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 الافتتاحية
ٕ تػٝب ، فًِ أمشط٘  ت، ٚ ايّٝٛ ٚ قد أٚغه...دٜددعدد باضتكبًٓا ايعاّ اجملٝد باألَظ ايكسٜب  

ثس فهاْت فهس٠ ايعدد ادتدٜد ٖد١ٜ ايػسٚب يُٝضٞ ٚ يف ٜدٙ األ... ْسض بػسٚبٗا إاّل مبا زضٝٓا بػسٚقٗا 
ٚ يٝػّذع ... ٌٜٛخح بايٓفظ ايطٚ يٝصّٚد ايفهس ٚ ايب،  ٚ يٝرتى يف ايٓفظ ٚ ايعكٌ االْطباع ادتٌُٝ ، ادتًٌٝ

ٚ ٜٛاصٌ ... فبريو ٜطتُس ايطري ...ايديٌٝايربٖإ ٚع٢ً اإلْتاج ايعًُٞ ايبدٌٜ ، املػفٛع باذتّذ١ ٚايباحح 
 ...ٚ تػسم مشظ اذتٝا٠ َٔ ددٜد ، ٚ ًٜٛح غعاع ايتفاؤٍ ٚ األٌَ َٔ بعٝد ، ادتٗد بري٘ غري َكطٛع

 ق٣ٛ ضعٞ ع٢ً صعٝد ، ٜطّطس يًكسٜب ، ٚ ايٛضط ٚ ايبعٝد ، بأيٛإ ٚ أفٓإ صٓٛإ أٚ ٜٓطًل ايسنب ب 
         ٚ غري صٓٛإ ختسج َٔ أصٌ ٚاحد ، ٚ تطك٢ َٔ َا٤ ٚاحد ٚ ٜفّضٌ بعضٗا ع٢ً بعض يف األنٌ ٚ ايػهٌ 

 ... تبعج٘ بعجا ددٜدا ، ٚ متّدٙ عُسا َدٜدا... ٚ ايًّٕٛ ٚ ايّرٚم
       يف ظسف ٤ًَٞ بأحداخ َضت ْترنسٖا ٚ ْرتحِ ع٢ً صّٓاعٗا ( 14)ع عػس يكد دا٤ ايعدد ايساب 

يف ايعُل ٚ أحداخ َبه١ٝ َّطت  ، عسض ايعسٚع ّدٚ أبطاهلا ، زفعت ايسؤٚع ٚ أعّصت ايٓفٛع ، ٚ صاْت بـذ
 ست اآلبا٤ ،ُت األبٓا٤ ٚ ّٖذأزاقت ايدَا٤ ٚ ّٜت ، تطأ باملٓطِ نساَت٘ إٔ أٚغهت ٚ بٝض١ ايٛطٔ ايعسبٞ ايهبري ،

ٚ ْطفت أزنإ ... ع٢ً نٌ أخضس ٚ ٜابظ َٔ دٗد ايباذينيأتت ٚ أصابت فتٓتٗا خاص١ ايكّٛ ٚ عاَتِٗ ، ٚ 
 ...حضاز٠ غٝدتٗا أٜدٟ ايكسٕٚ ٚ ايطٓني

      :ٚ ايطٓٔ غاّلب١ ، ٚ زّبُا نإ ذيو عدال يف دضتٛز ايطٓٔ ... زّبُا نإ ذيو دصا٤ فسق١ غري ستُٛد٠ 
   -ٚ ال تتفسقٛا فتطتباح بٝضتهِ -( ا فتفػًٛا ٚ ترٖب زحيهِ ٚ ال تٓاشعٛ) 
ُّت مشال ٚ ّٚح ٚٚ أحداخ يف ايٛطٔ ايعصٜص زفعت عًُا ...   ًّٖت فسٜكا ٚ أدخًت فسح١ دت يـ صٛتا ٚ أ

 . طاز َٔ أدًٗا ايٛطٔ
أٌَ اْت نٚ أحداخ ْٓتظسٖا يف غد َػسم تصٓع أَٓا ٚ تػسع صًخا ٚ تٓذص َػسٚعا ٚ حتكل ت١ُٝٓ قد  

  ... ايٛطٔ ايباضٌ َٓر أَد بعٝد
اب ايعدد ثبٚ ٜتفذس يف ، ٚ َٔ عُل ٖرٙ األيٛإ ، ٚ َٔ زحِ ٖرٙ األحداخ ٜٓبذظ بٗد٤ٚ ٚ صُت  

١ُّ ٚ تأخر ايفهس إىل ( 14)ايسابع عػس  َٔ زت١ً ايصٛتٝات احمله١ُ بأغهاٍ َٔ أصٛات غذ١ٝ تٛقظ اهل
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تاج إىل غرا٤ ، ٚ متطح حٚ تػّرٟ عكال يطاملا ا... طسٕٜٚطٚ تفو ايكٝد ايرٟ ضسب ع٢ً ايكًِ ٚ َا  ت٘ٚظٝف
 ...ع٢ً دبني َسٜض ٜٗفٛ قًب٘ إىل دسع١ دٚا٤

           ( 13)ايجايح عػس  اّيف ايٛقت ْفط٘ خامت١ ايع( 14)ايسابع عػس  ايعددٚ ٜػا٤ ايكدز إٔ ٜهٕٛ  
 ...اتّسا ٚ ٜعدْا مبطايرٟ خييب٤ يٓا أضساز( 14)ٚ عتب١ باب ايسابع عػس 

يف ٚقت٘ ، ٚ قد ٚيّف بٛعدٙ ، ٚ َا ٚفاؤٙ ١ً ايصٛتٝات احمله١ُ َٔ زت( 14)ٚ ٜأتٞ ايعدد ايسابع عػس  
 .ٚ املعسف١ يًبخح ٚ ايعًِ ا٤ٚفٝإاّل َٔ ٚفا٤ أقالّ ايباحجني األ

               ػعسٜات١ً َٔ أيٛإ ٚ أفٓإ فٝٗا األصٛات ٚ املصطًخات ٚ اييكد دا٤ت َاد٠ ايعدد َػّه 
ٕ حتٌُ ع٢ً أعتص تشٜٓت يف ختاَٗا بباق١ أحباخ يف اإلْطاْٝات ، نُا أْٗا ايطسدٜات ْكدا ٚ حتًٝال ، ٚ  ٚ

 داب ٚ ايًػاتن١ًٝ اآل – 2اد٠ َٔ داَع١ ايبًٝد٠ دصفخاتٗا دزاض١ ع١ًُٝ بايًّػ١ اإلٜطاي١ٝ يباحج١ أنادمي١ٝ 
 ...ٚ تهطٖٛا ش١ْ  ٗا ٚشْاقد تسفعٗا ق١ُٝ ٚ تجكً ،
 :يٞع٢ً ايٓظِ ايتاحباخ ايعدد أعٓاٜٚٔ  ٚ قد زتبت 

 مً أضساز اليٌْ يف الكسآٌ الهسٓه. 

 َّدزاض٘ تطبٔكٔ٘ لطْزٗ آل عنساٌ)ألٔف الضْتٕ يف الكسآٌ الهسٓه الت(. 

 قِساٛٗ يف املُضطلَح الضَّْتّٕ:   الطَّْابِل ّ اللَّْاحل ّ بِياٛ املُضطلَخات. 

 اختالف الكساٛات الكسآىٔ٘ يف ىظس املطتصسقني. 

 ّالطدس األّل مً الكسآٌ منْذجا" غْٓ٘ يف االختالف بني قساٛتٕ ّزش ّحفـطأثس الظْاٍس الل". 

 دزاض٘ تأصٔلٔ٘- بني الجبْت ّالتخْل تاٛ افتعل -. 

 ّ(املطتْٚ الضْتٕ أمنْذجا) غ٘ يف التلفصٌْٓ ّظاٍسٗ  التأثري يف  االضتعنال الل. 

  ٕ؟"  ح يف الْضع أو االضتعنالفٔنا تتنجل أشم٘ املضطل "أشم٘ املضطلح العسب. 

 ّٕٜإشهالّٔات املضطلح الطّٔنٔا. 

 ٕدزاض٘ حتلٔلٔ٘ مكازى٘ يف اليخْ -مدخـل مضطلخٕ للعالمـ٘ ّالدلـٔل يف الفهس اللـّطاىٕ العسبٕ ّالفهس الغسب

 .العسبٕ ّالدزاضات اللّطاىٔ٘ احلدٓج٘

 ّ ٘ٔالتعبري الهتابٕ ّفل الينط الْصفٕ تعلٔنٔ٘ اللطاىٔات اليض. 

 لغ٘ املدح يف ٍنصّٓيت أبٕ متّاو. 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
3 

 ٛمجالٔات اللٌْ يف شعس الطِّسّٖ السفّا. 

  املـدٓـي٘ ّ...الصاعس ... االغتـساب. 

  " ٍل الـندطْطات العسبٔ٘ لدٚ الغسب ىكن٘ أو ىعن٘ ؟". 

 بً مضطفٙ باشاحملند بً بسأٍه  حهآ٘ العصام يف احلب ّ االشتٔام: فطٔفطاٛ املادٗ احلهأٜ٘ يف. 

 الكط الرٖ علنين الطرياٌ منْذجا دٓ٘ املهاٌ ّتعدد ّجَات اليظسّاح. 

 ٘ٔيف الرانسٗ اجلناعٔ٘ العسبٔ٘ دزاض٘ تساثٔ٘- أدب الطفل يف الجكاف٘ الصعبٔ٘ العسب. 

 البعد االجتناعٕ يف أضطْزٗ أىصاز. 

  ٗو1940-1830عيف فسىطا اجتاِ اجلصاٜسٓني ّأثسِ علٙ حٔاتَه الفهسٓ٘ ّالجكاف٘ خالل الفرت. 

 منْذج ىظسٓ٘ البياٛ االجتناعٕ ّىظسٓ٘ الْصه االجتناعٕ. اليظسٓ٘ االجتناعٔ٘ ّظاٍسٗ العيف. 

 ّْٖمأٍتُ، مبادُٜ، ّمعآريِ األضاضّٔ٘: التّدطٔط التّسب. 

 ٕٜالكضاٛ الدّلٕ اجلياٜٕ املؤقت ّ دّزِ يف تطْٓس قْاعد الكاىٌْ الدّلٕ اجليا. 
 Sul cammino della cultura italiana : Antonio Gramsci. 

 
إٔ تطدٍ غهسٖا ارتايص إىل ايباحجني ايباذيني ع٢ً مجٌٝ َا ( ايصٛتٝات)ال ٜفٛت ٚ يف األخري 

ّٞباحح نُا تفتح بابٗا يهٌ ... أضُٗٛا ٚدٛدٙ َا قدَٛا           يف ايٛطٔ ايهبري غسقا ٚ غسبا ،  أنادمي
 . ٤ٟ يف ايعدد ارتاَظ عػسجابت يًكازٚ تسحب بهٌ َٓتٛج عًُٞ حكٝل ٚ دقٝل ، نُا تربّ َٛعدٖا اي

 ٚ باهلل ايتٛفٝل   

 2013 ديسمبر / التحرير 
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 مً أضساز اليٌْ يف الكسآٌ الهسٓه

 قارة حّداش:  األستاذ 

 وهران-جامعة السانية 

 
 عها، ْتيث اليشبو صوت غَته ؛ فإف تشاُّا ُبز ُّا األصوات العربية تنوٌ أكؿ ك أىم مبلحظة تتميٌ : ٘تهيد :أكال

كإف تشاُّا ُب الصفات كلها افًتقا كجوبا ُب ا١تخرج، ك التنوٌع سنة من .اختلفا ُب صفة من الصفات٥ترجهما 
 .سنن خلق الكوف

ھ    ھڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ :" حيث يقوؿ جٌل جبللو ُب ٤تكم تنزيلو 

  ﮼ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻

 ٧٢ - ٧٢: فاطر چ               ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

فيكتشفها فتنبت . فهذا التنوٌع ُب ا٠تلق يكتشفو الباحث عن أسرار الكوف ا١تهتم ُّا ،ك العاشق ٟتبلكة متاعبها 
لعزيز عند فالعآب اٟتق ُب تقدير القدير ا٠تبَت الذم ينبهر بعزٌة ا. ُب قلبو خشية ا٠تالق مبدع الكوف على غَت مثاؿ

فأكثر الناس إٯتانا با ك أخشاىم لو ا١تلٌموف . رؤية أسرار ا٠تلق تتجلى أمامو، فيعود إٔب ا فيجد ا غفورا
 .بأسرار التنوٌع الواقفوف على خيوط انسجامو الكاشفوف ركعة تناغمو

    1: ل لكل ىذه التمٌيزات اتملة، ٪تثٌ كلكي ندرؾ دقة ىذا التنوٌع
 :في المخرج مع التمٌيز في صفة كاحدة االتفاؽ/1

 .العُت ٣تهورة كاٟتاء مهموسة من كسط اٟتلق،: العُت كاٟتاء 
 .ا٠تاء مهموسة كالغُت ٣تهورة ك من أٍدٗب اٟتلق،: الغُت كا٠تاء 

 :االتفاؽ في المخرج مع التمٌيز في صفتين اثنتين/ 2
 .كالشُت مهموسة كرخوةاٞتيم ٣تهورة كشديدة  ٫تا من كسط اٟتنك،: اٞتيم ك الشُت
 .كا٢تمزة ٣تهورة ك شديدة كا٢تاء مهموسة كرخوة ك٫تا من أقصى اٟتلق،: ا٢تمزة كا٢تاء

 :االتفاؽ في المخرج مع التمٌيز في ثالث صفات/ 3
 .مطبقة شديدة ك الطاء مهموسة ك رخوة كمرققة ك الزام ٣تهورة ك ك ك٫تا من أصوؿ الثنايا،: الزام كالطاء

 :كل الصفات مع التمٌيز في المخرج  االتفاؽ في/ 4
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يتشاُّاف ُب كل الصفات من ٫تس ك رخاكة ك ترقيق لكنهما ٮتتلفاف ُب ا١تخرج، فالثاء من أطراؼ : الثاء ك الفاء
 .الثنايا ك الفاء صوت شفوم أسنا٘ب

ؼ من أقصى يتشاُّاف ُب كل الصفات من ٫تس كشٌدة كترقيق كلكن التاء من أصوؿ الثنايا كالكا: التاء كالكاؼ
 .اٟتنك

ىذه  ىذا االختبلؼ كالتفٌرد كالتميٌػز كالتنوٌع ُب ا١تخرج كالصفات بُت األصوات اللغوية العربية يشعر الباحث أفٌ 
 .األصوات تًتٌتب ُب اٞتهاز الصوٌب عند اإلنساف ترتيبا ىندسيا ٤تكما ال يسمح بأم تداخل أك خلط

فكل صوت يناظر غَته ُب صفة كاحدة أك ُب صفتُت أك ُب أكثر من  التناظر؛ ز تتحلى بو ىذه األصواتك ثا٘ب ٘تيٌ 
 :ذلك أك ُب ا١تخرج ك التناظر ىندسة ك ٚتاؿ ك ىو سنة ُب ا٠تلق حيث يقوؿ جٌل ثناؤه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص   چ  ٧٢: النجم چحئ   مئ  ىئ  يئ  چ 

 ٣٢ - ٣٤: النجم چٻ    پ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ : قال حعالى, ت أًعوِا هللا على آدم علٍَ السالماللغت ًُ أّل ًعو ّ

 ٤٣: البقرة چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

ۀ  چ:" تتجلى ُب قرآنو العظيم ، قاؿ تعأب, ك على الناس كافة ك ىي آخر نعمة أنعمها ا على رسولو

 ٧٢: سبأ چۓ   ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  

 .؟ نعمة اإلسبلـ ك القرآف ك ٤تمد صلى ا عليو ك سٌلم ك على آلو ك صحبو أٚتعُت من كأعظم ك ىل ىنا
ك باإلضافة إٔب ذلك  .أحاكؿ أف أبٌُت تنوٌع األصوات ك تناظرىا ُب اٞتهاز الصوٌب العريب، ُب ىذه اللوحة البسيطة

 .ك خاصة ُب نظم القرآف ،اهتا ُب صناعة اٞتذكر ك ُب نظم الكبلـجعلتها ُب عائبلت صوتية النسجامها ُب تعامبل
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 تنوٌع ك تمٌيز ك تناظر 2.العائالت  الصوتية 
 األصوات المجهورة

 

 المخرج  
 
 

 الصفات

 
 شديد

 
 رخو

 
 متوسط

 
 لين

 
 مرقق

 
 مطبق

 
 مرقق

 
 مطبق

  

 
 حلقي

 
 الهمزة

 الغين 
 العين

   

 
 لساني

 

 القاؼ
 الجيم
 الداؿ
 الباء

 
 الضاد

 الذاؿ
 الزام

 
 الظاء

 الميم
 الراء
 الالـ
 النوف

 الياء
 الواك

 األلف

 
 األصوات المهموسة

 

 المخرج  
 
 

 الصفات

 
 شديد

 
 رخو

  

 
 مرقق

 
 مطبق

 
 مرقق

 
 مطبق

  

 
 حلقي

 
 

 الهاء 
 الخاء
 الحاء

   

 
 لساني

 
 

 الكاؼ
 التاء

 
 الطاء

 الشين
 الثاء
 الفاء

 السين

 
 الصاد

  



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
7 

 :       تنفس ك الكبلـبُت ال:ثانيا
 "اللغة العربية ال تبدأ إالٌ ٔتتحرؾ، ك التنتهي إالٌ بساكن:" تقوؿ العرب       

 ؟ ك ما اٟتكمة منو ؟؟فما العلة ُب ىذا القوؿ 
 .عند نشأة الكبلـ,عند مصدره,ال بد من قبض ا١توضوع ُب منبتو األكؿ , ك لئلجابة عن ىذا التساؤؿ

يبدأ الشهيق أكال بعد كالدة ا١تولود ك يعقبو الزفَت حثيثا . ىو ظٌلو الذم يتعٌقبو، ك ال يفارقو الزفَت يناظر الٌشهيق، ك
لكل كاحد منهما ٙترة، فثمرة الشهيق اٟتياة ك الوجود، ك ٙترات الزفَت . يبلحقو، إٔب آخر زفرة تكوف ىي النهاية

إٌف الوظيفة األكلية :" يقوؿ مبارؾ حنوف. متواصلة الزفَت متقطعة غَت اتٙترة الشهيق متصلة متواصلة  ك ٙتر . الكبلـ
فاألككسجُت ا١تنقوؿ إٔب تيار الدـ ىو . للجهاز التنفسي اإلنسا٘ب ال تكمن ُب توفَت ا٢تواء من أجل انتاج الكبلـ

 إٌف النشاط التنفسي الثابت. الوظيفة الوجودية األكلية للجهاز التنفسي، بينما يعد إنتاج الكبلـ كظيفة ثانوية
ضركرم للبقاء على قيد اٟتياة ك ُب غياب الكبلـ ىناؾ ٪تودج سلوكي متطور يكوف فيو الشهيق متلوا بالزفَت كذلك 
عندما تتمدد الرئتانو تفرغاف بصفة تعاقبية، فيجرب ا٢تواء على الدخوؿ ك ا٠تركج عرب األنف ك الفم ك اٟتلق 

 3". كالقصبة ا٢توائية
ف التنفس، ك ىو مرتبط ٓتركج ا٢تواء الفاسد من الرئتُت فهو دفع ك خركج التنفس كٌلو اٟتياة، ك الكبلـ نص

 .  كانطبلؽ إٔب الفضاء ا٠تارجيٌ 
وئ   وئ  ۇئ    ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېچ :"قاؿ تعأب

 ٣١: فاطر چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       ىئ    ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ

كسلم في سفر،  ول قاؿ كنت مع النبي صلى اهلل عليعن معاذ بن جب":و ك سلمك يقوؿ الٌرسوؿ صلى ا علي
يا رسوؿ اهلل أخبرني بعمل يدخلني الجنة كيباعدني من النار، : فأصبحت يوما قريبا منو كنحن نسير، فقلت

ة كتتتي لقد سألت عظيما كإنو ليسير على من يسره اهلل عليو، تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئان، كتقيم الصال: قاؿ
أال أدلك على أبواب الخير؟ الصـو جنة، كالصدقة تطفئ : الزكاة كتصـو رمضاف كتحج البيت، ثم قاؿ

( تػىتىجىافىى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع ) الخطيئة كما يطفئ النار الماء، كصالة الرجل في جوؼ الليل، ثم قرأ 
انيوا يػىٍعمىليوفى ) حتى بلغ  أال أخبرؾ برأس األمر كعموده كذركة سنامو؟ الجهاد، ثم : اؿثم ق( جىزىاءن ًبمىا كى

يا نبي اهلل كإنا : تكف عليك ىذا، قلت: بلى فأخذ بلسانو فقاؿ: أال أخبرؾ بمالؾ ذلك كلو؟ قلت: قاؿ
الناس على كجوىهم في النار إال حصائد  ثكلتك أمك يا معاذ كىل يكبٌ : لمتاخذكف بما نتكلم بو ؟ قاؿ

 ألسنتهم؟
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ك أحسن التنفس ما كاف . لتنفس يتولد عنو أحسن الكبلـ، ك أحسن الكبلـ ال يكوف ثقبل على التنفسأحسن ا
، ال بد أف يكوف ملء الرئتُت كما ينبغي ٢تما ىواء شهيقو من األنف، ألف ٣ترل األنف أضيق من ٣ترل الفم ك

ُب األنف شعَتات ٖتبس الشوائب العالقة  من اَّرل الضٌيق ليؤٌمن الضغط البلـز ١تلء الرئتُت با٢تواء النقٌي، ألف
ك أحسن الكبلـ ٙترة أحسن ا٠تركج، ك أحسن ا٠تركج من األنف ُب حالة الصمت ك التفٌكر، ك أحسن .با٢تواء

يكوف ا٠تركج من الفم النتاج األصوات، ك يكوف ا٠تركج من األنف النتاج . خركج للكبلـ من الفم ك األنف
ك للتحكم ُب مدة إفراغ الرئتُت من ا٢تواء  ك ٟتبس دخوؿ ا٢تواء اٞتديد من األنف ريب  لنوف ك ا١تيم للًتٌٖب ك التطا

خركج ا٢تواء من كسط الفم النتاج األصوات أمر طبيعي ال ٭تتاج إٔب توجيو ك ٖتكم، ك لكٌن . حىت هناية الزفَت
ؿ ا٢تواء اٞتديد إليهما حىت إخراج ا٢تواء من األنف للتحكم ُب مدة إفراغ الرئتُت، ك ُب الوقت ذاتو حبس دخو 

 !فكيف  نضطٌر الزفَت إٔب الٌتسٌرب عرب ٣ترل األنف؟. االسًتاحة ك إفراغ كامل للهواء، ىو الذم ٭تتاج إٔب توجيو
 .فالعلة إذف تتمثل ُب العبلقة بُت التنفس كالكبلـ؛ أم بُت بداية الزفَت ك هنايتو 

َت ُب أكٌج قوتو بعد اسًتاحة الشهيق ك كيف تنتهي ٔتتحرؾ فكيف تبدأ بساكن ك ىي ُب انطبلؽ الزفَت ك الزف 
ا١تتحرؾ ٖتٌرؾ ك قوة فهو يبلئم انطبلؽ الزفَت ك الساكن سكوف ك توقف فهو ! كالزفَت آيل إٔب هنايتو ك أنقطاعو؟

فهي  ك ٢تذا العربية ال تبدأ بساكن ك ال تنتهي ٔتتحرؾ،. فأضعف اٟتركات أقول من السكوف . يبلئم هناية الزفَت
شت عليو تناغمو طبيعية تساير بداية خركج ا٢تواء ك انتهاءه ك لو كانت غَت ذلك لكانت ثقبل على التنفس ك شوٌ 

 .ك خرجت عن ا١تنطق السليم . ك دحرجت رتابتو ك انزعج الكائن اٟتيٌ 
ـ ا١تنسجم ُب الكبلـ أصوات صامتة ك صائتة، ك الصائتة قصَتة ك طويلة ك الصامتة خفيفة ك ثقيلة  فأحسن الكبل

تضافر أحسن التَّنفس مع . حركاتو ك سكانتو، ا١تعانق لقوة الزفَت ُب بدايتو ك ا١تفارؽ لو عند ضعفو ُب هنايتو
أحسن الكبلـ إشراقة  ُب كجو ا١ترتٍّػل ك انسجاـ ُب مقاطع ك تقاطع خطوط اٟتسن ك اٞتماؿ ُب صفحة كجو 

الٌتضػافر ىذا راحة . ئ القرآف ا١تنساب ُب نداكة ك طراكةكشفاه ك لساف ك خدكد ك جبهة ك أنف ك حاجيب قار 
ك نظرة مر٭تة عند  ا١تنصت إليو، خالية من كلٍّ ك طوؿ نفس عند اإلطالة ا١تضنية  كحسن ك نور أثناء القراءة،

 . انزعاج أك شفاقة  ك شٌد برفق للرؤية  ك اإلنصاًت  ك اإًلمعاف
بداية القوية كالضعيف ٖتتضنو النهاية ليسًتيح  ك ينهض من جديد مع كىذه ىي اٟتكمة البالغة  فالقوم تبلئمو ال

 .    الشهيق ك استمرار اٟتياة 
 :خصائص النوف:  ثالثا

 4" يكوف أصبل ك بدال كزائدا, النوف حرؼ ٣تهور أغنٌ :" يقوؿ ابن جٌٍت 
 5"النوف صوت ٣تهور متوسط بُت الشٌدة كالرخاكة:"  إبراىيم أنيسكيقوؿ 
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عة تأثرىا ٔتا ٬تاكرىا من كيعرض ي للنوف من الظواىر اللغوية ما ال يشركو فيو غَتىا لسر :" ضع آخركيقوؿ ُب مو 
كألهنا بعد البلـ أكثر األصوات الساكنة شيوعا ُب اللغة العربية كالنوف أشدٌّ ما تكوف تأثران ٔتا ٬تاكرىا من أصوات 

 6" أصوات حُت تكوف مشٌكػلة بالسكوف 
 . اإلظهار ُب نطق األصوات اللغوية العربية لغة القرآف الكرٙب لعدكؿ عنواألصل الذم ال ٬تب ا

 (:ىػ437ت ) مكي بن أيب طالب القيسييقوؿ 
 .7‹‹اإلظهار ُب اٟتركؼ ىو األصل كاإلدغاـ دخل لعلة تذكر اعلم أفَّ ››

 .لغة العربيةصوت أف يشبو غَته ُب ال ز، كال ٯتكن ألمٌ ميػٌ تٌ ػلك اد رٌ فاألصوات العربية تتصف بالتػٌ 
لعائلة على التوإب زة بصفااهتا ؛ اٞتهر كالتوسط كالًتقيق كإخواهتا ُب ىذه اصوت ينتمي إٔب عائلة صوتية متميػٌ فالنوف 

فهي تتدرج صعودنا من .  النوف كالبلـ كالراء كا١تيم: هولة ُب التعامل مع األصوات األخرل ة كالسٌ من حيث ا٠تفٌ 
ك أسهلها تعامبل مع األصوات األخرل النوف، ٍب يليها األصوات ا١تتوسطة فأخػف  . كالقوة قلا٠تٌفػة كالسهولة إٔب الثػػى 

ك اختبلؼ ٥تارج ىذه األصوات .فا١تيم أقول ىذه األصوات.البلـ ٍب يأٌب بعد البلـ الراء ٍب يأٌب على رأسها ا١تيم
 .ائتبلفا كدكرانان ُب اللغة العربية األربعة ىو الذم ٯتيزىا عن بعضها بعض، فهي أكثر األصوات كضوحا ك أكثرىا

ة النوف كسهولتها ُب التعامل مع األصوات األخرل، ك خاصة مع أفراد عائلتها، ىو تدرجها الدليل على خفٌ 
 .صعودا كارتفاعا من درجة إٔب أخرل أم من صوت إٔب آخر حىت تصل إٔب أعلى درجة كىي درجة صوت ا١تيم

ذا كانت ساكنة، ككذلك كل األصوات اللغوية ال تتحرؾ من صوت إٔب فهي ال تتحرؾ من صوت إٔب آخر إؿ إ
كالشواىد على ىذا كثَتة، ككلها من القرآف . فإف كانت متحركة تبقى على حا٢تا. آخر إال إذا كانت ساكنة 

 ٣٣: البقرة چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ  :قاؿ تعالى.الكرٙب
8. 

 .9 ٢٧: الزخرف چڳ      ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
 .10  ٢٣: البقرة چچ                  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

فإذا كانت ساكنة كما قدمنا تعاملت كارتفعت من درجة النوف إٔب درجة البلـ ك إٔب درجة الراء ٍب إٔب درجة ا١تيم 
ا ذلك ، فهي ُب ٣تموعة ٤تددة كالبد ٢تا أف تقف ،كال ٯتكن أف ترتفع إٔب أعلى من ىذا ،كال ٭تق ٢تا كال ينبغي ٢ت

كىنا استعملت لفظة ارتفاع أك صعود كٓب تستعمل لفظة إدغاـ على شهراهتا ، ألف .عند حدكد ىذه اَّموعة 
فا١ترحلة بكاملها تتم ُب حركتُت  منفصلتُت اٟتركة األكٔب تتمثل ُب ارتفاع . القضية دقيقة ُب ىذا التعامل الصوٌب 

النوف إٔب ما يليها من أم صوت من األصوات الثبلثة البلـ أك الراء أك ا١تيم ، ٍب اٟتركة الثانية إدغاـ  النوف من
 .تلك  ٔب ما يقابلو من األصوات الثبلثةإ ىذه الصوت ا١ترتفع من النوف
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العملية ال ك الشواىد على ارتفاع النوف إٔب ما يقابلو من األصوات كثَتة، ٍب يدغم الصوت الناتج ُب مثلو، ك 
ا الشاىد كحده يكفي ك البداية تكوف  : ٖتتاج إٔب شرح ك توضيح، ك إ٪ته

 :ارتفاع النوف إلى الالـ : أكال
11  ٣٤: البقرة چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ                    ٹ ٹ چ 

.  

11  ٨٢: البقرة چۇئ                               ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ 
. 

11  ٢٣: البقرة چچ                    ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ٹ ٹ چ  
. 

 :ارتفاع النون إلى الراء :  ثاًٍا

11  ٧٨: البقرة چۀ                         کژ  ژ  ڑ   ڑ                        ڃٹ ٹ چ    
. 

11  ٨١: البقرة چڱ                               ک   ک  گ  گ  گ                 چٹ ٹ چ 
. 

11  ٣١٢: البقرة چی                               ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ                                  ٹ ٹ چ 
. 

 :ارتفاع النون إلى الميم :ثالثا

11  ٧٤: البقرة چېئ                           ائ  ائ   ەئ  ەئ                         ٹ ٹ چ 
. 

11  ٨٣: البقرة چی                   ہ  ہ  ہ  ہ                           ٹ ٹ چ 
. 

11  ٣٢: القمر چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ   ۀ  ٹ ٹ چ 
. 

 :اءارتفاع الالم إلى الر  : سابعا

12  ٧٢: المؤمنون چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
. 

11  ٢٨: األنبٌاء چېئ                  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ    ائ  ەئ   ەئ  ٹ ٹ چ  
. 

11   ٧٧: الكهف چڳ                      ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ                                 ٹ ٹ چ 
. 

 :ارتفاع النون إلى الميم عند مباشرتها الباء: خاهسا

11  ٢٨: ةالبقر چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ 
. 

11   ٧٨: البقرة چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                               ٹ ٹ چ 
 . 

11  : البقرة چڤ  ڤ  ڤ   ڤ                      ٹ ٹ چ 
. 

خفة النوف عن باقي األصوات العربية ىو عدـ ارتفاع أم صوت إٔب النوف كال يوجد شواىد على كد ؤ ك الذم يً 
 .ىذا

درجة من النوف كالبلـ كالراء، ٢تذا يصل النوف إٔب أعلى مرتبة ُب ىذه العائلة ،كىي مرتبة ا١تيم  إذا فا١تيم ىي أرفع
عند مباشراهتا صوت الباء؛ كىو صوت من خارج ىذه العائلة الصوتية، لذلك نرل النوف تلتـز بضوابط عائلتها كال 

 . تتعداىا 
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باء مع ا١تيم ُب ا١تخرج ، كلو كاف للمخرج دخل ُب ارتفاع ىنا أشَت إٔب  مسألة ُب غاية األ٫تية أال كىي ٕتاكر ال
د عٍ كلو كاف بػي . صوت إٔب آخر الرتفعت ىنا ا١تيم إٔب الباء، كلكن ال تأثَت كال دخل للمخرج ُب شيء من ىذا

ة ا ىذه كاحدفإذن . اما١تخارج ال يسمح بارتفاع األصوات إٔب درجات أعلى، ١تا ارتفع النوف إٔب ا١تيم لبعد ٥ترجيه
 .  عبلقة للمخارج منفردة ُب صعود الصوت إٔب صوت آخراٌل تؤكد أ

فاٞتامع بُت صوٌب ا١تيم  كالباء ىو اٞتهر كالًتقيق، كالفارؽ بينهما ىو التوسط كالشدة، كىذا الفارؽ ىو ا١تانع 
 . الرتفاع ا١تيم إٔب الباء

نصف  آخر، ىو انقساـ ٥ترج ا١تيم إٔب نصفُت، كالرابط بُت ارتفاع النوف إٔب ا١تيم عند مباشراهتا الباء، كليس صوتا
 .الشفتُت كنصف يرتبط بو مع النوف كىو تسرب ىوائو إٔب ٣ترل األنف يرتبط بو مع الباء كىو ضمٌ 

ك اٞتامع بُت الصوتُت النوف كالبلـ كالنوف كالراء كالبلـ كالراء كالنوف كا١تيم ىو الذم ٝتح لكل صوت من ىذه 
 . لصوت ا١تشابو لو ُب الصفات، أال كىو اٖتاد ا١تخرج ك تشابو الصفاتاألصوات باالرتفاع إٔب ا

 .إذا كانت البلـ ال ترتفع إٔب ا١تيم كالدليل على ذلك متوفر كىذه شواىده 
11  ٧٢: البقرة چڱ                   ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ٹ ٹ چ 

 . 

11  ٣٢: القمر چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ٹ ٹ چ 
. 

11  ٣٣: الجمعة چک                     ژڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ                           ٹ چ  ٹ
. 

 .ك إذا كانت الراء كذلك ال ترتفع إٔب ا١تيم كالدليل على ذلك متوفر كىذه شواىده
11  ٧٨: الحاقة چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ 

 . 

12  ٧٣: المعارج چڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ 
. 

11  ٧١: المزمل چھ                          ڑڈ  ژ  ژ   ڑ                                  ٱٹ ٹ چ 
. 

إذان عدـ ارتفاع كل من البلـ كالراء إٔب ا١تيم ، ال يزرع التحَت ُب ترتيب ىذه العائلة بل يؤكد الًتتيب األكؿ كىو  
ٍب يليها صوت البلـ كبعده صوت الراء كعلى رأس ىذه العائلة  كوف النوف ىي أخف كأسهل األصوات ا١تتوسطة

 . يأٌب صوت ا١تيم
كىنا أشَت أيضا إٔب مسألة ُب غاية األ٫تية كىي تشابو البلـ كالراء مع ا١تيم ُب اٞتهر كالتوسط كالًتقيق كٓب يرتفع 

عامل الصوت مع تا١تخرج كذلك ٯتنع  فإذف بعد أحد٫تا إٔب ا١تيم كىذا يعود إٔب بعد ٥ترجي البلـ كالراء عن ا١تيم ،
 .غَته 

ا١تيم ُب كل الصفات ال مع لبلـ كالراء اٖتاد اكذلك فإذا كاف قرب ا١تخرج ال يفيد كحده ُب ارتفاع ا١تيم إٔب الباء ك  
 .يفيد٫تا ُب االرتفاع إٔب ا١تيم 
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، كتتفرد النوف كحدىا فإذا تضافر قرب ا١تخرج معتشابو كل الصفات ىو الذم يسمح بأم تعامل بُت األصوات
 .  فقط عن باقي أفراد عائلتها بالصعود إٔب مرتبة الواك كالياء الشبيهُت بأصوات اللُت

 :كالشواىد على ىذا االرتفاع ٍب اإلدغاـ ُب الواك أك الياء كثَتة كالبداية تكوف
 :ارتفاع النوف إلى الواك : سادسنا

11  ٢: الشورى چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ڭ  ڭ  ۇ                               ٹ ٹ چ 
. 

11  ٧٣: غافر چۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ                                ژٹ ٹ چ 
. 

11  ٣٣: الرعد چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ                      ٹ ٹ چ 
. 

 :ارتفاع النوف إلى الياء : سابعا
 چی                     ۇئې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۅ  ۉ  ۉ ٹ ٹ چ  

11  ٣١٢: البقرة
. 

11  ٣١٢: البقرة چی                            ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ                          ٹ ٹ چ 
. 

11  ٣٣٨: نساءال چڳ                         کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کٹ ٹ چ 
. 

ا قد كاصل النوف ارتفاعو إٔب الصوتُت الشبيهُت باللُت ، كُّذه ا١تيزة ،قد حافظ على خفتو كسهولتو بُت إذن 
األصوات األكثر تعامبل ك دكرانا ُب اللغة العربية أال كىي األصوات ا١تتوسطة كالصوتاف الشبيهاف باللُت كيستقر 

 .النوف كالواك كالياء كالبلـ كالراء كا١تيم : الًتتيب ُب النهاية على ىذه الصورة 
أقل دكرانا ُب ائتبلفها ُب اللغة  كُب تعاملها مع األصوات األخرل كما تبقى من األصوات الساكنة فهي أثقل 

فلم أبدلت ٫تزة فعبلء نونا؟ ك ماالذم سىٌهل : فإف قيل: " العربية    ك الذم يؤيد ىذا ك يؤكد عليو قوؿ ابن جٌٍت 
 : أف للنوف شبها ْتركؼ اللُت قويا ألشياء: ل عليو؟ فاٞتوابذلك ك ٛت

اجتماعها ُب الزيادة معهن، ك معاقبتها ٢تن ُب : ك منها. أف الغٌنة اليت ُب النوف كالٌلُت الذم ُب حركؼ الٌلُت: منها
صىٍنصىر ك عىصىٍيصىر           ا١توضع الواحد من ا١تثاؿ الواحد ك ذلك ٨تو شىرىنٍػبىث ك شيرابث ك جىرىنٍػفىس ك جيرىاًفس، ك عى 

 38." ك عىرىنٍػقيصاف ك عيرىيٍػقيصاف أال ترل أف النوف قد عاقبت األلف ك الياء ُب ما ذكرنا
 :ك حذفوىا أيضا اللتقاء الساكنُت ُب ٨تو:"ك يقوؿ بعد ذلك

 ..             .....................................................................            ......ـً اآلفى ...
 ..............................................ك الًؾ اسقٍت..................................... 

 ..................................................................            .........ٓب يكي اٟتق  
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ك جعلوىا أيضا علم الرفع ُب ٨تو . القـو ، ك تعطي ابنك، ك تصبو ا١ترأة كما حذفوىن لذلك ُب ٨تو غزا    
يقوماف كيقوموف، ك تقومُت، كما جعلوا الواك ك األلف علما لو ُب ٨تو أخوؾ، كأبوؾ، ك الزيداف ك الزيدكف، إٔب 

لت إٔب كل فلما ضارعت النوف حركؼ اللُت ىذه ا١تضارعة، ك كانت ا٢تمزة قد أبد. غَت ذلك ٦تا يطوؿ ذكره
 39." كاحدة من األلف ك الياء ك الواك قلبوىا أيضا إٔب اٟترؼ الذم ضارعهن، كىو النوف، للتصرؼ ك االتساع

 .٢تا عنو  فبل غٌتن  .40اٟترؼ للنوف أ٫تية عظمى ُب اللغة العربية، فهو زينة االسم ك الفعل ك
مة لغَت توكيد كيسمى بتنوين حق آخر الكلكىو نوف زائدة ساكنة تل ا١تنصرؼ،فالتنوين عنواف االسم ا١تعرب 

ك ىي  ك اعلم أف النوف قد زيدت عبلمة للصرؼ،:"ك يقوؿ ابن جٌٍت ُب ىذا  .تفاحةه  ،قلمه  ،رجله  :مثلُت مكالت
كىذا التنوين .ك مررت برجلو ك غبلـو   ك رأيت رجبلن ك غبلمان،غبلـه، ك ذلك ٨تو قولك ىذا رجله ك  ا١تسماة تنوينا
: فرقا بُت معرفتها كنكراهتا ، مثل بنية كىو الذم يلحق بعض األٝتاء ا١تكىناؾ تنوين التنكَت "قيقةىو نوف ُب اٟت

مع كتنوين ا١تقابلة كىو البلحق ٞت. يسمى ُّذا االسم  فهو أم رجلو  فهو عآب النحو ا١تعركؼ ، كسيبويوو  سيبويوٍ 
 .مسلموف ، صائموف: كر السآب مثل ١تذ صائمات يقابل نوف اليت ُب اٞتمع امسلمات : ا١تؤنث السآب مثل 

ٚتع جارية كخالية  خواؿ،ك  جوار: ساقط مثل  ق لبعض األٝتاء عوضا من حرؼ أصليٌ تنوين العوض كىو البلحك 
 : كىو البلحق للقواُب ا١تطلقة بدال من حرؼ اإلطبلؽ كقوؿ جريرٖبكتنوين الًت . 
 .           نٍ لقد أصابى  -إف أصبتي –كقوٕب    نٍ ـو عاذؿ كالعتابى ي اللٌ أقلٌ 

 : ةبحق آلخر القافية ا١تقيدة كقوؿ رؤ كالتنوين الغإب كىو البل. ك األصل كالعتابا كلقد أصابا
 . كقائم األعماؽ خاكم ا١تخًتقن 
 .كٝتي غاليا لتجاكزه حد النوف 

 كتنوين الضركرة كىو البلحق ١تا ال ينصرؼ كقوؿ امرئ القيس
 .لي ك مرجٍّ إنٌ  لك الويبلتي : فقالت  ةو عنيز  خدرى  كيـو دخلت ا٠تدرى 

 :كللمنادل ا١تبٍت على الضم كقوؿ األحوص

ك تنوين اٟتكاية كىو البلحق لؤلعبلـ . ىؤالء قومك: ة كقو٢تمنيذ كىو البلحق لبعض األٝتاء ا١تبكالتنوين الشها
 .أك صفات منونة كأف تسمى رجبل بكلمة عاقلة فتحكيها كما كانت قبل العلمية ا١تنقولة عن أٝتاء

النساء يذىنب كنوف عبلمة النهسوة كىذه حرؼ ال ٤تل لو من اإلعراب : سوة ك ىي ضمَت اإلناث ُب مثلنوف النٌ ك 
سوة أيضا ُب مثل  كىي كذلك عبلمة ٚتع النٌ . سوة لغة أكلو٘ب الرباغيث يذىنب النٌ عند اجتماعها مع الفاعل ُب

 .السبلـ كليس عليك يا مطري   عليها  يا مطره  اً  سبلـي 
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ا٢تاء فقط كالنوف عبلمة ٚتع الضمَت ُب الكلمتُت ىو الكاؼ فقط أك  على مذىب من يرل أفٌ  ككتاُّنٌ  بكنٌ كتا
 .فقط

كالنوف عوضا عن التنوين كىي ا١توجودة ُب ا١تثٌت . كنوف الوقاية كتسمى نوف العماد كذلك مثل أكرمٍت، يكرمونٍت
: ف كا١تعلموف كىذه تسقط ُب اإلضافة كما يسقط التنوين ُب االسم ا١تفرد مثلالرجبل: كُب ٚتع ا١تذكر السآب مثل 
 . جاء رجله أك كما نقوؿ جاء الرجل أك جاء رجل الدار . جاء معلما ا١تدرسة كموظفوىا

، أنًت، أنتما،: كمن النوف تًتكب الضمائر ا١تنفصلة مثل   ، كالضمَت ا١تتصل مثل كتبنا أنتم ك أنتٌ  أنا، ٨تن، أنتى
من  : كيتألف منها بعض األٝتاء اليت ال نستغٍت عنها ُب اللغة مثل. ك ذىبنا ك الضمَت ا١تستًت مثل نكتب كنذىب

م استفهاـ كىنا اسم إشارة كاسم استفهاـ أك اسم شرط جاـز أك اسم موصوؿ أك نكرة موصوفة ك منذا اس
تداء الغاية أك منذ كظرؼ زماف، أك عند كاسم ن اسم مبهم يكٌت بو عن العدد الكثَت أك لدف اسم البو كأيٌ للمكان

 .للمكاف أك الزماف
 :خفيفة كثقيلة، ك قد اجتمعتا ُب قولو تعأب: كالنوف للفعل توكيد لو كىي نوعاف

 .11  ٤٧: ٌوسف چڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ                         ٹ ٹ چ 

كتبوف كالنوف فعل أمر كىي نوف مكسورة تكوف يكتباف ك ي: كالنوف عبلمة الرفع كىي نوف األفعاؿ ا٠تمسة ٨تو 
 .ٔتعٌت فًت كتعب‹‹كٗب يٍت فً  ››فعل أمر من 

حرؼ جواب ينصب ا١تضارع  إذفف منها كالنوف ُب اٟترؼ ىي ا١تكونة لو ُب أغلب اٟتركؼ ، كأكؿ حرؼ تألٌ 
 .اصبةا١تركب من إف الشرطية كال الن إالَّ ك، كاٟترؼ مى إذف أكر : مثل سأزكرؾ فيكوف اٞتواب 

 .11  ٣١: التوبة چۈئ                        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ 

أك مهلة، كمنها  لة عمل أفٌ تكوف عام ا١تخففة من أفٌ  أفك يًتكب منها كذلك اٟترؼ ا١تصدرم أف ك يأٌب منها 
ف كحرؼ النفي إف كحرؼ الشرط اٞتاـز إ ك أفٌ  ألف منها اٟترؼ ا١تشبو بالفعل إفٌ كيت. أف التفسَتية كأف الزائدة

الكافة  اك كأ٪تٌ  احرؼ جواب ، كتأٌب منها إ٪تٌ  ملة كمهملة كتكوف زائدة كتكوف إفٌ تكوف عا إفٌ كا١تخففة من 
كيأٌب ، عنأصلي أك زائد أك مرادؼ ل زائد للتعويض كمن حرؼ جرٌ  ك حرؼ جرٌ أصلي أ رٌ حرؼ ج عنكا١تكفوفة ك 

 .كلن  منها كأف كلكن ك لكنٌ 
:                       بـ ع ُّْ الٌْى، ّ قذ جاءث بعذ سْسة ق الخً حبذأسة فً القشآى الكشٌن بذأث بصْث هقط  سْسة القلن آخش سْ

 .11  ٣: ق چٻ  ٻ  ٻ    ٻٱٹ ٹ چ 

ُب الوركد ُب ا١تصحف الشريف ليس مصادفة، بل اٞتمع  عافتُت تتابالنوف ُب سور  فاٞتمع بُت صوٌب القاؼ ك
لقاؼ صوت ٣تهور كشديد كمرقق كىو ينتمي إٔب عائلة ٕتمع القاؼ كاٞتيم كالداؿ بينهما فيو مغزل عظيم ، فا
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كأسهل األصوات كىي  من أخفٌ ا١تتوسطة ك ىي كالباء كىي من أقول األصوات اللغوية، كالنوف تنتمي إٔب العائلة 
 .دكرانا ُب ائتبلؼ اٞتذكر اللغويةوات األصأكثر 

ككالسبق ُب الوركد لؤل٣تد ك األشرؼ أحق  ىذا ما جاء موافقا لًتتيب السورتُت ُب  من األسهل كاألخف ه
 .ا١تصحف الشريف

كاَّيد ىو األشرؼ كاألفضل ، كالقاؼ ىو كذلك أفضل كأقول األصوات، كتأخرت سورة القلم عن كل السور 
للقاؼ،  ك ىذا التقدـ .ة عن باقي األصوات ة كالقوٌ نوف عن الشدٌ ا١تبدكءة باألحرؼ ا١تقطعة ، لتأخر صوت ال
جاءت ُب أكؿ الكلمة ك النوف ُب آخرىا، ك ىذه  فالقاؼ؛ «قرآف»كمعاقبة النوف لو يعيدنا إٔب ترتيبهما ُب كلمة

االلتفاتة فنية سواء قيًصد إليها أـ ٓب يػيٍقصد، فهي تستحق الذكر ك التنويو، ألهنا ترقى إٔب أعلى مراتب ا١تنطق 
 .السليم

11  ٣: القلم چژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈٹ ٹ چ 
 . 

 الٌْى ّالقلن ّالكخابتفً ُزٍ اٌَت قسن جوع بٍي صْث 

       أك بُت النوف  ،القلم النوف كبُت كاٞتمع بُت القلم كالكتابة ال ٭تتاج إٔب بياف، كالذم ٭تتاجو ىو اٞتمع بُت
ت النوف ُب اللغة على ضوء ما قدمنا من أ٫تية صو  –لندع السورة كحدىا ف! ُب ىذا اٞتمع ؟ سػػرٌ فما ال ك الكتابة 
 .بإذنو تعأب تكشف ىذا السرٌ  -العربية 

:             ِا ال حخلْ هي صْث الٌْى إال آٌت ّاحذة خشجج عي ُزا األهش، ًُّ اٌَت العششّى السْسة اثٌخاى ّخوسْى آٌت، كل  

11  ٧١: القلم چڤ  ڤ             ڤ  ٹ ٹ چ 
. 

 
باإلعراب كاإلعراب معتمده اٟتركات ك أىم اٟتركات التنوين؛ ك التنوين الكبلـ أك الكتابة مرتبطتاف             

ك من يستغٍت عن ىذه . يكوف بالنصب أك الرفع أك اٞتٌر، فاشتمالو الكامل على كل اٟتركات تكمن أ٫تيتو 
يقوؿ . اٟتركات؟ فبل يستغٍت عنها إآل من كاف ٬تهل حق اٟتركات على اللغة ك أ٫تية ىذه ُب اإلبانة عن ا١تعا٘ب

ك ىل ٖتمل اٟتركات إآل على  46" اإلعراب ىو اإلبانة عن ا١تعا٘ب باأللفاظ :" ابن جٌٍت ُب كتابو ا٠تصائص
ك اعلم أف النوف قد زيدت عبلمة للصرؼ، :"يقوؿ ابن جٌٍت ُب ىذا. التنوين ىو نوف ساكنة حركؼ األلفاظ ؟ ك
 47. ك ىي ا١تسماة تنوينان 
أخف كأسهل األصوات  النوف ىوُب خطابو أك ُب كتابتو ، ف التنوينف يستغٍت عن ال ٯتكنو أ فا٠تطيب أك الكاتب

 هذر كاالسم كالفعل كاٟترؼ ٧تداألصوات األخرل ، فهو زينة اٞت اإلطبلؽ ، كيتعامل بسهولة مع جلٌ  اللغوية على
 .سلف من ىذا البحث  فيما نال أحسن ٘تثيل أ٫تية النوف ُب اللغة العربية كما ذكر ُب ىذه السورة الكرٯتة ٯتثٌ 

 ك ٓب يتعلق بالكبلـ ؟ -ك ما يسطركف-ك السؤاؿ الذم ٭تتاج إٔب عىوج لطيف ىو ١تاذا ارتبط النوف بالكتابة 
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فاٟتكمة من ىذا التعلق بالكتابة ىو تسجيله للحضور الظاىر ك األثر ا١تلموس عند الكتابة ك انسحابو ك اختفاءه 
 .فالكبلـ سًت للتنوين، ك الكتابة إظهار لو . بساكن ك ال تبدأ إآل ٔتتحرؾ عند الكبلـ، ألٌف اللغة ال تنتهي إآل

من  ع ، ٍب يرد عبلمة رفع للفعل ا١تضارعصوت لغوم مقطٌ ظهوره ُب صورة أكؿ ظهور للنوف ُب السورة 
     ‹‹ جنن››ك كصوت ُب جذر ‹‹ أنت››ٍب يأٌب كجزء أساسي ُب الضمَت ا١تنفصل‹‹ يسطركف›› األفعاؿ ا٠تمسة

ٔتن ››كُب اسم ا١توصوؿ من  ‹‹غَت ٦تنوف ››ك ، كُب تنوين التمكُت كحرؼ توكيد كنصب كإنٌ   كُب إفٌ ‹‹ نعم››ك 
 ‹‹با١تهتدين ››ك  ‹‹ا١تكذبُت››مع الياء ك النوف ُب حاليت النصب ك اٞتٌر ُب كجاء عبلمة ٞتمع ا١تذكر السآب ‹‹ ضلٌ 

  ‹‹ٔتجنوف  ››ك ُب ما يشبو ىذا ُب الصيغة ك ليس منو ؾ  ‹‹كموف ٤تر  ››ك ك مع الواك ك النوف ُب حالة الرفع ُب 
ا كإنٌ ››ك ‹‹ تناءايى ››ضمَت  ا١تتصل كقد جاء كذلك مع أف ككاف كمع ال‹‹مسكُت ››ك  ‹‹بنُت››ك‹‹غَت ٦تنوف  ››ك 

ط كنصب كإف حرؼ شر  مها كمع من حرؼ جر، كأف حرؼ مصدر نوف التوكيد ثقيلة ُب لتصرمنٌ ، كجاء ‹‹بلوناىم
، كعن حرؼ جر أصلي ‹‹فنجعل››جاـز ك٨تن ضمَتا منفصبل ، كنونا زائدة ُب سبحاف ربنا، كضمَتا مستًتا ُب 

 .‹‹أـ عندىم الغيب››كعند ظرؼ مكاف ُب ‹‹ فذر٘ب ››كنوف كقاية ُب 
ر قد يتكرٌ  السورة أف النهوع الواحدلقد مثلت لكل نوع من أنواع النوف اليت تدخل ُب بناء اللغة، كا١تبلحظ ُب ىذه 

 .مرتُت أك ثبلثة أك أقل أك أكثر من ذلك
  ْ      ع صْث الٌْى فً صْسٍ الوخخلفت فً دخْلَ فً الجزس أّ فً ّسّدٍ فً األسواء ّاألفعال ّالحشّف ٌحاصش الخطٍب فخٌ

ْ   أّ الكاحب، سشِّ اٌَت ُزا ها كاى هي .عباسة ٌلقٍِا إرا خطب أّ ٌكخبَ فً أي سطش ٌسطشٍ بالقلنٌت ِأٍ بَ فً فٍخف

:"األّلى          " 

      " زنيمو " ك " أثيمو  "ك " بًنميمو " ك " عظيمو "  :ؾ ُب السورة فما سٌر كركدا١تيم كركٌم لبعض الفواصل القرآنية
 ". ۥۥمذمـو" ك "   ۥۥمكظـو" ك "  ۥۥزىعيم" ك " النَّعيمً " ك " كالصَّرًٙب " ك " ـا٠ترطو "ك 
فهي تلتقي معها ُب  . م الساكنة ىي أقرب األصوات،من حيث ا٠تصائص الصوتية، من صوت النوف الساكنةا١تي

، ك السٌر كٌل السٍّرٍّ يكمن كلٍّ الصفات، ك ُب جزء صغَت ُب ا١تخرج عندما ٗترج جزءن يسَتان من ىوائها من األنف
طريق على ا٢تواء الداخل أثناء التبلكة حىت ٯتنع دخوؿ ُب جىرٍّ ا٢تواء ا٠تارج من الرئتُت إٔب ٣ترل األنف لغلق ال ىنا

ىواء نقي جديد أثناء تلك التٍّبلكة، لكٌي يتوقَّف عند هناية اآلية توقفان طبيعيان الزمان ليسًتيح، ك يتنفَّس من جديد 
 .ك كذلك حىٌت ال يػىٍعجىلى ُب قراءتو. ك يبدأ التٍّبلكة مرة أخرل، ُب قوة ك راحة   ك طمأنينة

نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي ( 16)ال ٖتيىرٍٍّؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو :" تعأب قاؿ ٍبيَّ ًإفَّ ( 18)فىًإذىا قػىرىأٍنىاهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي ( 17)ًإفَّ عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي  ب وفى اٍلعىاًجلىةى ( 19)عىلىيػٍ   كل فاصلة تنتهي بالنوف التوقف اإلجبارم عند   ىذا من جهة". (20)كىبلَّ بىٍل ٖتًي

ظاىرة الًتٌٖب ك التطريب كعذكبة  -ظاىرة االسًتاحة كا١تكث ُب القراءة مع كل آية  -ىذه الظاىرة  ك يتبع .ك ا١تيم 
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الصوت بالغٌنة مع النوف ك ا١تيم، ك ا١تبالغة ُب ذلك بتنوين ا١تيم بالكسر ُب أربع فواصل ك ىو أقول اٟتركات  ألف 
 .فتحة ك الضٌمةً الكسرة أقول من ال

ك يأٌب بعد ذلك الكسر من غَت تنوين ُب ثبلث فواصل، ك يأٌب بعد٫تا على التوإب الضَّم بالتنوين ُب 
 .ثبلث فواصل ، ك ال ٧تد الفتحةى 

 .ك تنوين ا١تيم بالكسر ك الضَّمٍّ زيادة ُب التطريب ُب تىشىابًك الغنَّتُت؛ غنَّة ا١تيم ك غنَّة التنوين ك ُب قوة
 ٣١٨: اإلسراء چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ چ

ك لفهم أسرار النوف ك اإلحاطة ٔتا ٯتكن اإلحاطة بو منها، ال بد من رؤية ا١توضوع من خبلؿ القرآف الكرٙب 
 . بأكملو

     ك ٢تذا الغرض العظيم، نورد إحصاء لفواصل القرآف الكرٙب ألهنا ٤تط الفصل ك مكاف الراحة ك موضع الفرقاف
 . ك ا١تكث

           أسهل بكثَت من ٖتليلها  -على صعوبتها -تظل العمليات اٟتسابية ك اٞتداكؿ:" يقوؿ ٤تمد اٟتسناكم
 :ك االستنتاج منها ك غرضنا من ىذا الفصل

 .  دعم األحكاـ النقدية اليت قررناىا ُب الفصوؿ السابقة/ أ
  .استكماؿ ما ٓب نستنبطو من دالالت الفواصل/ ب
 48". معنا ُب ٖتليل ىذا اإلحصاء لئلسهاـإتاحة اَّاؿ للدارسُت / ج

لقد رجعت إٔب القرآف الكرٙب ك سجلت كٌل أنواع الركٌم ُب الفواصل القرآنية ك ٓب إٔترأ على إحصائها خوفا من 
 . عملية العٌد ك اٟتساب ك عذاُّا ك ا٠تطأ فيها

 مو من ٖتليل ٢تذا اإلحصاء، فهو ٦تاٌ توصلناك ما نقد .نفسواء قراءة اإلحصاء عندم ك ٖتليلو أىوف من اإلحصك لى 
اٟتركؼ ك صفااهتا ُب إعجاز أ٫تة ٥تارج :" إليو من خبلؿ ْتثنا الذم أ٧تزناه ُب أطركحة الدكتوراه ا١توسـو ب

 .القرآف
 :عرض اإلحصاء العاـ للفواصل القرآنية: رابعا 

 هتوك قد تصرفت فيو بكل حرية ك كجٌ آف كما أسلفت قر ىذا اإلحصاء العاـ مؤخوذ من كتاب الفاصلة ُب ال
 .  لكي يكوف ُب خدمة البحث الوجهة السليمة

 : فواصل ْتسب التسلسل العددمالترتيب شيوع الركٌم ُب : الركمٌ 
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 : الوقف
 .5197: عدد فواصل الوقف على الركٌم الساكن

 .916: عدد فواصل الوقف على الركٌم ا١تتحرؾ بالفتح
 .3: عدد فواصل الوقف على الركٌم ا١تتحرؾ بالضمٌ 

 .113: ر اإلعرابعدد فواصل الوقف على ضمائ
 .7: عدد فواصل الوقف على ىاء السكت

 : ؼالٌرد
 .5165: عدد الفواصل ا١تردكفة، ما عدا فواصل الضمائر

 . 5: من الضمائر+ 2672: عدد الفواصل ا١تردكفة منها بياء
 .3من الضمائر +  2048: عدد الفواصل ا١تردكفة منها بواك 
 .29: من الضمائر+  445: عدد الفواصل ا١تردكفة منها بألف 

 : الفاصلة األثَتة
 .3050: النوف الساكنة ا١تردكفة بواك أك ياء

 .1292: ك ا١تردكؼ منها بياء. 1758: ا١تردكؼ منها بواك
 : ضمائر اإلعراب
 . 1: ، ًب13: كم. 30: ضمائر ٚتع ىم
 . 33: ىا . 36: ضمائر مفرد ىػ 

 :أنواع السٌور من حيث الركٌم 
 : ا١تتامثلة إحدل عشرة سورة ىيالسور ذكات الفواصل 

 .الناس ، اإلخبلصيل، القدر، العصر، الفيل، الكوثر، القمر ، ا١تنافقوف، األعلى، الشمس، الل
 اٖتة التوبة، يونس، اٟتجر، النحلالف: ما اشتد فيها التقارب: السور ذكات الفواصل ا١تتقاربة إحدل ك أربعوف سورة

السجدة، يس، الزخرؼ، الدخاف، اٞتاثية، األحقاؼ  ،العنكبوت، الرـك ، القصص  ،ا١تؤمنوف، الشعراء، النمل 
األنعاـ : ك ما ضعف فيها التقارب. ا١تلك، القلم، ا١تطففُت، التُت، ا١تاعوف، ا١تمتحنة، اٞتمعة، التغابن ، اٟتجرات 

 .ا٢تمزة، قريش الطبلؽ، اٞتن، اإلنساف، الربكج،، فصلت، ٤تمد، الفتح، ؽ، اَّادلة، الصف ، لقماف، سبأ 
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كقع االنفراد ُب فواٖتها، . األعراؼ، الٌرعد، ص، ا١تزمل ،النصر: سور ذكات فواصل منفردة إحدل ك عشركف ىي
 : أما اليت كقع االنفراد ُب صلبها

ك اليت كقع . النساء ، طو، األنبياء، اٟتج، الٌزمر، الرٛتن، التحرٙب، القيامة، النازعات، عبس  االنشقاؽ الكافركف
 .النجم، االنفطار الضحى ا١تسد: النفراد ُب خوا٘تها ىيا

ك قد غفل صاحبنا عن إحصاء صوت . السور ذكات الفواصل ا١تتنوعة إحدل ك أربعوف سورة، ك ىي بقية السور
 . ا٢تمزة كركمٌ 

 :   ٖتليل اإلحصاء:خامسا
قة باألصوات العربية ك حركااهتا اليت قبل ا٠توض ُب ٖتليل اإلحصاء، البد من التذكَت ببعض اٟتقائق الصوتية ا١تتعل

 49. لى فهم معطيات اإلحصاء فهما مرضٌياتعيننا ع
 .ك ىو أقول منو كذلك. كضح ُب السمع من ا١تهموسىناؾ أصوات مهموسة ك أصوات ٣تهورة، ك اَّهور أ -
 .كل األصوات األخرلاألصوات ا١تتوسطة؛ النوف ك البلـ ك الراء ك ا١تيم، ىي األكثر تعامبل ُب االئتبلؼ من   -
 .ك يأٌب بعد ذلك عائلة األصوات الشديدة، ك بعدىا تأٌب األصوات الٌلينة، ٍب عائلة األصوات الرخوة -
  ك الضمة ك الكسرة،السكوف ك الفتحة : ىذا النحواٟتركات القصَتة تًتتب من حيث ا٠تفة ك السهولة على  -

 .ك السكوف ال إشباع لو. اك ك الياءك الو اع ىذه اٟتركات ٗترج منها األلف ك عند إشب
ك ىي . ك ىي خيشومية ٮترج جزء من ىوائها من األنف. النوف الساكنة ىي أخٌف األصوات على اإلطبلؽ -

       ك إ٪تٌا أٟتقوا ىذه ا١تٌدة ُب حرؼ الٌركٌم ألف الشٍّعر كضع للغناء . "أغٌن األصوات ك خاصة بعد مٌد الصوت
، فأٟتقوا كل       حرؼ الذم حركتو منو ك يًتكوف ذلك إذا ٓب يًت٪توا ك جاء ُب القرآف على أسهل موقف ك الًتٖب 

 50". ك أعذب مقطع
ا١تيم الساكنة ىي أقول األصوات ا١تتوسطة، ك ىي كذلك خيشومية ٮترج جزء من ىوائها من األنف ك ىي أقٌل  -

 .غٌنة من النوف
 .ك أقول األصوات ىو صوت القاؼ -
 .د، ىو مٌد األلفك أخف ا١تدك  -
 . أغلب الركٌم األصوات اَّهورة، ك أقلها األصوات ا١تهموسة -
 .أغلب فواصل الوقف على الركٌم الساكن، ٍب يلي ذلك فواصل الوقف على الركٌم ا١تتحرؾ بالفتح -
لكسر أقٌل الفواصل ىي فواصل الوقف على الركٌم ا١تتحرؾ بالضٌم، ك فواصل الوقف على الركٌم ا١تتحرؾ با -

 .ك فواصل الوقف على ىاء السكت أكثر منهما ك ىي كذلك قليلة. معدكمة
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ك مع ىاء السكت يربز . الصوت الٌردؼ يظهر حسنو مع ركٌم األلف ا١تقصورة، ك مٌد األلف بعده يزيده حسنا -
 .الصوت السابق عليها ك ىو ٔتثابة ردفها

ك لذلك تنتهي الفواصل و و، ك الضعيف ٮتفف عنو ٛتلي الفواصل ُب هنايات التنفس ك هناية التنفس منتهى ضعف -
با١تدكد ألهنا خفيفة، ك ٥ترجة لكامل ا٢تواء بشكل مريح، ك نراىا تنتهي بأخف ك أغٌن األصوات النوف ك ا١تيم 

 .الساكنتُت
 .ظم ا١تعا٘بمهما كاف الصوت ثقيبل، فإذا سبق ٔتٌد فهو آيل إٔب هناية ك ٗتلص منو، ك ىو كذلك يناسب عً  -
ك ٢تذا جاء عدد الفواصل ا١تردكفة . أغلب ا٠تطاب ُب القرآف الكرٙب خطاب اٞتمع ك أقٌلو خطاب ا١تثٌت ك ا١تفرد -

 .باأللف أقٌل من ا١تردكفة بالواك ك الياء
عدد الفواصل ا١تردكفة بالياء أكرب من عدد الفواصل ا١تردكفة بالواك بشكل عاـ ألٌف ا٠تطاب القرآ٘ب أغلبو موجو  -

على لساف الرسل، أك لساف   إٔب خلقو، فهم مفعوؿ ُّم أك ٔتثابة ا١تفعوؿ ُّم كاَّركر باٟترؼ، ك أقٌلومن ا
  فا ٮتاطب عباده أك كلَّ خلقو بصيغة ا١تفرد، .أك لساف ا١تنافقُت أك لساف ا١تؤمنُت، ك ىو كٌلو كبلـ االكفار 

 .يغة اٞتمع ك التعظيم معان أك بصيغة ا١تفرد ا١تعظٍّم لذاتو جلَّ جبللو أك بص
 ٧٧: الحجر چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ چ 

 ٧٢: الحجر چہ    ھ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ہٹ ٹ چ 

 ٧٤: الحجر چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ 

 ٢١ - ٣٧: الحجر چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ۆئٹ ٹ چ 

زد . الغالب أف يردؼ بالياءم مردكؼ بالياء أك الواك ك رفوع، أك ا١تخاطب أغلبو ٚتع، إمَّا منصوب أك ٣تركر أك م
عنيد، صديد، غليظ، بعيد، جديد، كظيم، : على ذلك، ما كاف مردكفا بالياء ك ىو خارج عن صيغة اٞتمع مثل

قدٙب، سبيل  رحيم مريب، مبُت، ٤تيص، ك ىو كثَت ُب القرآف على عكس ا١تردكؼ بالواك ُب غَت صيغة اٞتمع 
٢تذا غلبت الياء على الواك بشكل عاـ كما جاء ُب . الزيتوف ٦تنوف، ٣تنوف، ا١تاعوف، يكوف، موزكف: يل مثلفهو قل

 .اإلحصاء
ب القرآ٘ب مع نوعية ا٠تطا. أمَّا مع صوت النوف، تنقلب األمور ك يصبح الرٍّدؼ بالواك غالبان على الرٍّدؼ بالياء -

 غَت صيغة اٞتمع، ك مع كثراهتا مع ا١تردكفة بالياء ُب غَت صيغة اٞتمع  ك مع قلَّة الكلمات ا١تردكفة بالواك ُب نفسو
 فلماذا مع كلٍّ العوارض ىذه، يغلب الواك على الياء مع النوف؟ . كما تقدـ

ىنا تعمل سنة التوٌجو إٔب ا٠تٌفة عملها، ك يكثر ا٠تفيف ك يًتاجع الثقيل، ألف النوف من أخٌف األصوات ك يبلئمو 
 .أمثلة من سورة النحل. الواك دليل ٚتع فاعلية، ك إٍف تعلق بالعباد أم با١تخاطىبالواك ٠تفتو ك 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
21 

 ٧: النحل چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ 

 ٤: النحل چھ  ھ  ھ  ے    ھہ  ہ   ہ  ہٹ ٹ چ 

 ٨: النحل چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ٹ ٹ چ 

     ٢: النحل چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿٺ  ٹ ٹ چ 

بحث عن ىو السنة العربية ، ك ك ىنا تكثر الواك على الياء، ألٌف النوف أخٌف األصواًت، ك الواك أخٌف من الياء 
 . ا٠تفَّة

 51 .ىذا ك غَته من األشياء البلحقة على ما بيػَّنىا ُب ترتيب اٟتركات
فا١تردكفة منها بواك أكثر من ا١تردكؼ بياء، ألف الواك مٌد . كنة ا١تردكفة بواك أك ياءالفاصلة األثَتة ىي النوف السا  -

 . أخٌف من مٌد الياء، ك النوف أخٌف األصوات ك ال ٬توز العدكؿ عن هنج التوجو ٨تو ا٠تٌفة
س، قريش، النا: فواصلها ٤تدكد جدان، ال يزيد عٌما ُب ىذه السور عدد السور ا١تختومة بركٌم مهموس ُب كل -

 .البٌينة، الٌشمس ا٢تمزة القارعة ،
 .لقوة الصوت اَّهور ك كضوحو ُب السمع . تنتهي بركٌم ٣تهور كجٌل السور

 : الوقوؼ ميدانيا على ما جاء ُب القرآف
ألٌف ". الكافركف" إٔب سورة " الفاٖتة " الٌنوف ىو الصوت ا١تسيطر على ركٌم الفواصل ُب القرآف الكرٙب، من سورة 

    لنوف صوت من أخىفٍّ األصوات على اإلطبلؽ، ك من أغنٍّها، ك ىذه سنة ُب اللغة العربية، ٘تيل دائمان للخٌفة ا
  ك الوقف على الركٌم الساكن ىو ا١تسيطر على كلٍّ أنواع الركٌم بسبب ا١تيل إٔب ا٠تٌفة، . ك الًتٌٖب ُب هناية الكبلـ

األصل ىو اٟتركة ال السكوف، : فإف قلت: احب القوؿ السَّديديقوؿ ص. ك الٌسكوف أخٌف اٟتركات كما رأينا
١تا كاف الغرض من الوقف االسًتاحة، ك السكوف أخٌف من : فبأم عٌلة يصَت السكوف أصبل ُب الوقف؟ اٞتواب

 52".اٟتركات كلٍّها ك أبلغ ُب ٖتصيل االسًتاحة صار أصبلن ُّذا االعتبار
إٔب  اٞتديدا٢تواء نع دخوؿ ٯترل األنف، للتحكم ُب زمن إخراج ا٢تواء ك صوت النوف الساكن يزجي ا٢تواء إٔب ٣ت

الرئتُت حىٌت يتوقف القارئ عند هناية اآلية ا١تنتهية بصوت النوف مضطرٌا بسبب نقص ا٢تواء النقي الصاّب للتنفس 
صوت النوف ىي اليت  إذف ٣تموع ىذه ا١تيزات اليت يتحلى ُّا.نتيجة غلق ٣ترل الفم با١تٌد ك ٣ترل األنف بالنوف 

ك عدد ركمٍّ النوف  6236ألٌف عدد اآليات  جعلتو يفوؽ ُب عدد ركيٍّو أعداد ركمٍّ األصوات األخرل ٣تتمعة
3152. 

ك قد تقدـ عليها ٚتيعها، . ك صوت ا١تيم أقول من الواك ك الياء ك البلـ  ك الراء. ك يأٌب بعد النوف، ركٌم ا١تيم
ٗتتلط عناصر صوتية كثَتة لصنع الفاصلة ! ١تسوغ ٢تذا التفوؽ على أخفٍّ األصوات؟إذف ما ا. على الرغم من قوتو
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    القرآنية ك ىي ا٠تٌفة  ك الًتٌٖب، ك توجيو ا٢تواء إٔب ٣ترل األنف إلخراج كامل ا٢تواء ك التحكم ُب زمن إخراجو 
من جديد، ك استئناؼ عملية  ك منع اٞتديد منو للدخوؿ الستمرار الكبلـ ك االسًتاحة بعد ذلك، كملء ا٢تواء

 .الكبلـ
النوف ٯتتلك من ا٠تصائص الصوتية ما ٯتتلك ا١تيم، إاٌل أنٌو أحسن منو ُب كلٍّها ٢تذا كاف الفرؽ ُب العدد بينهما  

 .كبَتان ك ىذا كاضح للمنتبو
. نها ك ا١تيم أقولك ٗتتلف النوف ك ا١تيم عن األصوات األخرل ُب الًتٖب، ك جٌر ا٢تواء إٔب األنف ك النوف أخٌف م

كال يكوف الًٌتٌٖب إاٌل ّتٌر ا٢تواء إٔب األنف، فتختفي .إذف تقدـ ا١تيم عن ىذه األصوات بسبب ىاتُت ا١تيزتُت ال غَت
م ُب زمن خركجو ك منع دخولو ألٌف ك يبقى توجيو ا٢تواء إٔب األنف ك التحك. ميزة الًتٖب ألهٌنا نإتة عن األكٔب

 ك األنف مشغوؿ بإخراج ا٢تواء الفاسد ، فبل بد من الوصوؿ إٔبيدخل إاٌل من األنف، أثناء الكبلـ ال ا٢تواء 
يقوؿ . ك ملء ا٢تواء ك العود بقوة مع صوت متحرؾك ا١تكث ك التوٌقف االسًتاحة  إٔب هناية اآلية حيث  النهاية

ك يغلب . ة بياء أك كاكك قريب من ىذا الوقف، الوقف على ا١تيم الساكنة مردكف:" صاحب الفاصلة  ُب القرآف
ما استقبل معان ًبست سور كلٍّها مكية ىي    ا١تؤمنوف ك الرـك : على ىذا الوقف اقًتانو بالنوف ا١تردكفة مثلو حىٌت أهنَّ

ك لؤلسف ٓب يبُتٍّ لنا . مع الراء كىرىكمٍّ لفاصلة كاحدة ُب سورة الٌرـك 53".ك ا١تاعوفك التٍُّت ك القلم ك ا١تطفٍّفُت 
 حصاء بأم صوت ىي مردكفة ا١تيم بالواك أكثر أـ بالياء ؟اإلصاحب 

لو كانت ا٠تفَّة . السبق ك األكلوية ك ُب الفضل ك الغٌنة إذف البد من الفصل بُت ا٠تفَّة ك جٌر ا٢تواء إٔب األنف
ا١تيم ُب عدد تفضل جرَّ ا٢تواء إٔب األنف، لتقدمت ىذه األصوات كٌلها عن ا١تيم أك على األقلَّ، تقدـ أخىٌفها على 

فالفضل ليس للخٌفة  .ك توجيهها للهواء إٔب ٣ترل األنف الٌركمٍّ، ك لكن ىذا ٓب ٭تدث ك تغلبت ا١تيم بقواهتا 
ك إ٪ٌتا . فلو كانت ا٠تٌفة ك حدىا لكثرت الفواصل باالـ أك الراء أك الواك أك الياء ، ألهنا أخف من ا١تيم كحدىا، 

فالفضل . رل األنف ، فيحدث الًتٌٖب ك تطرب الغٌنة ك بعدىا االسًتاحة ك الراحةإٔب ٣تالفَّضل األىم لتوجيو ا٢تواء 
للفرؽ بُت قوة الصوت  نظراك . وف أك ا١تيماألٌكؿ ك األسبقية لدفع ا٢تواء إٔب األنف ْتضور ا٠تٌفة لتظهر الغٌنة بالن

ُب فصل معنا ية اٞتذر، كما مٌر اَّهور ك كضوحو ُب السمع ك أ٫تيتو ُب بناء اٞتذر ك خاصة عندما يكوف ُب هنا
، ٧تد أغلب السور ُب القرآف 54ك ا٩تفاض درجة كضوحو ُب السمعاٞتذكر ك ضعف الصوت ا١تهموس  أحسن
الشَّمس ك البيٍّنة  : إاٌل ًستى سور تنتهي بصوت مهموس ك ىي صوت ٣تهور مردكؼ بصوت ٣تهور كذلكتنتهي ب

ك ىي كٌلها سور قصَتة، ال تزيد ُب . سور مكٌية إالَّ سورة البيٍّنة مدنيةكٌلها . ك القارعة ك ا٢تمزة ك قريش ك الناس
 .فاصلة ٣73تموعها عن 

. سور القرآف طويلة ك متوسطة ك قصَتة، ك آيااهتا كذلك طويلة ك متوسطة ك قصَتة، تكوف إمَّا مكية أك مدنية
 . سورة فواصل تناسبها، ك الفواصل تكوف إٌما متماثلة أك متنوٍّعة لكلٌ 
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ك ىي السور اليت تكوف على ركمٍّ كاحد فقط، ال يعكر ٘تاثلها ركٌم كاحد مهما كانت درجة : السور ا١تتماثلة/ 1
 .تقاربو

 : السور ا١تتماثلة إحدل عشرة سورة ىي
   فواصلها غَت مردكفة باأللف . الوقوؼ عليو بالسكوف. ركيٌها صوت الراء. أيااهتا قصَتة. آية 55. مكية : القمر
فهي ٘تتاز باٟتركات ا١تتتالية ك أكثرىا حركات متشاُّة، إٌما فتحات أك ضٌمات، ك ال ٧تد توإب . واك أك الياءأك ال

فهي ليست ْتاجة إٔب الًتٌٖب ك افراغ كلٍّ ا٢تواء  ك االسًتاحة . ك كٌل آية يكفيها تنفس كاحد لقراءاهتا. الكسرات
 .ك ىي أكرب سورة ُب السور ا١تتماثلة. اك أك الياءكاسًتاحة النوف ا١تردكفة باأللف أك الو . اٟتقيقية
رىكيَّها صوت النوف مردكفة ُب أغلبها بالواك، ك ُب الباقي . أيااهتا طويلة ك متوسطة. آية 11. مدنية: ا١تنافقوف
جة إٔب فيها الًتٌٖب بالنوف الساكنة ك ىي ْتا. اآلية ال يكفيها تنفس كاحد لقراءااهتا. الوقوؼ عليها بالسكوف. بالياء

ك ىي سورة قصَتة ُب السور . اسًتاحة كاملة الفراغ كل ا٢تواء، ك ملء ا٢تواء النَّقيٍّ من جديد، ك معاكدة القراءة
 .ا١تتماثلة
فهي ك سورة الليل . الوقوؼ عليها با١تدٍّ الساكن. رىكيٌها األلف ا١تقصورة. آيااهتا قصَتة. آية 19. مكية: األعلى

األلف ا١تقصورة امتداد ىادئ للصوت الذم يسبقها مثل البلـ ك الواك ك الفاء ك الشُت  مثاؿ لتنوٌع الفاصلة، ألفَّ 
ا ُب فإنَّنا ُب حقيقة األمر نسمع تنٌوعا صوتياًّ ٦تتدًّ . ك القاؼ ك الكاؼ ك السُت ك الياء ك العُت ك الراء ك الداؿ

 .حاضرة رؤيةن، غائبة ٝتعان ك ال نسمع ٢تا ٘تاثبل ك ال رتابة ألهنا . ىدكء ُّذه األلف ا١تقصورة
رىكيٌها صوت ا٢تاء ا١تمدكد بألف ا١تدٍّ ا١تسبوؽ با١تدٍّ ا١تسبوؽ بأصواتو . آيااهتا قصَتة. آية 15. مكية:الشَّمس 
فيختلط ُب هناية القراءة األصوات ا١تتنوٍّعة ا١تنتهية با١تدٍّ با٢تاء ا١تفتوحة ا١تمدكدة باأللف ا٢تادئة، فيمتزج . متنوٍّعةو 
". كىال ٮتىىاؼي عيٍقبىاىىا " " قىٍد أىفٍػلىحى مىٍن زىكَّاىىا " " كىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا : " وٌع السابق بالتماثل البٌلحق عليو مثلالتن

 .فهي متماثلة رؤيةن ك صوتان ك متنوٍّعة ٝتعان 
ك يقاؿ عليها ما قبل ُب  .الوقوؼ عليها با١تٌد الساكن. رىكيٌها األلف ا١تقصورة. آيااهتا قصار. آية 21. مكية: الليل

 ك الٌناس، فهي سور مكية، أمَّا باقي السور؛ القدر، ك العصر، ك الفيل، ك الكوثر   ك اإلخبلص، . سورة األعلى
     ك آيااهتا قصَتة، ك ركيٌها الغالب فيها الراء ك تأٌب البلـ ك الداؿ ك السُت مع سور الفيل ك اإلخبلصك قصار 

 .ك النَّاس على التَّوإب
   فهذه السور تقرأ بنفسو كاحدو ك ليست ْتاجة إٔب اسًتاحة، إاٌل سورة الفيل إفَّ رىكٍّيىها البلـ مردكفة بالياء ك الواك
ك ىي ْتاجة إٔب االسًتاحة نظران لقوة أصوااهتا اٌليت تتألف منها كالتاء ك الكاؼ ك الصاد ك اٞتيم ك الداؿ ك الضاد 

فتماثل رىًكيٍّها ٮتدمها أكثر من تنٌوعو، ألهٌنا قصَتة . ة على الرغم من قصر آيااهتاك الطاء ك الباء ك اٟتاء ك ا٢تمز 
فسورة اإلخبلص مثبل . تنتهي ُب نفس كاحد، ك تغٌَت الرَّكمٍّ يغَتٍّ من كتَتًة الصوًت، فيحدث تصدعان ُب التػَّنػىٌفس
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. تاجو سورة النَّاس با١تقارنة مع سورة الفلقكما ال ٖت. ال ٖتتاج إٔب النَّفًس كما ٖتتاجو سورة الفلق لتنوٌع ركيٌها
 .فسبحاف الذم دقٍَّت ُب كلٍّ شيءو حكمتو

الٌتنوٌع سنة ا . ك ىي القرآف كٌلو ماعدا بعض السور اليت ذكرناىا ُب الفقرة السابقة على ىذه: السور ا١تتنٌوعة/ 2
يو باالختبلؼ ُب كلٍّ صغَتة أك كبَتة ُب كلٍّ ك كٌل ما يصطلحوف عل. ك كبلـ ا ال ٮترج عن سنتو. ُب كلٍّ خلقو

فركع العلم أك النحو أك الفقو أك القراءات أك الببلغة أك علـو األحياء أك الفلك أك ما ٮتطر ُب باؿ أمٍّ عاقل، 
، ك إ٪ٌتا ىو تنوٌع ك ٘تٌيز، ك كٌل تنوع لو مستويات ك درجات كأحسن شيء ُب كٌل تنوٌعو ىو ما  فهو ليس باختبلؼو

 . بٌع على آخر درجة ُب أعلى ا١تستولتر 
ليت أىل ىذا القرآف يضعوف كلمة اختبلؼو جانبان، ك يستبدلوهنا بالذم ىو خَت منها ك ىو لفظ الٌتنوٌع، حىٌت 

 . نرتقي ك نلتقي ُب أعلى ا١تستويات
 ُب مواجهة ك ىذا سَتضرب األمثلة على التنوٌع ُب فواصل القرآف، ىو نقل ا١تصحف الشريف إٔب أكراؽ البحث 

ك الذم نراه األحسن، ىو ٛتل ا١تتتبع للبحث . ك ىذا أمر ال ينٌم عن كثَت ذكاء، ك ال يرفع من قيمة البحثالتيار 
ٍـّ أذنيو ك األذف ُب ىذا  ٍـّ عينيو أك يسمعها بأ بلطف ك رفق إٔب ا١تصحف، ك إرشاده إٔب مواطن التنوٌع ليقرأىا بأ

ؿ من جلب ا١تودةى بيٍت ك بُت القرآف ُب ىذا البحث األذف، أطاؿ ا الباب أحسن ك أفضل من العُت، ك أكَّ 
 .ٝتعها

 . أكؿ سورة ٘تٌثل تنوٌع الفواصل ُب القرآف أحسن ٘تثيل، سورة ؽ
ك ىذا التنوٌع ٮتضع بدكره إٔب النظاـ، ك ال يأٌب من دكف إحكاـ، بل جاء ُب أحسن ك أفضل انسجاـ، ال ينٌد 

ُب ىذه السورة ٧تد القاؼ ك الداؿ كالباء . 55دة اليت ذكرناىا ُب باب العائبلت الصوتيةعن أصوات العائبلت اد
 .ك ٧تد كذلك األصوات ا١تطبقة ك ىي الصاد ك الطاء ك الظاء ك ال ٧تد الضاد. ك اٞتيم

يطرة النوف ك س. ُب سورة التوبة ٧تد األصوات ا١تتوسطة ك ىي النوف ك البلـ ك الراء ك ا١تيم ك ىي من عائلة كاحدة
ك يأٌب مع ىذه األصوات صوت الباء الرتباط . ظاىرة ك تأٌب بعدىا ا١تيم ٌٍب الراء ٌٍب البلـ كما جاء ُب اإلحصاء

 .النوف با١تيم ك ارتباط ا١تيم بالباء ك الباء أخٌف أصوات عائلتو
      . َّهورة الشديدةك كذلك ما جاء ُب سورة ص، ٧تد عائلتُت، عائلة األصوات ا١تتوسطة ك عائلة األصوات ا

ك عائلة األصوات ا١تطبقة اليت ٧تد من أصوااهتا الصاد ك الطاء ك ىي مهموسة، ك ال ٧تد معهما أخوٍيهما 
فالسورة . ك ىذا دليل آخر على أ٫تية اٞتهر ك ا٢تمس ُب الصوت اللغوٌم، ك دليل آخر على ٫تس الطاء. اَّهورين

معو الطاء، ك ٓب يذكر الظاء ك ال الضاد، ك قد ذكرت ىذه  سورة ص، ك الصاد مهموس باإلٚتاع ك ذكر
 .56األصوات األربعة ُب تناظر عجيب ُب سورة فصلت كما فصلنا ذلك
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ك فيها كذلك تنوٌع ُب ا١تدكد، فهناؾ ا١تٌد باأللف ك الواك . ك كذلك سورة غافر فيها العائلتاف، عائلة الباء ك النوف
ك سورة القارعة فيها األصوات ا١تهموسة بكل أنواعها الشديدة . صوات ا١تذكورةك الياء، ك مع كل مٌد تنوٌع ُب األ

ك سورة التكاثر . ك تتمٌثل ُب التاء ك الرخوة اٟتلقية ك تتمٌثل ُب ا٢تاء ك الرخوة اللسانية ك تتمٌثل ُب الثاء ك الشُت
ك كذلك سورة قريش، ال ٧تد فيها إالٌ  .فيها األصوات اَّهورة ك ىي من عائلة كاحدة، ك تغيب ُب ىذه ا١ترٌة البلـ

 .ك سورة الفلق فيها األصوات اَّهورة ك من عائلة كاحدة. األصوات ا١تهموسة؛ الشُت ك الفاء ك التاء
ُب قٌلتو عن . ك نعود إٔب قضية تستحق تعليبل لطيفا ك ىي قٌلة ا١تٌد باأللف ، على الرغم من خٌفتو عن الواك كالياء

٠تطاب القرآ٘ب يتوجو بو جٌل ك عبل ك سبحانو ك تعأب علٌوا كبَتا إٔب ٚتيع خلقو ، فهو ُب صاحبيو نقوؿ بأٌف ا
٣تملو بصيغة اٞتمع ، ك صيغة اٞتمع ال تكوف إآل بالواك ك الياء ، ك األلف جاءت ُب سورة الرٛتاف تدٌؿ على 

مع ، ك ىي أحسن شاىد التثنية ُب صيغتها ك تتحدث عن اإلنس ك اٞتٌن ك ىي ُب حقيقة األمر خطاب للج
 .على التثنية الدالة على اٞتمع ُب القرآف ك بالتإب ُب اللغة العربية 

ك خبلصة األمر ، ك العجيب العجاب أف ٬تتمع كٌل ما ٮتدـ القرآف ُب موضع كاحد يرتبط أٌكلو بآخره ؛ 
ياء ك النوف ُب ٚتع ا١تذكر ك اٞتمع يكوف بالواك ك النوف أك بال –للناس كافة ك اٞتٌن كافة  -فا٠تطاب للجمع

السآب ، ك ىو خطاب للذكر ك األنثى ك لو كاف باٞتمع ا١تؤنث السآب ألخرج الٌرجل من القصد ك انتهت 
فجمع ا١تذكر السآب ك صيغة . ك إذا عدنا إٔب اإلحصاء لوجدنا التاء ُب ذيل اإلحصاءك التاء الفواصل باأللف 

ر السآب بالواك ك الياء مثل ٣تنوف ك مبُت ك ما يشبهها بالواك ك ا١تيم ك بالياء األفعاؿ ا٠تمسة ك ما يشبو ٚتع ا١تذكٌ 
ك ا١تيم مثل السمـو ك اٞتحيم ،كلها ٕتتمع ُب هناية اآلية  ُب موضع الفاصلة لتعرض على الفاصلة خدمااهتا كاملة 

وؿ إٔب الرئتُت ك الغٌنة ك الًتٌٖب غَت منقوصة من كقف ك اسًتاحة ك غلق َّرل ا٢تواء ُب األنف ١تنع ا٢تواء من الدخ
فكأٌف صيغة اٞتمع ما كجدت إآل ٠تدمة القرآف كٌل ىذه ا٠تدمة اٞتليلة قبل بعثة الرسوؿ صٌلى ا .ك الٌتطريب 

 .   عليو ك سٌلم ك نزكؿ القرآف الكرٙب 
حركة ك كل سكنة ك كل  كل صوت ك كل. تنوٌع الٌركٌم ُب الفواصل القرآنية ىي السٌنة الغالبة ُب القرآف الكرٙب

حرؼ مقٌطع ك كل ركٌم ك كل ردؼ ك كل ترتيب ك كل ٙتاثل ُب الركٌم ك كٌل تنوٌع فيو، كٌل ذلك من صميم علم 
    ك ىذا ال يزيد عن تنبيو . األصوات ليت شعرم مىٌت تتجو البحوث إٔب القرآف الستخبلص علم األصوات منو

 .ك ُب أصوات ألسنة خلقو أسرارفللو ُب خلقو شؤكف، .ك نصيحة لطالب العلم
11  ٢٧: القلم چہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   ٹ ٹ چ 

. 

 .اء نظاـ التعامل الصوٌب بُت أصوات النوف ك ا١تيم ك الب :سادسا
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كٌل التعامبلت الصوتية بُت األصوات على تباعد ٥تارجها أك تقارُّا أكعلى ا١تبالغة ُب القرب أك البعد، ٗتضع 
داية ، إذا تقدـ القوة وف القوة ك الضعف ك ١توقعها ُب كلمة كاحدة أك ُب كلمتُت ُب موقع النهاية ك البطائعة لقان

 . ك ال ٮترج الصوت ُب تعامبلتو عن ٣تاؿ عائلتو. أك سبق الضعف القوة عن الٌضعف
ك تلتقي النوف مع الباء .تأخَتوف مع ا١تيم بالتقدٙب ك التلتقي الن. فالنوف ك ا١تيم ك الباء تلتقي ُب كلمة ك ُب كلمتُت

أف ٧تد  ُب كل لقاء بُت ىذه األصوات ٯتكن. بالتقدٙب ك التأخَت كذلك ك تلتقي ا١تيم مع الباء بالتقدٙب ك التأخَت
 .نبلحظ ذلك الٌ بعض التعامبلت، ك ٯتكن أ

 . ٨تاكؿ توضيح ذلك من خبلؿ اآليات القرآنية ، ألف القرآف ىو فصل ا٠تطاب
 .يل باآليات اليت ٗتلو من كٌل تعامل صوٌب بُت ىذه األصواتك سنبدأ الٌتمث

   ا١تيم ساكنة ك النوف مفتوحة . من سورة نوح" (2)ًذيره ميًبُته ٍم نى قىاؿى يىا قػىٍوـً ًإ٘بٍّ لىكي :" قبل النوف اآلية ا١تيم  -1
 .تعامل بينهماأم ك ال يوجد 

من سورة "  (6)رًجىاؿو ًمٍن اٞتًٍنٍّ فػىزىاديكىيٍم رىىىقان فى بً ؿه ًمٍن اإًلنًس يػىعيوذيك كىأىنَّوي كىافى رًجىا :"النوف قبل الباء اآلية   -2
 .النوف مفتوحة ك الباء مكسورة، ك ال شيء بينهما. اٞتنٌ 
وي كىطىائًفىةه ًمٍن الًَّذينى مىعىكى ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى تػىقيوـي أىٍدٗبى ًمٍن ثػيليثىي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثى :" النوف قبل ا١تيم اآلية  -3

ري اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى عىًلمى أىٍف لىٍن ٖتيٍصيوهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍن اٍلقي  ٍنكيٍم مىٍرضىى في مً ٍرآًف عىًلمى أىٍف سىيىكيو كىاللَّوي يػيقىدٍّ
ًبيًل اللًَّو فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىأىًقيميوا فى مً كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب األىٍرًض يػىٍبتػىغيو  ٍن فىٍضًل اللًَّو كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى ُب سى

ديكهي ًعٍندى  ميوا ألىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍَتو ٕتًى اةى كىأىٍقرًضيوا اللَّوى قػىٍرضان حىسىنان كىمىا تػيقىدٍّ كىأىٍعظىمى أىٍجران  اللًَّو ىيوى خىٍَتان الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكى
 . النوف مضمومة ك ا١تيم مكسورة، ك ال شيء بينهما. من سورة ا١تزمٍّل". (20)كىاٍستػىٍغًفريكا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه 

ا أىٍنتى كىالًب ني تًٍلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىيٍ  :"الباء قبل النوف اآلية  -4 ا وًحيهىا إًلىٍيكى مىا كينتى تػىٍعلىميهى  قػىٍوميكى ًمٍن قػىٍبًل ىىذى
 . الباء مكسورة ك النوف مضمومة، ك ال شيء بينهما. من سورة ىود"  (49)فىاٍصربٍ ًإفَّ اٍلعاًقبىةى لًٍلميتًَّقُتى 

السَّيٍّئىاًت ذىًلكى ذًٍكرىل  نٍبى كىأىًقٍم الصَّبلةى طىرىُب النػَّهىاًر كىزيلىفان ًمٍن اللٍَّيًل ًإفَّ اٟتٍىسىنىاًت ييٍذىً  :"الباء قبل النوف اآلية  -5
اًكرًينى   .الباء ساكنة ك النوف مفتوحة، ك ال شيء بينهما . من سورة ىود"  (114)لًلذَّ

ا أيًمٍرتى كىمىٍن تىا :"الباء قبل ا١تيم اآلية  -6 من سورة " (112)عىكى كىال تىٍطغىٍوا ًإنَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته بى مى فىاٍستىًقٍم كىمى
 .الباء مفتوحة ك ا١تيم مفتوحة، ك ال شيء بينهما. دىو 
. من سورة ىود"  (100)اًء اٍلقيرىل نػىقيص وي عىلىٍيكى ًمنػٍهىا قىاًئمه كىحىًصيده نٍػبى ذىًلكى ًمٍن أى  :"النوف قبل الباء اآلية  -7

 .النوف ساكنة ك الباء مفتوحة، كال شيء بينهما 
ًثَتان ٦تَّا تػىقيوؿي كىًإنَّا لىنػىرىاؾى ًفينىا ضىًعيفان كىلىٍوال رىٍىطيكى لىرىٚتىٍنىاؾى كىمىا بي مى ا شيعىيٍ قىاليوا يى  :"الباء قبل ا١تيم اآلية  -8 ا نػىٍفقىوي كى

نىا بًعىزًيزو   .الباء مضمومة ك ا١تيم مفتوحة، ك ال شيء بينهما. من سورة ىود"  (91)أىٍنتى عىلىيػٍ
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ا غيبلـه كىأىسىر كهي ًبضىاعىةن كىاللَّوي كىجىاءىٍت سىيَّ  :"ا١تيم قبل الباء اآلية  -9 ارىةه فىأىٍرسىليوا كىارًدىىيٍم فىأىٍدٔبى دىٍلوىهي قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىذى
 . ا١تيم منونٌة بالٌضمٍّ ك الباء مكسورة، ك ال شيء بينهما. من سورة يوسف"  (19)ا يػىٍعمىليوفى مه ٔتى عىًلي
النوف مكسورة ك ا١تيم مفتوحة، ك ال شيء . من سورة الفتح" كَّة مى  نببىط:"  24النوف قبل ا١تيم اآلية  -10

 .بينهما
 .ىذه لقاءات بُت النوف ك ا١تيم ك الباء قد خلت من أٌم تعامل صوٌبٌ 

النوف أخٌف من ا١تيم، ك ا١تيم أخٌف من الباء، ك النوف ك ا١تيم من عائلة كاحدة، ك الباء من عائلة أخرل غَت عائلة 
 . النوف ك ا١تيم

النوف ا١تتحركة تشبو ا١تيم ُب كٌل الصفات ك ٗتتلف عنها ُب ا١تخرج، ك ا١تيم ا١تتحركة من ٥ترج الباء، ك ٗتتلف عنها 
ك النوف الساكنة تشًتؾ مع ا١تيم ُب ا١تخرج . ك النوف ٗتتلف عن الباء سواء كانت متحركة أك ساكنة. ُب الصفات
 .ك الصفات

ك ليس للميم تعامل مع .نت ساكنة، ك كذلك ٢تا تعامل مع الباء بالشرط نفسوللنوف مع ا١تيم تعامل صوٌب إذا كا
ك ليس ٢تا مع النوف تعامل إذا . ك للباء تعامل مع ا١تيم إذا تقدمت عن ا١تيم. النوف أك الباء إذا تقدمت عنهما 

 . ك ٪تٌثل لكٌل ىذه التعامبلت الصوتية مع تعليل ذلك. تقدمت عنها
ىنا النوف الساكنة ترتفع . من سورة القيامة". ( 37)ًٍتٍّ ٯتيٌٍتى ٍن مى أىٓبٍى يىكي نيٍطفىةن مً :" يم اآلية النوف الساكنة قبل ا١ت

إٔب مستول ا١تيم حىٌت تصبح ُب قواهتا، ك ٘تاثلها ٘تاـ التماثل، ك تدغم فيها، ك يكوف اإلدغاـ من الضَّعيف إٔب 
 .القومٌ 

ٍن  كىأىنَّا:" النوف الساكنة مع الباء اآلية  ٍعنىا ا٢ٍتيدىل آمىنَّا ًبًو فىمى ".  (13)رىبًٍّو فىبل ٮتىىاؼي ٓتىٍسان كىال رىىىقان ٍن بً يػيٍؤمً لىمَّا ٝتًى
فبل تعامل بينهما، ك إ٪ٌتا يكوف . النوف من عائلة ك الباء من عائلة أخرل، ك ال عبلقة بُت الصوتُت. من سورة اٞتنٍّ 

فالنوف ىنا تصل إٔب ا١تيم أعلى درجة ُب ىذه العائلة، فتقًتب . ء ُب ا١تخرجالتعامل بُت النوف ك ا١تيم ا١تصاحبة للبا
من الباء ك ال تدغم فيها على ضعفها، ألهنا ال تشبهها ُب الصفات، ك ال يدغم الصوت ُب غَته حىٌت ٯتاثل 

 .الحقو ك ٓب ٘تاثل ا١تيم الباء فبقيت ظاىرة ك ٓب تدغم
اٍٞتًبىاًؿ كىنىادىل نيوحه ابٍػنىوي كىكىافى ُب مىٍعزًؿو يىا بػيٍتىَّ :" ية الباء الساكنة قبل ا١تيم ا١تتحركة اآل كىًىيى ٕتىٍرًم ًًٍُّم ُب مىٍوجو كى

 . من سورة ىود". ( 42)عىنىا كىال تىكيٍن مىعى اٍلكىاًفرًينى ٍب مى ارٍكى 
 ك يعقوبرك ك ٛتزة ك الكسائي، ك قد قرأ باإلدغاـ أبو عم. ىذه اآلية تقرأ باإلدغاـ؛ إدغاـ الباء الساكنة ُب ا١تيم

 .رضي ا عنهم، ك قرأ الباقوف باإلظهار، ك اإلظهار أجود من اإلدغاـ
الباء أقول من ا١تيم، ك ال عبلقة بُت الباء كا١تيم ُب كٌل الصفات، إاٌل ُب اٞتهر، ك ىذا غَت كاؼ إلدغاـ الباء ُب 

على ضعفها إذا سبقت الباء، ك كانت ساكنة ال تدغم ُب فإذا كانت ا١تيم . ا١تيم مع االشًتاؾ بينهما ُب ا١تخرج
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ٍن يػيٍؤمً  :"الباء ك ىذا عند مباشرة النوف الساكنة الباء كما مٌر معنا ُب اآلية  ٍعنىا ا٢ٍتيدىل آمىنَّا بًًو فىمى  رىبٍّوً ٍن بً كىأىنَّا لىمَّا ٝتًى
 .من سورة اٞتنٍّ ".  (13)فىبل ٮتىىاؼي ٓتىٍسان كىال رىىىقان 

   ٗتالف الباء القوية قانوف اإلدغاـ ؛ الضَّعيف يدغم ُب القوٌم، ك ال تذعن ا١تيم الٌضعيفة ٢تذا القانوف، فكيف  
 ! ك ىي أكٔب من الباء ُب ذلك ؟

كىىيدنل  كَّةى ميبىارىكان بًبى ًإفَّ أىكَّؿى بػىٍيتو كيًضعى لًلنَّاًس لىلًَّذم :" الباء ا١تتحركة بالكسر قبل ا١تيم ا١تتحركة بالفتح اآلية 
 . من سورة آؿ عمراف". (96)لًٍلعىالىًمُتى 

فالباء صوت شديد ك الكاؼ كذلك صوت " مٌكة" الباء ا١تكسورة تكوف ُب أقول صورة ٢تا، ك تقدمت عن ا١تيم 
شديد بعد ا١تيم، فهنا جٌرت الباء القويٌة ا١تيم الضعيفة، فأخراهتا من ٣تا٢تا ك حٌولتها إٔب باء ك ساعدىا على ذلك 

 .ود الكاؼ الشديد بعد ا١تيمكج
كىىيوى  :"ك لوال قوة الباء ا١تكسورة، ك كجود الكاؼ ا١تشٌددة، ١تا صعدت ا١تيم إٔب الباء، ك بقيت كما ىي ُب اآلية 

كىافى اللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَتان كَّةى ًمٍن بػىٍعًد أىٍف أىٍظفىرىكيٍم عىلىٍيًهٍم كى ًن مى الًَّذم كىفَّ أىٍيًديػىهيٍم عىٍنكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم عىنػٍهيٍم بًبىطٍ 
ا غيبلـه كىأىسىر كهي  :"من سورة الفتح، ك اآلية (".24) كىجىاءىٍت سىيَّارىةه فىأىٍرسىليوا كىارًدىىيٍم فىأىٍدٔبى دىٍلوىهي قىاؿى يىا بيٍشرىل ىىذى

كاف من تعامبلت ىذه األصوات ك ىذا ما كاف   ىذا ما. من سورة يوسف".  (19)ًبضىاعىةن كىاللَّوي عىًليمه ٔتىا يػىٍعمىليوفى 
ك الذم حدث للميم يشبو ما ٭تدث للتاء ُب صيغة افتعل حُت تصعد إٔب الطاء . من علل لكٌل ىذه التعامبلت

 .بتقدـ ما ىو أقول منها عليها؛ الصاد كالزام. أك الداؿ
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 أيٝف ايصٛتٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ايتَّ

 (دزاض١ تطبٝك١ٝ يطٛز٠ آٍ عُسإ)
 فاطمة حجَّارم: األستاذة 

 المنهج الصوتي الئتالؼ األصوات في اللغة العربية/ 1

ظواىر  ٬تعلو ثقيبل كمنفٍّرا ؛ كما كبلمها، كٖترص على سبلمة نسيجها من كل ما ة ُب صياغةٕتنح العربية إٔب طلب ا٠تف
ذتو العربية فرارا من الن فرة كطلبنا للخفة   .اإلبداؿ كاإلدغاـ كاٟتذؼ كغَتىا إال سبيله ،اٗتَّ

تمػت بتػأليف األصػوات داخػل بنيػة فػإف الل غػة العربيػة اى غَت أنو كقبل أف تسنح الفرصة ١تثل ىذه الظواىر لعمل عملهػا ،
كعػػد كا مػػن شػػركط  كأدرجػػوا ذلػػك كلػػو ضػػمن حسػػن التَّػػأليف؛ ،االئػػتبلؼبػػل كسػػعى علمػػاء العربيػػة إٔب ضػػبط معػػايَت ىػػذا  الكلمػػة ،

ف فصاحة ا١تفرد ،خلوصو من تنافر اٟتركؼ،إذ بسببو تكوف الكلمة متناىية ُب الثقل على اللساف كيعسر النطق ُّا ، كمنو ما ركم أ
 .1الهعخعأعرابيا سئل عن ناقتو،  فقاؿ تركتها ترعى 

 كإف كاف معيار ىذا اٟتكم يرجع بالنهاية إٔب الذَّكؽ ،ككٍقع الكلمة ُب أذف السَّامع كقلبو؛ كال يوجد أحسن من النَّص القرآ٘ب مراعاة
أنػو ينبغػي بدايػة التَّعػرؼ علػى مػػنهج للخفػة كالػذَّكؽ كا١توسػيقية ُب تػأليف كلماتػو، كذلػك مػا سػنحاكؿ استكشػاؼ شػي  منػو، علػى 

أشػػار علمػػاء العربيػػة إٔب ضػػركرة مراعػػة االنسػػجاـ بػػُت أصػػوات الكلمػػة كقػػدَّموا ُب ذلػػك أفكػػارا مهمػػة . العػػرب ُب ائػػتبلؼ أصػػوااهتا 
لم لوال بحة في الهاء ألشبهت العين؛ فلذلك " :رفض ٕتاكر اٟتاء كالعُت ُب كلمة كاحدة يقوؿ ( ق175ت) فالخليلكرائدة ،

نحػػػو  كلكنهمػػػا يجتمعػػػاف فػػػي كلمتػػػين لكػػػل كاحػػػدة منهمػػػا معنػػػى علػػػى حػػػدة، كػػػذلك الهػػػاء؛ ك يأتلفػػػا فػػػي كلمػػػة كاحػػػدة،
 .3فهما اليأتلفاف ُب كلمة أصلية األصوات لقرب ٥ترجيهما 2".حيَّهل:قولهم

اعلم أف "دقيق فقاؿُب ذلك تفصيبل  (ق321ت)ابن دريدفقيرب ا١تخارج مدعاة للن فرة كالثقل ُب الصٍّيغة، كقد فصَّل
الحركؼ إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللساف منها إذا تباعدت، ألنك إذا استعملت اللساف في حركؼ الحلق 

                                                           
 ٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي، دار اٞتيل ، بَتكت،                       :القزكيٍت ا٠تطيب ، اإليضاح ُب علـو الببلغة، شرح كتعليق كتنقيح  -1

 . 1/23،22ـ، ص1993/ق3،1414ط    
     1/153السيوطي ، ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها  ،ص  -2
 .1/65اهتذيب اللغة ص -3
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أال ترل أنك لو ألفت بين الهمزة كالهاء  حركات مختلفة ؛ دكف حركؼ الفم، كدكف حركؼ الذالقة كلفتو جرسا كاحدا أك
ىم كاهلل ككما قالوا  ، (آـ كاهلل :)وؿ ىاءا في بعض اللغات لقربها منها ؛نحو قولهم فيكالحاء ،فأمكن لوجدت الهمزة تتح

كإذا تباعدت مخارج الحركؼ حسين كجو ...كلوجدت الحاء في بعض األلسنة تتحوؿ ىاءا ىراؽ،( أراؽ)في 
 لصعوبة ذلك عليهم؛ال يكاد يجيء في الكالـ ثالثة أحرؼ من جنس كاحد في كلمة كاحدة؛  كاعلم أنو...التَّأليف

 .1"فأما حرفاف فقد اجتمعا  في كلمة مثل أخ كأصعبها حركؼ الحلق ،

ففي اٞتمع بُت أصوات متقاربة ا١تخرج تكليفي اللٍّساف جيهدا كبَتا، إذ يظل اللساف يعمل ُب منطقة كاحدة ُب فًتة زمنية 
 . كدكف كجود فاصل كُب ذلك من اإلجهاد الكثَت متقاربة ،

مػػن  االنتقػػاؿبػػأف الكلمػػة تىًخػػف كتىثقيػػل بحسػػب " ، (ق911ت)السػػيوطيمانقلػػو عنػػو  علػػى ذلػػك ، يالسػػبككزاد  
كقػػد قسَّػػم ا١تخػػارج إٔب ثبلثػػة ٣تموعػػات ،العليػػا ، الوسػػطى ،كالػػدنيا ، كجػػاء بػػإثٍت  ؛2" صػػوت إلػػى صػػوت ال يالئمػػو قربػػا أك بعػػدا

 :عشرة تركيبا على النحو التَّإب 

 (   ع د ب)األعلى إلى األكسط إلى األدنى ، نحواإلنحدار من المخرج  -األكؿ

 (.ع ر د)اإلتنقاؿ من األعلى إلى األدنى إلى األكسط،نحو  -الثاني

 (.ع ـ ق)من األعلى إلى األدنى إلى األعلى،نحو -الثالث

 (. ع ؿ ف)من األعلى إلى األكسط إلى األعلى ، نحو  –الرابع         

 ( .ب د ع)، نحو كسط إلى األعلى من األدنى إلى األ-الخامس        

 (.ب ع د)من األدنى إلى األعلى إلى األكسط ، نحو-السادس        

 (.ؼ ع ـ)من األدنى إلى األعلى إلى األدنى ،نحو –السابع         

 (.ؼ د ـ) من األدنى إلى األكسط إلى األدنى ، نحو  –الثَّامن         

 (.د ع ـ)لى إلى األدنى ، نحومن األكسط إلى األع –التاسع         

                                                           
 . 1/09جػمهرة اللغة ،ص:ينظر -1

 1/156ا١تزىر ،ص:ينظر- 2
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 (.د ـ ع)من األكسط إلى األدنى إلى األعلى ، نحو  -العاشر        

 (.ف ع ؿ)من األكسط إلى األعلى إلى األكسط، نحو  –الحادم عشر        

    .1(ف ـ ؿ)من األكسط إلى األدنى إلى األكسط ، نحو –الثاني عشر        

رص على عدـ اٞتمع بُت األصوات ا١تتقاربة ُب ا١تخرج، كإيثارىم بناء الكبلـ من أصوات فالواضح من ىذه الًتاكيب ،اٟتً 
كخليص إٔب أف األصوات ُب ؛ "2كإذا اختلفت أحواؿ الحركؼ حىسين التَّأليف" :(ق392ت) ابن جنيمتباعدة ا١تخارج ، يقوؿ 
 .تأليف ا١تتباعد كىو األحسن:  أحدىما: "التأليف على ثبلثة مراتب 

 .تضعيف اٟترؼ نفسو ، كىو يلي القسم األكؿ ُب اٟتسن : كاآلخر        

األكَّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ،فإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض البتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،                                           االثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتدكف  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأليف ا١تتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرة، كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: كاآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر         
 4. لذلك فأحسن التأليف مابوعد فيو بُت اٟتركؼ 3."كإما قلَّ استعمالو

متجػػاكرين ينجػػر  عنػػو ،إضػػافة إٔب الثٍّقػػل أف يكػػوف الصَّػػدل كاٞتػػرس ا١تنبعػػث منهمػػا  ق صػػوتيُت متقػػاربُت ،أكذلػػك أف نطػػ
 .كاحدا ،ففي نطق اللساف صوتا بعيد ا١تخرج عن الصوت األكؿ ،اختبلؼ ُب الصدل كتىنو ع ُب الصوت كا١توسيقا 

ػػػ يكػػػوف تػػػأليف اللفظػػػة مػػػن حػػػركؼ متباعػػػدة علػػػى أف "إذ نػػػصَّ  (ق466ت) ابػػػن سػػػناف الخفػػػاجيده  كىػػػذا مػػػا أكَّ
كال شػك فػي أف األلػواف المتباينػة  مجػرل األلػواف مػن البصػر ،علة ىذا كاضحة ،كىي أف الحركؼ التي ىي أصػوات تجػرم مػن السَّػمع ك... المخارج

رة ،لقػرب إذا جيمعت كانت في المنظػر أحسػن مػن األلػواف المتقاربػة ،كلهػذا كػاف البيػاض مػع السػواد أحسػن منػو مػع الصيػف
مابينهما كبين األصفر كبعد مابينو كبين األسػود ، كإذا كػاف ىػذا موجػودا فػي الص ػفة ال يىحسيػن النػزاع فيػو ،كانػت العلػة فػي 

 "5.ي العلة في حسن النقوش إذا ميزجت من األلواف المتباعدةىحيسن اللفظة المتلفة من الحركؼ المتباعدة 

عػػن االتفػػاؽ ُب طبيعػػة التناسػػب ُب كػػل مػػن الشػػعر كالرسػػم ،كمادامػػت األلػػواف كيقصػػد ابػػن سػػيناف ُب ىػػذا الػػنَّص الكشػػف 
أفضػػل مػػن األلػػواف ا١تتقاربػػة، ألف الضػػد ييظهػػر حيسػػنو الضٍّػػد ، فبلبػػد أف تكػػوف اللوحػػة الػػيت ٕتمػػع بػػُت ألػػواف -ُب تقػػديره-ا١تتباينػػة 

انس ،أحسن منظرا من األخرل اليت تتشكل من ألواف متق ضػع للمبػدأ متباعدة يقع بينها ٕتى اربة ،ككذلك األصػوات ُب الكلمػات ٗتى
                                                           

 .1/157ا١تزىر،ص  - 1
 .   1/57ا٠تصائص،ص  - 2
 . 2/431سر الصناعة،ص - 3
 .2/429نفسو ،ص: ينظر - 4
 .64ا٠تفاجي ،سر الفصاحة ،ص - 5
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نفسو ؛كلما تباعدت ٥تارجها كانت أحلى ُب السمع ،مػن األصػوات الػيت تتقػارب ٥تارجهػا ، فحػاؿ األصػوات شػبيو ًْتػاؿ األلػواف 
   1.سواء بسواء 

فيمكن بػهذا أف "كترقيق، على أنو ٯتكن أف ييضاؼ إٔب االعتبار العضوم ك ا١تخرجي ،اعتبار القيمة الصَّوتية من تفخيم
 2". ندَّعي مثال ندرة تجاكر أحد المطبقات مع أحد الغاريات كىي أشد الحركؼ استثقاال

بل ىو أكؿ الببلغيُت الذين تنبهوا إٔب ىذه القضية ، حيث بدكره إسهامات ُب ىذا الباب  (ق255ت)الجاحظكقد قدَّـ 
أف الجيم ال تقارف "فذكر االقًتاف بُت اٟتركؼ كاأللفاظ ،٦تا قد ٭تدث بينهما تنافر ،تناك٢تا ُب كتابو البياف كالتبيُت ، عندما تناكؿ 

الظاء كال القاؼ كال الطاء كال الغين بتقديم كال تأخير، كالزام ال تقارف الظاء كال السين كال الضاد  كال الذَّاؿ بتقديم كال 
  . 3"تأخير

ـؤ ُب القرآف كالتبلـؤ ُب كبلـ الناس ، كذلك بإضافة مرتبة ثالثة بُت التبل (ق386ت)الرماني كغَت بعيد عن ذلك ميز 
التبلـؤ نقيض التنافر ، كالتبلـؤ تعديل :"فقاؿ ( التنافر كالتبلـؤ)عليا إٔب الطرفُت الذين ٖتدث عنهما اٞتاحظ ُب مبحث االقًتاف 

 4"ة الوسطى ، كمتبلئم ُب الطبقة العليا اٟتركؼ ُب التأليف ، كالتأليف على ثبلثة أكجو ، متنافر ، كمتبلئم ُب الطبق

مخارج األصوات مختلفة ، منها ما ىو من أقصى الحلق كمنها ما ىو في ":  أبي الحسن الرمانيقاؿ اإلماـ 
، تعديل األصوات في التأليف، فكٌلما كاف أعدؿ كاف أشٌد تالؤما كأٌما التنافر  الوسائط بين ذلك ،كالسبب في التالـؤ

ذكره الخليل من البعد الشديد أك القرب الشديد ، فإذا قرب القرب الشديد كاف بمنػزلة المشي المقيد فالسبب فيو ما 
ألنٌو بمنػزلة رفع اللساف كرٌده إلى مكانو ،ككالىما صعب على اللساف ، كالسهولة من ذلك في االعتداؿ كلذلك كقع في 

 .5"الكالـ اإلدغاـ كاإلبداؿ

                                                           
  33،32منشأة ا١تعارؼ اإلسكندرية ،دت ص( بلغية ٖتليليةدراسة ب)مصطفى السعد٘ب،البناء اللفظي ُب لزكميات ا١تعرم: ينظر - 1

 .  224،224نقبلعن ،جابر عصفور ، مفهـو الشعر ص     
 .270اللغة العربية معناىا كمبناىا ،ص - 2
 .1/52اٞتاحظ ، البياف كالتبيُت ، ص - 3
مد العمرم ،ا١توازنات الصوتية ُب الرؤيا الببلغية ،نقبل عن ٤ت 271-270ص –ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف –النكت ُب إعجاز القرآف  - 4

 . 109،ص2001كا١تمارسة الشعرية ،إفريقيا الشرؽ ،لبناف ،
، النكت ُب إعجاز القرآف ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف ، الرما٘ب كا٠تطايب كعبد ( ى386ت )الرما٘ب أبو اٟتسن علي بن عيسى :ينظر - 5

 .26،ص ٤3تمد زغلوؿ سبلـ ، ٤تمد خلف ا أٛتد ، دار ا١تعارؼ ، مصر ، ط: يق القاىر اٞترجا٘ب ، ٖتقيق كتعل
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غَت متنافرة ،شرط أساسي لفصاحتها ، كذلك بأف تكوف سهلة ُب النطق ،غَت ثقيلة ُب فأف تكوف حركؼ اللفظة متآلفة 
السَّمع ، كتكوف متبلئمة إذا كاف االنتقاؿ ُب النطق من حرؼ إٔب حرؼ معتدال ، أم ال تكوف ٥تارجها قريبة من بعضها قربا 

 . شديدا ، كال بعيدة بعدا شديدا

يقتصر على النحاة كالببلغيُت كإ٪تا تعداه إٔب علماء التعمية ، فقد توصَّلوا إٔب حصر ٍبَّ إفَّ البحث ُب تأليف األصوات ٓب 
الثنائيات اليت ال تأتلف من األصوات العربية على سبيل اإلحصاء ال االنتقاء؛كانتهوا إٔب تقسيم األصوات حسب ٕتاكر بعضها مع 

 :بعض إٔب 

 .ماال يقارف بعضو بعضا بتقدٙب كال بتأخَت  -1
 .بتقدٙب مايقارف -2
      1 .ما يكرر من اٟتركؼ ُب أكَّؿ الكلمات -3

كلعل  2. "أفَّ الثَّاء ال تقارف، الذاؿ كال الزام كال الصاد كالضاد كال الظاء كال السين بتقديم كال تأخير" فذكركا مثبل
 .   ذلك نتيجة الٖتادىا ُب ا١تخرج مع ىذه اَّموعة من األصوات

بجميع حركؼ المعجم بالتقديم كالتَّأخير كال يعرض لها ما يعرض لغيرىا من الحركؼ أما الراء مثال فإنَّها تتصل "
   3 ".األصلية التي ال تتغيَّر أبدا

 كابن كالكندمكانتهاءن ّتهود علماء التَّعمية  السبكيإف جهود القدماء ىذه، ابتداءن من الًتاكيب اليت قدمها 
؛فقد أبرزت اإلحصاءات اليت أجراىا الباحثوف ادثوف ميل األصوات ا١تتقاربة ا١تخارج ،عزَّزاهتا الدراسات اٟتاسوبية اٟتديثة عدالف

إٔب عدـ التَّتىابع ُب سياؽ الكلمة العربية كالسيما أصوات الشفتُت كأصوات اٟتلق كأصوات كسط الفم ،كدلَّت على أف أقل 
 4.شفهيُت أك حلقيُت أك شفهي ك حلقي الثنائيات اليت يًتكب منها الكبلـ العريب ىي اليت تتكوف من صوتُت 

نتيجة  ،التعمية، تيعد عمبل ٦تيزا كرائداكعموما فإفَّ قواعد تتابع كل صوت مع باقي أصوات العربية اليت قدمها علم 
 5.تطابقها شبو التَّاـ مع ما توصلت إليو الدراسات اٟتديثة 

                                                           
 .كغَت٫تا كثَت 136،132علم التعمية كاستخراج ا١تعمى عند العرب، ص : ينظر - 1
 .241نفسو،ص - 2
 .248نفسو ،ص - 3
 .126أٛتد ٤تمد قدكر ، مبادئ اللسانيات ،ص :ينظر - 4
 .كغَتىا  29إحصائية ٞتذكر معجم الصحاح ، ص علي حلمي موسى ،دراسة: ينظر -5
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يرل أف أبنية الكلمات  الخليللف منها بنيتها ككاف كما أف العربية حرصت على االعتداؿ ُب عدد األصوات اليت تتأ
كيرل  1. "حرؼ يبتدأ بو كحرؼ يحشى بو الكلمة كحرؼ يوقف عليو" رباعية كٜتاسية ، ال تقل عن ثبلثة أصوات ثبلثية، ك
 . 2 "مالهاأف الثالثي أخف األلفاظ في الكالـ، كأفَّ الكلمات كلما كثرت حركفها زاد ثقلها، كمن ثم يثقل استع" ابن جني

كفي العربية عدد قليل من األصوؿ ذكات الصامتين "ىنرم فليش كٓب ٮتتلف رأم ادثُت عما قدمو القدامى يقوؿ 
كىناؾ عدد كبير من األصوات ...( يد)أم الثنائية كىي مقتصرة على سبع كثالثين كلمة ىي في ذاتها أصولها كذلك نحو 

ميسجَّلة في المعاجم ،كلكن بعض اإلحصاءات التي أيجريت على النَّص القرآني   ذات الصَّوامت األربعة أم الرباعية ،كىي
أصال ثالثيا ، كىي نسبة ضعيفة في  1160كشفت عن كجود خمسة عشر أصال رباعيا فحسب مقابل ألف كمئة كستين 

 . 3" ثة صوامتكالجانب كاألكبر من المفردة العربية يأتي من أصل ذم ثال... نص ييعتبر أساسيا في تراث اللغة 

كمن ىنا قرَّر . ،سببو الن فرة من االستثقاؿ كطلب ا٠تفة–إال قليل-فقلة الر باعي ُب العربية كإ٫تاؿ العرب للخماسي
 4. الدَّارسوف القدامى كادثوف، أنو كلما كثرت أصوات الكلمة قلَّ استعما٢تا

ُب قولو تعأب﴿ زييٍّنى لًلنَّاًس ( مقنطرة)،ىي صيغة  كردت كلمة كاحدة فقط سورة آؿ عمراففمن الرباعي اَّرد ُب  
نٍػيىا حيب  الشَّهىوىاًت ًمنى النٍّسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٠ٍتىٍيًل اٍلمي  سىوَّمىًة كىاألنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الد 

  5.وي ًعٍندىهي حيٍسني اٍلمىآًب ﴾كىاللَّ 

كما أفَّ للحركات دخبل ُب تنافر الكلمة أك عدـ تنافرىا ، فقد تكوف اللفظة ىي ىي لكن تغيَت اٟتركة قد يؤدم إٔب 
ثقلها على اللساف ٓتبلؼ ا١تبنية على حركات خفيفة ، فخفة اٟتركات تؤدم إٔب سرعة نطقها من غَت عناء كال كلفة ، فإذا ما 

ت حركتاف خفيفتاف ُب كلمة كاحدة ٓب تستكره ، كٓب تثقل ٓتبلؼ اٟتركات الثقيلة، فإذا توالت اثنتاف منهما ُب كلمة كاحدة التق
استكرىت كاستثقلت ١تا يعانيو ناطقها من عسر كمشقة كلذا ثقلت الضمة على الواك ، كالكسرة على الياء ، ألف الضمة من 

تتفاكت مراتب اٟتركات خفة كثقبل من حيث ىي، فالفتحة أخف اٟتركات كتليها جنس الواك ، كالكسرة من جنس الياء ك 
  6. الكسرة

                                                           
 .1/55ا٠تصائص ص، -1
 . 1/61،55نفسو ،ص -2
 .53ىنرم فليش ، العربية الفصحى ،ص  -3
 151بلقاسم بلعرج ، لغة القرآف الكرٙب ،ص: ينظر -4

 .من سورة آؿ عمراف( 14) من اآلية -  5
 13ـ،ص1999/ق1،1419اقية ، مطبعة اإلشعاع الفنية،طعبد الواحد حسن الشيخ ، التنافر الصوٌب كالظاىر السي- 6
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مثبل ال يعتمد ُب تعليلو على قواعد النحاة فقط، كإ٪ٌتا يرجع إٔب اٟتس اللغوم كالذكؽ الصوٌب، كما  (ق702ت)فالفراء
لعرب حٌتى صارت كاالسم الواحد فثقل عليهم ىذه كلمة كثيرت على ألسن ا: "يبدك ُب تعليلو ٠تفض الداؿ من اٟتمد يقوؿ 

قد تجتمعاف في  نأف يجتمع في اسم كاحد من كالمهم ضٌمة بعدىا كسرة ، أك كسرة بعدىا ضمة ، ككجدكا الكسرتي
كاٟتق أٌف ىذه اٟتركات ا١تنسجمة كإف تعارضت . 1"ًإًبل فكسركا الداؿ ليكوف على المثاؿ من أسمائهم: االسم الواحد مثل 

عراب ُب حالة كسر الداؿ إاٌل أٌف  ٢تا كجها مقبوال ، إذ أٌف ىذا الًتكيب ١تػَّا كثير تداكلو عند العرب جعل ىذا الًتكيب مثل مع اإل
الكلمة الواحدة ، كال شٌك أٌف الكلمة الواحدة يستثقل فيها االنتقاؿ من ضٌمة يتلوىا كسرة أك العكس فآثركا الكسرتُت حينا مع 

 .2وعأٌف اٟتمد مبتدأ مرف

ىذه ىي أىم القواعد اليت اختاراهتا العربية لتأليف كلمااهتا كبناء نسيجها كىي ُب ذلك مدينة للقرآف الكرٙب كونو أرقى 
 . نص كرد ُّا، ككونو استوعب كبلـ العرب كلو، كىذا ما سنعمل على استكشاؼ شيء منو

 :األصوات في سورة آؿ عمراف الئتالؼالمنهج الصوتي / 2

لتنافر األصوات ُب اللغة العربية ،ذلك أف  إبراىيم أنيسالعنصر على الضوابط العامة اليت اعتمدىا  سنعتمد ُب ىذا
عمل القدامى كعلى الرغم من دقتو؛ إال أف مفهـو ٕتاكر األصوات عندىم كاف غَت كاضح ؛فقد بنوا قواعدىم على مطلق 

جاكر التَّاـ لؤلصوات كبُت التجاكر غَت التَّاـ ؛ ٢تذا يرل إبراىيم أنيس التجاكر، ُب حُت أف الدراسات الصوتية اٟتديثة تيفرؽ بُت التَّ 
أف شيئا ىاما قد فات ىتالء القدامى كلم يفطنوا إليو كىو أنو لمعرفة ثقل الحركؼ في تواليها يجب أف تذكر دائما أف :"

 .3"المجاكرة بين الحرفين يجب أف تكوف مباشرة فال يفصل بينهما بحرؼ أك حركة

ل الدراسات اٟتاسوبية،على الرغم من دقتو إال أنو عمل إحصائي ٣تاراتو تتطلب عمليات رياضية كإحصائية،كذلك كعم
 . ٦تا ىو غَت ميسَّر اآلف ك٭تتاج إٔب دراسة خاصة

 :  كالضوابط اليت سنعمل على تتبعها ُب النص القرآ٘ب ىي كالتإب

 - د يلتقي فيها إال العُت كا٢تاء ،كنرل العُت أسبق دائما ،بل ال يكا ندرة تبلقي أصوات اٟتلق بعضها مع بعض
فإذا اتصل بالكلمة ضمَت الغائب ا١تتصل نرل كبل من أصوات اٟتلق ٯتكن أف ٬تاكر ىذه ا٢تاء مثل ( يعهد)مثل 
 .ٯتدحو كيبلغو كيسلخو : 
 - ندرة تبلقي األصوات القريبة ا١تخرج أك الصفة. 

                                                           
 .1/03الفراء ، معا٘ب القرآف ،ص  - 1

2    189،ص1978ليبيا ، تونس ، دط ، النظامُت الصوٌب كالصرُب الدار العربية للكتاب ، :  1أٛتد علم الدين اٞتندم ، اللهجات العربية ُب الًتاث ، القسم  -
 26 ص1952، 2لشعر، مكتبة أ٧تلو ا١تصرية ،طإبراىيم أنيس،موسيقى ا:ينظر - 3
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 .بعض ال يكاد يوجد ُب اللغة العربية فتبلقي البلـ كالراء كالنوف بعضها ب -
 .ككذلك تبلقي ا١تيم كالفاء كالباء بعضها ببعض غَت معركؼ ُب تراكيب الكلمة العربية  -
 -السُت  -الزام: ندرة التقاء صوتُت من أصوات الصفَت، أك بعبارة أدؽ من تلك األصوات الكثَتة الرَّخاكة مثل  -

 .1الشُت  -الثاء  -الذاؿ
 .وتُت من أصوات اإلطباؽ أك التقاء صوت كاحد مع نظَته غَت ا١تطبقندرة التقاء ص

 .اٞتيم القاىرية -الكاؼ–القاؽ : التقاء أصوات أقصى اٟتنك بعضها مع بعض نادر أيضا ُب اللغة العربية كتلك ىي  -
 .2مع الشُت (ا١تعطشة )التقاء أصوات كسط اللساف نادر أيضا ، مثل اٞتيم  -

 :يتحقق كالتإب سورة آؿ عمرافإف التَّبلـؤ كعدـ التنافر ُب كُب ضوء ىذه ا١تعايَت ف

ٓب يتم االلتقاء بُت سورة آؿ عمراف كُب ( الغُت –ا٠تاء –اٟتاء  -العُت -ا٢تاء -ا٢تمزة)كىي  :3*ندرة التقاء أصوات الحلق    
 .ىذه األصوات،كإف ًب فإنو ال يكوف التقاءا مباشرا

،كإف كاف التقاؤ٫تا غَت مباشر، حيث فصل صائت  6﴾أىأىٍسلىٍمتيٍم ﴿، 5﴾أىؤينػىبٍّئيكيمٍ  ﴿ ،4﴾أىأىقٍػرىٍرًبيٍ  ﴿: الهمزة مع الهمزة
 .الفتح القصَت بينهما 

:       ٕتاكرا غَت مباشر أم بوجود فاصل، عادة ما يكوف صائتا ، كذلك ُب ٨تو قولو تعأب الهاء الهمزة معكٕتاكرت 
 .8﴾جىاءىىيمي  ﴿ 7﴾، جىزىاؤيىيمٍ  ﴿

؛ فالتجاكر مباشر بُت ا٢تمزة كا٢تاء على الرغم من اٖتاد ٥ترجيهما ،كىذه ىي اٟتالة اليت 9﴾ تىسيٍؤىيمٍ  ﴿ قولو تعأب أما ُب
 .اليت تتصل فيها الكلمة بضمَت الغائب ،فعلَّة ىذا االتصاؿ ٨توية داللية 

                                                           
 28نفسو ،ص - 1
 28موسيقى الشعر ،ص - 2

 ًبَّ اٞتمع بُت األصوات اٟتنجرية كاألصوات اٟتلقية كاألصوات األقصى حنكية من منطلق التقارب الشديد ُب ٥ترجها، -* 
 .كاشًتاكها ُب اٟتيز    

 .من سورة آؿ عمراف ( 81) من اآلية - 4
 . من سورة آؿ عمراف( 15) يةمن اآل - 5
 . من سورة آؿ عمراف (  20)من اآلية - 6
 .من سورة آؿ عمراف ( 87) من اآلية - 7
 .من سورة آؿ عمراف ( 105)من اآلية - 8
 .من سورة آؿ عمراف (  120)من اآلية - 9
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ككلو إ٪تا ًبَّ بوجود  4؛﴾إلٍخوىاهًنًمٍ ﴿، 3﴾أىخىٍذًبيٍ ﴿2﴾أيٍخرىاكيمٍ ﴿،1﴾اآلًخرىةً ﴿ :قولو تعأب مثل ُبالهمزة بالخاء كاتصلت 
 .بوجود فاصل

( أ)فحرؼ "ىذه ىي األصوات اليت كردت ٣تاكرة للهمزة، أما باقي أصوات اٟتلق، فبل تتبع ا٢تمزة ال بتقدٙب كال بتأخَت 
لعربية بأنو الوحيد في اللغة ا( أ)كفي ىذا ينفرد حرؼ ( أ،ح،خ،ع،غ) ،كال تسبقو األحرؼ ( أ،ع،غ)ال تتبعو األحرؼ 

على حين تتكرر باقي الحركؼ، كأيضا ( أأ)الذم ال يتكرر في موقعيين متتالين في الجذر الواحد باستثناء الجذر الثنائي 
 .5(ع،غ)ال يتبع أك يسبق حرفي ( أ)حرؼ 

       7 ﴾كيجيوىيهيٍم  ﴿6،﴾أىفٍػوىاًىًهٍم  ﴿ صوت ا٢تاء يتكرر مع نفسو ُب قولو تعأب: الهاء 

،أما بقية األصوات اٟتلقية فلم يرد اتصا٢تا مع غَتىا من 8﴾ًبعىٍهدً ﴿ ،اتصاال غَت مباشر ُب قولو تعأب  بالعينالهاء كاتصلت 
 .تشًتؾ معها ُب ا١تخرج، سواء أكاف االتصاؿ مباشرا أـ غَت مباشر  األصوات ،مػمن تدانيها أك

  : ندرة تالقي األصوات القريبة المخرج أك الص فة 

فبل يتنافر " نظرا ١تا تتميز بو ىذه األصوات من خصائص صوتية فإهنا ترد مع ٚتيع األصوات:  اء كالنوففي الالـ كالرَّ 
القريب كالبعيد؛ : مع أم منها صامت بعينو ُب كل حاالت اٞتوار القريب كال يشًتؾ معها ُب التنافر أم صامت ُب اٞتوارين 

فصوت الراء .9"ا معو ُب اٞتوار البعيد، أيَّا كاف موقع الصامت ُب الفعل كينفرد صوت النوف عنها ُب إمكاف كقوع الصَّوامت كله
 .ىو الوحيد الذم يشًتؾ تتابعا مع ٚتيع األصوات األخرل، كلذلك فهو أقول األصوات ترددا 

                                                           
 .من سورة آؿ عمراف(  85،77)من اآلية - 1
 .من سورة آؿ عمراف ( 153)من اآلية - 2
 .من سورة آؿ عمراف ( 81)من اآلية - 3
 .من سورة آؿ عمراف ( 168)من اآلية - 4
 .29دراسة إحصائية ٞتذكر معجم الصحاح باستخداـ الكمبيوتر ،ص -  5
 .من سورة آؿ عمراف ( 118) من اآلية - 6
 .من سورة آؿ عمراف ( 107،106)من اآلية - 7
 .من سورة آؿ عمراف( 77) من اآلية - 8
 ،عآب الكتب، القاىرة،  (دراسة استقصائية ُب القاموس ايط)كامل فايد، تراكب األصوات ُب الفعل الثبلثي الصحيح كفاء  - 9

 105دت، ص     
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 يظهر ُب اآليات التالية سورة آؿ عمرافإال أف ىذه األصوات الثبلثة تتنافر مع بعضها بعض ،ككجودىا متجاكرة ُب  
،كىذه ا١تواضع ٓب يتصل الصوتاف فيها اتصاال حقيقيا ، فصائيت الفتح كالضم على 3﴾يػىٍغًفري ًلمىنٍ ﴿ 2، ﴾كيٍفرنا لىنٍ ﴿ ،1﴾لىتػىٍنصيرينَّوي ﴿

يز القوؿ بالتقاء٫ًتا التقاءن ثقيبل كمنفرا   .على التوإب قد سا٫تا ُب إلغاء ىذا التجاكر ،٦تا ال٬تي

؛ فقد اتصلت كل من النوف كالراء ُب اآليتُت األكٔب كالثانية 6﴾اٍغًفٍر لىنىا﴿،5﴾ًمٍن رىًٍٍُّّم ﴿،4﴾ ًمٍن رىبٍّكيمٍ ﴿أما ُب قولو تعأب 
 .كالراء كاالـ ُب اآلية األخَتة اتصاال مباشرا؛ إال أف العربية ٗتلصت من ىذا االتصاؿ غَت ا١تستحب بػما يعرؼ باإلدغاـ بغنة ،

 : 7ير معركؼ في تراكيب العربيةتالقي الميم كالفاء كالباء بعضها ببعض غ

تمع فيها صوتاف من  كُب اٟتقيقة فإف ىذا اٟتكم فيو شيء من ا١تبالغة ، ذلك أفَّ ا١تعاجم العربية نصَّت على كجود تراكيب ٬تى
 .              حاألصوات الشفهية ،كإف كاف كل من صوٌب الفاء كالباء ال يقعاف ُب جوار قريب، كالصوتاف يشًتكاف ُب اٟتيز كصفة االنفتا 

أف الميم يشترؾ في التنافر مع كل من "كُب سورة آؿ عمراف ٓب يرد مثل ىذا االلتقاء إطبلقا ،كقد ذكر بعض الدارسُت 
كإف تواجد 8،"األصوات الثالثة في حاالت الجوار القريب ،حين يقع الصوت فاء للفعل ،أكعينا لو مسبوقة بالميم ،أكالما لو

  10﴾فىًبمىا رىٍٛتىةو ﴿ 9، ﴾ٔتىفىازىةو ﴿كلكنو اتصاؿ غَت مباشر كذلك ُب قولو تعأب؛  سورة  آؿ عمرافتواجد ُب 

 :ندرة تالقي أصوات الصفير

 يشًتؾ صوت الزام مع السُت ُب الرخاكة كاالنفتاح ،كينفرد عنو باٞتهر ،كيشًتؾ الصاد مع السُت ُب الرخاكة كا٢تمس ،
  صفة الصفَت ا١تميزة ٢تذه اَّموعة ؛ كىذه األصوات ٓب ترد متصلة مع بعضهاكينفرد عنو باإلطباؽ ،كاألصوات الثبلثة تشًتؾ ُب

                                                           

 .من سورة آؿ عمراف ( 81) من اآلية -1 
 .من سورة آؿ عمراف ( 90)من اآلية - 2
 .من سورة آؿ عمراف( 129) من اآلية - 3
 .رة آؿ عمراف من سو ( 133) من اآلية - 4
 .من سورة آؿ عمراف( 136) من اآلية - 5
 .من سورة آؿ عمراف( 147) من اآلية - 6
 28موسيقى الشعر ، ص - 7
 .    110تراكب األصوات ،ص  -  8
 .  من سورة آؿ عمراف( 188) من اآلية -  9

 .من سورة آؿ عمراف ( 159) من اآلية - 10
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تكررت مع نفسها مع كجود الصَّائت كفاصل بينهما ُب الس ين ؛ سول أف سورة آؿ عمرافالبعض المن قريب كالمن بعيد ُب 
 .1﴾ ٯتىٍسىٍسهيمٍ ﴿صيغة كاحدة ىي 

 : صوت كاحد منها مع نظيره غير المطبق ندرة إلتقاء صوتين من أصوات اإلطباؽ أك التقاء

 ؛2ُب ثبلثة مواضع﴾اٍصطىفىى﴿صيغة  سورة آؿ عمراف،فأما التقاء صوتُت من أصوات اإلطباؽ فورد من ىذا الباب ُب 
كتكررت الصاد مع نفسها من غَت ٕتاكر تاـ ُب لفظة  .كىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة ٔتدل ائتبلؼ األصوات ُب السورة الكرٯتة

 . 3﴾ًإفَّ ىىذىا ٢تىيوى اٍلقىصىصي اٟتٍىق  كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإال اللَّوي كىًإفَّ اللَّوى ٢تىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي ﴿من قولو تعأب( صصالق)

كلعل ندرة كقوع ىذا االلتقاء إ٪تا ناجم عن صعوبة النطق بالصوت ا١تطبق ،١تا يتطلبو نطقو من التفخيم كما ينجر عنو 
طباؽ كالتحليق ،فالن طق بصوت مطبق كاحد مكلف ،فما بالك الن طق بصوتُت يشًتكاف ُب ىذه الصفات إضافة إٔب من عملييت اإل

 .عدـ كجود فاصل بينهما 

 ( القاؼ ، الكاؼ: )التقاء أصوات أقصى الحنك

م يتم نطقو برفع ، فمخرج كل من القاؼ كالكاؼ كاحد، إذ القاؼ صوت ٢تو سورة آؿ عمرافكٓب نىتلمَّس لو كجودا ُب   
مؤخر الطبق ،حىت يلتصق باٞتدار ا٠تلفي للحلق كرفع مؤخر اللساف حىت يتصل باللهاة ؛كالكاؼ يتم نطقو برفع مؤخرة 

كعلى الرغم من اشًتاؾ كل من القاؼ 4.اللساف ُب إتاه الطبق، كإلصاؽ الطبق باٞتدار ا٠تلفي للحلق ليسد اَّرل األنفي
ال أف القاؼ يتميز بقيمة تفخيمية ُب حُت أف الكاؼ مرقق ،فكل ىذه العوامل الصوتية ٕتعل كالكاؼ ُب الشدة كا٢تمس ،إ

 .من اتصاؿ القاؼ كالكاؼ أمرا ثقيبل على اللساف 

كذلك نتيجة  سورة آؿ عمرافأمر غَت كارد ُب ( اٞتيم ا١تعطشة مع الشُت)ككذلك فاف التقاء أصوات كسط اللساف  
 . للتقارب ا١تخرجي بُت الصوتُت

 :كٯتكن أف نلخص نتائج ما سبق فيما يلي 

 .التقارب بُت ا١تخارج ىو أىم ما ٬تب ٕتنبو غي تأليف األصوات ُب العربية  -
 .تأليف األصوات من أصوات متباعدة بدرجات مقبولة ىو أىم طرؽ العربية ُب الػتأليف بُت أصوااهتا  -

                                                           
 .ؿ عمراف من سورة آ( 174،120،47) من اآليات - 1
 .من سورة آؿ عمراف(  42،33،21)من اآليات - 2
 .من سورة آؿ عمراف (  64)من اآلية - 3
 .124مناىج البحث ،ص - 4
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 .تقارُّا تبقى حاالت قليلة نادرة  ىناؾ أصوات ال ٭تدث ٕتاكرىا تنافرا شديدا ، إال أف حاالت -
استوعبت سورة آؿ عمراف طرائق العربية ُب تأليف أصوااهتا بل زادت على ذلك احتوائها على بعض اٟتاالت القليلة  -

 . النادرة ،كإف كاف ٣تيئها ُب كسط النسق الصوٌب ٬تعلها تضفي نوعا من ا١توسيقية اليت ٯتتاز ُّا القرآف الكرٙب عن سواه
ألساس لتنافر األصوات ىي تقارب ا١تخارج ينضاؼ إليها اختبلؼ الصفات األساسية من إطباؽ العلة ا -

 .كانفتاح من تفخيم أك ترقيق أما الصفات العامة فبل دخل ٢تا ُب إحداث التنافر أك االنسجاـ
ُب القرآف  كعلى العمـو فمهما حاكلنا البحث أك االستقصاء فلن ٧تد أم شكل من أشكاؿ التنافر بُت األصوات 

، فقد 1الكرٙب عموما ،كُب سورة آؿ عمراف خصوصا باعتبارىا مدكنة الدراسة؛ إذ أف أصواتو تتميز ْتسن التبلـؤ مع بعضها
 2. نزؿ بأفصح اللغات كأصحها كأبلغها ،كأكضحها ، كأثبتها ، كأمتنها

أم ٟتن آخر ، كأكضح دليل على ذلك،أف ك٦تا يتميز بو أيضا عن الكبلـ البشرم ٟتنو ا١توسيقي الغريب ، فهو ال يشبو 
تسمع للقرآف كسط ٣تموعة من األصوات األخرل فستجد لو ٟتنا ٦تيَّزا ال ٯتكن أف يلتبس عليك بغَته ، حىت كلو ٓب تفهم 

 . 3منو شيئا 

صوات كليس أدؿَّ على إعجاز القرآف ُب أسلوبو ،كانبهار العرب كدىشتهم لذلك التنغيم ُب التنظيم ،أم تنظيم  األ
كالكلمات كالعبارات ،أف من عارضو كمسيلمة الكذَّاب جنح ُب خرافاتو إٔب ما حسبو نظما موسيقيا أك بابا منو ،فصبَّ 
اىتمامو على موسيقى العبارة ،كطول عمَّا كراء ذلك من التَّصرؼ ُب اللغة كأساليبها ك٤تاسنها ،كدقائق الًتكيب البيا٘ب ،ككأنو 

  4. ٔب للنفس العربية إ٪تا ىي ُب موسيقى القرآف ،ُب أكزاف الكلمات ،كأجراس اٟتركؼ دكف ما عداىافطن إٔب أف الصَّدمة األك 

 

 

 

 

 

                                                           
 110ا١تعجزة القرآنية،ص:ينظر -  1
 .   1/67بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز اٟتكيم ،ص -  2
 .113ا١تعجزة القرآنية ،ص - 3
  214لقرآف كالببلغة النبوية ،صالرافعي ،إعجاز ا- 4
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٤تمد علي النجار مطبعة : ، بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز ، ٖتقيق ( ى817:ت)الفَتكز أبادم ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب  -21
 ـ1986فرباير / ى1406، ٚتادل اآلخرة 2هنضة مصر ط

٤تمد عبد ا١تنعم خفاجي، دار اٞتيل ، بَتكت،    :القزكيٍت ا٠تطيب ، اإليضاح ُب علـو الببلغة، شرح كتعليق كتنقيح  -22
 ـ     1993/ق3،1414ط

                109،ص٤2001تمد العمرم ،ا١توازنات الصوتية ُب الرؤيا الببلغية كا١تمارسة الشعرية ،إفريقيا الشرؽ ،لبناف ، -23

 . منشأة ا١تعارؼ اإلسكندرية( دراسة ببلغية ٖتليلية)مصطفى السعد٘ب،البناء اللفظي ُب لزكميات ا١تعرم -24

 ، 2عبد الصبور شاىُت،ط ا١تشرؽ، بَتكت،ط:، تعريب كٖتقيق -٨تو بناء لغوم جديد-ىنرم فليش، العربية الفصحى العربية الفصحى  -25
 ت.د

 ،عآب الكتب، القاىرة،  (دراسة استقصائية ُب القاموس ايط)لثبلثي الصحيح كفاءكامل فايد، تراكب األصوات ُب الفعل ا -26
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 ًقراءة في الميصطلىح الصَّوتيٌ :      السَّواًبق ك اللَّواحق ك بًناء الميصطلىحات
 

 ٤تمَّد  ىتهوت : األستاذ                                                                                
 2جاًمعة البيليدة -قسم اللغة العربية                                        

 :الميلخَّص
يصطلىحات ك التَّعبَت عىن  -٦تن تىستقي عىنها العربيَّة ميصطلحااهًتا الصَّوتيَّة ك اللٍّسانيَّة–تسليك الل غات األجنبيَّة   

ُب عىمليَّة تىوليد ا١ت
فاىيم

ى
الَّيت مىبعثيها مىعُتي -ُب كثَتو ًمن األىحياف، سيلوكنا ًميكانيكيًّا إلصاقيًّا، أىم أىف تىعمد أب اسًتخداـً السَّواًبق ك اللَّواًحق  ا١ت

تًلف عىن العربيَّة ك بقيَّة السَّاميات -االغريقيَّة ك البلتينيَّة نهجة، ك ًىي ًُب ىذا ٗتى  . ًبصورةو ٪تطيَّةو ٦تي
ا   يصطلحى الصَّوٌب أ٪توذجنا ُب ذلك؛ فضركرةي ا٬تاًد مىنهًلذًلك ٭تي

ا ا١ت ثى مسألىة نىقًل السَّواًبق ك اللَّواًحق ميتَّخذن ىقاؿ ْتى
جيَّةو كؿي ىذا ا١ت

يتداكؿ ُب االسًتعماؿ ًمن ًجهة، ك ا٠ًتصب القاًدر على التَّ 
قبوؿ ا١ت

ى
يصطلىح ا١ت

والد ًمن شاًملة ك ميوحَّدة تىستوُب شيركطى ك ميستلزىمات ا١ت
ديث  .          ا٠ًتطاب اللٍّساٌ٘ب ك اقامىتو ًجهةو أيخرل، صارى ضىركرةن ال مفٌر ًمنها اذا أيريدى ٖتى

 :الكىلمات الًمفتاحيَّة
يصطلح الصَّوٌبٌ  -البلًَّحقة -السَّابًقة

يصطلحيَّات -ا١ت
 .اٟتاًشية -اًٞتذع -اًٞتذر -ا١ت

 :توًطئة
يصطلحات أىماـ تىعاظمو تيبلقي ميصطلحيَّة اللٍّسانيَّا  

ناًسب ًمن ا١ت
ي
       ت العربيَّة، ك على رأًسها فرعيها الصَّوٌٌب، ميشًكبلت نىقل ا١ت

       -على ا٠تصوًص اال٧تليزيَّة ك الفرنسيَّة ك األ١تانيَّة ًمنها –ك اخًتصاصو ميتناىي الدٍّقة ُب الل غات األىجنبيَّة ا٢تًنديَّة األكركبيَّة      
 
ي
ه صطلح الصَّوٌٌب أك اللٍّساٌ٘ب ُب عيموًمو، ال ييعا٘ب شيحًّا أىك انًعدامنا ُب كضًعو ًمثلما حاؿي العيلـو الدَّقيقة ك التٍّقنيَّة،ك ا١ت ا ُب ٗتَت     ك ا٪تَّ

يتَّفق عىليها ديكليًّا
صطلح ا١ت

ي
 .ك ما يلتزـي شيركط ا١ت

يت تستًقي ًمنها العربيَّة ميصطلحيتىها، سيلوؾ االلصاًؽ ُب بًناًء ميصطلًحها الل غات األجنبيَّة الَّ  -ًمثلما ىو مىعلوـه -ك تىسلكي   
يستحدثىة؛ ك العربيَّة ال

حىتَّ  يىـو كبالسَّواًبق ك اللَّواًحق، ك يتقرَّر على ذلك تىوليد الفىيض العىرمرـى ًمن الوىحدات توضىع لًلمفاًىيم ا١ت
ا اللٍّساٌ٘ب، يتوجَّب على أى  ثي مىنهجيَّةو ميوحَّدة ُب نىقل السَّواًبق ك اللَّواًحق ك تىعميميها يىستقيم ًخطاُّي لًتها، ْتى   ىًل االخًتصاص ًمن ٛتى

كمىة ك ال بأسى قىبل الوقوًؼ على  مىوضوًع البحًث، االشارة أب . ك االلًتزاـ ًُّا، ك ال يىكوف ذًلك االَّ ُب اطاًر نظريَّة ميصطلحيَّة ٤تي
يصطلحيَّاتاطاًر السَّواًبق ك اللَّ 

اؿ ا١ت  .      واًحق، الَّذم ال  ٯتيكني تصو ره البتَّة خارًج ٣تى
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 :الميصطلحيَّات -1
يصطلحيَّات   

ا  -ك ىي فىرعه تطبيقٌي ًمن اللٍّسانيَّات –تيعرؼ ا١ت ىفاىيًم الًعلميَّة " بًأهنَّ
          الًعلم الَّذم يىبحث ُب الًعبلقة بىُت ا١ت

يصطلحات الل غويَّ 
ىنطق ك االعبلميَّة ك حيقوؿ التَّخص ص العًلمٌي ك ا١ت

   ؛ (1)"ة الَّيت تيعربٍّ عىنها ك ىو ًعلمه ميشًتؾه بىُت عيلـو الل غة ك ا١ت
يصطلحيَّات بىعد نشأتًو األكركبيَّة 

اؿ ا١ت  (2)ك قىد اتَّسع ٣تى

، فالعربي ليغويٍُّت أـى فبلًسفىة، كافى ٢تم باعه طويله، فىقد ألَّفوا على أفَّ نشأتو ىًذه ال تىدعونا البتَّة إلنكاًر نشاطو ميصطلحٌي عريٌب    
يصطلىح، اسمى 

ىػ﴾، 198اٟتيدكد ًٞتابر بن حيَّاف ﴿ت: ، فًمن ذلك"اٟتىٌد " ُب العلوـً الل غويَّة ك الًفقهيَّة ك الطىبيعيَّة، كأطلقوا على ا١ت
ىػ﴾، ك رًسالة ابن سينا 384ًمها، ك اٟتدكد ُب النَّحو لًلر ماٌ٘ب ﴿تىػ﴾ ُب حيدكًد األشياًء ك ريسو 256رًسالىة الًكندٌم ﴿ت

ىػ﴾، ك ًمن ذلك أيضنا، مىفاتيح الفينوف 803ىػ﴾ ُب حيدكد األشياء ك رسوًمها، ك اٟتدكد الفقهيَّة البن عرفة ﴿ت428﴿ت
ىػ﴾،        1094ك الكيليَّات لًلكىفوٌم ﴿تىػ﴾، 816ك التَّعريفات لًلجرجاٌ٘ب ﴿ت  ىػ﴾، ك التَّعريفات387كالعيلـو لًلخوارزمٌي ﴿ت

ىػ﴾، ك ًمفتاح السعادىة ك ًمصباح السٍّيادة ُب مىوضوعات العيلـو 1158ك كشَّاؼ اصًطبلحات الفينوف ك العيلـو لًلتهانىوٌم ﴿ت
يخصَّص لًعلٌي بن سيده339ىػ﴾، احصاء العلـو أليبٌ نىصر الفارايبٌ ﴿ت968ًلطاش كربل زاده ﴿ت

؛ ( ىػ458﴿ت ىػ﴾، ك ا١ت
يصطلًح ًمثلما نيبلقيًو ٨تني اليـو ًمن االىًتماـً ك العنايًة ل

دل الباحثُتى ك ىذا دليله قائًمه على ادراًؾ العرًب ُب ذلك الزماًف، أ٫تيَّة ا١ت
 . الغىرب

ًملو ًمن السَّواًبق ك اللواحً    يصطلحات، استبافى لنا ما ٖتى
ن نىظرنا أب كثَتو ًمن ىذه ا١ت ـٌ ُب تىكويًن  (3)ق ك اذا ٨تى ك ىي أساسه ىا

فىهي   -ُب بينياهًنا( synthétique)ك ىي ليغاته تأليفيَّة  –الوىحدات، ك خاصَّةن اذا تعلَّق األمري بالل غات ا٢تنديَّة األكركبيَّة 
ستحدًث ُب العلوـً ك الفن

ي
ستجدٍّ ك ا١ت

ي
 .وفتىستخًدمها ُب توليًد ًدالالت جىديدىة تيعربٍّ ًُّا عىن ا١ت

ىفاىيم، فأصدىر بإزاًء ذلك ٣تى   
مع الل غة العربيَّة القاىرٌم ٢تًذه أل٫تيَّة السواًبق ك اللَّواحق ُب تىأديًة ا١ت موعةن ًمن ك قىد تفطَّن ٣تى

 (4): القىرارات، ًمن ذلكى 
ىطلوبة مقاًببلن لًلبادئتُت« ال»قرَّركا " 

، ablephariaميقاًبل « البلجىفن»: وا، فىقالa & an: النَّافية، مركَّبة مىع الكىلمة ا١ت
« فىرط حساسيَّة»: فىقالوا hyperميقابل الباًدئة « فىوؽ»أىك « فىرط»ك قرَّركا قىوؿ ]...[  achromaticميقابل « البللىو٘بٌ »ك

ت»ك قرَّركا قىوؿ ]...[   hypersensitivenessمقاًبل  ت ا»فىقالوا  hypoميقاًبل الباًدئة « ىىبط»أىك « ٖتى ميقاًبل « ٞتًلدٖتى
hypodermic  ]...[ ك قرَّركا لًلكاًسعة–able  بٍت لًلمجهوؿ

ى
ضارع ا١ت

ي
أىمَّا الكىلمات ذكات ]...[ أىف تيًتجم بالًفعل ا١ت

ميقاًبل « ًمقراب»ك  microscopeميقاًبل « ٣ًتهر»: فيشتق  ًمن مىعناىا اسم آلة، فيقاؿ acope–الكاًسعة 
telescope "... 

نقك لًبىحًث ى  
ى
ـى طبيعًة الل غة ا١ت وؿ ًمنها ًذه اشكاليَّة تىرٚتىة اللَّواًصق األعجميَّة، فرنسيَّة أك ا٧تليزيَّة، ًمن الضركرًة ٔتكاف التَّوقف أما

ىفاىيم ك طرائًق التَّعبَت ًفيها
ويًو ًمن ا١ت يصطلحات ك ما ٖتى

ىنقوؿ اليها، حىتَّ نستطيعى ميقاربةى ا١ت
            .           كالل غة ا١ت
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  :الًبناءي الص رافٌي في اللُّغاًت الهنديَّة األيكركبيَّة: أكَّالن 
يٍّز بًناء الكلمىة ُب الل غات ا٢تنديَّة األيكركبيَّة، اعًتماديىا على اجراًء ميكانيكٌي الصاقٌي،   أم أىف يتمَّ ضم  الس    واًبق ك اللواًحق ما ٯتي

، يطلىق عليو اًٞتذ  ,sabl[":en-sabl-er, en-sabl-ement:ر؛ فالفرنسيَّة مثبلن تشتق  بالسَّواًبق ًمن الكىلمةأب جزءو ثابتو
des-en-sabl-er, des-en-sabl-ement   .]  يفردات ٚتيعها تيكوٍّفي ما ييطلىق علىيو

، اذ أىفَّ "أيسرة الكىلمات"كىذه ا١ت
دثى ك التغَت  الوىحيد الَّ ]...[ ميشًتكنا" ثابتنا"٢تا ٚتيعنا  يىكوف غالًبنا ًبسبًب االشًتقاؽ، ( ك الواًقع أنَّو ال تغَت  ميطلقنا)ذم ٯتيكن أىف ٭تى

 :    ؛ ك تىفصيل ذىلك ٯتيكن أىف ييطرح فيما يىلي(5)"فىَتًجع بالكىلمة أب ثابًتها ُب صيغًتو البلتينيَّة 
 : الجىذر -1
يفردىة، حيثي ُب "le radical"اٞتىذري أك ما ييطلقي عليًو ُب الفرنسيَّة   

–، فاًٞتذري ىو upbringing، ىو اٞتيزءي الثابتي ُب ا١ت
bring  ميطوَّقنا ًبسابًقة–up  ك الًحقةing- ]...[ يلى ميصطلىح اًٞتذع بي أف ٭تي على اًٞتذر، " verbale la base"، كال ٬تى

يجرَّد لًلمفردىة الَّذم ال يىتطابىق دائًما مىع اٞتً 
ا على الشَّكل ا١ت يجرَّدىة لػ: ذر فىمثبلن كا٪تَّ

، ُب حُت أفَّ write: ، ىيwrite: الصيغىة ا١ت
يؤلَّفة ُب ميعظم اٟتاالت ًمن صاًمتىُت ك عنصرو صاًئت، ك ًمن ًميزاتًو writ "(6): اًٞتذرى ىو

: ، أك ىو تًلك الصورىة  االفًتاضيَّة ا١ت
ك أفَّ العينصر الصاًئت  –2. يًد الكىلمة ًمن أىنواع اللواًصق اليت تيضاؼ اليهاأنَّو ال يىقبل  التَّجزئىة، اذ ٯتيكن الوصوؿي اليو بًتجر  –1

ىوجود بُتى الصَّامتىُت 
، مثاؿ ذلك أفَّ الصاًئتى ا١ت : ، فىتكوف صورىة اًٞتذرoأك  eقىد يكوف / g–n/الَّذم يىتوسَّط الصاًمتُت ميتغَتٍّ

/gen / ك/gon/.3– ،عاٌ٘ب
ى
مل مىعٌت ًمن ا١ت على مىعٌت الوالدىة / gon/ك / gen: /فىفي ا١تًثاؿ آًنف الذٍّكر، يدؿ  اًٞتذر ك أنَّو ٭تى

يصطلىحات الفرنسيَّة الَّيت يىدخيل ُب تىأليًفها. ك التَّوليد
عٌت ُب الكلمات ك ا١ت

ى
يفًتىض أف يىظهىر ىذا ا١ت

ك أنَّوي ال يىدخل ُب  –4. ك ًمن ا١ت
ينطلىق األكَّؿ ُب بًناًء الكلمًة من النَّاحيَّة تأليًف الكىلمات االَّ ُب صورىًة ًجذع ال جً 

ذر؛ فىقد صار ُب اعًتبار اللٍّسانيُت الغىرب، عىد  ا١ت
 .الصَّرفيَّة، ىو اًٞتذع ال اٞتذر

 : الًجذع -2
يتصرٍّفىة دكف ، "verbale la base" ك القىصد ًمنى اًٞتذع أك  

يجرَّدة لًلميفردىة، أىم الصيغىة غىَت ا١ت
ويَّة ك ال  الصيغىة ا١ت الًحقةو ٨تى

دٍّد  (7)"  ٤تي
 : الٌلواًصق -3
ىعٌت أىك الًقيمة النَّحويَّة « l’affixe » البلًصقة أك  

، عينصره تىشكيلٌي لىو قابليَّة االضافىة أب ًجذر حىتَّ ييعطيى ا١ت
، أك ما ييضاؼ (8)

، أىك ُب (suffixe: )، أك ُب عىجزًىا تسمَّى الًحقة(prefixe: )ُب صىدرًىا تيسمَّى سابًقة" أب أساًس الكىلمة ًمن زائًدةو تكوفي 
ا ال تىكوفي ميستقلَّة (9)( "infixe:   )كىسًطها تسمَّى حىشونا ىفعوليَّة أك غىَتًىا، االَّ أىهنَّ

، كالدَّاللة على الزَّمن أك النَّفي أىك الفاعليَّة أك ا١ت
 :ني اسًتعما٢تا االَّ اذا اندى٣تت مع غىَتًىا؛  ك ىي على أىشكاؿًبذااهًتا ًمن النَّاًحية الًتَّكيبيَّة، اذ ال ٯتيك
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 : السَّابًقة -أ
وى السَّابقة (10)"ك ىي الزَّائًدة أىك البلًحقة الَّيت تيضاؼ أب أكًَّؿ ًجذر الكلمىة " السَّابقىة      «di» ك  bilabiale  ُب «bi»، ٨تى
ُب « quadri»ًلداللة التَّعد د، ك «polyphone» ُب «poly» ًلداللة الث نائيَّة، ك «diphtongue» ُب
«quadrisyllabe » ًلداللىة الر باعيَّة،  ك«supra » مىع«suprasegmental » ًلداللة الفىوقيَّة، ك«psycho » ُب
«psychoacoustique » ًلداللىة النَّفس، ك«allo » ُب«allophone » َّةًلداللىة آخىر،  ك ًمن سوابًق اال٧تليزي :«un» 

 ُب «mis»ًلداللىة الفىرعيَّة أىك اٞتزئيَّة، ك  «subphonemic» ُب «sub»ًلداللىة النَّفي، ك « unaspirated»ُب 
«mispronounce »  ،ًلداللىة سيوء... 

  : الالًحقة -ب
  مىع «ique» ذلك ُب الفرنسيَّة أك اًٞتذر فتيكًسبو داللةن جديدىة، ًمن (11)"الًصقةه تيوضىع ُب آًخًر ا١تفردىة " ك البلًحقة،   

«phonétique»  أىك«logie»   مىع«phonologie»  ًلداللًة الًعلم، ك «graphe»  مىع«spectrographe» 
صدر ك« labialisation»مع « ation»ًلداللىة ا٠ًتطاطىة، ك 

ى
ًلداللًة «phonothèque» مىع «  «thèqueًلداللًة ا١ت

كاف، ك ًمن أىم
ى
وضع أك ا١ت

ى
  «voiceless»  مىع  «ess» ًلداللًة بًناء اَّهوؿ، ك «stressed»مىع  «ed» ًثلًة لىواًحق اال٧تليزيَّةا١ت

ًمع « ing»، ًلداللًة الًعلم، «phonetics» مىع  «s»ًلداللًة الفاعليَّة، ك « transmitter»مىع « er»ًلداللًة النَّفي، ك 
«voicing »ىصدىر، ك ىلٌم جرا

  .ًلداللًة ا١ت
  : الًبناءي الص رافٌي ًفي العربيَّة: ثانيِّا 

تىص  العربيَّة كىشقيقااهًتا السَّامية، ًٓتصاًئص تىشًًتؾي ًفيها مىعها، ك ًمن ىذه ا٠تصاًئص الًبنويَّة، اعًتماديىا على اٞتيذك     ر الثبلثيَّة، ٗتى
ك نا ًمن غىَتىا، يىقوؿ ابن جٍت فقد كىضح اذا ٔتا أىكرىدناه كىجو خفًَّة الثيبلثٌي ًمن الكىبلـ، ك اذا  "  (:ىػ392ت)كىي أكثر مىواًد الل غًة ٘تى

" ؛ ك كذا غىلبىًة الصَّوًمت فيها، فيتعلَّق مىعٌت الكىلمة (12)"كاف كذلكى فىذكاتي األىربعىة ميستثقىلة غىَت ميتمكٍّنة ٘تىك نَّ الثيبلثٌي 
ىعٌت ثبلثةي أىصواتو صامتىة  فيها باألىصواًت الصَّامتة، ك ُب عىددو كبَتو جدًّا منى 

ًمل ا١ت ، فمعٌت ذلك أفَّ بناءى الكلمة (13)الكلماًت، ٭تى
فىنجدي أفَّ الصواًمت الثبلثىة ثابتة، كأفَّ اسًتعماؿ " العربيَّة السَّاميَّة يتم  ًْتراؾو داخلٌي       ك أساسو اشًتقاقٌي حسب ًمساحًة الكلمىة،

تكلَّم لًلحركات ىو الَّذ
ي
يمًكنة، كىو ما ييطلقي عليو عىمليَّة ا١ت

موعىة الصٍّيغ ا١ت ك ال يقتىصري تىوليد  (14)( "التَّحوؿ الداًخليٌ )م ييعطي ٣تى
ا تلجأ العربيَّة ُب كثَتو ًمن أحوا٢تا أب عمليَّة االل بٍت على ا١تعاٌ٘ب ُب العربيَّة على طريقًة االشًتقاؽ أك التحوَّؿ الداخلٌي، كا٪تَّ

ى
صاًؽ، ا١ت

ل اٟتاًؽ ضافًة سواًبقو أك لىواًحقو أب الكلمًة دكفى أف ييغَتٍّ ذلك ًمن بنيًتها الداخليَّة، اذ تبقى الصيغةي ثابتةن ك ليس ىينا تغيَته سو ا"
تلفي صياغتيها لًلوحداًت الل غويَّة عن ا٢تنديَّ (15)"حىرؼو أك أكثىر بًأكًَّؿ الكلمًة أك آًخرىا  ة األكركبيَّة، كٯتيكني ؛  ك على ذلكى فالعربيَّة ٗتى

 :أف أبرًزى ذلك ُب ىذا الشَّكل
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 : السَّاًبقة –أ
يضارعى   

ىعٌت ُب ذااهًتا، فىتزادي أب أكًَّؿ الكىلمىًة، ك مثاؿ ذلك، حركؼي ا١ت
لو ًمن ا١ت ثٍّل السَّوابق ُب العربيَّة، حيركفنا ٗتى ة، اَّموعىة ُب عبارًة ٘تي

، كىتب  ، ك الَّيت تدخلي على الفعلً "أىنىيت" عنا ك نىسمىعي، قاؿى ك يىقوؿي ا١تاضٌي، فىتحوٍّؿ مىعناه أب زىمن اٟتاضر كعىًلم ك أىعلمى، ٝتًى
فعوًؿ الواقًع عليو اٟتد

ى
يشتقاًت الَّيت يىتفرَّع مىعناىا عن الًفعل، كاسًم الفاعًل للحدًث، ك اسم ا١ت

، أك كا١تًيم ُب ا١ت ث، ك اسًم كتىكتيبي
ىصدًر ا١تيمٌي الداًؿ على اٟتىدًث ُب ذاتًو،مكاًف اٟتدًث، ك اسًم زى 

ختًلفة مانًو ك ا١ت
ي
ًمفعىل، ًمفعلىة، ك ًمفعىاؿ، : ك اسًم اآللىة بًأكزانًو ا١ت

 .،   ك ُب ٚتوًع التَّكسَت، ك غىَتًىا"أىفعىل"ك ا٢تىمزىة ُب ًصيغة التَّفضيل 
 : الالحقىة –ب
ٌ٘ب ًمن ًلساف، ك صوٌٌب، ك تىركييٌب، ك أحياننا تيلحقي ًُّا تاء التَّأنيث، كصرفيَّة، ك ًدالليَّة؛ ًلسا: ك ًمن ًضمًن اللَّواًحق، ياء النٍّسبىة، ُب  

وًع التَّكسَت ُب : غىلياف، ك ًفعبلف، مثل: فىعبلف، مثل: آف، ُب ٨تًو بعًض ا١تصادًر ًمن صيغىة: ك كذا البلًحقة ًعرفاف؛ ك ًمن ٚتي
، ك ًمن W–ُب مصادًر األىفعاًؿ الَّيت صاًمتيها األىصلٌي األىكَّؿ كاك"رساف؛ أىك التاء الَّيت تىظهر ًصيغىيت، ًفعبلف كإخواف، ك فيعبلف ُب في 

 "..ذلك، ًلدة ًمن كىلىد
 : الحاشيَّة –ج

ا، ك ىذا االجراءي « infixe » ك ىي ما ييقاًبل قليلي  ،  القىصدي ًمنها، زائًدةه تيضاؼ أب الكىلمىة ُب كىسًطها، فتيعطيها مىعٌت جىديدن
يشاركىة، ك البلـ ُب فىعبلف للتَّقلًب ك االضطٍّراب، ك التاءي : الوقوًع اف ٓبى يىنعًدـ ُب ا٢تًنديَّة األكركبيَّة، ك ًمثاؿي ذلكى 

أىلفي فاعىلى إلفادة ا١ت
  .ُب افتػىعىل لًلميطاكىعة، ك التَّضعيف ُب عُت فعَّلى للتكثَت

يصطلحيَّة، طىريقةه ميتفاًكتةي االسًتعماؿ ُب الل غات، فهي أىكثر شيوعنا ُب ا٢تنديَّة ك الوًقع أفَّ استثمارى اللَّواًصق ُب صً   
ناعًة الوىحدات ا١ت

صطلح
ي
ليلي ميكوٍّنات الوحدات ا١ت يصطلحات ًمن ىذا القىبيل، كىجب ٖتى

يَّة، األيكركبيَّة؛ ك اذا ما اقتىضى األمري الوقوؼى على مىفاًىيم ا١ت
ًملو كل  عنصرو   : ، كالتَّإبٌ ك ما ٭تى

ديدي اًٞتذع ك مىعناه: أكَّالن   .ٖتى
يتَّصلة بالوًحدىة، ك مىعرفة مىعناىا: ثانيًّا

ديدي السَّابًقة ا١ت  .ٖتى
ديدي البلًحقة ك مىعناىا: ثالًثنا  .ٖتى
ىجاؿ العلمٌي الَّذم يىنت: راًبعنا

يصطلحيَّة، مع اسًتحضاًر ا١ت
عاٌ٘ب الوارًدة ُب الوًحدة ا١ت

ى
فهوـً تىركيبي ا١ت

ى
يصطلحي لًتحصيًل ا١ت

مي اليًو ا١ت
يعادلىة. الكيليٌ 

 : ك خيبلصةي ذلك ما ييصاغي ُب ىذه ا١ت
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 .   ًكحدىة ميصطلحيَّة   =    الًحقىة      +     ًجذع    +     سىابًقىة          

 

 مىفهـو       معنى           معنى                  مىعنى           

 

ique  +  stylist   + phono               = 

 ًعلمه يىدرس الوظاًئف التَّعبَتيَّة ك اللَّفظيَّة لًلعناًصر                
 .الصَّوتيَّة               =يَّات       +أيسلوب         +صىوت             

 : في بًناًء الميصطلح الصَّوتي"  ème" الالًحقة األعجميَّة : ثالًثنا
يصطلحيَّة اللٍّسانيَّة، ك على ا٠تصوًص ًمنها الصَّوتيَّة الَّيت تتَّخذ البلًحقة   

ُب تشًكيًل مىفاىيًمها "  ème" افَّ كىثَتنا ًمن الوىحدات ا١ت
ُب ، ًفهي ًمعياري ًقلَّة la quantité minimale distinctive؛ ك تدؿ  ىًذه البلًحقة ًُب الغاًلب على الكمٍّ األىدٗب (16)

يز ًصياغةى قاًعدة القىدر ًمن الثيبلثي على زًنًة  ، ك قىد ذكىر أحد الدَّارسُت أنَّو باسًتطاعىة العربيَّة "فيعلىة " ا٢تًنديَّة األكركبيَّة، ك العربيَّة ٕتي
موعةن  ىعٌت عىن الل غات األجنبيَّة اسًتعانةن بًالوىزف ُب ميقاًبل ىذه البلًحقة، ك طىرح ٣تى

يصطلحيَّة، اكتفيتي  نىقلى ىذا ا١ت
قاًببلت ا١ت

ي
ًمن ا١ت

و ىذا الشَّكل  (17): ًمنها بًالصَّوتيَّة موضوعى النَّظر، ك ىي ٨تى
archiphonème        =صيواتىة  
archiphémème        =كيسم 

asyllabème              =ال قيطعيَّة 
épiphonème             =فىوؽ الصيوتىة 

intonème             =      نيغمىة 
phème                       =جيرسىة 

phonème                   =صيوتىة 
prosodème                =العيركضىة 

rhème                       =ميؤلًية 
schème                   =كيزنىة 

syllabème                  =قيطعىة 
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tonème                       = غمىة ني 

يدكَّنة   
يىلحظي ًغياب كثَتو ًمنها ُب االسًتعماؿ بىل انًعدامىها، ك لعلَّ  -على ًصحَّتها قواعديًّا ًمن ناحيَّة كضًعها-ك النَّاًظر أب ىًذه ا١ت

قلها على أىقًصد نى –صيوتىة، ك أىغلبي االسًتعماالت تفضٍّل تىعريبها : ك قىد قوًبل بػ phonème: أبرزى ًمثاؿو على ذلك مصطلحي 
م ييريدكف ابعادى ذلك االضطٍّراب ك تلك البىلبلة ُب التعد د، بًأف يطاًبق الل غات األجنبيَّة ُب  -ىيئتها االعجميَّة أب العربيَّة ك كأهنَّ

 .ميعرَّبنا حاًصله كذًلك phonologieكيجوه نيطًقو، ك حىتَّ اشًتقاًقو ألفَّ شيوعى مصطلىح 

صط  
ي
شًكبلت ا١ت

ي
ىسًحيَّة ًلشيوًع لكنَّ ا١ت

لحيَّة تىزيد ُب ًغياًب مىنهجيَّةو ميصطلحيَّة موحَّدة ُب الوىضع ًمن ًجهة، ك كذا الدٍّراسات ا١ت
عرٌُب 

ى
صطلحٌي ك ا١ت

ي
 l’insécurité terminologique)ميصطلحاتو دكفى أيخرل ُب االسًتعماؿ، ك ىذا يىبعثي على القىلق ا١ت

et cognitive ) ٌتلقٌي العريب
ي
 .لىدل ا١ت

على ىيئًتها، ك ذلك قىصدى فتًح "  ème"ك أعتًقد أنَّو لىو قيمنا بالتَّعريب اٞتيزئٌي لًلوحدات لىكاف ييستىحسن، أم بًنقًل البلًحقة   
و اآلٌب يصطلحات، ك ىذه مدكَّنة ميصاغةه مىع ميقاًببلاهًتا ُب اال٧تليزيَّة ٨تى

  : باًب االشًتقاؽ ك تىيسًَت تىوليد ا١ت

 phone=                                        صىوت   
 phonematic =                                     صىوتيمٌي   
 phonematics=       ( ميتعلٍّق بًعلم الصَّوتيمات ) صىوتيميَّات 
 phoneme=                                     صىوتيم     

 phoneme grapheme correspondence=               توافيق الصَّوتيم ك اٟتىرفيم     
 phonemic    =                                      صىوتيمٌي  
 phonemically=                                     صىوتيمٌي   

تٌص صىوتيمٌي    phonemicist=                            ٥تي
ثيل صىوتيمٌي   phonemicization=                               ٘تى

ليل الصَّوتيمات) صىوتيميَّة   phonemics=   (ميتعلٍّق بًًعلم ٖتى
 phonemization=                      تىصويتيميَّة                  

ًكن تىطبيقو مىع الوىحدات اآلنًفة الذٍّكر، فػ   ال = asyllabème :، ك صىوتيم رئيسيٌ =  archiphonème: ك ًمثل ذلك ٯتي
                      جىرًسيم،= phème : نىغًميم، ك= intonème: فىوؽ صىوتيم،  ك = épiphonème:  ًقطًعيم، ك

 .ىلٌم جرا عىركًضيم، ك= prosodème: ك
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صطلحات ُب الفركًع األخرل، ًمثل  
ي
              م، ميعجمي= lexemeداللًيم، ك = sémème: ك ييقاس ىذا على بىقيَّة ا١ت

 ...   تىصًنيفيم= taxèmeتركيبيم، ك = syntagmèmeك  صىرًفيم، = morphèmeقىالىًبيم، ك = tagmèmeك 

مع ال   ل غة ىذا ك اف كافى تىعريب البلًحقة ُب شىكًلها، يىبدك غىريبنا على نىسيًج العربيَّة ك طىبيعًتها ُب باًدئ األىمر، ك قىد جىنح ٣تى
و العربيَّة أب   ،«-logy»، ك ليوجيا «meter-»ًمًت : تىعريب كثَتو ًمن اللَّواًحق ك السَّواًبق ك كيتبى ٢تىا الذييوع ُب االسًتعماؿ، ٨تى
،     «bio»، ك بيو «hydro»، ك ىيدرك «geo»ًجيو : ، ك ًمن ذلك السَّواًبق«ium-»،  ك يـو «graphe-»ك جراؼ 
يتلقٌي مىضضنا ك ثقبلن على ًلسانًو ُب طىرًح kilo »(18)»يلو ، ك كً «mega»، ك ًميجا «hecto»ك ًىكتو 

د الدَّارس ا١ت ؛ ك قىد ٬تى
عركًض ُب السيوؽ 

ى
يمارسىة الفىيصل ُب تىفضيًل ىذا أك ذاؾ ًمن ا١ت

يصطلحات على ىًذه ا٢تيئىة، لًكن يىبقى االسًتعماؿ       ك ا١ت
ا١ت

يصطلحيَّة
 . ا١ت

 

 

 

 :خاتًمة
يصطلحات، ك العربيَّة اذا السَّواًبق ك اللَّواحً   

يصطلحيَّة األجنبيَّة، ك ىي أداةه فعَّالىة ُب تىوليد ا١ت
ق عناًصر خىطَتة ُب تىكويًن الوىحدات ا١ت

ىجاالت الًعلميَّة األخرل، ألفَّ اٟتديثى 
ليغًة   ىىهنا عىنأرادى أىليها النيهوضى ًُّا ُب فركًع اللٍّسانيَّات       ك الصَّوتيَّات، بل حىتَّ ُب ا١ت

يصطلحيَّات
لًة ما . االخًتصاص، فافَّ األمرى يىقتضي ًصياغىة تصو رو ًلمنهجيَّة شاًملة موحَّدة لًنقًل اللَّواًصق، تىكوف ُب ضىوًء ا١ت ك ًمن ٚتي

ًكن ا٠تركج بًو ًمن ىًذه الًقراءة، ما يىلي  :ٯتي
 . الًعنايةي ك تأسيسي اطارو نظرٌم ك عملٌي لًلمصطلحيَّات -
صطلحيٌ  الرجوعي  -

ي
 .أب الًتاًث ُب اسًتثمار الرصيًد ا١ت

ىنقوؿ عىنها -
 . التمك ن ًمن الل غات األجنبيَّة ا١ت

ىجاًمع ُب صىوًغ مىنهجيَّة ميوحَّدة ُب نىقل اللَّواًصق -
ت طائلًة ا١ت  .العىودىة أب االشًتغاؿ ٖتى

صطلحيٌ  -
ي
ىقبوليَّة ُب االسًتعماؿ ا١ت

ث مىقاييس ا١ت  .ْتى
ًحقًة اذا تعذَّر ا٬تادي ما ييناًسبها ُب العربيَّة، فالتَّعريب اٞتيزئٌي خَته ًمن التَّعريب الكليٌ  ال بأسى  -  للميصطلح بًتعريًب السَّابًقًة أك البلَّ

 .   فونولوجيا ك فيونيم ك فونوليوجيا ك مورفيم ك غىَته: ًمثل الَّذم نيبلًقيو ُب
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 :االحاالت
صطلح، ص  القاٝتي، مقدٍّمة ُب: ينظر  -1

ي
 .18ك  17ًعلم ا١ت

ذى مكافئنا لػ -2 يصطلحيَّات، ك قىد اٗت 
اال٧تليزٌم، صيغى ًمن ا١تادَّة الثبلثيَّة  terminology الفرنسٌي ك terminologie : ا١ت

يعجمات الًتاثيَّة–الدَّالة " صىلىحى " 
، "ك ييقاؿ صىلىحى بًفتح البلَـّ  ًخبلًؼ الفىساد، فييقاؿ صىليحى الشَّيءي يىصليحي صىبلحنا،" على  -ُب ا١ت

حيط، ص . 01/554ك الز٥تشرم، أساسي الببلغة، . 02/17ابن فارس، مقاييس الل غة، : يينظر
ي
ك الفَتكآبادٌم، القاموس ا١ت

. 02/517ك ابن منظور، ًلساف العرب، . 01/383ك اٞتىوىرٌم، الصحاح، . 04/243ك األزىرٌم، اهتذيبي الل غة، . 229
   .اإهنىاءي ا٠تيصومىة، ك ال يىكوفي ذىًلك إالَّ باالتٍّفاؽ، فىمن ٙتَّة انتىهت ًداللتةي أب االتٍّفاؽ على األلفاظ ك التَّواضيع عليهكالص لح 

صدر ا١تيمٌي 
ى
يصطلحيَّات أيضنا، ُب صيغًتها صينعىت ًمن ا١ت

شدَّدة ك ألفه ك تاء ًلدال" ميصطلح " ك ا١ت
ي
لًة أيضيفى اليًو ياء الًنسبة ا١ت

 ...على ىىيئًة طىبيعيَّات، رًياضيَّات، خورزميَّات"  logie" الًعلم 
و" suffixes"، اللَّواًحق " préfixes"السواًبق  -3 " تىتويج"أك " ذييوؿ:" ، ك قىد ييطًلق عىليها الدَّارسوف ميسمَّيات أيخرل، ٨تى
: ، ينظر" "الكاًسعىة"أىك " الصَّدر"أىك " ك االٟتاؽ" البىدء"أك " األحشاء"أك " زًيادات"أك " لىواًحق"ك " صيدكر"أك " تىذييل"ك

 .63ُب الل غة العربيَّة، ص « اللَّواًحق»ك «        السَّواًبق»ا٢تامشي، كىيفيَّة تىعريب 
مع الل غة العربيَّة ُب ٜتسُت عامنا : ينظر -4 مع الل غة العربيَّة، ٣تى  .133ك  132، ص 1984-٣1934تى
 .52ك  51، العربيَّة الفصحى، ص فليش: ينظر -5

6- voir : M-L Groussier, les mots de la linguistique, p 173. 
7- ibid,p 24. 

