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عاع: 
ْ

شر في اإلش
ّ
شروط الن

سانيــــات
ِّ
قة بقضايــــــــــــــــا الل

ِّ
صينــــــــــــة المتعل ة األبحاث الرَّ

َّ
نشــــــــــر المجل

َ
  ت

الث : العربيـــة ، اإلنجليزية ، والفرنسيــــــــــــــة .   
َّ
غـــــــــــــــــــات الث

ُّ
رجمة بالل

َّ
      والت

شر.
ّ
ّدم ، إلى جهٍة أخرى ، للن

ُ
شر مْن قبل أو ق

ُ
 أْن ال يكون البحث قد ن

ــد بالمعاييـــــــــــــر العلمية األكاديميـــــــــــة المتعارف عليهـــــــــــا قيُّ
َّ
 يراعى الت

وثيق وفي استخـــــــــــــــدام المصادر والمراجــــــــــع .
ّ
     في الت

حكيــــــــــــم العلمـــــــــــــي
ّ
ة للت

ّ
 تخضع األبحــــــــــاث المقّدمة إلـــــــــــــى المجل

شــــــر .   
ّ
قييم وإبــــــــداء الّرأي في صالحيتها للن

ّ
     من ذوي االختصـاص ، للت

  تخبـــــر المجلة أصحاب األبحــاث المقبولة ، بعد صــــــــــــــــــــــــدور قرار لجنة

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .
ّ
حكيـــــــــم ، بصالحيتها  للن

ّ
     الت

 
ً
مين وفقا

ِّ
 أْن يلتزم الباحث تعديل بحثه في ضوء ملحوظــــــــــات المحك
لة .   سخة المعدَّ

ُّ
ة بالن

ّ
قرير الُمْرسل إليـه ، وموافاة المجل

ّ
     للت

نشـر.
ُ
 أْم لم ت

ْ
شرت

ُ
صول إلى أصاحبها ، سواء ن

ُ
ة برّد األ

ّ
تـــــــزم المجل

ْ
 ال تل

 بسيرٍة ذاتيٍة
ً

ة أْن تِردها المقـــــــاالت واألبحــــــاث مرفقة
َّ
ــــــــــل المجل

ِّ
فض

ُ
 ت

     ُمختصرة ألصحابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

 ضـــــــــــرورة ذلك .
ْ

 في تعديـل عنوان البحــث إْن رأت
ّ

ة الحـــــــــــــــق
َّ
 للمجل

غة
ُّ
 لبحثه في حــــــــــــــــدود ( 150 / 200 كلمة ) بالل

ً
 الباحث ملخصا

ُ
 يرِفق

غة
ُّ
     العربية ، مع ترجمتـه اإلنجليزيــــــــة ، أو الفرنسية ، وإْن كان البحث بالل

غة العربيـة .
ُّ
ٍص بالل

َّ
     اإلنجليزية أو الفرنسية ، فالمطلـــوب أْن يرِفقه بملخ

.  A4 المشاركــــــــــــــــة بين ( 10 و 16 ) من حجم 
ُ

 أْن تتــراوح صفحات
أْن ترد الهوامش ، في آخر المقال ، بنظـــــــــــام اإلدراج غير اآللــــــــــــي .
 يكتفى بالهوامش عن تخصيــــــــــــص قائمة للمصــــــــــــــــــــادر والمراجع . 
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فهــــــرس املحتويــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ الّصفحةاملوضــــــــــــــ

ــــــــــة ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ل ا 8لمـة
والّتعاُضد  امل جمة؛ الّت ّ وال ية املصط

زائر.  سعيدة، ا والفنون، جامعة والّلغات اآلداب ّلية  ، طي د. أحمد
زائر. سعيدة، ا ــــات، جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ والّلغــ اآلداب ّلية ف،  مار د. ميلود
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ه بو س الّنحاة إمام ع) عند مالمح (الّتوز
خالد، السعودية. امللك ، جامعة األد مو شو 37د. عبدالغ

ي القانو الّنص ثقافيًا  ونة ْ امل ات املصط ترجمة
زائر. املديـــة، ا ــة ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ القادر، جامعــ عبد 55د. رسول

العالء املعري ي أل الُغْفران شْعررسالة الّنحوي الّنقد
د، األردن. البلقاء التطبيقية، إر د، جامعة املز عسود محمود د. خالد
د، األردن. ـــة، إر ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ البلقاء التطبيقيـــ أبومراد، جامعة د. فت

63

ية العر ـــات ـــ ــ ـ ــ تمعـــــــــــــــــــــــ ا الّثقا واألمن الّلغة
بحري، السودان. هللا، جامعة عبد حامد 81د. كمال

ية العر ة و ال ـــة ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ولغـ ية العر اللغة ة و
األول، سطات، املغرب سن ا بدوح، جامعة 97د. حسن

املعاصرة حياتنا ي سا نماء الفكراإل اللغات دور
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Abstrait
Terminologie et Traduction; complémentarité et mutualité

Il est devenu aujourd’hui  axiomatique de déterminer que la 
construction de la théorie de terminologie ne peut venir  qu’ avec 

l’aide fournie par la traduction Comme un outil de communication 
entre les groupes parlant des langues différentes, et canal  par lequel 
se déplacent les idées et les croyances, les innovations et les inven-
tions. 
  Et il est devenu plus évident encore que les deux sciences ( 
Terminologie et traduction) sont interdépendantes au point où si le 
terminologue veut que son travail soit fait de la qualité requise, il ne 
peut se passer de la traduction, comme pour le traducteur ne peut se 
passer de la terminologie, Ils sont les deux faces d’une même pièce 
de sorte qu’il a été dit que la terminologie est la science qui répond 
aux espoirs des traducteurs.
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ا  ام حثــًا، ودراســًة، وإســ بخاصــٍة تلّقيــًا، و ــ املصطل البحــث ــ جمــة ّ ال إّن دور    
الّلغــة، عاّمــٍة أو  ثالثيــة أو ثنائيــة ــات املصط بنــاء معاجــم ل ْ شــ ــ ملراميــه تحقيقــه ــ
حقيقــٌة  ن،  واســع وتــداوًال  اســتعماًال  ــا ل تضمــن مقبولــٍة  ــٍة  تواصلّي بجــودٍة  متخّصصــة، 

قائمــة. 
اآلليــة  جمــة ّ ال ــ ّيــة املصط اإلطــاردور ــذا ــ ــن تّم امل ــ ع يخفــى ال أّنــه كمــا     
ّيــة  املصط ــ يو املعلومــات ـ الــذي بنــك مّثــل ــن. و العلم امــل ٍ ت ــ ٍل وا شــ ــر ِ ُتظ ــ ال
العلمـاء  مساعدة ع ما؛ العمل ن أساس ن دف تحقيق ع عمل والذي س الّرئ الّدور
نصــوص  جمــة ب ــن جم للم ــة، والّســماح ج مــن يــة األجن الّلغــة ــ إ ــرمباشــرة الّتحر ــ ع

جمــة. ّ وال ّيــة املصط ــن ب امــــل أخــرى ـ الّت ــة ج مــن جــّد متخصصــة وتقنيــة علميــة
من  أّنه جمة،  نرى ّ وال ّية املصط ن ب الّطبي االّتصال بيان وض ا وقبل   
ــا.  ا ــّم نظر وأ جمــة ّ ال ــوم ّميتــه، ومف وأ ــ املصط يــة ما ــ إ شــ أْن  بدايــًة،  الــّالزم

 1
حــّدٍ  عنــد تتوّقــــف ال االصطــالح ، وعمليــة ــ تْنق اد تــ ال ــ املصط ــ إ اجـــة إّن ا   
ال  نمّو معرفته و سان مرتبطٌة باإل ا ّ ة، أل ٌ وضرورٌة حضار مطلٌب اجتما عينه، ف
ســّمه  أْن  اجــة ا جديــد، دفعتــه ســان اإل حيــاة ــ َجــدَّ  ّلمــا ــن.  ف تجــّدٍد وتطــّوٍر دائم ــ ــ
ا  ســتْخدم ــ ال لغتــه ــ ذلــك يلتمــس ــا. وعــادًة مــا عــرف ُ ــًا وعالمــًة  مصط لــه وِجــد و
ــ  ولــٌة إ مو ّمــة ــات، فامل عالمــاٍت ومصط مــن إليــه تحتــاج ّلِ مــا بــ ــا إغنا ــ ع حــرص و
ــًا  ِّ تلقــْت من لّمــا طوعــًا  ــا « تتحــّرك ّ ديــدة، أل ا يــم للمفا ســميات ّ ال اســتحداث ــ الّلغــة
ــا  يمّك الــذي ــ الّداخ االنتظــام بواســطة ســتجيب ــ افــزح ا ا ســتفّز إْن  خارجيــا، فمــا

ــدة.»  (1) املتوّلِ واملقتضيــات دة املتجــّدِ اجــات ا يعاب اســ مــن
دوره   ــ ع ضتــه، ووقــف و وجــوده ــ االصطــالح ّميــة أ ســان األ أْدرك ولقــد    
ارات  واالبتــ والّثقافــات تلفــة ا ــات والّنظر يــم واملفا واملعرفــة العلــوم ونقــل ترجمــة ــ
ضــارات  ا جوانــب مختلــف ــ ع لالّطــالع ــال ا ه ــ ْ يــاة، وف تمــُأل ا ــ ال واملســتحدثات
األمم  ن ب الّصالت ط رْ دوره إ افـّة، باإلضافة ب سانية اإل ياة ا تخدم ال املعاصرة

(2) الّشــعوب.  ــن ب والّتواصــل
ة شــر ال املعرفــة جوانــب ــ عًا ســر تطــورًا عــرف الــذي املعاصــر تمــع ا ــ و  
ا وتبادل املعارف نْقل عليه االعتماد وازداد املصط دور عاظَم ا ال وأش ا أنواع اّفة ب

يْقبل  ال الذي املتنامّي ّ العل الّتطور ذا مواكبة أجل مْن ا، وتخز ا، وتوثيق ا، وتْنظيم
الّتوّقــف.
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الوظيفــة  ــذه غافــٍل عــْن  بــه واملشــتغل تــّم بالعلــم امل ــي العر ســان ْ اال يُكــن ولــم  
ــا،  وتجليا ا ال أشــ بمختلــف ســانية اإل يــاة ا ــ ــات املصط ــا تؤّد ــ ال ــة يوّ ا
يقــول  العلــوم  كمــا مفاتيــح ــ ــات ــا، ألّن املصط َشــغل ْ لــٍة وا و أّول مــن فلقــْد شــغلْته
شــؤون  العلمــاء  ــن ب ــم يتــّم الّتفا ــا ق البحــوِث العلميــة، وعــْن طر ــ « أداة وارزمــي، و ا
القوالــب  ــذه و  ، بــه»(3)  ْعــرف لفظيــٍة  قوالــَب  بــدون علــٌم  نــاك ــس ول العلميــة،  املــواد
يم،  مفا عن ّ ع ألفاظًا  ات املصط انت ات. وإذا املصط إ ا شار ال الّلفظية
انْت الّلغة  رأسًا. وإذا العلم م ف إ يأُخذ ا م وف ا يم، فإّن إدراك املفا ومٌة من واملعرفة
ــو  الّلغــة، ف ــ  ّ ــ العل للمضمــون امــل ــوا ــ املصط ان للمعرفــة، و املــاّدي امــل ا ــ
غــْب عــن  لــم ــ ال ة ــ الكب ّمّيتــه أ تكمــن ذلــك ــ املعرفــة. و مــع الّتعامــل بحــّقٍ وســيلة يمّثــل
الوصــول  ــ دائمــًا إ ســ ــ ال العلميــة ضــة ّ بنــاء ال ــ و املعرفــة عملّيــة ــ ــي العر ســان اال
ــٍة  علميــٍة وتقنيــٍة وحضار يــم مفا َيِجــدُّ مــن عّمــا ــ للّتعب ــات املصط وْضــع ــ ــبَّ إ ــا، ف إل
ذا  ل األخرى، وأّسس الّلغات عن ترجماته و ية العر الّلغة ا وضع طرائق من أفاده بما
بــزاٍد وافــٍر  يــة العر رفــد ــ  ُ ــ الفضــُل الكب ــا ل ان ــةٍ  لغوّ مؤّسســاٍت علميــٍة ومجامــع الغــرض
ــا  ان م بــّوأ ت ــ ح ــا إل اجــة أمــّس ا ــ انــْت  االختصاصــات مختلــف ــ ــات املصط مــن

علــم.  لغــة ــا ديــرة ا
ومه؟  مف د أْن تحّدِ يمكن ال حقيقُة املصط لكْن ما

عارفــوا  األمــر:  ــ ع ــوا َ خــالف، واْصَط مــن ــم بي مــا القـــوم: زال ــ َ اْصَط ُيقــــــال    
(4) واتفقــوا.  عليــه، 

ـــه  ــ وضعــ عن ٍء باسٍم ما، ُينقل ْ ــة ــــــــــــــــــــــــ سميـ ــــاُق جماعٍة ع واّتفــــــــ واالصطـــــالح  
يدي:  الز ــــــــــــول ــ ـــــ ــ ــ ــ يقـ وكما ــا. (5)  أو ــــ ــ مـ ملناسبٍة بي عليه آخرخــاّص ُيصطلــــــــح مع إ األّول

(6) ــــــٍر مخصـــــــــــــــــــوص. »  ــ ــ ــ ـ ــ ــ َأْم ــ ــــٍة ع ــ ــ ــ ــ اّتفــاُق طائفــِة َمخصوصـ  »
يكــْن  لــم مــا سميــــــة ــ ع ــوا َ اْصط ــم ذلــك: » و ــ قوُلــه احـــــــــــظ ا عــن ورد وقــد  

(7)   «. ـــع  ــــ ــ تابــــــــــــــــــــــــــــــ ّلِ  لــ وُقــدوًة  خلــٍف  ّلِ  لــ ســلفًا  ذلــك ــ فصــاروا العــرب لغــة ــ لــه
عــْن موضعــه  ُينقــل ء باســٍم مــا ــ ّ ال ســمية ْونــه «   ب ــي، فقــْد عّرفــه رجا ا      أّمــا

(8) مــا.»  بي ملناســبٍة  آخــر ــ إ لغــوي ــ مع مــْن  الّلفــظ ـــراُج  »إخـــــــــــ ــو  أْو   » األول 
الــذي  ــف الّتعر عــن ي ـــا رجــــــــــــــ ا مــا قدم الّلــذان فــان الّتعر ــذان يختلــف     وال
ــ  إ الّلغــوي ء عــْن معنــاه ــ ّ ْونــه «  إخــراُج ال ب االصطــالح حــّدد عندمــا ـــــوي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ الكفــ ســاقه

(9)»«  . املــراد  لبيــان آخــر ــ مع
اّص . » (10) و « العرُف ا أّن االصطالح انوي ّ يذكرال نما ب  

من  ـــــومصدٌر مي ــ ية، ف العر الّلغة الّصر بنائه أّما ( املصط )؛ بدايًة   
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ـــــــد.  ــ ـــــ ــ ــ ديـ ا املدلــول ــذا خّصــص عدمــا االســمية ــ إ ُنقــل  ،( ــح  اصطلـ  ) فعــل 
ٍء  ــ ــ ليــدّل بوضــوٍح ودّقــٍة ع ــه ــــ ــ ــ طائفــٍة اختارتـ ـــاق ــ ــ ــ اّتفـ عــن ــ ّ املع الّلفــظ ــو و  
إ  الّلغـــــــــــــــوي ــ مْن معناه ذه ــ ال تِقل ــــ وا ْ سواه، في عّمــــــــا به ّ م، يتم عرف مخصوٍص 

