي اإلعرابي

كجميػكر النحػاة عمػى " لػك"ما يبلحظ في سياؽ ىذا النظـ، كقكع االسـ المرفكع بعػد الشػرطية، 
لمتقػػكم كالتأكيػد لئلشػػعار »تأكيػؿ إضػمار فعػػؿ محػذكؼ يفسػػره مػا بعػده، كىنػػا فيػو تقػػديـ االسػـ المرفػكع 

، لممػػػؾ ا (45)«، ثػػػـ ذكػػػر الفعػػػؿ مػػػرة ثانيػػػة تأكيػػػد كتقكيػػػةبػػػأف ذكػػػر الفعػػػؿ بعػػػد األداة ثػػػـ ذكػػػر فاعمػػػو
، التػػػي أكثػػػر فييػػػا مػػػف (خػػػزائف رحمػػػة ربػػػي)لمسػػػماكات كاألرض كمػػػا فػػػييف، بداللػػػة مػػػا بعػػػدىا عمييػػػا 
ألف المقػاـ جػدير »بصػيغة الجمػكع " الخػزائف"اإلضافات إلفادة اختصاص ا بذلؾ، ككيػؼ عبػر عػف 

ذا كػاف مػػف اآليتػ(46)«المبالغػة ، فقػػد "الػبلـ"كفػي الثانيػػة بػػ " إذا"يف السػابقتيف قػػد أجػاب فػي أكليمػػا بػػ ، كا 
، ثػـ بػيف (47)«معنػى الجػزاء أيضػا" إذف"لتقكيػة معنػى الجكابيػة، كألف فػي »أجاب بيما ىنػا معػا؛ كذلػؾ 

كمتعمقاتػػو، لمداللػػة عمػػى رسػػكخ ىػػذا " كػػاف"، ثػػـ خػػتـ اآليػػة بالناسػػخ "خشػػية اإلنفػػاؽ: "عمػػة بخميػػـ فقػػاؿ
-، كتنكييػا (48)«لمػا فيػو مػف صػفة الػنقص البلزمػة بمػزـك الحاجػة لػو»الذميـ في نفس اإلنساف الخمؽ 
اإلفػػػراد  -ا عػػػز كجػػػؿ–بعطػػػاء القػػػدرة اإللييػػػة، كفػػػيض ىػػػذا العطػػػاء، كاسػػػتحقاؽ المعطػػػي  -بالمقابػػػؿ

 .بالتكجو كالدعاء

 

 

 
 .1284-3/1283عبد ا عمكاف كآخركف، : إعراب القرآف الكريـ -43
 .2/303اليمذاني، : الفريد في إعراب القرآف المجيد -44
 .14/175محمد الطاىر بف عاشكر، : التحرير كالتنكير -45
 .4/430برىاف الديف البقاعي، : نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر -46
 .14/176محمد الطاىر بف عاشكر، : التحرير كالتنكير -47
 .4/430برىاف الديف البقاعي، : نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر -48
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في سورة " لو"لؤلداة الشرطية غير الجازمة ( السياقية الزمانية)ببلغة المعاني الببلغية : ثانيا
 .اإلسراء

، أـ اقترنت بػ "يفعؿ"أنيا ال تدؿ إال عمى الماضي كساء دخمت عمى " لك"أكد النحاة في زمف 
ة في القرآف الكريـ كجدنا أنيا تدؿ عمى غير الماضي، ، إال أننا كنحف نرصد داللتيا الزمني(49)"فعؿ"

 .(50)فتأتي دالة عمى االستقباؿ تارة كعمى الزمف العاـ تارة أخرل

ُقْؿ َلْو َكاَف ِفي اأْلَْرِض َمبَلِئَكػٌة َيْمُشػوَف ُمْطَمِئنِّػيَف َلَنز ْلَنػا : فما دؿ عمى الماضي قكلو تعالى
ـْ ِمػَف الس ػَماِء َمَمًكػ ا َرُسػواًل َعَمْيِي

، -الػرد عمػى طمبػات المشػركيف التعنتيػة–إذ سػياؽ ىػذه اآليػات . (51)
، يػدالف أف ىػذا القػكؿ كجػو لممشػركيف (52)"مناسبة النػزكؿ"كالجك االجتماعي الذم نزلت فيو ىذه اآلية 

 أك تػأتي بػا)كذلؾ تناسبا مػع قكلػو فػي اآليػة السػابقة ( عيد النبي صمى ا عميو كسمـ)في الماضي 
ىػػي لمعيػػد عنػػد مػػف " النػػاس"التعريػػؼ فػػي قكلػػو " الػػػ"، كىػػذا كػػاف طمػػب قػػريش، كمػػا أف (كالمبلئكػػة قبػػيبل

إخبار مف ا تعػالى عػف السػبب الضػعيؼ الػذم ( فيو)»: ، كلذلؾ قاؿ أبك حياف(53)حمميا عمى قريش
إلػى العمػة النفسػية ، كيمكف حممو عمػى الػزمف العػاـ، إذا اعتبرنػا أف ذلػؾ إشػارة (54)«منعيـ مف اإليماف
 .في إنكار كحي ا كىدايتو -في كؿ زماف–لكؿ المشركيف 

أف ا يرسػػؿ الرسػػكؿ : كالمعنػػى»: كلكػػف األكؿ أكلػػى، لتكقػػؼ بعثػػة الرسػػؿ، قػػاؿ ابػػف عاشػػكر
عمى االستغراؽ، كضرب " الناس"التعريؼ في " الػ"كحمؿ . (55)«لمقـك مف نكعيـ لمتمكيف مف المخالطة

عمػػى أف إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ  يػػدؿ عمػػى زمػػف مػػاض يشػػمؿ  -بيػػذا-السػػابقة، ممػػا يػػدؿ  أمثمػػة لؤلقػػكاـ
عصكرا زمنية عديدة، يبتدئ مف أقدميا، كيتصاعد ركيدا ركيدا إلى أف ينتيي إلػى أقربيػا مضػيا إلينػا، 

 (.الثراء الزمني)كىذه خاصية فريدة مبثكثة في القرآف الكريـ 
 .161ت، ص.ة، دارالفكر، دشرح المككدم عمى األلفي:ينظر  -49

 .289-285بكرم عبد الكريـ، دار الكتاب الحديث، ص : الزمف في القرآف الكريـ: ينظر -50
 .95سكرة اإلسراء، اآلية  -51
 .3/141ابف كثير، : تفسير القرآف العظيـ: ينظر -52
 .4/427برىاف الديف البقاعي، : نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر -53
 .6/81المحيط، أبك حياف،  البحر -54
 .14/167محمد الطاىر بف عاشكر، : التحرير كالتنكير -55
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ُقػْؿ َلػْو َكػاَف َمَعػُو َآِلَيػٌة َكَمػا َيُقولُػوَف ِإًذا : كما يدؿ أيضا عمى ىذا التنكع الزمني قكلو تعالى
اَلْبَتَغْوا ِإَلػى ِذي اْلَعػْرِش َسػِبيبًل 

إبطػاؿ تعػدد اآلليػة، زيػادة فػي  عػكدا إلػى»، إذ تتضػمف ىػذه اآليػة (56)
، كىػػذا حػػادث كاقػػع فػػي المضػػي فػػي اإلخبػػار عػػف تعنػػت (57)«استئصػػاؿ عقائػػد المشػػركيف مػػف عركقيػػا

كػانكا يقكلػكف أف األصػناـ تقػربيـ إلػى ا، فػإذا عممػكا أنيػا تحتػاج »المشركيف كتقديسيـ لؤلصػناـ، بػؿ 
ف ىذه اآلية كغيرىا مف اآليات التي نزلت فػي ، كىذا ىك المقصكد م(58)«إلى ا فقد بطؿ ككنيا آلية

سياؽ تصحيح معتقداتيـ الفاسدة، كتكجيييا الكجية الصحيحة، كثراء الػزمف ىنػا لػيس فػي إشػارة اآليػة 
إلى ضبلؿ أكىاـ المشركيف في عبادة األصناـ في الزمف البعيػد كالػزمف القريػب الماضػي فقػط، بػؿ إف 

يمتػد إلػى المسػتقبؿ القريػب كالبعيػد منػو، مػاداـ اإلنسػاف ينسػج ىذا الثراء يمتػد إلػى عصػرنا الحاضػر، ك 
 .يعبدىا مف دكف ا تعالى -مادية كفكرية–بأكىامو أصناما 

 -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ–قػػاؿ ا عػػز كجػػؿ يعمػػـ رسػػكلو »: يقػػكؿ الميػػداني فػػي تصػػدير اآليػػة 
تعقيػػػػب ربػػػػاني كاشػػػػؼ  فكػػػػؿ داع إلػػػػى ا مػػػػف أمتػػػػو فقػػػػرة جدليػػػػة مػػػػف فقػػػػرات مجادلػػػػة المشػػػػركيف مػػػػع

 .، مع بقاء االمتناع دائما كأبدا(59)«لمحؽ

ـْ : فػػػي قكلػػػو تعػػػالى -أيضػػػا-داللتيػػػا عمػػػى الػػػزمف العػػػاـ غيػػػر المؤقػػػت متضػػػمف  ُقػػػْؿ َلػػػْو َأْنػػػُت
ْنَسػاُف َقتُػورًا ْنَفػاِؽ َوَكػاَف اإلِْ ـْ َخْشػَيَة اإلِْ َتْمِمُكوَف َخزَاِئَف َرْحَمِة َربِّػي ِإًذا أَلَْمَسػْكُت

،إذ الػزمف يتصػاعد (60)
لػػى مػػف بعػػدنا، ( عصػػر النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ)شػػيئا فشػػيئا مػػف الماضػػي القريػػب  إلػػى عصػػرنا كا 

، كلكػف صػبلحية القػرآف -البخؿ كاإلمسػاؾ–بحسب حاؿ المخاطىبيف الذيف يتصفكف دائما بيذه الصفة 
منيػة معينػة، بػؿ يتجػػاكز لكػؿ زمػاف كمكػاف تصػٌير ىػذه الخطػػاب قانكنػا زمنيػا عامػا غيػر مؤقػػت بفتػرة ز 

الزمػاف ليػرتبط باإلنسػاف مػا داـ متمػػثبل ليػذه العمػة النفسػية، كتمثػؿ ىػػذا القػانكف العػاـ فػي فاصػمة اآليػػة 
، بيػػذا التعمػػيـ كالشػػمكؿ الػػذم دؿ عميػػو مظػػركؼ الناسػػخ، كاسػػتغراؽ التعريػػؼ، (ككػػاف اإلنسػػاف قتػػكرا)

 .(61)«ساف بخيؿ بالكينكنة الدائمةاإلن»كمبالغة الكصؼ، إذ معنى ىذا المقطع األخير، أف 
 .42سكرة اإلسراء، اآلية  -55

 .14/88محمد الطاىر بف عاشكر، : التحرير كالتنكير -56
 .6/40أبك حياف، : البحر المحيط -57
 .9/633معارج التفكر كدقائؽ التدبر، عبد الرحمف الميداني،  -58
 .100سكرة اإلسراء، اآلية  -59
 .9/741الميداني، : ئؽ التدبرمعارج التفكر كدقا -61
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 :كيمكف إجماليا في النقاط التالية: خبلصة عامة

بداعو في تكظيؼ ىذه األداة كغيرىا مف األدكات األخرل، كؿ في مكقعو المكػيف  .1 تميز القرآف الكريـ كا 
 مف النظـ، كعمى حسب العبلقات الكطيدة بيف ىذه المعاني النحكية، داخػؿ اآليػة القرآنيػة، بػؿ إف ىػذا
التماسؾ النظمي، كأف ىذا السبؾ المحكـ قد سرل في كؿ آيات السكرة، كنسج بػيف خيكطيػا العريضػة 

 .-كحدة نظمية كاحدة–نسجا محكما، فإذا ىي بعد ذلؾ 
ىذا اإلعجاز القرآني في التنكيع كالثراء الزمني ليذه األداة الشػرطية، غيػر مقتصػر  -أيضا–كما تمثؿ  .2

ا جـز بو النحاة، ىذا التنكع الزمني البسو أيضا تنكع ثرم فػي المعػاني كم( االستقباؿ)عمى زمف كاحد 
كاألغػػػراض الببلغيػػػة التػػػي صػػػاحبت ىػػػذه األدكات فػػػي منحنػػػى تصػػػاعدم مسػػػتمر، يجمػػػع بػػػيف طبلقػػػة 
يجػػاز ككصػػؿ  ضػػمار كا  الزمػػاف، كعمػػؽ معالجػػة نفػػس اإلنسػػاف، كتنػػكع األسػػاليب الببلغيػػة مػػف حػػذؼ كا 

د مػػف نكعػػو، كمتسػػـ بػػدرجات عاليػػة مػػف الجزالػػة كالفصػػاحة غيػػر كعطػػؼ كغيرىػػا، بػػنمط أسػػمكبي فريػػ
 .متفاكتة، خمبت ألباب النحاة كالمغكييف

أف األدكات الشػرطية ػ عمكمػا ػ ال تحػدد زمػف الفعػؿ تحديػدا مػا، فقػد يػدؿ الفعػؿ معيػا عمػى المضػي    .3
اؽ المغػكم كىك مضارع، كقد يبقى عمى مضيو، كقد يصرؼ إلى االستقباؿ، كؿ ذلؾ يتحقؽ كفػؽ السػي

كاالجتماعي ، الذم يرد فيو ىذا التركيب، أما أف ىذا التركيػب الشػرطي خػاك مػف الزمػاف؛ ألف أفعاليػا 
خاليػػة مػػف األحػػداث، فاسػػتنتاج خػػارج عػػف نطػػاؽ المغػػة كبعيػػد عػػف طبيعتيػػا؛ إذ دؿ عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ 

 .كضكح التأثيرات الزمنية ألداة الشرط في تنكع الزمف داخؿ الجممة الشرطية
ف النتػػػائج الميمػػػة ىنػػػا أف دراسػػة أزمنػػػة ىػػػذه األدكات أفعاليػػػا فػػػي القػػرآف الكػػػريـ ىػػػي دراسػػػة كظيفيػػػة مػػ .4

دالليػػػة، ال تكتفػػػي بالفعػػػؿ كحػػػده، أك بػػػاألداة التػػػي تسػػػبقو أك تمحقػػػو، بػػػؿ تعتمػػػد فػػػي المقػػػاـ األكؿ عمػػػى 
بعػض المفسػريف، المبلبسات كالسياؽ الذم يتحػرؾ فييمػا الفعػؿ كالجممػة الشػرطية عمكمػا، كليػذا انتبػو 

شػػاممة، كدقيقػػة، كممتعػػة، محاكلػػة بػػذلؾ الكشػػؼ عػػف إعجػػاز  -تبعػػا لػػذلؾ–كجػػاءت دراسػػتيـ التفسػػيرية 
القرآف الكريـ كجمالياتو عمى المستكل النظمي، كىذا ما برع فيو الشػيخ محمػد الطػاىر بػف عاشػكر فػي 

 ".التحرير كالتنكير"تفسيره 
ث، ضػركرة الكصػؿ بػيف عمػـك المغػة المختمفػة فػي دراسػة مف أىـ المبلحظات التػي نخػتـ بيػا ىػذا البحػ .5

قضػػية لغكيػػة معينػػة، بػػيف الببلغػػة كالنحػػك كعمػػـ البيػػاف، ىػػذا مػػف جيػػة، ثػػـ كصػػميا كتطبيقيػػا عمػػى آم 
كبيانيػػا فػػي دراسػػات مستفيضػػة كمتكاممػػة، فيمػػا  -مسػػتكدع اإلعجػػاز الببلغػػي كالنحػػكم–القػػرآف الكػػريـ 
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لبيانيػػة، فيػػي ميمػػة جػػدا فػػي الػػدرس المغػػكم، كفػػي التعمػػيـ يعػػرؼ عنػػد أىػػؿ االختصػػاص بالدراسػػات ا
 .الجامعي
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 اري بني التأويل والتوليدالبناء االستع

 (إمربتو إيكو  قراءة يف نظرية االستعارة عند )

سٌدي محمد طرشً .د  

الجزائر – تلمسانجامعة    

 

يعتبر االتصاؿ في العالـ الكجكدم أعجكبة مف األعاجيب،ألف الكجكد الذم ىك شرط كجكدم إلمكاف  
ة العميقة المضركبة عمى أم كجكد إنساني بنية حكارية لمخطاب يبدك ككأنو طريقة في التعدم عمى العزل

أف ما يجربو شخص اليمكنو نقمو مف حيث ىك تجربة "كالتغمب عمييا كبمعنى أكثر جدرية كما يراىا إيكك 
 .lviii"كاممة بعينيا إلى شخص آخر سكاه

عرض كفي باب االستعارة يت.كيمثؿ التعبير االستعارم أحد القنكات التكاصمية الميمة بيف الباث كالمتمقي
إيكك لكاحدة مف أىـ القضايا التي شغمت الببلغة الغربية كالببلغة العربية، لكف مف منظكر جديد كتكظيؼ 

كما يميز عمؿ إيكك ىك . مفاىيـ مغايرة ،كىي قضية تأكيؿ االستعارة كطرؽ اشتغاليا في الخطاب الشعرم
فة إلى معالجتو ليا في عبلقتيا مع تركيبو إلنجازات الدراسات السابقة حكؿ االستعارة قديما كحديثا،إضا

كما أف إيكك ال يحصر .العكالـ الممكنة كمقصدية المبدع، كاإليحاء كالقياس االحتمالي كالشرح كاالستطيقا
 .نفسو في أشعار لغتو اإليطالية بؿ يستشيد بمقاطع شعرية فرنسية كانجميزية

لقيمة اإلدراكية لؤلعماؿ األدبية   كلعمو أراد راح إمبرتك  إيكك يتأمؿ في االستعارة بكصفيا محؾ لؤلعماؿ ا
انطمؽ إيكك مف معالجتو لقضايا التأكيؿ في .إعطاء نظرية الداللة المفظية امتدادا أبعد كتفسيرا أشمؿ

التعبير االستعارم مف تصكر يرل فيو كفي أشكالو صياغات جديدة لقضايا فمسفية كمعرفية مكغمة في 
ة المفظية كىؿ ىي الداللة بأسرىا؟أـ ىؿ ىناؾ  فائض معنى يتخطى حدكد العدـ،كمف ثـ تساءؿ عف الدالل

 ىذه الداللة؟ 
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ليقٌر أف أفضؿ افتراض اشتغؿ عميو ىك . lix"رمزية الشر كفركيد كالفمسفة"يحيمنا عمى كتاباتو السابقة 
لة مقاربة الرمز مف خبلؿ بنية المعنى المزدكج كىي بنية ليست داللية بحثة كىذا ما يصح في حا

كلكف إذا ساعدتنا نظرية االستعارة بكصفيا تحميبل تمييديا يفضي إلى نظرية الرمز، فإف نظرية . االستعارة
الرمز في المقابؿ ستتيح مف كجية نظره ترسيخ نظريتنا في الداللة بإتاحتيا لنا أف نضمف فييا ليس 

يساعدنا في أف نرسـ حدكد  المعنى المفظي المزدكج فقط،بؿ المعنى البللفظي المزدكج أيضا، كىكذا
 .الميداف الذم نستطيع أف نرسخ بو نظرية التأكيؿ

لقد صنفت االستعارة في الببلغة التقميدية بكصفيا مجازا، أم بكصفيا صكرة مف صكر الببلغة إذ تنتمي 
يدؿ  إعطاء اسـ"ىكذا نقرأ في فف الشعر ألرسطك ىي. االستعارة إلى المعبة االستعارية التي تغطي التسمية

عمى شيء إلى شيء آخر كذلؾ عف طريؽ التحكيؿ،إما مف جنس إلى نكع، أك مف نكع إلى جنس،أك مف 
 .lx"نكع إلى نكع،أك عف طريؽ القياس

كمف ىنا فالعبلقة بيف المعنى الحرفي كالمعنى . lxi"قصيدة مصغرة"فاالستعارة في نظر البعض ىي 
دالالت المعقدة كالمتداخمة التي تسـ العمؿ األدبي المجازم أشبو بنسخة مختصرة داخؿ جممة كاحدة مف ال

الرفيع ك الذم ينطكم عمى خطاب متميز عف أم عمؿ آخر ذم خطاب، كالسيما الخطاب العممي،بككنو 
يربط المعنى الصريح بعبلقة المعنى،كقد نقؿ قسـ كبير مف النقد األدبي المتأثر بالتراث الكضعي ىذا 

كداللة اإليحاء   dénotationالمغة االنفعالية إلى مفردات داللة المطابقةالتمييز بيف المغة اإلدراكية ك 
connotation  كبيذا المكقؼ صارت داللة المطابقة كحدىا إدراكية،كبالتالي ذات قيمة داللية،بينما بقيت

 .داللة اإليحاء خارجا عمـ الداللة

اللة المطابقة لمجممة كحدىا إف كاف يتساءؿ إيكك عف ىذا التحديد لمداللة اإلدراكية مف خبلؿ أكجو د
يرل  إيكك أنو إذا استطعنا أف نبيف أف العبلقة بيف المعنى الحرفي كالمعنى لمجازم في . تحديدا صحيحا

االستعارة ىي عبلقة في داخؿ الداللة الشاممة لبلستعارة، فسنحصؿ بذلؾ عمى نمكذج لتعريؼ داللي 
إنو مف ."الشعر كالمقاالت كالنثر لفني: كىرية الثبلثخالص لؤلدب، سيصبح تطبيقو عمى فئاتو الج

 lxii."الصعب جدا اقتراح نظرية تكليدية لبلستعارة خارج حدكد مخبرية

إنو كمما كاف اإلبداع في االستعارة أصيبل، انتيؾ مسار تكليدىا القكاعد الببلغية السابقة، ككؿ محاكلة 
أك بالغة التفاىة فنحف ال . عارة ميتة أك مبتذلةلكصؼ قكاعد استعارة اصطناعية ستقكد بإفراط إلى است
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نعرؼ إال الشيء  اليسير عف ميكانيـز االبتكار كغالبا ما ينتج المتحدث استعارات عف طريؽ الصدفة أم 
 .عف طريؽ تداعيات فكرية ال يمكف التحكـ فييا أك يتـ ذلؾ عف طريؽ الخطأ

فعمى "كيمي نستطيع صياغة بعض الفرضيات بتكليدهإنو مف خبلؿ تحميمنا لممراحؿ الخاصة باإلجراء التأ
 lxiii."المؤكؿ النمكذجي الستعارة ما أف ينطمؽ مف مكقع ذاؾ الذم يسمع االستعارة ألكؿ مرة

كيرل إيكك أف ما تقكلو القصيدة يرتبط بما تكحي بو تماما كما ترتبط داللتيا األكلى بداللتيا الثانية حيث 
فاألدب ىك استخداـ خطاب  يتـ فيو تعييف أشياء متعددة في الكقت "الليتقع كمتا الداللتيف في الحقؿ الد

 lxiv "فيك االستخداـ الكصفي كاإلنتاجي لمغمكض.نفسو كال يطمب مف القارئ أف يختار منيا

فعمؿ . فنحف إذا تجاىمنا تداخؿ المعنى كتفاعميا فقد نركز تحميمنا عمى التصميـ المفظي أم عمؿ الخطاب
إف عمؿ الخطاب ال يفتأ يكلد "م تمكف رؤيتو في الصكرة التي تصغرىا االستعارةالخطاب ىذا ىك الذ

 .lxv"الغمكض الداللي الذم يطبع العمؿ األدبي

كمف المسممات المرفكضة عند إيكك ىي التي ترل االستعارة مجرد حدث يدؿ عمى التسمية، أم مجرد 
بالشيء الذم يحصؿ بيف مفردتيف في  استبداؿ في داللة الكممات، فالتكتر في القكؿ االستعارم ليس

القكؿ، بؿ ىك في حقيقتو تكتر بيف تأكيميف متعارضيف لمقكؿ، كالصراع بيف ىذيف التأكيميف ىك الذم يغذم 
فالصالة ليست زرقاء إال إذا كاف األزرؽ لكنا، كاألحزاف ليست غطاءا إذا كاف الغطاء كساء "االستعارة 

 .lxvi"ال تكجد في ذاتيا بؿ في التأكيؿ مصنكعا مف قماش، كىكذا فاالستعارة

إف التأكيؿ الحرفي ال يمكف تجاكزه في أية قراءة استعارية كلكف عممية التدمير الذاتي ىي التي تممي نكعا 
مف تحريؼ الكممات كتكسيع مف مقاميا، كمف ىنا نستطيع بفضمو أف نستخرج المغزل حيث يككف التأكيؿ 

جاف بب تنافرا في القكؿ االستعارم المؤكؿ حرفيا كىك ما يسميو الحرفي ببل مغزل حرفي، كىذا ما يس
كىما "المجافاة"أك"التناقض"بالمنافرة الداللية كما يمكف أف يطمؽ عميو مف باب الشمكلية مصطمح  كوىف

 lxvii"تعبيراف استعمميما ماكس ببلؾ كمكنرك بيردسمي

التأكيميف الذيف يككف أحدىما حرفيا كاآلخر  إف التكتر بيف األلفاظ في االستعارة الحية أك بعبارة أدؽ بيف
مجازيا يثير عمى مستكل جممة كاممة خرقا حقيقيا ال تنتبو الببلغة التقميدية إال آلثاره كنتائجو إذ أنيا ال 
تستطيع أف تفسر خمؽ المعنى كيرل إيكك أف االستعارة ال تقيـ عبلقة مشابية بيف مراجع الداللة، لكف 
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يف محتكيات تعابير كال يمكف أف تعني الكيفية التي نعتبر بيا المراجع إال بكاسطة عبلقة تطابؽ داللي ب
 .كمحاكالت تطبيؽ منطؽ قيـ الحقائؽ الصكرم عمى االستعارة ال يفسر ميكانزميا السيميكطيقي . معينة

 :  الدرجة الصفر كالمعنى الحرفي

لتالي تحديد فرؽ كاضح بيف معنى حرؼ يتساءؿ إيكك ىؿ يكجد ما يسمى بالدرجة الصفر؟ كىؿ نستطيع با
 lxviii"لـ يتفؽ الجميع عمى الرد باإليجاب" كمعنى مجازم؟

إمكانية االعتماد عمى معيار إحصائي في تحديد المعنى الحرفي كدرجة صفر "يرل البعض أف ىناؾ 
 .lxix"مرتبطة بسياقات

ف الصعب جدا تحديد ما إذا فم. ىذه الدرجة الصفر يجب أف تماثؿ داللة مقبكلة في سياقات تقنية كعممية
تحيؿ عمى معنى حرفي، إال أننا إذا طمبنا مف كيربائي أك ميندس "عيكف مضيئة"كانت العبارة التالية

معمارم تحديد فحكل كممة مضيئة كال شؾ أف اإلجابة ستككف أف الجسـ المضيء ىك شيء ينشر ضكءه 
كليس مف الصدفة أف . اصطناعيا  الخاص كأف المكاف المضيء ىك فضاء يتمقى ضكء الشمس أك ضكء

 .تمنح المعاجـ ىذا النكع مف الداللة المكقع األكؿ ثـ تثبت بعده االستعماالت المجازية كتعريفات ثانكية

 1977كليفف   HESSE 1966ىيس / DSL BEARDESLEY 1958ينطمؽ بيردسمي "
LEVIN 1980كسكرؿ   SEARLE "lxx كآخركف مف فرضية أف المعنى الحرفي قابؿ 

إذا فيـ حرفيا، تنشأ حالة خرؽ : لمتعريؼ،كيفترضكف إدراؾ المرسؿ إليو ال معقكلية ممفكظ لتأكيمو استعاريا 
ذا ادعاء خاطئ ( الحيكاف اإلنساني)أك تناقض ذاتي (تتفتح الزىرة)داللي أك خرؽ لممعيار التداكلي لمكيفية كا 

 (.ىذا الرجؿ حيكاف)

 االستعارة والعوالـ الممكنة

االستعارة كظاىرة محتكل عمى التفكير في غياب عبلقة مباشرة كاحدة، ليا بالمرجع الذم ال  يحث تحديد
فميس "يمكف اعتباره مقياسا لصحتيا،حتى نحدد تعبيرا كاستعارة ألنو إذا فيـ حرفيا سيبدك غير معقكؿ 

 lxxi("غمط)ضركريا  أف يككف الزيؼ زيفا مرجعيا، لكنو بطبلف كعدـ دقة مكسكعية  

تبدك  غير مقبكلة في حالة اعتمادنا عمى الخصائص " كىذا الرجؿ حيكاف" "تسيؿ الزىرة"ات نحك إف عبار 
 .التي تسندىا المكسكعة لمزىرة كلمرجاؿ
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إننا نقرر بعد ىذا الفعؿ التأكيمي أف قراءة الممفكظ كلكي يجب أف تككف استعارية تستمـز إحدل كسائؿ 
كالقياـ بعد ذلؾ   . "يدا أف التعبير االستعارم يجب أف يفيـ حرفيااستعادة المعالجة المرجعية لبلستعارة تأك

 .lxxiii"فتأكيؿ االستعارات يرتكز عمى تخيؿ عكالـ ممكنة" lxxii"بإسقاط مضمكنيا عمى عالـ ممكف

 .االستعارة وقصدية المؤلؼ

ة أخرل إذا كانت االستعارة ال تتعمؽ بمراجع الكاقع كال بالفضاء القيمي لمعكالـ الممكنة، تبرز أطركح
لبلستعارة كعبلقتيا بتجربتنا الداخمية لمعالـ كسيركرتنا الكجدانية عند ايكك، كىذا ال يعني أف االستعارة 

جكابا عاطفيا كجدانيا،كفي ىذه الحالة ستككف ىذه الظاىرة غير قابمة لمجدؿ كستككف -بعد تحميميا–تعطي 
حاجة إلى معرفة إلى أم تأكيؿ داللي  كمع ذلؾ سنظؿ دائما في"مكضكع دراسة في سيككلكجية التمقي 

 lxxiv"يمكف أف نستند لكي نجيب انفعاليا عف الممفكظ المثير

كتكلد االستعارات اإلبداعية . "إف األطركحة التي يثيرىا إيكك ىي أكثر عمقا كتخص مسار تكليد االستعارة
 lxxv"مف صدمة إدراؾ لكيفية يتـ التكاصؿ مع العالـ الذم يسبؽ االنشغاؿ اإلنساني

لكف األمر يتعمؽ ىنا بفعؿ تعاكني في . فيـ سبب اختيار مبدعيا ليا -استدالليا-إف فيـ االستعارة ىك 
 .التأكيؿ

ىك بناء فعؿ التأكيؿ االستعارم، كليس حقيقة سيككلكجية تثير ( ككاتب نمكذج)إف عالـ المبدع الداخمي 
 .التأكيؿ نفسو

ال تتعمؽ  Searleسؿ، كاالستعارة حسب سيرؿ تقكد ىذه المبلحظات إلى تفحص مشكؿ مقصدية المر 
 .  meaning speaker’ sبؿ بمعنى المتكمـ  sentence meaningبمعنى الجممة

 .إف ممفكظا ما يككف استعاريا ألف مبدعو يريده كذلؾ كليس ألسباب داخمية في بنية المكسكعات

ص استعارم، لكف حصيمة ىذا التأكيؿ يرل إيكك أف التأكيؿ االستعارم يتكلد مف التفاعؿ بيف مؤكؿ كبيف ن
تتأتى مف جية طبيعة النص كمف جية اإلطار العاـ لممعارؼ المكسكعية لثقافة معينة، كبصفة عامة 

يستطيع مؤكؿ أف يقكؿ باستعارية ممفكظ بشرط أف تمكنو كفاءتو . ليست ليا أية عبلقة بمقصديات المتكمـ
. كما لك أنو يرتكب كؿ يكـ خطية آدـ" تو كؿ صباح يأكؿ جكف تفاح" مف الجائز تأكيؿ. المكسكعية

كما ال يمنح مقياس الصحة إال السياؽ العاـ . كتتأسس عمى ىذا المفترض كثير مف الممارسات التفكيكية
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ىك كصؼ فطكر أك مجمكعة مف كجبات الطعاـ " topicالطكبيؾ "الذم يظير فيو الممفكظ إذا كاف 
 .ر مستساغبالمحـ، فإف التأكيؿ االستعارم غي

 :االستعارة والشرح

يرل ايكك أف االستعارة تحدد كزخرؼ شعرم ألنيا ليست قابمة لمشرح إال أف ىناؾ اختبلفا حكؿ ىذه 
النقطة مفادىا إذا كانت لبلستعارة قيمة معرفية،يجب أف تككف قابمة لمشرح، عمى أف حجة التفسير يبدك 

بككف جكف إنساف "جكف خنزير"مف السيؿ شرح . شيخكختياأنيا تبيف إبداعية كأصالة االستعارة أك مكتيا ك 
فظا كمف ثـ يستخمص ايكك أنو ال يمكف أف تفسر استعارات إبداعية كاألصيمة إال عمى شكؿ عرض 

إف ككف استعارة إبداعية ال تؤكؿ إال بكاسطة شرح نقدم يصؼ الطريؽ .لمكيفية التي تؤكؿ بيا بتنكع
إال أف ىناؾ فرقا . "يا مثمرة يجعمنا نفكر في أف بيانيا غير ممكفالمنجز مف طرؼ القارئ لفيميا كجعم
ال يمكف كتابتو إال باستعماؿ آالؼ األكراؽ كبيف القكؿ إف بياف   nبيف القكؿ،إف نتيجة زيادة عدد معيف  

 lxxvi"ىذه النتيجة غير ممكف

 :السياؽ والتناص

عادة قراءة كاسعة ليايؤكد ايكك عمى فرضية نجاح كؿ استعارة انطبلقا مف سياقيا الم  .رجعي كا 

تصبح كممة في بعض األحياف حامبل .تظير االستعارة كظاىرة لكنيا ال ترتبط حصرا بنسؽ المعجـ
لكف مع أف االستعارة " حفنة غبار"أك " طريؽ حياتنا"إنيا حالة :استعاريا ألنو أدرجت في تركيب أدنى

غير أف سياؽ الممفكظ المسيب كسياؽ النص  .lxxvii"داللية حتى في ىذا المعنى،فميا أكال أسس تركيبية
إف مبدأ -نقطة انطبلؽ العمؿ التأكيمي -كمو ىك الذم يسمح بافتراض الطكبيؾ الخطابي كالتشاكبلت

 .السياقية يتسع غالبا لمبدأ التناص

تناصية " لكف لماذا الحديث عف عكالـ مقكلية مختمفة؟ يكمف الجكاب في قمب التكازف الذم تبمغو مكسكعة
ألف نسقنا التصكرم يشجع   JOHNSONكجكنسف   LAKOFF  ي ثقافة معينة يذكرنا الككؼف

 .االستعارات المكانية لمتعبير عف فترات زمانية كليس العكس

ىناؾ استعارات تشتغؿ في . سيغدك مف الميـ إعادة بناء األسباب التاريخية السيككلكجية ليذه الكضعية
يمكف أف تككف الخطيئة "كف غير مدركة في عالـ آخر مختمؼ عالـ ثقافي كتناصي معيف، لكنيا تك

متاىة كمكانا خطيرا تسكنو  SILVAبالنسبة بدانتي غابة، بأف الترجنة الكناسية القركسطية ترل في غابة 
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غير أف مبدأ التفاعؿ السياقي يمكف مف .  lxxviii"كحكش شيطانية كلصكص كال نخرج منو إال بمشقة كبيرة
 .بتبلءاعتبار مفيـك السفر ا

تجبرنا االستعارة مف منظكر ايكك عمى التساؤؿ عف عالـ التناص، كتجعؿ السياؽ غامضا كمتعدد التأكيؿ 
في الكقت نفسو كتككف االستعارات السابقة مف جية أخرل جزءا مف التناص،حتى أنو يمكف إعطاء 

 .استعارات لبلستعارات قابمة لمتأكيؿ في ضكء معرفة تناصية كافية
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 احلديث وتطور لغتهحلة الشعر اجلزائري ر

 

 نذٌــر بوجلــة: األستـاذ                                                        

 جامعة ٌوسف بن خدة الجزائر                                                        

 

 الممخص   -1

إف اختيار األسمكبية في قراءة شعر الرحمة مف العيد العثماني إلى العقد الثامف مف القرف الماضي  1-1
ا مف رصد سمات أسمكبية تكشؼ أف شعراء الجزائر بصمكا الرحمة بنتاج فني يبتعد جزئيا أك كميا عف مكنن

معجـ تراث لغة السمؼ، كأسيمكا في تطكير التشكيؿ الشعرم بالرغـ مف تأرجح ثقافة الرحمة بيف االزدىار 
ذا كانت ثقافة العيدة العثمانية عرفت ازدىارا  كمستكل الحركة الشعرية في  ،(1)كاالنكماش كاالنبعاث، كا 

  ( 2)فجر االستقبلؿ أكد انبعاثيا بعد جمكد تجاكز القرف

كبالرغـ مف تقمبات الدىر كدكاىيو في . (3)فإف القحط الثقافي في عصر االحتبلؿ أسيـ في تمديد سباتيا  
ة تبلشي المغة ىذه المرحمة الحرجة مف تاريخ الجزائر الثقافي كالسياسي فقد تجاكز بعض الشعراء إشكالي

الشعرية، كفييـ مف تمكف مف ىدـ ما ال يفيده في التعبير عف تجارب الحاضر كاستطاع في ذات اآلف أف 
 يخمؽ بديبل لغكيا يسنده في تسجيؿ ما يحس بو أفكار تيـ األنا كاآلخر 

رنا الكجداني ككؿ مف يقرأ الشعر العثماني أك شعر االحتبلؿ الفرنسي قراءة تقميدية يبلحظ أف لغة شع 1-2
في الماضي تخمك جزئيا أك كميا مف المعجـ التقميدم الغريب عف ثقافة عصر الشاعر، مف ذلؾ كمثاؿ 

 .قكؿ الشاعر محمد القكجيمي في العيد العثماني الذم لـ نرصد مثمو في نتاج المقمديف
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 والميػػػؿ مػػػّد رواقو ومضػػى      ركب النجػػػـو لغػػروبيا يسري  .1
  (4)أرسؿ مػػف كتػائب      خمؼ الظػػػػبلـ طميعػػة الفجػػػر والصبػػح  .2

 أك قكؿ الشاعر مبارؾ جمكاح في عصر االحتبلؿ الفرنسي

 لماذا أخػػوض ضػػػػراـ الشقػػا      وأبكػػػي إذا مػّس منػػي الجمػػػود  .1
 وأبغػي عمػى الدىػر حتى يثػور      ضجػػػرت وقػمت زمػانػي لػػػػدود؟   .2
  (5)عػػػودي حتػى تصػػد      رجػعت أنػػػػوح لصػػد السعػػػػودوأجفػػو س .3

كقد ينخدع القارئ التقميدم إذا اعتقد أف ابتعاد ىذا الشاعر أك ذاؾ عف لغة التراث السمفي كاف فقرا،  1-3
نما أجبرىما عجز المغة التقميدية في التعبير عف تجارب الحاصر. أك عجزا، في التعبير أما القارئ  (.6)كا 

األسمكبي المتمكف فيدرؾ أنيما تصارعا مع إشكالية لغة التراث قبؿ أف يتمكنا مف تطكيعيا كصبيا في 
 .كحدات لسانية خالية مف سمات جزالة المغة الغريبة عف ثقافة عصرىما

 البحث  -2

 كقسمنا البحث تجاكزا في ثبلث مراحؿ ال تنفصؿ عضكيا كال تستقؿ فييا مرحمة عف أختيا في 2-1

التشكيؿ المغكم، مف حيث أف الكؿ يتحد كيتكامؿ في الكشؼ عف تطكر المغة الشعرية التي احتكاىا  مجاؿ
 .تشكيؿ نتاج رحمة أدبية متقمبة تمايزت كؿ مرحمة فييا بظركؼ سياسية كثقافية تخصيا

 مستوى المغة الشعرية في العيد العثماني  -3

ي ىذه الفترة جعؿ بعضا يعتقد عف جيؿ أنيا تخمك مف إف عدـ االطبلع عمى كاقع الثقافة الجزائرية ف 3-1
يكتشؼ أنيا استفادت مف ركافد ثقافة العمماء كاألدباء النازحيف مف  كمف يطمع عمى الكاقع، (7)الشعر الفني

  (8)األندلس الذيف استقركا في مدف شماؿ الجزائر بداية مف القرف الخامس عشر

لقد كاف بالجزائر في القرنيف الرابع عشر والخامس عشر مراكز "كؿ كيؤكد بكالر االنتشار الثقافي بالق 3-2
ثقافية مزدىرة، وكاف فييا أساتذة متمكنوف مف عمـو الفمسفة والمغة واألدب، والطب والنحو والفمؾ، 

ذا كاف بكالر  (.9)"وكانت المدارس الكثيرة العدد منتشرة في ربوع الببلد والتعميـ فييا شرعي ومدني كا 
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نكه ركافد الشعر قبؿ العيد العثماني فإف استفادة شعراء الجزائر مف الثقافة األندلسية يفٌسر كشؼ عف ت
 تقارب تشكيؿ المغة في نتاجيـ مف النظيرة في الشعر األندلسي 

 

   مستوى المغة الشعرية في عصر االحتبلؿ الفرنسي  -4

قترب مف ىذا اإلرث كما كاف في أما الكاقع الثقافي في عصر االحتبلؿ فكاف كارثي، ككؿ مف ي 4-1
الكاقع آنذاؾ يكتشؼ أف الشعراء عاشكا في ظؿ االحتبلؿ الفرنسي كيؿ مناخ الشتات الثقافي كاإلرىاب 

كبالرغـ مف تمٌزؽ النسيج الثقافي فإف ما رصدنا في كثير مف نتاج . (10)النفسي الذم مارسو االحتبلؿ
عاقة ثقافة مفككة شعراء االحتبلؿ الحظنا أنو يتجاكز في ذات اآل ف تراكـ شراسة صراع سياسي متعفف كا 

 .    تفتقر لكؿ ما يسند الشاعر في التعبير عف حاضر معاناة كجداف مبعثر

غير أف الحرماف مف التعبير الحر كافتقار الشعراء لمكسائط الفنية مف بياف كلغة شعرية لـ يحد مف  4-2
فتقار الثقافي كمحاكلة اإلفبلت مف الكقكع فيو مف ذلؾ سعي بعض شعراء المرحمة إلى تجاكز إشكالية اال

الرباعي مبارؾ جمكاح، كأحمد سحنكف، كمفدم زكرياء، كمحمد األخضر السائحي الذيف سجمكا إحساسيـ 
 . في معادالت مكضكعية متقاربة، كتمكٌنكا في بعض منيا مف تجاكز مستكل التقميد

 االستقبلؿ مستوى المغة الشعرية في نتاج شعراء جيؿ  -5

أما في مرحمة االستقبلؿ فشرع الشعر في التعافي بداية مف العقد السابع في نتاج المخضرميف أكال،  5-1
ممف أسيمكا في تطكير المغة كتحديثيا، كفي نياية العقد انظـ إلييـ ...مف أمثاؿ األخضر السائحي كغيره

كاإليقاع كغاية في التعبير عف اإلحساس، شعراء شباف مف جيؿ االستقبلؿ مف أكلئؾ الذيف كظفكا المغة 
. كتجاكزكا اإلطار التقميدم في العقد الثاني الذم لـ يعد يستكعب حداثة ثقافة العصر  

 مكانة الشاعر الجزائري في تطوير المغة  -6 

 إف الشاعر الجزائرم، لـ يشذ في ىذه الرحمة عف شعراء عصره، كأيضا لـ يكف أحسف حظا  6-1
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الصراع مع لغة التشكيؿ الشعرم التقميدم الذم يحٌد في نظرنا مف التطكير كيعطمو نسبيا، منيـ في مجاؿ 
بؿ يمكف القكؿ أنو عانى أكثر مف اآلخريف في فترة االحتبلؿ، كبخاصة في مجاؿ التنقيب عف لغة شعرية 

 .تسنده في تجسيد إحساسو القكمي

ة عمى كؿ الشعراء كفي كؿ العصكر، كال تزاؿ كالمغة الشعرية كغاية لتجسيد اإلحساس مادة متعٌسر  6-2
كميما كاف . ، كيجازؼ كؿ مف يظف أنيا ميٌسرة(11)إلى اليكـ مصدر تعاسة كشقاء شعراء العصر الحديث

 . الشاعر مقتدرا أك جادا فبل يتمكف مف المغة الفنية إال إذا كاف ذا خياؿ مبدع ككاسع المغة كخبيرا بأسرارىا

ىكاة قٌراء الشعر الجزائرم إذا ما بدا ليـ أف تشكيؿ لغتو سيؿ نسبيا في بعض  كقد ينخدع كثير مف 6-3
مف قصائد األمير كمف ماثمو، أك بدا ليـ كأنو عمؿ فني عادم قالو بعض مف شعراء لـ يبذلكا أم جيد 

 .  (12)في البحث عف لغة تسندىـ في التعبير عما أحسكا بو أك فيما رغبكا إببلغو لممتمقي

عمى ىؤالء كأكلئؾ إذا كانكا يعتقدكف أف جكدة التشكيؿ الشعرم مرىكنة في القدرة عمى تكظيؼ  كال حرج  
لغة شعرية فصيحة تتكئ عمى معجـ ثنائي العصر الجاىمي كالعباسي حيث ال يككف التسجيؿ في نظرنا 

بمعنى أف . مأكثر مف محاكاة لمغة جاىزة مكركثة تجاكزتيا الحداثة الشعرية التي أنتجيا التطكر النقد
صعكبة الشعر تكمف في التعبير عف إحساس إنساني بمغة عصر الشاعر حيث ال يفيد التعبير بمغة 

  (13)الماضي في زمف الحاضر

كالتشكيؿ المغكم التقميدم إشكاؿ مطرد اعترض شعراء الجزائر منذ أف أقبمكا عمى تطكير الشعر في  6-4
زه أك تعديمو في تسجيؿ ما يراه يفيـ كيؤثر في كؿ متمؽ العيد العثماني حيث تمكف بعض منيـ مف تجاك 

يتقاسمو اإلحساس اإلنساني، كمف البدييي أف اإلشكاؿ المتٌجدد في الرحمة اعترض أيضا شعراء فترة 
 .  احتبلؿ كعطميـ إلى حيف

ما أك بتعبير آخر فإنو بالرغـ مف قفر المعجـ المغكم آنذاؾ فإف فييـ مف استطاع أف يطكع المغة ل  
يبتغيو، مثؿ الرباعي الذم أشرنا إليو في السابؽ، كال تزاؿ إشكالية عجز لغة التراث السمفي تعترض شعراء 

كبخاصة الذيف يسعكف إلى لتسجيؿ اإلحساس الفردم أك الجمعي الذم تثيره قضايا األحداث . الحاضر
 . اإلنسانية الكبرل السياسية كالثقافية
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أيا كاف مف شعراء الجزائر في ىذه الرحمة مف ماضي ثقافتنا  كليس مف المكضكعية أف نيمش 6-5
نعني الذيف . المضطرب إذا كانكا يممككف خياال مبدعا حتى كلك افتقر شعرىـ لفصاحة المعجـ التقميدم

مستكاىـ محدكدك في فصاحة المغة الشعرية، أك منحرؼ جزئيا، بؿ كاجبنا أف نراعي كاقعيـ الثقافي 
لمٌداحيف كالمتطفميف عمى الشعر في بعض مف األقطار العربية، مف حيث أنيـ تمكنكا كنستثنييـ مف زمرة ا

مف سٌد االفتقار المغكم بالعمؽ في التعبير عف تجاربيـ في فترة الجفاؼ الثقافي كلذلؾ ال يمكف ألم كاف 
 .قكلوأف ييدر جيدىـ، كفي الشعر الكجداني الممحكف الذم خمفو قدكر بف عاشكر الزرىكني، مف ذلؾ 

 والمحبوب غاب لي في األفبلؾ       وبقيت أنا فػػػػػي البكػػػػػاء واألنيػػػف .1
 (14)وصػرت كالطيػر في األشػػراؾ        ما صبت دواء لمػػػػػقمب الحػػػػزيػػػف .2

كتعٌسػػػر لغػػػة الشػػػعر لػػػـ يعتػػػرض شػػػعراء الجزائػػػر كحػػػدىـ، بػػػؿ التعٌسػػػر معضػػػمة عطمػػػت نسػػػبيا اإلبػػػداع   6-6
أف العجػز عػف التعبيػر عػف اإلحاطػة " ممػا جعػؿ الميتمػيف بالظػاىرة يقػركف. مراحؿ تطػكرهالشعرم في كؿ 

نما يكمف في غياب اإلنساف  بالعمـ وأسراره والذي ينسب عادة إلى المغة، ال يكمف في المغة بحد ذاتيا، وا 
. بػداع الشػعريىنػا يكمػف سػّر اإل. الذي يعرؼ أف يفرغ المغة مف ليميا العتيؽ ويردىا إلى براءتيا األولى

  (15)"وفي ىذا المستوى وحده يصّح القوؿ إف الشعر ىو، أوال، لغة

كالقكؿ ىنا، يؤكػد أف قضػية تطكيػع المغػة لمػا كػاف يبتغيػو الشػاعر فػي الماضػي لػـ يكػف بػاألمر اليػٌيف أك   
نمػػا كانػػت المغػػة الشػػعرية التػػي كاكبػػت رحمػػة الشػػعر المم تػػدة كػػاف يخػػٌص شػػعراء الجزائػػر كحػػدىـ فحسػػب، كا 

يتجاكزه إال الشاعر المقتدر الػذم يسػتطيع أف يخضػع المغػة أك يطٌكعيػا لمػا يعتقػد أف  لقركف سدا عظيما لـ
المتمقي يرتاح لو كيفيمو أك يدرؾ معناه الخفي، كالقادر منيـ في تطكيع المغػة ىػك مػف يسػتطيع أف يجعميػا 

شػػػػاء أف يكظفيػػػػا فػػػػي ترجمػػػػة  مرنػػػػة كطٌيعػػػػة مسػػػػخرة أم أف مػػػػف يػػػػتمكف مػػػػف تكظيفيػػػػا أيػػػػف أراد، أك حيػػػػث
 . اإلحساس المعقدة الذم يخٌص الشاعر أك غيره

سػكاء كانػت ىػذه ... كالشاعر إذ يعٌبر عف السعادة كالحب أك عف الشقاء كالعذاب أك عف األلـ ك المػذة 6-7
المكاضػيع تعنيػو أك تخػٌص غيػػره، فالتشػكيؿ المغػكم يظػؿ فػػي ىػذه الحالػة دائمػا قضػػية متعٌسػرة عػف الشػػاعر 

لمبتػػدئ كعػػف غيػػره مػػف الػػذيف يتكمفػػكف الشػػعر، أك يعتقػػدكف أف جػػكدة الشػػعر تكمػػف فػػي جزالػػة المغػػة، كفػػي ا
 .فصاحتيا كصعكبة داللتيا، أك في تعقيد داللة المغة، أك في كضعيا خادمة لمبياف
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بخبلؼ غيرىـ مف الشعراء الحقيقييف مف أكلئؾ الذيف يدرككف بحٌسيـ المرىؼ صعكبة ما يريدكنو مف   
المغة، كال يباشركف التشكيؿ الشعرم إال إذا تيقنكا بأنيـ تمٌكنكا مف استغبلؿ كؿ ما في األلفاظ مف قكة إثارة 
الشحف باإليحاء لتكشؼ بداللتيا المؤكلة الذىنية كالخيالية عف كؿ ما تحمؿ في أحشائيا مف صكر نفسية 

 .    أك عاطفية، كمف رمكز يفيميا القارئ كيتفاعؿ مع مستكاىا الخفي

 خاتمة-7

إف المنتخبات الشعرية التي تمكنا مف دراستيا تجمع عمى أف الشاعر الجزائرم كاكب التطكر  7-1
نما سعى في كثير مف  المرحمي، كلـ يتكئ في التشكيؿ المغكم عمى تقميد معجـ الشعر السمفي كحده ، كا 

يره اإلحساس الداخمي في فترة المخاض نتاجو إلى اختيار الكحدات المسانية التي تمٌكنو مف التعبير عما يث
 الميـ أف تككف الكحدات . العسيرة التي تمزمو بتقديـ صكرة محتممة، أك مفترضة أك متخيمة

 . حاممة لقيـ إنسانية فردية أك جماعية مشابية لمعمؿ الفني التشكيمي لذم يعادؿ إحساسو المكضكعي

ة جزئيا أك كميا قراءة تقميدية تعتمد عمى معيار نماذج كلذلؾ ال يمكف قراءة شعر ىذه الرحمة المتغير   7-2
شعر الفحكؿ في الجاىمية أك في العصر العباسي المتكاضع عميو، مف حيث أنو لكؿ مرحمة معيار 
ذا كاف ال يمكف أف ينفصؿ فييا معجـ الحاضر عف ثقافة الماضي، فإنو في  كتجارب إنسانية تخصيا، كا 

لغة شعرية تسنده في تحقيؽ تشكيؿ شعرم يرتاح لو المتمقي كيقبمو أك  المقابؿ يجبر الشاعر عمى إنتاج
 .يؤثر في كجدانو

كأيا ما كاف، فإف التشكيؿ الشعرم يستغرؽ زمنا طكيبل أك قصيرا إلى أف يتمكف الشاعر مف العثكر  7-3
يب أك بيت ، ككؿ حرؼ في القصيدة أك لفظ أك ترك(16)عمى جزئيات المغة التي تسنده في الخمؽ كاإلبداع

 أك سطر أك جممة شعرية يمثؿ مظيرا جزئيا لتشابؾ اإلحساس بالمغة في العمؿ الفني    

كالعمؿ الفني تشكيؿ لغكم ككجداني يعبر عف مكاقؼ كتجارب متباينة يقٌدميا الكاقع لكؿ الشعراء  7-4
عكرية، أك مزيج كحاالت خاصة يتأمميا المبدع كغيره في فترات متباعدة، كقد تككف حالة فكرية أك ش
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تجارب تككنت، كألحت، كاستمرت في الضغط عمى ىذا الشاعر أك ذاؾ إلى أف أخذت شكميا المغكم 
 .  النيائي المناسب لمكضكع التشكيؿ الشعرم المسكؽ لقراء الشعر الكجداني

    

 :اليوامش 
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 نقد املركزية وتفعيل االختالف
-التفكيكية أنموذجا-  

فتحي بوخالفة:إعداد الدكتور                                              

قسم اللغة العربية وآدابها/كلية اآلداب والعلوم االجتماعية                                              

جامعة المسيلة                                              

 

ـ،أف المقكالت المعرفية كحتى العممية منيا،ظمت حبيسة في فترة مف يشاع في الثقافة الغربية بشكؿ عا    
مما يعني أف ىناؾ يقينيات فعمية كانت تصكغ خصكصية الثقافة الغربية؛ككذا .فترات التاريخ الثبات

 .الجكانب العممية التي صاغت فحكاىا العديد مف التجارب كالنظريات

ر مف اإلسيامات في تحديد فكرة الثبات حكؿ قيـ عممية كقد كانت لمتأمبلت الفمسفية اإلغريقية،الكثي
معينة؛مما يعني التمركز حكؿ حقائؽ عممية شكمت محاكر كبيرة لمعقؿ البشرم،كجعمت في الكقت ذاتو مف 
نشاط العقؿ شيئا محدكدا بالمقارنة مع ما يجب الكقكؼ عميو مف تحميبلت كنقد لنظريات سائدة في ذلؾ 

 .الكقت

لكبرل لممركزية الغربية،كضعت لنفسيا خصكصيات معرفية،حددت ىكيتيا ككظيفتيا إف المحاكر ا   
بداية مف التمخضات التاريخية كتحديد المفاىيـ كاإلشكاالت،إلى صياغة مقكالت .األساسية في الكقت نفسو

فمسفية لفكرة األصؿ كاألنساؽ الثقافية،ثـ تحديد المقكالت اليامة لفمسفة التاريخ؛ثـ كانت إثر ذلؾ الركائز ال
ثـ مقكالت متعمقة بفكرة البلىكت كالذاتية ".باركمي"ك"ىيكـ"ك"لكؾ"التمركز الغربي التي أصمت ليا مقكالت

إلى جانب ما يتعمؽ بالميتافيزيقا في رؤية ".كانط"ك"سبينكزا"،كمقكالت"الككجيتك الديكارتي"الغربية ممثمة في 
 .حديثة
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رة الركح،جانبا ىاما في بناء التمركز الغربي؛إلى جانب مقكالت كما كانت لمختمؼ الفمسفات المتعمقة بفك
التأصيؿ العرقي كالنظريات اإليديكلكجية الحديثة،ككذا الرؤل المتعمقة بالتأصيؿ الديني كتحديد الكجية 

 .الكنسية الغربية

بية ال تقؼ كجعمت الثقافة الغر .مثؿ ىذه المسائؿ كغيرىا،أدت إلى زخـ فكرم كبير جدا في العالـ الغربي
في أطر ضيقة؛بؿ تكجيت إلى نسؽ -السيما تمؾ المعبرة عف ىكيتيا األساسية-عند حدكد اختزاؿ المقكالت

 .جاد مف الحكار  كالمناقشة،لعؿ ىذا الذم عرؼ فيما بعد بجدؿ المناىج

 : التفكيؾ ومقولة االختبلؼ-أ- 

كيشاع في النقد األدبي الحديث .déconstructionالتفكيؾ مصطمح عربي يقابمو المصطمح الفرنسي    
 ".التفكيؾ"،كىك يعني المعنى ذاتو الذم يعنيو مصطمح "التفكيكية"في العالـ العربي مصطمح 

كىي حركة أثارت الكثير مف الجدؿ في .مثمت التفكيكية أىـ حركة ما بعد البنيكية في النقد األدبي الحديث
ت نقدية كفمسفية في اآلف ذاتو أثارت المزيد مف اإلعجاب ك كقد ال تكجد نظريا.األكساط الثقافية كالفمسفية

 .المزيد مف النفكر في اآلف نفسو،مثمما أثارتو النظرية التفكيكية الحديثة السيما في السنكات األخيرة

ففي الكقت الذم كجد فيو العديد مف أساطيف النقد العالمي،منضكيف ضمف التكجيات النقدية 
ىيميس .ج"يمثمكف التكجو النقدم الجديد عمى الصعيديف النظرم كالتطبيقي،أمثاؿ  الجديدة؛كيعتبركف أنفسيـ

كجد الكثير مف النقاد كالذيف بقكا يسايركف االتجاه ".ىاركلد بمكـ"ك"جيفرم ىارتماف"ك"بكؿ دم ماف"،ك"ميمر
قيقة أنو لـ كالح.التقميدم،يبدكف اعتراضيـ عمى التكجو الجديد،كيعدكنو ضربا مف السخافة كمضيعة لمكقت

يخؿ مركز كاحد مف المراكز الفكرية في أكركبا كأمريكا لـ يعف بمناقشة قيمة النظرية التفكيكية 
 .الجديدة،كصمتيا بالنقد األدبي الحديث

يقكـ عمى أساليب .مف الكاضح جدا أف التفكيؾ مثؿ إحدل االتجاىات الفكرية كالنقدية،لما بعد البنيكية   
في ىذه الحاؿ تتطابؽ طبيعة .إعادة القراءة،كالنظر في األسس المعرفية المتكارثة اليدـ كالبناء مف خبلؿ
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؛إذا كاف باإلمكاف التسميـ جدال أف المكضكع يخص نقد المركزية "نقد المركزية"المصطمح كثيرا مع عبارة
 .المعرفية المتكارثة لدل اإلنساف منذ العيد اإلغريقي إلى يكمنا ىذا

ة المتمحكرة حكؿ دكاعي تفكيؾ المركزية المعرفية لمعقؿ البشرم؛فالثابت قطعا أف كبغض النظر عف األسئم
ىذا العقؿ احتاج في فترة مف فترات التاريخ المتعاقبة إلى إعادة النظر في مجمؿ ما تكصؿ إليو مف نتائج 

عادة النظر  .كحقائؽ عممية،السيما تمؾ التي تتكفر عمى ىامش ىاـ مف المناقشة كا 

فكيؾ لمداللة عمى نسؽ ما في قراءة النصكص،بيدـ ما احتكت عميو مف أساسات معرفية يستخدـ الت
كفي مقابمة التفكيؾ بالنظرية التأكيمية .كافية،مثمت في كقت ما مكاضع تمركز بالنسبة ليا

؛يعتمد التفكيؾ عمى اليرمينكطيقا الذم  يمارس القارئ بكاسطتيا تفكيؾ النص (اليرمينكطيقا)المعاصرة
عا يمكف الفيـ ىنا أف التفكيؾ يعتمد عمى القارئ؛كقبؿ تجربة القارئ .دة قرائتو مجددا،بغرض إنتاج المعنىكا 

 .ال يكجد شئ،فالقارئ يفكؾ النص كيعيد بنائو كفؽ تجربتو المعرفية كنمط تفكيره

ابؿ بالنظرية التفكيكية الحديثة،فصار االسـ الذم يق jacke dérrida"جاؾ دريدا"ارتبط الفيمسكؼ   
عمـ الكتابة،كالكتابة :كىي1967كيقترح رؤيتو في ثبلثة كتب ىامة نشرت سنة.التفكيؾ مباشرة

كيتفؽ الباحثكف أف مضاميف ىذه الكتب،دارت حكؿ نفي التمركز الذم شاع .كاالختبلؼ،كالكبلـ كالظكاىر
الذم يرل "لحضكرا"ىذا النفي يجر إلى االعتقاد المباشر إلى نفي .في حقب سابقة في الثقافة الغربية

لذلؾ يجب البحث عف المنطكؽ أك أفضمية الكبلـ عمى الحضكر بغرض قمب .أنو مدلكؿ متجاكز"دريدا"
سقاطو مف المغة كما يقابمو مف عكامؿ النقؿ كالترجمة شئ خطير في المغة "النسخ"لذلؾ يعتقد أف .المعنى كا 

 .بصفتيا نظاـ،لككنو يفترض نصا مكجكدا في الكقت نفسو

كاف عمؿ جاؾ دريدا عمؿ مفكؾ يعتمد عمى إعادة النظر في المفاىيـ كالدالالت،التي نشأ كفقيا مف ىنا 
كعميو كانت أكلى اعتراضات التفكيكية عمى .الخطاب الغربي الذم ال يبتعد كثيرا عف الخطاب الميتافيزيقي

 .الخطاب الميتافيزيقي في قراءة النصكص،سكاء كانت فمسفية أـ غير ذلؾ

زيقا التي يستيدفيا التفكيؾ ىي كؿ فكرة تميزت بالسككف كالثبات،بعيدة عف أصكليا المكضكعية كالميتافي
 .فالمسألة إذف متعمقة بالخطاب المتمركز حكؿ ذاتو.كشركطيا التاريخية
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كىي .تكجد الميتافيزيقا في النصكص،كتقكـ بإنتاج الثنائيات المتعارضة،أك ما يسمى بالتقاطبات الضدية   
معركفة كباقي الثنائيات المتداكلة كالداؿ كالمدلكؿ،كالخارج كالداخؿ،كالمرتفع كالمنخفض،كالمفتكح ثنائيات 
لذلؾ اتسـ التفكيؾ بطابع سياسي فضبل عف ككنو طريقة .تكظؼ ىذه الثنائيات بطريقة عممية..كالمغمؽ

النص؛بؿ يتجاكز  فمسفية تتقدـ لمنصكص،كال تتكقؼ عند حدكد ىدـ كتقكيض المنطؽ المركزم الذم يحكـ
 .ذلؾ لفضح خصكصيات تكاجد الميتافيزيقا

إلقرار ما ..(مثاؿ#كاقع /خارج#داخؿ/مدلكؿ#داؿ)إف أكلى مياـ التفكيؾ،ىي كسر الثنائيات الميتافيزيقية   
كانطبلقا مف الخمفية الدينية لمتفكيؾ كالمتعمقة باإلقرار بكجكد النسبية في .يسمى بنفي الحقيقة المطمقة

 de la" عمـ الكتابة"،فقد حدد جاؾ دريدا في كتابو "المكغكس"ة الدينية،كالممثمة أساسا في سيطرة المثالي
grammatology بأف عمؿ التفكيؾ ليس ىدـ المثالية في المكغكس،بقدر ما ىك خمخمة لنقاط المركزية،