ثٍّل اٞتذعي ُب العربيَّة، الصورىة الَّيت يىأخذىا اٞتذري ًحُت ييفرغ ُب صيغةو ًمن الصٍّيغ الصرفيَّة، ك عىليو ييفاد ًمن ذًلك  -8 أفَّ ىناؾى فرقنا ٯتي
ذرى الواحدى قىد اٞتذًر ك اًٞتذع؛ ًفاذا كافى اٞتذري ا١تادَّة الصوتيَّة ا٠تىاـ، فىاٞتذعي ٖتق قه ًمن ٖتققاًت اًٞتذر، كىما ييفاد أيضنا، أفَّ اٞتبىُت 

ميس، أم= تىفعيل+ ٫تىىس: يىكوف لىو أكثىر ًمن ًجذع، ًمثاؿ ذًلك كضعى  كىما ك قىد يأخذي اًٞتذع. ًجذع= صيغة صرفيَّة + ًجذر: اهتى
ًُب عًُت الكلمىة حُتى تيضاؼ اليًو الصقةه تيبُتٍّ كضعىو الًتكييًبٌ، فىقد تكوفي البلصقىة، سابًقةن كىأحًد حركًؼ ا١تضارعىة، أىك التَّضعيف 

 .كلمة= الحقة + جذع + سابقة : الًفعل، أك الحقةن مثلى تاًء التَّأنيث، ك ذلكى ُب ا١تعادلًة التَّالية
 .265عربيَّة ليغة العلـو ك التٍّقنيَّة، ص شاىُت، ال: ينظر -9

10- voir : MOUNIN, dictionnaire de la linguistique, pp 14-15.   
يصطلحات األلسنيَّة، ص : ينظر -11

 .235مبارؾ، ميعجم ا١ت
 .01/61ابن جٍت، ا٠تصائص، : ينظر -12
 .15برككلماف، فقو الل غات السامية، ص : ينظر -13
14-  

ى
 .43نهج الصَّوٌٌب لًلبنية العربيَّة، ص شاىُت، ا١ت
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 .100ابراىيم النجار، دىكر الًبنية الصَّرفيَّة ُب كىصف الظَّاىرة النىحويَّة ك تقعيًدىا، ص : ينظر -15
ذاهتا الًحقةن عدا الصَّوتيَّة، ٨تو -16 يصطلحات الَّيت اٗتَّ

 ,sème, sémème, lexème, morphème: ًمن بًُت ا١ت
monème, tagmème, graphème, chronème, syntagmème, allosème, allotagmème, 

archilexème،... 
 .96-92ُب الل غة العربيَّة، ص « اللَّواًحق»ك « السَّوابق»ا٢تامشي، كيفيَّة تىعريب : ينظر -17
 . 30-٥25تتار، السَّواًبق ك اللَّواًحق، ص : ينظر -18

 
 
 

 :المصاًدر ك المراًجع
 
 :بالعربيَّة -أ
 .ـ1993، دار البشَت، عمَّاف، 01ابراىيم النجار، لطيفة، دىكر البينية الصَّرفيَّة ُب كىصف الظَّاىرىة النَّحويَّة ك تىقعيًدىا، ط -1
 .ـ1952لبناف، -،  دار الكتاب العريٌب، بَتكت02ابن جٍت، أىبو الفىتح عثماف، ا٠تىصائص، ٖتقيق ٤تمد علٌي النجار، ط -2
، منشورات ٤تمد علٌي بيضوف دار 01و اٟتيسُت أٛتد، مىقاييس الل غة، كضع حواشيو ابراىيم مشس الدٍّين، طابن فارس، أب -3

 . ـ1999/ق1420لبناف، -الكتب العلميَّة، بَتكت
ين، ًلساف العىرب، ط -4  .ـ1997لبناف، -، دار الصادر، بَتكت06ابن منظور، أبو الفضل ٚتاؿ الدٍّ
ٚتة مطابع سجل العرب، األزىرم، أبو منصور، اهت -5 ذيبي الل غة، ٖتقيق عبد الكرٙب العرباكم، الدار ا١تصرية للتَّأليف ك الًتَّ

 .ـ1967القاىرة، 
 . ـ1977/ق1397برككلماف، كارؿ، ًفقو الل غات السَّامية، ترٚتة رمضاف عبد التواب، جامعة الرياض،  -6
 .ـ1990لبناف، -، دار العلم للمبليُت، بَتكت04عبد الغفور عطار، ط اٞتوىرٌم، أبو نصر اٝتاعيل، الصٍّحاح، ٖتقيق أٛتد -7
لبناف، -، دار الكتب العلميَّة، بَتكت01الز٥تشرم، جار ا، أساس البىبلغة، ٖتقيق ٤تمد باسل عيوف السود، ط -8

 .ـ1998/ق1419
رؼ العريٌب، مطبعة جامعة القاىرة ك الكتاب اٞتامعٌي، شاىُت، عبد الصبور، ا١تنهج الصَّوٌٌب للبنية العربيَّة، رؤية جديدة ُب الصَّ  -9

 .ـ1977القاىرة، 
 .   1986، دار االعًتصاـ، القاىرة، 02، العربيَّة ليغة العلـو ك التٍّقنيَّة، ط................... -10
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و بناءو لغوٌم جىديد، تىعريب عبد صبور شاىُت، ط -10   .ـ1986ا١تشرؽ، بَتكت،  ، دار02فليش، ىنرم، العربيَّة الفصحى ٨تى
اث ُب ميؤسسة الرٍّسالة، طبعة فنيَّة منقَّحة، ط -11 قيق مكتب ٖتقيق الًت  يحيط، ٖتى

د الدٍّين، القىاموس ا١ت ، 08الفَتكزآبادٌم، ٣تى
 .ـ2005/ق1432لبناف، -مؤسسة الرٍّسالة، بَتكت

 .ـ1987هضة ا١تصريَّة، القاىرة، ، مكتبة النَّ 02القاٝتٌي، ٤تمد علٌي، مقدٍّمة ُب علم ا١تصطلح، ط -12
يصطلحات األلسنيَّة، فرنسيٌ  -13

 .ـ1995، دار الًفكر اللبناٌ٘ب، بَتكت، 01عريٌب، ط-انكليزمٌ -مبارؾ، مبارؾ، ميعجم ا١ت
سُت عامنا  ٣تمع -14 مع الل غة العربيَّة ُب ٜتى مع الل غة العربيَّة ًبقلم1984-1934الل غة العربيَّة، ٣تى شوقي ضيف،  ، ٣تلة ٣تى
 .ـ1984/ق1404، القاىرة، 01ط
، مكتب تىنسيق 21ُب الل غة العربيَّة،  اللٍّساف العريٌب، عدد « اللَّواًحق»ك « السَّواًبق»ا٢تامشٌي، التهامي الراجي، كيفيَّة تىعريب  -15

 .ـ1983التَّعريب، الرباط، 
 

 :بالفرنسيَّة -ب
1- M-L. Grossier, C. Rivière, les mots de la linguistique, éditions ORHRYS, 

Paris, 1996.                                                                           
2- MOUNIN, Georges, dictionnaire de la linguistique, QUADRIGE/ P.U.F, 

2000.                                                                                              
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 اختالف القراءات القرآنية يف نظر املستشرقني
 

 عايش محمد : األستاذ
 تيارت –جامعة ابن خلدكف 

 :ملخص                  
القرآف الكرٙب ىو كتاب ا ا١تنزؿ على قلب رسولو ٤تمد صلى ا عليو كسلم  بلساف عريب مبُت، ا١تنقوؿ بالتواتر، 

، ا١تأمور بقراءتو كتدبره، كىذا الكتاب الربا٘ب ىو الكتاب الوحيد الذم سلم من التحريف ا١تكتوب ُب ا١تصاحف، كا١تتعبد بتبلكتو
كالتبديل على مر العصور كرغم ٤تاكالت ا١تشككُت كدعاكل اٞتاىلُت، فهو سليم بلغتو كمعجز بببلغتو كركعة أسلوبو كتنوع 

 .قصصو
الدراسة كالبحث قدٯتنا كحديثنا من طرؼ ا١تسلمُت كمن كالقرآف الكرٙب ىو الكتاب العظيم الذم تضافرت حولو اٞتهود ب

 .طرؼ غَتىم من ا١تستشرقُت
كإذا كاف للمستشرقُت جهودىم اليت ال تنكر ُب خدمة البحث العلمي كاالىتماـ بعلـو ا١تسلمُت كالعناية بالًتاث 

 .لسليم، خاصة فيما يتعلق بالدراسات القرآنيةاإلسبلمي، فإف ٢تم أيضا أخطاء كأغاليط، كخركجنا أحياننا كثَتة عن ا١تنهج العلمي ا
شككُت كا١تلحدين ُب 

ي
٢تذا انربل جهود العلماء قدٯتنا كحديثنا يذكدكف من حولو سهاـ الطاعنُت كييفنٍّدكف شبهات ا١ت

 .آيات ا
نظراهتم للقراءات من خبلؿ  كيقدـ ىذا ا١تقاؿ عرضنا للرؤية االستشراقية الختبلؼ القراءات القرآنية، كمدل خركج ا١تستشرقُت ُب  

سبب اختبلؼ القراءات خلو رسم ا١تصحف من الشكل  مطاعنهم كتشكيكهم ُب تواتر القراءة باألحرؼ السبعة، ككذلك
إٔب اختبلؼ القراءات؛ من خبلؿ ٕترد ا١تصحف من نقط اٟتركؼ، كىذا بدكره  _نظر ا١تستشرقُت _كاٟتركات كىو سبب أدل ُب 

ككل تلك ااكالت باءت بالفشل نظرنا . لغوية كالنحوية إضافة إٔب حديثهم عن اٟترية الفردية ُب القراءةأدل إٔب فقد اٟتركات ال
ٞتهلهم ببعض األساليب اللغوية كإساءاهتم إٔب فهم النص عمدان إضافة إٔب اعتمادىم على الركايات الضعيفة ا١تردكدة بغية إثبات 

 .  ل من بُت يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم ٛتيدنواياىم ا٠تبيثة إتاه كتاب ال يأتيو الباط
 .  اختالؼ القراءات القرآنية في نظر المستشرقين

تعترب القراءات القرآنية من أىم علـو القرآف، صرؼ إليها العلماء كثَتان من عنايتهم كجهودىم من لدف عصر الصحابة،          
ان كتأليفنا، كموضوع القراءات شديد الصلة بنص القرآف الكرٙب، كالقراءات القرآنية رضواف ا عليهم، إٔب عصرنا ىذا، ركاية كتعليق

من أىم ا١توضوعات اليت ركز ا١تستشرقوف على دراستها لذلك كٞتوا فيها بزيفهم كضبل٢تم  فبدأكا يىدس وف الشبهات، كيثَتكف 
 .الشكوؾ حوؿ ىذه القراءات
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 :بعةالقراءات القرآنية كحديث كاألحرؼ الس
القراءات ٚتع قراءة، كىي مصدر ٝتاعي من الفعل قرأ ٔتعٌت تبل، كىي ُب مفردات القرآف للراغب األصفها٘ب  
علم بكيفية »أف القراءات ( ى833ت)كعند ابن اٞتزرم  (1)«ضم اٟتركؼ كالكلمات بعضها إٔب بعض ُب الًتتيل»( ى502ت)

ككاف ظهور القراءات مبكران كمصاحبنا لنزكؿ القرآف الكرٙب على النيب صلى الو عليو ، (2)«أداء كلمات القرآف كاختبلفها، معززنا لناقلو
كقد تلقى النيب القرآف بقراءتو كأحرفو . كسلم، حيث إٌف القراءات القرآنية داخلة ُب اٟترؼ السبعة اليت نزؿ ُّا القرآف الكرٙب

 . ن جربيل من القراءات كاألحرؼ ا١تتعددةا١تختلفة عن جربيل عليو السبلـ فكاف ييقرئ الصحابة ٔتا قرأه ع
: فقد ركم ابن عباس أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم قاؿ: كالقرآف الكرٙب نزؿ على سبعة أحرؼ كما جاء ُب اٟتديث 
، كمن خبلؿ األحاديث ا١تتواترة يتضح أف (3)«أقرأ٘ب جربيل على حرؼ فرجعتو فلم أزؿ أستزيده حىت انتهى إٔب سبعة أحرؼ»
رآف الكرٙب كاف ينزؿ على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ْتركفو ا١تتعددة من عند رب العا١تُت تيسَتنا على األمة، ككاف صلى الق

 .(4)ا عليو كسلم، يقرئ أصحابو ُّذه اٟتركؼ، فمنهم من أخذ عنو ْترؼ كمنهم من أخذ عنو ْترفُت كمنهم من زاد على ذلك
فكاف ىذا ا٠ترب أصل ُب اختبلؼ « أنزؿ على سبعة أحرؼ»سلم، أف القرآف الكرٙب أخرب الرسوؿ صلى ا عليو ك 

 : كبُت علماء اإلسبلـ أف االختبلؼ نوعاف. القراءات القرآنية
 .موجود ُب نصوص الكتاب كالسنة كىو اختبلؼ التنوع, نوع ٤تمود: النوع األكؿ

، ال كجود لو أصبل ُب الق: أما النوع الثا٘ب أما اختبلؼ التنوع فهو . رآف الكرٙب كال ُب السنة، كىو اختبلؼ التضادفهو نوع مذمـو
كبناء على ما تقدـ فإف اختبلؼ القراءات سببو كمصدره التلقي عن ( 5)الواقع بُت القراءات ا١تتواترة، اليت ال تضاد ُب اختبلفها 

، كأنو اختبلؼ التنوع، فكل قراءة تصدؽ األخرل،  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كُّذا فإف االختبلؼ ال تضاد فيو كال تناقض
 .كما أف الصحابة رضواف ا عليهم، حرصوا أشد اٟترص على نقل كل ما يتعلق بالنص القرآ٘ب إٔب من بعدىم بضبط كحفظ

ىذه اٟتقائق دأب بعض ا١تستشرقُت على ٤تاكلة التشكيك فيها كنقضها، ككاف سبيل ىذه الشبهات ىو ا١تغالطة كٕتاىل 
           .                         اٟتقائق الثابتة

 :الرؤية االستشراقية لألحرؼ السبعة 
إف مصدر القراءات القرآنية ُب األحرؼ السبعة اليت نزؿ عليها القرآف، كىي تستند إٔب الوحي من قوؿ النيب صلى ا 

 -كما زعموا  -ة اٟتديث، كأخرل ُب غموض داللتو قد طعن ُّا ا١تستشرقوف تارة ُب صح« كذلك أنزلت»عليو كسلم، عنها 
كٍصمي حديث األحرؼ السبعة بالشذكذ كعدـ : كثالثة بقطع الصلة بتاتان بينو كبُت القراءات، غَت أف ذلك من مزاعم منتقضة منها

 ركم ُب» : مايلي« إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤكا ما تيسر منو» عن حديث  )*(اإلسناد، قاؿ ا١تستشرؽ جولدزيهر
                                                           

 . ـ1960ط، .، ٖتقيق ٤تمد سيد الكيبل٘ب، مكتبة مصطفى اٟتليب، القاىرة، د 402: ا١تفردات ُب غريب القرآف، الراغب األصفها٘ب، ص –( 1)
 . 1980ط، .، دار الكتب العلمية، بَتكت، د 3: منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت، ٤تمد بن اٞتزرم، ص –( 2)
  .ـ1984، 3 ، ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الًتاث، القاىرة، ط ٤1/211تمد بن عبد ا الزركشي،  –( 3)
  .ـ1997، 1، ٖتقيق عبد ا ا١تهيمن طحاف، دار ا١تنارة، السعودية، ط55: األحرؼ السبعة للقرآف، أيب عمرك الدا٘ب، ص: ينظر –( 4)
  .ـ1983 2، ٖتقيق السيد أٛتد صقر، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، مصر، ط40: ن قتيبة، صتأكيل مشكل القرآف، اب: ينظر  –( 5)
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كمنو أنو شاذ غَت ( ـ 837-ى224توُب ) جاميع السنة ا١تعتد ُّا على الرغم من أف ثقة مثل أيب عبد القاسم بن سبلـ 
 .( 1)«مسند

إذ كيف كاٟتالة ىذه , كيتناقض ُب قولو, كما يقوؿ جولدزيهر, نقوؿ نعم إف اٟتديث مركم ُب ٣تاميع السنة ا١تعتد ُّا
فإف أبا عبيد ٓب يقل بصحة اٟتديث , كفرية ظاىرة, كىي دعول باطلة» أف يدفعو بأنو شاذ غَت مسند؟  -غَتهثقة أك  -١تسلم 

ٍب نسبو موثقا , كلكن جولدزيهر قد زكَّر ىذا النقل إٔب نقيضو (2)«بل صرح بتواتره كما نقلو عنو ٚتيع العلماء, كشهرتو فحسب
من أف حديث نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ متاح ُب كثَت من كتب األصوؿ اليت  ، كعلى الرغم( 3)( ألف باء للبلوم) إٔب كتاب 

ٍب , كاإلتقاف للسيوطي كغَت٫تا, كمنها تفسَت الطربم, (مذاىب التفسَت اإلسبلمي)اطلع عليها جولدزيهر ألنو ذكره ُب كتابو ىذا 
كخرب ما ىو كائن , كخرب من كاف قبلكم, ر كهنيكأم, حبلؿ كحراـ: أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ»يذكر للبلوم حديثا آخر ىو 

كلسنا ندرم ما كجو ىذا اٟتديث ألنو شاذ »ٍب يذكر البلوم قوؿ أيب عبيد ُب ىذا اٟتديث األخَت   (4)«كضرب ألمثاؿ , بعدكم
ث مشهور إف ىذا ا١تستشرؽ  ينسب حديث قليل الوركد غريب ا١تعٌت إٔب حدي« ألف باء» ىذا ىو ما ُب كتاب  (5)«غَت مسند

 .فهل جولدزيهر اختلط عليو األمر أـ أنو خلط فيو زكرنا كُّتانا؟, متواتر
كمقتضى ىذا اٟتديث أف » :فبعد أف قاؿ, كما ٧تد جولدزيهر يقطع صلة أحاديث األحرؼ السبعة باختبلؼ القراءات

, «القراءات الذم ازدىر فيما بعدصار نقطة البدء كحجر األساس إلقحاـ علم » كيضيف « ا أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ 
ٍب بعد بضعة أسطر أيضا , «ال عبلقة لو ُب األصل بتاتنا باختبلؼ القراءات...كىو ُب معناه الصحيح»:أردفو بقولو عن اٟتديث

يقيَّد ببعض النظم كالشركط للقراءات السائدة» يقوؿ إف اٟتديث استخدـ 
ف كذلك ١تا ركل عن أ, ُب الداللة على التصويب ا١ت

 .( 6)«حينما عرضت عليو اختبلفات ُب قراءة نص القرآف, الرسوؿ أصدر ىذا ا١تبدأ األساسي
كيدعي زكرنا كُّتاننا إٔب مبدأ   –األحرؼ السبعة –كىنا ٧تد ىذا ا١تستشرؽ يقطع صلة القراءات القرآنية ٔتصدرىا اإل٢تي 

كىو جانب , عظم ا١تنصوص عليو ُب ركايات اٟتديث كلهاليغفل اٞتانب األ, تصويب القراءات إٔب النيب صلى ا عليو كسلم
نزؿ القرآف على سبعة »:تلقاىا كقرأىا كقاؿ عنها الرسوؿ صلى ا علية كسلم, الوحي الذم أنزؿ بو القرآف على سبعة أحرؼ

يصدر من تلقاء  فلم, كلكن ليس لو فيها إال التلقي كاإلببلغ, فهي حق كصواب« ككذلك أنزلت», (7)«أحرؼ كلها شاؼو كاؼو 
يقيَّد ببعض النظم كالشركط للقراءات السائدة

بل أكحي فبلغو كلو كفق ما , كما يقوؿ بعض ا١تستشرقُت, نفسو أمرنا بالتصويب ا١ت
                                                           

عرؼ بعدائو لئلسبلـ كٓتطورة كتاباتو عنو، يعترب من مستشرؽ يهودم األصل كلد ُب اَّر، أ١تا٘ب ا١توطن، ( ـIgnaz Goldziher( )1850-1921)إجناز جولدزيهر  –)*(
غات ، كتب كثَتا حوؿ اإلسبلـ عقيدة كشريعة كتارٮتنا، ككاف لو تأثَت ُب الدراسات االستشراقية حىت يومنا ىذا حيث نشرت كتبو ُب ٥تتلف الل(ميةدائرة ا١تعارؼ اإلسبل)٤تررم 
موسوعة ا١تستشرقُت، عبد الرٛتاف بدكم، : ر، ينظرمذاىب التفسَت اإلسبلمي؛ نقلو إٔب العربية الدكتور عبد اٟتليم النجا: العقيدة كالشريعة ُب اإلسبلـ، ككتاب: من مؤلفاتو. األكربية
 . ـ1993، 3كما بعدىا، دار العلم للمبليُت، بَتكت، لبناف، ط 197: ص
   .  ـ1955ط، .، ترٚتة عبد اٟتليم النجار، مكتبة ا٠تا٧تي ٔتصر كمكتبة ا١تثٌت ببغداد، د54-53: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص –( 1)
 .ت.ط، د.، دار السبلـ، القاىرة، د196-195: ُب نظر ا١تستشرقُت كا١تلحدين، عبد الفتاح عبد الغٍت القاضي، ص القراءات –( 2)
 (. ى604ت)ألف باء ُب أنواع اآلداب كفنوف ااضرات كاللغة أليب اٟتجاج يوسف البلوم ا١تالقي : كتاب   –( 3)
 .  ـ1988، 1، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت، لبناف، ط111-110: الدين عًت، صاألحرؼ السبعة كمنزلة القراءات منها، حسن ضياء   –( 4)
 . 111: ا١ترجع نفسو، ص  –( 5)
 . 54-53: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص –( 6)
 . ـ2008، 4، هنضة مصر، ط 129: دفاع ضد ىجمات االستشراؽ، عبد الصبور شاىُت، ص: تاريخ القرآف –( 7)
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 ,إلسبلـكىذا إٚتاع من علماء ا, فإف ىذا اٟتديث ىو األصل كالعمدة ُب بياف إنزاؿ القرآف على ىذه القراءات ا١تختلفة»، (1)تلقى
 .(2)«فكيف ال يكوف لو عبلقة باختبلؼ القراءات؟, ؼ بينهم ُب ذلكالختبل

إف ىذا اٟتديث ال عبلقة لو ُب األصل بتاتنا باختبلؼ : فقولو» كمن جهة أخرل يقوؿ الدكتور عبد الفتاح القاضي 
 . (3)«كل كاحد منهما ينقضو كيأٌب على بنيانو من القواعد, قد توسط بُت قولُت من كبلمو, القراءات

ليس من بينها الوحي أك نزكؿ , إفَّ ىذا ا١تستشرؽ بذلك التناقض يهدؼ إٔب تعليل تعدد القراءات بأسباب رآىا ىو
فهو مرة ٬تعل نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ .  كعا١تية الرسالة ُب دعواهتا, مراعاة لعمـو األمة ُب كتاُّا, القرآف على سبعة أحرؼ

يقوؿ بنزكؿ التوراة بلغات كثَتة ُب كقت كاحد كمرة يذكر أف النص ( التلمود)يو كبلمو ىذا أٌف ٍب يقر كُب الباب نفسو الذم أكرد ف
القرآ٘ب ذاتو ىو الذم فرض على ا١تسلمُت ُب كقت مبكر لتداركو كتفسَته ٦تا حتم ُب ىذا ا١تقاـ تفسَت اٟتركؼ السبعة كربطها 

 .(4) –حد زعمو –بتعدد القراءات على 
 .كُّذا فهو ال ينسى أصلو اليهودم اٟتاقد على اإلسبلـ, ينزع عن أصلو اليهودمكىو ُب ىذا ا١تطعن 

  :سبب اختالؼ القراءات خلو رسم المصحف من الشكل كالحركات
الوضع الذم أثبتو عثماف رضي ا عنو، كمن معو من الصحابة من كلمات القرآف كحركفو ُب : يراد برسم ا١تصحف

 .منها إٔب األمصارٍب أرسل , ا١تصاحف اليت نسخها
: كا١تراد با١تصحف, تصوير الكلمة ْتركؼ ىجائية بتقدير االبتداء ُّا كالوقوؼ عليها»ا٠تط كاألثر كىو:فالرسم لغة

بل , بل كلماتو, ىذا الرسم الذم أٚتعت عليو األمة كتلقتو بالقبوؿ بًتتيب آياتو...,ا١تصاحف العثمانية اليت أٚتع عليها الصحابة
 .(5)«كأصبح مصحف عثماف اإلماـ كالدليل, ينا إنكاره من سبيلليس لد, حركفو

بعد أف ٖتملها الصحابة مشافهة , لقد ٖتملت ٚتيع ا١تصاحف العثمانية كجوه القراءات القرآنية الصحيحة كلها كتابة
كل ٔتا تلقى عنو كلها , لكرٙبمن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كصدره مباشرة إٔب األمصار اليت انتشركا فيها ييعلٍّموف القرآف ا

 .  صواب
 : ذىب بعض ا١تستشرقُت إٔب أف اختبلؼ القراءات يرجع لسببُت

 .تجرد المصاحف من نقط الحركؼ: األكؿ
 .كفقد الحركات اللغوية كالنحوية, تجردىا من شكل الحركؼ: الثاني

إٔب خصوصية ا٠تط العريب الذم يقدـ كترجع نشأة قسم كبَت من ىذه االختبلفات » من ذلك قوؿ ا١تستشرؽ جولدزيهر
بل كذلك ُب . تبعا الختبلؼ النقاط ا١توضوعة فوؽ ىذا ا٢تيكل أك ٖتتو كعدد تلك النقاط, ىيكلو ا١ترسـو مقادير صوتية ٥تتلفة

                                                           
، ندكة القرآف الكرٙب ُب الدراسات االستشراقية، ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة  28-27: الرؤية االستشراقية لؤلحرؼ السبعة كالقراءات القرآنية، رجب عبد ا١ترضي عامر، ص: رينظ –( 1)

 . ـ2006ا١تصحف الشريف، 
 . 193: القراءات ُب نظر ا١تستشرقُت كا١تلحدين، عبد الفتاح القاضي، ص –( 2)
 . 194: ١ترجع نفسو، صا –( 3)
 . 53: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص: ينظر –( 4)
ط، .، ، دار ا١تنارة جدة، ا١تملكة العربية السعودية، د9: رسم ا١تصحف العثما٘ب كأكىاـ ا١تستشرقُت ُب قراءة القرآف الكرٙب، دكافعها كدفعها، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، ص –( 5)
 . ت.د
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ؼ مواقع إٔب اختبل, يدعو اختبلؼ اٟتركات الذم ال يوجد ُب الكتابة العربية األصيلة ما ٭تدده, حالة تساكم ا١تقادير الصوتية
 .كُّذا اختبلؼ داللتها, اإلعراب للكلمة

كانا ٫تا , كاختبلؼ اٟتركات اصوؿ ا١توحد القالب من اٟتركؼ الصامتة, ك٢تذا فاختبلؼ ٖتلية ىيكل الرسم بالنقط
 .(1)«السبب األكؿ ُب نشأة حركة اختبلؼ القراءات ُب نص ٓب يكن منقوطنا أصبلن أك ٓب تتحر الدقة ُب نقطو أك ٖتريكو

 .( )*(2)كتلفق ىذا اإلفك ا١تستشرؽ األ١تا٘ب كارؿ برككلماف
كعكس للواقع إذ إفَّ الواقع الثابت أف الركاية كالتلقي كالسماع ىي , ىذا الرأم ُب سبب اختبلؼ القراءات مغالطة

 .كليس ألحد اجتهاد ُب ذلك كال رأم, األصل الذم تثبت بو القراءة كيثبت ُّا رٝتها
لعثما٘ب أثر ُب تعدد كجوه القراءة كإ٪تا كاف الرسم كسيلة ٟتفظ القراءات الثابتة النقل؛ إذ إٌف تلك الوجوه كٓب يكن للرسم ا

 .ا١تختلفة ٓب يكن ٢تا سبب كاحد؛ ىو التلقي عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
راجع إٔب سببُت رئيسيُت  على خطى سلفو جولدزيهر ُب ادعائو أف اختبلؼ القراءات)*( ٍب يأٌب ا١تستشرؽ آرثر جيفرم

ٕترد خط ا١تصاحف العثمانية األكٔب من : األكٔب, نتجا عن التزاـ رسم القرآف با٠تط العريب فتأثرت القراءات بطبيعتو من جهتُت
 .عدـ ضبط ىذا النص بالشكل: كالثانية. النقط

ن أيب داكد السجستا٘ب الب( ا١تصاحف)يقوؿ ا١تستشرؽ آرثر جيفرم ُب ا١تقدمة اليت كتبها لتحقيقو كتاب 
فكاف , خالية من النقط كالشكل[ يعٍت مصاحف عثماف اليت بعث ُّا إٔب األمصار]ككانت ىذه ا١تصاحف كلها »(:ى316ت)

( يعلمو)كاف يقرأىا الواحد ( يعلمو)كمثاؿ ذلك . على القارئ نفسو أف ينقط كيشكل ىذا النص على مقتضى معا٘ب اآليات
 . (3)«اْب على حسب تأكيلو لآلية ( بعلمو)أك( تعلمو)أك( نعلمو)كاآلخر

يقطعوف  –ككذا بتواترىا أيضا دكف تفصيل بُت أنواعها, اليت يستشهدكف عليها بالشاذ من القراءات –كبتلك الدعول
تىلقيا , تواتركُب كيفية نقلها بالسند ا١ت, كما اعتمىدٍت عليو ُب أصو٢تا من األحرؼ السبعة ا١تتعددة, صلة القراءات القرآنية بالوحي

 .من مصدرىا اإل٢تي ُب الوحي إٔب ٛتلتها كنػىقىلىها الصحابة األًكٌفاء الضابطُت ٢تا أٯتا ضبط كتوثيق,كمشافهة
ك٦تا يدؿ على بطبلف رأم ا١تستشرقُت أنو لو كاف خلو ا١تصاحف من الشكل كالنقط سببا ُب تنوع القراءات كاختبلفها 

كيؤكد اعتماد القراءات على النقل أف .  (4)صحيحة معتربة قرآنا كالواقع ليس كذلك لكانت كل قراءة ٭تتملها رسم ا١تصحف 
 (.الزكواة)رٝتها ( الزكاة)ك( ةاالصلو)رٝتها ُب ا١تصحف العثما٘ب ( الصبلة)ىناؾ ألفاظا تقرأ ٓتبلؼ الرسم فمثبل 

                                                           
 . 9-8: ب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، صمذاى –( 1)
 . ت.ط ، د.، ٖتقيق عبد اٟتليم النجار ك آخركف، دار ا١تعارؼ القاىر، د1/40تاريخ األدب العريب، كارؿ برككلماف، : ينظر –( 2)

تاريخ الشعوب )ُب ىذا اَّاؿ كتاب مشهور  ، مستشرؽ أ١تا٘ب اىتم بدراسة التاريخ اإلسبلمي كلو(ـCarl Brockelmann( )1868-1956: )كارؿ برككلماف –)*(
الذم ترجم إٔب العربية ُب ستة ٣تلدات كفيو رصد ١تا كيتب ُب اللغة العربية ُب العلـو ا١تختلفة من ٥تطوطات ( تاريخ األدب العريب)، كمن أشهر مؤلفاتو كذلك كتاب (اإلسبلمية

 .كما بعدىا 97: ف بدكم، صموسوعة ا١تسشرقُت، عبد الرٛتا: ككضعها كمكاف كجودىا، ينظر
لو عدة مؤلفات كعدة . لقاىرةمستشرؽ ا٧تليزم أسًتإب اٞتنسية عُت أستاذنا ُب اٞتامعة األمريكية ُب بَتكت ٍب أستاذ اللغات السامية ُب مدرسة اللغات الشرقية ُب ا: آرثر جيفرم –)*(

ـ، 1938دراسة عن كتاب ٥تتصر شواذ القراءات البن خالويو، نشرىا ُب ٣تلة الدراسات اإلسبلمية : منها أْتاث عن اإلسبلـ عامة كعن القرآف خاصة ُب ٣تاؿ التحقيق كالتأليف
  . ، دت4، دار ا١تعارؼ، مصر، ط361-360-1/359ا١تستشرقوف، ٧تيب العقيقي، : ـ، ينظر1973ٖتقيق كتاب ا١تصاحف أليب داكد السجستا٘ب، نشره سنة 

، ط102: د البيلي، صاالختبلؼ بُت القراءات، أٛت –( 3) ـ، نقبل عن كتاب ا١تصاحف، ابن داكد السجستا٘ب، 1988، 1، دار اٞتيل، بَتكت، لبناف، الدار السودانية، ا٠ترطـو
 .     ـ1980، 1، ٖتقيق آرثر جيفرم، القاىرة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط7: ص
 .     49: بد الفتاح عبد الغٍت القاضي، صالقراءات ُب نظر ا١تستشرقُت كا١تلحدين، ع: ينظر –( 4)



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
62 

كلكنها ُب بعض , ع ا١تواضعكما أف ُب القرآف الكرٙب كلمات تكررت ُب مواضع كثَتة كرٝتت برسم كاحد ُب ٚتي
كُب بعض ا١تواضع اتفق القراء على , ا١تواضع كردت فيها القراءات اليت ٭تتملها رٝتها فاختلف فيها القراء كتنوعت فيها قراءاهتم

ن فلو كاف رسم ا١تصحف سببنا م» . كٓب تثبت بو الركاية مع أف الرسم ٭تتملو, ألف غَته ٓب يصح بو النقل; قراءاهتا بوجو كاحد
من ا١تلك ال من ا١تلك على حُت ٮتتلفوف ُب  (2)﴾مىًلًك النَّاًس ك﴿  (1)﴾مىاًلكى اٍلميٍلكً أسباب االختبلؼ ما كاف اتفاقهم ﴿

يًن ﴿ كملك , كملك ا١تلك, ملك يـو الدين: مع أف رسم الكلمات, ؛ فتقرأ مىاًلًك بإثبات األلف كإسقاطها(3)﴾مىاًلًك يػىٍوـً الد 
 .(4)«حد غَت ٥تتلف الناس ُب ا١تصحف كا

ىذه الفرية االستشراقية تدحضها حقائق الواقع التارٮتي مع الشواىد النصية نشَت أكال إٔب أف ما رآه ا١تستشرقوف مرجعا 
كاف ىو ذاتو   –كما يتو٫توف–كىو طبيعة ا٠تط العريب كقت تدكين ا١تصحف , لنشأة قسم كبَت من اختبلفات القراءات القرآنية

على كجو ميسور جامع ٢تا بركايااهتا ا١تتعددة ا١تسندة ,  استيعاب تدكين القراءات الصحيحة ُب ا١تصحف اإلماـسببنا مساعدنا ُب
 . على تنوعها ُب كيفية التدكين ىذا,ٛتلها

كٓتاصة , أكثر من غَتىا, تػيعىد الضابطة الداعية لو, كمن جهة أخرل فإف اللغة العربية ٓتصائصها الفريدة نيٍطقا كرىٍٝتىا
فلن ينشأ عن , ككلها صواب يعرب عنو لساف عريب كخط عريب كل منهما ٦تيز ٓتصائصو الفريدة أيضا,  تعدد ركاياتو كقراءاتوحُت

من ٣ترد مبلبسات فنية ترجع إٔب )إف اختبلؼ كجوه القراءات القرآنية ٓب ينشأ , أحد٫تا اختبلؼ أك تنوع غَت مقصود للوحي
 .بو ألف الرسم الحق للقراءات كليس سابقا عليها حىت ينشئها أك يؤثر ُب نشأاهتاكما يقوؿ جولدزيهر ُب مذاى( الرسم 
، قد فندىا األستاذ أٛتد البيلي حيث استعرض أحواؿ ىذا ا٢تيكل الكتايب اتملة (آرثر جيفرم)أما فيما ٮتص ما ذكره         

 ُب اللغة العربية، كما تقتضيو كل حاؿ منها من أسلوب 
أف يكوف فعبل مضارعا مبدكءا بالنوف أك الياء أك التاء، كاٟتالة األخرل أف يكوف مصدرنا »: اؽ اٞتملة ُب قولومرتبط أيضا بسي

  ( ٨تن)كألكؿ الفعل ا١تضارع ٭تكمو السياؽ، فلو كاف قبلو ضمَت ٚتاعة ا١تتكلمُت . ٣تركرنا بالباء مضافنا على ضمَت ا١تفرد الغائب
كىكذا ( ىي تعلمو)كإذا سبقو ضمَت الغائب ا١تؤنث فسيكوف الًتكيب ( إنا ٨تن نعلمو)وف الًتكيب فسيك( إفَّ )ا١تسبوؽ  بػ ( نا)أك 

ٍب يذكر أف ىذا ا٢تيكل  (5)«ُب كل فعل مضارع مسند ٞتماعة ا١تتكلمُت، أك للمفرد ا١تذكر ٥تاطبنا أك غائبنا، أك للمؤنثة الغائبة
ُب ٜتسة منها فعبل مضارعنا، كجاء ُب أربعة منها مصدرنا ٣تركرنا بالباء مضافنا الكتايب كرد ُب تسعة مواضع من القرآف الكرٙب، جاء 

 .إٔب ضمَت ا١تفرد الغائب
 :كا١تواضع ا٠تمسة اليت جاء فيها مضارعا ىي كاآلٌب

ٍيرو يػىٍعلىٍموي ﴿: ا١توضع األكؿ ُب قولو تعأب ٍرتيٍم ًمٍن كىمىا ﴿:كا١توضع الثا٘ب ُب قولو تعأب (6)﴾كىمىا تػىٍفعىليوا ًمٍن خى أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن نػىفىقىةو أىٍك نىذى
كا١توضع  (1)﴾قيٍل ًإٍف تيٍخفيوا مىا ًفي صيديكرًكيٍم أىٍك تػيٍبديكهي يػىٍعلىٍموي اللَّوي ﴿:كا١توضع الثالث ُب قولو تعأب (7)﴾نىٍذرو فىًإفَّ اللَّوى يػىٍعلىميوي 

                                                           
 .     26: سورة آؿ عمراف، اآلية –( 1)
 .     2: سورة الناس، اآلية –( 2)
 .     4: سورة الفاٖتة، اآلية –( 3)
 .     36: رسم ا١تصحف العثما٘ب كأكىاـ ا١تستشرقُت، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، ص –( 4)
 .     102: أٛتد البيلي، صاالختبلؼ بُت القراءات،  –( 5)
 .     197: سورة البقرة، اآلية –( 6)
 .     270: سورة البقرة، اآلية –( 7)
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ٍنًجيلى  ،يػىقيوؿي لىوي كيٍن فػىيىكيوفي ًإذىا قىضىى أىٍمرنا فىًإنَّمىا  ﴿:الرابع ُب قولو تعأب كا١توضع  (2)﴾كىيػيعىل ميوي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى كىاإٍلً
 .(3)﴾أىكىلىٍم يىكيٍن لىهيٍم آىيىةن أىٍف يػىٍعلىمىوي عيلىمىاءي بىًني ًإٍسرىائًيلى ﴿: ا٠تامس ُب قولو تعأب

ُب ثبلثتها إٔب ا تعأب، فبل يستطيع أف يأٌب قارئ كيؤديو تأكيلو ١تعٌت من ففي اآليات الثبلثة األكٔب فقد أسند الفعل 
ا١تعا٘ب ْتيث ينقط كيشكل ىذا الفعل ُب ىذه اآليات كما يشاء؛ فا١تعٌت ال يستقيم إال ُب ا١تواضع الثبلثة األكٔب إال إذا كاف 

كما . بوضع نوف مكاف الياء( كنعلمو الكتاب كاٟتكمة)ئت اآلية كال ٮتتلف ا١تعٌت ُب ا١توضع الرابع إذا قر » مبدكءنا بياء ا١تضارعة 
بوضع التاء مكاف الياء، كلكن ىذا ٓب يصل إلينا عن طريق ( أف تعلمو علماء)ال ٮتتلف ا١تعٌت ُب ا١توضع ا٠تامس إذا قرئت اآلية 

 ُب ا١توضع الرابع     ( يعلمو)النقل ا١تتواتر إال 
يدؿ على أف ا١تعموؿ عليو ُب تلقي القرآف ا١تشافهة كالسماع كليست الكتابة إال عامبل  ُب ا١توضع ا٠تامس، كىذا( يعلمو)ك

ا على اٟتفظ كا١تراجعة  .(4)«مساعدن
: أما ا١تواضع األربعة اليت جاء فيها ا٢تيكل ا١ترسـو مصدرنا ٣تركرنا بالباء كمضافنا إٔب ضمَت ا١تفرد الغائب ُب اآليات اآلتية

، كقولو (6)﴾بىٍل كىذَّبيوا ًبمىا لىٍم ييًحيطيوا بًًعٍلًموً ﴿: ، كقولو تعأب(5)﴾لَّوي يىٍشهىدي ًبمىا أىنٍػزىؿى ًإلىٍيكى أىنٍػزىلىوي بًًعٍلًموً لىًكًن ال﴿: قولو تعأب
ع األربعة ال يصح أف كُب ٚتيع ىذه ا١تواض»، يقوؿ الدكتور أٛتد البيلي (7)﴾كىمىا تىٍحًملي ًمٍن أينٍػثىى كىالى تىضىعي ًإالَّ بًًعٍلًمًو ﴿: تعأب

كليتأمل القارئ ا١تعٌت الذم يؤديو ىذا ا٢تيكل لو كضعنا نقطتُت فوؽ اٟترؼ . إال أنو مصدر ٣تركر بالباء( بعلمو)يقرأ ىذا ا٢تيكل 
 .(8)«مسبحانك ىذا ُّتاف عظي( كما ٖتمل من أنثى كال تضع إال تعلمو)األكؿ منو ُب اآليتُت الثالثة كالرابعة مثبل، فإهنما ستقرآف 

كمن ىنا يتضح فساد برىاف آراء ا١تستشرقُت ألنو لو كاف ٙتة تسامح ُب القراءة كفق رسم ا١تصحف من غَت توقيف على التلقي     
لوجب أف يكوف عدد القراءات كثَتنا كرٔتا تبلغ أضعافنا ىائلة بالنسبة للقراءات الثابتة اليت دٌقها العلماء كحٌققوا صحة سندىا 

اعًتؼ ا١تستشرؽ جولدزيهر نفسو بقراءات يسمح ُّا ا٠تط، لكنها اعتربت عند العلماء منكرة، مثل قراءة  كتواترىا، كقد
كىنىادىل أىٍصحىابي اأٍلىٍعرىاًؼ رًجىاالن يػىٍعرًفيونػىهيٍم ًبًسيمىاىيٍم قىاليوا مىا أىٍغنىى عىٍنكيٍم جىٍمعيكيٍم كىمىا كيٍنتيٍم ﴿: ُب قولو تعأب( تستكثركف)

 .(9)﴾ريكفى تىٍستىٍكبً 
كىمىا كىافى اٍسًتٍغفىاري ًإبٍػرىاًىيمى أًلىبًيًو ًإالَّ عىٍن مىٍوًعدىةو ﴿: ُب قولو تعأب( إياه)عوضا عن  ( أباه)كمثل قراءة ٛتادة الراكم 

افقة ا٠تط ٓب ، لو كانت ٣ترد موافقة ا٠تط كافينا العتمدت ىذه القراءات، كحسبنا ىذا دليل على أف ٣ترد مو (10)﴾كىعىدىىىا ًإيَّاهي 
 يكن ىو العمدة ُب صحة القراءة

                                                                                                                                                                                     
 .     29: سورة آؿ عمراف، اآلية –( 1)
 .     48-47: سورة آؿ عمراف، اآليتُت –( 2)
 .     197: سورة الشعراء، اآلية –( 3)
 .     104: صاالختبلؼ بُت القراءات، أٛتد البيلي،  –( 4)
 .     166: سورة النساء، اآلية –( 5)
 .     39: سورة يونس، اآلية –( 6)
 .    11: ، سورة فاطر، اآلية47: سورة فصلت، اآلية –( 7)
 .     105: ا١ترجع نفسو، ص  –( 8)
 .     48: سورة األعراؼ، اآلية –( 9)
 .     114: سورة التوبة، اآلية –( 10)
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، (1)﴾كىىيوى الًَّذم يػيٍرًسلي الر يىاحى بيٍشرنا بػىٍينى يىدىٍم رىٍحمىًتًو من سورة األعراؼ ﴿ 57ُب اآلية ( ى833ت )يقوؿ ابن اٞتزرم 
كقرأ ٛتزة كالكسائي كخلف بالنوف . كُب الفرقاف كالنمل، فقرأ عاصم بالباء ا١توحدة كضمها كإسكاف الشُت( نشرنا)كاختلفوا ُب »

 .(2)«كفتحها كإسكاف الشُت
 بيٍشرنا، : ففي ىذه الكلمة من اآلية قراءات أربع كلها متواترة مقطوع بصحة ثبواهتا كىي

 .(3)« فتبُت لك أف مبٌت ذلك ىو تواتر الركاية ال ىيئة الرسم» كنىٍشرنا، كنيشهرنا، ألصحاُّا القراء على ترتيبهم ا١تذكور، 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ًفي سىًبيًل اللًَّو فػىتىبػىيػَّنيوا كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي من سورة النساء ﴿  94ُب اآلية ك 

ـى لىٍستى ميٍتًمننا  ، ىنا يوىم ا١تستشرؽ (5)﴾ًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىا، كُب سورة اٟتجرات ﴿(4)﴾السَّالى
من سورة النساء كردت حالة كثَتة اإلفادة  94كُب اآلية » : أف عند سوقو ىذا ا١توضع أف ُب اآليات شبهة ما فيقوؿ( جولدزيهر)

حرؼ تقريبنا أحرؼ كلمة  آنفنا على كل[ اختبلؼ الداللة تبعنا لوضع صنع النقط فوؽ اٟتركؼ] إذ تنطبق الظاىرة ا١تذكورة 
راء( فتبينوا)؛ فبدال من ...فيها ٌه كعلى كل حاؿ ال تسبب ىذه [ ٍب ينهي كبلمو بقولو( ... ]فتبينوا: )قرأ ٚتاعة من ثقات القي

لى ، كإذا كاف األمر كذلك فىًلمى التشويش ع(6)«االختبلفات كما شاُّها فرقنا من جهة ا١تعٌت العاـ كال من جهة االستعماؿ الفقهي
 .القراءة ُب ضبطها أك ُب داللتها؟ كٓتاصة مع العلم بأف القراءة متواترة، إٔب أئمتها، إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

عن ما يشتبو بو من كضع اٟتركات على اٟتركؼ ( جولدزيهر)ك٦تا يتعلق بوضع اٟتركات على اٟتركؼ يعرب ا١تستشرؽ 
من سورة اٟتجر،  8ث ا١تعٌت، كيستشهد عليو بالقراءات ا١تتواترة كبغَتىا كاآلية كما نشأ عنو من تغيَتات أبعد مدل من حي

ًئكىةى ًإالَّ بًاٍلحىق  كىمىا كىانيوا ًإذنا ميٍنظىرًينى من سورة اٟتجر ﴿ 8آية » : كاألخَتة من سورة الرعد، كغَت٫تا فيقوؿ ، (7)﴾مىا نػينػىز ؿي اٍلمىالى
، أك تػينػٍزىؿي فتبعنا الختبلؼ القراء ُب قراءة اللف ، أك تػىٍنزًؿي كل ىذه القراءات ٦تثلة ُب األقاليم )ظ الداؿ على نزكؿ ا١تبلئكة ىل نػينػىزٍّؿي

٨تن نٍنزؿ ا١تبلئكة، أك ا١تبلئكة تػىٍنزؿ، بيد أف ىذا االختبلؼ ُب اٟتركات قد يدعو إٔب : ، تفيد ا١تعٌت كل كلمة ٔتا يناسبها(ا١تختلفة
 .(8)«تغيَتات أبعد مدل من حيث ا١تعٌت

كيستطرد  (9)﴾كىمىٍن ًعٍندىهي ًعٍلمي اٍلًكتىاًب ٍب يستشهد على تو٫تو ىذا بالقراءة الشاذة لآلية األخَتة من سورة الرعد، ﴿
ا على ىذا ٖتريك لفظ »: قائبل هي عيًلم الكتاب: )ٝتح بالقراءة التالية( علم)كما أف تغيَتنا زائدن يعلق الدكتور عبد  (10) «(كىًمٍن ًعٍندى
مبتدأ كردت ُب القراءات األربع عشرة عن ( علم)قراءة اٞتار كاَّركر على أنو خرب مقدـ ك» ليم النجار على ىذه الفرية أفَّ اٟت

                                                           
 .     57: راؼ، اآليةسورة األع –( 1)
 .     ـ2000، 2، ضبطو كعلق عليو أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط2/269النشر ُب القراءات العشر، ٤تمد ابن اٞتزرم،   –( 2)
 .     2/269ا١ترجع نفسو،   –( 3)
 .     94: سورة النساء، اآلية –( 4)
 .     6: سورة اٟتجرات، اآلية –( 5)
 .     10-9: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص – (6)
 .     8: سورة اٟتجر، اآلية –( 7)
 .     14: ا١ترجع نفسو، ص –( 8)
 .     43: سورة الرعد، اآلية –( 9)
 .     14: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص –( 10)
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فعل مبٍت للمجهوؿ فليست من ىذه القراءات بل ىي من ( عيًلم)أما على أف لفظ . كمع ذلك فهي من الشواذ. اٟتسن كا١تطوعي
 .(1)«يتضح أف العمدة عند القراء على الركاية، فبل اختيار كال بداء ُب قراءات القرآف كمن ىذا.  ا١تنكرات ٓب يعتد ُّا

أما فيما ٮتص استشهاد جولدزيهر بآية من سورة اٟتجر فهي ليست من القراءة ا١تتواترة، كال ىي من القراءات الشاذة، كإ٪تا       
ركات ُب ا١تصحف ال دخل لو ُب القراءات مطلقا، فمرجع كبلمو من صنعو كاخًتاعو، كىذا يدؿ على أف إ٫تاؿ الشكل كاٟت

           . القراءات إ٪تا ىو األثر كالنقل ال الكتابة كالرسم
تعرض ا١تستشرقوف للقراءات القرآنية عامة فطعنوا ُب مصدرىا كرجا٢تا، كأصو٢تا الضابطة ٢تا، كٓب ٯتيزكا بُت أنواعها على أساس 

أف القراءات تتبع القارئ حسب رؤيتو كٖتليلو ١تعٌت اآليات، فلو أف يتدخل فيها بالتغيَت  صحيح، كال ضابط منهجي، فزعموا
 .   كىو ما يطلقوف عليو حرية القراءة با١تعٌت -يسَتنا ككثَتنا -اللفظي
ور تداكلو يقدـ نصو ُب أقدـ عص»أف كثرة قراءة الصحابة كاختيارااهتم الشخصية جعلت القرآف ( جولد زيهر)كمن ذلك يدعي      

؛ حيث ا١تعوؿ على ا١تعٌت ال على اللفظ، إٔب أف حاكؿ عثماف ٚتعو ليحد من (2)«مثل ىذه الصورة من االضطراب كعدـ الثبات
إٔب القوؿ  –فيما يتعلق بتبلكة القرآف ُب مراسم العبادة –كىو رأم انتهى » اٟترية الفردية اليت كانت سائدة ُب تبلكة القرآف الكرٙب 

   .(3)«( القراءة با١تعٌت)ة النص ا١تطابق للمعٌت كإف ٓب يطابق حرفية اللفظ ّتواز قراء
أما أف مثل ىذه اٟترية، اليت ال تشجع اإلٯتاف » : كُب عرض من الذكر صرح ا١تستشرؽ جولدزيهر  ُّدفو من مطعنو ىذا فقاؿ

ف كتكمبلت ميفسٍّرة دفعان لبلضطراب، أك إلزالة ، كىو يقصد الزيادات اليت دخلت القرآ(4)«... الثابت ْتصانة نص الوحي ا١تقدس
إلزالة غامض، أك إلزالة شبهة دينية، أك ٖتديد مسألة فقهية، كقد جعل عمدة ىذه الزيادات الصحابياف اٞتليبلف عبد ا ابن 

ىذه كليس بواضح حقنا ما قصد من » : مسعود كأيب ابن كعب رضي ا عنهما، كقد علق جولدزيهر على ىذه ا١تسألة قائبل
ىل قصد أصحاُّا من ذلك إٔب تصحيح حقيقي للنص، أك إٔب إضافة تعليقات موضحة فقط ال تغيَت النص ُب : الزيادات
 .(5)«؟ ...شيء

إٌف مكانة ىذين الصحابيُت ٘تنع جهلهما بشيء من ىذه القراءات كخاصة أهنما ٦تن تلقيا من رسوؿ ا صلى ا عليو  
من عبد ا : خذكا القرآف من أربعة»: رٙب الناس بتلقي القرآف عنهما قاؿ صلى ا عليو كسلمكسلم، القراءة كحث الرسوؿ الك

، فمكانتهما العلمية، كشهادة رسوؿ ا صلى ا عليو (6)« ابن مسعود، كسآب مؤب أيب حذيفة، كأيب ابن كعب، كمعاذ ابن جبل
كبقية الصحابة رضواف ا عليهم، ٭تتفظوف بنسخ خاصة ُّم فيها   عليو كسلم، تنزىهما عن تغيَت نص قرآ٘ب، كما كاف منهما كانا

زيادات تفسَتية؛ » القرآف ا١تتواتر، كاآلحادم، كالزيادة التفسَتية ا١توضحة للنص ىذه الزيادة اليت اعًتؼ ُّا جولد زيهر على أهنا 
، كلكنو بعد بضع (7)«كدفعان الضطراب التأكيلحيث يستعاف أحيانان على إزالة غموض ُب النص ٘تييز أدؽ، ٭تدد ا١تعٌت ا١تبهم، 

 .صفحات يتساءؿ عن ما قصد من ىذه الزيادات كما ذكرنا آنفا
                                                           

 .     سَت اإلسبلميمذاىب التف: ، من كتاب14:عبد اٟتليم النجار، ىامش ص –( 1)
     4: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص –( 2)
 .     49: ا١ترجع نفسو، ص –( 3)
 .           52: مذاىب التفسَت اإلسبلمي، جولدزيهر، ص –( 4)
 .     21: ا١ترجع نفسو، ص –( 5)
 .     ـ2006ط، .بن علي، دار اٟتديث، القاىرة، مصر، د، ٖتقيق أٛتد 1/219اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي،  –( 6)
 .     16: ا١ترجع السابق، ص –( 7)
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كىاٍمرىأىتيوي ﴿: كمن ىذه األمثلة اليت ذكرىا جولد زيهر كالقراءة اليت نسبها البن مسعود رضي ا عنو، ُب قولو تعأب 
اب الزيادة التفسَتية، كىو مفهـو من النص ضمنان كىو ليس قرآنا بل أحادم كىذه كأمثا٢تا من ب[. كىو قاعد ]  (1)﴾قىائًمىةه 

 .(2)التبلكة، كىذه الزيادة أشبو ما تكوف با١تدرج 
كيشَت مستشرؽ آخر كىو آرثر جيفرم إٔب أثر ىذه اٟترية ُب القراءة فيما يسميو التطور ُب القراءات القرآنية إٔب درجة  

بو ضعف حجمو  (3)نشره ٤تققنا  أٟتق( ى316ت)دٯتو لكتاب ا١تصاحف البن أيب داكد السجستا٘ب التغيَت كالتحوير فيقوؿ ُب تق
نشر ُب أيامنا ىذه علماء الشرؽ كثَتنا ٦تا يتعلق بتفسَت القرآف كإعجازه كأحكامو، كلكنهم إٔب » : ما نصو (4)حجمو قراءات شاذة

رم على التحقيق ١تاذا كفوا عن ىذا البحث، ُب عصر لو نزعو خاصة إٔب اآلف ٓب يبينوا لنا ما يستفاد منو التطور ُب قراءاتو، كال ند
، ىذا ا١تستشرؽ (5)«ُب التنقيب عن تطور الكتب ا١تقدسة القدٯتة، كعما حصل ٢تا من التغيَت كالتحوير ك٧تاح بعض الكتاب فيها

ه ال يريد من ىذا مدح علماء اإلسبلـ كإ٪تا يقوؿ بأف علماء اإلسبلـ ألفوا كثَتا من الكتب ُب تفسَت القرآف الكرٙب كببلغتو كإعجاز 
 .ٮترب أهنم ٓب يبحثوا عن التطور ُب القرآف الكرٙب

فقراءة الصحابة . إف رؤية ا١تشتشرقُت ال تتفق كاألصوؿ العلمية، كتكذُّا اٟتقائق التارٮتية الثابتة بالواقع، كا١تنقوؿ بالتواتر
 -عند االشتباه-عليو كسلم، إياىم، كمراجعتهم إياه دائما، كمن ٍب ترافعهم إليو  للقرآف الكرٙب ٓب تكن إال بإقراء النيب صلى ا

كحاشا الصحابة كالتابعُت أف يقولوا ُب القرآف برأم ٣ترد رأم، دكف سند مرفوع إٔب النيب ». لبياف الصواب كاٟتق، لبللتزاـ الدائم بو
 .(6)« القرآ٘ب، إضافة كتقوٯتا كتوجيها إٔب أغراضهم العقائديةصلى ا عليو كسلم، فما بالنا بااهتامهم أهنم عبثوا بالنص 

ا١تستشرقوف  -عما يزعمو-ٓب تكن لقراءات الصحابة كال ١تن بعدىم من التابعُت دكافع شخصية كاختيار قراءة ما، فضبل 
اه الرسوؿ صلى ا عليو من حرية مطردة إٔب سائدة إٔب حد اٟترية الفردية، فبل سبيل إٔب اضطراب ُب النص القرآ٘ب منذ تلق

 .كسلم، كعنو الصحابة فمن بعدىم
ىذه بعض مواقف ا١تستشرقُت حوؿ اختبلؼ القراءات القرآنية، كىي لقلة قليلة من ا١تستشرقُت ٦تن توجهوا : خالصة  

كتشكيكهم ُب تواتر  ّتهودىم إٔب دراسة القرآف الكرٙب، كقد ٕتلى لنا ما ٖتملو ىذه اآلراء من بيعدو عن ا١تنهج لعلمي السليم،
القراءة الصحيحة كاعتمادىم ُب أحياف كثَتة على القراءات الشاذة الغَت صحيحة كخركج عن ا١توضوعية، بل كجهل ُب كثَت من 
األحياف بعلـو اإلسبلـ كمصادره، كما أف كثَتنا من ىؤالء ا١تستشرقُت ٮتوضوف فيما ال يعرفوف من أسرار القرآف كببلغتو، فعدميوا 

الذكؽ العريب كاٟتس اللغوم، كإشراؽ الركح كصفاء النفس أف يدرسوا كتاب ا كىم ليسوا أىبل لذلك ليخرجوا علينا بآراء بذلك 
  ُب قمة الغرابة ُب إعجاز القراءات القرآنية، ككذلك إتياف ا١تستشرقُت بنصوص متهافتة كساقطة ال ييبٌت عليها األحكاـ، ناسُت، 

 .رٙب ٯتثل اٟتقيقة ا١تطلقة اليت ال ٯتكن أف ٗتضع ألم حكم نسيبأك متناسُت أف القرآف الك
 

                                                           
 .     71: سورة ىود، اآلية –( 1)
 .       235-1/234اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي ،: ينظر –( 2)
ـ، تاريخ القرآف، دفاع ضد ىجمات 1937طبعة ليدف،    ,material for of the histoy of the text of the qur'an: ملحق كتاب ا١تصاحف بعنواف –( 3)

          .123: االستشراؽ، عبد الصبور شاىُت، ص
 .       كما بعدىا 123: ص عبد الصبور شاىُت، تاريخ القرآف، دفاع ضد ىجمات االستشراؽ،: ينظر –( 4)
                  .ـ2004، 1، دار األمل، األردف، ط305: صٍت عامر، ا١تستشرقوف كالقرآف الكرٙب، ٤تمد أمُت حسن ب –( 5)
        .135 :ا١ترجع السابق، ص –( 6)
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 .ـ2004، 1الكرٙب، ٤تمد أمُت حسن بٍت عامر، دار األمل، األردف، طا١تستشرقوف كالقرآف  .13
 .ت.، د4ا١تستشرقوف، ٧تيب العقيقي ، دار ا١تعارؼ، مصر، ط .14
ط، .ا١تفردات ُب غريب القرآف، الراغب األصفها٘ب اٟتسُت بن ٤تمد، ٖتقيق ٤تمد سيد كيبل٘ب، مكتبة مصطفى اٟتليب، القاىرة، مصر، د .15

 .ـ1960
 .ـ1980ط، .كمرشد الطالبُت، ابن اٞتزرم ٤تمد بن ٤تمد بن علي، ، دار الكتب العلمية، بَتكت، د منجد ا١تقرئُت .16
 .ـ1993، 3موسوعة ا١تستشرقُت، عبد الرٛتاف بدكم، دار العلم للمبليُت، بَتكت، لبناف، ط .17
، 2الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم ٤تمد بن ٤تمد بن علي، ضبطو كعلق عليو أنس مهرة، دار .18

 .ـ2000
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 غْٓ٘ يف االختالف بني قساٛتٕ ّزش ّحفـطأثس الظْاٍس اللّ

 "الطدس األّل مً الكسآٌ منْذجا"" 
 

 محمد بن أحمد: ستاذاأل                                                          
 ةالدراسات األدبي ماجستَت ُب القرآف الكرٙب ك

- جامعة سعد دحلب البليدة -                                                                      
 :مقدمػة
            

اٟتمد  الذم أنزؿ القرآف ىدل كرٛتة، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٤تمد خَت من تبل القرآف كعلمو، كعلى آلو كصحبو                 
 :ربو إٔب يـو القيامة، أما بعدكمن سار على د

فهػػذا ْتػػث ُب علػػم القػػراءات القرآنيػػة، كىػػو علػػم جليػػل الشػػأف مػػن علػػـو القػػرآف الكػػرٙب، بػػو يعلػػم اخػػتبلؼ ألفػػاظ الػػوحي                
خبللػػو  ، أبتغػػي مػػن( 1)ا١تنػػزالت، كبػػو يصػػاف كتػػاب ا مػػن التحريػػف كالتغيػػَت، كيعػػرؼ مػػا يقػػرأ بػػو كػػل كاحػػد مػػن األئمػػة النحػػارير

النحويػػػة، كالصػػػرفية ،كالصػػػوتية، ُب االخػػػتبلؼ بػػػُت قػػػراءة كرش كقػػػراءة حفػػػص : الكشػػػف عػػػن مػػػدل تػػػأثَت اللغػػػة ٔتسػػػتويااهتا الػػػثبلث
ىػػ، 1313ا١تتواترتُت، مرتكزا ُب ٖتقيق ىذا السػبيل علػى منظومػة شػيخ ا١تقػارئ ا١تصػرية، ٤تمػد بػن أٛتػد الضػرير ا١تتػوٕب ا١تتػوَب سػنة 

، كنظػرا لسػعة ا١توضػوع إ ذ ال ٯتكػن أف يفػي { (2)كرش ُب ما خالف فيو كرش حفصا من طريػق الشػاطبية رسالة } :ا١توسومة ب
:" بو ْتث كالذم نركمو، كطلبا للدقة جعلت مدكنيت السدس األكؿ مػن القػرآف الكػرٙب، كمػن ٍب اسػتقر ْتثػي علػى عنػواف كٝتتػو ب

، راجيػػا مػػن ا١تػػؤب جػػل شػػػأنو "السػػدس األكؿ مػػن القػػرآف ٪توذجػػػا" ""أثػػر الظػػواىر اللغويػػة ُب االخػػتبلؼ بػػُت قػػػراءٌب كرش كحفػػػص
 .السداد كالتسديد، كالتوفيق ا١تديد، إنو قريب ٣تيب

 
 .ترجمة اإلمامين كرش كحفص كالتعريف ببعض مصطلحات علم القراءات :أكالن 

 .ترجمة اإلمامين كرش كحفص -1     
 :   ترجمة اإلماـ كرش المصرم - أ

بد ا بن عمرك بػن سػليماف بػن إبػراىيم ا١تصػرم ا١تقػرئ، أبػو سػعيد، كلػد سػنة عشػر كمائػة، ككػاف أشػقر ىو عثماف بن سعيد بن ع
الشػػعر أزرؽ العينػػُت أبػػيض اللػػوف، قصػػَتا مػػائبل إٔب السػػمنة، جيػػد القػػراءة حسػػن الصػػوت، لقنبػػو شػػيخو بػػورش ألنػػو كػػاف علػػى قصػػره 

لوانػػو، فكػػاف نػػافع يقػػوؿ، اقػػرأ يػػا كرشػػاف، ىػػات يػػا كرشػػاف، أيػػن يػػا يلػػبس ثيابػػا قصػػارنا، ككػػاف إذا مشػػى بػػدت رجػػبله مػػع اخػػتبلؼ أ
: لعلػػو -إف الػػورش شػػيء: كقيػػل. كرش، كالورشػػاف نػػوع مػػن الطيػػور يشػػبو اٟتمػػاـ، فكػػأف شػػيخو شػػبهو بػػو: كرشػػاف، ٍب خفػػف فقيػػل

ٝتػا٘ب بػو : ٭تبػو كيقػوؿفلقب بو كرش لبياضػو كقػد لزمػو ىػذا اللقػب حػىت صػار ال يعػرؼ إال بػو، ككػاف  (3)يصنع من اللنب -األقط
  (5)أصلو من القَتكاف، كمولده ككفاتو ٔتصرقاؿ صاحب األعبلـ (.4)أستاذم
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 .(7)إنو تبل على نافع أربع ختمات ُب شهر كاحد: كيقاؿ (6)قرأ كرش على اإلماـ نافع سنة ٜتس كٜتسُت كمائة ُب أياـ ا١تنصور
راء ُب زمانو، فقرأ عليو أٛتد بن صاّب اٟتافظ، كداككد بن أيب الطيبة، كأبو فقرأ كجود كرجع إٔب مصر اليت رجعت إليو ُّا رياسة اإلق

يعقوب األزرؽ، كعبد الصمد بن عبد الرٛتن بن القاسػم، كيػونس بػن عبػد األعلػى، كعػامر بػن سػعيد اٞترشػي، كسػليماف بػن داككد 
 . ا١تهرم

 .اف ثقة حجة ُب القراءةكٝتع منو عبد ا بن كىب، كإسحاؽ بن حجاج كغَت كاحد، كقد كاف كرش ك
تػوُب .(8)قاؿ إٝتاعيل النحاس قاؿ ٕب أبو يعقوب األزرؽ إف كرشا ١تا تعمق ُب النحو كأحكامو اٗتذ لنفسو مقرأ يسمى مقػرأ كرش

 .(9)رٛتو ا تعأب ٔتصر سنة سبع كتسعُت كمائة
 :ترجمة اإلماـ حفص األسدم - ب

، قػرأ علػى  (10)وُب البزاز ،ربيب عاصم بن أيب النجود، كلد سنة تسػعُتىو حفص بن سليماف بن ا١تغَتة أبو عمرك األسدم الك
 (11)عاصم مرارا، ككصف بضبط اٟتركؼ اليت قرأىا عليػو، كأقػرأ النػاس دىػرا، كنػزؿ ببغػداد فقػرأ ُّػا كجػاكر ٔتكػة كعنػو أخػذ النػاس

  :، قػاؿ رٛتػو ا تعػأب (12( )اة عاصػميقصػد شػعبة بػن عيػاش أحػد رك ) قاؿ ككيع ككاف ثقة، كقاؿ بن معُت ىو أقرأ من أيب بكر
أقرأتك ٔتا أقرأ٘ب أبو عبد الرٛتن السلمي عن علي بن أيب طالب، كأقرأتو ٔتا أقرأ٘ب زر بن : أبو بكر ٮتالفٍت، فقاؿ: قلت لعاصم} 

هػػم بقػػراءة قػػاؿ ٭تػػِت بػػن معػػُت الركايػػة الصػػحيحة مػػن قػػراءة عاصػػم ركايػػة حفػػص ككػػاف أعلم(. 13)حبػػيش عػػن عبػػد ا بػػن مسػػعود
كقد ركل اٟتديث عن علقمة بن مرثد، كثابت البنا٘ب، كأيب إسحاؽ السبيعي، (.14)عاصم ككاف مرجحا على شعبة بضبط القراءة

 .ككثَت بن زاذاف، ك٤تارب بن دثار، كإٝتاعيل السدم، كليث بن أيب سليم، كعاصم، كغَتىم
أخوه عبيد بن الصباح كأبو شعيب القواس كٛتػزة بػن القاسػم كحسػُت قاؿ أبو عمرك الدا٘ب قرأ عليو عرضا كٝتاعا عمرك بن صباح ك 
كركل عنػػو بكػػر بػػن بكػػار كآدـ بػػن أيب إيػػاس كأٛتػػد بػػن أيب عبػػدة . بػػن ٤تمػػد ا١تػػركذم كخلػػف اٟتػػداد ٍب ٝتػػى الػػدا٘ب خلقػػا سػػواىم

 .كىشاـ بن عمار كعلي بن حجر كعمرك الناقد كىبَتة التمار كآخركف
  (15)انُت كمائةتوَب رٛتو ا تعأب سنة ٙت

 .التعريف ببعض مصطلحات علم القراءات  -2
" يقوؿ الشيخ ٤تمد بن يالوشو الشريف أف الفرؽ بُت ىذه ا١تسميات:ياف الفرؽ بين القراءة كالركاية كالطرؽ كالوجو ب - أ

ذ عػن الػركاة أف ما ينسب إلماـ من األئمة فهو قراءة، كما ينسب آلخذ عنو كلو بواسطة فهػو ركايػة، كمػا ينسػب ١تػن أخػ
كإف سفل فهو طريق، فنقػوؿ مػثبل  قصػر مػد اللػُت كشػيء كسػوءة قػراءة ا١تكػي كركايػة قػالوف عػن نػافع كطريػق األصػفها٘ب 
عن كرش كىذه القراءات كالركايات كالطرؽ ىو ا٠تبلؼ الواجب فبل بد أف يأٌب القارئ ّتميع ذلػك كلػو أخػل كلػو أخػل 

ؼ اٞتػائز فهػو خػبلؼ األكجػو الػيت علػى سػبيل التخيػَت فبػأم كجػو أتػى القػارئ بشيء منو كاف نقصا ُب ركايتو كأما ا٠تػبل
 :كمن ىذه ا١تقولة يتبُت ما يلي(. 16)كغَتىا. أجازه كال يكوف ذلك نقصا ُب ركايتو كأكجو البسملة ، كالوقف بالسكوف

 .٠تبلؼ بُت القراءما ينسب إٔب إماـ من األئمة العشرة ٦تا أٚتع عليو الركاة عنو من أكجو ا: لقراءةأف ا 
 ما ينسب إٔب الراكم عن اإلماـ كلو بواسطة: كالركاية 

 ما ينسب ١تن أخذ عن الركاة كإف سفل: كالطريق 
 (.17)ما كاف القارئ ٥تَتا فيو من أكجو األداء: كالوجو
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ان أك ٮتػل بػو فإنػو خلػل ُب إكمػاؿ كالطػرؽ كاألكجػو فلػيس للقػارئ أف يػدع منهػا شػيئ القػراءات كالركايػاتكأمػا " -رٛتو ا–قاؿ السيوطي 
  (18" ).الركاية األكجو، فإهنا على سبيل التخيَت، فأم كجو أتى بو أجزأه ُب تلك الركاية

 الوجو األشهر الذم ينبغي تقدٯتو ُب األداء عند اٞتمع، كاالقتصار عليو عند التبلكة: كأما ا١تقدـ أداءن 
   :التعريف بمصطلحي األصوؿ كالفرش -ب     

األصػػل لغػػة مػػا يبػػٌت عليػػو غػػَته، كأصػػل كػػل شػػيء قاعدتػػو الػػيت لػػو تو٫تػػت مرتفعػػة ارتفػػع بارتفاعػػو سػػائره ذكػػره : األصػػوؿ -1ب          
الراغب، كقاؿ الفيومي أصل الشيء أسفلو كأساس اٟتائط أسفلو، كاستأصل الشيء ثبت أصلو كقوم ٍب كثر حىت قيل أصل كػل شػيء مػا 

 (.19)فاألب أصل للولد كالنهر أصل للجدكؿ، كأصلتو تأصيبل جعلت لو أصبل ثابتا يبٌت عليو غَته: يستند كجود ذلك الشيء إليو
مػا يثبػت حكمػو : عبػارة عمػا يفتقػر إليػو، كال يفتقػر ىػو إٔب غػَته كاألصػل: كىػو ُب اللغػة: ٚتػع أصػلاألصػوؿ : "جاء ُب التعريفات
 .(20)" بنفسو كيبٌت على غَته 

أبػػواب القػػراءات الػػيت ٢تػػا " أكىػػي.(21)قواعػػد عامػػة ينسػػحب حكػػم الواحػػد منهػػا علػػى ٚتيػػع نظػػائره: كُب اصػػطبلح علػػم القػػراءات
 (22)"كغَتىا...باب اإلدغاـ، كا١تد، كا٢تمز ا١تنفرد ،كاإلمالة، كالراءات، كياءات اإلضافة: قاعدة معينة تندرج فيها اٞتزئيات، مثل

قػراء، كالػيت ال تنػدرج ٖتػت أحػد أبػواب األصػوؿ أك الػيت يقػل تكرارىػا ُب ىي األلفاظ القرآنيػة ا١تختلػف فيهػا بػُت ال :الفرش -2ب

 }:االخػػتبلؼ الػػذم ُب قولػػو تعػػأب: ا١تصػػحف، كتسػػمى الفػػركع، فمػػثبل           }[،23يػػونس ] حيػػث قػػرأ حفػػص

)بالنصػػب ُب  )أحػػد أبػػواب األصػػوؿ، كلعػػدـ كركد نظػػَت ٢تػػذا  كقػػرأ البػػاقوف بػػالرفع فيػػو، يعػػد مػػن فػػرش اٟتػػركؼ لعػػدـ اندراجػػو ضػػمن

 (23)اللفظ، ٥تتلف فيو بُت القراء، كال يشًتط إٚتاع العلتُت، بل تكفي إحدا٫تا
 

 .أثر المستويات اللغوية في االختالؼ بين قراءتي كرش كحفص في السدس األكؿ من القرآف الكريم: ثانيا
 :                                (24)طبية من باب الفرشإحصاء ما خالف فيو كرش حفصا من طريق الشا -1     
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 مػالػك                                   
 عليهم  ءأ نذراهتم أـ        

 
 
 

 كما ٮتدعوف          
 ٔتا كانوا يىٍكًذبوف        

 نىغًفر لكم           
 النػبػيُت            

 
 

 كالصابئُت         
 

 أتتخذنا ىزكا        
 

 خطيئتو         
 

 تظػىاىركف         
 

 ملوف أكلئكعما تع   
 أنبياء          

 
 

 كميكاؿ          
 كال تيسأؿ           
 كاًٗتذكا                    
 ككصى ُّا           
        

 مػلك، قرأ بفتح األلف اليت بعد ا١تيم     
ا١تد من قبيل ا١تنفصػل فيمػده حسػب  قرأ بضم، كصلة ميم اٞتمع قبل ٫تزة القطع كيصبح    

بتسػػهيل ا٢تمػػزة الثانيػػة بينهمػػا كبػػُت األلػػف،  -ءأنػػذراهتم -مذىبػػو، كىكػػذا ُب كػػل نظػػَت، كقػػرأ
 .  كبإبدا٢تا حرؼ مد خالصان مع اإلشباع

 .  كما ٮتادعوف، بضم الياء كفتح ا٠تاء كألف بعدىا ككسر الداؿ   
بيوف، بضم الياء كفتح الكاؼ ككسر      .الذاؿ مشددةييكىذٍّ
 .   يػيٍغفىٍر، بياء التذكَت ا١تضمومة، كفتح الفاء، مبنيا للمجهوؿ   
النبػيػػػئُت، ُّمػػزة مكسػػورة بػػُت يػػاءين، سػػاكنتُت، مػػع ا١تػػد ا١تتصػػل قبػػل ا٢تمػػزة، كثبلثػػة البػػدؿ   

 .بعدىا على أصلو، كما ركل، النب  النبيئوف، األنػبئاء، النبوءة با٢تمزة ُب اٞتميع
ا١تائػػدة، ْتػػذؼ ا٢تمػػزة، كضػػم البػػاء ُب ( 69)اٟتػػج، كالصػػابوف( 17)ُت، ىنػػا كُب كالصػػػاب    

 .موضع ا١تائدة
اإلخبلص، ككافػق حفصػا ُب ضػم الػزام ( 4) -كفؤا  -ىزؤا، ُّمز الواك ُب اٞتميع، ككذا     
 كا٢تاء
 .خطيئػاتو، ٔتد ا٢تمز على اٞتمع، كلو قصر كتوسيط كمد البدؿ     
 بتشديد الظاء      

 .يعملوف، بياء الغيب    
 . أنبئػاء، ُّمزة مفتوحة بُت الباء كاأللف، كا١تد ا١تتصل عمبل بأقول السببُت    
 كميكائل، ُّمزة مكسورة قبل البلـ      
 بفتح التاء كجـز البلـ     
 بفتح ا٠تاء     
 كأكصى ، ُّمزة مفتوحة بُت الواكين كإسكاف الواك الثانية مع ٗتفيف الصاد       
 .  النبيئوف، ُّمزة مضمومة بعد الياء مع ا١تد ا١تتصل قبل ا٢تمزة كثبلثة البدؿ بعدىا     
 . يقولوف بياء الغيب     
 إبداؿ ا٢تمزة ياء مفتوحة      
 ترل، بتاء ا٠تطاب      
 خطػٍوات، بإسكاف الطاء ُب ٚتيع ا١تواضع      
ابتػػدئ مػػا بعػػده بضػػم ٫تػػز الوصػػل  بضػػم النػػوف كصػػبل، ككػػذلك بضػػم أكؿ السػػاكنُت إذا     

 . قل ادعوا، قالت اخرج، كغَت٫تا: الواقع ُب فعل ثالثو مضمـو ضمة الزمة ٨تو
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136 

 
 

    
140 

 
    
150  
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168  
    
173  

 
 
 

 النبيػوف           
 

 أـ تقولوف إف         
 لئػبل يكوف         
 كلو يرل          
 خطػيوات الشيطاف      

 فمن ا ضطر        
 
 

 يس الرٌب ل       
 كلكنَّ الربى        

 
ـي مسكُتو         فديةه طعا

 
 ُب السٍّلم        
 حىت يقوؿى        
 معا -قدىره       
 كصية ألزكاجهم     
 فيضاعٍفو لو     
كا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض      

    

 ىل عسىيتم       
 لنيب، نبيهم       
 اغًتؼ غيرفة       
 كلوال دفع        
 ؿ أنا أحِت قا       

  
 كيف ننشزىا         
 كيكفري عنكم        
 ٭تسىبهم        

 . برفع الراء، مع ترقيقها      
( 189)بتخفيف النوف ككسرىا، كرفع الراء مػع ترقيقهػا، ككػذلك ُب موضػع كلكػن الػرب       

 .بنفس السورة
، بفتح السُت كألف بعدىا كفتح النوف فديػةي، ْتدؼ التنوين، طعا       ، ّتر ا١تيم، مساكُتى ـً

 .              ببل تنوين على اٞتمع
 .بفتح السُت      
 .برفع البلـ      
 بإسكاف الداؿ      
 .كصية، برفع التاء      
 .برفع الفاء      
 .كيبصط، بالصاد ا٠تالصة      

 
 قرأ بكسر السُت        
 بعد الياء فيهما، مع الطوؿ ُب ا١تتصلبا٢تمز        
 . غىرفة، بفتح الغُت       

 . ًدفاع، بكسر الداؿ كفتح الفاء ٦تدكدة         
كصػبل قبػل ٫تػػز القطػع ا١تضػمـو مػع ا١تػػد ا١تنفصػل ككػذا ا١تفتػػوح  -أنػػا -بػإ ثبػات ألػف         

 . أنا ءاتيك: ٨تو
 . ننشرىا، بالراء ا١تهملة مكاف الزام         

 . كنكفٍر، بنوف العظمة كجـز الراء         
 . بكسر السُت، ُب الفعل حيث أتى بالياء أك بالتاء         
 . ميسيرة بضم السُت         
 . بتشديد الصاد         
 . برفع التاء فيهما         
 . ّتـز الراء مع اإلظهار عند البلـ         
 .١تيمجـز الباء مع اإلظهار عند ا         
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 كأف تىصىدقوا        
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 سورة آؿ عمراف
 كرش                               حػفص         رقم اآلية

   13  
   21  
   
   37  
   37  
  39 ،
68  
   44 
 

   49   
   49   
 

   57  
66 ،

119 
   78 
   79  
   80  
   81  
   83  
   97  

112 ،
181  

 
   115   
 
  120  
  125  

 يركهنم        
 النبيػُت        

    
 ككفَّلها        
 زكريا       
 نيب، لنيب        
 لديهٍم إذ       

 
 أ٘ب أخلق       
 فيكوف طَتا       

 
 فيوفيهم       
 ىاأنتم       
 لتحسىبوه       
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف تيعلٍّ       

 الكتاب 
 كال يأمرىكم       
 ١تا ءاتيتكم       
 يبغوف يرجعوف       
 ًحج البيت       
 األنبياء       

 
فلػػػػػػػػػػػػن          . كمػػػػػػػػػػػػايفعلوا  

 يكفركه  
 ال يضير كم      
 مسوٍّمُت      
 كسارعواٍ      
 نيب، لنيب     

 . تركهنم، بتاء ا٠تطاب        
النبػيػػػئُت، ُّمػػزة مكسػػورة بػػُت يػػاءين، سػػاكنتُت، مػػع ا١تػػد ا١تتصػػل قبػػل ا٢تمػػزة، كثبلثػػة         

   .البدؿ بعدىا على أصلو
 .بتخفيف الفاء         
 .با٢تمز بعد األلف مع ا١تد ا١تتصل        
 . مزبا٢ت        
 . ضم ميم اٞتمع كصلتها بواك مع اإلشباع حسب قاعدتو ا١تطردة        
 . إ٘ب، بكسر ا٢تمزة، كيعلم فتح ياء اإلضافة كصبل        
 . طآئرا، بألف ٦تدكدة بعد الطاء ك٫تزة مكسورة بعدىا مكاف الياء، مع ترقيق الراء        
 . فنوفيهم، بنوف العظمة        
 . ا٢تمزة بعد ألف قبلها، كبإبدا٢تا ألفا مشبعة بتسهيل        
 . بكسر السُت        
 . تىعلىموف، بفتح التاء كإسكاف العُت كفتح البلـ ٥تففة        
 . برفع الراء، كلو إبداؿ ا٢تمزة على أصلو        
 . ءاتيناكم، بنوف العظمة كألف بعدىا، كلو أكجو البدؿ        
 . فيهمابتاء ا٠تطاب          
 .بفتح اٟتاء         
مع ا١تد ا١تتصل عمبل بأقول السببُت، مع نقػل اٟتركػة إٔب ُّمزة مفتوحة مكاف الياء،          

 . الـ التعريف على أصلو
 . بتاء ا٠تطاب فيهما         

 
 . بكسر الضاد كجـز الراء خفيفة         
 . بفتح الواك         
 . بل السُتْتذؼ الواك اليت ق         
 . با٢تمز         
 .قيًتل، بضم القاؼ كحذؼ األلف ككسر التاء         
 . بكسر ا١تيم         
 . بتاء ا٠تطاب        
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  133  
146 ،
161 

  146  
157 ،
158  
    
157 
    
161  
   169  
 

   176 
 

 قاتل معو        
 ميتم      
 ٦تا ٬تمعوف     
 غيل أف يػى      
 كال ٖتسىنب      

 
زينك       كال٭تى

 . يػيغىل، بضم الياء كفتح الغُت        
، ُب (188) -فػػبل ٖتسػػبنهم –، كُب (188) -الٖتسػػنب –بكسػػر السػػُت، ككػػذا ُب         

 .  اٞتميع على أصلو
 .بضم الياء ككسر الزام        

 
          

                  

  

   "          (148 "):سورة النساء إلى قولو تعالى       
 

 :أثر المستويات اللغوية في االختالؼ بين القراءتين  -  2       
 :اىل العرفاف نقبل عن اإلماـ الرازم ُب كتابو اللوائح أفجاء ُب من        

 : الكبلـ ال ٮترج عن سبعة أحرؼ ُب االختبلؼ "
 األكؿ اختبلؼ األٝتاء من إفراد كتثنية كٚتع كتذكَت كتأنيث كقولو سبحانو-        

 .كذا ألمانااهتم ٚتعا كقرئ ألمانتهم باإلفرادقرئ ى( 23ا١تؤمنوف ) { كىالًَّذينى ىيمٍ ألىمىانىااهتًمٍ كىعىٍهًدًىمٍ رىاعيوفى } 
( 34:سػبأ ){فقػالوا ربنػا باعػد بػُت أسػفارنا}: قولو سػبحانوالثا٘ب اختبلؼ تصريف األفعاؿ من ماض كمضارع كأمر ٨تو -        

ا بعد برفع رب ىكذا ربنئ كقر. قرئ ىكذا بنصب لفظ ربنا على أنو منادل كبلفظ باعد فعل أمر كبعبارة أنسب با١تقاـ فعل دعاء
   .على أنو مبتدأ كبلفظ بعد فعبل ماضيا مضعف العُت ٚتلتو خرب

 { ذك العرش اَّيد}الثالث اختبلؼ كجوه اإلعراب قولو سبحانو -        
 قرئ برفع لفظ اَّيد كجره، فالرفع على أنو نعت لكلمة ذك كاٞتر على أنو نعت لكلمة العرش فبل فرؽ ُب ىذا الوجو( 15الربكج )

 .بُت أف يكوف اختبلؼ كجوه اإلعراب ُب اسم أك فعل
قػرئ ُّػذا اللفػظ كقػرئ أيضػا (.3:الليػل){  كىمىػا خىلىػقى الػذَّكىرى كىااٍلنػٍثىػى }:الرابع االختبلؼ بالنقص كالزيادة بقولو سػبحانو-         

 .كالذكر كاألنثى بنقص كلمة ما خلق
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كقػرئ كجػاءت سػكرة (. 19: ؽ) {بػاٟتق كجػاءت سػكرة ا١تػوت}:ولػو سػبحانوبق ا٠تامس االخػتبلؼ بالتقػدٙب كالتػأخَت-         
 . اٟتق با١توت
فبل فرؽ ُب ىذا . باٟتاء كقرئ كطلع بالعُت( 29:الواقعة){ كىطىٍلح مىٍنضيود }قولو سبحانو السادس االختبلؼ باإلبداؿ-          

 الوجو أيضا بُت االسم كالفعل 
قولو في يريد اللهجات كالفتح كاإلمالة كالًتقيق كالتفخيم كاإلظهار كاإلدغاـ ك٨تو ذلك كمثلو  السابع اختبلؼ اللغات-           
تقرأ بالفتح كاإلمالة ُب أتى كلفظ موسى فبل فرؽ ُب ىذا الوجو أيضا بُت االسم (  9/طو){  كىىىلٍ أىتىاؾى حىًديثي ميوسىى }:سبحانو
 . (25)كالفعل
إف  -حػوؿ مػػدل تػػأثَت الػػدرس اللغػػوم ٔتباحثػو  ُب االخػػتبلؼ بػػُت القػػراءات القرآنيػػة، كسػػنعرض مػن ىػػذا ا١تقػػاـ يتضػػح ا١تقػػاؿ      

٪تػػاذج مػػن ىػػذا التػػأثَت بػػُت ركايػػيت كرش كحفػػص ُب السػػدس األكؿ مػػن القػػرآف الكػػرٙب حػػىت ينجلػػي األمػػر كيتضػػح  -شػػاء ا تعػػأب
 :           ا١تقصد 

س األكؿ مػن القػػرآف الػذم عليػو ْتثنػا كمػن أمثلػة ىػذا اٞتانػب مػػا كىػذا ا١تسػتول قليػل ُب السػد: حػومالمسػتول النٌ  - أ
 :يلي

سػػورة ( )مىعىػػوي مىػػىتى نىصٍػػري اللَّػػًو أىال ًإفَّ نىصٍػػرى اللَّػػًو قىرًيػػبه آمىنيػػواٍ  كىزيٍلزًليػػواٍ حىػػىتَّ يػىقيػػوؿى الرَّسيػػوؿي كىالَّػػًذينى  :)قولػػو تعػػأب -
 (214: البقرة

برفػع الػبلـ علػى أنػو مػاضو بالنسػبة إٔب زمػن اإلخبػار، أك حػاؿه باعتبػار اٟتػاؿ ا١تاضػية، فلػم   ؿي حىػىتَّ يػىقيػو  قرأ اإلمػاـ نػافع بقػراءة 
 (.حىتَّ )يىعمل فيو 

. إٔب أف يقوؿ الرسوؿ، فهو غاية، كالفعل ىنا مستقبل، حيكيىػت بػو حػا٢تم: " بنصب البلـ، كالتقدير ( حىىتَّ يػىقيوؿى )كىقػىرىأى حفص    
، أٍم : ، يكوف معٌت اآلية ( يػىقيوؿي حىىتَّ )فػىعىلىى قراءة نافع  حىت ىذه حالة، ألف القوؿى إ٪تا كاف عن الزلزلة، : كزلزلوا حىت الرسوؿ يقوؿي
 غَت منقطع عنها 

 بالنصب، فعلى الغاية، كليس فيو ذلك ا١تعٌت الذم ُب قراءة نافع( حىىتَّ يقيوؿى )كىأىمَّا قراءة حفص    
مىت نصر ا، متضرٍّعُت إليو تعأب ُب حالة زلزا٢تم، كٓب يتأخَّركا : أف الرسوؿ كالذين ءامنوا معو قالو كعلى ىذا دىلٍَّت قراءة نافع على 
، فلم ينقطػع قػوؿ الرسػوؿ كالػذين ءامنػوا معػو عػن حالػة الزلػزاؿ حػىت أتػاىم (يقوؿي )ٓب تعمل ُب ( حىت)بذلك القوؿ، إٔب غايةو، ألف 

 نصر ا عز كجل 
ُب ىػذه ( يقػوؿى )عىًملػت ُب ( حػىت)مىت نصر ا، فػ: أيٍزعجيوا كاضطربوا إٔب أف قالوا : فص على أهنم زيلزلوا، ٔتعٌت كىدىلٍَّت قراءة ح   

 إٔب أف أدخلهىا : أسَتي حىىتَّ أىٍدخىلىها، كا١تعٌت : بعدىىا، كذلك ٨تو قولك " أف"القراءة، فػىنىصىبىٍتوي بإضمار 
ضوء ذلك بأف ا سبحانو كتعأب، يستجيب للمؤمنُت حُت ابتبلىم، سواءه أىتىضىرَّعيوا كٯتيًٍكني اٞتمع بُت القراءتُت على    

  (26)إليو حاؿ ابتبلئهم عاجبل، أـ بعد شدة الببلء آجبلن 
 { نيبٍّ قيًتل مىعو ربٍّيوف كثَتًمٍن  ككأيٍّن }:قولو تعأب -

كىػي قػراءة نػافع كبػن جبػَت كأيب عمػرك : قػاؿ القػرطيب ُب تفسػَته (27)قرأىا كرش عن نافع مبنيا للمفعوؿ(قتل()146:ءآؿ عمراف)         
كيعقػػوب كىػػي قػػراءة بػػن عبػػاس كاختارىػػا أبػػو حػػاًب كفيػػو كجهػػاف أحػػد٫تا أف يكػػوف قتػػل كاقعػػا علػػى النػػيب كحػػده كحينئػػذ يكػػوف ٘تػػاـ 
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جػػيش عظػػيم أم كمعػػو جػػيش  الكػػبلـ عنػػد قولػػو قتػػل كيكػػوف ُب الكػػبلـ إضػػمار أم كمعػػو ربيػػوف كثػػَت كمػػا يقػػاؿ قتػػل األمػػَت معػػو
كخرجت معي ٕتارة أم كمعي الوجو الثا٘ب أف يكوف القتل ناؿ النيب كمن معو من الربيُت كيكػوف كجػو الكػبلـ قتػل بعػض مػن كػاف 
معو تقوؿ العرب قتلنا بٍت ٘تيم كبٍت سليم كإ٪تا قتلوا بعضهم كيكوف قولو فما كىنوا راجعا إٔب من بقي منهم قلت كىذا القوؿ أشبو 

  (28)نزكؿ اآلية كأنسب فإف النيب ٓب يقتل كقتل معو ٚتاعة من أصحابوب
بن مسعود كاختارىا أبو عبيػد كقػاؿ إف  كقرأ الكوفيوف كبن عامر قاتل كىي قراءة (29)فعبل ماضيا( قاتل)كقرأىا حفص عن عاصم         

كُب ىذا ا١تقاـ يتضػح ( 30)غَتىم فقاتل أعم كأمدح ا إذا ٛتد من قاتل كاف من قتل داخبل فيو كإذا ٛتد من قتل ٓب يدخل فيو
ا١تاضػي (قاتػل)يدؿ على قتل النيب مع أصػحابو ُب نصػرة الرسػالة أمػا قػراءة حفػص( قتل)االختبلؼ بُت قراءٌب كرش كحفص فالفعل

 .ةيدؿ ُب معناه على قتاؿ النيب كأصحابو للمنكرين لرسالتو ٓب يتضمنو قتل النيب ُب ا١تعٌت ا١تستقى من اآلي
بػػالرفع علػػى أنػػو فاعػػل كػػاف التامػػة، كىػػي ٔتعػػٌت ( كاحػػدةه )قػػرأ كرش { كىانىػػٍت كىاًحػػدىةه فػىلىهىػػا النٍّصٍػػفي  كىًإفٍ  }:قولػػو تعػػأب-                       

ع قرأ نافع كأىل ا١تدينة كاحدة بالرف (31)فإف كاف ا١تًتكؾ كاحدة: حدث ككقع، كقرأىا حفص بالنصب خرب كاف الناقصة، كتقديره
  (32)على معٌت كقعت كحدثت فهي كاف التامة كما قاؿ الشاعر إذا كاف الشتاء فأدفئو٘ب فإف الشيخ يهرمو الشتاء

 :كمن ٪تاذج ىذل ا١تستول :المستول الصرفي - ب
( خادع)مضارع  كىي ركاية كرش على أنو( 09:البقرة){يىٍشعيريكفى  كىمىا ٮتيىاًدعيوفى ًإالَّ أىنٍػفيسهمٍ كىمىا }:قولو تعأب -         
كأكثر القراءة باأللف :)قاؿ العكربم.(33)اَّرد، مبنيا للفاعل( خدع)على أنو مضارع ( ٮتىٍدىعوف)كقرأ حفص . ا١تزيد مبنيا للفاعل

ألهنػػم ُب خػػداعهم ينزلػػوف أنفسػػهم منزلػػة أجنػػيب يػػدكر  -أم ُب ٮتػػادعوف-كأصػػل ا١تفاعلػػة أف تكػػوف مػػن اثنػػُت كىػػي علػػى ذلػػك ىنػػا
  (34( )ا فهم ٮتدعوف أنفسهم كأنفسهم ٗتدعهم كقيل ا١تفاعلة ىنا من كاحد كقولك سافر الرجل كعاقبت اللصا٠تداع بينهم
ـً  }:قولػػو تعػػأب -          ٍيػػفى نينًشػػريىىا  كىانظيػػٍر ًإٔبى اٍلًعظىػػا مػػن قػػوؿ القائػػل، : قػػالوا. بضػػم النػػوف كىػػي ركايػػة كرش(259:البقػػرة){  كى

 .كانظر إٔب العظاـ كيف ٨تييها، ٍب نكسوىا ٟتمنا: ، كىي قراءة عامة  أىل ا١تدينة، ٔتعٌت"م إنشارناأنشرى ا ا١توتى فهو يينًشرى"
كانظػر كيػف نرٌكػب بعضػها علػى : أم بإبداؿ الراء زايا، كىي قراءة عامة  الكوفيُت، ٔتعػٌت-بضم النوف كبالزام (نينشزىا)كقرأ حفص

  (35. )بعض، كننقل ذلك إٔب مواضع من اٞتسم
 :ك٦تا جاء ُب ىذا اٞتانب :لمستول الصوتيا -ج

قرأىا كرش عن نافع بضػم اليػاء كفػتح الغػُت كالغلػوؿ ىػو أخػذ  (146:آؿ عمراف){ أىٍف يػيغىلَّ لًنىيبٍّ  كىمىا كىافى  }:قولو تعأب -        
بفػتح اليػاء كضػم ( يػىغيػلَّ )عاصمكقرأىا حفص عن . الشيء خفية من ا١تغاٖب كغَتىا، أم ليس ألحد أف يغل نبيا أم ٮتونو ُب ا١تغاٖب

يظهػػر االخػػتبلؼ بػػُت القػػراءتُت ُب الرفػػع (يغػػل)ففػػي كلمػػة(. 36)مػػن الغلػػوؿ -صػػلى ا عليػػو كسػػلم -الغػػُت كمعناىػػا تربئػػة النػػيب
 .كالنصب كبالتإب إختبلؼ ُب أصوات الكلمة أدل إٔب اختبلؼ ُب معٌت اآلية الكرٯتة

ىػػ }:كُب قولػػو تبػػارؾ كتعػػأب-        صػػيغة  علػػى قػػرأ كرش بفػػتح ا٠تػػاء( 125:البقػػرة){ مىقىػػاـً ًإبػٍػػرىاًىيمى ميصىػػلًّىًمػػٍن  ذيكاكىاٗتَّ
كاٗتػذكه مصػلى ك٬تػوز أف يكػوف  ( جىعىٍلنىا اٍلبػىٍيتى )ا٠ترب، إخبار عن كلد إبراىيم أهنم اٗتذكا من مقامو مصلى فيكوف ىذا عطفان على

ػػذكا)كقرأىػػا حفػػص. صػػلىكإذ اٗتػػذكه م(كىًإٍذ جىعىٍلنىػػا اٍلبػىٍيػػتى )عطفػػان علػػى األكؿ أنػػو : بكسػػر ا٠تػػاء علػػى صػػيغة األمػػر كفيػػو أقػػواؿ( كاٗتًَّ
كاٗتذكا من مقاـ إبػراىيم ( 122البقرة ){اذٍكيريكٍا نًٍعمىيًتى الَّيًت أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىٌٗب فىضٍَّلتيكيٍم عىلىى اٍلعىالىًمُتى } :عطف على قولو تعأب

كا١تعٌت أنو ١تا ابتبله بكلمات كأ٘تهن قاؿ لو ( 124البقرة ){ًإٌ٘ب جىاًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا} :ولو تعأبالثا٘ب إنو عطف على ق. مصلى 
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ذيكاٍ ًمن مَّقىاـً ًإٍبراًىيمى ميصىلًّى} كقاؿ{ًإٌ٘ب جىاًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا}جزاء ١تا فعلو من ذلك ك٬تػوز أف يكػوف أمػر ُّػذا كلػده إال أنػو  {كىاٗتًَّ
نىاكيم ًبقيوَّةو }:كنظَته قولو تعأب( كقاؿ)أضمر قولو تعأب الثالث أف ىذا أمػر مػن ( 171األعراؼ ){كىظىن واٍ أىنَّوي كىاًقعه ًًٍُّم خيذيكاٍ مىا ءاتػىيػٍ

ا تعػػػأب ألمػػػة ٤تمػػػد أف يتخػػػذكا مػػػن مقػػػاـ إبػػػراىيم مصػػػلى كىػػػو كػػػبلـ اعػػػًتض ُب خػػػبلؿ ذكػػػر قصػػػة إبػػػراىيم عليػػػو السػػػبلـ ككػػػأف 
ذيكاٍ كىإً }كجهو أنتم من مقاـ إبراىيم مصلى كالتقدير أنا ١تا شرفناه ككصفناه بكونو مثابة للناس {ٍذ جىعىٍلنىا اٍلبػىٍيتى مىثىابىةن لٌلنَّاًس كىأىٍمنان كىاٗتًَّ

  (37)كأمنان فاٗتذكه أنتم قبلة ألنفسكم
قوؿ الفصل ُب تفسػَت كثػَت مػن معػا٘ب اآليػات كباٞتملة فإف الظواىر اللغوية كما بينا باألمثلة اليت ضربناه استشهادا ٢تا ال

القرآنيػػة، كتأكيػػد التظػػافر كالتكامػػل بػػُت القػػراءات القرآنيػػة، كىػػو مػػا ٭تػػتم ضػػركرة الرجػػوع إليهػػا خاصػػة ُب ٣تػػاؿ اسػػتنباط األحكػػاـ 
 .الشرعية 
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 فهرس المصادر كالمراجع
النجػػـو الطوالػػع علػػى الػػدرر اللوامػػع ُب أصػػل مقػػرا اإلمػػاـ نػػافع، شػػرح ١تنظومػػة الشػػيخ أيب اٟتسػػن بػػن بػػرم، مكتبػػة السػػبلـ، الشػػيخ إبػػراىيم ا١تػػارغيٍت ،  -1

                3،ص( د، ت)، ( د، ط)ا١تغرب 
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 :عمرك الدا٘ب، حيث يقوؿ فيها
 كفي يسرىا التيسير رمت اختصاره               فأجنت بعوف اهلل منو متمال                      

   449،ص(تد، )، 1، ٖتقيق ٣تموعة من اققُت،   دار ا٢تداية،ط17الزبيدم ٤تمد مرتضى، تاج العركس من جواىر القاموس، ،ج -3
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 205ـ، ص1980، 5، دار العلم للمبليُت، بَتكت،ط 4الزركلي خَت الدين ،األعبلـ ، ،ج -5
 482ـ، ص 1992ىػ، 1411، 1لمية، بَتكت، ط، دار الكتب الع3ياقوت اٟتموم، معجم األدباء، ، ج -6
 296ـ،ص1993ىػ، 1413، 9،مؤسسة الرسالة، بَتكت،ط9الذىيب حسُت، سَت أعبلـ النببلء، ، ج -7
ٖتقيػق بشػار عػواد معػركؼ، شػعيب األرنػاؤكط، صػاّب مهػدم عبػاس،  1الذىيب ٤تمد أبو عبد ا، معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصػار، ،ج -8

 153ىػ، ص1404، 1ة الرسالة، بَتكت،طمؤسس
 4ـ، ص1484ىػ، 1404ينظر أبو عمرك الدا٘ب، التيسَت ُب القراءات السبع، ، دار الكتاب العريب، بَتكت،  -9

 226، 225، ص3معجم األدباء، ياقوت اٟتموم، ج  -10
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  6أبو عمرك الدا٘ب، التيسَت ُب القراءات السبع، ،ص -12
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 17،صأٛتد خالد شكرم، قراءة اإلماـ نافع من ركاٌب قالوف ككرش من طريق الشاطبية  -17
 ـ،ص2005ىػ، 1426، 1السيوطي جبلؿ الدين، اإلتقاف ُب علـو القرآف، ٖتقيق أٛتد زمرٕب، دار الكتاب العريب، بَتكت،ط - 18
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 64،ص5امع ألحكاـ القرآف،جالقرطيب أبو عبد ا، تفسَت اٞت -32
 85، ص1كىبة الزحيلي، التفسَت ا١تنَتج -33
 إبراىيم عطوه عوض : ٖتقيق 1أبو البقاء العكربم، إ مبلء ما من بو الرٛتن من كجوه اإلعراب كالقراءات،ج -34
 17،ص (ت.د)،(1ط)باكستاف، -الىور  -ا١تكتبة العلمية 

مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ، ٖتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ٤تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر،1تأكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف، ج جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ُب الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربم ٤تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، -35
 (بتصرؼ)475،477ـ،ص2000ىػ،1،1420الرسالة،بَتكت،ط

ـ،ص 1995ىػػػػ،1415، 1، ٖتقيػػػق ٤تمػػػد سػػػآب، دار الكتػػػب العلميػػػة ،بػػػَتكت،ط 1ينظػػػر الكلػػػيب بػػػن جػػػزم، تفسػػػَت التسػػػهيل لعلػػػـو التنزيػػػل،ج -36
164،165 

 44ـ، ص2000 -ىػ 1421، 1ط –بَتكت  -الكتب العلمية  ، دار4الرازم فخر الدين، مفاتيح الغيب،ج-37
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، رسالة مقدمة لنيل درجة "من خبلؿ إعراب القرآف كتفسَته" كوليبإب سيكو، طبيعة االختبلؼ بُت القراء العشر كبياف ما انفرد بقراءتو كل كاحد منهم   –18

 (اركوت ديفو )ا١تاجستَت، ساحل العاج
، ا١تغػػػرب ا١تػػػارغيٍت إبػػػراىيم ،النجػػػـو الطوالػػػع علػػػى الػػػدرر اللوامػػػع ُب أصػػػل مقػػػرا اإلمػػػاـ نػػػافع، شػػػرح ١تنظومػػػة الشػػػيخ أيب اٟتسػػػن بػػػن بػػػرم، مكتبػػػة السػػػبلـ -19

 (ت.د)،(د،ط)
 1410، 1الفكر، بَتكت دمشق،ط٤تمد رضواف الداية، دار الفكر ا١تعاصر كدار . عبد الرؤكؼ ا١تناكم، التوقيف على مهمات التعريف، ٖتقيق د -20
 ـ2006ىػ، ٤1427تمد أيب ا٠تَت مصطفى، مقدمة رسالة كرش بناء على ما قرره العبلمة ا١تتوٕب ُب نظمو، دار الصحابة للًتاث بطنطا، مصر،  -21
 ـ1992ىػ، 1411، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط3ياقوت اٟتموم، معجم األدباء، ، ج -22

 
 
 

 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
82 

 دزاض٘ تأصٔلٔ٘ الجبْت ّالتخْلبني  تاٛ افتعل
 

 حساـ محمد عزمي العفورم. د
 جامعة الملك فيصل أستاذ اللغويات المساعد

 السعودية -األحساء  -قسم اللغة العربية –كلية اآلداب 
  

 :ملخص
يهدؼ ىذا البحث إٔب الكشف عن جوانب النحت اللغوم، ككيفية تطبيقها على ٪تاذج من كزف افتعل، عرب إلقاء 

حيث إف ىذه  1ضٍوء على تاء االفتعاؿ، كالوقوؼ على بياف ٚتاليات داللتها، ٤تاكالن الكشف عن أصلها بُت ثبواهتا كٖتو٢تا،ال
 .الًتكيب كالتأليف كاإللصاؽ، كا١تماثلة، كا١تخالفة، كغَتىا: الظاىرة تعترب من الظواىر الصوتية ا١تعجمية ا١تطردة ُب العربية، من مثل

ٔب ىذه الظاىرة بعُت القدامى من العلماء كادثُت، الذين كجدكا أٌف أكثر ألفاظ العربية تقع ُب كلذا نظر الباحث إ
         إطار النحت اللغوم اليت ٢تا ٪تط مطرد، كىي تتألف من لفظُت أك كلمتُت ُب لفظ كاحد أك كلمة كاحدة، كىذه األلفاظ

 . عامة أك خاصة ُب تآلف أصوااهتا كارتباطها ببعضهاأك الكلمات ذات النسق الصوٌب ا١تعجمي تعرب عن داللة 
كبعد أف فرغ البحث من استخبلص بعض جوانب النحت اللغوم ُب دراسة أصوؿ بعض األلفاظ كالكلمات ُب كزف 

ردة، افتعل، كإ٬تاد الصلة بينها ضمن أ٪تاط النظاـ اللغوم، قاـ بتطبيق ىذه ا١تبادئ على دراسة ٣تموعة من األلفاظ كالكلمات منف
 .كٖتليلها معجميان كفق قواعد النحت ُب العربية

                                                           
نما تحدث عف إبداليا إلى (الواو والياء)لـ يتحدث الباحث في ىذا البحث عف تحوؿ إبداؿ تاء االفتعاؿ مف   - 1  .(الطاء والداؿ)؛ وا 
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 (دراسة تأصيلية)تاء افتعل بين الثبوت كالتحوؿ 
يهدؼ ىذا البحث إٔب دراسة ظاىرة النحت ُب ا١تعجم العريب ضمن إطار التحوالت اليت تطرأ على كزف افتعل، اليت  

 .تعترب من العتبات األكٔب ُب نشوء اللغة كتشكلها، كتطورىا
لبياف ىذه التفصيبلت، درس البحث تشكل اللغة ُب ىذه الظاىرة؛ ألفَّ علماء اللغة ُب غالب األحياف نظركا إٔب ك 

 .  تشكل اللغة، من الناحية ا١تعجمية القالبية اليت تتشكل من حرفُت أك ثبلثة أك أكثر، كعبلقتها باألصوؿ الثبلثية
يب كعبلقتها بالكلمة العربية، كخصوصان األلفاظ كالكلمات اليت جاءت كقد ناقش البحث ثبلثية األلفاظ ُب ا١تعجم العر   

على صيغة افتعل، كحاكؿ أٍف يثبت عبلقة اللفظ با١تعٌت، أك الشكل با١تضموف عرب تشكل الكلمة العربية من كلمتُت أك أكثر، 
 .إضافة إٔب انسجامها الصوٌب كاٟتركي فيها

من العلماء كالباحثُت من أىل اللغة، كىي كجود عبلقة متينة ُب  1إليها كثَت كىدؼ البحث إثبات نظرية لغوية لطا١تا دعا
 ا١تعٌت بُت شقي الكلمات ا١تنحوتة، كا١تكونة من األلفاظ الرباعية كا٠تماسية كالسداسية ُب كثَت من مواد اللغة، كاليت تعترب أصبلن من

 .ذكات األلفاظ الثبلثية الصحيحة أك ا١تضعفة
كقد تناكلت ىذه الدراسات األثر الصوٌب كالصرُب . ابقة اليت درست النحت اللغوم فهي كثَتةأما الدراسات الس

البن : للخليل، كمقاييس اللغة: العُت)كمن ىذه الكتب، . كاالشتقاقي كالدالٕب بنسب متفاكتة، كتراكحت بُت العاـ كا٠تاص
لعبد ا أمُت، كثنائية األلفاظ : البن جٍت، كاالشتقاؽ: لوكيلسيبويو، كالتصريف ا١ت: البن منظور، كالكتاب: فارس، كلساف العرب

ألٛتد عبد : ألمُت فاخر، كظاىرة النحت كالًتكيب اللغوم ُب ضوء العلم اٟتديث: ُب ا١تعاجم العربية كعبلقتها باألصوؿ الثبلثية
 (.لسمَت استيتية: التواب الفيومي، كعلم األصوات النحوم
بدراسة ألفاظ كزف افتعل ُب إطار تفكيك اللفظ ما فوؽ الثبلثي إٔب كلمتُت منفصلتُت  غَت أف ىذه الدراسات ٓب تعن

 : كالنظر ُب تناسق معنا٫تا، من مثل
 (.رس+ تاء االفتعاؿ+ فرس)ك( ترب+ قرب)ك( ترس+ حرس)، أم (احًتس، كاقًتب، كافًتس)

 .دة للبحث ُب ظاىرة النحت اللغومما( افتعل)كلعل ما ٯتيز دراستنا أهنا جعلت اللفظ الثبلثي أصبلن لوزف 
أما عن منهجية البحث فقد اعتمدت على ا١تنهج الوصفي التحليلي ُب رصد ثنائيات ا١تعٌت ُب الكلمات ذات العبلقة 

 .ذات الًتكيب الواحد، شكبلن كمضمونان ( افتعل)بُت جزئي األلفاظ ُب صيغ 
اللغوم ُب صيغ افتعل، كالصلة بُت األلفاظ كمعانيها كيتضمن ىذا البحث جانبُت، جانب نظرم، يدرس ظاىرة النحت 

 (.افتعل)عند األقدمُت كادثُت، كجانب تطبيقي، يدرس عبلقة معا٘ب األلفاظ الثبلثية معجميان ُب تراكيب الكلمات ذات الوزف 
ثيُت بسيطُت، إف الناظر إٔب ظاىرة النحت ُب العربية من اٞتانب النظرم، سيجدىا عبارة عن ٨تت لفظ من لفظُت ثبل

إما أف يتفق اٟترؼ األكؿ من ثانيهما مع اٟترؼ األخَت من أك٢تما، أك أف يتفق اٟترفاف الثا٘ب كالثالث ُب كلتا الكلمتُت، كنقل 
  2.اٟترؼ األكؿ من كل كلمة، حىت تصَتاف كلمة كاحدة ذات معٌت كاحد متكامل

                                                           
 .ابف فارس، ابف جني، األب أنستانس ماري الكرممي، الشدياقيابف دريد، الجوىري، : مف أمثاؿ  - 1
 .129، ص 2002مكتبة وىبة، القاىرة، ظاىرة النحت والتركيب المغوي في ضوء العمـ الحديث، أحمد،  ،الفيومي - 2
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ف افتعل، ىي ُب األصل كلمة منحوتة من كلمتُت كعلى ىذا األساس كجد البحث أف الكلمات اليت جاءت على كز 
 1(تاء)لكل كاحدة منهما معٌت قد أعطى للكلمة ا١تنحوتة معٌت مضافان ُب قالب جديد زادىا معٌت فوؽ معٌت، ككذلك كجود 

ة، كالشكل، حكاية الصوت، كاٟترك)االفتعاؿ أضاؼ ٢تا سر ٚتالية استمرار فعل اٟتدث الزما٘ب كا١تكا٘ب ُب صوره ا١تتعددة؛ أم 
 .2"ىو االفتعاؿ كيسموهنا تاء االفتعاؿ( افتعل)ُب ( التاء)يتكلم النحاة أحيانان أف معٌت "، كفيها (كا٢تيئة، كاٟتالة

لذلك كلما أنعمت النظر ُب ألفاظ العربية عامة، ستجد ا١تعٌت منبثقان من لفظُت أك كلمتُت ثبلثيتُت، فتكوف منحوتة  
، كىذا الضرب من النحت (ػػػػػًت(حػ)بػ)كػ ( حًت)ك( بًت)من كلميت  3(ْتًت: )، كما ُب ا١تثاؿ ا١تعركؼكملتحمة بعُت الكلمة كالمها

عند ابن فارس ال ٣تاؿ لو ُب طرؽ القياس، كعلى ىذا األساس، سنجد بعض الكلمات كما ُب ا١تثاؿ السابق، كاآلخر تلتحم 
 (.ح)ط(لػ)بػ)كػ ( بلط)ك( بطح) من كلميت( بلطح)األصوات ُب تشابك بُت الكلمتُت، كما ُب 

لذا ٧تد الكلمة العربية ٖتيا ُب صورة ما ٖتاكي حركية اللفظ كا١تعٌت أك الشكل كا١تضموف، كفيها كصف ٟتركة اللفظ 
 .النابع من تصور ا١تتحدث للحدث الكامن ُب ا١تعٌت أك ا١تضموف

ثيُت، قد اكتمل معناىا من كبل شقيها، أم انسجما كىذا يعٍت أف الكلمة ا١تستخدمة ُب العربية ا١تنحوتة من لفظُت ثبل
 .ُب تشكيل الكلمة اٞتديدة ْتكمة كدقة من صورة عامة إٔب أخرل خاصة، ٔتعٌت جديد مع اافظة على معناىا ا٠تاص بو

كُب ىذا يوجد ُب الكلمات ا١تنحوتة من لفظُت،  4إذف، ُب النحت، تتشكل الكلمات حسب قانوف اإلضافة كاإلزالة؛
ظ ثابت كآخر متغَت متشاُّاف ُب عُت الكلمة كالمها، أك ُب فائها كعينها، حيث تًتاءل لك ىذه ا١تنحوتات بأشكاؿو ٥تتلفة، لف

 .كمعاف ٦تيزة عن سابقتها كالحقتها، ٦تا ٬تعل للكلمة ا١تنحوتة حياة جديدة، كىي مستقلة بذااهتا كشكلها
اليت ٗتتص بوزف افتعل، تتشكل من تبلحم األلفاظ بعضها ببعض،  كيلحظ الباحث ٦تا سبق أف كثَتان من ألفاظ العربية

كفيها تصاغ ا١تعا٘ب حوؿ حكاية صوت ما أك حركة أك شكل أك ىيئة، تتماىى من لفظُت فأكثر، لتصبح الكلمة ٖتمل معٌت من  
  .كلمتُت ذكاٌب ٝتات مشًتكة

منظومة التحليل اللغوم االستقرائي عند علماء  لذا ستجد أف حكاية الصوت الطبيعي ُب السياؽ الصوٌب؛ ىو ا١تؤثر ُب
 .كتآلفها ُب ىذا التشكيل، ىو الذم يعطينا ا١تعٌت بتمامو( الفونيمات)العربية، على تشكيل اللفظ، إال أف صفة األصوات اللغوية 

ؤدم إٔب معٌت إذف، من أىم التوجيهات الداللية ُب اللفظ، ىو حكاية الصوت كسياقو، حيث يتشكل اللفظ منهما ٦تا ي  
 .حي ذم صوت كشكل كحركة كىيئة

ا١تعٌت ال ينجلي إال على مستول الكلمة ككل، حيث تندمج فيها الصرفيمات مكونة كحدة معجمية "كُب ىذا ٧تد أف 
 5."اإلشارة الدنيا اليت يرتبط فيها ا١تبٌت مع ا١تعٌت: أك بقوؿ آخر، الكلمة بتعريف دم سوسَت، ىي. ال تقبل الفصل دالليان 

٤تور ا١تدرسة البنيوية للتحليل اللغوم، حيث ازدىرت الدراسات "أما موقع الصرؼ ُب النظرية اللغوية اٟتديثة، فهو 
األمريكي رائد ىذه ا١تدرسة، ٤تاكاة ١تا ًب ُب ٖتليل األصوات اللغوية، ( بلومفيلد)الصرفية ُب األربعينيات القرف العشرين، على يد 

                                                           
 .الباحث ىنا في ىذا المجاؿ يعتبرىا مف حروؼ المضارعة الستمرار الفعؿ بشكؿ متكرر - 1
 .275ص : وانظر. 160، ص2004، عالـ الكتب، 4ماـ، المغة العربية معناىا ومبناىا، طحساف، ت: انظر - 2
 .331-329، ص 1في باب ما جاء عمى أكثر مف ثبلثة أولو باء،ج( بحتر، بمطح: )مادة: مقاييس المغة: انظر - 3
 . 281، ص 2000عبد الغني، أيمف أميف، الصرؼ الكافي، دار الكتب العممية، بيروت، : انظر -4

   .255ص المغة العربية والحاسوب،  نبيؿ، عمي،  - 5
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ىو عنصر الصوتيات األساسي، ( الفونيم)ركب ٯتكن ٖتليلو إٔب ٣تموعة العناصر األكلية، ككما كاف اعترب البنيويوف الكلمات كم
، كذلك ُب ظل (ا١تبٌت كا١تعٌت)كوحدة بناء الكلمة، أك العنصر الذرم الذم يتحد فيو ( ا١تورفيم)أك ( الصرفيم)استحدث مفهـو 

  1."تعريف دم سوسَت، لئلشارة الدنيا للرمز اللغوم
تلحق التاء ثانية، كيكوف الفعل على افتعل كيسكن أكؿ "ُب كزف افتعل، سيجد األصل أف ( التاء)الناظر إٔب صوت إف  

، كال تلحق التاء ثانية كاليت قبلها من (اجًتح، كاكتسب، كاستبق القـو: )حرؼ منو فتلزمو ألف الوصل ُب االبتداء، كذلك ٨تو
  2."فعاؿنفس اٟترؼ إال ُب ىذا ا١تثاؿ كحده ُب األ

حيكم افتعل، كانفعل أال ييبنيا إال ٦تا كاف : قاؿ أبو علي: "يقوؿ ابن جٍت ُب كتاب ا١تنصف ُب حديثو عن حكم بناء انفعل كافتعل
، كاٍحتىوٍيتي )، ككذلك (قىطىعى )من ( اقتطع)يريد أف . ىذا ُب األمر العاـ. فػىعىلى منو متعديان  أنشد أبو : ، أنشدنا أبو علي(حىوىٍيتي

 :دةعبي
ـ  ميدًَّكم  بدا منك ًغشه طا١تا قد كتمتو     كما اكتتمٍت داء ابنها أ

فميدَّكو مفتعله كأصلو من الدَّك
 :، كاألصل مدتو، كأجاز أبو علي ُب مفتعلو ىذا ثبلثة أكجيوو 3

: ثػيرى من الدَّسًم على اللنب، فقالت ٣تيبة، كىو ما خى (أآكيلي الد كىايىةى )؛ أم (أأدَّكم)أف يكوف من قوؿ ا١ترأة اليت قاؿ ٢تا ابنيها : أحديىا
ـي ٔتكاف كذا ككذا، فكتمت قوؿ ابنها كأخفتوي عمن جاء ٮتطبو إليها كأف الشاعر جاء ُّذا على استعارة ىذا ا١تثل الذم . اللٍّجا

 . للمرأة، كخرب ىذه ا١ترأة مشهور عندىم
                                                           

 . 248ص  ،1979, الرياض تعريب، ،دراسة بحثية المغة العربية والحاسوب نبيؿ، عمي،  - 1
، 1954، وزارة المعارؼ العمومية، القاىرة، 1المنصؼ شرح ابف جني، لكتاب التصريؼ، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى وعبد اهلل أميف، ج ،ابف جني - 2
 .74ص

َمفازٌة ممساُء بمغة تميـ، : والّدّوّية، (بالدَّوٍّ أو َصحرائو الَقُموصِ  - ُجَنينٌة مف ُمجَتنًى َعػويصِ ) :موضع بالبادية َأمَمُس كأّنو الراحة، قاؿ: الَدو  "   - 3
داٌء يأُخُذ في : والَدَوى .َدوَّى الصوُت ُيَدوٍّي َتدويةً : وت، يقاؿ منووَدوي  الص( داويَّة وُدَجى ليٍؿ كأنَّيما): وداويَّة ألىؿ الحجاز بمغتيـ، قاؿ ذو الرمة

ْدر، قاؿ: الصدر في باطنو، ويقاؿ ورجٌؿ َدٍو، وىو َيْدَوى َدوًى شديدًا، وامرأٌة َدِوية، الواو مكسورة ، (وعيُنَؾ تبدي أف صدَرؾ لي َدوي)  :إّنو لَدوّي الصَّ
ف َخفَّْفَتيا  ـُ فيو أحسف مف اإِلسكاف، وناٌس مف أىؿ الحجاز يفتحوف ما كاف مف نحو َدٍو خفيفة عمى َفِعمو، وا  لمنَّعت فالواو ساكنة مع الياء، واإِلشما

ف، وُيرَوى َدوِ ، (َدوًى َشَنَجتو ِجف  َدْىٍر وخاِبُمو - َيْكٌر عميو الدَّْىُر حتػى َيُردَّهُ ) :رجؿ َدوًى وامرأٌة َدوًى سواء، ألنو تحويؿ، قاؿ: ويقولوف ، مكسوٌر ُمَنوَّ
 ذلؾ واٍؿ لست راٍء واليا): رأيت قاٍض وىذا قاٍض، قاؿ رؤبة: قوِلؾَ  َدِويا وعميو لغتيـ ىكذا في جميع اإِلعراب مثؿ: وىو في موضع النَّصب لـ يقؿْ 

ًى وَندًى، مكسور، ويكوف الفعؿ منو مكسورًا فإف النعَت والفعؿ َدِوَي َيْدَوى َدوًى، وىو الّداُء الباطف، وكؿ  بناٍء عمى َدو ، (كيؤالء وأفَّ يومًا ساِعيا -
دوِوَي فبلٌف ُيداَوى : ِدواًء جاز في القياس، ويقاؿ: الشٍّفاُء، وداَويُتو َمداواًة، ولو ُقمتَ : والدٍّواء، ممدود .منو مخفَّؼ إاّل أف يضَطرَّ شاعر إلى غيره
ـُ إحداىما في اأُلخرى، ـَ الَمدَِّة في الواو، فَيْمَتبس ُفوِعَؿ ب ُفعٍّؿَ  فُتظِيُر الواَوْيِف وال ُتدِغ وأما  .ألفَّ األولى ىي َمدَّة األلؼ التي في داوى، فَكِر ىو إدغا

ُكؿ  داٍء لو داٌء  :ومنو قوؿ المرأة .داُء الش حٍّ أَشد  اأَلْدواء، والُحْمُؽ داٌء ال َدواَء لو: الّداُء، ميموز، فاْسـٌ جامٌع لكؿٍّ َمَرٍض ظاىٍر وباطٍف حتى يقاؿ
رجؿ َديٌٍّئ وامرأٌة َديٍّئة عمى َفيِعؿ : أرادت ُكؿ  َعيب في الرجاؿ فيو فيو، وىو مف تأليؼ داؿ وواٍو وىمزة، ورجؿ داٌء وامرأة داءٌة، وفي لغة أخرى

دوأ، دأو، ودأ وأد، أود، : لمصدر وىذه الكممة تتصرؼ عمى ستة أوجوولقد داَء َيداُء َدْوءًا وداًء ُكم و يقاؿ، والدَّْوُء أصَوُب ألَنو ُيْحَمُؿ عمى ا .وَفْيِعمة
َبِرئُت إليَؾ مف كؿ داٍء : ويقاؿ .الُممِسُؾ عف الطعاـِ : الِحْمية، واآلِزـُ : األْزـُ، واألْزـُ : الدَّوءُ  .مصدر الِفعؿ مف الداء: والدَّوءُ  .أدو مستعممة في أماكنيا
ىي الدََّوى : ثبلُث َدَويات، وكذلؾ ما أشَبَيو مثؿ النَّوى َنويات، فإذا َجَمْعَت مف غير عدٍد ُقمتَ : لّدواة إذا ُعدَّْت، يقاؿوا .َتداُؤُه اإِلِبُؿ مثؿ َتداُعوُ 
، قاؿ العباس  ( الِحمػَيريّْ  بٍُّرُه الكاِتبُ ُيح - َعَرفُت الدياَر كَخطٍّ الُدويٍّ ): وقاؿ، (كَخطٍّ الدوى ما ِثبلٍث ُمُثوال - أمف آؿ ليمى عرفَت الُطُموال): والد ِوي 
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؛ (داءى الرجل يىداءي من الداء)كمن قو٢تم ( أٍدكأتى يا فبلف) كأجاز، أيضان أف يكوف ميدَّكو ىذا ٦تا حكاه أبو زيد من قو٢تم
 ييشىٌججي رأسىوي بالًفٍهرًكىاجً  كنتى أذؿَّ من كتدو بقاعو  ك:  فبٌت ميٍفتىًعبلن منو للحاجة إٔب القافية كقػىلىبى ا٢تمزة ياءن ضركرة، كما قاؿ اآلخر

، كأف قياسيو أال ٬ٍتعىلىها كػ رجله )كأجاز منو أيضان أف يكوف ميدَّكو ىذا ٦تا حكاه أبو زيد من قو٢تم (. قاضي( )ياء)كىو من كىجأتي
 .، كىو ٔتعٌت السَّقيم(رجاؿه أٍدكاء)، ك(كرجبلف دىكىيافً )، (دىكلن 
ال تلحقي التاء الثانية كاليت قبلها من نفس : ، كقولو(اشتاؿ، كمينػٍغىًوم) كيكوف بناؤه ميٍفتىًعبلن منو، مثل قولو : قاؿ أبو علي 
الفعل ( فاء)ثانية زائدة بعد ( التاء)كحدىه من األفعاؿ، قد قػىيَّدى بو جزءان من كبلمهم كأمنتى مىعىو أف ترل  –إال ىذا ا١تثاؿ  -ٟترؼ ا

   1."أبدان ُب ىذا ا١تثاؿ كما تصرَّؼ منو
ما عىظيمى كًبىَّ كاشتىدَّ، : شيءو الصٍَّتمي من كلٍّ : صتم: من مثل كلمة 2كُب كثَت من األحياف يلجأ الناس إٔب ا٠تفة ُب النطق،

 .حىجىره صىٍتمه، كبػىٍيته صىٍتمه كٚتىىل صىٍتمه : ٨تو
 : كاعطىيتيو ألفان صىٍتمان ام تامان، كقاؿ زىَت

 صىحيحاتي أىٍلفو بعدى أىٍلفو ميصىتَّم
كاٟتيركؼ . أصاطم فرىٌدكا الطاءى أب التاءكاألىصاًًبي ٚتاعة األٍصطىٌمة بلغة ٘تيم، ٚتعوىا بالتاء على ىذه اللغة الهٌنم كرًىوا التفخيم 

 3.اليت ليسٍت من اٟتىٍلق: الص ٍتمي 
كىذا دليل على أف التاء ٓب تبدؿ إٔب طاء، لوجود الصاد قبلها، لذا فإٌف كثَتان من عمليات ٖتوؿ تاء االفتعاؿ إٔب طاء   

 .مصطنعة، لعدـ توافق القاعدة مع صيغ كزف افتعل
إٔب الصعوبة ُب النطق، لتحقيق ما يريدكف عن طريق ا١تماثلة، لذا ٧تد أف ُب كزف افتعل ٦تاثلة  كقد ٯتيل بعض أىل اللغة
عندما تكوف تاء ا١تفاعلة ُب الفعل كاالسم مسبوقة بصوت من "فالعرب عاِب ىذه ا١تسألة . ٕتنح إٔب الثقل كالصعوبة كاٞتهد

: هنا من أجل ٦تاثلة الصوت ا١تطبق تنقلب إٔب طاء، كما ىو اٟتاؿ ُبفإ( الصاد، كالضاد، كالطاء كالظاء)أصوات اإلطباؽ األربعة 
كقد ا٤ٌتت البنية التقديرية اليت ىي األصل، فبل تنطق تاء االفتعاؿ ُب ىذه الكلمات، . اصطنع، كمصطنع، كاصطفى، كمصطفى

   4."كال تكتب إال طاء
 .تعارضها مع قاعدة ا٠تفة كالثقل ُب العربيةكلعٌل جنوح تاء االفتعاؿ إٔب الثقل كالصعوبة كاٞتهد غَت مسوغ ل

تعرؼ ا١تماثلة بأهنا تغَت ملمح أك أكثر ُب صوت معُت ليماثل صوتان ٣تاكران، يأٌب قبلو أك بعده، كقد تكوف "لذلك 
    5."٣تاكرتو مباشرة ْتيث ال يكوف بينهما فاصل، أك غَت مباشرة ْتيث يكوف بينهما فاصل

أف اإلبداؿ كاإلعبلؿ ٭تمل ُب طيو زعمان بأف العرب كانوا ينطقوف شيئان ٍب أبدلوه بو .. لةقد يبدك للقارئ من أكؿ كى"
 . كىذا الظن أبعد ما يكوف عن الصواب، فالتقابل ىنا ليس بُت مستعمل قدٙب مًتكؾ كمستعمل جديد منطوؽ. شيئان آخر أك أعلوه
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4
   . 121ص ، 1211دار وائؿ، عماف، عمـ األصوات النحوي، ، سمير، استيتية - 

5
   .201ص ، 2013دار وائؿ، عماف، عمـ األصوات النحوي، ، سمير، استيتية - 
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  1".؛ أم بُت القواعد الصوتية كبُت الظواىر ا١توقعيةكإ٪تا التقابل ىو بُت ما يقرره النظاـ أك ما يتطلبو السياؽ
كىذا األمر موافق لطبيعة العربية، حيث كشف البحث ُب عبارة سيبويو، ُب الكتاب ُب باب الًتخيم ُب األٝتاء، الغطاء 

 فضم أحد٫تا إٔب باب الًتخيم ُب األٝتاء اليت كل اسم منها شيئُت كانا بائنُت: )عن كجود ظاىرة النحت بشكل كاضح؛ ُب قولو
باب الشيئُت اللذين ضم أحد٫تا إٔب اآلخر فجعبل ٔتنزلة اسم كاحد  ")، كُب (صاحبو فجعبل اٝتا كاحدا ٔتنزلة عنًتيس كحلكوؾ

كذلك ٨تو حضرموت كبعلبك كمن العرب من يضيف بعل إٔب بكو كما اختلفوا ُب راـ ىرمز فجعلو بعضهم  2(كعيضموزو كعنًتيس
؛ أم أف ىناؾ كلمات ُب العربية كانت مؤلفة من كلمتُت 3"بعضهم راـ إٔب ىرمز ككذلك مار سرجس اٝتان كاحدان كأضاؼ

 .فأصبحتا ذكاٌب كلمة كاحدة
 :اٞتانب التطبيقي: ثانيان 

اتبع الباحث ُب الكشف عن أصالة تاء افتعل، إف كانت تاء زائدة، أـ تاء االفتعاؿ، أـ حقيقية ُب الكلمة، أـ أف الداؿ 
 :بدلة منهاكالطاء م

 (.رس: ت: فرس: افًتس)ك( ترس: حرس: احًتس: )تفكيك الكلمة إٔب لفظُت أك أكثر، مثاؿ – 1
 .الرجوع إٔب ا١تعجم، كاستخراج معٌت اللفظُت ا١تفككيُت – 2
 .كضع الكلمة ا١تصاغة من كزف افتعل كمعناىا، كما انبثق منها ُب جدكؿ – 3

 :ان دقيقان بُت شقي الكلمة، كمعناىا؛ فمثبلن لذا كجد الباحث ُب الكلمات اآلتية تناسب
 تاء افتعل بين الثبوت كالتحوؿ – 1

مكونات  صيغة افتعل
 افتعل

 المعنى المعجمي لصيغة افتعل

 4:احًتس
 

، ك٭تًتس أم حرس ريسي  .فعل الـز: ٭تًتىًزي : كاٟتىرىسي ىم اٟتيرٌاس كاألحراس، كالفعل حىرىسى ٭تى
سىةي ٚتعي تػيرٍ     ترس  .ككيل  شيءو تػىتػىرَّستى بو فهو ًمًتىسىةه لكى . سو الًتٍّ

كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف اٟتماية من ناحيتُت، األكٔب معنوية، أم االنتباه من ىجـو العدك،  ا١تعٌت
 .كاألخرل مادية، أم دفع األذل عنو ٔتا ٭تميو من مثل الًتس

 .دىؽ  العينيق: الفىٍرسي  فرس  1:افًتس
                                                           

1
   .275، ص 2004تماـ، المغة العربية معناىا ومبناىا، عالـ الكتب، القاىرة،  حساف،: انظر - 

2
 .  267، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف، دار الجيؿ ػ بيروت، ص3أبو البشر عمرو بف عثماف بف قنبر، الكتاب، ج سيبويو، - 

3
   .296، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف، دار الجيؿ ػ بيروت، ص2سيبويو، أبو البشر عمرو بف عثماف بف قنبر، الكتاب، ج - 

4
والَحَرُس ىـ الُحّراس واألحراس، والفعؿ ، (مف سائر األمثاؿ في َحْرِسوِ  - ْأَتَقنو الكػاتػُب واخػتػاَرهُ ) :ِب، قاؿوقت مف الدىر دوف الُحقْ : الَحْرس: حرس - 

 ما ُيسَرؽ مف: وحريسُة الَجَبؿ. أّف الحريسَة السرقة: وفي الحديث .واألحَرُس ىو األَصـ  مف الُبنياف .فعؿ الـز: يحَتِرزُ : َحَرَس َيحُرُس، ويحترس أي
  .الراعي في الجباؿ وأدَرَكيا الميؿ قبؿ أف ُيؤوييا الَمْأَوى

  .وُكؿ  شيٍء َتَترَّسَت بو فيو ِمتَرَسٌة لؾَ  .التٍّرَسُة جمُع ُتْرسٍ  :ترس
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 تاء االفتعاؿ االستمرارية تاء  ال
، كبػيٍنيافه مىٍرسيوسه : كالرَّس   رس  ٍلتىو فقد رىسىٍستىو: كالرَّس  . ًإحكاـ البناء مثل الرَّصٍّ ، ككل  شيءو أىدخى : كالرَّسرىسىةي . اٟتىٍفري

 .مثل الرٍَّصرىصًة، كىو إًثباتي البعَت ريٍكبىتػىٍيًو على األرض للن هوض
اس مبالغة ُب كصف استمرار فعل اٟتدث الزما٘ب كا١تكا٘ب ُب االنقضاض على الفريسة، كدىٌؽ عينيقها، كاٟتىٍفر ُب االفًت  ا١تعٌت

 .ُب جسدىا حىت ا١توت
كاإلنساف يكوفي على حرؼ . حد  الشيء، كالعدكؿ، كتقدير الشيء: اٟتاء كالراء كالفاء ثبلثة أصوؿ حرؼ 2:احًتؼ 

ب  من أمره كأنٌو ينتًظر كيػىتػىوىقَّ   .كإالٌ ماؿى إٔب غَتىا? ع فإف رأىل من ناحية ما ٭تي
يتػٍرىؼي   ترؼ  

يوسَّعي عليو عىيشيو: كا١ت
 ا١ت

فيو مبالغة ُب كصف حرفة اإلنساف، من ٣ترد مهنة يقتات ُّا، إٔب مهنة ترفيهية ٤تكمة الصنعة ٯتتاز ُّا عن  ا١تعٌت
 .اآلخرين

 .التد٘ب كالتواصل ْتق أك قىرابةو : بي الدنو، كالتػىقىر بي القيٍربي ضد البعد، كاالقًتا قرب 1:اقًتب
                                                                                                                                                                                     

 : فرس - 1
والَفريسُة َفريسُة األَسد، وناَدى منادي ُعَمَر  .ؽَدؽ  الُعنُ : والَفْرُس  .والِفراسُة مصدر التفرس .ىذا َفَرٌس وىذه َفَرٌس والُفروَسُة، مصدر الفارس، ال ِفْعَؿ لو

فمو كاَف ): َحْمقُة الَحْبؿ مف َخَشب، قاؿ: والَفريس .ُكنيُة األَسد، وكنية الفرزدؽ أيضاً : وأبو ِفراس .أي ال تكِسروا الُعَنؽَ : ال تَنَخُعوا وال تفِرُسوا: فقاؿ
 (َفريسِ لكاَف َمَمر  ذلؾ في ال -الرٍّشا ِمئتَْيِف باعػًا 

 (مادة ترس: العيف) .وُكؿ  شيٍء َتَترَّسَت بو فيو ِمتَرَسٌة لؾَ  .التٍّرَسُة جمُع ُتْرسٍ : ترس
َصْرؼ الحرؼ الذي بعد األلؼ لمتأسيس نحو حركة َعْيف فاِعؿ في القافية حيثما : والرَّس  في َقوافي الشعر .بئٌر لبقّيٍة مف قـو ثمود: الرَّس  : رس

َكْت َحَركَ  أِجُد : َرسيُس اليوى مف ُطوِؿ ما َيَتَذكَُّر ويقاؿ: الشيُء الثابُت البلزـُ مكاَنو، قاؿ: والرَّسيُس  .ُتيا جاَزْت كأنت َرّسًا لؤللؼ أي أصبلً تحرَّ
َتزويُر الحديث والكبلـ : والرَّس  ، (يََّة َيْبَرحرسيَس الَيَوى مف ِذْكِر مَ  -إذا َغيََّر النَّأُي الُمحّبيَف لػـ أجػْد  ) :َرسيَس الُحمَّى وَرسَّيا وذلؾ حيف يبُدو، وقاؿ

، وُبْنياٌف َمْرُسوٌس : والرَّس   .في نفسؾ وَترويُضو َعَفا الَرس  منيا فالرَّسيُس : ماءاِف لبني َسْعٍد، قاؿ زىير: والرَّس  والرَّسيُس  .ِإحكاـ البناء مثؿ الرَّصٍّ
 .الَحْفُر، وكؿ  شيٍء َأدَخْمَتو فقد َرَسْسَتو: والرَّس   .ىو ِإثباُت البعير ُرْكَبَتْيِو عمى األرض لمن يوضمثؿ الرَّْصَرصِة، و : فعاِقُمْو والرَّسَرَسةُ 

ْف كاَف بناؤىا بَحْرَفْيف أو أكثر. الَحْرؼ مف ُحروؼ الِيجاء: حرف  - 2 مثُؿ َحّتى  وكؿ  كممٍة ُبِنَيْت أداًة عاريًة في الكبلـ لتفرقة المعاني ُتسمَّى َحْرفًا، وا 
والتحريؼ في القرآف . ُيقَرأ ىذا الَحْرؼ في َحْرؼ ابف مسعود أي في قراءتو: وكؿ  كممٍة تُقَرأ عمى ُوجوٍه مف القرآف ُتسمَّى َحْرفًا، يقاؿ .وَىْؿ َوبْؿ وَلَعؿَّ 

 ".يحرٍّفوف الكمـ عف َمواضعو: "شباِه، فوَصَفيـ اهلل بفعميـ فقاؿتغيير الكممة عف معناىا وىي قريبة الشَّبو، كما كانت الييود ُتَغيٍّر معاني التَّْوراِة باأل
اّل ? يكوُف عمى حرؼ مف أمره كأّنو ينتِظر وَيَتَوقَّع فإف رَأى مف ناحية ما ُيحب   واإلنساف .ماؿَ : وَتَحرََّؼ فبلٌف عف فبلف وانَحَرؼ، واحَرْوَرَؼ واحد، أي وا 

ْمبة ُتَشبَُّو بحْرؼ الَجَبؿ، قاؿ الشاعر: والَحْرؼ .ِشقٍّياجانب : وَحْرُؼ السفينة. ماَؿ إلى غيرىا َوظيٌؼ أزج   - ُجماِليٌَّة َحْرٌؼ ِسنػاٌد َيُشػم ػيػا) :الناقة الص 
واًل لـ يصفيا بأنيا ُجماليَّة ميزولٌة كَحْرؼ كتابٍة لِدقَّتيا ولو كاف معنى الَحْرؼ ميز : ناقًة َحْرٌؽ، َأي: وىذا َنْقٌض عمى مف قاؿ، (الَخْطِو َرّياُف َسْيَوؽُ 

 .ِسناٌد، وال وظيفيا َرّياف
 .الَمحُروـُ الُمْدِبرُ : والُمحاَرؼ .الُمقاَيسة بالِمحراؼ، وىو الِميُؿ ُتْسَبُر بو الِجراحاتُ : والُمحارفة  .َحبٌّ كالَخْرَدؿ، والَحبَُّة منو ُحْرفة: والُحْرؼُ 

 : ترف
ْمة في َوَسط الشََّفِة الس فَمى، وىي َىَنٌة  .الُموسَُّع عميو َعيُشو، القميؿ فيو ِىّمة، وأْتَرَفو اهللُ : ْتَرٌؼ، والُمْتَرؼُ َتنعيـ الغذاء، وَصِبيٌّ مُ : التََّرؼ والت ْرفُة والِطر 

ْفَت بو نفَسَؾ َتتريفًا إذا َخفَّْفَت عنيا .ناِتئٌة ِخْمقًة، والنَّْعُت أْتَرؼُ    .والت ْرفُة كؿ  ما َترَّ
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يبي . أحد٫تا الًتاب كما يشتق منو، كاآلخر تساكم الشيئُت: التاء كالراء كالباء أصبلف ترب : التػٍٍّربي كالًتَّ
 .أم ًنشاطان أمثاالن " عيريبان أترابا: "عزَّ كجلَّ -اللٍّدىةي، ك٫تا تًٍرباًف، كقولو 

ستخدـ اللغة أراد ا١تبالغة ُب كصف حركة دنو ا١ترء من صاحبو ُب استمرار، حىت تتساكل اٟتالة بينو كبُت كأف م ا١تعٌت
 .ا١تتقرب منو

. خالطها: أصله صحيح يدؿ على ٥تالطًة الشيء كااللتباس بو كاٌدراعو، كقارؼ فبلفه ا٠تطيئةى  قرؼ  2:اقًتؼ
 .مى بو كيظن بو، كاقتػىرىؼ ذنبان أم أتاه كفعلوكالقىٍرؼي من الذنب، كفبلف يػيٍقرىؼي بالسوء أم ير 

يتػٍرىؼي : التػَّرىؼ ترؼ
يوسَّعي عليو عىيشيو، القليل فيو ٫ًتٌة: تىنعيم ا١ت

كالتػ ٍرفةي كالًطر ٍمة كالتػ ٍرفةي كل  ما تػىرٍَّفتى بو . ا١ت
 .نفسىكى تىًتيفان إذا خىفٍَّفتى عنها

 .انو كفعلو ببل ندـ، مع كجود مسحة الًتؼ فيوا١تبالغة ُب كصف الذنب مع حركة اتي ا١تعٌت
 

صيغة 
 افتعل

مكونات 
 افتعل

 ا١تعٌت ا١تعجمي لصيغة افتعل

                                                                                                                                                                                     
1
بوف الَقَرُب أف يرعى القوـ بينيـ وبيف المورد وىـ يسيروف بعض السير حتى إذا كاف بينيـ وبيف الماء عشية أو ليمة عدلوا فقربوا، وىـ يقر : قرب - 

صدار) :وحمار قارب يطمب الماء، قاؿ .قربًا، واقربوا إبميـ، وقربت اإلبؿ وانقض  - دلقػتىاج الصوادي والحزاف فان) :وقاؿ، (قد قدموني إلقراٍب وا 
  (سابقيا الحادي ليا الَقِربُ 

سفينة صغيرة تكوف مع : والقاِربُ  .طمب الماء ليبلً : والَقَربُ  .قاِربٌ : ىي التي َتْقَرُب الَقَرَب أي تعجؿ الورود، ويقاؿ لطالب الماء ليبلً : والعانة الَقواربُ 
ْبُت ِقرابًا وأْقَرْبُت أيضًا ِقراباً : ُب لمسيؼ والسكيفوالِقرا .أصحاب السفف البحرية تستخؼ لحوائجيـ، والجميع قواِربُ  ُمقاربُة : والُقرابُ  .غمدىما، والفعؿ َقرَّ

وىذا قدح قرباف ماء ونصفاف ماء ومآلف  .وأتيتو ُقراَب العشي، وُقراَب الميؿ .معو ألؼ درىـ أو ُقراُب ذلؾ، ومعو مؿء قدح ماء أو ُقراُبو: الشيء، تقوؿ
وىذا ُقْرباٌف مف َقرابيِف الممؾ أي وزير، ىكذا يجمعوف بالنوف، وىو في القياس خمؼ، وىـ  .مف النصؼ، وَقْرباُف أي قارب االمتبلءماء، فأما نصفاف ف

ْبَت بو إلى اهلل تبتغي بو ما َتقَ : والُقْربافُ  .التدني والتواصؿ بحؽ أو َقرابةٍ : والُقْرُب ضد البعد، واالقِتراُب الدنو، والَتَقر بُ  .الذيف يستنفع بيـ إلى المموؾ رَّ
وفبلف يقرب أمرًا أي يعزوه بقوؿ أو  .حؽ ذوي القرابة: والُقْرَبى .وَقَرَب فبلف أىمو أي غشييا قرباناً  .وما َقَرْبُت ىذا األمر ُقْربانًا وال ُقْرباً  .ُقْربًا ووسيمة

أَلضِرَبنَّو : نفُس الُتراِب، قاؿ: والتَّْرباءُ  .اسَتْغَنى: ي ىو الَفْقر، وَتِرَب إذا َخِسَر، وَأْتَربَ أ" َتِرَبْت َيداؾَ : "وفي الحديث .فعؿ، وأْتَرَب الرجُؿ إذا كثر ماُلو
والتٍّْرُب  .االثنيف َخَمؽ اهلُل الت ربَة يـو السَّبت، َخَمَؽ فييا الجباَؿ يوـَ اأَلَحد، والشََّجَر يوـَ : وفي الحديث .َحَمَمْت ُتراباً : حتى يَعضَّ بالتَّْراباء وريٌح َتِرَبةٌ 

كؿ  عظـٍ منو َتربية، : ما فوَؽ الثَّنُدوَتْيِف إلى التَّْرُقوَتْيِف، وقيؿَ : والَتريبةُ  .أي ِنشاطًا أمثاالً " ُعُربًا أترابا: "-عزَّ وجؿَّ -المٍَّدُة، وىما ِتْرباِف، وقولو : والتَّريبُ 
  .وتجمع التَّرائب

2
والقطعة منو . وَقَرفُتو َقْرفًا أي نحيتو عنو، وكذلؾ َتْقِرُؼ الجمبة مف القرحة .ه وقشر السدر، وكؿ ِقْرٍؼ قشرقشر المقؿ ونحو : الِقْرؼُ : قرؼ  - 

وىؤالء جميعًا ِقْرَفتي أي بيـ وعندىـ أظف بغيتي،  .والَقْرُؼ مف الذنب، وفبلف ُيْقَرُؼ بالسوء أي يرمى بو ويظف بو، واقَتَرؼ ذنبًا أي أتاه وفعمو .ِقْرفةٌ 
األوعية، الواحد َقْرؼ، : والُقروؼُ  .واقَتَرْفُت أي اكتسبت ألىمي .وَقَرْفُت فبلنًا أي وقعت فيو وذكرتو بسوء .وسؿ بني فبلف فإنيـ ِقْرفٌة أي موضع خبره

، (رة وجو غير ُمقِرفةٍ تريؾ غ): ما يخشى عميو الَقرُؼ أي مداناة اليجنة، قاؿ: داني اليجنة، وتقوؿ: وفرس ُمقِرؼٌ  .وىي التي تتخذ مف الجمود
يؼ وفي وقت الخريؼ ِمثَؿ ِجرِو الِقثّاء، إالَّ أنَّيا حمراُء ُمْنتَ : والِقرؼُ  العيف، مادة . )َنُة الريحنبُت َيْنُبُت نْبتَة الطَّرانيث يخرُج مع الَمطر في وقت الصَّ
 (العميز
 : ترف
ْمة في َوَسط الشََّفِة الس فَمى، وىي َىَنٌة  .ُموسَُّع عميو َعيُشو، القميؿ فيو ِىّمة، وأْتَرَفو اهللُ ال: َتنعيـ الغذاء، وَصِبيٌّ ُمْتَرٌؼ، والُمْتَرؼُ : التََّرؼ والت ْرفُة والِطر 

ْفَت بو نفَسَؾ تَتريفًا إذا َخفَّْفَت عنيا .ناِتئٌة ِخْمقًة، النَّْعُت أْتَرؼُ   .والت ْرفُة كؿ  ما َترَّ
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بسطتو، كفرشتو فبلنان، : فرشت الفراش. مصدر فرش يفرش: الفرش. يدؿ على ٘تهيد الشيء كبسطو 2فرش  1:افًتش
كافًتش فبلفه لسانو . ابا أك ثوبا ٖتتوكافًتش فبلف تر . بسطتو كلَّو لو: كفرشتوي أمرم. فرشتي لو: ٔتعٌت

 . يتكلم بو ما شاء
 .ذكر ابن دريد أفَّ الًتش خفَّةه كنزؽه : ترش ترش 

كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار مشهد ٘تهيد الشيء كبسطو، من فراش أك جارية، يتخللو كجود  ا١تعٌت
 .اللهو كا٠تفة كالنزؽ معان ُب ىذا ا١تقاـ

ٍرتيو عىٍذران كمىٍعًذرىةن  عذر    3:تذراع ، أم. عىذى ٍرتيو من فبلفو ليٍمتي فبلنان كٓب : كالعيٍذري اسمه، عذرتو ٔتا صنع عىٍذران كمىٍعًذرة كعىذى
                                                           

1
وافترش فبلف  .بسطتو كمَّو لو: وفرشتُو أمري. فرشُت لو: بسطتو، وفرشتو فبلنًا، بمعنى: فرشت الفراش. رشمصدر فرش يف: الفرش: فرش   - 

 كأف بياض لبِتوِ  - ترى السٍّرحاف ُمفتِرشًا يديو) :قاؿ: ربض عمييما: وافترش الذٍّئُب ذراعيو .وافترش فبلٌف لسانو يتكمـ بو ما شاء. ترابا أو ثوبا تحتو
ػديعُ   (الصَّ

ما يبس بعد نُضوب الماء مف الطٍّيف : وفراُش القاع والطٍّيف .طرائؽ مف القحؼِ : وفراُش الرأس. لحمٌة تحتو: وفراش المٍّساف .ِفراُش األناـ: األرضو 
ا الرَّجؿ، أصغر عمى الرَّحؿ يعقُد عميي: والمفرشةُ . شيٌء يكوف مثؿ شاذكونو: والِمفرش .وما بقي في الحوض إال فراشٌة مف ماء. عمى وجِو األرض

وء: والفراُش  .مف المفرش ، : والفريُش مف الخيؿ .فراشو: ويقاؿ لمخفيؼ مف الرٍّجاؿ. التي تطيُر طالبًة لمضَّ التي أتى عمييا مف يـو وضعت سبعة أياـٍ
غار، يقاؿ: والفرُش مف الشَّجر والحطب. افترشيا الرَّجُؿ، فعيٌؿ جاء مف افتعؿ: وجاريٌة فريش .وبمغت أف يضربيا الفحؿُ  ما بيا إال فرٌش : الدَّؽ  الصٍّ

ٌة ُمْفتِرشة ".ومف األنعاـ حُمولة وفرشاً : "التي ال تصمح إاّل لمذَّبح، وىي ما دوف الحُمولة قاؿ اهلل عز وجؿّ : والفرُش مف النَّعـ .مف الشَّجر تبمغ : وَشجَّ
شواطَف  - فوارَش بالرماِح كأّف فييػا): داخمة في العظـ، قاؿ القطاميّ : رٍّشة، أيمسرعة في الَعْظـ وطعنٌة مفَ : ُمفرٍّشة، أي: ويقاؿ. َفراش الِقحؼ

ٌة ُمْقِرشةٌ : وقيؿ، (ُينتَزْعَف بيا انتزاعاً   .قوارش بالرماح: مسرعٌة في الَعْظـ، بالقاؼ، وقارشة، وفي بيت القطامي: َشجَّ
 (دة ترشما: مقاييس المغة. )ذكر ابف دريد أفَّ الترش خفٌَّة ونزؽٌ : ترش

2
: وقولو صمى اهلل عميو وسمـ. ، الفاء والراء والفاء أصؿ صحيح يدؿ عمى تمييد الشيء وبسطو(486، ص 4ج) (رشمادة ف: مقاييس المغة)  - 
 .المرأة، ألنيا ىي التي توطأ: والفراش في الحقيقة: قالوا. أراد بو الزوج: ، قاؿ قـو(الولد لمفراش)

 : عذر - 3
القاتؿ  - يا قـو مف َيْعِذُر مف عجردٍ ) :قاؿ. ُلْمُت فبلنًا ولـ َأُلْموُ : والُعْذُر اسـٌ، عذرتو بما صنع َعْذرًا وَمْعِذرة وَعَذْرُتو مف فبلٍف، أي. وَمْعِذَرةً َعَذْرُتو َعْذرًا 
واعتذر مف ذنبو ، (...ىا إف تا ِعْذرةٌ ): قاؿ. رةً واعتذر فبلٌف اعتذارًا وِعذ. وعذيُر الّرجؿ ما يرـو ويحاوؿ مما يعذر عميو إذا فعمو، (الدانؽ الّنفس عمى

وأىُؿ العربية . وعّذر الرجؿ تعذيرًا إذ لـ يبالغ في األمر وىو يريؾ أّنو يبالغ فيو .واعتذر إذا بالغ فيو. أبمى عذرًا فبل يبلـ: وأْعَذَر فبلف، أي .َفَعَذْرتو
عمّي وآلْت  -تعػّذرت) .....  :قاؿ. وتعّذر األمُر إذا لـ يستقـْ  .قيؿ الذيف ال ُعْذَر ليـ فتكّمفوا ُعْذراً الُمْعِذُروَف اّلذيف ليـ ُعْذر بالتخفيؼ، وبالتث: يقولوف

  .وَأْعَذَر إذا كُثَرْت ذنوُبو وعيوُبو، (َحْمَفًة لـ َتَحمَّؿِ 
 : وذر

ـَ فييا: والّوْذَرةُ . َعُضٌد َوِذَرةٌ  والَعَرب قد أماَتِت المصدَر مف َيَذُر والفعَؿ  .شامَِّة الَوْذِر، كأّنو ِشْبُو الَقْذؼ يا ابف: ويقاؿ في الشَّْتـ .ِقطعُة َعظـ ال َلْح
 .َذْره َتْركًا، أي اتُرْكوُ : الماضي، استعممْتو في الحاضر واألمر، فإذا أرادوا المصدَر قالوا

 ذر: تاء االفتعاؿ
 : ذر
ُذَؾ الشيَء بأطراؼ أصاِبعَؾ َتُذر ه َذرَّ الِمْمِح عمى الُخْبز، وَتُذر  الدَّواَء في العيف، والذَُّروُر اسـُ الّدواء والذَّر  مصدر َذَرْرت وىو َأخْ  .ِصغاُر النَّمؿ: الذَّر  

يَُّة ُفْعِمّية مف  .َتُذر هما تَناَثَر ـ الشيء الذي : والذ رارةُ  .ُفتاُت َقَصٍب مف الطٍّيِب ُيجاء بو مف اليند، كأنَّو َقَصُب الن شاب: والذَّريرةُ  .اليابس لمَعْيف والذ رٍّ
ْف ُخفٍَّؼ جازَ  ، وا  ْرُت، والجميع الذَّراري  ُطموُعيا وُسقوُطيا عمى : وُذُروُر الشمس .ّذررت ألّف المََّو َذرَّىـ في األرض فَنَثَرُىـ فييا، كما أفَّ الُسرٍّية مف َتَسرَّ

يدؿ عمى صغر وتفريؽ :  ، ذر(تَػُذرّْ  ُكمَّما َتُغُرَب شمٌس أو - ورُة الشمِس عمى ُصورِتياصُ )      : األرض، وَذرَّ َقْرف الشمس أي َطَمَع، قاؿ
 (مادة ترش: مقاييس المغة). وضعؼ ولطافة وانتشار
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 .أىليٍموي  
 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء  
 .يدؿ على صغر كتفريق كضعف كلطافة كانتشار ذر

 .ر فعل االعتذار عما بدر من ا١تعتذر من خطأ، ُب مشهد فيو الصغر، كالضعف، كاللطافةا١تبالغة ُب كصف استمرا ا١تعٌت
ىحاًرـي  حـر 1:احًـت

ىٍحرـى. ما ال ٭ًتٌل استحبلليو: كا١ت
فبلفه لو : ذك الٌرحم ُب القرابة كذات الٌرحم ُب القرابة، كتقوؿ: كا١ت
 .حيٍرمةه أم ٖتىىرَّـى منٌا بصيحبة كْتىقٍّ 

 االفتعاؿ االستمرارية تاء التاء  
ا مىرىمَّةن : الرَـّ ـر ًو حىٍبلو بىًليى فتػىريم و، أك دارو تػىريـ  شىٍأهنى : كرىـ  األمر. إصبلحي الٌشيء اٌلذم فسد بػىٍعضيوي، من ٨تى

َـّ اٟتىٍبلي  .إصبلحيو بعد انتشاره  .سىكىتيوا على أىٍمرو ُب أىنٍػفيًسًهمٍ : كأىرىَّ القىٍوـي . انػيقىطع: كرى
كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف مشهد ىالة تقدير األشخاص من ذكم ا١تقامات الرفيعة، كالسكوت عما  ا١تعٌت

 .ُب نفوسهم من أمور ال يصح البوح فيها أمامهم
ـى : ًشدَّة إٛتاء الشٍَّيء ْترٍّ الشمس كالنار، تقوؿ: اٟتىٍدـ حدـ 2:احتدـ مىو كذا فاحتىدى  .حىدى

                                                           
1

 : حرم  - 
ـ في شعر األعشى ىو الَحَرـ حيث  .نىً َحَرـُ َمّكَة وما أحاط بيا إلى قريٍب مف الَمواقيت التي ُيْحِرُموف منيا، َمفصوؿ بيف الِحؿٍّ والَحَرـ بمِ : الَحَرـُ  والُمَحرَّ
ـِ ): يقوؿ فا والُمَحرَّ  .َمكَُّة َحَرـُ إبراىيـ، والمدينُة َحَرمي: -صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمـ -وقاؿ النبي  ، (بأْجياَد غربيَّ الصَّ

ْف ُأِلَقي الِحْرمي  في النار - ِلحرمػيٍّ مػررَت بػو ال تَْأوَيفَّ ): منسوٌب إلى الَحَرـ، قاؿ: والُمَحرَّـ ىو الَحَرـ، ورجٌؿ ِحْرميٌّ  ذا نسبوا غير الّناس ، (يومًا وا  وا 
: إّنو َحراـٌ عمى َمف يروُمو بمكروٍه، وَقوـٌ ُحُرـٌ أي: أْحَرـَ الرجُؿ فيو ُمْحِرـٌ وَحراـ، ويقاؿُ : وتقوؿ .ُمْحِرموف: أي. منسوٌب إلى الَحَرـ: فتحوا وحّركوا فقالوا

ـ وَرَجٌب، ثبلثة َسْرٌد وواحد َفْردٌ  .موفُمْحرِ  ـ ُسمٍَّي بو ألنَّيـ ال َيْسَتحم وَف فيو القتاؿ. واأَلشُيُر الُحُرـ ذو الَقْعدة وذو الِحجة والُمَحرَّ َدَخْمُت : وَأْحَرْمتُ  .والُمَحرَّ
ـَ مّنا بُصحبًة وبَحؽٍّ فبلٌف لو ُحرْ : وتقوؿ .ما ال َيِحؿ  لَؾ انِتياُكو: والُحْرمةُ . في الشير الَحراـ ما : والَمحاِرـُ . ِنساؤه وما َيحمي: وُحَرـُ الرجؿ .مٌة أي َتَحرَّ
: ىو ذو َرِحـٍ َمْحَرـ وىي ذات َرِحـٍ َمْحَرـ قاؿ: ال يِحّؿ َتزويُجيا، يقاؿ: ذو الّرحـ في القرابة وذات الّرحـ في القرابة أي: والَمْحَرـ. ال يِحّؿ استحبلُلو

 (.ِت أراىا َمْحَرماوجارة الَبيْ )
 : ـر

 ورـّ بػػػػػػو ..... ) :إصبلُحو بعد انتشاره، قاؿ: وَرـ  األمر. داٍر َتُرـ  َشْأَنيا َمَرمَّةً  إصبلُح الّشيء اّلذي فسد َبْعُضُو، مف َنحِو َحْبٍؿ َبِمَي فَتُرم و، أو: الرَّـ
ِتِو واأَلْمُر ُمْنَتِشرُ  - . الِقْطعُة مف الَحْبؿ، وبيا ُسمٍّي ذو الّرّمة: والرٍّمة والر مة .اُنَقطع: وَرَـّ الَحْبؿُ .. ُمَتَفتٍّتاً : صار رميمًا، أي: ورَـّ الَعْظـُ ، (ُأُموَر ُأمَّ

ّمة.. ببقّية حبٍؿ عمى ُعُنِقوِ : ودفعت الّداّبة إليؾ بُرمَِّتِو، أي َسَكُتوا عمى : وَأَرَـّ الَقْوـُ  .بَشَفتَْييا: يوالّشاة َتُرـ  الحشيش بِمَرمَّتَْييا، أ .الِعظاـ البالية: والرٍّ
ْمراـ: حّركوا َأْفواَىيـ لمكبلـ ولّما يقولوا، قاؿ يصؼ الممؾ: وَتَرْمَرـَ القوـ .َأْمٍر في َأْنُفِسِيـْ   .كّؿ حشيش في الّربيع: إذا َتَرْمَرـَ َأْغَضى كؿ  جّباِر والرَّ

، : ويقاؿ جاء : وفي َمثؿٍ .. َحَسف َبَسف: ليس يحوُؿ دوَنو قضاء غيره، وأّما َرٌـّ َفِصَمٌة كقوليـ: ُبدٌّ، أّماَحٌـّ فمعناه: أيمالؾ عف ىذا األمر َحٌـّ وال َرٌـّ
ـ  ما كاف عمى َوْجو ، فالرَّ ـ  ٍـّ والرَّ   .اأَلْرض مف فتات فبلٌف بالطَّ

2
 : حدم  - 

واحَتَدَمْت جريًا، : الَتَزي د في الَجْري، وتقوؿ إذا َأْوَزْعتيا بتحريؾ الساؽ: والَحْدـٍ  .َدَمو كذا فاحَتَدـَ حَ : ِشدَّة إحماء الشَّْيء بحرٍّ الشمس والنار، تقوؿ: الَحْدـ
    :قاؿ األعشى

دالِج َلْيٍؿ عمى ِغرَّةٍ )   (.وىاجرٍة َحر ىا ُمحَتِدـْ  - وا 
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 ء االفتعاؿ االستمراريةتا التاء  
ـ   دـ يتىأىصٍّلي : كالدَّمدىمة. الًفعل من الدٍّماـ، كىو كيل  دىكاءو ييلطخ بو على ظاًىر العىٍُت : الدَّ

 .ا٢تىبلؾي ا١ت
كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار ا١تعركة بُت فئتُت ُب صورة حركية تظهر فيها التحاـ السيوؼ  ا١تعٌت

 .اد، كىي ملطخة بالدماء، فلوف السيوؼ لوف شدة اإلٛتاء، كا١تشهد يصور الدماء كا٢تبلؾ ُب كل مكافكاألجس
فاألكؿ دىره كحُت، كالثا٘ب ضغط شيء حىت يتحلب، كالثالث : العُت كالصاد كالراء أصوؿ ثبلثة أصوؿ عصر 1:اعتصر

                                                                                                                                                                                     

 : دم
ـ   يعني الن ؤور قد ُطِمَيت ، (بػِدمػاـِ  َبَردًا ُتَعؿ  ِلثاُتوُ  - َتْجُمو بقاَدِمَتْي َحمامِة َأْيَكةٍ ) :لَعْيف، قاؿالِفعؿ مف الدٍّماـ، وىو ُكؿ  َدواٍء ُيمطخ بو عمى ظاِىر ا: الدَّ

َـّ بالشَّْحـِ َدّمًا وقاؿ عمقمة .بو حتى َرَسخَ  ُدُع بالدَّ ، (كأّنو مف َدـِ األْجواؼ َمدُموـ) : ويقاؿ لمشيِء السَّيمُف كأنَّما ُد ـ  الصَّ ـِ والشَّعِر الُمْحَرِؽ ُيْجَمع وُيَد
ْدُع فُيَعض  عميو وُيَشد ، وقد َدَممْنا َيَديِو بالشَّْعِر والُصوِؼ والدٍّماـِ َدّماً  َـّ أي  .والدَّمامُة مصدر الشيء الدَّميـِ  .بينيما، ثـ ُيطَمى الصَّ وأساء فبلٌف وأَد

ـ  ولغٌة ثانية عمى : َأْقَبَح، والفعؿ االـز َـّ َبِد ذا أَرْدَت : وتقوؿ .قياس َفَعؿ يفُعؿ، وليس في باب التضعيؼ عمى َفَعؿ َيْفِعُؿ غير ىذاَد َدَمْمَت يا ىذا، وا 
ؿُ : والدَّمَدمة .َبْيُت الَيْربوع غيُر القاِصعاء والناِفقاء، والَجميُع الدَّْأماوات: والدَّْأماءُ  .َدِمْمتَ : البلزـَ ُقمتَ     .الَيبلُؾ الُمتََأصٍّ

1
ذا سكنوا الصاد لـ يقوموا إاّل بالفتح، كما قاؿ: الّدىر، فإذا احتاجوا إلى تثقيمو قالوا :الَعْصرُ : رعص  -  وىؿ َيْنَعَمْف مف كاف في  -)... :ُعُصر، وا 

 )الُعُصِر الخالي
يروُح بنا ) :قاؿ. العشيّ : والَعصر، (تيّمما دركا ماإذا اختمفا أف ي -  وال َيْمِبُث الَعْصَراِف يومًا وليمةً ) :قاؿ حميد بف ثور. الميؿ والنيار: والعصراف 

ْوَحِة األوَلى الغنيمُة واألجرُ  - عْمرٌو وقد َعَصَر الَعْصرُ  المطعـ : )قاؿ. الغداة والعشيّ : والعصراف .بو سّميت صبلة العصر، ألّنيا تعصر، (وفي الرَّ
يعني بقية ، عصارة الجزء الذي تحمبا :والعصارة ما تحمب مف شيء تعصره، قاؿ العجاج، (الَغْرَبػْيفِ  جفاف شيزى كجوابي - الناس اختبلؼ الَعْصَرْيفِ 

، (إلى َسرار األرض أو قعوره -  وصار باقي الجزء مف عصيره) :قاؿ. وىو العصير أيضاً  .الرَّْطب في أجواؼ حمر الوحش التي تجّزأ بيا عف الماء
وكّؿ شيء ُعِصر ماؤه فيو عصير، بمنزلة عصير العنب حيف ُيعصر قبؿ أف . بس ما سواهيعني العصير ما بقي مف الرَّطب في بطوف األرض، وي

َمكِسره لشيء ، (مف فرعو مااًل وال المكسر - فمّف واستبقى ولـ يعتصػرْ ): قاؿ. واالعتصار أف تخرج مف إنساف مااًل بغـر أو بوجو مف الوجوه .يختمر
أصمو، أال ترى أّنؾ تقوؿ لمعود إذا : مف حيث تفّرع في قومو، وال مف مكسره، أي:  مف فرعو، أيمّف عمى أسيره فمـ يأخذ منو ماالً : أصمو، يقوؿ

واالعتصار أف يغصَّ اإلنساف بطعاـ فيعتصر بالماء، وىو شربو إياه  .إّنو لحسف المكسر فاحتاج إلى ذلؾ في الّشعر فوصؼ بو أصمو وفرعو: كَسرتو
اِف بالماء اعتصاري - ر الماِء َحْمػقػي شػِرؽلو بغي): قميبًل قميبًل، قاؿ الشاعر لو شرقت بغير الماء، فإذا شرقت بالماء فبماذا : أي، (كنُت كالَغصَّ

بمغت : واختمفوا فقالوا. والجارية إذا حُرمت عمييا الصبلة، ورأت في نفسيا زيادة الشباب فقد َأْعَصَرْت فيي ُمْعِصر، بمغت عصر شبابيا? أعتصر
جاريٌة بِػَسػفَػواف ): إذا بمغت قرب حيضيا، وأنشد: قاؿ أبو ليمى. ويجمع معاصير، (وفّنقيا المراضُع والعصورُ )...  : قاؿ. َرىا وعصوَرىاَعْصَرىا وُعصُ 

قاؿ اهلل عّز . سحابات ُتْمِطر: ْعِصراتوالمُ ، (قد اْعَصَرْت، أو قد دنا إعصارىا - َيْنَحؿ  مف ُغْمػَمػتِػيػا إزاُرىػا)، (تمشي الُيَوْينا مائبًل خػمػاُرىػا - دارَىػػػا
قاؿ . ويقرأ َيْعِصروف، مف عصير العنب" . وفيو ُيْعَصروف : " قاؿ اهلل عّز وجؿّ . ُأْمِطُروا: ؤَاْعْصْر القوـ ".وأنزلنا مف الُمْعِصرات ماًء ثّجاجا : " وجؿَ 

 .غّمتيا، ألنؾ إذا زرعَت اعتصرَت مف زرعؾ ما رزقؾ اهلل: ارة َأَرضييـ، أييستغّموف َأَرِضييـ، ألف اهلل ُيغنييـ فتجيء عص: َيْعِصروف: أبو سعيد
وغبار العجاجة . الغبار الذي يستدير ويسطع: واإلعصار .مثيرات لمسحاب: أعصرِت الرياح فيي ُمْعِصرات، أي. الريح التي تثير السَّحاب: واإلعصار

ُر والمْعَتَصُر، وىذا خبلؼ : والَعَصرُ  .يعني العجاجة" نار  فأصابيا إعصار فيو: " قاؿ اهلل عّز وجؿّ . إعصار أيضاً  الممجأ، والُعْصرُة أيضًا، والُمَتَعصَّ
عمؿ جاٍر وىدَّ : أراد بو كريـ البمؿ والنََّدى، وىو كناية عف الفعؿ، أي: قالوا، وعْصَؼ جاٍر ىدَّ جاُر المعَتَصرْ : ما زعـ في تفسير ىذا البيت، في قولو

، أيجاُر، فيذا مع وعصَّ ): ىذا البيت عندي: وقاؿ عبد اهلل .أنؾ تعصر خيره تنظر ما عنده كما ُيْعَصر الشراب: َأْكِرـْ بو مف ُمْعَتَصر، أي: ني َكُرـَ
الجبؿ، : المٍّْيب: قاؿ أبو ليمى، (َر منو َعَصُر المٍّْيِب  -ِمَسحٌّ ال يواري الَعي): وقاؿ أبو ُدواد في وصؼ الفرس. لجأ: أي، (جاٍر ىدَّ جارًا فاعتصر

: والُعْصَرةُ  .الغبار: يعني بالَعَصر جمع اإلعصار، أي: وقاؿ بعضيـ. ىذا الَعْيُر إف اعتصر بالجبؿ لـ ينجو مف ىذا الفرس: الممجأ، يقوؿ: والَعَصرُ 
الذي ُيْجَعُؿ فيو شيء ُيْعَصر : والِمْعصار .ْعَصُر فيو العنبموضع يُ : والَمْعِصَرةُ  .ِدْنَيَة، دوف َمْف سواىـ: ىؤالِء موالينا ُعْصَرًة، أي: الدٍّْنَيُة في قولؾ
: قاؿ طرفة. العطية، َعَصَرُه َعْصراً : والَعْصرُ  .وَعَصْرُت الكرـَ، وعصرت العنب إذا وليتو بنفسؾ، واعتصرت إذا ُعِصَر لؾ خاصة .حتى ُيَتحمَّب ماؤه

وكّل  .كريم عند المسألة: وكريم المعَتَصر، أي. إّنو لكريم الُعصارة: والعرب تقول، (رُ َيْعِصُرنا مثؿ الذي َتْعصِ   -لو كاف في إمبلكنا واحػدٌ )
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يتػىعىصَّري كا١تٍعتىصىري ككٌل شيء منعتو فقد  ا١تلجأ، كالعيٍصرةي أيضان،: كالعىصىري  1.تعلقه بشيء كامتساؾ بو 
كا١ت

 .٭تبسو عنو، كٯتنعو إياه: ، أم"يعتصر الوالد على كلده ُب مالو: "كمنو اٟتديث. اعتصرتو
 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء  
: لئىبٌل يىرضىعىها الفىصيل، يقاؿًخٍرقةه تيشىد  على أىطباًء النٌاقًة : كالصٍّراري . كصيرَّةي الدَّراىًم كغَتًىا معركفة صر

ا ًبصرارو   .العىٍزـي على شيءو ال يػيهىم  بالقيليوع عنو: كاإًلصراري . صىرىٍراهتي
كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار فعل الضغط على شيء حىت يتحلب؛ أم يصبح حبيس إناء  ا١تعٌت

 .ر األٓب كالتأكه على اآلخرينأصغر؛ كناية على الذم ٭تبس أمره ُب صدره دكف إظها
 

مكونات  صيغة افتعل
 افتعل

 ا١تعٌت ا١تعجمي لصيغة افتعل

كالشك لبٍت عمي : كقاؿ ُب كصية. كاقتىصىرى على كذا أم قنع بو. الغاية، كىو القيصار كالقيصىارل: القىٍصري  قصر 2:اقتصر
                                                                                                                                                                                     

وَعصرت الشيء حتى تَحمَّب، قال  .يحبسو عنو، ويمنعو إياه: أي ،"يعتصر الوالد عمى ولده في مالو: " ومنو الحديث. شيء منعتو فقد اعتصرتو
 (المسِك لكادت َتنَعِصر عبقَ  - وىي لو تعصر من أردانيا): مرار بن منقذ

  .وبعير معصور قد عصره الّسفر عصراً  
 : صر  

، وكؿ  َصْوٍت ِشْبُو ذلؾ فيو َصرير اذا امتدَّ، فاذا كاَف فيو تخفيؼ وَترجيع في  .َصرَّ الُجْنُدُب َصريرًا، وَصْرَصَر اأَلْخَطُب َصْرَصرةً  وَصرَّ الباُب َيِصر 
، ويقاؿ: وِريٌح َصْرَصرٌ  .األخَطُب َصْرَصَرةً  َصْرَصرَ : ِإعادٍة ُضوِعَؼ كقولؾ ْرَصُر َنْعٌت ليا مف الَبْردِ : ذات ِصرٍّ ر   .ذاُت َصْوٍت، والصَّ الَبْرد : والصٍّ

رَّةُ و  .وَصرَّ الباُب، وَصرَِّت اآلذاف اذا َسِمعَت ليا َصْوتًا وَدويٍّاً  ".فييا ِصرٌّ : "الذي يضرُب كؿَّ شيٍء وَيُحس و، ومنو قولو تعالى ياح، : الصَّ ِشدَّة الصٍّ
رارُ  .وُصرَُّة الدَّراىـِ وغيِرىا معروفة .جاَء في َصرَّةٍ : وتقوؿ وَصرَّ  .َصَرْرُتيا ِبصرارٍ : ِخْرقٌة ُتَشد  عمى َأطباِء الّناقِة لَئبّل َيرَضَعيا الَفصيؿ، يقاؿ: والصٍّ

ـ  بالُقُموع عنو: واإِلصرارُ  .اأُلُذفِ الِحماُر ُأذَنْيِو أي َسّواىما، وأَصرَّ الحمار، مف غير ذكر  اسـٌ مف اإِلصرار، : وَأِصرَّى، أْفِعَمى .الَعْزـُ عمى شيٍء ال ُيَي
ُرورُة مف .ىذه كممٌة ُأِخذت مف َأِصرَّى أي ِجدٌّ، ويقاؿ مف َأَصرٍّي أي ِجدٌّ فُخفٍَّؼ أِصرَّي أي اقَطعي، والِصرَّى عمى تقدير ِفْعَمى: وبعضيـ يقوؿ  والصَّ

ْرَصرُ  .الرٍّجاِؿ والنٍّساِء الذي لـ يُحجَّ وال ُيريد الَتَزو جَ  ـَ الربيع: والصَّ ْرَصراني  مف الُبْخت: وقاؿ أبو عمرو .ُدَوْيّبٌة تحت األرض َتِصر  أّيا  .العظيـ: الصَّ
ْرُصور أيضاً  ْرَصراني   .والص  ْرَ صراف .المبّلحُ : والصَّ ر َصراِف األْدَخفِ : ْحري، أمَمُس الِجْمد َضْخـٌ، قاؿَضْرٌب مف السََّمِؾ البَ : والصَّ  .َمرَّت كَظير الصَّ

1
 (.340، ص 4ج) (مادة عصر: مقاييس المغة)  - 

، (والموُت، ويحَؾ، قصُرنا والمرجعُ  -هلِل درَؾ لـ تػمػنػى مػوتػنػا ): الغاية، وىو الُقصار والُقَصارى، قاؿ العباس بف مرداس: الَقْصرُ : قصر - 2
واقَتَصَر  .وىذا َقْصُرَؾ أي أجمؾ وموتؾ وغايتؾ .وجمع الَمقُصورِة مقاصيُر، وىو حيث يقوـ اإلماـ في المسجد .المجدؿ أي الفدف الضخـ: الَقْصرُ و 

 .عنيواقَتَصَر عمى أمري أي أطا .والشؾ لبني عمي َقْصرة أي ُيْقصٌر بو عمييـ خاصة ال يعطى غيرىـ: وقاؿ في وصية .عمى كذا أي قنع بو
وقاِصُر الطرؼ قريب مف . وَقَصْرُت طرفي أي لـ أرفعو إلى ما ال ينبغي .كفؾ نفسؾ عف شيء، وَقَصْرُت نفسي عمى كذا أقصرىا َقْصراً : والَقْصرُ 
وَقصْرُت الصبلة  .بةوَقصْرت لجاـ الدا .في القرآف أي َقَصْرَف طرفيف عمى أزواجيف ال يرفعف إلى غيرىـ وال يردف بدالً " وقاِصراُت الطرؼ" .الخاشع

وَقَصْرُت عف ىذا األمر أْقُصُر ُقُصورًا وَقْصرًا،  .وتقاَصَرْت إليو نفسو ذالً  .كؿ شيء َقَصَر عنؾ، وأقَصَر عما كاف عميو: والقاِصرُ  .َقْصرًا وقصرتيا
. وَقَصر عني الوجع ُقُصورًا أي ذىب(. أي إقصارِ ألْقَصَر القمُب عنيا  -لوال حبائُؿ مف نعـ عمقُت بيػا ): وأْقَصْرُت عنو أي كففت، قاؿ الشاعر

ر القيد خطوه .وَقَصَر عني الغضب مثمو إذا لـ تغضب ونحو ذلؾ وَقَصْرُت بفبلف أي أعطيتو  .وامرأة مقصورُة الخطو، شبيت بالمقيد الذي ُيَقصٍّ
ْرُتو أي صيرتو َقصيراً  .اؿ طوالً وَقُصَر الشيء ِقَصرًا، وىو خبلؼ ط .مخسوسًا، والتَّقصير فيما يشبو مف ىذا المعنى المحبوسة : والمقُصورةُ  .وَقصَّ

 .المرأة المحجوبة في الحجمة: والمقُصوُر مف نعت الحجاؿ، والقصيرةُ ، (مف الصيِؼ مقُصوٌر عمييا حجاليا): في بيتيا وخدرىا ال تخرج، قاؿ
، (ومف دوِف ليمى مصمتاُت المقاِصرِ ): دار عمى حياليا محصنة، قاؿكؿ ناحية ال: والمقُصورةُ  .وتقاَصْرُت عف الشيء إذا لـ أبمغو عمى عمد
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كفك نفسك : كالقىٍصري . أمرم أم أطاعٍتكاقتىصىرى على . قىٍصرة أم يػيٍقصره بو عليهم خاصة ال يعطى غَتىم
 .عن شيء، كقىصىٍرتي نفسي على كذا أقصرىا قىٍصران 

 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء  
ا : ًخٍرقةه تيشىد  على أىطباًء النٌاقًة لئىبٌل يىرضىعىها الفىصيل، يقاؿ: كالصٍّراري . كصيرَّةي الدَّراىًم كغَتًىا معركفة صر صىرىٍراهتي

 .العىٍزـي على شيءو ال يػيهىم  بالقيليوع عنو: كاإًلصراري . رو ًبصرا
 .ا١تبالغة ُب كصف استمرار فعل كف النفس كإحجامها عن ٕتاكز اٟتد األعلى من طاعتها، كبلوغ الغاية بإصرار ا١تعٌت

: كتقوؿ. األمصارى كالديارخبلؼي البىٍدك، كاٟتاًضرة خبلؼ البادية ألفَّ أىل اٟتاضرًة حىضىركا : اٟتىضىري  حضر 1:احتضر
                                                                                                                                                                                     

وعاء : والَقْوَصرَّة .والَقَصاُر َيقُصُر الثوب َقْصرًا وِقصارًة، والِقصارُة ِفعمو .الضمع التي تمي الشاكمة بيف الجنب والبطف، والقصرى جائز: والُقَصْيَرى
كعابر الزرع الذي يخرج مف البر وفيو بقية : والَقَصرُ ، (َمرَّهْ  يأكُؿ منيا كؿَّ يوـٍ  -اَف لو َقْوَصرَّْه أفمَح مف ك): لمتمر مف قصب، ويخفؼ في لغة، قاؿ

كاف الحسف يقرأ : وقاؿ أبو عبيدة .أصؿ العنؽ، وكذلؾ عنؽ النخمة أيضًا، ويجمع الَقَصَر والَقَصراِت : والَقَصرةُ  .وىي الُقْصرى والُقصارةُ . مف الحب
والَقَصُر داء يأخذ في  .ويفسر أف الشرر يرتفع فوقيـ كأعناؽ النخؿ ثـ ينحط عمييـ كاألينؽ السود" رر كالَقَصِر، كأنو جماالت صفرإنيا ترمي بش"

 وجاءت نادرة عف األعشى وىي جمع قصيرة عمى .الَقَصرِة فتغمظ، وبعير َقِصٌر، ويجوز في الشعر أقَصُر، قد َقِصَر َقَصرًا مف َقِصٌر، وىو الكزاز
اصفرار الشمس ألنؾ تقتِصُر عمى أمر  قبؿ: والَقْصرُ  .والَقصُر معروؼ، وجمعو ُقُصورٌ ، (أيد إذا مدت ِقصاره -ال ناِقصي حسب وال ) :ِقصارة قاؿ

 .صرنا في ذلؾ الوقت: وأقصَرْنا .قبؿ غروب الشمس سميت بيذا
، وكؿ  َصْوٍت ِشْبُو ذلؾ فيو َصرير اذا امتدَّ، فاذا كاَف فيو تخفيؼ و  .َصرَّ الُجْنُدُب َصريرًا، وَصْرَصَر اأَلْخَطُب َصْرَصرةً : صر   َصرَّ الباُب َيِصر 

، ويقاؿ: وِريٌح َصْرَصرٌ  .َصْرَصَر األخَطُب َصْرَصَرةً : وَترجيع في ِإعادٍة ُضوِعَؼ كقولؾ ْرَصُر َنْعٌت ليا مف الَبْردِ : ذات ِصرٍّ  .ذاُت َصْوٍت، والصَّ
ر   رَّةُ  .وَصرَّ الباُب، وَصرَِّت اآلذاف اذا َسِمعَت ليا َصْوتًا وَدويٍّاً  ".فييا ِصرٌّ : "الذي يضرُب كؿَّ شيٍء وَيُحس و، ومنو قولو تعالىالَبْرد : والصٍّ ِشدَّة : والصَّ

ياح، وتقوؿ رارُ  .وُصرَُّة الدَّراىـِ وغيِرىا معروفة .جاَء في َصرَّةٍ : الصٍّ َصَرْرُتيا : ِء الّناقِة لَئبّل َيرَضَعيا الَفصيؿ، يقاؿِخْرقٌة ُتَشد  عمى َأطبا: والصٍّ
ـ  بالُقُموع عنو: واإِلصرارُ  .وَصرَّ الِحماُر ُأذَنْيِو أي َسّواىما، وأَصرَّ الحمار، مف غير ذكر اأُلُذفِ  .ِبصرارٍ  : وَأِصرَّى، أْفِعَمى .الَعْزـُ عمى شيٍء ال ُيَي

ُأِخذت مف َأِصرَّى أي ِجدٌّ، ويقاؿ مف َأَصرٍّي أي ِجدٌّ فُخفٍَّؼ أِصرَّي أي اقَطعي، والِصرَّى عمى تقدير  ىذه كممةٌ : اسـٌ مف اإِلصرار، وبعضيـ يقوؿ
ُرورُة مف الرٍّجاِؿ والنٍّساِء الذي لـ يُحجَّ وال ُيريد الَتَزو جَ  .ِفْعَمى ْرَصرُ  .والصَّ ـَ الربيع: والصَّ ْرَصراني  : عمرو وقاؿ أبو .ُدَوْيّبٌة تحت األرض َتِصر  أّيا الصَّ

ْرُصور أيضاً  .العظيـ: مف الُبْخت ْرَصراني   .والص  ْرَ صراف .المبّلحُ : والصَّ َمرَّت كَظير : َضْرٌب مف السََّمِؾ الَبْحري، أمَمُس الِجْمد َضْخـٌ، قاؿ: والصَّ
ر َصراِف األْدَخفِ   .الصَّ

 : حضر - 1
بدا يبدو أى : والباديُة ُيشِبُو أْف يكوَف اشِتقاؽ اسمو مف. ادية ألفَّ أىؿ الحاضرِة َحَضروا األمصاَر والديارخبلُؼ الَبْدو، والحاِضرة خبلؼ الب: الَحَضرُ 

ًة دوَف ما ِسواه، والَحْضَرةُ  إلى  -رأَسػو  فَشمَّْت َيداُه يوـَ يحِمػؿُ ) :كنت بَحضرِة الدار، قاؿ: تقوؿ. قرب الشَّيء: َبَرَز وَظَيَر، ولكّنو اسـٌ َلِزـَ الموضع خاصَّ
  (َنيَشؿ والَقوـُ َحضرَة َنْيَشؿِ 

ـُ الَحي  إذا َحَضروا الداَر التي بيا ُمجَتَمعُيـ فصاَر الحاضر اسمًا جامعًا كالحاجٍّ : والحاِضرُ . وَضَرُبتو بَحْضَرة فبلٍف، وبَمْحَضره أحَسُف في ىذا ُى
. اإلحضار: مف َعْدِو الدابَّة، والفعؿ: والُحْضر والِحضار، (فيو الَصواِىُؿ والرواياُت والَعَكرُ  -ػُره في حاِضٍر َلِجٍب بالمَّْيِؿ سام: والساِمِر ونحِوىما، قاؿ

أىَوُج  -استمحـ الوحُش عمى أحشائيػا ): وَفَرٌس ِمحضير بمعنى ِمحضار غيَر أّنو ال يقاُؿ إال بالياء وىو مف َنوادر كبلـ العرب، قاؿ امرؤ القيس
أْف ُيحاِضَرؾ إنساف : والُمحاضرةُ  .ما اجَتَمَع مف جائية الِمدَِّة في الُجْرح، وما اجَتَمَع مف الس خد في السَّبل ونحوه: والحضيرُ ، (َدَخفْ  ِمحضيٌر إذا النْقعُ 

احَضْر مثُؿ : أي. َحضارِ : وتقوؿ. اسـ جامع لئلِبِؿ الِبيض كالِيجاف، الواحدُة والجميع في الحضار َسواءٌ : والِحضار .بَحّقَؾ فيذَىب بو ُمغاَلبًة وُمكاَبرةٌ 
بلُة، لغة أىؿ المدينة، بمعنى َحَضرت، وكميـ يقولوف: وتقوؿ. َنزاِؿ بمعَنى انِزْؿ  اسـ كوكب معروؼ، مجروٌر أبدًا، : وَحضارِ  .َتحُضر: َحِضرت الصَّ

 .جوفأحمر : اسماف ُجِعبل اسمًا واحدًا ثـ ُسمٍَّيت بو تمؾ اَلْبَمدة، ونظيرهُ : وَحْضَرَمْوت
ذا أفَرْدَت الُضرَّ َضَمْمَت الضاد ِإذا ل :ضر ر  لغتاِف، فاذا َجَمْعَت بيف الَضرٍّ والنَّْفِع فَتْحَت الّضاَد، واِ  ر  والض  ـ تجعمو مصدرًا، كقولؾ َضَرْرُت ُضّرًا، الضَّ

ر  دعانا ِلَجْنبِ : "وقاؿ اهلل تعالى .ىكذا يستعممو الَعَربُ  َررُ  ".وواذا َمسَّ االنساَف الض   .َدَخَؿ عميو َضَرٌر في مالو: الن قصاف يدُخُؿ في الشيء، تقوؿ: والضَّ
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ضير: حىًضرت الصَّبلةي، لغة أىل ا١تدينة، ٔتعٌت حىضىرت، ككلهم يقولوف   .ٖتى
 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء  
يًضر  . الن قصاف يدخيلي ُب الشيء: الضَّرىري  ضر

مىرَّ فبلفه فأضىرَّ٘ب ًإضراران أم دىنىا مٌٍت دينػيوٌان : الدا٘ب، يقاؿ: كا١ت
ضاؽى ُّم كدىنا : كأضىرَّ الطريقي بالقىٍوـً ". غًَت أكيٕب الضَّرىرً : "الزَّمانةي، كمنو قولو تعأب: كالضَّرىري . يدان شد
 .منهم

كأف مستخدـ اللغة أراد تصوير كصف استمرار دنو ا١توت من ا١تريض، كخركج الركح من جسده شيئان فشيئان،  ا١تعٌت
 .بوجود الشل، كانتهاء أمره إٔب ا٢تبلؾ كنقصاف العمر، مع ازدياد سوء حالتو،

 1:ترح اج
 

عواملي : كجىوارح اإلنساف. الواحدة من ضربة أك طعنةو : كاًٞتراحة. جىرٍحتيو أجرىحيو جىٍرحان، كاٝتيو اٞتيرٍح جرح
ٍيو كرًٍجلىيو، الواحدة  . جارحة: جىسىده من يىدى

 .ًضد  الفىرىح: التػَّرىح ترح
ة أراد تصوير األعماؿ الفاسدة كالندـ عليها، كاٞترح الغائر ُب اٞتسد الذم ال يندمل، مع استمرار كأف مستخدـ اللغ ا١تعٌت

 .التأكه من األٓب
 .يطلب الرزؽ: كرجل كسوب يىٍكًسبي . طلب الرزؽ: الكىٍسبي   كسب   2:اكتسب

                                                                                                                                                                                     

رارة، وَقوـٌ أِضّراء: ورجٌؿ َضريرٌ  : والَضريرُ  .المريُض، والمرأُة بالياء: أَضرَّه الَمَرُض، والضريرُ : ورجٌؿ َضريٌر وامرأٌة َضريرةٌ  .ذاىبو الَبَصر: بيٍُّف الضَّ
رورةُ : ما أَشدَّ ضريَره عمييا، قاؿ رؤبة يصؼ حمار وحشٍ : ما يستعمؿ في الَغْيرة، يقاؿ اسـٌ لمُمضاّرِة أكثر اسـ : حتى اذا ما الَف مف ضريره والضَّ