ــا.  ــ ّ تم و ه ُ ــ ِّ تم ــ ال  (11) اصطالحاتــه  ــــٍم  ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ علـ ّلِ  ولــ  ، ــ االصطال ــــــــ ــ املعـــ
ان  ــــــــــــــــــــــــوٍم واحــد.  وإذا ملف د ــّدِ ا بأّنــه « الّرمــزالّلغــوي ّيــــــــــــــــــــــــــــون املصط عّرفــه و  
ــ  فيل ــــــه ــ عّرفــــــــــــ ــوم ) كمــا ــة، فــإّن ( املف الّلغو لمــة، واملفــردة ــوالّلفــظ، وال الّرمــزالّلغــوي
ــو- بإيجــاز-  ــن. ف ّ ٍء مع ــ ٍ - فكــري – مشــتّقٍ مــن ّ ــ عــْن بنــاٍء عق ــو : « عبــارة   FELBER

(12)  «  . ــي  ــــ ــ الّداخلــــ أو ــ ّ ار ا العالــم ــ ــٍن موجــوٍد  ّ مع ٍء  ــ ل نيــة الّذ الّصــورة
يــم  املفا تلــك ّل  لــ املــاّدي امـــــــــــــــــــــل ا ــ ــة،  الّلغو الّرمــوز مــن نظامــًا  ــا بوصف والّلغــة

(13) ــا.  وتبليغ ــا عّلم يتــّم  ا واســط و نيــة الّذ والّتصــورات
ادف، ولــم  ــ ّ ال ــ بمع (  اســتخدما ــ مــا؛ ( االصطــالح(  و) املصط كال والّلفظــان    
القديمــة  يــة العر مــــــــــــــــات امل ــ أو ـــــــف الشر ديــــــــــــــث ا ــ أو ــم الكر القــرآن ــ ــردا «  ــ يـ
يــة  العر ضــارة ا ــ العلــوم ــّون ت ــع ــ ــ ـــــ ــازي ] ، ومـ ــ ف محمــود يقــول العاّمــــــــــــــــة [ كمــا
ا  اســتخدام ـــــــى علــ املّتفــق ـــات ــ ــ ــ ـ ــ ــ لمــ ال ــ لمــة ) اْصطـــــــــــــالح(  لتع داللــة تخّصصــت اإلســالمية
ـــذا  ــ ـــــ ــ ــ ــ الّتخّصص، و لذلك العلمية يـــــم املفا عن للّتعب ـــــــد ــ الواحــ الّتخّصص اب أ ن ب
ــذه  أيضــًا  َ ( يحمــل ــ الفعــل)  اْصط » وأصبــح ــ لمـــــــة  «مصط ــ  أيضــــــــًا اســتخدمْت  املع

دة. » (14) ــدَّ ا ديــدة ا الّداللــة
صــة ( علميــٍة أو  مــْن لغــٍة متخّصِ ــات ــ ــ لمـــــ ال لمــٌة أومجموعــٌة مــن ــــــح «    واملصطل
ــ  وليــدّل ع يــم املفا عــن بدّقــة ــ للّتعب ســتخدم ضــًا، وُ موروثــًا أومق ــ )، يوجــد تقنيــة.. ا

(15)  « دة.  محــدَّ ماّديــٍة  أشــياٍء 
ــــــــــًا لعلم  ــ واصفـ الشاط : « إّما اإلمام يقــــول كما ـــاالت ــ ـــــ ا أّيٍ مجاٍل من ـــو ـــــــ و  

(16)  «. ون  ســي لعلــٍم  ســًا  مؤّسِ أو ـــــن،  ائــــــــ ــــٍم  ــ لعلــــــ ناقــًال  أْو  ان،  ٍ
ــوي  ــ ـ ــ ــ ــ الّلغــ الّسيـاق الّلفظ ــه ـــــــــــ شب املسدي السالم عبد الّدكتور ق ــْد وّفِ وقــــــــــــ     
ــي  األدا الّلفــظ ان مجــاٍل محــدد، يقــــــــــــول: « فــإذا ــ ــة يـّ املصط املنظومــة ــ ــ باملصط
الّنظــام  نفــس ــاق ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ سيــ ــ  ّ ــ العل ــ ماعيــة، فــإّن املصط ا صــورًة للمواضعــة الّلغــة ــ
ــوإذْن  االصطــالح. ف صلــب ــ اصطــالٍح  ــ إ مواضعــًة مضاعفــة، إْذ يتحــّول الّلغــوّي يصبــح
عالمــاٌت  ّيــٍة أخــرى عب ــوبصــورٍة  األّول، و ــ واص التَّ الّنظــام حنايــا ــ ٌّ مــزروع ــ نظــاٌم إبال

دّقــة. » (17) كّمــًا، وأْضيــق منــه ــاٍز عالمــّيٍ أوســع ج ٌة مــن مشــتقَّ
شــيك Vachek  الذي  فا قّدمه فــــــــــــــــــــــًا للمصط عر بوخاتم ع ذكرالّدكتور و  
ــّيٍ  ـــٍف غر ــ ـــ عر أقــَدم ــــــــــــــــره عتبــ يــة األورو الّلســانية بـــــــــــــــراغ مدرســـــــــة أعــالم ـــــــــــــــــٌد مــن ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــوواحــ
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ـــــّددة،  ــ ــ ـ محـــــــــــّدٌد وصيغٌة محـ مع ـــــة ــ ــ الّلغـــــــــةاملتخّصصــــــــــــــ ا لـــ لمة ونه: «  و للمصطلــــــــــح
د  مجـــاٍل محــدَّ ــ إ ــ ت ت لمـــــــــة ال ـــــــــــذه ــ ــ ْشــِعراملــرء أّن  ُ ــة العاديــــــــــــــ الّلغــة ــ ــر يظ وحينمــا

ــــــــــــــق . » (18) ــ ـــــ ودقيــ
ــوذاك  ّيــًا  أورو ــ املصط علــم ــ املتخّصصــون ــٍف اســتقّر عليــه عر أفضــل أّمــا    
أْو باألحرى  ا وٌم مفرٌد أوعبارٌة مرّكبٌة استقّر معنا أّنه « مف ع املصط ينظـــــــرإ الذي
ــ  ٌ إ ــ صــة، وا املتخّصِ داللتــه ــ ــٌق  ٌ خــاصٌّ ضّيِ ــ عب ــو وضــوح. و ــ د وُحــّدِ ا اســتخداُم
الّنظــام  ســياق ــ دائمــًا  ـــــــــــــرى، يــرد ــ ـــــ ــ ــ األخـ غــات اللُّ ــ يقابلــه مــا درجــٍة ممكنــة، ولــه ــ أق

(19)  « . ــروري  الضَّ وضوحــه بذلــك د د ، فيتحــدَّ فــرٍع محــدَّ ــات ــاّص بمصط ا
ــ  املصط مــا يحتاج ــن اّمت ــن دعامت ــ ع يؤّكــد ونــه ــ ــ تّت ــف الّتعر ــذا ّميــة  إّن أ

ما: 
الوضوح.  ون ي ما شكًال وداللًة أق املصط  وضوحه ط َ ش ُ أ / الوضوح؛ إْذ 
ٍن محّدد. ّ مع ــــٍس خاّصٍ بمجال ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ نظاٍم متجانـ سياق املصط ب /  ورود

ــ   ــــه ـ ــ ـــــ ــ عليـــــــ وقْفنــا مــا ــ ع اد أوتــ ــا جميع تّتفــق أعــاله ســيقت ــ ال فــات      والّتعر
ل  الّشــ وْفــق ــ تواليــًا املصط َعّرفــا لونجمــان، عندمــا ي ــ ــ ، واإلنجل رو ــ الفر ــم امل

: ــ الّتا
العادية. (20) الّلغة ا يتّم استعمال خاّص، ال م م إ ت ت لمة و ـــ  ــ ـــ
(21) . أوعل ــاٍل تق ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مجـــــــــــــ خاّص  مع ا ل أوعبارة لمة و ـــ  ــ ـــ

ســيطًة أومرّكبـــــــــــًة  ــًة  وحــدًة لغو أْن يكــــــــــــون إّمــا ــ أّن املصط ــ ـــق، يّت ــ ــ ــ سبــ ومّمــا  
ــص  خصُّ التَّ ــات مصط ــن ب داللتــه د تتحــدَّ ودقيــٍق  مباشــٍر  ــوٍم  مف ــ ع بوضـــــوٍح  دالــًة 

(22) نفســه.  قيــق الدَّ
ــًال،  ـــًا شكـــــ مّتفقــ ون ي ـــــاد يكــ ية األورو ـــــــــــات ــ ـــــــــ غـ اللُّ ــح ــ ــ للمصطل ــ األجنــــــــ ـــل ــ واملقابــ  
ــــــــــــة  ــ اإليطاليــ ــ ـــة (Terme  )، و ــــــــــــــــ ــ سيـــــ الفر ــ ــــة (   Term)، و ـ ــ ـ ــ ــ واألملانيـ ــــــة ــ ــ ــ يـ اإلنجل ــ ــو ــ ف
ذا  ـــــا.  وإّن  ــ ــ ـ وغ غالية ال  (  Termo) ـــــــــــــة ،  و ــ اإلسبانيـ  ( Termino )و ،(  Termine)
نموذجــا  ليصبــح القومــي غــوي اللُّ إطــاره تجــاوز قــد ــون ي الّلغــات ــذه ــ ك املشــ ــــظ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ فــ اللَّ

يــة . (23) األورو ضــارة ا داخــل حّيــًا للعامليــة 212
مــة  املنظَّ ة شــر ال ماعــات ا ــن ب ــــاك ـــــــــــــــــــــ ــ االحتكـــــــ أْن بــدأ منــذ جمــة ّ لقــْد بــدأْت ال   
ــن  ب ّي برمتــه، وكأداٍة للتواصــل ســا اإل ــــــــــود ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ شــاٍط مواكــٍب للوجـــــــــــــــ ك ــــــــــــــــــــــا بدور لتقــوم
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غيــة  تلفــة ا غــات اللُّ ــن ب ارواملعــارف األفــ ســانيٌة لنقــل حاجــٌة إ ــ واألمــم، ف ضــارات ا
الّلغات  صفات الّلغة، ومن ا عمليٌة أدا الّشعوب. و ن ّ ب ّ والثقا العل الّتبادل إيجاد
إليجــاد  ــا وقابلي شــري الفكــرال ــ يــم مفا مــن ســتجد ُ مــا يعاب اســ ــ ع ــا قدر ّيــة ا
ــا  علــوَّ كع يــة العر الّلغــة أّكــدت ــا، وقــد عل ــ والّتعب ألفــاٍظ واصطالحــاٍت مناســبٍة للّداللــة
أمــٍم معروفــٍة  تــراث تمكنــْت مــْن نقــل عندمــا ــ ُتضا ال ــ ال ــا ومرون ــا راع و ــال ا ــذا ــ

. ــ الرُّ ــ عيــدًا  بلغــْت شــأوًا  ــ ال ــا قــة، وثقافا العر ــا بحضارا
22

الّلغة  من ــــم يــــــ ــاٍر ومفا ـــ ــ ــ نقُل أفكـــــ ا ّ بأ ديث ا ـــا ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــ ل ش جمة ّ ال ــــــّرف ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ عـ   
 Target : ــدف امل ــــــــــة « ب « ( الّلغــة ــ ـــــ ــ ــ الّلغــ ــ املصــدر : Source language SL ) إ « أ « ( الّلغــة
ار  األفــ ــذه نقــل ــ وفــاًء  ــ األك ـــــاء املقابــل ـ ــ ــ ــ بانتقـ ّل العنايــة العنايــة ــــع ــ language TL ) مـــــــ
جــان  ، حســب ــ ع ــــــي لســاٍن آخــر، و ــ يقابلــه بمــا لســاٍن مــا ــ كالٍم  تفســ ــ ــي، أْو  واملعا
تمّكــن  مــدى ــ ع عتمــــد ـــــا ــــ ــن، (24) ونجاح مختلف يــن ــن، إعطــاء مضمــوٍن واحــٍد لتعب و
بموضــــــــــــــــــــوع  ـــــــــا، ومعرفتــه مــ ْ ثقافت ــ ع ــا، واّطالعــه م واملنقــول الناقلــة ــن الّلغت مــن جــم امل
معرفتــه  بتعميــق ــٍة موســوعيٍة تبــدأ بثقافـــــــــــ جــم امل ّ ســ أْن ي ذلــك ــ َجــم، مع النــّص امل
ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ يو الب مــا لقواعد ّيــد ا وإدراكــه ــا ع واملنقـــــــــــول الناقلــة ــن الّلغت بخصوصيـــــــــــــــــــات
ســتعمل  الــذي ــ واالجتما ــ الّثقا بالّســياق ـــــة ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ الواسعــ إحاطتــه ــ إ الّناظمــة، باإلضافــة

الّلغتـــــان . (25) فيــه
نظائر  بإيجاد ـــوم ــ تقــ ال ا  « العملية ّ اري  Cary Edmond بأ إدموند ـــا ــ ــ عّرف و  
ٍل دائٍم وضرورّيٍ  ش الّنظائر ذه ترا ن، بحيث مختلفت ن بلغت ما معّبـــــــــٌر ع ن نص ن ب
ثقافة  ن ب ائنة ال ـــات ــ ــ العالقــ ن، وكذلك الّنص ما، أْي مســتقب ور وجم ن الّنص طبيعة
يطــة  ا الّظــروف جميــع ــ إ باإلضافــة والعاطفــي والفكــري ــــي ــ ــ ــ الّنفســــ مــا ومناخ ن الّشــعب

مــا. » (26) وإل مــا م جــم ُي الّلذيــن ان بالعصــرواملــ
Dictionary of language and linguis- والّلسانيات الّلغة قاموس ا عّرف نما ب  

ــذا  أخــرى، (27) و ــ لغــٍة إ ــاٍت مــن ــ ــ ـــــ نقــٌل ملعلومــ ــا ّ tics لصاحبيــه Hartman and Stork بأ
ــا  ّ بأ رأى عندمــا القاســ ذكــره دوســت Dostert الــذي ــف عر ومــًا مــع مف يّتفــق ــف الّتعر

لغــٍة أخــرى .  (28)   برمــوز الّلغــة ــ الّلفظيــة للّرمــوز املعنــوي الّتفســ
ــا  أصل ــ تمّثــل انــت جمــة، وإْن  ّ ال أّن  ــح ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ فــات، يتضـ الّتعر ــذه خــالل مــن  
مســتوى  ــ املفــــردات، وإْن ع مســتوى ــ ــــ إْن ع ــا ـ ف الّلغــوي انــب ــًا يحتــّل ا اجســًا لغو
أو  الّنــص كــه ي األثــرالــذي ـــــ نقــل قيقــة  ا ــ ــــ  ـ شــد  ت ــا ّ ى، فإ ــ الك ــــ  العنايــة ـ القواعــد  

ــا. إل املنقــول الّثانيــة الّلغــة ــ إ ــ األو الّلغــة ــ ــ املصط
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ديــث  ــًا، فــإّن ا شــرقًا وغر ــا ور وظ جمـــــــــــــــــــــة ّ ال ــات نظرّ د عــدُّ مــن الّرغــم ــ وع   
وجــود  ــا ّم ٍة أ ــ العتبــاراٍت كث والــّرد األخــذ ٌ مــن ــ كث ـــــه ــ ــ ـــــ ــ يـــــ ع يــزال ال يــة املن جمــة ّ ال عــن
يــة  كي ّ وال والّصرفيــة الّصوتيــة ا وســائل واختــالف الّلغــات ــن ب ــة يو الب ـــــــوارق ــ الفـــــ تلــك
ســتع  األمــرالــذي تلفــــــــــــــــــــــة ا ــي املعا عــن ــ للّتعب ا ســتعمل ــ ال ّية واألســلو والّداللّيــة
ان  ــا ــّ وملـ ــــة، إّال أّنــه ــ ــ ــ ــ أخــرى  بصــورٍة علمّيــٍة دقيقـ ــ لغــٍة إ مــن ــا ونقل الّنصــوص ترجمــة معــه
كيفيــة  ــ ــاوون ـــــــــ سـ و ات ــ وا الّتجــارب نفــس ــ ون شــار ــم، ي تنّوع ــ شــر، ع ال بنــو
ــ  إ العميقــة ــا ي ب ــ ترتــّد  ــ ال تلفــة ا ــم بلغا ــا ع ــ الّتعب انيــة وإم ــي املعا ســاب اك

