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في يوم جميل تحركت فيه مركبة األحداث سوابق ولواحق من محلية ودولية تسعى 

 لبسط أمٍن واستقراٍر فوق أرض جعلها هللا للناس قرارا.

تحركت فيه مركبة األحوال فبكت السماء من صالة ودعاء  (حميل)وفي يوم حمول 

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ﴿: قال تعالىبعد حالة قنوط أوشكت أن تمّس قلوبا بجفاف ... 

 فلله الحمد والشكر... ﴾ما قنطوا وينشر رحمته...

ومن وسط اهنزازات واضطرابات وتناقضات واحتجاجات وإصالحات وتقلبات 

تخرج حولية الصوتيات الدولية المحكمة لتصادف ميالدها المرغوب ويومها المحبوب يوم 

وفأال لهذه الجامعة الفتية التي بدأت فيها بذور  العلم الذي اعتادت الصدور فيه...حاملة أمال

مذ قدوم مدير جامعة  (في البزوغ)العلم واالنفتاح في الظهور، وجذور النمو واالتساع تبزغ 

 حامل لفكرة البحث العلمي ومتحرك بها إلى االنفتاح على المحيط...

عات وهران وباتنة زجام 2وقد بدأ تجسيدها في فعل التوأمة العلمية بين جامعة البليدة 

 وغيرها...

 وجامعة تركيا وأندونيسيا وفرنسا... 2وفعل االتفاقية العلمية الدولية بين جامعة البليدة 

 .(2015/2016)وفعل عدد المؤتمرات والندوات واأليام الدراسية التي عقدت هذه السنة 

النور هذه السنة  وفعل اإلصدارات والمناقشات واإلنتاج العلمي المعتبر الذي رأى هو أيضا

 في عدد من المخابر واألقسام والكليات. 

من كل هذا وغيره يوضع مولود الصوتيات الدولية المحّكمة السابع عشر بين يدي 

قّرائه، وفي دفتيه موضوعات محّكمة تحمل القيمة العلمية المطلوبة في الصوت والمفردة 

 :الخطاب... جاءت موسومة بــ والمصطلح والمعجم والنحو وأصوله واللسانيات وتحليل 

 دراسة  -  تعريف المصطلحات الّصوتية في "المعجم الكبير" لمجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة

 -تحليليّة
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 ب  سياا في وو  الدر  الصوتي المباحث الصوتية في رسالة أسباب حدوث الحروف ال

 الحديث

 التقابل اللّغوي لألصوات الوقفية بي  العربية واإلنجليزي 

 مصطلحا المماثلة و المخالفة في الدر  الصوتي الحديث 

 التعبيرات اللغوية ع  الغضب في العربية: دراسة في االستعارات التصّورية 

 البيت الشعري و بايته اإليقاعية في الشعر الجزائري المعاصر 

  ّحو العربي بي  التأصيل والتأثير السريانيالا 

 اد و األبعاد الفاية و اإليقاعيةالموشحات مقاربة في األصالة و االمتد 

  ّساني م  خالل إنشا  قاعدة معطيات للمصطلح األكثر شيوعاتوحيد المصطلح الل 

  ّرؤية نهاد الموسى م  خالل سانيات  التحويلية التوليدية الل 

 اللّغة العربيّة يّةواقع وتحدّيات توظيف الحاسوب التّعليمّي في تعليم 

 في القرآن الكريم القيمة الحجاجية ألسلوب القصر 

 م  دقائق التّصريف القرآني في تعقيبات الظلم 

 نظرية الاظم ودورها في تأصيل بحث السياق عاد الغرب 

 في تعليم قواعد الاحو والبالغة بيمرجعية الاص األد 
  ّقصة محمد ب  أبي المؤّمل  -دراسة تحليلية في كتاب البخال -غوي عاد الجاحظ قصد الخطاب الل"

 أنموذجاً"

 وظيفة الفاصلة القرآنية في بلورة معاني الخطاب القرآني آية الحج أنموذجا 

 ظاهرة التقدير في كتاب " تيسير التفسير" لمحمد ب  يوسف أطفيّش 

 و هاجس المثاقفة الاقد الجزائري المعاصر بي  حق التأصيل 

 موقف الفكر العربي م  الحداثة 

 ة تحليلية معاصرة (بطولة الممدوح في شعر الّسرّي الّرفّا  ) قرا  

  العجائبي واألسطوري في الخطاب الصحراوي رواية "نزيف الحجر" إلبراهيم الكوني

 ً  نموذجا

  ّة الشعرية المغازية الشفويةالقص 

كما حمل العدد أفكارا في االجتماعيات فكرا ووصفا وانعكاسا، تضمنت العناوين 

 :التالية
 األسرة الجزائرية بي  الماوي و الحاور 

 سات العولمة على الهوية الثقافية في المجتمعات العربيةانعكا 

 الفكر الخلدوني م  ماظور سوسيولوجي 

 دور المدرسة في الوقاية م  االنحراف و السلوك الجانح 

 
وتزيّن بعدها بأصوات االنجليزية واالسبانية والفر نسية، وقد مّست حقول اللسانيات 

 :تاليةوالصوتيات والتعليمية، حملت الموضوعات ال
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 Exploiting the prototype: the ontogenesis of 

pragmatic competence 

 En el patrimonio lingüístico arabo-español: 

interacción en el aspecto léxico y fonológico 

 Didactique des contextes plurilingues et 

pluriculturels 

 
ميون من جامعات الوطن الكبير كل هذه األبحاث أسهم بها باحثون أكادي

ومن خارجه كاألردن والسعودية، لهم جزيل الشكر والتقدير على إيجابية التكرم 

 وعظيم العطاء الذي نحسب أنه يمدّ في عمر الحوليّة وينسأ لها في األثر.

 

 و إلى الّقاء في العدد القادم إن شاء هللا.
 

 رئيس التحرير       
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 دراسة حتليلّية -  حات الّصوتية يف "املعجم الكبري" جملمع الّلغة العربّية بالقاهرةتعريف املصطل
Definition of phoneticsterms in «BigDictionary » of 
 Arabic Language Academy in Cairo Analytical study 

 

 بّكاي    كرمية  األستاذة: 
  لونيسي علي -2جامعة البليدة  

 
 ّية:امللّخص بالعرب

سنتعرض يف هذه الدراسة إىل تعريف املصطلحات الصوتية يف معجم لغوي عام هو "املعجم الكبري" جملمع اللغة العربية     
بالقاهرة، وقد وقع اختيارنا عليه بالنظر إىل اعتباره أكرب معجم للغة العربية يف العصر احلاضر، أما اختيارنا للمصطلحات الصوتية 

  الدر  اللغوي بالنظر إىل أ  املستو  الصو ي هو املستو  اوأو  يف التحلي  اللغوي فراجع إىل أمهيتها يف

إ  هدف هذه الدراسة هو حتلي  تعريفات املصطلحات الصوتية الواردة يف "املعجم الكبري" للوقوف على أهم ممّيزهتا من جهة، 
 ولتقومي ما جاء من نقائص يف بعضها من جهة أخر  

 
 ة بالعربية:الكلمات املفتاحي

  العربية الصوت، اللغة،  تعريف، املصطلحات الصوتية، املعجم الكبري، املصطلح    
 

 : Abstract         امللّخص باالجنليزية:

Weshalltackle in thisstudy the definition of phoneticsterms in generallanguage 
dictionarywhichis « BigDictionary »and we have chose nit because of beingconsidered the 

biggestArabiclanguagedictionary in the present time, and chosingphoneticstermsis due to their 

importance in languagelessonsbecause the phoneticlevelis the first level in languageanalysis. 

    The aim of thisstudyisanalyzing the definitions of phonetics terms mentioned 

in « BigDictionary » to show their main characteristics on one hand and to remedy all the 

flaws on the other hand. 
 

Key words                                الكلمات املفتاحيةباالجنليزية:

 Definition, phoneticsterms, bigdictionary, term, sound, Arabiclanguage. 
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 املعجم الكبري: حملة تعريفية
 

 املعجم الكبري معجم لغوي عام يصدر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة 

جملمع تفكريه يف وضع معجم كبري للغة العربية عقب فشله يف إصدار "معجم فيشر التارخيي"، بسبب فشله يف لقد بدأ ا    
الوصو  إىل أصو  هذا املعجم، اوأمر الذي دفع بأعضاء اجملمع القاهري إىل تويل مهمة إخراج معجم يكو  جامعا وألفاظ اللغة 

وكذا اوأماكن واوأعالم  ،عامة، مشتمال إىل جانب ذلك على ألفاظ العلوم والفنو العربية شامال لقدميها وحديثها ملما بألفاظها ال
  1وغريها، ولع  هذا هو السبب يف إطالق  تسمية "املعجم الكبري" على هذا العم 

وإعدادها ويف سبي  إخراج هذا العم  إىل النور، عّّي اجملمع جلنة للمعجم الكبري تكو  مناطة مبهمة مجع مواد هذا املعجم     
ودراستها ومراجعتها هبدف عرضها بعد ذلك على أعضاء املؤمتر، هبدف مناقشتها وإبداء املالحظات حوهلا يف سبي  تصحيح ما 
ينبغي تصحيحه وتنقيح ما حيتاج من تلك املواد إىل تنقيح، قب  أ  يتم إخراج املعجم الكبري ووضعهبّي أيدي القراء واملتلقّي، 

  2املعجم قصد تدارك اجملمع ملا فاته يف الطبعة الصادرة يف الطبعات الالحقة يفهم آراءهم حو  ما قرأوه الذين يبدو  هم بدور 
م بإصدار جزء يف حنو مخسمائة 1956إ  إصدار أو  جزء من املعجم الكبري مل يكن بطريقة مباشرة، وإمنا قام اجملمع يف سنة     

من خالهلا املنهج الذي يريد السري عليه يف معجمه، ليستطلع من خال  هذه  صفحة من احلجم الكبري، عده جمرد جتربة يُظهر
التجربة آراء العلماء واملتخصصّي يف اللغة عربا ومستعربّي، لألخذ مبا يسجلونه من مالحظات يف اجلزء اوأو  الذي أزمع اجملمع 

  3إخراجه
يشتم  على حرف اهلمزةفقط ويقع يف حنو سبعمائة صفحة م، وهو 1970صدر اجلزء اوأو  النهائي من املعجم الكبري سنة     

من احلجم الكبري، وقد ابتدئ فيه باإلشارة إىل الرموز املستعملة يف هذا اجلزء وداللة ك  رمز، وأتبع ذلك بتقدمي لألستاذ إبراهيم 
  4عرض منهج املعجم وترتيب مواده،ليتم مدكور
ويف غريه من اوأبواب، احلديث عن احلرف اهلجائي الذي جع  رأسا للباب، فباب وأو  ما يبدأ احلديث عنه يف باب اهلمزة،     

اهلمزة مثال ينطلق فيه باحلديث عن اهلمزة وما يتعلق هبا من حيث عدها أو  احلروف اهلجائية أو عدم عدها كذلك، وكذا  
    5(، وعن أصالتها وزيادهتامواضع وقوعها يف الكلمة ، يضاف إىل ذلك احلديث عن خمرجها وعن أقسامها )وص /قطع

وك  جزء خيتم بفهر  وأمساء الشعراء املستشهد بشعرهم مقرونا بتاريخ وفاهتم فإ  مل يعلم تاريخ الوفاة على وجه التحديد اكتفي 
اجلزء  باإلشارة إىل عصر الشاعر، وبعض اوأجزاء حتتوي يف آخرها على تصويبات لألخطاء املطبعية الواقعة فيها كما هو الشأ  يف

 اوأو  
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م، 2006م، وأعيد طبعه سنة 1981أما اجلزء الثاين من املعجم فقد خصص حلرف الباء، وقد صدر اجلزء اوأو  منه سنة     
وهو يقع يف حنو سبعمائة ومثا  وستّي صفحة، وقد ابتدئ فيه بتصدير للدكتور إبراهيم مدكور رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة 

طريقة عم  جلنة املعجم الكبري يف اجلمع والتحرير وكذا ىل سبب التأخر يف إخراج اجلزء الثاين من املعجم، آنذاك، أشار فيه إ
    6واملراجعة والتنقيح

م، وهو يقع يف حنو ثالمثائة وواحد 1992وقد خصص اجلزء الثالث حلريف التاء والثاء، وقد صدرت الطبعة اوأوىل منه يف سنة     
  7طع الكبريوتسعّي صفحة من الق

م مبطابع أخبار اليوم، وهو يقع يف سبعمائة ومخس 2000أما اجلزء الرابع فقد جع  حلرف اجليم، وقد طبع وأو  مرة يف سنة     
ومخسّي صفحة، وقد استه  هذا اجلزء بتقدمي للدكتور شوقي ضيف رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة آنذاك، أشار فيه إىل مكانة 

  8   وإىل جمهودات اجملمع القاهري يف ميدا  التأليف املعجمي اللغة العربية
م مبطابع أخبار اليوم، وهو يقع يف 2000وقد اشتم  اجلزء اخلامس على حرف احلاء، وقد طبع هذا اجلزء وأو  مرة يف سنة     

يف تلك الفرتة، مل خيرج فيه عما  حنو تسعمائة وتسع ومثانّي صفحة، وقد بدئ هذا اجلزء بتقدمي للدكتور شوقي ضيف رئيس اجملمع
  9ذكره يف تقدميه للجزء الرابع

م مبطابع دار أخبار اليوم، وهو يقع يف ألف 2004أما حرف اخلاء، فقد أفرد له اجلزء الساد  الذي طبع أو  مرة يف سنة     
ى حجازي، اشتملت ثالثّي صفحة، وقد بدئ بكلمة لك  من عبد احلافظ حلمي حممد وحممود علي مكي ومصطفإحد  و 

ولع  ما مييز هذا اجلزء يف إخراجه ، –اوأحياء منهم واوأموات  –على أمساء اوأساتذة الذين مجعوا مادة املعجم الكبري وكذا حمرريه 
  10هو استخدام اللو  اوأمحر يف كتابة مواده )مداخله( وكذا املعاين العامة اليت تدور حوهلا ك  مادة

م، وطبع باملطابع 2004عجم الكبري خمصص حلرف الدا ، وقد صدرت الطبعة اوأوىل منه يف سنة واجلزء السابع من امل    
نفسها، وهو يقع يف سبعمائة وأربع وثالثّي صفحة من القطع الكبري، وما ميكن مالحظته وقوع خطأ يف واجهته، إذ كتب فيها 

رف اخلاء يف حّي أ  اجلزء السابع جع  حلرف الدا ، وال اجلزء الساد  بدال من اجلزء السابع، ذلك أ  اجلزء الساد  خمصص حل
  11جند يف هذا اجلزء تقدميا أو كلمة

م، وجاء هذا اجلزء يف حجم صغري، إذ وقع 2008وخصص اجلزء الثامن حلرف الذا ، وقد كانت الطبعة اوأوىل له يف سنة      
جلنة املعجم الكبري، ذكر فيه أمساء القائمّي على هذا يف مائتّي وثالث ومثانّي صفحة، وبدئ بتصدير ملصطفى حجازي مقرر 

 13 12اجلزء
أما اجلزء التاسع، فقد اشتم  على حرف الراء، وقد احتو  على القسم اوأو  فقط من هذا احلرف نظرا إىل سعة املواد اليت     

اء إىل آخر )ر ع  ( )الراء مع العّي حيتويها، مما دفع بلجنة املعجم إىل جعلها يف قسمّي، يبدأ القسم اوأو  من أو  حرف الر 
م يف مثامنائة وثالث وثالثّي صفحة من احلجم الكبري، وقد 2012والياء(، ويقع هذا اجلزء الذي مت إصداره وأو  مرة يف سنة 

  14بدئ بتصدير ملصطفى حجازي مقرر اللجنة
مله يف سبي  إصدار ما تبقى من أجزاء من هذا هذه هي اوأجزاء اليت صدرت من املعجم الكبري، وال يزا  اجملمع عاكفا على ع

 املعجم 
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الطريقة نفسها اليت رتب عليها مواد  "معجم ألفاظ القرآ  الكرمي" و"املعجم  "املعجم الكبري"* اتبع اجملمع يف ترتيب مواد   
تبار احلرف اوأو  فالثاين نه سار يف ترتيب مواد هذا املعجم على اعأإذ  ،الوسيط"، وهي طريقة الزخمشري يف "أسا  البالغة"

 فالثالث   من احلروف اوأصو  للكلمة)الرتتيب اوألفبائي( 

إىل ذكر اوألفاظ اليت تقابلها يف اللغات السامية  "املعجم الكبري"* بعد ذكر املادة جمردة باللغة العربية، ارتأ  أعضاء جلنة     
سامية حبروف التينية مث حبروف عربية لتقريب النطق هبا إ  وجد هلا مقاب  يف تلك اللغات، على أ  تكتب النظائر ال

وتسهيله، وهذا اوأمر دفع بأعضاء اللجنة إىل ذكر نظام كتابة الكلمات السامية حبروف التينية واوأمر نفسه بالنسبة 
وذهب هذا » ر: للحركات، ولع  ذكر املقابالت السامية للفظ العريب مما انفرد به املعجم الكبري، ويف ذلك يقو  حسّي نصا

اوأمنوذج مذهبا جديدا مل تعرفه العربية من قب ، إذ قدم يف صدر ك  قسم من املادة الواحدة اوألفاظ اليت تقابلها يف اللغات 
  15«السامية شقيقات اللغة العربية   

أمحد  ة، وهذا اوأمر شبيه مبا فعله* بعد ذكر النظائر السامية للفظ العريب تذكر املعاين الكلية اليت تدور حوهلا املادة اللغوي    
بن فار  يف معجمه "مقاييس اللغة"، الذي مسى تلك املعاين العامة باملقاييس أو اوأصو ، على أ  املعجم الكبري قد 
استأنس يف استنباط املعاين العامة للفظ مبا جاء بصفة خاصة يف "املقاييس"، وقد يضيف على ما ورد يف املقاييس معاين 

 استنباطها من دالالت املادة نفسها أخر  مت 
إ  إيراد املعاين الكلية اليت يدور حوهلا اللفظ مل يكن بصفة عشوائية ودومنا اعتبار، وإمنا مت ترتيب تلك املعاين فيما بينها     

وف  إىل رتبت متدرجة من اوأصلي إىل الفرعي، ومن احلسي إىل املعنوي، ومن احلقيقي إىل اجملازي، ومن املأل» حبيث: 
، وبالنظر إىل مراعاة هذا الرتتيب كانت املعاين الكلية تذكر مرقمة حبيث يعطى الرقم اوأو  للمعىن الذي له 16«الغريب

    اوأولوية على غريه
 املصطلحات الصوتية يف "املعجم الكبري": -2 

إلشارة إىل اجملا  الذي تنتمي إليه، حيث مّت متثي  جما  الصوتيات يف "املعجم الكبري" بثالثّي مصطلحا، وقد أتبع بعضها با
تعددت يف هذا الشأ  العبارات املستخدمة يف التعبري عن هذا اجملا ، وأمهها وضع العبارات اآلتية بّي قوسّي بعد ذكر 
 املصطلح مباشرة: )يف علم اوأصوات اللغوية(، )يف علم اللغة(، )يف علم الصوت(، )يف علم اوأصوات(، )يف اصطالح علماء
اوأصوات(، )يف الصوتيات(، واملالحظ أ  بعض التعبريات ال يتميز بالدقة الواجب توفرها يف حتديد اجملا  الذي ينتمي إليه 
املصطلح، ومن ذلك مثال اتباع املصطلح املراد تعريفه بعبارة )يف علم اللغة( بّي قوسّي للداللة على انتمائه لعلم اوأصوات، 

شم  كثريا من اجملاالت  يف حّي بقيت مصطلحات أخر  غفال من ذكر اجملا  الذي تنتمي ومعلوم أ  علم اللغة واسع ي
إليه، فاملعّو  عليه يف هذه احلا  لتحديد ميدا  املصطلح هو ختصص املتلقي ومعرفته مبصطلحات علم اوأصوات مبختلف 

 فروعه 
جمموعة يف اجلدو  املوايل، مرفقة مبقابالهتا اوأجنبية ومهما يكن من أمر، فإ  املصطلحات الصوتية الواردة يف املعجم الكبري 

 )إ  وجدت( وبتعريفاهتا، مع اإلشارة إىل جزئها ورقم صفحتها: 

رقم 
 املصطلح

 املصطلح
 الصويت يف

 
 املقابل األجنيب

 

 التعريف
 

 والصفحة اجلزء
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 )إن وجد( املعجم الكبري
ثي كسر حرف املضارعة عدا الياء، وهو من الثال / التلتلة 1

إذا كا  من باب َفِع  يفَع  مث  تِعلم، زمن غري 
الثالثي إذا كا  مبدوءا هبمزة وص  أو بالتاء، 
فيقا : حنن ِنستعّي ونِتشاجر، ونسبت هذه 
الظاهرة إىل مجيع العرب غري احلجازيّي، وإ   

 كانت قد اقرتنت ببهراء إحد  فروع قضاعة  

 101/ص:3ج
مادة )ت   ت 

)  

عيوب النطق يرتدد املصاب به يف كالمه وال أحد  / التعتعة 2
 ينطلق

 81/ص:3ج
)مادة ت ع ت 

 ع(
 86/ص:3ج رثة وثق  يف اللسا  / التغتغة 3

مادة )ت غ ت 
 غ(

أال يبّي املتكلم النطق، وخيطئ نوع احلرف فينطق  / التمتمة 4
 بلفظ كأنه التاء وامليم، وإ  مل يكن بيّنا

 121/ص:3ج
مادة )ت م ت 

 م(
 145/ص:3ج التواء يف اللسا  مث  اللكنة / هةالتهت 5

مادة )ت هـ ت 
 هـ(

عيب من عيوب النطق عند اوأطفا   حّي  / الثأثأة 6
ينطقو  أصوات الصفري أصواتا أسنانية كالسّي 

 والزاي حّي ينطق هبما ثاء وذاال

 197/ص:3ج
مادة )ث أ ث 

 أ(
جرة صوت يتذبذب معه الوترا  الصوتيا  يف احلن / اجملهور 7

ذبذبات منتظمة، واوأصوات اجملهورة يف العربية 
 -ع -ظ -ض -ز -ر -ذ -د -ج -هي: ب

 ي  -و -  -م -  -غ
   ومعىن اجلهر يف احلروف أهنا حروف أشبع 
االعتماد يف موضعها حىت منع النفس أ  جيري 

 معه حىت ينقضي االعتماد وجيري الصوت  

 630/ص:4ج
 مادة )ج هـ ر(

Chordavo احلبا  الصوتية 8
calis 

 47/ص:5جوترا  أشبه شيء بشفتيش متتدا  باحلنجرة أفقيا 
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من اخللف إىل اوأمام، فيلتقيا  عند ذلك الربوز 
 املسمى تفاحة آدم

 مادة )ح ب  (

عجز أو اضطراب يف القدرة على الكالم أو  Aphasia حبسة 9
النطق السليم لأللفاظ واجلم ، أو ضعف يف فهم 

 نطوقة أو املكتوبةالكلمات واجلم  امل

 33/ص:5ج
مادة )ح ب 

)  
احلجاب  10

 احلاجز
Diaphrag

m 
 90/ص:5ج عضلة رقيقة تفص  بّي جتويفي الصدر والبطن

 مادة )ح ج ب(
 -احملقورة 11

 احلروف احملقورة
القاف، واجليم، والطاء، والدا ، والباء، جيمعها  /

قولك: )قطب جد( وهي حروف القلقلة، مسيت 
ّقر يف الوقف وتضغط عن مواضعها بذلك وأهنا حت

وأنك ال تستطيع الوقوف عليها أال بصويت، 
وذلك لشدة احلقر و الضغط، زذلك حنو: احلق، 

 واذهب، واخرج 

 522/ص:5ج
 مادة )ح ق ر(

احللقوم  -احللق 12
 الفّمي

Orophary
nx 

جزء من القناة اهلضمية، يص  ما بّي الفم واملرئ، 
 ىل املرئوهو مساغ الطعام والشراب إ

 613/ص:5ج
 مادة )ح   ق(

حروف اهلجاء اليت خترج منه عند النطق وهي:  / حروف احللق 13
 اهلمزة، واهلاء، والعّي، واحلاء، والغّي واخلاء

 613/ص:5ج
 مادة )ح   ق(

وهو جتويف خلف جتويف الفم، وفيه ست  / احللقوم: احللق 14
فتحات: فتحة الفم اخللفية، وفتحتا املنخرين، 

هي جمر  الطعام والشراب والنفس، ويف القرآ  و 
 ( 83﴾ )الواقعة/فلوال إذا بلغت احللقومالكرمي ﴿

 618/ص:5ج
مادة )ح   ق 

 م(

جزء من اجلهاز التنفسي والصو ي، يقع يف أسف   Larynx احلنجرة 15
الفراغ احللقي، ويكّو  اجلزء اوأعلى من القصبة 

وهي أشبه اهلوائية )املمر املؤدي إىل الرئتّي(، 
حبنجرة ذات اتساع معّي، ومكونة من عدد من 

 -وهو اجلزء العلوي منها –الغضاريف، أحدها 
ناقص االستدارة من اخللف، وعريض بارز من 

 اوأمام ويعرف اجلزء اوأمامي منه بتفاحة آدم 

 760/ص:5ج
مادة )ح   ج 

 ر(

 759/ص:5ج احللقوم / احلنجرة 16
مادة )ح   ج 
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 ر(
 760/ص:5ج حروف احللق )وانظر: ح   ق( / رةحروف احلنج 17

مادة )ح   ج 
 ر(

باطن أعلى الفم من داخ ، وجزؤه اوأمامي  Palate احلنك 18
عظمي، ومن خلفه جزء حلمي، وهو سقف أعلى 
الفم، ويطلق على الّلحيّي، وقي : هو اوأسف  يف 
طرف مقّدم الّلحيّي من أسفلهما، يقا : فرع 

 فأ  اللجام حنك الفر 

 785/ص:5ج
 مادة )ح   ك(

 70/ص:6ج صوت من اخلياشيم مث  اخلنخنة / اخلتختة 19
مادة )خ ت 

 ت(
نقطة يف جمر  اهلواء يلتقي عندها عضوا  من  / املخرج 20

أعضاء النطق التقاًء حمكما مع بعض اوأصوات 
 وغري حمكم مع أصوات أخر   

 189/ص:6ج
 مادة )خ ر ج(

 -املنخفضة 21
احلروف 
 املنخفضة

وتسمى أيضا: احلروف املستفلة: هي اليت ال  /
يصعد مؤخر اللسا  عند النطق هبا إىل سقف 
احلنك وهي: خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ 
وجيمعها قولك "خص ضغط قظ" وتسمى ما 

 عداها احلروف املستعلية

 589/ص:6ج
مادة )خ ف 

 ض(

Rarefactio التخلخ  22
n 

نقصا  الضغط بسبب تباعد أجزاء الوسط الذي 
 تنتشر فيه املوجة الطولية

 648/ص:6ج
مادة )خ   خ 

)  
 /Pich (E) الدرجة 23

hauteur(F
) 

صفة يتميز هبا الصوت تبعا لعدد ذبذبات الوترين 
 الصوتيّي يف الثانية

 207/ص:7ج
 مادة )د ر ج(

Arrondiss التدوير 24
ement 

(F)/ 
Rouding( 

E) 

هو تدوير الشفتّي عند النطق بصوت لغوي، مث  
واو يف "يقو " وألف "الصالة"، حّي ينطق هبا ال

 "الصلواة" مج

 652/ص:7ج
 مادة )د و ر(

 54/ص: 8جاهتزاز الوترين الصوتيّي عند إصدار اوأصوات  Vibration الذبذبة 25



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
17 

مادة )ذ ب ذ  اجملهورة
 ب(

 -الذَّالقة 26
 حروف الّذالقة

احلروف الستة اليت يعتمد عليها بذلق اللسا ،  /
وطرفه، وهي: الراء، والالم، والنو ،  وهو صدره

والفاء، والباء، وامليم، جيمعها قولك: "فرَّ ِمن 
لّب"، وقي  هي: حروف طرف اللسا  والشفة 
ثالثة منها ذولقية، وهي: الراء والالم والنو ، 
وثالثة شفوية، وهي الفاء والباء وامليم، وهي 

 احلروف الذُّلُق، الواحد أذلق 

187/ص:8ج

   ق( ، مادة )ذ

 -االسرتخاء 27
االسرتخاء 

 الصو ي

Final 
glide=Offg

lide 

حركة أعضاء النطق بعد إنتاج صوت لغوي، إما 
بعودهتا إىل وضعها الطبيعي، أو إىل وضع يقتضيه 

 الصوت القادم

 432/ص:9ج
-مادة )ر خ و

)  
 

الرَّخو، والرُّخو،  28
والّرِخو من 

اوأصوات 
 االحتكاكي

Fricative  املستمر يضيق معه جمر  اهلواء يف وهو الصوت
موضع منه، حبيث حيدث عند خروجه احتكاكا 

 مسموعا 
عند علماء  –واوأصوات الرخوة يف العربية هي 

الفاء والثاء والذا  والظاء والسّي  –اللغة احملدثّي 
والشّي والزاي والصاد واخلاء واحلاء والعّي والغّي 

جوا منها واهلاء، وعّد منها القدماء الضاد وأخر 
ها يف و العّي، وعّدها علماء التجويد عشرة، ومجع

 قوهلم: )حثّه شخص فسكت(

 434/ص:9ج
مادة )ر خ 

 و، (

Reverbera الرتداد 29
tion 

استمرار دوّي الصوت بعد انقطاع مصدره عن 
االهتزاز وحيدث بفع  انعكاسات عن جدرا  

 املكا  )مج(

 457/ص:9ج
 مادة )رد د(

 Vibration الرتدد 30

 
Frequency 

 
 

 .حركة ذبذبات اهلواء الناجتة عن النطق

عدد املوجات الصوتية اليت حيدثها االهتزاز يف 
 .الثانية الواحدة

 457/ص:9ج
 مادة )رد د(
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عددها من خال  املالحظة اوأولية على املصطلحات الصوتية الواردة يف اوأجزاء املذكورة من "املعجم الكبري" يتبّّي لنا أّ      

معقو ، خاصة وأّ  املصطلحات الصوتية توجد يف أمر يتناسب وعدد هذه اوأجزاء، فثالثو  مصطلحا موزعا على سبعة أجزاء 
 اوأحرف اوأخر  اليت ما زا  املعجم مل يص  إليها بعد أكثر من وجداهنا يف اوأحرف املذكورة 

ا ما هو قدمي، جنده عند العلماء العرب القدماء الذين عرضوا يف أما بالنسبة للمصطلحات اليت مت إيرادها يف املعجم فمنه    
مؤلفاهتم للمسائ  الصوتية املختلفة، كما هي احلا  يف مصطلحات جهاز النطق كاحلبا  الصوتية واحلجاب احلاجز واحلنجرة 

ذه املصطلحات، خاصة واحلنك واملخرج وغريها، ولع  ما أضافه أصحاب "املعجم الكبري" هو ذكر املقابالت اوأجنبية هل
املقابالت االجنليزية، وكذلك اوأمر يف مصطلحات صفات اوأصوات، فك  املصطلحات املذكورة يف هذا الشأ  عرفها العلماء 
العرب القدماء، كاجملهور واحملقورة وغريها   ، ويف مقاب  ذلك جند مصطلحات أخر  جديدة ظهرت يف العصر احلديث بفع  

لدراسات الصوتية بفض  تطور اوأجهزة يف هذا اجملا ، وهذه املصطلحات متعلقة يف اوأغلب اوأعم بقيا  التطور الذي عرفته ا
 اوأصوات من جوانب خمتلفة، فنجد يف هذا الشأ  مصطلحات من مث : التخلخ  والدرجة والرتداد والرتدد والذبذبة 

 ة الواردة يف "املعجم الكبري" على النحو اآل ي:انطالقا مما سبق ذكره، ميكن تصنيف تعريفات املصطلحات الصوتي    
 تعريفات ألعضاء جهاز النطق:   -1

أحد عشر تعريفا متعلقا جبهاز النطق، وهي التعريفات اليت مت إيرادها ملصطلحات: يوجد يظهر من خال  اجلدو  السابق أهن    
احللق(، حروف احللق، احلنجرة مكرر، حروف احلنجرة، احلبا  الصوتية، احلجاب احلاجز، املخرج، احللقوم الفّمي، احللقوم )

 احلنك، وحروف الذالقة 
واملالحظ على هذه التعريفات أ  بعضها بدئ بذكر املقاب  اوأجنيب للمصطلح املراد تعريفه، كما هو الشأ  يف مصطلحات:     

قابالت اوأجنبية كلها اجنليزية، يف حّي مل تذكر احلبا  الصوتية، احلجاب احلاجز، احلنجرة، احلنك، احللقوم الفمي، وقد كانت امل
باع نسق واحد يف التعريف، فمادام أ  أصحاب املعجم قد انتهجوا طريقة ذكر مقابالت بقية املصطلحات، ولع  اوأوىل هو اتّ 

 املقاب  اوأجنيب فال بد عليهم من التزام ذلك يف املصطلحات كلها 
انت باملرادف، إذ ذكر يف تعريف املصطلح مرادفه مث أحي  القارئ إىل املرادف، كما هو واملالحظ كذلك أ  بعض التعريفات ك    

احلا  يف التعريف الثاين الذي مت إيراده ملصطلح احلنجرة وكذا حروف احلنجرة، إذ ذكر يف تعريف اوأو  أ  "احلنجرة: احللقوم" ويف 
عد ذلك إىل مادة )ح   ق(، والواقع أ  احلنجرة ليست هي احللق تعريف الثاين "حروف احلنجرة: حروف احللق"، ومتت اإلحالة ب

)احللقوم(، وإمنا ك  عضو منهما منفص  عن اآلخر، وعليه، فال بد من االنتباه إىل مث  هذه اهلفوات خاصة إذا تعلق اوأمر 
 باملصطلحات، ذلك أهنا تتميز بالدقة الكبرية مقارنة باللغة العادية 

 وات: تعريفات لصفات األص -2
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جند يف هذا الشأ  أربعة تعريفات، ويتعلق اوأمر بتعريفات املصطلحات اآلتية: اجملهور، احملقورة، املنخفضة، الرَّخو )الرًّخو،     
 الّرِخو( 

 املالحظ يف تعريف املصطلح اوأو  أنه مت إيراد تعريفّي له، اوأو  هو تعريف احملدثّي، إذ عّرف اجملهور بأنه "صوت يتذبذب    
معه الوترا  الصوتيا  يف احلنجرة ذبذبات منتظمة"، وبعد هذا أوردت احلروف اجملهورة يف اللغة العربية، ليعود أصحاب املعجم إىل 
إيراد تعريف ثا  للمجهور، وهو تعريف القدماء، فقي  يف تعريفه أ : "معىن اجلهر يف احلروف أهنا حروف أشبع االعتماد يف 

ه( 392جيري معه حىت ينقضي االعتماد وجيري النفس"، وهذا التعريف جنده عند "ابن جين" )ت موضعها حىت منع النفس أ 
  17وغريه
، 18أما تعريف مصطلح "احملقورة" )واملراد هبا حروف القلقلة(، فنجده حرفيا عند ابن جين باستبدا  كلمة احلفز بكلمة احلقر  

مثلة املذكورة هي نفسها فيه، ولع  اوأوىل من ذلك هو ذكر تعريف وهو التعريف الذي جنده أيضا يف لسا  العرب حىت أ  اوأ
يتوافق والعصر احلديث، ويتناسب مع مستو  املتلقي ومدركاته يف هذا العصر، ال الرجوع إىل تعريفات القدماء وذكرها كما هي 

 دومنا تغيري 
القو  إهنما أكثر توافقا مع العصر من التعريف السابق،  وفيما يتعلق بتعريفي املصطلحّي املتبقيّي )املنخفضة، الرخو(، فإنه ميكن

 ذلك أهنما أقرب إىل مستو  املتلقي يف هذا العصر 

 تعريفات متعلقة بقياس األصوات: -3

يقدر عدد هذه التعريفات بسبعة تعريفات، وهي اخلاصة باملصطلحات اآلتية: التخلخ ، الدرجة، التدوير، االسرتخاء الصو ي،     
 ، الرتدد، الذبذبة الرتداد
بدئت هذا التعريفات كلها بذكر املقابالت اوأجنبية، حيث ذكر املقاب  اوأجنيب ملصطلحي: الدرجة والتدوير باللغتّي الفرنسية    

أما ( للداللة على املقاب  الفرنسي، F( بّي قوسّي للداللة على املقاب  االجنليزي، ووضع )Eواالجنليزية، باإلشارة إىل ذلك بوضع )
بقية املصطلحات فذكرت مقابالهتا باللغة االجنليزية فحسب  ولع  السبب يف ذكر املقاب  اوأجنيب هلذه املصطلحات هو أهنا 
مصطلحات حديثة، ظهرت يف العصر احلديث بفض  التطور الذي عرفته أجهزة قيا  اوأصوات، فاملالحظ أ  هذه املصطلحات 

ذبذبة )الدرجة، الرتدد(، أو باالهتزاز )الرتداد، الذبذبة(   ، وهذا اوأمر مل يكن معروفا عند متعلقة إما بالضغط )التخلخ (، أو بال
 العلماء العرب من قب ، كوهنم مل يعتمدوا على اوأجهزة وإمنا اعتمدوا على التجربة احلسية فقط 

 تعريفات عيوب النطق:  -4
 ت: التعتعة، التغتغة، التلتلة، التمتمة، التهتهة، الثأثأة، حبسة، اخلتختة وجند يف هذا الصدد مثانية تعريفات، متعلقة باملصطلحا    
املالحظ على هذه التعريفات أهنا مرتبطة كلها بإحد  عيوب النطق، ما عدا مصطلح "التلتلة"، الذي يرتبط بإحد  اللهجات     

وإذا كا  على الوز  "يفَع " من باب "فِع " يف  العربية، وتتمث  هذه الظاهرة يف نطق حرف املضارعة مكسورا إذا مل يكن ياء،
 الفع  الثالثي، أما من غري الثالثي فتكو  يف اوأفعا  املبدوءة هبمزة وص  أو بالتاء 

أما التعريفات اوأخر ، فاملالحظ أ  بعضها يلتبس ببعض، فإذا استثنينا تعريف مصطلح "الثأثأة" املتعلق بعيب من عيوب     
ظهر فروقات ، وكذا تعريف مصطلح "اخلتختة" املرتبط بإخراج اوأصوات من اخلياشيم، فإ  بقية التعريفات ال تُ النطق عند اوأطفا 

ق"، والقو  لبيّنة بّي املصطلحات املعرّفة، كالقو  يف تعريف "التعتعة" إهنا: "أحد عيوب النطق يرتدد املصاب به يف كالمه وال ينط
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اضطراب يف القدرة على الكالم أو النطق السليم لأللفاظ واجلم    "، فهذا التعريف  يف تعريف مصطلح "حبسة" إنه: "عجز أو
يوحي أ  احلبسة يف أحد جوانبها هي التعتعة، ولع  ذكر املقاب  اوأجنيب للحبسة فيه داللة على أ  التسميات العربية هلذا املقاب  

ا عدنا إىل تعريف مصطلح "حبسة" نفسه جند أنه مّت إيراد قد تكو  متعددة، ورمبا كانت التعتعة إحد  هذه التسميات  وإذ
أو اضطراب يف القدرة على الكالم     مفهومّي للتسمية نفسها، يتمث  املفهوم اوأو  فيما ذكرناه سابقا من أ  "احلبسة": " عجز 
واجلم  املنطوقة أو املكتوبة"، فاحلبسة  أو النطق السليم لأللفاظ واجلم "، أما املفهوم الثاين هلا فهو أهنا: "ضعف يف فهم الكلمات

حبسب هذا التعريف قد تكو  مرتبطة بالعجز يف النطق كما قد تكو  مرتبطة بالضعف يف الفهم، والفهم هنا إما أ  يكو  
للمنطوق أو املكتوب، فواضح أنه يوجد اضطراب يف حتديد هذا املصطلح بدقة، ذلك أ  املصطلح )التسمية( الواحد ينبغي أ  

 يكو  له تعريف )مفهوم( واحد يف اجملا  العلمي الواحد 
وإذا جئنا إىل تعريف مصطلحي "التغتغة" و"التهتهة" وجدنامها متطابقّي يف املفهوم وإ  اختلفت العبارة، إذ كالمها مرتبط     

ذكر تسمية واحدة ومقابلتها مبفهوم بالثق  )اللكنة، الرثة( يف اللسا ، ومث  هذا اوأمر ينبغي جينبه يف التعريف املصطلحي، بأ  ت
 واحد 

 
 

 اخلامتة:
خنلص يف خامتة هذه الدراسة إىل القو  بأ  املصطلحات الصوتية الواردة يف "املعجم الكبري" مالئمة من حيث عددها، إذ مت إيراد 

يف حّي احتوت اوأجزاء  ثالثّي مصطلحا موزعا على سبعة أجزاء، ذلك أ  اجلزأين اوأو  والثاين مل حيويا أي مصطلح صو ي،
 اوأخر  على هذه املصطلحات بنسب متفاوتة 

أما التعريفات اليت مت إيرادها للمصطلحات املذكورة، فاتسم بعضها بالدقة املطلوبة يف التعريف املصطلحي، خاصة فيما يتعلق     
 حّي حتتاج تعريفات صفات اوأصوات إىل بتعريفات خمارج اوأصوات وبالتعريفات املرتبطة بقيا  اوأصوات من جوانب خمتلفة، يف

حتيينها مبا يتالءم ومستو  املتلقي يف العصر احلاضر وكذا التطور الذي شهدته وما زالت تشهده الدراسات الصوتية، ال الرجوع إىل 
ك بتجنب تعريفات القدماء ونقلها كما هي، كما أ  تعريفات مصطلحات عيوب النطق حتتاج يف أغلبها إىل إعادة ضبط، وذل

 االضطراب والتداخ ، بالتزام الدقة املطلوبة يف التعريف املصطلحي 
كما جتدر اإلشارة إىل ضرورة ذكر اجملا  الذي ينتمي إليه املصطلح قب  البدء يف تعريفه، ذلك أ  ذكره من اوأمور الواجب      

وأمر يف التزام منهجية ذكر املقاب  اوأجنيب مراعاهتا يف تعريف املصطلح خاصة وأ  املعجم لغوي عام غري متخصص، وكذلك ا
للمصطلح املراد تعريفه، مادام أ  أصحاب املعجم قد انتهجوا ذلك يف بعض املصطلحات، على أ  يكو  ذلك بتوحيد لغة 
املقاب  يف ك  املصطلحات، بأ  تكو  الفرنسية أو االجنليزية فقط ال اللغتّي معا يف بعض املصطلحات ولغة واحدة يف 

 صطلحات اوأخر     امل
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)ح  ينظر، ابن منظور، لسا  العرب، تح: عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسن هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، )دت(، مادة -18
  939ق ر(، ص:

 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
22 

 
 
 
 

 –عرض ودراسة  - ب  سينايف رسالة أسباب حدوث احلروف ال ةالصوتيث باحامل
Acoustic detective in ”  the causes of the occurrence of letters ” 

Avicenna , Display and study 
 األستاذ : نورالدي    درمي 
 قسم اللغة العربية و آداهبا

 جامعة الشلف 
 ملخص: 

تمام بالدراسة الصوتية عند العرب القدماء ، منذ أ  وضع اخللي  بن أمحد الفراهيدي كتابه " ميكن أ  نؤرخ لبداية االه
معجم العّي " ؛ وأهّنا تعّد انطالقة ملرحلة جديدة ، مّتت فيها دراسة اوأصوات العربية ، فدّونت خالهلا املالحظات الذاتية ، 

ّكننا من الوقوف على معامل هذا الفكر ، فإذا تأّملنا مقدمة اخللي  يف وألفت الكتب و الرسائ  قب  معجم العّي و بعده ، ممّا م
معجمه العّي ، وجدناه ذلك العامل الفّذ الذي مجع ما قي  من مالحظات صوتية وأصوات العربية ، مّث توالت الدراسات اليت 

و  اإلدغام يف مؤلفه الشهري " الكتاب " ، مّست اجلانب الصو ي ، نذكر منها : تلك املقدمة الصوتية اليت ذكرها سيبويه يف باب
من تلك الدراسات أيضا دراسة البالغيّي من أمثا  اجلاحظ و الباقالين ، فقد اهتموا بدراسة اوأصوات حّي عرضوا لتنافر احلروف 

اليت تناولت الدراسات و تبقى أعظم اوأعما  العربية القدمية وغريها كثري حفظه لنا الرتاث اللغوي العريب ، ، و فصاحة الكلمة ، 
ابن كتاب سر صناعة اإلعراب البن جين ، و   دراسة ابن جين هلا يف كتابه "الصوتية يف نظر احملدثّي ، جبديّة أكرب و استقاللية ، 

 فيها هذه الدراسة للكشف عن اجلوانب الصوتية اليت تسعى  " ، رسالة يف أسباب حدوث احلروفسينا يف " 
 ينا ، خمارج احلروف ، صفات احلروف ، الدراسة الصوتية ابن سكلمات مفتاحية : 

Abstract:            

  

The interest to the Acoustic studies along the Arabic history dates from al-khalil ibn 

Ahmed al –farahidi , when he wrote his best known Kitab al –‘Ayn regarded as the first 

dictionary of the Arabic language . that book was considered as the first step to the Arabic 

Acoustic studies, studies throughout those studies a chain of remarks and observations had 

been noted . before that book , there were other similar books and studies, and so the case 

after . when reading and considering the introduction of known Kitab al –‘Ayn , we discover 

that al-khalil ibn Ahmed was one of those brightest scholars who studied , deeply the Arabic 

Acoustic voices . later on , there were similar studies, such as : the Acoustic introduction of 
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Sibawayh , chapter of diphthong in his book entitled al-kitab. Other references way be as : 

rhetoric scholars , for instance al –jahiz and al-bakilani. They , both , studied Acoustic by 

underlining tongue-twister , the explicitness of the word , and other studies found within our 

Arabic cultural heritage . one of the great studies of Acoustic along the history , is either the 

one achieved by Ibn djini in his “ kitab sirr assinaa al I-arab, or the one written by  Avicenna “ 

a study in the causes of the occurrence of letters ”which aimed at exploring the Acoustic side 

of these latter’s. 
 

Key words :    Avicenna, letters articulations, qualities of sounds , the Acoustic studies. 

 
  مقدمة :

اسة الصوتية عند العرب القدماء ، منذ أ  وضع اخللي  بن أمحد الفراهيدي كتابه " ميكن أ  نؤرخ لبداية االهتمام بالدر 
معجم العّي " ؛ وأهّنا تعّد انطالقة ملرحلة جديدة ، مّتت فيها دراسة اوأصوات العربية ، فدّونت خالهلا املالحظات الذاتية ، 

لوقوف على معامل هذا الفكر ، فإذا تأّملنا مقدمة اخللي  يف وألفت الكتب و الرسائ  قب  معجم العّي و بعده ، ممّا مّكننا من ا
معجمه العّي ، وجدناه ذلك العامل الفّذ الذي مجع ما قي  من مالحظات صوتية وأصوات العربية ، فلم تكن غايته وضع مؤلف 

ستفادة منها ، و قد مستق  وأصوات العربية ، ب  أراد أ  يضع منهجا لرتتيب مواد معجمه ، ليسّه  على الباحث فيه اال
اشتملت مقدمة معجمه على مادة صوتية ) ترتيب احلروف على أسا  صو ي ، تفصي  احلديث عن خمارج احلروف  ، تصنيف 
احلروف حسب صفاهتا ، ذكر نسب تردد أصوات العربية يف الكالم    ( ، مّث توالت الدراسات اليت مّست اجلانب الصو ي ، 

الصوتية اليت ذكرها سيبويه يف باب اإلدغام يف مؤلفه الشهري " الكتاب " ، و مل تكن غايته دراسة ت رهاصانذكر منها : تلك اإل
اوأصوات العربية ، ب  كانت متهيدا لدراسة ظواهر صرفية ) اإلعال  ، اإلبدا  ، اإلدغام    ( ُفّسرت على أسا  صو ي ، و مل 

الفه يف بعض املواضع ، و استدرك ما فات أستاذه ، و من تلك الدراسات يكن سيبويه يف ذلك ناقال آلراء أستاذه اخللي  ب  خ
، و فصاحة الكلمة اوأصوات حّي عرضوا لتنافر احلروفأيضا دراسة البالغيّي من أمثا  اجلاحظ و الباقالين ، فقد اهتموا بدراسة 

حّددوا خمارجها وصفاهتا ، بدقّة أكرب من ، و ال يفوت احلديث عّما قّدمه علماء التجويد و القراءات يف باب اوأصوات حّي 
تلك اليت عهدها اللغويو  ؛ وأهّنا ارتبطت بتالوة القرآ  الكرمي ، و تبقى أعظم اوأعما  العربية القدمية اليت تناولت الدراسات 

منتصف القر  الرابع اهلجري  الصوتية يف نظر احملدثّي ، جبديّة أكرب و استقاللية ، تلك اليت مّتت يف عصر النهضة العربية اإلسالمية
 و بداية القر  اخلامس اهلجري ، و نقصد : كتاب سر صناعة اإلعراب البن جين ، ورسالة يف أسباب حدوث 

البن سينا، فهي حبّق تعّد مرحلة جديدة و متمّيزة و رائدة يف الفكر الصو ي العريب ، وعموما ميكن القو  إّ  الدراسة  1احلروف
 استقطبت اهتمام فئة من العلماء لغايات خمتلفة، ميكن حصرها يف :، لقدمية الصوتية العربية ا

لصاحب بن ااهتمام املعجميّي : أمثا  اخللي  يف مقدمة معجمه العّي، و القايل يف البارع ، و اوأزهري يف هتذيب اللغة ، و  -
 ابن سيده يف احملكم و عباد يف احمليط يف اللغة ، 

ا  : سيبويه يف الكتاب ، و املربد يف املقتضب ، و ابن جين يف سر صناعة اإلعراب ، و ابن السراج يف اهتمام النحويّي : أمث -
 اوأصو  ، و ابن يعيش يف املفص   

 اهتمام علماء التجويد و القراءات : وعلى رأسهم ابن اجلزري يف كتابه النشر يف القراءات العشر   -
 اخلفاجي يف سر الفصاحة ، اجلاحظ يف البيا  و التبيّي ، السكاكي يف مفتاح العلوم   اهتمام البالغيّي : أمثا  : ابن سنا  -
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 اهتمام الفالسفة : ابن سينا ، إخوا  الصفا ، الفارايب ، يف مواضع خمتلفة من مؤلفاهتم   -
اربتها للدراسات حد املهتمّي بالدراسة الصوتية العربية ، و مقأتأ ي هذه الدراسة للكشف عن اجلوانب الصوتية عند 

فما هي املباحث الصوتية اليت تعرض إليها ابن سينا يف  الصوتية احلديثة ، و نعين ابن سينا و رسالته " أسباب حدوث احلروف "  
 رسالته؟ و ما قيمتها العلمية يف كنف ما توصلت إليه الصوتيات احلديثة ؟ 

اللغة إاّل أّ  ذلك مل مينعه من دراسة الصوت العريب ، و كا  على الرغم من أّ  ابن سينا اشتهر يف الطب أكثر منه يف  
ذلك يف رسالته " أسباب حدوث احلروف " ، فوّظف مجيع معارفه الطبية و الفيزيائية واللغوية فيها ، و قد توّص  إىل نتائج ذات 

 على ستة فصو  هي :  قيمة عالية يف جما  دراسة الصوت العريب فيزيائيا و تشرحييا و لغويا ، واشتملت رسالته
تطّرق يف الفص  اوأو  منها للحديث عن سبب حدوث الصوت، وأهّم مسبباته و املراح  اليت مير هبا، و تناو  يف 
الفص  الثاين احلديث عن سبب حدوث احلروف ، و خمارجها و صفاهتا ، و يف الفص  الثالث حتّدث عن مكونات احلنجرة 

دة على حتريكه ، و فّص  احلديث يف الفص  الرابع عن احلروف و خمارجها ، و حتّدث يف واللسا  ، و بّّي العضالت املساع
الفص  اخلامس عن احلروف من حيث أصالة املخرج و الصفة ، و خّصص الفص  الساد  للحديث عن كيفية حدوث ك  

 حرف من حروف العربّية  
 جهاز النطق عند اب  سينا : -1

، و  يكونوا على دراية بأعضاء النطقو اليت مفادها أهّنم مل –ّي إىل علماء العرب القدماء تغرّيت نظرة العديد من الدارس
منذ أ  مّت " العثور على العديد من النصوص اليت تدّ  على هذه املعرفة ، إذ يعّد اإلمام جعفر الصادق  –مل يعرفوها معرفة دقيقة 

، و تبقى  2ء النطقية وصفا دقيقا يكاد يقرب من الوصف احلديث "ه( من أوائ  العلماء العرب الذين وصفوا اوأعضا148) ت
    ابن سينا هلا يف كتبه ، ورسائله دراسة الفالسفة هلا أكرب خطوة أحدثتها يف هذا امليدا  ، و أعمقها دراسة

جرة واللسا  مل يتناو  ابن سينا يف رسالته مجيع أعضاء اجلهاز النطقي ، ب  تعرض للحديث عن عضوين فقط مها : احلن
، فبّّي غضاريف احلنجرة ، و العضالت املساعدة على حتريك  3، و قد وصفهما وصفا دقيقا من الناحية التشرحيية و الوظيفية

اللسا  ، و قد ساعده يف ذلك معرفته الواسعة بعلم التشريح ، فوصفه هذا يطابق إىل حّد كبري ما توصلت إليه الدراسات الصوتية 
، " و ليس يف هذا غرابة ، فقد كا  الرج  طبيبا ، له مؤلفات أثىن عليها القدماء ، شاهدة على براعته و  4اجلانباحلديثة يف هذا 

، فقد كا  أو  عامل عريّب وصف احلنجرة ، و بّّي دورها يف عملية  5فيض علمه ، فعرف ابن سينا غضاريف احلنجرة الثالثة "
 التصويت  

 فيزياء الصوت و السمع : -2
 حدوث الصوت :  -1 -2

، و 6الصوت هو " اضطراب تضاغطي يتنق  خال  وسط ما و يسبب حركة لطبلة اوأذ  ، تؤدي بالتايل إىل اإلحسا  بالسمع "
، فيتضح من التعريفّي أّ  للصوت 7عّده بعضهم ظاهرة من الظواهر الفيزيائية " تنتق  على صورة حركة ذبذبية يف الوسط املادي "

 دوثه ، كما ال بّد له من وسط ناق  له   سببا يؤدي إىل ح
أّما ابن سينا فقد طرح مسألة حدوث الصوت طرحا علميا دقيقا ، فذهب إىل القو  بأّ  السبب الرئيس يف حدوث 

 ، يقو  " أظن أّ  الصوت سببه القريب متوّج اهلواء دفعة و بقوة و بسرعة من 8الصوت هو متوج اهلواء بفع  عملييت القرع و القلع



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
25 

أي سبب كا  ، و الذي يشرتط فيه من أمر القرع عساه أ  ال يكو  سببا كليّا للصوت ، ب  كأنّه سبب أكثري ، مث إ  كا  سببا  
كليّا فهو سبب بعيد ليس السبب املالصق لوجود الصوت ، و الدلي  على أّ  القرع ليس سببا كليّا للصوت ، أّ  الصوت قد 

   9لقلع "حيدث أيضا عن مقاب  القرع و هو ا
، يسّمى القلع و هو ما يقاب  القرعير  ابن سينا أّ  القرع ليس سببا كليّا يف عملية حدوث اوأصوات ، ب  هناك ما  

فالقرع يف نظره يأخذ حيزا أكرب ممّا يأخذه القلع يف إحداث التموج الذي ينتج الصوت ، ويفند ابن سينا مقولة من ذهب إىل 
   10بعده يف اهلواء ، واصفا إيّاه بالضعف ، و أ  ال حاجة يف التكلف يف إبانته القو  بأّ  القلع حيدث قرعا

شيء واحد و  –يقصد القرع والقلع  –و أّكد ابن سينا على دور متوّج اهلواء يف إحداث اوأصوات ، يقو  " لكن يلزم يف اوأمرين 
ذبذبات صوتية ، تنق  إىل أذ  السامع بواسطة اهلواء ، و ، فالقرع و القلع حيدثا  أمواجا و  11هو متوّج سريع عنيف يف اهلواء "

يتضح لنا من هذا القو  مقدار العمق الفكري عند ابن سينا يف طرحه الصو ي ، فقد أدرك كيفية حدوث الصوت ، و فّسره تفسريا 
اوأثر السمعي للصوت انطالقا فيزيائيا ، فكا  طرحه مبثابة نظرية علمية دلت على فهمه العميق وأثر الذبذبات الصوتية و وصو  

 من عملييت القرع والقلع ، اللتّي أشار إليهما يف مسته  حديث عن الصوت  
مل يغف  ابن سينا احلديث عن العضو اهلام الذي يساعد على استقبا  اوأصوات ، و هو اوأذ  ، و أّكد على أمهيته ، 

مّث ذلك املوج يتأد  إىل اهلواء الراكد يف الصماخ فيموجه فتحس به دو  التصريح بامسه ، ب  ملّح له بالقو  فقط ، حيث يقو  " 
، و الصماخ عضو يف اوأذ  الداخلية حيتوي على أعصاب مسعية تنق  املوجات الصوتية امللتقطة  12العصبة املفروشة يف سطحه "

 إىل الدماغ        
يف جما  إحداث اوأصوات و التقاطها على ما توص  إليه علم و بإسقاط هذه احلقائق العلمية الصوتية اليت توص  إليها ابن سينا 

تكاد تكو  مّتفقة ، فالصوت يف عرف احملدثّي هو " عملية حركية يقوم هبا اجلهاز النطقي ، وتصحبها  ، جندها الصوت احلديث
، و  13قباله و هو اوأذ  "آثار مسعية تأ ي من حتريك اهلواء فيما بّي مصدر إرسا  الصوت و هو اجلهاز النطقي ، و مركز است

منهم من رأ  أنّه " أثر مسعي متولد عن اهتزاز جسم مصوت يؤدي إىل حركة جزيئات اهلواء احلاملة للصوت يف سلسلة متتابعة 
من التضاغطات و التخلخالت ينتشر من خالهلا الصوت ملسافات قريبة أو بعيدة على شك  موجات صوتية غري مرئية تستجيب 

فما وقف عليه ابن سينا يف سبب حدوث الصوت يلتقي يف نقاط كثرية مع ما توص  إليه علم الصوت احلديث ،  ،14هلا اوأذ  "
و أّما العملية السمعية " فهي تبدأ من حلظة دخو  " موجة صوتية صماخ اوأذ  ، و تص  على طبلة اوأذ  فتحركها ، و بعد 

ود يف اوأذ  الداخلية بطريقة حترك أعصاب السمع ، و تنق  اوأعصاب صورة انتقاهلا عن طريق سلسلة العظام تؤثر يف السائ  املوج
، و هذا عينه ما أشار إليه ابن سينا يف العملية السمعية من أّ  اوألياف العصبية السمعية على  15هذا االضطراب إىل املخ "

مرتبطة بالدماغ ممّا يسه  عملية السمع ، و مستو  الصماخ تتوتر بفع  التموج احلاص  للهواء داخ  اوأذ  ؛ وأّ  هذه اوأجزاء 
تتبّّي لنا أيضا دقة ابن سينا يف وصف العملية السمعية حّي أشار مباشرة إىل أهم عضو يف إحداثها ، فلم يعدد باقي اوأجزاء 

مفصلة يف كتبه اوأخر  املتعلقة هبا ، وأعين أجزاء اوأذ  اخلارجية و الوسطى و الداخلية و دلي  تلك الدقة هو ذكره لتلك اوأجزاء 
، و هنا ميكن أ  نلمس تقاربا بّي ما قّرره ابن سينا من آراء صوتية يف هذا اجلانب من الدراسة ، و ما توص  إليه احملدثو  يف 
ة دراساهتم و اليت استعانوا فيها باوأجهزة احلديثة يف دراسة اوأصوات خبالف القدماء الذين كانت جّ  آرائهم مبنية على املالحظ

 الذاتية   
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 خمارج احلروف و صفاهتا عند اب  سينا : -3
تعّددت مصطلحات علماء العربّية القدماء يف جما  علم اوأصوات للداللة على خمارج احلروف ، فاصطلح عليها اخللي  

 ، 18"، و اصطلح عليها ابن جين بـ " املقطع  17، و اصطلح عليها سيبويه بـ " املخرج " 16بـ " املدرج و املوضع "
،     أّما ابن سينا فاصطلح عليه بـ " احملبس  20، و اصطلح عليها اخلفاجي بـ " املخرج "19و اصطلح عليها ابن دريد بـ " اجملر  "

 ، حىّت و إ  اختلفت املصطلحات الدالة على خمارج احلروف عند القدماء ، إالّ أهّنا تشري إىل موضع حدوث احلروف   21"
ستة  23مثانية خمارج ، وعند سيبويه 22لقدماء يف عدد خمارج احلروف العربّية ، فهي عند اخللي اختلف علماء العربية ا 

سبعة عشر خمرجا ، لّكنه مل يصرح هبذا العدد يف  25ستة عشر خمرجا ، و هي عند ابن سينا 24و عند ابن جين عشر خمرجا ،
دد من املخارج ، و قد أثبت هذا العدد ابن اجلزري يف  رسالته ، و بعد حصر احلروف اليت حّدد خمارجها ، وقفنا على هذا الع

كتابه شرح طيبة النشر ، قا  بعد أ  ذكر اختالف علماء العربّية يف عددها " فالصحيح املختار عندنا     سبعة عشر خمرجا 
، فهو يقصد  26" وهذا الرأي حيدث من حيث االختيار ، وهو الذي أثبته أبو علي بن سينا يف مؤلف أفرده يف خمارج احلروف

 رسالة أسباب حدوث احلروف ؛ وأّ  ابن سينا مل يذكر خمارج احلروف إالّ يف هذه الرسالة على الرغم من تعدد مؤلفاته    
 تعريف احلرف :  -4

احلرف يف اللغة حّد الشيء و طرفه ، قا  ابن منظور يف اللسا  " اعلم أّ  ) ح ر ف ( أينما وقعت يف الكالم يراد هبا 
الشيء و ِحدَّتُُه ، من ذلك حرف الشيء إمّنا هو حدُُّه و ناحيته ، و طعام َحرّيف : يراد ِحدَّتُه ، و رج  حمارف ، أي حمدود  حدّ 

والتحريف يف  عن الكسب و اخلري ،     و مسّيت حروف املعجم حروفا ، و ذلك أّ  احلرف حّد منقطع الصوت و غايته ،    
   27الكالم : تغيريه عن معناه "

قّدم ابن سينا تعريفا للحرف ، قا  فيه " و احلرف هيئة للصوت عارضة له يتمّيز هبا عن صوت آخر مثله يف احلّدة و الثق  متيزا يف 
، يشري ابن سينا يف تعريفه إىل الصوت اللغوي دو  سواه من اوأصوات اوأخر  ، أي الذي تنتج عنه احلروف بفع   28املسموع "

خرج أو احملبس الذي تشّكله أعضاء النطق " و أّما حا  التموج من جهة اهليئات اليت تستفيدها من املخارج التموج احلاص  يف امل
 الصفات   ة، كما رّكز على أمهية السمع اليت تدخ  يف متييز احلروف من جه  29و احملابس يف مسلكه فتفع  احلرف "

لتشريح و الفيزياء ، و هو وصف ميكن القو  عنه أنّه وصف ابن سينا خمارج احلروف العربّية وْصف عامل بالطب و ا
اّتسم بالدقة ، و اجلّدة يف استعما  املصطلحات ، فقد استخدم مصطلحات مل تكن متداولة بّي أه  هذا العلم ، و أّما ترتيبه هلا 

بالشفتّي و ينتهي   الذي يبدأ 30فهو ترتيب تصاعدي يبدأ من أقصى احللق و ينتهي بالشفتّي ، على عكس ترتيب احملدثّي
 : 31بأقصى احللق ، فكا  ترتيبه كاآل ي

، ث ، ظ ، ذ ،   ، و، ف ، ب ،  ء ، ه ، ع ، ح ، خ ، ق ، غ ، ك ، ج ، ش ، ض ، ص ،   ، ز ، ر ،ط ، ت ، د
 ،   ،  ي ، ا    م

  و أّما صفات احلروف العربّية عنده ، فقد ضّمنها يف حديثه عن كيفية حدوث ك  حرف من احلروف
 : 32يف اجلدو  اآل يو صفاهتا و ميكن إمجا  وصف ابن سينا ملخارج احلروف العربّية  
 

 وصف ابن سينا ملخرج احلرف  احلرف  الرقم 
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حتدث من حفز قوّي من احلجاب و عض  الصدر هلواء كثري و من مقاومة الطرجهايل احلاصر زمانا قليال  اهلمزة  1
 الع بالعض  الفاحتة و ضغط اهلواء معا حلصر اهلواء مثّ اندفاعه إىل االنق

ب  تفعله حافات املخرج ،  حتدث عن مث  ذلك احلفز يف الكم و الكيف إاّل أّ  احلبس ال يكو  حبسا تاما اهلاء  2
 حافاته بالسواء غري مائ  إىل الوسط و تكو  السبي  مفتوحة و االندفاع ميا 

 مطلقا و فتح الذي ال اسم له متوسطا و إرسا  اهلواء إىل فوق ليرتدد يفعلها حفز اهلواء مع فتح الطهرجايل العّي  3
 يف وسط رطوبة يتدحرج فيها من غري أ  يكو  هذا احلفز خاصا جبانب 

مث  العّي ، إال أّ  فتح الذي ال اسم له أضيق و اهلواء ليس حيفز على االستقامة حفزا ب  ميي  إىل خارج  احلاء  4
 يهزها إىل قدام فتحدث من انزعاج أجزائها إىل قدام هيئة احلاء حىّت يقسر الرطوبة و 

حتدث من ضغط اهلواء إىل احلد املشرتك بّي اللهاة و احلنك ضغطا قويا مع إطالق يهتز فيما بّي ذلك  اخلاء  5
حتبس اهلواء زومحت وقسرت إىل خارج ذلك املوضع  أ رطوبات يعنف عليها التحريك إىل قدام فكلما كادت 

 قوةب
 حتدث حيث حتدث اخلاء و لكن حببس تام ، و أّما اهلواء فمقداره و مواضعه فذلك بعينه  القاف  6
فهو أخرج من ذلك يسريا و ليست جتد من الرطوبة و ال من قوة احنصار اهلواء ما جتده اخلاء ، و احلركة فيه  الغّي  7

حلركة فيها أضعف وهو أهّنا حتدث يف الرطوبة احلنكية  إىل قرار الرطوبة أمي  منها إىل دفعها إىل خارج ؛وأّ  ا
 كالغليا  و االهتزاز 

 حتدث حيث حتدث الغّي و مبث  سببه إالّ أّ  حبسه حبس تام  الكاف 8
حيدث من حبس بطرف اللسا  تام و بتقريب اجلزء املتقدم من اللسا  من سطح احلنك املختلف اوأجزاء يف  اجليم  9

مع سعة يف ذات اليمّي و اليسار و إعداد رطوبة حىّت إذا أطلق نفذ اهلواء يف ذلك املضيق النتوء و االخنفاض 
نفوذا يصغر لضيق املسلك إاّل أنّه يتشذب الستعراضه ويتم صفريه خل  اوأسنا  و تنقص من صفريه و ترده 

ا التفقع إىل بعيد و ال تتسع ب  إىل الفرقعة الرطوبة املندفعة فيما بّي ذلك متفقعة مث تتفقأ إاّل أهّنا ال ميتد هب
 تفوقها يف املكا  الذي يطلق فيه احلبس 

فهي حادثة حيث حيدث اجليم بعينه و لكن بال حبس البتة ، فكأّ  الشّي جيم مل حيبس ، وكأّ  اجليم شّي  الشّي  10
 ابتدأت جببس مث أطلقت 

اجلزء اوأملس إذا أطلق أقيم يف مسلك اهلواء رطوبة  حتدث عن حبس تام عندما تتقدم موضع اجليم و تقع يف الضاد  11
وحدة أو رطوبات تتفقع من اهلواء الفاع  للصوت و ميتد عليها منحبسا حبسا ثانيا و يتفقأ فيحدث شك  

 الضاد
يفعله حبس غري تام أضيق من حبس السّي و أيبس و أكثر أجزاء حابس طوال إىل داخ  خمرج السّي و إىل  الصاد 12

حىّت يطبق اللسا  أو يكاد يطبق على ثلثي السطح املفروش حتت احلنك و املنخر و يتسرب اهلواء خارجه 
 عن ذلك املضيق بعد حصر شيء فيه من وراء و خيرج من خل  اوأسنا   

حتدث عن مث  حدوث الصاد إاّل أّ  احلابس من اللسا  فيه أق  طوال و عرضا فكأهّنا حتبس العضالت اليت  السّي  13



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
28 

  طرف اللسا  ال بكليتها ب  بأطرافها يف
حتدث من اوأسباب املصفرة اليت ذكرناها إاّل أّ  اجلزء احلابس فيها من اللسا  يكو  ما يلي وسطه و يكو   الزاي  14

طرف اللسا  غري ساكن سكونه الذي كا  يف السّي ب  ممكن من االهتزاز ، فإذا انفلت اهلواء الصافر عن 
طرف اللسا  و اهتزت رطوبات تكو  عليه وعنده و نقص من الصفري إاّل أنّه باهتزازه حيدث احملبس اهتّز له 

يف اهلواء الصافر املنفلت شبيه التدحرج يف منافذه الضيقة بّي خل  اوأسنا  فيكاد أ  يكو  فيه شبيه التكرير 
 تزاز  الذي يعرض للراء ، وسبب ذلك التكرير اهتزاز جزء من سطح طرف اللسا  خفي االه

من احلروف احلادثة عن القلع دو  القرع أو مع القرع و إمّنا حتدث عن انطباق سطح اللسا  أكثر من سطح  الطاء  15
احلنك و املنخر و قد يربأ شيء منهما عن صاحبه و بينهما رطوبة فإذا انقلع عنه و انضغط اهلواء الكثري مسع 

 الطاء 
 لكن مثله يف الشدة مسع التاء  و إ  كا  احلبس جبزء أق  و التاء  16
إ  كا  احلبس بالطرف أشد و لكن مل يستعن بسائر سطح اللسا  و لكن ينق  اهلواء عن احلبس مبا يلي  الدا   17

طرف اللسا  من الرطوبة حىت حيركها و يهزها هزّا يسريا و ينفذ فيها و يف أعايل خل  اللسا  قب  اإلطالق مث 
 يطلق كا  منه الدا    

إ  مل يكن حيث التاء حبس تام و لكن إطالق يسري يصفر معه اهلواء غري قوي الصفري كصفري السّي وأّ   الثاء  18
طرف اللسا  يكو  أرفع و أحبس للهواء من أ  يستمر يف خل  اوأسنا  جّيدا و كأنّه ما بّي متا  أطراف 

 اوأسنا  مسع الثاء
من طرف اللسا  و إجراء اهلواء املطلق بعد احلبس على سطح سائر إ  كا  حبس كاإلمشام جبزء صغري  الظاء  19

 اللسا  على رطوبته و حفز له مجلة مسع الظاء 
الذا  يقصر به عن الزاي ما يقصر الثاء عن السّي و هو أنّه ال ميكن هواؤه حىّت يستمر جّيدا يف خل   الذا   20

و لكن يكو  يف الذا  قريبا من االهتزاز الذي يف اوأسنا  ب  يسد جمراه من حتت و ميكن مشه من أعاليه 
 الزاي  

إ  كا  حبس بطرف اللسا  رطب جدا مث قلع و احلبس معتد  غري شديد و ليس االعتماد فيه على الطرف  الالم  21
 من اللسا  ب  على ما يليه لئال يكو  مانعا من التزاق الرطوبة مث انقالهبا حدث الالم

بس أيبس و ليس قويا و ال واحد ب  يتكرر احلبس يف أزمنة غري مضبوطة كا  منه الرتعيدات و إ  كا  احل الراء 22
 اإليقاعات و ذلك لشدة اهتزاز حبس سطح اللسا  حىت حيدث حبسا بعد حبس غري حمسو  حدث الراء

 س تام حدث الفاء أّما إذا كا  حبس اهلواء بآخر الثنية من الشفة و تسربه يف آخر الثنية من غري حب الفاء  23
 إ  كا  يف ذلك املوضع بعينه مع حبس تام اإلطالق يف تلك اجلهة بعينها حدث الباء  الباء  24
إذا كا  حبس تام غري قوي و كا  ليس كله عند املخرج من الشفتّي و لكن بعضه إىل ما هناك و بعضه إىل  امليم  25

 شوم و الفضاء الذي يف داخله دويا حدث امليم ناحية اخليشوم حىت حيدث اهلواء عند اجتيازه اخلي
إ  كا  بد  الشفتّي طرف اللسا  و عضو آخر حىت يكو  عضو رطب أرطب من الشفة يقاوم اهلواء  النو   26
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 باحلبس مثّ يتسّرب أكثره إىل ناحية اخليشوم كا  النو  
يبلغ أ  ميانعه يف انضغاطه بسطح  و حتدث حيث حتدث الفاء ، و لكن بضغط و حفز للهواء ضعيف ال الواو 27

 الشفة
 إهّنا حتدث حيث حيدث السّي و الزاي و لكن بضغط و حفز للهواء ضعيف ال يبلغ أ  حيدث صفريا  الياء 28
 خمرجها مع إطالق اهلواء سلسا غري مزاحم  اوألف  29
 

 :حتليل 
ا " فيه تفصي  دقيق ال جنده يف كتب اللغويّي ، وقد إّ  حديث ابن سينا عن خمارج احلروف و بعض صفاهتا و كيفيات نطقه -

أعانه على ذكر احلركات العضوية ، و على حتديد العضالت ، و املفاص  املشرتكة يف إنتاج الصوت خربته العلمية الواسعة برتكيب 
   33جسم اإلنسا  و بتشريح أعضائه "

ف ، و ترتيب احلروف عنده ترتيب خمرجي ، كالذي جنده عند اخللي  بدأ ترتيبه ملخارج احلروف مبخرج اهلمزة منتهيا مبخرج اوأل -
 ، ولكن مع وجود بعض االختالفات بينهما    

مّيز ابن سينا بّي احلروف السواكن و احلروف العل  ، بدلي  تسمية الواو الصامتة ، و الواو املصوتة ، والتفريق بينهما يف املخرج  -
    34تة و التفريق بينهما يف املخرج ، و اوألف املصوتة، و الياء الصامتة و الياء املصو 

 من الصفات اليت حتّدث عنها ابن سينا أثناء وصفه للحروف: -
احلبس ، و هو عنده نوعا  حبس تام ، و آخر غري تام ، و ميكن مقابلة هذين املصطلحّي بالشّدة والرخاوة عند القدماء ، و     

، فاحلروف اليت حيدث فيها حبس تام للصوت عنده هي : اهلمزة ، القاف ، الكاف ، اجليم  االنفجار و االحتكاك عند احملدثّي
، الطاء ، التاء ، الدا  ، الباء ، و أّما الضاد ، و الالم ، و امليم ، و النو  ، فيحدث فيها حبس جزئي للصوت ، و " قد أصاب 

" تتكلف  –عند القدماء  -؛ وأّ  الضاد  35بّي النوعّي " -ئي لهاحلبس التام للصوت و احلبس اجلز  –ابن سينا يف هذه التفرقة 
، فهذه املرونة يف املخرج تتيح هلا صفة احلبس  36من اجلانب اوأمين ، و إ  شئت تكّلفتها من اجلانب اوأيسر و هو أخّف "

راف اللسا  مع الصوت ، و اجلزئي ، و أّما الالّم فحرف منحرف ، و املنحرف عند سيبويه " حرف شديد جر  فيه الصوت الحن
، فحركة اللسا  االحنرافية تتيح له حبسا جزئيا ، و أّما امليم و النو   37مل يعرتض على الصوت كاعرتاض احلروف الشديدة "

، فخروج  38فحرفا  جيري معهما الصوت ؛ " وأّ  الصوت غّنة من اوأنف ، فإمّنا خترجه من أنفك و اللسا  الزم ملوضع احلرف "
فيهما من اوأنف مينحهما صفة احلبس اجلزئي ، و أّما احلروف : الثاء و احلاء و اخلاء ، و الذا  و الراء و الزاي و السّي الصوت 

 و الشّي و الصاد و العّي و الغّي و الفاء و اهلاء ، فهي احتكاكية ، فحبس الصوت فيها يكو  غري تاّم  
 لصاد ، الطاء  اإلطباق : و حتّدث عنه حّي حّدد خمرج ك  من : ا

 الصفري : و حتّدث عنه حّي حّدد خمرج :الزاي  
 التكرار : و حتدث عنه حّي حّدد خمرج : الراء  
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و مبقاربة ما توصّ  إليه ابن سينا من وصف ملخارج احلروف و صفاهتا ، مع ما قررّه علماء اوأصوات احملدثو  جنده يتطابق مع ما  

، و بوصفه هذا مل خيرج عن اإلطار العام الذي حّدده علماء   39التفصي  عند احملدثّيتوصلوا إليه ، و لكن مع شيء من 
اوأصوات ملخارج احلروف ، و إ  الحظنا فرقا يسريا بّي ما وص  إليه ، و بّي ما هو متعارف عليه عند علماء اوأصوات احملدثّي 

 ، و كذا احلا  بالنسبة لصفاهتا   
 

 خامتة :
يف إثراء الدر  الصو ي العريب ، مبا أتيح له   -على الرغم من أنّه مل يكن لغويا  –مث  علماء اللغة القدماء  أسهم ابن سينا مثله -

من إمكانات يف ذاك الزمن ، موظفا خربته العلمية يف الطب و التشريح ، بنظرات صوتية تكاد تتفق مع ما توصّ  إليه علم 
 الصوت احلديث  

روف رسالة فريدة يف موضوعها ، حتّدث فيها ابن سينا عن سبب حدوث اوأصوات بصورة عامة تعّد رسالة أسباب حدوث احل -
، مّث عن سبب حدوث احلروف بصفة خاصة ، و قد وصف خمارج احلروف العربّية و بعض صفاهتا ، وصف الطبيب اخلبري ، و  

 كانت السمة الغالبة على الرسالة الطبُّ ال اللغة  
 ة الواردة يف الرسالة ، أقرب إىل علم الطب منها إىل علم الصوت  إّ  املصطلحات الصوتي -
تعّد رسالة أسباب حدوث احلروف مرجعا تراثيا يف علم الصوت العريب ، ال مندوحة لك  باحث يف الصوت عنها؛ وأهّنا متّث   -

 خالصة بليغة ، و تصورا داال للدر  الصو ي عند العرب  
حلرف ، و قّدم مفهوما لك  منهما ، فاحلرف هيئة شكلية للصوت ، والصوت أثر مسعي ، مّيز ابن سينا بّي الصوت و ا -

فالتفكري الصو ي عنده مبيّن على أساسّي اوأو  منهما ، هو ماهية الصوت و احلرف ، و ثانيهما اوأعضاء اليت تشارك يف إنتاج 
 الصوت أو احلرف  

إالّ ما حتّدث عنه يف الفص  اخلامس من رسالته ممّا جاء يف وصف  -بّية ، جاءت رسالة ابن سينا خالصة لدراسة اوأصوات العر  -
خبالف الدراسات الصوتية العربّية اليت سبقته ، فقد اّتسمت بالوظيفية ؛ أي درست  -تأدية بعض احلروف من لغات أخر  

يف باب اإلدغام لتفسري بعض الظواهر   اوأصوات لغاية من الغايات ) درسها اخللي  لرتتيب مادة معجمه العّي ، ودرسها سيبويه
 كاإلدغام ، و اإلبدا  ، و اإلعال  ،    ( 

أشار ابن سينا إىل بعض الظواهر الصوتية اليت تندرج حتت باب علم اوأصوات السمعي عند احملدثّي ، ومنها: الذبذبات ،  -
 التموج ، الوسط املادي ) الذي ينتق  خالله الصوت (  
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 اهلوام :

سرار د الكتاب بامسي : رسالة ، و مقالة يف صدر العنوا  ، و أّما عجزه فورد باوأمساء اآلتية : يف حتقيق احلروف ، يف أسباب احلروف ، يف أور   1
احلروف ، يف حدوث احلروف ، يف خمارج احلروف ، يف أسباب حدوث احلروف و خمارجها ، يف احلروف ، يف خمارج احلروف و صفاهتا ، وقد ورد 

مساء أخر  منها : معرفة حدوث احلروف ، خمارج الصوت و احلروف، أسباب حدوث احلروف   ينظر أنا و اللغة و اجملمع ، أمحد خمتار عمر ، بأ
  و لعّ  أرجحها و املتدوا  منها : أسباب حدوث احلروف ، و أما بقّية العناوين فال 41، ص2002عامل الكتب ، القاهرة ، الطبعة اوأوىل ، 

 ف بينها إالّ بزيادة كلمة أو حذف أخر  ، و كّلها تدور يف فلك احلروف و خمارجها و صفاهتا  اختال
  166، ص 2006املدار  الصوتية عند العرب النشأة و التطور ، عالء جرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ،     2
حدوث احلروف ، ابن سينا ، حتقيق حمّب الدين اخلطيب ، مطبعة وفاء ، تونس  للتفصي  يف وصف ابن سينا للحنجرة و اللسا  ، ينظر : أسباب  3

   و ما بعدها  19، ص2002، 
 ، 2006دراسة الصوت اللغوي ، أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، : مكونات احلنجرة و أقسام اللسا  يف :  ينظر  4

، و علم اللغة مقدمة للقارئ العريب 139، ص2007ر طليمات ، دار طال  ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، ، و يف علم اللغة ، غازي خمتا 101ص
الطبعة  ، علم اوأصوات، حسام البهنساوي ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، 113، ص1999، حممود السعرا  ، دار الفكر العريب ، مصر ، 

  40و ص 37، ص2008الثانية ، 
  21، ص1983عند العرب ، خلب  إبراهيم العطية ، دار اجلاحظ ، بغداد ، الطبعة اوأوىل ، يف البحث الصو ي   5
  46، ص 1992الداللة الصوتية ، حسام الدين زكي ، مكتبة اوأجنلومصرية ، القاهرة ، الطبعة اوأوىل ،   6
   334ص، 1955علم اوأصوات ، عبد اجلبار عبد هللا ،مطبعة العاين ، بغداد ، الطبعة اوأوىل ،   7
م ما عن جرم القرع  " هو تقريب جرم ما إىل جرم مقاوم ملزامحته تقريبا تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حركة التقريب و قوهتا " ، و القلع " هو تبعيد جر    8

، ابن سينا ، احلروف بعيد " ينظر : أسباب حدوثآخر مماّ  له منطبق أحدمها على اآلخر تبعيدا ينقلب عن مماسته انقالعا عنيفا لسرعة حركة الت
    15ص 

  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص  9
  16أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، صينظر :   10
  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص  11
  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص  12
  66، ص2001ار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب ، اللغة العربية معناها و مبناها ، متام حسا  ،  د  13
  18الداللة الصوتية ، حسام الدين زكي ، ص  14
   48دراسة الصوت اللغوي ، أمحد خمتار عمر ،ص   15
  58، ص1، ج1993كتاب العّي ، اخللي  بن أمحد الفراهيدي ، حتقيق مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي ، دار و مكتبة اهلال  ، بغداد ،   16
  434، ص 4، ج 1999الكتاب ، سيبويه ، حتقيق بديع إمي  يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ،   17
  19، ص1،  ج 2000سر صناعة اإلعراب ، ابن جين ، حتقيق حممد حسن إمساعي  ، دار الكتب العلمية ، لبنا  ، الطبعة اوأوىل ،   18
  08،ص 1، ج 1990قافة ، القاهرة ، مجهرة اللغة ، ابن دريد ، مكتبة الث  19
  55، ص 2010سر الفصاحة ، ابن سنا  اخلفاجي ، حتقيق إبراهيم مشس الدين ، كتاب ناشرو  ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ،   20
  17أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص  21
 ، 48، ص 1العّي ، ج  22
  573، ص 4الكتاب ، ج  23
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  55، ص 1سر صناعة اإلعراب ، ابن جين ، ج  24
 ، و ما بعدها   23أسباب حدوث احلروف ، ص  25
  27، ص1997شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري ، ضبط و تعليق أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل،   26
 ) ح ر ف (    مادة 837، ص 2، ج 1993لسا  العرب ، ابن منظور ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، الطبعة الثالثة ،   27
   17أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص  28
  17أسباب حدوث احلروف ، ص  29
  و  ينظر : كالم العرب من قضايا 245، ص 1962ينظر : اوأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة اوأجنلو مصرية ، مصر ، الطبعة الرابعة ،   30

  و ما بعدها ، و ينظر : علم اوأصوات ، حسام البهنساوي ،  19، ص  1990 اللغة ، حسن ظاظا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ،
 ، و ما بعدها   42، ص  2008مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

   و ما بعدها  23أسباب حدوث احلروف ، ص  31
   و ما بعدها  23أسباب حدوث احلروف ، ص  32
  51عمر ، صأنا و اللغة و اجملمع ، أمحد خمتار   33
  27أسباب حدوث احلروف ، ص  34
   48أنا و اللغة و اجملمع ، أمحد خمتار عمر ، ص  35
  572، ص 4، ج1999الكتاب ، سيبويه ، حتقيق إمي  بديع يعقوب ، دار الكتب العلمّية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ،   36
  574، ص 4الكتاب ، ج  37
  574، ص 4الكتاب ، ج  38
، و ما بعدها ، و علم  19و ما بعدها ، و  كالم العرب من قضايا اللغة ، حسن ظاظا ، ص  245أنيس ،ص ينظر اوأصوات اللغوية ، إبراهيم  39

و ما بعدها  45  و الصوتيات و الفونولوجيا ، مصطفى حركات ، دار اآلفاق ، اجلزائر ، ص 86، و ص 49اوأصوات ، حسام البهنساوي ،ص 
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  العربية وانإجنليزيةغوي لألصوات الوقفية بنيالتقابل اللّ 
Linguistic contrastive for stop sounds between Arabic and English 

 
 أمحد رشيد املومين   أمساءكتورة  د ال

 كلية العلوم واآلداب  –قسم العلوم انإنسانية 
 إربد / األردن -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 
 ملخص البحث

 
لوقوف على تسمية اوأصوات الوقفيـة مبسـميات عديـدة عنـد العلمـاء القـدماء واملعاصـرين واحملـدثّي، إذ يهدف البحث إىل ا        

أو التوافق واالختالف بّي هذه املسميات ومراح  إنتاج الصوت الوقفي  وال بد  ،تظهر لنا تلك املسميات مقدار التقارب والتباعد
وأ  الشيء ال يبدو وضوحه وكماله إال بضده  ويهتم  ؛ارنة بالصوت املستمرمن حتديد معامل الصوت الوقفي ووصفه وتصنيفه باملق

 وبيا  أوجه الشبه واالختالف بّي اوأصوات الوقفية يف كلتا اللغتّي   ،البحث كذلك بدراسة اوأصوات الوقفية بّي العربية واإلجنليزية
 
  ستمر: التقاب  اللغوي، اوأصوات الوقفية، الصوت املالكلمات املفتاحية  
 

Abstract 
 

    The research aims to stand on the label stop sounds. The scientists called this sounds 
several titles. As it appears to us that the amount of titles convergence and divergence or 
compatibility and differences between these names sound stages and production stop 
sound. It must identify the stop sound landmarks and described and compared continuous 
sound. Find cares as well as studying the stop sounds  between Arabic and English and the 
statement of the similarities and differences between stop sounds  in both languages  

 
(Key words: 

Linguistic contrastive, Stop sounds, Continuous sound) 
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 املقدمة
إ  اإلسهامات املصطلحية اليت قدمها علماء اوأصوات، أظهرت لنا سعة علم اوأصوات، وقدرة هؤالء العلماء على             

عند العلماء  ،جبذوره وبذرته القدمية ،تأطري هذا العلم بأطر علمية دقيقة، وربط علم اوأصوات يف مفهومه املعاصر وقواعده وقوانينه
 ونقطة بدء التوسع يف هذا العلم  ،أرسوا قواعد هذا العلم، فكانت تلك البذرة النواة احلقيقية القدماء الذين
مــرت املصــطلحات الصــوتية يف تــاريخ طويــ  منــذ بــدايات الــدر  اللغــوي، وهــذا مــا يكشــف عــن مراحــ  تطــور الــدر              

واحـداً مــن  -كغـريه مـن املصـطلحات الصـوتية-ت الوقفيـة اللغـوي الصـو ي، وتطـور املصـطلح الصـو ي معـاً، إذ يعـد مصـطلح اوأصـوا
املصطلحات املعاصرة الذي حيم  مفهوماً حمدداً دااًل مبيناً حقيقة هذه اوأصـوات، ومراحـ  إنتاجهـا، وإ  اختلفـت التسـميات عنـد 

 العلماء القدماء واملعاصرين واحملدثّي  
وقفية يف اللغة العربية واإلجنليزية، حلصر الصعوبات اليت تواجه أبناء إحـد  وكا  ال بد من التقاب  اللغوي بّي اوأصوات ال         

وأ  املسـتو  الصـو ي هـو اوأسـا  يف املسـتويات اللغويـة اوأخـر  الصـرفية واملعجميـة  اللغتّي عندما يتعلمو  النظـام الصـو ي اآلخـر؛
إذ إ  التحليـ  وبات يف املسـتويات اللغويـة اوأخـر ؛ والنحوية، فإ  كانت الصعوبات يف املستو  اللغوي اوأساسي ترتب عليـه صـع

أو النحـوي؛ فيعـىن     التقابلي ال يقار  لغة بلغة، إمنا يقار  مستو  لغوي مبستو  لغوي آخـر، فيجـري التقابـ  الصـو ي أو الصـريف
يف إطـار النظـام الصـو ي؛ لـذا فـإ  التقاب  اللغوي بدراسة اوأنظمة اللغوية بـّي لغتـّي خمتلفتـّي يف أصـلهما، ومبـا أ  اوأصـوات تنـدرج 

التقابـــ  بـــّي النظـــامّي الصـــوتيّي العـــريب واإلجنليـــزي، والوقـــوف علـــى أوجـــه التشـــابه واالخـــتالف بـــّي اوأصـــوات الوقفيـــة بـــّي العربيـــة 
شـأ عنـد واإلجنليزية من صميم علم اللغة التقابلي، هبدف حتسّي ظروف تعلم اللغات وتدريسها، وتيسري املشكالت العلميـة الـيت تن

 تعليم اللغات اوأجنبية 
إ  املتعلم للغة اوأجنبية قد جيد بعض الظواهر اللغوية سهلة وبعضها اآلخر صعبة، وتأ ي السهولة مـن شـيء يشـبه شـيئاً مـا         

خطـاء، فعنـدما يف لغته، وقد ال ينجح املتعلم يف اكتشاف أوجه الشبه، فقد يتوهم تشـاهباً لـيس حقيقيـاً ممـا يـؤدي إىل الوقـوع يف اوأ
يتوهم املتعلم تشابه اوأصوات أو الكلمات بّي لغته واللغة املتعلمة، وهي يف حقيقتها خمتلفة االستعما  يواجه صعوبة يف تعلم اللغة 
يف مســتوياهتا مجيعــاً، ومــن هنــا ظهــر التحليــ  التقــابلي حــىت ال جيتهــد املــتعلم يف معرفــة أوجــه الشــبه واالخــتالف، فالتحليــ  التقــابلي 
يهدف إىل الكشف عن أوجه الشبه واالختالف كي ال يتومهها املتعلم، ويفسر املشكالت اليت تواجه متعلم اللغة اوأجنبية، ويسهم 

 يف تطوير املواد الدراسية لتعليم اللغة اوأجنبية    
 التسمية
مهية تلك املراح   إذ يعترب علماء اختلفت تسمية اوأصوات الوقفية يف كتب علم اوأصوات، تبعًا ملراح  إنتاجها، ووأ        

اوأصوات اوأمريكيو  أ  توقف تيار اهلواء عند إنتاج هذه اوأصوات هو املعيار الدقيق الذي يفرق بينها وبّي اوأصوات 
ا االستمرارية  أما الربيطانيو  فريو  أ  العضوين الناطقّي ينفجرا  عند نطق هذه اوأصوات؛ فسموها باوأصوات االنفجارية  أم
التقاء العضوين الناطقّي عند النطق هبذه اوأصوات فقد يكو  اوأهم، كما ير  أحد الباحثّي العرب، لذلك أطلق عليها اوأصوات 

 1 االنسدادية
قد ركزوا يف وصفهم هلذه اوأصوات على ما يسمى باحملبس، وهي النقطة اليت متنع  -كابن سينا   -وجند علماءنا القدماء       

اء، فيسكن اهلواء احملدث للصوت سكوناً تاماً ويتوقف، فإ  سكن اهلواء سكوناً تاماً أو غري تام يف جهاز النطق صار استمرار اهلو 
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املوضع الذي سكن فيه اهلواء حمبساً، ويتم احلبس بعضو أو أكثر من أعضاء املخرج  فاحلروف يعرتضها حبس اهلواء  يف خمارجها  
 2 كالدا  واجليم والتاء والباء

وقد يضاهي مصطلح )احملبس( عند ابن سينا ما جاء به سيبويه من مصطلح، إذ أطلق مصطلح )املخرج( لإلشارة إىل        
مكا  إنتاج الصوت اللغوي، ومل يكتِف سيبويه مبصطلح املخرج عند وصفه لألصوات الوقفية )كاهلمزة والقاف والكاف واجليم 

ها احلروف الشديدة، وهي احلروف اليت ال جيري الصوت معها، فإ  كانت عند ابن سينا والطاء والتاء والدا  والياء( فقد أطلق علي
   3 هي احلروف اليت يعرتضها حبس، جندها عند سيبويه احلروف اليت ميتنع جريا  الصوت معها

و  )إد، إط، إ (، أما وير  ابن جين أ  توقف الصوت دو  أ  يكو  له منفذ يتمث  يف احلروف )الدا  والالم والطاء(؛ فنق      
فنجد أ  الصوت يتبع احلرف  فما جاء به ابن جين من عدم وجود منفذ للصوت  ،يف حروف )كالصاد والزاي والسّي والفاء(

عند إنتاج احلروف الوقفية يتشابه مع مفهوم مصطلح احلبس الذي ناد  به ابن سينا  وذهب ابن جين مذهب سيبويه يف تسميته 
ف الشديدة  ويتقارب مفهوم مصطلح احلصر عند ابن جين مع مصطلح احلبس عند ابن سينا؛ إذ يقو  ابن تلك احلروف باحلرو 

 4 جين عند نطق حرف اوألف ينفتح الفم واحللق دو  أ  يعرتضا الصوت حبصر أو ضغط
عه، وهناك حروف جيري ويصنف السيوطي اوأصوات تبعا وألقاهبا؛ فهناك من احلروف الشديد القوي الذي يلزم مكانه وموض      

ويبدو أ  الشديد الذي يقاب  الّرِخو عند  5 الصوت فيها فتكو  ّرِخوة، أما التوسط يف احلروف فيكو  ما بّي الشدة والّرِخاوة
 السيوطي للتعبري عن حبس اهلواء يف موضع النطق، وإ  مل يستخدم مصطلح احلبس يف حديثه عن خمارج احلروف  

صوات الوقفية عند العلماء املعاصرين، فنجدها عند عبد الصبور شاهّي تسمى املخرج عندما يلتقي وتعددت تسمية اوأ      
   6العضوا  الناطقا 

ويرافق احلديث عن املخرج واحملبس ما يتصف به احلرف من شدة وّرِخاوة، لذلك جند إبراهيم أنيس يصف الصوت الذي      
على أنه الصوت الذي ينحبس  ،(Plosive)مساه احملدثو  بالصوت االنفجاري  اصطلح عليه القدماء بالصوت الشديد، أو ما

جمر  النفس عند نطقه إذا التقت الشفتا  وُأحكم التقاؤمها؛ إذ إ  النفس الذي اندفع من الرئتّي، واحنبس عند التقاء الشفتّي، 
  صوت الشديد يرمز إليه حبرف الباءو ما يسمى بالأحدث صوتًا انفجاريا عند انفراجهما انفراجًا فجائياً، والصوت االنفجاري أ

وينبغي التنويه إىل أ  ما مساه احملدثو  بالصوت االنفجاري، ليس بالضرورة أ  يكو  احنبا  النفس عند التقاء الشفتّي، إذ من 
اء النطق، قد يلتقيا  املمكن أ  ينحبس النفس وال يسمح مبرور اهلواء لوقت قصري من الزمن يف خمارج عدة؛ فأي عضوين من أعض

 7 وينحبس اهلواء عند التقائهما، وما إ  ينفصال، يندفع اهلواء احملبو  فجأة، فيحدث صوتاً انفجارياً 
يتضح من السابق أ  الشدة واحلبس قرينا ، وأ  الّرِخاوة وعدم احلبس قرينا  أيضاً، وقد يكو  مصطلح )انفجاري(، هو          

علمًا أ  مصطلح الشدة ظ  مستخدمًا عند بعض املعاصرين، كما عند إبراهيم أنيس نفسه،  8،"(Plosive)ترمجة للمصطلح 
يقو : إ  اجلامع بّي اوأصوات الباء والتاء واجليم املصرية والدا  والكاف هو احنبا  اهلواء عند خمرج ك  منها، فإذا احنبس اهلواء 

 9 نفجارياً عند التقاء العضوين، وانفرجا فجأة أحدث النفس صوتاً ا
إ  املتأم  ملا جاء به إبراهيم أنيس جيد أ  مفهوم احلبس وظف توظيفًا واسعاً، فلم يقتصر املعىن على حبس اهلواء عند        

التقاء العضوين، ب  قدم وصفًا واضحًا للصوت الذي يسمى انفجارياً، وعليه ال بد من نظرة إجيابية حنو تسمية ابن سينا بـ 
 دة النظر يف مصطلح  )انفجاري( عاإ)احملبو (، و 
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ومثلما أ  مصطلح احملبس عند ابن سينا قادنا إىل النظر يف مصطلح انفجاري عند املعاصرين، ينبغي علينا أ  نأخذ بعّي        
قاء أي االعتبار أ  االحنبا  غري االنفجار، إذ ير  عبد الرمحن أيوب أ  اوأثر السمعي الناتج عن انغالق جمر  اهلواء عند الت

عضوين من أعضاء النطق، بدءًا من احلنجرة وصواًل إىل الشفتّي، هذا ما يسمى باالحنبا   أما اوأثر السمعي الناتج عن فتح 
 10 جمر  اهلواء بعد احنباسه، فهو ما يسمى باالنفجار

من هذه الصفات ليطلق املصطلح وبالرغم من الفارق بّي االحنبا  واالنفجار إال أ  من الباحثّي من نظر إىل صفة واحدة       
عليها، فمن نظر إىل احنبا  اهلواء ووقوفه وقوفًا تامًا أطلق عليها اوأصوات الوقفية، ومن نظر إىل اندفاع اهلواء بعد الضغط نتيجة 

والدا   وهي الباء والتاء الوقفياتتسمى  االنفجاريةقو  كما  بشر: إ  اوأصوات وياحلبس أطلق عليها اوأصوات االنفجارية، 
والضاد والطاء والكاف والقاف واهلمزة، فنتيجة لضغط اهلواء احملبو  املتوقف على عضوي النطق بصورة مستمرة، ينفرج العضوا  
الناطقا  فيسمع صوت أشبه باالنفجار  وهذا يعين أ  مرحلة التقاء العضوين الناطقّي تعد املرحلة اوأوىل، وأ  اهلواء حُيبس 

العضوين الناطقّي، فسميت اوأصوات بالوقفيات عند هذه املرحلة، وتأ ي املرحلة الثانية املكملة للمرحلة ويتوقف عند التقاء 
اوأوىل، فعند انفراج العضوين الناطقّي، حيدث صوت انفجار عند نطق الصوت وتدفق اهلواء، فسميت اوأصوات يف هذه املرحلة 

، الشديدةتلك اوأصوات، فيقو  إ  القدماء اصطلحوا عليها باوأصوات  باالنفجارية  ويذكر كما  بشر تسمية القدماء يف وصف
 11.الوقفياتأو  االنفجاريةوهي ما يقاب  ما أمساه كما  بشر  باوأصوات 

ويصف أمحد خمتار عمر اوأصوات اليت ميتنع فيها مرور اهلواء، فيقو : إ  اوأصوات اليت يقف  فيها جمر  اهلواء قفاًل تاماً      
عند فتح جمر  اهلواء ، كما تسمى  (Occlusive)أو  (Plosives)نفجارية وتسمى باال (Stops)وقفية تسمى بال
   12 وأ  ما بّي التوقف واالنفجار حلظات Momentary)(اللحظية 
ويذكر ياسر املالح مصطلحًا آخر يضاف إىل ما سبق، فيقو : يبقى الصوت اللغوي مستمرًا عندما ال يضيق التجويف       

بالصوت املستمر، فإ  احنبس تيار اهلواء، أصبح الصوت غري مستمر، حنو:  فيسمىلفمي إىل حّد ال حيبس تيار اهلواء، )فيسمة( ا
(b,p,t)  13 

يف معجم علم اوأصوات، وصف لصوت انفجاري يتوقف النفس بعد نطقه، وتقف  الطريق أمامه قب   واحملبو  أو احلبيس
 14 نطقه

 إنتاجها األصوات الوقفية ومراحل
يعد توقف تيار اهلواء توقفًا تاماً، واستمرار جريانه  ملدة من الزمن، الفرق اوأساسي بّي اوأصوات الوقفية واالستمرارية  ووفقاً     

 وهي: 15لذلك يتم إنتاج اوأصوات الوقفية يف ثالث مراح ،
قد متث  هذه املرحلة مفهوم )احلبس/ احملبس(،  16 توقف جريا  اهلواء عند التقاء عضوين ناطقّي التقاء تاماً املرحلة األوىل: 

 و)املخرج( 
 وقد متث  هذه املرحلة مفهوم )وقفي حلظي(  17 "توقف تيار اهلواء مدة من الزمن املرحلة الثانية:
 قد متث  هذه املرحلة مفهوم )انفجاري(   18 السماح لتيار اهلواء باملرور وإرسا  العضوين الناطقّي املرحلة الثالثة:

 19 وتعد هذه املراح  معايري للتمييز بّي اوأصوات الوقفية واالستمرارية بصرف النظر عن أمهية أّي منها
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 هل حرفا امليم والنون وقفيان 
أ  يكو  حرفا امليم والنو  وقفيّي، واعترب هذا نامجًا عن  -كما أوضح مسري استيتية  –ال يقب  بعض علماء اوأصوات احملدثّي    

 Peter)ن حقيقة الصوت الوقفي؛ إذ يستهجن استيتية ما ذهب إليه أحد علماء اوأصوات بيرت الدفوجد تصور غريب ع
Ladefoged)  بأ  امليم والنو  أصوات وقفية، فأمساها بالوقفيات اوأنفية(nasal stops) معتمدًا يف ذلك على وضع ،

لعضوين عند النطق هو اوأمر الوحيد الذي حيدد ماهية تلك االلتقاء للعضوين الناطقّي عند نطق امليم والنو ، وكأ  التقاء ا
اوأصوات، علمًا أ  تيار اهلواء ال يتوقف عند نطق هذين الصوتّي، وإ  كانت مرحلة االلتقاء مهمة لكنها ليست املعيار الكايف  

تلتقي الشفتا  التقاء تاماً، فتكو  الطريق وجتدر اإلشارة هنا إىل أ  تيار اهلواء يغري مساره عندما جيد طريقه مغلقة، فعند نطق امليم 
 20اليت اعتادها تيار اهلواء مغلقة، فيغري مساره حنو احلجرة اوأنفية دو  توقف 

، فيتخذ من وضع التقاء العضوين (Peter Ladefoged)وجند بعض اللغويّي، مث  أمحد عليوه ينهج هنج بيرت الدفوجد    
م للتفريق بّي اوأصوات الوقفية واوأصوات االستمرارية؛ فيقو  إ  حصر النفس املتبوع بانفراج الناطقّي وعدم التقائهما اوأمر احلاس

 21 نتيجة ضغط اهلواء هو مقيا  أساسي ملعرفة الصوامت الشديدة الوقفية، وير  أ  امليم والنو  ميثال  ذلك خري متثي 
من اوأخذ بأكثر من مقيا  ملعرفة حقيقة الصوت ومعامله، ومن ويبدو أ  عليوه أغف  كسابقه استمرارية جريا  النفس، إذ ال بد   

هنا ال بد أ  نفرق بّي موضع نطق الصوت املتمث  بالتقاء العضوين الناطقّي، وبّي كيفية نطق الصوت املتمث  باستمرار وتوقف 
 22 تيار اهلواء

احتكاكية، ويعترب بشر أ  امليم والنو  وقفات  وير  كما  بشر أ  اوأصوات الوقفية منها أصوات وقفية انفجارية، واوأخر     
 23 احتكاكية ال يسمع هلا انفجار عند النطق هبا، وحاهلا يف ذلك حا  الراء والالم والنو 

ويبدو أ  مسألة جريا  النفس غيبها بشر كمقيا  آخر دقيق يفرق بّي الصوت الوقفي وسواه، إذ إ  الصوت الوقفي يتوقف   
 ا تاماً جريا  النفس فيه توقف

 مذهب آخر يف حتديد معامل األصوات الوقفية  
أ  تقف على بعد آخر يف حتديد معامل  (Alan Sommerstein)يقو  مسري استيتية: إ  آلن سومرسنت حاولت      

اوأصوات الوقفية، فهي تر  أ  االستمرار يعكس تقسيم اوأصوات إىل وقفيات واحتكاكيات، وتر  أ  ما قاله بعض علماء 
وأصوات حو  اوأصوات اوأنفية، بأهنا أصوات وقفية ال خالف فيه، كما أهنا تر  أ  اوأصوات الوقفية هي اليت يتم إنتاجها مع ا

إغالق كلي للممر اهلوائي، يف منطقة ما يف الفم، بصرف النظر عن توقف تيار اهلواء أو عدم توقفه  وهذا يشم  اوأصوات الوقفية 
  24واجلانبية 

قد وقعت  (Modern Phonology,1977,p.103)يف كتاهبا   (Sommerstein)  آلن سومرسنت ويبدو أ     
يف مجلة من اوأخطاء، أوهلا: إ  االستمرار ال يعكس كما قالت تقسيم اوأصوات إىل وقفيات واحتكاكيات؛ وأ  الصوت الوقفي 

كو  اوأخري احتكاكياً، وقد يكو  واضحاً مسعياً  كما ال يقابله بالضرورة الصوت االحتكاكي، وإمنا يقابله صوت استمراري  وقد ي
أ  من اعترب اوأصوات اوأنفية أصواتًا وقفية، فهو أنه مل يعترب توقف تيار اهلواء أساسيًا يف إنتاج اوأصوات الوقفية، وإال ملا كا  

وسببه الصحيح، ملا  وضعت يدها على أص  اخلالف (Sommerstein)خالف على أ  اوأنفية أصوات استمرارية  ولو أ  
 25 جلأت إىل إدخا  اوأصوات اوأنفية يف عداد الوقفية
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 هل العني صوت وقفي
، بأهنا صوت حلقي (Arabic Phonology)ذكر سلما  العاين أ  العّي قد وصفت يف اوأعما  اليت سبقت دراسته       

صوت؛ إمنا هو وقفي مهمو  ال احتكاكي جمهور، احتكاكي جمهور، ويقو  العاين إ  التحلي  اوأكوستيكي أثبت له أ  هذا ال
جمهور متوتر، بغض النظر عن أعما  العاين، فالعّي ليست  يإ  العّي صوت حلقي استمرار  األول:ويبّي استيتية يف ذلك أمرين، 

اجلريا  دو  توقف صوتاً وقفياً وال مهموساً  أما أهنا صوت حلقي فمعروف، وأما أهنا صوت استمراري؛ فأل  تيار اهلواء يستمر ب
عند نطقها، كما أنه ال حيدث أي التقاء وأي عضوين من أعضاء النطق أصاًل، وأما أهنا صوت جمهور؛ فأل  الوترين الصوتيّي 

إ  من نطق العّي، واعتمد العاين يف  الثاين:يتذبذبا  عند نطقهما، أما متوتر، فللجهد العضلي الزائد الذي حيدث عند نطقها  
نطقه، نطقها كما تنطق اهلمزة، وهذا النطق نطق أعجمي وال عالقة له بالنطق العريب، وهذا النطق ال جيع  ذلك النطق حتليله على 

 26ُصَويتوناً وأي ُصَوتو  
 األصوات الوقفية يف العربية

وعاً من هذا، أ  جند ، وأكثر شي(t)أو   P(p)الوقفيات سواكن انفجارية يف مكانيّي على اوأق  من أماكن النطق، إما           
، (p, t, k, q)هي:  ،، كما يف اإلجنليزية والفرنسية والربتغالية  وهناك لغات ذات أربعة وقفيات(k-t-p)أماكن ثالثة خمتلفة 

 -أو اخلارج  ومن النادر أ  جتد مخسة أماكن خمتلفة  وقد تضاعفت الوقفيات عن طريق تنويع ميكانيكية اهلواء )يف اجتاه الداخ  
اوأصوات القوية أو الضعيفة(، كما قد تضاعف عن طريق نطق ثانوي، مث : الدا  والتاء، يف اللغة العربية،  - صوات القذفيةاوأ

 27حيث تضاعف مبقابالهتا املفخمة، وهي: الضاد والطاء 
لصوت مشدداً، حنو: تطو  مدة حبس تيار اهلواء، ويتوقف مساره ملدة أطو  بسبب التقاء العضوين الناطقّي، عند نطق ا     

حّداد/ شّكاك/ عّداد؛ فيطو  الصامت الوقفي إلطالة املدة اليت يتوقف فيها جريا  اهلواء، ويقصر الصامت الوقفي بقصر املدة إ   
 28كا  الصوت الوقفي غري مشدد 

فجارية )الوقفية( يف اللغة العربية ( املواضع اليت يقف فيها جمر  اهلواء وقفاً تاماً عند إحداث اوأصوات االنأ وجدير بالذكر )      
  29الفصيحة، كما ينطقها جميدو القراءات، هي:

وتطبق الشفتا  أطباقًا كامالً، ويبقى اهلواء الصادر  )الباء(،، يقف اهلواء وقوفًا تامًا عند الشفتّي، عند نطق صوت الشفتان  1
، فيكو  الصوت انفجارياً، وحيدث ذبذبة للوترين من الرئتّي منحبسًا ملدة من الزمن، فيندفع فجأة عند انفراج الشفتّي

 الصوتيّي عند النطق 
)التاء والدال والضاد ومقدمة اللثة عند نطق  يلتقى طرف اللسا  بأصو  الثناياأصول الثنايا العليا ومقدمة اللثة،    2

ه؛ فعند نطق التاء ينفص  ؛ فينحبس اهلواء ملدة من الزمن، ويكو  ضاغطًا على العضوين الناطقّي يف مدة حبسوالطاء(
اللسا  ويرتك نقطة االلتقاء، فيكو  صوت االنفجار، دو  أ  يتذبذب الوترا  الصوتيا ، وكذلك اوأمر عند نطق صوت 
الدا  النظري اجملهور لصوت التاء، إال أ  الوترين الصوتيّي يتذبذبا  عند نطق الدا   وتعد الطاء النظري املفخم للتاء؛ إذ 

ؤخر اللسا  باجتاه احلنك اوأقصى، ويتجه مؤخر اللسا  قلياًل إىل اجلدار اخللفي للحلق، وير  بعض علماء يرتفع فيها م
 اوأصوات أ  اللسا  يكو  مقعراً يف حالة نطق الطاء  أما الضاد فهي النظري اجملهور للطاء   
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ى، مع ارتفاع أقصى احلنك بالتزامن مع ، يرتفع أقصى اللسا  حنو أقصى احلنك اللّي أو احلنك اوأعلأقصى احلنك األعلى  3
ارتفاع أقصى اللسا ؛ فيسد هذا االرتفاع جمر  اهلواء الصادر من اوأنف، ويبقى اهلواء ضاغطًا ملدة من الزمن على العضوين 

نطق الناطقّي، فتنفرج نقطة االلتقاء فيفتح جمر  اهلواء، فيحدث االنفجار، دو  أ  يتذبذب الوترا  الصوتيا ، وذلك عند 
 )النظري اجملهور للكاف(  القاهرية  الكاف واجليم

بأدىن احللق واللهاة، فيغلق ممر اهلواء القادم من اوأنف، فعندما  يلتقي أقصى اللسا أدىن احللق مبا يف ذلك اللهاة،    4
ا ، وذلك عند ينخفض أقصى اللسا  فجأة يسمح للهواء باملرور فيحدث صوتًا انفجارياً، دو  أ  يتذبذب الوترا  الصوتي

  )القاف(.نطق صوت 
، يطبق الوترا  الصوتيا  إطباقًا تاماً، وال مير اهلواء من احلنجرة، وعند انفراج الوترين الصوتيّي يطلق اهلواء فجأة، . احلنجرة5

 مهزة القطع.وحيدث الصوت االنفجاري عند نطق  
صوات اليت ينطقها قراء القرآ  الكرمي، وهي: )أ، ب، ت، د، ض، فاوأصوات الوقفية يف اللغة العربية املعاصرة إذ ، هي اوأ     

ط، ق، ك(  مع وجود فارق بّي وصفنا للضاد ووصف أسالفنا؛ فقد وصفوا الضاد الفصيحة )صوت ّرِخو استمراري ال وقفي(، 
بوية على أ  الضاد ليست وال يصح االفرتاض بأهنم أخطأوا  وهم قادرو  على التمييز  يكمن اوأمر يف نطق الضاد، فقد نصَّ سي

النظري املطبق للدا ، فهو يعي ذلك متاماً  فالسمات واملالمح املتمايزة لألصوات )ما عدا اإلطباق( تتفق بّي )ص/ ( وبّي 
)ظ/ذ(، أما )ض/د( فال تقاب  بينهما  وسيبوية وعلماء آخرو  صرحوا بأ  )ض( صوت ّرِخو؛ أي )استمراري(، وليس )ض( من 

  30 خمرج )ث(
 األصوات الوقفية يف انإجنليزية: 

يف  أو(( ال خيتلف يف اإلجنليزية، )املفهوم واملصطلح) املفهوم قد يكو  من حيث املصطلحإ  الصوت الوقفي من حيث       
أم ( املسميات ويقصد هبا مفهوم واحد  أما تصنيف اوأصوات ه  وقفية تتعدد) تتعداللغات اإلنسانية عما جنده يف العربية، فقد 

 ال، وه  هلذه اوأصوات من نظري بّي اللغتّي، فهذا ما يبحث فيه التقاب  بّي النظامّي الصوتيّي العريب واإلجنليزي  
وخري تصنيف لألصوات الوقفية يف العربية هي اوأصوات الثمانية )أ، ب، ت، د، ض، ط، ق، ك(، وفق نطقها عند قراء     
ستيتية  وانطالقاً من هذا التصنيف، فإ  اوأصوات الوقفية يف العربية، هي: مثانية أصوات، إال ( الكرمي كما ذكر مسري االقرآ ) القرا 

   (p, b, t, d, k, g)أهنا يف اإلجنليزية ستة أصوات، وهي: 
د للصوت لذلك ال جن 31ال تعد اهلمزة صوتاً أو فونيماً، إمنا هي ألفو  لصوت التاء أو الدا  وحيدد ذلك السياق اليت ترد فيه      

 ( يف اإلجنليزية  لهالوقفي اهلمزة نظرياً )
يف اإلجنليزية فال تشتم  عليه العربية، على الرغم من قدرة أبناء اللغة العربية القيام بنطقه، وقد  (p)أما الصوت الوقفي املهمو    

 32يصححو  النطق ويعاجلو  اخلل  يكو  النطق به من باب اخلل  يف النطق عند من ينطقه من أبناء العربية؛ لكن سرعا  ما 
 33وحنن ال حنتاج يف لغتنا مث  هذه الصورة من الباء 

كما أننا ال جند نظري الصوت الوقفي )ق( يف اإلجنليزية، فالقاف اليت يف اإلجنليزية قد يكو  نظريها ما جنده يف اللهجات العربية    
 من نطق للقاف، كما تنطق اجليم املصرية 
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مرققاً أو  /d/إلجنليزية صوتاً يشبه الضاد، وإ  كا  فيها ألفو  يشبه الضاد، فداللة الكلمة ال تتغري إ  كا  صوت وال جند يف ا    
مفخماً يف الكلمة، وهذا ما ال جنده يف العربية؛ إذ تتأثر الكلمة بوجود النظري املفخم أو املرقق لألصوات، فالضاد يف َضْرب ليست 

 والدا  صوتا  مستقال  يف العربية وليس أحدمها ألفوناً عن اآلخر    فالضاد34ذات الصوت يف َدْرب
 
 

 اخلامتة
جند أ  تعدد املصطلح ال يعين تعدد املفهوم؛ فما مت تتبعه من مصطلحات عديدة عند علماء اللغة القدماء واحملدثّي قادنا        

ر  اهلواء، وينحبس اهلواء احنباسًا تاما ملدة من الزمن، إىل مفهوم واحد، إذ إ  هذا املفهوم عرب عن الصوت الذي يتوقف فيه جم
  ويعود السبب يف تعدد شديد، ووقفي، وانفجاري، وحلظي، وغري مستمرلذلك مسي هذا الصوت مبسميات عديدة، حنو: 

بواحد من املسميات إىل اختالف نظرة العلماء إىل مفهوم الصوت الوقفي، وقد يعود اوأمر كذلك إىل اهتمام بعض العلماء، 
املقاييس وترك مقاييس أخر  قد يكو  من شأهنا أ  حتدد املفهوم وتوحد املصطلح  فمن نظر منهم  إىل إطالق الصوت بعد 
حجزه، قا : هو انفجاري، ومن نظر إىل حجزه ووقوفه، قا : هو وقفي، ومن نظر إىل املدة الزمنية القصرية يف حصر الصوت قب  

 هنا نتبّي دقة احلد وأمهيته يف حتديد املفهوم الصو ي   انطالقه، قا : هو حلظي  ومن
أما مسألة التقاب  لألصوات الوقفية بّي العربية واإلجنليزية فال نقاش يف املفهوم واملصطلح بينهما؛ وأ  تعريف الصوت        

ية يف اإلجنليزية، وكا  جلها مطابقاً الوقفي ومفهومه واحد يف ك  اللغات اإلنسانية  لكن ما وقفنا عليه هو تصنيف اوأصوات الوقف
 وله نظري فيها، ما عدا القلي  منها مل جند له نظرياً بّي كلتا اللغتّي 

وكا  الغرض من هذا التصنيف رصد املظاهر اللغوية املتشاهبة واملختلفة بّي اوأصوات الوقفية بّي العربية واإلجنليزية،          
إلجنليزية من التفريق بّي اوأصوات اللغوية، واستخدامها االستخدام املناسب، وحىت ال يصبح خلطاً ليتمكن متعلم اللغتّي العربية وا

، أو كأ  يستخدم متعلم العربية صوت (b)على أنه  (p)بّي اوأصوات يف االستعما ؛ كأ  يستخدم متعلم اإلجنليزية صوت 
ا أ  املستو  الصو ي هو املستو  اوأساسي يف املستويات )ك( على أنه )ق( وهذا يرتتب عليه خطأ يف اللفظة ومعناها، ومب

اللغوية، فإ  اخلطأ فيه يقود إىل سلسلة من اوأخطاء يف املستويات اللغوية كلها  فمعرفة املظاهر اللغوية املتشاهبة واملختلفة، حيسن 
واللغة الثانية يف  ،بّي اللغتّي؛ اللغة اوأمأساليب تعليم اللغات اوأجنبية، ويذل  الصعوبات، إليصا  املتعلم إىل حقيقة التقاب  

واملستويات اللغوية مجيعها؛ أي يف الصوت واللفظة والرتكيب واحملتو  والعالقة الوظيفية لك  منها، كي يالقي  ،املستو  الصو ي
  املتعلم سهولة يف تعلم اللغات  

 
 

 

 

 :اهلوام 
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 املخالفة يف الدرس الصويت احلديث مصطلحا املماثلة و
Assimilation and Dissimilation in the lesson phonological Arab 

 
 الدكتور خمتار  درقاوي 
 قسم اللغة و اوأدب العريب 

 الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي
  

 امللخص:
يصيب اللغة بفع  التقادم وبدافع ضرورات احلياة تغيريات يف بنيتها التكوينية، ويف مجيع مستوياهتا اللسانية، لذلك حيرص هذا      

على الرتكيز على تغرّيٍ بعينه، وهو التغرّي الصو ي للعربية، من خال  العناية مبصطلحّي مهمّي، مها: التماث  الصو ي،  البحث
 واملخالفة 

 
 الكلمات املفتاحية:

 التغرّي الصو ي –املخالفة  –التماث                  
  

 
Summary: 

 This research seeks to introduce the basic terms of language, namely: 

Assimilation-Dissimilation, was also keen to demonstrate the impact of search terms in the 

Arabic language has changed, and that representation of the books of the ancient language  
 

key words:  Assimilation –Dissimilation- phonological change  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
46 

 
 :متهيد
انتقا  ظاهرة لغوية من حالة إىل حالة أخر ، أو حلو  ظاهرة  يراد به البحث املعريف يف سياق *اللغوي التغرّي أو التطّور 

والتغري الذي يصيب اللغة يلحق مجيع أنظمتها، فيصيب   .لغوية حم  ظاهرة لغوية أخر  يف مرحلة من مراح  تاريخ هذه اللغة
"فالنظام الصو ي الصريف، والنظام النحوي، والنظام الداليل، مع تفاوت بّي اوأنظمة يف درجة التطور، النظام الصو ي، والنظام 

  1"والنظام النحوي إذا ما اكتسبا مرة بقيا طو  العمر، ويدينا  باستقرارمها إىل استقرار ذهنية املتكّلم
الظروف، فك  متكّلم يكّو  مفرداته من أّو  حياته أّما املفردات فعلى العكس من ذلك ال تستقر على حا ؛ وأهّنا تتبع  

ويغرّي الكلمات يف  ،ولكنه ينقص منها أيضا ،إىل آخرها مبداومته على االستعارة ممن حييطو  به  فاإلنسا  يزيد من مفرداته
وجود املرتادفات  حركة دائمة من الدخو  واخلروج  ولكن الكلمات اجلديدة ال تطرد القدمية دائما، فالذهن يرّوض نفسه على

، والسبب يف نظر فندر  أّ  الظروف االجتماعية ونظام 2واملتماثالت ويوزعها على وجه العموم على استعماالت خمتلفة"
احلياة عموما يشّجع على تغرّي املفردات، فالعالقات االجتماعية والصناعات وغري ذلك تعم  على تغرّي املفردات وتقضي على 

  3كلمات جديدة  توليدحتور معناها وتطلب الكلمات القدمية أو 
وهناك من جهة أخر  وبدافع الزمن مي  طبيعي ملفردات اللغة حنو النمو والتكاثر نتيجة لنمو النشاط اإلنساين مبرور  

ظا الزمن وتكاثره، فهناك أشياء كثرية جتّد وأحوا  تنشأ، وأفعا  تستحدث ومعا  تتوّلد وتتغري، وكلها تتطلب وأنفسها ألفا
احتما  هجر الكلمات كما حيدث حينما خيتفي من  -وإ  كا  بدرجة أق –وأمساء لكي تظهر  وهناك إىل جانب ذلك 

  فهجر اوألسنة لأللفاظ واملعاين أمر وارد، ختتفي من اللغة املنطوقة وتبقى فقط يف 4الوجود شيء ما، أو معىن معّّي 
ه: "وقد كا  لذلك كله نا  يعرفونه وكذلك يعلمو  معىن ما نستغربه اليوم املعجمات، وقد أشار ابن فار  إىل هذا اوأمر بقول

ق حنن من قولنا: "ُعْبُسور" يف الناقة ،و"َعْيَسجور" و"امرأة ِضناين" و"فر  أَشقُّ أمقُّ ِخَبقُّ" ذهب هذا كلُّه بذهاب أهله ومل يب
  5عندنا إاّل الرسم الذي نراه"

 التغرّي الصو ي: -
إنّه تغيري يقع يف مادة الصوت )الوحدة  ،6عنصر أو بزيادتهتعدي  يف البنية التأليفية للغة حبذف ّ بدي  و التغري الصو ي ت

 ،التماث ومن أهم العوام  اللغوية اليت تسهم يف وجود هذا النوع نذكر:  أو حركته، ،أو صفة الصوت ،(صليةالصوتية اوأ
  والتخالف

 املماثلة: -
،   Assimilation وهو ترمجة للفظة اوأجنبية مصطلحات علم الصوت احلديث،مصطلح املماثلة أو التماث  من 

 ،ويكاد هذا املصطلح يضّم بّي جنبيه ك  أنواع التأثريات بّي اوأصوات كاإلدغام اوأصغر، واإلدغام اوأكرب، واإلمالة، واإلبدا 
  واملماثلة: "تعدي  -وسيأ ي بيانه-املخالفةواإلعال ، واإلجهار، واإلمها ، وغريها، عدا النوع الذي اصطلح على تسميته ب

شائع يف حتقيق الوحدات الصوتية، وينتج عن التقاء صوت بصوت جماور فيحص  الصوتا  اجملاورا  على خاصيات صوتية 
  7مشرتكة"
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ري ، أو"هي جع  الصوتّي غ، لغرض تسهي  اللفظ8وعرّفها بعضهم بقوله: "هي تأثّر اوأصوات اجملاورة بعضها ببعض" 
 فاوأصوات إذ  يف تأثرها هتدف إىل نوع من املماثلة أو املشاهبة بينها، ليزداد مع جماورهتا قرهبا يف 9املتماثلّي متماثلّي"

الصفات أو املخارج، وير  إبراهيم أنيس أنّه ميكن أ  يسّمى هذا التأثّر باالنسجام الصو ي بّي أصوات اللغة، وهذه ظاهرة 
  10ة عاّمة، غري أّ  اللغات ختتلف يف نسبة التأثّر ويف نوعهشائعة يف كّ  اللغات بصف

 ولكن مبصطلحات مغايرة، ومصطلح املماثلة باملعىن الذي وهبه له املعجم اللساين احلديث مشار إليه يف الرتاث العريب
ي يضارع به حرفا هـ( كميسم هلذه الظاهرة مصطلَح "املضارعة" وعاجله حتت باب "احلرف الذ185فقد استعمَ  سيبويه )ت 

مث أردف موّضحا:"فأّما الذي يضارع به احلرف  ،11من موضعه، واحلرف الذي يضارع به ذلك احلرف وليس من موضعه"
الذي من خمرجه، فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الّدا ، وذلك حنو: مْصدر، وأْصدر، والتْصدير؛ وأهّنما قد صارتا يف كلمة 

 كلمة واحدة يف )افتع (، فلم تدغم الصاد يف التاء، ومل تدغم الدا  فيها، ومل تبد  وأهّنا واحدة، كما صارت مع التاء يف
ليست مبنزلة اصطرب، وهي من نفس احلرف، فلّما كانتا من نفس احلرف أجريتا جمر  املضاعف الذي هو من نفس احلرف من 

الدا  من موضعه وهو الزاي؛ وأهّنا جمهورة غرُي مطبقة، باب )مددت(، فجعلوا اوأّو  تابعا لآلخر، فضارعوا به أشبه احلروف ب
  12ومل يبدلوها زايا خالصة كراهية اإلجحاف هبا لإلطباق"

وقا  أيضا: "ومسعنا العرب الفصحاء جيعلوهنا زايا خالصة، كما جعلوا اإلطباق ذاهبا يف اإلدغام وذلك قولك يف 
درت، وإمنا دعاهم أ  يقربوها ويبدلوها أ  يكو  عملهم من وجهة التصدير: التزدير ويف الفصد: الفْزد، ويف أصدرت: أز 

بعد أ  بسط سيبويه الكالم يف مبحث احلرف الذي يضارع به حرف من   13واحدة، وليستعملوا ألسنتهم يف ضرب واحٍد"
أي ليس من موضعه وهو الصاد الساكنة اليت تليها الدا  عرّج على احلرف الذي يضارع به ذلك احلرف وليس من موضعه، 

يف إشارة إىل حرف الشّي يف حنو قولك: "أشدق"، فلما كانت الدا  جمهورة تأثرت هبا الشّي  ،خمرج الصاد والسّي والزاي
فصارت جمهورة فضارعوها بالزاي، يقو : "وأّما احلرف الذي ليس من موضعه فالشّي وأهّنا استطالت حىت خالطت أعلى 

الصاد والسّي، وإذا أجريَت فيها الصوت وجدت ذلك بّي طرف لسانك وانفراج أعلى الثنيتّي، وهي يف اهلمس والرخاوة ك
  14وذلك قولك: أشدق، فُتضارَع به الزاي" ،الثنيتّي

وبنظرة عجلى يف هذا املوضع من املضارعة أو ق  املماثلة نلفي سيبويه يتحدث بضرب من الكالم عن صورة صوتية 
الفروع املستحسنة ويقصدو  الشّي اليت كاجليم، وقد نّبه إىل ذلك ك  من متام  واحدة يدرجها اللغويو  يف حق  احلروف

، ومصطفى صادق الرافعي يف ثنايا 15حسا  يف سياق حديثه عن الشّي اجملهورة اليت تشبه اجليم يف اللهجة السورية واللبنانية
هنا صوَت اجليم مىت كانت الشّي ساكنة قب  دا ؛ حديثه عن طريقة التحّو ، إذ قا : "الشّي اليت تكو  كاجليم، فإهّنم ُيشربو 

وأّ  الدا  جمهورة شديدة والشّي مهموسة رخوة فرييدو  هبذا النطق تناسب الصوت على ما هو من أمرهم، وذلك حنو 
  16أشدق"

هـ( والرضي االسرتاباذي 392وكذلك من الذين أشاروا إىل مصطلح املماثلة يف مرياث احلضارة ابن جيّن )ت 
  18والثاين أطلق عليه لفظ املناسبة 17هـ(، فأّما اوأّو  فقد ومسه باإلدغام الصغري الذي يعين تقريب احلرف من احلرف668)ت

ونلحظ أّ  علماء العربية القدامى وخباصة الذين أتوا بعد سيبويه على الرغم من اجلهود اليت بذلوها واملشاق اليت كابدوها يف 
 سياق حديثهم عن هذا النوع من أنواع التغري الصو ي الذي يعرتي اللغة  خدمة اللسا  العريب غري أهنم يف
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اكتفوا بإشارات وتلميحات من دو  مزيد بسط وتفصي ، وهذا ما جع  احملدثّي يولو  القضية باهتمام كبري، فرأوا أّ  يف 
 دراسة املماثلة البّد من اعتبار ما يأ ي: 

  مماثلٌة تقّدميةprogressive assimilation   حّي يؤثّر الصوت السابق على الالحق، وذلك من خال  انتقا :
اخلاصية الصوتية إليه، وأوضح ما يكو  يف العربية يف صيغة "افتع " حّي تكو  فاؤها داال أو ذاال أو زايا   أو أحد أصوات 

-لها "ازجتر"، جهرت التاء اإلطباق وهي )ص،ض، ظ،ط( ومن أمثلتها: ازدجر قلبت تاء االفتعا  داال بعد الزاي؛ وأّ  أص
فتحولت إىل مقابلها اجملهور وهو الدا    وكذلك احلا   -الصوت السابق–حتت تأثري الزاي اجملهورة  -الصوت الالحق

 لألفعا  اليت محلت الفاء فيها صوتا مطبقا مفخما حنو:
 صرب            اصترب              اصطرب -
 اضطرب       ضرب             اضرتب       -
 ظلم            اظتلم           اظّلم -
 طلع                اضتلع            اطّلع  -

حدث متاث  تقدمّي يف مجيع اوأفعا ، والسبب أّ  الصوت الصامت يف اوأفعا  اوأربعة وهو الصاد يف اوأّو ، والضاد يف 
ز بالصفة التفخيمية فأثّر بشك  مباشر على الصامت الذي يليه وهو التاء الثاين، والظاء يف الثالث، والطاء يف الرابع يتميّ 

جملاورته إياه، فصبغه بالصبغة التفخيمية يف الفعلّي اوأّو  والثاين، أّما يف الفعلّي الثالث والرابع  نلحظ تأثري الظاء على التاء 
أخر  لتدغم يف سابقتها فتصبح اظّلم والشيء نفسه  بتحويلها إىل طاء، غري أّ  العسر يف التحقيق النطقي حوهلا إىل ظاء

  19حدث الطّلع
  مماثلة رجعيةRegressive assimilation   حّي يكو  التأثري من الصوت الالحق على الصوت السابق ،مث  حتوي :

رجعية اآل ي: واثّاقلتم من   ومن اوأمثلة اليت يصدق عليها املماثلة ال20فاء االفتعا  إذا كانت واوا إىل تاء حنو: اتّعد من اوتعد
تثاقلتم، واّداركوا من تداركوا، ويذّّكر من يتذّكر، وازّيّنت من تزيّنت، ويّضرعو  من يتضرعو ، واّطرينا من تطرينا وبرجلِه من 

م من حتولت الضمة يف الضمري ُه إىل كسرة ِه لتماث  كسرة الالم قبلها، ومنه أيضا:  وعليِه من وعليُه، وبصاحبهِ  -برجِلُه 
 بصاحبُهم     وجيدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أمرين:  

اوأّو  أنّه  قد لوحظ أّ  املماثلة الرجعية هي الصورة اوأكثر وقوعا يف اللغة العربية، حيث تسري يف أمثلتها على قيا  مطرد،  -
   21مثلة صيغة االفتعا  السابقةعلى حّي ال تكو  املماثلة التقدمية إال يف أمثلة قليلة مسموعة، وتنقا  يف بعض أ

والثاين أ  بعض القراءات القرآنية قد حافظت على الضمة ومل حتوهلا يف الضمري املكسور ما قبله إىل كسرة كقراءة حفص  -
ا وقوله تعاىل: "ومْن أْوََف مبَِ  22عن عاصم، الذي حافظ على أص  احلركة،وذلك يف قوله تعاىل: "وما أنَسانِيُه إاّل الشيطاُ "

  والقبائ  احلجازية كما ذكر سيبويه حافظت على هذا اوأص  يف نطقها، "فاهلاء تكسر)يقصد عند غري 23عاَهَد علْيُه هللَا"
أه  احلجاز( إذا كانت قبلها ياء أو كسرة    وذلك قولك : مررت هبي قبُ ، ولديِهما ما ، ومررت بدارهي قبُ    وأه  

  24هو ما ، ويقرءو : "فخسفنا هبو وبدارهو اوأرض"ب ، ولديقاحلجاز يقولو : مررت هبو 
 مماثلة بّي أصوات غري متامخة:  مث  تفخيم السّي يف سرياط ومسيطر حتت تأثري الطاء املفّخمة،وتسّمى  مماثلة تباعدية 

distant assimilation  
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  :مماثلة جزئيةPartial assimilation أك، انبعث، انرب  اليت تنطق وذلك حّي ال يتطابق الصوت مع اآلخر مث :، أنب
  25النو  فيها ميما حتت تأثري الباء الشفوية )فنتيجة  +ب هي م+ب وليس ب+ب(

 مماثلة تامة أو كلية Total assimilation مث : 26: حّي يتطابق صوتا ، أو حّي ميتص عنصر صو ي آلخر بشك  تام ،
 ليها فاملماثلة تامة  اش+مشس( نسّج  تغرّي الالم إىل  شّي اليت ت -الشمس )ا +مشس

وتعّد  الم التعريف أعّم ظواهر املماثلة شيوعا يف االستعما  العريب، فقد جر  االستعما  باختفائها مع ثالثة عشر        
  ، وتظهر مع بقية  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –   –ز  –ر  –ذ  –د  –ث  –صوتا، هي أصوات مقّدم الفم: ت 
ي  –و  –ه  –م  –   –ك  –ق  –ف  –غ  –ع  –خ  –ح  –ج  –ب  –: ء أصوات اللغة اخلمسة عشر، وهي

 27،والعلة يف خفاء الالم وظهورهتا تعز  إىل:
أّ  الالم اختفت مع أصوات مقّدم الفم، بسبب التقارب الصو ي واملخرجي، وبسبب ضعف موقع الالم، وقوة موقع   -

 صورة املماثلة الرجعية الكلية الصوت بعدها، باملقيا  السابق، وقد جر  تأثر الالم يف 
أّ  الالم ظهرت مع بقية اوأصوات نظرا إىل التباعد املخرجي، الذي يّسر نطق الصوتّي بكّ  خصائصها، ونستطيع أ   -

 تذّوق هذا التباعد بنطق ك  صوت من اخلمسة عشر صوتا تاليا لالم التعريف، ولسوف يظهر حينئذ مد  التباعد بينهما  
 املخالفة: -

يطلق على أي تغيري صو ي يهدف إىل تأكيد االختالف بّي وحدتّي صوتيتّي مصطلح املخالفة     أو املغايرة  وبعض     
  différenciationو dissimilation 28جيع  املخالفة مقابال للمصطلحّي الغربيّي -كأمحد خمتار عمر–اللغويّي 

املصطلح اوأّو  على حالة كو  الفونيمات مفصولة  -شاهّي كعبد الصبور–من دو  تفريق، على حّي يقصر بعض اللغويّي 
عن غريها، "إذا ما كانت الوحدات الصوتية موضوع اخلالف متباعدة"، والثاين على حالة جتاور الفونيمّي، "إذا كانت 

  29الوحدتا  متصلتّي"
يف أ  يعم  املتكّلم حركة نطقية مرّة وقد عّرف فندريس املخالفة بقوله: "ينحصر التخالف، وهو الشك  املضاد للتشابه     

، ودّلت البحوث الوازنة اليت أجنزت يف هذا السياق على أّ  املخالفة ظاهرة موجودة يف  30واحدة، وكا  حّقها أ  تعم  مرّتّي"
يثة ،  ونطق الفرنسية احلدcorridorيف  colidorكثري من اللغات، فبها ُفّسر التغرّي الذي حدث للنطق الفرنسي الشعيب 

couloir  للكلمة القدمية جداcouroir ونطق اإلسبانية ،àrbol  الشجرة( يف(arbor  الالتينية  وكغريها من اللغات
 31عرفت العربية ظاهرة املخالفة يف عدد كبري من الكلمات، نّبه إليها أه  اللغة قدميا، ولكن حتت عناوين خمتلفة، منها:

  كراهية التضعيف 
 كراهية اجتماع املثلّي  
  كراهية اجتماع حرفّي من جنس واحد 
  توايل اوأمثا 
    وما شبهه من املضاعف باملعت 

 ومن أمثلة املخالفة الصوتية عند القدماء نذكر:
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 هـ(: 189عند الكسائي )ت 
  32جناصذكر أّ  الّنا  يف عصره كانوا يزيدو  النو  يف هذه الكلمات:"أُترّج، وإّجانة، وإّجاص"، يقولو : أترنج، إجنانة، إ

 ه(:246عند ابن الّسّكيت )ت 
  33حكى عن العرب قوهلم: "الذم" و"الذام" للعيب

 هـ(:379عند أيب بكر الزبيدي )ت 
  34ذكر أّ  أه  اوأندلس يقولو : "كرناسة" يف "كراسة"

 ( صاحب الصحاح:393عند إمساعي  بن محّاد اجلوهري )ه 
رأ  أّ  الرباعي املضاعف مأخوذ من الثالثي املضّعف، فالفع  "سغسغ"  قّدم لنا بابا تنقا  فيه املخالفة من وجهة نظره، حّي

، فلما استثقلت الغينات الثالث قلبت إحداها سينا من جنس الصامت اوأّو ، وهي 35أصله: سغغ، مّث ضوعف فصار سّغغ
ك  مضّعف يصري الغّي الوسطى، فقي : سغَسغ؛ ومعىن ذلك أ  املخالفة قيا  يف العالقة بّي املضّعف واملضاعف، ف

 مضاعفا على الوجه التايل:
 مصََّص         مصمص               مّص          مَصَص  -
 حّبَح             حببح                  بّح           حَبََح   -

  36وإ  كا  علماء الصرف مل يروا هذا الرأي، فهم يعتربو  أّ  كال من املضّعف واملضاعف أص  بذاته
 ه(:501ابن مّكي الصقّلي) عند 

ساق بعض اوأمثلة اليت ميكن أ  تفّسر يف ضوء املخالفة الصوتية، منها قو  العامة للعنز: مْعزة، ولبعض العصافري: ُزْرُزر، بدال 
  37من: ماعزة، وُزرزور  وحنو قوهلم لإلصبع: هْبم بدال من إهبام، وقوهلم: َمَشْينا يف َدَهس بدال من ِدها 

 هـ(:539صور اجلواليقي )تعند أيب من 
  38رو  أّ  عوام عصره كانوا يقولو : "ِمْنطر" يف "ممطر"، و"فرمش" يف "طّمش"

 هـ(:577عند ابن هشام اللخمي اوأندلسي )ت 
حكى عن عوام عصره أهّنم كانوا يقولو : "َعَدنـَْبٌس فيلحقو  النو " بدال من "َعَدبٌَّسن قا  أبو حامت: العدّبس اوأسد، وقا  

   39ه: اجلم  الضخم الشّديدغري 
 ه(:582عند أيب حممد عبد هللا بن بري )ت 

رو  يف مؤلَّفه: "غلط الضعفاء" أّ  بعض الفقهاء قا : ال بأ  أ  حيرم الرج  يف البَـْرنكات بدال من: "الربنكّيات"، يقا :  
  40دال من: ِمْرِعزاء أو ِمْرِعزَّ كساء برنكايّن لبعض اوألبسة السود  وحكى كذلك عن بعض الفقهاء قوهلم: ِمْرِعٌز ب

 ه(:911عند ابن احلنبلي )ت 
ساق يف مؤلَّفه: "سهم اوأحلاظ يف وْهم اوألفاظ" قو  بعض العامة: ناطرو  بالنو ، لقرية بالشام بدال من: ماطرو  بامليم  

ُنوفـَُر، بنو  مفتوحة وقو  بعض آخر: الّنوفـَُر لضرب من الرياحّي ينبت يف املياه الرّاكدة، بدال من أ  يقا  ف ُلوفـَُر أْو النّـيـْ يه: النّـيـْ
  41بعدها مثّناٌة حتتّية ساكنٌة فالٌم ونوٌ  مضمومتا 
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ومما سبق هِنّدي إىل أ  التغرّي الصو ي باملماثلة إذا كا  يهدف إىل تيسري جانب اللفظ عن طريق تيسري النطق، وال يلقي باال    
إنّه  -عكس ذلك–تيجة تقارب أو تطابق الصوتّي؛ فإّ  التغرّي الصو ي باملخالفة ينظر إليه إىل اجلانب الداليل الذي قد يتأثّر ن

يهدف إىل تيسري جانب الداللة عن طريق املخالفة بّي اوأصوات، وال يلقي باال إىل العام  النطقي الذي قد يتأثر نتيجة 
ّ  املماثلة واملخالفة ميثال  عاملّي يتجاذبا  اللغة، تباعد أو ختالف الصوتّي، وبناء على ذلك أكد أمحد خمتار عمر على أ

ولك  منهما فاعليته وتأثريه، ولك  منهما هدفه وغايته، ومن صراعها حيدث التواز  بّي مطلب سهولة النطق ومطلب سهولة 
  42التفريق بّي املعاين

 
 

 اهلوام :
والسيما بعد دي سوسري جع  الدارسّي يبتعدو  عن  ،وية يف الغربيعتقد أمحد حممد قدور أّ  سيطرة املنهج الوصفي على البحوث اللغ *

الذي يدّ   changeاستخدام مصطلح "التطور" الرتباطه مبعىن التقييم، أي االنتقا  من حا  إىل حا  ترقّيا حنو اوأفض   ولذلك غدا مصطلح 
( Evolutionة وبعض اللغات اوأوربية احلديثة، ومها )على التغرّي أكثر استعماال من مصطلحي "التطور" املعروفّي يف اللغة الفرنسي

(  وإذا ما حدث استخدام وأحد هذين املصطلحّي فالغالب أّ  املقصود هو التغرّي دو  أّي حكم معياري  ينظر:أمحد Développementو)
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  247-246، صاملصدر نفسه  2
  247ينظر: املصدر نفسه، ص  3
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يةالتصّور  ستعاراتاالغوية ع  الغضب يف العربية: دراسة يف التعبريات اللّ   

Anger Expressions in Arabic: A Study in Conceptual Metaphors 
 

 اشاخلمّ   سامل سليمان األستاذ :
-قسم اللغة العربية   ،كلية اآلداب والعلوم انإنسانية  

اململكة العربية السعودية-جامعة امللك عبد العزيز  
 

 

 مستخلص
ا قب  العصر القدمية )مالفصحى هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على التعبريات اللغوية املتعلقة حبالة "الغضب" يف العربية 

احلديث(  لقد سارت هذه الدراسة عرب خطّي متالزمّي، اوأو : دراسة التعبريات الكنائية املعتِمدة على مؤشرات الغضب 
الفسيولوجية واجلسمية اليت تظهر على اوأعضاء اخلارجية للجسم كامحرار الوجه مبا يف ذلك العينّي، واجلبهة والوجنتّي، وانتفاخ 

الدم، وزيادة ضربات القلب،  انتفاخ الصدر، وكذلك التعبريات املعتمدة على الشعور الداخلي باحلرارة وضغطاوأنف والشفتّي، و 
تعلقة حباليت الكبد واملرارة أثناء الغضب، واحملور الثاين من هذا املواملعارف الفلكلورية  ،طب الشعيبمعلومات الأو باالعتماد على 

 تعرب عناليت واملفردات املعجمية رية اليت كانت وراء توليد عدد كبري من التعبريات اللغوية البحث معين بدراسة االستعارات التصو 
أعضاء البد  جراء حالة الغضب، كارتفاع حرارة اجلسم،  لىعتظهر اوأعراض الفسيولوجية، اليت  أ  الغضب  وقد أظهرت الدراسة
و"الغضب حرارة"، االستعارات التصورية: "الغضب نار"،    تكوينيسهلعبت دورا مهما يف تقد  والعرق، والتنفس الشديد،

وتُعد هذه من االستعارات التصورية اوأكثر شيوعا للغضب يف كثري من  ،"الغضب سائ  يغلي"، و"الغضب سائ  ميأل إناء
 ة طبيعية"،وهناك أيضا عدد من االستعارات اوأق  شيوعا، مث : "الغضب داء"، "الغضب حيوا  خطري"، "الغضب ظاهر اللغات، 

كثري من لغات العامل يف التعبري عن الغضب برغم مشاركتها لأ  العربية هي ومن أهم النتائج اليت وصلت إليها هذه الدراسة 
"الغضب اشتداد حب  أو اخلاصة، مث   من ناحية أخر ، هلا استعاراهتا التصورية املذكورة آنفا، إال أهنا،باالستعارات التصورية 

وقد وجدت  ة وثقافية معينة يعوام  بيئ تكو  مقصورة عليها؛ وأهنا ناجتة عنخملوق غييب أو خرايف"، اليت تكاد و"الغضب  ،وتر"
هذه الدراسة أّ  بعض االستعارات التصورية الشائعة يف عربية اليوم مل تكن موجودة يف نصوص العربية الفصحى القدمية، كـاستعارة 

اال هو أ  هذا الغياب رمبا يعود إىل عدم وجود صورة مادية مالئمة قادرة على توليد مث  "الغضب انفجار"  التفسري اوأكثر احتم
 هي نتاج العصور احلديثة  والديناميت هذه االستعارة التصورية يف ذلك العصر؛ فاملتفجرات، كالقناب 

 
 ت: العربية، االستعارة، الكناية، االستعارة التصورية، الغضب، االنفعاالكلمات مفتاحية
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This study aims to shed some light on the linguistic expressions relating to the emotional 

states of "anger" in ancient Arabic Fuṣḥa (Pre-modern Arabic). This paper is conducted in two 

interrelated lines. First: studying anger metonymic expressions that were based on 

physiological symptoms that appear on external body parts. These include redness of the face, 

eyes, forehead, cheeks, and the swelling of the nose, lips, and bulging of the chest, as well as 

the expressions based on inner actual sensations produced by body heat and blood pressure, 

and increased heart beats, Some of these sensations are based on mere impressions, folk 

medicine and popular knowledge about the status of the liver and gallbladder during anger 

states. The second line of this study was concerned with the conceptual metaphors that 

generated numerous expressions describing anger states. The symptoms produced by body 

parts during the state of anger, like body temperature, swatting, and heavy breathing all have 

facilitated the formation of the most wide spread conceptual metaphors: "anger is fire," "anger 

is boiling liquid," and "anger is liquid filling a pot." The study showed that the most important 

of these conceptual metaphors are: "anger is fire/heat," and "anger is material filling a pot," 

and also a number of less common metaphors, such as "Anger is a disease," "anger is an 

animal," "Anger is a natural phenomenon," and "the angry person is a hard rope or 

bowstring." The most outstanding results reached by this study are Arabic shares many 

worlds' languages the global conceptual metaphors: "anger is a fire," "anger is boiling liquid 

in a pot," and "anger is a dangerous animal." However, the study has found, on the other hand, 

that Arabic has its own unique conceptual metaphors that were generated by specific 

environmental and cultural factors. It may be mentioned in this respect the metaphors: "Anger 

is a disease," "anger is a metaphysical or mythical creature," and finally, "anger is a hard rope 

or bowstring." The study also detected that some popular modern Arabic conceptual 

metaphors, such as "anger is an explosion", were absent in old Arabic texts. This could be 

attributed to the lack of corresponding suitable physical image to generate this conceptual 

metaphor in that old era.  Explosives such as bombs and dynamites are the product of modern 

times. 