رورة عمى كذا، وقد اضُطرَّ فبلف الى كذا وكذا، بناؤه: لمصدر االضطرار، تقوؿ َيْحُسف لفظيا مع  اْفُتِعَؿ فُجِعمَت التاُء طاًء، الّف الّتاَء لـ: َحَممْتني الضَّ
: والُمِضر   .الرجؿ الذي عميو َضرٌَّة مف ماؿ: والُمِضر   .أي ذو َضرائر: وفبلٌف ُمِضرٌ  .امرأتاِف لرجٍؿ واحد، وُتجَمُع عمى َضراِئرَ : والَضرَّتافِ  .الّضاد

َررُ  .َمرَّ فبلٌف فأَضرَّني ِإضرارًا أي َدَنا مّني ُدُنّوًا شديداً : الداني، يقاؿ َررِ : "الزَّمانُة، ومنو قولو تعالى :والضَّ : وأَضرَّ الطريُؽ بالَقْوـِ  ".غيِر أُولي الضَّ
ْرعِ  .َلْحمٌة تحتيا: وِضرَُّة االِبْياـ .ضاَؽ بيـ وَدنا منيـ ْرُع ُيَذكَُّر وُيَؤنَّثُ : وِضرَّة الضَّ متاف األَلْيتَاِف مف جاِنَبي الَمْقَعد، وىما َشحْ : والَضرَّتافِ  .َلْحُميا، والضَّ
 .َتَيدَّالِف مف جاِنَبييما

: عوامُؿ َجَسده مف َيَدْيو وِرْجَميو، الواحدة: وَجوارح اإلنساف. الواحدة مف ضربة أو طعنةٍ : والِجراحة. َجرْحُتو أجَرُحو َجْرحًا، واسُمو الُجْرح: جرح  - 1
ذواُت الَصْيد مف الِسباع والطَّْير، الواحدة : والَجوارحُ ، (وما اجَتَرَحْت عواِمُمُو َرىيفُ  -وكؿٌّ فتًى بما َعػَمػت َيداهُ ): أي اكتَسَب، قاؿ: واَجَتَرح َعَمبلً . جارحة

 ". وما َعمٍِّمتـُ مف الَجوارح ُمَكمبٍّيف: "جارحة، قاؿ اهلل تعالى
 : ترح
: الناقة التي ُيسرُع انقطاُع لَبنيا، وُتجَمع: والِمتراح، (شيكًا َسَيخُربُ وما عاِمٌر إال وَ  -وما َفْرحٌة إاّل سُتْعِقُب تَػْرحةً ): ِضد  الَفَرح، قاؿ سميماف: التََّرح
 .َمتاريح

: والُكْسب .ُكْسب وُكَسْيب: اسـ لمذئب، وربما يجيء في الشعر: وَكساب .يطمب الرزؽ: ورجؿ كسوب َيْكِسبُ . طمب الرزؽ: الَكْسبُ : كسب  - 2
 . ف َكْسب الماؿوَكّساب، فعاؿ، م .الُكْسُبجُ : الكنجارؽ، ويقاؿ

وكؿ  َسَبٍب وَنَسٍب منقطٌع يوـَ الِقيامة  .ُكؿ  ما َتَسبَّْبَت بو مف َرِحـٍ أو َيٍد أو َدْيفٍ : والسََّببُ  .الَحْبؿ: والسََّببُ  .الَمفازة: والسَّْبَسبُ  .َسبَّو فبلٌف َسّبأ: سب
َب الى أخيو الُمْسِمـ ليس  .وىذا في الحديثوَنَسَبو،  -صّمى اهلُل عميو وعمى آِلو وَسمَّـ -ااّل َسَبَب النبي ـَ اذا َتَقرَّ واإِلسبلـُ أقوى َسَبٍب وَنَسٍب ألفَّ الُمسم
معناه إف كانوا يقِدروف : يقاؿ ".فمَيْرَتقوا في األسبابِ : "-عزَّ وجؿَّ  -ارَتَقى فبلٌف في األسباب، قاؿ اهللُ : ِضِؿ في الدٍّيفويقاؿ لمرجؿ الفا .بينيما َنَسبٌ 

ويوـُ  .الكثير السٍّباب: والسٍّب   .َسبائبُ : وكذلؾ السَّبيبة وجمعيا .الثَّوُب الرقيُؽ، وجمُعو ُسُبوب: والسٍّب   .يِصموا بالسماء أسبابًا فَيْرَتُقوا الييا َفْمَيفَعمواأف 
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 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء   
فازة: كالسٍَّبسىبي . سىبَّو فبلفه سىٌبأ: سب سب

ى
سىبىبي األمر الذم ييوصىل بو، : كالسَّبىبي . اٟتىٍبل: كالسَّبىبي . ا١ت
 .الطريق ألٌنك تًصلي بو إٔب ما تيريد: كالسَّبىبي . ككل  فىصلو يوصىلي بشيءو فهو سىبىبي 

 .ا١تبالغة ُب كصف طلب الرزؽ ا١تستمر، مع كجود معرفة الطريق الذم تًصلي بو إٔب ما تيريد من عمل ا١تعٌت
 1:استبق

 
 .لو ُب اٞترم كُب األمر سىبقي كسيٍبقوي كسابقوي أم سىبىقى الناس إليو: القدمة، كتقوؿ: السَّبقي : سبق سبق
 تاء االفتعاؿ االستمرارية التاء  
حكاية الصوت كما : كالبىقبقىةي . بػىٍقباؽه : كيقاؿ لكثَت الكبلـ. عظاـ البعوض، الواحدة بػىقَّةه : البىق  : بق بق

 .ٍقًبقي الكوز ُب ا١تاءيػيبػى 
كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف حركة السباؽ كاٞترم إٔب أمر ما، بوجود صوت جلبة الثوب اليت تشبو  ا١تعٌت

 .حكاية الصوت كما يػيبػىٍقًبقي الكوز ُب ا١تاء، كما ييغَت البعوض على الناس ُب الليل بوجود صوت ظاىر منو ببل داعو لو
 تاء افتعل بُت الثبوت كالتحوؿاإلبداؿ  – 2

صيغة 
 افتعل

مكونات 
 افتعل

 المعنى المعجمي لصيغة افتعل

كاستىصفىٍيتي صىفوةن أم أخىٍذتي صىٍفوى ماءو من . الصٍَّفوي نقيض الكىدىًر، كصىٍفوىةي كيلٍّ شيءو خالصيو كخىَتيه صفا 2:اصطفى
ىوىدَّةى : كصىًفي  ااًلنسافً . غديرو 

االختيار، افًتعاؿ من الصَّفيوة، كمنو النيب  : الصًطفاءي كا. الذم ييصافيو ا١ت
يٍصطىفيوفى 

يصطىفىى، كاألنبياءي ا١ت
 .اذا اختاركا، ىذا بضٌم الفاء: ا١ت

 .طىفا فػىٍوقىها: طفا الٌشيءي فوؽى ا١تاًء يىٍطفيو طىٍفوان، كقد ييقاؿي للٌثور الٍوحشٌي إذا عبل رملةن  طفا
                                                                                                                                                                                     

 .الطريؽ ألّنؾ تِصُؿ بو الى ما ُتريد: والسََّببُ  .شيٍء فيو َسَببُ َسَبُب األمر الذي ُيوَصؿ بو، وكؿ  َفصٍؿ يوَصُؿ ب: والسََّببُ  .يوـُ السَّعانيف: السَّباِسب
 .العارُ : والس بَّةُ  .اإلصَبع بعد اإِلبياـ: والسَّّباَبةٌ 

لسٍّباؽ، الخطر يوضع بيف أىؿ ا: والسًّبؽُ  .لو في الجري وفي األمر َسبُؽ وُسْبقُو وسابقُو أي َسَبَؽ الناس إليو: القدمة، وتقوؿ: السًّبؽُ : سبؽ  - 1
  .قيد أرجؿ الطائر الجارح بسير أو خيط: والسٍّباقاف .أسباؽ وجمعو

ووضع حبر في بني إسرائيؿ سبعيف كتابًا مف صنوؼ العمـ فأوحى إلى نبي مف  .أسقاط متاع البيت: والَبقاؽُ  .عظاـ البعوض، الواحدة َبقَّةٌ : الَبؽ  : بؽ
ف اهلل ال يقبؿ مف بقاِقكـ شيئاً أف ُقْؿ لفبلف إنؾ قد مؤلت األرض بَ : أنبيائيـ حكاية الصوت كما ُيَبْقِبُؽ : والَبقبَقةُ  .َبْقباؽٌ : ويقاؿ لكثير الكبلـ .قاقًا، وا 

 .الكوز في الماء
ْفُو نقيض الَكَدِر، وَصْفَوُة ُكؿٍّ شيٍء خالُصو وَخيُره: صفو: اصطفى - 2 فاءُ  .الصَّ فا .ُمصافاة الَمَودَّة واإلِخاءِ : والصَّ  .مصدُر الشيِء الصافي: ءُ والصَّ

كثيرُة الَحمؿ، : كثيرة المَبف، ونخمٌة َصفيٌّ : وناقٌة َصفيٌّ  .الذي ُيصافيو الَمَودَّةَ : وَصِفي  ااِلنسافِ  .واسَتصَفْيُت َصفوًة أي أَخْذُت َصْفَو ماٍء مف غديرٍ 
َفا .َصفايا وتجمع صفًا وَصْفواٌف، واحده َصْفوانٌة، وىي حجارٌة ُمْمٌس ال : َصفاة وَصْفواء، والتذكير: َحَجٌر ُصْمٌب أمَمُس، فاذا َنَعتَّ الصخرَة ُقمتَ : والصَّ

في   .تُنِبُت شيئاً   .َيصَطفيو لنفسو أي يختاره مف الَغنيمة بعد الخمس قبَؿ أف َيقِسـَ  -صّمى اهلُل عميو وعمى آلو وسمَّـ -ما كاَف رسوُؿ اهلل: والصَّ
ُفوة، ومنو النبي  الُمصَطَفى، واألنبياُء الُمْصَطُفوفَ  االختيار، افِتعاؿ: واالصِطفاءُ   .اذا اختاروا، ىذا بضـّ الفاء: مف الصَّ

ف َتَمقَّْتو الَعقاقيُؿ َطفا: )قاؿ العّجاج. َطفا َفْوَقيا: طفا الّشيُء فوَؽ الماِء َيْطُفو َطْفوًا، وقد ُيقاُؿ لمّثور الْوحشّي إذا عبل رممةً : طفي: طفو وفي ، (وا 
حّية لّينة : والّطْفية. ُطَفى: والطَّْفية مف ُخوِص الُمْقؿ، وىي حجازّية، وجمُعيا. ، ُأراه َشبََّو الَخطَّيِف عمى َظيره بُطْفَيَتيفِ "اقُتموا ذا الط ْفَيتَْيف: "حديثال

 .ىي بتراُء قصيرُة الذََّنب: خبيثة، قيؿ
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أف يبالغ ُب كصف استمرار خبلص كصفاء الشيء من الكدر، كعلوه فوؽ األشياء، كناية  كأف مستخدـ اللغة أراد ا١تعٌت
 .عن اختيار الشخص من بُت الناس، كرفعتو فوؽ ا٠تبلئق

 .الضٍَّبعي بسكوف الباء كسىطي العىضيًد بلحمو يكوف لئًلنساف كغَته  ضبع 1:اضطبع
 .ا٠تتم على الشيء: ٍبعي كالطَّ . الوسىخي الٌشديد على السَّيف: الطٍَّبعي  طبع

 .كُب ذلك مبالغة ُب كصف ضم العضد إٔب اٞتسد بشدة، كجراء ذلك تظهر على اٞتسد عبلمة ا٠تتم ا١تعٌت
أشرؼ على الٌشيء، كأىٍطلىعى : كأطٌلع. أظهره: كأطلع فبلف رأسو. كطىلىعى علينا فبلف يىٍطليعي طيلوعان إذا ىجم طلع   2اطٌلع

                                                           
ْبُع بسكوف الباء وَسُط الَعُضِد بمحم( ضبع)   - 1 و يكوف لئِلنساف وغيره والجمع َأْضباٌع مثُؿ َفْرٍخ وَأْفراٍخ وقيؿ الَعُضُد كم يا وقيؿ اإِلْبُط وقاؿ الضَّ

ْبُع لُمجاَورِة وقيؿ ما بيف اإِلبط ِإلى نصؼ العضد مف َأعبله تقوؿ َأَخذ بَضْبَعْيو َأي بَعُضَدْيو وفي الحديث َأنو َمرَّ ف، الجوىري يقاؿ لئِلْبط و الضَّ ي َحجٍّ
ُقُدـٍ واْضَطَبَع الشيَء  عمى امرَأة معيا ابف صغير فَأَخَذْت بَضْبَعْيو وقالت َأِليذا َحجٌّ ؟ فقاؿ نعـ ولؾ َأجر والَمْضَبعُة المحمة التي تحَت اإِلبط مف

يَمِف وُتَغطٍَّي بو األَيسر كالرجؿ يريد َأف ُيعاِلَج َأْمرًا َأدَخمو تحت َضْبَعْيو والضِطباُع الذي ُيْؤَمر بو الطائُؼ بالبيت َأف ُتْدِخَؿ الرٍّداَء مف تحت ِإْبِطؾ األَ 
ْبع وىو الَعُضُد ومنو الحديث ِإنو طاَؼ ُمْضَطِبعًا وعميو ُبْرد َأخضر  قاؿ ابف اأَلثير ىو َأف فيتييَأ لو يقاؿ قد اْضَطَبْعُت بثوبي وىو مْأخوذ مف الضَّ

األَيمف وُيْمِقَي َطَرَفْيِو عمى كتفو اليسرى مف جيتي صدره وظيره وسمي بذلؾ إِلْبداِء الضْبَعْيِف وىو يْأخذ اإِلزاَر َأو البرد فيجعؿ وسطو تحت ِإبطو 
وفي معنًى  .َضِبَعِت الّناقُة َضْبعًا وَضَبَعًة فيي َضِبَعٌة، وَأْضَبَعْت فيي ُمْضِبَعٌة إذا أرادِت الفحؿ: ضبع. (ضبع :مادة :لساف العرب. )التَأبط َأيضاً 

ْبُع وسط َضَبَعْت َتْضَبُع َضْبعًا، وضّبعت تضبيعًا، وىي شّدة سيرىا، وَضَبعانيا اىتزازىا، واشتقاقيا مف أّنيا تّمد َضْبَعْييا في السَّير: آخر ، والضَّ
بَّعا: العُضد بمحمو، قاؿ العجاج بعة: قاؿ عّراـ. وبمدة تمطو الَعناَؽ الض  والَمْضَبَعُة الّمحـ الذي تحت . طالمحـ الذي تحت العُضِد مما يمي اإلب: الضَّ

والّرُجؿ يضطبع  .ضوابع: ويجمع.. فرس ضابع إذا كاف يتبُع أحد شّقيو، َفَيْثني ُعُنقو، وىو أف يركض فيقدـ إحدى رجميو: قاؿ موسى .اإلبط مف ُقُدـ
ْبعاف .ِعيّ َضبَ : قبيمة، والنسبة إلييا: ُضَبيَعة. ُضباَعُة اسـُ امرأة .بالثوب أو بالشيء إذا تأبَّطو باع، ويجمع عمى ِضْبعانات، لـ : والضٍّ الذكر مف الضٍّ

كّمما اضطّروا إلى جماعة َفَصُعَب عمييـ واستُقبح ذىبوا بو إلى ىذه : قاؿ الخميؿ .فبلف مف رجاالت الّدنيا: التأنيث، إنما ىو مثؿ قولؾ ُيِرْد بالتاء
ىو مّنى : قاؿ زائدة، (لِضْبَعاَنات َمْعُقَمٍة منابا -وُبيُمواًل وِشيَعَتُو تركنا ): قاؿ .رجاالِت الّدنيافبلف مف : حّماـ وحّمامات، كما يقولوف: الجماعة، تقوؿ

َباعُ  .ىو مّنى عمى بعد ليس كّؿ البعد: مناب، أي ْبعُ  .َضْبع جـز: جمع لمذََّكر واألُْنَثى، ولغة لمعرب: والضٍّ أبا خراشَة ): قاؿ. السنة المجدبة: والضَّ
ُبعُ  -نَت ذا نفر إّما ك  (.فإفَّ قومي لـ تأكميـ الضَّ
بيٌض صواِرـُ ) :قاؿ. والّرُجُؿ إذا لـ يكف لو نفاٌذ في مكاِرـِ اأُلمور، كما َيْطَبُع السيُؼ إذا َكُثَر عميو الّصدأ .الوَسُخ الّشديد عمى السَّيؼ: الطَّْبعُ : طبع

ذا َىَزْزُت َقَطْعُت كؿَّ ضريبٍة : بيٌض كأّنُيفَّ ثياُب كّتاٍف، قاؿ: أي، (انػاكتّػ َتخاُلُيفَّ عمى األبطاؿ -َنْجموىا إذا َطِبَعْت  ، (َمْبيػورا فخرجُت ال َطِبعًا وال -وا 
وفبلٌف ، (سخػيؼُ  ولكفَّ ابَنيا َطِبعٌ  -وُأم َؾ حيف ُتْذَكُر، أـ  صدٍؽ ): قاؿ المغيرة بف حبناء ييجو أخاه صخراً . وفبلٌف َطَبٌع َطِمٌع إذا كاف ذا ُخُمٍؽ دنيء
. طبعت السيؼ طبعاً . الذي يأخذ فيطبعيا، يقرضيا أو يسّوييا، فيطبع منيا سيفًا أو سكينًا، ونحوه: والطَّّباع .مطبوع عمى ُخُمؽ سّيء، وعمى ُخُمؽ كريـ

والّطبيعة االسـ بمنزلة الّسجّية والخميقة . َع عميياوما ُجِعَؿ في اإلنساف مف ِطباع المأكؿ والمشرب وغيره مف اأَلْطِبَعة التي ُطبِ  .الّطباعة: وَصْنَعُتوُ 
وَطَبَع اهلل  .الخاَتـُ : والّطاَبعُ . إّف بيف اهلل وبيف العبد حّدًا إذا بمغو ُطبع عمى قمبو، فُوفٍّؽ بعده لمخير: وقاؿ الَحَسفُ . الختـ عمى الشيء: والطَّْبعُ  .ونحوه
وتطّبع . وطّبعت اإلناء تطبيعاً . مؤلتو حّتى ليس فيو َمِزيدٌ : طّبعتو تطبيعًا، أي. والطٍّْبُع مؿُء المكياؿ .ـَ عميياُختِ : وُطِبَع عمى القموب. َخَمَقُيـ: الَخْمؽَ 

: ميء، وال يقاؿ لممصدرَمْمُؤؾ ِسقباًء حّتى ال يّتسع فيو شيُء مف شدَِّة َمْمِئِو، والطَّبُع كالِمؿء، والّتْطبيُع مصدر كالّتم: والطَّْبعُ  .الّنْيُر حّتى إّنو َليتدّفؽ
. َكَرَوايا الطٍّػْبػِع ضػّحػت بػالػوحػؿْ   : وقوؿ لببيد .طّبعُتو تطبيعًا وال تقوؿ َطَبْعُتو َطْبعاً : ّطْبع، ألّف فعمو ال يخفؼ كما ُيَخفَّؼ فعؿ مؤلت، ألّنؾ تقوؿ

أوقرُتيـ وأثقمُت أكتافيـ لّمذي سمعوا مف كبلمي و حّجتي : يقوؿ. عند الممؾ يعني الربيع بف زياد ومف نازعو .فالطٍّْبُع ىينا الماء الذي ُمِمىء بو الراوية
. واألطباع مغايض الماء .مف ِطباِعِو الّسخاء، ومف ِطباِعِو الجفاء: ويقاؿ .فصاروا كأّنيـ روايا قد ُأْثِقَمْت وُأوِقَرْت ماًء حتى ىّمت أف توحؿ حوؿ الماء

 .ولـ تُْثِنِو األْطباُع دوني وال الُجدر: قاؿ. ِطْبعٌ : الواحد. ىي األنيار: وُيقاؿُ 
ما أْحَسَف . الرؤية: والّطْمَعةُ . مصدر مف َطَمَع، وُيْقرأ َمُطِمِع الفجر وليس بقياس: و المطَمعُ . الموضع الذي َتْطُمُع عميو الشمس: المْطَمعُ  : طمع   - 2

أشرؼ عمى الّشيء، وَأْطَمَع : وأّطمع. أظيره: وأطمع فبلف رأسو. ينا فبلف َيْطُمُع ُطموعًا إذا ىجـوَطَمَع عم. حّيا اهلل طمعتؾ: و يقاؿ. رؤيتو: َطْمَعَتُو، أي
ـْ ُمْطِمعوف فأّطمع، أياطبلعاً غيَره  أْطَمعني ِطْمَع ىذا األمر حّتى عممتو : تقوؿ. الطٍّْمعُ : واالسـ. تطمعونني عمى قريني فأنظر إليو: ، وُيْقَرُأ؛ َفَيْؿ أْنُت
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كىو زيادة . تطلعونٍت على قريٍت فأنظر إليو: رىأي؛ فػىهىٍل أنٍػتيٍم ميٍطًلعوف فأطٌلع، أمغَتىه إطبلعان، كيػيقٍ  
 .االطبلع

 .أشرؼ على الٌشيء طلع  
كأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، ا١تبالغة ُب كصف استمرار ا٢تجـو أك الطلوع، كاإلشراؼ على  ا١تعٌت

 .مرة، ُب نفس الزماف كا١تكاف الشيء، كالدخوؿ فيو مرة تلو
  1اضطلع

  
 .كفبلف ميضطلعه ُّذا األمر؛ أم أنو تىقول أضبلعو على ٛتلو ضلع 
: إٌف نفسك لىطيلىعىةه إٔب ىذا األمر، أم: كتقوؿ. ينظر مرٌةن ىنا كمرٌة ىهنا: أم. االٌطبلع نفسو: كالطٍّبلعي  طلع

 .تىتطٌلع إليو، أم؛ تنازع إليو
خدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف الضلع ا١تتداخل القوم ا١تلتحم باٞتسد، يعرب عن التىتطٌلع ُب األمر كقوتو كأف مست ا١تعٌت

 .ُب رأيو كبصَتتو، كالتحامو با١توضوع
 .دىخىلى عليو ضىرىره ُب مالو: الن قصاف يدخيلي ُب الشيء، تقوؿ: كالضَّرىري  ضرر   2اضطير

 .ىم  بالسٍَّيف طىرٌان كالٌشٌل، يىطير : الطَّر   طرر  
كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار النقصاف من ماؿ أك طعاـ، مع ازدياد سوء حالة ا١ترء، بوجود  ا١تعٌت

 .الشل، كانتهاء األمر إٔب ا٢تبلؾ
بلغو طيبع على قلبو، فويفٍّق  إٌف بُت ا كبُت العبد حٌدان إذا: كقاؿ اٟتىسىني . ا٠تتم على الشيء: كالطٍَّبعي  طبع   3اطٌبع

                                                                                                                                                                                     

الجماعات في الّسرّية، : والطبلئع. طميعة: ويقاؿ لمواحد. قـو يبعثوف ليّطمعوا ِطْمَع العدوّ : والطميعة. أتيتو ونظرت ما عنده: وطالعت فبلناً . كّمو
يوف ليطالعوا العدّو ويأتوف بالخبز لي ِطبلُع األرض لو كاف : وفي الحديث. ِمْؿُء األرض: وِطبلُع األرض .والطٍّبلُع ما طمعت عميو الّشمس. ُيَوجَّ

: أي؛ (ُمَقسَّػمػا بأعيف أعداء، وَطْرفاً  - كأف ِطبلعًا مف َخَصاٍص وِرْقَبةً ): االّطبلع نفسو في قوؿ ُحَمْيد: والطٍّبلعُ  .ذىبًا الفتديت بو مف ىوؿ المطََّمع
ى ُأخرى: وامرأٌة ُطَمَعٌة ُقَبَعةٌ  .أي؛ تنازع إليوَتتطّمع إليو، : إّف نفسؾ َلُطَمَعٌة إلى ىذا األمر، أي: وتقوؿ .ينظر مّرًة ىنا ومّرة ىينا  .تنظر ساعة وتتنحَّ

: واستطمعت رأيو، أي .بدا: وطمع الّزرع. أي أخرجت َطْمَعة وَأْطَمَعِت النخمة،. َطْمَعة ما دامت في جوفيا الكافورة: َطْمُع النَّخمة، الواحدة: والطَّْمعُ 
 (.وال َعْجُسيا عف موضع الكّؼ أفضبل - َكُتوـٌ ِطبلُع الكّؼ ال دوف مػمػئيػا): ا يمؤل الكّؼ قاؿإذا كاف َعْجُسي: وقوس ِطبلع. نظرت ما ىو

ْمعُ : معض   - 1 َمع والضٍّ َمُع يؤنث. وثبلُث َأْضُمع، والجميع أضبلع .ناولتو ضمعًا مف بطٍّيخ، تشبييًا بالضمع: يقاؿ. الضٍّ َمُع الُقَصْيَرى .والضٍّ آخر : والضٍّ
َمِع الُقَصْيَرى مف ضموع آدـ عميو السَّبلـ: " وفي الحديث. ف كؿ شيء ذي ِضَمع وأقصرىااألضبلع م وااللتواُء في أخبلؽ  ".إّف حواء خمقت مف الضٍّ

َمع، ألّنيا عوجاء ميع .النساء وراثة َعِمَقْتُيّف مف الضٍّ : واألضَمع، (الخيؿ ُمْعَتَرؽُ  لممقَربات أماـَ  - َعْبٌؿ وكيٌع ضميٌع ُمْقَرٌب أِرفٌ ) :قاؿ. الجسيـ: والضَّ
. احتممتو أضبلعي: واضطمعت بيذا الِحْمؿ، أي. ُمْثِقؿ: وِحْمٌؿ ُمْضِمٌع، أي .ال تقَوى أضبلعيا عمى الحمؿ: وداّبة ُمْضِمع .يوصؼ بو الشديد والغميظ

ّني ليذا الِحْمؿ مضطمع، وليذا األمر مط مع، الضاد مدغمة في الطاء، وليس مف المطالعة َمع: والمضّمعة مف الثياب. وا  قاؿ أبو . الّتي وشُييا مثؿ الضٍّ
ورجؿ أضَمُع، وامرأة ضمعاُء، وقوـ ُضْمٌع، إذا كانت سّنو ، (وُتدني عمييا السابرّي المضّمعا - َتَجاَفى عف المأثور بيني وبينيا) :قاؿ، ىو المسّبر: ليمى

َمع َمِع ألّنيا مائمة عوجاءالجائر والمائؿ، أخذه مف ال: والضالع .شبيية بالضٍّ وتترؾ عبدًا ظالمًا  - أتأخذ عبدًا لـ يخػْنػَؾ أمػانةً ):       قاؿ النابغة. ضٍّ
: مقاييس المغة) ؛ أي أنو َتقوى أضبلعو عمى حممويذا األمرب ضطمعٌ وفبلف مُ ،  (ضمع: مادة: العيف) .أضخميـ: وفبلف أضمعيـ، أي، (وىو ضالع

 (ضمع: مادة
 .ضرر، وطرر: ةماد: العيف   - 2
بيٌض ) :قاؿ. والّرُجُؿ إذا لـ يكف لو نفاٌذ في مكاِرـِ اأُلمور، كما َيْطَبُع السيُؼ إذا َكُثَر عميو الّصدأ .الوَسُخ الّشديد عمى السَّيؼ: الطَّْبعُ : طبع  - 3

ذا َىَزْزُت َقَطْعُت كؿَّ ضريبٍة : ياُب كتّاٍف، قاؿبيٌض كأّنُيفَّ ث: أي؛ (كتّػانػا َتخاُلُيفَّ عمى األبطاؿ -صواِرـُ َنْجموىا إذا َطِبَعْت   فخرجُت ال َطِبعًا وال -وا 
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زيادة ُب . خيًتمى عليها: كطيًبعى على القلوب. خىلىقىهيم: كطىبىعى ا ا٠تىٍلقى . ا٠تاًبىي : كالطٌابىعي . بعده للخَت
 .الطٍَّبعً 

 .ا٠تتم على الشيء طبع
لطٍَّبع ُب مكاف كاحد عدة مرات، كأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، ا١تبالغة ُب كصف استمرار ا ا١تعٌت

 .كظهوره بشكل سافر للعياف، حىت يصبح ذك ٝتة غالبة على ا١ترء
 

صيغة 
 افتعل

مكونات 
 افتعل

 المعنى المعجمي لصيغة افتعل

 1اصطرب
  

 . صىبػىرىه عن الشيء يىٍصربيه صىرٍبان حىبىسىو صرب   
 ككىقػىعيوا ُب طىبىاًر أىم داىية. كطىبػىرى ًإذا اختبأى . طىبػىرى الرجلي ًإذا قػىفىزى  طرب 

 .ا١تبالغة ُب كصف الشدة باستمرار حبس النفس، إضافة إٔب حالة االختباء من الواقع ا١تؤٓب، معنويان كماديان  ا١تعٌت
بالتحريك  الزٍَّىرىةي نػىٍوري كل نبات كاٞتمع زىٍىره كخص بعضهم بو األىبيض كزىٍىري النبت نػىٍوريه ككذلك الزىىرىةي  زىر   2ازدىر

                                                                                                                                                                                     

 ولكفَّ ابَنيا َطِبعٌ  وُأم َؾ حيف ُتْذَكُر، أـ  صدٍؽ : قاؿ المغيرة بف حبناء ييجو أخاه صخراً . وفبلٌف َطَبٌع َطِمٌع إذا كاف ذا ُخُمٍؽ دنيء، (َمْبيػورا
. الذي يأخذ فيطبعيا، يقرضيا أو يسّوييا، فيطبع منيا سيفًا أو سكينًا، ونحوه: والطَّّباع .ؽ سّيء، وعمى ُخُمؽ كريـوفبلٌف مطبوع عمى ُخمُ ، (سخػيؼُ 

نزلة والّطبيعة االسـ بم. وما ُجِعَؿ في اإلنساف مف ِطباع المأكؿ والمشرب وغيره مف اأَلْطِبَعة التي ُطِبَع عمييا .الّطباعة: وَصْنَعُتوُ . طبعت السيؼ طبعاً 
: والّطاَبعُ . إّف بيف اهلل وبيف العبد حّدًا إذا بمغو ُطبع عمى قمبو، فُوفٍّؽ بعده لمخير: وقاؿ الَحَسفُ . الختـ عمى الشيء: والطَّْبعُ  .الّسجّية والخميقة ونحوه

ـَ عمييا: وُطِبَع عمى القموب. َخَمَقُيـ: وَطَبَع اهلل الَخْمؽَ  .الخاَتـُ  وطّبعت اإلناء . مؤلتو حّتى ليس فيو َمِزيدٌ : طّبعتو تطبيعًا، أي. مكياؿوالطٍّْبُع مؿُء ال .ُخِت
َمْمُؤؾ ِسقباًء حّتى ال يّتسع فيو شيُء مف شدَِّة َمْمِئِو، والطَّبُع كالِمؿء، والّتْطبيُع مصدر كالّتمميء، وال : والطَّْبعُ  .وتطّبع الّنْيُر حّتى إّنو َليتدّفؽ. تطبيعاً 

َكَرَوايا الطٍّػْبػِع ضػّحػت ): وقوؿ لببيد .طّبعُتو تطبيعًا وال تقوؿ َطَبْعُتو َطْبعاً : ألّف فعمو ال يخفؼ كما ُيَخفَّؼ فعؿ مؤلت، ألّنؾ تقوؿّطْبع، : يقاؿ لممصدر
وأثقمُت أكتافيـ لّمذي سمعوا مف أوقرُتيـ : يقوؿ. يعني الربيع بف زياد ومف نازعو عند الممؾ؛ (.فالطٍّْبُع ىينا الماء الذي ُمِمىء بو الراوية -بػالػوحػْؿ 

واألطباع  .مف ِطباِعِو الّسخاء، ومف ِطباِعِو الجفاء: ويقاؿ .كبلمي و حّجتي فصاروا كأّنيـ روايا قد ُأْثِقَمْت وُأوِقَرْت ماًء حتى ىّمت أف توحؿ حوؿ الماء
 .ُع دوني وال الُجدرولـ تُْثِنِو األْطبا: قاؿ. ِطْبعٌ : الواحد. ىي األنيار: وُيقاؿُ . مغايض الماء

ْبر الَحْبس وكؿ مف َحَبس شيئًا فقد َصَبَره. َصَبَره عف الشيء َيْصِبُره َصْبرًا َحَبَسو( صبر. )صبر: مادة: لساف العرب  - 1 ْبُر . قاؿ وَأصؿ الصَّ والصَّ
بر َحْبس النفس نِقيض الَجَزع َصَبَر َيْصِبُر َصْبرًا فيو صاِبٌر وَصبَّار وَصِبيٌر وَصُبور واألُنثى َصبُ  ور َأيضًا بغير ىاء وجمعو ُصُبٌر الجوىري الصَّ

ْدُعوف َربَّيـ والتََّصب ُر تكم ؼ عند الجَزع وقد َصَبَر فبلف عند الُمِصيبة َيْصِبُر َصْبرًا وَصَبْرُتو َأنا َحَبْستو قاؿ اهلل تعالى واْصِبْر نفَسؾ مع الذيَف يَ 
ْبرِ  لو َصْبرًا وتقوؿ آْصَطَبْرُت وال تقوؿ اطََّبْرُت أَلف الصاد ال تدغـ في الطاء فِإف َأردت اإِلدغاـ قمبت الطاء صادًا  وَتَصبَّر وآْصَطَبَر جعؿ. الصَّ

ْبُر عمى معاِصي الجَ  ْبُر عمى طاعة الَجبَّار والصَّ َبْرُت قاؿ َأبو عمرو سَألت الحميحي عف الصبر فقاؿ ثبلثة َأنواع الصَّ بر وقمت اصَّ عمى بَّار والصَّ
بر عمى طاعتو وَتْرؾ معصيتو  . الصَّ

َبَناِت َطَباِر وَطَماِر ِإذا ابف اأَلعرابي َطَبَر الرجُؿ ِإذا َقَفَز وَطَبَر ِإذا اختبَأ وَوَقُعوا في َطَباِر َأي داىية عف يعقوب والمٍّحياني ووقع فبلف في ( طبر)
ذا ُأكؿ ُقِشَر ِلغَمِظ ِلحائو وقع في داىية والط بَّار َضْرٌب مف التيف حكاه َأبو حنيفة  وَحبلَُّه فقاؿ ىو َأكبر تيف رآه الناُس َأحمر ُكَمْيٌت َأنَّى َتَشقََّؽ واِ 

ِرؼ فيخرج َأبيَض فيكفي الرجَؿ منو الثبلُث واأَلربع تمؤُل التينُة منو َكؼَّ الرجؿ وُيَزبَُّب َأيضًا واحدتو ُطبَّاَرٌة ابف اأَلعراب ي مف غريب شجر الضَّ
 .بَّاُر وىو عمى صورة التيف ِإال َأنو َأرؽ وَطَبِريَُّة اسـ مدينةالط  
البياض عف يعقوب  الزَّْىَرُة َنْوُر كؿ نبات والجمع َزْىٌر وخص بعضيـ بو األَبيض وَزْىُر النبت َنْوُره وكذلؾ الزَىَرُة بالتحريؾ قاؿ والز ْىَرةُ ( زىر)2 -  

ًا بياض ِعْتؽ قاؿ شمر اأَلْزَىُر مف الرجاؿ األَبيض العتيُؽ البياِض النَّيٍُّر الَحَسُف وىو َأحسف البياض كَأفَّ لو َبِريقًا وُنور  يقاؿ َأْزَىُر َبيٍُّف الز ْىَرِة وىو
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 .قاؿ كالز ٍىرىةي البياض 
ىٍمديكدي كقيل الدىر أىلف سنة قاؿ ابن سيده دىر 

كقد حكي فيو الدَّىىر بفتح ا٢تاء فًإما أىف : الدٍَّىري األىمىدي ا١ت
 .يكوف الدٍَّىري كالدَّىىري لغتُت

ا٘ب، ُب تفتح الزىر ُب دىر ما، كناية عن كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار اٟتدث الزما٘ب كا١تك ا١تعٌت
 .ٚتالية ا١تكاف ُب زمن ما ُب عهد ما

  1ًاٍزدىرىدى 
 

 .كالزٍَّردي ا٠تىٍنق. ازدرد الطٌعاـ. االبتبلع: الزٍَّردي  زرد
دىرًدى الرجلي فهو أدرىدي إذا سقطىٍت أسنانوي كظىهىرٍت : كيقاؿ. لصوقها باألسناخ: فالدرد من األسناف درد

 . موضع مىناًبت األسناف قبل نىبااهتا كبعدى سيقوًطها: كالد ٍرديري . ريىا، كٚتعيو الد ٍرددىرادً 
 .ا١تبالغة ُب كصف استمرار االبتبلع بدكف أسناف؛ أم إدخاؿ الطعاـ دفعة كاحدة بدكف ىضم أك توقف ا١تعٌت
 . أذلو: كأٍدخىرىهي غَته. رجلي، إذا ذىؿَّ كيقاؿ دىخىرى ال. الداؿ كا٠تاء كالراء أصل يدؿ على الذؿ   دخر 2ادَّخر

                                                                                                                                                                                     

ٌر وَأزاِىيُر جمع الجمع وقد َأْزَىَر ىاُيْزِىُر كما ُيْزِىُر النجـ والسراج ابف اأَلعرابي النَّْوُر اأَلبيض والزَّْىُر اأَلصفر وذلؾ ألَنو يبيض  ثـ يصّفر والجمع َأزْ 
َر وظير َزْىُره وَزُىَر بغير َألؼ ِإذا َحُسَف واْزىارَّ النبت كاْزَىرَّ قاؿ ابف سيده وجعمو ابف جني  الشجر والنبات وقاؿ َأبو حنيفة َأْزَىَر النبُت باأَللؼ ِإذا َنوَّ

َسُف مف النبات والزَّاِىُر المشرؽ مف َألواف الرجاؿ َأبو عمرو اأَلزىر المشرؽ مف الحيواف والنبات رباعّيًا وشجرة ُمْزِىَرٌة ونبات ُمْزِىٌر والزَّاِىُر الحَ 
ِريُح واإِلْزىاُر ِإْزىاُر النبات وىو طموع َزَىِره والزََّىَرُة النبات عف ثعمب قاؿ ابف س. واأَلْزَىُر المََّبُف ساعَة ُيْحَمُب وىو الَوَضُح وىو النَّاِىُص  يده وُأراه والصَّ

ا قاؿ َأبو حاتـ َزَىَرة الحياة الدنيا بالفتح وىي ِإنما يريد النَّْوَر وَزْىَرُة الدنيا وَزَىَرُتَيا ُحْسُنيا وَبْيَجُتيا وَغَضاَرُتيا وفي التنزيؿ العزيز َزْىَرَة الحياة الدني
 . مى ذلؾقراءة العامة بالبصرة قاؿ وَزْىَرة ىي قراءة َأىؿ الحرميف وَأكثر اآلثار ع

َىُر لغتيف كما ذىب ِإليو الدَّْىُر اأَلَمُد الَمْمُدوُد وقيؿ الدىر َألؼ سنة قاؿ ابف سيده وقد حكي فيو الدََّىر بفتح الياء فِإما َأف يكوف الدَّْىُر والدَّ ( دىر)
ما َأف يكوف ذلؾ لمكاف حروؼ الحمؽ فيطرد في  كؿ شيء كما ذىب ِإليو الكوفيوف قاؿ َأبو البصريوف في ىذا النحو فيقتصر عمى ما سمع منو واِ 
وَدْىٌر وُدَىْيٌر وَداِىٌر َأسماء وَدْىٌر اسـ . ورٌ النجـ وَجَببَل َطاَؿ َمَعّدًا فاْشَمَخْر َأَشَـّ ال َيْسِطيُعو النَّاُس الدََّىْر قاؿ ابف سيده وجمُع الدَّْىِر َأْدُىٌر وُدىُ 

ِبُرَضاـِ َدْىٍر وَساَؿ بو الخمائُؿ في الرٍّىاـِ والدََّواِىُر َركايا معروفة قاؿ الفرزدؽ ِإذًا ألََتى الدََّواِىَر عف قريٍب  موضع قاؿ لبيد بف ربيعة وَأْصَبَح َراِسياً 
 .ِبِخْزٍي غيِر َمْصُروِؼ الِعَقاِؿ 

َردُ : زرد  - 1 ْردُ  .ِحَمٌؽ ُيتَّخُذ منيا الِمْغَفر، ومنو الّزّراد وىو صانعو: الزَّ ْرُد الَخْنؽ. ازدرد الّطعاـ. بلعاالبت: والزَّ  (.زرد: مادة: العيف) .والزَّ
ورجؿ أدرُد وامرأة . وقد َدِرَدْت وىي ُدردٌ . لصوقيا باألسناخ وتأكؿ ما فضؿ منيا: فالدرد مف األسناف. الداؿ والراء والداؿ أصيٌؿ فيو كبلـ يسير: درد

َدِرَد الرجُؿ فيو أدَرُد إذا : ويقاؿ .موضع َمناِبت األسناف قبؿ َنباتيا وبعَد ُسقوِطيا: رُ والد ْردُ (. 275، ص 2ج: درد: مادة: مقاييس المغة.)درداء
ْمطافِ : ومف أمثاؿ الَعَرب السائرة .سقَطْت أسنانُو وَظَيرْت َدراِدُرىا، وجمُعو الد ْرد : العيف) .ما يضرب بيا: َأعَيْيِتني بُأُشٍر فكيؼ أرجوؾ بدْردٍر وِدرَُّة الس 

 (.در :مادة

ومنعيـ أف يدعوا تاء . وأدََّخْرُت ادٍّخارًا، وتاء االفتعاؿ إذا جاءت بعد الذاؿ تحولت إلى مخرج الداؿ فتدغـ فييا الذاؿ، وكذلؾ االدكار مف الذكر)
يوجد في بناء كبلـ العرب ذاؿ  عمى حاليا استقباحيـ لتأليؼ الذاؿ مع التاء، وكذلؾ يجعؿ التاء مع الزاي دااًل الزمة في نحو ازدرد، ألنو ال" افتعؿ"

: مادة: العيف( ).وتقوؿ مف الد خاِف ادََّخَف عمى ذلؾ التفسير .بعدىا تاء، فمذلؾ جعمت تاء افتعؿ مع الذاؿ داال، ألف انتظاميا مع موضٍع واحد أيسر
 (.دخر

: ذخر( دخر: مادة: العيف) .أف يفعؿ ما تأمره كرىا عمى ِصَغٍر وُدُخورالصاغر، َدَخَر َيْدَخر ُدُخورا أي َصُغر َيْصُغُر َصغارا، وىو : الَداِخرُ : دخر - 2
ومنعيـ . وأدََّخْرُت ادٍّخارًا، وتاء االفتعاؿ إذا جاءت بعد الذاؿ تحولت إلى مخرج الداؿ فتدغـ فييا الذاؿ، وكذلؾ االدكار مف الذكر .ذَخْرُتو أْذَخُره ُذخراً 

يـ لتأليؼ الذاؿ مع التاء، وكذلؾ يجعؿ التاء مع الزاي دااًل الزمة في نحو ازدرد، ألنو ال يوجد في بناء كبلـ عمى حاليا استقباح" افتعؿ"أف يدعوا تاء 
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فالرجل يدخر . كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف دخر ا١تاؿ كما يصاحبها من خوؼ كذؿ دخر  
 .بعض ا١تاؿ أك جلو ٥تافة أال يذؿ ُب آخر عمره

. ؿ كما يصاحبها من خوؼ كذؿكأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، ا١تبالغة ُب كصف دخر ا١تا ا١تعٌت
 .فالرجل يدخر بعض ا١تاؿ أك جلو ٥تافة أال يذؿ ُب آخر عمره

يجاكز، كاالٌدىافي : كالدٍَّىني . االسم: الد ٍىني  دىن 1اٌدىن
ىطىر. الفعل البلٌـز: الًفٍعل ا١ت

 قٍدري ما يػىبيل  : كالد ٍىني من ا١ت
يصانىعةي : كاإلدىافي . كجوى األرضً 

 .اللٍُّتي كا١ت
يصانىعة  دىن

كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف الدىن طبقة فوؽ طبقة مرات عديدة، باللٍُّت تارة كا١ت
 .تارة أخرل

كأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، ا١تبالغة ُب كصف الدىن فوؽ الشيء، طبقة فوؽ طبقة فوؽ  ا١تعٌت
يصانىعة تارة أخرلطبقة، مرات عديدة، باللٍُّت تارة كا
 .١ت

 .إٍدراؾي اٟتاجة كالطلبة: الدَّرىؾي  درؾ 2اٌدرؾ
 . إٍدراؾي اٟتاجة كالطلبة مرة تلو مرة درؾ

كأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، ا١تبالغة ُب كصف إٍدراؾي اٟتاجة كالطلبة مرة تلو مرة، دكف كلل  ا١تعٌت
 .أك ملل ُب نفس األمر

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

فإذا  .وتقوؿ مف الد خاِف ادََّخَف عمى ذلؾ التفسير .العرب ذاؿ بعدىا تاء، فمذلؾ جعمت تاء افتعؿ مع الذاؿ داال، ألف انتظاميا مع موضٍع واحد أيسر
الداؿ التي أصميا تاء وبيف الحروؼ التي قبميا رجعت إلى أصميا كقولؾ مف الد ْوِخ والذوؽ أَداَخ وأَذاَؽ فيو ُمذاٌؽ فإذا صغرت قمت  فرقت بيف ىذه

ْيِت مفتعؿُ ْمزداٌت وتصغيره مزيتيت، ونحوه مثمو، ولـ يقؿ .ُمَذْيتيؽ ى فتحة الداؿ، ُمْزَدَيت عمى تقدير مفتعؿ، ألف الياء خوارة فاعتمدت عم: ومف الزَّ
  ( ذخر: مادة: العيف، ولساف العرب: انظر) .وكذلؾ الواو تعتمد عمى الفتحة

لساُنؾ ): قميمُة المََّبِف حدًا ُيْمَرى َضْرُعيا فبل َيْدُر قطرة، قاؿ: وناقٌة َدِىيفٌ  .الفعؿ البّلـز: الِفْعؿ الُمجاوز، واالّدىافُ : والدَّْىفُ . االسـ: الد ْىفُ : دىف - 1
َود وا لو ُتْدِىُف : "قاؿ اهلل تعالى. المٍّيُف والُمصاَنعةُ : واإلدىافُ  .قْدُر ما َيُبؿ  وجَو األرضِ : والد ْىُف مف الَمَطر، (دىيفِ  ودر ؾ در  حادبةٍ  - رٌد ال َعْيَب فيوِمبْ 

ْدِؽ َمْنجاٌة مَف الشَِّر  - وفي الِحْمـِ إدىاٌف وفي الَعػْفػِو ُدْربةٌ ) :الُمصاِنُع الُموارُب، قاؿ زىير: والُمداِىفُ . َتميُف ليـ َفيميُنوفَ : أي". فُيُدِىنوف وفي الصٍّ
: والدَّىناءُ  .ُمْدُىفٌ : وكؿ  َمْوِضٍع َحَفره َسْيؿ، أو ماٌء واِكٌؼ في حجر فيو .ِمْدَىٌف، فمّما كُثر عمى األلُسِف ضّموه، مثؿ الّمْنُخؿ: وأصؿ الُمْدُىفِ ، (فاْصُدؽِ 

 بوعساَء دىناوّيِة الّترب ُمشرؼ: قاؿ. َدْىناويٌّ : ُو َرْمٌؿ، والنٍّسبُة إليياَمْوِضٍع كم  
لغة : والدَّْرؾ. واحد مف َأْدراؾ جينـ مف السبع: والدََّرؾ. أسفؿ قعر الشيء: والدََّرؾ .بكر ففيو َدَرؾُ : إْدراُؾ الحاجة والطمبة، تقوؿ: الدََّرؾُ : درؾ   - 2

: إتباع الشيء بعضو عمى بعض في كؿ شيء، يطعنو طعنًا دركًا متداركًا، أي: والدٍّراؾ .المحؽ مف التبعة: والدََّرؾُ  .لقعرفي الدََّرؾ الذي ىو مف ا
تداركوا، أدرؾ آخرىـ أوليـ : ، أي"حتى إذا أداركوا فييا جميعاً : "قاؿ اهلل تعالى. تباعًا واحدًا إثر واحد، وكذلؾ في جري الفرس، ولحاقو الوحش

ما : والُمَتداَرُؾ مف القوافي والحروؼ المختمفة .حمقة الوتر التي تقع في الفرضة، وىي أيضًا ما يوصؿ بو وتر القوس العربية: والدََّرَكةُ  .ا فييافاجتمعو 
بؿ : "عف الحسف عز وجؿ،: فني، وقولو: َأْدَرَؾ ىذا الشيء، أي. فناء الشيء: واإِلدراؾُ  .فعو وأشباه ذلؾ: اتفؽ فيو متحركاف بعدىما ساكف مثؿ

 وَأْدَرَؾ عممي في سػواءة أنػيػا: )وَأْدَرَؾ عممي فيو، مثمو، قاؿ األخطؿ. ال عمـ عندىـ في أمرىا: جيموا عمـ اآلخرة، أي: أي"َأْدَرَؾ عمميـ في اآلخرة
  .لرشاء بوحبؿ مف ليؼ يعقد عمى عراقي الدلو، ثـ يعقد طرؼ ا: والدََّرؾ، (تقيـ عمى األوتار، والمشرب الَكْدرِ  -
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مكونات  ة افتعلصيغ
 افتعل

 المعنى المعجمي لصيغة افتعل

الغَتاف : صغار الطَت، أمثاؿ العصافَت، مأكاىا ُب الصيف: عىٍيبه ُب اٟتسب، كالد خَّلي : الدٍَّخل دخل 1اٌدخل
 .كبطوف األكدية ٖتت شجر ملتف

 .عىٍيبه ُب اٟتسب  دخل
ُُّت، ا١تبالغة ُب كصف إٍدخاؿ العيب كإخفائو عن اآلخر بشىت كأف مستخدـ اللغة أراد من دمج اللفظُت ا١تتشا ا١تعٌت

ديكفى مىٍلجىأن أىٍك مىغىارىاتو أىٍك ميدَّخىبلن : ))فالناظر إٔب قولو تعأب. الوسائل سيجد ثبلثة أماكن، ُب كل كاحد ((. لىٍو ٬تًى
يدَّخىل)منها شكل من أشكاؿ االختباء، 

ىغىارىة كا١ت
ىٍلجىأن، كا١ت

ى ا١ترء أفعالو، كدخل من مكاف إٔب مكاف ، كمهما أخف(ا١ت
 .إٔب آخر ُب تتابع مستمر،، إال أف ا يعلم السر كأخفى

أىصل بناء الفعل من االٍضًطجاًع ضىجىعى يىٍضجىعي ضىٍجعان كضيجيوعان فهو ضاًجعه كقلما ييٍستػىٍعمىلي  ضجع 2اضطجع
                                                           

وذا  - رفدُت ذوي األحساب منيـ مرافدي): شبيو بيذا، يقاؿ في ىذا األمر َدَخٌؿ وَدَغؿ، قاؿ: َعْيٌب في الحسب، والدََّخؿ، مثقؿ: الدَّْخؿ: دخؿ   - 1
ُدِخَؿ حسبو أو عقمو، وامرأة مدُخولة، ورجؿ وُدِخَؿ فبلف فيو َمدُخوؿ، و  .ما َدَخؿ ضيعة اإلنساف مف المنالة: والدَّْخؿ، (سنيُدىػا الد ْخؿ حتى عاد حرا

نو لَخبيُث الد ْخمة أي: بطانة مف األمر، يقاؿ: والد ْخمة .مدُخوؿ أي ميزوؿ، وفيو َدْخٌؿ مف اليزاؿ إنو لعالـ : ويقاؿ .باطف أمره: إنو لعفيؼ الُدْخمة، وا 
َؿ فيو يصؼ شدة دخولو. ي لوفتخميط مف ألواف ف: والد خمُة في الموف. ُدخمِة أمرىـ وبَدْخؿ أمرىـ الذي تدخمو في : ودخيمؾ. وادََّخَؿ في غار وَتَدخَّ
ؿ في األمور. موضع: وَدخوؿٌ ، (مف دوف كؿ مضاحؾ أو ُدْخُمؿِ  وموطأ األكناؼ أحصف سػره): أمورؾ، وُدْخُمؿ أيضا، قاؿ المتكمؼ فييا، ليس : والُمَتدخٍّ

إف تحمميا عمى الحوض مرة : والدَّخاؿ في وجو آخر .الحوض ثانية لتستوفي بعدما سقيتيا قطيعا قطيعاً  وسقيت اإلبؿ ِدخااًل إذا حممتيا عمى. بعالـ
وطرفة ) : ُمداخَمُة المفاصؿ بعضيا في بعض، قاؿ: والدٍّخاؿُ ، (ولـ يشفؽ عمى نغِص الدٍّخاؿِ  فأوردىا العراؾ ولـ يذدىػا): واحدة عراكا، قاؿ لبيد
ؿُ . صغار مف خوص صغيرة يجعؿ فييا الرطب: والدَّْوَخَمةُ . الفرس األنثى: الطرفةُ و ، (شدت ِدخااًل ُمْدَرجاً  صغار الطير، أمثاؿ العصافير، مأواىا : والد خَّ

مٌة لؤلنثى، قاؿ: في الصيؼ فساكُف واديو  - أال َأي يا الربُع الذي باف أىموُ ): الغيراف وبطوف األودية تحت شجر ممتؼ، والجميع الدَّخاخيؿ، والواحدة ُدخَّ
ػؿ حماـٌ  ذا اوتكؿ الطعاـ سمي َمدُخواًل وَمْسرفا، (وُدخَّ ـَ واماسٍّ فيو طعاـ مسيس. وا   .وُدِخَؿ الطعا

 ةَمَغارَ الو  ،ًأَمْمجَ ال)سيجد ثبلثة أماكف، في كؿ مكاف شكؿ مف أشكاؿ اإليواء، ((. َلْو َيِجُدوَف َمْمَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدََّخبًل :))فالناظر إلى قولو تعالى 
في القراءة المشيورة فأصمو مدتخبًل لكف التاء تبدؿ مف الداؿ دااًل ألف التاء ميموسة والداؿ مجيورة والتاء والداؿ مف ( ُمدََّخبلً )وأما قولو (. ُمدََّخؿالو 

 .الَعْيب: الدَّْخؿُ . مكاف واحد فكاف الكبلـ مف وجو واحد أخؼّ 
الْضِطجاِع َضَجَع َيْضَجُع َضْجعًا وُضُجوعًا فيو ضاِجٌع وقمما ُيْسَتْعَمُؿ واالفتعاؿ منو اْضَطَجع َيْضطِجُع َأصؿ بناء الفعؿ مف ا( ضجع)  - 2

نظائر ىي  اْضِطجاعًا فيو ُمْضَطِجٌع قاؿ ابف المظفر كانت ىذه الطاء تاء في اأَلصؿ ولكنو قبح عندىـ َأف يقولوا اضتجع فَأبدلوا التاء طاء ولو
َأما ضعيا واْضَطَجع ناـ وقيؿ اْسَتْمَقى ووضع جنبو باأَلرض وَأْضَجْعُت فبلنًا ِإذا وضعت جنبو باأَلرض وَضَجَع وىو َيْضَجُع َنْفُسو فمذكورة في موا

ا َرَأى َأْف ال َدَعْو وال ِشَبْع ماَؿ ِإلى َأْرطاِة ِحْقٍؼ فاْلَطَجْع فِإنو َأراد فاْضَطَجَع فَأْبَدَؿ الضاد المًا وىو شاذ وقد روي فاْضَطَجع ويروى  قوؿ الراجز َلمَّ
دة عمى لغة مف فاطََّجَع عمى ِإبداؿ الضاد طاء ثـ ِإْدغاِميا في الطاء ويروى َأيضًا فاّضجع بتشديد الضاد َأدغـ الضاد في التاء فجعميما ضادًا شدي

ِبر في ُمْصَطِبر وقيؿ ال يقاؿ اّطَجَع ألَنيـ ال يدغموف الضاد في الطاء  وقاؿ المازني ِإف بعض العرب يكره الجمع بيف حرفيف مطبقيف قاؿ ُمصَّ
ضاَد المًا قاؿ بعضيـ فيقوؿ اْلطجع ويبدؿ مكاف الضاد َأقرب الحروؼ ِإلييا وىو البلـ وىو نادر قاؿ اأَلزىري وربَّما َأبدلوا البلـَ ضادًا كما َأبدلوا ال

َأنو قاؿ ِإذا كاف عند اْضِطراد الخيِؿ وعند َسؿٍّ السيوِؼ َأْجَزَأ الرجَؿ َأف تكوف صبلُتو تكبيرًا  اْلِطراٌد واْضِطراٌد ِلِطراِد الخيؿ وفي الحديث عف مجاىد
ء اأَلصمية ضادًا وىذا فسره ابف ِإسحؽ اْلِطراد بِإظيار البلـ وىو اْفِتعاٌؿ مف ِطراِد الخيؿ وىو َعْدُوىا وتتابعيا فقمبت تاء االفتعاؿ طاء ثـ قمبت الطا

نما ذكره ىنا أَلجؿ لفظوالحرؼ ذكره   (لساف العرب مادة ضجع. )ابف اأَلثير في حرؼ الضاد مع الطاء واعتذر عنو بَأف موضعو حرؼ الطاء واِ 
 (جع+طع)أو ( جع+طج)
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قاؿ ابن ا١تظفر كانت ىذه الطاء تاء ُب  كاالفتعاؿ منو اٍضطىجىع يىٍضطًجعي اٍضًطجاعان فهو ميٍضطىًجعه 
. األىصل كلكنو قبح عندىم أىف يقولوا اضتجع فأىبدلوا التاء طاء كلو نظائر ىي مذكورة ُب مواضعها

كاٍضطىجىع ناـ، كقيل اٍستػىٍلقىى ككضع جنبو باألىرض كأىٍضجىٍعتي فبلنان ًإذا كضعت جنبو باألىرض 
 كضىجىعى كىو يىٍضجىعي نػىٍفسيو

كنستطيع أف نفسر الكلمة عن طريق النحت، سنجدىا مكونة من لفظُت، . من الكلمات ا١تهملة طجع
يٍطمىًئن  من األرًض، كاآلخر( طع: )أحد٫تا

من أىصوات اٞتماؿ ( جع:)ٔتعٌت ًحكايىةي صٍوت البٌلًطع، ا١ت
 .  ًإذا اجتمعت كجىٍعجىعى اإًلبلى كجىٍعجىعى ُّا حرَّكها لئًلناخة أىك الن هوض

، بوجود صوت جلبة ٢تذا االٍضًطجاع، أم  ا١تعٌت (. الرجل الذم أحدث صوتان عند اضطجاعو)فيو حركة االستلقاء كالنـو
مؤلفة من لفظُت، : ػع( جػ)بدليل أف كلمة طػ. كنستطيع أف نضيف إٔب معناىا اٞتلبة اليت تصاحب حركة االستلقاء

يتىمىطٍّق إذا ألصق لسانو بالغار األعلى، ٍبيَّ لىطىع من ًطيب شيءو ًحكايىةي صٍوت البٌلًطع : الطٍَّعطىعة( طع: )األكؿ
كا١ت

يٍطمىًئن  من األرضً : يأكيلو، أك كأنَّو أىكىلىو، كالطٍَّعطىعي 
كاٞتىٍعجعةي أىصوات اٞتماؿ ًإذا اجتمعت ( جع: )كالثا٘ب. ا١ت

 .  كجىٍعجىعى اإًلبلى كجىٍعجىعى ُّا حرَّكها لئًلناخة أىك الن هوض
ه يىٍضهىديه ضىٍهدان كاٍضطىهىدىه ظىلىمو كقىهرىه كأىٍضهىدى بو جارى عليو كرجله مىٍضهيوده كميٍضطىهىد مىٍقهيور  ضهد 1هداضط ضىهىدى

 .ذليل
                                                                                                                                                                                     

 : ضج
جاجَ : ىو َضجيُج الَبعير، وَضجاُج الَقوـِ وىو لَجُبيـ، وقد َضجَّ تيِضج  َضَجًا، قاؿ العجاج: يقاؿ  .أظير التَّضعيؼ اأَلضَججا وأغَشَت الناُس الضَّ

وأصؿ ىذه الطاء . َضَجَع فبلٌف ضجوعًا، أي ناـ، فيو ضاجع، وكذلؾ اضطجع: ضجع) يستعمؿ فقط( ض ج ع) باب العيف و الجيـ والضاد معيما
وضجُيعَؾ الذي . عتووكؿ شيء خفضتو فقد أضج. وَضَجَع ىو َضْجعا. وضعت جنبو باألرض: وأضجعتو. اضتجع: تاء، ولكنيـ استقبحوا أف يقولوا

َأْضَجَع رأَيُو : وتقوؿ. يعني إكفاء القوافي، واألْعَوَج الضاجُع مف إكفائيا: قاؿ يصؼ الشعر: أف ُتميميا: والضجاع في القوافي .يضاجعؾ في فراشؾ
 .لغيره
َـّ لَ : الطَّْعَطعة: طع وُت ِحكاَيُة صْوت البّلِطع والُمَتَمطٍّؽ إذا ألصؽ لسانو بالغار األعمى، ُث َطع مف ِطيب شيٍء يأُكمو، أو كأنَّو َأَكَمو، فذلؾ الصَّ

 .الُمْطَمِئف  مف األرضِ : والطَّْعَطعُ . الطَّْعَطَعةُ 
 جع+طج
كيا لئِلناخة َأو الن يوض : جع ْكتُ : َجْعَجْعُت اإلبؿَ : جع. والَجْعجعُة َأصوات الجماؿ ِإذا اجتمعت وَجْعَجَع اإِلبَؿ وَجْعَجَع بيا حرَّ يا لئلناخة، قاؿ َحرَّ

 .معركُة األبطاؿ: والجعجاع مف األرض. حبسُتو في مجمِس ُسوءٍ : وَجْعَجْعُت بالرَُّجؿ، (َجْرَجَر في َحْنَجَرٍة كالُجبٍّ  - َعْوٌد إذا َجْعَجَع بعَد اليػبٍّ ): األغمب
 : قاؿ أبو ُذؤيب

  .الُجُنُو جع الَجنِب : جنب .(َجْعجعُ ِبِدِمِاِئو أو َبارٌؾ ُمتَ  - فَأَبدَُّىفَّ ُحُتوُفُيفَّ فيػاِربٌ ) 
 : ضيد   - 1

َضَيَده َيْضَيُده َضْيدًا واْضَطَيَده َظَممو وَقيَره ( ضيد ) (. دكر: مادة: العيف) .َمْقيوٌر وذليؿٌ : وىو ُمْضَطَيدٌ . َضَيد فبلٌف فبلنًا واضطَيَدُه، إذا َقَيَره وأذّلو
ـُ والَقْيُر يقاؿ َضَيَده واْضَطَيده وَأْضَيَد بو جاَر عميو ورجٌؿ َمْضُيوٌد ومُ  ْضَطَيد َمْقُيور ذليؿ مضطر وفي حديث شريح كاف ال ُيجيُز االْضِطياَد ىو الظم

وَأْلَيْدُت بو  بالرجؿ ِإْضيادًا والطاء بدؿ مف تاء االفتعاؿ المعنى ما ال ُيجيُز البيع واليِميَف وغيرىا في اإِلْكراه والَقْير وروى ابف الفرج أَلبي زيد َأْضَيدتُ 
ْيَدة يقاؿ ما ن ْيَدة َأي الَغَمَبة والَقْير ِإليادًا وىو َأْف َتُجوَر عميو وتْستَْأِثَر ابف شميؿ اْضَطَيَد فبلٌف فبلنًا ِإذا اْضَطَعَفو وَقَسَره وىي الض  خاؼ بيذا الَبَمِد الض 

. ورجؿ َضِييٌد ُصْمٌب شديٌد وَضْيَيٌد موضع ليس في الكبلـ َفْعَيٌؿ غيُره وذكر الخميؿ َأنو مصنوع وفبلف ُضْيَدة لكؿ َأَحٍد َأي كؿ  َمْف شاَء َأف َيْقَيَره َفَعؿَ 
  (.دكر: مادة: لساف العرب)
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كنستطيع أف نفسر الكلمة عن طريق النحت، سنجدىا مكونة من لفظُت، . من الكلمات ا١تهملة طهد
 .الضعيف( ا٢تدٌ )ٔتعٌت الرجل، ك( طو: )األكؿ

ـي ( ا٢تدٌ )تعٍت يا أيها الرجل، ك( طو)بدليل أف كلمة (. الرجل الضعيف الذم ىده الظلم، كالقهر، كالذؿ)أم  ا١تعٌت ا٢تٍد
ـي، كا٢تىد  من الٌرجاؿ  .  الضعيف: الٌشديد، كحائط يػيهىد  ٔترٌةو فػىيػىنػٍهىًد

. و كقولو تعأب صيٍنعى اً الذم أىتٍػقىنى كيلَّ شيءصىنػىعىو يىٍصنػىعيو صيٍنعان فهو مىٍصنوعه كصيٍنعه عىًملى  صنع   1اصطنعتك
 .كاالصًطناع افًتعاؿه من الصًنيعة كىي العىًطٌيةي كالكرامة كاإًلحساف

كنستطيع أف نفسر الكلمة عن طريق النحت، سنجدىا مكونة من لفظُت، . من الكلمات ا١تهملة طنع
 .رٍّيحً طىيٍّبي ال( النع)ٔتعٌت اٟتزمة، ك( الط ن  : )األكؿ

ع ٚتعان حسنان، كجعل لو ريح طيبة)أم  ا١تعٌت ، كٚتي تعٍت اٟتيٍزمةي من ( الط ن  )بدليل أف كلمة (. الرجل الذم صينع باتقافو
 .بػىٍقلةه طىيٍّبةي الرٍّيًح كالطعم فيها حىرارةه على اللساف( النػ ٍعنيعي )القىصىب أك اٟتطب، ك

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لى واْصَطَنْعُتؾ وقولو تعا .عًا فيو َمْصنوٌع وُصْنٌع َعِمَمو وقولو تعالى ُصْنَع اهلِل الذي َأْتَقَف ُكؿَّ شيءنْ َصَنَعو َيْصَنُعو صُ ( صنع ) : اصطنع   - 1

تي وجعمتؾ بيني وبيف َخْمِقي حتى ِصْرَت في الخطاب عني والتبميغ بالمنزلة التي َأكوف َأنا بيا  لو خاطبتيـ لنفسي تْأويمو اخترتؾ إِلقامة ُحجَّ
مييما السبلـ َأنت كميـ اهلل وفي حديث آدـ قاؿ لموسى ع .واحتججت عمييـ وقاؿ اأَلزىري َأي ربيتؾ لخاصة َأمري الذي َأردتو في فرعوف وجنوده

وىي الَعِطّيُة والكرامة  الذي اْصَطَنَعؾ لنفسو قاؿ ابف األَثير ىذا تمثيؿ لما َأعطاه اهلل مف منزلة التْقِريِب والتكريـِ واالصِطناع افِتعاٌؿ مف الصِنيعة
ثـ قاؿ َأْوِقدوا واْصَطِنُعوا فِإنو لف ُيدِرؾ قـو بعدكـ ُمدَّكـ وال صاَعُكـ واإِلحساف وفي الحديث قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ال ُتوِقُدوا بميؿ نارًا 

َطَنَع فبلف خاتمًا ِإذا سَأؿ رجبًل َأف َيْصَنع لو خاتمًا وروى ابف عمر َأف صقولو اصَطِنعوا َأي اتَِّخذوا َصِنيعًا يعني َطعامًا تُْنِفُقونو في سبيؿ اهلل ويقاؿ ا
و في باطف َكفٍّو ِإذا لبسو فصَنَع الناُس ثـ ِإنو َرمى بو َأي َأَمر َأف ُيْصَنَع لرسوؿ اهلل صمى اهلل عمي و و وسمـ اصَطَنَع خاتمًا مف ذىب كاف يجعؿ َفصَّ

  .كما تقوؿ اكتََتَب َأي َأَمر َأف ُيْكَتَب لو والطاُء بدؿ مف تاء االفتعاؿ أَلجؿ الصاد واْسَتْصَنَع الشيَء َدعا ِإلى ُصْنِعو
 نع+طف =طنع 

: والط ف   .ضرٌب مف التَّْمر: الط ف  : طف  .ع ط ف، ع ف ط، ط ع ف، ف ع ط، ف ط ع مستعمبلت ط ف ع ميمؿ. باب العيف والّطاء والنوف معيما
 كُذباٍب طار في الَجوٍّ َفَطفّ : ِو صوتًا، قاؿَصْوُت اأُلُذف والطَّْست، ونحوه وَطفَّ الذ باب، إذا طار َفَسِمْعَت ِلَطَيرانِ : والطَّنيفُ  .الُحْزمُة مف الَقَصب والحطب

ضربُتُو بالّسيِؼ فَأْطَنْنت ذراَعُو، وقد ظّنْت ذراُعو يحكي بذلؾ صوَتيا حيف :ُسْرعة القطع، ُيقاؿ: واإلطنافُ  .الكبلـ الكثير: والطَّْنَطنُة في الّصوت
 .ُقِطَعتْ 

واة بالضـ بقمة طيبة الريِح والطعـ فييا َحرارٌة عمى المساف قاؿ  والن ْعُنُع والنَّْعَنُع والنَّْعناُع َبْقمٌة َطيٍّبةُ  يِح قاؿ َأبو حنيفة الن ْعُنُع ىكذا ذكره بعض الر  الرٍّ
: ف العربلسا). والنوفوالعامة تقوؿ َنْعَنٌع بالفتح وفي الصحاح وَنْعَنٌع مقصور منو ولـ ينسبو ِإلى العاّمة والنَّْعَنعُة ِحكايُة صوت يرجع ِإلى العيف 

 (.مادة طف
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صيغة 
 افتعل

مكونات 
 افتعل

 المعجمي لصيغة افتعلالمعنى 

 .كطعن فيو كقع فيو عند غَته. طىعىنى فبلفه على فبلفو طىعىانان ُب أمره كقولو إذا أٍدخىلى عليو العيبى  طعن 1اطَّعىنى 
طىعىنى ُب الٌسٌن  2أصل صحيح مطرد، كىو النخس ُب الشيء ٔتا ينفذه، ٍب ٭تمل عليو كيستعار، طعن

 .دىخىلى فيو ديخوالن شديدان 
 .إف  ُب دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، مبالغة ُب كصف استمرار الطعن مرات عديدة ُب مكاف كاحد ٌتا١تع

الضرب معركؼ كالضٍَّربي مصدر ضىرىبٍػتيو كضىرىبىو يىٍضرًبيو ضىٍربان كضىرَّبىو كرجل ضاًربه كضىريكبه كضىريبه  ضرب 3اضطرب
ىٍضركبي كا١تًٍضرىبي كا١تًٍضرابي كضىًربه كًمٍضرىبه بكسر ا١تيم شديدي الضٍَّرب أىك كثَت 

الضٍَّرب كالضَّريبي ا١ت
 ٚتيعان ما ضيًربى بو كضىارىبىوي أىم جالىدىه كتىضاربا كاٍضطىرىبا ٔتىعٌتن 

كطىرَّب ُب . ذىىابي اٟتيزف، كحيلوؿي الفىرىح طىًرب يىٍطربي طىرىبان فهو طىًربه : كالطَّرىب. الشٍَّوؽ: الطَّرىب طرب
 .كطىرَّب ُب صوتو، إذا مدَّه: قالوا. ذا رىجَّع صىٍوتىو، كأىٍطرىبىٍت ىذا الشَّيءي ًغنائو تطريبان، إ

ُب ىذا مبالغة ُب كصف ا١تضطرب، ككأف مستخدـ اللغة أراد أف يشبهو لنا، كا١تضركب الذم يتحرؾ كيتلول،  ا١تعٌت
 .كيصدر صوتان فيو مٌد من األٓب

ضربك خيبزة ا١تلَّة . صحيح، كىو ضرب الشيء ببسط الشيء ا١تبسوط الطاء كالبلـ كا١تيم أصل: طلم طلم   4اطَّلم
                                                           

 - وأبى الكاشحوَف يا ىنُد إالَّ ): قاؿ. وطعف فيو وقع فيو عند غيره. َطَعَف فبلٌف عمى فبلٍف َطَعانًا في أمره وقولو إذا أْدَخَؿ عميو العيبَ  : طعف  - 1
مِح يطُعُف بضمة العيف َطْعنًا، ويقاؿ، (ُيقاؿُ  َطَعنانًا وقوَؿ ما ال ْمِح وَيْطَعُف بالقوؿَيْطعُ : وَطَعَنُو بالر  واإلنساف يطُعف في  .قاؿ كبلىما مضموـ. ُف بالر 
نفاه  فبّت كأّنني َحِرٌج لػعػيٌف : قاؿ النابغة .وُطِعَف فيو مطعوف مف الّطاعوف، وطعيف .وفي الميؿ إذا سار فيو.. مضى وأمعف: مفازة ونحوىا، أي

َطاعنة الفرساف في الحرب، تطاعنوا واّطعنوا، وكّؿ شيء نحو ذلؾ مما يشترؾ الفاعبلف فيو يجوز التَّطاُعف مف مُ : واألّطعافُ . الناس، أو َدِنٌس طعيف
ذا قّؿ سمُعؾ اْسَتْوَحْشت منو: فيو الّتفاعُؿ و اإلفتعاؿ، نحو : ويقاؿ. َتخاَصُموا واْخَتَصموا إالَّ أّف السَّْمَع آَنُس فإذا َكُثَر َسْمُعؾ الشيَء استأنسَت بو، وا 

ّمة. فرسافطاعنت ال   .وَطَعَف في الّسّف َدَخَؿ فيو ُدخواًل شديداً ، (وحْتى َعبلني حالُؾ الّموِف أسود - وطاَعْنُت عنو الخيَؿ حّتى تبدََّدتْ ) :قاؿ ُدَرْيُد بُف الصٍّ
2
 (.412، ص 3ج) (مادة عصر: مقاييس المغة)  - 

ْرُب مصدر َضَرْبُتو وَضَربَ ( ضرب )     - 3 و َيْضِرُبو َضْربًا وَضرََّبو ورجؿ ضاِرٌب وَضُروٌب وَضريٌب وَضِرٌب وِمْضَرٌب الضرب معروؼ والضَّ
ريُب الَمْضروُب والِمْضَرُب والِمْضراُب جميعًا ما ُضِرَب بو وَضاَرَبُو َأي  ْرب والضَّ ْرب َأو كثير الضَّ جاَلَده وَتضاربا واْضَطَربا بكسر الميـ شديُد الضَّ

وَضَرَب الدٍّْرىـَ  . ْضِرُبو َضْربًا َدقَّو حتى َرَسب في اأَلرض وَوِتٌد َضِريٌب َمْضُروٌب ىذه عف المحياني وَضُرَبْت َيُده جاد َضْرُبيابَمعًنى وَضَرَب الَوِتَد يَ 
ف شئت َنَصْبَت  َيْضِرُبو َضْربًا َطَبَعو وىذا ِدْرَىـٌ َضْرُب اأَلمير وِدْرَىـٌ َضْرٌب َوَصُفوه بالَمْصَدر وَوَضُعوه موضَع الصفة كقوليـ ماٌء َسْكٌب وَغْوٌر واِ 

وفي الحديث َأنو صمى الّمو عميو وسمـ . عمى نيَّة المصدر وىو اأَلكثر أَلنو ليس مف اسـ ما َقْبَمو وال ىو ىو واْضَطَرَب خاَتمًا سَأؿ َأف ُيْضَرَب لو
ياغِة والطاُء بدؿ مف التاءِ  اْضَطَرَب خاتمًا مف َذَىب َأي َأَمَر َأف ُيْضَرَب لو وُيصاَغ وىو اْفَتَعؿ ْرِب الصٍّ وفي الحديث َيْضَطِرُب بناًء في  . مف الضَّ

ْرب  (ضربمادة : لساف العرب). المسجد َأي َيْنِصبو وُيِقيمُو عمى َأوتاٍد َمْضروبة في اأَلرض ورجٌؿ َضِرٌب َجيٍُّد الضَّ
 : طرب
ع َصْوَتو، وَأْطَرَبني ىذا  .لَفَرح َطِرب َيْطرُب َطَربًا فيو َطِربٌ َذىاُب الُحزف، وُحموُؿ ا: والطََّرب. الشَّْوؽ: الطََّرب وَطرَّب في ِغنائو تطريبًا، إذا َرجَّ
َطِربوا  :واْسَتْطَرَب الَقْوـُ، أي .َطِرَبْت لمُحداء: كاإلبؿ الطٍّراب أي: واستعمؿ الّطرُب في اإلبؿ في قولو .ُنقاوُة الرَّياحيِف، وأذكاؤىا: واأَلْطرابُ  .الشَّيءُ 

 (ربمادة ط: العيف. )لمَّيِو َطَربًا َشديداً 
ضربؾ ُخبزة الممَّة بيدؾ تنفض ما عمييا مف . الطاء والبلـ والميـ أصؿ صحيح، وىو ضرب الشيء ببسط الشيء المبسوط:  طمـ: طمـ   - 4

 .(مادة طمـ: العيف. )ضربؾ الُخبز: والتَّطميـُ . ّلبلـالط َممة، بنصب ا: الُخْبَرُة، وقيؿ: الط ْمَمةُ . (مادة طمـ: مقاييس المغة. )الرماد
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ضربك : كالتَّطليمي . الط لىمة، بنصب اٌلبلـ: ا٠تيبػٍرىةي، كقيل: كالط ٍلمىةي . بيدؾ تنفض ما عليها من الرماد
 . ا٠تيبز

 .ضرب الشيء ببسط الشيء ا١تبسوط طلم 
ُب كصف حركة ضرب الشيء ا١تبسوط، كنفض الرماد عنو بشكل إف  ُب دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، مبالغة  ا١تعٌت

 .مستمر؛ كناية عن الرجل الذم ييضرب كٯترغ أنفو بالًتاب، ككأف الغبار يتصعد منو جراء ضربو بالسياط
الظاء كالبلـ كا١تيم أصبلف صحيحاف، أحد٫تا خبلؼ الضياء كالنور، كاآلخر كضع الشيء ُب غَت  ظلم 1اظطلم

 .كظيًلمى فبلفه فاظَّلىمى، أم احتىمىلى الظ ٍلم بًطيب نفسو 2.موضعو تعٌديان 
 .ضرب الشيء ببسط الشيء ا١تبسوط   طلم 

كأف مستخدـ اللغة أراد أف يبالغ ُب كصف استمرار، عملييت الظيلم النفسي كا١تادم مع الضرب ا١تبالغ فيو   ا١تعٌت
 .كذلك ُب آفو كاحد

صبلف صحيحاف، أحد٫تا خبلؼ الضياء كالنور، كاآلخر كضع الشيء ُب غَت الظاء كالبلـ كا١تيم أ ظلم 3اظٌلم
                                                           

 مـط :ظمـ   - 1
ؿَّ شيٍء َسدَّ َبَصَرَؾ في الُرؤية، وال ُيْشَتؽ  منو فعٌؿ، ويقاؿُ : تقوؿ ، وىو إذا كاف أوَّ َؿ ذي َظَمـٍ الثَّْمُج، ويقاؿ الماُء : والظَّْمـُ  .لِقتُيو َأْدَنى َظَمـٍ : َلِقيُتو أوَّ

ـُ ماُء الَبَرد، ويقاؿ: ويقاؿ، َتْجُمو عواِرَض ذي َظْمـٍ إذا ابَتَسَمتْ : ألسناف مف َصفاء المَّْوِف ال مف الرٍّيِؽ، قاؿ كْعبالجاري عمى ا الظَّْمـ َصفاُء : الظَّْم
 .الَذكَُّر مف النَّعاـ، والجيمع الظٍّْمماُف، والَعَدُد أْظِممةٌ : ـُ والظَّمي، وَأْظَمما غُروَب ثَناياىا َأضاءَ   إذا ما َرَنا الّرائي إلييا بَطْرِفو: األسناف وِشدَُّة ضوئيا، قاؿ

، أي احَتَمَؿ الظ ْمـ بِطيب  .وَظمَّمُتو تظميمًا إذا أْنَبْأُتو إّنو ظالـ .َمْظَممُتَؾ تطُمُبيا عند الّظالـ: والظ بلمةُ  .أخُذَؾ حؽَّ َغْيرؾ: والظ ْمـُ  ـَ ـَ فبلٌف فاظََّم وُظِم
ف ِشْئَت غمَّْبَت الظاء كما َغمَّْبَت الطاءنفسو، افَتعَ  ذا ُسِئَؿ السَِّخي  ما ال يِجُد  .َؿ وقياسو اظَتَمـ فُشدََّد وُقِمَبْت التاُء طاًء فُأدِغَمت الظاء في الطاء، وا  وا 

ـُ أحيانًا فَيظَِّمـُ : يقاؿ ىو مظُموـٌ، قاؿ زىير ـَ َكَرمًا ال َقْيراً ، وُيْظَم والن ؤُي : لـ ُتْحَفر قط  ثـ ُحِفَرْت، قاؿ النابغة: وُظِمَمت األرض .أي َيْحَتِمؿ الظ ْم
، والظَّبلـُ اسـ لمظ ْممة، ال ُيجَمُع، : والظ ْممةُ  .ُنِحَرْت مف غير داٍء وال ِكَبرٍ : كالَحْوض في المظمومة الَجَمِد وُظِمَمِت الناَقةُ  ـُ َذىاُب الن ور، وجمُعو الظ َم

ـَ فبلٌف عمينا البيت .شديد الشَّرٍّ : وليمٌة َظْمماُء وَيوـٌ مظمـ .صدر كما ال يجمع نظائره نحو السواد والبياضُيْجَرى ُمْجَرى الم  .إذا أسَمَعؾ ما تكَرهْ : وَأْظَم
  ".إف الشٍّْرَؾ َلُظْمـٌ عظيـ: "-عزَّ وجؿَّ -الشٍّْرؾ، قاؿ المَّو : والظ ْمـُ 
  .ضربؾ الُخبز: والتَّطميـُ . َممة، بنصب اّلبلـالط  : الُخْبَرُة، وقيؿ: الط ْمَمةُ : طمـ

2
 (.468، ص 3ج) (مادة عصر: مقاييس المغة)  - 

 مـط :ظمـ   - 3
ؿَّ شيٍء َسدَّ َبَصَرَؾ في الُرؤية، وال ُيْشَتؽ  منو فعٌؿ، ويقاؿُ : تقوؿ ، وىو إذا كاف أوَّ َؿ ذي َظَمـٍ الثَّْمُج، ويقاؿ الماُء : والظَّْمـُ  .لِقتُيو َأْدَنى َظَمـٍ : َلِقيُتو أوَّ

ـُ ماُء الَبَرد، ويقاؿ: ويقاؿ، َتْجُمو عواِرَض ذي َظْمـٍ إذا ابَتَسَمتْ : الجاري عمى األسناف مف َصفاء المَّْوِف ال مف الرٍّيِؽ، قاؿ كْعب الظَّْمـ َصفاُء : الظَّْم
 .الَذكَُّر مف النَّعاـ، والجيمع الظٍّْمماُف، والَعَدُد أْظِممةٌ : والظَّميـُ ، وَأْظَمما وَب ثَناياىا َأضاءَ غرُ   إذا ما َرَنا الّرائي إلييا بَطْرِفو: األسناف وِشدَُّة ضوئيا، قاؿ

،  .وَظمَّمُتو تظميمًا إذا أْنَبْأُتو إّنو ظالـ .َمْظَممُتَؾ تطُمُبيا عند الّظالـ: والظ بلمةُ  .أخُذَؾ حؽَّ َغْيرؾ: والظ ْمـُ  ـَ ـَ فبلٌف فاظََّم أي احَتَمَؿ الظ ْمـ بِطيب وُظِم
ف ِشْئَت غمَّْبَت الظاء كما َغمَّْبتَ  ذا ُسِئَؿ السَِّخي  ما ال يِجُد  . الطاءنفسو، افَتَعَؿ وقياسو اظَتَمـ فُشدََّد وُقِمَبْت التاُء طاًء فُأدِغَمت الظاء في الطاء، وا  وا 

ـُ أحيانًا فَيظَِّمـُ : يقاؿ ىو مظُموـٌ، قاؿ زىير ـَ َكَرمًا ال َقْيراً أي ، وُيْظَم والن ؤُي : لـ ُتْحَفر قط  ثـ ُحِفَرْت، قاؿ النابغة: وُظِمَمت األرض .َيْحَتِمؿ الظ ْم
، والظَّبلـُ اسـ لمظ  : والظ ْممةُ  .ُنِحَرْت مف غير داٍء وال ِكَبرٍ : كالَحْوض في المظمومة الَجَمِد وُظِمَمِت الناَقةُ  ـُ ْممة، ال ُيجَمُع، َذىاُب الن ور، وجمُعو الظ َم

ـَ فبلٌف عمينا البيت .شديد الشَّرٍّ : وليمٌة َظْمماُء وَيوـٌ مظمـ .ُيْجَرى ُمْجَرى المصدر كما ال يجمع نظائره نحو السواد والبياض  .إذا أسَمَعؾ ما تكَرهْ : وَأْظَم
 ".إف الشٍّْرَؾ َلُظْمـٌ عظيـ: "-عزَّ وجؿَّ -الشٍّْرؾ، قاؿ المَّو : والظ ْمـُ 

 : مـط
  .ضربؾ الُخبز: والتَّطميـُ . الط َممة، بنصب اّلبلـ: الُخْبَرُة، وقيؿ: الط ْمَمةُ 
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 . كظيًلمى فبلفه فاظَّلىمى، أم احتىمىلى الظ ٍلم بًطيب نفسو. موضعو تعٌديان 
 .كظيًلمى فبلفه فاظَّلىمى، أم احتىمىلى الظ ٍلم بًطيب نفسو ظلم

لظلم على النفس، كحجب الضياء كالنور عن اآلخرين، إف  ُب دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، مبالغة ُب كصف ا ا١تعٌت
 .بشكل دائم، أم مرة تلو ا١ترة تعديان كعدكانان 

 
صيغة 
 افتعل

 ا١تعٌت ا١تعجمي لصيغة افتعل مكونات افتعل

ء كالذٍٍّكري جىٍرمي الشي. الذٍٍّكري اٟتًٍفظي للشيء تىٍذكيريه كالذٍٍّكري أىيضان الشيء ٬ترم على اللساف ذكر  1اذدكر
 .كقد تقدـ أىف الذٍٍّكرى لغة ُب الذكر ذىكىرىهي يىٍذكيريه ذًٍكران كذيٍكران األىخَتة عن سيبويو. على لسانك

 . الدٍٍّكري ليٍعبىةه يلعب ُّا الزٍٍّنجي كاٟتىبىشي    دكر
كاحد، كاللعبة  مبالغة ُب كصف استمرار، عملييت التذكر مع اٟتركة ُب آفو ( الذكر كالدكر)إف ُب التحاـ لفظي  ا١تعٌت

 .اليت فيها حركات تصاحبها كلمات كعبارات؛ أم أف ا١ترء يلهج بالذكر مع توافق حركة اٞتسد
ادَّكىرى 

كالدٍٍّكري أىيضان لربيعة ُب الذٍٍّكًر كىو غلط ٛتلهم عليو . الدٍٍّكري ليٍعبىةه يلعب ُّا الزٍٍّنجي كاٟتىبىشي  دكر  2
                                                           

ْكَر لغة في الذكر الذٍّْكُر الِحْفُظ لمشيء َتْذُكُره والذٍّْكُر َأيضًا الشيء يجري عمى المساف والذٍّْكُر َجْرُي الشيء عمى لسانؾ وقد تقدـ َأف الذٍّ ( ذكر)  - 1
وقولو تعالى واذكروا ما فيو قاؿ َأبو ِإسحؽ معناه اْدُرُسوا ما فيو وَتَذكََّرُه واذََّكَرُه وادََّكَرُه واْذَدَكَرُه قمبوا تاء . ُكُره ِذْكرًا وُذْكرًا اأَلخيرة عف سيبويوَذَكَرُه َيذْ 

ـ   واليـر وتذريو اذدراء » ُتْذِريِو اْذِدكارًا َعَجَبا، والذي في شرح اأَلشموني  اْفَتَعَؿ في ىذا مع الذاؿ بغير ِإدغاـ قاؿ تُْنحي عمى الشَّوِؾ ُجَرازًا ِمْقَضبا والَي
مة الحمقاء َأتى بو شاىدًا عمى جواز اإِلظيار بعد قمب تاء االفتعاؿ دااًل بعد الذاؿ واليـر بفتح الياء فسكوف الراء الميممة نبت وشجر َأو البق« عجبا 

قاؿ ابف سيده َأما اذََّكَر وادََّكر فِإبداؿ ( قة واذدراء مفعوؿ مطمؽ لتذريو موافؽ لو في االشتقاؽ انظر الصباف كما في القاموس والضمير في تذريو لمنا
َكَره حكى ىذه ٍة واْسَتْذَكَرُه كاذَّ ِإدغاـ وَأما الذٍّْكُر والدٍّْكُر لما رَأوىا قد انقمبت في اذََّكَر الذي ىو الفعؿ الماضي قمبوىا في الذٍّْكِر الذي ىو جمع ِذْكرَ 

واالسـ الذٍّْكَرى الفراء يكوف الذٍّْكَرى بمعنى اأَلخيرة َأبو عبيد عف َأبي زيد فقاؿ َأْرَتْمُت ِإذا ربطَت في ِإصبعو خيطًا َيْسَتْذِكُر بو حاَجَتو وَأْذَكَره ِإياه َذكََّرُه 
 . الذٍّْكِر ويكوف بمعنى التََّذك رِ 

ْنُج والَحَبُش والدٍّْكُر َأيضًا لربيعة في الذٍّْكِر وىو غمط حمميـ عميو ادََّكَر حكاه سيبويو وكذلؾ ما حكاه ابف اأَلعراالدٍّْكُر ُلْعَبٌة يمعب بي( دكر) بي ا الزٍّ
العباس َأحمد ابف يحيى بو مف قوليـ الدٍّْكُر في جمع ِدْكَرة ِإنما ىو عمى الذٍّْكر ونفى ابف اأَلعرابي الدٍّْكَر بسكوف الكاؼ حكاه سيبويو كما بينتو قاؿ أَ 

بالذاؿ وجمعوا الذٍّْكَرَة الدٍّْكر بتشديد الداؿ جمع ِذْكَرٍة ُأدغمت البلـ في الذاؿ فجعمتا دااًل مشّددة فِإذا قمت ِدْكٌر بغير َألؼ والـ التعريؼ قمت ذكر 
الكسائي عف ِإسرائيؿ عف َأبي ِإسحؽ عف اأَلسود قاؿ قمت لعبداهلل  الذٍّْكراِت بالذاؿ َأيضًا وَأما قوؿ اهلل تعالى فيؿ مف ُمدَّكر فِإف الفراء قاؿ حدثني

ر عمى ُمْفَتِعؿ فصيرت الذاؿ وتاء فيؿ مف ُمّذِكٍر وُمدَِّكٍر فقاؿ َأقرَأني رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ُمدَِّكٍر بالداؿ قاؿ الفراء وُمدَّكر في اأَلصؿ ُمْذَتكِ 
َأسد يقوؿ ُمذَِّكر فيقمبوف الداؿ فتصير ذااًل مشّددة وقد قاؿ الميث الدٍّْكُر ليس مف كبلـ العرب وربيعة تغمط في  االفتعاؿ دااًل مشّددة قاؿ وبعض بني

 .الذٍّْكر فتقوؿ ِدْكرٌ 
ْنُج والَحَبُش والدٍّْكُر َأيضًا لربيعة في الذٍّْكِر وىو غمط حمميـ عميو ادََّكرَ ( دكر)  - 2 حكاه سيبويو وكذلؾ ما حكاه ابف  الدٍّْكُر ُلْعَبٌة يمعب بيا الزٍّ

نتو قاؿ َأبو العباس َأحمد اأَلعرابي مف قوليـ الدٍّْكُر في جمع ِدْكَرة ِإنما ىو عمى الذٍّْكر ونفى ابف اأَلعرابي الدٍّْكَر بسكوف الكاؼ حكاه سيبويو كما بي
دااًل مشّددة فِإذا قمت ِدْكٌر بغير َألؼ والـ التعريؼ قمت ذكر بالذاؿ وجمعوا ابف يحيى الدٍّْكر بتشديد الداؿ جمع ِذْكَرٍة ُأدغمت البلـ في الذاؿ فجعمتا 

سحؽ عف اأَلسود قاؿ قمت الذٍّْكَرَة الذٍّْكراِت بالذاؿ َأيضًا وَأما قوؿ اهلل تعالى فيؿ مف ُمدَّكر فِإف الفراء قاؿ حدثني الكسائي عف ِإسرائيؿ عف َأبي إِ 
ٍر فقاؿ َأقرَأني رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ُمدَِّكٍر بالداؿ قاؿ الفراء وُمدَّكر في اأَلصؿ ُمْذَتِكر عمى ُمْفَتِعؿ فصيرت لعبداهلل فيؿ مف ُمّذِكٍر وُمدَّكِ 
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 . ادَّكىرى حكاه سيبويو
 .كىي حركات تصاحبها كلمات كعبارات. ٍكري ليٍعبىةه يلعب ُّا الزٍٍّنجي كاٟتىبىشي الدٍّ  دكر

. إف ُب دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت، مبالغة ُب كصف حركة عملية التذكر، جراء كقوع حادثة مشاُّة للموقف ا١تعٌت
هى األمر عند كانت( كتذكر بعد أمة: )كإال قيل. كما حدث ُب قصة يوسف عليو السبلـ، تذكر مع حركة

 .كالدٌكر حركات تصاحبها كلمات كعبارات. ألف الذكر موقف فيو تفكر كىو جالس. التذكر فقط
    1اذٌكر
 

الذٍٍّكري اًٟتٍفظي للشيء تىٍذكيريه كالذٍٍّكري أىيضان الشيء ٬ترم على اللساف كالذٍٍّكري جىٍرمي الشيء  ذكر
 . على لسانك

 .جىٍرمي الشيء على لسانك ذكر
أف مستخدـ اللغة أراد ُب دمج اللفظُت ا١تتشاُُّت أف يبالغ ُب كصف استمرار جىٍرمي الذكر على اللساف  عٌتا١ت

 .كحفظو
 

يلحظ الباحث ٦تا سبق أف الكلمات اليت ٢تا أكجو ُب اللفظ، منحوتة من كلمات ٥تتلفة، كىي غَت متشاُّة ُب ا١تعٌت، كإ٪تا  
 :3 (اذدكر)ك 2(اظطلم: )ثلكل كلمة ٢تا خصوصيتها ُب لفظها، من م

                                                                                                                                                                                     

ـ العرب وربيعة مف كبل الذاؿ وتاء االفتعاؿ دااًل مشّددة قاؿ وبعض بني َأسد يقوؿ ُمذَِّكر فيقمبوف الداؿ فتصير ذااًل مشّددة وقد قاؿ الميث الدٍّْكُر ليس
 .تغمط في الذٍّْكر فتقوؿ ِدْكرٌ 

ْكَر لغة في الذٍّْكُر الِحْفُظ لمشيء َتْذُكُره والذٍّْكُر َأيضًا الشيء يجري عمى المساف والذٍّْكُر َجْرُي الشيء عمى لسانؾ وقد تقدـ َأف الذٍّ ( ذكر(: )ذكر)  - 1
وقولو تعالى واذكروا ما فيو قاؿ َأبو ِإسحؽ معناه اْدُرُسوا ما فيو وَتَذكََّرُه واذََّكَرُه وادََّكَرُه واْذَدَكَرُه قمبوا . ف سيبويوالذكر َذَكَرُه َيْذُكُره ِذْكرًا وُذْكرًا اأَلخيرة ع

ـ  ُتْذِريِو اْذِدكارًا َعَجَبا، وا واليـر وتذريو » لذي في شرح اأَلشموني تاء اْفَتَعَؿ في ىذا مع الذاؿ بغير ِإدغاـ قاؿ تُْنحي عمى الشَّوِؾ ُجَرازًا ِمْقَضبا والَي
مة َأتى بو شاىدًا عمى جواز اإِلظيار بعد قمب تاء االفتعاؿ دااًل بعد الذاؿ واليـر بفتح الياء فسكوف الراء الميممة نبت وشجر َأو البق« اذدراء عجبا 

قاؿ ابف سيده َأما اذََّكَر ( ؽ لو في االشتقاؽ انظر الصباف الحمقاء كما في القاموس والضمير في تذريو لمناقة واذدراء مفعوؿ مطمؽ لتذريو مواف
الذي ىو جمع ِذْكَرٍة واْسَتْذَكَرُه كاذََّكَره وادََّكر فِإبداؿ ِإدغاـ وَأما الذٍّْكُر والدٍّْكُر لما رَأوىا قد انقمبت في اذََّكَر الذي ىو الفعؿ الماضي قمبوىا في الذٍّْكِر 

لفراء يكوف عف َأبي زيد فقاؿ َأْرَتْمُت ِإذا ربطَت في ِإصبعو خيطًا َيْسَتْذِكُر بو حاَجَتو وَأْذَكَره ِإياه َذكََّرُه واالسـ الذٍّْكَرى ا حكى ىذه اأَلخيرة َأبو عبيد
 . الذٍّْكَرى بمعنى الذٍّْكِر ويكوف بمعنى التََّذك رِ 

ْنُج والَحَبُش والدٍّْكرُ ( دكر )  َأيضًا لربيعة في الذٍّْكِر وىو غمط حمميـ عميو ادََّكَر حكاه سيبويو وكذلؾ ما حكاه ابف اأَلعرابي  الدٍّْكُر ُلْعَبٌة يمعب بيا الزٍّ
بو العباس َأحمد ابف يحيى مف قوليـ الدٍّْكُر في جمع ِدْكَرة ِإنما ىو عمى الذٍّْكر ونفى ابف اأَلعرابي الدٍّْكَر بسكوف الكاؼ حكاه سيبويو كما بينتو قاؿ أَ 

معوا الذٍّْكَرَة بتشديد الداؿ جمع ِذْكَرٍة ُأدغمت البلـ في الذاؿ فجعمتا دااًل مشّددة فِإذا قمت ِدْكٌر بغير َألؼ والـ التعريؼ قمت ذكر بالذاؿ وجالدٍّْكر 
سحؽ عف اأَلسود قاؿ قمت لعبداهلل الذٍّْكراِت بالذاؿ َأيضًا وَأما قوؿ اهلل تعالى فيؿ مف ُمدَّكر فِإف الفراء قاؿ حدثني الكسائي عف ِإسرائيؿ عف َأبي إِ 
ر عمى ُمْفَتِعؿ فصيرت الذاؿ وتاء فيؿ مف ُمّذِكٍر وُمدَِّكٍر فقاؿ َأقرَأني رسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ُمدَِّكٍر بالداؿ قاؿ الفراء وُمدَّكر في اأَلصؿ ُمْذَتكِ 

اؿ فتصير ذااًل مشّددة وقد قاؿ الميث الدٍّْكُر ليس مف كبلـ العرب وربيعة تغمط في االفتعاؿ دااًل مشّددة قاؿ وبعض بني َأسد يقوؿ ُمذَِّكر فيقمبوف الد
 .الذٍّْكر فتقوؿ ِدْكرٌ 

 . 282، ص 2000عبد الغني، أيمف أميف، الصرؼ الكافي، دار الكتب العممية، بيروت، : انظر - 2
 . 283، ص 2000وت، عبد الغني، أيمف أميف، الصرؼ الكافي، دار الكتب العممية، بير : انظر - 3
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، كقلبت تاء االفتعاؿ طاءن؛ ألف فاء االفتعاؿ ظاء، كبعد ذلك قلبت (اطٌلم، اظٌلم)فاألكٔب تنطق كتكتب بأشكاؿ ٥تتلفة، كػ
كنكتبها كمرة أخرل قلبت الطاء طاءن، كادغمت الظاء ُب الظاء، لننطقها (. اطٌلم)الظاء ظاءن، كادغمت الطاء ُب الطاء، لننطقها كنكتبها 

 (.اظٌلم)
، كقلبت تاء االفتعاؿ داالن؛ ألف فاء االفتعاؿ ذاؿ، كبعد ذلك قلبت (ادٌكر، اذٌكر)كالثانية تنطق كتكتب بأشكاؿ ٥تتلفة، كػ

كمرة أخرل قلبت الداؿ ذاالن، كادغمت الذاؿ ُب الذاؿ، لننطقها (. ادٌكر)الذاؿ داالن، كادغمت الداؿ ُب الداؿ، لننطقها كنكتبها 
 (.اذٌكر)بها كنكت

، كُّذا سنجد أف كثَتان من التاكيبلت 1كالدليل على ذلك أف ابداؿ الداؿ من التاء ُب كزف افتعل ٝتاعي فبل يقاس عليو
ا١تتجذرة ُب اللغة، كانت ٤تاكلة لتفسَت اللغة، ككضع األسس كالقواعد منطقيان رياضيان، كقد تكوف تلك القوانُت مطردة أحيانان، 

 .ب توجو مدرسيت البصرة كالكوفةكقد ال تكوف، حس
إال أنك لن ٕتد عناء ُب قياس مطرد ألكثر كلمات العربية ا١تؤلفة من لفظُت، اليت ٗتطر على بالك ُب إدراجها ٖتت 

 .آلية تشكلها ٨تتيان، ضمن إخراجها بأشكا٢تا ا١تختلفة معجميان 
ال يصيبك شك ٦تا أنت فيو، اخًت كلماتك كقس على ذلك أكثر كلمات العربية من ثبلثيتها إٔب سداسيتها، كحىت 

عشوائيان، ٍب فرؽ بُت أصوااهتا، كبعد ذلك اضمم كل لفظ لو معٌت إٔب شقو اآلخر، فستجد أٌف كل معٌت ُب شق الكلمة متمم 
 .لآلخر

ف تكوف إما أ: فإف أنت رأيت شيئان من ىذا النحو ال ينقاد لك فيما رٝتناه، كال يتابعك على ما أكردناه، فأحد أمرين"
    { :كما قاؿ سيبويو}ٓب تنعم النظر فيو فيقعد بك فكرؾ عنو، أك ألف ٢تذه اللغة أصوالن كأكائل قد ٗتفى عنا كتقصر أسباُّا 

 2."أك ألف األكؿ كصل إليو علم ٓب يصل إٔب اآلخر
 

 :الخاتمة
عجيبان يضفي على الكلمة ٚتالية  إننا أذ تأملنا ُب الكلمات العربية اليت جاءت على صيغ افتعل، فوجدناىا ٖتمل سران 

 .اللفظ كا١تعٌت
كىذا من أسرار كبديع اللغة للمتأمل فيها كُب دقائق ٚتا٢تا، أنك إذا نظرت إٔب مقطعها الثا٘ب منها، تراه مناسبان ٘تاـ 

 .التناسب ُب الداللة مع مقطعها األكؿ
افتعل، تطبيقات على أكزاف األلفاظ  لقد كاف ُب أصل ىذا البحث ّتانب التطبيقات ا١تعجمية على صيغ كزف

الثبلثية، كأخرل على صيغ كزف افتعل ُب السياؽ القرآ٘ب، أال أننا كجدنا البحث ال ٭تتمل كجود مثل ىذه التطبيقات؛ فآثرنا 
ييعٌت : خرييعٌت بدراسة صيغ كزف افتعل صوتيان، كصرفيان، كمعجميان، كىذا موضوعنا، كآ: فصل التطبيقات إٔب ثبلثة أْتاث، األكؿ

ييعٌت بدراسة صيغ كزف افتعل ُب السياقات : ، كالثالث(علم األصوات ا١تعجمي)بدراسة صيغ أكزاف األلفاظ الثبلثية ُب إطار 
 . القرآنية، حىت تعم الفائدة

                                                           
 .31ىامش ص  . ت.ُعني بتصحيحو محمد سعيد النعساف الحموي، مطبعة التمدف الصناعية، مصر، د التصريؼ المموكي، ،ابف جني - 1
 .164ص  . ت.ُعني بتصحيحو محمد سعيد النعساف الحموي، مطبعة التمدف الصناعية، مصر، د التصريؼ المموكي، ،ابف جني - 2
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كُّذا يكوف الباحث قد حاكؿ الكشف عن أصالة تاء افتعل، إف كانت تاء زائدة، أـ حقيقية ُب الكلمة، أـ أف الداؿ 
 :االفتعاؿ( تاء)الطاء مبدلة منها، أـ تاء االفتعاؿ، حيث كيشف عن ٚتاليات جديدة لػك 
 .غَت أصلية ُب مبٌت الكلمة، أم تاء االفتعاؿ، كتعرب عن استمرارية اٟتدث ُب معٌت الكلمة( التاء)قد تكوف  –
 .أصلية ا١تبٌت من أصل إحدل الكلمتُت( التاء)قد تكوف  –
 . االفتعاؿ؛ كإ٪تا أصلياف ُب ا١تبٌت، كىو من أصل إحدل الكلمتُت( تاء)غَت مبدلُت من ( اء، كالداؿالط)قد يكوناف حرُب  - 
 :كشف البحث كذلك عن ك
 .أثر ظاىرة النحت اللغوم ُب تشكل الكلمة العربية، لفظان كمعٌتن  –
ُب ذىن ا١تستمع، من حيث، حكاية مظاىر العبلقة بُت الشكل كا١تضموف ُب العربية؛ بالنظر ُب صياغة الكلمة، كتشكلها  –

 .الصوت كاٟتركة كالشكل كا٢تيئة كاٟتالة
االفتعاؿ بُت ثبواهتا، ( تاء)كُّذا يكوف البحث قد حاكؿ تقدٙب دراسة علمية تسهم ُب إلقاء الضٍوء على حقيقة 

 (.صوتيان، كصرفيان، كمعجميان )كزياداهتا، كٖتو٢تا 
 المراجع كالمصادر

 . ت.كي، عيٍت بتصحيحو ٤تمد سعيد النعساف اٟتموم، مطبعة التمدف الصناعية، مصر، دابن جٍت، التصريف ا١تلو   .1
 . ت.ر ا٢تدل، بَتكت، د1ابن جٍت، ا٠تصائص، ٖتقيق ٤تمد علي النجار، د  .2
، كزارة ا١تعارؼ 1ابن جٍت، ا١تنصف شرح ابن جٍت، لكتاب التصريف، ٖتقيق إبراىيم مصطفى كعبد ا أمُت، ج  .3

 .1954قاىرة، العمومية، ال
 .1999ابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد، مقاييس اللغة، ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف، دار اٞتليل، بَتكت،   .4
، لساف العرب، ط  .5  .1992، دار صادر، بَتكت، 3ابن منظور، ٚتاؿ الدين ٤تمد تن مكـر
 .2013استيتية، ٝتَت، علم األصوات النحوم، دار كائل، عماف،   .6
 .  1956القاىرة،  ، االشتقاؽ، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للتأليف كالنشر،أمُت، عبد ا   .7
 .2004، عآب الكتب، 4حساف، ٘تاـ، اللغة العربية معناىا كمبناىا، ط  .8
، ٖتقيق عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، دار اٞتيل ػ بَتكت، 3سيبويو، أبو البشر عمرك بن عثماف بن قنرب، الكتاب، ج  .9

 .ت.د
 . 2000أٯتن أمُت، الصرؼ الكاُب، دار الكتب العلمية، بَتكت،  عبد الغٍت،  .10
 .1979, علي، نبيل، اللغة العربية كاٟتاسوب دراسة ْتثية، تعريب، الرياض  .11
فاخر، أمُت، ثنائية األلفاظ ُب ا١تعاجم العربية كعبلقتها باألصوؿ الثبلثية، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة،   .12

1978 . 
 .  ا٠تليل بن أٛتد، العُت، ٖتقيق مهدم ا١تخزكمي كإبراىيم السامرائي، دار كمكتبة ا٢تبلؿ، بغداد الفراىيدم،  .13
الفيومي، أٛتد عبد التواب، ظاىرة النحت كالًتكيب اللغوم ُب ضوء العلم اٟتديث، مكتبة كىبة، القاىرة،   .14

2002 . 
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 ػ١ يف ايتًفصٜٕٛ ٚظاٖس٠  ايتأثري يف  االضتعُاٍ ايًّ

  (٣ٛ ايصٛتٞ أمنٛذدااملطت) 

 سعيد بوخاكش : األستاذ
 البليدة–جامعة سعد دحلب  

 
إذا كاف موضوع الدراسة يتعلق أساسا باللغة اإلعبلمية ُب التلفزيوف ك آثارىا ُب االستعماؿ ُب ا١تستول الصوٌب فيجدر بنا أكال    

 .أف نتعرؼ على كيفية تأثَت التلفزة ُب ا١تتلقي 

ك كيف يفسر الفرد ك اَّتمع ُب اٞتانب اللغوم كاضح ، فما ىي طبيعة ىذا التأثَت ُب اٞتانب الصوٌب؟ إف  أثر التلفزة على 
 ؟لسانيا

 (:أىمية السماع) اكتساب اللغة كالبيئة  -

كىذا االكتساب . إف الطفل حسب السلوكيُت يكتسب لغتو من خبلؿ ترعرعو ُب بيئتو كمن خبلؿ ٝتاع كبلـ اَّتمع ايط بو
يكتسب لغة البيئة اليت يسمع  ( اإلنساف بصفة عامة)ي يتم عند اإلنساف بصورة طبيعية كال يرتبط ّتنس الطفل، إ٪تا الطفل طبيع

 .1كبلمها خبلؿ ٪توه الطبيعي

فا١تتكلم من العرب حُت كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم ، يسمع كبلـ أىل جيلو : " يقوؿ ابن خلدكف ُب ا١تقدمة  
م ك٥تاطبااهتم ككيفية تعبَتىم عن مقاصدىم، كما يسمع الصيب استعماؿ ا١تفردات ُب معانيها فيلقنها أكال ٍب يسمع كأساليبه

الًتاكيب بعدىا فيلقنها كذلك ، ٍب اليزاؿ ٝتاعو لذلك يتجدد ُب كل ٟتظة كمن كل متكلم كاستعمالو يتكرر إٔب أف يصَت ذلك 
َتت األلسن كاللغات من جيل إٔب جيل كتعلمها العجم كاألطفاؿ، كىذا ما ملكة كصفة راسخة كيكوف كأحدىم ، كىكذا تص

 . 2" تقولو العامة أف اللغة للعرب بالطبع أم با١تكلة األكٔب اليت أخذت عنهم ، كٓب يأخذكىا عن غَتىم

ورة عادية طبيعية، يأخذ من ىذا القوؿ ٯتكن اعتبار أف  اللغة العربية تكتسب بفضل السماع، فاإلنساف الذم يعيش ُب اَّتمع بص
اللغة طبيعيا أيضا ، كىذه العملية ليست تعليمية ، كإ٪تا تتم بصورة عفوية مثلما ىو اٟتاؿ مع كسائل اإلعبلـ من خبلؿ تعريض 
لو السماع للكبلـ ايط بو ، فعملية االكتساب عملية ذاتية يقـو ُّا اإلنساف من خبلؿ قدراتو الذاتية، كمن خبلؿ ٝتاعو كبلـ أى

أك أىل جيلو عرب قنوات ٥تتلفة ، فاللغة تكتسب من البيئة اليت يعيش فيها الفرد كيتعامل مع أىلها ، فالطفل ىو ٤تور عملية 
 .االكتساب النموذجي اٟتي كالواقعي 

ة معينة ك٭تاكؿ إف الطفل يسمع ك٭تاكؿ أف يفهم ، كٔتركر الزمن ، يعمق فهمو كإدراكو للمسموع ا١تتكرر ، ا١تسوؽ على أ٪تاط لغوي"
أف يدرؾ ٍب ٯتيز بُت ىذا ا١تسموع، فيكتسب ما شاء لو أف يكتسب منها ، كفقا ١تراحل ٪توه اللغوية ، إنو ال يتعلم ٔتعٌت أنو ال 
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يلقن ليحفظ ىذه ا١تفردات كالعبارات كاٞتمل كإ٪تا ٝتعها مرارا كتكرارا حىت ٭تُت الوقت الذم يسمح ٪توه اإلدراكي للغة باكتساُّا 
  3"إذا بو ُب فًتة معينة يكتسبها بنفسوك 

 .4"كالطفل أثناء ٝتاعو الكبلـ يكتسب مع ذلك كسيلة تعبَت إبداعية تتيح لو التعبَت عن أفكار متجددة" 

كىكذا تكتسب اللغة من البيئة اليت نشأ فيها الطفل ك من ٣تموع ٚتل ا١تتكلمُت ُب البيئة .. ك أثناء الًتعرع تعترب اللغة كجدانية 
ك ذلك بصورة ..ايطة بو، ك يكتسب الطفل ا١تنواؿ كالقالب الصوٌب  كالصرُب كالنحوم ك الدالٕب كالببلغي اإلعبلمي كالتواصلي

إْب ككذلك ال يعرؼ ترتيب ...ضمنية ، فالطفل ال يعرؼ أف ىذا اسم كذاؾ فعل ، كأف ىذه أداة نفي أك استفهاـ أك عطف 
 .ط كالعبلقات بينها ، أك أكجو إعراُّاقواعد الكلمات ُب اٞتمل أك الركاب

حسب مراحل ٪توه  -إف الطفل ال  يعدك أف  يكوف سامعا أك مبلحظا ١تا يسمع ، كمدركا لو ، ُب أكؿ األمر ٍب يستخلص بنفسو
خطأ ُب ما يستطيع من قواعد اللغة كضوابطها من النماذج اليت يسمعها، ك٭تاكؿ تطبيقها ، كقد يعود ٢تا إذا اكتشف  -اإلدراكي

. التطبيق ، كىكذا يستمر على ىذا ا١تنهاج إٔب أف يستوعب قواعد لغتو كيسلم لو تطبيقها ، حىت يطابق كبلمو كبلـ بيئتو ُب ٣تملو
 . ْتيث ٖتصل لو ا١تلكة اللسانية اليت تتيح لو التعبَت عن مقاصده 

 bain"يات التطبيقية كتعليم اللغات باٟتماـ اللغومإف اكتساب اللغة بالًتعرع ُب البيئة كاقعي جدا كقد يعرب عنو ُب اللسان
linguistique  " مناسبا ألننا نرل مصطلح 5أك االنغماس اللغوم كىو ا١تصطلح ا١تقابل الذم يراه األستاذ اٟتاج صاّب

ية ك٘تكُت ا١تتعلم من كيعد االنغماس اللغوم عامبل مهما ُب اكتساب ا١تلكة التبليغ. االنغماس اللغوم أكثر تأدية كأبلغ ُب اإلفادة
غة ٦تارسة اللغة ٦تارسة حقيقية ، كأعظم شيء أثبتو العلماء أف تطور ا١تلكة اللغوية يتم ُب بيئتها اللغوية ف  فبل يسمع ا١تتكلم إال الل

     .اليت ىو بصدد تعلمها فبل بد أف يعيشها كحدىا كأف ينغمس ُب ْتر أصوااهتا ١تدة كافية 

إف اإلنساف ُب عصرنا ىذا أصبح نتاجا لتأثَت كسائل اإلعبلـ ك تأٌب ُب ا١تقدمة  : في االستعماؿ اللغوم لغة التلفزة ك تأثيرىا 
التلفزة ؛ بل نذىب أبعد من ذلك كنقوؿ أنو أصبح العآب أسَت التلفزة ا١تؤثرة ، ك ٓب يعد ُب مقدكر اإلنساف االستغناء أك ا٢تركب 

اس يستيقظ ك يناـ على ما تبثو التلفزة ، ك ٯتضي الصغار كقتا طويبل أمامها مقارنة أك العزلة عن ىذه الوسيلة فكثَتا من الن
ك ىذا ... بأنشطتهم األخرل كاللعب ك الدراسة ، ك ربات ا١تنازؿ ك أزكاجهم ك أبنائهم يقضوف أطوؿ األكقات مسًتخُت أمامها 

 قدرتو على التأثَت ٔتا يقدر من خبللو ُب ا١تشاىدين ك إف كاف ما يؤكد فاعلية التلفزة كوسيلة مهمة ُب العملية االتصالية ، ك من ًب
 .6ذلك بدرجات متفاكتة

لقد دلت اإلحصائيات اليت أجريت ُب بلداف ٥تتلفة على أف شعوب العآب تستخدـ التلفزيوف بشكل أساسي ك دائم ، بل أنو    
ية على أف جهاز التلفزة يبقى مفتوحا أغلب الساعات أصبح عادة من عادات األسر ، ففي أمريكا مثبل دلت الدراسات اإلحصائ

 .7ُب اليـو الواحد

أف تأثَت التلفزة على اٟتياة قد ٕتاكزت ُب فاعليتها على ما عرفتو اٟتضارة ١تسا٫تتها الفاعلة ُب نشر " إف العديد من ا٠ترباء يركف   
ك إذا  8ات  كوسيط ٝتعي ك بصرم ٕتاكز حدكد الزماف ك ا١تكاف الثقافة ك تعميم ا١تعرفة كتبادؿ ا١تعلومات ك ا٠تربات بُت شىت البيئ
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كانت التلفزة اليـو ٖتتل مرتبة ىامة ُب اَّتمع بسبب ٦تيزااهتا ك خصائصها ك كظائفها ك انتشارىا ، ك اخًتاقها ٚتيع ٣تاالت اٟتياة 
       و أف األمر ٮتتلف من ٣تتمع إٔب آخر اليومية ٔتختلف أنواعها تقريبا ك تستحوذ على جزء كبَت من أكقات فراغ الناس ، ك ل

ك بسبب ىذا " التباين فيما بُت األفراد كارد، لكن على العمـو يقضي الناس عددا معتربا من الساعات ُب مشاىدة التلفزة  ك
ة أصبح الكثَت الوجود الكلي لوسائل اإلعبلـ بصفة عامة ك التلفزة على كجو ا٠تصوص ، ك قدراهتا على نشر ٤تتويات ثرية ك متنوع

من الناس منشغلُت ُّا ك بالتأثَتات اليت ٯتكن أف ٖتدثها على عقوؿ األفراد ك ألسنتهم ككجداهنم ك سلوكيااهتم ك بصفة خاصة 
على الشرائح األقل سنا أم األطفاؿ ك ا١تراىقُت ك الشباب ، ك عليو فإف قوة التلفزة ك تأثَتىا أدل إٔب القياـ بدراسات يصعب 

لتأثَتات السلبية لوسائل ك لكن معظم ىذه الدراسات ركزت على ا.. الت متنوعة ثقافية كسياسية كاقتصادية كغَتىا عدىا ُب ٣تا
 .  9" اإلعبلـ

إف كسائل اإلعبلـ ٓب تًتؾ العديد من ا١تؤسسات االجتماعية على اٟتياد بشأف التلفزيوف ، ك أصبح القلق الذم تبديو شرائح    
كظهر انشغاؿ اَّتمع بتأثَتات .  10ئرم ك العريب ٓتصوص مضموف الربامج ُب التلفزة أمر كاضح للعياف كاسعة من اَّتمع اٞتزا

التلفزة ٦تا أدل إٔب ظهور ردكد أفعاؿ كبَتة على غرار األسرة اليت أصبحت تتنافس مع كسائل اإلعبلـ من أجل كسب كالء 
كبالرغم من ندرة البحوث  11" إف األكلياء اٞتدد ىم كسائل اإلعبلـ  : "األطفاؿ ، ك أظهرت قلقا عرب عنو أحد الباحثُت بقولو 

ا١تيدانية فإف الواقع يؤكد ارتفاع متوسط كثافة مشاىدة الشباب للتلفزة حيث أكدت بعض الدراسات أف الطفل يشاىد ما يقارب 
على مقاعد الدراسة سنويا سول ساعة ، ُب حُت ال يقضي  500ساعات ، أم يقضي أماـ التلفزة سنويا ما يقارب ( 3)ثبلث 
 . 12ساعة األمر الذم يؤكد حضور التلفزة ُب حياة الطفل 855

إف االىتماـ بوسائل اإلعبلـ ك االتصاؿ جعل العديد من العلماء ك الباحثُت ينظركف ُب حقيقة قوة كسائل اإلعبلـ ك االتصاؿ      
ٞتماعات ك اَّتمع بصفة عامة ، ككانت نتائج ىذه األْتاث الكثَتة كعوامل مؤثرة ُب سلوؾ ك مواقف ك معارؼ ك لغة األفراد ك ا

 .ٗتتلف بشكل الفت للنظر ُب الغرب 

أما البحث ُب تأثَت كسائل اإلعبلـ ُب بلداننا العربية فهي ال تزاؿ متعثرة إٔب حد بعيد ، كىذا بالنظر أكال إٔب تأخر دخوؿ ىذه 
تنمية من جهة أخرل ك تأثَت كسائل اإلعبلـ األجنبية على ٣تتمعاتنا من جهات الوسائل إٔب دكلنا من جهة كاستخدامها ُب ال

متعددة ، كما أف الدراسات ا١توجودة ال تزاؿ تعتمد النظريات األمريكية خاصة ، ك بالرغم من االعتقاد السائد ُب قوة كسائل 
اؿ اٞتدؿ قائما بشأهنا ، كال توجد نظرية كاحدة تفسر كل اإلعبلـ كفعاليتها غَت أف تأثَتااهتا مازالت غَت مفهومة بصفة الئقة ، كماز 

االعتقاد بأف كسائل اإلعبلـ ىي أجهزة تأثَت ىامة ىو صحيح على العمـو " بقولو  james  curranالتأثَتات ك ىذا يؤكده 
 . 13" لكن الطرؽ اليت ٘تارس ُّا كسائل اإلعبلـ التأثَت معقدة ك مشركطة 

 التلفزة ك لغتها اإلعبلمية على االستعماؿ الفردم ك اٞتماعي من ىذا القبيل فبل شك أف تأثَت ك ال شك أف البحث ُب تأثَت
 .التلفزة على اللغة موجود ، ك لكن سبل التأثَت ك الكيفية ال تزاؿ غامضة
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قدـ عليو إال سلطة كاثقة ُب كل ٣تتمع ككل  زماف ، أمر جدير باالىتماـ ا١تركز ، ال ت( ُب اإلذاعة كالتلفزيوف) إف إصبلح اللساف 
من شرعيتها ، مرتاحة على مستقبلها ، كحىت  ُب ظل السلطة يبقى ُب األمر قدر كبَت من ا١تخاطر يدعو إٔب التفكَت كالرؤية ذلك 

ُب  أف اإلذاعة كالتلفزيوف ىي البديل اٟتقيقي للمناخ اللغوم ا١تتحرؾ الذم يستقي منو افرد اَّتمع اللغة كما كاف عليو العريب
 .العصور القدٯتة، ذلك أف اللغة بالضركرة مكتسبة من البيئة ، كغياُّا يؤدم حتما إٔب غياب اللساف الصحيح

  (:اإلعالـ كبديل)ضركرة اصطناع المناخ اللغوم -3

ال ٯتلك ا١تناخ " فا١تتعلم العريب اليـو ، ناىيك عن العامة من الناس ...إف كاقع اللغة اليـو يدعونا إٔب البحث كالتفكَت       
كحدكث ا٠تلط كاالضطراب ُب .اللغوم الصاُب ، كا١تشرب العذب ا١تتاح ، الذم كاف ميسورا ألجياؿ العرب قبل تسرب الٌلكنة 

فنجد على سبيل ا١تثاؿ ُب اللغة اإلعبلمية ٖتديات كعراقيل الكتساب اللغة . 14"اللساف العريب ، بل العكس ىو الصحيح 
ار العاميات ، أدل إٔب اختبلؼ ا١تلكات ،فصارت اللغة ا١تكتسبة األـ ىي العامية ك صارت ا١تكلة الفصيحة ، ذلك أف انتش

اللسانية األساسية ىي ا١تكلة اللغوية العامية ،  فالعريب اليـو ٭تيط بو من كل  جانب ما يدفعو دفعا عن صحة اللغة ك ٚتا٢تا 
 .!٭تتديو دكف تعٌمد الطيع األصيل ، الذم يلقنو لو اَّتمع ، فيحاكيو كاجتماعيا كثقافيا ، ك ٓب يعد ُب متناكلو ذلك ا١تناخ 

كإذا نظرنا إٔب اللهجات .. كقد تبُت لنا فيما سبق أف البيئة ٢تا تأثَت كبَت ُب اكتساب اللغة باعتبارىا جزءا من النظاـ االجتماعي 
كاإلعبلمي يريد إيصاؿ الفكرة بأقرب طريق كأقصر كقت فهو ُب البيئة العربية ، فإف نطقها كاٟتذؽ فيها ال يسبب لنا أم عائق ، 

إٔب ا١تستول ... ٍب إذا نظرنا ُب ا١تستويات اللغوية كتدرجها من الصوت إٔب الصرؼ إٔب الًتكيب ..يستعمل اللغة االقتصادية 
ا نتأكد أف أم فرد من ىذه ا١تناطق ال أك غرُّا أك جنوُّا ، فإنن -مثبل-الدالٕب ،  ككيفية اكتساُّا ُب ٢تجة ما ف ُب شرؽ اٞتزائر  

كال ٭تتاج إٔب جهد أك دراسة لفهمها ، كاألمر نفسو ُب ٢تجات العآب من أقصاه إٔب أقصاه ، ك السبب ُب . ٬تد صعوبة ُب نطقها 
لكن .ينطقها أىلها طبيعيا دكف معاناة. ذلك تكرر ٝتاع اللهجات على اآلذاف حىت صارت صفة راسخة كعادة شبيهة بالطبع

ال ( كسائل اإلعبلـ) األمر ٮتتلف بالنسبة للعربية الفصيحة ،  فليس لدينا جوا  لغويان فصيحان متحركان ، ك حىت ا١تمثل الرٝتي لو 
 . ٭تققو كاقعيان 

ف من ك التعلم كحده ال يكفي لتلقُت الٌلغة ، ٍب إف ا١تناىج الدراسية كطرؽ التدريس ال ٗتضع للمعايَت العلمية، بل رٔتا قد تكو 
 .ٚتلة العراقيل اليت تعيق اكتساب اللغة كإلحداث جو لغوم متحرؾ

ك سليقة ك٢تذا البد من اصطناع ا١تناخ اللغوم اصطناعا متعمدا  15ك٢تذا نرل أنو انتهى العهد الذم كانت فيو ا١تلكة اللسانية طبعان  
 .كاٗتاذ الوسائل اليت توصل إٔب إجادة ا١تلكة اللسانية

متداد الرقعة اٞتغرافية العربة ال يكتسب اللغة العربية ُب  مرحلة االكتساب اللغوم األكؿ ، كإ٪تا يكتسب ٢تجتو إف  العريب على ا
، الية ف فابن اٞتزائر يكتسب ٢تجة اٞتزائر مع اختبلفااهتا االجتماعية ك الزمنية كا١تكانية كالعرقية ، فلهجة كىراف غَت ٢تجة كرقلة 

 ...زائر كال ٢تجة قسنطينة كىكذاكىذه األخَتة غَت ٢تجة اٞت
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فعلى امتداد الوطن  العريب الكبَت، نبلحظ أف اللغة األكٔب اليت يكتسبها األبناء ليست ىي اللغة العربية الفصيحة ، كإ٪تا ىي 
لمها للطفل ُب اللهجة الية لكل بلد من البلداف العربية ؛ بل قد تعددت اللهجات ُب البلد الواحد ، ك بالتإب فاللغة اليت نع

 ا١تدرسة ليست ىي اللغة األكٔب، كلكنها الثانية ُب الًتتيب الزمٍت ٍب إف اللغة الفصيحة ال يتم اكتساُّا إال ُب بيئة تعليمية منظمة،
          فاللغة ا١تكتسبة ُب ا١ترحلة األكٔب ىي مزيج من عناصر لغوية من اللغة العربية كعناصر لغوية أخرل ، ىذه اللغة ا١تختلطة

ٗتتلف أك تبتعد عن اللغة العربية األـ قليبل أك كثَتا، كفق نسبة العناصر اللغوية العربية إٔب  -كما يسميها البعض  -أك اللهجة
 . العناصر اللغوية غَت العربية ُب اللهجة الواحدة

 :اللغة كالكالـ في كسائل اإلعالـ

إال بُت الفرد كاآلخرين ، كقد اىتمت اللسانيات ببياف العبلقة بُت اللغة اللغة ظاىرة اجتماعية كاستخدامها اٟتقيقي ال يتم     
باعتبارىا ظاىرة اجتماعية ككوهنا نظاـ من العبلقات الدالة ٯتكن أف يستخدـ كوسيلة اتصاؿ، ككوهنا نسق من الرموز الصوتية اليت 

، كما ثنائية اللغة كالكبلـ عند (النظاـ ) ٢تذه اللغة شاعت كانتشرت بوسائل شىت ليتعامل ُّا األفراد من جهة كاستخداـ األفراد 
 . ديسوسور إال منطلقا معرفيا لذلك 

؟ اللغة غَت الكبلـ فما ىو الكبلـ ، كإذا كانت16" فاللغة غَت الكبلـ فهي شيء غَت ملموس ، إهنا معرفة نظاـ اتصاؿ خبلؽ "   
 .  غة ، ك ىو ا١تسموع من التلفزة ؟لٌ غة أك األداء الفردم لكبعبارة أخرل ما ىو االستعماؿ للٌ 

 :الكالـ ػ االستعماؿ ػ األداء 

كبلـ اٟتيوانات أك كبلـ النحل أك كبلـ األزىار أك كبلـ العيوف ، على غرار : على ٨تو اَّاز فيقاؿ ( كبلـ ) قد تستعمل لفظة   
كبلـ ٣ترد كسيلة من كسائل االتصاؿ ، نعم ، لكن فال" كىي تعٍت االتصاؿ .. ( لغة العيوف ، لغة الطَت ) ما نقولو ُب اللغة 

، كرفع حواجب عينيو ، " ا١تورس " لئلنساف عدة كسائل لبلتصاؿ ، فهو يؤشر لآلخرين بواسطة األعبلـ ا١تلونة ، كمن خبلؿ رمز 
كمن خبلؿ  ككتابة عمود ُب جريدة ، كمن خبلؿ الغناء ، كمن خبلؿ كضع األيدم فوؽ الورؾ، كخلف األٯتاف كرسم صورة ،

 .  17" ككذلك التكلم .. ا٠تجل كالوجل كاٛترار ا٠تدين ، كمن خبلؿ البث اإلذاعي ك التلفزم 

نوعُت اثنُت من الًتاكيب لقد ميز علماء النحو القدامى بُت " أما الكبلـ عند العرب القدامى فهو يدخل ُب علم الًتاكيب  
 : العربية

 . ـ التاـ كا١تفيد كا١تستقل بنفسو ، كالذم ىو الشكل النحوم كالدالٕب للغة يدعى الكبلـ كقد عنوا بو الكبل :األكؿ 

يدعى اٞتملة كىو العبارة اللغوية ا١تنطوقة كاليت ٯتكن أف تدؿ على معٌت، كتكوف بذلك كبلما ، كٯتكن أال تكوف   :الثاني 
 .18كذلك

القدامى لكتبهم النحوية ، فالكبلـ عند القدامى ناؿ كالبحث ُب الكبلـ كاٞتملة كاللفظ كالقوؿ ىو مدخل عند علماء النحو  
قسطا كبَتا من البحث ؛ بل إف غالبية النحويُت يبتدئوف بو مباحثهم على غرار ما قاـ بو ابن جٍت ُب ا٠تصائص ، فأكؿ ما بدأ بو 
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" كابن ىشاـ ُب قولو " ربية ؟ىذا باب علم ما الكلم من الع" ، كسيبويو ُب قولو " باب القوؿ على الفصل بُت الكبلـ كالقوؿ " 
  19.كغَتىم كثَت " باب شرح الكبلـ 

 .20"القدرة لدل الناس على التفاىم عن طريق عبلمات صوتية " غَت أف كلمة الكبلـ ُب مصطلحات اللسانيات تشَت إٔب  

اليت تًتتب ُب أ٪تاط ٤تددة تلك األصوات اليت ترتبت كفق نظاـ صرُب خاص كالوحدات الصوتية " فإذا كانت اللغة ُب األصل   
فتكوف الكلمات كتكوف الكبلـ ، كبذلك فالكبلـ ىو النشاط الذم تتحوؿ فيو تلك الرموز ا١تذكورة ّتميع أشكا٢تا إٔب حقيقة 

 . 22"، إذف الكبلـ ىو ا١تادة اليت تتكوف منها اللغة ، كىي الوسيلة اليت ٖتيا ُّا اللغة 21" مادية فاعلة 

إف الكبلـ ىو حدث خاص بالفرد ألننا عندما : فإذا قلنا " ـ عدة تعريفات أك أكصاؼ تبعا ١تاىيتو ُب الواقع لقد اكتسب الكبل   
فهذا يقودنا 23" نتكلم فا١تتكلم مسؤكؿ عن كبلمو ، فإذا ٟتن فهو صاحب اللحن ، كإذا تكلم بالفصحى فهو صاحب الفصحى 

 . ما ينبغي دراستو كتشر٭تو لسانيا بالتصنيف كالوصف كاإلحصاء  حتما إٔب أف ما نسمعو ُب اإلعبلـ ىو كبلـ كىو عُت

 Ferdinand deمع اللسا٘ب السويسرم فرديناند دم سوسَت  Paroleكالكبلـ   Langueلقد انتشرت التفرقة بُت اللغة   
Saussure  (1857 1913ػ  " )تبارات العامة إف النظرية اليت كضعها كجردىا سوسور تشتمل على عدد من ا١تبادئ كاالع

استخرجها من مشاىدتو كٖتليبلتو لظاىرة التخاطب اللغوم كأداتو اليت ىي اللساف ، كالنظر ُب تلك األداة كعناصرىا كتركيبها 
، كيضيف عبد الرٛتن اٟتاج صاّب كىو يتحدث عن علم اللساف اٟتديث كتارٮتو كمكانة سوسور ُب ىذا اَّاؿ أف ىذا األخَت 24"

تصطلح ( أك ٣تموعة منتظمة من الرموز ( )  Langue) 25زه الصريح ػ ككيفية احتجاجو ٢تذا التمييزػ بُت اللساف ٘تيي" ٘تكن من 
كتأدية فردية للساف كخركجو بعد ذلك إٔب اٟتكم بأف (  Parole) عليو اٞتماعة كيشًتؾ ُب استعمالو ٚتيع أفرادىا كبُت الكبلـ 

كىنا يتبُت لنا أف مكانة 26(  Substance) كليس ٔتادة (  Forme)ىو صورة  اللساف ُّذا ا١تعٌت أم ٔتا ىو قدر مشًتؾ
الكبلـ عند سوسور صارت ٢تا أ٫تية ُب الدراسات اللسانية ، ك٢تذا ٧تد عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ينقل عن سوسور أىم األفكار 

ل اٞتماعة ، بل من عمل الفرد دائما ، كالفرد فجانب التأدية ال دخل لو ألف التأدية ليست أبدا من عم:" اللسانية فيقوؿ سوسور
 .27(الكبلـ كفعل من أفعاؿ الفرد ( ) Parole)دائما صاحب أمرىا ، كىي اليت نسميها 

كىذا يتحقق جليا ُب كبلـ ا١تذيع ُب التلفزة فغالبا ما تكوف الدراسات منصبة على اٞتانب الوصفي أك ا١تعيارم أك التخطئة   
حسب ( اللغة ) كاٟتقيقة أف ذلك ىو ميزة خاصة بفرد بعينو ما ٓب تسرم ُب اٞتماعة ، بينما اللساف . ع كالصواب للكبلـ ا١تذا 
يستودع ُب األشخاص الذين ينتموف إٔب ٣تتمع كاحد بفضل مباشراهتم للكبلـ، كىو نظاـ ٨توم ( tresor)سوسور ىو رصيد 

اَّموع من األشخاص، ألف اللساف ال يوجد كلو عند أحد منهم ُب كل دماغ أك على األصح ُب أدمغة ( تقديريا ) يوجد كجودا 
كبفصلنا اللساف عن الكبلـ ، نفصل ُب الوقت نفسو ما ىو اجتماعي " كيضيف " بل كجوده بالتماـ ال ٭تصل إال عند اٞتماعة 

 . 28عما ىو فردم ، ما ىو جوىرم عما ىو إضاُب أك عرضي ُب بعض األحياف

 .  29أحد٫تا ذىٍت كاآلخر كاقعي: كبلـ غَت اللساف حسب سوسور فالنشاط اللغوم ذك مظهرينىكذا يتبُت لنا أف ال   
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ىو تلك الصور الذىنية اليت توجد ُب عقل اٞتماعة اللغوية ، كىو ما يسمى باللغة ، كىذه الصور الذىنية  :ػ المظهر الذىني  1
 : ذات جانبُت 

 . أم جانب تصور اللفظ بأصواتو كىيئتو أ ػ جانب تصور األصوات ا١تعنية بًتتيبها ا١تعٍت

ترتبط فيو ٚتيع أجزائو بعضها ببعض (  systeme)إف اللساف نظاـ " ب ػ جانب تصور ارتباط ىذه األصوات ا١ترتبة ترتيبا معينا 
"30. 

ن ذلك فإف ىو األصوات أك نظاـ الرموز الذم يتكلم بو فعبل ، كذلك ما يسمى بالكبلـ ، أكثر م :ػ المظهر الواقعي  2 
 : كىي 31سوسور ميز بُت ثبلث مصطلحات كبقي يرددىا بوضوح 

كيقصد من كرائو اٟتديث عن اللغة كظاىرة إنسانية منتمية إٔب الوجود االجتماعي ، كذلك أثر (  Le langage) ىو  :األكؿ 
 . رائد علم االجتماع " أميل دكركاٙب " من آثار االٕتاه االجتماعي الذم شقو أستاذه 

 . كيريد بو اللغة ا١تعينة أك اللساف ا١تعُت الذم رغم ارتباطو باالجتماع ٮتتلف من ٣تتمع إٔب آخر (  La langue) ىو  :لثاني ا

 .كيريد بو الكبلـ أك اٟتديث كىو اٞتانب الذاٌب الذم يتميز بو كل مستخدـ للساف ٚتاعتو (  Le parole) ىو  :الثالث 

ية ك الكبلـ ا١تذاع إعبلميا ُّذا التقسيم مهم للغاية نظرا للتأثَت الواضح الذاٌب ك ا١تتعدم ، كىذه ال شك أف دراسة اللغة اإلعبلم 
مستول منطقي : األفكار  أثرت ُب العديد من اللسانيُت منهم فندريس الذم يرل أف اللغة ذات ثبلث مستويات 

(Language  ) كمستول الفاعلية (Langue  ) كمستول انفعإب (Parole  . )بأف  32كقد تعقب جسربسن ىذا الرأم
الصور الذىنية ال توجد إال ُب ذىن الفرد ، كأف لغة اٞتماعة ليست صورا ذىنية موجودة ُب شيء اٝتو العقل اٞتماعي ، بل ىي 

للفرد ، كلغة ٣ترد أمر اعتبارم يتمثل ُب الصورة الذىنية ا١تشًتكة بُت أفراد اٞتماعة اللغوية الواحدة ، كمن ٍب قرر كجود لغة 
كىذا ما يدعونا إٔب البحث ُب الكبلـ ا١تذاع ُب التلفزة فهو كبلـ فرد ككبلـ ٣تتمع ُب ذات الوقت ، فإذا تكلم فرد . للجماعة 

كاحد بعبارة ما مرة كاحدة فذلك ما يسمى باٟتدث اللغوم ، كمن ٣تموع تلك األحداث اللغوية يكوف الكبلـ ، فالكبلـ عند 
لذا يرل أف يقسم ا١تسألة ال إٔب كبلـ كلغة كما فعل دم ... ن األحداث اللغوية لدل ٚتاعة من اٞتماعات جيسربسن ٣تموعة م

 . سوسور ، بل إٔب لغة فردية كلغة ٚتاعية

ٓتبلؼ الكبلـ فإنو عمل .. ليس اللساف من كظائف ا١تتكلم ، بل ىو أثر يسجلو الفرد بكيفية سلبية " بينما يرل سوسور أنو   
 . 33"تعمده ك بتبصر فيو الفرد ب

فهو يفرؽ بُت اللغة كالكبلـ تفريقا أجلى ٦تا عند دم سوسور ، فهو  34كمن ىذه العبارة األخَتة لسوسور استفاد تشومسكي  
يرل أف الفرد مهما أكٌب من ا١تهارة اللغوية كالقدرة اللسانية  ال يستخدـ كل إمكانيات لغتو من أصوات أك مفردات أك ٚتل ، كما 

 ٯتكنو أف ٭تيط علما بدالالت ألفاظها كإف كاف ُب الوقت ذاتو أف يفهم اآلخرين ، كأف يكوف ٚتبل جديدة ٓب يستخدمها من ال
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  " األداء اللغوم " قبل ، كلكنها ٦تكنة ُب إطار البنية اللغوية الكامنة عند أبناء اٞتماعة اللغوية الواحدة ، فهناؾ فرؽ كاضح بُت 
 . 35لدل الفرد عضو اٞتماعة اللغوية "التمكن اللغوم " ك 

يركز تشومسكي ُب ٣تمل أْتاثو على الظاىرة التالية ، أف كل إنساف ترعرع ُب بيئة معينة قادر ُب كل ٟتظة أف ينتج عددا غَت   
 . 36متناه من اٞتمل كما أف يتفهمو

باألداء اللغوم ، كأف ما يعنيو دم سوسور باللغة كمن ىنا يتبُت لنا أف ما يعنيو دم سوسور بالكبلـ ، ىو ما يعنيو تشومسكي   
 . 37، كىو الكامن ُب عقل اٞتماعة اللغوية( أك القدرة اللغوية ) ىو ما يعنيو تشومسكي بالتمكن اللغوم 

 إف الدراسات اللسانية تعتمد أكثر ما تعتمد ُب دراستها على ىذا الفارؽ بُت اللساف كالكبلـ ، أم ما يسميو العرب الوضع  
 . كاالستعماؿ ، فكل منا يؤدم ْتسب شخصيتو ، فكل ما يرجع إٔب األداء فهو جزئي كيقابلو الكلي 

إف ما تسمعو من التلفزة أثناء ا١تشاىدة ال يعدك أف يكوف كبلما ك يتبُت من دراسة مواصفات اللغة اإلعبلمية ا١تسموعة ُب   
عيدا عن ا١تعيارية فإف اللغة اإلعبلمية تغَتت كثَتا ُب ا١تستول الصرُب كالًتكييب ك التلفزة ٔتستويااهتا ا١تختلفة أهنا تأديات للغة، ك ك ب

،  38" إف األطفاؿ العاديُت ٚتيعا يتعلموف الكبلـ كيطوركنو من خبلؿ ٝتاع كبلـ اآلخرين . " ا١تعجمي ك الدالٕب ك األسلويب 
" ، كبناء عليو  40اللغة أصوات يعرب ُّا كل قـو عن أغراضهم ، انطبلقا من كوف  39"الكبلـ شيء ٝتاعي" فهذا يؤدم بنا إٔب أف 

، كإذا عرفنا أف اللغة نظاـ ال ٮترج عن الًتتيب الذم كضع عليو مثلما مثل 41" فالكبلـ صوت مليء با١تعٌت ٦تتد على ٤تور الزمن 
ىو الذم ٭توؿ " ، كما أنو  42"ة الكبلـ ىو إحدل الطرائق اليت تستخدـ فيها ىذه اللغ" لو دم سوسور بلعبة الشطرنج فإف 

 . 44"، إذف فاللغة غَت الكبلـ ، فاللغة شيء غَت ملموس ، إهنا معرفة نظاـ اتصاؿ خبلؽ 43" اللغة إٔب صوت 

كتظهر جدكل التفرقة بُت اللغة كالكبلـ ُب ٣تاؿ ْتثنا ،  أف ما نتناكلو ُب اللغة اإلعبلمية ىو ُب حقيقتو الكبلـ كىو مادة    
البحث اللغوم ، علم اللغة ، : ، إذ ال ٯتكن أف تكوف اللغة كىي شيء معنوم ْتت ٣تاال لذلك لكنا مع ذلك نقوؿ البحث 

كاللغة اإلعبلمية ، كال نقوؿ البحث الكبلمي ، كال علم الكبلـ كالكبلـ اإلعبلمي ، أك على افًتاض أف الكبلـ ىو الصورة ا١تادية 
ث ُب الكبلـ ا١تسموع ُب التلفزة أك بتعبَت أدؽ اللغة اإلعبلمية ٔتختلف مستويااهتا من ا١تسائل ، ٍب إف البح45للغة فكأنو ىو اللغة 

اللغوية ا١تهمة اليت ٖتافظ على اللغة ككياف ، أك بتعبَت أعم إف الكبلـ ىو السبيل إٔب التغيَت اللغوم الذم يبدأ عند فرد من أفراد 
ُب حقيقتو ٚتاعة إعبلمية ، ٍب ال يلبث أف يقابل بالقبوؿ ، كيشيع كينتشر ، كيصبح البيئة اللغوية، كىو ُب ْتثنا فرد معنوم فهو 

 .  ك ىذا ما يظهر ُب التطور اللغوم . ٔتضي الوقت عرفا لغويا سائدا ، كحينذاؾ يصَت تعبَتا لغويا على ا١تستول االجتماعي 

عبلـ ، كا١تتتبع ٢تا ٬تد أف الباحثُت كالنقاد اتفقوا على أف ٧تد دراسات كثَتة اىتمت بالعبلقة التبادلية بُت اللغة ككسائل اإل  
٢تا سلطة عظمى يتقرر ٔتوجبها مصَت اللغة إ٬تابا أكسلبا ، فكما ٯتكن ٢تا أف ترفع من " لوسائل اإلعبلـ تأثَت كقوة على اللغة 

 46" شأهنا ، ٯتكنها أيضا أف تدفعها إٔب ا٢تاكية من جهة أخرل 

٭تسن أف ننطلق من اٟتقيقة اليت ال جداؿ فيها ، ك ىي : ك دكر اللغة اإلعالمية في تحقيق األمن اللغوم ػ كاقع اللغة العربية 
   أف كاقع الكلمة العربية ىو ُب حقيقتو العميقة كاقع األمة العربية ، فإذا صح صحت ك إذا ساء ساءت ، ك بينهما عبلقة التأثر 
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سلسلتها ، فحُت يكوف األداء ُب ٣تاالت اٟتياة كلها ضعيفا ٥تتبل فكيف يصح أف  ك التأثَت اليت تنتظم مفردات الكوف كلها ُب
 47 يكوف األداء ُب اَّاؿ اللغوم الذم ٮتتزف حقائقها سليما معاَب ؟

أكرب تعيش اللغة العربية اليـو ، التقهقر كالضعف ُب ٚتيع اَّاالت ، ٦تا جعلها مغايرة للفصيحة فاللغة العربية اليـو تعا٘ب من  
عامل ١توت اللغات أال كىو عدـ استعما٢تا ُب التخاطب اليومي كا٨تصارىا ُب الدكاكين ال غَت ، كىذا ما دفع ٤تمد فريد أبو 

كمن ا١تعلـو أف الدراسة اليت .  "  49" أف يبُت أف اللغة العربية الفصحى اقتصرت على الدراسة فقط دكف اٟتياة "  48حديد 
 51" ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوف : " يقوؿ ػ عز كجل ػ  50" دراسة جافة قد تؤدم إٔب موت اللغة تفصل بُت اللغة كاٟتياة 

، كإف اللغة العربية ىي لغة إسبلمية ، كىي لغة كل مسلم ككل من دخل ُب دين ا ٭تسن بو أف يعرؼ اللغة العربية ، لغة القرآف 
ة أشرؼ ا٠تلق كخاًب األنبياء عليو الصبلة كالسبلـ ، ليتمكن من ا١تعرفة ا١تباشرة ١تنابع دينو ا٠تالد كيتمكن كذلك من الكرٙب كلغ

 .  52" إ٬تاد التفاىم كالتقارب الفكرم مع إخوانو ُب كل مكاف 

ـ كاالتصاؿ ، فاافظة على فمن ىذا ا١تنطلق ٬تب أف ٭ترص عليها كل مسلم ك٭تافظ عليها ، السيما من ىو ُب ٣تاؿ اإلعبل  
كما أقرت الدراسات . ىذه اللغة ٦تا رغب فيو الشارع اٟتكيم ، ك يشهد التاريخ أف ا١تسلمُت حافظوا عليها افظتهم على القرآف 

 . التارٮتية ا١تعمقة بأف اللغة العربية حوربت فيما مضى كما ٖتارب اليـو على الرغم من اختبلؼ طبيعة ىذه اٟترب عن تلك 

كحالة العربية اليـو مؤسفة ، فرغم اٞتهود العديدة ا١تبذكلة ُب ا١تيداف اللغوم من حصر للمشاكل اللغوية كالعراقيل الدراسية،   
كتذليل القواعد كعلـو اللغة ، كالبحث ُب مسائل االستعماؿ اللغوم ، كصواب التعبَت ، كتأسيس اَّالس العلمية ُب العديد من 

عملت ىذه األخَتة على بذؿ ٣تهودات ىامة من أجل كضع ا١تصطلح العلمي تيسَتا على الطالب كالباحث  الدكؿ العربية حيث
كتأليف ا١تعاجم اللغوية األدبية كالعلمية كتوسيع األلفاظ ١تا أنتجتو اٟتضارة اٟتديثة ، كغَتىا من اَّهودات  53..ُب ىذا ا١تيداف 

سرا إذا كصفناه بوصف جامع يتفق عليو العلماء كالباحثوف العرب ُب العصر اٟتديث  للحفاظ على اللغة العربية إال أننا ال نفشي
إف العربية الفصحى ُب اَّتمع العريب ُب حالة يرثى ٢تا ، منذ ػ تقريبا ػ ا٨تطاط اٟتضارة العربية اإلسبلمية ، فبل : " كا١تعاصر قائلُت 

 .  54"التخاطب اليومي  ىي موجودة ُب ا١تيداف العلمي ، كال ىي كذلك موجودة ُب

فاٟتياة العربية الراىنة كالثقافة العربية الراىنة ػ كاللغة العربية الراىنة " كىذا الواقع ال ٯتكن أف يستقل عن الواقع العريب بصفة عامة   
 . ىذه الكلمة أدؽ كصف لواقع العربية ... 55"ػ اليت ىي تعبَت عنها كجزء منها ُب آف مأزكمة 

تضافرت لتصَت العربية إٔب ىذا الواقع اتـو ، فكل شيء من حولنا يتحرؾ بسرعة ذرية ، حىت عقولنا كمفاىيمنا عوامل عدة   
تعيش ُب دكامة ال تعرؼ قرارا ، كطبيعي أف مثل ىذا الوضع من شأنو أف يصرؼ ٫تمنا عن النظر ُب الواقع ، ناىيك عن تشريح 

نسبة إٔب لغتنا أماـ مأساة ، ليس فقط ُب ا١تدرسة بل ُب كل مكاف كُب كل شيء كبال !كىكذا كجدنا أنفسنا فجأة . " ا١تاضي 
" ...56  . 

مؤسف إٔب حد اإلبكاء ، أقطار كاملة من أفبلؾ العربية ال تكاد تسمع فيها العربية على اإلطبلؽ ، ( ا١تأساة ) إف كاقع العربية   
إف " كليت األمر يتوقف عند ىذا اٟتد .. يت كالشارع ككسائل اإلعبلـ فقد أسلمت قياداهتا إٔب عدة ٢تجات ٤تلية طاغية ، ُب الب

فإف منابر اٞتمعة ػ كاليت ىي " ، بل األمر أخطر من ذلك 57" العدكل انتقلت إٔب ا١تعلمُت ُب ا١تدارس كاألساتذة ُب اٞتامعات 
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مة ُب ا١تاضي ، صارت سقطااهتا البقاء إحدل كسائل اإلعبلـ ُب اَّتمعات ا١تسلمة ػ كاليت شيب صعودىا بعض خلفاء ىذه األ
 .  58"أكثر من أف ٖتصى، حىت ُب نصوص القرآف كالسنة أحيانا

كىنا ٭تس ا١ترء ػ حقيقة ػ أف اللغة العربية ُب أزمة كاقعية ، كىي ليست ْتاجة إٔب االىتماـ بتعليمها ك٦تارستها ُب كل شؤكف اٟتياة   
نبغي أف ٭تب حامل اللغة العربية لغتو قبل استعما٢تا ، كأف يقتنع ٔتركنتها ، كضركرة فقط ، بل ىي ُب حاجة إٔب اٟتب أكال ، في

 . إعاداهتا إٔب التداكؿ بعد ذلك ، السيما من ىم ُب حقل اإلعبلـ كاالتصاؿ 

 : تأثير لغة التلفزة على المستول  الصوتي 

قـو على ا١تقابلة بُت اللغة العربية كلغة أخرل ُب اٞتانب الصوٌب كثَتا ما يتناكؿ علماء اللسانيات التطبيقية اٞتانب التقابلي كىو ي   
مثبل ، كقد يكوف ُب مستويات لغوية للغة العربية ذااهتا ، ففي اٞتزائر مثبل تتعدد ا١تستويات اللغوية كما تتعدد اللهجات كىذا دفع 

 .  59العديد من اللسانيُت إٔب البحث ُب ىذا اٞتانب 

ة  ٔتستوياىا ا١تختلفة ٢تا تأثَت كاسع ُب االستعماؿ اللغوم فإف اٞتانب الصوٌب تغَت كثَتا فيما نسمعو ُب لغة ك١تا كانت لغة التلفز   
ذلك التوليد الذم يهتم با١تولدات النإتة عن ظواىر صوتية ُب العربية اٟتديثة باعتبار األصوات " اإلعبلـ كأقصد بذلك التغَت 

يدة ، كىذه ا١تولدات تنتج عن تغيَتات تصيب الداؿ بسبب تأثر األصوات ببعضها أثناء كحدات ٘تييزية ٯتكن أف تولد دكاؿ جد
النطق ُّا ُب سلسلة من األصوات كخاصة داخل الكلمة الواحدة ، كال يقصد بذلك استحداث أصوات ُب الكبلـ ٓب يكن ٢تا 

 .  60" ا يطرأ عليها من تغَتات أثناء النطق ُّا كجود قبل ذلك ، فاألصوات ٘تثل ُب كل اللغات نظاما مغلقا ، كإ٪تا ا١تقصود م

.  " كلقد سا٫تت لغة التلفزة ُب التغَت الصوٌب بل إف العديد من اللغويُت ذكركا مآخذ عدة على لغة التلفزة ُب اٞتانب الصوٌب  
ي ، كتدركها أذف السامع ، نعٍت با١تآخذ الصوتية كالنطقية تلك اليت ال تظهر ُب النص ا١تكتوب كإ٪تا يكشف عنها النطق الشفه

إف تأدية ا١تذيع أك غَته ٦تن يظهر على شاشة التلفزة تكتنفها العديد . 61"كلذا فهي تتعلق باإلعبلـ ا١تسموع كحده دكف ا١تكتوب 
 . من التغَتات الصوتية اليت ستكوف ٢تا تأثَت ُب استعماؿ اآلخرين للغة 

 : 62يات أخرل فهناؾكيدخل ٖتت اٞتانب الصوٌب جوانب أخرل من مستو   

 . ما ٮتص جانب الصوت كاألداء : أ   

 .63ب ػ كىناؾ ما ٮتص جانب ا١تعجم ، أك ضبط بنية الكلمة بالشكل كقد تدخل فيو بعض اال٨ترافات الصرفية  

 .  64ج ػ ما ٮتص جانب النحو أك الضبط اإلعرايب   

   وٌب ُب بعض مستويات لغة اإلعبلـ ُب التلفزة كعلى ا٠تصوصكقد تتبعت بعض ىذه ا١تآخذ الصوتية أم ُب جانب األداء الص  
 . ككجدت العديد من التغَت الصوٌب مقارنة بالفصيح ( األخبار كبعض ا١تقاببلت التلفزية ) 
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كقد بينت سابقا أف لغة اإلعبلـ ٢تا تأثَت كاضح ُب ا١تتلقي فهي قد تثبت ا٠تطأ كالصواب كقد تغَت ا٠تطأ كقد ٖتدث أداءات   
 . وتية جديدة بعيدة كل البعد عن ا١تلكة اللغوية األصلية للمتكلم ص

 : التغير الصوتي بين القدماء كالمحدثين 

رٔتا يتبادر إٔب الذىن أف لغة اإلعبلـ ىي اليت أحدثت ىذا التغَت كإ٬تاد ألفاظ جديدة نابعة من التغَت الصوٌب ، كاٟتقيقة غَت   
اللغوم قدٙب عند العرب، فقد اىتم القدامى بتطور األصوات كتوصلوا إٔب كصفها كصفا دقيقا فهذا ا١تنزع ُب الدرس " ذلك ٘تاما 

 .. ألف األصوات ٘تثل أقول الشركط اللغوية من أجل إجادة الكبلـ الفصيح 

ر قد يتحوؿ الصوتية ما ىو معًتؼ بو أكثر من غَته، كىو مع العادة كالتكرا" اال٨ترافات " لقد الحظ اللغويوف العرب أف من   
" ، كىذه الدراسات القدٯتة ارتبطت باختبلط العرب بغَتىم بعد اتساع رقعة الببلد اإلسبلمية ك٢تذا 65" إٔب االستعماؿ ا١تقبوؿ 

اىتم اللغوم العريب بتأثَت التعامل بُت األصوات ُب توسيع رصيد العربية من األلفاظ كبلغ األمر بابن جٍت أف أخضعو لضرب من 
، فظاىرة التوليد ُب األصوات قدٙب، كما ٭تدث اليـو ُب كسائل اإلعبلـ من 66"الفًتاضية الشبيهة بتقليبات ا٠تليل التقليبات ا

 .تداخل اللهجات كاللغات ُب اٞتانب الصوٌب مهم دراستو 

غة يت ٘تثل نظاـ اللٌ فميزكا بُت األشكاؿ الصوتية ال" كاألمر نفسو ُب العصر اٟتديث ، فقد تطورت الدراسات الصوتية ُب الغرب  
الصوٌب ، كاألشكاؿ اليت تظهرىا العادات الًتكيبية عند نطق سلسلة متبلحقة من األشكاؿ الصوتية ، كىي تغيَتات ُب الشكل 

 . 67"الصوٌب ٗتتلف باختبلؼ ما يسبقو أك ما يليو من أصوات 

وٌب ، كأف ىذا الضرب من التغيَت غالبا ما يكوف ذا فبلحظوا أف للعبلقات التعاملية بُت األصوات أثرا ُب إحداث التغَت الص  
 .  68كظيفة ٘تييزية ُب الكلمة يؤدم ُب الواقع إٔب ظهور كحدات معجمية جديدة ُب اللغة

، كقد انتقلت العدكل إٔب اللغويُت 69ىناؾ العديد من اللغويُت الغربيُت الذين اىتموا بالتغَت الصوٌب كدكره ُب التغَت اللغوم عامة   
غَت أف دراسات ادثُت ٓب تزؿ ُب الغالب قائمة على ما كصفو القدامى من تغيَتات صوتية بعضها يفسر على أنو من " لعرب ا

 . 70تباين اللهجات كبعضها اآلخر يعاِب على أساس مبدإ اإلبداؿ فبل ٮترجوف ُّا عما حدد القدامى من مظاىر اإلبداؿ ُب القدٙب

ناؿ اىتماما ُب القدٙب كاٟتديث فهو ضرب من التطور اللغوم، كىو إحداث كحدات معجمية  كا٠تبلصة أف التطور الصوٌب  
جديدة نتيجة ما يطرأ على ا١تفردات من تطوير صوٌب غالبا ما يكوف عفويا كىو يكثر ُب مستول اللغة الشفوم ، كقد نزؿ بعض 

ربطو بنظرية الفنولوجيا ا١تعجمية اليت ظهرت ُب اللسانيات الباحثُت ىذا النوع من التغَت الصوٌب منزلة من التوليد ا١تعجمي ، ك 
 . 71األمريكية اٟتديثة كأكد أنو ظاىرة عربية قدٯتة ٓب ٖتل جهود اللغويُت الصفويُت دكف حدكثها

 : كاقع األداء الصوتي في اللغة العربية في التلفزة 

قد اىتم بو اللغويوف كا١تعجميوف ُب كل اَّاالت ٔتا فيها ٣تاؿ ، ك 72ناؿ موضوع األداء ُب اللغة العربية قسطا كافرا من البحث   
 . 72"كما أننا نبلحظ عند الغربيُت أهنم ٭ترصوف حرصا قويا على احًتاـ لغااهتم ُب استعماالاهتم ا٠تاصة " كسائل اإلعبلـ 
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كأداه أديا ٔتعٌت قضاه ، كأدل الشيء ( دمأ) كا١تقصود باألداء الصوٌب ىو ا١تراد من معٌت األداء ُب اللغة فاألداء لغة من الفعل   
 . 73ٔتعٌت قاـ بو ، كاالسم األداء ، يقاؿ ىو آدل لؤلمانة من غَته كتأدل األمر ٔتعٌت أ٧تز ، كاألداء ىو اإل٧تاز

 . كاألداء الصوٌب ىو التلفظ كنطق الكلمات نطقا صحيحا كاستعماؿ اللغة استعماال ناجحا  

ُب تغَت ىذا األداء سلبا كإ٬تابا كٯتكن أف ٪تثل لذلك باالستخداـ ا١تعيب للوسائل الصوتية غَت  كقد سا٫تت اللغة اإلعبلمية  
 . 74اللفظية

أىم ما يلفت النظر ُب جانب الصوت كاألداء افتقار كثَت من ا١تتحدثُت إٔب الثقافة الصوتية، كإٔب التدريب الكاُب على استخداـ   
دخل ٖتت ما يسمى بالوسائل الصوتية غَت اللفظية أك ا١تبلمح النطقية غَت الًتكيبية ا١تصاحبة اإلمكانيات الصوتية ا١تتنوعة اليت ت

للعملية الكبلمية كا١تشاركة ٢تا ُب أداء الرسالة اللغوية كا١تستخدمة لتنويع ٪تاذج األصوات مثل النرب كالتنغيم كدرجة الصوت كمعدؿ 
 . ، كطوؿ الوقفة أك السكتة سرعتو أك استمراريتو ، كنوعيتو ، كمدل ارتفاعو 

من الرسالة اللغوية ، كما أهنا ٯتكن أف تكوف ذات تأثَت سليب حُت %  38كتأٌب أ٫تية ىذه ا١تفاتيح الصوتية من أهنا تنتج ٨تو   
 . 75يساء استخدامها

ىذه التغَتات كلكن كلما أردت بعد تتبع العديد من نشرات األخبار كا١تقاببلت التلفزية ُب القنوات اٞتزائرية رصدت العديد من   
كلكن ما ٯتكن رده ( اإلعرابية ) أف أصنف لقطة ُب ىذا اٞتانب كجدت أهنا قد تصنف ُب اٞتوانب األخرل الصرفية أك النحوية 

إٔب اٞتانب الصوٌب ا٠تالص ال يعدك أف يكوف تغَتات ٢تجية ، كبا١تقابل كحىت أكوف أكثر دقة فالثراء اللغوم ا١تعجمي ٯتكن 
: جاعو إٔب نوعُت شكلي كدالٕب كالتغَت الشكلي ينقسم إٔب قسمُت صوٌب كصرُب كيقـو التوليد الصوٌب على ٜتس قواعد إر 

 .، فهذه العناصر قد تغَت ُب اٞتانب ا١تعجمي تغَتا كبَتا 76اإلبداؿ ، التماثل ، التباين كالقلب ا١تكا٘ب كاإلقحاـ 

كتتبع برامج األخبار كبعض ا١تقاببلت التلفزية ، كما أسلفت ، ٯتكن أف أرصد بعض كاستنادا إٔب ما أكرده أٛتد ٥تتار عمر ،   
 : ىذه ا١تظاىر األدائية 

 . ػ كثرة السكتات كالوقفات ا٠تاطئة من ا١تذيع  1

.. تنغيم آخر  ػ ا٠تطأ ُب تنغيم اٞتملة أثناء قراءاهتا فاٞتملة أثناء االستمرار ُب نطقها ٢تا تنغيم معُت كعند انتهائها يصبح ٢تا 2
 . كىكذا ، كاٞتملة التقريرية ٢تا تنغيم كاالستفهامية ٢تا تنغيم ثاف، كاالحتمالية ٢تا تنغيم ثالث ك التوكيدية ٢تا تنغيم رابع كىكذا 

ديدة ، كقد ككثَتا ما يعطيك ا١تذيع ػ عن طريق تنغيمو للجملة ػ انطباعا باستمرار اٞتملة ٍب تفاجأ بانتهائها ، كاالنتقاؿ إٔب ٚتلة ج 
٭تدث العكس أم أف يعطيك ا١تذيع عن طريق تنغيمو إحساسا بانتهاء اٞتملة ٍب تفاجأ بعدـ انتهائها ، ككثَتا ما كجدت ىذا عند 

اليت ىبطت باللغة العربية إٔب مستول اٟتضيض ْتجة الشعبوية .. ( الشركؽ ػ النهار كاٞتزائرية ) ا١تذيعُت اٞتدد ُب القنوات اٞتديدة 
 . ؿ إٔب اٞتمهور كالنزك 

 . ػ ا٠تلط بُت الػ الشمسية كالػ القمرية  3
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أف معظم ا٠تطأ ُب ٫تزة الوصل يظهر ُب لغة ا١تتحدثُت عند النطق 77كيرل أٛتد ٥تتار عمر .  ػ ا٠تلط بُت ٫تزٌب الوصل كالقطع  4
االسم ، :ُّذا اإلسم  ك الصواب : مثاؿ. سم  اإل: ُّمزة الوصل ُب درج الكبلـ ٔتعٌت ٖتويلها إٔب ٫تزة قطع كما ُب األمثلة اآلتية

مثاؿ كأصيب :مثاؿ ُب الضفة الغربية أتلة ك الصواب اتلة ؛ إثناف :اعتياديا ، أتلة : مثاؿ يتكلم إعتياديا ك الصواب :إعتياديا
مثاؿ قضايا األمة العربية ك الصواب :ألمةمثاؿ تبدأ يـو اإلثنُت ك الصواب االثنُت  ؛   أ:إثناف منها ك الصواب اثناف    ؛   اإلثنُت 

 .مثاؿ ىذه اإلستقالة ال معٌت ٢تا ك الصواب االستقالة:األمةاإلستقالة 

٧تد ُب ا١تادة ا١تقركءة ُب التقارير كاألخبار ىفوات لسانية صوتية بإبداؿ صوت مكاف : ػ السبق البصرم أك اللسا٘ب أك الذىٍت  5
 .موعد ( ٭تُت / يعُت )ك حىت : جع إٔب أسباب ثبلثة كىي السبق البصرم مثل صوت ٦تا قد يغَت ُب ا١تعٌت ، كتر 

 .السمكية ( الثركة / الثورة ) كزير : كالسبق اللسا٘ب مثل   

 . موحدة ( أكركبية / عربية ) إصدار عملة : كالسبق الذىٍت مثل  

ـ ا١تباشر أثناء التعليق على خرب أك ُب ا١تقاببلت ككجدت ذلك خاصة ُب الكبل: ػ إدخاؿ بعض األصوات اٟتشوية أثناء النطق  6
إف حوار آآ : ] التلفزية أك ُب ا١تكا١تات ا٢تاتفية كغَتىا من ا١تواقف كُب الغالب يعود إٔب ارٕتاؿ الكبلـ كٯتكن إعطاء أمثلة 

 ... [ . الفلسطينيُت آآ يرجع أساسا آآ 

بة على لغة التلفزة كقد أثرت أٯتا تأثَت على االستعماؿ حيث انتقلت كىذه ظاىرة غال: ػ التخلص بالسكوف من حركة اإلعراب  7
اجتمعٍت الدكٍؿ العربية اليوـٍ : " العدكل إٔب ا١تدارس كصار اإلعراب كشكل آخر الكلمات من التنطع ، نستمع ا١تذيع يقوؿ مثبل

 ".لدراسٍة قضيٍة سوريىا 

كاليت تؤثر ُب استعماؿ ا١تذيع نفسو ككذلك ا١تتلقي ، حيث تبعا للنظرية فهذه ٚتلة من الظواىر اليت تعود إٔب األداء الصوٌب   
 . السلوكية فإف ا١تستمع سرعاف ما يكسب منواؿ ما يسمعو بالتكرار ، كيثبث ا٠تطأ ُب ذىنو ليصَت صوابا فيما بعد 

خر ساىم ُب التغَت اللغوم كقد تكوف بعض ىذه ا١تظاىر غَت كظيفية حيث ال تشكل خطرا على نظاـ اللغة كعلى البعض اآل  
بإ٬تاد كحدات معجمية جديدة ، كإف ا١تتتبع للقنوات التلفزية ُب اٞتزائر مثبل خاصة اٞتديدة منها فإنو يندىش للثراء ا١تعجمي 

ؼ ما كىذا ما يؤكد أف األصوات تعر " اٞتديد ا١تتأٌب من اٞتانب الصوٌب ، كىذا بتأثَت اللهجات ا١تختلفة ُب اٞتزائر شرقا كغربا 
تعرفو أنظمة اللغة األخرل من تطور على أف التغَت الصوٌب ال يعٍت استحداث أصوات ُب الكبلـ ٓب يكن ٢تا كجود من قبل كال  
كلمات جديدة ٘تاما ، كإ٪تا ا١تقصود أف يستعمل عنصر من عناصر الكلمة الصوتية القدٯتة استعماال ٮتالف ٥ترجو أك موقعو أك 

هود األدٗب ككذلك االنسجاـ الصوٌب ، كىو ما يغَت شكل الكلمة فتظهر ُب اللغة كحدة معجمية صفاتو األصلية ْتثا عن اَّ
 . 78جديدة

لقد سا٫تت لغة التلفزة ُب كثرة العديد من األلفاظ الدارجة أك األجنبية بعد قولبتها ُب النظاـ الصوٌب العريب ، كصارت ىذه   
اإلعبلميُت أنفسهم ٦تا دعا اَّامع اللغوية إٔب كضع ىيئات خاصة تتابع االستعماؿ األلفاظ مستعملة عند ٚتهور كسائل اإلعبلـ ك 
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اللغوم ُب التلفزة كغَتىا من كسائل اإلعبلـ ، كترصد اٞتديد ُب ىذا اَّاؿ ، كاعتمدت العديد من األلفاظ اٞتارية على األلسن 
 .كأدخلتها ُب ا١تعجم العريب اٟتديث 

      ماـ ، فهو دعوة للسانيُت  للبحث ُب اللغة اإلعبلمية ُب إطار علم اللغة اإلعبلمي من جهة ، إف ىذا ا١توضوع جدير باالىت
 .ك لؤلساتذة ك الطلبة قصد جعل مواضيع ْتث ُب ىذا اٟتقل ا١تعرُب ا٢تاـ 
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 65:ا١تلكة اللسانية عند ابن خلدكف دراسة ألسنية، ص : مشاؿ زكريا  3 
 99صك(.ـ1999دار غريب ، : القاىرة ) كماؿ بشر ؾ اللغة العريب ة بُت الوىم كسوء الفهم  4
كما بعدىا ، كقد أكردنا ىذا الكبلـ ليتضح  04:عبد الرٛتاف ٟتاج صاّب، علم تدريس اللغات كالبحث العلمي ُب منهجية الدرس اللغوم، ص. د 5 

 .لنا تأثَت كسائل اإلعبلـ باعتبارىا الركن األساسي ُب عملية االنغماس اللغوم فيما بعد
  20: ، ص عبد الرزاؽ ٤تمد الديلمي ، عو١تة التلفزيوف 6
  24: ا١ترجع نفسو  ، ص  7 
 27: ا١ترجع نفسو  ، ص  8
9James Halloran , mass media effects : asociological approach ; the audience unt 7,the open 

university ,  milton keymes , G B ; pp : 12 _ 41 .    326: نقبل عن عزم عبد الرٛتاف ، اإلعبلـ ك اَّتمع ، ص  
١تاذا تثَت الربامج التلفزيونية ا١توجهة إٔب األطفاؿ : ُب دراسة للدكتور أديب خضور بعنواف الربامج التلفزيونية ا١توجهة إٔب األطفاؿ تساءؿ الكاتب   10

 : م باألسباب التالية ٯتكن تفسَت قلق السوريُت إزاء الربامج التلفزيونية ا١توجهة إٔب أطفا٢ت: ىذا القلق ؟ ك بعد عرض فرضيات ٥تتصرة قاؿ 
 . ػ ٓب ٭تدث إطبلقا أف ترؾ أم تطور جديد آخر تأثَتا ُب حياة الطفل السورم ، ك ٔتثل ىذه السرعة ك االنتشار ا١تباشر كما فعل التلفزيوف 1
 ( قدـ األرقاـ ) ػ ارتفاع متوسط كثافة مشاىدة الطفل السورم للتلفزيوف  2
 . لفزيوف ك انشغاؿ الوالدين عنو ػ انفرادية الطفل السورم أماـ الت3
 . ك خاصة ُب الريف ...( نواد ، ٣تبلت ، مسارح ) ػ االفتقار إٔب ا٠تيارات ك الوسائل البديلة 4
 من اَّتمع ك يرتفع ا١تستول الثقاُب ك التعليمي لديهم باستمرار ، ك تزداد بالتإب حاجااهتم اإلعبلمية ك%75ػ يشكل األطفاؿ ك الشباب أكثر من 5

 . تتنوع ٦تا يزداد حجم تأثَت كسائل اإلعبلـ عليهم 
  8ػ  5: أديب خضور ، الربامج التلفزيونية ا١توجهة إٔب األطفار ص : ينظر 
11  _ peter golding : the mass media ( london , longman , 3 ed , 1979 ) p : 78.  نقبل عن عزم عبد الرٛتاف
   327: ص 
 .ديد أديب خضور ، بتصرؼ ش 12
13  James curran , media and power (london, 2002, rontledge ) p ; 158, 

 . 328: عبد الرٛتاف عزم ، اإلعبلـ كاَّتمع ، ص 
 .345: تدريس فنوف اللغة العربية ، ص: علي أٛتد مدكور 14
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 .يأخذكىا عن غَتىم ليس ا١تقصود من الطبع ىنا الفطرة ، بل ا١تلكة األكٔب اليت أخذت عند العرب كٓب  15
، ( دار الشرؽ العريب : بَتكت ) ٤تي الدين ٛتيدم . د : ىاريس ، أساسيات علم الكبلـ ، ترٚتة . س . كاثرين . بوردف ، د . ج . جلوريا .  16
 . 16: ص 
 .  14: ف ، ص . ـ   17
: ، ص (  1992،  2: دمشق ، طبلس ، ط: سورية ) لغة العربية مازف الوعر ، ٨تو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الًتاكيب األساسية ُب ال 18
 .  26ػ  25
ككجد أف ( قوؿ ، كلم )فابن جٍت مثبل ُب بداية كتابو يبُت أف القوؿ أعم من الكبلـ ، ك أتى على تصاريفهما ك اشتقاقااهتما مع تقلب حركفهما  19
( ؿ . ك . ؽ ) عض كتأخره عنو إ٪تا ىو للخفوؽ كاٟتركة كمن التقليبات الستة أين كجدت ك كيف كقعت من تقدـ بعض حركفها على ب( قوؿ ) معٌت

" فحيث تقلبت فمعناه الداللة على القوة كالشدة ىذا لغة ، كىو أيضا ( ـ . ؿ . ؾ ) كىو القوؿ كذلك أف  الفم كاللساف ٮتفقاف لو ك يقلقاف ، كأما 
اليت يسميها أىل الصناعة اٞتمل على اختبلؼ تراكيبها، كالقوؿ أكسع من الكبلـ تصرفا ، ككبلـ  عبارة عن األلفاظ برؤكسها ا١تستغنية عن غَتىا ، كىي

دار ا٢تدل ، د : بَتكت )٤تمد علي النجار : ابن جٍت ، ا٠تصائص ،ٖتقيق : النحاة ُب ىذا اَّاؿ كبَت ككاسع ، كتعريفااهتم ُب ىذه ا١تسألة مطولة ينظر 
 . 12: كالكتاب لسيبويو ، ص  33: ، أكضح ا١تسالك إٔب ألفية ابن مالك ، ص  ، كابن ىشاـ 33ػ  5: ص (  ت . 
 .  11: ، ص(  1990دار اٟتداثة ، : بَتكت ) رٯتوف رزؽ ا : أندريو مارتينيو ، مبادمء ألسنية عامة ، ترٚتة  20
، نقبل عن ستيفن أك١تاف ، دكر  23: ص(  1: ، ط  2002: عآب الكتب : بَتكت ) ٤تمد علي عبد الكرٙب الرديٍت ، فصوؿ ُب علم اللغة العاـ  21

 .  31: كماؿ بشر ، ص . د : ترٚتة : الكلمة ُب اللغة 
 . 19: ص (  1994مكتبة األ٧تلو ، : القاىرة)عبد الرٛتن ٤تمد أيوب : نقبل عن جسربسن ، اللغة بُت الفرد كاَّتمع ، ترٚتة  22: ف، ص . ـ  22
 .  89: ص (  2008دار الوعي ، : اٞتزائر ) ، مفاىيم ُب علم اللساف ،  التواٌب بن التواٌب 23
 .  154: عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ، ْتوث كدراسات ُب علـو اللساف ، ص  24
   اه باللساف ُّذا ا١تفهـو ىو ٣ترد اصطبلح كضعو سوسور، كترٚتتنا إي(  Langue) كلفظة .. أك اللغة ٔتعناىا العاـ الذم رأيناه عند ابن جٍت  25

 .  154: عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ، ص : ينظر . أك اللغة ىي ترٚتة حرفية 
 .  155ػ  154: ا١ترجع نفسو، ص  26
 .  159: ا١ترجع نفسو ، ص  27 

 .  159: عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ، ْتوث كدراسات ُب علـو اللساف ، ص  28
 .  32: صاّب القرمادم ، ص : ة دم سوسور ، دركس ُب األلسنية العامة ، ترٚت 29 
 .  155: عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ، ص  30 
 . 104: التواٌب بن التواٌب ، مفاىيم ُب علم اللساف ، ص  31 
 . 23: ٤تمد بن عبد الكرٙب الرديٍت ، فصوؿ ُب علم اللغة العاـ ، ص  32 
 .  160: عبد الرٛتن اٟتاج صاّب ، ص  33 

 .  160: ا١ترجع نفسو، ص  34
 .  62: ٛتزة بن قيبلف ا١تزيٍت ، ك ميشاؿ زكريا ، النظرية األلسنية كتعليم اللغة ، ص : نعـو تشومسكي ، اللغة كمشكبلت ا١تعرفة ، ترٚتة  35
،  1: شر ك التوزيع ، ط بَتكت ، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ك الن: لبناف ) ميشاؿ زكريا ، األلسنية التوليدية كالتحويلية كقواعد اللغة العربية ، 36

 : ، كيطرح ىنا ثبلث أسئلة  98: ص ( 1981
 ػ ما ىي طبيعة الكفاية اللغوية اليت تتيح لئلنساف تعلم اللغة ؟  1
 ػ كيف يستعمل ا١تتكلم كفايتو اللغوية ىذه ُب األداء الكبلمي ؟  2
 ػ كيف يتم اكتساب الكفاية ىذه ؟  3

 : أللسٍت أف يضع ثبلث نظريات للجواب عن ىذه األسئلة ينبغي على ا
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 . ػ نظرية تتناكؿ الكفاية اللغوية أك تنظيم القواعد الكامنة ضمنها ، كىذه النظرية ىي ما يعرؼ عادة باسم قواعد اللغة  1
 : ػ نظرية تبحث ُب األداء الكبلمي كتنقسم إٔب نظريتُت  2

 . أ ػ نظرية اإلرساؿ اليت ٗتتص ٔتتكلم اللغة 
 . لتقاط اليت ٗتتص با١تستمع ب ػ نظرية اال

ك ىذا ما ينبغي تطبيقو على . كما بعدىا  98: ا١ترجع نفسو ، ص : ػ نظرية اكتساب اللغة اليت ٖتدد ضمن الكفاية اللغوية ا٠تاصة با١تتكلم ، ينظر  3
 .اللغة اإلعبلمية 

 25: ٤تمد علي عبد الكرٙب الرديٍت ،فصوؿ ُب علم اللغة العاـ ، ص 37
 .  15: ج بوردف ، ص جلوريا  38
 .  15: ا١ترجع نفسو،  ص  39
 33: ابن جٍت ، ا٠تصائص ، ص  40
 .  15: ا١ترجع نفسو، ص  41
 .  15: ا١ترجع نفسو، ص  42
 .  15: ا١ترجع نفسو، ص  43
 .  16: ا١ترجع نفسو، ص  44
 .  27: ا١ترجع نفسو، ص  45
 .  100: صاّب بلعيد ، لغة الصحافة ، ص  46
،  3: أسباب الضعف ك كسائل العبلج ، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية بدمشق، عدد خاص ، ج : مشكلة األداء ُب اللغة العربية : لكرٙب األشًت عبد ا 47

 541: ـ ، ص 1998، 73: اَّلد 
الفصيحة جامدة كالعامية : " بل أحد أنصار الفصيحة ، إال أنو لو آراء جريئة فيما ٮتص موقف العامية من اللغة العربية الفصحى فهو يقوؿ مث 48

، ٝتر (ـ  1953،  7: ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ، ج : القاىرة ) أبو حديد ٤تمد فريد ، موقف اللغة العربية العامية من الفصيحة : ، ينظر" متطورة 
 .36:  ص( ـ 1983،  1: طرابلس ، ٤تطة جرس برس ، ط :  لبناف ) ركحي الفيصل ، ا١تشكلة اللغوية العربية 

( ـ 1995معهد اللغة كاألدب، : جامعة اٞتزائر ) حسُت بن زركؽ ، النظريات العربية حوؿ حصوؿ ملكة اللغة ، رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت  49
 .  36: ص 
 .  7: ص ( ـ1997ط ، . دار الوفاء ، د : اإلسكندرية ) ٤تمد عبد الواحد حجازم ، أثر القرآف الكرٙب ُب اللغة العربية  50
 . 2: سورة يوسف ، اآلية  51
 . 146: ص ( ـ 1997،  1: مؤسسة الرسالة ، ط : بَتكت ) فؤاد توفيق العا٘ب ، الصحافة اإلسبلمية كدكرىا ُب الدعوة  52
 .  236: ، ص (ـ 1994،  5: ٣تلة اللغة كاألدب ، ع : جامعة اٞتزائر ) صاّب بلعيد ، ا١تؤسسات العلمية العربية ككضع ا١تصطلح العلمي  53 

 .  115: حسُت بن زركؽ ، النظريات العربية حوؿ حصوؿ ملكة اللغة ، ص  54
 .  21: ، ص ( ـ 1996عآب ا١تعرفة ، : الكويت ) كىبة أٛتد ركمية ، شعرنا القدٙب كالنقد اٟتديث  55
 .  320: ، ص (ـ 1990،  4: ط : ا١تدينة ا١تنورة ) ٤تمد اَّدكب ، مشكبلت اٞتيل ُب ضوء اإلسبلـ  56
 .  146: ، ص ( دار النشر للجامعات ا١تصرية ، مكتبة الوفاء: ا١تنصورة ) عبد الوارث مربكؾ سعيد ، اللساف العريب ػ ا٢توية ، األزمة ، ا١تخرج ػ  57
 .  55: ، ص ( ـ 1997القاىرة ، دار الفكر العريب ، ) علي أٛتد مدكور ، تدريس فنوف اللغة العربية . د : ينظر  58
اٞتوىرة للنشر كالتوزيع ،  ط : األردف ) كليد العناٌب ، اللسانيات التطبيقية ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ُّا : للبحث ُب ىذا ا١توضوع ينظر  59
 .  128: ، ص  2003،  1: 
 .  269: اٟتبيب النصراكم ، التوليد اللغوم ، ص  60
 .  39: عربية ا١تعاصرة عند الكتاب اإلذاعيُت ، ص أخطاء اللغة ال: أٛتد ٥تتار عمر  61
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 . 39: ف ، ص . ـ  62
صل مثل ضبط حرؼ ا١تضارعة كنوع ٫تزة فعل األمر كضبطها ، كضبط عُت الفعل الثبلثي اَّرد كا٠تلط بُت اسم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ ك٫تزٌب الو  63

 . كالقطع 
 . ثناء ، بعض أخطاء ا١تمنوع من الصرؼ ، بعض أحكاـ العدد ، بعض أخطاء اٞتمع أخطاء الضبط اإلعرايب ، بعض أخطاء االست: مثل  64
 .  269: ص ( 2010األردف ، عآب الكتب اٟتديث،)اٟتبيب النصراكم ، التوليد اللغوم ُب الصحافة العربية اٟتديثة  65
 .  133: ، ص  2: ابن جٍت ، ا٠تصائص ، ج  66
67- KIPARSKY (Paul ) : Phonological change , in frederickj Newmeyer ( ed ) : l`inguistics , 

The Combridge University press , Combridge , 1988 , pp : 363 – 415 . 
 .  271: اٟتبيب النصراكم ، التوليد اللغوم ، ص 68
ُب كتاب اإلبداعية (  Guilbert) يلبار كغ(   Le Langage) ُب كتاب اللغة (  Hilemslav) ٯتكن التمثيل ٢تؤالء ب ىيلمسبلؼ  69

ُب كتاب التغيَت الصوٌب (  Kiparsky) فقد خصص فصبل ٝتاه التوليد الصوٌب ، ككذلك كيلبارسكي (   La creativite lexical) ا١تعجمية 
 (Phonological change   ) ػ طرؽ  2ػ طرؽ النطق ،  1 :كقد أرجع التغيَتات الصوتية إٔب ثبلثة عوامل لغوية كنفسية كاجتماعية كىي

 ...اإلدغاـ كاٟتذؼ كالتماثل كالتباين : ػ طرؽ التصعيد ، كمن ىذه العوامل تتولد الكلمة اٞتديدة بقواعد  3االختصار ، 
إلبراىيم بن " للغوم الفصاحة كالتطور ا" ٟتن العامة ُب ضوء الدراسات اللغوية اٟتديثة لعبد العزيز مطر ، ككتاب " كتاب : ٯتكن التمثيل بكتابُت  70
 . مراد 
 .  274: اٟتبيب النصراكم ، التوليد اللغوم ، ص  71
 (. 1997/  10/  29ػ  26من ) ٣تمع اللغة العربية بدمشق ، ندكة اللغة العربية ، معآب اٟتاضر كآفاؽ ا١تستقبل : ينظر  72
،  3: ، ج  1998جو ، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية بدمشق ، عدد خاص، يوليو ٤تمد ا١تختار كلد أباه ، ضعف األداء ُب اللغة العربية أسبابو كعبل 73
 .  583: ، ص  73: مج 
 .   585: ، ص  ٤1998تمود أٛتد السيد ، أسباب الضعف ككسائل العبلج ، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ، عدد خاص ، يوليو  74
 . 40: أٛتد ٥تتار عمر  ، ص  75

_ D . Leathers , Nonverbal Communication System ( USA , 1976 ) 76 . 40: أٛتد ٥تتار عمر  ، ص : ينظر . 
 .223: اٟتبيب النصراكم ، التوليد اللغوم ، ص  77
 .  47: أٛتد ٥تتار عمر  ، ص  78
 .  292: اٟتبيب النصراكم ، ص  79
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 " أزمة المصطلح العربي" 
 تعمال ؟فيما تتمثل أزمة المصطلح في الوضع أم االس 

 
 ىاشمي  فضيلة    :ألستاذةا

 آدابها  قسم اللغة العربية ك 
  -سعد دحلب البليدة  -جامعة 

 
 :مقدمة 

  كلػػػػػد اَّمػػػػػع اللغػػػػػوم ُب العػػػػػآب العػػػػػريب ُب ظػػػػػل كاعػػػػػي مػػػػػن أجػػػػػل النهػػػػػوض باللغػػػػػة العربيػػػػػة كمسػػػػػايرة اللغػػػػػات األجنبيػػػػػة 
مسػػػػػػػطرة ككاضػػػػػػػحة كػػػػػػػل الوضػػػػػػػوح ،ككػػػػػػػاف لػػػػػػػو الفضػػػػػػػل ك إكتسػػػػػػػاب العلػػػػػػػـو اٟتديثػػػػػػػة األخػػػػػػػرل ،فكانػػػػػػػت األسػػػػػػػس  كاألىػػػػػػػداؼ 

الكبػػػػػػَت ُب كضػػػػػػػع ا١تصػػػػػػطلحات األدبيػػػػػػػة اٞتديػػػػػػدة كصػػػػػػػنع ا١تعػػػػػػاجم كالقػػػػػػػواميس ؛إال أنػػػػػػو ٓب يسػػػػػػػتطع ٣تاُّػػػػػػة غػػػػػػػزك ا١تصػػػػػػػطلحات 
الدخيلػػػػػػة علينػػػػػػا كخاصػػػػػػة ُب اٞتانػػػػػػب العلمػػػػػػي ك التقػػػػػػٍت، كظلػػػػػػت العربيػػػػػػة عػػػػػػاجزة أمػػػػػػاـ ىػػػػػػذا الغػػػػػػزك ،فهػػػػػػل يػػػػػػاترل تكمػػػػػػن أزمػػػػػػة 

ضػػػػػػػع أـ ُب االسػػػػػػتعماؿ، أـ ا١تشػػػػػػػكل ُب أصػػػػػػحاب كصػػػػػػػناع ا١تصػػػػػػػطلحات ؟ك ٔتػػػػػػا نفسػػػػػػػر عجزنػػػػػػا عػػػػػػػن مسػػػػػػػايرة ا١تصػػػػػػطلح ُب الو 
ا١تصػػػػػطلحات الغربيػػػػػة ا١تسػػػػػتحدثة ؟كىػػػػػل نسػػػػػتعملها كمػػػػػا ىػػػػػي، أـ نًتٚتهػػػػػا أـ نضػػػػػع مصػػػػػطلحات خاصػػػػػة باللغػػػػػة العربيػػػػػة توافػػػػػق 

يت اعتمػػػػػدىا اَّمػػػػػع اللغػػػػػوم ُب كضػػػػػع النظػػػػػاـ ا٠تػػػػػاص ُّػػػػػا تفػػػػػي كٗتػػػػػرج العربيػػػػػة مػػػػػن اٟتػػػػػرج الػػػػػذم تقػػػػػع فيػػػػػو؟كماىي األسػػػػػس الػػػػػ
 ا١تصطلح العلمي ؟كماىي الطرؽ اليت انتهجها إلشاعة ا١تصطلح بُت ا١تستعملُت ؟

كلئلجابػػػػػػة عػػػػػػن كػػػػػػل ىػػػػػػذه األسػػػػػػئلة البػػػػػػد مػػػػػػن عػػػػػػرض أعمػػػػػػاؿ اَّمػػػػػػع اللغػػػػػػوم كمػػػػػػاىي ا١تشػػػػػػاريع ا١تسػػػػػػتقبلية ا١تسػػػػػػطرة ٟتػػػػػػل ىػػػػػػذه 
راء ٓب تقػػػػػنن كٓب تطبػػػػق علػػػػػى أرض الواقػػػػع كيرجػػػػػع سػػػػبب ذلػػػػػك لعػػػػػدة األزمػػػػة ا١تصػػػػػطلحية كالػػػػيت مازالػػػػػت كلؤلسػػػػف عالقػػػػػة ك٣تػػػػرد أ

 :عوامل نذكرمنها 
 أكال؛سبب تارٮتي 

 ثانيا؛سبب علمي كمعرُب 
 ثالثا؛سبب قومي تعصيب 

فػػػػػػاألكؿ يرجػػػػػػػع لرضػػػػػػوخ معظػػػػػػػم الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة لئلسػػػػػػػتعمار ا١تباشػػػػػػػر كغػػػػػػَت ا١تباشػػػػػػػرىذا مػػػػػػا أخرىػػػػػػػا كأسػػػػػػػتلـز منهػػػػػػا كقتػػػػػػػا طػػػػػػػويبل 
 .للنهوض من جديد 

ماالسػػػػبب الثػػػػا٘ب ؛فهػػػػو علمػػػػي معػػػػرُب كالسػػػػبب األكؿ كػػػػاف لػػػػو أثػػػػر كبػػػػَت علػػػػى ىػػػػذا األخػػػػَت ،بإعتبػػػػار أف الطبقػػػػة ا١تثقفػػػػة كانػػػػت أ
٤تػػػػػدكدة جػػػػػدا ،كأخػػػػػذ مػػػػػنهم ذلػػػػػك كقتػػػػػا طػػػػػويبل إلدمػػػػػاج كإعػػػػػداد األجيػػػػػاؿ ا١تتعلمػػػػػة،كما أهنػػػػػا كانػػػػػت طبقػػػػػة فرنكفونيػػػػػة بنسػػػػػبة  

 .ركب اٟتضارمكبَتة ٦تا جعل اللغة العربية عاجزة عن مسايرة ال
ك السػػػػػػػبب الثالػػػػػػػث ؛يرجػػػػػػػع إٔب النػػػػػػػزاع ك الشػػػػػػػقاؽ ا١توجػػػػػػػود بػػػػػػػُت أعضػػػػػػػاء اَّمػػػػػػػع كإخػػػػػػػتبلؼ كجهػػػػػػػات النظػػػػػػػر بيػػػػػػػنهم ،فاإلٕتػػػػػػػاه 
األكؿ يتمسػػػػػػك با١تصػػػػػػطلح القػػػػػػدٙب ،كاليهمػػػػػػو مػػػػػػا ٭تػػػػػػدث ُب الغػػػػػػرب ؛ك يػػػػػػرل أف العربيػػػػػػة قػػػػػػادرة علػػػػػػى اإلكتفػػػػػػاء ا١تصػػػػػػطلحي ُب 

سػػػػػػابق شػػػػػػػريطة اتبػػػػػػػاع ا١تعطيػػػػػػات القدٯتػػػػػػػة الػػػػػػػىت اسػػػػػػتخدمها األكائػػػػػػػل ُب كضػػػػػػػع اإلحتياجػػػػػػػات ا١تعاصػػػػػػرة ،كمػػػػػػػا كانػػػػػػػت ُب ال ظػػػػػػل
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التعريػػػػػػب اللفظػػػػػػي  ،االقتبػػػػػػاس ،الًتكيػػػػػػب، اَّػػػػػػاز، االشػػػػػػتقاؽ كمػػػػػػا اشػػػػػػتكو نقصػػػػػػو إذ أهنػػػػػػم اعتمػػػػػػدكا ، القيػػػػػػاس ، مصػػػػػػطلحااهتم ،
،كيركػػػػػػز علػػػػػػى اللػػػػػػذين اسػػػػػػتغل ُب أبعادىػػػػػػا  الكػػػػػػربل  مرجعيػػػػػػة  السػػػػػػماعك  عامػػػػػػل االشػػػػػػتقاؽخاصػػػػػػة  ك التضػػػػػػمُت كالنحػػػػػػت ،

ككػػػػػػذلك االقػػػػػًتاض اللغػػػػػوم ،كعليػػػػػو يتمثػػػػػل مشػػػػػػكل كضػػػػػع ا١تصػػػػػطلح عنػػػػػد ىػػػػػػذا (. 1)مطواعيػػػػػة العربيػػػػػة ُب ٣تػػػػػاالت االشػػػػػتقاؽ 
 .ُب عدـ  تفعيل كسائل الًتاث بكل ما ٘تلكو العربية من خصائص االٕتاه

 ا ٓب تسػػػػػػػػتطع تنسػػػػػػػػيق كتوحيػػػػػػػػدأمػػػػػػػػا االٕتػػػػػػػػاه الثػػػػػػػػا٘ب، فػػػػػػػػَتل بػػػػػػػػأف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة اليػػػػػػػػـو ال تفػػػػػػػػي باٟتاجػػػػػػػػات ا١تعاصػػػػػػػػرة ،ألهنػػػػػػػػ 
ىػػػػػذا مػػػػػا ٬تعلنػػػػػا نقػػػػػر بػػػػػأف العربيػػػػػة اآلف ضػػػػػعيفة مصػػػػػطلحيا ،كىػػػػػي تعػػػػػيش . ا١تصػػػػػطلحات مػػػػػع التطػػػػػور الغػػػػػريب ك العػػػػػا١تي السػػػػػريع 

 االعتمػػػػادعلػػػػى ا١تصػػػػطلح ا١تسػػػػتورد ،كىػػػػذا أمػػػػر مػػػػرتبط بغيػػػػاب الوضػػػػع اللغػػػػوم ،كللػػػػتخلص مػػػػن الفقػػػػر ا١تصػػػػطلحي، ٬تػػػػب علينػػػػا 
إسػػػػػػتقباؿ ا١تصػػػػػػطلحات الغربيػػػػػػة ك٫تػػػػػػا الًتٚتػػػػػػة ك التعريػػػػػػب ؛ألهنمػػػػػػا يسػػػػػػاعداف ُب  اف ُب تكثيػػػػػػف كعلػػػػػػى عػػػػػػاملُت أساسػػػػػػيُت يفيػػػػػػد

نقػػػػػػل العلػػػػػػـو ، كذلػػػػػػك بعػػػػػػد صػػػػػػوغ ا١تعػػػػػػرب ُب صػػػػػػيغة تتفػػػػػػق مػػػػػػع األكزاف الصػػػػػػرفية ك العربيػػػػػػة ا١تعركفػػػػػػة حػػػػػػىت تػػػػػػتبلئم مػػػػػػع الػػػػػػذكؽ 
لعربيػػػػػة ا١ترنػػػػػة ،كأمػػػػػا الًتٚتػػػػػة فيعطيهػػػػػا أ٫تيػػػػػة العػػػػػريب ،كأف مػػػػػن معػػػػػا٘ب التعريػػػػػب، إسػػػػػتعماؿ اللفػػػػػظ األجنػػػػػيب علػػػػػى مقػػػػػاييس اللغػػػػػة ا

باعتبارىػػػػػػا عمػػػػػػبل إبػػػػػػداعيا يتطلػػػػػػب مهػػػػػػارات كتػػػػػػدريب مكثفُت،كعليػػػػػػو يقتضػػػػػػى التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى ا١تصػػػػػػطلح ُب لغػػػػػػة األصػػػػػػل قبػػػػػػل 
 .كضع ترٚتتو  كبذلك يسهل ٖتديد ا١تعٌت ا١تقصود كيصاغ بصيغة ٖتمل معٌت كاحدا دقيقا 

إل١تػػػػاـ اٞتيػػػػد بلغػػػػة النقػػػػل كلغػػػػة الناقػػػػل إليهػػػػا ،كأزمػػػػة ا١تصػػػػطلح ُب نظػػػػر ىػػػػذا الػػػػرأم ك الشػػػػرط الػػػػذم يػػػػنص عليػػػػو ىػػػػذا الػػػػرأم ىػػػػو ا
 .ىو عدـ ٘تثيل التعريب ك الًتٚتة ُب أكجههما اٟتقيقية 

          لوضػػػػػػػػػع ا١تصػػػػػػػػػطلحات  أمػػػػػػػػػا االٕتػػػػػػػػػاه الثالػػػػػػػػػث ك األخَت،فيعمػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوازف بػػػػػػػػػُت اإلٕتػػػػػػػػػاىُت ،فهػػػػػػػػػو إٕتػػػػػػػػػاه معتػػػػػػػػػدؿ يػػػػػػػػػدعو
ل اللغويػػػػػػة ا١ترنػػػػػػة الػػػػػػيت تتمتػػػػػػع ُّػػػػػػا اللغػػػػػػة مػػػػػػن إشػػػػػػتقاؽ كتعريػػػػػػب كترٚتػػػػػػة كقيػػػػػػاس كغَتىػػػػػػا كيػػػػػػرل أف، ك اإلسػػػػػػتعانة بكػػػػػػل الوسػػػػػػائ

 (   2.) استعمالو ا١تشكل ليس ُب الوضع بل ُب إشاعتو كتوحيده ك
 

كمػػػػن بػػػػُت ىػػػػذه الوسػػػػائل اللغويػػػػة الػػػػىت إعتمػػػػدىا اَّمػػػػع اللغػػػػوم، الصػػػػوغ القياسػػػػي الػػػػذم ٭تتػػػػل جانبػػػػا ىامػػػػا مػػػػن نشػػػػاط اَّمػػػػع 
م ،إذ أف اَّمػػػػػع قػػػػػد أخػػػػػذ علػػػػػى عاتقػػػػػو عػػػػػبء تطويػػػػػع اللغػػػػػة العربيػػػػػة الفصػػػػػحى لظػػػػػركؼ اٟتضػػػػػارة اٟتديثػػػػػة ،فكػػػػػاف عليػػػػػو اللغػػػػػو 

مػػػػػن ذلػػػػػك أف يضػػػػػع إٝتػػػػػان لكػػػػػل ٥تػػػػػًتع ،كاصػػػػػطبلحا لكػػػػػل فكػػػػػرة منهجيػػػػػة جديػػػػػدة ،ُب كػػػػػل فػػػػػرع مػػػػػن فػػػػػركع ا١تعرفػػػػػة ،فػػػػػإذا كػػػػػاف 
كأخضػػػػعو مػػػػع غػػػػَته إلحػػػػدل  ، االسػػػػممػػػػع ُب ىػػػػذا َّ شػػػػىء مػػػػا مػػػػن ىػػػػذه ا١تخًتعػػػػات قػػػػد شػػػػاع بػػػػُت النػػػػاس باسػػػػم أجنػػػػيب نظػػػػرا

 (. 3:)الطرؽ اآلتية ُب الصياغة 
كذلػػػػػك بػػػػػأف تؤخػػػػػذ الكلمػػػػػة األجنبيػػػػػة ا١تسػػػػػتعملة فتوضػػػػػع ُب قالػػػػػب عػػػػػريب مػػػػػن حيػػػػػث أصػػػػػوااهتا ك صػػػػػيغتها ،علػػػػػى التعريػػػػػب؛-1

ُب صػػػػػيغة عربيػػػػػة ٨تػػػػػو مػػػػػا جػػػػػرل ُب األلفػػػػػاظ التاليػػػػػة ؛فلسػػػػػفة ،ىرطقػػػػػة ،كسفسػػػػػطة ، الػػػػػيت اٗتػػػػػذت كلهػػػػػا حركفػػػػػا عربيػػػػػة ،كبػػػػػدت 
كالػػػػػػيت أراد أف  يشػػػػػػيعها سػػػػػػبلمة موسػػػػػػى بػػػػػػُت النػػػػػػاس ك معناىػػػػػػا دراسػػػػػػة طػػػػػػرؽ إدارة فندقػػػػػػة مثبل؛كلمػػػػػػة  فعللػػػػػػة ك ىػػػػػػي صػػػػػػيغة ،

 .الفنادؽ ككاف ٢تا صدل كبَت
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 االصػػػػطبلح؛كذلػػػػك بإ٬تػػػػاد مقابػػػػل عػػػػريب للكلمػػػػة األجنبيػػػػة ا١تسػػػػتعملة ،مػػػػع مراعػػػػاة الشػػػػركط الػػػػيت ُب الكػػػػبلـ عػػػػن الترجمػػػػة -2
ألف الًتٚتػػػػػػة اهتػػػػػػتم بدراسػػػػػػة اٞتانػػػػػػب الًتكيػػػػػػيب، أم ىػػػػػػي متعلقػػػػػػة بالكلمػػػػػػة داخػػػػػػل اٞتملػػػػػػة كىػػػػػػذا ٓتػػػػػػبلؼ التعريػػػػػػب الػػػػػػذم الفػػػػػػٌت ،

 .يدرس الكلمة خارج الًتكيب 
الفػػػػٍت كػػػػذلك  االصػػػػطبلحعلػػػػى أف تراعػػػػي فيهػػػػا شػػػػركط الصػػػػياغة العربيػػػػة ك كػػػػذا الشػػػػركط الػػػػيت ُب رتجػػػػاؿ كلمػػػػة جديػػػػدة ؛إ-3

ُت األكٔب كالثالثػػػػػػة ألف الواضػػػػػػع ٢تمػػػػػػا يراعػػػػػػي القالػػػػػػب الصػػػػػػوٌب ك الصػػػػػػرُب الػػػػػػذم ينبغػػػػػػي أف ،كالصػػػػػػوغ القياسػػػػػػي كاضػػػػػػح ُب اٟتػػػػػػالت
كأعلػػػػػم أف مػػػػػن قػػػػػوة القيػػػػػاس عنػػػػػدىم اعتقػػػػػاد النحػػػػػويُت مػػػػػا قػػػػػيس علػػػػػى كػػػػػبلـ :"يضػػػػػع فيػػػػػو الكلمػػػػػة اٞتديػػػػػدة يقػػػػػوؿ ابػػػػػن جػػػػػٍت 

ىػػػذا مػػػن كػػػبلـ العػػػرب  ضػػػربب، العػػػرب فهػػػو عنػػػدىم مػػػن كػػػبلـ العػػػرب ٨تػػػو قولػػػك ُب قولػػػو كيػػػف تبػػػٍت مػػػن ضػػػرب مثػػػل جعفػػػر،
        ،ك لػػػػػػػو بنيػػػػػػػت مثلػػػػػػػو ضػػػػػػػَتب أك ضػػػػػػػركب أك ٨تػػػػػػػو ذلػػػػػػػك ٓب يعتقػػػػػػػد مػػػػػػػن كػػػػػػػبلـ العػػػػػػػرب ، ألنػػػػػػػو قيػػػػػػػاس علػػػػػػػى األقػػػػػػػل اسػػػػػػػتعماال 

 (.4")ك األضعف قياسا 
قاسػػػػػػو العػػػػػػرب كمػػػػػػآب يقيسػػػػػػوه ،فػػػػػػإف توقػػػػػػف القيػػػػػػاس علػػػػػػى  كيػػػػػػرل األسػػػػػػتاذ الزيػػػػػػات إطػػػػػػبلؽ القيػػػػػػاس ُب الفصػػػػػػحى ليشػػػػػػمل مػػػػػػا 

        (5") السماع يبطل معناه
كيػػػػػرل أعضػػػػػاء اَّمػػػػػع اللغػػػػػوم أنػػػػػو ليسػػػػػت أقسػػػػػية اللغػػػػػة إال اسػػػػػتنباطا ٦تػػػػػا ٬تػػػػػرم فيهػػػػػا مػػػػػن ألفػػػػػاظ كصػػػػػيغ،فاللغة ىػػػػػي األصػػػػػل 
،كالقيػػػػػػاس منهػػػػػػا متفػػػػػػرع ،فهػػػػػػو ظلهػػػػػػا الناشػػػػػػىء عنهػػػػػػا ٯتتػػػػػػد إذا امتػػػػػػدت كٯتيػػػػػػل معهػػػػػػا حيػػػػػػث ٘تيػػػػػػل ،كالصػػػػػػواب ُب اللغػػػػػػة مناطػػػػػػو 

كأصػػػػػػػبح ٢تػػػػػػػا ُب اٟتيػػػػػػػاة حػػػػػػػق معلػػػػػػػـو  ُّػػػػػػػا ، االعتػػػػػػػدادُب  د ظفػػػػػػػرت ْتجتهػػػػػػػاالشػػػػػػػيوع ،فمػػػػػػػىت سػػػػػػػاغت الكلمػػػػػػػة ُب األفػػػػػػػواه فقػػػػػػػ
فالنػػػػاس يتخػػػػذكف ألفػػػػاظهم رعيػػػػا ١تبلبسػػػػات العػػػػيش كسػػػػدا ١تقتضػػػػيات التعبػػػػَت ك اسػػػػتفياء ١تػػػػا ٬تػػػػدكف ُب أنفسػػػػهم مػػػػن ألػػػػواف ....