جمــة.  ّ ال مــن الّنــوع ــذا وجــود انيــة بإم االعتقــاد ســع ّ حقيقــٍة واحــدة، ي
جمــة  ّ ال إلخضــاع ــ تتوا ــاوالت أخــذْت ا ــ ح ذلــك عــد ــًال  يــدْم األمــرطو ولــم   
جمــة، ومحاولــة  ّ لل تلفــة ا ــاالت ا ــ اتباعــه شــكًال ثابتــًا يمكــن ــا ل د ّيــٍة علمّيــٍة تحــّدِ ملن
عمليــة  القيــام األخطــاء عنــد ــ الوقــوع تجّنــب أو منــع مــْن أجــل ــا تحكم قواعــد صياغــة
إطــاٍر  تحــت جميعــًا  انضــوت ــا ّ لك واختلفــت،  تنّوعــت ــاوالت ا ــذه أّن  إّال  جمــة،  ّ ال

االّتصــال. ــة ونظر الّلســانية،  ــة الّنظر ــن؛  ت اث ــن ت نظر
32

ــة،  جمــــــ ّ ال ــات نظر ــّم  أ مــن ــن ت لنظر عــرض أْن  الّتاليــة الّســطور ــ نحــاول   
ــة  جمــة، والّنظر ّ ال ــ العناصــرالّلســانية تفضيــل ــ إ تميــل ــ ال ــة الّلغو ــة ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ الّنظر مــا

ى.  ــ الك ّميــة األ جمــة ّ ال ــ املعرفيــة ــات تو ا عطــي ــ ال ية الّتفســ


بأعــالٍم  ن ــ األّول، وتق املقــام ــ ـــــــــٌة  ــ ــرٌة لسانيــــ ظا ــا ّ أ ــ ع جمــة ّ ال ــ ـــــــــــــرإ ــ ـــــ تنظـ   
مونــان  ــ  Vinay et Darbelnet ، و ل دار و ــ في : ( فيــدروف Fedrov  ، و كـــ  ن ور مشــ
ة  الّلغو ة الّنظر ض ا. تف عل دافعوا من أبرز من ــــم ــ ـ اتفورد  Catford) ، ف Mounin ، و
 ، ــ املع ــــاره إطـــــ ــ ينضــوي ــواملــدارالــذي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ألّنــه األّول املقــام ــ الّنــص وضــع جمــــــــــة ّ ال ــ
مجموعــٍة  مــن ل ّ شــ ي جمــة ّ محــّل ال ــــــــص أّن النــّ الّنصيــــة، وتــرى تــه بن ــ امــٌن إذن ــ فاملع
ــن  ب املوجـــودة الوحيــدة املوضوعيــة املــاّدة ــ ــون ت اد تــ لمــات ال ــذه لمــات، وأّن  ال مــن
ـــا  ــــــــــــــــــــ بمعنا الّلغــة ــ ع ــه با ان ــ ترك خــالل مــن ــا ترجم ــ ع عملــه يقــوم الــذي جــم امل يــدي
ٌء آخــر  ــ نــاك ــس ل ــه لمــات، ألّن ال جــم ن نيومــان: « إّننــا ــ بي ـــاّف. يقــول ـــــ ــ ــ ــ ـ ـ ا يــوي الب

ــر. » (29)   شــــيٌء آخــ نــاك ــس وحســْب، ل الّصفحــة ــ لمــات ال نالــك ــه،  جمـ ن
جمــة  ّ ال ــة نظر ــ كتابــه ( مقدمــٌة  ــ  André Fedorov فيــدروف أنــدري ان وإذا  
ــون  ت األســاس ــ ــٌة  عمليــٌة لغو ــا ّ بأ جمــة ّ ال ــ وســنة 1953 ينظــرإ موســ ــ ــادر ) الصـــــــ
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إطــار  ــ أْن تــدرج يجــب جمــة ّ ال ــ ــٍة  ّل نظر ــد، وأّن  والّتجر املثاليــة ــ إ ــون ت مــا أقــرب
أّن  ـــــة ) يؤّكــــــد ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ جمـــــــــ ّ ال ــ ــة الّنظر املسائــــــــــــل كتابــه ــ مونــان (  الّلسانيــــــــــات، فــإّن جــورج
ــي  ثنا ــم ّلِ املت ــا ف يقــاوم اك االحتــ مــن ـــوى حالــٌة قصـ ــا ّ ولك الّلغــات ــن اٌك ب احتــ جمــة ّ « ال
ٌس ع  فنٌّ مؤسَّ ا ّ الّطب، ولك فنٌّ  ا ّ بأ رى املعيارالّلغوي » (30) ، و ّل انحراٍف عن غة اللُّ

ــو « الّلســانيات ». (31) علــٍم 
وحــدًة  ه ــ عت و ــا لبح حقــًال  الّنــــص تّتخــذ ــة الّلغو ــة الّنظر أّن  ــ يّت كــذا و  
مــل.  ا مجموعــٍة مــن ــ إ ــ ت ت لمــات ال مجموعــٌة مــن فيــه ــ عــٍد واحــٍد تتوا مغلقــًة ذات
مــل. ا سلســلًة مــن مجموعــًة م ونــه عــدو ال ــة الّنظر ــذه إطــار ــ و ل الّشــ ــذا ــــص فالنـّ

ـــرداٍت وجمٍل فحسب، وإّن  ــــ ــ مفـــ قائمة ــ من ـــــــع ـ ــ الواقـــ ل ـــ  ّ ش ي ـــــــــــــــّص ال إّال أّن النَّ    
ـــّل  أّن لكــــــــ لــــه، ذلــك نــة ّوِ امل مــل وا املفــردات تلــك ــي مجمــوَع معا ســاوي النــّص ال ــ مع
واملتلّقــي  املرِســل بثقافــة امشــّيًة ترتبــط إيحــاءاٍت وظــالًال  ّل جملــٍة فيــه ولــ الّنــص ــ لمــٍة 

واالجتماعّيــة.  العاطفّيــة مــا ا وخ
أووصف  رالواقــــع تصو ـــق تّتفــــــ ال تلفة ا ــات ــ ناحيٍة ُأخرى، فإّن الّثقافـ ومـــن  
ـا  ّ واملاّدية، فإ ـــة الفكرّ ضارة ـــرا ـ لكــّل مظا املاّدي امل ا الّلغـات انــت ون، وملـــّا ال
ــ  لمـــٍة أوجملــٍة مــا ل جــم امل يجـــد ال ثــّم فقــــد ــا. ومــن وتراكي ـــا مفردا دالالت ــ ـــــق ــ تّتفـ ال
َجــم  امل الّنـــــص ــ مع نقــل ومــْن أجــل ــــٍة أخــرى . (32)  لذلــك ــ ــ ــ لغــــ ــ مقابــًال مناســبًا  الّلغــة ــذه
ــــ مضطــرًا  لســـّد جميــع  األحيــان ـ ٍ مــن ــ كث ــ ــــ  نفســهـ  جــم امل يحــًا، يجــد نقــًال  املتلقــــــــي ــ إ

جمــــــــــة. ّ ال مــن ــــوع ــ النـّ ــذا ــا يخّلف ــ ال أوالثقافّيــة ــــة ــ ّيـ أواألسلو ــة الّلغوّ الفجــوات
ــز  ال ــذا أساســه، لتجــاوز ــ جمــة،  ّ ال ــ الّتواصليــة   ــة الّنظر قيــام ان وقــد   

ــــة. ــ ـ الّلغو ــة الّنظر ــــه خلفتـ الــذي الّنقــص وســّد 


ــ  حلقــًة  جمــة ّ عتبـــــرال َ جمــة، إْذ  ّ ال ـــات ـ ــّم نظر أ الّتواصليــة  مــن ــة عـــّد الّنظر   
ــٍة، وقــارئ  ج مــن األصــل الّنــص مؤلــف ــن ب العالقــة ــا وخالل ــا ف ــط ُتر الّتواصـــــــــل سلســلة
ــن  ع القــارئ ــذا ُيأخــذ إْن لــم املكتــوب للّنــص وجــود ــٍة أخــرى، فــال ج مــن جــم امل الّنــص

االعتبــار. 
واملتلّقــــــــــي  املرِســل ــ ع الّتواصليــة ــة الّنظر ــ ــرة املؤّثِ جمــة ّ تقتصــرعناصــرال وال   
 ّ ــ ّ واالجتما ــ الثقا الّســياق ــ كذلــك الّتواصليــة ــة بحثــْت الّنظر فحســب، وإّنمــا والّرســالة
الّلغة  الطارئة ســّد الفجوات من ليتمّكن ّل ذلك ب ِجم امل إحاطة ضرورة ورأت ن للغَت
حيــث  مــن ــا م واملنقــول الّناقلــة ــن الّلغت توافــق عــدم ٍب مــن ســ جمــة ّ ــرال تأثُّ عنــد الّناقلــة
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ســت  ــــ  ل ــال ـ ا ــذا ــ ـــة ـــــ ع جمـ ّ ّية. فال واألســلو والّداللّيــة ــة والّنحوّ الّصرفّيــة مــا يا ب
فقــط، بــل  ــة الّلغو باملعطيــات ــا ف ُيكتفــى ــدف لغــة ــ إ مصــدر لغــة انتقــاٍل مــن مجــرد
ــياق  الّسِ ــ غمــاس اال ــ إ ي الّلســا املعطــى تتجــاوز ــ األو الّدرجــة ــ مثاقفــٍة  عمليــة ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ

عــاٍد وخصوصيــاٍت تواصليــة.  أ مــن يتضّمنــه ّلِ مــا بــ السوســيوثقا
 A جمــة ال ــ فــه ( كتــــاٌب  ُمؤلَّ ــ  Peter Newmark  ــــــرنيومــارك ــ ــ تــ ب ــــــن ــ ــ بّي ــد ــ ــ ــ وقـ   
لقــراء  عطــي أْن  الّتواصليــة، يحـــــــــــاول جمــة ّ ال ــ جــم،  Textbook of Translation  ) أّن امل

(33)  . املصــدر  الّلغــة لقــراء  األصــل عطيــه الــذي ــ الّتأث نفــس ــدف ال الّلغــة
كــــ ( الّنصــوص  األدبيــة ــ غ اغماتيــة ال ـــات الكتابـــــــــــ ــ الّنصــوص أّن أغلــب عتقــد و  
الّدعايــة  فيــة،  ال ـــاالت املقـ اإلعالميــة،  الكتــب الّدراســية،  الكتــب والّتقنيــة،  العلميــة
تتطّلب  نما ة، ب لغو ترجمًة تواصليًة ال العاّمة ) تتطّلب ـــــة، اإلعالنـــات والّتجار الّسياسية
أو  اتــب ال لغــة ــ منصّبــًا ع تمامــه وا ــا ف اتــب ال عنايــة ــون ت ــ ال اإلبداعيــة الّنصــوص
ة. (34) والّنحو مية امل األصل ية أب إ أقرب ون ًة ت ترجمًة لغو كالمه محتوى ال م ّلِ املت

سائــــــر  ــ ع ــة األولو ــه إعطائــ وضــرورة املتلّقــي ميــة أ ــ ع ـــدوا ــ ــ ــ أّكــ الذيــن ومــن  
مــن  ــو جمــة، و ّ ابــرعلمــاء ال أ مــن ــ عت ُ نايــدا E. Nida الــذي ــن أوج ـــرى ــ ــ ـ ــ ــ العناصــراألخـ
والذي  وأصوله، و قواعده كعلٍم له جمة ّ ال س تأس م دور خ الّتار م ل يحفظ الذين
جم  امل ع يجب أّنه ع الّديناميكية  Dynamic Translation ال جمة ّ ال ع تحـــّدث
دف  ال الّلغة ٌ مشابٌه  تأث املتلّقي ع جمة ّ لل ا ف ــــون ــ بكيفيٍة يكــــ الّنص انتاج عيد أْن 
ــ  ع تقــوم عنــده جمــة ّ املنطلــق. فال الّلغــة ــ متلقيــه ــ ع الّنــص نفــس تركــه الــذي لذلــك
نــّصٍ  إيجــاد ــ إ ــس ًا، ول وأســلو ــ مع ــدف ال لغــة ــ معــادٍل لــه بأقـــرب الّنــص إنتــاج إعــادة
تطابقــا  أْن تتطابــق ــا ل يمكــن ــا، وال عب وســائل ــ تختلــف تمامــًا، ألّن الّلغــات مطابــٍق لــه

تاّمــًا.
ــــن  يمكــ ــ ال ــن Peter Newmark الفــوارق ّ ــن، يب ت الّنظر ــن ب ــــه ــ أثنــاء مقارنتـ ــ و    
 : التا املثال خالل من الّتواصلية جمة ّ ال ّميــة أ ع د شّدِ و األخرى عن ما إحدا ِّ أْن تم
تواصلية،  نا جمة ّ لب )، فإّن ال ال ترجمة  ( Chien méchant ) بالعبـارة ( ِاحذْر من عند
ة. فالفرق  لغو اآلن جمة ّ ال لٌب متوحش )، أصبحت بـ (  ا نفس ـــارة العبـ ُترجمت إذا نما ب
معلومــاٍت إضافيــة،  مــن ــة الّلغو جمــة ّ ال مــه تقّدِ مّمــا الّرغــم ــ ــن، فع جمت ّ ال ــن ٌ ب ــ وا

الّتواصليــة. (35) جمــة ّ ال ًا مــن ــ أقــلُّ فاعليــًة وتأث ــا ّ فإ
اليــوم  آفــاٍق مختلفــة، يّتفقــون ــ إ تمــون ي الذيــن جمــة ّ ال ــري منّظِ أّن معظــم إال  
ــ  تل أْن  يجــب ــم نظر ــ ــ و ــا،  وجو عــّددت وإْن  واحــدٌة  قضيــٌة  جمــة ّ ال أّن  ــ ع

الّتاليــة: الّثالثــة األساســية املتطّلبــات
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ـــــوح. ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ بوضــــــــــــــــــــــــ املع نقل ــــــزع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ كيـــــــــ ّ ـــ ال ــ
بآداء وظيفٍة تواصلية.   ا وجود ر ِ ّ أْن ت - يجب

املتلّقي. ًة لدى استجابًة مشا د أْن توّلِ ـــ يجب ـ ــ
 3

يومــًا  عمقــا تــزداد املتطــــــّور ـــــــرب ــ الغـ عــن ــ  تفصلنــا ال املعرفيــة والفجــوة ــّوة إّن ال   
ــات، والّزخــم  ــ ــ والّتقنيــ العلــوم مياديــن ــ يحصــل الــذي ــ الكب الّتقــــّدم ظــل ــ يــوم، و عــد
ــ  ّل يــوٍم ع الّدوائــرالعلميــة ــا تطالعنــا ــ ال واالصطالحــات يــم املفا مــن واملتجــّدد ائـــل ال
اصطالحًا  ن ع أر ــٍة إ ّل دقيقـ ا م تفرزه ما عدد د يز وقد ا، إْذ يصل واختالف ا تنّوع
يــم  املفا ــذه نقــل وســائل ــ ع يطــــرأ الــذي ع الّســر الّتطــور ــ إ جديــدًا، (36)باإلضافــة
ــ  ــا دور ــ وإ جمــة ّ ال ــ إ حاجتنــا ــا، تصبــح مجمل ــ يــًة  غر ــون ت اد تــ ــ ال واالصطالحــات