 .المكجكدة في المكغكس ذاتو،السيما فيما يتعمؽ بالحقيقة

كقد لكحظ ىذا فعبل مف .ج الحداثي الجديد،الذم غير الخطاب الثقافي في الغربربما يككف التفكيؾ المني
خبلؿ انتقاؿ الفكر البشرم مف نمط تفكير إلى نمط تفكير آخر؛فتغير كاقع الثقافة بصكرة تكاد تككف 

فمقركف طكيمة سادت ثكابت معرفية معينة كجيت كعي .كالمسألة ليا مسبباتيا الفعمية.عميقة
ما التفكير البلىكتي ذك التكجو الديني البحت،كالذم حاكؿ تكحيد العالـ حكؿ نقطة مركزية اإلنساف،السي

كاحدة،ىي العقيدة الدينية التي يتجسد فييا المعنى الكحيد لمحقيقة التي ال تقبؿ النقاش أك المجادلة 
يتميز بالقدرة عمى  ثـ كانت المحظة التاريخية التي نقمت الفكر الغربي إلى الكضع الجديد،كجعمتو.بشأنيا

مراجعة منجزاتو التي اشتغؿ عمييا زمنا طكيبل؛الشئ الذم أنشأ خطابا ثقافيا مختمفا أراد إحداث القطيعة 
لمثؿ ىذا يككف .مع خطابات ثقافية كدينية سابقة،كمع أم شئ يشكؿ تمركزا معرفيا أك نقطة مرجعية ثابتة

لغربي،الذم لـ يستطع في مراحمو التاريخية التي مر بيا التفكيؾ آلية ىامة لنقد مركزية الخطاب الثقافي ا
 .التخمص مف مرجعياتو الثابتة التي تحكمت في تكجيو الكعي الجمالي كاألحكاـ القيمية لئلنساف

إف التحفظات التي أحيطت حكؿ فمسفة التفكيؾ،يككف منبعيا التحفظ عمى آليات عمؿ ىذه     
ى كالمعطيات التي أنتجتيا الثقافة كالفكر البشرييف،مما ييدد بعض الفمسفة؛ككنيا تعيد النظر في كؿ البن
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المركزيات الثقافية كحتى العقائدية التي كانت كال تزاؿ تشكؿ المرجع الفعمي،ليكية العديد مف شعكب 
 .العالـ

إال أنو يمكف أف ينظر إلى التفكيؾ مف باب أنو،فتح المجاؿ لنقاش مطكؿ كجاد حكؿ بعض المركزيات 
كما يمكف أف ينظر لمتفكيؾ كآلية .رفية كالثقافية،التي تفتقد لعكامؿ القكة في منظكمات ذىنية معينةالمع

إيجابية،تيدؼ إلى تحرير العقؿ مف مرجعيات احتكـ إلييا مطكال،يرغب اليكـ في تجاكزىا إلى آفاؽ معرفية 
 .جديدة

كممة التفكيؾ ىي طريقة لحؿ البنى  كىذه مسألة مشركعة،إذا كاف باإلمكاف االعتقاد كبشكؿ مكضكعي،بأف
 .الثقافية كالفكرية إلبراز طبيعة ىيكمتيا

في ىذا .كقد القت النظرية ركاجيا في عصر البنيكية،التي مثمت في كقت ما خطابا نقديا كفمسفيا مركزيا
ءا،أك فنحف نفكؾ بنا.إف التفكيؾ ىك حركة بنائية كضد البنائية في اآلف نفسو»":جاؾ دريدا"الصدد يقكؿ 

كلكف نفكؾ في اآلف معا البنية الشكمية ..حادثا مصطنعا لنبرز بنائو،أضبلعو أك ىيكمو
العارضة،كالمخربة،البنية التي ال تفسر شيئا،فيي ليست مركزا،كال مبدءا ،كال قكة،أك مبدأ األحداث بالمعنى 

 .العاـ لمكممة

تحميؿ،إنو أبعد مف القرار النقدم،مف  أك..فالتفكيؾ مف حيث الماىية،ال يختصر بالقكؿ عنو،أنو طريقة
بالنسبة لي إنو يترافؽ مع .الفكر النقدم؛ليذا فيك ليس سمبيا،مع أنو فسر كذلؾ بالرغـ مف كؿ االحتياطات

 (1.)«ضركرة التأكيد،ال بؿ أقكؿ إنو ال يبرز دائما مف دكف ىكل

ار الكثير مف الجدؿ كاالىتماـ إف ما يسجؿ في مسار النقد األدبي الحديث،أف مشركع جاؾ دريدا،أث    
ىؿ ىك مشركع فمسفي لو ».كمف الباحثيف مف يتساءؿ حكؿ المشركع مف حيث اليكية.في الكقت نفسو

مقكالتو،كمنظكمة مفاىيمو المتميزة؟أـ إنو مجرد جيد لغكم يبحث في اشتقاؽ الكممات كعبلماتيا،كبالتالي 
رؽ أساس،كىك أف مجيكدات األلسنييف في مجاؿ قد يدرج ضمف الجيكد األلسنية المعاصرة،لكف مع فا

المغة أكثر صرامة كأكثر انسجاما كعممية؟أـ أف مشركعو ما ىك إال محاكلة جادة لتأسيس فينكمينكلكجيا 
غراءاتيا التي ال تقاكـ؟(اإلغرابية)أنمكذج فريد في الكتابة الغرائبية  (2.)«،يستنفذ كؿ أشكاليا كصيغيا كا 
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يكتسب مشركعية فعمية مف حيث غكصو في طرح .معرفي محفزا إلى حد بعيديبدك السؤاؿ مف منظكر 
ىذا يعني .كالممفت لمنظر ىك التساؤؿ عف محاكلة التأسيس لظاىرة في الكتابة الغرائبية.عمؽ اإلشكاؿ

 .بالتأكيد الطمكح نحك الغمكض كمصادرة حؽ القارئ في فيـ كؿ ما يتعمؽ بالنظرية التفكيكية المعاصرة

لمسألة عبارة عف تساؤؿ عميؽ بحاجة إلى أجكبة ثرية تزيح أكشحة اإلبياـ كالغمكض،تبدك كمع أف ا
كبالنسبة لمغربييف فالمسألة تبقى .النظرية لمقارئ العربي كشئ مف السديـ ال يمكف أف يتبيف منو شيئا

فكر الغربي عبر بحاجة إلى المزيد مف النقاش كاإلثراء،ألنيا تعالج نسقا فكريا يتعمؽ بمراجعة منجزات ال
 .حقب تاريخية طكيمة

في النقد األدبي بدأ نشاط الفكر التفكيكي الحديث ينقد منجزات الفكر البنيكم المعاصر،الذم أكد مسألة 
 .المركزية الفكرية

كقد بدأت النظرية التفكيكية عمميا بإنكار القدرة عمى الكصكؿ بالطرؽ التقميدية إلى حؿ إشكالية    
 .درة المفظ أك الكممة ضمف منظكمة لغكية ما عمى إحالتنا إلى شئ ما خارجواإلحالة؛بمعنى ق

ينكر الفكر التفكيكي الحديث أف المغة مركز الكجكد،مما يعني القدرة عمى سد الفراغ ما بيف الثقافة البشرية 
لكا مف كالجيكد المقدمة مف لدف فبلسفة الغرب ككذا المفكريف،كالذيف حاك .كالطبيعة في إطارىا العادم

كقد كصؼ ».خبلليا صياغة أنظمة مركزية لنشاط العقؿ،مجيكدات بائسة ألنيا تقبع خارج مجاؿ المغة
عبر (3)،«دريدا مكاصمة ىذا الطريؽ بأنيا عبث ال طائؿ مف كرائو،كحنيف إلى ماض مف اليقيف الزائؼ

ىية،الجكىر ك عنو الفكر الغربي بمصطمحات محيمة عمى مبادئ مركزية في الفكر كالكجكد كالما
 ..الحقيقة،الشكؿ ك المحتكل،اإللو،الكعي،الغاية،اإلنساف

يصر جاؾ دريدا عمى أف المشركع التفكيكي الحديث،ليس ضربا مف العبثية التي يمكف أف تكصؿ إلى    
فيك يرل أف التفكيكية قراءة مزدكجة تيدؼ إلى دراسة النص دراسة ".باالنسداد"العدمية الفكرية،أك ما يعرؼ

ميدية إلثبات معانيو الصريحة،ثـ تيدـ ما تكصمت إليو تمؾ القراءة مف معنى مف خبلؿ قراءة أخرل تق
معاكسة،تعتمد عمى ما يشمؿ عميو النص مف معاف أخرل متناقضة مع المعاني المعمنة؛بمعنى إحداث 

 .المفارقة النكعية بيف ما ىك معمف كما ىك خاؼ
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الحديث مشركعيتو في ككنو تجربة،تيدؼ إلى تنظيـ الفاعمية انطبلقا مف ىذا،يكتسب الفكر التفكيكي 
أف التفكيؾ،ال يحاكؿ االقتراب مف الخطاب إال » كىذا ما يثبت.األدبية عمى مستكيي القراءة كالكتابة

كىك بعبارة أخرل تمظير خطي قكامو سيؿ مف .بكصفو نظاما غير منجز،إال في مستكل ككنو ممفكظا
كىذا ما يفسر عناية التفكيؾ بالكتابة دكف .،كال يتكقؼ أبدا،حتى لك اختفى كاتبوكىك ينتج باستمرار.الدكاؿ

كقد أدل ذلؾ (4.)«الكبلـ،النطكائيا عمى صيركرة البقاء بغياب المنتج األكؿ،كىك ما يتعذر بالنسبة لمكبلـ
 .الخطابإلى اعتماد التفكيؾ عمى ثنائية الحضكر كالغياب،لمعبلقة الجدلية بيف ىذيف المستكييف في 

يمثؿ الحضكر الحقيقة المرئية الكائنة في الكجكد،أما الغياب فيك الشئ الباطني غير المرئي،مكجكد ضمف 
ىك ىذا المسمى بالمدلكؿ الذم ال معنى مستقر لو بفعؿ تعدد .محيط مضطرب غير قار ال حدكد لو

 .القراءة

كمف الممكف جدا .ة التفكيكية المعاصرةيمثؿ المزاج الفمسفي أحد العكامؿ اليامة،التي صاغت النظري    
كبحكـ أف االعتماد في نقد المركزية قاـ عمى الشؾ .أنو أحد الجذكر التاريخية التي أسست ليذه النظرية

بالدرجة األكلى،فالمسألة يمكف أف يطرح بشأنيا تساؤؿ حكؿ إمكانية انتصار طرؼ عمى طرؼ آخر 
 .فعبل أنو  ال يمكف دراسة التفكيؾ بعيدا عف شؾ العصرضمف ثنائية الشؾ كاليقيف؛إذ ثبت االعتقاد 

تجريبية القرف السابع  عشر قد أقامت اليقيف،أم إمكانية تحقيؽ المعرفة اليقينية عف طر يؽ »كالحقيقة أف
كتجدر .االعتماد عمى الحكاس ،كالثقة في المعرفة التي يمكف التأكد مف صحتيا باتباع المنيج العممي

أف ثنائية اليقيف  كالشؾ يمكف اعتبارىا إحدل تنكيعات الثنائية المحكرية في تاريخ اإلشارة ىنا إلى 
ثـ إف حركة التغيير البندكلية مف قطب إلى آخر .الفمسفة،كىي ثنائية المكضكع كالذات أك الخارج كالداخؿ

كاس يعني في فالقكؿ بإمكانية المعرفة تأسيسا عمى سمطة الح.كانت تعني دائما عممية تبادؿ في األدكار
حيث أف الشؾ في سمطة (5.)«نفس الكقت الشؾ في سمطة الطرؼ اآلخر لمثنائية،كالعكس صحيح بالطبع
 .طرؼ مف الثنائية،يؤدم بالضركرة إلى عكدة اليقيف إلى سمطة الطرؼ اآلخر

كفؽ ىذا المنطؽ استمرت تجريبية القرف السابع عشر،كمنيج لتحقيؽ المعرفة اليقينية،إلى أف جاءت 
األلمانية لتزعزع دعائـ اليقيف بالتشكيؾ في قدرة الخارج عمى الكصكؿ إلى المعرفة "كانط"فمسفة
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األكيدة،فصارت التجريبية بخصكصياتيا العممية مجاال لمشؾ مقابؿ اليقيف في قدرة العقؿ بمقكالتو ذات 
 .المنزع الميتافيزيقي السابقة لمكجكد عمى ذلؾ

كر العممي كالتكنكلكجي الجديد،كالتي أعادت االعتبار مجددا لبلتجاه ثـ بدأت حركة جديدة في  ظؿ التط
كضمف ىذه الحركة الجديدة لمثنائية ظيرت البنيكية المعاصرة ،كازدىرت لحقبة .التجريبي  كمنيجو العممي

لذلؾ لكحظ ىذا االتفاؽ العضكم بيف الدراسات المغكية .مف الزمف في أحضاف العمـ كالتجريب
كقد كصؿ األمر إلى التكحيد بيف االثنيف في .يكية بشقييا األدبي كالمغكم،كالمنيج التجريبيكاألدبية،كالبن

لقد افترضنا بالفعؿ أف البنيكية في صيغتيا األصمية ىي إمبريقية قائمة عمى ».نظر بعض الباحثيف
الكصكؿ إلييا الصيغة الماركسية،التي ترل أنو بالرغـ مف أف الكعي يشكؿ،فإف الحقيقة يمكف بالرغـ ذلؾ 

 (6.)«عف طريؽ التحميؿ(بطريقة ما)إمبريقيا

يبلحظ الباحثكف أف منتصؼ القرف العشريف جاء بتطكرات جديدة،لحركة الثنائيات الضدية في االتجاه    
فقد كانت نتائج الحرب العالمية الثانية كالدمار الذم لحؽ العالـ،نتيجة استخداـ السبلح النككم .المعاكس

كمف جممة السمبيات التي .تاريخ البشرية،ذات آثار سمبية عمى نمط تفكير اإلنساف المعاصرألكؿ مرة في 
جرتيا التطكرات التاريخية الجديدة تخكؼ اإلنساف مف نتائج التطبيقات التكنكلكجية الجديدة،ذات المنشأ 

ؿ في تحقيؽ كمف أىـ التأكدات الجديدة التي كصمت إلى يقينية اإلنساف،أف العمـ فش.العممي الصرؼ
كعاد عصر الشؾ مجددا مف خبلؿ التشكيؾ في .السعادة كاألماف،كما فشؿ في الكصكؿ إلى حقائؽ يقينية

ككاف رد فعؿ نقد ما بعد البنيكية،ىك العكدة الكاممة إلى الذات كاالرتماء ».قدرة العمـ عمى تحقيؽ المعرفة
كف تعني عكدة الثقة في قدرة الذات أك الداخؿ لكف العكدة إلى الذات ىذه المرة،لـ ت.في أحضانيا ببل قيكد

أك العقؿ عمى تحقيؽ المعرفة،كما كاف يحدث في الدكرات السابقة؛ألف مكجة الشؾ الجديدة كانت أكثر 
كقد ارتبطت خيبة اإلنساف الجديدة ،الناتجة عف تجربتو مع (7.)«لقد كاف شكا في كؿ شئ.شمكال كعمقا

كساد شؾ فمسفي جديد العالـ،شؾ يطابؽ شؾ .د ىك استحالة المعرفةالعمـ ك التكنكلكجيا،باعتقاد جدي
ما ىي الحقيقة إذف؟مجمكعة متحركة مف ».تماما بطبيعتو الفكضكية،كالمنقبضة في اآلف نفسو"نيتشو"

باختصار ىي تمخيص لمعبلقات اإلنسانية،ثـ دعميا كنقميا كتحميميا شعريا .المجازات كالتشبييات



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-404- 
 

جباريةعبلقات بدت لم.كببلغيا الحقائؽ أكىاـ نسي الناس :ناس بعد فترة استخداـ طكيمة ثابتة كمعيارية كا 
 (8.)«أنيا كذلؾ،مجازات تآكمت مف طكؿ االستعماؿ

اكتسبت المعرفة بعد جممة تحكالت تاريخية،كيانا متحكال باستمرار؛لطبيعة العالـ الخارجي الذم يرتبط    
حقيؽ الكصكؿ إلى المعرفة ضمف ىذا العالـ المتغير،يفترض كت.بو الكجكد في حالة تحكؿ كتغير مستمريف

ىذه المراكز ليا أسماء متعددة كمختمفة عبر تطكرات .فمسفيا كجكد مركزيات ثابتة تمثؿ مراجع يعتمد عمييا
كىي تسميات حسب دريدا تحيؿ ..المعرفة اإلنسانية،كمركزية الكجكد أك الحقيقة أك الكينكنة أك الكعي مثبل

ىذا المركز الثابت ىك ما .ت عميا تمثؿ منطمقات لمتغيرات العالـ الخارجي الذم يمدنا بالمعرفةعمى مدلكال
ترفض النظرية التفكيكية المعاصرة االعتراؼ بو؛بحيث يقكـ مشركع التفكيؾ عمى منيج التقكيض الذم 

 .يعتمد تحديد الشئ ثـ تفكيكو بغرض كشفو بعد ذلؾ

معاصرة،أف عممية الكشؼ ال تتكقؼ عند حدكد العممية الكاحدة،إنما تتجاكز كالجديد في النظرية التفكيكية ال
ذلؾ إلى عمميات كشؼ جديدة،ككؿ عممية بمنيج عممي خاص كمميز؛مما يفسر تعدد القراءة لمنص 

 .الكاحد في النقد األدبي الحديث

 :la différenceمقولة االختبلؼ-ب- 

كليس بعيدا عف األطر الفمسفية .تفكيكية المعاصرةكىي إحدل المرتكزات األساسية لمنظرية ال   
كاالبتعاد عف المطمؽ كالتسميـ بالشئ،كفتح .الجديدة،ىي مف أىـ المقكالت التي صاغت نظرية نقد المركزية

 .المجاؿ أماـ القراءات المفتكحة

دائما يعرؼ في الفكر التفكيكي الحديث أف الشئ ثابت،كؿ شئ قابؿ إلعادة النظر ،كالحقيقة تبقى  
كالسبب يعكد كما سمؼ القكؿ،إلى المؤثرات التاريخية التي أثرت .نسبية؛ألف احتماالت الخطأ كاردة بكثرة

 .سمبا عمى كعي اإلنساف المعاصر،كجعمتو يشكؾ في كؿ شئ،كيفقد األمؿ في كؿ شئ في اآلف نفسو

سكاء مف .تكامبل بصريح العبارةكالمشركع التفكيكي لجاؾ دريدا،ىناؾ مف يعتقد بأنو ال يمثؿ نسقا فمسفيا م
مع أف ميتافيزيقا الحضكر قدمت قراءة .حيث المبادئ،أك مف حيث المفاىيـ المستقاة عمى مستكل النظرية
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كىك مفيكـ يحاكؿ إنقاذ الفمسفة مف كىـ اإليديكلكجيات .محترمة لمفيكـ مكضكعي لتاريخ الفمسفة
 .كالنظريات الميتافيزيقية المتآكمة

،تمثؿ رؤية ثائرة عمى كؿ (sous-jacente)تقدـ ميتافيزيقا الحضكر فمسفة متخفية كمف منظكر آخر
غير أف الرؤية الجكىرية لجاؾ دريدا تبقى دائما .مقكمات العقؿ الغربي؛سكاء مركزيتو أك آليات تفكيره

،ال يقدـ لنا جاؾ -كما سمؼ القكؿ-كبرؤية بعض الباحثيف.متمثمة في معنى اليدـ أك التفكيؾ
كما أنو ال يقدـ لنا أنمكذجا لغكيا .أنمكذجا فمسفيا كاضحا يمكننا أف نمجأ إليو في نياية المطاؼ»دريدا

أك إلى مستكل .عمميا يرقى إلى مستكل بحكث دكسكسير المسانية؛كبخاصة نظريتو في الداؿ كالمدلكؿ
النسؽ في الدراسات  ىذه الدراسات المتميزة بشيكع مفيكـ(9.)«..جاككبسكف أك بمكمفيمد،أك إيميؿ بنفنست

إلى غيرىا مف المبادئ العممية ..كالتمييز بيف التعاقب كالتزامف،كعدـ قصدية النسؽ العقبلني.المغكية
كليس أدؿ عمى ذلؾ مف االختبلفات الصريحة بيف .الجديدة التي صارت تميز الدراسات المغكية الحديثة

 .ة كالفكرية كالمغكية،كحتى األدبية منيا التي سبقتياالنظرية التفكيكية كتكجو فمسفي جديد،كالنظريات الفمسفي

فجاؾ دريدا يعتقد مثبل،بأف االعتراؼ بتاريخ الكتابة ىك في نياية األمر شئ كاقعي كمفاجئ في الكقت 
كالمسألة تعكد إلى ككف الطابع العممي لمكتابة،يأخذ دائما صفة تاريخ الكتابة؛مما يمكضع الجيد .نفسو

إذف يبقى االفتراض األخير كالمتمثؿ،في أف أىمية دريدا ال تكمف في ».كغ عممية الكتابةالعممي المبذكؿ لبم
كال تكمف أيضا في نسؽ كتابتو،كلكنيا تكمف في غرائبية ىذه .أىمية استدالالتو العقمية أك مقكالتو النظرية

 (10.)«كأساليبو الممتكيةالكتابة،كصعكبتيا كتعقدىا؛بحيث تصير ىذه الغرائبية ىدفا في حد ذاتو،لو تقنياتو 

كىك .في الحديث عف مقكلة االختبلؼ،يجب الفيـ أف االختبلؼ ىك أف ال تككف عمى ما أنت عميو   
لذلؾ يبلحظ أف النظرية التفكيكية المعاصرة .المبدأ ذاتو الذم يعيد طرح مسألة الكىـ في حضكر المكجكد

في ىذا الصدد .ضعو،ككذا حضكر الكبلـتختص أيضا بتفكيؾ صكر حضكر األشياء،كضمير األنا في ك 
كيؼ يمكف لرغبة الحضكر أف تمحي إال بالرغبة نفسيا؟كلكف ما يعطي ىذه الرغبة »:يقكؿ جاؾ دريدا

ىك ما بقي في حضكر الحاضر مف أشياء ال .القدرة عمى البقاء،كالحاجة إلييا ىك ما كجد،كما بقي لمتفكير
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عمى " األثر"ىذا .قميؿ مف البلمحدد يحاكؿ الفبلسفة دائما أف يمحكه،ال تحدد كال"األثر"إف المباينة أك .تحدد
 (11.)«كؿ ىك الذم يطبع كؿ األنظمة،كيساعد عمى بعثيا مف جديد

كالداللة المعجمية لبلختبلؼ حسب ".الكبلـ كالظاىرة"في كتابو" لبلختبلؼ"حدد جاؾ دريدا مفيكمو    
فمثبل المفظ .لمجمكعة مف المفردات كاالشتقاقاتيضـ دالالت عديدة .دريدا ىي نسيج داللي متعدد

،يعني التشتت to déforكالمفظ البلتيني.يدؿ عمى المغايرة كاالختبلؼ في الشكؿ to differاإلنجميزم
كالمعركؼ أف المغايرة كالتشتت أك التفرؽ كممات (. 12)كىك ذاتو الذم يدؿ عمى التأجيؿ كاإلرجاء.كالتفرؽ

في حيف يدؿ لفظ اإلرجاء عمى الزماف ك يحكـ .بفضاء ما أك حيز معيفتخص أشياء مكانية،مرتبطة 
 .عبلقتو بو

ذا كاف ».كبمبلحظة الدالالت التي قدمت،يمكف الفيـ أف االختبلؼ ىك نسيج متشابؾ مف ىذه الدالالت كا 
متعددا في مستكياتو الداللية،تتنازعو خصائص مكانية كزمانية كصكتية؛فإنو في التفكيؾ "االختبلؼ"
ىك االختبلؼ الذم يحرر المتمقي مف .كصفو مصطمحا إجرائيا،إنما يحيؿ عمى االختبلؼ المرجأ أبداب

كذلؾ لكجكد اختبلؼ بيف .كيترؾ لو حرية استحضار أك تقكيـ مرجع خاص بو.استحضار المرجع المحدد
 (13.)«الداؿ كالمدلكؿ،كالمدلكؿ كالمرجع

،ألف الصكت في الكاقع يشير إلى فكرة الشئ  يبلحظ كذلؾ في مكضكع االختبلؼ غياب المرجع   
مف ىنا تبدأ عممية تأجيؿ المرجع في المغة مع استمرار .كيبقى المرجع غائبا في المحظة اآلنية.فقط

كمف ىنا يبدأ التساؤؿ عف ".االختبلؼ"الكبلـ،كما ىك األمر في المدلكالت التي تدخؿ ضمف مصطمح 
 différanceـ التأجيؿ كاإلرجاء؟ككيؼ يمكف التأكد أفىؿ ىي التفرؽ كالتبدد،أ:داللة المصطمح

في المصطمح الثاني؛مع أف "e"في المصطمح األكؿ،كاستبدالو بحرؼ"a"،مع تغيير حرؼdifférenceىي
 .المصطمح األكؿ إنجميزم كالثاني فرنسي

رتبطة أشياء م)،مع تعدد مدلكالتو"النص"حضكر الداؿ.مف ىنا تبدأ مشكمة الحضكر كالغياب في الظيكر
 .،كغياب بعضيا بسبب تعدد القراءة،كانتظار قارئ آخر يجعؿ ىذا الغياب حضكرا(بالقراءة كالفيـ كالتفسير
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ما يمكف أف يستنتج أف مقكلة االختبلؼ،تحيؿ عمى تناقض داللي في مككنات الكبلـ،مف خبلؿ    
ختمؼ عف غيره،ىذا مف بأنو ي»كيعرؼ المككف الكبلمي. االختبلفات المكجكدة في  خصائص ىذا األخير

كلـ يرفض .جية،كمف جية ثانية،ىنالؾ المتكالية المؤجمة مف سمسمة العبلقات البلنيائية،ككؿ ىذا يفسر
دريدا نفسو أف يحدد الداللة االصطبلحية الدقيقة لبلختبلؼ،فيك يؤكد أنو  ليس كممة كال مفيكما،إنو 

مرجعي عاـ ،ينطكم عمى ميزة تاريخية،عبارة عف  اإلزاحة التي تصبح بكاسطتيا المغة أك الشفرة،أك نظاـ
 (14.)«بنية مف االختبلفات

إف البرنامج الفمسفي لجاؾ دريدا،يجعؿ مف مكضكع الكتابة القاعدة األساسية؛مما يعني تجاكز الحدكد   
كقد تككف ".ببلنشك"ك"ماالرميو"كىي الرؤية ذاتيا التي صاغتيا نصكص.المصطنعة بيف األدب كالفمسفة

إف رغبتي »:كفي ىذا الصدد يكضح جاؾ دريدا.رغبة التفكيؾ األكلى في التكجو نحك الحدث األدبي ىذه
 .األكلى تتجو دكف شؾ إلى حيث الحدث األدبي،يجتاز كيتخطى الفمسفة نفسيا

،حسب ماالرميو،كبعض الصكر األدبية كالشعرية تساعدنا في بعض األحياف،عمى "العمميات"فبعض 
فمتحميؿ التفسير التقميدم لمكتابة كارتباطو .ىمو النظرية الفمسفية،كفيما تمنعو بعنؼالتفكير فيما تتجا

األساسي  بجكىر الفمسفة كالثقافة كالفكر الفمسفي في الغرب،كاف البد مف الخركج مف حصار الفمسفة إلى 
 (15.)«رحاب األدب

،الذم لـ traceى قراءة كفيـ األثرإضافة إلى ذلؾ فتخطي الفركقات القائمة،بيف الفمسفة كاألدب،يساعد عم
كفي ىذا اإلطار يكضح جاؾ دريدا .يتأسس بعد كمغة أك ككبلـ أكككتابة،أك حتى إشارة أك خاصية لئلنساف

الذم لـ يتخذ بعد  traceيساعدنا عمى ترسـ قراءة األثر (األدب/الفمسفة)إف تخطي ىذا التقسيـ»:مجددا
فالغياب كالكجكد ال أثر ليما إذا ".خاصية اإلنساف"ارة أك حتى شكؿ المغة،أك الكبلـ أك الكتابة،أك اإلش
كبالتالي فبل مجاؿ إلقامة أم تناقض بيف الكتابة كالكبلـ؛كمف .تخطينا المنطؽ الثنائي،التناقضي كالجدلي

كؿ ما فعمتو ىك أني حممت السمطة المعطاة لو،حممت تاريخ المراتب .ثـ فبل اعتراض عمى الصكت
 (16.)«االجتماعية
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كبافتراض أف المغة سمسمة ال متناىية مف الكممات كاأللفاظ،التي ال يعرؼ ليا أصؿ دكف سياقاتيا    
المغكية،فالكممات تتميز ىي األخرل باالختبلؼ عف بعضيا البعض؛مما يمكف مف فيـ نتيجة ىامة في 

يككف كؿ »ككفؽ ذلؾ،.عمؿ التفكيؾ،الذم يأخذ بعيف االعتبار المعنى الغائب،كآليات قراءتو أك تفسيره
دكف التمكف مف الكقكؼ .معنى مؤجبل بشكؿ النيائي،ككؿ كممة تقكد إلى غيرىا في النظاـ الداللي المغكم

 .النيائي عمى معنى محدد كاضح اآلف

كليذا فإف ما ييدؼ إلى تحقيقو .إف ما دفع دريدا إلى ذلؾ ىك الحد مف فكرة الحضكر؛بؿ خاضع ليا
كبكساطة الكممات .،كالخطاب األدبي خاصة،تيارا غير متناه مف الدكاؿدريدا،ىك أف يككف الخطاب

 (17.)«فقط،يمكف اإلشارة إلى كممة ما دكف أخرل

كال تكمف المسألة في .كىذا تفسير ما يسمى بظاىرة المعنى المستمر في النقد األدبي،لمنص األدبي الكاحد
كبحكـ ال نيائية المعنى .بيف المعاني كالدالالت كجكد داللة معينة،بقدر ما تكمف في االختبلفات المتكاصمة

 .كعدـ استقراره عمى كضع معيف،فإنو يبقى مؤجبل ضمف نظاـ االختبلؼ،دكف تكقع نياية محددة لو

االختبلؼ :ىك أف داللة االختبلؼ،تنتظـ حكؿ محكريف أساسييف ىاميف ىما:كما يمكف أف يستنتج اآلف
نكية،تجاكر ىذيف المحكريف المذاف ال يؤسساف لفكرة التكازم في إضافة إلى نقاط ثا(.التأجيؿ)كاإلرجاء

،ىدفو ىدـ الثنائيات الضدية التي أرستيا -كما سمؼ القكؿ–ألف التفكيؾ .النظرية التفكيكية المعاصرة
كىذا ما يبرر تكجو دريدا إلى جمع كؿ المحاكر الداللية المكجكدة ضمف مقكلة االختبلؼ؛مككنا .الميتافيزيقا

 .استقطاب داللي،يرشح بدالالت جديدةمركز 

قدـ جاؾ دريدا،نمكذجا مميزا في مقكلة االختبلؼ،ىك ذاؾ الذم يؤسس لمعضمة الحضكر    
فالمعاني كما يرل تتحقؽ مف اختبلفيا المتكاصؿ .كيدير نقاشا ذا مستكيات متعددة في الفمسفة».كالغياب

ككؿ ىذا يشحف .لحضكر كالغياب،بالجدؿ ضمف الزمافكيبدأ مستكيا ا.في عممية الكتابة كالقراءة مف غيرىا
 (.18)«الدكاؿ ببدائؿ ال نيائية مف المدلكالت
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مما يؤكد أف غاية الكبلـ باعتباره حضكرا ذاتيا،ينتج مف خبلؿ التطكرات التي يحدثيا الزمف في 
تكاصميف،مف أجؿ كىذا يثبت مجددا أف ثمة بناء كىدـ م.الكتابة،كفي اآلف ذاتو يقكـ بيدـ الحضكر الذاتي

 .بمكغ المعنى

فالكبلـ المنطكؽ قكامو االختبلؼ .كتؤكد رؤية دريدا أف االختبلؼ ىك طريؽ عمؿ الكبلـ الداخمي
كبيف سمطة المفردات يحترفيا .المستمر،بيف ما ينطؽ،كالقابؿ عادة لمتجربة بيف داؿ صكتي كمدلكؿ

الذم يعتبر النظاـ الذاتي لمكبلـ،يقـك عمى "فرديناند دم سكسير"كىذا كفؽ رؤية.الحديث إلى ما النياية
فالعبلمة ال تدؿ عمى شئ .االختبلؼ بيف العبلمات،أكثر مما يقكـ عمى تنظيـ كحشد كحدات المعنى

ىذه اإلمكانية ال تتحقؽ إال بكاسطة .محدد؛إنما تتحدد داللتيا باختبلفيا عند داللة العبلمات األخرل
 .ؤدم دكره األساسي في النظاـ الدالليالكبلـ،بكصفو حضكرا ذاتيا مباشرا،ي

كالحقيقة كاف دريدا قد ناقش ىذا .إف كظيفة االختبلؼ ىذه،قادت إلى كضع تصكر لمكتابة البدائية   
تحدث عف ىذا " كمكد ليفي ستراكس"كقد كاف .de la grammatologieالمكضكع في كتابو

يجد تكسعا ىاما،في مجاؿ الدراسات ىذا المكضكع قد .المكضكع،كربطو بأحد أنكاع العنؼ السياسي
 .األنثربكلكجية،كقد يذىب إلى أبعد مف ذلؾ

أم ذات ميزة قبمية،تككف أنمكذجا متصكرا »كالكتابة البدائية ىي نمط مف الكتابة،سابقة لمكتابة نفسيا؛
نطمؽ مف ىذا الم(19.)«فيي قائمة عمى المعرفة بالحاجة إلييا،قبؿ حصكؿ المكاصفة حكليا.لمكتابة نفسيا

كمع ذلؾ .ال يمكف إيجاد تعريؼ مكضكعي لمكتابة األكلى أك البدائية؛ألنو ال يمكف استقرائيا أك كصفيا
كغالبا ما تتسـ أنظمتيا .فيي مف منظكر دريدا تمثؿ األصؿ الجكىرم،ألنيا تنتج شكؿ الحضكر

 .بالمكضكعية بالنسبة لمكضكعيا،أك أنكاع المعارؼ األخرل

أف ىذا النكع مف المغة،يصطمح عميو بالمسانيات غير المتمركزة عقميا؛مما " إبراىيـعبد ا"كيعتقد الدكتكر 
يؤكد أف التركيز في المشركع التفكيكي الحديث عمى أىمية االختبلؼ،الذم مف شأنو تعميـ إستراتيجية ىذه 

كلة ذاتيا التي حققت كىي المق.المقكلة اليامة،باعتبارىا كسيمة حفرية في بنية الخطابات الفمسفية كاألدبية
الركح كالجسد،الخير :أكبر اإلنجازات المعرفية في تقكيض المركزيات الفكرية لمثنائيات الشائعة،مثؿ
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مف أجؿ نقد التصكرات الذىنية لمخطابات ..كالشر،الشكؿ كالمعنى،االستعارم كالكاقعي،اإليجابي كالسمبي
إلى استحداث مقكالت جديدة،تعتمد التعددية كالسعي مجددا (20.)التي أرستيا الميتافيزيقا الغربية

كبحكـ أف االختبلؼ خاصية لغكية،فيك مف منظكر دريدا ال يرجع ال .الداللية،كاالبتعاد عف اإلقرار المحدد
 .إلى التاريخ كال إلى البنية

سفيا كلـ يقدـ مشركعا فم.مف خبلؿ ما سبؽ،يككف جاؾ دريدا قدـ إمكانية لمقراءة،عبر مشركعو التفكيكي   
كقد تميز مشركع القراءة الذم قدمو بخصكصية الرؤية الجديدة .أك لغكيا مف منظكر الفبلسفة كعمماء المغة

كالحقيقة كانت كتاباتو مميزة كسط جيؿ سادتو رؤل ثقافية .في دراسة البنى الفمسفية،كالخطابات المغكية
 .كغيرىـ"..جكليا كريستيفا"،ك"كالف بارطر "،ك"بكؿ ريككر"ك ،"دم ماف"،ك"ىارتمف"ك"سكلر:"كفكرية،مف أمثاؿ 

كما ال يمكف تصنيؼ رؤيتو ضمف األسس التي تعتمد عمييا النظرية األدبية المعاصرة؛لطبيعة التمازج في 
ففي الكقت الذم تتبنى فيو طركحات فمسفية عميقة تمقي في اآلف ذاتو أسئمة عف المغة .الطرح المعرفي

قاطعا مع مقكالت فمسفية،مع الفكر اليكناني القديـ،مركرا بالفكر الغربي كتحقؽ ت.كاإلبداع،كالمعنى كاليكية
 .الحديث

 poste"ما بعد البنيكية"خطت التفكيكية المعاصرة،خطكات ىامة في تجسيد تكجو     
structuralismeكمناقشة أىـ كشكفاتو المعرفية،إلى جانب إثراء .،نتيجة العناية الجادة بالفكر الفمسفي

 .لمعرفية الجديدة،السيما تمؾ المتعمقة بالجكانب المسانية كالبنيكيةالكشكفات ا

كقد كظؼ جاؾ دريدا الكثير مف الجيكد،السيما تمؾ الجيكد المتعمقة بالجكانب المسانية؛حيث أثراىا 
لعؿ ىذا ما مميز جاؾ دريدا عف غيره مف الفبلسفة .بجيكده كحفرياتو،كتصكراتو لمنسؽ الفمسفي الغربي

الشئ الذم أىمو لبلطبلع بميمة ".ىابرماز"،ك"بكؿ ريككر:"الذيف اىتمكا بالجكانب الفكرية،أمثاؿاآلخريف 
 .تفكيؾ بنية الفكر الغربي،معتمدا آليات منيجية تمكف مف الكشؼ عف تناقضات تمؾ البنية
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 :نقد المركزية العقمية-ج- 

كال نجانب الصكاب إذا تـ .يكية الحديثةمثؿ الفكر التفكيكي المعاصر الرعيؿ الثاني في الفمسفة البن   
 .أف المنطمقات األكلى لمتفكير التفكيكي المعاصر،كانت بنيكية صرفة:القكؿ

كيبلحظ .في البداية كانت التبعية لممنيج البنيكم،ثـ نقد المنيج بعد ذلؾ،كىذا الذم سمي تفكيكا فيما بعد
ميشاؿ :"ـ عز الفبلسفة البنيكييف الكبار،أمثاؿالدارسكف أف رؤية جاد دريدا التفكيكية حققت شيرتيا أيا

كاف ذلؾ في سنكات قميمة،ربما بفعؿ الرغبة في التحكؿ ".كمكد ليفي ستراكس"ك"آلتكسير"ك"فككك
كال يمكف االعتقاد ساعتيا أف الفمسفة الغربية،باستطاعتيا .المستمر،الذم يتميز بيا الفكر الغربي الحديث

ال كيؼ يمكف مناقشة الحداثة الغربية،كما تعرفو مف تطكرات مستمرة أف تبؽ حبيسة نظريات كرؤل ثابت ة؛كا 
 ..عبر مساراتيا التاريخية،دكف نقد أك رغبة في التجاكز؟

غير أف األعماؿ األكلى لجاؾ دريدا،ككنيا عبارة عف مقاالت قاـ فييا بتحميؿ مؤلفات غيره مف الفبلسفة 
 .طرحت الكثير مف األسئمة،كأثارت المزيد مف االنشغاالتكىي المقاالت التي ضمت فمسفة خفية،.كاألدباء

مف الصعكبة تصنيؼ جاؾ دريدا،ككاحد مف البنيكييف؛يعكد األمر إلى طبيعة المنيج الذم يشابو 
كالحقيقة أنو إذا كاف باإلمكاف .في المسانيات،السيما نظريتو في الداؿ كالمدلكؿ" فرديناند دم سكسير"منيج

لمعاصر،بظاىرة العنؼ السياسي،تبدك المسألة منطقية إلى حد ما،بحكـ أف ذيكع ىذا ربط الفكر التفكيكي ا
كمكد :"كىي أحداث الطمبة التي كقؼ فييا كؿ مف.1968مباشرة بعد سنة"ككمكنة باريس"الفكر كاف بعد 
 .مكقفا سمبيا،كاف لو بالغ األثر في مكانتيما الفكرية"آلتكسير"،ك"ليفي ستراكس

ت انتقادات دريدا ضد أكلئؾ البنيكييف،حتى أنو بدأ يتأسس في نظر البعض كزعيـ منذ ذلؾ الكقت بدأ
كىك ىذا الذم صار يسمى بعد ذلؾ،باتجاىات ما .لتيار جديد،يأخذ مف البنيكية كيتجاكزىا في الكقت نفسو

 .post structuralisme بعد البنيكية
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ىك تأكيد مبدأ الدقة .مسفي المعاصر،دكرا ىامافي الفكر الف(الفينكمينكلكجيا)تؤدم الفمسفة الظاىراتية   
كفي جكانب عديدة سعت الفمسفة الظاىراتية إلى جعؿ الفمسفة تنزع منزعا عمميا أقرب ما يككف .كالصرامة

 .كيبقى اليدؼ األساسي مف كراء ذلؾ،ىك محاكلة الكصكؿ إلى الحقيقة أك اليقيف.إلى الدقة كالمكضكعية

مبرر ذلؾ التشكيؾ .أكثر مف اىتمامو بأم  فيمسكؼ آخر"بيكسرؿ"ماـ دريدا ربما مف ىذا الباب يعكد اىت
 .في طبيعة اليقيف الذم تقدمو الفمسفة الظاىراتية

يحدد دريدا اىتماماتو المغكية عمى كجو الخصكص بدراسة العبلقة القائمة بيف الكبلـ كالكتابة،كىي العبلقة 
لذلؾ فكتاب جاؾ .ا يغذم تكجيات دريدا النقديةالتي كجدت في الفمسفة الظاىراتية لدل ىكسرؿ،م

،يدكر عمى كجو التحديد حكؿ نقد دريدا لفمسفة la voie et la phénomène"الصكت كالظاىرة"دريدا
في  la voie et la présenceىكسرؿ السيما فيما يتعمؽ بالعبلمات،كدكر فكرتي الصكت كالحضكر 

 .ةإعطاء الخصكصيات المميزة لمفمسفة الظاىراتي

عمى réduction phénoménologiqueيعمد ىكسرؿ إلى تكظيؼ منيجية االختزاؿ الفينكمينكلكجي  
كفي األعـ .مستكل البنية الفكرية،كىي المنيجية التي تقكـ عمى استبعاد أم نكع مف أنكاع المعرفة المركبة

إلى جانب مبدأ .أـ طبيعيةىي أنكاع ال تستند إلى أصكؿ أكلية،سكاء كانت مصادرىا ميتافيزيقية،أـ نفسية،
كالمرتبط بقصدية الشعكر ىك اآلخر مف المبادئ épochéاالختزاؿ الفينكمينكلكجي،ىناؾ مبدأ التعميؽ

 .األساسية في الفمسفة الظاىراتية

مف الممكف أف يتأسس الطمكح الظاىراتي عمى أساس الدقة كالصرامة،بيدؼ بمكغ العمـ الدقيؽ،كلكف ال بد 
كد ىذه الصرامة،كحكؿ ما إذا كانت الفينكمينكلكجيا قد تخمصت فعبل مف االفتراضات عف حد»مف التساؤؿ

الميتافيزيقية،أك مف أنيا ال تخفي كراءىا عكامؿ إيقانية أك تأممية قد تتكغؿ إلى داخؿ المكضكعية 
ف البديية الفينكمينكلكجية،أك تنتقص مف قيمة المشركع النقدم الفينكمينكلكجي؛بحيث يمكننا التساؤؿ معو ع

األصمية التي تتحكـ في معنى عنصر أصيؿ ككامؿ،ىك بمثابة أساس الفمسفة الفينكمينكلكجية،كمبدأ مف 
 (21.)«مبادئيا كىك مفيـك الحاضر أك الحضكر
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كيعتقد بأنيا .كيقكـ منظكر دريدا عمى التشكيؾ في مدل مصداقية الصرامة،التي تسعى إلييا الظاىراتية
 .افيزيقية التأممية،التي تسعى إلى التخمص منيامميئة بالمفاىيـ الميت

كاستخداـ المفاىيـ الميتافيزيقية ال يمثؿ مشكمة بذاتيا،في حاؿ ما إذا تـ تحديد المفيكـ المرغكب 
كيؼ »كالحقيقة أف تحديد طبيعة العبلمات يطرح إشكاالت معرفية،إذ أنو.استخدامو،مع تبييف مجاؿ تكظيفو

م يخضع التصكر لمعبلمة لمنطؽ معيف؟فإذا كاف التصكر الخاص بالعبلمة باإلمكاف تحديد المنطؽ الذ
؟  (.22)«سابقا عف التفكير المنطقي،فكيؼ يمكف تحديد ماىية العبلمة التي يعتمد عمييا المفيـك

إف البحث في طبيعة العبلمة،يأخذ طابعا لغكيا أكثر منو طابعا فكريا تجريديا؛بحيث يمكف مف كلكج    
إلى الحديث كلك عف معنى كاحد مف معاني المثالية »ة،كىي التي باستطاعتيا جر الباحثمجاؿ المثالي

 (.23)«ىذه المثالية التي حاكلت ىي أيضا أف تجعؿ مف العمـ مثميا األعمى.الكانطية

كالحضكر .كيعتقد دريدا أف ىذه المثالية،ىي مف أنكاع الحضكر التي تمثؿ إحدل المكاضع غير المحددة
ا ليس الحضكر العيني لممعاني،كىك الحضكر البسيط الذم يسمح بالتأكد منو بمجرد مطالعة المقصكد ىن

نص مف النصكص؛إنما المقصكد الحضكر المجرد الذم يككف متضمنا في أعماؽ البحث عف المعنى 
 .نفسو

اإلجرائية  تطرح في النقد األدبي الحديث إشكالية المقابمة بيف المضاميف الفمسفية النظرية،كالمفاىيـ   
كىي الثنائية -فعف معنى الحضكر كالغياب مثبل،.لمنقد،كالتي تتخذ في غالب األحياف طابعا إجرائيا تطبيقيا

،ليس مف السيؿ إيجاد نظيرىا المقابؿ أثناء دراسة -الضدية التي طالما أثارىا الفكر التفكيكي المعاصر
كمي لطبيعة المفاىيـ النظرية،كمقابمتيا بعد تعتمد الدراسة في ىذه الحاؿ عمى استيعاب .نص أدبي معيف

ال فبل يمكف أبدا أف نقرأ دراسة مف  ذلؾ بطبيعة المتخيؿ كفؽ الخصكصيات التي يمنحيا ىذا األخير؛كا 
 .صميـ الفكر التفكيكي المعاصر

 تقدـ الفمسفة الظاىراتية جيكدا ىامة في سبيؿ الحفاظ عمى حضكر الكممات في المجاؿ العاـ لمغة مف   
غير أف ىذه الخطكة .كالكحدة الصكتيةlogos"المكغكس"جانب،كمف جانب آخر تحديد الرابطة الطبيعية بيف 

ىؿ :كالسؤاؿ الذم يمكف أف يطرح.الذم يحافظ عمى الحضكر"الصكت الحي"ال يمكف أف تتـ دكف كجكد 
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ية بيف مركزية الفكر باستطاعة النص األدبي أف يمثؿ مجاال عاما لمغة؟ككيؼ يمكف إقامة الرابطة الطبيع
 كالكحدة الصكتية؟

كضمف .يقدـ النص األدبي دائما بصفتو بنية لغكية،تضـ مختمؼ الحيثيات الفنية،كالكاقعية،كالسياقية
لمنص تكجد مجمؿ الرؤل كالتصكرات كاإليديكلكجيات التي يكد النص (المضمكنية)الجكانب المكضكعاتية

 .معينةكقد ينتصر لمنظكمة إيديكلكجية . إثرائيا

يمكف اإلقرار .يمكف أف تتأسس المركزية الفكرية لمنص مف خبلؿ ما يمكف كصفو باالنتصار لتكجو معيف
بيذا مف باب االفتراض أف النص األدبي باستطاعتو التأسس كعالـ تخييمي يؤسس لجممة مف المكجكدات 

كف حصره ضمف أفؽ كألف النص يم.التي تحقؽ لنفسيا الكينكنة ضمف كجكد مكحد يصنعو النص ذاتو
معيف ميما تكسع،تبدك مسألة المركزية الفكرية محسكمة سمفا؛كلكف ىذه المركزية ال تتحدد بصفتيا بعدا 

لذلؾ فمغة النص تؤسس لمركزية .كاقعيا مكجكدا،إذا كاف باإلمكاف االفتراض  أف النص متخيؿ سردم
كعميو تبقى ىذه المركزية مف .يرةمعينة مف باب أنيا مف مجاؿ محدد مف لدف النص  تشغمو ىذه األخ

صنع النص لكحده،في حيف ال تتأسس أماـ القارئ كمركزية محددة،بقدر ما تتأسس كمركزيات متعددة قد 
 .تصؿ إلى حد التناقض،كىذا ما يفسر تعدد القراءات لمنص األدبي الكاحد

ئ،ىذا يعني أف المعنى منحت نظريات القراءة كجماليات التمقي مجاالت كاسعة،لتكريس سمطة القار    
كالحديث عف المعنى المكحد الثابت غير ممكف،ألف المفاىيـ .سيبقى زئبقيا،كالحقيقة داخؿ النص ال تكجد

اليدؼ القائـ مف كراء ىذه الحرية في القراءة،ىك تكريس .كالتصكرات لدل القراء متغيرة مف قارئ إلى آخر
في ىذه الحاؿ الشؾ التفكيكي شكا مرضيا؛إنو شؾ مؤسس  كال يبدك.التعددية المعرفية لمنص األدبي الكاحد

كقتيا ال .عمى نسؽ معرفي يسعى بقدر اإلمكاف لزحزحة مختمؼ التصكرات كالرؤل الثابتة لمنص األدبي
 .يمكف اإلقرار إال بكجكد النص كبنية لغكية كما تقدميا األكراؽ

ال يعتد "فيكسرؿ"في طابعو الميتافيزيقي،"تيةالكحدة الصك "كعمى الرغـ مف العراقة التي يتصؼ بيا مفيكـ   
ألف ما يؤكد كجكد عبلقة مع »بو كثيرا،كذلؾ باستخدامو ألكبر عدد ممكف مف المصادر الدالة عمى ذلؾ،

نما يتـ ذلؾ بالصكت في صفتو الظاىراتية(الفيزيائي)ال يتمثؿ في الصكت الطبيعي"المكغكس"  (24.)«،كا 
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بحيث »رجاعات لدل ىكسرؿ،كىي تختمؼ اختبلفا كميا عف ماىية العبلمة،تمثؿ اإلشارة نكعا مف أنكاع اإل
أنيا تقكـ بنقمنا مف معرفة إلى معرفة غير آنية فحسب،بمعنى أنيا عامؿ احتياطي تقكـ بتغطية كؿ ما ال 
يدركو النشاط المحض لمكعي أثناء عممية االتصاؿ،التي يمارسيا في مستكل المقاؿ؛بادئة بما ىك حركي 

كمع ذلؾ تبقى اإلشارة خارجة عف المعنى،ألنيا تمثؿ (25.)«تصؿ إلى ما ىك جسدم أك بدني إلى أف
 (.26)عبلقة حقيقية في نظر جاؾ دريدا

،كتتمثؿ أساسا في المقاؿ سكاء كاف ممكنا أك منطكقا،كيعني "العبارة"كالنكع اآلخر مف أنكاع اإلرجاعات
 .عممية إنتاج الداؿ كالمدلكؿ

اإلشارة كالعبارة مف خبلؿ عممية كصفية بسيطة؛حيث يبدك كأنو اختبلؼ كظيفي  يبدك االختبلؼ بيف
فعمى سبيؿ المثاؿ إف كاف األمر .فاإلشارة كالعبارة تمثبلف كظائؼ أك عبلمات دالة».كليس اختبلفا جكىريا

مقالية  يتعمؽ بظاىرة معينة،فيذه الظاىرة يمكف ضبطيا كعبارة أك إشارة في الكقت نفسو،باعتبارىا عبلمة
 (27.)«أك غير مقالية

إيدمكند "صار الصكت مف خبلؿ ىذه التداخبلت كاالختبلفات،يحتؿ مكانة ىامة ليس ضمف فمسفة   
فقط،كنظريتو عف العبلمة،كلكف العتبارات جديدة أراد جاؾ دريدا تحديد مكاقعيا في المجاؿ "ىكسرؿ

نى،فيذا ينبغي أف يككف بطريقة مباشرة بالنسبة فإذا كانت كظيفة العبارة احتراـ حضكر المع.المعرفي العاـ
ذا كاف مف الممكف أف تكرر العبارة حضكر المعنى،فيذا يتطمب مكضكعا مثاليا بعيدا عف جميع .لمنص كا 

كيعتقد دريدا .المعطيات الدنيكية؛بمعنى أنيا تحاكؿ الكصكؿ إلى الحقائؽ المجردة كالثابتة ليذا المكضكع
فالظاىراتية »..فات المكجكدة بيف المثالية كالكاقعية،كبيف الذاتية كالمكضكعيةأنو بغض النظر عف االختبل

 (28.)«تستجيب لضركرة كصؼ مكضكعية المكضكع،كحضكر الحاضر

كفي حديثو عف العبلمة،يحاكؿ دريدا أف يستجمي معناىا فحسب،كىك المعنى الذم حدده ىكسرؿ ضمف 
ر ىك شعكر بشئ ما،كعميو فإف مبرر كجكد العبلمات قصدية الشعكر الظاىراتية،كالتي ترل أف أم شعك 

ككما أف األشياء تدؿ عمى ».ىك مبرر قصدم،بمعنى ال كجكد لعبلمة دكف كجكد القصد مف كراء كجكدىا
كالكاقع أف التساؤؿ حكؿ معنى العبلمة بصفة عامة .مسمياتيا،فإف العبلمة ىي أيضا تدؿ عمى معانييا



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-416- 
 

إخضاعيا لمحقيقة،كبإخضاع المغة لمكائف،كالكممة إلى الفكر،كالكتابة يخضعيا إلى رسـ أنطكلكجي،يقكـ ب
 (29.)«إلى الكممة

كال يتكقؼ دريدا عند ىذا الحد في تعريفو لمعبلمة،حيث يحدد أف ماىية العبلمة تكمف في محك العبلمة    
الفمسفة تدرؾ  ففي مجاؿ.ذاتيا،ألف مفيكـ العبلمة لو إدراكات مختمفة،قد تصؿ إلى حد التناقض الكاضح

العبلمة عف طريؽ الحدس،كفي مجاؿ الميتافيزيقا تدرؾ عف طريؽ الحضكر،كفي مجاؿ المسانيات تنشأ 
كحتى يحافظ مفيكـ العبلمة عمى .العبلمة بكاسطة الكممة مف خبلؿ التمييز الكاضح بيف الداؿ كالمدلكؿ

كلعؿ ىذه مف .ند إلى ميتافيزيقا الحضكرإيجابيتو يدعك دريدا إلى االستغناء عف جزء ىاـ مف التاريخ المست
ألف المسافة متعمقة .مقتضيات الفكر البنيكم المعاصر،الذم يبدك كاضحا في العديد مف أعماؿ جاؾ دريدا

بالحفاظ عمى جكانب شكمية صرفة،ىذا الحفاظ الذم يقتضي التضحية بمضاميف ميتافيزيقية كالتي كانت 
 .اليامةأساسا لمكثير مف المنظكمات الفمسفية 

رغـ ما فييا مف ضغط،فإنيا تتصؼ بإيجابية حقيقية،عمى األقؿ "العبارة"كيقر ىكسرؿ أف استخدامو لكممة 
ىذا االستخداـ يضفي قصديتيا مف جانب،كمف جانب آخر يكشؼ عف التداخبلت الميتافيزيقية 

 (30.)المشتركة

فعممية التكاصؿ الفينكمينكلكجية .اسيةكفي اآلف ذاتو يرفؽ ىكسرؿ خاصية االتصاؿ بالعبارة،كىي كظيفة أس
ىي الرابطة بيف الذكات ككسائؿ الفيـ،كال تككف ممكنة إال إذا فيـ المتمقي قصد المتكمـ،كىذا المتكمـ ال 

كلدل تفريقو بيف الصكت (31.)يكتفي بإصدار أصكات مجردة فحسب،إنما عميو أف يتكمـ مف أعماقو
 .المكجكد ضمف كمية متكاممة،باعتباره شعكراكالشعكر،يرل دريدا أف الصكت ىك الكائف 

في تاريخ "الككجيتك الديكارتي"،كاف ردا عمى نقد ىذا األخير لفكرة"لميشاؿ فككك"إف نقد جاؾ دريدا     
الجنكف في العصر الكبلسي،كىك النقد الذم جعؿ ديكارت مف المسئكليف األساسييف عمى ما لحؽ بمفيـك 

قصاء في ال نتيجة لمدكر الكبير الذم لعبو الككجيتك »حياة االجتماعية كالفكرية،الجنكف مف تيميش كا 
يعترؼ دريدا أف ميمتو ىذه صعبة لمغاية،فزيادة عمى أنو .الديكارتي في تاريخ المعرفة الغربية منذ البداية
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يعد نفسو تمميذا لفككك كمعجبا بو،ىناؾ صعكبة مكضكعية ثانية تتمثؿ في أنو يجد نفسو أماـ مؤلؼ 
 (32.)«كىاـ،يطرح مفاىيـ جديدة كؿ الجدة،في تاريخ الثقافة الغربيةصعب 

كتعكد المسألة بالنسبة لفمسفة فككك،إلى محاكلة االقتراب مف مظاىر العنؼ،كاإلكراه كالقير،كاإلقصاء في 
المجتمع الغربي،كىي المكاضيع التي شكمت اىتمامات فعمية منذ بداية االعتناء بيذه المكاضيع ذات 

مثؿ ىذه المظاىر تمثمت في الجنكف كالمرض كمرحمة أكلى،ثـ .ية المفرطة في المجتمع األكركبيالحساس
 .السجف كالعقاب في مرحمة الحقة

،حيف صدكره تطكرا فعميا في النسؽ "تاريخ الجنكف في العصر الكبلسي"مثؿ كتاب ميشاؿ فككك   
تاريخيا بازدكاجية العبلقة التي أقاميا بيف كالتي تميزت ».المعرفي الغربي؛السيما في نظرتيـ إلى الجنكف

،ألف األساس المحرؾ،كمنذ اليكناف كاف دائما العقؿ،فحقيقة الجنكف déraisonكبيف البلعقؿfolieالجنكف
 (33.)«بيذا المعنى ال تدرؾ إال قياسا بالعقؿ

براز التصكرات تركزت مجيكدات ميشاؿ فككك في محاكلة تفكيؾ أنماط المقاالت المتعمقة بالجنكف،كا     
كمف البداية يقرر أف تاريخ الجنكف ىك محاكلة إلظيار الكجو اآلخر ليذا .األحادية المميزة ليا

األخير،كالذم مف خبللو يتمكف البشر مف التكاصؿ كالتعارؼ بكاسطة لغة البلعقؿ،ألف الغرض مف كراء 
ؿ إلييا خصكصية الرفض،كعميو ذلؾ ىك السعادة لحظة التآمر قبؿ أف تككف لحظة حقيقية،كقبؿ أف تتكص

 .ينبغي العمؿ عمى االلتحاؽ بالدرجة الدنيا مف تاريخ الجنكف

في نظر فككك تاريخ الجنكف ىك تاريخ الحركات الغامضة،كتاريخ االنقطاعات كالفراغات،كحتى تسجيميا 
فقد بيف أف .سفيةيقكـ فككك بالمزاكجة بيف الطريقة التقريرية الكصفية،كبيف الطريقة النقدية الفم».كميا

خطاب الجنكف في الغرب مر بأربع مراحؿ تاريخية مختمفة منذ القركف الكسطى؛ففي القركف الكسطى كاف 
الجنكف شيئا مقدسا،غامضا خميقا بأف تنسب إليو أعظـ الخكارؽ،أم أنو ظاىرة مفرقة لكؿ المفاىيـ 

 (34.)«المتعارؼ عمييا اجتماعيا

صية مف خصائص العقؿ المتسامي،كفؽ ما يقره المفكر صار الجنكف في عصر النيضة خا   
؛حيث لـ يكف الجنكف (35")خذكا الحكمة مف أفكاه المجانيف"في مقكلتو الشييرةérassme"إراسيـ"الفرنسي
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تمؾ المرحمة مف مراحؿ التاريخ مكضكعا اجتماعيا مدمكما،مع أنو يمثؿ عالما مف الدالالت كالمعاني 
ألقؿ في جانبو العقبلني،كمع ذلؾ يبقى الجنكف سمة منبكذة كلكنيا ذات صمة المتجاكزة لمعقؿ،ىذا عمى ا

 .بالمجتمع

كما يفيـ أف عصر النيضة رغـ الميزة العقمية التي تميز بيا،كالتي شكمت إحدل مرتكزاتو األساسية،فقد 
نتصؼ القرف فمنذ م.صار لمجنكف دكرا كظيفيا فيو،أكجد عبره صبلت اجتماعية كفكرية بيف العقؿ كالبلعقؿ

السابع عشر الميبلدم لـ يعد الجنكف مشكمة جكىرية،أك عنكانا لنياية اإلنساف،كقد كاف قبؿ ذلؾ مرضا 
عضاال،تمارس بمكجبو أشد أنكاع التيميش كاإلقصاء مثؿ مرض البرص تماما الذم أصاب أكركبا في 

كف الكسطى،حكؿ نشاط ،مع نياية الحركب الصميبية في القر (البرص)انحسار ىذا المرض.أكقات مضت
المعتقبلت التي أقيمت عمى كجو الخصكص لممصابيف بمرض البرص،إلى معتقبلت لممجانيف كالمنبكذيف 

 ..اجتماعيا

إف المتابع لتاريخ الجنكف،باستطاعتو مبلحظة أسمكب ميشاؿ فككك المشكؽ،كالمتسـ أيضا بالببلغة     
كقد بمغت ببلغتو ذركتيا كىك .م أال كىك الجنكفحكؿ مكضكع أقؿ ما يقاؿ فيو أنو غير عاد»كالبراعة

الذم كقع في العصر الكبلسي،ككاف اليدؼ le grand renferment"الكبير(العزؿ)االنغبلؽ"يخبرنا عف 
كىذا بعزؿ (.36)«مف ذلؾ ىك التحكـ في آلية الجنكف،كتطكيعيا لنمطية التصكر االجتماعي القائـ

الفئات االجتماعية األخرل،ألنيـ يمثمكف فئة اجتماعية المجانيف في أماكف خاصة بيـ بعيدا عف 
 .مف الفئات االجتماعية الدنيا..دنيا،شأنيـ بذلؾ شأف المشرديف كالمجرميف ك العاطميف عف العمؿ كغيرىـ

مف منظكر ميشاؿ فككك صار الجنكف في العصر الكبلسي يمثؿ خمبل عقميا،كىك سبؽ عممي لـ يكف 
ا لمقيمة األخبلقية السمبية التي يمثميا،فدكر العزؿ تمثؿ في التأديب كنظر .معيكدا في عصر النيضة

كالتطيير،ألنو صار ينظر لمجنكف كمرض عضاؿ يقتضي الشفاء منو كباقي األمراض األخرل الشائعة 
 .في ذلؾ الكقت
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ىذه تبمكرت طريقة جديدة في العصر الحديث لتحديد العبلقة بيف العقؿ الظاىر كالعقؿ الباطف،تمثمت    
ك ىي نظرية طبية بالدرجة .في نظريتو حكؿ التحميؿ النفسي"سيجمند فركيد"الطريقة في مجيكدات

 .األكلى،تعتمد العبلج مف األمراض العصابية التي تصيب اإلنساف

في المرحمة األكلى مف أبحاثو إلى التمييز بيف الصحة العقمية كالجنكف،مما جعؿ طريقة " فركيد"تكصؿ 
كقد عمؿ فركيد بجدية مثالية إلبعاد .تتطكر محققة خطكات إيجابية نحك استكشاؼ الباطفالتحميؿ النفسي 