كالءمتػػػػػػػو  إذا صػػػػػػػادؼ ىػػػػػػػول ُب النفػػػػػػػوس ا١تشػػػػػػػاعركمن غػػػػػػػَت ا١تمكػػػػػػػن للفػػػػػػػظ أف يأخػػػػػػػذ حظػػػػػػػو مػػػػػػػن السػػػػػػػَتكرة علػػػػػػػى األلسػػػػػػػن إال
أسػػػػطع برىػػػػػاف علػػػػػى صػػػػبلحيتو كأقػػػػػـو دليػػػػػل علػػػػػى  االسػػػػػتعماؿاسػػػػتجابة عامػػػػػة بػػػػػُت النػػػػاس ُب مقامػػػػػات اٟتيػػػػػاة، فغلبػػػػة اللفػػػػػظ ُب 

 (.5)صدؽ اٟتاجة إليو 
إال أف أعضػػػػػاء اَّمػػػػػع اللغػػػػػوم اشػػػػػًتطوا أف تػػػػػدرس الكلمػػػػػات الشػػػػػائعة علػػػػػى ألسػػػػػنة النػػػػػاس ،كأف تكػػػػػوف الكلمػػػػػة مستسػػػػػاغة ،كٓب 

 "شػػػػػارؾ"حيػػػػػث يسػػػػػتعمل اػػػػػدثوف سػػػػػاىم مػػػػػرادؼ ؿ"سػػػػػاىم "كمػػػػػن أمثلػػػػػة ذلػػػػػك  لبلسػػػػػتعماؿبق صػػػػػاّب يعػػػػػرؼ ٢تػػػػػا مػػػػػرادؼ سػػػػػا
 (.6")فساىم فكاف من ا١تدحضُت"غَت أف العرب ٓب تستعملو إال ُب ا١تقارعة كىي الغلبة ٨تو قولو تعأب " قاسم"ك 

،كصػػػػػفة ا١تفاعلػػػػػة  النصػػػػػيبٌت ٔتعػػػػػ" السػػػػػهم" مػػػػػن"سػػػػػاىم " كقػػػػػد اعػػػػػًتض علػػػػػى ىػػػػػذا االسػػػػػتعماؿ أٛتػػػػػد العػػػػػوامرم ألف اشػػػػػتقاؽ
 .ٝتاعية كليست قياسية ،كمن ٍب فليس للمجمع أف يقرىا مادامت ٓب تسمع عن العرب 

" كيقػػػػػػًتح بعضػػػػػػهم أف يقػػػػػػاؿ ُب موضػػػػػػعها أسػػػػػػهم ،أمػػػػػػا األسػػػػػػتاذ زيػػػػػػات فػػػػػػأقر جوازاسػػػػػػتعما٢تا معلػػػػػػبل ذلػػػػػػك بػػػػػػأف العػػػػػػرب قالػػػػػػت
؛كمػػػػػا رأكأهنػػػػػا صػػػػػحيحة ُب معػػػػػٌت ا١تشػػػػػاركة (7)غػػػػػَته كالسػػػػػهمكاسػػػػػتعملوا السػػػػػهيم ٔتعػػػػػٌت ا١تقاسػػػػػم ل"تقػػػػػاٝتوه " "تسػػػػػا٫توا الشػػػػػىء

كقػػػػد أدرجػػػػت ُب ا١تعجػػػػم الوسػػػػيط فقػػػػاؿ سػػػػاىم فيػػػػو شػػػػارؾ ك سػػػػا٫تو كقاٝتػػػػو ،ك ٕتػػػػرم علػػػػى مثيبلاهتػػػػا الكثػػػػَت مػػػػن األلفػػػػاظ الػػػػىت 
 (.كسل ،كضعف)، "فشل"ثار اٞتدؿ حوؿ قبو٢تا أكرفضها كلفظة 
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        ذا قوالػػػػػػػب كدالالت كليػػػػػػػة جامعػػػػػػػة َّػػػػػػػاالت اٟتيػػػػػػػاة كلهػػػػػػػا ا١تاديػػػػػػػة منهػػػػػػػا ٯتثػػػػػػػل ُب اللسػػػػػػػاف العػػػػػػػريب مصػػػػػػػنعا كبػػػػػػػَتا  اإلشػػػػػػػتقاؽ؛
       ا١تصػػػػػػػطلح اٞتديػػػػػػػد باسػػػػػػػتمرار كفػػػػػػػق حاجيػػػػػػػات الػػػػػػػزمن  إنتػػػػػػػاجكظيفتػػػػػػػو األساسػػػػػػػية  فهػػػػػػػو كاألصػػػػػػػوؿ ك القواعػػػػػػػد ،ك ك ا١تعنويػػػػػػػة ،

 .....ك متطلبات اٟتياة اٞتديدة 
ٖتمػػػػػػل داللػػػػػػة  (فعالػػػػػػة) االشػػػػػػتقاقيةلصػػػػػػورة إٔب الػػػػػػذىن فػػػػػػإف الصػػػػػػياغة عجينػػػػػػة مقولبػػػػػػة ،ك لتقريػػػػػػب ا ك ا١تصػػػػػػطلح ىػػػػػػو ُب اٟتقيقػػػػػػة

ك العجينػػػػػة أنػػػػػواع لكنهػػػػػا تصػػػػػب  (فعالػػػػػة )إْب فالقالػػػػػب كاحػػػػػد ...كليػػػػػة ىػػػػػي اٟترفػػػػػة فقولػػػػػك ؛صػػػػػناعة ،زراعػػػػػة ،حياكػػػػػة ،كحػػػػػدادة 
 (.8)كلها ُب داللة اٟترفية 

ُب كضػػػػػع ا١تصػػػػػطلحات اٟتديثػػػػػة علػػػػػى أساسػػػػػو بأنواعػػػػػو يعتػػػػػرب كسػػػػػيلة مػػػػػن كسػػػػػائل الػػػػػًتاث اعتمػػػػػدىا العلمػػػػػاء العػػػػػرب  فاالشػػػػػتقاؽ
،كىػػػػػو يعتػػػػػرب أىػػػػػم خاصػػػػػية مػػػػػن خصػػػػػائص اللغػػػػػة العربيػػػػػة ،حيػػػػػث قػػػػػاؿ األسػػػػػتاذ ماسػػػػػنيوف ُب الػػػػػدكرة الثالثػػػػػة عشػػػػػر َّمػػػػػع اللغػػػػػة 

 (.7"  )أف اشتقاؽ األٝتاء ُب العربية كاضح ،كلكنو ُب الفرنسية مبهم "العربية ُب القاىرة
 .إْب ...ى كزف فػػػػػػػاعوؿ ،مطبعػػػػػػػة علػػػػػػػى كزف مفعلػػػػػػػة  مكنسػػػػػػػة علػػػػػػػى كزف مفعلػػػػػػػة ٨تػػػػػػػو مأسػػػػػػػدة علػػػػػػػى كزف مفعلػػػػػػػة ،صػػػػػػػاركخ علػػػػػػػ

،فػػػػػػػبل ضػػػػػػػَت ُب نقػػػػػػػػل  االشػػػػػػػػتقاؽمبػػػػػػػٌت علػػػػػػػى علػػػػػػػػم الصػػػػػػػيغ ا٠تاصػػػػػػػية األخػػػػػػػػص ُب اللسػػػػػػػاف العػػػػػػػريب كإذا اسػػػػػػػتحاؿ  كاالشػػػػػػػتقاؽ
صػػػػػطلحي ٖتػػػػػل أزمػػػػػة الوضػػػػػع ا١ت االشػػػػػتقاؽا١تصػػػػػطلحات ا١تسػػػػػتحدة عػػػػػن طريػػػػػق التعريػػػػػب أك الًتٚتػػػػػة ،رغػػػػػم أننػػػػػا نػػػػػرل بػػػػػأف آليػػػػػة 
لوضػػػػػػػع ا١تصػػػػػػػطلح العلمػػػػػػػي ك  االسػػػػػػػتعماؿ كللمسػػػػػػػتحدثات اٞتديػػػػػػػدة ،فبغيتنػػػػػػػا مػػػػػػػن كػػػػػػػل ىػػػػػػػذا ٤تاكلػػػػػػػة تقعيػػػػػػػد قواعػػػػػػػد الوضػػػػػػػع 

 :استعمالو كىي مقًتحة على الشكل التأب
أف يوضػػػػػع ا١تصػػػػػطلح العلمػػػػػي بػػػػػػالطرؽ كالوسػػػػػائل ا١تعركفػػػػػة للوضػػػػػػع ،أم يشػػػػػتق كينحػػػػػت كيلجػػػػػػأ أب اَّػػػػػاز ،فيسػػػػػتعَت الكلمػػػػػػة /1

 .اللغوية العامة ليستعملها ُب داللة علمية خاصة من داللتها 
أف يوضػػػػع ا١تصػػػػطلح بعػػػػد أف يسػػػػتمد مػػػػن لغػػػػة أجنبيػػػػة فيعػػػػرب إذا دعػػػػا األمػػػػر إٔب التعريػػػػب ،كقػػػػد عربػػػػت ألفػػػػاظ أعجميػػػػػة ُب /2

 .اٞتاىلية ك اإلسبلـ ،كٓب ير العرب غضاضة ُب ذلك 
فػػػػػركح العفويػػػػػة ...األلفػػػػػاظ إسػػػػػرافا ك إرباكػػػػػا   تعػػػػػدداٟتػػػػػرص مػػػػػا أمكػػػػػن علػػػػػى أف يػػػػػؤدم ا١تعػػػػػٌت الواحػػػػػد بلفػػػػػظ كاحػػػػػد ،ألف ُب/3

 أحيانػػػػػا لػػػػػدل بعػػػػػض الواضػػػػػعُت ٬تعػػػػػل ا١تصػػػػػطلح غػػػػػَت دقيػػػػػق كغػػػػػَت مؤسػػػػػس علػػػػػى ضػػػػػوابط علميػػػػػة كمصػػػػػطلح ا٢تػػػػػاتف النقػػػػػاؿ ،
فأعتقػػػػػػد أف أىػػػػػم مػػػػػػا : "، يقػػػػػػوؿ عبػػػػػدالقادر الفاسػػػػػػي الفهػػػػػرماالسػػػػػتعماؿخلػػػػػوم ،اٞتػػػػػواؿ ،امػػػػػػوؿ ىػػػػػذا مػػػػػػا سػػػػػبب التبػػػػػػاين ُب 

ا١تصػػػػػطلح ىػػػػػو طابعػػػػػو العفػػػػػوم ،كىػػػػػي عفويػػػػػة ال تقػػػػػًتف ٔتبػػػػػادلء منهجيػػػػػة دقيقػػػػػة كبػػػػػاإلكًتاث باألبعػػػػػاد النظريػػػػػة  يتسػػػػػم بػػػػػو كضػػػػػع
كالفوضػػػػػػػى ُب كضػػػػػػػع  االضػػػػػػػطرابللمشػػػػػػػكل ا١تصػػػػػػػطلحي ،كقػػػػػػػد قػػػػػػػادت العفويػػػػػػػة إٔب كثػػػػػػػَت مػػػػػػػن النتػػػػػػػائج السػػػػػػػلبية كُب مقػػػػػػػدمتها 

 (.9")ا١تصطلح كعدـ تناسق ا١تقاببلت 
 جيػػػػدا ،كمػػػػا اشػػػػتملت عليػػػػو مػػػػن مصػػػػطلحات قدٯتػػػػة كحديثػػػػة كيػػػػتمكن منهػػػػا كػػػػل الػػػػتمكن ،يشػػػػًتط ُب الواضػػػػع معرفػػػػة لغتػػػػو /4

 .كُّذا تتوافر لديو الفرصة ُب اختيار طريقة للوضع تناسب ا١تعٌت ا١تراد تأديتو 
 :ا١تصطلح كمستعمليو  الستعماؿىذا بالنسبة لقواعد كضع ا١تصطلح العلمي، أما بالنسبة 
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 ضػػػػػػػوع ،لكػػػػػػػي يرسػػػػػػػخ ُب األذىػػػػػػػاف ،كإف ٓب يسػػػػػػػتعمل ُب الكتػػػػػػػاب ا١تدرسػػػػػػػي ك اٞتػػػػػػػامعي ،فيجػػػػػػػب أف يتػػػػػػػداكؿ ا١تصػػػػػػػطلح ا١تو /1
ككسػػػػػائل اإلعػػػػػبلـ ا١تختلفػػػػػة، أم كػػػػػل الوسػػػػػائل الػػػػػيت تشػػػػػيعو فإنػػػػػو بالتأكيػػػػػد سػػػػػيزكؿ كينػػػػػدثر، ألف ُب نشػػػػػاط ا١تصػػػػػطلح اسػػػػػتمرار 

 .باستعمالوكدكاـ كُب ركوده زكاؿ ،فاستمراره مرىوف 
صػػػػػػػات لغتػػػػػػػو  كػػػػػػػالنحو كالصػػػػػػػرؼ كالداللػػػػػػػة ،مطلعػػػػػػػا علػػػػػػػى الػػػػػػػًتاث اللغػػػػػػػوم أصػػػػػػػولو ٬تػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف الواضػػػػػػػع فقيهػػػػػػػا بتخص/2

 .كفركعو ،مهملو كمستعملو
كمػػػػا ٬تػػػػػب علػػػػػى الواضػػػػػع أف يػػػػػوفر للمصػػػػطلح الًتبػػػػػة ا٠تصػػػػػبة الػػػػػىت ينمػػػػػو فيهػػػػػا كينضػػػػج لينتشػػػػػر بػػػػػُت ا١تسػػػػػتعملُت مػػػػػع مراعػػػػػاة /3

طلح مستسػػػػػاغا كمقبػػػػػوال بػػػػػُت ا١تسػػػػػتعملُت شػػػػػاع ؛ا٠تفػػػػػة علػػػػػى اللسػػػػػاف كأمػػػػػن اللػػػػػبس ،ألنػػػػػو مػػػػػىت كػػػػػاف ا١تصػػػػػ االسػػػػػتعماؿقػػػػػوانُت 
 .كانتشر بينهم 

 
لكػػػػػن لؤلسػػػػػف تبقػػػػػى ىػػػػػذه ٣تػػػػػرد قواعػػػػػد تؤسػػػػػس كال تطبػػػػػق كالػػػػػدليل علػػػػػى ذلػػػػػك أف اَّمػػػػػع اللغػػػػػوم ٮتػػػػػرج مػػػػػن كػػػػػل دكرة بنتػػػػػائج 

 جد مهمة كُب األخَت ال ٧تد ٣تاؿ لتطبيقها ُب كاقع اللغة ك ذلك يرجع لعدة عوائق من أ٫تها ؛
جيػػػػػػة موحػػػػػػدة لتنمػػػػػػيط ا١تصػػػػػػطلحات ك توليػػػػػػدىا ،حيػػػػػػث غلػػػػػػب علػػػػػػى ا١تؤسسػػػػػػات ك ا٢تيئػػػػػػات العربيػػػػػػة ا٠تلػػػػػػط عػػػػػػدـ اتبػػػػػػاع منه-

 (.9)بُت كسائل الوضع ك تقنيات ترٚتتها ك مناىج التوحيد ك التقييس 
رفػػػػػػض ا١تصػػػػػػطلحات الػػػػػػػيت "غيػػػػػػاب التنسػػػػػػيق الػػػػػػػذم يعمػػػػػػل علػػػػػػى التقليػػػػػػػل مػػػػػػن التشػػػػػػعب ُب الػػػػػػػرأل كالتشػػػػػػتت ُب اٞتهػػػػػػد مػػػػػػػثبل 

 ".اّب ُب الرباططرحها اٟتاج ص
 اعتماد اٞتانب النظرم ،إذ ٓب ٬تد ا١تصطلح أرضية تطبق فيها ىذه القواعد ك النتائج  -
ظهػػػػػػػور النزعػػػػػػػة اليػػػػػػػة ُب بعػػػػػػػض ا١تصػػػػػػػطلحات حيػػػػػػػث يقتصػػػػػػػر جهػػػػػػػد اَّمػػػػػػػع األرد٘ب كا١تصػػػػػػػرم أحيانػػػػػػػا علػػػػػػػى ا١تصػػػػػػػطلحات  -

ي كسػػػػػبب ذلػػػػػك عػػػػػدـ العػػػػػودة إٔب الرصػػػػػيد اللغػػػػػوم ا١تتداكلػػػػػة ُب مصػػػػػر كاألردف ىػػػػػذا مػػػػػا يعطػػػػػي صػػػػػفة اليػػػػػة للمصػػػػػطلح العلمػػػػػ
 (3)ا١تشًتؾ 

بعلػػػػػػػم ا١تعػػػػػػػاجم كتخصػػػػػػػص يػػػػػػػدرس ُب اٞتامعػػػػػػػات حيػػػػػػػث يطلػػػػػػػع الػػػػػػػدارس علػػػػػػػى كػػػػػػػل ا١تصػػػػػػػطلحات القدٯتػػػػػػػة  االىتمػػػػػػػاـعػػػػػػػدـ  -
كاٟتديثػػػػػػة ا١تسػػػػػػتعملة كغػػػػػػَت ا١تسػػػػػػتعملة ،كعلػػػػػػى إثرىػػػػػػا تبػػػػػػزغ فئػػػػػػة متخصصػػػػػػة ُب ىػػػػػػذا اَّػػػػػػاؿ تقػػػػػػـو بوضػػػػػػع ا١تصػػػػػػطلحات العلميػػػػػػة 

 .للمستحدثات  كتواكب بذلك تطور اللغات األخرلاٞتديدة 
كعليػػػػػػو تتمثػػػػػػل أزمػػػػػػة ا١تصػػػػػػطلح ُب الوضػػػػػػع كاالسػػػػػػتعماؿ علػػػػػػى السػػػػػػواء ك ىػػػػػػذا بسػػػػػػبب تقهقػػػػػػر دكر اٞتامعػػػػػػة العربيػػػػػػة كا٢تيئػػػػػػات *

ا١تعنيػػػػة ا١تختصػػػػة ُب كضػػػػع ا١تصػػػػطلحات ا١توافقػػػػة ٠تصػػػػائص اللغػػػػة العربيػػػػة ،كخاصػػػػة ا١تصػػػػطلحات العلميػػػػة الػػػػيت تتزايػػػػد يومػػػػا بعػػػػد 
 .يـو جعل لغتنا الثرية فقَتة تعا٘ب أزمة ا١تصطلح كتعيش على ا١تصطلح ا١تستورد 
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 إشكالٌيات المصطلح الٌسيميائٌي 
 

   قابجيػت صالح   :ستاذاأل
 قسم الٌلغة العربٌية كآدابها

 .البليدة -جامعة سعد دحلب 
 

 :ملٌخص
أبدت ٗتٌوفها  على مبلحظة الباحث رشيد بن مالك، اٌلذم رأل أٌف الٌساحة الٌنقديٌة العربٌية عموما ترتكز ىذه الٌدراسة 

، ٦تٌا نتج عنو ظهور حركة رافضة للٌتيارات الغربٌية؛ كاٌليت كانت تدعو إٔب -ككاف ىذا ُب الٌثمانينيات -من ا١تفاىيم الغربٌية ا١تعاصرة 
العريٌب، الٌتمٌسك با١تناىج الكبلسيكٌية، األمر اٌلذم دفع الباحث إٔب الٌتفكَت ُب طريقة علمٌية يستطيع من خبل٢تا إقناع القارئ 

 .كاهتيئتو لكي يتلٌقى ىذه الٌتوٌجهات الفكريٌة اٞتديدة، كخصوصا الٌنظريٌة الٌسيميائٌية، كيشٌجعو على البحث ُب أغوارىا
فإشكالٌية ا١تصطلح الٌسيميائٌي مسألة أسالت الكثَت من اٟترب ُب ٣تاؿ الٌنقد ا١تعاصر، كا١تطلوب من نقادنا ا١تعاصرين أف  

العريٌب كاٟتداثة الغربٌية على أساس أهٌنما متكامبلف كغَت متناقضُت؛ ألهٌنا الطٌريقة ا١تثلى اٌليت ٖتفظ لنا ىويٌتنا ٬تمعوا بُت الًٌتاث 
 .   القومٌية، كٖتمينا من التٌبعٌية الفكريٌة ا١تطلقة

 
 
Résumé: 

Sur la base de Cette étude, monsieur Rachid Ben Malek pense que le do-
maine critique arabe en générale craignait d'affronter les concepts occidentaux 
contemporains. Tout cela traduisant par l émergence d'un mouvement de rejet qui  
incite les chercheurs à la théorie classique. 

Cette opinion a poussé Rachid Ben Malek à la recherche d'une méthode 
scientifique expliquant la théorie sémantique. Cette théorie convint le lecteur 
arabe à recevoir ces nouvelles tendances.  

La problématique du terme sémantique à contrer beaucoup d'encre dans le 
domaine de la critique contemporaine. Tout cela nécessite de nos détracteurs de 
combiner entre le patrimoine arabe et la modernité occidentale pour qu'ils soient 
complémentaires et non contradictoires, puis ce que c'est la meilleure façon de 
préserver notre identité, et de nous protéger contre la dépendance  intellectuelle. 
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 : مقػٌدمة 

شغل ا١تصطلح الٌنقدٌم حٌيزا كاسعا ُب حقل الٌدراسات الٌنقديٌة ا١تعاصرة، حيث كتبت فيو عٌدة مؤلٌفات حاكؿ أصحاُّا 
دراسة ا١تفاىيم اٞتديدة لتوضيح دالالاهتا كمعرفة أصو٢تا الفكريٌة، كما سعى الٌنقاد العرب ا١تعاصركف إٔب كضع نظريات تصطبغ 

ىذا الٌنشاط مع ازدىار العلـو اإلنسانٌية كتطٌورىا؛ كمن بُت ىذه ا١تصطلحات الٌنقدية اٌليت كجدت اىتماما  بصبغة علمٌية، كتزامن
من لدف نٌقادنا، ٧تد ا١تصطلح الٌسيميائٌي ٔتختلف تشٌعباتو كحدكده كمفاىيمو، حيث عرفت ا١تصطلحٌية الٌسيميائٌية العربٌية ٖتٌوال  

لٌتحليل الٌسيميائٌي، كبًتٚتة ا١تفاىيم كالٌنظريٌات الٌنقديٌة الغربٌية، فإٌتهوا إٔب توليد مصطلحات كبَتا؛ فقد تزايد عدد ا١تنشغلُت با
جديدة تتناسب دالالاهتا مع سياقااهتا ا١تختلفة اٌليت كظٌفت فيها؛ كىذا األمر يتطٌلب من الباحث ُب ىذا اَّاؿ فهم طبيعة 

فًتٚتة ا١تصطلح السيميائي ال تستدعي إتقاف  نٌو ملـز بتقدٙب ا١تقابل العريٌب ا١تناسب،ا١تصطلح، ككيفٌية تشٌكلو، كإ٭تاءاتو ا١تتعٌددة أل
الٌلغة فحسب، كلكن تقتضي من الٌدارس معرفة الٌنظريٌة الٌسيميائٌية، كشركط ٖتٌققها؛ لذلك تبقى إشكالٌية ا١تصطلح الٌسيميائٌي 

زالت تشٌكل معضلة كبَتة للقارئ العريٌب؛ اٌلذم احتار كتاه أماـ قائمة ألٌف مسألة الٌتعامل مع ىذه ا١تصطلحات اٞتديدة ما 
تراكمات اصطبلحٌية ىي ْتاجة إٔب ضبط  كٖتديد على ا١تستول اإلبستيمولوجٌي أكال كأساسا، ٌٍب على ا١تستول التٌارٮتٌي 

شاكل كاجهت البحث الٌسيميائٌي ُب ىو كجود عٌدة م –ترٚتة ا١تصطلح الٌسيميائٌي  –كاإليديولوجٌي ثانيا؛ كسبب ىذه اإلشكالٌية 
م نقلو من تربتو األصل إٔب تربة ا١تورد، عبلكة على الفوضى ا١تصطلحٌية اٌليت شهداهتا الٌساحة الٌنقديٌة العربٌية ُب الوقت الرٌاىن ْتك

 .أهٌنا عرٌبت عن رغبة فرديٌة، باإلضافة إٔب خضوعها ١تيوؿ شخصٌية بدال من أف تكوف نتيجة فعل ٚتاعيٌ 
ٔتا أٌف ا١تصطلح الٌنقدٌم يعترب اآللٌية اإلجرائٌية ا١تثلى لتشكيل تقنيات الٌتحليل الٌسيميائٌي للٌنصوص األدبٌية، فكيف ك  

الٌسبيل إذف إٔب توحيد ا١تصطلح الٌسيميائٌي كضبطو ُب ظٌل غياب اٟتوار ا١تستمٌر كالفٌعاؿ بُت الباحثُت، كفقداف العمل اٞتماعٌي ُب 
طبلقا من ىذا الٌتساؤؿ، أردت أف أتفٌحص  إشكالٌيات ا١تصطلح الٌسيميائٌي، كتبياف أثره ُب عملٌية الٌنقد األديٌب  الوطن العريٌب؟ ان

كما   كٌلما ارتبط با١تعرفٌية كا١تنهجٌية كاالصطبلحٌية، كسٌلطت الٌضوء على أ٫تٌيتو كتطٌوره كدكره ُب ٖتقيق الٌتواصل اٟتضارٌم كا١تعرٌُب،
طلح الٌسيميائٌي ْتالتيو الٌنظريٌة كالٌتطبيقٌية قياسا إٔب ا١تنظورات الفكريٌة كسبل منهجٌيتها، كما حاكلت إبراز تأٌملت ُب كاقع ا١تص

الٌتطٌور اٌلذم شهده ا١تصطلح الٌسيميائٌي ضمن جهود الٌنقاد كالباحثُت اٞتزائرٌيُت خبلؿ العقدين األخَتين، كذلك باالنتقاؿ من 
يٌب األصيل إٔب استلهاـ اٟتداثة الغربٌية ٔتختلف مناىجها الٌنقديٌة، كبا٠تصوص إٌتاىها الٌسيميائٌي؛ إذ الٌنهل من منابع الًٌتاث العر 

توالت البحوث بغية توليد مصطلحات سيميائٌية بألفاظ عربٌية لتكوف بديلة للمفاىيم الغربٌية اٞتديدة، مستعينا ُب ذلك ٔتا توفره 
رٚتة، كاإلحياء كاَّاز، كغَتىا، كقد رٌكزت على الٌنقد اٞتزائرٌم الٌلغة العربٌية من آليات؛ كاالشتقاؽ  ٌٌ ٌٌ ٌٌ كالٌنحت، كالٌتعريب كالٌت

اٌلذم التفت إٔب ا١تنهج الٌسيميائٌي ُب فًتة الٌثمانينيٌات من القرف ا١تاضٌي، حيث أدغمت  -كعينة فاعلة ُب الٌنقد العريٌب ا١تعاصر  -
كالٌنقدٌم العريٌب عند الكثَت من الٌنقاد؛ إذ حاكؿ ىؤالء استنطاؽ ىذا ا١توركث ٔتا يكفل  ا١تصطلحات الٌسيميائٌية بالًٌتاث الببلغيٌ 

٢تم الوقوؼ على دالالت ا١تفاىيم الٌسيميائٌية، كما يعًتيها من تداخل كاضطراب، كما ىو سائد عند العديد من ا١تنشغلُت 
 .بالٌدراسات الٌلسانٌية كالٌنقدية الغربٌية
ٌونت لدم فكرة تقٌفي آثار الباحث رشيد بن مالك، كذلك للوقوؼ على أىٌم الٌنتائج اٌليت قد كمن ىذا ا١تنطلق تك

تساىم ُب حٌل اإلشكاؿ ا١تطركح ٓتصوص ا١تصطلح الٌسيميائٌي، فقد قمت باستخبلص صورة جلٌية ألعرض من خبل٢تا معآب ىذا 
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إشكالٌية ا١تصطلح الٌسيميائٌي، كطرائق كضعو،  –باإلحصاء كالٌتحليل  -البحث كفق منهج كصفٌي ٖتليلٌي؛ ْتيث رصدت 
       كاختبلؼ دالالتو نظرا لتعٌدد القراءات الٌنقديٌة ا١تثارة حولو؛ إذ كجدت أٌف ما دعا الباحث إليو ُب مؤلفاتو ٓب يكن ٫تٌا نظريٌا

كالبحوث ا١تصطلحٌية اٌليت اعتربىا  أك دافعا لريشتو فحسب، بل ىي قناعات ملكت قلبو كعقلو، كٕتٌلت ُب تلك اآلثار الٌنقديٌة،
الباحث من أكثر اآلليات فاعلٌية ُب عملٌية ٖتليل الٌنصوص األدبٌية، كإف كاف من رؤيٌة أخَتة ُب ىذا ا١توضوع، فهي دعوة إٔب 

كالعصبٌية اٌليت أٌدت إٔب  تأصيل الٌنقد العريٌب ا١تعاصر، بالٌسعي كراء ٖتديد ىويٌة ا١تصطلح الٌنقدٌم بكٌل موضوعٌية، كبعيدا عن الذاتٌية
اٌتساع ا٢توة بُت الٌنقاد العرب، فأصبح األمر جلبل على القارئ العريٌب، كأمنيتنا ىي أف تتبٌوأ ىذه الٌدراسة حٌيز العطاء، كتدرؾ 

 . الطٌيف ا١تأموؿ، كحسبنا االجتهاد كا ا١توٌفق
 

 :الٌصيغة كالٌداللة... ماىية المصطلح -/1
اس الٌتواصل ُب اٟتياة، كىي كسيلة يستخدمها اإلنساف للٌتعبَت عن أفكاره كأغراضو كرغباتو كأحاسيسو، ٔتا أٌف الٌلغة أس 

فإنٌو ليس ٔتقدكرىا ٖتقيق ىذه الوظائف ما ٓب تكن خاضعة لنظاـ لغوٌم متعارؼ عليو بُت اٞتماعة النٌاطقة ُّا؛ ٔتعٌت أف تصاغ 
فق نسق معٌُت، كحسب ما يقتضيو اٟتاؿ كا١تقاـ، كقد يستطيع اإلنساف أف يزيل األساليب، كتستعمل األلفاظ، كتبٌت الًٌتاكيب ك 

عن األلفاظ كٌل غموض يبلبسها ُب ميداف العلم كا١تعرفة؛ ألٌف ذلك متعٌلق با١تسٌميات كمدلوالاهتا، فهي مصطلحات ٤تدكدة 
تؤثٌر ُب النفوس ٔتا ٢تا من سحر عجيب، كٔتا الٌداللة، بينما نلفي ُب األدب كلمات تنساب منها إشعاعات خيالٌية، كموسيقٌية 

فيها من إ٭تاء كإخفاء كإٯتاء، ٦تٌا ٬تعل دالالاهتا تقبل احتماالت كثَتة، فقد ٮترج األدباء بألفاظهم إٔب مدلوالت جديدة ال تعرفها 
كالكناية للٌداللة على ما ٬تيش ُب  ألٌف الٌلغة أحيانا تعجز عن تأدية معانيهم، فيستعينوف باَّاز كاالستعارة" ا١تعاجم الٌلغويٌة، 

 .1"نفوسهم
ا١تصطلحات الٌنقديٌة، كقد ازداد تشٌعبا ُب  ك٢تذا بقي اٞتدؿ قائما بُت الٌلغوٌيُت كالٌنقاد العرب، ألٌف ا٠تبلؼ يدكر حوؿ

وص؛ كاٌليت تستند إٔب منهج ظٌل الٌنظريٌات الٌلسانياتٌية اٟتديثة، كاستقطاب اآلليات اإلجرائٌية ا١تستعملة ُب الغرب لتحليل الٌنص
كقدرة "علمٌي ُب معظمها، ٦تٌا قد يتعارض ُب بعض جوانبو مع مفهـو الٌنقد العريٌب باعتباره أدبا كصفٌيا مبنيا على الٌذكؽ الٌسليم، 

عيٌنة، ،كيبدك أٌف ىذا ا٠تبلؼ الٌناش  مفتعبل أحيانا، كال يقـو على أسس موضوعٌية بل على خلفٌيات م2"الٌتمييز الفطريٌة
كاجتهادات ذاتٌية قد تصيب فتشيع كٖتفظ، كقد تقصر فًتتبط بصاحبها فقط، ٦تٌا أٌدل إٔب تعٌدد الٌرؤل الٌنقديٌة، كاختبلؼ 
ا١تفاىيم؛ فنجد بعض الٌنقاد ال ٭تبذكف الٌنظر إاٌل ٔتنظارىم ا٠تاٌص، كال يستعملوف إاٌل غربا٢تم ُب الٌتمحيص، كىذا ما أفضى إٔب 

عٌددة ٗتتلف فيها دالالت ا١تصطلح الٌنقدٌم من ناقد إٔب آخر، ٦تٌا تسٌبب ُب حدكث شرخ فكرٌم بُت الٌنقاد كجود قراءات مت
 . العرب ا١تعاصرين

كرغم اٞتهود ا١تبذكلة ُب ىذا اَّاؿ، إاٌل أٌف اإلشكاؿ ا١تطركح دكما يكمن ُب كيفٌية إ٬تاد مصطلحات لغويٌة ذات 
األمر اٌلذم جعل قدامى العرب،  للقارئ بصورة جلية كمتقبٌلة من حيث الطٌرح كالٌتقعيد؟كتقٌدـ  دالالت كاضحة ٗتدـ الٌلغة،

ك٤تدثيهم يٌتجهوف إٔب تلوين ضركب االستدالؿ للوقوؼ على صٌحة الٌداللة، كزيادة كضوحها  فاعتمد بعضهم اإل٬تاز، كبعضهم 
الكرٙب، كاٟتديث الشريف، كالٌشعر كالفنوف األدبٌية  اآلخر اإلطناب رغبة منهم ُب توضيح صورة ا١تصطلح؛ حيث اعترب القرآف
كسعى رٌكاد ا١تعجم العريٌب منذ القرف الثٌا٘ب ا٢تجرٌم، . األخرل من أىٌم ا١ترتكزات االستداللٌية للكشف عن مكنوف الوحدة الٌلغويٌة
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ٗتتلج ُب صدر كٌل من يبحث ُب ٣تاؿ  كحىٌت يومنا ىذا إٔب تكوين ماٌدة لغويٌة مقاربة للكماؿ تكاد ٗتلو من العيوب، كىي رغبة
ا١تصطلحات، كلكن لكٌل شيء إذا ما ًٌب نقصاف، إذ نبلحظ عموما اللٌبس اٌلذم يقع عند اختيار الٌدالالت ا١تناسبة 

ينتاُّا الوحشٌي كا١تستنكر كالغريب كالنٌادر كالفصيح كالٌشائع كالرٌاجح كا١ترجوح، إٔب جانب " للمصطلحات ا١تدرجة، حيث 
ر الٌلغة األخرل؛ كتقابلٌية الٌدالئل كتصاىرىا، كتعٌددية ا١تدلوالت، كالٌتكرار اٌلذم يبعث ا١تلل، كالٌنقص ُب جوانب اإلحالة ظواى

،كغالبا ما يقٌيد ذلك ُب معا٘ب اَّاز كاٟتقيقة، كغَتىا من ألواف االضطراب اٌليت ٖتدث ُب ا١تعاٞتة؛ كلتنقية 3"أثناء الٌشرح كالٌتفسَت
لٌشوائب من ا١تعجم العريٌب، ٬تب االعتماد على أساس راسخ، كالٌتقنيات اٟتديثة اٌليت استغٌلت ُب إبداع الكنوز الٌلغويٌة مثل ىذه ا

 .  الغربٌية
فالٌرحلة مع ا١تصطلح ٦تتعة كجديرة با١تتابعة، كلكنٌنا نتوٌقف ىنيهة من أجل ٖتديد مفهـو ا١تصطلح، كصيغتو كداللتو؛ ألنٌو 

ة لتأكيد ا١تعطى الٌلغوٌم، كالوعي بالقيمة الوظيفٌية لٌلغة، سعيا كراء ضبط داللة ا١تصطلح كبغية الوصوؿ إٔب إ٧تاز أصبح ضركرة ملحٌ 
٭تيلنا إٔب مسار جديد ُب ٣تاؿ البحث الٌلغوٌم ألٌف "  مصطلح" فاستعماؿ كلمة . معجم نقدٌم موٌحد على غرار ا١تعاجم األخرل

ٌصياغة عند العرب ُب القدٙب، كلكن مدلو٢تا كاف ٦تارسا كما ىو الٌشأف بالٌنسبة للعديد من الٌلفظة ٓب تكن متداكلة من حيث ال
أٌف لفظة األلفاظ اٌليت كردت ُب الٌشعر اٞتاىلٌي، كال زالت تستعمل ُب لغتنا ا١تعاصرة؛ فبعودتنا إٔب ا١تعاجم الٌلغويٌة العربٌية يًتاءل لنا 

، كأصلحو ضد ...ضٌد الفساد(: الٌصبلح)لتو األصلٌية تعٍت الٌصلح، أما كلمة ، كدال(صلح)ترجع إٔب الفعل ( مصطلح " )
ىذا يصلح لك : ضٌد فسد، أم زاؿ عنو الفساد، كيقاؿ من اَّاز: صبلحا كصلوحا صبلحٌية( = صلح")،كالفعل 4"أفسده

ن القـو على كضع الٌشيء أك العرؼ ا٠تاٌص، أم اتٌفاؽ طائفة ٥تصوصة م(: االصطبلح )، ك...صبلحا، أم يوافقك ك٭تسن بك
يداٌلف على ( تصاّب ) ك(  اصطلح)، عظم ا١تعاجم الٌلغويٌة العربٌية قدٯتها، كحديثها تٌتفق على أٌف الفعلُت ا٠تمػاسيُت  5"الكلمة

، كىو ٓتبلؼ الفساد أك الٌتخاصم أك الٌتضاد، كىذا ا١تعٌت قريب جدا من داللة كلمة  ؛ ألنٌو ال (مصطلح ) توافق، أك اتٌفاؽ القـو
يتٌم كضع ا١تصطلحات ُب أم حقل تواصلٌي إاٌل باتٌفاؽ، أك تواضع مسبق بُت ا١تصنفُت، كىو شرط أساسٌي ٟتٌل اإلشكاؿ ا١تتمٌثل 

، كمعناىا قريب جدا من (صلح)ُب تعٌدد ا١تصطلحات، كتباينها ُب اٟتقل ا١تعرٌُب الواحد؛ كما كردت أمثلة أخرل على منواؿ الفعل 
:" ؛ كفيو(ىػ711ت )، كاٌليت ذكرت ُب ٥تتلف ا١تعاجم العربٌية على غرار لساف العرب البن منظور (اصطلح)ك ( حمصطل)لفظة 

صلح الشيء صبلحا، أم زاؿ عنو الفساد  كأصلح ما بينهما، أم أزاؿ ما بينهما من عداكة كشقاؽ، كيقاؿ صاٟتو على شيء، 
قد ظهرت بوادرىا ُب الٌلغة العربٌية مع اٞتاحظ ( مصطلح)راء على أٌف لفظة ، ٚتع اآل 6"أم سلك معو مسلك ا١تسا١تة ُب االتٌفاؽ

حُت أشاد با١تتكٌلمُت كٓتطبهم العصماء، كبأهٌنم ٗتٌَتكا تلك األلفاظ لتلك " –البياف كالتبيُت-؛ كما كرد ُب مؤلفو (ىػ255ت)
، كفرٌقوا بُت ..العرض كاٞتوىر: ؛ كلذلك قالوا..لفا١تعا٘ب، كاشتٌقوا ٢تا من كبلـ العرب أٝتاء، فصاركا ُب ذلك سلفا لكٌل خ

 البطبلف كالٌتبلشي، كذكركا ا٢تذية كا٢توية كا١تاىية كأشباه ذلك، كما كضع ا٠تليل بن أٛتد ألكزاف القصيدة، كقصار األراجيز ألقابا ٓب
يل كالبسيط كا١تديد كالوافر كالكامل، تكن العرب تعرؼ تلك األعاريض بتلك األلقاب، كتلك األكزاف بتلك األٝتاء، كما ذكر الٌطو 

 .7"كأشباه ذلك
فمن الواضح أف أساس كضع ا١تصطلح يكمن ُب مناسبة الٌلفظ الٌداؿ ١تدلولو  ك٭تصل ذلك باالتٌفاؽ بُت أىل 

ا١تصطلح لفظ خاٌص يستعمل ُب حقل من حقوؿ ا١تعرفة، أك ٣تموعة من الكلمات تتجاكز داللتها " االختصاص الواحد؛ ألٌف 
لٌلفظٌية كا١تعجمٌية إٔب تأطَت تصٌورات فكريٌة، كتسميتها ُب إطار معٌُت، كتقول على تشخيص كضبط ا١تفاىيم اٌليت تنتجها ٦تارسة ا
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كتشٌكل عملٌية كضع ا١تصطلح ٙترة جهود الباحثُت ألهٌنا تتٌوج أفكارىم كإبداعااهتم ا١تتمثٌلة أساسا ُب  8"ما ُب ٟتظات معيٌنة
كلمات اكتسبت ُب إطار تصورات نظريٌة ٤تٌددة بدالالت "ٌلغويٌة ا١تبلئمة ١تسٌميااهتا؛ فا١تصطلحات عبارة عن اختيارىم لؤللفاظ ال

ٟتفاظ على مهامها اإلجرائٌية، كا١تصطلح الٌنقدٌم  9"مضبوطة، فأصبحت معها ٤تركمة من حٌق االنزياح ا١تباح للكلمات العاديٌة
ألهٌنا تتكٌوف من داٌؿ  10"اٌصة  تتمٌيز عن غَتىا من العبلمات العادية األخرلخ (signe linguistique)عبلمة لسانٌية "ىو 

كمدلوؿ ٤تٌددين ٔتجاؿ معرٌُب معٌُت، كىذا ما يضمن الٌدقة كالوضوح ُب الٌتعبَت كالتٌلقي معا، كىنا يكمن جوىر االختبلؼ بُت 
 .صرامة كدقٌة انطبلقا من الثٌانية الٌلغة االصطبلحٌية، كالٌلغة العادية؛  حيث يتٌم تأسيس األكٔب بأكثر

 
 :إشكالٌية المصطلح الٌنقدٌم العربٌي  -/2

ُب ظٌل كثرة اٟتديث عن ا١تصطلح الٌنقدٌم العريٌب، كمساءلة أصالتو أك حداثتو  تظهر اٟتاجة إٔب تبياف ا١تعٌت اإلٚتإب  
يت يرتكز عليها الٌدارس أك النٌاقد، حىٌت ال تتوٌسع ا٢تٌوة ٢تذه ا١تصطلحات، كصٌحة توظيفها، كمدل مبلءمتها لبنية النٌص كطبيعتو الٌ 

بينو كبُت ا١تبدع؛ حيث توالت ا١تصطلحات الغربٌية بالوفود إٔب الٌساحة الٌنقديٌة العربٌية على شاكلة الٌلسانيات كالبنيويٌة 
ؿ قائما بُت الٌنقاد العرب حوؿ ٖتديد كالٌسيميائيات كالٌسرد كغَتىا، إاٌل أهٌنا بقيت تدكر ُب فلك ٓب يستقم بعد، كظٌل اٞتد

ة الٌصيغة ا١تصطلحٌية ا١تناسبة للبديل الغريٌب مع اافظة على الٌداللة ذااهتا؛ فقد شهد الٌنقد العريٌب ىذا الٌتداخل ُب كيفٌية صياغ
أدكااهتا اإلجرائٌية من ا١تنجز منذ قدـك الٌنظريٌات الٌلسانٌية الغربٌية، كبالٌضبط منذ أف استلهمت اٟتداثة العربٌية "ا١تصطلحات 

ضربا من الفوضى الثٌقافٌية؛ فقد حاكؿ بعضهم الٌتأصيل ١تا "، كأصبح نشاط الباحثُت العرب ُب ىذا الٌنوع من الٌدراسات 11"الغريبٌ 
لح الٌنقدٌم العريٌب كىذا ما يضعنا أماـ إشكالٌية صياغة ا١تصط  ،12"يرنو إليو بالعودة إٔب الًٌتاث العريٌب إلبراز جوانبو اٟتداثٌية

ُب ا١تعاصر؟  فهل نستخدـ ا١تناىج الٌنقديٌة الغربٌية ٔتصطلحٌيتها، كآليااهتا اإلجرائٌية بفكر عريٌب؟ أـ ٨تاكؿ الٌتأصيل ١تا ىو متداكؿ 
الًٌتاث العريٌب ساحتنا الٌنقديٌة استنادا إٔب ما كصل إليو قدماؤنا من نظريٌات؟ كإذا كاف األمر كذلك، فما ىو الٌسبيل إذا لتوظيف 

ُب قالب عصرٌم ُب ظٌل كسطٌية ثقافٌية؟ خاٌصة كأٌف الٌنقد العريٌب ا١تعاصر يتخٌبط بُت غياب صيغة مصطلحٌية موٌحدة من جهة، 
 .كبُت ترٚتة ىذه ا١تصطلحات، أك نقلها من ا١تدارس الفكريٌة الغربٌية من جهة أخرل

صراع ا١تفاىيم، كسجاؿ ا١تصطلحات ُب ظٌل االستهبلؾ االصطبلحٌي فقد ساد ُب الٌساحة الٌنقديٌة العربٌية ا١تعاصرة 
الوافد من الغرب؛ فحُت ينقل الباحثوف العرب تلك ا١تصطلحات ُب عزلة عن خلفيااهتا الفكريٌة كالفلسفٌية، فإهٌنا تفرغ من داللتها 

إذ أٌف القٌيم ا١تعرفيٌة "الفوضى كاالضطراب، كتفقد القدرة على ٖتديد ا١تعٌت ا١تناسب، كإذا نقلت بعوالقها الفلسفٌية أٌدت إٔب 
فمعظم ا١تناىج الٌنقديٌة . 13"القادمة مع ا١تصطلح ٗتتلف، بل تتعارض أحيانا مع القٌيم ا١تعرفٌية اٌليت طٌورىا الفكر العريٌب ا١تختلف

زعم أهٌنا ناشئة من عدـ، اٟتديثة كا١تعاصرة موركث بعضها عن بعض، كقائم بعضها على أنقاض بعض، فبل تستطيع إحداىن أف ت
فالٌلسانيات قامت على جهود الٌنحاة كفقهاء الٌلغة، كحىٌت ا١تعجمٌيُت، كما " كأٌف أدكااهتا الٌتقنية كمصطلحااهتا ا١تفهوماتٌية جديدة؛ 

؛ كأٌما (دم سوسَت)أٌف األسلوبٌية قامت على أنقاض الببلغة، كٓب تقم البنيويٌة إاٌل على جهود الٌشكبلنٌيُت الركس كجهود 
 .    14"الٌسيميائٌية فهي خليط من الٌلسانيات كالٌنحويات كالببلغيات

كفيما يتعٌلق با١تصطلح الٌسيميائٌي، فقد لقي اىتماما كبَتا لدل الٌنقاد العرب اٌلذين استثمركا جهود الغرب ُب ىذا اَّاؿ، 
د العريٌب ا١تعاصر كفق مناىج علمٌية، ٘تٌكنهم من إثبات كحاكلوا من خبلؿ ْتوثهم ا١تًتٚتة إدخاؿ ىذه ا١تصطلحات ُب رحاب الٌنق
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شرعٌية جهودىم، كاستعملوا تلك ا١تفردات كآليات إجرائية لتحليل الٌنصوص اإلبداعٌية، رغبة منهم ُب ٕتاكز ا١تفاىيم الٌتقليديٌة اليت 
جديدة؛ ألٌف ا١تصطلح الٌنقدٌم يعٌد عنصرا  سادت الٌنقد العريٌب ردحا من الزٌمن، إٔب مفاىيم عصريٌة متفٌتحة على آفاؽ معرفٌية

ىاٌما لتأسيس نقد أديٌب جاٌد، كفٌعاؿ ُب دراسة الٌنصوص األدبٌية، نظرا ١تكانتو ُب ضبط ا١تفاىيم كٖتديد الٌرؤل؛ كذلك لضماف 
ا اَّاؿ من ناحية أخرل، فمن ا١توضوعٌية ُب ا١تقاربة الٌنقديٌة من جهة،  كتيسَتا لعملٌية الٌتواصل بُت ا١تهتٌمُت، كالباحثُت ُب ىذ

ٝتات الٌلغة العربٌية أهٌنا لغة مرنة ٯتكنها أف تتفاعل مع أم لغة، خصوصا ُب مسألة استيعاب ا١تصطلحات ُب شىٌت مناحي اٟتياة، 
ٌليت عاشوا فيها، كالسيما  ُب الٌنقد األديٌب؛ إذ استطاع الٌنقاد العرب أف ٬تدكا ألنفسهم مصطلحات نقديٌة مناسبة للفًتة الٌزمنٌية ا
كىي عوامل . كذلك باعتمادىم على اآلليات ا١تعهودة ُب ىذا اَّاؿ، كاالشتقاؽ كالٌنحت كالٌتعريب كالًٌتٚتة، كاإلحياء كالٌتأكيل

التٌباين  كلعٌلها ا١تعٌوض عن اٞتهود الفرديٌة أك اإلقليمٌية، كما ىو"مشًتكة بُت الٌلغويُت كالٌنقاد العرب، سواء القدامى أـ ادثُت 
الٌناش  حاليا بُت ا١تشارقة كا١تغاربة، ٦تٌا أفرز إشكالٌية تعٌدد ا١تصطلحات اٌليت تؤٌدم الٌداللة نفسها؛ كىذا راجع لعشوائٌية ُب 

، عبلكة على تعٌدد اآلراء، كاختبلؼ كجهات الٌنظر النٌإتة عن الٌصراعات الفكريٌة؛ كىذا بسبب 15"الٌنشاط الًٌتٚتٌي با٠تصوص
 . عٌية للفكر الغريٌب اٌليت يعيشها ا١تفكر العريبٌ التٌب

 
 :اآلليات الٌلغويٌة لصياغة المصطلح الٌسيميائيٌ  -/3
 :صياغة المصطلح الٌسيميائٌي كفق آلية االشتقاؽ   - 3/1

ثراء ا١تعجم يعٌد االشتقاؽ من أىٌم اآلليات الٌلغويٌة ا١تستعملة ُب صياغة ا١تصطلح، فقد استعاف بو الٌلغويٌوف كالٌنقاد إل
العريٌب، كخاٌصة ُب ٣تاؿ الٌنقد الٌسيميائٌي اٌلذم ينتابو الغموض، كاٌتسم بإشكالٌية االصطبلح منذ كلوجو إٔب ساحة الٌنقد العريٌب 

إل٬تاد ا١تصطلح ( سواء على مستول األفراد أك اٞتماعات أك ا٢تيئات)ا١تعاصر، فقد بذؿ نٌقادنا ا١تعاصركف قصارل جهدىم 
ٌي ا١تناسب بتوظيف آلية االشتقاؽ بالٌرغم من اختبلفهم ُب ٖتديد صيغة موٌحدة للمصطلح، كضبط داللتو؛ كمن تلك الٌسيميائ

 :اٞتهود نذكر
تتداخل داللة ىذا ا١تفهـو كغَته من ا١تصطلحات الٌسيمائٌية، فمن الٌنقاد من يرل أنٌو :    Poétique:مصطلح شعريٌة  -   

، كإ٪ٌتا تداكؿ (شعريٌة)؛ كٓب يعرؼ العرب ىذا الٌلفظ (ش ع ر)ن طريق آلية االشتقاؽ، أم من ماٌدة مستنبط من الٌلغة العربٌية ع
ُب الٌنقد شعريٌة كلفظ .... الٌشاعريٌة، شعر الٌشاعر، القوؿ الٌشعرٌم،: عندىم مصطلحات أخرل تدٌؿ على شاعريٌة الٌشاعر، كمنها

ـٌ اٌلذم ) (poétiqueر ىذا الٌلفظ كبديل مقابل اختيا"ا١تعاصر رٌٔتا ٭تمل داللة معرفٌية؛ ألٌف  ، يتوٌلد مفهـو داٌؿ على اإلطار العا
ينزؿ فيو األدب،  فقد ظٌلت البٌلحقة االشتقاقٌية قائمة مقاـ لفظ العلم؛ كما لو كاف ىذا الٌلفظ يٌتجو صوب ٗتصيص الٌسمة 

 .16"اإلبداعٌية بصاحبها
 :ة الٌنحت صياغة المصطلح الٌسيميائٌي كفق آلي – 3/2

ُب الٌلغة العربٌية، فقد استخدـ قدٯتا كحديثا لنقل ما استجٌد من مفاىيم  يعترب الٌنحت إجراء عمليٌا لتوليد ا١تصطلح 
خاٌصة  –األقرب إٔب مفهـو الًٌتكيب ُب الٌلغات األجنبٌية)معرفٌية لدل األمم األخرل، كباتٌباع األسلوب اٞتديد آللية الٌنحت 

نقد ، ميطالسانٌية  لغة الٌلغة: استطاع الٌنقاد العرب ا١تعاصركف إ٬تاد بعض ا١تصطلحات الٌسميائٌية؛ مثل( -ليزيٌةالفرنسٌية كاإل٧ت
 .كغَتىا من ا١تصطلحات... ،الٌزمكاف، قراءة القراءة – قراءة، قراءة القراءة، نقد الٌنقد –نقد ، الٌنقد
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 :تعريب المصطلح الٌسيميائٌي  – 3/3
د العرب ا١تعاصركف مع ىذه اآللية بشكل أكسع من اآلليات األخرل،  فاستخدموىا ُب تعريب لقد تعامل الٌنقا 

 مورفيم، ك(monème) مونيم، ك(phonème)  فونيم: ا١تصطلحات الغربٌية بداية با١تفاىيم الٌلسانٌية، مثل
(morphème) ىذا اَّاؿ، كأ٫ٌتها، كغَتىا، كُب الٌدرس الٌسيميائٌي، حاكلوا تعريب عٌدة مفاىيم غربٌية ُب: (Sèmiologie) 

، كىناؾ بعض ا١تصطلحات ا١تعرٌبة ٕتاكزت ...، سيميولوجي  سيميولوجيا: ، حيث عٌرب ىذا الٌلفظ بعٌدة مصطلحات، منها
: نهامرحلة الٌلفظ الٌدخيل، كاند٣تت ُب سياؽ األلفاظ العربٌية حىٌت أف الٌسامع يظٌنها كذلك، كىي ُب الواقع من أصوؿ غربٌية كم

                                                                    . (Icône)  أيقونةمصطلح 
 :ترجمة المصطلح الٌسيميائيٌ  – 3/4

تعٌد الًٌتٚتة رافدا مهٌما، كعامبل أساسٌيا لنهضة األٌمة؛ ألهٌنا تساعد ُب رصد كٌل ما استحدث لدل األمم األخرل،  
: ٟتضارٌم؛ فمنذ نشأة الٌنقد اٟتديث عرفت الٌلغة العربٌية مصطلحات جديدة عن طريق تفعيل آلية الًٌتٚتة، كمنها كمسايرة الٌتطٌور ا

حيث شهد ىذا ا١تفهـو تداخبل ُب االصطبلح، فظهرت ألفاظ أخرل بصيغ ٥تتلفة، ك٢تا الٌداللة ذااهتا؛   isotopie  الٌتشاكل
الٌشعريٌة، : بعٌدة كلمات عربٌية، منها (poétique)كترجم مصطلح (. توبياازك )، كما عرٌبو بعضهم بلفظ كلفظ المشاكلة

البيوطيقا، )اإلنشائٌية، الٌشاعريٌة، علم األدب، الفن اإلبداعٌي، فن الٌنظم، فن الٌشعر، نظريٌة الٌشعر؛ كما عٌرب ببعض األلفاظ 
، كغَتىا من ...معنم، سمة، نواة داللٌية: لعربٌية، منها، فقد ترجم بعٌدة ألفاظ ُب الٌلغة ا(Sème)أٌما مصطلح ...(. البويتيك،

 .   ا١تصطلحات
 :إحياء المصطلح الٌتراثٌي  –3/5

ُب قالب عصرٌم ٠تدمة حياتنا الثٌقافٌية، كتوٌجهاتنا الفكريٌة ( اٞتدير با٠تلود)من ا١تمكن توظيف الًٌتاث كنتاجو ا١تعرٌُب  
ذلك تقتضي عملٌية تأسيس ا١تصطلح الٌنقدٌم العريٌب ضركرة العودة إٔب منابع الًٌتاث اٌليت ترتكز أساسا على اإلرث التٌارٮتٌي؛ ل

ا١تضيء خاٌصة كأف ا١تصلح الٌنقدٌم العريٌب ا١تعاصر يعرؼ إشكالٌية غياب الٌصيغة االصطبلحٌية من جهة، كترٚتة ىذه 
ابتعاث الٌلفظ القدٙب، "ذه اآللٌية اإلجرائٌية ُب ا١تصطلحات، أك نقلها من ا١تدارس الفكريٌة الغربٌية من جهة أخرل؟ كتتمثل ى

( إحياء الًٌتاث)، كغالبا ما يلجأ الٌلغويٌوف كالٌنقاد العرب إٔب ىذه ا٠تاٌصية 17"ك٤تاكاة معناه ا١توركث ٔتعٌت حديث يضاىيو
كلو عدنا . ا١تفاىيم اٞتديدةباستقراء الكنوز اٌليت خٌلفها علماؤنا القدامى؛ لكسب مصطلحات معرفٌية كاستخدامها للٌتعبَت عن 

إٔب الًٌتاث العريٌب لوجدنا الكثَت من االصطبلحات الرٌائجة ُب ٣تاؿ الٌدرس الٌلساٌ٘ب العريٌب اٟتديث قد تناك٢تا علماؤنا القدامى 
لحات الٌلسانية بالٌدراسة كالبحث، كخٌصصوا ٢تا مؤٌلفات ٖتمل ُب طيٌااهتا تعريفات كٖتاليل ٔتنهجٌية العصور الٌسالفة؛ كمن ا١تصط

 ... الٌنحو، فقو الٌلغة، الببلغة: اٌليت شاعت عند العرب قدٯتا، ٧تد
ٓب تلق استحساف بعض الٌنقاد ا١تعاصرين على غرار ما ذكره الفاسي الفهرم، بأنٌو ( إحياء الًٌتاث)كيبدك أٌف ىذه الطٌريقة 

طلح الٌداخل؛ ألٌف توظيف ا١تصطلح القدٙب لٌنقل مفاىيم االبتعاد عن استعماؿ ا١تصطلح ا١تتوفٌر القدٙب ُب مقابل ا١تص"٬تب 
جديدة من شأنو أف يفسد علينا ٘تثيل ا١تفاىيم الواردة، كا١تفاىيم الٌية على حٌد سواء، كال ٯتكن إعادة تعريف ا١تصطلح القدٙب، 

ب ا١تعاصرين على غرار الدٌكتور عبد بينما شهد ىذا اإلجراء استحساف ثٌلة أخرل من الٌنقاد العر . 18"كٗتصيصو إذا كاف موظٌفا
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ا١تالك مرتاض، اٌلذم استطاع أف يبعث الكثَت من ا١تصطلحات الًٌتاثٌية، كجعلها كمقاببلت للمفاىيم الغربٌية اٟتديثة؛ كخاٌصة ُب 
 .19"(Discours)جعلو بديبل ١تصطلح  اٌلذم( خطاب")٣تاؿ الٌنقد السيميائٌي،  كلفظ 

يعترب إحياء الًٌتاث آلٌية إجرائٌية فٌعالة، ألهٌنا تساعد على إ٬تاد عٌدة مصطلحات نقديٌة ٦تٌا : راثالتٌ ُب  المصطلح الٌلسانيٌ  - أ
يساىم ُب حٌل اإلشكاؿ ا١تطركح ُب ىذا اَّاؿ؛ كمن ا١تصطلحات اٟتديثة اٌليت ٢تا جذكر ُب تراثنا العريٌب من حيث الٌصيغة 

 :   كالٌداللة معا، ٧تد
فقد توالت الٌدراسات الٌلغويٌة حديثا ُب ىذا اَّاؿ، كحاكؿ كٌل باحث أف ٬تد بديبل مناسبا :  Linguistiqueمصطلح  -  

، كاشتغل بعضهم ٖتت لواء االصطبلح (علم الٌلغة)فارتضى ٣تمع الٌلغة العربٌية ا١تصطلح القدٙب "٢تذا ا١تصطلح الغريٌب اٟتديث، 
، 20("Linguistique)اٟتديث، كجعلوه مقاببل ٢تذا الوافد اٞتديد األحدث؛ كىو األلسنية أك الٌلسانيات أك علم الٌلساف 

ٔتعٌت الٌلغة ُب القرآف الكرٙب؛ كما كرد ُب تفسَت ( بوصفو العنصر األساسٌي ُب جهاز الٌنطق البشرمٌ )حيث استعمل لفظ الٌلساف 
 -{حدكف إليو أعجمٌي كىذا لساف عريٌب مبُتكلقد نعلم أهٌنم يقولوف إ٪ٌتا يعٌلمو بشر  لساف اٌلذم يل}: ، قاؿ تعأب21اٞتبللُت

، كفيو يقوؿ  22(عنواف ١تعجم من أضخم ا١تعاجم العربٌية، كأكسعها انتشارا)، كلساف العرب  -103: سورة الٌنحل ، اآلية 
:    ؿ اٟتطيئة؛ كقد أتى ٔتعٌت الكبلـ ُب قو ...، كحكى أبو عمرك لكٌل قـو لسن، أم لغة يتكٌلموف ُّا...الٌلساف الٌلغة: "صاحبو

مصطلح علم الٌلساف، ( ىػ 458ت ) ، كاستخدـ ابن سٌيده 23"*ندمت على لساف فات مٌٍت      فليت بأنٌو ُب جوؼ عكم
ىو علم يقـو على اإلحاطة ٔتفردات الٌلغة، كمعرفة داللتها، : "كحٌدد لو مفهوما يبدك أقرب إٔب مفهومو اٟتديث، حيث قاؿ

تعٌلق با١تفردات من قبيل اشتقاقها، كصيغة بنائها،  كما يطرأ على بنيتها من تطٌورات صوتٌية، أك تغٌَتات كمعرفة قواعد الٌلغة اٌليت ت
، فقد استعمل مصطلح علم الٌلساف، كتوٌسع ُب مفهومو؛ حيث (ىػ 808ت ) كأٌما ابن خلدكف . 24"تقتضيها قوانُت الٌلغة ا١تعيٌنة
 . 25"ساف العريٌب أركانا أربعة، ىي الٌلغة كالٌنحو كالبياف كاألدبإف لعلـو اللٌ : "حدٌد لو أربعة أركاف، بقولو

التيٌٍت "ىذا ا١تصطلح ُب بداية القرف العشرين؛ كىو  (F . De Saussure( )دم سوسَت)كقد أكجد العآب الٌلغوٌم 
يٌب، حيث قاؿ عبد ؛ ٦تٌا يدٌؿ على توافقو مع االصطبلح العر 26"، أم لساف( langue) ، كتعٍت ( lingua) األصل من 

على تلك الٌصورة  -كيعٍت ُب العربٌية الٌلساف –(  la langue) كما فعل دم سوسَت حُت أطلق مصطلح : "الصبور شاىُت
؛ 28"دراسة الٌلغة لذااهتا، كمن أجل ذااهتا: "، كقد أكجز ُب تعريف ىذا العلم بأنٌو27"من الٌنشاط الٌلغوٌم ذات القواعد كالقوانُت

أٌما الدٌكتور عبد ا١تالك مرتاض، فقد نظر إٔب ىذا ا١تصطلح من زاكية أخرل؛ . مٌية كتارٮتٌية كمقارنة لٌلغات البشرفهو دراسة عل
، كاآلخر نسبة إٔب علم (langue)٨تن ٪تٌيز بُت مصطلحي الٌلساٌ٘ب كالٌلسانياٌٌب؛ األٌكؿ نسبة إٔب ٣تٌرد الٌلساف : "حيث يقوؿ

؛ كما ٬تب الٌتمييز بُت الرٌياضياٌٌب نسبة إٔب الرياضيات نسبة مباشرة، كنسبتنا إٔب (linguistique )األلسنة، أم الٌلسانيات 
 .29"!، كبُت الرٌياضي نسبة إٔب الرٌياضة، أـ يوٌد النٌاس أف ٮتلطوا بُت ا١تفاىيم ؟(عآب الٌنحو)’ ٨تومٌ ’الٌنحو، فنقوؿ  

هود ا١تبذكلة من أجل إحياء الًٌتاث الفكرٌم، كالثٌقاٌُب العريٌب، فإنٌو رغم اٞت: توليد المصطلح الٌسيميائٌي عن طريق اإلحياء –ب 
ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الكنوز ا١تعرفٌية ٖتتاج إٔب ْتث كتنقيب، كدراسة معٌمقة كي تبعث من جديد؛ كمن بُت ا١تصطلحات 

 :٧تد   -الًٌتاث إحياء-الٌسيميائٌية اٌليت أكجدىا الٌنقاد العرب ا١تعاصركف بتوظيف ىذه اآللٌية 
: كىي أف يذكر الٌشيء بلفظ غَته لوقوعو ُب صحبتو، كقولو تعأب"ىي من مصطلحات الببلغة العربٌية القدٯتة، : المشاكلة  -
أ٫تلهم، فذكر اإل٫تاؿ : ؛أم-19: سورة اٟتشر، اآلية  -{ كال تكونوا كاٌلذين نسوا ا فأنساىم أنفسهم أكلئك ىم الفاسقوف}
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أصحابنا قصدكا الٌصبوح بسحرة    كأتى :      ، كقد ذكر شعر أليب الرٌقمع قاؿ فيو30"سياف لوقوعو ُب صحبتوىنا لفظ النٌ 
خيطوا ٕب جٌبة كقميصا، فذكر ا٠تياطة : أم قالوا اقًتح شيئا ٧تد لك طبػخة    قلت اطبخوا ٕب جٌبة كقميصا رسو٢تم إٌٕب خٌصيػصا

ـ ألنٌو كاف فقَتا، ليس لو كسوة تقيو من الربد؛ كُب الٌدرس الٌسيميائٌي جعل لفظ بلفظ الطٌبخ لوقوعو ُب صحبة طبخ الطٌعا
كلمات أخرل على سبيل ( ا١تشاكلة)، كما كضعت ّتوار ىذا الٌلفظ (Isotopie)كبديل للمصطلح الغريٌب ( المشاكلة)

 .   31"الٌتشاكل: "الًٌتادؼ، منها
لٌتشبيو، أك الكناية ألٌف الٌلفظ ا١توٌلد ٓب يشتٌق من ماٌدة لغويٌة، كٓب ينقل من ىو توليد ا١تصطلحات على طريقة ا: المجاز – 3/6

لفظ القطار كاف : أصل أعجمٌي، كإ٪ٌتا ىو كلمة أك تركيب استعملو أىل الٌلغة ٔتعٌت معٌُت، ٌٍب أصبح يدٌؿ على معٌت آخر؛ مثل 
كىي ا١تقطورات اليت ٕتٌرىا العربة، كتسَت على سٌكة )ة يدٌؿ عند العرب على تقاطر اإلبل، كأصبح يدٌؿ على كسيلة نقل حديث

ُب عملٌية الٌتطوير الٌدالٌٕب حُت سٌد الباب أماـ  -ُب عصر االحتجاج -؛ كقد سا٫تت ظاىرة توليد ا١تعا٘ب لؤللفاظ (حديديٌة
الربيد، : مفاىيم؛ ٨تو ا١تعرب كالٌدخيل، باإلضافة إٔب حاجة العرب آنذاؾ إٔب اصطبلحات جديدة للٌتعبَت عٌما استحدث من

، كُب العصر العباسٌي استعملوا لفظ ا١تقامة للٌداللة على جنس أديٌب أبدعو أدباء ذلك العصر، كُب العصر …ا٢تندسة، الٌز٧تبيل
األندلسٌي أطلق لفظ ا١توٌشحات على ٪تط من الٌشعر عرؼ ُب تلك الفًتة عندىم، كُب العصر اٟتديث ًٌب الٌلجوء إٔب ىذه الوسيلة 
الٌلغويٌة لسٌد حاجة الٌلغة العربٌية من ا١تصطلحات؛ حيث استعمل لفظ مذياع للٌداللة على جهاز الرٌاديو،  كاٟتاسوب للٌداللة على 

 ...ا٢تاتف، الطٌيار، الٌثبلجة: جهاز الكومبيوتر، كما استعملت ألفاظ أخرل بتطوير ا١تعٌت أك بتغيَته؛ ٨تو
يعترب اَّاز كسيلة ىاٌمة تستخدـ من أجل توسيع ا١تعٌت الٌلغوٌم للكلمة، : طريق المجازتوليد المصطلح الٌسيميائٌي عن  -   

كٖتميلها معٌت جديدا، فقد ٞتأ الٌنقاد إٔب ىذه اآللٌية إلثراء الٌلغة؛ حيث شهدت ا١تصطلحات الٌنقديٌة الٌسيميائٌية ضركبا من 
ٝتي الفارؽ، كاال٨تراؼ، كالبعد، " ، كاٌلذم (Ecart)١تصلح األجنيٌب كلفظ بديل عن ا( االنزياح: )األلفاظ اَّازيٌة، نذكر منها

ناء، كالفجوة = جفاء،  كالبعيد = زيغ ، كالبعد = بوف، كاال٨تراؼ = كالفجوة؛ كىي كلمات ُب أصو٢تا الٌلغويٌة ٥تتلفة، ألٌف الفارؽ 
كُب خٌضم . 32"ٌسالفة الذٌكر تعترب مقبولة ٣تازيٌاأٌما االنزياح فهو ا١تصطلح األقرب إٔب العدكؿ، كلكن ا١تصطلحات ال. شرخ= 

للمصطلح الٌسيميائٌي ٣تازا،  فأشاركا إٔب الوتد األلسٌٍت، كالٌسلم الصوٌٌب، كا١تاء الٌشعرٌم، "اٞتداؿ القائم بُت الٌنقاد ُب تناك٢تم 
: تابااهتم، بديلة عن ا١تصطلحات التٌالية؛ كغدت ىذه ا١تصطلحات موظٌفة توظيفا مكٌررا ُب ك...كالٌتقويضٌية، كا١تفتاح الٌسردمٌ 

، الٌتفاكت الٌلغوٌم، العناصر األدبٌية اٞتمالٌية، الٌتفكيكٌية، ٌٍب حٌلت العقدة ُب الٌنص (الوحدة الكبلمٌية)اٞتملة ا١تلفوظة 
 .   33"القصصيٌ 

    
 :تجربة الدٌكتور رشيد بن مالك في مجاؿ المصطلح الٌسيميائيٌ  -4
 :يميائٌي في مسار الدٌكتور رشيد بن مالك الٌنقدمٌ الٌتوٌجو السٌ  -4/1

نظرا أل٫تٌية ا١تصطلح الٌنقدٌم، فإٌف الٌنقاد اٞتزائرٌيُت ٓب يكتفوا ٔتراقبة تطٌوره كتتٌبع استعماالتو فحسب، بل سا٫توا  
ربٌية اٟتديثة، كمنهجيتها ُب ّتهودىم ُب سبيل إضفاء صبغة عصريٌة على كاقع ا١تصطلح الٌنقدٌم قياسا على الٌتوجهات الفكريٌة الغ

العمل الٌنقدٌم من خبلؿ الًٌتٚتة كالٌتأليف، ككانت بداية التفات الباحثُت اٞتزائرٌيُت إٔب ا١تنهجٌية اٟتديثة، كال سيما الٌنظريٌة 
ُت ُّذه الٌدراسات؛ على الٌسيميائٌية ُب ٙتانينيات القرف ا١تاضي، حيث لقيت ا١تصطلحات الٌسيميائٌية العناية البلٌزمة من لدف ا١تهتمٌ 
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غرار الدٌكتور رشيد بن مالك اٌلذم قاـ بتعريب ا١تصطلح الٌسيميائٌي، كخاٌصة الٌسردٌم منو تارة، كترٚتتو  تارة أخرل؛ حيث أباف 
ل حٌل عن آفاؽ ا١تصطلح الٌنقدٌم العريٌب ا١تعاصر من خبلؿ ٦تارستو الٌنقديٌة تنظَتان كتطبيقنا، فقد اجتهد الباحث كثَتا من أج
ا كانت إشكالٌيات ا١تصطلح الٌنقدٌم العريٌب ا١تعاصر كا١تتمثٌلة ُب العشوائٌية االصطبلحٌية اٌليت يٌتسم ُّا الٌنقد ُب العآب العريٌب؛ فإذ
اس ُب الكلمات تغٌَت أماكنها الٌداللٌية، فإٌف ألفاظ الدٌكتور رشيد بن مالك تدخل إٔب فضاءااهتا بدقٌة كعلمٌية، حيث ال تًتؾ االلتب
كُب . أم موضع؛ كذلك نظرا الكتسابو رصيدا لغويٌا ينحاز إليو بقدر ا٨تيازه للحداثة الغربٌية، كعلى كجو ا٠تصوص ا١تدارس الفرنسٌية

ٯتكن القوؿ إنٌنا : "...إجابتو عن سؤاؿ طرح عليو يتعٌلق ٔتوقع الٌنظريٌة الٌسيميائٌية من البحوث  كالٌدراسات الٌنقدية ا١تعاصرة؟ قاؿ
دأنا نشتغل على الٌنظريٌة الٌسيميائٌية ُب بداية الٌثمانينيات؛ ففي جامعة تلمساف الحظنا أهٌنا رفضت رفضا تامنا، كحاكلنا بقدر ب

 اإلمكاف أف نقف عند األسباب اليت تكمن كراء ىذا الرٌفض، كتبٌُت أٌف منها ما يتعٌلق بالٌنقد العريٌب نفسو اٌلذم ال يطيق ىذا الٌنوع
اٟتاصل حوؿ عدد من ا١تصطلحات ( اإلٚتاع)كبالفعل حاكلنا أف ننطلق من : "...كأردؼ قائبل(. الٌسيميائٌية)سات من الٌدرا

 .34"لصياغة خطاب نقدٌم ٢تذا االسم، كذلك حىٌت نقرب الٌنص الٌنقدٌم من القارئ العريبٌ 
لتواليت ٌٚتدت الفك -إحداث القطيعة مع ا١تمارسات الكبلسيكٌية "كيرل الباحث أف  ٌٌ ال يعٍت استبداؿ منهج  -ر كعٌط

 ٔتنهج، أك استحداث مصطلحٌية جديدة؛ بقدر ما يعٍت الٌتمٌثل الواعي كا١تسؤكؿ للًٌتاث الٌنقدٌم كالفلسفٌي، كالٌرىانات العلمٌية اٌليت
ُب حٌد ذااهتا، بل كسيلة تكمن  تقـو كراء ا١تمارسات الٌسيميائٌية ُب أصو٢تا؛ كلكن ال ينبغي أف ينظر إٔب الٌسيميائٌية على أهٌنا غاية

، فمن ا١تبلحظ على الٌدراسات الٌنقديٌة ا١تعاصرة اٌليت تتبٌٌت ىذه ا١تناىج الغربٌية أهٌنا تشتغل على 35"فعالٌيتها ُب اٟتلوؿ اٌليت تقٌدمها
لٌية اٟتاصلة حاليا؛ فهناؾ ٣تموعة من ا١تصطلحات اٌليت ٓب ٬تد ٢تا القارئ ما يقابلها ُب ثقافتو، كىذا ما تسٌبب ُب كجود اإلشكا

بعض الباحثُت ٦تٌن يًتٚتوف كفق منظورىم ا٠تاٌص، كيقٌدموف ما توٌصلوا إليو دكف أف يعرضوه على أىل االختصاص، كمع ذلك فقد 
ي، استطاعت بعض الٌدراسات الٌسيميائٌية العربٌية أف ترقى ٔتستول البحث العلمٌي إٔب درجات عليا من الٌتفكَت كالٌتمثيل الواع

 .كا٢تادؼ إٔب بناء إسًتاتيجٌية ْتثٌية تعمل على إفراز قٌيم علمٌية، كتلقي بظبل٢تا على كاقع الٌنقد ا١تعاصر ُب الوطن العريبٌ 
إٌف كضع ا١تصطلحٌية الٌسيميائٌية ُب العآب العريٌب ٮتتلف ٘تاما عٌما ىو عليو عند الغرب؛  فا٠تطاب الٌسيميائٌي مستعصي 

اٟتديث "ٌية، كعلى ىذا األساس ينبغي إعطاء أكليات ُب ترٚتة ىذه الٌنصوص، فيجب الٌتمهيد ٢تا من خبلؿ الفهم ُب لغتو األصل
تٌإب عن الٌنقاط ا١تعلمٌية الكربل ُب ىذا الٌتوجو، ككذلك اإلشارة إٔب اٟتقوؿ ا١تعرفٌية اٌليت هنل منها البحث الٌسيميائٌي ا١تعاصر؛ كبال

                                              ، مع الًٌتكيز ُب عملٌية انتقاء الٌنصوص على البحوث ذات الطٌابع البيداغوجٌي                                                    36"وع من البحوثاهتيئة األرضٌية لًتٚتة ىذا النٌ 
ت الٌسيميائٌية اٌليت سعى من خبل٢تا إٔب تبليغ ىذه تلك ىي بعض مبلمح إسًتاتيجٌية الدٌكتور رشيد بن مالك ُب ترٚتتو للمصطلحا

فبل ٯتكن أف ننطلق إٔب الٌتطبيق ُب : "ا١تعرفة اٞتديدة، اًنطبلقا من ضركرة الٌتبسيط الٌنظرٌم؛ حيث يقوؿ الباحث ُب ىذا الٌشأف
ٔب ا١تنهج الٌسيميائٌي كاف ُّدؼ نقل القارئ ، فتوٌجو الباحث إ37"حُت أٌف القارئ العريٌب يفتقر إٔب ٘تٌثل األطر الٌنظريٌة للٌسيميائٌية

 .العريٌب من قارئ ٯتيل لعاطفتو اٞتيٌاشة إٔب قارئ يفٌكر ك٭تٌلل كفق إطار ٓب يعهده من قبل ُب الٌنظريٌات الٌنقديٌة العربٌية
 : المصطلح الٌسيميائٌي بين الٌتعريب كالٌترجمة عند الدٌكتور رشيد بن مالك -4/2 

طلحٌية اٌليت تعيشها الٌساحة الٌنقديٌة العربٌية ا١تعاصرة تربز مكانة البحوث الٌسيميائٌية اٌليت تطرح اٟتلوؿ ُب ظٌل الفوضى ا١تص
ا١تمكنة لتجاكز ىذه اإلشكالٌية؛ حيث تتابعت اٞتهود ُب كضع ا١تصطلح الٌسيميائٌي من خبلؿ تعريب الٌنظريٌة الٌسيميائٌية، كاراهتن 

ُب عملٌية االصطبلح أرقى من ٣ترد الًٌتٚتة اٟترفٌية؛ لذلك سعى رشيد بن مالك إٔب االجتهاد ُب  ذلك بالًٌتٚتة غَت أٌف الٌتعريب
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الًٌتٚتة أثناء كضعو لقاموس مصطلحات الٌتحليل الٌسيميائٌي للٌنصوص، كصاغ معرفتو للمصطلحات ضمن حدكد الًٌتٚتة عن 
 ...،  كغَتىم(كورتيس)، ك(ج غرٯتاس.أ)، ك(إميل بنفينست: )الٌسيميائٌيُت الغربٌيُت، كٓتاٌصة الفرنسٌيُت منهم، أمثاؿ

ا للكثَت من الباحثُت كا١تنشغلُت با١تنهج الٌسيميائٌي، نظرا الحتوائو على العديد  كيعٌد معجم الدٌكتور رشيد بن مالك مرشدن
كصٌيغ ٘تظهرىا مركز الثٌقل ٢تذا  من ا١تصطلحات كا١تفاىيم اليت تطبع دراسة الٌسرديٌات؛ حيث تشٌكل مباحث الٌداللة، كمستويااهتا،

القاموس، كتعترب ىذه الٌدراسة ٤تاكلة صائبة ُب حقل سيميائٌي ال زاؿ بكران، كٓب تستقم فيو ا١تصطلحات بعد بالٌنظر إٔب استفادة 
إطار ْتث كبغرض ٖتقيق مشركع علمٌي ُب (. على الٌرغم من قٌلتها)الباحث من الًٌتٚتات اٌليت أعٌدت من قبل ُب ىذا اَّاؿ 

ٚتاعٌي، عمد الباحث إٔب كضع ا١تصطلح ُب صيغتو الفرنسٌية، كترٚتتو اإل٧تليزيٌة، ٌٍب إ٬تاد ا١تقابل العريٌب لو؛ كما أٟتق ذلك كلٌو 
بشرح يطوؿ كيقصر حسب أ٫تٌية ا١تصطلح، كتشَت اإلحالة ُب هناية كٌل شرح إٔب فهم سياقو الٌدالٌٕب؛ فقد حاكؿ الدٌكتور رشيد بن 

مواجهة الًٌتٚتات اٞتديدة، كالٌتحقق من صبلحٌية ا١تصطلح، "حٌل اإلشكالٌية ا١تطركحة ُب ىذا اَّاؿ كا١تتعٌلقة بكيفٌية مالك 
مع كًاستبدالو بعد الٌتأٌكد من أنٌو متداكؿ، أك أنٌو يستطيع أف يرفع اللٌبس، كيعرب بدقٌة عن ا١تفهـو ُب الٌلغة األصلٌية، كال يتداخل 

 .؛ كىذا ألنٌو يعٌد ا١تصطلح مفتاحا ألٌم ْتث علميٌ 38"مصطلحات أخرل؟
سٌد اٟتاجة ُب الٌدراسات  -مع غَته من ا١تعاجم األخرل اٌليت تصٌب ُب اٟتقل نفسو –إٌف ىذا العمل ا١تعجمٌي بإمكانو   

ٌطي عقبة فوضى االستعماالت الٌنقديٌة العربٌية ا١تعاصرة؛ فهو يطرح الٌسبل اٌليت تساعد الٌدارسُت على ٕتاكز مصاعب الًٌتٚتة، كٗت
ا١تصطلحٌية ا١تعموؿ ُّا، فقد سعى الباحث إٔب ٖتقيق الٌتقارب الفكرٌم كالثقاٌُب العريٌب من خبلؿ اقًتاحو َّموعة من ا١تصطلحات 

الٌسردٌم للٌنظريٌة  الٌسيميائٌية، كما قاـ باستجبلء بعض ا١تصطلحات الٌلسانٌية األساسٌية اٌليت كاف ٢تا األثر البالغ ُب بناء الٌصعيد
الٌسيميائٌية؛ حيث عمد إٔب ضبط ا١تصطلح بتحديد منحدره ا١تفهومٌي ُب الٌلسانيٌات، مع مراعاة الٌشركط اٌليت ًٌب ُّا نقلو، كيبدك 

هد كبَت جليا أٌف شغل الباحث ُب ا١تصطلح الٌسردٌم اراهتن بالًٌتٚتة ُب الٌدرجة األكٔب، كاقًتب من تعريب ا١تنهج الٌسيميائٌي ُب ج
٨تو صوغ ا١تصطلح؛ ألٌف الٌنص األديٌب ُب منظور غرٯتاس يسَت ضمن آلٌية منطقٌية ٖتكمها شبكة من العبلقات، كالعمليٌات اٌليت 
تنظٌم الٌنص الٌسردٌم، كمن الواضح أٌف الًٌتكيبة الٌسرديٌة، كما ٖتملوي من تفريعات ٖتوم ٛتولة مضامُت الٌنص حويا يتجاكز إطارىا 

 .، كيتعٌداىا ليشمل ا١تستول ا٠تطايبٌ الٌسردمٌ 
 : جهود رشيد بن مالك في ترجمة المصطلح الٌسردمٌ  -43/

تطٌور ا١تصطلح الٌسردٌم كثَتا بفضل الًٌتٚتة ا١تتناغمة مع حاؿ الٌنقد العريٌب ا١تعاصر، كٕتٌلى ذلك ُب جهود عديدة؛ كمن 
ح الٌسردٌم من الٌلغة العربٌية كموركثها الٌنقدٌم نظريٌا كتطبيقٌيا؛ فعند أبرزىا ما قاـ بو الباحث رشيد بن مالك  اٌلذم قارب ا١تصطل

ىو مصطلح حديث يستعمل للقٌص، ' الٌسرد'مثبل، ٓب ٮترج عن نطاؽ الًٌتٚتة؛ ك (narrativité) ' سرديٌة'صياغتو ١تصطلح 
ياؿ؛ فهو عملٌية يقـو ُّا الرٌاكم ألنٌو يشتمل على قصد حدث أك خرب سواء أكاف ذلك ُب صميم اٟتقيقة، أـ من ابتكار ا٠ت

إذ نستطيع  ؛41"على تلك ا٠تاٌصية اٌليت ٗتٌص ٪توذجا من ا٠تطابات"' سرديٌة'كتؤٌدم إٔب الٌنص القصصٌي، حيث يطلق مصطلح 
( جَتار جينيت)ك، (بنفينست)كاستنادنا إٔب الٌتمييزات اٌليت اًقًتحها كٌل من . من خبلؿ ذلك أف ٪تٌيز بُت ا٠تطابات الٌسرديٌة كغَتىا

 فالٌسرد؛ 39"ٯتكن أف نتبٌُت تنظيما متقاربا نسبٌيا، حيث يتعٌلق ا١تستول ا٠تطايٌب بالتٌلفظ ُب حُت يتعٌلق ا١تستول الٌسردٌم با١تلفوظ"
ت ٥تتلفة  ظاىرة إنسانٌية تضرب ّتذكرىا ُب عمق التٌاريخ البشرٌم، كال ٮتلو تراث أم لغة من ظواىر سرديٌة؛ إ٪ٌتا يطلق عليها تسميا

 .كالقٌصة كالٌركاية  كاٟتكاية الٌشعبٌية، كحىٌت األسطورة كا١تقامة، كغَت ذلك
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، كشرح ا١تفاىيم ا١تتعٌلقة بتحليل ا١تستول الٌسردٌم ا١تتأٌلف الٌسردمٌ كقد حاكؿ الباحث رشيد بن مالك تعريب ا١تصطلح 
كما اعتٌت باألسس الٌنظرية للٌسرد استنادا إٔب عمل ا١تنظٌرين ؛ (الٌتحريك، الكفاءة، األداء، الٌتقييم)من أطوار الٌرسم الٌسردم 

، كعندما ننظر إٔب ٖتليلو لوضعيتُت سرديتُت متمايزتُت ٧تد٫تا مبثوثتُت ُب الٌسرد الغريٌب (خصوصا غرٯتاس، ككورتيس)الفرنسٌيُت 
/ المرسلاٌليت ٖتكم  الٌتعاقديٌةكٔب من خبلؿ على الٌصعيد ا١تعارٌُب؛ إذ يظهر ُب الوضعٌية األ المرسل نشاط: " بصفة جلية؛ ك٫تا

مشركعو إذ يظهر من جديد ُب هناية  تحيين ُب الفاعلكبداية العقد، ٔتجرد إ٘تاـ  المرسل ، كٮتتفيالفاعلأك  المحٌرؾ للفعل
 . 40"ٌوـالمق/ المرسلإٔب المحٌرؾ  /المرسل  اٌققة ظهورا، كيعكس انتقالو من موقع تقويم األداءاتاٟتكاية أثناء 

حيث كرد مصطلح القٌصة ُب القرآف )كما أٌكد الٌدرس الٌنقدٌم اٟتديث عراقة ا١تصطلح الٌسردٌم ُب الًٌتاث العريٌب القدٙب  
، فقد شهدت عملٌية كالدة ىذا ا١تصطلح، كتكٌونو ُب ا١تؤلفات الًٌتاثٌية، ٌٍب تنامى إٔب حد (الكرٙب أكثر من سبعة كعشرين مرة

توازنا معرفيٌا مع الًٌتاث العريٌب، كإف غلبت عملٌيات  الٌسردمٌ ىات الغربٌية اٟتديثة؛ إذ أظهر تطٌور ا١تصطلح تشابكو مع االٕتا
أٌف الًٌتٚتة على استلهاـ ا١توركث الٌنقدٌم العريٌب، فثٌمة تركيز أيضا على مكانة الفعلٌية كالفواعل ُب البٌت ا٠تطابٌية؛ ككما ال ٮتفى 

عاتو، مثل الرٌاكم، أك فاعل ا١تعرفة، أك فاعل االعتقاد ال تتنافر مع ا١توركث العريٌب أيضا، كُب ىذا يرل ا١تصطلح الٌسردٌم بتفري
الٌتعريب قد يصبح أرقى من ٣ترٌد الًٌتٚتة اٟترفٌية حُت يكوف االلتزاـ ٔتنهجٌية علمٌية ٤تٌددة ككاضحة، ال تنفصم عن :" الباحث أفٌ 

عرفٌية كالثٌقافٌية؛ كما تفيد جدكل الٌتعريب منهجيٌا كعلمٌيا كلما عمٌقنا الٌرؤل ا١تصطلحٌية ُب الٌلغة الٌلغة كخصوصيٌااهتا الببلغٌية كا١ت
كالٌنقد كالثٌقافة، إذ يتداخل الٌسرد مع ا٠تطاب بأبعاده ا١تختلفة، كىذا الٌتداخل شديد اٟتضور ُب مفهـو الٌسرد العريٌب، كموركثو 

، اٌليت ٖتمل ا١تعا٘ب كالٌدالالت كاَّازات 41"ورة، كالًٌتاث الٌشعيٌب، كالًٌتاث الٌديٌٍت اإلسبلميٌ العريق لدل الٌنظر ُب سرديٌات األسط
 .كاالستعارات كالٌرموز كاإلشارات، كاٌليت تفصح عنها الٌلغة العربٌية كٌلما كشف عن عناصر الٌتمثيل الثٌقاٌُب فيها

ريٌة منذ عهد طويل قد أظهرت كجود أشكاؿ سرديٌة شبو مشولٌية الٌدراسات الفولكلو : "كيرل الدٌكتور رشيد بن مالك أفٌ 
تتجاكز حدكد اٞتماعات األلسنٌية، حىٌت كإف كانت مقاربة األشكاؿ األدبٌية، كاٟتكايات التٌارٮتٌية أك ا٠تطابات الٌدينٌية حدسٌية؛ 

الٌسرديٌة اٌورة من ا١تعٌت اٌلذم يربطها باألشكاؿ  ؛ حيث يعترب42"من ىنا فإٌف الٌنشاط ا٠تطايٌب يقـو على معرفة الفعلٌية ا٠تطابٌية
الٌصوريٌة للحكايات مبدأ منٌظما لكٌل خطاب، فإٌما أف يكوف ا٠تطاب تسلسبل منطقيٌا بسيطا للعمل؛ كبالتٌإب فإٌف ا١تعٌت ال يكوف 

 لغويٌا كاعيا ك٤تتويا على تنظيمو ا٠تاٌص، ، كإٌما أف يكوف ا٠تطاب داال، كفعبل(الٌسيميائٌية)إاٌل نتيجة ألطوار تتجاكز األلسينٌية 
ـٌ طرح مسألة  ؛ كما ٖتٌدث الباحث ُب ىذا الٌسياؽ عن االضطراب الكفاءة الخطابٌيةحيث تستدعي الٌسرديٌة ٔتعناىا العا

بذب ُب االصطبلح؛ ا١تصطلحٌي اٌلذم يعٌد الٌسمة الغالبة ُب البحوث الٌنقديٌة العربٌية ا١تعاصرة، ككشف عن إشكالٌية الفوضى كالٌتذ
 : حيث حٌددىا ُب ثبلث حاالت، كىي

كالطٌاقة اإل٭تائٌية،  إٔب الٌتضمُت، كالٌداللة اٟتافة، (connotation)إذ ترجم مصطلح : الًٌتٚتة العديدة للمصطلح الواحد –أ
ثانوية ال توجد ُب ا١تعٌت األٌكؿ  ، كىو ما ٭تف بالكلمة من معاف ثانية، أك(إيحاء)فيما ترٚتو الباحث بلفظ   كالٌداللة ا١تتحٌولة؛
 .ا١تبدئٌي للكلمة

مصطلحي ( ٚتاؿ الٌدين كولوغلي)، ك(ج ب غيـو)، ك( بوىاس. ج )ترجم كٌل من : الًٌتٚتة الواحدة ١تصطلحُت ٥تتلفُت –ب
((narration ك( récit ) ُب حُت ٓب يرد ىذاف ا١تصطلحاف ُب قاموس الباحث، كلكٌنو ترجم مصطلح الٌسردب ، 

narrativité    كيطلق ىذا ا١تصطلح على تلك ا٠تاصٌية ا١تتعٌلقة بنموذج معٌُت من ا٠تطابات(سرديٌة)بلفظ ،. 
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 (disjunction)ترجم عبد العزيز طليمات  مصطلح   : الًٌتٚتتاف ا١تختلفتاف للمصطلح الواحد –ت 
، حيث فصلة"يد بن مالك ىذا ا١تصطلح بلفظ ، كٓب يلتـز بًتٚتة كاحدة؛ بينما ترجم الباحث رش باالنفصاالت كاالنفكاكات

 .تستعمل الفصلة ُب الٌسيميائٌية الٌسرديٌة للٌداللة على عنصر من عنصرم مقولة الٌصلة
أف ترٚتة ا١تصطلح ُب ا٠تطاب الٌسيميائٌي ا١تعاصر تٌتسم  -رشيد بن مالك –تأسيسا على ىذه العٌينات الحظ الباحث 

نقل ا١تعرفة كا١تفاىيم ا١تستجٌدة "سس الٌتواصل العلمٌي؛ فقد رأل أٌف الوظيفة اٟتقيقٌية للًٌتٚتة ىي باالضطراب اٌلذم يؤٌدم إٔب فٌك أ
ُب الٌدكائر العلمٌية من الٌلغة األصلٌية، إٔب الٌلغة ا٢تدؼ ُب مصطلحٌية شفافة كموٌحدة؛ فًتٚتة ا١تصطلح الٌسيميائٌي تبدأ ْتصر 

ا١تتخٌصصة أٌكال، كاٞتنوح إٔب ترٚتة ما استعصى نقلو كفق عمليات الٌتوليد كاالشتقاؽ  ا١تصطلحٌية ُب ا١تعاجم كالبحوث العربٌية
 .43"كالٌتعريب

 : جهود الدٌكتور رشيد بن مالك في صياغة المصطلح الٌسيميائيٌ  – 5
 :صياغة المصطلح الٌسيميائٌي عن طريق االشتقاؽ -5/1

طلح الٌسيميائٌي كما ىو شائع ُب ىذا اَّاؿ، حيث استطاع استعمل الباحث رشيد بن مالك ىذا األسلوب لتوليد ا١تص
 : صياغة عٌدة مصطلحات؛ كمنها

بديبل عن ا١تفهـو (  ركل)ا١تشتٌق من ماٌدة ( راكم)فقد رأل الباحث أف ٬تعل ىذا الٌلفظ  : ( Narrateur )مصطلح راكم  -
ء، كتبعا لذلك تدلٌنا كٌل مقٌومات ىذه العملٌية بصورة غَت الفاعل ُب كٌل عملٌية بنا"؛ اٌلذم اعتربه )  ( Narrateur الغريٌب 

.. ، فبل كجود لقٌصة بدكف راك؛...مباشرة على ذلك الفاعل، فالرٌاكم ىو اٌلذم ٬تٌسد ا١تبادئ اٌليت تقـو عليها األحكاـ الٌتقييمٌية
يب،  كحكايات يكوف فيها الرٌاكم حاضرا  كىناؾ حكايات يكوف فيها الرٌاكم غائبا عن القٌصة اٌليت تركل، كيسمى الرٌاكم الغر 

، صاغ الباحث مصطلحات  ( narrer )(ركل)، كمن اٞتذر الٌلغوٌم نفسو 44"كشخصٌية ُب القٌصة، كيسمى الرٌاكم ا١تتضٌمن
بديبل عن  (مركم)، كجعل لفظ (ا١تركم لو)قابلو بكلمة  ( Narrataire )أخرل على غرار ما كجد ُب الٌلغة الفرنسٌية؛ كلفظ 

ركل، قٌص، سرد، : ُب الٌلغة العربٌية، كمنها ( narrer )؛ كبا١تقابل فقد تعٌددت ترٚتة ىذا اٞتذر الٌلغوٌم ( Narré)مصطلح 
كما أكجد الباحث مصطلحات أخرل . الرٌاكم، القاٌص، الٌسارد، اٟتاكي: ؛ حيث كرد مع كٌل فعل االشتقاقات التٌالية...حكى

 énoncé )، كىو بديل عن لفظ ( ملفوظ سردمٌ )من جذر كاحد، مثلما فعل مع مصطلح  متقاربة الٌداللة؛ ألهٌنا مصاغة
narratif )  (. البلٌفظ)، كمنو صاغ كلمة 

 :توليد المصطلح الٌسيميائٌي بطريقة الٌتركيب -5/2
ا١تناسب إاٌل ُب اٟتاالت اٌليت استعصى عليو فيها صياغة ا١تصطلح  -الًٌتكيب-ٓب يستعمل الباحث ىذه الطٌريقة  

 :  للمفهـو الغريٌب، كما فعل ُب توليد بعض ا١تصطلحات  نذكر منها ما يلي
بديبل عن ىذا  –لغة كاصفة –اختار رشيد بن مالك ىذه الٌلفظة ا١ترٌكبة : ( Métalangage )( لغة كاصفة ) مصطلح  -أ

عاصرين بصياغتهم أللفاظ مرٌكبة، كمتقاربة على غرار ما فعلو صنوه من الباحثُت العرب ا١ت(  (Métalangage ا١تصطلح الغريبٌ 
، كالٌلغة الواصفة ُب نظر الباحث، ىي الكبلـ على ...(لغة الٌلغة، لغة جامعة، ما كراء الٌلغة، ما بعد الٌلغة، : )الٌداللة؛ منها

ة، كتتكٌلم على أدلٌة الكبلـ الكبلـ، يعٍت الكبلـ ا١تبٍت لوصف الكبلـ الطبيعٌي؛ حيث ٖتيل الٌلغة الواصفة على ا١تراجع األلسنيٌ 
تستعمل لوصف ٨تو الٌلغة، كاستند الباحث ُب ىذا ..( ا١تصدر، االشتقاؽ، الٌنظم،)الكلمات الٌتقنية : ؛ مثبل(الطبيعيٌ )ا١توضوع 
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م رأل بأهٌنا لغة اٌلذ( غرٯتاس)اٌلذم يعترب الٌلغة الواصفة ىي لغة الٌنحو، ك( بنفنيست")الٌتعريف إٔب قوؿ كٌل من الباحثُت الغربٌيُت 
 . 45"اصطناعٌية ٖتتوم ُب مضامينها على قواعد بنائها ا٠تاٌصة

كجػد الباحث أٌف ىذه الٌلفػظة ُب أصػلها الغريٌب مشتػٌقة من الكلمة :  ( Glossématique )(  نظريٌة الٌلغة)مصطلح  -ب
األساسٌية عرب ( سوسَت)لية اٌليت تندرج ضمنها مفاىيم تبدك كنظاـ من القضايا األكٌ "؛ فهي (الٌلغة)، كتعٍت (Glossa)اإلغريقػٌية 

 . 46"استنباطٌية دقيقة
 :تعريب المصطلح السيميائيٌ  -5/3

كثَتا لتوليد ا١تصطلحات مثلما فعل بالطٌرؽ األخرل، غَت أنٌو استطاع   –الٌتعريب –ٓب يعتمد الباحث على ىذه اآللٌية  
  :أف يعرب بعض ا١تصطلحات الٌسيميائٌية؛ كمنها

-Isotopie- استطاع الباحث رشيد بن مالك أٌف ٬تد مقاببل ٢تذا ا١تصطلح : ( Isotopie )( إيزكتوبيا)مصطلح  –أ    
اإلزكتوبيا "؛ كاعترب أٌف (إيزكتوبيا)أصبحت  (isotopie)كفق آلٌية الٌتعريب، كذلك ٔتجاراة حركفو األصلٌية اٌليت كتب ُّا؛ أم 

: ، كىي ٔتثابة ا١تستول ا١تشًتؾ اٌلذم يرد ٦تٌكنا اتساؽ ا١تضامُت، كقٌسم ىذا ا١تفهـو إٔب نوعُت ٫تاتضمن التحاـ الٌرسالة أك ا٠تطاب
     ؛ فيما ٞتأ باحثوف آخركف إٔب ترٚتة ىذا ا١تصطلح بألفاظ عربٌية سواء ٣تازيٌة،47"اإلزكتوبيا الٌداللٌية، كاإلزكتوبيا الٌسيميولوجٌية"

 ...(.تشاكل، تناظر، القطب الٌدالٌٕب، مشاكلة، ٣تانسة،:  )أك مستوحاة من الًٌتاث؛ مثل
عندما استعار الباحثوف العرب ا١تعاصركف ىذا ا١تصطلح الغريٌب : ( thématique )( تيمي ) مصطلح  -ب   
(thématique ) نذ أف موجودة ُب الٌلغة العربٌية م( الموضوع)ككظٌفوه ُب كتابااهتم ا١تختلفة، كانوا على علم مسبق بأٌف لفظة

ا١تعٌرب ُب أصلو بديبل عن ا١تصطلح الغريٌب، كقد أشار رشيد بن مالك إٔب كلمة ( تيمي)كجدت؛ غَت أهٌنم اختاركا ىذا الٌلفظ 
، كلكٌنو ٯتيل إٔب تعريبو بلفظ ( ا١توضوع) يستعمل تيمي ُب بعض األحياف للٌداللة : "، حيث يقوؿ(تيمي)ُب شرحو ٢تذا ا١تفهـو

، كيفهم من ىذا ٘تثيل موضوع، أك مسار تيمي ُب شكل ...للٌنص؛ يعٍت ا١توضوع اٌلذم يتطٌرؽ لو الكاتب على ا١تضموف الٌدالٕبٌ 
؛ فمن منظور ٖتليلٌي ٯتكن الٌتعرؼ على 48("ٯتكن أف ٮتتزؿ إٔب دكر الٌصياد  -اصطاد-ا١تسار : كمثاؿ على ذلك)عاملٌي 

رض الٌنظمٌي لبلستثمارات التٌيمٌية اٞتزئٌية، ا١تتعٌلقة ٔتختلف الفواعل من خبلؿ ا١تسار التٌيمي ا١تتمٌثل ُب الع thème( التيم)
، كقد ترجم ىذا ا١تصطلح من قبل 61"؛ اٌليت ٯتكن أف تكوف موٌزعة بالزٌيادة، أك الٌنقصاف على عناصر البنية الٌسرديٌة...كالظٌركؼ

 )سة سابقة، فيما ترجم ُب موضع آخر مصطلحكىو ما ذكره رشيد بن مالك أيضا ُب درا( موضوعاٌبٌ )باحثُت آخرين بلفظ 
Objet )  مورفيم : عٌدة مصطلحات معرٌبة؛ نذكر منها –رشيد بن مالك -، كما شهد قاموس الباحث (موضوع)بلفظ 

Morphème ) (سيم ،Sème سيميم ،  Sémème سيميولوجيا ، Sémiologie) (. 
 : ترجمة المصطلح الٌسيميائٌي  -5/4    

اٌليت اعتمدىا رشيد بن مالك ُب صياغة ا١تصطلح باإلضافة إٔب اآلليات اآلنف ذكرىا ، ٧تد آلية  من بُت اآلليات
 :٦تثٌلة ُب نقل ا١تفاىيم الٌسيميائٌية من صيغتها األعجمٌية إٔب ما يقابلها ُب الٌلغة العربٌية؛ كمن أمثلة ذلك نذكر( ٚتةالًتٌ )
مقاببل للمصطلح ( تناص)ىذا الٌلفظ  -رشيد بن مالك-الباحث ارتضى: ( Intertextualité )(  تناص)مصطلح  -   

، كما (باختُت)غَته من الباحثُت؛ فقد ظهر ىذا ا١تصطلح ألٌكؿ مرٌة على يد الباحث  على غرار   intertextualité الغريب
اىتماما كبَتا ُب  -تناص –فهـو الٌسيميوتيك، كنٌص الٌركاية، كقد لقي ىذا ا١ت'ُب مؤلٌفها ا١توسـو ب ( جوليا كريستيفا)استعملتو 
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، اٌليت قامت عليها أساسا األْتاث ُب األدب 'الٌتأثَت'الغرب، ذلك ألٌف اإلجراءات اٌليت تضٌمنها بدت كتعويض منهجٌي لنظريٌة 
بُت اكتشاؼ ا١تقارف؛ كما رأل الباحث أٌف عدـ توٌخي الٌدقة البلٌزمة ُب ترٚتة ىذا ا١تصطلح أٌدل إٔب تعميميات ٥تتلفة تراكحت 

، كبُت الٌتأثَتات القدٯتة اٌليت ظهرت ُب أشكاؿ جديدة (نظرا للٌتحوالت اٌليت ٖتدث ُب ا١تضموف)الٌتناص داخل الٌنص الواحد 
على تأكيد ما ركم على اإلنتاج األديٌب بأنٌو ليس كليد رؤية ( الٌتناص)؛ فقد يساعد  مفهـو ( كذلك ُب دراسة الٌشواىد مثبل)

 .و ٤تٌصلة الٌنصوص األخرلا١تبدع، كلكنٌ 
      
 : توليد المصطلح الٌسيميائٌي عن طريق اإلحياء –5/5   
إٔب ٘تاثل ىذه  -حُت تناكؿ ىذا ا١تفهـو بالٌدراسة-أشار رشيد بن مالك : ( Sémiotique ) (سيميائٌية)مصطلح  -أ 

من حيث األصل، كتغاير٫تا  ) (Sémiotique رنسٌية ، مع صوراهتا ُب الٌلغة الف) ( Semiotcs  الٌلفظة ُب الٌلغة اإل٧تليزيٌة 
يقابل الكلمة اإل٧تليزيٌة عربيٌا ُب "ُب البٌلحقة، ٌٍب أكجد ما يقابل الٌلفظة اإل٧تليزيٌة ُب الٌلغة العربٌية استنادا إٔب ا١توركث العريٌب؛ إذ 

ي ما ٭تملو الٌتصٌور ا١تعاصر للٌسيميائٌية؛ كما مقٌدمة ابن خلدكف علم الٌسيمياء، كيندرج ضمنو علم أسرار اٟتركؼ، كىو ال يغط
: ، كطبٌيا...عبلميٌت متعٌلق بالعبلمات"، كىو (عريبٌ  –إ٧تليزمٌ )ذكر الباحث ما يقابل ىذا ا١تفهـو عربٌيا ُب ا١تعاجم ا١تزدكجة 

، ...كالعبلمات ُب علـو الرٌياضياتنظريٌة الٌرموز، : مقابلو ىو( عريبٌ  –فرنسيٌ )أعراضٌي، متعٌلق باألعراض، كُب ا١تعاجم ا١تزدكجة 
 ( Sémiologique )، كالٌصفة  ...؛ ٔتعٌت علم األعراض (Sémiologie)، أك( Semeilogie )أك ما يعادؿ 

نظريٌة عاٌمة لؤلدلٌة كسَتىا داخل الفكر كُب : يعترب ىذا ا١تفهـو( فرنسيٌ  –فرنسيٌ )أعراضٌي متعٌلق بأعراض األمراض،  كُب معجم 
 .49"اَّتمع 

أكجد الباحث رشيد بن مالك ىذا الٌلفظ على غرار ما استعمل قدٯتا، فقد رأل أٌف : ( Marque ) (العالمة)مصطلح  -ب
؛ كاٌليت تثبت للمرسل أٌف االختيار اٟتاسم ...ىي اإلشارة ا١تاديٌة بالٌشيء، كاٞترح"ُب الٌتحليل الٌسردم للخطاب ( العبلمة)مفهـو 

. ، فالعبلمة تشٌكل شرطا ضركريا لتحٌوؿ الٌسر إٔب حقيقة؛ أم يظهر الٌشيء ا٠تفي 50"رٌا، قد ًٌب ٖتقيقواٌلذم قاـ بإ٧تازه البطل س
 مقابل( دليل)، ك( Signal )مقابل ( إشارة)لفظ : كما استطاع الباحث أف ٬تد بدائل ١تصطلحات غربٌية بالطٌريقة نفسها؛ مثل

( Signe )مقابل ( رمز)، ك( Symbole ) ( ٌنص )لمقاب( Text) مقابل ( خطاب)، ك( Discours ) . كُب سياؽ
ا١تعركؼ ُب الًٌتاث الٌلغوٌم العريٌب؛ بأنٌو اشتقاؽ فٌن ( ٨تو)، كىو لفظ Grammaire آخر أكجد الباحث بديبل عربٌيا ١تصطلح

حيث قاؿ   -و الباحثُب الٌتعريف اٌلذم استند علي -( ىػ 339ت )الكبلـ الٌصحيح، كالكتابة الٌصحيحة، كما كصفو الفارايب 
؛ فالٌنحو ليس إالٌ قسما من أقساـ الٌلساف، ...الٌنحو علم قوانُت األلفاظ عندما تًتٌكب، كعلم قوانُت األلفاظ عندما تكوف مرٌكبة"

؛ لذلك  51("الًٌتتيب)ٔتعٌت  ( taxis )، ك(مع)ٔتعٌت  (sun) كىو لفظ مرٌكب من   Syntaxis كيقابلو ُب اإلغريقٌية لفظ 
 (. علم الًٌتكيب)ق عليو لفظا مرٌكبا أطل
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 :توليد المصطلح الٌسيميائٌي بطريقة المجاز الٌلغومٌ  -5/6
ؿ ا١تصطلح الٌسيميائٌي على آلية اَّاز لتوليد مصطلحات تناسب ا١تفاىيم الغربٌية، اعتمد الدٌكتور رشيد بن مالك ُب ٣تا 

كذلك من أجل إثراء الٌلغة العربٌية ٔتصطلحات جديدة تنحرؼ ألفاظها عن مدلوالاهتا األساسٌية لتستوعب دالالت أخرل؛ كمن 
 :نذكر -اَّاز–ا١تصطلحات اٌليت أكجدىا الباحث ُّذه الطٌريقة 

الٌتأليف، كعلم : شهد ىذا ا١تصطلح الٌسيميائٌي ضركبا من األلفاظ اَّازيٌة، مثل:  ( Poétique )( شعرية) مصطلح  -
  (Poétique)الٌنظم، كالعركض، كغَتىا من األلفاظ اٌليت اختارىا الباحثوف العرب ا١تعاصركف لتكوف مقاببل للمصطلح الغريبٌ 

؛ غَت أف الٌلفظ األنسب، كاألقرب داللة ٢تذا ا١تفهـو ُب أصولو الغربٌية (بيوطيقا)، أك(بيوتيكا)فيما حاكؿ بعضهم تعريبو بلفظ 
 -، كٯتكن أف تكوف ا١تصطلحات األخرل ٣تازيٌا مقبولة، فقد أطلق الباحث رشيد بن مالك ىذا الٌلفظ (شعريٌة)ىو لفظ 

نقل العمل إٔب ا١تيداف اٌلذم يعترب  ا٢تدؼ من ىذه الٌدراسة ىو"حيث رأل أٌف    ( Poétique )كبديل ١تصطلح   -شعريٌة
، كغاية الٌدراسة ىي الوصوؿ إٔب ىذا الٌشيء ..أساسيٌا؛ أم أنٌو عملٌية فٌك للٌرموز، كترٚتة ٢تا؛ فالعمل األديٌب تعبَت عن شيء ما

ٌية، أـ اجتماعٌية، أـ اٌلذم نسعى إٔب بلوغو سواء أكانت فلسفٌية، أـ نفسان" عرب القانوف الٌشعرٌم، كطبقا لطبيعة ىذا ا١توضوع 
 .52"غَت ذلك

شهد الٌنقد العريٌب ا١تعاصر ٖتٌوال كبَتا بعد دخوؿ ا١تناىج الغربٌية اٟتداثٌية، كيعترب ىذا األخذ دليبل على تبلقح فكرٌم : خػاتمة 
صها، كما ًٌب ٖتوير ضركرٌم، كليس تبعية مطلقة، حيث أعاد الٌنقاد سبكها كتبييئها؛ حيث ألقوا عليها من ٝتات العربٌية كخصائ

من قبل رٌكاد  -..التٌارٮتٌي، كالٌنفسٌي،  كاالجتماعٌي، –كتطوير مناىج الٌنقد العريٌب اٟتديث، فقد عٌدلت ا١تناىج الغربٌية اٟتديثة 
يٌب؛ كىذا ما ىو ، إذ ًب تطويعها ٔتا يناسب أدبنا كفكرنا العر ...اٟتركة الٌنقديٌة العربٌية اٟتديثة؛ أمثاؿ طو حسُت، كالعقاد، كمندكر

مطلوب من نقادنا ا١تعاصرين، كىو اٞتمع بُت الًٌتاث العريٌب كاٟتداثة الغربٌية على أساس أهٌنما متكامبلف، كغَت متناقضُت؛ فهي 
اؿ إاٌل أٌف ا١تصطلح الطٌريقة ا١تثلى اٌليت ٖتفظ لنا ىويٌتنا القومٌية، كٖتمينا من التٌبعٌية الفكريٌة ا١تطلقة، فرغم اٞتهود ا١تبذكلة ُب ىذا اَّ

مازاؿ يعا٘ب ٚتلة من العوائق اٌليت تعًتض طريقو، كٖتوؿ دكف بلوغو ا١تستول ا١تنشود؛ فهي   –كٓتاٌصة الٌسيميائيٌ  –الٌنقدٌم العريٌب 
ا ما ساىم ؛ كىذ...الٌتوليد، كالٌتحديد، كالٌتوحيد: إشكالٌيات متعٌددة األكجو، كمتنٌوعة ا١تظاىر قد ٖتصر ُب عٌدة قضايا، كمنها

بشكل مباشر ُب كجود حالة الفوضى ا١تصطلحٌية، فاألصل ُب تسمية ا١تفاىيم، كصياغة ا١تصطلحات يكمن ُب جعل مصطلح أك 
، كىذا بتوافق أىل االختصاص، كإف كاف للمفهـو الواحد عٌدة أٝتاء، أك كاف الٌلفظ الواحد داالٌ  رمز لغوٌم كاحد أماـ كٌل مفهـو

 : الٌتواصل الفكرٌم سيضطرب، كمن أسباب ىذا الٌتوتر، نذكر على معاف كثَتة؛ فإفٌ 
تعدد ا١تنابع اٌليت تصدر ا١تصطلحات ُب الوطن العريٌب سواء من قبل ا٢تيئات العلمٌية ا١تنتشرة عرب بعض العواصم العربٌية، كاَّامع  -

 .   كغَتىم الٌلغويٌة، كاٞتامعات، أك ّتهود األفراد، كالٌنقاد، كا١تعجمٌيُت، كا١تًتٚتُت،
اختبلؼ ا١تناىج كالطٌرؽ ا١تستعملة ُب توليد ا١تصطلح، فبعض الباحثُت يفضلوف الٌلجوء إٔب ا١تصطلح الًٌتاثٌي، كبعضهم يلجأ إٔب  -

آلية االشتقاؽ كالٌنحت لتوليد ا١تصطلحات، كحاكؿ آخركف توظيف ا١تصطلحات الٌدخيلة، أك كضع األلفاظ اَّازيٌة للٌداللة على 
 . م الغربٌيةا١تفاىي

ٌية، تعدد ا١تصادر الغربٌية اٌليت ينقل منها ا١تصطلح، كأ٫ٌتها الٌلغة اإل٧تليزيٌة كالفرنسٌية، كلكٌل من ىاتُت الٌلغتُت خصائصها الٌلسان -
 .كضوابطها الٌداللٌية؛ كىذا أمر يساىم ُب االضطراب ا١تصطلحيٌ 
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وطن العريٌب، ُب ظٌل غياب اإلعبلـ اٌلذم ٓب يقم بدكره ا١تتمٌثل ُب تبليغ غياب الٌتنسيق بُت ا١تشتغلُت با١تصطلح الٌنقدم ُب ال -
 .ا١تصطلحات اٞتديدة اٌليت ٯتكن أف تصبح ٤تٌل اتٌفاؽ

 .    بطء االستجابة للمصطلحات اٞتديدة، ٦تٌا قد يضٌيع علينا فرصة االستفادة من تلك ا١تفاىيم ُب حُت ظهورىا -
ألة أسالت الكثَت من اٟترب ُب ٣تاؿ الٌنقد العريٌب ا١تعاصر، كفق الٌتباين كالٌتماثل فإشكالية ا١تصطلح الٌسيميائٌي مس

 ا١تنهجٌي، كإف كثٌفت اٞتهود، كتوٌحدت ا١تفاىيم؛ سيتٌم الوصوؿ إٔب اتٌفاؽ على كيفية اختيار ا١تصطلحات الٌنقديٌة ا١تناسبة، للٌداللة
، حىٌت ال يلتبس عليو الفهم؛ كُّذا تتٌم اافظة على استمراريٌة الٌنقد العريب على معٌت ٤تٌدد ْتسب ا١تعٌت اٌلذم يصبو إليو القارئ

ـٌ أمر مثإٌب، كمن الٌصعب أف يتحٌقق، كلتجاكز ىذه  كتطٌوره؛ فإٌف عملٌية كضع ا١تصطلح الواحد للمفهـو الواحد باتٌفاؽ عا
كاستعماؿ كٌل ما ىو ميٌسر كمفيد إل٬تاد مصطلح نقدٌم  اإلشكالٌيات يتوٌجب على ا١تنشغلُت بالبحث الٌسيميائٌي تكثيف اٞتهود،

 : عريٌب موٌحد،  ليكوف بديبل عن ا١تفاىيم الٌسيميائٌية الغربٌية؛ كذلك كفق الٌنقاط اآلٌب ذكرىا
 .الٌسعي إٔب تداكؿ مصطلح موٌحد، كٕتٌنب الٌتعدد الٌدالٕب للمصطلح الواحد -
تٌتسم بالبساطة كالوضوح، مع اافظة على سبلمة الٌلفظ من الٌناحية الٌلغويٌة، سواء مواصلة اٞتهود الرٌامية إٔب كضع مصطلحات  -

 .أكاف مشتٌقا أـ مولدا أـ مًتٚتا بطرؽ أخرل؛  حىٌت يكوف متقٌببل من قبل القارئ العريبٌ 
ا١تصطلح األعجمٌي الواحد، درء االختبلؼ ا١توجود ُب ٣تاؿ صياغة ا١تصطلحات؛ ألٌف تعٌدد األلفاظ العربٌية اٌليت تعرٌب عن  -

 .تسٌببت ُب اٌتساع الفجوة ا١توجودة أصبل بُت الٌنقاد العرب ا١تعاصرين
كُب خضٌم ىذا ا٠تبلؼ اٌلذم ٘تٌخضت عنو إشكالٌية ا١تصطلح الٌنقدٌم، فٌضل بعض الباحثُت العرب ا١تزج بُت ا١توركث 

اسات اٟتداثٌية الغربٌية؛ على غرار الدٌكتور رشيد بن مالك الدٌكتور، اٌلذم الببلغٌي كالٌنقدٌم العريٌب، كبُت ا١تفاىيم الواردة من الٌدر 
استحسن ىذا األسلوب، كعمل بو لتوليد ا١تصطلحات اٞتديدة، حيث أكجد العديد من األلفاظ عن طريق آلية اإلحياء، 

كرغم ىذه اإلشكالٌية اٌليت يعا٘ب منها . كالٌتعريب أكثر كاستعملها للٌتعبَت عن ا١تفاىيم الٌسيميائٌية الغربٌية،إاٌل  أنٌو ٬تنح إٔب الًٌتٚتة
ا١تصطلح الٌسيميائٌي العريٌب، كاٌليت تسٌببت ُب نشوء ىذه الفوضى ا١تصطلحٌية؛ فإٌف البحث ا١تصطلحٌي شهد إقباال كاسعا؛ ْتيث 

ذاتٌية، ُب حُت لو تضافرت اٞتهود لتمٌكنا من  أ٧تزت العديد من الٌدراسات العربٌية ُب ىذا اَّاؿ، كلكٌنها تعرٌب ُب غالبٌيتها عن آراء
ٕتاكز ىذه اإلشكالٌية؛ ألٌف الٌلغة العربٌية قادرة على مسايرة كٌل ما استجٌد من معارؼ كمفاىيم كألفاظ مهما كاف مصدرىا، كإف  

القياـ بو ىو تكثيف كاف ىناؾ من قصور، فهو من أىلها كليس منها، فتطٌور الٌلغة يستلـز تطٌور ا١تصطلح، ككٌل ما يتوٌجب 
البحوث، كتنسيق اٞتهود من قبل الباحثُت كالٌنقاد العرب من أجل خدمة ا١تصطلح الٌنقدٌم العريٌب ا١تعاصر، ألنٌو ىدؼ يسمو على  

 .  كٌل األىداؼ الٌشخصٌية
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 . 63:ـ، ص2005سوريا، أيلوؿ   –، دمشق413:عمار بوساحة، ٖتت أنقاض حداثة اليباب، ٣تلة ا١توقف األديب، ع -13
 . 15: ـ، ص 1999صاّب بلعيد، ٤تاضرات ُب قضايا اللغة العربية، دار ا٢تدل، اٞتزائر،  -14
 . 110: ينظر موالم علي بوخاًب، ا١تصطلح كا١تصطلحية اٞتهود كالطرائقية، ص -16
 . 44: عبد السبلـ ا١تسدم ، االزدكاج كا١تماثلة ُب ا١تصطلح النقدم ، ص  -17
 . 406: ات كاللغة العربية ، ص الفاسي الفهرم ، اللساني -18
 . 15: ، ص  2ـ ، ع 1993اٞتزائر ،  –ينظر عبد ا١تالك مرتاض ، السمة كالسيمائية ، ٣تلة ٕتليات اٟتداثة ، جامعة كىراف  -19
 . 14: ينظر عبد الكرٙب ٣تاىد ، علم اللساف العريب ، ص  - 20
ٞتبللُت ، إعداد كمراجعة الشيخ ٤تمد فهمي أبو عبيو كآخركف ، دار الكتاب العريب، بَتكت جبلؿ الدين الي كجبلؿ الدين السيوطي ، تفسَت ا - 21
 .ىػ  1424لبناف ،  –
اإلشارة إٔب كثَت من الظواىر النحوية كالصرفية كاللغوية اليت أكلتها اللسانيات ( كىو العآب اللغوم كالنحوم كا١تعجمي ) ٓب يغفل ابن منظور  - 22
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 مدخـل مصطلحي للعالمـة والدلـيل يف الفكر اللـّساني العربي والفكر الغربي
 دراسات الّلسانية احلديجةدراسة حتليلية مقارنة يف النحو العربي وال

 
 معمر شاكش سعاد :األستاذة

- البليدة–أستاذة متقتة بجامعة سعد دحلب 
 
لقد شغلت العبلمات ٔتختلف أبعادىا ك دالالاهتا، مسائل ا١تفكرين ك العلماء العرب على اختبلؼ توجهااهتم العلمٌية،ك الدينٌية،  

رين ك علماء أصوؿ ٦تن اىتٌموا باللغة ٨توىا ك ببلغتها، حيث يفرض ا١تفهـو كاللغويٌة، سواء أكانوا مناطقة ك متكلمُت، أـ مفسٌ 
الواسع للعبلمة ك طبيعتها ا١تتشٌعبة أف ٘تٌس كل جوانب ا١توركث الفكرم العريب، كىي ُب ىذا الشأف ليست بأقل أ٫تية، ٦تٌا كرد ُب 

ها من ٣تاالت متعٌددة كالطب ك السيميولوجيا، بل من  الٌدراسات كالبحوث الغربية قدٯتها كحديثها، حيث أخذت العبلمة مفهوم
 .                     االتصالية ُب اٟتياة البشرية كٌل األنظمة التبليغٌية ك

، بشكل "العبلمة"فهذه اَّاالت تؤثر بشكل عميق ُب مفهـو العبلمة ُب ا١تيداف اللسا٘ب، لذلك ال بٌد من الوقوؼ عند مصطلح 
ُب استعماؿ العلماء أحيانا كثَتة عند ا١تفكرين "الٌدليل"تقاسم ىذا ا١تصطلح ا١تفهـو نفسو مع مصطلح أكسع لنتعرؼ أسباب 

العرب خاصة الفبلسفة كاألصوليُت، ٍب النكتفي بذلك لنقف على بعض ميادين الدراسة ا١تعرفية اليت تتصل بالدراسة اللسانية 
 .راستها العلمٌية كالسيميولوجيا فكاف حقًّا على علمائها الفصل ُب ا١توضوعككاف ٢تا اىتماـ با١تصطلحُت إف ٓب نقل كانا موضوع د

قاؿ . كالعبلمة الٌسمة ك اٞتمع عبلـ كىو اٞتمع الذم ال يفارؽ كاحده إال بإلغاء ا٢تاء» :جاء ُب لساف العرب قوؿ ابن منظور
 بسىلمىى أك عىرفتي ُّىا عبلمىا                                                                           *    ا١تقامىا     عىرىفتي ّتىٌو عىارمىةً :                 عامر بن طفيل
ىٍعلمي مكاهنا

ىعلػىمي ما جعل عبلمة...كا١ت
ىعلػىم األثر... ك ا١ت

 (1)«.ك قيل ا١ت
مارة لغة العبلمة، اصطبلحنا ىي اليت يلـز العلم ُّا األ» :، يقوؿ اٞترجا٘ب"األمارة"فالعبلمة تطلق ُب اللغة على الٌسمة، كما تسٌمى 

كقد مٌيز بُت العبلمة كاألمارة ُب كوف . (2)«...الظٌن بوجود ا١تدلوؿ كالغيم بالنسبة إٔب ا١تطر فإنٌو يلـز العلم بو الظٌن بوجود ا١تطر
 .األكٔب ال تنفك كالثانية تنفك عن مستلزمها

الٌداؿ كالبلـ أصبلف أحد٫تا يدٌؿ على إبانة الشيء »[:  دؿٌ ]بن فارس ُب حديثو عن ماٌدة ، قاؿ ا"الدليل"ك العبلمة أيضنا تعٍت 
 (3)«. بأمارة تتعلمها كاآلخر اضطراب ُب الشيء كالدليل األمارة ُب الشيء

شتغاؿ بو ، ك يسمى النظر ُب الدليل كاال"الدليل"كأىم ما يرادؼ العبلمة ُب اصطبلح علماء العرب من لغويُت كمتحدثُت ، ىو
كقيل االستدالؿ ٔتعٌت ...اعلم أٌف االستدالؿ طلب الدليل كما أف االستفهاـ طلب الفهم...»:االستدالؿ، يقوؿ ابن األنبارم
ك الدليل عبارة عن معلـو يتوصل بصحيح النظر فيو إٔب علم ما ال يعلم ُب مستقر العادة ...الدليل كاالستقرار ٔتعٌت القرار

 (4)«اضطرارنا
ٚتع دليل، كىو ُّذا ا١تعٌت أداة من أدكات االحتجاج على األحكاـ، كىي ُب صناعة النحو كثَتة كالقياس كالسماع  كاألدلة
كالداؿ ...كالدليل ما يرشد إٔب ا١تطلوب، » :يقوؿ ُب موضع آخر" الدليل"كما ًاستخدـ مصطلح الداللة لنفس غرض . (5)كالتقدير

 (6)«كالداللة ٔتعناه 
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الدليل ىو ا١ترشد إٔب : ك ٢تذا عدؿ نظار ا١تسلمُت عن طريقهم، فقالوا » :يمٌية عن حٌد الدليل عند النظٌارقاؿ اإلماـ ابن ت
، ك ٢تم نزاع اصطبلحي ىل يسٌمى ...ا١تطلوب، ك ىو ا١توصل إٔب ا١تقصود، ك ىو ما يكوف العلم بو مستلزمنا  للًعلم با١تطلوب،

ٌص باسم األمارة كاٞتمهور يرل  (7)«. اٞتميع دليبل، ك من أىل الكبلـ من ال يسٌمي بالٌدليل إال األٌكؿ دليبل، أك ٮتي
فليس ىو فقط ا١توصل إٔب " الٌدليل"يرل صاحب القوؿ أٌف علماء العرب من فبلسفة ك ٤تٌدثُت، قد عدلوا عن حقيقة     

ٌٍب الضابط ُب الٌدليل أف يكوف مستلزما »:ؿا١تقصود، أك ىو االستدالؿ باٟتاضر على الغائب، كإ٪ٌتا ىو تبلـز الٌداؿ كا١تدلوؿ يقو 
فإف كاف التبلـز من الطرفُت أمكن أف يستدٌؿ بكٌل منهما على اآلخر، . فكل ما كاف مستلزمنا لغَته أمكن أف يستدؿ بو. للمدلوؿ

لوؿ كٕتاكز النزاع فأكد على ٖتديد العبلقة بُت الداؿ كا١تد(8)«فيستدٌؿ ا١تستدٌؿ ٔتا علمو منهما على اآلخر الذم ٓب يعلمو 
 .اإلصطبلحي

كاآلية ىي العبلمة، أكىي الٌدليل »:؛ ُب القرآف الكرٙب"اآلية"ٖتت مصطلح" الٌدليل"ٔتعٌت " العبلمة"ك ُب سياؽ آخر جاءت   
ٍونىا آيىة الل:"الذم يستلـز عُت ا١تدلوؿ، كما أٌف الٌشمس آية النهار ٍيًل ك جىعىٍلنىا آيىة النػَّهىار كى جىعىلنىا الليلى كالنٌػهىارى آيىتػىٍُتً فمىحى

: الٌدليل، كالعبلمة، كالٌرمز، كالٌسمة، كاإلشارة، ككٌلها ٖتمل معٌت العبلمة؛ قاؿ ا تعأب: كما كرد ُب القرآف الكرٙب لفظ(9)«"ميٍبًصرىةن 
 (10).«ا الشٍَّمسى عىلىٍيًو دىليبلن تػىرى إٔب رىبٍّكى كىٍيفى مىدَّ الًظلَّ كىلىٍو شىاءى ٞتىىعىلىوي سىاًكننا ٍبَّ جىعىلنى  أٓبٍ »

رىبٍّ اٍجعىٍل ٕب آيىة قاؿى آيػىتيكى أىاٌل تيكلػٌمى النَّاسى ثػىبلثػىة أيٌاـو إالٌ »:كقاؿ(11)«كعىبلمىاتو ك بالٌنٍجًم ىيٍم يػىٍهتديكف»:ا تعأب ك قاؿ
 (12)«..رىٍمزىا

يٍجرميوفى بسيمىاىيٍم فػى » ":الٌسمة"كقاؿ تعأب ُب
اـيػيٍعرىؼي ا١ت هيم فلعىرىفتػىهم ػى كىلٍو نىشىاءي ألرىيٍػنىاك»: كقاؿ(13)«.يػيٍؤخذ بالنوىاًصي كاألقدى
بصيغة الفعل " اإلشارة"ك جاءت (15)«.ًسيمىاىٍم ُب كيجيوًىهٍم ًمٍن أىثػىر الس جيود» :كقاؿ(14)«... بًسيمىاىيم كىلتػىٍعرفنٌػهيم ُب لػىٍحن القٍوؿ

ىٍهًد صىًبينا فأشىارىٍت »:ا١تاضي؛ ُب قولو تعأب
 (16)«إلٍيًو قىالػيوا كىٍيفى نيكلػٌمي مىٍن كىافى ُب ا١ت

فنبلحظ ٦تٌا سبق أٌف مصطلح الٌدليل أكسع استخدامنا من العبلمة ُب نصوص ا١تفكػٌرين كالٌدارسُت األكائل، ك ىو كذلك عند من 
أعٌم من العبلمة ُب استخداـ النٌحاة ك اللغويُت العرب  سبقهم من اللغويُت، حيث الٌدليل عندىم يعٍت اٟتٌجة؛ ك الٌدليل ُب اٟتقيقة

. ، ألٌف ىؤالء العلماء دافعوا عن اإلسبلـ با١تنطق العريب أك اٞتدؿ(أصحاب علم الكبلـ)خاٌصة عند ابن جٌٍت، كٚتيع ا١تتكٌلمُت 
ك عليو ألػٌفوا كتب  -فرقة ا١تعتزلةكىي  -كقد ٧تح كثَت منهم ُب ذلك كاألخفش ك ا١تاز٘ب ك أيب علي الفارسي ك بعدىم ابن جٌٍت 

اعلم أٌف إٚتاعى أىل البلدٍين إ٪ٌتا يكوف إذا أعطاؾ خصمك يده أالٌ ٮتالف » :يقوؿ ابن جٌٍت . العربية، ك استخدموا اٟتٌجة أك الٌدليل
" دليل"يستعمل فابن جٌٍت  (17)«ا١تنصوص، ك ا١تقياس على ا١تنصوص، فإف ٓب ييعط  يده بذلك فبل يكوف إٚتاعهم حٌجة عليو 

على أنٌو اٟتٌجة كٓب يقل عنو ُب ىذا ا١تقاـ عبلمة، بينما قاؿ ىو ك غَته من اللغويُت ك النحاة عبلمة ٚتع ا١تذكر السآب ُب كلمة 
مسلموف ىي ثبوت النوف، ك اعتربكا األلف ك التاء ُب مسلمات أيضنا عبلمة ك ٓب يقولوا دليل ك من ىذا الباب يكوف الدليل أكثر 

 .                                          دنا ُب مفهومو ك أمشل من العبلمةٕترٌ 
كاستخدـ اٞترجا٘ب الٌدليل كالٌداللة ُب كتابو . ك األدلػٌة ٚتع دليل، أٌما دالئل فجمع دليل على غَت قياسو ألٌف دالئل ىو ٚتع داللة

ؿ بأكجو إعجازه كبياهنا، كالوقوؼ على أدلٌتو، أ٫تٌية ٔتنزلة تناكؿ ا١تريض دالئل اإلعجاز؛ حيث يرل ُب أ٫تٌية دراسة القرآف، كاالشتغا
فسواء من منعك الشيء الذم تنتزع منو الشهادة كالدليل، كمن منعك السبيل إٔب انتزاع تلك الداللة، كاالطػبلع ...»:لدكائو، يقوؿ

 (18)«..ئكعلى تلك الشهادة، كال فرؽ بُت من أعدمك الدكاء الذم تستشفي بو من دا
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كمن جهة أخرل تعترب الداللة الشيء ا١تشًتؾ الذم ٖتٌققو ُب األخَت أنواع العبلمات اليت ٖتٌدثنا عنها، ك ىي ُب تصٌور         
تعٍت أٌف العلم بوجود شيء يفًتض استتباع العلم بوجود شيء آخر ُب الذىن مبلـز لو، أك ىي  »: أصحاب الفكر العريب عاٌمة

 (19)«ْتالة يلـز من العلم بشيء آخر ىو ا١تدلوؿ كوف الشيء الٌداؿ
ة ك من ىذا ا١تنظور إٔب الداللة تناكؿ األصوليوف كحىت ا١تناطقة أقساـ الداللة حسب ما ٘تليو ثنائية اللػٌفظ كا١تعٌت، فتكوف ىناؾ دالل

 (20).لفظػٌية ك داللة غَت لفظيػٌة
ػالداللة الوضعٌية غَت اللفظٌية؛ كمثا٢تا داللة  1: ظية كىي على ثبلثة أنواعك ٨تاكؿ أف نلخص لكل منهما لنبدأ بالداللة غَت الٌلف

ػ الداللة الطبيعية غَت اللفظية؛ كمثا٢تا داللة سرعة حركة النبض عند الكائن اٟتي على  2. إشارات السَت الكهربائية على االٕتاه
 .داللة رؤية الدخاف على كجود النٌارػ الداللة العقلية غَت اللفظية؛ مثل  3.كجود اٟتمى ُب حالة ا١ترض

داللة التطابق (1: ػالداللة الٌلفظية الوضعٌية ك تتفرع عنها الدالالت اآلتية 1: أٌما الداللة الٌلفظية فهي ثبلثة أنواع أيضا ك أ٫ٌتها 
داللة التضمن كيكوف ( 2.ارجاليت يكوف فيها الداؿ مطابقا للداللة ا١تشار إليها؛ كداللة لفظ اٟتائط على الشيء ا١توجود ُب ا٠ت

داللة التبلـز ( 3. لفظ البيت كتضمٌنو معٌت السقف: الداؿ فيها جزء من ا١تدلوؿ عليو، كال يستغرؽ ىذا ا١تدلوؿ كٌل الٌلفظ كمثا٢تا
ر اٟتامل لو، أك كفيها يلزـي ا١تدلوؿ أك ا١تعٌت جزءأ آخر ال يكفي اللفظ أك الداؿ ٟتملو، ك مثا٢تا السقف فإنٌو سيستلـز صورة اٞتدا

. على التأٌٓب، كغَتىا من أصوات االنفعاؿ" آخ"ػ الداللة الٌلفظية الطبيعية كداللة لفظ2.ا١تخلوؽ الذم يستلـز الداللة على ا٠تالق
 (21).ػ الداللة الٌلفظية العقلٌية كداللة ٝتاع الصوت خارج الدار على كجود ا١تتكٌلم 3

كمنو تبدك للٌنظر »اللة الٌلفظ شيئا خارجيا؛ أم متعلقة با١تشاىد ُب العآب ا٠تارجي فقط ك ىذه التقسيمات ا١تنطقٌية، ٕتعل من د
 (22) «. أٌف قضٌية الٌلفظ كا١تعٌت بداللة التطابق كالتضمن كاللزـك قد انفصلت ٘تاما عن الفكر

كٚتيع أصناؼ الدالالت على » :احظك ٯتكن ٞتميع أصناؼ العبلمات أف ٖتقق داللة ما ٖتققو العبلمة اللفظية، يقوؿ اٞت        
. ا١تعا٘ب من لفظ ك غَت لفظ، ٜتسة أشياء ال تنقص ك ال تزيد أك٢تا اللفظ ٍبٌ اإلشارة ٍب العقد، ٍب ا٠تٌط، ٍب اٟتاؿ اليت تسمى نصبة

ا٠تمسة صورة ك النصبة ىي اٟتاؿ الدالة اليت تقـو مقاـ تلك األصناؼ، ك ال تقٌصر عن تلك الدالالت، ك لكٌل كاحد من ىذه 
 (23)«...بائنة من صورة صاحبتها، ك ًحلية ٥تالفة ٟتليػة أختها

داللة لفظٌية ك داللة غَت لفظٌية، ك ُّذا التصٌور يوٌسع ىؤالء العلماء اَّاؿ اإلجرائي : فالداللة عند اٞتاحظ تنقسم إٔب         
، كالٌرموز ك الكتابة، اليت ٖتٌقق كٌلها عملٌية التواصل ك تقضي للعبلمة لتشمل أ٪تاطا لسانٌية ك سيميائية؛ كاأللفاظ، ك اإلشارات

ال متكلم إال ك ىو ٤تتاج » : حاجات اإلنساف االجتماعية، من حيث ىو كائن يتمٌيز بالكبلـ؛ يقوؿ اإلماـ الغزإب ُب ىذا الشأف
 (24).«إٔب نصب عبلمة ليتعرفها ُب ضمَته

أصبح علم اللغة يرل أنٌو يستحيل أف ٖتمل »: تفاىم بُت ا١تتكلم ك السامع حيثكالنصب ىو كضع عبلمة دالة  قصد ال        
رسل ك ا١تستقبل، ك اشًتاؾ العقلُت ا١ت. األصوات مستقلة أك مركبة أيٌة دالالت دكف مساندة دائمة من تفكَت ا١تتحٌدث أك السامع

 (25)«قتناص رمزيتها من كبل اٞتانبُتىو القناة األساسية اليت تكشف لنا عن داللة العبلمات اللغوية ك مدل ا
قد استوَب " الغزإب"كعصبة قليلة من الدارسُت األٌكلُت، اليت ٕتعل ا١ترجع ا٠تارجي طرفا أساسينا ُب العبلمة، حيث نبلحظ أٌف  

ألذىاف، ٍب ُب إٌف للشيء ك جودنا ُب األعياف، ٍب ُب ا» :أركاف العبلمة من حيث ىي كٌل مركب ٦تٌا ىو موجود ُب ا٠تارج، يقوؿ
األلفاظ، ٍب ُب الكتابة، فالكتابة دالة على اللفظ كاللفظ داٌؿ على ا١تعٌت الذم ُب النفس، كالذم ُب النفس ىو مثاؿ ا١توجود ُب 

 (26). «.األعياف



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
156 

ؿ ا١تلفوظ كالرابع فالعبلمة ُب نظره كياف متكامل من أربعة أطراؼ أساسٌية، فاألٌكؿ ىو ا١ترجع كالثا٘ب ىو ا١تدلوؿ، كالثالث ىو الدا
ىو ٘تثيلو الكتايب، كيرشدنا صاحب القوؿ إٔب أنٌو كاف يدرؾ أ٫تٌية اللغة، اليت تعكس قدرة اإلنساف العقلٌية ُب إبداع نظاـ تواصلٌي 

ملية لتحقيق أغراضو كالتكٌيف مع الواقع ا٠تارجٌي من خبلؿ أنظمة الداؿ اليت ٖتيلو على ا١تدلوؿ كتربطو بالشيء ا٠تارجي، كتتم ع
كىنا يتقاطع مصطلح العبلمة .كالعبلقات اليت ٕتمع بُت ىذه العناصر األربعة ىي اليت ٖتقق معٌت العبلمة اللغوية. التبليغ لديو

كالدليل ُب الداللة على ىذا الكٌل ا١تركب عند العلماء، فالدليل اللغوم الذم يبدك كمجموع عبلمات مركٌبة؛ تكوف فيو ا١تكٌونات 
فالعبلمة اللغوية ػ ٔتقتضى ىذا الًتادؼ االصطبلحي ػ ُب مظهرىا الصوٌٌب ىي عبلمة تدخل ُب ا١تعٌت، كا١تعٌت نفسو ذااهتا عبلمات؛ 

 .عبلمة، كأخَتا تشٌكل داال ك أثرا نفسٌيا كىو ا١تدلوؿ ؛ أم مدلوؿ الشيء ا٠تارجي
 :ٯتكن أف تتمٌثل ُب الشكل اآلٌب( العبلمة)إذف بنية الدليل الٌلغوم          

 الداؿ     
 (األثر النفسي) الداؿ      --------= الدليل اللغوم   

                 ----------------=  المدلوؿ                        
 (27) (الشيء الخارجيٌ ) المدلوؿ                                      

رجع ُب ٖتديدىم للعبلمة اللغويٌة كداللتها، فإٌف  أغلب اللسانيُت ػ كما كإذا كاف ىؤالء الفبلسفة كا١تفكرين قد اىتموا با١ت         
يرل أٛتد ا١تتوكل ػ يبعدكف الشيء ا٠تارجي ا١تتعٌلق بالعبلمة، فيلخص لنا ما جاء ُب كتاب ا١تزىر ٞتبلؿ الٌدين السيوطي حوؿ 

دكر ا١ترجع يؤٌكدكف أٌف عبلقة الدكاؿ ا١تلفوظة مع  اٞتداؿ ا١ترتبط ٔتشكل دكر ا١ترجع ُب الداللة أك عدمو، كأصحاب إتاه إلغاء
". العًػلم"ا١تعا٘ب الذىنٌية كليس مع األشياء ا٠تارجٌية، كيدلٌلوف على ىذا الرأم بأٌف ا١ترجع ٯتكن أف ال يتواجد إاٌل ذىنيا ككلمة 

س بابا كامبل ُب ا٠تصائص لظاىرة ٍبٌ يشَت إٔب أٌف ابن جٌٍت استطاع أف يبلحظ العبلقة بُت الداؿ كا١ترجع؛ حيث ٧تده يكرٌ 
، فالعبلقة فيو إ٭تائية "خرير"؛ كاألصوات ااكية للطبيعة اليٌت تشٌكل أصل بعض ا١تفردات كصوت خرير ا١تياه ككلمة "ااكاة"
 (28) .حيث يوحي الصوت بالوحدات ا١تعجمٌية مثلما يوحي ا١تلفوظ با١ترجع( ٤تاكاة)

منذ زمن  -ككذلك علماء الكبلـ -لقد تعرض اللغويوف العرب القدامى أيضا » : ن اٟتاج صاّبيقوؿ الدكتور عبد الرٛت        
ك تفٌطن أكثرىم إٔب ا١تعا٘ب اليت تدٌؿ عليها ألفاظها بالوضع ليست . بعيد ١تشاكل العبلقة بُت ا١تدلوالت ك األشياء ا١تدلوؿ عليها

ىو أٌف العبلقة بُت الشيء ك اللفظ  -كىو نفس رأم سوسور ُب زماننا  -تابعة مباشرة لؤلشياء ا١تدلوؿ عليها، فرأيهم ُب ذلك
كىي الصورة الذىنية اليت ٭تدثها اإلدراؾ الصحيح أك ا٠تاط  للشيء كاليت تثَت ُب ذىن ا١تتكلم : الداؿ عليو تثبت  دائمنا  بواسطة
امع إال الصورة اليت ترتبط ُّا عادة ُب لغة ىذا ال ٯتكن أف يشَت ُب ذىن الس: ك بالعكس. اللفظ ا١ترتبط ُّا ارتباطا اعتباطيا

 (29) «السامع 
ألٌف صورتو قد ارتسمت ُب ذىنيهما، ك تلك الصورة  -أثناء ا٠تطاب -كعليو يستغٍت ا١تتكلم ك السامع عن ا١ترجع ا٠تارجي ا١تادم

، فإنٌو سينطلق من صورة "شجرة" عن معٌت أف يعربٌ ( أ)الذىنية ىي ا١تدلوؿ الذم يثَته اللفظ لدل ا١تتكلم؛ فإذا أراد مثبل متحدث
، ك فقا ١تا اصطلح عليو ُب ٣تتمعو، أٌما [ش ج ر ة ] الشجرة لديو، كما أدركها من العآب ا٠تارجي ك يستخدـ لذلك اللفظ 

ىذا ليسا   ك٫تا ُب كلٌ : فإٌف األمر يشَت عنده إٔب صورة الشجرة كما أدركها ُب ٤تيطو( ب)سامع " شجرة"عندما يسمع ىذا اللفظ 
 .                                                       حقيقية" شجرة"ْتاجة إٔب كجود 
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إٌف اإلنساف قد أكٌبى قٌوة حسٌية ترسم فيها صور األمور ا٠تارجيٌة » :كىذه الفكرة ٧تدىا قريبة من تصٌور ابن سينا للعبلمة        
ك معٌت داللة اللفظ أف يكوف إذف ارتسم ُب ...رتسامان ثانينا ثابتػنا، ك إف غابت عن اٞتسمكتتأٌدل عنها إٔب النفس، فًتسم فيها ا

، فكلػٌما أكرده اٟتٌس على الٌنفس التفتت  ا٠تياؿ مسموع اسم ارتسم ُب النفس معٌت فتعرؼ النفس أف ىذا ا١تسموع ٢تذا ا١تفهـو
 (30)«.إٔب معناه

لفظ، نلفػيو يتوافق مع مفهـو دم سوسور للعبلمة اللغوية، كذلك يتبٌُت من خبلؿ ا١تقابلة إذا تأملنا تصور ابن سينا لداللة ال     
 : اآلتية
 ابن سينا                                                                     دم سوسور                         
 

 صورة سمعٌية                صورة ذىنٌية                                 مسموع اسم                  مفهـو معنى           
 

إذف فالعبلمة الٌلغوية عند٫تا ثنائٌية ا١تبٌت؛ أم تتكوف من داؿ كمدلوؿ، كُّذا التصور ييلغي كبل٫تا من مفهومها دكر الواقع ا٠تارجي 
 .أك ا١ترجع الذم ٖتيل إليو العبلمة ْتتمٌية مطلقة

اعلم أنٌو ١تٌا كانت األلفاظ »:يثَت مفهـو الٌداؿ ك ا١تدلوؿ مسألة اللفظ كا١تعٌت ُب الفكر اللسا٘ب العريب، يقوؿ ابن جٌٍت ك         
للمعا٘ب أزمة، كعليها أدلػٌة، ك إليها موصلة، كعلى ا١تواد منها ٤تٌصلة، عينيت العرب ُّا فأكلتها صدرنا من أحاسن تثقيفها 

عند علماء العربية دالة كغَتدالة، فالثانية مثا٢تا مقاطع الكلمات كاألصوات كاأللفاظ ا١تهملة من كاأللفاظ (31)«.كاصطبلحها
 .االستعماؿ

» :أٌما علم قوانُت األلفاظ الٌدالة فكاف من نصيب النحاة، كأىم ىذه األلفاظ ُب صوراهتا ا١تفردة ىي الكلمة كىي عند ابن يعيش 
كالكلمة كعبلمة دالة تتعٌدد مدلوالاهتا حسب الكيفٌية اليت تؤخذ ُّا؛ ألٌف للكلمة داللة (32)«اللفظة الدالة على معٌت مفرد بالوضع

ك٢تا . معنويٌة إفاديٌة يدركها السامع من ا٠تطاب  كتتجاكز أحيانا معناىا ا١توجود ُب ا١تعاجم ألٌف دكرىا يكوف كظيفيا ُب التخاطب
حقٌقبدخوؿ الزكائد على صيغة االسم كالفعل كالتثنية كاٞتمع كالتذكَت ك التأنيث، داللة لفظٌية ٨تويٌة كصرفٌية ػعلى سبيل ا١تثالػتت
ُب ٖتليلهم للغة بُت اٞتانب الوظيفي من جهة كىو اإلعبلـ كا١تخاطبة أم تبليغ » :كغَتىا من العبلمات الٌلواحق،  كقد مٌيز النٌحاة

م من جهة أخرل، أم ما ٮتٌص اللفظ ُب ذاتو ك ىيكلو ك صيغو، األغراض ا١تتبادلة بُت ناطق كسامع، كبُت اٞتانب اللفظي الصور 
 (33)«...بقطع النظر عٌما يؤٌديو من كظيفة ُب ا٠تطاب غَت الداللة، إذىناؾ داللة اللفظ ك داللة ا١تعٌت

ُت الفكر ُب إطار اٞتدؿ الواقع ب" العبلمة"كمن جانب آخر تناكؿ أصحاب الفكر كاللغة من العلماء الغرب، مفهـو          
أٌف كظيفة العبلمة اللغوية ىي كظيفة تعبَتيٌة (ـ17ؽ) C.Lancelotك A.Arnandكاللغة، فَتل ٨تاة  بور ركاياؿ ، ك٫تا  

أٌف فكرة الشيء الرٌامز اليت تنٌبو ُب اٟتواس فكرة » :بالدرجة األكٔب، ك من بُت اٟتقائق العاٌمة اليت توٌصلوا إليها حوؿ العبلمات
إليو كأنٌو طا١تا بقي ىذا األثر قائما؛ أم طا١تا بقيت ىاتاف الفكرتاف ُب حالة تنبيو فإٌف العبلمة تبقى دائمة ك لو الشيء ا١ترموز 

 (34)«.انعدـ الشيء ُب ذاتو

 إٔب أفٌ ( ـ18ؽ)فربط ىؤالء النحاة العبلمة بعمل العقل ٘تاما، ك جعلوىا جزء منو، بينما ذىب الفيلسوؼ كوندياؾ          
ال يستطيع أف يقـو ُّذا العمل بدكف أف يعتمد على اللغة؛ أك باألحرل األدلٌة ك األعبلـ مهما كاف نوعها يقوؿ ُب ىذا العقل »
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ـر من ا١تعارؼ الكثَتة اليت يسهل نيلها ُّا حىت على الغيب منهم: الصدد ٍب . أمنعي على الذًكي من النٌاس معرفة الكتابة، فسوؼ ٭تي
ك حالة األبكم شاىد على ذلك، ٍب أحرمو من ٚتيع ما ٯتكنو أف يستعملو من : ره ُب حدكد ضٌيقةأحرمو من الكبلـ فسوؼ ٖتص

 (35)«فستجعل من ىذا شخصا أبلو: األدلة حىت ال يعرؼ كيف يعرٌب عن أبسط األمور ٔتا يناسبها من اإلشارة
أٌف الفكر إ٪ٌتا ىو عمل مثل ٚتيع األعماؿ يستنتج من ىذه اٟتقائق » :كيعٌلق األستاذ اٟتاج صاّب على القوؿ السابق قائبل

الرياضٌية، ال تتٌم إال باالعتماد على األدلٌة ا١تصطلح عليها ك بالنسبة لو األدلٌة اللغوية بصفة خاصة، ُّذا يكوف كوندياؾ قد سبق 
علم اللساف، :كل منٚتيع الفبلسفة ك اللغويُت ُب زمانو ك من جاء بعدىم إٔب أىم نظرية ظهرت حديثا ك تأٌسس عليها علم  

 (36)«...كعلم األدلة أك السيمياء
كعليو اعترب فرديناف دم سوسور اللغة  نظامنا من العبلمات أك األدلة، ك ىو جزء من األنظمة السيميائية اليت تصلح          
تابة ك أّتدية الصٌم ك البكم، تشبو الك -ىنا -ك ما دامت اللغة منظومة من العبلمات اليت تعرب عن فكر ما فإهٌنا» :للتبليغيقوؿ

ك ٯتكننا ...إْب، إهٌنا ك حسب أىم ىذه ا١تنظومات على اإلطبلؽ...كالطقوس الرمزية، ك ضركب اَّاملة، كاإلشارات العسكرية
كاالسم مشتق من  - Sémiologieإننا ندعوه بعلم العبلمات ... تصٌور علم يدرس حياة العبلمات داخل اٟتياة االجتماعية

 (37)«...الذم يدلنا على كنو كماىية العبلمات كالقوانُت اليت تنظمها -Signeكتعٍت العبلمة  Sénionاليونانية   الكلمة
بقدر ما ترسل األفعاؿ ك اآلثار اإلنسانية معٌت بقدر ما تستخدـ » :كىكذا قاـ علم العبلمات على فرضٌية تقوؿ           

. من األعراؼ ك التمييزات كي يوجد معٌت، كحيث توجد عبلمة يوجد نسقبوصفها عبلمات، أم ٬تب أف يوجد نسق كامن 
اليت تتحقق بواسطة أدلٌة لغوية ك غَت لغوية، ك الثانية تضٌم ٖتتها أنواع (38)«.كتلك فرٌضية تشًتؾ فيها ٥تتلف النشاطات الدالة

 .                                        ىا ٦تا ىو بديل عن نظاـ اللغةالرموز كاإلشارات؛ كإشارة الصٌم البكم، ك إشارة البٌحارة ك نظاـ ا١تورس ك غَت 
إذف فالسيميولوجيا ىي العلم الذم يهتم  بدراسة األدلٌة كالعبلمات اليت يستعملها اإلنساف ُب عملٌية التواصل كالتبليغ،فاإلنساف 

اللغوية، كىي تدخل ضمن فصيلتُت أكرب منهما كىي األدلٌة  األدلٌة اللغوية كاألدلٌة غَت: يعتمد على فصيلتُت من األدلٌة ك٫تا
ا١توضوعة كاألدلٌة غَت ا١توضوعة كىو تقسيم للحلج صاّب لؤلصناؼ األدلٌة حسب الوضع كعدمو، على ضوء كبلـ دم سوسور 

 :                           عن األدلٌة كالعبلقات اليت تربط بُت أركاف الدليل
 الٌدلػػػػػيل                                                         

 (إنساني) موضوع(                                                         غير إنساني) غير موضوع      
 غير لغومٌ       طبيعي                عقلي                                                لغٌوم                     

 
 

مثل الدخاف دليل على الٌنار،  signes physiquesال دخل لئلنساف فيها؛ كأكثر ما ٯتثٌلها األدلٌة اسوسة : فاألدلة الطبيعية
    لشيء ىي أدٌلة تكوف فيها العبلقة فيها بُت ا: أٌما األدلٌة العقلٌية. كاألثر ُب الٌرمل دليل على الرٍّجل، كالٌسحاب دليل على ا١تطر

 .2= 1+1:الرياضيات كأف نقوؿ : ك الشيء اآلخر ٣تٌردة؛ أم أٌف الدليل فيها ىو دليل استدالٌٕب، كمثاؿ األدلٌة العقلٌية
كال ينحصر غَت ا١تنطوؽ ُب الكتابة بل ىناؾ أنظمة من الٌرموز تقـو مقاـ » :يقوؿ اٟتاج صاّب عن النوع الثا٘ب من األدلٌة ا١توضوعة 

ة ك حركؼ الكتابة العاية اليت ىي بديل منها، كذالك مثل نظاـ ا١تورس كنظاـ اإلشارات اليت تستعمل ُب خطاب األات اللغويٌ 
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اليت ىي بديل من ( أك األكضاع) ككذا الًتاجم كالٌرموز اليت يستعملها اٞتيش كا١تخربكف السريٌوف، كٚتيع ا١تواضعات. الصم البكم
كُب ترقيم . يت يتواضع عليها ُب اإلشهار، ككسائل التبصَت كالٌسمعي البصٌرم بصفة عامةالٌرموز اللغويٌة كذلك مثل األنظمة ال

 (39)«.الٌسيارات كأجهزة ا٢تاتف كتصنيف الكتب كا١تنشورات كرسم ا٠ترائط، كغَتىا من أصناؼ األشياء ا١تبتذلة
كيوجد ُب . ة كىي تصوير رمزٌم ٟتركؼ ا٢تجاءكاألدلٌة ا١توضوعة أ٫ت ها الدليل اللغوم حيث يوجد ما ىو بديل عنو كىو الكتاب

كىي أنواع اإلشارات ا١تذكورة كإشارات الصم البكم ، كاإلشارة عند : األدلٌة ا١توضوعة ما ىو غَت لغٌوم  كبديل عن األدلٌة السابقة
 . البٌحارة كنظاـ ا١تورس، كغَتىا من إماءات اليد كالوجو

ا ٬تمع كيػبل من الدليل الرمزم كغَت الٌرمزم فالنوع األٌكؿ كالٌرموز ا١تستعملة ُب ا١تركر؛ منها ما إاٌل أنٌنا ٧تد ُب ىذه األنظمة البديلة م
ىو دليل اعتباطي كقٍف، كمنها ما ىودليل رمزم كصورة ا١تنعرج ُب الفتة ا١تركر، إذ نلمس نوعا من العبلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ 

ػ مثلو مثل الدليل اللغوم، إاٌل أنٌو غَت اعتباطي كالعبلقة بُت ا١تيزاف كالعدالة فاألصل فالٌرمز الثا٘ب دليل غَت لغٌوم ػ موضوع . فيها
فراد ُب كليهما أنٌو يصدر حكما عادالعند ا١تتلٌقي، كبالتٌإب فالٌرمز ىو دليل من األدلٌة غَت اللغويٌة ا١توضوعة أم ا١تٌتفق عليها بُت أ

 .، ألٌف الدليل أعٌم منو اَّتمع، فكٌل رمز دليل ، كليس كل دليل رمز
ىي حدث فيزيائي مرتبط ْتدث فيزيائي آخر عن طريق signalاإلشارة»:٧تد Emile Benvenisteكحسب إميل بنفنيست 
كالربؽ ا١تعلن عن عاصفة، كاٞترس ا١تعلن عن األكل، كالصرخة ا١تعلنة عن ا٠تطر، كاٟتيواف يدرؾ اإلشارة : عبلقة طبيعٌية أك كضعٌية

كٯتكننا أف نضع لو إشارات ٥تتلفة، فَتبط ا١تؤثرين بأثر٫تا، كاإلنساف أضا كاٟتيواف يتأثر . على رٌد الفعل ا١تناسبكلو القدرة 
الذم أسٌسو ككضعو، كىذا الٌرمز ليس لو symbole" الرمز" كيستعمل اإلنساف . باإلشارة، ألٌف ىذا ما تدٌؿ عليو ٕتارب بافلوؼ

كىذا التفريق ال ينبغي أف يدخلنا ُب . نساف ٮتًتع كيفهم الٌرموز ا١توضوعة كاٟتيواف ال يفعل ذلكفئل. عبلقة طبيعٌية مع ا١ترموز إليو
، كلكٌنو ال signalأخطاء، فاٟتيواف ال يفهم كبلـ اإلنساف، كإ٪ٌتا الواقع أٌف اٟتيواف يطيع الكبلـ ألنٌو تعٌود على إدراكو كإشارة

 symbole»(40)يًتٚتو أبدا كرمز 
على تصٌور الباحثُت للعبلقات  -ُب أغلبها -يولوجيا تقسيمات ٥تتلفة لؤلدلة ك العبلمات، ك ىي تقسيمات قائمةكعرفت السيم

بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ ك ا١ترجع ا٠تارجي، ك تأكيدىم على دكر ىذا األخَت، الذم ٓب تعطو الدراسة اللسانية األكلوية، كونو عنصرنا 
، Peirce(Ch.S) كانتها ُب ا٠تطاب من خبلؿ األقساـ اليت قٌدمها شارلز بَتس فكاف للعبلمة م. خارجا عن نظاـ اللغة

 األيقوف: تصنيفات ثبلثية للعبلمة ،أ٫تها ثبلثٌية" بَتس"حيث تناكؿ . كالتمييز بُت مستويااهتا كذلك بعد ٖتليلو ألنواع العبلمات
Icône  ك اإلشارة Indice  ك الرمزSymbole  اع الثبلثة باعتبار عبلقااهتا الٌداللٌية مع الشيء ك ركز كبلمو على ىذه األنو
 (41).ا٠تارجي

صورة السيٌارة ُب قانوف ا١تركر، بل ىوكٌل ما تكوف : فاأليقوف ىو بديل عن ا١ترجع ا٠تارٌجي، فهو الصورة الدالة على متصور مثل  
ستطيع فهم العبلمة األيقونٌية ما ٓب تكين كيعيت من ، فاأليقوف يشبو ما يشَت إليو؛ كلن ن"ا١تشاُّة"فيو العبلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ

أٌما اإلشارات فهي العبلمات .قبل، كاأليقوف الذٌم تكٌلم عنو بَتس يدخل ضمن األدلٌة التصويريٌة اليت تشمل صور األشياء
كا١تدلوؿ فيها عبلقة التجاكر ا١تتجاكرة ُب ا١تكاف كالٌسهم أك حركة اإلصبع اليت تشَت إٔب مكاف أك شيء معٌُت، فالعبلقة بُت الداؿ 

أٌما الٌرمز فنموذجو األٌكؿ الكلمة اللغويٌة، كيتمٌيز بأٌف عبلقتو ٕتعلنا  (42).ا١تكاٌ٘ب كىي ُب ٣تملها ذات طابع بصرٌم عند بَتس
عتباطٌية ٌ٘تت بالصدفة نفصل بُت مدلوؿ الكلمة كا١ترجع ا١تتعٌلق ُّا، فالعبلقة ُب ىذا النوع من الٌرمز بُت الداؿ كا١تدلوؿ ىي عبلقة إ

 .كليست عبلقة سببٌية
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إٌف العبلقة اليت تربط بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ »: أٌما  دم سوسور فلم يهتم بعبلقة الدليل اللغوم بالشيء ا٠تارجي، إذ يقوؿ         
م ال تربطو بو أيٌة عبلقة طبيعية ك نعٍت باالعتباطية أٌف الداؿ غَت مسبب أم اعتباطي بالنسبة إٔب ا١تدلوؿ الذ...ىي عبلقة اعتباطية

 (43)«.ُب الواقع
ك اعًتض إميل بنفنيست على مفهـو اعتباطٌية الدليل، ك بٌُت تناقض دم سوسور فيو فَتل أنو على الرغم من أٌف           

كىو ا١ترجع  ا التوٌحدسوسور يركز على النطاؽ النفسي لتوٌحد الداؿ ك ا١تدلوؿ فإنٌو ييقٌر ضمنينا بوجود طرؼ ثالث أساسي ُب ىذ
ليست بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ إ٪ٌتا بُت الداؿ ك الشيء ا١توجود ُب ا٠تارج، ك بالتإب فإٌف : ك االعتباطٌية ُب نظر بنفنيست. ا٠تارجي

 على شيء ما" داؿ معٌُت "الرابط بُت الداؿ ك ا١تدلوؿ تبلزمي؛ أم أف أحد٫تا سبب ُب كجود اآلخر، ك ما ىو اعتباطي ىو كقوع 
 (44)(.Référentا١ترجع  )ُب الواقع ا٠تارجي 

الٌدكاؿ اللغوية ك غَت »: ك نصل ُب األخَت إٔب ما يشًتؾ ك ٮتتلف فيو الدليل اللغوم ك غَته من األدلة غَت اللغوية كىو أفٌ         
إال أٌف اللساف قد " ا١تدلوؿ"ك ىو كمن مضموف ٭تل ىذا ال " الداؿ"اللغوية تتكٌوف دائما من ماٌدة ىي قوامها ك ٤تلها ك نسميها 

   تكوف أنوارنا أك مادة صلبة أك حربا ) يفارؽ غَته من الدكاؿ ُب أنٌو صوت ملفوظ فإٌف بعض الدكاؿ قد تكوف ماٌداهتا غَت صوتية
يزة ٘تتاز ُّا اللغة ك تكوف أصواتا ك لكٌنها غَت ملفوظة أم غَت حادثة ُب ا١تخارج ك اٟتياز الٌصوتٌية اإلنسانٌية فهذه م( أك حركات
 (45)«.عن غَتىا

كعليو ىذا الصوت ىو ما ٬تعل اللساف يتمٌيز عن سائر الوسائل التبليغية ك يتمثل ُب خاصٌية التقطيع ا١تزدكج، ك ٢تذا اعترب دم 
   مات الدالة، سوسور الداؿ اللغوم أىم األدلٌة ك العبلمات على اإلطبلؽ، بل أساس اللغة، اليت تتحٌدد ُب صورة نظاـ من العبل

 .                                                                                                                ك اليت ٖتكمها قوانُت ك ضوابط عاٌمة
إجرائية ىاٌمة، مكانا كاسعا ُب التحليل اللغوم بعد دم سوسور، حيث عرفت ٣تاالت كمستويات " العبلمة"كأخذت         

كقد حاكؿ بعض اللسانيُت إثبات ىويٌة العبلمة، بإعاداهتا إٔب أدٗب » طٌبقت على لغات ٥تتلفة كفقا ١تبادئ البنويٌة كمناىجػها
إٔب :حالتها،أم إٔب أقٌل ما ٯتكن أف تكوف عليو بإعاداهتا إٔب اللفظ،أك بتحديدىا على أساس شكليٌ 

 (46)«.مارتيٍت.باصطبلح أ  le monèmeأكا١تونيم morphèmeleا١تورفيم
ُب البحث اللغوم، األمر الذم أفضى إٔب اعتماد تعريف عاـ يستطيع أف " العبلمة"كبعد كٌل ما تقٌدـ، نستطيع أف نتصور أ٫تٌية 

لبحث أٌف ىناؾ الكثَت من اٟتقائق اليت توٌصل إليها ا: ، ك يرل الدكتور اٟتاج صاّب"نظاـ من العبلمات"يشمل اللساف على أنٌو 
اللغوم ُب اللسانيات اٟتديثة، ك أصبح من كثرة ما تناكلو الٌدارسوف بالتنظَت ك التطبيق من ا١تسٌلمات أك البديهيات، كأٌف أكثر ما 

أٌف اللساف ىو ُب حٌد ذاتو نظاـ من األدلة ا١تتواضع »:جاؤكا بو من نتائج تفطن إليها النحاة ك اللغويوف العرب األكلوف، ك من بينها
ك يعٍت بذلك أٌف للساف نظاما يضبط كحداتو، ك أىم ىذه الوحدات ىي  (47)«ا، ك لو بذلك بيٌتن ك٣تارم ظاىرة، ك خفٌيةعليه

        -ُب حٌد ذااهتا -األدلػٌة اللغوية، حيث ٬تعل ىذا النظاـ الوحدات الصوتٌية ك اإلفرادية كالًتكيبية كبل منٌسقا، ٖتكم كحداتو 
فاللساف على »:التمايز ك التقابل، ك يواصل كبلمو عن ىذه الفكرة قائبل: مستويااهتا قواعد ك قوانُت أ٫ٌتهاك العبلقات اٞتامعة بُت 

كما . ىذا ليس فقط ٣تموعة من األلفاظ يعثر عليها ا١تتعلم من القواميس أك يلتقطها بسمعو من ا٠تطابات ٍب يسجلها ُب حافظتو
لبلسم ك الفعل كاٟترؼ، أك القواعد ا١تسهبة الكثَتة الٌشواذ، بل ىو نظاـ من  أنٌة ليس أيضا ٣تموعة من التحديدات الفلسفية
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الوحدات يتداخل بعضها ُب بعض، على شكل عجيب، ك تتقابل بيناىا ُب ا١تستول الواحد التقابل الذم لواله ١تا كانت ىناؾ 
 (48)«.داللة

ٍب تنتظم ىذه العناصر األكلٌية ُب » :تشكل العبلمات الدالة -اهتاك ىي غَت دالة ُب حٌد ذا -فالوحدات الصوتية ا١تتمايزة          
       األصل : فينتج منها ثبلثة دكاؿ. كحدات أخرل انتظامات ٥تتلفة، إال أهٌنا ٤تدكدة ك ٤تصورة، ك ٗتضع ١تقاييس عامة معيٌنة

رؾ العبلمة فكٌل ما يدٌؿ على معٌت بعدـ ثبوتو ُب أٌما ت"...ترؾ العبلمة"بػ : ك الصيغة ك حرؼ ا١تعٌت، ك تصَت أربع دكاؿ ٔتا يسٌمى
ُب مقابل تاء أك ألف التأنيث، ك كحذؼ نوف الرفع مقابل ثبواهتا، ك غَت ( العدمٌية)اللفظ ك مقابلتو غَته، ك ذلك مثل التذكَت 

: فقط متاحة ك ٦تكنة، ك ٫تاك ٯتكن أف ننظر إٔب ىذه الدكاؿ من زاكية أخرل، ٕتعل إمكانية تصنيفها إٔب داٌلُت (49) «.ذلك كثَت
 (50). العبلمة اللفظٌية ك العبلمة العدمية أك ترؾ العبلمة: الٌداؿ اللفظٌي ك الٌداؿ العدمٌي ك ٘تثلهما

كٓب يكن للنحاة األكائل استعماال خاصا للعبلمة ٔتفهومها النحٌوم كحسب، بل استعانوا با١تفهـو العاـ للعبلمات        
ال يضاؼ ُب » :أنٌو " إضافة أٝتاء الزمن إٔب األفعاؿ" قواعد اللغة كأحكامها، يقوؿ ابن الٌسراج ُب مسألة كاألمارات؛ لشرح بعض 

ىذا من الشٌواذ، : ىذا الباب شيء لو عدد مثل يومُت، كٚتعة، كاإلصباح، كاإلمساء، كأٌما ذك تٍسػلىًم كآيةى يفعلي، فقاؿ أبو العٌباس
ية يقوـي زيديف فأٌما آية فهي عبلمة، كعبلمة تقع بالفعل، كاالسم، كإ٪ٌتا ىي إشارة إٔب الشيء فجعىلىوي لكى أىفٍػعىليوي بذم تٍسلمى، كآ: قالوا

 (51)«...عىلىمىا لًتوٌقًع ًفعًلكى بويقوًعوً 

   سم فا١تعركؼ عن مصطلح العبلمة ُب كتب النحاة العرب ىي العبلمات النحويٌة ا١تتعلقة بأقساـ الكلم؛ كعبلمات اال          
ك الفعل، كعبلمات أصناؼ الكلم كالتثنية ك اٞتمع، كعبلمات ا١تؤنث كعبلمات اإلعراب، كىذه العبلمات كعناصر لغويٌة ٗتتلف 
زاكية النظر إليها، من حيث لو نظرنا إليها نظرة القواعد كاألحكاـ النحوية من جهة، كنظرة البنية اللفظية اَّردة من جهة ثانية، 

أنتما : أنتى كإٍف خاطبتى اثنُت فعبلمتهما: كأٌما ا١تضمر ا١تخاطب فعبلمتو إٍف كاف كاحدا» :ضمائر الرٌفع ا١تنفصلةيقوؿ سيبويو عن 
ك أمر ىذه العبلمات شائع ُب األفهاـ ك كاضح ُب األذىاف، ك ٯتكننا أف نضيف إٔب ىذا (52)«.كإٍف خاطبتى ٚتيعا فعبلمتهم أنتم
ا آخر يتعلق بالعبلمة  العدمية ك العبلمة اللفظية كثنائية ٨تويٌة؛ قد تتقابل مع بعضها، ك قد تدٌؿ الواحدة على األخرل، الفهم بيعدن

ك عدـ » كقد ٖتتل نفس ا١توضع ُب البنية اللفظٌية، ك أبسط ما ٯتكن أف تيعٌرؼ بو العبلمة العدمٌية أهٌنا عدـ العبلمة اللفظية؛ 
 (53)«. ، أك أٌم معٌت آخر"ال"ك عدـ حصو٢تا للداللة على " نعم"لة على العبلمة عبلمة كأف يتفق شخصاف على إشارة للدال

ٯتكنا القوؿ أخَتا أٌف تشعب مفهـو العبلمة كأقسامها صار أمرا بديهيا عند أىل التخصٌص، فنجدىا ُب علـو ٥تتلفة ألنو           
غَت لسا٘ب فَتكز فيو أصحابو النظر إٔب عبلقتها مفهـو ٮتضع للمجاؿ الذم درست كفقى مبادئو فقد يكوف لسانيا ٤تضا أك يكوف 

با١ترجع، كعندىا تأخذ العبلمة ىذا ا١تفهـو الواسع لتشمل كل أنواع األدلٌة، كعليو يرل كثَت من الدارسُت ُب أهٌنا التسمية ا١تناسبة 
    إٔب ٣تاؿ العبلمة إف كاف سيميائيا  كىي توافق الدليل، أٌما قولنا فإنٌو يلخص ُب كوف أٌف التسمية ال بٌد من الفصل فيها بالنظر

أك لسانيا، ٌٍب النظر إٔب العلم الذم يتفرع عن أحد اَّالُت لينظر إٔب كيفية توظيف ا١تصطلح ُب بيئتو ا١تتخصٌصة، كعندىا ييفصل 
ماؿ علماء اللسانيات اٟتديثة ُب التسمية بعد ٖتديد حقلها ا١تعرُب الذم يعود إٌما إٔب الًتاث اللسا٘ب ك الفكرم العريب كإٌما إٔب أع

كالسيميولوجيا، كعليو فقط ينبغي التدقيق ُب استعماؿ ا١تصطلحات، كما أنٌو ليس غريبا  كجود تقاطع بُت استعماؿ القدامى 
، كلكن التحرج يكمن ُب عدـ إسقاط أحد ا١تصطلحات على الثا٘ب كالفارؽ بينهما كاضح كجٌلي   .  كادثُت لنفس التسمية كا١تفهـو
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 التعبري الكتابي وفق النمط الوصفي اللسانيات النصية وتعليمية

 
بمعربي  بيية : األستاذة  

   2جامعة الجزائر 
 

 
 :مقدمة

 ٖتقيق األىداؼ العلمية كالبداغوجية ُب تكوين ا١تتعلم كا١تعلم معا، لقد سعت ا١تناىج اٞتديدة ُب تعليم اللغة العربية أب
 ا١تقاربة اعتماد ًب ككذلك باستثمار ا١تفاىيم اللغوية اليت أفرزاهتا النظرية اللسانية، لذلك نرل ىذه ا١تناىج تتبٌت ا١تقاربة النصية، 

 حىت ك الدرس، مستول على ا١تتعلم لدل الكفاية بناء ُب ممنو ا١تعل ينطلق كأساس للطور ا١تتوسط العربية اللغة كتب النصية ُب
، كىي عبارة عن خطة عملية غايتها دراسة فركع  اللغة من جانبها النصي باعتبار النص كحدة  ا٠تتامية الوضعية مستول على

 .كربل، كمن الكفايات ا١تستهدفة من ا١تنهاج القدرة على التعبَت الكتايب
سي تعليمي ٯتارسو التلميذ كيوظف فيو ٥تتلف ا١تعارؼ كا١تهارات ا١تكتسبة أثناء مشواره كالتعبَت الكتايب نشاط مدر 

نشاط إنتاجي، كمن شركط ا١تقاربة النصية أف يتوفر ُب ما ينتجو التلميذ من كتابة أىم شركط النص كىو  كمن ٌٍب فهو. الدراسي
 .االنسجاـ

كمن بُت . لك حىت يتمكن ا١تتعلم من إنتاج نصوص على منوا٢تاكمن العوامل اققة لبلنسجاـ معرفة أ٪تاط النصوص كذ
 .األ٪تاط اليت يتناك٢تا ا١تتعلم ُب التعليم ا١تتوسط النمط الوصفي

أف يكوف ا١تتعلم قادرا على إنتاج  نصوص متنوعة، فقد أتت ىذه الدراسة اكلة  1كإذا كاف ا٢تدؼ من الكفاءات ا٠تتامية
تعليم ا١تتوسط إلنتاج نصوص  كفق النمط الوصفي،  كذلك كفق دراسة مقسمة لشقُت احد٫تا نظرم معرفة مستول كفاية تلميذ ال

 .كاألخر تطبيقي
 :ٖتديد مشكل الدراسة: اكال

تتجاذب العملية التعليمية أطراؼ ثبلثة، ا١تتعلم ك ا١تعلم ك ا١تادة ا١تراد تعلمها، أك النشاط ا١تراد تعلمو كفق مبدأ ا١تقاربة 
 : ٕتعل من االنسجاـ شرطا ُب نشاط التعبَت الكتايب، كمن ٍب ٯتكن أف نطرح التساؤالت التاليةالنصية اليت
 كما ىي أىم التقنيات اليت يقًتحها علماء اللغة النصيُت كاليت بإتباعها ٯتكن إنتاج ٪تط كصفي؟ -
اـ ُب النصوص اليت  ينتجها كفق كمن ٍبٌ كضع يد التلميذ على جوانب االنسجكىل يتوفر ذلك ُب إنشاءات التبلميذ؟   -

 .النمط الوصفي
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 :أىداؼ البحث: ثانيا
 :اهتدؼ ىذه الدراسة أب

ا١تسا٫تة ُّذه الدراسة ُب دعم العملية التعليمية بنتائج ميدانية من شأهنا إعطاء صورة كاضحة عن كاقع تعليمية التعبَت  -
 . الكتايب

 .نقاط الضعف كالثغرات كٕتاكزىا كتوجيهها ١تصلحة ا١تتعلم ا١تسا٫تة ُب اكتشاؼ نقاط القوة كدعمها ككذا معرفة  -
 اإلطار النظرم:  ثالثا

لقد شهدت تعليمية التعبَت الكتايب تطورا كبَتا كذلك تأثرا بالنظريات التعليمية اٟتديثة كاليت ٓب تعد اهتدؼ إٔب إكساب 
ا١تلكة ُب التواصل كالتبليغ أم القدرة على استعماؿ  ا١تتعلم ا١تلكة اللغوية فحسب بل تسعى إٔب إكسابو القدرة على توظيف ىذه

اللغة ُب سياقات ٥تتلفة إذ ال تكفي ا١تلكة اللغوية ٟتدكث التبليغ كالتواصل بل ٬تب أف يضاؼ إليها ا١تلكة التبليغية كىذا ال يعٍت 
واعد استخدامها ُب اَّتمع كُب أف اإلنساف ٬تب أف يعرؼ قواعد اللغة فقط بل ٬تب أف يعرؼ قواعد اللغة كيعرؼ معها أيضا ق

 .3، كمن ىنا عدت الكتابة نشاط اتصإب ال ٯتكن فصلو عن شركط االتصاؿ2التعبَت عن الوظائف
 :لذلك يتفق معظم البداغوجيوف ُب أف الكتابة نشاط معقد ألهنا تتطلب عدة معارؼ كمهارات كٯتكن ُب إٚتا٢تا كالتإب

كحسن ( كمعرفة القواعد)كىي معرفة الشفرة (: La compétence linguistique)ا١تلكة اللسانية  -1
 .توظيفها

ىي معرفة مكونات كبناء النص كتطبيق مبادئ االنسجاـ (: La compétence textuelle)  ا١تلكة النصية -2
 .كاالتساؽ كاستعماؿ الركابط

ح بربط النص كىي معرفة الوسائل اللغوية اليت تسم(:  La compétence discursive)ا١تلكة ا٠تطابية  -3
 .بالسياؽ، كامتبلؾ معلومات كمعارؼ حوؿ موضوع معُت من طرؼ الكاتب

 تصنيف النصوص -3-1
نشغاالت األساسية لعلماء النص تصنيف النصوص إٔب أ٪تاط حسب خصائصها من حيث البناء كا١تعجم، ١تا إف من اال

فالوقوؼ على ا٠تصائص العامة لبعض أنواع النصوص من  ُب ذلك من فوائد تطبيقية ُب ميادين ٥تتلفة كخاصة ُب ميداف التعليم،
 .شأنو أف ٯتكننا من بناء اسًتاتيجيات تعليمية لتدريس النصوص سواء ُب القراءة أك الكتابة

إف عملية تصنيف النصوص تواجو صعوبات كثَتة أك٢تا العدد الكبَت للنصوص ا١تتداكلة ُب اَّتمع كاليت ال ٯتكن حصرىا، 
اادثات اليومية كاألحاديث العبلجية كا١تواد الصحفية كاٟتكايات كالقصص كالقصائد كنصوص الدعاية "ديك كمنها حسب فاف

 . 4"كا٠تطب كإرشادات االستعماؿ كالكتب ا١تدرسية كالكتابات كالنقوش كنصوص القانوف كالتعليمات كما أشبو
د مهما كاف النمط الذم ينتمي إليو نادرا جدا ما كأما السبب الثا٘ب الذم تواجو عملية التصنيف فهو أف النص الواح

يكوف متجانسا كيتجلى انعداـ ٕتانسو ُب أننا ٧تد مقاطع ٥تتلفة ُب نص كاحد إما سردية أك كصفية أك شارحة بل ٧تد ذلك ُب 
مد خطايب يؤكد على أف ، كلعل ىذا ما جعل ٤ت 5الفقرة الواحدة، بل أحيانا ُب اٞتملة الواحدة تداخبل بُت بنية سردية كبنية كصفية

كثَتا ما ٧تد نصوصا تتعايش فيها كظائف كصفية، سردية، حجاجية، كال أدؿ على ذلك "النصوص ال ٗتضع لبلنسجاـ التاـ إذ 
 Gérard()ج، فينَت)، كالنتيجة نفسها ٧تدىا عند 6"من النصوص األدبية اليت تتضمن خليطا من الوصف كالسرد كاٟتجاج
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Vigner )ال كجود لنص إال ُب حاالت خاصة جدا يدكر حوؿ كظيفة كاحدة، فالركبرتاج مثبل فيو سرد ككصف،  الذم يرل أنو
 . 7كباإلمكاف أف ينتهي إٔب حكم

كنتيجة لكل ذلك فقد سعى علم النص إٔب كضع معايَت تصنف على أساسها النصوص إذ ٧تد ٤تاكالت كثَتة نذكر     
 :8منها
  :ا التصنيف على أساس كظيفي تواصلي -1

ا١ترجع األساسي ٢تذا التصنيف الذم " ركماف جاكبسوف"كىنا يتم الًتكيز على الوظيفة اللغوية كاليت اهتيمن ُب النص كيعد 
 :مٌيز فيو بُت النصوص كفقا للوظيفة األكثر بركزا فيها كاليت ٯتكن إٚتا٢تا ُب

        يأٌب فيها عرض ١تعلوماتكىي اليت ( la fonction référentielle)نصوص اهتيمن فيها الوظيفة ا١ترجعية -
 .أك أخبار، فهي نصوص إعبلمية إخبارية بدرجة أكٔب

نصوص ذات طابع تأثَتم كىي اليت يكوف الًتكيز فيها على ا١تتلقي من اجل إقناعو كالتأثَت فيو، كتكثر فيها صيغ  -
 .ا٠تطاب كالطلب

استمرارية التوصل كمراقبة مدل فاعليتو كىي اهتدؼ أساسا إٔب اٟتفاظ على ( phatique)نصوص ذات طابع تنبيهي -
 .كفيها يتم االىتماـ بتسلسل النص كترابطو حىت يتمكن ا١تتلقي من متابعتو

كفيها يتم الًتكيز على ( La fonction métalinguistique)نصوص ذات طابع معجمي أك لغوم صرؼ -
 . كالتبسيط لكبلموكسيلة االتصاؿ من الوضوح كحسن األداء كٯتكن أف تتجسد ُب شرح ا١تتكلم 

كىنا يكوف الًتكيز على اٞتانب الشكلي، كتحسُت ( La fonction poétique)نصوص ذات طابع إنشائي -
 .الًتاكيب كانتقاء الكلمات ٦تا يكسبها طابعا ٚتاليا كفنيا ٦تيزا

 :التصنيف السياقي أك ا١تؤسساٌب -ب -1
يؤديها النص، كقد نتج عن ىذا التصنيف ما ىو متداكؿ من ٘تييز  كُب ىذا النوع يتم الًتكيز على الوظيفة االجتماعية اليت
 . بُت النصوص اإلعبلمية كالدينية كاإلشهارية، كاإلدارية كغَتىا

 :التصنيف حسب العملية الذىنية ا١توظفة ُب النص  -ج -1
لنص أكثر من غَتىا،  كُب ىذا النوع ٧تد التمييز بُت النصوص يتم حسب العمليات الذىنية أك العقلية اليت توظف ُب ا

 :9كاالستدالؿ أك الشرح أك السرد أك غَتىا كعليو ٯتكن أف ٪تيز بُت األنواع التالية
 (texte argumentatif):النص اٟتجاجي -

اٟتجاج ىو عملية فكرية تستدعي سؤاال كجوابا ٦تا يولد حجاجا، كىذا النوع يهدؼ إٔب إقناع شخص ما باعتناؽ فكرة 
براىُت كحجج كأدلة تبعا للشخص ا١تراد إقناعو، فهو تغيَت اعتقاد يفًتض كجوده لدل ا١تتلقي كأخر يعتقد  معينة، كذلك باستعماؿ

، فهذه اٟتجج تسمح بأف يعلو فكر على فكر أك رأم على رأم كمن خصائصو الركابط ا١تنطقية، الربىنة 10ا١ترسل أنو األصح
، كال ٮتلو النص اٟتجاجي من مقاطع 12ية كالسببية كالتعارض كغَتىا، كفيو تتكرر عبلقات معينة مثل العل 11كتدليل اٟتجاج
 . سردية أك كصفية

 :(le texte narratif)النص السردم  -
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يهدؼ ىذا النوع من النصوص إٔب حكي قصة، فهو يركم حدثا أك ٣تموعة من األحداث كقعت ُب ا١تاضي أك متخيلة، 
  دعي شخوص بشرية أك سلوكات، كمن خصائص ىذا النوع حضور ا١تاضي ىذه األحداث تكوف مًتابطة منطقيا كمتتالية كتست

 .13ك حاضر السرد، التشديد على ا١تؤشرات الزمنيةأ
 (:le texte explicatifالشارح)النص التفسَتم  -

القارئ فيقـو بتوسيعو كعرض /كيهدؼ إٔب تقدٙب معلومات حوؿ موضوع معُت يكوف غالبا غَت معركؼ من قبل ا١تتلقي
و كنتائجو، فهو ٭تلل ظاىرة أك فكرة حىت تكوف مفهومة، كيستعمل ُب حاالت متعددة كاَّبلت كالكتب العلمية كا١تدرسية أسباب

 أك ا١توسوعات كغَتىا، كمن خصائصو استعماؿ اٟتاضر أك تعريف نظرية كغَتىا 
 : le texte descriptifالنص الوصفي  -

، كٯتكن للوصف أف ينقل صورة العآب ا٠تارجي أك العآب الداخلي كيتمحور ىذا النوع من النصوص حوؿ كصف األشياء
، كما يتميز ْتضور 14باستعماؿ األلفاظ كالعبارات كالتشابيو كاالستعارات اليت تقـو لدل الكاتب مقاـ األلواف لدل الرساـ

 .ا١تؤشرات الدالة على ا١تكاف كالزماف، كيكوف فيو أيضا تكثيف للصفات كاألكصاؼ كاٟتاؿ
اٞتانب البيداغوجي ىو أف ٘تنح للمتعلم إمكانية ٘تثل موضوع ما، كوصف ٚتاد أك إنساف أك مكاف، كيتيح   لوصف ُبكا

لو رؤية خصائص شخص أك شيء أك مكاف، فقد يطلب من ا١تتعلم ُب كضعيات معينة كصف منظر سواء طبيعي أك كصف 
     . مادم لشخص معُت كغَتىا

 :النمط كانسجاـ النص -2
  :نمطتعريف ال -2-1
  .ٗتتلف أ٪تاط ا١تعيشة من بلد إٔب آخر -أسلوب ، طريقة ، طراز ، نوع ، صنف ، ( ٚتع أ٪تاط ) ٪تط  : لغة

كلكل فن أديب ٪تط يتناسب  .  ىو الطريقة التقنية ا١تستخدمة ُب إعداد النص كإخراجو بغية ٖتقيق غاية ا١ترسل منو :اصطبلحا 
 . ـ مع ا١توضوع ا١تطركحمع موضوعو كلكل ٪تط بنية كترسيمة تتبلء

إف من شركط االنسجاـ ُب النصوص أف ينتج النص كفق ٪تط معُت كٮتضع لتقنياتو، فمعرفة النمط تسمح بضبط قرائتو أيضا  
، كقد طلب من التبلميذ ُب ىذا البحث أف ينتجوا كفق النمط الوصفي، كلذلك حاكلنا تتبع  15كاجتناب التعميمات ا١تفرطة

 .مدل خضوعها ٢تذا النمطكتابات التبلميذ ك 
كىو الرسم اٟتي للموضوعات كا٢تدؼ . 16فالوصف ُب األدبيات الًتاثية ىو إخبار عن حقيقة الشيء كأصلو الكشف كاإلظهار

بأنو تعداد أك إحصاء ( Encyclopédie)كتعرفو االكنسيكلوبيديا . منو إعطاء فكرة عن اٟتياة ك العمل ك عن الطبيعة كغَتىا
 . 18كىذا التعداد لؤلقساـ أك ا٠تصائص يضمن عملية الوصف ُب شكلها األكٕب 17ء٠تصائص األشيا

 :19كيقًتح جوف ميشاؿ أداـ بعض التقنيات كاليت بإتباعها ٯتكن إنتاج نص كصفي كىي
 (:L’opération d’ancrage)عملية اإلرساء  -1

 :عن طريق عمليات اإلرساء تشَت ا١تقاطع الوصفية بواسطة عنواف ا١توضوع إٔب
 .إذا كاف ا١توصوؼ ُب البداية قبل الوصف نكوف أماـ عملية إرساء حقيقي أم على ماذا سنتحدث -أ 
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 إذا كاف ا١توصوؼ بعد الوصف أم على ماذا ٖتدثنا سابقا نكوف أماـ ما يسمى التعيُت أك التخصيص  -ب 
(affectation )كىنا يبدأ القارئ أك ا١تؤكؿ بوضع فرضيات كالذم سيعرفو ُب النهاية. 