احــًا.  إ ــ أك يــة املصط حــّل املســألة
املعرفيــة  اإلنتاجــات مــن الوافــد ــ ع االطــالع بوابــة ــ ــ ال جمــة ّ شــّك أّن ال وال    
وضــٍع  عــن ـــــث ــــ ــ األمــربالبحـ يتعّلــق ــن ح يــة العر للغتنــا القــوي الســند ل ّ شــ والتكنولوجيــة
ولغــة  ديــدة ا يــم واملفا اع ــ االخ لغــة تمّثــل ــ ال يــة األجن ــــــــــات ــ ـــــ ــ الّلغـ ــة مواج ــ ــا ل أحســن
ا  وجود يرتبط ال ات ّل املصط ل املصدراألساس الّتا و ديثة ا واملنا ات الّنظر

الّلغــات.  تلــك ــ ــا بوجود يــة العر الّلغــة ــ
جمــة، يمّثــل  ّ ال بواســطة ــة الفكر الغــرب منجــزات نقــل ــ ع العمــل إّن محاولــة   
ضــارات  ا جميــع ــ ة شــر ال عصــور تلــف بــع أّن املت يــة، ذلــك العر حقيقــًة دعمــًا لّلغــة
جمــة  ّ ال حركــة ــار بازد الّلغــة فيــه عاّمــًة بمــا ــ الثقا ــــار ــــــــ االزد ان ــ اق ــظ ي ســانية اال
ــن  ب عليــه املّتفــق املســبق امــــل ال ســيق والّت يحــة ّ ال ــ املعاي وفــق يتــّم ذلــك أن طة شــر
تــداول  ــ ـــّل عشــوائيٍة  ــ جماعــات) تفاديــًا لكــــــــــــــــ أفــرادًا أم انــوا ــن (ســواء  جم امل ــاط ــ ــ ــ أوسـ
ات  واملشــ ادفــات امل بإطــالق ــا ع ــ والّتعب املعرفــة ارالوافــدة، ألّن نقــل واألفــ يــم املفا
واالضطــراب  االرتبــاك ــ إ يقــود قــْد  الواحــد،  ــ األجن املقابــل افــأة مل ـــا وغ الّلفظيــة
بخاّصة، يقـــول  ات املصط ـــوى ــ مستــ شًا وقصورًا ع شو فرز ـــانًا، (37) و أحيـ والّتناقض
طبيعيــًا أْن ال  ان ــة، فــ يَّ َغر أرض فـــوق ســانية اإل املعرفــة مــع نتعامــل ــري : « فنحــن النو
االختــالف  ــا ف شــيع كذلــك، ومراجعنــا ســت ل موّحــدة، بــْل إّن مراجعنــا اتنــا مصط ــون ت
العلــوم  علــٍم مــن ـــــل مسائ ترجمــة تصــّور يمكــن ال االتفــاق » (38) ، ألّنــه مــن ــ أك ــ االصطال
طبقــات  مــن طبقــٌة متـــقّدمٌة  ــات ــ ـ ــ ــ ــ أّن املصط ، ومعلــوم ــ االصطال ــازه ج ترجمــة دون
العامــة، وأّن أّي خلــٍط أوخطــأ  والّلغــة ــــــــــة ــ اّصـ ا الّلغــات ــن ب الّتداخــل صــورة عكــس الّلغـــة
ــات  الّنظر ــض تقو ــ رأســًا إ ــا، قــْد يأخــذ يم مفا مراعــاة وعــدم ــات املصط ترجمــة ــ
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ــ  الّتفك ــ ع ــا آثار تخّلــف ميــة م ــ فو ــ إ كذلــك ــؤّدي ــا، و ف وتداولــت ــا ح اق ــ ال
بحوثه  العالم ومجاراة املستجّدة يــــم املفا يعاب اس عن إعاقته التا و ي العر العل

مــزاوي . (39) ا يــرى كمــا واستكشــافاته
الّدقــة  ــ ــات، و املصط ــة ــ لغـ ــ العلميــة ــس ــّم املقاي ــٌف أل طبعــًا مخالـ ــذا و  
تمثيــٍل نظــرّيٍ  ــاب ــ غيــــــــــــــــــ ــ يبــدو ... إ ــس، « وراجــٌع فيمــا أوالّل الّتداخــل ـــوح، وعـــدم ــ ــ والوضـ

 (40)  « ــات.  املصط بضبــط حــة املق يــات املن ــة عفو ــ وإ ّيــة،  املصط للقضيــة
العفوي،  عه وطا املصط ـــع وضـ ســّم به ّ ي ّم ما أ ري: « إن الف ــ الفا يقول  
ل  للمشــ ــة الّنظر عــاد باأل اٍث  ــ باك وال ــٍة  دقيقـ يــٍة  من بمبــادئ ن ــ تق ال ــٌة  عفو ــ و
االضطراب  ـا مقدم الّسلبية،  الّنتائج ٍ من كث إ ة العفو ذه قادت ــــي. وقد املصط
يــــــة. »(41)    األجن للمفــردات حــة املق املقاِبــالت تناســق ، وعــدم ــ املصط وضــع ــ ــ والفو
ٌن بوجود  ي، ر العر املصط أّي خلٍط أواضطراٍب  ــّكٍ فإّن تال شـــ دون ومن  
ــ  أســـــــــــــٍس ومنا ــ ع يحــًة دقيقــًة وتقــوم يــًة علميــًة  من بــع ّ حركــٍة ترجميــٍة مؤّسســٍة ت
بالّنصــوص  يتعّلــق مــا ــ الســيما اكــه أوإر تضليلــه عوضــًا عــن ـــي ــ ــ ــ ـ املتلقــ ــ تن ــٍة محــّددة وا
يــٍة  من بــدون والّتقنيــة والفنيــة العلميــة يــم املفا أّن ترجمــة واملتخّصصــة، ذلــك العلميــة
كمــا  ــ االصطال ــال ا ــ والقصــور ش شــو ّ وال االضطــراب ــ حتمــًا إ محــّددٍة ســيؤّدي

أســلفنا.
Ter-  ـــــة ـ يـّ أواملصط املصطلــــح وعلم علــــــٌم جديٌد  الغرض ذا ل اسُتحــــِدث وقد  

مكـــن  ـــو ، و الّنمـ طــور ــ يــزال وال شــأة ّ ال ــوعلــٌم حديــث minologie \ Terminology ، و
ــة  الّلغوّ ــات واملصط العلمّيــة يــم املفا ــن ب العالقــة ــ يبحــث الــذي بأّنــه « الِعلــم فــه عر
الّتخصصــات  الّلغــة، واملنطــق، ومختلــف علــوم شــاركه علــٌم ت ــو ــا » (42) ، و ع ــ ِّ ع ــ ال
ــة  بالّنظر ــ ت و ــات،  املصط يــف وتص جمــع يــات بمن تمامــه ا بــدأ و العلميــة، 
ووضــع  ــب الّتعر ــ ومنا ــ املصطل والّتوليــد جمــة ّ ال مجــال ــ الّشــاملة يــة املصط

(43) ــا.   وغ املتخّصصــة املعاجــم يــف وتص ــا وتوحيد ا شــر و ــات املصط
اســتعمال  ن تحســ ــ إ ــدف ــس مقاي وضــع ّمــة م عاتقــه ــ ع حملــه ــ إ باإلضافــة  
ند  س ال ال ة العفو واملمارسات الفردية املبادرات من ا ترجم ات، وتخليـــــص املصط
ــ  وإ ســيق الّت ــ إ القليلــة جمــة ّ لل يــة العر باملؤّسســات يــٍة علميــة، والّدفــع من أّيــة ــ إ
تفاديــًا  ــات املصط ــٍة ودقيقــٍة  لنقــل يــاٍت وا من اعتمــاد خــالل مــن ــا بي فيمــا امــل الّت
ــــ  ــري ـ الف ــ الفا يقــول ـــ كمــا ــة ــ الّتجر ــت أثب ورائــه. وقــد مــن طائــل ال فيمــا ــد ا إلضاعــة
ــٍة  وقيــوٍد نظر ملبــادئ يخضــع املفــردات وتوالــد تكفــي، وأّن توليــد ال ــة العفو أّن « املمارســة

يــة. » (44) املصط ــو علمــًا مســتقًال  ــون أْن ت ا يــٍة مــْن شــأ ومن
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يبــدأ  أن يجــب ــي العر ـــي املصط الــّدرس ــــالق أّن انطــ أْن نقــول البيــان ٌّ عــن ــ وغ  
ــا  مراجع وترجمــة يــة الغر ضــارات ا ــ يــة املصط ــات ــ باملنظومـــ ــــــاك االحتكــ مــن أوًال 
أســٍس  ــ يــٍة ع ـــــــــٍة وموضوعيــٍة مْب يــٍة محــّددٍة بدقــّ من وضــع أجــل مــن والّتطبيقيــة ــة الّنظر
العلميــة  ــة ــ يــــ املن أّن  ذلــك ــن)،  ّي املصط  ) ــن  تم امل ميــع ُملزمــٍة  ســليمٍة  ـــــــــــــــج ومنا
املعرفــة،  نصـــــف يــة املن علــٍم وعمــل، ألّن «  ّل  ــ  ٌّ ــ شــرٌط أسا ــة الوا والعمليــة
ّل داٍن  والّسلبية اإليجابية اته ومصط يمه شملْت مفا الذي ديث ا ـــا ــ عاملنــــ ادة وز

  (45) عيــد. »  و
فوســ  ومنــذ ــــــــــــح ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ املصطلـ علــم ــ تصــون ا لــه ، وضــع ــ املن ميــة وإيمانــًا بأ  
ـــــــــــــات  املصط وضــع ن تحســ ــ إ ــدف ـــــــس   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ واملقاييـ املبــادئ WUSTER مجموعــًة مــن
األخضــرغــزال  ا ـــر ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ذكـــــ التـــي ّمــة امل ــس املقاي ــا. ومــن وتوحيد ا واســتعمال ــا وترجم
ــ  والوا الّدقيــق ــ املصط مرتبطــٌة بتفضيــل ــ الّدالليــة؛ و ــس الّشــأن: (46) املقاي ــذا ــ
بكيفيــٍة  املــراد ــوم املف ــ ع ــــذره ــ يــدّل جــ الــذي ــ املصط أوامللتبـــــــــــــس، وتفضيــل ــم امل ــ ع
س  املقاي الواحــــــد. ومن للمصط املتعّددة والّدالالت الّلفظي اك االش ـــــب أوضــــــح، وتجّنـــ
النــادرأو  الفصيــح ــ ع ع الّشــا الّلفــظ االســتعمال؛ ذكــرتفضيــل ــ ع تقــوم ــ ال االجتماعيــة
ــ  ــــه. و وَجْرســ وْقعــه وجمالّيــة الّلفــظ ــة؛ خّفــة الّلغو االجتماعيــــــــة ــس املقاي ــب، ومـــــن الغر

وجــودي، وآخــرلغــوي: منطقــي ــن؛ جانــب جانب ــ إ ند ســ
ّل  بوضــع ــا فينّظم ــة ــ ــ ــ ـ وميــ املف باملنظومــات ّتــم الــذي ــوذاك املنطقــي انــب ا ــــ فأّمــا ــ ــ ــ ـ ــ
تــّم ضبــط  قــد ــون ي ذلــك إليــه، و ــ ت ي الــذي وميدانــه املناســب حقلــه ــ ــوٍم جديــٍد  مف
يــم  املفا عــن ــًا يمّيـــــــزه فــًا دقيقــًا وا عر ــــه لــ يضــع ومّيــة، ثــم املف منظومتــه ــ موقعــه
إقامــة  بواســطة ــون ي ــوم باملف ـــق ــ ــ الوثيـــ ـــــــــــــــــــــــــح ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ املصطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أّن ارتبــاط ـــــــرى، ذلــك األخــ
باإلضافــة  يــة املصط للوحــدة العميقــة الّداللــة عــن بالكشـــف ســمح ـــــــف (47) الــذي الّتعر
بتوثيــق  الواحــد، ثــّم يقــوم ــ املعر ســق ّ ال داخــل األخــرى ــات باملصط ــا عالق ــه ــ ينــ تب ــ إ

ّل ذلــك. 
تفاديــًا  وتوحيـــــــــــده وتوليــده املصطلــــــــــح وضــع طــــــرق تــّم بتحديــد ف ــوي الّلغــ انــب ا ــــ وأّمــا ــ ــ ــ ـ ــ
الّلفظــّي جميعــًا، وكيفيــة  اكه واشــ ترادفــه مــن صــًا  وتخلُّ الواحــدة الّلغــة ــ ــــه ــ الزدواجّيتـ
ــا  عّل يــة األجن لغتــه ــ ــ املصط يــة ب إليــه، (48) ودراســة ــ ت ي الــذي الِعلــم يــة ب ــ دمجــه

ٍ مقابــٍل مناســٍب لــه. (49) ــ مصط اح ــ ثــّم اق ترجمتــه ل ّ ســ
ساٍق خاّصٍة،  أ ضمن ــــــــــا ووضع ا ف عر و ـــــــــم ي املفا مع أّن الّتعامل يّت ذا و  
املتخّصــص، يقول  للعالــم ــ العل البحــث أبــدًا عــن التنفصــل ــ ال ســة الرئ ــام امل مــن ــون ي
جـــــــزءًا  ان ، بــْل  ــ العل البحــث عمــًال منفصــًال عــن يكــن لــم ــات املصط : « إّن صــْوغ ــ املز
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عمــًال  ــس ول أثنــاء البحــث ــ ــا إل اجــة يجــًة ل ُتْخَلــُق ن ــات منــه. إْذ إّن املصط يتجــّزأ ال
(50)  « مســتقًال. 