كما حاكؿ إبعادىـ .المرضى عف طريؽ العزؿ كاإلقصاء،كىي الطريقة التي كانت سائدة في كقت مضى
ؿ عف العقكبات الجسدية التي كانت تنزؿ بيـ؛في الكقت ذاتو أسند أدكارا جد ىامة لمطبيب المعالج،كجع

 .سمطتو تحؿ محؿ سمطة العزؿ كالعقاب

المؤكد أف دراسة تاريخ الجنكف تفتح آفاقا ىامة تميزىا افتراضات نظرية،كمكاقؼ تاريخية تتصؿ بمكضكع 
تاريخ "مبكرا إلى أىمية michel serres"ميشاؿ سير"كقد نبو ».ال يزاؿ يحتفظ بأىميتو إلى اليكـ

مراض العقمية،كىك يحتؿ في الثقافة الكبلسية المكانة نفسيا حيث رأل أنو يؤسس ألركيكلكجيا األ"الجنكف
 (.37)«في الثقافة المعاصرة"مكلد التراجيديا"nietscheالتي يحتميا كتاب نيتشو

الكعي :ك مف الممكف تمخيص عممية تشكؿ الكعي بالجنكف مف خبلؿ المراحؿ التاريخية،في النقاط اآلتية
 (.38)نكف،الكعي المفظي بالجنكف،الكعي التحميمي بالجنكفالنقدم بالجنكف،الكعي التطبيقي بالج

إف التمعف في فمسفة ميشاؿ فككك،تثبت أنو لـ يعبر في تحميبلتو عف المرحمة التاريخية التي كاف مف    
كفي .المفركض أف يعبر عنيا؛ذلؾ أف تمؾ المرحمة ليست مستقيمة تماما مع التكجيات الفكرية السائدة

يكارتي،كفمسفة الككجيتك كانت الرؤية عميقة كمميزة؛مف حيث أف منظكمة الككجيتك مكقفو مف الشؾ الد
الفكرية أساس منظـ النطبلؽ معرفي كالدخكؿ في أنساؽ جديدة مف االستقراءات،التي تؤكد نسبية مصادر 

كالجنكف بالنسبة لفككك ىك الصمت ذاتو،ىك الصمت الذم يظير ككأنو يعبر عف الفكر دكف ».المعرفة
 (.39)«كأف الككجيتك يعد جنكنا قبؿ أف يككف أثرا فكريا أك نظرية فمسفية.مات دكف أف يتكمـكم

يستدعي االقتراب مف فمسفة الككجيتك،االقرار بكجكد بديييات كحقائؽ تحدد منطمؽ عممية الشؾ     
الفمسفية كمع ذلؾ تبقى تمؾ الصعكبات المتعمقة باإلحاطة بتاريخ المعرفة،كخصكصيات البنى .المعرفي



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-420- 
 

كما أف الفصؿ بيف منظكمة الككجيتك الفمسفية،كمنطمقات ".الدائرة اإليقانية"قائمة،مما يصعب االنتقاؿ مف 
البنية التاريخية التي تميز بيف قصد كآخر،في ضكء الفمسفة »يجب أف تتـ ضمف"ديكارت"فمسفة 
 .قؽ إال في إطار تاريخيا الطبيعي،إذا تـ اإلقرار حقا أف صفة التاريخية ال يمكنيا أف تتح(40)«الكاحدة

كالحقيقة أف االنتقادات التي كجيت إلى فمسفة فككك،ال تضعؼ مف مكضكعية التكجيات العقمية لما قدمتو 
ظيار جكانب طبيعية في اإلنساف تستدعي دراسة فعمية  مف محاكالت جادة لتحرير العقؿ مف اإليقانية،كا 

 .ا أزمة ظاىرية مف أزمات العقؿ البشرممعمقة كميزة الجنكف مثبل،التي في حقيقتي
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 القراءات القرآنية و قواعد النحو

 

 فوزٌة سرٌرعبد هللا: اذةـــاألست

 دروســـة بالـــــاذة مكلفــــــأست

 كلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌة

 اـــــة العربٌة و آدابهـــــقسم اللغ

 دةـــــامعة سعد دحلب  بالبلٌـــــج

 :مقدمة

 لقد نطقت العرب عمى سجيتيا ك تكٌممت عمى السميقة، ك برعت في النظـ مف شعر                 

العربي السميـ الصػػادر عف ممكة لسػػانية كطبيعػة  ك خطابة ك نثر ك شتى فنكف القكؿ، معٌكليف عمى الذكؽ
انضػكت تحتػو  ك ىػك الكتػاب الػذمجبؿ عمييا الفرد العربي، إلى أف شٌرفيـ ا تعػالى بكتػاب عربػي مبػيف، 
اعتمػػد فييػػا عمػػى النقػػؿ ك الركايػػة لغػػات العػػرب، التػػي عكسػػتيا القػػراءات القرآنيػػة المختمفػػة، ك ىػػذه القػػراءات 

ذيف يقطعػػكف بالسػند إلػى النبػي ػ صػمى ا عميػو ك سػٌمـ ػ ك رفػض فييػا كػٌؿ اجتيػاد، ك قػد عػف المشػػػػايخ الػ
: الحػػديث الػػذم ركاه أحمػػػػد، عػػف عمػػرك بػػف العػػاص أف رسػػػػكؿ ا صػػمى ا عميػػػو ك سػػمـ قػػاؿ  جػػاء فػػي

  350."أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ عمى أّي حرؼ قرأتـ أصبتـ فبل تماروا فإف المراء فيو كفر"

                                                           
 313/ 7أجزاء، 11هـ،  1412 -، بٌروت ، دار الفكرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدٌن علً بن أبً بكر الهٌثمً ـ  350

 ٌوسف النبهانً: ، تحقٌق الفتح الكبٌر فً ضم الزٌادة إلى الجامع الصغٌر: جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً: و انظر

 215/ 1أجزاء،  3، 1م ط2113 -هـ 1423 -لبنان / بٌروت  -دار الفكر 

عبد الكرٌم محمد الحسن . د: ، تح القواعد واإلشارات فً أصول القراءات: الحموي أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبً الرضا: و انظر

 25، ص1416، 1دمشق، ط –بكار، دار القلم 

ّْ اٌّمقٛد ِٕٗ  .ٌغبد ٌٍؼشة عٍّخ ٚ٘ٛ لٛي أثٟ ػج١ذ ٚفؾؾٗ ِىٟ ٚاٌغؼجشٞ ٚاثٓ عجبسح ٚغ١شُ٘: أ
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حافظػػت ىػػذه المغػػة ك ىػػذه القػػراءات فتػػرة مػػف الػػزمف عمػػى خصكصيػػػاتيا إلػػى أف فتحػػت المػػدائف ك فشػػا     
المحػػف، ك فسػػد الػػذكؽ، ك ظيػػرت انحرافػػات أكحػػت لمػػبعض بقػػركب زكاؿ ىػػذه المغػػة ػ حسػػبما يػػذكره بعػػض 

لغػػتيـ العربيػػة  ػػػ فيٌبػػت طائفػػة مػػف العممػػاء الغيػػكريف عمػػى لغػػة الػػديف إلػػى كضػػع قكاعػػد لنحػػك351الدارسػػيف 
 .لمحفاظ عمى المساف العربي، لساف الديف مف الزيغ

 ىنا تساءلنا ىؿ كانت قكاعد النحك ىذه مطابقة لمقراءات القرآنية عمى اختبلفيا؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ سكؼ  نتطرؽ إلى ماىية القراءات القرآنيػة، ك مػف خبللػو نتنػاكؿ تعريفػػا لمقػراءات 
ك المتػػأخركف، ك ننتيػػي إلػػى الحػػديث عػػف  تداكليػػػػا المتقػػدمكفأكجػػو القػػراءات التػػي القرآنيػػة ثػػـ نتحػػدث عػػف 

مطابقػػة النحػػك لمقػػراءات القرآنيػػة،  ك ىنػػا نقتصػػر عمػػى بعػػض القػػراءات القرآنيػػة دكف غيرىػػا، ك نػػذٌيؿ ىػػذه 
 .الدراسة بخاتمة تتضمف نتائج ىذه الدراسة

ك . ك قػرأ الكتػػػػػاب قػراءة ك قرآنػا بالضػـٌ " در قرأ يقرأ قػراءة، أمػػػا القراءات فيي جمػع قراءة، ك ىػػػػك مص     
قػػرأ الشػػيء قرآنػػػا بالضػػـ أيضػػػا جمعػػو ك ضػػٌمو ك منػػو سػػمي القػػرآف ألٌنػػو يجمػػع السػػكر ك يضػػٌميا، ك قكلػػو 

ٌف ىػذه ىػذا بالنسػبة لممعنػى المغػكم، أمػا اصػطبلحا فػإ 353" أم قراءتػو 352" ِإف  َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنػوُ  :"تعػالى
فػالقراءات القرآنيػة ىػي كجػكه . المفظة تطمؽ عمى الكجو أك الكيفيػة التػي تػؤدل بيػا آيػات القػرآف الكػريـ نطقػا

لػػآلداء الشػػفيي لممصػػحؼ الشػػريؼ الػػذم دٌكف فيػػو القػػرآف الكػػريـ، أمػػا الكجػػكه التػػي يشػػمميا معنػػى القػػراءات 
تية، لكػػٌف القػػراءات تبقػػى كجكىػػػا صػػكتية فعديػػدة، ك ىػػي كجػػكه لغكيػػة إعرابيػػة أك صػػرفية أك دالليػػة أك صػػك 

، ك عمػـ القػراءة عمػـ نقمػي ال 354"كػػاممة العتمػادىػػا عمى النطؽ المجٌرد ك السماع الدقيؽ ك التمقي الصحيح
عقمي يعتمد فيو عمػى المبلحظػة الذاتيػة، ك عمػى الكصػؼ المكضػعي، فيقػع االىتمػػاـ بالدرجػة األكلػى عمػى 
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بدر الدٌن : و انظر  27/ 17جزءا،  21م،2111/ هـ1422، 4، دار الساقً، طقبل اإلسالمالمفصل فى تارٌخ العرب : الدكتور جواد علًـ  

محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار إحٌاء الكتب العربٌة : ، تحقالبرهان فً علوم القرآن(: هـ794: المتوفى )محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشً 

 214/ 1أجزاء،  4، م 1957 -هـ  1376، 1عٌسى البابى الحلبً وشركائه، ط

352
 17ـ اٌم١بِخ   
353

 128/ 1، ٌغبْ اٌؼشة: اثٓ ِٕظٛس: أظشـ  

 
354

 65، ؿاٌٍغب١ٔبد ٚ آفبق اٌذسط اٌٍغٛٞ :ـ أؽّذ ِؾّذ لذٚس 
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ـٌ التنبيػػػو عمػػػى بعػػػض الكممػػػة بنطقيػػػػا نطقػػػا سػػػميما،  ك إعطػػػاء كػػػٌؿ صػػػكت حقػػػو مخرجػػػا ك صػػػفة، مثممػػػا يػػػت
 .الكممات التي ليا صكر مختمفة مف النطؽ

ك المبلحظ أٌف لفظة القراءات ترد دائما بصيغة الجمع لمداللة عمػى تعػٌدد األكجػو الثابتػة عػف طريػؽ الركايػة 
ك قػد أجػاز القػراءة بيػا، ك قػد تػرد ىػذه  -صمى ا عميو ك سػمـ –في تبلكة القرآف ك التي سمعت كٌميا منو 

كميمػا يكػف فػإفَّ القػراءات القرآنيػة تنكعػت بػيف عند المتخصصيف، ك قد ال تػرد، " عمـ"المفظة مقترنة بمفظة 
كػػؿُّ قػػراءة كافقػػت العربيػػة كلػػك بكجػػو، ككافقػػت رسػػـ أحػػد المصػػاحؼ، كلػػك " المقبكلػػة كالشػػاذة، فالمقبكلػػة ىػػي

 .355"ي القراءة الصحيحة احتماالن، كصحَّ سندىا، في

َـّ اعتنػاء، حتَّػى صػاركا فػي ذلػؾ  ككانت القراءات القرآنيػة الشػغؿ الٌشػاغؿ لؤلكائػؿ، الػذيف اعتنيػكا بضػبطيا أتػ
ػذ عػنيـ، كتكٌزعػكا عبػر األمصػار، ػؿ إلػييـ، كييؤخى أبػك جعفػر يزيػد بػف ( بالمدينػة)فكػاف  أئمة ييقتىدل بيػـ كييرحى

عبػد ا بػف كثيػر كحميػد بػف قػيس األعػرج ( بمكػة)بف أبي نعػيـ، ككػاف القعقاع ثـ شيبة بف نصاح ثـ نافع 
يحيى ابف كثاب كعاصـ بػف أبػي النجػكد كسػميماف األعمػش ثػـ حمػزة ( بالككفة)كمحمد بف محيصف، ككاف 

عبد ا ابف أبي إسحاؽ كعيسى بف عمر كأبػك عمػرك بػف العػبلء ثػـ عاصػي ( بالبصرة)ثـ الكسائي، ككاف 
سػماعيؿ بػف ( بالشاـ)ب الحضرمي، ككاف الجحدرم ثـ يعقك  عبد ا بف عػامر كعطيػة بػف قػيس الكبلبػي كا 

 356 .عبد ا بف المياجر ثـ يحيى بف الحارث الذمارم ثـ شريح بف يزيد الحضرمي

، أفػرد القػراءات السػبع (ىػػ324ت)كبمجيء اإلماـ أحمد بف مكسى بف العباس المشيكر بابف مجاىد       
نيا في أكؿ مصٌنؼ في القراءات القرآنيةالمعركفة، التي د ، فيػك لـ يأخػذ (كتاب الٌسبعة في القراءات ) 357كَّ

ػػف رأل فػػييـ مثػػؿ ذلػػؾ مػػف  إالَّ عػػف إمػػػاـ اشػػتير بالضػػبط، كاألمػػػػانة، ك مبلزمػػة اإلقػػراء طػػكاؿ العمػػر، كممَّ
 :358القرَّاء

 .بمكة (ىػ169ت)ػ أبك عبد الرحمف نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ المدني 1
                                                           

355
 .1/9 إٌؾش فٟ اٌمشاءاد اٌؼؾش: اثٓ اٌغضسٞ: أظش ـ 
356

 46ـ 40ـ 39ـ 36/ 1ْ . َ: أظشـ  
357

شٚاٌذأٟ  فٟ وزبثٗ اٌز١غ١ش،  ٚاثٓ غٍجْٛ فٟ وزبة اٌززوشح ٚ األ٘ٛاصٞ ٚوزبثٗ اٌٛع١ض ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚ لذ أٌف غ١شٖ فٟ ٘زا اٌؼٍُ  ٔؾٛ أثٟ ػّ ـ 

 اٌىزت فأفؾجذ ٘زٖ اٌىزت ٟ٘ ِقبدس اٌمشءاد اٌزٟ ٠ُمشُؤ ثٙب فٟ رٌه اٌٛلذ
358

، 1400،  2اٌمب٘شح، ط -اٌّؼبسف   ؽٛلٟ ض١ف، داس: ، رؾك وزبة اٌغجؼخ فٟ اٌمشاءاد: اثٓ ِغب٘ذ أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌؼجبط: أظش ـ 
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 .بالككفة( ىػ127ت)ػ أبك بكر عاصـ بف أبي النجكد األسدم الككفي 2

 (. ىػ156ت)ػ حمزة بف حبيب الزيات الككفي 3

 (.ىػ189ت)ػ أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي النحكم الككفي 4

 .بالبصرة( ىػ154ت)ػ أبك عمرك بف العبلء 5

 .بالٌشاـ( ىػ118ت )ػ عبد ا بف عامر اليحصبي 6

 .بمكة( ىػ 120ت)أبك معبد عبد ا بف كثير  ػ7

ك قػػػد أضػػػاؼ العممػػػاء ثػػػبلث قػػػراءات إلػػػى ىػػػذه القػػػراءات الٌسػػػبع التػػػي أقرىػػػا ابػػػفي مجاىػػػد، فأصػػػبح مجمػػػكع 
المتكاترمف القراءات عشري قراءات، كىذه القراءات الٌثبلث ىي قراءات األئٌمة

359: 

 (.ىػ130ت)يزيد بف القعقاع المدني  -

 (.ىػ205ت)اؽ الحضرمي الككفي يعقكب بف إسح -

 (.ىػ229ت)خمؼ بف ىشاـ  -

صػػمى ا عميػػو  -كاتفػػؽ العممػػاء المحٌققػػكف عمػػى أفَّ ىػػذه القػػراءات العشػػر قػػراءاته متػػكاترةه إلػػى رسػػكؿ ا  
 .حٌتى إٌنيـ أثبتيكا تكاترىا بذكر طبقات ركاتيا -كسمـ 

 بو عنو ػ صمى ا عميو حػػافظت القراءات القرآنية عمى النسؽ الذم ركيت      

ك سمـ ػ منذ نزكؿ القرآف منذ أربع عشر قرنا خمت إلى يكمنا ىذا، فبرغـ التطكرات التػي عرفتيػا الكتابػة، ك 
رغـ العناية الكبرل بالنحك القرآني، ك ظيكر حركة النقط ك الشكؿ إاٌل أٌف القراءة ظمت ىي ىي عبر الزمف 

عمػى نقميػا مثممػا ركيػت عنػو ػ صػمى ا عميػو ك سػٌمـ ػ إذ كضػعكا  ك ىذا يعكد طبعا إلػى شػٌدة حػرص القػٌرء

                                                           
359

 1/60إٌؾش : اٌغضسٞ: أظش ـ 
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 360"أٌف القػراءة ال تخػالؼ ألٌنيػا السهػنة" ذلػؾ . ضكابط شٌددكا مف خبلليا فػي األخػذ بػالقراءة عٌمػف ىػـ فػكقيـ
 . إف صٌحت ركايتيا كجب نقميا ك األخذ بيا

يػػا، ك قػػد أخػػذ بعػػض العممػػاء بقراءاتػػو ك القػػرآف الكػػريـ أصػػؿ مػػف أصػػكؿ الدراسػػات المغكيػػة بمختمػػؼ فركع 
كٌميػا، ك أٌسسػػكا قكاعػػد لغكيػة ك نحكيػػة ك بنػػكا أحكامػا اعتمػػادا عميػػو، بػؿ إٌف القػػراءة الكاحػػدة تكػكف فػػي كثيػػر 
مػػف األحيػػاف كافيػػة، ك ىػػك مػػا لػػـ يقبمػػو بعػػض الدارسػػيف الػػذيف يػػركف بأٌنػػو كػػاف يجػػب أف تبنػػى قكاعػػد النحػػك 

تكاترة التي صٌح سندىا، بػدؿ االعتػذار بػأٌف القػراءة سػٌنة ال يجػكز التعػٌرض عمى شكاىده بمختمؼ قراءاتو الم
ك مع تأكيد القدامى عدـ جكاز مخالفة القراءة نجدىـ يرٌكزكف عمى تكٌفر األصؿ الثاني . ليا بنقد أك تخطئة

التكجييػات  الكثيػر مػف" فييا، كىك مكافقة القراءة لكبلـ العرب ك لك بكجو مف الكجػكه، ك ىنػا يػذكر سػيبكيو 
فيػذا  361"التي كٌجو بيا القٌراء النحػكييف، لػبعض القػراءات مػف تمػؾ التػي جػاءت عمػى لغػة مػف لغػػات العػرب

دستكر القٌراء أثبتػكه في كتػبيـ ك ىػػػػـ فػي تطبيقػو عمػى غػػػاية مػػػػف الٌدقػة ك األمػػػػانة، بحيػث كػػػانػػكا منيجيػيف 
مػة الدينيػة لمقػراءات القرآنيػة فػإٌف ليػا قيمػة لغكيػة خاصػة، ألٌنيػا ك إلػى جانػب القي" منطقييف قػػػػػكال ك عمػبل، 

تحتكم ثركة لغكية ضخمة ال يستغني عنيا دارس المغة العربية، ك ألنيػا تسٌجؿ كثيرا مف الظكاىر الميجية، 
 ،  ك منو نستنتج أٌف ما حكتو القراءات مف362"ككثيرا مف ىذا ك ذاؾ قد أىممتو المعاجـ ككتب المغة كالنحك

دراسػػات يتعػػٌدل جانػػب تمقػػيف القػػراءة كالمشػػػافية إلػػى بعػػض المسػػػػػائؿ المغكيػػة ك بعػػض الظػػكاىر الميجيػػة، ك 
ف كؿ فرع منيا عمما مستقبل عف اآلخر، ك ذلؾ بالنظر إلى ما تضػٌمنتو، لكػف يجػب أف  التي يمكف أف يككّْ

ػمَّـى أف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف فالقرآف ىك الكحي ال" نعمـ   سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى منزؿ عمى محمد صى
لمبيػػاف كاإلعجػػاز كالقػػراءات ىػػي اخػػتبلؼ ألفػػاظ الػػكحي المػػذككر فػػي كتبػػة الحػػركؼ أك كيفيتيػػا مػػف تخفيػػؼ 

فالمقصكد بالقراءة الكيفية التي نتمك بيا ىذا الكتاب مف تخفيػؼ ك تشػديد ك إمالػة إلػى ، 363"كتثقيؿ كغيرىما

                                                           
360

 1/74، اٌىزبة: ع١ج٠ٛٗـ  
361

  03أفٛي رقؾ١ؼ  اٌمشاءح ػٕذ ِإٌفٟ اٌمشاءاد ٚ ػٍَٛ اٌمشآْ، ؿ : ػجذ اٌشؽّٓ اٌؾبط فبٌؼ ـ 
362

ص/1، ؿ 1982، 1خ اٌى٠ٛذ، اٌى٠ٛذ، ط، ِطجٛػبد عبِؼِؼغُ اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ: ػجذ اٌؼبي عبٌُ ِىشَ، أؽّذ ِخزبس ػّش ـ 
 

 
363
 318/ 1، البرهان فً علوم القرآن:  الزركشً ـ 
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الصػػكتية التػػي تتبػػايف مػػف مقػػرئ إلػػى آخػػر ك ال تػػؤثر عمػػى المعنػػى العػػاـ، ك ىػػػػذه  غيرىػػا مػػف االختبلفػػات
 364.العمماء ما عدا الزمخشرمالقراءات تكقيفية ك ليست اختيارية ك ىك مذىب أغمب 

 :مف سكرة البقرة بقراءة كرش ثـ حفص لنرل مكمف االختبلؼ بينيما 177ك لنتأمؿ قكلو تعالى في اآلية 

 :قراءة ورش

البرُّ أف تيكلُّكا كجكىىكيـ قبؿ المشرؽ ك المغػرب ك لكػف البػرُّ مػػػػػف آمػف بػا ك اليػكـ اآلخػر ك مبلئكتػو  ليس" 
ك الكتػاب ك الٌنبيئيف ك آتى المػاؿ عمى حٌبو ذكم القربى ك اليتػامى ك المسػػاكيف ك ابػف الٌسػبيؿ ك الٌسػػػائميف 

 "ك المكفكف بعيدىـي إذا عاىدكاك في الٌرقػاب ك أقػاـ الصػبلة ك آتى الزكػػػػاة 

 :قراءة حفص

ليس البرَّ أف تيكلُّكا كجكىىكيـ قبؿ المشرؽ ك المغػرب ك لكػٌف البػرَّ مػػػػػف آمػف بػا ك اليػكـ اآلخػر ك مبلئكتػو " 
ػائميف ك الكتػػػاب ك الٌنبييف ك آتى المػػػػػػػاؿ عمى حٌبو ذكم القربى ك اليتامى ك المسػػاكيف ك ابف الٌسبيؿ ك الٌسػ

 "ك في الٌرقػػاب ك أقػػػاـ الصبلة ك آتى الزكػػاة ك المكفكف بعيدىـ إذا عاىدكا

   

برفػع ( ليس البرُّ )المبلحظ أٌف القراءتيف لـ تختمؼ كتابة ك لكف اختمؼ إعراب بعض الكممات، فقراءة كرش 
ك ىػػك اختيػػار أغمػػب ( كـأف تكلػػكا كجػػكى)لفػػظ البػػٌر عمػػى أٌنػػو اسػػـ لػػيس مرفػػكع ك خبرىػػػػػا المصػػدر المػػؤٌكؿ 

بنصػب البػٌر عمػى أٌنػو خبػر لػيس أمػا اسػميا فيػك ( لػيس البػرَّ )القٌراء، أما حفص ، ك حمػزة، ك عاصػـ فيػي 
 .المصدر المؤٌكؿ

بالتشػديد ( لكفَّ )بعده مرفكعا، ك جاء في قراءة حفص ( البرُّ )جاء مخففا في قراءة كرش فكاف ( لكف)ك لفظ 
بػػاليمزة فػػي قػػراءة كرش ك التسػػييؿ فػػي ( النبيئػػيف) المشػػٌددة، ك ( لكػػفٌ )و اسػػـ منصػػكبا ألٌنػػ( البػػرَّ )فكػػاف لفػػظ 

، ك كػػػؿ منيمػػػا ليجػػػة عربيػػػة، ك كػػػذلؾ إشبػػػػػاع مػػػيـ جمػػػع الذكػػػػػكر فػػػي قكلػػػو تعػػػالى (النبيػػػيف)قػػػراءة حفػػػص 
 .في قراءة كرش ك عدـ إشباعيا في قراءة حفص، ك كٌؿ منيما ليجة عربية( بعيدىـ)
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ك ىػك مػا أكضػحو بعػض  365بمغػة قػريش ك المغػة العربيػة تتبػػايف مػػف منطقػة إلػى أخػرل فػالقرآف الكػريـ نػزؿ
 366(باب فػي اخػتبلؼ لغػػػات العػرب ك كٌميػا حٌجػة)المغكييف القدامى منيـ ابف جني في كتػػػاب الخصػػائص 

إلػػػى ، فػػػبعص القبػػػػػائؿ العربيػػػة تميػػػؿ إلػػػى الٌرفػػػع، ك األخػػػرل إلػػػى الخفػػػض، ك تمػػػؾ إلػػػى اإلمالػػػة، ك ىاتيػػػؾ 
التفخػيـ، ك ىػذا حسػػب البيئػة التػي يعيشػػكف فييػا ك ميػكليـ النفسػػي، ك المٌطمػع عمػى ىػػذه القػراءات، الػػدارس 

اإلنػزاؿ عمػى : "لميجات العربية العالـ بمدل تأثير المغة في الفػرد، ك تػأٌثر الفػرد بمغتػو يصػؿ إلػى القػكؿ بػأف
ألمة، إذ لك كمٌػؼ كػٌؿ فريػؽ مػنيـ تػرؾ لغتػو األحرؼ السبعة كاف تكسعة مػػف ا عٌزك جٌؿ، ك رحمة عمى ا

ك العدكؿ عف عػػػادة نشأ عمييػػا مػػػف اإلمالة، ك اليمز، ك التمييف، ك المٌد ك غيره، لشٌؽ عمػييـ، لػذا تعػٌددت 
، فمػػثبل نجػد رجػػبل يكشػػكش 367"كجػكه القػػراءات القرآنيػة تخفيفػػا عمػػى القبائػؿ ك حػػبٌل لمعضػػمة تبػايف الميجػػات

 :رأ بيت امرئ القيس التاليالكافات فإٌنو يق

 أغٌرؾ أٌف حٌبؾ قاتمي             ك أٌنؾ ميما تأمرم القمب يفعؿ

 :368فإٌنو ينشده ىكذا

 أغرتش أٌف حبتش قاتمي         ك أنتش ميما تأمرم القمب يفعؿ

 .فالمبلحظ أٌف الكممات لـ يتغٌير معناىا

النػػاس بمغػػتيـ، فقػػد جػػاءه يكمػػا أحػػدىـ يطمطػػـ ك قػػد ركم عنػػو عميػػو الصػػبلة ك السػػبلـ أٌنػػو كػػاف يحػػٌدث    
( يعنػي ىػؿ مػف البػٌر الصػياـ فػي رمضػاف؟) 369ىػؿ مػف أمبػر أمصػياـ فػي أمسػفر؟: المات التعريػؼ فسػألو
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 .٘ـ وزبة أعّبٖ ٌغبد اٌمجبئً اٌٛاسدح فٟ اٌمشآْ اٌىش224ُ٠ٌمذ أٌف أثٛ ػج١ذ اٌمبعُ ثٓ عالَ د  ـ 
366

 398/ 1أعضاء ،   ١3شٚد، ِؾّذ ػٍٟ إٌغبس ، ػبٌُ اٌىزت، ث: رؾك اٌخقبئـ، : اثٓ عٕٟـ  
367

 63،  ؿ دساعبد فٟ فمٗ اٌٍغخ: فجؾٟ اٌقبٌؼ:  ٚ وزا 33/ 1إٌؾش : اثٓ اٌغضسٞ: أظشـ  
368

 اٌج١ذ فٟ د٠ٛاْ اِشب اٌم١ظـ  
369
قعة فً الوا البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار: هـ814ـ ابن الملقن سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري ت  

-هـ1425،  1السعودٌة،ط-الرٌاض -مصطفى أبو الغٌط و عبدهللا بن سلٌمان وٌاسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزٌع : ،تحقالشرح الكبٌر
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لػػيس مػػف أمبػػر أمصػػياـ فػػي :" فيضػػطر عميػػو الصػػبلة السػػبلـ لئلجابػػة بالمغػػة التػػي يفيميػػا السػػائؿ فيقػػكؿ لػػو
 ".أمسفر

ٌف سبب اختبلؼ القراءات القرآنية يعكد إلى ككف لغة العػرب كاسػعة تتفػٌرع ك قد أشار أغمب الباحثيف إلى أ 
إلى ليجات عديدة، ك ألٌنو مف الصعكبة عمى المسػاف الػذم تعػكد عمػى لكنػة مػا أف يغٌيرىػا إلػى أخػرل أنػزؿ 

: قػائبل( الخصػائص)فػي ( ابػف جنػي)القرآف عمى سبعة أحرؼ، يظيػر ىػذا بجػبلء فػي الركايػة التػي ذكرىػا  
نا أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمػد القرميسػينٌي، عػف أبػي بكػر محمػد بػف ىػاركف الركيػانٌي، عػف أبػي حػاتـ أخبر 

ـْ  :"قػػرأ عمػػٌي أعرابػػٌي بػػالحـر: سػػيؿ بػػف محمػػد السجستػػػػانٌي، فػػي كتػػػابو الكبيػػر فػػي القػػػػراءات قػػاؿ ُطػػوَبى َلُيػػ
ؿ طيبػى، فمٌمػا طػاؿ عمػٌي قمػت فقمػت طػكبى، فقػا: طيبػى، فأعػدت: طػكبى، فقػاؿ: فقمػت  370" َوُحْسُف َمػآبٍ 
أفػػبل تػػرل إلػػى ىػػػذا األعرابػػي، ك أنػػت تعتقػػده جافيػػا كػػٌزان، ال دمثػػا ك ال طٌيعػػا، كيػػؼ (. طيطػػي)طكطػػك، قػػاؿ 

بنػػى طبعػػو عػػف ثقػػؿ الػػكاك إلػػى اليػػاء فمػػـ يػػؤثر فيػػو التمقػػيف ك ال ثنػػى طبعػػو عػػف التمػػاس الخفٌػػة ىػػٌز ك ال 
لـ يؤثر فيو التمقػيف ك لػـ يغٌيػر مػف عاداتػو الكبلميػة التػي نشػأ مف ىنا نستنتج أٌف ىذا األعرابي  371."تمريف

عمييػػػا، لػػػذا تعػػػٌددت أكجػػػو القػػػراءات بتعػػػٌدد المنػػػاطؽ التػػػي تسػػػكنيا العػػػرب، ك فيمػػػا يمػػػي ذكػػػر ليػػػذه األكجػػػو 
 .المختمفة مع التمثيؿ ليا

 :أوجو القراءات القرآنية 

رآنيػة ك اسػتقٌر رأييػـ عمػى القػػػكؿ بػأٌف القػػػراءات كاف مف الضػكابط التػي حػٌددىا العممػاء فػي القػراءات الق    
القرآنيػػة ال تخػػرج عػػف سػػبعة قػػراءات حدكدكىػػػػا فػػي إطػػار بػػٌيف، ك بيػػذا كػػاف حاصػػؿ اختبلفيػػا سػػبعة أكجػػو 

 : 372ىي

 : الفرع األوؿ

أف يختمؼ في إعراب الكممة أك في حركات بنائيا بما ال يزيميا عف صكرتيا في الكتاب، ك ال             
ؿى  " ك مٍيسىرة ك مٍيسنرة، كما ىٌف أمياًتيـ ك ما ىٌف أمياتيييـ ك كذلؾ مػف قػرأ . يغٌير معناىا نحك البيٍخؿي ك البيخن

                                                           
370

 29اٌشػذـ  
371

 1/120، اٌخقبئـ: اثٓ عٕٟـ  
372

 39/ 1إٌؾش : اثٓ اٌغضسٞ: أظشـ  
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فالػذم يعمػؿ مػا يقرؤىػا بالكيفيػة " مػا ىػذا بشػرا: " فمنيـ مػف ال يخػالؼ فػي قراءتيػا الشػكؿ. 373"ما ىذا بشران 
 .األكلى ك مف ييمؿ عمميا يختار القراءة الثانية

ىػػذا النػػكع كثيػػر يقػػرأ منػػو بمػػا صػػٌحت ركايتػػو، ك اتضػػٌح كجيػػو فػػي العربيػػة، ألٌنػػو غيػػر مخػػالؼ لمخػػط، ك ك 
يػػدخؿ فػػي ىػػذا النػػػكع مػػا اختمػػؼ فيػػو مػػػف إمالػػػة ك إدغػػاـ ك إظيػػار ك مػػػػػٌد ك قصػػر ك تشػػديد ك تخفيػػػؼ ك 

 .شبيو، أم كٌؿ ماىك مكافؽ لمخط

 :الفرع الثاني

راب الكممة، أك في حركات بنائيا بما يغٌير معناىا عمى غير أف يككف االختبلؼ في إع           
، ك رٌبنا بٌعد بيف 374"رٌبنا باعد بيف أسفارنا" التضاد، ك ال يزيميا عف صكرتيا في الخط ك ذلؾ نحك قكلو 

قرأ بو كىك كثير ي، "كٌ  بعد إٌمةو  375"اٌدكر بعد أيٌمة" ، ك" تيمقكنوي " ك " ك إذ تمٌقٍكنو :" ك كذلؾ قكلو" أسفارنا
 .لما صحت ركايتو ككافؽ العربية

 : الفرع الثالث

أف يكػػكف االخػػتبلؼ فػػي تبػػديؿ حػػرؼ الكممػػػة دكف إعرابيػػػػا بمػػا يغٌيػػر معناىػػا ك ال يغٌيػػر صػػكرة             
فػػٌزع عػػػف ك " " نيٍنشييػػػػا" ك " نىٍنشيريىػػػا" ك " نيٍنًشػػرىا" ك " نىٍنشيػػزيىا" ك " نىٍنشيػػرىا:" الخػػط بيػػا فػػي رأم العػػيف نحػػك

، ك ىػػػك كثيػػػر يقػػػرأ بػػػو إذا صػػػٌح سػػػنده ك كجيػػػو "يقػػػض الحػػػؽٌ " ك " يقػػػٌص الحػػػؽٌ " ك مثػػػؿ قكلػػػػػو  376"قمػػػكبيـ
 377.لمكافقتو لصكرة الخط في رأم العيف

ًمػػـ)، فبػػالرغـ مػػف أٌف الشػػكؿ الٌنحػػكم يسػػمح بقػػراءة 378"ك مػػف عنػػده عمػػـ الكتػػاب" أمػػا قػػراءة ببنػػاء الفعػػؿ ( عي
 379.القراءاتلممجيكؿ إال أٌنيا ليست مف 
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 ٠31ٛعف ا٠٢خ ـ  
374

 ٠19خ عجأ ا٢ـ  
375

 ٠45ٛعف ـ  
376

 23عجأ ا٠٢خ  ـ 
377

 57األٔؼبَ ـ  
378

 43ـ اٌشػذ  
379

 ، 1983ٚ رطج١مبرٙب فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد ، اٌغضائش، ظب٘شح اإلػشاة فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ  : أؽّذ ع١ٍّبْ ٠بلٛدـ  

 28ؿ  
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 :الفرع الرابع

ِإْف : " أف يكػػكف االخػػتبلؼ فػػي الكممػػة ممػػا يغٌيػػر صػػكرتيا فػػي الكتػػاب ك ال يغيػػر معناىػػا نحػػك           
ك  381" َكػػػػػاْلِعْيِف اْلَمْنفُػػػػػوشِ " ك " ك كالصػكؼ المنقػػػكش" " إاٌل زقٌيػة كاحػدة" ك  380"َكاَنْت ِإال  َصْيَحًة َواِحَدةً 

ك ىذه قراءة منكرة ك ال يعرؼ عمى كجو التحديد مف قرأ  382" َتْسَتْكِبُروفَ " بدؿ " تستكثػػركف" ػػػرأقػػراءة مػػف قػ
 .بيا

 :الفرع الخامس

( 1)الػـ " :أف يككف االخػتبلؼ فػي الكممػة بمػا يزيػؿ صػكرتيا فػي الخػط ك يزيػؿ معناىػا نحػك              
 ".الـ  ذلؾ اْلِكتَابِ "بدؿ  383"َتْنِزيُؿ اْلِكتَابِ 

 .ىذا ال يقرأ بو لمخالفتو لمفظ، ك يقبؿ منو ما لـ يكف فيو تضاٌد لما عميو المصحؼ

 :الفرع السادس

أٌنػو قػرأ ( رضػي ا عنػو)أف يككف االختبلؼ بالتقديـ ك التأخير بنحك ما ركم عف أبػي بكػر               
يقبػػػؿ لصػػػٌحة معنػػػاه إذا  ك قػػػرأ بػػػو ابػػػف مسػػػعكد، ك ىػػػذا ال384"ك جػػػاءت سػػػكرة الحػػػٌؽ بػػػالمكت:" عنػػػد المػػػكت

 .ك ال يقرأ بو لمخالفتو المصحؼ ك ألٌنو أتى بخبر اآلحاد. صٌحت ركايتو

 :الفرع السابع

أف يكػػكف االخػػتبلؼ بالزيػػادة أك بػػالنقص فػػي الحػػركؼ ك الكمػػـ، فيػػذا يقبػػؿ منػػو مػػا لػػـ يحػػدث             
فػي بػراءة " تجػرم تحتيػا: " حذفػو نحػكك يقػرأ منػو بمػا اختمفػت المصػاحؼ فػي إثباتػو ك . حكما لـ يقبمو أحد
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 ٠29ظ ا٠٢خ ـ  
381

 4اٌمبسػخ ا٠٢خ ـ  
382

 20األؽمبف ـ  
383

 2األؽمبف ـ  

 
384

ُْٕٗ رَِؾ١ذ: " ِٓ عٛسح ق لٌٛٗ رؼبٌٝ 19ا٠٢خ  ـ  ِِ َْٕذ  ب ُو َِ ٌَْؾكِّ َرٌَِه  ِد ثِب ْٛ َّ ٌْ َعبَءْد َعْىَشحُ ا َٚ " 
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ك مػا عممػت " " فإٌف ا ىػك الغنػٌي الحميػد" ك  385"فإٌف ا الغنٌي الحميد" ، "ك مف تحتيا" عند رأس المائة 
 386".ك ما عممتو أيدييـ" " أيدييـ

تابػو كانت ىذه ىي األكجو التي اتٌفؽ عمييا العممػاء األكائػؿ ك أخػذىا عػنيـ مػف جػاء بعػدىـ كالقيسػي فػي ك
 ( معجـ القراءات القرآنية)ك عبد العػػػاؿ سػػػالـ مكـر في ( اإلبانة عف معػػػاني القراءات)

 .ك غيرىـ

 :387مطابقة النحو لمقراءات

النحػػك فػػي االصػػطبلح ىػػك قكاعػػد يعػػرؼ بيػػا أحػػكاؿ أكاخػػر الكممػػات العربيػػة التػػي حصػػمت بتركيػػب        
 388."بعضيا مف بعض مف إعراب ك ما يتبعيا

انتحػاء سػمت كػبلـ العػرب فػي تصػٌرفو مػػػػف إعػراب ك غيػره كػػػػالتثنية ك الجمػع ك : " فو ابف جني بأٌنػوك يعرٌ 
ك  غير ذلؾ ليمحؽ مف ليس مف أىػؿ المغػة العربيػة . التحقير ك التكسسير ك اإلضافة ك الٌنسب ك التركيب

ك ىػػك مصػػدر . بيػػا إلييػػا بأىميػػا فػػي الفصػػاحة فينطػػؽ بيػػا ك إف لػػـ يكػػف مػػنيـ، ك إف شػػٌذ بعضػػيـ عنيػػا ردٌ 
 389."خيٌص بو ىذا القبيؿ مف العمـ قصدت قصدا، ثـ: شائع أم نحكت نحك، كقكلؾ

          

ك بػػالرغـ مػػف أٌف معظػػـ الدارسػػيف يػػركف بػػأٌف النحػػك أنشػػىء لمحفػػاظ عمػػى القػػرآف الكػػريـ مػػف               
عتقد لنشأة عمكـ المغة عنػد العػرب ػ إٌنمػا ىػك فالسبب الحقيقي فيما ن" المحف، إال أٌننا نضيؼ إليو سببا آخر 

كاف ىذا ىك اليدؼ الذم أنشئ   390."النص القرآني باعتباره مناط األحكاـ التي تحكـ الحياة" لفيـ"الٌسعي 
مف أجمو الدرس المغػكم بصػفة عامػة ك قكاعػد النحػك بصػفة خاصػة، إذ محاكلػػة فيػـ ىػذه المغػة ك االطٌػبلع 

ك ىي لغة الػكحي المنػٌزؿ كػاف الػدافع الرئيسػي كراء ىػذه الدراسػات التػي جػاءت عمى أسرارىا الخفية خاصة 
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 34/ 1، اٌخقبئـ: اثٓ عٕٟـ  
390

 34، ؿ فمٗ اٌٍغخ فٟ اٌىزت اٌؼشث١خ: ػجذٖ اٌشاعؾٟـ  
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(  سػػيبكيو)غزيػػرة ك غنٌيػػة، ك كػػاف معظػػـ النحػػاة قػػٌراء لكتػػاب ا العزيػػز لػػذا أكلػػكه عنايػػة كبيػػرة، فػػي طميعػػتيـ 
يػا شػركط القػكة أك إماـ النحاة الذم كاف كفيان لسٌنة القراءة، ال يبخؿ عف كصؼ بعضيا بالقكة ػ إٍف تكفَّرت ل

ك كػاف إف كجػد قػػراءة تبػدك فػي الظػاىر ال تكافػػؽ  ،الحسػف ػ إٍف كافىقػت الفصػيح المىعػركؼ ًمػػف كػبلـً العػربً 
القاعػػدة المتعػػارؼ عمييػػا جعػػؿ يبػػٌيف ك يكٌضػػح بالتػػدريج إلػػى أف يصػػؿ إلػػى المعنػػى الحقيقػػي مثبتػػا بػػأٌف ىػػذه 

ب، ك كػػاف تمميذه األخفش األكسػط مثمػو حتػى إٌنػو القراءة ال تخرج عف الصكاب بؿ ىي لغة مف لغات العر 
" مػػػػػػػف"قيؿ عنو بأٌنػو انفػرد بػآراء يخػػػػػػالؼ فييػػػػػا أسػتاذه ك جميػكر النحػكييف، ك مػػػػػف ذلػؾ أٌنػو أجػاز أف تػزاد 

ك مػػا شػػابييا مػػػف آم القػػرآف ك كػػبلـ  391"ك نكفٌػػر عػػنكـ مػػف سػػٌيئاتكـ:" فػػي اإليجػػاب محتٌجػػا بقكلػػػو تعػػػالى
حتػػى إذا جاؤكىػػا ك فتحػػت أبكابيػػػػػا ك قػػاؿ ليػػـ :" رب، ك يجيػػز أف تقػػع الػػكاك زائػػدة محتجػػا بقكلػػو تعػػػػالىالعػػ

  392."خزنتيا

أما المبرد فقد ارتضى كٌؿ ما كافؽ مذىبو، كرفض ما لـ يكافقو، ككقػؼ مػف بعػض القػراءات مكقػؼ الحػذر، 
كاحتجَّ ًلمىا أخذه أحيانان بالقرآف كالٌشػعر

بعػدـ إلحػاؽ تػاء التٌأنيػث { لىػـ يىٍمسىٍسػوي نػاره } : اسفقػراءة ابػف عبػ. 393
 394.لمفعؿ مقبكلة عنده؛ ألفَّ فاعمو مؤٌنث غير حقيقي

أمػا الكسػائي فمػا كػاف لػيطعف فػي القػراءة ػ كلػك كانػت بعيػدة ػ بػؿ كػاف يجػد ليػا مخرجػان يجعميػا مقبكلػة فػي 
 .االستعماؿ الٌنحكم كالمغكم

، فتبػع أسػاتذتو فػي كػٌؿ مػا يقكلػكف، كسػار عمػى (ىػػ391ت)د بػف يحيػى أمَّا ثعمػب أبػك العبػاس أحمػ        
إذا اختمػػؼ اإلعرابػػاف فػػي : " نيجيػػـ فػػي النظػػر إلػػى القػػراءات، بػػؿ قيػػؿ كػػاف يفػػكقيـ احترامػػان ليػػا، ك قػػد قػػاؿ

ػػمت األقػػكل  أٌمػػا القػػراءات  395."القػػراءات لػػـ أفٌضػػؿ إعرابػػان عمػػى إعػػراب، فػػإذا خرجػػت إلػػى كػػبلـ الٌنػػاس فضَّ
رة، فمكقفػػو ال يخػػرج عػػف مكقػػؼ سػػابقيو فػػي قبكليػػا، فتػػراه يػػذىب إلػػى مػػػػا ذىػػب إليػػو سػػيبكيو فػػي حػػذؼ النػػاد
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ـٍ  نيكىفٍّْر : " ِٓ عٛسح  إٌغبء لٌٛٗ رؼبٌٝ 31أظش ا٠٢خ ـ    ."سىيّْئىاًتكيـٍ  عىٍنكي
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 70اٌضِش ـ  
393

 اٌّمزضت: اٌّجشد: أظشـ  
394

اٌمب٘شح، داس ِقش ٌٍطجبػخ، ط  -ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، داس اٌزشاس : ػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه، رؾك ؽش: ٘ـ769اثٓ ػم١ً د ـ  

 92/ 2أعضاء،  4َ،  1980 -٘ـ  1400،  20
395

 1/83 اإلرمبْ: اٌغ١ٛطٟـ  
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إذا كػػاف مػػدحان أك ذٌمػػان اسػػتأنفكه : " قػػاؿ. 396{كىىىػػذىا بىعًمػػي شىػػيخه } : فػػي حػػرؼ ابػػف مسػػعكد( شػػيخ)المبتػػدأ لػػػ 
 : ، كيسير عمى نيج الكسائي في تخريجو لقراءة الحسف397"

ىػذا : قػاؿ الكسػائي: " قػاؿ. لممعمػػكـ( ظمػـ)ببنػػاء  398{ الجيرى بالسُّػكًء مًػف القػكًؿ إالَّ مىػف ظىمىػـ ال ييًحبُّ اي } 
 .استثناء يعرض، كمعنى يعرض استثناء منقطع

 

تكالت الدراسات النحكية لمقراءات القرآنية، فمنيـ مف يحتٌج لمقراءة مف كػبلـ العػرب ك مػنيـ مػف يضػع      
بما يكافقيا، فيقبمكف ىذه القراءة دكف غيرىا، ك منيـ مف يرل بأٌنو ال مفاضمة بيف قراءة القاعدة ثـ يستشيد 

ك أخػػرل ك يقبػػؿ جميػػع القػػراءات حتػػى تمػػؾ التػػي اعتبػػرت شػػاذة ك يقػػكؿ بػػأٌف لكػػؿ قػػراءة كجػػو صػػحيح فػػي 
يػػو الرفػػع العربيػػة ، ففػػي القػػراءات أكجػػو نحكيػػة متعػػددة، حتػػى أٌنػػو قػػد نيػػص عمػػى بعػػض األلفػػاظ أٌنػػو يصػػٌح ف

كالنصب ك الجٌر، ك ىذا يشير إلى الخبلفات المغكية بػيف ليجػػػػات القبػػػػائؿ، ك قػد دخمػت القػرآف عمػى شػكؿ 
                    399."قراءات سمي بعضيػا شػاذة

 :ك ىذا ذكر لبعض القراءات التي عٌمؿ ليا ىؤالء النحاة الذيف ذكرنا

 :التقدير القراءة 

فػي لغػة أىػؿ ( لػيس)عاممػة عمػؿ ( ما)يرل سيبكيو أٌف  400{ رًا بشَ ما ىىذا }  سيبكيو
إالَّ أٌف بنػػػػػي تمػػػػػيـ يرفعػػػػػكف الخبػػػػػر إالَّ مػػػػػف " الحجػػػػػاز، 

 . عرؼ منيـ كيؼ ىي في المصحؼ

ك ىػػػك بيػػػػذا القػػػكؿ يشػػػػاطر التميمٌيػػػػيف رأييػػػـ فػػػػي عػػػػدـ 
، كيػػػرل ذلػػػؾ ىػػػك األقػػػيس؛ ألٌنيػػػا حػػػرؼ، (مػػػا)إعمػػػاؿ 
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 401.كليست فعبلن 

مقنىػػػػػاهي إنَّػػػػػا كيػػػػػؿَّ شػػػػػي}   ءو خى
 402{ ًبقدىرو 

 

 زيدان ضربتو ػ كىك عربي كثير ػ: فإٌنما جاء عمى

ػػػػػػا }   فىيىػػػػػػدينىاىيـ  ثمػػػػػػودَ كأمَّ
 بنصب ثمكد 403{

 

 

 

 

نما نصبو عمى إضمار فعػؿ : كىك نحك زيدان ضربتو، كا 
ضػػربت زيػػدان ضػػربتو، إال أنيػػـ : ىػػذا يفسػػره، كأنػػؾ قمػػت

فاالسػػـ  .ال يظيػػركف ىػػذا الفعػػؿ ىنػػا لبلسػػتغناء بتفسػػيره
 .ىا ىنا مبني عمى ىذا المضمر

ٍف رأل الٌرفػػػػع فػػػػي  نمػػػػا حسػػػػف أف . "أجػػػػكد( ثمػػػػكد ) كا  كا 
يبنى الفعؿ عمى االسـ حيػث كػاف معمػبلن فػي المضػمر 
كشػػػػغمتو بػػػػو، كلػػػػكال ذلػػػػؾ لػػػػـ يحسػػػػف؛ ألنػػػػؾ لػػػػـ تشػػػػغمو 

 404."بشيء

ا ًفي أىنفيًسكيـ }   ٍف تىبديكا مى كا 
اسػٍبكيـ بًػو ا  أك تخفيكه ييحى

ػػػػػاءي  رَ َفَيْغِفػػػػػ ػػػػػف يىشى  405{ًلمى
 ( يغفر)نىٍصبى 

 

بعػػػػد ( أفٍ )التػػػػي عطفػػػػت عمػػػػى جػػػػكاب الٌشػػػػرط بإضػػػػمار
 .الفاء

ف تأتني فأنػا : كتقكؿ إف تأتني فيك خير لؾ كأكرمؾ، كا 
ف تخفكىػػػا : " كقػػػاؿ عػػػزَّ كجػػػؿَّ . آلتيػػػؾ كأحسػػػف إليػػػؾ كا 

كتؤتكىا الفقراء فيك خيره لكـ كنكفػر عػنكـ مػف سػيئاتكـ 
لكػػبلـ، كىػػػك الجيّْػػد؛ ألفَّ الكػػػبلـ كالرفػػع ىينػػا كجػػػو ا".  
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الػػػذم بعػػػد الفػػػاء جػػػرل مجػػػراه فػػػي غيػػػر الجػػػزاء فجػػػرل 
 406.الفعؿ ىنا كما كاف يجرم في غير الجزاء

ثػػـ لننػػًزعٌف مػػف كػػؿ شػػيعةو  
عمػػػى الػػػرحمف  أشػػػدُّ  أي يػػػـ
 "407عيتٌيا 

ثـ : " كحٌدثنا ىاركف أف ناسان، كىـ الككفيكف يقرؤكنيا
عمى الرحمف عيتٌيا  أشدُّ  أي يـلننًزعٌف مف كؿ شيعةو 

، كىي لغة جيدة، نصبكىا كما جٌركىا حيف " 69مريـ 
ٍر عمى : قالكا ، فأجراىا ىؤالء مجرل  أيِّيـامري أفضؿي

، ألنؾ تينزؿ أيان : الذم إذا قمت اضرًب الذم أفضؿي
 .كمىف منزلة الذم في غير الجزاء كاالستفياـ

 408.عمى اإلضافة( أٌييـ)نىٍصبى  

ال يسػػػػػػػػػتىٍحًيي أٍف إفَّ ا }  
ػػا  َبُعوَضػػٌة يىٍضػػًربى مػػثبلن مى

 (.بعكضة)برفع  409{

 410"السيَّما زيده : " قاسو مع الخميؿ عمى قكليـ

ػػػػا لىػػػػدىمَّ }   {  َعِتيػػػػدىىػػػػذىا مى
411 

 برفع عتيد

عمػػػػى شػػػػيء لػػػػدٌم عتيػػػػد، : فرفعػػػػو مػػػػف كجيػػػػيف: " قػػػػاؿ
 :يريد. 412{كىىىذا بىعًمي شىيخه } : كعمى

 (.ما)الٌنعت مف  مرفكع عمى( عتيد)ػ أفَّ 1 

ىػػػػك : أم. ػ أك عمػػػػى أنَّػػػػو خبػػػػر لمبتػػػػدأ محػػػػذكؼ 2
 413.عتيد
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 :التقدير :القراءة النحكم المقرئ 

المبػػػػػٌرد محمػػػػػد بػػػػػػف 
 ىػ285ت)يزيد 

 

أم يكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذا أك يكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذا، ك ىػػػػػػػي فػػػػػػػي  414{ تيقىاًتميكنىييـ أك ييسًمميكف} 
إالَّ : " ، عمػى معنػى"أك يسػممكا: " مصحؼ أبػي
 415".ى ييسمميكا أف ييسمميكا كحتَّ 

 :ك قاؿ امرؤ القيس

نحاكؿ ممكان  ...ال تبؾ عينؾ إنما : فقمت لو
 .إال أف نمكت: أم أكنمكت فنعذرا

ػػػػػمُّكفى  َمبلِئَكتُػػػػػوإفَّ ا ك}  الكسائي النحكم  ييصى
مىػػػػػػػػػػػػػى الٌنبػػػػػػػػػػػػػي  برفػػػػػػػػػػػػػع  416{عى

 .المبلئكة

 

 

 

 

عطؼ كحكى كمبلئكتو بالرفع كأجػاز الكسػائي  
منطمقػػاف كمنػػع ىػػذا  عمػػى ىػػذا إف زيػػدا كعمػػرك

جميػػع النحػػكييف غيػػره، قػػاؿ أبػػك جعفػػر كسػػمعت 
عمػػي بػػف سػػميماف يقػػكؿ اآليػػة ال تشػػبو مػػا أجػػازه 
ألنؾ لػك قمػت إف زيػدا كعمػرك منطمقػاف أعممػت 
فػػػي منطمقػػػيف شػػػيئيف كىػػػذا محػػػاؿ كالتقػػػدير فػػػي 
اآليػػػػػة إف ا جػػػػػؿ كعػػػػػز يصػػػػػمي عمػػػػػى النبػػػػػػي 

صػػػمى ا عميػػػو  يصػػػمكف عمػػػى النبػػػيكمبلئكتػػػو 
 417.ـ ثـ حذفت مف األكؿ لداللة الثانيكسم

                                                           
414

 16اٌفزؼ ـ  
415

 167/ 1اٌّمزضت : ّجشداٌـ  
416

 72٘ٛد ـ  
417

َ،  1988 -٘ـ1409ص١٘ش غبصٞ صا٘ذ، ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد،.، رؾكئػشاة اٌمشآْ: ٘ـ 338أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً إٌؾبط د ـ  

 3/323أعضاء، 5
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ػػػػػا }   ـي كىمى مىػػػػػيكيـ الٌصػػػػػيىا كيتًػػػػػبى عى
مىػػػػى الٌػػػػذيفى ًمػػػػف قىػػػػبًمكيـ  كيتًػػػػبى عى

 418{  رمضافى شيُر 

 

الذم أنزؿ ) شير رمضاف رفع باالبتداء كخبره 
، كيجكز أف يككف شير مرفكعا (فيو القرآف 

عمى إضمار ابتداء كالتقدير المفترض عميكـ 
ف أك ذلؾ شير رمضاف أك صكمو شير رمضا

الصـك أك األياـ كرمضاف ال ينصرؼ ألف 
النكف فيو زائدة كنصب شير رمضاف شاذ كقد 
قيؿ فيو أقكاؿ قاؿ الكسائي المعنى كتب عميكـ 
الصياـ كأف تصكمكا شير رمضاف قاؿ الفراء 
أم كتب عميكـ الصياـ أم أف تصكمكا شير 
رمضاف قاؿ أبك جعفر ال يجكز أف تنصب 

مضاف بتصكمكا ألنو يدخؿ في الصمة شير ر 
ثـ يفرؽ بيف الصمة كالمكصكؿ ككذا إف نصبتو 
بالصياـ كلكف يجكز أف تنصبو عمى اإلغراء 

أم الزمكا شير رمضاف كصكمكا شير رمضاف 
كىذا بعيد أيضا ألنو لـ يتقدـ ذكر الشير 

 419"فيغرل بو

: سكرة األنعاـ فػي قكلػو تعػالى 
ػػػػػَف َوَكػػػػػَذِلَؾ َزي ػػػػػَف ِلَكثِ "  يػػػػػٍر مِّ

ـْ  اْلُمْشػػػػػػػِرِكيَف َقْتػػػػػػػَؿ َأْواَلِدِىػػػػػػػ
 420"  ُشَرَكآُؤُىـْ 

ببناء الفعؿ زٌيف لما لـ يسـٌ فاعمو، ك رفع قتؿ 
عمى أٌنو نائب فاعؿ، ك نصب أكالدىـ مفعكؿ 
لممصدر، ك جٌر شركائيـ مضافا إلى 

( شركاؤىـ )ك لقد ثبت أٌف كممة . المصدر
الخميفة مرسكـ بالياء في المصحؼ الذم بعثو 

                                                           
418

 .183اٌجمشح ـ  
419

 287/ 1ْ . َـ  
420

 137األٔؼبَ  ـ 
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عثماف رضي ا عنو إلى الشاـ، ك قد أنكر 
ىذه القراءة بعض النحػػاة بحجة أٌف الفصػػػؿ 
بيف المضػػػاؼ ك المضاؼ إليو ال يككف إال 
بالظرؼ ك في الشعر خاصة، ك لكف لما 
كانت قراءة ابف عامر ثابتة بطريؽ التكاتر 
القطعي فيي إذف ال تحتاج إلى ما يسندىا مف 

، بؿ تككف ىي حجة يرجع إلييا ك كبلـ العرب
، ك قد قاؿ أبك جعفر كىذا باب 421يستشيد بيا

مف النحك دقيؽ قد ذكره سيبكيو كذلؾ أنو 
يجكز ضرب زيد عمرك ألنؾ إذا قمت ضرب 
زيد دؿ عمى أنو لو ضاربا كالتقدير ضربو 

َوِصي ًة :" مف ذلؾ أيضا قكلو تعالى 422"عمرك
ـْ  عمى أٌنيا " ةكصيٌ "قرئ برفع   423"أِلَْزَواِجِي
 " ألزكاجيـ"مبتدأ خبره 

ك قرئ بالنصب عمى أٌنيا مفعكؿ مطمؽ أم 
  424."فميكصكا كصٌية"

 

 

 

                                                           
421

 17، ؿ زغ٠ٛذغب٠خ اٌّش٠ذ فٟ ػٍُ اٌ: ػط١خ لبثً ٔقشـ  
422

 192/ 5 ئػشاة اٌمشآْ :أثٛ عؼفش إٌؾبطـ  
423

 340ٌجمشح ـ  
  17، ص غاٌة المرٌد فً علم التجوٌد: عطٌة قابل نصرـ  424
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 :القراءات و الّنحو

لقد رأينا أٌف النحاة األكائؿ الذيف قٌعدكا لمعربية يقفكف مكقفا لمحيطة ك الحذر مف القراءات            
يحتٌج بمغة القرآف ك يستنبط منيا القكاعد، أك يصٌحح ما بدا لو  القرآنية ك ذلؾ بحكـ تعٌددىا فمنيـ مف كاف

مف أخطاء السابقيف مف أصكؿ، فيـ لـ يككنكا عمى منيج كاحد في أمر القراءات القرآنية التي تخرج عف 
قراءة الجميكر، فمنيـ مف رٌد بعضيا ك قبؿ بعضا آخر مثؿ أبي عمرك بف العبلء، كمنيـ مف كاف يعٌمؿ 

ثؿ يكنس بف حبيب، ك منيـ مف جعؿ قراءات القرآف كٌميا حٌجة نحك سيبكيو الذم كاف يعٌكؿ القراءات م
كثيرا عمى القراءات ك يبني عمييا القكاعد، ك يعكد سبب تنٌكع القراءات إلى خصائص الكبلـ ك ما تتمٌيز 

تضارب بينو ك بيف الكبلـ المسمكع يٌتسـ أحيانا بطابع ال: بو المغة المكتكبة ك تمؾ المسمكعة، ك ألفٌ 
األنظمة المغكية صكتية كانت أك صرفية أك نحكية، ك عند ظيكر مشاكؿ تطبيؽ األنظمة عمى الكبلـ 
المنطكؽ تعمد المغة إلى تقديـ طائفة مف الحمكؿ تسٌمى الظكاىر المكقعية أك المعالـ السياقية ك أف 

أغنى ك أكثر تنكعػػػا مػػػف الكبلـ  اختصاص النطؽ دكف الكتابة بيذه الظػكاىر يجعؿ الكبلـ المسمكع
، إذف إذا حصؿ ك شعرنا ببعض التضارب بيف الكبلـ المسمكع ك النظاـ العاـ لمغة يككف 425"المكتػػكب

 .الٌنحك ىك السبيؿ الكحيد الذم يعطينا التعميبلت

خرجت ك في ىذا المقاـ سكؼ نعرض بعض القراءات التي اشتٌد حكليا الخبلؼ ك ظف بعضيـ أٌنيا      
عف القاعدة النحكية، ك ىك ما حٌفز النحاة عمى التنافس إليجاد تخريج ليا ك إثبات أٌنيا عمى لغة مف 

 :لغات العرب المختمفة

 

مف آمف با ك اليـك البٌر أف تكلكا كجكىكـ قبؿ المشرؽ ك المغرب ك لكٌف  الًبرٌ ليس : " قراءة: الفرع األوؿ
 426"اآلخر

 

                                                           
425

 47اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِؼٕب٘ب ٚ ِجٕب٘ب ؿ : رّبَ ؽغبْـ  
426

 177اٌجمشح ـ  
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 سببو، التقدير اإلعراب، القراءة القٌرء

 حفص

 ك عاصـ

 ك حمزة

 (بنصب البرٌ )ليس البرِّ 

 

 : ك ىكذا يككف

 خبر ليس مقٌدـ: ػ البر

 اسـ ليس: ػ أف ك صمتيا

 : ك ىكذا يككف التقدير ليس البر باقي القٌرء

 .ػ ليس البر كٌمو تكليتكـ

 فيما أنتـ عميو فإٌنو منسكخ خارج مف البرٌ  ليس البر

 .نوك لكٌف البٌر ما نبيٌ  

تذىمكا بشأنو عف  العظيـ الذم يجب أف ػ  ليس البر
سائر صنكؼ البٌر أمر القبمة ك لكٌف البٌر الذم يجب 

مف آمف ك قاـ بيذه  االىتمػػػػػػاـ ك صرؼ اليٌمة إليو بر
  .األمثاؿ

 