 

Key words:  

Arabic, metaphor, conceptual metaphor, anger, emotions 
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 مقدمة -1

 ومنهجه مشكلة البحث 1-1
ورصد  حتليلهامن مّثّ و العربية الفصحى )قب  العصر احلديث( يف تُعىن هذه الدراسة باستكشاف التعبريات اللغوية املتعلقة بالغضب 

ستقصاء التعبريات احماولة اوأو  هو  ؛حمورين متالزمّي ،التعبرياتهذه تبعا لطبيعة  هذا البحث، ويسلك  مصادرها التصورية
 الغضب يف إطار تصوراهتل اللغوية برياالتع سةبدراالثاين ويُعىن احملور وآثاره،  أعراضهعلى ذكر  اليت ترتكز (ةكنائيال) ةشارياإلاللغوية 

العربية القدمية  تركز الدراسة على هذين اوأسلوبّي الكالميّي من الناحية الداللية التصورية، والبيئة الثقافة  املستمدة مناالستعارية 
، Cognitive Linguisticsات اإلدراكية هذا يعين أّ  هذا البحث معتمد على معطيات اللساني  وال تُعىن بالناحية البالغية البيانية

الكوف،  Lakoffاليت نراها يف دراسات  Conceptual Metaphorsوخاصة تلك الدراسات املتعلقة باالستعارات املفهومية 
  أّ  معظم كالمنا مبين على مفاهيم تصورية هذه النظرية االستعارية تر   2سكسيكوفي  csesKöve، و 1جونسو  Johnson و

احملسو  الواقع املادي هذه التصورات االستعارية معتمدة على   يغّص باستعارات منبثقة من تلك املفاهيم والتصورات، و كرب 
 هالعامل احلسي وأنساقهذا ة لقوالب سوسوالالحمالذي يعرفه املتكلم جيدا، ومن مثّ خُيضع مشاعره وانفعاالته، وك  املعاين غري املادية 

نوضح هذا مبثا  واحد، وسنتطرق الحقا وأمثلة أخر   لغة اإلنسا  مرتبطة كثريا بالواقع احملسو ، ولكن دعنا   املهيمنة على فكره
اإلنسا  مبا ُمنح من فكر وخيا  وشعور ال يعيش الواقع احملسو  فقط، وإمنا جيد نفسه جمربا إىل التعبري عن أمور عقلية ونفسية  

يف إطار املادي احملسو     ور وسيلة لغوية يعرب هبا عن املعنوي والالحمسو كثرية، ولتسهي  مهمة التعبري عن هذه اوأمور ط
والغضب حالة انفعالية قوية احلضور والتأثري يف ذهن الفرد وكيانه النفسي  هذه القوة احلضورية تستلزم التعبري عنها بلغة توازي 

قوية احلضور يف عامله، ومناسبة لطبيعة هذه احلالة وجودها  لذا جلأ إىل التعبري عنها باستعارات تصورية مؤسسة على عناصر 
النفسية، ومن بّي االستعارات التصورية اليت استثمرها اإلنسا  عامة والعريب خاصة هي استعارة )الغضب حرارة(؛ هذه واحدة من 

ذا املوضوع جدة هذا ه ةمجلة استعارات تصورية متعددة استخدمت للتعبري عن الغضب سنكلم عنها الحقا  وقد دعانا إىل دراس
إاّل أنا جند هناك ندرة واضحة يف  3النوع من التحلي  االستعاري التصوري الذي برغم وجود دراسات عن قضاياه يف لغات كثرية

 الدراسات اللغوية املتعلقة بتعبريات الغضب يف العربية الفصحى، ومن الدراسة القليلة اليت اطلعنا عليها تلك اليت قام هبا زهري ماجل
، واليت در  فيها طبيعة هذه التعبريات يف ضوء الدراسات 4عن التعبريات اللغوية يف العربية التونسية )نشرت باللغة اإلجنليزية(

التصورية )اإلدراكية( هلذه الظاهرة يف اإلجنليزية  وقد ركز الباحث على دور التجسيد الثقايف اخلاص وراء إنتاج عدد من الكنايات 
عربة عن الغضب يف اللهجة التونسية، وبرغم قيمة هذه الدراسة يف الكشف عن بعض مالبسات هذا املوضوع إال واالستعارات امل

 أهنا، حبكم إطار املوضوعي، مل تتطرق إىل طبيعة هذه التعبريات يف العربية الفصحى القدمية 
 

  مادة البحث 1-2
، والرتباطها باالستعارات الفصحىاللغوية عن الغضب يف العربية نظرا لطبيعة القضية املبحوثة هنا، وهي استكشاف التعبريات 

 لغويةللغة( يف الكالم العادي، غري البالغي، فإ  هذه املعطيات حُتّتم علينا اختيار مادة اوأخر  التصورية )واالستعماالت اجملازية 
 صوص العربيةجد موافقا وأغراض هذه الدراسة إخضاع مادة ضخمة من نتفي هبذه اوأهداف، وقد وُ 
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املتجذرة يف الثقافة قب  العصر احلديث )لتفادي التأثريات اوأجنبية احلديثة( بغية استقصاء هذه التعبريات  الفصحى اليت تعود إىل ما
تركيز على نصوص الكالم العادي الذي مل يُؤلف وأغراض بالغية حبتة  وقد ُأخذت هذه املادة من لقد كا  هناك  العربية وبيئاهتا 

وإ  وجد هناك بعض املواد اليت اقتُبست   5واوأثر، وكتب ثقافية واجتماعية خمتلفة، ومعاجم عربية قدميةالشريف وص احلديث نص
قد يأخذ البعض و من نصوص شعرية، فإنه قد روعي يف تعبرياهتا عن الغصب انسجامها وتوافقها مع نصوص نثرية عادية أخر   

عصر االحتجاج اللغوي، واجلواب على ذلك: أنّا هنا لسنا بصدد احلكم على صحة اللغة  بنصوص ال تنتمي إىل االستشهادعلينا 
، وإمنا حنن هنا معنيو  بالدرجة اوأوىل باستكشاف اوأساليب اللغوية املعتمدة على تصورات ومفاهيم شائعة يف الثقافة هاأو تراكيب

 العربية يف عصورها القدمية والوسطى 
 اصطالحات الغضب 1-3

 االصطالحات املستعملة يف حق  الغضب:  بعضمعاين  حوضتقب  البدء بدراسة التعبريات اللغوية عن الغضب أ   حيسن
 بّي يوجد ه، وأن6"الصالبة"، و"الغلظ" كا لغة نقيض الرضا  ومشتقات )غضب( تشري إىل أ  اوأص  احلسي   الغضب 1-3-1

الَغْضبة: خُبْصة تكو  يِف و  ،ُغَضاب: َغِليُظ اجلِْلد ة تتخذ من جلد البعري، َوَرج نّ وهي الصَّْخرة الّصْلبة، وجُ  الَغْضبةهذه املشتقات: 
  وعرفه الشريف 7، ورمبا هذه اوأخرية هي اليت نقلت املعىن إىل "عدم الرضا"؛ وأهنا تظهر عند االنفعا اجَلفن اوْأَْعَلى ِخْلقةً 

، وذكر التهانوي من تعريفاته: "حركة للنفس مبدؤها 8تشفي للصدر"اجلرجاين: "تغري حيص  عند غليا  دم القلب؛ ليحص  عنه ال
  9إرادة االنتقام"

: ُهَو أيضا : كما يف لسا  العرب: الَغضب، َوِقي : َغَضٌب َكاِمن لِْلَعاِجز، َوِقيَ : ُهَو َأشدُّ ِمَن الغَضب، َوِقي َ الغيظ 1-3-2
  10اإلنسا  من ثورا  دم قلبه"َسْوَرتُه وأَّوله، واصطالحا "هو احلرارة اليت جيدها 

  12،  ويف احملكم: "شدة االغتياظ"11: يف الصحاح: الغيظُ احلنق 1-3-3
ويبدو أ  هناك تداخال بّي هذه االصطالحات الثالثة، وميكن اعتبار الغضب هو اللفظ العام، واآلخرين لفظّي خيتلفا  يف 

دد من اإلدراكية هلذه احلاالت االنفعالية، وهي املسئولة عن توليد ع الرتتيب الزمين للحالة  وما يهم هنا هو التصوراتو  ،الدرجة
 دخ  يف قائمة ألفاظ الغضب ك  كلمة ُعرّفت بأي من هذه الكلمات تالتعبريات اللغوية  لذلك س

 أعضاء البدن يف التعبريات اللغوية ع  الغضب -2

 متهيد 2-1
واد املعجمية اليت تعرب عن الغضب، أ  نتعرض إىل التعبريات اليت تفصح عن التعبريات اجملازية وامل استعراضمن املنطقي، قب   إنه

 بناء على أعراضه ومظاهره  إنا نقوم هبذه اخلطوة أمال يف استشفاف املالمح والظواهر اليت استدعت التصوراتكنائيا الغضب  
ووضع أعضائه وجسمه درجة حالة  ،ملالمح اإلنسا  عرف من تلك التعبريات ووصفهاعادة ما يُ  ه  إنالذهنية هلذه احلالة االنفعالية

اليت بدورها اليت  هيالة الغضب، و الذهنية حلتصّورات الهي اليت بُنيت عليها  ،يف نظرنا ،إ  هذه املظاهرو الغضب اليت ميّر هبا  
  اليت انبثقت عنهاوّلدت عددا من التعبريات اجملازية 

( metaphorsاملعلومات الفلكلورية )املوروث الشعيب( يف نشوء االستعارات ) حتليال معتمدا على دور Lakoffيقرتح الكوف 
بالنظرية الشعبية كما أشار قرتحه يبدأ  يالتحلي  الذي و  13( املفهومية اليت تعرب عن حاالت الغضب،metonymies) لكناياتوا
)ضغط الدم، وضغط العضالت(، والتهّيج،  : زيادة حرارة اجلسم، وزيادة الضغط الداخليعامة لتأثريات الغضب الفسيولوجيةال
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إننا نستخدم هذه النظرية الشعبية إىل حد كبري قائال: " النظرية الشعبيةبوظيفة ما مساه  Lakoffويبّي الكوف  وتشّوش اإلدراك 
 metonymicاالستفادة من القاعدة اجملازية ) ميكنهبذا و  ،لنستنتج أ  شخصا ما غاضب، أو يكتم غضبه بناء على مظهره

principle:) ]قد مّيز الكوف و   14"اآلثار الفسيولوجية للعاطفة تقوم مقام العاطفة ]نفسهاLakoff  عددا من تأثريات الغضب
 :، منهايف الكالم وكناياته املنتجة جملازاته
     Billy's hothead                 حرارة اجلسم

  … When the cop gave her a ticket, she got all hot and bothered      حاربيلي ذو رأ       

 وانزعجت     احرتّتعندما سج  عليها الشرطي خمالفة، 
 !Don't get a hernia             الضغط الداخلي

 ! بفتقال ُتَصب 
 She got red with anger        امحرار الوجه والرقبة

  15من الغضب امحرّتلقد 
  اوأعم اتشك  اوأس صة اجلزء الذي يركز على احلرارة،الشعبية للتأثريات الفسيولوجية، وخباأ  النظرية  lakoffير  الكوف و

ضغوط" يف التعبري عن م الغاضب وعاءشيوع استعارة " Kövecses س كسيويفسر كوفي  16(الغضب حرارة)الستعارات الغضب 
لغات يف مالحظة العمليات الفسيولوجية املصاحبة حالة الغضب يف كثري من اللغات على أهنا ناجتة عن اشرتاك متكلمي هذه ال

بعض  ندرة  ويشري يف موقع آخر إىل 17للغضب مبا يف ذلك "حرارة اجلسم"، و"الضغط الداخلي"، و"امحرار الرقبة والوجه"
لغضب على أنه العثور على استعارات تصور ا من النادر، لذا  embodimentازية وأهنا ال تتوافق مع قيود التجسيد اجملتعبريات ال

  18ثلج رقيق يتساقط
نظر يف التعبريات اجملازية الشائعة يف العربية عن الاالعتبار عند  يفKövecses  سكسيكوفيوLakoff لو أخذنا ما قاله الكوف 

نا مبعلومات الثقافية اليت ترتكز عليها، لوجدنا نصوصا دينية وثقافية وشعبية كثرية متدو الغضب مع حماولة استشفاف اوأسس املعرفية 
   من ذلك مثال:التصورعن 
أ  النيب صلى هللا عليه وسلم قا : "أال وإ َّ الغضَب مجرٌة يف قلِب ابِن آدَم، أما رأيُتْم إىل مُحرِة  :حديث أيب سعيد اخلدري -1

  19َعينيِه وانِتفاِخ أوداِجِه، فَمن أحسَّ بَشيٍء من ذِلَك فليُلِصق باوأرِض"
 لغضب:قا   الغزايل يصف ا -2

   خلق هللا طبيعة الغضب من النار، وغرزها يف اإلنسا ، وعجنها بطينته  فمهما صد عن غرض من أغراضه ومقصود 
من مقاصده اشتعلت نار الغضب، وثارت ثورانًا يغلي به دم القلب، وينتشر يف العروق، ويرتفع إىل أعايل البد  كما 

والبشرة لصفائها ، فلذلك ينصب إىل الوجه فيحمر الوجه والعّيلقدر، ترتفع النار، وكما يرتفع املاء الذي يغلي يف ا
على من دونه  وإمنا ينبسط الدم إذا غضبكما حتكي الزجاجة لو  ما فيها  حتكي لو  ما وراءها من محرة الدم  

ن ظاهر واستشعر القدرة عليه، فإ  صدر الغضب على من فوقه وكا  معه يأ  من االنتقام تولد منه انقباض الدم م
اجللد إىل جوف القلب، وصار حزناً، ولذلك يصفر اللو ، وإ  كا  الغضب على نظري يشك فيه تردد الدم بّي 
انقباض وانبساط، فيحمر ويصفر ويضطرب     ومن آثار هذا الغضب يف الظاهر تغري اللو ، وشدة الرعدة يف 
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والكالم، حىت يظهر الزبد على اوأشداق، وحتمر اوأطراف، وخروج اوأفعا  عن الرتتيب والنظام، واضطراب احلركة 
اوأحداق، وتنقلب املناخر، وتستحي  اخللقة، ولو رأ  الغضبا  يف حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح 

  20صورته واستحالة خلقته
"إ  الغضبا  خارج  نق  أبو حيا  التوحيدي عن أمحد بن الطيب: قا  صاحب كتاب اوأخالق يف احليلة لتقبيح الغضب: -3

الصورة عن االعتدا ، أَما تراه جاحظ العينّي، بادَي العروق، داّر اوأوداج، مضطرب اوأوصا ، مشوَّه الُبنية، خمتلف احلركة، 
  21مكدود النفس، حار املزاج، مضطرم احلرارة، مدخو  الرويّة، عارم الفكرة، ظاهر العجز، جاهالً بقدر احلق"

النفس آلثار الغضب على الشخص كثريا عما ذكره الكوف عن تصور الغضب يف املعرفة الشعبية  وال خيتلف توصيف علماء
 Gale )الفلكلورية( وعما أوردناه مما سجلته أيضا هذه املصادر العربية الثقافية  نقرأ يف موسوعة گي  لعلم النفس 

Encyclopedia of Psychologyواخلوف متشاهبة جدا  تتضمن زيادة معد   : "التغريات الفسيولوجية اليت تصاحب الغضب
وضغط الدم، وتوتر العضالت، وسرعة التنفس، ولكّن الغضب يسبب توترا أكثر يف العضالت، وارتفاعا أعلى يف  ،ضربات القلب

تسريع التنفس     ومن عالمات الغضب اجلسدية  ت القلب، يف حّي أ  اخلوف يستدعيضغط الدم، ومعدال أق  يف عدد ضربا
ضا التقطيب، واحتكاك اوأسنا ، والتحديج، وشّد قبضة اليد، واالرجتاف والرعدة، واالختناق، وامحرار الوجه، أو الشحوب، أي

  وقد أظهرت بعض هذه الدراسات أ  بعض هذه املظاهر عاملية، 23، وظهور الزّبَد، وانتفاخ اوأوردة، وانتصاب الشعر22واخلدر
تقطيب  -3ضغط الشفتّي،  -2، اخلياشيم ارتفاع  -1 والعضلي للبشر  ومن أمهها: تعود إىل عاملية الرتكيب الفسيولوجي

 -9، ضرب اوأرض )باوأرج ( -8، تصّلب اليدين-7، الصدر انتفاخ -6، الرأ   ارتفاع -5فتح العينّي باتساع،  -4اجلبهة، 
  24االرجتاف -10، إمالة اجلسم إىل اخللف أو اوأمام
وثقافية تصف ما يعرتي الشخص من تغيريات جسمية وعضوية تشري إىل حالة غضبه ودرجاته   لقد أوردنا فوق نصوصا دينية

لقد أسهمت اخلربة الشعبية والظواهر احلسية للتغيريات الفسيولوجية يف تكوين التصور املفهومي للغضب الذي انعكس يف جزء  و 
التعبريات تبعا للعضو أو اجلزء من اجلسم الذي تؤشر حالته كبري من التعبريات اللغوية عن هذه احلالة النفسية  وقد صنفنا هذه 

 الشكلية أو االنطباعية إىل حالة الغضب:

 الوجه بشكل عام يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 2-2
أو تغرّي لونه،  ،هناك أشكا  متعددة للوجه يشار إليها يف الكالم باعتبارها عالمات للغضب، أمهها امحراره، وانتفاخه

وقد أمدتنا النصوص الثقافية والدينية واملعاجم العربية بعدد من اوألفاظ والتعبريات اللغوية اليت تقر   ته، وعبوسه، وإعراضه وُكمد
 الغضب بتغري حالة الوجه:

 
 

 (: الوجه يف التعبريات اللغوية عن الغضب1جدو  )
 عالمة الغضب الوجه يف التعبري عن الغضب 
َا  1  امحرار  25"ِمَن اْلَغَضبِ  يفي َوْجهيهي َحبُّ الرُّمَّانتَ َفقََّأ "وَكَأمنَّ
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 عالمة الغضب الوجه يف التعبري عن الغضب 

2 
ُمحَْمرَّ    وانطلق أصحابنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، َفَأْخبَـُروُه اخْلَبَـَر، فـََقاَم َغْضَبانًا 

  26   اْلَوْجهي 
 امحرار

غرّي اللو ت   27"   َوْجُه النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فَ َتَمعَّرَ " 3  

وعرف رسوُ  هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم  ،له ذلك كبا"فشقَّ ذلك على أيب موَسى حىت  4
  28ذلك يف وجِهه   "

 انتفخ

  29  " غضبٍ  من سفعة   "   إين أر  يف وجهك 5
 سواد وتغري يف

 اللو 

6 
ي : "وملا رآين تـَرَبَّد وتـَرَبََّد: امحرَّ محرة فيها سواد عند الغضب، وقا  ابن مش اْربَدَّ وجهه

  31: إذا تغري لو  وجه عند الغضبارمدّ   وورد أيضا أ  30لونه"،
 تغرّي اللو 

7 
ُأَصْيٌ  يَُد ُّ   وير  ابن فار  أّ  قرت 32الرج  ِإذا تغري َوجهه من حز  أَو غيظ قرت

اللَّْحِم  َوَقِرَت اجْلِْلُد، ِإَذا ُضِرَب َعَلى قـُْبح الَسْحَنة، ِمْن َقِرَت الدَُّم، ِإَذا يَِبَس بـَّْيَ اجْلِْلِد وَ 
  33فَاْسَودَّ 

 تغري اللو 

 تغري الشك   34الرجُ  وتـََبسَّ : َعَبس من الغضب أَو الشجاعة، وَأَسد باس   بَسل 8

9 
  ويرد ابن فار  هذا إىل 35ِإذا َكرَّه وجهه وَعبَّاس  وَعبَّس: َقطََّب ما بّي عينيه،  عبس

َعَبَس الرج  يـَْعِبس ُعبوساً، وهو منه تكرُّه يف شيء، ويشتق أص  صحيح يد ُّ على 
  36عابس الوجه: غضبا ، وعبّاٌ ، إذا َكثر ذلك منه

 تغري الشك 

َوِإَذا َغِضَب   وفـي صفته صلى هللا عليه وسلم: "37بوجهه عن الشيء: نَـحَّاه َأشاحَ  10
  38َضِحِكِه التََّبسُّم" ج ُّ  ،َوِإَذا َفرَِح َغضَّ طََرَفهُ  َوَأَشاَح،أَْعَرَض 

 تغيري الوجهة

 : ُمنـَْقِبض، اَل َطالقَة فِيِه محْكَفهيرّ وجه  11
ُْكَفِهّر ِمَن السََّحاب: املرتاكم الَِّذي يـَْغُلظ وَيْسَودّ 

  39امل
لو تغري الشك  وال  

 

 األنف يف التعبريات اللغوية ع  الغضب  2-3
ند اإلنسا ؛ هذا ليس مقصورا على العربية فقط، ب  ُوجد أيضا يف لغات اوأنف عضو بارز يف التعبري عن حالة الغضب ع

أنّه الحظ يف نصوص العهد القدمي تردد ارتباط اوأنف بالغضب،  Schlimmشليم  ، فقد ما ذكرةعربية القدميالككثرية،أخر   
يف نظره أّ  هذه استعارات ميتة يف معظم زيادة معد  التنفس، و احلرارة يف وجه الشخص، وثانيا ل وير  أّ  هذا راجع أوال ملالحظة

اليت تر  أ  ارتباط اوأنف بالغضب ميكن تفسريه  Thomas Angela، وتؤكد هذه الظاهرة أجنيال ثوما  40نصوص العهد القدمي
بالتغيريات اجلسدية اليت تصاحب حالة الغضب كزيادة معد  ضربات القلب، وارتفاع درجة احلرارة، وشدة التنفس وسرعته، 

 ،من هذا القبي  ،وقد اعتمدت العربية كثريا على اوأنف يف أساليبها اللغوية اليت تعرب هبا عن الغضب، وقد عثرنا  41انتفاخ اوأنفو 
 ، وهي يف نظرنا ليست بالقليلة :( يف املعاجم العربية2)جدو  عشر عبارة  على مخس
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 :(: اوأنف يف التعبريات اللغوية عن الغضب2جدو  )
لتعبري عن الغضباوأنف يف ا   عالمة الغضب 
 حرارة  43: أْغَضْبُته فَغِضبَ فأَنيفَ  وأَن َّْفتحه، 42: محََِي أنـُْفه َغَضباً أَنيفَ  1
 حتريك  44اْلَغَضُب، يـَُقاُ : َقْد َحرََّك ِخشاَشه ِإذا أَغضبه :اخليشاش 2
 هدوء   45سكن غضبه :أنف فال " خترم" 3
 حرارة  46أَنـْفه": اشتّد غضبه محَييُّ " 4
 تورم 47أنفه": َأي اْغتاَظ ِمْن َذِلَك، وأورمه: أمسعه ما يغضبه  ورم" 5
 إفراز )املخاط؟(  48أنفه": اشتد غضبه رعف" 6
 حتسس  49": للرج  السريع الغضبأنفهجاء يف املث  "غضبه َعَلى طرف  7
ائُِر الغضبو غضب، وأَْذأَرَُه عليه: أَْغَضَبُه وقـََلَبه،  :َذئيرَ  8  شم ما يُكره   50ا الذَّ
 صّوت بالنفخ؟52  51َمنِخره": انتفخ من غضب َنتَّ " 9
م 10  انتفاخ؟  53: الَغْضبا   وَخْرَشَم الرَّجُ : َكرَّه َوْجَههاملحْخَرْنشي

الرجُ : َعوََّج ُخْرطُوَمُه وسكت علـى غضبه، وقـي : َرَفَع أَنَفُه واستكرب،  اْخَرْنطمَ  11
  54  الـمتكرّب مع رفع رْأسهوالـُمْخرَْنِطُم: الغضبا

 اعوجاج

مّ  12 ، ُـ : املاملحْطَرخي َتَكربِّ
ُ
َتطاِو ، َوِقيَ : امل

ُ
ُْنَتِفخ ِمْن التَُّخَمةو ْضطِجع، َوِقيَ : اْلَغْضَبا  امل

 انتفاخ   55امل
 انتفاخ   56: الَغْضبا ُ الطُّخاريم 13

ِعْنَدُه رُجال  فـََغِضَب َأَحُدمُهَا  ، ويف احلديث: "اْسَتبَّ 57أَنُفه": حترَّك من َغضب" رََمع" 14
   58َحىتَّ ُخيِّ  ِإىَل َمن َرآُه أ َّ أنـَْفه يـَتَـَرمَُّع"

 حترُّك

ْنَتِفُخ من الَغَضب :املحَقْنبع 15
ُ
 انتفاخ، ارتفاع  59امل

 

 األشداق يف التعبريات اللغوية ع  الغضبو ، هالشفا 2-4
الغضب، ولك ٍّ صفات خاصة تتميز هبا عند حالة الغضب، فالشفاه تتضخم، الشفاه واوأشداق أعضاء متجاورة تتأثر حبالة 

وجند يف اآلثار الثفافية ما يشري إىل توصيف حالة الغضب بناء على عالمات تظهر على الشفاة ، واوأشداق تُغطى بالزبد
جهه، َوخرج الزّبد من أشداقه، َوَصاَر َكاجْلَمِ  واوأشداق  نقرأ يف الفرج بعد الشدة للتنوخي: "    َوِإذا ُهَو قد انقلبت َعيناُه يِف وَ 

طرأ على بعض أعضاء جسمه من ما للشخص املتحدث عنه اعتمادا على  الغضبحالة   نستنتج من هذه اوأوصاف 60اهلائج"
 مؤشرات تنبئ عن حالته االنفعالية  وتشري املعاجم العربية إىل تعبريات من هذا القبي :
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 :شداق يف التعبريات اللغوية عن الغضب(: الشفاه واوأ3جدو  )

 عالمة الغضب الشفاه واوأشداق يف التعبري عن الغضب 
 ظهور الزبد  61اإِلنسا ": َغِضَب وَظَهر على ِصَماَغْيه َزبََدتا  تَ َزبَّدَ " 1

َفُمه":  زَبَّبَ   و"62" ومها زبدتا  يف شدقيه، وقد زبب شدقاهزبيبتان"غضب فثارت له  2
  63له َزبِـيَبتَـّْيِ يف َجْنبَـْي فيِه عند الَغْيظِ  ِإذا رأَيتَ 

زبدالظهور   

ورأَيُته ُمبَـْرطماً، َوَما أَْدري َما الَِّذي بـَْرَطمُه  والرَبَطَمُة: ُعبو  يِف   ": إذا غضببرطم"قد  3
  64انِتفاخ وَغْيظ

 تضخم الشفتّي

 
 األسنان يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 2-5

الناظر إىل شخص غاضب ومغتاظ،  وكذلك اوأمر يف   اوأسنا ، وهذه عالمة ال خيطئهاغضب تكشريمن أهم مظاهر ال
( يرصد 4واجلدو  التايل )رقم وكذلك الغضب  وحنن هنا معنيو  بالثانية   ،عض اوأنام  الذي يد  على أحوا  نفسية منها الندم

 أو حركية تتعلق باوأسنا :مظاهر جسمية عن طريق ذكر العبارات اليت تكين عن حالة الغضب 
 (: اوأسنا  يف التعبريات اللغوية عن الغضب4جدو  )

 عالمة الغضب اوأسنا  يف التعبري عن الغضب 
 حك اوأسنا  65نابه"، أي غاضبا يصرف"تركت فالناً  1
 حك اوأسنا   66عليك اوأُرََّم" إذا اغتاظ فَحكَّ أضراسه بَعَضها ببعض ََيرق"فال   2

": أي غضبا ؛ و"فال  َضِر  َشِر "، َأي َصْعب اخلُُلق  والضََّر  َغَضب سَضري "رج   3
  67اجُلوعِ 

 حك اوأسنا 

 حك اوأسنا   68الرج  أنيابه"، حك بـَْعضَها ِإىَل بعض من احلرد َحَرجَ " 4
 حك اوأسنا   69َعَلْيِه اوأُرََّم" أي َيْصِرُف بأَنْيابِه َعَلْيه َحنَـًقا يَ ْعلكح "ُهَو  5
 عظ الشفة  70شفتـيه" َأي يـََعضُّ وُيْكِثُر ذلك من الغَضب َعضّيضح ي ح " 6
 ظهور اوأضرا  71: ِإذا َأظهرها غضباً أَو ضحكاً "بدت نواجذه" 7

َعَلْيُكُم اوْأَنَاِمَ  ِمَن اْلَغْيِظ، ُقْ  ُموتُوا بَِغْيِظُكْم، ِإ َّ اَّللََّ َعِليٌم  َعضُّواقا  تعاىل: )َوِإَذا َخَلْوا  8
  72ِت الصُُّدوِر(ِبَذا

 عض اوأصابع

 
 العينان يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 2-6

عالمات الغضب وأعراضه؛  ةالعّي حتت  مركزا مهما من بّي اوأعضاء املؤشرة حلالة الغضب، ففي أوضاعها املختلفة ميكن قراء
عاملية للغضب  وقد ورد ذكر امحرار العّي كثريا  وأهم هذه العالمات امحرارها، وطريقة نظرهتا، وشكلها، وهذه عالمات تكاد تكو 

فـََغِضَب َرُسوُ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ ُعِرَف اْلَغَضُب  ما ورد يف احلديث "  من ذلك  ؛يف اآلثار دليال على حالة الغضب
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َناهُ  حَتَْمرَّ ْ  أَ يف َوْجِهِه وََكاَ  ممَّا يـُْعَرُف بِِه اْلَغَضُب يِف َوْجِهِه    ومحرة العّي مرتبطة يف اوأذها  بتصور الغضب على أنه "نار"  73"َعيـْ
، فَمن أحسَّ بَشيٍء من ذِلَك رِة َعينيِه وانِتفاِخ أوداِجهِ جاء يف احلديث: "أال وإ َّ الغضَب مجرٌة يف قلِب ابِن آدَم ، أما رأيُتْم إىل محُ 

لها من حيث الغضب ليست فقط حبمرهتا وبريقها، وإمنا قد تد  على هذه احلالة بشك وداللة العّي على  74فليُلِصق باوأرِض"
 نقرأ يف املعاين الكبري قو  الشاعر يصف عيو  الشجعا  الغاضبة وهم يف ساحة القتا : ها؛نظر انقباضها، أو اجتاه 

 كح  يوم اهلياج بالعلقتُ   أعينهم بيض جعاد كأ ّ 
بعض العبارات واملفردات ( 5)رقم وسنعرض يف اجلدو  التايل   75ّي لشدة الغضب يف احلربوصفهم حبمرة اوأعو والعلق الدم، 

 املعجمية اليت تشري إىل حالة الغضب بناء على شك  العينّي أو لوهنما:
 (: العينا  يف التعبريات اللغوية عن الغضب5جدو  )

 عالمة الغضب العينا  يف التعبري عن الغضب 
َناهُ  رَّتْ امحَْ "ِإَذا َخَطَب  1  امحرار 77، َوَعاَل َصْوتُُه، َواْشَتدَّ َغَضُبُه"76َعيـْ
َناُه" امْحَرَّتْ "فـََغِضَب ِعْمرَاُ  َحىتَّ  2  امحرار 78َعيـْ

3 
: الشديد  َزْمَهَرتْ  عيناه: امْحَرَّتا من الغضب، والـُمْزَمِهرُّ الذي امحّرت عيناه، والـُمْزَمِهرُّ

علـى الكافر َأي شديد  محْزَمهيرًّايز قا  "كا  عمر الغضب، وفـي حديث ابن عبد العز 
  79الغضب علـيه"

 امحرار

4 

": نظٌر فـيه ِإعراض كنظر الـمعادي الـمبغض، وقـي : هو نظر علـى غري استواء َشْزر  "نَظٌَر 
َشزََّر: مبْؤِخِر العّي، وأكثُر َما َيُكوُ  النَّظُر الشَّْزُر يف َحاِ  الغَضب َوِإىَل اوأْعَداِء  وتَ 

« قَاَ : بَلَغين َعْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِنَّي َذْرٌو َتَشزََّر يل بِهِ »َغِضَب، َوِمْنُه َحِديُث ُسَلْيَماَ  ْبِن ُصَرد 
  80َأْي تَغضََّب عليَّ ِفيِه  َهَكَذا َجاَء يف روايةٍ 

 هيئة النظر

 هيئة النظر  81و احِلْقدُ ": ِإذا ُعِرَف يف نََظرِِه الغضُب أَ َأْشوسح يـَُقا : "َرُجٌ   5

َنه على َصاحبه": َغِضَب َعَلْيِه وجَتَهََّمه  َوَمْعَناُه َضيـََّقَها َعلَْيِه اَل يـَْفَتُحَها حىّت  زرَّدَ " 6 َعيـْ
  82ميأَلها ِمْنُه  َوَزرده: خنقه، واحلَْلق َمْزُرود

 هيئة النظر

7 
ُة النَّظَِر، وُغُؤوُر العِّي، وتـََغيـٌُّر   وقي : التَّْحميجُ 83الَتحميج: تُغريُّ الَوْجه من الغضب : ِشدَّ

أَ  ُعَمَر، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَ  ِلَرُجٍ : "َما يل أَراك  :، َويِف احلَِْديثِ 84يف الَوْجِه من الَغَضبِ 
 "؟ ُمحَمّيجا  

 هيئة النظر

 تورم  85َعيُنه، وُغِضَبت: َورِم َما حوهلَا َغضبتْ  8

9 
ُهْم َعَلى 86: نظر، َوقي : نظر نظرا َشِديداِإلَْيهِ  مَحَْلقَ  ، ويف احلديث "فَِإَذا أُرِيَد َأَحٌد ِمنـْ

، َداَرْت  نَـْيِه َكأَنَُّه جَمُْنوٌ " مَحَالييقح َشْيٍء ِمْن أَْمِر اَّللَِّ   87َعيـْ
 هيئة النظر

ِة الَغْيظِ البَ ْرََشَةح  10  هيئة النظر  88َحديد النظرَرُجٌ  بُراِشم: ، و : ِإدامُة النظَِر، وذِلَك من ِشدَّ
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 اجلبني والوجنة يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 2-7
معجم  كتاب  جاء يفاجلبّي والوجنة قطاعا  من الوجه يشتمال  على عضالت تتأثر باحلالة النفسية واالنفعالية للشخص  

 ، من ذلك:واجلبهة كز يف اجلبّيعددا من عالمات الغضب، جند من بينها ما يرت  The Emotion Thesaurusاالنفعاالت 
 خفض احلاجبّي وتقريبهما من بعضهما  -1
 عقد احلاجبّي  -2
 العبو   -3
 ]االمحرار عادة يكو  يف اجلبهة والوجنتّي[ 89امحرار الوجه -4

 وهذه العالمات نصادفها يف عدد من النصوص:
 (: اجلبّي والوجنة يف التعبريات اللغوية عن الغضب6جدو  )

والوجنة يف التعبري عن الغضب اجلبّي   عالمة الغضب 
   90حاجبيه يزو ، زيَّا: إذا غضب وقطب زوى 1

نَـْيِه"قاطبا"رَأَيْته غضباَ   2  َقطََبتْ فـََغِضَبْت وَ ويف احلديث: "  91"، َو"ُهَو يَقِطب َما َبّي َعيـْ
  92ًة َواَل تَْأُخِذي ِمْن بـَْيِتِه َشْيًئا"َوَساَءَها َما قَاَلْت، قَاَلْت: اَل َتْسرِِقي ِمْنُه َذَهًبا َواَل ِفضَّ 

 تغري اهليئة

ُ ِمْن َورَاِء َجارِه" نَاتيَئ َعَضَلتيهي "ِإ َّ الرَُّج  لَتُـْؤَخُذ َشاُة َجارِِه فـََيَظ ُّ  3  تغري اهليئة  93َغَضًبا جِلَارِِه، َواَّللَّ
نَـْيِه    َوَدرَّ عيْرق  َم، فـََغِضَب َرُسوُ  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ "    4  انتفخ95  94بـَّْيَ َعيـْ

5 
 قا  جرا  العود يصف امرأته، أم حازم:

ِة الَغيِظ  ِإذا اِنَفَلَتت ِمن حاِجٍز حَلَِقت بِهِ   96َترَشحح َوَجبَهُتها ِمن ِشدَّ
 امحرار

ِبِ  فـََغِضَب وَ ويف احلديث:"    6  امحرار  97"اهح امْحَرَّْت َوْجَنتَ َوُسِئَ  َعْن َضالَِّة اإْلِ
 
 ر يف التعبريات اللغوية ع  الغضبعَ الشَّ  2-8

أ  ينتفش ، والثاين هضبغعن  ليعرب عنوة هشعر ينفش الغضبا  مظاهر الغضب املالزمة حلالة الشعر تأ ي من طريقّي، اوأو  أ  
 تنفش شعرها عند التهيؤ اهلائجة اليت  ومما أسهم يف صنع هذا التصّور أشكا  الطيور واحليوانات الشعر وينتصب بطريقة انعكاسية

 للقتا  والدفاع عن نفسها، فمثال سنر  أّ  ازبأّر تعين هتّيأ للشر، وازبأر الَكلُب واهلّر: نفش شعره للهراش98 
 

 

 (: الشعر يف التعبريات اللغوية عن الغضب7جدو  )
 عالمة الغضب الشعر يف التعبري عن الغضب 
 اهتزاز  99من الغضب"مقدم شعره  زّ اهت"فغضب حىت  1

، يَ ْقَشعيرُّ َشَعرحهح "الصَُّرَعُة ُك ُّ الصَُّرَعِة،    ، الرَُّجُ  يـَْغَضُب فـََيْشَتدُّ َغَضُبُه، َوحَيَْمرُّ َوْجُهُه، وَ  2
 100فـََيْصرَُع َغَضَبُه"

وقوف الشعر 
 واهتزازه
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 عالمة الغضب الشعر يف التعبري عن الغضب 
شعروقوف ال 101لِلشَّرِّ: هتيأَ  اْزبََأرَّ وأي غضب، ، "َهاَجْت زَْبراءُ " 3  

الرج : هتَيَّأ لِْلِقَتاِ  َواْلَغَضب َوالشَّر، واحرنـَْفَش الديك: هتَيَّأ لِْلِقَتاِ  َوأقَام ريش  احرنف  4
  102ُعُنقه

رانتفاش الشع  

رانتفاش الشع  103الرج : َغِضَب وهتيَّأَ للشَّّر َواْلِقَتا  اْجثََألَّ    
 
 احلْلق يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 2-9

 ا مسبب وأهنماغري مستساغ، أو طعام بشع  ،لق يف التعبري عن الغضب والغيظ حبالة تصّورمها كأهنما شراب مرّ يرتبط احل
 لالختناق والغصص:

 احلْلق يف التعبريات اللغوية عن الغضب :(8جدو  )
 عالمة الغضب احللق يف التعبري عن الغضب 
 غصص "وإين عن قريب رادتُ ك من امللك إىل غصص الغيظ"104 1

2 
قَاَ  105: َغَصص: داٌء يَْأُخُذ يف الصَّْدِر ِعْنَد الَغْيِظ،، وَجئَز جَيَْأُز َجَأزًا فهو َجئزٌ اجلَْأزح 
 106اجلْأزي َيْسِقي الِعَد  َغْيظاً َطِويَ    :ُرْؤبَةُ 

 غصص

َرَك َوتـََعاىَل َعَلى َغْيظًا، َوُهَو قَاِدٌر َعَلى َأْ  يـُْنِفَذُه، َدَعاُه هللُا تـََبا َكَظمَ "َمْن ويف احلديث:  3
َُه ِمْن َأيِّ احلُْوِر َشاَء" اَلئِِق َحىتَّ خُيَريِّ   107ُرُءوِ  اخلَْ

 َشْرقة

4 
 قا  عبدهللا بن الدمينة اخلثعمي:

 108خانقهعلينا وتربيح من الغيظ     عرضنا فسلمنا فسلم كارهاً 
 اختناق

خمافة ما هو  جتّرعتهقد قا  اوأحنف: "من مل يصرب على كلمة مسع كلمات، ورّب غيظ  5
  109أشّد منه"

 كتم الغضب = بلع
 الريق

  110: أي يبتلعه"الرّيق غيظاً  لَيْجريضإنه " 6
 كتم الغضب = بلع

 الريق
 

 يف التعبريات اللغوية ع  الغضب 111العروق والعضالت والغدد 2-10
العضوية( اليت تؤثر على لفسيولوجية )لقد عرف متكلمو اللغة حبكم معارفهم الفلكلورية ومالحظاهتم الشخصية التغيريات ا

دينا أ  هذه اوأعضاء   ويظهر من التعبريات اليت بّي يالشخصالعروق واوأعصاب والغدد أثناء حالة الغضب اليت يتعرض هلا 
ته:تنتفخ وتتوتر، ولذلك اُعتربت عالمات للغضب، فوردت يف كالمهم كنايات تشري إىل طبيعته ودرج  
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 عضالت والغدد يف التعبريات اللغوية عن الغضب(: العروق وال9جدو  )
 عالمة الغضب العروق والغدد يف التعبري عن الغضب 

1 
َناُه يف احلديث:  "اْسَتبَّ َرُجاَلِ  ِعْنَد النَّيِبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَ  َأَحُدمُهَا حَتَْمرُّ َعيـْ

 112"تَ ْنَتفيخح َأْوَداجحهح وَ 
 انتفاخ الوريد

2 
مسعت الشَّاِفِعيَّ يقو : "نَاَظْرُت يـَْوًما حُمَمََّد ْبَن احلََْسِن فَاْشَتدَّْت ُمَناَظَر ي إِيَّاُه، َفَجَعَلْت 

َقِطُع زِرًّا زِرًّا"َأْوَداجحهح تَ ْنَتفيخح    113، َوأَْزرَارُُه تـَنـْ
 انتفاخ الوريد

اِلك ]بن املنذر[:  3
َ
 انتفاخ الوريد  114َغضبا" خ وريدهانتف، ʽَهَذا الفرزدق‘"فلّما قي  مل

 انتفاخ الوريد  115َرقـََبِته: انـْتَـَفَخ من الَغَضبِ ثاَر َفريْيصح و 
 انتفاخ الغدة  116علـيه": انتفخ وَغِضَب، والـُمِغدُّ: الَغْضباُ ، ورج  ِمْغداٌد: كثـري الغَضب َأَغدَّ " 4
ا"َجاَء ُفاَلٌ   5  انتفاخ اللغد   117نَُّه بـََلَغ اْلَغْيُظ أَْلَغاَدهُ "، َأْي ُمتَـَغيِّظًا; َكأَ محتَ َلغّيد 

 

 الصدر والقلب يف التعبريات اللغوية ع  الغضبو الّسَحر  2-11
  118متجاورا  يضمهما الصدر  وقد وردت كلمة السحر يف سياق الغضب كثريا، والسحر هو الرئةعضوا  السحر والقلب 

اإلنسا  عند غضبه يعظم نفسه ومتتلئ رئتاه باهلواء، والثانية من تصور الغضب  أ  ،اوأوىل :وعالقة الرئة بالغضب تأ ي من جهتّي
على أنه حمتو  ميأل جوف اإلنسا   وتأ ي عالقة الصدر بالغضب من ناحيتّي أيضا  اوأوىل أّ  الصدر هو موضع الرئتّي وهو 

فقانه أثناء الغضب، وترفعه الرئة إىل س الغاضب، والثانية أ  الصدر أيضا موضع القلب الذي يشتد خيتسع بسبب عظم نفَ 
 أعلى 
 

 (: الّسَحر والصدر والقلب يف التعبريات اللغوية عن الغضب10جدو  )
 العضو عالمة الغضب القلب، والّسحر والصدر يف التعبري عن الغضب 

1 
غيظًا مينع من تذكر آفة  ميتلئ قلبهما يشتد به غضبه فينسى سابقة عزمه و"   

  119"عنهبه يشغل قلالغضب و
 امتالء

 القلب

 امتالء  120بالغيظ مطفحيقا : قلبه  2
 اشتعا  121على ُفؤادي من الغيظ عليه لرمحتين" يّتقد"لو عرفت ما  3

4 
 قا  الشاعر:

 داء 122مفؤحودح وكلُّهْم من دخيِ  الغيِظ      قطَّعُت أنفاسهْم حىتَّ تركتهمُ 

 داء 123احلَِْكيِم " ليفحَؤادي دََّة اْلَغَضِب ُمْفِسَدٌة "ِإيَّاَك َوِشدََّة اْلَغَضِب، فَِإ َّ شِ  5
 داء 124الرَُّجِ  احْلَِليِم" ف حَؤادَ "يَا بـُيَنَّ إِيَّاَك وََكثـَْرَة اْلَغَضِب فَِإ َّ َكثْـرََة اْلَغَضِب َتْسحق  6

7 
 قا  سويد بن أيب كاه  اليشكري

يلَ َمْوتاً مل يَُطعْ قد مَتىنَّ      قَلَبهح َغيظاً  أَْنَضْجتح ُربَّ َمن 
125 

 إحراق
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 العضو عالمة الغضب القلب، والّسحر والصدر يف التعبري عن الغضب 
باً فعرفوا ما عنده" انتفَخ َسْحرحهح "فغِضَب حىت  8  انتفاخ  126غْيظاً، ونظَر اىل بنيِه مقطِّ

السَّحر 
 والصدر

َأشّد الغضب؛ يقا : إِنه لَوِحٌر َعلـيَّ، والَوَحُر: الغيظ والـِحْقُد وَبالِبُ   الَوَحرح  9
  127الصدر ووساوسه

 داء

10 
ْغُن َوَحرَاَرُة اْلَغمِّ  حاحح األح و " قا  علي رضي 128واوَأِحيُح واوَأِحيَحُة: اْلَغْيُظ والضِّ

نفسي، أين رأيتكم بأخرة  أحاحهللا عنه: "ولكن هّو  وجدي، وشفى بعض 
   129حزمتوهم كما حازوكم"

صوت يف 
 الصدر

11 
 قا  الشاعر:

 130ينألْنُت له قيادي فازَدرا   علّي غيظاً  الّضلوع مضطرمح و
 اشتعا 

 غليا   131جيَِيش ِإذا َغلى َغْيظاً  صْدرحه جاشَ و 12

َوَغرًا وَوَغر: ِإذا امتأَل غيظًا وحقداً، وقي : هو أَ  حيرتق من شدة  صدرحه َوغيرَ  13
  132الغيظ 

 حرارة

 إشعا   133عليه: أوَقْدتُه وَأحقدتُه صدرهأْوَرْيُت  14
 
 غوية ع  الغضبالكبد واملرارة يف التعبريات الل 2-12

، والكبد واملرارة عضوا  داخليا  متجاورا  وجد يف القسم العلوي اوأمين من البطنت، و اإلنسا عد الكبد أكرب غدة يف بد  تُ 
ليستعم  بعد ذلك يف هضم  ؛مث خيز  يف كيس املرارة ،الكبد متد املرارة بالسائ  الصفراوي الذي حيضر يف الكبدو ومرتابطا   

املزاج الدموي يتصف باحلركة القدماء يعتقدو  أ  قوة انفعاالت اإلنسا  أو توازهنا مرتبطة بأخالط جسمه، فذو   وكا  134الطعام
ابن قتيبة  نق   و 135وقوة البنية اجلسدية والعالقات االجتماعية الدافئة، وذو املزاج الصفراوي يتسم بسرعة االنفعا  ،والفاعلية

خلقت اجلسد بعد هذا اخللق اوأّو  أربعة أنواع من اخللق    مث "  كا  يريها وهب منبه:، اليتبعض هذه اوأفكار يف عيو  اوأخبار
 ،والّدم ،واملرّة السوداء ،وال تقوم واحدة إال هبّن، املرّة الصفراء ،الك اجلسد بإذين وقوامه، ال يقوم اجلسد إال هبنّ وهي مِ  ،اآلخر

عليه يف وصف اوأدوية  ،العصور القدمية والوسطىالطب الشعيب، يف اعتماد بفع   اعامليالتصور كا  هذا يبدو أّ    136والبلغم"
   ومن اوأفكار الشعبية الرائجة عند العرب أ  الغضب كامن يف الكبد، ونق  ابن قتيبة يف عيو  اوأخبار عن وهبالعل وعالج 

"العبُد عز مستفاد، وغيظ يف  عبرياهتم:، ومن ت137وشرهه يف كليته، وغضبه يف كبده   " ،"   وجع  عقله يف دماغه منبه أيضا:
 يشار إىل الكبد يف سياق الغضب يف تصورات متعددة:، و 138اوأكباد"
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 (: الكبد واملرارة يف التعبريات اللغوية عن الغضب11جدو  )

عالمة  الكبد واملرارة يف التعبري عن الغضب 
 العضو الغضب

1 
 قا  الشاعر:

، يفي ِمَن    حُمَجٍَّر،َفُذوُقوا َكَما ُذْقنا، َغداَة   139، والتََّحوُّبِ َأْكبادينا الَغْيظي
 جرح

 2 الكبد
"إّنك تعلم يا أبا حيّا  أّنك انكفأت من الّرّي إىل بغداد يف آخر سنة سبعّي 

 140"مقروح الكبد    عاتبا على ابن عّباد مغيظا منه، 
 جرح

عُظمت ، وقلَّت حيلته، و نضيجت كبيده"وضاقت نفسه، وقرَح قلبه، و 3
  141بليته"

 حرارة

 حرارة 142َتَسعُّري اأَلكبادمن غيظهم و    َقَصموا الّصوارم حّي يُْكَره َلْمُسها 4
 انشقاق  143ِمْن اْلَغْيظِ  "اينْ َفَطَرْت َمَرارَته"يقا :  5

 6 املرارة
 :قا  العجاج

 144فّقأ أكبادحهم املرارا]وقد علمنا معشرا أغمارا[    
 انشقاق

7 
َرأَيـَْناُه ُمقبال، أقب  ك  َواِحد منا ينظر ِإىَل َصاحبه، وََكاد َجْعَفر أَ  "فـََلمَّا 

  145غيظا" تَ ْنَشق مرارته
 انشقاق

 
 نتائج ومناقشة 2-13
نالحظ يف القوائم اليت استعرضناها آنفا أ  اوأعضاء اليت يشار إليها عند وصف حالة الغضب ال تقتصر على اوأعضاء  -1

بعض اوأعضاء الداخلية؛ فكما أهنم عربوا عن الغضب باإلشارة إىل حاالت الوجه والعينّي والشفتّي والوجنة  الظاهرة، وإمنا هناك
 واجلبهة والشعر، فكذلك عربوا عنه باإلشارة إىل القلب والرئتّي والصدر والكبد واملرارة  عربوا باوأوىل اعتمادا على مظاهرها اليت ال

ضب؛ أما التعبري باإلشارة إىل اوأعضاء الداخلية فنظن أنه معتمد على اإلحسا  الذي يشعرو  ختطئ العّي داللتها على حالة الغ
 به عند الغضب كعظم التنفس، وسرعة ضربات القلب، وحرارة اجلسم 

ند شائعة عكانت أما بالنسبة لذكر الكبد واملرارة يف سياق التعبري عن الغضب، فنظن أ  ذلك معتمد على ثقافة طبية فلكلورية  
 النا  عن أسباب تغري املزاج وعالقته باالنفعاالت 

نالحظ أيضا أ  بعض التعبريات تشتم  على عبارة إشارية )كناية( معتمدة على وصف حالة عضو البد  للداللة على  -2
 الغضب، وجمردة من ذكر الكلمات الصرحية للغضب مث : غضب، أو غيظ:

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَتَعُّرًا َشِديًدا َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه قد َوَجَد َعَلْيِهَما" َوْجُه َرُسوِ  اَّللَِّ  فَ َتَمعَّرَ ( "1)
 ذلك وعرف رسوُ  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ذلك يف وجِهه   " كبا له"فشقَّ ذلك على أيب موَسى حىت ( 2)
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 " تَ َربَّد لونه( "وملا رآين 3)

 ، يف مث :بعدهاأو  هاتأ ي قبلتصاحب العبارة اإلشارية )الكنائية( فة أ  الكلمة الصرحية اوأمثلبعض نالحظ يف  -3
ا( "1)  " الغَضبي مَن  الرُّمَّا ِ  حبُّ  وْجِههِ  يف تفقَّأَ  فكأمنَّ
 "حُمَْمرَّ اْلَوْجِه    َغْضَبان ا( "فـََقاَم 2)
   " غضب   من سفعة ( "   إين أر  يف وجهك3)
 بيبتا "فثارت له ز  غضب( "4)
 ( اْلَغْيظي ( )َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اوْأَنَاِمَ  ِمَن 5)
 قاطباً" غضبان( "رَأَيْته 6)
ِبِ  7)  َوامْحَرَّْت َوْجَنَتاُه   " فَ َغضيبَ ( "   َوُسِئَ  َعْن َضالَِّة اإْلِ
 " غيظا  ( "إنه لَيْجِرض الرّيق 8)
 "الغضبحىت اهتز مقدم شعره من  فغضب( "9)

 يف كتب البالغة، ةتفسري ذلك يف رأينا أ  هذه العبارات ليست من قبي  الكنايات البيانية )البالغية( كاليت نعرفها يف أبواب الكناي
 مث ":
  ( فالنة بعيدة مهو  القرط1)
  ( زيد كثري الرماد2)

اليت تعين عدم التصريح واالكتفاء مث  هذه العبارات ختلو من الكلمات الصرحية على املعىن وأ  هذا من شروط الكناية، 
وإمنا هي وأغراض  ،عبارات معتادة تقع يف الكالم ليس لعرض بالغي أماموإمنا  ،عبارات بالغية لسنا أمامأما هنا فنحن  ؛باإلشارة

 املشهد املتحدث عنه مالبسات وعالمات ستحضار أو توكيدية تقوم باتوضيحية 
د أصبحت إىل حد ما شبه ممعجمة، ونقصد بذلك أنه ضعف معناها اإلشاري نالحظ أيضا أ  بعض هذه التعبريات ق -4

 ، من ذلك مثال:وتعبرياته جزءا من مفردات املعجم فقد باتت)الكنائي( إىل حّد كبري، وأصبحت تد  على الغضب، ومن مث 
 (12جدو  )

 برطم بَس 
 َضِر  عبس

 الـُمْزَمِهرّ  ُمْكَفِهرّ 
 غضب أَِنفَ 
 بَقطّ  َذئِرَ 
 أَغدَّ  ْخَرْنِشمُـ امل

 اْزبََأرَّ  اْخَرْنطم
ْطَرِخمّ 

ُ
 احرنفش امل
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 اْجثََأ َّ  الطُّخارِم
هبا من هذا االستعراض وأعضاء البد  يف تعبريات الغضب أّ  شيوع استعما  هذه  خرجناالنتائج اإلحصائية اليت  تبّّي لنا  -5

بقة أ  أكثر أعضاء البد  استعماال يف التعبريات هو: اوأنف، ويليه اوأعضاء خيتلف من عضو إىل آخر  وقد أظهرت اجلداو  السا
 منطقة الصدر )القلب، السحر(، مث الوجه، وأقلها تكرارا هي الشفاه واوأشداق، واجلدو  التايل يوضح ذلك:

 أعضاء البد  يف التعبري عن الغضب :(13جدو  )
 التكرار عضو البد  الرتتيب
 15 اوأنف 1
 13 الصدر 2
 11 الوجه )بشك  عام( 3
 10 العينا  4
 6 الكبد واملرارة 5
 8 اوأسنا  6
 6 اجلبّي والوجنة 7
 6 العروق والغدد 8
 5 الشعر 9
 3 الشفاه واوأشداق 10

 
 االستعارات التصورية وراء تعبريات الغضب -3

ي بياين، فاالستعارة التصّورية يف عندما نتحدث عن االستعارات التصّورية عن الغضب، فنحن ال نتكلم عن موضوع بالغ
ليست حلية بالغية زائدة، وإمنا هي قب  ك  شيء فكرة ذهنية هتيمن على نظرتنا  Cognitive Linguisticsاللسانيات اإلدراكية 

أو  ،عرية  االستعارة املفهومية بعكس االستعارة البالغية ليست آنية متعلقة بعبارة ش146لألشياء، وعلى تصورنا لألمور واملفاهيم
االستعارة  –مجلة نثرية مجيلة يراد منها التأثري البياين واوأسلويب، مث ال تلبث أ  تستبد  بأخر  أكثر براعة وجدة يف نص آخر 

تضرب جبذورها يف ولكنها ، فهي ليست مؤقتة زائلة، جلميلة، إهنا نتاج تأثريات ذهنيةالتصورية ليست وليدة اللغة وأساليبها البيانية ا
الحمسو ، وغري واضح  إ  من الواقع الثقافة اوأمة، ويف مناحي تفكريها وتصوراهتا  إهنا طريق للمعرفة، ووسيلة للسيطرة على  واقع

أمور غري أهم جماالهتا اليت تنشط فيها تلك احلقو  املعنوية غري امللموسة، ويأ ي على رأسها حق  "العواطف واالنفعاالت"، وأهنا 
وسنقوم ينبثق منها عشرات التعبريات اجملازية   هموسة  ومجلة القو  االستعارة التصورية هي أم االستعارات؛ وأنوغري مل مادية مرئية،

 االستعارات التصورية وراء تعبريات الغضب عند العرب يف عصورهم القدية  بدراسة يف الصفحات التالية
 (:الغضب حرارةتصور ) 3-1

يف الثقافة هذه التصورات النفعا  الغضب وجود أنه حرارة أو مسبب هلا  ومما يؤكد من التصورات العاملية الشائعة للغضب 
 ، ما نلمسه من خال  اطالعنا على بعض النصوص الدينية واوأدبية والثقافية، وكذلك من خال  حتلي  بعض العربية
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صوص اليت تعطي فكرة عن التصورات الثقافية النإيراد بعض الرّكام اللغوي املعجمي الذي تعود دالالته إىل هذه املعاين  سنبدأ ب
أ   للغضب، مث نتبع ذلك باستعراض الركام اللغوي الذي توّلد عن هذه التصورات يف شك  تعبريات جمازية ما لبث بعضها

 أصبحت مع الزمن جمازات ميتة 
رارة والنار  هذه التصورات تربز من نود أوال أ  نتلمس اوأفكار والتصورات الشائعة يف اجملتمع عن طبيعة الغضب وعالقته باحل

خال  بعض النصوص الدينية وخاصة احلديث الشريف، ومن خال  أقوا  علماء الدين، وكذلك ما تعكسه املصادر الثقافية 
وبعض املواد  التصورية،واوأدبية  هذه املصادر تنق  لنا جانبا من اوأفكار املهيمنة يف الثقافة العربية اليت أمّدت التعبريات اجملازية 

املعجمية املؤسسة على فكرة تصورية مهيمنة وشائعة تنظر إىل الغضب على أنه "نار" و"حرارة"  وسنحاو  يف السطور التالية تقدمي 
عدد من النصوص اليت نأم  منها إبراز تصور طبيعة الغضب هذه، وبيا  اوأفكار املتعلقة هبذه الناحية النفسية يف ذهن العريب، 

ق منها كما ذكرنا عدد من التعبريات اجملازية واملواد املعجمية  وستنقدم هنا مخسة نصوص هندف من إيرداها الكشف عن واليت انبث
 تصور الغضب يف شك  نار مضطرمة:

، فَمن أحسَّ حديث أيب سعيد اخلدري: "أال وإ َّ الغضَب مجرٌة يف قلِب ابِن آدَم، أما رأيُتْم إىل مُحرِة َعينيِه وانِتفاِخ أوداِجِه  -1
  147بَشيٍء من ذِلَك فلُيلِصق باوأرِض"

فإذا َغِضَب  ،وإمنا ُتْطَفُأ الناُر باملاءِ  ،وإ َّ الشيطاَ  ُخِلَق مَن النارِ  ،حديث عطية بن عروة السعدي: "إ َّ الغضَب مَن الشيطا ِ  -2
  148أحدُُكم فْلَيتَـَوَضْأ"

قيقة هو حركة للنفس حيدث هبا غليا  دم القلب شهوة لإلنتقام  كتاب هتذيب اوأخالق البن مسكوية: "والغضب يف احل  -3
وامتألت الشرايّي والدماغ دخانا مظلما  ،فاحتد غليا  دم القلب ،وأضرمتها ،فإذا كانت هذه احلركة عنيفة أججت نار الغضب

ء حريقا، يمث  كهف مل  اإلنسا  عند ذلك على ما حكته احلكماء مضطربا يسوء منه حا  العق ، ويضعف فعله، ويصري مثَ 
وأضرم نارا، فاختنق فيه اللهيب والدخا ، وعال التأجج والصوت املسمى وحي النار، فيصعب عالجه، ويتعذر إطفاؤه، ويصري ك  

  149ما يدنيه لإلطفاء سببا لزيادته ومادة لقوته"
عجنها بطينته  فمهما صد عن غرض من كتاب إحياء علوم الدين: "  خلق هللا طبيعة الغضب من النار وغرزها يف اإلنسا  و   -4

ويرتفع إىل أعايل البد ،   ،وينتشر يف العروق ،وثارت ثوراناً يغلي به دم القلب ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضنب ،أغراضه
  150وكما يرتفع املاء الذي يغلي يف القدر، فلذلك ينصب إىل الوجه فيحمر الوجه والعّي   " ،كما ترتفع النار

 تطلع كتاب إحياء علوم الدين: "من إحياء علوم الدين: "أما بعد فإ  اْلَغَضَب ُشْعَلُة نَاٍر اقْـُتِبَسْت ِمْن نَاِر اَّللَِّ املوقدة اليتمن   -5
ُر الدَّفِ  ،َوإِنَـَّها َلُمْسَتِكنٌَّة يِف َطيِّ اْلُفَؤاِد اْسِتْكَناَ  اجلمر حتت الرماد ،على اوْأَْفِئَدةَ  ُّي يِف قـَْلِب ُك ِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد  ويستخرجه اْلِكبـْ

ْنَساَ  يـَْنزُِع ِمْنُه ِعْرٌق ِإىَل الشَّْيطَاِ  اللَِّعِّي فَ  ،َكاْسِتْخرَاِج احلََْجِر النَّاَر ِمَن احلَِْديدِ  َمِن اْستَـَفزَّْتُه َوَقِد اْنَكَشَف لِلنَّاِظرِيَن بُِنوِر اْلَيِقِّي أَ َّ اإْلِ
  151َقوَِيْت ِفيِه قـَرَابَُة الشَّْيطَاِ " نَاُر اْلَغَضِب فـََقدْ 

قام من جوف اإلنسا  تضطرم شهوة لالنت الثقايف للغضب على أنه حرارة أو نار يفو  ُتربز لنا هذه النصوص التصور الديين
عبريات أو حتقيق أهدافه  إنا نواجه بعض الصعوبات يف تصنيف الت ،أو مينعونه من حتصي  أغراضه أولئك الذين يعتدو  عليه،

فلدينا من هذه التعبريات ما يتعلق بشك  صريح بالنار، ومنها ما يتعلق بأمور  ،واملواد املعجمية اليت حتم  تصورات احلرارة للغضب
وال نستطيع أ  ندعي بأي حا  من هذه  ،ناجتة عن النار كاالشتعا  وااللتهاب واالحرتاق، ومنها ما يتعلق باحلرارة، والغليا 
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وعلينا أ  نتنبه هنا أ  احلارة تستعم  كلفظ عام للنار واحلر والغليا ، وتستخدم فروق واضحة بّي هذه اوأصناف، اوأحوا  أ  ال
 :ثالثة تصورات أيضا لفظا خاصا للسخونة  وميكننا لتسهي  التناو  أ  نصنف تصورات هذا احلق  إىل

 الغضب نار )ويدخ  حتت هذا االشتعا  واالحرتاق، واإلنضاج(  -1
   الغضب حرارة )تكو  يف اوأغلب ناجتة عن نار أو عن سخونة جوفية أو حرارة اجلو( -2
  الغضب غليا  -3
 )الغضب نار(: 3-1-1

النار واحلرارة مصدرا  الستعارات تصورية متعددة يف حق  االنفعاالت كاحلب، والغضب، واحلقد، واحلسد، وغري ذلك  هذه 
املشبه( أ  هذه -ن مَثّ يف لغتها لسببّي مهمّي، أحدمها )وعائد إىل اهلدف االستعاري االستعارات متوطدة يف ثقافة اوأمة، وم

العواطف ترتفع معها حرارة جسم الشخص بسبب تدفق الدم يف عروقه، وزيادة ضربات قلبه، وسرعة تنفسه، والثاين )وهو من 
البشر، فهم يروهنا ويستخدمونه ك  يوم، ويعرفو  جيدا املشبه به( أّ  النار أمر شديد الوضوح يف أذها   -جهة املصدر االستعاري

تأثريها يف رفع حرارة اوأشياء وطهي الطعام وإنضاجه  واالستعارتا  التصوريتا  الرئيستا : )الغضب نار( و)الغضب حرارة( تكونتا 
وهنا النار واحلرارة متث  نتيجة وجود تشابك عالئقي بّي جمالّي، أحدمها مادي حسي )املصدر( واآلخر ذهين جمرد )اهلدف(، 

 :152اوأو ، والغضب ميث  الثاين، ويعرب عن الثاين يف ضوء اوأو ، وتستخدم مفردات اوأو  للتعبري عن معاين الثاين
 

 الهدف المصدر

 غضب نار

 جسم، صدر، جوف وعاء

 احمرار الوجه والعينين حر   ، حرارة

 سخونة غليان
 

 ، عرقارتفاع درجة الحرارة

 دم، نفَس ر، بخاسائل

 
تعرب عن مجيع  وهذه الصيغةالغضب نار( )= مبتدأ+خرب(، = يف صيغة عبارة خربية ) االستعارية  اتالتصور  عادة ما تصاغ

)يف   حنو "الغضب نار" تشبيهات بالغية قد تكو هذه التعبريات و  ،شك  من أشكا  النار اليت تعدهالتعبريات اجملازية للغضب 
   غضب" أي الرج  عينازمهرت )امحرت( "، أو كنايات "ُأمخُِْد بِه مْجَرَة الغَضبِ "أو استعارات  (،153كتب البالغة العربية

ار  وقد تعمدنا نا  البعض التعبريات الشائعة يف الكالم اليت تصور الغضب على أنه شك  من أشك منهد هنا بإيرادنود أ  
إننا نريد أ    ةبيانية بالغي اتتعبري أ  تكو   اوالذي مل يُرد منه ، ه النااقتبا  هذه التعبريات من الكالم العادي الذي يتداول

  الكالمية:على فكر اجلماعة  ثقافية مهيمنةذلك أ  هذه االستعارات واالستعماالت اجملازية نابعة من تصورات ب نؤكد
  154بالشتم والقذع" إطفائهالغضب، أهو  من  لذع( "   إ  احتما  الصرب على 1)
  155"منطفىء اجلمرةغضبك، مث يكو  منك ما يكو  وأنت ساكن الغضب  يسك بس عنه عقوبتك حىت ( "    واح2)
  156غضبه" وأطفأ نار( "   وسكن من حركته، 3)
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  157الّرضا يطفئهالغضب، و مجر يوقده( والعداوة 4)
  158الغضب بذكر نار جهنم" أطفئوا نار( كا  بكر بن عبد هللا يقو : "5)
  159غضبه تأخر عقوبة من أغضبه" يطفئ نارشفاء غيظه باجتالب ضعفه، وال ( "واحلازم ال يلتمس 6)
   َتواَرى أحوارحهح   وخَبْت نارحهح ( "فزَفـََر زفْـَرَة الَقْيِظ، وكاَد يتميّـُز مَن الغْيِظ  وملْ يَزْ  حَيْمِلُق إيّل حىّت ِخْفُت أ  يسُطَو علّي  فلّما أ  7)
  160عز وج "غضَب الربِّ  يطفئ( "ُحْسُن اوأدِب 8)
  161مخدتالغيظ فقد  فورة، وبردت( "   قد انطفأت نار عتبه، وسكنت شقشقة سبه  أما سورة الغضب فقد 9)
، وتدفُع ِميتَة السوِء" لتطفئح ( "إ َّ الصدقَة 10)  162غضَب الربِّ
  163والتكّلُف لُه هًو  ُمطاعاً" ،فيِه ِطباعاً  الغَضِب، حىت صاَر التطبُّعُ  مْجَرةَ بِه  أحمخْيدح و ،( "وما زِلُت آُخُذ نْفسي هبذا اوأَدبِ 11)
  164َغَضيِب" اقْ َتَدحَ َغَضيب"، َو" اْستَ ْوَرىَغَضيِب"، َو" اْستَ ْوَقدَ ( "12)

لقد عرفنا اآل  أ  تصور الغضب يف شك  نار كا  تصّورا ثقافيا واسع االستعما ، لقد استغله أه  اللغة للتعبري عن هذه 
ويبدو أ  هذا التصور قدمي  ،ه حقيقة قائمة  وجاء هذا التصور يف معرض نصوص دينية وثقافية متعددةاحلالة النفسية، وأصبح كأن

جدا؛ وأنا جند له ركاما معجميا يعج به معجم الغضب، الذي جند قطاعا كبريا من مادته مأخوذا من حق  "النار" وما يتعلق هبا  
يف املعاجم العربية من ألفاظ وتعبريات جمازية تتعلق بالغضب واليت تعود يف ما عثرنا عليه  (14)جدو   وسنعرض يف السطور التالية

أصوهلا إىل حق  "النار"، وما يتعلق هبا  وسيكو  منهجنا ذكر اللفظ أو التعبري الدا  على الغضب، مث نقابله بعدد من اوألفاظ 
 اليت تؤكد انتماءه إىل حق  النار:

 
 ضب نار(:( الركام اللغوي لتصور )الغ14جدو  )

 املصدر التصّوري تعبري الغضب 

َضرَِمت النار وَتَضرََّمْت واْضطََرَمت: اْشتَـَعَلْت، واْلتَـَهَبْت، وأضرمت النار:  َضرَِم علـيه وَتَضرََّم : اْحَتدَّ َغَضباً  1
  165أشعلتها

2 
اْحَتَدَم صدُر فال  غيظاً، واْحَتَدَم عليَّ 

 غيظاً: حتّرق
بت، واحتدم احلّر: اشتّد  وَحَدمُة النار: صوت التهاهبا  اْحَتَدَمت النار الته

  166واإلْحِتدام: شدة احلر
،: اْحَتَدمَ و  مَحَدة النَّار: َصوت الِتَهاهِبا كَحَدَمتَها  محََِد عليَّ ُفالٌ  مَحَداً: َغِضَب  3   167احَتَمَد احلَرُّ

فال  يَْأَتِك  من الغضب، َأي حيرتق  4
 ويـَتَـَوهَّج  

  168لت النَّار: اشتّد التهاهباائْـَتكَ 

واْسَتْحَمَش: اشتد  ،مَحَش الرجَ : أَْغَضَبه 5
 غضبه

  169أمْحَْشت بالِقْدِر إمْحاشاً: إذا أْشبَـْعت َوُقوَد النَّار فيها حىّت تـَْغِلي

6 
ُّي َأْصٌ  َصِحيٌح يَُد ُّ عَ  اْمَتَحَش فال : َغِضبَ  َلى ِإْحرَاِق يقو  ابن فار : "اْلِميُم َواحْلَاُء َوالشِّ

ُز:  النَّاِر َشْيًئا َحىتَّ يـَْنَسِحَج ِجْلُده"  حَمََشِت النَّاُر الشَّْيَء، َواْمَتَحَش اخْلُبـْ
  170اْحتَـَرقَ 
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 املصدر التصّوري تعبري الغضب 

7 
حتّطم عليه غضبا: تلظى وتوقد عليه 

 غضبا 
احُلَطَمة: اْسٌم ِمْن َأمساء النَّاِر، وك ُّ َذِلَك ِمَن احَلْطِم وُهَو اْلَكْسُر 

  َويِف احلَِْديِث: أَ  َهرَِم ْبَن َحيَّا  َغِضَب َعَلى َرُجٍ  َفَجَعَ  171َوالدَّقُّ 
  172يـََتَحطَُّم َعَلْيِه َغْيظاً، َأْي يـَتَـَلظَّى

  174، وتََأجََّم النهار: اشتدَّ َحرُّه 173تََأمجََّت النَّار: تَأجََّجتْ  تَأجََّم َعَلْيِه: َغِضب  8
  175َشاَط الشَّْيء: اْحتَـَرَق  وَشيَّْط اللَّْحَم: َدخََّنُه ومََلْ يـُْنِضْجه َضًبا اْسَتَشاَط الرَُّج : اْحَتدَّ غَ  9

اللََّهُب واللَّهيب: اْشِتَعاُ  النَّار ِإذا َخَلص ِمَن الدَُّخا   َوِقيَ : هَلِيب النَّار  176اْلتَـَهَب علـيه: َغِضَب وتَـَحرَّقَ  10
  177َحرُّها

"، َأي يـَتَـَلفَُّت وحيّرك "رأَيته َغْضباَ  يَتَلذَّعُ  11
 لسانه 

  178َلَذَعْته النار َلْذعاً: لَفَحْته وَأْحرقْته

12 
وريح ُعْطبٍة  ،أَخَذ النَّاَر فيها :الُعْطَبة: ِخْرقَة تـُْؤَخُذ هبا النَّار  واْعَتَطب هبا وعِطب عليه: َغِضَب أَشدَّ الَغَضب  

  179َأي رائحة ِخرقَة حُمرَتِقة

13 
والزَّخُّ، والزَّخَُّة: احِلْقُد  ،اغتاظ زَخَّ الرج :

  180والغيظ والغضب
  181الزَِّخيخ: النار؛ وقي : هي شدَّة بريق اجلمر واحلّر واحلَرِير

احَلميس: مَحََس اللَّْحَم: َقالُه  ويف النـََّواِدر: احَلِميَسة: الَقِليَّة، َوِهي املِْقالة، و  محس ُفالناً: أْغَضَبه، كَأمْحََسُه ومَحَّسُه  14
  182التـَّنُّور

 183ثَْأثََأ النَّار: أَْطَفَأها ثَْأثَْأ َغَضَبه: أْطَفْأه  15
  184باَخِت الناُر والـحرب: سكنْت وفـَتَـَرت باَخ الرجُ ، وباخ غضبه: سَكَن َغَضُبه  16
 185الـَماخ: سكو  اللَّهبِ  ماَخ الغَضُب وغريُه ِإذا سكن  17
 

فهومية الكرب  توازي حالة الغاضب اليت تؤثر على جسم الشخص الغاضب من ارتفاع هذه االستعارة امل)الغضب نار(، 
وتشنج أعضائه  لقد أوحت هذه  ،احلرارة، وامحرار الوجه والعينّي، وظهور الرغوة على أشداقه، وانتفاخ وجهه، وارتفاع صوته

والنار متث  القاعدة  فيفور  صدراليغلي فوف، اجلرق وحت ،املالمح الفسيولوجية بأّ  هناك نارا تشتع  فتحمر منها العينا  )مجر(
لنار صفات حبكم طبيعتها وآثارها اليت وجدناها كما لف ،دت استعارات وتعبريات جمازية أخر لالستعارة املفهومية هنا، منها تولّ 

 رأينا فوق منعكسة يف عدد من التعبريات اللغوية:
  النار توقد -
  النار تشتع  -
  النار حُترق -
  النار تزيد احلرارة -
  احلرارة جتع  السوائ  تغلي -
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  احلرارة تنضج املطبوخ -
 : 186النار ختبو واحلرارة تفرت  ومن ذلك جاءت العبارات التالية -

 ( "العداوة مجر يوقده الغضب، ويطفئه الّرضا" 1)
 ( "أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم" 2)
   أُوارُه"( "فلّما أ  خَبْت نارُُه  وَتوارَ 3)
 ( "أما سورة الغضب فقد بردت، وفورة الغيظ فقد مخدت" 4)
 ( "باخ غضبه" 5)
 ( "ماَخ الغَضب" 6)
 ( "ثَْأثَْأ َغَضَبه" 7)
 ( "ِإّ  الرَّثـيَئة تـَْفثَأُ الَغَضب" 8)
 ( "َتَسبَّخ الغضب" 9)
 

 :حرارة( )الغضب  3-1-2
كثرية فيزيائيا بالنار، وأهنا يف اوأغلب هي موّلد احلرارة، واحلرارة كذلك تصور الغضب حرارة أو غليانا أمر مرتبط يف أحوا   

ولكن هناك فرقا جيب أ  نوضحه هنا وهو أّ  احلرارة قد تكو  بسبب النار أو الشمس، وأما الغليا  فيكو  عادة  ،مسبب للغليا 
 بسبب ارتفاع درجة حرارة السائ  بسبب النار املتقدة حتت إنائه 

 و بن سعيد بن أحيحة:قا  عمر  -1
ُرُك أَْمَر اْلَقْوِم ِفيِه َباَلِبُ   ُف َغْيظًا َكاَ  يِف الصَّْدِر ُموَجَحا أَتـَتـْ  187ُتَكشِّ

 قا  الشاعر: -2
 188وال قلُت مهالً وْهَو غضباُ  قد َغال     مَن الغيِظ وسَط القوِم إالَّ تبسُّما

 
 قا  الشاعر: -3

 189ظ تغلي مث  غلي املراج من الغي ليعطي عبسا مالنا، وصدورنا 
جاء يف رسائ  اجلاحظ: "والغضبا  يشعله الغضب، ويغلي به الغيظ، وتستفرغه احلركة، وميتلئ بدنه رعدة، وتتزاي  أخالطه،  -4

  190وتنح  عقده"
 191وجاء أيضا يف رسائ  اجلاحظ: "والّدلي  على شّدة غيظك وغليا  صدرك قّوة حركتك وإبطاء فرتتك" -5
  192اهتم: يفور غيظا، ويتميز حقدا، ويتزيد حنقاومن تعبري  -6
  193من تعبرياهتم: "رَأَيْته يـَْغِلي ِمْن اْلَغْيِظ، َويـَُفوُر ِمْن اْلَغَضِب، وجيَِيُش ِمْن احْلنق" -7
ى قوم، وكاَ  مع َغَضِبه جائعاً، ومن أَمثاهلم فـي الـَيِسري من الربِّ: "ِإّ  الرَّثـيَئة تـَْفثَُأ الَغَضب"، وَأصله أَ َّ رجاًل كا  َغِضَب علـ -8

  194َفَسَقْوه رَثَِئًة، َفَسَكَن َغَضُبُه وَكفَّ عنهم
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مْن إذا عن ابن عبا  قا  النيب صلى هللا عليه وسلم: "ثالٌث مْن كنَّ فيه آواُه هللاُ يف َكَنِفِه، ونشَر عليِه رمحَتُه، و أدخَلُه جنَته:  -9
  195وإذا َغِضَب فـَتَـَر" أُْعِطَي َشَكَر، وإذا َقَدَر َغَفَر،

 
 الركام اللغوي لتصور )الغضب حرارة(: :(15جدو  )

 املصدر التصّوري تعبري الغضب 

1 
ْئُت، ، باهلمز وبدونه، َأي  محيت علـيه ومحَِ

ُة الغضب وأَوَّلُه، وهو  َغِضْبت علـيه  واحُلَميَّا ِشدَّ
يٍَّة: ذو غضب وأَنـََفٍة   ُذو محَِ

  196اشتدَّ َحرُّمها محََِيت الشمُس والنار:

   قا  رؤبة:197: شديدمحَييتَغَضٌب  2
 حىت يـَُبوَخ الغَضُب احَلِميتُ 

 يوٌم مَحٌْت: شديد الـحّر، ومَحَُت اليوم: اشتّد حرّه198 

: الَغَضب؛ يـَُقا : َوِمَد َعَلْيِه َوَمداً: َغِضَب الَوَمد 3
 ومحََِي، َوُهَو َعَلْيِه َوِمٌد، أي َغْضَباُ  

 حلَرُّ الشديُد َمَع ُسُكوِ  الرِّيِح الَوَمد: ا
 َوِمَد اليَـْوُم، وَوِمَدت الليلُة: اشتّد حرمها199

 200والَوبَد: الـحرُّ مع سكو  الريح كالَوَمد  علـيه: َغِضَب مث  َوِمَد   َوبيدَ و 4

5 

: شدة الغيظ  يقا : " صدره عليَّ َوْغٌر"، الَوْغرح 
،  و"َوِغَر َأي ِضْغٌن وعداوة وتـََوقٌُّد من الغيظ

صدرُه عليه": امتأَل غيظًا وحقداً، وقي : هو أَ  
  201حيرتق من شدة الغيظ

 
 

  202الَوْغرَُة: شدَُّة تـََوقُِّد احلَرِّ 

 الرََّمُض والرمضاء: شدة حرارة احلجارة والرم 203  ُحْرقُة الَغْيظِ  الرََّمضح  6

َت: اْشتّد َحرُّه، وَسَكَنْت رحيه  وتَأَبََّت أََبَت الـيوم، وأَبِ  الَغَضِب: شدَّته وَسْورَته أَبْ َتة 7
  204الـَجْمُر: اْحَتَدمَ 

  205اوأَتُّو : الـَمْوِقد أَْتناً: َخَطب فـي َغَضب   أَت َ  8

: الغيظ  يقا : فالٌ  َشِدْيُد احَلْرَوِة: أي احلروة 9
 الَغْيِظ 

  206احلروة: َحرَارٌَة جيَُِدها اإلنسا  يف َحْلِقه

10 
خ هللا عنك الّتسبيخ الّتخفيف والّتسكّي، يقا  َسبَّ  غضب: سكن  ال َتَسبَّخ

الّشدة، "َسبِّْخ عين احُلمَّى"، َأي َخفِّْفها و ُسلَّها  َتسّبخ 
 احَلّر: سكن207 

 
 :)الغضب غليان( 3-1-3

رارة والغليا  كثريا كما ذكرنا فوق، هناك تالزم قوي، بّي التصورات: )الغضب نار(، و)الغضب حرارة( و)الغضب غليا (؛ وأ  احل
ما يكونا  متسببّي عن النار  وعناصر تصور الغليا  هي عناصر عملية الطبخ: نار، حرارة، وعاء، طعام، وسائ  يغلي  وصورة 
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الوعاء املعتادة هي القدر؛ هذا يفرض علينا، عند أخذ هذه العناصر يف االعتبار عند النظر يف نصوص الغليا ، أ  ُتدخ  يف 
 ( أي عبارة، أو كلمة تظهر على أهنا أحد مكونات عملية الطبخ:16يت حنن بصدد عرضها )جدو  القائمة ال

 الركام اللغوي لتصور )الغضُب غليا (: :(16جدو  )
 املصدر التصّوري تعبري الغضب 
  208الِقْدر: بََدَأْت تـَْغلي جاشت صْدرُه: َغلى َغْيظاً وَدَرداً  جاشَ  1

فاَرْت الِقْدُر فـَْوراً وفـََوراناً: جاشْت  فَـ ْوُر احلّر:  ه َأي انتشر غضبه فائرُه وثاَر ثائرُ  فارَ  2
 شدته209 

3 
َكتَِّت الِقْدُر واجلَرَُّة وحنُومها: َغَلْت، َوالكتيت ُهَو  الرَُّجُ  ِمَن اْلَغَضِب  َكتَّ 

صوُت الَغَليا ، وَكتَّ النبيُذ وغريُه َكّتاً وَكِتيتاً: ابـَْتدأَ 
  210َغَليانُه

الرج  نـََفتاناً: َغِضَب؛ وقـي : النَـَّفتاُ  شبـيه  نَ َفتَ  4
 بالسُّعاِ  والنَـّْفخ عند الَغَضب 

  211نـََفَتِت الِقْدُر نـَْفتاً ونـََفتاناً: غلت

: غضب،؛ يقا : إنه لََيتَـنَـفَُّط عليه َغَضباً، نفط 5
 َويْنِفُط  وَرُجٌ  نـَُفطٌَة: يـَْغَضُب َسرِيعاً  

  212: َغَلْت وتَبجََّستْ نفطت تنافطت الِقدر

6 
عليه، وتـَنَـغَّر: َغَلى وَغِضَب، وقي : هو الذي  نَغيرَ 

يـَْغِلي جوفه من الغيظ، ورج  نَِغر، وامرأَة نَِغرَة: 
 َغيـَْر  

 نَِغَرِت الِقدر نـََغراً: غلت213 

 
 :تصّور )الغضب امتالء/انتفاخ( 3-2

على أنه سائ  أو هواء أو مادة معينة متأل اجلسم أو بعض أعضائه  هناك استعارات تصورية عاملية، تعرب عن الغضب تصوريا 
كاجلوف أو الصدر، وهذا يستدعي أ  التصور اجملازي ينظر إىل اجلسم على أنه وعاء أو إناء  ويوجد يف تراثنا الثقايف واوأديب 

أم  أ  تكشف لنا تصور الغضب على أنه خلفية تصورية تربز هذا املفهوم، وسنعرض هنا نصوصا من الرتاث الديين والثقايف اليت ن
مادة متأل اجلسم، وهذا التصور يستدعي بالطبع التفكري فيه على أ  اجلسم وعاء  وتصور االمتالء بالغضب قد يعرب عنه باالمتالء 

 :صراحة، أو بالتعبري عنه باالنتفاخ
اً، فقا : أحتسبو  الشدة يف مح  احلجارة؟ إمنا الشدة بنا  يتجاذو  مهراس "مرّ  أّ  انيب صلى هللا عليه وسلم ( جاء يف احلديث1)

  214أحدكم غيظا مث يغلبه" ميتلئأ  
 
  215غيظاً" ميحأل( وقا  صلى هللا عليه وسلم يف علي رضي هللا عنه: "إنه لن ميوت إال مقتواًل، وإنه لن ميوت حىت 2)
  216يزيد" غضباً وغيظاً على مملوءلقد دخلت علي وأنا "( وقا  معاوية لألحنف: 3)
   217فيصري حقداً ثابتاً" ،الغضب يف الباطن فيحتق لغزايل: "وقد ميتنع الغيظ عند الغضب ل اإلحياء( وجاء يف 4)
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 218غضبا" مأله( "فوَجد سليما  يف نفسه حىت 5)
َهاَغَضباً َقطُّ, َوَلَقْد َسأَْلُت هللاَ َحاَجًة ُمْنُذ ِعْشرِْين َسنَ  اْمَتأْلتح ( قا  ُمَوّرِق: "َما 6)   219َوَما َسِئْمت ِمَن الدَُّعاء" ،ًة، َفَما َشفََّعيِن ِفيـْ

 وقد تكرر هذا االستعما  يف الشعر:
 ( قا  قبيصة اجلرمي:7)

 220من َغَضٍب وَحْردِ  م ملوءة   إذا جياد الـخي  جاءت تـَْرِدي، 
 ( وقا  مشر بن عمرو احلنفي:8)

 221ُه يْرضيينِإيّنِ وربَِّك ُسْخطُ   عليَّ إهابهُ  ممتلئا  َغْضباَ  
التعبري عن حدوث الغضب بتصور امتالء اجلسم بطريقة غري مباشرة، وذلك بوصفه باالنتفاخ  يظهر  –كما ذكرنا آنفا   -وقد يأ ي

 ذلك يف النصوص التالية:
كرُت الّزِقَّ ( فـي حديث عمر: جاءه رجٌ  فقا : "أَتَـْيُتك من عند رجٍ  َيْكُتب الـمصاحف من غري ُمْصَحف، فـََغِضَب حتـى ذَ 1)

؛ يريد أَنه َغِضب حتـى انتفخ َغْيظًا مث لـما زا  غضُبُه انـَْفشَّ "انفشاَشهقا : َمْن؟ قلُت: ابُن أُمِّ َعْبٍد، فذكرُت الّزِقَّ و انتفاَخهو
  222انتفاُخهُ 

  223غيظا وغضبا، فَأك ، مثَّ َدَعا برط ، فشربه" منتفخ( "َفَدَعا َلُه َجْعَفر ِبَطَعام، َوُهَو 2)
 ،يف ثوبه، فندر من عنقه أربعة أزرار انتفخ( قا  رج  من آ  احلارث بن ظامل: "وهللا لقد بلغين أ  احلارث غضب يومًا و3)

  224ففقأت أربع أعّي من أعّي جلسائه  وكا  هذا الرج  مشهوراً بالكذب"
كّو  منها ما ميكن وصفه بأنه تصور  تَ واليت ،معرفية يف أذها  النا  هذه  عينة من االنطباعات واوأفكار اليت تشك  خلفية

)جمازات تصورية( قدمي   Conceptual metaphorsفهومية املازات اجملمجعي للغضب  ويبدو أ  هذا التصور الذي برز يف 
ام اليت يظهر أهنا ركو  ،وعميق يف فكر اإلنسا  العريب، ويبدو أنه املسئو  عن عدد كبري من اوألفاظ اليت تد  على الغضب ،جدا

املبثوث يف املعاجم العربية د يف "حق  ألفاظ الغضب" جن اوخملفات جملازات تصورية كانت مهيمنة يف عصور قدمية  نقو  هذا وأن
 وبتفصي  أدق يظهر ذلك ،من ألفاظ كانت تد  يف اوأص  على "االمتالء" بشك  عام امستعار  مواد هذا احلق من  اكبري   اقطاع

  والغلظ ،التضخم ،أحيانا ،امتالء اوأوعية"، أووهلا إىل معاين "االنتفاخ"، أو "ب اليت تعود معظم أصيف اوألفاظ الدالة على الغض
أو العبارة اليت حتم  معىن "الغضب"، مث نقوم  ،الكلمة القب  أ  نُلّم بذلك علينا أ  نبّّي اإلجراءات اليت سنتبعها  سنعرض أو و 

سنبدأ أوال  أو "الغلظ"      لك عالقتها بـمعاين "االمتالء"، أو "االنتفاخ والتورم"، مبراجعة مادهتا يف املعاجم لنثبت من خال  ذ
 بذكر املواد اليت تد  على: امتالء اوأوعية واوأسقية، مث نتبعها باليت تد  على امتالء اوأجسام 

 

 (:ميأل اآلنية الغضب سائل) 3-2-1
نظرية  دارسوقد أشار و  ر عامة، وأهنا أوعية مائهم، وآنية طعامهم،حياة البشاآلنية واوأوعية هي أكثر اوأشياء وضوحا يف 

للتعبري عن حالة الغضب يف عدد من  (اإلناء املمتلئ)إىل استعارة  Metaphors Conceptualاالستعارات املفهومية 
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مبادة الوعاء أو اإلناء  هذاميتلئ وعاء(، وعند الغضب الشديد  ناجتة عن استعارة كرب  هي )اجلسم االستعارة هذه   و 225اللغات
 :تصورهذا ال والركام املعجمي اليت تشري إىل شيوع ،التعبريات اجملازية املفهوميةهناك أمثلة متعددة من الغضب  و أو سائ  
 

 الركام اللغوي لتصّور )الغضب مادة متأل الوعاء( :(17جدو  )
 اوأص  التصوري تعبري الغضب 

َغاظَُه فُهَو َمْدؤوٌظ، َأي الدأظ: الغيظ، وَدَأَظ ُفالنا:  1
  226َمِغيظٌ 

قاء والِوَعاء َتاَع يف ، َمأَلمُهَا :َدَأَظ السِّ
َ
وَدَأَظ امل

  227الِوعاِء: كنزه فيه َفْمالهُ 

أَفْـَعْمت الرجَ  َمأْلته غضباً، ونُق  عن واقع السَّلـِمَي:  2
  228أَفْـَعْمت الرج  وأَفْـَغْمته: ِإذا مأْلته غضباً أَو َفرحاً 

 وِسقاء ُمْفَعم وُمْفَأم: مَمُْلوٌء  ،ت اإِلناَء: مألَتهفـََعمْ 

  230"َضدَّ الِقْربََة": َمأَلها  229"َأَضدَّ الرجُ ": َغِضبَ  3

 ْزَمِئجّ ُـ الزََّمج: الَغَضب، َوَقْد َزِمَج: غضب  امل 4
   231الَغْضَبا َ 

   232َزَمَج ِقْربـََته وِسقاَءه: مأَلمها
 

َضب، َواْزَمَأّك ُفاَل : اشتدَّ َغَضُبه، الزََّمَكة: السَّرِيع اْلغَ  5
  زَمِئّك الغضبا ُـ َوِقيَ : امل

  233َزَمْكُت القْربة: مأْلهتا

  234وَحْطَمَرت الِقْربَة: َمأَلهتا املـَُحْطِمر: الَغْضَبا   6

زُْكْوت، َـ وامل 235زَكََّت فال  ُفاَلنًا َعَليَّ يـُزَكُِّته َأي َأْسَخطه 7
  236َغَضباً  الذي امتألواملتزّكت 

َقاء والقربة واإلناء: َمألمه ا، وزََكَته الرَّبـُْو: زَكَت السِّ
  237َمألَ َجوَفه

8 
، َأي: َغْضبا ، وُهَو زاكٌّ َعَلْيه: َأي  َرُج  ُمزِكٌّ وُمِصكٌّ

، واإِلزْكاُك: الَغَضُب، والزُّكَُّة: الَغُم 238َغْضبا ُ 
  239والَغْيظُ 

 240اء: أَْرواهُ َزكَّ الِقربََة: َمأَلها، وزَكَّه امل

تئق الرج : امتأل غضبا وغيظا، والَتأََقُة: شدة الغضب،  9
 وسرعٌة إىل الشّر 

قاء: اْمَتأَل، وأتأقته  التََّأق: شدَّة االْمِتالء  وتَِئَق السِّ
  241مألته

وأهنَْلُت اإِلبَ : أسقيتها أَو  َسْقِيَها، وهَنَِلْت ِهَي:   242أنـَْهْلت الرَُّج : أغضبته 10
  243َبْت يف أَوَّ  الوِْردَشرِ 

زَنَّد: الضَّيِّق اْلَبِخي   ُـ ُجٌ  ُمَزنَّد: َسرِيُع اْلَغَضِب، واملر  11
 والتـَّزَنُّد: التََّحزُّق والتَـَّغضُّب 

َقاَء واحلَْْوض: مأَلمها   244َزنََد السِّ

قاء: انـْتَـَفخاثـَْرمََّط واثـَْرمنَْ  اثَرّمط الَغضب: َشَخص فانْتفَخ الّرُجُ  عند ُظُهْورِه  12  ط السِّ
 245َقَطَب اإِلناَء: َمأَلُه، وِقْربٌَة َمقطوبة: َأي مملوَءة َقَطَب ُفالناً: أَْغَضَبهُ  13

أثـَْغْمُت اإِلناَء: َمألته، إىل أْصباره، وأَثـَْغَمُه:  أثغْمت الرَُّجَ : إذا ِغْظَته وفـَرَّْحَته 14
  246َأخْتََمه
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 اوأص  التصوري تعبري الغضب 
تَـَغضِّ ُـ وامل 15

ُ
 247َشَحَن السفينَة: مألها ب  وَشِحَن عليه: َحَقَد ْشَحِئنُّ: امل

  
 :)الغضب مادة متأل اجلسم أو تنفخه( 3-2-2 

لقد رأينا يف اوأمثلة السالفة العالقة القوية بّي فكرة م ء اوأوعية وتصور حاالت الغضب  إ  هذا ال يقتصر على امتالء 
االنتفاخ، ويف احلقيقة، الفرق بّي االثنّي دقيق جدا؛ وأ  و خامة" والسمن اوأواين فقط، وإمنا نلحظه يف اوألفاظ الدالة على "الض

أو   يد  على امتالء باهلواء،قد االنتفاخ قد يكو  احلالة الظاهرة لالمتالء، لكنه ال يد  بالضرورة على االمتالء مبادة صلبة، وإمنا 
اللغويّي عندما يشريو  إىل شدة الغضب يستعملو  عبارة ويزيد هذا إشكاال أ   ،الوعاء فقط، وقد يكو  بسبب التوّرميف سعة 

"انتفخ غضبا"، وقد يكو  أص  اللفظة الداللة على االمتالء باللحم أو املاء أو غريه، فهناك تداخ  بّي املعنيّي  ولكن ما يهمنا 
 هنا هو بيا  العالقة الداللية بّي "الغضب" وفكرة "االمتالء"، أو "االنتفاخ" 

 
 الركام اللغوي لتصور )الغضب مادة متأل اجلسم أو تنفخه(: :(18جدو )

 نوع االمتالء اوأص  التصوري تعبري الغضب 

1 

ْحظَِئّب ُـ احِلَظّب: "السَّرِيُع الَغَضب، وامل
: ويقا ، 249ْمَتِلىِء َغَضباً ُـ : امل248ْحظَْنِبءُـ وامل
َلِقْيُته حُمَْظْوِظباً" أي ُمْنَتِفَخاً من ِبْطَنة أو "

 250َغَضبٍ 

حظب: مِسن، وامتأل بطنه، واحلاِظب 
والـُمْحظَِئّب: السَِّمّي، وقي : هو الذي 

 امتالء  251اْمَتألَ بَْطُنه

2 
ُمْغتاُظ ـ"كظَّ الغيُظ صدَره": مألَه، والَكِظيظ: ال

 َأشّد الغيظ
كظَّه الطعاُم والشراب: مأل بطنه حىت ال 

 الءامت  252يُِطيَق على النـََّفِس، والِكظَُّة: الِبْطنة

3 

اْضمأكَّ النَّبت: َرِوَي واْخَضرَّ ]االرتواء   253اْضمأكَّ الرَُّجُ : انـْتَـَفَخ َغَضًبا
شك  من االمتالء[، واْضمأكَّ 

السَّحاب:مل ُيَشكَّ يف َمطَِر ]أي احتشد 
 املاء فيها[ 

كثافة 
 )امتالء(

4 
َتدَّ واْكتَـنَـَز، والصُُّم ُّ: اشْ : َصَمَ  ُصُمواًل  ْنَتِفُخ ِمَن اْلَغَضِب ُـ ْصَمِئّ : املُـ امل

الشَِّديُد اخْلَْلِق، الَعِظيم، من النا  واإِلِبِ ، 
  254العظيم من واجلِبا 

اكتناز 
 )امتالء(

5 
َضِفَد الرج  واْضَفَأّد: امتألَ بُْدناً وحلَْماً   255اضفَأّد الرَُّج : انـْتَـَفَخ ِمَن الَغَضب

واإِلب  ْضَفِئدُّ ِمَن النَّاِ  ُـ وَشْحماً، وامل
 256املنَزوي اجلِْلد الَبِطّي الباِد 

مسن 
 )امتالء(
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ْنَتِفخ ُـ واحَلْوَشب ، امل ،اْحَتَشُبوا: جَتَمَّعوا أْحَشَبه: أْغَضَبه  6
 اجلَْنبَـّْي 

اجتماع 
 )انتفاخ(

 انتفاخ نفخ هي أم باب حق  االنتفاخ    257اْلُمْنَتِفُخ: اْلُمْمَتِلُئ ِكرباً َوَغَضًبا 7
 انتفاخ اْظَرْوَر  الرج : اختََّم فانـْتَـَفخ بَْطُنه  258 : انـْتَـَفَخ َغَضباً اْظَرْور  8

  اْحبَـْنَطى 259حِبطت الشاة: انتفخ بطنها ْمتلئ غَضباً أَو بطنة ُـ ْحبَـْنِطئ: املُـ احلَبَـْنطى وامل 9
  260واْحبَـْنطََأ الرَُّجُ : انـْتَـَفَخ بطُنه

 انتفاخ

10 
ُ ُـ ملامسغّد الرج : امتأَل َغَضباً، وا ْسَمِغدُّ: اْلُمَتَكربِّ

كِّيت: أهنم  وُروي عن املنتِفُخ َغَضًبا  اْبن السِّ
 يقولو : 

رأَيته ُمِغّداً ُمْسَمِغّداً: َوارًِما ِمَن الغَضب، 
وامْسََغدَّ اجلرح: َورَِم، وامسغّدت أنامله: 

  261توّرمت
 تورم

11 
َورََّمْت، وامسعّد الذََّكر: وامسعّدت أناِمُله: تَـ  امَسَعدَّ الرجُ : امتأَل َغَضباً 

 توّرم  262أنـَْعظَ 

12 
امسأد: َورَِم وَرماً شديداً، وامسَأدَّت رجُله:  امْسََأدَّ وامْساّد: انتفَخ من الغضب 

 تورم  263انـَتَـَفَخت وورَِمت

ُمْضَرِغطُّ: العظيُم اجلِْْسِم اْلَكِثرُي ـال اْضَرَغطَّ: انـْتَـَفَخ ِمَن اْلَغَضِب  13
 264 اللَّْحم

 اكتناز

: اْلَغْضَباُ ، واْصمَأكَّ اجلُرْح: ـوال اْصَمَأكَّ )وباهلمز لغة( الرَُّج : َغِضَب   14 ُمْصَمِئكُّ
  265انـْتَـَفخَ 

 انتفاخ

 انتفاخ  266َحِبَ  ِمن الشراِب: انـْتَـَفخ َبْطُنه  احلَبُ : الَغَضب، واحلَْبال : املمتلئ غضباً  15

ورأَيته حُمَْبِئنّاً: ممتلئا  َغَضًبا  َحنِبَ َعَلْيِه: امتأَل جوفُه 16
 غضًبا 

احَلنَب: داٌء يْأخذ يِف اْلَبْطِن فيعُظم ِمْنُه 
 انتفاخ  267ويَرُِم، واحَلنَب: ِعَظُم البطن

آل ، وإِنَاٌء و  ،َطَحَلُه: َمأَله الطَِّح : اْلَغْضَبا    17
َ
الطِح  امل

 268وَطِحَ : َعُظَم َطَحالُهُ  ،َمْطُحوٌ : مَمُْلوء
نتفاخ ا

 )امتالء(

18 
َفر: اوَأسُد الشديدُ  َجَفر: اتَّسَع، َوَجَفَر َجْنباه: اتََّسَعا، و"امرأَة  269اجلَيـْ

  270جُمْفرَة اجْلَْنبَـّْي":َعِظيَمتُـُهَما
انتفاخ 
 )تضّخم(

19 
جاء فال  ُمرِدَّ الوجه، َأي غضبا ، وأََردَّ الرج : 

 انتفخ غضباً 
ا  والرِدَُّة: أَرّدت الناقة: ورِم ضرعها وحياؤه

امتالء الَضرْع من اللنب قب  النتاج، ومنه 
  271أردَِّت الشاُة: َأْضَرَعتْ 

تورم 
 )انتفاخ(

20 
 ، الطَّْرمَثََة والثَـّْرَطمة: اإِلْطراق من غضب أَو تكربُّ

 َوَقْد ثـَْرَطم 
، ـالـُمثـَْرِطم: ال َمن ِمَن الدوابِّ مـُتناهي السِّ
 .272ناً ِمْن ُك ِّ َشْيءٍ مـُْنَتهي مِس ـَوِقيَ : ُهَو ال

 مِسن

 امتالء  274دِغَصت اإِلب : امتأَلت ِمَن الكإلِ  273أْدَغصه: َمأله َغْيظاً، والَدْغَصا : الغضبا  21
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باملاء، أو اإلناء وهي امتالء القربة  ،تكّو  من الصورة احلسية املعروفة لد  العرب جيداقد  تصور )الغضب امتالء(يبدو أ  و 

ية للشخص الغاضب مسهذا التصور احلالة الفسيولوجية واجلتكوين ، وقد أسهم يف باللحم والشحم انتفاخ احليوا  واإلنسا و 
  الغضب والغيظ حالة باهلواء أثناء ومتتلئ رئتيه  صدره حيتشيالذي 

 خمتلفة للغضبأخرى تصّورات  3-3

 (:الغضب علة جسمية أو عقليةتصور ) 3-3-1
اجلسمانية والعقلية  جاء يف  العل ويدخ  حتت هذا  ،والعل  اوأدواءهناك تصور شائع ينظر إىل الغضب على أنه نوع من 

إذا غضب دخ  عليه اإلمث أكثر مما يدخ  عليه يف  ،سه  بن عبدهللا: "الغضب أشد يف البد  من املرض حلية اوأولياء من كالم
ي الشخص يف حالة غضبه    ويبدو أ  هذا التصّور عائد إىل اوأشكا  اجلسمية والسلوكية غري الطبيعية اليت تعرت 276املرض"

سُّكر  وسنعرض يف السطور التالية نصوصا ومواد معجمية تؤكد والداء، وال ،ر الغضب عدة أشكا  تدور حو  اجلنو ويتخذ تصو 
 هذه التصورات:

 

 (:الغضب جنون) 3-3-1-1
 يصور لنا الغزايل حالة الغضبا  الذي فقد السيطرة على نفسه وأصبح يتصرف وكأنه جمنو :

من غري مباالة، فإ  هرب منه واجلرح عند التمكن  ،والقت  ،والتمزيق ،والتهجم ،أما أثره ]الغضب[ على اوأعضاء فالضرب
سبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوب نفسه، ويلطم نفسه، وقد يضرب بيده لأو فاته  ،املغضوب عليه
ريعاً ال يطيق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب، صواملدهوش املتحري، ورمبا يسقط  ،ويعدو عدو الواله السكرا  ،على اوأرض

فيضرب القصعة مثاًل على اوأرض، وقد يكسر املائدة إذا غضب عليها،  ،شية، ورمبا يضرب اجلمادات واحليواناتويعرتيه مث  الغ
ويتعاطى أفعا  اجملانّي فيشتم البهيمة واجلمادات وخياطبها ويقو : إىل مىت منك هذا يا كيت وكيت؟ كأنه خياطب عاقاًل، حىت 

   277فريفس الدابة ويقابلها بذلكدابة رمبا رفسته 
 

فال  ُمْزَغئّد: َغْضبا ، وَزَغَد فالٌ  صاِحَبه  22
 بالكالم: َحرََّشه 

زغد اإلناء: مأله، واملزغئد: الذي يعيش 
  275لرضعيف رغد ونعمة، واإلزغاد: ا

 امتالء
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رارة القلب فيه، ورمبا كا  سببا وأمراض صعبة مؤدية حورمبا أد  إىل التلف باختناق  ،وذكر ابن مسكويه أّ  "الغضب جنو  ساعة
 بط الغضب والغيظ باجلنو  يف قو  الشاعر:رُ قد   و 278إىل التلف"

 279جمنو إ  املغيظ جهو  السيف  احذر مغايظ أقوام ذوي أنف 
ز على هذه الفكرة فتصّور الغضب على أنه ضرب من اجلنو  ما ذكره الثعاليب: "فال  غضبا  حىت ما ومن التعبريات اليت ترتك

  280تنفع فيه حيلة، وال تصلحه رقية، وال هتزه نادرة"
 (:الغضب سحْكر) 3-3-1-2

ن يف حالة الغضب  مل يكه يرتكب أمورا ما كا  ليفعلها لو ه، مما جيعلاتسيطرته على سلوكه وتصرف فقد الغضب اإلنسا َ قد يُ 
، فال ميلك السيطرة على تفكريهويسلب اإلنسا   ،لقد قرّبت هذه احلالة الغضب من فقد الوعي بسبب السكر الذي خيامر العق 

  وقد 281وأهله" يصّور الّسكرأو التحكم يف أفعاله  يقو  اجلاحظ يف إحد  رسائله: "والغضب يصّور لصاحبه مث  ما  ،أقواله
 كر وسورة اخلمرة:حدث عن الغضب يف إطار فكرة السّ وردت نصوص عدة تت

( جاء يف وصية مروا  ابن احلكم البنه عبد العزيز: "   وإ  كا  بك غضب على أحد من رعيتك فال تؤاخذه به عند 1)
  283الغضب  " 282سورة

  284كر شرابه  "سُ أصابه ما يصيب املخمور إذا خرج من  كر الغضبسُ ختّلص من إذا العق   أ ّ ( قا  اجلاحظ: "على 2)
  285"عليك أ  حتذر على عقلك خمامرة داء الغضب بعد ختّلصه( قا  اجلاحظ أيضا: "3)
كر الغضب من الكبائر اليت تناهلا كر الّنْدب، وسُ ( كتب بديع الزما  إىل أيب علي إمساعي  يعتذر: "سوء اوأدب من سُ 4)

  286املغفرة، وتسعها املعذرة"
 : ورالتصومن الركام املعجمي هلذه 

   287َسِكَر ِمَن الشَّرَاِب َيْسَكُر ُسْكراً، وَسِكَر من الغضب َيْسَكُر َسَكراً ِإذا َغِضب -
 ،289والِعْربيد والـُمَعرِبد: السَّوَّار يِف السُّْكر 288"َغَضب ِعْرِبدّ يصفو  الغضب بأنه "و  -
  290، والتـََّزبُُّع: التـََّغيُّظُ ُمَعْرِبدـال: املَتزبِّع -
  291َسورهتا الكأ  ومُحَيّا اْلَغَضب شدَّة :احُلَميَّا -
 

 (:الغضب داء)  3-3-1-3
 هناك نصوص كثرية تصور الغضب على أنه داء:

  292صدري غيظا" وريتممعرفة وهللا جّرت ندما  قد  ،( قا  علي رضي هللا عنه: "وهللا لوددت أين مل أركم، ومل أعرفكم1)
  293قـَْيح يف اجَلْوفوالوري: 

بعد مباينته له وختّلصه  بالعالجالغضب بعد ختّلصه، وأ  تتعّمده  داء"عليك أ  حتذر على عقلك خمامرة  ( وقا  اجلاحظ:2)
   294من يده،   "

  295غيظه باجتالب ضعفه، وال يطفئ نار غضبه تأخر عقوبة من أغضبه شفاء( وقا  أيضا: "واحلازم ال يلتمس 3)
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اجلسم وال سبي  لعالجه إال بتعاطي الدواء الناجع  يقو  يف اإلحياء: "   يؤدي إىل هتّيج أخالط  داءالغضب ( قا  الغزايل: 4)
ما ذكرناه هو حسم ملواد الغضب وقطع وأسبابه حىت ال يهيج، فإذا جر  سبب هيجه فعنده جيب التثبت حىت ال ُيضطر 

   296م "العلم والع مبعجونالغضب عند هيجانه  يعاجلصاحبه إىل العم  به على الوجه املذموم، وإمنا 
 ( قا  العجاج:5)

 297فقأ أكبادهم املرارا وقد علمنا معشرًا أغمار  
بالركام اللغوي املعجمي الذي ميث  بقايا التصور املفهومي اإلدراكي  -يف فصو  سابقة  فعلناكما   - علينا أ  نُعىن هنا

مستحاثات بقايا أشياء صبح أحيانا يشبه أحىت للغضب على أنه ضرب من الداء واملرض، وهذا الركام يؤكد لنا قدم هذا التصور 
 أي أ  هذه البقايا أصبحت آثار استعارات ميتة  ؛وأحياء قدمية متحجرة

 (: الركام اللغوي لتصور )الغضب داء(:19جدو  )
 املصدر التصّوري تعبري الغضب 

والبقر فـي أَرجلها، وهو التواء  النـَُّقَرُة داء يصيب الغنم النَِّقُر الغضبا   يقا : هو نَِقٌر علـيك أي غضبا    1
  298الُعْرقوبَـّيِ 

  299َشِكٌع: َكثـَُر أَنِيُنه وَضَجرُه من املرض والوَجعِ  الشََّكع: الَوَجع والَغَضب، وَأْشَكَعُه: أَْغَضَبه  2
 معض: توجع، وقد أْمَعضته وَمعَّْضته وَمَعَضه اوأمر  َمِعض من ذلك َمَعضاً واْمتَـَعض: غضب  3
 

ذه النصوص والركام املعجمي إىل تصور استعاري متكام  للغضب يعتربه داء يصيب اإلنسا ، ويشتم  هذا التصّور تشري ه
على ك  مالبسات الداء؛ فهو مرض يصيب اجلوف والصدر، وقد يتكرر هياجه، ومن مث فهو حيتاج إىل عالج ناجع )قد يكو  

 معجونا( يشفي املبتلى به 
 سلطة(:الغضب تصور ) 3-3-2

ع  هذا العارض جيوّلد تصورا ذهنيا ت ،اليت يفقد اإلنسا  خالهلا السيطرة على فكره والتحكم يف سلوكه ،حالة الغضب إ 
النفسي كأنه احلاكم املهيمن على الشخص؛ يوجهه بعكس حالته الطبيعية، وال يستطيع الواقع حتت سلطانه أ  يكو  له اخلرية من 

جعله كأنه حاكم مسيطر أو جندي متجرب  هذا ما تعكسه النصوص صورا ذهنيا للغضب تخلق هذا الوضع النفسي لقد أمره  
 التالية:

  300الغيظ غشوم، وإّ  حكم الغضب جائر  " سلطان( جاء يف رسائ  اجلاحظ: "إّ  1)
 يجندَ م أ  ( يصور الغزايل الغضب جنديا قد يكو  رفيقا معينا يف رحلة اإلنسا  يف احلياة، وقد يتمرد فيستعبده : "اعل2)

وحتسن مرافقتهما يف السفر الذي هو  ،الغضب والشهوة قد ينقادا  للقلب انقيادًا تاماً، فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه
بصدده، وقد يستعصيا  عليه استعصاء بغي ومترد حىت ميلكاه ويستعبداه، وفيه هالكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إىل 

  301سعادة اوأبد   "
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ومستقرها ومدينتها، وجوارحها  صاحب الشرطة: "   إّ  البد  مملكة النفس وعاملهاأنه ويف موضع آخر يصور الغضب ك (3)
ملرية وقواها مبنزلة الصناع والعملة، والقوة العقلية املفكرة له كاملشري الناصح والوزير العاق ، والشهوة له كالعبد السوء جيلب الطعام وا

  302"كصاحب الشرطةواحلمية له إىل املدينة، والغضب 
الغيظ َما يتخو  عزمه ورأيه ويقطعه َعن  سحْلطَان( وجاء يف كتاب رس  امللوك: "فيلحقه من ُسورَة اْلَغَضب ويتملك َعَلْيِه من 4)

  303اْسِتيَفاء حججه"
  304سَّالَمةاْلَغَضب حرم ال أطَاع: "من قائال ( وحيذر صاحب بدائع السلك يف طبائع امللك من طاعة الغضب5)
 (:الغضب حيوانتصور ) 3-3-3

حيوانية ما  خلقت تصورا مؤداه أ  طبيعةً قد فيخرج عن طوره ووقاره  ،إّ  احلالة النفسية اليت تعرتي اإلنسا  خال  الغضب
، ويكسر قد استولت على نفسه وجسمه  يقو  الرتمذي يف نوادر اوأصو : "َوُصورَة النَّفس يِف اْلَغَضب كاوأسد الَِّذي يفرت 

  وير  الغزايل أ  هذه الصفة 305وميزق، َويْقعد َعَلْيِه، َومرَّة كالنمر يثب وثبة من اَل يهاب، َواَل يـَُبايل، فيمزق، َويكسر، ويبدد"
 احليوانية موجودة أصال يف طبيعة اإلنسا  لقوله: 

بعة أنواع من اوأوصاف وهي: الصفات اعلم أ  اإلنسا  قد اصطحب يف خلقته وتركيبه أربع شوائب، فلذلك اجتمع عليه أر 
من العداوة والبغضاء  السباعط عليه الغضب يتعاطى أفعا  فهو من حيث ُسلّ  ،السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية

لطت عليه الشهوة يتعاطى أفعا  البهائم من الشره واحلرص والشبق ومن حيث سُ  ،النا  بالضرب والشتم والتهجم على
   306وغريه

هو الغضب، فإ  السبع  الكلبو، يف الغزايل أيضا: "فكأ  اجملموع يف إهاب اإلنسا  خنزير وكلب وشيطا  وحكيم   ويض
الضاري والكلب العقور ليس كلباً وسبعاً باعتبار الصورة واللو  والشك  ب  روح معىن السبعية الضراوة والعدوا  والعقر، ويف باطن 

  307نزير وشبقه"وغضبه وحرص اخل السبعاإلنسا  ضراوة 
وجنده يف  ،لقد أنتجت هذه اخللفية التصّورية الثقافية عددا من التعبريات املتعلقة بالغضب اليت تصوره حيوانا شرسا أو هائجا

 بعضها كلبا عقورا، ويف بعضها اآلخر سبعا متوحشا، أو مجال هائجا:
 )غري معنّي((: الغضب حيوان هائج) 3-3-3-1
  308مل يكف جمرد العلم والورع يف قمعه" اجه( "   إ  الغضب إذا 1)
الغضب وتسكّي قوة الّشرَّة، وإسقاط طائر اخلرق بأحق هبذا االسم، وال أوىل هبذا الرسم، من قمع فرط الرضا  قمع( "   ليس 2)

  309وغلبة الشهوات"
 (:الغضب كلب) 3-3-3-2
 كا  هو يف نفسه أخرق وكا  الفر  مجوحاً    ومىت ككلبه( "مث  العق  مث  فار  متصيد، وشهوته كفرسه، وغضبه 1)
مطيعاً، فهو خليق بأ  يعطب فضاًل عن أ  ينا  ما  فال فرسه ينبعث حتته منقاداً، وال كلبه يسرتس  بإشارته ،عقوراً  الكلبو

  310طلب"
  311الغضب فتنتشر منها إىل القلب صفة التهور والبذالة والبذخ   " كلب( "وأما طاعة 2)
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هو معك يف  كلبر لك سخَّ ولكن من العالمات على ذلك املقام السابقة عليه أ  يُ ال حيتاج إىل عالمات،  الواص ( "   3)
  312إهابك يسمى الغضب، فال يزا  يعضك ويعض غريك" 

 (:الغضب سبع) 3-3-3-3
إاّل قهره  وإمّنا حيتا  له شيء إاّل صرعه، وال ينازعه قب  انتهائه وإدباره شيء نابه  غربي ( "وليس يصارع الغضب أيام شبابه و1)

  313، ويتوثّق منه قب  حركته"هيجهقب  
 سباع( "اعلم أ  النفس أخالقها ذميمة غري مستقيمة،     وهي النار املوصدة فيها ذئاب الغيبة وكالب الشهوة و2)

  314الغضب"
  315؛ ِإذا أفلته َصاحبه بََدأَ بَِأْكِلِه"السَّبع( "  الغضب مث  3)
َ َعزَّ َوَج َّ    َهَجمَ اْلَغَضِب إَذا  ليَتْسكينيي  َّ ( "َواْعَلْم أَ 4) َها: أَْ  يَْذُكَر اَّللَّ  "316َأْسَبابًا يُْستَـَعاُ  هِبَا َعَلى احْلِْلِم ِمنـْ
 

 (:الغضب مجل) 3-3-3-4
نته له وختلُّصه من ( "   فإذا وجب عليك أ  حتذر على عقلك خُماَمرة داء الغضب بعد ختلُّصه، وأ  تتعمَّده بالعالج بعد مباي1)

  317  " كلكلهيده، فما ظنك به وهو أسرٌي يف ُملكه، وصريع حتت 
رَّتيهي َقاِبَ  َدَواِعَي ( "يـَْنَبِغي ِلِذي اللُّبِّ السَِّويِّ َواحلَْْزِم اْلَقِويِّ أَْ  يـَتَـَلقَّى قـُوََّة اْلَغَضِب حِبِْلِمِه فـََيُصدََّها، َويُـ 2)   319  "حِبَْزِمِه فـَيَـُردَُّه  318شي
وقهرمها بالكلية حىت ال يبقى هلما أثر مل نقدر عليه أصاًل، ولو أردنا  قمعهما( "   فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا 3)

   320بالرياضة واجملاهدة قدرنا عليه" قودمهاسالستهما و
  322دت"سبه  أما سورة الغضب فقد بردت، وفورة الغيظ فقد مخ 321شقشقة( "   قد انطفأت نار عتبه، وسكنت 4)

 ( التايل: 20وقد ترك هذا تصور )الغضب حيوا ( عددا من حاالت الركام اللغوي اليت جندها يف املعاجم )جدو  
 

 (: الركام اللغوي لتصور )الغضب حيوا (:20جدو  )
اننوع احليو  املصدر التصّوري تعبري الغضب   
 أسد أصبح كاوأسد  323د علـيه: غضبَأسِ  1
 أسد  324أََر اوَأسد: صاح وغضبزَ  الزَّائر: الغضبا  2

3 
"هاجت زَْبراؤه"، مث  يقا  ملن 
هاج غضبه، ويقا  "تزبّر الرج " 

  325اقشعر من الغضب

َزبـْرَاء تْأنيث اوَأْزبَِر من الزُّبـَْرِة، وهي ما 
بّي كتفي اوَأسد من الَوبَِر  اْزبََأرَّ 

الشعر والَوبـَُر والنبات: طلع ونـََبَت، 
  326انتفش

 أسد

4 
َفَج غَضَبَك؟َما " َأي  "،الَِّذي اْستَـنـْ

 َأْظَهَرُه وَأخرجه؟
نفجت اوأرنب والريبوع: خرجا من  

وعأرنب، يرب مكمنهما   

   327هاِئُجه: َسَكَنْت فـَْورَتُه هاَج هائُجه: اشتد غضبه وثار  5
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اننوع احليو  املصدر التصّوري تعبري الغضب   

6 
ُمْنَتِفخ، والَغْضبا ، ـمـُْحَرْنِفش: الـال

تَـَهيِّـىء للشَّّر 
ُ
 وامل

اهلر والكلب، احرنفش الّديك و 
واحرنفشت الَعْنز: اْزبأرت وتنّصب 

  328شعرها

ديك، هّر، 
 كلب،ديك،

 عنز
 مج   329فحٌ  قطٌم: هائج : غضبا "قطم كٌ ملِ " 7

َكِلَب علـيه َكَلباً: َغِضَب فَأْشَبَه  8
  330الرجَ  الَكِلبَ 

 كلب الكْلبأصبح ك

منََِر الرجُ  ومَنَّر وتـََنمَّر: َغِضَب،  9
  331جلَد النَِّمرِ  ومنه لَِبَس له

 منر النمرأصبح ك

10 
الفاعي: الَغْضبا  الـُمْزِبُد، وأَفْـَعى 

الرج : ِإذا صار ذا شّر بعد 
  332خري

 أفعى اوأفعى

وطَيـْرَة  طاَر طائرُه: َغِضَب، 11
 طري الطري  333، الغضب: شدته

جاء فال  نافشاً ِعْفرِيَته ِإذا جاء  12
  334َغْضبا 

َشْعرَُة الَقَفا من اوَأَسِد  الِعْفرِيَة والِعْفراة:
 أسد، ديك وريش رقبة الدِّيك وَغرْيمها

اْجثََأ َّ الرجُ  ِإذا غضب وتـََهيَّأَ  13
 للشَّرِّ والقتا 

اْجثََأ َّ الشََّعُر والريُش: انتفش، 
واْجثََأ َّ الطَّائُِر، بِاهْلَْمِز: تـَنَـفََّش للنََّد  

 335َواْلبَـَردِ 
 حيوا ، طري

 
 (:الغضب خملوقات غيبية أو خرافية) تصور 3-3-4

الغضب سلوك مكروه، وأنه يدمر العالقات اإلنسانية بّي البشر، وقد يؤدي إىل ارتكاب اوأمور احملرمة كالقت ، واالعتداء 
د جاءت التحذيرات يف النصوص الدينية والثقافية واالجتماعية من التمادي فيه وعدم كبحه، وق لذلك، ؛عراضعلى اوأموا  واوأ

 َّ ُقر  الغضب بالسلوك احليواين، والدوافع الشيطانية والبواعث غري اإلنسانية  جاء يف احلديث: "ِإ َّ اْلَغَضب ِمَن الشَّْيطَاِ ، َوإِ 
ا ُتْطَفُأ النَّار بِاْلَماء، فَِإَذا َغِضب أحدكم فـَْلَيتَـَوضَّْأ" ْنَساَ  يـَْنزِع   وجاء يف اإلحي336الشَّْيطَاَ  ُخِلَق ِمَن النَّار، َوِإمنَّ اء للغزايل: "إ َّ اإْلِ

  337ِمْنه ِعْرق ِإىَل الشَّيطَا  اللَِّعّي، فمن استَفزَْته نَار اْلَغضب فَقد َقِوَيت ِفيِه قـَرَابَة الشَّْيطا "
أو  لوق غييب وهناك عدد من التصورات اجملازية الثانوية هلذه االستعارة اجملازية الكرب  اليت ميكن صياغتها على حنو: )الغضب خم

 :النصوص الدينية  والثقافية واليت وراء عدد من التعبريات اليت جندها يف بعض خرايف( 
 
 :شيطان(الغضب ) 3-3-4-1
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ما ‘، فقالت: و’مالك؟ جاءك شيطانك‘( غضبت عائشة رضي هللا تعاىل عنها مرة فقا  هلا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 1)
  338’عوت هللا فأعانين عليه فأسلم فال يأمرين إال باخلريبلى ولكين د‘؟ قا : ’لك شيطا 

 (181/ 1) الزاهرة العربية عصور يف العرب خطب مجهرة
  339"فاجتنبوين غضبت فإذا يعرتيين، شيطانًا يل وإ  أال( جاء يف خطبة وأيب بكر رضي هللا عنه: "2)
 النار من الشيطا  وإ  الشيطا ، من الغضب إ ّ "405/ 1) اوأخبار عيو  ( خطب معاوية فقا :3)
 .340وأّي الشياطّي تعين؟ قا : الغضب" :قا  مرّة أبو الوجيه العكلي: "وكا  ذلك حّي ركبين شيطاين"  قي  له( 4)
( "قي : إ  الشيطا  يقو  كيف يغلبين ابن آدم وإذا رضي جئت حىت أكو  يف قلبه وإذا غضب طرت حىت أكو  يف 5)

 ؟341رأسه"
 :)الغضب غول( 2 -3-3-4
  342يف اوأمثا : "الَغَضُب ُغو  احلِْلِم"( 4)
 

 (:الغضب ظواهر طبيعيةتصور ) 3-3-5
طبيعية الواضحة املعامل يف ذهن اإلنسا ، كالبحر، واللي ؛ الوهناك أيضا نصوص أخر  تصور الغضب ضربا من الظواهر 

ارها، وال ميلك حياهلا قوة أو تدبريا، فتفقده فهذه ظواهر قوية التأثري على حياة اإلنسا  اليت يعجز عن مواجهتها، أو تغيري مس
 بصريته، وتسلبه تفكريه:

  343، وغمره بفض  قوته"حبره( "فإذا وجب عليك فما ظنك به ]العق [ وهو أسرٌي يف ُملكه ]أي الغضب[،     وقد غطَّه يف 1)
وظلمة بطن  ،وظلمة البحر ،اللي  وظلمة ،الغضب منه على قومه ظلمة( "   ويونس عليه السالم اجتمع عليه أربع ظلمات 2)

  344احلوت   "
 وقد تركت هذه التصورات ركاما لغويا، جند منه يف املعاجم العبارات التالية:

 (: الركام اللغوي لتصّور )الغضب ظاهرة طبيعية(:21جدو  )
 الظاهرة املصدر التصّوري تعبري الغضب 
 حبر  345مواج: ُمْضطَرهُِباحبر مخَِط اوأَ  مخََِط، و تـَخمََّط: َغِضَب وثار  1
 رعد أَْرَزَم الرَّعد: اشتد صوته346  اْرزَامَّ الرج :غضب  2
قا  أبو عبيدة: الرجس يف قوله تعاىل  3

 )َوجَيَْعُ  الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يـَْعِقُلوَ (
 347اْلِعَقاب َواْلَغَضب

ِمَن  الرَّْجس: الصَّْوت الشَِّديد
رِي  ِر اْلَبعِ الرَّْعِد، َوِمْن َهِدي
َعَدْت رَ  :ورَجَست السََّماُء تـَْرُجس

 ومَتَخََّضتْ 348 

ريرعد، بع  

: هتدََّد وأَوعد  وِإذا "َرَعَد يل بِاْلَقْوِ  وأَْرَعد" 4
 349أَْوعد الرَُّج  ِقيَ : أَْرَعَد وأَبَرقَ 

 رعد الرعد: صوت السحاب

تدور فـي هي ريح : الزَّْوبَعةِ   350تزبّع: تغيظ، التزبّع: التغيظ 5
 عاصفةاوَأرض ال تـَْقِصد وْجهاً واحداً، 
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 الظاهرة املصدر التصّوري تعبري الغضب 
تَـْحِمُ  الغُبار، وترتفع ِإلـى السماء  

  351كَأهنا عمود
 
 (:الغاضب حبل شديد أو وتر) 3-3-6

غري لّي  وقد رأ  العرب هذه الصورة و متوترا معها الصورة الذهنية هنا هي اشتداد احلب  أو الوتر إىل درجة قصو  يكو  
مالمح اجلسم  بة للتعبري عن حالة االنفعا  عند الشخص الغاضب اليت تص  به إىل درجة تشنج شديد يظهر علىاحلسية مناس

 وعصبه وعضالته 
 (: الركام اللغوي لتصور )الغاضب حب  أو وتر حمكم / مشدود(22جدو  )

 املصدر التصّوري تعبري الغضب 
  352، وحَصد احلَْبَ : فـَتَـَلهاستحصد احلَْب : اْسَتْحَكمَ   اْسَتْحَصَد: َغِضبَ  1

ُمْحبَـْنِجر: ـانتفخ من الغضب، وال: واْحبَـْنَجرَ  2
 املنتفخ غضباً 

  353احلَِبْجُر واحلِْبَجُر: الَوتـَُر الغليظ

3 
ُمَحْظَرب: الّضيِّق اخلُُلق ]الذي يغضب ـال

 بسرعة[ 
َله، وَشدَّ تـَْوِتريَه  وَحْظرَ  ب َحْظَرب الَوتَر واحلَْب : َأجاَد فـَتـْ

ُمَحْظَرب: احلب  الشَّديُد ـقـَْوَسه: ِإَذا شدَّ تـَْوِتريَها، وال
  354الَفْت 

 َحْصَرم قوسه: شد وتـََرها، واحَلْصَرَمة: شدة فت  احلب   َرج  ِحْصرٌِم وحُمَْصَرم: َضيُِّق اخلُُلِق  4

ْسَتْأِرُب من اوأْوتَاِر: اجلَيِّد  وتَأَ  اْسَتْأَرَب الَوتَر: اْشَتدَّ  5
ُ
رََّب الشَّْيُء: َتَصلََّب  وامل

  355واْسَتْأَرَب الرَُّجُ : اْشَتدَّ َغَضُبه

ِإنه َلَواِسع احلَْب ، وإِنه لَضيِّق احلَْب ، َكَقْوِلك هو  6
  356َضيِّق اخلُُلق َواِسع اخلُُلق

 سعة احلب  وطوله 

7 
 مَقط الرج : غاظَه، أو مأَله َغْيظاً، َويِف َحِديثِ 

 َأْعَرَض َعْنُه فـََقاَم ُمتَمقِّطاً َحكيم ْبِن ِحزام: ف
 .357َأي متَـَغيِّظاً 

 مَقطَه َمْقطاً: شدَّه باملِقاط، واملِقاُط َحْبٌ  ِمْثَ  الِقماط 

 العقدة نقيض احل ، وعقده: ربطه   358حَتَلََّلْت ُعَقُده: َسَكَن َغَضُبه 8
 

رات الغضب يف لغات أخر ، أال وهي أ  بعض بقيت مسألة أخر  جتدر اإلشارة إليها هنا على سبي  املقارنة مع تصو 
، وحبسب ما اطلعنا عليه من نصوص 359الدراسات قد أشارت إىل وجود استعارة للغضب تتمث  يف "االنفجار بسبب الضغط"

القدمية، ولكن هناك أمثلة هلا يف نصوص العربية الفصحى عربية ال يبدو أّ  هذه االستعارة كانت شائعة يف نصوص العربية 
 :360ديثةاحل
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  361غضًبا" انفجر( "ثار ثائِرُه: 1)
  362الغضب" انفجار( "2)
غيظه: لقد متت يف هؤالء  انفجر( "قا  احملدث: فلجلجت وذهبت أعتذر، ولكن العجوز " " قطع علّي، وأنشأ يقو  وقد 3)

  363صنعة حرية الفكر،   "
  364الشاب غيظًا، ووجد على اخليبة موجدة شديدة" انفجر( "   وكذلك 4)
 365حجر من الغضب والندم" فانفجر( "وعمد الغالم إىل جؤذر كا  عنده فنحره وامتلخ عينيه، فأ ي هبما حجرا، 5)
رح ( "6) َفجي   366صاِئحاً ُمَزجمِْراً  اوُأُموِر": يـََتأَثَـُّر َويَفورَغَضباً وأْبَسِط  يَ ن ْ

ذها  العرب، فهم مل يعرفوا يف عصورهم ويف رأينا، أّ  هذا عائد إىل عدم وجود مصدر حسي واضح هلذه االستعارة يف أ
ء، القدمية املتفجرات واملفرقعات كالقناب  واوألغام، ومل خيربوا انفجار الرباكّي، ومل يعرفوا إال انفجار الدمام  أو انفجار عيو  املا

يا وال فيزيائيا مع الغضب؛ وأ  ذلك ضعيف ال يؤبه به، وانفجار املاء ال يتالءم نفس ؛واوأوىل ال تناسب يف قوهتا انفجار الغضب
 وأ  املاء بارد، مطفئ للحرارة، والغضب يف تصورهم كما عرفنا نار واشتعا  

 
 اخلامتة والنتائج -4

القدمية، وقد اختذت الدراسة الفصحى لغضب، يف نصوص العربية املتعلقة بالقد قامت هذه الدراسة ببحث التعبريات اللغوية 
التعبري عنه تتبع أساليب اعتمادا على مؤشراته وعالماته اجلسمية، والثاين  رق التعبري عن الغضباوأو  حبث ط مسلكّي متالزمّي،

 وقد وصلت الدراسة إىل بعض النتائج اليت ميكن عرضها على النحو التايل:يف إطار االستعارات واجملازات التصورية  
كحمرة   اخلارجية،أعضاء البد   الظاهرِة على هؤشراتمعلى ب التعبري عن الغض يف كثرياأّ  العربية اعتمدت   أظهرت الدراسة -1

؛ واحتشاء الصدرالشعر، ، وانتصاب اوأسنا إبداء و وانتفاخ الشفاه والعروق والغدد، والعينّي،  تّي،والوجناوأنف، والوجه، واجلبّي 
  ونالحظ خلو هذه والكبد واملرارةكالقلب والرئة،   الداخليةأعضاء البد   تتعلق بتأثريه على انطباعاتوكذلك اعتمدت على 

  367التعبريات من بعض أعضاء البد  الداخلية كاملعدة واوأمعاء والكلى
أمدت املظاهر اجلسمية املالزمة للغضب العربية بتعبريات كنائية متعددة، وكذلك سامهت يف تكوين عدد من االستعارات  -2

ودها من محرة بعض اوأعضاء، وسخونتها أثناء حالة الغضب، وكذلك التصّورية للغضب، مث : )الغضب حرارة( اليت استمدت وج
االستعارة  التصورية: )الغضب امتالء اجلسم بسائ  أو مادة غري معينة( اليت يبدو أهنا كانت ناجتة عن مالحظة احتشاء الصدر، 

 والشعور بالضيق أثناء الغضب 
درجات شيوعها، وتأثريها يف نصوص العربية، ويف تعبرياهتا هذه االستعارات التصورية ختتلف يف أ  الدراسة  أوضحت -3

 :معجميلغوي و ركام  يوضح  تأثري هذه االستعارات بناء على ما تركته من (23)ومعجمها املتعلق بالغضب، واجلدو  التايل 
 

 (: ترتيب الركام املعجمي للتصورات اللغوية يف تعبريات الغضب23جدو  )
 العدد  التصور االستعاري

 37 الغضب امتالء/انتفاخ
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 33 الغضب نار، حرارة، غليا 
 13 الغضب حيوا 

 8 الغاضب حب  شديد أو وتر
 5 الغضب ظواهر طبيعية

 3 الغضب علة جسمية أو عقلية
 
تتوافق مع نتائج الدراسات يف حق  االستعارات  حرارة(الغضب )، و(امتالءحالة الغضب : )تصوراتالإحصاءات إ   -4

( إىل 23  وكذلك تشري إحصاءت الركام املعجمي املوضحة يف اجلدو  )368اليت ُأجريت على عدد من اللغات يف العامل التصورية
أنه كا  هناك اجتاه واضح يف االعتماد على هذه التصورات اليت تركت آثارها يف املعاجم العربية  وقد جتنبنا القيام بإحصاء 

 ،ال يسمحا  بذلك، ولذلك اكتفينا بإحصاء الركام املعجمي ت وأ  الوقت واحليز املكاينالتعبريات النصية اليت حتم  هذه التصورا
 اء التعبريات يف عينة من النصوص وهو بال شك يعطي صورة تقريبية عن إحص

استعارة )الغضب إناء مملوء بسائ  حار أو يغلي(، اليت أشارت بعض الدراسات إىل شيوعها وعامليتها، ليست واضحة  -5
كوين يف العربية يف شك  استعارة تصورية واحدة، وإمنا يقابلها ثالث استعارات متمايزة عن بعضها، اوأوىل )الغضب امتالء الت

  369وعاء مباء أو مادة )غري حمددة((، والثانية )الغضب إمتالء إناء بسائ  يغلي( والثالثة )الغضب حرارة(
 تصور يف اللغات اوأخر  هيهبذا املوضوع  هلا يف الدراسات املتعلقة أثر مل نصادف أيّ من التصورات االستعارية اليت  -6

 و)الغضب خملوق غييب أو خرايف( غضب ظاهرة طبيعية )حبر، ظالم((، )الغاضب حب /وتر مشدود(، و)ال
يعود إىل عدم  الشائع اآل  يف تعبريات العربية احلديثة، وقد ذكرنا أ  ذلك قد ،أي أثر لتصور )الغضب انفجار( نعثر علىمل  -7

، وهذا يد  على أ  التصّورات االستعارية قد كالقناب  واوألغام  ،دميةالق همعصور يف  واضح يف أذها  العربمادي وجود مقاب  
أّ  بعض الدراسات قد بينت أ  استعارة  Kövecsesختتلف تبعا الختالف الثقافة والزمن؛ يؤيد ذلك ما ذكره كوفيكسيس 

د يف العصر احلاضر أكثر االستعارات شيوعا للتعبري عن الغضب يف اللغة اإلجنليزية،مل تكن على رأ  )الغضب حرارة( اليت تُع
م، وقد زادت هذه  850فقط من الكلمات اليت تعرب عن الغضب قب  عام  %1,59القائمة، ومل حتظ إال بنسبة ال تتجاوز 
  370النسبة بشك  متسارع جدا بعد ذلك

لفت انتبهاه اللسانيّي العرب إىل أمهية الدراسات اإلدراكية، وخاصة نظرية االستعارات التصورية  لقد أريد من هذه الدراسة -8
ودورها يف تسليط الضوء على مادة املعجم وعالقتها بالتصورات اجملازية القائمة على جذور ثقافية وبيئية  وميكن التوسع يف هذا 

  اجملا  مستقبال بدراسة حقو  عقلية وانفعالية أخر 
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 .1/185، الجاحظ، البيان والتبيين.194

  .1/260الجاحظ، رسائل الجاحظ، .195

  .4/84الجاحظ، رسائل الجاحظ، .196
 .137الثعالبي، سحر البالغة وسر البراعة، .197

  .265/ 1اليازجي، .198

 . 1/10الميداني، .199

 . 144./433، حديث: 1940الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، .200
 راجع لسان العرب، )حمى(..201
 قال رؤبة:.202
 حتى يَبُوَخ الغَضُب الَحِميتُ .203
 راجع لسان العرب، )حمت(..204
 )ومد(. ،راجع لسان العرب، تاج العروس.205
 راجع لسان العرب، تاج العروس )وبد(. وقد تكون )وبد( متغيرة صوتيا عن )ومد(. .206
 راجع لسان العرب، )وغر(..207
 راجع لسان العرب، )وغر(..208
 ع لسان العرب، )رمض(.راج.209
 راجع لسان العرب، )أبت(..210
 .9/512المحكم، .211
 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
96 

جوع؛ فمن 3/194المحيط في اللغة، .212 . يرى ابن فارس أن  معاني )حرى( تدور حول أصول ثالثة: "نوع من الحرارة"، و"القرب والقصد"، و"الرُّ

ة الخردَل ونحِوه. ومن هذا القياس َحَراةُ النار، وهو التهابها )راجع األول الحروة؛ تقول وَجْدُت في فمي َحْرَوة وَحَراوةً، وهي حرارةٌ كحرار

 (.257المقاييس، 
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 راجع لسان العرب، )ضفد(..263
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 . 1/264الجاحظ، رسائل الجاحظ، .324

 الشرة: النشاط..325
 . 266، 1986الماوردي، أدب الدنيا والدين، بيروت: دار اقرأ، .326
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 البيت الشعري و بنيته انإيقاعية يف الشعر اجلزائري املعاصر

                 The Poetic Verse and the Rythmic Structure in Contemporary 
Algerian Poetry                           

                                           
 سليماين  جناة      :  األستاذة                                                  

 مستغامن   -جامعة عبداحلميد ب  باديس      
                                                

 ملخص:
"البيت الشعـري و بنيته اإليقاعيــة فـي الشعـر اجلــزائري املعاصر ،تطّور البناء اإليقاعي اّلذي يدر  موضـوع حبثي املوسـوم بــ:         

و شهده البيت الّشعري الّتقليدي العمودي جــرّاء ضيقه ،إْذ لــم يعـد يستوعب اإلبداالت الّشعرية اّليت عرفتها بنية الّشعر املعاصر، 
م خمالف لبنيته الكالسيكية ، وحاولنا تبيّي ذلك الّتطّور و تطبيقه على الّشعر اجلزائري املعاصر هلذا كا  ال بـّد من إبداع تصّور عـا

  
 

 الكلمات املفتاحية: 
 ،      إخل  رار، الّداللة ، اجلملة الّشعريةاإليقاع ، البنية ، البيت الّشعري ، الّسطر الّشعري ، التفعـيلة ، الوحدة الّصـوتية  ، الّتك 
 

 
Abstract : 

           In this dissertation , we attempt to discuss the poetic verse and its rhythmic       

structure in the modern Algerian poetry , focusing on the rhythmic structure   development 

that the vertical classical poetic verse knew . 

          In fact , it couldn’t absorb the poetic changes which the modern poetic   structure knew. 

           That’s why ,   it was the hecessity to create  a different general project . 

In addition , we have tried to point out this development shoving its application on the modern 

algerian poetry . 