كىي خليط بُت عملية اإلرساء كعملية التخصيص كفيها يتم ُب كل مرة ( reformulation)عادة التشكيلإ  -ج 
 .تعديل ٠تصائص ك٦تيزات ا١توضوع الذم يكوف ٤تل الوصف

 
 (L’opération D’aspectualisation)عملية تقسيم الوقائع -2

من العرض لعدة مبادئ  ٯتكن من خبل٢تا أف  كىي تقسيم كترتيب العناصر اليت تكوف األشياء ا١تراد كصفها كىي نوع
نتعرؼ على الشيء ا١توصوؼ أك على جزء منو، كمن ىذه ا١تبادئ تقسيم صفات ا١توصوؼ إٔب أقساـ ٍب نبدأ بوصف كل جزء، 

 فمثبل عند كصف اٞتسم نقـو بتقسيمو ككصفو، نصف الوجو ٍب نصف أجزاؤه كوصف األنف أك العينُت كىكذا ، 
 . ية يكوف التقسيم على األشياء ا١تادية كليس اَّردة أم تعتمد ُب أصلها على أشياء ماديةكحسب ىذه العمل 
 
 (:L’opération de mise en relation)عملية الربط أك إجراء العبلقة -3

كلكي يكوف ىناؾ كصف مقبوؿ ٬تب أف تكوف ىناؾ عبلقة  بُت األشياء ا١توصوفة ككصفها مثل العدد، شكل العناصر، 
 .ع، كاٟتجم النسيب لكل كاحد منهاالتموق

 (:L’opération de sous-thématisation) عملية ا١توضعة الفرعية -4
كتعترب ىذه العملية كمصدر لتوسيع الوصف، فكل قسم ٯتكن أف يكوف موضوعا فرعيا كىو بدكره يتولد لديو خصائصو 

أف يكوف لديو فركع كلو أيضا خصائص كأجزاء ، ككل موضوع جديد من ىذه الفركع ٯتكن (sous-parties)اتملة كفركع
 .بصورة ال متناىية نظريا فنكوف ىنا أماـ شكل من أشكاؿ التفريع

ىنا موضوع ٍب   ( أنت      أسد) كىذه العملية ٕترل على الوقائع ُب جزء األقساـ كالعبلقات ا٠تاصة بالكناية فمثبل  
 (.وعاتيةموض+استعارة )التحدث عن صفات األسد ىو موضوع فرعي

 :كٯتكن أف نلخص عملية بناء نص كصفي ُّذا الشكل
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األجزاء كاك )تظهر ُب النص ٥تتلف أكجو ا١توضوع( aspectualisation)فبواسطة عملية إجراءات تقسيم الوقائع
 (.النوعية اليت ٗتص اٟتجم كالشكل

فا١توضوع يتموقع زمانيا أك مكانيا من جهة كمن جهة أخرل يوضع ُب ( (mise en relationة الربط كعن طريق عملي
 .عبلقة مع مواضيع أخرل بواسطة إجراءات التمثيل كاليت تتمثل ُب التشبيو كاالستعارة

أم عنصر ٯتكن ( opération facultative de Thématisation)كعن طريق عمليات ا١توضعة االختيارية 
 .أف يكوف ُب نقطة بداية إجراء جديد للتقسيمات أك للعبلقة، كىذا اإلجراء ٯتكن أف يكوف ال هنائيا 

كتعمل ىذه (organisateurs)كما يستدعي الوصف باإلضافة إٔب ذلك ركابط خاصة ٯتكن أف تسمى با١تنظمات 
 :اتا١تنظمات على تنظيم النص ك ٪توه كتقيم عبلقة بُت القضايا، كمن ىذه ا١تنظم

 :منظمات اإلضافة  -1
 .كالواك، الفاء، مع ىذا، باإلضافة إٔب، كغَتىا  
 :20منظمات زمانية  -2

عندما، بعدما، قبل أف، ما إف ، ُب الصباح، ُب : ٯتكن أف ٖتمل ا١تقاطع الوصفية منظمات زمنية كتلعب دكرا ظرفيا منها
 .ا١تساء، ُب بداية القرف، ُب فصل كغَتىا

 :21منظمات مكانية -3
ظمات ٗتص األمكنة كتكوف أساسية ُب ا١تقاطع اليت تصف ا١تنازؿ أك ا١تدف كغَتىا كمنها ما ٭تدد اٞتهات  كىي من

 .كشماؿ جنوب شرؽ غرب كغَتىا
 

 :الدراسة ا١تيدانية
 :كصف لمنهج الدراسة   -1

عن مدل ٧تاعة  لقد شكلت البحوث ا١تيدانية االختبار اٟتقيقي للتصورات النظرية كالطرائق التعليمية كذلك أهنا تكشف
طريقة ما أك فشلها، كلذلك نراىا طغت على الدراسات اللسانية ُب السنوات األخَتة ، كقد اجتهدنا ُب ىذه الدراسة أف ننطلق 

 .من الواقع اسوس ٤تاكلُت قدر ا١تستطاع أف نسَت كفق ما أٚتعت عليو البحوث العلمية ا١تيدانية 
 

 :مجتمع الدراسة كعينة البحث -1
نة اليت اخًتناىا للدراسة  ٣تموعة من تبلميذ السنة الرابعة من التعليم ا١تتوسط فهم على أبواب هناية مرحلة ضمت العي

تلميذا يشكلوف ثبلثة أقساـ،  ينتموف ( 90)كقد بلغ عددىم تسعوف  كنعتقد أهنم تلقوا معلومات كافية إلنتاج النصوص كمعرفتها،
، األكٔب كىي متوسطة البشَت اإلبراىيمي ذكور تابعة إداريا ١تقاطعة ا١تدية كا١تتوسطة الثانية ١تتوسطات ثبلثة كاليت تقع بوالية ا١تدية

كىي متوسطة كماؿ زمَتلُت كتنتمي أيضا إٔب نفس ا١تقاطعة ، ا١تتوسطة الثالثة كىي متوسطة بن شكاك ا١تختلطة كتنتمي إٔب 
 .مقاطعة كزرة كتقع ببلدية بن شكاك 
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ص مكتوبة من قبل تبلميذ السنة الرابعة متوسط كقد اجتهدنا أف تكوف تلك النصوص من كٖتتوم ا١تدكنة على نصو 
إنشاءات التبلميذ اليت أ٧تزكىا داخل القسم كتكوف كفق ما ىو مقرر على ا١تتعلمُت كذلك حىت تتوافق كمستواىم كخربااهتم كقد 

كقفت أماـ منظر :كقد كاف نص السؤاؿ كما يلي طلب من التبلميذ كما ىو مقرر كتابة نص كصفي يتعلق بوصف منظر طبيعي ،
 .طبيعي صفو ُب عشرة أسطر

كقد كاف ا٢تدؼ الرئيسي من ٚتع ىذه ا١تادة اللغوية ىو النظر ُب مدل قدرة التبلميذ على توظيف ا١تعلومات ا١تقدمة ٢تم 
 .تكبة من طرفهمُب ىذه السنة ككذا الوقوؼ على الصعوبات اليت تقف حائبل أماـ التبلميذ كاألخطاء ا١تر 

 .بعد اختيار عينة البحث كٖتديد ا١تدكنة ًب عرضها على أستاذ خبَت ّتامعة اٞتزائر صدؽ عن الكشف ًب :األداة صدؽ
   

 :الوصف في إنشاءات التالميذ -2
النمط لقد انصب اىتمامنا ُب ىذا اٞتزء من التحليل على عملية التفريع كربط العبلقات باعتبارىا األساس الذم يقـو عليو 

 .الوصفي  ك٭تقق االتساؽ ُب النص كبالتإب انسجاـ نصوص التبلميذ
 

 :التفريع كربط العبلقات ُب نصوص التبلميذ -3
من خبلؿ ٖتليل مدكنة التبلميذ ٯتكن مبلحظة أف ىناؾ نصوصا خضعت إلجراء التفريع كإ٬تاد عبلقة بُت الشيء 

كع ا٠تاضعة للوصف كنصوص أخرل ٓب ٗتضع ٢تذا التفريع،  كلقد ا١توصوؼ كأكصافو إذ يسند كصف خاص إٔب كل فرع من الفر 
 :حاكلنا حصر ذلك ُب اٞتدكؿ التإب

 
 اَّموع غياب التفريع التفريع ا١تتوسطة

 النسبة التواتر النسبة التواتر
 30 %43.33 13 %56.66 17 متوسطة البشَت اإلبراىيمي 

 30 %56.66 17 %43.33 13 متوسطة كماؿ زمَتلُت
 30 %60 18 %40 12 متوسطة بن شكاك 

 90 %53.33 48 %46.66 42 اَّموع
 

بينما ٧تد أف النصوص اليت غاب فيها التفريع ىي  %46.66يبُت اٞتدكؿ التإب أف نسبة النصوص اليت خضعت للتفريع 
 .من ٣تموع كتابات التبلميذ %53.33اليت شكلت أعلى نسبة بػ
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 :نماذج من نصوص خضعت للتفريع -1
 

 :نماذج من متوسطة البشير اإلبراىيمي - أ
كاد ...انو القمر ..رأيت الشمس بدا نورىا ينقطع ككاف شيء اسود كالقرص ٯتر عليها ...ٟتظة كسوؼ الشمس..  -1

 ....الناس ترتدم نظارات ٖتميها من ضرر األشعة....ىذا القرص أف يغطي الشمس بأكملها
غنية بكثباهنا الرملية ....فهي تشبو ُب اتساعها ٥تيلة اإلنسافتغطي نصف مساحة الببلد ..صحرائنا الشاسعة   -2

لوهنا كلوف الذىب ...كأهنا أمواج البحر ا٢تائجة...عند ىبوب الرياح تتحوؿ إٔب سياط رملية...كأهنا تبلؿ كجباؿ صخرية ..
 ...ا٠تالص األصفر

الزىور رافعة رأسها بعطورىا ..الربيع تكوف مساحتو الشاسعة خضراء..منظر الشريعة كىو يتغَت حسب الفصوؿ -3
 ..الشتاء تأٌب الغيـو ا١تثلجة تصبح بيضاء اللوف ..ا٠تريف تذبل الزىور كتتساقط أكراؽ األشجار..اٞتميلة

 
 :نماذج من متوسطة بن شكاك - ب
الناس يأتوف ..فهي تًتبع على مساحة شاسعة كُّا أشجار كالنخيل ا١تتنوعة ...قصدت اٟتديقة ا١توجودة ٔتنطقتنا -1

 . .كُّا العاب لؤلطفاؿ...ُّا أكدية ٘تبل الرئتُت ُّوائها النقي .ها من كل مكافإلي
 
كطبقة من اٟتشيش ..ألواف الشجر ٥تتلفة ..للهواء عطر خفيف من رائحة األكراؽ كاألزىار..نزىة ُب الغابة اَّاكرة -2
 ..منبع صغَت للمياه الصافية..األخضر

 
اٞتباؿ اليت ٕترل عليها ...مياىها العذبة كحظائرىا امية اليت  ٕتلب النظرٔتنطقة شفة ا١تتميزة ّتما٢تا الشاىقة ك   -3

 ..كمياه الودياف عليها الذم ينسى متاعب الدنيا...ا١تياه
 

 :نماذج من متوسطة كماؿ زميرلين  -ج       
خضراء أشجارىا ُب الربيع تراىا ..ُب الشتاء كالذم يلبس جبة بيضاء...جباؿ الشريعة منظر سياحي يقصده السياح -1

 ..ٗتا٢تا جنة خالدة...ُب الصيف حُت تغرب عركس النهار كاهتب رياح باردة ...العالية
جباؿ متفننة الصنع تزينها كهوؼ خبلبة ا١تنظر يتؤلأل ...رما٢تا الناعمة..حارة اٞتو .ذىبية اللوف ..إهنا الصحراء -2

 ..فبل يضاىيو ٚتاال سول زرقة البحر... الصحراءناىيك عن غركب الشمس ُب..أحجارىا ُب الظلمة كُّندستها النادرة
أما ُب الربيع يفًتش عليها بساط اخضر مرقع ...فبقدـك الشتاء تكتسب حلة بيضاء اشد ١تعانا من اللؤلؤ..تيكجدة  -3

هو كنسيم أما نسيمها ف...اٞتداكؿ ٭تـو عليها العصافَت من شىت األلواف تغرد كتتجوؿ على األشجار..باأللواف من ألواف الزىور
 ... البحر
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قاـ التلميذ منذ ( 2-ا)ُب ىذه األمثلة استطاع ا١تتعلموف بناء نصوصهم كفق تقنيات الوصف ا١تذكورة سابقا ففي ا١تثاؿ 
البداية بإرساء العنصر ا١تراد كصفو كالذم يشكل موضوع ا٠تطاب كٯتثل ىنا الصحراء ٍب قاـ بتقسيم مظاىرىا كإسناد كصف لكل 

غطي نصف مساحة الببلد ٍب كصف جزء آخر ينتمي ١تظاىر الطبيعة ُب الصحراء كىو الرماؿ كاسند إليو كصف جزء، فالصحراء ت
كٯتكن ٘تثيلو ُّذا ( كلوف الذىب األصفر)ٍب كصف لوهنا ( كأهنا جباؿ صخرية)ٍب كصف ىذه الكثباف ( غنية بكثباف رملية)الكثرة
 :الشكل

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مظاىر الصحراء

 

 غنية بالرماؿ

 

 مساحة شاسعة

 

 الرماؿ عند ىبوب الرياح

 

 جباؿ صخرية

 

ذىب لوهنا كلوف ال 
 ا٠تالص

 

 نصف مساحة الببلد

 

 تشبو ٥تيلة اإلنساف

 

 سياط رملية
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فيكوف ( تيكجدة)حيث أرسى ا١تتعلم الشيء ا١تراد كصفو ُب البداية كىي منظر ( 3-ج)كىذا ما نبلحظو أيضا ُب ا١تثاؿ  
  :القارئ على معرفة منذ البداية ٔتوضوع النص ٍب قاـ ا١تتعلم بتفريع مظاىر ىذا ا١تنظر فيكوف لدينا

 
 

 
                                                 

 
                         

        
                                                  

                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
، كلبلنتقاؿ من مقطع (فيفًتش عليها بساط اخضر)كمظاىر تيكجدة ُب الربيع ( تكتسب حلة بيضاء) تيكجدة ُب الشتاء كىي 

 . كمنظم بُت ا١تقاطع كالتفريق بينها كسهل بذلك القراءة لدل ا١تتلقي( أما)الوحدة اللغويةآلخر كظف ا١تتعلم 
 

 :نماذج من نصوص غاب فيها التفريع -2
 نماذج من متوسطة بن شكاك - أ
كأنا ال أنسى كقفة كقفتها على قمة جبل يطل على قريتنا ...ما أٚتل أف يقف الشخص على الطبيعة فيتأمل جبل٢تا  -1

 ...سفحو خرجت ُب نزىة مع عائليت فكانت كجهتنا جباؿ الشريعة كاف كقت ٯتر دكف اف نشعرالواقعة على 
إتهنا ٨تو الشاط  كُب طريقنا شاىدنا مناظر ...ركبنا اٟتافلة...ُب إحدل أياـ الصيف اٟتارة ذىبت أنا كعائليت -2

 ...م يتواجد بو الرماؿالذ الشاط عند كصولنا إتهنا مباشرة ٨تو .....خبلبة مثل الغابات ككادم شفة 
ك٨تن ٪تشي ُب شوارع اٞتزائر كبالضبط ساحة الشهداء رأيت ...ذىبت أنا كأيب كأمي إٔب العاصمة كزرنا بيت جدم -3

 ....  ٘تثاؿ البطل من ابطاؿ الثورة كىو العريب بن مهيدم الذم كلد

 تيكجدة

 تكجدة ُب الشتاء تيكجدة ُب الربيع

 تكتسب حلة بيضاء

 اشد ١تعانا من اللؤلؤ

 يفًتش عليها بساط اخضر

 

 نسيمها فهو كنسيم البحر

 اٞتداكؿ ٭تـو عليها العصافَت
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 :نماذج من متوسطة كماؿ زميرلين - ب
بو ....كحشائش مفركشة، ما أٚتلها كىي خالية من دخاف السيارات ىو أٚتل منظر رايتو ُب حياٌب أشجار كأزىار  -1
 ...كالفراشة تنتقل من زىرة إٔب زىرة... كا٢تواء النقي...ماء عذب
فاستيقظت على منظر ٓب يضاىيو أم منظر كاف منظر سائدا للفرحة كأنٍت رأيت الفردكس كاألفضل فيو خرير  -2
كعشبها مصدر ا٢تاـ للشعراء ...نايتُت كىي ترحب بناظريها ترحيب الضياؼكُب حشو٫تا أشجار ٖتصن ا١تنظر بع..ساقيتُت 
 ...كالعاطفيُت

 
فقد كاف ا١تكاف ....ٓب أتوقع أبدا أف ببلدم تتمتع ٔتناطق شيقة كخبلبة كتلك ا١تطلة على العآب األخر ا١تليء با٢تدكء -3

 ....ث ُب شعورا بالدىشةيبع...الصحراكم ا١تليء باأللواف الذىبية ا١تنبعثة من رمالو ا١تاشية 
 

 .:نماذج من متوسطة البشير اإلبراىيمي -ج
 

ذىبنا أنا كعائليت إٔب كرقلة لقضاء بضعة أياـ كالتمتع با١تنظر اٞتميل لغركب الشمس كالتقاليد ..ُب احد األياـ  -1
 ...ككرقلة ٢تا شعب طيب..نُتاٞتزائرية اليت ال يزالوف يتقيدكف ُّا إٔب جانب التحث كا١تستحثات اليت مر عليها مبليُت الس

 
ك ُب اٞتهة ....الذم يقابلو النهر األزرؽ .كذلك الكوخ...ُب الريف يكوف الربيع يتفتح األزىار من كل األلواف ... -2

 ....نرل ىبوط الشمس..كُب البداية الليل ...األخر تقابلو شجرة كبَتة ُب السن 
 
كجاء احد الزكارؽ مصطادا األطناف من ...كالزكارؽ الصيد الصغَتة ىناؾ البحر ...ُب احد األياـ ُب اٞتزائر العاصمة  -3
كنت متجوال ُب شوارع باب الواد ٝتعت امرأة تصرخ .كُب ا١تساء ...فاصطاد ٝتكة كبَتة فباعوىا بالكثَت من ا١تاؿ ..السمك

 .....قالت ساعد ابنيت فقد اصطدمتها سيارة..ذىبت إليها مسرعا..
 

ففي البداية يتحدث التلميذ عن جبل يطل على ( 1-ا)لتفريع فيها كىذا ما نبلحظو ُب ا١تثاؿ تبُت األمثلة عدـ كجود ا
قريتو ٦تا يوىم القارئ أف ىذا ىو موضوع ا٠تطاب الذم كاف من ا١تفركض تفريعو لكن ٭تدث أف يتكلم التلميذ بعد ذلك عن 

 .ٯتكن إجراء التفريع ىناخركجو ُب نزىة إٔب جباؿ الشريعة فيتبدؿ موضوع ا٠تطاب كبالتإب ال 
 

فلم يتم إرساء ا١توضوع منذ البداية، ففي البداية يتحدث التلميذ عن الريف ُب ( 2 -ج)كىو ما نبلحظو أيضا ُب ا١تثاؿ
٦تا شكل عجز لدل ا١تتلقي إذ ٓب يتم ...( شجرة كبَتة)كعن...(الكوخ الذم)ٍب ينتقل للحديث عن ( يتفتح األزىار) فصل الربيع
وضوع من البداية كإٟتاؽ كل فرع بصفة خاصة بل ٣ترد سرد ألشياء ٓب يضع ا١تتعلم عبلقة بينها ٦تا شكل صعوبة تأكيل تفريع ا١ت

 .ا٠تطاب كعدـ معرفة عما يتحدث ا١تتعلم
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فا١تتعلم يتحدث ُب البداية عن البحر كزكارؽ الصيد الصغَتة كالذم كاف من ( 3 -ج)كنفس األمر بالنسبة للمثاؿ  
ف يشكل موضوع ا٠تطاب فهو يصف كيف جاء احد الزكارؽ مصطادا الكثَت من السمك، ٍب يتحدث من جهة أخرل ا١تفركض أ

انو ٝتع امرأة تصرخ ُب ا١تساء ، كىنا ال ٯتكن اٟتديث عن تفريع ا١توضوع بل ظهر موضوع جديد ال صلة بينو كبُت ا١توضوع األكؿ 
 :ثيل ا١تقطع السابق ُّذا الشكلفنكوف بذلك أماـ موضوعُت ال موضوع كاحد كٯتكن ٘ت

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زكارؽ الصيد البحر ك  

مك     اصطياد الس  

 كبَتةصيد ٝتكة  

 بيع السمك

 

 ا١ترأة تصرخ  

 
 السيارة تصدـ االبنة

 

 

 ُب ا١تساء   

 تطلب ا١تساعدة
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 :النتائج
 :من خبلؿ ٖتليل نتائج التفريع ٯتكن التوصل إٔب

وع أك طغياف النصوص اليت يغيب فيها التفريع فالتلميذ يسرد أك يصف دكف مراعاة تقنيات الوصف كإرساء ا١توض -
تفريعو ٍب البدء ُب كصف كل جزء بالتدرج كأحيانا تبدك النصوص خليطا من مواضيع كليس موضوعا كاحدا، فا١تتعلم يقـو ّتمع 
للعناصر، ٦تا يفسر أف ا١تتعلم مازاؿ ُب حاجة إٔب مزيد من ا١تعرفة ٓتصوص النمط الوصفي أك انو ٓب يتعرؼ بشكل كاؼ على 

ك انو ٓب يتلقى معلومات كافية ٕتعلو قادرا على إنتاج نص كفق ٪تط كصفي مع ما يتطلبو ىذا النمط التفريق بُت أ٪تاط النصوص، أ
 .من تقنيات
 .كغياب التفريع نتج عنو عدـ كضوح تدرج النص، كىذا التدرج ىو الذم يسمح بتوسيع النص -
 
 : ك٢تذا كلو يسمح لنا السياؽ بتقدٙب االقًتاحات اآلتية  
كوينا يسمح لو بتدارؾ ىذا النقص ُب ىذا اٞتانب كذلك بتخصيص دكرات كندكات تدريبية كتزكيده تكوين األستاذ ت   -

 .ٔتراجع مبسطة كشارحة ٢تذا ا١توضوع، االىتماـ أكثر باٞتانب التطبيقي كجعل ذلك ضمن الوثائق التعليمية
كا١تلكة النصية، كتدريب ا١تتعلم على إسًتاتيجية االىتماـ أكثر بالتعبَت الكتايب باعتباره أداة للتعلم كٖتصيل ملكة اللغة   -

الكتابة كا١تراقبة أثناء الكتابة كاف ٯتارس دكر القارئ باف يضع نفسو مكانو كمراجعة ما كتب حىت يتسٌت لو تصحيح أخطائو 
 .   منسجمة كتزكيده أكثر بالتقنيات اليت تسمح لو بالتفريق بُت أ٪تاط النصوص كبتحكمو ُب ذلك يستطيع أف ينتج نصوصا
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 املدح يف همزّييت أبي مّتاملغة 
 

 قاسم محمد صالح. د: األستاذ
 الجامعة الهاشمية األردنية

 ملخص البحث
 

، كفق ركاية " ٤تمد الٌضيٌب "، ك " خالد الشيبا٘ب"يعٌت ىذا البحث بدراسة اٞتوانب اللغوية ُب ٫تزييت أيب ٘تاـ ، اللتُت مدح ُّما 
الصوتية، ك الصرفية ، كالنحوية ، ك ا١تعجمية "ك قد ناقش الباحث ا١تستويات اللغوية ا٠تطيب التربيزم ُب شرحو ديواف أيب ٘تاـ ، 

، إضافة إٔب ا١تستول الببلغي ، بفركعو البديعية ا١تختلفة ، لكي تكتمل صورة النظم ُب شعر الشاعر ، مستوحيا ذلك " الداللية
 .الئل اإلعجازمن نظرية النظم اليت أشار إليها عبد القاىر اٞترجا٘ب ُب كتابو د

، حوؿ األبيات ا١تشكلة ُب ا٢تمزيتُت ،، مؤكدان تلك اآلراء " القدامى ، ك ادثُت"كما عرض البحث آراء النقاد ، ك األدباء 
لغريب األلفاظ ، ك غموض ا١تعا٘ب ، ك تكٌلف اٞتناس ، الذم يتجافاه السمع،  -ضمن بعض أشعاره  -النقدية ُب سعي أيب ٘تاـ 

 .شاعر ، ك ينبو بو الذكؽ ، ك توصل الباحث إٔب ٣تموعة من ا١تبلحظ أثبتها ُب ا٠تبلصةك تستثقلو ا١ت
  Abstract 
 
The main purpose of this paper is to discuss the language of two of Abu Tammam's poems in 
praising Khalid Al-Shaibani and Mohammad Addhabbi. 
The discussion covers the sound, morphological, syntactic, lexical, and rhetoric levels used in 
the two poems. Furthermore, the researcher discusses the linguistic structures and the sentences 
that the poet used in his two poems as well as paronomasia, antithesis, metaphor, pun among 
other rhetorical types. 
 
The researcher found out that there is a relation between the sound level undulating with the 
vowel sounds and the rhyme that is preceded by a long vowel in both poems. One obvious re-
sult the researcher found out is that the predicate verbal sentence dominated the linguistic struc-
tures whereas the syntactic styles are numbered throughout the two poems. 
 
The researcher emphasized what the old and modern critics had said about Abu Tammam's use 
of ambiguous meanings, strange/rigid vocabulary, the out of favor paronomasia, and his citation 
of words used by Al-Mu'tazelah and others used by grammarians. 
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 :المقدمة -1
 
، كما ركا٫تا "٤تمد الٌضيٌب "ك " خالد الشػٌػيبا٘ب "يػيٍعٌت ىذا البحث بدراسة اٞتانب اللغوم ُب ٫تزٌييت أيب ٘تٌاـ اللٌػتُت مدح ُّما  -
 .1ُب شرحو ديواف أيب ٘تٌاـ" ا٠تطيب التربيزم"
٤تمد "إٔب " قىدؾ اتئب أربػىٍيت في الغهلىواء"عها  بأٌف أبا ٘تاـ قد نقل مدحتو الثانية اليت مطل:" 2(2)ابن رشيد القيركانيركل  -

، كنسب أليب ٘تاـ كالبحًتم بأهنما ٦تن ينقل ا١تديح من رجل إٔب " ٭تِت بن ثابت"، ككاف قد مدح ُّا "بن حٌساف الضيٌب 
 :،كذلك كاضح ُب البيتُت التاليُت من ا٢تمزية الثانية ذااهتا"آخر

 كرفػػعػػت للػمػستػنشديػن لػوائػي  ػػدمكإلػى مػحػٌمػػدو ابػػتػعػثػت قػػصػػائػ
ػػيػاء  يػػحػيػى بػن ثػػابػت الػذم سػٌن الػنػػدل ػيان كحى  كحىوىل ا١تكارـى ًمٍن حى

، كىو البيت السابع كالعشركف ُب القصيدة بركاية ا٠تطيب التربيزم ،كيشَت " ٤تمد بن حساف الضيٌب "فالبيت االكؿ يشَت إٔب مىٍدًحو 
 .ُب القصيدة ذااهتا بركاية ا٠تطيب التربيزم أيضان  -البيت األخَت–كىو البيت الثبلثوف "٭تِت بن ثابت"مدحو  البيت الثا٘ب إٔب

خالد بن "أضافا إٔب ىاتُت ا٢تمزيتُت ٫تزية ثالثة ُب مدح  4"شاىُت عطية"ككذلك 3"عبدالسبلـ ىاركف"ال بٌد من اإلشارة إٔب أٌف  -
 :ها بأدناه ، أقرب إٔب العزاء منها إٔب ا١تدح، كىي كما تبدك من مطلع"يزيد بن مزيد

ػػتػػكى الػػٌصػػبػاًح ديجيٌنة الظلماء  ىػتػػكػػت يػػدي األحػزاف ًسٍتػرى عػزائي   ىى
 
    ،  7،كالنحوم6،ك الصرفي5المستول الصوتي: "، ضمن ا١تستويات اللغوية األربعة كصفٌيةستكوف دراسة ىاتُت ا٢تمزيٌتُت  -

،كقد جبلٌه أبو  علم اللغة،الذم يعٌده علماؤه أحد فركع  للمستول البالغي الخامس،  من غَت إغفاؿ " 8يك الداللي المعجم
 .أبو ٘تاـ ُب جناسو ، كطباقو ، كاستعاراتو ، كتوريتو ،كغَت ذلك من الوسائل األخرل 

ا١تدح ٓتاٌصة ، ريغم أٌف ا١تكتبة األدبية  ٫تزيٌات أيب ٘تاـ بعاٌمة، ك٫تزييت"دراسة لغوية متخصصة لػ -فيما اطٌلعت عليو -ٓب أجد  -
الطٌائٌيين العربٌية حافلة بالكتب كالشركح النقدية لشعر أيب ٘تٌاـ ، كغريب ألفاظو ك معانيو، إضافة إٔب كتب ا١توازنة بُت أشعار 

  ، "التي الٌشعر"الثبلثة ىم ىؤالء   إفٌ : " بقولو 9ابن األثيركقد أشار إٔب ذلك  ،"المتنبي"ك " البحترم"ك "أبي تماـ: "الثالثة
                                                           

 .31-15ـ ، ص1،1985، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط1راجي االٝتر ،ج:شرح ديواف أيب ٘تاـ ، ٖتقيق  -يزما٠تطيب الترب  1
 .75ـ، ص5،1985، دار اٞتيل،بَتكت، ط2العمدة،ٖتقيق ٭تِت ٤تيي الدين عبد اٟتميد،ج -ابن رشيق القَتكا٘ب 2
 .39-31ـ، ص1991، ٫1تزيات ايب ٘تاـ، دار اٞتيل، بَتكت ، ط –عبد السبلـ ىاركف  3
 .17-16ـ،ص1992، 2شرح ديواف أيب ٘تاـ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط -شاىُت عطية 4
 .143-129ـ،        ص1972فقو اللغة ، دار النهضة العربية ، بَتكت ،  -عبده الراجحي 5
 .154-144ا١تصدر السابق نفسو ، ص 6
 .162-155ا١تصدر السابق نفسو ، ص 7
 . 169-163سو ، صا١تصدر السابق نف 8
 .12،ص1980، دار الكتاب العريب، بَتكت، 1الربقوقي ، شرح ديواف ا١تتنيب ، ج 9
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، الذين ظهرت على أيديهم حسناتو،كمستحسناتو ، ك ٚتعت بُت األمثاؿ السائرة ، كحكمة اٟتكماء ، ك قد "مىناتو"ك" عيٌزاهي "ك 
 ".حوت أشعارىم غرابة ادثُت، إٔب فصاحة القدماء 

 ".ًتمبأنو ك أبا ٘تاـ حكيماف ، ك إ٪ٌتا الشاعري البح: "  1المتنبي ذكر -
بأنو كاف من أشد الناس عزكفا عن أيب ٘تاـ ، "  2": ٫تزيات أيب ٘تاـ"،ُب شرحو لػ عبدالسالـ ىاركفأٌما من ادثُت ، فقد ذكر  -

، ككانت نفسو ال تطمئن إٔب شعره ، فلٌما درس شعره ، ك نقػٌػب فيو، ٧تم لو مذىب غَت الذم ذىب إليو ، كأدرؾ بأف ىذا 
 ".ع شعره كنوزا من ا١تعا٘ب، كألبسو من فن اللفظ حلبلن ركائعى ما يبلُتالشاعرى الشاب، قد أكد 

لكن ىذا الرأم حوؿ أيب ٘تاـ ٓب يكن مطٌردا عند ٚتيع النقاد ك األدباء ، القدماء منهم ك ادثُت، فقد اختلفوا ما بُت  -
عاراتو ، ك ا١تبالغة ُب جناسو ك سائر بديعو، كبلوغو ميٍستحسن لشعره ، ك ميٍنًكًر عليو كعورة ألفاظو، ك غموض معانيو ، ك كثرة است

 3".صريع الغوا٘ب"، ا١تلقب بػ" مسلم بن الوليد"ُب كل ذلك مبلغا ، تفٌوؽ فيو كثَتا على أستاذه 
 . "ًٓبى ال تفهم ما ييقاؿ؟: ٓب ال تقوؿي ما ييفهمي ؟ فرٌد عليو:" 4  سأؿ أبا ٘تاـ أبا العيميًثل األعرابي"ريكمى بأٌف  -
ستعارة ، حىت اٍستيثًقلى رٌٔتا أسرؼ أبو ٘تٌاـ ُب ا١تطابق كاَّانس، ك كجوه البديع من اال 5" :قولو"  الباقالني"كما ركم عن   -

 ".، كاٍستوًخمى رنٍصفيوننٍظمو
فما قالتو  إف كاف ىذا شعرا"6: بأف البحًتم ٝتع ابن األعرايب يينًشد شعرا أليب ٘تا فقاؿ" ٤تمد بن داككد"عن  الصوليركل   -

 ". العرب باطل
 " .يريد أبو ٘تاـ البديع فيخرج إٔب ااؿ" 7:ك كاف من العلماء قولو حذيفة بن محمد الطائي الكوفيى ريًكمى عن  - 
، ك كاف "ٓب يكن أبو ٘تاـ شاعرا ، إ٪تا كاف خطيبا، ك شعره بالكبلـ أشبو منو بالشعر" 8: قولو ًدٍعًبل بن عليكما ركم عن   -
 ".كتاب الشعراء:"ٯتيل على أيب ٘تاـ فلم يدخلو ُب كتابو " دعبل"
ثلث شعره سرقة،ك ثلثو غىث أك غيثاء، ك ثلثو "9: بأنو عندما سأؿ دعبل عن أيب ٘تاـ قاؿ ىاركف بن عبداهلل المهلبيكذكر  

 ".صاّب
 :10فقاؿ"تكلػٌػف أيب ٘تاـ ، ك تفاكيت شعره"عن القاضي الجرجانيذكر  -

                                                           
 .ا١تصدر السابق نفسو، ككذلك اٞتزء ك الصفحة 1
 .10ـ،ص1991، ٫1تزيٌات ايب ٘تٌاـ، دار اٞتيل ، بَتكت، ط –عبدالسبلـ ىاركف  2
 .227ـ، ص1943، القاىرة ، ١10تعارؼ ، طالفن ك مذاىبو ُب الشعر العريب ، دا را –شوقي ضيف  3
 .٫7تزيٌات أيب ٘تاـ ، ص –عبد السبلـ ىاركف  4
 .228الفن ك مذاىبو ُب الشعر العريب ،ص -شوقي ضيف 5
 .343ـ، ص1995، 1ا١توشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء، ٖتقيق ٤تمد حسُت مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت ، ط -ا١ترزبا٘ب 6
 .344-343در السابق نفسو،صا١تص 7
 .344ا١تصدر السابق نفسو،ص 8
 344ا١تصدر السابق نفسو،ص 9

 .19ـ ، ص1996الوساطة بُت ا١تتنيب ك خصومو ، ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل ابرىيم ، ك علي البٌجاكم ، مكتبة عيسى اٟتليب ،  –القاضي اٞترجا٘ب  10
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االقتداء باألكائل ُب كثَت من ألفاظو ، فحصل منو على توعَت اللػٌػفظ، فقىبيحى ُب غَت موضع من شعره ، ك  لقد حاكؿ أبو ٘تاـ"
من كل تعٌسف ما أ مكن، ك تػىغىلغىلى ُب التػَّػصىٌعب كيف قدر ، ٌٍب أضاؼ إليو طىلػىػبى البديع ، فىتػىػحىٌملىوي من كل كجو، كتوٌصل إليو 

٠تيلػٌػتػىػٍُت ، حىت اجتلب ا١تعا٘ب الغامضة ، ك قصد األغراض ا٠تفٌية ، فاحتمل فيها كٌل غىٌث ثقيل، ك رصد سبب، ك ٓب يػىٍرضى ُّاتُت ا
األفكار بكل سبيل، فصار ىذا اٞتنس من شعره، إذا قرع الٌسمع ٓب يصٍل إٔب القلب إال بعد إتعاب الفكر ، ك كىٌد ا٠تاطر ، ك 

 ".سن ، أك االلتذاذ ٔتستطرىؼ، ك ىذه جريرة الٌتكلػٌػفتلك حاؿ ال اهتٌش فيها النفس لبلستمتاع ْت
 
إٌف مثل ىذا ا٠تبلؼ الذم استشرل بُت النٌقاد ك األدباء ، حوؿ كعورة ألفاظ أيب ٘تاـ ،كغموض معانيو،ك تكٌلفو ُب طلب -

أف ٬تمع إٔب تلك الدراسات ،  الباحث اللغوماٞتناس ، ك االستعارة ، كالتورية، ككسائل البديع األخرل، ك صوره الغامضة، يدفع 
تلك اليت  النظم في الشعر، لتكتمل ُب الذىن صورة تتناكؿ تراكيبو اللغوية، كمعانيو النحويٌةاألدبية السابقة ، دراسة أخرل 

 .1المنسوبة إليو" نظرية النظم" في " عبد القاىر الجرجاني" استوفاىا 
 

 :األبيات المشكلة في الهمزيٌتين-
إٌف من ينظر ُب مطلع ىذه ا٢تمزية ،يلحظ تػىكػىػٌلف أيب ٘تاـ ُب جناسو،ك كعورة تصاريفو الفعلية ك االٝتية  : ىالهمزية األكل -أ

 :كقولو
طاب "، ك"كىداء ك اإلٍكداء"، ك"تعرٌفت ك عرفات"،ك"حرلن كًحراء"، ك "ًمٌت ك ميٌتن "،ك"تبطحت ك البطحاء"، ك"يذده ك ذائد"

ـر ك اٟترماف"، ك"كطيبة  2: ،األبيات بأدناه توضح ذلك"كاألنواء نوء"،ك"٭تي
 

ػٍيػػله طػمػا لػػو لػػم يػذٍده ذائػػده  ػػت أيكالهي بػالػبػىطٍػحػاء  سى  لػتػىػبىػػطػٌػحى
ػػرلن منو ظهوري ًحراء  ك غدىٍت بطوفي ًمٌت ميٌتن من سيبو  ك غػػدا حى
 كػداءييػٍخػػصىػٍص كػداءه مػنػو باإل   ك تعرٌفػٍت عػرفػاتي زاخرىه ك لػمٍ 

 بيػػٍردى ثرلن ،ك بػيٍردى ثراء: بيػٍردىيٍػن  ك لطاب مرتػىبىعه بطيبة ك اكتسػٍت 
ـي اٟتىػرىمػاف خيػرا إنٌػهػم ػػرى ػػرًمػػوا بػػو نىػٍوءا مػن األن           ال ٭تي  ػػواءػػػػػػػػػػػػحي

 
جانس، اليت

ي
طابق ك ا١ت

ي
اٍستيتقل فيها النظم ، ك اٍستوخم فيها الٌرٍصف ، كقد  تتضح ُب ىذه األبيات ا٠تمسة ، صورةي االسراؼ ُب ا١ت

كما تظهر جريرة التكلػٌف ، اليت ال اهتش ٢تا النفس ، ك ال يستأنس ُّا الذكؽ ، ُب إصراره على التعٌسف ،3"الباقالني"أشار إليها 
، ك ليس أدٌؿ على طلبو  4الجرجانيالقاضي ُب اَّانسة بُت األلفاظ ، ك لو أٌدل ذلك إٔب توعَتىا، كقبحها ، حيث أشار إليها 

                                                           
 .384-٤249تمد شاكر، مكتبة ا٠تا٧تي،القاىرة،صدالئل االعجاز،ٖتقيق ٤تمود  -عبدالقاىر اٞترجا٘ب 1
 .22-15،ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ،ج-ا٠تطيب التربيزم 2
 .228الفن ك مذاىبو ُب الشعر العريب، ص –شوقي ضيف  3
 .19الوساطة بُت ا١تتنيب ك خصومو،ص -القاضي اٞترجا٘ب 4
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ًٓبى ال تفهمي : ًٓبى ال تقوؿي ما يػيٍفهىٍم؟ فأجابو: "حينما سألو أبي العميثل األعرابي" لغريب األلفاظ، كغموض ا١تعا٘ب ، من رٌده على 
 ".ما ييقاؿ؟

 
 :الهمزيٌة الثانية-ب

 :على سوء مطلعها حيبث ابتدأىا أبو ٘تاـ بقولوأغلب النقاد لقد أٚتع 
 1كٍم تعًذلوف ك أنتم سيجىرائي   قٍدؾى اتٌئٍب أربػىٍيت ُب الغليوىاء 

ُب ركاية أخرل ، ك٫تا ٔتعٌت " اتئدٍ "أك " اتئبٍ "ٔتعٌت يكفيك، ك أتبعو بفعل أمر ( قىٍدؾى )بدأىا باسم فعل مضارع  -
لو ، فيلومو، ٍب انتقل ُب  على التوإب،ك رٔتا كاف الشاعر يتحدث مع نفسو فيلومها أك مع صديق" اتٌزف"،ك "اٍخجىلٍ "

فكاف البناء اللفظي للعجز غَت متوافق مع الٌصدر ،من " كم تعذلوف ك أنتمي سجرائي"الشطرة الثانية إٔب اٞتمع بقولو 
 .حيث اإلفراد ك اٞتمع ، كما كاف ا١تقاؿ غَت مناسب ١تقاـ ا١تمدكح منذ البداية 

ؿ ألفاظ غريبة ُب مواضع كثَتة من شعره ، لكي يدلل على علمو أف أبا ٘تاـ كاف يعمد إٔب إدخا"إٔب  2 اآلمدم ذىب -
 ".باللغة العربية ، ك كبلـ العرب

أنو ٝتع " 4: محمد بن داككد، حيث ذكر "ىذا البيت ٦تا استػيػقػًبح ُب مطالع قصائد أيب ٘تاـ"إٔب أٌف  3 ابن األثيرذىب  -
أنت أحق الناس بأف ال تقوؿ فيو ىذا، ألنو ماًدحيكى ، : فقاؿ لو يىٍستىًغث  شعر أيب ٘تاـ كيكرىو ،" عبيد ا بن سليماف"

قٍدؾى اتػٌئب أربػىٍيتى : "ككانت ابتداءات شعره بشعو، منها قولو:" ، فقاؿ ٤تمد" ال يشبو اٟتق ش : ك ماًدحي أىلك ، فقاؿ
 ". ُب الغلواء

 ،"مطلع ىذه القصيدة من ردي  شعر أيب ٘تاـ"بأٌف  5ابن المستوفيكذكر  -
ال يوجد اٌتساؽ بُت شطرٌب مطلع القصيدة، حيث أفرىدى ُب الشطرة األكٔب ، ك ٚتىىعى ُب "فكاف يرل بأنٌو 6ابن فورٌجةا أمٌ  -

 ".الثانية
 ".بأٌف ىذا البيت من ردي  شعر أيب ٘تاـ"فيما ركاه ابن ا١تستوُب  7المبارؾ بن أحمدذكر  -

قىٍدؾى ، اتئب ، " بعض كلماتو قليلة االستخداـ ُب الغزؿ ٨توعلى أيب ٘تاـ ىذا ا١تطلع ألف 8النٌقاد المحدثوفكما عاب 
 ".٥تالف للذكؽ ا١ترىف" اتًٌئبٍ : " كما أٌف ٥تاطبة الصديق بقولو  ،"كسيجىرائي

                                                           
 .31-22، ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ، ج -ا٠تطيب التربيزم 1
 .228ـ، ص 1990، دار ا١تسَتة ، بَتكت، 2وازنة ، ٖتقيق ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ، جا١ت -اآلمدم 2
 .26-25،ص1944، ا١تكتبة العصرية ، بَتكت ،2ا١تثل السائر، ٖتقيق ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ، ج –ابن األثَت  3
 .344ا١توشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء،ص -أبو عبدا ا١ترزبا٘ب 4
 \.550ـ، ص1989خلف نعماف، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد،:بن ا١تستوُب ، النظاـ ، ٖتقيقا 5
 .275ـ،ص1974الفتح على أيب الفتح، ٖتقيق عبد الكرٙب الدجيلي ، منشورات دار اإلعبلـ العراقية،  -ابن فوٌرجة 6
اـ ا١تفردة ، ٖتقيق خلف نعماف ، مكتبة النهضة العربية ، بَتكت ، ، ك كذلك ا١ترزكقي، شرح مشكل أبيات ايب ٘ت227النظاـ ، ص –ابن ا١تستوُب  7
 .242ـ ، ىامش ص1987، 1ط
 .300أسس النقد عند العرب ، دار هنضة مصر للطباعة ك النشر ، القاىرة، ص –اٛتد بدكم  8
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 :كما عاب النٌقاد على أيب ٘تاـ بعض استعاراتو ُب البيت التإب   -
 صىبه قد استعذٍبتي ماءى بيكائي  ال تسقٍت ماءى ا١تبلـ فإنٍت 

بعض استعارات أيب ٘تاـ ك تشبيهاتو ، ٦تا عيب عليو ، فقد جعل ُب ىذا :" ذكركا بأف 3ك الٌصولي  2ك ابن األثير 1مدمفاآل
،  5كناظم رشيد، 4محمود الربداكم:، ك ذىب إٔب مثل ىذا بعض النقاد ادثُت، مثل " البيت للمبلـ ماء ، ك ذلك تشبيو بعيد

 .7، ك يوسف خليف 6، ك محمد زغلوؿ
 :عاب بعضهم على أيب ٘تاـ أخذه بعض الصور الفنية من غَته من الشعراء، كأشاركا إٔب تفٌوقهم عليو ُب ذلك، كما ُب قولوك  -

 ك ا٨ٍتىػػٌل فػيػو خػيػطي كػلٍّ سػمػػاء فػسػقػػاه مػسػكى الػطػٌػٌل كػػافػػور الصبا
 8: بأف ابا ٘تاـ أخذ الشطرة الثانية من قوؿ األعرايب الخالدافحيث ذكر 

 ك ا٨ٍتىٌل ُب قيعانو خيطي الٌسما كقد جرٍت ُب ركضو ريحي الٌصبا
،ك الكافوري،ك الخيطي "إف ُب ىذا البيت ثبلثى استعارات ىي" 9فيما ركاه ابن ا١تستوُب  أبو العالء المعرمك ذكر  - " المسكي

 ".فجعل نسيم الٌصبا كافورا، ك رائحة األنواء مسكا، ك من السحاب خيوطا
 .إنو ٦تا عيب على أيب ٘تاـ ىذا البيت:" 10فيما ركاه ٤تمد علي أبوٛتدة قاضي الجرجانيالذكر  -
 ".الصورة الفنية ُب ىذا البيت معٌقدة"من ادثُت ، إٔب أف11 شوقي ضيفكذىب  -
 :ُب قولو للمصطلحات النحويةكما عابوا على أيب ٘تاـ كذلك استخدامو   -

ػبػابيػها  كػتػبلعيػػًب األفػػعػاًؿ باألسػػمػػاء   خػرقاءي يلعبي بالعػقػػوؿ حى
 :  13ُب ىذا البيت معٌت النحو،ك قد أخذ عنو ا١تتنيب ُب قولو" بأفٌ  12الحيدرة اليمنيحيث ذكر  -

 مضى قبل أف تػيلػٍقى عليو اٞتوازـي         إذا كاف ما تنويو ًفٍعبل ميضارعا 
                                                           

 .244ا١توازنة، ص -اآلمدم 1
 .400،ص1ا١تثل السائر، ج –ابن األثَت  2
 .44-33، ٖتقيق خليل عساكر ك زميلو، ا١تكتب التجارم للطباعة ك النشر ، بَتكت، صالٌصوٕب أخبار ايب ٘تاـ  3
 . 51،158،272اٟتركة النقدية حوؿ مذىب أيب ٘تاـ،دار الفكر للنشر ك التوزيع، القاىرة، ص -٤تمود الربداكم 4
 .118ص األدب العريب ُب العصر العباسي، دار الكتب للطباعة كالنشر ، ا١توصل ، -ناظم رشيد 5
 .210تاريخ النقد األديب ُب القرف الرابع ا٢تجرم، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ص-٤تمد زغلوؿ 6
 .116ـ،ص 1980تاريخ الشعر ُب العصر العباسي، دار الثقافة للطباعة ك النشر، القاىرة،  –يوسف خليف  7
 .33، القاىرة،ص81، ٣تلة الذخائر ،عدد      2قيق ٤تمد يوسف ، ج، كتاب األشباه ك النظائر، ٖت(أبو بكر ٤تمد ك أبو عثماف سعيد)ا٠تالداف  8
 .235، ص1النظاـ ، ج –ابن ا١تستوُب  9

 .48ـ،ص1969، 1النقد األديب حوؿ أيب ٘تاـ ك البحًتم ُب القرف الرابع ا٢تجرم، الدار العربية ، بَتكت،ط-٤تمد علي أبو ٛتدة 10
 .245-244، القاىرة، ص10ار ا١تعارؼ، طالفن ك مذاىبو ُب الشعر العريب، د-شوقي ضيف 11
 .490، ص1984،مطبعة االرشاد، بغداد،2كشف ا١تشكل ُب النحو، ٖتقيق ىادم هنر، ٣تلد–اٟتيدرة اليمٍت  12
 .98،ص1986،دار الكتاب العريب،بَتكت 4شرح ديواف ا١تتنيب،ج-الربقوقي 13
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الفعل البلـز كا١تتعدم،ك إف االسم ك اٟترؼ ال يعمبلف إال إذا ضمن باب "إٔب أف ىذا البيت  1ابن ىشاـ األنصارمكذىب  -
 ".أشبها الفعل

من ادثُت  3 يوسف خليفكذىب  -". ُب الشعر النحويين ك المهندسين ينبغي أف ال تستخدـ أقواؿي :" 2ابن األثيكذكر -
 ".استغٌل أقواؿ النحاة ُب كصفو ا٠تمرة ُب البيت ا١تذكور: " ،إٔب أف أبا ٘تاـ 

 :، كما ُب قولوعلماء الكالـ ،ك مذاىبهمكما عابوا عليو كذلك ، استخدامو للغامض من أقواؿ   -
ػػٍهػػمػػيٌػػةي األكصاؼ إال أهٌنٍم  ػػرى األشػيػػاء   جى ػٍوىى  قػػد لػقػٌػبػوىػا جى

 4:بإٌف ابن ا١تعتز كاف أحسن من أيب ٘تاـ تشبيها ُب قولو الٌصوليذكر  -
 كػمػعػٌتن دىٌؽ فػي ذىػػنو لػطػيػػفً   جػتػها عليهاصىػفػىٍت كصىفػت زجػا

بارؾ بن أٛتد قولو  ابني المستوفيركل  -
ي
إٌف ىذا البيت ال يصٌح إال باٟتدس ك الظن، ك قد فٌسره كلي عآب على ما "5: عن ا١ت

 ".أٌداه إليو رأيو
كسو، كأف الشعر ييٍستحسن إذا فيهم، ك ىذه اشياء رأيان لبعض الشيوخ ُب أف بيت أيب ٘تاـ ىذا ىو من ٗتليطو ككسا 6اآلمدمكنقل 

 .اشياء مغلقة، ليست على مذىب األكلُت ك ا١تتأخرين 
بأف أبا ٘تاـ قد اجتلب ا١تعا٘ب الغامضة،ك قصد األغراض ا٠تفية ،فهل ييعرؼ شعره أٍحوىجي إٔب تفسَت  7 القاضي الجرجانيك ذكر  -

 ".؟من بيت أيب ٘تاـ ىذا" أرًٍسطو"، كتأكيل "بػيٍقراط "تفسَت 
من صناعة الشعر اليت يسٌميها النقاد " جوىر األشياء"بأف قوؿ أيب ٘تاـ  8 عن أيب العبلء ا١تعٌرم ابن المستوفيكما ركل   -
 ".باٟتيٍسن ٘تلػيػحي ُب القلوب ك تعذبي : "9كىو مثل قوؿ البحًتم" التورية"
ك ٓب يعقب عليها سلبان أك إ٬تابان، ( 212-207)األبيات ا١تشكلة ُب ا٢تمزية الثانية ضمن التسلسبلت 10 المرزكقيكركل  -

كالصولي، ك المبارؾ بن أحمد، ك أبي العالء المعرم ، كالتبريزم، ك ابن بعرض أراء بعض النقاد  المحققكاكتفى 
 .المستوفي، ك اآلمدم

و مٌد تعمقو إٔب الفلسفة، بأف أبا ٘تاـ كاف على شاكلة أيب نيواس ، يتعمق االعتزاؿ، كعلم الكبلـ ، ك أن" 1 شوقي ضيفذكر  -
 ".كما يتصل ُّا من ا١تنطق

                                                           
 .66-65، دار اليازكرم للنشر، عٌماف ،ص2ق ىادم هنر، جشرح اللمحة البدرية ُب علم العربية، ٖتقي -ابن ىشاـ األنصارم 1
 .335، ص2ا١تثل السائر،ج-ابن األثَت 2
 .117تاريخ الشعر العريب ُب العصر العباسي، ص-يوسف خليف 3
 .235ـ،ص1995، 1،دار الكتاب العريب، بَتكت،ط2الديواف، شرح ٣تيد طارؽ ،ج -ابن ا١تعتز 4
 .246النظاـ، ص –ابن ا١تستوُب  5
 .244ا١تصدر السابق نفسو،ص 6
 .20-19الوساطة،ص-القاضي اٞترجا٘ب 7
 .247النظاـ،ص –ابن ا١تستوُب  8
 .72،دار ا١تعارؼ ، القاىرة،ص1الديواف، ٖتقيق حسن الصَتُب ،اَّلد –البحًتم  9

 .250-242ص ـ ،1987، 1شرح مشكل أبيات أيب ٘تاـ ا١تفردة، ٖتقيق خلف رشيد نعماف، عآب الكتب ،ط -ا١ترزكقي  10
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 :المستويات اللغوية-3
ك لكٌنو أرقى ىذه األشكاؿ  ، كالركاية ،ك المسرحية، ك القصة ، ك المقامة ، كالخاطرة،الشعر أحد األشكاؿ األدبية  -

المستول ، إضافة إٔب "لية المعجميةالصوتية،ك الصرفية ، كالنحوية، ك الدال:"ٚتيعان ،لتضٌمنو ٚتيع ا١تستويات اللغوية
 ٔتا ٭تتويو من صنوؼ البديع ا١تختلفة البالغي الخامس

لدل الشاعر ُب ا٢تمزيٌتُت ا١تشار إليهما ، حيث تشكل  الظاىرة اللغويةتتمثل ُب استقصاء أبعاد ىذه  غاية البحثإف  -
 . ٔتجموعها فحولة الشاعر، ك قدرتو الداللية من خبلؿ النظم ك الًتكيب

  ، ا١تتكررة للبحر الكامل كالتفعيلة الموسيقيةيناقش البحث أٌكليات الظاىرة الصوتية،ُب ا٢تمزيٌتُت : المستول الصوتي - أ
بُت الضم ،  ك قافية الهمزة المكسورة المشبعة بالياء ك الممدكد ما قبلها، ك النغمة الصوتية الصادرة عن التنوين المتماكج

ٔتوسيقاه الشعرية ا١تتكررة 2" البحر الكامل" ، فا٢تمزيتاف من لصوتي في الحركؼ كالحركاتك الجناس اكالفتح ،ك الكسر، 
، أك بفتحها كتسكُت الفاء " ميتػٍػفاًعلين"، ك " ميتػىػفاًعلين"، مع فتح الفاء أك تسكينها ميتػىػفاًعلينٍ "ثبلث مرات للتفعيلة الواحدة 

    ، ك الثانية من كل شطرة ، أما التفعيلة الثالثة ُب كبل الشطرتُت فقد تكوف بفتح التاء األكٔب : ، ُب التفعيلتُت "ميتػىٍفًعلينٍ "بعدىا
،ك تعود ٚتيع ىذه الصيغ الصوتية بأنغامها ا١توسيقية "ميتػىٍفًعلٍ "، أك بفتح التاء كتسكُت الفاء كالبلـ "ميتػىٍفًعلين"ك تسكُت الفاء 
 .للبحر الكامل

ُب كبل القصيدتُت ، مسبوقة بألف مٌد ُب ٚتيع أبيااهتما، يشٌكل  بعة صوتيا بالياءقافية الهمزة المكسورة ك المشإف  -
 .ظاىرة صوتية متجانسة، ك ثابتة ُب هنايات ٚتيع أبيااهتما

بُت الكلمات داخل أبيات ا٢تمزيتُت باٟتركؼ كاٟتركات ، ك سييذكر ىذا اٞتناس  الجناس الصوتيلقد شاع استخداـ  -
 .ثرتو ، ك شيوعو ُب كبل ا٢تمزيتُتبشكل مفٌصل ٖتت عنوانو لك

، ك شٌكل بداخلهما ٘تاكجا صوتيا متناغما مع أكزاف التفعيلة " الرفع ك النصب، كاٞتر:  "بكافة أشكالو التنوينكما شاع فيهما   
 .الواحدة ، ا١تتكررة ثبلث مرات ُب كل شطره

فان ك٤تٌصبان، ك مٌتن ك حرلن كثرلن ،كًٛتىن،كأسىن، ك خَتان معرٌ :) ىي اثنتي عشرة كلمةُب  تنوين النصبتكرر  الهمزيٌة األكلىففي  -
خالدو ، كمقلةو، ك بلدةو، كصخرةو، ك حجةو، )  :ىي تنوين الجر في عشر كلمات، ك تكرر (ك أجران، ك نوءان كعلمان، كخرٌاجان 

، ك كىًلفو  ، ك فػىرٍجو خطػٍػبه ، كعاثره، ك أجره، : )ىي  اتتنوين الضم على أربع كلم، بينما اقتصر (كغبطةو، ك غامرةو، ك أندلسو
 (.كميٍرتػىبىعه 

 
                                                                                                                                                                                     

 .157ـ، ص1966، القاىرة ، 8العصر العباسي األكؿ ، دار ا١تعارؼ، ط/ تاريخ األدب العريب  -شوقي ضيف 1
 .102-91ـ،ص1989، 1ْتور الشعر العريب ، دار الفكر اللبنا٘ب، ط -غازم ٯتوت 2

 -، ك كذلك ٤تمود علي الٌسماف127-109ـ،ص1989، 2الشاُب ُب العركض ك القواُب ، دار الفكر العريب، بَتكت، ط –ك كذلك ىشاـ مٌناع 
 .50-47ـ ،ص1988،  4العركض ك القافية ،دار ا١تعارؼ،القاىرة ، ط

-223ـ، ص1991معجم مصطلحات العركض كالقافية،دار البشَت للنشر ك التوزيع ،عٌماف، -ك كذلك ٤تمد علي الشوابكة ،ك أنور أبو سويلم
 .28-26ك القافية ،ص أكزاف الشعر –ك كذلك ٤تمد خبلد . 228
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كمعٌرس، ك ديجيٌنة، كسبلفةو ، ك مدامةو، ك ضعيفةو ، : )، ىيإحدل عشرة كلمةُب  تنوين الجرٌ ، فقد تكررفيها  الهمزيٌة الثانيةأما  -
، ك عيدو      صبٌّ ، كراحه ، كعنبٌيةه ،: ) ىي تتنوين الرفع في عشر كلما،ك تكرر (ك ياقوتةو، ك مسافةو، كصنيعةو، ك٤تمدو، كثابتو
، كبيده، ك٫تٌةه  ، ك درٌةه، ك ًبكره   مآلفان، ك خىوىالن، كفرصةن، : )ىي  تكرر تنوين النصب في كلمات ثماف،ك (ك ذىبٌيةه، ك ناره، ك نوره

يان   (.ك حىبىبلن، ك مىٍشرىعان، كجدالن، ك جاران، ك حى
لكسر، ٭تيًٍدث تنغيمان صوتيان صاعدان كمستقيمان ك نازالن، يشيع خبلؿ أبيات القصيدتُت ، فالتنوين ا١تتماكج بُت الفتح،ك الضم ،ك ا  -

، كقولو تعأب ، في صرؼ الممنوع من الٌصرؼك أشَت إٔب أٌف أثر التنوين صوتيان يبدك ُب قدرنو على اخًتاؽ القاعدة النحوية 
 : على لساف ا٢تدىد

 .1(ك جئتكم من سبإو بنبإو يقين) 
 .بعدىا( نبإ)بالنتوين اتساقا ك تناغما صوتيا مع تنوين كلمة ( سبإ)فت كلمة فصر     

، ا١تتقدـ عليو ،  في إخراج حركة التابع عن متبوعو الحقيقي، كإتباعو لحركة االسم المجاكر لوكما يفعل التنوين فعلو صوتيان  -
ا١تضمـو " جحر"عن حركة متبوعو اٟتقيقي ُب حركتو "خربو "، حيث خرج النعت 2"جحري ضبٍّ خربو ىذا :"٨تو قوؿ العرب 

 .اَّركر بتنوين اٞتر " ضبٌ "اآلخر، ك تبع ُب تنوينو باٞتر َّاكره الٌصوٌب قبلو
 :ُب أشعاره ، أكجد صعوبة لدل القارئ ُب نيطػٍق بعضها ، ففي البيت الثالث من ا٢تمزية الثانية لأللفاظ الصعبةإف اختيار أيب ٘تاـ  -

ػػػنػٌػةرايػػاتي    ٗتػفػق بػينو  ك ميعىٌرسو للػغػيػث  كىطػػٍػفػػػاءً  كػػل  ديجي
، ك لو استخدـ إحدل ىاتُت الكلمتُت ا١تبدكءتُت بالفتح، لسهل على  السحابة أك الغمامة الماطرةتعٍت ( ديجيٌنة)إف كلمة 

  ، (ديجيٌنة)أغرب باختياره كلمة  ا١تكسورة اآلخر، بدكف حدكث خلل ُب الوزف، ك لكنو( كل)القارئ النطق بأم منهما بعد كلمة 
 .ك ىي مبدكءةن بالضم بعد كلمة مكسورة اآلخر، فصعب نطقهما صوتيان 

 :المستول الصرفي  - ب
ٓب يغفل الشاعر ا١تستول الصرُب ُب ٫تزيٌتٍيو ، فقد استخدـ فيهما اسم الفاعل كاسم ا١تفعوؿ، ك صيغ ا١تبالغة ، ك الصيغة ا١تشبهة ، 

 :ة ،كاٝتي الزماف ك ا١تكاف كما يليك ا١تصدر ، ك اسم اآلل
ٌصبان ، ذائد ، : "3ىي تسع كلماتاستخدمو ُب ا٢تمزيٌة االكٔب ُب :  اسم الفاعل (1)     ميوضع، كميصارع ، ك ميعرٌفان، ك ٤تي

باقي، كثابت ، : "4ىي ثالث كلمات، ك استخدمو ُب ا٢تمزية الثانية ُب "ك زاخر ، ك سائل ، كخالد، كعاثر
 ".كمستنشدين

كاحدة ُب ا٢تمزية األكٔب  كلمتينكاف الشاعر مًقبلن ُب استخداـ اسم ا١تفعوؿ، حيث اقتصره على :  م المفعوؿاس (2)
 ".ميعىٌرسو :" ىي1، ك كاحدة ُب ا٢تمزية الثانية " ا١تعركؼ: " 5ىي

                                                           
 .22آية–سورة النمل  1
 .1167ـ ، ص1982، 1، دار ا١تأموف للًتاث، مكة ا١تكرمة،ط3شرح الكافية الشافية ، ٖتقيق عبد ا١تنعم ا٢تريدم، ج –ابن مالك  2
 .22-15،ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ،ج -ا٠تطيب التربيزم 3
 .29،30ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 4
 .18، 16ء،صا١تصدر نفسو ك اٞتز  5
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، ك قليل: "2ُب ا٢تمزية االكٔب ىي ثالث كلماتاقتصرىا على :  صيىغ المبالغة (3) ُب  كلمات  كخمس" خرٌاجان ، ككىًلفو
 ".ضعيفة ، كحضيض ، كصنيع،كسرٌاء ، ك ضرٌاء: "  3الثانية ىي

كجناء، ك ىيجاء، ك بطحاء،ك شوساء، : "4ُب ا٢تمزية األكٔب ىي إحدل عشرة كلمةاستخدمها ُب : الصفة المشبهة (4)
، ك كطفاء، صبٌ : "5ُب الثانية ىي ست عشرة كلمة، كُب "كعذراء ، كلف ، ك قليل ك صٌماء، كشعواء،ك غٌماء، أزبٌ 

كعكوُّا ،  كبيضاء، ك سرٌاء ، ك ضرٌاء،ك أقذاء، ك خرقاء، كجوزاء، ٛتراء، كخوال، ك ضعيفة، ك ُّجة ، ك بكر ،
 "كركوُّا ، ك سٌيد

إدالج، ك اسراء ، ك إكداء، " 6ُب ا٢تمزية االكٔب ثماني كلماتاستخدـ الشاعر ا١تصدر أك اسم ا١تصدر ُب : المصدر (5)
شوؽ، كمكث ، كمزج، "ىي7ُب الثانية  إحدل كعشرين كلمة، ك ُب " ، كأجر ، كبقاء كثراء ، ك خَت، ك علم

كتبلعب، ك قدرة ، ك جوىر ، ك ُّجة، كحبىل، ك ىجر، كعيكوب، كركوب، ك ًبشر،ك كأٍيك ، ك رجاء ، ك غناء، 
 ".كعناء، كافتضاض ، كجدؿ، ك غاية ، كحيان ، ك حياء 

مضارب ، ك رشاء ، ك رماح ، : "8ُب ا٢تمزية األكٔب ىي خمس كلماتُب  استخدـ الشاعر ىذا االسم:  اسم اآللة (6)
رايات ، ك كؤكس ، ك كأس ، ككعاء، ك لواء، ك درٌة " ىي  9ُب الثانية إحدل عشرة كلمةك ُب " كسيوؼ ، ك األًسٌنة 

 ".، ك ياقوتة ، ك مطايا، ك بيرد ، ك خيط ، كمطي
، اإلدالج، ك اإلسراء: " 10ىي ثالث كلماتزيٌتو األكٔب اسم الزماف ُب استخدـ الشاعر ُب ٫ت:  اسم الزماف ك المكاف (7)

البطحاء، ك ًمٌت ، ك حراء ، كعرفات ، ككداء، كمرتبع، "ىي  ثالث عشرة كلمة، ك استخدـ اسم ا١تكاف ُب "ك حجة 
في ة استخدـ اسم الزماف ، كُب ا٢تمزية الثاني" ك طيبة ، ك اٟترماف ، ك بلدة ، ك ٣تامع ، كالثغرين ، كأندلس ، كصنعاء 

، ك اسم ا١تكاف ُب " ٔتعٌت ا١توعد :الربيع ، الزماف ، مكث ، ك بقاء ، ك فرصة ، كعيد ، ككىأيك " 11ىي سبع كلمات
 ".معٌرس ، كحدائق ، ك مرتبع ، ك مغارس ، كمنابت،ك مىٍشرىع:"ىي  ست كلمات

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .24ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 1
 .20،21، ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ،ج -ا٠تطيب التربيزم 2
 .26،27،30ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 3
 .22-15ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 4
 .31-23ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 5
 .22-15ا١تصدر نفسو ك اٞتزء ،ص 6
 .31-23ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 7
 .22-15ك اٞتزء،صا١تصدر نفسو  8
 .31-23ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 9

 .18،21ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 10
 .31-23ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 11
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ُب ا٢تمزية " الٌشدنٌية" كلمةاقتصر استخدامو على كاف الشاعر مقبل ُب استخداـ ىذا االسم ، حيث :  اسم النسبة (8)
" عنبٌية ، كذىبٌية، ك جهًمٌية" ىي  2ُب ا٢تمزية الثانية ثالث كلمات، كىو مكاف باليمن، تنسب النوؽ إليو، ك  1األكٔب
 .ك كلها متعلقة با٠تمرة " جهًمٌية

 .ٓب يستخدمو الشاعر ُب كبل ا٢تمزتُت:  اسم التفضيل (9)
 :  المستول النحوم -ج
النداء، ك االستفهاـ، :"تخدـ الشاعر ٣تموعة من األساليب النحوية ُب ا٢تمزيٌتُت حاكؿ الباحث رصدىا ُب أماكنها،كػى اس -

، فوجد بأٌف الشاعر كاف مًقبل ُب استخدامو ىذه "كاألمر، ك النهي، ك الشرط ، كالحذؼ، كاإلضمار، ك االلغاء، ك الدعاء
 .أشكاؿ التعجب السماعية أك القياسية شكل من  األساليب ، ك ٓب يلحظ ُب ا٢تمزيتُت ، أم

،اليت شاعت الجمل الفعلية كاالسمية المكونة لهذه التراكيبكما قاـ الباحث برصد الًتاكيب البنائية الشعرية فيهما،بتصنيف   -
 .لتقريرية االنشائيةالصيغة افيها اٞتملة الفعلية بعامة ، ك صيغة الفعل ا١تاضي ٓتاٌصة، لذلك فقد غلب على معظم تراكيبهما 

 :األساليب النحوية (1)
يا موضع الشٌدنية ، : " 3ُب ا٢تمزية األكٔب ُب قولو مرتينكاف الشاعر مقبل ُب ذلك حيث استخدمو :  أسلوب النداء ( أ)

يا غاية األدباء كالظرفاء ، ك ياسيد "4كذلك ُب ا٢تمزية الثانية ُب قولو  مرتينكاستخدمو " كيا سائلي عن خالدو ك فعالو
 ".شعراء ك ا٠تطباء ال

ُب ا٢تمزية  مرة كاحدةكاف الشاعر مقبل أيضا ُب استخداـ ىذا األسلوب ،حيث اقتصره على : أسلوب االستفهاـ ( ب)
 "كم تعذلوف ؟" 6ُب ا٢تمزية الثانية ُب قولو أخرل، ك " كم افًتعت صدكر رماحو ؟"5األكٔب ُب قولو

 7: ُب ا٢تمزية األكٔب ُب قولوث مرات ثالاستخدـ الشاعر ىذا االسلوب :  أسلوب األمر(  ج) 
 ".قػىػٍدؾى اتٌئٍب ، ك اطرٍح غىناءؾ ، ك يىٌسٍر لقولك : "8ُب ا٢تمزية الثانية ُب قولو مثلها، ك "أقرم السبلـ ، كرًد فاغًتؼ ، ك انظػيرٍ "
ُب ا٢تمزيٌة األكٔب ُب حدة مرة كاكاف الشاعر مقبل كذلك ُب استخدامو ىذا األسلوب ، حيث اقتصره على :  أسلوب النهي(  د)

بلـ: " 10ُب ا٢تمزيٌة  الثانية ُب قولو كمثلها، "ال٘تيًٍكنىٍن سلطانو: " 9قولو
ى
 ".ال تسقٍت ماء ا١ت

 
                                                           

 .15ص 1شرح ديواف أيب ٘تاـ،ج -ا٠تطيب التربيزم 1
 .28، 27ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 2
 .18-15ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 3
 .31ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 4
 .18اٞتزء،صا١تصدر نفسو ك  5
 .22ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 6
 .18-16، ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ،ج -ا٠تطيب التربيزم 7
 .30-22ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 8
 .18ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 9

 .24ا١تصدر نفسو ك اٞتزء،ص 10
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 1:ُب ا٢تمزيٌة األكٔب ُب قولو  مٌرتيناستخدـ الشاعر ىذا األسلوب  :أسلوب الشرط ك ظاىرة العطف على جوابو( ىػ)
 ،"أكاله بالبطحاء لو ٓب يذٍده ذائده، لتىبىطػٌحت" (1)

 "ك غدت بطوف ًمٌت ميٌتن من سىٍيبو"        
 ،"ك غدت حرلن منػو ظهػور حػراء"        
 "ك تػػعػػرفػػت عػػرفػػاتي زاخػػرة "        
ٍػصٍص كىداءي منو باإلكداءً "          ،"ك لػم ٮتي
 "ك لػػطػػاب مػػرتػػبػػعه بػػطػػيػػبػػػة"        

 "ت الضلوعي على أسىن لو ًسٍرتى اللتق"  (2)
 2"ك لػجػػٌف نيػػٌواري الػػقػػريػػًض "        
 ".ك قلما ييلفى بقاء الغرس بعد ا١تاء"        

 ". فدٍتكى مغارسي ك منابيت:"ُب ا٢تمزية الثانية فقط ُب قولو مٌرة كاحدةاستخدمو الشاعر :  أسلوب الدعاء( ك)
 .ال الهمزتيًن، قياسيان ، أك سماعيان لم يستخدمو الشاعر في ك:  أسلوب التعجب( ز) 

 :  أساليب الحذؼ ك اإلضمار ك اإللغاء( ح) 
 3:استخدـ الشاعر ىذا األسلوب ُب ا٢تمزيٌة األكٔب كما يلي

 .، مع إضمار الفاعل"أنظر ك إيٌاؾ ا٢تول:"حذؼ مفعوؿ فعل األمر ُب قولو -
ك إضمار فاعل تعلم ، " أنظر فإف نظرت تعلم "، كالتقدير ،تعٌلم : حذؼ حرؼ الشرط ك فعلو ك االكتفاء ّتوابو ُب قولو-

 .كحذؼ مفعولو
 " ك دعا فأٝتع صٌم العدل"إلنشغاؿ الفعل الثا٘ب بو " دعا"إلغاء مفعوؿ -
 ".قد كاف خطبه عاثره فأقالو: " ُب قولو"كاف التاٌمة"حذؼ مفعوؿ -
 ". أجره ك لكن قد نظرتي فلم أجد: "حذؼ ا١تبتدأ ُب قولو-

 4:ستخدـ ىذه األساليب ُب ا٢تمزيٌة الثانية ٨تو كما ا
 "كم تعذلوف؟:"ُب قولو " تعذلوف "حذؼ مفعوؿ -
 "ك معٌرسو للغيث :" ك االستعاضة عنها بالواك ُب قولو " ربٌ "إضمار  -
 "راحه إذا ما الرٌاحي كٌن مًطػيَّها: " ...حذ ؼ ا١تبتدأ ُب قولو -
 "شوؽ لؤلحشاء كانت مطايا ال:" حذؼ اسم كاف ُب قولو -
 "عنبٌيةه ذىبٌيةه : " ....حذؼ ا١تبتدأ ُب قولو  -
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 "فتعلػٌػمٍت ًمٍن حيٍسن خيٍلًق ا١تاء: " ُب قولو" تعلػٌػمتٍ "حذؼ مفعوؿ -
ا :" ....حذؼ ا١تبتدأ ُب قولو -  " خرقاءي يلعب بالعقوؿ حباُّي
 " صةن ك ضعيفةو فإذا أصابت فر : " ك االكتفاء بالواك ُب قولو " ربٌ "إضمار  -
 "جهمٌية األكصاؼ : " .....حذؼ ا١تبتدأ ُب قولو  -
 .أك كأهنا درةه بيضاء: ، ك التقدير" أك درٌة بيضاء : ".... ُب قولو " كأف مع اٝتها"حذؼ  -
 " ك مسافة كمسافة ا٢تجر: " ك االكتفاء بالواك بقولو " ربٌ "إضمار -
 "اٟتبٌ إرتقى ُب صدر باقي : "ُب قولو " إرتقى" إضمار فاعل  -
 "بيده لنسل العيد: " حذؼ ا١تبتدأ ُب قولو -
 
 : أنواع الجمل(2)
كاف استخداـ الشاعر للجمل الفعلية ُب كبل ا٢تمزتُت يفوؽ استخدامو للجملة االٝتية بفارؽ كبَت ، حيث بلغ تىعدادي اٞتمل   -

ٚتل  أربعي ٚتل للفعل ا١تضارع ، ك عشري ا١تاضي ، ك ٚتلة للفعل  اثنتاف كعشركف، منها " ستان ك ثالثين"الفعلية ُب ٫تزيٌتو األكٔب 
 .فقط  ثمانيةلفعل األمر ، بينما بلغ تعداد اٞتمل االٝتية فيها 

ٚتلة للفعل ا١تاضي ،  ثالث كأربعوفٚتلة ، منها  خمسا ك خمسينك أما ا٢تمزية الثانية ، فقد بلغ تعدادي اٞتمل الفعلية فيها  -
ٚتلة ، ك ُّذا تكوف  خمس عشرةٚتل لفعل األمر ، بينما بلغ تعداد اٞتمل االٝتية فيها  الثثٚتل للفعل ا١تضارع ، ك  تسعي ك

اٞتمل  ثالثة أضعاؼاٞتمل االٝتية فيها ، كما بلغت اٞتمل الفعلية ُب ا٢تمزيٌة الثانية  أربعة أضعاؼاٞتمل الفعلية ُب ا٢تمزيٌة األكٔب 
، ك غلب لألساليب النحوية،كما قٌل استخداـ الشاعر فيها و،ك حذؼ المبتدأ، التشبياالٝتية فيها ، كغلب على اٞتمل اإلٝتية

 .حذؼ المبتدأ، ك التشبيو ، ك اإلخبار عليها 
 1: الهمزية األكلى/الجمل الفعلية (أ)

 األمر                         المضارع                            الماضي
ٍدهي  -طما                               -  أقرم    -ٓب يىذي
 ردٍ  -             ٓب ٮتيٍصصٍ  -         لتبطحتٍ  -
رىـي  -       كغدتٍ  -  فاغًتىًؼٍ     -ال ٭تي
 أٍنظرٍ    -ال ٘تكنىنٍ  -        كغدا -
 تعلمٍ  -       كتعرٌفتٍ  -
 ينفكٌ  -كلطاب                           -
 كٓب تزؿٍ  -       ك اكتسٍت  -
 فلم أجدٍ  -        حيرموا -
 يفي  -       افًتعٍت  -
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 ييلػٍفى -        ك دعا -
         فأٝتع -
 كاف    -
 فأقالو  -
 فخرجت -
 كنت   -
 سٌر٘ب -
 نظرت -
 سرت -
 اللتقت -
 ك ٞتفٌ  -
 قلػٌما -
 أقٍمتى  -

 1:الهمزية الثانية/ الجمل الفعلية
 مراأل                         المضارع              الماضي

 اتػٌػئبٍ     -تعذلوف -    فثويت -   أربيت -
 اطرحٍ    -          تسقٍت  -     ظلػٌػت -   استعذبت  -
 يىسٍّرٍ      -ٗتفق -      انبطت -   نشرت -
 تغدك -     قد طٌوقت -   فصٍرفى  -
 يلعب -     فدتك     -   فسقاه -
 تنبع -     ابتعثت -   كا٨تلٌ  -
 ٖتـو -    ك رفعت -             عيًٍتى  -
 ينوم -    تشاجرت -   أىدل  -
 يفل -     فرىيٍتها -   صٌبحتو -
 سنٌ  -   كٌن  -
 كحىول  -   صٌبحتها -
 كانت -
 سكبت -
 أكل -
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 ماكاف -
 خامرىا -
 صىعيبىت -
 كراض -
 فتعلػٌػمت -
 أصابت  -
 قتلت  -
 لقػٌػبوىا -
 قػيػٌيدا  -
 أطبقت -
 ارتقى -
 ارتيد -
 مزٌقت  -
 اغتدت -
 كقفت -
 رأيتك -
 غذكت -

 1الهمزية األكلى/الجمل االسمية
 سيل طما -
 إهٌنم حرموا -
 كأهنم فرج ٛتىن  -
 كنت خرٌاجا -
 "حذؼ ا١تبتدأ"أجره ..... -
 فاٞتو جٌوم -
 ك األرض أرضي -
 ك السماء ٝتائي -
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 1الهمزية الثانية/ الجمل االسمية
 ك أنتم سجرائي -
 فإنٍت صبٌ  -
 "حذؼ ا١تبتدأ"راحه ...... -
 كٌن مطٌيها -
 مطايا الشوؽ..... كانت  -
 "أحذؼ ا١تبتد"عنبٌية ذىبٌية..... -
 "حذؼ ا١تبتدأ"خرقاء.... -
 كذلك قدرة الضعفاء -
 جهمية األكصاؼ    -
 إال أهنم لٌقبوىا جوىر األشياء -
 كأٌف ُّجتها ناره ك نوره  -
 "ألهنا معطوفة" كأٌف ك اٝتها"حذؼ "درٌة......أك -
 "حذؼ ا١تبتدأ"بيده ..... -
 النار تنبع -
 ك ٫ٌتيت قد طٌوقت -
 :المستول الداللي المعجمي.د

على عرض الكلمات ك ا١تعا٘ب الغريبة فقط ، حيث أكتفي بتصنيف بقية األلفاظ ك الًتاكيب الداللية ضمن  اقتصر الباحث فيو
 .عناكينها ُب ثنايا البحث

 2 الهمزيٌة األكلى/ األلفاظ ك المعاني الغربية(1)
 حرلن  -
 كداء -
 شوساء -
 أزبٌ  -

 3الهمزيٌة الثانية / األلفاظ ك المعاني الغربية( 2)
 قٍدؾ -
 اتٌػئب -
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 يسجرائ -
 ماء ا١تبلـ -
 كطفاء -
 سبلفة ا٠تلطاء -
 تغدك ا١تٌت لكؤكسها خوال -
 أكل الزماف ما كاف خامرىا من األقذاء  -
 فسقاه مسك الطػٌػٌل كافور الٌصبا -
 أنبطتي ُب قػػلػبػي لوىأًيكى مىشرىعا -
 اطرٍح غىػػناءؾ فػػي ْتوًر عىنائي -

 حشاءكانت مطايا الشوؽ ُب األ  راحه إذا مػػا الػػراحي كػػٌن مػطػٌيها -
 فتعػػلػٌػمتي مٍن حيػٍسػن خيػٍلق ا١تاء   صىعيبت فراض ا١تاء سٌي  خيٍلقها -

 كتػػبلعػػب األفػعػػاؿ بػػاألسػػماء  خػرقػاء يػػلػعػب بالعػقوؿ حباُّا  -
ػػٍوىىرى األشياء  جػػهػػمػػٌية األكصػاؼ إال أنٌػهػػم  -  قػػد لػػقػػٌػػبػوىػػا جى
 ما اٍرتػيػػد مػػن عػيدو كمن عدكاء  لودىابػػيػػده لػنػسػل الػعػيػد ُب أم -

 ك الناري تػنػبػعي مٍن حىصى ا١تعزاء        مػزٌقػٍػتي ثػػٍوبى عيػكوُّا بركىوُّا -
 :المستول البالغي

التقديم ك ، ك كالتشبيو، كالطباؽُب ا٢تمزيٌتُت على بقية األشكاؿ الببلغية األخرل،  التورية، ك  االستعارة، ك الجناسغلب 
، كغَت ذلك من أشكاؿ البديع ا١تختلفة ، ك رغم اٞتماؿ الذم أضفتو ىذه األساليب على  ك رد العجز على الصدر،  أخيرالػت

ٚتيع أبيات القصيدتُت ، إال أف إٟتاح الشاعر ُب طلبها، ك تكلفو ُب استقصائها ، جعلو عرضو ألقبلـ النقاد القدماء ك ادثُت،  
الصوتية،ك :" ا٢تمزيتُت، كنظرا لشيوع ىذه األساليب، الببلغة على ا١تستويات اللغوية األخرلكما تقدـ ُب األبيات ا١تشكلة ُب

 :الصرفية، ك النحوية، ك الداللية ا١تعجمية، فقد أفرد الباحث ٢تذا ا١تستول الببلغي عنوانا رئيسا ، ك قاـ بدراستو على النحو التإب
 1الهمزية االكلى/الجناس - أ

 اس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم الفاعل ك اسم ا١تفعوؿجن" معرٌفا ، ا١تعركؼ" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل مضارع ك اسم فاعل"يذده ، ذائد" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل ماضو ك صفة مشبهة"تبطػٌػحت ، البطحاء) -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم مكاف ك اسم معٌت" ًمٌت ، مٌتن " -
 ـ باٟتركؼ بُت اٝتي مكافجناس غَت تا"حرلن ، حراء" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل ماضو ك اسم مكاف"تعرٌفت ، عرفات" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم مكاف ك اسم معٌت"كداء ،اإلكداء" -
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 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل ماضو ك اسم مكاف"طاب ،طيبة" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اٝتُت"ثرل ، ثراء" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل مضارع كفعل ماضو  كاسم مكاف" اٟترماف+ ا ٭تـر ، حرمو " -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اٝتُت"صٌم ، صٌماء" -
 جناس تاـ باٟتركؼ كاٟتركات بُت اٝتُت"فػىرٍج ، فرٍج" -
 جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم مفرد ك ٚتعو"خليفة ، خلفاء" -
  فعل ماضو ك صيغة مبالغةجناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت"خرجت ، خراجا" -
، أجران " -  مفعوؿ بو/ خرب  ك اسم /جناس تاـ باٟتركؼ ك بعض اٟتركات بُت اسم " أجره
 جناس تاـ باٟتركؼ بُت اسم مبتدأك خربه"اٞتو، جوم" -
 جناس تاـ باٟتركؼ بُت اسم مبتدأ ك خربه"األرض ، أرضي" -
 جناس تاـ باٟتركؼ بُت اسم مبتدا ك خربه"السماء ، ٝتائي" -

 1الهمزية الثانية/ لجناس ا
 .بُت اٝتُت مفعولُت" ماء"جناس تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات ُب كلمة "ماء ا١تبلـ ، ماء البكاء" -  
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اٝتُت"مآلف ، طرائف" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت"األنواء ، ك األنداء" -
 .تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت فعلُت ما ضيُت جناس"صٌبحهم ، صٌبحتها" -
 .جناس تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتُت"سبلفة ، سبلفة" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت معطوؼ أحد٫تا على اآلخر"ا٠تلطاء ، الندماء" -
 .عطوؼ أحد٫تا على اآلخرجناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت م"الٌسراء ، الضرٌاء" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اٝتُت"راح ، الراح" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم مفرد ك ٚتعو"مطػٌيها ، مطايا" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتي نسبة"عنبٌية ، ذىبٌية" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتُت"ذىبٌية ، ذىب" -
 .جناس تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتُت"خلقها ، خلق" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت فعل مضارع ك اسم"يلعب ، تبلعب" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اسم مفرد مؤنث ك ٚتع تكسَت "ضعيفة ، الضعفاء" -
 .جناس تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتُت"ُّجتها ، ُّجة" -
 . تاـ باٟتركؼجناس غَت"نار ، نور" -
 .جناس تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات"كمسافة ، كمسافة" -
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 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ بُت اٝتُت ك فعل"بيد ،عيد، ارتيد" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت"عكوُّا ، ركوُّا" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت"غناء ، عناء" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك تاـ باٟتركات بُت اٝتُت"ء ، الظرفاءاألدبا" -
 .جناس غَت تاـ باٟتركؼ ك اٟتركات بُت اٝتُت"حياء ، حيا" - 
 1الهمزية األكلى/الطباؽ - ب

 .طباؽ بُت اٝتُت"بطوف ، ظهور" -
،حرموا" -  .طباؽ بُت فعل مضارع منفي ك فعل ماضو مبٍت للمجهوؿ"ال ٭تـر
 .ا١تعٌت طباؽ ُب"األسنة ، اللهى " -
 .طباؽ ُب ا١تعٌت"فرج ٛتىن ، فرج للعدك" -
 .طباؽ ُب ا١تعٌت بُت اسم ك فعل"عاثر،أقالو" -

 2الهمزية الثانية/الطباؽ
 .طباؽ ُب ا١تعٌت بُت كثرة ا١تطر ك قلتو"األنواء، االنداء" -
 .طباؽ بُت اٝتُت"الٌسراء ، الضرٌاء" -
 .طباؽ ُب ا١تعٌت بُت فعلُت"صعبت ، راض" -
 .بُت اٝتُت طباؽ"س  ، حسن" -
 .طباؽ ٨توم بُت اٝتُت"األفعاؿ ، األٝتاء" -
 .طباؽ بُت اٝتُت"ضعيفة ، قدرة" -
 .طباؽ ُب معٌت اال٩تفاض ك العلو"حضيض ، اٞتوزاء" -
 .طباؽ ُب معٌت الغٌت ك الفقر"الغناء ، العناء" -
 .طباؽ بُت القوؿ ك الفعل"قولك ، فعلك" -
 3الهمزية االكلى/التشبيو  -ج
 .تشبيو ٘تثيلي"كأنو فرج ٛتىن " -
 .تشبيو ٘تثيلي"فخرجت منها كالشهاب" -
 .تشبيو بليغ"سيل طما" -
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 1الهمزية الثانية/التشبيو
 .تشبيو ٘تثيلي" فكأ٪تا أبدل إليو الوشي من صنعاء" -
 .تشبيو ٘تثيلي" كتبلعب األفعاؿ باألٝتاء" -
 .تشبيو ٘تثيلي" كذلك قدرة الضعفاء" -
 .تشبيو بليغ" جهمية األكصاؼ" -
 .تشبيو ٘تثيلي" ُّجتها ك ُّجة كأسها نار ك نورفكأف " -
 .تشبيو ٘تثيلي استغٍت عن أداتو بالعطف" أك درٌة بيضاء" -
 .تشبيو ٘تثيلي"ك مسافة كمسافة ا٢تجر" -

 2الهمزية األكلى/ االستعارة -د
 .استعار لفظ ا١تصارعة ا٠تاصة باألشخاص لئلدالج كاالسراء"ك مصارع االدالج ك اإلسراء" -
 .ا٠تاصتُت با١تاء للعلم" رد فاغًتؼ"استعار كلميت "اغًتؼرًٍد ف" -
 .استعار ىاتُت الكلمتُت ا٠تاصتُت باألحياء إٔب األماكن"بطوف كظهور" -
 .استعار ىذه الكلمة ا٠تاصة بلباس اإلنساف إٔب األماكن" برد" -
 .اء من البئراستعار ىذه الكلمة للعلم ك ىي خاصة باٟتبل الذم يربط بالدلو إلخراج ا١ت"رشاء" -
 .استعار ىذه الكلمة ا٠تاصة با١ترأة إٔب القرية" افًتعت" -
 .استعار ىذه الكلمة ا٠تاصة بالفتاة البكر إٔب القرية" عذراء" -
 .استعار ىذه الكلمة ا٠تاصة باالنساف إٔب الصخرة" صماء" -
 .استعار كلمة الفرج ا٠تاصة با١ترأة إٔب األكطاف" فرٍج ٛتىن " -
 .ستعار ىذه الكلمة ا٠تاصة با١تولود إٔب اٟتجةا" خداج" -
 .استعارىذه الكلمة إٔب ا٠تطب ك ىي خاصة باإلنساف " عاثر" -

 3الهمزية الثانية/ االستعارة 
 .استعار للمبلـ ماء ك ىو خاص بدموع العُت" ماء ا١تبلـ" -
 .استعار ىذه الكلمة للغيث ك ىي خاصة با١تكاف الذم يقيم فيو اإلنساف"معرس" -
 .استعار ىذه الكلمة للظبلـ ك ىي خاصة باٟتركب"اياتر " -
 .استعار ىذه الكلمة ١تا ينبتو السحاب ك األصل أف تكوف للنخيل كالبساتُت"حدائق" -
 . على التوإب" للطػٌل،ك الٌصبا، ك الٌسماء"ذكر ا٠تطيب التربيزم أف ىذه ثبلث استعارات جعلها "مسك،كافور،خيط" -
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 .ؤلصحاب ك ىي تعٍت ا٠تمرةاستعار ىذه الكلمة ل"سبلفة" -
 .استعار ىذه الكلمة للمٌت ك ىي ٗتص اإلنساف"خوال" -
 .استعار ىذه الكلمة لليد ك ىي خاصة باٟتيوانات ك استخدمها أيضا للشوؽ" مطٌيها" -
 .استعار ىذه الكلمة للمودة ك ىي ُب األصل للطعاـ " غذكت" -
 .استعار ىذه الكلمة للخمرة ك ىي خاصة با١ترأة" خرقاء" -
 .استعارىا لزجاجة ا٠تمرة كىي خاصة با١ترأة " حببل" -
 .استعارىا للزماف كىي خاصة بالشخوص ك اٟتيوانات" أكل" -

 1الهمزية األكلى/الكلمات التي تحوم معنيػىٍين/التورية -ىػ 
 ا١تعٌت الثا٘ب     ا١تعٌت األكؿ  الكلمة 

 جبل عرفات  -               ا١تعرفة   -معرٌفا -
 الموضع الذم ترمى فيو الجمار في الحج      -النار كقود   -٤تٌصبا -
 ا٠تَت-               ا١تشهور  -ا١تعركؼ -
 بطحاء مكة   -    بطن الوادم   -البطحاء -
 األما٘ب/بضم ا١تيم   -                   أحد مشاعر اٟتج/بكسر ا١تيم   -"ًمٌت ،ميٌت" -
 الثا٘ب غار حراء ٔتكة -                       األكؿ ٔتعٌت جدير بالش   -"حرلن،حراء" -
 (االرىاؽ ك اٞتهد)الثا٘ب -                     األكؿ جبل دخل منو الرسوؿ        -"كىداء ،اإلكداء" -

 يـو فتح مكة    (صلى ا عليو ك سلم)                       
 خرة القاسيةالثا٘ب الص  -األكؿ ا١توقع اصن ك األصل   -" الصٌماء+صم العدل"- 
 من الصم عدـ السمع                             

 2الهمزية الثانية/التورية
 الصفوة من ا٠تلطاء ك األصحاب      -ا٠تمرة    -سبلفة -
 تخفيف تأثير الخمرة على العقل/خلق الماء   -تأثَت ا٠تمرة ُب شارُّا  -خلق ا٠تمرة -
 راحة اليد      -ا٠تمرة   -الراح -
 منسوبة إلى مذىب الجهمية االعتزالي   -من التجهم ك العبوس    -يةجهم- 
 الجوىر ك العرض الذم يتكلم بو الجهميوف    -الصفاء ك الركنق  -جوىر األشياء-
 ٤تل تنسب إليو اإلبل     -مفرد أعياد الناس   -العيد -
 الغبار    -الدخاف    -العكوب -

                                                           

 .22-15،ص1شرح ديواف أيب ٘تاـ ،ج –ا٠تطيب التربيزم  1                  
 .31-22ا١تصدر السابق نفسو،ص 2                  

 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
202 

 يادة ُب ا١توٌدةالز      -الغذاء من الطعاـ   -غذكت -
 مهر الفعل للجود ك الكـر     -ا١تهر للعركس   -ا١تهر -
 ا١تبادرة باٞتود -            إزالة البكارة للمرأة-             افتضاض -
 فعل غَت مسبوؽ    -الفتاة اليت ٓب تتزكج    -العذراء -
 لواء الشعر     -راية القتاؿ    -اللواء -
 االستحياء     -ٞتودالكـر ك ا    -اٟتيا -

 1الهمزية األكلى/التقديم ك التأخير -ك
 نوع التقديم ك التأخير       النص
 قٌدـ ا١تفعوؿ على الفاعل    -كغدت حرلن منو بطوف حراء -
 قٌدـ جواب الشرط على حرؼ الشرط ك فعلو     -فاٞتو جٌوم إف أقمت ببلدة -

 2الهمزية الثانية/ التقديم ك التأخير 
 قٌدـ الظرؼ على الفاعل     -بينو رايات كٌل ديجٌنة ٗتفق -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار ك اَّركر على الفاعل     -ك ا٨تٌل فيو خيط كٌل ٝتاء -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار كاَّركر على ا١تفعوؿ بو   -أىدل إليو الوشي من صنعاء -
 على ا١تفعوؿ بوقٌدـ شبو ٚتلة اٞتار كاَّركر     -تغدك ا١تٌت لكؤكسها خوال -
 قٌدـ ا١تفعوؿ بو على الفاعل   -سكبت ٢تا ذىبى ا١تعا٘ب صاغةي الشعراء -
 قٌدـ شبو اٞتملة على ا١تفعوؿ بو  - أكل الزماف لطوؿ مكث بقائها ما كاف خامرىا من األقذاء-
ا -  قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار ك اَّركر على الفاعل    -خرقاء يلعب بالعقوؿ حباُّي
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار ك اَّركر على الفاعل      -ةه اغتدت يب ٫ت -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار كاَّركر على ا١تفعوؿ بو    -أنبٌت ُب قليب لوىأيك مىٍشرعا  -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار ك اَّركر على الفاعل    -ظٌلت ٖتـو عليو طَتي رجائي  -
 الفاعلقٌدـ ضمَت ا١تفعوؿ بو على      -إيو افتدتك مغارسي  -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار كاَّركر على ا١تفعوؿ بو     -يٌسر لقولك مىٍهرى فعلك -
 قٌدـ شبو ٚتلة اٞتار كاَّركر على ا١تفعوؿ بو     -كرفعت للمستنشدين لوائي -
 3الهمزيٌة األكلى/ رٌد العجز على الٌصدر -ز
 ك ا٢تيػجاء ا١تعركؼمن خالد    ك ٤تٌصبا معرٌفاأقرم السبلـ  -
 بػو نػوءا من األنػواء حػرمػوا   خػيػرا إهنػم ال ٭تـر اٟترماف -
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 حػمىن إال مػػن األكػفػػاء فػرجي     للعػدٌك كأنػٌو و فػػرجمػػن كػػل  -
 مػػن الغٌماء خػرٌاجػاميػذ كنػت    منو كالشهاب كلػم تػػزؿ فخرجتى  -
 داءيػفػي بػشػمػاتػو األع أجػػرا   كلكن قد نظرت فلم أجد أجره  -

 1الهمزيٌة الثانية/ رٌد العجز على الٌصدر
 ماء بكائيصٌب قد استعذبػػت    فإنٍت مػػاء ا١تبلـال تسقػٍت -
 الشػوؽ لؤلحػشػاء كانت مطايا   كٌن مطٌيهاراحه إذا ما الراح  -
 ا١تعا٘ب صاغة الشعػراء ذىب   سكػبػت ٢تا ذىػبػٌيةعػنػبػٌية -
 ا١تاء خيلػقفتعلػٌػمت من حسن    قهاخػيل صىػعيػبػىٍت كراض المزج سٌيئ -
 األفػعػػاؿ بػاألٝتاء كػتػبلعػب   بالعػقػوؿ حبابػها يلعب خرقاء -
 الػضػعفاءقػتػىلػىٍت كػذلك قػدرةي    فػإذا أصابت فرصة كضعػيػفة-
 
 
 :الخالصة -5

ركاية ا٠تطيب التربيزم، ك عرض أراء األدباء ب" ٤تمد الضيٌب "ك " خالد الشيبا٘ب"قٌدـ البحث دراسة كصفية ٢تمزييت أيب ٘تاـ ُب مدحو
يٍشكػًلة فيهما، ك حاكؿ الباحث أف يستوُبى ْتثو بدراسة ا١تستويات اللغوية

الصوتية،ك النحوية ،ك : "ك النٌقاد ، ُب األبيات ا١ت
ك استحضارىا، أما النتائج اليت ، إضافة للمستول الببلغي ، بتفريعاتو البديعية، اليت أٌّب الشاعر ُب طلبها، " الصرفية، ك ا١تعجمية

أفرزىا البحث ، فهي مبلحظ توٌصل إليها الباحث ، قد يتم تأكيد بعضها ك إثباتو مستقببل، كرٔتا يتم نفي ذلك ، أك بعضو ، من 
 :خبلؿ الدراسات ك البحوث ، ا١تتخصصة ُب شعر أيب ٘تاـ ، ك فيما يلي ىذه ا١تبلحظ

ٍشًكلة ُب ا٢تمزيتُت ،ك تكٌلف أيب ٘تاـ ُب طلب الب تأكيد آراء النٌقاد ك األدباء: أكال
ي
ديع من جناس، ك طباؽ ، ك ُب األبيات ا١ت

، ك تورية، ك اجتبلبو للمعا٘ب الغامضة، ك األغراض ا٠تفية، ك توعَته لؤللفاظ بشكل مقصود، كقد اتضح ذلك ُب رٌده على استعارة
 .ك ًٓبى ال تفهمي ما ييقاؿ؟: أجابو ًٓبى ال تقوؿي ما ييفهٍم؟ ف: حُت سألو " أيب العميثل"

شكلت ظاىرة التنوين مظهرا صوتيا متماكجا بُت الضم ، ك الفتح ، ك الكسر ، ُب أغلب أبيات ا٢تمزيتُت ، ك قد تكرر ذلك : ثانيا
تُت ، إذا أخذنا ستا ك عشرين مرة ُب االكٔب ،ك تسعا ك عشرين ُب الثانية، ك رٔتا ال يكوف انتشارىا عفويا ُب أغلب أبيات القصيد

 بعُت االعتبار ،أف أبا ٘تاـ شاعر الصنعة اللفظية ، يستقصيها ،ك يطلبها ُب مظاهٌنا الغريبة ، ك البعيدة ، ُب أغلب األحياف ، فظاىرة
 .التنوين تشكل مىٍلحىظا صىٍوتيا جديرا بالدراسة ُب شعر أيب ٘تاـ بعاٌمة، ك ليس ُب ٫تزٌييت ا١تدح فقط

اف ، ك كذلك الزماف، ك االشخاص، كانت شبيهة بالقواعد اليت رفع عليها أبو ٘تاـ أبيات ٫تزيتيو ُب ا١تدح،فكاف أٝتاء ا١تك: ثالثا
 .التزامو بذلك ٨توان من الوقوؼ على األطبلؿ اليت التـز بو شعراء العربية قبلو

ة بُت ا١تفردات ، ٔتختلف صيغها الفعلية ك ا١تعجم اللفظي الدالٕب الكبَت لدل أيب ٘تاـ ، ك قدرتو على اَّانسة اللفظي: رابعا
كاف ، كالصفة اٝتي الفاعل، ك ا١تفعوؿ ، ك اٝتي الزماف ،ك ا١ت"االٝتية، أكجد لديو أبنية صرفية متنوعة أشاعها ُب ا٢تمزيتُت كػى 
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ر ٢تما ، رغم الغموض ك ، ك صيغ ا١تبالغة ، ك اسم اآللة ، ك النسبة ، كما أضاؼ باَّانسة بعدان صوتيان آخا١تشبهة ، ك ا١تصدر
 . االُّاـ الذم ظهر ُب األبيات ا١تشكلة فيهما

شيوعا ظاىرا ُب أبيات ا٢تمزيتُت حيث بلغ تعداد اٞتمل الفعلية ُب " ٚتلة الفعل ا١تاضي"شاعت اٞتملة الفعلية ،ك ٓتاصة : خامسا
اٞتمل االٝتية ُب األكٔب ٙتا٘بى ٚتل ، ك ُب الثانية ٜتس  ا٢تمزية األكٔب ستا ك ثبلثُت ، كُب الثانية ٜتسا ك ٜتسُت ، بينما بلغ تعداد

عشرة ٚتلة ، كما كاف الشاعر مقبل ُب استخداـ األساليب النحوية ا١تختلفة ، فغلب على أبيات القصيدتُت الصيغة اإلنشائية 
 .ا٠تربية

ٚتيع أبيات ا٢تمزيتُت ، ك أشعل ُّا قريضو  اٞتناس ، ك االستعارة ، ك التورية، ىي منارات البديع اليت أضاء ُّا أبو٘تاـ: سادسا
 .الشعرم ، إضافة إٔب ألواف البديع األخرل اليت تقٌدـ ذكرىا

" اٟتماسة الصغرل ، ك الكربل"لقد اختزنت ذاكرة أيب ٘تاـ عشرات اآلالؼ من األراجيز، فشكلت مع اختياراتو الشعرية ُب : سابعا
تفوؽ حدكد اٟتصر، ك تراكيب لغوية متنوعة لشعراء جاىليُت، كإسبلميُت ، ك قد حول ىذا  معجمان لفظيان دالليان كبَتان، كصوران فنية

ا١تخزكف الكبَت ، من األلفاظ ، ك الدالالت ، ك الصور، ك الًتاكيب، ألفاظا غريبة ، ك معانيان غامضة، ك تراكيبان صعبة، كانت كلها 
 ".أيب العميثيل"ىذا ُب حديثو مع مثار إعجابو،ك تفٌوقو على غَته من الشعراء ، ك قد ظهر 

، ك لكنو بعد ذلك ذاع صيتو كأفضل 1إف بداية حياة أيب ٘تاـ كانت متواضعو، فلقد كاف يسقي ا١تاء ُب اٞترٌة ُب جامع مصر: ثامنا
قد فعلت شاعر ُب عصره، حيث تنقل بُت األمراء ، أك ذكم اٞتاه ك السلطاف ، كقد توُب شابا ك عمره ثبلثة ك أربعوف عاما، ك 

ىذه الظركؼ فعلها ُب نفسو ٔتا داخلها من اإلعتداد بذاتو، كالغركر، ك اإلستعبلء على اآلخرين، كرٔتا كانت ىذه الظركؼ سببان ُب 
 .توعَت نفسو ك استقصائو للغريب ك الغامض من ا١تعا٘ب، ك األلفاظ ك الًتاكيب

م على شاعريتو من خبلؿ دراسة قصيدتُت من قصائد ا١تدح اليت إف شاعرا فحبل ، ك مطبوعا كأيب ٘تاـ ال ٯتكن أف ٭تك: تاسعا
اليت . غلبت على قصائد ديوانو الشعرم، ك قد حٌلق أبو ٘تاـ عاليا ُب فضاءات كثَتة ، ُب قصائد ا١تدح ك أغراضو الشعرية األخرل

 .رر ك الآلل   قد تدفع بعض الباحثُت اللغويُت ، لركوب عباب ىذا البحر، كاستخراج ما ُب أعماقو من الد
 .أقًتح على الزمبلء الباحثُت إجراء دراسات لغوية متعمقة ُب ٥تتلف األغراض الشعرية اليت أفاض ُّا ىذا الشاعر الكبَت: عاشرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4شرح ٫تزيٌات أيب ٘تاـ ، ص –عبد السبلـ ىاركف  1
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 :المصادر ك المراجع
 

٤تيي الدين ، ا١توازنة بُت أيب ٘تاـ ك البحًتم،ٖتقيق ٤تمد ( ىػ370:ت)أبوالقاسم الحسن بن بشر بن يحيى –اآلمدم  -1
 .عبداٟتميد،دار ا١تسَتة

،شرح الٌلمحة البدرية ُب علم اللغة العربية ، (ىػ761:ت)ابن ىشاـ أبو محمد جماؿ الدين عبداهلل بن يوسف-األنصارم -2
 .، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع،عماف 2ٖتقيق ىادم هنر،ج

 .الرابع ا٢تجرم،دار العربية للطباعة ك النشر ، بَتكت النقد األديب حوؿ أيب ٘تاـ كالبحًتم ُب القرفمحمد علي، -أبو حمدة -3
، ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب ك الشاعر (ىػ370:ت) أبو الفتح ضياء الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم –ابن األثير -4

 .، ٖتقيق ٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد، ا١تكتبة العصرية، بَتكت
، ديواف ابن ا١تعتز،ٖتقيق ٣تيد طراد، دار الكتاب (ىػ226:ت)تز بن المتوكلأبو العباس عبداهلل بن المع –ابن المعتز  -5

 .العريب، بَتكت
، العمدة ُب ٤تاسن الشعر ك آدابو ك نقده، ٖتقيق ٤تمد (ىػ456:ت) أبو علي الحسين بن رشيق -ابن رشيق القيركاني -6

 .٤تيي الدين عبداٟتميد، دار اٞتيل ، بَتكت
 .لفتح على أيب الفتح، ٖتقيق عبدالكرٙب الدجيلي، منشورات كزارة اإلعبلـ، بغدادامحمد بن أحمد ،  -ابن فورٌجة -7
، النظاـ ُب شرح شعر ا١تتنيب ك ايب ٘تاـ ، ( ىػ637:ت) أبو البركات شرؼ الدين المبارؾ بن أحمد –ابن المستوفي  -8

 .ٖتقيق خلف رشيد نعماف ، منشورات كزراة الثقافة ك اإلعبلـ ، بغداد
شرح الكافية الشافية ، ٖتقيق عبدا١تنعم ا٢تريدم،دار ا١تأموف ( ىػ672:ت) اؿ الدين أبوعبداهلل محمدجم –ابن مالك  -9

 .للًتاث، مكة ا١تكرمة
،ديواف البحًتم، ٖتقيق حسن كامل الصَتُب، دار (ىػ284:ت)أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى –البحترم  -10

 .ا١تعارؼ القاىرة
 .، دار هنضة مصر للطباعة ك النشر، القاىرة،أسس النقد عند العرب بدكم أحمد -11
، كشف ا١تشكل ُب النحو،ٖتقيق ىادم عطية مطر، مطبعة االرشاد (ىػ599:ت) علي بن سليماف –الحيدرة اليمني  -12

 .، بغداد
، كتاب األشباه (ىػ390:ت)، ك أبو عثماف سعيد بن ىاشم(ىػ380:ت) الخالداف أبو بكر محمد بن ىاشم -13

 .د ٤تمد يوسف، ٣تلة الذخائر، القاىرةكالنظائر، ٖتقيق السي
، شرح دبواف أيب ٘تاـ، ٖتقيق راجي (ىػ502:ت)أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني-الخطيب التبريزم -14

 .األٝتر ، دار الكتاب العريب ، بَتكت
 .، اٟتركة النقدية حوؿ مذىب أيب ٘تاـ،دار الفكر للنشر كالتوزيع،القاىرةالٌربداكم محمود -15
 .شرح ديواف ايب ٘تاـ، دار الكتب العلمية ،بَتكت -ن عطيةشاىي -16
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 .                                الفن ك مذاىبو ُب الشعر العريب ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة-أ:                             شوقي ضيف  -17
 .تارخ األدب العريب ُب العصر العباسي األكؿ ، دار ا١تعارؼ ،القاىرة -ب

، أخبار أيب ٘تاـ، ٖتقيق خليل عساكر ك زميلو، ا١تكتب (ىػ335:ت) أبو بكر محمد بن يحيى الكاتب -الصولي -18
 .التجارم للطباعة كاالنشر ، بَتكت

 .فقو اللغة ، دار النهضة العربية بَتكت  – عبده الراجحي -19
 .٫تزيات أيب ٘تاـ،دار اٞتيل ،بَتكت -عبدالسالـ ىاركف  -20
، دالئل االعجاز، ٖتقيق (ىػ377:ت)، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيأبو علي  -عبد القاىر الجرجاني -21

 .٤تمود ٤تمد شاكر، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة
 .دار الفكر اللبنا٘ب،بَتكت–ْتور الشعر العريب  -غازم يموت -22
    مد ، الوساطة بُت ا١تتنيب ك خصومو ، ٖتقيق ٤ت(ىػ366:ت)أبو الحسن علي بن عبدالعزير-القاضي الجرجاني -23

 .أبو الفضل ك زميلو ، مطبعة عيسى البا٘ب، القاىرة
 .،ديواف أيب الطيب ا١تتنيب(ىػ354:ت)ابو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكندم –المتنبي  -24
 .أكزاف الشعر ك القافية، مطبعة كزارة االكقاؼ ، عٌماف -محمد خالد  -25
شح ُب مآخذ العلماء على الشعراء، ٖتقيق ٤تمد حسُت ، ا١تو (ىػ384:ت) أبو عبداهلل محمد بن عمراف –المرزباني  -26

 .مشس الدين، دار الكتب العلمية بَتكت
، شرح مشكل أبيات أيب ٘تاـ ا١تفردة ، ٖتقيق خليف (ىػ421:ت) أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن -المرزكقي -27

 .رشيد نعماف، عآب الكتب بَتكت
 .ا٢تجرم، دار ا١تعارؼ ، مصر تاريخ النقد العريب ُب القرف الرابع -محمد زغلوؿ -28
 .العركض ك القافية كأكزاف الشعر العريب ، دار ا١تعارؼ ، مصر – محمد علي الٌسماف -29
 .معجم مصطلحات العركض ك القافية ،دار البشَت ،عٌماف -محمد علي الشوابكة كزميلو -30
 .، ا١توصلاالدب العريب ُب العصر العباسي،كزراة التعليم العإب كالبحث العلمي -ناظم رشيد -31
 .الشاُب ُب العركض كالقواُب، دار الفكر العريب، بَتكت -ىاشم صالح مٌناع -32
 .تاريخ الشعر ُب العصر العباسي، دار الثقافة للطباعة كالنشر، القاىرة – يوسف خليف -33
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 وف في شعر الس ٌرم الرفٌاءجماليات اللٌ 
 

    المرازيق    جماؿ  أحمد. د: األستاذ

 اللغة العربية كآدابها قسم/ أستاذ مساعد

 كلية التربية كاآلداب، جامعة تبوؾ، السعودية

 :ملٌخص

يتناكؿ ىذا البحث اللوف لدل الشاعر العباسي السرم الرفاء، كيتخذ ديوانو ٪توذجنا للدراسة كالتحليل، مبيننا أٌف األبيض  
لة اليت يعرٌب عنها، أما باقي األلواف، فكاف كركدىا كاألسود من أىم األلواف اليت كردت ُب نصوصو الشعرية، كقد صبغها حسب اٟتا

أقل من ىذين اللونُت، لكنها تؤدم دكرنا أساسينا ُب بناء النص، كصياغة عبارتو، إذ أضفى عليها الشاعر من نفسو كثقافتو ما 
 . ، كأكصلت رؤيتو ٕتاه الذات، كاٟتياة، كاآلخرأضاءت صوره الشعريةجعلها أكثر عمقنا كإ٭تاء، ف

الداخلي : وف عند السرم الرفاء أنو متعدد الدالالت، كمعرٌب عن كجداف الشاعر، كمقاصده، كما ٭تيط بعا١تيوك٦تا ٯتٌيز اللٌ   
كا٠تارجي، لقد سٌخر اللوف خدمةن للصورة كا١تعٌت، كإضاءةن للغموض، فجاء ذا تشكيل تأكيلي متعدد األبعاد، يتيح للقارئ أف ٯتؤل 

 .   راءتوفراغات النص، كيستمتع بق

Aesthetics Color in Al-Sirri Al-Raffaa’s Poetry 
Dr. AHMAD ALMARAZEEQ 
   This paper deals with the use of color by the Abbasid poet Al-Sirri Al-Raffaa’ and takes his 
collection of poems as a model for study and analysis. It shows that black and white were the 
main colors employed in his poetic texts, since they colored the situation expressed. The rest of 
the colors were less frequent than those two colors. However, they play a key role in 
building the text, and in forming expressions, for the poet had added, from his culture and style, 
elements that made it more profound and suggestive. Accordingly, his poetic images were 
highlighted, and they clarified his visions to the self, life and the other. 

   What distinguishes color as used by Al-Sirri Al-Raffaa’ is that it is polysemic, and expresses 
the conscience of the poet, his purposes, and the internal and external surrounding world. He 
utilized color   for the service of the image and meaning, and disambiguation, so it came as an   
explanatory multi-dimensional formation, allowing the reader to fill the spaces of the text, and 
enjoy reading. 
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 :المقدمة

ىذه العناية ُب عصور ازدىار اٟتضارة العربية اإلسبلمية "حظي اللوف بعناية فائقة ُب الدراسات النقدية العربية، كزادت 
، ال سيما كأنو (1)"من ا١توضوعات اليت تيفرد ٢تا أبوابه ُب مصنفات اللغويُت ا١تشهورين... ُب ا١تشرؽ كا١تغرب كاألندلس حىت بات

كثيق الصلة بالنفس ١تا يطرحو من خواطر تشكل "غل ُب بنيات النصوص، كأخذ داخلها شكبلن ٚتاليان، كبات تركيب صورم، تغل
 .(2)"مساحات خيالية كاسعة

عنصر أقرب ما يكوف إٔب عآب الرسم، فإنو ٯتتلك فاعلية بصرية ٗتاطب الوجداف كالشعور، كىو ُّذا "كرغم أف اللوف 
إذ تظهر، ُّذا . ، ٯتتاز بتنوع األساليب كاختبلؼ الدالالت(3)"ضمن سياؽ لغوميتحوؿ إٔب مؤشر أك داؿ حُت يوضع 

االستخداـ ، مفردات لونية ذات توظيف ٥تتلف، يستعَت الشاعر أثناءه لفظة من حقل ما، كيضعها ُب سياؽ حقل جديد، مثل 
قان ١تدلوالت غَت عادية، بل ىي التعبَت غَت العادم تعبَتان أمينان أك صاد"كحينئذو ال تكوف الدكاؿ اللونية ". الثلج األسود: "عبارة

 .(4)"لكوف عادم

الباب كاسعان أماـ الشعراء "يدخل اللوف، إثر ذلك، ُب عبلقات أكثر عمقان كغموضان، كيغدك من أغٌت الرموز اليت تفتح 
 .(5)" الشعرمالستخدامها ُب إبداعااهتم كإخضاعها ٔتا ٖتملو من دالالت موركثة أك مستحدثة لصاّب التعبَت

كٗتتلف داللة اللوف باختبلؼ التجارب الشعرية، كبتنوع ا١تواقف اليت يعرٌب عنها الشاعر، بوصفو يرل األشياء كما تبدك 
من ميداف اٟتقائق النفسية الداخلية، كمن ادكد إٔب "؛ فَتفع اللوفى (6)"ال كما ىي ُب حقيقتها، كيلٌوهنا بأبعادىا غَت العادية"لو 

 .(7)"إٔب الرمزية -دكد، كمن الواقعية إٔب ا١تثاليةالبل ٤ت

 (8)"صناعة كضربان من النسج كجنسان من التصوير: "ٓب يغب ىذا التأثَت عن ببلغيي العرب كنقادىم حُت رأكا الشعر
لواف، كعدكه كقد أعجبهم اٞتمع بُت ا١تتباعد من األ. (9)"سبيل األصباغ اليت تعمل معها الصور كالنقوش"كسبيل ا١تعا٘ب فيو 

                                                           
 (.ؾ)ـ، مقاؿ عبد الكريـ خميفة، ص 1992، 1مكتبة لبناف، بيروت، ط ،معجم األلوان في المغة واألدب والعممالخويسكي، زيف الديف،  (1)
 .11م، ص 1994، 26،ع مجلة بحوث جامعة أم القرىعتر، نور الدٌن، الصورة اللونٌة فً الحدٌث النبوي، : انظر (2)
 .44، ص2000، 1ر والتوزيع، إربد، ط، مؤسسة حمادة لمدراسات والنشدراسات في الشعر الجاىمي -تشكيل الخطاب الشعريربابعة، موسى،  (3)
/ فبراير/ ، يناير2، ع5، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مجفصولدياب، محمد حافظ، جماليات الموف في القصيدة العربية،  (4)

 .42، ص1985مارس
 .14، ص 1999، منشورات جامعة اليرموؾ، إربد، المون في شعر ابن زيدونشنواف، يونس،  (5)
 .43ط، ص . ، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، دمنظورات معاصرة –القول الشعري عٌد، رجاء، : انظر (6)
 .93ص مرجع نفسو، ال (7)
ـ، 1969، 3لبناف، ط -عبد السبلـ محمد ىاروف، المجمع العممي العربي اإلسبلمي، بيروت: ، تحقيؽكتاب الحيوان الجاحظ، عمرو بف بحر، (8) 

 .132، ص 1ج
 .71هـ، ص1367، 5محمد رشٌد رضا، دار المنار، القاهرة، ط : ، تحقٌقدالئل اإلعجازجرجانً، عبد القاهر، ال (9) 
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أحسن منو مع الصفرة، لقرب ما بينو كبُت األصفر كبعد ( بالنسبة ٢تم)أحسن من األلواف ا١تتقاربة؛ ك٢تذا كاف البياض مع السواد "
 . (10)"ما بينو كبُت األسود

دكاؿ ككي ٯتكن فهم ىذا التباين كتأكيل داللتو داخل النصوص، ال بد أف تتكاتف جهود القارئ، الذم يتفاعل مع ال
فضاء شعرم يوازم النص القائم بالفعل، إذ ىي ٖتيل بالضركرة على مدلوالت غائبة عن "اللونية تفاعبلن يؤدم إٔب إ٬تاد 

 .(11)"النص

اختلف استخداـ اللوف من نص آلخر؛ لكونو ينبع من إحساسو ٔتا حولو، كمن رغبتو بتغيَت  (12)كُب ديواف السرم الرفاء
 .فاستحضر اللوف، كأذابو داخل ٕتربتو الشعرية بإمكانات شاعرية أبعد غوران، كأكثر عمقان  أساليب التعبَت عن أزمتو،

لقد برز اللوف بشكل كاضح ككبَت ُب ديوانو، كشكل أحد أىم بنيات النص الرئيسة، كعنصران ٚتاليان مهمان ُب رفد 
 .بيعة ذات األلواف اٞتميلة آنذاؾفالسرم  عاش اٟتياة، كأحس ّتما٢تا، كتغٌت بالط. الداللة، كتشكيل الصورة

كيرل الباحث أف اللوف ذك طابع ٚتإب لدل السرم، إذ ٛتلو دالالت خاصة، كمزجو بشاعرية خاصة أيضان؛ ليحس 
 .القارئ، من خبلؿ ذلك، أنو مدخل ضركرم لفهم ا١تعٌت، كإبراز كثَت من اٞتماليات

يأ للباحث دراسة كاملة تعٌت ّتم اليات اللوف ُب شعر السرم الرفاء، رغم كجود دراسات كثَتة كُب ٣تاؿ البحث ٓب اهتي
، (13)شعر السرم الرفاء ُب ضوء ا١تقاييس الببلغية كالنقدية: عنيت بشعر ىذا الشاعر، كمنها ما ٓب يبد فيها أية إشارة عن اللوف مثل

، إال أف ىناؾ دراسة كاحدة (15)السرم الرفاء، كالصورة البيانية ُب ديواف (14)ككصف األزىار كاألشجار كالثمار عند السرم الرفاء
 .(16)الصورة اٟتسية ُب شعر السرم الرفاء: أفرد فيها الباحث قسمان بسيطان ٖتدث فيو عن اللوف كىي

 :مفردة اللوف في ديواف السرم الرفاء

ذه ا١تفردة بصيغة اٞتمع يبدك للناظر ُب ديواف السرم الرفاء أنو ٓب يستخدـ مفردة اللوف بكثرة ُب أشعاره، كقد كردت ى
 :(17)ُب موضعُت ٨تو قولو

                                                           
 .64ـ، ص 1982، 1، دار الكتب العممية، بيروت، ط سر الفصاحةالخفاجي، ابف سناف، أبو محمد  عبد اهلل بف محمد،  (10)
 .124، ص 1995ط، .، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ديثقراءات أسموبية في الشعر الحدعبد المطمب، محمد،  (11) 
، عف نسختي تيمور باشا والبارودي باشا، دار الجيؿ، ديوان السري الرفاءالرفاء، السري، : اعتمد الباحث نسختيف مف ديواف السري الرفاء ىما (12) 

، 1ناىد جعفر، دار صادر، بيروت، ط: البستاني، مراجعة كـر: ، تقديـ وشرحديوان السري الرفاءوالرفاء، السري، . ـ1991، 1بيروت، ط
 .ـ1996

 .ـ1984، 1، دار الطباعة المحمدية، القاىرة، طشعر السري الرفاء في ضوء المقاييس البالغية والنقديةالحناوي، المحمدي عبد العزيز،  (13)
  .ىػ1428، رسالة جامعية، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة، الرفاء وصف األزىار واألشجار والثمار عند السريباحمداف، ابتساـ محمد سعيد،  (14)
 .ـ1988، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر، القاىرة، الصورة البيانية في ديوان السري الرفاءفريد، عائشة حسيف،  (15)

 .ـ2010، 32، مج 2، عمجمة جامعة تشرينالصورة الحسية في شعر السري الرفاء، مسعود، محمد،  (16)
 .8ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (17)
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 تربىد  خيفةن     كبيضي الظبا تىدمىى، كٝتري القنا تىفٌت كاأللوافكأسفٍرتى 

 :(18)كقولو

 اللٍّممي  ألواهنااي جاريؾ كاألرماحي جائرةه        كالبيضي تأخذي من  

 :(19)كجاءت مثناة ُب قولو

 بُتى أنامًل البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوابً  لونىُتً و       ًمٍن كلٍّ كهلو يستطَتي ًسبالي 

 :(20)كُب باقي ا١تواضع جاءت بصيغة ا١تفرد، كارتبطت غالبان باٟتديث عن ا٠تمرة، كما ُب البيت

 ُب رقٌةو كصفػػػػػػػػػػػػاءً  لوهنأتدامةو شبَّهٍت فاضلى كأسها،        من 

 :(21)كقولو

 ٤تاسنها،        كعاشقو مٍن حبيبو قػىنىطا ُب اللوفًترٍبيٌةي 

 :(22)ك٧تده أحيانان يكرر استعما٢تا ُب البيت الواحد

 سود اللمم لوهناكتكسو  لونان ىذا كيـو تكتسي البيض بو         

 ٮترج ٓب" اللوف"كمع أف السرم اعتٌت عناية شديدة باأللواف، كاستعملها خبلؿ قصائده بكثرة إال أنو ُب استعمالو ١تفردة 
 :(23)عن إطار داللتها ا١تعجمية، إال ُب موضع كاحد أراد ُّا األشكاؿ كاألصناؼ

 غَتى أقاربً  األلوافً بدائعي أضحٍت ُب ا١تذاًؽ أقاربان،       كإٍف كيٌن ُب       

فظة  خضاب أك إحدل كىذا أدل إٔب بركز ألفاظ أخرل عرٌب من خبل٢تا عن اللوف، كأثرل ُّا دكاؿ ىذه ا١تفردة، فنجده يستعمل ل
 :(24)مشتقااهتا  ُب قولو

تًضبي  لًػبه مشمٍّر الًقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء      ٥تي  الكفٍّ من الصَّهباء،       ك٣تي

                                                           
 .410ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (18)
 .42ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (19)
 .18ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (20)
 .273، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (21)
 .255ـ، ص 1991ري الرفاء، دار الجيؿ، ديواف الس (22)
 .82ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (23)
 .21ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (24)
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 :(25)كيقوؿ

فيقي حولىو،    كرأل الوشيجى   األطراًؼ        ٥تيىضَّبإاٌل رأل الراياًت ٗتى

 :(26)إحدل مشتقااهتا كحينان آخر يستخدـ كلمة صبغ أك  

 ترائبيو        من الدماء، ك٥تضوبو ذكائبيػػػػػػػػػػػػػػو      مصبوغو تركتىهم بُت 

 :(27)كمن ذلك قولو يصف نار٧تة

 اٟتياءي رداءىا كإزارىىا     صىبىغى كبديعةو أٍضحى اٞتماؿي ًشعارىىا،       

من مفردات إٔب إثارة كل ما من شأنو أف يستحضر ألوانان لقد ٕتاكز السرم استخداـ مفردة اللوف أك ما يتطابق معها 
٭تب  –كالطفل   –ٖتدث توتران ُب األعصاب كحركة ُب ا١تشاعر، إهنا مثَتات يتفاكت تأثَتىا ُب الناس، لكن ا١تعركؼ أف الشاعر "

ليو اٟتاجة إٔب استكشاؼ الصورة ىذه األلواف كاألشكاؿ، ك٭تب اللعب ُّا، غَت أنو ليس لعبان َّرد اللعب، كإ٪تا ىو لعب تدفع إ
 .(28)"أكالن، ٍب إثارة القارئ أك ا١تتلقي ثانيان 

 :(29)"يقوؿ السرم

 كأفَّ الطَّرؼى يقرأي، كلما       تأٌملها، آمى ا٢تول من صىحائًف      رسوـه 

فالرسـو قد تشَت إٔب . فظهااليت تثَت الزخرفة كاأللواف إٚتاالن، رغم أف مفردة اللوف ٓب تظهر بل" رسـو"لقد استحضر مفردة 
استخداـ لو٘ب مكثف، كقد ٕتعل من اللوف حدثان إنسانيان، فهي إذ تشَت إٔب زخرفة األشياء من قبل اإلنساف، إ٪تا تبُت ما يًتكو من 

 . بيد أف الرسم تشكيل ٭تفظ الفعل اإلنسا٘ب، كيتيح لآلخر فرصة تأمل ىذا الفعل. أثر ُب ا١تكاف على مدل طويل

، ك٭تاكؿ تأم لىها، فيستشف منها حجم ىذا إنو ٯتث ل موقفان تأمليان نفسيان لدل الشاعر الذم يقف بنفسو على الرسـو
 . األثر العظيم

من عآب الشاعر اٟتي الذم ال يكاد ينفصل عن عآب اللوف أك عن عآب فٌنو، إذ شٌكل "لقد بدا اللوف ُب ىذا البيت 
 . (30)"كلغة خطاب الشاعر مع الذات أك اآلخرجزءان أساسيان من نسيج النص الشعرم، 

                                                           
 .305ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (25)
 . 31ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (26)
 . 237ـ، ص 1996ار صادر، ديواف السري الرفاء، د (27)
 .68 – 67ت، ص ص . ، دار العودة، بيروت، دالتفسير النفسي لألدبإسماعيؿ، عز الديف،   (28)
 .297ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (29)
 .142م، ص 2007، صٌف 14، ع، جامعة البحرٌنمجلة العلوم اإلنسانيةنصٌر، أمل، جمالٌات اللون فً الخطاب الشعري عند أبً تمام،  (30) 
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الذم يدعم ذلك أف ىذا البيت يسبقو بيت فيو ما ينقل حجم ا١تأساة اليت يعرٌب عنها الشاعر، فقد ذيرفت الدموع كرٌكت 
 :العطشاف

 قضى بوقوًؼ الرَّكًب حقَّ ا١تواقًف،      فرٌكل صداىا بالدموًع الذَّكاًرؼً 

ىا على ىذا النص، كإف كاف بشكل غَت مباشر، فباتت تيربز مفردات أخرل تشَت إٔب اللوف، كتعد من لقد نشرت مفردة اللوف أثر 
 :اليت تتيح للمتأمل أف ٭تلق ُب عآب األلواف دكف أف يركز على لوف بعينو" كشي"إحدل متعلقاتو، ٨تو كلمة 

 ١تطاًرًؼ    ا كشيى اٟتدائق ميعلىمه،         ٕتير  عليو الس ٍحبي  كٍشيكأخضرى من 

 :(31)كتيستعمل ىذه ا١تفردة ُب أماكن كثَتة من الديواف، كىي من أكثر ا١تفردات استعماالن ُب ىذا اإلطار الدالٕب، ٨تو قولو

 بو، كبناًت الربٍّ بيضى الًتائب            (32)القرا مىوًشيَّةى رأيتي بناًت البحًر 

ي على ارتباط كبَت باللوف، كمثَت قوم لعا١تو، دكف أف تشعر كى" الصورة"كإٔب جانب ذلك استخدـ الشاعر مفردة 
كٓب يًتؾ شاعرنا ىذه ا١تفردة تأٌب دكف أف . ا١تتلقي بأسود أك أبيض أك أم لوف لكنها ٘تنحو التفكَت ُب عآب ال متناه من األلواف

اشوا بُت أحضاهنا، ك٦تا كرد ُب ديوانو يربطها بلفظ كاضح للوف، ٦تا يدؿ على مدل تأثره ُّا، خاصة أنو ٦تن شاىدكا الرياض كع
 :(33) "الصورة"مستخدمان 

ـى قد خيًلطا صيورةو انظٍر إٔب   مكمَّلةو،         كأفَّ منها ا١تدا

 :(34)كقوؿ

 فيو معى الناًس أشباهه ٢تم بػىعيدٍت          ُب الزٍّمٍّ عنهنَّ، إٍف ٓب تىبعيد الص وىري                 

 :(35)جاءت مثَتة لؤللواف مفردة الزينة اليت تأٌب من التزين كتعدد األلواف كما ُب قولو كمن ا١تفردات اليت

،     كُب اللذَّاًت بىعد٫تا ارتيابي       كزينتيهاىي الدنيا،   الشبابي

 :(36)"مرصَّع"ككذلك مفردة 

، كأفَّ ٝتاءه        عقيقه ًّتاماًت الل جىُت                    ميرصَّعي  إٔب كيٍسًع ٛتَّاـو
                                                           

(31)
 .83م، ص 1996دٌوان السري الرفاء، دار صادر،  

 .الظير: القرا (32)
 .273، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (33)
 .239ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (34)
 .65ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (35)
 .288ـ، ص 1996رفاء، دار صادر، ديواف السري ال (36)
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 :شعر السرم جماليات اللوف في

يشٌكل البحث ُب األلواف لدل السرم الرفاء سعيان حثيثان للغوص ُب بواطن نصو، ك٤تاكلة فهم الرؤية اليت يعرٌب عنها، 
ذا كبغية ذلك على القارئ أف ييعمل ذىنو ك٭ترؾ حواسو، كبالتإب يتمكن من الوقوؼ على ىذا ا١تسعى، كال سيما أف نص ى

الشاعر يكتنز بدالالت متعددة، كتأكيبلت عميقة، كصور مليئة باٟتياة كاٞتماؿ، فهو يقوؿ ُب كصف كردة بيضاء مستخدمان 
 :(37)األلواف مشعة كمتؤللئة

، إذ جادى أرضىو       ٣تاسدى كٍشيو من ُّارو كمنثورً   كركضو كساه الغيثي

 ػػػػػػػػػػػػػا       تبسَّم للناشي ٔتسكو ككافػػػػػػػػػػػػػػػػػورً بو أبيضي الػورًد اٞتىٍتٍّ، كا٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كأف اصفراران منو فوؽ ابيضاضػػػػػػػػػو        بيػرادةي ًتربو ُب مداىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن بػىل وًر  

ان أساسيان، إذ جاء لقد أقاـ كصفو على صورتُت تشبيهيتُت عميقتُت، بيد أنو جعل من اللوف ُب كل كاحدة منهما ركن 
إٔب جانب أف باقي عناصر التشبيو اعتمدت على اللوف أيضان، فقد استعمل ". أبيض الورد، اصفراران "اللوف ُب كلتا الصورتُت مشبهان 

 .الوشي، كترب، كبلور: فيها

نما كصف األصفر، كاألبيض، كاألٛتر، ككاف دقيقان حي: كما استخدـ نبات البهار الذم يستدعي ثبلثة ألواف ىي
، ٦تا يدؿ على تأثره بالطبيعة كاعتماده عليها ُب مزج األلواف "كأف اصفراران فوؽ ابيضاضو"اصفرار اللوف كىو يبلمس ابيضاضو 

 . كقد استنفر من خبلؿ ذلك بصر القارئ ٨تو ٗتيل ا١تنظر البديع الذم كصفو بدقة. بأحاسيسو كمشاعره

سيؤدم حتمان إٔب آفاؽ أرحب ُب الفهم؛  -كما يرل الباحث   –اعر إف الكشف عن ٚتاليات اللوف ُب شعر ىذا الش
يشكل كاحدان من عناصر اللغة، كاللغة عادة ما ٗتفي كراءىا بٌت داللية عميقة، كتعمل على تكثيفها "ألٌف اللوف ُب نصو الشعرم 

 .(38)"ُب عبلقات نصية قوية بُت الداؿ اللو٘ب كداللتو

صر٭تان بلفظو، بل كٌت عنو بتعابَت أخرل، تستدعي ُب الذىن  –ُب غالب األحياف  – كالسرم الرفاء ٓب يستخدـ اللوف
 :(39)صورة ما كرائية، فهو إذ يقوؿ

 اكأفَّ على النػار ز٧تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه        تيفػرٍّجي بيػردان ٢تػا أصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 هوض         كال يألف السَت فيمن سػرلكذم أربع ال يطيق الن

 ػػػػػػرا٨تملػػو سىبىػجان أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودان         فيجػعلو ذىػبػان أحػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

                                                           
 .238ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (37)
 .40ص،  مرجع سابؽ، جماليات الموف في القصيدة العربية، (38)
 .232 ـ، ص1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (39)
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. الز٧تية؛ لكوهنا تبعث على السواد إ٪تا يصف ًقٍدران على النار، سوداء اللوف كيسميها ز٧تية؛ ليستحضر ُب الذىن صورة ا١ترأة
  .كىو ا٠ترزة السوداء ليكٍت ُّا عن الفحم" سبجان أسودان "كيستخدـ التعبَت 

لقد اختزؿ الشاعر االستخداـ اللو٘ب ُب ىذا ا١تثاؿ باللوف األسود، بيد أف اإلشارات اللونية كانت صر٭تة باٟتديث عنو 
كقد يشَت طغياف ىذا اللوف إٔب نظرة . ز٧تية، سبجان : مضموهنا إليو أيضان مثل ، إٔب جانب أف ىناؾ مفردات تشَت ُب"أسودان "

 .   سوداكية ينقلها الشاعر عرٍب كصفو، كىي نإتة عن حاؿ الفقر الذم يعيشو صاحب الًقٍدر

ال حدكد كظيفي كبَت ُب الرسم داخل نص الشاعر السرم، كأف استعما٢تا  يتأكد ذلك إذا ما عرفنا أف األلواف ذات بعد 
 :(12)لو ُب أم موقف ٚتإب، كما ُب قولو يصف فاضل قدح

    بأكاليػًل نيػور(11)كػأفَّ الكؤكسى كقػد كيلٍّلػػػػػػػػػٍت        بفٍضبلاهًتػا                     
 جيوبه منى الوٍشي مىٍزركرةه        يليػوحي عليهػا بياضي النحوًر    

كقد قرف ٚتاؿ الكأس، كتبللؤىا ّتماؿ . الوشي، كبياض: شكل من عناصر مليئة باأللواف مثلإنو يشبو الكؤكس باٞتيوب اليت تت
 ".يلوح عليها بياض النحور"النحور اليت تلوح للناظر 

يتضح ْتسب األمثلة السابقة أف األلواف انطوت على رموز متنوعة يقتضيها ا١توقف كا١توضوع اللذاف يعرٌب عنهما، كحينها  
كقد نسج منها الشاعر صوران ٚتالية تثَت إحساس القارئ، كتقربو . (11)برموزىا ا١تستوحاة من مشاىد الواقع كاٟتقيقةتدٕب األلواف 

يفٌوؼ كشيو "أكثر من النص الشعرم الذم أنتجو السرم كىو يتأمل الطبيعة الساحرة؛ فكاف شاعران حاذقان يرسم كالنساج الذم 
ع األصباغ ُب أحسن تقاسيم نقشو، ضيق الذم يففيشينو، ككالنقاش الر  ،شيئان منوهلهل كينٌَته، كال ي هبأحسن التفويف كيسدٍّ 

 . (11)"عيافكيشبع كل صبغ منها حىت يتضاعف حسنو ُب ال
لقد شٌكل اللوف لدل الشاعر السرم، ْتسب ىذه األمثلة، جزءان ال يتجزأ من نصو الشعرم، كعنصران مهمان من عناصر  

يعلي من عملية الرؤية " دالالتو فاعلية مؤثرة تبلمس األحاسيس اإلنسانية، كجعلو ضمن سياؽ شعرم بناء ىذا النص؛ إذ بث ُب
 .(44)"كٯتنحها حدة كحيوية كعمقان 

 :األلواف في شعر السرم الرفاء

فإف على اعتبار أف اإلكثار من استعماؿ لوف ما ُب الشعر يكوف مؤشران على رؤية ما يريد الشاعر أف يربزىا ُب نصو،  
كال يكاد ا١ترء . غالبية األلواف تأٌب ٤تملة بدالالت خاصة ُب ديواف السرم؛ ألنو استخدـ جلها بكثرة، كجعلها كثيقة الصلة با١تعٌت

على آخر لدل ىذا الشاعر، خاصة ُب األلواف الرئيسة اليت اعتاد الشعراء على  –بشكل ملموس ككبَت  –يشعر بطغياف لوف 
                                                           

 .236 ـ، ص1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (40)
 .َضمة وىي الخمر سميت بذلؾ ألف صميميا ىو الذي بقي وفضؿالفضبلت، مفردىا ف (41)
 .88 – 87، ص ص 1983مطبعة أوفست الكندي، حلب، ، األلوان نظرياً وعملياً،دملخً، إبراهٌم: انظر (42)

 (43) .5ص م،1956طه الحاجري ومحمد زغلول سالم، المكتبة التجارٌة الكبرى، القاهرة، : شرح وتحقٌق عيار الشعر،، طباطباابن    
 . 93ت، ص . مصطفى حبٌب، مكتبة مصر، القاهرة، د: ، ترجمةالفنون واإلنسان مقدمة موجزة لعلم الجمال، أدمان، أروٌن (44) 
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كمع ذلك ال يعدـ ا١ترء أف ٬تد فركقان بسيطة ُب استعماؿ أحد األلواف أكثر من . إْب...، كاألسود، كاألٛتراألبيض: استعما٢تا، مثل
 .غَته

 . بناء على ذلك ستتم دراسة األلواف مرتبة ْتسب استعما٢تا، كحجم أثرىا ُب إبراز ا١تعٌت، كنقل ا١توقف، كتشكيل الصورة

  :اللوف األبيض -أكالن 

ألواف الفئة الباردة اليت تثَت "ييصنف ضمن  (45)"لضوء الذم ما كانت رؤية األلواف ٦تكنة من دكنوا"اللوف األبيض ىو 
، رٔتا ألنو يعرٌب عن ٟتظات الفرح كقد كثر استعمالو ُب اللباس لدل كثَت من األمم السابقة. (46)"الشعور با٢تدكء كالطمأنينة

ن الناس إٔب ارتداء األلبسة البيضاء ُب االحتفاالت كا١تناسبات السعيدة، كإف  كحىت ُب أيامنا ىذه يعمد كثَت م. كالسعادة كالبهجة
إضافة إٔب ذلك كاف الكهنة يرتدكف البياض رمزان للنور كالضياء، فاألبيض ىو النور ا١تشع، . كاف ذلك ال يعد نظامان اجتماعيان ملزمان 

ع أف العرب كانوا يقولوف  .ض أم طاىر من الدنسعرضو أبي: كىو الطهر كالنقاء، فقد ٝتي

 :(47)كال ينفي ىذا أف يشَت بعض الشعراء إٔب غَت ذلك، إذ يقوؿ اٟتصرم

 إذا كاف البياضي لباسى حزفو         بأندلسو فذاؾى من الصػػػػػػػواًب 

س ففي ىذا البيت إشارة كاضحة إٔب أف أىل األندلس كانوا ُب ٟتظات اٟتزف يلبسوف اللوف األبيض، ُب حُت أف لبا  
 .اٟتزف ا١تعركؼ لدل غالب األمم ىو األسود

فقد أكثر من استخدامو أثناء . استخدـ السرم الرفاء اللوف األبيض بشكل كبَت، كُب غَت موضوع من موضوعات شعره  
إذ رأل أنو  ككاف ىذا اللوف جاذبان قويان للشاعر،. الوصف، كاٟتديث عن ٦تدكحيو، كال سيما أثناء تعبَته عن الوركد كمظاىر الطبيعة

 .ذك إشعاع متفرد ُب إضاءة التعبَت، كنقل األحاسيس، كدقة الصياغة، كنصاعة الصورة

أكثر  -ُب استعمالو -كقد يكوف السر كراء كثرة استعماؿ ىذا اللوف أف الشاعر أكثر من ا١تدح كالوصف، كاللوف األبيض
 .كٚتاؿ ا١ترأة ما يناسب ىذين ا١توضوعُت الشعريُت، خاصة ُب كصف الرياض كالزىور

كقد يأخذ . استخدـ السرم اللوف األبيض معربان عن صفات ا١تمدكح، كتأسيسان على ذلك كانت ىذه الصفات بيضاء
 :(48)البياض ُب مثل ىذه اٟتاؿ أكثر من داللة، قد يوضح شيئان منها ا١تثاؿ التإب

 ػػػػػػػػػػػػػػػوعاد األمَتي بو خيضران مكارميو،        ٛتران صوارميو، بيضان مناقبي 

                                                           
 .10ـ، ص 1982، دار البحوث العممية، الكويت، المغة والمونعمر، أحمد مختار،  (45)
 .85ـ، ص 1985عامة لمكتاب، القاىرة، ، الييئة المصرية الاإلضاءة المسرحيةعبد الوىاب، شكري،  (46)
 .141، ص ـ1963محمد المرزوقي والجيبلني بمحاج يحيى، مكتبة المنار، تونس، : ، تأليؼمجموع شعره الحصري، أبو الحسف، (47) 

 .30ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (48)
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كالشاعر ٬تعلها متكأه . األخضر، كاألٛتر، كاألبيض: ينتشر اللوف ُب ىذا البيت بشكل كاضح، إذ ظهرت األلواف
 :األساس كالوحيد ُب التعبَت عن خصاؿ ٦تدكحو على النحو التإب

 .تعبَت عن مكاـر ا١تمدكح، فهي خضراء تنشر الربيع كتبعث اٟتياة: األخضر

 . عن سيوؼ ا١تمدكح الصارمة، فهي من لوف الدـ كتبعث على القتلتعبَت: األٛتر

 .تعبَت عن مناقب ا١تمدكح، فهي بيضاء ناصعة: األبيض

، كناصع ا٠تصاؿ، ك٬تمع  القوة إٔب اٞتانب  لقد بات كاضحان أف أفعاؿ ا١تمدكح عظيمة، فهو كرٙب الطبع، كسيفو صاـر
إنقاذان للناس من براثن اٞتوع كا٢تبلؾ، كُب القوة ٛتاية كإجارة ٢تم من العدك، كُب الصفات اإلنسانية الرائعة، بيد أف ُب الكـر 

 .األبيض صفاء النية، كطهر السريرة

من  –كال يفوت أف نذكر سعة الداللة اليت يتميز ُّا اللوف األبيض ُب ىذا ا١تثاؿ، أك ُب غَته من األمثلة، إذ قد يشَت 
ناصعة أم معركفة دكف مناقب اآلخرين، كىذا ٬تعل ا١تمدكح متفردان ُب خصالو عن غَته من  إٔب أف مناقب ا١تمدكح –زاكية أخرل 

 .الناس، كبالتإب تكوف أعطياتو ٦تيزة بالنسبة للشاعر

كتؤدم سعة الداللة اليت ٘تيز ُّا اللوف األبيض إٔب اتساع أثره، فقد تكرر ُب مواضع أخرل من النص، سواء أكاف صر٭تان 
 :اظ أخرل تشَت إليوبلفظو أـ بألف

 كنازحان صهواتي ا٠تيًل ٣تلسيو        كالبيضي دكف ذكم القيرىب أقاربيػػػػػػػػػػػػػو

 : كقولو

 لو من الًبيًض ًخلٌّ ال ييباعديه         كمن قنا ا٠تىٌط ًخٍدفه ال ٬تانبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   

ا١تشبو كا١تشبو بو ُب آٍف، كىذا يؤكد أف السرم الرفاء يعي  كُب مثاؿ آخر ٧تد اللوف األبيض ٯتثل طرُب التشبيو، فيشكل
 :(49)"اللوف األبيض"٘تامان أ٫تية ىذا اللوف ُب إضاءة الصورة، كأنو ضركرم لبياف قيمة ا١تشبو إذا ما قيس با١تشبو بو 

 كأقبلٍت ٘تؤلي عُتى الرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي      بكلٍّ صاُب ا١تًت كاألحشاءً 

 لى الفضًة البيضاًء      أك كػذراع الكاعًب اٟتسنػػػػػػػػػػػػػاءً أبيضى مث

كىو يتحدث عن األٝتاؾ كسط الشباؾ، فهي بيضاء ". الفضة البيضاء"كا١تشبو بو أبيض أيضان " أبيض"لقد جاء ا١تشبو 
عثو اللوف األبيض، فاألٝتاؾ كتشبو الفضة البيضاء، كىنا ال بد أف يستحضر ىذا ا١تشهد ُب ذىن القارئ ا١تنظر اٞتاذب الذم يب

 .ٔتعٌت أف اللوف يستحوذ على ا١تشهد اٞتميل بكل أبعاده. تستحضر ا١تاء كما يشكلو من ٚتاؿ، كالفضة أيضان قريبة من ذلك
                                                           

 .6ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (49)
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 : (50)كمن ا١تعا٘ب اليت استخدـ فيها اللوف األبيض التعبَت عن السيوؼ كالرماح فهو يقوؿ

تاحً  كأبيضى يلمعي ُب مٍتنو              
ي
 إذا ضلَّ برؽ اًٟتماـً ا١ت

 :(51)كقولو

 ما زاؿ يٍصعىدي بُت بيًض سيوًفو       قػيلىًل الفىخار كبُت ٍٝتًر ًصعاًده

 :(52)كجاء استعماؿ اللوف األبيض أيضان ضمن اٟتديث عن ا١ترأة اليت أحبها السرم الرفاء بيضاء، فهو يقوؿ متغزالن 

  إٌف الفؤادى إليها ًجد  ميرتػػػػػػػػػػػػػػاحً     زٍد٘ب من العذؿ فيها أي ها البلحي   

 بيضػاءي تنظيري من طرؼو تيقلٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو       مفرٍّؽه بُت أجسػػػػػػػػػػػػػػػاـو كأركاحً 

كالبياض،  الطهر كالنقاء كالصفاء كاإلشراؽ: كلعٌل تكرار ىذا اللوف ُب صفة ا١ترأة الفت للنظر، كرٔتا يعود َّموع دالالتو
 .فإٌف ٤تبوبتو تًتاءل لو كقد اجتمعت فيها كٌل ىذه الصفات ،خاصة إذا كاف الشاعر ك٢تان مشتاقان 

النهار، كالصبح، : ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو ُب اللوف األبيض أف الشاعر كُب قصائد أخرل عرٌب عنو ٔتفردات أخرل مثل
 :(53)كالفضة، كأشقر، كالشيب، كقولو

 ٍٖتًسبي بيردىىا       ينقىد  من ًشيىًة اٞتىواًد األشقػػػػػرً  كرمٍت بو شقراءي 

 :(54)كقولو

 كراعٍت، ككراء الليػػػػػػػػػػػػل طارديه،    كىٍرله من الشيًب ُب آثارىا ٢تىىبي 

 :اللوف األسود –ثانيان 

 (55)"طمئناف كالسبلـدلت اللغة على األسود بألفاظ تشَت إٔب كل ما ىو ضد اٞتماؿ كاٟتياة، أك ما ىو مناؼ لبل"
كاألسود ىو التيو كا٠توؼ، إنو الليل كالسوداكية، كاٟتزف كاألٓب كا١توت، ككذلك ىو الظبلـ الدامس الذم ٮتافو الظاعنوف، كالتائهوف 

 .كمع كل ذلك فإف السواد ٦تا قد ٭تبو العشاؽ كابوف، لكونو يسًت أفعا٢تم كلقاءااهتم. كسط الفياُب الواسعة

                                                           
 .71ـ، ص 1991السري الرفاء، دار الجيؿ، ديواف  (50)
 .92ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (51)
 . 123ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (52)
 .189ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (53)
 .33ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (54)
، مج مجمة جامعة البعث لمعموم اإلنسانيةد، األساس الواقعي لجماليات الموف في شعر األغربة الجاىمييف والمخضرميف، زغريت، خال: انظر (55) 

 .16ـ، ص 2005، 7، ع27
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 :(56)سرم الرفاء اللوف األسود ُب معاف كثَتة، فقد استعملو ُب التعبَت عن حوادث الزماف كمصائبو كما قاؿاستخدـ ال 

 ٨تن ُب معدفو منى اللٍؤـ مطغو      دكف عٍذب الٌندل أىلًٍيم العذابً 

ٍتنػا يدي اٟتوادًث فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو     بسهػػػػػػػػاـو منى ا٠تيطػ  وًب صيابً قصىدى

 كٌدعػٍتنا إٔب العػراؽ ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة      ألمػػػػػػػػػػػػػػور تنقىض  مثػلى العيقابً 

 كػل  ز٧تيةو كأٌف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادى الػػ       ليل أىدل ٢تػػػػػػػػػا سوادى اإلىابً 

 تختا      ؿي كطٍوران ٘تػر  مرَّ السحػػػػػػػػػػػػػػػػابً تسحبي الذيلى ُب ا١تسًَت ف               

 كتشق  العبػابى كاٟتيًة السػػػػػػػػػػػػػػػو      دا أبقٍت ُب الرمًل أثرى انسيابً 

تثَت ىذه األبيات لدل السامع تأثر الشاعر ٔتواقف جعلتو يصاب ٓتيبة أمل من الناس الذين يتعامل معهم، إذ يشكو 
، كترميو "يدان "، كتبطشو بيدىا "قصدتنا"ككذا ىي حوادث الدىر كثَتة، كٗتتاره قصدان كعمدان . ستياءه من تصرفااهتملؤمهم، كيبدم ا

كما يهمنا أكثر أف الشاعر استحضر اللوف األسود العتقاده أنو األنسب ُب . ، كتنقض عليو مثل العقاب"بسهاـ من ا٠تطوب"
 :من خبلؿ" حية"استحضره بكثرة، كضمن ألفاظ تشَت إٔب ا٠توؼ  التعبَت عن مآسي اٟتياة كمصائبها، بيد أنو

 .سواد: كل ز٧تية

 شكلها األسود: سواد اإلىاب

 .لوف أسود: سواد

 .لوف أسود: الليل

 .اللوف األسود: السودا

فقد زاد " اللوف األسود"لقد شكل ا١تصائب ُب ىيئة امرأة سوداء، كعلى الرغم من أهنا مصائب كتبعث على الشـؤ 
" ز٧تية"ليها الشاعر سوادان آخر باختياره للوف األسود؛ فتشكلت صورة ا١تصائب ُّيئتُت عنقوديتُت، األكٔب ٘تثلها امرأةه سوداء ع

كقد تولدت منها ىيئة أفعى سوداء اللوف تركت أثناء ". مر السحاب"تأخذ لوهنا من سواد الليل، كٗتتاؿ ُب مشيها، ك٘تر أحيانان 
 .ماؿمسَتىا أثران على الر 

إف الصورتُت ا١تًتاكبتُت ُّيئتُت ٥تتلفتُت، كبلوف كاحد ىو األسود تعداف مؤشرين على مدل تأثر الشاعر با١تصائب اليت 
إف السواد الذم جاء ُّيئات ٥تتلفة يعرٌب بصراحة عن توإب ا١تصائب كتراكمها ُب : تأتيو قصدان كعمدان، ككأف الشاعر أراد أف يقوؿ

                                                           
 .27ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (56)
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كيكوف بذلك قد استثمر ىذا اللوف ُب إبراز مآسيو كآثارىا العميقة، كال سيما . من مأساة إال كتنزؿ بو أخرل حياتو، ككأنو ال ٮترج
 .أف األفعى بسوادىا تسعى إليو؛ لتكدر صفو حياتو

جوىر ارتباط اللوف با١تبدع كا١تتلقي على حد سواء "اتصالو الوثيق ُب تشكيل الصورة اليت ٘تثل  كىنا تكمن قيمة اللوف ُب
 .(57)"فا١تبدع يلتقط اللوف كيضعو ضمن سياؽ شعرم كالقارئ تلتقط عينو اللوف ك٭تاكؿ أف ٬تسد لو تفسَتان 

اط الشديد بينهما،  كإف كاف الظلم، كما ككاف الظلم ٦تا استدعى اللوف األسود ُب حديث الشاعر أحيانان؛ كذلك لبلرتب
 :(58)يبدك ُب قولو، ال يعٍت السواد

 فلو أٌف ما يأٌب من الظلًم ظلمةه      على األٍفق ٓب ٬ٍتلي الصباحي سوادىىا  

 :(59)كُب بيت آخر عرٌب عن نكد الزماف باستعماؿ ىذا اللوف، فهو يقوؿ

 ػم بفعا٢تػم غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌا قـو إذا اٍسودَّ الزمافي غدٍت       أىٯتانػيهي 

كُب مواضع من ديوانو كانت بعض األلواف تتحوؿ إٔب اللوف األسود، إذا أراد أف يبُت ٖتٌوؿ اٞتميل إٔب قبيح، أك السعادة 
عن اٟتريق، كفعاؿ ا١تمدكح القادرة على ٖتويل يستعمل اللوف األسود عندما يتحدث  –على سبيل ا١تثاؿ  –إٔب بؤس، فهو 

 :(60)األشياء اٞتميلة إٔب جحيم على األعداء، إذ يقوؿ مبينان كيف ٬تعل كله من ا١تمدكح كسهمو الطائر ا١تعصفرى سوادان 

 ي مثٌتن كموحداحريقان يػيغىٌشػي اٞتيٍدرى حتػى كأ٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        لبسنى حىًبَتى الوشٍ            

 إذا الغىرىضي ا١تنصوبي بات ميعصفران         بطائػر سػهمو منو أصبح أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا           

 :(61)كتربز الرايات سوداء لدل السرم حُت يقوؿ ُب كصف النارنج

 كشرَّدى الصبحي عنا الليلى فاٌتضحٍت      سطوريه البيضي ُب راياتًو السػػػػػػػػودً 

 -حسب ا١تثاؿ  –كُب مثاؿ كاحد فقط كرد األسود ليدؿ على اٟتزف، كالفقد كاألٓب، كقد قابلو اللوف األٛتر الذم دؿ 
 :(62)على لباس الفرح الذم  ترتديو العركس ليلة الزفاؼ

 تلقاؾى ُب ٍٛتًر الثياًب كسوًدىا        فتخا٢تيٌن عرائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كثواكبل

                                                           
 .45ص مرجع سابؽ، دراسات في الشعر الجاىمي، –تشكيؿ الخطاب الشعري ربابعة، موسى،  (57)
 .100ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (58)
 .212ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (59)
 .78ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (60)
 .92 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (61)
 .214 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (62)
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: منها". أسود"وف األبيض ٔتفردات أخرل لدل السرم، فإف اللوف األسود جاء كذلك ٔتفردات غَت مفردة ككما برز الل 
 . (63)إْب... الليل، كالدجى، كالظبلـ، كالشباب

 :اللوف األحمر -ثالثان 

ٮتلق نوعان من أف اللوف األٛتر يثَت ركح ا٢تجـو كالغزك كالثأر، ك  –بعد ٕتارُّم على األلواف  –يرل بعض علماء النفس "
 .(65)"يبعث على البهجة كاالنشراح لكونو من األلواف الساخنة"ك. (64)"التوتر العضلي، كما أنو مثَت للمخ، كلو خواصو العدكانية

 :أما شاعرنا فَتتبط اللوف األٛتر لديو ٔتجموعة من الدكاؿ كالرموز ٯتكن حصرىا ٔتا ىو آت

 :(66)ا٠تمرة -1
زىجي ُب ًخٍدرًىا  ،     ٔتاء الٌصبابة، ماًء البهػػػػػػػػاءً كٛتراءى ٘تي

كما يربط بُت . فا٠تمرة لوهنا أٛتر كما يصفها السرم، ك٦تا ٯتيز كصفو أنو جعلها ُب ا٠تدر، ككأنو يصف امرأة
 .ا٠تمرة كا١ترأة أف الشعراء اعتادكا أف يصفو٫تا باٟتمرة

 :(67)كقولو

 كردةو بيضػػػػػػػػػػػػاءً  كاٛتراًر الكؤكًس من كًف ساؽو      ًصٍيغى من ماءً 

كىو ىنا ٯتزج األلواف فيربز األٛتر كقد . معٌت اللوف األٛتر ىنا ١تعاف الكأس، كقد ربطو السرم بلوف الورد األبيض
أهنا ذات : كلعل ذلك ٯتيز السرم ُب استخداـ اللوف استخدامان ٮتالف بو السائد عن األلواف. صيغى من األبيض

 .إْب... بيض عن األٛتر كعن األخضر تكوين خاص ٮتتلف فيو األ

 :(68)الراية اٟتمراء، كما ُب قولو -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً ذؤابةه كالرايًة اٟتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًء     فبل تػىريٍعنا اليوـى باٞتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                

 :(69)ٛتر الوردم، كما يظهر ُب قولوا١ترأة ذات ا٠تد األ -3
 كل  رٙبو يٍشفي إذا ريٍمتى منو الػ      كٍصلى حىرَّ ا٢تول بًبػىٍرًد الريضابً 

                                                           
 .145، 137، 19، 18ـ، ص ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ، : انظر (63)
 .154ص مرجع سابؽ، المغة والموف،عمر، أحمد مختار،  (64)
 .58، ص 1لبناف، ط –، جرس برس، طرابمس المون في الشعر العربي قبل اإلسالم قراءة ميثولوجيةعمي، إبراىيـ محمد،  (65) 

 .14ـ، ص 1996ار صادر، ديواف السري الرفاء، د (66)
 .22ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (67)
 .12 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (68)
 .27ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (69)
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 لطمٍت خدَّىػػا ْتيٍمػرو لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو     ناؿى منهػػػػػػػػػػػػا عػىذابى بيضو ًعذابً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػى الوردي ناضرى العنػٌػاًب يتشٌكى العينٌابي نػورى األقاحػػػػػػػػي،     كاشتكػ

إف اٛترار ا٠تدكد من عناصر اٞتماؿ لدل ا١ترأة؛ ككما تبدم األبيات فقد جعلها الشاعر ملطومة باٟتمرة كناية عن 
 .تكثيف ىذا اللوف كتركزه كسط كجهها؛ كىذا يزيد ٚتا٢تا الطبيعي، كٯتنحها نضارة كركعة

قلب ا١توازين، فعادة ما تغار النساء من لوف العناب أك تتشبو ّتماؿ الورد، أما ىنا فحصل كا١تثَت ُب ىذه األبيات أنو ي
إٔب توليف  لقد سعى الشاعر. العكس ٘تامان؛ ألف نور األقاحي صار من لواـز ا١ترأة، كما أف الورد اشتكى اللوف األٛتر ُب خدكدىا

 .(70)"عل حي يعد ُب النظرية الشعرية اٟتديثة من أىم خصائص الفنعدة عناصر لونية، كإ٬تاد تداخل بينها يساعد على خلق تفا

 :(71)الدـ األٛتر الذم يعٍت البطش، كبعض أدكات القتل، كما يقوؿ -4
 فبل زلتى مبيٌض ا١تكارـً راخيان        ّتودو ك٤تمٌر الصوارًـ راخيا         

قد تبُت ىذا " ٤تمر الصواـر"ُب البيت، إال أف عبارة  لقد أثار الشاعر صورة الدـ األٛتر، مع أنو ٓب يذكر ىذه الكلمة
كلعل الفارؽ كاضح ُب ىذا البيت بُت . ا١تعٌت؛ ألف الصاـر ىو السيف القاطع كال يكوف أٛتر إال إذا ضيرب بو فساؿ الدـ عليو

العيش كرخاء ٭تل بصاحب  كما يؤدم إليو من سعة ُب" كناية عن الكـر كاٞتود"استخداـ اللوف األبيض ٔتعٌت ا١تكاـر البيضاء 
اٞتود أك ا١تعوزين الذين ٭تل ُّم اٞتوع، كبُت ا١تنظر ا١تخيف الذم يثَته اللوف األٛتر ا١تتمثل بالدـ، إذ إف استحضار العيش ُب ظل 

، يقابلو ُب ذىن ا١تتلقي العيش ُب ظل ا٠توؼ كانعداـ األمن كالطمأنينة، كىنا تربز ٚتاليات اللوف لدل السرم ُب  أنو يثَت الكـر
 .فكر ا١تتلقي كيدع ٠تيالو اَّاؿ ُب تصٌور ا١تشاىد كٗتيل أبعادىا

ُب ا١تثاؿ التإب يستخدـ السرم  اللوف األٛتر، كيربطو بالدـ بشكل صريح، ال سيما كىو الذم مدح عددان من 
 :(72)اهتم كفراقهم إذ يقوؿاألشخاص الذين خاضوا اٟتركب فماتوا، كعددان من األصدقاء الذين قضوا ٨تبهم كىو متأثر ٔتو 

 ٤تيٍمرَّةن من دماء القوـً ميٍشعىلةن         ًسٌياًف فيها ا١تنايا اٟتٍمري كالش عىلي 

 :(73)عن ا١تنايا اٟتمر؛ ليكٍت عن طبيعة ا١توت، ككقعو على النفس، كمن ذلك أيضان قولو -كقد عرٌب ُب ا١تثاؿ نفسو 

 تىربَّجي، كالصواعقي مٍن جينودم   كأصفحي كا١تنايا اٟتمري حوٕب             

لقد أغٌت الشاعر داللة اللوف األٛتر، كجعلو جزءان مهمان من معجمو الشعرم ككاف ُب داللة ا١توت كذكر الدـ، أكثر غٌت 
 :(74)ُب ىذا السياؽ كما ُب ا١تثاؿ التإب" القا٘ب"بالدالالت كالرموز، إذ استعمل مفردة 

                                                           
 .263 ، صـ1972ي الديف صبحي، دمشؽ، يمح: ترجمة ،نظرية األدبويميؾ، رينيو ووارف، أوستف،  (70)
 .25 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (71)
 .208 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (72)
 .173ـ، ص 1996دار صادر،  ديواف السري الرفاء، (73)
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 برىٍغم األعادم قان ى اللوًف ناًىبل      ٖترٌج أف يظما القنا فأعادىه 

 :(75)شدة اٛترار العُت -5
 قالوا اشتكى رمىدان ٌٛتى أجفانىو        ًسنىةى الر قاًد كغىضَّ من ٟتىىظااهًتػػػا

 فأجبتيهػٍم ٓبٍ تىرمىًد العُتي التػػػػػػي        ٖتمىر  بأسان يوـى حرًب عيدااهًتػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

كنو برمد العُت إذ ظنوا أف ىذا الرمد من شدة البكاء، لكنو عرٌب باستعماؿ اللوف فالشاعر ٬تيب   ، الذين يعَتٍّ ىؤالء القـو
فهو يريد إشعار اآلخرين أنو شديد اٟتب لقومو، كأنو بشكل دائم ٭تمل رغبة عارمة ُب أف ينتصر . األٛتر عن معٌت مغاير ٘تامان 

 ".يـو حرب عيدااهتا"كناية عن شدة بأسو ُب الدفاع كالقتاؿ نصرة ٢تم " ٖتمرٌ "كقومو على أعدائهم، كأف ىذه العُت 

ك٦تا يلفت االنتباه أنو جعل العُت مقاببلن للعدك كليس مقاببلن لشخصو ىو أك قومو، كذلك لؤل٫تية اليت تأخذىا العُت ُب 
ذلك مؤشران على أهنا األكثر انفعاالن ىذا ا١توقف الصعب أثناء اٟترب، فهي تشاىد، كتراقب، كتتنقل بُت الدماء، فتضحي إثر 

 . كتأثران، كاألكثر عرضة للتغيَت، كىذا يتماشى مع أهنا صارت ٛتراء
 :(11)اٍل الذم ٭تل باألعداء من قبل ا١تمدكح -6

 غيثه ىو الي ما اٛتٌرٍت سحائبيو         إال تراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مصفرٌان بو العيشيبي 

 أبرادي صيٍّبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        على الببلًد انطوٍت أبراديهي القيشيبي  فكلمػا انتشػرتٍ  

كلعل أ٫تية اٟتديث تكمن ُب . يتحدث الشاعر عن لوف السحاب الذم ال يبشر با١تطر، بل إنو مؤشر على انقطاعو
عن حقيقتها، ككاف ذلك بأٍف جعل اللوف األٛتر طرفان مهما ُب ٖتقيق عملية التحوؿ اليت اعتمد عليها السرم ُب ٖتويل األشياء 

كا١تسألة أف ىذا ٦تا يصيب . فقد ربط اٍل بربكز ىذا اللوف، أم إذا ٖتوؿ لوف السحاب كصار أٛتر فإف اٍل قد حل. ذلك
أٍف يصبح ىذا الغيث ٤ٍتبلن كسحابان ببل اإلنساف ٓتيبة أمل شديدة، بيد أف الغيث نوع من ا١تطر ال ينزؿ إال بعد طوؿ انتظار، ف

يؤكد ذلك انتشار اللوف األصفر لوف ا٠تريف كاٞتفاؼ . يعٍت ذلك ٥تالىفةن لتوقعات اإلنساف كمباعىدة آلمالو" غيث ىو ال"مطر 
 .ألف اٛترار السحاب الذم ٯتثل ا٨تباس ا١تطر يؤدم إٔب اصفرار العشب، كبالتإب ا١توت -حسب ما يرل الشاعر –

ا١تبلبس، كجاء اٟتديث عنها مقًتنان باللوف األٛتر ُب مثالُت، األكؿ ٘تت اإلشارة إليو أثناء اٟتديث عن اللوف  -7
 :(77)األسود؛ ألنو اقًتف بو ُب ذلك ا١تثاؿ، إذ عرٌب األٛتر عن ثياب العركس
 كبلتلقاؾى ُب ٛتيٍر الثياب كسودىا        فتخا٢تيٌن عرائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كثوا 

 :(78)تعبَتان عن الثياب اٟتمر ٨تو" معصفر"كُب ا١تثاؿ الثا٘ب استخدـ السرم مفردة 
                                                                                                                                                                                     

 .216 ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (74)
 .67، ص ـ1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (75)
 .20ـ، ص 1991اف السري الرفاء، دار الجيؿ، ديو  (76)
 .214 م، ص1991دٌوان السري الرفاء، دار الجٌل،  (77)
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 كرٌب ميعصفراًت القيٍمص طافٍت        عليػػػػػػػػػػو ُّػا ميعٍصفرةي النٍّقابً 

كثرة   لقد جاء استخداـ اللوف األٛتر ُب شعر السرم الرفاء الفتان للنظر من حيث الكم كالكيف، كقد يرجع ذلك إٔب
، أك أٌف الشاعر كاف مفتونان بالنساء فأكثر من كصفهن كذكر خدكدىن  ا١تدح، فاللوف األٛتر يستدعي بطولة ا١تمدكح كسيفو الصاـر

ككاف ىذا اللوف ٦تا يبعث على الراحة كالطمأنينة حينان، كيثَت ُب ا١تتلقي ا٠توؼ كالرعب حينان آخر، فرغم . اليت شبهها بالورد األٛتر
أحاسيس كثَتة ُب ذات " -كما اتضح ُب األمثلة  –نو قد يوقظ ُب النفس إال أالو كاف ُب األصل ضمن صورة لونية أف استعم

 .     (79)"اللحظة بعضها بصرم كبعضها ذىٍت

 :اللوف األخضر –رابعان 

اٟتياة كا٠تصوبة ب( الزركع)ارتبط اللوف األخضر بعدة أساطَت قدٯتة، تعكس ٤تاكالت بدائية للبحث عن عبلقة ا٠تضرة "
بأسباب اٟتياة،  –ك٘تد غَته  –كا٠تلود، فعندما الحظ البدائي ما تقدمو األشجار ا٠تضراء لو كلغَته من الكائنات، كرأل أهنا ٘تده 

 .(80)"نظر نظرة تقديس، قدس فيها خصوبتها كخضراهتا، كرأل بالقرب منها ٛتاية كأمنان كًشبعان 

مثل السرم الرفاء، مثلما ىي الطبيعة عنصر مهم ُب إثارة دافعيتو ٨تو استخداـ اللوف  ككذا ال بد للربيع أف يؤثر ُب شاعر
األخضر، فقد يعرٌب من خبللو عن اٟتقوؿ كا١تزركعات كاٟتدائق ا٠تضراء اليت رآىا ُب كل ٟتظات حياتو، كمن خبللو استطاع أف 

 .يعرب عن آمالو العراض بتحقيق ٚتاؿ اٟتياة كسعاداهتا

 :(81)اللوف ُب ديواف السرم تعبَتان عن ا١تمدكح، كقوتو، كبعض خصالو فقاؿ ٯتدح سيف الدكلة لقد جاء ىذا 

 إف الربيعى ميبيدي خضراء العدا،       كميسيلي أنفًسهم على خىضرائو

كٓب يأت ذلك رصفان . الربيع، خضراء العدا، كخضرائو: استخدـ السرم ُب ىذا البيت ثبلث مفردات للوف األخضر ىي
مبيد خضراء "لمات، أك تبلعبان باأللفاظ، بل ٙتة ما ٯتٌيز كل مفردة منها، فقد جعل الربيع كناية عن ا١تمدكح الذم ييفٍت العدا للك
كُّذا يصبح التعبَت الفٍت أكثر قيمة، كأبلغ أثران؛ لكوف الربيع . ، الذين تسيل أنفسهم على ا٠تضرة اليت ينشرىا بشكل دائم"العدا

 .ق السعادةعنواف األمل كطري

؛ ليثَت من "خَت"مرة، كأخرل بالربيع كعطاياه " شر"كعلينا أف نبلحظ كيف أكرد الشاعر اللوف األخضر مقركنان باألعداء 
لقد شكل ذلك استخدامان ". خضراء العدا"فالربيع ىو الذم يقدـ ا٠تَت، كيقضي على الشر بإبادة . خبلؿ ذلك ثنائية ا٠تَت كالشر

 . كيقتل العدا" خضرائو"الذم رمز إليو بالربيع، فا١تمدكح ينشر الفضيلة رمزيان إٔب ا١تمدكح 

                                                                                                                                                                                     
 .33ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (78)
 .63ـ، ص 1985، 384، 383، العدداف، مجمة المعرفة السوريةالمقالح، عبد العزيز، إيقاع األزرؽ واألحمر في موسيقى القصيدة الجديدة،  (79) 

 .214الموف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، ص  (80)
 .11ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (81)
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كما استخدـ الشاعر اللوف األخضر للتعبَت عن األرض، فاألرض ا١تعطاء اليت ٭تبها ىي األرض ا٠تضراء كما ُب 
 :(82)قولو

 مدٌّتةى األطراًؼ ٥تضرٌةى الثرل       ميصقَّلةى الغيدراًف مىٍوشيةي الر بػا 

كاـر خضر أيضان تعبَتان عن ا٠تَت الذم يًتكو ٦تدكح السرم الرفاء، أك أف ا٠تضرة انتشار للفعل اإلنسا٘ب النبيل الذم كا١ت
يقـو بو، بيد أف ا١تكاـر ال تأٌب إال ٔتجيئو، كتتحوؿ إٔب اللوف األخضر، كليس األمر ُّذا االستخداـ ضربان من التلوين أك التشكيل 

، لكنو مرتبط بداللة إنسانية كاجتماعية، إذ ا١تمدكح كرٙب، كا١تكاـر ال تأٌب إال ٔتقدمو، كتغدك معو خضران، اللو٘ب الذم ال معٌت لو
 :(83)كداللة ذاتية؛ ألف عطايا ا١تمدكح تزيد بالنسبة للشاعر، ٨تو قولو

ًمو ا١تكارـي فاغتدٍت        خيٍضران تػىريؼ  على العيفاًة رىفيفػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػاقًدمٍت ٔتقدى

كارتبط اللوف األخضر ٔتنظر اإلنساف كلباسو أثناء استعمالو ُب نص الشاعر السرم، إذ يكوف ا١تمدكح أنيق اٞتناب  
 :(84)حينما يكوف لباسو أخضر، إذ يقوؿ ُب ىذا ا١تعٌت

ضرَّ ا١تبلبس    حىت يعود ثراؾ غضػ        ضى العود ٥تي

 :اللوف األصفر -خامسان 

لوف األصفر كاف شائعان ُب العصر العباسي، سواء أكاف ُب اللباس أـ ُب تلوين الطعاـ أـ ُب الحظ أٛتد أمُت أف ال"
 –أحيانان  –كبالغوا ُب حب الصفرة، حىت كانت القينة ... بل أكثر العباسيوف من مدح ا١ترأة الصفراء كاستحسنوىا ... ا٠تمرة

ككثَتان ما قرنوا ىذا اللوف بالداللة على ا١تيل إٔب ... ن عنقها بالورس تلبس الثياب ا١تعصفرة كا١تزعفرة، كتطلي ما ظهر من يديها كم
 . (85)"الشهوات كالفجور

الشعراء العرب بشكل عاـ، ككاف استخدامو متفاكتان من شاعر آلخر، كقد ارتبط منذ القدـ بلوف  كرد اللوف األصفر لدل
أما الداللة . أك ارتبط بلوف الذىب األصفر كغَت٫تا من الدالالت ،(86)الشمس الساطعة اليت مثَّلت عند بعض الشعوب آ٢تة ا٠تلود

 :(87)األكٔب فلم ترد ُب ديواف السرم الرفاء رغم أف استخداـ الشمس جاء مقركنان ُّذا اللوف، كما ُب قولو

 حىت إذا الشمسي ُّا آذنٍت       خيامىهػا الصفرى ْتٌل األكاخً 

                                                           
 .43ـ، ص1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (82)
 .306ـ، 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،   (83)
 .259ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (84)
 .87صـ، 2000، 1، ع 18مج  ،"سمسمة اآلداب والمغويات"أبحاث اليرموك جماليات الموف في شعر بشار بف برد،  شتيوي، صالح،ال (85)
 .89ص،  مرجع سابؽ، األلواف نظريًا وعمميًا،دممخي، إبراىيـ،  (86)
 .130ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (87)
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 ػوا      مشيى الفرازينى ٔتٍشي الرٍّخاخً راحوا عن الراح قد بٌدلػػػػػػػػػػػػػػ

 :(88)أك قولو كاصفان مدينة ا١توصل 

 مشرفةه كأف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت نعػشو       تيناجيها إذا خفىقػٍت ًشفاىا   

 ييتوٍّجها اصفراري الشمًس ًترٍبان       فتيمسي كىي ميٍذىىبىةه ذيراىا

، "اللوف األصفر"على خياؿ كاسع، فهو يستحضر صورة التاج ا١تصنوع من الشمس  لقد صاغ الشاعر من األلواف مناظر تبعث
كقت ا١تساء، كىنا لنا أف نتخيل ا١تدينة ُّيئة ملكة، كيتوجها اصفرار الشمس " األصفر"كينقل ىيئة ا١تدينة كىي ملونة بلوف الذىب 

يقدـ انطباعان عن مدل اعتماده على ىذا اللوف الفاقع كما  كالشاعر بذلك. تربان، كىي ذااهتا ا١تدينة اليت تلمع ذراىا بلوف الذىب
 :(89)كصفو ُب إحدل قصائده

 جاءٍتك مثلى بدائًع الوٍشي الذم       ما زاؿ صىنعاءى يػيٍتًعبي صانًعا

 أك كالربيًع ييرٍيكى أخضرى يانعػػػػػػػان       كمورٍّدان شىرًقان كأصفرى فاًقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 :(90)اليت استخدـ فيها الشاعر اللوف األصفر، ككاف حديثو يوحي بأف ىذا اللوف صيغ من الذىب قولو كمن األمثلة

 صيٍفًر اٞتسوـً كأ٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          ًصيغت منى الذىًب ا١تذاب  

 :(91)كقولو

 ًترٍبية اللوف ُب ٤تاًسنها         كعاشقو من حبيبو قىنطػػػػػػػػػػػػػػػا

يدؿ من زاكية أخرل أف للوف األصفر داللة على طباع ابُت، ككيف يتغَت لوهنم عندما يصابوف ٓتيبة أمل من ٤تبيهم، إذ  كىذا
 :(92)تعلو كجوىهم صفرة تعرٌب عن مدل حزهنم كأ١تهم، كُب ا١تثاؿ التإب إشارة كاضحة إٔب ذلك ا١تعٌت

 ػػػػػػػػػػقي ٮتيٍّل ٕب حىر  أنفاًسو        كصٍفرتيو أنو عاًشػػ

 .حر األنفاس، كاللوف األصفر الذم يعلو كجهو: فالذم يدؿ على أنو عاشق أمراف ٫تا

                                                           
 .464ـ، ص 1996ادر، ديواف السري الرفاء، دار ص (88)
 .161ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (89)
 .41ـ، ص1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (90)
 .160ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (91)
 .337ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (92)
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إف إعجاب الشاعر باللوف األصفر جعلو ٮتلطو أثناء االستخداـ بألواف أخرل كاللوف األبيض، كىو ىنا يعرٌب عن تداخل 
 :(93)ينشأ عند اختبلط األبيض باألصفراأللواف، ك٭ترؾ بصر ا١تتلقي ُب ٗتيل ىذا اللوف اٞتديد الذم قد 

 تيريكى كقد علٍت بياضان بصيفرةو       مثاالن منى الكافوًر أيلًبس عٍسجدا

" البياض"ٖتت الفضة " الصفرة"كلعل األبيات التالية تبُت تعلق السرم ُّذا التشكيل الرائع لتداخل األلواف، فهو يستخدـ الذىب 
 :(94)ية الصفراء، كتستقر ٖتت الرماد، كىذه النار تلمع ُب السواد، فتزيل الظبلـأثناء كصفو للنار اليت تشبو الرا

 خفقػٍت رايػةي الصباًح كللنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        ر ٢تيبه كالرايًة الصفػػػػػػػػراءً 

 ١تعٍت للعيػوًف بعػد اسػػػػػػػػػػػػػػودادو،        فأضاءٍت حنادسى الظلماءً 

لىٍت        ذىبان ٖتت ًفضةو بيضػػػػػػػػػػاءً كاستقٌرٍت ٖتتى   الرماًد فًخيػٍ

ك٫تا الذىب كالفضة، كلعل ذلك يتماشى مع " األصفراف: "كقد كردت مفردة األصفر مثناة، بيد أٌف السرم استخدـ لفظ
ض، كإف كاف حديث الشاعر اختبلط األلواف كتداخلها ُب ا٠تياؿ العريب، إذ الذىب ٯتيل إٔب الصفرة ُب حُت الفضة ٘تيل إٔب البيا

 :(95)عن األصفرين جاء ُب سياؽ آخر غَت اللوف

 فخذه يرضى الذم توليو من حسن       كلو نفى األصفرين الظمأ كالسغبا             

ييصدر كاستعملت مفردة األصفر مثناة ُب موضع آخر من ديوانو، كٓب ييعرؼ ماذا أراد ُّا، كُب ظٍت أهنا جاءت ٔتعٌت اٞتراد الذم 
 :(96)صوتان 

 أٍف شئتى غنَّتا        كذاكرٌبى فرخٍُت شفَّهما الذٌكرل (97)كفوقك صفراكافً 

 :(98)الشماـ، الذم عادة ما يكوف أصفر اللوف": الدستنبوية"ك٦تا عرٌب عنو السرم باستعماؿ اللوف األصفر 

 ػػػػػػػػػػػػػاصفراءى ما عنىٍت لعيٍت ناظرو      إال تو٫ٌتها سنانان ميذٌىبػػػػػػػػػ

 :(99)كالدنانَت كا٠تمرة كانت صفراء اللوف أيضان 

                                                           
 .94ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (93)
 .20ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (94)
 .62ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (95)
 .233ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،   (96)
 .الجرادة: الصفراء (97)
 .60ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (98)
 .129ـ، ص 1991الجيؿ،  ديواف السري الرفاء، دار (99)
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 بُت صيفرو من دنانيػ        رؾ أك صيفر ٜتور                   

إضافة إٔب كل ىذه ا١تعا٘ب أشار اللوف األصفر إٔب معٌت اليباس كاٞتفاؼ بعد خضرة كنضارة، كُب ىذه اٟتاؿ ال بد           
 :(100)ياض اٞتميلة ٓتضارىا، ككركدىا ا١تلونة تتحوؿ إٔب منظر باىت اللوفللقارئ أف يتخيل الر 

 ككاف رياضان غٌضةن فتكدَّرٍت         موارديىا كاصفرَّ ُب تٍرًُّا العيٍشبي 

 :(101)كُب ا١تعٌت ذاتو يقوؿ

ا،         كاصفرَّ من جانبيها مورؽي السَّلىمً   (102)أظلَّ دجلةى، فا٨تٌطٍت غوارُّي

 :اللوف األزرؽ -سادسان 

األزرؽ ىو لوف السماء الصافية، كمياه البحر، كىو لوف األمل كالتجدد كالدكاـ كالصفاء، كىو يقلل من ا٢تياج كالثورة، "
 .(103)"كيساعد على الًتكيز كاالستغراؽ

من ديوانو، كقد  كلدل السرم الرفاء كاف كركده قليبلن إذا ما قيس بكثرة األلواف السابقة، فقد جاء ُب أحد عشر موضعان 
 :(104)استخدمو ُب التعبَت عن ٣تموعة من ا١تعا٘ب منها السناف األزرؽ الذم تلونو أنامل ا١ترأة

يداـ، فطا١تا      خىضىبىٍت أناًمليها السٍّنافى األزرقا
 فاٍخًضٍب ٯتينىًك با١ت

 :(105)كمنها الياقوت

 ءً كأنو ملقىن على اٟتصباء،         يىنظري من ياقوتةو زرقا

 :(106)كمنها زرقة ا٠تد

 تأخذه أزرؽى كا٠تدٍّ ليًطٍم          حىت إذا كىلَّد ناران تضطرـٍ                 

 

 
                                                           

 .62ـ، ص 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (100)
 .442ـ، 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (101)
 .نوع مف الشجر: السمـ (102)
 .129ص  مرجع سابؽ، اإلضاءة المسرحية،عبد الوىاب، شكري،  (103)
 .323ـ، 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (104)
 .13ـ، 1996ديواف السري الرفاء، دار صادر،  (105)
 .249ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (106)
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 :(107)كمنها لوف الظبلـ

لَّقي   يغدك كجلبابي الظبلـً أزرىؽي       كاألٍفق ال جىوفه كال ٥تي

 :(108)كمنها معٌت القدح

 بقهوةو فػي قىدىحو أزرؽً  إذا بدا ٨ٍتوىؾى شبػٍَّهتىوي             

 :(109)كمنها ما يتعلق بلوف الثياب

 كالح لنا ا٢تبلؿي كشطًر طوؽو        علػى لباًت زرقػاًء اللباسً 

يبدك أف اللوف األزرؽ جاء ُب استعماؿو غَت ٦تزكج با١تشاعر كاألحاسيس لدل السرم الرفاء، إ٪تا كانت ألفاظو خارجية 
لى حقيقتها دكف أف يعرٌب ىذا اللوف عن معاف عميقة، بيد أف فهم داللتو سهل، كال ٭تتاج إٔب جهد تشَت فقط إٔب ألواف األشياء ع

السناف األزرؽ، كالياقوتة، كا٠تد، كالقدح، كاللباس، : كلو بسيط، فهو ُب األبيات السابقة مقركف بأشياء مادية ملموسة، كىي
 .َت ملموس، إذ عرٌب عن زرقة الظبلـ أم سوادهباستثناء ا١تثاؿ الرابع عندما ارتبط ىذا اللوف بشيء غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .204ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (107)
 .204ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (108)
 .152ـ، ص 1991ديواف السري الرفاء، دار الجيؿ،  (109)
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 :الخاتمة

إف الرسم ُب : رٔتا يتبادر للوىلة األكٔب أف اللوف ٮتص عآب الرسم فقط، لكن التجربة الشعرية عند السرم الرفاء تقوؿ
 .الشعر ٦تكن، فيضحي اللوف ضمن فن القوؿ، كعنصران مهمان ُب بناء النص، كتشكيل داللتو

اتضح بناء على دراسة اللوف ُب ديواف السرم الرفاء، كٖتليل بعض دالالتو أنو أسهم ُب كشف رؤل النص،  لقد
ما يتيح للقارئ أف يؤدم دكران كبَتان ُب الكشف عن  –ُب اللحظة نفسها  –كٚتالياتو، كيشكلها بأسلوب فٍت ٚتيل، كىو 

 .الدالالت كالرموز كاألساليب داخل النص

ك طا١تا أف السرمَّ عمد إٔب األلواف ُب صياغة النصوص، بل كاتكأ عليها بشكل كبَت ُب إرساؿ عناف كال غرابة ُب ذل
ا٠تياؿ لتصوير ا١تواقف، كالتعبَت عنها بأبلغ العبارات، كأرقى األساليب، فمزج بُت األلواف حىت شكل منها ٕتربة فنية فريدة، كداخىل 

 .ر منحها دالالت عميقة، كإشارات رمزية بعيدةبينها حينان ليأٌب بداللة جديدة، كحينان آخ

كٓب يكن اللوف خارجيان أثناء استعمالو من قبل الشاعر السرم، بل إنو ٦تزكج بأحاسيسو، كنفسيتو، إضافة إٔب أنو ميزج 
موشاة بألواف حدائق، ككركدان، كعشبان، ككلها  –ُب الديواف  –كمن خبللو تشاىد . ٔتعاف إنسانية رائعة، كمعاف اجتماعية نبيلة

 . ٚتيلة

مقابل ذلك كاف اللوف مثَتان لدالالت ا١توت كالقتل كالبطش، فهو لوف الدـ الذم ترتوم منو السيوؼ ا١تتعطشة لدـ 
 .األعداء

األبيض، كاألسود، كاألٛتر، كاألخضر، كاألصفر، كاألزرؽ، ككضع كل كاحد منها : لقد استخدـ السرم األلواف كلها
ٯتكن أف نستنتجو من ذلك أنو استخدـ األلواف بريشة الفناف الذم يعي قيمة ىذا الرسم ُب إثارة ا١تتلقي، كما . بدالالت متنوعة

فقد أضفى على اللوف . كانفعالو ُب إعماؿ بصره لنحو ٗتيل ا١تناظر كرٝتها، أك ٨تو التنبو إٔب ا١تعا٘ب كالدالالت ا١ترتبطة بكل لوف
 .    لوف ٥تتلفة من نص آلخر، أك ٥تتلفة داخل النص الواحد، أك ٥تتلفة ُب البيت الواحدالواحد من شاعريتو ما جعل داللة ىذا ال
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 املـدٓـي٘ ّ...الصاعس ... االغتـساب 
 

 بن ناجي    محمد لخضر :  األستاذ        
 كلية اآلداب-قسم اللغة العربية       

 2جامعة البليدة 
 

١تكاف كاالغًتاب كعا٘ب االبتعاد عن األىل كالوطن ككٌلد كل ذلك ُب ذاتو عاش اإلنساف منذ أقدـ العصور جدلية ا 
الشعور باٟتنُت كالتأٓب من ا٢تجر كالفراؽ، كقد أحس بتعقد ىذا االنفصاـ بتطور الزمن كتعاقب العصور كاألياـ، فلم يعد ا١تكاف ىو 

ىذا ا١تكاف بصرعات تطور الواقع العريب كانتقاؿ العرب  ذلك الطلل القدٙب الذم نعاه عنًتة أك بكى عنده امرؤ القيس كإ٪تا ارتبط
من البداكة إٔب اٟتضارة خبلؿ العصر العباسي، لتكوف بغداد ٓتاصة صورة حية ٢تذا الواقع اٞتديد خبلؿ ىذه اٟتقبة التارٮتية من 

 .منوكقد ظل الشاعر العريب ُب كل ذلك يناجي ىذا ا١تكاف أك يبكيو أك يتضجر . حياة األمة العربية
كقد كجد الشاعر العريب نفسو أماـ كاقع جديد يفرض عليو أف يكوف ميٌلمنا بكل ىذه ا١تتغَتات كاألبعاد اٞتديدة اليت ٓب  

 .يألفها ُب العصور السابقة
كلقد كىددتي الوقوؼ على عبلقة الشاعر با١تدينة ككيف كانت سببا رئيسيا ُب االغًتاب، ١تا فرضتو ىذه ا١تدينة من صراع  
حياة شاعر ىذا العصر كما خلقتو من نكبات نفسية كتعقدات اجتماعية كسياسية متباينة كقد كانت ا١تدينة ْتق موطن ىذا  ُب

 .االغًتاب كما تزاؿ كذلك
كا١تدينة فضاء مفتوح على كل االحتماالت أٌٗب ٬تد اإلنساف فيها نفسو رقمنا ال غَت، ىنا تنهدـ العبلقات االجتماعية  

الركحية ُب بوتقة العدـ كاالهنيار حُت يعا٘ب الفرد الوحدة كالغربة، كىي مدينتو بريق يبهره ُب البداية ليكتشف كتنصهر القيم 
 .صاحبها أف ىذا الربيق ما ىو ُب حقيقة األمر إالٌ خواء بو كثَت من القحط كاٞتفاؼ كالعدـ
كانت عندىم منربنا للفكر كاٟتق كاٟترية كا١تعركؼ أف ا١تدينة قد أسست عند اليوناف من أجل راحتو كسعادتو؛ فقد  

أف ( " تاريخ الوعي)من كتابو " مونيس ٓتضرة " كاٞتماؿ غَت أهنا افتقدت كل ىذه ا١تثل مع بداية العصر اٟتديث، كُب ىذا يقوؿ 
الصراع متفشيا ا١تدينة ا١تعاصرة ىي األخرل ٓب تستطع أف تصحح مسارىا، لتعود كتتمسك بوظيفتها األكٔب السامية، فبعدما كاف 

ُب الطبيعة أصبح اآلف منتشرنا ُب ا١تدف، حيث أصبحت ا١تدينة ٘تتص العنف ّتميع ٕتلياتو ا١تنتشرة ُب الطبيعة الشاسعة بأريافها 
 .(1)"البادية تنعم باالستقرار كا٢تدكء، ُب مقابل ا١تدينة اليت تتخبط ُب اٞترٯتة كالعنف كالتشرد . كقراىا ليحدث العكس تقريبا

ذلك أف اإلنساف ُب األصل قد ىرب من بربرية " مونيس ٓتضرة " أف العكس ىو الذم ينبغي أف يكوف كما يرل  غَت
 .الريف ىركبا من الفناء ا١تخُت على الطبيعة القاسية

ا لشاعر  من ىنا كاف إحساس الشاعر بالغربة داخل ا١تدينة أمرنا طبيعينا عادينا حيث أكسبت ىذه ا١تدينة موقفا جديدن
 .عصر، فوجدىا ال ٗتلو من كوهنا مثبلن ألزمة ا٨تبلؿ األخبلؽ كموطنا للصراع اٟتضارم كالتعفن االجتماعيال
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 The Waste- Land" األرض ا٠تراب " إليوت بعد هناية اٟترب العا١تية األكٔب ُب قصيدتو . كقد أعلن ت، س
 .من كل القيم اليت مثلت صورة خواء إنساف العصر( لندف)، موقفو من ىذه ا١تدف 1921

 Les) )ُب ديوانو Charles Baudelaire (1857- 1869 )كقد أضافت ا١تدينة من قبل عند شارؿ بودلَت  
fleurs du mal ,le spleen de Parisإحساسا بالغربة كالوحدة إٔب جانب تلك ا١تعاناة النفسية اليت كاف ٭تس ُّا. 