معا في يرل النحاة أف كبل المذىبيف صحيح ألٌف كبل مف اسـ ليس ك خبرىا معرفة، فإذا اجت:  نقد القراءة
 .التعريؼ تكافأ في ككف أحدىما اسما ك اآلخر خبرا كما تتكفأ النكرتاف

ك إذا خٌففت رفعت البرُّ ك كسرت النكف مع التخفيؼ ( نصبت)ك ىنا يذكر النحاة أٌنو إذا شٌددت لكٌف 
 (.لًكفً )لبللتقاء الساكنيف 
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 :الفرع الثاني

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبث  ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا  َيا َأيَُّيا الن اُس ات ُقوا َرب ُكـُ :" قراءة ال ِذي َخَمَقُك
ـَ َوِنَساًء َوات ُقوا الم َو ال ِذي َتَساَءُلوَف ِبِو وَ  ـْ َرِقيًبااأْلَْرَحا  427."ِإف  الم َو َكاَف َعَمْيُك

 

 اإلعراب، السبب القراءة القٌرء

لقٌرء أغمب ا
 إاٌل حمزة

ـى   األرحا

 (بالنصب) 

 

 :االنتصاب لكجييف

 ػ معطكؼ عمى مكضع الجاٌر ك المجركر، كقكلؾ مررت بزيد 1

ـى )ك عمرا، ك تنصره قراءة ابف مسعكد   ، (تساءلكف بو ك األرحا

 .ك الجٌر عمى عطؼ الظاىر عمى المضمر ليس بسديد

ـى ك اتٌق: ػ أف يككف معطكفا عمى اتٌقكا، ك تقديره2 كا ا ك اتٌقكا األرحا
 .فصمكىا ك ال تقطعكىا

حمزة ت 
 ىػ156

األرحاـً 
 (الجرٌ )

 

 .عطؼ عمى الضمير المجركر بالباء

ىذا صحيح في القياس قميؿ في االستعماؿ ك ما كاف كذلؾ فترؾ  :النقد
األخذ بو حسف، ك إٌنما ضعيؼ في القياس ألٌف الضمير صار عكضا 

التنكيف فقبح أف نعطؼ عميو كما ال يعطؼ مٌما كاف متصبل باالسـ مف 
الظاىر عمى التنكيف، ك المعطكؼ ينبغي أف يككف مشاكبل لممعطكؼ 

 :عميو إال ما اقتضتو الضركرة الشعرية، أنشد سيبكيو

 فاليكـ قٌربت تيجكنا ك تشتمنا    فاذىب فما بؾ ك األياـ مف عجب

                                                           
427

 1إٌغبء ـ  
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 :ك قاؿ آخر( عطؼ األياـ عمى مكضع الكاؼ)

 ثؿ السكارم سيكفنا        ك ما بينيا ك الكعب غكط نفانؽتعٌمؽ في م

ك ىذا ال يجكز في القرآف ( عطؼ الكعب عمى الياء ك األلؼ في بينيا)
 .ك الكبلـ الفصيح

ألٌف الثاني شريؾ لؤلكؿ، فإف كاف األكؿ يصمح : يعٌمؿ المازني ىذا بقكلو
فكما ال . كاأف يككف شريكا لمثاني، ك إال لـ يصمح أف يككف الثاني شري

 .ك كذلؾ ال تقكؿ مررت بؾ ك زيد. تقكؿ مررت بزيدو ك ال

مجركر عمى تقدير تكرير بيف مرة  : "ك يرل صاحب اإلنصاؼ أنو
أخرل فكأنو قاؿ كما بينيا كبيف الكعب فحذؼ الثانية لداللة األكلى عمييا 

كما تقكؿ العرب ما كؿ بيضاء شحمة كال سكداء تمرة يريدكف كال كؿ 
 428."فيحذفكف كؿ الثانية لداللة األكلى عميياسكداء 

ـي  في الشكاذ  األرحا
 (بالرفع)

 

 مرفكع عمى االبتداء

 :التقدير

ـي مٌما يجب أف تتقكه، ك حذؼ الخبر لمعمـ بو  .ػ ك األرحا

ـي مٌما يتٌقى  .ػ ك األرحا

ـي مٌما يتساءؿ بو  .ػ ك األرحا

 

                                                           
 إلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌنا: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبً سعٌد األنباريـ  428

 472/ 2 دِؾك، عضءاْ، –داس اٌفىش 
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 :الفرع الثالث

 المقيميفيؤمنكف بما أنزؿ إليؾ ك مػػػا أنزؿ مف قبمؾ ك  المؤمنػػػػػػكفيـ ك في العمـ من الراسخػػػػػكفلكف " 
 429"با ك اليـك اآلخر أكلئؾ سنؤتييـ أجرا عظيماالمؤمنكف الزكاة ك  المؤتكفالصبلة ك 

 اإلعراب، ك التقدير القراءة القٌراء 

 :يقكؿ سيبكيو ك البصريكف المقيميف أغمبيـ

 .نصب عمى المدح

ررت بزيد الكريـ ك أنت تريد أف تعٌرؼ زيدا الكريـ مف زيد غير إذا قمت م
 (.الكريـً )الكريـ فالكجو الجرٌ 

 :ػ ك إذا أردت المدح ك الثناء ففيو كجياف 

ـى : إف شئت نصبت ك قمت: األكؿ ، أم أذكر الكري ـى  .مررت بزيد الكري

ف شئت رفعت ك قمت: الثاني ـي، أم: كا  ـي : مررت بزيد الكري  .ىك الكري

 :قدير اآليةت

 : كىكذا يككف اإلعراب. أعني المقيميف الصبلة

 ارتفع عمى االبتداء: الراسخكف

 .خبره: يؤمنكف

 .نصب عمى المدح لبياف فضؿ الصبلة: المقيميف

  430.ك ىك باب كاسع في العربية تحدث عنو سيبكيو

                                                           
429

 160ـ إٌغبء  
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 الكسائي

ت )
189) 

 .في مكضغ جرٌ  المقيميف

 .أنزؿ إليؾ ماب: مف قكلو" ما"ك ىك معطكؼ عمى 

 .ك بالمقيميف الصبلة: ك التقدير

قكـ 
 آخركف

 (مف قبمؾ)معطكؼ عمى الكاؼ في  المقيميف

 .بما أنزؿ مف قبمؾ ك مف قبؿ المقيميف الصبلة: التقدير

 :ك ىنا نشير إلى أفٌ 

ػ ىذه األقكاؿ األخيرة ال تجكز عند البصرييف ألٌنو  ال يعطؼ بالظاىر 
 .عادة الجارٌ عمى الضمير المجركر مف غير إ

بالكاك، ك ىي قراءة ( ك المقيمكف)ػ ىي في مصحؼ عبد ا بف مسعكد 
 .مالؾ بف دينار ك الجحدرم ك عيسى الثقفي

 

 :الفرع الرابع

 lxxix"إٌف ىذاف لساحراف" 

القٌراءة 
 (نحاة)

 

 الٌسبب القراءة ك التقدير

 .في ىذه الحالة يككف ما بعده مرفكع باالبتداءإٌف ىذاف " أبك عمي

                                                                                                                                                                                     
430

 2/62[ ٘زا ثبة ِب ٠ٕزقت ػٍٝ اٌزؼظ١ُ ٚ اٌّذػ]اٌىزبة : ع١ج٠ٛٗ :ٌٍّض٠ذ أظشـ  
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 "لساحراف

تشديد إٌف ك األلؼ 
 .مف ىذا

بمعنى  تككف إفٌ 
نعـ جكابا عمى 
 .القكؿ السابؽ

 

لكٌف البلـ ال تدخؿ عمى خبر مبتدأ جاء عمى أصمو، ك ما 
 .استشيد بو مف الشعر شاذٌ 

 .ليذا رفضت ىذه القراءة

كعميو فما  حرؼ جكاب بمعنى أجؿ،" إف"ك قد رأل سيبكيو أف 
 . بعدىا مبتدأ كخبر

بمعنى نعـ، كمنو قكؿ  جاء في الشعر العربي ما يفيد مجيئيا كقد
 :القائؿ

 كألكمينو ح يممنني*** بكر العكاذؿ في الصبك
 ؾ كقد كبرت فقمت إنو*** قد عبل كيقمف شيب

 431أجؿ: قمت: أم

نعـ ىذاف ليما  الٌزٌجاج
 ساحراف

 .ال يجكز دخكؿ البلـ عمى مبتدإ محذكؼ

عمي بف 
 عيسى

ال يصٌح إلغاء عمؿ إٌف مشٌبية بالفعؿ، إف أعممت خفية فكيؼ  إٌف ىذاف لساحراف
ك إٌف كبٌل لما ليكفيٌنيـ رٌبؾ :"تمغى ك ىي مشبية بالفعؿ في قكلو

  432"أعماليـ

 .ك كذلؾ ال يجكز دخكؿ البلـ عمى خبر مبتدإ جاء عمى أصمو

 الفراء

ت )
 (ىػ207

" إٌف ىذاف لساحراف
األلؼ ليست ألؼ )

تثنية ك النكف 

 ػ ال يجكز أف تككف ىناؾ تثنية إاٌل 

 .ك يككف ليا عمـ

ػ لك كػػانت غير ألؼ تثنية لـ تنقمب ياء في حػػػػػالة الجٌر 

                                                           
431

 208/ 1 اٌىزبة: ع١ج٠ٛٗ: أظشـ  
432

 111هود ـ  
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 (زائدة 

 

 .كالٌنصب

ػ حذفت األلؼ في التثنية كما حذفت الياء مف الذم ك التي 
 .فانقمبت المذاف الٌمتاف

" إٌف ىذاف لساحراف أبىي
 :بمعنى

ما ىذاف إاٌل 
ساحراف ، إف 

ذاف إال ساحراف ى
جعؿ إاٌل مكاف 

 .البلـ

جاءني القكـ لزيدان بمعنى : لك كاف ىذا صحيحا لجاز أف تقكؿ
 .إاٌل زيدا

الكجو الصحيح فيو أٌنو جعؿ إف ىذه مخففة مػػػػػػف الثقيمة ك 
 .أضمر فييا اسميا ك رفع ما بعدىا عمى االبتداء كالخبر

ف( ىذاف لساحراف)ك جعؿ الجممة   .خبرا 

مخففة مف الثقيمة لزمتيا البلـ ليككف فرقا بينيػػا ك بيف  إذا كانت
 .إف النافية

 ابف كثير 

ت )
 (ىػ120

 

 :التشديد ىنا إٌف ىذاف لساحراف

 .أف يككف عكضا مف ألؼ ىذا التي سقطت مف أجؿ التثنية

أف يككف لمفرؽ بيف النكف التي تدخؿ عمى المبيـ ك النكف التي 
ىذه إٌنما كجدت مشٌددة مع تدخؿ عمى المتمٌكف ك ذلؾ أٌف 

 .المبيـ

المتقدمكف 
مف 

 النحكييف

ىذاف  وأنٌ 
 "لساحراف

ضمير القصة 
 حذؼ

 :ال يجكز لكجييف

 .ػ دخكؿ البلـ عمى خبر مبتدأ جاء عمى أصمو

 .ػ إضمار الياء بعد إٌف ال يككف إاٌل في الضركرة الشعرية
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أجكد ما 
 قيؿ

 :يقكلكف ىذاف اسـ إٌف بمغة كنانة، إٌف ىذاف لساحراف

 أتاني الزيداف

 رأيت الزيداف

 مررت بالزيداف

 .يقكلكف ضربتو بيف أذناه

ك قاؿ بأنيا لغة لبني الحارث بف كعب ك ىك اختيار أبي الحسف 
 .ك أبي عمي الفارسي

 :433ك جاء في الشعر

 غايتاىا قد بمغا في المجد*** كأف أباىا كأبا أباىا
 .ا القراءةكىذا الكجو مف أقكل الكجكه التي تحمؿ عميي

  434{فىكىاف أىبىكاهي ميؤًمنىاف } : ك نحكه أيضا قكلو تعالى

 

 

 :الفرع الخامس

َقد ْرَناُه َمَناِزَؿ َحت ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقَمُر وَ ( 38)َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ  ِلُمْسَتَقرٍّ َلَياَتْجِري  الش ْمُس وَ "  
 435"اْلَقِديـِ 

 
                                                           

433
 18/ 1 اإلٔقبف: اثٓ األٔجبسٞـ  
434

 18ـ اٌىٙف  
435

 37ـ ٠ظ  
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 اإلعراب القراءة القٌراء

 (بالرفع)َواْلَقَمرُ  

 

 :تحتمؿ كجييف

 .ػ رفعا عمى االبتداء

 (.اآلية السابقة ليا)ػ عطفا عمى الميؿ 

 :التقدير

 .مف آياتو القمري 

 

 (نصبا)َواْلَقَمرَ  

 

 .قٌدرناه منازؿ: نصبا بفعؿ مضمر يفٌسره قكلو

 :التقدير

 .قٌدرنا مسيره منازؿ

قرأ ابف 
 مسعكد

 .ال تزاؿ تجرم ال تستقرٌ  لياال مستقٌر 

قرأ 
 آخركف

تجرم إلى 
 مستقٌر ليا

 

 

االحتجاج بو في العربية، ألٌف  مٌما اجتيد القٌراء ك النحكيكف في تخريجو يجكزإٌف ىذه القراءات            

 ذلؾ ألف القراءةالذم يكشؼ ليـ ما خفي،  القراء كانكا يأخذكف باألثبت في األثر ك األصٌح في النقؿ
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المقرر أٌف مف  متكاترة، فبل يجكز رٌدىا كال تضعيفيا بكجو مف كجكه النحك ليا في غيره محمؿ، فمف

  . المكافقة مف جميع الكجكه ضكابط قبكؿ القراءة مكافقة المغة العربية كلك بكجو، كال يشترط

معيا ىذه القراءة أك تمؾ،  ك كاف ىذا أجؿ عمؿ قاـ بو القٌراء ك النحاة حينما بحثكا عف العٌمة التي تستقيـ  

ك إف تكف بعض القراءات خرجت عف القاعدة فإٌف ىذا يعكد لككف النحاة لٌما قٌعدكا القكاعد أخذكا في 

االعتبار لغة قريش دكف غيرىا مف المغات العربية ك حاكلكا أف يخضعكا كؿ ليجات العرب لقكاعد 

ككاف في مقدمة النحاة الذيف اعتمدكا  436عربيةاإلعراب التي كضعكىا، غير مباليف باختبلؼ الميجات ال

فقد ضمَّف كتابو سبعةن كخمسيف كمائة شاىدو مف في شكاىدىـ عمى القرآف الكريـ ك قراءاتو المتعددة سيبكيو 

، كىذه الٌنسبة المرتفعة  شكاىد القرآف الكريـ، مف مجمكع شكاىده التي بمغت ستَّةن كتسعيف كثبلثمئة شاىدو

 سيبكيو تدٌؿ عمى مدل اىتمامو بالقرآف الكريـ لتككف آياتو حٌجة لعمماء المغة كالٌنحك، التي اعتمد عمييا

ليذا السبب يعٌد القرآف الكريـ بقراءاتو المتكاترة خير حافظ لمغات العربية ك ىك أصٌح نٌص في المساف 

 . العربي
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 العلوم

اإلنسانٌة   
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المعرفي المتكامؿ األستاذ الجامعي ودوره في البناء  

 

 حسيبة  حسيف: األستاذة

 .دكتكراه: المؤىؿ العممي األعمى

 جامعة سعد دحمب البميدة

  كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية

 :مقدمة

–يعٌد األستاذ الجامعي حمقة مف حمقات الفعؿ المعرفي الذم يكٌمؿ بالضركرة الحمقات األخرل 
ك الزعامة العممية، حؾ مف شركط األىمية الفكرية ما يدفعو قدما ن، فيك يمم-الثانكم -المتكسط -االبتدائي

باعتباره خاتمة الحمقات التي تفضي بالطالب إلى كاقع عممي يستأنس بالكـٌ المعرفي الذم شيًحف بو سنكات 
 .دراستو الجامعية المٌتسمة بالمنيجية المحكمة، كالمكاد العممية المتخصصة

ـٌ فإٌف الطالب يمٌثؿ صك  رة تحمؿ شكؿ مصٌكرىا، بقدرتو عمى اإلبداع، كميٍكنتو عمى كمف ث
 .اإليصاؿ المعرفي

غير أٌف الكاقع ينٌبئؾ بخبلؼ ما يؤممو العقؿ الرشيد، كتحمـ بو النفس التكاقة إلى كاقع معرفي 
 .كدافع عممي عشنا شٌحو عقكدا مف الزمف

العمـ إاٌل اسمو، كال مف  فالكـٌ الطبلبي اليائؿ الذم يتخٌرج جماعات متتابعة ال تحمؿ مف
التخصص إاٌل رسمو، سكل شيادة قد زيٌيف ظاىرىا باأللكاف الزاىية الخبٌلبة، ككشٌحت درجتيا بالعبلمة 
العالية، كالتقدير الجٌيد، كالكاقع العممي تجد فيو ذلؾ الطالب ال يستطيع بناء جممة عربية، أك يسرد مثبل 

لج ظاىرة اجتماعية ،أك يحٌمؿ حدثا سياسيا داخميا أـ خارجيا، أكيحكز أدبيا، أك يكٌثؽ حادثة تاريخية، أك يعا
ممكة فقيية تجعمو ينبرم لمفتكل، أك تحميؿ حكـ شرعي، أك تفسير آية أك حكـ مستفاد مف حديث نبكم 

 .الخ...شريؼ
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كما أٌنؾ تجده في المخبر العممي ضامر االستنتاج ضٌيؽ االستقراء محدكد العمـ، مما جعؿ ذلؾ 
د البناء المعرفي الذم أضحت منظكمتو الفكرية تعاني االىتزاز في كؿ المستكيات، مٌما ينٌبئ بخطر ييدٌ 

 .محدؽ يفضي إلى الضمكر الحضارم  إف لـ يتدارؾ ما فقدنا كؿ مككنات شخصيتنا

إٌف ىذه الحقائؽ المؤسفة تجعمنا نغكص في أعماؽ المشكمة الحقيقية التي قكاميا األستاذ الجامعي 
 .منظكمة التعميمية كاإلدارية التي تكٌجو سيركرة التعميـ الجامعيكال

كبالتالي فإٌف ىذه الدراسة، تضع يدىا معالجة كاقع األستاذ الجامعي  تأىيبل كتدريبا كمكنة ثقافية  
كقدرة نفسية عمى العطاء، كصناعة لؤلىداؼ كثقافة لمنجاح ترتسـ إيجابيتيا في كاقع جامعي يصبك إلييا 

 .تجسيدىاراجيا 

 :األستاذ الجامعي بيف الكفاءة والموانع: أوال

تتحٌدد ميمة التعميـ الجامعي في إيجاد نمط تعميمي أكاديمي معرفي، يرتقي بالطالب ك يجعمو في 
مصاؼ الطمبة النخبة الذيف ييرتجى منيـ تكظيؼ المعارؼ المتنكعة خدمة لمتنمية الشاممة التي تصبك إلييا 

كال يمكف أف ييؤتى ىذا العمؿ نتيجتو إاٌل إذا كيجدت عبلقة كثيقة بيف السبب كالميسىٌبب، الدكلة الجزائرية، 
تمؾ العبلقة التي يرجى منيا فعالية مف جانب األستاذ الجامعي المتمٌيز بكفاءتو المتشٌبع بكطنيتو، المتسٌمح 

حظيت باىتماـ كبير، الذم "د بأخبلقو، كيرل المتتبعكف لمتعميـ الجامعي أٌف  كفاءة العممية التعميمية ق
ييعزل إلى اإلىدار الكمي المرتفع الذم لكحظ في كثير مف النظـ التعميمية الجامعية، كما يترتب عميو مف 
تأثيرات عمى كـٌ اإلنتاج، مما أدل إلى زيادة في الشؾ لدل كثير مف الدكؿ التي تنفؽ معٌدالت عالية مف 

 .(1)"ي حكؿ كفاءة كفعالية العممية التعميميةميزانيتيا عمى التعميـ الجامعي كالعال

إٌف الحاصؿ اإلجمالي لمعدد اليائؿ مف الطمبة المتخٌرجيف مف الجنسيف، يستنتج خبللو النسب 
المئكية العالية مف الطمبة الذيف يعتقدكف أٌنيـ ال يثقكف في حقيقة التككيف الجامعي، كال يصفكف كثيرا مف 

العممية، حتى أضحى ىذا المصطمح حديثيـ الجارم في قاعات المحاضرات األساتذة الجامعييف بالكفاءة 
 .كالتطبيقات
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عبلقة المدخبلت بالمخرجات، كىذا المدخؿ يفترض أٌف مدخبلت ىذه العممية "تعني الكفاءة 
التعميمية تتمثؿ في ساعات االتصاؿ بيف أعضاء التدريس كالطبلب، كساعات الحضكر بالنسبة ألعضاء 

س كاإلدارييف كالفنييف، أما مخرجات العممية التعميمية فيشار إلييا مف خبلؿ الساعات التي ىيئة التدري
 .(2)"يقضييا الطبلب في التسجيؿ كالتعٌمـ

غير أٌف ىذه الخاصية تتطٌمب جيكدا معرفية كنفسية كمادية ال يمكف أف تتكٌفر جممتيا في األستاذ 
مكاكبة التطٌكر أك التحديث المستمٌر، كاالستقباؿ المعرفي  الجامعي، الذم تتقاذفو عكامؿ سمبية تمنعو مف

المتجٌدد مما يجعمو حبيس أفكار تقميدية، أسير منظكمة معرفية عفا عمييا الزمف، كاألدىى مف ذلؾ أف 
ـٌ فييا التعٌمـ في " التمقيف"طريقة التدريس التقميدية التي تسمى "يصبح اإلعداد الجامعي يستند إلى  التي يت

كاحد، مف المعمـ إلى المتعٌمـ، كينحك دكر األخير في تمقي المعمكمات كالحقائؽ دكف أف تتاح لو  اتجاه
 .(3)"أك فيميا فيما صحيحا فرصة مناقشتيا

كتتحٌدد كفاءة األستاذ الجامعي كقدرتو في التكصيؿ المعرفي لمطبلب مف خبلؿ البناء المعرفي 
ـٌ ذلؾ حسب رأم بعض المتكازف، كذلؾ بالقياـ الدكرم المتكاصؿ بت قييـ اإلنتاجية في مجاؿ التدريس، كيت

 :الخبراء بػ

 .اإللماـ بالمبادئ األساسية لتحديد ككتابة أىداؼ تعميمية فعالة-

 .الكفاءة في كتابة مدل متكامؿ مف األىداؼ يتناسب مع تنظيـ ما متخصص-

ـٌ بناؤىا بطريقة تتناسب مع كٌؿ مكضكع أك ج- ـٌ تعميموتحديد أىداؼ كاضحة يت  .زء يت

 .(4)جعؿ الطبٌلب في حالة مف االنتباه كاإللماـ بما تتضمنو األىداؼ التعميمية-

إٌف حرص األستاذ الجامعي عمى مثؿ ىذه األنماط البيداغكجية، تنٌمي في ذاتو اإلحساس بالمراقبة 
صيؿ المعرفي، كىذه الدائمة الدافعة إلى مزيد مف التعٌمـ كالتفكير كاستحداث طرؽ جدية في عممية التك 

الخاصية اإليجابية تمنع تيارات اليأس كالقنكط مف كاقع سمبي يريد إقصاء األستاذ كتيميشو عف عممية 
 .التنمية الشاممة في محيط كاسع تمعب فيو الجامعة دكرىا الريادم في تمؾ العممية
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مة إلى كفاءة عالية كىناؾ عامؿ تقكيمي أساسي آخر يمكف مف خبللو  تنمية قدراتو الذاتية المكص
في المجاؿ الدراسي، كالخطط كالمناىج ، إذ يعٌد تقكيـ الطالب مف بيف أىـٌ مصادر معمكمات  تقكيـ 
اإلنتاجية الجامعية كخاصة في مجاؿ التدريس، كالحاجة إلى مثؿ ىذا التقكيـ كما يراه بعض الخبراء راجع 

الكمية كنكع كؿ مف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس  حجـ الفصؿ الدراسي كالكقت المتاح لمتقكيـ كنظاـ"إلى 
 .(5)"كالممارسات التي تتـ كمراحؿ الدراسة

 :األستاذ الجامعي واالتيامات: ثانيا

عداد األنساؽ التعميمية  رغـ الجيد الشاؽ الذم يبذلو األستاذ الجامعي في عممية البناء المعرفي، كا 
إلى يكمنا، يكاجو اتيامات مف الكزف الثقيؿ، مكٌزعة في إعدادا جٌيدا، إاٌل أٌنو عبر عقكد مف الزمف 

اتجاىات مختمفة أفقيا كعمكديا ال تخمك مساحة إاٌل كاألستاذ الجامعي كاقع في تمفيؽ مقصكد نٌصب لو 
 .بإحكاـ، أك تياكف راجع إلى طبيعة النظاـ التعميمي السائد

اسـ في المسؤكلية لما يحدث في شبو تق"غير أٌف الحقيقة التي يراىا بعض الخبراء أٌف ىناؾ 
 . (6)"النظاـ المعرفي مع تسجيؿ أٌف الفشؿ في ىذا القطاع االستراتيجي لو أسبابو الكثيرة

ليا ما "  لقد تحٌكؿ األستاذ الجامعي في ممارساتو التعميمية الجامعية إلى ممارسات مدرسية
كمات، حفظ،سمبية تامة، محتكل لؤلخيرة مف خصائص مشيكرة، كمؤٌكدة، تمقيف، استظيار آلي لممعم
 . (7) ..."دراسي متخمؼ، تجاىؿ الكاقع، كاالكتفاء بالكتاب الجامعي أك المذكرات

كىذه االتيامات ال تشكؿ عبئا إضافيا عمى األستاذ الجامعي بقدر ما تمٌثؿ أزمة حقيقية يعاني 
ي العبلقات األساسية بيف منيا قطاع التعميـ العالي، في شكؿ أزمة خقيقية تجمت فجكتيا المخيفة ف

ضعؼ العبلقات كاالنعزالية بيف الكحدات المختمفة كالقياـ "الفاعميف في الجامعة كالتي تمحكرت حكؿ 
 . (8)"بممارسة األعماؿ غير السميمة بيدؼ إحداث ضرر باآلخريف

 :كلقد تجٌمت مظاىر أزمة التعميـ الجامعي في

 .غياب الفمسفة التعميمية الكاضحة -

 .التخطيط التعميمي السميـغياب -
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 .جزئية اإلصبلحات التعميمية-

 .تأخر النظاـ التعميمي عف مكاجية التغٌيرات-

 .قصكر في مضمكف التعميـ مف حيث المقٌررات كالمناىج كاألنشطة الطبلبية-

 . (9)االفتقار إلى الجدية-

أف يككف المتسٌبب الكحيد  كبالتالي كجد األستاذ الجامعي نفسو أماـ أزمة تعميمية حقيقية ال يمكف
ٌنما لعبت فييا أسباب أخرل كاف ليا األثر السٌيئ عمى العممية التعميمية مف ذلؾ  :فييا، كا 

 .اإلعداد السٌيئ في مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي-

 .التزاحـ الشديد في مدٌرجات الكميات النظرية كالعممية-

 .صعكبة االتصاؿ بيف األستاذ كالطالب-

 . (10)ستكل االقتصادم كالدخؿ المادم ألعضاء ىيئة التدريسانخفاض الم-

كأماـ ىذه األسباب اضطٌر األستاذ الجامعي إلى التكثيؼ مف مكارد الدخؿ االقتصادم، مف ذلؾ 
ساعة أسبكعيا ، كقد عٌيف ( 50)لجكءه إلى الساعات اإلضافية التي يصؿ حجميا أحيانا إلى خمسيف 

في أقاليـ جغرافية متباعدة، مٌما يؤٌثر عمى أدائو التعميمي، فيقع أسير  لنفسو كميات مف جامعات مختمفة
سمبيات منيجية كتقييمية تؤٌثر عمى أدائو،  كتمنع الطالب مف التزٌكد المعرفي الحقيقي الذم يؤٌثر عمى 

 .بنائو العقمي

ذا عكسنا االتيامات عمى اتجاىات متباينة، يمكننا بالتالي أف نؤٌكد عمى جممة مف المشاكؿ التي  كا 
يتعٌرض ليا األستاذ الجامعي في أداء ميمتو التعميمية، تصٌب في خانة األداء التربكم كالتي صٌنفيا بعض 
الباحثيف في خمس مشاكؿ تقؼ حاجزا أماـ العممية التعميمية لؤلستاذ الجامعي إضافة إلى العراقيؿ 

 :اإلدارية التي تحٌد مف نشاطو التربكم ىي كما يمي

أم األىداؼ التي يتكٌقع األستاذ الجامعي مف الطبلب إنجازىا : بلت المتعٌمقة باألىداؼالمشك-1
 .لذا سيكاجو مشكمة اختيار األىداؼ كصياغتيا كطرؽ تزكيد الطبلب بيا
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المشكبلت المتعٌمقة بخصائص الطبلب الجسدية كاالنفعالية كالعقمية كاالجتماعية يكجب عمى -2
التعرؼ عمى قدراتيـ المتنكعة كمستكل نمٌكىـ كنقاط ضعفيـ كقكتيـ لتحديد المعمـ فيـ الطبلب مف خبلؿ 

 .مدل استعداداتيـ كقدراتيـ عمى إنجاز األىداؼ التعميمية

المشكبلت المتعٌمقة بالتعٌمـ، إذ يكاجو المعٌمـ مشكمة اختيار مبادئ التعٌمـ التي تتفؽ مع طبيعة -3
 .ط التعميميالمكاقؼ التعميمية التي تفرضيا شركط النشا

حيث يمجأ بعض األساتذة إلى استخداـ طريقة أك أكثر ( التدريس)المشكبلت المتعٌمقة بالتعميـ  -4
مف طرؽ التدريس، كتختمؼ ىذه الطرؽ باختبلؼ المكاد المدرسية كالطبلب كالشركط التعميمية، كمف ثـٌ 

 .ار الطرؽ كالكسائؿ األكثر نجاعةيكاجو المعمـ في ىذا المجاؿ مشكمة اتخاذ القرار فيما يتعٌمؽ باختي

إذ يكاجو المعمـ مف خبلؿ ىذه العممية مشكمة اختيار أك تطكير : المشكبلت المتعٌمقة بالتقكيـ -5
 .(11)اإلجراءات التي تساعده عمى معرفة ىذا التقٌدـ كالكقكؼ عمى ما إذا كاف التعميـ يجرم عمى نحك جٌيد

تعترض األستاذ الجامعي في العممية التعميمية ىك بناء  ك اليدؼ مف قراءتنا ليذه المشاكؿ التي
الكفاءات الطبلبية المستقبمية، فنجد أىـ مشكؿ يعيؽ عممية األداء التربكم لؤلستاذ الجامعي، ككذا التطكير 
الذاتي لؤلستاذ المكصؿ إلى الكفاءة ذات المستكيات المختمفة، نجد مشكمة التأخر الدراسي لدل بعض 

مشكمة التخصص الذم يفشؿ فييا كثير مف الطمبة في االستجابة لرغباتيـ، مٌما يؤٌثر  طبلب الجامعة،
ـٌ فقد أرجع البعض أسباب التأٌخر الدراسي في الجامعة إلى عٌدة أسباب  سمبا عمى العممية التعميمية، كمف ث

 :منيا

 .يكلوسكء اختيار الكمية المناسبة لمستكل الطالب العقمي، كقدراتو كاستعداداتو كم-1

ضغط األسرة عمى األبناء لبللتحاؽ بإحدل الكمٌيات ألم سبب مف األسباب، كيكتشؼ  -2
 .الطالب بعد ذلؾ صعكبة الدراسة في ىذه الكمية

 .الظركؼ األسرية كالصحية التي تؤٌثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب-3

جامعة كعدـ مراجعة سكء سمكؾ بعض الطبلب نتيجة االستفسار كالبلمباالة كاالنقطاع عف ال-4
 .الدركس
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ـٌ معاممتيـ بالقسكة كغيرىا مف األساليب التي مف -5 سكء معاممة بعض اآلباء لؤلبناء حيث تت
 . (12)شأنيا تؤٌثر عمى التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة

كاإلنفاؽ المادم "كمف بيف العقبات التي تقؼ دكف ممكة البحث كاستشراؼ المستقبؿ، غياب لمدعـ 
مى البحث العممي، كىذا ما أكجد حالة العزكؼ الكبير عف إجراء البحكث كالدراسات مف قبؿ المناسب ع

كعكامؿ أخرل تقؼ مانعا مف األداء اإليجابي لمعممية التعميمية مف قبؿ األستاذ .(13)"األساتذة الجامعييف
 .الجامعي في إطار البناء المعرفي المتكامؿ

 :خبلؿ التكامؿ المعرفينظرة استشرافية لؤلستاذ الجامعي مف -

ال يمكف أف ننتقص مف الدكر اإليجابي الذم تقكـ بو الييئات الرسمية في سبيؿ االرتقاء بالبحث 
 .العممي، كاالعتقاد الراسخ بالمعادلة األساسية التي يمٌثؿ األستاذ الجامعي محكرىا المركزم

يد فعالية التعميـ كنجاحو، غير فاألصؿ الذم ال يمكف أف نتناساه أٌف لؤلستاذ دكرا ميما في تحد
العناية بالمربي أك األستاذ مف حيث ككنو ضركرة حياتية، فيك يبقى "أٌنو يمـز مف ىذا االعتقاد ضركرة 

العمكد الفقرم لعممية نقؿ المعرفة كنجاح أك عدـ نجاح تحقيؽ األىداؼ المبرمجة في سياسة التعميـ 
 .(14)"لدائمة بيف األجياؿ في مجاالت التنمية كالتربية كالقيـالعالي، كىك أيضا حمقة مف حمقات التكاصؿ ا

إٌف العناية باألستاذ الجامعي بما أسمفناه تفتح لو مجاالت التككيف الدائـ ذم العبلقة بالمستجدات 
كتمكينو مف العممية التعميمية بينو كبيف الطمبة، يجعؿ مف ىؤالء يفٌجركف طاقاتيـ كيستنتجكف عكامؿ 

اتي مف خبلؿ كجكب تكافرىا في األستاذ الجامعي في قالب مف الكفاءات كىي الشخصية التككيف الذ
كاإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا، كالعبلقات اإلنسانية، كاألنشطة كالتقكيـ، كالتمٌكف العممي كالنمٌك الميني، 

 .(15)كأساليب الحفز كالتحفيز

شاممة كال يمكف ليذا المعطى أف يتحٌقؽ  إٌف األىداؼ المرجٌكة مف العممية التعميمية تحقيؽ جكدة
كعامؿ أساسي في البناء المعرفي إاٌل إذا تكٌطدت عبلقة متينة بيف مدخبلت التعميـ الجامعي مف حيث 

الجكدة الشاممة في منظكمة التعميـ الجامعي "حصكؿ انسجاـ تاـ لمييئات الفاعمة داخؿ الجامعة، كلتحقيؽ 
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ف مف مكٌكناتيا، فيجب كضع معايير لممعٌمـ الجامعي، كمعايير يجب كضع معايير لمجكدة لكٌؿ مككٌ 
 .(.16)"لمكٌكنات المنيج كمعايير لسياؽ التعٌمـ

كالجكدة الشاممة في العممية التعميمية تحتاج إلى معٌمـ ناجح، غير أٌف مسألة النجاح نتيجة لجممة 
يا في البناء المعرفي، كلقد حٌدد مف الخصائص تكٌفرت فيو، الغرض منيا تحديد المناىج الكاجب اتٌباع

 :بعض الباحثيف جممة مف الخصائص  في األستاذ الجامعي المريد لمنجاح منيا

كتتمثؿ في التمٌكف العممي، الميارة التدريبية، عدالة التقكيـ كدقتو، االلتزاـ : الخصائص المينية-1
 .أنيبيـ أك إحراجيـبالمكاعيد، التفاعؿ الصفي مع الطبلب، مناقشة أخطاء الطبلب دكف ت

كتتمثؿ في االتزاف االنفعالي، حسف التصٌرؼ في المكاقؼ الحساسة، : الخصائص االنفعالية-2
 .الثقة بالنفس، االكتفاء الذاتي، المكضكعية، الدافعية لمعمؿ كاإلنجاز، المركنة التمقائية كعدـ الجمكد

كاألقكاؿ، العبلقات اإلنسانية  كتتمثؿ في النظاـ كالدقة في األفعاؿ: الخصائص االجتماعية-3
، القيادة، التعاكف، التمٌسؾ بالقيـ الدينية كالخمقية كالتقاليد الجامعية، المظير ( الصداقة -التكاضع)الطيبة 

 .(17)البلئؽ، ركح المرح كالبشاشة

ااٌل كفي رأم ىذا الباحث فإٌف العديد مف الدراسات استنتجت بأٌف مستكل أداء المعٌمـ يؤٌثر تأثيرا د
 :عمى كـٌ ككيؼ ما يتعٌممو الطبلب، كمف أىـٌ محٌددات التدريس الفٌعاؿ

 .إدارة الفصؿ بأسمكب محكـ-

 .أداء المعٌمـ الكاضح لمدرس-

 .التركيز عمى عممية التعٌمـ بجدية-

 .الخبرة في مراجعة الدركس كاالستفادة منيا-

 .استخداـ اإلشارات كالرمكز كالعبلمات لمحٌث عمى التعٌمـ

 .استخداـ مختمؼ األساليب لمتأٌكد مف فيـ الطبلب لممادة العممية-

 .التنٌكع في استخداـ األسئمة مف حيث المستكل كالمحتكل-
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 .(18)إتاحة فرصة التفكير لمطبلب عف طريؽ تكجيو األسئمة إلييـ-

كٌيفا مع فيذه الكسائؿ التعميمية ال يمكف أف تككف ذات فاعمية إاٌل إذا  كاف األستاذ الجامعي مت
الخصائص األكلى السالفة الذكر، مع قدرة عمى حسف إدارة الفصؿ بكٌؿ شركطو، كمف ثـٌ يحصؿ التكافؽ 

 .في العممية التعميمية التي ييرجى منيا حسف األداء كدقة التككيف

 :خبلصة الدراسة

بغي لؤلستاذ تعٌد ىذه الدراسة نمطا مف األنماط المعرفية اليدؼ منيا تكضيح السياؽ العاـ الذم ين
الجامعي خبللو صياغة المعارؼ مع حسف التنفيذ، كدٌقة البناء، كالكصكؿ إلى خبرة شاممة تطٌكر مف ذاتو 
كفكره، ككذا التكٌصؿ إلى البناء المعرفي المتكامؿ لمطبلب، مع االندماج اإليجابي مع اإلدارة المسٌيرة 

 .لمعممية التعميمية

ألساس في العممية التعميمية، غير أٌف الطبلب يعٌدكف الركيزة كالحٌؽ أٌف األستاذ الجامعي يعٌد ا
ـٌ بجكدة الخبرات التعميمية لمطبلب الجامعييف متى اندرجكا في سمؾ "األساسية في تمؾ العممية، فإذا لـ  نيت

التعميـ الجامعي، كبتكفير بيئة تعٌمـ أكثر فعالية لجميع الطبلب، فستظٌؿ فرص حصكؿ الطبلب عمى تعميـ 
ميمان جام عي ناجح لو قيمتو بالنسبة الكثيريف الذم يسعكف لمحصكؿ عمى درجات عممية رفيعة المستكل حي

 .(19)"غير قابؿ لمتحقيؽ

كلقد ارتأيت في ختاـ ىذه الدراسة أف أثبت خبلليا جممة مف النتائج المستخمصة منيا، كبعضا مف 
ا نجد ليا إجابات مستقبمية تساىـ في االقتراحات، كشيئا مف التساؤالت طرحيا خبراء متخصصكف عٌمن

إرساء سياسة تعميمية جامعية تضع في استرتيجتيا كٌؿ معايير الجكدة الشاممة لعممية البناء المعرفي 
 .المتكازف

 :نتائج الدراسة-1

تعٌد الكفاءة المنفذ الذم تنبني عميو استراتجية البناء المعرفي المتكازف سكاء ما كاف متعٌمقا -
 .لجامعي نفسو، أك بالمعادلة األساس المتمثمة في الطالب الجامعيباألستاذ ا
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غير أف مدخبلت الدراسة تؤكد عمى ضركرة إحداث ترابط كمي في العبلقة السبية القائمة بيف  -
األستاذ الجامعي كالطالب كاإلدارم، إذا تعٌد ىذه السياقات إحدل مخرجات البناء المعرفي الناجح، فإذا 

 .يف ىذه العكامؿ المؤٌثرة، فإٌف سمبياتيا سكؼ تطغى عمى مؤسسة التعميـ العالياىتٌزت الثقة ب

بحثت الدراسة عف االتيامات المكٌجية لؤلستاذ الجامعي كلقد أٌكدت أٌف األستاذ ال يتحٌمميا لكحده -
بر في بقدر ما تجتمع جممة مف العكامؿ السمبية يمعب فييا الطالب كالتسيير السمبي لمجامعة الدكر األك

 .عممية فقداف التكازف المؤٌثر سمبا عمى العممية التعميمية

بٌينت الدراسة جممة مف الخصائص العامة الكاجب تكفرىا في األستاذ الجامعي في سبيؿ  -
 .الكصكؿ إلى كفاءة عامة يككف ليا األثر اإليجابي آنيا أك مستقببل في عممية البناء المعرفي المتكازف

 :االقتراحات-2

 .(20)ىتماـ بإعداد المعمـ الكؼء إعدادا عمميا كمينيا كتربكيا بصكرة مؤىمة لمتدريساال-

تأىيؿ المعٌمميف بصكرة مستمٌرة  أثناء الخدمة في إطار مفيكـ التعميـ المستمٌر، مع تحديث -
لمرفقة في المنيج ا( أدلة المعمـ )الدكرات التدريبية كالتأىيمية لرفع كفاءة المعٌمميف، كتحديث األدٌلة التعميمية

 .الدراسي

عادة الكرامة إليو كلممدرسة كالجامعة، حتى نضمف تأقممو مع الكاقع - ضركرة العناية باألستاذ كا 
 .(21)كتطبيقو الفًطف لممعارؼ كفعاليتو أثناء الممارسة

إعادة تكجيو األساتذة األفضؿ حسب الرغبة، فكٌؿ أستاذ يعرؼ قدراتو كالمجاؿ الذم يمكف أف -
 .(22)فيو بما يضمف االرتقاء بالتدريس كالبحث العممي يبدع

إٌف االرتقاء بالجامعة إلى مصاؼ الجامعات العالمية ككضعيا في مرتبتيا التي تستحقيا يحتاج 
إلى تضافر الجيكد، كتكحيد الرؤل كتناسؽ األىداؼ، كال يؤتي ىذا العمؿ ثماره إاٌل إذا أسسنا لمعمؿ 

ققنا مف الدكر الخطير الذم يؤديو األستاذ الجامعي في عممية البناء الجامعي اليادؼ المنتج، كتح
المعرفي، كحٌددنا األىداؼ القريبة كالبعيدة المدل التي تمٌكف مف تككيف طمبة في مستكل النخبة، تؤٌسس 

 .لممرتبة المرمكقة التي سكؼ تحظى بيا جامعتنا مستقببل
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صفحات ىذه الدراسة، عرضيا أحد الباحثيف  ىي بعض التساؤالت ارتأيت بثٌيا عمى: تساؤالت-3
 .عٌميا تجد إجابات مستقببل، تثمينا لمجيد المبذكؿ في سبيؿ االرتقاء بالجامعة، كاألستاذ كالطمبة

كيؼ يمكف لؤلساتذة كالطبلب أف يشارككا مشاركة إيجابية في مناظرة بناءة تراعي تعدد كجيات -
 .النظر؟

إلى العمؿ التعاكني فيما ( بشكؿ ذاتي)العمؿ المستقٌؿ كظيفيا  كيؼ يمكف لممربيف أف ينتقمكا مف-
 .بينيـ كمع طبلبيـ؟ كما تأثير ذلؾ؟، كما ىي االستراتيجيات الفعالة لمتعامؿ مع مظاىر المقاكمة لذلؾ؟

أم اليياكؿ اإلدارية، كالسياسات كالممارسات، كنظـ مكافأة أعضاء )ما ىي المبلمح اإلدارية -
األفضؿ إمكانية في التكفيؽ بيف نماذج المكاظبة كاألىداؼ التربكية المتنكعة، ( لطبلبىيئة التدريس كا

 .كطرؽ التعمـ كالتعميـ الجديدة

 

 :مراجع الدراسة

، دار الجامعة التعميـ الجامعي في العالـ العربي في القرف الحادي والعشريفاليبللي الشربيني اليبللي،  (1)
 .137-136، ص،2007ة، الجديدة، اإلسكندرية، مصر، طبعة سن

 .140المرجع نفسو،ص، (2)

، دار الكفاء، اإلسكندرية،مصر، الطبعة التعّمـ الجامعي وتحديات المستقبؿشبؿ بدراف ككماؿ نجيب،  (3)
 .11،ص،2006األكلى، سنة النشر،

 .137-136اليبللي الشربيني اليبللي، التعميـ الجامعي في العالـ العربي ، مرجع سبؽ ذكره،ص، (4)

 . 215،ص،المرجع نفسو (5)

، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، الطبعة أزمة التعميـ العالي في الجزائر والعالـ العربيمحمد بكعشة،  (6)
 .97، ص،2000األكلى،سنة النشر، 

 .15شبؿ بدراف ككماؿ نجيب، التعميـ الجامعي كتحديات المستقبؿ، مرجع سبؽ ذكره،ص، (7)

، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، معيتطوير إدارة التعميـ الجاعمي عبد ربو حسيف إسماعيؿ،  (8)
 .76،ص،2007طبعة سنة،
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 .76المرجع نفسو،ص، (9)

 .89المرجع نفسو،ص، (10)

، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، الطبعة الثالثة، سنة عمـ النفس التربويعبد المجيد نشكاني،  (11)
 .18-12، ص،1987النشر،

، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، والمجتمع مشكمة التأخر الدراسي في المدرسةسناء محمد سميماف،  (12)
 .93، ص،2005الطبعة األكلى، سنة النشر، 

، جريدة، عقبات تحوؿ دوف تأدية األستاذ الجامعي لؤلدوار والمياـ المنوطة بوخالد محمد الصغير،  (13)
 www.al jazirah.com.sa/2009، 1430جمادل األكلى  19الجزيرة، السعكدية، الخميس 
jaz/may/14/ar8.htm 

 .96محمد بكعشة، أزمة التعميـ العالي في الجزائر كالعالـ العربي، مرجع سبؽ ذكره،ص، (14)

، مجمة رسالة الخميج العربي، الكفاءات المينية المتطمبة لؤلستاذ الجامعيإبراىيـ الحسف الحكمي،  (15)
 .90العدد،

لسنكم األكؿ لممركز ، المؤتمر اإدارة الجودة الشاممة في منظومة األداء الجامعيأميف فاركؽ فيمي،  (16)
العربي لمتعميـ كالتنمية، مستقبؿ التعميـ الجامعي، تحرير كتقديـ ضياء زاىر، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة، 

 .1239ص2، ج2006مصر، طبعة سنة 

 .5إبراىيـ الحسف الحكمي، مرجع سابؽ،ص، (17)

 .6المرجع نفسو،ص، (18)

، ترجمة ميني محمد غنايـ القرف الواحد والعشريفالتعميـ العالي في كينيتيا جكنسكف كىاركلد شيشتاف،  (19)
 .12، ص،2002، الطبعة األكلى،سنة النشر،(ف.د)كسمير عبد القادر جاد، 

، دار الشركؽ، عماف، األردف، المنياج التعميمي والتوّجو اإليديولوجي  سييمة محسف كاظـ الفتبلكم، (20)
  .337،ص،2006الطبعة األكلى،سنة النشر،

 .98التعميـ العالي في الجزائر كالعالـ العربي، مرجع سبؽ ذكره،ص،محمد بكعشة، أزمة  (21)

 .99المرجع نفسو،ص، (22)
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 العنف املنزلي وسوء املعاملة الوالدية 
 

 األستاذة لطيفة طباؿ

 عمـ االجتماع والديموغرافياقسـ 

 عية كمية اآلداب والعمـو االجتما

                                                 دحمب البميدة                             جامعة سعد

 :تمييد 

بدأ االىتماـ بالطفؿ في مطمع العشرينات مف القرف الماضي بظيكر قكانيف لحماية الطفؿ حيث       
كتبمكر عنو إعبلف جنيؼ لحقكؽ الطفؿ في العاـ  1923صدر أكؿ إعبلف لحقكؽ الطفؿ في العاـ 

إعبلنا عالميا لحقكؽ الطفؿ ك تمى ذلؾ  1959امة لؤلمـ المتحدة في العاـ ثـ اعتمدت الجمعية الع 1924
صدرت اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي تعيدت بحماية  1989كفي عاـ . سنة دكلية لمطفؿ  1979إعبلف عاـ 

. كتعزيز حقكؽ الطفؿ كدعـ نمكه كنمائو كمناىضة كافة أشكاؿ كمستكيات العنؼ الذم قد يكجو ضده 
مف االتفاقية حماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ كاإليذاء البدني كالعقمي ( 19)ة كتضمنت الماد

 .  كاالستغبلؿ الجنسي كغيره ككجكب اتخاذ الدكلة اإلجراءات الكفيمة بمنع ذلؾ بما فييا تدخؿ القضاء

ىماليـ اىتماما مجتمعا متزايدا خاصة في العقكد ال    ثبلثة لقد ألقت ظاىرة سكء معاممة األطفاؿ كا 
 . الماضية كخاصة بعد إقرار اتفاقية حقكؽ الطفؿ ك إقرار ىذه الحقكؽ في كثائؽ دكلية كتشريعات قانكنية
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 :الطفكلة بيف القيـ ك التنشئة 

إٌف التنشئة االجتماعية عممية تىعىمّّـو تيدؼ إلى إعداد الطفؿ ثـ الصبي فالراشد، لبلندماج في 
مع المعايير االجتماعية، كالقيـ السائدة، كلغة االتصاؿ كاالتجاىات أنساؽ البناء االجتماعي كالتكافؽ 

الخاصة باألسرة التي كلد فييا، كبالجماعات التي ينضـٌ إلى عضكيتيا، كما يتفيـ الحقكؽ كالكاجبات 
الممزمة المتعمقة بمجمكعة المراكز التي يشغميا، كيتعمـ األدكار المناسبة لكٌؿ مركز، كما يتفيـ أدكار 

 .خريف الذيف يتعامؿ معيـ بالمكاقؼ االجتماعية المتنكعةاآل

 :التعريؼ المغكم كالسكسيكلكجي لمتنشئة 

 : التعريؼ المغكم: أكال

تشمؿ جميع الجيكد ك النشاطات ك الكسائؿ الجماعية ك الفردية التي تعمؿ عمى تحكيؿ الكائف "  
تعميـ يشارؾ فييا كؿ مف الفرد كالجماعة، فيي عممية تعمـ ك .  العضكم عند الكالدة إلى كائف اجتماعي 

،  (1)" الفرد بما ىك عميو مف تككيف بيكلكجي ثـ نفسي ، ك الجماعة بما تكفره مف ظركؼ اجتماعية مادية 
   (2):كما يمكف القكؿ أف عممية التنشئة االجتماعية تتضمف اكتساب

 .ية لمجماعة القدرة عمى التكٌيؼ مع البيئة الطبيعية ك االجتماعية ك الثقاف -

 .القدرة عمى التفاعؿ ك بناء عبلقات مع اآلخريف  -

أنماط السمكؾ ك الرمكز الخاصة بجماعة أك مجتمع أك حضارة ، بما ينطكم ىذا عمى اكتساب أنماط  -
 .الفعؿ ك الفكر ك الشعكر ، إضافة إلى اكتساب ىكية 

معرفة ك الميارات متغيرة  ك تختمؼ المعرفة ك الميارات البلزمة لشغؿ دكر أك أكثر ، عمما أٌف ىذه ال -
 .باختبلؼ األدكار 

 .السٌف ككسائؿ تطكير المعارؼ ك الميارات ك الجكانب الثقافية األخرل  -

                                                           
(1)

 . 182. ، ؿ  1999ػّبْ األسدْ ، . ، داس اٌؾشٚق   ِمذِخ فٟ ػٍُ االعزّبعئثشا١ُ٘ ػضّبْ ،  
(2)

 . 182ٔفظ اٌّشعغ ، ؿ  
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ـٌ ىذه العممية مف خبلؿ تفاعؿ الفرد ضمف جميع مستكيات العبلقات االجتماعية، بيذا تحدث في  كما تت
مما أٌف أىمٌية كٌؿ ىذه الجماعات تختمؼ باختبلؼ إطار الجماعات األكلية ك الثانكية ك المرجعية ، ع

فإذا كاف الٌدكر األىـ لمجماعات . مرحمة نمٌك الفرد ،  ك الكاقع االجتماعي الثقافي لمجماعة أك المجتمع 
األكلية ، كاألسرة ، كجماعات الٌمعب ك الجيرة، في مراحؿ العمر األكلى ، ك في الجماعات البسيطة 

قد ينتقؿ مف حيث األىمية ، إلى الجماعات الثانكية ، بعد مرحمة الطفكلة المبكرة ، البدائية فإٌف األمر 
في ىذه المجتمعات تمعب الجماعات الثانكية كالمدرسة ككسائؿ . كفي المجتمعات الحديثة بشكؿ عاـ 

ياد ىذا إضافة إلى ازد. اإلعبلـ ك األندية ك مؤسسات التركيج ك العمؿ دكرا ميما في عممية التنشئة 
 . (3)أىمية الجماعات المرجعية كاألحزاب ك الركابط الدينية ك الفنية 

ك عميو يمكف القكؿ بأٌف المجتمع ال يشمؿ عمى مؤسسة كاحدة لبناء الفرد االجتماعي بؿ ىناؾ العديد مف 
مجتمعات إاٌل أٌف الفرؽ بيف ال. المؤسسات التي تقكـ كٌؿ كاحدة منيا بالٌدكر المنكط بيا في ىذه العممية 

مدة التنشئة االجتماعية فييا تككف : البسيطة ك المجتمعات المتطٌكرة ىي أٌف ىذه األخيرة تتمٌيز بأٌف 
مديدة، كيككف عدد مؤسساتيا كبيرا جدا ، ك تتمٌيز فييا التنشئة االجتماعية بدرجة عالية مف التعقيد ك ذلؾ 

 .(4)كانعكاس لدرجة تطكر المجتمع

 :سيكلكجػي لمتنشئػة االجتماعية التعريػؼ السك :  ثانيا

 (:  M . Grawitz")مادليف قرافيتس " تعريؼ  -أ

الذم يتـٌ مف خبلليا اندماج الفرد في ( Processus)السيركرة   :"التنشئة االجتماعية ىي
المجتمع مف خبلؿ استنباطو لمقيـ كالمعايير ك الرمكز ، كمف خبلؿ تعٌممو لمثقافة في مجمميا بفضؿ  

 (5)".الخ …، المدرسة ، ك كذلؾ المغة ، ك المحيط األسرة 

                                                           
3
 . 183.  182. نفس المرجع ص  

4
 48. ، ص 1993،منشورات جامعة دمشق، دمشق  االجتماع التربويعلم وطفة علً اسعد ،  

5, Paris , Ed . Dalloz , 6 ème   P .355 . lexique des sciences socialesGrawitz ( M ) ,  
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 ( : Guy Rocher" ) غي ركشي "تعريؼ  -ب

التنشئة االجتماعية بككنيا السيركرة التي تعمـ الفرد مف خبلليا ك يستنبط العناصر " تعٌرؼ 
العناصر بإدماج ىذه  -مف خبلؿ ىذه السيركرة  -االجتماعية ك الثقافية لكسطو االجتماعي ، كما يقكـ  

في بنية شخصيتو تحت تأثير التجارب ك الفاعميف االجتماعييف ، ك مف ثـ تكيفو مع المحيط االجتماعي 
 .(6)" الذم يعيش فيو 

 (  Garnier et Kapul" ) قارني ك كابكؿ" تعريؼ  -ج

ية التنشئة االجتماعية ىي السيركرة التي تمٌكف الفرد مف تعٌمـ ك استنباط مختمؼ العناصر الثقاف
التي تتميز بيا جماعتو، ك ىذا ما يسمح لو (كالمعايير ، ك القيـ ، ك الممارسات االجتماعية ك الثقافية )

كبفضؿ ىذه .   بتشكيؿ شخصيتو االجتماعية الخاصة بو ، ك بتكٌيفو مع الجماعة التي يعيش ضمنيا 
ـٌ إدماج بعض المبلمح الثقافية في شخصية أفراد مجتمع ما ،  ىذا اإلدماج الذم ينتج بصفة السيركرة يت

 .(7)طبيعية ك الشعكرية التجانس ك التكافؽ مع الكسط االجتماعي

 ( Gresle et autres " ) قراسؿ ك آخركف "تعريؼ  -د      

سيركرة التعمـ ك النضج التي تقكد إلى التكيؼ ك االندماج االجتماعي "تدٌؿ التنشئة بالنسبة ليما 
تفاعبلت التي تبدأ منذ الكالدة ك تساىـ في بمكرة األنا عند الطفؿ كتشكيمو إنيا مجمكعة مف ال… لمفرد 

 . (8)لمعبلقات االجتماعية الخاصة بو ، ك التي تبدك عامبل جكىريا في تككيف الفرد

يعرفيا بعممية تعميـ تعتمد عمى التمقيف كالمحاكاة كالتكٌحد عمى األنماط العقمية كالعاطفية " :بارسكنز"بينما 
خبلقية عند الطفؿ كالراشد، كعممية تيدؼ إلى إدماج عناصر الثقافة في نسؽ الشخصية، كىي عممية كاأل

  (9)مستمرة 
                                                           

6(
Guy Rocher , introduction a la sociologie generale , Tome 1 , Montreal , ed . HMH . 1968 ,   P 119 

7Capul ( J ) et Garnier ( O ) , dictionnaire d economie et des sciences sociales , Paris , Ed .Hatier 1994 , P .116 . 