 

key  words : 

            rhythm , structure , poetic verse , poetic line , versification , vocal unit   repetition , 

semantic , poetic sentence………….etc  

 

 
 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
101 

البيت من الشعر مشتق من »أّ   ان العربلساقرت  مفهوم العرب القدامى للبيت الشعري مبفهوم البناء، حيث جاء يف 
بيت اخلباء وهو يقع على الصغري والكبري كالرجز والطوي ، وذلك وأنّه يضّم الكالم كما يضّم البيت أهله ولذلك مسّوا مقطعاته 

 *«أسباب وأوتاداً على الّتشبيه هلا بأسباب البيوت وأوتادها و اجلمع أبيات
من حيث أّ  كالمها يقوم على عنصر البناء،   ة القائمة بّي بيت الّشعر وبيت السكنيشري املفهوم اللغوي إىل العالق

أو      وهي عالقة اشتقاق ومتاث ، واالشتقاق احلادث بينهما يرجع إىل صيغة الضّم، إذ أّ  البيت الذي يبىن باوأحجار واإلمسنت
ضّم بيت الّشعر الكالم املنظوم على وز  من اوأوزا  ينسج من الوبر أو الَشعر والصوف يضّم ساكنيه من اوأه ، يف حّي ي

 اخلليلية 
 

البيت من الشعر كالبيت من البنية، قراره الطبع ومسكه الرواية ودعائمه العلم وبابه الدربة، » أ ّ  العمدةوير  صاحب 
  1«بنيةوساكنه املعىن، وال خري يف بيت غري مسكو ، وصارت اوأعاريض والقوايف كاملوازين و اوأمثلة لأل

" البيت الشعري بالسكن أو البناء الذي يسكنه املعىن وال يستحسن البيت غري املسكو  باملعىن خللّوه اب  رشيقيشّبه "
من الفائدة، وقد أورد معامل خاصة ببيت السكن وأحلقها ببيت الشعر، متثلت يف القرار والسمك والباب والساكن والدعائم اوأمر 

مثلما يضّم اخليط إىل خيط فتتضافر اوألفاظ  ناء أو النسيـج، وأّ  الكـالم تتّم ديباجتـه بضـّم لفظ إىل لفظالذي جعلـه ينعتـه بالب
لتعطي نسيجًا متماسك البناء، كما ينتج احتاد اخليوط بيتًا أو ما مّسي باخليمة قدمياً، ومن هنا استنبط البيت الشعري عناصره 

 العروضية اوأسباب واوأوتاد 
 

ظاهرة مسعية » ، ممّا يعين أنّه2«بنية شفاهية»نية اإليقاعية التقليدية اليت حكمت البيت الشعري فهي يف جوهرها أّما الب
، وذلك بناًء عّما حيدثه االنتقا  من شطر إىل شطر ومن بيت إىل بيت، وفق ما تتطلّبه وحدة البناء 3«قب  أ  يكو  ظاهرة خطّية

 يف توضيح املعىن وتقريبه للمتلقي من تواز  إيقاعي يف القصيدة، يساهم 
لذا  يشّكال  معًا خّطّي والبناء العمودي املتوازي، أو تقسيم البيت إىل مصراعّي متساويّي )صدر وعجز(، والّ 

، وختتمهما قافية ذات روي واحد يتكّرر وبشك  4«جزء من الزمن املوسيقي»أفقيّي، يفص  بينهما بياض يقّدر بسكتة وهي 
ما جع  البيت يصري نطاقًا أو طوقا باوأحر ، يقّيد »أبيات القصيدة، واستقاللية البيت عروضيا على اوأقّ ،هو  يف مجيع عمودي

  5«حركة الشاعر وجيعله بالتايل أسري حركة تتواىل بشك  هندسي صارم
 

هتا، لذا فكا  البد وهكذا ضاق البيت الّتقليدي، ومل يعد يستوعب اإلبداالت اليت شهدهتا بنية الشعر املعاصر ودالال
وتصّورنا العام هو أّ  البيت بناء متفاع ، أساسه اإليقاع، ضمن أبيات أخر  لوحدة »من إبداع تصّور عام مغاير ملفهومه القدمي،

 أو وحدات لغوية بسيطة أو مركبة يوقفها سطريًا فراغ فريد يف حا  اتصاهلا وأكثر من فراغ فريد
  6«يف حا  انفصاهلا 
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ت إذاً، بنية البيت اإليقاعية متامًا مع الشعر املعاصر، إذ أخذ مفهومه يتالشى بتالشي بنائه، وبدأت تلك فقد تغريّ 
الصرامة اليت ضبطته منذ العصر اجلاهلي تضمحّ  وتتحّل  شيئًا فشيئاً، ومبفهومه اجلديد أضحى اجملا  مفسوحا أمام إمكانيات 

يف الوقت نفسه للشاعر احلّر، هو مصدر   الراسخة هو مصدر اخلطر، وجما  اإلبداع فقدا  البيت لوحدته»الشاعر اإلبداعية، وأّ  
   7«ذلك الّتدّفق

وبتغرّي مفهوم البيت الّشعري تغرّيت تسميته، حيث أطلق عليه بعض النقاد مصطلحات تليق ببنيته اجلديدة، فسّماه 
بيتًا ب  صرنا نسّميه سطرًا والسطر الشعري تركيبة موسيقية مل نعد نسّمي البيت »" السطر الشعري إذ يقو :"عز الدي  إمساعيل

به الكالم املنظوم على سطر واحد وفق وز   ويقصد 9«البيت اخلّطي»" فأطلق عليه مصطلح مصطفى حركات، أّما "8«للكالم
 معّّي 

 
كن أ  يبىن البيت قد هدم السطر الشعري نظام البيت التقليدي وأصبح يلتزم بنظام آخر أساسه التفعيلة، حبيث ميف

 ايل أصبح الشاعر املعاصر ميلك حرّية الّتنويع ، وبالتّ 10«بنية موسيقية منظمة»اخلطي على تفعيلة واحدة، وذلك باعتبارها 
يف القصيدة سواء أطا  أم قصر مازا  خاضعاً للتنسيق  السطر الشعري»يف عدد التفعيالت أو طو  السطر الشعري وقصره، وأّ  

ت واحلركات واملتمثـ  يف التفعيلـة، أّما عـدد هذه التفعيـالت يف كّ  سطـر فهو غري حمـدود وغري خاضع لنظام معّّي، اجلزئي لألصوا
      11«أّما هناية السطر الشعري فال ميكن وأحد أ  حيّدده سو  الشاعر نفسه

" وعلى الّرغم من أهّنا نازك املالئكة"" يرتك حرّية إهناء السطر الشعري للشاعر نفسه فإّ  عز الدي  إمساعيلفإذا كا  "
 ال تضبطه بطو  ثابت، إاّل أهّنا ختضعه بعض القواعد العروضية، ويّتضح ذلك حينما حتّدد أسلوب الشعر احلّر بقوهلا:

 هو شعر ذو سطر واحد ليس له طو  ثابت، وإمّنا يصّح أ  يتغرّي عدد التفعيالت من شطر إىل شطر ويكو  هذا الّتغيري وفق» 
 فهي تعيق حرّية الشاعر املبدع  وهبذا 12«قانو  عروضي يتحكم فيه

البيت دو  »يقوم إذاً، السطر الشعري يف القصيدة املعاصرة على تكرار وحدات صوتية أساسها التفعيلة الشعرية، وأّ  
  13«شك، هو صورة صوتية تكرارية

وذلك تبعاً ملا يقتضيه الّتدفق الشعوري  بيت إىل آخرأّما تنويع عدد التفعيالت يف البيت اخلّطي الواحد، فيختلف من 
أو أكثر ومن     للشاعر، فقد يبىن البيت على تفعيلة واحدة كما ميكن أ  يبىن على أكثر من تفعيلة، قد تص  إىل تسع تفعيالت 

" واليت ُممد زتيليللشاعر " 14«ىلاعرتاضات أو »العيّنة الشعرية اآلتية املأخوذة من قصيدة يف الّشعر اجلزائري املعاصر أمثلة ذلك 
 يقو  يف مطلعها:
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 يقاع وز  املتقارب(إيـَُفاِجُئيِن َزَمَن اجلُوِع و االْغرتَاَب            )فعولن     
 فعو  فعو  فعولن فعولن فعولن

 ويـُْتِعَبيِن َزَمٌن لِلُمُلوِك الُسَكاَر  َعَلى ُشرُفَاَت  الُقُصوِر الظَِليَلةِ 
 فعولن فعولن فعولن فعوُ  فعولن فعولن فعوُ  ف فعوُ  فعو ُ 

ٍديَنةٍ 
َ
 والطُّرُقَاِت اليِت َسئَمْت َصْمَت أْهَ  امل

 عوُ  فعولن فعوُ  فعولن فعولن فعوُ  ف
َِديَنة َقد َسَكَن الِعْهَر ُكَ  بـُُيوهِتمُ 

 ياََزَميِن أْهَ  َهِذي امل
 وعوُ  فعولن فعولن فعوُ  فعوُ  فعولن فعوُ  فعوُ  فع

 مُثَ ال حَيْزَنُوَ     
 

 لن فعولن فعولن
 ويقو  أيضا:

 وأْنِت َتظَلَِّّي َعْزفاً 
 فعوُ  فعولن فعولن

 َنِشيًدا
 فعولن

 أَُردُِّده َصاِمتاً ُكلََّما ُغْرَبيِت أَتـَْعَبْتيِن 
 فعوُ  فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

 
قاعيًا متناميًا يف القصيدة حبيث وزّع عدد تفعيالت اوأسطر والواضح أّ  الشاعر قد حّقق انسجامًا دالليًا وثراًء إي

والذي أصيبت وحدته إيقاعية )فعولن( باخلنب أحياناً، بشك  متنوّع يتناسب مع موقفه  الشعرية املبنية على إيقاع وز  املتقارب
ا ترّكب من سبع تفعيالت، ومنها ما الشعوري فمنها ما ترّكب من تسع تفعيالت وجزء من التفعيلة، كما يف السطر الثاين ومنها م

ترّكب من ست تفعيالت، و منها ما ترّكب من مخس تفعيالت، و منها ما ترّكب من ثالث تفعيالت ومنها ما ترّكب من تفعيلة 
 واحدة، وهذا ما يوحي بانسياب جتربة الشاعر الشعورية وتدفقها بطريقة انفعالية 

 مع اوأحداث واالعرتاضات السياسية واالجتماعية اليت تعانيها بالده اجلزائر  مومجالية متفاوتة إيقاعياً نسبياً، تنسج
 

واستمّر الشاعر يف الّتعبري عن جتربته الشعورية ومسايرهتا باستعما  ظاهرة التدوير، حيث طا  البيت اخلطي وحتّو  إىل 
 لشعورية، إذ انتهت التفعيالت اوأخرية فقته ادعشرات التفعيالت املتداخلة واليت ال تنتهي إاّل بانتهاء الشاعر من 

من اوأبيات )الثاين والثالث والرابع( يف بداية تفعيالت اوأبيات املوالية، أي إّ  كّ  سطر من هذه اوأسطر الشعرية يبدأ باستكما  
 التفعيلة اوأخرية من السطر الذي سبقه 
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البيت جزء من جتربة متنامية، »قصيدة العمودية، وأّ  البيت يف الشعر املعاصر مل يعد مستقاًل بذاته مثلما كا  يف الف
، وبالتايل فإّ  وجوده قد ال يتحّدد إاّل يف عالقته 15«تشّك  رؤية الشاعر للعامل، رغم ما قد يعرتيها من قصور يف بعض احلاالت

تيمًا يف الشعر العريب، ال ويصبح البيت املعاصر ي» " باليتيم حيث قا :ُمّمد بنيسمع غريه من أبيات القصيدة، ولذا وصفه "
  16«منوذج له وال أص  يتأّص  إليه يف حمو اوأص  ويف اتّباع لعبة الكتابة اليت ال ضابط هلا خارج فع  الكتابة

 
وهبذا أضحى البيت املعاصر جمهو  اهلوية وذو بنية غري تامة، قد يضبطها فع  الكتابة الذي يشغ  فضاء الصفحة يف 

 حها بناًء إيقاعياً متنامياً وممتّداً عرب فضائها، جيلب بصر املتلقي قب  مسعه القصيدة املعاصرة، فيمن
 

وملّا وقف السطر الشعري عاجزًا أمام استيعاب الدفقة الشعورية للشاعر املعاصر، مّت استبداله باجلملة الشعرية، 
السطر، وقد متتد أحيانا إىل مخسة أسطر أو أكرب من السطر وإ  ظّلت حمتفظة بكّ  خصائصه فاجلملة تشغ  أكثر من »باعتبارها 

   17«أكثر لكن اجلملة تظّ  بنية موسيقية مكتفية بذاهتا، وإ  مثلت يف الوقت نفسه جزئية من بنية عضوية أعّم هي القصيدة
 

 فقد يستطيع الشاعر عن طريق اجلملة الشعرية إفراغ شحنته النفسية والتعبري عنها بنفس واحد، دو  أ  يعرتضه أيّ 
 "، ومصداق عبد العايل رزاقيقيد عروضي أو داليل، ومن أكثر الشعراء استخدامًا هلا يف الشعر اجلزائري املعاصر، الشاعر "

 
 ذلك قوله:

 َساَدة اليَـْوِم:              فاعالتن ف         )فاعالتن      إيقاع وز  الرم (
 أنَا أْعرِفـُُهْم                      عالتن فعال

 أَْورَاقـَُهْم َمْكُشوَفَة                 تن فاعالتن فاعال
 ُمذ َدَخُلوا أيَّاَمَنا واْغَتَصُبوا       تن فعالتن فاعالتن فعال

 تن فاعالتن فعالتن فاع                     أْحاَلَمَنا، وانـَْتَحُلوا ُقْمَصاَ      
 ُعْثَماَ        التن ف                       
     18خَتَلَّى هللا َعنـُْهمْ                         

 عالتن فاعالتن      
نلحظ أّ  الشاعر مل يو  موسيقاه أّي التزام من االلتزامات التقليدية الرّتيبة إمّنا انساق وراء دفقتـه الشعورية املتحّكمـة 

أو داللية وذلك    ايتها، بغّض النظر عن أيّة وقفة عروضية يف بنـاء اجلملـة بدو  انقطاع، ومل يتوّقف إاّل بعد أ  اهتد  إىل هن
نقطيت بتدوير اوأبيات اخلطّية تركيبياً وعروضياً، تبعاً ملا تستدعيه احلالة االنفعالية للشاعر فصارت تشّك  بيتاً خطياً واحداً، كما أّ  

  د إيقاعه القو  ):( املوجودتا  يف السطر اوأّو  توحيا  باستمرارية احلديث وامتدا
البيت املعاصر هو العنصر اجلوهري الذي تتفاع  فيه العناصر البنائية واملظاهر اخلطّية والطّباعية وهكذا أصبح 

 للقصيدة 
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 لتأصيل والتأثري السرياينحو العريب بني االنّ 

The Grammar Between Anthemtication and Effect Syriaque 
Effect, Grammar, Syriaque 

 
 عمارة :  يسمينة األستاذة                                       

 كلية اآلداب واللغات                  
 علي لونيسي –2جامعة البليدة                                

                                            
 ملخص: 

يدر  هذا البحث إشكالية تأثر النحو العريب باملؤثرات السريانية ، فقسم البحث إىل ثالثة أقسام قسم يعرض فيه عالقة  
ت فيها أ  النحو العريب خا  من املصطلحات النحوية باملصطلحات الفقهية، أما الثاين يعرض احلركات اإلعرابية، وخامتة توصل

املؤثرات السريانية، وأ  أبو اوأسود الدؤيل هو الذي اخرتع احلركات اوأعرابية من حركات الشفتّي، مع العلم أنه مل يكن يعرف 
   للغة السريانية، مع انعدام عام  الرتمجة يف عصره

 تأثري، النحو، السريانيةالكلمات املفتاحية: 
 
Abstract: 
        This research has reviewed problematic of effect Arabic grammar of operant syriaque, it’s 
divided into three section, in the first it has talked about relation between jurisprudence terms, 
and grammar terms, in the second it’s reviewed vowels inflections terms, finally there is 
conclusion, it’s for important resultant that’s there is not operant  syriaque in  Arabic  grammar, 
because ABOU EL ASSWAD  the scientist who invented vowels inflections of lips movement, 
and he haven’t   knowledge about syriaque language, and the absence  of translation  factor in 
his era. 
 
Key words: Effect, grammar, syriaque. 
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غة السريانية لغة العلوم والفنو  وملجأ ك  طالب للمعرفة والعلم قب  العصر اإلسالمي" وظلت اآلرامية نشيطة حىت جاء كانت اللّ 

يها الضعف التصا  أهلها بالعرب، وهكذا تغلبت عليها  العربية يف القر  العاشر، وبقيت اآلرامية الفتح اإلسالمي فأخذ يسري إل
وكانت لغة بالد الرافدين وما جاورها  وقد استعملها العرب   1لغة دينية مقرها الكنيسة تقام هبا الصالة  وتلقى هبا اخلطب"

نة السامية اليت متتعت هبا سالفا، والقوة اليت امتلكتها جعلت من بعض آنذاك، حبكم أهنا اللغة السائدة يف ذلك العصر، فاملكا
اللغويّي يصدرو  أحكاما  بوجود التأثري السرياين على النحو العريب، فه  هذا يعين أ  النحو العريب غري قادر على القيام بنفسه 

 ؟ أم أنه تبلور على مبادئ سريانية حبت ؟ 
( من اللغويّي العرب احملدثّي، الذين يؤيدو  آراء املستشرقّي الغرب دو  حرج، فالربغم  1992_1903أنيس فرحيه )          

من أنه ينتمي إىل الثقافة  العربية أصال، إال أنه حياو  أ  يؤكد وجود تأثريات أجنبية على النحو العريب فيقو : "املصطلحات 
يؤيده يف هذا الرأي ك  من و 2"إىل لغتهم  عرب عن السريا  وترمجوهالصرفية والنحوية وجدت أوال يف السريانية ومن مث أخذها ال

حسن عو  يف كتابة "اللغة والنحو" وشويف ضيف يف كتابة "املدار  النحوية"، إذا كانت هذه اللغة قد سامهت يف تكوين النحو 
 العريب بقوهتا، فلماذا مل تساهم يف احلفاظ على وجودها؟ 

ها، وعلى هذا اوأسا  تكو  اللغة سليمة وواضحة للمتكلم وللسامع، وبالنحو ُتصا  اللغة من للنحو أصو  يعتمد  علي      
اللحن حبيث يكو  احلد الفاص  بّي  اخلطأ والصواب، فمصطلح أصو  النحو ُعرف يف القر  الرابع للهجرة، وقد استعمله ابن 

قوله:" أدلة النحو اليت تفرعت منها فروعه،  كما أ  أصو  الفقه السراج وعم  على تطبيقه يف اجملا  النحوي، وعرفه ابن اوأنباري ب
، من خال  مقولة ابن اوأنباري يّتضح لنا أ  أصو  النحو هلا عالقة بأصو  الفقه  يف 3أدلة الفقه  اليت تنوعت يف مجلته وتفصيله"

 أم هي عملية نقليه للفظ واملعىن ؟  عملية التكوين، فما هي العالقة اليت حتكم الطرفّي؟  وه  هي عالقة تأثر أو تأثري
 املصطلحات النحوية: -1

تعد املصطلحات مفاتيح العلوم كافة، إذ لك  علم مفرداته العلمية اخلاصة به واحملددة جملاله، فاملصطلحات النحوية من الرتاث 
ق واسع يشم  ك  العلوم الدينية أو العريب ضاربة جبذورها يف اوأعماق منذ اوأز ، إال أ  اإلشارة إليها مل تك متداولة على نطا

العلمية، وأهنا كانت منحصرة بّي زوايا الدر  النحوي، وهذه املصطلحات مل تقرر منذ الوهلة اوأوىل ومل تك تتمتع بالطابع 
ة العلمي النحوي، ب  كانت عبارة عن ألفاظ ومفردات لغوية انتقلت من العموم إىل اخلصوص، وأصبحت تتمتع مببدأ االستقاللي

 واالستقرار يف العلم الواحد، وعلى الباحث العازم على التحكم بأي علم فعليه مبصطلحات هذا العلم وباللغة اليت نشأ فيها  
أو         املالحظ يف مسرية النحو جيد أنه ميتاز بصفة كثرة  اوأمساء ملصطلح واحد بسبب كثرة املدار  النحوية، سواء البصرية 

واىل غري ذلك، أما أسس النحو فقد وضعت يف القر  اوأو  للهجرة على يد حناة البصرة، ويف القر  الثاين  الكوفية أو البغدادية
 للهجرة أكم  حناة علماء البصرة والكوفة وغريهم من النحويّي املسرية النحوية العلمية 

 إىل عباده رسو  آمّي يتلو عليهم إ  العرب مل تك هتتم باملصطلحات يف العصر اجلاهلي، أما بعد جميء اإلسالم وبعث  هللا
القرآ  الكرمي، فأخذوه عنه كما قرأه عليهم فالقرآ  الكرمي كا  السبب الرئيس يف إخراج النا  من الظلمات إىل النور، وغرّي 

دية، ومن هنا حياهتم وأبط   الكثري من العادات السيئة، وأبقى من العادات  ما ينفع النا  وال يتعارض مع أحكام الرسالة احملم
بدأ علماء الدين باستنباط اوأحكام الشرعية من القرآ  الكرمي وإسقاطها على حياة الفرد واجملتمع، فأدت هبم احلاجة إىل استعما  
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املصطلحات واوألفاظ اليت تلم باملعىن املقصود واحملدد، فقاموا بوضع تعريفات حمددة للفظ وحصره مبصطلحات جتمع  صفاته 
 بعد الصفات املختلفة املتشاهبة وت

"أما احلد فإنه قو  معرف جبملته لشيء واحد، وهو احملدود لداللته مبفردات ألفاظه على آحاد  يعرف أبو الربكات احلد  بقوله:
 معانيه الذاتية، اليت هي أجزاء مقومه حلقيقته واملعاين الذاتية للشيء، هي جنسه وفصله  أو فصوله على ما قرر كاحليوا  والناطق

واحلد يف اللغة: "الفص  بّي الشيء لئال خيتلط أحدمها  4لإلنسا ، فاوأشياء احملددة هي اليت هلا أجنا  حقيقية وفصو  ذاتية" 
باآلخر، أو لئال يتعد  أحدمها على اآلخر    وحد الشيء من غريه إي حيده، وحد ك  شيء منتهاه، وأنه يرده ومينعه عن 

وأصحاب الفكر اإلسالمي واللغوي، لذلك فمصطلحات أصو  النحو متأثر بأصو   املناطقةد املصطلح هو احلد عن، و 5"التماري
 الفقه وعلم الكالم وعلم احلديث فنجد مصطلحات هلا أصو  فقهية مثال:

 السماع: -أ
  يف عملية إ  القراءات القرآنية كانت تؤخذ عن طريق النق  ال عن طريق العق  وال الكتابة، أي جانب السمع هو اوأسا        

احلفاظ على القرآ  الكرمي ونقله بالتواتر، وهو االعتماد املباشر على حاسة السمع والتخزين للحافظة، وكذلك استعم  النحاة 
السماع عند زيارهتم إىل البدو لكي يأخذوا اللغة الصافية النقية، معتمدين على اإلصغاء واملالحظة وخصوا بذلك ستة قبائ  دو  

الرواة الثقاة، وهو نفس املبدأ الذي أستعم  يف أخذ القراءات وُحددت هلا شروط، فالقراءات أعطت للنحو  غريها عن طريق
 العملية النقلية عن طريق الرواية فكا  السماع اللغوي نقلي 

 القياس: -ب
اللغوي، فهو  يف أصو  القيا  املنطقي، والقيا  يف أصو  الفقه  والقيا   القيا  هنا يتنوع حبسب االختصاص فلدينا:        

الفقه منهج يعتمد عليه الفقيه يف وضع القوانّي، اليت تساعد الفرد على أداء نشاطه االجتماعي واالقتصادي والديين داخ  اجملتمع 
حبكم قوانّي تساعد يف ذلك، جند مثال "اخلمر" الذيُ يذهب عق  اإلنسا  فيه أحكام خاصة وتقا  عليها يف ك  زما  ومكا ، 

 -كمث  ما اشتوروا يف حد اخلمر وأخذ وافيه برأي على قا  : إذا شرب سكر  -وقد ظاملا اشتوروا -الشافعي:" صار اخللفاء  يقو 
قيس على اخلمر ك  ما يأخذ العق  إىل اهلالك ويغطي أو حيجب عنه  ،6وإذا هذ  افرت  فحده حد املفرت " -وإذا سكر  هذ 

    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺچ :مر تؤدي إىل الفتنة والنزاع كما جاء يف قوله تعاىلالصواب مث  املخدرات، أما التعلي  فاخل
 .7"چ

القيا  عند اوأصوليّي هو الذي يؤدي إىل اليقّي إذا ما طبق يف املسائ  اليقينية، و مل يقب  علماء اوأصو  املنطق  أما       
أخذ  يأخذ جمراه عند  فقد يت ال تتفق مع اإلسالم أما القيا  اللغوياوأرسطي يف القر  اخلامس للهجرة وأ  فيه بعض املسائ  ال

النحاة العرب، باعتباره الوسيلة اوأساسية يف التقعيد النحوي وكا  عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي من اوأوائ  الذين استخدموا 
قست النع  بالنع  إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عبارة عن التقدير: يقا   القيا ، وقد عرف اجلرجاين القيا  بقوله:" يف اللغة:

عن رد الشيء إىل نظريه "، ويف الشريعة: عبارة عن املعىن املستنبط من النص لتعدية احلكم من املنصوص إىل غريه وهو اجلمع بّي 
م، وهو مستوحى من كالم والقيا  هو مح  كالم العرب غري املألوف على ما ورد ووص  إلينا من لغاهت. 8اوأص  والفرع يف احلكم"

، تظهر العالقة اجلدلية بّي النحو كعلم 9العرب يقو  ابن اوأنباري عن النحو:" إنه علم مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب"
فة،  والقيا  كمنهج، فالنحاة استعملوا القيا  يف اوأوزا  فقاسوا ك  ما هو على وز " فعالة " فهو حرفة حنو: جنارة، حياكة، صحا
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كذلك صيغة " تفاع " تد  على املشاركة: تقات  تضارب، وتد  أيضا على التظاهر بالشيء مث  جتاه ، تفاع ، إ  أصو  الفقه 
 أعطت للنحو العريب الطابع العقلي، الذي يعتمد على االستدال  والبحث 

 :العلة -ج
كتظت حركة النشاط الفكري والعلمي، فارتقى العق  العريب إىل ظهر اإلسالم فزاد اهتمام النا  بالعلوم الشرعية والدينية، وا        

التفكري يف املسائ  اوأكثر تعقيداً، فوجهوا اهتمامهم إىل معرفة علوم احلضارات اوأخر  وتارخيها، وقد ساعد على ذلك القرآ  
، فأصبح ينظر إىل اوأشياء نظرة تساؤ  الكرمي مبا حيوي من قصص لألنبياء واوأمم الغابرة، مما ساهم يف تطور ثقافة الفرد املسلم

يبحث فيها عن إجابة لسؤا  قائم مل يعرف أسبابه بعد، كما جاءت يف القرآ  الكرمي نصوص استوجبت استعما  القيا  العقلي 
دانية هي أوامر الرمحن حتث العبد على التأم  يف الكو ، للوصو  إىل وح، 10" چ ه  ه  ه  ه  ہ  ہچ  :والديين مث  قوله تعاىل
 وقدرة هللا جلى وعلى 

لقد مر التعلي  مبراح  عدة من بينها، مرحلة العصر اجلاهلي أين كا  الفرد العريب يتأم  يف الطبيعة ويستعّي  هبا يف بعض  
اوأوقات، أما يف صدر اإلسالم حىت العصر العباسي صار العق  العريب ينحو منحى آخر مشتمال على الدقة والتمييز، حبثا عن 

تطور والفهم العميق ملا جاء يف القرآ  الكرمي من جهة ، ومن جهة الدفاع عنه فبدأت بالقراءات اليت ينعدم فيها اجلانب العقلي ال
هـ( قد اكتست منهج علم أصو  الفقه وعلم الكالم، كما كا  2هـ،ق1ومل تعرف التعلي  قط، ففي هذه الفرتة كانت العلوم )ق

ی  ی    ىئ    ىئ  ىئچ  لكثري من اآليات اليت تد  على التفكري وأعما  العق  حنو قوله تعاىل:القرآ  امليدا  اخلصب لوجود ا
يقو  الزجاجي :" قا  قائ  قد ذكرت إ  اوأفعا  عبارة عن حركات الفاعلّي، واحلركة ال تبقى وقتّي وأصحابكم  ،11چ ي  ي

إذا  كا  مصطلح القيا  من أصو  الفقه، فا  العلة  ، 12سها"البصريو  يعيبو  على الكوفيّي القو  بالفع  الدائم هلذه العلة نف
 كذلك وأهنا ركن من أركا  القيا  فال يعق  أ  يكو  الفرع خمالف للمصدر من حيث اوأص  

 :احلكم -د
بوته وأصله يعترب احلكم أيضا من أركا  القيا  وهو عند أصو  الفقه:" احلكم هو مثرة القيا  واملراد به ما ثبت للفرع بعد ث       

لقد نق  النحاة مصطلح احلكم إىل ميدا  النحو، وهو عندهم احلكم باإلجياب أو السلب أو الوجوب أو االمتناع، والعربة ، 13"
عند النحاة هو قيام الدلي  مهما اختلفوا يف ذلك، مبعىن ال جيوز نصب ما حقه الرفع أو رفع ما حقه النصب إال بقيام دلي  

 وبرها  على ذلك 
 األصل والفرع: -ه 

إ  اوأص  والفرع كالمها من أركا  القيا  فقد استعمال يف النحو وأصبح من املصطلحات اوأساسية فيه، فقد عرفه علماء        
تبلور هذا املصطلح يف القر  ، 14"اوأصو ، يقو  الفخر الرازي:" اوأص  هو احلكم الثابت يف حم  الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه 

للهجرة، وأصبح النحاة  يستخدمونه يف استعماالهتم النحوية، ولكن قد استعمله اخللي  قب  سيبويه يف كتابة "العّي" إذ الرابع 
يقو :" ليس للعرب بناء يف اوأمساء وال يف اوأفعا  أكثر من مخسة أحرف  فمهما وجدت زيادة على مخسة أحرف يف الفع  أو 

فنجد يف النحو العريب اوأص  ، 15س من أص  الكلمة مث  َقرعْبالنة إمنا أص  بنائها قرعب  "اسم، فاعلم أهنا زائدة على البناء ولي
 مث  املبتدأ، والفرع مث  اخلرب، والفرع جزء من اوأص  واوأص  يقابله الفرع 
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 االستصحاب: -و 

، ظهر 16لي أو شرعي "عرف علماء أصو  الفقه االستصحاب بقوهلم:" استصحاب احلا  وأمر وجودي أو عد من عق       
مصطلح استصحاب احلا  يف القر  الرابع للهجرة، والذي قا  عنه ابن اوأنباري:"هو إبقاء حا  النق  عن اوأص  قا : وهو من 
اوأدلة املعتربة كاستصحاب حا  اوأص  يف اوأمساء وهو اإلعراب، حىت يوجد دلي  البناء، وحا  اوأص  يف اوأفعا  وهو البناء حىت 

،هذا يعين إ  االستصحاب يف النحو أ  اللفظة حتافظ على العالمة اإلعرابية حىت يثبت العكس، وهو 17ي  اإلعراب"يوجد دل
نفس املعىن بالنسبة وأصو  الفقه حيث انه إذا انعدم وجود ح  املسألة من الكتاب والسنة اضطر املفيت إىل االجتهاد واحلكم عليه 

 السلب أو اإلثبات والنفي  حبسب استصحاب احلا  سواء باإلجياب أو
إ  العالقة بّي أصو  الفقه، وأصو  النحو هي عالقة تأثر وتأثري والنقطة املشرتكة بينهما هي اللغة العربية، فالفقيه يستعّي        

ود دو  غريه، باللغة لكي يفسر ويوضح اوأحكام، وحيتاج إىل القواعد وأج  التدقيق يف املسائ  الفقهية والوصو  إىل املعىن املقص
فالنحو هو اوأسا  ملعرفة املعاين وأ  اوألفاظ هلا عدة معاين، والنحو هو الضابط اوأخري  هلذه املعاين، فالفقيه يوجه نظره حنو 
 اوألفاظ برتاكيبها املختلفة ودالالهتا املتنوعة أثناء التأليف، والنحوي يوجه نظره إىل اوألفاظ من حيث إعراهبا، أما اوأسبقية فهي
لعلم اوأصو  وأنه العلم اوأو  الذي اعتىن به العلماء، لذلك جند مصطلحات تأثر هبا النحاة من هذا العلم )اوأصو (، وأصبحت 

 ختص علم النحو نذكر مثال:
 احلمل: -ز

ربا وما زيًدا أنا  كذلك "مأخوذ من أصو  الفقه ولقد استعمله سيبويه يف كتابه فيقو :"ال جيوز أ  تقو : ما زيداً عبد هللا ضا       
قاتالً، وأنه ال يستقيم  كما ال يستقيم يف كا  وليس أ  أتقدم ما يعم  فيه اآلخر، فا  رفعت اخلرب حسن محله على اللغة 

  18التميمية كما قلت: أما زيًدا  فأنا ضارب"
 التعدي: -ح

التعدي يف النحو العريب هو أ  ، 19وتعديته " " فاجملاز مفع  من اجلواز الذي هو تعدي كما يقا  جزت هذا املوضع: أي جاوزته
تكو  يف اجلملة فع  يتعد  إىل املفعو  به لكي يتم املعىن، فقد أخذه النحاة من أصو  الفقه الذين يقصدو  به اجملاوزة، وطبقوه 

 يف جتاوز الفع  إىل املفعو  به؛ أي عم  الفع  يتعد  
 :الشرط -ط

مث  الطهارة فهي شرط ، 20"يتوقف عليه املشروط وال يكو  داخال يف املشروط وال مؤثر فيه"هو يف اصطالح املتكلمّي ما        
واجب للصالة فعلى املسلم أ  يكو  طاهرا وأداء هذه الفريضة ولكن الطهارة ال تدخ  يف الصالة وكيفية أدائها، أما عند النحاة 

 هي أداة الشرط واالجتهاد هو شرط للنجاح فيجب أ  تكو  يف اجلملة حروف الشرط مث : إ  جتتهد تنجح، فإ  
 :الفاعل -ي

الفاع  عند أصو  الفقه الذي قام بالعم  الذي حياسب عليه شرعا، كأ  نقو  السارق هو من سرق املا ، فالسارق هو        
اجتاه شخص معّي  الفاع  الذي قام بعملية السطو، فالفاع  هنا هو مصطلح مقيد بالعم  الفكري، فالفاع  هو من قام بالفع 

 أو حبدث معّي كأ  نقو  قت  عمر أمحد، فعمر هو الفاع  وأمحد هو من وقع عليه فع  الفاع  
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 :قبيح وحس  -ك

أو      يستعملهما الفقيه يف املسائ  الفقهية لالستدال  على الشيء الذي تظهر فيه املزايا، والعيوب مث  هذا عم  حسن        
ال إىل النحو وأخذ عنهم سيبويه، وال ننس أ  سيبويه كا  يرتد على حلقات الفقه وتتلمذ على أيدي حديث حسن   اخل فقد انتق

شيوخها وعلمائها  يقو  سيبويه يف كتابه من باب "هذا باب خترب فيه عن النكرة بنكرة:" مل حيسن وأنه ال يستنكر أ  يكو  يف 
 .21قبح "الدنيا عاق ، وأ  يكو  من قوم فعلى هذا النحو حيسن وي

 التعليق: -ل
هو يف الفقه خيص املرأة دو  الرج ، وهي املرأة اليت هجرها زوجها فال تستطيع الزواج من جهة، ومن جهة ال زوج هلا، أما        

يف النحو فالفع  املعلق هو الذي أوقف عمله فأصبح ممنوع من العم ، ومن خصائص أفعا  القلوب التعليق ووجه التعليق يكمن 
االستفهام حنو: علمت أ حممد عندك أم عمر؟ علمت ال تعم   وعها  قب  مهزة االستفهام، أو حرف نفي أو حرف نداء،يف وق

فهي معلقة لوقوع مهزة االستفهام يف أو  مفعوهلا، أو حرف النفي حنو:علمت ما خالد قائم،علمت معلقة لدخو  حرف النفي ما 
 لد قائم ، علمت معلقة لوقوع حرف االبتداء يف أو  مفعوهلا على مفعوهلا، أو حرف النداء  حنو: علمت خلا

 :كما توجد مصطلحات هلا أصو  من علم احلديث كمصطلح
 انإسناد: -

السند هو يف اصطالح أه  احلديث من مواطن العلة وهو:" العلة اليت تتعلق بالسند من إعالله بالوقف أو اإلرسا  أو        
، املسند هو الذي اتص  إسناده من رواية إىل رواية حىت يص  إىل النهاية، ويستعم  22ملنت أحيانا "االنقطاع ويتجاوز أثرها إىل ا

للرواية عن الرسو  صلى هللا عليه وسلم وهو خيصه صلى هللا عليه وسلم، وقد أخذه النحاة واعتربه اوأسا  يف بناء اجلملة، وقد 
املسند واملسند إليه، واإلسناد يعترب عملية ذهنية ترتبط بّي املسند واملسند ذكر املسند يف كتاب سيبويه وخص هلما باب يشرح فيه 

إليه، ففي اجلملة االمسية جند االسم هو املسند يف اجلملة الفعلية الفع  هو املسند مثا  اجلملة االمسية: السماء زرقاء اجلملة 
 الفعلية: زيد يكتب 

 وهناك مصطلحات هلا أصو  من علم الكالم كمصطلح:
 االستدالل:  - 

هو أحد مصطلحات املتكلمّي وأه  املنطق، ولقد تكلم عنه الشافعي ومالك وغريهم من علماء املنطق والكالم، وقد          
  23عرفه ابن جين بقوله:" االستدال  بالشيء على احلكمّي الضدين "

لعلوم جاءت مبجيء القرآ  والسنة النبوية الشريفة، ترجع أصو  النحو العريب إىل أصو  الفقه وعلم الكالم واحلديث، وأ  هذه ا
فقام العلماء بالعم  عليها وتفسريها وبالتايل فهي ختص عقيدة املسلم دو  غريه، كما أ  العقائد الدينية اإلسالمية جاءت باللغة 

تفحص لكتاب سيبويه جيد أ  العربية وليس باللغة السريانية، وهذا يؤكد صحة وسالمة وأصالة املصطلحات النحوية، كما أ  امل
املصطلحات النحوية مل تك متطورة جداً، كما أ  طريقة سيبويه يف وضع املصطلحات وتسميتها غري مضبوطة ضبطا تاما، وال 
تتميز بطابع الدقة، فهو ال يعطي للمفردة الواحدة لفظة، تنبئ عما فيها من معىن  حيم  داللة خاصة جيعلها تنفرد عن باقي 

 ب  كانت يف صورة مج  حياو  من خالهلا اإلحاطة مبعىن تلك اللفظة، وعلى سبي  املثا  نذكر:"باب املفردات،
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التنازع" جند هذه التسمية عند النحاة، أما عند سيبويه تكو  خمتلفة عنده باسم" باب الفاعلّي واملفعولّي اللذين ك  واحد منهما 
فاملصطلحات عنده تأخذ نسبة كبرية من حيث الكم، إضافة إىل أهنا ، 24"يفع  بفاعله مث  الذي يفع  به وما كا  حنو ذلك

طويلة ترهق القارئ يف استيعاهبا ولفهمها يستوجب عليه أ  يقرأها قراءة متأنية، حىت يص  إىل ما يريد قوله، كما أهنا ترهق السمع 
القضية النحوية واحلا  نفسه بالنسبة لباب" والذاكرة وال ميكنه استيعاهبا بسرعة ، فسيبويه يستعم  أسلوب اإلطناب يف طرح 

 25اإلعراب والبناء "مساه" باب جماري الكلم  "
هذا يوضح أ  املصطلحات مل تتبلور  يف قرتة وجيزة  وسريعة، ب  تطورت ومنت يف مراح  عدة، ولو كانت مقننة ومقعدة  

ا أخذت من السريانية وأ  عملية النق  ال تكلف مدة  وأصبحت جاهزة  بصفة مباشرة  يف فرتة زمنية  ضيقة، وأمكننا القو  أهن
كبرية من الزمن، ولو كانت املصطلحات تنق  من لغة إىل أخر  يف حقبة زمنية قصرية، لكانت تتداو  كالسلع بّي التجار، 

ملها طلبة النحو  وأصبحت مث  العقاقري اليت يبتاعها التجار العرب من اهلند والصّي، النتشرت بسرعة يف أوساط النحاة، واستع
 كما تنتشر السلع بّي عامة النا  

 احلركات انإعرابية:  -2
من اللغويّي العرب، الذين يرو  أ  النحو العريب بين الركائز اوأوىل عن طريق التأثر مبا أنتجته اوأمم  حس  عونإ  الدكتور         

ا هلم الفض  على العرب لتأليف يف املسار النحوي إذ اوأخر  من معارف وعلوم، كما أيد أيضا أنيس فرحيه يف أ  السريا  أيض
، فهو 26يقو : "أما طريقة الشك  وهي اللبنة اوأوىل يف بناء النحو العريب، فقد استمدها أبو اوأسود الدويل من النحاة السريا "

للغة العربية واقتبسوا منها النقط الرأي ذاته عند اوأب جوزيف شابو الذي قا : أ  العرب" استعانوا بقواعد السريانية لضبط كتابة ا
  27واحلركات "

فهو هبذا يؤيد املستشرق  ،28بروكلما  بقوله:" ومهما وجب علينا أ  نعد من اوأساطري دراسات أبو اوأسود الدؤيل" ويؤيده
، 29ا "الذي ذهب إىل:" أ  النحو العريب قد تأثر بالنحو اليوناين عن طريق السري Ernest Renan1892-الفرنسي رينا  

وسار معه يف هذا املستشرقو : أولريي، فرانس بريتوريو ، كذلك اهلولــندي فريسنيغ، طلمو  اليهودي اوأص ، فهم يرو  أ  املنطق 
جيب على القائ  يف مث  هذه اوأحكام على  :اوأرسطي كا  السبب الرئيس يف تكوين النحو العريب، وللرد على رينا  نقو 

ا متغلغال فيها يعرف فيها ك  كبرية وصغرية، ورينا  كونه دار  للغة العربية لكنه يفتقر ملث   هذه اللغات، أ  يكو  عارفًا هب
 امليزات، فهو يعرتف بنفسه بقلة معرفته للعربية فيقو :  

مه جيدا أبداً، ويبدو أحيانا أ  ك  ما مل أتعلمه منه فاين مل اعل lehir" ك  ما اتصف به باعتباري عاملا فإمنا أدين به لسيد لوهري
فاالعرتاف هنا سيد اوأدلة مما   ،30فهو مثال مل يك ضليعا يف العربية وهلذا السبب بقيت انأ دائما مستعربا ضعيف املستو "

 يضعف قو  رينا  ويسقط من صحة أرائه، وجهله للعربية يصبح حجة عليه بعدم وجود الكفاءة إلصدار مث  هذه اوأحكام 
هبا يراعيه املتخاطبو  هبا، وأنه الشرط اوأسا  يف البيئة اللغوية الواحدة، وإذا مت احنراف يف هذا  لك  لغة منطق ونظام خاص 

نفس النظام املوجود يف لغة تكو  شقيقة للغة  النظام حدث سوء التواص  بّي املتكلم واملخاطب، ولكن هذا النظام  ليس هو
املوقف العدائي الصادر من ابن البيئة اللغوية ضد اوأم وهي اللغة، فما هي إذا كا  هذا  أخر ، فما بالك باللغة البعيدة اوأصو ،

 احلجة اليت يقف عليها لتدعيم رأيه؟ حبسب الروايات الواصلة إلينا فا  الذين نسب إليهم النحو العريب هم أربعة:
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هـ(، وعبد الرمحا  بن هرمز 89هـ(، ونصر بن عاصم )ت69هـ(، وأبو اوأسود الدويل)ت30علي بن أيب طالب رضي هللا عنه )ت
هـ(، هؤالء هم من وضعوا اللبنة اوأساسية للنحو، وأهنم عاشوا يف فرتة زمنية متقاربة وهي فرتة تقدر مبائة سنة، وهي كافية 117)ت

صرت على  لوضع الركائز اوأساسية لنشأة النحو، كما أ  يف عصر أبو اوأسود الدويل مل تك الرتمجة موجودة، ويف عهد اوأمويّي اقت
كتب الطب والعلوم اوأخر ، ومل تك تنتشر بصفة كلية خمافة على القرآ  الكرمي، وأ  املسلمّي آنذاك مل يشتد عوده يف الدين 
بعد لذلك مل يسمح اوأمويو  بانتشار الرتمجة ومل يشجعوها، خالفًا ملا كا  يف عهد املأمو  حبيث ذاع صيتها وأصبحت ثقافة 

بو اوأسود شك  التنقيط من السريانية، فه  احلركات الضمة والكسرة والفتحة بانفرادها أو جتمعها تشك   العصر، وحىت وإ  أخذ أ
ك  النحو العريب؟  ب  يشك  جزءاً بسيطًا من النحو، وطبيعي أ  تتشابه اللغات ذات اوأص  الواحد يف الفروع، وإذا كا  على 

املبادرة اوأوىل له فال ميكن أ  نشك يف قدراته الفكرية ويف هذا الصدد  بن أيب طالب هو الذي أشار إىل علم النحو وكانت له
يقو  القفطي:" رأيت مبصر يف زمن الطلب بأيدي الوراقّي جزءا فيه أبواب من النحو جيمعو  على أهنا مقدمة على بن أيب طالب 

 31اليت أخذها عنه أبو اوأسود الدويل "
لدويل  اختار كاتبا من عبد قيس وقا  له:" خذ املصحف وصبغا خيالف لو  املداد، اوأسود ا لكن حبسب الروايات قي  أ  أبا 

فإذا رأيتين فتحت شفيت باحلرف فانقط واحدة فوقه، وإذا كسرهتما فانقط واحدة أسفله، وإذا ضممتهما فاجع  النقطة بّي يدي 
 32".احلرف فإذا تبعت شيئا من هذه احلركات ُغنه فانقط نقطتّي

د هو الذي أشار إىل الدر  الصو ي، عن طريق االعتماد على جهاز النطق اخلارجي وهو الشفتا  فمن خال  قوله مت إ  أبا اوأسو 
حتديد: الفتحة أتت من قوله "إذا فتحتها"، والضمة أتت من قوله "إذا ضممتها"، والكسرة أتت من قوله "إذا كسرهتا"، كما أنه مل 

 للغة السريانية، ومل يقم بالرتمجة منها إىل اللغة العربية يثبت أ  أبا اوأسود الدويل كا  يعرف ا
أما الدكتور مصطفى نظيف فموقفه قريب من الدكتور حسن، لكنه ينفرد برأيه يف التشكيك يف قدرة أيب اوأسود الدويل       

عاصري أيب اوأسود وهو من الفكرية واملعرفية وأنه أخذ تنقيط احلركات من يعقوب الرهاوي فيقو :" يعقوب الرهاوي كا  من م
،إ  التشابه والتوافق بّي لغة 33يعاقبه السريا      وكا  بارعًا يف الفلسفة والالهوت والنحو   له كتاب يف  النحو السرياين "

للتقليد وشقيقتها أمر طبيعي بّي اللغات، والنحو وأ  اللغة السريانية والعربية من أصو  واحدة ، وهذا التشابه ليس السبي  الوحيد 
، فالتشابه يف احلركات ال يد  إطالقا على أ  النحو العريب مأخوذ من النحو السرياين، فالتعميم هنا باط  وأنه ال يقوم على أدلة 

 وبراهّي مقنعة 
ب كما أ  هذه احلركات وأشكا  النقط اليت تبّي اإلعراب، وتعطي النطق السليم للكلمات مع املعىن احلقيقي، موجودة عند العر 

 منذ اجلاهلية، حيث كا  الفرد العريب يعرف الكتابة والقراءة فاوأمية  مل  تك تغطي شبه اجلزيرة العربية بكاملها 
كانت املعلقات يف  العصر اجلاهلي  تُعلق على جدار الكعبة الشريفة، وهلا مكانة مقدسة وأهنا تصور تقاليد العرب وأيامهم 

  هذا باملعىن الدقيق والكلمات املختارة هلا واوأكثر متيزاً، فهذه املعلقات هي مبثابة العم  وثقافتهم، واختالفاهتم إذ تعرب عن ك
الفكري الذي ينتجه الفرد العريب، فهي حتتاج إىل التفكري الراجح والثبات الالزم واالرجتا  وأدائها يف اوأسواق اوأدبية كسوق 

تفي بالغرض إال أهنا بدائية، فال يعق  أ  تكتب هذه اوأشعار دو  تقييد   عكاظ ، أما الوسائ  فتتمث  يف جلود احليوانات لكنها
للقواعد والضبط املقنن فكانت القصائد تعد  وحتو  حىت مسيت باحلوليات، وهذا ما يراه اجلاحظ إذ يقو :" من شعراء العرب من  

 فيها عقله، يقلب فيها رأيه اهتاما كا  يدع القصيدة متكث عنده حوال كريتا، وزمنا طويال يردد فيها النظر وحيي  
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، فك  هذا الرتتيب والتعقيب 34لعقله، وتتبعا على نفسه فيجع  عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارًا على شعره إشفاقا على أدبه"
قبة  حرصا على أ  تكو  القصيدة مالئمة للمقام الذي ستلقى فيه، حيث كا  النابغة الذبياين حيضر هذه اوأسواق وينصب فيه

 محراء ليحكم بّي الشعراء، ويبّي الشعر اجليد من الرديء إضافة إىل سالمة الرتكيب 
هذه أدلة تبّي أ  العرب كانوا حيكمو  عقوهلم باالعتماد على أنفسهم ، كما أهنم مل يعتمدوا يف نظم الشعر من ناحية اإلعراب، 

ا  شعرهم يكشف عما يعيشه الفرد العريب من يوميات، وأحداث كتبها أو القافية، أو املعىن، على اوأمم اوأخر  كالسريانية، ب  ك
الشاعر يف سج  التاريخ العريب عن طريق أشعاره، وملا جاء اإلسالم ونز  القرآ  الكرمي كا  يتضمن آيات تثبت إعما  العق  

ويل ليعقوب الرهاوي، ففيها أما معاصرة أبو اوأسود الد، 35چڭڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  هچ العريب، حنو قوله تعاىل:
وجهة نظر وأ  هناك بُعد زمين من حيث امليالد والوفاة، وأ  أبو اوأسود ولد يف اجلاهلية قب  نزو  الوحي على الرسو  صلى هللا 

هـ(، وعند وفاة أبو اوأسود 34، ويعقوب الرهاوي ولد سنة)(85هـ(، مبعىن عاش مخس ومثانو  سنة)69عليه وسلم،  تويف سنة)
  سنة 35لرهاوي عمره ا

هـ( النحو وعمره ال يتجاوز العشرين عاما، ويعقوب الرهاوي مل يك يف الوجود، فالنحو وضع 69-هـ1وضع أبو اوأسود الدويل )
 قب  مولده بأربعة عشر سنة، لذلك فإ  أبا اوأسود الدويل ال ميكنه أخذ النحو من شخص مازا  يف علم الغيب 

 
 
 

 خامتة:
 النحو العريب حنو خالص ناتج من البيئة اوأصلية له ويظهر ذلك من خال : بينت الدراسة أ 

صفاء املصطلح النحوي من املؤثرات السريانية،  وهو متأثر بأصو  الفقه، وأ  الدافع اوأو  للدراسات اللغوية  كا  دافعا دينيا،  -
 وأ  العالقة بينهما عالقة تأثر وتأثري 

فرتة وجيزة، ب  كا  نتاج جهد وفكر علماء الفقه واللغة، وأنه مل يأت دفعة واحدة ب  مر مبراح  كما أ  املصطلح مل يتبلور يف -
 منو وتطور 

أما احلركات اإلعرابية فقد استخلصها أبو اوأسود من طريقة فتح وضم وكسر الشفتّي، وهبذا تكو  آراء اللغويّي العرب جمرد -
 ديهم نظرة غربية جتاه النحو العريب ادعاءات نتيجة تأثرهم بآراء املسرتقّي؛ أي ل

إ  اشرتاك اللغة العربية والسريانية يف اوأصو  ليس سببا كافيا لتدعيم قضية التأثري، وجعله حكما هنائيا بتأثر النحو باملؤثرات  -
 السريانية، وأ  لك  لغة نظامها اخلاص هبا حيكمها وتسري وفق قوانينه 
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 املوشحات مقاربة يف األصالة و االمتداد و األبعاد الفنية و انإيقاعية
El Moachahat,an Approach in Originality, Extension and 

Artistic and Rhythmic Dimensions 
زوقاي  ُممد  الدكتور  األستاذ:  

املدية - ارسجامعة َيىي ف  
  غاتكلية اآلداب واللّ 

 

 :امللخص

بأنواعه والشعيب العامي يف ك  بيئاته[  إ  البحث التفصيلي ــ مع التدقيق يف شعرنا العريب بك  أشكاله ]القصيدة واملوشح والزج 
بحث والكشف عن بنية سيقودنا ك  ذلك إىل الغوص يف كشف املَؤثِّرات الدالة على النشأة واالمتداد هلذا الشعر، وكذلك ال

اإليقاع واوأوزا   والغوص يف القراءة ستفضي بنا إىل قراءة ماضينا وحضارتنا املمتدة عرب العصور من املشرق إىل املغرب واوأندلس، 
وما حدث فيها من تعانق احلضارات وتأثرياهتا املتبادلة يف هذه اوأشكا  الشعرية سواًء يف اوأغراض واوأشكا  أو اإليقاع  

يقودنا هذا البحث والتنقيب إىل معرفة ألوا  من هذا اإلبداع الشعري الشعيب املتمث  يف املوشح والزج  واملزدوج واملربوعات وس
واملخمسات وغريها، وهي متشعبة ومتداخلة مع أنواع شعرية من الشعر الفصيح )الرمسي( يصعب الفص  بينها خاصة يف اجلانب 

  طاملا تغاف  البحث اوأكادميي املتز  عنهما ب  أمهلهما العتقاد كثري من النقاد واملتعاطّي مع يقاعي، هذا  اجلانباالشكلي واإل
البحث أ  هذا الشعر ال يستقيم مع الوز ، ولقناعتهم أ  الوز  ال ميكن أ  خيرج عما تعارفوا عليه من قيود وقواعد وزنية متوارثة 

 دة ملوسيقى الشعر العريب الكالسيكي  اكتسبوها من عروض اخللي  بن أمحد وأوزانه احملد

املشرق، فراحوا ينظمو  منه قصائد يف  والتحق هبم  ،أه  اوأندلس تفنن فيهما سنتناوله من هذه اوأشكا  الكثرية هو املوشح الذي 
 للغناء   ك  اوأغراض الشعرية املعروفة يف الشعر العريب، وعلى اوأخص أغراض املدح والغز  وشعر الطبيعة، وك  غرض مناسب

سأركز على البنية الشكلية هلذه املوشحات، وعلى الوز  واإليقاع، وأخلص إىل نتيجة وهي الكشف عن بعض اوأحكام اليت ورثها 
النقاد عن ماهية الوز  يف املوشحات، وآلية وصفه باعتبار هذا الوز  هو أهم ميزة متيز املوشحات عن الشعر العمودي وموسيقى 

 القصيدة العربية 
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: املوشحات ـ املصطلح و النشأة ـ تعريف املوشح ـ أعالم شعر املوشحات اوأوائ  ـ التوشيح ـ مكونات البناء ـ ملفردات املفاتيحا
مصطلحات أجزاء املوشح ـ أوزا  املوشحات ـ أنواع املوشحات ـ ابن سناء امللك ـ الزج  ـ اهليك  البنائي للموشح ـ رحلة 

 ة للموشحات ـ أوزا  املوشحاتاملوشحات ـ القيمة االجتماعي

Abstract: 

The elaborate and meticulous research in the Arab poetry with all its genres (poems, 

moachah, zadjel in its different types, and the popular poetry in all its environments), will 

make us attempt to discover the causes leading to the origin of that poetry and its extent, 

along with researching and discovering its rhythms and metering. Diving into its reading will 

lead us ultimately to the reading of our past and civilization along the centuries from the East 

to the West and to Andalusia. It unveils the embracing civilizations and their mutual effects 

on those forms of poetry, be it in terms of purposes, forms or rhythms. 

  Research and studies in the field gives us an insight in various types of the creative 

popular poetry namely the moachah, the Zadjal, the quadruples, the quintuples and others, 

which are ramified and interrelated with the standard  (official) poetry to a point it is difficult 

to make a difference between them, especially in the formal aspect and rhythmic one. Those 

two aspects have been disregarded for a long time by academic researchers. They were even 

ignored by many critics and reviewers thinking that this poetry does not come in meters, 

believing that meters cannot go beyond the conventional and regulated meters they got from 

the Elkhalil Ibn Ahmed and his classical poetry meters. 

What we will study from all those various types is the Moachah, championed by the 

people of Andalusia followed later by the people from the Middle East. They created poems 

for different poetic purposes known in the Arab poetry. They mainly created poetry for praise, 

romances, nature poetry and all purposes for singing.   

I am going to focus on the formal aspect of those Moachahat, on meters and rhythm to 

come to a result which is the discovery of some rules that the critics inherited on the nature of 

meters in Moachahat, its description mechanism considering that meter the most important 

feature of the Moachahatm distinguishing it from vertical poetry and the Arabic poetry.    

Keywords: Moachahat, the term and the origin, definition of the Moachah, first Moachahat 

writers, Tawcheeh, the constituents of Moachahat construction, Terms of Moachahats’ parts, 

  the meters of Moachahat, types of Moachahat, Ibn SaAnaa lmalik, Zadjal, the constructive 

structure of Moachah, the journey of Moachahat, the social value of Moachahat. 
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ال جند يف املعاجم تعريفا شافيا لكلمة موشح ميكن االعتماد عليه للوصو  إىل املفهوم  لغة تعريف املوشح   1
 االصطالح ما يلي:  االصطالحي، ففي املعجم الوسيط ورد من املعاين اللغوية القربة من

لبست الوشاح و فال  بثوبه تغطى به مث أخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه اوأيسر من حتت يده اليمىن مث عقد  :املرأة اتشحت"
 .                                               طرفيهما على صدره وبسيفه تقلد

                                                     فالنا عانقه واجلب  سلكهاتشحت وفال  بثوبه وبسيفه اتشح و  :املرأة توشحت 
 اسم لنوع من الشعر استحدثه اوأندلسيو  وله أمساط وأغصا  وأعاريض خمتلفة وأكثر ما ينتهي عندهم إىل سبعة أبيات :التوشيح

                                                                               . 
                                                    1ما له خطتا  كالوشاح وثوب موشح موشى :ومن الديكة ،التوشيحو املوشح 

اليت هلا طرتا  مسبلتا  من جانبيها والقصيدة من الشعر اجلارية على نظام التوشيح  :م  الظباء والشاء والطري املوشحة
 .                                                                             اوأندلسي

خيطا  من لؤلؤ وجوهر منظوما  خيالف بينهما معطوف أحدمها على اآلخر ونسيج عريض يرصع باجلوهر وتشده  : الوشاح 
( عيف احملكمة )حمدثة ( والقو  )مجاملرأة بّي عاتقها وكشحيها ونسيج عريض ملو  يشده القاضي أو النائب بّي عاتقه وكشحه 

           هيفاء :ويقا  امرأة غرثى الوشاح ،وأوشحة ووشائح حٌ شُ وُ 
املوشح هو كالم " دار الطراز يف عم  املوشحات فقد عرف املوشح مبا يلي: ذكر ابن سناء امللك يف كتابه فقدأما اصطالحا: 

اوأندلسية حماوال وضع قواعد وزنية)عروضية( هلذا الشك  الشعري الذي تناو  فيه املوشحات   2" منظوم على وزن خمصوص
إلحاطة بأوزا  أو قواعد شعر االطريف عند العرب الناشئ يف بيئة اوأندلس  ولكن ابن سناء امللك اعرتف أنه عاجز عن اإلملام و 
الوز  ومكونات اإليقاع يف هذه املوشحات، فرتك ذلك واجته إىل وصف بعض النماذج من املوشحات وصفا ال يفي أبدا مباهية 

 املوشحات 
اشتق من الوشاح الذي تضعه املرأة على رأسها أو فوق جسدها تتوشح به وهو رداء ُمَوشَّى أو  اسم املوشح و يفهم مما سبق أ 

نيته اخلارجية موشح بالزخارف أومرصع باجلواهر، والعالقة بّي الداللة اللغوية والداللة االصطالحية تتجلى يف شك  املوشح و ب
املتميزة عن القصيدة العربية بتلك اوأغصا  املضفورة بطريقة هندسية مجيلة ومنظمة، وكأهنا عقود أحكم الصائغ صناعتها، وهذا 
التشكي  هو إضافة جديدة على الشك  التقليدي املتوارث للقصيدة ويفهم من تعريف ابن سناء امللك للموشح، أ  الوز  موجود 

تاج من يكشفها ويصفها لتكو  بنية الوز  حمددة بوضوح،وهذا ما حاو  كثري من الباحثّي يف املوشحات و لكن بطريقة حت
 الوصو  إليه عرب الدراسة العروضية للموشحات

القصيدة العربية بتنوع أوزاهنا وقوافيها، ففي املوشح الواحد قد جند أكثر من وز ،  ىموسيقعن وختتلف املوشحات يف موسيقاها ـ 2
وزنّي داخ  الغصن الواحد بطريقة قد ال ينتبه إليها الباحث فيحكم على املوشح بأنه غري موزو  وهو  ود جيمع الوشاح بّي وق

   بن أمحد الفراهيدي حكم قا  مبين على ثقافة قواعد عروض اخللي
اللحن قب  النظم يف عصرنا و قب  ـ من التلحّي ـ هو ميزة املوشح و له نظم، و قد يكو   : اللحنو الغناء  لحنـ من حيث ال 3

 سابقا، مث قد ألفعلى حلن املوشح شعرا صاغ يف ذلك أيضا، حيث يتبع الناظم اللحن فيضع الكلمات و يؤلف املوشح 
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املوشح هو كالم منظوم على وزن  وهبذا نفهم تعريف ابن سناء امللك املوشح بقوله: يتآلف الوز  واللحن وينشأ بعدمها الغناء 
  خمصوص

باللغة الفصحى وأخر  خليط بّي الفصحى والعامية وهو أندلسي النشأة يتألف  واملوشح نوع من الشعر العريب حيث جنده مرة
املوشح من ستة أقفا  ومخسة أبيات يقا  له التام وقد أطلق تسمية املوشح على مقطوعة تنظم باللغة العربية على أوزا  متعددة 

إنه ملا كثر عصر اوأندلس وهتذبت مناحيه وفنونه وبلغ التحقيق فيه الغاية »و  ابن خلدو  ويق دو  أ  تتقيد ببحر أو قافية
                                    «استحدث املتأخرو  منهم فنا مسوه املوشح

 نشأة املوشح 
، حينما  يهلجري، العاشر امليالداوأندلس َف القر  الرابع ا يعود تاريخ املوشحات إىل أكثر من ألف عام حيث ظهر وأو  مرة يف
حركة جتديد استهدفت كسر رتابة القصائد ذات  واوأوزا  يف أقدم شعراء اوأندلس على تغيري شك  القصائد التقليدية بتعدد القوايف

 اللغة الفصحى بالدارجة يف مرحلة أخر                              الوز  الواحد والقافية الواحدة مث مزجت 
أو  ناظم  أو معاَف يف مراجع أخر  نشأة املوشح إىل القر  الثالث للهجرة حيث كا  مقدم بن معافر جع املؤرخو  لألدبو ير 

"و كا  املخرتع هلا جبزيرة اوأندلس مقدم بن معافر القربيري من شعراء اوأمري عبد هللا  حيث ذكر ابن خلدو  ما يلي: ،للموشحات
أبو عبد هللا أمحد بن عبد ربه ، صاحب كتاب العقد ، ومل يظهر هلما مع املتأخرين ذكر  بن حممد املرواين، وأخذ ذلك عنه

وكسدت موشحاهتما، فكا  أو  من برع يف هذا الشأ  بعدمها عبادة القزاز، شاعر املعتصم بن صمادح صاحب املرية  وقد ذكر 
  على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: اوأعلم البطليوسي أنه مسع أبا بكر ابن زهري، يقو  ك  الوشاحّي عيا  

 غصن نقا  مسك شم     بدر مت مشس ضحى   
 ما أمت ما أوضحـا       ما أورقـا ما أنـمّ 
 3ال جـرم   من حملا       قد عشقا قد حرم"

 احلضارة العربية  الزدهارنتيجة طبيعية وهو كا  املوشح وليدا للتطور البعيد املد  الذي وص  إليه الشعر يف اوأندلس و 
املوشحات يف اوأندلس شاعر من شعراء اوأمري عبد هللا امسه مقدم بن معافر  أ  أو  من وضعكتاب الذخرية البن بسام   يف وجاء

هذا أ  خمرتع املوشحات امسه حممد بن حممود  واملرجح أ  خمرتع هذا النوع الشعري هو مقدم بن معافر، وعلى و   يالقرب أو معاَف 
يف موضع آخر من كتاب الذخرية يف  يؤكد على هذه النسبة، فقا بسام مل ابن أ   لب الباحثّي يف شعر املوشحات، لكنالرأي أغ

  4 "الضرير يوأو  من صنع هذه املوشحات بأفقنا واخرتع طريقتها حممد بن حممود القرب ": حماسن أه  اجلزيرة
  فكا  انتق ً  إىل الشرق اوأندلسيّي واملغاربة لسي خالص ومنأمجع مؤرخو الشعر العريب على أ  فن املوشحات هو فن أند

   الذين حتف  هبم كتب ومؤلفات املوشحات                                                                                ومن رواده اوأوائ للغرب ـ هبذا السبق على الشرق ـ فض  و مزية 
 ي  ندلسابن عبد ربه اوأ -
   مقدم بن معافر  -
   يطليطلاوأعمى الاملعروف بهللا  أبو جعفر أمحد بن عبد -
 
                                                      لسا  الدين بن اخلطيب -
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                                                  بكر عبادة بن ماء السماء وأب -
 عبادة القزاز  -

ا مقام يقو  ابن خلدو  عن هذه النشأة: " وأما أه  اوأندلس فلما كثر الشعر يف قطرهم وهتّذبت مناحيه وفنونه وبلغ ويف هذ
استحدث املتأخرو  منهم فنا منه مسوه باملوشح، ينظمونه أمساطا أمساطا، وأغصانا أغصانا، يكثرو  منها، ومن  ،التنميق فيه الغاية

تعدد منها بيتا واحدا، ويلتزمو  عند قوايف تلك اوأغصا  وأوزاهنا متتاليا فيما بعد إىل آخر القطعة، أعاريضها املختلفة، ويسمو  امل
وأكثر ما ينتهي عندهم إىل سبعة أبيات  ويشتم  ك  بيت على أغصا  عددها حبسب اوأغراض واملذاهب، وينسبو  فيها 

  5وميدحو  كما يـُْفَع  يف القصائد"
                                                               . أسباب ظهوره يف األندلس

  تأثر الشعراء العرب باوأغاين اوأسبانية الشعبية املتحررة من اوأوزا  والقوايف -1
  ما تولد يف النفو  من رقة ومي  إىل الدعابة يف الكالم -2
من جهة،  روفة لضيقها عن احتما  عبث الشعراءشعور النا  من أدباء وشعراء بضرورة اخلروج عن اوأوزا  القدمية املع -3

  ومن جهة ثانية صعوبة تطويع اوأوزا  الشعرية العربية يف القصيدة للحن واملوسيقى
  املوشحات أطوع وأيسر للغناء والتلحّي -4
 انسجامها مع مي  العامة إىل تسكّي أواخر الكلمات -5
                              اشتماهلا على بعض ألفاظ العامة وأمثاهلم -6
                               ذات الرتابة يف الوز  والقافية معا السأم من النظم على وترية القصائد القدمية -7

 .                                                         . املوسيقى والغناءالعالقة بني 
 دَ هَّ مَ وهذا  العصر القدمي غري التواشيح الدينية  يفهذه الصفة من قوالب الغناء العريب يفمل يشرتك معها  ياملوشحات كغناء مجاع

                                                               لنشأة املوشح
افدها َف بالد اوأندلس، تعايشت رو  اليت أو احملليةالوافدة  أنواع أخر  من املوسيقى لكن موسيقى املوشحات تأثرت أيضا بامتزاج

قيمتها على الكلمات،  قيمة اللحن كمادة مسعية عالية التذوق ميكن أ  تتفوق يف يذلك العصر قيمة جديدة ه وقد ظهرت يف
، وهذا ما يفسر قو  ابن سناء امللك عن املوشح أنه ال ومن هنا نشأ اجتاه يضع املوسيقى واوأحلا  أساسا تطوع له الكلمات

ال بالضرب على العود واوأرغن، وهبذا االمتزاج بّي الكلمة واللحن مث بينهما وبّي الغناء، صارت املوشحة غنائية يعرف وزهنا إ
 حبتة                                           

 .                                                                     . أشهر شعراء األندلس
أمحد بن عبد ربه وكذلك ،  ، شاعر اوأمري عبد هللا بن حممد املرواين يالقرب أو معافر ـ وأوائ  مقدم بن معاَف الشعراء ا -1

آنذاك ب  ظنهم  ولكن لألسف مل يورد ابن عبد ربه يف كتابه هذا أية موشحة العتقاد العلماء،املشهورصاحب كتاب العقد الفريد 
 هة، وال تليق بأمثاهلم نظرا ملا حتمله املوشحة يف طياهتا من معاين قد تزري أ  املوشحات خارجة عن الشعر العريب من ج



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
123 

باملقام و أقصد هنا املوشح الغزيل وكذلك اخلرجات العامية أو اوأعجمية اليت يكو  بعضها خادشا لألخالق واوأذواق، ومن 
   عبادة القزازو أبو بكر عبادة بن ماء السماء، هؤالء الشعراء أيضا 

حيىي بن و أبو بكر بن بـــاجه الفيلسوف ، و ،  ) نسبة إىل مدينة طليطلة( طليطلياوأعمى النذكر شعراء املرابطّي شهر ومن أ -2
   بقى

                                                       شعراء ملوك الطوائف فالح الوشاحومن  -3
                                                                           أبو إسحاق الزويلىو ابن مؤه ، و محد بن هردو ، أبو احلكم أو شعراء املوحدين حممد بن أىب الفض  بن شرف ،ومن  -4
و من املتأخرين من شعراء إشبيلية وسبتة أبو احلسن بن فض  ، ) نسبة إىل مرسية(، و ابن حزمو  املرسى ،شعراء أشبيليةومن  -5

 املشهور إىل يومنا هذا وشح املصاحب ابن سه  نذكر 
 أ  قد محى *** قلَب صب حّله عن مكنس  ه  در  ظيب احلمى"

 فْهــو يف نـار و خـْفــق مث  مـــا      ***  لعبت ريـح الصَّبـا بالقبس
 فَـْهـَوـفْي نا رِنْــَوـَخْف ِقْن ِمثْـَلما            َلِعَبْت رِْي  ُحْصـــَصبَـاِبْ  قـََبِسيْ 
وهو من وز  الرم ، العروض حمذوفة والضرب حمذوف   فـاعــالتن   فَــاعـال تـْن  فـاعلْن            فـعال تـْن  فــاعـالتــْن    فَـعِــُلنْ 

   خمبو  ]موافق وأوزا  الشعر العريب[
 أبو عبد هللاو ، الشاعر املشهوربكر بن زهر ، أبو احلسن سه  بن مالك ، لسا  الدين بن اخلطيب  بوشعراء غرناطة أو من  -6
 وكا  شاعرا وأديبا وطبيبا وفيلسوفا ومؤرخا أيضا  ،الوزارتّي يوامللقب بذ ،اخلطيب بن
  اوأمحر صاحب موشح وزير بين 
  يـا زمـا  الــوص  باوأنـدلسِ  إذا الغيث مهى *** جادك الغيث 

 املختلسلــم يكــن وصــلك إال ُحــلُــما    *** يف الكر  أو خلسة 
 موافق من حيث الوز  موشح ابن سه  فهو من الرم  

  ي، العاشر والرابع عشر امليالد يالفرتة ما بّي القر  الرابع والثامن اهلجر  وقد ظهر هؤالء الشعراء وغريهم يف
هـ ، 897ري عام اوأندلس ملدة مخسة قرو  إىل وقت سقوط غرناطة يف أواخر القر  التاسع اهلج استمر ازدهار املوشحات يفمث 
كانت قد انتقلت من   هذه املوشحات لكن مع هناية حكم املسلّي يف اوأندلس،م،1492، عام  يالقر  اخلامس عشر امليالد يف

ومصر والشام من ناحية، ووصلت أصداؤها بالد أوربا خاصة أملانيا  كاملغرب العريب  ،قب  سقوط غرناطة إىل سائر البالد العربية
أمثا :  ّيكالسيكيعباقرة اوأدب و املوسيقى المؤلفات  ت عصر النهضة من ناحية أخر ، وامتد أثرها إىل أوىلوالنمسا َف بدايا

ومازالت متد هذه اجلسور من  مد اجلسور الثقافية بّي الشرق والغرب، همت حضارة اوأندلس يفأسوهكذا   ارتز وهايد  وموت باخ
كا  يتمتع بإرث آنذاك  أ  الغرب  مع اإلشارة يف هذا املقام إىل  بّي العرب والغرب  خال  تلك الفرق الغنائية و املوسيقية املشرتكة

اوأصوات املتوافقة ،  ي، أ خاص به جع  النهضة املوسيقية الغربية تتطور تطورا هائال ، وهو استخدام أساليب اهلارموين فين
ترمجه ودرسه عرب املشرق أيضا ، لكن العرب  يح اليوناىن الذترجع أصوهلا إىل عصر املسر  اوأصوات املتعددة ، اليت [والبوليفونية
                                 ذاهإىل يومنا  يمن هذين اوأسلوبّي وظ  الطرب هو ملهمهم اوأساس يمل يهتموا بأ

  إىل الشرق رحلة املوشحات م  املغرب
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هذا وتأثر وكذلك بالد احلجاز  آسيا والشرق اوأوسط يف يقيا انتق  فن املوشحات من اوأندلس َف أوربا إىل بالد العرب َف إفر 
تلك اوأمصار و فصبغ بصبغات خاصة حيثما نز   ،إليها ا  الكتب و الرجا  معاانتقرح  إليها عرب  بدوره بفنو  البالد اليتالفن 

 مصر والشام واملغرب يف وشحاتومن هنا ظهرت امل ، ) طبوع اللحن والغناء(أو حلنا)أغراض الشعر و معانيه(، نظما البلدا  
  العريب

اب  سناء إىل  ـ يعشر امليالد الثاينو  يالقر  الساد  اهلجر  مصر والشام يف يفـ خصوصا موشحات الواسع للنتشار الايعود هذا و 
حققه وقدم  دار الطراز يف عمل املوشحاتصاحب أشهر كتاب يف فن املوشحات، وهو  [م1212هـ / 608] يامللك املصر 

و ملا اهتم هبا النا  بعد سقوط اوأندلس  وقد أولع  ،املرحوم جودت الركابيي ولوال هذا الكتاب لضاع عدد كبري من املوشحات له
ابن سناء امللك هبذه املوشحات كثريا حىت حاو  وضع عروض و قواعد هلا، ولكنه مل يفلح يف ذلك واكتفى بوصف هيكلها وبناء 

فنظم على ك  وز  موشحة موشحًة أخر  من إبداعه، فجاءت بعض موشحاته أجود من املوشحة  أبياهتا، مث جماراهتا يف النظم
 اوأصلية 

، ومش  هذا احلفظ والتدوين وتدوينها حبرصهم على مجع ألوا  الفنو ومصر الشام  و متيز شعراء و باحثو  وفنانو  وموسيقيو  يف
الذين  ، و الشام ونقلوها إىل أجيا  بعدهم يف   كثريو  حفظوا املوشحات، واستفاد من هذه اخلاصية فنانو املوشحات غري العربية 

استمدت كلماهتا من   باملوشحات اليتىَن عْ فرق خاصة تُـ  وظهرت  احلفالت واملناسبات االجتماعية الشعبية  كانوا يقدموهنا يف
ليدية ووجدت هلا مجهورا خاصا من الذواقة اوأشعار الصوفية وقدمت عروضها َف املناسبات الدينية مبصاحبة اآلالت الشرقية التق

  وعشاق هذا الفن
                             عند الفنانني واملوسيقاريني املوشحات ىف العصر احلديث

َف أواسط القر  التاسع عشر وصلت املوشحات إىل جمموعة من الفنانّي املوهوبّي مل يقتصروا على حفظ القدمي ب  جددوا وأضافوا 
وأصبح املوشح جزءا أساسيا من الوصالت الغنائية ، واستمر  ، فظهرت موشحات جديدة خال  القرنّي التاسع عشر والعشرين إليه 

وداود حسىن  يهذا التقليد حىت أوائ  القر  العشرين حينما ظهرت باقة من املوهوبّي أضافت إىل املوشحات مث  سالمة حجاز 
فأبدع عدة موشحات كانت مبثابة قمة جديدة وص  إليها هذا الفن ، لكن املفارقة  ، حىت وص  إىل سيد درويش يوكام  اخللع

أ  سيد درويش نفسه كا  كخط النهاية فلم تظهر بعده موشحات تذكر توار  فن املوشح مع مقدم القر   الكرب  متثلت يف
ية القدمية وأصبح فنا تراثيا ال يسمعه أحد ، لكنه العشرين وحلو  املدرسة التعبريية الىت كا  رائدها سيد درويش حم  املدرسة الزخرف

أواخر الستينات من القر  العشرين كمادة تراثية عن طريق فرق  أعيد غناء املوشحات يف عاد إىل الساحة مرة أخر  بعد عدة عقود
وكورا  سيد درويش بقيادة حممد عفيفى إحياء الرتاث الىت بدأت بفرقتّي مها فرقة املوسيقى العربية بقيادة عبد احلليم نويرة َف القاهرة 

املوشحات  باإلسكندرية ، مث ظهرت فرق أخر  كثرية َف مصر خاصة َف موجة قوية الستعادة الرتاث خلقت مجهورا جديدا من حميب
ما وتعددت فرق املوشحات إىل حد وجود فرقة بك  مدينة وظهرت فرق َف اجلامعات لنفس الغرض ، ك          والفن القدمي ، 

  يصباح فخر املوشحات بعد ذلك مطربو  فراد  مث   غىن
 

هذه  حلن كامل األوصاف :عبد احلليم حافظ وفايزة أمحد وآخرين مث  وظهرت أجزاء من موشحات كمقدمات وأغاين .وفريوز
  وغريها والعيون الكواحل وقدك املياس ي،حممد املوج املوشحة
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 .                                        القيمة االجتماعية و الفنية للموشح       
 يأصبح للموشح كيا  جديد له مجهور كبري، واكتسبت املوشحات أيضا قيمة اجتماعية راقية نظرا للتطور الذ  القيمة االجتماعية 

أداؤها وطرائق تلحينها  اللغة واوأغراض واملعاين اليت تنظم فيها املوشحات احلديثة، ومن جهة التلحّي والغناء فقد تنوعأدخ  على 
حيث اتسم اوأداء وغنائها  وظهرت الفرق املوسيقية الكثرية يف خمتلف أحناء الوطن العريب خاصة يف الشام ومصر واملغرب العريب، 

ت جتاوب مع هذه املوشحا يتصنيفه كفن من الذوق الرفيع، وانعكس هذا االجتاه على اجلمهور الذ سامهت يف بالدقة املتناهية اليت
دخو  يف املنظمّي  وطلشر يف بعض الفرق لبوا و استجابوا   عشاق املوشحات، ب  إ  يف كلماهتا الراقية وفنها الرفيع وغنائها املتميز 

ساعد على التجاوب كما اليت تنظم وتقام يف املهرجانات واملناسبات بلبا  رمسي مناسب يتالءم مع قيمة هذه املوشحات   فالت احل
شرقية بعد سنوات  إىل الطابع الشرقي يف اوأحلا  و اوأداء، فصارت شرقية خالصةعودة املوشحات و اجلمهور  بّي غناء املوشح

 االبتعاد طويلة من 
 الفنيةقيمة ال 

ظهر يف البداية و تطور و استقام مكتمال يف بالد اوأندلس، وانتق  إىل املغرب العريب، واستفاد من بنائه  صيلأ عريبف  املوشحات 
 وأغراضه الشعرية شعراء املغرب العريب فنظموا مثله ولكن بلغتهم اخلاصة وهي العامية، ومسي ذلك النوع الزج ، فال فرق بّي املوشح الفين

والزج  إال اللغة فقط، ب  خيلط كثري من الناقدين والباحثّي فيدرجو  بعض اوأزجا  يف إطار املوشحات، خاصة إذا كانت لغة ذلك 
دخ  ب  كا  التأثر متأخرا هبما كثريا، وحدث ذلك بعد هتجري  املوشحات واوأزجا  لشرق يفلليس ة من الفصحى  الزج  مهذبة قريب

املسلمّي من اوأندلس، ولوال ابن سناء امللك اوأديب الشاعر، وصفي الدين احللي، حيث مجع اوأو  املوشحات يف كتاب دار الطراز يف 
ع اوأزجا  يف كتاب مساه العاط  احلايل واملرخص الغايل  ومها كتابا  كا  هلما أثر بالغ يف عم  املوشحات أما صفي الدين احللي فجم

 استمرارية هذين الفنّي و شيوعهما، وال ننسى ما نقله ابن خلدو  يف املقدمة عن املوشحات و أنواعها و أعالمها، وكذلك اوأزجا   
للنقاد و الباحثّي يف وهى مبثابة مرجع كبري  ،من مقامات وأوزا دلسي اوأن املوسيقى العريب الرتاث ا م كنوز   معاملوشحات جت

  وأصحاب املقامات سواء يف الغناء وحىت يف جتويد القرآ  الكرميللموسيقيّي اوأدب و كذلك 
نها واحدة مك  عن أه  اوأندلس أمثا  اوأعمى الطليطلي وابن سه  و ابن اخلطيب وغريهم تعترب  املتوارثة خصوصا املوشحات 
  اخلالدة عرب الزمن التشكيلية ات اللوحتشبه حتفة فنية 

  م  حيث اللغة و اهليكل البنائي اخلارجي خصائص املوشحات
قد يصعب على غري املتخصص احلكم على لغة املوشحة من الفصاحة والعامية، نظرا ملستو  اللغة املوظف فيها، فاللغة شعرية أخاذة و 

يا و البعد عن التقعر أو اوألفاظ الصعبة أو املعجمية البعيدة عن التداو  و االستعما   هذا من جهة مع لكنها متي  إىل البساطة غال
عدم التحرج يف توظيف بعض املفردات أو التعابري اليت تقرتب كثريا من لغة العامة، حىت يبدو أهنا لغة عامية  هذا يف املوشحات 

 اوأندلسية املوروثة عن اوأندلسيّي 
 

وشحات احلديثة فأ  اللغة مزيج بّي الفصحى والعامية املهذبة القريبة معجميا ودالليا وصرفيا من الفصحى، حيث يعمد الشاعر أما امل
إىل التوسط بّي الفصحى و العامية من حيث النطق  وهلذا يعجز الباحث عن وصف الوز  الشعري لبعض املوشحات إذا َفصَّح الكلمة 
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عربية، وقد أشرت إىل بعض هذه التومهات يف قراءة املوشح، خاصة إذا كا  القارئ غري متضلع يف أوزا  ونطقها كما هي يف اللغة ال
 املوشحات وطريقة تأليفها  

اوأبيات وتوشيحها ترصيع  من الرتابة  و االجتاه حنوباإلضافة إىل اجلمع بّي الفصحى والعامية متيزت املوشحات بتحرير الوز  والقافية 
فهي آية يف حسن الرتكيب مع التنويع يف الوز  داخ  املوشح أبياهتا  وهي صناعة شكلية ترتبط باللغة، أما ،ظم املتميزبفنو  من الن

الواحد، كاجلمع بّي الرجز والبسيط، أو املتقارب واحملدث )اخلبب(، أو اجملتث واخلفيف وغريها من التشكيالت الوزنية اليت عجز 
وبعضها غري نغمتها فاعتقدوا أ  كثريا من املوشحات غري موزونة، متبعّي يف ذلك قو  ابن سناء امللك: العروضيو  والنقاد معا عن فهم 

تقاب  وتناظر   كما يعود اجلما  و الرونق يف املوشح إىل جودة السبك و حسن التأليف وتوظيف احملسنات املختلفة من موزون
ذلك أ   رافقتكسر مل  القصائد، و جدة الوز  وطرافته ومجا  التعبري وجنا  وتورية، وحسن تقسيم  وهذا اجلمع بّي واستعراض 

وميكن تلحّي  ،تلحينها جاء أيضا مغايرا لتلحّي القصيدة ، فاللحن ينطو  على تغريات اهلدف منها اإلكثار من التشكي  والتلوين
 كا  الغناء اوأخر  لكن عرفت هلا موازين خاصة غري معتادة َف القصائد وأش ي،وز  موسيق ياملوشح على أ

 والتلحني البسيط.  أنواع املوشحات م  حيث األوزان 
 لن أغوص يف استعراض اوأحلا  ولكن سأركز على الوز  ما دام هو املقصود يف الدراسة اوأدبية اوأسلوبية واإليقاعية، أما اوأحلا  فهي من

وسأذكر بعض النماذج و العينات التوشيحية اليت اشتهرت بّي  اختصاص أهله، ومع ذلك فالوز  مقدمة ملعرفة اللحن يف هذه الدراسة،
 املستمعّي يف ك  اوأقطار ويف اجلزائر خصوصا، وهي من أرق و ألطف ما نظم يف املديح النبوي ويف النسيب أيضا 

إىل التورية،  يغىن، وهو من أمج  اوأحلا  والكالم يف حب بيت هللا احلرام مع املي  مالوف يف قسنطينةوهو موشح على شك  
 وهي ظاهرة منتشرة يف املوشحات اوأندلسية 

 يامعاسي *** يا موالة الرِّ نُ  كْ بِ  تُ مْ رَّ حَ 
 بك باسي *** وصرت لك غالم تُ وحبُْ 

 يا مجلة احلبايب *** راين مازلت غريبحيب عملها بيا *** ورماين للقفار
 نتوحش احلبايب *** خويف من الرقيب

 ة اللهيب وميسى قليب ذايب *** من شد
 حّي تصفر العشية *** نتوحش الديار
 يا ريب توب عليا *** وابعد عين الغيار

هذه العينة من املوشح تعرف باملوشح اوأقرع وهو الذطي يبدأ دو  مطلع، أي مباشرة بالبيت املؤلف من جمموعة من اوأغصا   
 والبيت اوأو  هنا هو جمموعة اوأغصا  

  امــلريحرمت بك نعاسي *** يا موالة ا
  *** وصرت لك غالم وحبت بك باسي 

 
 و يأ ي بعدها القف  اوأو  و هو الغصنا :
  يا مجلة احلبايب *** راين مازلت غريب
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و يبدو عند من ال يفقه التشكيالت الوزنية و طرائق تأليفها، وكيفية قراءهتا بلغة مزيج بّي الفصحى والعامية، خاصة يف املوشحات 
ت العصر احلديث ـ أ  هذا املوشح ال وز  له، فهو خارج عن الوز  و ال يستقيم إال بالغناء و الضرب على العود و املتأخرة، أو موشحا

 اوأرغن  وهذا هو الوصف الذي وصف به ابن سناء امللك مث  هذه املوشحات 
بطريقة منظمة واضحة ميكن  نقو  إ  هذا املوشح موزو  يف وز  خمصوص، ليس على عروض اخللي  املدو  يف كتب العروض، ولكن

 حتديدها، وميكن وصف مكوهنا التفعيلي حىت لو خالف ذلك ظاهر التفعلية اخلليلية 
الوز  يف هذه املوشحة مؤلف من تفعيلة مستفعلن)مع دخو  اخلنب عليها يف بعض املواقع( وتفعلية فعولن)وهي أيضا حُمَوََّلة عن مستفعلن 

 بدخو  علة القطع و زحاف اخلنب( 
 ـ  ُمتَـْفِعْ )اخلنب( ، و تصري إذا فعولن 2ـ مْستَـْفعْ  )القطع(   1

   يف ك  شطر أو غصن  وهو نوع حمو  أو مستنتج من الرجز بتفعيلتّي يف ك  شطر مستفعل  فعول الوز  الظاهر هو 
لعامية وكيف ميكن اجلمع بّي اوأداء ننبه هنا إىل وجوب احلذر يف قراءة املوشح قراءة صحيحة عروضيا، يراعى فيها كيفية اوأداء يف ا

 الفصيح و العامي يف الوقت نفسه داخ  الغصن الواحد 
كتابة الغصن كتابة صحيحة كما يقتضي الوز  و القراءة العروضية   اخلطوة األوىل:توضيح الوز  يف الشاهد سأقسم العم  إىل خطوات  

: و هي النتيجة اقرتاح اخلطوة الثالثةق، كما يعم  يف تقطيع الشعر الفصيح  وضع التفعيلة املناسبة للنط اخلطوة الثانية:أو الوزنية  
 تسمية الوز ، مبراعاة أوصاف أوزا  الشعر عند اخللي  بن أمحد 

 هذا هو البيت وأ  املوشح مل يبدأ باملطلع، ويسمى كما ذكرنا املوشح اوأقرع
 امْ يَ الرِّ  ةَ اَل وْ ا مُ يَ  ***  يْ اسِ عَ نُـ   كْ بِ  تُ ــمْ رِ حُ 
  مْ اَل غُ  كْ لَ  تُ رْ صِ *** وَ  يْ سِ آبُ  كْ بِ  تُ حبُْ وَ 

ـ قمت بتشكي  اوأغصا  تشكيال تاما لتوضيح كيفية القراءة الصحيحة اليت يراعى فيها الغناء، وليس اإلعراب أو بنية الكلمة يف  1
رياْم، حبيث حنذف ك  ما ال قيمة له يف الوز   الفصحى ) كلمة ِبِك، تنطق ساكنة ـ مجلة: يا موالة الريام، تنطق وتكتب عروضيا: مَيَْوَلرتْ 

تننطق احلروف واملقاطع  مْ اَل غُ  كْ لَ  تُ رْ صِ وَ ، وكذلك: يْ سِ آبُ  كْ بِ  تُ حبُْ مث  الكتابة العروضية متاما يف تقطيع الشعر الفصيح ـ الغصا : وَ 
 مثلما كتبتهاهنا، وإال فإ  الوز  لن يظهر و حنكم على املوشح بأنه غري موزو (

 مل يبق إذا إال وضع التفعيالت و اقرتاح الوز  ـ  2
 امْ يَ الرِّ  ةَ اَل وْ ا مُ يَ  ***  يْ اسِ عَ نُـ   كْ بِ  تُ ــمْ رِ حُ 
  امْ رَيَ  تَـرْ لَ وْ ا مُ يَ  ***  يْ اسِ عَ نُـ   كْ بِ تُ ـــمْ رِ حُ 

 اف إي حذف السّي[مـتَـْفـِعلُـْن  فـَُعولْن         مـتَـْفـِعلُـْن  فـَُعْوْ    ]دخو  اخلنب على تفعيلة مستفعلن و هو زح
 و هذا هو وز  أغصا  اوأبيات يف كام  املوشح ال يشذ عنه أي غصن 

 ـ أتناو  من القف  غصنّي ـ ال على سبي  االنتقاء، ولكن للتوضيح أ  ك  اوأغصا  يف وز  واحد             3
                    يا مجلة احلبايب *** راين مازلت غريب

 نشري هنا أ  التاء يف مازلت مصحفة زائدة        بْ يْ رـِ غَ  ز ْ َـ راين مَ            *** ايبْ بَ حَ َتْ  ليا مجْ 
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                       ورماين للقفار ***  حيب عملها بيا 
 ارْ ـفَ ـقِ    ْ لِ انِ ـمَ رْ وَ           ***   ا يَ ْيـبـِ هَ   ْ مَ عَ ــيْ بِ بْ حُ 

 مستفـعلن فعولن          مستفعلن فعْوْ     
 *** خويف من الرقيب  ش احلبايب نتوح
 بْ يْ قِ رَ  ـرْ نَ مِ  يِفْ وْ *** خَ  بْ ايَ بَ حَ   ْ شِ ـحَ حْ وَ ـتْ نَـ 

 مستفعلن  فعولن        مستفـعلن  فعـْوْ  
 النتيحة هي :

 ـ املوشح أو املالوف حسب املتعارف عليه يف اجلزائر يف أنواع الطبوع الغنائية  وهو مشهور يف قسنطينة والشرق اجلزائري  1
 ـ على القارئ االنتباه للقراءة، فكثري من الكلمات ال ختضع لإلعراب، لذا جيب مراعاة ذلك  2
أو         ـ الوز  ال يعين بالضرورة طريقة اوأداء أثناء التلحّي و الغناء  ب  الوز  هو القراءة الصحيحة إلقامة التفعيالت مث وضع 3

ا بالقراءة العروضية يف تقطيع الشعر الفصيح ] ك  ما يتلفظ به يكتب و ما ال يتلفظ به تسمية البحر أو الوز   وهي عملية شبيهة متام
 حيذف من الكتابة، أي الكتابة الصوتية فقط[ 

َُفصَّح: َعَمَلها 4
يب،  ـ ظاهرة التسكّي يف بعض حروف بعض الكلمات هي اليت حتدد القراءة، مث  كلمة: َعَمْلَها بِيَّا يف املوشح أصلها امل

 مع اإلشارة أ  كلمة عملها ال توضح يف اللغة الفصحى يف هذا املعىن املقصود يف املوشح، فهي عامية االستعما  
ـ جيمع املوشح بّي الفصحى و العامية يف تناغم وانسجام حىت يبدو يف زماننا بعد انتشار التعابري العامية يف اخلطاب الفصيح  5

 الفصحى  أ  تلك اوألفاظ من الفصحى، وما هي من
 أوزان املوشحات
من اوأوزا  إىل موشحات موزونة و موشحات غري موزونة، هذا قو  ابن سناء امللك يف كتابه دار الطراز يف عم  تنقسم املوشحات 

املوشحات   و هو رأي فيه نوع من التسرع وحماولة التخلص من أعباء البحث عن الوز ، فقد كا  ابن سناء امللك عندما تناو  
شحات يريد أ  يضع هلا معايري و قياسات وأوزانا مثلما فع  اخللي  بن أمحد مع أشعار العرب، ولكن الصرب نفذ منه، فوصف املو 

وصفا بسيطا املوشحات، وقسمها إىل موزونة وغري موزونة اعتبارا بأوزا  الشعر العريب اليت صاغ قوانينها وقواعدها اخللي  بن أمحد، 
   إحصاء أو اقرتاح أوزا  املوشحات ‘ك وهلذا عجز ابن سناء املل

                                                       إملام له هبا  ومنها ما ال وز  له فيها وال، فمنها ماجاء على أوزا  شعراء العربقا  ابن سناء امللك أما من حيث الوز : 
  

فيعده الوشاحو  مرذوال وهو يف نظمهم أشبه باملخمسات منه باملوشحات  ةأي ماجاء على حبور الشعر املعروفو ، القسم اوأأما 
قفا  عن املخمسات  فإنه خيرج باختالف قوايف اوأ ،إال إذا اختلفت قوايف قفله ،والينظمه إال الضعفاء من أصحاب صنعة التوشيح

 كقو  ابن زهر يف موشحته الشهريه اليت هي من حبر الرم :
  قد دعوناك وإ  مل تسمع ***   ىأيها الساقي إليك املشتك

فهو ماخالف أوزا  العرب ومل خيضع لعروض الشعر التقليدي وكا  غرضه الغناء أكثر من اإلنشاد وهو الكثري ،أما القسم الثاين
 :ليه ابن سناء بقولهإوقد أشار ،الشائع يف املوشحات
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 والعدد الذي ال، واجلم الغفري، ذا القسم منها هو الكثريمدخ  لشيء من أوزا  العرب وه "والقسم الثاين من املوشحات هو ماال
، وميزانًا وأوتادها وأسباهبا فعز ذلك وأعوزا، حلساهب وكنت أردت أ  أقيم هلا عروضًا يكو  دفرتاً  ينضبط  والشارد الذي الر، ينحص

فبهذا العروض يعرف  ،املالوي ال أوتاد إالهلا عروض إال التلحّي وال ضرب إوأ الضرب ,و  خلروجها عن احلصر وانفالهتا من الكف,وما
            6رغن مستعار وعلى سواه جماز"وأوالغناء هبا على غري ا ،وأكثرها مبين على تأليف اوأرغن، والسامل من املزحوفر، املوزو  من املكسو 

  
                                           خر من كتابه:آوقا  يف مكا  
وقسم ال حيتمله التلحّي ا، كثرهأ وهوه، نقسم من جهة أخر  إىل:قسم يستق  التلحّي به وال يفتقر إيل مايعنيه علي"واملوشحات ت

 وعكازًا للمغىن كقو  ابن بقى: ،للتلحّي ةتكو  دعام ،ال معىن هلا ةبأ  يتؤكأ على لفظ ميشي به إال وال
                فتانات احلجيج ***من طالب ثار قتلى ظبيات احلدوج

                   فإ  التلحّي اليستقيم إال بأ  يقو : الال بّي اجلزأين اجليميّي من هذا القف "
 .                                                     املوشحب الرتمن كيفية

له إىل أ  يتم ويستقيم  ،منتصار والسكو  والرت املد واالق   يأخذ امللحن املوشح املنظوم ويقطع كلماته تبعًا حلروفألقد جرت العادة 
البيا  والتبيّي يف حديثه عن الفرق بّي التغين بالشعر عند العرب وعند اوأعاجم خصوصا اجلاحظ يف ذكر و   مع النص الشعري الوز 

لى املوسيقى املوزونة أصال، أما إ  العرب تضع املوز  على املوزو  إي الشعر العريب املوزو  ع:، فقا هذا املعىنعند الفر  كالما يف 
غريهم فيضعو  غري املوز  أي شعرهم غري املوزو  وميدو  يف احلروف و يقصرو  حىت يتجاوب مع املوزو  ويتسق غري املوزو  مع 
 املوزو  أي مع املوسيقى                                                         

على املوزو  من اوأحلا  فيستقيم  شعاروأا مناملوزو  بوضع حلا  من حيث اوأخصوصا للموشح ا و لشعرهنشادها إ  العرب متتاز يف إ
  وزو  على موزو امل
 من اجلاهلية، حيث قا : و قد عرب عن ظاهرة اإلنشاد و الغناء حسا  بن ثابت وغريه  

 7تغنَّ بالشعر إما كنت قائله   ***  إ  الغناء هلذا الشعر مضماُر 
اف علم العروض إال بسبب التغين، حيث يُرو  اخلليأل  اخللي  بن أمحد يف رحلة إىل احلج مّر على حي من أحياء العرب، وما اكتش

و كا  هو على ظهر بغلته يتغىن بأبيات شعرية يروح هبا عن نفسه، فسم صوت مطارق الصفارين )املشتغلو  بصناعة أواين النحا ( 
ات نغم يف اوأذ  فتجاوب معها، ووجد أ  حلن الصوت متناسق مع صوت املطارق، أي على اوأواين حتدث أصواتا منسجمة ذ

انسجام الصوت املوز  مع اللحن املوزو   ومن هنا برزت له فكرة وضع عروض أو قواعد للشعر العريب به توز  أشعار العرب، وتكو  
 هلا مقياسا تتبعه يف النظم   
 الفرق بني املوشح والقصيدة

ـ لتزم فيه ي ال ، جتمع بّي الفصحى والعامية، واملوشح8ة ـ عموماـ عكس الزج  الذي تكو  لغته عامية أو مزمنةفصيحلغته املوشح شعر 
بصرامة بأوزا  الشعر  يتقيد املوشح الكما أ  يف ك  قطعة،  اوأوزا  و القوايف تعدد ت قد ب  ، أو قافية واحدةواحد   وز يف الغالب ـ 

  ، ولكن يلتزم بالتفعيلة اليت قد تكو  ُمَعدَّلة من التفاعي  اخلليلية، مثلما رأينا سابقا يف موشح اخلليلية  رهاالعريب املعروفة يف حبو 
 *** وصرت لك غالم   بك باسي تُ وحبُْ  يامعاسي *** يا موالة الرِّ نُ  كْ بِ  تُ مْ رَّ حَ 
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 و ولغتها فصيحة ختضع للقواعد من حبور الشعر،  واحدة يةهنا تسري على اوأوزا  اخلليلية وأبياهتا منظومة على قافإأما القصيدة ف
  وشحاتومعاين شعر املأغراض لإلعراب 

وغريها من أغراض الشعر وفنونه، وهذا ما ذكره  ،والرثاء والزهد والنسيب املدح واملوشحات يعم  فيها ما يعم  يف أنواع الشعر من
  ابن خلدو  يف مقدمته عندما تناو  املوشحات واوأزجا 

عرفت يف البداية املوشحات بتناوهلا ملوضوعات مرتبطة بالغز  و النسيب، وأ  املوشحة وضعت أصال للغناء : والنسيبالغز  -1
، ويسه  تلحينها منث  هلذا الغرض مبوشحة اوأعمى الطليطلي اليت هبا بز ك  الوشاحّي يف والطرب و هذا اوأغراض تناسب الغناء
هو اوأو  بعرض موشحته صمت اآلخرو ، ب  حيكى أهنم قطعوا موشحاهتم ورموها ) يعتقد بعض  جملس اجتمعوا فيه، وعند بدأ

النقاد ممن ال يعرفو  التورية يف الشعر أهنا من الغز  احلقيقي، ب  هي حب هللا على شك  غز  وطريقته تشبه شعر رابعة العدوية 
 والشعراء الصوفيّي، قا :                                 

           سافر عن بدر    ضاحك عن مجا  
  وحواه صدري     ضاق عنه الزما    

للوهلة اوأوىل يعتقد القارئ أ  الشاعر يتحدث عن مجا  حمبوبته يف بياض أسناهنا ومجا  وجهها إذا نزعت نقاهبا وأسفرت عن 
مجا  آخر هو نور هللا و طلعته، ويضيق الزما  عن  ضيائه الشبيه بالبدر  لكن هذا املعىن القريب أما التورية، فهي احلديث عن

 احتوائه، ولكن قلب املؤمن حيويه  
 و توجد موشحات كثرية يف الغز  و اللهو نذكر منها موشحة ابن زهر وهي من حبر الرم   

                  قد دعونا وإ  مل تسمعِ  **   أيها الساقي إليك املشتكى
  يكلي للموشحأو البناء اهلاملوشح  مكونات

يتألف املوشح عموما من مطلع عبارة عن مدخ  يتكئ الوّشاح عليه ليكرر وزنه وقافيته و حرف رويه يف ك  املوشح  وقد يبدأ 
املوشح دو  مطلع، أي يبدأ الوشاح موشحته بالبيت] والبيت جمموعة أغصا [  ويسمى هذا النوع املوشح اوأقرع، وإليك هذه 

         املكونات             
  أقرعاملوشح فحذف  ، فإذااوأو  من املوشحةبداية املوشح أي املطلع املطلع أو الالزمة أو املذهب : هو  -"1
يكو  متفقاً مع بقية بعدد حمدد وواحد منها يف ك  بيت، ويشرتط أ  زم تيلمن غصن أو جمموعة ، أجزاء مؤلفة  هو: البيت -2

  ، وختتلف قوافيها و حروف رويها من بيت إىل آخر أبيات املوشح يف وزهنا وعدد أجزائها
 مث  املطالع يشرتط فيها التوافق معها يف الوز  والقافية وحروف الروي اوأقفا :  -3
هو نسيج جيمع بّي القف  والبيت الذي يتله، مث ينتق  الوشاح إىل دور آخر وهكذا؛ وأ  الدور يتكئ عليه املغين يف الدور:  -4

  لة غنائية إىل أخر                     االنتقا  من وص
 السمط : هو ك  جزء أو شطر من أشطر القف    -5
 الغصن: ك  جزء أو شطر من أشطر القف  ـ  6
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قد تكو  بلغة أعجمية أو عامية و يظهر ذلك يف املوشحات اوأوىل، ويبدو أ  شعر الزج  آخر قف  يف املوشح و  هياخلرجة: -7
جة فنظموا موةشحات باللغة العامية ومسوها الزج  ولذا ال تفريق بّي البناء الشكلي للموشح وللزج ، تأثر اصحابه هبذه اخلر 

  9والفرق بينهما يكمن فقط يف اللغة"
 الشعراء الوشاحون 

كما   ربعا يف هذا الفنيلكنهما مل  د ـ العقد الفري ـصاحب كتاب  اب  عبد ربه األندلسيوقلده يف ذلك  القربي مقدم ب  معاىف
، كما أ  ابن عبد ربه رغم تأليفه لكتابه الضخم املعروف بالعقد الفريد إال أنه مل يورد ولو موشحة واحدة من   عنهمو برع املتأخر 

ـ  فالح الوشاحجاء من بعده  عبادة القزازوأو  من برع يف املوشحات  تلك املوشحات اليت ينسب إليه الفض  يف أو  ظهورها 
ويف عهد  ،أبو بكر ب  باجة، و وَيىي ب  بقي ، طليطلاألعمى الفقد اشتهر عهد امللثمّي  ـ أما يف عهد يف زمن ملوك الطوائف

أبو بكر بن زهر  و أشهر الوشاحّي على اإلطالق  وأبو إسحاق الزويلي ،ُممد ب  أيب الفضل ب  شرف اشتهراملوحدين 
لسان الدي  ب   وأما شبيليوأبو احلس  ب  فضل انإ يرساب  حزمون امل، وكذلك أبو احلس  سهل ب  مالك الغرناطيكذلك و 

إذا الغيث مهى، وقد سبق  جادك الغيث ـ فن التوشيح صاحب املوشحة الشهرية  فهو صاحب الرياسة دو  منازع يف اخلطيب
 ، ـ اوأدب والسيف ذكرها و هو صاحب الوزارتّي، لقب عرف به مها:

، ومنهم انتق  متأخرًا إىل املشرق ات فن أندلسي خالص ، عرف به أبناء اوأندلسأمجع مؤرخو الشعر العريب على أ  فن املوشح
 وهو من أروع ما خلف اوأندلسيو  من تراث أديب  

أ  املوشح فن نشأ يف املشرق ولكنه تطور يف املغرب وبلغ ذروته يف القرنّي  و يعتقدو رغم هذا اإلمجاع إال أ  بعض الباحثّي 
  أو  موشحة يف تاريخ اوأدب العريب هي موشحة أفيما ير  َاخرو  أنه ظهر أو  ما ظهر يف العراق، و  السابع والثامن للهجرة،

 )أيها الساقي(:"
 
 ـــــــــــــ مطلع قف   قد دعوناك وإ  مل تسمع        أيها الساقي إليك املشتكى           

 
 ح من راحتهوبشرب الرا               وندمٍي مهت يف غرته          

 
 جذب الزق اليه واتكا           كلما استيقظ من سكرته            

 
 بيت         غصن با  ما  من حيث ألتو          وسقاين أربَعا يف أربَع دور        

 
 خفق اوأحشاء مرهو  القو        بات من يهواه من فرط اجلو            

 
 ــــــــــــــ قف   عِ قَ ـم يَ ـا لــمه يبكى لِ ـــوحي               يف البّي بكىكلما فكر        

 
 10"ين مدعيإال تق  يف احلب             قد منا حيب بقليب وزكا           
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 [ه 295 ]تالكتب املشرقية خصوصا بعض الكتابات العراقية إىل عبد هللا بن املعتز صاحب كتاب البديع املوشح يف  انسب هذي
وليس له معرفة وال قدرة آنذاك أ  ينتبه إىل مث   ندلسوأال عالقة له بامن خلفاء بين العبا  توىل اخلالفة يوما و ليلة وقت ، و وهو 

  هذا الشك  أو البناء من الشعر
الوقت تتسم بالسالسة تتميز املوشحات بأهنا مكتوبة بلغة صحيحة تتفق مع قواعد اللغة العربية يف نفس  لغة املوشحة وفضلها

  والوضوح والعذوبة ومن النادر أ  جتد كلمة صعبة الفهم يف املوشح
وقللت من ظاهرة انتشار العامية يف اللغة العربية الفصحى، عملها على احلفاظ على أمهية ظهور املوشحات اوأندلسية يف تبدو و 

وا على شكلها ويف قالبها شعرا بلغتهم مسوه الزج   وكانت مرتبة اوأدب ويف الشعر خصوصا  وقد تأثر هبا شعراء الشعر الشعيب فنظم
الزج  ثانيا يف الشهرة و اإلقبا  اجلماهريي عليه  ولوال هذه املوشحات اليت حافظت على اللغة الفصحى ملا ثبت وقاومت ذلك 

تها يف الرمسيات ويف اخلطاب اليومي، حيث  التحدي الذي متثله البيئة اوأندلسية من خال  اختالط العربية بلغات تلك البيئة، ومزامح
  كانت اوأمازيغية واليهودية واالسبانية القدمية والالتينية وغريها من اللغات 

يف  املغاربة إىل اوأندلس أثر هلجرة رجا  الفلسفة واملتكلمّي واملناطقة واملتصوفّيكا     أثر الفلسفة و التصوف يف نظم املوشحات
عضها معاين عميقة فيها التورية، واالجتاه حنو مناجاة هللا من خال  أشعار يغلب عليها الزهد والشوق إىل نظم املوشحات فاكتسب ب

الزهدية  النوع من املوشحاتانتشر هذا ، و ابن عريب والششرتيهللا، ومن أمثا  هؤالء املؤثرين يف معاين املوشحات وأفكارها نذكر:
 باوأناشيد الدينية املوشح يف ذهن النا  إىل يومنا هذا مرتبطا ، فصار  مجيع اوأقطار العريبلصوفية يف وا

  ويقو  د  حممد زكريا عناين يف كتابة عن املوشحات اوأندلسية: "املوشحات يف واقع اوأمر فن أندلسي خالص
وقد  ،الساد  اهلجرييواص  د  حممد زكريا عناين يف كتابة عن املوشحات اوأندلسية :"وص  فن املوشحات إىل قمة متامه يف القر  

الطراز( و)توشيع التوشيح( و)جيش التوشيح( بقدر وفري من النصوص اجلميلة اليت تنتمي هلذه  احتفظت جمموعات خمتلفة مث  )دار
الفرتة وجتيء مرحلة تالية يف القر  السابع اهلجري تبدأ فيها املوشحات الصوفية يف التدفق وتظهر هنا وهناك بعض مسات اخلروج عن 

قواعد املتفق عليها على أ  التقاليد اوأصلية تظ  مائلة عند عدد من املربزين يف التوشيح، مث  ابن سه  اوأشبيلي صاحب النص ال
 "املعروف

 ه  در  ظيب احلمى أ  قد محى      قلب صب حلَُّه عن مكنس
هاء اهليمنة اإلسالمية على آخر مدينة هـ بانت 898واستمر فن املوشحات على أرض اوأندلس زهاء مخسة قرو ، وكا  آخرها سنة 

أندلسية يف غرناطة، وهكذا يقدر وأصداء املوشحات أ  ترحت  بعيدا عن أجواء احلمراء وغرناطة، كما ارحتلت من قب  عن قرطبة 
 وأشبيلية وطليطلة وغريها من مد  اوأندلس 

للموشح يف مصر هو )ابن سناء امللك( يف القر   ىل سوريا ولبنا  ومصر، وكا  أو  الناظمّيإانتقلت املوشحات من غرناطة 
الساد  اهلجري، فأقب  املصريو  عليها وعلى غنائها حىت وص  املوشح الغنائي قمته يف مصر على يد حممد عثما ، والبن سناء 

طلق اسم امللك خمطوط بعنوا  "دار الطراز يف عم  املوشحات"، وهو أهم مرجع مدو  به الكثري من فن املوشحات، ولقد أ
"الصهبجية" على حفظة املوشحات من املصريّي الذين كانوا جيلسو  يف دائرة يتوسطهم ضابط اإليقاع عازف الدف، وهو الرئيس، 

 وكانوا يقدمو  عروضهم الغنائية )املوشحات( يف املقاهي واحلفالت 
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 .وقفة عند مفاهيم ال بد م  توضيحهاالبنية انإيقاعية يف املوشح        

 
يف عملية النظم الفاع  للبحث عن بنية اإليقاع ال بد من البحث يف  روافده اللغوية اليت متده بطاقة إبداعية هي العنصر اوأو       

 اإلبداعي، وك  العناصر اوأخر  اليت حيتفي هبا النقاد يف عملية نظم الشعر ما هي إال عناصر مغذية و مكملة للنظم 
تسهم  و عن آخر، ايف ذلك، مبا حتويه من طاقات ال حصر هلا يف العملية الشعرية، ويف متيز شاعر اللغة هي مكو  اإليقاع ال شك 

وباقي الروافد تكم  هذا املكو  اوأسا ،و متده  فشعرية الشعر ال تكو  إال بلغة شعرية متميزة، يف خلود و بروز قصيدة عن أخر  
 متميزة عن لغة اخلطاب البسيط املباشر  بأدوات أخر  ال خترج عن اللغة، ب  هي أيضا لغة ثانية

هذه اللغة أرجع إليها اجلاحظ ـ يف البيا  و التبيّي ـ الفض  واوأسبقية يف متيز جهبذ عن آخر من خال  تفضيله ـ صراحة ـ اللفظ  
 على املعىن، أو يف أحقية اللفظ على املعىن يف عملية النظم واإلنشاء  

تفضي إىل ألوا  من اإلبداع يف فنو  القو  خصوصا فن الشعر الذي يسميه نقاد الشعر الشعيب فن  اللغة هي امليزة اوأوىل اليت هبا
 القو ، و صاحبه هو القوا  و ما نريده من ك  ذلك هو قصيدة امللحو ، 

( وما سنتناوله واوأنواع اوأخر  من أشكا  الشعر العامي )كاملربوعات و املزدوج ، و غريها من اوأشكا  ذات الصلة ببناء املوشح
كالبنية الصرفية واملستو  الصو ي ، وهذا اوأخري ال بد من معرفته يف اللغة   ،منها هو الوز  و مكوناته ،و كذا ما له عالقة بالوز 

امللحونة وأنه يكشف لنا طريقة أدائها كما يهدينا إىل كشف بنية اإليقاع و طريقة تأليف املقاطع و إمكانات حتويلها إىل وحدات 
يقاعية أعلى )هي التفاعي ( اليت تنتج حبورا و أوزانا كثرية  و هذه املنهجية يف تناو  عروض الشعر العامي تشبه الرؤية اليت انطلق إ

 منها اخللي  بن أمحد يف كشفه وأوزا  الشعر الفصيح قدميا  
ج عن ك  واحدة من مكونات إيقاعية يف مستو  والفرق الوحيد يكمن يف اللغة امللحونة  ويف اللغة املعربة ، و ما ينت           

احلركة و السكو  مث نوع املقاطع و كيفيات تأليفها ، مث الوحدات اوأعلى اليت فضلنا أ  تكو  تفعيالت تشيع فيها روح الغناء و 
علماء العروض املتأثرين تعوض ـ فعال ـ الكلمات الشعرية ، مثلما تعوض البنية الصرفية كلمات اللغة ، وهو ما يذهب إليه كثري من 

بعروض اخللي  و بنيته العميقة  أما التعوي  على عد املقاطع ـ فقط للوصو  إىل قاعدة أو نظريةـ مثلما ير  بعض املتأثرين بالدراسات 
 الصوتية الغربية ، دو  االلتفات إىل الطبيعة 

 ت الشعري يف الشعر امللحو   اإلنشادية والغنائية للشعرـ فال ميكننا من الكشف عما جيري داخ  البي
البحث يف العالقة ـ بّي املوشحات و اوأزجا  أو املوشحات والشعر البدوي اجلزائري أو املوشحات والقصيد العامي ـ هو حبث ممتع 

أسبقية الظهور وجْمٍد؛ وأنه يعيد اوأمور إىل نصاهبا يف جدلية اوأخذ والعطاء أو التأثر والتأثري  حيث كا  اجلد  ومازا  قائما حو  
إىل الوجود أهي املوشحات أم اوأزجا ، ب  تعد  الظاهرة الشعرية أو اوأدبية إىل اجلد  حو  اللغة، ه  العامية أسبق وتطورت عن 

 الفصحى أم الفصحى أسبق واحندرت منها العامية 
 إ  الوصو  إىل بعض النتائج هو هدف يف ذاته يفيد البحث اوأديب و البحث اللغوي معا 

الباحث اللغوي يف عالقته باللغة يسعى إىل تطويع اللغة و إثرائها لتكو  قادرة على التعبري عن املعاين ووضع املصطلح املناسب ف
للمعىن املستحدث بطواعية ومرونة، واللغة العربية اليوم يف حاجة ماسة إىل مث  هذه احللو  واآلليات اليت ختفف من وطأة التخبط 
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صة عند الباحثّي يف العلوم التقنية  دو  أ  ننسى تشعب املصطلح و تعدده و اختالفه يف العلوم اإلنسانية يف وضع املصطلحات خا
 من خال  العالقة بّي اللغة العربية و الرتمجة من اللغات اوأخر  

ت الغنية باملعاين احلديثة تثري هبا إ  االستعانة باللغة الشفهية الشعبية هلا دور إجيايب يف إمداد اللغة الفصحى بَكمٍّ هائٍ  من املفردا
القامو  اللغوي الفصيح  وهذه االستعانة ستقرب بّي الفصحى و العامية و تزي  البعد الشاسع بّي واقع اللغة املستعم  وبّي اللغة 

القة بّي املوشح و الشعر احملفوظة يف املعاجم و القواميس ال يعود إليها إال قلة من الباحثّي يف ميادين قليلة وضيقة  فالبحث يف الع
الشعيب هو حبث يف املأثور ولكنه حبث عن الذات املفقودة من خال  انقطاع روابط الصلة اليت كانت بّي املنطوق واملكتوب  فبعد 

ى، ب  اهلوة بّي هذين املستويّي )اللغة املنطوقة الشفوية و اللغة املكتوبة( أسهم بشك  كبري يف تدين مساحة استعما  اللغة الفصح
 يف اإلعراض عنها 

هذه الدراسة املوجزة مقتطفة من عم  سيكتم  يف حبوث أخر  مرتبطة خصوصا باجلانب اإليقاعي يف الشعر العريب والشعر الشعيب 
العامي اجلزائري يف بيئاته املوشحات وشعر الزج  هتدف إىل وضع مقاربة لنظرية عروضية و إيقاعية لشعر  اجلزائري خصوصا 

اكتفيت هنا مبقدمات نظرية مع بعض اإلشارات إىل كيفية  بأنواعه  الشعيب، وأشكاله املتنوعة بّي القصيد والزج  والشعر املختلفة
وز  شعر املوشحات و الكشف عن املكونات اإليقاعية سواء يف لغته أم يف اوزانه املتنوعة املمتزجة يف أشكا  وتوليفات بديعة مل 

كي املتمث  يف القصيدة العمودية، وغرها من أشكا  الشعر املستحدثة يف العصر العباسي كشعر يعرفها الشعر العريب الكالسي
 الدوبيت املبين على حبر جمزوء البسيط أو الرجز 

إ  املوشحة هي نتاج أندلسي مغريب خالص، ال عالقة للمشرق به يف أوزانه ويف كثري من أغراضه وموضوعاته الشعرية، وهي نتيجة 
 ر و تأثري بّي الثقافات املوجودة يف بالد اوأندلس والثقافة العربية اوأصيلة اتصا  وتأث
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 عا ساين م  خالل إنشاء قاعدة معطيات للمصطلح األكثر شيو توحيد املصطلح اللّ 
The Linguistic Terminology Unification: Establishing a Database of the 

Most Commn Terms 
 األستاذ : موسى   دريهم

 كلية اآلداب-قسم اللغة العربية
 2جامعة البليدة 

 : ملخص
بسبب حجم اوأزمة اليت يعيشها  ،ديثة حيزًا  هامًا يف الدراسات اللغوية  العربية احل  -اللساين خصوصًا  -تشغ  قضية توحيد املصطلح 

 ومن جهة ثانية أصبح استخدام احلاسوب يف الصناعة املعجمية ضرورة علمية    ،من الفوضى املصطلحية وصوال إىل طرق نشره يف اوأوساط العلمية
جم مصطلحات لسانية وتوحيدها مع فمـا هي اخلصائص اآللية اليت يتوفر عليها احلاسوب يف معاجلته للمصطلحات ؟ وما دوره يف إنشاء

 ؟وما سب  نشره يف الوسط اجلامعي ؟
وبناء قواعد  ،من هنا تأ ي هذه الورقة لتقدم عرضا حو  استغال  احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف ختزين النصوص ومعاجلة املفردات آليا 

واملشاركة الفعلية للباحثّي يف هذا اجملا  للتصويت على   ،ر واستغالله يف انشاء املعاجم بك  يس ،( للمصطلح اللساين Databaseبيانات )
( لنشر املصطلحات Application Webاملصطلحات واختيار اوأكثر شيوعا منها والرتمجة واقرتاح مصطلحات جديدة     وبناء تطبيقات )

 اللسانية يف الشبكة العنكبوتية مما يسه  تعليمها يف الوسط اجلامعي  
يف النشر الواسع والربط بّي جهود اهليئات اللغوية وخمابر البحث من جهة واجلهود  ،هذا اجلهد مثرته يف الوسط اجلامعيآملّي أ  يأ ي 

 الفردية للباحثّي من جهة ثانية   
 معاجلة آلية   ،تعليم  ،معجم  ،: مصطلح لساين  الكلمات الدالة

ABSTRACT : 
Due to terminological chaotic crisis which terminology experience, and the methods 

of spreading it in the scientific field , the issue of terminlogy unification - the linguistic one in 

particular - takes a significant part in modern Arabic linguistic studies. The use of computer, 

therefore, became a scientific necessity in lescicography  
Hence, what are the mechanical features available in the computer's terminology 

processing?  what is its role in creating a glossary of linguistic terms and unifying them? and 

what are the methods of speading it in the university community? 
For this reason, this paper presents the use of computer and information technologiy at 

text storing and vocabulary automatic processing. Besides the estalishment of linguistic 

terminology database to create glossaries easily. This paper also spots the light on the 

researcher's effective participation in this domain in order to chose the most common terms 

and translate them. moreover , building Web Application for spreading the linguistic 

terminolgy, whitch facilate the process of education at university  
Hopefully this attempt leads to a widespread result among universities, and connects 

the efforts of the linguistic framwork and research laboratoiries on the one hand, and the 

individual endeavours of researchers on the other hand  
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 مقدمة :

فتحت هلا أبوابًا على االنفتاح  ،أصبحت الدراسات اللغوية املعاصرة تعتمد على برامج متطورة وأنظمة حاسوبية خمتلفة
فظهرت مؤسسات  ،والّلغة العربية حباجٍة إىل جهود أبنائها املعرفية والّتقنية وتطوير مناهج العم  املؤسسي  ،وحتقيق النهضة اللغوية 

 عىن بالدراسات العامة واملعاجم احلديثة وغريها أسهمت يف حفظ الّلغة ومنّوها  وهيئات وجمامع تُ 
ومل يكن احلاسوب  ،القى البحث اللغوي حتديات يف توليد املصطلحات وتعريبها ونقلها  ،ووأّ  منو اللغة يف مصطلحاهتا
يد أ  واقع املصطلح اليوم ال زا  يتخبط يف ب ،فاسُتثمر يف وضع معاجم املصطلحات  ،بعيدًا عن كسر معوقات البحث وتليينها

 فوضى حقيقية ال مناص من إخفائها        
 واقع املصطلح اللساين اليوم :

فعلم  ،إذ ال يستقيم منهج إال إذا بين على مصطلحات دقيقة  ،املصطلح أداة أساسية من أدوات املنهج العلمي 
   1لحات املعربة عنها يف اللغة املعيّنة هبدف انتاج معاجم متخصصة  ( املصطلح هو ) العلم الذي يبحث يف املفاهيم واملصط

وال تتضُح إال إذا عربت  ،وحقو  املعرفة كلها تتوفر على جمموعة كبرية من املفاهيم مبنية على نظام معّي ذات عالقات متداخلة 
 ت عن تلك القواعد  وتضطرُب املصطلحات إ  خرج ،عنها مصطلحات مت بناؤها على قواعد علم املصطلح 

يقاب  حق  املفاهيم حبق  املصطلحات وفق مفهوم" التقاب  " الرياضي املعروف الذي ينّص على أّ  : ك  عنصر من 
 جمموعة الوصو  يقابله عنصر على اوأكثر يف جمموعة البدء 

 

 

 

 
 
 

 
 

:مفهوم التقابل 1شكل   
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 ،جمموعة املصطلحات  (Y1،Y2،Y9والـ ) ،( جمموعة املفاهيم  X 1 ، X 2 ، X 3 ، … ، X 7متث  الـ) 
 واحد على اوأكثر  إذا حتقق ذلك أصبح حق  املصطلحات مستقراً بالقدر الكايف   Yيقابله مصطلح  Xفك  مفهوم  

حص  تطور مفاهيمها يف الغرب ومل يكن وليد دراسات عربية يف الغالب فُعربِّ عن  ،يف اللسانيات كفرع من فروع املعرفة
فاحتاج إىل معجم متخصٍص يصف املفهوم بدقة  ،ة  ال تنفك تكثر وترتاكم أمام الباحث العريب تلك املفاهيم مبصطلحات غربي

 فمنها : ،ويقدم نظرياً عربياً واحدا تتفق عليه جمامع اللغة وهيئات البحث ومجهور الباحثّي
  فتعددت النظائر العربية للمصطلح اوأجنيب الواحد   ،ما ٌقّدم من جهود فردية 
  فبقي الكثري منها دو  ترمجة  ،أو ما ترجم شطره فقط وبقي شطره الثاين على هيئته غري العربيةما هو مرتجم 
  بيد أنّه مل يكن هلا خيط سري واحد على املستو  القطري  ،ما قدم من هيئات علمية متخصصة كاجملامع اللغوية 

وباملقاب  إطالق مصطلح واحد  ،ومن مشكالت املفاهيم يف بناء املصطلح كثرة املصطلحات للمفهوم الواحد 
 لعدد من املفاهيم  

 أمكن توضيح العالقة بينهما كاآل ي :  Cحبرف  (Concept)وللمفهوم   Tحبرف  (Terme)إذا رمزنا للمصطلح 
 

 
 
 
 
 
 
 

ت ورغم اجلهود اليت بذلت يف سبي  توحيد املصطلح اللساين إال أهّنا كانت متفرقة  فاملعاجم املتخصصة يف اللسانيا
 النظرية والتطبيقية من جهود فردية كـ :

 ( 1984قامو  اللسانيات لعبد السالم املسدي  ) م 
  ( 1985معجم اللسانية لبسام بركة  ) م 
  ( 1986معجم علم اللغة التطبيقي حملمد علي اخلويل ) م 
 ( 1990معجم املصطلحات اللغوية ملزي منري البعلبكي  )م 

لحات اللسانيات الصادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  مل تكسر ذلك أو مجاعية كاملعجم املوحد ملصط
  فالكثري منهم ال يتواصلو  مع أّ  عصرنا احلايل هو عصر الّتواص   2احلاجز االتصايل بّي الباحثّي كما يصفه حممود حجازي 

 بيقات االنرتنت ) الّشابكة ( سبيالً لتواصٍ  فعاٍ  و كا  احلاسوب وتط ،احلقيقي  بّي اوأشخاص عموما فضال عن الباحثّي
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 ،ب  اسُتخَدَم   حديثًا يف الدراسات الّلغوية فحفظ اللغات بشك  خاص  ،ومل يتوقف دور احلاسوب يف ذلك فقط 
ة وص  ومتازجت اللغة باحلاسوب فنشأ ما ُيسمى باللسانيات احلاسوبية كحلق ،وحفظ الرتاث الفكري قدميه وحديثه بشك  عام 

 فنتج عن ذلك تطبيقات لغوية حاسوبية منها : ،بّي التقنية ودراسة اللغة 

وقد تبّّي للعلماء إثر جتارب مريرة أهّنم بعيدو   ،الرتمجة اآللية اليت متث  ) إحد  الغايات  اوأساسية للسانيات احلاسوبية 
وحتّسن  ،ميكنها أ  تيسَر عم  املرتمجّي ،مة وبرامج وصفت اللسانيات احلاسوبية أنظ ،على من ذلك أو  ،عن بلوغ هذه الغاية 
   3انتاجياهتم حتسيناً آلياً (

 و       فاملعجم احلاسويب احلديث يتجاوز املعاجم التقليدية   ،واملعاجم احلاسوبية بوظائفها احملددة يف البحث اللغوي 
 ،وخصائصها الّنحوية والصرفية والّداللية والصوتية  ، ويتضمُن املعطيات الالزمة لتحديد املادة ،يشم  على توصيٍف ملواده)

ومعدالت استخدامها وغري ذلك  مما يوفر حاجة املستخدمّي أو الّنظم اللغوية اآللية مث  : املعاجلات الصرفية والنحوية والداللية  
  4م وفهمه ( وتركيب الكال ،وتعليم اللغات  ،والفهم اآليل للغة     واملصححات اإلمالئية والّنحوية ،

وأصبح ضرورة علمية لواضعي  ،ويف جما  الصناعة املعجمية فرض احلاسوب نفسه يف جما  البحث اللساين واملعجمي
 خمتصٌر اجلهَد والوقَت   ،يسرٌي الوصو  إىل مادته الّلغوية ،فاملعجم احلديث خمتلف يف صناعته  ،املعاجم

 اخلصائص اآللية للحاسوب:
 :يفة للحاسوب يف الصناعة املعجمية ؟ ميكن تلخيصها ما هي اخلصائص اآللي

ختزين املادة : ختز  اوألفاظ والنصوص وفق نظام معّي يسمح بالتعدي   وحذف  املعطيات وجتديد املعجم   1
 بيسر وسهولة  

 وحتديد جذورها   ،املعاجلة اآللية : وتظهر يف ترتيب اوألفاظ ورمسها   2
 ظي متاح للمستخدمّي يف الشبكة العنكبوتية  مشاركة احملتو  املعلوما ي بشك  حل  3

 املعجم املوحد واملفهرس :
سنركز يف هذه الورقة على جزئية مهمة يف إنشاء معجم املصطلحات اللسانية املوحدة ونشره يف احمليط اجلامعي ترتكز على 

 القناة االتصالية بّي الباحثّي واستثمار الشبكة العنكبوتية يف حتقيق تواص  فعا   
 التصور والتصميم :

 يتكو  أساساً من قواعد البيانات اآلتية : ،سنتصور معجماً مفهرسا للمصطلح اللساين مشتقا من املعاجم اللسانية املتوفرة 
 TuserS   قاعدة بيانات الباحثّي فيها اسم الباحث واملؤسسة : 
 TermLing    قاعدة بيانات املصطلحات اللسانية : 

TuserS  وقاعدة  ،بأرقام تسلسلية حبسب املؤسسة مثال أو التسجي   مرتبة ومنسقةTermLing    ًمرتبة ألفبائيا 

 

TuserS TermLing 
81 xxx xxxx ،  جامعةx    سياقي      Contextuel 

82 yyy yyyyy ،  جامعةy      : غلوسيماتيةGlossematique 
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واختيار املصطلح اوأكثر  ،من املعايري اهلامة اليت ضبطها وأقرها املعجميو  عند وضع املصطلح وتوحيده رصد االستعما 
وضرورة مراعاة خصائص اللغة  ،راثناوترك الوضع عند وجود املفهوم واللفظ الدا  عليه يف ت ،واللجوء إىل االقرتاض اللغوي ،شيوعا

سنَفعِّ  منها فقط "اختيار  ،وغريها  5وعدم استخدام املصطلح الرتاثي ملفهوم جديد  ،العربية عند وضع املصطلح أو نقله 
 املصطلح اوأكثر شيوعاً" بّي الباحثّي بناًء على املثا  اآل ي :

     linguisticاملصطلح املستهدف : 
 اوألسنية      ،اللسانيات ،ة : علم اللغةاملقابالت العربي

  linguisticاملصطلح اللساين :                                              
 النسبة التصويت املقاب  العريب :

 % 39 باحثا 580صوت عليه  علم اللغة

 % 41 باحثا 610صوت عليه  اللسانيات
 %18 باحثا 272صوت عليه  اوألسنية

  باحثا 1462 ع الباحثّي املصوتّيجممو 
  اللسانيات املصطلح اوأكثر شيوعا

 
مبين أساسا على شيوع املصطلح  ،ميث  اجلدو  السابق تصميما خمتزال لواجهة اختيار  مصطلح لساين مت التصويت عليه 

تعد لغة  ،مفتوحة  املصدر ( باستخدام الربجميات احلرةweb Applicationقد يكو   واجهة تطبيق ويب  ) ،بّي الباحثّي 
فهي  اوأحسن يف فئتها ملالءمتها حلجم البيانات  ،( MySqlوقاعدة البيانات ُمنشئة بواسطة ) ،( اوأفض  ملرونتها phpالـ ) 

 املعترب   
 أو تطبيقاً موجهاً للهواتف الذكية   ،ميكن استثمار الربجمية يف صفحة يف مواقع التواص  االجتماعي 

 الصالحيات :ون و ماملستخد
 الباحث والزائر :  ،منيز فيما يلي أصناف املستخدمّي

 املستخدم الباحث :
 ،    ( ،جممع لغة عربية  ،خمرب حبث  ،هو الذي ينتمي إىل مؤسسة معينة ) جامعة 
 مصمم على الّنحو اآل ي : T.userSإ  اختبار التصويت مبين على قاعدة بيانات للباحثّي 

 ع املعجم اللساين املفهر  املخصص هلذا الغرض مثال: يدخ  الباحث إىل موق 
 يطلب منه بيانات الدخو  اخلاصة به والوحيدة : )اسم املستخدم وكلمة املرور (

 تُتاح للمستخدم الباحث الوظائف التالية :
 إضافة مصطلح أو مقاب  لساين جديد    1

83 zzz  zzzzz، اجملمع للغة العربية يفz ة : لسانيات تطبيقيlinguistique applique 

 :Phonologie  علم وظائف اوأصوات
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 مث استظهار النتيجة   ،التصويت : عملية اختيار مصطلح من متعدد  2
 استعراض آخر اوأنشطة املتعلقة بإضافة املصطلحات اللسانية ونسب شيوعها     3

 

   وله الوظيفة الثالثة دو  اوأوىل والثانية   ،هو املتصفح وميث  الطلبة وغريهم  املستخدم الزائر :
 نستعرض فيما يلي الوظائف املمكنة  

 ،الرتمجة ،التعريب ،االشتقاق ،  التالية : القيا بإحد  الوسائأوال  :إضافة مصطلح أو مقابل  لساين جديد :  
 واالرجتا   فيحدد الباحث الوسيلة مث الكلمة مث الوصف كاآل ي: ،اجملاز ،النحت  ،النق 

 

 

 

 إضافة مصطلح لساين جديد
      <    ،اشتقاق  ،نق   ،اخرت الوسيلة :   > حتدد الوسيلة : ترمجة 

 > يوضح أصلها < ة <الكلمة : >  توضع الكلمة بالعربي
 الوصف : >  وصف دقيق للمصطلح <

 

يف  ،اليت حتتوي فهر  املصطلحات اللسانية املتوفرة     T.databaseمث التحقق من املصطلح يف قاعدة البيانات املخصصة 
 حالة وجوده يُنّبه الباحث بذلك   

موقعه الرمسي  مع اإلشارة إىل أ  مث  هذه اخلدمة ضمنها مكتب تنسيق التعريب يف 
http://www.arabization.org.ma،  وهي خالية  ،إال أهّنا مفتوحة لك  زائر  وهي يف تبويب االتصا  أو املسامهة

 ومن أخر  حتديد عضوية املساهم    ،من حتديد وسيلة إضافة املقاب  أو املصطلح من جهة 
 وتتم يف املراح  اآلتية : ثانيا  : التصويت :

 فهر  املصطلحات اللسانية عن مصطلح معّي باللغة اوأجنبية   يبحث الباحث يف 
    يظهر له املصطلح اوأجنيب ومعه املقابالت العربية 
   خيتار واحدا منها ويصوت عليه على حسب اختياره 
    تستظهر نتيجة التصويت آنيا 

  يكم  بقية املراح  الثالثة والرابعة  مث ،يف حالة البحث باللغة العربية : يظهر املصطلح من بّي املقابالت العربية   
 إضافات مهمة للباحثني :

من اخلدمات اليت تضمن استمرارية يف توحيد املصطلح اللساين إعالم الباحث دوريا عرب حسابه الشخصي عن آخر 
 ودعوته إىل التصويت عليها يف حالة مل يفع    ،املصطلحات املضافة 

 القيمة العلمية للمعجم املفهرس:
   مثرة هذا العم  تظهر جليا يف :إ
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 حتديث الرصيد املصطلحي اللساين  لد  الباحث    1
 الربط الفعلي بّي ك  اجلهود املبذولة يف توليد املصطلح وتوحيده    2
 النشر الواسع بّي الطلبة فضال عن الباحثّي     3
ات اليت تضعها اجملامع قد ال تتقيد هبا وأ  ) القرار  ،تفعي  املصطلح اوأكثر شيوعا بشك  حقيقي يف الواقع االستعمايل   4

      6    فهي تبقى يف الغالب قوائم يف سجالهتا وال تعرف طريقها إىل اجلامعات أو إىل املعاهد ( ،هي نفسها 
ميث  مشروع معجم املصطلحات اللسانية املوحدة فرصة جلمع شتات الباحثّي يف جما  املصطلح اللساين على املستو    5

 جعا حقيقياً  لرصد الواقع االستعمايل  ومر  ،الوطين 
ومن مّث نضمن  درسًا تعليميًا جامعيًا راقيا  ،اهلدف من هذا املعجم توحيد املصطلحات اللسانية لد  الباحثّي أوال   6

 ونقياً من مظاهر التشتت والفوضى املصطلحية  
وربط الدر  اللغوي  ،ي  إىل أبعد حدٍّ ممكن فتح جما  البحث يف املعاجم احلاسوبية وطرق بنائها وزيادة رصيدها اللغو   7

 جيدا مع التقدم املعلوما ي  
 النشر الواسع للمشروع سيزيد دو  شك من املهتمّي فنقرتب بذلك من نتائج واقعية أكثر فأكثر    8
 ال بّد من متخصصّي يف املصطلح اللساين حىت يتم مراقبة نتائج تصويت الباحثّي من بعيد      9
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 رؤية هناد املوسى م  خالل نيات التحويلية التوليدية سااللّ 
Transformational Generative  Linguistics Through the Vision of Nihad Musa 

 

 فرخي   األستاذة  :  بدرة 
 غة العربية قسم اللّ 

 جامعة جيجل 
 ملخص -

حويلي عند العرب احملدثّي من خال  ما تقدم به الباحث حتاو  هذه الدراسة  يف بعديها املرجعي التطلعي الوقوف على الدر  الت
هناد املوسى تقدميا تأصيليا أراد من خالله تتبع أهم ما جاءت به  اللسانيات التحويلية يف كتب اللغة والنحو الرتاثية موضحا 

ضه الواقع الزمين مبختلف أسبقية الرتاث إىل تلك القضايا ،  وأ  االختالف ال يغدو أ  يكو  جمرد تباين اصطالحي فارق فر 
مكوناته  وال نوافق املوسى يف رؤيته السابقة كو  أهم إشكا  مطروح هو حو  طبيعة ما جاء عند اللغويّي العرب القدامى  ؛ إ   

 حقا يهدف إىل  تأسيس نظرية لغوية قائمة بذاهتا أم ال   وقد أعاننا يف هذا الطرح ، على وجه التقدير ، سريورة القضايا  كا 
 وصريورهتا اليت ارتبطت بغايات أخر  غري الغاية اللسانية 

 
اللسانيات ،اللسانيات املقارنة والتارخيية ، اللسانيات الوصفية  )النظام والينية( ،اللسانيات التحويلية :  كلمات مفاتيح-

 بناء،تعميم،مجلة مندجمة )القالب، البنية العميقة والبنية السطحية ، اوأص  ، التحوي (  حتويلية عربية ،قواعد ال
 

Abstract 

This study is trying to stand on transformational lesson  to moderns Arab;  through the vision 

of nihad al-musa  who try to  see it  in  old meaning   by  the following of the most important    

generative  linguistics. he told that  many idea which found it in linguistic it is not  new 

because  its found it in old vision Arabic  , and the deferent just in the  term  grammar. We are 

not agree  with the  position of al-musa,  because the really problem   about the nature of 

existing : if  the old mind  mean a theory of linguistics   or not ? 