الّلغـــات  املعروفة الوضـــع قواعـد ة )  وْفق الّلغو ـات ( الّرموز املصط وضع   أّما
ــــــي  ــ املصط ـــق عاتـ ــ ع يقـــــع نمــا الّلغــوي ، ب ــام م مــن الّنظـــري، فتبقـــــى املصطلـــــــح وعلــم
ــ  ــاًء ع ــــــ ــ بنـ لالستخـــدام ســب واأل األفّضــل ــــــــح إقــراراملصطلـ ــــح املصطلــ علــم ــ ــــــص املتخّصـ

(51)  . ــ املصط ــــم عل ــ املعتمــدة ــة والّلغو ــة ــ والفنيـ العلميــة ـــس واملقاي أدّق املبــادئ
ــ  املصط وضــع يــة ( من يــة  املن ــذه ــ ــــّم  وامل ــس الّرئ جمــة ّ ال إّن وضــع  
كعلــٍم  يــة العر ّيــة املصط صــرح إقامــة ــ ا ام وتوحيــده ) وإســ وترجمتــه وتوليـــــــده ــ العل
ـــــاٍت  ــ ـــــ خدمــ ــا ل بــال، فقــْد قّدمــت ــ ع يخفــى ال اتــه ومصط اتــه ونظر وأسســه قواعــده لــه
يــٍة  ــٍة اصطالحيــٍة عر بنــاء نظر ــ ســندًا اتــكأْت عليــه ــا ل انــت ــا، ف إنكرا يمكــن جليلــًة ال
ــا  أدوا وضْبــط ــــــــــة ــ املعرفـــــ ــب تقر ــ إ ــــ  ـ والّتواصليــة  العلميــة ــداف ـــًا لأل ــــ تحقيقـــــــــــــــ ـ ســ 
مصراعيــه  ــ ع مفتــوٍح  عالــٍم  ــ ــا ف البحــث وإتاحــة ــا امتالك ســ وت ـــا ــــ م ْ ف ســيط وت
ــ  واملنا ــات والّنظر املعــارف ترجمــة خــالل مــن ــ الّثقا ســاخ االست انيــة إم مــع للمعرفــة
ــون  أْن ت إال يــة للمصط يمكــن ّل ذلــك، ال أساســًا لــ ــا و ـــات. ف ـ ــ ـــــ ــ ــــــــ واملصط يــم واملفا

ــا. ع ســتغ أْن  األحــوال مــن بــأّي حــاٍل  ــا يمك وال جمــة ّ مدينــًة لل
ســْت بذلــك  ل جمــة ّ الكيفيــة، فــإّن ال ــذه ــا وترفد ّيــة املصط انــْت تدّعــم وإْن   
مجموعــٍة مــن  ــٍة و يــٍة وا بمن جــم امل ـــــرإمــداد ـــــ ــ األمـ يتطّلــب ل، وإّنمــا الّســ ــن ّ ال العمــل
وملا  ا ترجم املراد للّنصوص املناسبة املقاِبالت إيجاد ع ساعده ال والوسائـــــــل املعاي
العلــم، ومــْن شــأن  نصــف يــة يــة. علمــًا أّن املن األجن الّلغــات ــ ــاٍت  مصط ســَتجدُّ مــن ُ
الناتجة  ــات ــ ــ املصط فو لة مش القضاء ع جمة ّ ال مجــــال املعاي إ االنضباط
ن  جم للم الّثقافيــــة األصول تنوع ا سب كـــــــــان وال ـــــــراك واالشتــ ادف ال خصوصًا عن
ــا  لغا ــ ــات والّنظر ــات املصط ــا م جــم ت ــ املصـــادرال ـــالف ـــات، واختــ املصط مجــال

ــــــة: (53) ــ يـــــــ املن الّتاليــة، رســٌم لتــك الّنقــاط ــ األصليــة. (52) ولعــّل، 
الصرفّيــة،  مـــا يا جمــة، بب ّ ال عمليــة مــا تتـــّم بي ــن الّلت ــن الّلغت لتــا ب الواسعـــــة 1 - الّدرايــة

ـــــــا.  ــ ــ ــ ـ ــ مـ ما، وثقافت ــة، وأســالي الّنحوّ مــا وتراكي
ـــة.   يــ العر إ ــه ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ترجمتـ املراد العلــم الواسعة ة وا 2 – االّطالع
ا. وتوليد ات املصط وضع وكيفية ــــــــــح ــ املصطلـــــــ ِعلم الّدراية 3 – أْن يمتلك
الّالزمة. ا ارا م وامتالك الّتطبيقّية ا وتقنيا ا ا ونظرّ جمة ّ بال 4 – الّدراية

أو  الّلغــة، عاّمــة أوثالثيــة ثنائيــة ــات املصط بنــاء معاجــم عمليــة ــ جمــة ّ ال 4 - انخــراط
متخّصصــة: 
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واملعتقــدات  ار األفــ ــا ع تقــل ت ـــٍل  ــ تواصـ قنــاة ــا بوصف ـــــ  جمــة  ّ ال تضطلــع  
ــ  غايــٍة  ــ بــدوٍر ع ـــــ   بلغــاٍت مختلفــة  الّناطقــة ماعــات ا ــن ب ــات اعـ واالخ ارات واالبتــ
يقــول  األمــم.  ــن ب ســانية اإل املعرفــة ونقــل الّشــعوب،  ــن ب ــ الّثقا اّلتبــادل ــ ّميــة األ
لغــّة تتواصــل  يــة العر الّلغــة أيضــًا جعـــل ــ ع ــب ــري: « إّن الّتعر الف ــ القــادرالفا عبــد
عــّدة  ــ ع الّلغـــات تلــك ــ إ ســبة ّ بال ــا موقع تحــّدد بوســائل ــا د و ب األخــرى الّلغــات مــع
وميٍة  مجاالٍت مف توطيدًا مستمّرًا  ة الّلغو املاّدة وتوطيد أيضًا  ب ات... والّتعر مستو

(54)  « جديــدة.  معرفّيــٍة  مجــاالٍت  ــ أو
اســتقرت  عدمــا يــة العر العلــوم عــده، لغــة و ــري ال ــع الّرا القــرن ــ نــْت،  دّوِ وملــا  
ــْت مخزونــًا معرفّيــًا  الّلغــة، وِسعـ أحاديــة متخّصصــة معاجـــــــم ــ ــا،  معظم ــ ــا ا مصط
العلـــوم »   ــا  «مفاتيــح فــات »، وم عر ـــــْت أحيانــًا « مفــــردات » وأحيانـــــــًا أخــرى «  اّمــًا، وسميـ
ــ  ــر ي، و « الّتنو ـــا رجــــ ا ف فــات » للشــر وارزمــي، و« الّتعر ا هللا أبــوعبــد أّلفــه الــذي
الــرؤوف  ــــف » لعبــد الّتعار ــــات ــ مــّ م ــ ع نــــوح، و « الّتوقيــف الّطبيــة » البــن ـــــات اإلصطالحــ
العشــرمقـــــــاالت  انوي، و «  ال ع مد الفنون »  اصطالحـــــات املناوي، و « كّشــاف بن
الّطــب » البــن  ــ النديــم، و « القانــون رســت » البــن اق، و « الف ــ إ بــن ــن ن ــن »  الع ــ
ــا  ا أ ــا، اصطــدم البيطــاروغ واألغذيــة » البــن ــة األدو ـــردات ملفــــــ امــع نا، و « ا ســ
انــوا  يــة، ف العر ــ وع ــــــــم ـــاٍت علمّيــٍة جديــدٍة عل ـ بمصط األفــذاذ ــن مي العلمــاء وامل مــن
ــٍة،  ـــــــ ج ا، من و جانب بادرٍة إ ًا (55)  أصيًال أومعّر ي العر مقابله ومعه األصل يوردون
ــ  ع الّلغــة ثنائيــة املتخصصــة املعاجــم عصــرصناعــة انطــالق اب ــ لْت فكــرًة أّولّيــًة الق ّ شــ
االنخراط  إ ا ودفع جمة ّ ال إشراك إثباتًا ع اآلخر ، قّدمت انب ا ا،  ّ األقل، فإ

تقديرنــا. حســب ــ ع الّصناعــة تلــك مثــل
صــورة  ــ يــة العر ــ إ ــا ونقل يــة الغر العلميــة املعرفــة يعاب اســ ــ أم ولقــْد   
بمعاجــم  ــي،  العر ــ العل طــاب ا ــ مرتبطــًا،  اليــوم تّصــون ا ــا يتداول ــاٍت  مصط
م   إمداد ًا  كث جمون امل ا عل عّول ال ــات ــ ــ ـــــ الّلغــ أومتعّددة الّلغة ثنائّية ات املصط
غــزو  ــ وال يــة الّدوائــرالغر ــــــا ــ ـ ــ ــ تطرح ــ ال العلميــة يــم مقابــالٍت للمفا مــن يحتاجونــه بمــا
بمختلــف  االّتصــال لوســائل ع والّســر ــل املذ ظــّل الّتطــور ــ ــٍن  ّلِ ح ــ يــة العر لغتنــا
جمــون  امل ــأ ٍب أوآلخــر، ي لســ باملــراد ــا وفا وعــدم املتــون ــذه ــز حالــة ــ ا، و ال أشــ
بــه  ســمح وْفــَق مــا األصليــة ــا لغا ــ ــات املصط ــي معا مقابــالٍت جديــدٍة تحمــل وضــع ــ إ
العصــر. فاألخــذ  مًة ومتطّلبــات ــ م ــا وتجعل املعاجــم ــذه ــ غ يــة (56)  العر الّلغــة ــن قوان
متبــادًال، بــْل إّن نظــرًة  ل، أصبــح الّشــ ــذا ــن، وفــق جم وامل املعاجــم ــذه ــن والعطــاء ب
ـــات  املصط معاجم لصناعة تصّدوا أّن الذين بـــــــــت اليوم، ي ية املصط واقع خاطفًة 
ية  األجن لّلغات ن املْتقن ــ من م ـ أغل انوا ـــ  األصل،  ا نا و الّلغات أومتعّددة الّثنائية
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جمــة. ّ ال حركــة ــ ــن املبدع ومــن
أو  الّلغــة ثالثيــة أو ثنائيــة ــات املصط ومعاجــم جمــة ّ ال أّن  ــ جــدال ال إذْن   
األخــرى، ففــي  مــا إحدا رْفــد ــ األدوار بــادالن ت متخّصصــة،  أو الّلغــات؛ عاّمــة متعــّددة
ــات  املصط ائــٍل مــن بكــّمٍ  ــا د وتزو املعاجــم مــن الّنــوع ــذا بإغنــاء  جمــة ال تقــوم ــن ح
األصلية  ا لغا من ا نقل عد ـــــــــــات ــ الّتخّصصـــــــــ مختلف ا إل تحتاج ال ديدة ا العلمية
جــودًة  ــا ل ضمــن و ــا تحيي ــ ع عمــل مّمــا ــٍن وآن ّلِ ح ــ يــة العر الّلغــة ــ إ ــا وترجم
قــام  الــذي األســاس مّثلــت عدمــا ــن   املتخّصص ــن ب ن تواصليــًة واســتعماًال وتــداوًال واســع
املنطلــق  ــ يــة األجن الّلغــات ــ ــــات املصط انــْت قوائــم األصــل، حيــث ــ ــا إعداد عليــه
ا  ن ســتع و املعاجم ذه ع جمة ّ ال ئ جمة، تت ّ ال ق طر عن ية العر املقابالت لوضع
جــم  للم املعرفــة، إْذ تقــّدم مياديــن جميــع ــ املتخّصصــة العلميــة الّنصــوص ترجمــة ــن ح
جمــة  ّ ال ا، ألّن طبيعــة ســ أ باختيــار لــه ســمح ممــا افيــة ال والبدائــل ّمــة امل املعلومــات
العلميــة  املعلومــة ــا ف ســبغ وُ  ، ــ واملع ــ املب ــا ف يتعانــق علميــًة  لغــًة  ــب ــ ــ ــ تتطّل العلميــة
عــن  ــ التعب ــ واألمانــة ـــة،  يــ املتنا والّدقــة املطلقــة،  واملوضوعيــة ــة،  املطلو بالّصرامــة
ــب  تص ــ ال واألرقــام والرمــوز تصــرات وا ــات املصط اســتخدام ــق طر عــن الفكــرة
لغاٍت متخّصصٍة  ٍل دائٍم إ ش يتصّدى العلمية الّنصوص جم رأسًا، (57) فامل دف ال
عليه  ن ّ يتع يومية، مّما أصبحت شافات االك ة ــــــــــــــــات ، ألّن وت املصط ائٍل من كّمٍ  وإ
ــا،  إل جــم ي ــ ال الّلغــة ــ ــا مقابــالٍت ل إليجــاد املتخّصصــة العلميــة باملعاجــم االســتعانة
ســًا  اّمــًا ورئ مــوردًا  الكيفيــة ــذه الّلغــات أومتعــّددة الّثنائيــة ــات املصط معاجــم وتصبــح

ــاز . االنجــــ وســرعة ــم الف ــة ّ جمــة ّ لل يضمــن
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ائلــًة للعلــم  انــاٍت  إم يــح آفاقــًا فســيحًة وت اليــوم ديثــة ا التكنولوجيــات تفتــح   
شــبكة  ة،  ــ األخ القليلــة الّســنوات ــ اســوب،  ا ــا ف ارتبــط عندمــا خاّصــة و واملعرفــة
لتقــي  و الّلغــات ــا ف تتقاطــع ٍة  ــ صغ ونيــٍة  إلك ــٍة  قر ــ إ العالــم ــْت  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ حولـ ــ ال نــت األن
ديــدة  ا العلميــة األبحــاث مــن توّفــره مّمــا لــون في ّلِ األجنــاس مــن تّمــون امل األفــراد ــا ف
اّتصاليــٍة  وظائــف ــت ــ ــ ّلِ الّتخّصصـــات، فقّدمـ ــ ــراملعرفــة توّفِ دة لغــاٍت متعــّدِ ــ القّيمــة
ــن  ب ــة الّلغو واجــزوالعوائــق ا الّشــعوب، وكّســرت ــن ب املســافات ومعرفيــٍة جديــدٍة ألغــت
اآلليــة  جمــة ّ ال ــة الّلغو لكســرالعوائــق اســوب ا ــا قّدم ــ ال ــــــرالّتطــور مظا األمــم.  وأبــرز
نقــل  ــ شــري ال جــم امل ســاعد ديثــة، أْن  ا مجيــات ال توظيــف خــالل حاولــت، مــن ــ ال

ـــر . ــٍق قصيــــــــ وقــٍت ضّيِ ــ نــاء معرفــٍة جديــدٍة  و أخــرى ــ لغــٍة إ مــن املعرفــة
االّتصــال  وســائل ــ اصــل ا ســتغلَّ الّتطــور أْن  اليــوم ــي العر تمــع با واألحــرى  
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والفنيــة،  والّتقنيــة العلميــة ـــــا ــ ــ ـ ــ ـ جوان مختلــف ــ ســانية اال ضــارة ا ــ ــادث ا والتقــّدم
ــو  خدمــاٍت جليلــٍة مــادام مـــن اآلليــة جمــة ّ ال ـــــه تقّدمـ مّمــا اســتفادًة قصــوى ـــــــــد ــ ستفيــ وأْن 
املناســب  ـــــل ــ يــ يــة، ولعــّل الّس األجن ضــارة ا وملنتجــــــات للمعرفــة لك املســ موقـــــــــــع ــ يــرزح
لــْن  والعــرب الغــرب ــن ب الفاصلــة املعرفيــة والفجــوة ــّوة ال يــق تض مــْن أجــل املعرفــة لتلــك
ــــل  ــ ـ ــ ــ مسائــ ــناول تـ تخّيــل ــــــن ــ ــ ــ ـ ــ يمكـ ال وتوليــده، (58) ألّنــه ــــي ــ ـــــ العلمــ ـــــح ــ املصطلـــ ترجمــة ــ غ ــون ي
مــن  بالعديــد دعــا ، األمــرالــذي ــ االصطال ــازه ج اســتعمال دون بالبحــــــث العلــوم علــٍم مــن
يــٍة علميــٍة  من وضــع عــد ــ اآل ــ  بالّتوليــد املصط ــط ر ــ إ ديثــة ا يــة املصط ــد املعا
دة  يــٍة متعــّدِ ــاٍت مصط ــ ــ ـــــ معطيـ ّيٍ دقيــٍق مــزّوٍد بقاعــدة برنامــٍج حاســو ــاد موّحــدٍة واعتمــــــــــــــ

جمـــة. ّ ال برنامــج ــ مــا يتــّم إدخال ـــــات ــ الّلغـــــ
15

مــن  الّسبعينــــات ــ ُمَحوَســَبة، بــدأت ترجمــة ــ ونيــة أواإللك اآلليـــــة جمـــة ّ ال   
اسوب،  با جمة ّ ال استعانة بروزفكـــرة ومع جمية ّ ال ــات ــ ــ ـــــ الّدراســ ــور ظ مع املا القرن
ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـ موعــ ن ازاملتضمَّ ا ــ بوصفه اسوب ـ ا ستعمل جم امل أصبــــح ن ا ذلك ومنذ
وجوه  مختلف ومن سرعته مستفيدًا من وّظفه ــ  و املدمجة ــ املعلوماتية الّتقانة مبتكرات
ــ  إ املنطلــق الّلغــة مــن انتقالــه ــ ــات واملصط املعـــارف مــن يحتاجــه مــا ــن تأم ــ تطبيقاتــه