8(
Giresle ( F ) et autres : dictionnaire des sciences humaines :sociologie, psychologie sociales et 

antrophologie , Paris Ed .  F Nathan , 1990 , P . 305 . 
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فالتنشئة ىي عممية تشكيؿ السمكؾ االجتماعي لمفرد، كعممية استدخاؿ ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، 
دكركايـ ،  كالسؤاؿ المطركح ىك  كىي عممية تحكيؿ الكائف البيكلكجي إلى كائف اجتماعي عمى حد تعبير

 كيؼ تتعامؿ األسرة بالتحديد مع األبناء في إطار التنشئة ؟

تشير أغمب الدراسات العربية الجارية في ميداف التنشئة االجتماعية إلى شيكع أنماط التربية 
ي المتسمطة المحافظة، كالتي تسعى إلى بناء شخصيات مطكعة تميؿ إلى اإلذعاف كالتبعية كتنتف

 .إمكانيات النقد كالحكار كالمناقشة كاإلبداع

يؤدم إلى حالة مف ضعؼ الثقة بالنفس كفقداف القدرة عمى ممارسة األدكار كالعنؼ  فالتسمط 
اإليجابية كميؿ كبير إلى الخضكع كاالستكانة لكؿ أشكاؿ السمطة كمف فقداف المبادرة الذاتية كالعمؿ 

 (10)التمقائي

السائدة في المجتمع تتسـ بالطابع القمعي كالتحكـ، كحتى أٌف القير قد كىنا نشيد أٌف الثقافة 
 .أصبح سمة سمككية في المجتمع،كفي الحياة االجتماعية، األسرة، كالتربية كالتعميـ

يشكؿ منطؽ الكجكد ( بطرياكية) بٌينت بعض الدراسات أف بنية المجتمع ىي بنية أبكية 
يو ىذه البنية األبكية مف تسمط العقؿ الكاحد، كالرأم الكاحد، االجتماعي كنسيجو، كذلؾ بما تنطكم عم

 11)في إطار المجتمع، كالدكلة كاألسرة

أٌف القمع يسكد ثقافتنا كيؤدم إلى مظاىر اإلحساس بالدكنية، كفقداف : "يذىب محمد قنبر
رب مشاعر احتراـ الذات فالصفح كالضرب أسمكب اجتماعي شائع كمألكؼ في حياتنا، فالحاكـ يض

المحككـ كالغني يضرب الفقيرػ كالقكم يضرب الضعيؼ، كالكبير يضرب الصغير، كالرجؿ يضرب 
 .12)"المرأة، كالمعمـ يضرب التمميذ، كىكذا نضرب أنفسنا بأنفسنا كنستمرئ الضرب فنتربى عميو

                                                                                                                                                                                     
9)

 .70، ؿ1980، اإلعىٕذس٠خ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌجٕبء االعزّبػٟ ٌٍؾخق١خفشػ ِؾّذ،  
(1

0
)

 .68ؿ  1990، ؽ١ٌٛبد و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ عبِؼخ لطش، اٌؼذد اٌغبثغ، أّٔبط اٌزٕؾئخ األعش٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼشثٟوبف١خ سِضبْ،  
(1

1
)

، 1995، ١ٌٛ٠ٛ 196، دساعخ فٟ ٔؾأح اٌّضمف اٌؼشثٟ ٚعٛع١ٌٛٛع١خ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، ػذد ائّخاٌّضمف اٌؼشثٟ اٌّؾٕخ اٌذػجذ اٌشصاق ػٛاثٟ،  

 .42ؿ 
1
2

)
 .136، ؿ 1992، ِشوض اثٓ خٍذْٚ، داس عؼبد اٌقجبػ، اٌى٠ٛذ، اٌزشث١خ ٚرشل١خ اٌّغزّغِؾّذ لّٕش،  
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يعيش الطفؿ عمكما بيف إكراىات الحب األمكمي، كبيف إكراىات القسر األبكم، فحٌب األـ 
ئيا بكؿ ما يتميز مف حرارة عاطفية، يغمب عميو الطابع التممكي حيث تفرض األـ ىيمنتيا ألبنا

العاطفية عمى أطفاليا، كتشٌؿ في نفكسيـ كٌؿ رغبات االستقبلؿ كتحيطيـ بعالـ مف الخرافات كالغيبيات 
كالتفكير كالمخاكؼ فينشأ الطفؿ انفعاليا خرافيا عاجزا عف التصٌدم لمكاقع مف خبلؿ الحس النقدم 

 .العقبلني

إٌف التدريب عمى فٌف المسايرة، كالتي تعني أف يسير المرء مع اآلخر كيكافقو كيتبلءـ معو، 
كالمسايرة مف حيث فٌف التبلـؤ كالتسكية ذات كظيفة اجتماعية تؤدم مف جية إلى خفض تكتر التفاعؿ 

عمـ ما يبلئـ مف أسمكب الحديث االجتماعي، فالطفؿ إذ يتعمـ كيؼ يتكيؼ مع الناس، يفعؿ ذلؾ ال ليت
كالتصرؼ كحسب، بؿ أيضا لتكييؼ ذاتو نفسيا مع فٌف التعامؿ االجتماعي، كالمسايرة تفرض مكقفا 

 .ذىنيا يتيرب مف المكاجية المباشرة، كمف معالجة المشكبلت في جذكرىا

 :ية ىيأٌف ىناؾ ثبلثة أنماط لمتنشئة االجتماع( D.Baudm Rind)كقد كجدت ديانا بكدمرند 

يقاع العقاب المتكرر، كعدـ االستماع لمطفؿ، : النمط التسمطي -1 ، كا  كيتميز بالضبط الصاـر
عمى شعكر الطفؿ بالتعاسة، " ديانا بكمرند"كالتأكيد الشديد عمى القكاعد السمككية، كىذا ينعكس حسب 

 .كاالنسحاب، كعدـ الثقة في اآلخريف، العداكة، كالتحصيؿ الدراسي المنخفض

، التكاصؿ، الحب، إيقاع العقاب البدني : الضبط التربكم -2 كيتميز بالضبط المعتدؿ، الحـز
أحيانا، مكافأة السمكؾ الجٌيد، إعطاء تفسيرات لمقكاعد التي ينبغي اتٌباعيا، كيتمثؿ أثر ىذا النمط عمى 

 .سمكؾ األطفاؿ في الضبط الذاتي، الرضا،، التعاكف، االعتماد عمى الذات

يتميز بالدؼء دكف صرامة أك ضبط، كبكجكد عدد قميؿ مف القكاعد : المفرطالتساىؿ  -3
السمككية، كندرة العقاب، كيؤثر ىذا النمط عمى سمكؾ األطفاؿ في االعتمادية عمى الذات، ضبط ذاتي 

 (13)ضعيؼ

                                                           
(1

 .26، ؿ 1993ص٠غ، ػّبْ، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛ 2، طفٟ ػٍُ ٔفظ اٌطفًاٌذ٠ّبٚٞ ِؾّذ ػٛدح،   3
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كتعمؿ األسرة ألفرادىا عمى تحديد شبكة مف األدكار كالمكانات، يسمككف عمى ضكئيا أدكارا 
مجمكعة مف نماذج السمكؾ في حالة عبلقات متداخمة، تجتمع حكؿ كظيفة : " ة متمثمة فياجتماعي

 .(14)اجتماعية معينة

مف ىذا القبيؿ فإٌف التمييز بيف سمكؾ ظاىر كسمكؾ باطف يتخذ الصفة العممية، بمعنى أٌف 
ى الكاقع ىناؾ سمككا مزدكجا مقبكال ضمنيا اجتماعيا، كىك كذلؾ مكضكع تشجيع، عندما نعكد إل

 فالقير كالتخجيؿ كالضربالمعيش نجد أٌف الطفؿ يتعمـ باستخداـ حيبل تساعده عمى تدبير أمكره، 
المطبقة في عمكـ األساليب التربكية الكالدية كالمجتمع حٌكلت القيـ األساسية التي يتبناىا مف المجتمع 

أف ال مجاؿ لمكمو عمى اإلطبلؽ في كؿ حاؿ، ك  مسؤكال إلى حكافز داخمية، فتككف لديو شعكر أٌنو ليس
، كىذا ما ىك مكجكد بالفعؿ في األسمكب التربكم "كف في مكاني ماذا تفعؿ  أنت؟ ا غالب"مثؿ 

المكرس كثيرا في العائمة العربية، يظير ىذا عندما تدافع األـ عف كلدىا، عند الفشؿ الدراسي، أك 
كلدم ما … الحؽ مشي عميو، ما شي ىك"بيت، العكدة متأخرا إلى البيت، أك تكسير شيء ثميف في ال

أنا غير مسؤكؿ، المسؤكؿ … كمعنى ىذا فيك أسكة بما يجرم في المكقؼ التخفي. "…يتبلمش 
 .شخص آخر، كبالتالي ينظر الطفؿ إلى نفسو عمى أٌنو مظمكـ كضحية اآلخريف

أف ينمك إذا كاف  كالطفؿ ال يمكنو أف يعتبر نفسو مسؤكال بؿ مظمكما فكيؼ لمشعكر بالمسؤكلية
 .(15)يشعر بالعجز شعكرا مستمرا ؟ 

كالنتيجة النيائية  ىك أٌف األسرة تعمؿ في أسمكبيا التنشيئي عمى قتؿ الحرية كتمغي في ذلؾ 
 .العقؿ كالنقد، كتعمؿ عمى تثبيت الطاعة كاالنصياع كالكالء ليا

أم ضياع " الضياع" كتٌمخصت التنشئة في المجتمع العربي كالجزائر بالخصكص عمى فكرة 
ييمنا أف يككف الكلد مطيعا، : " الفرد في العائمة التي يييمف عمييا األب كالمجتمع فيقكؿ عمي زيعكر

                                                           
(1

4
)

 Fichter (joseph-H), La sociologie (Notion de base), Traduit par G.Hoyois) paris, Ed, universitaires, 

coll,Encyclopedie universitaire 1972,p.132. 
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ال فتكثر مف االستيزاء بشخصيتو، كمقارنتو مع الغير كاإللحاح عمى فشمو  مؤدبا، متفكقا عمى األقراف كا 
 . (16)(بؿ معاقبتيا أحيانا) كسكء التقييـ لمذات مما يقتؿ فيو الطاقات كالتفتح، كيدفعو إلى السمبية 

 بعض النتائج المترتبة عف العنؼ المنزلي عمى شخصية األطفاؿ المستقبمية   

ىمالو يؤثر ذلؾ تأثيرا كبيرا عمى شخصيتو المستقبمية مف خبلؿ ما يأتي      :إف سكء معاممة الطفؿ كا 

 : ضعؼ الثقة في النفس      .1 .1
نجازاتو كقد أشارت اف ثقة الفرد      بنفسو كقدراتو عامؿ ميـ يؤثر في شخصيتو كفي تحصيمو كا 

كثير مف الدراسات الى اف ىناؾ ارتباط كبير بيف مفيـك الذات كبيف التحصيؿ الدراسي فالطفؿ 
الذم لـ تنـ لديو الثقة في نفسو كقدراتو كيخاؼ مف المبادرة في القياـ بأم عمؿ اك إنجاز، يخاؼ 

اف ىذا الخكؼ متعمـ نتيجة العبء . التأنيب لذا تراه مترددا في القياـ بأم عمؿ الفشؿ كيخاؼ 
 الثقيؿ الذم يتركو الكالديف عمى عاتؽ الطفؿ كالتنافس االجتماعي ما بيف أفراد األسرة الكاحدة 

 : الشعكر باإلحباط      .2 .2
ف اإلحباط الناشئ عف اف الطفؿ يشعر باإلحباط إذا ما تيدد أمنو كسبلمتو كيرل ماسمك ا     

التيديد كاستخداـ كممات التحقير أماـ زمبلء الطفؿ كاالستيزاء بقدراتو كعدـ إشباع الحاجات 
 الفسيكلكجية لمطفؿ يؤثر تأثيرا كبيرا عمى سمكؾ الطفؿ 

 :العدكاف       .3 .3
و كقد يككف اف شدة العقاب كاإلىماؿ الذم يكقعو الكالديف في الطفؿ يثير مف عدكانية الطفؿ كشراست

 رد فعؿ الطفؿ اإلمعاف في سمكؾ العدكاف عمى اآلخريف 

 

 

 
                                                           

(1
.5ؿ  1977شٚد، ، داس اٌط١ٍؼخ ث١اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ٌٍزاد اٌؼشث١خ، أّٔبطٙب اٌغٍٛو١خ ٚاألعطٛس٠خػٍٟ ص٠ؼٛس،  5

 
 

(1
6

)
 .46ٔفظ اٌّشعغ ؿ  
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 : القمؽ      .4 .4
ىمالو يؤدم إلى شعكر الفرد بالقمؽ الدائـ كعدـ االستقرار النفسي كالتكتر    اف سكء معاممة الطفؿ كا 

كاألزمات كالمتاعب كالصدمات النفسية كالشعكر بالذنب كالخكؼ مف العقاب فضبل عف الشعكر 
 .بالعجز كالنقص كالصراع الداخمي 

 :المشكبلت النفسية كالسمككية الطكيمة األمد       .5 .5
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت عمى األطفاؿ ضحايا سكء المعاممة كاإلىماؿ عف صكرة      

التي قد تتبدل آثارىا فيما يعرؼ  صدمة اإلساءةإكمينيكية كاضحة المعالـ تكمف بؤرتيا في 
ب ضغكط ما بعد الصدمة عند األطفاؿ كىك اضطراب يظير في متبلزمة مف األعراض باضطرا
الخكؼ الشديد كاليمع كالسمكؾ المضطرب اك غير المستقر ككجكد صكر ذىنية اك أفكار اك ) مثؿ 

أثناء النـك كالسمكؾ ( الككابيس ) ادراكات اك ذكريات متكررة كممحة عف الصدمة كاألحبلـ المزعجة 
اف المشكبلت النفسية كالسمككية . كاالستثارة الزائدة كصعكبة التركيز كصعكبات النكـ  االنسحابي

الناتجة عف صدمة اإلساءة تظؿ قائمة كنشطة التأثير عمى الصحة النفسية لمطفؿ ألنيا بقيت 
 كخبرة كالصدمة تعيش مع الطفؿ كالطفؿ يعيش معيا 

ألكؿ كالشرب كالنكـ كالسمكؾ االجتماعي سمككات شاذة كغريبة كتشمؿ عادات غريبة في ا   .6 .6
كاضطراب في النمك الذىني كالعجز عف االستجابة اك لممنبيات المؤلمة كما يظير لدل ىؤالء 
األطفاؿ أعراض انفعالية تتضمف الغضب كاإلنكار كالكبت كالخكؼ كلكـ الذات كالشؾ كالشعكر 

 .بالعجز كانخفاض تقدير الذات كالشعكر بالذنب كالببلدة 
 

 :  حجـ ظاىرة العنؼ كاإلساءة ضد األطفاؿ

مف الصعكبة بمكاف تحديد عدد األطفاؿ الذيف تعرضكا لئلساءة أك العنؼ إال أف المدير اإلقميمي     
لمشرؽ األكسط بمنظمة الصحة العالمية أشار إلى اف استخداـ العنؼ ضد األطفاؿ يمثؿ كارثة كمأساة 

مميكف طفؿ دكف الخامسة (  80)المقاكمة غير انو كراء إصابة حقيقية لطبيعتيـ الرقيقة كضعفيـ في 
 .عشر مف العمر باإلدماف مف مجمكع أطفاؿ العالـ 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-474- 
 

 :مفيـك اإلىماؿ كسكء المعاممة     

شيد تعريؼ سكء المعاممة الطفؿ تطكرا ممحكظا في العقكد الماضية فمف المفاىيـ الكبلسيكية     ·*
عف متبلزمة الطفؿ المنسحؽ  1962مو كمب ك آخركف عاـ التي طرحت عف ىذه الظاىرة ما قد

battered child syndrome  إيقاع األذل :  كتصؼ ىذه المتبلزمة سكء معاممة الطفؿ عمى أنيا
الخطر اك إصابات خطرة باألطفاؿ الصغار بكاسطة الكالديف اك مقدمي الرعاية كغالبا ما ينتج عف 

كية بالدماغ ك إصابات متعددة في األنسجة الرخكة كعجز اإلصابات التي تشمؿ كسكرا كتجمعات دم
 . مستديـ كحدكث كفاة 

 ·     ىك ممارسة القكة الجسديةذكر قامكس كبستر اف مف معاني سكء المعاممة كاإلىماؿ لمطفؿ 
ممارسة الضرب اك معنكم مف خبلؿ بغرض اإلضرار بالطفؿ كقد يككف اإلضرار مادم مف خبلؿ 

 17ية لمطفؿ بالسب اك التجريح اك اإلىانة تعمد اإلىانة المعنك 
 ·          كيكسع جيؿgil   1974   مفيكـ سكء المعاممة لمطفؿ ليشمؿ أم فعؿ يحـر الطفؿ

 .مف اف يحقؽ إمكاناتو الجسمية كالنفسية 
 

 

 

 

 

 

 

17 -  W.H. Kilpatrick, Philosophy of Education, New York: Macmillan, 1956, p69. 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-475- 
 

 ·     بانو اإليذاء  1981فو إدارة الصحة كالخدمات اإلنسانية بالكاليات المتحدة األمريكية كتعر
الجسدم اك اإلساءة الجنسية اك المعاممة القائمة عمى اإلىماؿ اك سكء المعاممة لمطفؿ تحت سف 

 الثامنة 
  عشر مف العمر كذلؾ بكاسطة شخص يككف مسئكال عف رعاية الطفؿ كرفاىيتو تحت ظركؼ

 ( 18)فييا صحة الطفؿ اك رفاىيتو لؤلذل اك التيديد تتعرض 
 ·     كعرفو قانكف الحماية كالعبلج لسكء معاممة الطفؿ بالكاليات المتحدة األمريكية الذم صدر

في حده األدنى ىك أم فعؿ حديث اك فشؿ في فعؿ ) باف سكء المعاممة كاإلىماؿ ىك  1996عاـ 
تنتج عنو كفاة اك إيذاء جسمي اك انفعالي خطير اك إساءة  مف جانب أحد الكالديف اك مقدـ الرعاية

 ( ج عنو خطر كشيؾ الحدكث ألذل خطيرجنسية اك استغبلؿ جنسي اك أم فعؿ اك فشؿ في فعؿ ينت
 ·     اف مفيكـ سكء المعاممة كاإلىماؿ لؤلطفاؿ قد يتسع ليتضمف ظاىرات كحاالت عديدة مف

بؿ قد يمتد أيضا ليشمؿ صدمات . اطئة في تنشئتيـ  سكء المعاممة لؤلطفاؿ كمف األساليب الخ
الطفكلة اك األطفاؿ المصدكميف نتيجة لمخبرات المؤلمة اك الصدمية التي تعرضكا ليا كالشؾ اف 

لمطفؿ كصدمة ( صدمة ) تعرض األطفاؿ لخبرات سكء المعاممة كاإلىماؿ يشكؿ في حد ذاتو 
 تي تؤثر عمى الصحة النفسية لمفرد اإلساءة ليا مف التبعات كالعكاقب كالمظاىر ال

 : أنماط إساءة المعاممة لمطفؿ         

 : ىناؾ أنماط عديدة إلساءة المعاممة لمطفؿ كالعنؼ ضده كىي ما يأتي    

كىي أية إصابة لمطفؿ ال تككف ناتجة عف حادث كقد تتضمف اإلصابة  :اإلساءة الجسدية   .1 .1
لكمات بالجسـ اك الخنؽ كالعض كالدىس كالمسؾ بعنؼ  كالكدمات اك الخدكش اك آثار ضربات أك

كشد الشعر كالقرص كالبصؽ  اك كسكر في العظاـ اك الحرؽ اك إصابة داخمية اك حتى اإلصابة 
 .المفضية الى المكت 

مجمكعة مف صكر اإليذاء النفسي الذم   bassared.hardاستخدـ :  اإلساءة االنفعالية .2
 : يظير في األشكاؿ اآلتية 

 
 
 

18   C. Kluckhohn, the Concept of Culture, New York: Columbia University Press, 1945, p. 97 
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     كىك نكع مف التصرؼ يجمع بيف الرفض كالذؿ فمثبل يرفض أحد الكالديف  االزدراء
مساعدة الطفؿ كيرفض الطفؿ نفسو كقد ينادم الطفؿ بأسماء تحط مف قدره ككصفو بأنو 

 . كضيع 
    كيتمثؿ بالتيديد كاإليذاء الجسدم لمطفؿ اك التخمي عنو اذا لـ يسمؾ سمككا  اإلرىاب

معينا اك بتعريض الطفؿ لمعنؼ اك التيديد مف قبؿ أشخاص يحبيـ اك تركو بمفرده في حجرة 
 مظممة 

      كىي عزؿ الطفؿ عف مف يحبيـ اك اف يترؾ بمفرده لفترات طكيمة كربما يمنع العزلة
 ت مع الزمبلء اك الكبار داخؿ كخارج العائمة مف التفاعبل

 ·    كيتضمف تشجيع الطفؿ عمى االنحراؼ مثؿ تعميمو سمككا  االستغبلؿ كالفساد
إجراميا اك تركو مع خادـ اك تشجيعو عمى اليركب مف المدرسة اك االشتراؾ في أعماؿ 

 جنسية 
 ·     الطفؿ التفاعؿ مع الكبار لردكد األفعاؿ العاطفية كيتضمف إىماال لمحاكالت إىماؿ

 . مثؿ الممس كالكبلـ كالقبمة كالكالداف ىنا يشعراف الطفؿ انو غير مرغكب فيو عاطفيا 
اإلىماؿ كىك في حالة ما يترؾ الطفؿ غالبا كحيدا لمدة طكيمة اك ييممو الكالداف بما       .4 .3

 .يتسبب فيو حدكث مشكبلت انفعالية اك صحية لمطفؿ 
ية كيتمثؿ في معاناة الطفؿ مف الجكع كالبنية اليزيمة كالتقمؿ كالمبلبس اإلساءة الصح   .5 .4

 . غير المناسبة كيشعر الطفؿ نتيجة لذلؾ بعدـ كجكد أحد يرعاه
 :العكامؿ المسببة إلساءة األطفاؿ 

 19:العكامؿ اإلقتصادية  لؤلسرية  -   1 -1
ة لما ليا مف دكر كبير في رعاية الطفؿ تعد األسرة ىي المصدر الرئيسي في عممية التنشئة االجتماعي    

شباع حاجاتو األساسية مف طعاـ كشراب ك إشعاره باألمف   .كا 

اف الظركؼ االقتصادية  التي تقؼ عقبة مف العقبات أماـ األسرة عمى عممية التنشئة االجتماعية كاتبعت 
 : كثير مف األسر ممارسات أساءت بيا الى الطفؿ كمنيا ما يأتي 
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ـ لمعمؿ كاستمرارىا بو لساعات طكيمة خبلؿ النيار كحرماف الطفؿ مف العطؼ خركج األ.1 .1
 .كالحناف 

الخبلفات األسرية بسبب الظركؼ االقتصادية كما نجـ عف ذلؾ مف فراؽ اك طبلؽ بيف . 2 .2
 الكالديف 

 انشغاؿ اآلباء بالعمؿ اك اليجرة الى خارج الكطف كغيابيـ المستمر عف األسرة  .3 .3
 حاالت األسر التي تعيش تحت خط الفقر  المدقع كسكء التغذية  ازدياد عدد. 4 .4

 

الضغكط النفسية التي يعانييا أحد الكالديف اك كبلىما التي تؤثر تأثيرا كبيرا في رعاية    .5 .5
 الطفؿ 

 ضيؽ المسكف ككبت حرية الطفؿ    .6 .6
 قضاء األطفاؿ الكقت الطكيؿ خارج المنزؿ   .7 .7
 التنشئة االجتماعية السميمة جيؿ الكالديف بأساليب    .8 .8
 ارتفاع عدد أفراد األسرة الذيف يعيشكف في منزؿ كاحد  .9 .9

 المعاممة التمييزية ضمف األسرة . 10 .10
 عزلة األسرة اجتماعيا كضعؼ العبلقات األسرية كالشخصية كاالجتماعية. 11 .11
 ضعؼ اإلحساس بالمسؤكلية تجاه أفراد األسرة .12 .12

بأدكار كممارسات عديدة أثناء تربيتيا ألطفاليا كبشكؿ ضمني اك بشكؿ كما اف بعض األسر قامت     
كاضح مممكس مف خبلؿ أفعاؿ كالترىيب اك بث القمؽ كالخكؼ في نفكس األطفاؿ اك معاقبتيـ اك صب 

كتقكـ بعض األسر بسكء معاممة الطفؿ نفسيا كإشعاره . المعنات عمييـ اك عدـ إشباع حاجاتيـ العاطفية 
ىانتو أماـ اآلخريف بأنو ال قيم  20ة لو كانو غير محبكب اك غير مرغكب فيو اك سبو بأقبح الشتائـ كا 

كلكحظ اف األطفاؿ الذيف يعيشكف الضغكط االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية التي يقع اآلباء تحت    
كالتي ال  كما اف األسرة التي تعاني مف أزمات اقتصادية. كطأتيا تككف اكثر عرضة لئلساءة النفسية 

تعدؿ في معاممتيا بيف الجنسيف كالتي ال تكفر العكف كالمساعدة ألطفاليا ىي اكثر األسر التي تدفع 
 أطفاليا الى المعاناة النفسية 

ػ   - 19 Edward Tylor, Primitive Culture, London: John Murray, 1871, p.1. 
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 الضغكط االجتماعية -   2 -2
ة في األسرة بالفقر كالبطالة كعدـ التكافؤ االجتماعي ككجكد طفؿ معاؽ كتتمثؿ الضغكط االجتماعي    

كغالبا ما يككف ضحايا اإلىماؿ لمفقر كالفشؿ في تكفير المأكؿ كالمسكف كالرعاية الطبية كزيادة حجـ 
 . األسرة كنقص المكارد المالية تمثؿ ضغطا اجتماعيا كبيرا 

 :  ة كأسمكب المعاممة الكالديةالعكامؿ المؤثرة في التنشئة االجتماعي   2*

 :يمكف تحديد العكامؿ األسرية المؤثرة في التنشئة االجتماعية لمفرد عمى النحك التالي

 اتجاىات الكالديف: أكال

تتأثر عممية التنشئة االجتماعية داخؿ األسرة باتجاىات الكالديف كاألساليب التي يتبعيا في تقكيـ سمككات 
 :أبنائيـ منيا ما يمي

 :الحماية الزائدة -1-

كىذا األسمكب نجده كثيرا داخؿ األسرة الجزائرية، فنجد كثير مف اآلباء يسمككف ىذا األسمكب  
فيقكمكف بالحماية الزائدة لمطفؿ كتدليمو بصكرة مبالغ فييا كتكفير لو كؿ طمباتو بعقبلنية أك دكف عقبلنية 

لطفؿ في التحرر كاالستقبلؿ حيث يتدخؿ كالخكؼ عميو مف العبلقات الخارجية، كميا تسمب رغبة ا
الكالديف في شؤكنو باستمرار كيقكمكف نيابة عنو بالكاجبات، كمف ثـ ال تتاح لو فرصة اختيار أنشطتو 
المختمفة بنفسو كبالتالي يجد صعكبة في تحممو المسؤكلية في مستقبؿ حياتو مما يؤثر في مركز الضبط 

 لديو

 

 

 

-19   Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale. I: L’action sociale, Paris :p5     
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كما نجد بعض األميات يبالغف في ىذه الحماية لحد إظيار الطفؿ بمظير المتفكؽ فإذا سئؿ عف شيء   
الذكي كىذا يعكد بالسمب عمى الطفؿ فيجعؿ منو فاقدا  ما تجيب األـ بالنيابة عنو لشعكرىا بإبرازه بمظير

المبادرة كما ينشأ في الغالب كثير االعتماد عمى الغير قميؿ االعتماد عمى نفسو كيتسـ بالغيرة  لركح
كبالعناد كالتحدم لمكبار كلمصغار كىذا األسمكب يؤدم إلى إعاقة النمك االجتماعي لمطفؿ فاألـ مثبل ال 

مط عمى سمكؾ األطفاؿ كالذم فيؤثر ىذا الن  20تريد البنيا أف ينمك كيتجاكز مرحمة الطفكلة كيستقؿ عنيا
كما تؤدم الحماية الزائدة إلى اإلضرار بعبلقة الطفؿ بأصدقائو كتؤدم  437يتمثؿ في ضبط ذاتي ضعيؼ

فحب األـ ألبنائيا . إلى تعكيد الطفؿ عمى التفكير مكانو في إيجاد الحمكؿ لمشاكمو كقضاياه فيتعمـ التكاكؿ
طابع التممكي حيث تفرض األـ ىيمنتيا العاطفية عمى بكؿ ما يتميز مف حرارة عاطفية يغمب عميو ال

أطفاليا فتشؿ في نفكسيـ كؿ رغبات االستقبلؿ كتحيطيـ بعالـ مف الخرافات كالغيبيات كالمخاكؼ فينشأ 
 الطفؿ انفعاليا جزافيا عاجزا عف التصدم لمكاقع مف خبلؿ الحس النقدم كالتفكير العقبلني   

 :اإلىماؿ 2

الة بنظافة الطفؿ أك عدـ إشباع حاجاتو الضركرية كالفيزيكلكجية كالنفسية كعدـ كيتمثؿ في البلمبا 
إثابتو كتشجيعو عندما ينجز عمبل، كقد بينت العديد مف الدراسات خاصة في عمـ االجتماع التربكم أف 

شكر االبف الذم يتحصؿ عمى نتائج جيدة كتقابؿ ىذه النتائج مف طرؼ األكلياء بنكع مف البلمباالة دكف 
أك تشجيع تكلد لديو نكع مف السخط كالغضب كتدفعو إلى إىماؿ دركسو كتككف النتائج عكسية كتقيقر في 
تحصيمو كنفس الشيء عندما يتحصؿ اإلبف عمى نتائج ضعيفة كاألكلياء ال يعطكنيا أدنى مبلحظة، فيذا 

كذلؾ لمؿ قابؿ األكلياء  يزيد في تدىكر تحصيؿ االبف فيك يشعر بأف الدراسة غير ميمة كأنيا لك كانت
 .438نتائجو بتمؾ الكيفية

فيتمثؿ اإلىماؿ إذف مف عدـ التكجيو كالضبط كاإلشراؼ لذا يمقى في البيت سكل انتباه كعناية  
قميمة كمثؿ ىذا اإلىماؿ منتشر بكثرة داخؿ األسرة الجزائرية كالذم يفقد الطفؿ اإلحساس بمكانتو عند 

كانتمائو إلييـ، كما ينعكس سمبا عمى شخصيتو كعمى تكيفو كعمى نمكه أسرتو كيفقد اإلحساس بحبيـ لو 
                                                           

2
 .26، ؿ1993، ػّبْ، 2اٌش٠ّبٚٞ ِؾّذ ػٛدح فٟ ػٍُ إٌفظ اٌطفً، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ط-0

2
 .93عّبي ِؼزٛق، ففؾبد ِؾشلخ ِٓ اٌفىش اٌزشثٛٞ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ -1



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-480- 
 

النفسي كاالجتماعي، فغالبا ما يترتب عمى ىذا االتجاه شخصية قمقة مترددة، تتخبط في سمككيا ببل قكاعد 
أك حدكد فاصمة كاضحة كغالبا ما يحاكؿ أف ينضـ إلى جماعة يجد فييا مكانتو كيجد فيو العطاء كالحب 

 .حـر منو في أسرتو فيمقى التشجيع مف طرؼ جماعتو عمى أم عمؿ يقكـ بو حتى كلك كاف مخربا كالذم

ألنو لـ يعرؼ في صغره الحدكد الفاصمة بيف حقكقو ككاجباتو باإلضافة إلى أنو متسببا في عممو  
كالكذب كالقسكة كال يحتـر حقكؽ الغير، فاقدا لمحساسية االجتماعية فيسيؿ عميو االعتداء كالسرقة كالتشرد 

كمخالفة القكانيف كالنظـ التي يجب أف تحكـ الفرد الذم ينتمي لمجتمع لو أنظمة كقكانيف يجب أف يحترميا 
 .439ال كنو ال يستطيع ذلؾ

 :أسمكب القسكة كالتسمط 3

كيعني المنع كالرفض لرغبات الطفؿ كمنعو القياـ بما يرغب فيو كالصرامة كالقسكة في معاممة  
ميميـ مياـ كمسؤكليات فكؽ طاقاتيـ كتحديد طريقة أكميـ كنكميـ كدراستيـ كمعاقبتيـ عند األطفاؿ كتح

قياـ الطفؿ بسمككات خاطئة ال ترضي اآلباء كتشعرىـ باالستياء كعدـ الرضا كالضرب البدني كالتعبير 
كب متداكؿ كثيرا المفظي كالشتـ كاإلىانة كالحرماف العاطفي كالمادم كأحيانا الطرد مف البيت، كىذا األسم

 .440داخؿ األسرة الجزائرية حيث يميؿ الكالداف لمسيطرة كفرض معايير السمكؾ التقميدية باستخداـ السمطة

كعندما يخطأ الطفؿ ألكؿ مرة يكاجو بالسب كالمعف كالضرب كغيرىا مف الممارسات األخرل كىذا  
بعض اآلباء يسعكف لفضح أبنائيـ ما يزيد مف إصرار الطفؿ الذم أخطأ عمى السمكؾ المنحرؼ، كىناؾ 

 .441أماـ المؤل الرتكابيـ أدنى خطأ كلك كاف لممرة األكلى

ف كانت المعاقبة تعمؿ عمى تقميص سمكؾ غير مرغكب فيو فإنيا في حد ذاتو ال تحفز الطفؿ   كا 
 .442عمى تحسيف سمككو

                                                           
2

 .،80، ؿ 2005غٍٛ ِقش٠خ ، اٌمب٘شح ، ٘ذىّؾّذ لٕبٚٞ، اٌطفً رٕؾئزٗ ٚؽبعبرٗ ، ِىزجخ أ -22
2
 .45، ؿ1996خ١شٞ خ١ًٍ اٌغ١ٍّٟ، اإلرقبي ٚٚعبئٍٗ فٟ اٌّغزّغ اٌؾذ٠ش، اٌّىٕت اٌؼٍّٟ ٌٍىّج١ٛرش ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ِقش،  - 3

2
 .93عّبي ِؼزٛق، ففؾبد ِؾشلخ، ِشعغ عجك روشٖ، ؿ - 4

442
 -Fitz Huch Dedson, aimer sans tout permettre, Marabout, paris, 1983, p47. 
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حفيزىـ كالتقميؿ مف شأنيـ فالشتـ أك إثارة األلـ النفسي يؤدم باألطفاؿ بالشعكر بالذنب، كتأنيبيـ كت 
باستعماؿ ألفاظا تؤثر فييـ كقد يسمككف نفس األسمكب الذم شتمكا بو، كما يؤدم كثرة العقاب البدني 
كالضرب إلى عدـ الثقة بالنفس كينشأ الطفؿ في جك مشحكف بالعنؼ كما يؤثر عمى شخصيتو مستقببل 

 .كيؤثر عمى تحصيمو الدراسي

الشعكر بالنقص كاالرتباؾ كىذا ما نبلحظو مثبل في مدارسنا لما المعمـ كما يؤدم كثرة العقاب إلى  
بضرب التبلميذ أماـ اآلخريف فيحس بشعكر النقص كيخجؿ أماـ أصدقائو كيرتبؾ أماـ المعمـ إذا طمب 

كما يسيؿ انقياد الطفؿ مف قبؿ رفاؽ السكء، كما يكجد بيف منحرفي األحداث . منو اإلجابة عمى األسئمة
، كقد أكدت كثير مف الدراسات عمى آثار األسمكب 443ف األطفاؿ الذيف جاؤكا مف اسر مستبدةكثير م

أف األطفاؿ الذيف يأتكف مف بيكت متسمطة ميالكف ( " بمكديف)التسمطي عمى األبناء كقد تكصمت دراسة 
 .444"الف يككف ىادئيف، غير ىجكمييف اجتماعيا محدكدم الفضكؿ، قميمي األصالة كضعاؼ الخياؿ

فالتسمط يؤدم إلى عدـ القدرة عمى ممارسة األدكار اإلجابية كميؿ كبير إلى الخضكع كاالستكانة  
، كىنا نشيد أف الثقافة السائدة في 445لكؿ أشكاؿ السمطة كمف فقداف المبادرة الذاتية كالعمؿ التمقائي

في المجتمع، كحتى  المجتمع تتسـ بالطابع القمعي كالتحكـ، كحتى أف القير أصبح سمة سياسية سمككية
 .446في نظاـ الحكـ كاإلدارة كفي الحياة االجتماعية كاألسرة كالمدرسة

كما ينطكم عمييا مف تسمط ( بطرياركية)كبينت بعض الدراسات أف بنية المجتمع الجزائرم ىي بنية أبكية 
 . 447العقؿ الكاحد كالرأم الكاحد في إطار المجتمع كالدكلة كاألسرة
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، 1990، 3ِؾّذ ِقطفٝ ص٠ذاْ، إٌّٛ إٌفغٟ ٌٍطفً ٚاٌّشا٘ك ٚٔظش٠بد اٌؾخق١خ، داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ، عذح، ط- 

 .117ؿ
444

 .151، ؿ1982ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِخزبس، ِؾبضشاد فٟ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش،  - 
445

 68ؿ ,  1990, اٌؼذد اٌغبثغ , ؽ١ٌٛبد و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ عبِؼخ لطش , أّٔبط اٌزٕؾئخ األعش٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌؼشثٟ, ضبْوبف١خ سِ - 
446

 52ؿ ,  1986, اٌمب٘شح , ِىزجخ األثٍٛ ِقش٠خ , دساعبد فٟ اٌفىش اٌزشثٛٞ اٌّؼبفش , ِؾّذ ٔج١ً ٔٛفً  - 
447

 86ؿ , 196دساعخ فٟ ٔؾأح اٌّضمف اٌؼشثٟ ٚعٛع١ٌٛٛع١خ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ػذد , خ اٌّضمف اٌؼشثٟ اٌّؾٕخ اٌذائّ, ػجذ اٌشصاق ػشاثٟ  - 
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 : أسمكب التفرقة -4

       كثيرا ما يمجأ اآلباء إلى التفرقة بيف األبناء في المعاممة كعدـ المساكاة بينيـ بسبب الجنس 
السف أك ترتيب الكلد أك ألم سبب آخر كىذه التفرقة قد تترتب عمييا تككيف شخصيات مميئة بالغيرة،  أك

بأكثر نسبة مف االىتماـ كالتشجيع فترتيب الكلد في أسرتو عامؿ ميـ في التنشئة بحيث يظير الكلد األكؿ 
مف طرؼ اآلباء كتحفيز طمكحو كيميو في ذلؾ االبف األصغر، أما الذيف يتكزعكف في غير ذلؾ فيـ 

 .   448يتأرجحكف بيف االعتداؿ كاإلحباط في إثارة األىؿ

فيمنح االبف األكبر امتيازات أكبر مف إخكتو خاصة بعد عجز الكالد أك حدكث مكركه أك مكتو،  
فالسمطة الثانية ىي االبف األكبر كنجد ىذا داخؿ األسرة الجزائرية كتظؿ ىذه النظرة قائمة حتى بعد كالدة 

ىك عالـ أمو األكبر كدليؿ قيمتيا : " أطفاؿ آخريف، باألخص بالنسبة لؤلـ حيث يقكؿ في ىذا ىشاـ شرابي
اـ الكالديف كىذا ما يدفعو إلى أف ، فالطفؿ األكبر يتمقى اىتم449..."كامرأة كضماف لحياتيا المستقبمية

يحتؿ مكانة عالية، كقد يتحمؿ المسؤكلية مف الصغر ، كأما فيما يخص االبف األكسط يحتؿ المرتبة 
الثانية كىي معاممة كالديو ألنو يأتي خمفو حتى في ارتداء المبلبس حيث نجده غالبا ما يرتدم مبلبس 

ة بالنسبة لؤلخ األكبر، فاالبف األكسط كثيرا ما يؤدم بو أخيو القديمة كما يتمقى عدة مكانع ىي مسمكح
إلى البلمباالة، فينصرؼ نحك إقامة العديد مف العبلقات االجتماعية بعيدا عف العبلقات األسرية، بحيث 

أنو قد يميؿ األكسط إلى إقامة عبلقة اجتماعية خارج نطاؽ األسرم كيبتعد عف ( بنجاميف سيركؾ...)يرل
 . 450سة كالغيرةالصراع كالمناف

أما مركز االبف األخير يكلى اىتماما خاصا اتجاه كالديو كتنشئة تختمؼ عف بقية اإلخكة ألف  
فيـ بيذا ينظركف إليو أنو , عبلقتو ىنا يغمب عمييا عاطفة الخكؼ فبل يسمح لو القياـ بمعظـ األعماؿ 

, المراىقة شخصية اتكالية مدلمة  دائما صغير كيعممكف عمى إطالة مدة طفكلتو كىذا يجعؿ منو في مرحمة
تحب أف تستحكذ عمى كؿ , أنانية تعكدت أف تأخذ دكف أف تعطي , صعبة التكيؼ مع الكاقع االجتماعي 
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ٚإٌؾش ، ث١شٚد  ٌٍطجبػخ اٌّؼبسف رأص١ش األً٘ فٟ ِغزمجً أثٕبئُٙ ػٍٝ فؼ١ذ اٌزٛع١ٗ إٌّٟٙ ، دساعخ ١ِذا١ٔخ ، ِإعغخ, ع١ًٍ ٚد٠غ ؽىٛس   

 . 95ٌجٕبْ دْٚ عٕخ ، ؿ 
449

 30،ؿ 1984، 3اٌّغزّغ اٌؼشثٟ ، األ١ٍ٘خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ،طِمذِبد ٌذساعخ , ٘ؾبَ ؽشاثٟ - 
450

 459ؿ , ثذْٚ ربس٠خ , ث١شٚد , ِؾبوً ا٢ثبء فٟ رشث١خ األثٕبء اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ , ؽذ٠ش ئٌٝ األِٙبد , ع١شٚن ثٕغب١ِٓ  - 
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كما تعتبر التنشئة في األسرة الجزائرية مف   451شيء لنفسيا شخصية تعرؼ حقكقيا كال تعرؼ  كاجباتيا 
 . ة مف أىـ التجارب التعميمية لمطفؿ الصغير ناحية تخصيص أدكار لمذككر كأخرل لئلناث كاحد

كنجده كثيرا داخؿ األسرة الجزائرية كالذم كيتضمف التقمب في معاممة الطفؿ بيف الميف :  اتجاه التذبذب
كالشدة كىذا يعني أف  سمككا معينا يثاب عميو الطفؿ مرة كيعاقب عميو مرة أخرل كذلؾ قد يتضمف ىذا 

بحيث ال تدرم متى تثيب , زاء بعض ما يمكف أف يصدر عف الطفؿ مف سمكؾ االتجاه حيرة األـ نفسيا إ
كما يتضمف ىذا االتجاه التباعد بيف اتجاه كؿ مف األب كاألـ في تنشئة الطفؿ . الطفؿ كمتى تعاقبو 
    452كتطبيعو اجتماعيا 

 فالكالديف قد يمدحاف سمكؾ الطفؿ في مكقؼ كيذماف السمكؾ نفسو في مكقؼ آخر بحيث ال 
يستطيع الطفؿ التمييز لما امتدح عمى ىذا السمكؾ مرة كعكقب عمى السمكؾ نفسو مرة أخرل كقد يككف 
ىذا التذبذب نتيجة اختبلؼ األب ك األـ في معاممة الطفؿ فاألـ تعامؿ طفميا بحناف كاألب يعاممو بالقسكة 

لمعاممة مف األـ كاألب عمى  في ا   كالعقاب دكف مراعاة اآلثار السيئة لمثؿ ىذا االختبلؼ, كالشدة 
كما يترتب   453كيترتب عمى شخصية متقمبة كمتذبذبة , شخصية الطفؿ فتصبح دائـ القمؽ غير مستقر

دائـ الغضب كلكنو , عمى ىذا االتجاه شخصية ازدكاجية منقسمة عمى نفسيا كقد يككف مع أسرتو بخيبل 
كىك مع رئيسو في العمؿ متممؽ كناعـ  .الخ ...ضاحؾ مبتسـ , مع أصدقائو شخص آخر كريـ متسامح 

في حيف أنو مع مرؤكسو قاسي كخشف كقد يككف مع أبنائو يفضؿ جنسا عمى جنس كغالبا ما يككف ىذا 
ثـ ىك عمى النقيض , ( األب أـ األـ ) التفضيؿ في جانب الجنس الذم منحو الحب كالحناف في طفكلتو 

 . الخ ...لحناف مف ذلؾ مع أبنائو مف الجنس الذم حرمو الحب كا

 . 454كىكذا يظؿ التذبذب كاالزدكاجية سمة مميزة ليذه الشخصية 
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 86، ؿ 2005اٌمب٘شح، اٌطفً رٕؾئزٗ ٚؽبعبرٗ ، ِىزجخ أغٍٛ ِقش٠خ ، , ٘ذٜ ِؾّذ لٕبٚٞ  - 
452

 .  250ؿ , ٔفظ اٌّشعغ , ٘ذٜ ِؾّذ لٕبٚٞ  - 
1

 . 84ؿ , ِشعغ عجك روشٖ , ٘ذٜ ِؾّذ لٕبٚٞ  -
2

  . 250ؿ ,  1998،  1ع١ىٍٛع١خاٌزٕؾئخ اإلعزّبػ١خ ،داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ، ػّبْ، ط , فبٌؼ ِؾّذ أثٛعبدٚ -
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 : خاتمة

كاذا كنا قد . اف كعي االنساف ألسباب مشكمة معينة يشكؿ الخطكة األكلى لمعالجتيا كالتصدم ليا        
الحمكؿ تأتي . منحرفةرأينا ككعينا األسباب الكامنة كراء العنؼ المنزلي، أمكننا التصدم ليذه الظاىرة ال

بكضع االصبع عمى الجرح، أم بمعالجة األسباب كليس النتائج، خصكصان ألف معالجة النتائج دكف 
كبما اف العنؼ العائمي ليس بظاىرة عرضية، عمى . معالجة األسباب ىي اطالة لممشكمة كليست حبلن ليا

مف البنية كالقيـ االجتماعية لمدكؿ المتخمفة  حد تعبير الباحث الفرنسي باتريؾ مكنييو، كانما ىك ظاىرة تنبع
كما اف كتيرتيا ترتفع يكمان بعد يكـ رغـ غياب االحصاءات الدقيقة  كاف ال بد مف التمعف بالحمكؿ انطبلقان 

 :مف التركيبة أك البنية االجتماعية عمى الشكؿ التالي

الرجؿ كسيطرتو كتعٌزز ضعؼ المرأة  ػ تعديؿ النشأة االجتماعية كاعادة صياغة بعض المفاىيـ التي تدعـ
 .كاستكانتيا لو انسجامان مع انكثتيا

، كأقصد بذلؾ التعبير عف مشكمة معينة عمى نحك منيجي أكمنطقي، «الحكار المنطقي العاطفي»ػ اعتماد 
 .كفي الكقت نفسو بمحبة كلغة سمسة راقية بعيدة عف الكعظ كاالدعاء

 .طفاؿ، ذككران كانكا اـ إناثان ػ اعتماد العدالة كالمساكاة بيف األ

ػ اعادة صياغة المتغيرات الثقافية التي تعزز المجكء إلى العنؼ كاعتماد ثقافة السبلـ بدؿ ثقافة العنؼ في 
تربيتنا التي مف شأنيا لجـ الغرائز كالسيطرة عمى الذات كاقتناع اآلباء بعدـ المجكء إلى العنؼ مع اطفاليـ، 

سدم كالنفسي، كىذا يعني تعزيز ركح التفاىـ كالمحبة الصادقة التي تككف أم بالعدكؿ عف العقاب الج
 .غاية في ذاتيا، ال كسيمة لمكصكؿ إلى مآرب معينة

مثبلن، عرض مشكمة عائمية مف خبلؿ . ػ دكر كسائؿ االعبلـ في التكجيو كالتركيز عمى ثقافة السبلـ
اني كعنيؼ، كالثاني بتفاىـ كمنطؽ كمحبة، شريطيف كثائقييف، يحاكؿ األكؿ حؿ مشكمة معينة بشكؿ عدك 

كىذا مف شأنو التركيز عمى اشاعة . مع مقارنة النتائج التي تكٌصؿ الييا أفراد األسرة في كبل الشريطيف
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لقاء الضكء عمى كيفية التفاعؿ االيجابي اماـ المشاكؿ العائمية، ىذا التفاعؿ الذم يتيح  السبلـ كالمحبة كا 
ذاتو بدالن مف تحقيؽ الرجؿ ذاتو عمى حساب المرأة، كيتيح بالتالي بمكغ السبلـ  لكؿ فرد مجاالن لتحقيؽ

 .العائمي كاالجتماعي

ػ تعديؿ 2ػ تعديؿ التنشئة االجتماعية، 1: كلئف كاف ممكنان ادراج ىذه الحمكؿ تحت أبكاب ثبلثة ىي
لعنؼ، ففي االمكاف حصر ىذه ػ دكر الدكلة ككسائؿ االعبلـ في نشر ثقافة السبلـ بدؿ ثقافة ا3القكانيف، 

 . تعديؿ التنشئة االجتماعية عف طريؽ تنمية الحس الكاعي النقدم: األبكاب الثبلثة تحت باب كاحد ىك
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 عالقة اجلامعة باجملال التننوي

 -منوذج البحث العلني يف اجلسائر شوشيولوجية دراشة-

لٌلى محمد ٌسعد: األستاذة  

أستاذة فً علم االجتماع الثقافً   
   البلٌدة - جامعة سعد دحلب

 

اصة في مجاؿ البحث العممي يمكف اعتبار الجامعة مؤسسة داخؿ المجتمع إال بأداء كظائفيا خ
باعتباره كسيمة جد ىامة في حياة األفراد، كعندما شيدت الجامعة تطكرات فأصبحت أكثر صمة بالمجتمع 
نما تطبيقيا، كنظرا لنقص المراكز البحثية في  كالعمـ كمرتبطة باالقتصاد كأصبح العمـ ليس نظريا فقط كا 

مف اجؿ عممية البحث العممي عكس الدكؿ المتقدمة، فميا  الدكؿ المتخمفة نجد الجامعة ىي السبيؿ الكحيد
 .مؤسسات منفصمة عف الجامعة تقـك بعممية البحث مثؿ الككالة الكطنية لمبحث العممي في فرنسا

فاليكـ العمـ لو دكر جديد يشتغؿ مف اجؿ البحث في جميع المياديف كالبد مف تفاعمو مع البحث 
فييا ما ىك نظرم حتى ال يصبح مجردا، كيحقؽ بذلؾ تطكير البشرية العممي مف اجؿ إيجاد مياديف يطبؽ 

بأسباب المعرفة المختمفة، كيكمف دكر البحث العممي في تطبيؽ المعرفة التي يكتسبيا الباحث لخدمة 
إف مسايرة برامج "المجتمع، فالميارات المتخصصة تقع مسؤكليتيا عمى الجامعة ككزارة التعميـ العالي حيث 

العالي كمتطمبات االقتصاد، كعندما تؤدم قطاعات التعميـ المختمفة كؿ المياـ كالمسؤكليات الممقاة التعميـ 
 ".455عمى عاتقيا،حينئذ سكؼ تكتسب القكل العاممة الميارات التي تتطمبيا التنمية االقتصادية

ىاما  فكثرة النشاطات التي تقكـ بيا الجامعة خاصة في خدمة المجتمع، ىذا ما جعؿ ليا مكانا
كدكر بارز في بعض الدكؿ خاصة منيا المتطكرة، فمازالت الدكؿ النامية تعاني مف مشاكؿ في ىذا 
المجاؿ كغياب االلتزاـ بتطكير العمـ كتطبيقاتو إضافة إلى ذلؾ عدـ االىتماـ بتطكير القدرات ككذلؾ 

ؤسساتي ك التشريعي، التسيير الغير عقبلني لمجامعات كعدـ تجاكز النقص المكجكد في الجانبيف الم

                                                           
 .23-22، ص ص 2005، عالم الكتاب، الطبعة األولى، القاهرة، سنة للتعلٌم العالًضمان الجودة عبد العزٌز الهواشً،  -455
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عمى إنشاء معيد ( ىيكنغ ساب تشكم)كتعتبر ككريا الجنكبية مثاؿ ناجح في سد ىذا العجز، حيث عمؿ
 .456العمـ كالتقنية الككرم كالمعيد الككرم المتقدـ لمعمـ كالتقنية

 فالمشكؿ المطركح في الدكؿ النامية ىي الجدلية القائمة بيف النماذج النظرية كالتجارب كما أف
البحث العممي غير قادر عمى تقديـ حمكؿ كأجكبة لكؿ المشاكؿ كاالنشغاالت المطركحة مف طرؼ أفراد 

 .المجتمع كالحككمات

فالبحث العممي يحتاج إلى ميزانية معتبرة كتجنيد العديد مف الباحثيف إلى اعتبار البعد الزمني في 
 .457تحديد رزنامة األىداؼ المطالب بتحقيقيا

سسة ىامة ىدفيا تحقيؽ خطط تنمكية كاضحة المعالـ ككذلؾ مف اجؿ خدمة إذف الجامعة مؤ 
المجتمع التي ىي جزء منو حسب خصكصية المجتمع التي تنتمي إليو إضافة إلى ىذا فبلبد مف تطبيؽ 
ما يدرس كما يتكصؿ إليو مف نتائج ، فيي ليست مكاف يدرس فيو فقط حتى ال يككف معناىا ضيؽ 

 .ا ال تخدـ الفرد كال المجتمعكأىدافيا محدكدة كبيذ

جامعة افريقية كمدل  100كقد ذكر التقرير النيائي لدراسة البكابة الدكلية لمجامعات التي شممت 
تطكر مستكل البحث العممي كاستعماليا لتكنكلكجيات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ في التعميـ العالي كالمخابر 

كيتعمؽ األمر بجامعة أبك بكر  49ترتيب اإلفريقي المرتبة البحثية إف أفضؿ جامعة جزائرية احتمت في ال
 .458بمقا يد بتممساف

ككذلؾ كشؼ تقرير قامت بو دراسات البكابة الدكلية لمجامعات تكاضع مستكل الجامعة الجزائرية 
 .مقارنة بالجامعات اإلفريقية األخرل

كنكلكجيا تراجعت إلى كذكرت صحيفة الشركؽ الجزائرية أف جامعة ىكارم بكمديف لمعمكـ كالت"
مف حيث التطكر البحثي كاستعماؿ تكنكلكجيات  66حيث تمركزت جامعة الجزائر في المرتبة  52المرتبة 

                                                           
 .51، الجزائر، بدون سنة، ص 13، حولٌات جامعة الجزائر، العدد البحث العلمً ودوره فً التنمٌة بالوطن العربًمحمد بوسنة،  -456

457
-Mourad Ben Achenhou, vers l’université Algérienne, Réflexion sur une stratégie universitaire, O.P.U, Alger, 

sans date. 

-
-12-03، مقال منشور على األنترنت بتارٌخ الجامعات الجزائرٌة األقل استخداما للتكنولوجٌات الحدٌثة فً إفرٌقٌاشبكة اإلعالم العربٌة،  458

2010. 
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كىذا ما يعكس كضع الجامعة الجزائرية كنكعية التككيف في " 459اإلعبلـ كاالتصاؿ في التككيف الجامعي
 .عند بعض الدكؿ المجاكرة كالمغرب كتكنسىذا المجاؿ مقارنة بمستكل التعميـ العالي كالبحث العممي 

كجاء أيضا في نفس التقرير تفكؽ بعض الجامعات اإلفريقية الفقيرة عمى الجامعة الجزائرية، كىذا 
راجع إلى استخداـ ىذه الدكؿ لمخططات تعاكف مع جامعات عالمية لتطكير مستكل البحث العممي 

مما دفع كزارة التعميـ العالي اتخاذ إجراءات جديدة كاعتماد عمى تكنكلكجيات متطكرة في مخابر البحث 
لتطكير المنظكمة الجامعية كتفعيؿ نتائجيا في المجاالت االقتصادية التطبيقية مف اجؿ رفع مف مستكل 

 :البحث العممي، ك سكؼ نتطرؽ إلى المؤسسات البحثية كىدفيا في مختمؼ المجاالت في النقاط اآلتية

 : تصنيؼ البحوث الجامعية

نستطيع تصنيؼ الدراسات الجامعية حسب األنشطة التي تقـك بيا الجامعة مف جية كحسب 
 : يمي التخصصات القائمة عمييا ك مف بيف البحكث التي تقكـ بيا ما

 : البحوث األساسية: أوال

ىي أساس تطكر الجامعات ك المعارؼ األكاديمية كما أنيا امتداد لممعارؼ العممية، كمف خبلؿ 
 .ا لبحكث نظرية نستطيع اكتشاؼ نظريات جديدةاستخدامي

 :البحوث التنموية: ثانيا

ىي مرتبطة بمحاكلة إيجاد طرؽ مناسبة لمدكؿ النامية بغية الخركج مف الصعكبات التي تعاني  
 .منيا في المجاؿ االقتصادم عف طريؽ استخداميا مختمؼ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة

 : البحوث الصناعية: ثالثا

في األصؿ بحكث تطبيقية كتركز عمى تطكر مراحؿ االمتزاج كأنماطو لخدمة القطاع  ىي
 .الصناعي

 :البحوث التطبيقية: رابعا
                                                           

459
 .نفس المرجع السابقشبكة اإلعالم العربٌة،  - 
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يجاد  تيدؼ ىذه البحكث إلى تطبيؽ كاستثمار كتطكير البحكث األساسية مف اجؿ خدمة األفراد كا 
ذا النكع مف البحكث في المراكز مياديف التطبيؽ كبالتالي االنتقاؿ مف النظرم إلى الميداني كيجرم ى

 .المختصة

 :البحوث العسكرية: خامسا

، كما أنيا تيتـ باالختبار العممي " 460كسابقتيا مكجية لخدمة المخططات العسكرية كمتطمباتيا"ىي 
ألفضؿ تصميـ كتشغيؿ األنظمة اإلنسانية في ظركؼ تتطمب تخصصا لممكارد المحدكدة، ك تحاكؿ فيـ 

 .461في مجاؿ نظـ التشغيؿ كشرح ظكاىر التغير

فالبحكث النظرية األساسية يغمب ممارستيا في الكميات النظرية أكثر عكس البحكث التطبيقية 
فنجدىا في الكميات العممية لكف الكاقع يعكس ذلؾ حيث نجد كؿ مف البحكث النظرية ك التطبيقية في 

لمبحكث التطبيقية لمكميات  %80إلى  %60تتراكح بيف "جميع الكميات تختمؼ مف حيث النسب حيث 
 ".462العممية

كال يمكف تجاىؿ البحكث النظرية ألنيا ساىمت في كضع اإلجراءات المنيجية التي فتحت الطريؽ 
مف اجؿ إيجاد نتائج كاضحة مبنية عمى مبلحظة عممية دقيقة، ألنيا اليكـ ال تعتمد عمى خبرات تقميدية 

نما لكؿ مجاؿ بحثي مجالو الخاص كأساليبو  أك فركض ميتافيزيقية أك إسيامات قائمة عمى التخميف كا 
 .العممية المتعمقة بو كمنيجيتو الصحيحة المبنية عمى المكضكعية

ال يمكف التقميؿ مف أىمية البحث األساسي عف البحث التطبيقي، تماما كما ال يمكف التقميؿ "ألنو 
 .463"مف أىمية الجذكر في إنتاج الثمار في الشجرة الكاحدة

 : وانيف المتعمقة بالتعميـ العاليالق

بعد االستقبلؿ أدخمت الدكلة الجزائرية عدة تعديبلت كبعض القكانيف التي تخدـ منظكمة التعميـ 
العالي كالبحث العممي مف اجؿ التسيير األنجع مف جية كعممية التكظيؼ لمؤل الفراغ الذم تركو 

                                                           
  .78، ص 1988، سنة 3، مجلة اإلتحاد، للجامعات العربٌة، العددث العلمً فً نقل وتطوٌر التكنولوجٌادور البحعادل عوض، -460
 .129، ص  2001، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة األولى، قطر سنةدور مؤسسات التعلٌم العالًعبد هللا جمعة الكبٌسً،  -461

462
 .94، ص مرجع سابقعادل عوض ،  - 

463
 .23، ص فس المرجع السابقن - 
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الجامعة مطالبة باف تقدـ "د متخصصة ألف معاى 1962كليذا الغرض أنشأ منذ . المستعمر الفرنسي
لمقطاع االقتصادم كفي أسرع كقت ممكف ما يحتاج إليو مف أطر قادرة كما ككيفا عمى تمبية متطمبات 
التنمية في الببلد كالمتمكنة مف حؿ المشاكؿ العديدة لمتخمؼ إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا كما أنيا مطالبة 

حقائؽ الكطنية كتجعمو يعالج مشكبلت الحياة المختمفة كتكجو نحك الفركع باف تربط التعميـ الجامعي بال
 ".464التي يحتاج إلييا االقتصاد الكطني

كىدفو  1971قانكف سنة "كمف بيف القكانيف التي خضعت إلييا كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  
، فاليدؼ مف ىذا القانكف تككيف "465تعبئة كافة الطاقات الجامعية مف اجؿ تككيف رجاؿ يفيدكف التنمية

 :466إطارات فعالة في المجتمع ككاف يرمي أيضا إلى تجسيد ما يمي

 7جزائريا بالجامعة أم اقؿ مف  15.342كاف يمتحؽ جزائرم كاحد مف بيف  1954خبلؿ سنة  -
 2050أم  2002عمى خمسيف خبلؿ سنة  1كارتفعت ىذه النسبة إلى قرابة . نسمة 100.000عمى 

كما انتشر عدد الجامعات في كافة . نسمة 100.000طالب لكؿ  2000نسمة، ك 15.342كؿ طالب ل
 .أنحاء الكطف ليشمؿ تقريبا جميع الكاليات عبر الكطف

كاف الزما عمى الدكلة تكفير يد عاممة جزائرية في ىذا القطاع خبلؿ الدخكؿ الجامعي سنة  -
شيدت  1982أستاذ كفي سنة 298الذم بمغ عددىـ اغمبيـ معيدكف كبيف أساتذة التعميـ العالي  1962

بالنسبة لمعمكـ الطبية كفي العمـك  1988جزأرة كاممة لسمؾ المعيديف ك األساتذة المساعديف أما في سنة 
 .العمـك البيكلكجية ك العمـك الدقيقة كالتكنكلكجيا( 2000 – 1990)، كمف سنة 1989االجتماعية سنة

تقبلؿ كانت بداية التعريب مع معيد الدراسات اإلسبلمية التابعة في السنكات األكلى مف االس -
أما  1965لجامعة الجزائر ثـ فرع المغة العربية كأنشئت فركع معربة داخؿ مدرسة الصحافة سنة 

 .1989467بالنسبة لمعمـك االجتماعية كالحياة ابتداء مف الدخكؿ الجامعي لسنة 

                                                           
، دراسة مٌدانٌة لجامعات الشرق الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، تقوٌم العملٌة التكوٌنٌة فً الجامعةلحسن بوعبد هللا، محمد مقداد،  -464

 .03، ص 1998الجزائر، سنة 
ة، دٌوان دار النشر، الجزائر، بدون سنة، الجزائرٌ الجامعةالقوانٌن المتعلقة ب، 2000-1962وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، من سنة -465

 .12ص 
 .12، ص نفس المرجع السابق -466
 .14-13، ص ص مرجع سابقوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  -467
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القانكف التكجييي لمتعميـ العالي كىدفو تكسيع المتضمف  1999كىناؾ قانكف آخر صدر سنة  -
عمى إمكانية استناد المدارس كالمعاىد لدل دكائر كزارية  40البنية التحتية، كمف جية أخرل تنص المادة 

أخرل  تككف الكصاية البيداغكجية فييا مشتركة بيف الكزير المكمؼ بالتعميـ العالي كالكزير المكمؼ 
عمى الشركط التي يمكف أف تساىـ في ميمة تككيف تقني  41ك 40المادتاف  بالقطاع المعني بينما تنص

 .468مف مستكل عاؿ ألشخاص معنكييف خاضعيف لمقانكف الخاص

نشاء مجمس  - كما تكجد حرية االنضماـ إلى مختمؼ الجمعيات سكاء بالنسبة لؤلساتذة أك الطمبة كا 
 .آداب كأخبلقيات المينة الجامعية

تزايد عدد الطمبة ككذلؾ بالنسبة لممنشات مف مراكز كجامعات، فيناؾ مف  إضافة إلى ىذا فقد -
طالب مف بينيـ  902300ألؼ أستاذ كأكثر مف  22000مركز جامعي إضافة إلى أكثر مف  60

 : 469مسجؿ في الماجستير كالدكتكراه كىذا حسب ما يبينو الجدكؿ اآلتي 42500

  جدوؿ يبيف عدد المسجميف في التدرج

 2001 2000 1990 1980 1970 1960 السنة
 552.804 446.084 181.350 57.445 12.243 1317 عدد الطمبة

أضعاؼ في  4نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ التزايد المذىؿ لعدد المسجميف حيث تضاعفت النسبة بػ 
، كىذا االرتفاع نتيجة اإلجراءات المتخذة مف اجؿ تكفير إطارات 1990أضعاؼ سنة  3ك 1980سنة 
 .ة ك تفادم النقص الذم كاف في بداية االستقبلؿمؤىم

أما مرحمة ما بعد التخرج فتشمؿ عمى التككيف في الدكتكراه كيخضع ألحكاـ المرسـك  -
التسجيؿ في المرحمة الثانية لما بعد التدرج "كيفتح . 1998المؤرخ في سنة  254–98التنفيذم رقـ 

كينتيي إلى تككيف أساتذة باحثيف مف مستكل عاؿ يتكج الحائزيف عمى شيادة الماجستير أك شيادة تعادليا 
 .470التككيف بشيادة الدكتكراه

                                                           
 .16-15، ص ص نفس المرجع السابق-468
 .18، صنفس المرجع السابقوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  -469
  .42-41، ص ص قمرجع ساب -470
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كعمكما شيدت ىذه المرحمة عدة تحكالت ىدفيا تنظيـ كتسيير جيد لعممية البحث العممي مف اجؿ 
 .تفعيؿ القطاعات اليامة داخؿ المجتمع

 :التعميـ العالي في الجزائر

ا العالـ في كؿ المياديف ظيرت مستجدات فرضت عمى التعميـ نتيجة لمتطكرات السريعة التي شيدى
العالي أف يغير إستراتيجيتو لتتماشى مع التغيرات اإلقميمية كالعالمية حتى تصبح الجزائر مف بيف الدكؿ 

بمكغ مستكل الببلد المتطكرة ينبغي حتميا عمى الببلد أف تتسمح باقتصاد قكم مكجو نحك "المتطكرة كاف 
 ".471رفة، كالتحكـ في التكنكلكجيا التي تعتبر الفضاء األمثؿ لبلكتساب كاإلنتاج كالتطكيرامتبلؾ المع

مفاده  2002نتيجة لمعكائؽ التي تعاني منيا الجامعة ، انعقد اجتماع صادؽ عميو الكزراء سنة
 (.2013-2004)تحديد إستراتيجية عشرية لتطكير قطاع التعميـ العالي كالبحث العممي لمفترة 

ليسانس، )محاكره تطبيؽ إصبلح شامؿ كعميؽ لمتعميـ العالي ذات ثبلثة أطكار تككينية  كمف 
مع ىيكمة تستجيب لممعايير الدكلية كتككف مصحكبة بتأىيؿ مختمؼ البرامج التعميمية ( ماستر، دكتكراه

 :كمف أىداؼ ىذا اإلصبلح ما يمي

 .تشجيع التبادؿ كالتعاكف بيف الدكؿ -

 .لجامعية اإلعبلميةإنشاء الفضاءات ا -

 .ضماف تككيف نكعي -

 .تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بالفرد كالمجتمع -

التفتح أكثر مع التطكر في المجاؿ التكنكلكجي، إضافة إلى إعادة النظر في بعض اإلجراءات  -
 :اليامة مف بينيا 

 

                                                           
 .6-5، ص ص 2007، الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعٌة، الجزائر، سنة إصالح التعلٌم العالًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  -471
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 : تنظيـ التعميـ -أ

جمع التككينات في مياديف تككيف، ينظـ التعميـ العالي في سداسيات يتضمف كحدات تعميمية كت
حيث ىك بناء متجانس يغطي عدة تخصصات تقدـ التككينات في شكؿ عركض تككيف، تتفرغ إلى ميداف، 

نما باألرصدة كعميو   :فرع، تخصص ال يقاس التعميـ كالتككيف المحصميف بسنكات الدراسة كا 

 .رصيد لمحصكؿ عمى الميسانس 180يجب اكتساب  -

 . رصيد لمحصكؿ عمى الماستر 120مى يجب الحصكؿ ع -

دركس، أعماؿ مكجية، )إف األرصدة ىي كحدة حساب تسمح بقياس عمؿ الطمبة خبلؿ السداسي 
 .472كاألرصدة قابمة لبلكتساب كالتحكيؿ مف مسار آلخر...( أعماؿ تطبيقية

 :تقييـ وتأىيؿ عروض التكويف -ب

مف قبؿ المؤسسة في شكؿ دفتر شركط يتـ بناء عرض التككيف مف قبؿ فرقة التككيف كيقترح 
 .كيخضع ىذا األخير إلجراء تقييـ كالتأىيؿ

عمى المستكل الجيكم تتـ دراسة الخبرة كالتقييـ مف قبؿ المجاف الجيكية لمتقييـ ثـ المصادقة  -
 .مف قبؿ الندكات الجيكية لمجامعات

 .لمتأىيؿعمى المستكل الكطني، المصادقة كالتأىيؿ مف طرؼ المجنة الكطنية  -

انطمؽ قطاع التعميـ العالي في عممية اإلصبلح الذم مف شانو أف يجعؿ الجامعة الجزائرية أف 
تمعب دكرا بارزا يتمثؿ نحك بناء مشركع مستقبمي يمدىـ بمؤىبلت ضركرية الندماج المتخرجيف خاصة في 

لى التنافسية كىذا بإمداده سكؽ الشغؿ كما انو يمبي متطمبات القطاع االجتماعي كاالقتصادم الذم يطمح إ
بمكارد بشرية ذات نكعية عالية قادرة عمى اإلبداع مع التكفؿ بجانب ميـ يتمثؿ في السعي إلى االزدىار 