 

Key  words 

Linguistics, comparative and historical linguistics, descriptive linguistics (system and 

structure), generative  linguistics (mold, deep structure and surface structure, origin, 

conversion) Arab transformative issues,formation rules,generalization,embedded seutence. 
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 اللسانيات التحويلية يف ضوء أهم املرجعيات-1
( Ferdinand de Saussurد الطرح اللغوي احلديث الذي تقدم به اللغوي السويسري فرديناند دي سوسري)يع              

رّيت سريورة الدر  وصريورته ، فكثريا ما نعتت بالتبعية الفلسفية اليت تعتمد التأم  منطلقا والتخمّي والتنبؤ أساسا يف قفزة نوعية غ
عدة منها الرؤية التارخيية  واملقارنة   واليت سادت من    لسانيةاحلكم وإصدار النتائج  يف تأسيس سابق مّث   الحقا  مرجعية لرؤ 

لى أص  اللغات أو تارخيها ؛ إذ قّدر لفرانز بوب يف كتابه منظومة تصريف اوأفعا  السنسكريتية إظهار قب   ، حماولة الوقوف ع
التشابه الذي يص  تلك اللغة  بغريها من اللغات اوأخر  )اليونانية والالتينية واجلرمانية واإلسبانية   ( انطالقا من جمموع 

ت  ، وبفع   اكتشافه أطلق على جمموع هذه اللغات اسم اللغات اهلندو أوروبية التقابالت  الصوتية والصرفية  والداللية للكلما
اليت شهدت ميالد قواعد مقارنة  ترّكز على أوجه الشبه على حساب أوجه اخلالف ؛ النهج الذي وصفه  اللغوي فريث بأنه هنج  

اطع  بّي تلك اللغات إمنا  هو إشارة إىل ؛ فوجود تقعيأص  انقرض من الوجود   وهو ، يف احلقيقة،  انقراض شكلي ال واق
اوأص  الكفي   بإلغاء حكم االنقراض ، فما يد  على الشيء ميكن اعتماده أصال يستد  به يف تعلي  التقاطع  حبكم  ذلك 

   1اوأص  وطبيعته 
حتددت  يف ضوئه  خمتلف التغريات مل يبتعد املنهج التارخيي عن الدراسات املقارنة كثريا ؛ إذ رسم تتبعا حموريا للظاهرة اللغوية 

والتطورات اليت تلحق بالظاهرة عرب الزمن، دو  النظر إىل  الظاهرة  بوصفها بنية مغلقة ب  وسيلة فقط لغاية تأرخيية قدسها 
ة الفيلسوف اوأملاين )كار  بوهلر( تقديسا أشار عربه إىل أ  ك  دراسة علمية ال تتبىن هذه الوجهة هي دراسة ضعيفة القيم

وأمام هذا القصور يف زاوية النظر من جهة ، واملبالغة يف االهتمام بالتاريخ  من جهة أخر ، جتّلت  .الفتقادها  للمصادر التوثيقية 
رؤية سوسري البنيوية  اليت واجهت ثورة و رفضا كبريين مربرمها التعسف يف إخراج اللغة بوصفها قوالب جموفة تستثمر إجراءات 

ولع  قبوله  الحقا يعود إىل افتقاد البدي  و التأسيس املنطقي  ما جع  الباحثّي يلتفو  حو   تلك الصيحة  املنهج التجرييب 
اللسانية اليت اختذت اللغة  وسيلة وغاية يف الوقت نفسه  ، مقيمة الوصف على مستو   قاعدي أفقي واحد  حيتوي أجهزة ، 

نتقدها ا تربطهما عالقة اعتباطية غري مربرة (signifié) واملدلو  signifiant)العالمة فيها  شقا  يعرّفا  يف ثنائية الدا )
اللساين الفرنسي إمي  بنفنست الذي ير  بأ  العالقة االعتباطية تكو  بّي الدا  واملرجع  ، وأ  عالقة الدا  باملدلو  هي عالقة 

 2تالزمية 

بوصفها  لنظام الذي يستلزم عالئق مسبقة متيزه عن مفهوم البنية يتحدد التعريف اللغوي عند فرديناند دي سوسري يف ضوء فكرة ا
يف ظ  حميطها اللغوي املعرب عنه  مصطلحا عد  عنه سوسري عدوال  يتالءم وتطلعاته اللسانية احلريصة على تتبع قيمة الكلمة

عضها ببعض لينتج أخريا التحاما ال فإمكاننا أ  جنمع تراكما مفرداتيا بوصفه بنية توازي مجع قصاصات معينة وإلصاق ب بالنسق،
 يد  على شيء وإ  كا  موحدا يف شك   بنية تفتقر عناصرها الصطالحية الوحدة 
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املفتقدة بدورها ملبدأ العالقات املسؤو  عن  مد  اتساقها، وهو ما يقاب  حنويا تداع وظائفي غري متسق  كأ  جيتمع الفع  املذكر 
فكرة النظام برتاجع العالقات يؤدي حتما إىل تراجع النظام نفسه ليكو  كّ  نظام بنية  مع فاعله املؤنث  وال شك أ  تراجع

 والعكس غري صحيح 
عن  ،اللسانيات وهي املدرسة البنيوية لقد حتدث فرديناند دي سوسري، بوصفه زعيم اللسانيات العامة  ومؤسس أو  مدرسة عرفتها

 لصو ي والصريف فاملستو  الرتكييب متجاوزا  املستو  املعنويأساسيات الوصف اوألسين مركزا على املستويّي ا
من منظور جتاوزا عل  بعدم توافر اإلمكانات العلمية اليت متكن من متثي  املعاين جتريبيا     أو ضبطها ضبطا يعتد  مبفهوم القيمة  و 

الظواهر اللغوية بطريقة شكلية ، ومل تبذ  جهدا زعيم اللسانيات احلديثة  اللساين إفرام نوام  تسومسكي، اهتمت البنيوية بتحلي  
يف حتديد القواعد اليت يلجأ إليها املتكلم عند تكوين مجلة غري حمددة  غري مهتمة بالكفاءة اللغوية يف نظرة قاعدية أحادية  تفتقد 

 3للتعميم والشمولية والتفسري

 املوسى أبعاد النظرية التحولية عند النحاة العرب  يف ضوء أحباث هناد-2
استحوذت اللسانيات الغربية عامة واللسانيات اوأمريكية خاصة على الدراسات اللغوية العربية، ال سيما بعد ظهور النظرية 

تيارا سائدا وعنوانا   التوليدية التحويلية، وأصبح تطبيق املقوالت النظرية املستفادة من تلك اللسانيات مبدارسها املختلفة املتعاقبة
وعلى الرغم من إسهام )دي سوسري( املشهود يف تأسيس البنيوية السنكرونية، ونفاذ   جتاهات الدر  اللغوي يف العربية رئيسا يف ا

يف اللسانيات اوأمريكية بتناميها املطرد يف بعض اوأنظار اللسانية اوأوروبية، وكذا الرتاس  بّي الفريقّي وتواردمها على مناهج متقاربة 
إال أهنما يظال  متمايزين، إذ بقيت اللسانيات اوأوروبية مبوروثها التارخيي واملقار  أقرب إىل احملافظة، ب  يتخذ الوصفية والوظيفية ، 

  4احلوار بينهما شكال أقرب إىل السجا 
اللغات وإ  كا  املنهج مشرتكا كالذي جنده لد  )مارتنيه( الوظيفي الفرنسي من نقد النزوع إىل الكليات قب  الشروع يف مقاربة  

اإلنسانية اخلاصة يف أبعادها التواصلية، يعين بذلك على وجه اخلصوص النظرية املعرفية العقلية يف اللسانيات اوأمريكية، وحّي 
منهج التحلي  النحوي عند سيبويه يرجح يف تقوميه، وير  أ  لو عاش سيبويه  يتناو  لساين اسكتلندي منصف هو مايك  كارتر

نزلة وسطا بّي دي سوسري وبلومفيلد، والعربية هلا موارد شىت يف أعما  الرواد والكتب اوأمهات واملدار  يف هذا العصر الحت  م
االستشرافية، واللسانيات اوأنثروبولوجية ، كما سبقت  -اللسانية املتعاقبة، فهي يف اللسانيات الوصفية والتارخيية، و الكالسيكية 

أو نظرية تشومسكي، العربية يف      لتخطيط اللغوي، ويف اللسانيات التوليدية التحويلية اإلشارة ، ويف اللسانيات االجتماعية وا
لتبقى أهم حقبة لسانية فارقة بّي رؤيتّي هادفتّي ومتطلعتّي مها الرؤية الوصفية  5اللسانيات احلاسوبية، ويف اللسانيات العامة

ف اللغوي يف قالبه العميق الذي ير  بأ  الداللة أسا  حتديد بىن والرؤية التحويلية  هذه اوأخرية اليت حاولت أ  تعيد الوص
 املعطيات  

لتكو  نظرية النحو التحويلي ، يف ظ  قواعد اللسانيات التحويلية، أفض  نظرية  ظهرت حىت اآل  لوصف تركيب اللغة اإلنسانية 
تحويلي وفهمه يعد ضرورة أساسية وأي فيلسوف ؛ ومعىن هذا أيضا أ  معرفة النحو الsystematic 6وتفسريها بطريقة منهجية 

أو عامل نفس أو عامل أحياء يرغب يف دراسة قدرة اإلنسا   اللغوية  وقد حاو  كثري من الباحثّي العرب احملدثّي تعقب واقع هذا 
  7النحو بأهم مقوالته يف تراثنا العريب على رأسهم الباحث اللغوي هناد املوسى
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الذين حاولوا إلقاء نظرة جديدة على املادة الرتاثية العربية ، بإرساء أصو   النظرية النحوية التحويلية من  هناد املوسى من الباحثّي
منطق عريب حمض ، و ذلك من خال  املقارنة بّي النحو العريب  و قواعده ،والنحو  اللساين التحويلي  يف حبثه املسمى نظرية 

 احلديث   النحو العريب يف ضوء مناهج  النظر اللغوي
وقد تطرق املوسى ملختلف معاين النحو اليت أبرزها التحويليو  ، مشريا إىل أنه انطالقا من نظام اوأحكام املرسخ يف ذهن متكلم 

 اللغة يف فرتة الطفولة املبكرة ، توضع خمتلف اوأمناط الكالمية  أما التعريف اآلخر الذي عرضه الباحث فيتمث  يف حنو
 رية يقّيمها اللغوي قصد وصف امللكة اللغوية   ويعقد الباحث مقارنة بّي التعريفّي  وما ذكره ابن جين يقّدم على شك   نظ 

ه( ؛ فأوهلما يعرف النحو بأنه " انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب و غريه ، كالتثنية 174ه( واخللي )ت392)ت 
ليلحق من ليس من أه  اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة ، فينطق هبا و و التحقري و التكسري و اإلضافة و النسب وغري ذلك ، 
  8إ  مل يكن منهم ، و إ  شذ بعضهم عنها رد به إليها " 

وير  املوسى أ  تعريف ابن جين حيم  بعدا حتويليا بارزا حّي أشار إىل اجلانب الرتكييب الداليل ؛ القضية نفسها اليت احتواها فكر  
رر أ  العرب نطقت على فطرهتا ، كما أدركت أصو  كالمها وتأسست يف دهنها علله  حماولة التطلع إىل ما قام يف اخللي  عندما ق

عقو  اللغويّي العرب عندما تكلموا على سجيتهم ، و لكنه مل يستطع تقرير مطابقة العلة ليؤو  اوأمر يف النهاية إىل تكرار لوجه 
وضحة حلقيقة النطق اللغوي الفطري ختتلف من متكلم إىل آخر ، فقد يكو  باين الدار قد فع  الورقة الواحدة ، مبيننا أ  العلة امل

 فيها ما شهدناه مجيال ملفتا لعلة كذا، و هي علة مرجحة ، كما  قد 
و  وقد  تك يكو  باين الدار قد فع  فيها ما شهدناه مجيال ملفتا لعلة كذا و كذا ، بوصفها  علة مرجحة قد تكو  حقيقة ،

    9عكس ذلك عندما يقر شخص آخر علة أخر  ختتلف عن اوأوىل
و يتحدث هناد املوسى عن اوأص  الكالمي عند العرب بالوقوف على ماهية أمثلة الكالم ومقارنة مسار ذلك بذكر ما عرضه ابن 

ين بيننا و بّي  ما طرحه الباحث يف جين من أ  العرب أرادت من العل  ما نسبناه إليها و ما محلناه عليها   و من هنا يكم  التبا
تأوي  كالم ابن جين فنحن جنده ال صرحيا مباشرا ، وال ضمنيا يستنتج منه ما ذهب إليه هناد املوسى  من جهة ، كما جتد  أ  

راض و الباحث اختذ التأويالت املنطقية املقرتحة  من جهة أخر ، و نر  بصورة أقرب إىل املنطق أ  العرب حّي وقفت على اوأغ
  كما أشار املوسى إىل أ  10العل  بصورة واضحة إمنا تقصد ما  يتعلق ببنية اوأنظمة اللغوية املختلفة و باملستو  الظاهري للغة 

اوأنباري قد قصد يف كتابه أسرار اللغة الوقوف عند أصو  هذه السليقة  ، و يتأسس كالمه على حجج غائبة  توص  إىل نتيجة 
اللغوية الالزمة  ،و من هنا نقو  إ  كالم املوسى خبصوص ما  تناوله اوأنباري يشك  حكما وجوديا على غري مدعمة باوأدلة 

مدخ  غري حاضر و يبقى تقرير حقيقة ذلك جمهوال إىل غاية قيام اوأدلة اللغوية  وما ميكن قوله أ  اشرتاك السليقة )ماهية الكالم( 
منطلقاته اليت جيب أ  تؤخذ بعّي االعتبار للوصو  إىل حقيقة ذلك االشرتاك إ  كا   بوصفها عنصرا حتويليا عربيا يبقى اجتاها له

حقا تشاهبا أم تباعدا  أما عن قضية اإلبداعية يف اللغة فأشار إليها باسم ) ما ينحصر و ما ال ينحصر( مبينا أ  مفهوم تلك 
ابة مغين اللبيب ، يف الباب الثامن من الكتاب القضية متكرر يف كتب النحو العريب، من ذلك ما ذكره ابن هشام يف كت

 املذكور كما وقف الباحث عند قضية اوأصلية و الفرعية كمبدأ من مبادئ النحو وفقا ملا ورد يف النحو التحويلي 
لية و االمسية و وتطرق إىل اجلم  البسيطة مميزا بينها و بّي اجلم  املركبة ،وهو ما أشار إليه النحو العريب يف نوعّي من اجلم )الفع

  11ما يتبعهما من تغريات وما جتر  عليها من عناصر إضافية و أبعاد وظيفية أخر (
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استند املوسى إىل املادة الرتاثية العربية  فتجده يقتنص منها ما وقف عليه سيبويه عندما حدد اجلم  البسيطة اوأولية يف اللغة  
لك اجلم    مثا  ذلك االسم املبتدأ و املبىن عليه   و هو قولك )عبد هللا و هذا والرتاكيب املمتدة و املتحولة إىل أصوهلا من ت

أخوك (  و مث  ذلك )يذهب عبد هللا( فال بد للفع  من االسم كما مل يكن لالسم اوأو  بد من اآلخر يف االبتداء  و قولك 
ه كاحتياج املبتدأ إىل ما بعده ويضيف املوسى االبتداء )كا  عبد هللا منطلقا( ، و )ليت زيدا منطلق( ، وأ  هذا حيتاج إىل ما بعد

و اجلار على املبتدأ   و يضيف ما أوضحته موز  من اختبارها لوجوه الداللة اليت يتخذها اخلرب عند سيبويه مبيّنا البىن السطحية 
و مبنيا على املفعو  اوأو  )حسب عبد هللا الىت ميثلها اخلرب املبين على املبتدأ ) زيد أخاك( أو )كا  و امسها( )يظ  زيد أخاك( ، أ

زيدا أخاك(  ومن هنا تتضح صور اخلرب املتباينة يف بىن سطحية ممتدة  وخمتلفة املواقع و اليت تعود يف حقيقتها إىل بعد جواين ثابت 
تعود  -وإ  تصدرها اسم – مشرتك بّي تلك اوأمناط الىت يتبناها املوسى  وعليه تكو  مجلة  من حنو ) كيف جاء زيد( فعلية وأهنا

 11ضمنيا إىل منط لغوي فعلي بسيط ،  و اجلوهر كما يلي : جاء زيد       كيف؟؟؟  راكبا ؟  ماشيا؟غاضبا؟

كما أشار الباحث إىل أ  اللغويّي العرب كانوا ينطلقو  من الرتكيب السطحي اوأو  ، و أهنم كانوا يردو  املركب منه إىل و      
الباحث يف كو  اجلملة الصغري ، فنحن عندما نقو  : )كيف جاء الولد(  فإننا نقوم باخضاعها للسالس  لكننا ال نتفق مع 

 اآلتية :  كيف  جاء الولد: الرتكيب اوأساسي 
 جاء الولد كيف؟ خبضوع الرتكيب لقواعد التقدمي و التأخري حنص  على الرتكيب اوأو      

ح التحوي  املأخوذ من قب  النجاة العرب احملدثّي باملفهوم البسيط عند اوأوائ  من نتفق مع هناد املوسى عندما يقر بأ  مصطل
اللغويّي العرب ، أم أهنم أخذوا املصطلح باملفهوم الذي محله من النحو العريب و الذي تضمن البنية و التصور الذهين و ما يلحق 

لعريب حتّدث هناد املوسي عن قضية البنية العميقة و البنية به من خمتلف القواعد احملددة مبصطلحاهتا و تطبيقا على النحو ا
، مشريا إىل التعدد املعنوي  للنمط الواحد و الذي كا  العجز يف تأويله عيبا  اجلواين و الرباينالسطحية و أطلق عليهما اسم 

درسة التحويلية بالعودة إىل الرتاث الحظته املدرسة التوليدية على حمتو  الدر  اللساين البنيوي   و قد استدرك ما  أقرته امل
النحوي العريب و الذي حف  مبث  ذلك التعدد املعنوي الذي قد يكو  سببه انفتاح مفردات اجلملة على معاين خمتلفة كما يف مجلة  

ماد املعىن   كما تطرق املوسى ملواضع اعت 13)جلست إىل جانب العّي( ، فتعدد معاين هذه اجلملة يعود إىل تعدد  كلمة )عّي(
  معتمدا أ  وقف عند ابن هشام ووضح اجتاههمنطلقا يف حتديد خمتلف الوظائف النحوية ، ووقف عند ما ذهب إليه الزجاج  بعد 

أسا  االستباقية النحوية العربية إىل ما يعرف بالبنية العميقة والبنية السطحية؛ فالباحثو  اوأوائ  كانوا يقيمو  حدودهم  لقضايا 
تندين إىل قرار معنوي كدلي  على صحة النظر النحوي اإلعرايب   فمن ذلك أهنم يعرفو  االستثناء بأنه االقتصار على النحو  مس

إخراج من الك  ، كما أهنم جعلوا املعىن حكما فيما جيوز و ما ال جيوز ، حنو ما ذكره املوسى نقال عن ابن السراج ، حيث ال 
وواضح جدا أ  هذا يعود إىل ما تصور  )جاءين قوم إال رج  (، فذلك ال فائدة مرجوة منه   استثناء النكرة من النكرات فال تقو 

 14يف سليقة متكلم اللغة و الذي أدرك استثناء معلوم من جمموع نكرات

أخذ تشومسكي  واحلقيقة أ  هناد املوسى قد جتاوز  إقرار التشابه املوجود بّي النحو العريب والنحو التحويلي إىل النظر يف إمكا   
عن حنونا العريب  فاملوسى يف تتبعه  مسار املفاهيم النحوية حىت وصلت إىل تشومسكي  كا  حذرا جدا  إذ أطر كالمه  بأدق ما 
يكو  من التحفظ  يقو  : " وليس تقرير الشبه بّي ابن هشام وهومبولت مث تشومسكي من هذه اجلهة حمتاجا إىل أ  يتكلف له 

يف اهلامش قائال:" إ  التشابه يغري بالتأم  ، ويقوي معه اهلاجس بأ  هذه املسألة قد تكو  بعض ما ورد على التأوي " مث يعلق 
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الغرب من العرب يف إطار انتقا  العلم العريب إىل الغرب الالتيين "  وذلك أ  املستعرب سلفسرت دي ساسي كا  متضلعا    من 
يف حنو العربية وما ترمجه إىل الفرنسية من كتب النحو والتجويد القدمية يد  بوضوح علوم اللغة العربية  وما أنتجه من الدراسات 

على أنه أدرك  إدراكا ال بأ  به مفاهيم ومناهج النحاة العرب  وجتدر اإلشارة إىل أ  دي كو  دي ساسي هو من كو   فو  
 ن هومبولت  وغريه ،وأهم شيء اكتسبه هؤالء من درو  دي ساسي هو اطالعهم ، م

 
خال  دراستهم للعربية واللغات السامية اوأخر ، على املفاهيم اللغوية والنحوية العربية اليت كانت تنقصهم يف ثقافتهم الفيلولوجية 

  15متشبعا مببادء النحو الوصفي التعليلي سريو نسبة للنحو والصوتيات  وكا  دي سالتقليدية ، وكا  اوأمر بال
 لي :ومما سبق ذكره خنلص إىل  ما ي

*اعتمد هناد املوسى هنجا تتبعيا استطاع أ  يتعقب يف ضوئه صد  قضايا حتويلية  يف النحو العريب هذا من جهة ، و من جهة  
 أخر  استطاع أ  يربز دور اللغويّي العرب اوأوائ  يف حتلي  الظواهر اللغوية 

حميطة ، و كفاءة هناد املوسى الذي نقلنا بدقة إىل عاملّي  *نعرتف حقا بكفاءة باحثينا اوأوائ  مبا أتيح هلم من إمكانيات وظروف 
لغويّي  ؛ عامل عريب سّباق حسب أدلته ،وعامل  غريب مستثمر حسب صريورة تلك اوأدلة  و من تقابلهما أوصلنا إىل  طبيعة 

 نهج  التقاطع املوجود بّي االجتاهّي ) النحو العريب و النحو الغريب (  فضال عن طبيعته الرؤية وامل
* كانت النظرية النحوية القاعدة  اليت من املفروض ينطلق  منها يف البحث و التحلي  و من مث اخلروج مبختلف النتائج ، كما   

نعرتف أيضا أ  خمتلف اوأفكار التحويلية جتلت فعال يف الرتاث اللساين العريب، و لكن ذلك كا  بصورة غري ناضجة ، فكانت 
و  كحا  املزارع الذي غادر و دو  تنّبه منه  أسقط بعض البذور ، فنبتت  ومنت يف مناطق متفرقة  دراستهم ال تغدو أ  تك

 إنتاجها  سيكو  ، ال حمالة ، مقهورا على اوأرجح مقارنة بغريها من البذور الىت زرعت بقصد ونية االنتاش واإلنتاج 
، كانت من قبي  التقاطع خمتلف الغاية ؛ فمعطيات النحو واللغة  *كثري من قضايا التقاطع املوجودة بّي النحوين العريب والغريب

اليت وجدت عند عبد القاهر اجلرجاين مثال ارتبطت ارتباطا وثيقا مبحاولة إثبات اإلعجاز القرآين دو  أ  يكو  اهلدف هو 
باملشرتك النحوي العريب الغريب  و التأسيس لنظرية لسانية قائمة بذاهتا ؛ أي مل تكن مستهدفة  التحوي  ، بقدر ما كانت إحسا  

 املذاهب احلديثة يف دراسة اللغة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
149 

 
 
 
 
 
  

 اهلوام 
 119_111،ص2007حبوث ودراسات يف علوم اللسا ،عبد الرمحن احلاج صاحل،موفم للنشر،-1

 وانظر أيضا: 10_5النشأة والتطور ، أمحد مومن ،ديوا  املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ص وانظر:
  ، املوقع اإللكرتوين11114-8179مناهج اللسانيات احلديثة، اجلريدة الثقافية لك  العرب ، الرتقيم الدويل 

ar.aladabia.net/article-7674  
  167-150حبوث ودراسات يف علوم اللسا ،عبد الرمحن احلاج صاحل ،ص-2
 90-56اللسانيات : النشأة والتطور، ص  -3
 ((alghad.comة اآلخر  ، زياد  عناين)يستقرئ هناد املوسى (  املوقغ اإللكرتوين  اللغة العربية يف مرآ  -4

 نظرية النحو العريب يف ضوء  مناهج النظر اللغوي احلديث ، املوسى ، بريوت ، ص وانظر    57-47
 املرجع نفسه-5
  32 33نظرية تسومسكي اللغوية ، جو  ليونز ، ص -6
 لغة الضاد(  www.startimes.com) املوقع االلكرتوين  2005املوسى ،  املؤسسة  العربية   للدراسات  ،  اللغة يف مرآة اآلخر ، هناد -7
 و انظر   1،ج 2007اخلصاءص، ابن جين ،دار احلديث ، القاهرة ، -8

   295،ص1992ملوسى، رسالة ماجستري، اجلامعة اوأردنية،مناهج الدر  النحوي يف العامل العريب يف القر  العشرين ،عطا ا
   299-295ص    _املرجع نفسه9

 299-295ص   املرجع نفسه-10
 302-297ص   املرجع نفسه-11
 55/  11هناد املوسى ص  –نظرية النحو العريب -12
 302-295مناهج الدر  النحوي عطا موسى ص -13
 299-295ص  املرجع نفسه-14
عودية و العريب يف نظرية تشومسكي،جاسم علي اجلاسم،معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقّي هبا ،اجلامعة االسالمية  باملدينة املنورة الستأثري النح-15
  Maamri-ilm2010.yoo7.com /t218_topic   املوقع االلكرتوين: انظر،

 82 - 69ص  116الرتاث العريب دمشق العدد و انظر تأثري اخللي  ابن أمحد و اجلرجاين يف نظرية شومسكي جملة 

 
 
 

http://www.startimes.com/


العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
150 

 
 
 
 

 الّلغة العربّية ّيةواقع وحتّديات توظيف احلاسوب الّتعليمّي يف تعليم
Implementing Computer for Education in Arabic Language Didactics:  

Status Quo and Challenges 
 

 األستاذ كمال ب  جعفر
 وآداهباقسم الّلغة العربّية  

     2دة   عة البلي جام
 امللّخص بالّلغة العربّية: -1

 احلياة مناحي مجيع يف نوعّية قفزة" رْ لَ وف ْ تح   ْ في لْ أَ " املفّكر تعبري حدّ  على الثّالثة املوجة أو الّتكنولوجّية الثّورة حّققت لقد      
 وتعزيز تسهي  غيةبُ  واسع نطاق على كنولوجيةالتّ  املستحدثات ذههب املتقّدمة الّدو  هتمتا حيث الّتعليم، قطاع يف والسيما
 حمور املتعّلم تعترب اليت احلديثة الرّتبويّة ياتالّنظر  مواكبة على املعّلم تساعد الّتعليم تكنولوجيا وسائ  أ ّ  الرّتبويو  أكدّ  ولقد الّتعّلم،
يف املواصفات واإلمكانيات  اوأمس، جي  عن متاما تلفخي اليوم جي  وأ ّ  خاصة ،الّتعّلم حنو الّدافعية وزيادة الّتعليمّية، العملّية

 يف الّتعليميّ  احلاسوب توظيف جع  ما وهذا ،اتالّتقني هلذه ستجابةكإ  هاما شوطا قطع بدوره الّلغات تعليمّية وحق املتاحة، 
 توظيف مزايا على املقا  هذا يف نقفس يهوعل، والّتطوير والّتغيري للّتجديد عنوانا اخصوص الّلغات تعليمّية ويف عليم عموماالتّ 
 يف احلديثة الّتعليمّية والطّرائق الوسائ  هذه خصائص لىع الوقوف مع العربّية، تعليمّية يف "CALL ب "باحلاسو  املعّزز الّتعليم"

  ياتوالّتحدّ  اتالّتغريّ  من العديد جتتاحه راهن ظ  يف العربّية، تعليمّية يف تطبيقها صعوبات وكذا ،احلديثة الّتعليمّية املناهج صناعة
 الكلمات املفتاحية: تعليمّية الّلغة العربّية- احلاسوب الّتعليميّ  - تكنولوجيا الّتعليم - الّتفاعلّية- طرائق الّتدريس 
2- Abstract in English : 
        The information technology revolution or the third wave according to the thinker” 
ALVIN TOFLER” is undergoing a great boom in all the aspects of life especially in the field of 
teaching where developed countries have put more attention on these technological inventions 
with the aim of facilitating and promoting learning. In this regard, education experts stressed 
that technological tools help the teacher to cope with the modern educational theories that are 
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founded on learner-centeredness, and also increase learning motivation for the digital natives 
generation that differs from the old generation in terms characteristics and means available. As a 
response to these technologies, the field of language Didactics has drastically evolved where 
integrating computer for education has become a hallmark for renewal and innovation in 
learning in general and language learning in particular. We will cast light in this article at the 
advantages of using Computer Assisted Language Learning in Arabic Language Didactics, and 
the characteristics of these modern tools and learning methods in designing modern syllabi, and 
also the obstacles of implementing them in Arabic Language Didactics within an ever changing 
and challenging situation. 
Keywords: Arabic Language Didactics –Computer Assisted Language Learning -Educational 
Technology -Interactivity- Teaching methods  

 توطئة واستهالل: -3
" قفزة نوعّية يف مجيع مناحي ألف  توفلراملوجة الثّالثة على حّد تعبري املفّكر"  لقد حّققت الثّورة املعلوماتّية والّتكنولوجّية أو     
ّي واوأقراص املضغوطة الّتعليم، إذ مّت إقحام وسائط االتصا  الرّقمّية واحلاسوب الّتعليمالرّتبّية و والسيما يف قطاع  والقطاعات، احلياة

يف العملّية  والفيديو الّتعليمّي الّتفاعلّي    عد وجهاز عرض الّشرائح والتّلفزيو  الّتعليميّ وشبكة االنرتنيت وأجهزة الّتحكم عن بُ 
ذلك ظهر ما هذه املستحدثات الّتكنولوجية على نطاق واسع، وعلى أعقاب  طّورةالّتعليمّية الّتعّلمّية، حيث استثمرت الّدو  املت

أحدث الطّرائق اليت دخلت عامل يُعرف بتكنولوجيا الّتعليم والّتعليم اإللكرتويّن والّتعليم املعّزز باحلاسوب والفصو  االفرتاضّية     
ليم ولقد أكّد الرّتبويو  أّ  وسائ  تكنولوجيا الّتعالّتعليم هبدف تسهي  وتعزيز الّتعّلم من خال  توظيف الّتقنيات املتطّورة، 

(Educational media and technologies )  الرّتبويّة احلديثة اليت تعترب  ياتتساعد املعّلم على مواكبة الّنظر
الّتعّلمّية، وتسعى إىل تنميته من خمتلف جوانبه الفسيولوجّية واملعرفّية والّلغويّة واالنفعالّية  -املتعّلم حمور العملّية الّتعليمّية

، وزيادة الّدافعية حنو الّتعّلم، كما صارت طرائق Learning-Selfافة إىل تعزيز مهارات الّتعّلم الّذا ّي واالجتماعّية، باإلض
، نق  املعارف واملعلومات عامال هاما يف العملّية الرّتبويّة وأضحت اآللة أداة تربويّة حديثة ترفع الّتحدي لك  من املعّلم واملتعّلم

ما عن جي  اوأمس، فهو جي  ترعرع بّي أحضا  الرّقمنة والّتكنولوجيا ب  هو جي  معلوما ّي، خاصة وأّ  جي  اليوم خيتلف متا
 يُعايش عصر الّسرعة وعصر اإلنرتنيت واملبتكرات الرّقمّية 

الذي قطع شوطا هاما نتيجة   "didactique des languesواوأمر ذاته بالّنسبة حلق  تعليمّية الّلغات "      
تُعىن بتعليم مهارات االستماع واحملادثة والقراءة تفاعلّية املستحدثات الّتقنية، إذ ظهرت برامج حاسوبّية تعليمّية االستجابة هلذه 

لتصحيح اوأخطاء الّنحويّة واإلمالئّية، كما مّت حاسوبّية قواميس وبرامج باإلضافة إىل والكتابة واإلمالء والقواعد واملفردات والّنطق 
وهذا ما جع  توظيف نولوجّية يف تعليمّية الّلغات داخ  الّصف قصد ضما  تعليم نوعّي وجبودة عالية، إقحام الوسائ  الّتك

العربّية خصوصا عنوانا للّتجديد والّتغيري والّتطوير يف أداء املعّلم الّلغة يف ميدا  تعليمّية الّلغات عموما وتعليمّية  الّتعليميّ  احلاسوب
ري أساليب عديدة للتعّلم الّذا ّي، فهو يساعد على اكتساب املهارات املختلفة كتعليم تنسيق الكلمات ّي، إذ يتيح هذا اوأخعليمالتّ 

 ملكة الّسماع أم امللكات الّلغويّة اوأخر  تطوير اكتساب وجتهيز الوثائق وتنمية سرعة القراءة، وكذا 
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الّلغة العربّية خصوصا يف بالدنا وبعض اوأقطار العربّية جيدها والوقوف على راهن العملية الّتعليمّية الّتعّلمّية عموما وتعليمّية  
رّج اإلنسا  املناسب الذي ننشده يف ــخمناهج تعليم الّلغة العربّية ال تُ فالزالت حبيسة الطّرائق الّتقليديّة والوسائ  الّتعليمّية القدمية، 

ويف  كنولوجياتّ التوظيف  يه فإ ّ وعل لوجيا املعلومات،العصر، حيث مازالت تلك املناهج ترتجم أهداف عصر ما قب  تكنو  ذاه
يف تعليمّية الّلغة العربّية  "Computer Assisted language Learningباحلاسوب املعّزز الّتعليم" مقّدمتها

 أضحى ضرورة يفرضها الرّاهن الرّتبوّي 
 

 
 إدخال الّتكنولوجيا  يف الّتعليم ضرورة يفرضها الّراه  الرّتبوّي: -4

واجه الفع  الرّتبوّي يف الوقت الرّاهن عدة حتّديات وضغوطات أفرزهتا الثّورة العلمّية والّتكنولوجّية وهذه الّتحديات فرضت على ي
جملاراة ومواكبة هذه املستجدات، ووأّ  حق  الرّتبّية والّتعليم هو الفضاء الذي يهتم بإعداد  ّتغيرياملدرسة احلديثة تبين الّتجديد وال

سة الرّتبويّة إقحام هذه الّتكنولوجيات اجلديدة إىل ئة وصناعة أجيا  الغد استشرافا ملستقب  أفض ، كا  لزاما على املؤسّ الّناش
 حق  الرّتبّية والّتعليم على غرار باقي احلقو  العلمّية واملعرفّية اوأخر  بُغية االرتقاء والّتطوير واإلتقا  واجلودة 

ما هي يف جوهرها إاّل عبارة عن موقف إنسايّن تتفاع  فيه مجيع اوأقطاب والعناصر بصفة عامة واملعّلم ووأّ  العملّية الّتعليمّية 
واملتعّلم بصفة خاصة، أصبحت احلاجة مّلحة للمراجعة الّشاملة والّدقيقة هلذه اوأقطاب وفق ما يتماشى والّتحديات الرّتبويّة 

هو احلق  الذي يهتم باإلنسا  وتكوينه وتطويره، جيُدر والّتعليم م حق  الرّتبّية اهلائلة اليت يطرُحها جمتمع املعلومات، وما دا
 باخلرباء واملهتمّي هبذا احلق ، الّسعي والبحث عن أجنع الّسب  والوسائ  العلمّية احلديثة من أج  إكساب العملّية الّتعليمّية مزيدا

ار صناعة املناهج الّتعليمّية أمرًا حتمًيا وضرورة يفرضها الرّاهن الرّتبوّي، حيث أصبحت الّتكنولوجيا يف إط من الفّعالّية والّنجاعة،
ة ومن مّث ال ميكن أ  تظّ  مناهجنا الّتعليمّية بعيدة عن الّتكنولوجيا، وفيما يلي سنرُصد املربّرات اليت تفرض على املنظومة الرّتبويّ 

 ة الّتعليمّية الّتعّلمّية:يّ قنية احلديثة يف العملالعربّية إدخا  التكنولوجيا والتّ 
حيث أّ  متعّلم اليوم خيتلف عن متعّلم اوأمس، والفرق واضح وشاسع بينهما فمتعّلم اليوم ترعرع بّي  :ثقافة املتعّلم -

ة إعادة ويفقه ك  املستجدات الّتقنية اوأمر الذي يفرض على املنظومة الرّتبويّ  " موجة الّتكنولوجيا والرّقمنة" أحضا  املوجة الثّالثة
 الّنظر يف مضامّي مناهجها وطرائق تدريسها والوسائ  الّتعليمّية اليت تعتمد عليها  

الّثورات الّتقنية املتعاقبة وظهور جماالت تكنولوجية جديدة : حيث أّ  العامل قد شهد مع هناية اوألفية الثّانية وبداية  -
ت ترتيب اوأوراق، وأعلنت عن ميالد عصر جديد يتسم بتغيريات جذريّة يف اوألفية الثّالثة العديد من القفزات والّثورات اليت غريّ 

تقنيات صناعة املعرفة وطرائق إيصاهلا على غرار ثورة االتصاالت والثّورة الرّقمّية وثورة اجلينات وثورة الّشفرات الوراثّية وغزو 
بعيدة عنها يف ك  مرة، اوأمر الذي جع  اإلنسا  العريّب  الفضاء وغري ذلك من الّثورات اليت بقيت املشاريع واملخّططات العربّية

مع بداية اوألفية الثّالثة يعيش على اهلامش غري قادر على االندماج مع الواقع اجلديد   ، وما زاد من تأّخرنا على مستو  ك  
اهنة، وكذا اجله  بطرائق الرّتويج هلا اوأصعدة إمهالُنا للغتنا والعجز عن جعلها تساير وجتاري الّثورات احلاصلة والّتحديات الرّ 

وترقيتها لقصور الّتفكري وغياب الثّقافة املعلوماتّية   ويف خضم هذه املستجدات والّتحديات الرّاهنة والواقع الّرهيب الذي آلت 
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هتمام هبا وجعلها قادرة إليه لغُتنا، فال سبي  لالرتقاء والّنهوض هبا ما مل حُتسم طرائق تدريسها وجعلها تواكب ك  جديد وكذا اال
     1على الّتعايش مع مالمح وحتديات اوألفية الثّالثة لتصبح قابلة للّصرف مع الّثورات املعرفّية والرّقمّية احلاصلة

انعكس ذلك على الّتعليم ودفع القائمّي عليه إىل االستعانة  االنفجار الّسكايّن واكتظاظ الّصفوف الّدراسّية، حيث -
  يثة يف الّتعليم وابتداع اوأنظمة اجلديدة اليت حتّقق أكرب قدر من الّتفاع  والّتعّلم باستخدام اوأجهزة بالوسائ  احلد

اخنفاض الكفاءة يف العملّية الرّتبويّة أد  إىل ضرورة اوأخذ بوسائ  الّتعليم والّتكنولوجيات احلديثة على أوسع نطاق  -
 ئة الّتدريس ذوي الكفاءات اخلاصة يف مجيع اجملاالت أد  إىل ضرورة لتقدمي احللو  املختلفة، كما أّ  نقص أعضاء هي

 
 

سّجالت الّصوتّية وأشرطة الفيديو وكذا اوأقمار 
ُ
االستفادة من الطّاقات على أوسع نطاق عن طريق التّلفزيو  الّتعليمّي أو امل

 الّصناعّية  
املتعّلم اخلربات اجلديدة اليت تؤّهله ملواجهة خمتلف تطّور فلسفة الّتعليم حيث أصبح اهلدف الرّئيس للّتعليم إكساب  -

 البديلة مشكالت احلياة، كما أّ  املتعّلم أصبح حمورا للعملّية الرّتبويّة لذلك أصبح من الّضرورّي توفري الوسائ  الّتعليمّية  احلديثة
 اليت تسمح بتنويع جماالت اخلربة  

ّ  تطبيق الوسائ  الّتكنولوجّية يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي يؤدي إىل تنمية البحث عن اجلودة يف الّتعليم والّتدريس، إذ أ -
على الّتأم  ودقة املالحظة والّتدريب على إتباع أسلوب الّتفكري العلمّي للوصو  إىل حّ  املشكالت كما يؤدي  تعّلمّيقدرة امل

، وعليه ميكننا القو  بأّ  توظيف 2ي إىل عمق الّتعّلم وفاعليتهوجيعلهم أكثر استعدادا للّتعّلم وهذا يؤد هتمأيضا إىل زيادة خرب 
ة يف قطاع الرّتبّية والّتعليم هو الطّريق اوأنسب لتنمية الّتفكري اإلبداعّي لد  رأ  املا  البشرّي "املتعّلمّي الوسائ  الّتكنولوجيّ 

يز الّتعّلم الّذا ّي وإعطاء قدر من املسؤولّية للمتعّلم كي " السيما وأّ  هذه املستحدثات الّتكنولوجّية ُتسهم يف تعز ويعين االنسا 
 جُيابه املشكالت ويشارك يف بناء حلوهلا باقتدار وبالّتايل يشارك بنفسه يف بناء نفسه ومعارفه  

مّية يف العامل العريّب، كما أّ  هذا عن دواعي وأسباب استثمار الوسائ  الّتكنولوجّية الّتعليمّية احلديثة يف العملّية الّتعليمّية الّتعلّ       
الّتكنولوجيا يف إطار صناعة املناهج الّتعليمّية عموما ومناهج تعليم الّلغة العربّية خصوصا أصبحت أمرًا حتمًيا وضرورة يفرضها 

جيب أالّ يُنظر إىل إدخا  «ب  املشهد الرّتبوّي املعاصر، ومن مثّة ال ميكن أ  تظّ  مناهجنا الّتعليمّية بعيدة عن الّتكنولوجيا، ويف املقا
الّتكنولوجيا إىل املدار  من حيث إدخا  الكمبيوتر وكابالت اوألياف الّضوئّية من زاوية أّ  املصاحل االقتصاديّة متّث  قو  جديدة 

بوّي الّتقليدّي، يف صناعة القرار الرّتبوّي مدعومة جبهود هائلة من البحث والّتطوير، وقو  تتلقى الّتشجيع من خارج الوسط الرتّ 
  .3»الّتحدي الذي يواجه الرّتبويّي واجملتمع الكبري هو يف تطويع الرّتبّية لتكو  يف خدمة الّتكنولوجيا

وجتدر اإلشارة إىل أنّنا يف باب عصر خيتلف متاما عن سالف العصور، عصر مبواصفات ومقاييس جديدة ال يسمح ملن ال تنطبق 
ر القر  اجلديد الذي دخ  بوابة الّزمن بثورات علمّية وتقنية متتالية، أفرزت زمخا علميا وفكريا عليه هذه املقاييس أ  خيوض غما

لقد سعت بلدا  العامل بصور «وحضاريا غرّي العديد من احلسابات وفرض على العامل أمجع إعادة الّنظر يف املستقب  قب  الرّاهن، و
-أمة يف خطريّة مراجعة شاملة وجذريّة من أج  إعداد مواطنيها للغد   ولعّ  صرخة "خمتلفة إىل مراجعة أنظمتها الّتعليمّية والرّتبو 
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nation at risk  كانت صرخة مبّكرة إلعادة الّنظر يف مناهج   م،1983" اليت أطلقتها الواليات املّتحدة اوأمريكّية عام
اوأمريكّية إال أهّنا شعرت أّ  إنساهنا ليس معّدا إعدادا جّيدا  الّتعليم وخمرجاته، فعلى الّرغم من املكانة املتقّدمة للواليات املّتحدة

وهذا ما فرض على املعّلم العريّب أ  يُعيد الّنظر يف تكوينه الّذا ّي ومهامه وأدائه يف عصر الّتغرّيات ، 4 »القتحام القر  اجلديد   
 املتسارعة واملوجة املعلوماتّية العارمة 

ّتكنولوجّية وظهور الوسائ  الّتعليمّية احلديثة، وطرائق الّتعليم املبتكرة على غرار الّتعّلم عن بعد، وأمام هذه املستجدات ال     
 والّتعليم املربمج والتّلفزيو  الّتعليمّي والّتعليم اإللكرتويّن    ، ذهب بعُض الّدارسّي إىل أّ  هذه املستجدات ستقوم بإلغاء دور

راسات وّجهت الّلوم الّشديد للمعّلم باعتباره أحد اوأسباب الرّئيسة لألزمة الرّتبويّة اليت تتخبط فيها املعّلم، خاصة وأّ  الكثري من الدّ 
 5اتأغلب جمتمعات العامل وكذا أحد املعّوقات اوأساسّية أمام حركة الّتغيري والّتجديد الرّتبوّي اليت يفرضها عصر الّتكنولوجيا واملعلوم

جّية على عكس ما كا  يُعتقد، ستعم  على مساعدة املعّلم على أداء مهامه بطريقة جّذابة وفّعالة لكن هذه املستجدات الّتكنولو 
اد وتزيد من جتاوب وتفاع  املتعّلم معه، واحلقيقة هي أّ  تكنولوجيا الّتعليم ما هي إال حُمّصلة الّتفاع  بّي رأ  املا  البشرّي واملو 

كما أّ  وجود اآللة ال يعين وجود الّتكنولوجيا ولكن يبقى العق  البشرّي سّيد املوقف فيها،   وماهي إاّل وسيلةالّتعليمّية واوأدوات، 
عملّية استخدام اآللة أو تصنيع املواد من قب  اإلنسا  هي بداية العملّية الّتكنولوجّية وميكن متثي  مكونات العملّية الّتعليمّية 

   :الّتكنولوجّية من خال  املعادلة التّالية
 6تفاعل إنسان "رأس مال بشرّي" + مواد + أدوات = تكنولوجيا                     

كما أّ  تكنولوجيا الّتعليم هي عملّية فكريّة ترّكز على اقرتاح وابتكار أساليب ملساعدة املتعّلمّي على الّتعّلم قصد تقدمي حلوال 
لّتعليمّي، وتكنولوجيا الّتعليم ليست اصطالحا جديدا ملفهوم الوسائ  عملّية ابتكاريّة للمشاك  اليت يواجهها الفع  الّتعّلمّي ا

ة ونتائج الّتعليمّية ب  هي عملّية فكريّة عقلّية هتتم بالّتطبيق املنهجّي لنظريات الّتعّلم والّتعليم واالتصا  وكذا نظريات العلوم املختلف
ّلم والّتعليم قصد اإلفادة منها لتحقيق حلو  إبداعّية للمشكالت الّدراسات والبحوث اليت ترتبط ارتباطا وظيفيا بعمليات الّتع

، كما أّ  تكنولوجيا الّتعليم ال تقتصر داللتها على جمرد استخدام اآلالت واوأجهزة احلديثة ولكنها يف احلقيقة عبارة عن 7الرّتبوية
 العم  تسري وفق خطوات منّظمة باستعما  مجيع منهجّية يف الّتفكري لوضع منظومة تعليمّية، أي إتباع منهج وأسلوب وطريقة يف

ّصصات املالّية اإلمكانات اليت توفرها الّتكنولوجيا وفق الّنظريات الّتعّلمّية الّتعليمّية احلديثة كاملوارد البشريّة واملوارد الّتعليمّية واملخ
Educational وسائل وتكنولوجيا الّتعليم )أّ  ويّتضح هنا ب ،8والوقت الاّلزم ومستو  املتعّلمّي مبا حيّقق أهداف املنظومة

media and technologies)  ،هي: مواد وأدوات توّظف جزئيًا أو كليًا يف الرّتبية املدرسّية إلحداث عملّية الّتعّلم
وتكنولوجيا تعليمّية  فاملدرسة واملعّلم والكلمة امللفوظة والكتاب والّصورة والّشرحية والفيلم واحلاسوب واخلبري وغريها، تعّد وسائ 

ومن مثة ميكننا القو  بأّ  تكنولوجيا الّتعليم مبعناها الّشام  والواسع تعين توظيف ، 9مهمة لتوجيه الرّتبّية الرمسّية للّتالميذ وإنتاجها
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ة معيّنة وكذا تطوير مجيع الوسائ  واوأجهزة واملواد يف الّنظام الّتعليمّي وفق أسس ومبادئ مدروسة سلفا بغرض حتقيق أهداف تعليميّ 
 ورفع فّعالية الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي 

 أمهية توظيف الوسائل الّتعليمّية الّتكنولوجية احلديثة يف تعليمّية الّلغة العربّية: -5
ىل نق  املعارف واكتساب إّ  الّلغة العربّية حتتّ  مكانة ممّيزة يف املنظومة الرّتبويّة العربّية، باعتبارها الّلغة اجلامعة اليت ترمي إ    

وها، كمـا أّ  الّلغة املهارات الّلغويّة وترسيخ القيم احمللّية والقومّية املمثلة للُهويّة العربّية والقيم العاملّية اليت تشرتك البشريّة يف الّسعي حن
ـر  اوأدبّية منها خعليه تعّلم املواد اوأ، فكّلما حتّكم املتعّلم فيها سُه  ما قب  اجلامعة العربّية هي لغة الّتعليم يف كّ  مراح 

ووأّ  الّلغة العربّية هي لغة الّتعليم يف مجيع اوأقطار العربّية حسب ما تُنّص عليه الّدساتري والّنصوص القانونّية، وباعتبارها والعلمّية، 
 على مدرسيها والقائمّي على لغة قابلة للّتطور واحتضا  الّتقانة واستيعاب اجلديد واملبتكر يف العلوم، أصبح لزاما 

 
تصميم وصناعة وهندسة مناهجها الّتعليمّية، تنشيط تطويرها وتسريع وترية البحث فيها، وإدخا  الوسائ  واملستحدثات 

 الّتكنولوجّية يف تبليغها وتعليمها 
ثري لّلغة العربّية ومتعّلميها، إذ يفتح كما أّ  احلاسوب يُعّد أحد أهم هذه املستحدثات والوسائ  الّتكنولوجّية الذي يقّدم الك     

إدخا  هذه الوسيلة إىل ميدا  الّتعليم عموما وتعليمّية العربّية خصوصا آفاقا واسعة وجديدة، حيث يساهم يف خدمة الّلغة العربّية 
ة ألعاب لغويّة ترفيهّية يتعّلم وعلومها، ونواحي تطبيقها، كما يزيد احلاسوب من فاعلّية الّتعليم، ويعّلم املتعّلم كيف يتعّلم، إذ مث

الطّف  من خالهلا ويستمتع هبا، حيث يتعّلم احلروف والكلمات واملقاطع الّصوتّية والّتمارين البنيويّة وكذا اإلعراب، كما يتمّكن 
 املتعّلم عن طريق احلاسوب من القراءة الّصحيحة والّسليمة والكالم عن طريق الّتعّلم الّسمعّي الّشفهّي  

تضح مما سبق أّ  استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الّلغة العربّية أضحى حاجة ماسة البد من إدخاهلا إىل أقسامنا وي
واوأجهزة الّسمعّية البصريّة إىل الّصف بات ضروريا وُمعينا على االرتقاء مبستو  الّتعليمّي ومدارسنا، كما أّ  إدخا  احلاسوب 

ة وأّ  الّلغة العربّية متتاز خبصائص فريدة تساعد على برجمتها آليا، وبشك  ينُدر وجوُده يف لغات أخر ، املتعّلمّي الّلغوّي، خاص
زه آليا فانتظامها الّصو ّي والعالقة الوثيقة بّي طريقة كتابتها ونطقها يدّ  على قابلّيتها للمعاجلة اآللّية بشك  عام وتوليد الكالم ومتيي

استخدام احلاسوب تزداد أمهية املعّلم ويتعاظم دوره، فاحلاسوب حيتاج إىل معّلم ماهر، يتقن أساليب ويف الّتعليم ببشك  خاص، 
واسرتاتيجيات الّتعليم باستخدام احلاسوب، متمّكن من مادته العلمّية، راغب يف الّتزّود بك  حديث يف جما  ختصصه، ومؤمن 

دخ  بسرعة فائقة إىل املؤسسات الّتعليمّية إميانا  «الّتعليمّي ولإلشارة فإّ  احلاسوب ، 10ثانيا برسالته أوالً، مث بأمهية الّتعليم املستمر
من املخّططّي والقائمّي على رسم الّسياسة الّتعليمّية بأّ  هذا اجلهاز لو حُسن استخدامه سوف يأ ي بنتائج طيبة يف ميدا  الّتعليم 

  11»والّتدريب
واالقتصاديّة اليت ميّر هبا الوطن العريّب من جهة وسرعة الّتغرّيات يف عصر املعلوماتّية لكن الظّروف الّسياسّية واالجتماعّية 

الّلغة  والعوملة من جهة ثانية ُتظهرا  الّلغة العربّية وكأهّنا عاجزة عن جماراة الّتطورات احلاصلة يف العامل، واإلشكا  ال يرجع هاُهنا إىل
يها ومجودهم وعدم تطّلعهم إىل جعلها لغة الّنشر العلمّي وتوليد املعرفة وتباد  اخلربات الّتقنية، العربّية يف حّد ذاهتا وإمّنا إىل ناطق

لذا فإّ  اخلطر الذي بات يهّدد الّلغة العربّية يف ُعقر دارها نابع من هتميشها مع الّزمن لصاحل الّلغات اوأجنبية ويف مقّدمتها 
عة ب  رهيبة على مستو  ك  اوأطر واوأصعدة بدءا بالّنشر العلمّي واحملتو  الرّقمّي على االجنليزيّة اليت أصبحت منتشرة بطريقة واس
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شبكة االنرتنيت ومرورا بالّتعليم العايل والبحث العلمّي والّتجارة واإلعالم    ووصوال إىل الّتعليم اوأساسّي هذا من جهة، وهتديد 
وطرائق تدريس تقليديّة من جهة ثانية، وهذا حتما  رّقمنة وجعلها حبيسة جماالتالّلهجات العامية هلا وإبعادها عن الّتكنولوجيا وال

، وعليه فإّ  اهلوة والفجوة بّي الّلغة العربّية 12يؤدي إىل ُضمورها بالّرغم من مكانتها العريقة واوأصيلة باعتبارها لغة احلضارة والعقيدة
قمّي احلاص  يف الوقت الرّاهن يف البالد العربية عكس ما حيدث يف بلدا  العامل والّتكنولوجيا هي نتيجة إلبعاد العربّية عن احلراك الرّ 

 اوأخر  ومع الّلغات اوأجنبية 
العربّية خصوصا من شأنه أ  يُبعد املل  عن املتعّلم ويدفعه للّتعّلم، الّلغة وإدخا  الّتكنولوجيا يف الّتعليم عموما وتعليمّية 

متعّلم يعيش على وقع هذه الّثورات الرّاهنة ويفقه الّتعام  مع الوسائ  الّتكنولوجّية احلديثة، لذلك السيما وأّ  متعّلم احلاضر هو 
 ّلم،فإّ  هذه املستحدثات الّتكنولوجّية اجلديدة ترفع دو  شك من دافعية املتعّلم وتزيد من جناح العالقة الّتواصلّية بّي املعّلم واملتع

قب  اآل  على أمهية املبادئ  -األب احلقيقّي لتكنولوجيا الّتعليم يحعدّ الذي - )1670-1592(كومينوس" وكا  قد أّكد "
ّهزة الرّتبويّة احلديثة اليت تدعو الستخدام احلوا  يف الّتعليم مع املوضوعات واوأشياء احلقيقّية والّصور الّتوضيحّية كما دعا لتكو  جم

إىل الّتشويق يف الّتعليم عن طريق الّلهو  )Rabelais ")1483-1554-يهرابلباملواد الواقعّية والّتوضيحّية، وقبله دعا "
وهذه  Simulation inaterialas(Materials) and games ،13 -والّلعب " املواد، واوألعاب احملكّية

بّية والّتعليم بفض  ما اوأهداف ال تتحّقق إال عن طريق توظيف تكنولوجيا الّتعليم اليت تُعدُّ يف حقيقتها قفزة نوعّية يف حق  الرتّ 
ُتضفيه من إثارة وتشويق وتفاع  وحركة وكذا تنويع لوسائط الّتعليم وهذا كله ينعكس إجيابا على الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي عموما 

 وتعليمّية العربّية خصوصا 
والّتطبيقات  الّتعليمّية دة من نظام الربجمياتالعربّية عن طريق االستفاالّلغة وميكننا استثمار وسائ  تكنولوجيا الّتعليم يف تعليمّية 

يّل املعّدة للمستخدم العريّب كنظام الّصرف اآليّل الذي يقوم على حتلي  الكلمة إىل عناصرها االشتقاقّية والّتصريفّية وكذا اإلعراب اآل
تناسق اجلم  مع بعضها بعضاً    والّتحلي  الّداليّل اآليّل الذي يستخلص معاين الكلمات من سياقها وحيّدد مد  ارتباط و 

باإلضافة إىل معاجلة الّلغة والّتدقيق اإلمالئّي والّنحوّي، واستعما  املتعّلم للمعاجم والقواميس االلكرتونّية وقواعد البيانات 
ذي تنادي به اليت تساعد على الّتعّلم الّذا ّي الباإلضافة إىل اوألعاب الّلغويّة املصّممة على احلاسوب و  14واملوسوعات   

ميكننا القو  أّ  تطبيق الّتكنولوجيا يف تعليم العربّية يساعد كثريا على اكتساب املتعّلم وإتقانه  عليهالبيداغوجيات احلديثة، و 
 للمهارات الّلغويّة اوأربع من قراءة واستماع وتعبري وكتابة  

يات احلديثة، باالعتماد على املختربات الّلغويّة اليت تؤّمن لذلك جيب أ  يتم تعليم الّلغة العربّية وفق هذه الّنظريات والّتقن
باإلضافة إىل  احملاكاة الّصحيحة لّلغة وممارستها مساعاً ونطقاً وتصّحح اوأخطاء، وتساعد الّدارسّي على الّتحّكم يف سري الّدر    

ّي، وكذا الكتاب االلكرتويّن وبعض اوأشرطة املسّجلة املراكز الّسمعّية والبصريّة اليت تشّجع بدورها على الّتعّلم الّسمعّي الّشفه
كتب الكمبيوتر احملمولة فقد وصلت الكتب االلكرتونّية " املصاحبة له اهلادفة إىل توضيح تفاصي  الّنطق وسالمة القراءة والكالم،

تم  عليه من عناصر ووسائ  " إىل مرحلة متقّدمة مما يزيد من نضج الّتالميذ ويثري ثقافتهم بفض  ما تشمضغوطة على أقراص
  15متعّددة تفاعلّية متكاملة

الّتعليمّي يف تعليم الّلغة  اسوبإىل ضرورة استخدام الّتكنولوجيا يف الّتعليم عموما واحلوعليه تدعو ك  الّدراسات احلديثة 
نه من مشاهدة بعض الّتطبيقات العملّية العربّية خصوصا، إذ يساهم هذا اوأخري يف الّتعّلم الّنشط الذي يتمركز حو  املتعّلم إذ ميكّ 
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وإجراء احلوار والّتسلس  يف كثري من الّدرو ، فضاًل عن العرض بطريقة ممتعة وشّيقة ومثرية الهتمام مجهور املتعّلمّي السيما عند 
كّي الطّلبة من الّتعّلم اجلمع بّي الّصوت والّصورة واحلركة ممّا له اوأثر الواضح يف فهم هذه الّدرو  وترسيخها يف أذهاهنم، ومت

ومن املهارات احلاسوبّية اليت ميكن أ  يكتسبها املتعّلم مهارة معاجلة الكلمات العربّية    فهي متتاز بالقدرة على ختزين  «، 16الّذا يّ 
أ  يتوافر لك  الّنص، واسرتجاعه، والّسرعة يف تصحيح اوأخطاء اإلمالئّية والّنحويّة دو  إعادة طباعته، وهذا الّنشاط جدير ب

طالب يف الوطن العريّب، وأ  تُتاح له فرصة الّتدريب عليه، واكتساب مهاراته يف الّتعبري والكتابة، بسرعة أكرب وكلفة أق  حيث ير  
فورًا الكلمات اليت يكتبها على الّشاشة فيعّدهلا ويصّححها، وقد يغرّي من أحجام اخلطوط وأشكاهلا وتبّّي أّ  هذا اوأسلوب 

ق يف الّتعبري مشّوق للّطالب حيّسن من أدائهم يف الّتعبري، واإلنشاء، وإخراج املطبوعات، وجمالت احلائط، والّنشرات الّدورية، اخلالّ 
، باإلضافة إىل خلق جو  17 »وجيعلهم أكثر إتقانًا للّتعبري بلغة سليمة، وأكثر إتقانًا لإلمالء، وأكثر دقة يف اوأسلوب والتّنظيم

بّي أقطاب العملّية الّتعلمّية الّتعليمّية، مما يسّه  الّتواص  بّي املعّلم واملتعّلم وبالتّايل الرّفع من مستو  هذا اوأخري  تفاعلّي ممّيز
 وزيادة حتصيله ورفع رغبته يف الّتعلم 

أ  يصري العق  بانتشار احلاسوب بصورة كبرية حينما قاال: من احملتم   جليربت ر. أوسنت، سارة أ. لويرتد"ولقد تنبأ " «
اإللكرتويّن عاجال أو آجال مألوفا وسه  املنا ، شأنه شأ  اآللة احلاسبة أو الرّاديو    وسوف نعلم بوجوده يف البالد الّنامية يف 
القر  النائية واوأحياء الفقرية، وقد آ  اوأوا  لصانعي الّسياسات أ  يبدأوا االستعداد هلذا الّتحدي بتعيّي اوأهداف وختصيص 

، لذا فإّ  إدخا  الّتكنولوجيا يف تعليم الّلغة العربّية من شأنه تطوير الّلغة وجعلها جتاري 18»ملوارد وتطوير اإلسرتاتيجيات ا
  املستجدات املتعاقبة عرب الّزمن، ويُقّرب املسافات بينها وبّي ناطقيها ومتعّلميها يف عصر املتغرّيات املتسارعة، السيما وأّ  الّدو 

قد تنّبهت للّثورة الّتكنولوجية واملعلوماتّية وقد برجمت مشاريع ضخمة لتسخري الّتقنية والّتكنولوجيا خلدمة لغاهتا، وذلك املتطّورة 
تربط اجملتمع بغريه  «بأهّنا  نبيل عليللمكانة اليت حتتلها الّلغة عند اإلنسا  ويف ك  اجملتمعات، ويف هذا الّصدد يقو  الدّكتور 

   19»نته وثقله االسرتاتيجيوحتّدد مكانه ومكا
 تعليمّية الّلغة العربّية م  الوسائل الّتعليمّية الّتقليديّة إىل احلاسوب الّتعليمّي: -6

هتدف تكنولوجيا الّتعليم إىل حتسّي نوعّية الّتعليم وزيادة فاعليته وذلك من خال  الّتصدي ملشكالت ازدحام اوأقسام 
 سيما وأّ  قطاع الّتعليم يف البلدا  النّامية وبصفة خاصة يف البلدا  العربّية يشهد إقباال كبريا الّدراسّية وكذا قاعات احملاضرات، ال

سنة، ونظرا الرتفاع عدد  18ويزداد باطرّاد، وهذا ما يشّك  ضغطا على الّتعليم حيث أّ  قرابة نصف اوأمة العربّية هم دو  سن 
والسيما يف مرحلة  ّدعوات لتوظيف الوسائ  الّتكنولوجية يف املنظومات الرّتبوية العربّيةاملتمدرسّي واإلمكانيات الّتقليديّة ارتفعت ال

وأهّنا ُتسهم يف تعليم اوأعداد الكبرية واهلائلة من الّطالب وبنفقات تق  عن نظريهتا يف الّتعليم الّتقليدّي، وذلك  الّتعليم اجلامعّي،
، كما تعم  تكنولوجيا الّتعليم 20ليم املربمج واوأشكا  املختلفة من الّتعلم الّذا يّ عن طريق استخدام أجهزة العرض الّضوئية والّتع

على تنمية قدرة الّدار  على الّتأم  ودقة املالحظة وإتباع الّتفكري العلمّي للوصو  إىل حّ  املشكالت، ووأهّنا تعتمد على وسائط 
على استثارة اهتمام الطّالب أو املتعّلم وإشباع حاجاته للّتعّلم، كما  مرئية ومسموعة يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي فهي تساعد

تساعده على إشراك أكرب عدد من حواسه يف عملّية الّتعّلم وأنّه كّلما أشرك عدد كبري من احلوا  كّلما متّكن من إجياد عالقات 
   21راسخة بّي ما تعّلمه من خربات وامتداد أثر الّتعّلم على املد  البعيد
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 وإذا كا  إدخا  الّتكنولوجيا يف ك  املناهج الّتعليمّية ضرورة حتمية يفرضها الرّاهن فإّ  إدخا  املستحدثات والوسائ  الّتكنولوجيّة
بّية وكذا العر  يف مناهج تعليم الّلغة العربّية تُعّد أكرب حتّد يواجه املنظومة الرّتبويّة العربّية السيما وأّ  القضية هلا عالقة مبسألة اهلُوية

ق ضرورة ربط الّلغة العربّية بالّتكنولوجيا وجع  هذه الّلغة املقّدسة تساير وحتم  ك  ما هو جديد يف عامل الّتقنية والرّقمنة، عن طري
 خلدمة الّلغة العربّية وتعليمها وتعّلمها، وذلك هبدف جتاوز ك  الطّرائق –ويف مقّدمتها احلاسوب  -تطويع هذه الوسائ  احلديثة 

ة والوسائ  الّتقليديّة اليت جتاوزها الّزمن واعتماد الوسائ  احلديثة اليت تتماشى وثقافة متعّلم اليوم من جهة وثورات العصر املتتالي
 .واملتسارعة اليت يشهدها القر  احلايل من جهة ثانية 

 مؤمتر وزراء الرّتبّية العرب املنعقد يف اجلزائر سنة جدير بالذّكر يف هذا املقام أّ  املنظمة العربّية للرّتبّية والثّقافة والعلوم يف
أّكدت يف توصياهتا الّنهائّية ودعت الّدو  العربّية إىل توثيق الّتجارب العربّية والعاملّية الرّائدة واملتميزة يف توظيف ثقافة  2002

 إلفادة منها وحيقق الّتنسيق والّتكام  بّي الّدو  العربّية املعلومات يف املنظومة الرّتبويّة ووضعها على البوابات الرّتبويّة مبا يعّزز ا
 يف هذا اجملا ، مع الّتأكيد على أمهية إدخا  الّتكنولوجيا يف برامج إعداد املعّلمّي وتدريبهم وكذا الّتشجيع على استخدام احلاسوب

ومعاهد إعداد املعّلمّي إىل فتح أقسام إلعداد  دعوة لكليات الرّتبّية ، كما وّجه املؤمترو 22يف تدريس مجيع املواد الّتعليميّ 
املتخّصصّي َف تكنولوجيا املعلومات، وتعزيز اوأقسام القائمة والّتوسع فيها  ، مع الّتأكيد على أمهية دمج تكنولوجيا املعلومات 

وجيا املعلومات َف تدريس وتكنولالّتعليمّي ب و واالتصا  َف صلب برامج إعداد املعّلمّي وتدريبهم، مع تشجيع استخدام احلاس
ب وأكرب عدد ممكن من املعّلمّي و مجيع املواد الّتعليمّية، وكذا دعوة الّدو  العربّية إىل اختاذ ما يلزم من إجراءات لتوفري احلاس

 بشروط مالّية ميّسرة 
ه بالّرغم من قدم الّدعوة الستعما  جتُدر اإلشارة إىل أنّ  يف تعليمّية الّلغة العربّية الّتعليميّ  وقب  احلديث عن إدخا  احلاسوب

د إاّل يف الوسائ  الّتكنولوجية وتوظيفها يف الّتعليم إاّل أهّنا مل تدخ  عامل الرّتبّية بصفتها الّتقنية احلديثة واستخدامها املنظّم املقصو 
واع الوسائ  الّتعليمّية الّسمعّية الّنصف اوأّو  من القر  املاضي، حيث بدأ عدد حمدود من املدار  اوأمريكّية باستخدام بعض أن

من  والبصريّة، كالّصور والّشرائح واوأفالم، أما بعد احلرب العاملّية الثّانية فقد أصبحت الوسائ  متّث  جزءاً أساسياً من برامج العديد
   23املؤسسات الرّتبوية املختلفة ومناهجها

ظهور احلاسوب يف العملية الّتعليمّية أخذ  «مرحلة حامسة السيما وأ ّ  إىل ميدا  الرّتبّية والّتعليم يشّك  اسوبووأ  دخو  احل
، سنقف فيما يلي على احملطات 24 »أبعادا جديدة وعناية خاصة، ملا يشّك  من تغرّي جذرّي يف أساليب واسرتاتيجيات الّتعلم

 ّتعّلمّي الّتعليمّي الّتارخيّية اليت مّر هبا خال  اعتماده كوسيلة تعليمّية حديثة معينة على الفع  ال
الّثورة الثّالثة يف جما  الّتعليم بعد ظهور املطبوعات واملكتبات، حيث صار يُستخدم هذا اوأخري على  الّتعليميّ  إذ يُعترب احلاسوب

ميدا  ولقد مّت إقحام احلاسوب فعليا يف  25نطاق واسع كُمعّي تعليمّي يف عرض وتقدمي املعارف والّدرو  على مجهور املتعّلمّي،
الرّتبّية والّتعليم مع مطلع الّستينات من القر  املاضي عن طريق اقرتاح تطبيقات الستخدامه يف تنفيذ خمتلف املهام والعمليات 
الّتعليمّية ومع بداية الّسبعينات باشر عدد من كربيات اجلامعات يف الواليات املّتحدة اوأمريكّية يف الّتعّرف على ما يقّدمه هذا 

يف عملية الّتدريب والّتعليم ليتوسع يف استخدام تكنولوجيا احلاسوب يف الفع  الّتعليمّي الّتعّلمّي عرب ما يقارب أربعّي احلاسوب 
، وبدخو  26وعرضها باستخدام احلاسوب course wareمؤسسة يف العامل، وكذا إنتاج أزيد من مائة منهج مربمج 

  الّتعليمّية اوأخر  والوسائط واوأدوات الّتعليمّية الّسابقة خاصة وأنّه يتيح فرص احلاسوب جما  الّتعليم تفّوق على خمتلف الوسائ
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ة اليت ال الّتفاع  بّي أقطاب العملية الّتعليمّية وكذا موضوع الّتعلم، كما يزّود مجهور املتعّلمّي باخلربات الّذاتّية واالستعدادات العقليّ 
باإلضافة إىل جع  ك  من املعّلم واملتعّلم أكثر تفاعال واجيابية وواقعية عند توظيف احلاسوب توفرها هلم الوسائ  الّتعليمّية الّسابقة، 

لّشاشة الّتعليمّي، إذ يوفّر هذا اوأخري بيئة تعليمّية يكو  فيها املتعّلم اجيابيا يتعام  بفّعالية مع املادة الّتعليمّية املعروضة على ا
ه حتسّي مستو  الّتعليم من خال  تعزيز استجابات املتعّلمّي فوريا وبسرعة أثناء تنفيذ "، وهذا من شأناسوبالّزرقاء" شاشة احل

الّتعليمات املطلوبة، كما يتم عرض املادة الّتعليمّية خال  توظيف احلاسوب الّتعليمّي بوسائط عديدة ميتزج فيها الّصوت بالّصورة 
   27املدّعمة للّدرو  الّتعليمّية واملوسيقى والّنصوص املرافقة وحىت اوأفالم والفيديوهات

يف حق  الرّتبّية والّتعليم فقد مّر بثالث مراح ، حيث مّت الرّتكيز يف  الّتعليميّ  وعن املراح  اليت مّر هبا توظيف احلاسوب
 قّررات على تعميم ونشر الثّقافة املعلوماتّية واحلاسوبّية عن طريق تدريس علوم احلاسوب كم "1980-1970املرحلة اوأوىل "

مّت فيها استخدام احلاسوب يف الفع  الّتعليمّي " 1986-1981استجابة لضرورات فرضها راهن تلك املرحلة، واملرحلة الثّانية "
دار باحلاسوب  CAI الّتعّلميّ 

ُ
، أّما املرحلة الثّالثة واوأخرية متتد من CMIمن خال  بعض احملاوالت املتواضعة يف الّتعليم امل

ا هذا إذ تشهد هذه املرحلة العديد من الثّورات الّتقنية والعلمّية يف جما  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعامل إىل يومن 1987
احلواسيب خصوصا وتتميز هذه املرحلة خبلق الّتكام  بّي الّتقنية وخمتلف املواد الّتعليمّية من خال  الّدمج بّي احلاسوب واملناهج 

دار باحلاسوبالدراسّية، حيث أصبح الرتّ 
ُ
  ICMI 28كيز على نظم الّتعليم والّتعّلم املتّصف بالذّكاء امل

يف تعليمّية الّتعليمّي إىل أّ  استعما  احلاسوب  1996  "فايسنت وها"وعن العالقة بّي احلاسوب والّلغة، فلقد أشارت 
غة أد  إىل تغرّي يف طرائق ووسائ  الّتدريس، واوأنشطة الّلغات قد بدأ أيضا يف ستينيات القر  املاضي، كما أّ  الّتطور يف برامج اللّ 

تعليم الّلغة االتصالّية باتت اهلدف الرّئيس للمعّلم   ، وخال  إعداد حبثنا هذا توّصلنا إىل أّ  مصادر ومراجع أخر  تُقّر بأّ  
" تعليم الّلغة مبساعدة يبباتريك سقد ظهر يف اخلمسينيات وطُّبق يف الّسبعينيات حيث طّور " CALLمبساعدة احلاسوب
يف الّستينات إذ صّمم برامج مصحوبة بالّتغذية الرّاجعة، باإلضافة إىل تصميمه لدرو  فرعّية مع  استانفورداحلاسوب جبامعة 

من القر   تسجي  وحفظ أنشطة الّطالب، وعليه فإّ  بدايات تعليم الّلغة مبساعدة احلاسوب كانت بّي الّستينات والّسبعينات
 CALL احلاسوب تعليم الّلغات مبساعدة، وخال  هذه الفرتة استعملت احلواسيب من احلجم الكبري، فظهر ميدا  اضيامل

على شك  مشاريع جتريبّية عرب خمتلف اجلامعات اليت كانت قد هتيأت الحتضا  هذا الّتخّصص وكذا جّهزت اوأرضية الستقبا  
تزايدت قوة احلواسيب وتطّورت اوأمر الذي سّه  من  1991إىل أنّه منذ  9941 " برت"وقد أشار  ، 29هذه الّتقنية املتطّورة

وهذا حتما خيلق جوا من اإلثارة  30لغويّة متطّورة جتمع بّي الّصوت والّصورة والّنص يف ورقة واحدة،تعليمّية إمكانية اخرتاع برامج 
فيما خيص استعما  احلاسوب يف تعليم وتعّلم الّلغات فقد مّر هو واملتعة لد  مجهور املتعّلمّي ويزيد من دافعيتهم لتعّلم الّلغات، و 

 :31اآلخر بثالث مراح  ميكن إجيازها كاآل ي
حيث مّت استخدام هذا الّنموذج بّي مخسينات  دة يف تعّلم الّلغة م  املنظور الّسلوكيّ ينة ومساعي عي احلاسوب كوسيلة مح  -

االعتماد على عملّية الّتكرار وكذا عرض تدريبات شاملة، ويف هذا الّنموذج يكو  وستينات القر  العشرين، ويف هذا الّنموذج يتم 
 احلاسوب كمعّلم مساعد للمتعّلم  

، إذ ظهر هذا اوأسلوب يف أواخر الّسبعينات وبداية دة يف تعّلم الّلغة م  املنظور االتصايلّ ينة ومساعي عي احلاسوب كوسيلة مح  -
 هذه املرحلة على تدريس القواعد واستخدام املتعّلمّي الّنطق اوأصلّي ملتحدثي الّلغة اوأصليّي بدال الّثمانينات، وقد مّت الرّتكيز يف
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 من االقتصار على املمارسة املقّلدة لّلغة، لكن املتخّصصّي مع أواخر الّثمانينات وأوائ  الّتسعينات من القر  املاضي أشاروا إىل أ ّ 
ه يهتم بالعناصر الثّانوية يف تعّلم الّلغة، ومن هنا جاءت الّدعوة إلعادة تقومي أوسع لعملية تنمية هذا املدخ  يفتقر إىل الرّتابط وأنّ 

مهارات الّلغة االتصالّية اوأربعة من قراءة وحتدث وكتابة واستماع لتتوّلد فكرة االنتقا  من الّتدريس القائم على االتصا  إىل 
 الّنص االجتماعّي لّلغة وتتكام  فيه ك  املهارات لتعّلم الّلغة واستخدامها   الّتدريس من منظور تكاملّي والذي يرّكز على

 دة يف تعّلم الّلغة م  املنظور الّتكاملّي:ساعي ينة ومح عي احلاسوب كوسيلة مح  -
ىل الرّتكيز على إذ يسعى هذا املنظور إىل خلق الّتكام  بّي مهارات الّلغة ومستحدثات الّتقنية يف عملية تعّلم الّلغة باإلضافة إ 

 اجلوانب االجتماعّية والّنفسّية يف الفع  الّتعليمّي الّتعّلمّي  
 

من فوائد الّتعليم  «بأنّه:  علم تعليم الّلغات باحلاسوباملتخّصصة يف  1997 "هوف "وصّرحت الباحثة املتميزة الدّكتورة      
م اخلاص هبم، فاحلاسوب ماله من إمكانيات مث  الفيديو باحلاسوب أّ  الّطالب ميكنهم الّتعّلم حسب مستواهم ويف وقته

كوسيلة معينة على الّتعّلم من أكثر الّتعليمّي  ، كما ُيشّك  احلاسوب 32 »والّصوت والّنص هي اليت جعلته أكثر فائدة ومتعة
ميلك القدرة على حتلي   -احلاسوب–وأنّه  الوسائ  الّتكنولوجية احلديثة قربا للمتعّلم نظرا للعالقة الّتفاعلّية اليت تربط بينهما السيما

 اوأخطاء اليت يرتكبها املتعّلم وله امتيازات تقنية غري متوفرة يف الوسائ  اوأخر  والكتب املدرسّية الّتعليمّية، كما يساعد احلاسوب
جتُدر اإلشارة إىل أّ   ، ويف هذا الّصدد33املتعّلم على تعّلمه ذاتيا من خال  تصحيح أخطائه وفهمه وأسس الّتصحيح بعد ذلك

يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي يتطّلب ضبط اوأهداف العامة وكذا حتديد املرحلة الّدراسّية املستهدفة،  الّتعليميّ  توظيف احلاسوب
ّية يف هذا اجملا ، كما أّ  املناهج الّتعليمّية املقّررة باالستفادة من املناهج العاملو  الربجميات الّتعليمّية الّتفاعلّية باإلضافة إىل إعداد

إمكانات احلاسوب الّتعليمّي تتوّقف على طريقة استخدامه اوأنسب اليت يعتمدها ك  من املعّلم واملتعّلم والربجمية الّتعليمّية ونوع 
افزا قويا لتحقيق الّدراسة، وعليه فإنّه إذا مّت توظيفه بطريقة صحيحة وسليمة وواعية من قب  املعّلم، فهذا حتما سيكو  دافعا وح

   34م وتطويرهيجودة الّتعلّ 
يم واجلدير بالذّكر يف هذا املقام هو أنّه بالّرغم من اوأمهية البالغة للوسائ  الّتكنولوجّية احلديثة ويف مقّدمتها احلاسوب يف الّتعل     

دّر  بالطّرائق والوسائ  الّتقليديّة، فأمام هذا الّزخم عموما وتعليم الّلغات خصوصا، إاّل أّ  الّلغة العربّية يف البالد العربّية مازالت تُ 
 الّتقين ويف عصر االنفجار املعلوما ّي الزالت عربيُتنا بعيدة ك  البعد عن مستجدات الرّاهن وبسبب ابتعاد مناهج الّلغة العربّية ويف

ما، كما أصبح املتعّلم العريّب ويف خمتلف مراح  أغلب اوأقطار العربّية عن الّروح الّتكنولوجّية مضامينا وطرائقا وإخراجا وتصمي
ملاذا ال حتظى العربّية بذاك االهتمام الذي حتظى الّتعليم ينُفر من درو  العربّية وال يقب  عليها بشغف، ويف هذا الّصدد نتساء : 

الربامج االلكرتونّية احلديثة مثلما َيدث الفرنسّية ؟ ملاذا ال تحّدعم مناهج ومقررات العربّية بتلك اللغة به الّلغة انإجنليزيّة أو 
وال يستسيغوها ؟ وملاذا  تعّلمها مع الّلغات األجنبّية يف الّدول املتطّورة؟ وملاذا أصبح الّناطقون بالعربّية م  أبنائها ينفحرون م 

 لكها الّلغات األخرى؟.غم أهّنا تتمتع خبصائص وفرائد ال متر احلاصل التكنولوجّي العربّية م  الّتطور الّلغة مل تستفد 
بالّرغم مما سبق ذكره إال أّ  احملاوالت حثيثة واملساعي متواصلة يف خمتلف أرجاء العامل العريّب، وأمام قلة الّدراسات يف  

قي جدا أ  يف تعليم وتعّلم بعض فروع الّلغة العربّية    كما أنّه منط الّتعليميّ  اجملا  فإّ  مجيعها تؤّكد فّعالية استخدام احلاسوب
تلتقي الّلغة مع احلاسوب باعتبار أّ  الّلغة نشاط إنسايّن واحلاسوب يقوم مبحاكاة بعض وظائف اإلنسا  وقدراته الّذهنية من 
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خال  اعتماده على اهلندسة البشريّة كمحور رئيس لبناء وتصميم اوأنظمة االلكرتونّية وتطبيقاهتا، واحلاسوب بدوره خيُدم الّلغة أيضا 
ق عرضها وتقدميها جلمهور املتعّلمّي بطريق جّذابة وأسلوب مشّوق، ويف املقاب  ختُدم الّلغة أيضا احلاسوب وهتيء املتعّلم عن طري

 computer literacyالستخدامه وذلك عن طريق تضمّي مناهج الّلغة العربّية ملا نسميه بالثّقافة احلاسوبّية أو املعلوماتّية 
اسوب من معارف ومعلومات وتطبيقات باعتباره ميث  إحد  الّتقنيات احلديثة اليت قّدمت الكثري ، أي عرض ك  ما يتعّلق باحل

   35لك  القطاعات
      

ُ
عينة السيما منها تلك اليت تتعلق باحملسوسات إّ  تعليم أي لغة من لغات العامل مرهو  باالعتماد على الوسائ  الّتعليمّية امل

 ا من اإلثارة رار الّصور املتحرّكة واملوسيقى واوألوا  والّصوت، وك  هذا خيلق جوً وتستخدم وسائ  اإليضاح، على غ
 شويق ويُوطّد العالقة بّي املتعّلم والّلغة املراد اكتساهبا وتعّلمها، اوأمر الذي جيع  املتعّلم يُوّظف ك  حواسه خال  الّتفاع  معوالتّ 

لّتعليمّي والوسائ  املعينة احلديثة ذات الوسائط املتعّددة    ، وك  هذه الظّروف جتع  املناهج واملقّررات احلديثة املعّززة باحلاسوب ا
اهن املتعّلم يُقب  على تعّلم الّلغة باهتمام ويذوب يف البيئة الّتعليمّية اليت تتناسب واهتماماته وتطلعاته من جهة وجتاري وتساير الرّ 

 بك  ما حيمله من مستجدات  
عليم الّلغة العربّية يف املنظومات الرّتبوية العربّية جيدها مازالت ُتدّر  بالطّرائق الّتقليديّة والوسائ  الّتعليمّية لكن استقراء واقع ت

مازالت نفسها تلك اليت استعملها ودر  هبا الّرعي  اوأّو  وكأّ  عجلة الّزمن مل تتقّدم أو تتأّخر، ووأّ  هذه الوسائ  القدمية وهذه 
، وال تتماشى مع مدرسة احلاضر واملستقب  أصبح املتعّلم حيّس جبفاف إال حّد ما يّة مل تقنع متعّلم العصر الرّاهنالطّرق الّتقليد

وفتور وهو يتعّلم لغته العربّية لغة أجداده ولغة دينه ولغة ماضيه وحاضره ومستقبله وكأّ  العربّية عاجزة عن احتضا  الّتقانة، وهذا 
لّلغة العربّية والّلغات اوأخر  على غرار االجنليزيّة والفرنسّية واليابانّية يف جما  تطبيق الّتكنولوجيا يف ما جع  البو  شاسعا بّي ا

 تعليم الّلغات 
إىل مظاهر العالقة التّبادلية بّي الّلغة وتكنولوجيا املعلومات يف إطار الثّنائية احلاكمة لكو  ك   نبيل عليأشار  «ويف الّسياق ذاته 

اة لآلخر، ونّبه إىل خطورة الّتقاعس يف دفع عملية الّتحديث الّلغوّي على اوأصعدة الرّتبويّة والثّقافّية واالقتصاديّة مؤكدا أّ  منهما أد
  36»ما تتيحه تكنولوجيا املعلومات حاليا من وسائ  ميكن استغالهلا لتعويض ختلُّفنا الّلغوّي تنظريا واستخداما وتعليما وتعّلما

 تطبيق الّتكنولوجيات احلديثة يف تعليمّية الّلغة العربّية:يات وحتدمعّوقات  -7
ا  وعن الّتحديات اليت تواجه عملية تطبيق واستثمار الوسائ  الّتكنولوجّية يف تعليمّية العربّية فهي كثرية، فلو قارناها على سبي  املث

واسطة الّتجهيزات املتطّورة واملختربات الّلغويّة واحلواسيب واوأشرطة مع تعليمّية االجنليزيّة لوجدنا البو  واسعا فتعليم االجنليزيّة يتم ب
وكذا املواقع والفيديوهات الّتعليمّية املسّجلة واملصّورة والّرسومات الّتوضيحّية واملوسيقى املنتقاة واوألوا  املناسبة للمراح  الّتعليمّية 

يف ترقية تعليمها وتعّلمها لد  الّطالب ويرفع من حتصيلهم ويزيد من  ه يساهم، وهذا كلّ 37االلكرتونّية املخّصصة لتلك العملّية
غتنا دافعيتهم لتكو  الّنتائج يف اوأخري اجيابّية للمعّلم واملتعّلم، والّلغة هبذا تضمن بقاءها واستمرارها وتقّدمها، ويف املقاب  جند ل

ى مستو  مدارسنا والسيما يف مراح  الّتعليم ما قب  اجلامعّي العربّية بعيدة عن هذه املظاهر احلديثة واملستحدثات الّتقنية عل
فمازالت موضوعات الّنحو والّصرف والّشعر والّتعبري والقراءة والبالغة ُتدّر  بصورها القدمية وطرائقها الّتقليديّة وهنا البد من 

 جديد يُعيننا على تطوير تعليم لغتنا العربّية   
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ملّية تطويع الّتكنولوجيا خلدمة تعليم الّلغة العربّية يتمث  يف تلك الّصعوبات الفنّية والّتقنية والّلغويّة اليت ولعّ  أكرب حتّد يواجه ع     
يواجها ك  من الّطالب واملعّلمّي على حّد سواء عند تعاملهم مع هذه الّتكنولوجيا اجلديدة، باإلضافة إىل عدم االهتمام الكايف 

تؤثر على  -حسبهم-واالتصاالت خلدمة الّلغة العربّية وتعليمها نظرًا وأّ  هذه الّتكنولوجيا احلديثة بتطويع تكنولوجيا املعلومات 
الطّف  العريّب وتعدُّ سالحًا ذا حّدين هذا من جهة، وعدم االهتمام الكايف أيضا بالرّتمجة والّتعريب لوضع املصطلحات العلمّية 

  .38ملة والّثورات اجلديدة من جهة أخر  والّتقنية املقابلة لتلك اليت أفرزهتا العو 
ومن الّتحديات اليت تقف عائقا أمام اعتماد احلاسوب والّتكنولوجيا يف تعليمّية الّلغة العربّية نذكر أيضا العدد اهلائ  للمتعّلمّي     

 سائ  احلديثة أمرا يصُعبوالطّلبة يف املدار  والثاّنويات يف أغلب البلدا  العربّية اوأمر الذي جيع  من توفري هذه الو 
هة للمتعّلمّي العرب، اوأمر الذي املوجّ  الّتفاعلّية حتقيقه على املد  القريب، باإلضافة إىل غياب الربامج الّتعليمّية االلكرتونّية

ة إىل خطر يدفعهم إىل استخدام واستهالك برامج مستوردة ال تتناسب وبيئتهم وثقافتهم وحضارهتم ويف هذه احلالة تتحو  الّتقني
 يهّدد ُهوية الطّف  العريّب باإلضافة إىل خطر الّسيطرة والتّبعية الثّقافية والفكريّة   

الّتكنولوجّية احلديثة يف املدار ، وإ  توفرت يربمج الّتعليمّية الوسائ   –وأحيانا انعدام  –ومن الّتحديات نذكر أيضا قلة     
قط وكأّ  املواد اإلنسانّية والّلغات عموما ليس هلا صلة هبذه املستحدثات الّتكنولوجّية اليت استعماهلا لدعم تدريس املواد العلمّية ف

أثبتت الّدراسات والبحوث العلمّية جناعتها وفّعاليتها يف توفري فرص تعليمّية واعدة وقّدمت حلوال مل تكن موجودة يف الّتعليم 
واد تعليمّية دو  أخر  وال على لغة دو  أخر  فهي تتعام  مع مجيع احلوا  الّتقليدّي، إذ أّ  هذه املستحدثات ال تقتصر على م

راد تعّلمها، دو  أ  ننسى ارتفاع تكلفة اوأجهزة الّتقنية " احلواسيب" 
ُ
يف وتعم  على إثارة وتشويق املتعّلم وتدفعه إىل حّب املواد امل

 الفصو  الّدراسّية   الّدو  الفقرية والنّامية أين يصُعب توافرها أو تعميمها داخ  
   قطع باإلضافة إىل أّ  االهتمام بإدخا  الّتكنولوجيا والرّقمنة يف القطاعات االقتصاديّة واملراكز العلمّية والبنوك واملؤسسات املالّية 

بية والّتعليم إلبعاده أشواطا هامة واملساعي متواصلة لربط هذه اجملاالت بالّتكنولوجيا ويف املقاب  نُسّج  هتميشا واضحا لقطاع الرتّ 
اع عن الّتقنية، هذا اوأخري الذي يُعّد اوأجدر بالّرعاية واحتضا  الّتقنية ملواكبة هذه املستجدات والّثورات املتتالية باعتبار أّ  قط

  الرّتبّية والّتعليم أكثر حساسية وأنّه يستهدف ويرعى رأ  املا  البشرّي الذي يُعّو  عليه لدفع عجلة الّتنمية 
وُيضاف إىل ما سبق عدم جاهزية املدار  واوأقسام الحتضا  واستيعاب الوسائ  الّتكنولوجّية احلديثة باإلضافة إىل غياب معام  

املعلوما يّ  غياب اجلوّ الّلغات يف املدرسة العربية مع الّتمسك باملناهج واملقّررات الّتعليمّية الّتقليديّة شكال ومضمونا، وعليه فإّ  
تعّلم درسة جيع  املتعّلم العريّب ينُفر من تعّلم الّلغة العربّية وباقي املواد الّتعليمّية اوأخر  وهذا أكرب حتّد يواجهه املعّلم واملداخ  امل

ا   اليت تُعىن بقضايا تعليم الّلغة العربّية و  الّتعليمّية غياب شبه تام للربجمياتعلى حّد سواء، كما نسّج  أيضا يف مدارسنا العربّية 
كانت هناك حماوالت يف دو  عربّية متفرّقة لتعليم الّنحو والّصرف أو اإلمالء فهي متواضعة جدا وغري معّممة على ك  مدار  

اجلامعات يف الّدولة أو املدار  العربّية، وذلك بسبب غياب االستثمار يف صناعة الربجميات الّتعليمّية، باإلضافة إىل الفجوة الكبرية 
معاهد الّتكنولوجيا وعلوم احلاسوب وبّي معاهد الّلغة العربّية وكليات الّلغات اوأجنبية، إذ تُعترب اجلامعات فرصة لتوجيه العربّية بّي 

ّية أحباث الطّلبة لالستثمار يف هذا اجملا  اخلصب قصد إعداد وإنتاج برجميات بروح عربّية خاصة بتعليم الّلغة العربّية واملواد الّتعليم
 اوأخر  



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
163 

كما أّ  ضعف تأهي  معّلمي الّلغة العربّية بسبب تكوينهم الّتقليدّي وغياب الثّقافة املعلوماتّية يف أوساطهم، يقف أيضا عائقا      
نة من معّلمي وأساتذة قام هبا الباحث باجلزائر على عيّ  39العربّية، ففي دراسة سابقةالّلغة أمام اإلسراع يف استثمار الّتقنية يف تعليم 

صّرحت بعدم استثمارها  %97أّ  نسبة كبرية جدا من أفراد العينة مقّدرة بـ العربّية يف الّتعليم ما قب  اجلامعّي توّصلنا إىل الّلغة 
هلذه البدائ  الّتكنولوجّية والوسائ  احلديثة خال  عرض در  الّلغة العربّية وذلك إّما بسبب انعدامها داخ  املؤسسات الرّتبويّة أو 

 الّتعليمّي  اسوبمن أفراد العينة تنفي قدرهتا على استخدام احل %95لى استعماهلا، حيث أّ  نسبة عدم القدرة ع
ويف ضوء تعّدد جماالت توظيف احلاسوب الّتعليمّي كوسيلة تعليمّية ُمعينة يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي يتضح أّ  تعام  وتفاع       

الّتكنولوجي خيتلف متاما عن دوره وتعامله مع الوسائ  الّتعليمّية الّتقليديّة، حيث أصبح ّي الّتعليممعّلم الرّاهن مع هذا املستحدث 
دوره يتمث  يف الّتعام  مع هذا الكم اهلائ  من املعلومات، وأخذ دور املرشد واملوّجه جلمهور املتعّلمّي وكذا إعداد الربجميات 

اوأمر الذي يفرض على املنظومات الرّتبوية العربّية تكوين وإعداد وتدريب ، اسوبالّتعليمّية واستخدامها مع كافة إمكانات احل
 املعّلمّي على استخدام هذه الوسيلة الّتعليمّية وكذا إكساهبم املهارات والكفاءات املرتبطة هبا، مع تزويدهم بالثّقافة املعلوماتّية

وي املعاصر، السيما وأّ  جناح توظيف احلاسوب الّتعليمّي  وتنمية وعيهم بذلك الّزخم الّتكنولوجي الذي ميّيز املشهد الرّتب
، إذ يقو  40كتكنولوجيا حديثة يف عملييت الّتعّلم والّتعليم يتوقف على مد  فهم املعّلم واستيعابه هلذه املستحدثات الّتكنولوجية

يعترب عنصرا فاعال ومؤثّرا يف حتقيق أهدافه، ميث  املعّلم مركزا أساسيا يف الّنظام الّتعليمّي، و  «يف هذا الّصدد:  أمحد اخلطيب""
مّية، وحجر الزّاوية يف أي إصالح أو تطوير تربوّي، فاوأبنية املدرسّية والّتجهيزات واملرافق واملناهج والكتب املدرسّية والوسائ  الّتعلي

ومن مّث ميكننا ، 41 » لميا وثقافيا ومهنيا   على أمهيتها تبقى حمدودة الفائدة إذا مل يتوفّر املعّلم الكفء واملعّد إعدادا جّيدا ع
 القو  بأّ  تكوين وثقافة املعّلم املعلوماتّية تشّك  أكرب حتّد يقف أمام اعتماد املستحدثات الّتكنولوجية عموما واحلاسوب الّتعليميّ 

هذا الّتوّجه اجلديد الذي يفرضه الرّاهن خصوصا يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي، لذا وجب على معاهد تكوينهم وكليات الرّتبّية تبين 
 أثناء إعدادهم وخال  أدائهم للخدمة هبدف جماراة ما حيدث يف اجملتمع من حراك علمّي وتقيّن ومعريّف   

هذه بعض الّتحديات اليت تواجه اعتماد الّتقانة وتكنولوجيا احلاسوب يف تعليم الّلغة العربّية باإلضافة إىل خطر الّلهجات 
ية الذي يهّدد العربّية الفصحى يف كافة اوأقطار العربّية من احمليط إىل اخلليج وكذا مزامحة الّلغات اوأجنبية هلا وإقبا  املتعّلم العام

العريّب على اكتساهبا وتعّلمها واستعماهلا حبّب وافتخار ونفوره من لغته اليت ُتشّك  كيانه وُهويته وسبب بقائه واستمراره، دو  أ  
 ك اهلوة الرّقمّية والّتكنولوجّية اليت تزداد يوما بعد يوم بّي العامل العريّب والعامل الغريّب ننسى تل
 

 اخلامت ة :-8
وبعد وقوفنا على ضرورة استثمار الّتكنولوجيا يف الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي عموما وتعليم العربّية خصوصا،  ا املقا ويف ختام هذ      

مليدا  تعليم الّلغات، جدير بالذّكر بأّ  الثّورة العلمّية واملوجة الثّالثة اليت متثّلها ثورة  الّتعليمّي  اسوبوكذا حتمية إدخا  احل
الّتقنية باتت هي املعيار احلاسم الذي يُقا  به تقّدم اوأمم تكنولوجيا املعلومات أصبحت هي القوة احملرّكة والّضابطة للقر  احلايل و 

 ظهور ختصصات علمّية جديدة وفروع معرفّية أفرزهتا هذه الثّورة دفعت اإلنسا  عموما واملعّلم العريّب باإلضافة إىلوالّشعوب، 
خصوصا إىل مراجعة إمكانياته وجتديد معارفه القدمية والبحث عن سب  لربطها مبتطلبات الرّاهن ومستحدثاته، كما أّ  توظيف 

يف قطاع الرّتبّية والّتعليم من شأنه إجياد حلو  لتلك املشاك    -اسوب الّتعليميّ ويف مقّدمتها احل -الوسائ  الّتكنولوجية احلديثة 
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ات والقضايا اليت عجزت الطّرائق الّتقليديّة عن حّلها، كما أهّنا إبداع وابتكار فريد يف اجملا  الّتعليمّي يقضي على العوائق والّتحدي
الذي نعايشه اآل  يفرض علينا نوعية خاصة من البشر وكذا الّسرعة يف تنمية  اليت يواجهها القطاع، السيما وأّ  هذا العصر اجلديد

تفكريهم لتأهيلهم على حّ  ك  ما يعرتضهم، لذلك فك  املسؤولية هاُهنا تقع على عاتق املنظومة الرّتبوية الّتعليمّية بك  أطرافها 
وج واالنزياح عن تلك الّنمطّية والّتقليديّة اليت ال وأقطاهبا، حيث أصبحت هذه اوأخرية مطالبة أكثر من أي وقت مضى باخلر 

 تناسب متعّلم اليوم وال تسعى إىل إيقاظ مهاراته وقدراته اإلبداعّية    
" فإّ  تكنولوجيا الّتعليم هي مثرة من مثرات هذا العصر اجلديد وإفرازاهتا هتدف عصر العوملةوإذا كانت الّتكنولوجيا هي مسة الرّاهن "

اجلودة والّتمّيز، باإلضافة إىل كوهنا هتدف إىل غر  ثقافة الّنقد واحلوار واالكتشاف واخلصوبة الفكريّة وكذا رعاية إىل حتقيق 
وعليه ميكننا  42إبداعات اوأطفا  والّشباب لتحقيق اجنازات غري مسبوقة ورسم مسارات تؤدي إىل الطّريق حنو التّنمية املستدامة،

 الّتوصيات اآلتية: يف اوأخري تقدمي االقرتاحات و 
  الّتعليمّية وخمتلف الوسائ   الّتفاعليّ  والفيديو الّتعليميّ  ضرورة تدريب معّلمي الّلغة العربّية على كيفية استخدام احلاسوب

 CALLب الّسمعّية البصريّة يف جما  تعليمّية الّلغة العربّية هبدف االنتقا  من الّتعليم الّتقليدّي إىل الّتعليم املعّزز باحلاسو 
 الذي أثبت جناعته يف جما  تعليم الّلغات 

   وتقدمي ك   -حسب اإلمكانيات –الّشروع تدرجييا يف إدخا  الوسائ  الّتقنية املتوفرة للمؤسسات الّتعليمّية يف العامل العريب
ليتم تعميمها فيما بعد على املد  الّتسهيالت للمعّلمّي واوأساتذة لتطبيقها واستثمارها كوسائ  ُمعينة يف تعليم الّلغة العربّية، 

 املتوسط والبعيد 
  إعادة الّنظر يف مضامّي برامج تكوين وتدريب طلبة اجلامعات ومعاهد تكوين اوأساتذة واملعّلمّي املقبلّي على تعليم الّلغة

عصر وكذا متعّلم ومدرسة العربّية، وضرورة تدعيمها ببعض الربامج احلاسوبّية ومبقاييس ووحدات ومواد علمّية تتماشى وروح ال
 املستقب ، وذلك من خال  إعدادهم معرفيا وتقنيا وتأهيلهم الستخدام الوسائ  الّتعليمّية احلديثة  

  ما قب  وما بعد  –إدراج ختصص تكنولوجيا تعّلم وتعليم الّلغة العربّية يف معاهد الّلغة العربّية باجلامعات اجلزائريّة والعربّية
 العربّية وعرب خمتلف مراح  الّتعليم  الّلغة شأنه فتح آفاق واسعة لتطبيق الّتكنولوجيا يف تعليمّيةوهذا من   -التدرج

  برجمة عقود عم  وشراكة بّي معاهد الّلغة العربّية ومعاهد العلوم احلاسوبّية واإلعالم اآليل باجلامعات العربّية هبدف صناعة
اليت ميكن االعتماد عليها يف تعليمّية الّلغة العربّية، وتوجيه حبوث  عليمّية الّتفاعلّيةالتّ  وتصميم املناهج االلكرتونّية والربجميات

ومذكرات وأطروحات ومشاريع الطّلبة املقبلّي على الّتخرّج حنو هذا الّنوع من الّدراسات والبحوث اليت من شأهنا تدعيم قطاع 
 ة إليها يف العصر الرّاهن الرّتبّية والّتعليم هبذه الربجميات اليت بات بأمس احلاج

 لّشرسة ضرورة الرّبط بّي تعليمّية الّلغة العربّية والّتكنولوجيا والرّقمنة وهذا من شأنه الرّفع من مكانة الّلغة العربّية وسط املنافسة ا
 لعربّية من جهة ثانية يف سوق الّلغات العاملّية من جهة وغر  حّبها يف نفو  املتعّلمّي العرب باعتبارها أحد مكونات اهلُوية ا

  ختصيص خلية تقنية خاصة على مستو  وزارات الرّتبّية والّتعليم العربّية تضم فنيّي وخرباء يف تكنولوجيا الّتعليم وأخصائيّي يف
اللكرتونّية على الّلغة العربّية وصناعة مناهجها ومصّممّي تقنيّي يف اإلخراج والّصورة    ُتسند إليهم مهمة إعداد املناهج الّتعليمّية ا

 املديّي املتوسط والبعيد 
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  ضرورة االستفادة من الّتجارب واخلربات العربّية واوأجنبية يف مشاريع تطبيق الّتكنولوجيا يف الّتعليم عموما وتعليمّية الّلغات
 خصوصا 

  يف ميدا  تعليمّية الّلغة العربّية تعميم جتارب الّدو  العربّية اليت جنحت يف تطبيق الّتكنولوجيا والّتعليم املعّزز باحلاسوب
ع توحيد واالستعانة بالّنماذج واخلربات اوأجنبية يف اجملا  إ  لزم اوأمر ذلك قصد ترقية الفع  الّتعّلمّي الّتعليمّي يف البالد العربّية، م

 يثة اخلاصة بتعليم الّلغة العربّية  احلدالّتعليمّية العم  بّي املنظومات الرّتبويّة العربّية يف جما  صناعة املناهج واملقّررات 
  ّة اليت إطالع املعّلم العريّب على الربجميات الّتعليمّية املعتمدة يف تعليمّية الّلغات اوأجنبية والعربّية وهذا يكسبه الثقافة املعلوماتي

 حيتاجها ملواجهة متعّلم ومدرسة املستقب   
  السيما وأّ  الّلغة هي وعاء الفكر وحاضنة للُهوية، عن طريق ربط الّلغة العربّية تقليص اهلوة بّي الّلغة العربّية والّتكنولوجيا

  العربّية على االنرتنيتالّلغة ب قميّ بالتقنّية وذلك يف ك  قضايا الّلغة كصناعة املناهج الّتعليمّية وصناعة املعاجم وتكثيف احملتو  الرّ 
    ومركز الّنهضة املعاصرة مع ضرورة اعتبار عملّية تطويره عملّية مستمرة ودائمة تغيري الّنظرة إىل قطاع الّتعليم واعتباره أسا

 وحتمية، السيما وأنّه القطاع الذي يستهدف رأ  املا  البشرّي ويستثمر فيه 
  فة، مع ضرورة إعادة واحملتويات الّدراسّية وكذا طرائق الّتعام  مع املعر  الّتعليمّية إعادة الّنظر يف أسس انتقاء وبناء وختطيط املناهج

تقييم الّتوجهات الّتعليمّية القدمية ومراجعتها وأخذ املفيد واملناسب منها والّتخلي عن ك  ما هو غري مناسب ملتعّلم ومدرسة 
 ثوابت اوأمة وجماراة املستحدثات اليت أفرزها العصر اجلديد ب دو  املسا الرّاهن واملستقب  و 

   ات العربّية واإلقليمّية والّدولّية للبحث يف مساعي وسب  اعتماد تكنولوجيا احلاسوب يف تعليمّية الّتكثيف من الّلقاءات واملؤمتر
 عريّب الّلغة العربّية هبدف اخلروج بقرارات وتوصيات تطبيقّية ميدانّية وتعميمها يف ميدا  الرّتبّية والّتعليم على مستو  أقطار العامل ال

 بتعليم الّلغة العربّية باحلاسوب تأسيس رابطة أو مجعية عربّية خاصة CAALL 
 "Computer Assisted Arabic Language Learning" ياتتبحث يف ُسب  وإمكانية اعتماد الربجم 

 43يف تعليم الّلغة العربّية باملنطقة العربّية الّتفاعلّية  الّتعليمّية احلاسوبّية
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 القيمة احلجاجية ألسلوب القصر يف القرآن الكرمي
The Argumentative Value of  Restriction in the Holy Koran. 

 
 بوقمرة   عمرد.  :  اوأستاذ

 قسم اللغة العربية و آداهبا
 الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي

 ملخص :
،  توملني، واجلانب املنطقي مع بريملان انب البالغي مع احلجاج نظرية غربية حديثة حُبثت من ثالثة جوانب وهي : اجل  

، والذي يهمنا هو اجلانب اللساين جِلَدتِه وتعلقه باللغة عموما  والبالغة خصوصا ، وعليه فمقاربتنا ديكرو واجلانب اللساين مع 
قا عن البعد اإلخباري يف الكالم ، ، إذ يعد البعد احلجاجي سابأزوالد ديكرو  تنطلق من مبدإ تداويل أرساه اوألسين الفرنسي

فك  كالم حسب هذه النظرية هو حجاجي بالقوة ، قب  أ  يقوم بدوره اإلخباري اإلعالمي ، فالسمة احلجاجية منغرسة يف اللغة 
  أصالة  

وهذا البحث جيتهد يف استغال  ما تقدمه نظرية احلجاج يف اللغة من آليات يف دراسة اخلطاب القرآين،  
باملعىن احلجاجي املضمر فيه؛ إذ  هي حماولة الستجالء بعض املظاهر احلجاجية يف بعض اآليات القرآنية والظفر 

 بعدِّه أحد اوأساليب البالغية احلجاجية  القصر من خال 
 : القصر ، احلجة ،احلجاج،البالغة، اإلقناع الكلمات املفتاحية

Summary: 
the argumentation theory of modern western  examined from three angles  , namly : the 
rhetorical with Perlman, the logical with Toulmin ,and the  linguistic with Ducrot,. Which 
concerns us is the angle  linguistic  of its modernity and and attachment with language  in 
general, and rhetoric in particular, and  our approach is proceed from the principle pragmatic 
established by linguist French Oswald Ducrot, as The dimension argumentative is considered 
as prior to the informative dimension of  speech, according to this theory every speech 
becomes, therefore, argumentative force; before its function declarative informative. The sign 
argumentative is rooted in the language   authenticity  
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This research strives to exploit what they offer argumentation theory in the language in the 
study of mechanisms of discourse coran, and owns the sense implicit therein; therefore, is an 
attempt to uncover some aspects of argumentation in some verses of coran  through the 
restriction as a rhetorical argumentative style.  
 
Keywords: restriction, argument, argumentation, rhetoric,   persuasion. 

القصر أحد اوأساليب البالغية اليت يقتضيها املقام وتستدعيها حا  املخاَطب، وعليه فهو من هذه الناحية صنو  
اوأساليب البالغية اوأخر  كاخلرب واإلنشاء، والفص  والوص ، واإلجياز واإلطناب وغريها، فإذا كا  لك  منها أسبابه ودواعيه، 

   اللغوي واالصطالحي ما سنقف عليه لكن ليس قب  املعىن أغراضه وحاجاته اليت اقتضته، وهذا  فللقصر كذلك
   1له معا  كثرية منها: واحد القصور واحلبس    القصر لغة : أ 
والقرآ  الكرمي هو املصدر الذي تطمئن إليه القلوب، وتنشرح له الصدور، وردت فيه آيات عديدة مشتملة على هذه  

َراتح الطَّْرفي عيني  ، قا  تعاىل يف سورة الصافات: ﴿املادة َراتح الَطْرفي وقا  يف سورة ص: ﴿،  2﴾َوعيْنَدهحْم قَاصي َوعيْنَدهحْم قَاصي
َلهحْم َواَل َجان  ، وقا  تعاىل يف سورة الرمحا  :﴿3﴾ أَتْ َراب   ثْ هح َّ إيْنس  قَ ب ْ َراتح الطَّْرفي ملَْ َيْطمي ﴿  فيها أيضا:وقا  ،4﴾ فيييهََّ  قَاصي

 ، أي: مقيمات فيها 5﴾ححور  َمْقصحورَات  يفي اخليَيام 
وسبحا  هللا حىت ورود هذه املادة بصيغة الفاعلية "قاصرات"، وصيغة املفعولية "مقصورات" كا  جزاء من هللا تبارك وتعاىل 

وجها من تلقاء نفسها، أفض  من اليت ُقِصرت لعبادة املؤمنّي حبسب أحواهلم يف الدنيا، فال شك أ  احلور اليت تقصر طرفها على ز 
وهذا املعىن اللغوي أص  وأسا  املعىن االصطالحي الذي استقر عليه علماء البالغة فيما بعد، فقد رأينا أ  6على ذلك من غريها 

ظراهتن، القصر لغة هو احلبس، والنصوص القرآنية نستشف منها معىن التخصيص، فنساء أه  اجلنة قد خَصْصن أزواجهن بن
  7وبطرفهن دو  غريهم من الرجا ، وهن قد خصَّصت هلن هذه اخليام ليقمن فيها، فهي خمصوصة ملكثهن ولبثهن"

عرفه السكاكي فقا : "وحاص  معىن القصر راجع إىل ختصيص املوصوف عند السامع بوصف القصر اصطالحا:  -ب
ا، أو كقولك: زيد قائم ال قاعد، ملن يتوهم زيدا على أحد دو  ثا ، كقولك: زيد شاعر ال منجم، ملن يعتقده شاعرا ومنجم

  8الوصفّي من غري ترجيح    "
وصاغه املتأخرو  يف عبارة هي: "ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص، أو هو إثبات احلكم ملا يذكر يف الكالم ونفيه عما 

منه التوكيد وأ  القصر يف احلقيقة ال يعدو وهذا التخصيص حتما ناجم عن مقتضيات وأحوا ، والغرض ، 9عداه بإحد  الطرق"
أ  يكو  إحد  طرق التوكيد، والغرض منه متكّي الكالم وترسيخه يف ذهن املخاَطب، وهذا ما أشار إليه السكاكي حّي قا : 

الواقع  أال تراهم مىت قلت ملخاطب يرّدد اجمليء ؛ليس إال تأكيدا للحكم على تأكيد "وأ  قصر الصفة على املوصوف وبالعكس،
بّي زيد وعمرو: زيد جاء ال عمرو، وكيف يكو  قولك: زيد جاء إثباتا للمجيء لزيد صرحيا، وقولك: ال عمرو، إثباتا ثانيا 

  01للمجيء لزيد ضمنيا"
وقد تطرق أمحد املتوك  إىل اخلصائص التداولية للرتاكيب احلصرية فقا : "تستعم  الرتاكيب احلصرية يف طبقة مقامية 

 ِم  أهم عناصرها فيما يلي: معينة، جنُ 
 ــــ يعتقد املخاَطب أ  جمموعة ما من الذوات تتقاسم خاصية ما 
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 ــــ ويعتقد املتكلم أ  تلك اخلاصية ال تتسم هبا إال ذات واحدة دو  باقي ذوات اجملموعة 
  11أو بعضها من ذوات اجملموعة" ـــــ يرفع املتكلم انطالقا من معتقده وْهَم املخاَطب بقصر تلك اخلاصية على ذات واحدة

 
: على أنه جنوح من املخاِطب لتمكّي وتثبيت احلكم يف ذهن السامع وتغيري القصر حجاجياوعليه ميكن أ  يعرف 

 قناعته إ  كانت خمالفة هلذا احلكم 
 دأب البالغيو  على ذكر أربع طرق وهي:طرق القصر: -ج
   و يكو  املقصور عليه بعد اوأداة مباشرة 21﴾أنَّه اَل إيَلَه إيالَّ اّللَّح  فَاْعَلمْ كقوله تعاىل: ﴿النفي واالستثناء:  -
َا املحْؤمينحوَن َإْخَوة  كقوله تعاىل: ﴿استعمال "إمنا"  -  ، ويكو  فيها املقصور عليه يف اجلملة مؤخرا وجوبا 31﴾إيمنَّ
قولنا: "ما اوأرض متحركة ب  ثابتة"، وقولنا: "ما كقولنا: "اوأرض متحركة ال ثابتة"، و لعطف ب  "ال" و "لك " و "بل" ا -

اوأرض ثابتة ب  متحركة"، ويكو  املقصور عليه مع "ال" العاطفة هو الواقع قبلها املقاب  ملا بعدها، أما مع "ب " و"لكن" 
 العاطفتّي فيكو  واقعا ما بعدمها 

ويكو  فيها املقصور عليه هو 41﴾َوإييَاَك َنْسَتعينيح  إيّاَك نَ ْعبحدح ﴿أي تقدمي ما حقه التأخري، كقوله تعاىل:التقدمي:  -
  51املقدَّم

م القصر باعتبارات عدة وهي:      أقسام القصر: د   ُقسِّ
 إىل:  ، وينقسمباعتبار احلقيقة والواقع  -1
امت الرس  إال وخيتص فيه املقصور باملقصور عليه حقيقة وواقعا، وذلك بأال يتعداه لغريه كقولنا: "ما خقصر حقيقي:  - 

حممٌد"، ففي الواقع صفة اخلتم تقتصر على نبينا حممد ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ دو  غريه، ولذلك فك  من ادعى النبوة بعده فهو  
 كّذاب 

ويسمى أيضا بالقصر اإلضايف ويكو  فيه النفي لبعض ما عدا املقصور وليس كلها، وبعبارة أوضح قصر غري حقيقي:  -
كقولنا: "زيد كاتب ال ؛مذكور يف مجلة القصر:املقصور باملقصور عليه باإلضافة والنسبة إىل شيء آخر معّي، أي  هو اختصاص

   61شاعر" فهو يفيد نفي الشعر فقط، ال ك  ماعدا الشعر من صفات كالقراءة، واوأك ، والشرب، واللهو، وغريها
 املقصور عليه، سواء أكا  حقيقيا أم إضافيا إىل نوعّي مها:ينقسم باعتبار طرفيه ومها املقصور و  باعتبار طرفيه: -2
ومثاله يف احلقيقي "ال خالق إال هللا"، حيث قصرنا صفة اخللق على هللا تبارك وتعاىل، وهي قصر صفة على موصوف:  -

لى املوظف، وهذا غري صفة ال تتعداه إىل غريه، ومثاله يف اإلضايف كقولنا: "ال سعيد إال املوظف" حيث قصرنا صفة السعادة ع
 حقيقي يف الواقع، فقد جند السعادة عند اوأصحاء واوأحرار، وعند العباد والزهاد وغريهم 

ومثاله: "ما اجلاحظ إال كاتب" حيث قصرنا اجلاحظ على صفة الكتابة، ومثاله قوله قصر موصوف على صفة:  -
والذي يُلَحظ يف هذا االعتبار أ  قصر الصفة على املوصوف   71﴾قَ ْبليهي الرحسحلح َو َما ُمحََمد  إياَلَّ َرسحول  َقْد َخَلْت ميْ  تعاىل: ﴿

يكو  حقيقيا وإضافيا، كما مثلنا، بيد أ  قصر املوصوف على الصفة ال يكو  إال نسبيا إضافيا، وذلك واضح العلة ,وهي ندرة 
    81ام اتصاف موصوف بصفة واحدة ووحيدب  انعد
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ذكرنا آنفا أ  أسلوب القصر تدعوه احلاجة، واليت ليست هنا إال أحوا  املخاطَبّي  بني:باعتبار حال املخاطَ  -3
ومقتضياهتا، فهو ال يوظف مع من نتفق فيما نورده من أخبار، ونقرِّه من أحكام، وإمنا يوظف مع خماَطب خيالفنا الرأي، وهو هبذا 

 ي:االعتبار ثالثة أنواع، وك  نوع قائم على حا  من اوأحوا  وه
وذلك إذا اعتقد املخاَطب الشركة أي: اشرتاك املقصور عليه وغريه يف احلكم، فنزي  الشركة، ونُفرد  قصر إفراد: -

 الوصف باملقصور عليه فقط، كقولنا "زيد شاعر ال منجم" ملن يعتقده شاعرا ومنجما، لذلك مسي قصر إفراد 
ه عليه، كقولك ملن يعتقد زيدا منجما ال شاعرا: "ما زيد وذلك إذا كا  املخاَطب يعتقد عكس ما تلقيقصر قَ ْلب:  -

 ،ومسي قلبا وأ  املخاِطب يقلب ويعكس ما يعتقده املخاَطب 91منجم ب  شاعر"، أو "زيد شاعر ال منجم"
وذلك إذا كا  املخاَطب شاكًّا مرتددا وأنه تساوي اوأمرا  عنده، أي اتصاف ذلك املوصوف بتلك  قصر تعيني: -
صافه بغريها، كقولك ملن يرتدد يف إثبات صفة الشجاعة خلالد ولغريه "ما خالد إال شجاع"، ومسي قصر تعيّي وأ  الصفة، وات

ُرتَدَّد فيهما 
ولإلشارة والبيا  فإ  هذا االعتبار جيري يف القصر اإلضايف فقط، وأ  السكاكي مل  املخاِطب يعّي أحد اوأمرين امل

قلب، تعيّي( وإمنا جعله ثنائيا ُمدِخال قصر التعيّي حتت قصر اإلفراد، إذ قا  بعد أ  مثَّ   يأت هبذا التقسيم الثالثي: )إفراد،
ة يف االصطالح ما دامت املسميات هي   وال مشاحّ 02للقلب كما رأينا" أو قولك: "ما قام إال زيد" ملن يعتقد قائمّي أو أكثر"

 نفسها يف التقسيمّي 
صفة إفراًدا عدم تنايف الصفتّي، حىت ميكن تصورمها جمتمعتّي يف اعتقاد املخاَطب، وقد اشرُتِط يف قصر املوصوف على ال
يف ذهن املخاَطب أصال، فعند قولنا: "ما زيد إال شاعرا" نفينا عنه كونه كاتبا أو  كةوأنه إذا كانتا متنافيتّي ال ميكن أ  حتدث الشر 
ط يف قصره قلبا حتقق تنافيهما، حىت تكو  الصفة املثبة ُمشِعرة بانتقاء كما اشرتُِ    12منجما، ال لكونه مفحما ال يقو  الشعر البتة

غريها كقولنا: "ما زيد إال قائم" نفيا لكونه قاعدا، أو جالسا، أو مضطجعا وحنو ذلك أما قصر التعيّي فهو أعم منهما، لذلك ال 
ر اإلفراد وقصر القلب يصلح أ  يكو  مثاال لقصر ُيشرَتط فيه التنايف وال التصايف، وهبذا يستخلص أ  ك  ما يصلح مثاال لقص

، وهذا واضح جلي ملن 32وللعلم فإ  السكاكي مل يذكر هذه الشروط، كما أنه أمه  القصر احلقيقي   22التعيّي، والعكس غري وارد
 42تصفح املفتاح 
ة أمور مرت معنا يف هذه قب  أ  حناو  صياغة تعريف حجاجي للقصر البد من التذكري بعد حدُّ القصر حجاجيا: -ه 

 العجالة، قد تساعدنا ب  تربر لنا هذا اجلنوح احلجاجي وهي:
 ــــ القصر أحد اوأساليب البالغية اليت تستدعيها أحوا  املخاطَبّي 

   السيوطي أوصلها يف كتابه "اإلتقا  يف علوم القرآ " إىل أربعة عشر طريقا، أشهرها اوأربعةإــــ طرق القصر كثرية حىت 
  52اليت ذكرناها"

َفاد منه القصر 
ُ
 ــــ القصر أحد أساليب التوكيد، ولذلك تفاوتت درجاته حسب الطريق امل

ر على ذلك، وهذا ما أصَّله عبد  فأقو  هذه الطرق "النفي واالستثناء"، وُتسَلك مع خماَطب تعتقد فيه أنه خمطئ وتراه يصِّ
واإلثبات حنو: ما هذا إال كذا، وإ  هو إال كذا، فيكو  لألمر ينكره املخاَطب  القاهر اجلرجاين حّي قا : "وأما اخلرب بالنفي

ويشك فيه، فإذا قلت: ما هو إال مصيب، وما هو إال خمطئ، قلته ملن يدفع أ  يكو  اوأمر على ما قلته، وإذا رأيت شخصا من 
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ُد يف اإلنكار وأنه إنسا  آخر، وجيَِّد يف اإلنكار أ  بعيد فقلت: ما هو إال زيد، مل تقله إال وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد، وجيَِّ 
 62يكو  كذلك" 

 
وقد أكد السكاكي ما ابتدأه اجلرجاين  حّي قا : "وطريق النفي واالستثناء ُيسَلك مع خماَطب تعتقد فيه أنه خمطئ وتراه 

ر" ر صحته، أو ملن يـُنَـزَّ  هذه املنزلة، قا  عبد القاهر  ويليه يف القوة القصر بـ "إمنا" ويكو  ملخاَطب ال جيه  اخلرب، وال ينك72ُيصِّ
                                  82اجلرجاين: "اعلم أ  موضع "إمنا"على أ  جتيء خلرب ال جيهله املخاَطب، وال يدفع صحته، أو ملا يـُنَـزَّ  هذه املنزلة

ر على خط ر على خطئه  ال تقو : إمنا وقا  السكاكي: "وطريق "إمّنا" يسلك مع خماَطب ال ُيصِّ ئه، أو جيب عليه أال ُيصِّ
  أما طريق العطف فيكو  إفرادا وقلبا أو تعيينا حبسب حا  السامع، وقد رأينا  92جييء زيد إال والسامع  ُمتَـَلقٍّ كالمك بالَقبو "

ا الطريق الرابع "تقدمي ما حقه بينما جعلو  كيف أ  القصر اإلضايف ينقسم إىل هذه اوأنواع الثالثة حبسب أحوا  املخاطبّي 
التأخري" يف املرتبة اوأخرية، وأ  الطرق اوُأوَّ  الثالث دلت على التخصيص عن طريق الوضع، يف حّي داللته على التخصيص عن 

  03طريق الذوق
 ــــ غايته متكّي الكالم وتقريره يف ذهن املخاَطب 

احلجاجي اإلقناعي يف القضايا املطروحة، واوأفكار املناقشة يف  لقد أضحى واضحا دور القصر وطرقه يف النهوض بالفع  
 الكالم البليغ عامة، والقرآ  الكرمي خاصة 
إنه جحنوح مَجحوح م  املخاطيب لتمكني الكالم وتقريره يف ذه  املخاَطب، مراعيا يف وعليه ميكن القو  عن احلجاج: 

الشركة )قصر وإفراد(، أو انإقناع مبعتقده إذا كان يعتقد عكسه  ذلك حلاله، هبدف انإقناع بأحد احلكمني إن كان يعتقد
)قصر قلب(، أو إزالة الشك إذا كان مرتددا )قلب تعيني(، وكل ذلك سعي لتغيري مواقف املخاطَبني يف االجتاه املحوَجب 

   للفكرة املطروحة بالنسبة للمخاطيب، وهذا فعل حجاجي باملقاس
 رة هود:طرق القصر احلجاجيىة يف سو  -و

حضرت ك  أنواع طرقه املشهورة عدا القصر بالعطف، ولكننا سوف نقتصر على طريقّي لقوهتما وملا بينهما من فروق 
 لطيفة ومها:
 القصر بالنفي وانإثبات يف حوارات األنبياء مع أقوامهم:  -1

هة، وأقوامهم املعاندين من جهة يعد من أهم طرق القصر املهيمنة يف احلوارات اليت جرت بّي أنبياء هللا ورسله من ج
أخر ، وذلك أمال من الطرفّي يف مثرته احلجاجية اإلقناعية، فاوأنبياء يأملو  تغيري تلك املعتقدات )القناعات( الفاسدة، واملشركو  

نبياء على يريدو  تثبيط اوأنبياء عن دعوهتم، وإقناعهم بأ  دينهم صحيح، ورثوه عن أجدادهم ولن يتخّلوا عنه مهما حرص اوأ
فحّي دعا حممد ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ قومه إىل عبادة هللا، وتال عليهم قوله ؛ يف هذا الطريقذلك، وقد عمد ك  منهما إىل توظ

ري  تعاىل: ﴿ ْنهح نَذيير  َو َبشي ثياهبم كراهة مساع كالم وثنوا صدورهم واستغشوا  ؛23كرهوا مساع ذلك  13﴾َأالَّ تَ ْعبحدحوا َإالَّ اّلّلَ إينَّيني َلكحم مي
رحوَن َوَماهللا، قا  هللا تعاىل واصفا كالمهم: ﴿ نَي َيْستَ ْغشحوَن ثيَيابَ هحْم يَ ْعَلمح َما يحسي ْنهح أاَل حي  َأاَل إين َّهحْم يَ ثْ نحوَن صحدحوَرهحْم ليَيْسَتْخفحوا مي

وهي بعض صفات هللا تعاىل، كشمو  رزقه لك  شيء،  ، حيث ذكر هلم بعض احلقائق33﴾ي حْعلينحوَن إنَهح َعلييم  بيَذاتي الصحدحوري 
َوَما ميْ  َدابَة  يفي اأَلْرضي إيالَّ َعَلى اّللَّي ريْزق حَها َويَ ْعَلمح محْستَ َقرََّها َومحْستَ ْوَدَعَها كحل  يفي كيَتاب  وإحاطة علمه بك  شيء، قا  تعا : ﴿
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ا، صغريها وكبريها، بريِّها وحبريِّها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي: قد تكف  هللا تعاىل برزق املخلوقات مجيعه و، 43﴾محبيني  
  53يعلم منتهى سريها يف اوأرض، وأين تأوي من وكرها ومستودعها

فهنا مت قصر صفيت الرزق واإلحاطة على لفظ اجلاللة، وهو قصر حقيقي، واملناسبة بّي إثبات صفة العلم واإلحاطة، 
ة جلية، لكن صفة الرزق يكتنفها بعض الغموض، إذ ال مناسبة ظاهرة لذكرها، والتنويه هبا يف هذا املقام، واآلية اليت قبلها واضح

 وإلزاحة هذا الغموض جيب التفريق بّي نوعّي من التوحيد ذكرمها علماء العقائد، ومها: توحيد الربوبية، وتوحيد اوألوهية 
َولََئْ  َسأَْلتَ هحْم مْ  َخَلَق هو اخلالق الرازق، احمليي املميت، قا  تعاىل: ﴿فاوأو  ال ينكره املشركو ، فهم يؤمنو  أ  هللا  

    63﴾ الَسَماَواَت َو اأَلْرَض لَيَ قحولح َّ اّللَّح قلي احلَْمدح ّلليَّي بَْل َأْكثَ رحهحْم اَل يَ ْعَلمحونَ 
السماوات، وُخلقت وأجلها مجيع املخلوقات، والثاين وكلمته "ال إله إال هللا وحده ال شريك له" كلمة قامت هبا اوأرض و 

وهبا أرس  هللا تعاىل رسله، وأنز  كتبه، وشرّع شرائعه، ووأجلها نصبت املوازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق اجلنة والنار، وهبا 
عن حقوقها السؤا  انقسمت اخلليقة إىل املؤمنّي والكفار، واوأبرار والفجار    وهي احلق الذي خِلقت له اخلليقة، وعنها و 

واحلساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نِصبت القبلة، وعليها أِسست امللة، ووأجلها جّرِدت سيوف اجلهاد، وهي حق هللا 
   73على مجيع العباد   "

بود حبق إال هللا، أي إذ  القسم الثاين هو الذي جاء به اوأنبياء ودعوا قومهم إليه، وكلمته "ال إله إال هللا" ومعناها: ال مع
     وعليه فال تزو  يوم القيامة قدما عبد حىت يسأ  عن مسألتّي مها:؛ أنواعها إال هللا سبحانه وتعاىل ال أحد يستحق العبادة جبميع

 ماذا كنتم تعبدو ؟
 وماذا أجبتم املسلّي؟

ثاين يتحقق بتحقيق "أ  حممدا رسو  هللا" وجواب اوأو  يتحقق بتحقيق "ال إله إال هللا" معرفة وإقرارا وعمال، وجواب ال
  83معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة

إ  توحيد الربوبية يستلزم توحيد اوألوهية، فاخلالق الرازق احمليي املميت هو الذي يستحق العبادة، فالذي خلقك وشق 
 ة دو  سواه، ويف هذا استدراج حممود،مسعك وبصرك ورباك بنعمه، هو الذي يستحق أ  يفرد بأنواع العبادات القلبية والبدني

ب والتلطف به، واالحتيا  عليه عند احلوار واملناظرة، حىت يكو  أسرع لقبو  الدعو ، والعم  الغرض منه التقرب من املخاطَ 
اوأشياء املتفق  يعطي كثريا من املصداقية واملوضوعية للُمرِس ، إذ يتدرج معه من ذكري واإلقرار مبا يسلم به اخلصممبقتضاها، إ  الت

عليها، اليت ال هتدم دعواه ب  تؤسس هلا، وهذا ما يفتح الشهية للخصم أخذا وعطاء، قناعة منه أ  خصمه ليس من مذهبه 
املضادة وأج  املضادة، حىت إذا اطمأ  املخاَطب إليه وانشرح صدره، راح يلقي إليه بدعواه بأنواع اإللزامات املفحمة، وهذا ما 

د الرمحا  باحلوار الشبيهي، وهو أ  يتظاهر العارض: "بإشراك غريه يف طلب املعرفة وإنشائها وتشقيقها، بينما هو مساه طه عبد عب
يف حقيقة اوأمر أخذ بزمام توجيه املعروض عليه يف ك  مرحلة من مراح  احلوار، فهو الذي حيدد للمعروض عليه مسألة سبق وأ  

  93ب ، وينتهي إىل نتائج معلومة له"تدبرها، ويعّي طريقا لبحثها خربها من ق
التدرج يف الدعوة بأسلوب قصري فاوأنبياء أصحاب دعوة وعليهم التلطف باملدعوين قدر املستطاع، ومن هذا التلطف  

عحوثحوَن مي  بَ ْعد املَْوتي لَيَ قحلَ تعاىل:﴿ قا ُ  ــــ النفي واالستثناء ــــنفسه لطريق اوب ْحر  َولَئيْ  ق حْلَت إينَّكحم َمب ْ  َّ الَّذييَ  َكَفرحوا إيْن َهَذا إيالَّ سي
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، وهو قصر موصوف على صفة، أي قصر هذا القرآ  على كونه 04﴾محبيني   ، أي ما الذي جاء به حممد إال سحر مفرت  واضح بّيِّ
 َريَات  َأْم يَ قحولحوَن افْ تَ َراهح قحْل فَْاتحوا بيَعْشري سحَور  ميْثليهح محْفت َ سحرا بزعمهم، قا  تعاىل:﴿

فإ  مل يستجيبوا أي مل يقدروا على املعارضة، فاعلموا أ  هذا القرآ    14﴾َواْدعحوا َم ي اْسَتَطْعتحم مي  دحوني اّلّل إيْن كحْنتحْم َصاديقينيَ 
فَإملَّْ منز  من عند هللا نافيا للشرك وناهيا عنه، وداعيا إىل التوحيد وآمرا به، وهذه هي حقيقة كلمة التوحيد، قا  تعاىل: ﴿

َا أحْنزيَل بيعيْلمي اّللَّي َوَأن اَل إيَلَه إيالَّ هحَو فَ َهْل أَنْ تحْم محْسليمحونَ  يبحوا َلكحْم فَاعَلمحوا َأمنَّ ، وبذلك يقصر صفة العبودية احلقة على 24﴾َيْسَتجي
 هللا وحده دو  سواه 

تحَد ، وإر  
ُ
جاعه إىل احلق املبّي، فإ  أُفِحم وأصَّر على وللتحدي يف هذا املقام وظيفة حجاجية تتمث  يف إقناع امل

اإلنكار، كا  ذلك سببا يف ثبات املؤمنّي، وزيادة درجة التسليم عندهم، بشك  حيفزهم على العم  بأوامره ونواهيه إجنازا 
يبعثهم على "إذ غاية كل حجاج أن جيعل العقول تذع  ملا يحطَرح عليها، أو يزيد يف درجة ذلك انإذعان... بشكل وإمساكا، 

العمل املطلوب إجنازه، أو انإمساك عنه، أو هو ما وُّفيق على األقل يف جعل السامعني مهيئني لذلك العمل يف اللحظة 
وحىت ذكر البعث بعد املوت له ما يربره حجاجيا، إذ داللة البعث بعد املوت ال يكو  إال حلساب، وليس بعد ، 34املناسبة"

فصار اوأمر دعوة إىل اإلميا  باهلل تطري جبناحي الرتغيب والرتهيب، ومها آليتا  وركيزتا  لدعوة اوأنبياء،  احلساب إال اجلنة أو النار،
 وظيفتهما التشويق والتخويف، وغايتهما اإلذعا  والتسليم 

وألوهية، وبّي وإذا أوغلنا أكثر يف تتبع اوأثر احلجاجي، الحظنا العالقة احلادثة بّي توحيد الربوبية )الرزق(، وتوحيد ا 
التحدي واإلميا  باوألوهية، وبّي البعث وتوحيد اوألوهية، فالذي يرزق هو الذي يستحق العبادة، والذي يبعث بعد املوت للجزاء 
هو الذي يستحق العبادة، والذي يتحد  وال يعارض هو الذي جيب أ  تعلموا أنه ال معبود حبق إال هو، ومن هنا كا  نفاذ 

مل يكن من املتوقع حصو  تلك  ة عميقة ورهيفة بّي آليات وعناصروص  املتكلم إىل إقامة عالقات حجاجياخلطاب مرتبطا بت
العالقات بينها، ومن مث فإ  عنصر املفاجأة الطريفة تعد من أبرز اخلطط احلجاجية يف جمايل امللفوظ واملكتوب على السواء، 

  44ريق اليت مل تكن معهودة يعد أمرا مهما به تتجلى براعة ُمرِس  اخلطاب"فاحلذق يف توظيف اآلليات التواصلية واستغالهلا بالط
ين َأَخاُف ونوح ــــ عليه السالم ــــ كا  أو  ما دعا إليه قومه إفراد هللا بالعبادة وحده ال شريك له، ﴿أَْ  اَل تـَْعُبُدوا إالَّ اَّللََّ إِ  

ثْ َلَنا َوَما نَ َراَك سريعا، قا  تعاىل:﴿ فجاء الرد؛ 54َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم﴾ فَ َقاَل املأََلح الَّذييَ  َكَفرحوا ميْ  قَ ْوميهي َما نَ َراَك إالَّ َبَشر ا مي
َنا ميْ  َفْضل  َبْل نَظحنُّكحْم كَ    فذكر اوأشراف الذين  ﴾64اذيبينيَ ات َّبَ َعَك إيالَّ الَّذيَ  هحْم أرَاذيلحَنا بَاديَي الرَّْأيي َو َما نَ َراَك َلكحْم َعَلي ْ

 كفروا من قومه احلجج واوأدلة اليت حرمتهم من نعمة اإلميا  بأسلوب قصري قوي:
ـــــ "ما نراك إال بشرا مثلنا" إنه االعتقاد الفاسد بأ  الرسو  ال يكو  إال مَلكا، وفيه تعريض بأهنم أحق بالنبوة منه عليه  

البشر لكّنا حنن املصطفّي، فكأهنم قالوا: هب أنك واحد من املأل، ولك مث  الذي السالم، وأ  هللا لو أراد أ  يصطفي أحدا من 
 هلم يف املنزلة فما الذي جعلك أحق هبا منهم؟

فا تباع اوأراذ  له مانع  ،ذ  مجع أرذ  وهم اوأساف  الضعفاءـــــ "وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادئ الرأي"، واوأرا 
  74باعه، يضاف إىل هذا أ  اتباعهم هلم مل يكن عن قناعة وروية ونظر، ب  عن عجلة وبداهةهلم يف زعمهم من اتِّ 

ــــــ "وما نر  لكم علينا من فض  ب  نظنكم كاذبّي"، فنوح عليه السالم يف أحواله مواز هلم يف الشرف والبشرية، وأتباعه  
 إال كاذبو  والنتيجة: لن نؤمن لكم أبدا ضعاف النا  وفقراؤهم، فال فض  لكم علينا، ومن مث فما أنتم 
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فالقصر اوأو  هو قصر موصوف على صفة، أي قصر نوح عليه السالم على كونه بشرا، والثاين أيضا قصر موصوف   
على صفة أي قصر أتباعه على صفة الرذالة، ومها قصرا  بالنفي واالستثناء، فهما توكيد لصفيت البشرية والرذالة، وتالها قصر 

طف بـــ "ب "، وهو قصر موصوف على صفة أيضا، أي قصر نوح وأتباعه على صفة الكذب، فقاتلهم هللا أىن يؤفكو ، فكا  بالع
رده عليهم بأ  أخربهم بأنه ال يسأهلم أجرا مقاب  هذه الدعوة، ب  يبذهلا إليهم جمانا، وأ  ما محلهم على تكذيبه ليس إال اجله ، 

َويَا قَ ْومي اَل َأْسأَلحكحْم َعَلْيهي َماال  إيْن َأْجريَي إيالَّ َعَلى اّللَّي َوَما ا الطيش والسفه واملعاندة، قا  تعاىل: ﴿وليس املراد به عدم العلم، وإمن
صفة إذ قصر أجره وهو من قصر املوصوف على ال ،84﴾أَنَا بيطَاريدي الذييَ  آَمنحوا إينَ هحم محاَلقحوا َرهبّييْم َوَلكّيينّي أرَاكحْم قَ ْوم ا جَتَْهلحونَ 

 بكونه على هللا تعاىل وحده دو  سواه 
َم اليَ ْوَم ميْ  َأْمري اّللَّي إيالَّ َم  ـــــ ومنه ــــــ القصر بالنفي واالستثناء ــــــ قوله تعاىل عن نوح عليه السالم البنه:﴿ قَاَل اَل َعاصي

نَ هحَما اَلَمْوجح َفَكاَن ميَ  املحْغَرقي  َم َوَحاَل بَ ي ْ فهو من قصر الصفة على املوصوف، والغرض منه رّد ابنه عن ظنه اخلاطئ:  ،94﴾نيَ رّحي
محيني ميَ  املَاءي أ  اجلب  يعصمه من املاء حّي قا  وأبيه: ﴿   05﴾قَاَل َسآوي إىَل َجَبل  يَ ْعصي

َي إيىَل نحوح  أَنَّهح َل  يحؤميَ  ميْ  قَ ْوميَك َوأحوحي ـــــ ومنه قصر الصفة على املوصوف يف قوله تعاىل خماطبا نوحا ـــــ عليه السالم ـــــ:﴿
َا َكانحوا يَ ْفَعلحون    15﴾إيالَّ َم  َقْد آَمَ  َفاَل تَ ْبَتئْس مبي

َسَبَق َعَلْيهي الَقْولح حّّت إيَذا َجاَء َأْمرحنَا َوفَاَر التَ نحورح ق حْلَنا امحْيْل فييَها ميْ  كحلّ  َزْوَجنْي  اثْ نَ نْي  َوَأْهَلَك إيالَّ َمْ  وقوله تعاىل:﴿ -
ـــــ عليه السالم ـــــ،  ،  حيث قصر صفة اإلميا  على القلة تأكيدا لرسوله نوح25﴾َوَمْ  آَمَ  َوَما آَمَ  َوَما آَمَ  َمَعهح إيالَّ َقلييل  

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نحوح ا إيىَل ﴿والغرض منه التسلية ونفي احلز  واوأسى، خاصة وأنه قد لبث فيهم ألف سنة إال مخسّي عاما، قا  تعاىل:
نَي َعام ا فََأَخَذهحمح الطحوفَانح َوهحْم ظَاليمحونَ    35﴾قَ ْوميهي فَ َلبيَث فييهيْم أْلَف َسَنة  إالَّ مَخْسي

قصري، قا   وهود ـــ عليه السالم ـــ  مث  نوح ـــ عليه السالم ـــ دعا قومه إىل إفراد هللا بالعبادة، مث أردف ذلك يف اآلية خبرب
فهو من قصر املوصوف   45﴾ونَ َوإيىَل َعاد  َأَخاهحْم هحود ا قَاَل يَا َقومي اْعبحدحوا اّللََّ َما َلكحْم ميْ  إيَله  َغي ْرحهح إيْن أَنْ تحْم إاَلَّ محفتَ رح تعاىل: ﴿

اإلجرام واملعاندة والشرك على الصفة فاملوصوف "أنتم" والصفة "االفرتاء"، وهو من القصر اإلضايف، إذ هلم صفات أخر  ك
وليثبت هلم صدق دعواه جاء ؛ رأ  ك  بلية ُحِصروا فيها 55وغريها، ولكن ملا كا  افرتاء الكذب على هللا باختاذهم اوأوثا  شركاء

َعَلى الَّذيي َفطََريني َأَفاَل يَاقَ ْومي اَل َأْسأََلكحْم َعَلْيهي َأْجر ا إيْن َأْجريَي إيالَّ بقصر آخر، قا  تعاىل حكاية عن هود عليه السالم: ﴿
إيْن نَ قحولح إياّل فهو من قصر املوصوف على الصفة، حيث قصر أجره بكونه على هللا، فكا  ردهم بالطريق نفسها:﴿ ،65﴾َتعقيلحونَ 

َتيَنا بيسحوء    بذلك على صدق وصفه هلم بأهنم مفرتو   فأكدوا 75﴾اْعتَ َراَك بَ ْعضح آهلي
َوإيىَل َثَحوَد َأَخاهحْم َصاحلي ا قَاَل يَا قَ ْومي اْعبحدحوا اّللََّ َما َلكحم لعبادة، وهنيا عن الشرك، قا  تعاىل: ﴿وكانت دعوة عاد أمرا با 

"إنا فاوأنبياء دينهم واحد وهو توحيد هللا وإفراده بالعبادة، أما الشرائع فشىت، لذلك قا  عليه الصالة والسالم:  85﴾ميْ  إيَله  َغي ْرحهح 
، فهذه اوأساليب القصرية املتواترة ـــــ اليت ذكرنا واليت مل نذكر ـــــ توضح شدة إنكار أقوام اوأنبياء 95نبياء  ديننا واحد"معاشر األ

لدعوات أنبيائهم، وتوضح أيضا حرص اوأنبياء ـــــ عليهم صلوات ريب وسالمه ــــ على تبليغها بأحسن الطرق، وذلك مبراعاة هذه 
 ختيار ما يناسبها من اوأساليب القصرية احلا  اإلنكارية وا
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اليت تفيد التوكيد، لعلها هتدم تلك القناعات الفاسدة، وحت  حملها قناعات صحيحة عند من ألقى السمع وهو طالب للحق، 
 فيحىي من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة أيضا 

 ــــ وليست هذه اوأحوا  إال اعتقادات و قناعات وحّي حناو  تصنيف هذه اوأساليب القصرية من حيث أحوا  املخاطَبّي
ـــ لوضعناها حتت قصر اإلفراد، فاملشركو  يعتقدو  الِشركة وينكرو  التوحيد )اإلفراد(، واوأنبياء على العكس من ذلك يدعو  إىل 

احلجج املفضية إىل االقتناع، وهذه  إزالة عقيدة الشرك )الشركة(، وتثبت عقيدة التوحيد)اإلفراد(، وذلك عرب آلية احلوار القائم على
احلوارات اليت كا  هلا اوأثر احلجاجي يف املخاطَبّي وبدرجات متفاوتة يف وقتها، ميكن أ  تصاغ يف حجج كرب  وبشك  قصصي 

ميْ  أَنْ َباءي الرُّسحلي َما  وَكحالًّ نَ قحصُّ َعَلْيكَ يُقص على خامت اوأنبياء حممد ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ هبدف تثبيت الفؤاد، قا  تعاىل﴿
، 16وتثبيت الفؤاد هو زيادة اليقّي وطمأنينة القلب، وأ  تكاثر اوأدلة واحلجج أثبت للقلب، وأرسخ للعلم 06﴾ن حثَبّيتح بيهي ف حَؤاَدكَ 

 ه ــــ رضي هللا عنهم وإذا كا  الصادق املصدوق ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ مفتقرا إىل ما يثبت به فؤاده، فمن باب أوىل أتباع
 القصر ب   "إمنا" يف حوارات األنبياء مع أقوامهم: -2

على العكس من طريق النفي واالستثناء جاء القصر بــ "إمنا" يف آيات معدودة ال تبلغ أصابع اليد الواحدة وهي:قوله 
َا أَْنَت نَذيير  فَ َلَعلََّك تَاريك  بَ ْعَض َما يحوَحى إيلَْيَك َوَضائيق  بيهي َصْدرح تعاىل: ﴿ ز  أْو َجاَء َمَعهح َمَلك  إيمنَّ َك َأْن يَ قحولحوا َلْواَل أحْنزيَل َعَلْيهي َكن ْ

َا أحْنزيَل بيعيْلمي اّللَّي َوَأْن الَّ إَله إيالَّ ﴿وقوله تعاىل ؛  26﴾َواّللَّح َعَلى كحلّي َشْيء  وَكييل   يبحوا َلكحْم فَاْعَلمحوا َأمنَّ هحَو َفهْل أَنْ تحْم  فَإين ملَْ َيْسَتجي
زيي َ وقا  تعاىل:﴿؛36﴾محْسليمحونَ       46﴾قال إيمَنَا يَْأتييكحم بيهي اّللَّح إيْن َشاَء َوَما أَنْ تحم مبيحْعجي

اآلية اوأوىل نزلت يف مشركي قريش حّي طلبوا منه ــــ عليه الصالة والسالم ــــ آيات، ولكن  وتعليقا على هذه اآليات أقو :
، وكا  اقرتاحهم هذه املرة أ  56لتعنت واملعاندة ال التهدِّي واالسرتشاد، إذ لو كانوا مسرتشدين لكفتهم آية واحدةعلى سبي  ا

ي ينز  عليه كنز بد  السعي يف اوأسواق، أو يأ ي معه مَلك، كما قا  تعاىل عنهم: ﴿ َوقَالحوا َمالي َهَذا الَرسحولي يَْأكحلح الطََّعاَم َومَيْشي
ز  َأْو َتكحوَن َلهح َجَنة  يَْأكحلح يفي اأَلْسوَ  َها َوقَاَل الظَاليمحوَن إيْن تَتيبيعحوَن اقي َلْواَل أحْنزيَل إيلَْيهي َمَلك  فَ َيكحوَن َمَعهح نَذيير ا َأو ي حْلَقى إيلَْيهي َكن ْ ن ْ مي

يضيق به صدر الرسولـــــ صلى هللا عليه وكا  هذا االستخفاف بالقرآ  وغريه من اآليات البينات مما  ،66﴾إياَل رَجحال  َمْسححور ا
﴾ وهو من قصر املوصوف على الصفة قصرا إضافيا، أي ما أنت يا حممد إمَنَا أَْنَت نَذيير  الصالة والسالم ــــ، فجاءت مجلة القصر﴿

، ولك 76﴾ْم مبيحَسْيطير  فذكر إمنا أنت مذكر َلْسَت َعَلْيهي إال منذر، وليس عليك من هداهم شيء، كقوله تعاىل يف سورة الغاشية:﴿
اوأسوة فيمن سبقك من الرس  ُكذِّبوا، وأوذوا، وصربوا، حىت آتاهم نصر هللا فال تغتم وال يضق صدرك :وقد سبق وأ  ذكرنا أ  

 "إمنا" تستعم  يف موضعّي مها:
 اوأو : يف الشيء الذي ال جيهله املخاَطب وال ينكره 

 ء غري املنكر له الثاين: ملن يـُنَـَز  منزلة العامل بالشي
وأكيد أ  النيب ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ واجبه اإلنذار والبيا ، وأ  اهلداية هي توفيق من هللا، ولكن لشدة حرصه وحبه 

ع  نَ ْفَسَك َأالَّ َيكحونحوا محْؤمينينيَ يصاب ببعض احلز  والضيق، كما قا  تعاىل: ﴿ هاخلري للنا ، جعل عارض غري ، وهو 86﴾َلَعلََّك بَاخي
مستقر، ولذلك عد  التعبري القرآين عن ضيق إىل ضائق إلفادة هذا املعىن، قا  الزخمشري: " فإ  قلت: مل عد  عن ضيِّق إىل 

 ضائق؟ قلت: ليد  على أنه ضيق عارض غري ثابت، وأ  رسو  هللا ـــــ صلى هللا عليه
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تريد السيادة واجلود الثابتّي املستقرين، فإ  أردت احلدوث قلت  وسلم ــــ كا  أفسح النا  صدرا، ومثله قولك: زيد سيد وجواد،
فجاء هذا التأكيد ليزيح عن قلب حممد ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ ذلك احلز  والضيق العارض، وينشط قلبه   96سائد وجائد وحنوه"

 يف الدعوة والبيا  غري عابئ بالنتائج، وأ  وظيفته البالغ باحلجاج ال غري 
َأْم يَ قحولحوَن افْ تَ َراهح قحْل فَْأتحوا آلية الثانية جاءت بعد آية التحدي، أي حتدي هللا تبارك وتعاىل ملشركي قريش بقوله: ﴿وا

ْثليهي محْفتَ َريَات  َواْدعحوا َواْدعحوا َمْ  اْسَتَطْعتحْم ميْ  دحوني اّلّل إيْن كحْنتحْم َصاديقيني ر لطائف لغوية تتبعها وعلى آية القص؛07﴾بيَعْشري سحَور  مي
 نكت حجاجية وردت يف كتب التفسري نلخصها فيما يلي:

يبحوا َلكحمْ ه  قوله تعاىل: ﴿ - اوأنبياء؟ أم للنيب صلى هللا عليه وسلم وأتباعه املؤمنّي؟ أم  موجهة للرس  و ﴾فَإيملَّْ َيْسَتجي
 و"قلت"  إ  شك  اآلية اللغوي حيتم  الوجوه التالية:للمشركّي؟ مث ما وجه مجع اخلطاب يف قوله "لكم" بعد إفراده بــ"ق " 

وهو أ  اخلطاب موجه للنيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ وأتباعه أي: فإ  مل يستجيبوا لك يا حممد وللمؤمنّي، الوجه األول: 
هللا عليه وسلم ــــ هو خطاب على أسا  أ  التحدي كا  بّي حزب الرمحا  وحزب الشيطا  كافة، واخلطاب املوجه للنيب ــــ صلى 

 موجه وأتباعه ما مل تأت قرينة تد  على اخلصوصية وال قرينة هنا 
 وهو أ  اخلطاب موجه للمشركّي، فإ  مل يستجب لكم من دوعتموهم إىل املناصرة واملظاهرة من دو  هللا الوجه الثاين: 
   17ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ جيوز أ  يكو  اجلمع يف "لكم" لتعظيم رسو  هللا الوجه الثالث: 

وهناك معىن آخر بدا يل، وهو أ  اجلمع لألنبياء والرس  وأ  دينهم واحد، وتكذيب أحدهم تكذيب للجميع، وال تنايف 
عد بّي ــــ معاين "لكم" املتعلقة بالوجه اوأو  ــــ وهذه املعاين وأهنا كلها صحيحة حيتملها الشك  اللغوي، ويف كال الوجهّي ب

حجاجي إقناعي، فعلى الوجه اوأو  فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا يقينا وثبات َقَدم على أنه منز  من عند 
(، ويف 14، 13، 12فهو معىن مرادف ملعىن اآلية اوأوىل وهذا ليس بغريب، فاآليات متتالية )اآليات، 27هللا وعلى التوحيد"

ضيق واحلز  عن النيب ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ وأتباعه الكرام جرَّاء صدود املشركّي عن دعوته واإلميا  سياق واحد وهو: دفع ال
َا أحْنزيَل بيعيْلمي اّللَّي﴾به، فكا  القصر يف قوله:  فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا يقينا بأنه من عند هللا، وال  ﴿فَاْعَلمحوا َأمنَّ

ه املعجز إال هللا، وهو قصر حقيقي قصر فيه املوصوف )القرآ (، على الصفة )علم هللا(، والثبات على اوأمر، وازدياد يعلم نظم
اليقّي غايتا  حجاجيتا ، أي زيادة اإلذعا ، ويكو  أثرمها أحّج إذا أردفت بآيات تـَُرهِّب من أعرض عن اآلخرة، واقب  على 

َرةي إيالَّ بأقو  طرق القصر ــــ النفي واالستثناء ــــ قا  تعاىل: ﴿الدنيا، وتبيّي مآهلم وبأسلوب مؤكد  أحولَئيَك الَّذييَ  لَْيَس هَلحْم يفي اآلخي
  وفضال عن هذا هناك حجة صامتة هلا فعلها يف املدعوين، وهي ثبات 37﴾النَّارح َوَحبيَط َما َصنيعحوا فييَها َوبَاطيل  َما َكانحوا يَ ْعَلمحونَ 

وات على دعواهتم، فكلما ازدادوا ثباتا ويقينا هبا، كلما كا  ذلك أدعى للَقبو  يف نفو  خماطَبيهم، والعكس أصحاب الدع
صحيح، وميكن أ  يستشهد يف هذا املقام باحلديث الطوي  الذي رواه البخاري ومسلم، وذلك عندما سأ  ِهرَْق  ملُك الروم أبا 

عليه وسلم ــــ فقا : أيزيدو  أم ينقصو ؟ فقا  ب  يزيدو ، قا : ه  يرتد أحد منهم  سفيا  بن حرب عن أحوا  النيب ــــ صلى هللا
سخطة لدينه بعد أ  يدخ  فيه؟ فقا  له: ال، فلما انتهى من طرح اوأسئلة قا : "فإ  كا  ما تقو  حقا فسيملك موضع قدمي 

 والشاهد من احلديث أ  ثبات 47عن قدميه   " هاتّي   فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت
 املؤمنّي على دينهم وعدم ارتدادهم عنه جعله هرق  من عالمات صدق نبوته ودعوته 
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وعلى الوجه الثاين يكو  املعىن ياأيها املشركو  عارضوا هذا القرآ  مبثله، فإ  مل تفعلوا فاعلموا أنه من عند هللا، وليس 
أنتم خمريو  بّي أمرين ال ثالث هلما، إما املعارضة وإما التصديق واإلسالم، وغياب اخليار اوأو  سحرا مفرت  كما تزعمو ، ف
 يستدعي إلزامية اخليار الثاين 

زيي َ واآلية الثالثة: ورد القصر فيها حكاية عن نوح ـ عليه السالم ـ﴿ ، 57﴾قَاَل إيمَنَا يَْأتييكحم بيهي اّللَّح إين َشاَء َوَما أَنْ تحْم مبيحْعجي
نَا إيْن كحْنَت ميَ  جوابا على استعجا  قومه، وطلبهم نزو  عذابه: ﴿ َا تَعيدح َدالََنا فَأتيَنا مبي َنا َفْكثَ ْرَت جي قَالحوا يَا نحوحح َقْد َجاَدْلت ْ

هم إىل ، فتعّي أ  تلك اجملادلة كانت آخر جمادلة خاضها ضد قومه، وأ  ضجرهم وسآمتهم من تكرار ذلك، دفع67﴾الصَّاديقينيَ 
   77طلب العذاب وأرادوا بذلك إفحامه شأ  املبط  إذا دمغته احلجة

وقوهلم " فأكثرت جدالنا" خرب استعم  للتذمري والتضجري والتأييس من االقتناع، فهو "قصر قلب" بناء على ظاهر 
بتعذر أ  يأتيهم ما وعدهم وأهنم  طلبهم، ومحال لكالمهم على ظاهره، على طريقة جماراة اخلصم يف املناظرة، وإال فإهنم جازمو 
  وهو من باب قصر الصفة على 87حيسبونه كاذبا، وهم جازمو  بأ  هللا مل يتوعدهم، ولعلهم كانوا ال يؤمنو  بوجود هللا"

املوصوف أي: قصر صفة اإلتيا  بالعذاب على هللا وحده، أما هو فليس إال مبلغ، فعلى الرغم من طو  مكثه يف قومه، ومللهم 
جداله وحماولة تأييسه من اقتناعهم بدعوته، إال أنه حياو  أ  يقلب قناعتهم بأ  هللا مل يتوعدهم، وأنه قادر على اإلتيا   من

  97﴾إييني َأَخافح َعَلْيكحْم َعَذاَب يَ ْوم  ألييم  بالعذاب، وأنه صادق يف قوله: ﴿
با للبحث احلجاجي تنظريا ه وأ  يكو  ميدانا خصإ  اخلطاب القرآين يقوم على بنية حوارية هادئة وهادفة ممّا يؤهل

ولذلك وقع اختيارنا عليه أمال منا يف توسيع دائرة  البحث وإثرائها حىت  ،يالحظ أ  البحث فيه مازا  حمتشماولكن ما  ،وتطبيقا
 وحماسنها يف القرآ  الكرمي خصوصا      ، تتضخ معامل هذه النظرية عموما 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلوام :



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
179 

م، باب القاف، مادة 1990ينظر : مصطفى ديب البغا ، قامو  عريب يف خمتار الصحاح، دار اهلد ، عّي مليلة اجلزائر، الطبعة الرابعة  (1
   342)ق،ص،ر(، ص 

    48( الصافات ، 2
   56الرمحا  ، (3
   72الرمحا  ، (4
، اجلزء التاسع 1981والنشر والتوزيع ، لبنا ، بريوت ،الطبعة اوأوىل، ( ينظر فخر الدين الرازي :تفسري الفخر الرازي دار الفكر للطباعة 5 

  130والعشرو ، ص
 372م، ص 2009( ينظر : فض  حسن عبا  ، البالغة فنوهنا وأفناهنا على املعاين ، دار النفائس للنشر والتوزيع، اوأرد ، الطبعة الثانية عشر، 6

  
العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا ، الطبعة ( ينظر : أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح 7
   388م، ص 1987الثانية، 
   117( السيد أمحد اهلامشي : جوهر البالغة يف املعاين والبيا  والبديع، شرح وحتقيق حسن محد، دار اجلي  بريوت، لبنا ، دــ ط ، دــ ت، ص 8
  391يوسف السكاكي : مفتاح العلوم، مرجع سابق ، ص أبو يعقوب ( 9

   131م، ص 1988أمحد املتوك  : الوظيفة والبنية ، مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية، الرباط ، املغرب ( 10
    19( حممد ، 11
   10( احلجرات ، 12
   5الفاحتة ، ( 13
   118هر البالغة يف علم املعاين والبيا  والبديع ، مرجع سابق ، ص ( ينظر: السيد أمحد اهلامشي ، جوا14
، القاهرة ينظر: عبد املتعا  الصعيدي : بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، املعاين، والبيا ، والبديع،مكتبة اوأدب، ميدا  اوأوبرا( 15

   221م، اجلزء الرابع، ص2005، الطبعة السابعة عشرة،
   144آ  عمرا  ،  (16
 ( ينظر: فض  حسن عبا  ، البالغة فنوهنا وأفناهنا، علم املعاين ، مرجع سابق 17
   376ــ 375ص
  288ينظر: أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص( 18
  288ينظر : املرجع نفسه، ص( 19
ح وتعليق وتنقيح حممد عبد املنعم خفاجي، منشورات دار الكتاب اللبناين، الطبعة ظر : اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، شر ( ين20
  214م، اجلزء اوأو ، ص 1980اخلامسة 
    215ـ  214، ص  املرجع نفسه ( ينظر :21
  226ـ  225جع سابق ص ر ينظر : عبد املتعاىل الصعيدي ، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ، املعاين والبيا  والبديع، م( 22
  301ـ  288ينظر : أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق ، ص ( 23
 ( ينظر : السيد أمحد اهلامشي ، جوهر البالغة يف املعاين والبيا  والبديع، مرجع سابق،  24

  117هامش ص
 

عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنا ، الطبعة اوأوىل، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئ  اإلعجاز يف علم املعاين، حتقيق ( 25
  332م  ص 2001
  295أبو يعقوب يوسف السكاكي : مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص ( 26



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
180 

  332عبد القاهر اجلرجاين : دالئ  اإلعجاز يف علم املعاين ، مرجع سابق , ص ( 27
  295علوم، مرجع سابق، ص أبو يعقوب يوسف السكاكي : مفتاح ال( 28
  295ينظر : املرجع نفسه ، ص( 29
    2( هود، 30
، والتوزيع، بريوت، لبنا ، د ــ ط ( ينظر: جار هللا الزخمشري: الكشاف عن حقائق التنزي  وعيو  اوأقاوي  ، دار الفكر للطباعة والنشر 31
   258م، اجلزء الثاين، ص2006
  5( هود، 32
  6( هود، 33
   336م، ص1947ر: حممد عبده: تفسري املنار، تأليف رشيد رضا، دار املنار، القاهرة، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين عشر، ( ينظ34
  25( لقما ، 35
وىل ، اجلزائر، الطبعة اوأ ينظر: ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هد  خري العباد، حتقيق حممود بن اجلمي ، دار اإلمام مالك، باب الوادي( 36
    11اجلزء اوأو ، ص  ،م2007
   12ــ  11( ينظر: املرجع نفسه اجلزء اوأو ، ص 37
   41م، ص2000( طه عبد الرمحا  : يف أصو  احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، الرباط، املغرب ، الطبعة الثانية، 38
   7( هود، 39
   13هود ، ( 40
   14هود ، ( 41
هللا صولة : احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خال  مصنف يف احلجاج، اخلطابة اجلديدة لبريملا  وتيتيكا، ضمن كتاب أهم نظريات عبد ( 42

  299احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ، مرجع سابق، ص
  59لبالغة املعاصرة، مرجع سابق، ص( حممد سامل ولد حممد اوأمّي : مفهوم احلجاج عند "بريملا " وتطوره يف ا43
   26( هود ، 44
    27( هود ، 45
   265ينظر : جار هللا الزخمشري : الكشاف ، اجلزء الثاين، مرجع سابق، ص( 46
   29هود ، ( 47
  43(هود ، 48

   43( هود ، 49 
   36هود ، ( 50
  40هود، ( 51
  14العنكبوت، ( 52
   50هود، ( 53
  274 الزحمشري ، الكشاف، مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص ( ينظر : جار هللا54
   51هود ، ( 55
   54هود ، ( 56
   61هود ، ( 57
اعة ( عبد املنعم صاحل العلي العزي :أصو  العقيدة اإلسالمية اليت أقرها اإلمام الطحاوي ,شرح علي بن أيب العز اوأذرعي, دار الوفاء للطب58
  170م,ص1984اوأوىل , املنصورة ,الطبعة والنشر ,



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
181 

   120هود، ( 59
   299ينظر : جار هللا الزخمشري ، الكشاف ،اجلزء الثاين، مرجع سابق، ص ( 60
   12هود ، ( 61
   14هود ، ( 62
   33هود ، ( 63
   261ـــ 260جار هللا الزخمشري ، الكشاف ، اجلزء الثاين، مرجع سابق، ص ( 64
   8ـ  7هود، ( 65
   22ـ  21 الغاشية ،( 66
  3( الشعراء، 68
  261( جار هللا الزخمشري : الكشاف، مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص69
   13هود، ( 70
  262ـ261ينظر : جار هللا الزخمشري ، الكشاف، مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص( 71
  262ينظر : املرجع نفسه،  ص( 72
  16هود، ( 73
  58ـ55البخاري، مرجع سابق، اجلزء اوأو ، ص حممد بن إمساعي  البخاري، صحيح ( 74
  33هود، ( 75
   32هود، ( 76
عشر، ص ينظر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، د ــ ط ، د ــ ت، اجلزء الثاين ( 77

61  
  62املرجع نفسه، اجلزء الثاين عشر، ص (78
    26، ( هود79

  
 

 

 

 

 

 م  دقائق الّتصريف القرآين يف تعقيبات الظلم
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 الدكتور:   مراد    العرايب     
 غة العربية وآداهباقسم اللّ         

 غاتكلية اآلداب واللّ 
 لونيسي علي – 2جامعة البليدة                                                      

 
 ملّخص:  

جيّسد اوأسلوب القرآين مرتبًة يف البالغة العالية ال تبلغها طاقة البشر، وهو يبدي تنويعا عجيبًا يف اوأساليب املختلفة مبا     
ذه املناسبة، وذلك ما يبدو جليًا للمتأم  يف كتاب هللا تعاىل  يناسب مقتضى السياق  ولعّ  موضع الّتعقيب من أوىل املواضع هب

ولذلك اجتهدنا يف هذا املقام يف تتّبع جمموعة من الّتعقيبات القرآنية اليت تنزّه ذات هللا تعاىل عن الظّلم وتلحقه بالعباد، وقد 
 الّتصريف يف اوأسلوب القرآين   دقائقبعض  منوذجاً نسعى من خالله للكشف عنأاصطلحنا عليها بتعقيبات الظّلم، وهي متّث  

 
 الكلمات املفتاحية:

 الّتنويع اوأسلويب، الّتعقيبات القرآنية، الدراسات القرآنية 

 
 

 

Abstract: 

   We are trying through this work to show some aspects of diversity in Quranic Style, 

which reveal the extreme accuracy in appropriateness between Quran’s expressions and what 

the context requires. For that, we have treated a series of Quranic Citations which we called 

« Injustice Citations », and in which “Allah“ denies the injustice on him.   