ــدف.  ال الّلغــة
لغــٍة  مــن للمعلومـــات ــ اآل ـــل ـ الّتحو عمليــة ــ ل،  الّشــ ــذا اآلليــة،  جمــة ّ فال   
مــن  ــون يتكــّ اآلليــة جمــة ّ لل ــس رئ برنامــج ــ ع يحتــوي الــذي اســوب ا بواسطـــة أخــرى ــ إ
ا، والّلغة  م جم املصدرامل الّلغة عن افية ال املعلومـــات تتضّمن معطياٍت ُمْدَخلة قاعدة
ــ  إ ــن، باإلضافــة الّلغت ــات معلومــ ــن ب الّرابطــة ــة الّرمز ـــا، والعالقــات ــــــــ إل جــم امل ــدف ال
ــا، وإّن أّي نقــٍص أوخلــٍل  وترجما العلميــة ـــات ـ واملصط املتخّصصــة الّنصـــوص عــدٍد مــن
ــه. ومــا  ترجمتـ املــراد ــ املصط الّنــّص أو ــوى محتـ عــن ــا بعد و جمــة ّ ال ــة ّ ــن ير ــا ف
ترجمتــه،  املــراد ــ تـــــّص أواملصط الّنــّص ا بإدخــال يقــوم ــذا، إّال أن عــد ـــــم،  ــ ــ جــ امل ــ ع

املناســب. (59) املقابــل ــا ترجمــاٍت يختــارم اح ــ باق اســوب ا فيجيبــه
والّداعمة  ية ) املساعدة مية ، ومصط ة ، وم جميـــــــــة ( لغو ّ ال األدوات أّمـــــــا  

(60)  : ـــــي  ـــــ يل ـــا كمـــــــ ــــا   ــ ــ ــ ـــ نورد شــــري ال ــــم جـــــــــــ للم
ات:  للمصط اآللية ــ البنوك ـــ أ ــ

معلوماٍت  توف مع ا أرشف وإجادة ــــا ومعا ــات املصط ن وتخز بحفظ تقوم   
من  ا بي ـــــــراء املقارنات ــ إجـ انية إم ســرعٍة مع ولٍة و ســ ا جاع باســ ســمح ا، و ع مختلفة
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إجــراء  انيــة جـــــــــــــــم، وإم امل ــا د حقــوٍل ير ــ ا ســيق ت ســب، أو األ اختيـــــــاراملقابــل ـــل أجــــ
ذلــك.  (61) شــابه ومــا ــا تحديثــاٍت مباشــرٍة عل ـــــال إدخــ أو عديــالت ــاٍت أو إضافــ

نـــــات  اإلن شــبكة ــ متاحــًة ع ــا ّ أ ـــات للمصط اآلليــة البنــوك ــذه ســمات ومــن  
س   لكســ كبنــك ــا وأورو ـــا ــ كـــــــ أم ــ العامليــة يــة املصط ـــــات ــ ــ ــ ـ ــ ــ املعطيـ قواعــد مــع شــابك ت

.Termdok(62)مــدوك ت نــك و  ،Termium ميــوم  ت نــك و  ،Lexis
ــات ( باســم)»  للمصط الســعودي ــ اآل ــ « البنــــك ف ــي العر الوطــن ــ ــا ـــ ـ ــ ـ ـ ّم أ           أّمــا
ــع  ـــات » الّتا املصط ــــــاض، و« بنــك ــ ـــــ بالر والتقنيــة ــزللعلــوم عبدالعز امللــك ملدينـــة ــع الّتا
الصناعيــة  ــس املقاي ــد مع بنــك  » و  ــاط،  بالر ــب للّتعر واألبحــاث الدراســــــــــــــــات ــد ملع
عّمــــان.  ــ يــة العر اللغــة مــع ــع ــات » الّتا املصط ــس، و « بنــك تو ــ ـــــات «  ــ ــ ــــ للمصط
شــاء « قاعــدة  إل ــاط الر ــ ــب للّتعر واألبحــاث الّدراســات ــد مع مشــروع ــ إ (63) باإلضافـــة

املصط   لتوليد ي العر جم امل ا إل أ الّلغات » ي ّيٍة ُمحْوَسبٍة متعّددة معطياٍت مصط
البّد أْن  املســتقب ات، ألّن  «املصط للمصط ائل ال الّتدفق ومجاراة مواكبة أجل من

(64)  « . ــ اآل اصطالحــًا مرتبطــًا بالّتوليــد ــون ي
ونية:  اإللك ــ املعاجم ـــ ب ــ

املقابــالت  إيجــاد ــ اآلليــة جمــة ّ ال ـــا ــــــــــ إل ند ســ ــاٍت  معطيــــ ــّم قاعــدة أ ل ّ شــ   
ــ  ع متوّقفــٌة  ــا فجود العلميـــــة،  ــا ا وملصط املْدخلــة الّنصــوص ـــردات ــ ـــــ ملفـ املناســبة
ســية: معاجــٌم آليــٌة أحاديــة  أنــواٍع رئ ثالثــة ــن ب تتــوّزع ــ ا، و شــغيل وسرعـــــــــــة ــا ودّق ــا زخم
يــة  العر العلميــة ــات املصط ــ ع تحتــوي متخّصصـــــة الّلغــة الّلغــة، معاجــٌم آليــٌة أحاديــة
ــٌم  ـــــ ــا، معاجـ يم وشــروحاٍت ملفا ــا ف عار مــع تلفــة ا املعرفيــة ــات ــ الّتخّصصــ ــ املوّظفــة
يــة.  العر ــات للمصط يــة األجن املقابــالت تتضّمــن الّلغــات متعــّددة متخّصصــٌة  آليــٌة 
ـــدار  العامليــة » إلصـــــــــــــــ ــن ل شــركة « فران مــع ــن » بالّتعــاون للمالي وقــْد طرحـــــــــــْت « دارالعلــم
ن؛ املورد  قاموس ع يحتــــــــوي الّناطق Bookman  » الذي ونية « املورد اإللك س القوام
ر » عددًا من  طرحـْت شركة «  ي » ، كما ل ــ إن ــ ي ـــ ي » ، واملورد « عر ــ عر ــ ــ ــــــزي ـ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ليـ « إن
ـــم « الّســف  منظــور، وم العــرب » البــن ــم « لســان آليــًا كم القديمــة يــة العر ـــــــم ــ املعاجــــ
ــرٍة أخــذْت مــن  ــٍة غز ـــاّدٍة لغو ــ ــ ـ ــ ــ ــ بمـ بياناتــه ــْت قاعــدة اغت املتعــّددة » الــذي الوســائط ــ ع
يــة  اإلنجل ــ إ يــة العر جمــًة مــن نصوصــًا م تضّمنــه ــ إ يــة، باإلضافــة العر املعاجــم ــات أّم
ــو  الــذي املعاجــم ــذه طليعــة ــ اليــزال الــذي ور املشــ ــــــم امل فضــًال عــن ــذا أوالعكــس، 

ــي . » (65) و اإللك املــورد « قامــوس
اآلليــة  جمــة ّ ال عِضــد ُ أْن  ونيــة اإللك املعاجــم ــذه مثــل مــْن شــأن شــّك أّنــه وال  
شــكيل  ـــــل يــ س ــ ووضعــه، و ــ العل ــ املصط ترجمـــــــــــة ــ األمــام ــ خطــواٍت إ ــا وتدفــع
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ـــواء.  ــ الّســ ــ ع ــا م جــم وامل جمــة امل ــات للمصط الّدالليــة قــول ا
:Databases  ـــات ـــ ـ ــ البيانــ ــــ قواعد ــ ج ـ

ــ  ال ــة والّلغو العلميــة ــادراملعرفــة مصــ املعلومــات، تمّثــل بنــوك جــزٌء مــن ــ      
ــ  اآلليــة، و ـــم املعاجـ تقــده الــذي الّلغــوي تـــــــــــــــــوى ا ــ ــادًة ع ز اآلليــة جمــة ّ ال ــا إل تحتــاج
ــا،  ّل أنواع بــ والقواميـــــــــــــــــس املوســوعات ونــٍة مــن ــاٍت نّصيــٍة شــاملٍة م ــ ــ ــ ــ ـــــ بيانـ توّفــرقاعــدة
اختيــاره  ــ ــ اآل جــم امل ــا إل يرجــع نمــاذج ــ عت ــ ال املدخلــة جمــة امل الّنصــوص ومــن
بالكتــب  ــف املطبوعــة، والّتعر ـــات، واملراجــع واملصط مــل ا لبعــض املناســبة جمــات ّ لل
ــ  ــن، ف جم وامل والّدراســات جمــة، ومراكــزاالبحــاث ّ ال ــد شــر، ومعا ّ ال جمــة، ودور امل
إ  العلمية ات املصط نقل اآللية جمة ّ ال ا عل ئ يًة تّت ًة ومصط ًة لغوّ ذخ م تقّدِ

ــا.  (66) ووضع يــة العر
جمة:   ّ ال ـــــ ذاكرات د ــ

عًة  حلــــــوًال ترجميًة دقيقًة مدروسًة وسر إْذ تؤّمن ـــوى ميٌة قصـ أ ا أنظمـــــٌة ل و   
ــا  ومقابال جمــة امل ّيــة املصط ــ والّتعاب ــات واملصط بالّنصــوص ــــــــا احتفاظ خــالل مــن
ر  ٍة كتقار نصوٍص نمطّيٍة مماثلٍة أومشا ـــا ــ ـ ــ استخدام إلعادة ا نتائج ن وتخز األصلية

(67) املنّظمــات.   ندات املؤّسســات، ومســ
ــن؛  نامج ال ــــرار غــ ــ ع الغـــــرض ــذا تخـــدم يٌة  حاســو ــاٌت  برمجيــ ـــرْت  ظ وقــد  
ــة  املتواز ــوص الّنصـــ يضعــان تــرادوس ( Trados )  الّلذيــن ــس ( Multitrans ) و ميلتيطر
قوائــم  شــكيل ــ ع ــن قادر مــا يجعل ممــا ــا ف ــات املصط مواقــع حــّددان و ــن لغت ــ
رســة  الف ــ ع ــن وقادر الّنصـــوص،  تلــك ــ ـــــــــــــا سياقا مــن ــٍة  مستخرجـــ ّيــٍة  مصط

(68)  . ــز  انــــــــ امل بنــاء  ثمــة ومــن ّيــة،  املصط
ونية:  اإللك ة املعا ـــ برامج ـــ ه ـ

ــا  إل جــم وامل ــا م جــم امل ــن لّلغت ــٍة  برمجّي أنظمــٍة  ــ إ اآلليــة جمــة ّ ال تحتــاج   
عكـــــف  ــ ) الــذي اآل جــم ــ ( امل اآل جمــة ّ ال برنامـــــــــــــج آليــًا ابتــداًء مــن الّلغــة بتحليــل تقــوم
قاعــدة  ــ املوجــودة ــا مقابال عــن والبحــث ــا ترجم املــراد املدخلــة الّنصــــــــوص ــة معا ــ ع
اإلمالئـــــي،  ق املدّقِ جم، إ امل واملصط ـــــص النــّ املتمّثلة رجات ا املعطيات، ثّم تقديم
العلميــة؛  الّتخّصصــات ـــــب ــ ــ بحســــ الّنصــوص ــق ّسِ ، وُم ــ الّدال ــل ّلِ الّنحــوي، وا ــ ِّ وامل
ترجمتــــه  املــراد ــ أواملصط الّنــص إليــه ــ ت ي الــذي ـــــص ــ ــ ـ الّتخّصـ تحديــد ان باإلمــ إْذ أصبــح
املســتوى  ــ أكثــــــرع بالّتدقيــق لـــــه ســمح مّمــا التخّصـــــص ذلــك ــ ع ترجمتــه ــ ــاز ّكــزا ل
الــذي  ــا وتوليد ــــــــــــــــات املصط ترجمــة مجـــــــال ــ ــّم  امل ــــــــــــــــج نامـ ال ــ إ ، باإلضافــة ــ املصطل
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ــ  قــادرًا ع يجعلــه مّمــا يــة العر الّصرفيــة األوزان جميــع يتضّمــــــــــــن الــذي ــ الّصر ــل ّلِ ــوا
وال  ــــا قواني ــــى الف ية للعر تحفظ ال املناسبة املقابالت وإيجاد ــات ــ ـــــ ــ ـــ املصط توليد

ـــــوي . (69) يــ الب ا ســق عــن تخــرج
آليــًا  يــة العر الّلغــة ــة ملعا الّداعمــة نامــج وال األنظمــة ــذه جميــع توّفــر إّن   
فحســب،  اآلليــة جمــة ّ ال عمليــة ل ّ ســ رافــدًا داعمــًا  ل ّ شــ ال الّالزمــة والكفــاءة ــــــــــــودة ــ ــــ با
شــاط  ّ ال ضبــط ــ إ ايــة ّ ال ــ يــؤّدي،  ــا، ممــا قواعد وتوحيــد ـــــــا س تقي ــ ع ســاعد ــا ّ بــْل إ

(70) اســتعماله.   وتوحيــد بأكملــه ــ املصطل
اآلليــة  جمــة ّ ال ــا تقّدم ــ ال ليلــة ا دمـــات ٍ ، ا ّ ــ ّ ٍل ج شــ  ، ــ تّت تقــّدم مّمــا  
الّدالليــة  قــول ا ــن و ت يل ســ و ــ العل ــ املصط وتوليــد ترجمــة ل شــ ــ ّيــة املصط ــ إ
جمة  ّ لل ّية املصط ره توّفِ انطالقًا مّما ا م جم امل ات واملصط جمة امل ــات ــ ــ ــ ــ للمصط
ية  العر العلمية ات املصط ع تحتوي متخّصصة الّلغة آليٍة أحادية معاجم من اآللية
آليــٍة متخّصصــٍة  معاجــم ــا، ومــن ف عار مــع تلفــة ا املعرفيــة ــات ــ ـ ــ ــ الّتخّصصـ ــ املوّظفــة
ــا  عل املّتفــق يــة العر ــات للمصط يــة األجن املقابــالت ـــن تتضّمـــــــــ الّلغــات ثنائيــٍة ومتعــّددة
أخــٌذ وعطــاٌء  ونــه يخلــومــن اآلليــة، فاألمــرال جمــة ّ ال نامــج ــاٍت ل ــ ــ ــ بيانــ قاعــدة ل ّ شــ ــ ال

مــا . متبــادٌل بي
ـــــم  ــ ـ ــ ــ ــ ــ وعلـ جمة الّتاليـــــــة: أّن ال الفكرة إ لوص ا يمكن املقــــــــــــــــــال ذا خاتمة و   
لوظيفة  اآلخر، واليمكن قائمٌة إالبوجـود ما ألحد واحدة، التقوم لعملة ان وج املصط

اآلخـــــــر. الّطــرف ــا م يقّدِ مماثلــة بوظيفــة إال ــة املطلو ــودة أْن تتــّم با مــا أحد


ي ، ج / 8 ، مجلد 2 .  األد الّنقد عالمات الّنقدي، مجلـــة السالم ، املصط (1) املسّدي، عبد
ا،  وتنميط ـا وتوحيـــــد ات املصط جمة ل العاّمـــة ية رشاد، املن مزاوي، محمد (2) ينظر: ا

وت ،  ط1 ، 1986 ، ص : 12.  اإلسالمي ، ب        دارالغرب
يـــــــــــــة ، دارالبالغة،  العر اللغة حياة من ة لغو ــــــــــــــــــــث املوسوي ، مباحـــــ دي م (3) املوسوي ، مناف
لعلم  ة الّلغو ـــــــــــــــــــــــــس ــ مود ، األســ ـــــــــــــــازي ،  نظر :  وت ، د.ط. ، 1992 ، ص : 110 ، و         ب