                                                           
 .2010-12-05: ، مقال منشور عن األنترنات بتارٌخإصالحات التعلٌم الجامعًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  -472
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ليسانس، ماستر، )كالتقدـ، كىذا ما أدل بالدكلة الجزائرية إلى تبني المنظكمة العالمية لمتعميـ العالي نظاـ 
 :473يمي د بما. ـ. ، كيتميز نظاـ ؿ(دكتكراه

 .ىيكمة جديدة لمتعميـ -

 .إعادة تنظيـ التعميـ -

 .تقييـ كتأىيؿ عركض التككيف -

 .مضاميف مجددة لمبرامج البيداغكجية -

د لمتعميـ، كىي بسيطة تتيح مقركئية أفضؿ لمشيادات في . ـ. أما بالنسبة لمييكمة الجديدة لنظاـ ؿ
 :سكؽ الشغؿ كتتمحكر في ثبلثة أطكار لمتككيف

 .أكؿ يتكج بشيادة ليسانس طكر -

 .طكر ثاني يتكج بشاىدة الماستر -

 .طكر ثالث يتكج بشيادة الدكتكراه -

 : 474ككاف اإلصبلح شامبل لعدة نقاط

 .تنظيـ اليياكؿ البيداغكجة كىياكؿ البحث العممي -

 .التعاكف الدكلي المشترؾ -

 .تسيير كتقييـ المؤسسات الجامعية -

كالمينية بالنسبة لمعامميف في ىذا القطاع خاصة بالنسبة لؤلستاذ  تحسيف الظركؼ االجتماعية -
 .الجامعي

                                                           
473

 .نفس المرجع السابقالتعلٌم العالً والبحث العلمً،  وزارة - 
474

 .22، ص مرجع سابقوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  - 
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ىذا اإلصبلح ال ينبغي أف يقدـ عمى انو عممية لتصحيح المبلحظة في نظاـ التعميـ "كعميو 
الجامعي في الجزائر، بؿ انو يسمح بكضع الجامعة الجزائرية في مصاؼ أنظمة التعميـ العالي في العالـ 

 ".475نيا أنظمة التعميـ العالي في البمداف الناميةال سيما م

 

 : قائمة المراجع

 

، مقال منشور على الجامعات الجزائرٌة األقل استخداما للتكنولوجٌات الحدٌثة فً إفرٌقٌاشبكة اإلعالم العربٌة،  .1
 .2010-12-03األنترنت بتارٌخ 

، سنة 3اإلتحاد، للجامعات العربٌة، العدد، مجلة دور البحث العلمً فً نقل وتطوٌر التكنولوجٌاعادل عوض،  .2
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 تالتربٌة التحضٌرٌة فً ظل المقاربة بالكفاءا

   فً النظام التعلٌمً الجزائري 

                            

 فتٌحة كركوش. د                                     

 قسم علم النفس وعلوم التربٌة واألرطوفونٌا                                     

 -البلٌدة–جامعة سعد دحلب                                    

 العمل-التكوٌن-مخبر التربٌة  :باحثة بـ                                     

 2جامعة الجزائر                                

 :الممخص 

استدعت إصبلحات المنظكمة التربكية تبني الكثير مف المناىج فيما سبؽ، كلعؿ المقاربة بالكفاءات ىي 
إلى تقديـ المعمكمات كالمفاىيـ لمطفؿ المتعمـ  عف طريؽ أخر المستجدات، حيث تسعى ىذه المقاربة 

كضعيات تدمج في سياؽ االكتشافات ككذا االكتسابات، كمثؿ ىذه الكضعيات يجب أف تستمد مف المحيط 
المباشر ليذا المتعمـ بحيث تجعمو يستثمر كيستعمؿ كفاءاتو كمعارفو المختمفة ليكتسب معارؼ جديدة 

كىك األمر الذم يدفع بالتعمـ إلى إبراز شخصية ىذا المتعمـ بشكؿ ايجابي أخرل بمجيكداتو الخاصة؛ 
 .كفعاؿ

ففي ضكء ىذه اإلصبلحات، تسعى الباحثة إلى تبياف قيمة كأىمية المقاربة بالكفاءات في التعميـ 
التحضيرم الذم ىك بدكره يتفاعؿ مع المنظكمة التربكية عمى اعتبار أف التعميـ التحضيرم ىك المنطمؽ 

 .      القاعدم لكؿ التعممات المستقبمية

 .المقاربة بالكفاءات، التربية التحضيرية، اإلصبلحات، المتعمـ  :كممات مفتاح
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 :مػػػقػدمػة. 1

تبدك الحاجة إلى االىتماـ بالتربية التحضيرية مف مستمزمات العصر الحديث الذم اقتنع بأف أفضؿ 
لذلؾ،كاستجابة لمحقائؽ .ممة معالـ التقدـ كالرقي لمجتمعاتيااستثمار ىك الذم يككف في أجياؿ الصغار حا

العممية كالدراسات اإلنسانية المختمفة حكؿ الطفؿ كحقكقو االجتماعية ازداد اىتماـ الدكؿ بمرحمة التعميـ 
التحضيرم كرياض األطفاؿ، كذلؾ بإنشاء المدارس كتككيف المربيات كتعزيز المناىج بالمقاربات الحديثة، 

عمى تشجيع الباحثيف في ىذا الميداف المتعمؽ بالبحكث حكؿ نمك األطفاؿ كحاجاتيـ كميكليـ  عبلكة
 .كخصائصيـ

كرغـ اختبلؼ درجة االىتماـ بخصكص ىذه القضايا كذلؾ مف دكلة إلى أخرل كمف مجتمع إلى آخر 
نكع مف التعميـ كاف ، إال أف االتجاه إلى تطكير ىذا ال(اقتصادية كسياسية كاجتماعية)بسبب عكامؿ كثيرة 

 .انشغاؿ معظـ دكؿ العالـ كنقطة اتفاقيا

فمـ تعد البيداغكجيا التقميدية المتمركزة حكؿ تبميغ المعرفة كما يقترف بيا مف أساليب التطبيع االجتماعي 
النمكذج األنسب لمكاجية التحديات الحالية التي فرضتيا الحداثة، ألف المنافسة أصبحت عمى أشدىا بيف 

لعالـ لتحقيؽ الريادة التي لـ تعد تتناسب طرديا مع ما تممكو المجتمعات مف مكارد طبيعية؛ بؿ بما دكؿ ا
   .                                                                                                        تممكو مف رؤكس أمكاؿ بشرية تككف قادرة عمى ربح رىاف المنافسة 

كقد فرض ىذا الكضع عمى الكثير مف مجتمعات العالـ إصبلح  منظكماتيا التربكية، حيث اعتبر نمكذج 
 .                                                                          االختيار البيداغكجي  كالديداكتيكي لمعديد مف الدكؿ" مقاربة بالكفاءات"

اقي دكؿ العالـ تبنت المقاربة بالكفاءات لدكاعي أىميا أف عيد االىتماـ بالكـ كالجزائر عمى غرار ب
التعميمي عمى حساب الكيؼ قد كلى، فالمجتمع ال يكاد يستفيد مف المخرجات التعميمية في النيكض 
بقطاعات المجتمع ليكاجو صعكبات التكيؼ عمى المستكل المحمي كالعالمي، فكانت الخطكة األكلى 

 . مناىج التعميمية كضركرة بيداغكجية فرضتيا حتمية  تحقيؽ الجكدة في األداءإصبلح ال
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كفي ىذا السياؽ، تعد الجزائر مف بيف أكؿ الدكؿ التي أكلت اىتماما مميزا لمرحمة الطفكلة المبكرة كلتطكير 
لؾ خصائص التربية في ىذه السف، حيث خصصت ليذا النكع مف التعميـ مكانة في نظاميا التربكم كذ

رساء أسسو بطريقة تتماشى كالمقاييس المعمكؿ بيا في الحقؿ التربكم، فقد نص منياج  مف أجؿ تطكيره كا 
التربية التحضيرية بشكؿ ممحكظ عمى االىتماـ بالجانب البيداغكجي قصد إنماء شخصية الطفؿ كتطكير 

 (.  النفسية كاالجتماعية كالمعرفية كغيرىا) الجكانب المختمفة مف نمكه 

حكـ اىتمامنا بمثؿ ىذه القضايا التربكية الحساسة، حاكلنا أف نسمط بعض األضكاء عمى العممية كب
 .التربكية في مستكل الطكر التحضيرم ككيفية تجسيدىا في الجزائر كاآلفاؽ التي رسمت لمثؿ ىذه العممية

:اإلطار العاـ لئلشكالية.2  

لة طبيعية؛ بؿ ضركرة تقتضييا التحكالت تعد عممية التجديد كالتطكير في مختمؼ المياديف مسأ
كالمستجدات في كؿ المجتمعات سكاء المتقدمة منيا أك المتخمفة، حيث يكمف اليدؼ مف مجمكع تمؾ 

 .التطكيرات في تحقيؽ الفعالية كالسعي نحك األفضؿ في شتى مجاالت الحياة

حات، إذ ييشٌكؿ ىذا الميداف كقطاع التربية بمختمؼ مستكياتو ىك أكلى بمثؿ ىذه التطكيرات كاإلصبل
انشغاؿ األمـ مف حيث أنو مجاؿ يتعمؽ ببناء الفرد الذم يعتبر ثركة ال تنضب كالركيزة األساسية لكؿ 

 . تأسيس عقبلني سميـ لبناء مجتمع المعرفة الذم يعد مف خصائص العصر الحالي

تنفيذىا بناءا عمى النمكذج ؿ عمى كقد كانت التربية التحضيرية في بدايات انطبلقاتيا في ببلد الغرب تعم
xpressif   )التعبيرم  )، حيث اعتبر بميزانس ( Plaisance,1994 أف ىذا النمكذج اعتمد تقييـ مدل ( 

ممارسة الطفؿ لقدراتو في االستقبللية كالتعاكف كمدل إبراز شخصيتو المميزة؛ إال أنيا اليكـ ىي تسعى 
)نحك تبني النمكذج البنائي  Constructif حيث يبني الطفؿ خبراتو كتجاربو الٌتعممية بفعالية كبقدراتو ( 
) كمبادرتو لتحقيؽ االستقبللية Plaisance, 1994, p45.) 

ذا كانت كزارات التربية في بعض الدكؿ المتقدمة مثؿ كندا قد أخذت عمى عاتقيا مسؤكلية تربية أطفاؿ  كا 
ريف سنة، فاف تربية طفؿ السنتيف أصبح بدءا الثالثة كالرابعة كالخامسة بطرؽ منتظمة منذ أكثر مف عش
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مف ىذه األلفية ضمف التكصيات المييمة المدرجة في مياـ كزارة التربية الكندية كضمف الرىانات 
 .البيداغكجية الساعية نحك تعميـ ىذا النكع مف التربية الحساسة

بحيث  بدكر الكقاية -"Ecole Maternelle, 2000"حسب أنصارىا في فرقة البحث -كتقكـ ىذه التربية 
 :تكشؼ عف الصعكبات كاالضطرابات المدرسية بصفة مبكرة، كتسمح كذلؾ بػ

 .االنتقاؿ اآلمف ما بيف البيت كالمدرسة عمى أساس أف البيت شريؾ في ىذه العممية بصفة ايجابية -

مكف مف إدماج االىتماـ الميٌركز عمى شخص الطفؿ مف كؿ الجكانب المادية منيا كالمعنكية قصد التٌ  -
 .ريتـ خاص بو في إطار آمف كمستقر

التفكير في تنظيـ الزمف كالفضاءات كاألشكاؿ البيداغكجية ككذا إرساء دينامكية جديدة ضمف مشركع  -
 . تربكم جديد بكؿ خصكصيات طفؿ السنة الثانية

ية عمى كجو الخصكص كقد أصبحت التربية التحضيرية في دكؿ أكركبا الغربية كالكاليات المتحدة األمريك
كتسعى كؿ الدكؿ إلى انتياج ىذا المنكاؿ إيمانا منيا .جزءا مف التعميـ العاـ بحيث تعمؿ الدكلة عمى تكفيره

 .بأىمية ىذه المرحمة في التربية كاالكتساب

كاف كاف دكف المستكل المطمكب إذا ما قكرف –كقد بدأ يظير في الكطف العربي االىتماـ برياض األطفاؿ 
عداد البرامج كاألنشطة  -كؿ المتقدمة في ىذا المجاؿبالد كذلؾ مف جية اإلشراؼ عمى مرحمة الرياض، كا 

 .  ((Groupe d’études,2000  كتكفير اإلمكانيات مف أجيزة كأدكات الزمة ليا

خارج  1980في ىذا الصدد أف التعميـ في ىذه المرحمة الزاؿ حتى عاـ ( 1986)كأكد معتكؽ المثناني
 .لتعميمي الرسمي في أغمب الدكؿ العربيةالسمـ ا

كقد جاء في استجابات تسع دكؿ عربية عمى استبياف حكؿ كاقع التربية التحضيرية في الكطف العربي أف 
ىدؼ مناىج التدريس ليس التدريس بالمعنى المتعارؼ عميو، بؿ ىك التنمية الشاممة لحكاس الطفؿ كقدراتو 

ينو مف المبادئ األكلية لتربية صحية كذىنية كأخبلقية كدينية كاجتماعية كمياراتو كميكلو كاتجاىاتو، كتمك
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كيشير الباحث إلى أف ىذه األغراض تسعى في النياية إلى إعداد الطفؿ في .كجسمية كجمالية متكاممة
 . آخر مرحمة الركضة لمدخكؿ إلى المدرسة االبتدائية مف خبلؿ تدريبو عمى القراءة كالكتابة كالحساب

ذا السياؽ كانطبلقا مف كؿ ىذه االعتبارات، جاءت عممية إصبلح المنظكمة التربكية في الجزائر كفي ى
بحيث مرت بعدة مراحؿ كتطكرات جعمتيا تغير النظر في النظاـ التعميمي المنتيج، كمف ثمة اقتراح بدائؿ 

 1421المؤرخ في صفر  2000-101في مجاؿ اإلصبلح التربكم بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ 
إنشاء لجنة كطنية إلصبلح المنظكمة التربكية التي انتيت إلى : المتضمف 2000المكافؽ لمتاسع مف مام 

صبلحات، حيث تـ إعداد مناىج جديدة شكمت المقاربة بالكفاءات ركحيا؛ كىك تصكر  إحداث تغييرات كا 
ى منطؽ التٌعمـ الذم ييكلي أىمية جديد لمعممية التعميمية ييدؼ إلى تفعيؿ السيركرة التربكية كذلؾ بناءا عم

إلدماج المعارؼ كاكتساب الكفاءات، كما ييمٌكف المتعمـ مف تحقيؽ حاجاتو مف جية كالتفاعؿ مع مجتمعو 
 .مف جية أخرل

كلقد أدرجت ىذه اإلصبلحات في أغمب مراحؿ التعميـ، كمف بينيا مرحمة التربية التحضيرية التي حظيت 
ماـ كبير، عمى أساس أنيا المنطمؽ الذم يٌسيؿ لمطفؿ االندماج النفسي في منظكمتنا التربكية باىت

كاالجتماعي رفقة األقراف كالمربيات، كتعمميـ مبادئ التكاصؿ الفكرم كالمغكم المنظـ تربكيا كزمنيا كمكانيا 
كسابو ميارات االستقبللية بالتدريج ليتٌمكف فيما بع د مف اتخاذ بيف التربية األسرية كالتربية المدرسية، كا 

 .القرارات كبناء خبراتو بمسؤكلية

 

كجاء تبني البيداغكجيا الكفاءات التي ترتكز عمى نمكذج متمركز حكؿ المتعمـ، كىك متأسس عمى مرجعية 
معرفية لجاف بياجي كبركنر في اىتماميما بالتمثيبلت الفكرية التي تحصؿ عبر سيركرات ذىنية تنتيي 

ات في حؿ كضعيات أك مشكبلت عممية في الحياة المدرسية أك خارجيا بإنتاج المعرفة، كاكتساب تعمم
 .                معقدة كغير مسبكقة، تيعٌبر عف إبداع المتعمـ
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كقد شٌكؿ ىذا الٌتحكؿ تحديا لدل العديد مف المنظكمات التربكية، إلعادة تكجيو غاياتيا كمرامييا نحك 
قؽ نمكذج الفرد كفؽ مكاصفات الجكدة؛ كىك األمر الذم دفعيا االىتماـ بالمؤىبلت المعرفية لمفرد بما يح

 .                                                                     إلى التخمي عف نمكذج بيداغكجيا األىداؼ كتبني مقاربة جديدة في التعميـ تنسجـ كالمتطمبات الحداثية

خرجات التعميمية، عكؼ المشرفكف عمى شؤكف التربية في كلدكاعي تتعمؽ بتحقيؽ الفعالية في الم
المنظكمة التربكية الجزائرية عمى إصبلح المناىج التعميمية كىك ما  يبرز نكعا مف الٌتحكؿ في التٌكجو نحك 
االىتماـ بفمسفة التككيف، بتبني المقاربة بالكفاءات كضركرة بيداغكجية ككخيار ديداكتيكي لمتعميـ، فرضتو 

إلى تحقيؽ النجاعة في التربية بحيث تـ استحداث مقررات كمضاميف تعميمية في المنياج الحاجة 
المدرسي كفؽ بيداغكجيا الكفاءات، كتغيير لـ يكف في الكاقع شمكليا لكؿ أجزاء المنظكمة التربكية ألنو 

ء كضعيات أفرز كضعا بيداغكجيا غير متكافئا بيف تغيير عمى مستكل المضاميف التعميمية، يقتضي بنا
التي )ضمف سيركرة ديداكتيكية تتسؽ مع عناصر المنيج لتحقيؽ الكفاءة المطمكبة، كمياـ أككمت لممربية 

، كمف ىنا نتساءؿ عف مدل نجاح ىذه المقاربة الجديدة في تعميمنا (لـ تيكٌكف كفؽ ىذه المقاربة
  .التحضيرم؟

نكع المشكبلت التي يطرحيا كيمكف حصرىا كمف ثمة، تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف طبيعة المكضكع ك 
 :فيما يمي

يعد البحث في مكضكع بيداغكجيا الكفاءات جديد جدة ىذه المقاربة في مناىجنا التعميمية التي مثمت  -
 .اإلصبلح التربكم الحالي لممدرسة الجزائرية بكؿ أطكارىا

لو تأثير مباشر عمى " الديداكتيكا" أىمية المكضكع المطركح كالمتعمؽ بجانب ىاـ مف الفعؿ البيداغكجي -
 .                              الغايات كالمقاصد التربكية
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 :المػفاىيـ األساسػية لمدراسة. 3

قبؿ تحميؿ أىـ العناصر التي تخدـ أىداؼ ىذه الدراسة بخصكص المقاربة بالكفاءات في الكسط 
 .ألساسية الكاردة في ىذا المقاـالتحضيرم، أكجب عمينا تكضيح بعض المفاىيـ ا

 :                                                                                                                المقاربة. 1.3

في معجـ عمكـ التربية معنى المقاربة عمى أنو ( 21، ص1994)جاء عف عبد المطيؼ الفارابي كآخريف 
سة مشكؿ أك معالجتو أك بمكغ غاية، كترتبط بنظرة الدارس إلى العالـ الفكرم الذم يحبذه فيو كيفية درا

: تطبيقيا ( )إستراتيجية، طريقة، تقنية : نظريا)لحظة معينة كترتكز كؿ مقاربة عمى إستراتيجية لمعمؿ 
قاربة بيداغكجية إلى كما تختمؼ أشكاؿ المقاربات مف مقاربة تحميمية إلى م(.إجراء، تطبيؽ، صيغة، كصفة

 .                                                                                           مقاربة تقنية

أف الكضعية الديداكتيكية في ظؿ المقاربة بالكفاءات تمثؿ كضع ( 2004)كبالتالي، أكضح محمد فاتحي 
ي البناء المعرفي، كحتى يستعيد التكازف المعرفي يستثمر يٌسبب لو خمخمة ف( مشكمة)المتعمـ في مكقؼ 

قدراتو المعرفية كمكتسباتو السابقة كيكظفيا لينتيي في النياية إلى حؿ المشكؿ، كىك يمثؿ بحد ذاتو أساس 
بناء كفاءة ذات مستكل أشمؿ لدل المتعمـ ألنيا تدمج مكتسبات سابقة  لتحقيؽ تكيؼ مع كضعيات 

أم المكتسبات السابقة ما  –حسب شارؿ دكلكـر-كىك. حؿ نكعي كغير مسبكؽجديدة، كالحصكؿ عمى 
 .                                                                    يميٌكف الفرد مف رد فعؿ مناسب في األكضاع الحرجة

سؤكال عف مكتسباتو فالفعؿ البيداغكجي المتمركز حكؿ المتعمـ يجعؿ المتعمـ كاعيا سيركرة تعمماتو كم
كمف ثمة، يقصد  بالمقاربة . كمستقبل في اختيار أنسب االستراتيجيات الذىنية لمكاجية تحديات التعمـ

طريقة تناكؿ مكضكع ما، كتمثؿ اإلطار الذم يعالج قضية ما، كتٌصكر كبناء مشركع عمؿ قابؿ لبلنجاز 
متداخمة في تحقيؽ األداء الفٌعاؿ كالمردكد في ضكء خطة أك إستراتيجية تأخذ في الحسباف كؿ العكامؿ ال

 .المناسب مف طريقة ككسائؿ كمكاف كزماف المتعمـ كالكسط كالنظريات البيداغكجية
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 :المقاربة بالكفاءات. 2.3

أنيا بمثابة " -(35، ص2004)نقبل عف إبراىيـ قاسمي –الكفاءة ( Carrée, 1998)عٌرؼ كارم
كالممارسة في مجاؿ التربية كالتككيف كمف حيث ىي مفيكـ يتـ  مصطمح محكرم بالنسبة لعممية التفكير

بكاسطتو تٌحكؿ التسيير اإلدارم لؤلفراد إلى تدبير المكارد البشرية؛ فالكفاءة تعد سمككا يتطمب قميبل مف 
 ".المعارؼ ككثيرا مف الميارات

( 62،  ص2000)حسب ما جاء عف محمد الدريج –فقد عٌرؼ الكفاءة ( Parisot, 1994)أما باريزك 
أف الكفاءات تشير إلى منتكجات التٌعممات المعقدة التي تعد بدكرىا نتائج تعممات قبمية عديدة، " :بقكلو

 ".فالكفاءة تٌسمح بالتحكـ في أنكاع مف المكاقؼ أك في مجمكعة مف المكاقؼ

في سيركرات التعمـ؛  كعمميا يقصد بالمقاربة بالكفاءات تمؾ البيداغكجية الكظيفية التي تعمؿ عمى التحكـ
فيي اختيار منيجي يمٌكف المتعمـ مف النجاح كذلؾ بالسعي إلى تثميف المعارؼ المدرسية كجعميا صالحة 

 .لبلستعماؿ في مختمؼ المكاقؼ الحياتية

الذيف لـ يبمغكا )كبالتالي فمثؿ ىذه المقاربة في الكسط التربكم التحضيرم ىي تربية مخصصة لؤلطفاؿ 
 .، كالتي تعمؿ عمى تيكٌجيو ىذه الفئة تكجييا حسنا بيدؼ تنمية إمكاناتيـ(لزامي في المدرسةسف القبكؿ اإل

 :التربية التحضيرية. 3.3

لذلؾ، كجدت .يحتاج التعامؿ مع الطفؿ الصغير إلى تجنيد قكل كبيرة مف أجؿ اإلحاطة بكؿ جكانب نمكه
كف تقديـ أىميا حسب ما جاء عف حناف مبادئ تعمؿ عمى تنظيـ محتكل كبرامج التربية التحضيرية، يم

 : في العناصر التالية( 2001)العناني

 .يتجو التعمـ مف المحسكس إلى المجرد -

 .يتجو التعمـ مف البسيط إلى المعقد -
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يتجو التعمـ مف الحقائؽ إلى المفاىيـ بحيث أف مختمؼ الخبرات تدفع األطفاؿ إلى إعادة بناء المفاىيـ  -
 .ل األطفاؿ كمما تمكنكا مف فيـ العبلقات بيف األشياء كاألحداثفتنمك المفاىيـ لد

يسير التعمـ مف المعمكـ إلى المجيكؿ إذ أف الخبرات المألكفة أك التي ال تتضمف إال القميؿ مف الحقائؽ  -
المجيكلة ىي أسيؿ في االستيعاب مف الخبرات التي تككف كؿ عناصرىا جديدة تقريبا كالمعمكمة الجديدة 

 .ي أف ترتبط بما ىك معمكـينبغ

أف المربيف اتفقكا عمى ضركرة ( 1986)كلتجسيد مثؿ ىذه المطالب التربكية، أكٌضح معتكؽ المثناني 
 : مراعاة األمكر التالية في أم منيج أك برنامج ميكٌجو لمطفؿ، ىي

جة األكلى، بؿ يقكـ أال يقكـ بكظيفة منيج المدرسة االبتدائية، أم ال يقكـ عمى المكاد الدراسية بالدر  -
عمى النشاط كالمعب كالتدريبات التربكية الجماعية كذلؾ عف طريؽ األنشطة العممية كالفكرية مف خبلؿ 
.المعب المنظـ كالعمؿ الذم يسكده جك الفرح كاالنسجاـ  

أف يككف مرنا ييبلئـ جميع األطفاؿ كيأخذ في االعتبار الفركؽ الفردية في تنكيع األنشطة مراعاة  -
.حاجات األطفاؿ بدافع مف الذاتية كاالختيار الحر مما يساعدىـ عمى بناء خبرات جديدةل  

أف يكفر فرص التكافؽ الشخصي كالتكيؼ االجتماعي خاصة كأف الطفؿ يتعمـ كيمعب كيعمؿ بمفرده  -
.يكمع غيره، كذلؾ في إطار البيئة المحيطة بو، كيحبب عمى التعاكف كالتفكير السميـ كالتعمـ الذات  

أف يحقؽ االرتباط كالتكازف بيف مجاالت النمك المعرفية كالعاطفية كاالجتماعية كالحركية كتنميتيا، كأف  -
.تخصص أكقات كافية لمميارات التعميمية كاألنشطة الحرة كالميكٌجية بفضؿ تنظيـ المربية لعممية الٌتعمـ  

قامة الندكات كالدعكة لممشاركة في األنشطة يعتمد عمى مشاركة الكالديف عف طريؽ الزيارات المتبادلة كا   -
.المختمفة، في تخطيطيا كتنفيذىا مع مراعاة أىداؼ المجتمع كعناصر ثقافتو كخصائصو المميزة  

كبناءا عمى ما سبؽ، ييفيـ بأف التربية التحضيرية المكجية لمطفؿ ىي عممية مف أصعب ما يككف ألنيا 
ره، لذلؾ تجند باحثكف مف مختمؼ التخصصات البيداغكجية ستؤثر عمى مختمؼ معارفو كاتجاىاتو كأفكا

 . لتقديـ ما ىك أفضؿ ليذا الطفؿ
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تربية مخصصة لؤلطفاؿ الذيف لـ يبمغكا سف ( 2004)فيي حسب ما جاء في منياج التربية التحضيرية 
 . اناتيـالقبكؿ اإللزامي في المدرسة، كتعني مختمؼ البرامج التي تكجو ليذه الفئة بيدؼ تنمية كؿ إمك

 

 :السػياؽ التحميمي. 4

فرضت التطكرات اجتماعية كاالقتصادية كالتكنكلكجية العممية كاقعا جديدا عمى الجزائر؛ األمر الذم 
استدعى إعادة النظر في مككنات النظاـ التربكم كتبني مناىج تتبلءـ كىذه التطكرات بما في ذلؾ مرحمة 

 . التعميـ التحضيرم

ث أف يمـ بكؿ تفاصيؿ مثؿ ىذه المكاضيع التربكية، كمف ثمة سنكتفي ببعض لذلؾ، يصعب عمى الباح
العناصر التي تخدـ فكرة تجسيد المقاربة بالكفاءات بصفة عامة مع تركيزنا عمى ىذا التجسيد في الجزائر 

 .كذلؾ كفؽ سيركرة تاريخية نمتـز بتقديـ أىـ مراحميا

يجاد انصب االىتماـ في الجزائر منذ االستقبلؿ عمى  إصبلح النظاـ التربكم ذم االمتداد االستعمارم كا 
كفي .نمكذج يتـ بمقتضاه تغيير شامؿ لممنظكمة التربكية بيدؼ تكافؽ في جكىرىا التكجو اإليديكلكجي
راد يغياب استحداث نمكذج نابع مف المرجعية الثقافية لممجتمع الجزائرم، لجأت المنظكمة التربكية الست

 .لمدرسة األساسية المتعددة التقنيات المنسجمة مع لمتكجو اإليديكلكجي لمنظاـ الرسمينمكذج تربكم مثمتو ا

الكثيقة التشريعية إلصبلح المنظكمة التربكية  1976أفريؿ  16كشرع في اإلصبلح بصدكر أمرية 
ة، كبعد كالصيغة اإلجرائية لمفكر التربكم االشتراكي، كالذم تـ تطبيقو لسنكات طكيمة في المدرسة الجزائري

التخمي عف أحادية الحزب كتبني التعددية الحزبية بدت مبلمح التراجع اإليديكلكجي االشتراكي كاضحة في 
مضمكف الخطاب الذم جاءت بو مشاريع اإلصبلح التربكم، كالتي كٌشؼ عف نكع مف التحكؿ 

تو نصكص مشركع في الخطاب الذم تضمن( عمى سبيؿ المثاؿ) كقد جاء . اإليديكلكجي في النظاـ العاـ
ما يؤكد التخمي عف االحتكار الكمي لمدكلة لشؤكف التربية كالتعميـ،  1990إصبلح التعميـ األساسي لعاـ 

كاعتبر المشركعي النظاـ التربكم كطني يقكـ عمى أساس القطاع .كذلؾ بتشجيع المنافسة في مجاؿ التعميـ



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-508- 
 

لمنافسة في مجاؿ التعميـ باعتبار الدكلة العمكمي كيفسح المجاؿ لبلستثمار الكطني الخاص لتشجيع ا
 (.                                              المجمس األعمى لمتربية) قطاعا استثماريا منتجا 

كأنو أماـ ىذا الكضع التربكم المتدىكر بدأ التفكير في التخمي عف بيداغكجيا األىداؼ كتبني نمكذج 
جاكب مع التحديات المفركضة محميا كعالميا، كأكثر فعالية كنجاعة في بيداغكجي يككف أكثر قدرة عمى الت

تحقيؽ النكعية التربكية كقضية ىامة مطركحة كتحدم أصبح يكاجو المنظكمة التربكية عمى المستكل 
البيداغكجي كالديداكتيكي، كقد مثمت أىـ البكاعث لتشكيؿ المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة التربكية بأمر 

س الجميكرية كاليادفة إلى بناء مشركع مدرسة جديدة تدخؿ الجزائر في األلفية الثالثة لتكاكب األمـ مف رئي
 (.           المكقع االليكتركني، التعميـ: أنظر)المتقدمة باالعتماد المكثؼ عمى كسائؿ عصرية كتكنكلكجية 

السياسة العامة كالتربكية في  تحكال عميقا في 2002كقد حمؿ مشركع إصبلح المنظكمة التربكية لعاـ 
الجزائر في اإلقرار باالىتماـ بشيعب االمتياز لتككيف النخبة كاالىتماـ بالنكعية في التعميـ، كضركرة مكاكبة 

كقد تضمف .التغيرات العالمية الحاصمة عمى المستكل التكنكلكجي خاصة، كمكاجية تحديات العكلمة
بتبني المقاربة  2004-2003شرع فيو ابتداء مف العاـ الدراسي المشركع إصبلح المناىج التعميمية الذم 

بالكفاءات في المناىج التعميمية لتككف البيداغكجيا المناسبة لمتحكالت االقتصادية خاصة نظاـ اقتصاد 
 .              السكؽ القائـ عمى المنافسة في أبمغ صكرىا

كثائؽ المرجعية اليامة مف أجؿ تسييؿ ميمة التكفؿ لذلؾ، عممت كزارة التربية الكطنية عمى تكفير بعض ال
بأقساـ التربية التحضيرية كضبط نظاـ إنشائيا كتسييرىا، ككاف أخر ىذه المصادر المرجعية اليامة كثيقة 

لمكصكؿ إلى  2005ك 2004كذلؾ بدءا مف السنة الدراسية " الدليؿ التطبيقي لمنياج التربية التحضيرية"
 (. 2006ممتقى حكؿ التربية التحضيرية، : أنظر) 2009ك 2008ة الدراسية تعميميا مع مطمع السن

ضافة إلى ىدؼ مكاكبة التطكرات الحاصمة في الميداف التربكم كالمحاؽ بمسيرتو بطريقة مناسبة، فاف  كا 
اليدؼ مف اختيار ىذه المرحمة المبكرة يعد  مف بيف أبرز مبررات تبني ىذه المقاربة في المنظكمة 

ة، ألنيا تشٌكؿ أساسيات نمك الطفؿ الذم يحتاج بصفة أكبر إلى العناية كاالىتماـ، حيث أف ىذه التربكي
ذا كانت األمـ المتطكرة قد سبقتنا إلى اعتماد التعميـ التحضيرم .  المرحمة تؤسس لباقي المراحؿ البلحقة كا 
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لنكع مف التعميـ قبؿ في نظميا التربكية ألسباب اجتماعية كحضارية، فاف الجزائر قد عرفت ىذا ا
 . االستقبلؿ كبعده بأشكاؿ مختمفة كفي ظركؼ مغايرة لما ىك عميو اآلف

كقبؿ استعماؿ مضاميف اإلصبلحات الجديدة، فانو مف المفيد أف نشير أيضا إلى مكانة التعميـ التحضيرم 
ي اإلطار القانكن 1976مف خبلؿ كقفة سريعة عمى بعض النصكص الرسمية، فقد حددت أمرية 

كالمرجعي ألىداؼ التعميـ التحضيرم، في حيف نجد أف الجانب البيداغكجي قد حددتو الكثيقة التربكية 
التي سطرت أىداؼ النشاطات التي يقكـ بيا الطفؿ  1990كأخرل بتاريخ  1984التكجييية المؤرخة سنة 

لتحضيرم كمكاصفات المربية كمممح ىذا األخير كالكيفية التي يتـ مف خبلليا تنظيـ الفضاء المادم لمقسـ ا
 .  كغيرىا

كبعد ىذا التاريخ، صدر الدليؿ المنيجي لمتعميـ المدرسي، كىي كثيقة تؤكد أسبقية مفيكـ التربية عمى 
كقد نصت جميع ىذه الكثائؽ . التعميـ في المرحمة التحضيرية كذلؾ تبعا لحاجات كدكافع ىؤالء األطفاؿ

ى ضركرة استفادة طفؿ الرابعة كالسادسة مف العمر عمى تعميـ الرسمية كالتنظيمية كالبيداغكجية عم
 .تحضيرم يؤىمو إلى مرحمة التمدرس في التعميـ االبتدائي

 2305كما أعطت اإلصبلحات الجديدة مكانة متميزة ليذه التربية المبكرة كذلؾ بإصدار منشكر رقـ 
ضيرية، كتـ إعداد  كثيقة المنياج كالذم يتضمف تنصيب منياج التربية التح 2005جكاف  18المؤرخ في 

كإطار مرجعي لممارسة الفعؿ التربكم في مثؿ ىذا النكع مف التعميـ بحيث تكج فيما بعد بإصدار الدليؿ 
التطبيقي لمنياج التعميـ التحضيرم، إضافة إلى تحديد كتنظيـ اإلطار القانكني لممؤسسات التعميمية 

 .ية تحضيريةالعمكمية كالخاصة التي تمنح لؤلطفاؿ ترب

كبالنظر إلى ما جاء في الكثائؽ الرسمية الخاصة بالتربية التحضيرية، فانو يتجمى مف خبلليا أف أىدافيا 
شممت عممية تييئة الطفؿ لتقبؿ تجربة التمدرس كاالندماج معيا، كذلؾ مف خبلؿ طبع شخصية الطفؿ 

األنشطة التعاكنية المختمفة كالعمؿ عمى  بالفعالية التربكية كالنفسية كاالجتماعية كتقٌبؿ اآلخر في خضـ
المحافظة كتنمية المكتسبات القبمية التي خٌزنيا الطفؿ في فكره، كيظير الغرض مف ذلؾ في تثبيت 

 .كتكسيع مخيمة الطفؿ كتنشيط ميارتو خاصة منيا المعرفية
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 :المقاربة بالكفاءات والعممية البيداغوجية -

يداغكجيا الكفاءات نشأت نتيجة لمصراع الذم كاف قائما بيف نظريتيف مف الميـ أف نشير إلى أف مقاربة ب
في التعمـ ىما النظرية البنائية التي يتزعميا بياجي كالنظرية السمككية التي يتزعميا كاطسف كبافمكؼ، إذ 
انطمؽ أنصار النظرية األكلى مف فكرة أف التعمـ يحدث عمى أساس مبدأ التفاعؿ المكجكد بيف الذات 

في حيف، نجد أف أنصار النظرية السمككية يحصركف التعمـ في معادلة مثير كاستجابة كأف . كضكعكالم
نما يقدـ لو تكجييات تثير فيو تساؤالت تدفع بو إلى استغبلؿ  المعمـ ال يقدـ المعارؼ جاىزة إلى المتعمـ؛ كا 

 .مكارده الكتساب المعارؼ

ة أثارت الجدؿ كىي بيداغكجيا األىداؼ التي تبنتيا كقد ظيرت منذ خمسينات القرف الماضي مقاربة جديد
الكاليات األمريكية المتحدة كفرنسا كاستعممت في التقكيـ التربكم، لكف تراجعت عنيا ىذه الدكؿ بدعكل 

كفي أكساط الثمانيات كبداية .نظرتيا الجزئية لممعرفة كلممتعمـ الذم حكلتو إلى مجرد شيء يشبو اآللة
فعممت ىذه .ف فرنسا ككندا كبمجيكا مقاربة جديدة تعرؼ اليكـ ببيداغكجيا الكفاءاتالتسعينات تبنت كؿ م

الدكؿ عمى كضع برامج لمتعميـ مبنية عمى الكفاءات التربكية تتضمف كراسات لمكفاءات المراد إكسابيا 
 .لممتعمـ في نياية الطكر

ناء شامؿ لممنظكمة التربكية كفيما يخص الجزائر فقد كجدت نفسيا بعد االستقبلؿ في مرحمة إعادة ب
الستيعاب أكبر عدد ممكف مف التبلميذ كتكحيد التعميـ العاـ، كما بقي مف المؤسسات التربكية تكفمت بيا 

التي حددت اإلطار القانكني  1976أفريؿ  16قطاعات مينية كاجتماعية أخرل إلى أف صدرت أمرية 
 .كمياـ كأىداؼ التعميـ التحضيرم

أف الجانب البيداغكجي عرؼ صدكر كثيقة تكجييية تربكية سنة ( 2008)لتطبيقي كجاء في الدليؿ ا
 1990تؤكد أىمية التربية التحضيرية ثـ اتبعت بكثيقة تربكية مرجعية لمتعميـ التحضيرم سنة  1984

تحدد أىداؼ النشاطات مممح الطفؿ كالبرنامج المقترح ككيفية تنظيـ الفضاء المادم لمقسـ التحضيرم، 
 ".دليؿ منيجي لمتعميـ المدرسي"المتمثمة في  1996ذلؾ جاءت كثيقة منيجية سنة  كبعد
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كفي الجزائر كمنذ بضع سنكات تـ تأسيس لجاف تحت إشراؼ كزارة التربية الكطنية لكضع برامج تشمؿ 
ذىا لتنفي 2003الكفاءات التي يكتسبيا التبلميذ، كقد دخمت ىذه البرامج حيز التطبيؽ في السنة الدراسية 

في السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي كالسنة األكلى مف التعميـ المتكسط، حيث استمدت مقاربة بالكفاءات 
مرجعيتيا مف القرارات الكطنية كأصبحت إطارا مرجعيا لتقييـ المناىج التعميمية بكؿ مككناتيا مف أىداؼ 

 .كمضاميف كطرؽ كأساليب تقكيـ

أف العمؿ كفؽ ىذه المقاربة ٌسكاء عند بناء منياج التربية التحضيرية أك ( 2008)كيحدد الدليؿ التطبيقي 
لذلؾ، فاف .عند تنفيذه، يستكجب القياـ باختيارات بيداغكجية كمنيجية تتماشى كمتطمبات ىذه المقاربة

االختيار كقع عمى المذىب الذم ييركز عمى التعمـ باعتباره ينظر إلى الفعؿ التربكم عمى أنو ينطمؽ مف 
خصكصيات الطفؿ الذم يتعمـ كليس مف كجية نظر المربية، كأف غاية التعممات تتمثؿ في مساعدة 

كمف ثمة، ينظر إلى الطفؿ المتعمـ عمى أنو الصانع .الطفؿ عمى بناء معارفو بنفسو كعمى امتبلكو ليا
مكاناتو التعممية  .   الحقيقي لتعمماتو كيككف التركيز عمى حاجاتو كا 

التعممية، -الديداكتيكي في بيداغكجيا الكفاءات ىك مركزية المتعمـ في العممية التعميميةإف جكىر الفعؿ 
ذلؾ أف تحقيؽ الكفاءة المنشكدة منكط بيذه الكضعية، التي تسمح لممتعمـ بتكظيؼ لقدراتو إلى الحد الذم 

                                                                                .                                             يمكنو مف تككيف الكفاءة المرغكبة

تككيف الكفاءة "يكشؼ عدـ االنسجاـ بيف أىداؼ  -(2007)حسب أكحيدة –إال أف المتطمع لمكاقع التربكم 
ع التغيير الذم ، حتى م(أك المربية)كالفعؿ الديداكتيكي الذم ال يزاؿ متمركزا حكؿ المعمـ " عند المتعمـ

حصؿ عمى مستكل المضاميف التعميمية، كىك ما شٌكؿ أحد العكائؽ األساسية في بمكغ الكفاءة المرغكب 
تحقيقيا بحيث أف التغيير عمى مستكل الغايات التربكية يفرض كذلؾ تغييرا كميا لكؿ أجزاء المنظكمة 

 . التربكية

يا بالكفاءات ينبغي أف يتـ االستثمار فيو لمرأسماؿ أف نجاح البيداغكج( 2004)كقد ذكر عبد الكريـ غريب
البشرم بشكؿ نسقي بما يحممو ىذا المفيكـ مف داللة، أم أف تتـ عممية الغرس ليذا النمكذج داخؿ 
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المنظكمة التربكية كفؽ أىـ الشركط الضركرية لتأىيمو لمكظيفة التربكية المنشكدة كىي شركط ترتبط أساسا 
 .                                                                        نية المنظكمة التربكية المنشكدةبمبلئمة مختمؼ عناصر ب

بخصكص الكفاءات القاعدية الميطكرة لمجكانب النمائية عند ( 2004)كبالرجكع إلى ما جاء في منياج 
 :ح ذلؾييكضٌ ( 01)الطفؿ نجدىا تيركز بالفعؿ عمى البعد التعممي، كالجدكؿ 

 مؤشرات الكفاءة الكفاءات القاعدية

 ينتقؿ، يتكيؼ،يتخذ قرار، .يثبت ذاتو كاستقبلليتو

 ...يتكفؿ بحاجاتو

 ...يتكاصؿ،يقمد،يعٌبر يستمع، يصغي، .يتكاصؿ بمختمؼ الكسائؿ كاألدكات

 ...يتذكر، يحمؿ، ينٌظـ،يصؼ،يبلحظ .يكظؼ استراتيجياتو الستكشاؼ مككنات محيطو

الحركي بفعالية في مختمؼ -نب الحسييكظؼ الجا
 .الكضعيات التعميمة

 ...ينظر، يتأمؿ، يمسؾ، يرمي، يقفز، يسبح

 ...يتكيؼ، يتعاكف، يتنافس، يتعاطؼ .يتفاعؿ مع الغير

يحؿ مشكبل، يفكر، يحمؿ، يقارف، يرٌكب،  .يينجز نشاطا أك مشركعا
 ...يبني

 .يمثؿ الكفاءات القاعدية كمؤشراتيا(: 01)جدكؿ 

 

كمف ثمة، ييفيـ بناءا عمى ما كرد أف اختيار مدخؿ المناىج عف طريؽ الكفاءات يقع في سياؽ االنتقاؿ 
مف منطؽ التعميـ الذم ييركز عمى المادة المعرفية إلى منطؽ التعمـ الذم يرٌكز عمى المتعمـ كيجعؿ دكره 

عبارة عف المعارؼ كالكفاءات معا  محكريا في الفعؿ التربكم، حيث تعتبر أف التعمـ بالمفيـك الحقيقي ىك
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ال فما الجدكل مف كؿ  ألنو ال يعقؿ أف نستيدؼ في مدارسنا تقديـ المعارؼ دكف تحكيميا إلى ممارسات، كا 
 .ىذا التغيير؟

كعمى ىذا األساس، فاف ىذه المقاربة تجعؿ مف المتعمـ أساس العممية التعممية كتعمؿ عمى إشراكو في 
مية التعمـ ككؿ ألنيا تقكـ عمى اختيار كضعيات تعممية مستقاة مف الحياة في مسؤكلية قيادة كتنفيذ عم

صيغة مشكبلت، بحيث ترمي عممية التعمـ إلى حميا باستعماؿ األدكات الفكرية كبتسخير الميارات 
 . كالمعارؼ الضركرية لتحقيؽ ذلؾ

و يتيح الفرص لممتعمـ في ىك األسمكب المعتمد لمتعمـ الفعاؿ ألن( أك كضعيات مشكمة)فحؿ المشكبلت 
بناء معارفو بالمفيكـ الكاسع كذلؾ بإدماج المعطيات كالحمكؿ الجديدة في مكتسباتو السابقة، كال يتـ لمطفؿ 
ذلؾ إال بالتعاكف مع المربية التي تعتبر في الممارسات التربية القائمة عمى المقاربة بالكفاءات مٌنشطة 

كمة؛ فيي بذلؾ تعمؿ عمى تسييؿ عممية التعمـ كتحفز عمى بذؿ كمنظمة كليست ممقنة كال ممقية لممعم
إضافة إلى ىذه األدكار؛ فيي  .الجيكد كاالبتكارات كتييئ الكضعيات التي يتعامؿ معيا الطفؿ المتعمـ

تتابع باستمرار مسيرة المتعمـ مف خبلؿ تقكيـ نشاطاتو التي يقـك بيا عمى اعتباره عنصر فاعؿ في العممية 
كمسؤكؿ عف التقدـ الذم ينجزه ألنو ينتظر منو أف يبادر كيساىـ في تحديد مساره التعممي كيقـك التعممية 

 .كمف ثمة، يثٌمف تجربتو السابقة كيكٌسع مف آفاقو.بمجيكدات مختمفة أيضا في إطار تعاكني مع األنداد

ء مساعي كاستراتيجيات لذلؾ، يقتضي تنفيذ منيج المقاربة بالكفاءات في مرحمة التربية التحضيرية انتقا
مبلئمة لطبيعة الكفاءات المستيدفة كخصائص سيركرة الٌتعمـ كأف يككف الطفؿ في الكضعيات الٌتعممية 

قصد الترابط كالتكامؿ كذلؾ ( التنكيع)صانعا لمعارفو المتنكعة كمكتشفا لممساعي التي اعتمدىا في بنائيا 
الحركية، كيتـ ىذا المسعى مف –الكجدانية كالحسية -ةالمعرفية، االجتماعي-بناءا عمى الجكانب العقمية

 :خبلؿ

 .المعب كحؿ المشكبلت كطريقة المشركع ككضعية مشكؿ -   
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إلى أف الٌتعمـ عف طريؽ حؿ المشكبلت ييعد مييما في السيركرة ( 1982)كقد أشار جابر عبد الحميد
ـ ىذا النمط ألنو ال يتحقؽ مف غير إتقاف تعمـ الٌتعممية ككف الٌتعمـ باألنماط السابقة ىك متطمبا قبميا لٌتعم

دراؾ العبلقات بينيا ككذا تكظيفيا في إستراتيجية معينة لحؿ المشكؿ حبل سميما  .المفاىيـ كالقكاعد كا 

، فيي تعتبر المشكؿ عبارة عف سؤاؿ أك صعكبة تستدعي نكعا مف المعالجة وضعية مشكؿأما إستراتيجية 
اغكجية، فإننا نطرح مشكمة ندعك مف خبلليا المتعمـ إلى التصرؼ لحميا كفي الكضعية البيد.قصد حميا

 .بطريقة ميرضية كذلؾ باالعتماد عمى معارفو

غير أنو يجب أف نعكد إلى ما قدمو عمـ النفس المعرفي في ىذا المجاؿ لتكضيح ىذه النقطة؛ فقد مٌيز 
 (:Raynal & Rieunier, 1997)ىذا األخير نكعيف مف الكضعيات قدميما ريناؿ كريكني 

ىي نكع مف الكضعيات التي تككف إجراءات حميا (:Une situation d'exécution)وضعية التنفيذ .أ
 .معركفة بالنسبة لمفرد كمطبقة بصفة مباشرة

كىي نكع مف الكضعيات بحيث ال يتكفر لدل الفرد (:Problème Une situation)مشكمة -وضعية.ب
عجز الفرد عمى بناء تصكرا خاصا )الضركرية لممعالجة تطرح  مشكبلت إجراءات الحؿ إما ألف المعارؼ

أك أف المعمكمات المطبقة لـ تؤدم إلى النجاح؛ أم أف الفرد قاـ ببناء تٌصكر خاطئ ( لممشكمة
 .كلمبحث عف الحؿ، يجب بناء تصكر جديد لو عمى أسس جديدة.لممشكمة

معرفة مدل سيطرة الطفؿ عمى كفاءة ما أكالكقكؼ كبخصكص برامج الطكر التحضيرم، فانو يتـ تقكيميا ل
عمييا كىي في طكر البناء التدريجي بكاسطة تكفر المربية عمى أدكات التقكيـ؛ كنعني بذلؾ شبكات تمكنيا 

 .مف معرفة دقيقة لمٌتعممات التي تكصؿ إلييا الطفؿ

طفاؿ كالذم يعتبر منجزا بنجاح، أك لمنشاط المطمكب مف األ" لمميمة"كيقتضي تقكيـ كفاءة ما تحميبل دقيقا 
 . كما تتميز كؿ كفاءة بمقاييسيا التقكيمية كالتي ىي عنصر داؿ في الغالب عمى إنتاج محقؽ

كفي إطار .كتتزايد الفرص المتاحة لممربية في الكقكؼ عمى مصدر عكائؽ الٌتعمـ كمما زادت الشبكة تنظيما
 :ف تدرؾ كأف تعمؿ عمىاألنشطة التي تكفرىا المشركعات لممربية، عمييا أ
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 .تشخيص الحاالت المممكسة التي يكظؼ فييا الطفؿ قدراتو -

 .جرد السمككات الممكف مبلحظتيا كقياسيا في قائمة -

 . مساعدة الطفؿ عمى اكتساب الكعي بتعمماتو -

ذا تصفحنا الدليؿ المنيجي لمتعميـ ما قبؿ المدرسي  لمرحمة نجد أف اليدؼ مف التقكيـ في ىذه ا( 1996)كا 
 : يكمف في

 .الكقكؼ عمى الصعكبات المعترضة في بعض األنشطة -

 .ضبط خطط لتدارؾ الخمؿ -

تنظيـ الخطط ضمف مضاميف تعممية مبلئمة كتسييرىا كتقييميا لمكقكؼ عمى المعمكمات كٌتعمـ الطفؿ  -
 .بناء مكتسباتو ككشؼ بعض عكائؽ الٌتعمـ

ر البيداغكجيا المعتمدة عمى منيج المقاربة بالكفاءات تركز كمف ثمة، يبلحظ أف عممية التٌقكيـ في إطا
لذلؾ، فاف نكع التقكيـ المستيدؼ ىك . عمى عممية الٌتعمـ كالٌنمك أكثر مف التركيز كاالىتماـ بنتائج الٌتعمـ

التقكيـ التككيني الذم تعكد فائدتو عمى الطفؿ نفسو كعمى المربية مف خبلؿ تشخيص الصعكبة كعبلجيا 
كمثؿ ىذا التقكيـ ىك .ة تقدـ الٌتعممات كمراجعة الممارسات التربكية أثناء تنفيذ الكضعية الٌتعمميةكمتابع

صعب التجسيد خاصة ضمف مجمكعة أطفاؿ كؿ لو ريثـ ممٌيز، خاصة كأف بناء الٌتعممات يطرح كفؽ 
. دل المتعمـىذه المقاربة إشكالية تتمثؿ في صعكبة الٌتعرؼ عمى حصكؿ االكتسابات كعدـ حصكليا ل

كعمى ضكء ىذه الحقيقة، يمكف استعماؿ جداكؿ تقكيمية لمعرفة مدل تحقؽ نتائج الكفاءة المستيدفة بصفة 
 . إجمالية، فيؿ ىذه الجداكؿ معمكؿ بيا بشكؿ مستمر؟

غير أف الجيكد الكبيرة التي بذلتيا كزارة التربية الكطنية بيدؼ النيكض بمرحمة التربية التحضيرية 
عطائيا مكانتيا البلئقة مف خبلؿ ىيكمة نظاميا التربكم في ظؿ اإلصبلح ككضع كؿ األطر القانكنية  كا 

عداد العدة كالكسائؿ لمشركع في المرحمة األكلى مف تعميميا عمى أسس صحيحة، مازالت في  لتسييرىا كا 
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عد ىذه المرحمة مف كاقع األمر لـ تبمغ نتائجيا المنتظرة نظرا لعدة أسباب مكضكعية جعمت كثيرة إرساء قكا
المقررة في )التعميـ في الميداف العممي بطيئة؛ األمر الذم أدل إلى تأخر في تعميـ التربية التحضيرية 

فضبل عف تكاضع نكعية التكفؿ التربكم الحالي بأقساـ التربية التحضيرية عمى كجو ( 2009ك 2008سنة 
 (.2006ممتقى حكؿ التربية التحضيرية، : أنظر) العمكـ

ف جانب أخر، فإف االرتقاء بالمتعمـ لمستكل الكفاءات القصكل التي تيعٌبر عف درجة اإلتقاف كالجكدة ىك م
فعؿ ال يتأتى إال لقمة مف ذكل الذكاء العالي، إذ يصعب عمى المربية ذلؾ بسبب كجكد البلتجانس في 

ة لمفعؿ الديداكتيكي بحيث يتكاجد المستكيات المعرفية ليؤالء المتعمميف، كىك األمر الذم يعرقؿ أداء المربي
مف مشاعر  -(2004)حسب عبد الكريـ غريب -فييا التمميذ المتفكؽ إلى جنب الضعيؼ الذم يعاني 

النقص كالعجز بسبب عدـ قدرتو عمى بمكغ المستكيات القصكل مف الكفاءة، كقد يخمؽ لدل المتفكؽ نكعا 
 .                                                                                               ي مسايرة إيقاع استيعابيـمف االستعبلء كالشعكر بالممؿ نتيجة تخمؼ زمبلئو ف

أف مسألة تككيف المربيات كفؽ ىذه المقاربة ىك جانب لـ  -بناءا عمى مبلحظاتنا الميدانية-لذلؾ نعتقد 
تجد المربية نفسيا أماـ مياـ جساـ لـز عمييا اإلحاطة بيا،  يأخذ حقو في إصبلح المناىج التعميمية، حيث

فما يفرضو الفعؿ الديداكتيكي كفؽ ىذه المقاربة مف كضعيات : حتى تتمكف مف أداءىا عمى أكمؿ كجو
تتطمبيا السيركرة الديداكتيكية لتتحقؽ الكفاءة المستيدفة اصطدمت في الحقيقة بكاقع التقكيـ في مستكل 

التقكيـ "عمى  القياس -حسب أغبلؿ  –ي ظؿ المقاربة بالكفاءات الذم يقتصر تكظيفو رياض األطفاؿ ف
ىماؿ المربية لبعد التقكيـ التشخيصي الذم مف شأنو أف يبيف " الكمي بما ال يخدـ األىداؼ البيداغكجية كا 

يكتركني، المكقع االل: أنظر)النقائص المتعمقة بالمفيكـ المدركس قبؿ تكسيعو حسب مستكيات الصنافة 
Mohammed Seghir ) كما أف التقكيـ ال يزاؿ قابعا في المستكيات الدنيا مف ىـر األىداؼ المعرفية

 .المتنافي مع متطمبات ىذه البيداغكجيا

أف الكضعية الختامية المتعمقة باالستثمار كالتكظيؼ تيدؼ إلى تقكيـ ( 2007)كيكٌضح أكحيدة عمي 
بناء عمى كضعية إدماجية، تتضمف طرح مشكمة " شرات الكفاءةمؤ "التعممات المحققة خبلؿ الحصة 

تستيدؼ تحقيؽ الكفاءة يطمب مف المتعمـ حميا بتكظيؼ مكتسباتو المعرفية كالسمككية اعتمادا عمى سند 
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كيفترض مف التقكيـ الختامي أف يقيس الحد األدنى مف الكفاءات كتمثؿ الميارات التي تعتبر . إف كجد
 .لمتعمـ التحكـ فيياأساسية يمـز عمى ا

فبمكغ أىداؼ تككيف الكفاءة منكط بالدكر الذم تمعبو أدكات التقكيـ في التعديؿ كالتدعيـ لمكتسبات التمميذ 
نقبل عف -( 2004)حتى يبمغ متطمبات الكفاءة بما يضمف تحقيؽ الفعالية التربكية، كيرصد محمد فاتحي 

دؼ ىاـ يتعمؽ بتحسيف القرارات البيداغكجية بخصكص في ذلؾ لتقييـ الكفاءة ى -(tenidraC) كارديني 
 .                                                                                                             التعمـ بغاية الرفع مف جكدة المكتسبات كالمساىمة في تحقيؽ الجكدة النكعية كالكمية

فة عامة بغياب التخطيط الميحكـ كالمدركس لمنماذج اإلصبلحية بصكرة كمية مف كيمكننا تفسير ذلؾ بص
طرؼ المشرفيف عمى شؤكف التربية ليشمؿ كؿ عناصر المنظكمة التربكية، حتى أف تنظيـ الندكات 

كمف ىنا يمكف تشخيص المشكؿ في غياب تككيف نكعي مبني كفؽ .التككينية لـ تفي بالغرض المطمكب
 .كتيكية كبيداغكجية  كنفسية، كليس فقط في افتقاره لمتككيف كفؽ المقاربة بالكفاءاتأسس عممية ديدا

 

 :خػاتػمة-5 

إذا ارتبطت أىداؼ التربية التحضيرية باالىتماـ بنمك الطفؿ نمكا شامبل كمتكامبل، فإننا نعتبر أف المنيج 
مف البلمسؤكلية أف نستغني عف  لذلؾ، فانو. يعتبر الكسيمة األكثر نجاعة في تحقيؽ ىذا اليدؼ التعممي

العكامؿ التي تدعـ ىذا المنيج مف أسس نفسية كفمسفية كاجتماعية كال يحؽ لنا أف ننطمؽ مف االجتيادات 
 .غير المبنية في تعاممنا مع الطفؿ الذم ىك عماد المجتمع كركيزتو

ـ ما فرضو التطكر عمى مف الميـ أف نشير إلى أف فكرة اإلصبلح التربكم انطمقت ككاقع البد منو بحك
مختمؼ المستكيات؛ األمر الذم استدعى مراجعة مككنات النظاـ التربكم بما فيو الطكر التحضيرم كذلؾ 

 .مف أجؿ منظكمة جزائرية متطكرة كمتفتحة كتككيف طفؿ مسؤؿ كمستقؿ كمبادر

رة يدرؾ دكف عناء كما أف المتصفح لممجيكدات التي أكلتيا الدكؿ بخصكص ىذا النكع مف التربية المبك
أىمية كثقؿ العمؿ المنتظر القياـ بو مف طرؼ القائميف عمى رعاية األطفاؿ في المجاؿ التربكم كالتعميمي 
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ككؿ، كما أف النظرة التقميدية التي كانت سائدة بخصكص الطفؿ عمى اعتباره كثمة بيكلكجية يجب إشباعيا 
ضركريات كبفضؿ األبحاث الرائدة الخاصة بعالـ ككفى نجدىا اآلف قد زالت بحكـ ما فرضو الكاقع مف 

الطفكلة كالتي تكصمت إلى أف ىذا الكليد يمتمؾ حسا كفكرا ككجدانا أكجب االىتماـ بكؿ ىذه الميارات  
كاستثمارىا كتكجيييا التكجيو الحسف الذم يجعؿ الطفؿ يبادر كيقدـ أفضؿ ما عنده، خاصة إذا كجد 

ي تحسف إيقاظ ككامنو كتدعكه إلى التفتح باستمرار؛ كىذا ما نجده في المثيرات التربكية المناسبة الت
تنظر إلى الطفؿ أنو مبادر كصانع  -كاف كنا في بدايات التطبيؽ-بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات التي 

 . ألعابو كتعمماتو كبإمكانو الذىاب بعيدا كاكتشاؼ قدراتو كممكاتو المختمفة

العمؿ اليٌيف خاصة إذا تعمؽ األمر بأطفاؿ المرحمة التحضيرية، فإننا نقترح كألف العمؿ البيداغكجي ليس ب
    :                                                                                                مف أجؿ نجاعة أكبر لمعمؿ البيداغكجي بعض المقترحات التي تخدـ ىذه األغراض كلعؿ أىميا ما يمي

تككيف مربيات الطكر التحضيرم كفؽ ىذه المقاربة  في الجانب النفسي كالتربكم بفتح جامعات  -
 .                               متخصصة في برامجيا عمى أسس نفسية بيداغكجية كديداكتيكية 

 .                                              يداغكجيةتكضيح الرؤل لممربيات بخصكص البيداغكجيا بالكفاءات مف حيث أبعادىا الفمسفية كالب -

تييئة فصكؿ االمتياز بالنسبة ألطفاؿ الذيف ييظيركف تفكقا في تحقيؽ كفاءات قصكل كتذليؿ  -
الصعكبات الديداكتيكية التي يخمقيا الدمج بيف فئات األطفاؿ في صؼ دراسي كاحد، كحتى نتجنب 

 .             الكفاءة  لدل المربيةالعكائؽ البيداغكجية في تككيف 

 .كضع قكائـ تقييمية كاضحة تراعي انجازات الطفؿ كمبادراتو عمى أساس النكعية كالجكدة -
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 التغريات الصوتية و أثرها يف حتديد الداللة

  نضيرة بوخاتم: األستاذة                               

 كمية اآلداب ك المغاتقسـ المغة اإلنجميزية 

      –الطارؼ –المركز الجامعي  

                           

ة بما ال يدع مجاال لمشؾ أف أم تغير في تركيب لغكم ىك تغير أثبتت الدراسات القديمة كالمعاصر 
 .في األصكات، كأف التغيرات الصكتية تنتظـ عادة كفؽ قكانيف ثابتة ال تحيد عنيا لغة إنسانية حية

كتعترم القكانيف الصكتية المغات المعربة، كغير المعربة بتأثير عكامؿ مف داخؿ الكممة ناتجة عف 
عضيا، كخارجية ناتجة عف تجاكر الكممات، كتأثيرات العكامؿ النحكية كالصكتية تفاعؿ األصكات مع ب

 .ضمف الجممة

 :التغيرات الصوتية وقوانينيا وتداخؿ مصطمحاتيا

اإلبداؿ، )، كيتجمى في (األكؿ التغيرات الصكتية: نتناكؿ في ىذا الفصؿ مصطمحيف صكتييف
 .، كيتمثؿ بالمخالفة كالمماثمة كالقمب المكاني(نيف الصكتيةالقكا)كالثاني ...( كاإلعبلؿ، كاإلدغاـ كاإلمالة

ذا كانت التغيرات الصكتية ىي كؿ ما يعترم التركيب المغكم مف تبذؿ أك اختبلؼ في األصكات  كا 
بيف تشكيؿ لغكم سابؽ كآخر الحؽ، فإف ذلؾ يأتي نتيجة تأثير عكامؿ مف داخؿ الكممة ناجمة عف تفاعؿ 

رل مف خارجيا ناتجة عف تجاكر الكممات، كتأثيرات العكامؿ الصكتية ضمف األصكات مع بعضيا، كأخ
األمر الذم يقتضي ... الجممة، مما ينعكس عمى األصكات حذفا أك إبداال أك إعبلال أك إدغاما أك إمالة

 .تفسير تمؾ الظكاىر مف خبلؿ القكانيف الناظمة ليا بغية دراستيا كمعرفة أسباب حدكثيا كنتائجيا
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ؿ في ىذا الفصؿ تكضيح مفيكـ كؿ مف التغيرات الصكتية عند القدماء بغية إثبات كسنحاك 
 .مرجعيتيا القديمة، ثـ ننتقؿ بعد ذلؾ إلى عرض آراء المحدثيف

 : التعريؼ بالتغيرات الصوتية-1

 : عند القدماء-1-1

ة، كحددكا ، كعرفكا بيا، كأطمقكا عمييا اسـ األصكؿ المطرد(التغيرات الصكتية)تناكؿ القدماء 
 (.األسباب المكجبة لحدكثيا، كىي عندىـ التغير بالزيادة، كالحذؼ، كاإلبداؿ، كاإلعبلؿ، كاإلدغاـ، كاإلمالة

التي تجنج بالغة نحك ( المماثمة، المخالفة، القمب، المكاني)كما أكدكا معرفتيـ بالقكانيف الصكتية 
 .السيكلة كالتيسير

قدماء أنيـ عزكا التغيرات الصكتية عمى اختبلؼ أنكاعيا كلعؿ ما يمفت االنتباه في دراسات ال
 .كأشكاليا إلى قانكف السيكلة كالتيسير الذم يعد نقطة اإلرتكاز الكلى في الدراسات المغكية الحديثة

يرل أف ىناؾ صعكبة في نطرؽ كممة تبدأ بساكف، كلذا يحتاج المساف إلى ( ىػ 175: ت)فالخميؿ 
كاأللؼ التي في اسحنكاؾ كاقشعر كالسحنفر : "نطرؽ الحرؼ الساكف بعدىا زيادة ألؼ الصكؿ لمتمكف مف

نما أدخمت ىذه األلفات في األفعاؿ كأمثاليا مف الكبلـ، لتككف األلؼ  كاسبكر ليست مف أصؿ البناء، كا 
 476".عمادا كسمما لمساف، ألف المساف ال ينطرؽ بالساكف مف الحركؼ فيحتاج إلى ألؼ الكصؿ

كنظير ذلؾ قكليـ مف : يادة في مكاضع كثيرة، كرأل أف اليدؼ منيا الخفة كالسيكلةكذكر سيبكيو الز 
ا، كمف الرسكؿ، كمف المؤمنيف، لما كثرت في كبلميـ، كلـ تكف فعبل، ككاف الفتح أخؼ عمييـ 

 477.فتحكا

                                                           
-

 .1/11م،  1988إبراىيم السامرائي، منشورات مؤسسة األعالمي، بَتوت، لبنان، . مهدي ادلخزومي ود. العُت، اخلليل بن أمحد الفراىيدي، حتقيق د 476
477

 .154-4/153م، دت،  1991ىـ،  1411، 1ط/الكتاب، سيبويو، حتقيق عبد السالم ىارون، دار اجليل، بَتوت - 
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 العبلقات المتبادلة بيف الحركات، رأل أف العكامؿ الصكتية تؤدم( ىػ 394: ت)كتناكؿ ابف جني 
. 478(قمب لفظ إلى لفظ بالصنعة كالتمطؼ)إلى التبادؿ بيف حرفيف في المكضع، كمف ذلؾ ما كرد في باب 

 480(.، كباب في ىجـك الحركات عمى الحركات479 (كمحؿ الحركات مف الحركؼ أمعيا أـ قبميا أـ بعدىا

عف  خبلؿ حديثو-عف سابقيو في ىذا السياؽ، حيث تناكؿ ( ىػ 538: ت)كلـ يبتعد الزمخشرم 
، كلعؿ ىذا ما دعـ رأم القدماء ككنيـ 481الزيادة التي تمحؽ االخر في األستفياـ -أصناؼ الحرؼ

 .يعتبركف الزيادة كالحذؼ مف التغيرات الصكتية

 : كمما سبؽ نستنتج

التغير باإلبداؿ، التغير باإلعبلؿ، التغير )التغيرات الصكتية عند القدماء تعني التغير بالزيادة  -1
 (.تغير اإلمالةباإلدغاـ، ال

 . اليدؼ مف التغيرات الصكتية الخفة كتسييؿ المفظ -2
 

 : عند المحدثيف-1-2

لـ يختمؼ فيـ المحدثيف لمتغيرات الصكتية عما ىك عميو عند القدماء، إذا استثنينا قسميـ ليا إلى 
 482.تغيرات تاريخية كأخرل تركيبية، كاعتبار بعض حاالتيا مف التطكر المغكم

ذا أردنا درا سة التغيرات الصكتية عند المحدثيف بمكضكعية كنعـ تجرد ال يمكف إغفاؿ دكر كا 
المستشرقيف الذيف كانت ليـ األسبقية في ىذا المجاؿ، حيث تناكلكا التغيرات مف خبلؿ الدراسات المقارنة 
 بيف المغات السامية، كقسمكا المغات اإلنسانية إلى مجمكعات تضـ كؿ مجمكعة عددا مف المغات التي
تجمع بينيا قكاسـ مشتركة في كثير مف الجكانب كالتشابو في المفردات كالنحك كالصرؼ، كفي طرؽ 

                                                           
478

 .2/88، دت، 2اخلصائص، أبو فتح عثمان بن جنُت حتقيق زلمد علي النجار، دار اذلدى للطباعة والنشر، بَتوت، لبنانن ط - 
479

 .327-2/321اخلصائص،  - 
480

 .142-3/136ئص، اخلصا - 
481

 .334ادلفصل يف علوم اللغة العربية، أبو القاسم زلمد بن عمر الزسلشري، دار اجلبل والتوزيع والطباعةن بَتوت، دت، ص  - 
482

 .2009لغة العربية وآداهبا، ن صالح الدين سعيد حسُت، حبث معد لنيل درجة الدكتوراه يف ال(ادلقطع، الكلمة، اجلملة)التغَتات الصوتية يف الًتكيب اللغوي العريب  - 
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القرابة )التعبير كأساليب الكبلـ، كنيج العمماء في تقسيميـ لمغات عددا مف الطرؽ التي مف أىميا طريقة 
ثباتات مف المغات التي تضميا ال 483(المغكية التاريخية مجمكعة، ككؿ مجمكعة قد مستنديف إلى كقائع، كا 

تعيش حياتيا بطريقة مغايرة لممجمكعات األخرل، كحسب الظركؼ البيئية كالجغرافية، مما يؤدم إلى 
 484.ظيكر ألفاظ جديدة تفرضيا البيئة الجديدة

الفتحة كالطمة )كتناكؿ المستشرؽ كارؿ برككممف التغيرات التي طرأت عمى صكائت المغات السامية 
 ,: e :, a)، كقسميا إلى صكائت طكيمة كصكائت قصيرةف كالطكيمة ىي (e)الطكيمة  كالكسرة كاإلمالة

I :, o, )كالقصيرة ىي( :e, a, I, o)485 كرأل أف الصكت ،(e : ) في األساس تشكؿ مف إدغاـ الحركتيف
(I-a) كىذا الصكت ،(e : ) تحكؿ في العربية إلى(a : )ف كاف قد بقي كما ىك في بعض المياجات  486كا 

قيح : نحك"العكاـ "ا ما سبؽ كأشار إليو ععد مف العمماء كالزبدم خبلؿ تناكلو اإلمالة في كتابو كىذ
(qaih ) كقيح(qeih)487كالغيرة كالغيرة ،. 