 .لبشرم بشكل سافر كاسقط ٚتيع األقنعة عن كجو حضارة الزيفكقد استطاع شعر ا١تدينة أف يكشف أمراض اَّتمع ا 
على " كل ىذه ا١تعطيات اٞتديدة أكجدت غربة جديدة كمن نوع آخر ُب ىذا العصر كقد توصل الدكتور حليم بركات  

 زمن اٟتداثة أف االغًتاب مصطلح يرتكز على موضوعات مشًتكة بُت العلـو االجتماعية كالنفسية كالفلسفة كاآلداب، كٓتاصة ُب
كما بعدىا، كمع ىذا فقد ظل غامضا ألسباب عديدة منها تنوع ٖتديداتو كالنظريات اليت يرتكز إليها، لذا ٬تب على الباحث أف 
يعتمد على منهج ٖتليلي نقدم لطبيعة العبلقات السائدة بُت اإلنساف، كا١تؤسسات كاألنظمة السياسية كاألكضاع االجتماعية 

 (.2)"مع السائدة ُب اَّت
لقد بات االغًتاب قضية تناك٢تا الفبلسفة كا١تفكرين " كيؤكد الدكتور ٤تمد راضي جعفر ما ذىب إليو حليم بركات بقولو  

بالتحليل كتعاقبوىا بالبحث كاالستقصاء بعد نشوء اَّتمع الصناعي من جهة كقياـ اٟتربُت الكونيُت كما رافقهما من مآسي 
 .(3)"بح يقاؿ أف ُب كل إنساف مغًتبا ككيبلت من جهة أخرل حىت أص

كلقد عاٗب اإلنساف العريب بعامة كا١تثقف العريب "كعن دكر ا١تثقف العريب حوؿ ىذا ا١توضوع يواصل راضي جعفر كبلمو  
خاصة من اغًتابات شىت كاتسمت ردكد فعلو بأشكاؿ شىت تراكحت بُت االنسحاب من الواقع إٔب ىامش اٟتياة أك الرضوخ للنظاـ 

 .(4)"القائم كاالندماج ُب مؤسساتو أك التمرد الفردم كالثورم اٞتماعي أك ا٢تجرة إٔب ا٠تارج للبحث عن فرص أفضل 
 :كلقد حاكلت الدكتورة خالدة سعيد أف تربط بُت اٟتداثة كتأـز ا٢توية عند ا١تبدعُت العرب إذ تقوؿ 
   مردة، متأزمة، ٦تزقة بُت عوآب متباينة، مفككة، متصدعة إف نسجنا ٚتاليا لنصوص اٟتداثة العربية يكشف عن شخصيات مت" 

أك غربية ملتبسة بُت اٟتكمة كاٞتنوف، بُت اآل٢تي كاإلنسا٘ب، بُت الفاجع كا٢تزٕب بُت التدين كالكفر، بُت القداسة كالسقوط بُت 
 .(5)" االنتماء كالغربة 

كا١تدينة ٯتكن أف ندرؾ حاالت اإلحباط كاالهنيار اليت مٍت ُّا  كإذا ما حاكلنا الربط بُت ىذه ا١تفاىيم ا١تختلفة لئلغًتاب 
بصفة خاصة؛ ١تا اتصل با١تدينة كاالغًتاب من مشكبلت التفكك االجتماعي كالسياسي اليت ( الشاعر)اإلنساف العريب كا١تثقف 

يدعو  –ىذا الشاعر  –ا كظل لطبيعة ىذه ا٢تمـو كاضحن  –ُب شعر بصفة خاصة  -ألقت ُّمومها على ىذا ا١تثقف فكاف إدراكو 
إٔب ٣تتمع ال تكبلو النزاعات كال الطائفية، تسوده عبلقات التضامن كالتفاعل اٟتر حىت يتخلص من طبيعة ا١تشكلة اليت يعا٘ب 

 .منها
كل ىذه األكضاع جعلت من الشاعر العريب ا١تعاصر كائنا مغًتبنا عن نفسو ك٣تتمعو كمؤسساتو، إذ اضطر أف يتكيف  

عًو األليم، كىنا نستطيع الكشف عن ٤تاكالت التغيَت عن نفسية ىذا الشاعر ابطة كا١تمزقة بآالـ ىذا الواقع العريب ا١تتعفن مع كاق
 .الذم كٌلد منو شاعرنا مغًتبنا عن ذاتو ككيانو

     ات كاَّتمع كإف ا١تدينة ُب آخر األمر ىي ىذا اَّتمع اٟتديث ٔتا ٛتلو إحساس الشاعر العميق باالغًتاب عن الذ 
 .أك بُت اَّتمع كا١تؤسسات األخرل

 .(6)"ُب مثل ىذه األجواء ٧تد أف فجوات عميقة كمتاىات فسيحة تفصل بُت الواقع كاٟتلم ُب اٟتياة العربية اٟتديثة " 
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عر عدة كمع ذلك ال ٯتكن أف ٧تـز بأف الشاعر العريب قد استسلم ٢تذا األمر كرضى بو، إذ ٯتكن من خبلؿ ىذا الشا 
 :إجابات عن طبيعة مشكلة االغًتاب كعبلقتو با١تدينة، فقد كشف الشاعر ا١تعاصر عن

مصادر االغًتاب كأبعاده ُب ىذه الفًتة كبٌُت إٔب أم حد على أهنا مرتبطة با١تراحل التارٮتية كالتطورات الفكرية كالسياسية  -
 .للواقع العريب

اليت ارتبطت فيها حياتو با١تدينة كإطار مكا٘ب كنفسي غَت منظومة االغًتاب  قوة كعي الشاعر العريب ٢تذه ا١ترحلة الزمنية -
 .عن بقية العصور األخرل

 .مدل كعي الشاعر بنوعية اغًتابو كبدائل التعامل معو، كقيمو ا١تواجهة كالتمرد بغية التغيَت كالقضاء على ىذا االغًتاب -
و قصائد الشعر العريب ُب ىذه الفًتة من قيم فنية على كأكثر من ذلك كلو مدل ٚتاليات ىذا االغًتاب كما عكست -

 .مستول اإلبداع كالصور اٞتديدة اليت طبعت بنظرات جديدة فنيا كفكرينا
فقد كشف الشاعر ا١تعاصر عن انعكاس االغًتاب الذم بات طردينا مع تعقيد اٟتياة كتعفن أكضاع اَّتمع، فالشاعر 

 (.7)"ألنو يتمتع بقدر عاؿو من اٟتساسية كالتوتر كالرىافة أسرع من غَته إٔب اإلجابة ُّذا الداء 
كقد اقًتف االغًتاب لدل شعراء ا١تهجر ُب البداية باٟتنُت إٔب الطبيعة فكانت رمزنا ألفراحهم كأقراحهم إذا اٗتذكا من 

 .زلوا ا١تدف كتغنوا باٟتزف كاألٓبصورا من خبللو تافة األشياء كنقصاهنا كتاقوا إٔب األرياؼ كإٔب القرية كالكوخ كاعت.... الليل 
كقد عاٗب الشعراء الركاد كٓتاصة بدر شاكر السياب كنازؾ ا١تبلئكة، كعبد الوىاب البياٌب، كبلند اٟتيدرم أٯتا معاناة من 

قااهتم االغًتاب، فوجدكا أنفسهم ُب عآب ضاعت فيو القيم الركحية كاألخبلقية فافتقدكا أكاصر اٟتب اإلنسا٘ب، كحاكلوا بكل طا
 .ا١تادية كا١تعنوية مواجهة ىذا االغًتاب كالتغلب عليو، فحاكلوا تأسيس مدف حا١تة كحاكلوا إحياء الًتاث كناشدكا الطفولة كا١تاضي

لذلك اٗتذ الشعراء الٌركاد مواقف متنوعة من ا١تدينة تراكحت بُت الرفض كالقبوؿ، كل ْتسب الظركؼ اليت نشأ فيها " 
 . (8)"كا١توقف من ا١تدينة يكاد أف يكوف صدل ا١توقف من اَّتمع ... عاٗب منها كأشكاؿ االغًتاب اليت 

كمن ىنا كجد الشاعر ا١تعاصر نفسو بُت نوع من الغرابة كنوع من القلق ا١تستمر تباين تفكَته بُت الوعي كغياب الوعي،  
فرض عليو، ككانت نظرتو ُب كل ذلك نظرة متباينة كلو كاف مثمرنا عرب فيو عن حاالت ا٠توؼ كالرىبة من ىذا الواقع اٞتديد الذم 

من االغًتاب كمن ا١تدينة ُب نفس الوقت، كُب كل ذلك نوع من الغرابة اليت ٓب يألفها شاعر العصور ا١تاضية، فأحس شاعر ىذا 
اُّة ال يكاد أف يفرؽ العصر بقلة األمن كانعدامو كبالوحشة كالتوجس من اٟتاضر كا١تستقبل، كٖتولت األشياء عنده إٔب عناصر متش

 .بينها ُب أغلب األحياف
كيكمن جوىر الغرابة ُب اٟتياة كُب الفن كُب األدب ُب تلك العبلقة اليت توجد بُت ا١توت كاٟتياة كغياب الشعور " 

 .(9)" باألمن كحضور ا٠توؼ ُب اٟتياة 
 .حتمت تباين نظرتو لفكرة االغًتاب كانت كل ىذه األمور ىي مصدر قلق الشاعر العريب كمصدر غربتو اٟتقيقية اليت

كقد قلت فيما سبق أف الشاعر العريب خبلؿ ىذه الفًتة ٓب يكن ليستسلم ٢تذا االغًتاب بل ظل يواجو من أجل ٖتقيق 
رؤيا خاصة رٔتا هنل من خبل٢تا عن موقف إنسا٘ب مشوٕب عاـ أك من أسلوب شخصي جعلو أقرب إٔب التطور كاٟتركة كالنمو، 

صهر ىذا الواقع ا١تتعفن بأبعاد ٥تتلفة من خبلؿ توظيفو لقصص ا٠تياؿ كا٢تواجس كاألساطَت ا١تختلفة اليت ٕتسدت فحاكؿ أف ي
بصفة خاصة عند صبلح عبد الصبور كبلند اٟتيدرم كالسياب كعبد الوىاب البياٌب ٦تا منح للقصيدة العربية ٚتالية ذاتية خاصة 
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فيها كعي الشاعر من إحياء ركمانسي إٔب كعي ذاٌب سعى فيو الشعراء إٔب إبراز كموضوعية من حيث اإلحساس با١تشكلة انتقل 
 .رؤيا طا١تا شغلت باؿ ا١تفكر العريب، كما تفتحت أبصارىم على فشل القوانُت الذم ٭تكم العبلقات اإلنسانية داخل ا١تدينة

 .(10)" ة، فما ىو سبيل ا٠تبلص ؟ اإلنساف قلق، كاٟتضارة سقيمة متعفن" كرٔتا كانوا يطرحوف دائما ىذا السؤاؿ 
: ُب أف اإلجابات إ٪تا تنحصر ُب ثبلث ىي « Oddon »" أكدف" كرٔتا توصل الشاعر العريب إٔب ما ذىب إليو 

 .النفسية كاالجتماعية كالدينية
ذاٌب يقـو يعتقد أنو باإلمكاف ٖتقيق السعادة الفردية كحل أزمات الفرد كاَّتمع من خبلؿ أسلوب " أكدف " إذا كاف 

 .(11)"على إطبلؽ حرية الغريزة كشجب السلطة 
 .كىنا إشارة إٔب اٟتل الفردم الذاٌب الذم جعل الشاعر العريب يقاـك قهر االغًتاب كا١تدينة معنا

 كبذلك أخذ ينظر إٔب العآب نظرة نفسية مشٌخصنا من خبل٢تا آالـ الفرد كاَّتمع داخل ا١تدينة ٔتا ٛتلتو معايَت العصر من
ككاف إٯتاف الشاعر العريب بالتغلب على ا١تشكلة قويًّا كحادنا ُب الوقت ذاتو، ذلك أف الفرد ٔتقدكره إصبلح . تطلعات جديدة

من عقوؿ الناس كذلك بزرع بذكر األمل كشحذ القلوب كالعقوؿ بضركرة التغيَت ( ثقافة االهنزاـ)اَّتمع كتنقية الثقافة ا١تتوارثة 
 .ةكالصرب على حل ا١تشكل

كىكذا كانت كل ىذه ا١تفاىيم كالقيم ىي جوىر . ما جعل شاعر ىذا العصر باعنا قويا مطالبا باٟتق كالعدالة كاٟترية
 .الصراع ُب ضركرة التغلب على مشكلة االغًتاب كا١تدينة

ـ الساحرة ككجها التناقض بُت ا٠تَت كالشر كباعتبارىا مصدر لؤلحبل" مناؼ منصور " ىذه ا١تدينة اليت رأل فيها الدكتور 
 .آخرا لتفاىة األشياء كالرفاىية ا١تخدكعة الكاذبة

« C’est-elle qui donne un nouveau visage à l’amour au rêve … les hauts bâ-
timents qui incarnent la gloire, et le bonheur se sont en réalité que des cavernes ou 
se dissimulent l’approche la misère et le malheur » (12). 

 .كعليو ٯتكن أف نقوؿ أف ا١تدينة مثلت صورة حقيقية الغًتاب شعراء ىذا العصر
كىذا النوع ٯتكن إدراكو بصورة كاضحة ُب شعرنا ا١تعاصر إذا أنو ارتبط ْتركة كعي ا١تدينة كإطار مكا٘ب مثلت نوعان من 

اع الشاعر ُب ىذه ا١تدينة كنقل كجهة نظره كموقفو منها فكاف لزامان عليو أف ا٢تجرة عند ىؤالء الشعراء من الريف إٔب ا١تدينة، فض
يتعامل مع منعرج جديد ُب حياتو حقق لو رؤل ٥تتلفة سواء تناسبت مع نظريتو ٢تذه ا١تدينة كموقف شخصي أك كانت موقفا 

 ".الشعػر ا١تعػاصر ما بعد اٟتداثة " كتػابو افتعاليا انعكس بشكل أك بآخر على األسلوب كما يػرل الدكػتور أٛتد ا١تعداكم فػي  
ىذا الشاعر تظهره القصائد كائنان عاديان، شخصان بسيطان، "كعن موقف الشاعر ا١تعاصر من ا١تدينة يقوؿ جابر عصفور 

حىت ُب اغًتابو . ال يدعي أية بطولة، سول بطولة االعًتاؼ ْتزنو الذم يعرب عنو ٔتفردات اٟتياة اليومية ُب ا١تدينة كنثريو تراكيبها
الوجودم، ُب رحلو كل ليل فهو كائن يتحدث عن تفاصيل عا١تو ا١تديٍت البسيط، ا١تألوؼ، ا١تعتاد، كجٌدتو الشعرية ىي ُب 
موضوعاتو اليت ٯتكن أف يلحظها أم عابر سبيل، فلغتو ا٠تاصة ال تفارؽ لغة اٟتياة اليومية ُب ا١تدينة، كخصوصا عندما تلتقط 

 .(13)ة لقلقها الوجودم أك التمرد االجتماعيالتفاصيل الصغَت 
كإف كاف الدكتور جابر عصفور يقلل نوعان ما من فكرة اغًتاب الشاعر ا١تعاصر داخل مدينتو ك٬تعل منو معربان عن 

ذا الشاعر طبيعة ا١تشكلة اليت فرضت عليو، ككأننا بو ٬تعلو ُب مرتبة أم شاعر كاف بوقان لركح عصره، فإنو ال ٯتكن أف نغفل دكر ى
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ُب التعامل مع ا١تدينة بشكل مغاير للحياة اليومية العادية كالدليل ىو انتقاؿ شاعرنا ا١تعاصر ُب تطوره الفكرم من ا١توقف 
الركمانسي الذاٌب إٔب ا١توقف الوجودم الفكرم ا١تبٍت على نقل كنقد صور ىذا الواقع كإف كاف الشاعر عبد ا١تعطي حجازم قد 

يرة للسياب أك صبلح عبد الصبور؛ ذلك أنو ٓب يعش ىذه ا١ترحلة الركمانسية األكٔب اليت عاشها الشاعراف ُب مثل نقلة فكرية مغا
كا١توسوعة ٖتت عنواف ( مدينتو ببل قلب)نظريتهما للمدينة، كإف كاف الناقد رجاء نقاش يرل ُب القصيدة األكٔب من ديواف حجازم 

مانسية ُب حياة الشاعر غَت أف ىذا الناقد يتعمق ُب صلب ىذه القصيدة ك٬تعل صورة ٢تذه ا١ترحلة الرك ( عامي السادس عشر)
قد ٗتطى حدكد  -فيما أرل –٦تا ٬تعل حجازم (. سياسيان كفكريان كاجتماعيان )منها مرحلة جديدة ُب تطور اَّتمع العريب 

١تدينة، كىذا النوع من االغًتاب ُب حد ذاتو، موقف الركمانسية األكٔب إٔب كاقعية ٕتريدية كأخرل انتقادية ُب التعبَت عن عبلقتو با
من العصر كمن ا١تدينة اليت ال تنفصل ُب صلبها عن تناقضات ىذا العصر، كىنا يكوف الدكتور جابر عصفور قد قلَّل من شأف 

 . نظرة الشاعر ا١تعاصر ُب اغًتابو عن ا١تدينة
 :تلفُت ُب اغًتاب الشاعر ا١تعاصر من ا١تدينةكبعيدان عن كل ىذا فإف الناقد ٯتكن أف يقع بُت موقفُت ٥ت

كىو موقف قدٙب أم أف الشاعر ا١تعاصر أحسن ُّذا االغًتاب كغَته من شعراء العصور السابقة، ليصبح ىذا  :الموقف األكؿ -(أ
ع عاديان باعتبار أف ا١تدلوؿ يوحي باإلطار ا١تكا٘ب لبلغًتاب أم أف الشاعر ا١تعاصر ٓب ٭تدد ُب اغًتابو ا١تكا٘ب، ليصبح ا١توضو 

ا١تكاف رفيق اإلنساف منذ كجد؛ لكنو اختلف عن الشكل األكؿ فإف كانت اإلطبلؿ ىي بؤرة ىذا االغًتاب ُب العصر اٞتاىلي؛ 
كإف كانت بغداد أك الشاـ أك القاىرة صورة ٢تذا االغًتاب ٔتا كلده العصر العباسي من مفارقات ٥تتلفة حتمت صورة قائمة ُب 

عبلء كا١تتنيب ٨تو طبيعة العصر ككٌلدت ثورة أيب نواس كتذكره ٢تذا العصر بل كنقمتو على اٟتياة كاألفكار اليت جعلت منو نظرة أيب ال
ساخران من القيم رافضان ٢تا، ىنا يصبح شاعرنا ا١تعاصر مكرران األفكار الشاعر القدٙب مضمونا ك٥تالفو داللة كىو ما ٭تتم على الناقد 

 .عصفور من اغًتاب الشاعر ا١تعاصر من ا١تدينةأف يؤيد موقف جابر 
فينطلق أساسا من ا١توقف األكؿ، بل ٬تب أف نعٍت كعيان تامان أف الشاعر ا١تعاصر قد استفاد كأفاد ٔتعٌت الموقف الثاني أٌما  -(ب

ل آىات الشاعر القدٙب أف ا١توركث اٟتضارم كالفكرم الذم أكجده الشاعر القدٙب كاف معينا خضبان للشاعر ا١تعاصر؛ فهو قد ٛت
كأضاؼ إٔب ذلك الفكر اٟتضارم ٢تذا العصر كأسس اغًتابو كفق ىاذين ا١تنهجُت كما قلت سابقا، كىنا يكوف شاعرنا ا١تعاصر قد 

 .أضاؼ إٔب تراكمات العصور األخرل ثقبلن جديدان احتم اختبلؼ نظريتو لبلغًتاب ا١تكا٘ب الذم كاف ُب العصور األخرل
قاصرة على أف تعطي مدلوالن شامبلن لبلغًتاب ُب العصر اٟتديث إذا جٌردىا الشاعر من نظريتو الفردية كتبقى ا١تدينة 

ا٠تاصة، علمان أف العديد من النقاد يرجحوف أف موقف الشاعر العريب ا١تعاصر من ا١تدينة موقف مفتعل بتقليده ١تدينة 
 .أك غَته من شعراء الغرب( ت،س،إليوت)

ف شاعرنا ا١تعاصر من ا١تدينة، كال ينفي ما أضافو إليها، فبل ٯتكن أف هنمل دكر بغداد ُب ٖتريك كل ىذا ال ينفي موق
نوعان جديدان  -فيما أرل -مشاعر السياب أك ننفي تأٓب حجازم كإحساسو بنقاء الريف كزيف ا١تدينة، كىو ما ٬تعل من ا١تدينة 

كا٘ب كاغًتاب ا١تدينة ١تا ُب ىذا النوع األخَت من تراكمات ٥تتلفة، من االغًتاب أم أنو ٬تب الفصل بُت أف نقوؿ االغًتاب ا١ت
ٕتعل ا١تدينة أكثر ركحان كأعمق داللة ُب ٖتديد معٌت االغًتاب بالشكل اٟتديث، كىنا يصبح مصطلح االغًتاب متغٌَتان ال ٮتضع 

 .للبناء اللغوم فقط كإ٪تا يتطور بتطور العصور كٕتدد الرؤيا
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ف موضوع ا١تدينة حديث الظهور ُب أدبنا ا١تعاصر ارتبط بالقرف العشرين كٔتنجزاتو ا١تختلفة كال كال يىشيك أحد ُب أ
األرض "يشك ناقد أف ىذا ا١توضوع كاف كليد تأثرات فكرية كأدبية غربية انعكست صوره الشعرية من ت، س، إليوت، ُب 

ا١تدينة إال كٛتل عداكة إليوت للمدينة كموقفو من اهتاكم بصورة خاصة، إذ ال يكاد شاعر عريب يصور " الرجاؿ اٞتوؼ"ك" ا٠تراب
 .اٟتضارة كزكا٢تا، ىذا كُب تراثنا العريب شواىد على الفزع من الشكل ا١تد٘ب كعلى الندكب اليت خلفتها ا١تدينة

فهذه ميسوف بنت جندؿ شاعرة بدكية، تزكجها معاكية بن أيب سفياف كنقلها إٔب حاضرة الشاـ، فثقلت عليها " 
 :فقالت" لغربة، كأكثرت من اٟتنُت كالوجد إٔب حالتها األكٔبا

و"  ػ ػ ي ف ركاح  أل ا ق  ف خ ت يت  ب  ل
ف     ػ ي ن ػ م قصر  ن  م ٌي  ل إ حب   أ

ي ػ ن ي ػ ع ر  ق كت ة  ء ا ب ع بس   كل
وؼ     ػ ف ش ل ا بس  ل ن  م ٌي  ل إ حب   أ

ي ػ ت ي ب في كسر  رة  سي كل ك  كأ
ف     ػ ي رغ ل ا كل  أ ن  م ٌي  ل إ حب   أ

هى ش أ در  ب ل ا ي  ف شي  عي ة  ون  خش
ل     ا ن  م سي  ف ن ى  ل ريفإ ط ل ا يش   ع

ال  ػ ي د ب ي  كطن ول  غي س ب أ ا  م  ف
شريف      كطن  من  ؾ  ا ذ حسي  1)"ف 4. ) 

ا١تعركؼ باٟتاُب نزؿ إٔب سوؽ بغداد فهالو ما رأل فخلع نعليو " أبا نصر بن شربن اٟتارث" ك٭تدثنا التاريخ العريب أف 
 .ككضعها ٖتت إبطو كجرل ُب إتاه الصحراء كظل ٬ترم كمن يومها ٓب يعلم عنو شيء

شك أف نزعة كل منهما ُب الصراع ٗتتلف ُب باطنها عن األخرل، فاألمر عند الشاعرة البدكية نابع من ا١تقارنة  ال"
كىذا ضرب من الوعي … بُت حياتُت، إحدا٫تا سهلة بسيطة ُب البادية، كاألخرل حياة أكثر عمقا كجداهتا ُب ا١تدينة الشامية، 

جهة كما آلت إليو من جهة أخرل، كىي ُب ىذا أقرب إٔب الركح الركمانسي ُب  ْتركة النفس ُب صراعها بُت ما درجت عليو من
موقع الشاعر ا١تعاصر من ا١تدينة، كلكن موقف بشرين اٟتاُب موقف فكرم يتعلق باٞتانب ا٠تلقي الذم تغَت بفعل ا١تدينة كبيئة 

جلها، كاالعتداء على ىذه القيم ُب عآب ا١تدينة، بُت القيم اإلنسانية اليت عاش الرجل من أ –كما يراه   –جديدة، كالصراع ىنا 
 (.15)"فقرر ا٢تركب حيث ال أحد

من ا١تدينة، صور ألصالة اإلنساف العريب ك٘تسكو باألىل ( اٟتاُب)ك( ميسوف)ُب ىذه اٞتذكر التارٮتية ١توقف كل من 
 .كالوطن كصورة أخرل لبلغًتاب كاٟتنُت كرٔتا للرفض كاٗتاذ ا١توقف

كاية األكٔب كالثانية عن مواقف الشعراء ُب العصر اٟتديث كتباين نظرااهتم لفكرة ا١تدينة كصور اغًتاُّم فيها كقد تعرب الر 
ذلك أف موضوع ا١تدينة مستحدث، كقد فرض نفسو على الشعراء فقلما ٧تد شاعران . كسأذكر ٪تاذج ٥تتلفة ألشكاؿ ىذا االغًتاب

انتقل مع الشعراء ُب تطورااهتم ا١تختلفة من ركمانسية ككاقعية، إٔب أبعاد اجتماعية معاصران ٓب يطرقو، فتسلل إٔب معظم قصائدىم ك 
 .كسياسية ليأخذ موضوع ا١تدينة ُب اغًتاب الشاعر ا١تعاصر أ٪تاطان مزية ٥تتلفة
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اع كقد كانت ا١تدينة ُب رأم علماء النفس كاالجتماع سببا ُب اإلحباطات اليت ٭تس ُّا سكاف ا١تدف، ١تا ٖتويو من صر 
كبُت الذات كالسلطة كاٟترية، كىكذا اكجد اإلنساف نفسو ُب ظل ىذا الصراع غريبان كحيدان، ٦تا سبب ( الرذيلة كالفضيلة)بُت القيم 

حيث األخبلؽ الفاضلة كالشعور بالراحة كاالطمئناف النفسي، ما ( الريف)لو ىركبان فكريان خاصان أك حنينا إٔب عآب الصفاء كالنقاء 
 .شاعر نظرتو ا٠تاصة للمدينة حتم على كل
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 "نعمة ؟  هل الـمخطوطات العربية لدى الغرب نقمة أم "

 خيراني    سليم     :األستاذ
 باحث في قسم تحقيق الػمخطوطات 

 جامعة الجزائر -قسم اللغة العربية كآدابها 
 

 :ملخص 
 
 الديباجة  -
 . الػمقدمة  -
 ما معٌت الػمخطوط لغة كاصطبلحا ؟ -
 .ة إٔب الػمكتبات الغربيةعىٍرضه ًلمجموعة من األسباب اليت أدت إٔب انتقاؿ الػمخطوطات من اٟتاضنة العربي -
 .الػميستشرقوف كدكرىم ُب ٖتقيق الػمخطوطات العربية -
 .      ، كمعاٞتتها ُب اإلطار الػموضوعي"ىل الػمخطوطات العربية لدل الغرب نقمة أـ نعمة ؟  "طرٍح إشكالية  -
قيق الػمخطوطات اليت    قق بعد لتعميم الفائدة كإثراء مكتباتنا ُب كُب األخَت توصيات كاقًتاحات السًتجاع تراثنا العريب كٖتى  ٓبى ٖتي

 .كطننا العريب اٟتبيب
 

"Est-ce les manuscrits arabes à l’occident une malédiction ou une bénédiction ?" 
 

Résumé : 
 
- Préambule 
- Introduction. 
- Quelle est la signification du manuscrit ? 
- Voir une variété de raisons qui ont conduit à la transition entre les manuscrits d'incubateur à des biblio-
thèques arabes. 
- Les Orientalistes et leur rôle dans la réalisation des manuscrits arabes. 
- Poser une problématique "Est-ce les manuscrits arabes à l’occident une malédiction ou une 
bénédiction ?", Et traitées dans le cadre de fond. 
    Dans le dernier des recommandations et des suggestions pour notre héritage arabe et la récupération 
des manuscrits qui n'ont pas encore atteint un intérêt universel et d'enrichir nos bibliothèques. 
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 "ىل الػمخطوطات العربية لدل الغرب نقمة أـ نعمة ؟ " 
 
ا أك إٍىػماليػها    أم الذاكرة ) تنٌكره ٢تىيما  إف الػمخطوطات ىي تراثينا العريب اإلسبلمي، كىي ذاكرتنا اٟتٌية كىويتنا األصيلة، كًنسياهني

كتشويو ٟتضارتنا العريقة اليت شرٌقٍت كغرٌبٍت، كال يستقيم لنا األمر إاٌل إذا رجعنا إٔب ىذا الًتاث التليد بالبحًث عنو ( كا٢توية 
 .كالوصوًؿ إليو حيثما كًجد؛ لبلعتناء بو كبعثو من سكونو كإحيائو من جديد

علمية كاألكادٯتية، حرٌكت رغبة دفينة ُب تتبع ٣تمل مضامينها الػمختلفة ُب شىت العلـو إف نفاسة الػمخطوطات كقيمتها ال   
ييقٌدر " إٍذ كالفنوف أبدع فيها العلماء كالفقهاء كالنحويوف كالببلغيوف كاللغويوف كالشعراء كاألدباء كالفبلسفة كالفلكيوف كغَتىم، 

، ُب مشارؽ األرض كمغارًُّا، ال يقٌل عن أربعة مبليُت  العارفوف ًُّذه الػمخطوطات، الػمتتٌبعوف لػمظاهٌنا، أٌف الػموجود منها اليـو
كال ريب ُب أٌف انتشارىا ًُّذا الوجو الػمذىل، دليله كاضحه على نفاسة ىذا الًتاث . ٥تطوط عريب، انتشرت ُب ٥تتلف بقاع العآب

نو علماءي األرض، ألوانا من العلم كاألدب كالفن، كىذه مزيٌةه يندر العريب، الذم ىو ُب كاقع األمر، تراثي اإلنسانية قاطبةن، ينهل م
ٌلفات األمم األخرل  دىىا ؼ كثَت من ٥تي  .1" أف ٧تى

 
  :ما معنى الػمخطوطات ؟ - 1

طوط ، كلفظة الػمخطوط جاءت على صيغة اسم الػمفعوؿ، كىي :الػمخطوطات لغة طوطة  أك ٥تى من خطَّ الٌشيءى : " ٚتع  ٥تى
 . 2" كتبو بقلم أك غَته : ٮتىيطٌوي 

طوط ًٓتطٍّ عريٌب سواء أكاف على شكل لفائف أك ُب شكل صيحيف ضيٌم بعضيها إٔب : " ىي :الػمخطوطات اصطالحا كٌل ٥تى
رج الرسائل كالعهود كالػمواثيق كالصكوؾ كما ييكتب على شواىد القبور عن حدكد  بعض ُب دفاتر أك كراريس، كًُّذا التحديد ٗتى

 . 3" البحث 
طوطات كيًتبٍت ُب مواد أخرل     د ٥تى كاٞتلود كاأللواح الطينية كاٟتجارة كغَتىا، كقد يكوف للمخطوط   -غَت الورؽ  -كقد ٧تى

 50يضمي الػمخطوط : ، كالتعاملي معو يكوف بالورقات كليس الصفحات، فنقوؿ مثبل(نيسىخي الػمخطوط ) الواحد نيسىخه ميتعدٍّدىةه 
 . كل كرقةو كىٍجوه كظىٍهره كرقةن كليس صفحةن، كل

 
أثناء اٟتركب كالفت ا١تتكررة ُب العآب اإلسبلمي، كالشك أف ما كصل إلينا من لقد تعٌرضت ا١تخطوطات العربية ألبشع ا١تآسي     

 : مبليُت ا١تخطوطات العربية كاإلسبلمية قليل للغاية كقد تضافرت عوامل عدة ُب صناعة ىذه ا١تأساة كلعل من أ٫تها
ـ، حيث ديمرت الػمبليُت من الػمخطوطات من مكتبات بغداد  1258عاـ  ىوالكوعلى يد التتار بزعامة  سقوط بغداد -1

ر دجلة الذم ٖتولت مياىو إٔب اللونُت األسود كاألٛتر من مداد الكتب كدماء القتلى    .سواء باٟترؽ أك باإللقاء ُب هنى
الشهَت باألعرج الذم دمر ُب طريقو األخضر  ـ،  1405 – 1370 ما بُت الذم حكم تيمور لنكبقيادة  الغزك الػمغولي  -2

                                                           
 .05: ، ص1982ـ الػمخطوطات العربية ُب مكتبات العآب، كوركيس عٌواد، دار الرشيد للنشر، العراؽ، دط ، أقد:  1
 ".خطط " ، مادة 1992لساف العرب، ابن منظور، دار صادر، بَتكت، لبناف، د ط، :  2
 .09: ، ص1980فهرسة الػمخطوط العريب، مَتم عبودم فتوحي، دار الرشيد، بغداد، العراؽ، :  3

 . 25: ، ص2011، 1ٖتقيق ا١تخطوطات العربية، جاف عبد ا توما، الػمؤسسة اٟتديثة للكتاب، لبناف، ط     
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 .كالػهند( تركيا ) كاليابس، كمنها الػمخطوطات، مثل ما فعلو ُب خراساف كأصفهاف كالعراؽ كالشاـ كاألناضوؿ 
نصافا بثمانُت ـ، كالذم فقدت فيو عشرات اآلالؼ من الػمخطوطات يقدرىا أقل الباحثُت إ 1492عاـ  غرناطة سقوط  -3

طوط حيث كاف أكؿ عمل قامت بو قوات الػملكة  عند دخو٢ًتا آخر الػمعاقل العربية، " فرناندك " كزكجها " إيزابيل " ألف ٥تى
ُب ( بيب الرمببل ) ـ، ىو حرؽ الػمخطوطات العربية، كشهدت ساحة باب الرملة، الػمعركفة اليـو باسم  1492غرناطة عاـ 

تفظ بكتاب عريب، فعمد اٞتميع إٔب حرؽ كتبهم، كيقاؿ إف غرناطة أكرب عملية ٟت رؽ الكتب العربية، كصدر أمر ٔتعاقبة كل من ٭تى
          .الكتب العربية بقيت فًتة طويلة تستعمل ُب غرناطة للتدفئة

ع الػمخطوطات كغنائم السرقات الػمتتالية أثناء اٟتركب الصليبية كُب عصر االستعمار اٟتديث، حيث تعامل الػمستشرقوف م - 4
 .حرب
مىػخطوطة عربية  320نػػػػػػػابليوف بونػػػػػػػػػػابرت " مع فػػػػيػػػػػػها ػػػػػػػػ، كاليت جى (ـ  1801 – 1798) الػػػػػػػػػػػحملة الفرنسية على مصر  – 5

ـ أكرب إضافة  1833تبة الػػػػػػػوطنية الفرنسية ُب عاـ أضيفت إٔب رصػػػيد الػػػػػػمكتبة الوطنية ُب باريس، ثيػػٌم شهد القسم الػػػػػعريب بالػمك
ػػػػػمعها  1515للكتب العربية ُب تاريػػػػػػػػػػػػػخو عندما اقتنت الػمكتبة   Louisمىػػػخطوطة، الػػػػػػػػػػػقسم األكػبػػػر منها باللػػػػػػػػػغة العربية جى

Asslin de cheville  -Jean 1" قامتو ىناؾ قنصل فرنسا ُب مصر ُب فًتة إ  . 
 .بأ٫تية الػمخطوطات كقيمتها اٟتضارية كالعلمية -عند معظم العرب كالػمسلمُت  -غياب الوعي العاـ  -5
  .اإل٫تاؿ ُب حفظ الػمخطوطات ُب الػمكتبات العامة كا٠تاصة  -6
  .بيعي الػمخطوطات من بعض مالكيها للغربيُت بسبب الفقر كالعىوىز  -7

 
 :طوط العربي في الدكؿ الغربيةانتشار الػمخ - 2

لقد انتقلت ا١تخطوطات العربية إٔب الدكؿ الغربية على مراحل متعددة، عن طريق النهب كالسلب، بداية من اٟتمبلت الصليبية    
 : كصوال إٔب االستعمار اٟتديث، مع كجود عوامل أخرل منها( ـ  1291 - 1096) 
، كالذم كاف ٯتارسو ٕتار ا١تخطوطات على ضعاؼ النفوس من أصحاب (ٯتة نفاسة ا١تخطوطات القد) الدافع التجارم  -

الػخزائن ا٠تاصة، مستغٌلُت فقرىم كعىوىزىم، كلكن الػماؿ الػميٍكتىسب من بيع ا١تخطوطات ٓب يكن يوازم القيمة اٟتقيقية الػموجودة 
 . ُب ىذه الكنوز العلمية

كتأسست ٢ًتذه " ضارة العربية اإلسبلمية كالعملي على نقلها إٔب اللغات األكربية، الدافع الثقاُب كالعلمي، كىو االستفادةي من اٟت -
، إضافة إٔب الػمطابع العربية ُب أكربا، مثل 2( " ـ  1150 - 1130) الغاية مراكز كمدارس للًتٚتة، من أشهرىا مدرسة طليطلة 

 .3" فانو كالبندقية  كركما " مطابع إيطاليا، ُب مدينة 
 :ستشرقوف كدكرىم في تحقيق الػمخطوطات العربيةالػمي  - 3
 4"تىػخصصوا ُب لغات الشرؽ كعنوا بالبحث فيها  -جػمهورىم من الرىباف  -جػماعة من علماء الغرب " إٌف الػمستشرقُت ىم    

                                                           
 .513: ، ص1997، 01الكتاب العريب الػمخطوط كعلم الػمخطوطات، أٯٍتن فؤاد سيد، الدار الػمصرية اللبنانية، القاىرة، مصر، ط :  1
 . 29: ، ص1999اء زكي الػمحاسٍت، مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية، دراسات ُب الػمخطوطات العربية، ٝت:  2
 .27: ، ص1984، 01مدخل إٔب تاريخ نشر الًتاث العريب، ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة، مصر، ط :  3
 . 176: ٖتقيق الًتاث، عبد الػمجيد دياب، ، ص:  4
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بنشر تراثنا الػمخطوط  ، كأٌكؿي من عٌلمنا علم التحقيق، كأٌكؿي من اىتمٌ -بداية عصر النهضة  -كىم أٌكؿ من فىكَّرى ُب التحقيق 
 .التليد، فقد أتقنوا لػغات الشرؽ كأرادكا أف يدرسوا ثقافاتو الػمتنٌوعة كالواسعة

أدت األطماع األكربية االستعمارية إٔب حرص دكؿ أكربا على اقتناء كنوز الشرؽ العريب كاإلسبلمي، كالكشف عن " لقد    
كلة إٔب مستشرقيها، فضٌمهم ملوكيها إٔب حاشيتهم أمناء أسرار كتراجػمة، اٟتضارة العربية كالًتاث اإلسبلمي، فأحسنت كٌل د

كانتدبوا للعمل ُب سلكي اٞتيش كالدبلوماسية إٔب بلداف الشرؽ، ككٌلوىم كراسي اللغات الشرقية ُب كربل اٞتامعات كالػمدارس 
ػرحاؿ، كمنحوىم ألقاب الشرؼ كعضوية الػمجامع ا٠تاصة كالػمكتبات العامة كالػمطابع الوطنية، كأجزلوا عطاءىم ُب اٟتٌل كالػتٌ 

تلفة، منها1" العلمية  دينية :  ، أماـ ىذه االمتيازات، أخذ الػمستشرقوف ٬تمعوف الػمخطوطات العربية ك٭تققوف مضامينها بدكافع ٥تي
 .سياسية  لغوية كغَتىا

 : 2كٯتيكننا تقسيم الػمستشرقُت إٔب ثبلثة أقساـ    
 .  ٌكن من اللغة العربية، كالذم أخطأ ُب نشر الكتب كُب فهم النصوصقسمه غَت ميتم  - 1
قسمه درس الػمخطوطات العربية ًٓتلفية سياسية كتعٌصب ديٍت، ففٌسر مضامينها ٔتا يوافق خططو كأىدافو الػمسمومة، كلعٌل  – 2

ُب كل الػمستشرقُت ٚتيعهم، كبأٌف نواياىم ىذا القسم ىو الذم شٌوه صورة الػمستشرقُت عند العرب كالػمسلمُت، كجعلهم يشٌكوف 
 .  استعمارية خبيثة

لصه للبحث، فهذا القسم كانت دراساتو جيدة كجديرة باالحًتاـ – 3  .قسمه متمٌكنه من اللغة العربية كاسع االٌطبلع ك٥تي
رجوا الًتاث العريب اإلسبلمي -خدموا بطريقة أك بأخرل  -بكل أقسامهم  -إف ىؤالء الػمستشرقُت      ، كاستطاعوا أف ٮتي

طوطات متنٌوعة إٔب النور، بعد أف كانت ىذه الػمخطوطات ترتدم الغبار كتتعطٌري بالرطوبة كتستأنسي باألرضة كٓبىٍ تر نور الشمس  ٥تى
 .منذ قركف

 ىل الػمخطوطات العربية لدل الغرب نقمة أـ نعمة ؟ - 4
اليت تقضي  3إلسبلمية، بطريقة أك بأخرل، أفضل من تركها رىينة  اٟتشراتإف تىػهريب الػمخطوطات من بعض البلداف العربية كا   

هوؿ ال نعرؼ عنو شيئا؛ ألنٌو ٓبى ييفهرس أك ٓبى تينشر فهارسو كتيطبع، ليطٌلع " عليها، إضافة إٔب أٌف  الكثَت من ىذه الػمخطوطات ٣تى
 .4" عليها أرباب االختصاص، كخاصة العآب اإلسبلمي كالعريب 

كأنا ىنا لست من مشجعي السلب ) كاف سببا ُب ًحٍفًظها،   –بكل موضوعية  –انتقاؿ الػمخطوطات إٔب الدكؿ الغربية إٌف    
، حيث كيضعت ُب أماكن آمنة معٌقمة مرتٌبة كمفهرسة، ٍبيٌ إذا طلبها " (ريبَّ ضارةو نافعة " كالٌنهب كالتهريب، كلكن من باب 

ٍيو، مقارنة مع ما ( مصٌورة مباشرة أك ) الباحثوف تيسىلَّمي ٢تم  ببل متاعب أك صعوبات، فيحق لو أف يراىا بأـ عينػىٍيو كيتحٌسسها بًيىدى
، 5ُب بعض البلداف العربية كاإلسبلمية من إ٫تاؿ للمخطوطات من ناحية الًتميم كالتعقيم كالًتتيب كالفهرسة –لؤلسف  –٭تدث 

                                                           
 . 180: نفسو، صا١ترجع :  1
 .181: ا١ترجع نفسو، ص:  2
تلفة األشكاؿ، ًُّدؼ التغذية أكال ككمخبأ ٢تىا من أع:  3 النمل : دائها ثانيا،  كمن ىذه اٟتشراتكىي اٟتشرات اليت ٖتفر أنفاقا عميقة ُب شكل ثقوب مستديرة أك قطوع اسطوانية ٥تي

ا كعىمىالن . م كالبلكتيدمكدكد الكتب كمعظم عائبلت األنوبيد( األرضة ) األبيض  ، مصطفى مصطفى السيد يوسف، عالػم الكتب، القاىرة، مصر، د ط، صيانة الػمخطوطات ًعٍلمن
 .59: ،ص2002

 .09: ، ص1976، 2قواعد فهرسة ا١تخطوطات العربية، صبلح الدين ا١تنجد، دار الكتاب اٞتديد، بَتكت، لبناف، ط :  4
 .!!!كىو كتاب سيبويو " القانوف ُب الطب البن سينا " رسة أف ٕتد ٥تطوطا ٭تمل عنوانا غَت الذم ٭تتويو، كأف ٕتد نسخة عليها عنواف من بُت األخطاء الفادحة ُب الفه:  5
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تصل إٔب منع الباحثُت العرب  -أحيانا  –لػمنشودة من الػمخطوطات، بل مع سوء معاملة الباحثُت كصعوبة الوصوؿ إٔب الضالة ا
، كىو يػختص بدراسة الورؽ كنوع اٟترب كنػىمط ا٠تط، 1"  علم الكوديكولوجيا" من دراسة الػمخطوطات ماديا، كنقصد بػًها 

وثيق اسم مؤلفو، كمعرفة ما إذا كاف قد ، كتىػحديد تاريخ النسخ كتػحقيق عنواف الػمخطوط كت2كاإلجازات كالٌسماعات كالتوقيفات
كننا أف نطبٍّق ىذه الدراسة الػمادية  إاٌل إذا تىػٌم االٌطبلع ( أم الكوديكولوجيا ) طيًبع أـ ال، كسائر ما ييعرؼ بًػخوارج النص، كال ٯتي

 .على الػمخطوط نفسو
ان ُب ٚتيع أنػحاء العالػم ُب الػمكتبات العامة كا٠تاصة كأما بالنسبة لػحجم الًتاث العريب الػمخطوط ُب الغرب، فبل يزاؿ مبعثر    

كالػمتاحف كالكنائس كاألديرة، كٓبى ييعرؼ حىت اآلف عدد ىذه الػمخطوطات على كجو التدقيق، سواء ُب الػمكتبات األمَتكية أك 
 .األكركبية

 كأما ُب ،3مػخطوطألف  24األمَتكية أكثر من كيقدر األستاذ كوركيس عواد عدد الػمخطوطات العربية الػمنتشرة ُب الػمكتبات    
البلداف األكركبية  تيعد أغٌت فألػمانيا مثبلألف مىػخطوط، ىذا غَت العدد الذم بأيدم الناس،  60أكركبا، فإنٌػها ال تقل عن 

ألف  ٨12تو  ركسيا كُب ،5ألف مىػخطوط 14كفيها  بريطانيا، ، تليها4مىػخطوطا 14250بالػمخطوطات العربية، كفيها ٨تو 
، إضافة إٔب إيرلندا، إيطاليا، ىولندا، النمسا، إسبانيا، بلغاريا، ٥7تطوط 7200فرنسا تضم مكتبتها الوطنية ، كُب 6مىػخطوط

  .8آالؼ مػخطوط 10آالؼ إٔب  3يها ما بُت كف، الدانػمرؾ، النركيج، السويد، كالفاتيكاف
ُب البلداف الغربية، نقف مذىولُت ال نعرؼ ماذا نقوؿ أك نفعل، فهذا ىىمٌّ كبَته أماـ ىذا الكٌم الػهائل من الػمخطوطات العربية    

طوطاتنا العربية، فهل ستستمٌر ىذه ا١تعاناة سنوات أيخىر ؟  كعاره عظيمه كحيٍزفه دائمه يبلحقنا مىت سافرنا إٔب الغرب كتصٌفحنا ٥تى
 :  ألمل ُب اسًتجاع تراثنا التليدمن ىذا الػمنطلق أتقدـ بًػمقًتحات ىامة عساىا تعيد بعض ا   
اللجنة العالمية : " تكوين ٞتنة دكلية تىػهتم بالػمخطوطات تضم أعضاء من كل الدكؿ العربية كاإلسبلمية، ٖتمل اسم - 1

دكؿ كاليت سىييٍسنىد ٢تا مهاـ الػمطالبة باسًتجاع كل الػمخطوطات العربية اإلسبلمية كالػمسيحية من ال ،" للمخطوطات العربية
 .  (اليونسكو)األجنبية، كالػمشاركة ُب الػمحافل الدكلية، خاصة ُب ملتقيات منظمة األمم الػمتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة 

                                                           
 .533: الكتاب العريب الػمخطوط كعلم الػمخطوطات، ص:  1
ٌيتها، كذلك بالسٌ  :اإلجازات كالسماعات:  2 ماعات الػمكتوبة عليها، فقد تكوف مقركءة على الػمؤلف كعليها خطٌو أك بعض تبلميذ كىي مفيدة جدا ُب معرفة قيمة الن سخ كأ٫تى

عوا الػمخطوط كأجازكهاء الذين ثبتوا أٝتٍ يي  كأفٍ أك علماء كبار،  خطوط على عآبًو ػمجرت عادة العلماء القدماء أف يقرأكا الكتاب الكقد . الػمؤلف  .مخطوطةػُب أخر النسخة ال ٝتًى
ع كٍقف، كىو الٌصدقة اليت ال تيورث كال تيوىب كال تيباع كال تيشًتل، كتيوضع ٖتت تصٌرؼ اٞتميع ُب إطار الرب كاإل :قيفاتالتو كأما     حساف، كٓبٍى تقتصر على فهي من األكقاؼ ٚتى

 .الػمبا٘ب كاألراضي فقط، بل تعٌدت إٔب الكتب كالػمخطوطات
 . كما بعدىا 339:ص/2، 1984واد، منشورات معهد ا١تخطوطات العربية، الكويت، فهارس ا١تخطوطات العربية ُب العآب، كوركيس ع:  3
 .175 – 154/  1ا١ترجع نفسو، :  4
 .كما بعدىا 261/  2ا١ترجع نفسو، :  5
  .كما بعدىا 107/  1ا١ترجع نفسو، :  6
 .514: الكتاب العريب الػمخطوط كعلم الػمخطوطات، ص:  7

 .180: ٖتقيق الًتاث، ص      
 .كما بعدىا  437، 371، 274، 253، 231، 133: الصفحات/  1ا١ترجع نفسو، :  8

 .كما بعدىا  330، 293، 292، 117، 110:  الصفحات/  2                    
- Manuscrits arabes, E. BLochet, editions Ernest Leroux, France, 1925, p: 359 
- Manuscrits arabes de l’ESCURIAL, Hartwing Derenbourg, editions Ernest Leroux, France, 1884, tome: 03, p: 
321.    
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ويل  - 2  .   يكوف من الدكؿ األعضاء اللجنة العالػمية للمخطوطات العربية٘تى
 .  ُب كل الدكؿ ا١تعنية العربية اللجنة العالػمية للمخطوطات: إنشاء مكاتب كمواقع إلكًتكنية لػ - 3
 :      إنشاء مراكز بيػحوث ميػجٌهزة ُب كل الدكؿ الػمعنية، تعمل على  - 4

 .فهرسةي كل الػمخطوطات لكل دكلة كاستنساخيها بالتصوير الرقمي -أ                    
 . التنسيق بُت مراكز البحوث كتبادؿ الػمعلومات -ب                    

 .ربط مراكز البحوث بشبكة األنًتنيت -ج                    
 إنشاء قطاع معلوماٌب مركزم لتأمُت الػمعلومات الرقمية         -د                     

االتفاؽ على بركتوكوؿ موحد كمقٌنن يتيح مركنة االتصاؿ كتبادؿ الػمعلومات بُت مراكز البحوث على الػمستول الػمحلي  - 5
      . يمي كالعالػميكاإلقل
لة ثقافية كقناة فضائية خاصة بالػمخطوطات - 6  .إنشاء ٣تى
 .ُب كل جامعات الدكؿ العربية كاإلسبلمية "تحقيق الػمخطوطات " تعميم مقياس  - 7
الدكرات لًتعٌلم تقنيات ٖتقيق الػمخطوطات ُب إطار اٞتامعات الصيفية ك  -الػمهتمُت بالًتاث  –تدريبي طلبة اٞتامعات  - 8

 .التكوينية كالػملتقيات الػموًسػمية
 . إنشاء جوائز ٖتفيزية ألفضل األعماؿ ُب تػحقيق الػمخطوطات - 9

عىٍقدي الػملتقيات كالندكات بشكل منتظم، مع إشراؾ أصحاب الػخزائن ا٠تاصة ُب كل الدكؿ الػمعنية ٠ًتىٍلق بيئة مناسبة  - 10
 .ركث العريب اإلسبلميللتعاكف الػمشًتؾ كاالستفادة من الػمو 

ط إف الػمخطوطات العربية أمانةه ُب أعناقنا ٚتيعا، فهي جزء من تاريػًخنا الذىيب كحضارتًنا الربٌاقة، كال يىػحٌق ألم فرد منا أف يفرٌ    
اسيا سي) ُب تاريػخو كحضارتو، فالشعارات الػمستعملة ىنا كىناؾ ال تكفي، بل ٬تب تكثيف اٞتهود على مستول كل األصعدة 

 .حىت نصل إٔب غايتنا ا١تنشودة....( كإعبلميا كثقافيا كاجتماعيا 
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 قػائػمػة الػمػصػادر كالػمػراجػع
 
 .1982أقدـ الػمخطوطات العربية ُب مكتبات العالػم، كوركيس عٌواد، دار الرشيد للنشر، العراؽ، دط ،  -
 .2011، 1، الػمؤسسة اٟتديثة للكتاب، لبناف، ط تػحقيق الػمخطوطات العربية، جاف عبد ا توما -
 .2002صيانة الػمخطوطات علما كعمبل، مصطفى مصطفى السيد يوسف، عالػم الكتب، القاىرة، مصر، د ط،  -
 .1984فهارس ا١تخطوطات العربية ُب العآب، كوركيس عواد، منشورات معهد ا١تخطوطات العربية، الكويت،  -
 .1980، مَتم عبودم فتوحي، دار الرشيد، بغداد، العراؽ، فهرسة الػمخطوط العريب -
 .1976، 2قواعد فهرسة الػمخطوطات العربية، صبلح الدين الػمنجد، دار الكتاب اٞتديد، بَتكت، لبناف، ط  -
 .1997، 01الكتاب العريب الػمخطوط كعلم الػمخطوطات، أيٍػمن فؤاد سيد، الدار الػمصرية اللبنانية، القاىرة، مصر، ط  - 
 1992لساف العرب، ابن منظور، دار صادر، بَتكت، لبناف، د ط،  -
 .1984، 01مدخل إٔب تاريخ نشر الًتاث العريب، مػحمود مػحمد الطناحي، مكتبة ا٠تانػجي بالقاىرة، مصر، ط  -
  

 :الػمػراجػع باللغة األجنية
- Manuscrits arabes, E. BLochet, editions Ernest Leroux, France, 1925. 
 
- Manuscrits arabes de l’ESCURIAL, Hartwing Derenbourg, editions Ernest Leroux, France, 
1884 
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 حكاية العشاق يف احلب و االشتياق: فسيفساء املادة احلكائية يف
 م1886/م1806حملمد بن براهيم بن مصطفى باشا 

 
 مستور    رجاء : األستاذة

 عربية ك آدابها قسم  اللغة ال 
 2جامعة البليدة 

 
تزخر مكتبات عامة كخاصة ُب بلداف عربية عديدة بكثَت من ا١تخطوطات ُب كل التخصصات ، فمنها ما حٌقق كنشر، 
كمنها ما ٓب ٭تقق ، كمنها ما أيحرؽ ك ٭ترؽ، كليس اَّاؿ للخوص ُب تاريخ االستدمارات ١تقومات الشعوب العربية اإلسبلمية ، 

قراءتو بنربة نقدية حديثة تؤكد قدمو :بعيدا عن جهد أصحابو ك ىو  التحتية ، فإف كاف الًتاث مهما ، فاألىم مازاؿ كلبناىا
كلعل حكاية الٌعشاؽ ُب اٟتب ك االشتياؽ كما جرل البن ا١تلك الشايع مع زىرة األنس بنت التاجر . الضارب ُب حقل اإلبداع 

ـ ،  1978أبو القاسم سعد ا ك نشرىا سنة : شا كاليت نفض الغبار عنها الدكتور براىيم بن مصطفى با ٤تمد بن :لصاحبها 
 .سنبلة من بُت تلك السنابل اليت مؤلت اٟتقل االبداعي األديب العريب 

 إبراىيم بن مصطفى :كالده  فحكاية العشاؽ ،٥تطوط مؤلفو من أسرة جزائرية ،جٌده مصطفى باشا الذم كاف دايا على اٞتزائر أما
 . 1أثناء الفًتة االكٔب لئلحتبلؿ باشا فكاف من أعياف اٟتضر الربجوازية اٞتزائرية اليت لعبت دكرا بارزا

عبد الرٛتن الثعاليب ك حضر  سيدم:سنة ، كقرب ُب ضريح الوٕب الشهيد  80ـ ٔتدينة اٞتزائر ك قبض ابن 1806كلد ا١تؤلف سنة 
كرقة متوفرة با١تكتبة الوطنية باٟتامة ، اٞتزائر  106، كىي نسخة تقع ُب  3 1849ألفت اٟتكاية حوإب . 2 جنازتو كرباء األمراء

 .أخرل ك ا١ترٌجح أهنا األـ ك الفريدة   كٓب يعثر ٢تا على نسخ 1923ٖتت رقم 
تلك  ابن ملك أصابو لفراؽ كالده حزف كبَت ، فما كاف لندٯتو إال أف عمل على إخراجو من:أحداث القصة ٚتعت بُت اثنُت ،ىو 
ابنة تاجر كاف ٢تا نصيب أيضا من اٟتزف بفقداف كالداهتا ،فأحضر ٢تا كالدىا جوار :كىي . األجواء ،فاقًتح عليو ا٠تركج ك التنزه 

يسلينها ، ك ٮتففن عنها بالغناء كالطرب فٌمرة ،مٌر ابن ا١تلك رفقة ندمائو من أماـ دار زىرة األنس فسمع ذلك الطرب ، فسأؿ 
لم بعد كصفها ،أهنا فتاة ذات ٚتاؿ كدالؿ ،فأغـر ُّا ،غَت أف ا١تعشوقة كانت عاشقة قبل العاشق ، إذ الدار فع عن صاحب

ككاف ٢تما ذلك ، ٍب كاف الفراؽ قصَت األمد  حدث ك أف رأتو ذات مرٌة كىي تتنزه فأخذىا حبو فعمل كليهما على االجتماع ،
 .بٌلم الشٌمل ىادما لٌلذة الٌلقاء بظهور الغرٙب ، لتنتهي اٟتكاية 

قد ال يكوف لوقع قراءة ىذه اٟتكاية أم دىشة على ا١تتلقي ، إال أف قراءة تركيبتها الداخلية ٬تعل ىذا النص ٮترج تدر٬تيا ك ٔتركنة 
ي كسبقت فا١تادة اٟتكائية ُب حكاية العشاؽ ٕتاكزت سياؽ السرد العريب الًتاث  4عن ثقافة البناء ا١تعتاد ُب ا١تنظومة السردية العربية 
الشعر ك ا١تقامة ك السَت ذاتية ك األمثاؿ ك اٟتكم كمراتب اٟتب ك ا١توسيقى : األنظمة السيميائية الغربيية اٟتديثة فتمازج فيها 

كالرسم ، فهذا االنتاج االبداعي الذم سجلو مداد ٥تضـر عاش العهد الًتكي كىو ابن حاكم كبعد سقوط اٟتكم ،عاش فًتة 
العهدين حضرت ٔتستول يفتح اَّاؿ إلعادة تصويب كترتيب أرقاـ  حضرت فيو اللغة العربية اليت غٌيبت ُباالحتبلؿ الفرنسي ، 

سنوات بتقدٙب أك تأخَت انتاجات إبداعات أدبية خاصة ُب ظل كجود ٥تطوطات قد يصعب الوصوؿ إليها أك يطوؿ الوقت ُب 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
245 

اٟتفر ُب النصوص السردية األكٔب، قد ٭تسم ُب االجابة عن سؤاؿ  تقصيتها  كليس ا٢تدؼ التأريخ أك التوثيق للنص األكؿ كإ٪تا
أكؿ نص نثرم فٍت عريب باٞتزائر يسبق : شرشار  فحكاية العشاؽ جعلها الناقد اٞتزائرم الدكتور عبد القادر .  الركاية العربية ؟ :

، كىذا قبل ركاية زينب اليت ظهرت بعد ربع قرف  كاعتربىا بعض النقاد أكؿ ركاية عربية با١تعٌت اٟتديث.  5  سنة 66ركاية زينب ب 
  6.من تأليف حكاية العشاؽ

ٯتكن أف يتم  <<:ىذا السبق غَت ٤تصور ُب زمن الكتابة ك إ٪تا ُب توظيف نصوص بطريقة يقاؿ عنها حديثة يقوؿ ٤تمد ا٠تطايب 
  7>> .اٟتوار أخَتا بُت نصوص تنتمي إٔب أنظمة سيميائية ٥تتلفة  كا١توسيقى ك الرسم 

 :اٟتوار ىذا ًب أكال ُب ىذه اٟتكاية 
 : الموسيقى -1-

، فا١تؤلف  8كالرباب َّرد التسلي ك تركيح النفس .. كاف أدباء البيئة اٞتزائرية كأىل الظرؼ ٭تسنوف التوقيع على آالت العود
 .كصف ٣تالس الطرب ذاكرا آالت موسيقية ك مقامات 

 :اآلالت -أ-
 :دالعو /1                 

من >> المك <<٥تًتع العود  جاء ُب األساطَت أف العود آلة موسيقية قدٯتة العهد ظهرت ُب ا١تمالك اليت سبقت ا١تيبلد كيقاؿ أف
ك يعترب أكؿ ضارب على العود ُب  >>الرببط  <<أك  >>ا١تزىر <<: كاف يعرؼ عند العرب باسم.. أبناء اٞتيل السادس بعد آدـ 
 9>> .النضر بن اٟتارث بن كلدة  << :ىو  العصر اٞتاىلي عند العرب

، كرقة  >>...ٖتسن ضرب  العود...<< :ك /7كجاء ُب كرقة >> ...كفيها جس العود ك الطرب ...<<: ك /4 *جاء ُب كرقة 
كأشارت إٔب جاريتها بعود ُب خرقة ديباج أخذتو ...<<: ظ / 46كرقة  ،>>...استقبلوىم أصحاب العيداف ... << : ظ /80
عليو كما ٖتن الوالدة على كلدىا كخبلت فيو صوابعها  كأنشدت  تو من صرتو ككضعتو ُب حجرىا ك أحسنت أكتاره ، كحنتأخرج

  >>...أخذ العود ك أنشد ... <<  :ظ /47، كرقة  >> ...، أريد أٝتع العود من يديك ك تنشدين شعرا 
 :الرباب  -2-             

يستعمل ُب آلة الرباب كترا كاحدا بينما يكوف الوتر الثا٘ب ك يسمى اٞتواب ٣ترد صدل ،جاء  ...عرفت آلة الرباب منذ اٞتاىلية 
، >> ...كنطق العود ك الرباب ...<<:ظ /49كرقة >> ...كاحضر لو الندٙب أصحاب العود ك الرباب ... <<:ظ /32ُب الورقة 

ك يأتوه بأصحاب الربابيب ك العيداف ... <<:ك /80قة ، كر >>...ك أحضركا بألة الطرب ك العود كالرباب ... <<:ظ /46كرقة 
... << 

 :النوبات : المقامات  -ب-
 : الماية/1              

اٟتسيٍت ، كىي اسم نوطة موسيقية معركفة ُب :كلمة متداكؿ ُّا ُب ا١توسيقى األندلسية للمغرب العريب ك عند ا١تشرقيُت تسمى 
، ال ، سي ، دك ،رم ، مي ، فا،صوؿ :ا١تاية يتكوف من سبع عبلمات حسب الًتتيب العا١تي  مقاـ( . ال)ا١توسيقى العا١تية بنوطة 

  11.تعزؼ نوبة ا١تاية ُب الصباح عند طلوع النهار ،كعند النهضة الطبيعية ك قبل طلوع الشمس   10( ال)
 :الديل /2          
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 :رب العريب ،عند ا١تشرقيُت تسمىمقاـ أك سلم ،متداكلة ىذه الكلمة ُب ا١توسيقى األندلسية للمغ
، كيتكوف مقاـ الديل أك سلم الديل من سبع عبلمات (دك)الراست كىي اسم نوطة موسيقية ُب ا١توسيقى العا١تية تعرؼ بنوطة 

 ػ 3، نوبة ػ  12(دك)دك،رم،مي ،فا،صوؿ ،ال ،سي ،:موسيقية حسب الًتتيب العا١تي 
نا أهنا تعزؼ ُب الصباح الباكر قبل بزكغ الفجر ، إف نوبة الديل اليت فيها حيوية ك مرح الديل ىي األكٔب من الديواف األندلسي علم
فآليت العود ك الرباب  13٘تلء  القلب باألمل ك تدفعو إٔب السعادة ك حب اٟتياة ... توحي ا١تيوؿ إٔب اٟتركة ك السركر ك االبتهاج 

 ك ٓب يزالو ُب...وع الفجر، فكاف االنتقاء ك التوظيف عن كعي ك إدراؾ،عزفتا على نوبيت ا١تاية ك الديل ْتلوؿ الليل ك قبل طل
 ...الفرح ك االنشراح ك الٌسماع ك شرب الراح إٔب أف مضا النهار بضوئو  ك أقبل الليل بضبلمو 

اكتفوا من األكل  كجلس ابن مالك ك ٤تبوبتو كٚتيع أصحابو على ا١توائد ، فأكلوا ك شربوا ك زىرة األنس ٖتلف ٢تم إٔب أف ٘تو ، ك
ٍب نصبوا ٢تم مائدة ا١تداـ ك نطق العود ك الرباب ٔتاية ك ديل ك ىاج سقم كل عليل ، ك أخذكا ُب السماع ك شرب ا١تداـ ... 

 .ظ /50ك ك /50ظ ك /49،كرقة ... ك ٓب يزالو ُب بوس ك لعب ك نيل ا١تٌت إٔب أف طلع النهار ... كنشد األشعار 
 :الغريب /3           

اسم نوطة موسيقية ا١تعركفة  البياٌب ،كىي:كلمة الغريب متداكؿ ُّا ُب ا١توسيقى األندلسية للمغرب العريب ك عند ا١تشرقيُت تسمى  
ي رم ، فا ، سي ، دك ، مي ، مقاـ الغريب يتكوف من سبع عبلمات حسب الًتتيب العا١ت( رم)ُب ا١توسيقى العا١تية بنوطة 

  14(. رم )، ال ،صوؿ
الغريب ُب ا١توسيقى اٞتزائرية األندلسية تعزؼ كما يدؿ عليها اٝتها بعد غركب الشمس ،عندما يعسعس الليل كٮتيم  إف نوبة

  15.بظلماتو على الكوف 
 :الزيداف /4         

، مقاـ (رم)اٟتجاز كىي اسم نوطة موسيقية ا١تعركفة : كلمة الزيداف متداكؿ ُّا ُب ا١توسيقى األندلسية ك عند ا١تشرقيُت تسمى 
 (.رم )دك ، #سي ،ط فا صوؿ ، ال ، #مي ،ط رم ،:الزيداف يتكوف من سبع عبلمات حسب الًتتيب العا١تي 

.Bemd         *16.   الشكل ط يسمى با٠تافظةDiese يسمى بالرافعة        # الشكل * 
على إطبلؽ العناف ك التمادم ُب الشعور  ا١تستمعوف ُب نشوة عازمُت...نوبة الزيداف تعرب عن سهرة ٦تتعة ُب حضرة الضيوؼ 

بالنعمة اليت ك ىبها ٢تم ا٠تالق من متاع اٟتياة الدنيا ك ا١تستمتع يتهيأ لسماع اٟتفلة اليت تبتدئ بالقطعة اليت تعلن بدخوؿ ا١تلك 
 17.كا١تدعوين 

أصحاب العيداف  وارىا ،استقبلهمفلما ك صلوا لدار ابن ا١تلك كجدكا الندٙب عند الباب يرجى قدكمها ،فدخلت ىي ك ج...<<
كابن ا١تلك يسقى ك يسقي ُب الغصن النقي كال يعرؼ الليل ... ك نصبوا مائدة ك جلسوا ٚتيعا يتنادموف ... بالغريب ك الزيداف 

 .ك /81ظ ك/80كرقة .>>...من النهار 
 :الرسم  -2-

ُت العرب عامة ك العاملُت على أمور الطباعة ٓب يعَتكا التفاتا ٓب يكن التأطَت داخل الصفحة ذا شأف كبَت ُب الركاية ،ألف الركائي<<
ففي ظل عصر الطباعة ك التطور . 18>>  ٢تذه التقنية التشكيلية اليت لفت بوتور إليها النظر ُب كتابو ْتوث ُب الركاية اٞتديدة 
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النص اٟتكاية ،فالرسم على غبلؼ الركاية أك ٘تيز ، ُب حُت طبعت تقنية الرسم داخل  كعوامل النهضة ٓب تسجل أية ١تسة إضافية
 يصنف كعتبة من عتبات الكتابة فما تصنيفو إذا كاف داخل النص ك بالطريقة اليت قدمها ا١تؤلف؟

    
 

                                          
              

  
 
 
 
 

من كتاب أك غَته كألصقت  من الرسم كإ٪تا ىي ملصقة قطعت الوردة اليت تتوسط القلب كما ٭تيطها من أزىار النرجس ليست
 .بطريقة ذكية كدقيقة يصعب ٘تييزىا عن الرسم 

 :الشعر -3
 .ال شك ُب أف أمة العرب ىي أمة شعر ،فهو ديواهنا كسجل أحداثها ك أيامها ،ك ١تا كاف االنفعاؿ مصدر كل قوؿ شعرم 

،ىذه ا١تشاعر ٓب يكتف ا١تؤلف بسرد صدل آالمها كآما٢تا بل راح يسبح  19ا١تشاعر إثارة : كانت الغاية ا١تتوخاة .كالشعر مورده 
 .  ُّا ُب ْتر الشعر تارة ٔتجداؼ ا١تنسوب لشعراء كتارة ٔتجداؼ ما أنشده ىو ك نسبو إٔب نفسو 

          :المنسوب لغيره /1
 :كما قاؿ فيها الشاعر 

 أقبلت باٟتسن تفت العابدجارية تضيء الشمس ك القمر               إذا 
 تسب من يراىا بسهم ٟتاضها               ك٭تَت الواصف ُب حسنها الفريد

 

زهرة  األنس : الوردة الحمراء هً الوردة الملكة

وأزهار النرجس هً الجواري، حجم الوردة 

 الحمراء ٌقارب حجم القلب أما أوراقها فتخط شكله 

القلب واقف و ثابت دلٌل على أنه 

فً مٌدان الحب لن ٌحٌد ولن 

 ٌتراجع 

د وردة القرنفل تتواج

على سطح القلب 

وذات حجم صغٌر 

وٌدل هذا على أنه   

تجارب عابرة         
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 :كما قاؿ فيها الشاعر 
 غزالة تسحر الناظر إذا أقبلت              كتًتؾ العاشق ىاٙب  ُب الغراـ
 شركدة النشاط ساكنت الفبلة               فتنة لناظر ال ترحم من ىاـ

 ة العصر ساكنة الفبل                 بديعة اٟتسن ٗتجل بدر التماـفريد
 فريدة العصر اليوصف مثلها            بديعة اٟتسن ٗتجل بدر التماـ

 :كما قاؿ فيها الشاعر حيث قاؿ ....  
 بدر ٕتلى أك مشس بدت                ضيب ىذا أك حورية سرقت

 زىرة األنس تسيب إذا أقبلت     إنسية باٟتسن لبلنساف فتنة          
 

 :كقد جاء القائل حيث نشد ك قاؿ.... 
 يقولوف ٕب صف لنا العشق ك ا٢تول       فو ا ال أدرم كيف أصفو كٓب أقول
 فليس لو حدا أحده ٢تم                     كما ىو شيء عليو ا١ترء ٭تنوا

 من ٤تنة ك بلواء ْتر طميس عجائبو غريبة               داخلو ال ينجى
 :كما قاؿ فيها ...

 ظيب شركد قد أقبل                     يسحر الناظر بلحاظو
 ٯتلك القلوب باٟتسن ك البها         اهتابو األسود عند لقائو

 :  كلقد جاء القائل حيث قاؿ ...
 من ٓب تكن أعبلمو كاضحة                 فلوعة اٟتب لو فاضحة

 عارؼ                 نطقو جارحة جارحة إذا ا٢تول الح على
 :كلقد جاء القائل عفا ا عنو حيث قاؿ ...

 يقوؿ أناس لو نٌعت لنا ا٢توا                   ك كا ما درم ٢تم كيف أنعت
 فليس لشيء منو حد أحده                      كليس لشيء منو كقت مؤقت

 لو كضع كف فوؽ خدم ك أصمت        إذا اشد مايب كاف آخر حيليت         
 ك أنضح كجو األرض  طور بعربٌب        كأقرعها طورا بضفرم ك أنكت
 كقد زعم الواشوف أ٘ب سلواهتا                 فما ٕب أراىا من بعيد فأ٢تث

 :كما قاؿ فيها الشاعر 
 ضيب بدل كغصن ُب الغرس              كفاؽ بدر ا١تنَت ٕتلى ُب الغرس

 ت من أنت يا بديع ااسن             من األنس خلقت أك من جنة الفردكسفقال
 فقالت يا عجبا ٓب تدرم أنٍت                بديعة اٟتسن أنا زىرة األنس

 :كما قاؿ فيها الشاعر حيث أنشد ك قاؿ ... 
 إنسية باٟتٌل ك اٟتلل تزخرفت               أك حورية من اٞتنة خرجت



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
249 

 لبلنساف فتنة                   زىرة األنس باٟتسن انفردت سبحاف خالقها
 يبقا عاشقها فاٟتب معذبا                      سقيم القلب تشفيو إذا رضت
 قامتها غصن ك ريقها عاطر                  مع العفو ك اٞتود ٖتي من قتلت

 كواكب أك قدتىي زىرة األنس بديعة اليها                 ٧تمتها سعد بُت ال
 :كما قاؿ الشاعر حيث قاؿ ...

 يبلئمي اقصر ككف ا١تبلـ                ك اشفق ْتإب إ٘ب مستهاـ
 اعف عن ما مضى ال تؤاخذ بو            ك ارفق بقلب مرشوؽ بسهاـ
 ١تتٍت بإناء كاف ُب يدم                  ال يسقى ا٠تليل بو ا١تداـ

 ١تا سقيتٍت فاٟتُت ا١تداـ         كألجلكم من يدم ك ضعتو      
 

 تلك اإلناء عند ا١تكاـر مثلكم                     ال يذكر كال عنده مقاـ
 :كما قالوا أصحاب الكبلـ ... 

 القلب ال يرضى شريكا ُب اٟتبيب              كإف كاف ذاؾ يعيش غريب
 اـ بذكر اٟتبيبيكابد البُت ك ا٢تجر ك الصد                    كيشرب ا١تد

 دعوا٘ب أىـو ُب حب أحبيت                  حىت يعجز ُب طيٌب كل طبيب
 :كما قاؿ فيها الشاعر حيث قاؿ ...

 ظيب حورم يسحر الناظرم               قامتو غصن اكتسى بزىرم
 رائحة ا١تسك منو عبقت                  بعدما غسل ٔتاء الكوترل

 ك صلو             تطفي من صدره ٢تيب اٞتمرميا سعد من ناؿ ُب الدىر 
 :كما قاؿ فيها الشاعر حيث قاؿ ...

 جارية أقبلت بُت اٞتوار                ا١تسك من أطرافها يعبق
 فتح الورد ك اٞتلنار                     على خدكدىا يشرقوا

 إذا رأكىا ٭تمقوا                 ُب قلوب العشاؽ تًتؾ ٚتار  
 ل الغزاؿ شارد نفار                   تًتؾ القلوب ٮتفقوامث

 :كما قاؿ فيها الشاعر حيث قاؿ ... 
 إف العجوزة إذا سكتت                 تشعل النار ٓتمود

 ال ٢تا ٢تيب كىي حارقة              ال ٭تضر إبليس ك ىي ُب الوجود
 رة باٞتحودأعوذ با من كل عجوزة            نكارة ا٠تَت ماك

 :المنسوب لنفسو/2
 :جاء ُب آخر اٟتكاية ُب البيت السابع من القصيدة اليت ٠تص فيها النص ك ختمو ُّا       
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 نضمت ُب قصتها أحد ك سبعُت شعرا                       كجعلت حكاييت لعشاؽ ذخائر
السابقة الذكر ك ا١تشار ٢تا ُب )  ا نسب لشاعر أك قائلففي عملية إحصائية ٧تد أف ٣تموع األشعار ا١توجودة ُب النص باستثناء م

 ، ك اليت تًتاكح بُت النتفة ك القطعة ك القصيدة (العنواف ا١تنسوبة لغَته 
 : ك قاؿ   شعر>> ...ك تنهد ك بكى كأنشد ...<<ظ / 7كرقة .  71جاءت إما على لساف ابن ا١تلك أك زىرة األنس، 

 ك ٫تنا أشواقا عند ٝتع ذكرىم                يا من تعٌلقت قلوبنا برايتهم    
 سار اليـو عندكم نىل ٕتود لنا األياـ بنظرة                   كترحم م

 >>أنشد كقاؿ شعرا ...<<ك /24كرقة 
 ١تا كصفتلي  ك ٓب أراكي                    حنت للقاؤكي قليب ك عيو٘ب

 عيت ٫تت ُب حبكم ك قلت دعو٘بك اصهرت ليإب ك زادت                    ك ال
 كقد غاب عقلي ١تا شهدت                    حسنكم ك قدكم مايس فاؽ الغصوف

 أصَت لكم عبدا إف جدًب ٔتلكيت            كمثل ليلى مع اَّنوف
 يا زىرة األنس يا حيٌي مهجيت              ك صالك حياٌب لو نفى فنو٘ب

 ك اصفٌر ْتبك كجو كلو٘ب          كنت عزيز قـو ك الغراـ ذلٍت    
 كيف إف طاؿ البعد منكم كٓب أرل           ما أنا أرجوه يا نور جفو٘ب

 فإف مت با٢توا با فارحم                   قتيلكم باٟتب إف جزًب اذكرك٘ب
 :الشعر  االستشهاد أك النظم كإ٪تا تعداه إٔب ا١تزج بُت النثر ك:ٓب يكن حد ا١تؤلف ا١تعرُب للشعر 

قة ففي كر  20إدراج شطر من بيت أك أكثر من ذلك أك أقل ضمن الكبلـ حىت ليأٌب كأنو جزء من إنشاء صاحب النص 
فاصحب خيارىم ،كال تصحب الؤلرذاؿ  احسن لكل كرٙب توجده ليـو عظيم ،يا بٍت ،إذا كنت ُب قـو يا بٍت ،... <<:ظ/2

 >>. فًتدل مع الردم 

  21.دم بن زيد ىو شاعر من دىاة اٞتاىليُت ، أكؿ من كتب بالعربية ُب ديواف كسرل ا١تعٌت مأخوذ من بيت لع
 إذا كنت ُب قـو فصاحب خيارىم              كال تصحب األردل فًتدل مع الردل

رٌة يابٍت ، إذا ندمت على سكوتك م ك عليك بالصمت فإنٌو زين ك ىيبة لك ك إذا نطقت ال تكن مكرارا ، ...  <<ك  /3كرقة 
ق اشتهر بأقواؿ  11/ـ 17، ا١تعٌت مأخوذ من بيتُت للشربكام شاعر مصرم توُب منتصف ؽ  >>فبل تندـ على الكبلـ مرارا 

 : 22اٟتكم ك النصائح 
 الصمت زين ك السكوت سبلمة                      فإذا نطقت فبل تكن مكثارا

 د ندمت من الكبلـ مراراما إف ندمت على سكوٌب مرة                        ك لق
اخوا٘ب ، ىذا عهد ك ميثاؽ بيٍت ك بينكم ، إذا أكلتم ٟتمى ،تركت ٟتومكم ، ك إذا ىدمتم ٣تدم ، بنيت ... <<ك /100كرقة 

، >>٣تدكم ، ك إف ضيعتم عهد ،  حفضت  عهدكم  ، ك إف ىويتم غيي ىويت لكم رشدكم ، كال أٛتل اٟتقد القدٙب عليكم 
األموم ككاف مقنعا طوؿ حياتو ك زعموا أنو كاف ٚتيبل يسًت كجهو ،   بيات للمقنع الكندم ، اشتهر ُب العصرا١تعٌت مأخوذ من أ

 : 22كقيل ىذه األبيات من نظم حاًب الطائي ك نسبت أيضا إٔب ٤ترز بن شريك اٟتمرم 
 إذا أكلوا ٟتمي ك فرت ٟتومهم                      ك إف ىدموا ٣تدم بنيت ٢تم ٣تدا
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 إف ضيعوا غييب حفظت غيوُّم                  كإف ىوكا غيي ىويت ٢تم رشداك 
 كال أٛتل اٟتقد القدٙب عليهم                     كليس رئيس القـو من ٭تمل اٟتقدا

 :األمثاؿ ك الحكم -4-
ما شكل كصية الوالد ُب  اصة،حفلت بو اٟتكاية خ 25، كىو ذك طابع شعيب تعليمي 24ا١تثل قوؿ قصَت مشبع بالذكاء ك اٟتكمة 

كاعلم يا بٍت إذا قنعت بالقليل فإنك تبلغ الكثَت ، كال تستصغر معصية ، إف  <<: ا١تقدمة ك نصيحة ابن ا١تلك ٟتاشيتو ُب ا٠تا٘تة  
دبا ، ك تزيد كال ٖتقر الفقَت ، ك جالس أىل العلم ، ك أىل العقوؿ فإنك تستفيد أ الصغائر تورث الكبائر ، يا بٍت ال تنهر السائل

 يا بٍت إياؾ ك العشق فتهلك نفسك ، كينخرب ... <<. ك /2كرقة >>...أساء إليك مثل اسن بك  عقبل ، كأحسن ١تن
ملكك ك عليك بالصرب عند نزكؿ ا١تصايب ، كال تفشي سرؾ ألحد ، ككن على حذر من خيانة اٞتار ك٥تالطة الفجار ، كمن  

 ك /3كرقة  >> ...كبلـ العار ، ك من مساءات األخيار 
ليو ، كمن قاؿ من أحسن ٕب ا ٭تسن إليو ،ك با٠تَت ٧تزيو كمن أساءٕب إساءتو تكفيو ، كمن قاؿ ٌُب ، ال نسئل ع...  <<

 .ك/100كرقة . >>...، قاؿ ما فيو ، كمن سألٍت شيء ، ركحي نعطيو ، كال أبإب فالناس
 :بعض األمثاؿ ك اٟتكم الواردة ُب اٟتكاية 

 .ت تعشق بالك تقلق ، تبقا معذب ، داٙب ك تتعب ػ إف كن
 .ػ ادخل دارؾ تسًت عارؾ ، ك اكم سرؾ على جارؾ 

 .ػ من صرب ُب عشقو ك ىواه ، بلغ ك صلو مناه ٦تن ٭تب ك يتمناه 
 .ػ الغضب للملوؾ لباس ، ك العفو من فضلهم مرتبة للناس ،يعفو عن بعض ك يعاقب أجناس 

 .إذا غلبت تغفر ،كتناؿ من األعداء ما تضمرػ األسود إذا حربت ٖتقر ، ك 
 

 .ػ ا١تاء ال يغرؽ كالنار ال ٖترؽ ك اٟتديد ال يقطع ك الدرع ال يدفع 
 .ػ ال تكن قلوقا  فتهلك كال صابر فتًتؾ 

 .ػ اإلنساف ابن يومو ال أبن أمسو 
 .ػ ال تكن عبدا ك ا٢تول مالكك ك كن حرٌا ك ا٢تول خادمك 

 .ر قبلو ػاٟتر ال يؤاخذ بذنب سا
 .ػ من كره شيئا سلط عليو 

    :القرآف ك الحديث/5
نصوصهم إٔب دعم أقول  الًتاث األديب معُت ال ينضب ، يستأنس إليو كثَت من األدباء لدعم أقوا٢تم ك تقوية معانيهم ، كقد ٖتتاج

قرآف أجزاء من عبارات ٍب ٬تمعها ينتقي من ال فليجؤكف إٔب القرآف ك اٟتديث ، فيج  أحيانا ُب كبلـ الكاتب العادم ، كأنو
بعضها إٔب بعض ك يؤلف منها كبلما إنشائيا يعرب بو عما ُب نفسو ، فالذم ال ٭تفظ القرآف أك األحزاب ا١تشار إليو منو ، يلتبس 

 :فصاحب اٟتكاية كلقد أجاد ُب إرساء اللبس ٟتسن  تضمينو آيات ك أحاديث  26عليو األمر كيظن أف الكبلـ للمؤلف
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 الكبلـ  لتضمُت ا

 خَت األمور أكسطها   27>>خرب األمور أكسطها << :ركم عن البيهقي أنو عليو الصبلة ك السبلـ قاؿ
 لكل شيء كقت مقدر ك معلـو     28>> كإف من شيء إال عندنا خزائنو كما ننزلو إال بقدر معلـو <<  

 إال كجهو لو اٟتكم ك إليو   كال تدع مع ا إ٢تا آخر ال إلو إال ىو ، كل شيء ىالك <<
  28>> ترجعوف 

 كل شيء ىالك إال كجهو 
 

 ال أشتغل بالناس على نفسي  30(طويب ١تن شغلهم عيبهم عن عيوب الناس )

 31>>كاعبد ربك حىت يأتيك اليقُت <<

 32>>حىت أتاتا اليقُت << 
 حىت أتاىم اليقُت 

 صلى ا عليو ك سلم على كنت خلف النيب<<: عن ابن عباس رضي ا عنو قاؿ 
يا غبلـ ، ا٘ب  أعلمك كلمات ، احفظ ا ٭تفظك احفظ ا  <<: يوما فقاؿ( دابتو )

إذا سألت فا سأؿ ا، كإذا استعنت فاستعن ( معك باٟتفظ ك االحاطة )ٕتده ٕتاىك 
و با ك اعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء ٓب ينفعوؾ إال بشيء قد كتب
 ا لك كإف اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء ٓب يضركؾ إال بشيء قد كتبو ا عليك ،

  33.ركاه الًتميذم قاؿ حديث حسن صحيح. >>رفعت األقبلـ كجفت الصحف 

لو اجتمع أىل السموات ك األرض 
على أف ينفعو٘ب ما قدركا لو 
اجتمعوا على أف يضرك٘ب ما قدركا ،  

 تعأب كل شيء بقدرة ا بقدرة ا
 .ك إرادتو

    34>>كل نفس ذائقة ا١توت إ٪تا توفوف أجوركم يـو القيامة   <<
   35>>كل نفس ذائقة ا١توت كنبلوكم بالشر ك ا٠تَت فتنة ك إلينا ترجعوف <<
                                  36>>كل نفس ذائقة ا١توت ٍب إلينا ترجعوف << 

 كل نفس ذائقة ا١توت 

 ٬تعلنا يـو الفزع من اآلمنُت     37>>اء باٟتسنة فلو خَت منها ك ىم من فزع يومئذ آمنوف من ج <<
 ال تنهر السائل   38>> كأما السائل فبل تنهر << 

يا عائشة إياؾ ك٤تقرات << :عن عائشة رضي ا عنها أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ 
 39اه أٛتد كالدرامي ك ابن ماجو رك  >>الذنوب فإف ٢تا من ا عز كجل طالبا 

 ال تستصغر الذنوب 

 40>> ككاف أمر ا مفعوال << 

 41>>كلكن ليقضي ا أمرا كاف مفعوال<<
 كيقللكم ُب أعينهم ليقضي ا أمرا كاف << 

 42>> مفعوال
  43>>ككاف أمرا ا مفعوال << 

 اقضى أمرا كاف مفعوال
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 : درجات الحب ك مراتب العشق/ 6

حديث كاف ُب العنواف  44أعبلىا  اٟتديث عن العشق حديث عن أنبل العواطف اإلنسانية ك أٝتاىا كأشرؼ ا١تشاعر البشرية ك
جادت بو ذاكرتو من أراء ُب العشق ك اٟتب فمن  كُب الرسم ك ُب الشعر ك ٓب يكتف بكل ىذه التفاعبلت بل راح يزاكجها ٔتا

 : خبلؿ استطرا دين ساؽ 
 عن مراتب العشق حديثا -أ-
 حديثا عن درجات اٟتب -ب-
 رأيا للحكيم جالينوس  -ج-
 أراء بعض من جوبو اٟتب  -د-
 :مراتب العشق  -أ

 :كالعشق لو أجناس ك مراتب ك ىو على ثبلثة أكجو
 ظ،/24كذلك من ٝتاع كصف ابوب، كرقة : العشق الذم يتكوف قبل ا١تشاىدة ك النظر/ 1  
 :ن حـز ك جعل ٢تا بابا ُب مؤلفوىذه الرتبة أقٌرىا اب 
 :باب من أحب بالوصف*

من غريب أصوؿ العشق أف تقع ابة دكف ا١تعاينة كىذا أمر على غَت اإلبصار، فإف للحكايات كنعت ااسن ككصف األخبار 
 .و ك صف حالوكىذا ما حدث البن ا١تلك ٔتجرد كصف العطار لو زىرة األنس حيث جاء على لسان 45تأثَت ُب النفس ظاىرا 

  .ظ/7كرقة  >>...ىالك  أٝتعت ما كصف لنا الشيخ ُب زىرة األنس ابنة التاجر، ك ا لقد تعٌلق قليب ُّا كال شك أنٍت... <<
جاء ُب  >>...ا١تعاينة   كما أنا ك ا لقد سكنت ٤تبتها قليب بالوصف قبل: فقاؿ ابن ا١تلك ...<<: ظ /18ك جاء ُب كرقة 

 ١تا كصفتلي كٓب أراكي                  حنت للقاؤكي قليب ك عيو٘ب                :ك /24كرقة 
 .ك ك٢تذه الرتبة باب البن اٟتـز/25العشق الذم يتكوف بالنظر ك الركئ قبل الوصل ك٘تكنو من ٤تبوبو ، كرقة / 2
 :باب من أحب من نظرة كاحدة *
 :ىذا ما حدث لزىرة األنس إذ قالت ٞتاريتها  46كثَتا ما يكوف لصوؽ اٟتب بالقلب من نظرة كاحدة    

جالسا ُب حانوت تاجر ،  كأقرباء ،فرأيت ىذا الشاب –رٛتها ا –ٕب مدة أربعة سنُت كنت ماشية إٔب اٟتماـ مع كالدٌب ...<<
، فسكت فرشقٍت بسهم عيونو ك امتحنت ْتبو ، فسألت عنو خاليت ، فقالت ٕب ىو رجل من الرجاؿ ك خوضت ٕب ُب الكبلـ 

عنها كٓب أسأ٢تا بعد ذلك ك لكن ك ا من كقت الذم رأيتو كىو ُب بإب ك خيالو بُت عيٍت ، كال شربت  ٜترا إال ك ىو ُب عقلي 
 .ك /11كرقة  >>...، ك ال قلت شعرا إال ك فيو عليو معٌت 

ظ ،ُب ىذا النوع /25 كرقة.الولف  العشق الذم يتكوف بعد الوصل ك التمكن ك ذلك باالستحساف الواحد باآلخر ك الود ك/3
فلم تزد إال تأججا للهيب الشوؽ ك٢تفة للقاء  اشًتؾ كل من زىرة األنس ك ابن ا١تلك، فبعد الوصل ك التمكن كانت الفرقة ،

 :القريب 
 ػ يا ليتٍت ٓب تلد٘ب أمي ، كال ذقت فراؽ حبييب 
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 ػ قد عدمت صربم، كيف يكوف أمرم 
 ما ابتليت ػيا ليتٍت ما خلقت ك باٟتب 

 :ضركب الحب -ب  
يكتم ٌسره ك٤تبة أخرل تزيد ُب  ٤تبة تزيد ُب القرب ك تنقص ُب البعد كصاحبها ٯتلك أمره ، ك: كقيل اف ابة على ضربُت ... <<

حيث ك ،ا١تعٌت مأخوذ من ديواف الصبابة /39كرقة >> ...القرب ،كتقوا ك تكثر ُب البعد كصاحبها ال ٯتلك أمره كال يكتم سره 
قيل أف ابة على ضربُت ٤تبة تزيد  ُب القرب ك تنقص ُب البعد كصاحبها ٯتلك أمره كيكتم سره ك٤تبة أخرل تزيد ُب : جاء فيو 
 .القرب 

: اعلم أف ابة عشرة أشياء ...<< 47. ا١تشقة ٍب ا١تودة ، ٍب ا٠تلة ٍب التوؽ ٍب العشق ٍب ا١توؽ ٍب النزاع ٍب الصبابة :أشياء   أحدىا 
 .ك /40الورقة>> ...أحد٫تا ا١تشقة  ، ٍب ا١تودة ، ٍب ا٠تلة،ٍب التوؽ ،ٍب العشق ،ٍب الرمق ٍب النزاع ، ٍب الصبابة ، ٍب ا١تشقة 

 : رأم جالينوس  -ج
: العشق من فعل النفس ك ىي كائنة ُب الدماغ ك القلب ك الكبد  ، كُب الدماغ ثبلثة مساكن << : اٟتكيم * قاؿ جالينوس 

إذا فرؽ معشوقو ٓب ٮتل من ٗتيلو ك فكره  ل ُب مقدمو، ك الفكر ُب كسطو ك الذكر ُب مؤخره ، فبل يكوف أحد عاشقا حىتالتخي
كذكره فيمتنع من الطعاـ ك الشراب الشتغاؿ  قلبو ك كبده كمن النـو باشتغاؿ الدماغ بالتخٌيل ك الفكر ك الذكر للمعشوؽ فيكوف 

 ٓب يكن كذلك ، ٓب يكن عاشق ، فإذا ا٢تى العاشق ، خلت ىذه ا١تساكن فرجع إٔب حاؿ مىت ٚتيع مساكن النفس قد اشتغلت ،
 .ك/41كرقة >>. االعتداؿ

 :أراء بعض من جربوا العشق -د
 .ػ ابة ىي اإلرادة على لساف أىل العلم، من أراد أحب كمن أحب أراد

 >>. ابة صفة ك اإلرادة  صفة<<:ػ قاؿ قـو 

 .لصق اإلنساف ،حب اإلنساف :١تودة ألف العرب تقوؿ ػابة اسم لصاؽ ا
ػ قيل معٌت ابة ىي ا١تيل إٔب شيء بكليتك كأثارؾ ، بدل على نفسك ك ركحك كمالك ٍب موافقة ابوب سرا ك جهرا ، ٍب 

 .اعًتافك بتقصَتؾ ُب حبو 
 >>.العشق ٕتاكز اٟتد ُب ابة <<:ػقاؿ آخركف 

 >>.صفاء ا١تودة ألف ابة معظم ما ُب القلوب من ا١تهمات اٟتب اسم ل<< : ػ قاؿ بعضهم 

 .ػ كأما العشق فاشتقاقو من العشقة ك ىو نبات يلتف بأصوؿ الشجر اليت يقارُّا ُب منبتها فبل يكاد يتخلص منو إال با١توت 
: ة ال يستطيعوف دفعها ك ىي ػ ك قيل العشق أعم عبلمات ابة ك أشهرىا ، ك أعظم صفات ا٢تول كأظهرىا ثبلثة أكصاؼ مبلزم

 .النحوؿ ، السقم ، الدبوؿ 
 إف ا١ترء إذا قوم عشقو تلف عقلو ك ٢تى عن ٚتيع األسباب : ػ كقاؿ بعض األدباء ابُت 

 .ػ كقيل العشق نبات أصفر متغَت األكراؽ ، فيسمى العاشق بو الصفراره كتغَت حالو 
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ابداع إف كانت العملية  لى ثقافة اطبلع إف كانت العملية اسًتجاعا أك على ١تسةىذا التفاعل ك التمازج ُب اٟتكاية يدؿ إما ع
 .تأليفا ، ك رحم ا زمنا ٓب يكن فيو ٗتصص 

 :  الهوامش
 
 . 328،ص 1ملحق رقم  1833ٛتداف خوجة ، ا١ترآة ،باريس / 1
 . 1886أفريل 17جريدة ا١تٌبشر ، السبت / 2
 . 147، ص 2009،دار الكتاب العريب للطباعة ك النشر كالتوزيع ط  1830/1974النثر اٞتزائرم اٟتديث  عبد ا ركييب ، تطور:الدكتور / 3
منشورات االختبلؼ ،  دار األماف ، دار العربية للعلـو ، ناشركف، الطبعة األكٔب  زىور كراـ ، الركاية العربية ك زمن التكوف من منظور سياقي ،/ 4

 . 90،ص  2012
 . 36نفسو ص / 5
: ، ٖتقيق ك تقدٙب ( أكؿ نص مسرحي عريب حديث تأليفا ك طباعة )ابراىاـ دنينوس ، نزاىة ا١تشتاؽ كغصة العشاؽ ُب مدينة طرياؽ ُب العراؽ / 6

 .64،ص ٥2007تلوؽ بوكركح ، الطباعة الشعبية للجيش اٞتزائر عاصمة الثقافة العربية 
 . 315:ص2006/ 2، ا١تركز الثقاُب العريب ، بَتكت ، ط( انسجاـ ا٠تطاب مدخل إٔب )٤تمد خطايب ، لسانيات النص : ينظر / 7
 ػ نشر 2ػ 1965نور الدين عبد القادر ، صفحات ُب تاريخ مدينة اٞتزائر من أقدـ عصورىا إٔب انتهاء العهد الًتكي ، / 8

 .235: كلية اآلداب اٞتزائرية ،مطبعة البعث ، قسنطينة ، ص
  77:ػ ص 3: اٞتزء  1985قية آللة العود ، دار مكتبة اٟتياة ػ بَتكت لبناف جورج فرح ، ٘تارين موسي/ 9
ظ ، فالورقة :ك كظهر فَتمز لو ب: صفحة ، أما مصطلح كجو فَتمز لو ب: ؽ كيقابلو : مصطلح يستعمل ُب ٖتقيق ا١تخطوطات ، يرمز لو ب*/ 

 .الواحدة ُب ا١تخطوط ٢تا كجو ك ظهر 
 .تواٌب ،ا١تعهد ا١تركزم للموسيقى ك التمثيل ك الرقص ١تدينة اٞتزائر ياسُت : ٤تضرات األستاذ / 10
 .421: ، ص  1988: أٛتد سفطي ، دراسات ُب ا١توسيقى اٞتزائرية ، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ، ط / 11
 .٤تاضرات األستاذ ياسُت تواٌب ، ا١تعهد ا١تركزم للموسيقى ك التمثيل كالرقص ١تدينة اٞتزائر / 12
 . 46: د سفطي ، دراسات ُب ا١توسيقى اٞتزائرية ، صأٛت/ 13
 .ياسُت تواٌب ، ا١تعهد ا١تركزم للموسيقى ك التمثيل ك الرقص ١تدينة اٞتزائر : ٤تاضرات لؤلستاذ / 14
 . 239:أٛتد سفطي ، دراسات ُب ا١توسيقى اٞتزائرية ، ص / 15
 .يقى ك التمثيل ك الرقص ١تدينة اٞتزائر ياسُت تواٌب ، ا١تعهد ا١تركزم للموس: ٤تاضرات األستاذ / 16
 .270: أٛتد سفطي ، دراسات ُب ا١توسيقى اٞتزائرية ،ص/ 17
 113: ، ص 1999 يوسف حطٌيٍت ، مكونات السرد ُب الركاية الفلسطينية دراسة ، من منشورات اٖتاد الكتاب العرب. د/ 18
ـ 1985/ق1406مكتبة ا٠تا٧تي بالقاىرة  2/، العركض بُت التنظَت ك التطبيق ط ٤تمد عامر/ أٛتد ىريدم ، د/ ٤تمد الكاشف ، د/ يراجع د/ 19
 . 5: ، ص
بلمي ، علي بن ٤تمد أستاذ ّتامعة اٞتزائر ، النثر األديب األندلسي ُب القرف ا٠تامس ، مضامينو ك أشكالو السلسلة اٞتامعية ، دار الغرب اإلس/ 20

 . 679: ، ص  2 :،ج  1990بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب، 
 .321: ، ص1: ، ج  1990:، نوفمرب  9: خَت الدين الزركلي ، األعبلـ دار العلم للمبليُت ، لبناف ، طبعة / 21
 . 394: ، ص 2: نفسو ، ج/ 22
 .320: ، ص  6:نفسو ، ج / 23
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شارع الظاىرة ،  23العريب ،  القاىرة ، مطبعة دار العلم نبيلة إبراىيم ،  أشكاؿ التعبَت ُب األدب الشعيب ، دار هنضة ، مصر للطباعة ك النشر ،/ 24
 . 144القاىرة ، ص 

 . 140: نفسو ، ص / 25
مي ، علي بن ٤تمد أستاذ ّتامعة اٞتزائر ، النثر األديب األندلسي ُب القرف ا٠تامس مضامينو ك أشكالو ، السلسلة اٞتامعية دار الغرب اإلسبل/ 26

 . 678: ، ص 2:، ج 1990/ 1:بَتكت ، لبناف ، الطبعة 
 1982/ 2:عز الدين بليق ، منهج الصاٟتُت من أحاديث ك سنة خاًب األنبياء ك ا١ترسلُت ، دار الفتح لطباعة ك النشر ، بَتكت لبناف  ، الطبعة / 27
 . 196: ، ص
 . 21:سورة اٟتجر ، آية / 28
 . 88: سورة  القصص ، آية / 29
 . 112، ص عز الدين بليق ، منهج الصاٟتُت / 30
 . 99:سورة اٟتجر ، آية/ 31
 . 47: سورة ا١تدثر ، آية / 32
 . 845عز الدين بليق ، منهج الصاٟتُت ، ص / 33
 . 185: سورة آؿ عمراف ، آية / 34
  35: سورة األنبياء ، آية / 35
 . 57: سورة العنكبوت ، آية / 36
 . 89: سورة النمل ، آية / 37
  .10: سورة الضحى ، آية / 38
، ا١تكتب اإلسبلمي ، بَتكت ، لبناف ، ج  2: شعيب األرناؤؤط ، طبعة :أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود الفراء ، شرح السنة  ، ٖتقيق : البغوم / 39
 . 399:، ص  14:

 . 48: سورة النساء ، آية / 40
 . 42: سورة األنفاؿ ، آية / 41
 .44: سورة األنفاؿ ، آية / 42
 . 37: ية سورة األحزاب ، آ/ 43
أبو ٤تمد جعفر بن أٛتد بن اٟتسُت ، مصارع العشاؽ ، ملتـز الطبع ك النشر ، مكتبة اال٧تلو ا١تصرية مطبعة ٞتنة   البياف العريب ، : السراج / 44
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 واحدية املكان وتعدد وجهات النظر
 علنين الطريان هلاشم غرايبة منوذجاالقط الذي 

 شخاترة    خولة. د : األستاذة
كلية اللغات كاآلداب   -قسم اللغة العربية   

 المملكة األردنية الهاشمية - جامعة جدارا 
 :الملخص 

ة سجناء كتعاِب قضي. اليت تدكر أحداثها ُب السجن " القط الذم علمٍت الطَتاف " تدرس ىذه الورقة ركاية ىاشم غرايبة  
لقد تناكلت ىذه الورقة تقنيتُت سرديت  كاف ٢تما حضور كاضح . الرأم كما يتعرض لو ىؤالء من مضايقات كسجن كتعذيب 

كٓب يكن لوجهات النظر ا١تتعددة اٟتضور . ا١تكاف ، ككجهة النظر: ك٫تا . ُب الركاية ؛ كقد ىيمنتا على التقنيات األخرل فيها 
ٍب توقفت الورقة عند ظاىرة . الذم دارت فيو األحداث كىو ليس ٔتكاف عادم  -السجن -كاف  ُب ىذه الركاية ، لوال ا١ت

استحضار النصوص ُب مواطن متفرقة من الركاية ، سواء أكانت قصَتة جدا أـ طويلة ؟ كذات مرجعيات دينية  كأسطورية 
ة تعدد كجهات النظر ؛ لدرجة أف ظرؼ االعتقاؿ كاف سببا ُب ىيمن  -ا١تكاف -كقد توصلت ىذه الورقة أف ا١تعتقل . كشعبية 

. جامعة الَتموؾ ، كمدينة إربد : يضاؼ إٔب ما سبق فقد ظهر مكانُت أثَتين ُب الركاية ، ك٫تا . قد زلزؿ يقنيو ُب كل شيء
ٟتميمية ، فتحضر جامعة الَتموؾ ُب ٟتظات اٟتلم بالتحرر كاإلفراج كاألمل با١تستقبل ، ُب حُت ٖتضر إربد ُب اللحظات ا

 .كحنينو إٔب بيتو كأىلو السيما كالدتو اليت تعد كجها من كجوه الوطن
Abstract 

The singularity of the place, the variety and diversity in points of view 
The cat that taught me flying (Al- Qut Alathi Alamany Al-tiaran) 

Dr. Khawla Shakhatreh 
-Jadara University- 

This paper studies Hashem Gharayneh's novel "The Cat that taught me Flying", the incidents of 
which, take place inside the prison. It deals with the case of the opinion prisoners, and the distrub-
ances and  modestations they face in the prison. This paper dealt with two technical narrations which 
had an obvious presence in the novel, and they prevailed on the other techniques: the place and the 
point of view. The various points of view in this novel wouldn't have the presence, without the 
place – the prison – in which the incidents took place, it is not an ordinary place. The paper then 
stopped at the phenomenon of summoning  the texts in various places of the novel, whether very 
short or long happened, or religious, legendary or public backgrounds. This paper reached to the 
conclusion that the detention camp – the place- was a reason for the domination of the variety of 
points of view, to a degree that the circumstances of detention shook and convulsed his faith in eve-
rything. In addition to that, two interesting places appeared in novel: Yarmouk University , and the 
Irbid. Yarmouk University was the symbol of the moments of dreaming of liberty, release and hope 
in the amazing future, while Irbid symbolizes the intimate moments and his homage to his family, 
specially his mother which is regarded an important image of his country. 
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 كاحدية المكاف كتعدد كجهات النظر
 القط الذم علمني الطيراف لهاشم غرايبة نموذجا

 :إضاءة
ذااهتا، انتقل ىاشم غرايبة صاحب انتاج ركائي متنوع ؛ إذ قدـ ٣تموعة من الركايات شكلت كل كاحدة منها ٕتربة ْتد 

على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر يشَت إٔب ( 2)كركاية الشهبندر( 1)كلعل اإلشارة إٔب ركاية ا١تقامة الرملية . فيها من مرحلة إٔب أخرل 
مثاال على التجريب، تندرج ٖتت ما يسميو  المقامة الرمليةىذا االنتقاؿ ، ال بل يؤشر على تطور ٕتربتو الركائية ؛ فاذا كانت 

يرحل ُب اللغة كالذاكرة كالتاريخ كالوجود، كيتجاذب ىذه الرحلة األمل كاليأس ، " الكيبل٘ب كتابة التجريب استطاع أف مصطفى
تركم  الشهبندرفإٌف ركاية (. 3")اٟتلم كالواقع، كالتاريخ كالوجود ، اٟتقيقة كالوىم، أك ما ٯتكن عده الوجو اآلخر للحقيقة أك الرمز 

رغبة منو ُب إعادة اٟتياة إٔب عماف كبعثها كوهنا ٗتتزف ُب ذاكراهتا حضارات متعددة 1938-1937قصة عماف بُت عامي 
صحيح أف . مع التذكَت أف الركاية التوثق حياة عماف توثيقا تارٮتيا، كال تدعي ىذا . كمتنوعة، سيما أف اٟتاضر ىو نتاج للماضي

ك ما ٯتكن أف نسميو يوميات عن عماف كسكاهنا،  دكف فيو بعض  الركاية تشَت إٔب دفًت قدٙب للشهبندر، دكف فيو  يوميات أ
 –كعلى الرغم من اإلشارة إٔب ىذا الدفًت . األحداث اليت كاف ٢تا أثر كاضح فيما على ىذه ا١تدينة ، كرٔتا كانت نتيجة ٢تا 
 .ا١تتلقى ْتقيقة ما يركلاليوميات إف جاز التعبَت إال أننا نعلم إٌف ىذه اال حيلة ركائية يتبعها الركائي اليهاـ 

موضوع ىذه الدراسة ، فهي كجو آخر لركاية الشهبندر،  كتتقاطع معها ُب ( 4) القط الذم علمني الطيرافأما ركاية 
بعض األحياف ، على الرغم من التباعد ُب التجربة بُت الركايتُت، فإذا كانت الشهبندر ٘تثل ُب كجو من كجوىها سَتة مدينة عماف 

اضي فيها زمنا ركائيا بوصفو عنصرا  فاعبل ُب اٟتاضر كمؤثرا فيو ، إضافة إٔب أهنا رصدت التحوالت االجتماعية ُب ، فكاف ا١ت
ا١تدينة ، فإف ركاية القط الذم علمٍت الطَتاف تراىن على ا١تستقبل كترسم ُب كجو من كجوىها صورة مدينة إربد، كوف تاريخ ىذه 

لركائي كللبطل معا كما ظهر ُب الركاية ؛ فأعاد تشكيل فضاءااهتا كفق رؤية خاصة بو ، كٔتا األخَتة يندغم ُب التاريخ الشخصي ل
 .ٮتدـ البناء الركائي

الذم صدر بو ركايتو ( 5")إٔب ركح ٤تمد بوعزيزم ، كلئلرداة اٟترة " ٕتلى رىاف الركاية على ا١تستقبل من اإلىداء 
ا١تتلقي كرٔتا يوجهو ؛ إذ يتضمن  رغبة حقيقية بالتغيَت كيعرب عنها ؛ إلٌف بقاء كالذم يعد عتبة من عتبات النص ، كأكؿ ما يواجو 

 .اٟتاؿ من ااؿ كما يقاؿ، كيعرب أيضاعن االحتفاء باٟترية اليت ال تصنعها إال اإلرداة اٟترة 
يس مستقبل ىذه الرغبة دفعت الركائي  إٔب إعادة النظر ٔترحلة سابقة قد تكوف بعيدة لكنها  كانت خطوة لتأس

 .٥تتلف ، قد ٩تتلف حوؿ ىذه التجربة أك نتفق ُب مدل تأثَتىا لكٌنها كانت تطمح إٔب التغيَت عرب ٤تاكالت عٌدة
تندرج ىذه الركاية كفق تقسيم ٤تمد برادة للركاية العربية الذم قٌسمها تقسيما موضوعاتيا ؛ ٖتت ثيمة القمع كاحتقار 

شرؽ ا١تتوسط ، كا١تتوسط اآلف لعبدالرٛتن منيف، ككليمة ألعشاب البحر ٟتيدر : ، لعل أبرزىاا١تواطن، اليت ظهرت ُب ركايات كثَتة
كميزة ىذه الركايات أهنا ال تفصل ثيمة القمع كاالحتقار عن بقية مكونات . "اْب...حيدر، كاعًتافات كاًب صوت ١تؤنس الرزاز

( . 6")ساعية للتغيَت" تقدمية"ينحدر من ٦تارسة قول تعترب نفسها  اَّتمع كموركثاتو ، كال تتواٗب عن انتقاد التسلط حىت عندما
أف الغالب على موضوعات  الركايات كما يتفرع عنها من ثيمات ، لو عبلقة بقضايا اَّتمع كٖتوالتو كبالفرد ، " كقد بُت برادة 
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خاصة إذا علمنا (  7")الدينية كااليديولوجيةضمن ٣تاؿ الصراع األبدم بُت الفرد ، كا١تؤسسات السياسية ، ك ...كأسئلتو، ك٘تزقاتو
 .أٌف ىذا الفرد مثقف ٭تمل ٝتات الرفض؛ كالرفض كسيلة من كسائل التعبَت عن الثورة

ال يدعي البطولة ، كال يريد أٍف يصبح  الذم علمني الطيراف القطكعلى الرغم من ىذا الرفض إال أٌف الفرد ُب ركاية 
كما كرد ُب مسرحية غاليلو لربتولد برخت اليت أشارت الركاية إليها ُب ا٢تامش ( 8" )أبطاال تعيس ىو الوطن الذم ٭تتاج"بطبل 

ال، قل يا كيلتاه على : يرد عليو غاليليو. كيلتاه على الوطن الذم ال ينجب أبطاال: يقوؿ التلميذ " من حوار بُت التلميذ كغاليلو، 
؛ فا٠توؼ، كخذالف اٞتسد عند ( 10")أريد أف أظل إنسانا عاديا: " قوؿكُب موضع  أخر ي( 9" )الوطن الذم ٭تتاج إٔب أبطاؿ

كل . التعذيب ، كحاالت الضعف اإلنسا٘ب ، كافتقاد األىل كتفصيبلت ٛتيمية أخرل من حياة ىذا الفرد الذم ال يدعي البطولة
فما أف تطأ " رد يبدأ حياة ٥تتلفة ُب السجن ىذه التفصيبلت ٕتٌلت ُب ىذه الركاية كأظهراهتا ؛ كعٌلة ىذا اٟتنُت كاالفتقاد أٌف الف

لكن ُب ىذه (. 11")أقداـ النزيل عتبة السجن ٥تلفا كراءه عآب اٟترية حىت تبدأ سلسلة العذابات اليت لن تنتهي إال باألفراج عنو 
 .الركاية انتهت با٢ترب من السجن

 :كجهة النظر اصطالحا 
النظر، كاٟتضور الطاغي للمكاف كالبليقُت ا١تتمثل بالتساؤؿ عن جدكل  البلفت لبلنتباه ُب ىذه الركاية تعدد كجهات

اْب اليت تضافرت مع مكونات الركاية األخرل ُب البناء الركائي، كما الفصل الذم نقـو بو اال ألجل ..ما نفعل كٓب؟ ككيف؟ ك١تاذا؟
 .الدراسة فقط 

كال ما قدمو ( 13)حُت طالب القاص ٔتسرحة القصُب ىذه الورقة ال تعٌت ٔتا قدمو ىنرم جيمس، ( 12)كجهة النظر
٫تا السرد ا١توضوعي الذم يعطي للقارئ حرية تفسَت ما ٭تكى : الشكبل٘ب الركسي توماشفسكي من ٘تييز بُت ٪تطُت من السرد

كال ما . ن ؟كيف ؟ كمىت ؟ كأي(: 14)كتأكيلو، كالسرد الذاٌب الذم طالب فيو الراكم بالكشف عن الطريقة اليت عرؼ ُّا اٟتدث 
" كال ما عناه إياث بوث عن زاكية الرؤية  أهٌنا (. 15)حدده بَتسي لوبوؾ من ٘تييز بُت القص كالعرض كجعلو معيارا لتقييم الركاية 

 (.17)كال ما ذكره أخَتا  تودكركؼ من زكايا الرؤية السردية  (16" )مسألة تقنية ككسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحة 
ببطبلف كل حكم تقوٯتي يطلق بصورة قبلية : "ا١تختلفة حوؿ كجهة النظر يدفعنا إٔب تبٍت كجهة النظر القائلة إٌف اآلراء

العلم بكل شيء أك الواقعية الذاتية ليس ْتد ذاتو رديئتُت أك متفرقُت، بل ٫تا " إف ما نسميو "على ىذه الطريقة ُب النص أك تلك 
" إٌف كجهة النظر اليت أعنيها ىي ا١توقف كرؤية للعآب، كاٟتياة، كاإلنساف، إهٌنا (. 18" )لعآب كسيلتاف للتعبَت عن رؤيتُت ٥تتلفتُت ل

 . فالرؤية ُّذا ا١تعٌت ٗتضع إلرادة الراكم، كموقفو الفكرم( 19". )الطريقة اليت إعترب ُّا الراكم األحداث عند تقدٯتها
 ركاية القط الذم علمني الطيراف كجهة النظر في

 .لركاية كجهات نظر متعددة كمتباينة تبعا الختبلؼ األشخاص، كتباين ا١تواقف تضمنت ا
" موقفو السليب من البالغُت غَت مرة تصل حد إٗتاذ موقف منهم  -الشخصية اوريٌة ُب الركاية –فتارة يظهر عماد  

" ، إال أهٌنم ْتاجة دائما للشركحات على الرغم من إدعائهم ا١تعرفة، كامتبلؾ اٟتقيقة( 20" )ال أحد من كبار السن سيفهم
 . كلكن ا١تفارقة أٌف كالده فهم على الرغم من كرب سنو ، كما سيتضح فيما بعد(. 21" )كإعطاء الشركحات يتعب الصغار

رٌد :"يضاؼ إٔب كجهة نظره السابقة موقفو من بعض األحزاب ، فقد عرب عن كجهة نظره باٟتزب التحريرم بعبارة كحيدة كىي
كالتحريرم ىذا كاف زميل عماد ُب الزنزانة ١تدة قصَتة ، كقد جاء رده على اقق ( 22")يرم بنجابة جاءت ُب غَت كقتهاالتحر 
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خذكا اٞتينز : "فرد التحريرم. الذم طلب منو أف ينصح عماد بالتخلي عن الشيوعية ، اليت إٗتذاهتا ركسيا كالصُت نظاما للحكم 
كعلى الرغم من موقف عماد السابق إال أف التحريرم ( 23! ")ي ألمة عظيمة، ذات صاحبة قرارمقابل أنتم. كالعلكة كا٠تبز كماف

قاعة للمناظرت، كملعبا للشطرنج، كالقطار، كالغولف، كساحة للرىاف على عدد النمبلت ُب الغرفة ، كمكونات " حوؿ الزنزانة 
مع التذكَت بأف ىذا التغيَت ( 24")حىت ظن أنو سيفرج عنو كصار يعاملونو معاملة حسنة ...فطور الغد، كشكل ا٠تفَت ا١تناكب 

ألٌف ىذا األخَت خلصو من كحدة السجن -إف جاز التعبَت -إٔب األفضل ، قد حدث لسبب ال عبلقة لو بتحريرية شريكو 
ريرم السابقة  كانت سببا ُب إٌف عبارة التح. اإلنفرادم ؛ لذا ٖتولت الزنزانة إٔب الصورة ا١تتخيلة السابقة للخبلص من كاقع ا١تعاناة

عذابو كإعادتو إٔب اإلنفرادم مرة أخرل ، ككأف موقفو يشَت إٔب أٌف أعضاء اٟتزب الذم ينتمي إليو التحريرم ٓب يكونوا ٧تباء يوما، 
بتهم طارئة ٔتعٌت آخر إٌف ٧تا. كحُت أرادكا ىذا كانوا سببا ُب مأساتو ، كرٔتا كاف موقفو ىذا بوحي من سوء عاقبة عبارة زميلو

ليس لديهم : ككأٌف لساف حالو يقوؿ! ليست متجذرة فيهم أك عندىم، كرٔتا فيو إشارة إٔب طريقة تفكَتىم كنظراهتم إٔب األشياء 
 .!القدرة على تقدير ا١توقف فما بالك باٟتكم؟

. قية كقيما عليهاأما كجهة نظره باٟتزب الذم ينتمي إليو الذم نصب من نفسو ُب ٟتظة ما، حارسا على القيم األخبل
لو ُب السجن، كاٟتزب ُّذا القرار ال ٮتتلف كثَتا عن اٟتكومة،  -الفتاة اليت أحبها عماد  –ظهر ىذا حُت منع اٟتزب زيارة مها 

يقينو ا١تتفائل أبدا بتحرير فلسطُت، ككحدة العرب كالعدالة، كعن اندفاعو اٟتار "كقد سبق ىذا القرار تساؤالت كثَتة زلزلت 
ككأٌف ما كاف يطمح بالوصوؿ إليو عن طريق اٟتزب قد تبلشى أماـ (. 25! " )كيج ٟتق الناس ُب حرية التعبَت كحرية التغيَتبالًت 

لقد  . رغبة الفرد بتحقيق أدٗب حقوقو اإلنسانية كأدناىا، كىي حريتو بزيارة من ٭تب، أك رٔتا االستمتاع بكأس شام مع األصدقاء
فشيًغل با١تدح ظنا منو أف ىذا ا١تدح ٭تقق أىدافو اليت ( 26.)ية، كفاتو إطراء الفتيات اٞتميبلتكاف قبل السجن ٯتدح االشًتاك

 .سجن ألجلها
فلم يسعى ىؤالء إٔب قتل كل ما يراه الفرد شيئا . فإذا كاف ا٢تدؼ من نضاؿ األفراد كاٞتماعات ىو اٟتصوؿ على حياة أفضل 

ذااهتا اليت قا٢تا كالده حُت شتم اٟتكومة اليت سجنت شاب عشريٍت ىو عماد  -تيمة الش –مهما ُب حياتو ؟  لذا فقد كرر العبارة 
فاٟتكومة ٣تنونة من . لكنو رفض ىذا العرض  -يستنكر فيها االنتماء إٔب حزبو  -، كاشًتطت توقيع كرقة استنكار لؤلفراج عنو 

ألنو رفض توقيع ىذه الورقة مقابل كجهة نظر الوالد؛ كجهة نظر الشاب؛ ألهٌنا سجنتو كىو ُب العشرين من عمره، كىو ٣تنوف من 
 فشتم الوالد اٟتكومة بعبارة دلت على موقفو من ىذه األخَتة . االفراج 

كا١تبلحظ أٌف العقلية اليت تتحكم بالفرد كٖتكم عليو ىي عقلية كاحدة ، كقد نٌصبت من نفسها سلطة أبوية سواء 
فكانت ردة فعلو على . الوالد سابقا على كعي اٟتكومة ، كعلى كعي الشاب أيضاأكانت حكومة أـ حزبا ؟  ُب حُت كاف كعي 
إنٌو يفصل بُت االعتقاد الديٍت . ال ليبس فيو، ٯتثل كجهة نظره ُب انتماء ىذا االبن ااهتاـ اٟتكومة البنو بالكفر كالشيوعية ردا كاضحا

كاالنتماء . ي كال ٘تلك أم سلطة أك جهة ادعاء ىذا اٟتق األ٢ت كمرده إٔب ا ، كىو الذم ٭تكم على الناس بالكفر أك االٯتاف،
إنٌو ٔتعٌت آخر يفصل بُت االعتقاد الديٍت أك العبلقة اليت تربط . للحزب الشيوعي سياسة ٭تددىا القانوف أك توجهات كل دكلة

نية على الرغم من أنو ٯتثل سلطة أبوية ، كىي ردة فعل عقبل. الفرد بالذات اآل٢تية ، كطريقة اٟتكم اليت يرتضيها الفرد أك اٞتماعة
   ُب حُت عجزت اٟتكومة اليت تدعي ٛتاية اَّتمع من ا٠تطر الشيوعي، كسجنت الشاب باسم ىذا اٟتق عن حوار ىؤالء الناس

حكم على كىي العقلية ذااهتا اليت صادرت ا١تكتبة كما فيها من كتب مهما كاف موضوعها سياسيا كاف أـ ثقافيا ؟ ف. أك إقناعهم
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ىذه الكتب كفق مرجعيات صاحبها، كثقافتو، كانتمائو ؛ فغدا  لكل كتاب داللة ٥تتلفة تسم صاحب ا١تكتبة، كتضعو ُب خانة 
 .٤تددة كفق تقييم جاىز يصل رٔتا حد التهمة

هم، كاستيعاب ما كُب مرحلة ما يصل الشقاء مداه حُت يساكم بُت اٟتزب كاٟتكومة كفق تساؤالت كثَتة كمتعددة، ك٤تاكالت للف
فاعل ُب ىذا الكوف، كأنو جزء من مشركع إنسا٘ب يوحده مع أحرار " الذم رسخ لدل عماد اعتقاد بأنو  –٭تدث ، فاٟتزب 

سعيد بثبات عماد على موقفو كونو ٓب يشي بزمبلئو، لكنو ىو معتقل كحريتو مقيدة ، كاٟتكومة  -(27")العآب ُب كل مكاف 
لكن الوطن . اَّتمع من خطره كمن أفكاره ا٢تدامة -من كجهة نظرىا  –امعة الَتموؾ الوليدة ؛ كستحمي سعيدة ألهٌنا سًتيب بو ج

غَت سعيدة بسجن ابنها  -كىي كجو من كجوه الوطن –الذم يدعي الرفاؽ حبو كاٟتكومة كذلك غَت سعيد بسجن أبنائو ، كأمو 
من أنا ؟ : د تطَت صوابو كتدفعو إٔب طرح السؤاؿ الذم أجلو مرارا ىذه ا١تفارقة تشقيو كتكا. بل شقية إهنا شقاء حد التمزؽ 

(28.) 
إنٌو قارئ جيد، كحآب ، كلو ٤تاكالت ُب الرسم، ٭تًـت حزبو ك٭تب رفاقو، كىذه : كٕتيب الركاية عن السؤاؿ السابق  

كىو السجُت السياسي -ف كجهة نظره ، لذا فإ(29)من مكاسبو الذاتية ، لكن خسارتو العامة أنو ال ٭تفل أحد بارائو ُب السجن
بزمبلء السجن كىم من ٣ترمي اٟتق العاـ قد تأثرت بثقافتو كبانتمائو اٟتزيب؛ ألٌف حزبو    –حزب تقدمي إٔبا١تثقف الذم ينتمي 

 فهو يرل أف ىذه العصبة من البشر ا٠تطائُت ٘تتلك القدرة على التضامن كالصمود(. 30)كاف يدافع عن أنبل فكرة كأصعبها
فهو يتحرر من حكم القيمة الذم  ٖتكم نظرة اَّتمع إٔب أفراد ىذه العصبة، كتصنفهم (. 31)أكثر من النخب ا١تثقفة كاألحزاب 

بعد انفصالو عن عآب كأصبح جزءا من عآب ٥تتلف، إضافة إٔب ثقافتو كانتمائو  -رٔتا -كتأٌب كجهة نظره ىذه. ُب خانة اإلجراـ
يت تصمد كتتضامن ُب أكقلت الشٌدة تذكرنا ٔتن عيرًفوا ُب تارٮتنا العريب االسبلمي بالعيارين ، الذين نبذىم لعل ىذه الفئة ال. اٟتزيب

اَّتمع، كخرجوا على قوانُت الدكلة ، كينظر إليهم نظرة دكنية ، لكٌنهم كانوا من أكائل ا١تدافعُت عن بغداد حُت انسحبت السلطة 
 .اع على ا٠تبلفة بُت األمُت كا١تأموف منها، كفيًقد األماف فيها أياـ الصر 

فهذا اٟتكم كضع . كحكم القيمة ىذا الذم ٖترر منو عماد ما زاؿ ٭تكم بعض أفراد اَّتمع كاٟتكومة كيسيطر عليها
سجُت الرأم ٓتانة كحيدة ىي شيوعي، ٔتعٌت أنٌو كافر، كاليدين بشرع  كال بأخبلؽ، فليس  للقيم األخبلقية عنده كزف، لكن 

 .ارقة أنٌو عيًرؼ بالرفيق كسط ىذه العصبة من البشر ا٠تطائُتا١تف
إٌف اَّتمع كالسلطة اللذاف يدعياف ٛتاية القيم األخبلقية، كيعداف نفسيهما سدنة ٢تا تتهمو بالكفر كالفجور، ُب حُت  

؛ لذا فقد حافظوا عليو من "قالرفي" كىسىب احًتاـ أصحاب السوابق، كنظركا إليو بوصفو سجينا سياسيا فكانوا ال ينادكنو إال 
السقوط  ُب دنس السجن ، فأحاطوه بالرعاية ؛ ألنٌو أصبح فيما الضمَت اٟتي، من كجهة نظرىم ، كٯتثل النقاء الذم ال دنس 

 .فيو
فهو مبٌت " أخَتا فقد تشكل للسجن صورة من كجهة نظر ابن طالب الثانوية ُب الركاية، كىي الصورة ا١تتخيلة لو 

كائنات متمردة خلف القضباف تيز٣تر ٤تاكلة كسر أف تكسر أقفاصها، أك تقبع ُب الزكايا متظاىرة باالنصياع فيما تفكر رمادم فيو  
 (.32" )با٢ترب
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 المكاف
إف كجهات النظر السابقة ٓب يكن ٢تا أف تظهر أك تقدـ ، لوال ٤تدكدية ا١تكاف الذم قيدت حرية الشخصية الرئيسة ؛ 

ة ، أك التنقل ، أك بتمديد ساقيو ُب بعض األحياف، ك جعلتو يفتقد أشياء ال يفطن ٢تا الناس ُب حيااهتم ، فبل ييسمىح لو باٟترك
 .فلوال السجن الذم قيد حركتو ١تا شغل نفسو بوجهات النظر ا١تتعددة

" يعادؿ ا١تكاف ، أك الفضاء ، سيما أف البعض يرل أف الفضاء  الركاية لعلو من ا١تناسب اإلشارة إٔب ما يعنيو ا١تكاف ُب
 (33" )كيتولد عن طريق اٟتكي ذاتو ، إنو الفضاء الذم يتحرؾ فيو األبطاؿ ، أك يفًتض أهنم يتحركوف فيو 

فانشغل باستحضار ا١تكاف، ككصفو، كٓب يكن حضوره حضورا اعتباطيا، بل كيًظف داخل الركاية ، فكاف جزءا من 
 .ة األخرل ٔتا ٮتدـ كجهات النظر ا١تتعددةبنائها ، فتضافر كصفو للمكاف مع مكونات الركاي

الذم صار سجنا، كيشَت إٔب الغاية من بنائو،  كمىت صار ىذا ا١تكاف آىبل " السرايا"فتارة يستحضر تاريخ ا١تكاف 
ىوف ناـ أجدادؾ قبل ما يسكنوا " لو  -زميلو ُب السجن -بو؟ حسب ركاية ا٠تتيار" الرفيق"بالناس؟ كما عبلقة أىل السجُت 

بتعرؼ ليش ؟ كانوا ٭تصدكف ٤تاصيلهم كيضبوىا با١تغر كالبيار ، . آه كاف اٟتكم للبدك ، كما حدا يسكن السهل ...وارةح
ٍب يشَتإٔب كيفية ٖتويل األماكن من قبلع للحماية إٔب . (34).." كيطلعوا ع اٞتبل ، كُب الليل يشيلوا مونتهم منها أكؿ بأكؿ 

السرايا فيعود إٔب العهد ا١تملوكي ، حي كاف يتم فرز قوالب الثلج القادـ من جبل حرموف  مبٌت" أماكن سجن كتقييد للحريات 
ُب زمن سليماف القانو٘ب كفقا " دار السرايا " كإعادة تغليفها ، كإرسالو إٔب مصر ، ك١تا جاء العثمانيوف إٔب الببلد ، أعادكا بناء 

ليس تقييدا للحريات فقط ، بل يشَت إٔب أف السجن (. 35...")ـ ، كصار رمز سلطتهم١1580تخططات سناف باشا ا١تتوَب 
كُب ىذا إشارة إٔب إدانة للعقلية اليت ٖتوؿ ا١تشاريع البناءة الضخمة اليت تعود (. 36)يبتلع الناس كما يبتلع طعم األشياء كنكهتها 

 !.بالنفع على الناس إٔب مشاريع قمع
القاككش ليس " اْب، ...مداخلو، ك٥تارجو، ككيفية تصميمو، ك٦تراتو  :كتارة ثانية يشغل نفسو بالوصف الدقيق للسجن

السقف ينبعج إٔب األعلى ، كحجارة .......فيو ميزات تذكر سول باب عريض ، أما ُب الداخل فاألرضية كلها مفركشة بالنزالء 
حـز أمتعة ، كدالء ببلستيكية ، ، ك لو جدائل أسبلؾ كهربائية عشوائيةقباب السقف الصغَتة مكشوفة ، كيتدٔب من بُت مفاص

صعد الدرج ا٠تارجي ا١تفضي إٔب غرؼ اإلدارة فوؽ السجن ، " كيتابع ُب موضع آخر (  37" )كمبلبس ، كأدكات طبخ مشحربة 
رٔتا كاف الفضوؿ حافزه للوصف، كرٔتا  (38" )درج حجرم مكشوؼ ببل بسطات يقود إٔب اإلدارة دكف ا١تركر ببواية السجن 

 .ا ا١تكاف اللغز الذم كاف ُب ٥تيلتو يشبو حديقة اٟتيواف، كرٔتا ليهتدم إٔب طريقة للهرب١تعرفة ىذ
قباب حراسة ...بالكاد ٖتمي ا٠تفَت الضىًجر من ا١تطر أك سطوة الشمس" لكن البلفت لبلنتباه كصفو الكشاؾ اٟتراسة اليت 

لكٌنها كانت كافيو للتقييد، كاٟتجز، ( 39!")كلكن أين ا١تفر...كحرٌاس يأكلهم ا١تلل. أسبلؾ صدئة.أسوار قدٯتة متهالكة. مهًتئة
 .كا١تنع

أصص مصفوفة على " كثالثة حُت يكوف الوصف لتحقيق غاية أخرل، أك حافزا لوصف مكاف أخر كما ُب مبلحظتو الدقيقة 
اخل بيوت إربد كما فيها من على درج السجن، ٦تا جعلو ٭تن، كيستحضر مد( 40" )الدرابزين غَت أنو ال كجود لنباتات أك أزىار 

حيث ٕتلس ُب عمقها النساء على ا١تصاطب ، كالربندات ا١تزدانة بأصص الر٭تاف، كأحواض " أصص مليئة باألزىار كالنباتات 
 (41" )البنفسج، كمكنسة اٞتنة، كزىور فم السمكة ، كنباتات السجادة ذات األكراؽ ا١تخملية متعددة األلواف 
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جامعة الَتموؾ ، كمدينة : اكن التوقف عند مكانُت أثَتين لديو، أحد٫تا جزء من األخر، ك٫تا البلفت  ُب كصفو لؤلم
ىذا اٟتضور للمكانيُت لو دالالت متعددة ، فما أف ٖتضر صورة جامعة الَتموؾ إال ك٭تضر معها معا٘ب الطَتاف ، كاٟترية ، . إربد

لَتموؾ كإف كاف على شكل إشارات عابرة ، أك ات من مثل كجبة كاالنطبلؽ ؛ فيأٌب على ذكر التفصيبلت اليت تشكل مشهد ا
شعر أنو حر كطائر ٭تلق فوؽ جامعة الَتموؾ ، يتذكر زمبلءه . " الغداء على ا١تسطح األخضر، كشرب الشام، كااضرات

 ( .42" )كزميبلتو ، ككجبة الغداء على ا١تسطح األخضر 
اإلفراج ، كاٟترية ، كتفاؤلو بتحرير فلسطُت، كحق الناس باٟترية، إٌف حضور جامعة الَتموؾ يبلزمو التفكَت ب

؛ لذا فإنٌو يستحضرىا ، ك٭تـو حو٢تا ، كيطَت فوقها، كغالبا ما يراىا من األعلى، كيستخدـ تقنية عُت الصقر ُب ( 43)كالتعبَت
 .مطالب ا١تساجُت ، حاكؿ من خبللو ٖتقيق بعض(44)الوصف، فقد استحضر الَتموؾ حُت أصبح العصياف فرضا 

إذ يظهر حنينو إٔب إربد ٟتظات الشقاء، سيما أنٌو ظل مرتبطا . ُب حُت تبلـز مدينة إربد مشاعر اٟتنُت فهي صنو األـ
٦تا دفعو إٔب استحضار عآب أخر  -السجن -بالعآب ا٠تارجي، العآب  الذم يفتقده ، كأصبح يعيش ُب مكاف ال يليق ببٍت البشر

ياه ما أحلى إربد ٖتيط ُّا قرل " ُب منامو  -زميلو ُب السجن –ما فيها؛ فقدـ صورة إربد كما يراىا القط ىو إربد مدينتو ك 
ىواء نقي، غيم كندل، كخضرة على مد ...حدائق معلقة، سطوح أقحواف، سناسلها تُت كزيتوف، ْترىا قمح : القصبة كالقبلدة 

و، كقراىا إال أٌف ىذا الوصف ٓب يكن كصفا مقصودا لذاتو، بل كاف القط كعلى الرغم من ىذا اٟتنُت ١تدينت( . 45..." )النظر
بعدىا فهم عماد أٌف ىذا اٟتنُت إلربد كالقصيلة ليس . ٭تضر خطة للهرب كىو يتأمل مشهد الغركب يوميا عند الباب ا٠تارجي

كىو الذم زرع فيو فكرة ا٢ترب كىو الشخصية اليت كجد فيها عماد خَت معُت لو على ٖتمل السجن ،  –ضحك القط " بريئا 
. كل القصة كما فيها ؛ ١تا يتعودكا يشوفو٘ب ىناؾ ببطلوا ينزلو٘ب ع القبو ، ك١تا يتعودكا يشوفٍت ىناؿ يبطلوا ينتبهوا   –كنفذىا معو 

 (.46" )ك١تا ما ينتبهوا ؟ سألو عماد أجاب ىيك ، شي ليلة برد كشتا ٔتزط من الباب لٍت بالشارع 
اللحظات اٟتميمية كاسًتجاع ا١تاضي بالتذكر، فارتبطت إربد بصورة األـ، كىذه األـ كجو من كجوه  كٖتضر إربد ُب

ٕتلى ىذا ُب خرير ا١تاء كرائحة القهوه ، كرائحة ا٠تبز، ككل ما ٯتت إٔب طقوس العيد ُب القرل . إربد، ال بل كجو من كجوه الوطن
من خبلؿ الباعة ا١تتجولُت ، كأصوات ا١تزاريب ، كحاسة الشم ٘تثلت برائحة األردنية ؛ لذا يصفها أحيانا مستخدما حاسة السمع 

فيقدـ بعض ( . 47)الياٝتُت ، كا٠تبز، كالقهوة ، عدا عن الصور البصرية األخرل اليت رٝتت صورة إلربد ا١تنتشرة ُب ثنايا الركاية 
كين يا مسهل ؟ : ف الندل شايلة مع ضو الفجر ، سألتٍت شفت ُب ا١تناـ غزال" مفردات إربد كمكونااهتا كما يراىا القط ُب ا١تناـ 

.." قلت ع القصيلة ، أخذتٍت معها ، صحينا الدحنوف الغاُب ، كصبحنا ع كادم الغفر ، كطرطشنا شتبلت الدفلى بالندل 
الشوؽ ينبع من كيشَت ُب موضع آخر إٔب مدل شوقو لتفاصيل  إربد ، كىذا (. 48)كالقصيلة ككدادم الغفر ىي أماكن ُب إربد 

، ومها الشفيفة ، كلسعة برد الصباحيشتاؽ مساءات إربد غي" يركم مثبل بضمَت الغائب  . افتقاده ٢تذه األماكن ؛ ألنو ُب ا١تعتقل 
 ( .49" )كغربة الظهَتة كىي ترتفع زكابع مع ضجيج ا١تدينة إٔب ظهر الليل 

ا ماٯتزج بُت اٟتواس، رغم صعوبة كصف ما يتصل بالشم، إٌف الوصف ُب الركاية ليس بالضركرة بصريا ٤تضا، بل غالب
ْتثا عن الزمن "كقد يكوف ٪توذج . إال أننا ٧تد نصوصا كثَتة ٕتمع بُت عدة حواس ُب الوصف. كالسمع، كالذكؽ، كاللمس

وف االعتماد كأحيانا يك(. 50" )كالذكؽ للوصف ا١تعتمد على أكثر من حاسة، خاصة ما ىو متصل با١توسيقى، كالرسم،: الضائع
على الذاكرة اليت ٖترر الصور الًبٍدئية ا١تنبجسة من الطفولة، كتستسلم للوصف السردم؛ لتقود خطواتنا ك٨تن نرتاد ٛتيمية األنا 

 ( .51) "العميقة
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إٌف اٟتافز ُب  الوصف السابق  رائحة الياٝتُت اليت يستحلبها ُب كثَت من األحياف فتحضر بقوة ُب ٟتظات الفرح، 
رر، كالرغبة باٟتياة، كالثبات على ا١توقف، ُب حُت تغيب ىذه الرائحة حُت يسيطر عليو ا٠توؼ، كاليأس، كالتساؤالت اليت كالتح
 .تشقيو

كىو ُب طريقو إٔب  –قد يكوف سبب اٟتضور الطاغي للياٝتُت كقدراهتا على الثأثَت عليو ألف  آخر ما بقي متشبثا بو
اٝتُت الذم ظل حبيسا ُب يده ، حُت احتمى من االعتقاؿ ُّذه الشجرة ؛ إذ كانت من العآب ا٠تارجي ىوغصن الي -السجن

خرجت أمو مذىولة منفولة الشعر ، كحضنتو تتلقى ..١تا جاء زكار الفجر العتقالو قاكمهم بقبضتو كركبلت قدميو " مبلذه األخَت 
إال أهنا ٓب تتمكن من الدفاع ( 52" )اب الدارعنو اللكمات ، جركه من حضنها بعنف ، فتشبث بشجَتة الياٝتُت اليت على ب

فكثَتا ما . عنو، أك ٛتايتو لكن ظلت رائحتها عالقة ُب ذاكرتو قبل أنفو، طا١تا أٌف لكل مكاف رائحة، كما ذكر غَت مرة ُب الركاية
كر ّتناحُت للطَتاف بعيدا يف. يفتقد رائحة الياٝتُت ( " 53" )فاح عطر الياٝتُت ، كسرح يفكر باإلفراج: "...٧تد عبارات مثل 

شعر عماد بغصن الياٝتُت ٯتد ( 54" )تربز ُب حاالت التفكَت بالتحرر كالطَتاف " عن خليط الركائح ا١تنتنة ُب ىذه ا١تغارة الكئيبة 
كار ككأف ٣ترد التوقيع على كرقة االستن( 55" )جذكره ُب صدره ، كرأل حاجز العتبة على باب السجن يرتفع إٔب مستول حزامو 

 .فيو خيانة للياٝتُت 
فحُت يصف . أخَتا يكوف تأثيث ا١تكاف أحيانا، ككصفو لو ييلٌمحي إٔب كجهة نظر ما ، ك يعرب عن موقف معُت

كسط البلد اليت البد من ا١تركر منها بعد عودتو من ااكمة؛ فيتوقف عند مشهد الشاكيش  -السرايا –البٌسطات ايطة بالسجن 
فرؾ عينيو بيديو . ىبط  من البوكس فبهرتو مشس الضحى " مص، أك زميلو الذم يأخذ كمشة توت كىو يتذكؽ حـز اٟت
، ... مشى ٤تاطا ْتراسو ، مركا ببائعات البصل األخضر ، كا٠تبيزة ، كسبلؿ العكوب ، كصوا٘ب التوت . ا١تكلبشتُت إٔب األماـ 

اليت توحي باستغبلؿ ( 56". )نس كمشة توت أبيض توقف الشاكيش حيدر عند حـز اٟتمص األخضر يتذكقها ، كىبش يو 
كىم ٦تن استغلوا  -السلطة مهما كانت ضعيفة، لكٌن سلطة ىؤالء ال تقاس بأصحاب ا١تقامات العليا أك نزالء الدار البيضا 

ال  -اٟتراس –لكنها تشَت ُب الوقت ذاتو إٔب أف ىؤالء .  -ُّدؼ ٖتقيق بعض ا١تكاسب  -كظائفهم  ١تصاٟتهم الشخصية 
 .ٮتتلفوف من حيث مستول ا١تعيشة ، كا١تعاناة عن السجناء كالناس العاديُت ، إذ يعيشوف الظركؼ ذااهتا

 :محاكلة تركيب
 ىل ٧تح ُب تقدٙب كجهات النظر ا١تتعددة كُب كصف ا١تكاف كُب طرح االسئلة؟

كلعل من أكثر . ف ا١تكاف مثبللقد حاكؿ أف يكوف مقنعا باستخداـ تقنيات متعددة منها االعتماد على اٟتواس لوص
التقنيات البلفتة ُب ىذه الركاية ىو استحضاره لنصوص ذات مرجعيات دينية، أك أسطورية، سواء أكانت قصا شعبيا أـ عبارات 
   دالة مقدكدة من نصوص مقدسة، أك من عبارت شعبية ، أك من مواقف ٥تتلفة ، كتوظيفها ُب بناء الركاية ؛ للتعبَت عن موقف 

 .أك استحضار لشخصيات كاف ٢تا أدكار فاعلة ُب التاريخ اإلنسا٘ب . اْب...كصف ٟتادثة  أك
فكاف ينتقي جانبا ٤تددا من اٟتكاية ال ُّدؼ إعادة سردىا أك توثيقها إ٪ٌتا يتوقف عند كجو من كجوىها ا١تتعددة ، 

مثل شخصية حديدكاف . كاية أك الشخصية كيستبعد اٞتوانب األخرل، ال بل يسلط الضوء على جانب غَت مألوؼ من ىذه اٟت
اليت ٖتمل ُب طيااهتا ٝتات السخرية ، كالفكاىة ، كالرفض، كالبطولة ، لكنو استبعد اٞتانب الساخر منها ، كىو اٞتانب الشائع 
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ال موضوعيا للرفيق ، ىو البطولة كالرفض اللذاف أصبحا معاد -رٔتا ال يعرفو الكثَتكف  -كا١تتداكؿ بُت الناس ، كانتقى جانبا ٤تددا 
 .إذا جاز التعبَت
حديدكاف أراد ا٠تَت ألبناء القرية ، : كاالفًتاؽ -عماد كحديدكاف -يلحظ ا١تتلقي جوانب من االتفاؽ بُت الشخصيت  

كعـز على التخلص من الغولة  ككاف ٯتلك كعيا ىداه إٔب التخلص من سيطراهتا ، بعد أف عرؼ نقطة ضعفها ، كىي ا٠توؼ من 
ىذا االستحضار يذكره ْتكايا أمو، كما ٭تيط بسردىا ٢تذه اٟتكايا من . ر فحمل مشعبل من النار إلخافتها كإبعادىا عن القرية النا

كحديدكاف رمز للبطولة ؛ ألنٌو ال ٮتاؼ،  لكٌن عماد ٭تب الناس ، كيريد ا٠تَت ٢تم بالتحرر كٖتقيق . طقوس يفتقدىا ُب السجن 
يضاؼ إٔب ما سبق (. 57)سيلة للتحرر، كٖتقيق العدالة، لكٌنو ٮتاؼ كال يريد أف يصبح بطبل العدالة ، كرأل ُب حزبو ك 

كىي قصة الطفل الذم . استحضاره  لقصة األمَت الصغَت اليت استحضرىا ُب التحقيق ُب حُت غابت تعاليم اٟتزب من ذاكرتو
ثعباف ، فيًتؾ الرسم كيصبح طيارا فتتعطل طائرتو فيلتقى  يرسم فتتحوؿ الرسومات إٔب حقيقة ، فإذا رسم ثعبانا فإنو يتحوؿ إٔب

باألمَت الصغَت الذم ينتمي إٔب كوكب مغاير لكوكب األرض ٦تا يعٍت أنو ٮتتلف عن البشر العاديُت ، فهو إف مات ٯتوت ّتسده 
ا ما كاف يستحضر حكاية لذا كثَت . تبقى ركحو ، ككأف ىذا ما كاف يعزم عماد الذم كاف يرل أف سجنو لن يقضي على مبادئو 

 ( . 58)األمَت الصغَت ُب التحقيق كتغيب تعاليم اٟتزب 
أما العبارات اليت استحضرىا فيمكن أف تصنف إٔب عبارات ، أك مقاطع، أك ٚتل ، أك شخصيات فاعلة ُب التاريخ ، 

اًء فػىلىنػيوىلٍّيػىنَّكى ًقبػٍلىةن تػىٍرضىاىىا فػىوىؿٍّ  قىٍد نػىرىل تػىقىل بى "اليت تيذكٍّر بالنص القرآ٘ب ( 59()ييقٌلب كجهو ُب السماء: )مثل كىٍجًهكى ًُب السَّمى
وي بى لىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اٟتٍىق  ًمٍن رىًٍٍُّّم كىمىا اللَّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىل وا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىا

، كىي من  لؤلمر اآل٢تي بتغيَت القبلة -صلى ا عليو كسلم -اليت تشَت إٔب انتظار سيدنا ٤تمد ) 60")ًبغىاًفلو عىمَّا يػىٍعمىليوفى 
أما ُب الركاية فقد استحضرىا ُب مقاـ صراعو الداخلي .ينتظرىا بفارغ الصرب  –صل ا عليو كسلم  –اللحظات اليت كاف الرسوؿ 

 (. 61)قتا طويبل بُت القبوؿ كالرفض حوؿ توقيع كرقة االستنكارالذم أخذ ك 
كأحيانا يستحضر بعض العبارات ا١تقدكدة من نصوص دينية ، مثل اٟتديث النبوم الشريف اليت تصف ما فيو من 

اء تزحف إٔب لب الوحدة صحر : " عذاب ، فيجد فيها ضالتو، كتعرب خَت تعبَت عن معاناتو ُب العزؿ ، السجن االنفرادم ، فيقوؿ 
فقراء أميت يدخلوف اٞتنة : " اليت تناظر ما كرد ُب األثر( 62" )ُب العزؿ يطَت الطائر ما بُت ا١تنكبُت أربعُت خريفا ال يصل. الركح

ًُب جىهىنَّمى  كىادو : كىٍيله :"لئلشارة إٔب سرعة دخوؿ الفقراء اٞتنة، كتأخر األغنياء، أك لتفسَت كلمة ؛ (63" )خريفا قبل أغنيائهم بأربعُت
ليغى قػىٍعرىهي، كىالصَّعيودي جىبىله ًمٍن نىارو يػىتىصىعَّدي ًفيوً  اًفري أىٍربىًعُتى خىرًيفنا قػىٍبلى أىٍف يػىبػٍ ا يػىٍهًوم ًفيًو اٍلكى ًلكى أىبىدن " سىٍبًعُتى خىرًيفنا، ٍبيَّ يػىٍهًوم بًًو كىذى

كردت ُب سياؽ الًتغيب باٞتنة ( أربعُت خريفا)عٌت أٌف لفظة للداللة على طوؿ العذاب كشدتو كما ُب تفسَت كلمة كيل،ٔت؛ (64)
 . كالًتىيب من النار

كإف يومان عند  "اليت تناظر ما كرد ُب القرآف الكرٙب ( 65)ليلة ُب العزؿ كألف ٦تاتعدكف : أما عبارة 
ُب حُت كانت عبارة . اضطهادفقد كردت للداللة على معاناتو، كمدل ما تعرض لو من أٓب ك  (66) "٦تا تعدكف سنة كألف ربك

ا١تقصود ُّا أف ييوٌقع كرقة يستنكر فيها مبادئ اٟتزب، كيرفض ( 67" )راس ما٢تا كرقة...سجنو بيده"ما ىي إال كرقة أكعبارة 
ي إف العبارة السابقة تذكر ٔتسرحية اٟتسُت ثائرا شهيدا، سيما ُب ا١تشهد الذم طلب فيو ابن مركاف من اٟتسُت بن عل. تعاليمو 

 :فكاف جواب اٟتسُت" بايعت : " أف يقوؿ كلمتو ُب البيعة ، فما عليو إال أف يقوؿ _ رضي ا عنو_ 
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 كبػيرىت كلمة   
 كىل البيعة إال كلمة

 كما دين ا١ترء سول كلمة 
 (.68)كما شرؼ ا سول كلمة  

صاحب ا١تبدأ، يدافع عنو ٔتا ٯتلك كلو إهٌنا ٣ترد كلمة ما أيسرىا من كجهة نظر ا٠تصم، لكٌنها ٕتسد موقفا ثابتا لدل 
يضاؼ إٔب ما سبق . أدل إٔب التضحية بالغإب كالرخيص ، كلعل استشهاد اٟتسُت خَت دليل على قناعتو بقوة الكلمة كتأثَتىا 

كرار اليت تشَت إٔب استحضار حادثة الوحي، كت( 69)ما أنا بباصم ! ؟..ابصم ..ال ابصم ...ابصم " فقد كردت عبارة        
ما أنا بقارئ ؛ كا٢تدؼ من ىذا االستحضار ىو ا١توقف الصعب الذم :  -صلى ا عليو كسلم -، كيرد رسوؿ ا "اقرأ " عبارة 

 .كضع فيو ، كالبد من اٗتاذ قرار حاسم كمصَتم
حادثة شخصية اإلماـ الغائب ، كاإلماـ ا١تنتظر ٟتظة ىركبو من السجن، فوجد ُب  -عماد  -أخَتا فقد استحضر 

  –الذم دخل السرداب ُب القرف الثالث ا٢تجرم كٓب يعد، كُب حاؿ عودتو سيمؤل األرض عدال كما ميًلئت جورا  -غياب اإلماـ
بغيتو ، كعودة اإلماـ الغائب أك ا١تهدم ا١تنتظر تشكل عقيدة عند كثَت من ا١تسلمُت ، عدا عن كوهنا فكرة تبعث األمل ُب 

ىذه الشخصية كُّذا العمل عربت عن حادثة . يو من األمل الذم يبعث على الرغبة ُب اٟتياة كالتغيَتا١تستقبل ، فهذا ا١تستقبل ف
 . ا٢ترب خَت تعبَت

إنٌو ال يعمد إٔب سرد ىذه اٟتكايات، كإ٪ٌتا كٌظف جانبا ٤تددا، فرأل أنٌو األقدر على إقناع القارئ ا١تشارؾ ُب العملية 
كي يوثق عبلقتو ُّذا ا١تتلقي ؛ ألٌف فقداف الثقة بينهما يدمر البناء السردم، كا٢تدؼ من   -رٔتا  -االبدعية، كقد اختار ىذه التقنية 

 . السرد كالركاية
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 أدب الطفل يف الجقافة الشعبية العربية

 دراسة تراثية  يف الذاكرة اجلناعية العربية 

 جوابلية     نواؿ   :األستاذة
 مديةجامعة ال -قسم اللغة العربية كآدابها

 : ملخص

إف اٟتديث عن أدب الطفل ُب الثقافة الشعبية يقودنا تبعان للتعريج  عن ٣تموعة من أشكاؿ التعبَت الشعيب اليت توجهت           
٢تذه الفئة العمرية ُب ٥تتلف اٟتضارات كعرب حقبات زمنية متعددة كعلى رأسها أغا٘ب ا١تهد كأغا٘ب اللعب كا١تناسبات،كبعض 

،اليت تعد من أكثر األ٪تاط األدبية ا١توجهة للطفل تداكالن ُب أكساطنا "ااجية"بية النثرية على غرار األحجية األشكاؿ األد
االجتماعية،كاليت تقـو على دعاميت اٟتكي كاالستماع،٦تا يؤكد ثراء الثراث الشعيب الذم استطاع ُب ٚتيع مراحل التاريخ الثقاُب 

انية استيعاب نتاجااهتا، سواء كانت إبداعان أدبيان،أك ٦تارسة طقوسية، خلدىا بطريقتو ا٠تاصة،٦تا كاٟتضارم ١تختلف اَّتمعات اإلنس
 .جعلها حية ُب الذاكرة اٞتماعية،ٔتا ُب ذلك ذاؾ اإلنتاج ا١توجو للصغار

ىذا االىتماـ ال  كاف ضمن اىتمامات الكبار كأكلويااهتم منذ عصور بعيدة،كأف  -كما ٮتصو -كل ىذا يؤكد أف الطفل             
يرتبط با١تستول الفكرم أك الثقاُب،بل ىو نتاج حرص فردم كٚتاعي إلدماج ىذا الكائن الصغَت ُب اٟتياة،مع مراعاة ا٠تصائص 
العمرية لو، ٔتا ٭تقق األىداؼ الًتبوية كاألخبلقية،ككفق ما توفر لديها من لغة كخياؿ كثقافة، ال تقل فنية عن تلك العناصر ا١تشكلة 

 .  عض النماذج التعبَتية الرٝتية، ال ٖتيد عن أىدافها اليت رٝتتها اٞتماعة على مقاسها كعلى مقاس أبنائهالب
Résumé : 
     Parler de la littérature pour enfants dans la culture populaire nous mène à un  en-

semble de spécimens expressifs populaire destine à cette tranche d’âge dans différentes civilisa-
tions et à travers des périodes de temps multiples, chapoté par les chansons de la nativité, les 
chansons du jeu et de divers occasions, certaines formes d’œuvre littéraires sans écarter les coutés 
de fées qui représentent les types littéraires les plus orientés pour l’enfant au sur notre société 
fondés sur les piliers de la narration et l’écoute ce qui prouve la richesse de notre patrimoine 
populaire qui a été en mesure à toutes les étapes de l’histoire culturelle et de la civilisation des 
diverses sociétés  humaines. 