س، د. ط. ، د. ت. ، ص : 19. ـــــــــــــــــــــع ، تو ــ شروالتوز وال للطباعة ب         املصطلــــــــــــــــــــح ، دارغر
وت ، د. ط. ، د.ت. ،  مادة)  ص )،  الوسيـــــــــــــط ، دارالفكر، ب م يم ، امل (4) مصطفى ، إبرا

     . 520 / 1       
رسة  ْ وف فات، ضْبط ، التعر القا محمـــد بن ف الشر ع سن ا ي ي، أ رجا (5) ينظر: ا
ي،  اللبنا ــــــــــــــــــــرة ، ودارالكتاب ــ ـــــــــــــــ املصري ، القا القا ، دارالكتاب كيم ا عبد بن        محمـد
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وت، ط1 ، 1411ه 1991- م ، ص : 44 .        ب
وت، د.ط.،  ياة ، ب ا ــــــــــوس ، مكتبة ــ ـــــ رالقامـــــ جوا من ــــروس العـــــ يدي ، مرت ، تــــــــاج (6) الز
القامـوس ، دار  ع اسوس فارس ، ا نظر : الشديـــــــــــاق ، أحمد         د.ت. ،ج 6 ، ص : 551، و

وت ، ص : 437 .              صادر ، ب
عطوي ، دارصعب  ن ، تحقيــــــــــــــــق : فوزي ي والت بحر، البيان بن عمرو احظ ، أبوعثمان (7) ا

وت ) ، 1968 ، ج 1 ، ص : 88 .        ( ب
وت،  ي ، ب العر األبياري ، دارالكتاب يم إبرا ــــــــــــــق فات ، تحقيـــ ي ، القا ، الّتعر رجا (8) ا

        1985 ، ص : 44-45 . 
الّرسالــة،  املصري، مؤسسة ومحمد ش درو عدنان ـــــــــــــات، تحقيق ّليـــ (9) الكفوي، أبوالبقاء، ال

رة ، ط 2 ، 1993 ،  ص : 93 .         القا
دحروج ، مكتبة  ع ــــــــــوم ، تحقيق ــــــــــــــــ ــ والعلــــ الفنون اصطالحات انوي ، محمد  ،كّشاف ّ (10) ال

وت ، 1996 ، ص : 46 .   ناشرون ، ب           لبنان
الوسيط ، مادة : ( ص ) .  م يم ، امل (11) ينظر : مصطفى ، إبرا

(12)  Felber, Helmut (1985); Standardizaton in Terminology, P. 17, and see: Palmer, 
           F.R (1981); Semantics, Cambridge University Press, 2nd Ed., p: 14 .   
املعاصر ، شباط  ي الفكرالعر ــا ، مجلة ــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ كأيديولوجيـــــ ي ، يوسف، الّلغة (13) ينظر : الطعا

         1991 ، ص : 76 .
املصطلــح ، ص : 8 . لعلم ة اللغو مود ، األسس ــازي ،  ـــــــــــــ  (14)

ـــــــــــق ،  ص : 11 . ــ ــــــــــــــ ــ ــ (15) الّسابـــــــــــ
دراز،  هللا عبد ـــــــــــــــــات ، تحقيق : الشيخ ـــــــــ ــ مو ، املوافقـــــ بن يم إبرا اق إ ي (16) الشاط ، أ

وت ، ط. 2 ،  ج 1 / .77           داراملعرفة ، ب
ية،  املصطلــــح، الدارالعر علم مقدمة مع ــــــــــــــات الّلسانيــــــ السالم ، قاموس (17) املسدي ، عبد

س ، د.ط. ، 1984، ص : 15.           تو
واألصول  الية ــي ؛ اإلش ــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ السيميائــــــــــــ ي العر النقد ات ع ، مصط (18) بوخاتم ، موالي

العرب ، دمشق ، د.ط. ، 2005 ، ص : 6 . الكتاب اتحاد شورات           واالمتداد ، م
رة، مجّلد 59، 1986، ص : 54. القا مجمع ، مجلة املصط ، علم ف ازي، محمود  (19)

(20)  Josette Rey-Debove et Alain Rey (1996), le petit Robert, 1° édition,  Diction
           naires le Robert, Paris. 
(21) Longman Dictionary of Contemporary English, 5th Edition, 2009.
الّنحــــــوي ، دارالوفاء،  اث ال ـــــــــة ــ ــــــ ـــ النحو ات كمال، املصط ديدي ، إيناس ــر : ا (22) ينظـــــ
السالم ، قاموس  ـــــــــــركذلك : املسدي ، عبد ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ نظـــ ة ، ط1 ، 2005، ص : 33 ، و          اإلسكندر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ، ص : 10 . ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ املصطلــ علم مقدمة مع سانيـــــات          الّلِ

املصطلـــح ، ص : 9 . لعلم ة الّلغو ازي ، محمود ، األسس  (23)
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(24) Voir: Cohen, Jean (1966), structure du langage poétique, Flammarion, Paris, p. 
          34.
ــا ، الفيصل ، ع / 121،  ووسائل ا جمة: معينا ّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل، ال ــ اسماعيـــ (25) ينظر : صي ، محمود

         مارس 1987 ، ص : 40 .
ي ، العدد 44 . العر اتب ال رداوي ، مجلــــــــــة ماجد (26) ينظر : رنا
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وت، ط 1 ، 2006 ، ص : 113 .          ب
(30) Mounin , Jorge (1963) ; Les problèmes théoriques de la traduction, éd Galli
          mard, Paris, p : 46. 
(31) voir : ibid.
(32) voir : ibid.
(33) See : Newmark , Peter (1988) ; A Textbook of Translation , Published by Pren
          tice-Hall, New York, p.50 .  
(34) See : Ibid , p. 83.
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د. عبدالغني شوقي موسى األدبعي

أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

وبجامعة ذمار – اليمن

 
املؤلفــات   – انيــة  ا  – بدال  االســ  – ــع  التوز  – ــ  التوز ــ املن    

بدالية. االســ العالقــات املباشــرة– 

AbstractT       his research (features of distribution at Sibawayh) aims to link 
the grammar of the language and heritage with modern curri-

culum, it has appeared recently to linguistic structure analysis and 
classification.
  This research reveals the principles and features of the distri-
butional approach used by Sibawayh to found Arabic grammar.
  Sibawayh relied on some curriculum distributional mecha-
nisms for the purpose of classification and analysis, relied on the (si-
milar) and (replacement) and (direct compositions) and other newly-
known principles of distribution.
key words:
Distributional approach - distribution - replacement - direct compo-
sitions - the replacement relations.
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جــاء بالقــرآن  ن، مــن املرســل ســيد ــ ع والســالم والصــالة ــن العامل رب مــد ا

عــد: ــن، و أجمع بــه و آلــه ــ وع هللا عبــد بــن ــن، محمــد مب ــي عر بلســان
يــة،  وعلمــاء العر ــن الباحث لــدى وحديثــا قديمــا رفيعــة انــة م ه بو ســ لكتــاب إن
وتركيبــا  أصواتــًا وصرفــا يــة العر اللغــة قواعــد ــ ع مشــتمال إلينــا يصــل كتــاب أول ونــه
ذا  املعاصرة املنا ة  بحسب راللغو الظوا من لكث ن الباحث التماس وداللة، وإن
ن  ما  ب االرتباط يان ديثة، و ا ات بالنظر عالقة ا ل قضايا يثارمن ما سيما الكتاب، وال
كث  ع الكتاب، واحتوائه ذا ثراء  ع ليدل ات النظر السفرالقّيم،  وتلك ذا جاء 

اللغــات.   فيــه ك شــ ممــا ــون ت قــد ــ ال ــة ــراللغو الظوا مــن
ــ  أننــا  ع ه، ال بو ســ عنــد ــ التوز االتجــاه ملالمــح البحــث ــذا ــ التماســنا إن
مــن  دفنــا ــون ي ، بقــدرمــا ــ العل البحــث آليــات مــن اســتجد ضــوء مــا ــ ه بو ســ نحاكــم
اللغات. ن ب كة راملش الظوا تفرضه الذي اللغوي التحليل كة املش اآلليات بيان ذلك

مــع  ــة والنحو والصرفيــة الصوتيــة ــا أنظم جوانــَب مــن عــض ــ شــابه ت اللغــات إن
بحثيــة  وآليــات طرقــا ــن الباحث ــ ع يفــرض شــابه ال ــذا ــا، و بخصوصيا لغــة ل احتفــاظ

ة. شــا م ــون ت اد تــ ــة اللغو القضايــا تنــاول ــ
يؤكد  كذلك، مما والتوليديون ه بو ســ كتاب ندا مســ م ل يجدون ن يو الب إن
ــن  ب كة ــراملشــ الظوا ــا تفرض ــا م جوانــب ــ تتقاطــع وحديثــا قديمــا ــة ــ  اللغو املنا أن

ــا. بي أواالتفــاق االختــالف بطبيعــة ــ و أوبــدون ــ اللغــات، بو
ــا  بأ ــ ُتّد ــ ال يــة املن إرســاء الدعائــم ــ ــ كب بــاع العلمــاء  ألســالفنا ان لقــد
منا  مع تداخل من ا شا ما روإجالء لبعض وتطو إنما ن دث ا من ان حديثة، وما

األخــرى. العلــوم
ابا  ذلك  إ ديدة، زادنا ا واملعطيات املعاصرة املنا عيون تراثنا قرأنا لما و

ال. ا ذا أسالفنا ود ج و اللغوي اثنا ب
: إ دف ه،  بو س النحاة إمام ع) عند بـ: مالمح (التوز املوسوم ذا بحثنا إن   
ية. املن التناول طرق ن ب التال مدى عن كشف معاصرة، و عيون اث ال - النظرإ

للغة. دراسته ه بو س ا شد اس ال اللغوي التحليل أسس من جوانب ن ي - ت
ه. بو س عند وتطبيقا ة نظر التوز التحليل من أصالة - مدى

ن. دث ا ن عي التوز استجد  عند بما مقارنة ه بو س عند التوز التحليل - آليات
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ــــاب )  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ـ) (1)، صاحب (الكتــ املتو (  180 قن بن عثمان شرعمربن أبو ه بو س
ه  من ا ف يو أوخطبة مقدمة كتابه بداية سطر لم بحق قرآنه عد النحوالذي

كتابه . تأليف عليه س س الذي
فقد  يف التص سديد من له يكفل لم الكتاب أن ذلك من نظن ال أن ب « و

دقيقا. » (2) اما إح ا وأحكم أبوابه ه بو س سق
إ  ا بفضل يصلون ال املسائل عالج العلماء  ا عل س ال ق والطر فاملن

أغراض. » (3) من إليه يرمون ما
ن  يب لم وتوضيح؛ لذلك شــرح إ يحتاج ال الفطري ه من أن أدرك ه بو ســ ولعل

للكتاب. تأليفه ه س قة طر
الفطــرة،  ــ النجــدي- من ــ ع يــرى دراســته - كمــا ــ ــ انت قــد هللا رحمــه ه بو ســ إن
ــة  ــا ف الــرأي عــن ليكشــف والنصــوص األمثلــة ــ الــكالم أســاليب يــدرس ان حيــث
يفــرع  ــًا أو مصط م ــ يل معرفــًا أو عــرف اد يــ قلــًة، ال ًة أو ــ ك قبحــًا أو حســنًا أو أو وخطــأ
ارالفلسفة.  (4) ازد د لع صنفت ال الكتب من نرى نحوما شروطًا ع ط ش فروعًا أو

د  والشوا باألمثلة يبدأ وصفي؛ حيث ي استقرا ع طا ه بو س عند الدراسة ع فطا
ا،  جزئيا ضع و املة ة النحو املادة ويقدم القاعدة، ف أواستخالص إ  القياس ت لي

النحاة.  (5) من ن عكس  املتأخر ع ا امًا ف صدرأح و


ــده  ع ــ واملنطــق الفلســفة تكــن فلــم ا ــ كث ــات املصط ــف بتعر تــم لــم ه بو ســ
ه  بو س قة طر بع ت خالل النحو, ومن ملصط فا عر لديه نجد ال رت ؛ لذلك ازد قد
الذيــن  النحــاة أغلــب يتمكــن ــا، لــم ل تناولــه قــة طر ــ ا ــ تم لــه نجــد ــة النحو القضايــا تنــاول

ــا . منوال ــ ع الســ عــده مــن جــاؤوا
العرب  من ا سمع كما املأثورة التعب نماذج تقديم ع دراسته عتمد ان لقد
إليضاح  املصنوعة ، إال األمثلة إ أ ي أن دون العرب ، من عن رووا الذين شيوخه أومن

القاعدة . يص أو الفكرة
علــم  أبــواب مــن ــ النحــو ، بــل نطــاق ــ تدخــل ال متعــددة بحوثــا يقــدم أنــه كمــا

البالغيــون . ا يدرســ كمــا ــي املعا
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اإلعراب؛  علم س ول واملع كيب ال وعلم النحو ، ف ملع ه بو س م ف سع ا لقد
فكــرة  ــ ع يقــوم يجعلونــه حيــث ه بو ســ للنحــومــن ــم الف ــذا دثــون ا م اســتل ولذلــك
ا  بأ فسرالعالقات السياق، و ة النحو األبواب تحدد ال القرائن عرف ا التعليق، ف

اللغــوي.  (6) التحليــل ــ نفعــًا  ــ وأك وأفضــل ــ أو صــورة ــ ع
ــا  عض ملــة أجــزاء ا وعالقــات ــ التعب فــن إطــاره ــ يــدرس ــوم مف النظــم فعلــم

ــا. بي فيمــا مــل ا وعالقــات ببعــض
تبــدأ  ، حيــث ــ واملع ــ املب ــن ب العالقــة اجــه م ــ ســارع ومــن ه بو ســ أدرك لقــد  

العالقــة. ــذه ل ــ البنــاء األك ملــة ا تمثــل ــن ح ــ أصغــرالوحــدات مــن العالقــة
التنظيم  لقواعد وصف للغة، أي ك ووصف النحو أن يرى ديث ا االتجاه إن
كيــب  ال ــا، وعلــم تداخل األصــوات، وقواعــد وظائــف علــم ــ ع يحتــوي ــذا ــو اللغــوي، و

الداللــة.  (7) وعلــم ــم امل وعلــم
ــ  ع كتابــه اشــتمل ه، لقــد ــ غ النحــومــن ــ مــًا ملع ًا وف إدرا ــ أك ه بو ســ ان لقــد
موضوعــه  ــون ت اد فتــ ــة النحو اكيــب ال والصــرف ، وأمــا األصــوات قضايــا مــن ــ جــزء كب

اكيــب. ال تلــك مــن ــ لكث ــ الدال انــب ا غفــل أن كتابــه ، دون ــ األول
ســميه  كمــا ــي املعا علــم ـــــــــــع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ مواضيــ ًا مــن ــ كث هللا رحمــه ه بو ســ تنــاول لقــد
ذف  ن، وا املعني الختالف ن اللفظ اختالف ـــو،   النحـــــــــــــ ي معا حقيقته و و البالغيون

ذلــك.  (8) ــ وغ


الوصفــي   ــ املن رواد مــن ونــه يــوي الب ــ املن أســس سوســ دي وضــع لقــد   
ــ  ع ا نفســ تفــرض جماعيــة مؤسســة ــا أ ــ ع اللغــة ــ ينظــرإ ــ املن ــذا ديــث. إن ا

بآخــر.(9) أو ل شــ األفــراد
عيــدا  ــرد ا ــ العل للبحــث تخضــع اجتماعيــة ــرة ظا اللغــة ــ عت ــ املن ــذا و   
تنطلــق  أن بــد املنطقيــة، وال والتعليــالت الفلســفية والتأمــالت خيــة التار املعطيــات عــن
محددين.(10)  وزمان ئة ب مغلقة ة مدونة ( Corps ) لغو من وصفية دراسة اللغة دراسة
تلــك  ــا عل شــتمل ــ ال بالعناصــراألخــرى باالســتعانة عناصــراللغــة تحليــل تــم و