، ككذلؾ (e)كالصكت ( a)كالكبلـ سابؽ يعني أف الحركات في السامية األـ تحتكم عمى الصكت 
، كلكف (: e)كالصكت ( : a)أصكاتيا عمى الصكت  المغات السامية المتفرعة عف السامية األـ تحتكم

انتقبل إلى المغات السامية دكف تغيرف كىذا يعني أف ( : e)كالصكت المجكؿ عف الصكت ( : a)الصكت 
( : e)الذم انتقؿ كما ىكف كالصكت ( : a)في المغة العربية لو مصدراف، ىما الصكت ( : a)الصكت 

 (.: a)الذم تحكؿ إلى 

 488.اسر التغيرات الصكتية مف الكجية التاريخية، حيث صرح بذلؾ في مقدمة كتابوكتناكؿ برجشتر 

التغيرات التي تحدث مف التحكؿ في : "كعرؼ الدكتكر رمضاف عبد التكاب التغيرات التاريخية بأنيا
 489".النظاـ الصكتي لمغة، بحيث يصير الصكت المغكم في جميع سيقاتو صكتا آخر
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رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض، . ، وفقو اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترمجة د21م، ص 1971حسن ظاظا، دار ادلعارفن مصر، .الساميون ولغاهتم، د - 
 .54-53ت، ص .د

484
 .70-69م، ص 1984-1983ىـ،  1404-ىـ 1403مطبعة ابن حيان، دمشق مسعود بوبو، كلمة اآلداب، جامعة دمشق، . دراسات يف فقو اللغة، د - 

485
 .54-53ص -فقو اللغات السامية - 

486
 .54-53ص -فقو اللغات السامية - 

487
 .144م، ص 1964رمضان عبد التواب، مكتبة دار العروبة، القاىرة، . حلن العوام، الزبيدين حتقيق د - 

488
 .7، ص 1982رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاصلي بالقاىرة ودار الرفاعي بالرياض، . سرن أخرجو وصححو وعلق عليو دالتطور النحوي للغة العربية، برجشًتا - 
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حد كافي التغيرات الصكتية تحت عنكاف التطكر الصكتي، كرأل أف كعرض الدكتكر عمى عبد الكا
 :490تطكر األصكات يرجع إلى ثبلثة أمكر

التفاعؿ بيف أصكات الكممة، حيث إذا تجاكر صكتاف مختمفاف في المخرج أك تقاربا انجذب : األكؿ
 .أحيانا كؿ منيما نحك اآلخر

لكممة أك في كسطيا أك في أكليا يعرضو مكقع الصكت مف الكممة، مكقع الصكت في آخر ا: الثاني
 .لكثير مف صنكؼ التطكر

 .تناكب األصكاحت كحمكؿ بعضيا محؿ بعض: الثالث

 :أف المحدثيف لـ يذىبكا بعيدا عما جاء بو القدماء، كلكنيـ تميزكا بما يأتي: كمما سبؽ نستنتج

 : التغيرات التاريخية-أ

طتيا بسياج يحمييا، فإنيا معرضة لمتبدؿ ألف ميما حاكلنا أف نحافظ عمى سبلمة المغة، كاحا
 .طبيعتيا تحتـ عمييا التغير كالتطكر، كىذا قد يككف سببو اجتماعي أك نفسي أك فيزيكلكجي

فالجانب المنطكؽ في المغة أكثر حرية في حركاتو الدائمة مف الجانب المكتكب، ألنو ال يخضع 
فسير أم تطكر نتج مف الخمؼ عمى السمؼ إذا اعتمد لقكانيف كقكاعد تقيده كما أف المغكم ال يستطيع ت

عمى المغة المكتكبة ألنيا ناقصة كال تظير لنا كؿ التغيرات الصكتية كال كيفية حدكثيا كمراحؿ تطكرىا 
 .فكـ ←عبر التاريخ، كتطكر الثاء إلى فاء في بعض الميجات القديمة في مثؿ ثـك 

، (: ri : sa)مية األـ إلى الشيف في اآلرمية كمف ذلؾ أيضا تحكؿ صكت السيف في المغة السا
في العبرية  haibatخبط في العربية، ك)كحرؼ الخاء الذم تحكؿ في العبرية كاآلرمية إلى حاء، نحك 

كمف ذلؾ صكت ( في اآلمية hbatفي العبرية ك haibatخبط في العربية، ك)كاألرمية إلى حاء، نحك 
المغة السامية، كلـ يعد لو كجكد في كؿ سياقتو في المغة العربية ، الذم كاف مكجكدا في (المصرية)الجيـ 

                                                                                                                                                                                     
489

 .17م، ص 1983-1رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاصلي بالقاىرة ودار الرفاعي بالرياض، ط. التطور اللغوي مظاىرة وعللو وقوانينو، د - 
490

 .83-69الواحد وايف، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاىرة، دت، ص  علي عبد. اللغة واجملتمع، د - 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-526- 
 

الفصيحةف كالتغير ىنا تاريخي، لننا ال نجد ىذا الصكت في أم تشكيؿ لغكم عربي فصيح، كمف أمثمتو، 
  491(.العبرية كاألرمية كاألكادية)التغيرات التاريخية في المغات السامية الشمالية 

يؼ إلى التغيرات التاريخية ما يتفرع عف صكت القاؼ، كمف ذلؾ كعمى ىذا األساس يمكف أف نض
نطقو ىمزة عند سكاف المدف الكبرل في مصر كالشاـ، كنطقو غينا عند سكاف البادية كالسكداف كنطقو كافا 
عند سكاف فمسطيف، كجيما عند سكاف البادية كالسكداف، كنطقو كافا عند سكاف فمسطيف، كجيما عند 

ذىب، )، ك(ذىب، كزىب)ذلؾ أيضا في ليجات العامة نطؽ الذاؿ زايا أك داال نحك  سكاف الخميج، كمف
 (.كا، با)، كنطؽ الطاء تاء، كالضاد داال، كالكاك باء في (ثكرة، كسكرة)، كنطؽ الثاء سينا نحك (كدىب

 .كىذه بعض األصكات التي تغيرت

 :الصكت األصمي، الصكت الذم تطكر إليو

 .الداؿ ←الضاد 

 .الجيـ القاىرية ←جيـ الفصيحة ال

 .الداؿ ←الذاؿ 

 .التاء ←الثاء 

 .اليمزة ←القاؼ 

 .الجيـ القاىرية ←القاؼ 

 .الضاد ←الضاء 

 .السيف ←الصاد 

 .الراء ←البلـ 
                                                           

491
 .18-17م، ص 1983-ىـ1404، 1رمضان عبد التواب، الناشر، مكتبة اخلاصلي بالقاىرة ودار الرفاعي بالرياض، ط. التطور اللغوي، مظاىرة وعللو وقوانينو، د - 
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 .النكف ←الميـ 

 .النكف ←البلـ 

 .الضاء ←الضاد 

 .الميـ ←النكف 

 .الياء ←الحاء 

 .الخاء ←الغيف 

 .القاؼ ←الكاؼ 

 . الداء ←الداؿ 

 

  :التغيرات التركيبية-ب

كىي التغيرات التي تحدث في التراكيب المغكية، حيث تتغير بعض األصكات بإبداليا أك حذفيا أك 
 .إدغاميا أك قمبيا أك إعبلليا

كذلؾ ألف التغيرات الصكتية ال تسير كفؽ إرادة األفراد : اعتبركا التغيرات الصكتية تطكرا لغكيا: ثانيا
نما تسيير كفقا لنكاميس، ال تقؿ في ثباتيا، كعدـ قابميتيا كالمجتمعا ت، أك تبعا لؤلىكاء كالمصادفات، كا 

 :لمتخمؼ عف النكاحي الخاضعة ليا ظكاىر الطبيعة، كعمى ىذا فخكاص التطكر الصكتي ىي

 .يسير ببطء كتدرج -1
 .يحدث مف تمقاء نفسو -2
 .ئلنساف فيياإنو جبرل، لنو يخضع في سيره لقكانيف صارمة ال اختيار ل -3
 .إنو في غالب أحكالو مقيد بالزماف كالمكاف -4
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 .إذا لحؽ صكتا في بيئة ما ظير غالبا في جميع الكممات المشتممة عمى ىذا الصكت -5
، كقد استطاع العمماء إكتشاؼ بعض 492اعتبركا التطكر في المغات مف الحقائؽ الثابتة: ثالثا

أف المغات تجنح إلى السيكلة كالتيسير، كىذا ما دفعيـ إلى القكانيف التي تنظـ عممية التغير، فتكصمكا إلى 
تسمية ىذه لتغيرات تطكرا، فالمغة تنمك كتتطكر، كيصيبيا التغير تبعا لظركؼ المكاف كالزماف كلتغير 

كالتطكر ال ينحصر في عنصر كاحد مف عناصر المغة، بؿ يشتمؿ أصكاتيا . 493اإلنساف كالثقافات
كليست عناصر المغة كميا سكاء في سرعة قبكؿ التطكر إذ ىناؾ فرؽ "اتيا، كصرفيا كمعرداتيا كنبر كمم

، لكف ما حدث يمكف أف يحصؿ بشكؿ معاكس، 494في تطكر المغة بيف الصكتيات، كالصرؼ كالمفردات
حيث يمكف أف تتغير المغة نحك األصعب، كليس إلى السيكلة كالتيسيرف كما أف التطكر يصيب األصكات 

بقيت الحركات السامية عمى العمكـ سالمة عمى حاليا في :"األصكات الصائتة، فمثبلالصامتة أكثر مف 
 495".المغة العربية

أخرج البعض المغة العربية الفصيحة مف دائرة التطكر نظرا، لما تتمتع بو مف ظرؼ خاص : رابعا
ي عصرنا كبيف ككنيا ارتبطت بالقرآف الكريـ، كليذا يرل أصحاب ىذا الرأم أنو ال فرؽ بيف الفصحى ف

الفصحى القديمة، كذلؾ لف العناية بالقرآف الكريـ كانت السبب الجكىرم، كاألساس الذم حفظ المغة العربية 
 496.كما ىي ثابتة دكف تغير

كلعؿ تقييد المغة العربية بكممة فصحى أبعدىا عف كؿ التبدالت التي طرأت عمى الميجات العربية، 
، فكممة فصحى أصبحت المقياس الذم نقيس 497تيجنة كمستقبحةحيث تبدك إذا ما قكرنت بالفصحي مس

 .عميو لغتنا، فما كافؽ قكاعد المغة كاف فصيحا، كمالـ يكافقيا كاف خاطئاف ككجب تصحيحو

                                                           
492

إبراىيم . ، واألصوات اللغوية، د78علي عبد الواحدوايف، ص . ، واللغة واجملتمع، د169م، ص 1968سامرئي، دار العلم للماليُت، بَتوت، إبراىيم ال. فقو اللغة ادلقارن، د - 
 .207أنيس، ص 

493
 .27م، ص 4/1980حسن عثمان، دار ادلعارف، ط. منهج البحث التارخيي، د - 

494
 .11التطور اللغوي، ص  - 

495
 .61راسر، ص يف التطور النحوي، برجش - 

496
 .، طبقة القاىرة، حتقيق أمحد صقر1964الصاحيب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس حتقيق مصطفى الشوديي، بَتوت  - 

497
 .129-100م، ص 1979فقو اللغة يف الكتب العربية، الدكتور عبده الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بَتوت،  - 
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كذلؾ ألنيا كانت : اعتبر البعض أف المغة الفصيحة المعاصرة أضحت أكثر قابمية لمتطكر: خامسا
اد عدد المثقفيف زيادة ضخمت حتى أضحت المغة الفصحى إلى حد قديما لغة الخاصة، كأما اليكـ فقد إزد
 498.ما لغة الجميع كتابة كقراءة كسماعا

كفي نظرنا الكبلـ السابؽ ال يقارب الكاقع، ألف مف يستعمؿ المغة الفصحى طبقة مف المثقفيف الذيف 
ـ بشكؿ كاسع في الحياة ال يمكنيـ تككيف ظاىرة تسترم اإلنتباه، كيضاؼ إلى ذلؾ أف المغة إذا لـ تستخد

العممية اليكمية، كفي المنزؿ كالشارع، كمكاف العمؿ، كمف مختمؼ الفئات، ال يمكف أف تتطكر كتتغير 
المغة العربية )تغيرات ممحكظة، كتؤكد في ىذا السياؽ عمى ما جاء في مقالة الدكتكر حسف نصار 

أف فصحى اليكـ يجب أف تككف ، كخاصة عندما رأل أف بعض العمماء يظنكف (كتحديات العكلمة
كفصحى األمس، األمر الذم يجافي الحقيقة، كيبتعد عف الصكاب، ألنيـ ييممكف قركنا مف اإلستعماؿ 
الحي لمغة، ذلؾ االستعماؿ الذم يجرم مف التغير المحسكس كغير المحسكس، كربما كاف أقرب إلى بسط 

ىماؿ الشكاذ  499.القياس عمى كؿ شيء كا 

 

 :فيةالنظرية الجغرا-1

 .H" "ككلتس"قد يككف الجغرافية لمبيئة تأثير كاضح يصيب المغة كأصكاتيا، كعمى رأس ىؤالء 
Collitz" فقد عزا تطكر األصكات الشديدة في المغة األلمانية إلى نظائرىا الرخكة لمطبيعة الجغرافية في ،

فتيمس  B.D.Gف أمثاؿ بعض جيات ألمانيا، كقد أكد أف الجيات الجبمية تميؿ لغايتيا إلى التخمص م
بأف البيئة الجبمية  ، كقد عمؿ ىذا500(الفاء، الثاء، الياء)ثـ تقمب إلى نظائرىا الرخكة  P.T.Kأكال كتصبح 

 .تتطمب نشاطا كبيرا في عممية التنفس

 
                                                           

498
لد التاسع اجلزء، الثانُت مقالة بعنوان ة اللسان العريب، رللة دورية لؤلحباث اللغوية ونشاط ادلًتمجة والتعريب، يصدرىا ادلكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب، اجملرلل - 
 .8لؤلستاذ أمحد شفيق جربي، مطبعة فضالة احملمديُت، ص ( وضع ادلصطلحات العلمية وتطور اللغة)

499
 .522، عدد 2002وزارة اإلعالم بدولة الكويت، مايو  اتصدرى رللة العريب، شهرية ثقافية، - 
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 : نظرية الحالة النفسية-2

عند األصكات في تطكر مستمر مف شدة إلى رخاكة، فيي رخكة عند استقرار الشعكب، كشديدة 
 .العكس، أم عندما يعتز الشعب بقكتو كجبركتو

كأصحاب ىذا الرأم يمتمسكف أدلة عمى قكليـ مف التطكر التاريخي الذم أصاب الشعب األلماني، "
كميؿ البيئات . "، كىذا ما حدث في الميجات العربية القديمة"كما تبع ىذا مف تطكر في أصكات المغة
ات الرخكة في حيف اف البيئات البدكية كانت تميؿ إلى األصكات المتحضرة في جزيرة العرب إلى األصك 

 501".الشديدة

يرجع بعض المغكييف التغيرات الصكتية التي أصابت لغات كثيرة إلى أسباب نفسية، فاالستنفار 
الدائـ الذم يعيشو مجتمع معيف يكلد قمقا كتكترا نفسييف، يحدد أف نكع العبلقة االجتماعية بيف األفراد، 

زاز الشعب بقكتو، كعنفكانو يؤدياف إلى أسمكب خاص مف التراكيب المفظية التي تميؿ إلى الشدة، كاعت
ككذلؾ الرخاء كاالستقرار يكلداف حالة االسترخاء، كبالتالي تميؿ أصكات المغة إلى االنتقاؿ مف الشدة إلى 

 .الرخاكة

يرات الصكتية في المغة الذم عزا التغ»" Grimmجريـ "كمف بيف أصحاب ىذه النظرية المغكم 
األلمانية إلى النزعة التقدمية التي يمتاز بيا الشعب األلماني، فيك شعب تكاؽ إلى الحرية كلذا فيك ال 

 (2).«يعرؼ الثبات، كمف ثـ فقد تغيرت أصكاتيـ المغكية

أف تاريخ األصكات عند األلماف ىك انعكاس لتاريخ تطكر ( Wilhelm Cherer)كيرل كليمـ شيرر 
ذكؽ العاـ عندىـ كيذىب إلى أف تحكؿ األلماف ىك انعكاس لتاريخ تطكر الذكؽ العاـ عندىـ، كيذىب ال

ما ىك إال رد ( b,d,g)إلى األصكات االحتكاكية ك( p,t,kإلى أف تحكؿ األلماف عف األصكات االنفجارية 
 (3).فعؿ لشغؼ الشعب األلماني حينئذ باألصكات المينة

                                                           
 .235األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص  -1
 .280عاطف مذكور، ص . علم اللغة بُت الًتاث وادلعاصرة، د -2
 .35اللغة والتطور، عبد الرمحان أيوب، معهد الدراسات العربية، ص : ينظر -3
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غير أنو يستأنس ليذا »: ف يتفقكف مع ىذا الطرح إبراىيـ أنيس الذم يقكؿ كمف المغكييف العرب الذي
الرأم بما نعرفو عف الميجات العربية القديمة كميؿ البيئات المتحضرة في جزيرة العرب إلى األصكات 

 (4).«الرخكة في حيف أف البيئات البدكية كانت تميؿ إلى األصكات الشديدة

التغيرات الصكتية مرتبطة بالحالة النفسية، كالحالة االجتماعية  كفي بعض البيئات العربية تككف
كالطبيعة المغكية، فخذ مثؿ أف أىؿ مدينة الخميؿ بفمسطيف كبعض أىؿ الجزائر بحكاضر تممساف 

، كفي رأم أحد الباحثيف أف "Tsmarٍتسمىر " "ٍتمىٍر "يحرصكف عمى إخراج التاء مشربة بالسيف فيقكلكف في 
نا أصبل كاف يمبي حاجة نفسية فالتاء الساكنة صكت انفجارم عرضة لمخفاء، ككاف السبيؿ إشراب التاء سي

إلى إظياره تركيبو مع السيف، فتككف السيف بيذا سبيبل أكثر كضكحا إلظيار التاء الساكنة، ثـ طردت 
يـ لذلؾ الحس القاعدة باكتساب التاء قدرا مف اليمس في كؿ أحكاليا في ىذه البيئة الجغرافية استجابة من

 5).النفسي الذم بالغت فيو ىذه البيئة

 

 : نظرية التكرار والشيوع-2

كتفيد بأف األصكات التي تستعمؿ بكثرة تككف أكثر مقاكمة لمتغير مف تمؾ األصكات التي يقؿ 
 تكرارىا؛ كذلؾ ألف األصكات األكلى أكثر شيكعا كدكرانا مف الثانية التي تبدك ىشة كقابمة لئلزاحة، حيث

أف األصكات المغكية ذات التكرارية كالشيكع تتميز بسيكلتيا في عممية " O.K.Ziphيرل البركفسكر 
نيا أكثر عرضة لظكاىر لغكية  502".التخزيف في الذاكرة، كا 

التكرارية الصكتية لبعض الكحدات المغكية أك المقاطع تكاجو تغييرا، : "لكنو يبدك مف طرؼ آخر أف
، 503"لمغكم أكثر مف تمؾ التي ال تطفك نظرا لندرتيا أك قمتيا في االستعماؿنظرا لظيكرىا عمى السطح ا

                                                           
 .235ألصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص ا -4
 201، ص 2000، 1إمساعيل أمحد عمايرة، دار وائل للطباعة والنشر، ط. تطبيقات يف ادلناىج اللغوية، د: ينظر -5

502
 .265األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص  - 

503
 .235األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص  - 
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لذا فإف بعض الكممات الكثيرة التداكؿ في االستعماؿ اليكمي نجدىا تختصر أك تنحت كىذا لكي تناسب أك 
 .تكافؽ االستعماؿ الجديد

 : نظرية السيولة-3

ف يكميا في نطقو إلى ميمو إلى بعض العمماء يعزكف تطكر األصكات التي يستعمميا اإلنسا
يميؿ عمى استبداؿ السيؿ مف أصكات لغتو، بالصعب الشاؽ "االقتصاد في المجيكد العضمي، فيك ليذا 

 504".الذم يحتاج إلى مجيكد عضمي أكبر

إال أنيا القت بعض المعارضيف، كنبلحظ أف ىذا " Curtius Whitney"كقد نادل بيذه النظرية 
شعكرية، فقد ينطؽ اإلنساف بصكت مغاير لمصكت األكؿ كأسيؿ منو، فيك  التطكر حصؿ بطريقة غير

 .دكف أف يقصد ينطؽ بالصكت السيؿ دكف الصعب

فمما ال شؾ فيو أف األصكات الساكنة الشبيية بأصكات الميف كالبلـ كالنكف مثبل ال تحتاج إلى "
  505".مجيكد عضمي كالذم تحتاجو بعض األصكات كالظاء كالغيف

ا قد يبدك ىذا كاضحا أيضا في عدـ تحقيؽ اليمز كاختفاء أصكات الميف حيث تسقط كفي ليجتن
 .حركة اإلعراب

ككذا في استبداؿ األصكات الرخكة بالشديدة في لغتنا حيث نجد أصكاتا مثؿ الذاؿ، كالثاء كالظاء 
، بمعنى jahr-jetzt: تصبح داال كتاء كضادا، كنجد صكت الجيـ ينطؽ ياء في المغة األلمانية في مثؿ

 .اآلف كسنة

كيبدك طبيعيا أف اإلنساف بطبيعتو يميؿ إلى الحصكؿ عمى الحد األقصى مف التأثير بكاسطة حد 
أدنى مف الجيد المبذكؿ، كفي ىذا نكع مف الممارسة االقتصادية في جمع األصكات كائتبلفيا، كنبذ ما 

 506.ليس ضركريا

                                                           
504

 .236-235اىيم أنيس، ص األصوات اللغوية، إبر  - 
505

 .237-236ادلرجع نفسو، ص  - 
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 :نظرية التسارع-4

يميؿ سكاف البكادم كالصحارم إلى السرعة في "لى أخرل، حيث تختمؼ عادات النطؽ مف بيئة إ
النطؽ عكس سكاف الحكاضر، الذيف يرغبكف في التأني كالبطء في إخراج صكرىـ النطقية، كرغبة 
المتحدث في االستمرار بحديثو دكف أف يقاطعو أحد، تتطمب سرعة ترادفية لكي ال يفسح المجاؿ لممتحدث 

فاعمية أفكاره كفي ىذا المسار تحدث أف تذكب بعض المبلمح النطقية كتطفك  اآلخر بمقاطعتو، مما يؤخر
 507".عمى السطح ظكاىر أخرل

كالمبلحظ أف السرعة في الكبلـ تكلد بعض األخطاء فنحف قد نقمب بعض الفكنيمات فنقدـ ما يجب 
ي قكؿ البعض يتقدـ مف األخير إلى األكؿ ف/ ض/تأخيره كنؤخر ما يجب تقديمو، فمثبل نجد الفكنيـ 

 .كتسمى ىذه الظاىرة بالقمب المكاني( قضب، عكض قبض)

 : كقد سجؿ الشاعر ابف أحمر قكلو

 كمنٍحتييػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػكلي عمػػػػػػػػػػػى عرضػػػػػػػػػػػيةو 
 

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط أيدارم ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍغنىيا بتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدُّد  عي
نما ذاؾ مقمكب كاألصؿ عطؿ كىي المرأة التي ال حمي ليا : "كعمؽ ابف فارس بالقكؿ  عمط كا 

 508".كالقياس كاحد

متحدث العادم يريد التحدث بسرعة حتى ال يدع مجاال لممخاطب لمقاطعتو مف جية، كحتى كال"
يكفر جيدا يستخدمو في التعبير عف أفكار جديدة مف جية أخرل، كيحدث ىذا عادة في الظركؼ اليكمية 

إال  مف الكقت أما تأكيد مقاطع كممحة كالتحدث بأناة كافتعاؿ فبل يحدث %90التي يتخاطب فييا الناس 
 509".في حالة الخطابة كاألحاديث الرسمية

 : نظرية تجاكر األصكات

                                                                                                                                                                                     
506

 .267األصوات اللغوية عبد القادر عبد اجلليل، ص : ينظر - 
507

 .269األصوات اللغوية عبد القادر عبد اجلليل، ص  - 
508

 .303نفسو، ص  - 
509

 .322دراسة الصوت اللغوي، أمحد سلتار عمر، ص  - 
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ىك  -Dissimilation–أك المخالفة  -Assimilation–إف الدافع األساس لظاىرة المماثمة 
االقتصاد في الجيد العضمي أثناء النطؽ حيث تختزؿ الجيكد المبذكلة إلى الحد األقصى، كتفنى بعض 

ما نسميو باإلدغاـ حيث يدخؿ حرؼ ساكف بحرؼ متحرؾ فيصيراف حرفا األصكات في األخرل كىذا 
 .، حيث تدغـ الذاؿ في التاء510"اتخدتُـّ: "كاحدا مثؿ قكلو تعالى

، فنجد الباء تقمب ميما اقتصادا لمجيد، ككذلؾ قد يقمب الصكت 511"اركب مَّعنا: "أما قكلو تعالى
حيث ينطؽ صكت الباء " بحر: "مثؿ المجيكر إلى صكت ميمكس لمجاكرتو لصكت ميمكس آخر في

 .مرققا ميمكسا كىذا لمجاكرتو لصكت الحاء الميمكس المرفؽ

عكض " يشتمع"كقد يتغير صكت إلى صكت آخر مف نفس مخرجو كيتفؽ معو في الصفة كما في 
 .يجتمع، حيث الجيـ كالشيف مف نفس المخرج كالصفة

طكة كنفكذ شديديف حيث يمتد تأثيرىا إلى كيذكر األصكاتيكف المحدثكف أف أصكات اإلطباؽ ليا س
ما قبميا كما بعدىا مف األصكات، بؿ إف البعض تكصؿ في الرؤية فذكر أف نفكذ الصكت المفخـ قد يمتد 

 512.إلى المقاطع المجاكرة

فيي مماثمة أدت إلى نقؿ الصكت األكؿ إلى " التعميـ"كقد تتحكؿ الـ التعريؼ إلى تاء في مثؿ 
أم إف البلـ تتحكؿ إلى ثاء، سيف، . الثكب، السبلمة، الشجرة، التعميـ: في مثؿ 513ثرالصكت الثاني المؤ 

 .شيف، تاء

فظاىرة المماثمة أك المخالفة تيدؼ إلى االقتصاد في الجيد العضمي اقتصادا غير إرادم، بؿ يحدث 
 514 .دكف أف يشعر المتكمـ بحدكثو، كدكف أف يككف لو قصد فيو

                                                           
510

 .35سورة اجلاثية اآلية  - 
511

 .42ىود اآلية سورة  - 
512
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أثر بسبب مجاكرتو لبعض األصكات األخرل، كمنيا ما يندمج في مف األصكات ما ىك سريع الت
غيره كبالتالي فإف نسبة التأثر متفاكتة، كىي مشركطة يتجمع صكتي معيف، فقد يحدث أف تجتمع أصكات 
ال انسجاـ فيما بينيا فيشعر المتكمـ بثقميا عمى لسانو أك يجد مشقة في تحقيقيا، فيعمؿ عمى استبداؿ 

ر، أك تبديؿ صفة مف الصفات قصد تسييؿ النطؽ، كيمكف حصر التبدالت أك صكت مكاف صكت آخ
 ...التغيرات التركيبية لؤلصكات في الماثمة كالمخالفة كاالنتقاؿ المكاني

 :نظرية اختبلؼ أعضاء النطؽ مف جيؿ إلى جيؿ

ؼ يكاد عمماء المغة يجمعكف أف أعضاء النطؽ تختمؼ بعض الشيء في بنيتيا كاستعدادىا باختبل
الشعكب، كباختبلؼ الظركؼ المحيطة بكؿ شعب فحناجرنا كأكتارنا الصكتية كألسنتنا كحمكقنا تختمؼ عما 
كانت عميو عند آبائنا األكليف مف حيث بنيتيا الطبيعية كاستعدادىا لمنطؽ، غير أف ىذا االختبلؼ ال يبدك 

رد ألعضاء النطؽ يسير ببطء أثره بشكؿ كاضح إال بعد زمف طكيؿ باعتبار أف التطكر الطبيعي المط
، كأف تغير األصكات مف جيؿ إلى جيؿ ليس إال نتيجة تطكر عضمي في أعضاء النطؽ، فقد تبع (1)كتدرج

 (2).االختبلؼ في تككيف أعضاء النطؽ تغير في األصكات

كيرجع الفضؿ في تكجيو األنظار إلى أثر التغيرات الجسمية الخاصة بأعضاء النطؽ في تطكر 
ككاف ذلؾ عاـ " Rousselotركسمك "مغة مف ناحيتيا الصكتية إلى العالـ المغكم التجريبي أصكات ال
 Hermanىارماف بكؿ "، ثـ اىتدل ليذا الكشؼ عدد كبير مف الباحثيف نخص بالذكر المغكم (3)1890
Paul"(4)  جيـ غير )كمف ذلؾ ما حدث لصكت الجيـ الذم تحكؿ في معظـ المناطؽ المصرية إلى جاؼ
، إذ يتبلءـ ىذا الصكت مع (J)، كفي معظـ المناطؽ السكرية كالمغربية إلى جيـ معطشة (طشةمع

االستعدادات النطقية لؤلجيزة الصكتية في البيئة المصرية كالسكرية كالمغربية، يقكؿ عمي عبد الكاحد 

                                                           
 .265: علً عبد الواحد وفً ، ص. علم اللغة، د: ٌنظر -1
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كتنكع الخكاص تختمؼ أعضاء النطؽ في بنيتيا كاستعدادىا كمنيج تطكرىا تبعا الختبلؼ الشعكب : "كافي
 (5)".الطبيعية المزكد بيا كؿ شعب، كالتي تنتقؿ عف طريؽ الكراثة مف السمؼ إلى الخمؼ

كمف األدلة التي تثبت ىذا التكجو تشعب المغة البلتينية إلى عدة ليجات تحمؿ صفات الشعكب 
جات تنسب إلى الببلد األكركبية الناطقة بيا كخصائصيا، ككذلؾ المغة العربية التي تبرز فييا اليـك عدة لي

الشامية كالعراقية كالحجازية كالمغربية، لما في ىذه الميجات مف خصائص البيئة كالشعب التي تنتسب 
مبمغ اختبلؼ ىذه الميجات بعضيا عف بعض في أصكاتيا يتبع إلى حد كبير مبمغ اختبلؼ "ك. إلييما

الء متجانسيف في أصكليـ ضاقت الناطقيف بيا بعضيـ عف بعض في أصكليـ الشعبية، فكمما كاف ىؤ 
مسافة الخمؼ بيف ليجاتيـ في ناحيتيا الصكتية، ككمما تعددت األصكؿ الشعبية التي ينتمكف إلييا اتسعت 

 (1).ىذه المسافة

زئب، زىف، : كنجد مثؿ ىذا التغير في الميجات كتحكؿ الذاؿ إلى زام في البيئة المصرية فيقاؿ
 . زكي في ذئب، كذىف، كذكي

 القاؼ إلى ىمزة في الميجة التممسانية في قكلنا، أيٍلت، ٍنأىؿ، في قمت، كانقؿكتطكر 

إف أم تغيير عمى جياز النطؽ ينعكس عمى مخارج األصكات، كيظير ذلؾ جميا عمى الشعكب 
، إال أف إبراىيـ أنيس يعارض ىذا (2)التي تبتر جزء مف الشفتيف، كاألعضاء قصد التجميؿ لدل الفرد

كمثؿ ىذه النظرية عمى ما بيا مف جاذبية كطرافة لـ يستطع أحد مف عمماء التشريح »: الطرح قائبل
البرىنة عمييا، بؿ لقد برىف معظميـ عمى أف أعضاء النطؽ عند اإلنساف تتحد في جميع تفاصيميا مف 

فاألمر إذف ليس مرجعو في الحقيقة إال إلى الناحية العقمية أك .... كجية نظر عمـ التشريح 
 . (3)«كلكجيةالسيك

 

                                                           
 .268ص : السابق -5
 .271ص : السابق -1
 .56األخطاء اللغوٌة الشائعة وأثرها فً تطور اللغة العربٌة، ماجد الصاٌغ، ص : ٌنظر -2
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 :نظرية الجيد األقػػوى

يرجع بعض المغكييف ىذا القانكف إلى القكؿ إف الصكت الذم يمتمؾ ىيمنة كقكة في صفاتو 
مكريس غرامكف "، كقد صاغ المغكم الفرنسي (1)كخصائصو الصكتية يؤثر في الصكت المجاكر لو

Maurice Grammont " رسالة في الصكتيات "في كتابوTraité de phonétique " القكاعد التي
عامة في كؿ  بمقتضاىا تعمؿ ىذه الظكاىر المختمفة لمصكتيات التجميعية، كيعتبرىا المؤلؼ قكاعد

 The lawالمغات، كسجؿ مبلحظاتو في االقتصاد الصكتي كصاغيا في قانكف سماه قانكف الغمبة لؤلقكل
of the Stronger(2)  

في آخر بطريقة، أك بأخرل فإف أضعفيا بحكـ مكقعو في  كيقضي ىذا القانكف بأنو إذا أثر فكنيـ
، كقد تحدث عف الصفات التي تجعؿ صكتا (3)المقطع أك شدة النطؽ بو ىك الذم يقع تحت تأثير اآلخر

معينا أقكل مف غيره، فجعميا منحصرة في القكة، رافضا بذلؾ التفسير النفسي مستبعدا أف تككف لنفسية 
ية التأثير بيف األصكات ، بؿ يرجع ذلؾ إلى صفات يمتاز بيا الصكت المتكمـ دخؿ في إحداث عمم

، فقد تحدث عف تأثير األصكات الصامتة بعضيا مف بعض، فضرب لذلؾ مثبل كممة (4)المؤثر دكف غيره
(bec ) التي تنتيي بكاؼ انفجارية ميمكسة، كلكف حيف تبلىا صكت الداؿ في عبارة(bec de lièvre )

 .لداؿ في الجيرتأثر صكت الكاؼ با

ىذا التأثير بأف صكت الداؿ أكثر قكة مف صكت الكاؼ ال بطبيعتو،  Grammontكيفسر غرامكف 
في مكقع قكم ألنو يشكؿ بداية مقطع باإلضافة إال أنو محمي  -أم الداؿ–كلكف بحكـ كضعو فيك 

يشكؿ نياية بالكاؼ مف تأثير الحركة السابقة عميو، في حيف أف صكت الكاؼ في كضع ضعيؼ ألنو 
فقد اىتمت عضبلت  Voyelle inaccentuée(1)مقطع، باإلضافة إلى أنو مسبكؽ بحركة غير منبكرة 

النطؽ بإصدار الداؿ، كلـ تيتـ بإصدار الكاؼ، فنتج عف ذلؾ أف إحدل الحركات النطقية التي أعدت مف 

                                                           
، 1، وكذلك علم الصرف الصوتً، دار أزمنة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط268جلٌل، ص ٌنظر األصوات اللغوٌة، عبد القادر عبد ال -1

 .145، ص 1998
 .181، ص 1994محمد هلٌل، عٌن الدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة، . الصوتٌات، برتٌل مالمبرج، ترجمة د: ٌنظر -2
 .181ص : السابق -3
 .233تألٌف عبد الصبور شاهٌن، ص  -العربً أبو عمرو بن العالء أثر القراءات فً األصوات والنحو -4
 .234ص : السابق -1
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اال آخر عف تحكؿ كممة ، كيضرب مث(2)(c)كىي ذبذبة الحنجرة قد احتمت مجاؿ الكاؼ ( d)أجؿ الداؿ 
Jusque  في الفرنسية إلى∫ysk  فإف(s ) تككف قد تماثمت لتصبح ساكنا شينيا كليس العكس، ألف في
في نياية مقطع، كعمى ذلؾ فيي أضعؼ مف الساكف األكؿ ( implosive)انفجارم داخمي ( s)ىذه الحالة
 (3).في الكممة

ذا عدنا إلى تراثنا المغكم، فإننا نجد أف ال نحكييف العرب أشاركا إلى نظرية األقكل، كبالضبط في كا 
سياؽ حديثيـ عف مقاييس اإلدغاـ حيث جعمكا التأثير اإلدغامي دائما لمصكت القكم، فقد نص أبك محمد 

عمى أف الصكت األضعؼ يقمب إلى األقكل كال يقمب األقكل إلى األضعؼ، ( ىػ 521ت )البطميكسي 
سيف كقعت بعدىا عيف أك خاء معجمتاف، أك قاؼ، أك طاء أف تبدؿ  كقد أجاز النحكيكف في كؿ»: يقكؿ

صادا، فإذا كانت صادا في األصؿ لـ يجز أف تقمب سينا، نحك سخرت منو، كصخرت ، ﴿كأسبغ عميكـ 
 .(4)نعمو﴾

، كبصطة، فمتى رأيت مف ىذا النكع ما يقاؿ بالصاد (5)كأصبغ ك ﴿زادكـ في الخمؽ بسطة﴾
 (6).«ىي األصؿ، ألف األضعؼ يرد إلى األقكل، كال يرد األقكل إلى األضعؼ كالسيف، فاعمـ أف السيف

اتفعؿ : كلتكضيح ىذا القانكف نأخذ كضع تاء االفتعاؿ مع األصكات المطبقة، فعندما نبني صيغة
اتصبر كاتضرب كاتطرد، كىنا اتصمت التاء : مف صبر ، كضرب، كطرد فإف الصيغة األصمية تككف"

صكت المطبؽ لمجاكرتيا فيي مرققة مستفمة كتمؾ مفخمة كمطبقة، ككضع المساف معيا اتصاال مباشرا بال
مناقض لكضعو معيف باإلضافة إلى مجاكرة التاء كالصاد كالطاء كالضاد، يجعؿ االنتقاؿ مف التاء إلى 
المطبؽ أثرا صعبا مجيدا، غاية في الثقؿ، كلتسكية ىذا الكضع يتدخؿ قانكف األقكل لمتخمص مف ىذا 
الثقؿ الناشئ عف تتابع ىذه األصكات فيحدث التفاعؿ بينيا، فيحسـ الصراع لصالح األقكل، كىك 

، ألف (1)اطضرب –اططرد  –اطصبر : المنطبؽ، فتطبؽ التاء أنيا األضعؼ، كمف ثـ تصبح الصيغ
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ؽ، كمف اإلطباؽ كطاقة إضافية يمنح الصكت المطبؽ قكة نطقية تجعمو األقكل بالنسبة لمقاربة غير المطب
إف أصكات : "ثـ يككف مف السيؿ أف يتغمب المطبؽ عميو كيبسط عميو نفكذه، يقكؿ أحمد مختار عمر

، فاإلطباؽ أحد معايير القكة التي تحدد قكة (2)"اإلطباؽ تمد نفكذىا إلى ما يسبقيا كيتبعيا مف األصكات
 .الصكت بالنسبة لغيره

ك جميا أف ىذا المذىب يمتمؾ بطاقة دخكؿ ضيقة كيبد: "كلكف عبد القادر يعارض ىذا الرأم قائبل
المتجو إلى ميداف القكانيف التي تحكـ الظكاىر الصكتية كعمييا إجماع غالبية العمماء، إذ أف بعض 

 (3)".األصكات المشيكد ليا بالقكة كالسطكة التأثيرية تخضع لؤلضعؼ مف األصكات بسبب أك بآخر

ف سجؿ ضمف قكانيف االقتصاد  Maurice Grammontكلذلؾ فإف قانكف مكريس غرامكف  كا 
 (4).الصكتي إال أنو يجب أف يكجو بشكؿ أمثؿ

كيبقى الصكت القكم بحكـ مكقعو كصفاتو يممؾ الييمنة، كيؤثر عمى الصكت الضعيؼ المجاكر 
 .لو

 : التغيرات عمى مستوى البنى المغوي

 : المماثمة الصوتية

ؼ، كال بد مف تحقيؽ التآلؼ بيف الحركؼ عند تركيب حركؼ اليجاء منيا ما يأتمؼ كمنيا ما يختم
الكبلـ حتى يتحقؽ االنسجاـ الصكتي فتتمكف أعضاء النطؽ مف التفكه بو، فإذا تجاكر حرفاف متنافراف 

كىذه ظاىرة شائعة في كؿ المغات بصفة "غير أحدىما ليقترب مف اآلخر أك يتحد معو مخرجا أك صفة 
 515".سبة التأثر كفي نكعوعامة غير أف المغات تختمؼ في ن
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تتأثر األصكات المغكية بعضيا ببعض في المتصؿ مف الكبلـ، فحيف ينطؽ المرء بمغتو طبيعيا ال "
كما نمحظ أف اتصاؿ . تكمؼ فيو، نمحظ أف أصكات الكممة الكاحدة قد يؤثر بعضيا في البعض اآلخر

نسبة التأثر تختمؼ مف صكت إلى الكممات في النطؽ المتكصؿ قد يخضع أيضا ليذا التأثير، عمى أف 
كمجاكرة . فمف األصكات ما ىك سريع التأثر في غيره أكثر مما قد يطرأ عمى سكاه مف اإلصكات. آخر

 516".األصكات بعضيا لبعض في الكبلـ المتصؿ، ىي السر فيما قد يصيب بعض األصكات مف تأثر

 : القوانيف الصوتية-2

لصكتية مف ربطيا بظكاىرىا المختمفة، كقد صرح الكثير مف البد لنا قبؿ البدء بدراسة القكانيف ا
ىي التطبيؽ العممي لمقكانيف الصكتية ...( إبداؿ، إعبلؿ، إدغاـ، إمالة)الباحثيف بأف الظكاىر الصكتية 

 (.المخالفة، كالمماثمة، كالقمب المكاني)

 : قانوف المخالفة-2-1

ديؿ الصكت المكجكد في سمسمة الكبلـ إنيا تع"أف يتغير صكت كبلمي ليخالؼ صكتا مجاكرا؛ 
 517".بتأثير صكت مجاكر لو، كلكنو تعديؿ عكسي يؤدم إلى زيادة مدل الخبلؼ بيف الصكتيف

كالمخالفة لغة مف خمؼ كالخاء كالبلـ كالفاء أصكؿ ثبلثة في المغة العربية، أحدىما أف يجيء شيء 
 518.بعد شيء يقـك مقامو، كالثاني خبلؼ قداـ، كالثالث التغير

كىذه الظاىرة الصكتية ينعتيا بعض األصكاتييف بالقكة السالبة في الميداف المغكم، ألنيا تسعى إلى "
 519".تخفيض حدة الخبلفات بيف األصكات

ينحصر التخالؼ، كىك المسمؾ المضاد لمتشابو، في : "كيكضح فندريس سبب ظاىرة المخالفة قائبل
 520".مف حقيا أف تعمؿ مرتيف أف يعمؿ المتكمـ حركة نطقية مرة كاحدة ككاف

                                                           
516

 .179إبراىيم أنيس، ص . األصوات اللغوية، د - 
517

 .329دراسة الصوت اللغوي، أمحد سلتار عمر، ص  - 
518

 .1991عبد السالم زلمد ىارون، دار اجليل، بَتوت، : ، حتقيق(خلف)مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، مادة : ينظر - 
519

 .291األصوات اللغوي، عبد القادر عبد اجلليل، ص  - 
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المغات تستخدـ السكاكف األنفية "كلقد أثبت عمماء المغة المحدثكف كمف بينيـ أحمد مختار عمر بأف 
أف تككف الكممات العربية الكبيرة " ىكركيتز"كالترددية بشكؿ أكثر لتحقيؽ عنصر المخالفة، كليذا يفترض 

يـ قد تكلدت نتيجة عامؿ المخالفة بيف صكتيف متماثميف، البنية التي تشمؿ عمى راء أك الـ أك نكف أك م
، فمطح (قٌمط)، قرمط (عٌكب)، عنكب (ٌجمد)، جممد (حٌجؿ)حرجؿ : كىك يمثؿ لذلؾ بالكممات اآلتية

 521(.فٌطح)

ىي إحدل نتائج نظرية السيكلة التي نادل بيا كثير مف المحدثيف، كالتي : "كيضيؼ إبراىيـ أنيس
في نطقو يميؿ إلى تممس األصكات السيمة التي ال تحتاج إلى جيد عضمي، فيبدؿ تشير إلى أف اإلنساف 

مع األياـ باألصكات الصعبة في لغتو نظائرىا السيمة، كقد اعترؼ القدماء بكراىية التضعيؼ، كلعميـ 
 522".كانكا يريدكف بيذا أنو يحتاج إلى مجيكد عضمي

عضمي، فنرل أحد المتماثميف المتجاكريف يقمب كقد تيدؼ عممية المخالفة إلى التقميؿ مف الجيد ال
إلى صكت ليف طكيؿ، أك إال ما يشبو أصكات الميف، كالبلـ كالنكف، كفي ىذا أقصى مراحؿ التيسير في 

 523.الجيد العضمي

فأبدؿ مكاف البلـ " باب ما شذ"كلقد تفطف ليذه الظاىرة المغكيكف القدماء أمثاؿ سيبكيو كسمى بابا بػ 
أما . 524التضعيؼ في مثؿ تسريت، كتقضيت، كتظنيت، بدال مف تسررت كتقضضت كتظننتالياء لكراىة 

 525.السيكطي فيرل عمى لساف أبي عبيدة أف العرب تقمب حركؼ المضاعؼ ياء

 Piligrimك Marbleكمف أمثمتيا في اإلنجميزية كممتا "كالمخالفة ظاىرة مكجكدة في كؿ المغات، 
 526(".r)فييما ( 1)المتاف كاف أصؿ 

                                                                                                                                                                                     
520

 .94، ص 1950ة لفندريس، تعريب، عبد احلميد الدواخلي، زلمد القصاص، مكتبة األصللو مصرية، اللغ - 
521

 .330دراسة الصوت اللغوي، أمحد سلتار عمر، ص  - 
522

 .212إبراىيم أنيس، ص . األصوات اللغوية، د - 
523

 .214ينظر، اللغة لفندريس، ص  - 
524

 .2/40الكتاب لسيبويو، ج - 
525

، اجمللد األول، للغة وأنواعها للسيوطي، شرح وتعليق، زلمد جاد ادلوىل بك، زلمد أبو الفضل إبراىيم، زلمد علي البجاوي، ادلكتبة العصرية، صيدان بَتوتادلزىر يف علوم ا - 
468. 
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األكلى فأصبحت ( r)لتختمؼ عف ( 1)الثانية فييا إلى ( r)البلتينية تحكلت " Purpur"ككممة 
(Purple ) 527(.بمعنى بنفسجي)اإلنجميزية 

إذ تحكال في  Orphaninus, Peregrinumكقد يتحكؿ الصكت األكؿ إلى صكت مغاير كما في 
إلى  Cribramي كما في كممة كيحدث أف يتحكؿ الصكت الثان Orphelin, pèlerinالفرنسية إلى 

Crible أما البلـ المشددة في البلتينية فنجد صكتيا الثاني يتحكؿ إلى ياء في معظـ . في الفرنسية
 Castilya.528كتنطؽ  Castillaالتي أصبحت  Castellaالكممات اإلسبانية 

الؼ إلى ىمزة في أما الكاك كالياء المسبكقة بفتحة طكيمة كالمحركة بكسرة في صيغة اسـ الفاعؿ تخ"
 529".قاكؿ كقائؿ، بايع كبائع: العربية نحك

بداؿ اليمزة ياء جعمو سيبكيو الزما، فيك يقكؿ في ىذا المكضع قد بمغنا أف قكما مف أىؿ : "كا 
 530".نبيء كبريئة، كذلؾ قميؿ ردمء: التحقيؽ يقكلكف

ا في عممية رفع المساف تستثقؿ التضعيؼ كىذ" المخالفة"كيشير المبرد في المقتضب أف ىذه العممية 
: دينار كقيراط، كاألصؿ: كالدليؿ عمى أف ىذا إنما أبدؿ الستثقاؿ التضعيؼ قكلؾ: "كرده؛ حيث نجده يقكؿ

دٌنار كقٌراط، فأبدلت الياء لمكسرة، فمما فرقت بيف المضاعفيف رجع األصؿ، فقمت دنانير كقراريط 
ٍيًريط  531".كقيرى

: كمف ذلؾ قكؿ العرب": "إحالة الصنعة"ى ما سماه كيذكر ابف جني في الخصائص مشيرا إل
تقضى البازم إذا البازم : قصيت أظافرم، مف لفظ قصص، كقد آؿ بالصنعة إلى لفظ قصي، ككذلؾ قكلو

 532(".قضي)ثـ أحالو ما عرض مف استثقاؿ تكريره إلى لفظ ( قضض)كسر، كىك في األصؿ في تركيب 

                                                                                                                                                                                     
526

 .330دراسة الصوت اللغوي، أمحد سلتار عمر، ص  - 
527

 .77زلمد علي اخلويل، ص . معجم علم اللغة النظري، د - 
528

 .72ت، ص /علي عبد الواحد وايف، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاىرة، د. واجملتمع، داللغة  - 
529

 .82صالح الدين حسنُت، ص . ادلدخل إىل علم األصوات، دراسة مقارنة، د - 
530

 .286، ص 2الكتاب، سيبويو، ج - 
531

 246، ص 1، وطليعة بَتوت، ج1963زلمد عبد اخلالق عظيمة، القاىرة، : ادلقتضب، ادلربد، حتقيق - 
532

 .296األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص  - 
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 :لمػاذا المخالفػػة الصوتيػػة

المماثمة تطكير يرمي إلى تسيير النطؽ عف طريؽ تقريب الفكنيمات بعضيا مف بعض، إذا كانت 
يفسر حدكث المخالفة في  Bergstrasserفإف برجشتراسر  ،(2)أك إدغاميا لتحقيؽ االنسجاـ الصكتي

و فأما التخالؼ، فالعمة في: "ضكء العمة النفسية الناتجة عف الخطأ بسبب تتابع األصكات المتشابية، يقكؿ
نفسية محضة، نظيره الخطأ في النطؽ، فإنا نرل الناس كثيرا ما يخطؤكف في النطؽ، كيمفظكف بشيء 
غير الذم أرادكه، كأكثر ما يككف ىذا إذا تتابعت حركؼ شبيية بعضيا البعض، ألف النفس يكجد فييا قبؿ 

عيف بعد حصكلو بمدة النطؽ بكممة تصكرات الحركات البلزمة عمى ترتيبيا، كيصعب عمييا إعادة تصكر ب
قصيرة، كمف ىنا ينشأ الخطأ، إذا أسرع اإلنساف في نطؽ جممة محتكية عمى كممات تتكرر كتتابع فييا 

 .(3)"حركؼ متشابية، ككثيرا ما يتسامر الصبياف إلى نطؽ أمثاؿ ىذه الجمؿ بسرعة كبدكف خطأ

عف طريؽ المغايرة بيف كقد أرجح بعض العمماء عمة حدكث المخالفة إلى تيسير جانب الداللة 
األصكات، كىي بيذا عكس المماثمة التي تيدؼ، كما أسمفنا إلى تيسير الجانب النطقي، كال تمقي باال إلى 
الجانب الداللي الذم قد يتأثر نتيجة تقارب صكتيف متجاكريف، فيذا أحمد مختار عمر يرتكز عمى الجانب 

ة لتحقيؽ التكازف كتقميؿ فاعمية عامؿ المماثمة، فالعمماء إف كانت ضركري: " الداللي في بياف أىميتيا يقكؿ
ينظركف إلى المماثمة عمى أنيا قكة سالبة في حياة المغة، ألنيا ترمي إلى تخفيض الخبلفات بيف الفكنيمات 
كمما أمكف، كيتخيمكف انو لك ترؾ العناف لمماثمة لتعمؿ بحرية فربما انتيت إلى إلغاء التفريؽ بيف الفكنيمات 

لؾ التفريؽ الذم ال غنى عنو لمتفاىـ، كبذلؾ فإف عامؿ المخالفة يستخدـ إلعادة الخبلفات التي ال غنى ذ
 .(1)"عنيا كإلبراز الفكنيمات في صكرة أكثر استقبللية

                                                           
 .89مسيح أبو مغيلي، ص . صاحب معجم هتذيب اللغة، د: األزىري اللغوي -2

 .34م، ص 1997ه، 1417، 3رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط . د: التطور النحوي للغة العربية، برجشًتاسر، حتقيق -3

 .م1985ه، 1405، 3عامل الكتب، ط: أمحد سلتار عمر. دراسة الصوت اللغوي، د -1
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كسكاء أكانت عمة حدكث المخالفة ترجع إلى جكانب نفسية أك إلى تيسير جانب الداللة عف طريؽ 
قابؿ كالمعدؿ آلثار المماثمة ألنيا تيدؼ في منحاىا إلى التقميؿ أك التخمص مف الممايزة، فإنيا الكجو الم
  (2).الفركؽ المميزة لؤلصكات

كالمغة العربية كغيرىا مف المغات تحرص عمى المخالفة لما تؤمنو مف تنكع مكسيقي محبب تظير 
ؿ السياقي جميعا يحرصاف مف الكاضح أف النظاـ المغكم كاالستعما: "معو األصكات حقيقتيا نطقا كسمعا

في المغة العربية الفصحى عمى التقاء المتخالفيف، أك بعبارة أخرل يحرصاف عمى التخالؼ كيكرىاف التنافر 
 (3)".كالتماثؿ

ف كاف بعض الدارسيف يذىب إلى أف المخالفة في العربية أقؿ مف المماثمة فيذه الظاىرة نادرة في  كا 
 (4).لمغات السامية الباقية خصكصا األكدية كاآلرميةالمغة العربية بالنسبة إلى بعض ا

كبالرغـ مف أف المخالفة تشغؿ مساحة لغكية أقؿ مف تمؾ التي تممؤىا المماثمة، إال أف كجكدىا 
، كباعتبارىا مظيرا مف مظاىر التطكر تتدرج فيو (5)ضركرم لتحقيؽ التكازف كالتقميؿ مف فاعمية المماثمة

تجو نحك األيسر كاألسيؿ، ىذا التطكر ىك إحدل نتائج نظرية السيكلة التي األصكات عبر مسار تحكلي ي
نادل بيا الكثير مف المحدثيف، كالتي تشير إلى أف اإلنساف في نطقو يميؿ إلى تممس األصكات السيمة 

، كىذا ما (1)التي تحتاج إلى جيد عضمي، فيبدؿ مع األياـ باألصكات الصعبة في لغتو نظائرىا السيمة
إلى عد قسـ مف األلفاظ العربية قد تكلت نتيجة عامؿ المخالفة، ىذه  Hurwitzباألستاذ ىكركيتز دفع 

 (2).األلفاظ تشغؿ فييا األصكات المائعة جزءا مف بنيتيا التركيبية

                                                           
جياليل بن يشو، دار الكتاب احلديث، القاىرة، ط . حبوث يف اللسانيات، الدرس الصويت العريب، ادلماثلة وادلخالفة، مصطلحات ادلماثلة وادلخالفة يف اللغة العربية الفصحى، د -2
 .153-152، ص 2006، 1

 .264، ص 1998 – 1418، 3متام حسان، عامل الكتب، القاىرة، ط. اللغة العربية، معناىا ومبناىا، د -3

 .35التطور النحوي، براجشًتاسر، ص : ينظر -4

 .385أمحد سلتار عمر، ص . دراسة الصوت اللغوي، د: ينظر -5

 .212إبراىيم أنيس، ص . األصوات اللغوية، د -1

 .385أمحد سلتار عمر، ص . د: الصوت اللغوي ينظر دراسة -2
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كيكثؽ ىذا المغكم رأيو ببعض الشكاىد التي يمكف أف تككف نتاج عامؿ المخالفة بيف صكتيف 
 :متماثميف مثؿ

ؿ  جن ؿ            ج ج               ر ج              حى ٍرجى  حى

ٍممىد               ـ ـ                ؿ ـ مند              جى  جى

ٍنكىب              ؾ ؾ               ف ؾ  عىكنب            عى

 عىقنب            عىٍرقىب              ؽ ؽ               ر ؽ

 قىٍرمىط               ـ ـ                ر ـ             قىمنط

 (3)فىطنح            فىٍمطىح                ط ط              ؿ ط

في الشكاىد التي ساقيا عمى عمة التضعيؼ الذم يعقب األصكات  Hurwitzاعتمد ىكركيتز 
 (4).ؾ لمتخمص مف ثقؿ التماثؿتمثؿ ممرا مرنا لمتضعيؼ كمسم –في رأيو  –المتكسطة التي 