   Tout cela certifie ou confirme que l’enfant et tout ce qui le concerne à fait parti des 
priorités et des préoccupations des adultes et ce, depuis l’antiquité, et qu’elles n’ont de relation 
ni avec le niveau intellectuel ni culturel mais sont les conséquences d’un intérêt individuel et 
collectif pour l’intégration de ce petit individu dans la vie, en tenant compte de son âge de ma-
nière à atteindre les objectifs éducatifs et moraux, selon la disponibilité de la langue, 
l’imagination et la culture sans banaliser les éléments composants certaines techniques expres-
sives officielles dont les objectifs sont tracés de façon à avantager l’ensemble.     
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 :مقدمة

ا١تعا٘ب من طرؼ إٔب آخر، فهو عنصر من عناصر الثقافة كمكونااهتا،  يعد األدب لونان من ألواف االتصاؿ كأداة لنقل             
 .يرمي إٔب تشكيل أك تصوير ٗتيلي للحياة كللفكر كالوجداف، من خبلؿ توظيف كسائط كأبنية لغوية ٥تتلفة

افة اَّتمع، بل ىي كثقافة األطفاؿ  ال ٗتتلف عن الثقافة ٔتفهومها العاـ، فهي ليست ثقافة نوعية منفصلة عن ثق              
جزء منها،تشًتؾ معها ُب بعض ا٠تصائص، خاصة إذا أكٔب اَّتمع عناية خاصة لقيمة معينة، فإنو يسعى إٔب إظهارىا من خبلؿ 

 .ثقافة أطفالو، ك٭ترص كل اٟترص على تشكيلها ٔتا يتبلءـ مع قيم ىذا اَّتمع كفلسفتو
استطاعت الثقافة الشعبية استيعاب حاجيات ىذا الطفل عرب مرحل ٪توه  فما ىو أدب الطفل إذف؟ كإٔب أم مدل            

 ا١تختلفة؟ كىل ٯتكن لنا أف نتحدث عن قطيعة بُت منتج ىذا األدب، ك٥تتلف ا١ترجعيات اليت تشكل تراكمان ثقافيان ال يستهاف بو؟ 
 

 :أدب الطفل كإشكالية المصطلح    :تمهيد
النقدية كاألدبية األدب ا١تنتج من الكبار كا١توجو إٔب األطفاؿ من منظور الكبار، ضمن  تعاِب معظم الدراسات               

إسًتاتيجية بناء النشء كفق الفلسفة الثقافية كاالجتماعية كالدينية كالعلمية للدكلة، فيما يطلق عليو ا١تختصوف كالدارسوف أدب 
فيو  –إذ ٓب نقل تضاربت -ُب الوقت الذم اختلفت  الطفل أك الصغار من حكايات كقصص كأشعار،كأناشيد كمسرحيات،

التعاريف حوؿ ىذا اإلنتاج األديب ،إذ ٧تد ىناؾ من يعًتض على ىذا التسمية،كيفضل تسميتو بأدب الكبار ا١توجو لؤلطفاؿ، كُب 
ددكف األدب األطفاؿ ُب حقيقتهم ىم الذين ٭ت» أف " مشكبلت األدب الطفلي"ىذا الشأف يؤكد سيسيليا مَتاسل ُب كتابو

ا١تفضل لديهم، كقد اعتدنا أف نصنف كل ما كتب لؤلطفاؿ على أنو أدب أطفاؿ، بينما األصح أف يكوف التصنيف على أساس 
 [.1]«...ما يقرأ األطفاؿ بفائدة كسركر، فبل كجود ألدب طفلي سابق بل الحق

م كاألديب الذم يقبل الطفل على تلقيو ٔتتعة دكف من ىذا يتبُت أف ا١تقصود بأدب األطفاؿ ىو ذلك ا١تنتوج الفكر            
ضغط،فليس كل ما يوجو إليو يعد كذلك، ما ٓب يعزز بقابلية ىذا الطفل للتلقي عن رغبة، اليت سرعاف ما تتحوؿ إٔب متعة، 

 .فاستجابة، ففائدة
األدب الذم ٬تسد » ب الطفل بأنو ينحو منحى آخر ُب تقدٯتو ١تفهومو حوؿ أد" عيسى الشماس"بينما ٧تد الدكتور             

ا١تعا٘ب كاألفكار كالقيم اليت تسهم ُب تشكيل كجداف الطفل، فبل بد أف تكوف ىناؾ كسيلة تربوية تسهم ُب إشباع حاجات الطفل 
وف كإغنائها كفق ما تتطلبو اٟتياة االجتماعية اليت سيدخل ُب معًتكها، كمطالب بالنهوض ُّا، لذلك أكٔب بأدب الطفل أف يك

 [.2]«جادان ٔتعطياتو، ملتزمان ْتاجات الطفولة من جهة كأىداؼ اَّتمع الًتبوية من جهة أخرل 
 :فلو قمنا بتحليل ىذا التعريف لوجدنا أف صاحبو قد حصر أدب الطفل ُب ٜتسة عناصر ىي            

 .أف أدب الطفل ىو األدب ا١تنتج من الكبار، ا١توجو لؤلطفاؿ -
 .سد أفكار الكبار كيتوافق كا١تنظومة القيمية للمجتمعأنو ىو الذم ٬ت -
 .أدب الطفل ىو كسيلة لنقل األفكار كالقيم -
 .ىو األدب الذم يليب حاجات األطفاؿ من كجهة نظر الكبار -
 . أدب الطفل ىو أدب ىادؼ، ٭تمل على عاتقو رسالة التعليم كالًتبية -
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أف زاكية التحليل قائمة على مبدأ اتول كا١تضامُت، كأف الًتكيز من خبل٢تما  فمن التعريفُت السابقُت يتضح                
منصب حوؿ الغاية كا٢تدؼ ا١ترجوين من كراء ىذا النوع من األدب ،ُب الوقت الذم ٧تد فيو أطرافان أخرل ركزت ُب ٖتليلها على 

أدب األطفاؿ من » :لو بقولو" نعماف ا٢تييت"ف ا١تستول الشكلي، كنقصد بو مستول اللغة كاألسلوب كالصور،على غرار تعري
الناحية الفنية ذك مقومات خاصة،سواء من ناحية اختيار ا١توضوع كتكوين الشخصيات، كخلق األجواء كاستخداـ األسلوب 

٪توه  كالًتاكيب كاأللفاظ اللغوية، فهي ٗتضع لضوابط ٥تتلفة إٔب حد ما، كتقرر ىذه الضوابط حاجات الطفل كقدراتو، كمستول
 [.3]«بصورة أساسية
فاختبلؼ أدب الطفل عن نظَته عند الكبار، يكمن من الناحية العمرية اليت تتطلب تبسيطان للغة االستعارية كاَّازية               

 .     ركؽ الفردية بينهمأحيانان،كتبسيط اللغة أحيانان أخرل،حىت يتسٌت ٢تذه الفئة فهم ما تقرأ،استنادان ١تعرفة الكبار لقدرااهتا،كمراعاة للف
أف أدب األطفاؿ ٮتتلف عن أدب الكبار ُب كوف ىذا األخَت ٮتاطب  " عبد اَّيد القاضي"كمن ىنا يرل الدكتور              

كيانان متكامبلن كثابتان نسبيان،بينما ٮتاطب أدب الطفل كعيان غَت متكامل كغَت ثابت، كمن ٍب يعتمد أدب األطفاؿ على مقومات 
سية ،يستمدىا من علم النفس كالًتبية كاألخبلؽ،إٔب جانب اللغة،اليت ىي األداة األكٔب لبلتصاؿ بالطفل،األمر الذم يستلـز أسا

فهمان كامبلن لنفسية الطفل كلظركفو،كإمكاناتو ا١تختلفة،ُّدؼ تعليمو كتسليتو،دكف ترجيح الكفة ٞتانب دكف آخر،كتكوين شخصية 
 .ا البناء ُب إثراء اَّتمع كالنهوض بوسوية قادرة على ٦تارسة دكرى

 :أدب الطفل  ُب  ٥تتلف  اٟتضارات :أكالن 
إف اٟتديث عن أدب الطفل كالثقافة الشعبية العربية، حديث عن إرىاصات ىذا ا١تنتج األديب ُب ٥تتلف اٟتضارات                 

الوسائط كاألساليب التعليمية ، كلٌعل من أىم ىذه اٞتهود القدٯتة، اليت أكلت عناية خاصة لتنشئة صغارىا، بتوظيف العديد من 
 :كاٞتذكر نذكر

 : الطفل في الحضارة اإلغريقية.1
كأستاذه " أرسطو"لقد تفطن الفبلسفة اإلغريق مبكران للمشكلة التنشئة ٔتفهومها العاـ، من خبلؿ جهود كل من                

، عرب  (الطفولة)ء العناية الكافية ٢تذه ا١ترحلة اٟتساسة من حياة اإلنساف، إذ دعا ىذا األخَت إٔب ضركرة إيبل"أفبلطوف"
كأنو كما ٬تب تعهد النبات ...٘تاثل ٪تو النبات»:، من منطلق تصوره لفكرة الًتبية، اليت رأل أهنا"القوانُت" ك" اٞتمهورية"كتابيو

ية الطفل الصغَت من التػأثَتات الطبيعية كاالجتماعية، اليت ٖتوؿ الصغَت ٟتمايتو ٦تا يضره ، كيعيق ٪توه ٪توان صحيحان كامبلن، ٬تب ٛتا
 [.4]«دكف تقدمو ُب ىدكء كاطمئناف

على أف الًتبية من منظوره ٓب تقتصر على مرحلة الطفولة األكٔب فحسب، بل ٘تتد إٔب مرحلة سابقة للوالدة،لذلك كاف              
، لتفادم ا٠توؼ الذم يراه أكرب يوصي األمهات با١تشي ُب فًتة اٟتمل لفًتات طو  يلة، كبتدليل ا١تواليد اٞتدد، كىدىداهتم قبل النـو
 .شعور ىداـ للطفولة خبلؿ السنوات الثبلث األكٔب

لذلك فقد أككلت مهمة الًتبية ُب ىذه ا١ترحلة لؤلـ فقط،لتساعدىا فيما بعد ا١تربية ُب العناية بالبنات، كخادـ                
ة بالصبية حىت سن السابعة، حيث كاف يدفع بالطفل  بعدىا إٔب ا١تدرسة، ىذه األخَتة اليت تتعهده بالتعليم إٔب األسرة بالعناي

جانب األسرة اليت تستمر مهمتها ُب الًتبية،من خبلؿ تعليمو القراءة على الرغم من ا١تشقة اليت كاف األطفاؿ يواجهوهنا بسبب 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
273 

مية  ٥تيلتهم بسماع بعض القصص ا١تشهورة، كاألقواؿ ا١تأثورة، كا١تقطوعات الشعرية خلو النصوص من الفواصل بكل أشكا٢تا،كتن
 ".ىومَتكس"كعلى رأسها أشعار 

 :أدب الطفل في الثقافة الشرقية.2
لقد أسهم الفكر الشرقي ُب صوغ منتج حكيم موجو لؤلطفاؿ، ُب ثوب مشوؽ، كبا٠تصوص اٟتكايات ا٢تندية                
، الذم ذاع "كليلة كدمنة"، اليت ٚتعت بُت ا١تتعة كالفكاىة كا١ترح،ككذا كتاب " راسواىٍت"ف اٟتيواف على غرار حكاية الناطقة بلسا

، اليت نقلت اإلنساف من ٣ترد (الفابيوالت) صيتو فيما بعد ُب العديد من اآلداب العا١تية، باإلضافة إٔب اٟتكايات ا٠ترافية الصينية 
 .السردم إٔب جانب اٟتيواف، ليمتد تأثَتىا ىي األخرل إٔب لغات إنسانية أخرل شكبلن كمضمونان رمز إٔب طرؼ ٭ترؾ العمل 

ٕتدر اإلشارة إٔب أف أدب الطفل ُب اٟتضارات القدٯتة ٓب يقتصر على القصة ا٠ترافية فحسب بل امتد أيضان                 
ٙب ا١تادة األدبية بأسلوب متميز، ٚتع بُت دكر الدمى كدكر الذم عمد إٔب تقد" مسرح الدمى"ليشمل كسائط أدبية على غرار 

اليت تعد النموذج األقدـ ُب " فيدكسكا " دمية »خياؿ الظل ُب قالب ٕتريدم، كلعٌل من أبرز شخصيات ىذا ا١تسرح، 
 [.5]«...العآب
 :أدب الطفل في الثقافة الشعبية العربية. 3

اث الشعيب ُب ٚتيع مراحل التاريخ الثقاُب ك اٟتضارم ١تختلف اَّتمعات اإلنسانية كل نتاجااهتا، لقد استوعب الًت               
سواء كانت إبداعان أدبيان،أك ٦تارسة طقوسية، خلدىا بطريقتو ا٠تاصة،٦تا جعلها حية ُب الذاكرة اٞتامعية ٢تا،على الرغم من  

ف كاف االتفاؽ يكاد ٤تققان حوؿ ٚتاعية ىذا الًتاث كأصالتو،كاألىم من اختبلؼ الدارسُت ُب ضبط مفهـو موحد ٢تذا ا١تصطلح،كإ
 . ذلك تداخلو مع ٥تتلف الفنوف كاآلداب

٭تمل ُب ثناياه ا١تبلمح النفسية ك الفكرية للمجتمع الكبَت ُب أم  الشعيب ك بعيدا عن ىذا االختبلؼ فإف ا١توركث              
صغَتة كانت أـ كبَتة  -ر العاـ ك ٭تٌدد العبلقات ك يضبط السلوؾ بُت الفرد كاٞتماعة عصر من العصور، كىو الذم يصوغ اإلطا

األمر الذم يوحي باىتماـ ىذه اٞتماعة بكل ما ٮتص أفرادىا ٔتختلف أعمارىم، كمن ذلك األطفاؿ، كىو ا١تنطلق الرئيس الذم -
زء من الًتاث،كأدب الطفل،أك بصيغة أخرل البحث عن استقصاء العبلقة بُت األدب الشعيب كىو ج -كاعتمادان عليو -سنحاكؿ 

 :الصورة الشعبية لؤلدب ا١توجو للطفل ُب الثقافة العربية، كاليت تتمظهر عرب األشكاؿ التالية
 :أغاني المهد.1 

ن أرجوزة قصَتة كتعد من أقدـ أشكاؿ التعبَت األديب ا١توركثة ا١توجهة الطفل ُب مراحل عمرية مبكرة، كىي عبارة ع               
تعتمد على اإليقاع الصوٌب كالنغمي، باعتبار أف الطفل ُب ىذه السن ال يستطيع إدراؾ األلفاظ بصورة دقيقة، األمر الذم 

 .يستدعي ٥تاطبتو بلغة بسيطة ككلمات موزكنة تقـو على التكرار على سلم نغمي معُت
اس كمثَتان للخياؿ،من منطلق أف الغناء ىو ميل غريزم ُب الطبيعة فاإليقاع ُب أغا٘ب ا١تهد تعد منبها للحو                 

البشرية،كىو ما يربر استمتاع الطفل بالكبلـ ا١توزكف ُب شكل مقطوعات تتؤب اٞتماعة تأليفها كاهتذيبها، كمن ٍب تداك٢تا، كعادة ما 
إٔب االعتناء بوليدىا،فتحنو عليو مهدىدة إياه  يكوف مصدرىا األـ أك اٞتدة أك من يقـو مقامها،كاليت تقودىا العاطفة الغريزية

بكلمات رقيقة ،مستخدمة اٟتركة ا١توقعة كا١ترتبة ا١ترة تلو األخرل،مع الكلمة ا١تصاحبة ٢تذه اٟتركة،ُب أسلوب شعرم بسيط  
 .ر مراحل ٪توهىذه األغا٘ب أكؿ عبلقة للطفل مع الشعر الذم ينمو معو كيتطور بتطو  -الكثَت من الدارسُت–كمنغم،لذلك عد 
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كتتميز ىذه األمهودات أك أغا٘ب الًتقيص،اليت ٗتاطب عقل الطفل بلغة سهلة ككلمات موزكنة بسيطة، لذلك                  
جاءت ألفاظها ميسرة،خفيفة على السمع كاللساف،لقصرىا ككثرة استعما٢تا، كقد كاف للعرب عرب ٥تتلف أطوار التاريخ نصيب 

ات الشعرية،اليت اشتهرت ُب أخبارىم ك٣تالسهم منذ العصر اٞتاىلي،إذ كانوا يتخذكف ىذه األراجيز كسيلة موفور من ىذه ا١تقطوع
يعاِب » للًتفيو كالتسلية،إٔب جانب تعزيز بعض ا٠تصاؿ اٟتميدة ُب ذىن الطفل قبل أف  يشتد عوده،خاصة ذلك النوع الذم

، كمن ذلك  ما حفظو التاريخ عن الشيماء أخت [6]«ك بينو كبُت لعبوالعبلقات األسرية بُت الطفل كأخيو أك بينو كبُت أمو،أ
 [:7]الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ من الرضاعة،اليت كانت ترقصو ُب مهده كتقوؿ

 ىذا أخ ٓب تلده أمي
 كليس من نسل أيب كعمي

 فأ٪تو اللهم فيما تنمى 
 :ص ابنها عبد ا بن العباسك كذلك ما كرد على لساف أـ الفضل بنت اٟتارث ا٢تبللية كىي ترق

 ثكلت نفسي كثكلت بكرم           إف ٓب يسد  فهران كغَت فهر
 باٟتب الواُب كبذؿ الوفر          حىت يوارل ُب ضريح القرب

من على أف ىذه األمهودات الشعبية قد رافقت اإلنساف إٔب يومنا ىذا ُب ٥تتلف األقطار العربية بركايات ٥تتلفة،خضعت ٔتركر الز 
 [:8]للحذؼ كاإلضافة كالتحديث، كمن ذلك ما حفظتو الذاكرة الشعبية العراقية

 حادم بادم         أعطٍت مرادم 
 ليلة اٞتمعة         أكقد لك مشعة 

 حادم بادم       سيدم البغدادم
 ليلة اٞتمعة         أكقد لك مشعة 

 :سن األمهات تردده إٔب اليـوككذلك ما تصونو الذاكرة اٞتمعية ُب اٞتزائر كال تزاؿ أل
 بارم بارم يا بيشة
 كاش نديرك فػلعشا

 نديرك جارم بالدبشة
 يتعشا( بنيت)باش ٬تي كليدم

 :أغاني اللعب -2
إذا كانت األمهودات ال تزيد عن البيتُت  ُب أغلب األحياف أك األربعة األبيات،كتعتمد أساسان على دعامة اإليقاع           

ار ا١تصاحب للحركة ا١تنظمة،فإف أغا٘ب اللعب ال ٖتيد كثَتان عن ىذه ا٢تندسة ،كإف كانت من ناحية الشكل قد كا١توسيقى كالتكر 
 .تزيد كتتضاعف،لتتنوع مضامينها بتنوع األلعاب ا١تصاحبة ٢تا

احب أللعاُّم،أك كيتؤب كتابة ىذه األغا٘ب شعراء أك نظاـ شعبيوف،كقد تكوف من التأليف التلقائي لؤلطفاؿ،ا١تص            
أدكارىم ُب اللعب الفردم كاٞتماعي،كأغنية اللعب تتوجو للبنُت كالبنات على حد سواء، لذلك يدخل حوار األطفاؿ ُب سياقها 
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النظمي كاٟتركي،األمر الذم يستلـز كتابتها على أكزاف سريعة كخفيفة ،كبلغة بسيطة عامية، خاصة تلك األغا٘ب اليت ترافق األطفاؿ 
 [:9]ُّم  ُب مراحل متقدمة على غرار ألعاب اٞترم، كنط اٟتبل، كاألرجوحة،كمن ذلك مثل ُب الثقافة الشعبية ا١تصريةُب ألعا

 إبرة ا٠تياطػة** كاحد اثنُت تبلتة
 ىتخيك كمػػي** ىتخيط إيػػػو 

 كأمي تقوؿ ألبويا** أكعى تقوٕب ألمي
 كا٠تركؼ ينطحٍت** كأبويا يضربٍت
األغا٘ب ُب مراحل الحقة إٔب لغة أكثر فصاحة، تساير النمو الفكرم كاللغوم للطفل، كخَت ما نستدؿ لتنتقل ىذه            

، اليت عدىا  الدارسوف أغنية مشًتكة بُت أطفاؿ سائر البلداف العربية،مع اختبلؼ ُب بعض [10"]أغنية اٟترامي كالعسكر"
 :األلفاظ

 أنت حرامي ٨تن العسكر       ىيا أىرب ال تتأخػر
 أقفز ك اجر مثل األرنب          ىيا رفاقي فلنتأىػب
 !ىيا ألقوه ُب السجػن            أنت حرامي؟ال صدقٍت

ٕتدر اإلشارة إٔب أف األغا٘ب ا١تصاحبة لؤلطفاؿ ُب ألعاُّم ٓب تتخذ كسيلة للتسلية فقط،على غرار اللعب ُب حد ذاتو،            
لقيم اإلنسانية كاالجتماعية، كالتنفيس عن انفعاالاهتم ا١تكبوتة ،كتنظيم  طاقة اٞتسم، بل قد اٗتذت سبيبلن لغرس العديد من ا

 .كٖتقيق اندماجهم ُب اٟتياة كاكتساب العبلقات السوية مع األتراب، فضبل عن اإلسهاـ ُب ٪توىم اللغوم كاٞتسمي
 :أغاني المناسبات -3

م ٔتناسبات ٥تتلفة،ارتبط بعضها األعياد كا١تناسبات الدينية،كاالحتفاؿ كىي عبارة عن أغا٘ب ترافق األطفاؿ ُب احتفا٢ت          
با١تولد النبوم الشريف،أك العيدين أك استهبلؿ شهر رمضاف، فيما ارتبط البعض اآلخر  ٔتناسبات تصنعها البيئة ُب حد ذااهتا،  

 .مناسكهمكالتعبَت عن الفرح بسقوط ا١تطر، أك ٓتتم جزء من القرآف،أك سفر اٟتجاج ألداء 
ضمن دائرة األدب الشعيب، تتميز ببساطة اللغة  -ُب أغلبها -ا١تبلحظ أف أغنية ا١تناسبات ُب حياة األطفاؿ تدخل            

كاالعتماد على كزف عركضي غَت منظم، األمر الذم يستدركو األداء ٔتحاكلة أخفاء ا٢تنات، كبنظرة على  تراث األطفاؿ الشعرم 
اؿ ا١تتعاقبة ،نرل أف الطفل يردد  ىذه األشعار دكف  تفقو معانيها، خاصة تلك اليت تتضمن معافو غَت الذم تتناقلو األجي
 [:11]منطقية،على غرار

 ىات ٕب معاؾ بقرة** يا طالع الشجرة 
 .با١تعلقة الصيٍت**  ٖتلب كتسقيٍت 

 يا مُت يربيٍت** كا١تلعقة انكسرت
 [:12]بية العربية ما يردده األطفاؿ مثبلن  ٔتناسبة عودة اٟتجاج من البقاع ا١تقدسةمن أمثلة أغا٘ب ا١تناسبات ُب الثقافة الشع

 كالكعبة كرسوؿ ا** حج حجيجة بيت ا
 يا للي ببلدؾ بعيدة**جيػت أزكرؾ يانيب 

 [:13]كنظَتاهتا ُب الثقافة الشعبية اٞتزائرية
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 ٯتا ٯتا كحليلي با١تركد        ٩ترج برا نشوؼ سيدم ٤تمد
 يدكد ٛترة با٠تواًب كاٟتنة         

 يا حجاج بيت ا           ما شفتوش رسوؿ ا
 شفناه كرينػػاه            ُب مكة خلينػػػاه

 يتوضى كيصػلي             كيقرا ُب كتب اللػو
إشراقة مشس ُب ىذا  أك ما تردده األـ على لساف ابنها ٔتناسبة حلوؿ أكؿ يـو من أياـ الربيع، كىي ٖتملو ليستقبل أكؿ 

 [:14]الفصل
 يا الربيع  الربعا٘ب        جيت نلقاؾ لقا٘ب
 أعطيٍت صحة لبداًف      ُب كل الزمػػاف

 
 
 
 
 
  

 :خػػػػػاتمة
إف أدب الطفل ُب الثقافة الشعبية العربية ال يقتصر ُب الواقع على ما قدمناه من ٪تاذج شعرية،بل يتعداىا إٔب أشكاؿ             

،اليت تعد من أكثر األ٪تاط األدبية ا١توجهة للطفل تداكالن  ُب أكساطنا االجتماعية ،كاليت "ااجية"نثرية على غرار األحجية  أدبية
 .تقـو على دعاميت اٟتكي كاالستماع، كتعتمد اإل٬تاز كالتشويق،كاستثارة ا٠تياؿ،بإقحاـ اٟتيواف كاألسطورة ُب أحداثها

كاف ضمن اىتمامات الكبار كأكلويااهتم منذ عصور بعيدة،كأف ىذا االىتماـ ال   -كما ٮتصو -الطفل كل ىذا يؤكد أف             
يرتبط با١تستول الفكرم أك الثقاُب،بل ىو نتاج حرص فردم كٚتاعي إلدماج ىذا الكائن الصغَت ُب اٟتياة،مع مراعاة ا٠تصائص 

ا توفر لديها من لغة كخياؿ كثقافة، ال تقل فنية عن تلك العناصر ا١تشكلة العمرية لو، ٔتا ٭تقق األىداؼ الًتبوية كاألخبلقية،ككفق م
 . لبعض النماذج التعبَتية الرٝتية، ال ٖتيد عن أىدافها اليت رٝتتها اٞتماعة على مقاسها كعلى مقاس أبنائها
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(أنزار) ةأسطور  في االجتماعي البعد  
 

بن لباد    سالم  : استاذ  
 .بجاية -ميرة -جامعة عبد الرحماف

 :تقديم
 أصبحت رغم التطور الثٌقاُب كاإلعبلمي ُب اَّتمع اٞتزائرم، إالٌ إننا ٧تد بعض ا١تعتقدات تسيطر على الٌفكر الٌشعيٌب، حىت

  .عادة ال ٯتكن التخٌلي عنها، فهي شيء مقدس من ا١تقدسات االجتماعية األخرل
فاألسطورة تتعلق دائما "ك٬تمع الٌدارس للًتاث الٌشعيٌب أف الفكر البشرٌم مبٌٍت على التفسَت األسطورم لتلك الظواىر الطبيعية، 

القيمة اٞتوانية اليت تعزل لؤلسطورة إ٪ٌتا تنشأ عن أف ىذه لكن (...ُب العصور األكٔب)أك ( قبل خلق العآب)بأحداث مضت 
كىذه البنية تتعلق . تشٌكل ُب الوقت نفسو بنية دائمة -قد حدثت ُب ٟتظة معينة من الزماف-األحداث اليت يفًتض أهنا تكوف

  (1.")با١تاضي كباٟتاضر كبا١تستقبل ُب آف كاحد
ة، كيتميز ا١توضوع ا١تعاِب حوؿ األسطورة بالٌشمولية كاٞتٌدية، كٕترم أحداثها ُب حيث يكوف ىناؾ دكر رئيسي لآل٢تة كأنصاؼ اآل٢ت

  .زمن مقدس ىو غَت الزمن اٟتاضر، كما توضح األسطورة تلك ا١تعتقدات كتدخل ُب صلب طقوسها
ن عاداتو كتقاليده كمعتقداتو ينشأ جانبا مهٌما من جوانب الثٌقافة اليت يتلقاىا الفرد، كم"أٌما فيما ٮتص ا١تعتقدات الٌشعبٌية فتمٌثل، 

  (2.")سلوكو كتتشكل فلسفتو ُب اٟتياة
إف اَّتمع اٞتزائرم عامة كالقبائلي على كجو ا٠تصوص، كاف كال يزاؿ يعتقد بتلك ا٠ترافات كا١تعتقدات اليت نشأت ُب فكرىم منذ 

أىٌم كأكثر ا١تعتقدات شيوعا ُب منطقة القبائل، االعتقاد زمن بعيد، كاالعتقاد باآل٢تة كقدراهتا ا٠تارقة رغم رفض اإلسبلـ ٢تا، كمن 
 .الذم يلجأ كف إليو قصد ا٠تبلص من اٞتفاؼ الذم حٌل با١تنطقة( أنزار)ب

، كما ىو دكرىا ُب اَّتمع القبائلي، كما ىي أىم (أنزار) ما ىي أسطورة: كمن بُت التساؤالت اليت نطرحها حوؿ ىذا ا١توضوع
عادة ٘تارس بعدما كانت ُب (أنزار ) ٘تارس ُب اٟتياة االجتماعية ُب ببلد القبائل ككيف أصبحت أسطورة الطقوس االحتفالية اليت

 زمن مضى ٣ترد معتقد شعيٌب؟
 :ماىية المعتقد 

ثبت التٌصديق باألمر كاإلٯتاف بو، كىو من الفعل اعتقد، كيقاؿ اعتقاد بالشيء أم أقنع بو كأ:" يعرفو ابن منظور ُب لساف العرب أنو
 (3) ".لو

أٌما االعتقاد ُب األدب الٌشعيٌب ىو اإلٯتاف باألشياء اليت ال يتقبلها عقل اإلنساف ا١تتعٌلم، كالذم اصطلح على تسميتو         
 .با٠ترافات أك ا٠تزعببلت

 :ماىية األسطورة
كىقىاليوا أىسىاطَتي :)اج ُب قولو تعأبكقاؿ الٌزجٌ :"ىي مفرد أساطَت، كقد كردت ُب لساف العرب ُب مادة سىطىرى بعدة مفاىيم مثل 

األكلوف، ككاحد األساطَتي ()*( األىكىلُتى  رىه ي ٌى األيٍسطيورىةه  : ، خرب البتداء ٤تذكؼ ا١تعٌت كقالوا الذم جاء بو أساطَت األكلُت معناه سىطَّ
 (4) ".كما قالوا أحدكثة كأحاديث
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أحاديث ال : كاألساطَته : األسىاطَته األباطيله :"ما ذىب إليو ابن منظوركنقصد من قولنا سىطىرى فبلف أم جاء بأحاديث باطلة، كىو 
( ج)أساطَتي ٚتع أىٍسطىاري :نظاـ ٢تا، كاحداهتا ًإٍسطىاري كًإٍسطىارىة بالكسر كأيٍسًطَته كأيٍسًطَتىةه ك أيٍسطيوهر ك أيٍسطيوىرةه بالٌضم ،ك قاؿ قـو 

: أتانا بأساطَت: ك سىطَّرى علينا : ألفها :ري ٌٍب ٚتع أىٍسطيري على أىسىاًطَتي ك سىطىرىىا ٚتع سىطىرى على أىٍسطي : كقاؿ أبو عبيدة :أىٍسطيري 
ر فبلف على فبلف إذا زخرؼ لو ...سىطَّرى فبلف على فبلف علينا ييسىطٍّري إذا جاء بأحاديث تشبو الباطل : يقاؿ:الليث ٌى يقاؿ سىطَّ

 (5) ".األقاكيل ك ٪تقها كتلك األقاكيل األساطَته السطره 
أما اٞتانب االصطبلحي، ىي ظاىرة إنسانية ارتبطت باَّتمع منذ كجود اإلنساف، كغرست فيو الطبيعة نوعا من ا٠توؼ كالقلق 

 .فحاكؿ إرضاءىا أك السيطرة عليها كُب بعض األحياف االنسجاـ معها
، أم ألف األسا:"كيرل الدكتور خليل أٛتد خليل  طَت أك األحاديث اليت ال أصل ٢تا، األحاديث بأٌف األسطورة اشتقاؽ من سىطَّرى

العجيبة ا٠تارقة للطبيعي كللمعتاد عند البشر كاألسطورة تعريفا ىي حكاية عن كائنات تتجاكز تصورات العقل ا١توضوعي، كما 
 (6)  ".ٯتيزىا عن ا٠تٌرافة ىو االعتقاد فيها، فاألسطورة موضوع االعتقاد

 :أسطورة أنزار  
ًتاث الٌشعيٌب القبائلٌي اٞتزائرٌم، نشأت قدٯتا كمعتقد شعيٌب كأصبحت اآلف عادة كتقليد يقـو بطقوسها أفراد ىي أسطورة من ال 

ىذا اَّتمع قصد استدرار السماء حُت ٭تل اٞتفاؼ با١تنطقة، ٔتعٌت أهنا انتقلت من طابعها الطقوس الديٍت ا١تقدس إٔب ٣ترد عادة، 
 .يقـو ُّا النٌاس

ىذه األسطورة عرفت ركاجا كاسعا ُب األكساط االجتماعية القبائلية :"مد جبلكم عن أسطورة أنزار فيقوؿكيتحدث الدكتور ٤ت
إذ كلما عم اٞتفاؼ كأصيبت األرض بالقحط كاٞتفاؼ إال كانبعثت أصو٢تا األكٔب . كظلت ٘تارس ٦تارسة طقوسية إٔب عهد قريب

   (7.")إلو األمطار أنزار ليعيد إليهم الغيث ا١تفقود من أعماؽ الذاكرة اٞتماعية من جديد لينشد ُّا األىإب
كمن بُت العادات كا١تمارسات اليت ألف سكاف القبائل القياـ ُّا إرضاء كتربكا إللو ا١تطر، عادة رش موكب العركس با١تاء كعادة 

كىذا كلو نابع من الثٌقافة القبائلٌية  متمنيا موٝتا ماطرا كخصبا،( ألنزار)رش ا١تاء حُت ا٠تركج من البيت للمسافر، كىناؾ من يصلي 
 . كاليت كرثٌتها عن األجياؿ السابقة دكف االىتماـ بالرٌفض الديٌٍت ١تثل ىذه األنواع من ا١تعتقدات كا١تمارسات الطقوسية

كقد ٧تدىا كيركم لنا الدكتور ٤تمد جبلكم بعض ا١تمارسات الطقوسية ، اليت كاف سكاف القبائل ٯتارسوهنا ُب زمن ليس ببعيد، 
٘تارس ُب كقتنا، ألف ىناؾ من ال يزاؿ يعتقد ُّا ألهنا موركث ٌشعيٌب راسخ ُب الٌذاكرة كىو ما نراه من خبلؿ القياـ ببعضها ، كرٌش 
موكب العركس با١تاء سواء كاف ماء عادم أك ماء الورد ا١تقطر ،  كإذا أردت االستقصاء عن ٌسر ىذه العادة لوجداهتا نابعة من 

 .لقبائلٌي القدٙب ، لو عبلقة بأسطورة أنزارالٌفكر ا
كملخص ا١تمارسة الطقوسية ٢تذه األسطورة ، أف ٚتعا من النساء حُت ٬تتمعن ُب أحد   ا١تنازؿ لتنظيم مراسيم االحتفاؿ "

،كيشًتط فيها (ألنزار)اليت تقدـ ابنتها عركسا ( 9)حلوؿ القحط بالببلد بتحديد ا١توعد ،ٌٍب اختيار اٟتماة  (8) (ayurar)بدءا
أف تكوف من أشرؼ نساء القرية ك أف تكوف ابنتها على قدر كبَت من اٞتماؿ ك البهاء كتكوف نيتها صادقة ال يشوُّا كدر كال 

  (10.")تعكَت
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ْتيث يشًتط ( 11")ثامزغة"ك اليت جرت أحداثها ُب زمن بعيد ، ٔتنطقة تسمى( أنزار)كىذا راجع اكلة إحياء القصة األسطورية 
كىي الفتاة الشديدة اٞتماؿ كاليت ( 12" )تيسليث" إحياء األسطورة توفر شركطها اليت كجدت ُب األصل كجماؿ الفتاة ُب

 .اشتهرت بُت قومها بصفة اٟتياء ك حبها الشديد لينابيع ا١تياه ك األهنار
 ،ك الينابيع ،تداعب بيديها ا١تاء اكؿتتجوؿ بُت اٞتد( تيسليث)ك حسب اعتقاد سكاف ا١تنطقة ك ركاية اللة فاطمة ايديرم،عاشت 

ك تستلذ باللحظات اٞتميلة من اٟتياة ،حيث ٖتمل ا١تاء ُب كفيها ك ترميو ٨تو السماء ليتفرؽ إٔب قطرات متؤللئة كىي تنشد كتغٍت 
 . بصواهتا العذب

عرب عن عفافها ك ٚتا٢تا ،حيث ٘تضي تتنقل بُت الودياف ك الينابيع ، ككأهنا ت( تيسليث)تكررت ىذه العملية أياما عديدة ، ككانت 
 .أكقات طويلة بعيدة عن أنظار القرية ك شباُّا

ٚتاال ،كبينما كانت كعاداهتا ترتوم من أحد الينابيع ، مرت سحابة رعدية كاف أنزار إلو ا١تطر (تيسليث )كمرت األياـ ك زادت 
ة بيضاء ، كزاد انتباىو ذلك الصوت العذب ا١تنبعث من يقودىا ،فأشٌد انتباىو شيء فوؽ األرض ،كاف يبدكا ُب بادئ األمر شعل

 .ىذه الشعلة،فأقًتب أكثر فوجد فتاة فاتنة اٞتماؿ كاشفة الساقُت اهتٌم بالدخوؿ إٔب ا١تنبع ك تغٍت بصوت شاكٌم أصيل
يرل بعُت اآل٢تة ، (  نزارأ)كٔتا أف إلو( تيسليث)ٟتظات يتأمل ُب ىذه الفتاة ، ألنو ٓب يرل إنسية فائقة اٞتماؿ مثل ( أنزار)توقف 

 .نظر إٔب عمق ركحها فاستغرب لنقاء كصفاء ركحها ك أبصر ُب فكرىا فوجد ذلك اٟتياء ك التعفف
، ( تيسليث)االستقرار أياما فوؽ ببلد األكراس منزال على ا١تنطقة كٌل األشكاؿ الغيث، تعبَتا منو عن حبو ك غرامو لػػػػ ( أنزار)قرر

ىذا التغيَت الذم ٓب ٭تدث من قبل ك خاصة عندما ( تيسليث)ا٠تَتات، ك الحظ قـو فاخضرت األرض ك أنتجت 
ىل : إٔب اٞتبل كامتؤلت السماء بالسحب، فأصبحت الفتاة قديسة، ك أضحى أنزار يعا٘ب عاطفيا، يتساءؿ(  تيسليث)تصعد
 ؟ْتبو ٢تا ك رغبتو ُب الٌزكاج منها، أك ٭تافظ على كربيائو اإل٢تيٌ (  تيسليث)يصارح

  .ك بعد تفكَت طويل قرر مصارحتها ك طلبها للٌزكاج بعد أف قٌدـ مهرىا ا١تتمٌثل ُب الغيث الذم حوؿ ا١تنطقة إٔب جٌنة
إٔب رجل ( أنزار) ك كأنو برؽ خاطف نازؿ من السماء على شكل عاصفة ضربت األرض بقوة اىتٌز ٢تا كل شيء، ٖتوؿ( أنزار)نزؿ 

 .ك بقيت جامدة ُب مكاهنا خوفا ك فزعاشاب، لكن ىذا اٟتدث أفزع الفتاة 
نيها تقدـ إليها بكل احًتاـ ك طلبها للزكاج مبٌينا ٢تا عدـ إمكاف البٌشر من مبلقاة اآل٢تة إال إذا بلغوا تلك الٌدرجة من العظمة اليت يب

ن العار مبلقاة رجل رفضت بشٌدة ك أخربتو بذلك بكل شجاعة ألهٌنا رأت أنٌو م( تيسليث) حسن ا٠تلق ك نقاء الٌركح، لكن
 .غريب دكف علم كالديها، فهي بالٌنسبة ٢تا خيانة ٢تم ك إلخواهتا ك أىلها

ٓب يتقبل أنزار ما حصل فغضب كثَتا ك قرر أف يسلط غضبو على ا١تنطقة ك ٭ترمها من الغيث، فعادت الٌشمس اٟتارقة ك بدأت 
 .الربؾ ك البحَتات تتقلص ك أضحت الودياف كالينابيع ٕتف ك تنقص

طاؿ ىذا األمر أشهرا عديدة ك حل با١تنطقة اٞتفاؼ حىت قضى على كل االخضرار كأصاب النٌاس اليأس ك فقدت األكراس 
ُب ىذه اٟتالة ك عرفت مدل تعلق أنزار ُّا ك قررت قبوؿ عرض أنزار، فراحت تناجيو ك تتضرع إليو ( تيسليث) ركنقها، فضاعت

ا١تياه إٔب ٣تاريها، ك كاف ٢تا ما أرادت، فرقص الٌسكاف فرحا مستبشرين بذلك ، ك قٌدموا  راجية عودتو، فعاد بعد ذلك أنزار ليعيد
 .الوالئم ك أعلنوا األفراح ك االحتفاالت

ك من ىنا تكٌوف االعتقاد حوؿ األسطورة ك رسخ ُب ا١تخياؿ الٌشعيٌب القبائلٌي، ك أصبح اَّتمع يقـو با١تمارسات الطقوسية كلما 
 (13) .عركسا لو( تيسليث)نطقة معتقدين بغضب إلو ا١تطر أنزار على ا١تنطقة ك البد من إرضائو ٔتنحو حٌل اٞتفاؼ با١ت
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ك١تٌا ٭تُت ا١توعد ادد ٕتهز العركس بكامل ٕتهيزات الزٌفاؼ ك بعدىا :"ك يسرد الدكتور ٤تمد جبلكم كقائع إحياء األسطورة قائبل 
كأطفاؿ ، ليطوؼ اٞتمع بالقرية بيتا إثر بيت ك أثناء الٌطواؼ يردد اٞتمع بصوت ينطلق ا١توكب الذم يتشكل من نساء ك فتيات 

  (14":)كاحد
  أىنٍػزىاٍر يىا أىنٍػزىارى 

ا اٟتَّرٍ   يىاإًلىًو لىًطٍف ىىذى
يػٍرىاتي اٞتًبىاؿً  نىعى خى   لًتػىيػٍ

ا غىٍَتًىىا ُب السىوىاًحلٍ    (15)كىكىذى
كينظم إٔب اٞتمع عدد آخر من النساء ك األطفاؿ ، كعند آخر ... قيق كبصلكعند كٌل باب ٕتمع الصدقات من زيت ك ٟتم ك د"

حينها تبدأ عملية إعداد الوليمة ٔتا ٚتع من صدقات ك ١تٌا تنتهي الوليمة تغسل ... -كعادة ما يكوف معبدا أك مسجدا –نقطة 
 (16) ".اكتذكَت اإللو ْترماف جرياهن (targa) األكا٘ب ك ترتب كتصب مياه الغسيل ُب ساقية

أٌف ُب ىذا اليـو كىو يـو اٞتمعة تذبح الذبائح كيطبخ الكسكس :كبعض الٌركايات اليت استقصيناىا من أحد العجائز تقوؿ 
كبعدىا يذىب الٌسكاف للصبلة شاكرين ا ك متذرعُت   -من ا١تؤكنة اليت ٚتعت من البيوت  –بكميات ىائلة تكفي كٌل القرية 

 (17) .اهتملو  بقبوؿ  ىديتهم كدعوا
كما ٕتد بعض الٌركايات تؤكد سقوط األمطار مباشرة بعد إهناء اٟتفل لذلك ىم يًتكوف األكا٘ب دكف غسلها حىت تغسل ٔتياه 

 .األمطار
ُب الصورة اليت ( أنزار)اليت تقدـ فيها العركس لزكجها الو األمطار :"أٌما اٟتلقة اٟتاٝتة ُب ىذه ا١تمارسات الطقوسية كىي األىٌم 

ضيها ،حيث تأٌب اٟتماة بابنتها كسط اٟتلقة من ا١تتجمهرين ، كٕتردىا من ثياُّا ْتيث تبدكا عارية ٘تاما، ك تدعوىا لتطوؼ يرت
طالبة بو قطرات غيث من اإللو أنزار قائلة  (18)(iflew .ayenja) با١تعبد أك ا١تسجد سبع مرات ك ىي ٖتمل ُب يدىا مغرفا

( :"19) 
األىٍمطىارً  نىا بًا١تًيىاهٍ يىا آ٢ًتىة ى  ، مىن وا عىلىيػٍ

اءه  كىقػيٍربىاننا   (20)كىًمنَّا  لىكيٍم  األىٍركىاحى  ًفدى
ٌٍب تواصل بعد انتهائها من الطواؼ ُب توسلها لزكجها ا١تفركض إلو ا١تطر، مستعملة بعض الكلمات الٌشاعرية، مذكرة إياه ٔتا حٌل 

 :بأىلها ك قريتها جراء اٞتفاؼ فتقوؿ
  بًالربىؾً  قىٍحطه حىلَّ 

 أىٍصبىحىٍت قػىبػٍرنا لًلسَّمىكٍ 
 كىالرَّاًعي غاىرًؽه ًُب ا٢تًَّم ك الش ريكرً 
ىرىاًعي، جىٍدبه كىبيوره 

 ًحُتى غىدىٍت ا١ت
 اٞتىمىاعىةي أيٍفًلسىٍت كىجىاعىتٍ 
  (21) كىًإٕبىَّ كىالرىٍقطىاءي ًاٍشرىأىبىتٍ 

 :مرددين العبارة التالية( أنزار)العركس ك مدح اإللو ،إاله األمطاركقد يشارؾ النساء اٟتاضرات ُب ىذه اٟتفلة بإظهار ٚتاؿ 
 أىنٍػزىاٍر أىيػ هىا اإًللىوي 
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  ًسر ؾى غىائًره أىٍكحىده 
 فػيٍزتى بًفىتىاةو كىاليىاقيوتً 
 شىٍعريىىا حىرًيرًم ٦تيىدٍ 

 خيٍذىىا كىأى٢تًٍٍمهىا أىٍجًنحىةن 
ًٌ ًُّىا ًاٍصعىدٍ  اًء كُب غيوًر السَّمى  ٌى

 حيٍسًنهىا الفىتىافً  ًمٍن أىٍجلً 
  (22)أىٍركىٍيتى كيلَّ ظىاًم و عىٍطشىافٍ 

ٕتمع كل الفتيات الٌلواٌب بلغن سٌن الٌزكاج، ُب ساحة قرب ا١تعبد ليشاركن خطيبة "كآخر ما يقـو بو األىإب كختاـ ٢تذه العادة، 
اٟتشد الغفَت من النساء ك األطفاؿ، تدـك  ك ذلك على مرآل(zerzari) لعبة يطلق عليها زرزارم -اليت ال تزاؿ عارية-(أنزار)

 (23) ".اللعبة كقتا ٤تددا لتنتهي بدفن الكرة الفلينية ا١تستعملة داخل حفرة أعدت  لذلك  من  قبل
 :متمٌنيات قبولو للفتاة كزكجة لو، كأف يرضى عنهم كيقدـ ٢تم األمطار ا١تفقودة فَتددكف( أنزار)كبعد ختاـ اللعبة تدعوا الفتيات 

ىٍقصيودٍ فػيزٍ 
ىٍطلىًب ا١ت

 نىا بًا١ت
ىٍنشيودٍ 

 ًقرىافي العىريكًس بًالنٍّدٍّ ا١ت
 اإًللىًو ًإٔبى األىٍرًض يػىٍنزًؿٍ 
 كىالعىريكسىًة رىاًضيىةه بًًو بػىٍعله 

نىا األىٍمطىارٍ   أىيػ هىا اإًللىوي أىًعٍد إًلىيػٍ
 رًفٍػقنا، األىٍرضي كىسىاىىا ااًلٍصًفرىارٍ 

 الًعلىفٍ ًلكىٍي تػيٍثًمرى النػٍّعىٍم كى 
 (24) كىمىا أىٍٙتىٍرًبيٍ النٍَّسلى كىا٠تىلىفٍ 

ك متأكدين أنو سيغيثهم حتما، ( أنزار)كىكذا يكتمل اٟتفل فيتوجو الٌنسوة إٔب ديارىم مقتنعُت بأهٌنم قٌدموا كاجبهم ٕتاه إلو ا١تطر
 .كلن ٮتيٌبهم بعد الٌذم قدموه لو

بأٌف ("أنزار)ة الذين شاركوا ُب إحدل ا١تمارسات الطقوسية حوؿ أسطورة كيؤكد لنا الدكتور ٤تمد جبلكم نقبل عن أحد الٌركا
 (25) ".(ألنزار)األمطار تعرؼ النزكؿ أياما قبلئل بعد ىذه ا١تناشدة 

ىذه القصة األسطورية للممارسات الطقوسية، كانت ٘تارس ُب زمن بعيد عن ىذا الٌزمن، لكٌنها تغٌَتت ُب بعض األمور كإسقاط 
كٕتريدىا من ثياُّا، حيث تركم لنا اللة فاطمة إيديرم ىذه التغٌَتات فتقوؿ أف الفتاة ُب ا١تمارسات الطقوسية حلقة الفتاة 

لتكسى بلباس ك تزيٌن مثل العركس، ٌٍب تقاـ بعد ذلك نفس ا١تمارسات الطقوسية ( ا١تغرؼ)قد عوضت ب( أنزار)ألسطورة
 (26)  .السابقة

األمازيغية كانت تلعب دكر ( أنزار)كما أٌف اإلنشاد ُب أسطورة "اـ ْتضور النساء دكف الٌرجاؿ، كما ٯتٌيز ىذه  األسطورة  أهٌنا تق
الٌتقرب ك االبتهاؿ كطلب اال٧تاز ُب كظيفة التعويذات الٌسحرية، ككل الصيغ ذات الطابع الطقوسي ىي الفعل أكال قبل 

 (27)".ا١تعرفة
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علي ُب مثل ىذه األنواع من ا١تمارسات، حيث يسعى كٌل ىذا اٞتمع من الٌنسوة فالفاعل ٢تذه ا١تمارسات يهٌتم أكثر باٞتانب الف
 .إٔب تقدٙب كٌل ما يركنو إرضاء ألنزار

معتقد ميثولوجي ، ٖتفظو الذاكرة الٌشعبية ك توارثتو األجياؿ منذ زمن ( تيسليث)كمن خبلؿ ما سبق نٌسلم أٌف قصة عركس ا١تطر 
ب مٌنا تدكينها ك اافظة عليها حىت ال تلقى مصَت بعض ا١تعتقدات اليٌت ضاعت ُب صدكر طويل ك ال ٬تب أف نغفل عنها، بل ٬ت

 .حافظيها، ألهٌنا مرآة اَّتمع اٞتزائرم على كجو ا٠تصوص
 
 
 
 

 :الخاتمة
ُب الفكر كرثناىا  إٌف اَّتمع اٞتزائرم ثرٌم ُّذه ا١تعتقدات، فكاف يؤمن ُّا كيقٌدسها دكف قصد منو ألٌف مٌثل ىذه ا١تعتقدات راسخة

عن آبائنا، كىم بدكرىم كرثوىا عن أجدادىم، لذلك ٧تدىا منتشرة ُب كافة الًتاب الوطٍت، فعلى سبيل ا١تثاؿ قد ٧تد ا١تمارسات 
كقد  (...سونو)أك( عارفة)أك ( أغنجو)٘تارس ُب مناطق عديدة لكن االختبلؼ ا١توجود ُب التسمية مثل ( أنزار)الطقوسية ألسطورة 

االختبلؼ أيضا ُب إسقاط بعض الطقوس ك ا١تمارسات أك إضافة البعض اآلخر، لكن ا٢تدؼ كاحد ىو مناجاة اآل٢تة يكوف 
 .لطلب الٌرزؽ

كيبقى ما ٯتٌيز ببلد القبائل، التمسك ُّذه العادات ُب كقتنا ىذا كتقديسها رغم التطور الثٌقاُب ك االجتماعي، كما ٯتنحوهنا أ٫تية 
األمازيغي، كمن بُت ا١تقدسات اليت ٭تتفل ُّا الفرد القبائلي ُب اٞتزائر، حلوؿ رأس السنة األمازيغي ك الٌذم  ألهٌنا تثبت انتماءىم

 .يكسب دالالت رمزية ،ألنٌو يـو لبلحتفاؿ باألرض كما أنتجتو من خَتات
ُب كل ا١تناسبات ك االحتفاالت ،   الٌذم ٕتده حاضرا(الكسكس)أٌما ا١تأكولة اٟتاضرة دائما كاليت ترمز ىي أيضا إٔب ا١تنطقة ىي 

كما ٖتافظ ا١تنطقة على لباسها التقليدم ،حيث ال ٕتد مناسبة خاصة الرتداء اللٌباس التقليدٌم القبائلٌي، بل ىو لباس كل 
 .األكقات عكس ا١تناطق اٞتزائرية األخرل اليت تستعمل اللباس التقليدٌم ُب ا١تناسبة ا٠تاصة فقط
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 كرية كالثقافة عنف فرنسا اتجاه الجزائريين كأثره على حياتهم الف
 .ـ 1940 - 1830خالؿ الفترة 

 
 

 شيخي  رشيد     .د: األستاذ
 كلية العلـو اإلنسانية ك االجتماعية

 جامعة سعد دحلب البليدة  
 aouadichikhi26@yahoo.fr: البريد اإللكتركني 

 

   :ملخص 

عدة تغَتات عرب مراحل تارٮتية ٥تتلفة ، ك ىذا التباين  ك االختبلؼ مس كل جوانب حيااهتم سواء من شهد اَّتمع اٞتزائرم    
الناحية االقتصادية أك السياسية أك االجتماعية أك الثقافية ك الدينية ، ك ىذا التغيَت نتج بسبب األكضاع  اليت مرت ُّا الببلد ، 

ت اَّتمع اٞتزائرم بعنف مستخدمة ُب ذلك كل الوسائل  من أجل القضاء على ْتيث احتبلىا عدة غزاة  منهم فرنسا اليت ضرب
 .مقومات شخصيتو ، ك ما أرت أف أركز عليو ُب ا١تقالة ىو تأثَت ىذا ا١تغتصب على اٟتياة الفكرية ك الثقافية للمجتمع اٞتزائرم 

 

Résumé :   
        La société Algérienne à connue  divers changements à travers différentes  étapes   
historiques.   
      Parmi les changements qui ont le plus bouleversé   la vie intellectuelle   
et culturelle des Algériens je literai la tentative violente de la France , d’effacer par tous les 
moyens l’identité Algérienne et ce point  précis et le sujet de ma   communication pour savoir 
jusqu’au le colonisateur français  
s’est   éloigné pour éxtérminner l’identité Algérienne .     
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 :مقدمة 

الذم يدؿ على ذلك كثرة ا١تعاىد العلمية لقد كاف الفكر كالثقافة ُب اٞتزائر مزدىرين قبل االحتبلؿ الفرنسي كالشيء          
كا١تؤسسات الثقافية اليت كانت منتشرة ُب الببلد لنشر العلم كا١تعرفة بُت اٞتزائريُت  ، ككاف يتؤب التدريس فيها أساتذة على جانب  

ريخ كغَتىا كىذه الثقافة ، التا  كبَت من التمكن العلمي ُب فركع الفلسفة  ، األدب ، علم الكبلـ ، الفقو ، التفسَت ، اٟتديث
 .نفسها اليت كانت منتشرة ُب العآب العريب اإلسبلمي ُب القرف الثامن عشر       ك التاسع عشر 

ككانت مدف ّتاية كتلمساف كقسنطينة كمازكنة كاٞتزائر العاصمة من أشهر ا١تراكز الثقافية كالًتبوية ُب القطر اٞتزائرم ، ٦تا       
افة كالتعليم بُت اٞتزائريُت بالنسبة لغَتىم من الشعوب األخرل ُب آسيا كإفريقيا ُب تلك اٟتقبة ،  كقد نتج يدؿ على انتشار الثق

عن انتشار التعليم كالثقافة بُت اٞتزائريُت قبل االحتبلؿ كثرة عدد ا١تتعلمُت بصفة عامة كقلة انتشار األمية نسبيا بُت السكاف  ، 
ي ك احتبللو لكل ا١تناطق اٞتزائرية  عمل على القضاء على  تلك اٟتياة الفكرية ، كىذه السياسة غَت أف بعد ٣تيء ا١تستعمر الفرنس

اليت انتهجها ا١تستعمر كانت معا١تها تتجلى منذ البداية ، لكي تتمكن فرنسا من تنصَتىم ك فرنستهم ٘تهيدا إلدماجهم ُب الكياف 
قالة ، ْتيث سنركز على ثبلثة مراحل من مراحل اٟتياة الفكرية ، أك٢تا الفرنسي العاـ ، ك ىذا ما نسعى لتوضيحو ُب ىذه اا١ت

إٔب  1830ـ ، أما ا١ترحلة الثانية ٘تثل مرحلة االنكماش ا١تمتدة ما بُت  1830إٔب  1800مرحلة اإلزىار ك اليت امتدت من سنة 
رؽ الصوفية على الفكر اإلسبلمي ، أما أخر ـ ك اليت شهد فيها اَّتمع  ا٨تطاط ُب ا١تستول العلمي  ك سيطرة الط 1910غاية 

ك اليت شهدت صدكر عدة ٣تبلت  ك جرائد ك ظهور عدة مشايخ ، غَت (  1940 – 1910) مرحة ك اليت ٘تثل مرحلة اليقظة 
 .  أف ىذه ا١ترحلة  شهدت صراع كبَت بُت ا١تفكرين ك ا١تستعمر الفرنسي 

 :ـ 1940 - 1800 تطور الفكر كالثقافة في الجزائر خالؿ الفترة* 

ة ك قبل اٟتديث عن اٟتياة الفكرية ك الثقافية للجزائريُت أثناء اٟتقبة االستعمارية البد من التطرؽ إٔب ا١ترحلة اليت سبقتها كا١تتمثل   
ك الثقافية  ُب مرحلة االزدىار ك نكتفي ُب ىذا ا١تقاـ بثبلثُت سنة، ك ذلك حىت يتسٌت لنا ا١تقارنة عما كانت عليو اٟتياة الفكرية

 .      ككيف أصبحت
 (:1830 – 1800)مرحلة االزدىار : المرحلة األكلى -

كالشيء الذم يؤكد ذلك كثرة ا١تعاىد العلمية كا١تؤسسات , لقد كاف الفكر كالثقافة ُب اٞتزائر مزدىرين قبل االحتبلؿ الفرنسي 
ككاف يتؤب التدريس فيها أساتذة على . كا١تعرفة بُت اٞتزائريُت الثقافية اليت كانت منتشرة ُب معظم مناطق الببلد ُّدؼ نشر العلم

كىي نفس . جانب كبَت من التمكن العلمي ُب فركع الفلسفة، األدب، علم الكبلـ، الفقو، التفسَت، اٟتديث، التاريخ كغَتىا
 .عشر الثقافة نفسها اليت كانت منتشرة ُب العآب العريب اإلسبلمي ُب القرف الثامن عشر كالتاسع

كانت مدف ّتاية كتلمساف كقسنطينة كمازكنة كاٞتزائر العاصمة من أشهر ا١تراكز الثقافية كالًتبوية ُب القطر اٞتزائرم، ٦تا يدؿ على 
 .انتشار الثقافة كالتعليم بُت اٞتزائريُت بالنسبة لغَتىم من الشعوب األخرل ُب آسيا كإفريقيا ُب تلك اٟتقبة

م كالثقافة بُت اٞتزائريُت قبل االحتبلؿ كثرة عدد ا١تتعلمُت بصفة عامة كقلة انتشار األمية نسبيا بُت كقد نتج عن انتشار التعلي
, ككذلك بعض الرحالة األكركبيُت الذين زاركا اٞتزائر قبل كبعد االحتبلؿ, السكاف، كقد الحظ ىذه الظاىرة عدة مؤرخُت فرنسيُت
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من أف اٞتزائريُت " اٝتاعيل أكرباف"ك" كلسن اسًتىازم"ى سبيل ا١تثاؿ ما كتبو اٞتنراؿ كنذكر عل. كبينت ذلك كتابااهتم ُب ىذا اَّاؿ
  % 45كالحظا أف ,  الذين ٭تسنوف القراءة كالكتابة كانوا ُب ذلك العهد أكثر عددا من الفرنسيُت الذين كانوا يقرأكف كيكتبوف

٬تب علينا أف نعًتؼ احًتاما للحقيقة أف ا١تسلمُت ُب مشاؿ "يقوالف  ٍب استطرد ا١تؤرخاف. من الفرنسيُت كانوا أميُت ُب تلك الفًتة
 .(1)أفريقيا رغم ا٩تفاض مستول العلـو فيها كقلة الكتب كانوا يولوف مسائل الًتبية كالتعليم عناية ٢تا قيمتها 

: م  حيث قاؿ بأفـ ٔتخريب اَّتمع اٞتزائر 1847ندد بشدة عاـ الذم ( TANG VILLE" )طوكفيل"أما النائب الفرنسي 
ككاف ٭تتوم على عدد كبَت من ا١تؤسسات .....اَّتمع اٞتزائرم ٓب يكن غَت متمدف بل ما كانت مدينتو إال متأخرة كناقصة "

الدينية، مهمتها الرب كاإلحساف، كنشر التعليم ُب ٚتيع أ٨تاء اٞتزائر كقد استحوذنا على مداخيلها كحرفنا أىدافها كقضينا على 
لقد انطفأت ُب اٞتزائر مشاعل العلم .... فهدمت دعائم العرفاف كشتتنا مشل الزكايا ٍب أضاؼ , ٠تَتية كخربنا ا١تدارساٞتمعيات ا

كأ٫تلنا العلماء كالفقهاء ا١تسلمُت فصاركا قوما بورا كثبورا، ٍب رمينا ُّم ُب حالة أكثر ٫تجية ٦تا كانوا عليو فسخطوا علينا سخطا  
 . (2)كبَتا

 ( :ـ 1910 -1830) مرحلة االنكماش : ثانيةالمرحلة ال -
 .ـ  1910ك٘تتد إٔب غاية  1830سنة ( ٘توز)تبدأ ىذه ا١ترحلة بدخوؿ االحتبلؿ الفرنسي إٔب اٞتزائر ُب ا٠تامس يوليو 

اء على كمن ا١تعركؼ أف سياسة االحتبلؿ الفرنسي ُب اٞتزائر كانت تتوخى منذ البداية القضاء على العركبة كجنس كاللغة كالقض
 .اإلسبلـ كدين كحضارة كثقافة، كي تتمكن فرنسا من تنصَت اٞتزائريُت كفرنستهم ٘تهيدا إلدماجهم ُب الكياف الفرنسي العاـ

 :انحطاط المستول العلمي . 
ببعضها  ا٨تط ا١تستول العلمي من الناحية العربية اإلسبلمية، نتيجة اٟتركب الطويلة كىجرة عدة قبائل من أراضيها كاشتد الضيق 

اآلخر، حىت ٓب تعد تفكر ُب العلم كالتعليم بل اقتصر ٫تها على ٖتصيل القوت، فلم ٭تافظ على اٟترية العلمية اإلسبلمية  إال 
، كبببلد جرجرة اٞتبلية، كذلك أصيب (3)بعض ا١تدرسُت ُب ا١تساجد اليت سلمت من الدمار، كبعض الزكايا ُب ا١تناطق اٞتنوبية 

األدب كالفن كالكتب كا١تكتبات العامة كا٠تاصة معا بإصابات خطَتة يركيها لنا بعض ا١تؤرخُت الفرنسيُت ٔترارة الًتاث القومي ُب 
 (: Marcil Agreto" ) مارسيل أجريتو:" كحسرة إذ يقوؿ 

ة الفرنسيُت إف بعض ا١تؤرخُت الذين يضجوف بالشكول من قلة الوثائق اليت تسهل ٢تم أْتاثهم ٯتتنعوف عن التصريح بأف الغزا"
( االحتبلؿ الفرنسي للجزائر )اٟتقيقي  (4)أتلفوا عددا كبَتا من الوثائق كا١تراجع القيمة اليت ٯتكن االعتماد عليها ُب كتابة التاريخ 

مكتبة ( DOUK DAUMALE" )دكؽ دكماؿ"٢تذه الببلد كقد بدأ ىذا العمل اإلجرامي الوحشي حُت أحرؽ اٞتنراؿ 
أف " األمَت عبد القادر"مؤرخ األمَت اٞتزائرم العظيم كتابة ( B. AZANNE"      )أزاف.ب"د كتب األمَت عبد القادر، كق

األمَت أصابتو نوبة من اٟتزف العميق كىو يتبع أثر الطابور الفرنسي مسًتشدا باألكراؽ ا١تبعثرة ُب الصحراء اليت انتزعها اٞتنود 
كنفس ا١تصَت أصاب معظم ا١تكتبات األخرل فإما أحرقت كإما هنبت كنقلت . (5)الفرنسيوف من الكتب اليت عاف الكثَت ُب ٚتعها 

 ، إٔب ٥تتلف ا١تكتبات الفرنسية ُب فرنسا، كال زاؿ من كتب الًتاث العريب اإلسبلمي ُب مكتبات البلديات الفرنسية حىت اليـو
الحتبلؿ الفرنسي إثر جولة قاـ ُّا إٔب اٞتزائر ُب ا١تصرم حالة التعليم كالثقافة ُب اٞتزائر بعد ا" ٤تمد فريد بك"كيصف األستاذ 

كانت ربوع العلم آىلة بالطبلب كجوامع القطر اٞتزائرم ٦تلوءة با١تعلمُت كا١تتعلمُت كدكر الكتب : "فيقوؿ 1901صيف عاـ 
ٔتحاربة الغزاة كالدفاع عن ككاف الغزك الفرنسي ضربة قاضية للعلم كأىلو بسبب انشغاؿ ٚتيع األىإب ...عامرة با١تؤلفات كا١تطالعُت 
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ككضعت اٟتكومة الفرنسية يدىا على ٚتيع . كىجر الكثَت من علمائهم كأغنياؤىم إٔب الببلد اإلسبلمية األخرل... ديارىم 
األكقاؼ ا٠تَتية كىدمت بعض ا١تساجد كمنها ما استعمل ثكنة عسكرية للجند أك حولت إٔب كنائس، كٓب يبقى من ا١تدرسُت 

ما يعد على األصابع، كخربت دكر الكتب كصارت الديار مرتعا للجهل كاٞتهبلء، كتبلشت اللغة العربية الفصحى  باٞتوامع إال
كغلبت اللغة العامية، بل كأصبحت اللغة الفرنسية ىي لغة التخاطب ُب العواصم مثل كىراف، اٞتزائر، عنابة، كغَتىا من 

 .(6)السواحل

 :سالمي سيطرة الطرؽ الصوفية على الفكر اإل. 

ـ درجة مذىلة حيث كصل عدد الزكايا التابعة لرجاؿ 19بلغ نفوذ كسيطرة الطرؽ الصوفية على الفكر اإلسبلمي باٞتزائر ُب القرف 
. مريد تابع ك (7) 300.000كما كصل عدد أتباعهم كمريديها إٔب حوإب . زاكية 349الطرؽ الصوفية على اختبلفهم إٔب 

كىو التصوؼ كالرياضة الركحية كنشر , ٨ترفوا عن ا٠تط الذم رٝتو ا١تؤسسوف األكائل لتلك الطرؽفمعظم رجاؿ الطرؽ الصوفية ا
 . الدعول اإلسبلمية ا٠تالصة من البدع كاألضاليل كالتبشَت باإلسبلـ بُت غَت مسلمُت

فة ا١تتعلقة بأمور الدين فقد خلف ىؤالء ا١تؤسسُت األكائل رجاؿ ٓب يكن معظمهم على جانب من االستقامة ا٠تلقية، كال ا١تعر 
اإلسبلمي ك أكثركا من البدع، كانغمسوا ُب ملذااهتم كشهوااهتم، كقد ساعد اال٨تدار العاـ ٨تو ىذا االٕتاه ا١تنحرؼ على انتشار 

العريب كمعظم الًتاث الفكرم , اٞتهل كاألمية بعد أف قضى الفرنسيُت على زىرة العلماء ا١تتنورين كعلى معاىد العلم كمراكز الثقافة
ـ أف اصبحت ألعوبة ُب يد االستعمار  20اإلسبلمي كما سبق ك أف ذكرنا، ككصل األمر ببعض الطرؽ الصوفية ابتداء من القرف 

يسخرىا ٠تدمة مآربو ُب اٞتزائر كأصبحوا يدعوا ىؤالء كيقنعوف الشعب بأف االحتبلؿ ىو من باب القضاء كالقدر الذم ينبغي 
 .(8)التسليم كالصرب عليو 

كعملت فرنسا على كبح التطور كالتقدـ كصارت كل ٤تاكلة إصبلحية أك سياسية تقـو ُب الببلد لتغيَت أكضاعها الشاذة تلقى 
مقاكمة عنيفة منهم خوفا على مصاٟتهم أف تنهار، كأصبحوا ٭تضوف الشعب على قبوؿ السيطرة االستعمارية كا٠تضوع ٢تا بدعول 

، فهي ُّذه الطريقة خدرت "كأطيعوا ا كأطيعوا الرسوؿ كأكٕب األمر منكم:" ية الكرٯتةطاعة كليا األمر كيفسركف مدلوؿ اآل
 .اٞتزائريُت الساذجُت عن الكفاح عن حرية ببلدىم

فأصبحت ٖتافظ على ىذا , كما كجدت ضالتها ُب رجاؿ الطرؽ الصوفية، ٔتا ينشركنو  بُت ا١تواطنُت من أفكار متأخرة  كخرافات
٘تييزا لو عن اإلسبلـ ُب بقية األقطار اإلسبلمية األخرل، كقامت " اإلسبلـ اٞتزائرم: " الذم أطلقت عليو اسماإلسبلـ الطرقي 

كٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت بعد " عبد اٟتميد ابن باديس"بشن حرب على اٟتركة اإلصبلحية السلفية اليت هنض ُّا الشيخ 
 .ا٠تراُب ا١تزعـو"ٞتزائرم تكوينها بدعول اافظة على اإلسبلـ ا

كاف من نتائج الدراسات ا١تتكررة للمجتمع اٞتزائرم بيٍت كبُت ابن باديس :" ٤تمد البشَت اإلبراىيمي ُب ىذا الصدد"كيقوؿ الشيخ 
تصاف ٯت, أف الببلء ا١تنصب على ىذا الشعب ا١تسكُت أتى من جهتُت متعاكنتُت عليو, ـ1913منذ اجتماعنا با١تدينة ا١تنورة عاـ 

 : ( 9)دمو ك٭ترقاف و كيفسداف عليو دينو كدنياه ك٫تا 
 .استعمار مادم كىو استعمار فرنسي يعتمد على اٟتديد كالنار -1
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استعمار ركحا٘ب ٯتثلو مشايخ الطرؽ ا١تؤثركف ُب الشعب كا١تتغلغلوف ُب ٚتع أكطانو ا١تتاجركف بالدين ا١تتعاكنوف مع االستعمار  -2
قد طاؿ أمد ىذا االستعمار األخَت كثقلت كطأتو على الشعب حىت أصبح يتأٓب كال يبوح بالشكول أك ك . عن رضا كطواعية

 .االنتقاد خوفا من ا بزعمو
, لعبت دكرا كبَتا ُب اافظة على الثقافة العربية اإلسبلمية كاللغة العربية, كىذا ال ينفي أف بعض الطرؽ الصوفية ُب اٞتزائر

تلك الثقافة اإلسبلمية كاللغة العربية من مراكزىا األصلية من طر ؼ االستعمار إٔب الزكايا ا١توجودة ُب  خصوصا بعد أف طوردت
ّتباؿ " ابن أيب داككد"ا١توجودة ّتنوب مدينة بوسعادة كزاكية " ا٢تامل " كمن ىذه الزكايا زاكية . اٞتباؿ الوعرة كالصحارم القاحلة

كغَتىا من الزكايا الصاٟتة اليت اىتمت بنشر العلم , بالقرب من مدينة آقبو ّتباؿ جرجرةكا١توجودة " الشبلطة "جرجرة كزاكية 
فلم تنغمس ُب أمور سياسية لتأييد سياسة ا١تستعمر ُب , كالثقافة كاافظة على الًتاث العريب اإلسبلمي رغم االضطهاد الفرنسي

 .الوطن

 1871 –ـ 1870اليت شارؾ قاداهتا ُب ثورة " الطريقة الرٛتانية"هاد مثل كما أف بعض الطرؽ الصوفية كاف  ٢تا دكر كبَت ُب اٞت
 .كلكننا نتكلم عن األغلبية كليس األقلية , "األمَت عبد القادر"ـ، كالطريقة القادرية التابعة ألسرة 

لتخريب االستعمار  ـ إٔب اٟتضيض نتيجة19كىكذا كصل الفكر كالثقافة اإلسبلمية ُب اٞتزائر حىت قرب الثبلثينات من القرف 
ا١تتعمد ١تراكز الثقافة كسيطرة الطرؽ الصوفية ركحيا كفكريا على الشعب، كٓب تتغَت ىذه اٟتالة إال بعد انتشار اٟتركة اإلصبلحية 

ـ اليت كافحت ا٠ترافات كالبدع اليت أطلها أصحاب 1813ابتداء من عاـ " عبد اٟتميد ابن باديس"السلفية اليت هنض ُّا الشيخ 
 .رؽ الصوفية بالدين كقد استمر كفاحها حىت قضت عليهم كعلى خرافااهتم، ٍب كجهت كل جهودىا اربة االستعمارالط

 (  :ـ1940 -1910)مرحلة اليقظة : المرحلة الثالثة -

ذاء كالعقوؿ تبحث عن غ, ُب ىذه ا١ترحلة بدأت األذىاف تتفتح كاآلذاف تصيغ السمع إٔب ما يدكر حو٢تا من أحداث كتطورات
كمصر اليت قامت فيها هنضة , جديد ُب الفكر العريب اإلسبلمي اٟتديث الوافد على اٞتزائر من بعض األقطار العربية الشقيقة

. ـ19ُب  القرف "  اإلماـ ٤تمد عبده"ك " ٚتاؿ الدين األفغا٘ب"كدعوات إصبلحية سلفية عظيمة قاـ ُّا  , فكرية عربية إسبلمية
العركة "زائر عن طريق الصحافة العربية اليت كانت تسلل خفية عن رقابة االستعمار إٔب اٞتزائر كمجلة كقد كصلت دعواهتما إٔب اٞت

كغَتىا من اَّبلت كاٞترائد العربية ذات النزعة اإلصبلحية اليت كانت تدعوا إٔب يقظة " ا١تؤيد"، كجريدة "ا١تنار"ك٣تلة " الوثقى
الفكر الغريب الوافد , كذلك ساىم ُب ىذه اليقظة. علق بو من خرافات كأكىاـا١تسلمُت ككحدىم كتطهَت اإلسبلـ من كل ما 

 على اٞتزائر من أكربا عن طريق اٞتزائريُت الذين درسوا ُب فرنسا كأكركبا كعادكا إٔب اٞتزائر متشبعُت بركح العمل اٞتاد من أجل إنقاذ
 .ببلدىم من ىذا السقوط الفكرم كالثقاُب كاألخبلقي 

ـ كىي تعود إٔب عدة عوامل أدت كلها إٔب االتصاؿ  20اليقظة ُب العشرينيات كالثبلثنيات كاألربعينيات من القرف ازدىرت ىذه 
كىو االتصاؿ الذم انقطع بعد الدخوؿ الفرنسي إٔب اٞتزائرم ُب عاـ , الفكرم ا٠تصب من جديد بُت شرؽ الوطن العريب كمغربو

االٕتاه العاـ بُت ٥تتلف أقطار األمة العربية باعتبار اٞتزائر جزء ال يتجزأ من األمة ـ، ٦تا يدؿ على كحدة الفكر كالثقافة ك 1830
 : اإلسبلمية ٯتكن إٚتا٢تا ُب العوامل التالية

 :( 10)الصحافة العربية الشرقية  -أ 
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 : نذكر ما يلي 20ها ُب مطلع القرف من اَّبلت كاٞترائد اليت كاف ٢تا قراء باٞتزائر ك٢تا تأثَت كبَت ُب بعث اليقظة العربية اٟتديثة في
 :مجلة العركة الوثقى  -1

ككانت تدعو إٔب يقظة العرب كا١تسلُت كتدافع عن ببلدىم ضد االحتبلؿ " ٤تمد عبده" ٚتاؿ الدين األفغا٘ب ك" أصدرىا الرائداف 
د٢تا مع غَتىم كالبعض يقـو بنسخها من األجنيب، ككانت تصل إٔب بعض ا١تثقفُت اٞتزائريُت الذين كانوا ٭ترصوف على قراءاهتا كتبا

ـ ُب باريس كآخر عدد صدر  1884مارس  13صدر أكؿ عدد منها بتاريخ . جديد ٓتط يده كىذا خفية عن عيوف االستعمار
 .عدد كًب توقيفها عن الصدكر 13ـ كبلغ ٣تمع أعدادىا 1884أكتوبر  16منها كاف ُب تاريخ 

 :مجلة المنار  -2
, ـ، ككاف يرسلها إٔب ٥تتلف الببلد العربية كاإلسبلمية1898ُب القاىرة سنة " ٤تمد رشيد رضا"للشيخ  "ا١تنار"صدرت ٣تلة 

 .ـ1935ية كآخر عدد كاف ُب جويلية ـ ٍب ٖتولت إٔب ٣تلة شهر 1898كصدر العدد األكؿ منها كالصحيفة األسبوعية ُب مارس 
 :جريدة اللواء  -3

ـ ككانت تكتب كثَتا عن اٞتزائر كتدافع عن كل األقطار العربية ُب كجو  900ة سنة ُب القاىر " مصطفى كامل"أسسها ا١تصرم 
 .ا١تظآب االستعمارية

 :عودة المتعلمين من الشرؽ العربي إلى الجزائر  -ب

, صرلعبت البعثات العلمية اليت ٘تكنت بصفة فردية كبطرقها ا٠تاصة إٔب ا٠تركج من اٞتزائر كالذىاب للدراسة خارج الوطن ُب م
عبد "كذلك بعد عوداهتا إليها منهم الشيخ . تونس كا١تغرب دكرا كبَتا ُب بعث اليقظة العربية اإلسبلمية ُب اٞتزائر, اٟتجاز, سوريا

الذم ٗترج من اٟتجاز " ٤تمد البشَت اإلبراىيمي"كالشيخ , ـ1912الذم ٗترج من جامع الزيتونة بتونس سنة " اٟتميد ابن باديس
ا١تتخرج "العريب بن بلقاسم التبسي " كالشيخ, ا١تتخرج من اٟتجاز" الطيب العقيب"ك, ائر بعد اٟترب العا١تية األكٔبالذم عاد إٔب اٞتز 
 .كقد كاف ىؤالء العلماء ىم الذين قامت على كاىلهم حركة ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت. من جامع األزىر

 : (11)اليقظةبعض ركاد النهضة العربية اإلسالمية في مرحلة  -ج
ساىم ىؤالء الركاد ٔتجهودااهتم الفردية ُب بعث اليقظة الفكرية ُب اٞتزائر عن طريق التدريس ُب ا١تسػاجد كا١تػدارس أك تػأليف كتػب 

 : باللغة العربية كنذكر منهم
 (  :ـ 1913/  1848) الشيخ عبد القادر المجاكم  -1

األسػتاذ األكؿ " ٛتػداف لونيسػي "ن العلمػاء اٞتزائػريُت مػن بيػنهم الشػيخ عاش اَّاكم للعلم كالتعلػيم فتخػرج علػى يديػو عػدد ىػاـ مػ
 .ـ 1913كغَته كتوُب ُب قسنطينة عاـ " عبد اٟتميد ابن باديس "للشيخ 

 ( :ـ  1942/  1852) الشيخ أبوا القاسم الحفناكم  -2
 ".ا١تبشر " ر جريدة كساىم ُب ٖتري" تعريف ا٠تلق برجاؿ السلف: "اشتغل بالتدريس كالتأليف، كمن مؤلفاتو 
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 ( :ـ  1915/  1865) الشيخ مصطفى بن الخوجة  -3

ـ ككاف يوٕب اىتمامو األكرب لنهضة ا١ترأة اٞتزائرية كيرل بأهنا 1897كطبع ُب اٞتزائر عاـ " من مؤلفاتو اإلكًتاث ُب حقوؽ اإلناث 
ـ ٍب عُت مدرسا ُب مسجد  1901 – 1886بُت  ما" ا١تبشر"الطريق السليم إلصبلح جيل اٞتزائر، كانشغل ٤تررا ُب جريدة 

 .باٞتزائر العاصمة  يدرس التفسَت كالتوحيد كالفقو كاألدب العريب" سفَت"

 ( :ـ 1933/  1866) الشيخ عبد الحليم ابن سامية -4
نسا ّتواز ٤تاربة يعترب من العلماء الذين نشركا الفكرة السلفية ُب اٞتزائر، ككاف عكس العلماء ضعاؼ النفوس حُت أرغمتهم فر 

 .اٞتزائريُت للدكلة العثمانية ُب اٟترب العا١تية األكٔب فامتنع ىو عن الفتول كقاؿ للجزائريُت ال ٕتوز ٤تاربة العثمانيُت فهم منا

 (  :ـ  1929/  1869) الشيخ محمد بن أبي شنب  -5
ة اإلسبلمية كقد ساعدتو اللغات اليت يتقنها ُب خدمة يعترب من بُت الشخصيات اليت خدمت ُب مرحلة اليقظة اللغة العربية كالثقاف

الثقافة العربية ُب اٞتزائر، كذلك عن طريق التأليف كاألْتاث اليت ألقاىا ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية للمستشرقُت ُب ٥تتلف مناطق العآب، 
 .نظار ُب فضل علم التاريخ كاألخبارطبقات علماء إفريقيا ك نزىة األ, البستاف ُب ذكر األكلياء كالعلماء: كمن مؤلفاتو نذكر

ذ ىؤالء العلماء الركاد الذين ذكرناىم كغَتىم الذين حافظوا على اللغة العربية كالثقافة اإلسبلمية ٔتجهودااهتم الفردية من االندثار من
الذم لعب دكرا رائدا ُب " سعبد اٟتميد ابن بادي"كشاركوا ُب بعث اليقظة العامة ُب الببلد كمهدكا الطريق للشيخ  19أكاخر القرف 

 .ـ 1940/  1920بعث الثقافة العربية فيما بُت اٟتربُت العا١تيُت 
كال ننسى ُب ىذا ا١تقاـ الدكر الكبػَت الػذم لعبتػو الصػحافة العربيػة الوطنيػة ُب اٞتزائػر ُب بعػث اليقظػة كنشػر الػوعي بػُت  اٞتزائػريُت، 

 : كٯتكن تقسيم تاريخ إنشاؤىا إٔب فًتتُت
 :لحرب العالمية األكلى قبل ا - أ

 :جريدة " عمر راسم "ففي ىذا العاـ أصدر الرساـ الكبَت أستاذ   1908ٓب تصدر اٞترائد العربية الوطنية إال ابتداء من عاـ 
 .كأغلقتها اٟتكومة الفرنسية بعد أف صدر منها عدداف فقط  :الجزائر -1
ـ، كعاشت ىي ألخرل مدة قصَتة كأغلقتها اٟتكومة 1919ر عاـ كمقرىا ُب مدينة كىراف ك بدأت ُب الصدك  :جريدة الحق -2

 .الفرنسية
, قلمي لساف ثبلثة بفؤادم"  ، فكاف ىدفها ٤تاربة البدع كا٠ترافات فكاف شعارىا"عمر ابن قدكر"للشيخ  :جريدة الفاركؽ -3

 .ديٍت ك كجدا٘ب ُب حب ببلدم
ككتب ٖتتها "٤تمد عبده " الثالث كضع على غبلفها صورة اإلماـكانت تصدر ُب شكل ٣تلة مصورة كُب عددىا   :ذك الفقار -4
 ".ا١تدير الديٍت للجريدة "أنو 

للجزائريُت ُب تأسيس " كما ال ٕتوز ٢تم:" ...ـ 1901ُب ىذا الصدد الذم قاـ ّتولة إٔب اٞتزائر عاـ " ٤تمد فريد بك "كقاؿ 
كىي جريدة رٝتية تنشر األكامر كفضل فرنسا على العرب " ا١تبشر مطبعة أك جريدة فبل يوجد ُب ٚتيع إقليم اٞتزائر إال جريدة

 .(12)كاٟتض على التعامل بالوالء ٢تا، كقد منعت عنهم اٞترائد العربية 
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ـ  كعملت ١تدة قصػَتة  ٍب أكقفػت 1908نستخلص من ىذا أف الصحافة اٞتزائرية نشأت مكبلة باألغبلؿ كالقيود ابتداء من عاـ 
 .ات الصارمة من اإلدارة االستعماريةكتعرض أصحاُّا لعقوب

 : بعد الحرب العالمية األكلى  - ب
, "عبد القادر"حفيد األمَت " خالد"ـ باللسانُت العريب كالفرنسي من طرؼ األمَت 1919صدرت سنة  :جريدة األقداـ -1

 .ـ1925لئلسكندرية عاـ " خالد"كتوقفت بعد نفي األمَت 
ُب " عبد اٟتميد ابن باديس"كشارؾ الشيخ " عبد اٟتفيظ بن ا٢تامشي"ـ لصاحبها 1919بدأت تصدر عاـ  :جريدة النجاح -2

كاستمرت  ُب , تأسيسها ككاف يكتب فيها ٍب انفصل عنها ، كقد ا٨ترفت ىذه اٞتريدة كصارت لسانا من ألسنة اإلدارة الفرنسة
 .لفرنسيُت الصدكر حىت قياـ الثورة كأعدـ رئيس ٖتريرىا من قبل الثوار بسبب تعاكنو مع ا

، كبدأت " ابن عبد العزيز حسن"ك" مصطفى بن حافظ"كىي أسبوعية دينية سياسية كأصدرىا السيداف :جريدة لساف الدين -3
 .ـ  1925تصدر عاـ 

ككانت حارة اللهجة  , مقرىا ُب قسنطينة" عبد اٟتميد ابن باديس"ـ لصاحبها 1925بدأت تصدر ُب عاـ  :جريدة المنتقد -4
عددا ٍب أغلقتها  18قاد لئلدارة كالضبلالت كالبدع كرجاؿ الطرؽ الصوفية، ككانت أسبوعية كٓب يصدر منها سول شديدة االنت

 .اإلدارة الفرنسية
خلفا ٞتريدة ا١تنتقد كاستمرت ُب الصدكر " عبد اٟتميد ابن باديس"ـ للشيخ 1925بدأت ُب الصدكرعاـ  :جريدة الشهاب -5

 .مقرىا بقسنطينة, ـ1939هر سبتمرب عاـ حىت توقفت من تلقاء نفسها ُب ش
اليت سرعاف ما عطلتها " ٤تمد سعيد الزاىرم "ـ لصاحبها 1925عاـ  بدأت ىذه اٞتريدة ُب الصدكر: جريدة الجزائر -6

 .اإلدارة الفرنسية
 ".٤تمد العابد اٞتيبلٕب " لؤلستاذ  :جريدة صدل الصحراء -7
 . ك مقر صدكرىا كاف ٔتدينة بسكرة" العقيب"شيخ ـ لل1937بدأت تصدر ُب عاـ  :جريدة الحق -8

على رجاؿ الطرؽ الصوفية أصدرت "عبد اٟتميد ابن باديس "كُب أثناء اٟتملة اليت شنها رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي بقيادة الشيخ 
 .الزاكية العليوية ٔتدينة مستغاٖب 

 .، ككانت تدافع عن الطرقية كالتصوؼترجع ١تعارضة اٟترية اإلصبلحية السلفية: جريدة البالغ الجزائرم -9
٣تموعة من اٞترائد عطلتها اإلدارة الفرنسية كلها الواحدة تلول األخرل " إبراىيم أبو اليقظاف" كما أصدر الشاعر الكبَت األستاذ 

 . ـ 1926حيث أصدر ُب عاـ 
فحجزت  "ميزاب" بعدىا جريدة  فلم تعش سول عامُت كنصف كأكقفتها اإلدارة الفرنسية فأصدر: جريدة كادم ميزاب -10

 .اإلدارة عددىا األكؿ ُب ا١تطبعة كعطلتها هنائيا
 .عاشت مدة كجيزة ٍب أغلقتها اإلدارة االستعمارية: جريدة المغرب -12
 ".النبراس"ك بعدىا جريدة " النور"ثم أصدر حريدة  -13
 ".الطيب العقيب"للشيخ : جريدة اإلصالح -14
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ـ، ٍب سرعاف ما أكقفتها اإلدارة الفرنسية ْتيث 1933أصدراهتا ٚتعية العلماء ا١تسلمُت ُب أفريل : جريدة السنة المحمدية -15
 .ـ1933جويلية  03صدر آخر عدد منها ُب

ـ كٓب تستمر ُب اٟتياة سول أربعُت يوما 1933جويلية  17أصدراهتا ٚتعية علماء ا١تسلمُت ُب : جريدة الشريعة المطهرة -16
 .ـ بسبب اإلدارة الفرنسية 1933 أكت 28أم توقفت ُب 

ـ كأكقفتها اإلدارة ىي األخرل ُب جانفي سنة 1933سبتمرب سنة  11أصدراهتا ٚتعية علماء ا١تسلمُت ُب  :جريد السوم -18
 .ـ1934

 .كصحب ىذا الوقف حرماف ٚتعية العلماء ا١تسلمُت اٞتزائريُت من إصدار أية جريدة ُب ا١تستقبل من طرؼ اإلدارة الفرنسية
ـ ٘تكنت اٞتمعية بعد جهود كبَتة من اٟتصوؿ على صدكر رخصة من اٟتكومة الفرنسية بإصدار جريدة 1935كلكن ُب عاـ 

 ".البصائر"جريدة  1935سبتمرب  27باٝتها كأصدرت ُب 

كما تدؿ على ـ ٢تا داللة بالغة على النشاط الفكرم،  1939ـ إٔب عاـ 1908كما ٯتكن قولو ىو أف الفًتة ا١تمتدة ما بُت عاـ ـ
يقظة عامة مشلت معظم ا١تواطنُت، كىي تدؿ كذلك على ظاىرة القلق الفكرم اليت انتابت ا١تثقفُت كالقوميُت  ُب ىذه ا١ترحلة 

 .كشعورىم اٟتاد بضركرة تغيَت األكضاع القائمة ُب الببلد بأم شكل من األشكاؿ

 : ( 13)( ـ 1940/ 1900)حالة الطباعة كالنشر *
ا١تكتبة " مراد الًتكي"أبناء " ٤تمد كقدكر"ـ عندما أنشأ األخواف 1896اعة كدكر النشر العربية الوطنية إال ُب عاـ ٓب تظهر الطب 

الثعالبية ُب عاصمة اٞتزائر اليت كانت اهتتم ّتلب الكتب من الشرؽ العريب إٔب اٞتزائر ، ٍب أضافا إليها مطبعة لطبع الكتب العربية 
 : منها
 ".عبد الرٛتاف الثعاليب" تفسَت القرآف للشيخ اٞتواىر اٟتساف ُب -
 ".أليب العباس الغربيٍت: "الدراية ُب من عرؼ من العلماء ُب ا١تائة السابعة ببجاية -

اليت تكونت ُب "فونتانة الشرقية " كىي مطبعة "ميسيو فونتانة "ككانت ىناؾ مطبعة أخرل كلكن ٯتلكها أحد الفرنسيُت كيدعى 
ـ ككانت تطبع الكتب كالنشرات الفرنسية كُّا قسم خاص لطبع الكتب كالنشرات باللغة العربية، 19القرف اٞتزائر ُب أكاخر 

 :كقبل اٟترب العا١تية الثانية كانت يوجد باٞتزائر ا١تطابع التالية. ككانت تطبع الكتب ا٠تاصة بكلية اآلداب ٞتامعة اٞتزائر
 .مطبعة جريدة النجاح ٔتدينة قسنطينة -
ككانػػت تطبػػع اٞترائػػد " عبػػد اٟتميػػد بػػن بػػاديس"ة اإلسػػبلمية اٞتزائريػػة ٔتدينػػة قسػػنطينة كىػػي خاصػػة ٔتجلػػة الشػػهاب للشػػيخ ا١تطبعػػ -

 .كاَّبلت اليت أصدرىا
 .بالعاصمة" الببلغ اٞتزائرم" مطبعة جريدة  -
 ".أبو اليقظاف" ا١تطبعة العربية اٟتديثة بالعاصمة ك ٯتلكها الشيخ العبلمة  -

صغَتة ك٤تدكدة النطاؽ، كال ٘تلك القدرة الكافية على خلق هنضة علمية كأدبية كفكرية ُب الببلد عن طريق نشر الًتاث  ىذه ا١تطابع
" ، مثل الشيخ (14)أك نشر اإلنتاج الفكرم اٞتزائرم اٟتديث، حىت أف بعض الشعراء كالكتاب كانوا يطبعوف إنتاجهم بتونس 

 .ُب تونس ك يعاد توزيعها ُب اٞتزائر" اإلصبلح " الذم كاف يطبع جريدة " الطيب العقيب
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 : حالة الفن العربي*

ما قلناه عن الصحافة كعن دكر الطباعة كالنشر ينطبق على الفن الذم ٓب ٬تد أية رعاية  أك تشجيع من سلطات االحتبلؿ اليت 
إلذاعة ك كانت تفرض إتاىا غريبا على الفن غمرت الببلد بالفرؽ األجنبية اليت كانت تقدـ عركضا ُب ا١تسارح  كٖتتكر العمل ُب ا

 .العريب
كلكن تكونت عدة فرؽ كطنية للتمثيل ك ا١تستقى ُب مدينة قسنطينة كالعاصمة كتلمساف كلكن كانت ضعيفة ٤تدكدة اإلمكانيات، 

أم تعليم فٍت كموسيقي   ألهنا ٓب تتلقى الدعم من إدارة الفنوف اٞتميلة التابعة للوالية العامة الفرنسية، ضف إٔب ذلك ٓب يكن
ُب عنابة، " ا١تزىر البو٘ب" ُب قسنطينة، كفرقة " ناصر الدين ديٍت" يستهدؼ اافظة على الًتاث الفٍت العريب، كمن ىذه الفرؽ فرقة 

 .(15)ُب تلمساف كتكونت ىذه الفرؽ ُب أكاخر العشرينات من القرف العشرم" السعادة " كفرقة 
 
 
 
 

 

 : خاتمة
رض السريع الذم قدمناه ٟتالة الصحافة القومية كالطباعة كالنشر ٍب حالة الفن يتضح لنا أف االستعمار كاف يضرب من خبلؿ الع

 .بيد من حديد على سائر األجهزة سواء ُب ذلك ا١تسرح كالفنوف اٞتميلة، السينما، ا١تكتبات كغَتىا

منذ دخولو للجزائر ُب الطريق الذم رٝتو ٢تا ككانت ا١تدرسة  لقد سارت العملية الفرنسية الشعب اٞتزائرم اليت بدأىا االستعمار
كالكتاب كا١تسرح كاٞترائد ٍب اإلذاعة ككافة كسائل اإلعبلـ ا١تعركفة ُب ذلك التاريخ ُب خدمة سياسة فرنسا كعملية فرضها على 

ُّا معظم األحياء ُب ا١تدف الكبَتة  فإف اٟتانات اليت امتؤلت -ا١تواطنُت اٞتزائريُت، كالذم ٓب يفلت من تأثَت ىذه الوسائل 
كفيلة بتحطيم شخصيتو كٖتطيم عنصر ا١تقاكمة   -اليت أصبحت جزءا من النظاـ ا١تفركض على اٞتزائر -كالصغَتة كبيوت الدعارة 

جل الذم كجو " عبد اٟتميد بن باديس "كىنا تظفر عبقرية الشيخ , كالرجولة ُب ىذه الشخصية كىو الدين  كاألخبلؽ القوٯتة
نشاطو إٔب بناء األخبلؽ القومية ُب الشعب كبعث عنصر القومية فيو حىت ال ٖتطمو سياسة فرنسا بنشر الفساد   كالرذيلة بُت 

 .صفوفو
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 .ـ٤1926تمد السنوسي، شعراء اٞتزائر ُب العصر اٟتاضر، ا١تطبعة التونسية، تونس  -14
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 النظرية االجتماعية كظاىرة العنف
 نموذج نظرية البناء االجتماعي كنظرية الوصم االجتماعي 

 

 

 جوزه    عبد اهلل  :األستاذ

 

 :ملخص
إف نظريتا كل من البناء االجتماعي كالوصم االجتماعي قد افًتضتا اطر فكرية متباينة ُب تفسَت الظاىرة اإلجرامية، 

، فإف . الجتماعي افًتضت أف على اَّتمع أف يضبط الطبيعة اٟتيوانية ُب اإلنساففنظرية البناء ا كإذا أريد للنظاـ أف يستقر كيدـك
ميل اإلنساف للسعي ٨تو مصاٟتة الذاتية إٔب درجة حرب الكل ضد الكل ٬تب اٟتد منها من خبلؿ القيم أك االنتقاء أك كليهما، 

 .إٔب تضاؤؿ االستخداـ  النفعي  ١تفهـو التناغم الطبيعي للمصاّب الذاتية كبذلك فإف مفهـو الضبط االجتماعي يشَت
ا١تبلحظ أف ا١تشكلة اليت أثاراهتا نظرية الوصم االجتماعي تتباين إذا ما قورنت باألكٔب ُب تقديرىا أنو ليست ا١تشكلة ُب 

ا ٘تارسو ا١تؤسسات العبلجية، أك اَّتمع من عملية التشخيص ُب حد ذاتو أك قدرة البناء االجتماعي على عملية الضبط، بل فيم
ردكد أفعاؿ ٕتاه ىذا الشخص تشعره بأنو موصـو باضطراب أك ا٨تراؼ أك مرض عقلي أك جنوف ٦تا يضطر الفرد أف ينصرؼ عن 

 .العبلج كيتجنب مواطن الوصم كىذا يكوف على حساب برنا٣تو العبلجي كصحتو كسبلمتو النفسية
 .نف االجتماعي، البناء االجتماعي،الوصم االجتماعيالع :الكلمات المفتاحية
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 :مدخل
على خبلؼ ا١تذىب الفردم، يرجع ا١تذىب االجتماعي السلوؾ أال٨تراُب كاإلجرامي إٔب ظركؼ خارجة عن ذات اَّـر 

 .سواء كانت قائمة ُب ٤تيطو الطبيعي، أك ُب ٤تيطو االجتماعي
 تنضوم ٖتت ىذا ا١تذىب ، كىذا تبعا الختبلؼ الزاكية اليت يركز عليها كل قد ٗتتلف تسمية ا١تدارس كالنظريات اليت

كمن نظر إٔب اَّتمع  باحث عند تفسَته للسلوؾ اإلجرامي، فمن نظر منهم إٔب الناحية االقتصادية أطلق عليها العوامل االقتصادية
عوامل البيئية، كعلى الرغم من كل ىذه االختبلفات أطلق عليها العوامل االجتماعية، كمن نظر إٔب البيئة أطلق عليها اسم ال
 .فاٞتميع  يربط بينها كبُت اسم كاحد كىو العوامل االجتماعية أك ا٠تارجية

إف النظريات كا١تدارس االجتماعية ىي أكؿ من تناكؿ اٞترٯتة بالدراسة العلمية، فإف ٕتاكزنا أقواؿ بعض الفبلسفة الغربيُت 
أف اإلنساف يولد صاٟتا : " الذم يقوؿ" لركسو" أثر العوامل االجتماعية كما ىو الشأف بالنسبة الذين صرحوا ُب كقت مبكر ب
كتبعو ُب ذلك علماء اجتماع آخركف، فإننا ٧تد من تناكؿ اٞترٯتة بالدراسة العلمية حىت قبل أنو ." كيصبح فاسدا بواسطة اَّتمع

الرائداف األكالف ٢تذه " كيتلة " كالبلجيكي " جَتم"الفرنسي : ثل العا١تُتكينشر نظريتو التكوينية بعد ذلك م" لومربكزك " يولد 
 .1826ا١تدارس، كاللذاف بدءا ُب دراسة اإلحصاءات اٞتنائية ابتداءا من عػاـ 
آراءه، كانربل ١تهاٚتتها الباحثوف كبصفة خاصة " لومربكزك " كلكن ىذا االٕتاه االجتماعي ٓب يزدىر إال بعد إف أعلن 

ال ترجع فقط إٔب تكوين اَّـر " فَتم " الذم أرجع اٞترٯتة إٔب عوامل تكوينية كاجتماعية كطبيعية، فاٞترٯتة عند " فَتم" زميلو
، كإ٪تا ّتانب ىذا التكوين، أشار إٔب التكوين النفسي كالعوامل الطبيعية، كالعوامل "لومربكزك " العضوم كما ذىب إٔب ذلك 
مانوفرييو " ك" الكاسا٘ب " العلماء الفرنسيوف " لومربكزك" ا ُب إنتاج اٞترٯتة، ككاف من أكثر مهاٚتي االجتماعية اليت تتضافر ٚتيعه

 .، حيث مهد ذاؾ لظهور ا١تدرسة االجتماعية الفرنسية"دكركا ٙب " ك " كتن كتارد " ، ك"
لعامل االجتماعي، إال أهنم اختلفوا كنشَت ُب ىذا ا١تقاـ إٔب أف علماء االجتماع كإف اتفقوا على ربط السلوؾ اإلجرامي با

ُب اٞتانب الذم ينبغي الًتكيز عليو بسبب أف العوامل االجتماعية متعددة، فبعضهم ركز على اٞتانب االقتصادم، فيما ركز 
 ...البعض اآلخر على اٞتانب الثقاُب، كالبعض الثالث ركز على اٞتانب اٞتغراُب، كىكذا

ية متعددة ككثَتة، بقدر ما كاف ذلك يعرب عن تطور العلـو االجتماعية من جهة، كبقدر ما كانت ا١تدارس االجتماع 
ككذلك االختبلؼ فيما بينها حوؿ صياغة موحدة لتفسَت الظواىر اإلجرامية من جهة أخرل، ككصل االختبلؼ فيما بينها إٔب ما 

كمع ذلك فاف أىم ا١تدارس كالنظريات ... تبطة باٞترٯتةٓب تصل إليو ا١تدارس السابقة، كذلك يعود إٔب كثرة الظواىر االجتماعية ا١تر 
النظريات االقتصادية، النظريات الثقافية الفرعية للعنف، نظريات البناء ... االجتماعية ا١تفسرة للجرٯتة ٯتكن إٚتا٢تا كحصرىا ُب

 ...االجتماعي، نظريات الصراع
ـ علي نظريتُت للوقوؼ على مرتكز ااهتما الفكرية ُب دكف الدخوؿ ُب تفصيل كل نظرية على حدا سنكتفي ُب ىذا ا١تقا

 .كتتجسد ىاتُت النظريتُت ُب كل من نظرية البناء االجتماعي كنظرية الوصم االجتماعي...تفسَت الظاىرة اإلجرامية
 لكن قي البداية دعونا نبحث عن تعريف ١تصطلح العنف فماذا نقصد بو؟
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 . تعريف العنف لغة: العنف -1
أما  ،(219، ص، 1996: الػرازم) " العنف بالضم بأنو عدـ الرفق، كمنو عنف عليو بالضم عنفا " " رازمال" يعرؼ  

: ٓب يرفق بو فهو عنيف، كعنف فبلف: عنف بو كعليو يعنف عنفا كعنافة: العنف لغة على النحو التإب" فهو يعرؼ   "البستا٘ب " 
 (.  238، ص، 1997: البسػتاني)  " أخذه بعنف :تنف األمرالمو بعنف كشدة كعاتب عليو، كأعنفو عنف عليو، كاع

كعلى ضوء ىذا التعريف يتضح أف العنف قد يكوف لفظيا من خبلؿ اللـو كالعتب بشدة، كقد يكوف بغَت ذلك من 
 .خبلؿ أخذ األمور بعنف
كذلك نظرا الختبلؼ يعترب مفهـو العنف من ا١تفاىيم اليت تثَت جدال كبَتا حوؿ ٖتديده كتعريفو،  :أما اصطالحا

كجهات نظر من تصدكا لتعريفو، إضافة إٔب اختبلؼ توجهااهتم كثقافااهتم االجتماعية كالنفسية، لذا ٯتكن استعراض أىم مفاىيم 
 :العنف على النحو التإب

اعة على العنف بأنو تعبَت صاـر عن القوة اليت ٘تارس إلجبار فرد أك ٚت" يعرؼ ا١ترجع ُب مصطلحات العلـو االجتماعية 
   الضرب، ) القياـ بعمل أك أعماؿ ٤تددة يريدىا فرد أك ٚتاعة أخرل، كيعرب العنف عن القوة الظاىرة حُت تتخذ أسلوبا فيزيقيا 

: نخبة من األساتذة) ".أك يأخذ صورة الضغط االجتماعي كتعتمد مشركعيتو على اعًتاؼ اَّتمع بو ( أك اٟتبس، أك اإلعداـ 
 ( 192، ص 1988

أف العنف يظهر عندما يكوف ٙتة فقداف للرقابة أك فقداف للوعي لدل أفراد " "  فَتل "  " بوريكو " ك " بودكف " أما 
 (.  395، ص، 1986: بودكف، كآخركف)  " معينُت أك ُب ٚتاعات ناقصة اَّتمعية 

 علمي للظاىرة ؟ىذا عن العريف فماذا تقترح كل من نظرية البناء االجتماعي كالوصم االجتماعي كتفسير 
 .نظرية البناء االجتماعي -2

يرل علماء االجتماع ا١تشاكل االجتماعية كاٞترٯتة كاال٨تراؼ نتاجا للصعوبات اليت تواجو الفرد ُب ٤تاكلتو للتكيف 
ُب اَّتمع كمواجهة حاجات اَّتمع ا١تتغَتة، ككذلك إٔب أسلوب التنظيم االجتماعي كعجزه عن تناكؿ ا١تواقف اٞتديدة كا١تتغَتة 

اٟتديث، كمن ىنا ينظر إٔب ا١تشكبلت االجتماعية ُب ضوء الطريقة اليت يتم ُّا تنظيم اَّتمع، كليس ٤تصلة للظركؼ أك السمات 
 .الفردية كالنفسية  أك البيولوجية

 .إف دراسة السلوؾ أال٨تراُب تضرب ّتذكرىا ُب االىتماـ ا١تستمر ٔتشكبلت االمتثاؿ بالضبط االجتماعي
عن الفعل االجتماعي كالنسق االجتماعي، ذلك ألف إحدل " بارسونز  " ف بعد االمتثاؿ كاال٨تراؼ كامنا ُب فكرة كا

تعترب معيارية ُب أغلب األحياف، كلما كاف . جوانب النماذج الثقافية ا١تشًتكة اليت يكوف جزءا من كل نسق للتفاعل االجتماعي
طوم على أساسيات ٪تط االتصاؿ، كأف تكاملية التوقعات، تنطوم على كجود مستويات النموذج ا١تعيارم السائد ُب اَّتمع، ين

مشًتكة ١تا يعترب موضعا لبلتفاؽ ، أك للسلوؾ الذم يعد موضعا للتأييد، فإف ىناؾ توقعا دائما لبلمتثاؿ مع متطلبات ىذا النموذج 
ُب اال٨تراؼ، كذلك عندما " بارسونز " انطلقت منها نظرية  كإذف فإف فكرة االمتثاؿ كانت ىي القاعدة األساسية اليت. ا١تعيارم

قاـ بفحص العمليات اليت تنمو بواسطتها ٤تاكالت مقاكمي االمتثاؿ للتوقعات االجتماعية ك٣تموعة ا١تيكانيزمات اليت توجد ُب 
 .األنساؽ االجتماعية كتعمل على مواجهة ىذه ااكالت أك ا١تيوؿ، كالتصدم ٢تا
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ُب النسق االجتماعي كالدافعية لبل٨ترافية على ٤تاكلة اإلجابة على ٣تموعة تساؤالت " بارسونز " ليل كسوؼ ينصب ٖت
١تاذا ٭تدث اال٨تراؼ، كماىي مصادره؟ كىل ٯتكن السيطرة عليو أك ضبطو؟ ككيف كىل يتخذ اال٨تراؼ إشكاال : أساسية كىي

م اال٨تراؼ إٔب تدمَت النظاـ االجتماعي؟ ما ىي نتيجة اال٨ترافات تتوافق مع نوعية النظاـ السائد أك طبيعة البناء؟ كىل يؤد
 .ا١تًتاكمة اليت فشلت ميكانيزمات الضبط االجتماعي ُب كقفها أك ردعها؟ 

أنو يعود بالدرجة األكٔب إٔب اضطرابات ُب توازف نسق التفاعل بُت الفرد " بارسونز " ُب ٖتديده ١تصادر اال٨تراؼ يرل 
فإذا أصيب نسق . ٔتثابة قاعدة لتحليل أصل الدافعية إٔب اال٨تراؼ" بارسونز " كىذه ىي الفكرة اليت اعتربىا (  اَّتمع) كاآلخر 

٨تو اآلخر، ككقوع التوتر على األنا أم تعريفو ١تشكلة ( الفرد ) التفاعل باالضطراب أدل ذلك إٔب إحباط نسق توقعات األنا 
 .التوافق

 :فق، ىذه يشَت إٔب ثبلث قضاياُب ٖتليلو ١تضامُت مشكلة التوا
أف توقعات األنا ُب نسق التفاعل، ٘تثل جزءا من النسق ا٠تاص باٟتاجات اليت ٘تارس ضغطها عليو بغرض  :القضية األكلى

 .اإلشباع
 .أف ىذه التوقعات تعترب منظمة ْتيث تنطوم على صلتو باآلخر كموضوع مستهدؼ :القضية الثانية
القيمة الذم ٭تكم العبلقة يصبح مسد٣تا إٔب درجة أف التعدم على حدكده ٯتثل إحباطا مباشر  لبعض  أف ٪توذج :القضية الثالثة

كبقدر ما تكوف مشكلة التوافق خطَتة كذات أ٫تية لديو، كأف ٯتس السلوؾ ا١تدمر الذم قاـ ُّا اآلخر . ميوؿ اٟتاجة عند األنا
قدر ما يندفع األنا لكي يعيد بناء توجيهو ا٠تاص ُب جانب أك أكثر من ىذه بعض اَّاالت اإلسًتإتية لنسق التوجيو عند األنا، ب

 .:اٞتوانب الثبلث
إعادة بناء حاجاتو ا٠تاصة عن طريق الكبت ، أك بواسطة استخداـ ميكانيزمات دفاعية، كمن بينها التحقَت من شأف  -

 .اٟتاجات اليت ٓب تشبع
 .اعلو معو، أف يقضي على التوتر ُب تفاعلو مع اآلخرٖتويل االىتماـ إٔب موضوع آخر يتمكن من خبلؿ تف -
 .نبذ ٪توذج التوحد ألقيمي الذم ٓب ٯتتثل لو اآلخر -

كلكن ال ٯتكن التوصل إٔب حل للتوتر ُب كل طريقة من الطرؽ السابقة، إال بواسطة عملية تعلم ناجحة، يتعلم األنا  
يتحاشى النموذج ألقيمي أك يستبدلو بنموذج آخر، كمعٌت ذلك، أنو بواسطتها أف يكبت حاجاتو، أك يستبد٢تا ٔتوضوع جديد، أك 

 .ُب كل حالة من اٟتاالت السابقة، ال مفر من إعادة بناء التوازف إما مع اٟتالة ا١تتغَتة للنسق، أك بواسطة ترميم النسق القدٙب
 سبب لو ُب اإلحباط أك التوتر؟السؤاؿ ا٢تاـ ىنا كيف ٯتكن لئلنساف أف يستمر ُب عبلقتو مع اآلخر الذم سبق أف ت 

 :نوعُت من البدائل" بارسونز " يقًتح 
فإذا كاف اٞتانب .على األنا كبت أحد جانيب بناء التناقض الوجدا٘ب ْتيث ٭تظى اٞتانب اآلخر بالتعيَت الكامل :البديل األكؿ

للنموذج ا١تعيارم القائم، كإما إذا كبت  ىو ا١تكبوت ، سوؼ يستمر األنا ُب االتصاؿ باألخر كاالمتثاؿ( العدكا٘ب ) السليب 
فسوؼ ٯتيل األنا إٔب التخلي عن ارتباطو باألخر، أك إٔب التعبَت عن ا١تيوؿ السلبية اليت تتمثل ُب رفض ( اٟتب ) اٞتانب اال٬تايب 

 .االمتثاؿ للنموذج ا١تعيارم
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كال ٯتكن اكلة كهذه أف ٖتقق ٧تاحا . دكافعو ا١تتناقضة ٤تاكلة األنا أف يعثر على أسلوب إلشباع كبل اٞتانبُت من :البديل الثاني
إف ىذا البديل الثا٘ب كىو الذم يتمثل ُب ٤تاكلة إشباع الدكافع ا١تتناقضة، كلو أ٫تية .إال ُب حالة االتساؽ التفاعلية ا١تعقدة جدا

ىو نتاج التفاعل بُت التناقضات " نز بارسو " كمن ٍب يصبح اال٨تراؼ، من كجهة .خاصة ُب مناقشة البناء االجتماعي لبل٨تراؼ
كعند ىذا اٟتد يكوف التفاعل بُت التناقضات الوجدانية القائمة ُب دكافع ا١تشًتكُت فيو .الوجدانية ُب النسق الدافعي لؤلنا كاآلخر

ي تصنيفات اال٨تراؼ ما ىي ا١تفارقات ا٢تامة ُب توجو الدافعية اال٨ترافية؟ كماى: كىنا يربز تساؤؿ ىاـ، كىو.ىو مصدر اال٨تراؼ
اعتمادا على ٖتديد ىذه ا١تفارقات؟ إف اإلجابة على ذلك يستلـز أكال ٖتديد ٤تاكر التمايز، ٍب " بارسونز " ا١تمكنة كاليت بناىا 

 .اإلشارة إٔب أنواع اال٨تراؼ طبقا ١توجهات كل نوع؟
 
وف السليب للبناء الدفاعي ا١تتصل بنسق التوقعات على ا١تك" بارسونز " أطلق  :الميل االغترابي في مقابل الميل أالمتثالي -أ 

كُب ىذا ا١تضموف . مصطلح ا١تيل االغًتايب إٔب اٟتاجة، أما ا١تكوف  اال٬تايب فأطلق عليو مصطلح ا١تيل أالمتثإب إٔب اٟتاجة
اٟتالة ا١تتوازنة لنسق  النظرم يعترب االغًتاب جزءا من بناء دافعي للتناقض الوجدا٘ب، أما االمتثاؿ فليس كذلك ألنو يعرب عن

 .التفاعل، كىي حالة ال يعًتيها أم صراع أك دافعية اغًتابية
كىناؾ حالة أخرل تتميز بعدـ كجود أم ارتباط بُت األنا كا١توضوع االجتماعي أك استدماج للنموذج ا١تعيارم، كُب ىذه        

 .و بإتاه البلمباالةاٟتالة ال يكوف االٕتاه اغًتابيا، بل ٤تايدا أك رٔتا ٯتكن تسميت
تسمى  كلكن عندما توجد الدافعية االغًتابية ُب نفس الوقت الذم يكوف فيو ا١تكوف أالمتثإب مسيطرا على االغًتايب، 

 ىذه اٟتالة باالمتثاؿ اإلجبارم أك القهرم، كعندما يكوف ا١تضموف االغًتايب مسيطرا على أالمتثإب تعكس اٟتالة اغًتاب إجباريا 
 .اأك قهري

يشَت مفهـو الفاعلية ىنا إٔب دكر الفاعل ُب عملية التفاعل الثابتة نسبيا، فهو يتميز  :الفاعلية في مقابل انعداـ الفاعلية -ب 
أما انعداـ الفاعلية فهو يشَت إٔب توجيو .بأنو أكثر مبادأة، كأكثر قدرة على ضبط ىذه العملية ٦تا تتطلبو توقعات الدكر ذاتو

كبضبط ذاتو بدرجة أكرب ٦تا تتطلبو ىذه . ٦تا تتطلبو توقعات الدكر كترؾ اآلخر يضبط ا١توقف ٨تو اٗتاذ مبادأة أقل
    أالمتثإب كاالغًتايب طبقا ١تا إذا كاف التوجيو فاعليا: النموذجُت السابقُت" بارسونز " كبناءا على ذلك صنف . التوقعات

 :ا٨ترافية ىيأك غَت فاعلي ُب أساسو، فتوصل إٔب ٣تموعة ٪تاذج سلوكية 
 .كىو الذم ٭تدث عندما يرتبط ا١تيل االمتثإب بالفاعلية: التوجيو ٨تو األداء القهرم -
 .كىو ٭تدث عندما يرتبط ا١تيل االمتثإب بانعداـ الفاعلية: اإلذعاف القهرم لتوقعات ا١تكانة -
 .كىي تعرب عن ارتباط ا١تيل االغًتايب بالفاعلية: التمردية -
 .ٖتدث ُب حالة ارتباط ا١تيل االغًتايب بانعداـ الفاعلية كىي اليت: االرتدادية -

تتعلق ا١تفارقة األخَتة بذلك التمايز بُت الًتكيز على اآلخر   :التركيز على الشخص في مقابل التركيز على المعيار -ج 
ىذه  "بارسونز " كشخص أم كموضوع اجتماعي، كالًتكيز على النموذج ا١تعيارم الذم يدعم التفاعل، كعندما دمج 

توصل إٔب ٙتانية ٪تاذج لبل٨تراؼ، بناءا على ما إذا كاف التوجيو أالمتثإب  أك غَت أالمتثإب ( ا،ب،ج ) األبعاد الثبلث 
 :ا١ترتبط بالفاعلية أك بغَت الفاعلية، يعترب موجها ٨تو اآلخر كموضوع اجتماعي أك كمعيار كىذه النماذج ىي
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المتثإب ىو السائد، كيكوف اىتماـ األنا منصبا على عبلقتو باآلخر كشخص، ُب كىي تظهر عندما يكوف العنصر أ :السيطرة -
نفس الوقت الذم يكوف التوجو فيو فاعليا، كُب عبلقة السيطرة، يسعى األنا إٔب كضع اآلخر ُب كضع معُت يكوف من 

 .ا١تستحيل عليو فيو أف يفعل شيئا آخر غَت ا٧تاز توقعات األنا
د العنصر أالمتثإب كارتباطو بالًتكيز على اآلخر كشخص، كلكنو يتميز بانعداـ فاعلية التوجيو، كيشَت إٔب كجو  :اإلذعاف -

 .حيث يضطر األنا إٔب ا٠تضوع إٔب كل رغبة يبديها اآلخر
اظ كىي توجيو ا٨تراُب يكوف ا١تكوف االغًتايب لدافعية األنا ىو السائد فيو، كىنا يكوف األنا أقل اىتماما باالحتف :العدكانية -

 .ٔتبلئمة إتاىات اآلخر ٨توه، كأكثر ميبل إٔب التعبَت عن ميولو االغًتابية إٔب اٟتاجة، كأكثر فاعلية ُب عبلقتو مع اآلخر
كىو توجيو يتميز بغلبة ا١تكوف االغًتايب، كارتباط ذلك بانعداـ فاعلية األنا، كعدـ ا١تيل إٔب العدكاف، ك٢تذا  :االنفصاؿ القهرم -

 .رفة لبلنفصاؿ القهرم ىي اليت تتمثل ُب االنعزاليةفإف اٟتالة ا١تتط
كىو توجيو ا٨تراُب ينبثق نتيجة لبلرتباط بُت التوجيو أالمتثإب كالفاعلية، ُب نفس الوقت الذم  :الفرض القهرم للمعيار -

 .يكوف النموذج ا١تعيارم فيو ىو الذم ٭تتل ا١تركز األكؿ ُب الصراع
ة عن اٟتاجة اليت يبديها األنا عندما يكوف توجيهو امتثاليا كلكنو يتميز بانعداـ الفاعلية كىو عبار  :التعلق الكمالي بالطقوس -

 .ٕتاه ا١تعيار
كىو ٭تدث عندما يكوف ا١تكوف االغًتايب ىو السائد، كيكوف ٪توذجو فاعليا، كىنا يسخر األنا من القواعد كالقوانُت  :الفساد -

 .كيتعدل عليها ال لشيء إال ألهنا قواعد كقوانُت، كيهزأ ُّا
كىي حالة تشَت إٔب ارتباط ا١تكوف االغًتايب بالنموذج غَت ألفاعلي، كتتمثل ُب ٖتاشي األنا  :الهركب من االمتثاؿ للمعايير -

 .للمواقف اليت ٯتكن أف تعرضو لتوقعات كجزاءات معينة
عيارم الذم يتعُت على التفاعل أف ٯتثل لو إٔب النموذج ا١ت" بارسونز " أما ا١تصدر الثا٘ب للدافعية ٨تو اال٨تراؼ فَتجعو   

عندما ينطوم ىذا النموذج على مبدأ اٟتياد الوجدا٘ب، كىو مبدأ يصعب : أكال: ُب موقف معُت، كيكوف ذلك ُب حالتُت ك٫تا
 .االمتثاؿ لو ُب أحياف كثَتة، كثانيا عندما يتميز بانعداـ الوضوح، كبفقداف عنصر التحديد أك التخصيص

٣تموعة العوامل اليت تتعلق ٔتصدر الدافعية إٔب اال٨تراؼ أك السلوؾ أال٨تراُب، بعامل صراع الدكر، " ارسونز ب" كأكمل  
كا١تقصود بذلك تعرض الفاعل َّموعة منها رغم من توقعات الدكر ا١تشركعة، اليت يعترب اال٧تاز الكامل لكل منها مستحيبل من 

ة ببعض التوقعات، أك اختيار بديل كالتضحية بآخر، كُب أية حالة من ىذه اٟتاالت، الناحية الواقعية، ٦تا ٭تتم ضركرة التضحي
يتعرض الفاعل ٞتزاءات سلبية، كما أنو كلما كانت قيم األدكار ا١تختلفة مستد٣تة أكثر، تعرض الفاعل لصراع داخلي يتميز بقوتو، 

         االرتفاع فوؽ مستواه عن طريق إعادة ٖتديد ا١توقفخاصة كأف االحتماالت كثَتا ما تكوف ٤تدكدة أماـ ٕتاكز الصراع أك 
كٯتكن أف تظهر مقدمات صراع الدكر ُب الصعوبة اليت يواجهها ... أك ا٢تركب بواسطة كتمانو بعض األدكار أك االحتفاظ بسريتها

م يتطلب كمالية األداء، كصعوبة ٖتقيق األنا لتحقيق توقعات اآلخرين ٦تن يفسركف ا١تعيار ُب إتاه النموذج أالمتثإب اإلجبارم الذ
توقعات اآلخر الذم يرتبط ُب نفس الوقت بتفاعل كثيق مع األنا كيتطلب منو االمتثاؿ للمعيار عن طريق ٦تارستو للتمرد الذم 

ة عسَتة ُب يتميز بالفاعلية ٨توه كمعٌت ذلك أف كبل من اآلخر األكؿ كاآلخر الثا٘ب يتوقع تبادليو ا٬تابية من األنا كىي مسأل
 .( 106 -93ص،  -، ص2006: سػيػد احػمد، آخركف) .التنفيذ
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فيتجسد ُب عمليات التنشئة " بارسونز " ىذا عن ا١تصادر أـ عن كيفية السيطرة على السلوؾ اال٨تراُب حسب 
اعل أف ال يفعل أفعاال االجتماعية اليت تعلم الفاعل أال ينخرط ُب عمليات اال٨تراؼ أك يتورط فيها كىي تتمثل ُب أف يعلم الف

 .معينة، ُب نفس الوقت نعلمو القياـ بأفعاؿ معينة ٢تا طابع ا٬تايب، كمن ٍب يتحقق الضبط االجتماعي
يعد الضبط االجتماعي أحد اىتمامات النظرية البنائية، لذلك اىتم الكثَت بو، ألنو يؤدم إٔب اإلبقاء على البناء  

 .االجتماعي كزيادة ٘تاسك اَّتمع
بأنو التسلط االجتماعي ألعمدم على الفرد الذم ٭تقق كظيفة ُب " الضبط االجتماعي  ROSS" ركس "  عرؼ

 (. 167، ص، 2002: غػبػارم) ". اَّتمع 
أنو لكي يكوف الفعل االجتماعي ا٢تادؼ فعاال ٬تب أف يأخذ ُب االعتبار العناصر غَت العقبلنية ُب " ركس " كيرل  

كيفية االنتقاؿ من الضبط الوظيفي غَت ا١تقصود ا١تتمثل ُب العادة، الدين، إٔب " ركس " كن ٓب يوضح كل... اٟتياة االجتماعية
معٌت ا٢تيمنة كالضغط من جانب " ركس"كيتضمن تعريف ...الضبط ا١تقصود كأب الصور األكثر كظيفة ُب الضبط االجتماعي

 .سلطة عليا مطلقة كىي اٞتماعة اإلنسانية
ماعي ىو األساس الفعاؿ الذم  يهي  العناصر الفردية كالبلزمة اليت تؤدم كظيفة ُب اَّتمع كىي كما أف الضبط االجت

 .ٖتقيق التضامن كالتماسك االجتماعي
استخدـ مصطلح الضبط ليشَت إٔب رد العمليات االجتماعية كالبناءات اليت تتجو ١تنع  COHEN" كوىن " ك٧تد 

   (. 22، ص، 2004: الصالػح) .  اال٨تراؼ أك اٟتد منو
يرل أف الضبط االجتماعي ما ىو سول أحد أكجو العبلئق ا١تتبادلة بُت الفرد " " ىوتوف كوٕب " ُب حُت ٧تد 

 ".أم كل منهما يضبط اآلخر من أجل ٛتاية كجوده كبقائو ُب النسيج االجتماعي ...كاَّتمع
بلؿ انتمائو إٔب ٚتاعات كتنظيمات اجتماعية ُب رؤيتو ىذه شرح كيف ٯتس الفرد عضوا ُب اَّتمع من خ" كوٕب " 

رٝتية كعرفية تقـو بضبط سلوكو، كىنا ٯتكن القوؿ بأف ىذه اٞتماعات كالتنظيمات تضحى ككاالت تساعد الضبط على أداء 
 .عمليتو الضبطية

عة اليت ينتمي إليها ا١تركزة تعرب عن تصوير الشعور اٞتمعي الناتج عن شعور اٞتما" كوٕب " ا١تلفت لبلنتباه ىو أف رؤية 
الفرد ُب سلوكو منمية عنده صوتا كاحد ٯتثل صوت اٞتماعة اليت ينتمي إليها علما أف ىذا الضبط ٓب ٗتطط لو اٞتماعة، بل تشكل 

أم أف الفرد يتعايش كيتفاعل مع اَّتمع من خبلؿ . كمن ىنا يتبلور الضبط االجتماعي داخل اَّتمع. ال شعورم أك بدكف عمد
( النظرة إٔب الذات ُب ا١ترآة االجتماعية ) كقد أكضح ىذه الرؤية ا١تركزة ُب نظريتو الشهَتة . إٔب ٚتاعات رٝتية كغَت رٝتية انتماءه

فالفرد ينظر إٔب تصرفاتو كمظهرة من خبلؿ رؤية اآلخرين ايطُت بو ُب أعينهم كتصوره حوؿ حكمهم على مظهره كشعوره الذاٌب 
أـ قبيحة تبلور عنده . نو ٯتثل صورة ٚتيلو كزاىية ُب أعُت كأحكاـ اآلخرين ايطُت بو يتباىي ُّا كعلى ذكقو لكي يعرؼ ىل أ

الشعور با٠تجل كاالضطراب فينسحب من ٚتاعتو اليت يتفاعل معها، ىذه التصورات الفردية اليت يقـو ُّا يتصورىا عن رؤل 
، ص، 2006:الػعػمر) ". كوٕب " ة ضبطية ٚتعية لسلوؾ الفرد ُب نظر ٘تثل إلي( سلبية أك ا٬تابية ) كأحكاـ أفراد ٚتاعتو  عن 

31 .)  
 : من خبلؿ التعريفات السابقة كاألخرل اليت ال يسع اَّاؿ إٔب استعراضها يبلحظ أف ىناؾ
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معظم على أف الضبط االجتماعي يتضمن عنصرم اإللزاـ كاالمتثاؿ كىذين ا١تفهومُت تدكر حو٢تما .ىناؾ اتفاؽ بُت العلماء -
 .تعريفات العلماء للضبط االجتماعي

   أف ا٢تدؼ األساسي من الضبط االجتماعي ُب معظم التعريفات ىو النظاـ كالتوازف كاالستقرار كالتماسك كمنع اال٨تراؼ  -
 .أك اٟتد منة كيتم ذلك من خبلؿ االمتثاؿ للمعايَت كالقيم كاألعراؼ السائدة

 .عي يتم من خبل٢تا ٖتقيق الضبط االجتماعيأف ىناؾ آليات أك كسائل للضبط االجتما -
يتجو معظم العلماء ُب تعريف الضبط االجتماعي إٔب الًتكيز على دكر اَّتمع عن طريق مؤسساتو كىيئاتو ا١تختلفة كمن  -

ينما تغفل خبلؿ كسائل الضبط الرٝتية كغَت الرٝتية بعملية الضبط لسلوؾ األفراد كفق ا١تعايَت كاألعراؼ كالسنن السائدة فيو، ب
 .معظم تلك التعريفات أثر الفرد ُب عملية الضبط االجتماعي

ا١تبلحظ أف علماء االجتماع يستخدموف تعبَت الضبط االجتماعي عند كصف كل الوسائل كاإلجراءات اليت ٔتوجبها يضمن  -
 .ٚتاعة من الناس أك ٣تتمع من اَّتمعات التكيف بُت األعضاء كفقا لتوقعااهتم

 .؟...َّتمع أف ٬تعل سلوؾ أعضائو ىو السلوؾ الذم يتوقعو منهم كلكن كيف ٯتكن 
لكي يؤدم اَّتمع كظائفو بكفاءة فإف على أعضائو أف يكتسبوا أنواع " إٔب أنو  FROMM" فرـك " لقد أشار 

ليهم أف يعملوا الصفات الشخصية اليت ٕتعلهم يريدكف أف يتصرفوا بالطريقة اليت ٬تب أف يتصرفوا ُّا كأعضاء ُب ٣تتمع كأف ع
 (. 188، ص، 2002: غػبػارم. ) "برغبتهم ما ىو كاجب عليهم أف يعملوه 

كلن يتم ذلك إال عن طريق الضبط االجتماعي من خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية الذم ٕتعلهم يؤدكف أدكارىم كما  
غريا، كىذا أىم عمل ٯتكن عن طريق إعداد الفرد ىو متوقع منهم، عن طريق تطوير إتاىااهتم كرغبااهتم، كما ٬تعل الدكر جذابا كم

ألداء أدكاره بنجاح، ألف معظم حاالت فشل الدكر ترجع إٔب إرغاـ الفرد على أداء دكر ال يريده كال يتمتع بأدائو كبذلك يفشل ُب 
 .متطلبات ىذا الدكر

ىذا النوع من الضبط ٮتتلف عن (  القوانُت) باإلضافة إٔب التنشئة االجتماعية يوجد أيضا أسلوب الضغط االجتماعي 
من حيث استخداـ القوة ُب معاٞتة ا٠تارجُت عن القانوف كاٞتا٨تُت كىي تتدرج  ( التنشئة االجتماعية ) الضبط االجتماعي العرُب 

 : من 
 .ا١تتمثلة ُب السجن أك اإلعداـ أك النفي أك اٟتجز: التحقَت كاإلىانة -
ؼ يتصرؼ بشكل سوم كسليم من خبلؿ استخداـ القوة ا١تمنوعة من قبل اٟتكومة أم ٤تاكلة جعل ا١تنحر : إعادة التكامل -

 .كالقانوف اليت تبدأ من التعذيب كتنتهي بالعبلج النفسي
ٯتكن السَت ُب ىذا السبيل عندما يكتشف اَّتمع بأف الطريق الوحيد لتجنب ٘تزيقو ال يتم إال بواسطة تكييف : التكيف -

 .عيةاٞتانح للحياة السوية الطبي
يتضح ٦تا سبق أف التنظيم االجتماعي ٯتارس عدة آليات ُب اٟتياة التنظيمية الرٝتية لكي ٬تعل أعضائو منتظمُت ُب  

. كىذا يعٍت أف كسائل الضبط ال ٘تثل ىدفا بل آليات لتحقيق أىداؼ معينة. سلوكهم كأدائهم ا١تهٍت حسب أىدافو اليت رٝتها لو
إذف حلقات متصلة بعضها ببعض منسقة كمتعاكنة  ال تتصارع كال ٗتتلف ُب جزئيااهتا ك١تا كانت متعددة كمتنوعة، فهي 
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بل كل حلقة تضبط سلوكية معينة ك٘تثل مرحلة تنظيمية يعكس جانبا من جوانب التنظيم الرٝتي كٚتيعها يكوف نسقا .كمكونااهتا
  (. 150، ص، 2006: الػعػمر) . ضبطيا داخل التنظيم الرٝتي

 ط ٖتمينا دائما من اال٨تراؼ؟لكن ىل الضواب 
لئلجابة على ىذا التساؤؿ نقوؿ ليس دائما، إذا استخدمت بوقتها ا١تخصص ٢تا كبدكف ا١تبالغة كالتشديد فيها بأهنا 

أم أف التشديد ُب االمتثاؿ . ٖتمينا من الوقوع ُب ا٨ترافات سلوكية، كإذا بولغ ُب استخدامها فإف نتائجها تكوف عكسية كسلبية
 .اللتزاـ ٢تا لفًتة طويلة من الزمن فإهنا تعطي عكس ما ترمي٢تا كا

ال مرية من القوؿ بأنو ليس بشكل متعمد أف تكوف كسائل الضبط االجتماعي معادية أك مضادة للتغَت االجتماعي، بل 
و من معايَت كقيم تعمل على صيانة كٛتاية كاستقرار اَّتمع بكل ما في( كسائل الضبط االجتماعي ) أف من كظائفها األكٔب 

كانساؽ بنائية، بينما يبحث التغَت عن التعديل كالتطوير كالتحوؿ من كضعية إٔب أخرل أم عدـ االستقرار ُب كضعية اجتماعية 
٨تو االستقرار كالصيانة كاٟتماية ( الضبط ) باختصار يذىب األكؿ . كمن ىنا ٭تصل تضارب  كتضاد بُت طبيعة كجود٫تا.ثابتة

 .إٔب اٟتركة كالتحوؿ لذا فاف كسائل الضبط تكوف ٔتثابة عائق أماـ التغَت االجتماعي( التغَت ) كيذىب الثا٘ب 
٣تمل القوؿ ٯتكن القوؿ أف الضوابط االجتماعية ليست دائما قادرة على ٛتايتنا من الزلل ا١تعيارم كاال٨تراؼ  

صحيح إذ قد يكوف ىناؾ خلل ُب  ا١تصدر الذم قاـ ألقيمي،ألف ليس كل فرد اكتسب الضوابط االجتماعية بشكلها السليم كال
بتنشئة الفرد، أم أنو ٓب يقم بواجبو التنشئي ُب تعليم الوسائل الضبطية لؤلبناء أك الطلبة، كىنا ال ٭تصل ٖتصن قيمي األمر الذم 

كىناؾ مصدر آخر لسبب . ٬تعل ا١تنشأ عرضة لبل٨تراؼ ُب أكؿ فرصة تتاح لو تكوف فيها الضوابط غائبة أك يكوف بعيدا عنها
ا٨تراؼ الفرد عن الضوابط يكوف منشؤه ا١تنشأ نفسو كٓتاصة عندما يكوف متمردا على قيم ٣تتمعو كىناؾ سبب ثالث يكمن ُب 
القواعد التنظيمية ذااهتا عندما تكوف عنيفة ال تساير تطور ركح العصر كىناؾ مصدر رابع يوضح سبب اال٨تراؼ عن الضوابط 

 .ُب النسق االجتماعي بسبب نوعو التقليدم كاافظاالجتماعية كامن 
كىو أحد ركاد النظرية البنائية الوظيفية كصاحب نظرية ا١تدل ا١تتوسط الذم " ركبرت مَتتوف " ُب ىذا الصدد يؤكد 

لَتدـ (  الكليات) كنظريات النسق االجتماعي  ( اٞتزئيات ) جعلها جسرا موصبل بُت النظريات اليت تدرس السلوؾ اإلنسا٘ب 
يرل أف ا١تشاكل االجتماعية ىي التباين أك التناقض بُت ما ىو موجود ُب اَّتمع كبُت ما ترغب ٣تموعة . الفجوة اٟتاصلة بينها

كيتأثر مدل ىذا التناقض عن طريقُت إما برفع ا١تستويات اليت تكوف ٢تا فاعلية .ىامة من ىذا اَّتمع بصورة جدية أف يكوف بو
 .تمع أك باستمرار ا٨تطاط الظركؼ االجتماعية اليت تؤدم إٔب  زيادة حدة ىذا التناقض أك التباينكعمومية ُب اَّ

ىي التفكك االجتماعي كالسلوؾ ا١تنحرؼ : كما يرل أف ا١تشكبلت االجتماعية  تفرز نوعُت  من العلل االجتماعية
 .دراسة التفكك االجتماعي أكثر من السلوؾ ا١تنحرؼأف اىتماـ علماء االجتماع اآلف منصبا بشكل كبَت على " مرتوف " ك٬تد 

التفكك االجتماعي على أنو مفهوما نسبيا ليس لو نعتا كاحد ينطبق على ٚتيع " مَتتوف " كُب ىذا ا٠تصوص حدد  
ى أىدافهم اليت إال أنو ال ٮترج عن كونو خارج عن قدرة األفراد ُب  اافظة عل.األزمنة كاألمكنة ألف ظركؼ تكوينو ٥تتلفة كمتعددة

كعندما نشَت بأف ىناؾ تفكك حاصبل ُب . يبحثوف عنها كأف النسق االجتماعي الذم يعشوف ُب ظلو غَت قادر على ٖتقيقها
فإننا نشَت إٔب بنية ا١تكانات االجتماعية كأدكارىا ا٠تاصة ُّا بأهنا ال تعمل بشكل " مَتتوف " ٚتاعة معينة أك ٣تتمعا ٤تليا حسب 
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كىذا يعٍت أف توقعات األدكار كا١تكانات .غي أف تكوف عليو، أك كما ٬تب أف ٖتقق أغراضها أك أىدافها ا١ترسومة ٢تافعاؿ كما ينب
 .االجتماعية، اليت كضعها البناء االجتماعي ال تشبع  ما ىو مستجد من توقعات لؤلدكار كا١تكانات االجتماعية

تخلفة عما ىو مستجد كمستحدث من توقعات  جديدة كحديثة ٢تا بتعبَت آخر تكوف توقعات البناء لؤلدكاركا١تكانات م 
 .٦تا يسبب ذلك تفككا ُب دكر كمكانة الفرد

 :ُب ٖتديده ١تقوضات التنظيم االجتماعي فقد حصرىا ُب 
الذم ينتج عن االختبلفات اٟتاصلة بُت مصاّب اٞتماعات االجتماعية ا١تتدرجة على السلم  :صراع المصالح كالقيم -

ي اليت تؤدم ُب بعض األحياف إٔب تصادـ قيمها كمصاٟتها الناتج عن طموحهم حوؿ ٖتسُت مستول عيشهم أـ االجتماع
 .أف يعيشوا ٔتستول الئق األمر الذم يبلور عندىم نوعا من ا١تنافسة ُب تسلقهم على السلم االجتماعي

د عدة مكانات اجتماعية كٯتارسوف عدة ادكار من الطبيعي أف يشغل األفرا :صراع التزامات األدكار كالمكانات االجتماعية -
أم يشغل عدة مكانات ُب كقت كاحد كىذا يتطلب منو ٦تارسة عدة توقعات دكرية خاصة ُّذه .متباينة ُب كقت كاحد

ا١تكانات اليت يشغلها كأنو من الطبيعي أف ٭تصل تقاطعا ُب التزامااهتا، األمر الذم يوصل شاغل ىذه ا١تواقع كٯتارس أدكارىا 
 .إٔب تقاطعات دكرية تسبب لو توترات كاضطرابات سلوكية كاجتماعية

تعٍت التنشئة اكتساب مهارات كقيم كمعارؼ كمواقف كإتاىات تتطلبها األدكار االجتماعية لكي يتم إشغاؿ  :تنشئة مغلوطة -
يق ىذه ا١تستلزمات التنشئية يقع إال أنو غالبا ما ٖتصل أغبلط ُب تطب. مواقع اجتماعية يتطلبها البناء االجتماعي من أفراده

ُّا أحد الوالدين أك كبل٫تا معا فيحصل ا٨تراؼ ُب أدائها أك ٖتدث تغَتات سريعة كمفاجئة ألحد ا١تعايَت أك أ٪تاط النسق 
االجتماعي، األمر الذم يؤدم إٔب إرباؾ الوالدين فيعيق أدائهما الدكرم ُب ىذا الضرب من ا١تسؤكلية التنشئية، أك ٭تصل 

اؾ اجتماعي سريع ال يستطيع األبوين مواكبتو فيخفقاف ُب أداء مهمتهما التنشيئية فيقع األبناء ُب نفكك تنشئي ال ذنب حر 
 ... ٢تم فيو ألهنم ٓب ينشئوا على ما ًب تغَته من قبل أبويهم أك معلميهم

ت اتصاالت األفراد داخل النسق مثل ىذا التفكك ٭تصل عندما تقع انكسارات جزئية ُب قنوا :اتصاالت اجتماعية مغلوطة -
االجتماعي أك داخل اٞتماعات الية، ألف الفرد فيها ال يستطيع أف ٯتارس دكره فيها دكف االعتماد على اتصاالت مع 
اآلخرين كطلب مساعداهتم ُب أدائها كىذا متطلب ُب اٞتميع لكي ينشطوا ٣تتمعهم الي كليس لتعارض مصاّب  كقيم 

 (. 95 -93ص  -، ص2005: الػعػمػر. ) ذه ا١تغالطات االتصاليةاألفراد دخل ُب ى
اٟترب كالتفكك : باإلضافة إٔب ىذه ا١تقوضات اٞتزئية يؤكد الكثَت من الباحثُت أف ىناؾ مقوضات أخرل تتجسد ُب 

 ...االجتماعي، كنظاـ اٟتكم الشموٕب كالتفكك االجتماعي
ت  الكلية بالشكل  ا١تسهب ، لكن جدير باإلشارة إٔب أف مقوضات ال يسعنا اَّاؿ ىنا ُب ا٠توض ُب ىذه ا١تقوضا 

األكؿ على ا١تستول الفردم، كالثا٘ب على مستول : البناء االجتماعي سواء كانت جزئية أك كلية فإهنا تؤدم إٔب نوعُت من التفكك
 .اَّتمع الي

االجتماعية، علينا البدء من عملية التفاعل عندما نتكلم عن الفرد كمشكبلتو الفردية ك : على مستول التفكك الفردم -
فإذا ًب كسر ىذه القاعدة من قبل الفرد، . االجتماعي الذم يكوف فيها طرفا، ألنو من خبل٢تا ٭تصل التماثل الذاٌب معهم

ألف الفرد الذم ٯتتلك شبكة من العبلقات الشخصية ا١تتداخلة يكوف ُب . فإف الوىن أك التفكك ٭تصل كالعكس صحيح
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عكس الفرد الضعيف . يتها تعصمو من التفكك االجتماعي ألنو يعيش ُب مناخها الداف  ك٘تنحو األمن كاالستواء النفسيٛتا
كىنا نستطيع القوؿ أف . الذم يتفاعل مع ذاتو باستمرار بعيدا عن ذكات اآلخرين الذم ٯتس فيما بعد موىونا اجتماعيا

 .ي يبلور أك ينتج أشخاصا موىونُت أك متفككُت اجتماعيااَّتمع عندما يكوف متمزقا ُب نسيجو االجتماع
ىذا من جانب أما من جانب آخر، عندما يتعرض الفرد أك اَّتمع للتغَتات السريعة كا١تفاجئة فإف ىناؾ ٙتن ٬تب أف 

نقصد ( التخلي كالتبٍت ) يدفعو الفرد أك اَّتمع على السواء لكي يواكبوا ٣تريات كمؤثرات التغَت كيتكيفوا ٢تا كعادة تتطلب عملية 
فإذا . ترؾ السلوكيات اليت ال تنسجم مع اٟتالة ا١تتغَتة أك اليت تعرضت للتغيَت، كتبٍت سلوكيات تنسجم مع اٟتالة ا١تتغَتة: بالتخلي

كاٟتالة . ٤تالةتصلب الفرد ُب موقفو مع اٟتالة ا١تتغَتة كٓب ينسجم معها كقبل البقاء ُب أحضاف ا١تاضي، فإف حالة الوىن ستصيبو ال 
 .ذااهتا تنطبق على اَّتمع

بتغَت آخر، أف األشخاص الذين يتفاعلوف يكوف بينهم ُب أغلب األحياف قواسم مشًتكة تتمثل ُب األرضية االجتماعية 
ساس كا٠تلقية الثقافية تسمح ٢تم كاهتي  ٢تم قاعدة التفاعل بينهما فينتج عنو أساسا لتنظيم حيااهتما كليس دائما يكوف ىذا األ

انسجاما مع أغراض كأىداؼ اَّتمع العاـ ألف تلك اإلنسجامات تكوف متنوعة ك٥تتلفة ُب ضركُّا كمراميها كبالذات ُب اَّتمعات 
 .اٟتديثة ا١تعقدة الًتكيب على خبلؼ ما ىو سائد ُب اَّتمعات البسيطة

فكك االجتماعي ٙتنا للتغَت االجتماعي كىنا كإزاء ىذا التنوع كاالختبلؼ ا١تبٍت على حرية الفرد كاستقبلليتو ٯتس الت
 : تتجلى صورة كبَتة ككاضحة ُب ٤تتويااهتا تكشف عن صعوبة انسجاـ الفرد مع ٣تتمعو ا١تعاصر كتتجلى ُب

أف إتاه الفرد ٨تو األحداث االجتماعية تعرب عن رؤية الفرد إٔب نفسو ": بلومر " يقوؿ : إتاىات الفرد كالقيم االجتماعية -
 .اث كتبُت كيف ٭تكم عليها كيهي  نفسو ٢تا كيتخذ قرار منهاكلئلحد

بذات نستطيع . كُب ضوء ذلك نستطيع معرفة الفرد ٨تو موقف معُت ُب صورتو ا١تتفككة أك ا١تنسجمة أك ا١تنحرفة أك ا١تتماثلة
رجة تصادمو مع القيم ٚتيعها تدلنا على معرفة د...معرفة موقفو من التكيف اٞتنسي كاإلدماف على ا١تخدرات كاالنتحار

االجتماعية السائدة على أف الننسى أف الفرد قد ال يفهم إتاىو االجتماعي دائما، بل أحيانا ال يفهم مكنونات إتاىو كال 
يعرؼ دكافعو الفردية اليت تدفعو إٔب إتاه خاص بو، حيث ىناؾ بعض التفاسَت لسلوكو تكوف غَت عقبلنية كال توجد لديو 

 ... ك كافية ١تعرفة كيف تصرؼ بشكل معُتأسباب مقنعة أ
نعود ثانية إٔب التفاعل الذم يتم بُت األفراد الذم يتطلب حالة التقمص التماثل مع اآلخر قابلية ٮتتلف فيها األفراد ألف 

ألفراد على كقابلية ا... األدكار اليت يراد التماثل معها ك٦تارستها ٗتتلف منها ما ىو داف  كمنها ما ىو منطوم كآخر منفعل
 ... التقمص ٗتتلف أيضا حيث ىناؾ من ىو جامد غَت قادر على التقمص كآخر يستطيع ٦تارسة األدكار بشكل سريع كىكذا

٭تدث أف ال يتماثل بعض األفراد مع معايَت اٞتماعة اليت يعيشوف فيها يسمى ىذا : اال٨تراؼ الفردم كا١تعايَت االجتماعية -
علما أف ٘تاثل الشخص مع معايَت اٞتماعة ٮتدـ ٘تاسك . األشخاص غَت ا١تتماثلُت با١تنحرفُتالنقص ُب التماثل باال٨تراؼ ك 

أم إذا شعر أعضائها بأهنا مزعجة أك متصلبة أك مقيدة أك ال تتماشى مع ركح . اٞتماعة أكثر من الفرد كالعكس صحيح
 .ك الفردم الذم يعٍت اال٨تراؼ على قيم اَّتمعُب مثل ىذه اٟتالة يتولد التفك. العصر فإهنم ينفركف منها كٮترجوا عنها

غالبا ما يكوف الفرد ا١تنتمي إٔب عدة ٚتاعات اجتماعية متمتعا بنضج : البناء االجتماعي كالتفكك الشخصي كالفردم -
عاطفي كرضا كجدا٘ب ألنو سعى ككافح ُب اكتسابو صفات تؤىلو للحصوؿ على عضويات ُب ٚتاعات ٥تتلفة سائدة ُب 
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اٟتديث ، كغالبا ما يكوف ىذا النوع من األشخاص شاعرا باألماف كا٢تدكء كبعيدا عن القلق كاالضطراب  النفسي  اَّتمع
 كالشخصي ألنو حصل على رضا الناس الذين ٭تيطوف بو كيبحث عن احًتامهم ككدىم كتقديرىم لو كإلعمالو 

ف أم شيء يهدد اعتباره االجتماعي أك يزلزؿ مكانتو ُب نسق لذا فإ. األمر الذم ٯتنحو اعتبارا اجتماعيا ٤تًتما. كسلوكو     
 . العبلقات الشخصية ا١تتداخلة فإف ذلك ٬تلب لو القلق كاالضطراب كاالنزعاج

تعد العزلة تفككا شخصيا، كغالبا ما تأٌب ىذه العزلة من ٘تزؽ النسيج ألعبلئقي للفرد : العزلة كالتفكك الشخصي الفردم -
 .(187- 181ص  -، ص2005:مػرالػعػ) . داخل ٣تتمعو

 .تفكك األسرة، التفكك السياسي كاإلدارم: أما عن تفكك اَّتمع الي تتجلى ُب
 : أما من تداعيات التفكك االجتماعي فيمكن حصرىا ُب النقاط اآلتية

 .اإلدماف على ا١تسكرات كا١تخدرات -
 ... ؿ الضرييب، استغبلؿ النفوذ، التطرؼ، اإلرىاباالنتحار، الرشوة، االختبلس، التزكير، الغش، االبتزاز، االحتيا -
ما داـ قد توصلنا أف التفكك االجتماعي ينظر إليو من خبلؿ زاكية تكسر التفاعل االجتماعي الذم ٭تصل بُت أفراد  

متثاؿ كالضبط اٞتماعة الواحدة أك بُت أفراد اَّتمع العاـ، فهل ٯتكن إعادة تنظيم حياة الفرد كاٞتماعة؟ يرل أصحاب نظرية اال
االجتماعي أنو من ا١تمكن التدخل عن طريق أحد ميكانيزمات الضبط االجتماعي لتبلقي ىذا التصدع كٗتفيف التوتر كالعودة 

 : كىناؾ ثبلث ميكانيزمات أساسية ُب ىذا اَّاؿ. با١توقف االجتماعي إٔب كضعو الطبيعي
ع عن طريق فصل ا١تصادر الكامنة للصراع ا١تتضمنة ُب ا١تركز كالدكر الذم ىو العزؿ البنائي للمراكز كاألدكار ١تنع التصد  :العزؿ

يقـو بو الفرد كالوظيفة الرئيسية ٢تذا العزؿ منع الناس من أف يواجهوا توقعات متعارضة ُب كقت كاحد، كٯتكن الوصوؿ إٔب ىذا 
 :العزؿ بطرؽ ثبلث

كلذلك إذا شغلت ىذه ا١تراكز ُب . راكز ا١تختلفة اليت تكوف للفردقد تقسم الثقافة الزمن إٔب فًتات ٥تتلفة باإلضافة إٔب ا١ت -1
كمثاؿ ذلك أف الفرد ُب اَّتمع اٟتديث قد يكوف إبنا كأبا كمديرا . كقت كاحد، كاف احتماؿ ظهور الصراع عند الفرد كبَتا

تصاحب ىذه ا١تراكز فإذا ٓب  كعضوا ُب ناد أك عامبل ُب ٚتعية خَتية، كمن الطبيعي أف يقسم كقتو للقياـ باألدكار اليت
  ٭تسن التوقيت لكل مركز كما يصاحبو من دكر كقع فريسة الصراع كمن أجل ىذا كاف العزؿ ٔتعٍت خلط األدكار با١تراكز 

 .أك العكس مؤديا إٔب القضاء على التصدع ُب مهده
نتقاؿ من ٣تموعة من االٕتاىات فاال ككذلك ٯتكن القضاء على الصراع الكامن أك احتماالتو عن طريق تقسيم ا١تكاف، -2

كا١تعتقدات إٔب ٣تموعة أخرل ٯتكن أف تكوف عملية سهلة، إذا أمكن عزؿ كل ٣تموعة عن األخرل مع ما يصاحب كل 
 .كمثاؿ ذلك أف الفرد قد يكوف متعدد اٞتوانب أم أنو قد يكوف كاتبا كفيلسوفا كمتدينا .منها من مبلبسات كظركؼ

كليس على الفرد لكي يتجنب الصراع إال أف ٮتصص لكل نشاط مكانا .ركفها كإتاىااهتاكمن غَت شك أف لكل حالة ظ
 .٤تددا، حىت ال يكوف كل نشاط ُب كل مكاف يذىب إليو

مثاؿ .كما أف عزؿ ا١تتصلُت بالدكر، كخصوصا إذا كانوا ٥تتلفُت باختبلؼ األدكار، ٯتكن أف يقضي على الصراع ُب مهده -3
ل بُت شخصيتو اليت يكوف عليها مع من ٭تب، كبُت شخصيتو عندما يكوف مع أستاذه، ذلك أف الطالب ٬تب أف يفص

ذلك ألف خلط ىذه الشخصيات ٚتيعا ُب دكر كاحد رٔتا أدل إٔب صراع ٯتكن .ككذلك شخصيتو عندما يكوف مع كالديو
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الختبلؼ . ٥تتلفُتكمثاؿ آخر على ذلك ، الرجل الذم يتزكج من سيدتُت، يلعب دكرين .أف يكوف طريقا لبل٨تراؼ
 .كلذلك فإنو يقضي على الصراع بعزؿ الزكجتُت كل ُب مسكن مستقل كيقسم كقتو بينهما. ا١تتصلُت بكل دكر

ىو أحد الوسائل اليت يستعُت ُّا الضبط االجتماعي على ٕتنب التصدع كالتوتر الذم قد يًتتب على عدـ االتساؽ  :ا١تنع -4
للزمن كا١تناسبات أك الشركاء، ك١تا كاف من الصعب أك ا١تستحيل ُب  ( العزؿ الرمزم ) ا بُت ا١تراكز كاألدكار، كيعٍت ا١تنع ىن

 .كثَت من األحياف عزؿ ا١تراكز أك شركاء الدكر لكف الصراع، فإنو يلـز ُب ىذه اٟتالة 
١تنع ال ٯتنع من التفاعل كا. الركوف إٔب ميكانيـز آخر لتقوية ا١تراكز السائدة ُب عبلقة معينة، كإخضاع كل ا١تراكز األخرل لو -5

كُب الغالب يسمح ا١تنع للمراكز اليت ٭تتمل أف تتصارع  .مثل العزؿ، كخاصة بُت شركاء الدكر الذم ٭تتمل أف يتصارعوا
مثاؿ ذلك أف االختبلؼ بُت العزؿ كا١تنع يظهر عندما تنظر ُب قواعد اٞتنس عند . من أف تقـو بأدكارىا ُب كقت كاحد

فإف تنفيذ ىذا التحرٙب يتم عن طريق . ك الزكاج، كيكوف من اـر على بعضهم أف يتزكج البعض اآلخرمن يرتبطوف بالدـ أ
فصل الرجاؿ عن النساء فيزيائيا، كلكن ىذا الفصل ال ٯتنع من تفاعلهم كاتصا٢تم على مستويات ٥تتلفة فيما عدا 

 .االتصاؿ اٞتنسي
ذلك أف التحديد ( أسبقية ا١تراكز النظامية ) ع كالتوتر ما يقاؿ لو كمن الوسائل اليت تستخدـ ُب منع التصد  :األسبقية -6

ٗتلص الناس من النضاؿ ُب سبيل  .االجتماعي الراسخ لطالب ا١تركز الذم ٬تب أف يكوف ٢تا االرجحية كاألفضلية
بهم على الوصوؿ إٔب قرار ك٢تذا يسبب الصراع أقل قدر ٦تكن من الصعوبات ألف الناس يستطيعوف تقدٙب بعض مطال

كمثاؿ ذلك إذا شاىدت زكجة زكجها يقـو بعمل غَت مصرح  .غَتىا مستندين إٔب القانوف أك إٔب ما تشَت بو نظم اَّتمع
أـ أف عليها أف تبقى صامتة فتنحرؼ عن مركزىا؟ القانوف  فهل ٢تا أف تنحرؼ عن الوالء لزكجها كتشهد ضده، .بو

  .ة على مركزىا كمواطنة، ك٢تذا يعفيها من الشهادة ضد زكجهااال٧تلو أمريكي يعطي األسبقية ١تركز ا١ترأ
كإذف كلما كانت ا١تطالب مرتبة ْتسب أ٫تيتها بطريقة مقررة أسهمت ُب خفض حدة التوتر الذم ٯتكن أف يثَت كوامن 

 .كخاصة عند االختيار بُت ىذا ا١تطلب أك ذاؾ اال٨تراؼ عند الفرد،
 كيظهر اإلحباط كالتوتر ُب الواقع؟ شل البناء ُب كقف التصدع أك التوتر،لكن يبقى السؤاؿ ماذا ٭تصل عندما يف

إنو ٯتكن منع ا١تنحرؼ من االسًتساؿ ُب اال٨تراؼ عن طريق ٘تكينو من التخلص من التوتر بطرؽ مقبولة  
طابعا نظاميا كيأخذ ىذا اإلجراء ( تطويع التصدع أك التوتر كسياستو ) كيتضمن ىذا اإلجراء ما يطلق عليو .اجتماعيا

 :بواسطة طرؽ متعددة أ٫تها
كىو ذلك السلوؾ الذم ٯتكن الناس من التخلص من التوتر، كىو متعدد األنواع بتعدد درجات القبوؿ  :السلوؾ التعويضي -ا

 .االجتماعي حلى حدة
حيث مركزه كىو الذم يكوف ُب متناكؿ أكثر الناس كمثاؿ ذلك، أف العامل الذم يفشل من : النوع ا١تفضل ثقافيا -1

فقد يلقى التقدير ُب قيامو بدكره كزكج ككوالد، .ا١تهٍت، ٯتكن أف ٬تد إشباعا تعويضيا ُب الدكر الذم يلعبو ُب أسرتو
كقد يكوف العكس صحيحا بالنسبة .فيعوض بذلك ما يشعر بو من خيبة كفشل متعلق با٩تفاض مركزه ُب عملو

كا١ترأة اٟتديثة ٕتد تعويضا . طي اإلحباط الذم ٬تده ُب دكره ُب العمل كمعٌت ذلك أف العمل با١تركز التعويضي يغ.للنساء
 .عن فشلها ُب أف تكوف زكجة أك أما حقيقية باال٩تراط ُب النشاط االجتماعي أك السياسي
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كمعٌت ذلك أف ىذا النوع ليس مفضبل كالنوع السابق ككظيفة ىذا النوع خفض التوتر الفردم : النوع ا١تسموح بو ثقافيا -2
كىنا نبلحظ أف اَّتمعات قد تسمح ُب كقت ما بسلوؾ ال . كف زيادة إنتاجية ا١تركز أك الوظائف االجتماعية األخرلد

كمن أمثلة السلوؾ .ك٢تذا كاف السلوؾ التعويضي من النوع ا١تسموح ثقافيا متعلقا بالزماف كا١تكاف.تسمح بو ُب كقت آخر
إشباع اٟتاجات كالرغبات ابطة أك ا٢تركب من ا١تطالب ا١تتعارضة عن  ا١تسموح بو ثقافيا، ذلك النوع الذم يتجو إٔب

كيتوقف قدر كبَت ... طريق إطبلؽ العناف للتخيل كيغذم ىذا التمثيل كسائل كثَتة، مثل أحبلـ اليقظة كقراءة القصص
سلوؾ إذا كاف ا١تضموف من السماح ٔتثل ىذا السلوؾ على مضموف ىذه الوسائل، فقد ٘تنع الثقافة االستمرار ُب ىذا ال

 .متنوعا أك غَت مرحب بو
كينطوم ىذا النوع على عدد من كجوه النشاط متعارضة رٝتيا، كلكن القياـ ُّا يتسامح فيو، : النوع ا١تتسامح فيو ثقافيا -3

د كالتسامح فيو يكوف إٔب اٟت.كمثل ىذا النوع من السلوؾ يقف على حافة اال٨تراؼ.كٯتارس ُب ظل ظركؼ ثقافية معينة
كمن أمثلة ىذا النوع من .الذم ال يظهر على أنو أصبح يشكل خطرا على اٞتماعة أك على األ٪تاط االجتماعية ا١تقررة 

 .السلوؾ تناكؿ ا٠تمر كا٠تشونة كبعض العادات اٞتنسية كالعربدة
التحوؿ من ا١تتسامح فيو فإف ا٠تط الذم يفصلو عن النوع السابق دقيق جدا، ألف : أما النوع الرابع  كىو ا١تمنوع ثقافيا -4

كاألمثلة على ذلك كثَتة، فقد يرتكب ا١تخمور جرٯتة كقد يتقلب ا٢توس باٞتنس إٔب قتل النساء .إٔب ا١تمنوع سهل جدا
 ... كىكذا

إذا ٓب يؤدم التعويض الكاؼ إٔب بناء مركز أك ال تسمح ا١تراكز األخرل،بتعويض تاـ، فإف األفراد ٯتكن أف  :بدائل المركز -ب
مح ٢تم باالنسحاب من ا١تركز الذم يؤدم إٔب التصدع أك التوتر، إف السماح باالنسحاب من ا١تركز، ٯتكن الفرد من ٕتنب يس

ككلما كاف االلتجاء إٔب . التوترات اليت تًتتب عليو كما أف ضركرة اٗتاذ مركز آخر موافق عليو ثقافيا يضمن االمتثاؿ كٯتنع اال٨تراؼ
 .كُب الوقت نفسو يسمح لؤلفراد بالتحرؾ من مركز إٔب آخر، فإف احتماالت اال٨تراؼ تقل إٔب الدرجة األدٗبا١تراكز البديلة ٦تكنا، 

ُب حالة فشل الوسائل السابقة اليت ًب التعرض ٢تا ١تنع اال٨تراؼ أك كبت مؤثراتو، فهل من : يبقى سؤاؿ آخر يطرح
 كسائل أخرل؟

من أف يصبح سلوكا إذا  منع االنحراؼأف ىناؾ الوسيلة الثالثة، كىي  ٬تيب أصحاب إتاه االمتثاؿ كالضبط االجتماعي
 :من خبلؿ. استطعنا أف ٧تعل مثل ىذا السلوؾ صعبا أك باىظا

كمعناه أنو ُب سبيل ضماف االمتثاؿ على الرغم من ا١تؤثرات اإل٨ترافية، نقيم مواقف ٘تنع تكيف ا١تنحرؼ  تعسَت اال٨تراؼ، -
كحىت كإف ظهر اال٨تراؼ ُب الواقع فإنو سيكوف عدٙب التأثَت  مر ُب ىذه اٟتالة سيكوف صعبا،كاستمراره ُب سلوكو ألف األ
من العوامل اليت اهتي  الفرضية .الذم يظهر ُب عدـ الرضا عن اال٨تراؼ كإمكانية قهر ا١تنحرؼ كيكوف اٞتزء السليب ىنا

 .س ٯتتثلوف بالرغم من أنفسهمك٘تهد الطريق أماـ االمتثاؿ، كمن نتائج ىذه ا١تيكانيزمات أف النا
كمعناه أف الناس قد يبتعدكف عن السلوؾ أال٨تراُب إذا كانت تكاليف اال٨تراؼ أعلى من تكاليف : باىظة اال٨تراؼ -

االمتثاؿ، كلذلك فإف ا١تنحرؼ ُب ىذه اٟتالة يضطر إٔب االمتثاؿ ألف اٞتماعة تبادر ْترمانو من مراكزه كأدكاره اليت كاف 
 .يت كاف من اتمل أف يشغلها ُب ا١تستقبليشغلها أك ال



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
313 

عندما يكوف ا١تنحرؼ من كجهة نظر الرأم العاـ غَت قادر على إظهار ا٨ترافو فإنو مع ذلك يظل مًتبصا : أ٫تية القانوف -
كلذلك ٬تب أف يبعد عن مسالك اال٨تراؼ عن طريق التهديد بالعقاب البد٘ب أك النفسي ْتيث ٬تب أف يكوف . باال٨تراؼ

عقاب قاسيا بدرجة كافية ليعيد التوازف ُّدؼ الوصوؿ إٔب االمتثاؿ، كما ٬تب أف يكوف مباشرا فوريا بدرجة كافية لَتبط ُب ال
األذىاف العبلقة الوثيقة بُت العقاب كبُت اال٨تراؼ، كما ٬تب أف يكوف كاحد نسبيا، ٔتعٌت أف يطبق على ٚتيع األشخاص 

غػيػث، ). ٬تب أف يكوف مؤكدا كموثوقا بو لتصبح للشركط االخرل فاعلية ٤تققة الذين يرتكبوف ا٨ترافا معينا، ككذلك
  .( 210 - 200ص،  -، ص2003:  كآخركف

. كنافلة القوؿ إف نظريات االمتثاؿ كالضبط االجتماعي افًتضت أف على اَّتمع أف يضبط الطبيعة اٟتيوانية ُب اإلنساف 
، فإف مي ل اإلنساف للسعي ٨تو مصاٟتة الذاتية إٔب درجة حرب الكل ضد الكل ٬تب اٟتد منها كإذا أريد للنظاـ أف يستقر كيدـك

من خبلؿ القيم أك االنتقاء أك كليهما، كبذلك فإف مفهـو الضبط االجتماعي يشَت إٔب تضاؤؿ االستخداـ  النفعي  ١تفهـو التناغم 
 .الطبيعي للمصاّب الذاتية

 .نظرية الوصم االجتماعي -3
ة الستينيات من القرف العشرين ظهر إتاه جديد ُب نظرية علم اٞترٯتة، كىو ما أطلق عليو نظرية التسمية مع بداية حقب

أك الوصم، إال أهنا تستمد حداثتها من ا١تنظور اٞتديد الذم تناكلت بو دراسة اٞترٯتة كاَّرمُت، كىو األمر الذم جعلها ٥تتلفة عن 
 .التعريفات السابقة للجرٯتة كاال٨تراؼ

كالثقافة ... النظرية النفسية كالعضوية،) يذىب أنصار نظرية التسمية االجتماعية أك الوصم إٔب أف كل من النظريات 
كاألكثر من . قد ركزت على دراسة سلوؾ الفرد اَّـر كأسباب اٞترٯتة كسلوؾ ا١تنحرؼ كذلك من زكايا كأبعاد ٥تتلفة... ( ا٠تاصة

رٯتة إما أف يكوف بسبب التكوين البيولوجي أك الوراثة أك الصفات النفسية أك البناء ذلك فتلك النظريات ارتأت أسباب اٞت
 .االجتماعي كالبيئة االجتماعية كايط االجتماعي

 .لقد كاف ىذا النقد ىاما لدرجة أنو أصبح ىناؾ ما يعرؼ ٔتدرسة رد الفعل اَّتمعي، ُب تفسَت السلوؾ أال٨تراُب
، أف أصبحت قريبة من مدرسة شيكاغو القدٯتة، كاليت كانت ترل أف السلوؾ لقد أدل عدـ اىتماـ نظري  ة التسمية باَّـر

، اإلنسا٘ب يتطور كيتغَت بسبب تأثَت البيئة االجتماعية كالطبيعية اليت ٖتيط بالفرد بصورة تفوؽ تأثره بالبيئة الفيزيقية ٞتسم اإلنساف
ىذه الوجهة " شيكاكو" عقدة كتتباين قدرااهتم ُب اٟتياة، كقد أكدت مدرسة إٔب أف البشر ٥تلوقات م" دافيد ماثز " فقد ذىب 

من النظر، حينما ذىبت إٔب أف اَّتمع ىو صاحب التأثَت األكرب على السلوؾ اإلنسا٘ب، كما ذىبت إٔب أف ا١تدينة ىي البيئة 
ة كىي إٔب حد ما تشبو النظريات أك ا١تدرسة إال أف نظريات الوصم قد أخذت تدرس اَّـر من زاكية ٥تتلف. اإلنسانية الطبيعية

. الكبلسيكية اليت ركزت على فعل اٞترٯتة كدكر اَّتمع من خبلؿ ا١تؤسسات كبالذات الرٝتية كدكرىا ُب خلق اٞترٯتة كاال٨تراؼ
كٯتكن إرجاع أسباب . فةبالتإب شكلت ىذه النظرية ا١تقدمة الضركرية كا٠تطوة األكٔب ١تا جاء بعدىا من النظريات الصراعػية ا١تختل

 .ظهور ىذه النظرية ُب أمريكا إٔب التغَتات االجتماعية الداخلية كأيضا ألسباب أكادٯتية
من األسباب الداخلية نذكر على سبيل ا١تثاؿ عدـ ا١تساكاة العرقية كسياسة الفصل العنصرية كحركات اٟتقوؽ ا١تدنية 

 ... ُب فرنسا كامتدت إٔب أمريكا كحركات التحرر ُب العآب الثالث كاٟترب الفيتنامية كاٟتركات الطبلبية اليت بدأت
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ىذه العوامل كغَتىا دفعت ببعض ا١تفكرين لتحويل االىتماـ من اَّـر كبيئتو ك٤تيطو كرفاقو إٔب السلطة كإساءة  
 ... استخدامها للقوة ضد بعض اٞتماعات كخاصة العرقية الفقَتة

اٞترٯتة إٔب أف مضموف ك٤تتول نظرية التسمية أك الوصم ال يرقى ُّا إٔب مستول على الرغم من ذلك يرل بعض علماء 
خاصة أف معظم الذين سا٫توا ُب تطوير ىذه النظرية ٓب يشَتكا . النظرية، كلكنها ٣ترد منظور يستحق التأمل ككضعها ُب االعتبار

بدك أنو ال يوجد من العلماء من ٯتكن تصنيفو باعتباره من إٔب أنفسهم على أهنم من علماء نظرية الوصم أك التسمية، كُب اٟتقيقة ي
بل أكثر من ذلك، فنظرا ألف نظرية التسمية تعد نتاجا مباشر للتفاعلية الرمزية، فإهنا ال تعد ُب كاقع األمر . منظرم نظرية التسمية

 .كُب دراسة اال٨تراؼ بصفة عامة. م اٞترٯتةٔتثابة نظرية جديدة ٘تاما كعلى أية حاؿ فإف نظرية التسمية مارست تأثَت قويا على عل
كتابو اٞترٯتة كاَّتمع " ُب  TANNEBUM " فرانك تينيامب " يعزك الكثَت من علماء اٞترٯتة نظرية التسمية إٔب 

قع ، فهو يذىب إٔب أف السلوؾ ا١تنحرؼ ال يعود إٔب حد كبَت إٔب عدـ توافق الشخص ا١تنحرؼ مع اَّتمع، كلكن كا"دراما الشر 
األمر أف الشخص ا١تنحرؼ متوافق بصورة ما مع ٚتاعة معينة، كبالتإب فإف السلوؾ اإلجرامي يعد ُب حقيقتو نتيجة للصراع بُت 

 .حيث يوجد تعريفُت متعارضُت ٭تدد كبل٫تا ما ىو السلوؾ التوافقي ا١تبلئم من كجهة نظره. اٞتماعة كاَّتمع
الطفل عند ضبطو مرتكبا سلوكا منحرفا، ىذه البطاقة ٖتدد أف البطاقة اليت تلصق على  TANNEBUMأكد 

ىوية الطفل على أنو جانح، كقد يؤدم ذلك إٔب أنو يغَت الطفل أيضا من تصوره عند ذاتو، كمن خبلؿ تلك البطاقة أيضا تتشكل 
اث اٞتا٨تُت تساعد ُب الواقع على ردكد أفعاؿ أفراد اَّتمع ٨تو البطاقة كليس ٨تو الطفل، كىكذا فإف عملية تسمية اَّرمُت كاألحد

 (. 240، ص، 2009: السػمػرم) . خلق اٞترٯتة كاٞتناح
من أكثر علماء نظرية الوصم شهرة، حيث يرل أف الوصم ىو متغَت مستقل كيرل  BECKER" بيكر " يعترب 

. ليت خرقها يشكل اال٨تراؼضركرة تفسَت كجوده، حيث أف اٞتماعات االجتماعية ٗتلق اال٨تراؼ من خبلؿ صناعة القواعد كا
كلكنو . كمن تطبيق ىذه القواعد على أناس معينُت ككصفهم ىامشيُت، فاال٨تراؼ ال عبلقة لو بنوعية الفعل الذم ارتكبو الشخص

كالسلوؾ . كا١تنحرؼ ىو الذم ًب كصمو بنجاح. نتيجة النتائج اليت ترتبت على تطبيق قواعد اآلخرين كعقوبااهتم على الفاعل
 .ؼ ىو ذلك السلوؾ الذم ًب كصموا١تنحر 

كىو يقصد بذلك القواعد كالظركؼ كالصفات . يرل أف اال٨تراؼ صناعة اجتماعية" بيكر " بناءا على ذلك ٧تد 
كقد ال يكوف . كقد يكوف كبل السلوكيُت متشاُّا.  كرد الفعل من قبل اَّتمع يعمل كفاصل بُت ا١تنحرؼ كغَت ا١تنحرؼ. الفردية

 .ؼ موجودا أك حقيقياالسلوؾ ا١تنحر 
كىكذا ٧تد رد الفعل ىو الذم ٮتلق . ىو رد الفعل الذم يؤمن بوجود اال٨تراؼ مثبل" بيكر " ا١تهم ىنا كما يقوؿ  
 .أك ا٢تامشيوف ككصمهم( ا١تنحرفُت ) كمن ىنا تصبح ا١تشكلة ىو ُب الكيفية اليت ًب من خبل٢تا اختيار الناس . اال٨تراؼ

من أف اال٨تراؼ االجتماعي ىو من صنع اَّتمع يقدـ لنا التصنيف الرباعي التإب للمنحرفُت " بيكر  "كلتوضيح ما ذىب إليو 
 .كغَت ا١تنحرفُت

 
 
 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
315 

 : كالشكل يوضح ما ذىب إليو
 السلوؾ غَت ا١تلتـز       السلوؾ ا١تلتـز 

 منحرؼ أصيل    متهم با٠تطأ       مدرؾ كمنحرؼ 
 حرؼ بالسر من    ملتـز     غَت مدرؾ كمنحرؼ 

 
 .فيما يتعلق با١تلتـز كا١تنحرؼ األصيل، فاَّتمع يدرؾ حقيقة سلوكهما بشكل حقيقي

كرٔتا يعود كصفو با١تنحرؼ إٔب العرؽ . على األغلب أف اٟتكم ُب كصف سلوكهما ىو خطأ: أما اآلخركف فكما يقوؿ
 ...جموعة معينة من األصدقاء أك ا١تظهر ا٠تارجيأك الطبقة االجتماعية أك اٞتنسية أك ا١تكانة االجتماعية أك ارتباطو ٔت

أما ا١تنحرفوف بالسر فطبقا لدراسة التقارير السرية فيشكلوف نسبة كبَتة من اَّرمُت لكنهم ٓب يوصموا أك يلقى القبض 
 . عليهم

طأ كا١تنحرؼ أصبل أف ىذه األ٪تاط األربعة تشكل معضلة لدارسي اٞترٯتة كالسلوؾ ا١تنحرؼ، فا١تتهم با٠ت" بيكر " كيرل 
 (. 196 -194ص،  -، ص2008الػوريكػات، ) . يواجها ا١تعاملة نفسها من األكادٯتيُت كالرٝتيُت

-KITSUSE-allلقد أثار االىتماـ ا١تتزايد بنظرية التسمية االنتباه، كيبدك ذلك كاضحا ُب عمل 
CICOURE ،خاصة تقارير اٞترٯتة الرٝتية، كُب ٖتديد مقدار ، الذم انتقدا فيو اعتماد كاستخداـ علماء اٞترٯتة لئلحصاءات

 . كحجم اٞترٯتة ُب اَّتمع
فقد ذىبا إٔب أف إحصاءات اٞترٯتة الرٝتية رٔتا ال ٘تثل مستويات اٞترٯتة، كما أف ىذه اإلحصاءات قد تعكس سلوؾ 

 .كإتاىات الذين يتلقوف تقارير اٞترٯتة، ك٬تمعوف اإلحصاءات
 : أك الوصم االجتماعي ُب دراسة اال٨تراؼ إٔب قسمُت ينقسم مدخل نظرية التسمية

 ؟.يتعلق ٔتشكلة تفسَت ١تاذا ككيف يتم تسمية أفراد معينُت: األكؿ
 .يتناكؿ تأثَت التسمية على سلوؾ ا١تنحرؼ ا١تًتتب على ذلك: الثاني

مية ىي ا١تتغَت التابع الذم إف القسم األكؿ من التسمية ىو ُب اٟتقيقة تساؤؿ عن أسباب التسمية، كبالتإب فإف التس
ٗتلق اٞتماعات االجتماعية اال٨تراؼ من خبلؿ كضع ٣تموعة من القواعد " " بيكر " ٬تب دراسة أسباب حدكثو كُب ذلك يقوؿ 

، كمن جهة النظر ىذه فإف "بالبلمنتمُت " يعد انتهاكا ا٨ترافا، كمن خبلؿ تطبيق ىذه القواعد على أفراد معنيُت، كتسميتهم 
. راؼ ال يعد ىو نوعية السلوؾ الذم ارتكبو الشخص كلكنو نتاج لتطبيق اآلخرين القواعد كالعقوبات على اٞتا٘ب أك ا١تتهماال٨ت

 .كبالتإب فإف ا١تنحرؼ ىو الشخص الذم أمكن تسميتو بنجاح، كالسلوؾ ا١تنحرؼ ىو ما يسميو الناس كذلك
ائق عن اَّرمُت ٖتتاج إٔب تفسَت بطريقة جديدة ٘تاما، فهؤالء إف ىذا ا١تدخل ُب دراسة اال٨تراؼ يعٍت أف ىناؾ عدة حق

إف مدرسة رد الفعل االجتماعية اٞتديدة . الذين ًب القبض عليهم كانوا بالطبع من ذكور شباب الطبقة الدنيا اٟتضرية ُب الغالب
 .بصفة خاصة أكثر من غَتىمأرادت أف تعرؼ ١تاذا غالبا ما يكوف رد فعل ا١تؤسسات الرٝتية موجها إٔب ىؤالء الناس 
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فأىتم أنصاره بتأثَت التسمية على الشخص الذم يتم تسميتو، حيث يتناكؿ ىذا ا١تدخل من النظرية : أما ا١تدخل الثا٘ب
الشخص الذم ًب تسميتو باعتباره متغَتا مستقبل أم كسبب كليس نتيجة يؤدم بدكره إٔب خلق السلوؾ ا١تنحرؼ، كىناؾ طريقاف 

 .كيؤدياف إٔب ذل
 .قد ٖتدث التسمية انتباه مشاىدم التسمية، ٦تا ٬تعلهم ُب حالة دائمة من مراقيب سلوؾ األفراد كتسميتهم -
 .قد يتمثل الشخص ما يطلق عليو من تسميتو، ٦تا يدفعو إٔب تقبل تصوره لذاتو على أنو منحرؼ -

 .إف أم من الطريقتُت يؤدم إٔب تضخيم اال٨تراؼ، كٮتلق مستقببل ا٨ترافيا
. فاألفراد الذين ٘تت تسميتهم يصبح سلوكهم. بُت مشاكل الشخص الذم ٘تت تسميتو رد الفعل ا١تًتتب على ذلكمن 

كبالتإب فإف أفراد اَّتمع . سلوؾ منحرؼ أكثر كضوحا كجبلء أماـ اآلخرين، ٦تا ٬تعلهم ٖتت مبلحظة اآلخرين بصورة قوية
بصورة أسهل ... ميتهم من أ٪تاط سلوؾ منحرؼ ُب ا١ترة الثانية كالثالثةسرعاف ما يكتشفوف ما يرتكبو األشخاص الذين ٘تت تس

 .من اكتشافهم للسلوؾ ا١تنحرؼ كقوتو أكؿ مرة
كىكذا ٔتجرد أف يتم تسمية الشخص، فإنو يصبح من الصعب عليو أف يهرب من اىتماـ اٞتمهور بو، كيصبح سلوكو 

 .بالتإب ٤تل توصيف كإعادة تسميو
بقة الدنيا كما يذىب أنصار التسمية ىي موضع عملية التسمية، األمر الذم يعزز تصور أفراد ىذه كبصفة عامة فإف الط

 .الطبقة ألنفسهم على أهنم منحرفوف
فالناس الذين يتم تصنيفهم على أهنم منحرفوف تتضاءؿ أمامهم فرص القياـ بعمل جيد، كىذا يعٍت ببساطة أف تصبح 

.    درة، كتصبح الوسائل غَت ا١تشركعة ُب ذات الوقت ىي الطريق الوحيد ا١تتاح أمامهمالوسائل ا١تشركعة لتحقيق النجاح نا
 (.  244 -242ص،  -، ص2009: الػسػمرم)

 فماذا نعٍت بالوصم االجتماعي؟ 
بأنو عملية صنع اَّـر كبأهنا عملية ٖتتوم على عدة عناصر منها "   .TANNEBUM FRANKكصفو 

ك أفعاؿ، تقـو اٞتماعة بإلصاقها على الشخص ٔتا ٮتدـ أغراض اٞتماعة كٖتقيق البعض من عبلمات، ألقاب أك تعريفات أ
أىدافها، يساعد ذلك على بلورة نقمة اٞتمهور ضد الشخص ا١تخالف كأيضا تأكيد نقمة الفرد ا١توصـو ٨تو نفسو كيريد إحباط 

 ".معنوياتو كتشويش أخبلقياتو 
فة أك اهتمة سلبية كصفة جانح أك ٣تـر بالشخص ٦تا ٗتتلف شدتو بأنو عبارة عن إلصاؽ ص"  CARLESكحدده 

 ".كأثره كاستمرار يتو بناء على اٞتهة اليت تقـو بعملية الوصم كعلى نوع الفئة اليت ينتمي إليها ا١توصـو 
ا١تصطلح إٔب أم  بأنو عبلقة ازدراء تلصق بفرد معُت عن طريق أفراد آخرين أك ٚتاعة اجتماعية كيشَت" عرفو " غيث " كما ٧تد 

جزاء سليب أك تعبَت عن استهجاف لعدـ االمتثاؿ، أك أم اختبلؼ غَت مرغوب، يتميز بو فرد معُت ك٭ترمو من التأكيد 
 (. 12،  11،ص، ص،  2006:الػطلػحي) ". الجتماعيا

       كىو من ا١تنتقدين لعملية التشخيص    TOMASS.ZAZ" توماس زاز " كتأكيد ٢تذا ا١تعطى السليب ٧تد 
 كما أشار إليو( مصنع اٟتيوية ) ٭تمل ىذه العملية مسؤكلية تلقي الفرد للوصم من اآلخرين يقوؿ ُب كتابو ( النفسية، السلوكية ) 
إف تصنيف شخص معُت بوضعو ُب فئة معينة من االضطراب النفسي أك العقلي كالصعاب  ( 65ب،ت، ص، : عػبد السػتار) 
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 يكن مصدر ضرر لو، كأضاؼ بأف تشخيص ا١تريض بوضعو ُب فئة من فئات التصنيف العقلي أك الذىاف أمر ال يفيد إف ٓب
الشائع، يؤدم إٔب ردكد فعل اجتماعية سيئة من قبل ايطُت بو من أقارب أك زمبلء أك حىت من األطباء أنفسهم كتكوف نتيجة 

تعامل معو على أنو ٣تنوف أك شاذ أك غريب ذلك سيئة على ا١تريض، فما أف تصف شخصا بأنو فصامي حىت يبدؤكف ُب ال
 .األطوار، سواء اتسم سلوكو بذلك أـ ٓب يتسم

ا١تبلحظ أف ا١تشكلة اليت أثاراهتا النظرية أنو ليست ا١تشكلة ُب عملية التشخيص ُب حد ذاتو، بل فيما ٘تارسو ا١تؤسسات 
ـ باضطراب أك ا٨تراؼ أك مرض عقلي أك جنوف ٦تا العبلجية، أك اَّتمع من ردكد أفعاؿ ٕتاه ىذا الشخص تشعره بأنو موصو 

 .يضطر الفرد أف ينصرؼ عن العبلج كيتجنب مواطن الوصم كىذا يكوف على حساب برنا٣تو العبلجي كصحتو كسبلمتو النفسية
مسؤكلية احتواء كتفهم حالتو كما ( حسب النظرية ) فإذا ما أصيب الفرد باضطراب نفسي أك عقلي فعلى اٞتميع 

أف  ( 13،ص،  2001:الػحػػبيب ) و سَت العملية دكف معوقات كالرتباط اٟتالة النفسية ببعض ا١تفاىيم ا١تغلوطة يفيد يضمن ل
 : من ىذه ا١تفاىيم

نظرة اَّتمع كعدـ إدراكو ١تعٌت ا١ترض النفسي، كلنظرة الناس لؤلمراض النفسية على أهنا مركب نقص، كأف الصاٟتُت 
هم األمراض النفسية، كذلك ألف األمراض النفسية ُب ظنهم إ٪تا ىي فقط ألسباب تسلط الشيطاف على كاألتقياء ال ٯتكن أف تصيب

ضعاؼ اإلٯتاف كالعتقاد بعض أفراد اَّتمع ألف األدكية النفسية ما ىي إال أنواع من ا١تخدرات كلذلك فإهنا ُب ظنهم تؤدم إٔب 
دية اسوسة ال ٯتكن أف تعاِب ا١تعاناة النفسية غَت اسوسة كأيضا اعتقاد الناس اإلدماف كما أفاد بذلك أك أف العقاقَت الدكائية ا١تا

 ( 7، ص، 2001:الػحػبيب) . أف األمراض النفسية ال شفاء منها
كىذه ا١تفاىيم ا١تغلوطة كغَتىا ٦تا يشيع ُب اَّتمع حياؿ األمراض النفسية أك العقلية يعامل ا١تريض النفسي كالعقلي على 

باستخفاؼ كانتقاص كيوصم باٞتنوف أك ا١تسحور أك البعيد عن ا كعن ا١تنهج السليم، كبل أحيانا با١تنحرؼ كذلك نتيجة إثرىا 
اٞتهل بطبيعة ىذه األمراض كاإلنساف حياتو يسعى دائما لتأكيد كتعزيز ذاتو كىو ْتاجة إٔب مفهـو موجب لذاتو كاليت ىي كينونتو 

 .مع البيئة الشخصية نتيجة للتفاعل ا١توجب
إال أف ىذه ا١تفاىيم الشائعة ُب اَّتمع كما ارتبط ُّا من كصم تضيف اهتديدا آخر إٔب مفهـو الذات لدل الفرد 
 باإلضافة إٔب ا١ترض النفسي كاهتديده، كبالتإب يتأثر تعاكف الفرد مع الفريق العبلجي، كالنتيجة التأثر السليب على العملية العبلجية،

 .  ساف ٥تتل السبلمة، كالصحة النفسيةكمن ٍب بقاء اإلن
الصحة النفسية ىي تلك حالة التوافق مع أنفسهم كمع العآب بشكل عاـ باٟتد األقصى من الفاعلية كالرضا كالبهجة  

افق كالسلوؾ االجتماعي ا١تقبوؿ كالقدرة على مواجهة اٟتياة كتقبلها كىي اٟتالة اليت ٭تقق فيها الفرد مستول عاؿ من النجاح يتو 
مع استعداداتو الطبيعية كيشعر الفرد فيها بالرضا عن نفسو كعن النظاـ االجتماعي مع الشعور باٟتد األدٗب من ا٠تبلفات كالتوتر 
كا١ترض النفسي ٤تصلة لتضافر العديد من العوامل، كيصعب أف يرجع سبب اإلمراض النفسية إٔب سبب كاحد، ألننا نتعامل مع 

د من العوامل ا١تتشابكة كا١تتداخلة كما أنو ال يوجد اتفاؽ عاـ بُت ا١تهتمُت بالصحة النفسية حوؿ سلوؾ إنسا٘ب ٖتكمو العدي
 .أسباب سوء ا١ترض النفسي

بنت فرضيتها عن ا١ترض النفسي بأف اٟتالة ا١ترضية النفسية ٖتدث نتيجة ٕتربة صادمة للفرد  :فمثال المدرسة التحليلية
 ".فركيد " كما يؤكد ( ربة اٞتنسية التج) كىي غالبا ترتبط بالعاطفة 
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 .فيفسركف نشوء األمراض النفسية نتيجة خطا أساسي ُب عملية التعلم:أما أنصار المدرسة السلوكية
إٔب ما ٭تيط بالفرد من ثقافة  -نشوء األمراض النفسية  -بكل تفرعااهتا فتعيدىا  :أما أنصار المدرسة االجتماعية

 .كقواعد كمعايَت اجتماعية
دكث األمراض النفسية تعٍت استنفاذ اإلنساف كامل قدرتو ُب ٤تاكلة ٖتقيق التكيف النفسي كفشل ُب اافظة على إف ح

صحتو العصبية كمن ٍب يدخل ُب طور آخر كىو طور البلسواء أك اختبلؿ الصحة النفسية، فيبدأ ُب ٤تاكالت جديدة تشوُّا الغرابة 
كعلى أساس ىذه األعراض .ىي األعراض النفسية الدالة على خلل الصحة النفسيةتدؿ على عجزه عن التكيف ىذه ااكالت 

يتم التشخيص كالذم ىو تصنيف أعراض ا١ترض كفق زمرات أك ٣تموعات أعراض تدؿ على مرض معُت ٘تيزه عن غَته من 
 .األمراض

كامنة، ٔتعٌت أهنا ال تبلحظ كلكن كٯتكن من خبلؿ القياـ ُّذه العملية إٔب تصنيف األعراض النفسية إٔب أعراض داخلية  
يسدؿ عليها مثل الشعور بالقلق أك ا٠توؼ، كأعراض خارجية كاليت تبلحظ مباشرة على ا١تريض مثل البكاء، ككثرة الكبلـ كصعوبة 

 .الًتكيز أك ا٢تذاءات
عاـ كالشعور، بعدـ الراحة القلق على الصحة كالعمل كا١تستقبل كالعصبية كالتوتر ال: إف أعراض مرض القلق مثبل كاليت منها

كحينما يشعر مريض القلق بالوصم على شكل ردكد أفعاؿ سلبية ... كاٟتساسية النفسية كسهولة االستثارة كا٢تياج كعدـ االستقرار
ية ٕتاىو قد يؤدم ذلك لديو إٔب رغبة االستثارة كالعصبية كيشعره بالتوتر من ىذا الشعور بل قد يؤدم بو إٔب حد ردكد أفعاؿ سلب

ٕتاه من كصمو كرد فعل على ىذا الشعور، كقد يرجع الوصم من درجة القلق لدل الفرد، ألف ا١تريض يتوقع حدكث شيء ما قد 
يكوف ٤تيط بو كحينما يرل ردكد األفعاؿ السلبية حيالو كحياؿ مرضو قد يعزز ذلك الشعور لدل ا١تريض ٦تا يزيد من ترقبو كٗتوفو 

 : ن إٚتاال بياف أثر الوصم على خطة مريض القلق على النحو اآلٌبكيزيد حالة القلق لديو، كٯتك
 .انقطاع ا١تريض على استكماؿ ا٠تطة العبلجية كسوء حالتو النفسية -
 .استمرار ا١تريض على ا٠تطة العبلجية كلكن بشكل غَت جيد يقلل من رغبة ٖتسنو -
،  2006: الػطػلػحي) . العبلج النفسي غَت الدكائيرغبة ا١تريض ُب العبلج الدكائي األقل ُب عدد ا١تراجعات على حساب  -

 (. 123ص، 
فجذكرىا ا١تتمثلة ُب التفاعلية .نافلة القوؿ ٯتكن القوؿ أف نظرية التسمية تعد ٤تاكلة لغزؿ نسيج من خيوط نظرية متعددة

عنصرين أساسيُت ُب النظرية  إال أنو ٯتكن ٖتديد.الرمزية، كتنويعات نظرية متعددة، جعل من الصعب تلمس جوىر نظرية التسمية
 :٫تا

مفهـو رد الفعل اَّتمعي، كيتعامل ىذا العنصر مع ا١تشكلة من خبلؿ ردكد األفعاؿ ا١تختلفة ٕتاه اال٨تراؼ، كيركز على : األكؿ
 .معٌت اال٨تراؼ بالنسبة ألفراد اَّتمع

دكر حوؿ ما تعنيو التسمية، كماذا تعٍت بالنسبة للشخص كا١تشكلة ىنا ت( رد فعل من الفرد ) ىو مقولة اال٨تراؼ الثانوم،  :الثاني
 .كعلى الرغم من أف العنصرين يبدكاف متسقاف، إال أهنما يطرحاف ُب كاقع األمر مدخلُت نظريُت ٥تتلفُت ٘تاما.ا١توصـو

اء اٞترٯتة لقد كاف تأثَت نظرية التسمية على ميداف علم اٞترٯتة قويا، كمن ابرز مبلمح ىذا التأثَت أهنا جعلت علم
يتساءلوف كيعيدكف تفكَتىم بشأف مسلمة سيطرة قيم الطبقة الوسطى على قيم اَّتمع اليت كانوا يستخدموهنا ُب تفسَت اٞترٯتة 
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كما بدأ الباحثوف ينتقدكف ىيئات كمؤسسات العدالة اٞتنائية، كالكيفية اليت تتعامل ُّا ا٢تيئات كا١تؤسسات مع . كاال٨تراؼ
دعوة إٔب اٟتاجة لدراسة موضوعات اال٨تراؼ باعتبارىا جزءا من مكونات الشخصية االنسانية أكثر من كوهنا كظهرت ال.األفراد

 .٣ترد أشياء
لقد كانت نظرية التسمية ىي ا١تمهدة لظهور نظريات الصراع، كىكذا شغلت اىتماـ علم اٞترٯتة ألكثر من عقد من 

 .الزمن
 :ُب النقاط اآلتية ٯتكن حصر ا١تسلمات األساسية للنظرية     
 .يتسم اَّتمع بقيم متعددة على درجة ٥تتلفة من التداخل -
 .تتحدد نوعية سلوؾ أم فرد من خبلؿ تطبيق القيم عليو -

 .يتمثل اال٨تراؼ ُب نوعية رد الفعل، كال يرجع إٔب جوىر السلوؾ ذاتو، فإذا ٓب يكن ىناؾ رد فعل فليس ىناؾ ا٨تراؼ -

 .اعيوف سلوكا ما، كيصمونو باال٨تراؼ، فإف مرتكب ىذا السلوؾ يوصم أيضا باال٨تراؼعندما يدرؾ ا١تشاىدكف االجتم -

تكوف عملية رد الفعل كالوصم أكثر احتماال عندما يكوف ا١توصـو من فئات اَّتمع اليت ال ٘تتلك قوة اجتماعية مؤثرة،  -
 .كبالتإب فإف اال٨تراؼ يصبح أكثر شيوعا بُت األفراد األقل قوة ُب اَّتمع

عادة ما يراقب من صدر عنهم رد الفعل من قبل اَّتمع بصورة قوية الذين كصموا على أهنم منحرفُت، كبالطبع تكشف ىذه  -
 .ا١تراقبة عن كجود معدالت ا٨تراؼ أعلى بُت األشخاص ا١توصومُت

أنو ٣تـر ينظر إليو  فالشخص ا١توصـو على. ينظر ا١تشاىدكف إٔب الفرد ٔتجرد كصمو باعتباره يتصرؼ ُب ضوء ما كصم بو -
، مع ٕتاىل السمات األخرل اليت يتسم بو  .بالدرجة األكٔب على أنو ٣تـر

كيعتمد تقبل الوصم على .باإلضافة إٔب أف الفرد يعد منحرفا من كجهة نظر اٞتمهور، فإنو يبدأ ُب تقبل الوصم كهوية ذاتية -
 .مدل قوة تصور الفرد األساسي عن ذاتو، كقوة عملية الوصم

 .عن تغَت تصور الذات ٘تثل الشخصية ا١تنحرفة بكل ما ُّا من توجهات ينتج -

يعد نتاجا ١تمارسة الفرد ٟتياتو كسلوكياتو من خبلؿ تقبلو لعملية ( ا٨تراؼ ثانوم ) يًتتب على ذلك سلوؾ منحرؼ  -
 . التسمية، كغالبا كجزء من الثقافة ا٠تاصة ا١تنحرفة
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 ماىيتو، مبادئو، كمعاييره األساسٌية: الٌتخطيط الٌتربومٌ 
 

 فرحاكم   كماؿ   الدٌكتور: األستاذ                                                                            
 بية كاألرطوفونياقسم علم الٌنفس كعلـو الًتٌ 

 كلٌٌية العلـو اإلنسانٌية كاالجتماعٌية                                                                                          
 2ئر جامعة اٞتزا                                                                                                   

 

 
يعٌد التَّخطيط من شركط التَّنمية الشَّاملة للمجتمع كمن أىمٍّ ٝتات العصر اٟتإب، إذ ٓب يعد ٙتٌة جداؿ حوؿ ما إذا كانت 

بومَّ عمليَّة ضركريَّة ألمٍّ فرد أك موظَّف أك أمٍّ مؤسَّسة األداء، فهو السَّند الوحيد لتحقيق النَّجاح كالتَّحك م ُب . عملٌية التَّخطيط الًتَّ
فبدكنو يقع اإلنساف ُب العشوائيَّة كاالرٕتاليَّة كتبديد الطَّاقات . كالتَّمي ز ُب العمل لدل أمٍّ مسؤكؿ أك مشرؼ تربومٍّ أك معلٍّم

 . كامتبلؾ اإلمكانات كضياع اٞتهد، كإىدار الوقت كتبديد ا١توارد ا١تاديَّة كالبشريَّة
رامج عمل يهتدم ُّا ا١تسؤكؿ لتضمن لو تلك ا٠تطط التَّموقع الصَّحيح ُب ا١تكاف إفَّ إعداد ا٠تطط يعد  ٔتثابة أدكات كب

ا تعد  برنامج عمل موزَّع على جداكؿ زمنيَّة تسمح لو ْتسن . كالزَّماف، كتسمح لو بتحديد األىداؼ ككيفيَّة ٖتقيقها كما أهنَّ
 . استثمار الوقت

كعليو . ر، الذم يدرؾ قيمة الوقت، كيتميَّز بالنَّظرة العلميَّة الشَّاملة كا١توضوعيَّةكال شكَّ أفَّ التَّخطيط ىو شعار اإلنساف ا١تتحضٍّ 
مطالب بوضع خطط سنويَّة كيوميَّة تسمح لو بالتَّمييز بُت األكلويَّات ( مفتٍّشنا)فإفَّ كلَّ إنساف موظَّفنا كاف أـ مديرنا أـ مشرفنا تربويًّا 

 . حة، اليت اهتيٍّ  لو ٖتقيق األىداؼ ا١تسطَّرةعلى ضوء اإلمكانات كالظ ركؼ ا١تتا
بية إشرافنا كتسيَتنا كتأطَتنا، أحاكؿ ُب ىذا ا١تقاؿ اإلجابة عن بعض التَّساؤالت ا٢تامَّة  كُب ضوء خربٌب ا١تتواضعة ُب حقل الًتَّ

 . ا١تتعلٍّقة ُّذه اآللٌية، من حيث ماىيتها، كمبادئها كمعايَتىا األساسيَّة
 :ـ التَّخطيط التَّربوم  كأىم يَّتومفهو _ أكَّالن 
I  _ٍـّ بأنَّو: تعريف التَّخطيط ٣تموعة من التَّدابَت اٌددة اليت تتَّخذ من أجل ٖتقيق ىدؼ : "يعٌرؼ الٌتخطيط ُب مفهومو العا
تها كالتَّحضَت للحلوؿ ُب حاؿ كقوع كمن ىنا فإنَّو يتمٌيز بالنَّظرة ا١تستقبليَّة كالتَّنب ؤ ٔتختلف ا١تشكبلت اليت ٯتكن مواجه". معُتَّ 

ننا االستعداد ٢تذا ا١تستقبل: "فإفَّ التَّخطيط" ىنرم فايوؿ"كبرأم . ىذه ا١تشكبلت ". يشمل التَّنب ؤ ٔتا سيكوف عليو ا١تستقبل متضمٍّ
ن أجل ٖتقيق األىداؼ اليت تنظر إليها عمليَّة إداريَّة متشابكة تتضمَّن البحث كا١تناقشة كاإلتقاف، ٍبَّ العمل م: "بأنَّو" ىيمز"كعرَّفو 

)"باعتبارىا شيئنا مرغوبنا فيو
1) . 