 

  

Key Terms: 

Stylistic diversity -Citations – Quranic Studies. 

 

 
 
 
 
 

 
مل تز  العرب يف حريهتا والقرآ  يتنز  على الّنيب الكرمي منذ أّو  الوحي، واستمرت هذه احلالة الغريبة من احلرية والذهو  ُتالزم     

وزادت معرفته مبسالك العرب يف   ،وتزداد شّدهتا وِحدَّهتُا كلما ترَقَّت ذائقته يف مراتب اإلحسا  بسحر لغة الّضاد ،الّسامع العريب
يف آج  الدارين اإلنسانية نواحي احلياة  ختلفتيه مواضيع كثرية تّتص  مبشعرًا ونثراً  وقد تناو  القرآ  الكرمي بّي دفّ كالمها 
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ومع ذلك ال يشعر القارئ بشيء وقد تتعّدد املواضع وتتقارب، د احلديث عن املوضوع الواحد يف أكثر من موضع، وعاجلها، فريَِ 
على وجوه مبنتهى اإلحكام ب  يشعر بقدرة عجيبة على تصريف القو ، وإيراده كرار عادة، التّ  من الّسأم أو املل  الذي يصاحب

  وقد سعينا يف هذا ، وال طاقة للقدرة البشرية مبثلها، وذلك جانب من جوانب اإلعجاز يف كتاب هللا تعاىليقتضيها الّسياقشىتًّ 
تتّبع جمموعة من الّتعقيبات يف كتاب هللا تعاىل اصطلحنا عليها العم  لبيا  جزء يسري من هذا اجلانب اإلعجازي من خال  

  نا يف بداية هذا احلديث يف حاجة إىل ضبط بعض املفاهيم اوأساسية باعتبارها مفاتيح لعق  الكالمبتعقيبات الظّلم  ولعلّ 
 أسيس املفهومي:   التّ  -

ه ُيصرف عن هذا الوجه إىل غريه، ومنه تصاريف اوأمور، أي يُراد بتصريف الشيء يف كالم العرب إعماله يف غري وجه، كأنّ     
تزيينه والزيادة فيه، وإمنا مسي بذلك وأنه إذا زُيِّن صَرف  صرف الكالم فهو  وأما 1كتصريف الرياح والسيو  واوأمور  ختاليفها،

  3 القيمة ، أو هو من الّصرف يف الّدراهم، وهو فض  بعضها على بعض يف2اوأمساع إىل استماعه
راد  ولع  علماء البالغة واإلعجاز يف ختصيصهم لداللة هذا اللفظ   

ُ
مل يبتعدوا عن فلك هذه املعاين، فقد ذهب الرّماين إىل أ  امل

، ويُطلق يف خصوصه على تصريف املعىن يف املعاين املختلفة، وهو عقدها به 4بالّتصريف يف عمومه تصيري الشَّْيء يِف ِجَهات خُمَْتلَفة
هة املعاقبة، كتصريف اوأص  يف االشتقاق، كما ُصرِّف معىن امللك يف معاين الّصفات يف: مالك، وملك، وذي امللكوت، على ج

  5   ويف غري ذلك من املعاين واملليك  وكما ُصرِّف معىن العرض يف اوأعراض، واالعرتاض، واالستعراض، والّتعرض، والّتعريض
اين نظري تصريف املعىن يف الدالالت املختلفة، وهو جيّسد أعلى طبقات البالغة اليت تُقام وهذا الضرب من الّتصريف عند الرم   

اليت وردت يف اوأعراف ويف طه والشعراء ويف غري  هبا احلجة على املعاندين إذ تَرِد القّصة يف القرآ  يف غري موضع كقصة موسى 
لبالغة العالية، وال يُنتقص من إعجازها شيٌء، ب  يكو  هذا الّضرب ذلك من السور، وهي يف ذلك كّله ال تنز  عن مرتبتها يف ا

  6من الّتصريف وجهاً من وجوه اإلعجاز
ذلك ولع  من املواضع اليت تتأّكد فيها احلاجة إىل الّتصريف يف كتاب هللا تعاىل موضع الّتعقيب، وهو موضع شريف يُطلق على   
، وحتقيقاً وأغراض اخلطاب من ثناٍء 7ة الكرمية، زيادًة يف البيا  وحمافظة على وحـدة اإليقــاع زء أو املقطع املستق  الذي يذيّ  اآليـاجل

 َوَما اَّللُّ ِبَغاِفٍ  َعمَّا تـَْعَمُلوَ   على هللا تعاىل، وأمٍر وهني، ووعٍد ووعيد، ومدٍح وذمٍّ    وغري ذلك من املعاين، كقوله تعاىل: 
جَُّر ِمْنُه اوأَنـَْهاُر مُثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكم مِّن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإ َّ ِمَن احلَِْجاَرِة َلَما يـَتَـفَ  تعقيباً على اآلية الكرمية: 

َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللِّ  َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماء َوِإ َّ ِمنـْ ، أو تعقيباً على (74)البقرة،   َوَما اَّلّلُ ِبَغاِفٍ  َعمَّا تـَْعَمُلوَ  َوِإ َّ ِمنـْ
َلًة تـَْرَضاَها فـََو ِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَ  قوله أيضاً:  اِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّواْ َقْد نـََر  تـََقلَُّب َوْجِهَك يِف السََّماء فـََلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ

  (144)البقرة،  ٍ  َعمَّا يـَْعَمُلوَ  ُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإ َّ الَِّذيَن أُْوتُواْ اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَ  أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّهبِِّْم َوَما اَّلّلُ بَِغافِ وُ 
ه ذات هللا زِّ نَـ اليت تُـ ولع  من عجيب هذا الّضرب من التصريف الذي يرد يف أسلوب الّتعقيب ما جاء يف عدد من التعقيبات    

ة أنفسهم  وقد ورد الظّلم يف أسلوب الّتعقيب يف مواضع كثرية يف كتاب مَ لَ تعاىل عن االّتصاف بالظّلم، وتضيفه إىل اخللق من ظَ 
، (151)آ  عمرا ،   اِلِمّيَ َوبِْئَس َمثْـَو  الظَّ   ، أو ذّماً (111)طه،  َوَقْد َخاَب َمْن مَحََ  ظُْلماً  هللا تعاىل مّتصاًل بالعباد حتذيراً 

، كما جاء يف مواضع أخر  مّتصاًل بذات هللا تعاىل تنزيهًا عن (47)اوأنعام،  َهْ  يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَ   أو وعيداً وهتديداً 
  ولعّ  يف (31)غافر،  َوَما اَّللَُّ يُرِيُد ظُْلماً لِّْلِعَباِد  ، (108)آ  عمرا ،  َوَما اَّللُّ يُرِيُد ظُْلماً لِّْلَعاَلِمَّي  اّتصافه عّز وج  بالظّلم: 

هذه املواضع الكثرية من عجيب الّتصريف ما حيتاج إىل تأّمٍ  وتدبُّر، ولكننا سنقتصر احلديث يف هذه الُعجالة على عدد من 
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تعاىل وإحلاقه بالعباد  وقد اصطلحنا على هذه الّتعقيبات  املواضع القليلة اليت جيمع فيها اوأسلوب القرآين بّي نفي الظّلم عن هللا
 يف هذه الدراسة بتعقيبات الظّلم، وعددها أحد عشر تعقيباً يوّضحها اجلدو  التايل:

 
   ََوَما ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظِلُمو ( ،57البقرة) 
  ُْم يَْظِلُموَ  َوَما ظََلَمُهُم اَّلّلُ َولَـِكْن أَنُفَسه ( ، 117آ  عمرا) 
   َ(160اوأعراف، )َوَما ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظِلُمو 
 ُهْم آهِلَتُـُهُم الَّيِت يَْدُعوَ  ِمن ُدوِ  اَّللِّ ِمن اء أَْمُر رَبَِّك َوَما َشْيٍء لِّمَّا جَ  َوَما ظََلْمَناُهْم َولَـِكن ظََلُموْا أَنُفَسُهْم َفَما أَْغَنْت َعنـْ

َر تـَْتِبيٍب   (101هود، ) زَاُدوُهْم َغيـْ
  َ َوَما ظََلَمُهُم اَّلّلُ َولـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظِلُمو ( ، 33النح) 
   ََوَما ظََلْمَناُهْم َولَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظِلُمو ( ، 118النح) 
 َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمَّي   َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن ( ،76الزخرف)  
   ََفَما َكاَ  اَّلّلُ لَِيْظِلَمُهْم َولَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظِلُمو ( ،70التوبة) 
   َِإ َّ اَّلّلَ الَ َيْظِلُم النَّاَ  َشْيئاً َولَـِكنَّ النَّاَ  أَنُفَسُهْم يَْظِلُمو ( ،44يونس) 
   َلَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ  َوَما َكا ُ  (40العنكبوت، ) اَّللَّ
   َلَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُمو ُ  (9الروم، ) َفَما َكاَ  اَّللَّ
 
د  واملقسط، إذ يُطلق يف كالم العرب على وصفاته، كاحلكيم والعوأنه ال يليق بكما  أمسائه وقد نزّه هللا تعاىل ذاته عن الظّلم   

  وأصله ما ُروي 9أي ما وضع الشبه يف غري موضعهولذلك قالوا: من أشبه أباه فما ظلم،   8غري موضعه تعديّاً يف وضع الشيء 
 عن كعب بن زهري يف قوله:

 أنا ابن الذي مل خيزين يف حياته      ومل أخزه ملا تغيب يف الرجم
 10مبا قا  عامل       هبن ومن يشبه أباه فما ظلمأقو  شبيهات     
ِإ َّ اَّللَّ اَل َيْظِلُم ِمثْـَقاَ  َذرٍَّة َوِإ  َتُك َحَسَنًة  والظلم أمجع اخلصا  للّذم، ولذلك حّرمه تعاىل على نفسه فقا  يف التّنزي :   

مت : " يا عبادي إين حرّ يف احلديث القدسيا حرّمه على عباده فقا  ، كم(40)النساء،   ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجراً َعِظيماً 
   11، فال تظاملوا "الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمّرماً 

 
 :12ويرد الظلم يف القرآ  على أوجه  
رك: - ْقَماُ  اِلبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه َوِإْذ قَاَ  لُ  وهو أعظم أنواع الظّلم، ولذلك قا  لقما  احلكيم يف موعظته لولده:   أن يرد مبعىن الشّي

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ت منزلته عند لَ ، وهو هبذا املعىن أخطر اوأمور على مصري العبد مهما عَ (13)لقما ،  يَا بـُيَنَّ اَل ُتْشرِْك بِاَّللَِّ ِإ َّ الشِّ
إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك  َوَلَقْد أُوِحيَ  للعم ، قا  تعاىل:  هللا تعاىل، وذلك ملا يوجبه من إحباطٍ 

  (65)الزمر،  َولََتُكونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن 
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ْعَتُدوْا َوَمن ِضرَاراً لَّتَـ َواَل مُتِْسُكوُهنَّ   من ذلك ما ورد من الظّلم يف قوله تعاىل يف أمر الطَّالق: أن يرد مبعىن ظلم العبد لنفسه: -
  (1)الطالق،  َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه    ويف قوله أيضا: (231)البقرة،  يـَْفَعْ  َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه 

الَّيِت َحرََّم اَّللُّ ِإالَّ بِاحَلقِّ َوَمن قُِتَ   َواَل تـَْقتُـُلوْا النـَّْفسَ  كقت  الّنفس بغري حّق يف قوله تعاىل:   أن يرد مبعىن ظلم العبد لغريه: -
، ومنه التعدي على أموا  النا  يف قوله: (33)اإلسراء،   َمْظُلومًا فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفاَل ُيْسِرف يّفِ اْلَقْتِ  إِنَُّه َكاَ  َمْنُصورًا 

 ًَفَسْوَف ُنْصِليِه نَاراً وََكاَ  َذِلَك َعَلى اَّللِّ َيِسرياً  َوَمن يـَْفَعْ  َذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلما  ،(30)النساء  
)الكهف،   ِكْلَتا اجْلَنَّتَـّْيِ آَتْت ُأُكَلَها وملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً َوَفجَّْرنَا ِخاَلهَلَُما نـََهراً كما يف قوله يف الكهف:   أن يرد مبعىن الّنقص: -
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل : سورة اوأنبياءيف  تعاىلقوله ما جـاء يف ا ـ  ومنه أيض13 ص منه شيئا، أي مل تنق(33

َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَّي  ْن َخْرَدٍ  أَتـَيـْ إ  املراد بالظلم يف هذا املوضع إمنا ف، (47)اوأنبياء،  ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َوِإ  َكاَ  ِمثْـَقاَ  َحبٍَّة مِّ
   14" ص من ثواب عملها شيئافال تُنقَ " يقو : هو الّنقص، 

   َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَـِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا أَنُفَسُهم مبَا َكانُوْا بِآيَاتَِنا ِيْظِلُمو َ  كما يف قوله تعاىل:  أن يرد مبعىن اجلحود: -
َوَما َمنَـَعنَا    ومنه أيضا: 15(، أي " مبا كانوا حبجج هللا وأدلته جيحدو ، فال يقّرو  بصحتها، وال يوقنو  حبقيقتها 9، )اوأعراف

َنا مَثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُمواْ هِبَا َومَ    (59)اإلسراء،  اآليَاِت ِإالَّ خَتِْويفاً ا نـُْرِسُ  بِ َأ  نُـّْرِسَ  بِاآليَاِت ِإالَّ أَ  َكذََّب هِبَا اوَأوَُّلوَ  َوآتـَيـْ
نـَْيا َحَسَنًة َووَأَْجُر اآلِخرَِة  وذلك يف قوله تعاىل:  أن يرد مبعىن العذاب: - َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ يِف اَّللِّ ِمن بـَْعِد َما ظُِلُمواْ لَُنبَـوِّئـَنـَُّهْم يِف الدُّ

يـَْعيِن عمار اْبن يَاسر وبال  بن رباح وصهيبًا الّرومي  ، أي الذين ُعذِّبوا على اإلميا (41 )النح ، َأْكبَـُر َلْو َكانُوْا يـَْعَلُموَ  
  16وأصحاهبم رضي هللا عنهم مجيعا 

وقد ذكر ابن فار  أ  الظاء والالم وامليم يف كالم العرب أصال  صحيحا ، أحدمها خالف الضياء والنور، والثّاين وضع    
يف كتاب هللا تعاىل يف ثالمثائة ومخسة عشر موضعاً، منها سّتة وعشرو   (ظلم)  وقد وردت مادة 17 اً الشيء يف غري موضعه تعديّ 

َيَكاُد اْلبَـْرُق خَيَْطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاء هَلُم مََّشْواْ موضعًا جاءت فيها باملعىن اوأو  الذي هو ضد الّضياء والّنور، كقوله تعاىل: 
 ، ومنه أيضا قوله: (20 ،)البقرة َلَم َعَلْيِهْم قَاُموْا َوَلْو َشاء اَّللُّ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإ َّ اَّللَّ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِفيِه َوِإَذا أَظْ 

َن اللَّْيِ  ُمْظِلماً مِّ َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّيَِّئاِت َجزَاء َسيَِّئٍة مبِْثِلَها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا هَلُم  َا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعًا مِّ َن اَّللِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأمنَّ
  أما يف غري ذلك من املواضع فقد جاءت كّلها مّتصلة باملعىن الثاين والذي (27)يونس،  أُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَ  

  18 من شرك أو ظلم أو جحود أو نقص كما سبق الذّكرهو وضع الشيء يف غري موضعه 
 
 
 
 الّتصريف القرآين يف تعقيبات الظّلم:   
يالحظ ما فيها من عجيب الّتصريف ما يبعث على كثري  -واليت تشّك  مدونة هذا البحث  -لع  املتأّم  يف تعقيبات الظّلم     

أ  اوأسلوب القرآين يبدي من الّتنويع يف موضع الّتعقيب ما هو حقيق بطرح والواقع   ليت حيق أ  ُتطرح يف هذا املقاممن اوأسئلة ا
كما فع  اخلطيب اإلسكايف )ت هذه اوأسئلة اليت اجتهد العلماء يف اإلجابة عن بعضها وكشف ما يَزِينها من لطائف وأسرار،  

الربها  يف توجيه متشابه القرآ  ملا ه( يف " 505 كما فع  الكرماين )تيف كتابه املسمى بدرّة التّنزي  وغرّة الّتأوي ، أو   (ه420
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ه( يف  708بــ "أسرار التكرار يف القرآ  الكرمي "، أو كما فع  ابن الزبري الغرناطي )ت فيه من احلجة والبيا  "، وهو يعرف أيضاً 
 ي  " مالك التأوي  القاطع بذوي اإلحلاد والتعطي  يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنز كتابــه: " 

نويع يف النص القرآين، وتُبعد ولعّ  هذه اوأسئلة الكثرية اليت يثريها هذا القدر من الّتصريف حتم  املتأّم  على القو  بفكرة التّ     
ذهنه عن الّتكرار، ففي كّ  تعقيب من تعقيبات الظّلم ما يهبه خصوصيته ومَتَيُـَّزه، إذ يؤدي معىن خيتلف عّما يؤّديه غريه حبسب ما 
يستدعيه السياق  ووأج  ذلك ذهب بعض الدارسّي إىل أ : " الذي يف القرآِ  هو التنويع، وذلك بأ  يضيَف القرآ  اجلديد يف  
 ك ِّ مرَّة يعيد فيها ذِْكر القصِة أو اآلية أو اجلملة أو الكلمة، إما معلومٌة جديدة، وإما كلمٌة جديدة، وإّما هلدٍف َجديد، وإّما

ليست هي التكرار، " وإمنا هي التنويع، فال يوجد نّصا    فالظاهرة يف كتاب هللا تعاىل ـــــــ إذًا ــــــ 19جديد  " للتناسِب مع سياق 
متماثال  يف القرآ  كله، إمنا يوجد تشابه فقط دو  متاث ، تشابه كذلك الذي قد يوجد بّي اإلخوة واوأقارب، لكنه ليس تكراراً 

  20حبا  من اوأحوا  " 
، كما أنه 21دة هذا التنوع يف هذه التعقيبات أنه مجا  يف ذاته وتفّنٌن يُذهب املل  عن النفس اإلنسانية اليت تشتهي التنويع وفائ   

أدعى إلعما  العق  ملا فيه من دعوة ملزيد من الّتدبُّر يف عجيب النظم، فعلى متدبِّر كالم هللا " أ  يبحث يف ك  نصٍّ يبدو له أنه 
رة يف القرآ  ليكتشف غرض التكرير إذا كا  النص مكّرراً حرفياً، وليكتشف فوارق املعاين إذا كا  النّص املكّرر من النصوص املكرّ 

خمتلفًا ولو بعض الّشيء، ولو بكلمة أو حرف يف كلمة، فكثري من الّنصوص اليت يُتوهم فيها التّـكـــرار هي ليست يف احلقيقــــة 
  22عُضها من املعاين املرادة ما ال يؤّديه البعض اآلخر " مكرَّرة، ولكنها متكاملة يؤدي ب

  بني صيغيت الظلم االمسية والفعلية: -
وهو املوضع الوحيد يف مجلة التعقيبات الّسابقة ، (76الزخرف، ) َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمَّي  : لنتأّم  قوله تعاىل   

أما يف سائر املواضع فإ   ،َوَلِكن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمَّي  مجاعة الغائبّي )هؤالء( بالصيغة االمسية فقا :  الذي ُنسب فيه الظلم إىل
 الّتعبري عن ظلم هؤالء يرد بالّصيغة الفعلية، فلماذا متّيز هذا املوضع الوحيد هبذه اخلاصية دو  سائر املواضع؟

 ،ا  فيه للّصدفة، وأ  الكلمة يف كتاب هللا تعاىل ال ترد إاّل يف موضعها الذي يليق هباالواقع أ  االستعما  القرآين للغة ال جم   
تلك متاما كحا  الفريدة يف حب العقد، وذلك من َأَج ِّ مظاهر الّدقة يف اوأسلوب القرآين، إذ يرد الّتعبري بالّصيغة االمسية يف 

وعلى خالف ذلك فإ  مواضع الفع  هي  ،  يقتضي جتدَُّده شيئًا بعد شيءاملواضع اليت يُراد فيها إثبات املعىن للشيء من غري أ
يف ذلك يقو  عبد القاهر اجلرجاين: " و وهي العادة اليت جرت يف كالم الفصحاء والبلغاء، ، املواضع اليت تقتضي الّتجّدد يف املعىن

املعىن فيه   ، ب  يكو فشيئاً  د وحيدث منه شيئاً يتجدّ من غري أ  جتعله  ،فقد أثبت االنطالق فعاًل له ،" منطلقٌ  : "زيدٌ إذا قلتف
وحيدث، ب  د و  أو القصر يتجدّ فكما ال تقصد ههنا إىل أ  جتع  الطّ  :عمرو قصري"كاملعىن يف قولك: "زيد طوي "، و "

وأما  باته لزيد : " زيد منطلق " وأكثر من إثتوجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودمها على اإلطالق، كذلك ال تتعّرض يف قولك
، وجعلته يزاوله ، فقد زعمت أ  االنطالق يقع منه جزءاً فجزءاً فإذا قلت: " زيد ها هو ذا ينطلق" ،الفع ، فإنّه يُقصد فيه إىل ذلك

  23ويزجيه " 
، "وكلبهم يبسط ذراعيه" ا :يُق ، وبّي أ (18)الكهف،  وََكْلبُـُهم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد  : وهو الفرق ذاته بّي قوله تعاىل  

ٌ  ولذلك فإ  فساد املعىن الثاين واضحٌ  د الّصفة يف الوقت ومعىًن وما ذلك إال وأ  الفع  يقتضي جتدّ  ،ه ال يؤّدي الغرضوأنّ  بّيِّ
  24وهو ما ال حيص  يف االسم وأنه يقتضي ثبوت الّصفة من غري مزاولة وتزجية فع   ،حيدث شيئاً فشيئاً 
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يفّسر عدو  اوأسلوب القرآين عن توظيف الفع  يف موضع الّتعقيب الوحيد يف سورة الّزخرف واللجوء إىل التعبري  ولعّ  ذلك ما   
  (76)الزخرف،  َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمَّي  : مسي فقا  تعاىلاال
آلية الكرمية، فاملوقف جزء من مشهد العذاب يف جهّنم، وهو تاٍ  ويتأّكد هذا املعىن بالعودة إىل الّسياق الذي وردت فيه هذه ا   

ملشهد خمتلف متامًا يتمتع فيه أه  اجلّنات بكّ  صنوف الّنعيم، وقد ُقضي يف النا  وانتهت أيام الّتكليف والعم  وال جما  لفع  
َهْ  يَنظُُروَ  ِإالَّ السَّاَعَة أَ  تَْأتِيَـُهم  ضع، قا  تعاىل: الظلم أو لتجدد الظّلم، ولذلك ال يستقيم الّتعبري بالّصيغة الفعلية يف هذا املو 

ء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقَّي  بـَْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَ    يَا ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َواَل أَنُتْم حَتْزَنُوَ   اوْأَِخالَّ
يُطَاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما  اْدُخُلوا اجْلَنََّة أَنُتْم َوأَْزَواُجُكْم حُتْبَـُروَ   آَمُنوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا ُمْسِلِمَّي  الَِّذينَ 

َها  نَُّة الَّيِت أُورِثـُْتُموَها مبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَ  َوتِْلَك اجلَْ  َتْشَتِهيِه اوْأَنُفُس َوتـََلذُّ اوْأَْعُّيُ َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَ   َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثريٌَة ِمنـْ
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَ   ِإ َّ اْلُمْجرِِمَّي يف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَ   تَْأُكُلوَ   وا ُهُم َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن َكانُ  اَل يـَُفتـَُّر َعنـْ
  (76-66)الّزخرف،  الظَّاِلِمَّي 

وال يستقيم فيها  ،وعلى خالف ذلك فإ  سائر املواضع اليت جاء فيها الّتعبري بالّصيغة الفعلية هي مواضع تقتضي جتّدد الفع   
آيات هللا العظيمة، اليت  الّتعبري بالصيغة االمسية، ففي سورة البقرة جاء الّتعقيب بالظّلم املتجدد من بين إسرائي  )هؤالء( رغم

 كبريٌ ويف ذلك ظلم ٌ  ،تستحضرها اآليات الّسابقة، فقد عبدوا العج  ومل ميض زمن على هالك فرعو  ومعجزة شّق البحر
هم رؤية هللا تعاىل، مث ما كا  من أمر صعقهم وموهتم، مث أعادهتم إىل وا يف هذا الظّلم فاشرتطوا على نبيّ وأنفسهم  كما استمرُّ 

وا يف هذا الظّلم، ولذلك جاء الّتعبري بالّصيغة الفعلية اليت تقتضي الّتجدد  وقد جاء الّتعقيب بالّصيغة نفسها ولكنهم استمرّ  ،ةاحليا
َوَقطَّْعَناُهُم يف سورة اوأعراف يف سياق ظلم بين إسرائي  املتجّدد، مؤّكدا أ  اوألفاظ يف كتاب هللا تعاىل تتبع املعاين، فقا  تعاىل: 

َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه َأِ  اْضِرب بَِّعَصاَك احلََْجَر فَااثْـ  نَبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعْيناً َقْد َعِلَم ُك ُّ َنيَتْ َعْشَرَة َأْسَباطاً أمَُماً َوأَْوَحيـْ
َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَو  ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم أُنَاٍ  مَّْشرَبـَُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوأَنزَْلَنا 

  (160)اوأعراف،  َيْظِلُمو  َ 
قوله تعاىل:  كما يف سورة يونس، يف  وقد يكو  الظّلم املتجدد هو ظلم املشركّي وأنفسهم يف زمن النّبوة، بإعراضهم عن احلقّ    
 َوِمنُهم مَّن يـُْؤِمُن بِِه َوِمنـُْهم مَّن الَّ يـُْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن  َوِإ  َكذَّبُوَك فـَُق  يلِّ َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنُتْم بَرِيُئوَ  ممَّا

َّا تـَْعَمُلوَ   َوِمنُهم مَّن يَنظُُر إِلَْيَك  ن َيْسَتِمُعوَ  إِلَْيَك أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوْا اَل يـَْعِقُلوَ  َوِمنـُْهم مَّ  أَْعَمُ  َوأَنَْا بَرِيٌء ممِّ
  ومنه (44-40)يونس،  يَْظِلُموَ  ِإ َّ اَّللَّ الَ َيْظِلُم النَّاَ  َشْيئاً َولَـِكنَّ النَّاَ  أَنُفَسُهْم  أََفأَنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُواْ اَل يـُْبِصُروَ  

َن اَّللِّ َشْيئاً َوأُْولَـِئَك َأْصَحابُ  أيضا ما جاء يف تعقيب آ  عمرا :  ُهْم أَْمَواهُلُْم َواَل أَْواَلُدُهم مِّ النَّاِر ُهْم  ِإ َّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن تـُْغيِنَ َعنـْ
نـَْيا َكَمَثِ  رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث قـَْوٍم ظََلُمواْ أَنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما ظَلَ َمَثُ  َما يُنِفُقوَ  يف ِهـ ِفيَها َخاِلُدوَ   َمُهُم ِذِه احْلََياِة الدُّ

 ، ولع  يف ذلك ما يغين عن الّتعّرض لسائر املواضع (117-116)آ  عمرا ،  اَّلّلُ َولَـِكْن أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ  
   تعقيبات الظّلم:يف  (كان) - 

كا ( يف بعض الّتعقيبات، واالستغناء يف العجيب وعن الّسّر يف توظيف )كما يتبادر إىل الذهن سؤا  آخر يتعّلق هبذا الّتصر      
، وقا  يف (44يونس، ) َولَـِكنَّ النَّاَ  أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَ    :عنها يف مواضع أخر ، فقا  يف تعقيب اآلية الكرمية من سورة يونس

   َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُمو َ  سائر املواضع: 
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إ  حماولة الكشف عن بعض الّسر يف هذا اوأسلوب املغاير ال تنفص  عن السياقات اليت ترد فيها هذه الّتعقيبات  وميكننا    
الظّلم، وبّي تلك اليت جاءت يف نسبة الظّلم إىل هؤالء، اليت ترد يف تنزيه ذات هللا تعاىل عن  (كا )نبيه على ضرورة التمييز بّي التّ 

زيادة يف املبالغة يف نفي الظّلم عن هللا تعاىل   َوَما َكاَ  اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهمْ  فأّما اوأوىل فقد جيء هبا منفية مع الم اجلحود يف قوله: 
وهذا هو احلا  يف كّ  تراكيب الم اجلحود مه على عباده  ، وأ  هللا تعاىل ال يكو  منه ظلم وقد حّرمه على نفسه من قب  وحرّ 25

  26 وجود املسند إليه جمعواًل وأج  فع  كذا، أي فهو بريء منهإذ يُراد هبا نفي أ  يكو  
الثانية، فهي اليت ترد يف نسبة الظّلم إىل هؤالء، وهي حمّ  الشاهد يف التعقيبات السابقة ملا فيها من بديع الّتصريف،  (كا )وأما   

يف  عنها اوأسلوب القرآين إالّ  ومل يتخ َّ  ،َولـِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ   وذلك أهنا ذُكرت يف كّ  املواضع يف قوله تعاىل: 
 موضعّي: 

  (117)آ  عمرا ،  َوَما ظََلَمُهُم اَّلّلُ َولَـِكْن أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَ   أوهلما يف آ  عمرا  يف قوله تعاىل:  -
  (44)يونس،  ِإ َّ اَّلّلَ اَل يَْظِلُم النَّاَ  َشْيئاً َولَـِكنَّ النَّاَ  أَنُفَسُهْم يَْظِلُمو َ  والثاين يف سورة يونس يف قوله تعاىل:  -
َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَو    يف قوله تعاىل:  ،يف آية البقرة (كا )يف توظيف  -وهللا اعلم-يكمن الّسر و   

 أ  هذا الّتعقيب جاء يف سياق عرضٍ يف  (57بقرة، )ال ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم يَْظِلُمو َ 
رمة، ولذلك لك  تلك اوأعما  الفظيعة اليت ارتكبها بنو إسرائي  يف حّق أنفسهم ويف حق نبيهم الذي مل يقيموا له حُ  مفّص ٍ 

ضى زمنها وآلت يف ظلم هؤالء وأنفسهم وأ  ك  ذلك من اوأمور اليت انق (كا )عّقب اوأسلوب القرآين عن ذلك كّله بتوظيف 
يف ظلم الّنفس، وهو اوأمر الذي يسري  (كا ـ )إىل صحائف أعماهلم  وذلك شأ  ك  املواضع اليت جاء فيها اوأسلوب القرآين ب

على تعقيب آيات: اوأعراف، والنح   وقد يتجاوز احلديث بين إسرائي  وميتد إىل سائر اوأمم املاضية ممن حق عليها العذاب كقوم 
أملَْ يَْأهِتِْم نـََبُأ الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َومَثُوَد َوقـَْوِم ِإبـْرَاِهيَم  ود وقوم إبراهيم وأصحاب اوأيكة يف قوله تعاىل: نوح وعاد ومث

وهذا  (70)التوبة،  ُهْم َولَـِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ  وَِأْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤَتِفَكاِت أَتـَتـُْهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَـيَِّناِت َفَما َكاَ  اَّللُّ لَِيْظِلمَ 
 وم والعنكبوت وبة والرّ شأ  ك  موضع جاء فيه احلديث عن هؤالء كتعقيب آيات التّ 

رية ابقة أو مصارع بعض الّنماذج البشعن مصارع اوأمم السّ  راد ومل يكن فيه حديثٌ ولعّ  املوضع الوحيد الذي خالف هذا االطّ    
ِإ َّ اْلُمْجرِِمَّي يِف املوغلة يف ضالهلا كفرعو  وهاما  وقارو  هو تعقيب اآلية السادسة والّسبعّي من سورة الّزخرف يف قوله تعاىل: 

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَ   َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَ   وقد ، (76-74الّزخرف، ) لظَّاِلِمَّي َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكن َكانُوا ُهُم ا اَل يـَُفتـَُّر َعنـْ
 جاء هذا الّتعقيب على مشهد عذاب اجملرمّي يف جهّنم، وقد وّظف فيه اوأسلوب القرآين كا  باعتبار

 
-أ  ظلم هؤالء وأنفسهم قد انقضى مع انقضاء حياهتم الّدنيا وقد جاء الّتعبري عن ظلم هؤالء يف هذا املوضع بالصيغة االمسية 

 حتقيقاً هلذا املعىن   -كركما سبق الذّ 
يف ظلم النا  وأنفسهم فهي مواضع تتعّلق بظلم املشركّي يف زمن  (كا )أما سائر املواضع اليت مل يوّظف فيها اوأسلوب القرآ     

ُهْم أَْمَواهُلُْم ِإ َّ الَِّذيَن َكَفُروْا لَ  يف زمن نزو  هذه اآليات الكرمية يقو  تعاىل:  مل ينقض، وهو مستمرٌّ  وهو ظلمٌ  النيب  ن تـُْغيِنَ َعنـْ
َن اَّللِّ َشْيئًا َوأُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَ   نـَْيا َكَمَثِ  رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ  َواَل أَْواَلُدُهم مِّ َمَثُ  َما يُنِفُقوَ  يف ِهـِذِه احْلََياِة الدُّ

  (117)آ  عمرا ،  َسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما ظََلَمُهُم اَّلّلُ َولَـِكْن أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَ  َأَصاَبْت َحْرَث قـَْوٍم ظََلُمواْ أَنفُ 
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 إظهار )الّناس( على خالف ما جرت عليه العادة: -
ْيئًا َولَـِكنَّ النَّاَ  ِإ َّ اَّللَّ اَل يَْظِلُم النَّاَ  شَ  لعّ  من عجيب الّتصريف أيضًا ما جاء يف تعقيب سورة يونس يف قوله تعاىل:    

د وقد جرت العادة أ  يرِ  ،، باعتبار أنه املوضع الوحيد اليت أظهر فيه اوأسلوب القرآين لفظ )النا ((44يونس، ) أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَ  
 مضمراً يف كّ  تعقيبات الظّلم كما يُظهر اجلدو  السابق 

ما، ولذلك فإ  اختيار إظهار كلمة النا  يف هذه املوضع  دفة على حنوٍ ال ترد صُ مما ال شّك فيه أ  الكلمة يف كالم هللا تعاىل   
حتديداً ال خيلو من حكمة وتدبري، ولع  لألمر عالقة بطبيعة السورة اليت بدئت بلفظ الّنا  مرّتّي بعد آية احلروف املقطّعة يف قوله 

ِر الَِّذيَن آَمُنوْا أَ َّ هَلُْم  َأَكا َ  الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم  تعاىل:  ُهْم أَْ  أَنِذِر النَّاَ  َوَبشِّ نـْ َنا ِإىَل َرُجٍ  مِّ لِلنَّاِ  َعَجباً أَْ  أَْوَحيـْ
   (2-1)يونس، َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرهبِِّْم قَاَ  اْلَكاِفُروَ  ِإ َّ َهـَذا َلَساِحٌر مُِّبٌّي 

حيث جاء يف شك  آية كرمية  اً ه من تعقيبات الظلم هو استقالله عما قبله استقالاًل تامّ ولع  مما ميّيز هذا الّتعقيب عن غري   
  كما استغىن اوأسلوب القرآين يف هذا املوضع بالذات عن الواو والفاء يف عطف 27 نفصلة بالتوقيف عما قبلها، فهو تعقيٌب آيةمُ 

إّ ( دو  )  يف وص  اآلية الكرمية مبا قبلها بتلك الطاقات اليت توفرها   وقد استعاحتقيقًا هلذا االستقال  مجلة الّتعقيب مبا قبلها
مل يغفله علماء البالغة، فقد نّبه عبد القاهر اجلرجاين إىل عظيم خطرها يف باب  مهمٌّ  ه ببعض، وهو أمرٌ غريها يف ربط الكالم بعضِ 

 الفص  والوص  تعليقاً على قو  الشاعر:
 إّ  غناء اإلب  احلداء        فغّنها وهي لك الفداء 

أ  تغين غناء " الفاء " العاطفة مثال، وأ  تفيد من ربط اجلملة مبا  ،واعلم أ  من شأ  " إ  " إذا جاءت على هذا الوجه"  :فقا 
أفال تر  أنك لو أسقطت " إ  " من   ومقطوعًا موصواًل معاً  ،فأنت تر  الكالم هبا مستأنفا غري مستأنف  قبلها أمرا عجيباً 

ولرأيت اجلملة الثانية ال تتص  باوأوىل وال تكو  منها بسبيٍ  حىت جتيء  ،" إ  ذاك النجاح يف التبكري "، مل تر الكالم يلتئم :ولهق
  28بالفاء فتقو : " بكرا صاحيب قب  اهلجري، فذاك النجاح يف التبكري " 

ظهار عّما قبله ومستقاًل عنه استقالال تاماً، فقد مستغنيا باإلوهي إىل جانب ذلك تفيد توكيد مضمو  الّتعقيب الذي جاء    
النّا ( يف موضع تنزيه ذات هللا تعاىل عن الظّلم، كما اختار إظهاره يف موضع إثباته يف حّق الّنا  )أظهر اوأسلوب القرآين لفظ 

 وأنه وهو أحق يف هذا املوضع رغم قربه الشديد من املوضع السابق واوأص  يف هذه احلالة اإلضمار، ولكن أسلوب الّتعقيب أظهر
  وأعلق  أوكد وبالّنفس وألصق، اللسا  على أسه  لتكو ، املث  جمر  واستقالهلا قوهتا يف فتجري التعقيب، مجلة استقال  يقوي
 
 
 استبدال الضمائر بني الفاعل واملفعول: -
عزَّ من قائ : وما ظلمونا، وقا  يف سائر اآليات: ومن عجيب الّتصريف أيضاً ما جاء يف تعقيب آييت البقرة واوأعراف، فقا      

منه  وقد تفّرد هذا  املوضعا  عن سائر تعقيبات الظّلم هبذا  أو غري ذلك مما هو قريبٌ  ،أو قا  ما ظلمهم هللا ،وما ظلمناهم
ظلم النّا ، وال ينفعه عدهلم،  املعىن الذي جييء فيه الّنفي قاطعاً بأ  قدرة اخللق أعجز من أ  تص  إىل هللا تعاىل الذي ال يضرّه

ص منه شيئاً  أما سائر الّتعقيبات اوأخر  فهي مواضع تنزيٍه هلل تعاىل الذي ال يكو  منه ظلم وقد حّرمه نقِ وال يزيد يف ملكه، وال يُ 
 على نفسه  
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اق وصف اجلحود الذي قاب  به " وما ظلمونا " مل يرد يف القرآ  كّله سو  يف هذين املوضعّي، يف سي والواقع أ  قوله تعاىل:   
بنو إسرائي  نعم هللا الكثرية، فقد أجناهم هللا تعاىل من ظلم فرعو  مبعجزة شهدها اجلميع، مث كا  منهم أ  عبدوا العج  يف غياب 

صعقهم، مث  موسى عليه السالم، وقد عفا هللا عنهم  مث اشرتطوا على نبيهم رؤية هللا تعاىل جهرة، مث ما كا  من أمر إحيائهم بعد
َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَو    ما أنعم هللا تعاىل به عليهم من ِظ ٍّ ومطعم ومشرب، فقا  يف سورة البقرة: 

  وهو الّسياق نفسه الذي يرد فيه الّتعقيب يف (57)البقرة،  ِلُموَ  ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَظْ 
َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه قـَْوُمُه َأِ  اْضِرب بِّعَ   :آية اوأعراف، فقا  َصاَك احلََْجَر فَانَبَجَسْت َوَقطَّْعَناُهُم اثـَْنيَتْ َعْشرََة َأْسَباطاً أمَُماً َوأَْوَحيـْ

 َوالسَّْلَو  ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَما ا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ُك ُّ أُنَاٍ  مَّْشَربـَُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ ِمْنُه اثـَْنتَ 
  ولذلك يرد الّتعقيب اإلهلي بقوله: " َوَما ظََلُمونَا " وأ  فع  اجلحود (160)اوأعراف،  ظََلُمونَا َولَـِكن َكانُوْا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ  

 الذي ُعربِّ عنه بالظّلم كا  من هؤالء، وقد ُعرّب عن الفاع  بواو اجلماعة، أما الّضمري املعرّب عن ذات هللا تعاىل فقد جاء يف موضع
وقد جاء الّتعقيب نافياً أ  يكو  يف فعلهم هذا ضرٌر هلل تعاىل أو  املفعو  وهو ما يتناسب مع ِحْلم هللا تعاىل وصربه على هؤالء 

وكذلك ربنا جّ  ذكره، ال تضرّه معصية عاص، وال يتحيَّف خزائنه ظلم ظامل، منقصة يف ملكه، ويف ذلك يقو  اإلمام الطربي: " 
يبخس العاصي، وإياها ينفع املطيع، وحظها وال تنفعه طاعُة مطيٍع، وال يزيد يف ملكه عد  عاد ، ب  نفسه يظلم الظامل، وحظها 

   29يصيب العاد " 
أما سائر املواضع اوأخر  اليت جاء فيها أسلوب الّتعقيب منّزِهًا ذات هللا تعاىل عن الظّلم فلم ترد يف مواضع اجلحود وكفرا     

يف سياق احلديث عن عذاهبم يف جهنم، الّنعم، ب  جاء أغلبها يف سياق مصارع اوأمم الّسابقة ممن حّق عليهم القو ، أو جاء 
وقد كا  الفع  من هللا تعاىل ومل يكن من هؤالء، أما الّضمري املعرّب عن هؤالء فقد جاء يف موضع املفعو   وقد جاء اوأسلوب 

فعاهلم اليت استجلبت القرآين يف هذه املواضع الّشريفة لتنزيه أفعاله تعاىل عن االّتصاف بالظّلم، ونسبة ما كا  من عقوبة هؤالء إىل أ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُموَ   غضب هللا تعاىل وانتقامه، فقا  تعاىل:     (9الروم، ) َفَما َكاَ  اَّللَّ

اليت ورد فيها، كما وهكذا يتنّب لنا جليًّا أ  اوأسلوب القرآين يف كّ  الّتعقيبات الّسابقة قد جاء يف غاية املناسبة مع السياقات   
كلمة يف كتاب هللا تعاىل ال تكو    يتأّكد لنا وللقارئ الكرمي أ  االستعما  القرآين إلمكانات اللغة ال جما  فيه لّلصدفة، وأ  ك ّ 

هللا على الوجه الذي يليق، وهو ما يفّسر روعة الّتصريف يف هذه املواضع الّشريفة، ويف سائر املواضع يف كتاب  ،إاّل يف موضعها
تغين عن املزيد، خاّصة إذا وضعنا يف االعتبار حدود الزّما  واملكا ، وأننا أمام نصٍّ  تعاىل  ولعّ  يف هذا القدر من البسط كفايةٌ 

 وال خيلق على كثرة الّرد على طو  الّدهر  ،ال تنقضي ِعربُه، وال تفىن عجائبه من نوع خاصّ 
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 نظرية النظم ودورها يف تأصيل حبث السياق عند الغرب

Systems Theory And Its Role In Rooting Context Search When West 

 ة                              بي   ية ب  عر  كتورة : راضالد 
                                                 -الشلف–جامعة حسيبة ب  بوعلي 
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 غات                                                             كلية اآلداب و اللّ 

 غة العربية وآداهباقسم اللّ 
 

 امللخص :
رك البالغيو  دور السياق مبكرا يف إصابة املعىن، وعرفوا أمهيته يف خدمة املعىن والوصو  إليه فاشرتطوا مطابقة الكالم أد

 ملقتضى احلا ، وهذا ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين  
بشك  عميق عاما كما جند أ  اجلرجاين قد جسد السياق من خال  نظريته "النظم" ولقد أوىل للسياق عناية خاصة وركز 

للنظم من مزية يف أي تركيب من الرتاكيب وخص دالئله بعلم املعاين القائم على مراعاة املوقف ومالحظة الصلة اليت حتدث بّي 
 معىن الرتكيب واملقام الذي يأ ي له ،وأ  علم املعاين يبحث يف مطابقة الكالم ملقتضى احلا  وبه يتحقق مبدأ "لك  مقام مقا "

" يف املدرسة اللغوية االجتماعية اليت أسسها "فريث" واليت وسع فيها نظريته -"احلجر اوأسا –السياق هي  تعد نظرية
 اللغوية ملعاجلة مجيع الظروف اللغوية لتحديد املعىن 

 املدرسة اللغوية االجتماعية  -مقتضى احلا  -علم املعاين-النظم –السياق    الكلمات املفتاحية :
Abstract : 
Systems theory and its role in rooting context search when West 
Albulagjun realized the role of context in the early injury meaning, and knew its importance in 
meaning and accessible service Vastrtoa speech matching the case may be, and this is referred to 
Abdul omnipotent Jerjani. 
We also find that Jerjani has the body of context through his theory of "systems" have been the 
first of the context particular attention focused deeply-year-old systems of advantage in any 
installation of structures singled subdirectories with the knowledge of the meanings based on 
taking into account the situation and note the link that occurs between the meaning of 
installation and place that comes to him, Because of semantics looking at matching the 
appropriate speech and has achieved the principle of "each serves as an article" 
The context is the theory - "Alosas- stone" in social linguistic school founded by "Firth", which 
expanded the linguistic theory to address all linguistic conditions to determine the meaning. 
key words : Context-systems-andscienceAlmani-andappropriate-languageschoolsocial. 

الكالم  ةأدرك البالغيو  دور السياق مبكرا يف إصابة املعىن، وعرفوا أمهيته يف خدمة املعىن والوصو  إليه فاشرتطوا مطابق
 ملقتضى احلا ، وهذا ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين   

 : ق اللغويأّوال / النحو والسيا
إذا وضعنا ذلك يف مقاب  النظرية السياقية بك  عناصرها من سياق لغوي وسياق صو ي وسياق اجتماعي أو ما يسمى 
بسياق احلا  أو املقام فإننا جند أ  النحو يف الدر  اللغوي ذو عالقة وطيدة مبا تعنيه نظرية السياق ب  إ  الدراسات النحوية هبذا 

 1ية يف مجيع جوانبهااملفهوم هي دراسة سياق
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قسم النحويو  اجلملة إىل ]امسية ، فعلية ، ظرفية [ وكا  ذلك من منطلق النظر إىل الرتكيب السياقي ال إىل املفردات -
اليت هي وحدات سياقية وليست سياقا لغويا متكامال إذ تكو  كذلك إال إذا ركبت معا حبسب ما تقتضي به القوانّي النحوية 

 3جلانب إمنا هي عالقة اجلزء بالك ،يبّي السياق مبعناه اللغوي والدراسة النحوية من هذا ا2 ومن مث فإ  العالقة واوأصو  اللغوية
 ومن ذلك قو  الشاعر : ذو الرمة يف ذكر الديار واملناز  

 َوالَ يَ َرى ميثْ َلَها َعَجم  َواَل َعَرب    دييَارحَميَّة إيْذ َمْى محَساعيَفة   
ر ديار مية ولكنه ال يذكر "أذكر " لكثرة ذلك يف كالمهم واستعماهلم إياه وملا كا  فيه من ذكر الديار قب  كأنه قا  أذك

 4ذلك  
ومث  ذلك إعراهبم جلملة "أقائم الزيدا  ؟ فالسياق فيها يشتم  على كلميت "قائم" و"الزيدا " باإلضافة إىل مهزة -

لناحية اوأوىل حتتاج إىل خرب ومن اجلانب اآلخر حتتاج إىل فاع  وليس هناك يف االستفهام فقائم مبتدأ وهي اسم فاع  فهي من ا
 5السياق ما يقوم هباتّي الوظيفتّي  

وعلى ذلك فقد اشتم  النحو العريب على كثري من اجلوانب الرتكيبية اليت خيتص بالنظر إىل الرتكيب وال تقتصر على الكلمة 
 6املفردة  

اق واحدا من هذه العناصر فيتجهو  إىل تقرير احملذوف حبيث يتناسب مع السياق اوأصلي وكثريا ما يفتقدو  يف السي
ُقْ  َمن َكاَ  َعُدوًّا جلِِّرْبِيَ  فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك بِِإْذِ  اَّللِّ ُمَصدِّقاً الذي تفرضه القواعد النحوية واوأصو  اللغوية ففي قوله تعاىل :﴿ 

 7﴾   ْيِه َوُهًد  َوُبْشَر  لِْلُمْؤِمِنّيَ لَِّما بـَّْيَ يَدَ 
أو        فإذا اعتربنا مجلة "فإنه نزله    " هي مجلة اجلواب فإهنا حينئذ تفتقد إىل عالقة السبب باملسبب أو الالزم بامللزوم

 فرضتها القواعد واوأصو  فقالوا عالقة التعليق ومن مث فإهنم قدروا جوابا حمذوفا يتالءم مع الشرط إلجياد هذه العالقة السابقة اليت
:" من شرطية وجواهبا حمذوف  تقديره فليمت غيظا أو حنوه " وعلى ذلك يستقيم السياق ويلتئم النظام ومث  ذلك، قوله تعاىل : 

ًما يِف السََّماء فـََتْأتِيَـُهم ِبآيٍَة َوَلْو َشاء اَّللُّ جلَََمَعُهْم َوِإ  َكاَ  َكبُـَر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم فَِإِ  اْسَتطَْعَت أَ  تـَْبَتِغَي نـََفًقا يف اوَأْرِض أَْو ُسلَّ ﴿ 
 8﴾  َعَلى اهْلَُد  َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اجْلَاِهِلّيَ 

 9فاجلواب حمذوف تقديره فأفع  "وحذف لظهور معناه وطو  الكالم" 
ما ورد يف التنزي  ب  من إضمار اجلم   وقد أورد الزجاج يف كتاب إعراب القرآ  املنسوب إليه باب بعنوا  "هذا باب

 "يتضح فيه أ  السياق اللغوي كا  أسا  الدراسة النحوية يف مسألة التقدير واحلذف يقو  : ومن حذف اجلملة قوله تعاىل :﴿
 رََة َعْيناً َقْد َعِلَم ُك ُّ أُنَاٍ  مَّْشَربـَُهْم ُكُلواْ َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرب بَِّعَصاَك احلََْجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعشْ 

،أي فضرب فانفجرت نظريه يف اوأعراف والشعراء فضرب فانبجست 10﴾ َواْشرَبُوْا ِمن ّرِْزِق اَّللَِّ َواَل تـَْعثـَْوْا يِف اوَأْرِض ُمْفِسِدينَ 
ْوِحَي ِإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ أَ  َيُكوَ  َمْيَتًة أَْو َدًما مَّْسُفوًحا ُق  الَّ َأِجُد يف َما أُ فضرب فانفلق ومن ذلك قوله تعاىل :﴿ 

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد فَإِ  ، أي فمن اضطر فأك   11﴾ َّ رَبََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِه َّ لَِغرْيِ اَّللِّ ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
ْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ﴿: وهو يف صلة من     ومثله قوله تعاىل أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَ  ِمنُكم مَّرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ

رٌ  رًا فـَُهَو َخيـْ ٌر لَُّكْم ِإ  ُكنُتْم تـَْعَلُمو َ  يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكٍّي َفَمن َتَطوََّع َخيـْ  13،أي فيظفرو  فدية  12﴾لَُّه َوأَ  َتُصوُمواْ َخيـْ
 :ثانيا/ النحو والسياق االجتماعي
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إننا جند سياق احلا  عندهم منبثا بّي كثري من القضايا اللغوية كقضية احلذف أو البحث عن العام  يف النحو أو قضية 
 14البحث عن املعىن يف الداللة

كما أهنم راعوا يف بعض اوأحيا  السياق االجتماعي وذلك بالتفاهم إىل استخدام بعض القبائ  العربية يف صور خاصة 
متيزها عن بقية العرب ويف ذلك مراعاة السياق االجتماعي الذي تستخدم فيه فاملكا  عنصر هام من العناصر املكونة هلذا السياق  

 15ورجيت" يقو  ابن اوأنباري : ويقا  ارجتيت 
 مبعىن قا  الشاعر :

َر وانْ َتظََرى إييَّايبي    إيَذا َما الَقاريظح الَعْنزيي أَبَا  فَ َرَجى اخلَي ْ
 16فاستعانوا بالظروف واملالبسات خارج نطاق احلدث اللغوي إلثبات التضاد مما يعد من قبي  السياق االجتماعي  

سياق االجتماعي أو سياق احلا  أثره يف توجيه اإلعراب حيث راعى املعربو  وإذا جئنا إىل ظاهرة اإلعراب فإننا نر  أ  لل
 17من النحاة سياق احلا  يف أثناء تعرضهم إلعراب كثري من اآليات القرآنية وسنمث  فيما يلي لبعض من هذه اآليات  

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِ يف قوله تعاىل: ﴿ -1 َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ  ِه أُْولَـِئَك يـُْؤِمُنوَ  بِِه َومن َيْكُفْر بِِه فَُأْولَـِئَك ُهُم اخْلَاِسُرو َ الَِّذيَن آتـَيـْ
 ﴾18 

 19 قا  العكربي : قوله تعاىل :"الذين أتيناهم" الذين مبتدأ وأتيناهم صلة ويتلونه حا  مقدرة من هم أو من كتاب
عاىل :" يتلونه" خرب للمبتدأ إذ ال مانع من ذلك ومن حيث اوأصو  اللغوية والقواعد النحوية ميكن أ  نقو  أ  قوله ت

ومشاهدة احلا  يقضى بغري ذلك وأنه ليس ك  من أوتى الكتاب تاله حق تالوته وأ  معىن حق تالوته  يمكن السياق االجتماع
   20العم  به 

و ك  من آمن بالنيب صلى هللا ومن قا  من املعربّي أ  يتلونه اخلرب قا  إ  الذين آتيناهم لفظه عام واملراد به اخلصوص وه
 21عليه وسلم من أه  الكتاب 

يف هذا القو  مراعاة للسياق االجتماعي فالتعاليم اإلسالمية اليت تقضي بذلك واحدة من عناصره فكأنه ال مينع جر هذه 
 22الكلمة على القسم إال السياق االجتماعي الذي جيب أ  يراعيه 

 :  سياقينيثالثا : املقام بني البالغيني وال
إ  فكرة املقام عند البالغيّي ختتلف يف كثري من جوانبها عما قصده أصحاب النظرية السياقية هبذا اإلصالح إذ املقام عند 

  23هؤالء هو ك  ما يعّي على فهم احلدث اللغوي 
السياق لكن من منطق ومن احلق أ  نقو  إهنم الحظوا املخاطب بإعتباره عنصرا من عناصر السياق االجتماعي يف نظرية 

 24االهتمام برتكيب العبارة أو اجلملة حبسب حا  املخاطب 
بُومُهَا فـََعزَّْزنَا  (13)  َواْضِرْب هَلُم مََّثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاءَها اْلُمْرَسُلو َ  وعليه قوله تعاىل:﴿ ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم اثـْنَـّْيِ َفَكذَّ

ثْـُلَنا َوَما أَنَزَ  الرَّمْحن ِمن َشْيٍء ِإْ  أَنُتْم ِإالَّ َتْكِذبُو َ (14) وا إِنَّا إِلَْيُكم مُّْرَسُلو َ بِثَاِلٍث فـََقالُ  قَاُلوا رَبُـَّنا (15) قَاُلوا َما أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّ
 25﴾ (16) يـَْعَلُم ِإنَّا إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلو َ 
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اللغوي ببناء العبارة أو اجلملة مىت يكو  الرتكيب خاليا من املؤكد ومىت يكو  مؤكد فاالهتمام هنا كما هو واضح بالرتكيب 
واحد ومىت حيتاج إىل اثنّي وهذا من قبي  العناية بالسياق اللغوي ال أكثر وإ  كا  قد اشتم  على عنصر من عناصر املقام كما 

 26ينادي به أصحاب النظرية السياقية وهو املخاطب 
لقاهر اجلرجاين  موفقا أيضا إىل حد بعيد يف توضيح ما يسمى بالسياق اللغوي فقد عىن عبد القاهر فقد كا  عبد ا 

يتمث  يف اوأصوات  linguistic contextاجلرجاين بتعبري "النظم" ما عناه احملدثو  بالسياق اللغوي فإذا كا  السياق اللغوي 
،غري أ  هناك فرقا جوهريا بّي السياق اللغوي عند احملدثّي 27غويوالكلمات واجلم  كما تتابع يف حدث كالمي معّي أو نص ل

وما قصده عبد القاهر باصطالح "النظم" إذ العالقة بّي الوحدات اللغوية يف السياق اللغوي أساسها البحث عن الداللة فالسياق 
مة ما ،بينما "النظم" عند عبد القاهر ،هناك لبس أو غموض يف املعىن املعجمي لكل28عام  أساسي يف توضيح الداللة إذا ما كا 

  29إ  هو إال إدراك لتلك القوانّي النحوية اليت تنظم العالقة اوأسلوبية بّي الوحدات اللغوية من منطلق قضية الصواب واخلطأ
 ومن هنا جند أ  اجلرجاين قد جسد السياق من خال  نظريته "النظم" ولقد أوىل للسياق عناية خاصة وركز بشك  عميق
عاما للنظم من مزية يف أي تركيب من الرتاكيب وخص دالئله بعلم املعاين القائم على مراعاة املوقف ومالحظة الصلة اليت حتدث 
بّي معىن الرتكيب واملقام الذي يأ ي له ،وأ  علم املعاين يبحث يف مطابقة الكالم ملقتضى احلا  وبه يتحقق مبدأ "لك  مقام 

 مقا "
" يف املدرسة اللغوية االجتماعية اليت أسسها "فريث"واليت وسع فيها نظريته -"احلجر اوأسا –ي تعد نظرية السياق ه

 اللغوية ملعاجلة مجيع الظروف اللغوية لتحديد املعىن 
  

 /نظرية السياق عند "فريث " ومدى تأثرها بنظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين 3
من خال  تصوره اخلاص للمعىن اللغوي حيث ختتلف نظريته إىل املعىن عن  لقد انطلقت النظرية السياقية عند "فريث"

تصور كثري من اللغويّي فقد اختلط لنفسه منهجا آخر يف دراسة املعىن ووضع مخسة أسس لدراسته وللوصو  إىل الداللة الكاملة 
 وهذه اوأسس

 03هي : 
مثا  ذلك اوأصوات  substitution counterليا الوقوف على الوظيفة الصوتية للصوت باعتباره مقابال استبدا-1

 حّي توضع يف سياق ويف نظام من العالقات الصوتية حبسب الرتكيب الصو ي للغة  
 
 باعتبارها مقابال استبداليا معجميا b :dالوقوف على الوظيفة املعجمية للكلمة حيث ختتلف كلمة -2

substitution counter  a lexical   : عن كلمة مثb:d  
الوقوف على الوظيفة املورفولوجية للكلمة وهي اليت تعين بالنظر إىل السوابق واللواحق أو النظر إىل الكلمة من حيث -3

 االمسية والفعلية   31



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
197 

يف السياق الفعلي للحدث اللغوي  intonationالوظيفة التنغيمية على مستو  الرتكيب حيث تظهر قيمة التنغيم  -4
له ؟ خيتلف عن التعبري  بقولنا : ماله  فاوأو  استفهام مبعىن ما الذي له ؟ والثاين إخبار مبعىن ليس له شيء فالتعبري بقولنا : ما

 32فالتنغيم ذو قيمة معنوية داللية  
If i prounouned the formes vould be in a position to asses the syntactical 

function  of intonation 
اليت تظهر يف السياق واليت يدركها السامع بعينها املتكلم عن طريق ما يتوفر يف السياق من ظروف الوظيفة الداللية -5

 33وأحوا  ومالبسات 
فبيا  املعىن الداليل لكلمة ما، يتطلب الوقوف على هذه الوظائف مجيعا مثا  : كلمة "ولد" حيث ال يتضح املعىن الداليل 

 34ائف السابقة على النحو التايل هلا كامال إال بعد النظر يف مجيع الوظ
 
 
 
 
0

1 
 هي عبارة عن مورفيم حر مركب من عدد معّي من الفونيمات هي  الوظيفة الصوتية 

/و/+/ /+/د/ وهذه الفونيمات على هذا النحو من الرتتيب هي جزء من معىن الكلمة حيث 
 جع  هلا معىن خاصا عن كلمة "بلد" مثال

0
2 

الوظيفة 
 املعجمية 

ىن معجمي خيتلف أيضا عن كلمات مث  :بلد ، وجد ، ولع ، ندرك ذلك إذا ما هلا مع
 "ولد"هبذه الكلمات يف مجلة معينة مث  "ولد حني " فإذا قلنا "بلد حني "مل يستقم املعىن   ةكلم استبدلنا

0
3 

ية اليت تستعم  هلا معىن صريف معّي ندرك ذلك بعد القيام بعملية إحصائية للسياقات الصرف الوظيفة الصرفية 
فيها هذه الكلمة فجزء من معىن كلمة "ولد" أيضا أهنا تكو  "فعال" وتكو  "إمسا "ويف احلالة اوأوىل قد 
تسند إىل املذكر أو املؤنث مفردا ومثىن ومجعا ، ويف احلالة الثانية قد تكو  مفردا أو مثىن أو مجع تكسري 

 ناها وهذه متث  املعىن الصريف هلا وهي جزء أخر من مع
0

4 
 تدرك ذلك عن طريق بيا  خصائصها النحوية أو وظيفتها يف اجلملة الوظيفة النحوية 

0
5 

الوظيفة 
 االجتماعية 

وبيا  هذا املعىن يتم عن طريق تتبع هذه الكلمة إمسا كانت أو فعال يف االستعماالت املختلفة 
 35املعينة   ةيف االجتماعي

 
شيئا يف الذهن أو العق  وليس عالقة متبادلة بّي اللفظ والصورة الذهنية للشيء كما  وعلى ذلك فاملعىن عند "فريث" ليس

 36أنه ليس جمموعة من االرتباطات اليت تستطيع التعرف عليها يف املوقف املعّي  

 كلمة ولد
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لظروف وسياق املوقف أو "املقام" عند"فريث"يعين جمموعة من العناصر واملالبسات اليت تتضح وقت الكالم الفعلي هلذه ا
أو املالبسات واليت هي اوأسا  يف هذه النظرية ملا هلا من أثر واضح يف الكشف عن الداللة وخصوصا يف اوألفاظ واوأمثا  

 73العامية اليت حتتاج إىل هذه الظروف واملالبسات واليت ال تظهر داللتها الكاملة إال يف سياقها احلي 
 مثا :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فالكلمة  substitution counterلسياق الصو ي من خال  فكرة املقابالت االستبدالية وقد حتدث "فريث "عن ا

 عنده مقاب  استبدايل على مستو  اجلملة واحلرف مقاب  استبدايل الكلمة 
 

 39مثا :
 *كتب حممد الدر 

 هو الفرق بّي الفع  "كتب"                                      
 *قرأ حممد الدر  

ره مقابال استبداليا للفع  "قرأ" يف اجلملة الثانية والفرق بّي "نام"وقام" هو الفرق بّي النو  باعتبارها مقابال استبداليا باعتبا
 40للقاف يف الفع  "قام" وهكذا  

" فإننا boudوقد عد "فريث" احلركات أيضا ضمن املقابالت االستبدالية اليت تغري من معىن الكلمة مثا  : كلمة "
 ستة عشر مقابال استبداليا حمتمال من احلركات : Dواحلرف اوأخري Bظ ما بّي احلرف اوأو  نالح

Bi :d ;did ;bed ;b ;d ;ba ;d ;bu :du :d :bad:b :d :beid ;boud ;baid ;bid;bi-
d :bd 

حين تصدر من أحد المعلقين الرياضيين إثر إعجابه بلعبة متقنة من أحد  

جمية لهذا اللغوية والمع الالعبين بالطبع يفهم  منها غير ما تحمله الوظائف

 التعبير.

 

كلمة "يا 

سالم"         

  

أكثر والنداء طلب اإلقبال مما ال يتفق مع                  "يا" للنداء ال

 الكلمة التي ترتبط بها ولو على سبيل المجاز.

 
"سالم" إما االستسالم أو االسم من التسليم أو أنها اسم من أسماء هللا عز 

          البراءة من العيون "معنى معجمي". وجل أو

التعجب  في هذا المقام إظهار "وعليه فهذا التعبير "يا سالم" يقصد به

المشاهد  والدهشة واالستحسان يدرك ذلك من خالل المقام الذي  يراه

 83 .بكل ما فيه من ظروف ومالبسات
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وبّي بقية  إ  الوظيفة الصوتية لك  حركة من هذه الست عشرة يف هذه السياقات هي استخدامها يف التفرقة بينهما
 41احلركات اخلمس عشرة اوأخر  

 darkهو ارتباطها بكلمة  night  أحد معاين كلمة إوكذلك ف
وقد فرق "فريث" بّي نوعّي من التوزيع املشرتك للكلمات نوع عام ال يقرت  بكاتب معّي وأخر خاص يقرت  بعض 

 42الكتاب املعنيّي 
أو   oldمع   personو youngوليس مع  oldوقة بكلمة  تقع دائما مسب meanفإ  كلمة   learففي قصائده 

young   ك  هذه السياقات تنضوي حتت ما أمساه "فريث" سياق الثقافةcontext of caltures 43 
ولقد انتهى الدكتور متام حسا  بقوله :'' إ  هذه النظرية اليت جاء هبا "فريث" حتليالت أمربيكالية عملية ال نظرية للمعىن 

 44'' فها بأهنا نسق من اجملريات ك  ما جر  منها وتتجه مجيعا إىل شرح احلقائق اللغوية    وميكن وص
فاملعىن يف "رأي "فريث"ك  مركب من وظائف لغوية هي وظائف الصيغة والعناصر اهلامة يف هذا الك  املركب هي الوظيفة 

 45ة ووظيفة اجملريات الداللية بصفة عامة اوأصواتية "الصغر  " مث الوظائف الكرب  املعجمية والصرفية والنحوي
 مث وضع جدوال يوضح طريقة من طرق حتلي  هذه العناصر على النحو التايل : 

 األثر والنتيجة نوع الوظيفة املاجريات اخلصائص اللغوية النص الكالمي
 حيل  النص يذكر النص

 إىل املستويات
 اللغوية احملتملة

املتكلم والسامع  
 والظروف

 ء التزامإغرا
             اخل

أثر الكالم من 
استجابة سلمية إىل 
عدوانية إىل ضحك إىل 

 غري ذلك
 64:املعىن كما يتضح من الشك  التايلوعلى ذلك فاملعىن الداليل يقوم على دعامتّي اثنتّي يرتبطا  معا للكشف عن هذا 

 
 
 
 
 
 

                  
 

 ةي يقو  لفرسه عندما يراها "أهال باجلميلة " خيتلف املقام معه عن الذي يقو  هذه العبار ويتضح ذلك بأمثلة تطبيقية فالذ
لزوجته فمقام توجيه هذه العبارة للفر  هو مقام الرتويض فاملعىن خيتلف حبسب املقام االجتماعي أيضا فقد قا  هذه العبارة يف 

 74مقام الغز  أو يف مقام التوبيخ أو التعبري بالدمامة 

 المعنى الداللي

المعنى المقالي "المقام وسياق الحال" وهو مكون من 

ظروف أداء المقال وهي التي تشتمل على القرائن 

 الحالية "وكل ما يسمى بالمقام"

هو مكون من المعنى المقالي "السياق اللغوي" و

المعنى الوظيفي +المعنى المعجمي وهو يشمل 

 القرائن المقالية كلما وجدت 
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كذا فهم "فريث" املعىن على أنه عالقة بّي العناصر اللغوية والسياق االجتماعي حبيث تتحدد معاين تلك العناصر وفقا وه
 الستعماهلا يف املواقف االجتماعية املختلفة  

 
 /*مالحظات بني عبد القاهر اجلرجاين "وفريث":3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خامت ة :
هكذا جند اجلرجاين قد توص  إىل مرحلة من اإلبداع مل يستطع "فريث" إىل حد ما التوص  إليها فاجلرجاين يوضح مدلوله و 

السياقي بأسلوب بارع اعتمد فيه على أسلوب التحلي  والتدرج يف العرض إىل أ  يص   إىل النتيجة املقنعة اليت ال جيد القارئ فيها 
نفسه متفقا معه منسجما يف تفكريه كما أنه أوضح معىن اإلعجاز القرآين وذكر معامله وفسر مفهوم جماال للنقاش واجلد  ب  جيد 

 فريث عبد القاهر اجلرجاين
بالرتكيب حيث اهتم متسك فيما أبداه من أراء حنوية   -أ

 باحلركات اإلعرابية اليت هي حم  الدراسة النحوية     

مل يتحل  من النظرة املعيارية حيث أحيانا فرق بّي "النظم" -ب
 وعلم النحو ويوحد بينهما  أحيانا 

ربط النحو العريب من الوجهة السياقية بالداللة وهو يتفق -ج
ر  اللغوي يف ذلك مع أصحاب النظرية السياقية يف الد

احلديث وهو ما مل يركز عليه النحويو  قبله، وهكذا فإ  دراسة 
 48 املعىن عنده مرتبط بالنظم 

 

أوىل أمهية للمنهج السياقي يف الوقوف على املعىن الداليل -أ
وإبرازه وأ  تطبيق هذا املنهج يف الكشف عن املعىن ينبغي أ  

والنصوص يصدق على النصوص املكتوبة ذات املقام املقتضى 
 املنطوقة ذات املقام احلي والذي ميكن بناؤه بالوصف التارخيي 

نظريته داللية حصيلة الوظائف اللغوية على املستو  -ب
 الصو ي والصريف والنحوي 

 واملعجمي مضافا إليها مراعاة السياق االجتماعي 
    دور املقام أو السياق االجتماعي يف                                  -ج

الكشف عن املعىن الداليل إذ الوقوف على                                             
الوظيفة الصرفية والصوتية النحوية واملعجمية للكلمة ال ميكن 
أ  يكشف                                           عن معناه 

 49الداليل الكام  بعيدا عن سياقها 
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اللغة واللفظة املنفردة وضرب كثريا من اوأمثلة الدالة اليت تسوقها حتما إىل النتيجة اليت يريدها وتطرق إىل علم النحو وأمهيته يف 
التقدمي والتأخري والتعريف والتنكري  بوأنه ضرب من العلوم اليت تفهم من خالهلا أسبا إبراز اإلعجاز القرآين وشرح وظيفته التطبيقية

 وهو رافد من روافد البالغة اليت تتص  باملعىن املقصود حتديدا وبالتايل يتضح إعجاز القرآ  من خالله  
والقواعد الرتكيبية وخيتلفا  يف نزوع فريث وعليه فإننا جند "أ  "اجلرجاين " و"فريث" اتفقا يف الرتكيز على العالقات النحوية 

 منزعا اجتماعيا واضحا واعتباره السياق االجتماعي مرجعا لفهم الكالم   
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 مرجعية النص األديب يف تعليم قواعد النحو والبالغة
The literary Text Reference in Teaching Grammar and rhetoric 

 الدكتور: يوسف وسطاين
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 غاتكلية اآلداب واللّ   
 جامعة ُممد ملني دباغني 

 : خالصة املقال
ومنها تعليم التعليمية، انطالقا من عنوا  املقا  املشار إليه، تتضح معامله وموضوعه اوأسا ، ويتجلى ذلك يف جما  

"، وما توصلت اللسانيات التطبيقية احلديثةدا على الطرق اخلاصة منها والعامة خدمة للغة، لالستفادة من جماالت "العربية اعتما
 .(...إليه من نتائج بشأ  أقطاب "التعليمية": )معّلم، ومتعّلم، ومادة، وطريقة، ووسائ ، وما إىل ذلك

نورد يف اآل ي أهم عناصره بإشارات موجزة، حىت  -عمليا–املرجوة  وتوخيا لتحقيق أهداف املقا ، والوقوف على نتائجه التعليمية
 :تتضح معامل صورته النهائية، ذلك على النحو التايل

: معىن املرجعية، وُكْنه النص اوأديب وخصائصه، حيث يتم حتديد طبيعة املرجعية كمصدر النتقاء النص مرجعية النص األديب -1
 ، متشيا مع اوأهداف الرتبوية والتعليمية املرسومة مسبقا املعتمد، والشروط الواجب توافرها فيه

: ينطوي هذا املبحث على مجلة من العناصر املتكاملة املتضافرة تعليم قواعد النحو والبالغة العربية م  خالل النص األديب -2
 لم الصرف العريب "، إذ سيتم حتلي  املصطلحّي مبنظور عتعليمّية"، ومشتقه: "تعليمفيما بينها ويف أوهلا: معىن "

 : وأهم نتائج املقا  خاصة يف املنحى التطبيقي العملي خالصة )خامتة( -3
  .: املرجعية، النص اوأديب، التعلم والتعليمية، النحو والبالغة، التطبيق العملي الفوريالكلمات املفتاحية

Abstract: 
Proceeding from the article referred to the title, we can distinguish the clear features and the 
foundation of the therm. The is reflected in the field of “ didactics “, including the didactics of 
Arabic language; depending of the specific and general methods put at the language service, 
taking advantage of the areas of “Mo d e r n  applied Linguistics” and its findings on didactic 
poles : ( teacher, learner, and materiel, and methods, etc…). In order to achieve the objectives 
of the article, and stand on the desired educational results, we present its mains points: 
1- Literary text reference: reference involves the literary text and its properties where it is to 

determine the nature of the reference as a source of for the selection of the text adopted, 
and the conditions to be met, in line with the educational goals set in advance. 

2- Teaching Arabic grammar and rhetoric education through the literary text : this section 
involves a number of integrated elements, combined with each other. In the first: the 
meaning of “teaching “, and derivative “ didactics “. The two terms will be analysed in 
terms of Arabic conjugation. 

3- Summary of the main findings in the pratical domain. 
Key words:  literary text reference, learning and didactics, grammar and rhetoric, pratical 
application. 
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إمنا يتم حتقيقه  -الواعد-بية والتعليم، مدركة بيقّي أّ  االستثمار احلقيقي : تويل اوأمم عرب املعمورة أمهية قصو  لشؤو  الرت توطئة
يف اإلنسا ، فرتصد لتلك العملية اخلطرية ك  اإلمكانات املادية والبشريةـ وتعّد املناهج الرتبوية ذات املضامّي الثرية، لتصّنف من 

فئات الناشئة املتعلمّي ومداركهم النفسية والعقلية خبطط  خالهلا اوأهداف والغايات املرجوة وفق تسلس  زمين معّي، وحبسب
حمكمة الدقة، ضمانا لنتائج ملموسة على كافة أصعدة التكوين واإلعداد، اليت ترمي إىل تشكي  اإلنسا  املتواز  نفسيا، وعقليا، 

ليست باوأمر اهلّي ملتطلباهتا  –كما نر    –تقتضيه عناصر هويته اخلاصة بّي اوأمم، وهي –منط معني –وجسميا، ووجدانيا أي: 
لك  أمة، ومقرراهتا الرتبوية املهيئة بإحكام  املنظومة الرتبويةالكثرية والدقيقة  وال ريب يف أّ  املعّو  عليه يف هذه العملية اهلامة هي 

، على أ  تصب ك  ك  حبسب ميدانه  هلذه الغاية السامية، واليت يسهر على إعدادها املختصو  من ذوي الكفايات احملرتمة،
اجملهودات املبذولة يف بوتقة واحدة هي :كما سبق القو : إعداد اإلنسا  املكلف بأعباء االستخالف يف اوأرض  وال ريب أّ  

، بك  أنشطته املتعددة واملنتقاة حبسب اوأهداف املرجوة منها، املنهاج التعليمي الرتبوي املقررالوسيلة الناجعة يف ذلك هي 
  وال شك أيضا أّ  اوأداة الرئيسة يف توصي  تلك -إن أححس  توظيفها يف امليدان-ضافرها فيما بينها مبضامينها بتفاعلها وت

 ." بدو  منازع، فما مكانتها بّي سائر مواد املنهاج؟ اللغةاملعارف واملهارات من املنهاج هي :"
حد: أما كوهنا وسيلة فألهنا القناة الناقلة للمعارف وسيلة وغاية يف آ  وا –أي اللغة  –يتضح جليا من خال  ما سبق أهنا 
وأداة االتصا  والتواص  بينهما، وذاك ما جيب أ  يكو  يف الواقع   املعّلم واملتعّلم(والنظريات بّي طريف عملية التعليم )

يف ك  أطوار التعليم، فألهنا مدرجة كنشاط دراسي  -اللغةالعربية–أيويطو  الكالم هبذا الشأ  واملقام  وأما كوهنا غاية 
إضافة إىل  -بتطبيقات لغوية وأدبية، حبسب مدارك املتعلمّي  ولع  أبرز اوأهداف املتوّخاة مما ذُكر هو الوصو  باملتعّلم 

 إىل أعلى درجات البيا  العريب كالما وتدوينا، قراءة وتذّوقا، إبداعا ونقدا  –التحكم يف علوم لغته وأهنا القوانّي الضابطة هلا 
 .النص األديبوأما الوسيلة لبلوغ ذلك فإهنا  

مرجعية النص األديب يف تعليم فما هي شروطه وأسسه ليحقق أهدافه؟ ذاك ما تتضمنه السطور املوالية من خال  عنوا  املقا : "
 ."قواعد النحو والبالغة

لية  التعليم، آثرنا حتليلها إىل قب  إعطاء معىن شام  هلذه العبارة، لتحديد وظيفتها يف عم :مرجعّية النص األدبي -1
 أبسط عناصرها اللغوية، توخيّا للدقة يف حتديد املفاهيم اليت ينجّر عنها حتقيق اوأهداف ولنبدأ بـ:

الثالثي: َرَجَع يـَْرِجُع بزنة: فع  يفِع ، وهو جع املالحظ أّ  هذه اللفظة ُحّولت من املصدر )مرجع( من ر :المرجعّية -أ
وجذر الكلمة :رجع يَرِجَع َرْجًعا ورُجوًعا وُرْجعا وُرْجَعانًا وَمْرِجعا  (1)لثالثي اجملرد يف العربية كثريةمساعي، وأّ  أبنية ا

أي الرجوع إىل  العودة والتكرار،، ونتبىّن من املعاين ههنا معنيّي: (2)ومْرِجعًة، وهو االنصراف والعودة والرد والتكرار
" ُأضيفت له ياء مرجعّيةعنه باملصدر: الرجوع أو املرجع، إال أّ  بنية مصطلح "أمرما بصفة معينة، وهو احلدث املعرّب 

 مشددة، وتاء تأنيث يف آخره، ليتجاوز الداللة على جمرد احلدث: )العودة
والتكرار( إىل معا  أخر  تتعلق باحلدث املعرّب عنه، باملصدر الصريح وحده، ومن هذه املعاين املضافة يف لفظ  
" "املصدر الصناعيروط العودة وصفاهتا ومقتضياهتا، أي كلمة واحدة مبعا  متعددة وذلك ما يعرّب به ": شمرجعّية"

" إىل اإلمسّية تاء الّنقليف الصرف العريب، وهو اسم جامد مؤّو  مبشتق، حّولته تاء التأنيث يف آخره، وتسّمى" 
و   والذي استنتجناه مما سبق أّ  مصطلح احملضة، فدّ  بذلك على احلدث وما تعّلق به من صفات كما سبق الق
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" يعين:العودة والرجوع إىل أمر معّّي ِبَعدِِّه منطلقا لعم  خاص، ووأهداف معيّنة يتوخاها من هو قائم مرجعّية"
 باحلدث املذكور، وسيتّضح اوأمر جبالء عند إضافته للنص اوأديب الذي نقف على مدلوله يف اآل ي:

" معا  لغوية واصطالحية تناولتها كتب علماء الفقه واوأصو ، وشّكلت مادة هامة يف نصّ مة "لكل :ب ــــ النّص األدبي
الدراسات اللسانية احلديثة  فمن املعاين اللغوية للنص:رْفُع الّشيء وإظهارهأو جع  بعضه على بعض،وبلوغ الّشيء منتهاه، 

 ."نّص القرآن ونّص السنةوغريها كثري، ومن أقوا  الفقهاء: "
ما زاد  :)النّص(" بقوله الشريف اجلرجاين  وعرّفه " (3)قصدو  بذلك ما دّ  ظاهر لفظها عليه من اوأحكام الشرعيةوي

اسم مشرتك بّي العلماء النّص"  وبذلك فلفظ " (4)وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكّلم، وهو سوق الكالم وأجلذلكاملعىن
" مبفهومه الّتعليمي، وأنّنا بصدد اعتماده أرضية النصّ نا ههنا هو: مصطلح "يف مناحي احلياة الفكرية، غري أّ  الذي يهمّ 

" مبا يستوجبه النصّ خصبة لتعليم قواعد اللغة العربية  ولذا تقتضي الضرورة حتديد مفهوم معّي يف جما  التعليمّية ملصطلح "
يه مدّر  علوم العربيةيف شرح وتبسيط وترسيخ من شروط ومواصفات، جتعله سندا تعليميًّا مفيدا، ومنطلقا علميّا يرتكز عل

"، قد غدا حمورا هاما يف نطاق علم اللغة النّصي، ونتج النصّ علوم اللسا  العريب  وجتدر اإلشارة هبذا الصدد أّ  مصطلح "
عض منها عن ذلك إصدار العديد من التعاريف املتباينة بشأهنفي حبوث اللسانيات الغربية خاصة  وسنقتصر يف ذلك على الب

على سبي  االطِّالِع، وأّ  املقام يتعّلق بالناحية الّتطبيقية يف تعليم القواعد والبالغة العربيّـّْي  ومن تلك التعاريف ملصطلح 
": "النّص جمموعة من اوأفعا  الكالمية اليت تتكّو  من مرِسٍ  للفع  الّلغوي ومتلقٍّ له، وقناة اتصا  بينهما، وهدف النصّ "

 (.5)مو  الرسالة، وموقف اتصا  اجتماعي يتحقق فيه التفاع يتغرّي مبض
وواضح مما تقّدم أّ  التعريف ينحو إىل بيا  املعىن اللغوي للنّصمن ضمن التعريفات املختلفة له يف هذا الصدد، واليت تقوم 

وم على أسا  نظرية على أسا  نظام لغوّي معّي  غري أّ  هناك اجتاها آخر يف نطاق مفهوم النّص يف لغة النّص، يق
، ومن مثة تتجلى يف النّص عملية تواص  االتصال والتواصل: مبعىن أّ  النّص يندرج دائما يف سياق نظرية التواصل

معيّنة،"ميثِّ  فيها املتكلم والسامع واملؤلف والقارئ بشروطهم  وعالقاهتم االجتماعية واملوقفية أهم العوام "  وتبعا لذلك، 
  ومعىن  (6)(، اليت تقوم على أسا  نظرية الفع  الكالمي)التداوليةعلى نظرية التواص  إىل الرباغماتية  يستند تعريف النصّ 

ذلك جيب البحث يف وصف وشرح شروط الفهم اللغوي االجتماعي، ومقتضياته يف نطاق عملية التواص  بّي مجاعة لغوية 
قة أو املدونة،تُعترب بال شك أهم وسائ  االتصا  والتواص  بّي بين تواصلية معيّنة، وبذلك يتبّّي لنا جليا أّ  اللغة املنطو 

 .البشر، ولذا حظيت منذ زمن غري قريب هبذا االهتمام البالغ
"كوحدة لغوية أساسية لدراسة الّنصوص، فإّ  الدراسات احلديثة، وعلى  اجلملةولئن كا  االهتمام سلفا منصبّا، على اختاذ "

 وإ  كانت اللّبنة اليت يقوم على-قد اختذت النّص وحدة لغوية كرب ، وأّ  اجلملة "املدرسة النصّية" رأسها:
 

"  والذي خنلص إليه "النصّ  عن حميطها اللغوي اوأكرب: أال وهو"منعزلة" أساسها النّص، إاّل أنّه اتضح عدم جدو  دراستها 
 :صر هذا البحث، ونوجزه يف اآل ي"، تنطلق منه عناالنصّ مما ذكر بإجياز هو: إخّتاذ تعريف واضح ملصطلح "

متماسكة،  "وحدة داللية"هو تتابع من اجلم  املفيدة، املرتبطة ببعضها بواسطة عناصر لغوية معيّنة، حبيث يشك   النّص :
، وأنّه قد باحلجمال  بانإدراك  وتبعا لذلك فإّ  النّص يتعلق بالعبارة أو اجلملة ويتم ذلك (7)معىنوهي ليست شكال لكنها 
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يكو  مشّكال من كلمة واحدة، ومنها إىل تعداد معّّي من مج ، أو كتاب أو أجزاء كتاب، مع ضرورة وجود روابط شكلية 
، الذي له دور أسا  سياقه اخلاص، لتلك اجلم  املتتابعة، مع الوقوف على أشكا  املالبسات اليت تكتنفه، ومنها (8)وداللية

 .ومن مثة الغوص يف مضمونهيف تعيّي كنهه وطبيعته وتسهي  تصنيفه، 
" املتمث  يف: الوحدة الداللية التامة مهما كا  شكله، فقد ننطلق من عبارة موجزة يف النصّ وهبذا نعتمد يف حبثنا هذا مفهوم "

ي ح املحَعاَمَلة"،مقام معّي لتكو  نّصا كما يف احلديث: " "، أو بيت شعر، أو أبيات القناعة كنز ال يفىنأو حكمة: " الدّي
 .تشّك  قصيدة، أو فقرة إخل   ، كما سيتضح الحقا من خال  بعض النماذج التطبيقية

ارتأينا اإلشارة بإجياز إىل شيء من معاين "اوأديب" وأّ  النّص لفظ  األديب"،وملا كا  عنوا  مقالنا يتبىّن النص مقّيدا بصفة: "
"؟، ومعلوم أّ  هذا املصدر األدبفما الذي يقصد بلفظ " مطلق، قد يتضّمن جماالت واسعة من املعارف اإلنسانية، وبالتايل

الذي منه فع  "أََدَب، يَْاِدُب" معناه الدعوة إىل احملامد والنهي عن املقابح، وأصله الدعاء، ومنه قي : للصنيع يُدعى إليه النا : 
  وال شّك أيضا أ  أّ  اللفظة ُتشتّق (9)"ههذا ما أّدب هللا تعاىل به نبيّ مدعاة ومأدبة، وأّدبه فتأّدب: عّلمه  وقا  الزجاج: "

منه معا  كثرية يف جما  السلوك واملعامالت، وتتمحور كلها حو  القواعد الواجب التزامها يف احلّيز املنسوبة إليه، فقالوا: آداب 
اصة يف التعبري، الكالم، وآداب الزيارة، وآداب اوأك    ، وغريها كثري، كآداب اللغة قاصدين بذلك التزام أنساقها اخل

  :وأساليبها املميزة، وقواعدها املختلفة الضابطة لرتاكيبها، غري أّ  الذي يعنينا يف هذا املقام هو
" ليتصف به النّص املعّو  عليه يف تعليمّية قواعد العربية، من حنو وبالغة وغريمها  ومعلوم معىن األدب مبفهومه االصطالحي

تعاريف عديدة، خاض غمارها اوأدباء والفالسفة، ونعرض ههنا رأيّي يف املصطلح املذكور،  األدب"أّ  للمصطلح املذكور :"
"جون بول على سبي  املقارنة واإلجياز، واستنتاج مفهوم لألدب، لتوصيف النّص املراد اعتماده يف التدريس، والرأي اوأو  لـ: 

لكاتب إمنا هو اإلعراب عن املعاين، وعلينا هنا أ  بد  اوأدب: "فعم  ا مصطلح الكتابة"، الذي يقو  :"موظّفا سارتر
، فالشعر يُعّد من باب الرسم والنحت واملوسيقى، وأنه يستخدم الكلمات  الّنثرنسّج  تفرقة أخر  هي أّ  ميدا  املعاين هو 
 .(10)كالنثر ولكنه ال يستخدمها بنفس الطريقة   "

النثر والشعر، وير  أّ  الشاعر أبعد ما يكو  عن استخدام اللغة أداة،  مييز متييزا واضحا بّي: فيّنْ  "سارتر"واملالحظ أّ  
باعتبار الكلمات أشياء يف ذاهتا وليست بعالمات ملعا ، وعلى عكس ذلك فهي للمتكلم جما  نشاطه، والكلمات امتداد 

  ومما (11)د يعي سلطاهنا عليهإلحساساته، يستخدمها يف دخيلة نفسه، وحيّسها كجسمه، فهو حُماط مبادة اللغة اليت ال يكا
ذُكر نتبّّي أ  فّن الشعر أبعد ما يكو  عن اللغة كأداة للتعبري، على عكس النثر الذي يعتمد على اللغة وهي ذات أثر بالغ يف 

اب )آديف مصطلح اوأدب ومفاده اآل ي: "   ال أعلم ماذا يراد بقوهلم:  رأيا عربياّ !  ونوّد أ  نأخذ  جون بول سارترعامل 
إاّل أ  يكو  ذلك إحاطة اوأديب بُفَصِح اللغة ومتّكنه من استعماهلا يف تنزي  الكالم، ومعرفة اإلعراب واوأبنية  اللغة العربية(

 ، مث معرفةنظما ونثراوالّتصاريف، وبُعد النظر يف معاين البالغة وأساليب الفصاحة واالقتدار عليها 
واختالف العصور هبم، مع البصر بالنقد ومواضع املؤاخذة إىل الطّبع الّسمح الرجا  ومراتبهم وطبقات كالمهم وآثارهم 

بذلك كّله  انإحاطةوالفطنة املؤاتية حىت ال يكو  بَرًِما باحلجة إذا نزع هبا، وال ضعيف الدلي  إذا حاو  االستخراج والتعلي ، مث 
وعلى ، ال يغين فيه بعضه ع  بعضله مجلة واحدة إحاطة تارخيية، فلسفية، وتدبّره على اختالف وجوهه وأسبابه،  وهو ك
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، فقد يقا  للعامل باللغة لغويّا، ولصاحب النحو حنويّا، وملن يقرض الشعر شاعرا، مقدار ما يبلغ منه األديب يكون أدبه
 (.12)"يعاجمموع تلك العلوموإحسان املشاركة فيها مجوباجلملة ينسب ك  ذي علم إىل علمه إالّ اوأديب :فال علم له إالّ 

"، ذلك أّ  اوأص  يف األدب العريبآثرت نق  الفقرة حرفيا وأديب أصي ، يف ثناياها التعريف الشايف الكايف ملصطلح "
اللغة اوأدب، يف تعريفه : هو ذلك التعبري اجلمي  عن التجارب اإلنسانية يف شىّت جماالهتا، وال ريب أّ  وسيلته يف ذلك هي: 

" جتعلنا نقف على الشروط الواجب توافرها يف من يتعاطى صناعة اوأدب، ومن الرافعيولية مقولة ""نظما كانت أم نثرا"  ومش
 (:13)مثة ما جيب أ  يتصف به النص اوأديب التعليمي شعرا ونثرا،  وما يتجلى باوأسا  يف علوم العربية اإلثين عشر

 لحَغة    قرض     َوإيْنَشاءح ََنْو   َوَصْرف   َعروض   ُثحَّ  قَافيَية  ""   َوبَ ْعَدَها  
 .َخطُّ  بَ َيان  َمَعان   َمَع   ُمحَاَضَرة      ""   واالْشتيَقاقح  هلا  اآلدابح  أمْسَاءح 

: إذا أمّل صاحبه بتلك العلوم اجلمة، واوأساليب الراقية املعرّبة أثره البالغ يف نفو  الناشئة، وأنه تعبري  وللنص األديب
يف نّص أديب  الشحنالنفسية املتواريةفيه أنه ذو طابع إبالغي بالدرجة اوأوىل، وما اإلبالغية إاّل تلك  اجلماليةمجي ، ومعىن 
فضال عن تعليمها  –، واليت ال ميكن الكشف عنها وال تذّوقها (14)على املتلقي القارئ واملستمع القوة التأثرييةما، وذات 

  .ة، تفسريا وحتليال وتركيبا لطبيعة املضمو  اإلبالغي الذي يتضمنهإالّ بواسطة علوم اللغة متضافرة ومتكامل -للغري
ومن هنا يتبّّي لنا أّ  اوأسلوب اوأديب الذي ميّيز النص املعتمد يف تعليم علوم اللغة، له خصائصه يف أمناط التعبري اليت 

ختتلف عن اوأسلوب العلمي الذي يعتمد   وذلك جيعلها اللغة مبستوياهتا مجيعا غايتها التأثري يف النفس، وسبيلها يف ذلك:
على تقرير احلقائق املعرّب عنها بألفاظ وعبارات ال حتم  ظالال خفية ومعا  دفينة، تقتضي كفايات لغوية كبرية للبحث عنها، 

 .وذوقا أدبيا رفيعا للّتمّتع هبا
وما يتميز به من فروق من الغايات  والشك أّ  التفريق بّي منطْي النّص اوأديب والعلمي، من حيث اوأسلوب يف كليهما

الرتبوية التعليمية، واليت ستتضح بعض مالحمها يف املباحث الالحقة، من شأهنا متكّي املتعّلم من عقد  املوازنات الفكرية 
م النقدية واوأدبية اليت تكسبه القدرة الذاتية على التمييز بّي الراقي واوأرقى من الكالم، واجلرأة اوأدبية على إصدار اوأحكا

 .املعّللة
يف صيغتها الصرفية ومفهومها املرجعّية" مّر بنا يف مبحث سابق معىن " :معنى مرجعّية النّص األدبي -2

  وحنسب أّ  ذلك يناسب (15)االصطالحي، وانطالقا من ذلك عرفنا أهنا تعين: العودة والتكرار من بّي املعاين اوأخر 
" إىل أص  معّّي وثابت العودةتعين " -ههنا –( وأّ  املرجعية ّية النّص األديبمرجعتركيب العبارة حمّ  املقا ، وهي: )

الذي جاء من أجله "فع  العودة"، والذي يتعّد  فعله حبرف اجلر إىل املفيد  الغرض مبواصفات معيّنة، وشروط خاصة ختدم
ملعتمد يف التدريس، ومعىن ذلك يتجلى يف " وذاك ما ينطبق على النّص اوأديب ا"املرجعّيةوهي  هنا :  (62)النتهاءالغاية

مسات هذا النّص، من ناحية املضمو  الفكري، وطبيعته، وغرضه اوأديب، وأسلوبه املميز له، ولغته ومد  احتوائه ملقتضيات 
 القاعدة أو القواعد العلمية، اليت نتوّخى تعليمها 

 –" واليت جيب أ    تتوافق املرجعّيةا يف النّص اوأديب بـ"" والشروط الواجب توافرهالّتوصيفاتوباختصار ميكن تسمية تلك "
مع املعايري واملقاييس ذات االنتماء احلضاري اوأصي  ماديا ومعنويا، يف خضم الّصراع احلضاري القائم على  -بالضرورة

النّص اوأدبيوسيلة ناجعة  ، ومن مثة الفكري والثقايف، الذي يقي اوأمة مغّبة الذوبا  يف ثقافات غريها، وأ ّ التمايز اللساين
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، ومن هنا - واملدّون بلغتها خاصة–وخطرية يف آ  واحد، يكمن ذلك يف احتوائه بذور واجتاهات الثقافة املنتمي إليها 
مبواصفاهتا وأسسها، املنطلق التعليمي والرتبوي يف انتقاء النص بدقة، وفق مقتضيات اوأهداف والغايات "املرجعّية" أضحت 
ملتوخاة من أينّص، بإشراف مباشر من ذوي الكفايات التامة، واخلربة الواسعة يف شؤو  التعليم، وإعداد اوأجيا  إىل الرتبوية ا

احلديث، الذي يستوجب حضور املعايري التالية الكتما   علم اللغة النّصيذلك، ميكن اإلشارة إىل مقتضيات النّص مبنظور 
 (:17)معىن النصّية وهي على النحو التايل

الذي جيع  وحدات النص مؤلفة مبقتضيات علم النحو،  "Cohésion"وهو الرّبط النحوي: معيار الّسْبك ـــأ  ـــ  
 .كفرع للداللة على املعىن، ونعين بذلك صياغة اجلم ، ومن مثة النّص: صياغة ختضع لقوانّي اللغة املدّو  هبا

، ومنه احلبكة اليت هي حب  ُيشد به على (81)جاد نسجه"يقا : "جاد ما حبكه إذا أ ـــــCohérence: ب ــــ الحبك
الوسط، أي تشد على اوأجزاء لتجعلها وحدة متماسكة متالئمة اوأطراف حمكمة النسج، وإسقاط هذه املعاين على النص 

 .، خا  من الثغرات والفجوات املتنافرةالتماسك الداليليربز معيارا آخر هو 
ـــ وهذا املعيار يتجّلى يف مقاصد النص املتضمنة يف ثناياه واليت أُّلف من أج  ـــIntentionnalité:القصدج     
 .حتقيقها

ــــ  خيضع هذا املعيار الجتاهات ومدارك املتلّقي )املتعّلم( باإلقبا  على النص مبا ينطوي Acceptabilitéد     القبول:
 .تصرة: صالحية النص لألغراض املنتظرة منهعليه من مسات تستهويه، يتناوله ويتجاوب مع حمتواه وبعبارة خم

ـــــــ  وذلك وأّ  النّص يندرج ضمن عملية االتصا  والتواص  االجتماعي، Informativitéه        انإخبارية وانإعالمية:
 .فهو حيم  يف طياّته قضايا اجتماعية تتحّدد أمناطها وطبيعتها من خال  مضمونه

ــــــ مبا أّ  النص وليد ظروف خاصة وسياق  معّي، تتعلق مبحيطه Contextualisation:و     مقام النص )املقامية( 
 .القريب والبعيد ومبؤلفه، فإّ  حتديد تلك الوسائط وحتديد مناسبة كفيلة بإلقاء اوأضواء الكاشفة على فهم مضمونه

يف نطاق مبدأ التأثري والتأثر يف  ـــــ ويندرج هذا املعيارIntertextualisation(19)ز      تعالق النص )التناص(:
اآلداب  فالنّص كوحدة داللية تامة قد يتضمن اقتباسا من نصوص أخر ، إثراء حملتواه واجتاهه وأفكاره، وذاك بال ريب عام  

 .حمّفز على اإلقبا  عليه وسرب أغواره
من شروط من  مرجعّيتهنفا ما تقتضيهتلك بعض خصائص ومعايري النّص اوأديب ، كما يراه علم لغة النص  ولقد مّر بنا آ

نواح عّدة سبقت اإلشارة إليها  ويف تراثنا اوأديّب الزاخر ما يغين عن ذلك، فقد خلص علماؤنا تلك املقتضيات يف ثنائية خالدة: 
، اليت يتم (02)" معرّفا باإلضافة إىل لفظ "النّصاوأديب"،وهي من باب اإلضافة اللفظيةمرجعّية وقد ورد مصطلح "لكّل مقام مقال

من خالهلا إضافة الصفة إىل فاعلها أو مفعوهلا، ويندرج ضمن هذا السياق إضافة املنسوب وأفع   التفضي ، واإلضافة ههنا للنسبة 
" : مفهوما للنّص مرجعّية النّص األديبهلذا اوأخري، لتعطينا عبارة: " (21)ختصيصاأي: نسبة املضاف إىل املضاف إليه وذلك 

رتكيبية واوأسلوبية، وانتمائه احلضاري الثقايف بلغة خاصة أيضا ومبضمو  أديب وفكري وثقايف، يتماشى وانتماء اوأمة خبصائصه ال
الروحي واحلضاري، وأنه معتمد كوسيلة لتعليم الناشئة وإعدادها إعدادا منسجما مع الغايات الرتبوية الكرب  لألمة  وحنسب أّ  ما 

ه يف أي مدونة أعدت للتعليم، ليشك  ذلك الركائز واوأسس املتينة اليت تنطلق منها عملية التدريس، ذكر يُعّد جزءا مما جيب توافر 
وخباصة إذا تعّلق اوأمر بأنشطة تربوية علمية دقيقة، لنشاطْي: النحو والصرف والبالغة  ومن مثة باتت عملية انتقاء النصوص 
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شرفّي عليها عناية فائقة وحذرا شديدا، اعتمادا على مرجعّية سليمة املعّو  عليها عملية تكتسي أمهية قصو ، تتطلب من امل
، يُتوخى منها إجياد اوأرضية اللغوية اخلصبة املفعمة باوأساليب اوأصيلة، وأمناط التعبري الراقية، الكفيلة بتحقيق عناصر محْلزيمةوأصيلة 

واضحة فيما ذُكر من خصائص النّص اوأديب، واليت تنبين أوال  "املرجعّيةالقواعد املزمع تعليمها لصّف معّّي  وبذلك تبدو مالمح "
مهما كا   –، الذي هو وعاء للقرآ  الكرمي، وبذلك فهو حيم  اللسان العريبعلى أصالة النص املعتمد بقالب صيغ مبقتضيات 

ا ال تنتمي إىل جهة معيّنة، وذلك بذور الثقافة اإلسالمية ذات اوأصو  واملرجعيات املستمدة من القرآ  والسنة، علما أهن –طابعه 
، اليت حتمله، وتبعا لذلك (22) أّ  مستو  معرفة النا  )املسلمّي( بدينهم وعملهم بتعاليمه مرهو  مبستو  معرفتهم باللغة العربية

الصياغة  ملضمو  هذا اوأخري مع جوهر الثقافة اإلسالمية ومستلزماهتا من جهة، وقالب املالءمة التامةتفرض مرجعية النصّ 
يف نسق تعبريها ومتطلبات قواعدها النحوية والصرفية، حتقيقا لعملية  -مهما كا  –، الذي ال يدانيه أي خل  العربية األصيل

دةالتنشئة املرجوة من النّص على القيم الثقافية  ، وهو غاية قصو  من (23) ، حىت يكو  الكثري على قلب واحداملوحَّدة واملوحّي
صوص اوأدبية الثرية  وذلك مهما كا  أسلوب هذا النّص والذي جيمع الباحثو  يف عصرنا هذا، على أنه أضحى غايات تعّلم الن

  .، وبذلك يتفقو  على أ  تتم الدراسة يف املنطقة املشرتكة بينهما(24) من أهم النظريات اليت توحد بّي اللغة واوأدب
هو منط التعبري يف النّص  -ههنا–، فالذي نروم من توظيفه األسلوبمصطلح وإذا كا  املقام ال يسمح باخلوض يف آراء النقاد يف 

  وقد مّر بنا شيء مما يتمّيز به اوأسلوب اوأديب عن (25) املعتمد، والذي قد تعيّنه وأجنا  معينة من فنو  اوأدب العريب وهي كثرية
نص األديب يف تعليم قواعد النحو والبالغة العربية" مرجعّية الباقي اوأساليب اوأخر   واخلالصة اليت نص  إليها يف مبحث: "

هي: املرجعّية ههنا تتجلى يف مجلة الشروط الواجب توافرها يف النّص، إضافة إىل ما أخذناه من توّجهات علم لغة النّص وهي 
" فإّ  أسلوبه جيب أ  نه أدبياوكو ليست جبديدة علينا: أصالة النّص بانتمائه احلضاري اللغوي والفكري، ومناسبة ملداركاملتعلمّي، "

ه، يتميز بدقة ألفاظها ورقتها، وعدم تنافرها يف التأليف حىت تكو  أشبه بالّدرر املنظومة يف الِعقد، وخترّي ألفاظه يؤدي إىل مسو معاني
بالصور البالغية اوأّخاذة  اليت تستجيب هلا النفس وتتداعى هلا اوأفكار، فتتحرك كوامنها متأثرة باملضمو  كله، يزيده رونقا تَشبُّعه

اليت تتجاوز اجلانبّي: املوضوعي والفكري،  بانإبالغّيةفينساب الكالم كاملاء الزال  من علياء شالله حمدثا ما يطلق يف عامل اوأدب 
مرّد ذلك إىل النفسية والوجدانية يف املتلقي، و  شّّت االنفعاالت، إىل أكرب من ذلك وأمسى، لتحدث (26)ب  وعملّية توصي  اوأفكار

 طبيعته اوأدبية بتناغم أصواهتا ، وأنساق التعبري املتسمة بالفصاحة
 

، واليت تُعترب حبّق جوهر البالغة العربية، ومن أمناط هذا النص ميكن تدريس قواعد انإبالغّيةوالبالغة، ذاك ما يندرج ضمن مفهوم 
 :اللغة العربية )حنو أو بالغة(، وتناوهلما يف املبحث املوايل

تتجلى يف هذا املبحث مالمح اجلوانب العملية  :تعليم قواعد النحو والبالغة من خالل النصوص األدبّية -1
التطبيقية لتعليمّية قواعد النحو والبالغة، من خال  النص اوأديب، وهذا بعد اإلشارة إىل طبيعة هذا اوأخري وبعض الشروط 

بتحقيق تلك اوأهداف  ومنضي باملنهج نفسه القائم على التحلي  واخلصائص الواجب توافرها يف مضمونه، ليكو  كفيال 
 والوصف وصوال إىل مقتضيات عنوا  املبحث، ومنه تتفرع العناصر اآلتية:

: لعّله من املفيد اإلشارة إىل أّ  اللغة العربية لغة اشتقاقبامتياز، وأ  هلا قياسا مّكن معىن الّتعليم وعالقته مبصطلح التعليمّية-أ
، وهو قائم على تصاريف الكلمة الواحدة إىل صيغ معيّنة يقتضيها املقام املعرّب عنه، (27)من اشتقاق بعض الكالم من بعض العرب
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 –يف العربية  –وتبعا لذلك صّنف علماء العربية حروف الزيادة )سألتمونيها( أو: )اليوم تنساه(، وذلك وأّ  اوأص  يف الكلمة 
وتقليباته، وحلاجة املقام يف التعبري، جيوز زيادة بعض  "فعل"دة عند استخدامها، جبذر امليزا  الصريف بقاء حروفها اجملردة من الزيا

، فتضعيف العّي يعين تكرار الفع ، ومنه خنلص (28)تفّعل"هذه احلروف مع احلروف اوأصو  للفع ، إضافة إىل التضعيف كما يف "
، معرفة يقينّية نقيضة الشك والريبة، ويعنينا من ذلك مصدر (29)َعرََفهُ عيلم ا  بالشيءليَم وعَ " الثالثي اجملّرد الصحيح، "َعليمَ إىل الفع  
: تفعي ، واليت هلا معا  كثرية تفعيل"فَ عَّلبتضعيف عينه، فجاء مصدره بوز : " عّلم"وهو: مصدر قياسي، والفع  منه " "تعليم"

، وذلك يتجلى يف ُمزاولة إعطاء العلم (30)ههنا لتكثري احلدث عّلم"تتحدد حبسب السياق الواردة فيه، من ذلك أّ  صيغة "
وقواعده، وأّ  العملّية تتطلب االستمرار )عملية التدريس(، وكذلك معىن الصريورة ـ وأّ  الذي نعّلمه يصري متعلما أي: مدركا 

ى التلقّي اجلاف للمعلومات املقدمة، وإمنا لنظريات وقواعد مبعرفة يقينّية، ومنه الّتعليم بوز : الّتفعي ، ويقوم باوأسا : ال عل
هذه املعلومات يستنتج  ، مثيوازن، ويقارنو ويتقّصى،، يبحثالبحث عن الّسب  والطرق العلمية والرتبوية الكفيلة جبع  املتعلم 

ميلك اإلملام باملعارف بنفسه بتوجيه سديد من املعّلم، وإذًا فإّ  هذه العملّية تقوم باوأسا  على طرفّي بصيغة اإلفراد: معّلم 
والنظريات إىل درجة اإلتقا ، يقّدمها بطريقة تربوية جُمدية وفق شروط ومتطلبات املقام، من مراعاة ملدارك الطرف الثاين )املتعّلم( 

يط عناصر وقدرته على تتبع مراح  الدر  واستيعاب املفاهيم املقّدمة واملستنبطة، وإىل حتضري الوسائ  املادية املساعدة على تبس
املعلومات املقدمة وتوضيحها قدر اإلمكا  للمتعلم، ك  ذلك بلغة سليمة مسرتسلة ودقيقة، يتلّقاها املتعّلم بتفاع  وإجيابية، فتثري 

طن   ذلك أّ  اإلنسا  يولد من بالتعّلمالذاتّيةيف عملية  طرفا فّعاالكوامنه وتستنفر قواه العقلية، ومداركه وخلفياته املعرفية ليكو  
َة "وهللاح َأْخَرَجكحْم ميْ  بحطحوني أحمََّهاتيكحْم اَل تَ ْعَلمحوَن َشْيئ ا َوَجَعَل َلكحْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفئيدَ أّمه ال يعلم شيئا كما يف قوهلتعاىل: 

إّ  الّتعليم هو بال ريب املالذ ، ومن مثة ف(31)عاملبالكسب(، وبذلك فاإلنسا  جاه  بالذات 78)النم   َلَعلَّكحْم َتْشكحرحوَن"
 ( .32) احلقيقي والقاعدة الوحيدة إلطالق هنضة يف أفق حضارة مستقبلّية

" : هذا املصدر القياسي وما يقتضيه من أركا  ومواصفات، وشروط مادية ومعنوية تقوم عليها الّتعليموبعد هذا خنلص إىل أّ  "
يقينية من جذره الثالثي "َعِلَم" قد زيدت يف آخره ياء مشددة وتاء تأنيث )تاء النق ( أسسه يف احلدث املعرّب عنه )إعطاء املعرفة ال

وهو مصدر صناعي مبنظور  "تعليمّية"وتبعا لاّلحقتّي املذكورتّي أصبح اللفظ  املرجعية"سبقت اإلشارة إليها مع مصطلح "
 وشروط ومستلزمات تتعّلق مبعناه واجبة الصرف العريب داال على احلدث )الّتعليم( وما جيب أ  يكتنفه من صفات 

بد : اللفظ العريب ، الذي هو املصدر  ديداكتيك"لغة القرآ  إحال  لفظ " (33)التوافر حتقيقا وأهدافه ومبتغاه، ومن باب تشويه
بّية، ،  ولو تعددت مفاهيمه ومصطلحاته مث : عْلم التعليم، وعْلم التدريس، والتدري ) التعليمّية(الصناعي اوأصي : 

كاف مبنظور الصرف العريب، -كما سبقت اإلشارة إليه -، فهي مرتادفات عربية، حنسب أّ  مفهوم "التعليمّية" (43)والّتعليميات
والذي أصبح شائعا يف كتب اللسانيات التطبيقيةـ وتلوكه  ،Didactitosولسنا حباجة إىل "الديداكتيك" ذات اجلذر الالتيين 

" الثالثي الدا  َعليمَ " بعد أ  وقفنا على تقليبات "التعليم والتعليمّيةاقشات العلنية وننهي هذا املبحث: "اوألسنة يف الندواتواملن
، أي لقنه إيّاه ورّسخ قوانينه وأسسه بطرق تعليمية تربوية حمّددة،  ووسائ  مادية ومعنوية (53)على معرفة، ومنه عّلمه العلم تعليما
عاهبا، واليت تدور فعالياهتا بّي القْطبّْي فيها ومها: املتعلم )املتلقي( واملعّلم )الباث( للمعلومات تُعاضد هذه العملية وتيّسر استي

والقطب احملوري الذي ترتّكز حوله ك  مراح  العملية التعليمية الرتبوية، وأنشطتها املختلفة واليت نتناو  منها يف مقالناهذا:النحو 
 :لك يف اآل يوالبالغة من خال  النصوص اوأدبية وذ
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: ليس املقام مقام تعريفات لغوية واصطالحية ب       النحو والبالغة بني تأصيل الوظائف ومقتضيات اللسانيات احلديثة
يطو  عرضها، ومع ذلك جتب اإلشارة إىل مكانة هذين العْلمّي اجلليلّي العربيّي النحو والبالغة، فاوأّو  هو روح العربية 

 :فقد قي  وسياجها وأجّلها مكانة
 النحو  يحصلح  م    لسان   األلَك   "" واملرء   تكرمه   إذا  مل   يلَح 

 .مق  ّوم األلس   نفعا فأجل ها فإذا  طلبت  م   العلوم   أجلَّ ها  ""
 يف قوالب جاهزة فقد كثر "التنظري" املنقو  حرفيا من متونه، وأصبحت حبوثنا ورسائلنا اجلامعية تعّج بالنظريات من هنا وهناك، جُترتّ 

ال صلة هلا بواقع املتعّلم، وأهنا بعيدة عن مداركه، ال يلمسها يف تركيب سليم يف مستواه، وال يشارك يف استنباط تلك املفاهيم 
 (63)والنظريات، من نصوص غنية باوأساليب املتنوعة املثرية لكوامن النفس، حبثا وتقّصيا واستنتاجا أعّدها ذوو الريادة يف التخصص

أصحاب الكفايات العالية، ضمانا حملتو  معريف مناسب للمرامي اليت أُعّد من أجلها وقد سبقت اإلشارة يف مبحث سابق من 
صونا  (73) هذا املقا ، أّ  علوم اللسا  العريب ال تنفصم ُعراها، تتكام  وتتضافر فيما بينها وأهنا استقت مادهتا من معّي واحد

لحن، وقب  هذا فهم تعاليمه فهما دقيقا، والوصو  قدر اإلمكا  إىل مالمسة أوجه اإلعجاز فيه ويأ ي للغة القرآ  الكرمي من ال
النحو يف صدارة تلك العلوم مجيعا، وأنه بتعبري "ابن جيّن": "انتحاء مَسِْت كالم العرب يف تصرّفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع 

يب، وغري ذلك ليلحق من ليس من أه  اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق هبا والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتك
  ويتبّي مما سبق أّ  النحو هو قانو  العربية، إذ تتجّلى وظيفته يف حفظ اللغة العربية وتراكيبها والسالمة (83) وإ  مل يكن منهم"

فقط، وإمنا يتجاوز ذلك إىل البحث عن املعاين الوظيفية والداللية من الّلحن واخلطأ، وال يقتصر على بيا  أمناط اإلعراب وعلله 
اليت تتضمنها اوألفاظ والرتاكيب يف مقام معّّي  ومن هنا يبدو اعتماد النّص اوأديب وسيلة يف غاية اوأمهية يف تدريس القواعد، 

، (93) من خال  اللغة ذاهتا وبّي تلقّي القواعد النحويةونعين هبا النحو العريب بأبوابه، هذا من منطلق التفريق بّي تعليم قواعد اللغة 
، واليت من شأهنا خلق التفاع  الالزم (04) وذلك يف نطاق تعليم اللغات وفق الفرضية الكسبّية املؤسسة لنظرية اللسانيات النسبّية

ى التحلي  والرتكيب واالستنتاج بّي املتعّلم واملادة املقدمة له، فيكو  بذلك عنصرا فعاال، يتمكن من اكتساب القدرة عل
واالستنباط، مما يوّسع مداركه، ويفتح له جماالت التحصي  الذا ي املبين على املشاركة الفعلية يف أطوار عملية التدريس  وبالتدرج 

 واملرا  املستمر يغدو قادرا على اخلوض يف غمار النصوص ذات
بية بوسائ  مكتسبة، كفيلة بتمكينه من إصدار اوأحكام التعليلية والنقدية املستو  الرفيع لغة وأسلوبا، حبيث يصبح ذا جرأة أد

حيا  ما يتلّقى سلبا وإجيابا وهذا من شأنه أ  يرّسخ يف ذهنه القواعد املستنبطة، إذ تصبح وسائط آلية يستخدمها يف املواقف 
ة منطلقها: قواعد ثابتة مكتسبة ذهنيا من املختلفة املشاهبة، ومنها يتفرد بشخصية خاصة، وذوق رفيع مبين على أسس راسخ

خال  وضعيات خمتلفة، تُعرض عليه بالتدريج، وشيئا فشيئا، وأّ  قبو  العلم واالستعدادات لفهمه تنشأ تدرجييا  ويكو  املتعلم 
لصدد: "كّ  من تعّلم هبذا ا األوراغي  يقو  (14) أو  اوأمر عاجزا عن الفهم باجلملة إاّل يف اوأق  وعلى سبي  التقريب واإلمجا 

اللغة مبنهجية التجربة واالستنباط أحَكَم اللغة استعماال، وعرف قواعدها استنباطا، وهو غري ما نشأ على اللغة اعتيادا وأحسن 
واليت    ومن هنا يتبّي أّ  جودة تدريس قواعد النحو وفاعليتها تكمن باوأسا  يف الطريقة التعليمية املعتمدة،(24) استعماهلا تقليدا"

جيب أ  ترتكز على احلوار البّناء ومشاركة املتعلم يف أطوار الدر  لتحص  ملكة التحلي  والرتكيب واالستنباط كما سبقت اإلشارة 
إليه  وال شك أننا نعي خطورة تقدمي درو  القواعد يف مدارسنا يف قوالب جافة، وقوانّي حُتفظ وال يُعرف هلا تطبيق على أي 
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تعلم، مما نّفر طالبنا يف اإلقبا  على تعلم النحو العريب، وغدا تدريسه عقبة كؤودا يف وجه املدّرسّي، وزاد الطّي مستو  يف حياة امل
، اليت استُنبطت من اللغات الغربية وعلى رأسها اإلجنليزية، (34)  كما يسّميها اوأوراغي  -الكليةّ  –بلة سيطرة اللسانيات  الغربية 
اتنا ومدارسنا حتت غطاء احلداثة والتجديد، ومسايرة تقدم اللسانيات بصفة عامة وتبعا لذلك تبّّي وأُقحمت نظرياهتا يف جامع

وأه  الكفاية واالختصاص واوأصالة، مد  قصور هذه اللسانيات الكلّية عند تطبيقها على اللغة العربية، ذلك أّ  اللغات البشرية 
 ، وهي أبرز اخلصائص املشار إليها يف وظائف اللغة، غري أّ  الذي ال ميكن مجيعها قد تتساو  يف آداء عمليات االتصا  والتواص

، متفاوتة تفاوتا ملحوظا ال ميكن مقارنته يف بعض املناحي، ومن مثة (44) جتاوزه وال القفز عليه هو: أّ  طبيعة أنساق التعبريوأمناطها
، يف األمر قتصاد اللغوي  وعلى سبي  املثا  لو قارنّا التعبري بصيغةتتفاوت يف جما  اإلبانة واإليضاح عن املعاين، وكذا يف جما  اال

 !اللغتّي العربية والفرنسية لوقفنا على فروق ال ميكن سدها آداًء للمعىن، واقتصادا يف الكالم، وسعة يف التعبري، بدرجات متفاوتة
واليت يتصرف فيها Impératif )4(5.يسمىبـففي الفرنسية على سبي  املثا  يوجد هبذا الصدد صيغة واحدة لألمر وهي ما 

أنَت، حنن، أنتم، وبطريقة واحدة، إذ ال ميكن أ  تتغري صورة الفع  املتصرف إال تبعا هليئته اللفظية،  (64)الفع  مع ثالثة ضمائر
حيم  معانإبالغية كثرية، ، والذي بعدة صيغ تفيداألمرفال اقتصاد وال درجات يف اوأداء الكالمي، يف حّي ميكن التعبري يف العربية 

ومشتقاهتا مع ضمائر اخلطاب، واليت ميكن التمييز فيها بّي  ايفْ َعْل"تبعا للسياق الوارد فيه، ويأ ي على رأ  تلك الصيغ: صيغة: "
اطبة، وال بّي املفرد واملثىن واجلمع واملؤنث واملذكر، وهي مسات منعدمة يف ضمائر الفرنسية، إذ ال ميكن التمييز بّي املخاَطب واملخ

"ليَ ْفَعْل، ومشتقاهتا"، واسم مث تأ ي صيغة املضارع املقرت  بالم اوأمر،  ،Vous , Tuاملثىن واجلمع وحىت املفرد يف الضمائر:
، وال ريب أّ  درجات التعبري هبذه الصيغ متفاوتة يف اوأداء واملعىن، فإذا فرّقنا واملصدر النائب ع  فعل األمربأنواعه  فعل األمر

، بلفظ (47) ّي: "احَذْر وحذاِر، وحذاٍر" بالتنوين، وجدنا أّ  الصيغتّي اوأخريتّي تفيدا  املبالغة يف احلدث واإلجياز واالختصارب
واحد يف مواقف انفعالية تأثّرية، وال ميكن أ  تتوفر هذه الصيغ بدالالهتا املختلفة إالّ يف نصوص ذات مرجعية أصيلة، روعَيت فيها 

بّي لغة -جوة مسبقا ومّت انتقاؤها من ذوي االختصاص واالّطالع الواسع، والرؤية الصائبة والكثري من  هذه الفوارق اوأهداف املر 
 كثرية جدا، مما يستوجب طرح النظريات اللسانية املستنبطة منها دو  ازدراء وأهنا  -القرآ  الكرمي وأنساق التعبري يف اللغات الغربية

 
خصائص اللغات اوأخر ، وتضع تنميطا يتالءم مع خصائصها لتعّممه على بقية اللغات، بدعو  وليدة لسانيات كلية تنفي 

 .التجديد واملسايرة لروح العصر، والعوملة وما إليها من أشكا  اهليمنة الثقافية املتوارية يف تلك املصطلحات الربّاقة
الذي ميأل الفراغات املستحدثة يف حبوثنا  اللغوية، وأوجه الضعف ومن مثة فاملطلوب من أه  العربية، والغيورين عليها إجياد البدي  

، يتماشى منهجا أصيالامللحوظ فيها، انطالقا من تراثنا الزاخر بعلوم اللسا ، ومسايرة متطلبات الساعة يف ضوئه لنصنع وأنفسنا 
 .وخصائص لغتنا العربية كوهنا وعاءنا الثقايف الذي مييزنا بّي سائر اوأمم

يظّ  احلصن املتّي للعربية سواء تعّلق اوأمر مببدأ الصحة والصواب يف  –مهما قي  عن " نقائصه" –فإّ  النحو العريب  ة:واخلالص
الكالم، أم فيما ميس مستو  توّخي معاين النحو، فهو املتصدر لعلوم اللسا  العريب الواجب التكام  يف التعام  مع النص العريب 

يقو  يف مقدمة كتابه: "    وقد ضّمنت   السّكاكيالذين فتحوا باب تقسيم علوم العربية وهو  اوأصي   فها هو أحد العلماء
فأودعته علم الصرف بتمامه، وإنه ال يتم إالّ  متآخذةكتايب هذا من أنواع اوأدب دو  نوع اللغة ما رأيته البّد منه، وهي عدة أنواع 

  وما (84)ف عنها القناع، وأوردت علم النحو بتمامه ومتامه بعلمي املعاين والبيا "بعلم االشتقاق املتنوع إىل أنواعه الثالثة، وقد كش
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حص  تقسيم بّي لسانيات العربية  وإ  حص  فلغرض تعليمي تيسريا على املتلقي ليس إالّ، ومن ذلك التالحم العضوي، ميكن 
ا  وظيفته، ومكانته بّي علوم العربية  فإذا كانت أ  نقف على عالقة النحو بالبالغة  وذلك بعد أ  أشرنا بإجياز لألو ، وبي

وظيفة النحو تتجلى يف مد  صحة الرتاكيب من التعريف والتنكري، والظهور واإلضمار، والذكر واحلذف، والتقدمي والتأخري وما 
بيعته املذكورة أعاله، يقتضيه الرتكيب الصحيح من اإلعراب والبناء، فإّ  البالغة صلتها وثقى بالنحو، وال أدّ  على ذلك من ط

واليت هي فيض من غيض مما تعتمد عليه البالغة العربية يف وظيفتها اجلليلة  فك  موضوع حنوي إال له عالقة بطريقة أو بأخر  
بعلم البالغة، وهذه العالقة الوطيدة تنّبهت هلا كوكبة من علمائنا اوأوائ ، واحملدثّي على حّد سواء، مشيدين مبنهج أصي ، جيب 
تطبيقه يف دراسة علوم العربية  ويتجلى يف االعتماد على ك  مستويات اللغة العربية، يف التحلي  واملمارسة، وخاصة ما تعّلق 
بالنحو والبالغة  ولو تتبعنا مراح  نشأة هذه اوأخرية، لوقفنا بأدلة دامغة وأدلة ساطعة على أّ  بذورها وأسسها اوأوىل إمّنا ظهرت 

وإ  كانت القواعد اليت وضعوها هتدف إىل بيا  مواضع الصواب واخلطأ يف  –  أمثا : "سيبويه" وأنداده، والذين عند النحاة اوأوائ
فإنه ال جيب أ  يغيب عّنا أ  ك  ما ذكر جتاوز ذلك املستو ، إىل جما  اجلما  واإلبداع، والقائم يف البحث يف  –الكالم وآدائه

نها، مّث اجلم  ومد  استقامتها وآدائها للمعاين املراد التعبري عنها  ذلك أّ  الدراسات طبيعة الكالم وعالقات الكلمات فيما بي
 (.94)العربية لنحاتنا اوأوائ ، كانت شاملة واّتسمت بتوثيق عر  التعاضد بّي علوم اللسا  العريب، فكا  التأليف فيها موسوعّيا

صلة يف دراستها  فه  ننكر دور اوأصوات وتآلفها وانسجامها يف ومن البداهة أ  تفيد البالغة من تلك العلوم وإ  بدت منف
يف بناء الصيغة الصرفية  –أعين علم الّصيغ  –تأليف وتشكي  الكلمة املسرتسلة على اللسا ؟، ومن ال يعتمد على البنية الصرفية 

فاوت معانيها وتتنوع حبسب قدرة وإملام املستعم  هلا املناسبة للمقام املعرّب عنه، فيما يوافق قواعد االشتقاق يف اللغة العربية واليت تت
بقواعد، وشروط صياغتها؟، وذلك ساٍر ال حمالة على ك  أبواب النحو العريب ومباحثه، مما يدّعم أص  وحدة النظام اللغوي العريب 

عن املعىن املتواري يف ظال   املتعاضد واملتضافر يف اإلبانة"النظام املتكامل" من جهة، ويبّي مد  اعتماد البالغة على ذلك 
  فالبالغة العربية حملة دالة، يف معرفة  (50)الكلمات  ومنها يأ ي دور البالغة احلقيقي، واليت مُسّيت يف أوائ  حياهتا بـ"علم البديع"

 الفص  من الوص ، واإلجياز عن غري عجز، واإلطناب من غري خط ، واختيار الكالم وتصحيح
وكثري ال ُيسأم، واإلشارة بلمحة تد  عليه، واإلجياز مع اإلفهام، والتصرف من غري إضجار، وإدراك املطالب  اوأقسام، وقلي  يُفهم

وإقناع السامع، ووضوح الداللة وانتهاز الفرصة وحسن اإلشارة، وقو  تضطر العقو  إىل فهمه بأيسر العبارة، وإجاعة اللفظ بإشباع 
وإبالغ املتكّلم حاجته حبسن إفهام السامع، وأ  تُفهم املخاَطب بقدر فهمه من غري  املعىن    وإصابة املعىن وحسن اإلجياز،

تعبعليك، وحسن العبارة مع صحة الداللة، وداللة أو  الكالم على آخره وارتباط آخره بأّوله، والقوة على البيا  مع حسن النظام، 
لة واإلطالة، وبلوغ املعىن ومل يط  ِسفر الكالم، والتقرب من البغية ما قرب طرفاه وبُعد منتهاه،وإصابة املعىن وقصد احلّجة، واجلزا

 (.15)وداللة قلي  على كثري،و إهداء املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ، وما صُعب على التعاطي وسه  على الفطنة"
دار اوأمر يف هذه السطور هو البالغة اليت مسحت لنفسي بنق  هذه الفقرة حرفّيا من املرجع املذكور لصاحبه "بدوي طبانة"، وأّ  م

دارت مفاهيمها من البديع إىل الفصاحة والبيا  والبالغة، حيث كثرت أقوا  املختّصّي بشأ  هذه املصطلحات، وتنوعت 
: "البالغة  فشملتها الفقرة املذكورة وأّ  كالمها ميس جانبا من البالغة العربية لتكتم  صورهتا يف تعريف "أيب هال  العسكري" هلا

  وهذا التعريف (25)ك  ما تبلغ به املعىن قلب السامع، فتمّكنه يف نفسه كتمّكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن"
يناسب متاما النص اوأديب، ويشك  أحد عناصر مرجعيته وأنّه يربط بوضوح بّي الفكرة والصورة، مع بيا  أبرز خاصية للنص 
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ا مّر بنا واليت تعين التأثري يف نفس املتلقي، وجعله يُقب  على النص متفاعال مع مضمونه املشك  من كم  انإبالغية"اوأديب وهي: "
قد توصله إىل أبلغ  "صانع الكالم"مشاعر الكاتب وأحاسيسه وعواطفه وانفعاالته، فيتبناه كأنه منتجه ومبدعه  ذلك أّ  قوة 

 –إذا حتقق  –على أ  ذلك   كّله  (35)  بالّسه ، فيلّي إذا شاء ويشتّد إذا أرادمناز  البالغة، إذا متّكن أ  يأ ي مرّة باجلز  وأخر 
اقتضى من مدّرسه ودارسه حّسا لغويا رفيعا، وبديهة حاضرة، وفطنة وحكمة تنتجها صحة  الطبع، واإلدراك اليقظ السريع للمعىن، 

  وكّ  ذلك من مهام البالغة اليت متكن من سرب أغوار (54)شعروذاك ما تقتضيه اوأخبار العجيبة واملعاين الغريبة يف مادة اوأدبوال
مث  هذه النصوص، الستكشاف مكنوناهتا وذلك وفق ما أشري إليه من أسباب واجبة اوأخذ والتطبيق، ومنها علما النحو والبالغة 

و : "واعلم: أ  ليس النظم إاّل أ  تضع  املتعاضدا  يف نظم الكالم وتأليفه والذي حّدده اإلمام "اجلرجاين" يف نظريته الشهرية بالق
كالمك املوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعم  على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هُنجت فال تزيغ عنها وحتفظ الرسوم 

اوأصو    ويتبّي مما سبق الرباط الوثيق الذي يص  النحو بالبالغة واليت تعتمد على (55)اليت ُرمست لك فال خت  بشيء منها"
 املعرفية والنحوية يف منطلقاهتا، مع االختالف يف النظرة والتناو  بّي النحاة والبالغيّي، ولذلك فإّ  تدريسها يكو  نافعا وجمديا بال

النصوص اوأدبية من مواصفات تُلِّب مقتضيات  "مرجعّية النصوص"ريب، إذا ُأحسن الربط بينهما عمليا، من خال  ما تتطلبه
آل  نفسه، وذلك مبا تتميز به تلك النصوص املنتقاة من جزالة اللفظ،وسالسة اوأسلوب، وإشراقة اللفظ ومسو املعىن، العلمّي يف ا

  والبالغة والفصاحة إمنا مها للمعىن ال للفظ، بتعّلق بعضها (56)هذا اوأخري هو مدار النظم كّله، وأ  اللفظ تبٌع للمعىن يف النظم
ديب اوأصي  الثري، واملرجعّية الواقية، هو املنت اخلصب واملنطلق املناسب لتدريس علمي النحو ببعض، واخلالصة أ  الّنص اوأ

والبالغة باالستقراء، والتحلي  واالستنتاج والتطبيق والرتكيب، وذاك من شأنه جع  تعّلم النشء هلذه القواعد فّعاال، ميّكنه من 
يقها آنيا وعلى مراح  ممّا يرسخها يف ذهنه، فتصبح واسطة ووسيلة من اكتساب هذه املعلومات مبشاركة مستمرة وذاتية، وتطب

أدوات فهم النصوص، فيتأثّر ويؤثّر، وتتفّتق مواهبه باملرا  فيغدو قادرا ليس فقط على الفهم واالستيعاب، ولكن أيضا على اإلنتاج 
 .واإلبداع

: وللتذكري، فقد عرجنا فيما سبق على مفهوم النص، وتبنّينا "ج      بعض النماذج التطبيقية الوجيزة يف "تكامل النحو والبالغة
" تتمتع باالستقامة والتمام بغض النظر عن الشك ، ونعين ناحية القصر والطو ، وأ  وحدة دالليةالتعريف الذي حيدده بكونه "

ذلك املضمو  ومرجعيته بناء  العربة ههنا هو املضمو  الداليل الذي حيمله الرتكيب الذي أطلق عليه مفهوم النص، ومواصفات
على ما يُتوخى منه من أهداف وغايات قريبة وبعيدة وقب  عرض النماذج التطبيقية، البّد من اإلشارة إىل أننا أدرجنا يف بداية هذا 

، ويعتربه املقا  مفهوم النص اوأديب عند زعيم املذهب الوجودي الغريب "جو  بو  سارتر"، والذي يستثين فيه فّن الشعر من اوأدب
ملحقا بالتصوير واملوسيقى، وذاك حبق ديد  الفكر الغريب املادي ، الذي ال يعنينا، وأننا منتلك مناعتنا احلضارية الروحية واوأدبية 
اليت جتع  من النظم )الشعر( قسيم النثر، ب  حيت  الصدارة يف فنو  اوأدب العريب بأغراضه وأجناسه أوليس هو ديوا  العرب؟، 

من البيا  لسحرا، وإّ  من الشعر حلكمة"، ومبنظور عريب فإّ  النص اوأديب خبصائصه اليت ذكرت سلفا، يندرج ضمن  "أال إ ّ 
ويتجّلى ذلك يف ك  ما يثري املتعة واإلعجاب، ويُْذكي الغبطة والسرور، وباختصار ك  ما عرّب عن اجلما   الف  واجلمال"،مفهوم "

قالة كاتب موهوب أو قصيدة شاعر، ذلك أّ  الشعر ُوجد قب  علم العروض، والنثر قب  نشأة سواء أكا  خاطرة من اخلواطر، أم م
، ويقو  "ابن خلدو " هبذا الشأ  (75)البيا ، فالفن خلق قب  العلم، فالفن أبو العلم والعلم ابن الفّن ولك  منهما أسلوبه اخلاص

الكالم املوزو  املقفى ومعناه الذي تكو  أوزانه كلها على ُرويٍّ  واحد  أّ :" لسا  العرب وكالمهم على فنّي يف الشعر املنظوم وهو



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
215 

  ومن هذا (85) هو القافية، ويف النثر وهو الكالم غري املوزو ، وك  واحد من الفنّي يشتم  على فنو  ومذاهب يف الكالم   "
 :اعد النحو والبالغةالتعريف ووفق مقتضياته، انتقينا بعض النماذج للتطبيق فيما يتعّلق بتعليم قو 

 : بيت من الشعر "الرصايف":األمنوذج األول -
عرح  لْيَس   بيَنافيع    إيْنَشادحهح   .""    َحّّت  َيكحوَن  ع   احلقيقةي  محْعريب ا  َوالشّي

مه للناشئة يندرج البيت يف نطاق "النقد اوأديب"، والذي ليس مقامه للحديث عنه، وما نرومه من البيت هو: ما الذي ميكن تعلي
حنوا وبالغة؟  فلقد تعاملنا كمدرسّي للغة العربية مع النماذج العديدة، لذلك نقرتح املراح  التالية لالستفادة من البيت وذلك على 

 :النحو التايل
تذلي  الصعوبات اللغوية اليت قد حتو  دو  الفهم، د     حتقيق التفاعل بني املتلقي ومضمون البيت )قراءات فاحصة(:

املعاين املعجمّية لأللفاظ اليت تبدو صعبة مث : "إنشاده" بالوقوف على جذر الكلمة "َنَشَد"،  –كمرحلة أوىل   –نعين بذلك و 
 (.95)مبعىن طلب وعّرف وأنشدها عرّفها، ومنها نشد الشعر: أشاد بذكره وأنشده: إذا رفعه

ملقامه ومكانته، مع متث  ذلك املعىن "بإنشاد البيت" بصوت وميكن اإلشارة ههنا إىل أّ  الشعر ال يقرأ وإمنا "يُنشد" رفعة 
جهوري من قب  املدّر   وأّما الكلمة الثانية يف البيت يف جما  تذلي  الصعوبات اللغوية فهي: "ُمعرِبًا" إذ يدخ  ضمن 

يشتق اسم الفاع  بعد وضع  البحث يف املشتقات وصياغتها والرجوع لفع  الكلمة: أعَرَب، مبعىن أْفَصَح وأبَاَ  ووضَّح، ومنه
الفع  يف املضارع املبين للمعلوم:"يُعِرُب" مع استبدا  حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قب  احلرف اوأخري يُعِرُب: 
ُمعِرٌب، ليّتضح املعىن السياقي يف البيت هلذا اللفظ مع تعريف اسم الفاع  يف جما  اوأمساء الصفات، وأّ  اسم الفاع  لفظ 

، وميكن بعد ذلك (06)يد  على من قام بالفع  أو اتصف بصفة عارضة، إاّل بقرينة لفظية أو معنوية تفيد الثبوت مشتق
الوقوف عند "الواو"، وبيا  أصنافها: )بّي احلرفية(: من حروف املباين، واملعاين، واالمسية: كوهنا ضمريا متصال مع اوأفعا ، 

مث كا  ما قبلها مستقال  (16) ا لعطف النسق )تبعا ملا قبلها( وإّما حرف استئنافوهي يف صدر هذا البيت حتتم  معنيّي: إمّ 
 :مبعناه وميكن تلخيص مباحث النحو يف هذا البيت على النحو التايل

 : التفريق بّي مواضع الواو، كوهنا حرفا ملعاين )العطف، االستئناف( حبسب السياق يف احلروف -
اعة النحوية: "حرف جر زائدا، حّرك ما حّقه النصب )خرب ليس( بالكسرة، وأصله: : "بنافع"، إذ تعتربها الصنالباء -

"ليس نافعا"، ومعاين الباء النحوية كثرية:  تتحدد وفق ما يقتضيه الرتكيب الوارد فيه، كاالستعانة واملصاحبة واإللصاق، 
وظيفة بالغية، وأّ  التوكيد يف النحو يصّنف  يف نفس املتلّقي وهي بذلك هلا (62)غري أّ  موضعها يف البيت لتأكيد املعىن
 مع التوابع وعلى ضربّي معنوي ولفظي 

: اسم الفاع  من الثالثي وغريه، إذ يأ ي من اوأو  على وز  فاع  باطّراد، ومن الثاين إلبدا  حرف طريقة صوغ املشتق -
 تبعا لذلك:املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قب  اآلخر، ويعم  عم  فعله تعدية ولزوما، و 

 .امسالفاعليحتاجإلىفاعلوردفيلفظإنشاده ~
، وهي هنا ناصبة للمضارع "يكو " بتقدير "أ " مبعىن "إىل" أي إىل انتهاء الغاية، (36) ": اليت هلا استعماالت كثريةحّّت معىن " ~

 .وهو ما يناسب مقامها يف البيت
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ا للمجاوزة، وقد تفيد يف هذا البيت معىن التخصيص " من حروف اجلّر، وهو أيضا من حروف املعاين أصلهع حرف " ~
والتقدير: حىت يكو  للحقيقة ُمعرِبا، وهذا من باب التضمّي لتمكّي النشء من الوقوف على بعض أوجه سعة  (46) والتعيّي

 .التعبري يف ألفاظ العربية، من أمساء وأفعا  وحروف، وتباد  الوظائف بّي كّ  قسم منها
ق يف التحلي ، إىل طبيعة اجلم  املستعملة يف هذا البيت من حيث البساطة والرتكيب يف اإلسناد وذلك على وميكن بعد االنطال

 :النحو التايل
)استغراق ك  أجنا  الشعر (56)(، والشعر ليس بنافع إنشاده ومبتدأ معّرف بـ"أ " اجلنسيةالواو لالستئنافمجلةامسيةمستأنفة )  ~

 .(مجلة منفية بـ"ليس" واقعة خربا )مسنداوتسمى أيضا الم احلقيقة، مع 
"، دخلت يف الكالم بعد دخو  الّنفي قبلها، ولذلك وجب النصب يف املضارع إىل أن" مبعىن: "حّّت مجلةتعليليةمصّدرة بـ"  ~

 .، وهي هنا مبعىن الغاية(66)بعدها "حىت يكو "
رات حنوية ميكن تقدميها للمتعّلمّي بأسئلة حوارية ومشاركة ونعود إىل البالغة ومالحمها من خال  هذا البيت، بعدما قدمنا إشا

 .فاعلة يف أطوار الدر 
 :بعض املالمح البالغّية يف  البيت -

يفيد الثبات أي: ثبات هذا الرأي يف أ  ال جدو  من الشعر إذا مل يعكس بصدق اوأمور اليت يعرّب  التعبري باجلملة االمسية:  ~
 .عنها، وهي قيمة تربوية أيضا

بـ"أ ": يفيد أ  الكالم، ونعين به عناصر اإلسناد تتعلق مبخرب عنه معروف خبصائصه أال وهو الشعر كفّن منظوم  التعريف:  ~
 .أبرز خصائصه التأثري يف املتلقي

: وذلك واقع يف متعلقات اسم الفاع  "نافع" وأنه يعم  عم  فعله املتعدي "نفع" حيتاج إىل معمو  ُحذف لداللة احلذف  ~
 .السياق عليه، وتقديره: ال ينفع النا ، أو قارئه ومتلقيه

: واقع يف اجلملة التعليلية بعد "حىّت": حىت يكو  ُمعربا عن احلقيقة، إذ مل حيت  املسند "معربا" رتبته االعتيادية بعد التأخري  ~
ختال " يف الرتبة ما يربّره يف البالغة، وذلك املسند إليه املضمر يف "يكو " أي هو العائد على لفظ الشعر  وال شّك أّ  هلذا "اال

)ُمعربا( يف النفس، وترسيخ معناه: أ  ال شعر يُذكر إذا مل يكن مبيّنا  (76)وأّ  احملّدث عنه:"الشعر" مّت تقدميه ليفيد تأكيد اخلرب
 .للحقيقة املعرّب عنها، ويف ذلك قّوة ودعامة ملضمو  البيت