  Complete Assimilationاإلدغاـ

تتأثر أصكات المغة مف جراء تجاكرىا تأثرا متباينا قد يقكدىا إلى تغيير مخارجيا أك فقد بعض 
صفاتيا لتتصؿ بمخارج أك صفات ما يجاكرىا مف األصكات فينتج عف ذلؾ مجمكعة مف الظكاىر 

 .الصكتية المختمفة

دخكؿ شيء في مدخؿ ما، : لنو يعني لغة 533"اـ أقصى درجات التأثر بيف المتجاكريفكيمثؿ اإلدغ"
 535".تقريب صكت مف صكت"كاصطبلحا  534"إذا أدخمتو فيو: أدغمت المجاـ في فـ الفرس: كمنو قكليـ

                                                           
 .291عبد القادر عبد اجلليل، ص . األصوات اللغوية، د: ينظر -3

 .292ص : السابق: ينظر -4
533

 .45-44ة وذلاصي، ص لغة، صليد: ادلستويات اللغوية يف كتاب تفسَت غريب القرآن البن قتيبة، الصويت والصريف والداليل، رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت يف التخصص - 
534

 .عبد السالم زلمد ىارون: مقاييس اللغة، مادة دغم، أمحد بن فارس، حتقيق: ينظر - 
535

 .139، ص 2م، ج1989/ىـ1407، 3زلمد علي النجار، دار الكتاب العريب، ط: اخلصائص البن جٍت، حتقيق - 
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يتغير صكت ليمائؿ صكتا آخر بشكؿ كامؿ كالذيف نراه فيما يسمى "كبالتالي فإف التماثؿ ىك أف 
التي تمييا كتتماثؿ معيا في / s/إلى شيف / l/تغير صكت البلـ : ركؼ الشمسية، كمثاؿ ذلؾبالعربية الح

 assarq."/536? /شرؽ -أش" الشرؽ"قكلنا 

تحقيؽ ظاىرة اإلدغاـ في المستكل الصكتي ذك غرض قصدم ىك التخفيؼ كالتيسير في عممية "إف 
لمحظة ذاتيا ليرتفع مرة ثانية بغية تحقيؽ اإلجراء النطقي، فالمساف يعمكه الثقؿ كىك يرتفع كيعكد في ا

إنتاجية الصكتيف كشبيت ىذه الحالة بمشي اإلنساف المقيد، أك كمف يعيد حديثا مسمكعا مرتيف كفي ىذا 
 537".ثقؿ كسأـ عمى المتكمـ كالسامع، مما يكجب اإلدغاـ

يككف فيو الحرؼ فاإلدغاـ الصغير ىك أف : كلقد أشار القدماء إلى أف اإلدغاـ نكعاف صغير ككبير
 538.األكؿ ساكنا كالثاني متحركا، أما اإلدغاـ الكبير فيك ما كاف فيو الحرؼ األكؿ متحركا، كالثاني ساكنا

 : كمف أمثمة إدغاـ المتقاربيف

إدغاـ التاء في الطاء، حيث أنيما مف مخرج كاحد، إال أف الطاء صكت مجيكر يشكبيا ضعؼ 
 539".لئف بىسىٍطتَّ : "ذلؾ ما ذكر في القراءات القرآنية في مثؿ يدنييا مف التاء الميمكسة كمف أمثمة

، أم يعتبر كىنا أدغمت الداؿ في التاء ثـ قمبت 540"فىذكر إنَّما أنتى ميذىكّْره : "كفي قكلو تعالى أيضا
مف المتقاربيف، فالذاؿ مجيكرة كالتاء ميمكسة، كلمتقريب بيف " مذكر"داال مشددة، كاعتبرت التاء كالداؿ في 

 541.رسييا، أبدلكا التاء داال إذ كانت مف مخرج التاء لتكافؽ ما قبميا في الجير كعدـ اإلطباؽج

                                                           
536

 .صليب جريس. دين، دكرمي زكي حسام ال. سامي عياد حنا، د. معجم اللسانيات احلديثة، د - 
537

 .299عبد القادر عبد اجلليل، ص . األصوات اللغوية، د - 
538

 .169الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت، حسام سعيد النعيمي، ص  - 
539

 .28سورة ادلائدة اآلية  - 
540

 .21سورة الغاشية اآلية  - 
541

 .184، ص 10، ج(دت) القاىرة ينظر شرح مفصل البن يعيش، عامل الكتب، بَتوت، مكتبة ادلتنيب - 
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" ذكر"كىذا تأثر تقدمي ألف الثاني تأثر باألكؿ، عمى أنو قد أصاب الكممة تأثير آخر إذ صارت 
صار التأثر معنى ىذا أف الحرؼ األكؿ الذاؿ تأثر ىك أيضا بالداؿ، فقمب إلى جنسو، كفني فيو، كبذلؾ 

 542.رجعيا

فالتاء ىنا تجاكرت مع الثاء،  543"اثَّاقىٍمتـي إلى األرضً "كقد تدغـ تاء تفاعؿ في الثاء، في مثؿ قكلو 
كالثاء مخرجيا مف بيف طرؼ المساف، كأطراؼ الثنايا العميا كىي طائفة الحركؼ التي تتحكؿ معيا تاء 

كالمبلحظ أنو تـ تسكينيا أك إضعافيا ثـ أحدثت . 544إذا جاكرتيا إلى جنسيا، كيتـ إدغاميا فييا" تفاعؿ"
 .األلؼ لتفادم ىذا التسكيف في أكؿ الكممة فالكممات العربية ال تبدأ بسككف

دّْؽي "كفي حديث الزكاة  ذي في الصدقًة ىىًرمةه كالى تىيسه إالَّ أف يشاءى المصَّ  545".الى ييؤخى

فأدغمت " المتصدؽ"صاحب الماؿ كأصمو  بضـ الميـ كتشديد الصاد كالداؿ معا مع كسر الداؿ كىك
 546.التاء في الصاد كىنا حدث اإلدغاـ بيف التاء كالصاد فكبل الصكتيف أسناني لثكم

يكتسب الصكت المتأثر بعض خصائص الصكت المؤثر عمى صكرة المماثمة الجزئية، كما في "كقد 
قكل، فأثرت في الصاد بأف نحتيا حيث تجاكرت الصاد مع الداؿ مباشرة، كالداؿ ليا مكقع أ( أصدؽ)كممة 

 547".بالزام المفخمة( أزدؽ)صفة الجير، فأصبحت تنطؽ 

كمما ال ريب فيو أف كضكح األصكات كفصؿ بعضيا عف بعض يتطمب بذلؾ مجيكد عضمي كبير 
حتى ال تختمط، كال تشكه صكرىا، كىذا خاص بالبيئة المدنية التي تتسـ بتمؾ السمات، أما غمكض 

بعضيا في بعض فإنو ناجـ عف السرعة في إخراجيا، كعدـ التأني فييا، كذلؾ ىك اتجاه األصكات كدخكؿ 
 .قبائؿ البادية

                                                           
542

 .182ينظر األصوات اللغوية إبراىيم أنيس، ص  - 
543

 .38سورة التوبة اآلية  - 
544

 .368، ص 1418-1998ط، . عبد الغفار حامد ىالل، دار الفكر العريب، مصر القاىرة، د. ينظر اللهجات العربية نشأة وتطور، د - 
545

 .ة إال إذا كان ادلال كلو كذلك عند بعضهم وقد هنى عن أخذ التيس يف الصدقة ألنو مضر برب ادلال إال أن يسمح بواذلرمة وذات العوار ال تؤخذ يف الصدق - 
546

 .367اللهجات العربية، نشأة وتطور، عبد الغفار حامد ىالل، ص  - 
547

 .209م، ص 1980/ىـ1400لرسالة، بَتوت، عبد الصبور شاىُت، مؤسسة ا.ادلنهج الصويت للبنية العربية، رؤية جديدة يف الصرف العريب، د - 
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كمف ىنا استنتج عمماء المغة أف اإلدغاـ ينسب إلى تمؾ القبائؿ التي كانت تسكف كسط شبو الجزيرة 
د كعبد القيس كبكر بف كشرقيَّيا فمعظميا قبائؿ بادية تميؿ إلى التخفيؼ كالسرعة في الكبلـ كتميـ كأس

 548.كائؿ ككعب كنمير

 : القمب المكاني

 549.ىك أف يقدـ المتكمـ أحد حركؼ الكممة الكاحدة مع المحافظة عمى المعنى

فيك عبارة عف تبادؿ مكاني لحرفيف مف كممة كاحدة، فيأخذ الحرؼ األكؿ مكاف الحرؼ الثاني 
 550.كيأخذ الحرؼ الثاني مكاف الحرؼ األكؿ

، فيك بالتالي تحكيؿ كقمب حرؼ إلى حرؼ آخر عند (القمب المكاني)اء التصريؼ كقد سماه عمم
 551.مجيئو مف حرؼ يصعب نطقو، فنضطر إلى تحكيمو إلى حرؼ مقارب يسيؿ نطقو

ذكر ابف جني في أكثر مف مكضع كممات ظاىرىا أنو قد أصابيا قمب مكاني نحك جذب كجبذ، "
  552.كاكفيٌر كأكرىؼٌ  كأيس كيئس، كأطيب كأيطب، اضمحٌؿ كامضحؿٌ 

مف سنف العرب القمب، كذلؾ يككف في كممة نجد قكليـ جبذ كجذب "أما ابف فارس فيذكر في كتابو 
 553".كىك كثير

 : كأكرد لنا السيكطي عدة أمثمة في القمب مثؿ

كالغمغمة كالمغمغمة ... صاعقة كصاقعة كلعمرم كرعممي، كاضمحؿ كامضحؿ كعميؽ كمعيؽ"
، كطرشىـ الميؿ كطرمىش إذا أظمـ كالشرفكغ كالشرغكؼ (عظيـ األنؼ)ؿ خنافر كفناخر كرج( كبلـ ال يفيـ)
  554(.الكبلـ غير ذم نظاـ)كالعسمطة كالعسطمة ( الضفدع الصغير)

                                                           
548

 .368اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص  - 
549

 .190، ص 1980ط، .حسام سعيد النعيمي، بَتوت، دار الطليعة للطباعة والنشر، د. الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت، د: ينظر - 
550

 .232، ص 1998/ىـ1419اطوحة جامعية للحصول على درجة الدكتوراه دولة يف اللسانيات احلاسوبية ، -دراسة لسانية حاسوبية-الًتكيب الفعلي العريب : ينظر - 
551

 .54، ص 1974تربية الصوت وتطوير اإللقاء، سامي عبد احلميد، مطبعة األديب البغدادية، : ينظر - 
552

 .190حسام سعيد النعيمي، ص . الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت، د - 
553

 .476، طبعة القاىرة، حتقيق أمحد صقر، ص 1964صاحيب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس حتقيق مصطفى الشوديي، بَتوت ال - 
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ذكر بعض أىؿ المغة أف الجاه مقمكب مف الكجو، كاستدؿ : "كقاؿ الزجاجي في شرح أدب الكاتب
 555".اف ذا جاه ففصمكا بيف الجاه كالكجو بالقمبعمى ذلؾ بقكليـ كجو الرجؿ فيك كجيو إذا ك

ىك تغير لمكاقع الحركؼ داخؿ الكممة  Metathesisالقمب المكاني المسمى بػ "كيرل الغربيكف أف 
أما . Mosquito"556"التي أخذت مف أصؿ الكممة األسبانية  Moustiqueكمثمكه بالكممة الفرنسية 

Carton ع في بعض األحياف إلى صكت مجاكرفنجده يعرفو بأنو تغيير صكت أك مقط. 

 Scintilla: في البلتينية

 Stincilla: في الفرنسية

 k/.557/ك /t/تغيير في 

إلى  aburverكفي كممة  brebisتحكلت إلى  berbisفي كممة  b, rكقد حدث أف حرفي 
abreuver.558 

تعرضت لمقمب التي  perty، a ksكنجد أف ىذه الظاىرة أيضا في بعض الكممات اإلنجميزية مثؿ 
 ask, pretty.559المكاني فأصبحت 

كبعبارة أخرل فالقمب عبارة عف تبادؿ األصكات المتجاكرة أماكنيا في السياؽ الكبلمي، كيرل 
االنتقاؿ المكاني يصدر عف نفس األصؿ الذم صدر عنو التشابو، إذ أف مرد األمر في "فندريس أف 

مختمفة كؿ االختبلؼ، فبدال مف تكرار الحركة النطقية  كمييما إلى الخطأ كنقص المتفات، كلكف النتيجة
 560".مرتيف، يقتصر عمى تغيير مكاف حركتيف

                                                                                                                                                                                     
554

 .231-230ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها للعالمة عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، شرحو وضبطو وصححو زلمد علي البجاوي، ص  - 
555

 .232سابق، ص ادلرجع ال - 
556

 .302عبد القادر عبد اجلليل، ص . األصوات اللغوية، د - 
557

- Introduction à la phonétique du français, F. Carton, P 139. 
558

 .70، ص (دت)علي عبد الواحد وايف، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاىرة . اللغة واجملتمع، د: ينظر - 
559

 .صليب جريس. كرمي زكي حسام الدين، د.سامي عياد حناء، د. للسانيات احلديثة، دمعجم ا: ينظر - 
560

 .34عبد احلميد الدواخلي، زلمد القصاص، ص : اللغة، فندريس، تعريب - 
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كقد عرفت ليجة باىمة، إحدل القبائؿ العربية القديمة، ىذا المكف مف الظكاىر الصكتية، كسجؿ "
 :شاعرىا ابف أحمد قكلو

 كمنحتيػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػكلي عمػػػػػػػػػػػى عرضػػػػػػػػػػػية
 

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط أدارم ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغنيا بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدد  عي
نما ذاؾ مقمكب كاألصؿ عطؿ كىي المرأة التي ال حمي ليا : بف فارس بالقكؿكعمؽ ا  عمط، كا 

 561".كالقياس كاحد

باإلضافة إلى كممات أخرل " عـ"أنيا مقمكبة مف " im>"التي تقابؿ الكممة العبرية " مع"كنجد كممة 
أك غضركؼ أك غرضكؼ، مبيكت أك ميبكت، كصفحة أك صحفة، كصفيحة أك صحيفة، كجدث : نحك
 562.جثد

 : كفي قكؿ النابغة

 
 أك فػػػػػػػػػػازجركا مكفيػػػػػػػػػػرا ال كفػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػو

 

 كالميػػػػػػػػػػػؿ يخمػػػػػػػػػػػط أصػػػػػػػػػػػراما بأصػػػػػػػػػػػراـ 
 .مكرىؼ: كقد حكى بعضيـ 

كيرل ابف جني أف القمب يحدث في ليجة القبيمة الكاحدة كفي الميجات المتعددة، فيك يرد ذلؾ إلى 
حدث مثؿ ىذا عند المتحدثيف بالمغة العربية، تدافع الحركؼ عمى المساف كالخطأ في إخراجيا، فكثيرا ما ي

 .أك الميجات العامية ثـ يعكد المتكمـ إلى المفظ الصحيح، كىذا حسب أقيسة يخمد إلييا

كيشير ابف جني أف القبائؿ التي كقع فييا ىذا القمب ىي القبائؿ البدكية لتكخييا السرعة في النطؽ، 
 563.كما يفعؿ الحضرمكاالبتعاد عف المبالغة في التأنؽ باأللفاظ 

تمتد جذكرىا إلى الميجات القديمة إال أننا "كعمى الرغـ أف ىذه الظاىرة ليست جديدة كما أسمفنا بؿ 
في البطيخ لغة أخرل : كجدنا مف ينكرىا حيث ذىب ابف ديريستيكيو إلى إنكار القمب، فقاؿ في شرح الفصيح
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 .303األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص  - 
562

 .36م، ص 1997/ىـ1417، 3عبد التواب، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط رمضان. د: التطور النحوي للغة العربية، برجشسًتاسر، حتقيق: ينظر - 
563

 .192، ص 1980حسام الدين النعيمي، بغداد، . الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت، د: ينظر - 
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المغكيكف كقد بينا الحجة في ذلؾ في كتاب إبطاؿ  طبيخ، بتقديـ الطاء، كليست عندنا عمى القمب كما يزعـ
 564".القمب

 : النحت

ىك أف نأخذ كممة مف أصميف مختمفيف كننحت كممة تدؿ عمى معنى مركب في صكرة ما مف معاني 
 .ىذيف األصميف

ضركب االشتقاؽ في المغة، كىك أف تعمد إلى كممتيف أك جممة فتنزع مف مجمكع حركؼ "كىك مف 
 565".فذة تدؿ عمى ما كانت عميو الجممة نفسياكمماتيا، كممة 

 566".أخذكا مف كممتيف متعاقبتيف كممة كاشتقكا فعبل"كجاء عف الخميؿ أنيـ 

نشكء بعض المنحكتات في المغة أف المتكمـ قد يعسر عميو أف يفصؿ بيف كممتيف "كلعؿ السبب في 
داخبل تاما، كالنتيجة الطبيعية لمثؿ ىذه كردتا إلى ذىنو دفعة كاحدة كربما تتداخؿ الكممتاف فيما بينيما ت

 567".الزلة كجكد كممة ىي خميط مف عناصر مختمفة، أك صيركرة الكممتيف كممة كاحدة عف طريؽ النحت

فالنحت تركيب كممتيف مف كممة كاحدة كنكع مف االختصار في نطؽ األلفاظ كتسييبل كاقتصادا في 
 568.الكقت بقدر اإلمكاف

ديد مف الكممات المنحكتة، كرجؿ عبشمي، أم منسكب إلى عبد شمس، كجاء في كبلـ العرب الع
عمت فداؾ، كالطمبقة: كمف األسماء المنحكتة البسممة كالحمدلة كالسبحمة كالحكلقة كالجعفدة أم أطاؿ ا : جي

 : أداـ ا عزؾ، كمنو قكؿ الشاعر: بقاءؾ، كالدمعزة

 ال زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـك كدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
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 .232، ص 1ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، ج - 
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 .301، مطبعة ادلدين، ص 1408/1987، 3بة اخلاصلي، طرمضان عبد التواب، مكت. فصول يف فقو العربية، د - 
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 .68-67، ص 1، ج1980مهدي ادلخزومي وإبراىيم السامراين، دار الرشيد للنشر، العراق، : معجم العُت، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراىيدي، حتقيق - 
567

 .301فصول يف فقو العربية، مرجع سابق، ص  - 
568

 .77-76، ص 1987، 1غوية واأللفاظ العربية، جرجي زيدان، بَتوت، دار احلداثة، طالفلسفة الل: ينظر - 
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 : مدكأنشد الخميؿ بف أح

 أقػػػػػػػػػػػكؿ ليػػػػػػػػػػػا كدمػػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػار
 

 ألػػػػػػػػػػػػػػـ يحزنػػػػػػػػػػػػػػؾ ىيعمػػػػػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػػػػػادم 
 569".أم قكلو حي عمى الفبلح 

 570.بأم أنت كأمي، أم أفديؾ بأبي: أما البأبأة فيي قكؿ اإلنساف لصاحبو

 : كمف شكاىدىا أيضا قكؿ عمر بف أبي ربيعة

 لقػػػػػػػػػد بسػػػػػػػػػممت ليمػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػداة رأيتيػػػػػػػػػا
 

 571فيػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػذا الحبيػػػػػػػػػػب المبسػػػػػػػػػػمؿ 
  

ة اإليحاء منتياىا في الكممات المنحكتة، فكممة سمحفاة تكحي بكائف حي يسؿ فيي منحكتة كتبمغ قدر 
 ...مف سؿ كلحؼ

 572...ككممة ضفدعة تكحي بكائف حي يقع عمى ضفاؼ األنيار، فيي منحكتة مف ضفة كدعا

ث بع)منحكتة مف  573"أفبل يعمـ إذا بعثر ما القبكر"أما في القراءات القرآنية، فنجد كممة بعثر 
  574.أم بعث مكتاىا كأثير ترابيا( كأثير

 575.كبعثر كبحثر كممتاف مركبتاف مف البعث كالبحث

كقد صاغت العربية المعاصرة كثيرا مف األلفاظ عمى ىذا النمط النحتي، تبعا لتأثير المغات 
 : األكركبية فيناؾ مصطمحات مركبة مثؿ
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 .54، ص 1970ذلجات اليمن قدديا وحديثا، أمحد حسُت شرف الدين، مطبعة اجلبالوي،  - 
570

 .، مادة بأبأ1965-1385تاج العروس، الزبيدي، حتقيق عبد الستار أمحد فراج الكويت، مطبعة الًتاث العريب،  - 
571

 .8-7، ص 1980النحت يف اللغة العربية، زلمد حسن عبد العزيز، بَتوت، دار الفكر العريب،  - 
572

 .125، ص 1981-1401، 2خليل أمحد، دار السؤال للطباعة والنشر بدمشق، ط. دور اللسان يف بناء اإلنسان عند زكي األرسوزي، د: ينظر - 
573

 .9سورة العاديات اآلية  - 
574

 .10العربية، مرجع سابق، ص  النحت يف اللغة - 
575

 .192، ص 4، ج1983الكشافن الزسلشري، دار الفكرن بَتوت،  - 
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Airobic   ←  حي ىكائي: حي باليكاء. 

Hydration  ←  الحمماة: حميؿ بكاسطة الماءالت 

 بمكر+ شبو  ←   شبمكر 

 576ماؿ+ رأس  ←   رأسماؿ 

ذا كاف التصاىر في المغة يذىب إلى معنى النشر كالقشر كالترقيؽ كالتسكية كاالختصار، فإف  كا 
نما سجمتو المغات األخرل ظاىرة في جكانب لغاتيا ففي االنجميزية جكانب عدة . العربية لـ تنفرد بو، كا 

 : غ بيا الكممات الجديدةتصا

 (.أم طابع رجالي) man + ly → manly إضافة الحقة 

 (.غير صحيح) un + true → untrue  إضافة سابقة 

 (.مزعج) dis + taste + ful → distastful إضافة سابقة كالحقة 

 : كمف التصاىر ربط كممتيف باعتماد األجزاء في كممة كاحدة

 (.حى فتقكـ مقاـ الفطكر كالغداء معاكجبة الطعاـ تتناكؿ في الض)

Breakfast + lunch → brunch 

 Chuckle + snort → chortle ( يضحؾ)

 فندؽ خاص يحتكم عمى مكاف لكقكؼ السيارات بجانب الغرؼ

577Motor + hotel → motel 

 : أما في األلمانية فنجد الكثير مف الكممات المنحكتة مثؿ
                                                           

576
 .287، ص 1986عبد الصبور شاىُت، دار االعتصام، القاىرة، . العربية لغة العلوم والتقنية، د - 

577
 .408-407، ص 1997التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، عمان،  - 
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Shreibtishlamp  المتككنة مفshreibtish + lamp 578.بمعنى مصباح المكتب  

  Heim + arbeit → heimarbeit   عمؿ بالمنزؿ

 Kinder + arzt → kinderarzt   طبيب األطفاؿ

 kinder + lich → kinderlich   عمؿ طفكلي

 Kurze + lich → kurzlich579  في الفترة األخيرة 

 : في مثؿ acronymsكيسمى ىذا  كقد تنحت الكممتاف بأخذ الحركؼ األكلى المككنة لكمييما

CD   → Compact Disk 

VCR   → Video Cassette Recorder  

LASER  → Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  

RADAR  → Radio Detecting And Ranging 

WAR  → Women Against War580 

نحت عند الضركرة كىذا في العمكـ كالفنكف لمحاجة كقد أجاز مجمع المغة العربية بالقاىرة عممية ال
   581.الممحة إلى التعبير عف معانييا بألفاظ عربية مكجزة

 : اإلبداؿ

يعد اإلبداؿ مف الظكاىر الصكتية التي عجت بيا كتب المغة كذلؾ أف ىذه ظاىرة تحكـ األصكات 
 .المغكية مف حيث مجاكرتيا كائتبلفيا مع غيرىا
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 .416جع السابق، ص ادلر : ينظر - 
579

-  Das Grosse sprachen – Hausbuch. In Zusammen arbeit mit Langens cheidt. 
580

-  The study of language, by Georges YULE, reprinted in the United Kingdom, at the university press.  

Cambridge, second edition, 1996, p 62. 
581

 .38، ص 1995كحيل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية،   مباحث لغوية، بشَت - 
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 582.أبدلت كذا مف كذا إذا أقمتو مقاموكاإلبداؿ لغة مصدر 

 583.كاألصؿ فيو جعؿ شيء مكاف شيء آخر

أما اصطبلحا فيك جعؿ حرؼ مكاف حرؼ آخر مع اإلبقاء عمى سائر أحرؼ الكممة كينظر إليو 
، فيك إقامة حرؼ مقاـ حرؼ مع 584المغكيكف عمى أنو جعؿ حرؼ مكاف آخر أك حركة مكاف أخرل

كال يككف اإلبداؿ إبداال الحقا إال إذا كاف بيف البدؿ كالمبدؿ منو عبلقة ... ةاإلبقاء عمى سائر أحرؼ الكمم
 585.صكتية

 586.كقد ذكر ابف جني أف األصؿ في اإلبداؿ أف يككف فيو تقارب كتداف مف الحركؼ

سكاء كاف بيف الحركؼ المتجاكرة في المخرج الكاحد بيف الحركؼ المتقاربة المخارج أك بيف 
 .لمخارجالحركؼ المتباعدة ا

خصص ابف جني الكثير مف مؤلفاتو لدراسة ظاىرة اإلبداؿ كقد شرح كتاب يعقكب بف السكيت في 
 .القمب كاإلبداؿ

كممتيف اتحدتا في جميع الحركؼ إال حرؼ كاحدا كاتحدتا في المعنى عمى أنيما "فيك ينظر إلى كؿ 
ضع مقياسا لمحكـ عمى الكممتيف متى كقد ك ( الميجات)تارة يككناف مف اإلبداؿ كأخرل مف اختبلؼ المغات 

 587".تككناف مف قبيؿ اإلبداؿ كمتى تككناف مف اختبلؼ الميجات

رجؿ خامؿ كخامف النكف فيو بدؿ مف البلـ، أال ترل أنو أكثر كأف "يقكؿ ابف جنى في الخصائص 
 588".الفعؿ عميو تصرؼ كذلؾ قكليـ خمؿ يخمؿ خمكال

                                                           
582

 .87اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبد الغفار حامد ىالل، ص  - 
583

 .51-50، ص 13م، ج1956لسان العرب، ابن منظور، دار صادر للطباعة والنشر، بَتوتن  - 
584

 .87اللهجات العربية نشأة وتطوران ص  - 
585

 .73م اللغة احلديث، عبد الصبور شاىُت، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ص القراءات القرآنية يف ضوء عل - 
586

 .98حسام سعيد النعيمي، ص . الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جٍت، د - 
587

 .89اللهجات العربية نشأة وتطوران عبد الغفار حامد ىالل، ص  - 
588

 .84، ص 2اخلصائص، ابن جٌت ج - 
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 : المماثمة-2-2

تمؼ كمنيا ما يختمؼ، كالبد مف تحقيؽ التألؼ بيف الحركؼ عند تركيب حركؼ اليجاء منيا ما يأ
الكبلـ حتى يتحقؽ اإلنسجاـ الصكتي فتتمكف أعضاء النطؽ مف التفكه بو، فإذا اتجاكر حركفاف متنافراف 

كىذه ظاىرة شائعة في كؿ المغات بصفة "غير أحدىما ليقترب مف اآلخر أك يتجد معو مخرجا أك صفة 
 589".المغات تختمؼ في نسبة التأثر كفي نكعو عامة غير أف

تتأثر األصكات المغكية بعضيا ببعض في المتصؿ مف الكبلـ، فحيف ينطؽ المرء بمغتو طبيعيا ال "
 .تكمؼ فييف نمحظ أف أصكات كممة الكاحدة قد يؤثر بعضيا في البعض اآلخر

التأثير، عمى أف نسبة كما نمحظ أف اتصاؿ الكممات في النطؽ المتكصؿ قد يخضع أيضا ليذا 
التأثر تختمؼ مف صكت إلى آخر، فمف األصكات ما ىك سريع التأثر في غيره أكثر مما قد يطرأ عمى 

 .سكاه مف األصكات

كمجاكرة األصكات بعضيا لبعض في الكبلـ المتصؿ، ىي السر فيما قد يصيب بعض األصكات 
 590".مف تأثر

ذلؾ ليتماثؿ الصكتاف في المخرج كالجيرف كمف كعند سيبكيو يبدؿ صكت بصكت بيدؼ التقريب، ك 
 : ذلؾ

مزداف في مزتاف، ألنو ليس : كالزام تبدؿ ليا مكاف التاء داال، كذلؾ قكليـ: "إبداؿ الداؿ بالتاء-1
شيء أشبو بالزام مف مكضعيا مف الداؿ كىي مجيكرة مثميا، كليست مطبقة، كما أنيا ليست مطبقة، 

 591".كمف قاؿ مصبر قاؿ مزاف

مسمع فتدغـ، ألنيما ميمكساف، كال سبيؿ إلى أف تدغـ : كتقكؿ في مستمع: "بداؿ التاء بالسيفإ-2
 592...".السيف في التاء
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 .110م، ص 1418/1988ط. القاىرة مصر، د: عبد الغفار حامد ىالل، دار الفكر العريب. د. را، أاللهجات العربية نشأة وتطو  - 
590

 .52:ص .م1979، 5إبراىيم أنيس دار الطباعة احلديثة، الناشر، مكتبة األصللو ادلصرية، ط. األصوات اللغوية، د - 
591

 .468-4/467: الكتاب سيبوية - 
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مثرد في مثترد، إذا كانا مف حيز كاحد، كفي حرؼ كاحد، : كقاؿ ناس كثير: "إبداؿ التاء بالثاء-3
 593".اضجر، كقكليـ مصبر: كقالكا في اضطجر

ف شئت قمت: كذلؾ قكليـ: "إبداؿ الضاء بالطاء-4  594".مطعف كمطمـ: مضطعف كمظطمـ، كا 

كذلؾ قكلكـ مذكر، كقكلكـ مطكلـ، كمف قاؿ مظعف قاؿ مذكر، كقد : "إبداؿ الذاؿ مكاف التاء-5
 595".فيؿ مف مدكر: "سمعناىـ يقكلكف ذلؾ كاألخرل في القرآف الكريـ، في قكلو

ف شئت قمت مضجعف كقد قاؿ  مضطجع،: كذلؾ قكلكـ: "الضاد في ذلؾ بمنزلة الصاد-6 كا 
بعضيـ مطجع، حيث كانت مطبقة، كلـ تكف في السمع كالضاد، كقربت منيا كصارت في كممة 

 596".كاحدة

كلـ يتناكؿ المحدثكف المماثمة بطريقة مغايرة لمتي تناكليا القدماء، كىي عندىـ إبداؿ كاحد مف 
ف الحرؼ الذم تـ إبدالو، كقد ميز صكتيف متشابييف بصكت آخر ليس بعيدا في المخرج كالصفات ع

غير أف "برجشتراسر بيف نكعيف مف المماثمة، كاعتبر أف النكع األكؿ ىك نفسو اإلدغاـ عند العرب القدماء 
ف اشتركا في بعض المعاني، اختمفا في بعضيا، كذلؾ اف معنى اإلدغاـ اتحاد : التشابو كاإلدغاـ، كا 

، فالنكف المشددة نشأت عف نكنيف أكليما الـ (ادعى)ك( آمنا)نحك ... الحرفيف في حرؼ كاحد مشدد
فأصؿ الداؿ المشددة، داؿ كتاء، ( ادعى)الفعؿ، كالثانية الضمير، فاتحادىما إدغاـ كليس بتشابو، كأما 

 597".الداؿ فاء الفعؿ، كالتاء تاء اإلفتعاؿ، قمبت داال فيذا إدغامف كىك تشابو أيضا

التكافؽ يحدث بيف األصكات الصامتة، ككذلؾ بيف الحركات  كرأل الدكتكر رمضاف عبد التكاب أف
كما يحدث بيف األصكات الصامتة كالحركات كعرض اصطبلحات عمماء األصكات في أنكاع التأثير 

ف حدث العكس فالتأثر : "الناتجة عف اقانكف المماثمة فإف أثر الصكت األكؿ في الثاني، فالتأثر مقبؿ، كا 
                                                                                                                                                                                     

592
 .4/468: الكتاب سيبويو - 

593
 .4/468سيبويو، : ابالكت - 

594
 .4/468سيبويو، : الكتاب - 

595
 .من سورة القمر 15، اآلية 4/469سيبويو، : الكتاب - 

596
 .4/470سيبويو، : الكتاب - 

597
 .29م، ص 1982-1402ادلستشرق األدلاين برجشراسر، مكتبة اخلاصلُت القاىرة  1929التطور النحو للغة العربية، زلاضرات ألقاىا يف اجلامعة ادلصرية سنة  - 
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ف حدثت مماثمة تا ف كانت المماثمة في بعض خصائص مدبر، كا  مة بف الصكتيف، فالتأثر كمي، كا 
الصكت، فالتأثر جزئي، كفي كؿ حالة مف ىذه الحاالت السابقة، قد يككف الصكتاف متصميف تماما، بحيث 
ال يفصؿ بينيما فاصؿ مف األصكات الصامتة أك الحركات كقد يككف الصكتاف منفصميف بعضيما عف 

 598".الصامتة أك الحركات بعض بفاصؿ مف األصكات
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 .22م، ص 1983-1404، 1رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة اخلاصلي بالقاىرة ودار الرفاعي بالرياض، ط. التطور اللغوي مظاىره وعللو وقوانينو، د - 
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 :قائمة المصادر والمراجع المعتمدة 

 

  ركاية حفص عف عاصـ–القرآف الكريـ. 
 :قائمة المصادر والمراجع   -
 :بالمغة العربية  -  1 -
ػ، ى2004-1425فكزم حسيف الشايب، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، . أثر القكانيف الصكتية في بناء الكممة، د-1

.1الطبعة   
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Université Saad Dahlab. Blida                         

 

                                                            ملخص                                                

ففً الباب األول نحا ول تقدٌم تعرٌفا عاما ألهم مهن الترجمة و .   ٌتناول هذا المقال موضوع مهن الترجمة    

ل بعد ذلك نتكلم عن المترجم و عن الترجمان و عن خصوصٌات ك. هما الترجمة الكتابٌة و الرجمة الشفاهٌة

أّما فً الباب الثانً فنتطرق لقطاعٌن حدٌثٌن لكن لهما ألهمٌة كبٌرة  و هما ٌحتجان لخدمات الترجمة .   مهنة

ترجمة ) و قطاع اإلنتاج اإللكترونً(  بلجة و العنونةالدّ )بصري ال ًمعنتاج السّ اإلهذان القطاعان هما قطاع 

                                                                                                                    (.المواقع اإللكرونٌة

  

 

RESUME 

        Dans cet article nous traiterons le thème des métiers de la traduction. Dans une 

première partie nous essayerons de donner une définition générale des deux principaux  

métiers qui sont la traduction et l’interprétation. Nous parlerons par la suite du traducteur 

et de l’interprète avant de passer aux particularités de chaque métier. Dans la deuxième 

partie nous parlerons d’autres secteurs relativement récents mais d’une grande importance, 

qui font appel aux services de la traduction : la production audiovisuelle (doublage et sous 

titrage) et la production électronique (la localisation).  
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RIASSUNTO 

     In quest’articolo tratteremo dei mestieri della traduzione. In una prima parte daremo una 

definizione generica dei due mestieri principi che sono la traduzione e l’interpretazione. 

Parleremo poi del traduttore e dell’interprete prima di passare ai particolari di ogni 

professione. In una seconda parte parleremo di due settori di attività relativamente recenti 

ma molto importanti che ricorrono ai servizi della traduzione: il settore audiovisivo 

(doppiaggio e sottotitolazione) e il settore della produzione informatica (la localizzazione). 

 

MOTS CLES: Traduzione, interpretariato, mestieri, multimedia. 

 

Parte prima 

1. Traduttore e interprete 

    Nella sua opera “ Manuel de l’interprete”, Jean Herbert dice: 

     Le métier de traducteur  et celui d’interprète sont radicalement différents l’un 

de l’autre et, dans une grande mesure, inconciliables(…). Ce sont deux disciplines 

d’esprit et de travail véritablement opposées et qui se détruisent mutuellement. 

(1952: 6)599 

 Lo strumento più efficace dell’uomo per comunicare con gli altri è la lingua. Questa 

lingua deve essere identica a quella della persona con la quale dobbiamo entrare in relazione 

per scambiare dei messaggi. Se non lo è, si fa ricorso ad un intermediario che conosce 

perfettamente le due lingue a mettere in contatto tanto dal punto di vista linguistico quanto 

dal punto di vista culturale. Questo intermediario, questo interlocutore bilingue, è sempre 

esistito. Il lavoro che svolge nella società cresce ogni giorno di più per rispondere alle 

                                                           
599

 - “La professione di traduttore e quella d’interprete sono radicalmente diverse l’una dell’altra e in gran 

parte inconciliabili (…) Si tratta di due discipline di spirito e di lavoro veramente opposte, che si escludono a 

vicenda”.(T.D.A) 
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esigenze che l’uomo ha di conoscere l’altro, di comunicare con l’altro, di aprirsi ad altre 

realtà. 

 Però, c’è chi pensa ancora che la traduzione e l’interpretazione siano la stessa cosa. 

In realtà si tratta di due attività diverse l’una dell'altra. Il diploma di traduttore o d’interprete 

si acquisisce a scuola ma per diventare professionisti veri bisogna fare molta pratica. I due 

mestieri richiedono competenza professionale e addestramento. Bruno Osimo (2001), 

consiglia a chi vuole esercitare questi mestieri di non limitarsi a studiare le lingue ma di 

avere una buona cultura di base e una perfetta padronanza delle tecniche della traduzione e 

dell’interpretazione. Per questo, egli deve viaggiare molto all’estero per perfezionare le 

lingue con le quali lavora e conoscere usi e costumi e mentalità dei popoli di cui parla la 

lingua. Deve anche specializzarsi in almeno un linguaggio tecnico settoriale e imparare l’uso 

del computer.   

  In quel che segue, vedremo in che cosa consiste il mestiere del traduttore. 

Cominceremo con una breve presentazione del traduttore per poi entrare nei particolari del 

suo mestiere.  

    

1. 1. Il traduttore 

    Il traduttore lavora su messaggi scritti: romanzi, poesia, manuali, lettere, siti web ecc.  

Egli traspone per iscritto da una lingua all’altra. Il suo lavoro egli lo svolge da solo, nel suo 

ufficio. Prende tutto il tempo necessario prima di consegnare il suo prodotto finale, anche se 

spesso gli è richiesto di eseguire delle traduzioni urgenti. In ogni caso ha sempre la possibilità 

di fare il massimo per essere fedele e preciso nel suo lavoro. Si serve del computer e di tutti i 

mezzi informatici in suo possesso (dizionari ed enciclopedie elettronici, motori di ricerca 

Internet ecc.) che gli facilitano l’esercizio della sua attività, in più dei vari sussidi tradizionali. 

(Cfr. Delisle, 1993)  Di solito è specializzato e conosce bene il settore nel quale è abituato a 

tradurre. 

 



 العدد الثاني عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 
 

-565- 
 

1. 2. Il mestiere del traduttore 

Chi vive in una società e ha a che fare con persone estranee alla propria società e 

parlano una lingua diversa, si trova di dovere tradurre. Questo mette il traduttore al centro 

della comunicazione come agente attivo molto importante. E, poiché tutto si traduce, i 

traduttori sono suddivisi in vari modi secondo il settore nel quale esercitano la loro attività. 

(Cfr. B. Osimo 2000)  

Esistono figure professionali all’interno delle aziende pubbliche o private, si occupano 

di vari compiti d’ufficio tra i quali rientra anche la traduzione di documenti in varie lingue. 

   Esiste poi l’attività libera professionale dei traduttori editoriali e dei traduttori 

extraeditoriali. 

Nell’ambito editoriale, il traduttore si occupa di testi di saggistica e quindi traduce da 

cultura a cultura. Come dice U. Eco  

     Una traduzione non riguarda solo un passaggio tra due lingue, ma tra due 

culture, o due enciclopedie. Un traduttore non deve solo tenere conto di regole 

strettamente linguistiche, ma anche di elementi culturali, nel senso più ampio del 

termine. (2003:162) 

    Il traduttore si occupa anche di testi di carattere scientifico: 

    c’est à dire liés à la recherche, l’enrichissement et la diffusion des connaissances 

sur la nature et le fonctionnement du monde minéral, végétal, humain, etc. 

(Cfr.A.M.Loffter Laurion 2003)  

     Nell’ambito extraeditoriale, il traduttore si occupa di testi settoriali ed è chiamato 

traduttore tecnico. Geoffrey Kingscot lo definisce cosi   

     Il traduttore tecnico è colui che rende comprensibile ed accessibile un complesso 

d’informazioni tecniche ad un utente non  specialista, in modo che possa utilizzare 

il prodotto tecnico per gli scopi cui è destinato.(Cit. in Girardi 1989: 40) 
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I manuali d’uso o di manutenzione che accompagnano i prodotti messi in vendita sul 

mercato internazionale, sono tradotti nelle lingue del destinatario del prodotto, come pure i 

messaggi pubblicitari perché il lancio di un prodotto viene spesso contemporaneamente in 

molti paesi e quindi in diverse lingue. Quest’attività è organizzata intorno a piccole o medie 

aziende che raggruppano i traduttori in vari modi. 

Con il progresso tecnologico che ha rivoluzionato nel giro di poco tempo i processi 

produttivi, la moltiplicazione degli organismi e degli scambi internazionali, nuovi mestieri 

legati alla lingua sono apparsi procurando nuove opportunità professionali ai traduttori e 

dando un grande impulso alla traduzione nel mondo. Cosi, l’attività traduttiva è migliorata 

grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e l’apparizione dell’internet e della 

posta elettronica che sono diventati indispensabili nell’esercizio della professione di 

traduttore. 

  

1. 3. L’interprete 

  L’interprete assicura la comunicazione verbale tra due o più interlocutori parlando 

due lingue diverse. È sempre in contatto con la gente, specialmente con l’oratore e il 

destinatario del suo lavoro. L’interprete viaggia molto per raggiungere i luoghi dove svolge il 

suo mestiere. Lavora continuamente sotto pressione perché il suo lavoro esige di lui che sia 

preciso e rapido, capace di adeguarsi agli argomenti e ai linguaggi più disparati.  Impara le 

tecniche specifiche al suo mestiere a scuola e li perfeziona con i viaggi, i tirocini e la pratica 

lavorativa.  

Come abbiamo già accennato prima, i mestieri del traduttore e dell’interprete, 

benché esistessero da millenni, esiste ancora oggi chi confonde tra il primo che comunica 

per iscritto e il secondo che comunica oralmente. Infatti, entrambi possiedono lo strumento 

adeguato per comunicare che è la lingua, ma la usano diversamente a seconda delle 

esigenze del loro mestiere. Vediamo ora in che cosa consiste il mestiere e quali sono i settori 

della sua attività. 
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1. 4. Il mestiere d’interprete 

    Gli interpreti, come persone in grado di fare comunicare fra loro due o più 

interlocutori da idiomi diversi, anche loro sono sempre esistiti. Però, la professione 

d’interprete ha conquistato più spazio negli ultimi due decenni del millennio scorso e il 

primo del terzo millennio, sotto l’impulso della globalizzazione dei rapporti economici, 

culturali e politici e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. Il ricorso ai servizi 

dell’interprete come intermediario si fa sentire sempre di più in un mondo che è diventato 

come un piccolo villaggio nel quale i datori di lavoro sono le grandi istituzioni internazionali, 

gli organismi governativi, le grandi aziende pubbliche e le grandi società multinazionali ecc.  

    I diversi modi d’esercizio di quest’attività sono: l’interpretazione simultanea, 

l’interpretazione consecutiva, l’interpretazione di trattativa, e l’interpretazione sussurrata o 

“chuchotage”. In quello che segue proveremo di esaminare le condizioni nelle quali si svolge 

ogni tipo d’interpretazione. 

    L’interpretazione simultanea si svolge in tempo reale con l’aiuto di attrezzatura 

tecnica quale le cuffie e il microfono. L’interprete, chiuso in una cabina insonorizzata che si 

affaccia sulla sala riunioni, ascolta il discorso dell’oratore e offre la sua interpretazione 

istantaneamente ad un pubblico che ascolta in un auricolare. Data l’intensa fatica mentale 

che potrebbe provare l’interprete dopo un certo periodo di lavoro, quest’attività si esercita 

con almeno due interpreti.   

    L’interpretazione consecutiva avviene in modo consecutivo rispetto all’oratore. Si 

svolge nelle riunioni ristrette o confidenziali. L’interprete si siede al fianco del relatore, 

ascolta e annota l’intervento, riproducendolo poi subito dopo per i presenti nella loro lingua 

quando l’oratore s’interrompe per permettere la traduzione. La riproduzione del discorso 

può essere integrale o invece ridotta, secondo la situazione e l’uso che ne deve fare il 

cliente. Il modo di prendere appunti si basa su un codice simbolico, fatto di parole chiavi, 

d’abbreviazioni, di disegni e di simboli grafici. 
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    L’interpretazione di trattativa è eseguita in modo consecutivo, ma frase per frase. È 

molto richiesta nell’ambito delle piccole e medie imprese che esportano all’estero una parte 

della loro produzione. Si fa spesso ricorso all’interprete di trattativa nel caso d’interventi 

tecnici accompagnati per esempio della dimostrazione del funzionamento di una macchina, 

nel caso della presentazione di prodotti, nelle visite d’impianti, nella partecipazione a fiere, 

nella negoziazione di contratti e in tutti gli incontri politici e diplomatici. 

    L’interpretazione sussurrata o “chuchotage” avviene in modo simultaneo senza 

nessun’attrezzatura tecnica. L’interprete ascolta l’oratore e sussurra la traduzione 

nell’orecchio del suo cliente che è seduto accanto a lui. Entrambi sentiranno i rumori che 

potrebbero disturbare la loro concentrazione. 

    Dopo aver esaminato alcune delle attività tradizionali della traduzione e 

dell'interpretazione, passiamo ora alla scoperta di due altri settori relativamente recenti che 

hanno allargato il campo della traduzione e dato spazio a nuove opportunità di lavoro ai 

traduttori e agli interpreti. Questi due settori sono la traduzione audiovisiva e la 

localizzazione.  

Parte seconda 

       1. La traduzione audiovisiva 

    Con l’espressione traduzione audiovisiva si fa riferimento a tutte le modalità  di 

trasferimento linguistico che si propongono di tradurre i dialoghi originali di 

prodotti audiovisivi, di prodotti cioè che comunicano simultaneamente attraverso 

il canale acustico e quello visivo, al fine di renderli accessibili ad un pubblico più 

ampio. (Perego 2005: 7) 

    Il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro ha comportato la necessità di rendere 

accessibile la produzione audiovisiva anche ad un pubblico diverso dal quale era destinata 

originariamente tramite la traduzione. Così all’inizio, vale a dire negli anni venti dello scorso 

millennio, l’attività traduttiva ha riguardato la produzione cinematografica per il doppiaggio 
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e la sottotitolazione. L’opzione per l’una o l’altra tecnica dipendeva da parecchi fattori di 

ordine politico, economico e culturale. Poi con lo sviluppo della cooperazione internazionale 

e dei mezzi di comunicazione di massa quest’attività fu estesa a tutta la produzione 

audiovisiva che non è soltanto cinematografica e televisiva, ma riguarda anche il teatro, 

l’opera, i nastri video, i CD-Rom , i D. V. D. , i programmi per computer ecc. 

Dato la diversità della produzione e le caratteristiche di ogni tipo, si sono sviluppate 

diverse forme di traduzione, dando più opportunità di lavoro non solo ai traduttori ma anche 

a molti loro collaboratori nella resa finale del prodotto adattato nella lingua target. Ogni tipo 

di produzione, per essere presentato ad un pubblico altro che quello del prodotto originale, 

richiede la contribuzione di molte figure professionali oltre ai traduttori. 

   Nel settore della produzione cinematografica e televisiva come l’abbiamo appena 

visto le diverse modalità di traduzione possono essere raggruppate in due tipi: il 

sottotitolaggio e il doppiaggio. Il primo tipo cioè il sottotitolaggio consiste nell’inserzione in 

sovraimpressione dei dialoghi condensati e tradotti di un prodotto audiovisivo mantenendo 

il dialogo originale. Appartengono a questo tipo: il sottotitolaggio interlinguistico, il 

sottotitolaggio intralinguistico per i sordi, il sottotitolaggio per l’apprendimento di una lingua 

straniera (L2), il sottotitolaggio per il teatro e l’opera. 

   Il secondo tipo cioè il doppiaggio consiste nella sostituzione del dialogo originale di 

un prodotto audiovisivo con dei dialoghi recitati da professionisti nella lingua della nazione 

nella quale il prodotto deve essere commercializzato. (Cfr. G. Canova, 2002). Un film 

doppiato è il frutto della collaborazione di più figure professioniste: il traduttore, 

l’adattatore, il direttore del doppiaggio e il suo assistente, l’attore che presta la sua voce agli 

attori stranieri, il tecnico del suono ecc.  

    Il traduttore nel suo lavoro è chiamato a compiere numerosi impegni sia tradizionali 

sia legati all’utilizzo del computer diventato come l’abbiamo notato prima indispensabile per 

chi vuole esercitare la professione.  
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    2. La localizzazione 

    La localizzazione è il processo di traduzione e di adattamento di un prodotto 

informatico (software, hardware, siti web, giochi elettronici, C. D. Rom, ecc.) in un'altra 

lingua affinché soddisfi i requisiti linguistici e rispondere ai modelli culturali di un 

determinato mercato locale (Cfr. Federica scarpa, 2111). Quest’attività risale agli anni ’81 

quando le industrie informatiche avevano già capito la necessità di rivolgersi agli utenti nella 

loro lingua. In seguito con l’evento e il diffondersi dell’Internet, il settore è cresciuto in 

maniera esponenziale (Cfr. Johanna Monti, 2001). Così son apparsi altri profili professionali 

legati alla traduzione. Si tratta del localizzatore e dei suoi collaboratori nella resa finale del 

prodotto informatizzato. Il localizzatore deve possedere in più delle competenze traduttive, 

delle competenze nei settori dell’informatica e della cultura. Il localizzatore collabora con 

diverse figure professionali come il terminologo, il revisore, il grafico, il programmatore, 

l’esperto di marketing ecc. 

    Vista la crescita della diffusione del computer e l’enorme produzione di testi 

elettronici e di giochi - video, si può facilmente immaginare l’importanza che avrà il 

localizzatore come traduttore specializzato. Per questo possiamo affermare che dal punto di 

vista degli sbocchi professionali, l’industria della localizzazione rappresenta un settore in 

continua espansione. 

      Nello stesso settore non possiamo dimenticare di sottolineare che il mercato dei 

giochi video  (per i bambini, adolescenti, adulti, e famiglie) che era  negli anni ’81 e ’91, 

dominato dal Giappone e dagli Stati-Uniti è attualmente in piena crescita ed è aperto a tutte 

le lingue e quindi a tutte le localizzazioni possibili. Questa varietà ha generato molte nuove 

opportunità di lavoro per i traduttori ed i loro collaboratori in tutte le lingue. 

Come l’abbiamo appena constatato, i mestieri della traduzione crescono molto 

rapidamente e esigono più ampie competenze dalla parte dei professionisti del settore per 

poter rispondere ai bisogni del mercato internazionale. Però, dobbiamo segnalare che il settore 
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rimane male organizzato. Si esige molto dal traduttore ma ci si preoccupa poco della sua 

situazione professionale ed economica. 
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i 37،  ٚعؼذ أثٛ اٌشضٝ  1،200،18ثبطب٘ش،ثٓ ػ١غٝ،اٌّمبثٍخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، داسػّبس ٌٍٕؾش، ػّبْ، ط. 

ii357 ،1997ؾشوخ اٌّقش٠خ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕؾش ٌٛٔغّبْ،ٌاٌجالغخ اٌؼشث١خ لشاءح أخشٜ، ِىزجخ ٌجٕبْ، ٌجٕبْ، ٚااٌّطٍت، ِؾّذ،  ػجذ. 

iii ،ٟٕ6/7،  1993،  3ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ خفبعٟ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد،ط: ،اإل٠ضبػ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ، ؽشػ ٚرؼ١ٍك ٚرٕم١ؼعالي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓاٌمض٠ٚ. 

iv .6/7السابق،    

v ،6/16اٌغبثك. 

viاٌغبثك، اٌقفؾخ ٔفغٙب.  

vii ،ٟٕ6/16اإل٠ضبػ اٌمض٠ٚ. 

viii  218، 1988،  3داس اٌىزت اٌؼشث١خ، ث١شٚد،طػٍٟ ثٓ ِؾّذ ، وزبة اٌزؼش٠فبد،  ،ٌغشعبٟٔااٌؾش٠ف. 

ix  ،ٟٔ140 ،1991، 1ث١شٚد،ط ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ خفبعٟ،داس اٌغ١ً،: ئػغبص اٌمشآْ، رؾم١ك،أثٛ ثىش ِؾّذ ثٓ اٌط١تاٌجبلال . 

x ،ٓ89، فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ اٌّقجبػ  اثٓ ِبٌه،ثذس اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ عّبي اٌذ٠ . 

xi،356 -355 ، اٌجالغخ اٌؼشث١خ لشاءح أخشِٜؾّذ ػجذ اٌّطٍت . 

xii،356 اٌغبثك. 

xiii ٟ136ٚ 111، 1995،  3فٟ ؽؼش اٌؾذاصخ اٌزى٠ٛٓ اٌجذ٠ؼٟ، داس اٌّؼبسف، ط٠ٕٚظشِؾّذ ػجذ اٌّطٍت، ثٕبء األعٍٛة , 110، ٠ٛعف ثٓ ِؾّذ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد،اٌغىبو. 

xiv ٞ1985،111 ،سضٛاْ ثٕؾمشْٚ، اٌشثبط،: اٌشٚك اٌّش٠غ فٟ فٕبػخ اٌجذ٠غ، رؾم١ك، اثٓ اٌجٕبء اٌّشاوؾٟ اٌؼذد. 

xv  ،358، اٌجالغخ اٌؼشث١خ لشاءح أخشٜػجذ اٌّطٍت ِؾّذ   . 

xvi ،358  - 357اٌغبثك . 

 –ذ أِكٗ ِكٛالح ألَ عكٍّخ، صٚط إٌجكُٟػشف ػٕٗ وضشح اٌجىبءي خؾ١خ ل رؼبٌٝ، وبٔكوبْ  ٠ؼ١ؼ ِٓ وغت ٠ذٖ،  ِٓ اٌزبثؼ١ٓ، صا٘ذ اٌجقشح ٚػبٌّٙب ، ٓ أثٟ اٌؾغٓ اٌجقشٞ،٘ٛ اٌؾغٓ ث* 

اؽكزٙش ثفقكبؽزٗ ِّكب دفكغ ". ِٓ ٘زا اٌزٞ ٠زىٍُ ثىالَ اٌّقكذ٠ّم١ٓ:"ٓ ػبئؾخُسثّٟ فٟ ؽغش٘ب، ٚأسضؼزٗ ثبٌجبٔٙب، فؼبدد ػ١ٍٗ ثشوخ إٌجٛح، فزىٍُ ثبٌؾىّخ، لبٌذ ػٕٗ أَ اٌّإ١ِٕ -ػ١ٍٗ اٌغالَ

آداة اٌؾغككٓ اٌجقككشٞ ٚص٘ككذٖ ،عّككبي اٌككذ٠ٓ أثككٛ اٌفككشط اثككٓ اٌغٛصٞ،: ٌّٚض٠ككذ ِككٓ اٌزفبفكك١ً ٠ٕظككش "ف أؽككذا ٠زمككذَ اٌؾغككٓ اٌجقككشٞ ثٙككبأِككب اٌخطككت فأككب ال ٔؼككش:" اٌغككبؽع ئٌككٝ اٌمككٛي 

:رؾم١كككك ٚؽكككشػاٌج١كككبْ ٚاٌزج١ككك١ٓ، اٌغكككبؽع،،ػّشٚ ثكككٓ ثؾكككش، ٚ .24ٚ 23 ،2005، 1طٌقكككذ٠ك، دِؾكككك، عككك١ٍّبْ اٌؾكككشػ، داس ا: ِٚٛاػظكككٗ،رؾم١ك
 

، ػجكككذ اٌغكككالَ ٘كككبسْٚ،داس اٌغ١كككً

 .221ٚ228، 2001، 1دس٠ٚؼ اٌغ٠ٛذٞ، اٌّىزجخ اٌؼقش٠خ، ث١شٚد، ط: ٚ اٌشافؼٟ، ِقطفٝ فبدق ، ٚؽٟ اٌمٍُ،ساعؼٗ ٚاػزٕٝ ثٗ . 1/163ٚ198ٚ398ٚ2/286ث١شٚد،

xvii6،اٌّمبثٍخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ،ٓ ػ١غٝ ث ثبطب٘ش. 

xviii ،ٓ134-3/132اٌغبؽع، اٌج١بْ ٚاٌزج١١. 

xix  ٓ76،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ اٌغٛصٞ،اث. 

xx ،66 اٌغبثك. 

xxi (صٛٞ)،1988ػجذ هللا اٌؼال٠ٍٟ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد،ٚداس ٌغبْ اٌؼشة،:ِؾّذ ثٓ عالي اٌذ٠ٓ ثٓ ِىشَ ، ٌغبْ اٌؼشة، رمذ٠ُ، ثٓ ِٕظٛسا. 

xxii (ثمٟ)، اٌغبثك.   

xxiii ، 10/24٘ـ ،1406ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش ا١ٌٙضّٟ، ِغّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ، ِإعغخ اٌّؼبسف. 

 xxivٟٔ361/ 7٘ـ ، 1423، 2ِقطفٝ ػجذاٌمبدس ػطب، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ط: أثٛ ٔؼ١ُ أؽّذ ثٓ ػجذهللا ،ؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ٚطجمبد األفف١بء، رؾم١ك ،األفجٙب. 
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xxv  ٓ66،اة اٌؾغٓ اٌجقشٞآد اٌغٛصٞ،اث.   

xxvi ،111 اٌغبثك. 

xxvii ،66 اٌغبثك. 

xxviii ٗ3/313،  2001، 1ِؾّذ ػجذ اٌمبدسأؽّذ ػطب،داس اٌزمٜٛ ٌٍزشاس،اٌمب٘شح ،ط : اٌجخبسٞ، ِؾّذ ثٓ ئعّبػ١ً، فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، ضجطٗ ٚسلُ أؽبد٠ضٗ ٚفٕغ فٙبسع.  

xxix  ،(سري)ٌغبْ اٌؼشةاثٓ ِٕظٛس                              . 

xxx اٌغبثك اٌّبدح ٔفغٙب. 

xxxi  ٓ38 ،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ اٌغٛصٞ،اث. 

xxxii ،ٞ3/330اٌجخبسٞ، فؾ١ؼ اٌجخبس. 

xxxiii ،ٟٕ6/11اإل٠ضبػ اٌمض٠ٚ. 

xxxiv  ،218، اٌجالغخ اٌؼشث١خ لشاءح أخشٜ،ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت.  

xxxv  ،119، 1955اٌّقش٠خ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕؾش ٌٛٔغّبْ،  لضب٠ب اٌؾذاصخ ػٕذ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ، ػجذ اٌّطٍت، ِىزجخ ٌجٕبْ، ٌجٕبْ، ٚاؽشوخاٌغبثك. 

xxxvi  ٓ23،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ اٌغٛصٞ،اث      . 

 :"، ٚلٌٛكٗسٚاٖ أثٛ داٚد ٚاٌزشِكزٞ، " اٌشعً ػٍٝ د٠ٓ خ١ٍٍٗ ف١ٍٕظش أؽذوُ ِٓ ٠خبًٌ:"اٌؼذ٠ذ ِٓ األؽبد٠ش اٌزٟ رؾش ػٍٝ ؽغٓ اخز١بساٌقذ٠ك ِٕٙب -ػ١ٍٗ اٌغالَ -ٚٚسد ػٓ اٌشعٛي* 

َِه ئال رمٟرقبؽال   .سٚاٖ أثٛ داٚد ٚاٌزشِزٞ ،"ت ئال ِإًِٕب ، ٚال ٠أوً طؼب

xxxvii .                            1955،161جدلٌة اإلفراد والتركٌب فً النقد العربً القدٌم، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، لبنان، والشركة المصرٌة العالمٌة للنشر لونجمان،  محمد ، عبد المطلب،  

xxxviii ِ 122 -121، 2006، 2ِؾّذ اٌؼجذ، اٌّفبسلخ اٌمشآ١ٔخ، ِىزجخ ا٢داة، ط: ٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظشٌّض٠ذ. 

xxxix ،(سغت)ٌغبْ اٌؼشةاثٓ ِٕظٛس. 

xl ( عخظ) اٌغبثك.       

xli (.ثؼذ ٚعؾك)اٌغبثك 

 .95ٚ 68ٚ 44ٚ60٘ٛد : ٠ٕٚظش أ٠ضب* 

xlii ،ٞ3/3فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، اٌجخبس. 

xliii ،ٟٕ11-7 /6اإل٠ضبػ اٌخط١ت اٌمض٠ٚ. 

xliv ٍ374/ 1 ،1983ِؼغُ اٌّقطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛس٘ب، ِطجؼخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼشالٟ، ٛة،أؽّذ ،ِط. 

xlv ٟاٌمبض
 

 .1966،44ِؾّذ أثٛ اٌفضً ئثشا١ُ٘، ٚػٍٟ ِؾّذ اٌجغبٚٞ، داس اٌمٍُ ، ث١شٚد،: رؾم١ك ٚؽشػ ػٍٟ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ،اٌٛعبطخ ث١ٓ اٌّزٕجٟ ٚخقِٛٗ، اٌغشعبٟٔ،

xlvi ،ٌغبْ اٌؼشةاثٓ ِٕظٛس( ّٓ  .(ع

xlvii (ػفب)ٌغبْ اٌؼشة. 

xlviii ،ٟٔداس اثكٓ ، اٌؾٍجكٟ ثٓ ؽغٓ ثٓ ػجذاٌؾ١ّكذا ػٍٟ:، رؾم١كرخش٠ظ األٌجبٟٔ ٌٍّؾىبح ٘ذا٠خ اٌشٚاح ئٌٝ رخش٠ظ أؽبد٠ش اٌّقبث١ؼ ٚاٌّؾىبح ِٚؼٗ ،أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ اثٓ ؽغش اٌؼغمال

 .1/130، ٘ـ 1422 ،1، ط اٌذِبَ ،اٌم١ُ

xlix  اٌغبثك، اٌقفؾخ ٔفغٙب          .                                                                                                          

l  ٓ25،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ  اٌغٛصٞ،اث.    

li ،ٟٕ6/19اإل٠ضبػ اٌمض٠ٚ. 

lii  ،(.ؽظّ )ٌغبْ اٌؼشةاثٓ ِٕظٛس 

liii (.طؾٓ) ٌغبْ اٌؼشة 

liv  ٓ35 ،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ اٌغٛصٞ،اث.  

lv ،233 ، اٌّمبثٍخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثٓ ػ١غٝثبطب٘ش. 

lvi ٓ37 ،آداة اٌؾغٓ اٌجقشٞ اٌغٛصٞ،اث.   

lvii ،31ٚ 30ٚ 23 اٌغبثك. 
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Belgique PAGE 63 
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 lxv 90السابؽ ص 
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-DASCAL MARCELLO ."FEFENDING LITERALE MEANING.COGNITIVES SCIENCES 

PAGE 11" lxviii  

COHEN.JEAN .STRUCTURE DU LANGAGE POETIQUE .FLAMMARION .12 PARIS.- 

RUCOER PAUL LA METAPHORE  VIVE SEUIL.PARIS  

BEARDSLY.MONROE.AESTHETICS.HORCURT.NEW YORKlxx 

HESSE MORY MORTELS AND ANALOGIES IN SCIENCY SOUTH BEND UNIVERCITY OF 

NOTRE DAME PRESS  

LEVIN SAMUEL.THE SEMIOTIC OF METHAPHORE BALTIMORE THE JOHNS HOP KINS 

PRESS   

 lxxi   156ترجمة سعيد بف كراد ص"التأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية"امبرتك ايكك  
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