                                                           
 . 17-16، ص1999، ا١تكتب اٞتامعٌي اٟتديث، اإلسكندريٌة، 1الٌتخطيط الًٌتبوٌم، ط: أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب - 1
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 . (1)ك١تزيد من اإلحاطة ُّذا ا١تصطلح فإنَّنا نقدٍّـ فيما يلي ٣تموعة من التَّعاريف اليت تناكلتو من ٥تتلف اٞتوانب
يَّة للمجتمع كموارده، ال"_   ". قصد منها تكوين صيغة مستقبليَّة ناجحةالتَّخطيط دراسات تستند إٔب تقديرات نوعيَّة ككمٍّ
كسيلة عمليَّة لتجميع القول كتنسيق اٞتهود كتنظيم النَّشاط الذم تبذلو ٚتاعة من اٞتماعات ُب إطار كاحد مع تكامل "_ 

ٕتارب ا١تاضي  األىداؼ كٖتديد ا١تواقف، ْتيث ٯتكن االنتفاع بقدرات كإمكانات األفراد كاستغبلؿ إمكانيَّات البيئة كاإلفادة من
 ". ككسائل اٟتاضر، للوصوؿ إٔب أىداؼ تقابل حاجات اَّتمع كٖتقٍّق ارتقاءه إٔب حياة اجتماعيَّة أفضل

 ". ىو ٣تموعة إجراءات تتَّخذ لتحقيق أىداؼ معيَّنة ضمن اإلمكانات ا١تادٍّيَّة كالبشريَّة ا١تتوفٍّرة بوسائل قياسيَّة"_ 
اَّتمع من أجل توجيو الٌتطٌور االجتماعٌي كاالقتصادٌم كالٌسياسٌي بوسائل كاعية لتحقيق  كسيلة إلحداث الٌتغٌَت ُب"ىو _ 

 ". أىداؼ ٤تٌددة ضمن حٌيز من ا١تكاف كالٌزماف اٌدد
إٔب ٖتقيق أىداؼ ٤تٌددة بغية رفع ا١تستول ا١تعيشٌي كالثٌقاٌُب لئلنساف، كىو يتضٌمن تعبئة  يسعىاألسلوب العلمٌي الذم "_ 

 ". ارد البشريٌة كا١تاٌديٌة كاستخدامها بكفاءة عالية؛ لتلبية احتياجات اَّتمع ا١تتزايدةا١تو 
من اإلجراءات كالقرارات، للوصوؿ إٔب أىداؼ ٤تٌددة، على مراحل معيٌنة، خبلؿ فًتة  ٣تموعةعملٌية منتظمة تتضٌمن اٌٗتاذ _ 

 ". ة كا١تعنويٌة ا١تتاحة حالينا كمستقببلن أحسن استخداـأك فًتات زمنٌية مقٌدرة، مستخدمة ا١توارد ا١تاديٌة كالبشريٌ 
إٌف ما ٯتكن استنتاجو منها أٌف عملٌية الٌتخطيط تتضٌمن الٌتحضَت للمستقبل من خبلؿ ما ىو متوفٌر من إمكانات كموارد 

عامل معها، ك٘تٌس ٥تتلف اَّاالت معنويٌة كماديٌة كبشريٌة، فهو عملٌية علمٌية ىادفة، ترصد ٥تتلف ا١تشكبلت ا١تتوقٌعة ككيفٌية التٌ 
ٌقق ا١ترتبطة بتطوير اَّتمع، كما أهٌنا ٘تٌكن ا١تشرفُت عليها من ضبط عملٌية التٌنمية الٌشاملة كٕتٌنب ٥تتلف االحتماالت الٌسلبٌية لتح

 . أكرب قدر ٦تكن من األىداؼ كعلى أحسن مستول ٦تكن ُب األداء
II  _ ٌؿ أف نسوؽ ٚتلة من الٌتعاريف اليت عٌرؼ ُّا الٌتخطيط الًٌتبوٌم لنخلص ُب األخَت سنحاك : تعريف الٌتخطيط الٌتربوم

 . (2)إٔب تقدٙب ٥تتلف العناصر ا١ترتبطة بو، حىٌت يكوف فهمنا لو شامبلن كدقيقنا
إحاطة شاملة أيضنا رسم للٌسياسة الٌتعليمٌية ُب كامل صوراهتا رٝتنا ينبغي أف يستند إٔب : "يعرٌفو عبد ا عبد الٌدائم بأنٌو_ 

 ". بأكضاع البلداف الٌسٌكانٌية كأكضاع الطٌاقة العاملة كاألكضاع االقتصاديٌة كالًٌتبويٌة كاالجتماعٌية
التٌنٌبؤ بسَت ا١تستقبل ُب الًٌتبية كالٌسيطرة عليو من أجل الوصوؿ إٔب تنمية تربويٌة متوازنة : "بأنٌو" شبل بدراف"كىو معٌرؼ عند _ 

ستخداـ األمثل للموارد البشريٌة كا١تالية ا١تتاحة، كإٔب الرٌبط بُت الٌتنمية الًٌتبويٌة كالتٌنمية االقتصاديٌة كاالجتماعٌية كإٔب ٖتقيق اال
 ". الٌشاملة
العملٌية ا١تٌتصلة ا١تنتظمة اليت تتضٌمن أساليب البحث االجتماعٌي : "بأنٌو" ٤تٌمد سيف الٌدين فهمي"كما جاء تعريفو عند _ 
 ". كطرؽ الًٌتبية كعلـو اإلدارة كاالقتصاد كا١تالٌية، كغايتها أف ٭تصل الٌتبلميذ على تعليم كاؼ ذم أىداؼ كاضحةكمبادئ 
اٞتهد العلمٌي ا١تٌتصل كا١تقصود كا١تنٌظم الذم يرمي إٔب ٖتقيق أىداؼ تربويٌة : "معناه ُب أنٌو" عمر التومي الشيبا٘ب"كحٌدد _ 

ة، كيعتمد على أساليب علمٌية كفنٌػٌية مناسبة كإجراءات ككسائل مقبولة ُب ٖتقيق األىداؼ الًٌتبويٌة معيٌنة خبلؿ فًتة زمنٌية ٤تٌدد
دكد ا١ترسومة لو، كُب التٌنبؤ باحتياجات الٌتعلم كمشكبلتو ُب الٌسنوات ا١تقبلة، كُب إعداد العٌدة ٢تا كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا ُب ح

                                                           
 .16-13، ص2006وفاء لدنيا الطٌباعة كالٌنشر، اإلسكندريٌة، ، دار ال1الٌتخطيط الًٌتبوٌم ماىيتو كمربٌراتو كأسسو، ط: رمزم أٛتد عبد اٟتيٌ  - 1
 . 37-36ا١ترجع نفسو، ص - 2
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الٌتحٌكم ا١تدركس ُب مستقبل الٌتعليم كُب إحداث الٌتوازف ا١ترغوب ُب توٌسعاتو، كربط ىذه  اإلمكانات ا١تتاحة كا١تتوقٌعة، كُب
 ". الٌتوٌسعات بأىداؼ كمتطلٌبات التٌنمية الٌشاملة للمجتمع، كُب االستخداـ األمثل للموارد ا١تتاحة لو كا١تتوقٌعة

صادر البشريٌة كا١تاٌديٌة للٌنظاـ الًٌتبوٌم الذم يكفل إعداد عملٌية كضع الٌسياسات كتوزيع ا١ت: "بأنٌو" صاّب ناصر"كيعرٌفو _  
 ". متطٌلبات الغد من ا١تتعٌلمُت الكفوئُت

عملٌية تطبيق للٌتحليل الٌنسقٌي العقبلٌ٘ب ١تسار التٌنمية الًٌتبويٌة ُّدؼ جعل : "بأنٌو" Coombsكومب "كىو معٌرؼ عند _ 
إٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم يهتٌم با١تستقبل من خبلؿ : "كيضيف قائبلن ". ؼ ا١تتعٌلمُت كاَّتمعالًٌتبية أكثر فعالٌية ُب ٖتقيق حاجات كأىدا

كىو مسار متواصل، الذم ال يكتفي بالٌتساؤؿ فقط عن الوجهة اليت يٌتخذىا، بل أيضنا ... الٌدركس اليت يستخلصها من ا١تاضي
  .(1)"عن كيفٌية الوصوؿ إليها كعن أفضل الٌسبل اٌققة لذلك

كإٔب برامج كمشركعات، ( كٌمٌية غالبنا)ٖتويل الغايات كا١تقاصد كاألىداؼ، اليت ًٌب رٝتها إٔب مراـ : "كيعٌرؼ أيضنا بأنٌو_ 
مستخدمنا بوجو خاٌص السيما ُب ما يتعٌلق باٞتوانب الكٌمٌية للٌتخطيط الًٌتبوٌم، طرائق كتقنٌيات حسابٌية معيٌنة، كالسيما ُب 

سواء ُب ما يٌتصل بأعداد : ؤات؛ ْتيث يتٌم ٖتديد الٌصورة الكٌمٌية العدديٌة للٌنظاـ الًٌتبوٌم خبلؿ سنوات ا٠تطٌةاإلسقاطات كالتٌنبٌ 
أك أعداد ا١تعٌلمُت كاإلدارٌيُت أك أعداد الٌصفوؼ، أك فيما يٌتصل باألبنية كالٌتجهيزات ( موٌزعة على مراحل الٌتعليم كأنواعو)الٌطبٌلب 

يٌتصل بكلفة ا٠تطٌة ك٘تويلها، سواء كانت تلك من مقٌومات الٌنظاـ الًٌتبوٌم كمدخبلتو أك ٥ترجاتو، ىذا إضافة إٔب ا١تدرسٌية، أك فيما 
كأىٌم ما تٌتصف بو عملٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم ىذه مركنتها عن طريق . ٖتديد ا١ترامي الكيفٌية ٖتديدنا دقيقنا ككٌميًّا حيث ٯتكن ذلك

أثناء الٌتطبيق، كعن طريق إعادة الٌنظر ُب شرائحها الٌسنويٌة، ٌٍب عن طريق تقييمها ا٠تتامٌي الذم يؤخذ ُب مراجعتها دكمنا كتقييمها 
 . (2)"االعتبار عند إعداد ا٠تطٌة ا١توالية

ث تراعى فيو كمن خبلؿ كٌل الٌتعاريف الٌسابقة ٯتكننا اعتبار الٌتخطيط الًٌتبوٌم عملٌية رسم الٌسياسة الًٌتبويٌة كالٌتعليمٌية، ْتي
الًٌتبوٌم  ٥تتلف ا١تؤثٌرات كا١تعايَت الٌتارٮتٌية كاالجتماعٌية كالٌسياسٌية كاالقتصاديٌة كغَتىا، كيتٌم من خبللو التٌنٌبؤ باحتياجات الٌنظاـ

منيًّا، تقـو على كما يعترب الٌتخطيط الًٌتبوٌم عملٌية منظٌمة ك٤تٌددة ز . كا١تشكبلت ا١تتوٌقع مواجهتها كٖتضَت اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا
ها الٌدراسات الٌتحليلٌية من أجل استثمار نتائجها ُب كضع ا٠تطٌة ا١تناسبة كٖتديد الٌصورة الكٌمٌية كالٌنوعٌية اليت ينبغي أف يكوف علي

لٌسياسة الًٌتبويٌة ككما يأخذ الٌتخطيط الًٌتبوٌم صفة الٌشمولٌية حُت يتعٌلق األمر با. الٌنظاـ الًٌتبوٌم بعد االنتهاء من تنفيذ ا٠تطٌة
 . العاٌمة، فإنٌو يأخذ صفة الٌضبط اٞتزئٌي حُت يتعٌلق األمر با٠تطط العملٌية الٌتطبيقٌية اليت يضعها ا١تمارسوف الًٌتبويٌوف

 III  _ ٌ(3)ٯتكننا إبراز أ٫تٌٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم من خبلؿ العناصر التٌالية: أىٌمٌية الٌتخطيط الٌتربوم: 
ا١تختلفة، االقتصاديٌة  ٔتجاالتوإمكانات اَّتمع ا١تعنويٌة كا١تاٌديٌة كالبشريٌة، كتشخيص الواقع  إٔبايٌب ُب الٌتعٌرؼ الٌدكر اإل٬ت_ 

 .كاالجتماعٌية كالثٌقافٌية
 .، كترتيبها حسب األكلويٌة اليت ٘تثٌلها ُب حاجات اَّتمعكالتٌعليميٌةٖتديد األىداؼ الًٌتبويٌة _ 

                                                           
1 - Philip H. Coombs: Qu’est-ce que la planification de l’éducation? Unesco: Institut international de planifica-
tion de l’éducation, Paris, 1970, p 14-15.  

، منشورات عآب الًٌتبية، الٌدار البيضاء، ا١تغرب، 1ا١تنهل الًٌتبوٌم؛ معجم موسوعٌي ُب ا١تصطلحات كا١تفاىيم البيداغوجٌية كالٌديداكتيكٌية كالٌسيكولوجٌية، ط: بعبد الكرٙب غري - 2
 . 761، ص2، ج2006

 . 43-42ا١ترجع نفسو، ص - 3
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 .كبرامج تربويٌة كتعليمٌية ُب آجاؿ زمنٌية ٤تٌددة كمشركعاتطط ترٚتة األىداؼ إٔب خ_ 
ُب الربامج كالوسائل كاإلجراءات ما ىو أنسب لتحقيق متطلٌبات تنمية اَّتمع، كما يناسب  ا١تتوفٌرةاالختيار بُت البدائل _ 

 .اإلمكانات كا١توارد ا١تتاحة
 .اىات الًٌتبويٌة ا١تعاصرة كاستدراؾ مكامن ا٠تلل اليت كقعت ُب ا١تاضي٘تكُت الٌنظاـ الًٌتبوٌم من مسايرة الٌتطٌورات كاالٕتٌ _ 
 .كمعٌدؿ الٌنمٌو، ١تا يشٌكلو من إبراز الٌدكر االستثمارٌم للٌنظاـ الًٌتبومٌ  القوميٌ زيادة اإلنتاج كالٌدخل _ 
ـ بو ا١تخٌططوف مع ٥تتلف اٞتهات ٖتقيق الٌرؤية الٌشاملة ١تختلف متطٌلبات التٌنمية، كىذا من خبلؿ الٌتنسيق الذم يقو _ 

 .كاألجهزة سواء ُب اَّاؿ الٌتعليمٌي أك غَته من اَّاالت
اقتصاد اٞتهد كالوقت كا١تاؿ، نظرنا لدكره ُب ٕتنيب الٌتداخل كاٞتهد ا١تضاعف، ْتيث من شأف الٌتخطيط اٞتٌيد أف ٭تٌدد دكر  _ 

ـٌ ا١تنوطة ُّا كٌل األجهزة القائمة على الٌتعليم، دكف تداخل بينها ُب  . القياـ با١تها
ُب كلٌٌياتو كجزئٌياتو الوسيلة الرٌئيسة لتطوير األنظمة الًٌتبويٌة؛ ألنٌو بدكف ٗتطيط ال ٯتكن ٖتديد  الًٌتبومٌ كما يشٌكل الٌتخطيط _ 

 . م ينبغي أف يكوف عليو ُب ا١تستقبلمستقبل الٌنظاـ الًٌتبوٌم، كمن ٍبٌ ٖتديد الفركؽ اإل٬تابٌية بُت كاقع الٌنظاـ الًٌتبوٌم كا١تستول الذ
ا، بل إٌف مستول كٌل أٌمة من الٌنمٌو يتحدٌ _  د إٌف كٌل ما سبق يؤٌكد على أٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ليس ٣تاالن ثانويًّا كال عنصرنا زائدن

ا١تزاجٌية ا١تتسٌرعة، اليت ال ٖتسب ٔتدل قدراهتا على الٌتخطيط العلمٌي الفٌعاؿ البعيد كٌل البعد عن االرٕتالٌية كاآلنٌية كالقرارات 
 . للمستقبل حسابو، فتفشل ُب تنميتها كتبتعد عن ركب الٌدكؿ ا١تتطٌورة

IV  _ ٌ(1)من أىٌم ا١تبادئ اليت يقـو عليها الٌتخطيط الًٌتبوٌم ٧تد ما يلي :مبادئ الٌتخطيط الٌتربوم: 
كاقع الٌنظاـ الًٌتبوٌم كعبلقتو ٔتختلف اَّاالت، فبل ينبغي حينئذ إٌف كاقعٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم تتطٌلب معرفة : الواقعٌية_  1

 :يلي كضع خطٌة تربويٌة غَت كاقعٌية أك بعبارة أخرل غَت قابلة للتٌنفيذ، كحىٌت يكوف الٌتخطيط الًٌتبوٌم كاقعيًّا، فإنٌو ينبغي مراعاة ما
 .االجتماعيٌ  البناءظركؼ اَّتمع كطبيعة _ 
 .ا١تتاحة كالبشريٌةكا١تاٌديٌة ا١توارد ا١تعنويٌة _ 
 .كمدل قدراهتا على استيعاب متطلٌبات تنفيذ ا٠تطٌة كا١تتوقٌعةا٢تياكل الًٌتبويٌة اٟتالية _ 
ٔتعرفة الوضع الذم سيكوف عليو الٌنظاـ الًٌتبوٌم ٔتختلف مكٌوناتو، خاٌصة من حيث عدد  ا٠تاٌصةالٌدراسات االستشرافٌية _ 

 .لف األطراؼ ا١تؤثٌرة على تنفيذ ا٠تطٌةالٌتبلميذ كا١تدٌرسُت ك٥تت
 .، حىٌت ال تكوف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة أكرب أك أصغر من ىذه اإلمكاناتالتٌمويلا١تعرفة الٌدقيقة إلمكانات _ 
 . ُب اَّاؿ الًٌتبومٌ  اَّتمعالٌتحديد الٌدقيق ٟتاجات _ 

ة خيالٌية، يصطدـ ا١تنٌفذكف ٢تا بواقع ال يتوفٌر على الٌشركط إٌف كاقعٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم تعٍت بالٌدرجة األكٔب عدـ كضع خطٌ 
الٌضركريٌة ٢تذا التٌنفيذ، فمن األفضل أف تكوف خطٌة متواضعة كىي قابلة للتٌنفيذ من أف تكوف خطٌة ضخمة ال ٯتكن ٖتقيق أٌم جزء 

 . من مكٌونااهتا على أرض الواقع
                                                           

كؿ الٌتخطيط االجتماعٌي، كماداـ ا١تؤٌلف اعترب الٌتخطيط الًٌتبوٌم ٣تاالن من ٣تاالت الٌتخطيط االجتماعٌي، ذكرىا كىو يتنا)، 27-25رمزم أٛتد عبد اٟتٌي، مرجع سابق، ص  - 1
 (. مٌ قة ٘تامنا مع الٌتخطيط الًٌتبو فإٌف ىذه ا١تبادئ تنطبق أيضنا على الٌتخطيط الًٌتبوٌم، كقد قمنا بإجراء الٌتعديبلت اليت نراىا مناسبة حىٌت تكوف ىذه ا١تبادئ متطاب
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بليٌتو للٌتحويل كالٌتغيَت اٞتزئٌي أك الكٌلٌي، إذا استدعى األمر ذلك أثناء تنفيذ يقصد ٔتركنة الٌتخطيط الًٌتبوٌم قا: المركنة_  2
كما ٯتكن الٌلجوء إٔب الٌتعديل إذا . ا٠تطٌة، كىذا كنتيجة منطقٌية للمستجٌدات الطٌارئة اليت ٓب تؤخذ باٟتسباف أثناء كضع ا٠تطٌة

كنشَت ُب ىذا اَّاؿ إٔب أٌف ا١تركنة ال .  يسَت ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١تسطٌرةالحظ ا١تنٌفذكف أٌف تطبيق ا٠تطٌة ال يتٌم بطريقة سليمة كال
تعٍت ْتاؿ من األحواؿ عدـ كجود أىداؼ ثابتة ُب ا٠تطٌة، فاألىداؼ اإلسًتاتيجٌية ا١تعرٌبة عن خصائص اَّتمع كانتمائو اٟتضارٌم 

الٌتقٌٍت أم ا١تكٌونات اإلجرائٌية للخطٌة، اليت تتأثٌر با١تستجٌدات كمن ىنا فإٌف ا١تركنة ترتبط فقط باَّاؿ . ال ٣تاؿ للٌتغيَت فيها
 . كٔتتطٌلبات التٌنفيذ

إٌف من مبادئ الٌتخطيط الًٌتبوٌم أف تكوف كٌل خطٌة مرتبطة بسابقتها كمهٌيأة لبلحقتها، فهو عملٌية مستمرٌة : االستمراريٌة_  3
كتستمٌر  . اجة الٌدائمة للوقوؼ على حاجات الٌنظاـ الًٌتبوٌم ُب ٥تتلف اَّاالتال تعرؼ توقٌػفنا، تستمٌر مع استمرار اٟتياة كمع اٟت

طاتو كذلك الرتباطها مع ٥تتلف العوامل االجتماعٌية كالٌسياسٌية كاالقتصاديٌة كالعا١تٌية اليت يتفاعل معها الٌنظاـ الًٌتبوٌم كيبٍت ٥تطٌ 
 . تبعنا لذلك

لًٌتبويٌة ينبغي أف تكوف شاملة، ٔتعٌت ضركرة تضٌمنها ١تختلف العناصر اليت تتشٌكل منها، إٌف ا٠تطٌة ا: الٌشمولٌية كالٌتكامل_  4
فا٠تطٌة الًٌتبويٌة الٌناجحة . فبل معٌت ٠تطٌة تربويٌة تذكر األىداؼ كتغفل عن كسائل ٖتقيقها، أك تذكر الوسائل كاهتمل كيفٌية توفَتىا

كما أٌف . أف ينا٢تا سواء ُب ذلك ا١تعلمُت أك الٌتبلميذ أك ا٢تياكل أك ا١تناىج تعطي لكٌل عنصر من عناصرىا األ٫تٌٌية اليت ينبغي
كمن جهة أخرل فإٌف الٌشمولٌية تتطٌلب . الٌنظرة الٌشاملة تستلـز مراعاة ٥تتلف اَّاالت اليت يتفاعل معها الٌنظاـ الًٌتبوٌم تأثٌػرنا كتأثَتنا

كحىٌت يكوف . (1)كتنظيم العبلقات بُت ٥تتلف األطراؼ ا١تشٌكلة للمجتمع ٖتقيق االنسجاـ بُت مطالب الفرد كحاجات اٞتماعة
 تتحٌقق الٌتخطيط الًٌتبوٌم متكامبلن فإنٌو ينبغي مراعاتو للعبلقات الٌتفاعلٌية بُت ٥تتلف العناصر ا١تؤثٌرة ُب الٌنظاـ الًٌتبوٌم، كىذا حىٌت 

 .  ٖتقيق اإلسًتاتيجٌية الًٌتبويٌة ا١تعتمدةاألىداؼ بصفة كلٌٌية، ْتيث تلتقي كٌل األىداؼ اٞتزئٌية ُب
يقصد بالتٌنسيق ُب الٌتخطيط الًٌتبوٌم االنسجاـ بُت األىداؼ ْتيث تكوف صياغتها بشكل منطقٌي، فبل يكوف : الٌتنسيق_  5

ة بوضع كتنفيذ كما يقصد بو تكاتف اٞتهود بُت ٥تتلف األطراؼ ا١تعنيٌ . تعارض بُت األىداؼ اإلسًتاتيجٌية كاألىداؼ العملٌية
الًٌتبويٌة، كىذا ا٠تطٌة الًٌتبويٌة، بداية ٔتؤٌسسات الٌدكلة الواضعة للخطٌة التٌنمويٌة الٌشاملة إٔب ا٠ترباء الًٌتبوٌيُت ا١تكٌلفُت بصياغة ا٠تطٌة 

ٝتٌية من شأنو أف ٬تعل ا٠تطٌة مٌتصفة ٕتٌنبنا ١تا قد يعيق تنفيذ ا٠تطٌة، إذ أٌف اكتفاء ا٠ترباء با١تعايَت الٌتقنٌية دكف مراجعة ا٢تيئات الرٌ 
كمن ىنا يفرض التٌنسيق نفسو كمبدأ أساسٌي من . بالفوضويٌة كاالرٕتالٌية، كىذا يؤٌدم ُب الٌنهاية إٔب بقاء ا٠تطٌة حربنا على كرؽ

 . مبادئ الٌتخطيط
ع ا٠تطٌة الًٌتبويٌة على مدل زمٌٍت قريب إٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم البٌد أف يكوف مراعينا للمستقبل، ْتيث تتوزٌ : المستقبلٌية_  6

كبطبيعة اٟتاؿ فإٌف الٌتوٌقع (. سنة 15إٔب  10)كمدل زمٌٍت بعيد ( سنوات 5أك  4)كمدل زمٌٍت متوٌسط ( من سنة إٔب سنتُت)
ا، كمع ذلك تبقى الٌنظرة بعيدة ا١تدل ضركريٌة خاٌصة ف يما يتعٌلق بتحقيق يكوف دائمنا أقٌل دقٌة كٌلما كاف ا١تدل الٌزمٌٍت بعيدن

إٌف الٌتخطيط للمستقبل يعٍت الٌصياغة العلمٌية . (2)...(أطٌباء، مهندسوف، معٌلموف)االحتياجات ا١تستقبلٌية ُب كافٌة القطاعات 
                                                           

 . 63أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب، مرجع سابق، ص - 1
2 - Philip H. Coombs, Op cit, p 37.  
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ااهتا ا١تنهجٌية لؤلىداؼ، كٖتديد الٌتدابَت البلٌزمة لتحقيقها، ك١تواجهة ٥تتلف ا١تشكبلت ا١تتوقٌعة أثناء تنفيذ ا٠تطٌة بكٌل جزئيٌ 
 . (1)كدقائقها

V  _ ٌٯتكن ٖتديد أنواع الٌتخطيط الًٌتبوٌم تبعنا ١تنطلق الٌتخطيط كما يلي: أنواع الٌتخطيط الٌتربوم
(2): 

 :، يقٌسم الٌتخطيط إٔب نوعُتمن حيث األىداؼ_ أ 
االجتماعٌي كاالقتصادٌم،  كىو عبارة عن إجراءات كتدابَت تٌتخذ من أجل إحداث تغٌَتات أساسٌية ُب البناء: ىيكلٌي كبنائيٌ _ 

كىو ما يؤٌدم إٔب أكضاع جديدة يسَت كفقها الٌنظاـ االجتماعٌي كاالقتصادٌم للٌدكلة، فهو إذف ال يقتصر على اإلصبلح كالٌتطوير 
 . كإ٪ٌتا يتعٌدل ذلك إٔب إحداث تغيَت ُب البناء االجتماعيٌ 

ث تغيَتات ٨تو األحسن ُب ذات الٌنظاـ دكف أف يهدؼ إٔب كىو ٗتطيط ٮتضع للٌنظاـ القائم ْتيث يسعى إلحدا: كظيفيٌ _ 
 . إحداث تغيَتات ىيكلٌية ُب بنائو، كمن ىنا فإنٌو يقـو على الٌتطوير البطيء كا١تتدرٌج دكف البحث عن تغيَتات جذريٌة

 :، كيقٌسم أيضنا إٔب نوعُتمن حيث المجاالت_ ب 
ا، دكف أف يتعٌداه لغَته، مثاؿ ذلك ٗتطيط ا١تناىج الٌدراسٌية، ىيكلة كىو يتناكؿ جزءنا أك ٣تاالن أك قطاعنا كا: جزئيٌ  _ حدن

 . إْب... الٌتعليم، تكوين ا١تعٌلمُت
كىو الذم يتٌم على مستول الٌنظاـ الًٌتبوٌم ككٌل، أك ٗتطيط يتضٌمن كٌل مكٌونات الٌنظاـ الًٌتبوٌم، فيضع : كٌلٌي أك شامل  _

 . ٌدد العبلقات بينها ككسائل تنفيذ ا٠تطٌة إٔب غَت ذلك من متطلٌبات الٌتخطيط الٌشاملااكر الكربل للٌنظاـ الًٌتبوٌم ك٭ت
 :، تتضٌمن عملٌية اإلصبلح الًٌتبوٌم ثبلثة أبعاد رئيسة، كىي عناصر جوىريٌة ُب كٌل عملٌية ٗتطيطٌية(3)من حيث األبعاد_ ج 
رٮتٌية ا١تؤثٌرة ُب الٌنظاـ الًٌتبوٌم، كىو ليس ٣تاالن للتغٌَت كإ٪ٌتا منطلقنا كيقصد بو كٌل ما يتعٌلق بالعناصر الٌتا: البعد الٌتاريخيٌ  _

 . للٌتخطيط، فينبغي معرفة دكر كمكانة ىذا البعد ُب كٌل مكٌونات ا٠تطٌة
نظمة الًٌتبويٌة فاأل. يقصد بو كٌل ما يتعٌلق ُّيكلة الٌتعليم كتنظيمو كٖتديد الٌتشريعات كالقوانُت اليت تسٌَتهك : البعد الٌتنظيميٌ  _

ا من ا٢تيكلة، كما أهٌنا تغٌَت القوانُت كالٌتشريعات كٌلما تطٌلب األمر ذلك كبناءن على ذلك فإٌف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة، . ال تأخذ شكبلن كاحدن
يكلة كالقوانُت اٞتديدة إذا كانت متضٌمنة إلعادة ىيكلة الٌتعليم كتغيَت القوانُت ا١تسٌَتة للٌنظاـ الًٌتبوٌم، فإهٌنا تشَت بوضوح إٔب ا٢ت

 . ْتيث تظهر اٟتاجة إليها من خبلؿ ا١تربٌرات ا١تنطقٌية اليت تقٌدمها
بالبعد البيداغوجٌي كٌل ما ٯتٌس العبلقة ا١تباشرة بُت األطراؼ ا١تشٌكلة للموقف الٌتعليمٌي، إٌف ا١تقصود : البعد البيداغوجيٌ _ 

كما يبلحظ على اإلصبلحات ا١تختلفة أٌف ىذا البعد ٭تتٌل . اتيجٌيات تدريسٌيةمن مناىج دراسٌية ككسائل تعليمٌية كأساليب كاسًت 
ا١تكانة القصول ُب جٌلها، كأٌف الٌتعديبلت اليت ٖتدث فيو تكوف ىي الغالبة إذا قورنت مع البعدين اآلخرين، كىذا راجع بالٌدرجة 

١تشٌكلة للموقف الٌتعليمٌي كخاٌصة ما تعٌلق منها بالعبلقة بُت ا١تعٌلم األكٔب إٔب كونو موٌجهنا ٨تو العبلقة ا١تباشرة بُت ٥تتلف األطراؼ ا
ُب ىذا البعد ٧تد ٗتطيط ا١تناىج الٌدراسٌية كٗتطيط برامج تكوين ا١تعٌلمُت كٖتديث الوسائل  كمن أمثلة الٌتخطيط. كالتٌلميذ
 . الٌتعليمٌية

                                                           
 . 62-61أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب،  ا١ترجع السابق نفسو، ص - 1
 . كقد قمنا بإدخاؿ الٌتعديبلت كاإلضافات ا١تناسبة كٌلما تطٌلب األمر ذلك. 22-20أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب، مرجع سابق، ص - 2
استثمار البعد الٌتارٮتٌي ُب اإلصبلح الًٌتبوٌم من خبلؿ تطٌور "خذنا ىذه األبعاد من أطركحة لنيل شهادة الدٌكتوراه ُب علـو الًٌتبية من إعداد الباحث لكحل ٠تضر، ٖتت عنواف أ - 3

 . 242-240، ص2007، جامعة اٞتزائر، "الًٌتبية ُب العآب الغريٌب كالعآب العريٌب 
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 :إٔب قسمُت كيقٌسم الٌتخطيط من حيث مصدر القرار: من حيث مصدر القرار_ د 
كيقصد بو الٌتخطيط الذم يتٌم من ًقبىل اإلدارة ا١تركزيٌة، كيتطٌلب ىذا الٌنوع من الٌتخطيط تنفيذ ا١تخٌطط : تخطيط مركزمٌ _ 

ذا ى نفسو ُب كافٌة ا١تناطق، كال يسمح با١تبادرة إالٌ ُب حدكد ما ينسجم مع  ا٠تطٌة ا١تركزيٌة، كتعٌد اٞتزائر من البلداف اليت يسود فيها
 . الٌنوع من الٌتخطيط

كىو الٌتخطيط الذم ينسجم مع ا٠تطوط العريضة ١تتطٌلبات التٌنمية كلكٌنو ال يأخذ شكبلن كال : تخطيط غير مركزمٌ  _
ا ُب كٌل ا١تناطق، بل كٌل منطقة ٢تا ٣تاؿ من اٟتريٌة؛ لكي تضع ا١تخٌططات الًٌتبويٌة اليت تناسب كضعٌيتها ا٠تاٌصة،  مضموننا كاحدن

البلداف اليت تطٌبق ىذا الٌنوع من الٌتخطيط ٧تد الواليات ا١تٌتحدة األمريكٌية اليت تسمح لكٌل كالية من كاليااهتا بوضع ا٠تطط  كمن
 . الًٌتبويٌة ا١تناسبة ٢تا

  :أىداؼ الٌتخطيط الٌتربومٌ _ ىػ 
ٌية مستوحاة من الواقع، كمن ىنا فإنٌو يعٌد إٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم يشٌكل استشرافنا للٌنظاـ الًٌتبوم، مبنٌية على معطيات علم

 :(1)بالٌضركرة عملٌية ىادفة، كمن أىٌم األىداؼ اليت يسعى الٌتخطيط الًٌتبوٌم لتحقيقها ما يلي
 لقد أصبحت الًٌتبية استثمارنا حقيقيًّا؛ ألهٌنا أداة تكوين اإلنساف: الٌربط بين الٌتربية كالٌتنمية االجتماعٌية كاالقتصاديٌة_ أ 

كمن ىنا يأٌب الٌتخطيط الًٌتبوٌم كرابط . صانع التٌنمية بكٌل ٣تاالاهتا، كلذا أصبح ُب حكم ا١تسٌلمات أنٌو ال ٣تاؿ للٌتنمية بدكف تربية
فالٌنظاـ الًٌتبوٌم يبٍت تصٌوراتو كخططو ا١تستقبلٌية بناء على اٟتاجات . مفصلٌي بُت الًٌتبية كالتٌنمية االجتماعٌية كاالقتصاديٌة

فإذا كانت ا١تعطيات االجتماعٌية كاالقتصاديٌة منطلقنا لبناء ا٠تطٌة الًٌتبويٌة، فإٌف ىذه األخَتة تعٌد شرطنا . جتماعٌية كاالقتصاديٌةاال
 . رئيسنا لتحقيق التٌنمية ٔتفهومها الٌشامل

ذلك نظرنا ١تا ينبغي أف تتضٌمنو كىو ىدؼ جوىرٌم للٌتخطيط الًٌتبوٌم؛ ك : االستخداـ األمثل للموارد البشريٌة كالماٌديٌة_ ب 
ا٠تطٌة الًٌتبويٌة من توزيع أمثل للموارد البشريٌة حسب حاجات كٌل قطاع، كىذا انطبلقنا من ا٠تلل ا١تبلحظ ُب الواقع كالٌتوقٌعات 

ٔب توزيع ىذه ا١توارد بالٌشكل كما ٖتٌدد ا٠تطٌة الًٌتبويٌة ا١توارد ا١تاديٌة ا١تخٌصصة لتنفيذىا، كىي تسعى إ. ا١تستقبلٌية للموارد اٞتديدة
 . الذم ٯتٌكن من تنفيذ ا٠تطٌة دكف أيٌة معٌوقات ماديٌة، كىي ُب نفس تتجٌنب ا٠تلل باإلفراط أك الٌتفريط ُب توظيف ىذه ا١توارد

ذه إٌف ٖتديد مٌدة الٌتعليم اإللزامٌي ىو قرار تٌتخ: تحقيق االستيعاب الكامل لمن ىم في سٌن الٌتعليم اإللزاميٌ _ ج 
كتبعنا ٢تذا القرار الٌسياسٌي فإٌف ا١تخطٌطُت الًٌتبوٌيُت ملزموف بتحديد اإلجراءات كالٌتدابَت العملٌية لكيفٌية . الٌسلطات الٌسياسٌية ُب البلد

مٌٍت ٤تٌدد؛ لذلك ينطلق ا١تخٌططوف الًٌتبويٌوف من ا١تعطيات الٌسٌكانٌية ١تعرفة عدد ا١تعنٌيُت بالٌتعليم اإللزامٌي على مدل ز . ٖتقيقو
كُّذا . ليحٌددكا بعد ذلك االحتياجات ا١تاٌديٌة كالبشريٌة كا٢تياكل الٌتعليمٌية الكفيلة باستقباؿ ٚتيع من ىم ُب سٌن الٌتعليم اإللزاميٌ 
ا٠تطٌة  تكوف عملٌية استيعاب ىذا الكٌم ا٢تائل من ا١تتعٌلمُت ىدفنا رئيسنا يسعى لتحقيقو الٌتخطيط الًٌتبوٌم، كال بٌد أف تتضٌمن

 . الًٌتبويٌة كٌل الوسائل الكفيلة بتحقيق ىذا ا٢تدؼ
إذا كاف االىتماـ بالٌتعليم اإللزامٌي يفرضو كاجب توفَت مقعد : تحقيق الٌتوٌسع المطلوب في الٌتعليم الثٌانوٌم كالجامعيٌ _ د 

تفرضو حاجة اَّتمع إٔب متعٌلمُت من مستول دراسٌي لكٌل من ىو ُب سٌن الٌتمدرس، فإٌف االىتماـ بالٌتعليم الثٌانوٌم كاٞتامعٌي 
. عاؿ، كفيل بتحقيق مستول تعليمٌي مرتفع كٗتريج كفاءات علمٌية من شأهنا ا١تسا٫تة الفٌعالة كاٟتاٝتة ُب ٖتقيق الٌتنمية ا١تنشودة

                                                           
 (. مع القياـ ببعض الٌتعديبلت كاإلضافات كٌلما تطٌلب األمر ذلك) 42-38بد اٟتٌي، مرجع سابق، صرمزم أٛتد ع - 1
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هدؼ إٔب ٖتقيق تكافؤ الفرص كباعتبار الطٌلب االجتماعٌي ا١تتزايد على ىذين ا١تستويُت من الٌتعليم، فإٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ي
فينبغي حينئذ أف تكوف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة متضٌمنة للتوٌقعات . كالٌتوزيع العادؿ للمقاعد ا١تتوفٌرة، بناءن على القدرات كحاجات اَّتمع

ظٌركؼ ا١تمكنة للٌتوٌسع اليت سيكوف عليها الٌتعليم ُب ىذين ا١تستويُت، ك٤تٌددة للموارد ا١تاٌديٌة كالبشريٌة الكفيلة بتوفَت أحسن ال
 . الٌنوعٌي كالٌكٌمٌي ُب ىذين ا١تستويُت

إٌف مؤٌشر تقٌدـ اَّتمعات ال يعرؼ باالستهبلؾ أك اقتناء اإلبداعات الٌتكنولوجٌية : الٌرفع من المستول الٌتعليميٌ _ ىػ 
شيئنا إذا كاف اإلنساف غَت مؤٌىل تعليميًّا لتوظيفها على ا١تختلفة، كإ٪ٌتا با١تستول الٌتعليمٌي لؤلفراد، إذ أٌف توٌفر الٌتكنولوجيا ال يعٍت 

كينبغي أف تتضٌمن . إٌف مواكبة الٌتطٌورات اٟتاصلة على ا١تستول العا١تٌي تتطٌلب إعطاء أ٫تٌٌية أكرب للٌتعليم كمًّا كنوعنا. الوجو ا١تطلوب
ـٌ متدٌرجنا من ٤تو ا٠تطٌة الًٌتبويٌة نوعُت من رفع ا١تستول الٌتعليمٌي، أحد٫تا أفقٌي كىو ي عٍت رفع ا١تستول الٌتعليمٌي اٞتماىَتٌم العا

أٌما اآلخر فيعترب عموديًّا كىو ٯتٌس نوعٌية الٌتعليم من . األٌمٌية إذا كانت منتشرة بشكل كبَت إٔب ا١تستول االبتدائٌي فا١تتوٌسط كىكذا
 . ل ا١تعٌلمُت كاألساتذة كا١تؤطٌرينخبلؿ تطوير ا١تناىج كاستخداـ الوسائل الٌتعليمٌية اٟتديثة كرفع مستو 

إذا كاف الٌتعليم الٌنظامٌي ٦تٌثبلن ُب الٌتعليم الٌرٝتٌي الذم يكوف : توثيق الٌصلة بين الٌتعليم الٌنظامٌي كالٌتعليم الجماىيرمٌ _ ك 
غَت الٌرٝتٌية كاٞتمعٌيات كالكٌشافة اإلشراؼ ا١تباشر للٌدكلة، فإٌف الٌتعليم اٞتماىَتٌم يقصد بو ذلك الٌتعليم الذم ٘تارسو ا١تؤٌسسات 

كا٠تطة الًتبوية بوصفها نظرة شاملة للٌتعليم بكٌل أنواعو، فإهٌنا تسعى إٔب توثيق الٌصلة بُت ىذين الٌتعليمُت . كغَتىا من ا١تؤٌسسات
 . كٖتديد دكر كٌل منهما ُب ٖتقيق األىداؼ الًٌتبويٌة الكربل للمجتمع

ترتبط زيادة إنتاجٌية الٌتعليم بعدد ا١تتخٌرجُت منو ككفاءااهتم، فالٌتعليم باعتباره قطاع إنتاج إسًتاتيجٌي : زيادة إنتاجٌية الٌتعليم_ ز 
كما أٌف زيادة اإلنتاج ُب الٌتعليم تعٍت أيضنا اٟتٌد من الٌرسوب . يرتبط باإلنساف ىو ٤تٌرؾ دكاليب الٌتنمية كىو اٌدد ١تسارىا

ٌل تلميذ راسب ىو عبء إضاٌُب على الٌنظاـ الٌتعليمٌي، كما أٌف كٌل متسٌرب يعٌد عبئنا على اَّتمع كالٌتسٌرب ا١تدرسيُت؛ ذلك ألٌف ك
كُب الٌتقليل من الٌرسوب كالٌتسٌرب فائدة كبَتة للمجتمع من الٌناحية . يتطٌلب رعاية خاٌصة؛ حىٌت ال يكوف عرضة لبل٨تراؼ

ن النٌاحية االجتماعٌية ٔتا ٭تٌققو من تنمية كمرحلة متقٌدمة ُب مواجهة اآلفات االقتصاديٌة ٔتا ٯتثٌلو من اقتصاد ُب الٌنفقات، كم
 . كاال٨ترافات ٔتختلف أشكا٢تا

إٌف ىذا ا٢تدؼ يستمد أ٫تٌيٌتو من أ٫تٌٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم ُب حٌد : زيادة الوعي الٌتخطيطٌي لدل المستكلين عن الٌتعليم_ ح 
كعلى رأس فئات اَّتمع يأٌب ا١تسؤلوف ٔتختلف . هتٌم بالٌتخطيط ٣تتمع يكاد ال يعنيو مستقبلوذاتو؛ ذلك ألٌف اَّتمع الذم ال ي

فعملٌية اإلصبلح الًٌتبوٌم كالٌتخطيط للمستقبل ينبغي أف تكوف بعيدة كٌل البعد . مستويااهتم، كخاٌصة ا١تسؤكلُت على الًٌتبية كالٌتعليم
ة، بل ينبغي أف تكوف قائمة على أسس علمٌية متينة، كعلى بعد نظر ٯتٌكنها من اجتناب عن االرٕتالٌية كالقرارات الظٌرفٌية ا١تزاجيٌ 

فبقدر ما يكوف ا١تسؤكؿ كاعينا بأ٫تٌٌية الٌتخطيط بقدر ما ٘تنح ٢تذا . اإلخفاقات اليت تشٌكل خطرنا على تنمية اَّتمع ُب كٌل اَّاالت
ر الكفاءات كترصد لو كٌل الوسائل كالٌشركط الٌضركريٌة للقياـ بو على أحسن األخَت ا١تكانة البلٌئقة بو، فيسند تبعنا لذلك ألقد

 . كجو
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إٌف الٌسياسة الٌتعليمٌية الٌرٝتٌية ُب كٌل ٣تتمع تكوف بالٌضركرة من الٌسياسة العاٌمة للٌدكلة، : (1)تحقيق األىداؼ الٌسياسٌية_ ط 
لعاٌمة كالٌسياسة الٌتعليمٌية، فيتضٌمن كٌل ما ٯتٌس دكر الٌنظاـ الًٌتبوٌم ُب كيأٌب الٌتخطيط ُب ىذا اَّاؿ كعنصر رابط بُت الٌسياسة ا

 :كأىٌم األىداؼ الٌسياسٌية اليت ٯتكن أف تتضٌمنها ا٠تطٌة الًٌتبويٌة تتمٌثل فيما يلي. ٖتقيق األىداؼ ا١تسطٌرة من ًقبىل الٌدكلة
 .الٌسياسٌي كاالجتماعٌي للٌدكلة الكيافاافظة على _ 
 .بُت أفراد اَّتمع الوطنيٌةية الٌركح تنم_ 
 .تطوير اَّتمع ٔتا ٭تٌقق الٌتوافق بُت الفرد كاَّتمع_ 
 .أفراد اَّتمع ٞتميعٖتقيق تكافؤ الفرص _ 
 . ٖتقيق الٌتفٌتح على اآلخر ُب ظٌل اافظة الٌصارمة على الٌشخصٌية الوطنٌية_ 

وٌم لتحقيقها، كىي أىداؼ ٖتتٌل مكانة بارزة ضمن األىداؼ الٌتنمويٌة تلك ىي أىٌم األىداؼ اليت يسعى الٌتخطيط الًٌتب
العاٌمة للمجتمع، كمن ىنا ٯتكننا القوؿ بأنٌو كٌلما كاف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ٤تٌققنا ألىدافو، كٌلما انعكس ذلك إ٬تابنا على أىداؼ 

 . بقٌية القطاعات الرٌئيسة ُب اَّتمع
 :ربومٌ معايير الٌتخطيط التٌ _  ثانينا 

إٌف ا١تقصود ٔتعايَت الٌتخطيط الًٌتبوٌم تلك اٌددات اليت ينطلق منها ا١تخٌطط حىٌت يكوف ٗتطيطو مستجيبنا ١تختلف إٌتاىات 
كمطالب كتطٌلعات اَّتمع، من أجل الوصوؿ إٔب أحسن مستول ٦تكن من الٌنمٌو، ُب إطار اٞتمع بُت متطٌلبات الٌتنمية كا٠تصائص 

كيعترب موضوع ا١تعايَت من أىٌم العناصر اليت ينبغي مراعااهتا عند القياـ بأٌم ٗتطيط . جتماعٌية كالثٌقافٌية للمجتمعاٟتضاريٌة كاال
ٌددة ٢تا تربوٌم، كىذا نظرنا ١تا ٘تثٌلو من منطلقات متحٌكمة ُب تنفيذ ا٠تطٌة بكٌل ٤تتويااهتا، كأٌم تعارض بُت ا٠تطٌة الًٌتبويٌة كا١تعايَت ا

ل ا١تتوٌقع كإىدار اٞتهد كالوقت كا١تاؿ، فبل بٌد من ا١تراعاة الٌصارمة؛ لتطابق ا٠تطٌة الًٌتبويٌة مع كٌل ا١تعايَت اليت سنذكرىا يعٍت الفش
 :(2)فيما يلي

 :معايير حضاريٌة تاريخٌية_  1
يكوف متعارضنا مع االنتماء اٟتضارٌم إٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ٬تب أف يكوف متطابقنا مع إٌتاه اَّتمع كإٌتاه أفراده، فينبغي أف ال 

كينبغي أف يكوف منسجمنا مع الٌدين كالٌلغة الٌرٝتٌية للبلد؛ ألٌف الٌنظاـ . للمجتمع أك مع معطياتو التٌارٮتٌية ذات الٌتأثَت ا١تستمرٌ 
ينبغي أف تقـو بو ُب ٖتقيق الٌتنمية الًٌتبوٌم ىو الكفيل بتخريج الٌشخصٌية ا١تعتزٌة بانتمائها كا١تدافعة عنو، كالواعية بالٌدكر الذم 

كإٌف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة إذا ٓب تكن مراعية للمعايَت اٟتضاريٌة كالٌتارٮتٌية من شأهنا أف ٕتد الٌتفاعل . الٌشاملة اليت ٕتعل لو مكانة بُت األمم
قيق الكٌم ا١تعرٌُب فقط، كإ٪ٌتا بصفة أىٌم ٗتريج الٌسليٌب من ًقبىل أفراد اَّتمع؛ ذلك ألٌف ىذا األخَت ال ينشد من الٌنظاـ الًٌتبوٌم ٖت

 . اإلنساف الذم يوٌجو ا١تعرفة حسب ا٠تصائص اٟتضاريٌة َّتمعو
  :معايير اجتماعٌية_  2

كحىٌت ٖتٌقق ىذه األىداؼ ال بٌد أف يكوف االنطبلؽ ُب . إٌف أٌم ٗتطيط تربوٌم ال بٌد أف يتضٌمن ُب أىدافو الٌتغيَت ٨تو األفضل
ككٌل نظاـ تربوٌم تواجهو . كٖتديد كسائل ٖتقيقها من كاقع اجتماعٌي معٌُت، ٭تمل شركط ٕتسيدىا على أرض الواقع صياغتها

                                                           
 . 54-53أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب، مرجع سابق، ص - 1
 . 240-237لكحل ٠تضر، مرجع سابق، ص - 2
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كال بد حينئذ ألٌم خطٌة تربويٌة من . مشكبلت تستدعي إصبلحو، البٌد أف يراعي ا٠تصائص االجتماعٌية ُب مشركعو اإلصبلحيٌ 
ما ىي درجة الٌتفاعل ا١تتوقٌعة : ليت تعرٌب عن حجم ا١تشكبلت اليت نسعى ٟتٌلها من ذلكاالنطبلؽ من ٚتلة من األسئلة ا١توضوعٌية ا

من ٥تتلف الفئات االجتماعٌية مع ا١تشركع اإلصبلحٌي؟ ما ىي األسباب كالعوامل االجتماعٌية اليت أٌدت إٔب ا١تشكبلت اليت يعا٘ب 
األفراد؟ ما ىو الٌدكر الذم ٯتكن أف يؤٌديو ا١تخطط الًٌتبوٌم ُب اٟتٌد  منها الٌنظاـ الًٌتبوٌم؟ ما ىو مستول الوعي االجتماعٌي لدل

من اآلفات االجتماعٌية؟ ما ىي العناصر ا١تتحٌكمة ُب شبكة العبلقات االجتماعٌية؟ ما ىي العناصر ذات الطٌابع االجتماعٌي 
طيط جديد؟ ما ىو الٌدكر الذم ٯتكن أف تؤٌديو كسائل ا١تفقودة أك ا١تغيٌبة ُب ا١تشاريع الٌسابقة اليٌت أٌدت إٔب ظهور مربٌرات لتخ

اإلعبلـ؟ ما ىو دكر الٌنخبة كا١تثٌقفُت ُب ىذه العملٌية؟ ما ىي طبيعة األسرة كمكانتها ُب الٌنسيج االجتماعٌي، ككيف ٪تٌكنها من 
ٝتٌية كباقي ا١تؤٌسسات االجتماعٌية للًٌتبية؟ كيف أداء دكر أكرب ُب الفعل الًٌتبوٌم؟ ما ىي العبلقة ا١توجودة بُت ا١تؤٌسسات الًٌتبويٌة الرٌ 

 . ٯتكننا الرٌبط الفٌعاؿ بُت ا١تدرسة كايط االجتماعٌي؟
إٌف ىذه األسئلة كغَتىا كثَت، تعرٌب بوضوح عن األ٫تٌٌية الكربل كالٌدكر البارز الذم يؤٌديو اَّتمع ٔتختلف فئاتو كخصائصو ُب 

 . حينئذ أف يتضٌمن ىذا ا١تشركع كٌل العوامل االجتماعٌية الكفيلة بتجسيده على أرض الواقعإ٧تاح أٌم ٥تٌطط تربوٌم، كالبٌد 
، كيتضٌمن _الذم ينبغي أخذه بعُت االعتبار عند كضع ا٠تطٌة الًٌتبويٌة_ككمثاؿ على ا١تعايَت االجتماعٌية نأخذ الواقع الٌسٌكاٌ٘ب 

 :(1)ىذا الواقع العناصر الرٌئيسة التٌالية
إٌف معرفة العدد اإلٚتإٌب للٌسٌكاف تعٌد نقطة االنطبلؽ ُب أٌم ٗتطيط اقتصادٌم أك اجتماعٌي أك : الٌسٌكاف اإلجماليٌ عدد _ أ 

تربوٌم، إذ من خبلؿ ىذا العدد اإلٚتإٌب يستطيع ا١تخٌطط أف يعرؼ حاجة اَّتمع للًٌتبية، كيقٌدر الكلفة اليت يتطٌلبها تنفيذ 
 . ا١تخٌطط الًٌتبومٌ 

يقصد بفئات الٌسٌن توزيع الٌسٌكاف بصفة إٚتالٌية على فئات سنٌػٌية، قد تكوف ٜتاسٌية : ات الٌسٌن كالهـر الٌسٌكانيٌ فئ_ ب 
كفئات الٌسٌن تفيد ُب ا١تعرفة الٌدقيقة ١تن ىم ُب سٌن الٌتمدرس كا١تراحل . سنوات 9إٔب  0سنوات، أك عشريٌة من  4إٔب  0من 

اإلضافة إٔب أٌف ٖتديد فئات الٌسن كا٢تـر الٌسٌكاٌ٘ب من شأنو أف ٯتٌكن ا١تخٌطط الًٌتبوٌم من معرفة بنية ب. الٌتعليمٌية اليت تناسب سٌنهم
 . كيعترب ا٢تـر الٌسٌكاٌ٘ب بالٌنسبة للمخٌطط ٔتثابة الوسيلة الرٌئيسة ١تعرفة الٌتكوين الٌسٌكاٌ٘ب ُب أٌم ٣تتمع. الطٌاقة العاملة ُب اَّتمع

قد تسود بعض اَّتمعات تعٌدديٌة دينٌية أك لغويٌة، كال بٌد على : ب انتمائهم الٌدينٌي أك الٌلغومٌ توزيع الٌسٌكاف حس_ ج 
 ا١تخطط الًٌتبوٌم ُب ىذه اٟتالة أف يعرؼ توزيع الٌسٌكاف حسب انتمائهم الٌديٌٍت أك الٌلغوٌم أك القومٌي، كمن ٌٍب ٖتديد ا١تناطق اليت

الٌسٌكاف حسب انتمائهم، لكي يتضٌمن ا١تخٌطط الًٌتبوٌم حاجة كٌل فئة حسب انتمائها،  يسيطر فيها انتماء معٌُت، كٖتديد عدد
 . كيبٌُت الطٌريقة األمثل الستيعاب اٞتميع دكف تفريق أك ٘تييز

ذا من متطٌلبات ا٠تطٌة الٌناجحة أف تكوف ا٠تدمات الٌتعليمٌية موٌزعة توزيعنا سليمنا، كال يتحٌقق ى: الكثافة الٌسٌكانٌية _د 
. اءالٌتوزيع إاٌل إذا كاف ا١تخٌطط ملمنا بواقع الكثافة الٌسٌكانٌية ُب كٌل ا١تناطق سواء ُب ا١تدف أك األرياؼ، ُب الٌساحل أك ُب الصحر 
ثافة فمن غَت ا١تعقوؿ أف تكوف ا٢تياكل الًٌتبويٌة ُب ا١تناطق ذات الكثافة الٌسٌكانٌية العالية  ْتجم ا٢تياكل نفسها ُب ا١تناطق ذات الك

 . الٌسٌكانٌية ا١تنخفضة
                                                           

 . 108-105ص رمزم أٛتد عبد اٟتٌي، مرجع سابق، - 1
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كىو عنصر مهٌم بالٌنسبة للمخٌطط، إذ بناءن على ىذا ا١تعٌدؿ يستطيع أف يقٌدر عدد الٌسٌكاف خبلؿ : معٌدؿ نمٌو الٌسٌكاف _ىػ 
ٌتخطيط معرفة كما أنٌو من األمور ا١تهٌمة ُب عملٌية ال. مرحلة ا٠تطٌة، كيقٌدر عدد من سيكونوف ُب سٌن الٌتعليم ُب مدل زمٌٍت معٌُت 

ـٌ، كىذا حىٌت يكوف تقدير تكاليف تنفيذ ا٠تطٌة أكثر دقٌة كيرتبط ٔتعٌدؿ ٪تٌو . نسبة ٪تٌو الٌسٌكاف إٔب نسبة الٌدخل القومٌي العا
عٌدؿ الٌسٌكاف معٌدؿ الوالدات كالوفيات، كىو يساعد ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ٖتديد حاجة اَّتمع للخدمات الٌتعليمٌية تبعنا الرتفاع ىذا ا١ت

 . أك ا٩تفاضو
كتفيد معرفة األجل . كيقصد بو متوٌسط عمر الفرد ُب اَّتمع، كىو أقول داللة من معدؿ الوفيات: األجل المتوٌسط_ ك 

. ا١تتوٌسط ُب ميداف الطٌاقة العاملة، كما يفيد ا١تخٌطط الًٌتبوٌم كاالقتصادٌم ُب تقدير مدل الفًتة اليت يقضيها ُب اإلنتاج كالعمل
مؤٌشر قوٌم على مستول ا٠تدمات الٌصٌحٌية كالٌرعاية االجتماعٌية كالعبلقات األسريٌة، كىي كٌلها عناصر ذات صلة كثيقة كىو 

 . بالعملٌية الًٌتبويٌة
إذا كاف األجل ا١تتوٌسط خاصًّا بأعمار األفراد، فإٌف العمر ا١تتوٌسط خاٌص بالفئة العمريٌة الغالبة ُب : العمر المتوٌسط _ز 

كنتحصل على متوٌسط العمر من خبلؿ ٣تموع أعمار األفراد على عددىم، كتبعنا لذلك نستطيع أف نعرؼ ىل اَّتمع فيٌت . تمعاَّ
؟، فإذا كاف ٣تتمعنا فتيًّا فإٌف حاجتو للخدمات الٌتعليمٌية تكوف كبَتة، كىو ما يوٌجو ا١تخطط الًٌتبوٌم ٨تو تدقيق أكرب ٢تذه  أـ ىـر

 . اٟتاجات
كىو ما يساعد ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ُب معرفة مدل االستقرار األسرٌم كطبيعة اٟتياة األسريٌة، : الٌزكاج كالٌطالؽ معٌدؿ _ح 

إٌف األسرة تؤٌدم دكرنا تربويًّا كبَتنا، كيكفي للٌداللة على ذلك أهٌنا أٌكؿ ٤تيط يعيش فيو الفرد، فكٌلما كاف . كتوقٌعات الٌنمٌو الٌسٌكا٘بٌ 
ا، أٌدل إٔب دخوؿ أفراد أكثر توافقنا من الٌناحية الٌنفسٌية كاالجتماعٌية إٔب ا١تدرسة، كىو ما يساعد ا١تدرسة على ىذا ايط مستقرًّ 

أداء دكرىا بشكل أفضل، كما يعٍت دعم األسرة لدكر ا١تدرسة ُب رسالتها الٌتعليمٌية، فنتوٌقع من ا٩تفاض معٌدالت الٌطبلؽ توافق 
يؤٌدم إٔب الٌتقليل من الٌرسوب كالٌتسٌرب ا١تدرسيُت، كىي كٌلها معطيات تساعد ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ُب دراسٌي أحسن للطٌفل كىو ما 

 . بناء توقٌعات أكثر كاقعٌية كقابلٌية للٌتحقيق
تمع، إٌف ا٢تجرة من الرٌيف إٔب ا١تدينة غالبنا ما تنتج مشكبلت تربويٌة ُب اَّ: الهجرة الٌداخلٌية من الٌريف إلى المدينة_ ط 

كمن أٌف عدـ اإلحاطة ُّذه الزٌيادة . تتمٌثل بصفة رئيسة ُب زيادة مفاجئة لعدد الٌسٌكاف، كىو ما يتطٌلب خدمات تعليمٌية إضافٌية
كما أٌف ىذه ا٢تجرة تؤثٌر سلبنا على الواقع . أف تظهر ا١تشكبلت أثناء التٌنفيذ؛ ألهٌنا ٓب تؤخذ باٟتسباف أثناء كضع ا٠تطٌة الًٌتبويٌة

ًٌتبوٌم ُب األرياؼ، من ذلك أٌف عدد ا٢تياكل يفوؽ الطٌلب عليها، كما أٌف ىذه ا٢تجرة قد ٘تٌس فئة ا١تؤطٌرين الًٌتبوٌيُت كبصفة ال
لذا ينبغي أف يكوف . خاٌصة ا١تعٌلمُت، كىو ما ينعكس سلبنا على تعليم األطفاؿ، الذين قد يبقوا ١تٌدة زمنٌية طويلة دكف تعليم

 . على علم با١تعطيات اإلحصائٌية اليت ٖتٌدد إٌتاه ىذه الظٌاىرة صعودنا كنزكالن  ا١تخٌطط الًٌتبومٌ 
إٌف ا٢تجرة ا٠تارجٌية أصبحت تشٌكل مشكلة حقيقٌية على كافٌة األصعدة، كأصبحت ٘تٌس كٌل : الهجرة إلى الخارج _م 

كالٌتعليم ٧تد ىجرة بعض ا١تعٌلمُت كا١تؤطٌرين الًٌتبوٌيُت،  كمن اآلثار الٌسلبٌية ٢تذه الظٌاىرة على الًٌتبية. فئات اَّتمع دكف استثناء
كاألخطر من ذلك ىجرة الكفاءات ذات ا١تستول العإب من أساتذة جامعٌيُت كباحثُت ُب ٥تتلف اَّاالت، كىو ما ٬تعل اَّتمع 

إٔب مرحلة العطاء كاإلبداع كجدت نفسها عاجزنا عن الٌتعويض الٌسريع ٢تذه الكفاءات اليت ًٌب تكوينها بأمواؿ اَّتمع، ك١تا كصلت 
كعلى ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف على علم ُّذه الظٌاىرة اليت تسٌجل . ُب خدمة ٣تتمع ٓب يبذؿ أٌم جهد أك إنفاؽ ُب تكوينها
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ا١تتصاعد ٢تذه الظٌاىرة، كما  صعودنا قويًّا ٦تٌا يؤثٌر على الٌنسيج االجتماعٌي كعلى صعيد الطٌاقة العاملة، فيبٍت توٌقعاتو تبعنا لبلٌٕتاه
لذم ٭تٌدد الٌدكر الذم ينبغي أف يؤٌديو الٌنظاـ الًٌتبوٌم ُب اٟتٌد من ىذه الظٌاىرة، كذلك من خبلؿ تطوير ا١تناىج الٌدراسٌية بالٌشكل ا

 . ٬تعل جيل ا١تستقبل أكثر تعٌلقنا بوطنو كحبًّا ٠تدمتو
 :معايير سياسٌية_  3

د أىٌم مكٌونات الٌسياٌسة التٌنمويٌة العاٌمة اليت تتبٌناىا الٌسلطة الٌسياسٌية، كبناءن على ذلك فإنٌو ينبغي على يعٌد الٌنظاـ الًٌتبوٌم أح
ـٌ با١تكانة اليت ٭تتٌلها ىذا الٌنظاـ ُب إطار ا٠تطٌة التٌنمويٌة العاٌمة، كعلى ٥ت تلف كاضعي ا٠تطط اإلصبلحٌية أف يكونوا على اٌطبلع تا

كىذا راجع لكوف الٌسلطة ىي ا١تسؤكؿ األٌكؿ عن توفَت كٌل الوسائل اليت . بنٌاىا الٌسلطة للعملٌية اإلصبلحٌيةالٌتصٌورات اليت تت
ـٌ بُت ا١تعايَت التٌارٮتٌية كاٟتضاريٌة كاالجتماعٌية كالٌسياسٌية، فإنٌنا نتوٌقع أف . تتطلٌبها عملٌية تنفيذ ا٠تطٌة الًٌتبويٌة كإذا ما ًٌب الٌتطابق الٌتا

ا٠تطٌة الًٌتبويٌة ٨تو ٖتقيق أكرب قدر من األىداؼ اليت سطٌراهتا، كىنا يتحٌقق الٌسَت اإل٬تايٌب لتنفيذ ٤تتويااهتا، من أسفل ألعلى  تسَت
 . كمن أعلى ألسفل

 :كمن أىٌم العناصر الٌسياسٌية ا١تؤثٌرة ُب كضع ا٠تطط الًٌتبويٌة ٧تد ما يلي
الًٌتبوٌم ارتباطنا كثيقنا بالٌنظاـ الٌسياسٌي، كمن ىنا فإٌف الٌسياسة الًٌتبويٌة ٗتتلف من  يرتبط الٌنظاـ: طبيعة الٌنظاـ الٌسياسيٌ _ أ 

كما ٣تتمع آلخر تبعنا لطبيعة نظامو الٌسياسٌي، فالًٌتبية ُب الٌنظاـ الٌسياسٌي الٌتعٌددٌم ٗتتلف عنها ُب الٌنظاـ الٌسياسٌي األحادٌم،  
ا ُب الٌنظاـ الٌدٯتقراطٌي، كما ٧تدىا ٥تتلفة ُب الٌنظاـ ا١تركزٌم عنها ُب الٌنظاـ البلٌمركزٌم أك ٧تدىا ٥تتلفة ُب الٌنظاـ الٌتسٌلطٌي عنه

 . الٌنظاـ الفيدرإبٌ 
ىذا كمن أمثلة تأثَت طبيعة الٌنظاـ الٌسياسٌي، نذكر الٌنظاـ الًٌتبوٌم األمريكٌي الذم يقـو على البلٌمركزيٌة ُب الٌتسيَت الًٌتبوٌم، ك 

كال ٧تد ُب الٌدستور األمريكٌي ذكرنا للٌتعليم كىو . لبلٌمركزيٌة نابع من رغبة األمريكٌيُت ُب إرساء قواعد الٌدٯتقراطٌية كاٟترٌيٌةالٌتمٌسك با
ا عن ، كُّذا ٮتتلف الٌنظاـ الًٌتبوٌم األمريكٌي تبعنا لنظامو الٌسياسٌي اختبلفنا جوىريًّ (1)ما ٬تعل الًٌتبية كالٌتعليم ٖتت مسؤكلٌية الواليات

ككمثاؿ للٌتسيَت ا١تركزٌم ٧تد الٌنظاـ الًٌتبوٌم الفرنسٌي، الذم يعٌد ٪توذجنا تقليديًّا للمركزيٌة الٌشديدة ُب . األنظمة ذات الٌتسيَت ا١تركزمٌ 
كىذا حىٌت تصٌب كنظرنا لطبيعة الٌنظاـ الٌسياسٌي، فإٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ينبغي أف يراعي خصوصيٌات كٌل نظاـ سياسٌي، . (2)الٌتعليم

 . ا٠تطٌة الًٌتبويٌة ُب إطار الٌسياسة العاٌمة للمجتمع
على ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف مطٌلعنا كمستوعبنا للٌدستور كا١تواثيق ا١تسٌَتة للمجتمع، : الٌدستور كمواثيق المجتمع_ ب 

جتمع كا١تبادئ العاٌمة للٌنموذج الٌسياسٌي كاالجتماعٌي كذلك راجع بالٌدرجة األكٔب إٔب أٌف ىذه الوثائق ٖتتوم الٌتوٌجهات الكربل للم
كمن ىنا فإٌف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة البٌد أف تعكس ىذه الوثائق الٌرٝتٌية اليت ينبغي بدكرىا . اليت ينبغي أف ٕتٌسدىا سائر ا٢تيئات التٌنفيذيٌة

 ىذه الوثائق فإٌف ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ينبغي أف يكوف كباإلضافة إٔب. أف تكوف منسجمة مع ا٠تصائص الٌتارٮتٌية كاٟتضاريٌة للمجتمع
ـٌ مع القانوف، ْتيث ال تسٌجل تناقضا ت أك ملمًّا كذلك با١تعطيات الٌتشريعٌية كالقانونٌية كىذا حىٌت تكوف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة ُب تطابق تا

زائرٌم الذم تضٌمن ٚتلة من ا١تواٌد ذات داللة ككمثاؿ على ٤تتويات ىذه الوثائق نذكر الٌدستور اٞت. فراغات يفرض القانوف ملئها
 :كاضحة فيما ٮتٌص عمل ا١تخٌطط الًٌتبوٌم، كمن ىذه ا١تواٌد نذكر

                                                           
 . 160-159، ص1993رة ُب الًٌتبية ا١تقارنة، عآب الكتب، القاىرة، االٌٕتاىات ا١تعاص: ٤تٌمد منَت مرسي - 1
 . ٤211تٌمد منَت مرسي، مرجع سابق، ص - 2
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ُب اَّتمعات الٌتعٌدديٌة توجد سلطة قائمة تنٌفذ مشركعها الذم قٌدمتو للٌشعب من أجل : تأثير التٌنظيمات الٌسياسٌية_ ج 
كُب كثَت من اٟتاالت فإٌف األحزاب . رضة تراقب أداء الٌسلطة كترصد ىفوااهتا كنقائصهاتزكيتو كتقدٯتو للتٌنفيذ، كما توجد معا

الٌسياسٌية سواء كانت ُب اٟتكم أـ ُب ا١تعارضة تؤٌدم دكرنا كبَتنا ُب توجيو ٥تٌططات التٌنمية ُب شىٌت القطاعات كمن ضمنها قطاع 
و رؤيتو الًٌتبويٌة ا٠تاٌصة بو، اليت يعمل على ٕتسيدىا على أرض الواقع ُب فكٌل تنظيم سياسٌي ال بٌد أف تكوف ل. الٌتنمية كالٌتعليم

ك٧تد . كعلى ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف مطٌلعنا على الربامج الًٌتبويٌة لؤلحزاب مهما كاف موقعها من الٌسلطة. حالة كصولو للحكم
ـٌ فقط، بل ٯتتٌد لكي ٬تعل من برا٣تها قٌوة اقًتاح أٌف تأثَت التٌنظيمات الٌسياسٌية ال يتوٌقف على ا١تد اٞتماىَتٌم كص ناعة الرٌأم العا

ٌية ُب الٌتصٌور األنسب ألداء الٌنظاـ الًٌتبوٌم، كيكوف الٌتأثَت أكرب كٌلما كانت الربامج معٌدة على أسس علمٌية سليمة بعيدة عن الٌذات
ألفكار البٌناءة اليت ال تتعارض ُب ٣تملها مع الٌسياسة التٌنمويٌة كيستفيد ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ُب كٌل من ا. كا١تصلحة الٌضٌيقة للحزب

 . الٌشاملة
فهل يكوف تدٌخل ىذه الٌسلطة ُب ٖتديد الٌسياسة الًٌتبويٌة : كيفٌية تدٌخل الٌسلطة الٌسياسٌية في القرارات الٌتربويٌة_ د 

كبطبيعة اٟتاؿ فإنٌو  . ُب أدٌؽ الٌتفاصيل حىٌت كلو كانت تقنٌية ْتتة؟ العاٌمة، لتًتؾ األمر بعد ذلك للخرباء كالٌتقنٌيُت، أـ أهٌنا تتدٌخل
كٌلما كاف ىامش اٟترٌيٌة أكرب كٌلما ٝتح ذلك للمخٌطط الًٌتبوٌم بأف يراعي كٌل العوامل الكفيلة بإ٧تاح ا٠تطٌة؛ ألنٌو يشعر بأنٌو 

كمن . ٗتطيطو كمدركنا للحدكد اليت ينبغي عدـ ٕتاكزىا سيلقى كٌل الٌدعم من ا١تسؤكلُت، كىو ما ٬تعلو ُب نفس الوقت مبدعنا ُب
د الباحثُت الذين تناكلوا العبلقة بُت عمل ا١تخٌطط الًٌتبوٌم باعتباره عمبلن تقنيًّا يتكٌفل بو ا٠ترباء كدكر الٌسلطات الٌسياسٌية ٧ت

راءات الٌتقنٌية، كُب حالة غياب ىذا الذم أٌكد ضركرة االنسجاـ الٌتاـ بُت القرارات الٌسياسٌية كاإلج G.C. Ruscoeركسكو
كىكذا يأٌب ا١تخٌطط الًٌتبويٌة ُب موقع كسط . ينتج عن ذلك غياب سياسة تربويٌة ٤تٌددة يضاؼ إليو تسييس ا١تعرفةاالنسجاـ فإنٌو 

لعملو، فبلبٌد عليو من العمل  ، فرغم الطٌابع الٌتقٍتٌ (1)بُت الٌسلطة الٌسياسٌية كمصدر ألخذ القرار كاإلدارة كمنٌفذة للقرارات ا١تٌتخذة
ـٌ مع الٌسياسة العاٌمة للبلد كيكوف الٌنظاـ الًٌتبوٌم أكثر فعالٌية كٌلما التـز كٌل طرؼ ٔتسؤكلٌياتو كمهاٌمو، كىو ما يسٌهل . ُب توافق تا
 . تنفيذ ا٠تطٌة الًٌتبويٌة ُب أحسن الظٌركؼ

يعٌد الٌنظاـ الًٌتبوٌم أساس أٌم تنمية اجتماعٌية كاقتصاديٌة، ٢تذا ناؿ : لعاٌمةمكانة الٌنظاـ الٌتربوٌم في الٌسياسة الٌتنمويٌة ا_ ىػ 
ار اإلصبلح الًٌتبوٌم االىتماـ األكرب ُب أغلب بلداف العآب، كاعترب من األكلويٌات، كمن ا١تيادين اإلسًتاتيجٌية اليت يتوٌقف عليها مس

ت الٌضخمة، كأ٧تزت من أجلو الٌدراسات كالبحوث، كاستقدمت الٌدكؿ ُب فخٌصصت لو ا١تيزانٌيا. الٌتطٌور كاالزدىار االجتماعيٌ 
 . ذلك خَتة ا٠ترباء العا١تٌيُت لتزكيدىا باألساليب كالطٌرؽ العلمٌية الكفيلة بتحقيق األىداؼ ا١تسطٌرة لتنمية اَّتمع

فهي ُّذا الوحيدة . ماعة اليت ينتمي إليهاإٌف أ٫تٌٌية الًٌتبية تتمٌثل بكٌل اختصار ُب كوهنا أداة تشكيل شخصٌية الفرد ضمن اٞت
، فهي دكف سواىا اليت تعمل على تزكيد اَّتمع با١توارد كالكفاءات البشريٌة اليت ٖتٌقق لو الٌتنمية الٌشاملة كٖتافظ على مكانتو الٌدكلٌية

ا٠تربة لتصنع ٣تد أٌمتها دكف ذكباف كال ٗترجها ْتيث تكوف متشبٌثة بتارٮتها كىويٌتها كانتمائها، كمتشٌبعة بنور العلم كا١تعرفة ك 
كىكذا ٧تد تطوير الٌنظاـ الًٌتبوٌم كحسن الٌتخطيط لو أداة مواجهة الٌتحٌديٌات على كافٌة ا١تستويات، ككسيلة ٖتقيق . انغبلؽ

 . (2)األىداؼ ُب كٌل ا١تيادين، ٢تذا ناؿ األ٫تٌٌية القصول كالٌصرامة الكربل ُب الٌتخطيط كالتٌنفيذ كالٌتقوٙب
                                                           

1 - Gordon. C. Ruscoe: Planification de l’éducation: les conditions de réussite, UNESCO; Institut International de 
Planification de l’Education, Paris, 1970, p 22-24.  

 . 231لكحل ٠تضر، مرجع سابق، ص - 2
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كمن ىنا ٯتكننا القوؿ بأٌف معرفة مدل تقٌدـ أم ٣تتمع ترتبط با١تكانة اليت يوليها ىذا اَّتمع للًٌتبية ُب ٖتقيق تنميتو الٌشاملة، 
ة كنكوف ىنا أماـ حالتُت؛ فإٌما أف تكوف ُب سٌلم األكلويٌات ْتيث تكوف القاطرة اليت تقود التٌنمية، أك تكوف أقٌل أ٫تٌٌية فتكوف تابع

كإٌف إدراؾ ا١تخٌطط الًٌتبوٌم للمكانة اليت ٖتتٌلها الًٌتبية من شأنو أف يوٌجهو ُب بناء ٥تٌططو؛ حىٌت تبقى الًٌتبية ُب . لغَتىا من اَّاالت
 . قٌمة األكلويٌات كما ىو األمر ُب اٟتالة األكٔب، أك ينٌبو إٔب أ٫تٌيتها كدكرىا اورٌم ُب الٌتنمية ُب اٟتالة الثٌانية

ـٌ  _ك  كنقصد بو ىل ىو كضع مستقٌر يشٌجع على الٌتطٌلع للٌتنمية، أـ ىو كضع مضطرب ينشد : الوضع الٌسياسٌي العا
كُب ىذه اٟتالة فإٌف االىتماـ يكوف منصبًّا ٨تو . االستقرار؟ كىنا تصبح الٌتنمية أقٌل أ٫تٌٌية؛ ذلك ألنٌو ال تنمية بدكف استقرار سياسيٌ 

، كبطبيعة اٟتاؿ فإٌف الفرؽ كبَت بُت عمل ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ُب ٣تتمع ينشد الٌتنمية الٌشاملة، كبُت ٣تتمع إزالة أسباب عدـ االستقرار
، ففي األكضاع الٌسياسٌية غَت ا١تستقرٌة (1)كىكذا ٧تد االستقرار الٌسياسٌي شرطنا مسبقنا ألٌم ٗتطيط تربوٌم ناجح. مهٌدد ُب استقراره

لًٌتبوٌم بتحقيق اٟتٌد األدٗب من ا٠تدمات الًٌتبويٌة، ا١تتمثٌلة بصفة أساسٌية ُب استمرار ا١تؤٌسسات يكتفي القائموف على الٌنظاـ ا
كال يفوتنا ىنا أف نشَت إٔب أٌف االضطراب كعدـ االستقرار ال يكوف كٌلو بالٌدرجة نفسها، ففي بعض . الٌتعليمٌية ُب أداء دكرىا

فسها كما ىو اٟتاؿ ُب الٌصوماؿ، كُب حاالت أخرل يكوف االضطراب أقٌل ٦تٌا يسمح اٟتاالت يؤٌدم االضطراب إٔب زكاؿ الٌدكلة ن
 . ببقاء الٌدكلة اليت تشرؼ على ٖتقيق أقٌل ما ٯتكن تقدٯتو من خدمات ُب شىٌت اَّاالت

 :معايير اقتصاديٌة_  4
صبلحٌي ال ينبغي أف يتعٌدل ُب مضمونو إٌف أٌم نظاـ تربوٌم ٭تتاج إٔب ٘تويل حىٌت تتحٌقق أىدافو؛ كلذا فإٌف ا١تخٌطط اإل

فينبغي ُب أٌم خطٌة تربويٌة مراعاة الٌشركط االقتصاديٌة كعدـ صياغة أىداؼ جليلة ُب . القدرات االقتصاديٌة للبلد الذم يطٌبق فيو
ضٌمن ا١تواد كالوحدات كما ينبغي على ا٠تطٌة أف تت. معناىا كلكٌنها غَت قابلة للٌتحقيق بسبب عدـ توفٌر ا١توارد البلٌزمة لذلك

فقد يكوف ُب . الٌتعليمٌية اليت ٗترج متكٌونُت حسب اٟتاجات االقتصاديٌة للمجتمع، كحسب طبيعة ا١ترحلة الٌتنموية اليت ٯتٌر ُّا
ـ كما قد تكوف حاجتو ملٌحة إٔب إطارات ُب العلو . حاجة إٔب يد عاملة مؤٌىلة ُب الٌزراعة أك الٌصناعة أك غَت٫تا من اَّاالت

ن الٌدقيقة أك البيولوجٌية أك اإلنسانٌية، كالبٌد حينئذ أف ٖتتوم برا٣تو ما يؤٌىلو لتخريج ما ٭تتاجو اَّتمع من يد عاملة مؤٌىلة، كم
 . إطارات ذات تكوين نوعيٌ 

ة، كمن أىٌم العناصر كعلى ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف على دراية با١تعطيات االقتصاديٌة ا١تؤثٌرة ُب كضع كتنفيذ ا٠تطٌة الًٌتبويٌ 
 :االقتصاديٌة اليت ينبغي على ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف ملمًّا ُّا ٧تد ما يلي

ـٌ  الٌدخل_ أ  أم ىو كجموع ا١تداخيل من ا١تصادر ا١تختلفة، . (2)أم ما ينتجو بلد من البلداف من ثركة قومٌية: القومٌي العا
 .  راعٌية كغَت ذلك من مصادر صناعة الثٌركةسواء كانت ثركات طبيعٌية أك إنتاجات صناعٌية كز 

أم ا١تصادر اليت ٯتٌوؿ ُّا قطاع الًٌتبية كالٌتعليم، كٗتتلف ىذه ا١تصادر باختبلؼ اَّتمعات كالٌنظم : تمويل الٌتعليم _ب 
 :الٌسياسٌية كاالقتصاديٌة، كٯتٌوؿ الٌتعليم ُب الغالب عن طريق مصدرين ٫تا

                                                           
 . 3زغلوؿ مرسي، ص: ، من تصدير العدد لرئيس الٌتحرير1991، مركز مطبوعات اليونسكو، القاىرة 77مستقبلٌيات، ٣تٌلة فصلٌية للًٌتبية، العدد  - 1
 . 162أٛتد ٤تٌمد الطٌٌيب، مرجع سابق، ص - 2
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ل ُب القدر ا١تخٌصص من ا١تيزانٌية العاٌمة للٌدكلة لقطاع الًٌتبية كالٌتعليم، كتشٌكل ىذه ا١تصادر الٌنسبة كتتمثٌ : ا١تصادر األساسٌية_ 
ليت الكربل من ميزانٌية الًٌتبية، كذلك راجع بالٌدرجة األكٔب إٔب أٌف الٌتعليم خاٌصة ُب مرحلتو اإللزامٌية يعٌد من ا٠تدمات الرٌئيسة ا

 . لمواطنُت٬تب على الٌدكلة تقدٯتها ل
كتشمل كٌل مسا٫تة مالٌية من أفراد أك قطاعات خارجٌية، ك٧تد من ذلك رسـو الٌتسجيل كأقساط الٌدراسة، : ا١تصادر الثٌانويٌة_ 

، سواء كانت مساعدات ماٌديٌة أك تقنٌية، تضاؼ إليها (عدا القركض)أك ا١تنح كا٢تبات اليت يقٌدمها األفراد، أك ا١تساعدات ا٠تارجٌية 
 . (1)ا٫تات اٌلٌية اليت ال تؤخذ من ميزانٌية الٌدكلة اليت يلجأ إليها ُب حالة عجز الٌدكلة على اإلنفاؽ على الٌتعليما١تس

يعٌد ٘تويل الٌتعليم من العناصر االقتصاديٌة األساسٌية اليت يستند إليها ا١تخٌطط الًٌتبوٌم؛ ألنٌو من خبلؿ معرفة حجم األمواؿ 
بية كالٌتعليم يستطيع أف يعرؼ اٟتدكد اليت ينبغي أف تتوٌقف عندىا خطٌتو الًٌتبويٌة؛ كىذا حىٌت ال يكوف ما يكوف ا١ترصودة لقطاع الًتٌ 

 . لو ضربنا من ا٠تياؿ أك األحبلـ اليت ٯتكن ٖتقيقها على أرض الواقع
على الٌتكٌفل بأعباء اإلنفاؽ  كيقصد بو معرفة معٌدؿ الٌدخل الفردٌم؛ للوقوؼ على مدل قدرة األفراد: الٌدخل الفردمٌ _ ج 

ككٌلما كاف معٌدؿ الٌدخل الفردٌم مرتفعنا كٌلما كاف ذلك مؤٌشرنا قويًّا على ٖتٌمل أعباء اإلنفاؽ اإلضاٌُب . لتلبية ٥تتلف اٟتاجات
ات الٌتلميذ للٌتعٌلم ا٠تارج عن تلبية اٟتاجات الٌضركريٌة، كيكوف ضمن ىذا اإلنفاؽ ما يتعٌلق باٞتانب الًٌتبوٌم، من حيث توفَت حاج

 .ُب أحسن الظٌركؼ
ـٌ للبلد، فكٌلما كاف ىذا ا١تعٌدؿ مرتفعنا كٌلما دٌؿ : معٌدؿ الٌنموٌ _ د  يعٌد معٌدؿ الٌنمٌو مؤٌشرنا ىامًّا على الوضع االقتصادٌم العا

لى كجود أزمة اقتصاديٌة ستمتٌد ككٌلما كاف منخفضنا دٌؿ ذلك ع. ذلك على رفاىٌية اقتصاديٌة تنعكس على الوضع االجتماعٌي العاـٌ 
 . آثارىا إٔب بقٌية اَّاالت

ٓب تعد إشكالٌية الًٌتبية ىل ىي استثمار أـ استهبلؾ؟ مطركحة ُب عا١تنا ا١تعاصر؛ ذلك ألنٌو : الٌتربية كالٌنمٌو االقتصادمٌ _ ىػ 
لتٌنمية بشىٌت ٣تاالاهتا، فعلى قدر قٌوة الٌنظاـ الًٌتبوٌم كمًّا بات ُب حكم ا١تسٌلمات أٌف الًٌتبية تؤٌدم دكرنا كبَتنا بل ٤توريًّا ُب عملٌية ا

كقد ازداد اىتماـ ا٠ترباء كالباحثُت با١تردكد االقتصادٌم للًٌتبية لعوامل عٌدة نذكر . كنوعنا، على قدر ما نتنٌبأ َّتمع ما ٔتستقبل تنميتو
 :(2)منها ما يلي

 ٖتقيق الٌنمٌو االقتصادٌم، خاٌصة بعد أف أثبتت الٌدراسات أٌف الًٌتبية تعٌد أفضل اإلدراؾ ا١تتزايد أل٫تٌٌية الًٌتبية كدكرىا ُب_ 
 .استثمار كأحسن توظيف لرأس ا١تاؿ البشرمٌ 

 .االرتفاع ا١تضطٌر لئلنفاؽ على الٌتعليم، ٦تٌا جعل االىتماـ يوٌجو بشكل أكرب للعائد االقتصادم للًٌتبية_ 
ة أرباح األفراد، ْتيث أصبح ا١تستول الٌتعليمٌي خاٌصة ُب عصر ا١تعرفة يؤٌدم دكرنا كبَتنا ُب تعٌد الًٌتبية أفضل ا١تصادر لزياد_ 

 .زيادة دخل األفراد
كٯتكننا معرفة ذلك من . أىٌم مصدر من مصادر الٌتنمية االقتصاديٌة_ الذم ىو ٙترة من ٙتار الًٌتبية_يعٌد البحث العلمٌي _ 

كبُت _ كما ىو اٟتاؿ ُب الٌدكؿ ا١تتقٌدمة_القتصادٌم ُب الٌدكؿ اليت يقـو اقتصادىا على ا١تعرفة خبلؿ ا١تقارنة بُت مستول الٌنمٌو ا
 ._كما ىو اٟتاؿ ُب كثَت من الٌدكؿ الٌنامية_الٌدكؿ اليت يقـو اقتصادىا على الثٌركات الطٌبيعٌية 

                                                           
 . 127-126ق، صرمزم أٛتد عبد اٟتٌي، مرجع ساب - 1
 . 122-121ا١ترجع نفسو، ص - 2
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كرب ُب اإلبداع كاإلنتاج العلمٌي الذم يزيد من يعٌد الٌنظاـ الًٌتبوم ٤تضن اكتشاؼ كإعداد ا١تواىب اليت تضطلع بالٌدكر األ_ 
 . القٌوة االقتصاديٌة للمجتمع

يضطلع الٌنظاـ الًٌتبوٌم ٔتهٌمة إعداد األفراد مهما كاف مستواىم للٌتكٌيف مع ظركؼ العمل، خاٌصة أماـ الٌتغٌَتات الٌتقنٌية _ 
تول الٌتعليمٌي للعامل مرتفعنا كٌلما كانت قدرتو على الٌتكٌيف الٌسريعة ُب كسائل اإلنتاج، كليس ٤تٌل خبلؼ أنٌو كٌلما كاف ا١تس

 .أفضل
إٌف الٌنظاـ الًٌتبوٌم ىو الذم يزٌكد اَّتمع ٔتختلف حاجاتو من الطٌاقات العاملة، خاٌصة منها الكفاءات ا١تؤٌىلة اليت ٭تتاجها _ 

 . مع أف ٭تٌقق ٪توًّا اقتصاديًّا مرتفعنا بطاقات عاملة غَت مؤٌىلةاَّتمع ُب تسيَت التٌنمية االقتصاديٌة كاالجتماعٌية، كال يتسٌت اَّت
 :معايير تربويٌة_  5

الٌتعليمٌي، كىي أكثر ا١تعايَت اليت ترٌكز /قد تكوف ا١تعايَت الًٌتبويٌة ذات طابع نفسٌي بيداغوجٌي، تتعٌلق بصميم الفعل الٌتعٌلميٌ 
. جاح أك الفشل ا١تدرسٌي من خبلؿ الٌنتائج اليت يتحٌصل عليها الٌتبلميذعليها جٌل اإلصبلحات؛ كذلك لسهولة اٟتكم على النٌ 

فغالبنا ما يبلحظ بأنٌو يوجد ضعف ُب الٌتحصيل الٌدراسٌي يستدٌؿ عليو من نتائج االمتحانات الفصلٌية أك الٌنهائٌية، فيطرح سؤاؿ 
كغالبنا ما تكوف ىذه اٟتلوؿ تغيَت ا١تناىج . بلحيٌ ، ليتٌم البحث عن حلوؿ يتضٌمنها ا١تخٌطط اإلص"ما ىي أسباب ىذا الضعف؟"

كمقاربات تصميمها، كما يصاحب ذلك من إعادة الٌنظر ُب طرؽ الٌتدريس كأساليب الٌتقوٙب كتكوين ا١تعٌلمُت ُب اَّالُت 
ذ ٨تو الٌتعٌلم، كمن ٌٍب ٖتسُت الٌتخٌصصي كالبيداغوجٌي، كىذا لتحقيق تفاعل أكرب بُت ا١تعٌلم كالتٌلميذ كللزٌيادة من دافعٌية الٌتبلمي

إٌف سهولة مبلحظة الٌصعوبات الٌنفسٌية البيداغوجٌية ال يعٍت ْتاؿ من األحواؿ الٌتهوين من شأهنا، بل إٌف ا١تطلوب . الٌنتائج الٌدراسٌية
 . ىو مراعاة كٌل ىذه الٌصعوبات ُب ا٠تطٌة ا١تستقبلية للوصوؿ إٔب أ٧تع اٟتلوؿ لتذليلها

ـٌ، كٯتكننا ُب ىذا اَّاؿ ذكر العناصر الرٌئيسة الٌتاليةكما ٯتكن أف تك  :وف ذات طابع تربوٌم عا
كيقصد ُّا كٌل ا١تؤٌسسات القائمة ذات الٌصلة بالعملٌية الًٌتبويٌة، من ذلك ا٠تريطة ا١تدرسٌية، ْتيث ينبغي : الهياكل الٌتربويٌة_ أ 

. ارس كتوزيعها عرب ا١تناطق كا١تراحل، كمدل استجابتها لعدد ا١تتعٌلمُتأف تكوف لدل ا١تخٌطط الًٌتبوٌم صورة كاضحة عن عدد ا١تد
كما ٧تد من ضمنها مؤٌسسات البحث ا٠تاٌصة با١تيداف الًٌتبوٌم كمدارس تكوين ا١تعٌلمُت ككافٌة ا٢تيئات اليت تنٌص عليها القوانُت 

 . كالٌتشريعات ا١تتعٌلقة بالٌنظاـ الًٌتبومٌ 
ا١تعٌلم حجر األساس ُب الٌنظاـ الًٌتبوٌم، فعلى قدر ما يكوف مستول تكوينو مرتفعنا على قدر ما  يعدٌ : إعداد المعٌلمين_ ب 

٢تذا . ينعكس ذلك إ٬تابنا على نتائج الٌتبلميذ كمردكدىم، كىو ما يعٍت ُب الٌنهاية ٧تاح الٌنظاـ الًٌتبوٌم ُب ٖتقيق أىدافو الٌتعليمٌية
ف على اٌطبلع كاسع بربامج تكوين ا١تعٌلمُت، كمدل توفٌر ا١تؤٌسسات الٌتكوينٌية على كٌل شركط فإنٌو حرٌم با١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكو 

كُّذا فإنٌو يكوف صورة كاضحة عن إعداد ا١تعٌلمُت كمدل االىتماـ ُّم، كيعرؼ الٌنقائص ا١توجودة؛ حىٌت يقٌدـ . ٧تاح ىذا الٌتكوين
 . تواىم كٖتسُت أدائهماالقًتاحات البٌلزمة كالٌتعديبلت الكفيلة برفع مس

 :(1)ك٧تد ضمن ىذه ا١تعطيات ما يلي: المعطيات الٌتربويٌة الكٌمٌية_ ج 
كتتضٌمن توزيع الٌسكاف حسب ا١تستويات الٌتعليمٌية كمعرفة العدد ُب كٌل : معلومات عن ا١تستول الٌتعليمٌي للٌسٌكاف_ 

كمن شأف ىذه ا١تعلومات أف . ل الٌتعليمٌي حسب اٞتنس كا١تناطقمستول، تضاؼ إليها نسبة األٌمٌية ُب اَّتمع، كتفاكت ا١تستو 
                                                           

 . 118-115رمزم أٛتد عبد اٟتٌي، مرجع سابق، ص - 1
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 توٌجو ا١تخٌطط الًٌتبوٌم للفئات اليت ٖتتاج اىتمامنا أكرب، كيقًتح كيفٌية حٌل ا١تشكبلت كٌلما كجد أٌف ا١تستول الٌتعليمٌي ال يساير
ء على األٌمٌية كغَتىا من اآلفات ذات الٌصلة متطٌلبات التٌنمية كتطٌلعات اَّتمع؛ لرفع مستول أفراده حسب حاجاتو، كالقضا

 . باٞتانب الٌتعليميٌ 
كىو ما سبقت اإلشارة إليو ُب ا٢تياكل الًٌتبويٌة، كمن شأف ىذه ا١تعلومات أف تساعد : معلومات عن ا١تؤٌسسات الًٌتبويٌة_ 

 . مٌي كالٌتقسيمات اإلداريٌة كالكثافة الٌسٌكانٌيةا١تخٌطط ُب ٖتديد احتياجات الٌنظاـ الًٌتبوٌم ٢تذه ا١تؤٌسسات حسب ا١تستول الٌتعلي
كيقصد ُّا معرفة عدد العاملُت ُب سلك الٌتعليم من معٌلمُت : معلومات عن ا١تعٌلمُت كعن سائر ا١توظٌفُت ُب الٌتعليم_ 

مٌية موٌزعُت حسب الٌسٌن كتشمل ىذه ا١تعلومات عدد ا١تعٌلمُت ُب كٌل مرحلة تعلي. كمساعدين تربوٌيُت كموظٌفُت كإدارٌيُت كغَتىم
كما تشمل ...(. كفاة، تقاعد، استقالة، ىجرة)كاٞتنس كا١تؤٌىبلت كاألقدمٌية كا١ترتٌبات، تضاؼ إليها معرفة كضعيتهم ٕتاه ا٠تدمة 

 ٖتديد اٟتاجة إٌف ا٢تدؼ من ىذه ا١تعلومات يتمٌثل أساسنا ُب. ما يتعٌلق بالعاملُت ُب اإلدارة كاإلشراؼ الًٌتبوٌم كالٌتوجيو ا١تدرسيٌ 
 . العدديٌة ٢تذه األصناؼ ُب ا١تستقبل، كمن ٍبٌ تكوف الٌصورة كاضحة عند ا١تخٌطط الًٌتبوٌم ُب اقًتاحاتو ا١تتعٌلقة ُّذا العنصر ا٢تاـٌ 

من يعٌد ىذا العنصر من أىٌم عناصر ا١تعلومات الكٌمٌية للٌتخطيط الًٌتبوٌم؛ لكوف بقٌية العناصر : معلومات عن ا١تتعٌلمُت_ 
 : ك٧تد ضمن ىذه ا١تعلومات. مؤٌسسات تعليمٌية كمعٌلمُت كإدارٌيُت ترتبط ارتباطنا كثيقنا ُّذا العنصر

 . كتوزيعهم حسب اٞتنس كالٌسٌن كا١تستول كا١تنطقة ا١تدارس،عدد الٌتبلميذ ا١توجودين ُب _ 
 . عدد الٌتبلميذ ُب مرحلة الٌتعليم اإللزامٌي كنسبة االلتحاؽ_ 
 . ميذ كالٌطبٌلب ا١تتخرٌجُت سنويًّا ُب كٌل مرحلة، موٌزعُت حسب اٞتنس كالٌسنٌ عدد الٌتبل_ 
ـٌ كالٌتقٌٍت كا١تهٍتٌ _   .نسبة الٌتبلميذ ُب كٌل من الٌتعليم العا
عدد طلبة اٞتامعات، كتوزيعهم حسب اٞتنس كالٌسٌن كاالختصاص، مع معرفة نسبتهم إٔب ٣تموع ا١تتخٌرجُت من الٌتعليم _ 

 . الثٌانومٌ 
 . نسب الٌنجاح ُب كٌل مرحلة كنسب الٌرسوب كالٌتسٌرب_ 

كيقصد ُّا الًٌتبية اليت ٘تارسها ا١تؤٌسسات غَت الٌرٝتٌية مثل ا١تساجد كالكٌشافة : معلومات عن الًتبية خارج نطاؽ ا١تدرسة_ 
مات الًٌتبويٌة الكٌمٌية ا١تتعٌلقة ُّذا العنصر كتشمل ا١تعلو ... كاٞتمعٌيات كاألحزاب ككسائل اإلعبلـ كدكر الٌشباب كمراكز ٤تو األٌمٌية

 :ما يلي
 .عٌدد ا١تؤٌسسات ا١تمارسة للًٌتبية خارج ا١تدرسة، مع توزيعها حسب الٌصنف كقدرة االستقطاب_ 
 . عدد األفراد ا١تستفيدين من ىذه ا١تؤٌسسات موٌزعُت حسب الٌسٌن كاٞتنس كا١تستول الٌتعليمٌي كا١تنطقة_ 
ُب ىذه ا١تؤٌسسات كمستواىم الٌتعليمٌي كشركط ٦تارستهم ٢تذا الٌنشاط، كمعرفة كضعيٌتهم ىل ىم متطٌوعوف أـ  عدد ا١تؤطٌرين_ 

 . أجراء
كالوسائل الٌتعليمٌية  مستول اإلنفاؽ األسرٌم على تعليم أبنائهم كخاٌصة ما تعٌلق منو بالٌدركس ا٠تصوصٌية، كاقتناء الكتب_ 

 ... ا١تختلفة
إٌف الٌنظاـ الًٌتبوٌم حىٌت يكوف عنصرنا ٤توريًّا ُب ٖتقيق التٌنمية ينبغي أف ال يقتصر على : ربويٌة الكيفٌيةالمعطيات التٌ _ د 

 العناصر الكٌمٌية فقط، بل البٌد عليو أف يهتٌم باٞتانب الكيفٌي الذم يصٌب ُب ٖتقيق الٌتعليم الٌنوعٌي الذم ٯتكن اعتباره بعد توفٌر
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ٟتقيقٌي الذم ٯتكننا بواسطتو اٟتكم على مدل فعالٌية الٌنظاـ الًٌتبوٌم، كمن أىٌم ا١تعلومات ذات الطٌابع الٌشركط الكٌمٌية اٌك ا
 :(1)الكيفٌي اليت ينبغي على ا١تخٌطط الًٌتبوٌم أف يكوف ملمًّا ُّا، ٧تد ما يلي

فكرة كاضحة عن ا١تسار اٌدد للٌسياسة إٌف دراسة األىداؼ الٌتعليمٌية ا١تسطٌرة تعطي للمخٌطط الًٌتبوٌم : أىداؼ الٌتعليم_ 
كينطلق ا١تخطٍّط ُب صياغة خطٌتو من خبلؿ الوقوؼ على مدل ٖتقيق األىداؼ ا١تسطٌرة، كمدل قابلٌية الواقع . الًٌتبويٌة بصفة عاٌمة

لى اٞتانب الكٌمٌي، كمن يتجاكز كاألنظمة الًٌتبويٌة متفاكتة ُب أىدافها الًٌتبويٌة بُت من يرٌكز ع. بكٌل ٣تاالتو لتحقيق أىداؼ جديدة
لى ذلك إٔب ٖتقيق أىداؼ نوعٌية، كما يهٌم ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم ُب كٌل ىذا األ٫تٌٌية الكبَتة اليت ٖتتٌلها األىداؼ ُب توجيو القائمُت ع

كٯتكننا القوؿ ُب ىذا . الٌنظاـ الًٌتبوٌم ٨تو توفَت ٥تتلف الوسائل الكفيلة بتحقيقها، من ىياكل كمناىج ككسائل تعليمٌية كغَتىا
من  اَّاؿ أنٌو كٌلما كانت األىداؼ الٌسابقة كاقعٌية كقابلة للٌتحقيق، كلٌما ٝتح ذلك للمخطٍّط الًٌتبوٌم أف ٭تٌدد أىدافنا جديدة تزيد

 . مستول أداء الٌنظاـ الًٌتبوٌم على كاٌفة ا١تستويات
ة ُب كوهنا اٌك العملٌي األدائٌي للحكم على مدل ٖتٌقق األىداؼ الًٌتبويٌة، تتمٌثل أ٫تٌٌية ا١تناىج الٌدراسيٌ : ا١تناىج الٌدراسٌية_ 

كعلى ا١تخطط الًٌتبوٌم أف يكوف مطٌلعنا اطبلعنا جٌيدنا على ىذه ا١تناىج، ك٭تٌدد مستواىا . كىي ا١تاٌدة ا١تعرفٌية اليت يتزٌكد ُّا ا١تتعٌلموف
تكوف خطٌتو مبنٌية على أسس سليمة فيما يتعٌلق باٞتانب ا١تعرٌُب كالٌسلوكٌي  كمدل قدرة ا١تتعٌلمُت على استيعاُّا، كىذا حىٌت 

 . للٌتبلميذ
غالبنا ما تتضٌمن اإلصبلحات الًٌتبويٌة الٌشاملة إعادة الٌنظر ُب ىيكلة الٌتعليم، كما كقع مؤٌخرنا ُب : ىيكلة الٌتعليم كتنظيمو_ 

سنوات، كأعيد تنظيم  4إٔب  3سنوات، كمٌدة الٌتعليم ا١تتوٌسط من  5إٔب  6من اٞتزائر حيث ًٌب تغيَت مٌدة الٌتعليم االبتدائٌي 
ك٭تتاج ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم إٔب معرفة مدل حاجة الٌنظاـ الًٌتبوٌم إٔب . الٌشعب ُب الٌتعليم الثٌانوٌم، كىي كٌلها تغيَتات ىيكلٌية كتنظيمٌية

إذا تأٌكد من عدـ فعالٌية ا٢تيكلة اٟتالية، بناء على معطيات نفسٌية بيداغوجٌية  ىيكلة كتنظيم جديد للٌتعليم، كال يتسٌٌت لو ذلك إالٌ 
 . كاقتصاديٌة كاجتماعٌية

تعٌد الوسائل الٌتعليمٌية من ا١تؤٌشرات ا٢تاٌمة على مدل تطٌور الٌنظاـ الًٌتبوٌم، فكٌلما كانت ىذه الوسائل : الوسائل الٌتعليمٌية_ 
ٌدية لنتائج أكثر إ٬تابٌية كٌلما أمكننا اٟتكم على العملٌية الٌتعليمة الٌتعليمٌية أهٌنا ُب الطٌريق الٌصحيح من مواكبة للٌتطٌورات اٟتاصلة كمؤ 

حيث األداء، كعلى ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم أف يراعي ُب خطٌتو ضركرة إدخاؿ كسائل تعليمٌية حديثة بشرط قدرة ا٢تيئات الوصٌية على 
ُب حسن استخدامها، كُب حالة العكس فإنٌو يقٌدـ بدائل ٘تٌكن من الٌتحسُت الٌتدر٬تٌي ُب نوعٌية توفَتىا كٖتٌقق كفاءة ا١تعٌلمُت 

 . الوسائل كضماف استعما٢تا على الوجو ا١تطلوب
لقد أصبح الٌتسيَت اإلدارٌم علمنا قائمنا بذاتو، كا١تدير الٌناجح ىو الذم يستطيع أف يتحٌكم ُب فريقو : اإلدارة ا١تدرسٌية_ 

كمن مستلزمات ا٠تطٌة اٞتٌيدة أف يكوف ا١تخطٍّط ملمًّا بأساليب . داغوجٌي كيوٌجهو الٌتوجيو الٌسليم ٨تو الٌسَت اٟتسن للمؤٌسسةالبي
الٌتسيَت اٟتالية؛ حىٌت يعرؼ ما ىي الٌتعديبلت اليت ينبغي القياـ ُّا من أجل تسيَت اإلدارة ا١تدرسٌية بطرؽ أكثر ٖتقيقنا لعبلقة 

 . ة بُت اإلدارة كا١تستخدمُت من جهة، كبينها كبُت التبلميذ من جهة أخرلتفاعلٌية قويٌ 
                                                           

اكتفيت ُب االستفادة من ا١ترجع بأخذ العناصر اليت تتشٌكل منها ا١تعلومات الكيفٌية، أٌما الٌشرح كالٌتفصيل فيغلب عليو . )120-119ص ،، مرجع سابقرمزم أٛتد عبد اٟتيٌ  - 1
  (.د ا٠تاصٌ االجتها
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الكتاب ا١تدرسٌي كسيلة تعليمٌية ال ٯتكن االستغناء عنها، كىي ٕتسيد للمناىج الٌدراسٌية، ْتيث تتناكؿ : الكتب ا١تدرسٌية_ 
ة اليت يدرسها فكٌلما كاف جٌيدنا من حيث الٌشكل كيعٌد للٌتلميذ كاجهة ا١تادٌ . بشكل عملٌي كٌل ما ًٌب ٗتطيطو ُب ىذه ا١تناىج
كعلى ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم أف يكٌوف صورة كاضحة حوؿ ىذه الكتب؛ حىٌت يعرؼ . كا١تضموف كٌلما ٝتح ذلك للٌتلميذ بتعٌلم أفضل

كال يتأٌتى لو ذلك دكف تقييم ا١تكانة اليت أف ٖتتٌلها ُب خطٌتو، فهل ينصح بتغيَتىا؟ أـ بتعديلها؟ أـ بإبقائها على ما ىي عليو؟، 
 . الكتب اٟتالية كتقدٙب ا١تربرات العلمٌية لئلجراءات اليت نصح باٌٗتاذىا

كُب ىذا اَّاؿ ينطلق ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم من ا١تشكبلت الواقعٌية ُب : االعتناء با١توىوبُت كا١تتفٌوقُت كذكم االحتياجات ا٠تاٌصة_ 
فهل ٗتٌصص ٢تم مؤٌسسات خاٌصة؟ أـ يد٣توف ُب . قًتاحات الكفيلة بتحديد كيفٌية االعتناء ُّاالٌتعامل مع ىذه الفئات؛ ليقٌدـ اال

ا١تؤٌسسات العادية كيفصلوف عن بقية التبلميذ؟، كما ىو نوع الٌتكوين الذم يتلٌقاه معلٍّموىم؟ إٔب غَت ذلك من الٌتساؤالت اليت 
 . ينبغي أف ٬تيب عنها إجرائيًّا ُب ٥تٌططو الًٌتبومٌ 

كُب . ال ٯتكن ٖتقيق نظاـ تربوٌم فٌعاؿ دكف االىتماـ ٔتستول ا١تعٌلمُت ككيفٌية تكوينهم: مستول ا١تعٌلمُت ككيفٌية تكوينهم_ 
ىذا اَّاؿ على ا١تخطٍّط الًٌتبوٌم أف يدرس بعمق كاقع تكوين ا١تعٌلمُت كشركط توظيفهم، كيقف على تأثَت ىذا الواقع ُب مستول 

قيق األىداؼ الٌتعليمٌية، كيقًتح تبعنا لذلك كيفٌية الرٌفع من ىذا ا١تستول كمدل ضركرة تغيَت برامج الٌتكوين ٖتصيل الٌتبلميذ كٖت
 . كشركط الٌتوظيف؛ حىٌت ٭تقٍّق الٌنظاـ الًٌتبوٌم أىدافنا أفضل فيما يتعٌلق بتحسُت مستول ا١تتعلٍّمُت

 :عالمٌية معايير_  6
. لقنا على ذاتو، معرضنا عن كٌل ما يدكر حولو من أحداث كتغٌَتات على ا١تستول العا١تيٌ إٌف أٌم ٣تتمع ال ٯتكنو أف يعيش منغ

فالعو١تة قد فرضت نفسها، كال . كُب عصرنا اٟتإب ال ٯتكن ألٌم ٣تتمع أف يبقى معزكالن عن الٌتأثَتات العا١تٌية حىٌت كلو أراد ذلك
كالٌتأثَتات العا١تٌية تٌتخذ أشكاالن ٥تتلفة، سياسٌية كاقتصاديٌة . الٌتعامل معها ٯتكن ألٌم ٣تتمع أف يبقى ٔتنأل عن تأثَتااهتا، كمن ٍبٌ 

كقد . كاجتماعٌية كثقافٌية كتربويٌة، كالبٌد على الٌنظاـ الًٌتبوٌم أف يكوف ُب ا١تكانة اٞتدير بو ُب الٌتعامل مع ٥تتلف ىذه الٌتأثَتات
ما يهٌدد اَّتمع كاستقراره على كافٌة ا١تستويات، كالبٌد حينئذ من ٖتديد طرؽ تكوف الٌتأثَتات العا١تٌية سلبٌية، إذا كانت ٖتمل 

ٍبٌ  ككسائل اٟتٌد من ىذه الٌتأثَتات، كما أٌف ىذه الٌتأثَتات قد تكوف ذات طابع إ٬تايٌب إذا كاف مضموهنا تقنيًّا كأداتيًّا مفيدنا، كمن
اليت تفيد ٣تتمعنا ُب حٌل بعض مشكبلتو الًٌتبويٌة، من ذلك االستفادة ال بٌد من االطبلع على ٥تتلف نتائج األْتاث كالٌتجارب 

ة إٔب من ا١تقاربات اٟتديثة ُب صياغة ا١تناىج كالٌنظريٌات الٌنفسٌية الًٌتبويٌة ا١تعاصرة كتوظيف الوسائل الٌتعليمٌية اٟتديثة، مع اإلشار 
 . ضركرة الٌتعديل كالٌتكييف كٌلما تطٌلب األمر ذلك

ٯتكن القوؿ بأنٌنا حاكلنا ٖتديد ٥تتلف ا١تعايَت اليت توٌجو عملٌية الٌتخطيط الًٌتبوٌم؛ حىٌت يكوف منسجمنا كمستجيبنا  كُب األخَت
كجاءت على رأس ىذه ا١تعايَت اٟتضاريٌة التٌارٮتٌية كما تشٌكلو خصوصٌيات اَّتمع كانتمائو كىويٌتو، ٌٍب جاءت . للواقع بكٌل مكٌوناتو
ٌية كرأينا أٌف كٌل خطٌة تربويٌة البٌد ٢تا لتضمن الٌنجاح أف تنطلق من الواقع، كأف ٖتٌدد حجم كنوع ا١تشكبلت ا١تعايَت االجتماع

كبعد ذلك تطرقنا للمعايَت الٌسياسٌية كما ٘تثٌلو من أ٫تٌٌية ُب . االجتماعٌية اليت تسعى ٟتٌلها، كتبٌُت كيفٌية الوصوؿ إٔب ذلك اٟتلٌ 
ـٌ للخطٌة، ٔت ـٌ للٌدكلة ُب اَّاؿ الٌتصٌور العا ا ٭تٌقق األىداؼ ا١تنسجمة مع بقٌية ا١تعايَت، إذ أٌف ا٠تطٌة الًٌتبويٌة تعرٌب عن الٌتوٌجو العا

ٌٍب تعٌرضنا للمعايَت االقتصاديٌة كما تتضٌمنو من كاقع اقتصادٌم كإمكانات ماٌديٌة كفيلة بتوفَت كٌل ا١تتطٌلبات ا١تالٌية لتنفيذ . الًٌتبومٌ 
 ا١تعايَت الًٌتبويٌة كما يرتبط ُّا من ىياكل كموارد بشريٌة ككسائل تعليمٌية كمناىج دراسٌية كغَتىا من ا١تكٌونات اليت ينبغي أف ٍبٌ . ا٠تطٌة
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تؤخذ باٟتسباف أثناء كضع ا٠تطٌة الًٌتبويٌة؛ حىٌت تكوف مستجيبة ١تتطٌلبات اإلصبلح كالٌتغيَت ٨تو األفضل الذم ينشده الٌنظاـ 
أخَتنا ذكرنا ا١تعايَت العا١تٌية؛ ذلك أٌف اَّتمعات كأنظمتها الًٌتبويٌة ٓب تعد معزكلة عن بقٌية العآب، فبل بٌد من مواكبة ك . الًٌتبومٌ 

كنرل أٌف ا١تعايَت اليت تناكلناىا تتضٌمن . الٌتطٌورات، كاالستفادة من خربات اآلخرين مع اافظة على ا٠تصائص اٟتضاريٌة للمجتمع
 .كٌل الٌشركط الكفيلة ببناء خطٌة تربويٌة فٌعالة كتطبيقها على أحسن كجو ٦تكنإٔب حٌد بعيد  

 : كما ٯتكن أف نشَت ُب األخَت إٔب ٣تموعة من العناصر ا٢تاٌمة ٔتثابة استنتاجات كتوصيات، كىي
من سيطرة  و ٖترير ا١تدرستسعى ا١تنظومة الًٌتبويٌة ُب ببلدنا كمنذ عقود إٔب ٖتسُت أدائها كٕتويده؛ مٌتجهة من أجل ذلك ٨ت_ 

لتنسجم . كىو الٌنمط الذم ساد عقودنا طويلة بفعل الظٌركؼ الٌسياسٌية كاالقتصاديٌة اليت مٌر ُّا العآب. الٌنمطٌية ُب الٌتسيَت كاإلدارة
ؤكلٌية اَّتمعٌية، كتشجيع بذلك ا١تدرسة كاإلدارة، مع طبيعة الٌتحٌوؿ الذم تشهده ا١تنظومة الًٌتبويٌة منذ فًتة، ٨تو توسيع مساحة ا١تس

 .ا١تبادرات ا٠تاٌصة، كتقاسم األعباء أك ا١تسؤكليٌات، كبذلك تبٍت خطٌة عمل تربويٌة كاضحة
كذلك عن طريق إعداد ٣تموعة من . يعٌرؼ العلماء الٌتخطيط الًٌتبوٌم أنٌو الٌتوجيو العقبلٌ٘ب للٌتعليم كحركتو ٨تو ا١تستقبل_ 

كالٌدراسة، ٘تكيننا ٢تذا الٌتعليم من ٖتقيق األىداؼ ا١ترجٌوة منو بأ٧تع الوسائل كأكثرىا فاعلٌية، كأكفرىا القرارات القائمة على البحث 
 . كقتنا

أٌم عمل يقـو على تصٌور يشٌكل الٌتخطيط عنصرنا ىامًّا ُب ٣تاؿ اإلدارة الٌتعليمٌية، كمرحلة الٌتفكَت اليت تسبق تنفيذ _ 
ُب ا١تستقبل، ٌٍب كضع خطٌة تبٌُت األىداؼ ا١تطلوب ٖتقيقها، ككيفٌية استخداـ ىذه العناصر، افًتاضات عٌما سيكوف عليو اٟتاؿ 

 .كخطٌة الٌسَت كا١تراحل ا١تختلفة الواجب ا١تركر ُّا، كالوقت البٌلـز لتنفيذ ىذه  األعماؿ
ٌم خطٌة تربويٌة، ٦تٌا يستوجب اإلجابة عن إذا كاف الٌتخطيط الًٌتبوٌم ذا أ٫تٌٌية كربل، فبلبٌد من توافر ٣تموعة من الٌشركط ُب أ_ 

ـٌ اليت : ٚتلة من األسئلة ا٢تاٌمة إٔب أين ٨تن ذاىبوف؟ كُب أم إطار نتحٌرؾ؟ كيف لنا أف نبلغ ا٢تدؼ؟ ٔتعٌت أهٌنا إ٬تاز َّموعة ا١تها
ىيم، كمن طموحات فائقة، كمن سوؼ يضطلع ُّا العاملوف با١تدرسة من أجل ٖتقيق ما تبنوه ُب رؤيتهم االسًتاتيجٌية من قيم كمفا

 : اسًتاتيجيٌات للٌتغيَت كا١تنافسة كاٞتودة، كٯتكننا أف  نلٌخصها ُب الٌنقاط التٌالية
 . كضوح األىداؼ_ 
 .الواقعٌية_ 
 ا١تنهجٌية العلمٌية_ 
 . الٌشمولٌية كالٌتكاملٌية_ 
 .القدرة على التٌنٌبؤ_ 
 .ترتيب األكلويٌات_ 
 . ا١تركنة_ 
 .ةاالستمراريٌ _ 
 .قابلٌية الٌتقوٙب_ 

كُب األخَت نقوؿ إٌف الٌتخطيط الًٌتبوٌم شرط أساسٌي ُب ٧تاح ا١تشاريع الًٌتبويٌة لبلوغ األىداؼ ا١ترجٌوة، كلتحقيق أىداؼ 
ساس ٖتقيق كعليو فا٠تطٌة الًٌتبويٌة  ٬تب أف تتٌم على أ. سبلمة الٌتخطيط كاإلعبلـ بو: الٌتخطيط الًٌتبوٌم البٌد من توفٌر أمرين ٫تا
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أقصى كفاءة ٦تكنة ُب استخداـ ا١توارد كاإلمكانات اليت ٯتكن أف تتوفٌر كباختيار الوسائل كاألساليب كاإلجراءات اليت تضمن ٖتقيق 
االستخداـ الكفء ْتيث يتحٌقق أقصى قدر ٦تكن من األىداؼ، كبأقٌل قدر ٦تكن من ا١توارد كاإلمكانات، كبالٌشكل الذم يتٌم 

 . ؿ ا٢تدر كتبديد ا١توارد كاإلمكانات كضعف درجة االنتفاع ُّافيو تبلُب حصو 
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و دوره في تطوير القضاء الدولي الجنائي المؤقت 

 قواعد القانون الدولي الجنائي

 
    حمـو جعفر : األستاذ

 كلية الحقوؽ
 جامعة سعد دحلب، البليدة  

 
انتهػػت اٟتػػرب العا١تيػػة الثانيػػة، خلفػػت خسػػائر غػػَت قبلػػة السػػتيعاب نظػػرا ٞتسػػامتها، ًب ٤تاكمػػة ك معاقبػػة ا١تتسػػببُت 

وف عربة ١تن تسوؿ لو نفسو ارتكاب جرائم دكلية، لكن العكػس حػدث، كقعػت ظن اَّتمع الدكٕب بأف تلك ااكمات ستك. فيها
نزاعات عرقية دامية ُب كػل مػن يوغسػبلفيا سػابقا ك ركانػدا، عػاد اَّتمػع الػدكٕب ك الحػظ بشػاعة اإلنسػاف عنػدما ال توجػد األليػات 

 .القانونية الكفيلة بردعو
لس األمن الدكٕب أككلت ٢تا مهمة متابعة كمعاقبة ا١تتسببُت ك منو ًب إنشاء ٤تاكم جنائية دكلية مؤقتة، من طرؼ ٣ت

 .ُب ارتكاب جرائم دكلية خبلؿ اٟتربُت العرقيتُت اليت عرفتهما كل يوغسبلفيا سابقا ك ركندا
ىاتُت اكمتُت من طرؼ ٣تلس األمن بناء على الفصل السابع من ميثاؽ األمم ا١تتحدة ا٠تاص ْتفظ  ءكلقد ًب إنشا

 .من الدكليُتالسلم ك األ
من ا١تيثاؽ، يستطيع أف ينش  من الفركع الثانوية ما  29زيادة على ذلك فإف ٣تلس األمن ك استنادا إٔب نص ا١تادة 

، ك من ٙتة يكوف َّلس األمن حق إنشاء ٤تاكم أك ىيئات قضائية ْتفظ السلم كاألمن الدكليُت وظائفوب قياـيرل لو ضركرة لل
لخركقات ا٠تطَتة اليت حدثت ُب ل فنظرا .سابع من أعماؿ ُب حاالت اهتديد السلم ك األمن الدكليُتلتؤدم ما يتطلبو الفصل ال

 .ك ركاندا كاف من الضركرم إنشاء ىاتُت اكمتُت يوغسبلفيا 
نظرا لتشكيل ىػاتُت اكمتػُت لتطػور جديػد ُب الطريػق إٔب القضػاء اٞتنػائي الػدكٕب الػدائم، فكػاف البػد مػن التطػرؽ 

هما، مبينػػُت كيػػف سػػا٫تتا ُب إرسػػاء قضػػاء جنػػائي دكٕب، ك مبػػادئ قانونيػػة ًب األخػػذ ُّػػا حػػىت علػػى مسػػتول اكمػػة اٞتنئايػػة لدراسػػت
 .    الدكلية الدائمة

إف الػػدكر الػػذم قامػػت بػػو ىػػاتُت اكمتػػُت ُب تطػػوير قواعػػد القػػانوف الػػدكٕب اٞتنػػائي كػػاف مػػن األ٫تيػػة أف ًب األخػػذ 
ك ىػذا التطػور ُب االجتهػاد القضػائي الػدكٕب . لػيت أفرزاهتػا ُب إعػداد نظػاـ اكمػة اٞتنائيػة الدكليػة الدائمػةبالعديد مػن االجتهػادات ا

 .اٞتنائي، يعد مرحلة مهمة ُب مسَتتو ٨تو عدالة جنائية دكلية مازالت تتبلور ك تتطور موازاة مع اَّتمع الدكٕب
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سبلفيا سابقا ك اكمة اٞتنائية الدكليػة لركانػدا أكال مػن حيػث لذا قمنا بدراسة كل من اكمة اٞتنائية الدكلية ليوغ
ٍب تطرقنػػا إٔب مسػػألة ا١تبػػادئ القانونيػػة الػػيت جػػاءت ُّػػا ىػػاتُت اكتػػُت . اإلنشػػاء الصػػبلحيات ك األجهػػزة، ك ىػػذا ُب إطػػار ا١تفهػػـو
  1.كسا٫تتا ٔتوجبهما ُب تطوير قواعد القانوف الدكٕب اٞتنائي

 .الدكلية ليوغسالفيا سابقا المحكمة الجنائية. 1
نشػػػوب حػػػركب عرقيػػػة ُب إقلػػػيم يوغسػػػبلفيا سػػػابقا، أسػػػببها  2001إٔب غايػػػة  1991لقػػػد شػػػهدت السػػػنوات مػػػن 
 .متعددة السيما سياسية منها، دينية ك ثقافية

  2.قتيل، ك أكثر من مليوف الج  300000أدت تلك اٟترب إٔب كقوع أكثر من 
اء اكمة اٞتنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا، من أجل معاقبة األشخاص ا١تتسببُت ك منو اٗتذ ٣تلس األمن قرار إنش

 .ُب ارتكاب جرائم إبادة، جرائم ضد اإلنسانية ك جرائم حرب، ك الزالت اكمة منعقدة ٟتد اليـو
 .مفهومها. 1.1

م ا١تتحػدة كباإلٚتػاع ، مػن ٣تلػس األمػ  25/05/1993ا١تػؤرخ ُب  827ًب إنشاء ىذه اكمػة ٔتوجػب قػرار رقػم 
فكانت مهمتها ىي ٤تاكمة األشػخاص ا١تسػؤكلُت عػن إقػًتاؼ إنتهاكػات ك خركقػات جسػيمة للقػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب علػي إقلػيم 

 .01/01/1991اٞتمهورية اليوغسبلفية السابقة من
ف الػػػدكٕب اإلنسػػػا٘ب أمػػػا اٞتػػػرائم الداخلػػػة ُب إختصػػػاص اكمػػػة ،فهػػػي جػػػرائم اٟتػػػرب كاإلنتهاكػػػات اٞتسػػػيمة للقػػػانو 

كتنحصػػر  صػػبلحية اكمػػة ُب ٤تاكمػػة األشػػخاص الطبيعيػػُت ألف الدكلػػة التعػػد . ،جػػرائم اإلبػػادة اٞتماعيػػة كاٞتػػرائم ضػػد اإلنسػػانية
قاضػيا  14فا١تسؤكلية اٞتزائية الدكلية عن تلك اٞترائم ال تزاؿ إٔب اآلف موجودة، ٖتتوم اكمة على . مسؤكلة بصفتها تلك جزائيا

كٕتدر اإلشار أف ىذه اكمة .قضاة  7قاضيا، كىي تتكوف من ىيئات إبتدائية كمن ىيئة إستئناؼ تضم  27عد التعديل أصبحكب
أضػػفت بعػػدا جديػػدا لعمليػػة تضػػييق جػػراـ اٟتػػرب منهػػا إنتهػػاؾ اٞتسػػيم إلتفاقيػػات جنيػػف األربعػػة يشػػكل مسػػؤكلية فرديػػة تسػػتوجب 

  3.العقاب
اٞتنائيػػة الدكليػػػة ليوغسػػبلفيا كإسػػتقبلليتها، ذىػػػب بعػػض الكتػػاب إٔب أف ٣تلػػػس  كُب مناقشػػة مػػدل شػػػرعية اكمػػة

األمػػن ُب إستصػػداره لقػػرار إنشػػاء اكمػػة الدكليػػة بإعتبارىػػا جهػػازا مرتبطػػا ٥تتصػػا ْتفػػظ كإعػػادة األمػػن إٔب نصػػابو، كػػاف يعتػػرب ٖتػػوال 
ل السابع من ميثاؽ ، حيث أف ٤تكمة العدؿ الدكلية جديدا  ألعماؿ ٣تلس األمن كخارج نطاؽ التفويض ا١توكل إليو ٔتوجب الفص

،كالنظاـ األساسي كمة العدؿ يشكل جػزاء مكمػبل للميثػاؽ ، الػذم يتطلػب  1945أنشات ٔتوجب ميثاؽ االمم ا١تتحدة لعاـ 
 . مصادقة الدكؿ األعضاء عليو كفقا ١تبادلء قانوف ا١تعاىدات الدكلية

ا السػابقة، فقػد تطلػب فقػط موافقػة تسػعة أعضػاء مػن ٣تلػس األمػن يكػوف مػن أما إنشاء اكمة الدكلية ليوغسبلفي
 .بينهم األعضاء ا٠تمسة دائمي العضوية

                                                           
 . فلم نتطرؽ ٢تانشَت بأف ىناؾ ٤تاكم جنائية دكلية مؤقتة مثل سَتاليوف ك كمبوديا ك لبناف، لكن نظرا لعدـ كجود أم اجتهاد يستحق الذكر أك األخذ بو،  -- 1

2  http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Yougoslavie 
3 - Louis Joinet : « Lutter contre l’impunité (dix question pour comprendre et pour agir) »,La Décou-
verte,Paris,2002,p285.                                                                                                                                        
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أف ا٢تدؼ من إنشاء اكمة اٞتنائية الدكلية : لذلك توصل العديد من كتاب القانوف الدكٕب أب نتيجة مهمة كىي 
فيا أكثر من ٤تاكمة ا١تسؤكلُت عػن إنتهاكػات القػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب، ليوغسبلفيا السابقة كاف تبديل النظاـ السياسي ُب يوغسبل

 .كٔتعٌت آخر تغلب اٞتوانب القانونية كاإلنسانية ُب عمل ىذه اكمة
مكتػػػب التسػػػجيل كقلػػػم الكتػػػاب ، كا٢تيئػػػة : لقػػػد تكونػػػت اكمػػػة الدكليػػػة ليوغسػػػبلفيا مػػػن ثػػػبلث أجهػػػزة ، كىػػػي 

تػػألف ا٢تيئػػة القضػػائية مػػن قضػػاة مسػػتقلُت ُب عملهػػم ، كمػػن جنسػػيات ٥تتلفػػة، كعػػادة ينتخػػب كت.القضػػائية كمكتػػب ا١تػػدعى العػػاـ
 .القضاة من اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة لفًتة أربعة سنوات ،ٯتكن إعادة إنتخاُّم

لػس األمػن كيقػـو ٣ت.كال ٬توز أف يكوف ىناؾ رعايا الدكلة نفسها، ك ٯتثل القضػاة الػنظم القانونيػة الرئيسػية ُب العػآب
بًتشػػيح القضػػػاة الػػػدائمُت كاإلحتيػػػاط، ك يقػػػدـ قائمػػػة الًتشػػػيح إٔب اٞتمعيػػػة العامػػػة ٔتوجػػػب إجػػػراءات نػػػص عليهػػػا النظػػػاـ األساسػػػي 

أما ا١تدعى العاـ للمحكمة فيكوف مسؤكال عن التحقيق كإقامت الدعول، ك يعمل مستقبل  عن التحقيق، كيعمل مستقبل . كمة
ل ىيكل اكمة، كليس لو أف يتلقى تعليمات من أية حكومة أك من أية جهػة أخػرل، ك أف التسػجيل بوصفو جهازا منفصبل داخ

 .1يعد مسؤكال عن إدارة أعماؿ اكمة كيسَت شؤكهنا
إنشػاء ٤تكمػة " 22/02/1993الصػادر ُب  808أما عن إختصاص ىذه اكمة، أكد القرار ٣تلس األمػن رقػم 

ُت عػػن اإلنتهاكػػات ا٠تطػػَتة لقػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب الػػيت ارتكبػػت ُب أقػػاليم يوغسػػبلفيا منػػذ عػػاـ دكليػػة اكمػػة األشػػخاص ا١تسػػؤكل
1991 ." 

 :كعليو فإف اكمة يوغسبلفيا ٖتكمها أربعة قواعد كىي على التوإب 
كيتعلػػق بقواعػػد القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب الػػيت ًب إنتهاكهػػا، كمػػن : اإلختصػػاص ا١توضػػوعي -1
كإتفاقيػة  1907كإتفاقيػة الىػام الرابعػة لعػاـ  1949كإتفاقيػات جنيػف لعػاـ "لقواعد بعضها اتفاقي ا١تعلـو اف تلك ا

، ك بعضػػها عػػرُب حيػػث أف الثابػػػت "كغَتىػػا مػػن اإلتفاقيػػػات كا١تواثيػػق...ا١تنػػع كالعقػػاب علػػى جرٯتػػة إبػػػادة اٞتػػنس العػػاـ
 2(1.)بالعرؼ كالثابت بالنص

ارتكبػوا تلػك اإلنتهاكػات ،كمػن ا١تعلػػـو أف  كيتعلػق بػاألفراد الػػذين: اإلختصػاص الشخصػي -2
ىناؾ مبدأ أساسي يقرر ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية، ٔتقتضاه أف الفرد يسأؿ أيضا عن إصداره ألكامر  غَت مشركعة، كعن 

 .منعو لؤلفراد التابعُت لو من ارتكاب اإلنتهاكات كا١تخالفات
 .قليم يوغسبلفيا السابقة كيشمل اٞترائم اليت ارتكبت ُب إ: اإلختصاص ا١تكا٘ب -3
كىػو اختصػاص اكمػة بػػاٞترائم الػيت ارتكبػت منػذ أكؿ كػانوف الثػػا٘ب : اإلختصػاص الزمػا٘ب -4

 3.ـ1991
 

                                                           
1 - Marie Luce Pavia : "AMICUSCURIAE" Du Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie, in ,  « Tribu-
nal pénal international de La Haye (le Droit à l'épreuve de la purification Ethnique», L'Harmattan, Paris,1994, p 
228.                                                                                                                                                         

مع .. أحكاـ العضوية فيها.. تشكيبلاهتا.. أساسها القانو٘ب.. ُب ٖتديد طبيعتها" علي جبار اٟتسناكم، اكمة اٞتنائية الدكلية، دراسة قانونية . طبلؿ ياسُت العيسوم ك  د. د - 2
 .25-2009،22، دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع، األردف، "ات ا١تتهم فيهاٖتديد ضمان

3 -  Karine Lescure : « Tribunal Pénal International Pour l’ex Yougoslavie», Montchrestien,Paris, 1994 , P.21 



 العدد الرابع عشر                                              حولية أكادميية حمّكمة متخّصصة    الصوتيات

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

 

 

 
345 

 .دكر المحكمة الجنائية الدكلية ليوغسالفيا سابقا في إثراء القانوف الدكلي الجنائي. 2.1
عػدة مفػاىيم للقػانوف الػدكٕب اٞتنػائي كانػت مػػن  لقػد  كػاف للمحكمػة اٞتنائيػة الدكليػة ليوغسػبلفيا سػابقا أف بلػػورت

قبل ناقصة ا١تضموف، أك مبهمة الصياغة، ك لعل أىم اإلثراءات اليت ٖتسب لفائدة اكمة اٞتنائية الدكلية ليوغسبلفيا سابقا كانت 
 .ُب بلورة أركاف اٞترائم ضد اإلنسانية، ك كذا اإلحاطة ّتميع اٞتوانب ا١تتعلقة ّترائم اٟترب

 :جرائم ضد اإلنسانيةال* 
من نظاـ  5ففي ظل ااكم الدكلية اٞتنائية ا١تؤقتة لقد ًب التنصيص على اٞترائم ضد اإلنسانية ُب كل من ا١تادتُت 

أمػا فيمػا ٮتػص . 1من الئحة نػورمربغ 6ككبل ا١تادتُت مستوحيتُت من ا١تادة , من نظاـ ٤تكمة ركاندا ٤3تكمة يوغسبلفيا سابقا، ك
لقضائية ُب ٣تاؿ اٞترائم ضد اإلنسانية، فنشَت أكال بأف عكس جرٯتة اإلبػادة، ىنػا قػد لعبػت ٤تكمػة يوغسػبلفيا دكرا االجتهادات ا

 :فعاال من خبلؿ إثراءااهتا العديدة، نذكر منها
إف جرٯتػػة االضػػطهاد نػػص عليهػػا نظػػاـ ٤تكمػػة  :الفػػرؽ بػػين االضػػطهاد ك الجػػرائم األخػػرل ضػػد اإلنسػػانية-1
بػػأف  5ك ٕتػػدر اإلشػػارة أف ىػػذه اٞترٯتػػة ٓب يكػػن ٢تػػا تعريػػف ٤تػػدد فيمػػا سػػبق، كنسػػتنتج مػػن ا١تػػادة.8فقػػرة  5دة يوغسػػبلفيا ُب ا١تػػا

كعليػػػػػو فػػػػػإف ٤تكمػػػػػة يوغسػػػػػبلفيا سػػػػػابقا ُب قضػػػػػية . القصػػػػػد اٞتنػػػػػائي بالفصػػػػػل ىػػػػػو العنصػػػػػر األساسػػػػػي ا١تكػػػػػوف ٞترٯتػػػػػة االضػػػػػطهاد
Kupreskic ثانيػػا قػوؿ اكمػػة أنػػو ال .جػػرائم أخػرل مػػذكورة ُب النظػاـ أكال ٓب تطلػب بػػأف تكػوف جرٯتػػة االضػطهاد مرتبطػػة مػع

ثالثػا حػىت كلػو كػاف منػع عػدد كبػَت مػن اٟتقػوؽ .حػىت يشػكل جرٯتػة اضػطهاد 5يتطلب لكي يكوف الفعل ٤تظور صراحة ُب ا١تادة 
ل عػدـ اعػًتاؼ قابل ألف يشكل جرٯتة اضطهاد، فليس كل منع ٟتقوؽ اإلنساف يشػكل بالضػركرة جرٯتػة ضػد اإلنسػانية، كلكػن كػ

أما حػوؿ العنصػر ا١تػادم لبلضػطهاد، فػإف اكمػة قالػت بػأف .كاضح أك متلبس بو للحقوؽ األساسية يشكل جرٯتة ضد اإلنسانية
القانوف الدكٕب العرُب ٓب يضع تعريفا ٤تددا الضطهاد كأف االضطهاد كاف يضم أفعاؿ القتل ك التعػذيب ك األفعػاؿ األخػرل ا١تاسػة 

قالػػػت اكمػػػة أف االضػػػطهاد تػػػدخل فيػػػو أعمػػػاؿ ٘تييػػػز أخػػػرل تضػػػم ا١تسػػػاس بػػػاٟتقوؽ السياسػػػية، االجتماعيػػػة باإلنسػػػاف، كعليػػػو 
، لكػػػن اكمػػػة قالػػػت بػػػأف "٣تموعػػػة مػػػن األفعػػػاؿ ك لػػػيس فعػػػبل كاحػػػدا: "كاالقتصػػػادية، ألف مصػػػطلح االضػػػطهاد يفسػػػر علػػػى أنػػػو

أعماؿ التمييز اليت تشػكل اضػطهادا ٬تػب أف تػدرس حسػب ك بالنتيجة فإف . االضطهاد ٯتكن أف يقع كلو بارتكاب عمبل كاحدا
 .ظركفها ك ليس لوحدىا

فيمػا ٮتػص ا٠تاصػية  (:الهجػـو المنهجػي ك الواسػع) الظركؼ المحيطػة بارتكػاب جػرائم ضػد اإلنسػانية  -2
ابع ا١تنهجػػي ُب قالػت أف الطػػ Blasicقضػػية  فػػإف ٤تكمػة يوغسػػبلفيا سػابقا ُب( ا٢تجػػـو ا١تنهجػي) األكٔب للجػرائم ضػػد اإلنسػانية

ٔتعٌت التدمَت، )كجود ىدؼ ذات طابع سياسي، ايديولوجي، أك خطة  .أ :اٞترٯتة ضد اإلنسانية ٯتكن أف يظهر ُب اٟتاالت التالية
ارتكاب عمل إجرامي ذات نطاؽ كاسع ضػد ٚتاعػة مػن ا١تػدنيُت  .ب.  ٔتقتضاىا يرتكب ا٢تجـو( اضطهاد أك إضعاؼ اٞتماعة 

      ارتكػػػاب ك تسػػػخَت ا١تػػػوارد العموميػػػة، خاصػػػة ىامػػػة، عسػػػكرية. ج.  لؤلفعػػػاؿ الئلنسػػػانية مرتبطػػػة فيمػػػا بينهػػػا أك االرتكػػػاب ا١تتكػػػرر
 (.ا٠تطة) تورط السلطات العسكرية أك السياسية ذات مستول عإب ُب تعريف ك بناء الرسم  .د. أك أخرل

                                                           
لكن تنص ا١تادة بأف ٬تب على اٞترائم أف يرتكب ُب .ب أف ترتكب أثناء نزاع مسلح دكٕب أك داخليال تشَت بأف اٞترائم ٬ت 3، فا١تادة 3ك ا١تادة 5لكن ىناؾ فرؽ بُت ا١تادة  -2

تنص على أف اٞترائم ٬تب أف تكوف قد ارتكبت ضد سكاف مدنيُت بسبب انتمائهم الوطٍت، السياسي ، اإلثٍت، العرقي ،أك الديٍت ، كىذا  3كما أف ا١تادة.إطار ىجـو عاـ ك منهجي
 .5ُب ا١تادة غَت موجود
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ك ىنػػا استخلصػػت .رتكبػػة ك عػػدد الضػػحاياأمػػا فيمػػا ٮتػػص الطػػابع الواسػػع، فهنػػا ا١تسػػألة تػػرتبط بنطػػاؽ األعمػػاؿ ا١ت
األعمػػػاؿ الئلنسػػػانية ٬تػػػب أف ترتكػػػب علػػػى درجػػػة عاليػػػة، أم أف تسػػػتهدؼ عػػػددا كبػػػَتا مػػػن  .1 ٤تكمػػػة يوغسػػػبلفيا سػػػابقا بػػػأف

ٯتكػػن للجرٯتػػة أف تكػػوف موسػػعة إذا مػا كانػػت نتيجػػة تزايػػد عػػدد مػػن األفعػاؿ الئلنسػػانية ا١تسػػتمرة أك إثػػر عمػػل فػػردم  .2.الضػحايا
إف ىذا التفسَت، ال يعٍت بأف يكوف العمػل الئلنسػا٘ب الفػردم ا١توجػو ضػد شػخص كاحػد، كالػذم يكػوف نتيجػة  .3. النطاؽكاسع 

 .اإلرادة الشخصية للفاعل يشكل جرٯتة ضد اإلنسانية
ٓب تنص على حالة ارتكػاب جػرائم ضػد اإلنسػانية ُب حػق  5بالرغم من أف ا١تادة : تعريف السكاف المدنيين-3

قالت أنو ُب حالة ىجـو كاسع على ا١تدنيُت ك الذين يكونوف ُب كسطهم عسكريُت ىذا  Blasicلكن اكمة ُب قضية .ا١تدنيُت
ىػم األشػخاص الػذين ال : ا١تدنيُت بػا١تعٌت الضػيق للمصػطلح:" ال يغَت من طابعهم ا١تد٘ب، كعرفت اكمة السكاف ا١تدنيُت بقو٢تا

لذين كانوا مقاتلُت، بالبذلة أك بدكهنا، كالذين ال يشاركوف ُب األعماؿ العدائية ُب كقت ينتموف إٔب حركة مقاكمة، أك األشخاص ا
ىػػػذا كنشػػػَت أف كمػػػة . 1(بسػػػبب جػػػرحهم أك أسػػػرىم علػػػى سػػػبيل ا١تثػػػاؿ)ارتكػػػاب اٞترٯتػػػة، كإمػػػا أصػػػبحوا خػػػارج سػػػاحة القتػػػاؿ 

 .ا كلهايوغسبلفيا اجتهادات عديدة ُب اٞترائم ضد اإلنسانية ال يسع التطرؽ إليه
 :جرائم الحرب* 

مػن  2مػن نظػاـ اكمػة الدكليػة اٞتنائيػة لركانػدا، كا١تػادة  4لقد ًب التنصيص على جػرائم اٟتػرب ُب كػل مػن ا١تػادة 
كٕتدر اإلشارة أكال أف أغلػب االجتهػادات القضػائية الػيت سػا٫تت ُب تطػوير قػانوف .نظاـ اكمة الدكلية اٞتنائية ليوغسبلفيا سابقا

 :كلعل أ٫تها يتمثل ُب.رب ىي من ٤تكمة يوغسبلفيا سابقاكأعراؼ اٟت
إف األركاف ا١تادية لقياـ جرائم اٟترب، ىػي كجػود نػزاع مسػلح، كمػا تػنص ا١تػادة : كجود نزاع مسلح -1

من نظاـ ٤تكمػة يوغسػبلفيا بػأف كجػود نػزاع مسػلح مػن الشػركط ا١تسػبقة لتطبيػق اختصػاص اكمػة ُب ٣تػاؿ ا٠تركقػات ا٠تطػَتة  2
فػإف غرفػة االسػتئناؼ ذكػرت Tadicُب قضػية  1995أكتػوبر 2كُب ىػذا النحػو، بنػاء علػى حكػم اكمػة ُب .دات جنيػف١تعاى

"... أك دكٕب؛ إذ حسػػبها       العديػػد مػػن ا١تؤشػػرات الػػيت تسػػاعد علػػى ٖتديػػد كجػػود نػػزاع مسػػلح بغػػض النظػػر عػػن كونػػو داخلػػي 
أك كجود نزاع مسلح مستمر بُت السلطات اٟتكومية ك اٞتماعات ا١تسلحة يوجد نزاع مسلح ُب حالة اللجوء إٔب القوة بُت الدكؿ 

إف القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب يطبق منذ البداية على ىذه النزاعات ا١تسلحة كٯتتد إٔب ما . ا١تنظمة أك بُت تلك اٞتماعات داخل دكلة
حالة النزاع ا١تسلح الداخلي إٔب غاية التوصػل إٔب حػل بعد توقف األعماؿ العدائية،  أم إٔب غاية العودة العامة إٔب السلم، أك ُب 

الدكؿ ا١تتنازعة، أكُب حالة النزاع الداخلي فوؽ عامة  إٔب ذلك الوقت يبقى القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مطبقا فوؽ عامة أقاليم.سلمي
شػَت بػأف ىػذه ا١تعػايَت طبقػت ك ن)...(". األقاليم اليت ىي ٖتت تصػرؼ أحػد األطػراؼ، سػواء كانػت توجػد عمليػات قتاليػة أـ ال 

 .فيما بعد من طرؼ غرؼ الدرجة األكٔب باكمة مرات عديدة
من نظاـ ٤تكمػة يوغسػبلفيا أخػذت بالشػرط ا١توجػود ُب معاىػدات جنيػف  2إف ا١تادة  :األشخاص المحمية-2

. ىنػاؾ متابعػة قضػائيةالذم ٔتقتضاه يتوجب كجود خرؽ خطَت ضد أشخاص أك ٦تتلكات ٤تميػة مػن طػرؼ ا١تعاىػدة حػىت تكػوف 
ذكم اٞتنسية )أف الضحايا الصرب 1998نوفمرب  16قضت اكمة من خبلؿ غرفة الدرجة األكٔب يـو  Cebiliciففي قضية 

                                                           
1- Stephane Bourdon : La répression pénale internationale : l’expérience des tribunaux ad hoc , in « un siècle de 
droit internationale humanitaire »(centenaire des conventions de La Haye –cinquantenaire des conventions de 
Genève) , éditions Bruylant, Bruxelles ,2001, 48- 136.  
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ك حىت توصلت اكمة إٔب ىذا، قامت بتناكؿ موضػوع اٞتنسػية . الذين كانوا ٖتت سلطة ا١تسلمُت ىم أشخاص ٤تمية( البوسنية
٢تػػذا، كٔتػػا أهنػػم ٓب يكونػػوا . مػػن الواضػػح بػػأف الضػػحايا قػػد ًب إيقػػافهم كاعتقػػا٢تم ألهنػػم كػػانوا صػػربيُت:"... امػػن زاكيػػة جديػػدة بقو٢تػػ

٤تميُت بواسطة معاىدة جنيف، ٬تب اعتبارىم أشخاص ٤تمية حسب معٌت معاىدة جنيف الرابعة، ألف ىؤالء من البػديهي أهنػم  
ينمتوف إٔب صف العدك أثناء النزاع ا١تسلح، ك أهنػم كػانوا يشػكلوف اهتديػدا  كانوا معتقلُت من طرؼ السلطات البوسنية ألهنم كانوا

إف :" ك قد أضافت غرفة الدرجة األكٔب. إف ىذا يشكل تطورا ملحوظا ُب ٣تاؿ ٛتاية ضحايا النزاعات ا١تسلحة".للدكلة البوسنية 
سػيكوف . تطػور بتزايػد ُب ا٠تمسػُت سػنة األخػَتةىذا التفسَت للمعاىدة يدخل ضمن تطور الفقو ُب القانوف اإلنسػا٘ب الػذم أخػذ ي

شػرط اٞتنسػية ا١تنصػوص عليػو ُب ا١تػادة  -كبصػفة جامػدة -٥تالفا ١تفهـو حقوؽ اإلنساف، اليت ٖتمي األشخاص ُب دك٢تػم، تطبيػق
ع ا١تسػػلح مػػن الظػػاىر أف طبيعػة النػػزا . ىػذا الشػػرط الػذم يظهػػر علػػى أنػو أدخػػل لتفػادم خلػػل ُب العبلقػػات بػُت الدكلػػة كرعاياىػا 4

مؤ٘تر ) 1949الدكٕب ُب البوسنة ك ا٢ترسك تعكس تداخل العديد من النزاعات اٟتديثة ك ُب الشك ليس ىذا ما افًتض ُب سنة 
إذف حسػػب اكمػػة فػػإف معيػػار اٞتنسػػية لػػيس ٔتعيػػار فاصػػل؛ إذ حسػػب الغرفػػة فإنػػو يسػػتنتج مػػن األعمػػاؿ التحضػػَتية (. جنيػػف 

مي أيضا البلجئُت الذين بالرغم من كوهنم من رعايا الدكلة طرؼ ُب النزاع كٮتضعوف لسلطتها ١تعاىدة جنيف بأف ىذه األخَتة ٖت
مػن ا١تعاىػدة ُب غيػاب اٟتمايػة الدبلوماسػية  4كمػا أشػارت اكمػة أنػو حسػب ا١تػادة. فإهنم ليسوا ٖتت كالية ىذه الدكلة الطرؼ

مسػألة اٞتنسػية ٓب تعػد مهمػة ُب النػزاع ا١تسػلح، حيػث اسخلصػت منذ صدكر ىذا القػرار فػإف . فإنو يطبق نظاـ األشخاص امية
ُب نزاع مسلح إثٍت، االنتماء اإلثٍت ٯتكن أف يعترب كعامل فاصل ٠تضوع أمة كٯتكن أيضا أف يساعد على تبياف نظاـ "اكمة بأف 

 ".األشخاص امية للضحايا
عادة على حصر ىذه ا٠تركقػات ُب اٞتػرائم الػيت لقد جرت ال:الخركقات المرتكبة أثناء سير األعماؿ العدائية-3

سػوء معاملػة ك قتػل سػجناء اٟتػرب، اٞترحػى، ا١ترضػى، ا١تػدنيُت ُب األقػاليم :تقع على األشخاص الذين ىم ٖتت سػلطة العػدك مثػل
 ...اتلة، نقل السكاف

علػػى أسػػاس  قاأمػػاـ ٤تكمػػة يوغسػػبلفيا سػػاب Blasicألكؿ مػػرة ٘تػػت ٤تاكمػػة اٞتنػػراؿ  2000مػػارس 3كعليػػو، ُب 
كىنا قامت اكمة بػذكر األفعػاؿ ا١تاديػة الػيت تشػكل ىػذه اٞترٯتػة . أمره با٢تجمات غَت مشركعة على ا١تدنيُت ك ا١تمتلكات ا١تدنية

٬تػػب علػػى ا٢تجػػـو أف يػػؤدم إٔب سػػقوط قتلػػى أك تسػػبييب أضػػرار جسػػيمة ك خطػػَتة للسػػكاف  -: Iكحسػػب غرفػػة الدرجػػة األكٔب 
تعػرؼ علػى أهنػا كػل ىػدؼ ال  -بأف ا١تدنيُت أك أىػداؼ مدنيػة ( أك ال ٯتكن ٕتاىل) كب عن علم كإرادة ا١تدنيُت، ك٬تب أف ترت

ىذا كبالرغم من أف ىذه  1.كانت مستهدفة بدكف ضركرة حربية  -ٯتكن شرعيا اعتباره ىدفا عسكريا ك ىجمت دكف ضركرة حربية
ٞتنائيػػػة الػػػذىاب بعيػػػدا ُب تعريػػػف ا١تفػػػاىيم ك ا١تبػػػادئ ا١تتعلقػػػة لكػػػن يبقػػػى علػػػى اكمػػػة الدكليػػػة ا. النقػػػاط تشػػػكل تطػػػورا ملحوظػػػا

 .2بالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب
ك نشَت ُب األخَت بأف ٤تكمة يوغسبلفيا سابقا مازالت ٓب ٖتاكم كل ا١تتهمُت ا١تتابعُت من طرفو، إذ أنو ًب تسػليم 

                 ك ىػػػػػػذا بعػػػػػػدما قامػػػػػػت صػػػػػػربيا بتسػػػػػػليمك ىػػػػػػو غػػػػػػوراف ىػػػػػػادزيتش،  2011جويليػػػػػػة  20:أخػػػػػػر ٣تػػػػػػـر متػػػػػػابع للمحكمػػػػػػة بتػػػػػػاريخ
                                                           

 .قد انتقدت مسألة الضركرة اٟتربية على أساس عدـ االعتداد ُّا ُب كل األحواؿ ١تهاٚتة ا١تدنيُت -1
10-2 Stephane Bourdon  ,ibid , 103-129  
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، ك قضػػايا ىػػػؤالء الثبلثػػػة ىػػي رىػػػن اإلجػػػراءات 2008ك رادكفػػػاف كػػارادزيتش سػػػنة  2011مػػػام  26: اراتكػػو مبلديػػػتش بتػػاريخ
 .1األكلية أك ااكمة بالنسبة لكارادزيتش

 
 .المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا. 2

الشرقية، كاف ٢تا ك أف شهدت أسرع عملية إبادة بشرية ُب تاريخ اإلنسانية؛ إذ أنو مػن ركاندا دكلة من دكؿ إفريقيا 
قتيػل مػن الركانػديُت، أغلبيػتهم مػن التوتسػي، األقليػة  800000كقع أكثر مػن  1994جويلية 4إٔب غاية  1994أفريل  6تاريخ 

 .ٟتكماليت أراد ا٢توتو القضاء عليهم هنائيا من أجل إزاحتهم من الطريق إٔب ا
ك نظػػرا لبشػػاعة مػػا كقػػع ُب ركانػػدا خػػبلؿ تلػػك الفػػًتة القياسػػية فقػػد ًب إنشػػاء ٤تكمػػة جنائيػػة دكليػػة مؤقتػػة لتحػػاكم 

 .2ا١تتسببُت ُب جرائم اإلبادة اليت عرفتها ركاندا
 .مفهومها. 1.2

لذاف شاركا ال" جوفياؿ ىايبارماف ك بورندم"لقدت كانت حادثة سقوط الطائر اليت تقل رئيس ٚتهورية ركاندا 
 .ُب مفاكضات السبلـ ُب تنزانيا 
بغػػرض  18/11/1994ًب ُب يوغسػػبلفيا ، قػػاـ ٣تلػػس األمػػن بإنشػػاء ٤تكمػػة دكليػػة ثانيػػة ُب  كعلػػى غػػرار مػػا

 .3.مقاضاة االشخاص ا١تسؤكلُت عن جرائم اإلبادة اٞتماعية كانتهاكات القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب اليت ٘تت ُب ركاندا
مػن ٣تلػس األمػن الػذم فيػو ٖتديػد مقػر اكمػة اٞتنائيػة الدكليػة لركانػدا ُب  997ار رقػم كتأسست على اثر قػر 

فقػػد كػػاف النظػػاـ األساسػػي كمػػة ركانػػد يتطػػابق إٔب حػػد مػػا مػػع النظػػاـ األساسػػي كمػػة . أركشػػا ُب ٚتهوريػػة تنزانيػػا ا١تتحػػدة
ٯتنػع مػن كجػود بعػض اإلختبلفػات بسػب أف طبيعػة  يوغسبلفيا فقد تضمنت مرافػق مرتبطػة تابعػة ٢تػذه األخػَتة، كلكػن ىػذا ال

النزاع ُب ركاندا كاف داخليا كىي اٟترب األىلية بُت التوتسي ك ا٢توتػو بينمػا النػزاع الػذم كػاف ُب يوغسػبلفيا السػابقة كػاف نػزاع 
 .  داخلي كدكٕب على حد السواء

ظامها األساسي فهي ٥تػتص بػالنظر ُب ا١تنصوص عليو ُب ا١تادتُت الثانية كالثبلثة من ن: اإلختصاص ا١تكا٘ب- 
 .اٞترائم اليت كقعت داخل حدكد الدكلة الركاندية ككذلك اليت كقعت ُب أراضي الدكؿ ايطة ُّا 

كعلى ىذا يكوف ىذا النظاـ األساسي قد كسػع اإلختصػاص ا١تكػا٘ب ٢تػذه اكمػة ك بسػطو أب الػدكؿ اَّػاكرة 
ساسي كمة يوغسبلفيا، كيرجع ىذا لطبيعة النزاع الركاندم حيث كانت ىناؾ بعض لركاندا كىذا ما ٓب ينص عليو النظاـ األ

الػدكؿ اَّػاكرة تسػػاعد أطػراؼ النػػزاع ُب ركانػدا إلشػػعاؿ فتيػل اٟتػػرب األىليػة ك العمػػل علػى إسػػتمرار ىػذه اٟتػػرب لعػدة أسػػباب 
 .ك١تصاّب متنوعة

٥تتصػة بػالنظر ُب اٞتػرائم الػيت كقعػت خػبلؿ  أهنا 955فقد نص قرار ٣تلس األمن رقم:  اإلختصاص الزما٘ب-
 . ـ 1994كانوف الثا٘ب    31ـ أب 1994كانوف األكؿ  01الفًتة ا١تمتدة مابُت 

                                                           
1   http://www.wikio.fr/international/justice_internationale/tpiy 
2  http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_au_Rwanda 

-70، 2006اٞتامعػة اٞتديػدة، اإلسػكندرية، منتصر سعيد ٛتوده، اكمة اٞتنائية الدكلية، النظرية العامة للجرٯتة الدكلية، أحكػاـ القػانوف الػدكٕب اٞتنػائي، دراسػة ٖتليليػة، دار . د  -3
71 . 
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ٓب تػػػتكمن مػػػن ٖتقيػػػق ا٢تػػػدؼ مػػػن إنشػػػائها ك إف كانػػػت  1994كلكػػػن اكمػػػة اٞتنائيػػػة الدكليػػػة لركانػػػدا عػػػاـ 
ُب سػػػجوهنا ٘تهيػػدا لتقػػدٯتهم أب ااكمػػػة أمػػاـ اػػػاكم  اٟتكومػػة الركانديػػة قػػػد احتجػػزت حػػػوإب ٜتسػػة كسػػبعُت ألػػػف شػػخص
 :الوطنية لركاندا ك يعود عدـ ٧تاح ىذه اكمة لعدة إعتبارات أ٫تها

حجػػم الػػدمار الشػػامل الكبػػَت الػػذم خلفتػػو اٟتػػرب األىليػػة ُب ركانػػدا األمػػر الػػذم دفػػع األـ ا١تتحػػدة ببنػػاء  -1
 ما تطلب عقد إتقاؽ بُت تنزانيا كاألمم ا١تتحدة مقرللمحكمة ُب تنزلنيا ُب مدينة أركشا كىذا

اإلختبلؼ الشديد بُت األمم ا١تتحدة كحكومة ركاندا حوؿ إنشاء اكمة، ك كذلك حوؿ تطبيػق عقوبػة  -2
 .اإلعداـ حيث كانت ٘تسكت اٟتكومة الركاندية بتطبيقو بينما ٓب توافق معظم دكؿ ٣تلس االمن الدكٕب 

إىػداره ُب نقػل الشػهود كا١تػدعى علػيهم مػن ركانػدا أب تنزانيػا، حيػث مقػر اكمػة الوقت الكثَت الػذم ًب  -3
 .فًتة عمل اكمة القصَتة كىي حوإب ثبلث أشهر 

يتضح جليا ٦تا تقدـ أف فكرة ٤تكمة جنلئيػة دكليػة مؤقتػة الػيت تباناىػا ٣تلػس األمػن الػدكٕب ُب يوغسػبلفيا لعػاـ 
٢تػػدؼ منهػػا ،أم مػػن معاقبػػة ا١تسػػؤكلُت عػػن اٞتػػرائم كاإلنتهاكػػات اٞتسػػيمة للقػػانوف ٓب ٖتقػػق ا 1994كُب ركانػػدا عػػاـ  1993

الدكٕب اإلنسا٘ب ،لذلك كاف البد من إنشاء ٤تكمة جنائية دكلية دائمة ٖتمي حقوؽ اإلنساف ُب كل ربوع العآب كٖتافظ على 
أصػبحت تشػكل جػرائم دكليػة ٤تاكمػة كمعاقبػة  حياتو كحرياتو ،كٖتمي الًتاث ا١تشًتؾ لئلنسػانية مػن العبػث كاإلنتهاكػات الػيت

 .مرتكبيها
 .دكر المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا في إثراء القانوف الدكلي الجنائي. 2.2

لقد كاف للمحكمة اٞتنائية الدكلية لركاندا ك أف أثرت القانوف ك القضاء اٞتنائي الدكٕب، بعدة اجتهادات ك مست 
 .على األخص جرٯتة اإلبادة

عناصػػػػر جرٯتػػػػة اإلبػػػػادة ُب ُب ظػػػػل اػػػػاكم الدكليػػػػة اٞتنائيػػػػة ا١تؤقتػػػػة ىػػػػي مسػػػػتمدة مػػػػن معاىػػػػدة اإلبػػػػادة لعػػػػاـ إف 
، أمػا ُب نظػاـ ٤تكمػة 2فقػرة  4فقد ًب التنصيص على عناصر جرٯتػة اإلبػادة ُب نظػاـ ٤تكمػة يوغسػبلفيا سػابقا ُب ا١تػادة .1948

يمػػا ٮتػػص اإلثػػراءات الػػيت أضػػافتها اكمتػػُت إٔب عناصػػر ىػػذه اٞترٯتػػة فكلهػػا  أمػػا ف. 2فقػػرة  2ركانػػدا ًب التنصػػيص عليهػػا ُب ا١تػػادة 
 :، ك لعل أىم النقاط اليت جاءت ُّا ٤تكمة ركاندا تكمن ُب1كانت ُب ٤تكمة ركاندا

أعطت غرفة الدرجة األكٔب كمة ركاندا تعريفا للجماعة الوطنية ك اإلثنية   Akayesuُب قضية   مفهـو اٞتماعة
فاٞتماعػػة الوطنيػػة ٘تثػػل ٣تموعػػة مػػن األشػػخاص تتقاسػػم عبلقػػة قانونيػػة مبنيػػة علػػى أسػػاس مواطنػػة مشػػًتكة، . ية ك الدينيػػةك العنصػػر 

أمػا اٞتماعػة العرقيػة ىػي .ك اٞتماعة اإلثنية ىي ٚتاعة يتقاسم أعضاؤىا لغػة أك ثقافػة كاحػدة.مصحوبة بتبادؿ للحقوؽ ك الواجبات
وركثػػة، ُب غالػػب األحيػػاف يتعػػرؼ عليهػػا ٔتنطقػػة جغرافيػػة، ك باسػػتقبلؿ عػػن العوامػػل اللغويػػة، تلػػك ا١تبنيػػة علػػى العبلمػػات البدنيػػة ا١ت

كأخَتا اٞتماعة الدينيػة ىػي تلػك ا١تتكونػة مػن أعضػاء يتقػاٝتوف نفػس الديانػة أك االعتقػاد أك ا١تمارسػات .الثقافية، الوطنية أك الدينية
ٍب تلتهػا تطػورات أخػرل مػن خػبلؿ  Akayesuاإلبػادة بػدأت مػن قضػية ك ٕتػدر اإلشػارة، أف أغلػب التطػورات ُب جػرائم .الدينية
 . Musemaقضية 

                                                           
شخاص ا١تسئولُت عن إرتكاب جرائم إبادة ، كما أف ٤تكمة يوغسبلفيا سابقا ٓب يكن ٢تا دكر فعاؿ ُب بلورة القواعد ا٠تاصة ّترٯتة لؤلف ٤تكمة ركاندا ًب إنشائها أساسا اكمة األ -1

 . اإلبادة
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 ك توجػػػد ىنػػػاؾ مسػػػألة أخػػػرل ىػػػي مسػػػألة القصػػػد اٞتنػػػائي ُب جرٯتػػػة اإلبػػػادة، كىنػػػا ٤تكمػػػة ركانػػػدا ُب قضػػػييت

MusemaكRutaganda  ىذا أكدت ُب حكميها أنو ُب الواقع، من األجدر ٖتديد القصد حسب كل حالة على حدا، ك
 .1باستخبلص عناصر اإلثبات ا١تادية ا١تتعلقة باألطراؼ

 
 
 

 :الخالصة
لقد رأينا بأف ااكم اٞتنائية ا١تؤقتة جاءت كاستثناء قانو٘ب َّلػس األمػن الػدكٕب، ك حرصػا منػو ُب بعػض اٟتػاالت 

الػدكٕب اٞتنػائي، ك عػاد ذلػك باإل٬تػاب  ا٢تم ىو أف كل من اكتُت اجتهدتا ُب بلػورة قواعػد القػانوف. لتحقيق عدالة دكلية جنائية
 .على نظاـ ركما األساسي

إف ٤تكمة يوغسبلفيا سابقا ك نظرا لكثرة القضايا اليت عرضت عليها خبلفا لنظَتاهتا ا١تتعلقة بركانػدا كػاف ٢تػا اٟتػظ 
انية أيػن عرفػت ألكؿ مػرة ا١تػراد األكفر من االجتهاد القضائي؛ فقد تطرقت إٔب معظم اٞترائم الدكلية ابتػداءا مػن اٞتػرائم ضػد اإلنسػ

ّترٯتة االضطهاد اليت تدخل ضمنها، ك كذا حددت ركن مهم ُب ىذه اٞترٯتة، ك ىو ذلك ا١تتعلػق بػا٢تجـو ا١تنهجػي ك الواسػع، ك 
كمػا كػاف كمػة يوغسػبلفيا سػابقا . عرفت كذلك ألكؿ مرة السػكاف ا١تػدنيُت أم أكلئػك الػذين ال يشػاركوف ُب األعمػاؿ العدائيػة

دكر مهم فيما ٮتص جرٯتة دكلية مهمة ك كثَتة االنتشار أال ك ىي جرائم اٟترب، ىنا ٤تكمة يوغسبلفيا عرفت ُب بادئ األمر من 
النزاع ا١تسلح أين أعطػت ا١تبلمػح القانونيػة ٢تػذه اٞترٯتػة، ك تطرقػت إٔب مسػألة مهمػة ك ىػي تلػك ا١تتعلقػة  -تاديتش-خبلؿ قضية 

ك شخصػت اكمػة أيضػا . عػدـ ا١تسػاس ُّػا أثنػاء النزاعػات ا١تسػلحة سػواء كانػت داخليػة أـ دكليػة باألشخاص اٟتمية اليت ينبغي
 .ا٠تركقات اليت ٯتكن أف ترتكب أثناء النزاعات ا١تسلحة السيما سقوط القتلى من ا١تدنيُت

، فعرفت اٞتماعة أما ٤تكمة ركاندا اليت كما ىو ثابت من خبلؿ قضاءىا فقد تطرقت ُب أغلبيتو إٔب جرائم اإلبادة
 .كما عرفت القصد اٞتنائي ا٠تاص ّترٯتة اإلبادة. الوطنية ك اإلثنية ك العنصرية ك الدينية

إف ىػػذه ا١تبػػادئ القانونيػػة ا١تبتكػػرة مػػن طػػرؼ القضػػاء اٞتنػػائي ا١تؤقػػت، كػػاف ٢تػػا الصػػدل القػػانو٘ب الػػبلـز ُب تطػػوير 
ٔتػا جػاءت بػػو  08ك 07, 06األساسػي، الػذم أخػػذ مػن خػبلؿ ا١تػػواد،  قواعػد القػانوف الػدكٕب اٞتنػػائي، ك منػو إعػداد نظػػاـ ركمػا 

اكمتُت، مع اإلشارة بأف ٤تكمة يوغسبلفيا الزالت ٓب تسدؿ ستارىا بعد نظػرا لوجػود قضػايا خاصػة ٔتتهمػُت ًب إحػالتهم مػؤخرا 
 .               دكلية الدائمة اإلسًتشاد ُّا ُب قضاءىاعليها، ك ينتظر من خبل٢تا كذلك اإلتياف ٔتبادئ قانونية ٯتكن لقضاة اكمة اٞتنائية ال
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Sul cammino della cultura italiana : Antonio Gramsci 

 
       Djaouida ABBAS (MAA) 

       Université Saad Dahlab. Blida 
Faculté des langues- Pole El-Affroune 

 
 :ملخص

ك استطاع أف يعصف على أكركبا ك خاصة على . ياسية ك اقتصادية ك علميةشهد القرف الثامن عشر عدة تغَتات س 
 .إيطاليا بريح ثورم دفعها ٠تلق ايط ا١تناسب الندالع هنضتها السياسية  ك لصناعة مصَتىا القومي ك الوطٍت

دم ظهر أنتونيو ُب ىذا البحث الكيا٘ب على الوحدة السياسية اإليطالية الذم صنعو رجاؿ ثوريُت ككافور ك غاربال 
  من كراريس"غرامشي ليساىم بدكره بفكره ك التزامو الشيوعي ٔتجموعة من الكتابات ألفها بُت جدراف زنزانتو ٖتت عنواف 

 .، ٭تاكؿ فيها تعريف الثقافة الشعبية اإليطالية ك ٖتديد دكر األديب ُب اَّتمع"السجن

   
RESUME 
 Le siècle de l’Italie indépendante et unifiée reste sans aucun doute le dix-
huitième siècle, de part la détermination de ce peuple à voir resurgir son passé glo-
rieux. Le sort de l’Italie se dessina par le Risorgimento qui se prépara au début du 
siècle grâce à la Jeune Italie et Giuseppe Mazzini, Cavour, Garibaldi et bien 
d’autres qui ont usé de la plume, de la stratégie et des armes pour l’indépendance 
italienne. 
 Dans ce contexte politique se forgea la nouvelle idéologie révolutionnaire 
de l’intellectuel, comme Antonio Gramsci, qui observe, analyse et agit pour chan-
ger les mœurs sociales par la connaissance de l’élément populaire qui fait l’identité 
d’un peuple et lui permet d’aller de l’avant, vers un future promettant. 
 
 
                                                                                                                                                                                     
1- Stephane Bourdon ,ibid, 129.136.                                                                                             
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RIASSUNTO: 
 L’Italia dell’Ottocento è l’Italia indipendente e unificata, l’Italia in cui si 
legge tutta la determinazione di un popolo per veder risorgere il suo passato glo-
rioso. Il destino dell’Italia dipende dal Risorgimento che si avvia con la Giovine 
Italia e Giuseppe Mazzini, Cavour, Garibaldi e ben altri che usano l’arma e 
l’intelletto per l’indipendenza italiana. 
 In quell’atmosfera politica si afferma la nuova ideologia rivoluzionaria 
dell’intellettuale, come Antonio Gramsci, che osserva, che analizza, che critica e  
che tenta di cambiare la società e i suoi costumi nel fin di disegnare l’identita na-
zionale mediante il mito popolare e il culturale.  
 
Introduzione: 

L’Ottocento e la lotta per l’affermare dell’identità politica e culturale 
italiana. Un contesto particolare dal desiderio comune popolare di far risorgere la 
nazione italiana in cui il ruolo dell’intellettuale è un ruolo di un osservatore e di 
un attivo combattente per le libertà civili e per l’unificazione della penisola.  

Il nome di Antonio Gramsci apparisce alla fine del secolo con il movimento 
comunista e diventa emozionalmente legato all’episodio del carcere che genererà 
un enorme capolavoro critico della storia politica e letteraria italiana: Quaderni del 
Carcere. Un pensiero dei più acuti del dopo unità che lascerà il suo nome nella 
storia mondiale e che noi tenteremo di trascrivere mediante i suoi momenti di vita 
e di produzione letteraria. 
 L’Ottocento è il periodo chiave in cui tutte le vicende politiche, sociali ed 
economiche hanno contribuito all’apoteosi dell’Unità italiana. 
 Storicamente, l’inizio risale all’anno 1831 in cui il primo nucleo della 
liberazione italiana, il Piemonte, acquistava più potere eriditando il Regno della 
Sardegna. In quello stesso periodo l’atteggiamento popolare, soprattuttto quello 
blognese, si volge verso il diritto costituzionale e si esprimerà attraverso 
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sollevamenti che saranno rapidamente fermati dagli Austriaci. Dall’altra parte nasce 
a Marsiglia la “Giovine Italia” diretta dal politico Giuseppe Mazzini.1 
 Dal 1847 le popolazioni di diverse città come: Modena, Palermo, Toscana, 
Napoli, Torino... chiedevano da una parte la partenza austriaca e francese e 
dall’altra parte una costituzione che le garantisce una trasparente democrazia. Due 
anni dopo, molte riforme vengono realizzate a Roma come la liberazione dei 
prigionieri politici e la libertà di stampa. 
 Dal 1848 diventa concreta l’azione nazionalista: è proclamata la Repubblica 
Romana con la presidenza di Armellini, Saffi e Mazzini2 , e il Regno del 
Piemonte-Sardegna diventa indipendente. La forza di quest’ultimo risiederà nella 
participazione di Cavour nel governo a partire dal 1852. Dal 1860, l’unificazione 
italiana è avviata con l’annessione al Piemonte delle città di: Parma, Modena, 
Palermo... Alla fine, nel 1870, giungono Venezia e Roma. 
 Durante l’Ottocento, l'Italia vive fortemente la separazione tra un Nord in 
cui è presente un relativo sviluppo industriale e un Meridione caratterizzato dalla 
povertà  e da un’agricoltura arretrata. Politicamente le masse popolari erano es-
cluse dal governo ed è solo con la crisi di fine secolo, con i movimenti dei Fasci 
siciliani (1894) e l'insurrezione proletaria di Milano (1898), che diversi compro-
messi vengono istituiti con il movimento operaio.  
 Questo periodo era anche quello del Capitalismo industriale che testimonia 
della rivoluzione dei mezzi di trasporto e della nuova energia. La questione sociale 
è di notevole rilievo per la richiesta dei diritti politici degli operai che si organizza-
vano in associazioni3 per difendere le loro libertà costituzionali. La teoria socialista 
del momento è espressa dallo studioso Karl Marx4. 
 

                                                           
1 Nel 1821, Giuseppe Mazzini, credendo nel discorso rivoluzionario de Carlo Alberto, si impegna per condurre la 
lotta ma rapidamente è condannato all’esilio in Francia. 
2 Sarà rapidamente destituita dai Francesi. 
3 Saranno chiamati dopo Trade Union o Sindacati. 
4 Il Tedesco Karl Marx (1818-1883) diffonde la lotta del Proletariato e denuncia l’ingiustizia del sistema capitalisti-
co.  
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Antonio Gramsci : 
 In quell’atmosfera di diritti politici, instituzionali e sociali si forma la perso-
nalità riformista di Antonio Gramsci. 

La vita di Gramsci è una vita piena di cambiamenti. Si tratta di un nuovo 
avvenimento che segnerà in particolare una riflessione profonda sulla sua esistenza. 
Il carcere era per lui un ritorno sul sé, sul suo passato glorioso e sul suo presente, 
condiviso tra solitudine e morte. 

Antonio Gramsci nasce ad Ales (Cagliari), in Sardegna, il 22 gennaio 1891. 
Dalla sua più giovane infanzia è appassionato di lettura, soprattutto per Croce e 
Salvemini.  

Nel 1905 si iscrive al liceo-ginnasio di Santu e legge molto la stampa 
socialista.  Nel 1908 consegue la licenza ginnasiale e si iscrive al liceo Dettori di 
Cagliari. Nel 1911 vincendo una borsa di studio, si iscrive all’università di Torino, 
Facoltà di Lettere e Filosofia.  

Dal 1913 Antonio Gramsci si iscrive a una sezione politica socialista di To-
rino. Questo periodo corrisponde anche a uno stato di salute grave che genera cri-
si nervose. Dal 1916 Gramsci comincia a scrivere critica teatrale. Un anno dopo 
diventa segretario della commissione esecutiva provvisoria della sezione socialista 
di Torino e dirige il giornale « Il Grido del popolo » poi participa nella redazione 
dell’Avanti. 

Dal 1921 diventa membro del Comitato centrale del Partito comunista e 
dirige il quotidiano « L’Ordine Nuovo ». Nel 1922, ll suo soggiorno in Russia sarà 
importante per la sua formazione politica mediante una conoscenza del leninismo) 
e per la sua vita intima, incontrando la moglie russa Giulia Schucht dalla quale avrà 
due figli: Delio e Giuliano.  

Nel 1924, Gramsci viene eletto deputato della circoscrizione del Veneto e si 
stabilisce quindi a Roma. Nello stesso anno dirige il quotidaino l’Unità e diventa il 
segretario generale del partito comunista. Nel 1926 a causa di disposizioni del go-
verno fascista contro l’opposizione, Gramsci viene arrestato, con gran parte del 
gruppo dirigente comunista. Nel 1928 è condannato a più di vent'anni di reclu-
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sione. Sarà all’inizio trasferito alla prigione di Ustica poi a San Vittore a Milano, a 
Napoli e a Palermo. 

In carcere organizza corsi di cultura per educare i prigionieri e decide di 
preparare uno studio sugli intellettuali italiani. Soffre durante questo periodo di 
emicrania cronica. Nel 1929, ottiene il permesso di scrivere in cella e inizia quindi 
la stesura dei Quaderni dal carcere: erano 21 nel 1933 e 33 nel 1937.  

Nel 1931 Gramsci è colpito da una grave malattia ma questo non 
l’impedisce di organizzarsi una vita normale fatta di studio e di riflessione politica e 
sociale. Dal 1933, succedono molte crisi che aggravano la sua salute e nel 1937 
Gramsci era libero ma molto malato. Morente è messo in clinica in cui morirà per 
emorragia cerebrale il 27 aprile. 
Il ruolo dell’intellettuale nella società: 
 In quello contesto ottocentesco particolare comincia la scrittura dei 
Quaderni guidata dall’idea di Goethe sul furewig, per lasciare una traccia del suo 
passaggio sulla terra. Questa opera che è divisa in diverse parti è una ricchezza 
incredibile perché offre una diversità di temi che vanno dalla letteratura alla 
religione, dal socialismo alla storia, dall’Italia all’America... 
 Il carcere e il suo isolamento, permetteva a Gramsci in buon pedagogo, di 
meditare su tutto ciò che si presentava a lui da romanzi a saggi politici, da trattati 
filosofici e linguistici a riviste e a giornali...Questo impegno totale, per 
dimenticare il luogo di sofferenza e di miseria in cui si trovava, gli permetteva di 
scrivere più di tremila pagine raccolte in trentatre Quaderni. 
 Queste corrispondenze composte di aneddoti di tutti i giorni, di argomenti 
affettivi, di pudore stoico, di analisi critiche, di varietà tematiche, hanno lavorato 
un’opera classica popolare unica. 
 L’impegno di Gramsci, dell’uomo letterato, dell’uomo di azione, ha 
disegnato una caricatura della letteratura nazionale popolare che studia 
Machiavelli, Manzoni, Croce; presenta uno stile funzionale, energico, 
frammentario ed efficace che determina il ruolo dell’intellettuale nella società    e 
nella storia letteraria e culturale italiana. Ma anche rivela una parte confidenziale e 
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intima dell’autore che condivide con il lettore momenti della sua vita familiare 
trascorsi tra malattia e condizioni sovrumane in prigione. 
La visione di Gramsci:  
 La cultura secondo Gramsci è l’essenza di un popolo, la sua identità e marca 
di fabbricazione. Per la cultura italiana quello che sarà la sua voce è la lingua. 
Questa è considerata fra i problemi maggiori degli intellettuali, un problema che 
inizia dalla sua nominazione con Dante Alighieri nel Duecento e che prende più 
importanza con il periodo dell’unità italiana: perché un paese unito ha bisogno di 
un’unica lingua. 
 Il problema della lingua viene per molte occasioni trattato, ma quel 
trattenimento è rimasto astratto e limitato alla sola riflessione. È quello che 
Gramsci chiama “l’assenza della coscienza dell’unità organica” nel risolvere i 
problemi: 
 la trattazione ne è stata perciò fatta in forma astrattamente culturale, intellettualistica,  

senza prospettiva storica esatta e pertanto senza che se ne prospettasse una soluzione politico-
sociale concreta e coerente1. 

     
    Infatti, a causa dell’importanza di questa questione gli intellettuali italiani 
hanno mostrato una timidezza perché il probelma nonstante questo è, da una parte 
recente e dall’altra vitale. Riflettere sulla lingua non è la sola questione difesa da 
Gramsci che pensa anche ad altri argomenti che affermano la cultura italiana e 
dove ci sono per esempio: il rapporto tra l’arte e la vita, la questione del romanzo 
popolare, la necessità di una riforma intellettuale e morale che è chiamata dal 
nostro autore Rivoluzione popolare (somiglia alla rivoluzione francese). Queste 
questioni che sembrano ben determinate sono in realtà molto vaste perché 
permettono di riflettere su altre questioni in rapporto con la letteratura e la 
religione. Gramsci fa qualche domanda sul posto della letteratura e del teatro in 
Italia, sul romanticismo italiano, sulla possibile necessità di un cambiamento 
religioso che va verso un’unità spirituale, sul valore del Risorgimento nella politica 
italiana... 

                                                           
1 Quaderno III: 1975, p.2107. 
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 L’errore  degli Italiani è prima di tutto legato a un genere di passività 
rettorica che ha cominciato da molto tempo fa e che è un’accettazione del destino 
italiano: 
 una sorta di fatalismo e di aspettazione passiva di un avvenire che sarebbe  

predeterminato completamente dal passato1. 
           
E dall’altra parte c’è il concetto di Benedetto Croce che separa tra la storia della 
cultura e la storia dell’arte. Gramsci parla al contrario, e questo è molto bello, di 
un legame forte tra le due. Questo è spiegato dal fatto che l’arte è legata alla 
cultura e alla civiltà e che ogni cambiamento intimo e profondo sull’uno è in realtà 
la trasformazione dell’altro, semplicemente dell’uomo e del suo essere: i suoi 
sentimenti, il suo pensiero, la sua rappresentazione della vita, la sua identità. 
 Anche se c’era il tentativo ideologico di alcuni gruppi fiorentini come:  
“Lacerba”, “Voce” o di intellettuali come Marinetti o Papini per trovare una 
soluzione, ma il loro sforzo non è potuto affermarsi seriosamente (è descritto come 
carnevalesco perché non era fermo). 
 Gramsci a proposito della letteratura popolare, aggiunge che quest’ultima 
non è fatta solo dagli scrittori ma esiste di più la partecipazione del popolo stesso a 
scriverla. Ci ricordiamo qui del suo primo Quaderno dove ha parlato delle 
“cartoline” pubblicate in diversi giornali come la voce vera del popolo perché 
raccontavano la vita di tutti i giorni degli Italiani. Aldo Sorani dice che ci sono 
scrittori sconosciuti ma che hanno lasciato come traccia romanzi d’avventure e di 
appendice e che sono loro “i veri scrittori” perché hanno commosso il popolo 
lettore e hanno reso veramente “un servizio pubblico reale”. Quello che è 
interessante è che loro sono importanti perché hanno capito quello che sente il 
popolo e come vive: 
 Essi scrivevano come si parla, mentre gli altri scrivevano come non si parla2! 
   
 Gramsci su questo esempio parla anche del non interesse degli Italiani per la 
loro letteratura –popolare, rispetto ai Francesi che si sono interessati alla loro 

                                                           
1 ibid.p.2109. 
2 Sorani in ibid. p.2111. 
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letteratura nazionale e straniera, o gli Inglesi o gli Americani che hanno dato 
importanza ai romanzi storici. Le ragioni di questo problema sono dovute forse 
alla mancanza di scrittori che scrivono in maniera tale da attirare il pubblico, al 
non incoraggiamento delle case editrici, alla non fantasia degli scrittori, al non 
interesse del pubblico che è favorevole alla produzione straniera...Per parlare del 
posto della letteratura popolare nella cultura, Leo Ferrero evoca la necessità di far 
nascere e ricevere una ‘ammirazione’  da parte del popolo. Gramsci parla più 
precisamente del rapporto che esiste tra una nazione e i suoi scrittori, un rapporto 
che determina lo statuto della letteratura rispetto al suo legame con il popolo: “la 
letteratura non è nazionale perché non è popolare” (III, p.2113). L’elemento che 
può aiutare e  facilitare quel passagio, è soprattutto il contenuto di quella 
letteratura, che sarà un “contenuto intellettuale e morale che sia l’espressione 
elaborata e compiuta delle aspirazioni più profonde di un determinato pubblico, 
cioè della nazione-popolare” (ibid.). 
 Gramsci parla della mancanza in Italia di una letteratura popolare ciò che 
obbliga gli editori di cercare romanzi in un altro paese come in Russia. La causa di 
quella non esistenza del romanzo popolare è dovuta all’assenza di un legame tra lo 
scrittore e il popolo, un legame che permette al primo di conoscere e di essere 
vicino al secondo. Gramsci a quel proposito insiste sulla mancanza di una 
“funzione educatrice nazionale” che avrà per scopo di rivivere e condividere il 
sentimento popolare per trasmetterlo dopo. 
 L’esempio più importante della letteratura popolare è il Romanzo 
d’appendice perché si trova alla portata del popolo che si permette solo di 
comprare un giornale. Anche se quest’ultimo piace più alle donne che agli 
uomini, questi lo leggono volentieri. Questo tipo di romanzo mostra come 
l’elemento popolare è un riflesso di ciò che è nazionale e di quello che rappresenta 
la sovraneità, la ricchezza di un paese. In Italia il problema non vuol essere trattato 
semplicemente perché gli intellettuali sono lontani dal popolo e quindi non 
possono capirlo o rappresentarlo. Di stesso il popolo non può capire l’ideologia 
intellettuale ed elevata degli intellettuali se come questi vissero in un altro mondo. 
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Conclusione:  
Finalmente la cultura italiana non può essere limitata alla sola lingua o alla 

credenza o all’arte o alla letteratura; ma è un insieme che la rende unica nel 
mondo, unica perché ogni volta che diciamo Italia c’è un tableau unico di vita che 
si disegna, un tableau nello stesso tempo differente –proprio ai soli Italiani, e nello 
stesso tempo comune a tutti gli uomini. 

Antonio Gramsci ha parlato all’inizio di diversità, una diversità geografica, 
una diversità storica e politica, una diversità di costumi, una diversità di letteratura, 
una diversità di attitudine, per poi concludere con un’evidenza che darà 
importanza alla vita e all’uomo e a ciò che rappresenta: un tutto d’emozione e di 
vissuto. La cultura rimane un elemento distaccabile dall’uomo perché è il suo 
andare e il suo progredire nella vita che lo determina. Quella di Antonio Gramsci 
era attiva mediante la sua scelta politica. Nonstante l’ingiustizia del carcere, 
quest’ultimo è riuscito a trasformarla in uno sfruttamento delle sue capacità 
intellettuali e modellarla in una materia trasmessa alle generazioni future nel fine di 
scrivere il suo nome nella storia letteraria. La libertà è libertà della mente in 
qualsiasi condizione o momento della vita che sarà per sempre una lotta continua: 

 
Il mio stato d’animo è tale che se anche fossi condannato a morte, continuerei a essere  
tranquillo e anche la sera prima dell’esecuzione magari studierei una lezione di lingua cinese per 
non cadere più in quegli stati d’animo volgari e banali che si chiamano pessimismo e ottimismo. 
Il mio stato d’animo sintetizza questi due sentimenti e li supera: sono pessimista con intelligenza, 
ma ottimista con la volontà1. 
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1 Lettera dal carcere del 19 dicembre 1929. 
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