ر وذلك كو  البيت يضمن املعاين املعرّب عنها باوألفاظ املؤدية هلا ال يزيد بعضها على بعض، وتدخ  يف باب القص املساواة:  ~
  تلك إذا بعض املالمح البالغية، وميكن للمدّر  أ  يدّعمها ببعض الشواهد (86)وهو مذهب متوسط بّي اإلجياز واإلطناب

 :عنهالشعرية املؤيدة ملضمو  البيت مث  قو  "حسا  بن ثابت"رضي هللا 
 .وإّن  أحس     بيت    أنت   قائله    ""   بيت    يحقال  إذا   أنشده   صَدقا

  :"وقو  "حافظ إبراهيم
 .يف  الذوق  أكذبه   أْزرْيَت  باألدب يا  م   توّهم   أّن   الشعر   أعذبحه ""

 .ر اوأحكام النقدية املعلَّلةودعوة املتعّلم بإجراء موازنات ومقارنات بّي هذه وتلك ليتمّر  على التذوق وإصدا
  : قو  املتنيب: األمنوذج الثاين -
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 وم   لك  باحلرّي الذي   َيفظحاليدا  ""  وما  قَتل  األحراَر   كالعفوي   عنهمح 
 .وإن  أنت   أكرمت   اللئيم     متّردا  ""  إذا  أنت  أكرمَت   الكرميَ    ملكتهح 
ال يُنظر إليه من خال  حجمه، ولكن من خال  مضمونه وما حيمله من معا  وقيم، مث  النص اوأديب رفيع، شعرا كا  أم نثرا،  

ما هو ماث  أمامنا يف البيتّي، إذ شّكال وحدة داللية مستقلة تامة، ميكن اعتمادها نّصا لدراسة شيء من قواعد النحو والبالغة، 
 :وفق االقرتاح التايل

: حكمة بالغة، وهي بذلك قانو  يف جما  القيم االجتماعية الواجب عريبه       تصنيف البيتني ضم  أغراض الشعر ال
 .التعام  هبا، لرتسيخها  يف النفو 

، (96)وهو أبلغ من احلقيقة كما يذكر البالغيو  -يكثر فيها اجملاز –: انطالقا من كو  اللغة العربية على مستوى اللغة )املعجم(
الذي  –ا تواضعت عليه اجلماعة اللغوية، فإّ  االنطالق يف البحث عن معناه السياقيوملا كانت احلقيقة هي استخدام اللفظ فيم

يبدأ من معناه املتعارف عليه، مث العودة إىل النص، وتقّصي املعىن املراد من ظال  اوألفاظ املؤلفة مع بعضها، يف  –قد يكو  جمازا 
الوقوف على املقصود من اوألفاظ التالية: قـََتَ : يطرح السؤا : ه  معناه  مج  مفيدّة  والعودة إىل البيتّي حمّ  التطبيق حتّتم علينا

اهلالك، وإزهاق الروح؟، ال ريب أّ  املقصود ليس كذلك، إذ أّ  املقصود من فع : "قت " معىن خفّي دقيق ، ال ميكن استنباطه إالّ 
لو اآلخر، لتنكشف من خالهلا معاين البالغة، واإلبالغية مع مراعاة الرتكيب )صدر البيت(، وذلك بتتبع العناصر النحوية الواحد ت

 :معا، ونقرتح ذلك على النحو التايل، وهذه املرة منزج بّي علمي النحو والبالغة تالفيا لإلطالة
علم من وقد تكو  استئنافية أو معطوفة عطف نسق، وأهنا مصدرة حبرف "الواو" حبيث يتمكن املت       مجلة ابتدائية )فعلية منفية(:

 :الوقوف على عناصرها
 

قت " مبين على الفتح، وهو مستعم  على اجملاز، إذ مل يرد به معىن القت  وإمنا ُعد  به عن التصريح باملعىن املراد     فعل ماض :"
حتتم   مع قابليته للحقيقة، وأّ  "قَت " ممكن أ  حيدث فعال، وفاع  "قت " معنوي، وهو "العفو" املسبوق بالكاف "ك"، اليت

إىل الكاف بالصناعة  –عالمة الفاعلية  –االمسية مبعىن "مث " والتقدير: "وما قت  اوأحرار مثُ  العفو عنهم"، فُنقلت الضمة 
النحوية، فيتبّي يف صدر هذا البيت أو  صورة بيانية يف لفظ: "قـََتَ " وهي كناية، أو تعريض، وهو عند "السكاكي" وكثري من 

الكناية، فقالوا: إذا سبقت وأج  موصوف غري مذكور فهي من قبي  التعريض، وهو بذلك أخّص من مفهوم البالغيّي من أقسام 
، وهو مناسب ملقام صدر البيت، إذ املقصود من : "قت " هو مد  خضوع احلّر ملن عفا عنه، فهو أمامه كالقتي  (07) الكناية

قالب حمسو ، لتقريبه لذهن املتلقي، مع بيا  معىن العفو، الذي  الذي فقد احلياة وال حراك به، وهي صورة جسدت املعنوي يف
يعين القدرة على إحلاق اوأذ  مبن ظلم دو  ممارسته    ، ولكن صاحب تلك املقدرة يتجاوز عنه  وال شك أّ  مرحلة تذلي  

"اوأحرار" مجع "حّر"، الصعوبات اللغوية تستوجب الوقوف بالشرح لك  ما حيتم  الغموض يف ذهن املتعلموذلك مث  لفظ: 
والذي ال يعين الطليق الذي يفع  ما يريد، وإمنا تشتم  اللفظة على خصا  محيدة يف صاحبها كالنّب ، والشهامة،واإلباء، والكرم، 

 .وما إليها، ويف غياهبا ال يعرف للفض  معىن
أنّه مفعو  به مقّدم وأنه احت  منزلة الفاع ، وذلك :"اوأحرار" يف غري موقعها االعتيادي، فتجب اإلشارة إىل       رتبة املفعول به

لغرض بالغي، ـــــــ لعّله إضافة إىل جما  االهتمام به  كما هو معلوم يف كتب النحوــــ  هو القصر وتأخر الفاع  الوارد هنا يف لفظ 
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العفو عنهم(، فنقلت حركة الفاعلية هلذه ، وهي هنا مبعىن "مث "، )أي: وما قت  اوأحرار مث  (17) "الكاف"، اليت ال تلزم احلرفية
 .اللفظة، وأّ  الفاع  املعنوي هو: لفظ العفو

: الغرض منه )احلسرة واوأمل(:  يطلب باالستفهام ـــــ يف مفهوم النحو ـــــ معرفة شيء جمهو ، للوقوف على         استفهام بالغي
هام( يصّنف ضمن الطلب وأساليبه الكثرية يف البالغة العربية، وذلك أّ  كنهه، وهذه الصورة اوأوىل، إالّ أّ  هذا اوأسلوب )االستف

( قصد غرضا غري ذاك،  فهو ال يسأ  عن جمهو ، وم  لك باحلر الذي َيفظ اليدا" ضمن استفهامه يف عجز البيت )"املتنيب
ي هو طلب إقرار املخاطب مبا يريد " لالستفهام عن العاق ، والغرض احلقيق"م ليتلقى جوابا وإمنا توخى معىن خفيا مستخدما 

، وهو استفهام بالغي قصد منه إبداء دهشته، ب  وحسرته من عدم وجود "الكرمي" الذي يقّر بصنائع املعروف، بقوله: (27)املتكلم
له صفة مرادا به النعمة وعالقته السببية أو اآللية ، جّسد من خال اليدا "وهي   جماز مرس  ، يف لفظ :" الذي َيفظ اليدا"،"

معنوية يف قالب حمسو ، من باب العدو  عن التصريح بالتعبري املباشر  على أّ  تقدمي مث  هذه اوأساليب البالغية جيب أ  
يساير مدارك املتعّلمّي، حبيث تتم هتيئتهم تدرجييا يف مراتب التحلي  اللغوي املبين على التكام ، ويف مث  عجز البيت الذي حنن 

: على أهنا بالواوه إعرابا مفّصال، توطئة لربط معاين النحو بالبالغة، ومها علما  متالزما  كما نعلم، فنبدأ بصدده ميكن إعراب
لالستئناف باعتبار صدر البيت مستقال مبعناه )وما قت  االحرار كالعفو عنهم( أو حرف عطف نسق تبعا لرتكيب معاين البيت يف 

، إذ قرر يف صدر البيت حكما، ميكن تصنيفه ضمن اإلنشاء غري الطليب من باب نفس قائله، من باب عطف اإلنشاء على اخلرب
  .التعجب بأسلوب القصر

اسم استفهام مبين على السكو  مبتدأ، مث شبه مجلة )لك( جار وجمرور ــــ خرب ــــ ، فحرف اجلر لالستعانة يف الباء، واحلراسم  َمْ :
 مع صلة موصو  مجلة فعلية، فعلها مضارع،وذاك احلر":"هو نعت للفظ  )الذي(جمرور، االسم املوصو  

 
تعبري دقيق ال يقدر عليه إال فطاح  البيا  العريب، مع جع  املتعلم يتحسس هذه اوأساليب البيانية الراقية  بذوقه اخلاص، ومتكينه 

 .نفسمن املقارنة بّي أمناط التعبري املباشر )احلقيقة( وصور اجملاز ذي التأثري البالغ يف ال
 (وإن انت أكرمت اللئيم متردا  )إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته   ""البيت الثاين: 

: ظرف ملا يستقب  من الزمن متضمن إذاوالبدء فيه يستوجب الوقوف على بعض العناصر النحوية، إذ وقفنا على أدا ي شرط: 
قامهما،   وكلتا اوأداتّي تشرتك يف زمن : حرف شرط جازم لفعلّي مضارعّي أو ما يقوم موإنمعىن الشرط غري جازم، 

، وملا اشتم  البيت لكليهما تعّّي زمانه لالستقبا  مع الفرق يف الداللة بّي: إذا الظرفية الشرطية اليت تفيد توقّع (37)االستقبا 
  .اليت تفيد الشك يف وقوع احلدث املعرّب عنه وذاك ما يناسب مقام البيت "إْن"حدوث الفع ، و

للفاع  يف الفع   (74)مبين وهو هنا توكيد لفظي "أنت"رفية الشرطية يف صدر البيت اقتضت وجود ضمري منفص  الظ إذا:
" ،وذلك إلزالة الشك من نفس املتلقي وهو وظيفة التوكيد النحوي أكرمتاحملذوف يف صدر البيت، والتقدير: إذا أكرمت أنت "
العهدية، أي معهودها ذهنيا مبواصفات معينة، واقتضت اوأداة "إذا"   "أل"ببنوعيه، ومعمو  أكرمت: الكرمي، مفعو  به معّرف 

املعهود ذهنيا،  "الكرمي"ضمري متص  يعود على  "ملك"فع  ماض، ومعمو   ملكته"الظرفية الشرطية جوابا جتّلى يف مجلة فعلية: "
مللكية من باب الرق، غري أّ  املقصود ههنا هو واجلملة الفعلية ملكته، تصّنف ضمن اجملاز القاب  للحقيقة إذ ميكن أ  حتص  ا

، والقصد منها مد  خضوع الذي حظي بالعفو ممن ظلمه، مع القدرة على بامللكية املعنويةالعدو  عن هذه احلقيقة للتكنية 
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يف عناصر هذا ، جتّسد معناها يف قالب حمسو ، يف لفظ امللكية املقيدة، مع إشراك املتعلم كناية يف غاية الدقةإيذائه، وهي 
  .التحلي  انطالقا من معلوماته السابقة، وذلك ربطا لعلمي النحو والبالغة يف عملية التحلي 

وإذا كا  صدر البيت الثاين قد تضّمن إشادة بالكرمي املقدر لصنائع املعروف، فإّ  عجزه يبّي صورة حية للّئيم الذي ُأسند له فع  
الشرير وك  ذلك مناسب لطبيعة اللؤم (75) نه: العتّو والطغيا ، ومنه املريد: اخلبيث املتمردالتمّرد، الذي يعين املورود والقصد م

 القائمة على نكرا  اجلمي ، وعدم تقدير املعروف  ومزاوجة البيتّي باوأسلوبّي اخلربي واإلنشائي، زاد البيتّي تأثريا يف نفس املتلّقي
، وميكن إدراج صدر وما قتل األحرار كالعفو عنهم"ة أخالقية يف قوله: "مصدر البيت اوأو  خرب، غرضه تأكيد حقيقة وقيم

البيت هذا يف اإلنشاء غري الطليب من باب التعّجب، ذلك ما ميكن إشراك املتعلم فيه لتنمو مداركه، ويتمر  على إصدار اوأحكام 
الذي تضّمن أسلوبا إنشائيا يف االستفهام البالغي النقدية املعلّلة، ممّا يساعد على منو ذوقه اوأديب ومقارنة صدر البيت بعجزه 

استفهام كله أمل وحسرة على ضياع قيم اوأخالق ومنها تقدير اجلمي ، مع الوقوف على  )وم  لك باحلّر الذي َيفظ اليدا( 
وظيف معلوماته النحوية ( إقرارا باجلمي  وتقديرا له واعرتافا به، ذلك من شأنه متكّي املتعلم من تَيفظ اليدااجملاز املرس  يف )

موظفا هلا يف قواعد البالغة العربية مما يشّك  لديه منهجا أصيال ميكنه من اخلوض يف النصوص اوأدبية الثرية معىن وأسلوبا، 
ويتحصن مبرجعيته العربية واإلسالمية املبنية على أسس علمية، وتربوية وأخالقية مستمدة من تراثه اوأصي  املساير ملقتضيات 

ه  وميكن الوقوف باملتعّلم يف هذين البيتّي على خصائص بالغية أخر  مث : اإلجياز: وهو قائم يف البيتّي على القصر عصر 
"، وأ  ذلك يقتضي التقييد بالوصف مع حتقيق قتل األحرار، وذلك يف مث :"(67)واحلذف، وذلك يف تقلي  اوألفاظ وتكثري املعاين

يشّك  البيتا  ــــ وفق ذلك املفهوم ــــــ معادلة رياضية، يتجّلى ذلك يف صدر البيت اوأو : مبدأ املساواة، وحسن التقسيم حبيث 
(، مثّ عجز البيت اوأو  يقابله عجز إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته(، يقابله صدر البيت الثاين: )وما قتل األحرار كالعفو عنهم)

 أنت أكرمت إذا(، )وم  لك باحلّر الذي َيفظ اليداالبيت الثاين: )
(  وهذا هو فّن الشعر يف حضارتنا العربية، يف ديواننا الثقايف اوأصي ، ذلك أّ  مقومات الفن تتجّلى يف املعىن، وهو  اللئيم متردا

كما نراه يتميز بالسمو، والقالب جاء يف البيتّي أصيال فصيحا مؤثرا من السه  املمتنع، والعاطفة  ال حتتاج إىل برها ، إذ ينبعث 
 قها وحرارهتا من خال  إشراقة املعىن وحسن التعلي ، وأخريا اإلحياء جتّلى يف قدرة "املتنيب" على التأثري يف قارئ البيتّي، إذ حيملهصد

 .، وذاك من شيم فضائ  اللغة العربية وآداهبا(77)بال ريب على التأّم  والتفكري والتخّي  والتصوير
عن  ا: وذلك من خال  احلديث الشريف التايل: قا  صلى هللا عليه وسلم يف ردّ حتديدهالزم  النحوي ووسائل : األمنوذج الثالث

م  (: "78سؤا  رج  مّسى ولده: "القاسم") َا أَنَا قَاسي َييتي فَإيمنَّ ي َوال َتْكتَ نحوا بيكحن ْ "، فمن خال  َأْحَسَنتي األَْنَصارح....مَسُّوا بامسْي
 .التسمية بصفته، لسبب يّتضح خال  التحلي  الحقا احلديث هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن

(  79" زيد فيه حرف اهلمزة للتعدية، وذلك إلفادة االستحقاق)"أفعل" على وز  "أْحَس والرتكيب كما هو واضح اسُتهّ  بفع  
بذلك النواة اليت تتمحور وقد خال احلديث من القرائن اللفظية اليت تُعّي على جهته الزمنية فكا  الفع  متصدرا للرتكيب ، وشّك  

املعّو  عليها يف اإلشارة إىل جهة الزمن لفع   ةحوهلا بقية العناصر اللغوية  وملا كا  هذا احلديث الشريف رّدا على سؤا  فإّ  القرين
لذلك يكو   سياقية يقتضيها املقام وهي زمن الرّد ، أي حلظة نطق النيب صلى هللا عليه وسلم باجلواب لسائله ، وتبعا أحسنْت""

 ." ذا داللة زمنية قريبة من احلاضر الذي هو زمن التكلمأحسنتفع  "
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والرتكيب املشّك  للحديث جاء يف وحدتّي متعاقبتّي: التقرير النبوي، مث الطلب، اوأمر والنهي، وملا كا  مفهوم الرتكيب ال خيتص 
ويتم لنا ذلك بعمليات ذهنية داخلية أو مبا يسمى قواعد  بالكلمات املفردة فحسب وإمنا على مجيع الكلمات والوحدات املعقدة،

(، ومنها املصطلحا : الكفاية واوأداء عند "تشومسكي" مما يستوجب اإلشارة إىل البنيتّي العميقة والسطحية، 80إنتاج اللغة)
الزمنية القريبة من احلاضر واخلالصة تتجلى يف اآل ي: إّ  زمن احلديث الشريف السالف الذكر يندرج مع اوأفعا  ذات الداللة 

 :وذلك لالعتبارات والقرائن املوالية

)أحسنت اوأنصار( ماض قريب من احلاضر وأّ  الفع  رّد عن سؤا  وارد هتيئة إلصدار حكم "تقرير نبوي"،  اجلهة الزمنية: -1
ورة من صور اللغة إىل غاية إبالغية مع قرينة لفظية هي "قد" اليت من داللتها تقريب املاضي من احلاضر كما سبق ذكره، ووأنه ص

 .بعينها جتّلت يف أمرين مها: اوأمر والنهي

إنه املعلم امللهم الذي ال ينطق عن اهلو ، ال تفوته شاردة وال واردة إال وبّينها ووضحها بأسلوب يكتنفه  جهة فهم احلدث: -2
 .كا بهاوأدب النبوي الرفيع، فهاهو يوّجه املؤمن يف جما  تسمية اوأبناء ترّب 

: احلديث تركيب فعلي وارد وفق مقتضيات عناصر اجلملة الفعلية مع حذف مالحظ لفع  مسات العالقات انإسنادية -3
: وظهر ذلك يف املطابقة بّي فصل اخلطاب"أحسن" كما سيأ ي بيانه الحقا، وتتجلى مالحمه اوأسلوبية من خال  ما يلي: 

(، واحلسم يف موضع احلسم وذلك يف اوأمر 81  )يف صنع اوأنصار( وتلخيص امللتبس)املعنيّي اخلطايب والبالغي: تفصي  اجملم
: وهو من الوسائ  والوسائط اوأسلوبية التقرير بالفصل والوصلوالنهي يف إباحة التسمية باالسم والنهي عن التكنية بالكنية  

يف معىن صدر الرتكيب مث اوأمر والنهي من جهة اخلرب  لتقرير املعاين ووضوحها، فالفص  واقع يف احلديث السالف للتباين احلاص 
ا: احلذف إجيازا وجوازواإلنشاء: خرب تقرير يستوجب الفص  عن اوأمر والنهي ملا لألسلوبّي من اختالف يف الوظيفة الداللية  

يد  على احملذوف  لوجود ما باالكتفاءواحلذف واقع استغناءا عن معمو  "أحسنت" على وز  "أفع " للتعدية وهو ما يسمى 
 أحسنت اوأنصار رّدا"جوازا يف هذا املقام وأنه ليس أصله مبتدءا أو خربا، واوأص  فيه جواز احلذف والتقدير: 

أو         : نق  الكالم من صيغة املخاِطب إىل صيغة املخاَطب االلتفات، أو باملتعلق اجلار واجملرور: أحسنت يف الرد  "أو صنعا
أسلوبية منها: تطرية الكالم وصيانة السمع من الضجر وااللتفات واقع يف هذا احلديث من الغيبة إىل اخلطاب: الغائب وله فوائد 

حتقق من خال  الرتابط بّي أجزاء احلديث يف  ،Cohésion(،82: )السبك وااللتحامأحسنت اوأنصار     مّسوا بامسي  
فتجّلى يف العناصر املنطقية اليت اقتضاها  ،Cohérenceدمة، أما االلتحام أوالرتاكيب املتوالية والقرائن املعنوية واللفظية املستخ

صدر احلديث "أحسنت اوأنصار" مما اقتضى اوأمر والنهي وبذلك كانت السببية مث اخلصوص فالعموم: احلديث جاء يف وضع 
وحّده أ  يشري املتكلم إىل الغرض : هو من أرق فنو  البالغة العربية التلميح وبراعة االستهاللخاص ليعم ك  املسلمّي  

املقصود من غري تصريح، فجاء يف احلديث الشريف الذي بّي أيدينا لفظ "أحسنت" داال على موافقة النيب صلى هللا عليه وسلم 
  لرّد اوأنصار على عدم التكنية بكنيته، فجاء مطلع احلديث سلسا سهال فيه تلميح ملا سيعقبه من أمر وهني مناسبّي للمقام

: َذيّ  احلديث وأكَّد املعىن منُع التكنية بالقاسم وأنه صفة خاصة بشخص الرسو  صلى هللا عليه وسلم التوكيد بأسلوب القصر
ص  إثبات احلكم ملا يُذكر يف الكالم ونفيه عن ما فوذلك وأنّه يقسم الفيء واملواريث وغريمها من املسلمّي عن هللا تعاىل، وال

 .ا" داللة واضحة على ذلكعداه، والقصر بـ "إمنّ 
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تلك بعض املالمح اوأسلوبية للحديث الشريف السالف وإ  كا  مبحثه متعلقا بالداللة الزمنية لصدر الرتكيب، إال أّ  التعام  مع 
  اجلوانب القولية للنيب صلى هللا عليه وسلم فيه من الفائدة التعليمية ما يستهوي الدار  على اإلقبا  عليه

 : فقد صدق من قا
 يحبادرحه    اللَّْقطح    إذ    يحلفظح   ""  م    الّناسي  م    لفظحهح    لؤلؤ  
فظح   ""  ومنهحم  م    كاَلمحه   كاحلَصى  .يحقال   فيحلَغى    وال    َيح

 

  :اخلامتة
اهج تدريسها وبعد: فإّ  هذه السطور تندرج ضمن السعي احلثيث الستعادة اللغة العربية لدورها وهويتها مع تطوير من

لتمكينها من مسايرة حتديات العصر، ويف هذا النطاق اخرتنا مرجعية النص اوأديب يف تعليم قواعد النحو والبالغة، وأمكن أ  نص  
 :إىل بعض النتائج اليت نصنفها يف النقاط التالية

 .ملعتمدة يف تدريس النحو والبالغةيف صياغة الشروط واملواصفات واملضامّي للمتو  اللغوية ا"املرجعية"  اعتمادمصطلح  ~
 ومعناه، دو  مببناه املتعلم على تأثريه وشّدة واوأسلوبية الرتكيبية خلصائصه العريب )الشعر(، وذلك الكالم من املنظوم اعتماد  ~
  بفنونه النثر إمها 
 وظائفه ليؤدي وأسلوبا ومعىًن  اركيبت العريب للقيا  خضوعه يعين التدريس، وذلك يف املعتمد النص أصالة االعتمادعلى  ~

 .التعليمية
 الرتبية بشؤو  والعارفّي والكفايات االختصاص لذوي والبالغة النحو تعليم يف املعتمدة اوأدبية النصوص انتقاء إسناد وجوب  ~

 .وآداهبا العربية علوم يف والتعليم، والضالعّي
 .املنظور هذا وفق املقرر املنهاج إحكام مع مّياملتعل ملدارك يستجيب مبا املقياسّي تعليم يف التدرج  ~
 الدر  مراح  مجيع يف وإشراكه التلقي عملية يف فعاال طرفا املتعلم املادتّي: جبع  تعليم يف العملي التطبيق على االعتماد  ~
 .فّعا  لطرف

 احلضاري بانتمائه أصي  عريب منهج ناءب إىل والوصو  العصر ملقتضيات مسايرا وجعله اللسا  بعلوم الزاخر تراثنا من االنطالق~
 .هلا املميزة خبصائصها العربية خيدم ما ك   من واالستفادة

اوأساليب الراقية  –الفاضلة واوأخالق النبيلة القيم إىل إضافة-لالنتباه، واملتضمنة   املثرية خبصائصها اوأدبية النصوص انتقاء  ~
 .بة ملدارك املتعلمّي مع مراعاة الربط والتدرج يف إعداد املناهجوالثرية املستمدة من الرتاث اوأصي ، واملناس

 آنفا، بالتطبيق املذكورة املواصفات ذات النصوص من انطالقا والتعليمية الرتبوية الطرق أحدث بانتهاج العريب النحو تدريس  ~
 ( كسبية  عمليا )طريقة قواعده املستمر، لرتسيخ واملرا  الفوري

 والبالغة، النحو ماد ي وخاصة العربية اللغة علوم بّي الربط ضرورة  ~
هبا،  لالستشهاد حتفظ جافة قواعد وليس إبداع مادة العريب النحو واعتبار القواعد واستنتاج النصوص حتلي  يف الوظيفي لتكاملهم

 .بةاملناس النصوص خال  من وتطبق وتستنبط تدر  ولذلك اللغة يف الكامنة الطاقات هي النحو معاين وأ 
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 استخدام يف اوأسا  املنطلق يشّك  الذي العربية للغة الرفيع احلضاري احلم  على إليه اإلشارة سبقت ما ك   يف واالعتماد~
 .واوأدبية العلمية احلياة مناحي شىت يف استعماهلا على الشديد احلرص مع املختلفة والتعليمية الرتبوية الوسائ 
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 -دراسة حتليلية يف كتاب البخالء-غوي عند اجلاحظ قصد اخلطاب اللّ 
 "قصة ُممد ب  أيب املؤّمل أمنوذجا " 

The Linguistic Discourse Meaning By Al-Jahiz  
 An Analytical Study In Kitab Al-Bukhala (Book Of Misers)   

"The Story Of Muhammad Ibn Abi Almoamil As An Example" 
 

 د. مراد رفيق البياري
 د. حسام ُممد عزمي العفوري
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كلية اآلداب     -قسم اللغة العربية    
السعوديةاململكة العربية  –جامعة امللك فيصل   

 
 :امللخص
مد بن أيب املؤم ، جاءت هذه الدراسة للكشف عن قصد اخلطاب اللغوي عند اجلاحظ يف خبالئه، من خال  قصة حم 

وبيا  طريقته يف توظيف اللغة وفقًا ملا خيدم نصه، ولبيا  ذلك قامت الدراسة على حماور مخسة هي: العنوا  وأثره يف تشكي  
النص، واجلملة االستهاللية يف النص، واجلم  احلوارية يف النص، ولغة اإلقناع والتربير عند البخي ، والفع  وأثره يف مجلة النص 

 واري احل
 : )البخالء، اجلاحظ، العنوا ، اجلملة، احلوار، اللغة، الفع (الكلمات املفتاحية

 
 Abstract 
 This study aims to investigate the linguistic discourse meaning by Al-Jahiz in his book al-
Bukhala through the story of Muhammad ibn Abi Almoamil and to explain his method in using 
the language functions to serve the text. Therefore, this study is based on five areas, namely: the 
title and its impact on the formation of the text, the introductory sentences in the text, the 
conversational sentences in the text, the language of persuasion and justification by the miser, 
and the verb and its impact on the conversational text sentences. 
Keywords: (al-Bukhala, Al-Jahiz, title, sentence, conversation, language, verb) 
 

 
 
 
 

 املقدمة:
أو     واملخاِطب، "فاخلطاب منتوج لغوي ال يتصور إنتاجه واستهالكه  تعد اللغة وسيلة أساسية إليصا  قصد املتكلم

ولذا فاللغة أسا  فعا  يف العم  اوأديب أيًا كا  جنسه، شعراً، أم نثراً، ويف جما  العم   (4)فهمه وحتليله إال من خال  اللغة"
اوأساسية يف التشك  الفين للرواية والوجه املعرب السردي تكو  اللغة املنطلق اوأساسي لدراسته، فهي كما يشري النقاد "اوأداة 

   (5)هويتها اليت ال تتجسد إال بواسطة اللغة ومن خالهلا"
وحنن يف دراستنا هذه سنبحث عن الظواهر اللغوية اليت وظفها اجلاحظ يف قصته إليصا  فكرته وبيا  براعته يف توظيف 

قدم" ذلك أّ  الروائي البارع 
ُ
هو الذي ميتلك ناصية اللغة وحيسن توظيف مفرداهتا، وتراكيبها توظيفًا أدبياً اللغة خلدمة نصه امل

   (6)سامياً، ويستثمرها يف سياقات تواصلية وتداولية ذات أغراض فنية و تعبريية"
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أضف إىل ذلك، فنحن يف مقامنا هذا حناو  استدعاء لغة الكاتب للبحث عن مقصده من النص ذلك أّ  "البحث عن 
الكامنة للناص من خال  اهتماماته وطموحاته وما يشغ  باله، هو معد  للبحث عن املعىن من خال  قصدية املتكلم املقصدية 

يف جما  اإلبداع وأّ  القصد هو التعبري عن هدف النص، ذلك أّ  املقاصد ذات شأ  كبري وأهنا تسود غريها من الوظائف اللغوية 
  ( 7)وتصرفها حسب ما شاءت"

ننظر يف قدرة اجلاحظ اللغوية واستخدامه هلا يف عرض أحداث هذه القصة وبيا  موقفه من البخي  "آية  وقد رأينا أ 
ذلك أّ  املادة اللغوية يف كتب اجلاحظ شيء غين باحلياة فهو يستقري النصوص املختلفة فيقف على فوائد مجة ال تلقاها يف 

  (8)لك وأنه معلم أستاذ توفر له العلم فأتقن"املطوالت من كتب اللغة، فهو ليس كغريه من اللغويّي وذ
وقد كانت عينة الدراسة "قصة حممد بن أيب املؤّم  "من كتاب البخالء  وحىت تكو  الدراسة أكثر عمقاً، انصب 

 اهتمامنا فقط على احلوار الذي دار بّي اجلاحظ وحممد بن أيب املؤم  البخي ، عن قلة  اخلبز الذي يقدمه عند الطعام 
 يا  طريقة اجلاحظ يف توظيف اللغة خلدمة مقصده من النص، جعلنا الدراسة يف حماور مخسة هي:ولب
 

 احملور األول: العنوان وأثره يف تشكيل النص
 احملور الثاين: اجلملة االستهاللية يف النص

 احملو الثالث: اجلمل احلوارية يف النص
 احملور الرابع: لغة انإقناع والتربير عند البخيل

 ور اخلامس: الفعل وأثره يف مجلة النص احلوارياحمل
 

 أوال : العنوان وأثره يف تشكيل النص:
يشك  العنوا  ركيزة أساسية يف بناء النص اوأديب "فالعنوا  يعرتض طريق القارئ يف ذهابه إىل النص، وميث  عنصراً مكّوِنا 

( 10)اً أساسيًا ال ميكن االستغناء عنه يف البناء العلم للنصوص"، أضف إىل ذلك أّ  "العنوا  أصبح ضرورة ملحة ومطلب(9)أساسياً"

وهو "املفتاح الضروري لسرب أغوار النص، والتعمق يف شعابه التائهة، كما أنه اوأداة اليت هبا يتحقق اتساق النص وانسجامه وهبا 
لنص القصصي، ويف غريه جزء عضوي منذ الوهلة وهو بنية كتابية تعلو النص وتتعالق معه داللياً، وهو يف ا (11)تربز مقروئية النص"

  وعليه "البد إذًا من بنية كرب  "النص" يتصدرها العنوا ، بنية مكتنزة (12)اوأوىل مبا ميكن أ  يطرحه من داللة يف البنية السردية
 (13)بالطاقة الداللية اليت ذلك العنوا  فكا  بنية صغر  بفع  هذا االختصار الداليل واالختزا  اللغوي"

وميكن القو  إذًا أّ  النص هو العنوا ، والعنوا  هو النص، وبينهما عالقات جدلية وانعكاسية، أو عالقات كلية 
 (14)وجزئية" 

وبالعودة إىل كتاب البخالء جند أّ  اجلاحظ ميث  فيه مرحلة "الكاتب املصرِّح" حيث عنو  معظم قصصه باسم خبيلها 
  (15)(، )قصة الكندي(، )قصة أسد بن جاين(، )قصة متام بن جعفر(  )قصة ليلى الناعطية(، )قصة اخلزامي

واجلاحظ يف هذه القصص اليت عنو  هلا باسم خبيلها، جنده يقدم فكرة البخ  مباشرة جبم  خربية  حتم  معىن البخ  
ة: "وأّما ليلى الناعطية، فإهنا مباشرة دو  انزياح، فجاءت عتبة النص موافقة ملا بدأ به يف النص، يقو  يف حديثه عن ليلى الناعطي
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وعند حديثه عن اخلزامي ذكره "بأنه كا   (16)ما زالت ترقع قميصًا وتلبسه، حىت صار القميص الرِّقاع، وذهب القميص اوأو  "
َؤَجر  (17)أخب  من برأ هللا"،

ُ
  ويف حديثه عن أسد بن جاين، ذكر أنه (18)واوأمر كذلك عند حديثه عن الكندي صاحب البيت امل

وعندما حتدث   (19)كا  جيع  يف سريره يف الشتاء من قصب مّقشر؛ وأ  الرباغيث تنزلق عن ليط القصب، لفرط لينه ومالمسته 
  (20)عن متام بن جعفر ذكر خبله جبملة صرحية بقوله: "كا  متام بن جعفر خبيالً على الطعا ، مفرط البخ "

وقع عند املتلقي بأسلوب خمتلف حيث يبدأ باحلديث عن إنفاقه إال أنه يف قصة حممد بن أيب املؤم  يكسر حاجز الت
حىت يظن املتلقي أنه  (21)للطعام يقو : "قلت حملمد بن أيب املؤّم : أراك تطعم الطعام وتتخذه، وتنفق عليه املا  وجتوِّده" 

 قلة اخلبز عند اإلطعام "وليس سيتحدث عن كرمه يف إنفاق املا  على الطعام، إال أنه يفاجئ القاري حبديث بعدها عن خبله يف
لو  من ق  عدد خبزه، ورأوا أرض خوانه  وعلى أين أر  مجاجم من يأك  معك أكثر  بّي قلة اخلبز وكثرته كثري ربح  والنا  يبخِّ

 (22)من عدد خبزك" 
عنوا  يف هذه وهذا يُعد انزياحًا غري مسبوق عنده عن قصصه اوأخر  اليت عنو  هلا باسم خبيلها  ومن هنا جند أ  ال

القصة، يكسر حاجز التوقع عند املتلقي للوهلة اوأوىل، مث ما يلبث أ  يطمئن القارئ إىل أ  الكاتب، عاد إىل مقصده من النص 
)فكرة البخ (، وعليه فإّ  عتبة النص يف هذه القصة، ال تتفق مع عتبات النص اوأخر ، اليت يبدأ فيها احلديث عن خب  صاحبها 

 مباشرة 
 أ  نوضح أسلوب اجلاحظ مبا يأ ي:ولنا 
 
  
 
 
 

 ثانيا :اجلملة االستهاللية يف النص:
 

تعد اجلملة االستهاللية يف العم  اوأديب، واحدًا من املؤشرات الواضحة على مقصد الكاتب من موضوعه الذي يقدمه،  
 التنويع يف كلماته االستداللية، فيوظف ويبّي مد  انشغاله مبوضوع نصه، وقد أشار بعض الباحثّي إىل أّ  اجلاحظ "يعمد إىل

عادة الفع  املبين للمعلوم )حدثين، خربين، رو ، قا (، وهنا يكو  استحضاره للروي على نوعّي: راٍو مفرد، سواء كانت شخصية 
بنا من معروفة متداولة، أو غري معروفة، يسعى اجلاحظ إىل تعريفنا هبا، وقد يكو  راٍو متعدد معروف كقوله: )قا  أصحا

سِجديّي(، أو أ  يكو  الروي متعدد غري معروف، مث  قوله: )قا  أصحابنا( 
َ
 (23)امل

غري أننا، نلمح يف حديثه عن خب  حممد بن أيب املؤّم ، يسته  نصه بفع  دا  على اللقاء املباشر مع البخي  بقوله: 
قدم، ويربز شدة احلوار فالفع  )قلت( يد  على صدق احلديث وأمه (24)"قلت حملمد بن أيب املؤّم "

ُ
يته، ويرفع من شأ  النص امل

 الالحق بينه وبّي البخي   

ل قصة محمد ين أبي المؤم  
  

 الحديث عن بخله كسر حاجز التوقع

عن بخلهم تصريح مباشر بخالء الجاحظ الذي عنون لهم  
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ففع  الرؤية هذا، يؤكد أّ  نقله لبخ  شخصية قصته مل يأِت عن طريق  (25)مث يكم  حديثه ويستهله بقوله: "أراك" 
ا يقدمه للمتلقي نابعاً من واقع عاصره مع السماع أو اإلخبار، وإمنا من خال  معايشة الكاتب لواقعة البخ  هذه، وبذلك يكو  م

 هذا البخي  
ولع  يف استخدامه هلذين الفعلّي )قلت، أراك( اختالفًا واضحًا عن بعض قصصه اوأخر ، اليت حتدث فيها عن خبالء 

تهال  وقد جيئ االس (27)، ويف حديثه عن الكندي يسته  بقوله: "حدثين عمر بن هنيوي" (26)عصره "وقي  للحارثي باوأمس"
  ومثله قوله عن (28)عنده عاّماً، ال يبّي اللقاء من عدمه "فأّما أسد بن جاين فكا  جيع  يف سريره يف الشتاء من قصب مّقشر"

 (29)متام بن جعفر "كا  متام بن جعفر خبياًل" 
  احلوار ترتفع حدته  وهبذا يكو  اجلاحظ يف قصة حممد بن أيب املؤّم ، يقدم أحداثاً عايشها مع خبي  هذه القصة مما جيع

 كما سيتضح معنا الحقاً 
 

 ثالثا : اجلمل احلوارية يف النص:
ظاهرة احملاورة واجملادلة –أقام اجلاحظ نصه هذا على احلوار الفعا  بينه وبّي البخي  حممد بن أيب املؤّم  "وهذه الظاهرة 

ولع  ذلك يرفع من حدة  (30)فيه من السؤا  واجلواب" تبدو واضحة يف كتبه؛ ولكنها أكثر وضوحاً يف كتاب البخالء فهو يكثر –
رِس ، ذلك وأنه يعطي للمتحاورين 

ُ
اخلطاب النصي عنده، فللحوار أمهية قصو  يف حركة النص وتسابق اوأفكار الواردة من امل

وأّ  املتحاور عندما مساحة أفض  لإلقناع خبالف النص الذي يكو  مبثابة فكرة مقدمة من الكاتب فقط قد تقنع املتلقي وقد ال؛ 
يقدم فكرته جيهز فكره ويستعد لسماع اآلخر، ليبدأ بتقدمي ما يريد تبعًا ملا قدمه اآلخر  فمثاًل سكوت أحد املتحاورين عند 
النقاش دلي  على انتهاء الفكرة اليت ستُعرض، ولكن عندما يصر أحدهم على فكرته، جيع  اآلخر يقدم ما يريدو  من أفكار 

طبيعة الشخصية املتحاورة، ولع  هذا أهم ما مييز  -أي احلوار -ر أو خمالف عن التقدمي اوأو   وهو بذلك يكشفبأسلوب مغاي
احلوار الروائي "الكشف عن أعماق الشخصيات من خال  حتاورمها ثنائياً، أو من خال  احلوار الداخلي، حيث تتضح مالمح 

 (31)ات" شخصية املتحاور، ويتعرف املتلقي على طبيعة الشخصي
وميكن لنا أ  نشبه احلوار يف السرد، أشبه ما يكو  مبعركة، أدواهتا اللغة بأساليبها املتنوعة من توكيد، ونداء، واستفهام، 

 وتقدمي وتأخري، وحذف، وغريها من اوأساليب اللغوية، اليت يلجأ إليها الكاتب، ليص  إىل مقصده، وتتجلى عنده 
غوي املتميز "وهذا الذي ُيشكَّ  ليس نتاجًا لفظيًا عاديًا للغة متداولة بقدر ما هو تنويع لفظي، مرحلة اإلقناع هبذا اوأسلوب الل

عند الروائي  ولنا هنا يف هذا النص أ  نقف عند مجلة  (32)وهذا االستعما  يكو  نتيجة إلدارك مجايل خاص ومعرفة لغوية فذة"
 غوية يف إقناع اآلخر يف هذه املقدمات احلوارية احلوار بّي اجلاحظ وخبيله، لنر  أساليب ك  منهما الل

يسته  الكاتب نصه بالفع  )قلت( والفع  )أراك( وقد أشرنا إىل أمهية هذه البداية يف حديثنا عن االستهال  عند 
فهذه  (33)اجلاحظ، لتتواىل بعد ذلك املقدمات احلوارية بّي اجلاحظ والبخي  على النحو اآل ي: "قا : يا أبا عثما  أنت ختطئ"

مقدمة حوارية استخدم فيها حرف النداء "يا" الذي يفيد التنبيه، إىل أّ  ما سيقوله البخي  له أمهية، فنداء القريب دلي  على أّ  
املتكلم جُمَهز جبم  إقناعية ُيصدر من خالهلا حكمًا على املتحاور بقوله "أنت ختطئ"، وعليه فقد مثلت مجلة البخي  اوأوىل على 

  ي:النسق اآل
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هذا احلكم الذي أصدره البخي  على املتحاوِر، خلق عند املتحاوِر مقدمة حوارية احتوت أسلوبًا توكيديًا باستخدام 
)إّ (، و)قد( الدالة مع الفع  املاضي على التحقيق، فضاًل عن أفعا  الرؤية املستخدمة اليت تد  على حدة القو  "إيّن قد رأيت 

 (34)خواهنم،     ورأيت أكلهم عندك، فرأيت شيئاً متفاوتاً وأمراً متفاقماً" أكلهم يف منازهلم وعند إ
هبذا اوأسلوب تكو  اجلملة احلوارية، قد بدأت تتسم بطابع احملاولة يف اإلقناع  فك  من املتحاور والبخي ، حياو  أ   

 يقدم فكرته بأساليب لغوية إقناعية يف حماولة، جلع  اآلخر يستسلم لرأيه  
أننا جند أّ  اجلملة احلوارية تزداد حدهتا، فالبخي  مل يسّلم ملا قاله املتحاور؛ ب  جنده يرد عليه مستخدماً اوأدوات غري 

 (35)اللغوية نفسها، اليت واجهه هبا املتحاور بقوله: "قا : فإّ  اخلبز إذا كثر على اخلوا  مما يأكلو  ال يسلم من التلطيخ والّتغمري" 
ارية اليت قدمها البخي ، إ  دلت فإهنا تد  على حماولة واعية يف الرد  وذكاء البخي  وقدرته اللغوية وهذه املقدمة احلو 

 (36)البارعة، وهذا ما جع  بعض الباحثّي يعدو  حممد بن أيب املؤّم  منوذجاً "للبخي  املاكر" 
و  مبسحه، وجيعلو  الثريدة منه  فلو ويستمر احلوار بعدها، متخذًا اوأسلوب نفسه من التوكيد "قلت: فإّ  ناسًا يأمر 

مث تتواىل بعد ذلك املقدمات احلوارية مستخدمة أسلوباً آخر يف ( 37)أخذت بزيِّهم وسلكت سبيلهم، أتى ذلك على ما تريد ونريد" 
إلقناعية، حيث حماولة لإلقناع، فنجد البخي  يبتعد عن أسلوب التوكيد مستخدماً حيلة لغوية أخر ، لعلها تنجح يف هذه املعركة ا

يلجأ إىل أسلوب االستفهام االستنكاري "قا : أفلسُت أعلم كيف الثريدة، ومن أي شيء هي، وكيف أمنع نفسي عن التوهم 
  (38)وأحو  بينها وبّي التذكر    " 

ار لنجد بعد ذلك املتحاور يُلو  يف أسلوبه اللغوي، وخيفف من وطأته، لعله يأ ي بنتيجة مرجوة فيلجأ معه إىل حو 
بسيط "قلت فتأمر به للعيا   فيقوم احّلّواري املتلطخ مقام اخُلشكار النظيف  وعلى أ  املسح والدَّلك يأ ي على ما تعلق به 

فهنا نالحظ أ  املتحاور يلجأ مع البخي  إىل هذه احليلة اللغوية يف مقدمة حوارية بأسلوب خا  من أي حدة حماوالً  (39)الدسم" 
 ه البخي  من رأي أ  يقدم حالً ملا قدم

عياال : واحد أعِظمه عن هذا  -يرمحك هللا  -ليأ ي بعدها رد البخي  باوأسلوب نفسه وبدهاء واضح" قا : عيايل 
   وهبذا تكو  معادلة املقدمات احلوارية كاآل ي:(  40)وأرفعه عنه، وآَخُر مل يبلغ عندي أ  يرتف باحلواري" 

 
 
 

 
 
 
 

 حكم نداء

ةمحاولة إقناعية بجمل لغوية واعي اذكاء في الرد بالطريقة نفسه   

قدمة حوارية بسيطةم  مقدمة حوارية بسيطة 
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رية، مستخدمة أساليب لغوية متنوعة، فنالحظ أنه بعد هذا احلوار البسيط، بّي تستمر بعد ذلك املقدمات احلوا
املتحاور والبخي ، يستمر املتحاور بأسلوبه البسيط مع اللجوء إىل فع  اوأمر، يف حماولة لغوية لالنتصار على البخي  بقوله: "قلت: 

 ( 41)احلسن والطيب، ال يقوم بفض  ما بّي احلمد والذم" فاجع  إذاً مجيع خبزك اخلشكار: فإ  فض  ما بينه وبّي احلواري يف 
فقد استمر املتحاور باوأسلوب البسيط مستخدماً فيه فع  اوأمر )اجع (، ويف ذلك داللة واضحة على التمسك برأيه 

جتع (، غري أنه مل وعدم االستسالم ملا قاله البخي ، إذا كا  بإمكانه أ  يبدأ مقدمته احلوارية بأسلوب آخر كأ  يقو : )ومل ال 
يلجأ إىل مث  هذا السؤا  وعيًا منه وأمرين: اوأو  مجلة )مل ال جتع (، حتم  ظال  الضعف عند املتحاور يف موقفه، فهو يسأ ، 

 والسائ  دائماً يشك  موقف الذي يبحث عن املعرفة، وهذا ما ال يريد اجلاحظ أ  يظنه البخي  

ريق اإلجابة عند البخي  فجاء بالفع  )اجع ( ومل يق  )مل ال جتع (، فهو ال اوأمر الثاين: يريد املتحاور أ  يسد ط
يريد من البخي  أ  يقدم حالً؛ وإمنا يريد أ  يعطيه احل  الذي يراه املناسب، وبذلك يكو  االنتقا  إىل موقف اوأقو   ولع  

 وي املستخدم يف نصه اجلاحظ هبذا اوأسلوب اللغوي، ميث  حقيقة صورة الكاتب الواعي وأسلوبه اللغ
ولكنه يف املقاب  يواجه خبياًل متمرسًا يف الدفاع عن رأيه وفكرته، الذي جاء رده يف مقدمة حوارية، اليت يقرتح فيها 
حاًل، وكأنه حياو  أ  ينتصر على املتحاور بقوله: "فهاهنا رأي هو أعد  اوأمور وأقصدها، وهو أنَّا حُنِضر هذه الزيادة من اخلبز 

 (42)بق، ويكو  قريباً حيث تناله اليد، فال حيتاج أحد مع قربه منه إىل أ  يدعو به، ويكو  قربه من يده كثرًة على مائدته" على ط
هذه اجلملة احلوارية متث  من البخي  خدعة أسلوبية، ليفلت من احل  الذي قدمه املتحاور له  ويستمر احلوار بعدها 

دو  أ  يص  املتحاورا  إىل نتيجة؛ ب  إّ  البخي  يفاجئ املتحاور، مبوقف ميارسه عندما مستخدمًا تنوعيًا يف اوأسلوب اللغوي 
وكا  ضخمًا جهري الصوت، صاحب تقعري وتفخيم وتشديق ومهز  -حا  وقت الغداء "فلما حضر وقت الغداء، صوت بغالمه 

ر هات من اخلبز متام عدد الروؤ "  -وجزم  واإلصرار منه على فعلته، جع  اجلملة احلوارية  هذا املوقف من البخي  (43)يا مبشِّ
عند املتحاور ترتفع حدهتا بأسئلة متتالية مستخدمًا فيها االستفهام االستنكاري "قلت: ومن فرض هلم هذه الفريضة، ومن جزم 

 ى عليهم هذا اجلزم، أرأيت إ  مل يشبع أحدهم رغيفه، أليس ال بد له من أ  يعو  على رغيف صاحبه، أو يتنحَّ 
فهذه املتوالية من االستفهامات عند املتحاور  (44)وعليه بقيَّة، أو يعلِّق يده منتظرًا للعادة فقد عاد اوأمُر وبط  ما تناظرنا فيه" 

جاءت كردة فع  لغوية منه ذلك أ  "االستفهام وسيلة أسلوبية للتعبري عن حاجة نفسية فإّ  رصد قرائن االستفهام وربطها 
  (45)الكشف عن اوأطياف النفسية للكاتب"بسياقها يؤدي إىل 

غري أّ  البخي  الذكي يهرب من اإلجابة ليقدم حاًل " قا : ال أعلم إال ترك الطعام ألبتَّة؛ أهو  علينا من هذه 
"هذا فهو البخي  الذي ال يتغري ويبقى يدافع عن مواقفه من البخ ، وهذا ما جع  املتحاور معه ينهي احلوار بقوله:  (46)اخلصومة" 

 (47)ما ال شك فيه، وقد علمت عندي بالصواب، وأخذت لنفسك بالثقة، إ  وفيت هبذا القو " 
هذه اجلملة احلوارية اليت أهنى اجلاحظ فيها حواره مع البخي ، تد  على مد  متسك البخي  برأيه ومبوقفه من البخ ، 

 خي  رغم ك  اوأساليب واجلم  احلوارية املستخدمة لذا مل يص  احلوار بينهم إىل أي نتيجة كا  يأملها املتحاور مع الب
 

 رابعا : لغة انإقناع والتربير عند البخيل:
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صفة البخ  عند خبي  اجلاحظ ليست صفة عارضة، أو صفة ينكرها كما هو احلا  لد  الكثري من البخالء، وإمنا هي 
عن هذا املنهج عندهم بقوله: "وذكرت ملح اخلزامي منهج حياة وطريقة تفكري عندهم، لذلك جند اجلاحظ يف مقدمة كتابه يعلن 

واحتجاج الكندي ورسالة سه  بن هارو  وكالم ابن غزوا  وخطبة احلارثي وك  ما حضرين من أعاجيبهم ومل مسوا البخ  صالحاً 
   (48)اجلود سرفاً واوأثرة جهاًل"والشح اقتصاداً ومل حاموا على املنع ونسبوه إىل احلزم ومل نصبوا للمواساة وقرنوها بالتضييع ومل جعلوا 

ووأج  هذا جند خبي  اجلاحظ، يتحصن بأساليب لغوية ودعامات كالمية، يدافع من خالهلا عن فكرة البخ  اليت 
اختذها منهجهًا يف حياته، ويقدم أساليب ترتاوح بّي التعلي  واإلقناع واحلجاج، اليت يسعى من خالهلا إىل مقصده من الكالم إذ 

ولع  هذا التشك  اللغوي  (50) " وقد جلأ اجلاحظ إىل أساليب متنوعة لإلقناع على لسا  خبالئه (49)ة املتكلم هو اإلقناع "أّ  "غاي
   (51)هبذه اوأساليب، ميث  ركيزة رئيسة يف كشف اللثام عن النص، وهي الركيزة الرئيسة يف الدراسة اوأسلوبية

 ند خبي  اجلاحظ لتربير موقفه:ولنا هنا أ  نعرض وأبرز اوأساليب املستخدمة ع
 استخدام أسلوب املنطق يف تربير البخ :-1

يلجأ البخي  عند اجلاحظ إىل مث  هذا اوأسلوب مدافعاً عن خبله، فنجد حممد بن أيب املؤّم  حيكم على حماوره باخلطأ 
ندرك مد  اقتناعه هبذا املنهج باحلياة "قا : يا أبا عثما  أنت ختطئ" وال يكتفي هبذا احلكم ب  يدعمه جبملة منطقية، جتعلنا 

"وخطأ العاق  أبداً يكو  عظيماً وإ  كا  يف العذر قلياًل وأنه إذا أخطأ بتفقه وإحكام  "وكأنه هبذا املنطق يقي نفسه من أي لوم 
لتفكر والتكلف أو عتاب يقع عليه جراء خبله، فسلوك احملاور ومنعه له عن البخ ، خطأ كبري يبعده عن الصواب، "فعلى قدر ا

 (52)يبعد من الرشاد ويذهب عن سبي  الصواب" 
ولنا هنا أ  نؤكد على مث  هذا اوأسلوب أنه ورد يف أكثر من قصة لبخالء اجلاحظ، ففي قصة اخلزامي يلجأ البخي  إىل 

اً  فلبست كساء يل مث  هذا اوأسلوب، يقو  اجلاحظ على لسا  اخلزامي: "وإنه رآين مرة يف تشرين اوأو  وقد بكر الربد شيئ
 قومسياً خفيفاً قد ني  منه  فقا  يل: ما أقبح السرف بالعاق  وأمسج اجله  باحلكيم، ما ظننت أ  إمها  النفس وسوء

 
فبخي  اجلاحظ يف مجله هذا، وكأنه يريد أ  يوقع احملاور يف حرج حىت ينتصر لفكرة البخ  اليت  (53)السياسة بلغ بك ما أر "

 يتبناها 
 (54)التعلي :أسلوب -2

يلجأ البخي  عند اجلاحظ كثريًا إىل مث  هذا اوأسلوب اللغوي، فهو دائم التعلي  لتصرفاته وسلوكه املتصف بالبخ ، 
 حيث جند مجلته تنقسم إىل جزأين، موقف مث يتبعه جبملة تعليلية هلذا املوقف  

  ملوقفه يف قلة عدد اخلبز بقوله:" ب  الذي ويكفي هنا أ  نشري إىل هذا املثا  يف قصتنا: يقدم حممد بن أيب املؤمّ 
مث يتبع هذا الرأي جبملة تعليلية ليربر هذا املوقف" وأ   (55)أصنع أد  على سخاء النفس باملأكو ، وأد  على االحتيا  ليبالغوا" 

ملة تعليلية أخر ، تكاد تقنع ويف مقام آخر يعل  موقفه من قلة اخلبز جب (56)اخلبز إذا كثر على املوائد ورَّث ذلك النفس صدوداً" 
 (57)املتلقي "فإ  اخلبز إذا كثر على اخلوا  فالفاض  مما يأكلو  ال يسلم من التلطيخ والتَّغمري" 

 أسلوب اإلحاطة:-3
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وهذا جنده  (58)"وهو ما يسمى بالعموم إذ تُعد ك  أو  هذه اوأدوات وأوضحها وال إشكا  يف داللتها على العموم"
فهو ال يقب  إال جبع  رأيه وفكرته هي الصواب دائماً، وهي احمليطة بك  اآلراء اوأخر  وأحكامه دائماً مطلقة عند خبي  اجلاحظ، 

وال ير  إال البخ  طريقاً  يقو  خبي  اجلاحظ مدافعًا عن فكرته " ك  شيء من املأكو  وغري املأكو  إذا مأل العّي مأل 
 (59)الصدر" 

 لة على اإلحاطة والشمو  إعالناً منه أّ  ما يقوله ال حيتم  إال الصواب فقد جلأ البخي  إىل لفظ "ك " الدا
 أسلوب االحتما  والشرط:-4

على ما يبدو وأ  اجلاحظ يدخ  يف أدبه اجلد  واملناظرة، جعله هذا يعتمد على أساليب لغوية متنوعة، كالشرط والتفصي  
  وبالنظر إىل خبي  (60)ا يؤدي إىل علو النربة وصخب اإليقاع يف أدبهواالستفهام والنداء، وغري ذلك من أساليب بناء اجلملة، مم

اجلاحظ جنده يكثر من هذا اوأسلوب يف أدبه ليد  هبا على نفسية البخي  القلقة اليت تلجأ إىل هذه االحتماالت والفرضيات 
   (61)ع موقع الفرض والتقدير" باستخدام الشرط "ذلك وأّ  أداة الشرط موضوعة إلفادة أّ  مدخوهلا الذي هو الشرط واق
 وعند اجلاحظ يف قصته هذه جند أّ  هذا اوأسلوب  قد تنوع بّي "لو"، و" إ "، و" إذا"  

 أسلوب االحتما  باستخدام أسلوب الشرط )لو(:-أ
"ولو أ  رجاًل جلس على بيدر متر فائق، وعلى كد  كمثر  منعوت، وعلى مائة ِقنو موز موصوف، مل يكن أكله إال 

فالبخي  هبذه اجلملة االحتمالية يريد أ  يربر موقفه من البخ  والشح الذي يتبناه، فيقدم احتمااًل فرضياً ليلوي  (62)در استطرافه" ق
 به عنق احلقيقة، إذ مل يفرق بّي القناعة والبخ  

رتسلو ، يعلمو  أ  الطعام هلم ويف موطن آخر جنده يقدم احتمااًل يدافع به عن خبله بقوله: "وبعد فأصحابنا آنسو  واثقو  مس
ذ، وأ  أكلهم له  أوفق من متزيق اخلدم واوأتباع له  ولو احتاجوا لدعوا به ومل حيتشموا منه، ولكا  اوأق  منهم أ  جيربوا ذلك  اختُِّ

 (63)املرة واملرتّي، وأال يقضوا علينا بالبخ  دو  أ  يروناه" 
 أسلوب االحتما  باستخدام أسلوب الشرط )إ (:-ب

"فإ  كانوا حمتشمّي وقد بسطناهم، وساء ظنهم بنا مع ما يرو  من الكلفة هلم، فهؤالء أصحاب جتنٍّ وترتُّع  وليس يف 
فهذه مجلة احتمالية قد ال حتدث؛ ولكن كما ذكرنا فإ  البخي  دائم التوقعات، متخوفاً  (64 )طاقيت إعتاب املتجينِّ وال ردُّ املترتِّع"

 لذلك يلجأ إىل مث  هذا اوأسلوب اللغوي  من أي خرق لفكرة خبله،
 أسلوب االحتما  باستخدام أسلوب الشرط )إذا(:-ج

فمثاًل عندما أراد أ  يدافع عن عدم كثرة اخلبز على  (إذا)يدافع خبي  اجلاحظ عن فكرته مستخدمًا أسلوب الشرط 
ليتبع هذه  (65)ا يأكلو  ال يسلم من التلطيخ والتغمري"،"فإ  اخلبز إذا كثر على اخلوا  فالفاض  مم (إذا)الطعام قدم لذلك بأسلوب 

 اجلملة الشرطية بنتيجة يربر هبا خبله "واجلردقة الغمرة والرقاقة املتلطخة ال أقدر أ  أنظر إليها  وأستحيي أيضاً من إعادهتا  فيذهب
 ب عمله؛ وأ  هللا ال حيب الباط   فقد جع  الزائد من اخلبز باطالً ال جي (66)ذلك الفض  باطاًل  وهللا ال حيب الباط "،

ولعلنا هنا نلمح إىل جانب صفة البخ ، أسلوب الفكاهة والظرافة عند البخي ، فهو وإ  كا  خبياًل؛ إال أنه ميتاز 
 بظرافة تضفي على النص روح الفكاهة واالقتناع عند املتلقي أحياناً 

 باآل ي:وميكن لنا أ  نوضح حركة اجلم  االحتمالية يف نص اجلاحظ 
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وكما هو مالحظ، فإ  البخي  يلجأ إىل هذه اوأساليب بدهاء وذكاء منه، إلثبات صفات متفق عليها )القناعة، 
 حسن التصرف، رفض الباط (، حىت يص  إىل مقصده وهو إقناع اآلخر، بأّ  سلوكه هو الصواب 

 حلواري:خامسا : الفعل وأثره يف مجلة النص ا
يشك  الفع  بنية أساسية يف رسم اجلملة العربية إذ "يُعد من أهم موادها ومكوناهتا، حيث ميث  مادة كبرية من 
مفرداهتا، هلذا كانت دراسة الفع  كجنس من أجنا  اللغة هلا خصوصياهتا من حيث كو  الفع  ذا جوانب متعددة تشرتك يف 

صائص الفع  الصرفية من حيث البنية وخصائصها الرتكيبية باعتباره له دور فاع  يف حتديد داللته، تلك اجلوانب تتوزع بّي خ
  (67)عملية اإلسناد يف الرتاكيب العربية" 

لذا فإّ  الكاتب ينتقي من رصيده اللغوي ما يناسب احلدث  ولنا يف هذه القصة أ  نقف أواًل على اوأفعا  
   أثرها يف بناء مجلة النص، وتوضيح مقصد الكاتب من هذه اوأفعا  املستخدمة يف اجلملة احلوارية، لنر  بعدها مد

(إذا)أسلوب االحتمال بـ  ُيراد به رفض الباطل 

 

(لو)أسلوب االحتمال بـ  ُيراد به إبراز فكرة القناعة  

)إن(أسلوب االحتمال بـ صرفُيراد به الحكم على اآلخر أنه ال يحسن الت   
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 أفعال البخيل أفعال احملاور احلوار
احلوار 
 اوأو 

لو ، ق َّ،  قلت، أراك، ُتطعم، تتخذ، تنفق، جتوِّده يُبخِّ
رأوا، أر ، يأك ، مل تتكلف، مل حتم ، أكلت، مل 

ق، يلمك، مل يكرتثوا، مل يقضوا، عشت، كنت، مل تنف
تبذ ، حترز، صرنا، فرض، زد، ينقلب، أعلمَت، خترج، 

 فانظر 

قا ، ختطىء، يكو ، كانن أخطأ، يبعد، يذهب، 
، مأل، جلس،  نصحت، َخْف، أصنع، يبالغوا، كثُر، ورُّ
يكن، أتى، يعلمو ، أختذ، احتاجوا، لدعوا، مل 
حيتشموا، جيربوا، ال يقضوا، يرونا، كانوا، بسطناهم، 

 ساء، ليس 
وار احل

 الثاين
قلت، قد رأيت، رأيت، فرأيت، فأحسب، يسرع، مل ال 
تداوي، تدع، يُلقو  ،جييئونك أحببت، أ  متتحن، 

 أو ، دْع، أبطؤوا، انظر 

قا ، كثُر، يأكلو ، ال يسلم، ال أقدر، أنظر، استحي، 
 فيذهب، ال حيب

احلوار 
 الثالث

قلت، يأمرو ، جيعلو ، أخذت، سلكت، أتى، تريد، 
 نريد 

 ا ، أفلسُت، أعلم، أمنع، أحو ، أ  يعرفوا، فيكو  ق

احلوار 
 الرابع

 قا ، يرمحكن أعظمه، أرفعه، يبلغ، أ  يرتَف  قلت، فتأمر، فيقوم، يأ ي، تعّلق

احلوار 
 اخلامس

 قا ، حُنضر، يكو ، تناله، فال حيتاج، يدعو، يكو   قلت، فاجع ، ال يقوم

احلوار 
 الساد 

 مجلة وقت الغداء: هاتِ  ئت، أعلم، هنيتك، أردتكقلت، فأطعين، أخرِج، ش

احلوار 
 السابع

قلت، فرض، جزم، أرأيت، مل ُيشبع، أليس، أ  يعوِّ ، 
 أو ينتحَّى، يعلِّق، عاد، بَُط ، تناظرنا 

 قا ، ال أعلم

خامتة 
 احلوار

  قلت، علمَت، أخذت، وفيَت 

 
يتبّي لنا أ  أفعا  املتحاور يف مجلة احلوار اوأوىل، بدأت بفع  بالعودة إىل هذه اوأفعا  املستخدمة يف مجلة احلوار، 

الرؤية الدا  على يقّي احلدث، وهذا ما أشرنا إليه سابقًا يف حديثنا عن االستهال  عند اجلاحظ يف هذه القصة، فهو يعاتب 
مرة أخر  بقوله: "أين أر  مجاجم من البخي  لقلة خبزه ومل خيربه أحد عن ذلك؛ وإمنا شاهده ورآه، لذلك يعود إىل فع  الرؤية 

  (68)يأك  معك أكثر من عدد خبزك" 
مث يبدأ املتحاور مع البخي  مبتوالية أفعا  مضارعة مبدوءة بأداة اجلزم )مل( الذي تد  على قلب زمن املضارعة إىل 

 نه، مث أكلت وحدك، مل يلمكاملاضي ليلومه على فعلته هذه، "وأنت لو مل تتكلف، مل حتم  على مالك بإجادته والتكثري م
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
236 

فهذه اوأفعا  )مل يلمك، مل يكرتثوا، مل يقضوا(، هي نتيجة  (69)النا ، ومل يكرتثوا منك، ومل يقضوا عليك بالبخ  وال بالسخاء" 
 لو أّ  البخي  فع  ما أشار عليه املتحاور، ولعاش بعدها سليماً )عشت سليماً( 

دلة الفع  والنتيجة " زد يف عدد اخلبز" النتيجة " ينقلب ذلك اللوم شكراً وذلك ومثلها تتابعت مجلة احلوار اوأوىل مبعا
  (70)الذم محداً"

 وميكن لنا أ  نوضح معادلة هذه اوأفعا  باآل ي: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لينهي بعدها املتحاور مجلته احلوارية خبطاب رقيق مبدوءة بفع  اوأمر املتبوع جبملة ترمحيه )فانظر يف اوأمر رمحك هللا
وباالنتقا  إىل رد البخي ، نلحظ أ  أفعاله املستخدمة، بدأت بفع  حيكم فيه على قو  املتحاور )ختطئ(، واستخدامه 
 هذه الصيغة من الفع  املضارع داللة واضحة منه على رفض فكرة املقاب  رفضاً تاماً ملا يد  عليه املضارع من استمرارية احلدث  

ذا الفع  املستخدم، مبقارنتها بالعبارة )كالمك خطأ(، لنلمح قوة العبارة  ولع  يف هذا وميكن لنا أ  نوضح عبارته هب
مقصد لغوي واضح، إصدار احلكم أواًل، مث بيا  اوأدلة، وهذا اوأسلوب جيع  املقاب  يشعر، بأنه يواجه ردًا يتطلب منه جهداً 

  الدالة على املهارة اللغوية، فعند احلديث عن فعلته خيتار الفع  مضاعفًا يف اإلقناع  ومما يالحظ على البخي  أنه ينتقي اوأفعا
)أصنع( يف قوله: "ب  الذي أصنع"، وهذا الفع  حيم  يف طياته املعاين اليت تد  على احلرفة واملهارة، فقد ورد من معاين الصنعة يف 

 (71)الفلسفة "الطريقة املنظمة اخلاصة اليت تتبع يف عم  يدوي أو ذهين" 
"وأ  اخلبز إذا   (72)جنده عندما يتحدث عن كثرة اخلبز على وأثره ينتقي الفع  )وّرث( الذي حيم  معىن البقاء، أيضاً 

فضاًل عن ذلك، جنده يستخدم اوأفعا  املسبوقة بأداة اجلزم )مل(، )مل يكن، مل  (73)كثر على املوائد وّرث ذلك يف النفس صدوداً"؛
 عاله متقاربة مع أفعا  املتحاور، وكأنه يستخدم أدوات الدفاع نفسها يتحشموا(، يف حماولة منه أ  تكو  أف

باالنتقا  إىل مجلة احلوار الثاين، جند أ  املتحاور يعود إىل أفعا  الرؤية، لتأكيد سلوك البخ  عند املقاب ، فقد تتابعت 
هلم وعند إخواهنم، ويف حاالت كثرية ومواضع أفعا  الرؤية الدالة على معاينة احلدث عنده كاآل ي: "إين قد رأيت أكلهم يف مناز 

وكأنه بذلك يرفع حدة احلوار باستخدامه هذه اوأفعا ، فبعد  (74)خمتلفة، ورأيت أكلهم عندك فرأيت شيئًا متفاوتًا وأمرًا متفاقماً" 
 ذلك نتيجة مرجوة من البخي  أ  كا  حواره اوأو  بفع  واحد دا  على الرؤية، يرفعه يف احلوار الثاين إىل ثالثة أفعا  متأماًل يف

 على فعلته 

لت لو لم تتكلف، لم تحمل على مالك، أك
 وحدك

وا لم يلمك الناس، لم يكترثوا، لم يقض
 عليك بالبخل، عشت سليما  

 

لذم ينقلب ذلك اللوم شكرا ، وذلك ا زْد في عدد الخبز
 حمدا  
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 (75)وليس ذلك فحسب؛ ب  إنه يلجأ إىل استخدام الفع  )يسرع(، يف قوله: "وأ  سوء الظن ُيسرع إليهم خاصة"، 
وانتقاؤه هلذا الفع ، له مقصد لغوي واضح؛ فهو ال حياور شخصًا يقتنع بالرأي مبجرد أ  رأ  الصواب؛ وإمنا شخصًا متمسكاً 

 ومبوقفه من البخ    برأيه
وبعد هذه اوأفعا  اليت رفعت من حدة احلوار، ولكنها مل تص  إىل نتيجة، جنده يلجأ إىل استخدام أفعا  أق  حدة 
)تداوي، تدع، أحببت، دع(، لعله يص  إىل ما يصبو إليه من احلوار، فهو يغري يف استخدام اوأفعا  يف مجلته احلوارية وال يبقى 

تبعاً للموقف وردة فع  البخي ، ولع  هذه املرونة عنده تد  على "القدرة اللغوية على التصرف باللغة وهي قدرة على وترية واحدة 
مث تأ ي خامتة مجلته احلوارية بالفع  نفسه الذي أهنى به حواره  (76)تنم على رصيده اللغوي أي أهنا مرونة لغوية اتسم هبا أسلوبه"،

 لكالمه أثراً على موقف البخي   اوأو  )مث انظر(، آمالً أ  يكو  
 

 وميكن أ  نوضح حركة اوأفعا  تبعاً للموقف باآل ي:
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وعندها جند البخي  يلجأ إىل حيلة أخر  باستخدام اوأفعا  اليت توهم اآلخر بأنه رج  رقيق ال يرضى باخلطأ" ال 
ن التلطيخ والتغمري، وهو شخص ال يقدر أ  ير  مث  أقدر، أستحي"، فهو يربر عدم كثرة اخلبز؛ وأ  الفاض  منه ال يسلم م

 هذا، ويستحي من إعادهتا، ويعد ذلك باطاًل وهللا ال حيب الباط  على حد قوله 
ولعلنا باملقارنة مع اوأفعا  السابقة للبخي ، نلمح أنه خيفف من حدهتا لعله ُيسِكت املقاب ، ليستمر احلوار بعدها 

وار قد خفت بينهما  وينتهي اجلزء اوأو  من احلوار بطلب رقيق من  املتحاور يقرتحه على البخي  بأفعا  اعتيادية؛ وأ  حدة احل
وعندما حضر وقت الغداء يصيح البخي  بغالمه" يا مبشر هاِت من  (77)"فأطعين وأخرج هذه الزيادة من مالك كيف شئت"  

ر يعود إىل استخدام أفعا  هلا داللة أقو  يف التعبري عن هذه وهذه اجلملة من البخي  جعلت املتحاو  (78)اخلبز متام عدد الرؤو "،
احلالة حيث عرب عن موقفه بأفعا  مبدوءة باستفهامات متكررة "َمن فرض هلم هذه الفريضة، من جزم عليهم هذا اجلزم، أرأيت إ  

بقية، ويعلق يده منتظرًا للعادة، فقد مل يشبع أحدَهم رغيُفه، أليس ال بد له من أ  يعوِّ  على رغيف صاحبه، أو يتنحَّى وعليه 
  (79)عاد اوأمر وبط  ما تناظرنا فيه" 

أفعال الرؤية " قد رأيت، رأيت،  حدة الحوار
، تسرع"فرأيت  

 تخف حدة الحوار

 

أفعال أقل وقعا  " أال تداوي، تدع، 
 أحببت، دع، انظر"
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يالحظ أّ  هذه اجلم  اليت قدمها املتحاور، ُصدرت بأفعا  غاية يف الدقة )فرض، جزم، يعوِّ ، يتنّحى، يعلق، بُط (، 
)جزم( حيم  معىن ، والفع  (80)ْضُته للتكثري أَْوَجْبُته"حيم  معىن الوجوب واإللزام  "فَرْضت الشيء أَْفرِضه فـَْرضاً وفـَرَّ فالفع  )فرض( 

 (83)"اتك  واعتمد"، وأما الفع  )يعوَّ ( حيم  معىن االتكا ، نقو  عو  عليه (82)"ويقا  جزم اوأمر أخذ فيه بالثقة"، (81)القطع،
 و (85)علَّق  بابًا على داره : إذا نصبه ورَكَّبه"" نقو والفع  "يعلِّق" حيم  معىن الرتكيب  (84)والفع  يتنحَّى فيه معىن البعد واإلزالة،

   (86)"بُط " حيم  معىن التعط 
إذًا كما هو مالحظ أهنا أفعا  حتم  يف ظالهلا املعاين الدالة على احلزم يف التعبري، ولع  توايل اوأفعا  عند املتحاور 

ق شيئاً، فبمجرد أ  حضر وقت الطعام، عاد إىل طريقته هبذه الطريقة، جاءت نتيجة لفعلة البخي  الذي مل يثمر مع احلوار الساب
 يف توزيع اخلبز، فكانت ردة فع  املتحاور بأفعا  تناسب هذا املقام  وميكن أ  نوضح هذا املوقف مبا يأ ي:

 
 

 
 
 

 لينتهي احلوار بدو  فائدة مرجوة من البخي  
 

 اخلامتة:
 كننا أ  جنم  أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مبا يأ ي:بعد هذه الدراسة لقصد اخلطاب اللغوي عند اجلاحظ، مي

شهد العنوا  يف قصة حممد بن أيب املؤّم  انزياحًا عن العناوين اوأخر  اليت عنو  هلا اجلاحظ باسم خبيلها،  -1
اً عن حيث مل يبدأ اجلاحظ باحلديث عن خب  صاحب القصة مباشرة، كما هو احلا  يف قصصه اوأخر ، وإمنا قدم شيئ

 إنفاقه، مث انتق  للحديث عن خبله 
دلت املقدمات االستهاللية عند اجلاحظ يف قصته هذه على أ  اجلاحظ عايش احلدث وعاصره مع البخي ،  -2

 ومل يكن حديثه عن خبله جمرد أحاديث نُقلت إليه 
ية فيها بّي احلدة جاءت اجلملة احلوارية يف هذه القصة متناغمة مع املوقف، لذلك تراوحت املقدمات احلوار  -3

 واهلدوء، وفقاً حلالة البخي  وتفاعله مع قو  املتحاور 
تنوعت اوأساليب اللغوية املستخدمة عند البخي ، بّي أسلوب املنطق والتعلي  وأسلوب اإلحاطة والشمو ،  -4

 كه ودلت على ذكاء منه يف توظيف اللغة، وفقاً لفكرته ومقصده من هذا االستخدام يف إقناع اآلخر بسلو 
بّينت الدراسة أ  اجلاحظ كا  ينتقي هلذه القصة من رصيده اللغوي، أفعااًل تتفق مع احلالة اليت يعيشها مع  -5

 هذا البخي ، وتعرب عن املوقف بّي الطرفّي 
 
 

ى توالي أفعال تناسب هذا اإلصرار عل الخبز تمام عدد الرؤوس
ل، ينتحيالموقف )فرض، جزم، يع (و ِّ  
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 - آية احلج أمنوذجا-  وظيفة صوت الفاصلة القرآنية يف متاسك معاين النص القرآين

The function of the final word in the ayat to discover the meaning of    

Quranic discourse           

                                                      
 فاطمة الزهراء هنمار األستاذة :         

 ية اآلداب واللغات    كل                                                               
   2 -جام عة البل يدة                                                                  

 
 امللخص:

أّ  اوألف هو اوأكثر تكرارا بثماين مرات، مّث يليه كّ  من الراء والالم و الياء بأربع املتأّم  يف اآلية اوأوىل من سورة احلج جيد     
و العّي وامليم و النو  مرتّي، و الباء  مرات، بعدها تأ ي بقية اوأصوات بالتناز  مث : التاء و اهلمزة بثالث مرات، والزاي و السّي

، وقد ُختمت بفاصلة قرآنية خمتومة بصوت امليم ، فكا  االنتقاء يف منتهى و الظاء و القاف و الكاف و اهلاء والواو مرّة واحدة
از داللة دعوة الّنا  إىل الدّقة ، السّيما وأنّه يدّ  على التمام والكما  ، فهذه الداللة مطابقة ملعاين اآلية ، إذ أسهمت يف إبر 

 تقو  هللا وإخبار هبو  القيامة وشّدهتا  
 

 : سورة احلج ـ آية احلج ـ صوت امليم ـ داللة التمام والكما      املفتاحية  الكلمات
 

Abstract: 

    Watching the first verse of Surat Hajj found that alf is lot of reteated in eight 

times , moreover the letter of ra and lam and yaa continue to two it for four times , after that 

comes the other found falling such as ta and the stress for three times and the zai and the 

Seine and the el ine and elmim and el Noon for two times , and elbaa and the el kaf and elkaf 

and el aha and elwae for one time , and it is finished in final word in the Quranic ayat which 

finished in the sound of the mim and the selection is more precious because it corresponds to 

the phe whole and this signification corresponds to the meaning ayat and it cast lot to 

contribute calling people to be the afraid from GOD to inform them about the bread of the day 

of resurrection and it’s vionlence . 

 

Key words :   

ayat  Al Hajj ــــــ surat Al Hajj ــــ  sound of the mim ـــ    the meaning of the 

whole . 
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    قا  تعاىل: 

     
       1   

 متهيد
هذه اآلية من سورة احلج و هي متنوعة منها مكي و منها مدين، و هذا هو اوأصح على حّد ما جاء يف كتب التفسري، فقد      

عاجيب السور، نزلت ليال و هنارا، سفرا و حضرا، مكيا و مدنيا، سلميا و حربيا، ناسخا و منسوخا، حمكما عّدهتا من أ
 ومتشاهبا 

تناولت السورة جوانبا من التشريع مث  اإلذ  بالقتا ، وأحكام احلج واهلدي ، واوأمر باجلهاد يف اجلهاد ، وكذا أمورا من     
   2نذار ،والتخويف، والبعث والنشور، ومشاهد القيامة وأهواهلاالعقيدة من اإلميا  ،والتوحيد ،واإل

 .3تضمنت هذه اآلية دعوة النا  إىل تقو  هللا باجتناب نواهيه و فع  أوامره، و إخبار بعظمة يوم القيامة و شدة هوهلا     
 التحليل الصويت آلية احلج

التنوع يف أصوات الفواص  القرآنية لتعدد موضوعاهتا وتنوعها من  بنظرة فاحصة و دقيقة لسورة احلج جند أهّنا اعتمدت على     
تشريع و اعتقاد، فالصوت اوأكثر تكرارا هو الراء خبمس و عشرين مرة، مثّ يليه صوت الدا  خبمسة عشرة مرّة، و امليم والنو  باثين 

، و كّ  من اجليم و الزاي والطاء و الكاف مرّة عشرة مرّة، بعدها تأ ي بقية اوأصوات بالتناز  كالقاف بست مرات، و الباء مرتّي
 واحدة 
 و يف هذه اآلية جتد ما يلي:     
 على مستو  الفاصلة القرآنية اختيار صوت امليم  -
على مستو  مساحة اآلية تر  أّ  اوألف هو اوأكثر تكرارا بثماين مرات، مثّ يليه كّ  من الراء والالم و الياء بأربع مرات، بعدها  -
  ي بقية اوأصوات بالتناز  مث : التاء و اهلمزة بثالث مرات، والزاي و السّي و العّي وامليم و النو  مرتّي، و الباء والراء  و الظاءتأ

 و القاف و الكاف و اهلاء و الواو مرّة واحدة 
 و هنا يطرح سؤاال :      

 ملاذا اختريت امليم صوتا للفاصلة القرآنية يف هذه اآلية ؟ 
 هلذا الصوت سّر خفي يف متاسك معانيها ؟       و ه 
قب  اإلجابة على هذه اوأسئلة، نتعّرف أوال على آراء العلماء و اللغويّي العلمية هلذا الصوت من حيث املخرج و الصفة و        
 الداللة 

 بالنسبة احلا  وكذلك، 4خاصة شفتّيال بّي خمرجه ويرتكز الشفوية، احلروف إىل ينتمي أنَّه(  ه175)ت اخللي  عنه ويقو       

( فيقو  عن خمرجه : " و ممّا بّي الشفتّي خمرج  ه392أّما ابن جين )ت ،5نفسه الرأي ير  أيضا هو إذ ،(  ه180)تلسيبويه
لك وأنّه ، و هو من حروف الذالقة و هي: الالم، و الراء، و النو ، و الفاء، و الباء، و امليم  مسيت بذ6الباء و امليم و الواو" 

 7يعتمد عليها بذلق اللسا  أي صدره و طرفه 
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كما أنّه من احلروف اليت بّي الشّدة و الرخاوة، قا  ابن جين: " و احلروف اليت بّي الشّدة و الرخوة مثانية أيضا، و هي:        
ْروَعنَـّا " و إْ  شئت قلت: " مل يـَُروِّْعنـا "، اوألف و العّي و الياء و الالم و النو  و الراء و امليم و الواو، جيمعها يف اللفظ: " مل يَـ 

  8و إْ  شئت قلت: " مل يـَْرَعْونـا " 
و يف موضع آخر يصف ابن جين امليم باجلهر مفصال فيه فيقو : " اعلم أّ  امليم حرف جمهور يكو  أصاًل، و بداًل وزائداً،       

و َمَسٍد، و َمِر ، و العّي حنو مَسٍُر، و َعِمَر، و الالم حنو قـََلٍم، وَعَلم، و أّما فإذا كانت أصال وقعت فاًء و عيناً و الماً، فالفاء حن
ز  البد  فقد أبدلت امليم من أربعة أحرف، و هي الواو، و النو ، و الالم، و الباء   أّما إبداهلا من الواو فقوهلم فٌم وأصله فـَْوٌه بو 

 ك َّ نو  ساكنة وقعت قب  باء قلبت يف اللفظ ميما، و ذلك حنو َعْنرَب     َسْوط      و أّما إبدا  امليم من النو  فإ َّ 
و أّما زيادة امليم فوضعها أو  الكلمة، و حا  امليم يف ذلك حا  اهلمزة فمىت اجتمع معك ثالثة أحرف أصو  و يف أوهلا      

و َمْضَرٍب    و إْ  كانت معك أربعة أحرف أصو  و ميم، فاقِض بزيادة امليم حىت تقوم الداللة على كوهنا، و ذلك حنو َمْشَهٍد 
   9قبلها ميم فاقِض بكوهنا من اوأص " 

 املعاين أشباه اوألفاظ وإمسا  ، والتعاقب التصاقب : بألفاظ ذلك عن وعرّب  معانيها لتقارب تتقارب احلروف أ َّ  جين ابن ير       
 عنده فالنو  كلية، داللة منها لك ّ  وجع  احلروف، بعض مجع فقد آرائه، إثبات يف به احتجَّ  الذي املبارك حممد ذلك يف ويوافقه  10

  11ينشأ نزف، نبت، منا، جنم، نفخ، نفث، حنو: بأمثلة ذلك على مدلالً  والربوز، الظهور على تد ُّ 
 ناحية يف اآلخر وبعضه لشفتّي،ا بّي املخرج عند بعضه قوي غري تاًما احلبس يكو  ملَّا حيدث امليم صوت أ َّ  سينا ابن ير         

  12َدويًّا داخله يف الذي والفضاء اخليشوم جيتاز ملا اهلواءُ  حُيدث مثة ومن اخليشوم،
  فقا : شعري بيت يف امليم صفات البيسوسي علي صخلّ        
  13ُخذا القٌ إذ مُثَّ  وفتحٌ  َوْسطٌ               كذا رٍ َجهْ  َمعْ  االستفا ُ  للميم
 خُيفض تاًما، انطباقا الشفتا  تنطبق بأ ْ  الفم يف تاما حبسا اهلواء حيبس » قائال: الفم من خروجه كيفية را عالس حممود وصف       

 الوترا  يتذبذب حمايًدا، وضًعا اللسا  يتخذ اوأنف، طريق عن النفوذ من الضغط بسبب الرئتّي من اخلارج اهلواء فيتمكن ،اللّّي  احلنك

  14« أغن )شفتاين( شفوي جمهور متصا فامليم الصوتيا  
 وهو لة،فواملست قةقاملر  احلروف من بأنَّه قائالً  به النطق طريقة وواضعا إيَّاه معَّرفًا امليم حرف عن حتدث قدف فياض سليما  أما     

 ليتمكن اوأقصى كناحل وينخفض، كليا احنباًسا الفم يف اهلواء فينحبس تاًما، انطباقًا الشفتّي بانطباق ينطبق جمهور، و أنفي و شفوي

  15اوأنف عرب املرور من الرئتّي من اخلارج اهلواء
 وذلقي جمهور أنفي شفوي حرف هي واحملدثّي القدامى عند فامليم ةمثّ  ومن     

 ما داللة صوت امليم ؟           
رارة، إذ يقو : " جمهور، متوسط الشّدة ير  الدكتور حسن عبا  أ َّ حرف امليم يد ُّ على الضم و اجلمع مع شيء من احل      

 .16أو الرخاوة، شكله يف السريانية يشبه املطر    " 
مّث يفّص  القو  يف مطابقة الداللة مع خمرجه قائال: " حيص  صوت هذا احلرف بانطباق الشفتّي على بعضهما بعضا يف       

يوحي بذات اوأحاسيس اللمسية اليت تعانيهما الشفتّي لد  ضمة متأنية و انفتاحهما عند خروج النفس، و لذلك فإّ  صوته 
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، مث  غمَّ اليوم أّي اشتد حرّه حىّت كاد 17انطباقهما على بعضهما بعضا، من الليونة و املرونة و التماسك مع شيء من احلرارة " 
 يأخذ بالنفس  َرَضَم الشيء أي ضم بعضه إىل بعض  

م يف آخر الكلمة جيع  انطباق الشفتّي على بعضهما أشّد متثيال لوقائع الضم و اجلمع بعدها يبّّي أّ  وقوع حرف املي       
والتماسك، فيقو  إّ : " كال من الشفتّي و الفكّي يستقرا  يف انطباقهما على بعضهما بعضا عندما نلفظ امليم يف هناية الكلمة، 

  18ليكونا بذلك أشّد متثيال لوقائع الضم و اجلمع"
 يوحي وهذا النفس، خروج عند وتنفتحا  ، متأنية، ضمة يف بعض على بعضهما الشفتا  تنطبق حينما  عنده الصوت حيدث       

 امليم حرف يف الشفتّي فانطباق  الشدة؛ أو احلرارة من شيء مع ومتاسك ومرونة ليونة من الشفتّي، انطباق عند اللمسية باوأحاسيس

 اليت اوأحداث بداية يشبه امليم صوت خروج قب  والتأين الشدة مع وضمهما واالنغالق، السد فيها اليت الطبيعية اوأحداث مياث 

 االمتداد فيها اليت اوأحداث اآلخر هو  ميثّ  الصوت خروج عند اانفراجهم أ ّ  كما واجلمع، والضم بالشفتّي املص فيها حيدث

  19والتوسع
 اآلتية: املعاين حتم  بامليم يتنته كلمات ووجد الوسيط، معجم يف حبث ذلك وإلثبات      
 ّي، وهذا يتوافق مع موحياته الصوتية حنو: رخم صوته )ال  وسه (، نعم الشيء )ال  ملمسه ونضر( لالداللة على الدقة وال ــــ
كاد   ىتشتدَّ حرُّه حالداللة على احلرارة توافقا مع موحياته الصوتية حنو: حجم النار )أوقدها(، غتم احلرُّ )اشتدَّ(، غمَّ اليوم )ا ــــ

  يأخذ بالنفس(
كمه )مجع بعضه إىل د الشفتّي حنو: متَّ )كم (، جمَّ )اجتمع وكثر(،  الداللة على اجلمع والضم والكسب، وهذا توافقا مع ضمّ  ــــ

  (ضبعض( رضم الشيء )ضم بعضه إىل بع
(، أزمَّ على الشيء )عضه بالفم كلِّه عضا و: أرم حنالداللة على القضم واوأك  توافقا مع حركة انطباقا الشفتّي  ـــ عليه )عضَّ

  شديًدا(، قضمه )قطعه بطرف أسنانه(
  جم الوادي )اتَّسع(فالداللة على التوسع واالنفتاح حنو: بسم )انفرجت شفتاه عن ثناياه(، ان ـــ
 ، حشمالكالم خلقة(، بلم الرج  )سكت(الق توافقا مع حركة انطباق الشفتّي حنو: َبَكم )عجز عن غواالن الداللة على السدّ ــ ـ

  20)انقبض واستحيا(
و يف رأّي داللة امليم هي التمام و االكتما  و هذا يقرتب من داللة اجلمع و الضم و داللة حرف السماء، فمثال: كلمة        

إىل بعض لتؤّدي  مشس يتوسطها حرف امليم و هي شيء مادي و حسي موجود يف السماء، يتكّو  من عناصر مضموم بعضها
 عملها يف اإلشراق و الغروب على أكم  وجه، و ال يكو  ذلك إالّ و هي مكتملة 

فهذه الداللة تطابق امليم شكال و خمرجا، إذ شكلها دائري داّ  على اكتما  الدورة، و خمرجها شفوي أي بّي الشفتّي و        
 مها دائريتا  

     نظرة بعض علماء التفسري :

القرطيب أّ  اآلية فيها نداء املكلفّي خبشية هللا تعاىل وذلك بالتزام أوامره وترك نواهيه ، ف"الزلزلة" عنده تعين شّدة احلركة  ير       
   21وقد قي  : إهّنا إحد  شرائط الساعة ، تستعم  يف هتوي  الشيء  
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إىل النا  كافة بدايًة من نزو  اآلية إىل يوم القيامة  وقريب من هذا ما قاله أمحد مصطفى املراغي ، إذ اخلطاب عنده موّجه        
 بفع  الواجبات وترك احملرمات ، شارحا "الزلزلة" بأهّنا احلركة الشديدة اليت تزي  اوأشياء من أماكنها مّث يقو  : " إّ  الزلزلة اليت

يقدر قدَره إال موجُده ، وإذا كانت الزلزلة تكو  حّي قيام الساعة قب  قيام النا  من أجداثهم    أمٌر هائٌ  وخطٌر عظيم ،ال 
  22وحدها ال حُتتم  ، فما بالك مبا حيدث يف ذلك اليوم " 

أّما الطاهر بن عاشور فري  أّ  النداء موّجه إىل النا  أمجعّي دو  استثناء من املؤمنّي وأه  الكتاب واملشركّي ، يليه أمر       
  23ة إىل ضمري املخاطبّي إشارة إىل استحقاقه بأ  يُتقى لعظمته باخلالقية بالتقو  املعّلق بصفة الربوبية املضاف

" وتعليق التقو  بذات الرب يقتضي بداللة االقتضاء معىن اتقاء خمالفته أو عقابه أو حنو ذلك وأّ  التقو  ال تتعلق بالذات       
مقدمة ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته يف  ب  بشأ  هلا مناسب للمقام   وأو  تقواه هو تنزيهه عن النقائص ، ويف

   24اإلهلية "
  ﴿بعد ذلك اوأمر جاء ما هو يف موضع التعلي  وهو قوله :         

         ف"إّ "  حرف يفيد ،
يف كو  "زلزلة الساعة " وقتا حلصو  اجلزاء على التقو    التوكيد جاء يف مقام خطاب التردد للسامع فيه ، فالرابط  بينهما متثّ 

   25وعلى العصيا  
عّرف الطاهر بن عاشور "الزلزلة " قائال : " والزلزلة حقيقتها : حتّرك عنيف يف جهة من سطح اوأرض من أثر ضغط جماري         

ا تساقط البناء وقد ينشأ عنها خسف اوأشياء يف باطن اهلواء الكائن يف طبقات اوأرض وهي من الظواهر اوأرضية املرعبة ينشأ عنه
، و"الساعة " تد  على وقت فناء الدنيا واالنتقا  إىل عامل احلشر اوأخروي ، فبإضافة "الزلزلة "إىل "الساعة "يكو   26اوأرض " 

  ﴿ ا على معىن قوله تعاىل : وبذلك حُتم  محال حقيقي 27حدوثها عند إشراف العامل الدنيوي على الفناء وزوا  نظامه وفساده 
   

     28 عن اوأهوا  واملفزعات  ، وجيوز أ  تكو  جمازا تكشف
    ﴿ احلاصلة يوم القيامة على معىن قوله تعاىل:

   
     

         
29   

جيء بلفظ  " شيء " نكرة للداللة على التهوي  وأّ  الساعة ال يُعرف هلا كنهها ، أّما كلمة " عظيم " فتعين عنده الضخم       
   30وهو استعاري للقوي الشديد  واملوضع يفيد أنّه شديد الشّر 

هو  ذلك املوقف قائال : " ابتدأت السورة مبطلع عنيف خميف ، ترجتف له القلوب ، وتطيش  أّما الصابوين فقد كشف عن     
هلوله العقو  ، ذلكم هو الزلزا  العنيف الذي يكو  بّي يدي الساعة ، ويزيد يف اهلو  على خيا  اإلنسا  ، وأنه ال يُدرك الدور 

،وّجهت اآلية خطابا إىل مجيع البشر خبوف هللا تعاىل  31القلوب "  والقصور فحسب     ولكّنه املوقف املرهوب ، الذي تتزلز  له
  32وطاعته ، وذلك بامتثا  آوامره واجتناب نواهيه ، مث جاء تعلي  اوأمر بأّ  زلزا  الساعة أمر عظيم ال يكاد يُتصور هوُلهُ 

 بالتأّم  جتد أّ  كّ  جزء من أجزائها يتضّمن داللة امليم و من أمثلة ذلك:      
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 ]النّا [ فيه داللة االكتما  يف النضج و البلوغ و الوصو  إىل سّن التكليف ليأمتروا بأمر رهّبم و ينتهوا عمَّا هناهم  ●
 ]اتّقوا[ فيه داللة اكتما  اإلميا  ال سيمَّا و أّ  من شروط التقو  فع  املأمورات و اجتناب املنهيات ●
كو  مبا فيه و ما عليه يف هتيئة احلياة و العيش للمخلوقات، للوقوف أمام رب العاملّي ]زلزلة الساعة[ فيه داللة اكتما  وظيفة ال●

 يف يوم احلساب؛ يوم ال ظّ  إالّ ظله، فكّ  شيء له وظيفته املنوطة به، ملّا تكتم  ينتهي به اوأمر إىل الزوا  
 هيب حّي قيام الساعة )حسب موقعها يف اآلية( ]عظيم[ فيه داللة االكتما  و التناهي يف القوة و هو  التغيري الكوين الر ●
     

 :و خالصة القول 
إّ  وقوع امليم كصوت للفاصلة القرآنية يف هذه اآلية مل يأت عبثا، و إمّنا كا  انتقاؤه يف منتهى الدقّة، السّيما و أنّه يدّ  على      

اآلية، إذ أسهمت يف إبراز داللة دعوة النا  إىل تقو  هللا و مطابقة ملعاين  -فيما يبدو يل -االكتما  و التمام، فهذه الداللة  
 إخبار هبو  القيامة و شّدهتا   
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وسف أطفّي ظاهرة التقدير يف كتاب " تيسري التفسري" حملمد ب  ي  
The Phenomenon Of Substitution In The Work Of Cheikh Mohamed 

"Teissir El-Tafssir  "Ben Yousef Atfaiche 

 

 : عقون فضيلةاألستاذة            
 غة العربية وآداهباقسم اللّ                                                                            

 كلية اآلداب واللغات                                                                            
 علي لونيسي-2جامعة البليدة                                                                     

 
 ملخص:

برزت ظاهرة التقدير بشك  جلّي يف كتاب الشيخ أطفيش "تيسري التفسري"،خاصة وأ  علم تفسري القرآ  الكرمي حباجة ماسة      
إىل هذه الظاهرة،فكتاب هللا تعاىل يتمّيز ببالغته،ومن ضروب البالغة احلذف،فيأ ي املفسر وحياو  رّد ما حذف من الكالم إىل 

رة التقدير،واليت ظهرت عند الشيخ أطفيش يف كتابه "تيسري التفسري" على ثالث هباالستعانة بظاأصله،ولن يتأتى له ذلك إال 
صور،أّوهلا اعتماده على التقدير يف تفسري بعض معاين آي القرآ  الكرمي،وثانيها عبارة عن رد املفردات احملولة إىل أص  وضعها 

قدير فيها سببا يف تعدد التوجيه النحوي عند الشيخ أطفيش يف تفسريه "تيسري دو  ربطها مبعىن اآلية،و أّما ثالثها فكانت ظاهرة الت
 التفسري" 

 تفسري –تيسري الّتفسري  –الشيخ أطفّيش  -: الّتقديرالكلمات املفتاحية

 
Abstract : 

    The phenomenon of substitution is shown in the work of cheikh Mohamed ben Yousef 

atfaiche "teissir el-tafssir"  
  : This phenomenon is demonstrated in three points      

Firstly  : The phenomenon is based on the explanation of the coran ,Secondly :Use a word 

instead of a sentence and have no need to explain the whole  sentence,Thirdly:This 

phenomenon cause polysemy   
 

Key words : Substitution- cheikh atfaiche- teissir el-tafssir- explanation   
 
 
 
 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
252 

فكا  تفسري القرآ   من املفسرين اجلزائريّي الذين سخروا قلمهم وفكرهم خلدمة اإلسالم ونشر تعاليمه، 1يعد الشيخ أطفيش      
على العلوم اليت تؤهله لذلك،إىل أ  تأتى له ذلك  -نتيجة ذلك -هذا اهلدف،فكبّ  بالنسبة للشيخ أطفيش أبلغ وسيلة حيقق به

 عن طريق تأليف جمموعة من الكتب الدينية،وكا  تفسري القرآ  الكرمي أجّلها وأشهرها؛يتقدمها كتاب " تيسري التفسري"  
 كرمي يف كتاب مساه "تيسري التفسري" ملّا جتاوز الشيخ أطفيش السن الثمانّي من عمره أمّت تفسري القرآ  ال       
اعرتاف الشيخ بوجود تقصري يف تأليف تفسريه اوأو "مهيا  الزاد إىل دار وكا  من دوافع تأليفه لكتاب "تيسري التفسري"        

 املعاد"،وأنه كا  صغريا يف السن ومل تكن له معرفة واسعة خببايا هذا العلم 
واطّلع على الكثري من أسراره ألف تفسريه الثاين"داعي العم  ليوم اوأم "،إاّل أّ  قراءه شعروا  متكن من علم التفسري عندماو       

  تيسري التفسري" فعقد العزم على تأليف تفسري ثالث أطلق عليه اسم  "،باملل  عند اطالعهم عليه بسبب اإلطالة والتعقيد
جتنب ،باإلضافة إىل يف تفسرييه السابقّي هتدارك ما فاترائه إىل والشيخ أطفيش حينما أّلف هذا الكتاب كا  يهدف من و       

اعتماد أسلوب االختصار للقضاء على ،و اوأخطاء اليت جعلت الطالب ينفرو  من اإلطالع عليهما ويف مقدمتها اإلطالة والتعقيد
ى عوام النا  ولع  عنوانه خري دلي  تسهي  عملية فهم القرآ  عل و تذلي  صعوبة علم التفسري لطلبته،إىل جانب رغبته يف املل 

 على ذلك 
وقد أمج  املفسر حديثه عن هذه اوأسباب واوأهداف يف مقدمة خمتصرة افتتح هبا تفسريه فقا :" أّما بعد،فإنّه ملّا          

داعي العم  ليوم ›› تقاصرت اهلمم عن أ  هتيم بـ"مهيا  الزاد إىل دار املعاد" الذي ألفته يف صغر الّسن،وتكاسلوا عن تفسريي 
  2«اوأم " أنشطت مّهيت إىل تفسري يغتبط وال مي 

واعتمد الشيخ أطفيش على علوم كثرية يف أثناء تفسريه للقرآ  الكرمي يف كتابه "تيسري التفسري"،وكا  علم أصو  النحو من        
عندما يتعلق اوأمر باحلذف الذي يكثر يف مفردات  بّي هذه العلوم،وتأ ي ظاهرة التقدير يف املقدمة،نظرا حلاجة املفسر هلا،خاصة

         وتراكيب القرآ  الكرمي 
التقدير عملية ذهنية يتم مبوجبها رد الكالم املعدو  عن أص  بابه إىل اوأص ،وهذا يعين أ  التقدير يسري يف اجتاه معاكس        

ضع بواسطة تغيري معّي،وقد أملح إىل هذا املفهوم النحاة لظاهرة التحوي ،وأ  التحوي  عبارة عن عملية العدو  عن أص  الو 
حوي  من السياقات اليت ذكر فيها مصطلح التحوي  تالقدامى من أمثا :"سيبويه،وابن جين"،وذلك عن طريق  استخالص ماهية ال

االنتقا  من ››تحوي  جاعال ،وأما يف العصر احلديث فقد اهتّم الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل مبفهوم ال3ومشتقاته يف كتابيهما
   4«اوأص  إىل الفروع هو حتوي  خيضع لنظام من القواعد

 وميكن أ  نبّي هذه العالقة العكسية بّي التقدير والتحوي  من خال  هذا الشك :            
                       

 التحوي                                        
     مفردات         يَداعِ                                                             و     اعِ دَ         
     تراكيب       ارَ الن النارَ                                                    النارَ  احذر النارَ        

 التقدير                                       
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  نقطة انطالق التحوي  هي النقطة اليت يعود إليها التقدير،وأّ  نقطة انتهاء التحوي  هي نقطة انطالق فنالحظ أ       
والبد من التنبه أ  التفريع له مقاب  ››التقدير،ولذلك مّسى الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل "التقدير" بالتحوي  العكسي،إذ قا :

  5«ة "رد الشيء إىل أصله" فالتحوي  على هذا طردي عكسيوهي احلركة العكسية للتفريع وهو عند النحا
ترد ››ومل يسر التقدير عكس التحوي  إال ليكشف عن التحوي   ذاته،ويرد ما خرج عن اوأص  إىل بابه،وأ  عملية التقدير        

 ،فتكشف بذلك العالقة التفريعية الكالم املعدو  واملغرّي إىل ما يفرتض أ  يكو  عليه لفظه لو جاء على ما يقتضيه اوأص  والقيا
  6«والعقواعد التحويلية اليت تربط الفروع باوأصو ،وبذلك تدرج هذه الفروع حتت أصوهلم وقواعدهم وتفسر

 فقد تبدو اوأفعا  اآلتية:)يُقو (،)يُصوم(،)جُيو (،من غري باب )يْفُع ( وأ  حركتها غري حركات هذه البنية اليت متّث  بابا،      
ويصوم  يقو  ››واسطة التقدير وباالستعانة بقرينة النظري يتّم إدراجها حتت هذا الباب،وذلك أ  نقو  مقدرين:أص  وضع ولكن ب
حنو:)خَيْرُج،يـَرُْكض(،مث نقلت  محال على نظائرها من باهبا من الصحيح، «و َيْصُوم و جَيُْو  يـَْقُو ›› هو على الرتتيب: «و جيو 
،وهبذه «يقو  ويصوم وجيو ›› احلركة على حرف العلة فخرجت إىل االستعما  على الشك  التايل: العّي إىل الفاء لثق  حركة

 الطريقة كشف التقدير عن التحوي ،ورّد اوأص  احملّو  إىل بابه 
ر إذ وهو الذي كا  يرفض التقدي 7منهم الدكتور "متام حسا " «التأوي ››وهنالك من الباحثّي من يطلق على مصطلح التقدير     
  8«بلية فلسفية ابتلي هبا النحو ومازا  يبتلى››عّده 
وقد بّّي النحاة أ  عملية التقدير ال جتري يف ك  كالم وأ  الكالم الذي حيتاج إىل التقدير هو الكالم الذي خرج عن أص        

 الوضع لضرورة حموجة،والضرورة احملوجة إىل التقدير ضرورتا : لفظية ومعنوية 
إىل تقديره هو هذا العدو   أ  يكو  العدو  عن اوأص  حاصال يف اللفظ،فيكو  الداعي››أّما الضرورة اللفظية فتعين ف         

مّر،طا ،يقو ، تقديرها:مَرَر،َطُو ، يـَْقُو ،فك  هذه الكلم معدولة عن اوأص  وحتوج إىل التقدير  يف اللفظ،ومث  ذلك اوأفعا :
    9«هو حاص  يف اللفظ وليس يف املعىن لضرورة لفظية وأ  وجه العدو  إمنا

فتعين أ  يكو  العدو  عن اوأص  يف املعىن املتحص  من ظاهر كما يف قولك: خرجت القرية،فال ميكن أ  ››وأما املعنوية         
بذلك التقدير يفهم أ  القرية هي اليت خرجت،وإمنا أهلها هم من خرجوا فيؤو  ويقدر كاآل ي:خرج أه  القرية،فيستقيم املعىن 

  10«عقال
وقد يتساء  البعض عن الوسيلة اليت اعتمدها النحاة لكي يتوصلوا إىل التقدير الصحيح للكلمات أو الرتاكيب اخلارجة عن        

 جمموعة اوأفراد اليت››أعانتهم للتوص  إىل ذلك،والنظائر هي  اليت أص  باهبا،وكيف استدلوا عن ذلك فنقو  إ  "قرينة النظري" هي
تنتمي إىل باب،وكوهنا نظائر بعضها لبعض معناه أ  ك  واحدة منها هو املقاب  واملساوي يف الصيغة )مهما اختلفت عنه( جلميع 

  11«عناصر الباب
ومثا  ذلك أ  أص  وضع كلمة )مقو ( هو )مْقُوو ( وُعِرف أ  أصلها هكذا بقرينة النظري مما مل يطرأ عليه تغيري من         

بقرينة النظري،حنو  «اِلزْم الصدقَ ››هو : «الصدَق الصدقَ ››وذلك حنو:)مطلوب(،وعرفنا كذلك أ  أص  وضع:نفس الباب،
  «اُكتب الدر َ ››قولنا:

 وظاهرة التقدير ال تتم بطريقة عشوائية ب  البد أ  نراعي فيها ثالثة أمور: 
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زيدا ››ص  الذي نرده إليه،فمثال يف تقدير مجلة مراعاة املعىن:إذ ينبغي أ  يكو  معىن الكالم الذي نقدره مث  معىن اوأ -
لوجود فساد  «وخبت زيدا وخبت أخاه ››،فاإلهانة فيها توبيخ،وال نقو  «أهنت زيدا وخبت أخاه››نقو   «وخبت أخاه
 يف املعىن 

الحظ أ  هذا فامل «جاوزت زيدا مررت به››والتقدير  «زيدا مررت به››مراعا  اللفظ واإلعراب مما مل يتغري:حنو قولنا: -
 «مررت بزيد مررت به ›› التقدير حافظ على اإلعراب أي أبقى "زيدا" منصوبا،لذلك من اخلطأ يف التقدير أ  نقو :

 وأنه غريَّ اإلعراب 
فعند تقدير هذه الكلمة نراعي اوأص  الذي محلت  «معينّ ››مراعاة اوأص :ونقصد بذلك مراعاة أص  الباب،حنو قولنا: -

  «معنوي››فنقو   «مفعو ››عليه وهو 
وظهر التقدير يف كتاب "تيسري التفسري" للشيخ أطفيش على ثالث صور،أحدها أ  الشيخ أطفيش اعتمد على ظاهرة       

التقدير يف عملية تفسري آي الذكر احلكيم،فكثريا ما حيص  حذف كلمة أو مجلة يف آية معينة،فينتج عن ذلك صعوبة يف معرفة 
ضمنه،فيلجأ املفسر إىل تقدير احملذوف لكشف احلجب عّما غمض،ومن أمثلة ذلك يف "تيسري التفسيـر" املعىن احلقيقي الذي تت

  ىئقـو  الشيخ أطفيش يف أثناء تفسريه لقو  هللا تعاىل: 
   

  وأهنا نعمة عظيمة تورث  «وأمت نعميتوأمرتكم بالتولية للكعبة ››واوأوىل أ  يقدر :›› :   12ىئ
  13«فوزا عظيما،ونعيما مقيما

      ىئ     :ويقو  أيضا يف تفسري هذه اآلية الكرمية       
     
  
     

 وأ  النهي عن احللق يشري إىل واجب على جاز أ  يقدر:فالواجب فدية››: 14ىئ،
  15«احلالق،فبيّنه بقوله الواجب فدية

   ىئ:ومن أمثلته كذلك،قو  الشيخ أطفيش يف تفسري قوله تعاىل     
     

    
    

17«فتكسر فـََلُكُكم فتغرقكم عطف على  حمذوف تقديره:››: 16ىئ  
وأما الصورة الثانية اليت ظهر عليها التقدير يف كتاب " تيسري التفسري" فكانت عبارة عن رد املفردات احملولة إىل أص        

د ذكر أص  بعض الكلمات من أج  تبيا  أصلها وضعها،وهذه العملية اليت قام هبا الشيخ أطفيش مل يربطها مبعىن اآلية،وإمنا أعا
 ال غري،ومن أمثلته قوله يف أثناء

  ىئ  ىئ تفسري قو  هللا تعاىل: 
وفتح الثانية،نقلت كسرهتا للحاء وأدغمت يف الثانية،وأص  هذا حتييٌي   و)التحّية( تفعلة بإسكا  احلاء،وكسر الياء اوأوىل››: 18

  19«م وتقديس،حذفت الياء الثانية وبقيت اوأوىل والثالثة وعّوضت التاء عنهابوز  تعلي
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  ىئ ويقو  أيضا يف أثناء اإلفصاح عن معىن قوله تعاىل:       
    

   
  وأص :"ُمَتَحْيوِز" )ُمَتحيِّـزا( فا››:    20   ىئ

 بوز  "ُمتَـَفْيعِــ "،اجتمعـت 
 الواو والياء وسكِّنت السابقة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء،ولو كا  ُمَتفعِّ ،وأصله:ُمتحـوَّز

عَ    ،وأجاز غري واحد كو  حتيَّز مل تقلب الواو ياء إذ ال داعي لذلك،وجاء يف اللغة:حتوَّز حتيَّز،قا  ابن قتيبة:حتوَّز تفعَّ ،وحتيَّز تَفيـْ
َع  مراعاة لكثرة ذكر احليِّز،وكأّ  أصله ياء مع أنه واو   21«وُمَتحيِّز تـََفيـْ

 22 ىئ  ىئ يقو  أيضا يف تفسري هذه اآلية الكرمية:        
 ولـم يق  "بغّية" وأ  وزنه ››:

كما تقو  رج  ضروب،وأصله:"بـَُغوي" بضّم العّي وإسكا    "فعو " مبعىن "فاع " وما كذلك ال يؤنث،تقو :ِامرأة ضروب
  23«الواو،اجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهما،فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء،وكسرت الغّي لتسلم الياء

  ىئومن أمثلتـه كذلك،ما قاله الشيخ أطفيش يف تفسري قوله تعاىل:       
   24ىئ : 
واوأص  "صاليوا" بضم الياء،نقلت ضمتها لثقلها إىل الالم،فحذفت للساكن بعدها لفظا وخطا وحذف الساكن بعدها وهو ››

  25«الواو لفظا ال خطًا
 ىئ ويقـو  أيضا يف أثناء تبيانه ملعىن قو  هللا جّ  وعال:       
   26 ىئ : 

يِّت )بالشّد( كما قرأ أبو جعفر وخالد،وأص  املشدد "موِيت"،وهو أيضا أص  للمخفف،قّدمت الياء وقلبت ذكِّر وأ  أصله م››
  27«الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء،و"فعي " مبعىن "فاع " جيوز إفراده وتذكريه مطلقا

  ىئ ومـن ذلك أيضـا،ما قاله الشيخ يف تفسري هذه اآلية الكرمية:            
  

و أص  "الرحيا ":الروحا ،قلبت الواو ياًء ختفيفا،وفرقا بينه وبّي ››: 28 ىئ
  29«الروحا  مبعىن ماله روح

وأّما الصورة الثالثة فكانت ظاهرة التقدير فيها سببا يف تعدد التوجيه النحوي عند الشيخ أطفيش يف تفسريه " تيسري         
 جع ذلك إىل اختالف تقدير احملذوف التفسري"،وير 

 ىئ  تفسري الشيخ لقوله تعاىل:يفا جاء من أمثلة ذلك مو         
      

 و  به ـرف ملفعـه ظناف،وجيوز أـى حذف مضلو  به عــو)يوما( مفع›30 ىئ
  31«نفس شيئا"أي:العذاب يف يوم "ال جتزي" فيه "نفس عن  حمذوف
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أجاز الشيخ أطفيش أ  تكو  كلمة )يوما( مفعوال به،كما أجاز أ  تكو  مفعوال فيه،ويف ك  من الوجهّي تقدير         
،وإ  جعلت مفعوال 32خمتلف،فإ  ُجِعلت )يوما( مفعوال به،فحينئذ البد من حذف مضاف تقديره:عذاَب يوم أو هوَ  يوم

وأ  اوأمر ››،ومنع أبو البقاء كوهنا ظرفا،قا «نفس عن نفس شيئا››فيه« ال جتزي››ب يف يوم فيه،فاملفعو  حمذوف تقديره:العذا
  34«اوأمر باحلذر من اوأسباب املؤدية إىل العذاب يف يوم القيامة››،ورّد عليه السمّي احلليب بأ 33«بالتقو  ال يقع يف يوم القيامة

   ىئ :ىله تعالأيضا قو  لتهأمث ومن      
 أطفيش: ،يقو  الشيخ35:ىئ 
  36«هؤالء":أخص هؤالء،أو يا هؤالء››"

 تعدد التوجيه النحوي يف قوله تعاىل:)هؤالء( عند الشيخ أطفيش،فهو على وجهّي:     
 : مناد  الوجه الثاين                        مفعو  به  الوجه اوأّو :            

أي:أخص هؤالء،تكو  مفعوال به  يعود سبب هذا التعدد إىل اختالف التقدير،فعند تقدير فع  حمذوف قب  )هؤالء(و          
سابقا،ومل جيُِز غريه هذا التوجيه،وأ  النحاة قد نصوا على أ  اإلختصاص ال  37منصوبا على االختصاص،وإليه ذهب "ابن كيسا "

يف لفظ )أّي(،حنو:أنتم أيُّها الشباب أم  اوأمة اإلسالمية،أو معرّفا بأ ،حنو: حنن  يكو  بالنكرات وال أمساء اإلشارة،وإمنا يكو 
 م  يف بلوغ املعايل    العرَب نكرم الضيف،أو معرفا باإلضافة،حنو: حنن أبناَء الوطن لن نفقد اوأ

حرف النداء،غري أ  أكثر وأّما يف حالة تقدير حرف نداء قب )هؤالء(،فإ  كلمة )هؤالء( تكو  مناد  حذف منه         
 :39،لذلك حلِّن املتنيب يف قوله38النحويّي منعوا حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة

 ايسَ ا َشَفْيِت َنسِ مَ انصَرفت وَ  ا       مُثَّ يسَ ي بـََرْزِت َفِهْجِت َرسِ َهذِ                  
 :41مستشهدا بقو  الشاعر        ،40وأجاز ذلك "ابن مالك"     أي: يا هذا
  بي ِ سَ  نْ ا مِ بَ شيبا إىل الصّ  أ ِ الرَّ        ا ِ اشتعَ  عدَ بَ  اء، فليسَ وَ ا،ارعِ ذَ                 

 أي: يا ذا 
  ىئة:يوكذلك تعدد التوجيه النحوي عند الشيخ أطفيش بسبب اختالف التقدير،وذلك يف هذه اآل       
     أي:››،قا  الشيخ:42ىئ 
   43«مصيُبها ط ٌّ،أو فط ٌّ يصيبهاف

الفاء جواب الشرط،والبد من حذف بعدها لتكُمَ  مجلة اجلواب،وكا  تقدير الشيخ هلذا احملذوف « فط ٌّ ››إّ  قوله        
 متعددا،فأد  ذلك إىل تعدد توجيه كلمة )ط ( 

ُب(،وأما التقدير الثاين فهو:"فط ٌّ يصيبها" على أ  والتقدير اوأو  هو:"فمصيبها ط ٌّ"، فتكو  )ط ٌّ( خرب املبتدأ )مصي       
)طّ ( مبتدأ خربه )يصيبها(،وجاز االبتداء هنا بالنكرة وأهنا يف جواب الشرط،وهو من مجلة املسوغات لالبتداء 

ٌر يف الرِّباط››،كقوهلم:44بالنكرة ٌر فـََعيـْ  « إْ  َذَهَب َعيـْ
استفادة من عملية التقدير،وظهرت بذلك العالقة الوطيدة بّي علم التفسري وعلم وهبذه الطريقة استفاد الشيخ أطفيش أمّيا       

 أصو  النحو،كما ظهرت كذلك براعة الشيخ أطفيش يف حسن استغال  هذه الظاهرة،وإحاطته مبختلف علوم العربية 
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 :اهلوام 

م 1821هـ/1238سنة  ولد  احلفصي اإلباضيهو حممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل بن عبد الرمحن بن عيسى بن إمساعي  أطفّيش  _  1
نشأ الشيخ أطفّيش يف عائلة ،« غفر هللا هلا‘غرداية مسقط رأسي،أي:موضع ولدت فيه،ومسقط رأسي من بطن أمي››بغرداية،فهو القائ :

يوسف أطفّيش"،ومل يكتب ميسورة احلا  ماديا،ولكنها كانت غنية  فكريا وثقافيا بدلي  سطوع نورين يف مساء اجلزائر"إبراهيم وحممد بن 
رعاية من جانب إخوته خاصة و لشيخنا أ  يذوق حنا  الوالد إذ تويف وللشيخ من العمر مخسة أعوام،غري أّ  هللا وبامسه الرحيم  رزقه حنانا  

 أكربهم إبراهيم الذي أعا  والدته يف تنشئة القطب وتربيته وتعليمه 
تعرض للنفي من ›› عليه استنساخ كتبه،ووأنّه كا  قوي الشخصية مستق  اوأفكار فقد ووأّ  الشيخ كا  فقريا سيء اوأوضاع  تعّذر_ 

يف قضايا التسيري االجتماعي،ومل يتوقف رغم ذلك عن  العزّابة البلدة و بلدته )بين يزقن(،كما تعرض له أبوه بسبب خالفه مع وجهاء
 « غادرها إاّل لسفرنشاطه العلمي   وعاش بقية حياته يف بلدته بين يزقن ومل يكن  لي

م،بعد مكابدته ملرض 1914هـ املوافق لشهر مار  سنة 1332ربيع الثاين سنة  23وصعدت روحه إىل القادر العفو يوم السبت _ 
اوأرد ،  -أطفيش حممد بن يوسف:شرح المية اوأفعا ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،عما  ،ينظر:أقعده الفراش مثانية أيّام

ويننت مصطفى بن ناصر:أراء الشيخ حممد بن يوسف أطفيش العقدية،ماجستري،إشراف:بشري  ،437،ص4،ج1986
  54، صم1996هـ/1416بوجبانة،قسنطينة 

اجلزائر،طبعة ،أطفّيش حممد بن يوسف:تيسري التفسري،تح::الشيخ إبراهيم بن حممد طالي،دار التوفيفية،املسيلة -  2
  ،مقدمة الكتاب1،ج2011خاصة

، 2،1982و بشر عثما  بن قنرب:الكتاب،تح:عبد السالم هارو ،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ط،أبينظر:سيبويه -  3
مصطفى وعبد هللا أمّي/مطبعة مصطفى  إبراهيماملازين،حتقيق: وينظر كذلك:ابن جين:املنصف شرح تصريف،341،407،349،ص1ج

  190 ،ص1،ج1،1954مصر،ط،البايب احلليب وأوالده
املؤسسة الوطنية للفنو  املطبعية،وحدة  ث ودراسات يف اللسانيات العربية،منشورات اجملمع اجلزائري للغة العربيةاحلاج صاحل عبد الرمحن:حبو  -  4

  194،ص1،ج2007اجلزائر، ،الرغاية 
   1/217احلاج صاحل عبد الرمحن:حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية -  5
توراه،إشراف الدكتور:سعدي الزبري،كلية اآلداب واللغات،قسم اللغة العربية رسالة دكبن لعالم خملوف:ظاهرة التقدير يف كتاب سيبويه، -  6

  43ص،2002،2003وآداهبا،جامعة اجلزائر،
  138صم،2000عامل الكتب،القاهرة،حسا  متام: اوأصو ، -  7
  27،صم1986حسا  متام: مناهج البحث يف اللغة،دار الثقافة،الدار البيضاء، -  8
  214ص،1،2012دار اوأم ،تيزي وزو،طصو  النحو،بن لعالم خملوف:مبادئ يف أ -  9

  214بن لعالم خملوف:مبادئ يف أصو  النحو،ص -  10
  1/322،323احلاج صاحل عبد الرمحن:حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية -  11
  150من اآلية  سورة البقرة: -  12
  1/212تيسري التفسري -  13
  196من اآلية  سورة البقرة: -  14
  1/291تيسري التفسري -  15
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   69 من اآلية سورة اإلسراء: -  16
  8/219تيسري التفسري  -  17
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The Rhetoric of ambiguity in the Algerian poetic texts 

 
 

  سعيد شيبان األستاذ:
 جباية -جامعة عبد الرمح  مرية

 
 غة العربيةملخص باللّ 

زائري، وقد حاولنا ربط تروم هذه الدراسة تقصي ظاهرة الغموض الداليل الذي يكتنف اخلطاب الشعري احلداثي اجل
هذه الظاهرة بإشكالية التلقي بيد أّ  الّنص يبدو غامضا ومبهما بالنسبة إىل متلٍق  ذي وعي تقليدي، وقد يبدو غري ذلك عند 
متلٍق ذي وعي حداثي  فهذا اوأخري ينظر إىل الرموز واالنزياحات كمسوغات هامة للولوج إىل أغوار الّنص الداللية وبناء أفق 

 ار ميكنه من االخنراط ببصريته يف فهم مقاصد النصوص وإشاراهتا اخلفية انتظ
 

   الغموض، التلقي، اإلهبام، احلداثة، أفق االنتظار، االنزياح  الكلمات املفاتيح:
 
Abstract: 

         This study is an attempt to highlight the phenomenon of textual ambiguity which rages 

in the Algerian modernist poetic texts, we will try to emphasis on the established relationship 

between the ambiguity and the reception of the texts. These latter are characterized by the 

notion of symbolism and stylistic gap so as to create a communicative universe between the 

sender (creator) and the reader (receiver). 
 

Key words:  
 ambiguity, reception, confusion, modernity, horizon of expectation, stylistic gap   

 

 
 

 Paul  فرلّي )لقد أولع شعراؤنا بالغموض، إذ كانوا يرو  يف اإلهبام مجاال ال يتحقق يف الوضوح والظهور، وكا  بو 

Verlaine))(1)( أحد رواد الرمزية يقو : ))املعاين اخلفية كالعينّي اجلميلتّي تلمعا  من وراء النقاب    
وللرموز واوأساطري اليت أولع هبا شعراؤنا مند السبعينات دخ  كبري يف غموض القصائد الشعرية، الشيء الذي طرح 

 راء هذا الغموض من فلسفة فنية وحياتية يشوهبا االغرتاب والتعايل عن الواقع إشكا  التوصي  وصعوبته أحيانا، نتيجة ما و 
فالغموض يف الفن ليس معضلة تأويلية جديدة، إذ أ  طبيعة أي عم  فين يفرتض على من يتعام  معه أ  جيد معاين 

))وليس يف اوأرض بيت من أبيات  متعددة ومتضاربة، وقدميا أشار القاضي اجلرجاين إىل أ  الغموض خاصية يف التعبري الشعري
املعاين لقدمي أو حمدث إال ومعناه غامض ومسترت، ولوال ذلك مل تكن إال كغريها من الشعر، ومل تفرد فيها الكتب املصنفة، وتشغ  

االستغراب    أما حازم القرطاجين فهو يركز يف تعريفه للشعر على عنصر الغرابة قائال: ))فإ (2)باستخراجهما اوأفكار الفارغة((
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والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت حبركتها اخليالية قوي انفعاهلا وتأثرها    فأفض  الشعر ما حسنت حماكاة هيئته    وقامت 
   (3)غرابته((

فالشعر يتطلب  ،فمن حق الشاعر إذ  أ  حيلق يف مساء املعاين اخلفية ما شاء تالفيا للوقوع يف أسر االبتذا  والتقريرية
 والشعر نافذة تط  على املطلق، وحالة ال ميكن إخضاعها للنظر البارد الرؤيا 

يالزم اللغة الشعرية اخليالية القائمة على اجملاز واملفارقة للغة العق  واملنطق والسهولة، فهو أنسب  –إذ  –فالغموض
ال يبدو لنا على حنو واضح وحمدد  املسالك للتعبري عن اوأغوار الذاتية للنفس، وأ  جوهر الشعر الذي يعرب عن عمق التجربة

 املعامل  
وير  حممد بنيس أ  ظاهرة الغموض مشروعة يف الشعر احلديث كوهنا ناجتة عن ))انفجار النص وخروجه عن القوانّي 

وضوح،   ومنه فإ  لغة الشعر الفنية، جيب أ  ختتلف عن لغة التواص  العادية القائمة على املنطق وال(4)املقيدة للغة اليومية((
فالغموض عند بنيس ناتج عن انتقا  نوعي من قوانّي اللغة املعجمية املتداولة واالستهالكية إىل قوانّي اللغة الشعرية اليت تنحو حنو 

 احلداثة وما تقتضيه من شروط معقدة 
الغامضة ))أما إذا  ونفس املنحي أكده إيليا حاوي الذي صرح أ  التجربة الشعرية حتم  قابلية اإلبداع مادامت يف حالتها

   (5)حتولت إىل أفكار تفهم ومعاين تتضح، فإهنا تكو  قد نزحت عن احلالة الشعرية وسقطت إىل احلالة النثرية((
فالغموض إذ  صفة مشروعة من صفات احلداثة حّي يصدر من أعماق التجربة اليت حتافظ على عمق الرؤية الفنية، 

تدال  الذي حيو  اخلطاب الشعري إىل الكالم العادي أو النثر الذي قوامه العق  واملنطق وترفض السقوط يف براثن النثرية واالس
 والوضوح 

املرفوض من  confusion))وبّي اإلهبام واإللغاز (Ambiguité) ومن النقاد من يفرقو  بّي الغموض الفين املنشود
ع  القصيدة سطحا بال عمق، الشعر كذلك نقيض الناحية الفنية، فهذا أدونيس يصرح بأ  ))الشعر نقيض الوضوح الذي جي

  ويف موضع آخر يرفض أدونيس احلديث عن فكرة الغموض والوضوح إذ ليس (6)اإلهبام الذي جيع  من القصيدة كهفا مغلقا((
وضوح والغموض فيقو : ))ويف جما  الشعر يتعلق اوأمر أوال وأخريا بدرجة الشعرية، ال بدرجة ال ،قيمة فنية -حد تعبريه -هلما على

يف ذاهتما ولذاهتما، والفرق بّي مستويات التعبري إذ  هو الفرق يف اتساع الرؤيا وعمق التعبري، وعلى هذا اوأسا  ينبغي دراسة 
  (7)الشعر((

وقد يتجلى الغموض وتتضح صعوبته حّي يكو  موجودا يف النص بصفة غري موضوعية، فتزداد درجة اإلهبام واإللغاز يف 
 قي الذي جيد نفسه حائرا أمام حشد من الرموز واوأساطري ذهن املتل

وتصادفنا هذه الظاهرة لد  بعض الشعراء الشباب يف اجلزائر، فقد نتساء  عن ماهية الرمز اوأسطوري يف هذا املقطع 
 ر:اللشاعر مولود خيز 

 ويف "غازوز" "نوا "
 رأ  طفلة وهرا 
 تالشى يف الصور

 أذ  املغرب    من وقت قريب
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 ت احلام صاح
 "يف بطين حجر"،

 كا  "سيزيف" على مرمى حجر،
 يشغ  النا ،

 (8)يسوي آخر الصيف
فرمز "سيزيف" يف هذا املقطع مل حيقق غايته الفنية، طاملا مل تكن احلاجة إليه نابعة من داخ  البنية الشعرية ذاهتا، ويف هذه 

تفجري طاقته الشعرية وإمنا حبا يف الظهور أمام القارئ  بغيةالرمز  احلالة يبلغ التعقيد والغموض ذروهتما وأ  الشاعر مل يقصد إىل
مبظهر املثقف العارف بك  شيء، وهذا ما أكده الباحث حممد حسّي اوأعرجي حّي قا : ))وال أكاد أشك يف أ  طائفة من 

   (9) القصيدة((الشعراء ينحو  هذا النحو، وآية ذلك أنك تقرأ قصائدهم وال جتد للرمز الذي استعمله من صد  يف
فحّي ال يتمث  الشعراء رموزهم من عمق التجربة الشعرية، تتحو  قصائدهم إىل جمرد طالسم حتو  دو  حتقيق التواص  

 بينهم وبّي القراء 
ومن املؤكد أ  إعراض شرائح هائلة من اجلمهور عندنا عن االهتمام بالشعر، مرده يف الكثري من اوأحيا  إىل مشكلة 

اصة أ  الغموض أصبح املبتغى اوأمسى لد  الكثري من شعرائنا الشباب، فنراهم يندفعو  حنو اإلفراط يف الضبابية التوصي ، خ
والتعقيد الذي ال خيدم العملية الشعرية بقدر ما يسئ إليها  والسبب يف رأينا أ  الذاكرة اجلماعية عندنا ظلت متمسكة ببنيات 

أه  االختصاص الذين مترسوا على القراءة ومسايرة املسار احلداثي الذي شقته القصيدة  القصيدة الرتاثية شكال ومضمونا، ماعدا
اجلزائرية لنفسها منذ أمد بعيد  فحّي نقرأ قصيدة "حوارية الرج  امليت" للشاعر جنيب محاش، نالحظ أ  طابع الغموض الذي 

   جنيب محاش: يكسي القصيدة، حيو  دو  النفوذ إىل ضالهلا وفهمها عند املتلقي  يقو 
 يتعفر بالورد والفلسفات 
 احلصى وقته انزياح املعاين 

 غامضا أبدا يف فيوضات أنساقه
 حيد وال ينتهي،  ال
 تفاجئه اوأزمنة  ال

 ال يقا  له أنت أو هو 
 ملك املفردات(  )يا

 ويقا  له ما يشاء 
 (10)الند  وقته والنساء

فهمها حىت على القارئ املتمر  يف قراءة الشعر، واملستوعب وأوهاج إ  الشاعر يف هذا املقطع يعرب عن مواقف يصعب 
احلداثة الشعرية، فإضافة إىل الغموض الداليل الذي يشوب كلمات النص، فهناك غموض آخر ناشئ من غموض مرجعية 

هرة التجريب حقا ، الشيء الذي أضفى عليه غاللة من اإلهبام حالت دو  إيصا  الرؤية  فإذا كانت ظاهالضمائر الواردة في
))  -أمحد يوسف -مشروعا لك  نّص شعري يريد أ  حيقق فرادته، ويؤكد أصالته ضمن منطق االختالف على حّد تعبري الباحث
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فال ينبغي أ  يتحو  إىل حذلقة تنطلق من الفراغ، وتبين صرحا هشا يذهب يف مهب الريح وتلبس الغموض الذي يتجاوز اإلحياء 
  (11)ة أبسط أجبديات لغة الشعر((لغاز دو  معرفإىل اإل

ما يفك الغموض بقدرة املتلقي على فهم دالالت الرموز من خال  القراءة الواعية واالستكشافية، فحداثة النص  عادةو 
تفرتض حداثة يف التلقي، ومن مثة فإ  درجات الغموض ترتبط إىل حد كبري بذاتية املتلقي  فقد يبدو نص ما غامضا، ب  مبهما 

بة إىل متلق ذي وعي تقليدي، وقد يبدو غري ذلك عند متلق ذي وعي حداثي  تقو  ميىن العيد: ))وهذا التواص  قد يكو  بالنس
أحيانا ممكنا وسهال، ال حبكم بساطة النظام الرتميزي، ووضوح املرسلة فيه، ومنط التعبري احلي، ب  حبكم التكرار واوألفة هلذا النظام 

  (12)حبيث أ  القارئ يعتاد مث  هذا النمط من الرتكيب((الرتميزي ومنطه التعبريي 
فإشكالية الغموض إذ  ال تتعلق فحسب مبا يريد الشاعر بثه من خال  الرمز، وإمنا تتوقف كذلك على حساسيته 

، فيغدو ك  ما فالتواشج بّي ما هو رمزي وتأويلي قائم أساسا على طبيعة الرمز املنفتحة على زحم داليل متعدد وثقافته بوجه عام 
مدخال مركزيا للضرورة التأويلية عرب فع  التلقي نفسه، ومن خال  املعىن اجملازي، وما حيتويه من تضمّي وإحياء  »هو رمزي 

  (13)«وتصوير بالغي   
فإذا أخذنا عينات من نصوص عبد هللا محادي يف جمموعتيه "الربزخ والسكّي" و"أنطق عن اهلو "، سنجدمها على درجة  

رية من الرتميز، فمعانيها ال تدرك إال بالتماهي واجملاهدة والتأوي ، بيد أهّنا تنحرف عن طابعها الظاهري وتنزاح إىل ما هو كب
 إشاري يشي باملعىن دو  أ  يكشفه  يقو  عبد هللا محادي يف قصيدة "كاف الكو ":

 حبيبيت ال تسأيل عن جذوة للّنار
 عن شجر اخلطيئة/
 عن موعد البدايات/
 عن تّفاحة اوأقدار/
                

 هناك يف خدود املوج وردتا :
 أوهلما بداية الفنا

 ُأخرامها التوحيد والسَّنا
 أحببت يا حبيبة مدارج

 القربا    
 ونكهة العروج لعامل الِكتما 

 وَأهَب اجلنو  وُخضرة العصيا ،
 وأستعيد رسائ  الغفرا 
  (14)وحمنة التكوين واهلوا    

ظ أ  هذا النص حييلنا للوهلة اوأوىل إىل جتربة الصوفيّي اوأوائ  يف طهرها وفطرهتا اوأوىل، فجعلنا نتأم  أطوار فاملالح
 رحلته الروحية الذوقية اجلامعة لك  احلقائق واملمكنات، فهذا اجلما  اوأنثوي الذي هام به الشاعر للعبور إىل عوامل أخر ، 
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ميتلك ك  مقومات االتصا ، مما يغري بالقراءة والتأوي   فلغة الشاعر يف هذا النص حّو  بالضرورة شعره إىل خطاب معريف 
مبثابة انزياحات مقصودة »أضحت ممارسة فعلية لكينونة النص واستشراف املستقب ، وهي متاًما كما يصفها صاحب الديوا  

يتحدث هبا النا  مجيعا، إهنا لغة ممعنة يف اجملازية، تبلغ  تستهدف املْعيار املغاير، وأهنا تعتمد التحدث لآلخرين بلغة غري اللغة اليت
  (15)«أحيانا درجة من الشذوذ، وشذوذها إ  جاز لنا وصفها هكذا هو الذي يكسبها روحنًة وأسلوبا من نوع خاص

مسة التمايز وهكذا يبدو غموض الرمز الصويف يف بعده االنزياحي مثريا مجاليا ينهض بالباث الصويف إىل أ  مينح لكتابته 
والفرادة، ومن مث مل تعد املواضعة وعدم التعارض مع أفق املتلقي شرطا ملزًما يف إنتاج املعىن، ومن هذا املنظور قد يشك  الرمز 
والتلويح واإلشارة مّسوغات هامة يف صوغ الداللة الصوفية، وبناء أفق توقع القارئ يف تعامله مع النصوص الصوفية واخنراطه 

 فهم مقاصدها وإشاراهتا اخلفية           ببصريته يف
إ  مجالية تلقي اوأثر اوأديب تكمن يف تعدد تأويالته، ويف قلق البحث عن معانيه الالمتناهية الدالالت، فقارئ القصيدة 

 ذلك يواكب معىن احلداثية ال يقتصر على التلقي السليب هلا، وإمنا ينعم بألواهنا، ويعيش يف اجلو احلامل الذي خلقه الشاعر وهو يف
 ويضفي عليه ظال جتريديا جديدا   أويالغامضا، حياو  أ  جيلوه فيمنحه ت

، وهذا أمر طبيعي لد  ك  افالغموض الفين املنشود إذ  هو الذي يشوبه هاجس البحث عن الطريف واجلديد والرؤي
، وقدميا اهتم أبو متام بالغموض كونه يقو  الشعراء (Poétécité)فنا ، وال ميكن هلذا النوع من الغموض أ  ينا  من شاعرية

ماال يفهم من الشعر، إال أ  هذا مل ينقص من شاعريته شيئا، وقد أكد القاضي اجلرجاين على هذا اجلانب يف شعره قائال: ))لو  
تسلم من بيت قد كا  التعقيد والغموض يف املعىن يسقطا  شاعرا لوجب أ  ال ير  وأيب متام بيت واحد، فإنا ال نعلم له قصيدة 

  (61)وفر من التعقيد حظهما، وأفسد به لفظهما، ولذلك كثر االختالف يف معانيه   ((
وهناك من ربط ظاهرة الغموض بطبيعة الرؤية اجلديدة اليت طبعت والزمت القصيدة املعاصرة، الشيء الذي جع  النص 

 يت جتمع بّي تناقضات الرؤية وحطام اللغة وتعدد الرموز الشعري املعاصر متفتحا على ك  االحتماالت املعرفية واحلدسية ال
فالشاعر املعاصر عرّب عن حساسية حضارية قوامها القلق والبحث عن الالهنائي والالحمدود، فاصطبغت الرؤية املأساوية 

طاع عما هو سائد لديه بلهجة شديدة الغموض والتعقيد، ومن مثة كا  الشاعر املعاصر على حد قو  أدونيس: ))هو شاعر االنق
ومقبو  ومعّمم، وهو شاعر املفاجأة والرفض، الشاعر الذي يهدم ك  حد، حبيث ال يبقى أمامه غري حركة اإلبداع وتفجرها يف 

   (71)مجيع االجتاهات((
  فإذا كا  للحداثة نسق مجايل حمدد يف التلقي الفين، فإ  أي تعام  معه من منظور التلقي التقليدي لن يؤدي بأي حا

إىل استيعاب النصوص استيعابا نقديا وافيا، ولذلك اعتاد بعض النقاد والقراء الشكو  من النصوص املعاصرة بدعو  أهنا مبهمة 
 ومستغلقة يف احلّي أ  بعضا منها يدخ  يف إطار الغموض الفين املقبو  

لرتميز اإلبداعي، فعلى القارئ القيام بالعملية فإذا كا  الشاعر جينح إىل منح مسة الفرادة واإلغراب لرؤيته الفنية من خال  ا
 املعاكسة، أي فك الرموز واستكشاف ما توحي به من معا  حىت ينفذ إىل أعماق النص فتحقق عملية التواص  الشعري 
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 وميكن أ  منث  للتفاع  املوجود بّي مكونات الرمز وثقافة املتلقي مبا يلي:
  

 
  

بّي املتلقي والرمز، بسبب ضيق الرصيد املعريف واحلس الرؤيوي لد  املتلقي، مما جيعله  نالحظ يف الشك  " أ " تباعًدا
 عاجزا عن فك الغموض ومواكبة احلركة الشعرية اجلديدة 

  

 
  

نالحظ يف الشكلّي "ب" و "ج" قدرا مشرتكا بّي املتلقي ومعطيات الرمز، مما يؤدي إىل إدراك القيمة اجلمالية للرمز 
 ة ضمن التجرب
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 موقف الفكر العريب م  احلداثة
The position of the Arab Thought of modernity 

 

 الدكتور ناجي شنوف
 املدية-عة َيي فارسجام       

 ملخص :
تصبو هذه الدراسة إىل نفض أغربة اوأزمنة املاضية أين صّبت فيها أدمغة تلك العصور عصارة أفكارها اليت رأهتا مرجعية لالحق     

بط زمين جيب االستئثار هبا يف التنظري الفكري احلديث واملعاصر، أين جند مناذج فكرية تتشرب من هذا الفكر دو  أ  يكو  هلا را
 حداثي تستقي منه عالقتها احلضارية التثاقفية مع اآلخر 

لقد أضحى الفكر العريب املعاصر رهينة أفكار متناحرة دو  أ  يُبحث يف املشرتك الذي ميّكن من إقامة موازنة عقالنية تسرتشد    
احلضارة املعاصرة ذات التسارع احلداثي بزمن مضى وما حواه من كنوز الرتاث حُياو   بلورته يف قالب جتديدي يواكب تطلعات 

الذي يستحي  تشبثنا بالقدمي أ  نواكبه فيجعلنا نستجدي الغرب مبا ميلك من تطور مذه  ونقبع حنن حنكي املاضي دو  أ  
 تكو  لنا قدم سبق فيما وص  إليه الغرب احلداثي 

 
 العرب   –الغرب   -ا لشرق     -باين  الت  -التوافق   –احلداثة    –الفكر العريب    الكلمات املفتاحية:

 
Abstract : 

his study becomes to shake the past times where the brains of those ages poured sap 
her thoughts that she saw a reference for later must exclusivity in theorizing intellectual 
modern and contemporary, where we find intellectual models imbibing of this opinion 
without having time link modernist derives from its relationship with the cultural civilization 
with the other. The contemporary Arab thought hostage rival ideas without looking in the 
joint, which can establish the budget rationally guided by a time before and expressed for 
the treasures of heritage trying crystallized in regenerative template keep pace with the 
aspirations of the modernist acceleration which is impossible to our commitment to the old 
that we accompagn make us beg for the West, including owns contemporary civilization 
From stunning development and that we could speak about the past without any relation 
with  the West modernist. 

 
keywords:   

Arab Thought– Modernity – The congruence -  Contrast –East– West - Arabs 
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 مقدمة:
تتمحور إشكالية الدراسة يف قدرة العق  العريب يف إحداث تواز  إجيايب بّي ماٍض تأّص  كمعادلة أساسية ال ميكن 

 إغفاهلا، وبّي زمن نعيشه قد عّجت احواله بزخرفة فسيفسائية حداثية ال ميكن بأّي حا  نكراهنا 
حتلي  مضمو  احلياة االجتماعية مبا حتويه من عادات وتقاليد قد يراها البعض عائقا أمام وجند أّ  الصورة هلا دور يف 

التطّور احلداثي، من أج  ذلك فقد أوحت لنا صورة الذات اوأصيلة املتأّصلة اليت حكمت باستحالة نكرا  القيم واوأعراف 
تنوعة املخارج ، تلك الصورة احلداثية املعاصرة ما انفّك  هؤالء والتقاليد، كما توحي املعاصرة القدرة على التحّكم يف متطلباهتا امل

جيّلو  لآلخر خلّو بعض أجزاء الفكر العريب اإلسالمي من ُعقد االنطواء على الذات، والغوص يف بواطن االنغالق دو  أ  يكو  
 هناك رافد إجيايب بّي الذات املتأّصلة والعق  املنفتح على العلوم واملعارف 

ذلك التزمت هذه الدراسة الوقوف على أهم حمطّات التقاب  والتواز  بّي هذه الذات والدوائر املعرفية اليت ختط  من أج 
هلا مسار املعاصرة منهجا ملواجهة متطلبات احلياة اليت ال تنفّك تستغين عنها يف تلبية حاجياهتا املتنوعة دو  املسا  بأصو  وقيم 

 تلك الذات 
 

 :مصطلح احلداثةطبيعة مفهوم : أوال
)حديث( استخدمت للمرّة اوأوىل يف القر  اخلامس  Moderusأّ  كلمة  Habermas" هابرماسير  اوأستاذ "

 امليالدي لتمييز احلاضر املسيحي عن املاضي اليوناين و الروماين الوثنيّي 
التينية املتأخرة يف القر  ظهرت يف اللغة ال  Moderusأّما القامو  الشام  لآلداب بالفرنسية فري  أّ  كلمة  

ال تعين  ما هو جديد، ب  ما هو راهن   Moderusاليت تعين حديثا ، اآل ، فكلمة  Modoاخلامس واشتقت من كلمة 
، وير  البعض أّ  هذه املفردة لوحدها تبقى ناقصة يف أدائها العام، فهي حباجة إىل ما يدّعمها ، (1)ومعاصر للشخص املتكّلم

 Saint "سان سيمونواليت استخدمها تالميذ الفيلسوف "  Avant-Gardة بكلمة أخر  هي الطليعة، ولذلك فهي ملحق

Simon  م، كما أّ  هذه الكلمة قد نشأت يف "القر  الساد  عشر، ولكّنها مل تستقر باملعىن الذي صار هلا إالّ 1820منذ
  (2)"مالتوّجه اجلماعي َنو التقدّ يف عصر الثورة الفرنسية، وصارت تعين 

ولقد ُصِبغ هذا املصطلح بصبغات خمتلفة ، منها ما هو سياسي، وذلك حىت القر  التاسع عشر ، إذ يدّ  على التقّدمية 
، وربطها باملستقبلية، والدادائية، 1992هذه الكلمة للمرّة اوأوىل عام  Walter "فالرت واليسار، واستخدم الناقد اوأملاين "

Dadaisme  تظهر الكلمة باللغة اإلجنليزية إاّل متأخرّة أي حوايل العقد الساد  من القر  العشرين، ويف اللغة والسوريالية، ومل
  (3)العربية وبسبب تأثّر احلداثيّي العرب باإليديولوجية اليسارية  أخذت كلمة "الطليعة" بعدا سياسيا كما يف اللغة الروسية

مبعىن العصر احلديث، أي ما نتج  1822سنة  Balzac" بلزاك)احلداثة(، فظهرت عند " Modernitéأما كلمة 
"  نيتشهعلى بؤ  الزمن احلاضر، وهبذا املعىن يتكّلم " Baudelaire" بودلريعن النهضة اوأوروبية، ودّلت املفردة عند "

Nietzsche  ن املفكرين  السيما على احلداثة على أهّنا  زمن االحنطاط والعدمية، ولكّنها ظّلت تأخذ بُعدا إجيابيا عند كثر م
 "  وهناك من ير  أّ  احلداثة "ليست مفهوما سوسيولوجيا أو تارخييا، وإمّنا منط يف التحّضر والتمّد  يفإدغار كينيه"
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 ه،الدولة احلديثة والتقنيات والفنو  واوأخالق والعادات واوأفكار احلديثة، إهّنا منط سلوكي مُيار  يف احلياة اليومية، له مساته ومنطق
وله قيمته الضّدية، وهو عكس القدمي والتقليدي من جهة، وهو مكّم  له من جهة أخر ، ويُناد  باجِلّدة والتجديد واالبتكار 

  (4)تارة، وهو حتريك ملا سبقه تارة أخر "
 

 :ثانيا: احلداثة م  الوجهة الغربية
التعّق  والعقالنية واللوغو ، وهي مقوالت انتشرت ولدت احلداثة من َرِحم الثورة الفرنسية اليت رّكزت على سيادة العق  و 

يف عصر اوأنوار اوأورويب، واليت نتجت عنها جمموعة مفاهيم كإلغاء احلكم السياسي املطلق، وإعال  حقوق اإلنسا ، وحرية الفرد، 
والتعليم واجملتمع، وحتديث وفص  الدين عن الدولة، النهضة واإلصالح، وترسيخ دولة القانو  وإطالق اجملتمع، ودمقرطة الثقافة 

اجملتمع وتنويره ، وترسيخ املواطنة مع ما حتم  من واجبات وحقوق، كما سامهت حركة احلداثة على املستو  العاملي يف اندالع 
 أربع ثورات عاشها القر  العشرو ، ويعيشها القر  الذي يليه، وهي:

 ية وتفرعاهتا الثورة الفرويد -          الثورة اللغوية أو اللسانية  -

 ثورة االتصاالت احلديثة  -      الثورة السيربتية أو احلاسوبية  -

كما مشلت هذه احلركة مجيع العلوم واملعارف والفنو ، ونشرت أنوارها على خمتلف البلدا ، فأحدث يف بعضها تغرّيات 
 ات عميقة ب  ثورات كرب ، مث  ما حص  يف مصر أثناء فرتة حممد علي وغريها من الثور 

و ير  اوأستاذ "برنارد لويس" أّ  احلداثة "كانت متماهية مع سيادة العق  واوأنوار، فقد فرضت احلداثة مبدأ التحالف 
  (5)والرتابط بّي النا  والكو "

ويقّدم لنا الوصفة السرية حلداثة الغرب قائال:" حاو  الكثريو  كشف الوصفة أو الشفرة السرية لقّوة الغرب، أرجعها 
ض ليس للجانب العسكري على وجه اخلصوص، وإمّنا إىل الثورة الصناعية والتطّور االقتصادي بشك  عام، كما عزاها البعض البع

، مؤسساهتا املتمّيزةإىل كّ  من العلم والتكنولوجيا اللتّي جعلتا الغرب هبذه القّوة، وأخريا رأ  البعض أّ  سّر قوة الغرب يكمن يف 
 النيابية.ويف احلكومة الدستورية 

وقد أّد  الرأي اوأخري حتديدا إىل ظهور مدرسة الفكر احلديث اليت تربط بّي طبيعة اجملتمع الغريب، وبّي كّ  من احلرية 
الفردية وحقوق اإلنسا ، واحلكومة املقّيدة )احلكومة املقّيدة بسلطة نواب الشعب املنتخبّي(، أي وبكلمة واحدة املواطنة اليت تعين 

  (6)يف املشاركة يف التشكي  والتوجيه بّي احلكومة وإقالتها إذا لزم اوأمر" حّق املواطن
لقد مار  الفكر الغريب احلديث نوعا من اإلميا  باحلداثة، غري أنّه ومنذ هناية القر  التاسع عشر امليالدي ظهر العديد 

رب  اليت حققتها احلداثة وجها آخر، وجها أسود من االنتقادات الالذعة، وهذه االنتقادات تعرّب عن وعي بأّ  لالنتصارات الك
  (7)يعكس خماطرها، وهكذا يبدو تشخيص احلداثة ومهيا

لقد سامهت احلداثة بداية بالفكر الغريب يف تغيري أسس البناء االجتماعي والفكري والسياسي هلذا اجملتمع، وقد قامت 
اجملتمع، فقد سامهت يف ظهور مصطلحات "قيمية مث   بعملية حتوي  موّجه للمفاهيم القيمية اليت يقوم عليها ذلك

Gentification  وهي تعبري يشري إىل الطبقة العليا يف املدينة اليت ليست من أص  طبقة النبالء ، وYuppie  وهي تعبري 
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مظهر هبا بدو  تفكري يدّ  على طبقة من اجلي  اجلديد من املوظّفّي وأصحاب املهن أفراده مّيالو  إىل متابعة آخر اوأزياء والت
  (8)نقدي هلا"

أ  معظم الكتاب اوأكثر حداثة يتفقو  على أّ  اوأمر اآلمن الوحيد يف احلداثة هو عدم أماهنا، ب   (9)وير  ديفيد هاريف
  (10)حىت ميلها إىل الفوضى 

ياء جعلت من الصعوبة فكا  من نتائج احلداثة "ختلي احلداثة عن ماضيها اخلاص، فاالنتقالية اليت باتت حتكم اوأش
  (11)مبكا  االحتفاظ حبّس التاريخ ودميومته، وإذا كا  هناك من معىن للتاريخ فيجب العثور عليه وتعريفه من داخ  دوامة التاريخ"

 
 :ثالثا: موقف الفكر العريب م  احلداثة

 
شكلة اوأيديولوجية" وكّ  : إّ  املشكلة اوأسا  اليت يتخّبط فيها الفكر العريب هي ممشكلة الفكر العريب -1

  إشكاالتنا إمّنا تتفرّع من هذه املشكلة يف املقام اوأو ، فإشكالية اوأصالة واملعاصرة، العروبة واإلسالم، الرتاث والثورة، االستقال
أو الثقايف الذي والتبعية، الدين والدولة، إىل غري ذلك من اإلشكاالت ما هي إاّل انعكا  وجتّسد للفراغ، أو الضياع اوأيديولوجي 

  (12)جند أنفسنا فيه كأمة يفرتض فيها وحدة الوعي كتعبري عن وحدة ذاهتا"
الذي أدخلهم يف سراب  التوّهم احلداثيإّ  مشكلة الفكر العريب أ  بعض منظّريه أو معظمهم قد وقعوا يف مصيدة 

عق  العريب يف أ  يعق  دوره ويؤّكد مكانته بّي العامل فكري أملى عليهم سلسلة من اوأحكام اجلزافية اليت هي يف أصلها ممّهالت لل
يف بيا  إشكالية النمو والتحديث، من أج  ذلك فقد أصبحت احلداثة يف مث  هذه اوأوضاع العربية املزرية "أيديولوجية العصر يف 

م، احلاضنة جملموع املصطلحات هذا الفكر مبا حتمله من قيم ومبادئ تصورية أو عملية يرجع معظمها إىل الفلسفة العلمانية اوأ
ة واملفاهيم والتصّورات الغربية املعرّبة عن مرحلة النهضة وفلسفة اوأنوار، وفكر احلداثة وما بعد احلداثة حيث ارتبط املصطلح يف البيئ

  (13)الغربية مبرحلة حتّو  تارخيية كرب  أعاد فيها الغرب بناء ذاته ومسحت له بولوج عامل الزعامة والصدارة"
 
: ال ميكن إنكار أهم قضية احّتدت حوهلا كّ  اوأيديولوجيات العربية وهي تنتهج الفكر احلداثي  احلاجة إىل التجديد -2

كسفينة جناة جيب االستمساك هبا كحّ  لكّ  املشكالت اليت تتخّبط فيها اوأمة العربية، وهي نفسها املشاك  اليت جلبت اهلزائم 
الواقع املرتدي الذي تعيشه هذه اوأمة املنكوبة، ومن أهّم هذه املشاك : التعام  مع أشكا  الرتاث،  املتتابعة وألقت بظالهلا على

العادات والتقاليد، أو ما يطّ  عليها بإشكالية التوفيق بّي اوأصالة واملعاصرة يف ظّ  فكر حداثي منسجم مع اوأفكار 
مسألة التجديد يف عبارات هؤالء أهّنا تكمن يف قضايا إلغاء كّ  ما  ، غري أ ّ التجديداوأيديولوجية، وهو ما يطلق عليه بضرورة 

  (14)ينايف مبدأ احلداثة الذي يقوم على" عملية تدمري قابلة يف النهاية وأّ  تكو  هي نفسها أداة تدمري للحقائق"
ها " وهي أّ  التجديد ال من أج  ذلك يصرّح اوأستاذ اجلابري يف حوار أُجري معه، أّ  القضية اوأسا  اليت يُدافع عن

ميكن أ  يتّم إاّل من داخ  تراثنا باستدعائه واسرتجاعه اسرتجاعا معاصرا لنا، ويف الوقت ذاته باحلفاظ على معاصرته لنفسه 
   (15)ولتارخييته حىت نتمّكن من جتاوزه مع االحتفاظ به، وهذا هو التحاور العلمي اجلديل"
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عريب اإلسالمي املتجّمد، ونقصد بع عق  العريب املسلم الذي دخ  يف دوامة سباتية من وُرمبا نُرِجع بالاّلئمة للفكر ال
خال  إفرازات فكرية قائمة على شطحات صوفية أفرزت عملية التوقف اإلكلينيكي للدماغ من أ  يسابق الغرب ب  ويزامحه يف 

 عمليات التحديث املتسارعة الوترية 
فليسوف الباكستاين يلقي بالالئمة على أصحاب املذهب التصّويف التقليدي إذ من مّث جند اوأستاذ حمّمد إقبا  ال

يقو :"ولكّن املمثلّي لفكرة التصّوف يف العصر اوأخري حبكم بعدهم عن نتاج العق  احلديث، أصبحوا عاجزين متام العجز عن 
  (16)قبو  أّي إهلام جديد من الفكر احلديث والتجربة العصرية"

سبب الذي أّد  إىل التفّوق الغريب يف كو  التفكري الديين يف اإلسالم ظّ  "رائدا خال  القرو  اخلمسة كما يصرّح عن ال
  (17)اوأخرية، وقد أتى على الفكر اوأورويب زمٌن تلّفى فيه وحي النهضة عن العامل اإلسالمي"

البيئة االجتماعية اإلسالمية، إذ  كما حّذر من نزوع املسلمّي حنو الغرب يف ظّ  عملية التجديد الكلية للحياة يف
  (18)يقو :"وكّ  الذي خنشاه وهو أّ  املظهر اخلارجي الربّاق للثقافة اوأوروبية قد يشّ  تقّدمنا عن بلوغ كنهها وحقيقتها"

 
 :موقف الفكر العريب م  احلداثة -3

فكرية حو  أحقية الفكر احلداثي يف االنتماء لقد خّلفت احلداثة الوافدة إىل اجملتمعات العربية حديثا ردودا كالمية وآراء 
إىل الرتاث العريب اإلسالمي، إذ اجتهد بعض الدارسّي يف إرجاع اخلطاب العريب املعاصر إىل جذور تراثية، وأ  يربط بينه وبّي 

داثة العربية ال ميكن البحث أصوات قدمية ُعرِفت يف تراثنا العريب اإلسالمي، يقو  حمي الدين الالذقاين: "إّ  اآلباء احلقيقيّي للح
عنهم يف صفوف الذين نظروا وأبدعوا خال  أواخر القر  املاضي، ومنتصف هذا القر ، إمّنا البّد من الرجوع إىل العصور الزاهية 

  (19)للثقافة العربية للعثور عليهم، ويف طليعتهم عمرو بن عثما  اجلاحظ، واحلسّي بن منصور احلالج، أبو حيا  التوحيد"
غري أّ  البعض اآلخر ربط حداثة العرب بشروط سبق احلداثة الغربية له، إذ يقو  حممد برّادة:"احلداثة مفهوم مرتبط 
 أساسا باحلضارة الغربية وسياقاهتا التارخيية وما أفرزته جتارهبا يف جماالت خمتلفة، إّ  احلديث عن حداثة عربية مشروط تارخييا بوجود

  (20)بامتداد قنوات التواص  بّي الثقافتّي"سابق للحداثة الغربية، و 
فعندما ندر  مثال احلداثة عند عبد القادر اجلرجاين وهو عنوا  كتاب للدكتور حممد عبد املطلب، "فإننا نقاب  حداثته 

تفا باحلداثة اوأدبية والنحوية املعاصرة بعد فردينا  دي سوسور، فيقار  صاحب الكتاب اجلرجاين بتشومسكي وجوليا كريس
وتودروف، ويقار  كذلك مقولة التناص يف النقد العريب اوأديب مبثيلتها يف النقد الفرنسي، مع العلم أّ  كلمة الّتناص 

Intertextualité  على يد جوليا كريستفا، فمن خال  نظريات  1966مل تظهر يف القامو  النقدي الفرنسي إاّل يف عام
بات، فالتناص احلديث اآل  أطلق عليه العرب اوأقدمو  كلمات مث :االقتبا  والتلميح حديثة تعود إىل الرتاث لنشر بعض املقار 

  (21)والتضمّي واالستعانة واوأخذ والتوليد واحلّ  والسرقة واالنتحا  والتوارد والتداخ  واالتفاق والتوازي"
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 :اجتاهات الفكر العريب م  خالل احلداثة -4
حلرية اليت يتحلى هبا الفرد، من أج  ذلك فقد برزت اجتاهات متنوعة أو خمتلفة فيما تتجلى فلسفة الفكر احلداثي يف ا

 بينها يف رؤيتها ونقدها للفكر احلداثي، قد متثّلت يف اجتاهّي:
 

: برز هذا االجتاه كمدافع عن احلداثة يف كوهنا حتمية وفلسفة يف احلياة قائمة على جتاوز اجتاه انإطراء والتبجيل: األول
ضي والرتاث ، ومتجيد املنجزات العقلية، ونسبية احلقيقة، يقو  حممد أركو :" من الناحية املنهجية ليس لنا خيار، حنن مضطرو  املا

للبدء من احلداثة، لالنطالق من نقطة احلداثة، وليس من نقطة املاضي أو الرتاث، ينبغي علينا هتذيب نفوسنا وتدريبها على أ  
نسبية بطريقة منفتحة، بطريقة مرنة، وأ  نقب  شيئا أساسيا يعرّب عن منجزات احلداثة العقلية، أال وهو تتصّرف بطريقة متساحمة، 

  (22)، ونسبية احلقيقة تتعارض جذريا مع مطلق احلقيقة، أو االعتقاد بوجود احلقيقة املطلقة"احلقيقة
 ة، إذ يقوم على أحد أمور ثالثة هي:وحيم  هذا النوع من االجتاه يف أطوائه توّجها علمانيا يف فهمه للحداث

الدعوة إىل القطيعة مع املرجعية العربية اإلسالمية الرتاثية، كأ  يقو "نيتشه": احلداثة رفض وهلب أسئلة، كّ  حداثة  -1
 إبداع تأسيس على احلطام، وصمت اخلرائب، ولكي تكو  حداثة البّد من فتح النوافذ والبوابات لرياح اهلدم، فاحلداثة إبداع وال

 بدو  تكسري اوأوثا ، إّ  من يبدع يهدم دائما 
وجيزم  الشاعر العريب "أدونيس" بانقطاع املاضي وغياب أحداثه، فهو يقو :" لسنا من املاضي، الالمضّي هو سرّنا، اإلنسا  

اذا تريدو ؟ لن نرتدد أ  عندنا ملجوم باملاضي، نعلمه أ  يكّسر اللجام وجيمح   ، وحّي خيطر للسادة اإلرثيّي أ  يسألونا م
   (23)جنيبهم بفرح ويقّي أ  نتخطى من كنتموه وما ورثتموه، هندمه أيضا، لكن بلوعة، فنحن هّدامو "

 قراءة الرتاث العريب اإلسالمي يف ضوء إسقاطات أيديولوجية معينة، هي اجّتاه الباحث القارئ بطبيعة احلا   -2
  اإلسالمي متّث  تصّورات فكرية يعتقد الباحث املنتقي أهّنا تؤيّد تصّوره للحداثة انتقاء مناذج معينة من الرتاث العريب-3

 :ثانيا: اجتاه الّنقد
 وهو اجّتاه ميّيز أبرز نّقاد احلداثة يف أسسها وفلسفتها بّي ثالثة مستويات:

 Post-Modernitéما بعد احلداثة   -Modernité    حداثة  -   Modernisationحتديث  -

اوأستاذ عبد الوهاب املسريي :" والتحديث كا  رؤية وأمال وبرناجما لتغيري العامل، أطلق عليه اصطالح العقالنية  يقو 
املادية، وهي رؤية تنطوي على تناقضات أساسية، فهي تؤمن بوجود الكّ  املادي الثابت املتجاوز ذي اهلدف والغاية، بكّ  ما 

ركزية اإلنسا  يف الطبيعة، أما مرحلة احلداثة فهي املرحلة املأساوية امللهاتية العبثية، فقد حتتويه من تناقض وتأرجح بّي اإلميا  مب
اكتشف اإلنسا  استحالة حتقيق املشروع التحديثي وخطورته إ  حتقق، فما قد حتّقق منه، فقد أّد  إىل ضمور اإلنسا ، يكتشف 

تتحّقق أمامه، فتساوره الشكوك خبصوص مقدرات العق  على إدراك العامل  اإلنسا  الطبيعة التفكيكية هلذا املشروع ، وير  معاملها
 وتفسريه، ويفقد الثقة يف نفسه، ويسقط فيما ميكن تسميته بالالعقالنية املادية 

مّث تأ ي مرحلة ما بعد احلداثة وهي املرحلة الربغماتية السائدة مرحلة التفكيك مع فش  املشروع التحديثي، والتكّيف مع 
  (24)يكه وجعلها معيارا  أوحد"تفك
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مثّة رأي آخر ينقد كال االجتاهّي، االجتاه املتمسك بالرتاث القدمي املنغلق عليه، واالجتاه املنعتق عنه السابح يف أحضا  
انفلتوا من احلداثة، فأولئك "يتجّمعو  يف إطار التاريخ وال ميلكو  يف ظّ  إمكانياهتم الفكرية إاّل أ  يكونوا كذلك، وهؤالء وإ  

  (25)أسر الوالء القدمي، فإهّنم انزلقوا فوقعوا أسر  شعار املعاصرة، فتمزّقت عالقتهم باملاضي وانبتت صالهتم بالواقع"
أّما االجتاه الثالث فهو االجتاه املغّيب يف هذه املعادلة، وهو الصوت املكتوم يف إبداء رأيه فيما يتعّلق بفلسفة احلداثة، -

عيم اليايف:" احلداثة عندي ال تعين الغرب، ومن مّث ال تؤّدي إىل االسترياد، فاوأديب الذي يعيش عصره، ويعاجل يقو  الدكتور ن
جمتمعه ويساهم يف صنعه ليس معناه أ  يتغّرب أو ينق  أو حياكي، وإمّنا معناه أ  يستمّد أدبه شكال ومضمونا من واقعه املعيش، 

  (26)باالنفتاح على كّ  جتارب اآلخرين"مثّ ال بأ  بعد ذلك أ  يعّمق اوأدب 
فهذه اإلشكاالت الواقعة على مستو  الفكر احلداثي يف اجملتمعات العربية، أنتج جماال خصوميا بّي الفرقاء، ، فرغم أّ  

ما بعد هذا املصطلح انطفأت جذوته واهندمت أبنيته يف الغرب منذ مخسينيات، وقي  ثالثينيات هذا القر ، وحّلت حمّله مرحلة 
احلداثة، إاّل أنّه تالشى وهو حمّم  بكثري من الغموض واإلشكا ، سواء يف بنيته كمصطلح، أو كقدرته على النفاذ يف كثري من 

   (27)اوأفكار واملبادئ مما أنتج خصومات بّي املفكرين واوأدباء بسببه"
مفكري العرب،  واليت تعّددت  كما برزت نتائج أخر  من خال  هذا الفكر،جتلت بصفة خاصة يف مصادره عند

 أشكاهلا عرب مستويات أمّهها مستو  اليسار والليربالية والقومية 
كما   -املاركسي اللينيين–وبّي رواد هذه املبادئ على مستو  الفكر العريب خصومات فيما بينهم، إذ ير  هادي العلوي 

تندة إىل الغرب الليبيربايل فيقو : إّ  احلداثة كفع  ماركسي ستكو  يقّدم نفسه، احلداثة من منظور املاركسية، ويهاجم احلداثة املس
مض أمش  ملناحي احلياة البشرية من احلداثة املستندة إىل شرط الغربنة اللبيبريايل، وهم من مثّ حداثة إنسانية اجلوهر، ليس باملعىن الغا

 ن ضّد اجلوع الرّق والبغاء ملبدأ حقوق اإلنسا  يف الغرب، ب  يف معىن اإلنسا  االشرتاكي احملصّ 
بينما جند يف االجتاه الليبريايل بعضا من املرونة يف التعام  مع احلداثة، أو ما بّي اوأصالة واملعاصرة، ويف هذا الصدد يقو  

مّرد، جربا إبراهيم جربا :" احلداثة هي أ  جتد الطريق لكيما تكو  مسامها فاعال يف حضارة هذا القر ، لذلك فأنت مطالب بالت
ومطالب بأ  يكو  يف متّردك ما يستمّد بعض حريته من جذورك وتضيف إليه من أصالتك املتجهة حنو زمانك فتصبح جزءا فاعال 
يف عصرك، جزءا غري منقطع عن ماضيك، ولكّنه جزء ال يكّرر ماضيك، أنا ال أقو  باالنقطاع املطلق، فأنا أؤمن أّ  للرتاث قوة 

  تبقى له هذه القّوة املغذية للنفس، لكين أقو  خذ من الرتاث ما هو حّي واترك ما هو مّيت هائلة يف حياتنا، وجيب أ
  (28)لألكادمييّي"

 وأهّم ما ميكن أ  نستخلصه من هذه الدراسة :
 البّد من إدراك حقيقة املصطلحات اليت ينتجها الغرب وحياو  فرضها على اجملتمعات اليت تأّصلت على مجلة من اوأعراف -1

والتقاليد واليت يستحي  أ  تتبىن مث  هذه املصطلحات من حيث عّدها يف بيئة غريبة عنها لو اعتنقتها حيدث خل  يف مسارها 
 البنائي 
البد من إعادة النظر يف مكّونات البناء املعريف يف منظومتنا الفكرية العربية اإلسالمية، من خال  الرتوي يف احلكم على -2

 حياو  مروجو اوأفكار الغربية فرضها يف اجملتمعات العربية اإلسالمية من أج  مواكبة السريورة الغربية، من حيث أنواع البناءات اليت
 تبين كّ  ما من شأنه يساعد على تقّدم هذه اجملتمعات من غري املسا  بأصالتها وقيمها الذاتية 
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الصادرة من منظومة الفكر العريب اإلسالمي مما يفضي  ُيالحظ من خال  هذه الدراسة عدم االستقرار يف اوأحكام القيمية-3
إىل عدم وجود وحدة يف التصور الفكري الذي من شأنه يضعف إرادة الفكر العريب اإلسالمي من أ  تكو  مساحات احتجاجية 

 حرّة على هذه املصطلحات اليت يعرضها الفكر الغريب ب  ويفرضها فرضا 
لصراع الفكري بّي اوأمة الواحدة اليت جتمعها أواصر من شأهنا تقوي من مركزها يف كما والبد من التخفيف من حّدة ا  -4

 حماورة وحماّجة اآلخر ال أ  تكو  معو  هدم تفضي إىل ضعفها فال يبقى هلا رأي تواجه به اآلخر 
مي إىل النطاق اجلغرايف وأهم ما توصي به هذه الدراسة أ  تبحث العقو  العربية املتعّددة االجتاهات واوأفكار واليت تنت-5

والسياسي والقيمي الواحد من أ  جتد هلا نقاط ارتكاز تلتّف حوهلا كقاسم مشرتك حيفظ هلا ماء الوجه لتصبح شريكا عامليا يف 
 صناعة القرار ال مث  ما هي عليه اليوم حا  اوأمة العربية اإلسالمية 
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  1979، بريوت سنة 1974نابيع الرؤيا، دراسات نقدية ، مقابلة أجرها معه إليا  خوري عام ، مقتبس من ي28املرجع نفسه، ص (28)
 

فاء ) قراءة تحليلية معاصرة (بطولة الم مدوح في شعر السَّريَّ الرَّ  
The bravery of the praised –man in Al-Seri and Al-Raqa poetry 

 ُممد صاحل ُممد اخلوالدة  كتوردال
 غة العربية قسم اللّ  –كلية اآلداب 

األردن -جامعة انإسراء  

 :امللخص 
تقوم هذه الدراسة على تناو  بطولة املمدوح يف شعر الّسرّي الرّفّاء ؛ للكشف عن دور الشاعر يف إبراز بطولة ممدوحه بأبرز        

 اء اليت عملت على الكشف عن رؤيته اإلنسانية  جوانبها : املادية واملعنوية ، وإبراز القيمة اجلمالية والفنية يف شعر الّسرّي الرّفّ 
يسعى البحث إىل إظهار بطولة املمدوح عـرب حمـاور عـّدة متثلـت يف البطولـة املاديـة املتمثلـة يف أسـلحة البطـ  وعتـاده ، ووقـائع       

املعنويـة للممـدوح يف الـدفاع عـن  معاركه ونتائجها ، وقوة البط  وشجاعته يف مقارعة الفرسا  ومنازلتهم ، ومتثلت أيضـاً يف البطولـة
 الدين واإلسالم ، ويف القائد اهلُمام والبط  الشجاع املظّفر ، ويف البط  املعز للخالفة والدولة   

 
 : بطولة ، الّسريُّ الرّفاء ، املدح ،  شعر    الكلمات االفتتاحية

 
Abstract 
    This study deals with The bravery of the praised –man in AL-Seri and Al-Raqa poetryTo 
uncover the role of the poet to distinguish the bravery of his praised-man materialistically and 
ideationally and also to distinguish the aesthetic and artistic value in this poetry which reveals his 
humaniterian vision                   
    This study also seeks to uncover the bravery of the praised –man in many aspects represented 
by the materialistic bravery in the weapons of the hero, the :events of the conflict and its results 
and the bravery of the hero to confront his counterparts its also represented in the ideational 
bravery of the praised –man to detend  religion and Islam and the strong  leader and the hero of 
khelafa and state.    

 
Opening Speech: bravery ,al-seriand al-raqa, poetry, praise. 
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 التمهيد : 

عّد املديح من اوأغراض الشعرية العربية اهلامة ، وقد وجد له صد  واسعاً يف الشعر العريب منذ اجلاهلية حىت عصرنا احلاضر ، ي    
وقد تعددت الدوافع والعوام  اليت كانت احملرك  هلذا الغرض الشعري ، ممـا دفـع كثـرياً مـن الدارسـّي إىل التوقـف عنـد هـذا الفـن عـرب 

دب العـريب للنقــد والتبصـر ، مبــدين آراءهـم وتعلــيالهتم ، وأحكـامهم ، جــاعلّي لكـ  عصــر رواده مـن الشــعراء العصـور املختلفـة لــأل
، الذي ستتناو  مدائحه خاصة فيما يتعلق باجلانب السياسي باخللفاء واوأمراء والقادة فيما  (1)املادحّي ، ومن هؤالء السرّي الرفاء

، واجلهـاد يف سـبي  هللا ممـا  شأهنا ، والدفاع عن الدين والعرض  خدمة اوأمة ورفعة ظهر منهم من بطولة وشجاعة وتضحية يف سبي
كشــف عنــه شــعر املــديح ، الــذي ميّكننــا مــن الوقــوف علــى بطولــة املمــدوح الــيت يبــوح الشــعر مبقاصــدها واجتاهاهتــا وطــرق تصــويرها 

 بشك  قد يعجز عنه التاريخ يف بعض اوأحيا   
 املديح :  

ــْدَح نقـيض اهلجـاء ، وهـو حسـن الثنــاء ، يقـا  َمَدْحتُـه ِمْدحـًة واحـدًة ، وَمَدَحــه جـاء يف ل       
َ
سـا  العـرب يف بـاب َمـَدَح : أ  امل

   (3)، واملدائح : مجع املديح من الشعر الذي ُمِدَح به كاملِداَحة واوأْمُدْوَحة ، ورج  ماِدٌح من قوٍم ُمدَّح (2)مَيَْدُحُه َمْدَحا ِمْدَحة 
 هـ( موجزاً يف مادة َمَدَح ، ويُفهم منه أ  املدح مبعىن حسن الثناء وهو نقيض اهلجاء  711اء كالم ابن منظور )تلقد ج   

إ  املديح يهتم يف املقام اوأو  مبدح القيم اإلنسانية للمحافظـة عليهـا ، وترسـيخها يف النفـو  ، وهـذا يؤكـد أ  للشـعر وظيفـة      
عي أ  يتطور شعر املديح منـذ العصـر اجلـاهلي     ، واشـتم  مـديح هـذا العصـر علـى جمموعـة مـن أخالقية تربوية ، وكا  من الطبي

الفضــائ  مثــ  : العقــ  والعفــة والعــد  والشــجاعة ، واســتمرت هــذه الفضــائ  يف شــعر املــديح العــريب يف العصــور املختلفــة ، ولكــن 
   (4)دخلتها تفريعات كثرية وزيادات متنوعة 

  أسا  املديح هو الفخر املعتمد على الصدق يف القو  بعيدا عن الزيف وامللق والكذب ، هذه املرحلة اوأوىل وير  الرافعي ، أ   
، وهـو (5)للمديح ، مث تأ ي بعد ذلك مرحلة أخر  ، وهي مرحلة املنالـة والتكسـب بالشـعر ، ويطلـق عليهـا الرافعـي املرحلـة املرضـية 

سية ؛ وأنه ير  أنه يندر أ  تصادف شاعراً من شعراء الـدولتّي مل حيـرتف املـديح وجيعلـه يقصد بذلك مديح الدولتّي اوأموية والعبا
   (6)عمود شعره وموضع كّده وإجادته 

لقد خصص شعراء الدولتّي كثرياً من أشعارهم يف الثناء على اخللفاء واوأمراء والوالة والقادة اوأمويّي والعباسيّي ، غـري أنـه يف      
عباسي كا  شعر املديح قد تبوأ مكانا رحبا يف الشعر العريب ، وأصبحت سائر اوأبواب تبدو إىل جانبه صغرية ، إذا بداية العصر ال

، وظــ  املــديح آخـذاً مبقدمــة الشــعر حـىت َضــيَّع عليــه الكثـري مــن املعــاين اإلنسـانية ، وصــرفه عــن (7)مل تقـ  إهنــا أصــبحت يف خدمتـه 
واإلبداع فيها ، وأبعده عن عامل الوجدا  ، وحّرم عليه سلوك طريقة امللحمة أو املسرحية ، أو مواطن فنية كا  قادرا على اكتشافها 

  (8)غريها من الفنو  اوأدبية اليت اشتهرت يف أدب الشعوب اوأخر  
بح مــن إ  يف هــذا الــرأي جتنيــا علــى قصــيدة املــديح بعامــة ، وأ  هــذا اللــو  مــن أغــراض الشــعر العــريب ، وقــد عرفــه العــرب فأصــ   

خصوصـيات النظريـة اإلبداعيـة لــديهم ، وكـا  هـدف شــعراء املـديح اوأو  هـو رســم صـورة مثاليـة للممــدوح ، يف التفـرد والتميـز عــن 
غريه ، وجعله مثاال يندفع اجلميع حملاكاته والسري على خطاه ، وفيما بّي أيدينا سنتعام  مع جزئية يف املديح من خال  رسم صورة 

 ط  الذي اظهر بطولته من خال  ممارسات مادية وأخر  معنوية ، يتجلى هبا القائد البط    املمدوح الشجاع الب
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 الشجاعة والبطولة وانإقدام :

الشجاعة والبطولة واإلقدام كلها تدور يف فلك واحد من املث  والقيم العليا اليت اتكأ عليها العريب يف املدح منذ العصر اجلاهلي     
   (9)طبا من بّي القيم اخلُُلقيِّة اهلامة كالسخاء واحللم واحلزم     اخل ، فقد عّدها ابن طبا

لقــد ظلــت هــذه القيمــة اإلنســانية موجــودة يف الشــعر اإلســالمي واوأمــوي ، وأهنمــا امتــداد للشــعر يف العصــر اجلــاهلي ، أمــا يف     
عوب وحضــارات غـــري إســالمية معينـــا لشــعراء العصـــر العصــر العباســـي فكانــت الثقافـــات املتطــورة واجملتمـــع املتطــور نتيجـــة التــأثر بشـــ

العباسي الذين حتدثوا عنها بأسـاليب جديـدة نابعـة مـن عقـوهلم اخلصـبة ، وقـد تـوفرت القـدرة الشـعرية عنـدهم ، ممـا جعلهـم يعـربو  
   (10)عنها بصورة تتالءم مع واقعهم وتطلعات اوأمة والرعية ، وليس بقصد املدح الشخصي 

ر لوصف شجاعة ممدوحة وبطولته وإعجابه وزهوه هو تلك الشجاعة اليت تتحد  ك  املصاعب بعزميتها ، وتقدم إ  دافع الشاع   
، مــن أجــ  ذلــك خــرج (11)غـري متهيبــة ) وإ  توقعــت املــوت( لــذا فقــد " كــا  شــعراء املــدح امللتزمـو  جيلّــو  القــوة إجــالال عظيمــا " 

لصفة تستدعي املدح ، فهي تعرب عن إحسا  الشاعر بأ  ممدوحه بلغ درجة  الشاعر يف وصفه هلذه البطولة عن كوهنا جمرد وصف
 عالية يف رسم صورة مثالية لإلنسا  العريب القوي الذي يتحد  ك  الظروف ليصنع جمداً ونصراً لنفسه ووأمته ولدينه   

اوأبطـا  والعظمـاء   والّسـرّي الرفّـاء وعـى والبطولة مسة عظيمة ال يتسم هبا إال أعظم البشر ، والتاريخ البشـري مل يصـنعه سـو      
هذه السمة فعم  على جتسيد منوذج البط  اوأمث  بك  مقوماهتا يف كثري من مدائحه ، وستجري الدراسة يف معاينة مدائح الشاعر 

البطـ  داخـ  املعركـة  من خال  مسارين : اوأو  البطولة املادية اليت تظهر باوأفعا  واوأعمـا  املتحركـة يف إجـراءات عمليـة يقـوم هبـا
وقــت املنازلــة ولقــاء اوأعــداء فيمــا حيتاجــه مــن أدوات ومظــاهر للقــوة ، والثــاين البطولــة املعنويــة فيمــا يظهــر مــن أثــر يرتكــه البطــ  يف 
اوأعداء من هزمية وما حيققه لنفسه وقومه من نصر ، وتندرج حتت ذلك معاين الدفاع عن الدين واوأمة حبيث تصبح رمز الشجاعة 

 لبطولة دو  اخلوض يف تفصيالت هذه الشجاعة أو البطولة   وا
والبط  يف علم االجتماع : هو يف حقيقته إنسا  يعيش يف جمتمع ، داخ  حياة اجتماعية يعكس ما فيها من قيم إنسانية ترىّب     

تـه الـيت ينتمـي إليهـا ، بـ  والقبائـ  استطاع أ  يعكس عالقة العـريب مبجتمعـه وقبيل –منذ العصر اجلاهلي  –عليها ، والشعر العريب 
من تلك القبائ   -اليت كانت متث  يف ذلك الوقت مجاعته وجمتمعه ووطنه -اليت يصادقها أو حيالفها أو يعاديها تبعا ملوقف القبيلة 

ىل الـدين اإلسـالمي   وفيما بعد أصبح االنتماء يف العصور الالحقـة يف اإلسـالمي واوأمـوي والعباسـي إىل اوأمـة اإلسـالمية ، وإ(12)
 يشاركه يف ذلك اجملتمع والقبيلة يف كثري من اوأحيا    

 بطولة املمدوح املادية :
 ينظر النا  إىل القائد والزعيم نظرة فيها احرتام وتقدير ملنزلته العالية والرفيعة بينهم ، وهذا حيتم عليه وعليهم عدداً من الرؤ  ،     

ا  وأقوا  تنزله هذه املنزلة الرفيعة ، مما يدفعهم دفعا إىل مدحه والتغين بأفعاله وأعماله وصفاته فال بد من أ  ميتلك صفات من أفع
، ومــن بــّي رؤ  النــا  الــيت ميــدحو  هبــا ممــدوحيهم الشــجاعة والقــوة ممــا يظهــر مــن أفعــا  يقــوم هبــا املمــدوح ، والــيت تظهــره أمــامهم 

 مبنظر البط  املدافع عنهم ، املنافح عن حقوقهم  
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والبطولة املادية تظهر من خال  أفعا  ومواقف وحركات ومعارك خاضها ، وأسلحة حيملها ، كلها تربز قوته وشجاعته وبأسه      
على اوأعداء ، وما تركه فيهم من قت  ودمار وخراب وتشريد وسيب لألموا  واوأعراض ، وقيامه بالدفاع عن احلمى ورّد لألرض اليت 

 اغتصبت 
كيفية مدح الّسرّي الرفّاء ممدوحه بالبطولة والشجاعة متخذاً اجلانب املادي السبي  لذلك من خال  حمـاور متعـددة وسنطلع على    

 سيكشف البحث عن حيز كبري منها : 
 األسلحة والعتاد :  -أ

متكنـــه مـــن  إ  مـــن مظـــاهر البطولـــة تســـلُّح البطـــ  وجيشـــه باوأســـلحة الـــيت تســـاعده يف إظهـــار بطولتـــه وشـــجاعته ، وهـــذه          
 االنتصار على اوأعداء وإيقاع اهلزمية هبم ، ومن ذلك قو   الّسرّي الرفّاء يف مدح سيف الدولة يف وقعة املدائن : 

ُهْم َفُجْسَت الدِّيّارا  وَكْم َقْد َوِطْئَت ِدياَر العِــدا،           على الرُّْغِم ِمنـْ
 بِيٍض تـَُردُّ عليها النـََّهـــارا خِبَيٍ  مَتُدُّ عليها الدَُّجــى ،            وَ 

َها الظُّبــا أْ  تـُزَارا ََدائِن ، إْذ ُزْرهَتــا ،            وَقْد َمنَـَعتـْ
 َويوَم امل

 َوَخاَضْت ِجياُدَك ِفيها الدَِّماَء،             َوِمْن قـَْبُ  جاَءْت تُِثرُي الُغَبارا 
 وأْهَدْت َسطَاَك إليِه إْنِكَســارا  فـََلْو أ َّ ِكْسر  بِإيَواهِنـــا           

 َنَشاَو  كأْ  َشرِْيَن الُعَقـارا       َسَقْيَت الّرَِماَح ِدماً ، فَانـَْثَتْ         
ْرَ  إْذ طُْلَن َخْطَو الِعدا          (13)َويـُْبِدْيَن يف ك ِّ حَنٍْر ِعثَارا         يـَُقصِّ

ته اليت خيوض هبا املعارك ضد اوأعداء ، ويوقع هبم اهلزائم ويدحرهم عن بالد اإلسالم ، إ  بطولة املمدوح مستمدة من قوة أسلح  
فاملمدوح البط  ميتطي خيوال ال هتاب الظالم ، وسيوفا بيضا تضيء وتلمع بوضـح النهـار ، فاجليـاد خيـوض هبـا ظـالم اوأعـداء دو  

 القت  والدمار  خوٍف أو وج  ،  والرماح القوية شديدة الوقع عليهم أحدثت فيهم 
اعتمــد الشــاعر يف إبــراز قــوة أســلحة املمــدوح البطــ  علــى الصــورة الفنيــة ، فاجليــاد ) خاضــت الــدماء( "وخاضــت جيــادك فيهــا     

الـدماء" ،  والرمـاح ) تشــرب الـدماء( " سـقيت الرمــاح دمـا" كأنـه املــاء العـذب ، واخليـ  متــد ظالهلـا علـى الظــالم ) خيـ  متـّد عليهــا 
 السيوف تلمع بنور كأنه نور النهار) بيض ترد عليها النهارا(    الدجى ( ، و 

يصور لنا الشاعر إقدام البط  وشجاعته  ، عرب تقنية رسم الصورة الفنية اليت تظهر أثر أسـلحته القويـة الـيت سـامهت يف حتقيـق      
السطو على اوأعداء ، فالشـاعر " ال يكـاد ينعـت النصر وإبراز بطولته ، فاخليو  السريعة اليت تقتحم الظالم جعلته سريع الوصو  و 

، والرماح صارت كائناً حّياً يشرب     ، غري أنه يشرب الـدماء كنايـة عـن قتـ  (14)ممدوحه بالقوة حىت ينطلق إىل وصف خيلهم " 
قتولـو  أيضـاً ُشـرِبت اوأعداء ، فالرماح يف يد البط  عملت عماًل خارقـا لشـدة مـا أوقعتـه باوأعـداء مـن قتـ  فأسـالت دمـاءهم ، وامل

أصـبحت كأهنـا السـفن تسـري يف بـرك مـن الـدماء ) فقـد خاضـت جيـادك  -أيها املمدوح البطـ   –دماؤهم  ، إ  اجلياد اليت تركبها 
الــدماء(  وبــذلك اكتملــت عناصــر الصــورة بــّي املمــدوح البطــ  وأســلحته ، واوأثــر الــذي أحدثتــه يف اوأعــداء يف وجــه الشــبه الــذي 

يف القوة والبأ  الشديدين ، وهي صورة حسية مشـرقة تعكـس بطولـة املمـدوح وشـدة بأسـه يف اسـتعماله اوأسـلحة ،  جيمعهم مجيعا
 وهذا النوع من الصور يسمى بالصور احلسية ، واليت ترتد يف موضوعاهتا إىل جماالت احلياة اإلنسانية واليومية والطبيعية واحليوانية  ،
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واحد من الوضـوح وهـي قابلـة لـإلدراك ، ولـذلك فهـي حتمـ  قسـطا مـن الـربوز الـذي مييزهـا ومث  هذه الصورة جاءت على مستو  
    (15)عن غريها

 وقا  يف مدح سيف الدولة وعتاده وأسلحته :   
 َمَواقُفها ، يَوَم اللَِّقاِء قـُُبوَرهـا     َورَاَمْت مُحَاُة الرُّوِم ُلْقَياُه فاْغَتَدْت     

 ُسرَاَحاً إىل أْوطَاهِنِْم وُبُكوَرَهـا      َه اخلِيِ  آلفاً        أََماَ  إلْيهم يف أْوجُ 
 تـَُبثُّ الصَّبا َكافـُُوَرها َوَعِبريَها   َوجاءُهُم يف الرِّْيِح َريَّا َعَجاَجـٍة         
  (16)يرهاَوَحطَّ بِأْطرَاِفَها الّرَِماِح َسرِ      َفَح َّ بَِنْصِ  السَّْيِف ُلُؤُلَؤ تَاِجَها       

يصور الّسرّي الرّفّاء يف هذه اوأبيات بطولة املمدوح الـذي مـا  فيهـا جبيشـه علـى اوأعـداء ينـوي قتـاهلم ، فالبطولـة هنـا يف قدرتـه     
علـى الــتحكم بــاجليش ، فــاخليو  الــيت حتمــ  اجلنــود احنــدرت صـوهبم ، يف صــورة النــدفاع اجلــيش إىل اوأعــداء ، والغــرض مــن تعظــيم 

جلــيش القـوي املســلح هــو بيـا  قــدرة املمـدوح علــى حتقيــق النصـر وإيقــاع اهلزميـة جبــيش الــروم ، فظهـرت يف الصــورة بعــض الصـورة يف ا
اوأسلحة مث  اخليو  والسيوف والرماح ، فصّور السيف آلة حّ  هبا تاج الروم وفككته وخرّبته ، كناية عن سقوط الدولة وزعيمها ، 

يستحضر أسـلحة البطـ  بصـورة كنائيـة لتكشـف للمتلقـي قـدرة املمـدوح البطـ  يف اسـتعما  وأقلق برماحه مضجع الروم ، فالشاعر 
هذه اوأسلحة ، إذ إهنا وحدها ال ميكن أ  حتقق النصر ، إمنا حتتاج إىل بط  فار  شجاع حيسن استعماهلا وحيكم قبضتها لتكو  

 عونا له يف حتقيق النصر على اوأعداء  
 ونتائجها : انإعداد للمعركة ووقائعها  -ب
للمعارك جمريات ووقائع تتم أثناء حدوث املعركة ،  كالتخطيط العسكري ، ونزا  اجليـوش ، وقتـا  الفرسـا  ومالقـاهتم لفرسـا      

اوأعــداء ، ويــدخ  يف ذلــك عنصــر الــزمن الــذي وقعــت فيــه املعركــة ، فــبعض الشــعراء يســتغرق يف وصــف أدق تفاصــيلها ، يف حركــة 
وفروسيته  خال  أفعاله وأسلحته داخ  املعركة ، كما يصور بعض الشعراء نتائج املعركة وأثر ذلك على اوأعداء  القائد البط  وقتاله

 : ذلك قو  السَّرّي يف إحد  قصائدهحّي تكو  اهلزمية ، يف املقاب  أثره على جيشه حّي يكو  النصر ، ومن 
 أْقطَارُُه ، َونَأْت بـُْعَداً َجَوانِبُــه          ملَّا تـَرَاَء  لَك اجَلْمُع اّلِذي نـََزحـــــــَْت     

 تـَرَْكتَـُهــــــْم بـَّْيَ َمْصبُــوٍغ تـَرَائِبُـــه           ِمَن الدَِّماِء ، َوخَمُْضوٍب َذَوائُِبه 
 ارِبُـــه يـَْهِوي إليِّـــه مبِْثِ  النَّْجــــِم طَاِعنُــه              َويـَْنَتِحيِه مبِْثِ  البـَّْرِق ضَ 

 ثَِيابَه فـَْهَو َكاِسيـــه َوَسالِبُــه  َيْكِسوُه ِمْن َدِمِه ثـَْوبَــــــاً َوَيْسُلبُــــه            
 ِبَصارِم احَلدِّ حىْت َعزَّ َجانِبُـه   مَحَْيــــَت يَا َصارَِم اإلْسالِم َحْوزتَــــه            

 ِمْنه احلََّوادُث حىت زَاَ  رَاتِبُــه      ــــْت              َرفـَْعَت باحَلَدِث احُلْصَن الذي َخَفضَ 
 (17)أَعْدَته َعَدويّـــاً فـــــي ُمَناِسبـــه                ِمْن بـَْعِد ما كاَ  ُروميَّاً َمَناسُبه 

وح قائـد اجلـيش ، ومـن عـادة الشـعراء يصور الشاعر وقائع املعركة عندما التقى اجلمعا  ، والصورة يف جمملها لتظهر بطولة املمد    
يف مدح املنازلة أ  يصفو العدو بالقوة لبيا  عظم النصر ، فجيش اوأعداء جيش عرمرم نزح من ك  مكا  ، غري أنه جيهـ  مصـريه 

احلاضـر يف ، ففي املعركة برزت قوة البط  املمدوح )تركتهم(، فالضمائر املوزعة بّي املَخاطب الغائب احلاضر )الغائـب عـن الشـاعر 
املعركــة / أنــت( ، والطــرف اآلخــر اوأعــداء الغــائبّي عــن الشــاعر احلاضــرين يف املعركــة ، فخــاطبهم بضــمري الغائــب )هــم ( ،فصــارت 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
281 

أطراف الكالم موزعه بّي الشاعر املتكلم / أنا ، والبط  املخاطب / أنت  ،واوأعـداء الغـائبّي / هـم ، فالصـورة مـن خـال  اوأدوار 
هــرت يف التنــاوب يف اســتخدام الضــمائر مــا بــّي الشــاعر والبطــ  واوأعــداء كشــفت عــن صــورة لونيــة يف قــو  الشــاعر املتنوعــة الــيت ظ

خمضــوب ذوائبــه ( ، فمجريــات املعركــة تنكشــف مــن خــال  تقنيــة الصــورة الفنيــة فقــد أصــبح  -مــن الــدماء –:)بــّي مصــبوغ ترائبــه 
  اوأعداء ملطخّي بدمائهم من كثرة ما وقع فيهم من قت   

 
  ومـا فعلــه يف اوأعــداء أثنـاء املعركــة فقــد يعتمـد الشــاعر يف هـذه اوأبيــات علــى الصـورة املعــربة للكشـف عــن قــوة املمـدوح البطــ  ،    

)صبغت ترائبهم ، وخضبت ذوائبهم ، والسيف الطاعن يهوي عليهم كالنجم الساقط من السماء ، والضارب البّتار مث  الـربق يف 
 دماء اليت سالت من أجسادهم فصارت كالثوب الذي يلبسونه ) يكسوه من دمه ثوبا(   سرعته وملعانه ، أما ال

إ  هذه البطولة جتّلت  يف املعركة بدافع الدفاع عن الدين ) بصارم احلّد ( كناية عن القـوة الـيت حتـررت هبـا الـبالد ، فلـوال بطولـة     
ي وعزميته اليت ال تقهر ملا عادت البالد إىل ديار اإلسـالم بعـد أ  كانـت املمدوح القائد اليت ميلكها بسالحه الفتاك ،  وجيشه القو 

 يف يد أه  الشرك والكفر والطغيا    
ويف نظرة ثانية على النص املتقدم نلحظ استخدام الشاعر إلسلوب التوازي ؛ ليكشف عن حالتّي متفقتّي يف الظاهر اإليقاعي    

بقاء احلصن يف يد الروم ، والثانية : عـودة احلصـن إىل بـالد اإلسـالم فقـد ) أعدتـه عـدويا يف خمتلفتّي يف املعىن الضمين ،  اوأوىل : 
ُمناسبِه         من بعد ما كا  روميا ُمناسبِه (  فهذه نتيجة املعركة  اليت انتهى الشاعر إليهـا يف ختلـيص أرض املسـلمّي مـن أيـدي 

قـي يف البيـت الشـعري )ُمناسـبِه / ُمناسـبِه(، فخلقـت هـذه النـربات املتوازيـة اوأعداء   فالشـاعر يعمـد إىل تكثيـف أسـلوب إيقـاعي أف
توحداً يف العاطفة واملشاعر اليت ينبض هبـا قلـب الشـاعر ، وهـي عواطـف الفـرح والسـرور يف انتـزاع احلصـن مـن أيـدي الـروم وردِّه إىل 

للحس االنفعايل دالليا ، جيسد نربات ال على صعيد اللغـة  أيدي املسلمّي ، فهذا التواز  اإليقاعي إىل " جانب كونه اختيارا ممثال
، فجاء التوازي (18)وحسب وإمنا على صعيد الشعور ، كما يعّد شكال من أشكا  التوازي مبا يشكله من نغمة موسيقية متكررة " 

يف تغيـري جمـر  اوأحـداث والوقـائع  ليعرب عن اوأثر املعنوي يف نفس الشاعر لينعكس إىل املتلقّي حيث الشعور ببطولة املمدوح وأثره
، فجــاءت النــربات املتوازنــة املتكــررة جتســيداً حلالــة عربيــا إســالميا يف أيــدي املســلمّي حــّي خلــص احلصــن مــن أيــدي اوأعــداء وجعلــه

 الشاعر الشعورية ومد  إعجابه باملمدوح البط  وفخره واعتزازه به وبأفعاله البطولية    
 القوة اجلسدية  :  -ج 
يعم  الشاعر يف هذا اجلزء من شعره يف املمدوح البط  على وصف قوة البط  وشجاعته اجلسمية فيما يرتكه من أثر يف اوأعداء    

 ، وقدرته الفّذة املتميزة يف مقارعة فرسا  اوأعداء ومنازلتهم ، ومن ذلك قوله يف مدح سيف الدولة مذكراً ببعض غزواته : 
 ، إذا َرنَــا؛            َوَحذاِر من َعَزَماتِه إْ  أْطَرقَا  َفَحذاِر مْن حلَِْظ الشَُّجاعِ 

 ُسورَاً على تلك الِفَجاِح َوَخْنَدقَا      رََكَز الّرِماَح على الثُـُّغوِر، فأْصبَحْت           
 ُمْستيِقظَاً لــــو رُنِّقْت أْجَفانُـه              على َمْشرِب اوأيَّاِم عاَد ُمَرنَّقا 

 َيْسِر عاِرُضه إىل أْعَدائِـــــه             إال لُيْمِطَرهم َدَماً ُمَتَدفَِّقـا  ملْ 
ـــا           حَبٌْر َتَداَفَع َموُجه ، فـََتخرَّقا   َحَرَقْت َسراياُه الدُُّروَب ، كأهنَّ

 ال ُمْشِفَقــا َوَحَنا على أْبَكارِِهْم     َحىَت أبَاَح َحرمِْيَهْم ، ال ظَاِلمـاً ،           
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 فـََغدا َورَاَح على اخلَليِج ُمَفلََّقا   َرَفَع الَقنا عن مِحِْ  هاِم ُملوِكِهْم ،              
 يف ك ِّ أُْفٍق منه َسْهُم َمِنيَّــــٍة               يـَْرنُو إىل َكِبِد الَعدوِّ ُمَفوَّقــا 

َلقـــا          َخْيٌ  ، مُتَّزُِق ك َّ يـَْوٍم َمأَزقـــاً       (19)َوظُبا تـَُفلُِّق ُك َّ يَوٍم فـَيـْ
يصور لنا  السرّي الرفّاء يف املعركة قوة البط  املمدوح وشجاعته ، فعزميته قوية ال يقدر على صدها أحد ، فيقت  اوأعـداء ويوقـع    

وهنم عـــن الـــدروب الـــيت كـــانوا يعرفوهنـــا ،  فـــيهم الـــذ  واهلزميـــة ، فقـــد هـــامجهم يف ثغـــورهم بـــّي أوطـــاهنم وحرّقهـــا علـــيهم ، فعميـــت عيـــ
واســتباح حــرميهم مــن غــري ظلــم ، وحنــا علــى أبكــارهم بعطــف يــدّ  علــى إنســانيته ، فكشــف الشــاعر مــن خــال  تراكيبــه ومعانيــة 

زق بـه الشعرية عن قوة بطله الذي خيشى بطولته اوأعداء جبيشه العظيم ، وسـيفه البتّـار ، وخيلـه الـيت مزقـت ديـارهم كأنـه السـيف ميـ
ثوب القماش ، فالشاعر هبذه اوأدوات يعم  على تصوير ممدوحه بصورة البط  الشجاع ، ولـيس هـذا جديـدا علـى الشـعراء فقـد "  
كانت القوة يف ك  صورها هي املث  اوأعلى الـذي آمـن بـه العـريب القـدمي ، وحـرص عليـه حـىت يضـمن بقـاءه ، كمـا كانـت الفضـيلة 

  (20)قدام وركوب املخاطر والتجلد للخطوب " عندهم هي الرجولة والشجاعة واإل
تتأكد يف هذه اوأبيات حقيقة التجربة اإلنسانية يف وصف الشجاع البط  من خال  متابعة اتصا  اوأفعا  بالضمائر املختلفة      

البط  وشخصـيته املتفـردة  ، فالتجربة الشعورية اإلنسانية اليت يعيشها الشاعر تعّد جتربة عاطفية مشحونة باإلعجاب بصفة املمدوح
يف معاين الشجاعة ، فيستدعي اوأفعا  املتصلة  بضـمري املخاطـب ) أنـت ( والغائـب ) هـو( اللـذين يـدال  علـى املمـدوح البطـ  ) 

، أفق منه / هـو ( ، أباح / هو ، رفع / هو ، حنا / هوفحذار / أنت ، مستيقظا/ هو ، مل يسر عارضه / هو ، حرقت / أنت ، 
خدام الشاعر هلذه الضمائر ليعم  على تفعي  داللة النص وإشعا  هليب التجربة إىل دوا  جديدة مرتبطة بذاٍت قصدهتا فجاء است

الضـمائر ، فيجعـ  مـن اوأفعــا  املسـندة إليهـا الضــمائر ذات قـدرة فاعلـة علـى رســم صـورة الشـجاع البطــ  يف قتـا  اوأعـداء والنصــر 
تعارية املعربة اليت تعم  على تقريـب الصـورة أكثـر فـأكثر إىل ذهـن املتلقـي ، ) فقـد ركـز عليهم ، من خال  جمموعة من الصور االس

الرمـاح / هــو فأصـبحت ســورا ميطـرهم دمــا متـدفقا( ، ) وحرقــت سـراياه الــدروب / هـو           فصــارت الـدروب مــادة حتــرتق ( ، 
نا / هـو__حىت صـار سـهم منيـة ، يرنـو إىل كبـد العـدو / هـو والصورة يف جمملها مشاهبة لصورة البحر املتالطم اوأمواج ، ) رفع الق

__ داخ  العدو ويف أحشائه ( ، ) خي  متزَّق ك  يوم مأزقا / هي العائدة يف ملكيتها على املمدوح البط  ) هو ( كأهنا آلة حادة 
 متزق صفوف اوأعداء وتقطِّع أوصاهلم (  

واوأمســـاء وجتســـيد الصـــورة يف بعـــض اوأحيـــا  درجـــات مـــن التكثيـــف الفكـــري لقـــد محـــ  االتصـــا  مـــا بـــّي الضـــمائر واوأفعـــا       
وشــحنات قويــة مــن الــدفقات العاطفيــة املشــبعة مبشــاعر اإلعجــاب ، الــيت تســكن أعمــاق الشــاعر مــن خــال  العالقــة بــّي ) اوأنــا / 

لـذا فقـد متركـزت لغـة اخلطـاب علـى  الشاعر  اوأنت ، اهلو  / املمدوح البط  ( لتتضافر كلهـا لرتسـم صـورة البطـ  القـوي الشـجاع  
تكثيـف حضــور الضـمري املخاطــب الغائــب ) أنـت ، هــو ( ؛ للكشــف عـن مهمتــه يف إنتــاج الداللـة مــن خــال  عالقـة ســياقية ، ممــا 
يدخله دائرة االلتفات ليعرب عن الذات املقصودة ، فبذلك يلحظ املتلقي حضور الضمائر على املستو  التقديري السابق ، فجاء " 

    (21)  الضمري ليختز  الصياغة على نطاق تعبريي حمدود ذي كثافة داللية "عم
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 ثانيا : بطولة املمدوح املعنوية :     
إ  قوة البط  وبسـالته يف املعركـة وشـجاعته يف مقارعـة اوأعـداء ، ومـا يتصـف بـه مـن صـفات ماديـة ، كرباعتـه يف القتـا  وتدريبـه    

اوأعـداء مـن خسـائر ، وأسـلحته وفتكهـا ، وجيشـه املـّدرب ، كـ  هـذا يظهـره بصـورة مجيلـة وصـفات  على ذلك ومقدار ما يوقـع يف
نبيلة أمام النا  ، فهو البط  العفيف املرتفع عن الدنايا وعن الدنيا ومـا فيهـا ، وهـو املـدافع عـن اوأرض والعـرض والـوطن والـدين ، 

و  إىل أ  املـديح يعـين مـدح القيمـة للمحافظـة عليهـا وتأكيـدها يف نفـو  والشجاع الذي يقيم احلق والعد  ، وهـذا يقودنـا إىل القـ
العامة ، وهو ما حيرص عليه ك  جمتمع يعيش نفس التكوين االجتماعي الذي تعيشه القبائـ  العربيـة ، وهـو النظـام اجلمـاعي الـذي 

زاز ، يعتـز بـه النـا  يف عصـره ، وكثـريا مـا نعتـوه ،  لذا يعّد البط  عنصـر فخـر واعتـ(22)تلتئم فيه وحدة الفرد يف داخله مع اجلماعة 
باوأسـد لقوتــه وســيادته الــيت ســاد هبــا علــى غــريه مــن الكائنـات ، لــذا وجــد شــاعرنا يف ممدوحــه طبــائع كرميــة وشــجاعة نــادرة ، فوقــف 

يعــرب الشــاعر عــن ميولــه شــعره عليــه ، فنجــد قصــائد كثــرية يف بطولــة املمــدوح ترســم ملمدوحــه الكثــري مــن الصــفات النبيلــة املعنويــة ، ف
وإحساسه مبمدوحه البط  املعجب بأعماله وخصاله وأفعالـه تعبـريا عميقـا صـادقا ، وإْ  مل ختـ  مـن املبالغـة يف بعـض اوأحيـا  ومـن 

 ذلك : 
 الدفاع ع  الدي  ) البطل املدافع ع  انإسالم (  -أ

جلهــاد يف ســبي  هللا ، فالّســرّي الرفّــاء مــدح بطلــه بأنــه أعــاد إ  مــن معــاين بطولــة املمــدوح دفاعــه عــن الــدين ونصــرة اإلســالم ، وا    
 للدين قوته حّي حارب أعداء الدين من الصليبّي فأصبح بذلك سيف هللا ، صارم الدين ، ومن ذلك قوله : 

 أْضَحى بَِنْجَدِتَك اإلْسالُم ُمْعَتِصماً ،          َوأْنَت باهلِل واهلِْنديِّ ُمْعَتِصــُم 
َنايَا ِفيه َكاِمنَــٌة         تـُْزِجي ال

َ
ْرَك أْحيانَاً َويـَْنَحِطُم  َقَنا ، وامل  (23)فـََتْحِطُم الشِّ

لقد ردد الشاعر يف اوأبيات املتقدمة بعض اوألفاظ مث  ) معتصما / معتصم ( و ) حتطم ، ينحطم ( فالشاعر جيسد لنا صورة     
ك( وأنت )معتصم باهلل ( ، فتحقق بذلك معىن التوحيد يف كوامن البط  ، فهو املمدوح البط  املعتصم بدينه ) فاإلسالم معتصم ب

املؤمن بربه املعتصم حببله املتّي ، وقد تأكد هذا املعىن عرب ما ورد يف البيت الثاين من خال  أسلوب التكرار يف ترديد اوألفاظ كما 
م حّي توفرت فيك القوة والبطولة والبسالة يف الدفاع عن يف السابق ) فتحطم / ينحطم ( ، فالشرك متحطم وأنك معتصم باإلسال

الــدين ، لــذا فقــد مــدح الشــاعر البطــ  بصــفة املــؤمن بربــه املعتصــم بدينــه ، احملــارب للشــرك ، وهــذه مــن أعظــم صــفات البطولــة يف 
فتخـار املسـلمّي وإعجـاهبم اإلسالم ، فرأ  البطولـة يف الشـجاع املسـلم أ  يـدافع عـن دينـه وحيمـي أرض اإلسـالم ، ممـا جيعلـه حمـ  ا

 ليصبح رمزا للدين ؛ وأنه يقف يف وجه اوأعداء حّي يدافع عنه   
 

ومن بطولة املمدوح يف نصرة الدين مواصلته الفتوحات اإلسالمية حىت اهنيار الصليب واعتالء اآلذا  الكنائس ، فصارت البالد     
 إسالمية ، ومن قوله : 
 ليُب ومْل         يـَْعُ  اوَأذاُ  هِبا ما َأطَـّـــِت اإِلِبُ  َلوال ِقرَاُعَك مْل يـَْهِو الصَّ 

 مَتَزََّقْت عْن َسنا  أْقَمارِهــا الِكَل ُ      ملَّا مَتَزََّقِت اوأْغماُد عن ُشَعٍ ،       
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َقُ  
ُ
 َأْكرِْم ِبسيِفَك ِفيها َصاِئاًل َغزاًِل،         يـَْفري الشُّؤوَ  ، َوتـَْفرِي َغْربَه امل

 (24)مُسُْر الّرِماِح تـَثـَىنَّ مثّ تـَْعتَــِدُ      مُثَّ انـْثَنيَت خَبَْيِ  هللِا ُمْعَلمـًة،       
ومل  ----مل يهـِو الصـليب  ----إ  الناظر يف اوأبيات الشعرية يلفت انتباهه الشرط املقاب  للنفي يف قولـه : ) لـوال قراعـك     

، م حتقيــق اجلــواب إال بتحقيــق الفعــ ســقوط الصــليب ، فجــاء أســلوب الشــرط ليعــرب عــن عــديعــِ  اآلذا  ( فــاقرت  اعــتالء اآلذا  ب
فبطولـــة املمـــدوح كانـــت بنصـــرته للـــدين حـــّي أغـــار علـــى ديـــار الكفـــر ) أهـــ  الصـــليب( وهـــو  صـــليبهم ، يف كنايـــة عـــن اهنـــزامهم 

ّ  الصــليب ، فالشــاعر اســتدعى أســلوب واالنتصــار علــيهم ، فأصــبحت ديــارهم إســالمية بعــد  أ  كانــت صــليبية ، وحــّ  اآلذا  حمــ
الشرط املقرت  بالنفي ) لوال قراعك     مل يهو     مل يع  ( ، واستدرك بالعطف ) مث انثنيت خبي  هللا معلمة ( ، فأراد باوأساليب 

إبرازاً لقـدرة الشـاعر علـى اللغوية فيما بّي الشرط والنفي والعطف العم  على إثارة وعي امللتقي وحتفيز إدراكه ؛ وأ  يف هذا التنوع 
توصــي  رؤيتــه إىل العــامل املقصــود وهــو جيســد براعــة املبــدع وقدرتــه اللغويــة يف تنــوع اوأســاليب ، فجــاء الشــرط فيمــا ذكرنــا ســابقا ؛ 
  ليكشف : ) اقرتا  قراع اوأعداء بسقوط الصليب ، واعتالء اوأذا  ( ، كما عم  النفي على االرتباط الـداليل بالشـرط ، فلـو كـا

النفي منفصال وأختلف املعىن املقصود ) فلوال قراعك مل يهو الصليب ، ومل يع  اوأذا  ( ، فكأ  التفاعـ  احلاصـ  مـا بـّي الشـرط 
والنفي أد  إىل اإلجياب، فالقراع هـو  بـه الصـليب وعـال اوأذا  ( ، وأخـريا جـاء العطـف ليكتمـ  املشـهد الصـوري للمعركـة حيـث 

، فلم يكتـف الشـاعر بقـراع املمـدوح البطـ  لألعـداء إمنـا عطـف عليـه االنثنـاء علـيهم ملالحقـتهم خبيـ  هللا يشري إىل استمرار البطولة 
 اليت وهبها يف سبي  هللا حىت القضاء عليهم وهزميتهم  

ن فبــذلك جنــح الشــاعر يف تشــكي  دالالت مــن اســتعماالت متعــددة للغــة إلنتــاج قــيم تعبرييــة قــادرة علــى توصــي  الداللــة مــ       
خال  استدعاء الكلمات املناسبة يف اوأسلوب اللغوي ، " فقد ختلق الكلمات يف تضامنها واتساقها ، أو جتاوراهتا ما مييز أداء عن 

أو           ســواه ، أو يشــك  صــورا مــن أســاليب متعــددة ، وقــد ينــتج عــن ذلــك كلــه مــا ميكــن أ  نســميه أو نعــده أســلوبا تقليــديا
    (25)أسلوبا متفرداً " 

إ  دفاع املمدوح عن الدين كشفت عنها بعض اوأبيات التالية للبيت اوأو  يف النص املتقدم  من خال  مظـاهر البطولـة املاديـة    
، فقــد متزقــت اوأغمــاد واســتلت الســيوف لتحــارب اوأعــداء ، وأتــت اخليــو  الــيت وهبهــا املمــدوح هلل ) خبيــ  هللا( يركبهــا فــار  بطــ  

حمه ؛ ليدافع عن الدين ويفتح به الـديار لإلسـالم   إ  شخصـية املمـدوح البطـ  بـرزت يف الـنص الشـعري شجاع يقاتلهم بسيفه وبر 
قراعك ، بسيفك ، انثنيت ( وهي أفعا  مادية تكشف عن  ----بشك  الفت عرب استخدام الشاعر لضمري املخاطب ) أنت( 

 صبح البطولة املادية جسرا يؤدي إىل البطولة املعنوية    صورة البط  املعنوية يف نصرة الدين والدفاع عن اوأمة ، فبذلك  ت
ومما قاله الّسرّي الرفّاء عن ممدوحه البط  يف مقارعة اوأعداء واالنتصار عليهم ، وفتح بالدهم باإلسالم ، واإلغارة  على أرضهم    

 ، قوله : 
ْلِك َسْرَمَدا           

ُ
 اُم هللِا َف َّ ِبَك الِعدا وأنَت ُحسَ   فـُُتوُحَك َردَّْت بـَْهجَة امل

َدا  َْشَريفُّ جُمَــرَّداً ،            َويـُْثيِن عليَك السَّْمَهريُّ ُمَسدَّ
 حُيدُِّث َعْنَك امل

 أَعاَد وأْيَدي الفتُح ِمَنَك ُمعـــوََّدا         ِقراَع الِعدا َجاٍر على ما تـََعوَّدا 
 (26)َسَحاباً،إَذا َروَّ  الثَّر  ِمْنُه أمْحَدا              َومَمْطُر أرَض الرُّوِم ِمن َدِم أْهِلها  
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يكشف  الشاعر عن الصراع الدائر بـّي املسـلمّي والـروم ، صـراع ديـين بـّي عقيـد ي اإلسـالم واملسـيحية ،  إذ كـا  البطـ  سـيف    
 الدولة يف هذه اوأبيات هو املوحد املدافع عن اإلسالم يف وجه الروم  

صور لنا املمدوح البط  الفاتح لديار الكفـر) الـروم( باإلسـالم ، املـدافع عـن بـالد اإلسـالم ، الواقـف يف وجـه خطـر هذا النص ي    
     الروم ، وقد نعته الشاعر بـ ) حسام هللا( الذي قت  به اوأعداء فأمطرهم باحلرب والقت  وأوقع بأهلها اهلزمية                       

ات النص املتقدم اإلفصاح  عن إعجابه مبمدوحه وبطولته مباشرة وإمنا جلـأ إىل طـرق أخـر  ، فينحـرف عـن مل يشأ الشاعر يف أبي  
اللغــة العاديــة إىل لغــة جمازيــة اســتعارية غــري مباشــرة وغــري مألوفــة ، فيســتدعي العبــارات اجملازيــة علــى حنــو : ) فتوحــك ردت ____ 

 أنت ممطر أرض الروم ___ من دم أهلها(            هبجة امللك ، وأنت حسام ___ حيدث عنك املشرقي ، و 
فالشـاعر يســتنطق الفتــوح واحلســام واملشــريف اسـتمالت الــدماء امطــاراً مطــرا ، فشــقت هبـذا لغــة الشــاعر طريقهــا إىل الــال متوقــع ،     

شــياء مــن جديــد ، بــ  يعيــد وكسـرت الــنمط املــألوف إىل لغــة جديــدة ليحقــق املفاجــأة للقــارئ" وهنــا يعيــد الشــاعر املبــدع صــياغة اوأ
  (27)صياغة احلياة أو جزءا منها حّي يعطيها شكال جديدا أو مينحها حياة جديدة ، ويشكلها خبطوط فنية جديدة " 

تكشف لغة الشاعر الفنية عرب تقنية انتقاء اوألفاظ واملفردات والرتاكيب براعة يف رسم الصورة يف حواره مع املمدوح البط  عن     
خصية عظيمة يف شجاعتها وبسالتها لقائـد املسـلمّي الناصـر لـدين هللا الكاسـر لصـليب الكفـر ، سـيف الدولـة احلمـداين جتسيد لش

 فصار حمط إعجاب املسلمّي ومركز حديثهم مبا حققه من انتصارات وفتوحات إسالمية   
 القائد اهلحمام ) البطل ، الشجاع ( : -ب
  وصـفه بـبعض الصـفات الـيت متيـزه عـن غـريه ، فيفـرُدُه الشـاعر بوصـفه عـن بـاقي القـادة ، بدت بطولة املمـدوح املعنويـة مـن خـال   

فليس له مثي  يف القيادة والشجاعة ، هتابه اوأعداء ، وختشى من وقعه ومواقعته ، فالشاعر يف هذه اجلزئية ال يـدخ  يف توصـيفات 
بوصــف معنــوي كإظهــار املمــدوح البطــ  بصــورة املنتصــر يف املعــارك ، املعركــة وجمرياهتــا كأســلحة البطــ  وقتالــه اوأعــداء ، إمنــا يكتفــي 

شديد الوغى على اوأعداء ، فهو اوأسد يف قوتـه ، الـذي تـتجهم اوأعـداء مـن رؤيتـه ملـا يوقعـه هبـم مـن قتـ  ودمـار وخـراب وهزميـة ، 
 فمن أقواله يف ذلك : 

 تـََباُعُدها ِمْن ُسْخِطِه ، فـَتَـُروُعها        مُهَاُم َوَقى اوَأْعداَء ِمْن َسطواتِِه               
هُتا إْذَعاهُنا وُخُضوُعها  تُُه أْسيافُـــُه ورَِماُحـُه ،                 َوُعدَّ  (28)فَـُعدَّ

فاوأبيــات تكشــف عــن أثــر الرعــب واخلــوف الــذي تركــه البطــ  يف نفــو  اوأعــداء ، فالرهبــة واخلــوف جــزء مــن اوأســلحة الــيت تُعــّي   
لــى النصــر ، فــذكر بعــض اوأدوات املاديــة الــيت يتســلح هبــا البطــ  ) أســيافه / رماحــه ( ليكشــف عــن بطولتــه املعنويــة  ، اوأبطــا  ع

فتكتمــ  بــذلك بطولــة املمــدوح يف جانبيهــا املــادي واملعنــوي ، فاحلضــور املعنــوي بنعــت البطــ  املمــدوح  باهلمــام )مهــام وقــى اوأعــداء  
ويروعهم سخطه   فجاءت البطولة املعنوية متجسدة يف ) أنه مهام ، اوأعداء تتقي سطوته __ سطواته ( ، فاوأعداء تتقى سطوته 

 ، يروعها سخطه عليهم (   
 ومن ذلك قوله يف مدح سيف الدولة وقد عزم املسري إىل ديار اوأعداء : 

ََنايا يف ُظَِبً تَـ 
 َتَبسَّـــُم إذا اْبُن أيب اهلَْيَجاِء ِهيَج جَتَهََّمــْت         ُوُجوُه امل

يُُّه         َولكنَُّه أْمَضى ِغرَارا وأْصــــَرُم  يُف مَيِْضي يف اللِّقاِء مسَِ  هو السِّ
ْيِه بـُْؤَسى وأَنـُْعُم   َقُطوٌع ، إذا مْل تـَْقَطِع الِبيُض نـَْبــوًة          َوُصوٌ  ، فـََفي ّحدَّ
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ــا          أحَ   اَطْت هِبا للطَّْعِن نَاٌر َتَضـــرَُّم حَتَاَمْت أََعاِديــه الشَّآَم كأمنَّ
 َوْقد أْعَظَمْتُه الرُّوُم،فاْسَتْصَغَرْت ِبِه         أكاِبَرها ، إ َّ الشَُّجاَع ُمَعظَـّـــُم 

 ُُ ـــُم  َفَحلَّْت ُعَر  تِْيَجاهِنا ِلُمـــَؤيٍِّد ،     خَيُرُّ له ُذو التَّاِج َوهو ُمَعمَّ
 َهاِم  بِنْفِسه ؛          َفِقرٌي إليه اجلّيُش ، وهو َعَرمَرُم َغيِنُّ َعِن اجلْيِش اللُّ 

 (29)إَذا َجدَّ يف تـَْعريِسِه وُبُكــورِِه           َرأيَت ِبَقاَع اوأْرِض تـُْثرِي َوتـُْعِدُم 
ر العـرب ، فهـو الشـجاع حتاو  هذه اوأبيات إظهـار صـورة املمـدوح البطـ  القائـد الشـجاع بصـورة كـا  هلـا احليـز اوأكـرب يف أشـعا   

الــذي يقــارع اوأعــداء ويــدافع عــن احلمــى ، فهــو ذو قيمــة عظيمــة يف جمتمعــه ، لــذا فــإ  الــبعض " يــربط بــّي البطــ  وجمموعــة القــيم 
والثقافــات اخلاصــة بــاجملتمع الــذي يوجــد فيــه ، وأنــه رمــز ومثــ  أعلــى للجماعــة الــيت تنّصــبه بطــال هلــا ، وأنــه يرمــز لقيمهــا ومبادئهــا 

   (30)يدها " وتقال
استخدم الشاعر يف رسم الصورة تقنية املشابه املعاد  للممدوح ، فهو السيف القطـوع ، وهـو النـار الـيت أحاطـت باوأعـداء ، مث    

خلــص مــن ذلــك إىل قيادتــه وشــجاعته ، فعّظمتــه الــروم واستصــغرت كرباءهــا ، فكــا  الغــين عــن اجلــيش الفقــري إليــه ، فــإذا ســار إىل 
 اوأرض من حتتهم    اوأعداء حتركت

تتضح هنا صورة املمدوح البط  القائد الشجاع وهو يف أوج عظمته ، إذ جيع  الشاعر من املمدوح البط  ذا صورة ثنائية )هـّيج    
جتهمت / ظيب تبتسم ، يف حدّي سيفه بؤ  / وأنعم ، أعظمته الروم / استصغرت أكابرها ، تعريسه / بكوره ، غين عن اجليش / 

، عرب أسـلوب لبط  ، فكلها تعم  على رسم صورتهه اجليش ( ، فبهذه احلركة الثنائية داخ  النص تتكام  صورة املمدوح افقري إلي
الثنائية الضدية اليت تكشف عن طرفّي كالمها يعم  مع الطرف اآلخر للكشف عن البؤرة اليت يسعى الشاعر للتعبري عنها يف رؤيته 

مــام الــذي ارتســمت صــورته يف أذهــا  النــا  ، وصــارت عيــوهنم تنظــر إليــه بفخــر وأمــ  يف الــدفاع الشــعرية اجملســدة لصــورة البطــ  اهل
عــنهم ورّد اوأعــداء عــن بالدهــم ، وهــو رمــز وحــدهتم وعــزهتم واســتقرارهم  ، ويف املقابــ  مصــدر هــّم وغــّم لألعــداء خيافونــه ويرهبــو  

 صورته يف ذهن املتلقي   جانبه ، وكلها متث  اجلانب املعنوي الذي عم  الشاعر على رسم 
 ج _ البطل املعز للخالفة والدولة : 

يقوم الشعراء عادة مبدح ممدوحيهم بأوصـاف عـدة كالشـجاعة والقـوة والعزميـة واملهابـة والثبـات ، وكلهـا مـن أجـ  تثبيـت اخلالفـة     
اخلالفـــة واحلفـــاظ عليهـــا ؛ وأهنـــا عـــّز  والـــدفاع عـــن الدولـــة ، و محايتهـــا مـــن اوأعـــداء ، واملمـــدوح البطـــ  عليـــه أ  يضـــع نصـــب عينيـــه

املسلمّي وقوهتم ، وكلما بقيت قوية متماسكة ساهم هـذا يف انتصـاراهتم وتقويـة عـزميتهم ، وهيبـة اخلالفـة مـن هيبـة الدولـة ، فكلمـا  
بطــ  بـــاملعز كــا  اخلليفــة بطـــال قويــا وقائـــدا شــجاعا زادت قـــوة اخلالفــة وعلـــت رايتهــا ، لــذا يعمـــ  الشــاعر علـــى إظهــار املمـــدوح ال

للخالفـة املــدافع عــن الدولــة يف معاركــه وصــوالته وجوالتــه علــى اوأعــداء ، ومــن ذلــك قــو  السَّــريَّ الرَّفَّــاء يف مــدح اوأمــري احلســّي بــن 
 سعيد بن محدا  : 

 َفأَلَبْسَت اخِلالَفَة ثـَْوَب ِعــزٍّ         َغَداَة لَِبَسَت َقْسطَلَـــــَة اجلِياِد 
 يف يَوِم َسْعــٍد          حَمَا إْشرَاُقه ظُلَـــــَم الِبالِد  وأْنَت ُمَظفَّرٌ 

 ِبه ، والشَّمَس يف ِظ ِّ اوأيَادي   َرأيْنا اللَّْيَث يف َغاِب الَعوايل          
 (31)َسِلْمَت لَنْشِر َعارِفٍة رُفـــَاٍت       تـَُعمُّ ، َوَدْفِع نَائبَــٍة نَآِد 
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ص املتقدم صورة املمدوح البط  املعـز للخالفـة ) ثـوب العـّز( ، فقـد صـور اخلالفـة بـامرأة لبسـت ثوبـا مجـيال انتزع الشاعر يف الن     
 طّرزه هلا عشيقها  ، ومن لوازم هذه الصورة ) ألبست ، ثوب ( واليت حتم  داللة الغطاء الذي تغّشى الك  ، حىت أ  

 
البط  املمدوح غبار املعركة ، فاخلالفة تبقى قوية وعزيزة وأ  بطلهـا قائـدها  الشاعر ربط بّي لبس اخلالفة لثوب العّز ، بلبس القائد

 ) اخلليفة( خيوض املعارك ويناز  اوأعداء للدفاع عنها ومحايتها من احلاقدين املرتبصّي هبا أعداء الدين  
ا ال جياريه أحد يف ساحة الوغى كما عمد الشاعر إىل تشبيهات أخر  حقيقية ومباشرة حّي جع  املمدوح البط  أسدا مظفر       

يف الغاب بّي اوأعداء ، حيم  الرمح يف يده والسيف الذي صار كالشمس يف ظ  يديه ، لذا يستمر الشاعر يف رسم صورة البط  
 املدافع عن خالفته وواليته وحكمه  ، لتظ  رايته خفاقة عالية ، تـدو  اوأعـداء وتنتصـر علـيهم ، فعمـ  الشـاعر علـى إجيـاد مـدرك
خاص للفع  واملوقف من خال  احلوا  املدركة ، فقد مزج بّي احلسي )ألبست، ثوب ، إشراقه ، رأينا ( ، واملشابه املعنوي ) أنت 
مظفر ، الليث يف غاب العوايل ( والذي يعّد من أهم وسائ  التشكي  الفين للصورة ؛ وأهنا  عرب اخليا  تساعد على تركيب صـورة 

   (32)اقع ، غري أ  فيها ملسات فنية ترتقي هبا عن الواقع املادي " فاجلانب احلسي أساسي يف الصورة " جديدة هلا عالقة يف الو 
ويستمر الشاعر يف رسم صورة ممدوحه البط  احلامي للخالفة واإلمارة واملدافع عن البالد والعباد ، إذ وجدنا يف ديوانه تكرار       

ع عنها يف وجه اوأعداء ، ومن ذلك قو  الشاعر يف مدح سيف الدولة أيب احلسن مشرياً صورة اوأسد يف وسط غابته حيميها ويداف
 إىل إصالحه سور حلب : 

 فإْ  َخال  ِمْنه يـَْوماً ، فـَْهَو جَمُْذورٌ           حَمَلَُّك الَغاُب حَيِْمي اللَّْيَث َحوَزتُه ،       
 وأنَت ، ال َشكَّ ِفيه ، ذلك السُّــورُ      هلِل ُسوٌر على اوأيّـــَاِم َيْكلـــَُؤُه ،      
 وَُك ُّ ُحْصٍن ِسو  أْطرَاِفهـــا ُزوُر        مَحَْيَتُه ِبرماِح اخَلطِّ ُمْشَرَعــــًة ،        

 (33)َجرُّ احَلديِد ، َوَذْيُ  النـَّْقِع جَمُْروُر        أنَت اهلَُماُم الذي ِمْن مَهُُّه أبَـــداً         
ــن أرضـه ، إذ جيعــ  الشــاعر حلــب أرض املمــدوح وإمارتــه / غابــة اوأســد      تتضـح هنــا صــورة املمــدوح البطــ  احلــامي إلمارتــه احملصِّ

املمــدوح      والبطــ  املمــدوح ســيف الدولــة اوأســد الــذي حيميهــا ويصــوهنا مــن اوأعــداء واوأخطــار ،  وهــو مــن الــذين هيــأهم  هللا 
 سور( فبه محى هللا اوأيام   حلفظ بالد املسلمّي ومحايتها) هلل

حتمــ  اوأبيــات املتقدمـــة خــال  تقنيــة رســـم الصــورة الفنيــة لتقريبهـــا إىل ذهــن املتلقــي دالالت البطولـــة يف محايــة الــبالد ورعايتهـــا     
 والــدفاع عنهــا مــن اوأخطــار ، وقــد متكــن الشــاعر مــن ذلــك عــرب عــدد مــن القــرائن )حملــك الغــاب / حيمــي الليــث حوزتــه ، هلل ســور

كــ  حصــن ســو  أطرافهــا زور ( ، فداللــة الســور واحلصــن والليــث حيمــي ،   ---____ أنــت ذلــك الســور ، محيــت رمــاح اخلــط 
محيتــه برمــاح وأطرافهــا ) أنــت اهلُمــام( ، حتمــ  معــاين الشــجاعة والبطولــة يف الــدفاع عــن أرضــه وإمارتــه ، وحتمــ  داللــة شــدة العزميــة 

ه ، والعرب تعرف أ  من شرف الرج  وكرامته احلفاظ علـى أرضـه ووطنـه ، لـذا فالشـاعر والبطش يف ساحة الوغى للدفاع عن واليت
حيــاو  " خلــق العالقــات الــيت تشــري إىل احلالــة أو املوقــف أو التصــور وأغلــب هــذه احلــاالت هــي تنبيــه مــن الشــاعر إىل اجلــو العــام ، 

   (34)العاطفي أو النفسي أو الفكري الذي يريد نقله إىل القارئ " 
، املمـدوح البطـ  غابـة حيرسـها اوأسـدلقد خلـص الشـاعر إىل نتيجـة حتميـة حـّي قـّرب الصـورة إىل ذهـن القـارئ ، فجعـ  أرض     

وحصن سوروها البطـ  الشـجاع ) اهلمـام( ، )جيـّر احلديـد( يف صـورة بصـرية ، مث ملسـية يف حـّي آخـر ، مث جعلهـا صـوتية وانتهـت بــ 
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البصري ، فعم  الشاعر على جع  املتلقي يعيش مشهد املعركة يف حضـور الرمـاح وجـّر احلديـد  )ذي  النقع جمرور( عرب تقنية الرسم
ع وذي  النقع جمرور ، وكأنه خيلص إىل القو  بأ  محاية اخلالفة واإلمارة والدفاع عنها ال يتأتى إال  ببطولة خليفتها وأمريها ، فالـدفا 

وجه اوأخطار ومحايتها   لذا عمد الشاعر إىل رسم صوره بأشكا  متنوعة ؛ وأ  عن اوأوطا  حيتاج عزمية القائد وقوته للوقوف يف 
الصورة ختتلف من قارئ آلخر ، فقد حيصـ  تـداخ  يف الصـور إذ مـا " تبـدو شـديدة اللمسـية لقـارئ ميكـن أ  تكـو  صـورة بصـرية 

   (35)متاما لد  قارئ آخر" 
 اخلامتة : 

عروفة يف اوأدب العريب منذ العصر اجلاهلي ، وقد زاد اهتمام الشعراء هبـذا الفـن يف العصـور يعّد فن املديح من الفنو  الشعرية امل   
الالحقة بعد صدر اإلسالم ، وازدهر يف العصر العباسي ، وقد تبوأ مكانة مرموقة بّي سائر الفنو  الشعرية حىت كاد يطغى عليها ، 

 عجابه بشخصيات مرموقة صّورها بالبط  يف ثنايا قصائد املديح عنده   وقد رأينا فيما سبق كيف جلأ السري الرفاء إىل إظهار إ
لقد وجد الشاعر يف بطولة املمدوح الذي قصده قوة ضالته املنشودة يف جتسيده بصورة البط  املدافع عن الدين واوأمـة ، وهـو      

 وتربزه من بّي أبناء عصره   الشخصية اليت تستحق املدح والثناء ؛ لبطولة راسخة يف شخصية متيزه عن غريه ، 
أظهــرت الدراســة أّ  الشــجاعة والبطولــة واإلقــدام مــن املثــ  العربيــة اهلامــة الــيت ســعى إليهــا الفــار  العــريب البطــ  ؛ ليكــو  حمــّط     

ـــة املمـــدوح املاديـــة بأســـلحته وعتـــاده ومعاركـــه الـــيت خاضـــها بوقائ عهـــا إعجـــاب الشـــعراء والنـــا  أمجعـــّي ، وقـــد رأينـــا كيـــف أ  بطول
وتفصيالهتا واالنتصارات املتحققة فيها ، وقوة املمدوح البط  وشجاعته ، إضـافة إىل بطولتـه املعنويـة الـيت تتبـع يف حتققهـا وحصـوهلا 
بطولتــه املاديــة ، فيمــا ظهــرت يف الــدفاع عــن الــدين وقيادتــه املظفــرة ، وبطولتــه الــيت أعــّز هبــا الدولــة واخلالفــة ، كلهــا تضــافرت إلبــراز 

 مدوح البط  الذي يشار إليه بالبنا  ، وخيلد ذكره على مّر اوأزما    صورة امل
استطاعت الدراسة قراءة شعر الّسرّي الرّفّاء قراءة نقديـة معاصـرة يف ضـوء املنـاهج النقديـة احلديثـة ، منحـازة يف بعـض اوأحيـا       

يف استثمار اللغة العربية ، واالستفادة من قدراهتا وطاقاهتا  إىل القراءة اللغوية ) اوأسلوبية( مما ساعد  يف  الكشف عن قدرة الشاعر
 الفذة يف خدمة الشاعر املبدع ؛ للتعبري عن جتربته الشعرية   
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 الهوامش 
(1)

كان بها، فعررف بن أحمد بن السري الكندي، أبو الحسن. شاعر، أديب من أهل الموصل. كان في صباه يرفو ويطرز في د ري  السّ اء : فّ الّسرّي الرّ  

لروزراء بالرفاء. ولما جاد شعره ومهر في األدب قصد سيف الدولة بحلب، فمدحه وأقام عنده مردة. ثرم انتقرل بعرد وفاتره إلرى بغرداد. ومردح جماعرة مرن ا

ن مجرالس الكبرراء، فضراقت واألعيان، ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان )محمد وسعيد ابنا هاشم( وكانت بينره وبينهمرا مهاجراة فاهيراه وأبعرداه عر

لحرال. دنياه واضطر للعمل في الوراقة )النسخ والتجليد( فجلس يورق شرعره ويبيعره، ثرم نسرخ لغيرره براألجرة. وركبره الردين، ومرات ببغرداد علرى تلر  ا

شمس الدين أهمرد برن محمرد برن أبري  انظر ،ابن خلكان ، أبو العباس وكان عذب األلفاظ، مفتناً في التشبيهات واألوصاف، ولم يكن له رواء وال منظر.

يتيمةة . وانظرر ، الثعرالبي ، أبرو منصرور عبرد الملر  برن محمرد برن إسرماعيل ،  358/ص1م ، دار الثقافرة ، بيرروت ، ج1971، وفيات األعيان  بكر ،

وانظررر ، عليرران ، محمررد  .  117/ص2، مكتبررة السررعادة ، ج 2م ، ط1956، تحقيرق محمررد محرري الرردين عبررد الحميرد ،  الةدهر فةةي محاسةة  أهةةل العصةةر

 .  108، ص 1990، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  المديح في بالط سيف الدولة الحمدانيشحادة ، 
 )2( ابن منظور ، أبو الفض  مجا  الدين ، لسان العرب ، 1990م ، دار صادر ، بريوت ، مادة ) َمَدَح (   

 )3( نفسه ، مادة ) َمَدَح (  
 )4( هدار ة ، حممد مصطفى ،اجتاهات يف الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري ، 1969م ، ط2 ، دار املعارف ، مصر ، ص369  

 )5( الرافعي ، مصطفى صادق ، تاريخ آداب العرب ، 1978م، ط2 ، دار الكتاب العريب ، بريوت – لبنا  ، ج3 ، ص95  
 )6( نفسه ، ج3 ، ص97  

 )7( انظر ، ناصيف ، إمي  ، أروع ما قيل يف املديح ،1999 ،  بريوت ، ص11    
 )8( انظر ، نفسه ، ص16   

 )9(انظر ،  ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص12  
 )10( انظر ، املصطفى، علي أمحد رشيد ، قصيدة املديح العباسية م  بشار إىل املتنيب ، رسالة دكتوراه ، آب 1999، جامعة الري موك ، ص37   

 )11( رومية ، وهب ، قصيدة املدح حّت هناية األموي ،1981م ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ص163  
 )12( انظر ، العفيفي ، حممد أبو الفتوح ، البطولة ، 2001 ، إيرتاك للنشر والتوزيع ، ص11  

 )13(  السّرّي ،أمحد الكندي ، ديوان الَّ سريَّ الرَّفّاء ،تقدمي وشرح ،  كرم البستاين ، مراجعة ناهد جعفر ، 1996 ، دار صادر ، بريوت ، ص183  
 )14( رومية ، قصيدة املدح حّت هناية العصر األموي ، ص153  

 )15( انظر، الرباعي ، عبد القادر ، الصورة الفنية يف شعر أيب متام ، 1999م ، ط2 ، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع ، عما  ، ص178  
 )16( الرّ فّ اء ، الديوان ، ص185  

 )17( نفسه ، ص  
 )18( الربابعة ، موسى ، قراءة النص الشعري  ، 2002 ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، إربد – اوأرد  ، ص30  

 )19( الّرّفاء ، ديوان الّسرّي الّرفّاء ،ص 313  
 )20( حسّي ، حممد حممد ، اهلجاء واهلّجاءون يف اجلاهلية ، 1947 ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ص24   

 )21( ربابعة ، موسى ، قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهلي ،2002م ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، إربد – اوأرد  ، ص149  
 )22( انظر ، العشماوي ، امين زكي حممد ، قصيدة املديح عند املتنيب وتطورها الفين ، 1983م ، دار النهضة ، بريوت ، ص19  

 )23( الّرفّ اء ، ديوان الّسرّي الرفاء ، ص410  
 )24( نفسه ، ص352  

 )25( عيد ، رجاء ، البحث األسلويب معاصرة وتراث ، 1993م ، منشأة املعارف ، االسكندرية ، ص25  
 )26( الرّفاء ، ديوان السري الرفاء ، ص134  

 )27( اجلعافرة ، ماجد ياسّي ، قراءات يف الشعر العباسي ، 2003م ، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع ، اربد- اوأرد  ، ص57  
 )28( الّرّفاء ، الديوان ، ص281  

 )29( نفسه ، ص420  
 )30( العفيفي ، البطولة بني الشعر الغنائي والسرية الشعبية ، ص11  

 )31( الّرّفاء ، الديوان ، ص146  
 )32( الرباعي ، عبد القادر ، الصورة الفنية يف النقد األورويب ، جملة املعرفة ، ع402 ، السلسلة السابعة عشر   دمشق ، شباط   1979 ، ص44  

 )33( الّرّفاء ، الديوان ، ص 
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 )34( أطميش ، حمسن ، دير املالك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصر ، ص243  ،
 )35( فريدما  ، نورما  ، الصورة الفنية ، ترمجة جابر عصفور ، جملة اوأديب املعاصر ، ع16، سنة 4 ، 1976 ، ص380  

 املصادر واملراجع : 

  ، دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصرأطميش ، حمسن ، دير املالك   
  ، قيرق محمرد ، تح يتيمةة الةدهر فةي محاسة  أهةل العصةرالثعالبي ، أبو منصور عبد الملر  برن محمرد برن إسرماعيل

  ، مكتبة السعادة .  2م ، ط1956محي الدين عبد الحميد ، 

  ، اوأرد   -م ، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع ، اربد2003،  قراءات يف الشعر العباسياجلعافرة ، ماجد ياسّي 
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 رواية" نزيف احلجر نإبراهيم الكوين منوذجا العجائيب واألسطوري يف اخلطاب الروائي الصحراوي
Extraordinary and legendry events in the saharian narrative discourse. 

Bleeding of The stone by Ibrahim Elkouni as a prototype 
 

 ميلود شنويف .د   األستاذ:    
  كلية اآلدابو اللغات-قسم اللغة العربية

         لونيسي علي -2جامعة البليدة        
  ملخص:

تكّرر رواية البيئة الصحراوية  ما هو موضوع رواية تدور أحداثها يف صحراء قاحلة إاّل من بعض الواحات و منابع املاء، ه 
موضوع احلياة يف املدينة ؟ ه  قضايا إنسا  الصحراء هي قضايا اإلنسا  عموما أم هي قضايا خاصة تصنعها البيئة؟ ه  هناك 

 موضوع غرضي جيري الصراع حوله؟  

واقعية أضفت على التشكي  الروائي طابعا  إّ  "نزيف احلجر" رواية يتغّذ  خطاهبا احلاف  باوأسطوري والعجائيب من شرايّي غري      
ممّيزا جع  ختصيب الواقعي باملتخّي ، باوأسطوري، حيسم لصاحل اوأسطوري أي "سردية اوأسطرة" كصوغ مغاير، مّكن الروائي أ  

صبح التناقض يصوغ خطابه كرها  تشكيلي يرقى مبشاهد "احللو " و"الرؤيا" و"القت " إىل التشخيص عرب اإلحياء والتخيي ، حيث ي
واملفارقة أساسا مهيمنا يف خطاب الشخوص، وأّ  مظاهر اوأسطورة وصور التعجيب ليست إالّ مرايا تعكس االهنيار يف حدود تتجاوز 
الطبيعي والواقعي، والرتّدد الذي توّلده أحداث الرواية لد  القارئ ليس إاّل نتيجة لرعب املعىن يف أحداث فوق طبيعيه وغري مألوفة 

 ك  الذي حدثت به رغم أهّنا ليست جديدة بالشّ 

 الرواية، اوأسطورة، العجائيب، اخلطاب الصحراوي، إبراهيم الكوين، نزيف احلجر الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
   What is the subject of a novel dealing with life in a mere dry desert,containing only few 

oasises and resources of water,does the nover of a desert environment repeat dealing with 

subjects of life in the city?do the issues desert's Man are those of Man in general or he has 

particular issues made by his environment?Is there any intended subject ,there is a conflict 

about it?The bleeding of the Stme is a novel that extracts its extraordinary and legendry 

discourse from unreal resources,that added a distinctive quality to the structure of a 

novel,which made the enrichment of the real aspects with legendary imaginative aspects,be 

decisive for the legendry aspects.     It means that the legendry narration as a different 

formulation enabled the novalist to write his discourse as a forming wager raising by the 

scenes of solutions,vision and murder to the personification by inspiration and imagination 

wher contradiction became a manipulating base in the character's discourse because the 

legend and extraordinary images are merely mirrors that reflect the ruin in limits that exceed 

the real and natural life aspects,but the hesitation that the novel's creates in the reader's mind 

is only a result of the terror of the meaning in unnatural events in the way ith happened 

although it is not new. 
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the stone          
حتتفي الرواية الصحراوية حبكم امتحاحها من أساطري املكا  املوغلة يف زمن البدايات بالعجائيب  االحتفاء بالعجائيب: -1

واوأسطوري واخلرايف، ويبدو أهّنا جتد فيها كّ  ما حتتاجه إلخصاب الفع  وحتريك سكو  املكا  باإلضافة إىل ما تضفيه عليها 
وحده القادر على إخصاب اوأعما  املنتسبة إىل أنواع دنيا مث   »يات  والواقع أّ  العجائيب يف اجملا  اوأديب هومن مجال

وهكذا فإّ  روح العجائيب تنفخ احلياة يف "النزيف" بأكملها، ذلك أنّنا حنسن  (1)«الرواية وبصفة عامة كّ  ما يتعّلق باحلكاية 
ن كّ  قيد زمين، يبّث فينا اإلحسا  بأهّنم مهيئو  للعم  بالشك  الذي ال حييدو  فيه أ  "الكوين" قب  أ  حيّرر شخوصه م

 عن طباعهم رغم مناورات حماولة إخفاء هذا الطبع رديف اوأبدية وسلي  اوأز  
ساها  تدين حيّرك الشغف باوأبدية "قابي " دو  توّقف ومينحه نربات ملعاناته الداخلية ومعاناة احمليطّي به تقو  على أ  نن 

الرواية االلتصاق باملادي واجلسدي، وحتتف  باملقاب  مبا تصبو إليه الروح من مغادرة هذا العامل املادي املنحّط  الروح هي الروح 
سواء كانت يف اإلنسا  أم يف الوّدا   ينتحر الوّدا  وال يرضى لروحه اهلوا ، ويقت  "أسوف" على يد من فقد مساحة الروح 

  حلم اإلنسا   هكذا ختضع "النزيف" يف حبكها ملوضة عصر البدايات فتتشّك  بوصفها منوذجا للصراع اوأبدي ورفعتها بأك
  إهّنا منوذج لصراع اوأضداد !بّي اإلنسا  والطبيعة، بّي اإلنسا  واحليوا ، بّي اإلنسا  وماضيه، بّي اإلنسا  وأخيه اإلنسا 

ظمة الربيئة يف صورة الوّدا   و"أسوف"، ما يسمح بإدراج نص "النزيف" يف القذر يف صورة "قابي " و"جو  باركر"، والع
رصيد النمط اجملازي من اوأدب، والنظر إىل شخوصه ليس باعتبارها شخصيات عم  روائي بقدر ما هي غواية مستمرّة يف 

 الزما  واملكا  
 
أو  أك  الّلحم مهما كّلف    ذلك من إبادة قطعا  احليوانات  يتعّلق اوأمر بالنسبة إىل "قابي " باحملافظة على قانو  الرغبة يف    

حىت البشر، تسرّيه يف ذلك غريزة حّب البقاء ولو على حساب هالك اوأرض، إنسا  ال يستطيع النوم إذا مل يأك  اللحم، يف 
 أسنانه دودة إذا مل يأك  الّلحم أكلته 

حّلت فيه روح والده وحّ  هو يف "أسوف" باحملافظة على قانو  استمرارية  ويتعّلق اوأمر بالنسبة إىل "أسوف" والوّدا  الذي   
حياة اوأنواع كّلها، فهو حّي كاد يسقط يف اهلاوية بعد معركته مع الوّدا ، وبات معلقا يف اهلواء ميسك بنتوء صخرة حىت أشرف 

 هذه احلالة،  ويف الرواية كّلها، استخدام ذكي على اهلالك، مل يستطع أ  ينقذ نفسه، ومل ينقذه إنسا ، ب  أنقذه الوّدا ، يف
للتخيي  ونفور واضح من الوضعية الواقعية يالمس متجيد العجائيب  واخلرايف الذي يتحّكم يف حياة الصحراء باملعىن الذي ال ميّ  

دئية مبكّوناهتا املتناقضة، وإالّ "الكوين" من ترديده، إضافة إىل اشتغاله على الرواية بوصفها بنت الصحراء وجملى تصوير احلياة الب
فسيكو  استعما  العجائيب جمرّد استعما  ساخر للرواية ينتج أعماال زائفة  هكذا مل يفكر "أسوف" يف نفسه حّي أشرف على 

العجوز  ينبغي أاّل يكّف عن التفكري يف مصري الوالدة املسكينة بعد هالكه  ماذا ستفع  »اهلالك أكثر مما فّكر يف أّمه من بعده 
وهكذا أيضا "فّكر"  (2)«بنفسها يف هذه الفيايف؟  ال ينبغي أ  ميوت  ليس من حّقه أ  ميوت ويرتكها تواجه هذا املصري القاسي 

  وبذلك يعّري "الكوين" زيف "الواقعي"  ويفضح أوهامه  (3)فيه الوّدا  وعاد لينقذه من موت حمتوم مع تباشري فجر ليلة قاسية
بة انطالقا من أفكار مبتذلة، وهو يعاجل قضايا اإلنسا  يف الصحراء العميقة بواسطة اجلنس النثري اجلديد عن وسذاجاته املرتك

طريق السحري والعجائيب الذي حيّرك الواقع  ويرتد به إىل زمن البساطة وانسجام احلياة، يستنطق احليوا  واجلماد، يؤنسن اوأشياء  
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للواقع كما نتوهم  إهّنا لعبة خميّبة   "vision parodiqueليست رؤية بارودية "ويرصد تناقضات اإلنسا  وشروره، وهي 
 للتوّقعات تتعّلق بفاعلية حّدية ميكن معاينتها يف تفاصي  حياة اجملتمعات اهلامشية اليت ينجلي فيها "الواقعي" بطريقة خمتلفة يف زمن

ميكن توّقع كثريا من بعض طرائق خيبة خالصة سيكو   »   مل يكشف فيه بعد عن كّ  طرقه يف سرد تفاصي  أحداثه حيث    
  (4)«أو على املتخّي  ب  على مقلوب الواقع   من آثار تطبيقها على الفن واحلياة أ  تركز االنتباه ال على الواقع 

اليت ترسم صورة وقد سعى "الكوين" يف "النزيف" إىل الكشف عن آليات اشتغا  هذا "الواقع املقلوب" ومضاعفة املقرتحات   
 »  الرواية باعتبارها جنسيا متحّوال وقابال الستيعاب املتناقضات: الواقع / مقلوب الواقع، مبا يسمح هلا أ  تكو  يف اآل  نفسه 

تلك الرواية اليت ستعم  شخصياهتا، احملّددة بإسهاب ببعض اخلصائص الطفيفة، بطريقة متوقّعة جدا من أج  غاية سيكولوجية 
  واجباهتا الكرب  غري املفيدة على حساب الكائنات واوأحداث    وكّ  من ير  أنّه قد آ  اوأوا  إلهناء السذاجات عن ارجتا

 (5)«الواقعية املستفزة لن جيد صعوبة يف مضاعفة هذه املقرتحات 
حبكم الواقع وحكم اإلمكانية  إّ  الّرها  اوأسا  للعجائيب يف "النزيف" هو إدانة "الواقعي"، وهي قضية جدلية تتعّلق أساسا   

كيف جنع  املمكن  واحللم واخلارق واقعا؟ أّوال بإرجاع اإلنسا  إىل مركز كّ  روابط التشارك   »على حّد ما تقو  "جاكلّي شينو"
لص يرتّد إىل وهو اجتاه مثلما نر ، خيالف مبدأ الواقعية احلديثة مقارنة بإحالته على منوذج باطين خا (6)«اليت حتّدد ذلك اإلنسا  

الزمن اوأّو  حيث ارتكب اإلنسا  أّو  جرمية قت   يعود "قابي " مرّة أخر  ليكّرر فعلته يف "النزيف" بالطريقة اليت تصّورها الرواية 
 (7)على صخرة البدايات  يف عصر االرتداد إىل النموذج الباطين يف "قابي " الشّر 

ة وال يلتفت اإلنسا  يف الواقع إىل املوت إاّل باعتباره مصريا حمتوما، وتصّور الروايات ميوت النا  أو يقتلو  كّ  يوم بطرق خمتلف   
 املوت اعتياديا بالطريقة اليت حيدث هبا مما يغّيب اإلبداع فيصبح احلدث عاديا  

  ال تنطوي الرواية على مفهوم أّما يف "النزيف" فإّ  اإلبداع يأخذ طريقا آخر غري املصادفة املوضوعية وغري حماولة الّرها  على أ   
ا للعامل  إنّه طريق "املطلق" الذي جيد فيه اإلنسا  ذاته يف صورته البدئية، بنزواته اوأزلية  وبآماله اوأبدية، وبرؤية تر  اخلري خري 

لك أ  وتدّل  على مناذجه وتر  الشّر شرا وتشجب ممارسته مهما كانت ضحيته  مع ذلك فنحن بعيدو  عن إدانة شاملة، ذ
"الواقعي" خيرج مهزوما يف "النزيف" لكن ممارسة التخيي  جتد نفسها تعاود انطالقها، متجّددة يف كّ  مرّة وقد استعادت إمكاناهتا 

 غري احملدودة فيما يلي "النزيف" من أعما  الكوين 
لوالت، وتربط صالت وثيقة مع العجائيب تنقطع "النزيف" عن معىن التواص  اليومي أو اإلبالغ العادي للمعىن، وعن تباد  املد   

تستسلم ملواضعات حمّددة  -مهما كانت درجة التخيي  فيها –واالستعما  احملاكا ي الوضيع واحملّدد يف الوقت ذاته للمعىن، وأهّنا 
الئم للمرجع املفرتض، يف وتتوّرط مع الواقع أو باوأحر  مع ممارسة احلياة  وهكذا ال يبدو" الكوين" ناقدا للتمثي  الناقص أو غري امل

الصيغة الواقعية للخطاب، ب  على النقيض من ذلك، ينتقد استخداما مفرطا يف حرفية اخلطاب لذلك املرجع الواقعي ومتثيال مفرط 
ذو  التوفيق، فاإليهام باحلقيقة الذي يهدف إليه اخلطاب الروائي هو يف اآل  ذاته تاّم وال ميكن الدفاع عنه لسبب بسيط هو أنّه

 فعالية كاملة  
لكن"نزيف احلجر" تتغّذ  من شرايّي اخلطاب الصحراوي املفعم بالعجائيب الذي أضفى على التشكي  الروائي طابعا مميزا    

وصورا ليست إالّ مرايا تعكس االهنيار يف حدود تتجاوز الطبيعي والواقعي، والرتّدد الذي توّلده أحداث الرواية لد  قارئها ليس إالّ 
 يجة لرعب املعىن يف أحداث فوق طبيعية وغري مألوفة خلقت تعارضا وخرقا وعناصر تناقض مع الواقع  نت
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إّ  عالقة "العجائيب" باملرجع واهية يف اوأص  وخمادعة، وإ  بدا ظاهريا أّ  الرواية قد افتتحت على مشاهد واقعية ما لبث أ    

ممّا أعطى للمعىن تشكيال خاصا  هكذا يسمع "أسوف" أحاديث اجلّن يف الكهوف تلّبسها اوأسطوري والعجائيب باإلبراز والتعرية 
أنا أمسع حمادثات اجلّن يف الكهوف كّ  يوم  يقولو  أشياء مدهشة وخيطر بباهلم يف بعض اوأحيا   »ويعرف حىت ما خيطر بباهلم:

ى الصخرة العظيمة هتاو  وسقط، زحف حماوال وحّي حاو  أ  يتسّلق الصخور كي يلمس قناع اجليّن الضخم عل (8)«أ  يغّنوا 
عقابا له على ما جترّأ عليه، ويف اليوم التايل اكتشف أّ  املعزاة  (9)أ  يستظّ  بشجرة طلع خضراء  وص  إىل الشجرة فاختفى الّظ 

عنه الطلحة وهرّبت  اليت خرجت عن القطيع وقادته إىل كهف اجلّن اوأكرب قد خنقها الذئب يف تلك الّليلة، فتذّكر كيف ختّلت
ظّلها عندما جلأ إليه  وحّي أنقذه الوّدا  من السقوط يف اهلاوية بعد أ  قضى يوما معّلقا على نتوء صخرة، قضى نصف يوم يف 
غيبوبة أفاق منها مع اوأصي ، كوته الشمس، زحف حبثا عن املاء، لكّن رجله زّلت فتدحرج مسافة طويلة، سلخت اوأحجار 

الوعي مرّة أخر   ال يعرف مىت أيقظته الشمس مرّة أخر   مات وبعث مرّتّي، وهذه حالة عجيبة مل يعرفها إالّ أطرافه، غاب عن 
املعزة تسحب اهلواء وتتنفس طويال بعد ذحبها  رأسها مفصو  عن جسدها  أّما الوّدا  املذبوح فينهض واقفا بدو   »يف احليوانات:

ظاية  احلا  مع العظاية أسوأ  تذحبها يف الصباح وعندما تلقيها يف النار لتشويها يف رأ  وجيري مسافة طويلة   طويلة    والع
مثّة حالة ثالثة ليست عدما  »وهذه حا  "أسوف" أيضا ليس حّيا وال ميتا  (10)«الّلي   البّد أ  تقفز من اجلحيم وجتري يف العراء 

 (11)«كاوأفعى، حمجوب العينّي  ال ير  شيئا    وال يعي شيئا وليست وجودا، هو اآل  يف احلالة الثالثة  يزحف عرب الوادي  
هكذا يصبح التشكي  العجائيب حركة مرجعية للواقع نفسه  إّ  "النزيف" تقلب املعادلة املعروفة، فيصري الواقع هو ما يبحث عن 

 اث أو على مستو  الشخوص تفسري ختييلي  واحلقيقة أّ  التفسري هو اخلاصية اليت تؤطّر الرواية إ  على مستو  اوأحد
يف عتمة البصيص الرباين، رأ  أباه يف عيين  »حيّ  اإلنسا  يف الوّدا  )حالة الوالد(: املتخّيل األسطوري، أساطري املتخّيل: ـ 2

الوّدا   وحي ّ  (12)«الوّدا  الصبور، العظيم    صرخ بصوت خمنوق كأنّه يناجي ربّه:أنت أيب  لقد عرفتك انتظر  أريد أ  أخربك    
رو  الشباب فقالوا إهّنم رأوا املعجزة وأّو  مرّة يف حياهتم  شاهدوا إنسانا يفلت من اوأسر ويتحّو   »يف اإلنسا  )حالة أسوف(:

إىل وّدا ، يعدو حنو اجلب ، يتقافز فوق الصخور يف سرعة الريح غري عابئ مبطر الرصاص الذي ينها  عليه من كّ  جانب  فه  
لقد حّ  اوأب يف الوّدا ، والوّدا  حّ  فيه  هو واملرحوم  »وهكذا تكتم  فكرة احللو : (13)«تحّو  إىل وّدا ؟ رأيتم إنسانا ي

 (14)«والوّدا  العظيم اآل  شيء واحد 
ويفطم "قابي " ابن آدم على دم الغزا  فيعيش حياته متعّطشا للقت ، يبيد كّ  حيوانات احلمادة وينتهي به اوأمر بقت  اإلنسا  

هذه أحداث  (15)«ورثت تربيته خالته، فسقته دم الغزا  يف إحد  الرحالت باحلمادة عمال بنصيحة أحد الفقهاء  »أك  حلمه و 
الرواية  وليست أسطورة قابي  اوأّو  يرويها السارد  ولكّنها أحداث تكتسب هلا نظريا معروفا يف الرتاث اوأسطوري  فما الفرق بّي 

 ة أحداث الرواية؟اوأسطورة )املرجع( وأسطوري
يقو  "نورثروب فراي" إّ  هناك فروقا كثرية واحد منها جوهري هو االنزياح  فاوأدب )والرواية شك  منه( هو أسطورة منزاحة     

عن اوأسطورة اوأّولية، اليت هي اوأسا ،  وهي البنية، وكّ  صورة يف اوأدب، مهما تراءت لنا جديدة، ال تعدو كوهنا تكرار لصورة 
  لكن ما الوظيفة اليت تقوم هبا الصورة املنزاحة؟ وه  ختتلف (16)زية، مع بعض االنزياح أحيانا، ومع مطابقة كاملة أحيانا أخر مرك

 عن الوظيفة اليت كانت تقوم هبا الصورة املركزية؟ 
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وإبادة وما يف ذلك من خطر على إّ  االنزياح يف صورة احللو  هو وحدة الكائنات اليت نسيها اإلنسا  فعم  يف احليوا  تقتيال    
منوذج الوّدا  هنا ليس مستعارا من علم النفس الفرويدي وال من أنثروبولوجيا جيمس فريزر أو برو   ولكّنه حماولة للتعبري  »العامل:

انته بوحدة عن وحدة الكائنات يف هذا الوجود  والرواية حتذير مبكر ملا ميكن أ  حيّ  بالعامل إذا استمر يف عمائه ويف استه
الكائنات هذه  وهي صرخة إنذار سبقت كارثة العامل البيئية اوأخرية وأّ  الدر  يقو  إّ  اإلخال  بوحدة الكائنات هو إخال  

 (17)«بنامو  الكو   وإبادة اوأنواع احليوانية أو النباتية متهيد إلبادة اوأجنا  اإلنسانية أيضا 
و استمرار النهم إىل الّدم من جانب "قابي "  والتضحية اليت جيب أ  يقوم هبا اإلنسا  أّما االنزياح يف صورة "قت  أسوف" فه   

طلبا للغفرا  بعدما أفسد يف اوأرض وأباد خملوقاهتا  إنّه تكفري عن خطيئة وليس خطيئة كما يف الصورة املركزية  وإذا كانت 
فإّ  هذا املفهوم قاب  للتوّسع دالليا حىت  (18)«د الرغبة حماكاة وأفعا  قريبة جدا من حدو  »اوأسطورة، حسب املصطلح القصصي

 (19)«ليست اوأسطورة سو  العامل ذاته باعتباره حق  نشاط  »تشم  اوأسطورة العامل حبسب تعبري "فراي" 

املكتوب ما  يثري لدينا "ماذا يشبه ذاك ما نعرفه حنن"، وعندما يشبه »وإذا كانت الواقعية أو فن االحتما  كما يقو  "فراي"    
نعرفه حنن، فإنّنا أمام فن عن التشبيه الصريح أو الضمين، ومبا أّ  الواقعية هي فن تشبيه ضمين، فإّ  اوأسطورة هي فن الوحدة 

( ذلك أّ  املبدأ Idialiséلذلك فنحن إزاء رواية ختالف الواقعية وجتع  املضمو  يف االجتاه املمثلن ) (20)«االستعارية الضمنية 
يستطيع جمازيا أ  يتوّحد يف أسطورة ال ترتبط يف القصة إاّل بشك  من أشكا  التشبيه: القيا ،  »لإلزاحة هو الذياوأسا  

 (21)«الرتابط الداليل، التخّي  املرافق وأشباه ذلك  
ذ أ  توّجه "أسوف" جتلي "النزيف" الّصلة العميقة بّي اوأسطوري واوأديب التجريدي، من ذلك أهّنا تقّدم لعنة أو نذير شؤم من   

يف صالته إىل الصنم بد  القبلة، ومنذ أ  أخطأ تقدير هوية الزائرين اجلدد، ومث  هذه الوسيلة، يف مشروعها احلقيقي، تقّدم 
 مفهوما عن القدر الساحق، أو اإلرادة كلّية القدرة الكامنة كما يسميها "فراي" 

يب اخلالص، جع  يف البداية وشائج تصلها بالنهاية، وليس فيها من إرادة إّ  أّو  خطأ لـ"أسوف" هو قطعة من التصميم اوأد   
ال يروق  »طاغية سو  إرادة الروائي وحده، الذي مل ينجرف لعاطفته مع نذير الشؤم الذي رصده يف أّو  صفحة من الرواية :

تيو ، فيحلو هلا أ  تتناطح قّدامه يف للتيو  أ  تتناطح أمام وجهه إاّل عندما يشرع يف الصالة    ولكّن إبليس يدخ  يف ال
وإذا علمنا أّ  "املاعز" جيّسد يف اوأسطورة العداء لألص  البشري بعد أ  ظهر  (22)«الّلحظة اليت يكرّب فيها ويتمتم بالفاحتة   

م عند الشيطا  لألبوين آدم وحواء يف مسوح عابر سبي  ونصحهما بدهن شفيت الطف  )قابي ( الذي رفض أ  يرضع حليب اوأ
ّن الكبري امليالد، بدم معزة سوداء، أدركنا داللة أ  تبدأ الرواية هبذا النذير اوأسطوري  بينما تبدأ الّلوحة الثانية من الرواية مبباركة اجل

يوافق إهله  أهنى صالته    كبري اجلّن يباركه، نظرته   تنطق بالرضى والسكينة  والوّدا  املهيب    أيضا »لصالة يف غري اجتاه القبلة 
  مرّة أخر  خيطأ "أسوف" التقدير، مع ذلك فإّ  نذير الشؤم وحىت تكهنات السارد أساسية يف (23)«ويوحي بأنّه قب  الصالة   

بناء الرواية وأهّنا تناسب بيئة منطها الدرامي، لكّنها مع ذلك، ال تدّ  على أي شيء من املعتقدات القاطعة بالقدر اليت يؤمن هبا 
 نفسه أو قارئ روايته الروائي 

أخريا فإّ  اوأساطري تذّكرنا على الدوام بأّ  أحداثا عظيمة قد جرت على اوأرض، وأّ  هذا املاضي)مهما كانت صفته( قاب     
يف لالستعادة جزئيا  وإّ  حملاكاة البوادر النموذجية جانبها اإلجيايب يف عصر يتوّجب فيه على اإلنسا ، بعد أ  ترك وسائله اخلاصة 

عامل  مل تعد له صفات كونية، أ  يتذّكر أفعاله، وإّ  نوع الذاكرة املالئم الستحضار اوأسطورة يتطّلب واحدا من اثنّي:اسرتجاع 
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  وإذا كناّ نقرأ الرواية وأهّنا حتّدثنا عن العامل وتكشفه لنا، فإّ  بالغاهتا ال حتيلنا إىل هذا العامل بشك  (24)جتربة املاضي أو حفظها
 ر، إذ ترتبط هذه البالغات خبطاب له أصوله، لذلك فهو يبقى متنافرا مع الواقع، وذلك ما جّسدته "النزيف" مباش
: يبدو خطاب "النزيف" غامضا، ولكّنه ليس مبهما  فاحلرص على التواص  مع القارئ حدا بالسارد أ  يفّك رمزية اخلطاب ـ 3

رمز مّث جتو  نفسه خيفة من أاّل يتوّص  القارئ إىل فّكّه فيقوم بذلك بدال منه  الرمز داخ  الّنص وأحيانا قبله، كأنّه يستخدم ال
وفّك الرموز إسرتاتيجية اعتمدها السارد مع كّ  رموز الّنص اوأسطورية، مما حرّي به رّد كّ  ادعاء حمتم  بالتبا  اخلطاب يف 

أيضا كّ  النصوص املثبتة يف بداية بعض الّلوحات، لذلك ليس  الرواية  هكذا تفّسر متو  الّلوحات السردية عناوينها، وهكذا تفّسر
يف الّنص قناع خيفي وجها حقيقيا إاّل القناع  الغامض الذي خيفي وجه الكاهن العمالق احملفور يف الصخرة العظيمة، وجه مل يره 

 ية أحد ولن يراه أحد، حىت وقد انكشفت نبوءته احملفورة على الّلوح احلجري يف هناية الروا
جيمع نص "النزيف" يف سبي  التعبري عن السعي إىل العودة الرمزية إىل زمن ما قب  والدة العامل، أربع شخصيات متّث  أربعة أمناط    

نفسية وثقافية خمتلفة يف صورة: "أسوف" الذي يعيش منعزال يف الصحراء ويفّكر مث  الساحر والعرّاف، وعامل اآلثار، املؤرخ 
مث  "أسوف" باكتشاف الفردو  املفقود أو طفولة البشرية اوأوىل، و"قابي " املهوو  بالّدم، العصايب الذي ال ينام  الطلياين احلامل

شغف بفلسفات الشرق منذ كا  طالبا بكلية االستشراق جبامعة  » إذا مل يأك  الّلحم، والضابط اوأمريكي "جو  باركر" الذي 
ويريد أ  جيمع يف حياته بّي التكنولوجيا احلديثة والتصّوف مدفوعا ( 25)« الصوفية اإلسالميةكاليفورنيا  قرأ الزرادشتية والبوذية، و 

هبدف مناقض لكليهما، إذ يستخدم آالت القت  التكنولوجية لصيد الوّدا  بغرض أك  حلمه حىت حتّ  فيه الذات اإلهلية كما 
 خرة "وادي متخندوش"، موطن اوأجداد اوأوائ  تقو  الصوفية  هؤالء اوأربعة يسعو  إىل ميالد طقسي جديد عند ص

إّ  رمزية املكا  الذي مجع اوأربعة ذات داللة عميقة ال تشرحها الرواية عرب النصّي الّلذين تفتتح هبما الّلوحة اوأوىل، وتكتفي    
اء، وجيعلهما مرتبطّي فقط بوصف الصخرة، وإذا كا  ذلك الوصف الطقسي للكاهن اوأكرب والوّدا  املهيب خيتز  تاريخ الصحر 

)الكاهن الوّدا ( مبطلع أّو  مشس لبداية العامل، فإّ  "الوادي" نفسه هو زمن البدايات السعيدة واوأسالف اوأوائ  وممتلكاهتم 
 الضائعة، واوأربعة يريدو  العودة إىل ذالك الزمن، ولكّ  واحد يف ذلك أسبابه 

اية لنفسه منه، وإ  كانت هذه النظرة النفسية ال تلقى صداها عند عامل اوأناسة، إّ  الساحر كالعصايب ال يتحّم  الواقع مح    
أفعا  الساحر وأقواله تفرض عليه تقليدا » الذي ير  أّ  مث  هذه املقارنة بّي الساحر والعصايب تشي جبه  عميق حبقيقة أّ  

وإذا كانت ( 26) « ذي يعيش ضمنه، وجيب أ  ينصاع لهجمتمعيا من جانب ثقافته وجمتمعه، وتشّك  جزءا من اإلطار املؤسسا ي ال
الرؤية النفسية تستند إىل فكرة "فرويد" عن العودة إىل اوأص ، فإّ  النظرة اوأنثربولوجية تستند إىل فكرة عبادة اوأسالف، وقد مجع 

بة البدايات" فهؤالء مجيعا حيلمو  "مرسيا إلياد" النظرتّي على أرض مشرتكة يلتقي فيها الصويف والساحر والعصايب فيما مساه "هي
واالنكفاء إىل الرحم اوأوىل سواء حتّقق ذلك عن طريق ممارسة طقو  » بالعودة إىل البدايات اوأوىل، زمن اآلباء واوأجداد اوأّولّي
اخللف، لكن  هناك إمكانيات متعّددة للعودة إىل» ، وهو ير  أّ  (27) « بدائية، آو عن طريق ممارسات صوفية، أو آليات نفسية

أمّهها هو االندراج الفوري املباشر يف الوضع اوأو )عماء ما قب  حلظة اخللق( تليه يف اوأمهية العودة التدرجيية إىل "اوأص " يف 
 )28(« الزما ، انطالقا من الّلحظة الراهنة حىت البداية املطلقة
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راثة عن أبيه وعاش متوّحدا يف سعادة أسطورية مع حيوانات "أسوف" أّو  الظاهرين على ركح هذه البداية، راع اعتز  النا  و    
أصبح الوّدا  ينقاد إليه ويرتع جبواره يف قطعا  كبرية منذ أ  توّقف عن أك  الّلحم    جتيئه القطعا  يف املرعى، ختتلط » الصحراء 

، ويقّص عليها احلكايات ويشكو هلا باملاعز   وتتأّمله بعيو  وديعة غامضة    ومع الوقت تعّود وأصبح يداعبها، وحيادثها
مقتنعا بأّ  سكا  الكهوف القدماء واجلّن اخلرّيين هم أجداده اوأّولو ، وإذا كا  هذا هو وضعه، فإنّه يتطابق وقع  (29) «اهلموم  

إىل املكا  ليس  وبذلك فإّ  انتماءه (30)احلافر على احلافر مع امسه، ذلك أّ  "أسوف" يعين يف لغة الطوارق: اخلالء أو الصحراء
 سلوكا ميارسه فقط، ب  مسة لصيقة باشتقاق امسه أيضا 

كا  "أسوف" قب  لقائه الزوار "غرييب اوأطوار" يعيش حلما أسطوريا يف يقظته، يسرتّد من خال  عزلته، أسطورة الوالدة الكونية     
حنو الصنم احلجري بد   -سهوا -يف صالته  اوأوىل، وينحّ  يف شخوصها، حىت إنّه لشّدة استغراقه يف ماضي أسالفه يّتجه

وهذه إشارة صرحية إىل أّ  الصحراوي شديد اإلميا  بالغيبيات واوأساطري، وذلك جعله يعيش يف عامل أسطوري حيياه ( 31)القبلة
مث  "أسوف" يف  اوأّو : عامل اآلثار الطلياين، املنعز روحا وجسدا، لكّن هذه العزلة ستفقد شيئا من "عزلتها" مع زائر "أسوف" 

 ميثولوجيا سحرية يف حبثه املستمّر عن طفولة البشرية، يتقافز طوا  النهار بّي الصخور ويدّو  املالحظات يف دفرت ال يفارق يديه

 ، ومبا أنّه نصراين، وقد الحظ "أسوف" أّ  زوار الوادي النصار ، يركعو  أمام اجليّن اوأكرب ويلتقطو  الصور أمام املعبد، فقد(32)
النصار  حيّجو  إىل أوثا  "متخندوش"وأهّنم يعتنقو  الديانة القدمية نفسها  ال يسجدو  حنو الكعبة كاملسلمّي، » اقتنع بأّ  

واالستسالم الذي تنطق به عيوهنم تفضحه اإلشارات اجملهولة اليت يرمسوهنا على وجوههم وهم يتفّحصو  قامة ملك الوادي 
 (33)« ي ينتصب جبوارهالعمالقة و وّدانه املقّد  الذ

ثالث الوافدين إىل الصخرة العظيمة هو"قابي "، أّو  مسلم، يف نظر"أسوف"، يزور املنطقة صحبة رفيقه "مسعود" يف رحلة    
ظاهرها البحث عن الوّدا ، وباطنها العودة الرمزية إىل الزمن البدئي الذي حتفظه نقوش الصخرة، وحّي قا  له "أسوف" إنّه ير   

أنا » لكّنه استدرك بعد أ  الحظ ضيقه: (34)« ومن قا  لك إنّنا مسلمو » ّي وأّو  مرّة ضحك الرج  وقا  معرتضا:املسلم
 ، وحّي سأهلما"أسوف"إ  كانا قد جاءا(35)«أمزح  حنن مسلمو ، رغم أنّنا ال نصلي وال نزكي ومل حنج إىل بيت هللا مرّة واحدة 

اآلثار؟ وما » دهّلما على أماكن مل يُرها للنصار ، رّد عليه "قابي " بأسئلة تفوح سخرية:ملشاهدة اآلثار، وقا  إنّه يستطيع أ  ي
من  وجيب أ  نأخذ( 36)« عسانا نفع  باآلثار؟ أال تعرف بأنّنا حبّد ذاتنا آثار؟ حنن مثلك آثار تزار    فه  رأيت أثرا هتمه اآلثار؟

كرنفايل ساخر، بأنّه عالمة التناقض التام بّي "أسوف" وهذا الـ" قابي "   اآل  إعال  االختالف واملقاطعة هذا، الذي يلّفه بعد
املسلم، فكّ  ما سيحدث فيما بعد عائد إىل حالة التناقض هذه بّي شخصيات ال رابط بينهما غري املكا  الذي حيّقق العودة 

 مايته الرمزية، والوّدا  الذي سيصبح موضوع الصراع: "قابي " يريد صيده و"أسوف" يسعى حل
آخر من كا  يّتجه إىل "متخندوش" ومل يذهب إليه هو الضابط اوأمريكي "جو  باركر"، باحث يف الفلسفات اهلندية والصينية    

والتصّوف اإلسالمي، تعّرف على أسطورة حلم الوّدا  من خال  كتاب عن مذاهب الصوفية يف مشا  إفريقيا، وصار ال يرتّدد يف 
 يا ومعّدات وحدته العسكرية يف مهامجة أمن حيوانات الصحراء توظيف أدوات التكنولوج

عاش "أسوف" وقضى طفولته يف كنف أبيه، ما جع  حياته اوأوىل فردوسا فعليا مل خيرجه منه إاّل موت أبيه، فهام على وجهه    
لنذر أبيه قد اعتز  صيد وكا  احرتاما (37)« طفولة غبطة البدايات على كرب» يف رحلة البحث عن فردو  رمزي يواص  فيه 

الوّدا ، لكّن احليوا  املسكو  بروح اجلبا  اليت جتذب، تضّل ، تسلب العق ، وجتّرد من اإلرادة، أنسته النذر حّي رأ  يف قطيعه 
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يدي ، استدرجه احليوا  الذّكي إىل قّمة اجلب ، ورمى به يف اهلاوية، تلقفته أ(38)وّدانا يتناطح مع تيس، فانساق خلفه مستسلما
القدر، فبد  أ  يتمزق يف بطن الوادي، تشبثت يداه بنتوء عند حافة صخرة ووجد نفسه معّلقا: صرخ ولكن بدو  صوت، وأّ  ال 
أحد هناك، حىت اجلّن غابوا، قضى طرفا من النهار ومعظم اللّي  معّلقا بّي احلياة واملوت  عند الفجر عاد الوّدا  العظيم، مّد له 

  قد شّكله يف عنق احليوا ، أمسك به، لن يفرط يف آخر أم  لديه،   وص  إىل قّمة الصخرة متعبا    لقد حب  الّليف الذي كا
أنت أيب  لقد عرفتك  » جنا، ويف عتمة البصيص الباهت خليوط الفجر رأ  أباه يف عيين الوّدا  الصبور فصرخ بصوت خمنوق

 (39)«انتظر  أريد أ  أخربك    أغمي عليه 
أنّنا أمام مشهد والدة جديدة لواحد من اوأربعة الساعّي إليها، والدة يغّلفها البعد اوأسطوري ويغمر مولودها  ما من شكّ    

اجلديد إحسا  بالتحّو  يالزمه بعد أ  أيقن هبالكه، بأنّه صار عظاية، متوت يف الصباح ولكّنها تنتفض باللّي  عندما تلقى يف 
 ، فما معىن هذا التحّو ؟ (40) ف عرب الوادي حمجوبة العينّي ال تر  شيئاالنار لتشو ، أو أفعى تزحف بدو  أطرا

يف صورة االبن تظهر توّجهات السيطرة على الزمن من خال  رغبة اوأه  يف استمرارية النس ، فاالبن هو تكرار » يقو  "دورا ":  
 من اوأساطري مضاعفة أبوية: مضاعفة اوأب احلقيقي لذويه يف الزمن أكثر من مضاعفة إحصائية هلم، ومن املؤّكد أنّه يوجد يف كثري

باوأب اوأسطوري، حيث يكو  اوأّو  من أص  متواضع، واآلخر من أص  إهلي نبي : اوأّو  هو أب مزّيف مهمته تأمّي الغذاء، 
 (41)«بينما الثاين هو أب حقيقي 

الوالد يقّرر االمتناع عن أك  الّلحم وصيد احليوانات، وهذا  ولد "أسوف" مرّة أخر ، لوالد غري بيولوجي هذه املرّة، وإكراما هلذا   
القرار سيضعه الحقا يف مواجهة نقيض ال حييا إاّل ليأك  الّلحم، وهو "قابي  ابن آدم" الذي ميثّ  حالة على خالف ما ميكن 

على مستو  الشعوره، ال  و السابياء اوأمويةتوقّعه من استقراء املضامّي الرؤيوية لرحلته الرمزية، إذ أّ  النكوص العميق حنو الرحم أ
يقابله على مستو  الالشعور اجلمعي نكوص حنو الصور اوأموية السائدة يف عصر احلضارة اجلديدة، ب  إّ  الصور اليت تعاود 

ملؤّسس، ملك انبثاقها على هذا املستو  هي على العكس، الصور اوأبوية السائدة يف حالة "أسوف" اليت يهيمن عليها وجه اوأب ا
 العاملّي املتألّه بنصره املبّي وبعطفه على املخلوقات 

بذلك الدفء  -بسبب موهتا املبكر -وبالعودة إىل السرية الذاتية لـ"قابي " فإنّنا جند مربّرا للقو  إّ  عالقته باوأم مل تكن تتصف    
عيد الالشعور اجلمعي، أ  يعيد وص  الروابط مع وبذلك التواص  الرمحي الذي من شأنه، يف حا  العودة إىل اوأصو  على ص

ذلك الطور اوأّو  من التاريخ البشري الذي هتيمن عليه إيديولوجيا اوأم الكرب  وعبادهتا  إنّه مل يعرف ذلك اإلحسا  قط، وهو 
 يريد العودة وامليالد من جديد ليحّسه 

كا  إذا وجد طرفا » ّيد آخر بصدد رمزية خطاب "النزيف":قبور والدة "أسوف" اليت مّزق السي  العارم جسدها، مثا  ج    
دّسه يف املخالة، وخرج إىل املرتفع، حيفر له قربا ويدفنه حىت قامت للشهيدة عرب مرتفعات الوادي الطوي  مخسة قبور على 

 (42)« مسافات متباعدة، تقف أحجارها كإشارات تّد  على الطريق
هنا، ينتمي فيما ميكن تأكيده إىل اخللفية الدينية للسارد، إنّه عدد أركا  اإلسالم، وعدد  إّ  العدد "مخسة"، املقصود بعناية   

الصلوات يف اليوم، وإّ  اخلطاب فيه واضح فيما تكشفه القراءة، فالتمّسك بالدين الصحيح سبي  اخلالص من كّ  املآسي 
لسارد: " تقف أحجارها كإشارات تدّ  على الطريق" إشارة والشرور، وهذه ليست قراءة ذاتية أو استنتاجا شخصيّا، ففي ملفوظ ا

واضحة إىل وجوب فهم امللفوظ السابق على هذا الشك ، مع ذلك فإّ  قراءة أخر  ممكنة تقو  إّ  يف ذلك إشارة إىل اغتيا  
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عظمى للكائنات، لكن الصحراء يف القارات اخلمس، خصوصا وأّ  الكاتب ير  يف الصحراء، مثلما نر  يف اوأرض عموما، اوأم ال
الذي فع  ذلك، وليس املقصود بامللفوظ ( 43)« قسوة اجملرم اجملهو » احلضارة اجلديدة عملت يف ختريبها ظاهرا وباطنا، وهو يدين

السابق الفيضا  الذي قت  الوالدة، وأّ  الفيضا  ليس جمهوال فكّ  الصحراء تعرفه وتعرف أنّه قات  متاما مث  العطش، وتعّزز هذا 
االفرتاض الّلوحة اوأخرية من الرواية اليت تنتهي بقت  "أسوف" فتتقاطر خيوط الّدم على الّلوح احلجري املدفو  إىل نصفه وقد كتب 

أنا الكاهن اوأكرب متخندوش أنبئ اوأجيا  أّ  اخلالص سيجيئ عندما ينزف الوّدا  » عليه بلغة "التيفيناغ" الغامضة عبارة تقو  
فأي خالص  (44)« م على احلجر  تولد املعجزة اليت ستغس  الّلعنة، تتطّهر اوأرض ويغمر الصحراء الطوفا املقّد  ويسي  الدّ 

يقصده الكاهن؟  خالص اوأرض بالفداء وبذ  الّدم هو إحد  القراءات املمكنة اليت تدعم القراءة السابقة، رغم أّ  النص قد 
 يقو  بأكثر من ذلك 

      
 
               :   وام اهل  
 

1- Jaqueline Chenieux, le surréalisme et le roman, l’âge d’homme, Paris 1983, P 63.           
 2  68-67، ص1992،بريوت3إبراهيم الكوين، نزيف احلجر، دار التنوير للطباعة والنشر،تاسيلي للنشر واإلعالم، ط -

  3  70-69املصدر نفسه، ص  -
4- André Bréton, second manifeste du Surréalisme, Ed  Gallimard, Paris 1970.P 86  
5-Ibid. P 96.  
6- Jaqueline Chenieux, le Surréalisme et le roman. l’âge d’homme, Paris 1983, P 122.   
 7 – نزيف احلجر، مصدر سابق، ص146   

  8- املصدر نفسه، ص10
  9- املصدر نفسه، ص11
  10- املصدر نفسه، ص72

  11- املصدر نفسه، نفس الصفحة 
  12- املصدر نفسه، ص 70
  13- املصدر نفسه، ص83
  15- املصدر نفسه، ص75
  16- املصدر نفسه، ص91

 17- نورثروب فراي، نظرية اوأساطري يف النقد اوأديب، تر: حنا عبود،ط1، دار املعارف، مصر 1987، ص 17
  18- إبراهيم الكوين، وطين صحراء كرب ، مصدر سابق،ص 311-310
  19- نورثروب فراي، نظرية اوأساطري يف النقد اوأديب، مرجع سابق، ص 27

  20- املرجع نفسه، ص28
  21- املرجع نفسه، نفس الصفحة 

  22- املرجع نفسه، ص29
  23- نزيف احلجر، مصدر سابق ص 7



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
300 

 24- املصدر نفسه، ص 13   
 25- ميشا  زيرافا، الرواية واوأسطورة، تر: صبحي حديدي، ط1، دار احلوار، سورية 1985، ص ص 7-6

  115، صاملرجع نفسه -26

  27- إغنزبر تشارد، اوأناسة اجملتمعية وديانة البدائيّي، تر: حسن قبيسي، دار احلداثة بريوت 1986، ص207
  28-  سعيد الغامني، ملحمة احلدود القصو ، مرجع سابق،ص 95

  86، ص1991لياد، مظاهر اوأسطورة، تر: هناد خياط، دار كنعا ، دمشق مرسيا إ -29
   88نزيف احلجر، مصدر سابق، ص -30
  13ص، املصدر نفسه -13
  14املصدر نفسه، ص -23
 15املصدر نفسه ، ص -33

 34- املصدر نفسه، ص18 
 35- املصدر نفسه ، ص18

 19نفسه، ص  املصدر -63
  99دود القصو ، مرجع سابق، صسعيد الغامني، ملحمة احل -73
  57، صمصدر سابق نزيف احلجر، -83
  70، ص نفسه املصدر -93
 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -04
  284، ص1993الصمد، املؤسسة اجلامعية، بريوت  عبددورا  غليبري، اوأنثروبولوجيا، رموزها، أساطريها، أنساقها، تر: مصباح  -14
  78صبق، مصدر سا نزيف احلجر، -24
 ، الصفحة نفسها       نفسه املصدر -34
  147نفسه، ص نفسه املصدر -44
 

 

 

 

 

 

 

 



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
301 

 

 قصص املغازي يف األدب الشعيب اجلزائري
Conquests in the Algerian Popular Literature 

 

 العريب ب  عاشور .داألستاذ: 
 املدرسة العليا لألساتذة 

 اجلزائر –بوزريعة 
 ملخص البحث:

 
صص املغازي إمكانات الذاكرة الشعبية يف احلفاظ على تراثها الشفاهي الذي يعكس إبداعاهتا الفنية واوأدبية، مث  ق

فهي تستحضره عند احلاجة  ملا فيه من مالحم  سجلت بطوالت صنعها أشخاص هلم  مكانة  يف التاريخ العريب واإلسالمي، لذا  
ساعد على التنفيس عن النفس حّي ال يكو  هناك من يبط  يمن تراثه اوأديب ما كا  الراوي الشعيب وقبله الشاعر الشعيب يستقي 

 فعا  االستعمار 
 حبثنا هذا عن اإلشكالية التالية: ما الدور الوظيفي الذي لعبه قصص املغازي يف املرحلة االستعمارية؟ جييب 

 
 القصة ، البطولة ، الشفاهية اإلسالم   :الكلمات املفتاحية

 
Abstract 
 
  In this research I studied The Narrative Stories of Conquests    
in the Algerian Popular Literature 

 The importance of this study is to emphasis the theme of Narrative Stories in the 

Algerian Popular Literature in which it holds the shared memory of the arab pepoles. This 

interest goes back so far in history that these Narrative Stories merge with it. In addition to 

that, one can not forget the influence of the Arab imagination in this popular art. 

 However, The theme of this study allows that new purposes in this narrative stories 

appear and embody the Algerian Popular heritage such as Heroism and Bravery. 

 Our aim is also to clarify the role in which the Narrative Stories of Conquests played 

without forgetting their influence on the minds of their receivers. 
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 :املقدمة
ملحمة ومسرحية، مث لك  جنس أديب خصوصيته، والشعر أو  هذه اوأجنا  اليت يعرفها اوأدب، من قصة وحكاية و 

جند السرد أسا  الواقع الروائي الذي حياو  أ  يصور اوأحداث واملشاهد ويظهرها للقارئ، حية أقرب ما تكو  إىل الواقع، ليؤدي 
دوره الفاع ، وحيقق خصائصه الفنية اجلمالية اليت تكو  أساسا يف اجلنس القصصي السردي، أما اجلنس الشعري، فيظهر من 

اللغوي املستعم ، والذي خيتلف عن اللغة املباشرة ودالالهتا العادية، ومجيعها تشرتك يف إحداث التأثر داخ   خال  اوأسلوب
اجلنس الواحد، وجند الصراع الدرامي يف الشعر، ويظهر من خال  االنفعاالت النفسانية، ويكو  القص الشعري وسيلة حتقق ذلك، 

  1داود "القصيدة امللحمية" وهذا الشك  من البناء الذي مساه أمحد يوسف
فالشاعر الشعيب يعمد إىل  ؟قد تطرح تساؤالت؛ ملاذا يلجأ الشاعر إىل صياغة هذا القصص السردي يف قالب شعري

إبراز هذه اوأحداث وهذه البطوالت اليت جاءت يف جنس أديب هو القصة يصوغها يف جنس شعري، مث تتداخ  خصوصيات 
السرد القصصي، علما أ  لك  منهما مجالياته، وال جند تربيرا هلذا املوقف الذي هو  جلنس الثاينهو الشعر واالذي اجلنس اوأو  

إال بالقو  إ  الشاعر أراد جمموعة من اوأهداف اليت حتققها القصة يف جوانبها الفنية اليت ال غىن عنها، وتتص  بعملية سرد 
 الشعر فله خصوصية يوردها أمحد يوسف داود يف ثالث نقاط:واستعما  اللغة اليت حتقق عناصر مجالية، أما  ،اوأحداث

" متيز منط االستعما  اللغوي بتناغم عالقاته الداخلية تناغما خاصا، وبضرورة ابتعاده عن عمومية التعبري الشائعة من أج   -أ(
 خلق لغة الشاعر اخلاصة 

تعايل عليه، باعتباره تركيبا انفعاليا عرب جمازية االستعما  اللغوي وحدة التفارق والتماث  بّي الواقع العياين والواقع الشعري امل -ب(
   واليت هي درجة من التجريد 

  2منو الذاتية يف الشعر، أكثر منها يف اوأجنا  اوأدبية اوأخر " -ج(
 البعد الفين للقصة املغازية الشعبية. -*

تنامي احلي الالشاعر الشعيب أهنا " تقود قارئها عرب وبّي القصة والشعر كانت هذه القصيدة امللحمية اليت ير  فيها 
أو    املطرد، لغة وتصويرا وموسيقا وانفعاال وفكرا إىل ذروة التحريض تاركة إياه جيابه اوأسئلة امللحة اليت طرحتها عليه، صراحة

ادات عامة، موضع التساؤ ، تستفزه لوضع ك  آراء مستقرة ونظرات يف احلياة، واعتق …ضمنا، وهي بذلك تستفزه الختاذ موقف
  3فالتحريض إذ  هو الغاية اوأوىل للقصيدة امللحمية"

 -وإ  ما يقصد إليه الشاعر الشعيب وهو يلجأ إىل خلق ما يسمى " بالقصيدة امللحمية" هو باإلضافة إىل التحريض
طن، فدعا إىل التغيري حبسب استطاعته، الشعور براحة الضمري والرضا عن النفس، وأنه قام بالدور الذي ينتظره منه الدين والو 

وكانت تلك وسيلته الفنية، فكا  " احلوار، واحلدث، والسرد والشخصية تستدعي مجيعا طريقة خاصة، ومتفوقة يف التعبري الشعري، 
افية وإغناء فالعبارة الشعرية هنا، هتتم بقو  أقصى ما ميكن قوله يف أق  قدر ممكن من اوألفاظ ويعين هذا حدا فائقا من الشف

  4"ساسي للشاعر يف إطار هذه القصيدةالعبارة مبزيد من الدالالت، حبيث ميكن القو : إ  تفجري طاقات اللغة هو العم  اوأ
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عمد الشاعر إىل هذا اجلنس اوأديب الذي يسج  بطوالت شخصيات ذات مرجعية ليحقق جمموعة من اوأهداف 
 نوجزها فيما يلي:

 ة وفضلها يف حتقيق جمموعة من القيم اليت افتقدت من قب  كالعدالة واحلرية واملساواة إبراز الرسالة احملمدي -1
 حتقق النصر للمسلمّي بفض  هللا املؤيد هلم، فكلما كانوا متمسكّي بأوامره كانت الغلبة هلم  -2
 الصرب على املكاره يعكس إميا  املسلم وحيقق له النجاح  -3
 ضع الراهن بذ  اجلهد من أج  تغيري الو  -4
 قتداء بالصحابة هو سلوك املسلم الذي يطمح من خالله إىل حتقيق رضوا  هللا تعاىل اال -5

هذا باإلضافة إىل حتقيق املتعة الفنية، واليت يلجأ فيها الشاعر إىل اعتماد الغناء يف أداء هذه املغازي اليت يقدمها، حيث 
للغناء يف مناسبات، أو عند اللقاء يف السهرات، ومنهم الراوي "حممد زيطة" جند بعض الرواة الذين حيفظو  هذه املغازي يدعو  

 وغريهم كثريو   و"الطاهر مسعودي"
يعترب قصص املغازي فنا من فنو  القص الشعيب الشفوي، يعىن بتدوين مالحم بطولية صنعها الفرد العريب، مث صارت 

جزء من ذاكرة الشعب العريب سج  حضوره ضمن فنو  القص يف  جزءا من تارخيه الفكري الذي يعكسه اوأدب العريب، فهو
 وعن طريق شعراء شعبيّي ملتزمّي بقضايا وطنهم وعصرهم  ،الثقافة الشعبية اجلزائرية، يف مرحلة معينة

لشفاهية، حيث تعرضت إىل مجيع انشغاالته ورصدت ك  لدارسات الشعبية اكا  اإلنسا  مند القدمي موضوع اهتمام ا
ق بنوازعه النفسية، تستجلي رغباته وتطلعاته عرب أحقاب من الزمن، ذلك ما سجله لنا الرتاث اإلنساين شعرا وقصة يف ما يتعل

قالب فين متميز يصور مظاهر قوة النفس البشرية وضعفها، ليغذيها باملعارف اليت متكنها من جتاوز الصعاب، ذلك هو اهتمام 
شفاهيا مجع فيه بّي بطوالت املاضي وصور احلاضر، يستشرف مستقبال يرغب فيه، لكنه الشاعر الشعيب اجلزائري وهو ينتج أدبا 

ال ميلك اإلمكانات اليت حتقق له ذلك فعمد إىل سالح ليس من السه  جتاهله أال وهو" الكلمة "، حيث أطلق خِلَيالِه العنا ، 
 ما حوهلم فيتبينوا مكامن الضعف والقصور، فيتفادوه يستقرئ أعماق النا ، يداعب أنفتهم وشهامتهم حبذق وذكاء، ليلتفتوا إىل

أو يزيلوه، خاصة إذا كا  مرتكز الشاعر الشعيب ذلك الرتاث احلاف  بالقيم اإلنسانية اليت تدعو إىل العد  واحلرية والفضيلة، وهو 
اوأساطري، صاغها الشاعر  ما عربت عنه كتب السري، وأظهرته يف صور فيها من البطوالت اليت شكلت مالحم ترقى إىل مستو 

، وملا كا  قصص املغازي أحد هذه الفنو  الشعبية الشفاهية، ب  شكال ز بالعفوية والبساطة والوضوحالشعيب يف قالب فين مجي  متيّ 
س لرتاث الثقايف اجلزائري، الذي هو جزء من الرتاث الثقايف العريب، يعكمهما من مصادر ادرا عدت مص، اليت من أشكا  املالحم

على دراسات بعض الذين يريدو  طمس معامل االنتماء إىل احلضارة العربية بفع   -يف نفس الوقت –هوية الشعب، وجييب 
 توجيهات غايتها فص  اجملتمع اجلزائري عن اوأمة العربية اإلسالمية، حىت يتسىن هلم حتقيق أهدافهم االسرتاتيجية 

 - .قصص املغازي يف األدب الشعيب اجلزائري 
يعرف القصة، ال مبعناها القدمي وال مبعناها احلديث إال يف ما كا  من أدب شعيب يرويه  نر اوأدب اجلزائري ومل يكظه

رها ضاوأفراد بينهم أو عند التقائهم بغريهم من اوأمم اوأخر ، وكا  عبارة عن حكايات ترسخت يف الذاكرة اجلماعية، فهي تستح
بدأ اجلّدات يف قصها على اوأطفا ، ويف النهار حيث يلجأ املداح الشعيب إىل سرد تلك حّي يتوفر الظرف املناسب، ليال حيث ت

القصص البطولية اإلسالمية على اجلمهور، فهو حيفظ هذا النوع من القص الذي يسج  اوأحداث البطولية التارخيية، والذي نطلق 
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ملغاريب، بنظمه هلذا النوع من املالحم الشعبية العربية، وقد اشتهر الشاعر الشعيب اجلزائري ومثله ا Ghazwahعليه اسم "غزوة"
وعن هذا اوأخري يقو  عبا  عبد هللا اجلراري: "من القص التارخيي نظمه لصفحات من السرية النبوية يف قصائد "اخللوف" 

الكفيف الزرهوين" يف هزمية و"الوفاة" و"املعراج"، أو نظمه لنكبة احلسّي أو لبعض احلوادث واوأحداث التارخيية على حد ما فع  "
أو "الغزوات"، وهي اليت حتكي قصص     "أيب احلسن املريين" يف القريوا   ويدخ  يف هذا النوع ما يطلق عليه القصائد "اوأيوبية" 

 هذا الباب"  اوأنبياء واوأولياء وحماولة إبراز ما فيها من خوارق وكرامات، ويقو  اوأشياخ أ  املغراوي كا  أكثر الشعراء نظما يف 

غري أ  الشاعر الشعيب اجلزائري مل يقف عند حدود احلوادث التارخيية أو اخلوارق والكرامات ب  راح يبحث عن سب  
جع  الشعراء الشعبيّي جيدو  اجملا  مفتوحا أمامهم السرتداد فنية أخر  كفيلة بالتعبري عما ينشده من حرية وعدالة، اوأمر الذي 

الذي اعتد  عليهم وعلى أرضهم، وأمام اف  بالبطوالت، علهم جيدو  فيه متنفسا خيلصهم من هذا "الكافر" التاريخ اإلسالمي احل
ضعفهم وقلة إمكانياهتم، مع جلوء االستعمار إىل ك  الوسائ  الكفيلة بتقويض عزميتهم وإطفاء نار الغضب والثورة لديهم، مل يبق 

والصحابة رضوا  هللا عليهم لتفريج كرهبم،" فاالستعمار بعد أ  سيطر على احلياة  إال التضرع إىل هللا واالستنجاد بالرسو هلم 
"املدائح"، فأخذ الشعراء يتلفتو  إىل عصر الرسالة  الفكرية والسياسية والثقافية، ترك اجملا  مفتوحا أمام هذا اللو  من شعر
اب اليت ميكن أ  يسكنوا إليها ويطمئنوا فيها، فأنشدوا يستنجدو  به من هذا الظلم الذي سلط عليهم، فوجدوا يف املدائح الرح

تلك القصائد، وكأهنم يرثو  احلالة اليت وصلت إليها البالد، وهم يف مدحهم للنيب، إمنا يعربو  عن الواقع الذي ال جيدو  فيه ما 
تراك، وهي الفرتة اليت تدىن فيها املستو  ويرجع الدكتور عبد هللا ركييب انتشار املدائح النبوية إىل عهد اوأ 6يبعث على التفاؤ    

الثقايف مشرقا ومغربا فالذ النا  إىل الدين بْلسًما خيفف عنهم آالم التسلط والظلم، فصاغ حياة الرسو  وأخالقه شعرا وأرخ 
عراء الرمسيو  عن الشعراء ، ومل خيتلف الش7لغزواته، وكثر هذا النوع من الشعر لرضى اوأتراك عنه، وبنية إبعاد النا  عن الواقع املؤمل

عن أربعمائة بيت   اجلديد فيها هو  -القصيدة -الشعبيّي يف االهتمام بواقع الشعب فأوردوا شعرا ميتاز "بروح ملحمية إذ تزيد
بوة إنه " نيب املالحم"   وكأنه يريد أ  يذكر النا  بأ  الن وغزواته   وقد عرب الشاعر عن هذا بقوله: اإلشادة جبهاد  الرسو 

احملمدية ليست من النوع الذي يدعو إىل االستكانة واخلمو ، وإمنا يدعو إىل اجلهاد امللحمي الذي ال خيضع أو يستكّي، ويضرب 
يف غزواته ضد كفار قريش، وكأنه يدعو النا  إىل خوضها من جديد مذكرا إياهم هبذا  أمثلة باملالحم اليت خاضها الرسو 

 لحمي للمعارك الطويلة ضد أعداء اإلسالم:املاضي اجمليد  وفيها وصف م
جند الشاعر "قدور بلخضر بيتور" وهو يتحدث عن "غزوة مراكش" يشيد ببين هاشم وبين خمزوم ويظهر أساه وحتسره 
على فقداهنم، وكأننا به يلمح إىل تلك القبائ  اجلزائرية اليت ضعفت أمام العدوا  اوأجنيب، يريد أ  يستفزهم ويدفع فيهم روح 

تر  أ  احلرب حق مشروع من أج  احلفاظ على القبيلة وضما   ،الغرية واوأنفة السيما وأهنم من أصو  عربية هاللية وبربرية
وحدهتا واستمراريتها، ويعزو ذلك إىل سلطة القبيلة كلها اليت هلا السيادة يف إبرام الصلح أو احلرب، وإ  كا  تنق  املاليّي من جند 

 ، فالشاعر هنا يريد أ  يدعو فيهم تلك الرغبة يف مواجهة املوت  8لبقاء على قيد احلياة ومواجهة املوت"املظارب هبدف ا إىل "
ولع  اضمحال  هذه القبائ  يعود إىل الرغبة يف حتقيق أهداف مادية وسياسية ال غري، فابتعدت عن القيم اليت تشد البط ،      

 ذي يضمن االستقرار والعيش يف سالم واملتمثلة يف العقيدة اليت تكر  مبدأ احلق ال
يظهر من قصص املغازي أ  الرغبة اليت ميثلها البط  اإلسالمي أساسها العقيدة واإلميا  يف مقاب  البط  املضاد الذي تظهر رغبته 

جة أوصلت مبنية على أسا  أطماع خيالية وعقيدة وثنية، وما عناده إال شك  من أشكا  اجله  واإلفراط يف حب الذات، إىل در 
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امللك إىل عرض ابنته مهدرا يف مقاب  احلصو  على رأ " بومناد" )عبد هللا بن جعفر( غزوة مراكش وكذلك " اوأبلغ" الذي 
حتصن يف برجه اعتقادا منه أنه سيتغلب على املسلمّي بعمله هذا، لكنه فش ، فيدفع فارسه " صاشر" للمواجهة،  لكن هذا 

عد أ  اختطف "شعاع" اليت كانت تراقب عبد هللا بن جعفر، وعذبت أمام مرأ  املسلمّي نكاية اوأخري يهزم على يد " مناد" ب
فيهم، لكن عبد هللا بن جعفر مل يصرب على ذلك فخرج ملواجهة جيش "االبلغ" وقد متكن من أ  ينقذ "شعاع" من أيديهم  

ة يف الشفاء من مرض عضا  إىل درجة أنه يقب  بشرط العجوز وكذلك ما جنده يف املغازي النثرية واليت تظهر فيها رغبة امللك اجلاحم
اليت تريد االنتقام منه )وهو املشهد الذي يتكرر يف قصة رأ  الغو ( فتشرتط يف عالجه أ  يقب  بك  مطالبها، وكانت أ  طلبت 

هبذه اوأعشاب، فدفع امللك  بإحضار أربعة رؤو  للصحابة، لكي تنتزع منها املخ وختلطه -بعد أ  تظاهرت بالكشف علية –منه 
 وتنتهي بالقضاء على امللك وأبنائه اوأربعّي   …بأبنائه اوأربعّي يف طلب رؤو  أربعة صحابة

 الدور الوظيفي للقصة املغازية الشعبية اجلزائرية.  -*
شعري، وذلك بالقدر الذي يريده الشاعر من وراء صياغة سرده القصص الكافية   تكو تعم  املغازي على حتقيق نتيجة 

 أ  ميزة السرد يف هذه املغازي هي اليت تتيح له تصوير بعض اجلوانب البطولية اليت يتميز هبا البط ، كالشجاعة متمثلة يف عدم املباالة
م بكثرة العدو، أو قوة اخلصم، أو املسافة البعيدة، أو إحكام أبواب القصر، ملنع اآلخر من الدخو  إليه  ك  ذلك لن جيدي نفعا أما

رغبته يف الوصو  إىل هدفه، قد يص  مبفرده أو مبعية أصدقائه وقد يستعّي باحليلة أو بعناصر من داخ  القصر يساعدونه يف التمكن 
من عدوه  وباملقاب  هناك العدو الذي يعم  بدوره على حتقيق ك  ما ميكنه من الوصو  إىل النتيجة املرجوة، وبّي هذا وذاك تكو  

املسلمّي، وتلك هي النتيجة اليت يريدها الشاعر من وراء مغازيه هذه، وهو يستند يف ذلك إىل مرجعية تارخيية حقق  الغلبة دائما جليش
فيها املسلمو  انتصارات على الكفار  إنه يبحث من وراء سرده هلذه اوأحداث، عن راحة نفسية يشعر فيها بأنه أشبع حاجته إىل 

 يتلذذ فيها بالفوز على الكافر، هو يسرد الكيفية اليت هبا يقطع رؤو  الكفرة، وكذلك عبد هللا بن االنتقام من العدو، هبذه الطريقة اليت
جعفر وهو يهزم أعداءه فرسانا أم ملوكا، وكيف يتحقق الشعور بالفرحة، وهو ير  ويسمع النساء وهن يتفاعلن مع احلدث، يزغرد  

 تعبريا عن فرحتهن بانتصار الصحابة على الكفار 
على جمموعة من اوأحداث  -من حيث بنيتها الداخلية –قصص املغازي الشعرية الشعبية اوأخر  فتتوفر ك  قصة أما

تتفاوت من حيث اوأمهية يف البناء الفين للقصة، تشرتك اوأحداث اوأساسية مع اوأحداث الثانوية، يف حتريك القصة ودفعها حنو 
إىل النهاية  هذه القصص اليت تتميز الشخصية فيها بالطابع الواقعي التارخيي، إال التطور، حمافظة على حبكتها الفنية اليت تستمر 

أنه يتخللها عناصر خيالية أسطورية تسهم يف الرفع من شأ  البط  فيها، لذا فهي مهمة يف صياغة اوأحداث اليت تأ ي يف قصص 
كأهم  ترتبط بالواقع التارخيي، إذ يأ ي اخلروج ملواجهة الكفاروأحداث اليت مع ااملغازي الشعرية الشعبية، غري أهنا قليلة باملقارنة 

حدث يلخص املعارك اليت دارت بّي املسلمّي وكفار قريش يف البدايات اوأوىل لظهور اإلسالم، مث  غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة 
ّي الفاحتّي للبلدا  املتامخة للبلد اوأو  اخلندق وغزوة تابوك وغزوة مكة، وغزوة سيسبا ، وغزوة رأ  الغو ، مث املعارك اليت دارت ب

 "املدينة"، أعين بلدا  مشا  إفريقيا، واليت كا  يقطنها الكفار، مث  غزوة فا ، وغزوة مراكش، وغزوة 
اليت جاءت بأمساء أبطاهلا، كغزوة عبد هللا بن جعفر إىل الشام،   وجدة، وغزوة تلمسا ، وغزوة تونس، وبعض الغزوات اوأخر 

بة إىل تونس، يضاف إىل ذلك القصائد الشعبية اليت متجد بطوالت املقاومّي اجلزائريّي أمثا  الشيخ بوعمامة، وكلمة وغزوة عق
  مزغنة، للشاعر "ميدوين عبد القادر" )ابن تريبة( 
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وكا  قصص املغازي منوذجا للملحمة اإلسالمية، حيث سج  بطوالت الصحابة يف قالب تتوفر فيه خصائص القصة، 
يتوقف الشاعر الشعيب عند هذا احلد، ب  سج  أمساء أولئك الرجا  الذين قادوا هذه املقاومات ضمن قصص املغازي إعالًء ومل 

لشأ  هؤالء اوأبطا  الذين أبلوا يف ساحة القتا  بالء يعرتف له العدو، وجعلوا من هذا الشعر شكال غنائيا يردده الرواة احملرتفو  
 كن، يبكي البعض حّي يسمعه، ويتخذه البعض اآلخر قدوة  يف خمتلف املناسبات واوأما 

كا  الشاعر أو الراوي وهو ينشد هذه اوأشعار أو يرويها حياو  إظهار تلك اخلصا  اليت متث  املروءة والشهامة، اليت يراها 
هبذه اخلصا ، وهو يؤمن  يف الصحابة واملؤمنّي، ومن جهة أخر  حياو  أ  ينق  للسامع صورة سيئة عن أولئك الذين ال يتحلو 

أنه البد من أ  حنذو حذو هؤالء الرجا  الذين سبقوا إىل اإلميا  واتصفوا هبذه الصفات احلسنة، وجتنب ما كا  من صفات سيئة، 
وبالتايل يقوم الراوي بعملية إسقاط القصة على الواقع االستعماري الذي يعيشه الشعب والذي كا  السبب يف تدهور اوأوضاع 

ماعية وفساد اهلمم، وطغيا  النزعة املادية على اجلانب الروحي، فتخلى النا  عن قيمهم الدينية وانساقوا وراء الدنيا االجت
اوري" الذي مل يرع الشرف، ب  دنس الشرفاء  يطو  بنا احلديث يف هذا املوضوع، لڤوملذاهتا، بسبب هذا اوأجنيب" الرومي" أو "ا

 قليلة  لشعراء اشتهروا بقصص املغازي  يقو  الشاعر ميدوين عبد القادر يف "غزوة مكة":  نكتفي يف هذا املقام بذكر مناذج
 ورْ  ح واَل تْ بَ قَّى فييَه ا مييَع اْد جَمْب ** واْلعَرْب َما واّلْت أنْ َتاَعة أقْ َبال
 وتَ رَْكْت الدييْ  وَداَرْت رَاَي بْ قحورْ  ** تعاندت عالباقية و زيادة املال

 انذال  لآلخر، يقو : ملا ح  هبؤالء اوأشخاص من مكر وخداع ومث هو يتأمل 
 

َفْع عحْمَر اللّيى ّحْي َُمْقحورْ  ** يَا َحْسَراه اْلعَماَر ْعالَه تَْطوالْ   واْش يَ ن ْ
 ورْ  و كحْل َعْيَب تْ َعرَّى َما َعاْد َمْستح  ** غَاَبْت النييّ ة و فْ نَاْت األَْبطَالْ 

 املرتدي يف البالد والعباد وهو الفرنسي" النصارة ":ويشري إىل مصدر هذا الوضع 
 

 و بَاْن فييهحْم َمْ  َكاَن ْقبييْل َُمْقحورْ  ** و الْنَصارَه َدارحوا فييَنا اْلمحوَحالْ 
 و َجْعلحوا الفححوْل و ْهدحوا النّ عحورْ  ** َحْصرحوا الغَراْب عَلى طيرْي قَ تَّالْ 

واته، إذ يتوقف عن سرد أحداث الغزوة لينتق  إىل احلديث عن اوأوضاع ويعود دائما إىل نفس املوضوع يف غز   
االجتماعية السائدة، مظهرا استياءه من فساد اوأخالق، واالبتعاد عن الدين، واجلري وراء املادة، فهم يعانو  مفاسد سببها حاكم 

اعر يتحسر على زوا  تلك اوأيام اليت كا  ال جائر ال يهمه الشرف والشرفاء، بقدر اهتمامه بتحقيق أهدافه االستغاللية، فالش
ير  فيها مث  هذه اآلفات، أما اليوم وقد انعدم أولئك اوأبطا  الذين ال يقبلو  الظلم، يقو  قويدر بلخضر يف غزوة عبد هللا بن 

 جعفر:
 

 9حْسَراه ْعَلى طْيحوْر َكانحوا يَ ْنَشادحوا ** هللا هللا غيي ر بحو زيينييني اْلَفالْ 
 01وَعشَّْ  فييَها تَ ْيس هحو و اوالَدحو ** وا ْفجحوْج َخالَْية فييها َلوَعالْ خالَّ 

 َما َعاْد الطَّْي يفي ْرفَايَْق يَ ْتَجْبدحوا ** ياَ نَاَس الْعَّز مَا بْ َقى يف الزّْهو ْداللْ 
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 11دحوالَ بَ رَْكة يفي ْزَماْن بَ ْهَدل اْسيَا ** ْد بحوس ْروالْ  كيي َعاَد ْشرييْفنَا َسي
فالشاعر وهو يتحسر ويتأسف على الوضع السائد، حيث ذهب الشرفاء من الرجا  فلم يبق إال هؤالء الفرنسيّي الذين 
عكروا صفو احلياة، حبيث مل جند مبن نفتخر، والسبب يف ذلك هو ضياع القيم، فالفرنسي هو الذي حيظى مبرتبة الشرف، أما 

ك  ذلك يأم  يف أ  جيد مث  أولئك الرجا  الذين عرفتهم الرسالة احملمدية، أعىن الشريف يف عرف الشاعر صار غريبا، ويف  
متىن الصحابة الذين وقفوا يف وجه العدو، وفرضوا منطقهم يف املعامالت، وحققوا انتصارا للدين والعد  ودحضوا الكفر واوأصنام  

 نفسيا َف الشعب كله د مث  هؤالء الرجا  يف مث  هذه الواقعة اوأليمة واليت  أثرت أ  جي
 قصص املغازي الشعرية الشفوية : -أ

جند تنوعا يف املواضيع اليت تناوهلا قصص املغازي الشعرية، إذ من خال  هؤالء الرواة الذين مل يبخلوا مبا حيفظو ، متكنا 
ميدوين"، املدعو" بن تريبة"،  من مجع هذه املادة الشعرية  أما الشعراء فهم "قدور بلخضر بيتور" و"أمحد بن احلرمة" و"عبد القادر

والشاعر "الشاليل"، مث اجلي  الذي يأ ي بعدهم والذي ميثله "على بن أمحد بن احلرمة" و"تونسي قويدر بن الزبري" و"أمحد 
 قنشوبة"، وغريهم من الذين مل نص  إليهم وهم كثريو  

بالرغم من وجود وحدة موضوعية، يعمد قد يتعرض الشاعر إىل موضوع تناوله غريه، فتتكرر بعض القصائد، لكن و  
الشاعر إىل تغيري يف الوز  والقافية مع إبقاء الروي نفسه الذي اعتمده الشاعر السابق، يقو  بعض الرواة أهنا كانت أسلوبا فنيا 

مدو  إىل إبقاء املعىن وطريقة يتبار  هبا الشعراء ليظهر ك  واحد براعته وموهبته الشعرية، خاصة أقراهنم من أبناء اجلي  الواحد، يع
مع تغيري يف الوز  والقافية  أما املتأخرين منهم فقد ساروا على نفس الطريقة يف التباري إلبراز املقدرة الشعرية، نذكر على سبي  

د القادر املثا  ال احلصر"غزوة تونس" وبطلها "عبد هللا بن جعفر"، اليت تناوهلا الشاعر"قدور بلخضر بيتور الشعانيب"، والشاعر عب
 ميدوين املدعو"ابن تريبة"، و"ابن احلرمة"، والشاعر "تونسي قويدر بن الزبري"  
 نالحظ على العموم أ  املوضوعات تنحصر يف ثالثة عناصر هي :

كغزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة تبوك، وغزوة مكة، وغزوة علقمة، وضمن هذه الغزوات   موضوعات ختص غزوات الرسو  -أ(
 "، و"وفاة احلسّي" ر من القصائد عبارة عن مرثيات أدرجها الشاعر الشعيب ضمن املغازي، ك "وفاة الرسو جند نوعا آخ

غزوات تتعلق بالفتوحات اليت خصت مشا  إفريقيا، "كغزوة عقبة"، و"غزوة فا "، وغزوة "مراكش" وغزوة "وجده"،  -ب(
 و"غزوة سيسبا " 

ص املقاومات الشعبية اجلزائرية، فأدجمت ضمن قصص الغزوات على الرغم من أهنا غزوات تناو  فيها الشعراء موضوعات خت -ج(
مل تستوف الشروط الفنية للقصة، ومثا  ذلك "غزوة الشيخ بوعمامة" و"غزوة مزغنة"، فهي يف احلقيقة تصوير لبطوالت هؤالء 

حققت شهرة كبرية لكوهنا بطولة أظهر فيها ما الرجا  الذين قاوموا االستعمار، رفعها الشاعر إىل مستو  هذه الغزوات، وأهنا 
 عرف عن تلك الغزوات من بطولة تتصد  إىل قو  أكرب منها لكنها حتقق انتصارا كبريا عليها 

 . الفرق بني قصص املغازي الشفاهية واملغازي املدونة -ب
ذاكرته يف احلفظ، ومنهم من  ظ  هؤالء الرواة حيافظو  على هذه القصص املغازية ك  بطريقته، منهم من اعتمد على 

استعا  بكناش سجلها فيه ليعود إليها عند احلاجة  إ  ما مييز هذه املغازي اليت توصلنا إليها أهنا وردت من حيث الشك  يف 
اوأو  والثاين( اليت جاءت نثرا، أما من حيث املوضوع، فقد   ءز اجلقالب شعري، خالفا لقصص املغازي يف كتاب فتوح إفريقيا )
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( اللهم بعض املوضوعات اليت انفرد هبا 1،2نت هي نفسها املوضوعات أو القصص اليت جاءت يف كتاب فتوح إفريقيا)كا
 الكتاب ومل نعثر عليها شعرا 

اعتمد الشاعر على الرتكيز والتلميح مع اإلجياز باحلذف يف بعض اوأحيا ، لكنه مل يغف  اهلدف الذي كا  يريده من 
قد كا  يف كثري من اوأحيا  يصرح يف اوأبيات اوأخرية من القصيدة حبقيقة العدو وأثره على احلياة خال  عرض هذه القصص، ف
النزعة املادية، خاصة إذا  تالدين، ففسدت أخالق النا  وتغلبهبا   تلك القيم واملث  اليت ناد تالعامة للشعب، وكيف فسد

رف ملن وااله ووقف إىل جانبه مهما كانت مرتبته االجتماعية، كما  علمنا أ  االستعمار قد كر  فكرة مفادها أ  السيادة والش
كا  الشاعر يدعو صراحة ويف هناية القصيدة من هللا أ  ميده مبن خيلصه من هذا الطاغية وليته يكو  يف مث  قوة وشجاعة علي 

ا يسمعونه، ذلك ما كانت القصص النثرية بن أيب طالب، مث خيتم موضوعه بالتضرع إىل هللا أ  يغفر له ووأهله وللحضور الذين كانو 
ظهار ك  ىل إيف فتوح إفريقيا ختلو منه، على الرغم مما متيزت به من إطناب وإسهاب يف كثري من جوانبها، ولعله كا  يهدف إ

مجيع  جزئياهتا، مع تصوير ك  اجلوانب اليت حتقق املتعة الفنية وهي حتاو   إظهار تلك البطوالت اليت نادرا ما جندها يف
اوأشخاص، كالقوة أو الكثرة، أو هتدف إىل إبراز بعض القيم والسلوكات اليت حتلى هبا املسلمو  من صرب وذكاء وحكمة وشجاعة 
وقوة إميا   كما جند الشخصيات، هي نفسها يف كليهما، فاملوضوع هو نفسه الذي عرفه قصص املغازي الشعرية والنثرية، ودائما  

  والكفرة، وكانت الغلبة يف هناية اوأمر للمسلمّي، كما كا  االنتصار يف املبارزة غالبا وأبطا  املسلمّي كا  الصراع بّي املسلمّي
وعند قراءتنا لرتمجة "كتاب املغازي" الذي ورد يف كتاب "ملحمة املغازي املوريسكية"، للدكتور صالح فض ، وجدنا أ  

، ال تكاد ختتلف عن سجلناالنثرية)أبناء امللك اوأربعو  والسيد علي( اليت  هناك تقارب كبري بّي القصص، باإلضافة إىل أ  القصة
، خاصة إذا علمنا أ  العبارات الواردة يف الكتاب تكاد تكو  هي 12قصة "علي والصبايا اوأربعّي" الواردة يف كتاب املغازي املرتجم

" هذه الكلمات الثقيلة يف الوز ، اخلفيفة على اللسا " نفسها اليت مسعناها عن السيدة محايدية الطاو  وهي تروي القصة، مث :
أو " والالت والعز ، لو قطعوا لساين قطعا، ونشروين باملنشار، ما قلت هذه الكلمات أبدا"، مع فارق بسيط يف املوضوع، ذلك 

من بّي هؤالء الضحايا،  أ  القصة اليت سجلنا تدور أحداثها حو  ملك مريض يقت  ك  من مل يستطع معاجلته، وكا  ابن العجوز
فأرادت االنتقام له، توجهت إيل امللك مدعية أهنا تقدر على مداواته بشرط أ  يقب  ك  طلباهتا، فقب  امللك بشروط عجوز  

 وتنتهي القصة هبالك امللك وأبنائه اوأربعّي على يد علي بن أيب طالب  …طلبت أ  حيضر هلا رأ  علي ابن أيب طالب
 كتاب "قصص املغازي املوريسكي" للدكتور صالح فض ، حتت عنوا "علي والصبايا اوأربعّي"، جاءت هذه القصة يف

 مع بعض الفروقات، حيث تذكر أ  "فاطمة" كانت تقوم بعملية طحن القمح وإذا بأربعّي صِبيَّة مترُّ أمامها ومعهن 
 

علي ختربه باوأمر، فأجاهبا بأ  هلا احلق فيما عجوز، أخذت هذه اوأخرية تصف عليًّا بصفات أثارت غضب فاطمة، فذهبت إىل 
 ، ويُريد علي أ  يظهر صحة ما قا  هلا فذهبت غاضبة إىل بيت أبيها حممد  …تقو 

( 1،2وقد أوردنا هذا على سبي  املثا  لتأكيد التقارب بّي املوضوعات اليت عرفتها املغازي يف كتاب فتوح إفريقيا ) 
جم، وقصص املغازي اليت مجعناها، إذ الفارق الوحيد بينها هو أ  هذه القصص اليت مجعناها وردت وكتاب املغازي املورسيكي املرت 

يف قالب شعري، أما ما جاء يف هذه الكتب، فهو سرد نثري  وهذا جيعلنا نص  إىل نتيجة وهي أ  الرواة قد اطلعوا على هذه 
 ما يؤكد ذلك قو  الشاعر:القصص يف هذه الكتب مث تناقلوها بينهم إىل أ  وصلت إلينا، و 
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 يا سايل سالين على قصة مازال * * شفناها يف كتاب ناصح ميدادو
تلك املغازي املوريسكية اليت محلها املسلمو  معهم يف هجرهتم إىل مشا  إفريقيا بعد  ،ولع  املصدر اوأو  هلذه القصص 

 أ  طردهم الصليبيو  من اوأندلس 
 - .فضاء القصة املغازية 
عر الشعيب يف حبك خيوط القصة املغازية وقد حافظ على مجيع عناصرها الفنية، مبا فيها احلدث والزما  واملكا ، حيث أبدع الشا

  ذلك ما سنتعرض إليه يف هذا اجلانب، بعد أ  13"تتضامن لتشييد الفضاء الروائي الذي جتري فيه اوأحداث"جعلها مجيعا 
ة من الشعراء عن طريق الرواة الذين حيفظو  أشعارهم ويغنوهنا يف مجيع املناسبات كما توصلنا يف حبثنا امليداين إىل معرفة جمموع

ميع غنَّاها ُمعّلُموهم من قب ، ومل يبخلوا بقصصهم املغازية اليت عرفها الشعر الشعيب اجلزائري، ونظرا لكثرة املادة واستحالة اإلملام جب
ا االكتفاء بتناو  املغازي الشعرية للشعراء: قدور بلخضر بيتور الشعانيب، وأمحد قصص املغازي اليت مجعناها دراسة وحتليال، ارتاين

بن احلرمة، وميدوين عبد القادر)ابن تريبة(، نرصد أهم ما ورد يف مغازيهم من أحداث وشخصيات وزما  ومكا  وقيم، مع 
قصيدة الشيخ بوعمامة، للشاعر ميدوين عبد  كلمة مزغنة، وكذلك  اإلشارة إىل أننا لن نتناو  القصيدة اليت جاءت حتت عنوا :

القادر)ابن تريبة(، النفراد القصيدتّي خبصوصية متيزمها عن بقية القصائد، وهي أ  قصيدة مزغنة تصف اوأوضاع اإلجتماعية السيئة 
ر أبطا  كعلي جراء دخو  االستعمار الفرنسي إىل اجلزائر، فالشاعر يتحسر على املاضي السعيد الذي وىّل، ويتمىن أ  يظه

يعيدو  اجملد والشرف الضائع هلذه اوأمة، أما القصيدة الثانية فيشيد فيها الشاعر بالشيخ بوعمامة وببطوالته وهو يواجه االستعمار 
 مع أبنائه 

   احلدث -ا
وأحداث على جمموعة من ا -من حيث بنيتها الداخلية –أما قصص املغازي الشعرية الشعبية اوأخر  فتتوفر ك  قصة      

تتفاوت من حيث اوأمهية يف البناء الفين للقصة، تشرتك اوأحداث اوأساسية مع اوأحداث الثانوية، يف حتريك القصة ودفعها حنو 
التطور، حمافظة على حبكتها الفنية اليت تستمر إىل النهاية  هذه القصص اليت تتميز الشخصية فيها بالطابع الواقعي التارخيي، إال 

ناصر خيالية أسطورية تسهم يف الرفع من شأ  البط  فيها، لذا فهي مهمة يف صياغة اوأحداث اليت تأ ي يف قصص أنه يتخللها ع
كأهم  وأحداث اليت ترتبط بالواقع التارخيي، إذ يأ ي اخلروج ملواجهة الكفارمع ااملغازي الشعرية الشعبية، غري أهنا قليلة باملقارنة 

املسلمّي وكفار قريش يف البدايات اوأوىل لظهور اإلسالم، مث  غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حدث يلخص املعارك اليت دارت بّي 
اخلندق وغزوة تابوك وغزوة مكة، وغزوة سيسبا ، وغزوة رأ  الغو ، مث املعارك اليت دارت بّي الفاحتّي للبلدا  املتامخة للبلد اوأو  

 نها الكفار، مث  غزوة فا ، وغزوة مراكش، وغزوة"املدينة"، أعين بلدا  مشا  إفريقيا، واليت كا  يقط
وجدة، وغزوة تلمسا ، وغزوة تونس، وبعض الغزوات اوأخر اليت جاءت بأمساء أبطاهلا، كغزوة عبد هللا بن جعفر إىل الشام، وغزوة 

بوعمامة، وكلمة مزغنة، عقبة إىل تونس، يضاف إىل ذلك القصائد الشعبية اليت متجد بطوالت املقاومّي اجلزائريّي أمثا  الشيخ 
للشاعر ميدوين عبد القادر )ابن تريبة( واليت نسبها الشعراء الشعبيو ، ومن بعدهم الرواة إىل قصص املغازي، حيث يظهر تناص 

وحات، فالشاعر حياكي بطوالت الصحابة، حّي يصف الشيخ بوعمامة تبطويل بينها وبّي قصص املغازي اليت تعرض أحداث الف
جه العدو بشجاعة وبطولة، ال يعدو أ  يكو  ذلك الوقوف البطويل الذي وقفه علي ابن أيب طالب، وعبد هللا بن وهو يقف يف و 

 جعفر وغريهم من الصحابة يف وجه الكفار  وفيما يلي جدو  حندد فيه أهم حدث بارز يف ك  غزوة:
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 أهم حدث فيها الغزوة الشاعر

قدور بلخضر بيتور  -
 14الشعانيب

 خروج عبد هللا يف غزوة للشام - ام غزوة الش -

خروج عقبة مع عبد هللا بن جعفر لفتح مدينة - غزوة فا   - "
 فا  

 خروج عبد هللا بن جعفر لفتح مراكش   - غزوة مراكش  - "
خروج عقبة مع عبد هللا بن جعفر لفتح - غزوة تلمسا   - "

 تلمسا   
ر لفتح مدينة خروج عقبة وعبد هللا بن جعف- غزوة وجدة  - "

 وجدة 
خروج الصحابة لقتا  رأ  الغو  ونصرة - غزوة رأ  الغو   - 15أمحد ب  احلرمة -

 العجوز    
غزوة علي يف نصرة - "

 علقمة 
 خروج علي بن ايب طالب لنجدة علقمة   -

 خروج عقبة وعبد هللا بن جعفر لفتح تلمسا   - غزوة تلمسا   - "
د هللا بن جعفر لفتح تونس بأمر من خروج عب - غزوة تونس   - "

 عقبة 
ميدوين عبد القادر )اب   -

 16تريبة(
 العرتاض قافلة أبو سفيا   خروج الرسو  - غزوة بدر -

 يف غزوة إىل تابوك   خروج الرسو  - غزوة تابوك  - "
 حملاربة الكفار  خروج الرسو  - غزوة بدر وحنّي  - "
غزوة  - "

 تونس)املعلقة(
 روج عقبة لفتح تونس خ -

 خروج احلسّي إىل الكوفة والغدر به  - وفاة احلسّي  - "
 نداء لنصرة مكة  - غزوة مكة  - "
 يوصي الصحابة قب  وفاته    الرسو  -  وفاة الرسو  - "
 والصحابة   خروج علي يف نصرة الرسو - غزوة سيسبا   - "
القادم  كافر "شرموش"خروج عقبة ملواجهة ال - غزوة شرموش  - "

 من طولقة  
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حددنا يف هذا اجلدو  أهم حدث يف ك  غزوة، حيث يد  احلدث على أ  هناك قطيب نزاع، اوأو  ميث  اخلري، ويقوم 

، أما الثاين فيمث  الشر، ويقوم على الظلم والنهب، وميثله أبو سفيا  هذا يف غزوة مكة وغزوة على احلق والعد  وميثله الرسو 
أما الغزوات )الفتوحات(، فنجد عقبة )القائد(، وعبد هللا بن جعفر)املساعد(  وحنّي وغزوة تابوك، وغزوة سيسبا ، وغزوة بدربدر 

غري أ  الصراع جتاوز حدود مكة واملدينة إىل ما جاورها مشاال كالشام، ، وكالمها امتداد للسلطة الروحية املتمثلة يف الرسو 
 أراد الشاعر الشعيب أ  يبّي مد  بقاء تلك الرابطة الروحية، خاصة تلك اليت تعم  على إقامة العد  وشرقا)الشما  اإلفريقي(، مث

وتأ ي غزوة  ،وتدفع الظلم فأبرز الشيخ بوعمامة كبط  روحي يساهم يف حماربة الظلم حفاظا على القيم اليت أرساها جمتمع الرسو 
تايل يظهر عقبة وعبد هللا بن جعفر والشيخ بوعمامة كممثلّي، أفعاهلم تتطابق مزغنة وغزوة الشيخ بوعمامة لتد  على ذلك، وبال

 مع هويتهم، فهم يف مجيع القصص يسعو  إىل حتقيق هدف إيديولوجي يتمث  يف نصرة عقيدة التوحيد على عقيدة الشرك 
 :الشخصيات –ب

وقد قسم الدارسو  ، من هذه العناصر الشخصيات ك  عم  قصصي أو حكائي ينبين على عناصر أساسية
الشخصيات حبسب حضورها يف النص وحبسب متيزها من حيث صفاهتا اجلسدية أو من حيث طبيعتها النفسية أو حبسب 

يف هذا اجلانب على بنية الشخصيات اليت وظفها الشاعر الشعيب، واليت أوالها مكانة فائقة، لداللتها عالقاهتا املختلفة، نقف 
اعتنائه هبا فأعطاها تسميات لكوهنا العنصر اوأساسي يف عمله القصصي،   صصي، ولع  ذلك يربز مدالسيميائية يف السرد الق

، 17خالفا ملكانتها عند "آال  روب غرييه" الذي ير  بأ  التسمية "أصبحت غري مهمة يف عامل اليوم الذي فقد الثقة يف نفسه"
بوتر" و"جريارد جينيت"، مجيعا يعلنو  يف دراساهتم موت  و"روال  بارت" و"تريفينا  تودوروف" و"ميشا   "آال  روب"ف

"تودوروف"، مث يأ ي "فيليب هامو " الذي  ا، وعلى العموم فإ  أبرز اإلسهامات ما قام هب18الشخصية الروائية، فهي ورق بال روح
داه إىل التناو  قدم دراسة شاملة أسست لنظرية عامة ال تقف عند حدود الشخصية كمفهوم اجتماعي نفساين، ب  يتع

، "فتودوروف" يشرتك مع "فيليب هامو " يف أ  كليهما ينظر إىل الشخصية من زاوية وظيفتها النحوية 19السيميولوجي الدقيق
 داخ  النص، فهو يعتمد مفاهيم لسانية يف حتليله للشخصية، حيث يعتربها مبثابة دلي  له وجهّي؛ أحدمها "دا " واآلخر "مدلو "

 :20ي باإلشارة إىل تصنيف "فيليب هامو " للشخصيات حيث وضعها يف ثالث فئات هينكتفوحنن هنا 
 فئة الشخصيات املرجعية   -
 فئة الشخصيات الواصلة   -
  فئة الشخصيات االستذكارية -

"تقوم بالفع  أو يقع عليها  –كما يقو  سعيد يقطّي   –وما دمنا نتحدث يف قصص املغازي عن "الشخصية" وهي 
ويتحدث عن البنيات الكرب  للشخصيات، فري  أهنا "تعترب أهم مكونات العم  احلكائي، وأهنا متث  العنصر احليوي ، 12الفع "

  وقد ذهب "الصادق قسومة" إىل اإلشارة إىل وجود فرق 22الذي يضطلع مبختلف اوأفعا  اليت ترتابط وتتكام  يف جمر  احلكي"
على املنتسبّي إىل عامل النا ، أي على إنسا  حقيقي من حلم ودم، يكو  ذا بّي الشخص والشخصية، فاوأو  "كلمة تطلق 

الشاعر ف  23هوية فعلية ويعيش يف واقع حمدد زمانا ومكانا، فهو إذ  من عامل الواقع احليا ي ال من واقع اخليا  اوأديب والفين"
ال  ثقافته اليت تكونت لديه عن طريق االطالع على من خ الشعيب على علم ومعرفة بعامل املخلوقات اليت عرفها مع مرور الزمن،
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ثقافته السماعية اليت يلجأ إليها كمعّي على جتاوز الصعاب، يتخذها مرتكزا يعتمد عليه يف عمله  هذه الكتب، باإلضافة إىل
لبطولة اخلارقة،  ، يستحضرها كلما تعلق اوأمر باحلديث عن اه  فهو يعرف بعض اوأمساء لشخصيات هلا مكانة يف ذاكرت24الفين

كعلي بن أيب طالب، وشخصيات أخري كالزبري بن العوام، وعبد هللا بن جعفر، ومحزة، وغريهم من الشخصيات اليت يذكرها 
 التاريخ اإلسالمي         

ع الشاعر فيها وذلك حبسب طبيعة املوضوع، ومتطلبات احلبكة ومادامت الشخصيات جزءا من هذا العم ، فقد نوّ 
وهو يدر   -يث عمد إىل التنويع فيها حىت تفي بالغرض الذي يتوخاه منها، ذلك التنويع  قسمه الدكتور سعيد يقطّي الفنية، ح

  كالتايل:  -الشخصيات يف السرية الشعبية
  25الشخصيات املرجعية: -أ
أو كتب التاريخ   وأهنم يعرفوهنا من خال  كتب السرية ؛ اعتمد الرواة والشعراء أصحاب قصص املغازي شخصيات مرجعية  

اإلسالمي، أو الكتب الدينية، فوظفوها إلبراز اهتمامهم هبا كأبطا  يف التاريخ اإلسالمي، وهم يولوهنا عناية فائقة ملا تقدمه هلم 
وأوضاع السياسية واالجتماعية واليت أثرت على امن دعم روحي، يقل  من اإلحباطات النفسية اليت أصيبوا هبا جراء تدهور 

نهم من التخلص من هذا الداء إال بوجود رجا  يف مث  بطولة وشجاعة هؤالء اوأخالقي، ومل جيدوا القوة اليت متكِّ اجلانب 
الصحابة الذين أثبتوا مقدرهتم على التغلب على العدو مهما كا  نوعه ومهما كانت طاقته وقدراته، أمثا  شخصية علي بن أيب 

فهي معروفة يف التاريخ، وتتداوهلا كتب  …وام، وعقبة بن نافع، وخالد بن الوليدطالب، وعبد هللا بن جعفر، والزبري بن الع
"قدور بلخضر بيتور الشعانيب"، فقد كانت الشخصيات للشاعر اوأدب، جندها واضحة تظهر يف أغلب قصص املغازي الشعري 

ية يف مجيع الغزوات كغزوة عبد هللا املرجعية يف قصصه هي: عقبة وعبد هللا بن جعفر، وخالد بن الوليد، فهي شخصيات أساس
بن جعفر إىل الشام، وغزوة فا ، وغزوة مراكش، وغزوة وجدة، وغزوة تلمسا   باإلضافة إىل شخصيات أخر  ميكن عدها 

وأنه ميكن معرفتها من خال  الكتب التارخيية والرتاثية، لكنها ليست أساسية يف غزوات الشاعر ؛ ضمن الشخصيات املرجعية
ضر بيتور، ومنها اليزيد بن سعد، والزبري بن العوام، والفضي ، وسليما  بن خالد، وكلهم شخصيات تساهم يف بناء قدور بلخ

القصة كاليزيد بن سعد، الذي يذكر على أنه خبريهم يف "غزوة عبد هللا بن جعفر إىل الشام"  كما وظف أمحد بن احلرمة هو 
"غزوة رأ  الغو "  أيب طالب رضي هللا عنه، وقد جاءت الشخصيتا  يف، وعلي بن الرسو  اآلخر شخصيات مرجعية وهي:

أساسيتا ، مع العلم أ  هناك كم هائ  من الشخصيات اليت ميكن عدها ضمن الشخصيات املرجعية يف هذه القصة، لكنها 
الب، وأبو سفيا ، ليست أساسية فيها، وهذه الشخصيات هي: عبدهللا بن جعفر، وعمر بن أمية، والزبري، وعلي ابن أيب ط

 ويزيد، وبال ، والعبا ، وخالد، واملقداد، وطلحة 
كما وظف الشاعر يف "غزوة علي يف نصرة علقمة)عمه(" شخصيتّي مرجعيتّي مها: علي بن أيب طالب، وعلقمة، أما "غزوة 

ميكن   انبها شخصيات أخر عبد هللا بن جعفر إىل تلمسا "، فنجد الشخصية املرجعية الرئيسية هي عبد هللا بن جعفر، إىل ج
عدها ضمن الشخصيات املرجعية، لكنها هنا جاءت ثانوية، وهي أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثما ، وعقبة  كما 

يف هذه الغزوة  -وظف يف "غزوة عقبة إىل تونس" شخصية مرجعية هي: عقبة، وعبد هللا بن جعفر  وكذلك "اليامنة" اليت أرسلت 
أثر عبد هللا بن جعفر ليحضره إىل بيتها، إذ ميكن عدها ضمن الشخصيات املرجعية لتوفر ما يشري إليها يف كتب  رسوهلا يتقفى -

اوأمر نفسه بالنسبة لغزوات "ميدوين عبد القادر"، فقد متيزت الشخصيات باملرجعية التارخيية، وقد متثلت  التاريخ وكتب الرتاث 
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أما الشخصيات املرجعية اوأخر ، واليت ميكن اعتبارها ثانوية، لكنها  وعبد هللا بن جعفر ، وعلي رضي هللا عنه، وعقبة، يف حممد
قوة فاعلة تسهم يف حتريك جمر  القصة، نذكر يف هذا اجلانب: أبو بكر الصديق، ومحزة، والعبا ، واليامنة، وعائشة، وفاطمة 

ت شخصيات مرجعية يف "غزوة بوعمامة" وهي شخصيات هلا البتو ، وأبوعبيدة، واحلسّي، وجربي ، ومالئكة الرمحا   كما ورد
حضور يف تاريخ اجملتمع اجلزائري، ويف مقاومته املسلحة ضد االستعمار الفرنسي، ومن هذه الشخصيات املرجعية نذكر: محزة، 

  بكر الصديق وقدور، والعريب، واحلاج، هؤالء مجيعا من بطو  اجلد اوأو  عبد القادر بن حممد، الذي ينحدر من نس  أيب
ومل خترج باقي غزوات الشعراء تونسي قويدر، وعلي بن أمحد بن احلرمة، والشاعر "الشاليل"، وأمحد بن معطار، عن هذه 
الشخصية املرجعية اليت أشرنا إليها، غري أنه تتداخ  الشخصية املرجعية مع شخصيات شبه مرجعية مع شخصيات ختييلية يف  

القصة بطريقة فنية يكو  للخيا  دور يف متاسك عناصرها، حبيث حتقق اهلدف الذي يسعى إليه كوهنا، تلتقي مجيعا يف نسج 
 القاص )الشاعر( من وراء هذا العم  الفين 

 شخصيات شبه مرجعية : -ب   
يوجد نوع آخر من الشخصيات يطلق عليه تسمية الشخصيات شبه مرجعية، وهي شخصيات ال ميكن إثبات صحة 

توفر معلومات تارخيية تثبت ذلك، أو كما يقو  الدكتور سعيد يقطّي: " تعرضها لتحويرات كرب  جعلت  وجودها، إما لعدم
كأ  تكو  شخصية امللك "لبلغ" و"شعاع " و"صاشر" يف غزوة  ،26تأكيد بعدها املرجعي حيتاج إىل تأوي  معّي إلثبات ذلك"

 وجدة يقو  قدور بلخضر بيتور:
 ** "لَْبلْغ" كحوَده ْصعييْب َحْربحو َماَذا َصار نْ َهاْر َوْجَدهْ 

 :ويقو 
 َمْ  تَوالحو "شحَعاْع" خَتَْرْز ** َعْرَفْت َعبد هللا اْوصحوفحو

 ويقو  أيضا:
 َوابْ َقات السَّْقَمه تْ َعّيْب ** َعْ  "َصاَشْر" َوْتَسبّْ َجدُّو

زوة رأ  الغو " وأمحد بن احلرمة، كذلك يف "غزوة تلمسا "، ويذكر "صاروم"، و"شاوش"، و"امللك العرمرم"، يف "غ
و"زرواش")القائد دراوش(، و"لوالت الطرايف")لؤلؤة الطرف(، يف غزوة تلمسا ، و"امللك الغطريف"، و"غزوة شرموش" اليت حتكي 

 ما حدث بّي عبد هللا بن جعفر مع شرموش"، و"اهلجام" يف "غزوة سيسبا "،  لقدور بيتور الشعانيب 
 لية:الشخصيات التخيي -ج   
يصنع الراوي الشخصية التخييلية، باالعتماد على خميلته، ال على املرجعية التارخيية، وذلك بقصد الربط بّي اوأحداث   

ربطا منطقيا، وبشك  يسهم يف اخلروج من بعض املضايق اليت تعرتض البناء القصصي، وبالتايل تشك  الشخصية ركنا مهما يف 
عطاء جما  للراوي أو الشاعر حىت يتمكن من إضفاء هالة من القوة على تلك الشخصية بنية قصص املغازي، حيث تسهم يف إ

لتبهر السامع وتشده بشوق إىل القصة، يريد معرفة هنايتها  كما تسهم يف توليد مشاعر احلب للبط ، والغرية على ك  شيء حيارب 
 القصة كالمها قادرا على أ  تأ ي مبا يأ ي به اآلخر، من أجله، لذلك تظهر الشخصية التخييلية إىل جانب الشخصية املرجعية يف
ق على الشخصية املرجعية  وتصري هذه اوأخرية عاجزة وقد يظفي القاص على الشخصية التخييلية بعضا من اخلوارق جتعلها تتفوّ 

لكي يظهرها باملظهر الذي هذه اخلوارق إىل الشخصية املرجعية وذلك  بَ سَ أمام هذه الشخصية التخييلية، لكنه يف هذه القصص نَ 
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حيقق له رغبته، وهي أ  هذه الشخصية املرجعية واليت يقصد هبا الصحابة، يلبس عليا باخلصوص هالة من القوة تفوق تلك 
الشخصية التخييلية خاصة يف قصة" بئر ذات اعلم" حيث ينز  السيد علي إىل البئر باحثا عن املاء وخيتفي عن الصحابة مدة 

إليهم وقد كا  مع اجلن حياو  إدخاهلم يف اإلسالم، أو يف قصة "أبناء امللك اوأربعو  والسيد علي" حيث يضع  طويلة مث يعود
الراوي شخصية ختييلية يطلق عليها اسم "العجوز" هذه اليت أرادت أ  تثأر البنها فتقدمت إىل امللك على أهنا تستطيع عالجه 

  فهذه الشخصية)العجوز( ال يثبت التاريخ وجودها، إال أ  هناك عالقة موجودة بعد فش  كثري من اوأطباء وكا  مصريهم املوت
، ولو مثلنا لذلك يف قصص املغازي لقلنا أ  هناك بعضا من هذه 27بينها وبّي الشخصية املرجعية، وأهنا ذات طبيعة واقعية

 يقو :الشخصيات التخييلية، كشخصية "العجوز" يف "غزوة فا  " لقدور بلخضر بيتور حيث 
 رَاَها العزحوْج َعْرفْت يفي الفحْلك انَصاْص ** َمّناْد َعْرفتحو يَْدخحْل َذا احْلَارَهْ 

 مث يقو :
 َلْعزحوْج َداَرْت اوَذنْ َها َللّتْحَساْس ** لَْلَباْب قَاْعَده َشقُّو َُمْجحورَه

 ويف نفس الغزوة يقو :
 َجعَفرْ  َلْعزحوج َلْلباَلد ادَّاتحو ** َلْلباَلْد َخْ  اب ح 

يد الطَّاَهرء َدْت بَالتْوحي  َلْعزحوْج بَالَعّز ادَّاتحو ** َشهّْ
 و مث  ذلك يف "غزوة عقبة إىل تونس" وغزوة "رأ  الغو "  

مل يكتف الشاعر بتوظيف أمساء اوأعالم، ب  جلأ إىل أمساء أفعا  جعلها تد  على شخصيات ختييلية، وذلك عندما أراد 
أمساء اوأفعا  تلك نذكر: الرهيب، السحار، النعي ، الكافر اخلنزير، ويف هذه الصيغ ما حيم  داللة قوية  اإلشارة إىل الكفار، ومن

على الكراهية اليت يضمرها القاص للعدو)االستعمار(  كما جلأ إىل توظيف الصفات منها "بوبراطة" )يقصد هبا اوأجنيب(، يف 
 " الذي يعلن شهادته، وحيارب إىل جانب املسلمّي، غري أ "غزوة مكة" للشاعر ميدوين عبد القادر، و"العرمرم

 
كما   –الشخصية يف قصص املغازي اليت جاءت سردا على لسا  بعض الرواة، كانت جتمع بّي املرجعية والتخييلية، وأ  الراوي 

   28"يعيد بناءها وفق املنطق اخلاص الذي حيكم عمله احلكائي" -يقو  الدكتور سعيد يقطّي
 صيات العجائبية:الشخ -د 

يظهر من العنوا  وأ  هذه الشخصيات غريبة ُمبِهرة، مبا تتسم به من قدرات وأعما  خارقة يستحي  على اإلنسا  
العادي أ  يأ ي مبثلها  لكن ه  هلذه الشخصيات وجود حقيقي أم هي شخصيات ختييلية من صنع القاص، ذلك ما أجاب عنه 

أ  الشخصيات العجائبية هلا مرجعيتها يف التاريخ، وبالتايل هي تتداخ  مع الشخصية الدكتور سعيد يقطّي، حيث أشار إىل 
  لكن ما نستشفه من 29املرجعية والتخييلية، فهي تظهر بوضوح يف املراجع الدينية والتارخيية، كاجلن والساحر، والغيال  والويل

تقسيمه إىل قسمّي: شخصيات عجائبية تقف يف صف قصص املغازي، شعرا أو نثرا هو أ  ظهور الشخصيات العجائبية ميكن 
 املسلمّي، وشخصيات عجائبية تقف يف صف الكفار، ومن الشخصيات العجائبية اليت تقف يف صف املسلمّي نذكر:

 : جربيل -
 يقو  الشاعر ميدوين قويدر يف "غزوة بدر وحنّي":
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 30يْ َعرَّجذييَك النُّوبَة َما ْخَطى َجرْبييْ  " " يَ ْهَبْط لَلنَّيبي وَ 
باستمرار ليشد أزره  ويبشره  ففي الوقت الذي تشتد فيه املعركة بّي املسلمّي والكفار، كا  جربي  ينز  على الرسو 

بأ  هللا يأمره بإرسا   بالنصر، مث يعرج إىل السماء  كذلك يف "غزوة سيسبا " وأمحد بن احلرمة، حيث ينز  جربي  ليخرب الرسو 
"رأ  الغو " إما بالدخو  يف اإلسالم طائعا، ونادما عما فع ، وإال فإ  مدينته تدمر، ويهلك معها،  من جيع  حدا  للملك

 يقو :
 بي  إْذن املَ        ْوىَل زَادحو بَاْلَك   َراَم        هْ  " "اْهبْط لحو َجرْبيْل َمْ  َعند الرمْحَاْن 
َع  ْث َلْلَمْلع ح       ون يَ ْرَج  ْع بَالّنْدَم هْ  " "َرّب الع   ّزة يَام    َرْك ي ا اب  َعْدن َ اْن   تَ ب ْ

 قَ ْب َل االَّ َتْضَحى اْص َوارحو َمْهدحوَمهْ  " "َيْسلْم بينَي اْيدييْك يَ رْتْك َذا الَعْصَياْن 
 أما يف غزوة سيسبا  للشاعر نفسه يقو :

يَدهبَ ْعثحوا َرسحوْل لَلنَّيبي َعاْد الْكاَلْم " " َجرْبييْ  َعّوْد علي   31يه اْلَقصي
خيربه مبا حيمله رسو  الكفار من أخبار، حىت يعرف كيف يالقيه ويرد عليه، فيقع رسو   يقف جربي  جبنب الرسو  

 مبا جاء حيمله إليه من أخبار قب  أ  حيدثه يف ذلك؟! مث جنده يف "وفاة الرسو  الكفار يف حرية من أمره، كيف علم الرسو 
يخربه بأ  هذا اليوم تفرح فيه السماوات،  مستبشرة بقدومك وتطرب املالئكة، وتتمناك ك  حورية من ينز  من عند اخلالق ل

 حوريات اجلنة   
 املالئكة: -

 يشري الشاعر يف نفس الغزوة إىل املالئكة يقو :
 نَ ْزَلْت لييه اْماَلْك َرّب اْلَعاَلمينْي " " فحوَق أْحصحْ  بَ ْيَضا تَ ْلَهجْ 

، وأ  لى أحصنة تقات  إىل جانب جيش املسلمّي دو  أ  يعلم هبا أحد، وهذا تأييد من هللا للرسو تنز  املالئكة ع
املسلمّي كانوا فئة قليلة أمام جيش الكفار، فأيدهم هللا هبذه املالئكة اليت رجحت كفة االنتصار هلم على حساب الكفار، ففرح 

لقد نصركم هللا يف مواطن كثرية  ويوم حنّي إذ أعجبتكم كثرتكم فلم بذلك واطمأ  على جيشه، ويف هذا قا  تعاىل: الرسو 
تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم اوأرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين مث أنز  هللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنّي وأنز  جنوًدا مل 

  32تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
 

 : عزرائيل -
يوصيهم بالصالة والصوم والزكاة والشهادة بعد أ  صلى هبم، وهو يف بيته والصحابة حوله،  ، فأخذمرض الرسو 

يطرق عزرائي  الباب للدخو ، ودو  علم يعرتضه علي ومينعه من ذلك مشريا إىل أ  النا  يف انشغا  عن هذه الزيارات ظنا منه 
 ، يقو :عبد القادر" للشاعر ميدوين يدة "وفاة الرسو   ففي قصبأنه شخص من عامة النا  يريد االطالع على حا  الرسو 

ي فَالسَّاَع ة الّيلي بْ َق اْت   ْلَياْن طَْبَطْب َعْزرييَ  ْالَباْب َجا اْرسح ولْ  " "وحَضْل يْ َوصّي
 ََيّْسبح   و َواَح  ْد بيي  ْه ُْمَبّ  َْة الطّْلح ولْ  " "قَاْل لييْه ْعليي َعْف، النَّاْس َما هْلَاْت 

 إىل علي بأنه عزرائي  يطلب الدخو ، مث يدخ  يف استحياء، يقو  الشاعر: ار الرسو أش
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يْد َللْزَحاْم " " بَاحْلَيا َمْتغضي َّْر َمْ  َشافَع األحّمهْ  ّ َعْزريي  اْدَخل كالصّي  ُثح
يَنا ليكحْم يَا أْهَل اْلمَقاْم " " احو يَا َأْش   َراف اْلبييَت اْلمَعظّ   َم هْ قَاْل لييهحْم جي
 اَل تْ لحومح وا َحال اْلَمْحتح     وْم بَالّلَواْم " " كحّل َحاَجة بَاْذَن اْلَم ْوىَل ُْمَّتَم هْ 

 
 يف استحياء بالسبب الذي جاء من أجله، فيصف الشاعر حاله املنكسرة أمام الرسو  خيرب عزرائي  الرسو   

، ويظهر الشاعر املشهد احملز  للصحابة مبا فيهم أبو بكر الصديق الذي  والصحابة، طالبا منهم أ  يعذروه، وأ  اوأمر كله بيد هللا
 كا  شديد التأثر 

جند شخصيتّي عجائبيتّي مها: "اجلدي" و"النهام" وذلك يف "غزوة سيسبا "، حيث تندمج الشخصيتا  معا لتشك  
 صورة غري طبيعية  يقو  قدور بلخضر)ابن تريبة( يف"غزوة سيسبا ":

َوى َصْن َدهْ  َحتَّان َصابْ   قحدَّامح و َج   ْدَي اْريَاْم " " َعْندحو قْ رحوْن َمْ  ذَهْب سي
يْل يَ ْغَدى َعنُّو زَْنَدهْ   طَلْق اْلَع  ْوْد َعنُّ   و َماهح  و َتْشَكاْم " " ْجَرى َجْرَي الّسحي

 ْبعيي  َدهْ  اتَّْطَواتْ لح و اْلم َراَسْم َطّي الّزم اْم " " َو اللّي ي ْبعيي ْد َم ا َوالَّتْ 
له قرو  من  يٌ ، فيظهر أمامه جدْ " من بيت عمته يريد التوجه إىل الرسو بن ايب طالب : خيرج "علي(من الغزال اجلدي) -

الذهب الصلب اخلالص، وهو على صهوة جواده يريد أ  يلحق هبذا الغزا ، وكأ  يف هذا اجلدي حكمة، فقد شد انتباه السيد 
 اللحاق به ومعرفة سره، فتطو  له اوأرض، ويص  إىل الصحابة، فتستقبله النساء بزغاريدهن فرحا بقدومه  علي، فاندفع وراءه يريد 

 
 
 
 النهام:  -

وهو حصا  السيد علي، الذي وص  يف وقت قصري جدا، وذلك بأ  طويت له املسافة الكبرية، بعد أ  حلق بالغزا ، 
عه إىل اجلري وراءه واللحاق به، فيتحقق اهلدف، وهو الوصو  يف وقت قريب وكأنه ِجيَء هبذا الغزا  لشد انتباه الصحايب ودف

 جدا، ويف ذلك يكمن وجه الغرابة 
 السحار وإبليس  ، منهاونذكر على سبي  املثا  بعض الشخصيات العجائبية اليت استعا  هبا الشاعر وهو يسرد قصته

 : السحار -
حيث أتى، يقو  أمحد ابن احلرمة يف "غزوة تونس" مشريا إىل  يفلح يريد القاص أ  يبعث برسالة مفادها أ  الساحر ال -

 حرية الساحر:
 َذاْك السّحار كيي ْضَرْب تَ ْربييعحو َحاْر " " َواْلَملييْك قَاْل َما ادَّرْقَ  اْعلييَنا

الصحايب عبد هللا  استعا  امللك بالسحرة ملعرفة ما إذا كا  أحد الصحابة باملدينة، وكا  أ  أخفت ابنة امللك يف بيتها
الذي أحبته وصرحت له بإسالمها، مث نبهته إىل أ  هناك ساحر يف خدمة أبيها  أما الساحر فقد اندهش عندما علم أ  صحابيا 
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يف بيت ابنة امللك، فأخربه بذلك، لكن بعد البحث مل يعثروا عليه، مما زاد من غضب امللك على الساحر وأمره بأ  يذهب هو 
 ال سوف يقتله، وعندما دخ  الساحر إىل بيت اليامنه تلقاه عبد هللا بضربة سقط على إثرها ميتا، يقو  الشاعر:وحيظره إليه وإ

 َخْرجحوا َمْ  َعْند اْليامَنْه رَاححوا كحّساْر " " قَالح  وا َم  ا َك   اْن َحْد َلَك  اْن اْشقييَنا
 َذا السَّ اَحْر َص ْرْت َتسَّْه   َزا بييَنابحوَها َمّكنحو الغييْض َواْعيحونح و حَتَْماْر " " يا 

نَي الظَنَّهْ  ي امْسَاْك يَاشي يبحو اْشطَ  اْر " " َواللَّى مَنْحي نحو جي  نحوَض انْ تَ ايَ    ا اتْ بَ ي ْ
 إىل أ  يقو :

 َخْ  اْلَمْلعح وْن َلْ  اتْ َلقَّ اْه الَصبَّاْر " " َضْربح و َضْربَة ابْ َرى ليي ه الدّكانَ هْ 
حر الذي ادعى معرفة أمور تغيب عن اإلنسا  العادي، هو خاسر سواء تعلق اوأمر بامللك أو بغريه، فهو هالك يف  فالسا

كلتا احلالتّي، يتهدده املوت من طرف امللك الذي مل يفلح يف اإلمساك بعبد هللا لعدم قدرته على معرفة مكا  اختفائه، ويشعر 
 عبد هللا عندما يكلفه امللك بإحضاره إليه   بأ  الساحر يستهزئ به، ويلقي حتفه على يد

 : إبليس -
هو  أشار إليه الشاعر يف "غزوة رأ  الغو " على أنه مصدر الشر، يغرر بالكفار وحيرضهم على الني  من املسلمّي، وها

خبهم إ  هم تأخروا يف يشري على الكفار بأ  يلحقوا بعلي الذي خرج مبفرده يتعقب الزبري، وهي فرصتهم الوحيدة للتمكن منه، ويو 
 استغالهلا،  يقو  الشاعر:

 قَاَلْلهح  ْم ابْلييْس غ َ    رَّاَر اخْلَ     ْزي َاْن " " رَاكحْم اْفَخْرتحوا ْعَلّي حّتاْن اْدَمى
 َهاهحو َوْحدحو اَلَحق الزحبَ رْي اْشَحاْن " " نحوضحوا َهدُّوا لييْه يَ ْعطييكحْم تَ ْهَمهْ 

اليت تأ ي باوأخبار إىل الكفار، واليت حترك فيهم الشعور باالنتقام ويتومهو  الفوز، فيتخيلو  أنه  هذه الشخصية العجائبية
 بإمكاهنم حتقيق أهدافهم، لكنهم يصابو  خبيبة يف واقعهم حيث تذهب أحالمهم أدراج الرياح 

 
ازي، ك  شخصية هلا سيميائية وخنلص إىل القو  بأ  هذه الشخصيات مجيعا على اختالفها تؤدي دورها يف قصص املغ   

خاصة هبا، كما هلا جمموعة من اخلصوصيات اليت تشتبك فيها مع الشخصية اوأخر ، بشك  يضمن املتعة الفنية مع استمرار 
القصة إىل النهاية، ووفق منطق ينسجم مع تصور الفرد املتلقي للقصة، فتتحرك فيه قوة التخي  ليدرك هبا ما ال يدركه باحلس، مث 

فيها هذه القصة وعن طريق شخصياهتا إىل هناية حيبها املتلقي، ك  ذلك من أج  إبراز بطوالت السلف الصاحل، لذلك  تص 
جاءت قصص املغازي تبحث يف الدوافع النفسية لسلوكات هؤالء اوأبطا ، فهي تتبع أعماهلم مربزة تأثريها الذي حتدثه يف ك  

 ي إىل متثلها يف واقعه السياسي  إنسا  يصغي إليها فيتعاطف معها، وقد يهتد
هذا الواقع ويتفاع  إىل درجة أنه يشعر باوأسى واحلز  حّي ير  أ  ال حيلة يف تغيري يندمج الشاعر الشعيب مع واقعه 

ده املنقذ الذي يفتق –رسم صوة عن البط  النموذج ، فيعمد إىل ال جيدها بّي أفراد جمتمعهالذي حيتاج إىل مث  تلك البطولة اليت 
م اهلمة، وتتحرك اوأنفة والغرية، ويتمكن الشعور بالعزة، خاصة وأ  وراء  ذلك مقوّ العزمية و فيهم علها تكو  حافزا يقوي  -الشعب 

رع الواقي، الذي ال يرتك جماال لتلك النفو  املريضة لتزداد مرضا، فهو يقوي عزميتها لتزداد أساسي هو الدين اإلسالمي، هذا الدِّ 
 ة، فهو يريد من املؤمن أ  يكو  قويا ال ضعيفا تعلقا باحليا
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خاصة منها حروبه  وتتبعنا للمغازي الشعرية جند الشاعر وهو يعمد إىل سرد اوأحداث اليت وقعت أثناء حياة الرسو 
مد  مع الكفار، يربز املواقف البطولية اليت ظهرت من الصحابة، واليت تنم عن قوة أخذت تظهر بّي صفوفه، وهي دلي  على 

متكن الدين منهم، ليأ ي بعدها إىل ذكر غزوات الصحابة يف الفتوحات، وكيف أهنم حافظوا على ذلك النهج املتمث  يف نشر هذا 
الدين اإلسالمي على أسا  من العد  واحلرية، مث يلجأ الراوي إىل بعض املقاومات الشعبية واليت يلبسها ثوب الغزوات ويكسبها 

قب  وأثناء نشر  أعماال بطولية مستمرة يف الزما  واملكا ، مثلها مث  تلك اوأعما  اليت قام هبا الرسو نوعا من القداسة فتصري 
رسالته، مث غزواته اليت كانت تسطر دستورا للمسلمّي يف احلرب والسلم، هو الدستور الذي سار عليه الصحابة يف غزواهتم 

 وفتوحاهتم بعد وفاته 
الشعيب الذي ير  فيه صالح الدين حممد أبو زيد أنه قوة إعالمية تتجاوز اعتقاد البعض وملا كانت املغازي من اوأدب 

تؤدي مجيعا دورا ال ميكن جتاهله يف   -ومنه املغازي –بأنه جاء مل ء أوقات الفراغ بتسلية النا  يف أوقات الراحة والسمر، فهو 
، ونظرا للرسالة اليت تؤديها هذه 33ين يريدو  حتقيق بعض املآربكوهنا تؤدي الدور اإلعالمي الفعا  يف النا  عامة واحلكام الذ

املغازي جعلت البعض يف حرج، فذهبوا إىل اختاذ موقف عدائي منها، وأهنا تشك  خطرا إعالميا عليهم يف كوهنا حترص على عدم 
 –خلق صورة فيها هالة من التضاداالستكانة للحكام الظاملّي واملتجربين  أضف إىل ذلك قدرة هؤالء القصاصّي والشعراء على 

تظهر اآلخر يف صورة مشوهة منبوذة، مث يقدم البدي  الذي يريد أ  يثبته يف نفو  املتلقّي ويف ضمائرهم، حىت  -بفض  خياهلم
تستهويهم صور البطولة تلك، واليت يطوعها الشاعر إىل اوأهداف اليت يرغب فيها، خاصة وأنه إبداع مجاعي، ليس مقصورا على 

 فئة أو فرد بعينه، ولنا يف قصيدة أمحد بن احلرمة منوذجا يصور تدهور اوأوضاع بسبب فساد احلكام  
 :املكان والزمان –د

عن غريها من القصص اوأخر ، وقد املغازية الشعبية يسهم ك  من املكا  والزما  يف إعطاء طابع خاص مييز القصة 
اف إىل الشخصيات لتشك  مجيعا فضاء املغامرة اليت عرفت بكوهنا "مجلة اوأعما  تتعدد اوأمكنة واوأزمنة، لكنها تبقى عنصرا يض

، تتحرك فيه الشخصيات وفق مسار حيقق بناء 34، ويف إطار مكاين ما"مااليت جتري بواسطة شخصية أو أكثر يف إطار زماين 
 احلبكة يف فضائهما     

معظم قصص املغازي اليت حبوزتنا، مع اإلشارة إىل أننا اكتفينا فيما يلي حصر وأهم اوأمكنة واوأزمنة اليت وجدت يف    
 بغزوة واحدة بالنسبة للغزوات اليت تتكرر لغايات سبق التحدث عنها  

 فيقو  الشاعر قدور بلخضر بيتور الشعانيب يف غزوة الشام: املكانأما  - 
 َسالحواَللشَّاْم اْبَ  اْلَولييْد ْيَسافَ ْر ** َعْندحو ْطلييْب فييْه ايْ 

 " يف نصرة "علقمة":يويقو  أمحد بن احلرمة يف غزوة "عل
يْق اَليلّي ْرفييْق ** كحوَن اْمَعاَي يفي الْطرييْق بَاْلْبصيريَْه تَ ْرَعايني   نَ يَّْف ْعلييَّ يفي اَلْمضي

 ويقو  ميدوين عبد القادر )ابن تريبة( يف غزوة بدر:
 35** َذا مْيَّرْد يفي ااَلْرْض وحَذاْك َداْر زَمَّهْ  َخّرجحوَها َمْ  َمكَّة قيي ْجَراْد طَيَّارْ 

 الذي رصدناه يف اجلدو ، فيظهر واضحا دقيقا، يقو  قدور بلخضر بيتور الشعانيب يف غزوة الشام: الزم أما  -
 اْتشحوْف َواْش غحْدَوْه تَ ْتَظْم ْهَنايَا** بَاتّيَفاقْ َها ْعَلى اْلميرْي نْ َهاْر اْلعييدْ 
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 بن احلرمة يف غزوة رأ  الغو : ويقو  أمحد
ي اْغلؤيَلْك يفي اْلَعْديَاْن ** يفي َهذيى االَيَّاْم نَ ْقَصْدَهْم ََثّهْ   بَاْذَن هللْا نَ ْفجي

 (يف غزوة بدر:ابن تريبةيدوين عبد القادر )مويقو   
 ّلْك اْلْغَراَمهْ َمْ  ْقديمْي اهلَاَيْف َعْندحو اْلعييْ  مَيَْراْر ** وحَمْ  ْقديمْي اْلَمْظلحوْم سَ 

 يف اجلدو  املوايل اوأمكنة، اوأزمنة اليت تضمنتها ك  غزوة من الغزوات اليت حبوزتنا   
 الزم   ان املك   ان الغ    زوة

 يوم –اللي   –هنار  فالوطن -يف واد   -يف الشام غزوة الشام. -
 صبح  -لي   –يوم  يف البالد –يف فا   غزوة فاس. -
 اليوم –اللي   –الصبح  يف امليدا  –يف الدار  –يف مراكش  غزوة مراك . -
 لي  –صبح  –هنار  يف اجليدار –يف املدينة  –يف وجدة  غزوة وجدة. -
 الصبح –الظالم  من روما –يف الوطا  -يف أرض الرسو  غزوة تلمسان. -
 لي  -ار النه –االيام  أه  الطغيا  يف بالد  – جمتمع الرسو  غزوة رأس الغول. -
 رمش العّي –ساعتّي  -اليوم جمتمع الكفرة –جمتمع الرسو  علي يف نصرة علقمة. -
 عام الربيع -الصبح -اللي  يف الصحراء -فوق السرير -يف البالد -يف الدار غزوة تونس. -
 اليوم -الفجر  -من قدمي  جمتمع مكة –جمتمع املدينة   غزوة بدر.  -

 النهار –الصباح   للمدينة  جمتمع الكفرة  جمتمع الرسو  غزوة تابوك.
 )َمنَّا( جمتمع املسلمّي  -يف بدر وحنّي غزوة بدر وحنني. -

 )َمْن ِهيْه( جمتمع الكفار  
 اليوم -اللي   -الفجر

 وقت -احلّي  -ساعة   -يوم الكوفة  كربلة  عند رب العاملّي  وفاة احلسني. -
 اليوم  ( صاحب املدينة)الرسو  -عبةالك -يف بيت هللا)مكة( غزوة مكة. -
 الصبح  -وقت الصالة -يوم االثنّي يف املدينة  -من احلما  -يف الدنيا -يف الطريق .وفاة الرسول -
 هنار  -عشرين يوم عند العمة  –يف املدينة  -يف السيسبا  غزوة سيسبان. -
 ساعة  -يومّي –زما   ال  من طولقة  بّي الزيبا  واحليا   من البازيد جل قصة شرموش. -
زغوا  لوهرا   من  من ساحة على َسْر ي  يف مزغنة  كلمة مزغنة.  -

 تيارت لتلمسا  
 هنار  –يوم 

 هنار  -ذا الوقت –يوم  عند الربانية   -يف عند امليعاد -يف الوطن -حتت الرتاب غزوة بوعمامة. -
 مصدرها الواقع، ميكن أ  نوجزها فيما يلي:قدم قصص املغازي أمكنة متنوعة جرت فيها اوأحداث و 

 - تيارت -وهرا  -زغوا  -مزغنة  –الزيبا   -مراكش  طولقة –وجدة  –كربلة   –الكوفة  -املدينة -أمكنة اجتماعية: مكة -
 تلمسا  

 الرتاب    –طريق  –الصحراء  -أمكنة طبيعية: واد -
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يديولوجي، حيث ميكن القو  هنا أ  املكا  يؤدي وظيفة وهي مجيعا أمكنة ليست متخيلة، وظفت خلدمة موقف إ    
داخلية تتمث  يف "املسامهة يف رسم الشخصية من خال  اوأماكن اليت تعيش فيها أو اوأوساط اليت ترتدد عليها، حىت ليعسر تصور 

  36شخصية خارج اوأماكن اليت هي عاملها"
ج عن كونه موقعا جغرافيا دقيقا، يظهر من خال  أمساء املد ، كما يظهر املكا  يف مظم احلاالت حمدود املعامل، ال خير 

)مكة، مراكش، وجدة، مزغنة   وهرا ، طولقة، تلمسا (، وكلها ساحات وقعت فيها معارك بّي املسلمّي الفاحتّي والكفار، 
صحابة الفاحتّي، لكنها تبقى فاملكا  الطبيعي الذي اعتمدت عليه القصة يوحي بالصعوبة، ويشري إىل املخاطر اليت يقب  عليها ال

 أمكنة مفتوحة تتيح هلم التحرك بك  حرية، ومتكنهم من توظيف مهاراهتم وخرباهتم، وأهنم تعودوا على قساوة الطبيعة  
ك  قصة مغازية تدور يف مكا  معّي، وهو املكا  املعين بالفتح، وبالتايل حيدد بصراحة، إذ ميكن معرفة احليز الذي 

ن توك  هلما القدرة يفهو ذو مالمح ثابتة  غري أنه بالنسبة لبعض اوأمكنة تبقى وقفا على العق  واإلميا  اللذ ث،جتري فيه اوأحدا
على حتديدها مث :)عند الرمحا (، كما يق  وصف املكا  الذي تدور فيه اوأحداث وتتحرك فيه الشخصيات، ب  اكتفى الراوي 

، فإذا تتبعنا ك  37اقع وحتي  عليه يف أمسائها ومالحمها ومواقعها وإحياءاهتا")الشاعر( بأ  جع  هذه اوأمكنة "تستقى من الو 
   أغلبها أمساء مد  ذات معامل جغرافية، وقد حددت صراحة إالغزوات اليت ذكرناها آنفا، نستطيع القو  

القصة اليت يقوم فيها  شارة إىل أ  احلكاية تقوم على زمنّي؛ زمنإلقب  احلديث عن الزمن يف قصص املغازي ال بد من ا 
وأ  أحداثه قد جرت وانتهت، وميكن  ؛الراوي بالسرد، والزمن الثاين وهو زمن املنت احلكائي، وهو زمن سابق على زمن الراوي

 معاينتها من خال  قرائن زمنية حتدد زمن وقوع تلك اوأحداث، وهو الزمن املعروف واحملدد تارخييا 
 

ص  فيه احلدث داخ  املغامرة، أي هو املوقع الذي جُيع  لذلك احلدث من التاريخ"، غري أننا نتناو  "الزمن الذي حي
حيث نالحظ تنوعا يف اوأزمنة اليت وردت يف قصص املغازي، فمنها ما وضع للحدث زمنا تارخييا كيوم وشهر وسنة، ومنها ما 

 اح واللي  والفجر  وضع للحدث زمنا دو  حتديده من التاريخ مث  ساعة أو حتديده طبيعيا، كالصب
عن الزمن التارخيي وعن الزمن الطبيعي، وإمنا تكو  ضمن اوأحداث اليت تقع قبله أو دو  اخلروج كما حيدد زمن احلدث 
 بلخضر يف غزوة بدر: عبد القادربعده مث  قو  الشاعر ميدوين 

نَ   ْصرحوا إالَّ انْ تحوَماَجا ْبلييْس َغّلْطهحْم َمْ  قديمْي َغرَّاْر ** وحقَاْل لييهحْم َما تَ ت ْ
 :القيم –ه

 عن التجربة الشعورية اليت يعيشها اإلنسا ، فيصوغها موشاة خبيا  عرب فيه عن وعيه بواقعه، مرتكزا كك  إبداع فين يعربّ 
، وما دامت هذه 38على تارخيه حىت يكو  متأصال " ذلك أ  أحدا ال يستطيع أ  يتجاه  دور الوعي يف توجيه سلوك النا "

غازي تعكس تطلع الفرد إىل حتقيق قيم جاء هبا الدين، فهو ير  أهنا تضمن له أمرين حتقيقهما مرهو  مبد  إميانه باحلياة الدنيا امل
اليت حيياها يف ظ  احلرية والعدالة، وحياة أخروية كفيلة بأ  تكو  له حافزا على انصياعه لتعاليم ذلك الدين الذي حيقق له مصلحة 

فقد كانت …،39الشعر؛ حيرض، ينبه، يكشف، يعل ، وجيابه أيضا ة، وكا  غرض هذه املغازي هو غرضعاجلة ومصلحة آجل
وما وعد به  ،قصصا ختلد تلك التضحيات البطولية، غايتها التأكيد على صدق هذه الرسالة احملمدية، وعلى إميا  قوي باهلل

 املؤمنّي باجلنة، وتوعد الكفار بالنار 
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معاجلة قضايا الفرد املتعلقة باجلانب السياسي واالجتماعي واوأخالقي، فهي تقدم النموذج هتدف هذه املغازي إىل 
واملثا  الذي حيتذ  للتخلص من الظلم واالستعباد الذي جيع  النا  يعيشو  حياة الفقر واملهانة، وال جيدو  ما يسكن أوجاعهم 

ضرها هلم ليشغلهم هبا، ال خيرجو  عنها إىل شيء آخر، هذا حاالنشغا  ببدع وخرافات شجعهم عليها االستعمار وألعاب أإال 
االستعمار الذي يشبهه البشري اإلبراهيمي "بالشيطا "  "وهكذا جند أ  البط  يف اوأدب الذي يصور حروب التحرر، أو يصور 

، خاصة إذا 40جدا  فيها"النضاالت االجتماعية املختلفة، إمنا هو إنسا  يعتقد أ  املوت يف سبي  مبادئه قد يكو  ضرورة ال 
اجتمع يف تكوين هذه املبادئ الدين والقدوة احلسنة  وما دام البط  جزءا من الشخصيات اليت تعترب أهم مكو  من مكونات 

   41جمر  احلكي، حتظى على حد تعبري سعيد يقطّي "باوأمهية القصو  لد  املهتمّي واملشتغلّي باوأنواع احلكائية ملختلفة "
من الواقع، قد وظفها مستوحاة الدين و الشخصيات اليت تناوهلا قصص املغازي الشعيب القيم اليت مثلتها تلك أغلب 

الشاعر اعتمادا على مرجعيته الثقافية اليت تكونت عن طريق الكتابة أو الشفاهية، وجدنا أنه من الضروري التحدث عنها ملا 
 تشكله من دعامة أساسية يف هذا عم  الفين   

قو  الشر عام  حاسم يف حتديد متوقع البط ، وذلك بأ  تتشك  الدوافع النفسية حنو مصدر الشر هذا  إ  ظهور
فتتجه لصده ب  القضاء عليه إلميا  هذا البط  بأ  فع  ذلك من شأنه أ  حيقق الطاعة هلل والرسو ، فهو ال يبايل هبذا البط  

و  منه، وأنه ميكن له أ  يستنجد جبميع قواه النفسية املشبعة باإلميا ، كلما  املضاد مهما كانت قوته، وأنه استقر يف شعوره بأنه أق
 كا  يف ضيق واحتاج إليها، خالفا للبط  يف اوأسطورة اليت يستعّي بأنصاف آهلة وآهلة 

 والقضاء عليه بعد أ  طلب الرسو  -يف "قصة رأ  الغو "  -إ  رغبة الصحابة يف التوجه إىل هذا امللك الطاغية 
اعتهم للرسو ، وبالتايل طاعتهم هلل، طمنهم ذلك، ال ميكن أ  حتدها عوائق اخلوف أو الضعف، فهم يستمدو  قوهتم من 

وهم  لعجوز وأ  طبعهم ميا  إىل احلق والعد  الذي نشأوا عليه من خال  مالزمتهم للرسو لوإصرارهم على اوأخذ بثأر 
" كا  إذا بعث سرية يوصيهم بتقو  هللا،  قد قا  ابن اجلوزيه عن الرسو يشاهدو  كيف كا  يدعو إىل ذلك حىت مع عدوه، ف

أ  يرتاخوا م هل  وكيف 42ويقو :" سريوا بسم هللا، ويف سبي  هللا، وقاتلوا من كفر باهلل وال متثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا وليدا"
 الذي استنجدت به العجوز  شتمه حملمد وجهتهم لشخص كافر، ظامل، قت  أبناء العجوز ودمر ملكها، ومتاد  يفو 

خنلص إىل القو  بأ  قصص املغازي يظهر الرغبة اليت ميثلها البط  اإلسالمي أساسها العقيدة واإلميا  يف مقاب  البط  
 املضاد الذي ميلك رغبة أساسها الوثنية الشرك   
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قبائل قدم : هو قدور ب  خلضر ب  ايعي  بيتور، م  فرقة "الغمارة " م  قبيلة الشعانبة، إحدى أالشيخ قدور بلخضر بيتور الشعانيب -14

ته عاد إىل متليلي، وتويف هبا سنة م. ويف آخر حيا1804الصحراء اجلزائرية وأكثرها عددا  وعدة، ولد مبتليلي عاصمة شعانبة بَ ّرْزقة سنة 
 .(غرداية -) ع  الراوي ُممد زيطة ب  عيسى م  مدينة متليليم، وهبا دف  مبقربة موالي سليمان.1921

م مبدينة بريا ، حفظ القرآ  مبسقط رأسه بريا  )غرداية(، مث 1835: هو أمحد بن احلرمة بن أمحد بن حممد، من مواليد سنة  أمحد ب  احلرمة -15
( سنة، حيث تلقي علوم الدين على أيدي مشايخ املدينة ومنهم احلاج بشري مقدم القادرية باملنطقة  مث عاد 14انتق  إىل مدينة اوأغواط وعمره )

ي إىل مسقط رأسه وقد قا  شعرا يف كثري من اوأغراض وباخلصوص املدائح الدينية، كما كانت له عالقات مبقدمي الطريقة القادرية منهم اهلامش
بن سيدي ابراهيم بن أمحد مبدينة نفطة بتونس، كما كا  يعرف سيدي اوأخضر بن خلوف )مستغامن( و الشاعر حممد بلخري ) والية البيض(  

أنظر: ديوا  الشاعر الفح  الشيخ أمحد بن احلرمة الربياين  مجع وتأليف: مطلق عمار بن  سنة  89عن عمر يناهز 1924تويف )رمحه هللا( سنة 
  (ج السعيد  )بدو  تاريخ  وبدو  دار نشر وبدو  اسم بلد النشراحلا 
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لده ابن خلضر بن قدور، وتنق  عرب مناطق خمتلفة من الصحراء، منها تتلمذ على يد الشيخ قدور بلخضر الشعانيب، هذا اوأخري تتلمذ على يد وا

عن الراوي حممد بن سنة  )93م، وكا  عمره حوايل 1976تويف سنة   باخلصوص، وكا  قد عايش الشيخ الشاعر بوحوص اجلزائري الغرب
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 اهلوام  :

، يف أسباب  ورد الكتاب بامسي : رسالة ، و مقالة يف صدر العنوا  ، و أّما عجزه فورد باوأمساء اآلتية : يف حتقيق احلروف 1 
احلروف ، يف أسرار احلروف ، يف حدوث احلروف ، يف خمارج احلروف ، يف أسباب حدوث احلروف و خمارجها ، يف احلروف ، يف 

، أسباب حدوث ث احلروف ، خمارج الصوت و احلروفخمارج احلروف و صفاهتا ، و قد ورد بأمساء أخر  منها : معرفة حدو 
  و لعّ  41، ص2002جملمع ، أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب ، القاهرة ، الطبعة اوأوىل ، احلروف   ينظر أنا و اللغة و ا

أرجحها و املتدوا  منها : أسباب حدوث احلروف ، و أما بقّية العناوين فال اختالف بينها إاّل بزيادة كلمة أو حذف أخر  ، و  
 كّلها تدور يف فلك احلروف و خمارجها و صفاهتا  

،  2006لصوتية عند العرب النشأة و التطور ، عالء جرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ، املدار  ا 2 
  166ص

للتفصي  يف وصف ابن سينا للحنجرة و اللسا  ، ينظر : أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، حتقيق حمّب الدين اخلطيب ،  3 
   و ما بعدها  19، ص2002مطبعة وفاء ، تونس ، 

دراسة الصوت اللغوي ، أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب ، القاهرة ، الطبعة : مكونات احلنجرة و أقسام اللسا  يف :  ينظر 4 
، 2007، و يف علم اللغة ، غازي خمتار طليمات ، دار طال  ، دمشق ، الطبعة الثالثة ،  101،ص 2006الرابعة ، 
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، ، علم اوأصوات 113، ص1999مصر ،  مود السعرا  ، دار الفكر العريب ،، و علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، حم139ص
  40و ص 37، ص2008حسام البهنساوي ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ،الطبعة الثانية ، 

  21، ص1983يف البحث الصو ي عند العرب ، خلب  إبراهيم العطية ، دار اجلاحظ ، بغداد ، الطبعة اوأوىل ،  5 

  46، ص 1992ة الصوتية ، حسام الدين زكي ، مكتبة اوأجنلومصرية ، القاهرة ، الطبعة اوأوىل ، الدالل 6 

   334، ص1955علم اوأصوات ، عبد اجلبار عبد هللا ،مطبعة العاين ، بغداد ، الطبعة اوأوىل ،  7 

رعة حركة التقريب و قوهتا " ، و القلع " هو القرع  " هو تقريب جرم ما إىل جرم مقاوم ملزامحته تقريبا تتبعه مماسة عنيفة لس 8 
تبعيد جرم ما عن جرم آخر مماّ  له منطبق أحدمها على اآلخر تبعيدا ينقلب عن مماسته انقالعا عنيفا لسرعة حركة التبعيد " ينظر 

    15: أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص 

  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص 9 

  16حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص أسبابينظر :  10 

  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص 11 

  15أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص 12 

  66، ص2001اللغة العربية معناها و مبناها ، متام حسا  ،  دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب ،  13 

  18، حسام الدين زكي ، ص الداللة الصوتية 14 

   48دراسة الصوت اللغوي ، أمحد خمتار عمر ،ص  15 

كتاب العّي ، اخللي  بن أمحد الفراهيدي ، حتقيق مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي ، دار و مكتبة اهلال  ، بغداد ،   16 
  58، ص1، ج1993

  434، ص 4، ج 1999العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ، الكتاب ، سيبويه ، حتقيق بديع إمي  يعقوب ، دار الكتب  17 

،   2000ا  ، الطبعة اوأوىل ، سر صناعة اإلعراب ، ابن جين ، حتقيق حممد حسن إمساعي  ، دار الكتب العلمية ، لبن 18 
  19، ص1ج
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  08،ص 1، ج 1990مجهرة اللغة ، ابن دريد ، مكتبة الثقافة ، القاهرة ،  19 

،  2010،  ابن سنا  اخلفاجي ، حتقيق إبراهيم مشس الدين ، كتاب ناشرو  ، بريوت ، الطبعة اوأوىلسر الفصاحة ،  20 
  55ص

  17أسباب حدوث احلروف ، ابن سينا ، ص 21 

 ، 48، ص 1العّي ، ج 22 

  573، ص 4الكتاب ، ج 23 

  55، ص 1سر صناعة اإلعراب ، ابن جين ، ج 24 

 عدها  ، و ما ب 23أسباب حدوث احلروف ، ص 25 

شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ، ابن اجلزري ، ضبط و تعليق أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل،  26 
  27، ص1997

   مادة ) ح ر ف (  837، ص 2، ج 1993لسا  العرب ، ابن منظور ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، الطبعة الثالثة ،  27 

   17احلروف ، ابن سينا ، صأسباب حدوث  28 

  17أسباب حدوث احلروف ، ص 29 

  و  ينظر :  245، ص 1962ينظر : اوأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة اوأجنلو مصرية ، مصر ، الطبعة الرابعة ،  30 
ما بعدها ، و ينظر :   و  19، ص  1990كالم العرب من قضايا اللغة ، حسن ظاظا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 
 ، و ما بعدها   42، ص  2008علم اوأصوات ، حسام البهنساوي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

   و ما بعدها  23أسباب حدوث احلروف ، ص 31 

   و ما بعدها  23أسباب حدوث احلروف ، ص 32 

  15أنا و اللغة و اجملمع ، أمحد خمتار عمر ، ص 33 
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  27أسباب حدوث احلروف ، ص 34 

   48أنا و اللغة و اجملمع ، أمحد خمتار عمر ، ص 35 

  572، ص 4، ج1999الكتاب ، سيبويه ، حتقيق إمي  بديع يعقوب ، دار الكتب العلمّية ، بريوت ، الطبعة اوأوىل ،  36 

  574، ص 4الكتاب ، ج 37 

  574، ص 4الكتاب ، ج 38 

، و  19و ما بعدها ، و  كالم العرب من قضايا اللغة ، حسن ظاظا ، ص  245، إبراهيم أنيس ،ص ينظر اوأصوات اللغوية 39 
  و الصوتيات و الفونولوجيا ، مصطفى حركات ، دار  86، و ص 49ما بعدها ، و علم اوأصوات ، حسام البهنساوي ،ص 

 و ما بعدها   45اآلفاق ، اجلزائر ، ص

 

 

 

 

 

لغوية اوأصوات ال ،مسري استيتية 1 –  -علـم اللغـة العـام ،  انظر كمـا  بشـر129، ص 2003عما ، دار وائ  للنشر،  ،رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية 

  100 ، ص1975دار املعارف مبصر،  ،اوأصوات

-60ص ،8219 ،ي مري علم  دمشق، مطبوعات جممـع اللغـة العـريبيرسالة أسباب حدوث احلروف، بتحقيق حممد حسا  الطيا ، وحي ،ابن سينا 2

61،70،72،75  

  431، ص4، ج1982 2سيبوية  الكتاب،    حتقيق عبد السالم هارو ، دار الكتب العلمية، بريوت ط 3

 21، 20ص 1ج2000/ 1ابن جين  سر صناعة اإلعراب، بتحقيق حممد حسن إمساعي ، وأمحد رشدي عامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 4

60 ،75  
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  455ص3ج1998/ 1سيوطي  مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع، بتحقيق أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، طاحلافظ جال  الدين ال 5

  48ص 1986عبد الصبور شاهّي العربية لغة العلوم والتقنية، ، دار االعتصام، القاهرة  6

 ،لقاهرةا ،بريت  ماملربج، علم اوأصوات، ترمجة عبد الصبور شاهّي :  وانظر23ص ،1995، إبراهيم أنيس، اوأصوات اللغوية، مكتبة اوأجنلو املصرية 7

  113ص ،مكتبة الشباب

  79ص، 1988ترمجة حممد فتيح،  ،ديفيد أبروكروميب، مبادئ علم اوأصوات :انظر 8

  24إبراهيم أنيس، اوأصوات اللغوية، ص 9

  177ص ،عبد الرمحن أيوب، أصوات اللغة، مكتبة الشباب 10

  128  أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص247، 98ص ،1995، اوأصوات العربية، مكتبة الشبابكما  بشر،   11

  88حممد اخلويل، اوأصوات اللغوية، ص :  وانظر117ص ،1991 ،أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة 12

  43ص ، 1990 سالمية،ياسر املالح، اوأصوات اللغوية، القد  مركز اوأحباث اإل 13

  154ص ،1998 حممد اخلويل، معجم علم اوأصوات، دار الفالح للنشر والتوزيع، ط 14

  128ص ،2003 1رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائ  للنشر، ط -مسري استيتية، اوأصوات اللغوية 15

  247، 98ص  ،انظر كما  بشر، علم اوأصوات 16

  117الصوت اللغوي، ص  انظر أمحد خمتار عمر، دراسة 17

  117، وامحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 247، 98انظر كما  بشر، علم اوأصوات، ص  18

  129ص، 2003 1رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائ  للنشر، ط -مسري استيتية، اوأصوات اللغوية 19

 Peter  انظر 130-129ص  2003 1ائية،  دار وائ  للنشر، طرؤية عضوية ونطقية وفيزي -مسري استيتية، اوأصوات اللغوية 20
Ladefoged.A Course in Phonetics. Pp 8,43 

21   103-97ص  1991  85-844أمحد أ  عليوه  نظرة يف ضوء التحلي  الصو ي  جملة الفكر املعاصر  

22   30جناة بو سبعة رسالة دكتوراه غري منشورة ص  
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23   325ص  كما  بشر، علم اوأصوات،  

  130، صكما  بشر، علم اوأصوات  24

  131-130ص  ،كما  بشر، علم اوأصوات  25

  132-131ص  ،كما  بشر، علم اوأصوات  26

  119-118، ص 1991 ،أمحد خمتار عمر  دراسة الصوت اللغوي، القاهرة: عامل الكتب 27

  133ص  ،2003 ،1شر، طرؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، دار وائ  للن -مسري استيتية، اوأصوات اللغوية 28

  112-100، ص1975ر املعارف مبصر، دا، اوأصوات -علم اللغة العام ،انظر: كما  بشر 29

  134-133ص ،2003 ،1رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،  دار وائ  للنشر، ط -مسري استيتية، اوأصوات اللغوية 30

31   31جناة بوسبعة، رسالة دكتوراة غري منشورة، ص 

32  Ali Yahya Al Arishi.positional/p,b/ phonological Variability in the speech of :انظر 
Arabic EFL Students Pp 91-107 

33   4ابن دريد، مجهرة اللغة،  

34   47إبراهيم أنيس، اوأصوات اللغوية، ص 

* يعتقد أمحد ُممد قدور أّن سيطرة املنهج الوصفي على البحوث اللغوية يف الغرب، والسيما بعد دي سوسري جعل الدارسني يبتعدون ع  

طلح استخدام مصطلح "التطور" الرتباطه مبعىن التقييم، أي االنتقال م  حال إىل حال ترقّيا َنو األفضل. ولذلك غدا مص change الذي يدّل  
ومها ) حلديثة،على التغرّي أكثر استعماال م  مصطلحي "التطور" املعروفني يف اللغة الفرنسية وبعض اللغات األوربية ا Evolution )

Développementو) . (. وإذا ما حدث استخدام ألحد هذي  املصطلحني فالغالب أّن املقصود هو التغرّي دون أّي حكم معياري
.323،دمشق ص2،1999ينظر:أمحد ُممد قدور، مبادئ اللسانيات،دار الفكر،ط  

  فندريس، اللغة، تع : عبد احلميد الدواخلي وُممد القصاص، مكتبة األجنلو مصرية، ص1.247-246

  املصدر نفسه، ص2.247-246

  ينظر: املصدر نفسه، ص3.247
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   ينظر: ماريو باي، أسس علم اللغة، تر: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط9، 2010 القاهرة، ص4.154

  اب  فارس ،الّصاحيب يف فقه اللغة العربية ،حت : عمر فاروق الطّباع ،دار مكتبة املعارف ،ط1 سنة1993 ،بريوت ،ص5.71

 مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد للمصطلحات اللسانيات-فرنسي- عريب-إجنليزي ، سلسلة املعاجم املوحدة رقم:01،طبعة النجاح 6
.112، ص2002اجلديد ،الدار البيضاء ،سنة  

  مكتب تنسيق التعريب ،املعجم املوّحد ملصطلحات اللسانية، ص7.18

 ُممد رشاد احلمزاوي، املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية معم عريب أعجمي وأعجمي عريب، الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية 8
.176، ص1987اجلزائرية للكتاب،ط  

  ماريو باي، أسس علم اللغة، تر: أمحد خمتار عمر، ص147. 9

  إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو مصر ية،ط2013، القاهرة، ص10.167

  سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم ُممد هارون، ط1982، القاهرة،  11.477/4

  املصدر نفسه، 12.478-477/4

  املصدر نفسه، 13.478/4

  املصدر نفسه، 14.479-478/4

  ينظر: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، ط6، 2009، القاهرة، ص15.54-53

  مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، ط6، 2001، بريوت 16.117/1

  اب  جين، اخلصائص، تح: ُممد علي النجار، ط1955-1956، بريوت، 17.141/2

  الرضي االسرتاباذي، شرح شافية اب  احلاجب، تح: ُممد نور احلسني وآخري ،ط1975 بريوت، 18.4/3

 ينظر: مكتب تنسيق التعريب ،املعجم املوّحد ملصطلحات اللسانية، ص120. وينظر: عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، دار صفاء 19
.125، مصر،ص2008. وينظر:زي  كامل اخلويسكي،األصوات اللغوية،دار املعرفة اجلامعية، ط288-287، عمان، 1998، 1للنشر، ط  

  ينظر: أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، ط1997، القاهرة، ص20.379

 ينظر: عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب مؤسسة الرسالة، ط1980، ص210. وينظر:  حسام 21
.200-199، القاهرة، ص2008، 2البهنساوي، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ط  
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  سورة الكهف، اآلية: 22.63

  سورة الفتح، اآلية: 23.1

  سيبويه، الكتاب، 24.294/2

 ينظر: املصدر نفسه، ص379. وينظر: ُممد رشاد احلمزاوي، املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية معم عريب أعجمي وأعجمي 25
. 176عريب، ص  

  ينظر:مكتب تنسيق التعريب ،املعجم املوّحد ملصطلحات اللسانية، ص05. 26

  ينظر: عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، ص27.212

  أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص28.384

  برتيل ماملربج، علم األصوات، تع: عبد الصبور شاهني، مكتبة الشباب، ط1985، القاهرة، ص29.148

  فندريس، اللغة، تع : عبد احلميد الدواخلي وُممد القصاص، ص30.94

 ينظر: سيبويه، الكتاب، 1/2. واملربد، املقتضب، 246/1. واب  جين، اخلصائص، 90/3-91. وأبو الطيب اللغوي، انإبدال، 337/2. 31
.295. وعبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص451واب  يعي ، التصريف امللوكي، ص  

  الكسائي أبو احلس  علي ب  محزة، ما تلح  فيه العاّمة، تح: رمضان عبد التّواب،  مكتبة اخلاجني، ط2، 2002، القاهرة، ص32.116

  اب  الّسّكيت، القلب وانإبدال، ط بريوت، 1903، ص3326

  الزبيدي، حل  العوام، تح: رمضان عبد التواب، ط1964، القاهرة، ص34.264-161-35

 ينظر: اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليني، ط3، 1404ه-1984م، بريوت، 35
4/1321.  

  برتيل ماملربج، علم األصوات، تع: عبد الصبور شاهني، ص36.150-149

  اب  مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتَلقيح اجلينان، قّدم له مصطفى عبد القادر عطا، ص37.84

  اجلواليقي، التكملة فيما تلح  فيه العامة، نشر ديرنبورج- ليبز ج، ص38.139-134

  ُممد ب  هشام اللخمي، املدخل إىل تقومي اللسان وتعليم البيان، دراسة وحتقيق: مأمون ب  َيي الدي  اجلّنان، ص39.208-204



العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
336 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اب  بري، غلط الضعفاء م  الفقهاء، تح: حامت صاحل الضام ، )ضم  كتاب أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(، عامل الكتب، ط2، 2007 40

.25بريوت، ص  

 اب  احلنبلي، سهم األحلاظ يف وْهم األلفاظ، تح: حامت صاحل الضام ، )ضم  كتاب أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(، عامل الكتب، ط2، 41
.34بريوت، ص 2007  

  ينظر: أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص42.386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع: -
 ، القاهرة 2013مكتبة اوأجنلو مصرية،ط إبراهيم أنيس، اوأصوات اللغوية، (1
 ، القاهرة 1958وط 2010إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة اوأجنلو مصرية، ط (2
 ، القاهرة  1991، 1إبراهيم حممد أمحد اإلدكاوي، اللحن يف اللغة العربية أثره ومظاهره، مطبعة اوأمانة، ط (3
، 2 الضامن، )ضمن كتاب أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(، عامل الكتب، طابن بري، غلط الضعفاء من الفقهاء، تح: حامت صاحل (4

 بريوت  2007
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 ، بريوت 1956-1955ابن جين، اخلصائص، تح: حممد علي النجار، ط (5
 ابن جين، اخلصائص، دار الكتب املصرية  (6
 2007، 2ر الكتب العلمية، طابن جين، سّر صناعة اإلعراب، تح: حممد حسن حممد حسن إمساعي  وأمحد رشدي شحاتة عامر، دا (7

 بريوت 
ابن جين ،احملتسب ،حتـ:علي النجدي ناصف و عبد احلليم النجار وعبد الفتاح إمساعي  شليب ،اجمللس اوأعلى للشؤو  اإلسالمية  (8

 ،القاهرة   1994،ط
، 2صحيح اللغوي(، عامل الكتب، طابن احلنبلي، سهم اوأحلاظ يف وْهم اوألفاظ، تح: حامت صاحل الضامن، )ضمن كتاب أربعة كتب يف الت (9

 بريوت  2007
  1903ابن الّسّكيت، القلب واإلبدا ، ط بريوت،  (10
 ،بريوت   1993سنة 1ابن فار  ،الّصاحيب يف فقه اللغة العربية ،حتـ: عمر فاروق الطّباع ،دار مكتبة املعارف ،ط (11
 ،بريوت   0320، 3ابن قتيبة ،أدب الكاتب ،شرحه علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،ط- (12
 ،بريوت 1990،  1ابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسا  وتلقيح اجلنا ، قّدم له مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،ط (13
 ، بريوت  1995، 1ابن هشام اللخمي، املدخ  إىل تقومي اللسا ، دراسة وحتيقيق: مأمو  بن حمي الدي اجلّنا ، دار الكتب العلمية، ط (14

 املفص  ،دار االستقامة ،القاهرة ،)د ت ط(  ابن يعيش ،شرح (15
  1964أبو بكر الزبيدي، حلن العوام، حتـ: رمضا  عبد التواب، القاهرة،  (16

 املصباح املنري ،طبعة نوبليس ،القاهرة  -أمحد بن حممد بن علي الفيومي، قامو  اللغة (17
 ،القاهرة   1996،سنة 1،طأمحد عفيفي ،ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ،الدار املصرية اللبنانية  (18
 ،دمشق  2،1999أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات،دار الفكر،ط (19
 ، القاهرة 1997أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب ،ط (20
 ،القاهرة   2005اوأنباري ،اإلنصاف يف مسائ  اخلالف ،دار الطالئع ،ط (21
 ، القاهرة 1985ّي، مكتبة الشباب، طبرتي  ماملربج، علم اوأصوات، تع: عبد الصبور شاه (22
 البطليوسي ،االقتضاب،دار اجلي  ،بريوت   (23
 ،مصر   1907البغدادي ،ذي  الفصيح ،مطبعة السعادة ،ط (24
 ، القاهرة 2009، 6متام حسا ، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، ط (25
   1984،عام 4،م 3،ع 1متام حسا  ،اللغة العربية واحلداثة ،جملة فصو  القاهرية ،ج (26
 ،لبنا   1996،سنة  1التهانوي حممد علي ،كشاف اصطالحات الفنو  ،حتـ: علي دحروج ،مكتبة لبنا  ،ط (27
 ،بريوت   1998، 1الثعاليب ،فقه اللغة وسر العربية ،حتـ: املّي نسيب ،دار اجلي  ،ط (28
 الكويت  1999ة ، سن1الثعاليب ،فقه اللغة ،حقـ:عمر الطباع، شركة اوأرقم بن أيب اوأرقم، ط (29
 ، القاهرة 2008، 2حسام البهنساوي، علم اوأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ط (30
، 2012، سنة1حسن محائز ،التنظري املعجمي والتنمية املعجمية يف اللسانيات املعاصرة مفاهيم ومناذج متثيلية، عامل الكتب احلديث، ط (31

 إربد، اوأرد   
 دمشق -بريوت 1990، 2الدار الشامية، ط - معرفة اللغة، دار القلمحسن ظاظا، اللسا  واإلنسا  مدخ  إىل (32
 ،الكويت   1979داود عبده ،دراسات يف علم أصوات العربية ،مؤسسة الصباح ، (33
 القاهرة  1997، 3رمضا  عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة اخلاجني، ط (34
 ، القاهرة 2000، 2اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، طرمضا  عبد التواب، حلن العامة والتطور  (35
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 ، القاهرة 1964الزبيدي، حلن العوام، تح: رمضا  عبد التواب، ط (36
  1979الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزي   ، دار الفكر، ط (37
 ، مصر 2008زين كام  اخلويسكي،اوأصوات اللغوية،دار املعرفة اجلامعية، ط (38
، 1997، 12 وطبعة دار غريب للطباعة والنشر،  ط1988اللغة ،تر: كما  بشر ،مكتبة الشباب ،طستيفن أوملا  ،دور الكلمة يف  (39

 القاهرة 
 السيوطي جال  الدين املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه حممد أمحد جاد املوىل وآخرو ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب (40

 احلليب وشركاؤه، وطبعة دار الفكر 
 ويه ،الكتاب ،حتـ: حممد عبد السالم هارو  ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة  سيب (41
 السكاكي ،مفتاح العلوم ،ط مصطفى احلليب  (42
 ، القاهرة 1990شوقي ضيف، تيسريات لغوية، دار املعارف،  (43
   1964عبد الرمحن أيوب ،التطور اللغوي ،دار الطباعة القومية بالفجالة ، (44
 ،بريوت  1،2010راب،دار الكتاب اجلديد املتحدة،طعبد السالم مسدي،العربية واإلع (45
 ،القاهرة  2006،سنة 2عبد الفتاح سليم ،اللحن يف اللغة مظاهره ومقاييسه ،مكتبة اآلداب ،ط (46
 ،القاهرة   1998عبد القادر حسّي ،أثر النحاة يف البحث البالغي ،دار غريب للطباعة والنشر ،ط (47
 ، عما  1998، 1ة، دار صفاء للنشر، طعبد القادر عبد اجللي ، اوأصوات اللغوي (48
  1980عبد الصبور شاهّي، املنهج الصو ي للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب مؤسسة الرسالة، ط (49
عز الدين الكتاين اإلدريسي ،بعض الوسائ  اللغوية املستعملة يف توليد املصطلحات ،وقائع ندوة الدراسات املصطلحية والعلوم اإلسالمية  (50

 اليت نظمتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا بفا   
 ،مصر  2010، 13علي عبد الواحد وايف، علم اللغة، هنضة مصر للطباعة والنشر، ط (51
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العدد السابع                                       حولية دولية أكاديمية محّكمة متخّصصة    الصوتيات

 عشر
الجزائر–لونيسي علي  – 2جامعة البليدة                                    -الصوتيات– مخبر اللّغة  العربية و آدابها   تصدر عن  

 

 

 
343 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، )جيش(.العرب َغلَت )لسان وَجيَشاناً: َجْيشاً  تِجيش جاشت الِقْدر 131
 .أغليته: الماء وأْوَغْرتُ  ،الحر ِ  توقُّدِ  شدَّةُ : في األصل الَوْغَرةُ  العرب، )وغر(.لسان  132
 : أثقبته )راجع لسان العرب، )وري((.الزند أوريتويبدو أن هذا من  ،. نفهم من أوقد معنى اإلغضاب10/358المحكم،  133
 راجع الموسوعة العربية: 134

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=4858&m=1 
 راجع الموسوعة العربية: 135
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 اْلِتهاباِمَن الِفتْـياِن، يَْلتَِهُب    وِإنَّ أَباَك قد القاهُ ِخْرقٌ 
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التهابها فمن األول الحروة؛ تقول وَجْدُت في فمي َحْرَوة وَحَراوةً، وهي حرارةٌ كحرارة الخردَل ونحِوه. ومن هذا القياس َحَراةُ النار، وهو 
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  46ص 1988ر توبقا  للنشر، املغرب، ، دا1مبارك حنو ، طترمجة: حممد الويل وَ  ،روما  ياكبسو ، قضايا الشعرية  - 13

  72 -69، ص2007حممد زتيلي، اوأعما  الشعرية، فصو  احلّب والتحّو ، صدر عن وزارة الثقافة، اجلزائر،  - 14

  54، ص1985 العريب، الدار البيضاء، املغرب ، املركز الثقايف2املعاصر يف املغرب، ط  حممد بنيس، ظاهرة الشعر - 15

  108، ص 3بداالهتا، جإحمّمد بنيس، الشعر العريب احلديث بنياته و  - 16

  108د/ عز الدين إمساعي ، الشعر العريب املعاصر، ص  - 17

  17-16ص ،1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 2ط  اي،عبد العايل رزاقي، أطفا  بورسعيد يهاجرو  إىل أّو  م - 18
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  8، ص1985 ،(1)ط، بريوت،: إبراهيم السامرائي: دراسات يف اللغتّي السريانية والعربية، دار اجلي  1

  38، ص1996 ،(1)ط ، بريوت،وبعض مشكالهتا، دار النهار للنشر أنيس فرحيه، يف اللغة: 2

 ،1957دمشق، ،تح سعيد اوأفغاين، مطبعة اجلامعة السورية  ،: ملع اوأدلة يف أصو  النحواوأنباريعبد الرمحن كما  الدين بن حممد  أبو الربكات : 3
  80ص

  48ص ،هـ1357، 1(، ج1: أبو الربكات هبة هللا أيب علي بن ملكا البغدادي: املعترب يف احلكمة، دائرة املعارف العثمانية )ط 4

، مادة حدد  (ت، بريوت، )د1(، مج1لسا  العرب، دار صادر )ط مجا  الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري:: أبو الفض   5

  55ص

  250ص ،1119 ،(2)ط ، القاهرة،: عبد احلليم اجلندي: اإلمام الشافعي ناصر السنة واضع اوُأصو ، دار املعارف 6

  91: املائدة: 7

هـ( التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه حممد باس  عيو  السود، دار 816مد بن علي احُلسين اجلرجاين احلنفي )ت: الشريف احلسن علي بن حم 8
  181، ص2003(، 2)ط، بريوت لبنا ،الكتب العلمية 

  206 ،ص2006: جال  الدين السيوطي: االقرتاح يف علم أصو  النحو: تقدمي حممود سليما  ياقوت دار املعرفة اجلامعية، جامعة طنطا،  9

 71 :: الغاشية 10

  219: البقرة:  11

  86ص ،1979 ،(3: أبو القاسم الزجاجي: اإليضاح يف عل  النحو، تح ماز  مبارك، دار النفائس )ط 12

  204ص،(تاحلق من علم اوُأصو  دار الفكر، )دح ت ،: حممد بن علي بن حممد الشوكاين: إرشاد الفحو  13

  204ص إرشاد الفحو ، : الشوكاين: 14
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  35، ص1ج ،2003 ،1( ج1)ط بريوت لبنا ، ،: اخللي  بن أمحد الفراهيدي: العّي، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية 15

  237الفحو : صإرشاد :  16

  86: جال  الدين السيوطي: االقرتاح: ص 17

  71، ص1(،جت)د،(1)ط ، لبنا ،اجلي دار  : عمرو بن عثما  بن قنرب سيبويه: الكتاب، تح عبد السالم حممد هارو ، 18

  21الفحو : صإرشاد : 19

  181الفحو : ص إرشاد : 20

  54، ص1: الكتاب: ج 21

  215ص ،2003،،)دت((1بريوت لبنا ،)ط ،مصطلح اوُأصو ، دار اجلي  هال :هيثم :  22

  108، ص1ج ،(ت)د،ة املصرية العلمية: أبو الفتح عثما  بن جين: اخلصائص، تح حممد علي النجار، دار الكتب املصرية املكتب 23

  73، ص1: الكتاب: ج 24

 13، ص1: الكتاب: ج 25

    248ص ،1956(، 1اإلسكندرية،)ط ،: حسن عو : اللغة والنحو، مطبعة رُويا  26

  7، ص2008 ،(3)ط،حلب ،: اوأبا ي جربائي  القرادحي: املناهج يف النحو واملعاين عند السريا ، دار املكتبة السريانية 27

  123ص، 2ج ،1119،(4القاهرة، )ط ،كار  بروكلما : تاريخ اوأدب العريب، ترمجة عبد احلليم النجار، دار املعارف  28
  36ص (،2)ط:إمساعي  أمحد عمايرة: املستشرقو  ونظرياهتم، نشأة الدراسات اللغوية العربية، دار وائ  للنشر، عما  اوأُرد ، 29

  311ص ،1993 ،)دت(،(3)ط، بريوت،ستشرقو ، دار العلم للمالين: بدوي عبد الرمحن: موسوعة امل 30

، أبو الفض  إبراهيم، دار الفكر العريبتح  ،هـ(: إنباه الرواة على أنباه النحاة624جال  الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي )ت: 31

  40، ص1ج،1986.(1)طالقاهرة،

القاهرة،  ،مراتب النحويّي، تح أبو الفص  إبراهيم، مكتبة هنضة مصر ومطبعتها الفجالةهـ(: 51أبو الطيب عبد الواحد اللغوي احلليب )ت:  32
  10، ص(ت)د

 القاهرة، جملة جممع اللغة العربية، علي النجدي ناصف: أبو اوأسود الدؤيل، ، نقال عن49املستشرقو ، ص إمساعي  أمحد عمايرة:: 33

  161،162، ص7دالعد،1968
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  9، ص2ج ،1998 ،(7)ط ، القاهرة،تح عبد السالم حممد هارو ، مكتبة اخلاجني احظ: البيا  والتبيّي،أبو عثما  بن حبر اجل : 34

  93: اإلسراء:  35
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    9, ص1م, ط  2008علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية, علي القامسي, مكتبة لبنا , بريوت,    1

   207حممود حجازي,  مكتبة غريب, ص  اوأسس اللغوية لعلم املصطلح,   2

م,  2000العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية,  هناد املوسى,  املؤسسة العربية للنشر والتوزيع, بريوت,     3
  54, بريوت, ص  1ط
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ستخدام اللغة العربية يف تقنية اللسانيات وبرجمة اللغة العربية يف احلاسوب, حممد على الزركا , السج  العلمي لندوة ا   4
    45م , ص  1992املعلومات, مكتبة امللك عبد العزيز , 

ينظر بشيء من التفصي  : املصطلح اللساين احلديث بّي اوأصالة والتقليد , حممد ولد دايل , جملة دراسات لسانية , العدد     5
   2012اوأو  , 

لواسعة االنتشار , كتاب من قضايا اللغة العربية املعاصرة , ابراهيم بن مراد, إصدار مكانة اللغة العربية بّي لغات العامل ا   6
  223م, ص 1990املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, تونس , 
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  16-15، ص2008-10-17عبد القادر فيدوح، رهانات الّلغة العربّية يف ظّ  العوملة، دراسة، جامعة البحرين،  1

  54، ص1986، منشورات ذات الّسالس ، الكويت،  1أمحد حامد منصور، تكنولوجيا الّتعليم وتنمية القدرة على الّتفكري االبتكارّي، ط: 2 

اوأرد ،  –، عّما  0720،  1صاحلة عبد هللا عيسا  وعارف توفيق عطاري ووجيهة ثابت العاين، اجتاهات حديثة يف الرّتبّية ، دار املسرية للّنشر والّتوزيع، ط 3  
   102ص

   47-46اإلمارات العربّية املتّحدة، ص -، أبو ظيب2001سعيد عبد هللا حارب، مستقب  الّتعليم وتعليم املستقب ، إصدارات اجملمع الثّقايّف،  4 

    182، ص 1998يّب، القاهرة، إبراهيم عبد الوكي  الفار، تربويات احلاسوب وحتّديات مطلع القر  احلادي والعشرين، دار الفكر العر  5

    30، ص  2007اوأرد ،  –،دار وائ  للّنشر، عّما   1دال  ملحس استيتية وعمر موسى سرحا  ، تكنولوجيا الّتعليم و الّتعليم اإللكرتويّن ،ط  6

  239، ص2004اوأرد ،  -زيع، عّما والّتو ، دار الفكر للّنشر 01مصطفى عبد الّسميع حممد وآخرو ، تكنولوجيا الّتعليم: مفاهيم وتطبيقات، ط: 7

  30أمحد حامد منصور، املرجع الّسابق، ص 8

عربّية املفتوحة يف الّدامنارك ، إشراف ميساء أمحد أبو شنب ، تكنولوجيا تعّلم الّلغة العربّية يف احللقة اوأوىل من الّتعليم اوأساسّي ، " رسالة ماجستري" ، اوأكادميية ال 9 
    45، ص2007ري عبد اجلبّار اآللوسي ، أيارالدّكتور تيس

  55املرجع الّسابق، ص إبراهيم عبد الوكي  الفار،10 

  40، ص2008، العلم واإلميا  للّنشر والّتوزيع، اإلسكندرية، 1خمتار عبد اخلالق عبد الاّله، تعليم الّلغة العربّية مبساعدة احلاسوب، ط 11 

  83-82، ص2008ة وحتديات العصر، دمشق ، حممود أمحد الّسيد، الّلغة العربيّ  12

  45ميساء أمحد أبو شنب ، املرجع الّسابق، ص 13

 "  http://www.slideshare.net،  "05-10-2011" دراسة " ،  »تكنولوجيا تعّلم الّلغة العربّية «عالء صادق،  14

  83جع الّسابق، صميساء أمحد أبو شنب ، املر 15 

  112املرجع نفسه، ص 16

 املرجع نفسه، الّصفحة نفسها  17

  43خمتار عبد اخلالق عبد الاّله، املرجع الّسابق، ص 18 

  171نبي  علي، دور الّلغة العربّية يف عصر املعلومات والّتكنولوجيا، ص 19 

  34-33دال  ملحس استيتية وعمر موسى سرحا ، املرجع الّسابق، ص 20 

http://www.slideshare.net،/
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  22-21مصطفى عبد الّسميع و آخرو ، املرجع الّسابق، ص21 

   13 ، ص2009، املركز الوطيّن للوثائق الرّتبويّة، اجلزائر، نوفمرب 12، جملة املريب، ع:  »دور املدّر  يف ظ  تكنولوجيا املعلومات واالتصا  «هامشي عمر،  22 

    45ميساء أمحد أبو شنب، املرجع الّسابق، ص 23 
  03، ص2006، مركز البحوث باجلامعة اإلسالمّية العاملّية، ماليزيا، 1م سليما  خمتار ، تعّلم الّلغة العربّية عرب الّشبكة العاملّية ، طإبراهي 24 

  37خمتار عبد اخلالق عبد الاله، املرجع الّسابق، ص 25 

   30إبراهيم عبد الوكي  الفار، املرجع الّسابق، ص 26 

  80-79، ص2010احلميد، الّتعليم االلكرتويّن ومستحدثات تكنولوجيا الّتعليم ، الطّبعة اوأوىل، املكتبة العصريّة للّنشر والّتوزيع، مصر، عبد العزيز طلبة عبد  27 

  42خمتار عبد اخلالق عبد الاّله ، املرجع الّسابق ، ص 28 

، ص 2008، مطبعة اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليزيا، ماليزيا ، 1ة احلاسوب ، ط:ابراهيم سليما  أمحد عامشيق وحممد فهام حممد غالب، تعّلم الّلغة مبساعد 29 
254-255  

  49-48إبراهيم سليما  خمتار، املرجع الّسابق، ص 30 

  284-283، ص 2006،عامل الكتب للّنشر والّتوزيع والطّباعة، القاهرة،  1سعيد عبد هللا اليف، الّتكام  بّي الّتقنية والّلغة، ط 31 

  49إبراهيم سليما  خمتار، املرجع الّسابق، ص 32  

33  M.J.M.M Kenning ;An Introduction To Computer Assisted Language Teaching, Oxford, 
University Press ,1983,p83. 

  82عبد العزيز طلبة عبد احلميد، املرجع الّسابق،ص 34 

   73ّسابق، صخمتار عبد اخلالق عبد الاّله، املرجع ال 35 

  71املرجع نفسه، ص 36 

 عالء صادق، تكنولوجيا تعّلم الّلغة العربّية "دراسة" ، 37
 http://www.slideshare.net،  "05-10-2011  " 

 "  ethttp://www.slideshare.n،  "05-10-2011املرجع نفسه،  38

حتديات وكفايات معّلم : "  وهي معنونة بــــــ 2012أفري   18و 17الّدراسة شارك هبا الباحث يف فعاليات ندوة الّلغة واهلُوية اليت نّظمتها جامعة قطر يومي  39 
ُأجريت على عيّنة من معّلمي وأساتذة الّلغة العربّية باجلزائر قصد الوقوف على  " وهي عبارة عن دراسة حتليلّية استطالعّيةالّلغة العربّية يف عصر الّتكنولوجيا والّرقمنة

ة والّتكنولوجّية احلاصلة، وإىل أين وصلت الّتحديات اليت تواجه معلم الّلغة العربّية اجلزائرّي يف مراح  الّتعليم ما قب  اجلامعّي وكذا معرفة موقعه من الّثورة املعلوماتيّ 

http://www.slideshare.net،/
http://www.slideshare.net،/
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امعات اجلزائريّة الّتحديات الرّاهنة بُغية مقارنة ما ميلكه من معارف وكفاءات ملواجهة متعّلم القر  احلادي والعشرين، مع كفاءة برامج الّتعليم يف اجلاهتماماته أمام 

 املعتمدة لتدريب وإعداد معّلمي وأساتذة الّلغة العربّية وتأهيلهم للّتدريس والّتعليم يف العصر الّراهن  
  83ز طلبة عبد احلميد، املرجع الّسابق،صعبد العزي 40 

  183، ص2008، عامل الكتب احلديث وجدارا للكتاب العاملّي، اوأرد ، 1أمحد اخلطيب، إعداد املعّلم العريّب : مناذج واسرتاتيجيات، الطّبعة 41 

 "  www.alfusha.net « " ،04/07/2011  « ،» استخدامات تكنولوجيا الّتعليم اإلبداعّية يف الّتعليم والّتدريس «راضي فوزي حنفي،  42 

  189، ص 9ج،هـ1414، 3لسا  العرب: ابن منظور أبو الفض  حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، طينظر:  -1

  343، ص 3ج ،هـ1399مقاييس اللغة، أمحد بن فار ، تح: عبد السالم حممد هارو ، دار الفكر،  - 2
  562، ص 1، ج: عدنا  درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوتأبو البقاء الكفوي، تحالكليات:  - 3
  61رسالة احلدود: علي بن عيسى الرماين املعتزيل، تح: إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عما ، دت، ص  - 4
أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، تح:  :رسالة النكت يف القرآ  ،ثالث رسائ  يف إعجاز القرآ  للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينينظر:  -5

  101، صم1976 ،3ط  ،مصر ،دار املعارف ،حممد زغلو  سالم ،حممد خلف هللا أمحد
  102نفسه، ص  -6
  91، صم1992التناسب البياين يف القرآ  الكرمي: أمحد أبو زيد، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ينظر:  - 7

  469-468ص  ،3ج ،معجم مقاييس اللغة -8
  373، ص 12ينظر: لسا  العرب، ج  -9

  352، ص 2م، ج1987، 2املستقصي يف أمثا  العرب: أبو القاسم جار هللا الزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -10
سن النيسابوري، تح: حممد املعروف بصحيح مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احل املسند الصحيح املختصر بنق  العد  عن العد  إىل رسو  هللا  -11

  1994، ص 4، ج2577فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، باب حترمي الظّلم، احلديث رقم 
 لالستزادة ينظر: -12

  324-323، ص هـ1428، 1الوجوه والنظائر: أبو هال  العسكري، تح: حممد عثما ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط -
  258ص شك  القرآ : أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، تح: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، تأوي  م -
، م1979زيع، التصاريف لتفسري القرآ  مما اشتبهت أمسائه وتصرفت معانيه: حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة الّتيمي، تح: هند شليب، الشركة التونسية للتو  -

  216-215ص 
وت، تنوير املقبا  من تفسري ابن عبا : عبد هللا بن عبا ، مجعه: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد ، دار الكتب العلمية، بري  - 13
  247ص 

  318، ص 1م، ج2004، 1تفسري حيىي بن سالم: حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، تح: هند شليب، دار الكتب العلمية، ط - 14
  315، ص 12هـ، ج  1420، 1، أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، طأبو جعفر حممد بن جرير الطربيبيا  يف تأوي  القرآ : جامع ال -15 

  244تنوير املقبا  من تفسري ابن عبا ، ص  -16
  469-468ص  ،3ج ،معجم مقاييس اللغة -17
 م  2007اإلصدار اخلامس،  ،من برجمة: سامر غازي حممد حسناعتمدنا يف هذا اإلحصاء على برنامج الباحث يف القرآ  الكرمي، وهو  - 18
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  569ص  م،2007، 1القرآ  ونقض مطاعن الرهبا : صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، ط - 19
  255، ص 2004،  8دراسات قرآنية: حممد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط  - 20
  255نفسه، ص  - 21
  307، ص 2009، 4كتاب هللا عز وج : عبد الرمحن امليداين، دار القلم، دمشق، ط قواعد التدبر اوأمث  ل - 22
  174حممود حممد شاكر أبو فهر، مطبعة املدين، القاهرة، دار املدين، جدة، ص  :دالئ  اإلعجاز يف علم املعاين: عبد القاهر اجلرجاين، تح - 23
  174ص نفسه،  - 24

ماض منفي  ووجه املبالغة يف هذا الرّتكيب عند الكوفيّي أ  أص  ما كا  ليفع  ما كا  يفع  مث أدخلت الالم الم اجلحود وهي اآلتية بعد كو   - 25
أما وجه املبالغة عند البصريّي فهو أ  اوأص  ما كا  قاصدا للفع ، ونفي القصد أبلغ من نفيه    زيادة لتقوية النفي، كما أُدخلت الباء يف ما زيد بقائم

 :لالستزادة ينظر
  380، ص م1985، 6دمشق، ط  ،دار الفكر ،ماز  املبارك وحممد علي محد هللا :تح ،مغين اللبيب عن كتب اوأعاريب: مجا  الدين بن هشام -

  294، ص 3، جهـ 1984 ،تونـس ،، الدار التونسيـة للـنشـرد الطـاهــر بن عاشـــورحمم :التحرير والتنويرينظر:  - 26
، وعد ووعيد ، ويرد لذات املقاصد مناملعىن جيري جمر  سائر التعقيبات، وهو من ناحية تعقيب ينقطع بالتوقيف عّما قبلههو الّتعقيب اآلية  - 27

 لالستزادة ينظر:  وذّم، وهني وأمر ومدحٍ 

( علي لونيسي، اجلزائر، الّسنة اجلامعية 2)الظّاهرة االسلوبية يف الّتعقيبات القرآنية: مراد الُعرايب، أطروحة دكتوراه يف اللغة العربية، جامعة البليدة  -
 وما بعدها  102م  ص 2015/ 2014

  273ص دالئ  اإلعجاز يف علم املعاين،  - 28
  102، ص 2، ججامع البيا  يف تأوي  القرآ  - 29
 

 قائمة املصادر واملراجع:
 دين، دار الكتب العلمية، بريوت تأوي  مشك  القرآ : أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، تح: إبراهيم مشس ال -
  3، جهـ 1984 ،تونـس ،الدار التونسيـة للـنشـر ،حممد الطـاهــر بن عاشـــور التونسي :التحرير والتنوير -
  م1979لتوزيع، التصاريف لتفسري القرآ  مما اشتبهت أمسائه وتصرفت معانيه: حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة الّتيمي، تح: هند شليب، الشركة التونسية ل -
  1م، ج2004، 1تفسري حيىي بن سالم: حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، تح: هند شليب، دار الكتب العلمية، ط -
  م1992التناسب البياين يف القرآ  الكرمي: أمحد أبو زيد، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،  -
  ، مجعه: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد ، دار الكتب العلمية، بريوت تنوير املقبا  من تفسري ابن عبا : عبد هللا بن عبا -
رسالة النكت يف القرآ : أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، تح: حممد خلف  ،ثالث رسائ  يف إعجاز القرآ  للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين -

  م1976 ،3ط  ،مصر ،دار املعارف ،حممد زغلو  سالم ،هللا أمحد
  12هـ، ج  1420، 1، أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، طأبو جعفر حممد بن جرير الطربيجامع البيا  يف تأوي  القرآ :  -
  2004،  8دراسات قرآنية: حممد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط  -
 م 1992، 3لقاهرة، دار املدين، جدة، ط ا ،، مطبعة املديند شاكر أبو فهر، تح: حممود حمم: عبد القاهر اجلرجايندالئ  اإلعجاز يف علم املعاين -
 علي بن عيسى الرماين، تح: إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عما  أبو احلسن رسالة احلدود:  -
( علي لونيسي، اجلزائر، الّسنة اجلامعية 2بليدة )الظّاهرة االسلوبية يف الّتعقيبات القرآنية: مراد الُعرايب، أطروحة دكتوراه يف اللغة العربية، جامعة ال -
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 م 2015/ 2014
 م 2007، 1القرآ  ونقض مطاعن الرهبا : صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، ط -
 م 2009، 4قواعد التدبر اوأمث  لكتاب هللا عز وج : عبد الرمحن امليداين، دار القلم، دمشق، ط  -
  1، جلكفوي، تح: عدنا  درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوتأبو البقاء االكليات:  -
 12، 9ج،هـ1414، 3لسا  العرب: ابن منظور أبو الفض  حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط -
  2م، ج1987، 2املستقصي يف أمثا  العرب: أبو القاسم جار هللا الزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -
املعروف بصحيح مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري، تح: حممد فؤاد  حيح املختصر بنق  العد  عن العد  إىل رسو  هللا املسند الص -

  4، ج2577عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، باب حترمي الظّلم، احلديث رقم 
  م1985، 6دمشق، ط  ،دار الفكر ،ماز  املبارك وحممد علي محد هللا :تح ،مجا  الدين بن هشام :مغين اللبيب عن كتب اوأعاريب -
  3ج ،هـ1399مقاييس اللغة، أمحد بن فار ، تح: عبد السالم حممد هارو ، دار الفكر،  -
  هـ1428، 1الوجوه والنظائر: أبو هال  العسكري، تح: حممد عثما ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط -
 

 
 

 
 

كتاب الموشح للمرزباني  -المنطلقات اللغوية لتحليل الخطاب الشعري في النقد العربي القديم–مة، إكرام ابن سال - 4
 .8ص -م2009 -الجزائر -جامعة منتوري -رسالة ماجستير -أنموذجا  

أبحاث في  -مجلة المخبر -التعدد اللغوي في رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد األلف" لألعرج واسيني -هنية، جوادي - 5
 .313ص -م2009مارس–العدد الخامس  -اللغة واألدب الجزائري

 -16المجلد  -مجلة الجامعة اإلسالمية -اللغة في رواية "تجليات الروح" للكاتب محمد نصار -حمدان، عبد الرحيم - 6
 .104ص -م2008-العدد الثاني

اسنتطاق لنص أمير من المطر وحاشية من  -الخطاب الشعري بين سلطة القصد وفاعلية القراءة -سعدية، نعيمة- 7
 .250ص -م2011-العدد السابع –مجلة المخبر  -الغبار لمحمد الماغوط

 .12م ص1978 -العدد الرابع -المجلد السابع -مجلة المورد –الجاحظ وعلم اللغة  -السامرائي، إبراهيم - 8

 -م2012 -1ط -تونس -صفاقس -ة والنشردار نهى للطباع -على عتباتها تبنى النصوص -الحلواني، عامر - 9
 .74ص
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 -مجلة كلية دار اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -العنوان في النص األدبي أهميته وأنواعه -رحيم، عبد القادر -10
 .2008 -2،3العدد  –جامعة بسكرة 

منشور على شبكة االنترنت  )بحث   104ص- 2013 -عتبات النص األدبي مقاربة سيميائية -ابن الدين، بخولة -11
http://www.uob.edu.bh/uob__files/689/vol1-1/8.pdf) م2015-10-4( تاريخ االسترجاع. 

شباط  -23دد الع -دراسات موصلية -دراسة سيمائية -العنوان في قصص وجدان الخشاب -العبيدي، علي حمد - 12
 .61م ص2009

مجلة القادسية في اآلداب والعلوم  -العنوان في الشعر العراقي المعاصر أنماطه ووظائفه -الثامري، ضياء راضي- 13
 .15م ص2010 -2العدد  -19مجلد  -التربوية

كة )كتاب منشور على موقع شب 190ص   -طاباتخبناء المعنى السيميائي في النص وال –حمداوي، جميل  - 14
شبكة االنترنت  -األلوكة

(
file:///C:/Documents%20and%20Settings/adminuser/My%20Documents/Downloads/pe

naa-elmana%20(1).pd)  م2015-12-4تاريخ االسترجاع. 

 د.ت. -5ط  -القاهرة -دار المعارف -تحيق طه الحاجري -البخالء -ينطر الجاحظ - 15

 .37ص -المصدر نفسه- 16

 .59ص-المصدر نفسه  - 17

 .81ص -المصدر نفسه - 18

 .102ص –المصدر نفسه  - 19

 .116ص -المصدر نفسه - 20

 .94ص –المصدر نفسه  - 21

 .94ص -المصدر نفسه - 22

http://www.uob.edu.bh/uob__files/689/vol1-1/8.pdf)
http://www.uob.edu.bh/uob__files/689/vol1-1/8.pdf)
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 :الهوامش
سنة  ولد  عبد الرحمن بن عيسى بن إسماعيل أطفي ش الحفصي اإلباضي هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن -1

نشأ ،« غفر هللا لها‘غرداية مسقط رأسي،أي:موضع ولدت فيه،ومسقط رأسي من بطن أمي››م بغرداية،فهو القائل:1821هـ/1238

ورين في سماء الجزائر"إبراهيم ومحمد بن الشيخ أطفي ش في عائلة ميسورة الحال ماديا،ولكنها كانت غنية  فكريا وثقافيا بدليل سطوع ن

يوسف أطفي ش"،ولم يكتب لشيخنا أن يذوق حنان الوالد إذ توفي وللشيخ من العمر خمسة أعوام،غير أن  هللا وباسمه الرحيم  رزقه حنانا  

 رعاية من جانب إخوته خاصة أكبرهم إبراهيم الذي أعان والدته في تنشئة القطب وتربيته وتعليمه.و 

تعرض للنفي من ›› ن  الشيخ كان فقيرا سيء األوضاع  تعذ ر عليه استنساخ كتبه،وألن ه كان قوي الشخصية مستقل األفكار فقدوأل 

في قضايا التسيير االجتماعي،ولم يتوقف رغم ذلك  العز ابة البلدة و بلدته )بني يزقن(،كما تعرض له أبوه بسبب خالفه مع وجهاء

 «.ة حياته في بلدته بني يزقن ولم يكن  ليغادرها إال  لسفرعن نشاطه العلمي...وعاش بقي

م،بعد مكابدته 1914هـ الموافق لشهر مارس سنة 1332ربيع الثاني سنة  23وصعدت روحه إلى القادر العفو يوم السبت  

األردن،  -الثقافة،عمانأطفيش محمد بن يوسف:شرح المية األفعال،وزارة التراث القومي و  ،ينظر:لمرض أقعده الفراش ثمانية أي ام
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وينتن مصطفى بن ناصر:أراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش العقدية،ماجستير،إشراف:بشير  ،437،ص4،ج1986

 .54، صم1996هـ/1416بوجبانة،قسنطينة 

الجزائر،طبعة ،ي،دار التوفيفية،المسيلةأطفي ش محمد بن يوسف:تيسير التفسير،تح::الشيخ إبراهيم بن محمد طال - 2

 .،مقدمة الكتاب1،ج2011خاصة

 ،1982،2،أبو بشر عثمان بن قنبر:الكتاب،تح:عبد السالم هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،طينظر:سيبويه -3

مصطفى وعبد هللا  إبراهيمالمازني،تحقيق: وينظر كذلك:ابن جني:المنصف شرح تصريف،341،407،349،ص1ج

 .190 ،ص1،ج1،1954مصر،ط،أمين/مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده

المؤسسة  ات المجمع الجزائري للغة العربيةالحاج صالح عبد الرحمن:بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،منشور  - 4

 .194،ص1،ج2007الجزائر، ،الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية 

  .1/217الحاج صالح عبد الرحمن:بحوث ودراسات في اللسانيات العربية - 5

رسالة دكتوراه،إشراف الدكتور:سعدي الزبير،كلية اآلداب م مخلوف:ظاهرة التقدير في كتاب سيبويه،بن لعال - 6

 .43ص،2002،2003واللغات،قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة الجزائر،

 .138صم،2000عالم الكتب،القاهرة،حسان تمام: األصول، - 7

 .27،صم1986ار البيضاء،حسان تمام: مناهج البحث في اللغة،دار الثقافة،الد - 8

 .214ص،2012،1دار األمل،تيزي وزو،طبن لعالم مخلوف:مبادئ في أصول النحو، - 9

 .214بن لعالم مخلوف:مبادئ في أصول النحو،ص - 10

 .323232،/1الحاج صالح عبد الرحمن:بحوث ودراسات في اللسانيات العربية - 11
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 .150من اآلية  سورة البقرة:  - 12

 .1/212يرتيسير التفس - 13

 .196من اآلية  سورة البقرة: - 14

 .1/291تيسير التفسير - 15

 . 69 من اآلية سورة اإلسراء: - 16

 .8/219تيسير التفسير  - 17

 .86 من اآلية سورة النساء: -18

 .3/289تيسير التفسير - 19

 .16 من اآلية سورة األنفال: - 20

 .5/292تيسير التفسير - 21 

 .20 من اآلية سورة مريم: - 22

 .9/24تيسير التفسير - 23

 .59 من اآلية سورة ص: - 24

 .12/215تيسير التفسير - 25

 .11من اآلية  سورة ق: - 26

 .14/15تيسير التفسير  - 27
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 .12سورة الرحمن: اآلية  - 28

 .14/218تيسير التفسير - 29

 .48اآلية من  سورة البقرة: - 30

 .1/37تيسير التفسير - 31

 .335ص، 1جحمد محمد الخراط،دار القلم،دمشق،،تح:أر المصون في علوم الكتاب المكنونينظر:السمين الحلبي:الد - 32

 .61،ص1،تح:علي محمد البجاوي،ج:التبيان في إعراب القرآنأبو البقاء العكبري - 33

 .1/335السمين الحلبي:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - 34

 .85 اآليةمن  سورة البقرة: - 35

 .1/117يرتيسير التفس - 36

 .1/477ينظر: السمين الحلبي:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - 37

حمد شمس الدين،دار الكتب العلمية في شرح جمع الجوامع،تح:أ :همع الهوامعجالل الدين السيوطي - 38

 .33،ص2،ج1،1998بيروت،ط

 .301،ص2وت،جبير  ،ينظر: ديوان المتنبي،شرح:عبد الرحمن البرقوقي،دار الكتاب العربي - 39

 .3/257ينظر:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 40

 .3/257البيت بال نسبة في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 41

 .265 اآليةمن  سورة البقرة: - 42
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 .1/433تيسير التفسير - 43

 .1/225ينظر:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 44

 

 قائمة المصادر والمراجع

 قيةبن يوسف:تيسير التفسير،تح::الشيخ إبراهيم بن محمد طالي،دار التوفي أطفي ش محمد -1

 .2011الجزائر،طبعة خاصة،المسيلة

 .1986األردن، ،أطفيش محمد بن يوسف:شرح المية األفعال،وزارة التراث القومي والثقافة،عمان -2

:سعدي رسالة دكتوراه،إشراف الدكتورظاهرة التقدير في كتاب سيبويه، بن لعالم مخلوف: -3

 .2002،2003الزبير،كلية اآلداب واللغات،قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة الجزائر،

 .1،2012دار األمل،تيزي وزو،طمبادئ في أصول النحو، بن لعالم مخلوف: -4

مطبعة ،المازني،تحقيق:ابراهيم مصطفى وعبد هللا أمين المنصف شرح تصريف ابن جني: -5

 .1،1954مصر،ط،مصطفى البابي الحلبي وأوالده

بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،منشورات المجمع الجزائري للغة  الحاج صالح عبد الرحمن: -6

 .2007الجزائر،،العربية،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية

 م.2000عالم الكتب،القاهرة،حسان تمام: األصول، -7

 م.1986لبيضاء،حسان تمام: مناهج البحث في اللغة،دار الثقافة،الدار ا -8
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 2،تح:عبد السالم هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،طالكتاب :،أبو بشر عثمان بن قنبرسيبويه -9

1982. 

،تح:أحمد محمد الخراط،دار الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي: -10

 القلم،دمشق.

   

حمد شمس الدين،دار الكتب السيوطي جالل الدين: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،تح:أ -11  

 .1،1998العلمية،بيروت،ط

 عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي،دار الكتاب العربي، بيروت. - 12  

 .20،1980ابن عقيل بهاء الدين: شرح ألفية ابن مالك،دار التراث،القاهرة،ط -13  

 البجاوي.العكبري أبو البقاء: التبيان في إعراب القرآن،تح:علي محمد  -14  

وينتن مصطفى بن ناصر: أراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش العقدية،ماجستير إشراف:بشير  - 15  

 م.1996هـ/1416بوجبانة،قسنطينة،
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(1)
ا، فعرف بن أحمد بن السري الكندي، أبو الحسن. شاعر، أديب من أهل الموصل. كان في صباه يرفو ويطرز في دكان به ري  السّ اء : فّ الّسرّي الرّ  

لوزراء بالرفاء. ولما جاد شعره ومهر في األدب قصد سيف الدولة بحلب، فمدحه وأقام عنده مدة. ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد. ومدح جماعة من ا

س الكبراء، فضاقت واألعيان، ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان )محمد وسعيد ابنا هاشم( وكانت بينه وبينهما مهاجاة فاهياه وأبعداه عن مجال

لحال. دنياه واضطر للعمل في الوراقة )النسخ والتجليد( فجلس يورق شعره ويبيعه، ثم نسخ لغيره باألجرة. وركبه الدين، ومات ببغداد على تل  ا

لدين أهمد بن محمد بن أبي انظر ،ابن خلكان ، أبو العباس شمس ا وكان عذب األلفاظ، مفتناً في التشبيهات واألوصاف، ولم يكن له رواء وال منظر.

يتيمة . وانظر ، الثعالبي ، أبو منصور عبد المل  بن محمد بن إسماعيل ،  358/ص1م ، دار الثقافة ، بيروت ، ج1971، وفيات األعيان  بكر ،

نظر ، عليان ، محمد وا .  117/ص2، مكتبة السعادة ، ج 2م ، ط1956، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،  الدهر في محاس  أهل العصر

 .  108، ص 1990، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  المديح في بالط سيف الدولة الحمدانيشحادة ، 

 م ، دار صادر ، بريوت ، مادة ) َمَدَح (   1990،  لسان العربابن منظور ، أبو الفض  مجا  الدين ،  (2)

 نفسه ، مادة ) َمَدَح (   (3)

   369، دار املعارف ، مصر ، ص 2م ، ط1969،  اجتاهات يف الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجريمد مصطفى ،هدارة ، حم (4)

   95، ص 3لبنا  ، ج –، دار الكتاب العريب ، بريوت  2م، ط1978،  تاريخ آداب العربالرافعي ، مصطفى صادق ،  (5)

   97، ص 3، ج نفسه (6)

     11ص ،  بريوت ، 1999، ما قيل يف املديح أروعانظر ، ناصيف ، إمي  ،  (7)

    16، ص نفسهانظر ،  (8)

   12، ص عيار الشعرابن طباطبا ،  انظر ، (9)

    37ص موك ،، جامعة الري 9919آب ، رسالة دكتوراه ،  قصيدة املديح العباسية م  بشار إىل املتنيبانظر ، املصطفى، علي أمحد رشيد ،  (10)

   163م ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ص1981، قصيدة املدح حّت هناية األموي،  رومية ، وهب (11)

   11، إيرتاك للنشر والتوزيع ، ص 2001،  البطولةانظر ، العفيفي ، حممد أبو الفتوح ،  (12)

   183، دار صادر ، بريوت ، ص 1996ة ناهد جعفر ، ،تقدمي وشرح ،  كرم البستاين ، مراجع ريَّ الرَّفّاءسديوان الَّ ،  أمحد الكنديالسّرّي ،  (13)

   153، ص قصيدة املدح حّت هناية العصر األمويرومية ،  (14)

   178، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع ، عما  ، ص 2م ، ط1999،  الصورة الفنية يف شعر أيب متامالرباعي ، عبد القادر ،  انظر، (15)

   185ص،  الديوان،  اءفّ لرّ ا (16)

 ، ص  نفسه  (17)

   30اوأرد  ، ص –، دار الكندي للنشر والتوزيع ، إربد  2002،   قراءة النص الشعريالربابعة ، موسى ،  (18)
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   313،ص  ديوان الّسرّي الّرفّاءالّرّفاء ،  (19)

    24ة ، ص، مكتبة اآلداب ، القاهر  1947، اهلجاء واهلّجاءون يف اجلاهلية حسّي ، حممد حممد ،  (20)

   149اوأرد  ، ص –م ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، إربد 2002، قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاهليربابعة ، موسى ،  (21)
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