باللغــة.(11) الثقافــة عالقــة عــاد إل ســ املدرســة ــذه اللغــة، إن
ــن  و ت ــ إ الوصــول ــا خالل محــاوًال مــن العناصــرالصوتيــة بوصــف يقــوم فالباحــث
االنتقال  ع البحث مل(12)، فيقوم وا العبارات ا بدور ّون املورفولوجية؛ لت الوحدات
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ليات . ال ــ إ ئــات ز ا مــن
اللفظيــة  الصــور ــ ــوينظــرإ أوصــوري، ف شــك يــوي الب ــ إطــاراملن ــ النحــو إن
العالقــات  يصــف معينــة، ثــم أســس ــ ع ــا يصنف اللغــات، ثــم مــن لغــة ــا عرف ــ ال تلفــة ا
معينــة، فالنحــو  أســس ــ ع ــا يصنف ثــم موضوعيــا وصفــا مــل ا ــ لمــات ال ــن ب الناشــئة
أوالنــص  ملــة ا ــ ــر يظ بمــا يقنــع ــري ــونحــوظا ف النحــواملعيــاري خــالف ــ ع الوصفــي

ــل. (13) أوالتقديــرأوالتأو أوالتعليــل القيــاس ــ إ ــأ ي أن دون
صــورة  عطــي ال ــا لك ــة اللغو الوحــدات يــف تص ــ تفيــد قــد قــة الطر ــذه إن
ــ  تدخــل فحســب ، بــل الشــك كيــب ــوال ــس النحــو، فالنحــول ــ ملع وشــاملة ــة وا

ــا. وغ الداللــة أخــرى جوانــب األساســية وناتــه م
شــأ  وقــد يــوي الب ــ املن ــ النحــو ــوم ًا ملف ــ كب نقــدا ــن الباحث مــن ــ كث وجــه لقــد  

فيــه. والقصــور النقــص جوانــب ًا مــن ــ كث ــ ليج ــ التحو التوليــدي ــ املن
ثنائيــة  ــوم مف ــ ع يقــوم فإنــه يــوي؛ ولذلــك الب ــ املن ــدف ــ يــة الب تحليــل إن
ــا، فالنحــو  بي العالقــات ووصــف ــة اللغو الوحــدات يــف لتص كآليــة لية الشــ كيــب ال
ا  ووصف ا رصد ل س أنماطًا  ا باعتبار ة اللغو ال األش درس ع تمامه يركزا الوصفي

اللغــات. (14) ــن قوان خــالل مــن
ــر  ظ تيــارألســ ــ ع يطلــق اللغــوي التحليــل ــ ــ ــومن عيــة)  أو (التوز ــع التوز  
املنطوقة،  كية ندوأمر ال اللغات البحث بدأ عندما حوا 1930م املتحدة الواليات
يد (بلومفيلد)  ــ ع االتجــاه ــذا ــر ظ ــا، وقــد ل قواعــد وضــع يحاولــون كيــون األمر ان حيــث

ــن (1945-1930م). (15) وظــًا ب تقدمــًا م حقــق وقــد
موضوعــًا  ــي املعا املدرســة ــذه ــ عت و التحليــل عنــد ــ املع بعد ســ االتجــاه ــذا و  

ــن. (16) اللغو اختصــاص مــن ســت ول علمــاء النفــس لدراســة
ــس  ار ــ ز ــم وم ا شــر و ا ســ تأس ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ العلمــ مــن مجموعــة م أســ وقــد
ســون  وكيــت (Hokett) وجل يــوي،  وكذلــك الب اللغــة علــم ــ كتابــه: منا ــ  ( Z.Harris )

.(Fries) ــز (Gleason) وفر
ــ  يــة اإلنجل اللغــة ــ ع شــامال تطبيقــا ــ التوز ــ املن بتطبيــق ــ األخ قــام وقــد
كيبــات  لل نموذجــا التطبيــق ــذا عــد ي (Stracture Englesh) و ــ اإلنجل كيــب كتابــه: ال
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(18) عيــة.  التوز
تلــك  ومــن النحــوي التحليــل عنــد ــا عتمد مبــادئ عــدة ــ ع ــ التوز االتجــاه يقــوم

1املبادئ:
ــو  ل الشــ ــ عت كيــب، حيــث لل الصــوري ل الشــ ــ ع ــ التوز االتجــاه عتمــد

بــه.  التواصــل أوظــرف ــ للتعب ــ الدال انــب ا ــ النظــرإ دون ــع التوز ــ األســاس
الناشــئة  العالقــات بحســب ــة اللغو الوحــدات يــف تص منــه االعتبــارالغــرض ــذا  و
ــ  إ اللغــة نظــام يــف التقابــل، أي: تص مبــدأ ــ ع يــف التص عتمــد اكيــب، و ال ــ ــا بي

الفيــة. (19) ا القيــم ــا تحكم وحــدات
اللغــوي،  التحليــل ــ ــ املع بعد ســ ــ ال لية الشــ ــة يو للب ــ كب نقــد ُوجــه لقــد
كــرد  ليــة التحو التوليديــة املدرســة شــأت النحــوي، وقــد للتحليــل األول ــواملوجــه ــ فاملع

. ــ املع مــن ــ تمامــًا أك ا ل الشــ أولــت ــ ال لية الشــ املدرســة ــ ع
تحليلــه  ــ ــ املع بعد ســ أن دون يــف التص لغــرض ل الشــ ســتخدم ه بو ســ إن
ــ  أومع واحــد بــاب ــ إ ا ســ في واحــدا يفــا تص الــكالم مــن ــا أضر ــويصنــف النحــوي، ف

بدال. (20) وفقــًا لالســ واحــد نحــوي
قــة  لطر ة مشــا االســم بــاب ــ إ ا ســا ان حيــث مــن الــكالم ألقســام  فتقســيمه

(21) مباشــرة.  مؤلفــات ــ إ التحليــل ــ من أتبــاع عنــد يــف التص
ممــا  عيــة التوز األصنــاف نــاء   ب ســمح ــن عي التوز نظــر ــ الشــك االعتبــار إن
يــف  ــوتص ــن عي التوز عنــد منــه حــدة(22).  والغــرض ــ ع ي عنصــرلســا ل دراســة ســمح

ة. شــا امل ــة اللغو الوحــدات
2

م  عند س وما ملة، و ل الشك التحليل الثنائية ع عيون التوز عتمد
ــ  للنحــوالتوز ــري و ا املنطلــق النقطــة ــذه َعــد أو (املؤلفــات) املباشــرة، وُ ونــات بامل
ينقسم  ون م ل ن، و مباشر ن ون أوم ن ركن إ تنقسم جملة ل أن ع امله، وتقوم ب
ا  م ون تت ال الصرفية ي املبا و املورفيمات اء إ االن ح كذا و ن قسم إ كذلك

ملة . (23) ا
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ا  جملة، أوعناصر ل ل املباشرة املؤلفات بتمي مل ا لم ال نظم يئة ن وتتع
نمط  سيطة  ثم جملة نأخذ بأن ذلك ن ب سلسلة، و م يئة النظم تخذ سية، و الرئ

نور. متصلة، نحوجملة: العلم متدرجة بصورة ا عناصر
عنصرآخر  و (العلم)  ا، و عناصر عض بدال باس ملة ا ذه ُنِمد أن  فيمكن

نــور . (24) ــق ا ملــة: معرفــة ا ــق) فتصبــح ا ــو (معرفــة و
ثنائيــة  ــوم مف ــ ع ذلــك قــوم و يــوي الب ــ املن ــدف ــو يــة الب تحليــل ان لقــد
ثنائيــة  ــوم مف ــم خافيــًا عل يكــن ه، لــم بو ســ م رأســ ــ ع و العــرب النحــاة كيــب، إن ال
فكــرة  ــ ع ــم أبحا ــ عتمــدون ــم ــة، ف يو الب خصائــص ــم أ مــن عــد الــذي كيــب ال

عالقــة. (25) مــن ــا ع شــأ ي كيــب، ومــا ال ــ التضــام
وجليلــة  ــة وا إشــارة الثنائيــة ــذه ــ إ شــ كتابــه ــ ه بو ســ نصــوص فبعــض   

يقــول : حيــث النــص ــذا ــا م أ ومــن
لــم  املت يجــد اآلخــروال عــن ــا م واحــد ــ غ ال مــا و إليــه واملســند املســند بــاب ــذا  » 
ــذا  أخــوك، و ــوقولــك: عبــدهللا عليــه، و ــ واملب املبتــدأ ـــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ االســ ذلــك فمــن بــدا منــه

ــــــوك. »(26)   ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ أخــ
إليــه،  واملســند مــا: املســند ن أساســي ــن ون م مــن ه بو ســ عنــد ــون تت ملــة فا

ه.  بو ســ نــص مــن ــة وا الثنائيــة ــذه و
إليــه  واملســند املســند فكــرة ــ بنــاء ع ملــة ل األساســية ان األر يحــدد ه بو ســ إن
أخــوك، ومثــل  هللا ــوقولــك : عبــد ــ ) و عليــه (ا ــ واملب املبتــدأ االســم ذلــك فيقــول: «فمــن
ــ  اآلخــر بــٌد مــن األول لالســم يكــن لــم االســم، كمــا مــن للفعــل بــد هللا ، فــال عبــد ــب ذلــك : يذ

االبتــداء. »  (27)
ــ  عتمــد ن، و أساســي ــن ون م ه بو ســ عنــد والفعليــة االســمية ملــة ل أن فيالحــظ

الثنائية.  ــ ع ــا تحليل

هللا ب           (م1)عبد هللا          (م)أخوك                    (م) يذ                 (م1)عبد
بــاب  ــ عناصــرأخــرى، ســواء  ملــة ا امتــداد حــال ــ الثنائيــة ــذه ــ ع يؤكــد كمــا
هللا  عبــد ان االبتــداء قولــك :  لــة بم ــون ي فيقــول : « وممــا ــا إّن وأخوا أو ــا وأخوا ان
عــده. »(29)    مــا ــ إ املبتــدأ احتيــاج عــده مــا ــ إ يحتــاج ــذا منطلــق، ألن ــدا ز منطلقــا، وليــت

ــي : اآل الثنائيــة ملبــدأ وفقــا الســابقتان ملتــان ا وتحلــل
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ان                                                             (ق) ليت         (ق) 
دا           (م) منطلق                                                         هللا           (م) منطلقا                         (م1) ز              (م1) عبد
العنصــر  لــة بم ونــان ــدًا منطلــق ) ي منطلقــًا) و(ز هللا أن ( عبــد ــ إ ه بو ســ شــ ف

اآلخــر . ــ إ مــا  يحتــاج م ل فــ التضــام فكــرة حيــث مــن الواحــد
ــرمرفــوع  مضمــرأومظ مــن يخلــوالفعــل قولــه: «ال الثنائيــة مبــدأ ــ ع تأكيــده ومــن

األســماء.» (30) مــن


ركــز  ــا، و يف وتص ــة اللغو الوحــدات ــع ــوتوز ــ التوز االتجــاه تمــام ا محــور إن
ــا  بوظيف عــرف ال بحيــث انيــا،  م فــا عر ــة اللغو الوحــدات ــف عر ــ ع االتجــاه ــذا

فيــه.  (31) تــرد الــذي الســياق وحــدًة بحســب ــا ع بتوز التامــة، وإنمــا يــة كي ال
الوحدة  نوع ملعرفة وسيلة بدال االس آلية استخدام إ عيون التوز أ ي ولذلك

ا . سياق خالل من ة اللغو
1

سب  تن الذي القسم ن عي ليتم محدد سياق بأخرى ة لغو وحدة بدال واس
الوحــدات  ــن ب الســيا   بالتعالــق ذلــك ســ و الــكالم،  أقســام مــن الوحــدة ــذه إليــه

الــكالم. (32) مــدرج ــ ع لمــات ال تلــك ــع األفقــي، أي: تتا ــور ا ــ لمــات) ع الصرفيــة (ال
ــ  واحــٍد كمــا موقــع ــ وقعتــا واحــد، إذا بــاب ــ إ تــان اللغو الوحدتــان ســب فت
نامــج)  وال فــ(الرجــل  « ــ ظ خيــب نامــج ال ذلــك  ، ــ  ظ خيــب الرجــل «ذلــك  : ــن  ملت ا

(33) واحــد.   لغــوي صنــف ــ إ ســبان ين
مــن  ــا يقابل لــُت) بمــا لمــة (أ ــ الصرفيــة «ت»  الوحــدة بدل ســ أن يمكــن وكذلــك

لــوا.  (34) لنــا- أ لــَت – أ الصرفــات، :( َت ، نــا، وا)، فنقــول : أ
الوحــدة  ــا تؤد ــ ال ــ (املوقــع ) أوالوظيفــة ة املشــا مبــدأ ــ ع يقــوم بدال االســ إن

ــة . اللغو بالوحــدات ــق ت ــ ال أي: الضمائــم ل الشــ ــ ة املشــا ــون ت ــة، كمــا اللغو
بدال. (35) االس ق طر عن ة واملشا ع التوز األساس إن
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م  رأســ ــ وع العــرب نحاتنــا عــن غائبــة والضمائــم انــة ا ــ ة املشــا فكــرة تكــن ولــم
أنــه  ــة ج مــن ن ــ ) اســم يأتي ــن يفعــل ) و(ح يصنــف (أن ه بو ســ نجــد ه. ولذلــك بو ســ

مفــرد.  (36) اســم مــا بدل ســ أن يمكــن
2

ــة،  اللغو الوحــدات ــن ب شــابه ال ملعرفــة ســتخدم ــ ال قــة الطر ــو بدال االســ
مــًا  م معيــارًا  تمثــل ــ ف بدال،  االســ ــ ع ــ ب ت ــ ال يجــة الن ــ ة املشــا عــد ولذلــك

. ــ التوز يــف للتص
القيــاس  قــام العــرب، فلقــد نحــاة وعــن ه بو ســ عــن األمــرغائبــا ــذا يكــن ولــم   
أنــواع  نوعــًا مــن عــد الشــبه النحــاة، وقيــاس عنــد طرقــه تنــوع مــع ة املشــا مبــدأ ــ ع النحــوي

النحــاة.  (37) عنــد ة ــ املعت القيــاس
ــ  عليــه عتمــد أصــًال عامــًا  جعلــه ة، فقــد املشــا ملبــدأ كتابــه ــ ه بو ســ أصــل لقــد

يقــول : ــة(38)، حيــث ــرالنحو الظوا ــ كث تفســ
ــم  عند املتمكنــة، املضارعــة ــ فلألســماء غ والوقــف والكســروالضــم الفتــح « أمــا
تجــر  لــم ــ ال وقــد،  ولألفعــال ، نحــو : ســوف ــ غ ــس ل ــ جــاء ملع ممــا فعــل وال باســم ــس ل مــا

(39)« . ــ ملع ء إال ــ ت ولــم أفعــاال أســماء وال ســت ل ــ ال ــروف املضــارع ، ول مجــرى
اســتخدم  الــذي ة املشــا مبــدأ ــ األســماء معتمــدًا ع ــ التمكــن درجــات ــ يو إنــه
ب  ســ األمكن ــ غ باالســم ــن ــروالتنو ا ــاق منــع علــل ــ (املضارعــة )، ولذلــك مصط لــه

صفاتــه . عــض ــ للفعــل ته مشــا
لقــد   ، ــرف  ا ملضارعتــه البنــاء  ســب واك اإلعــراب فقــَد  فقــْد  املتمكــن ــ غ وأمــا
املواضــع. (40) مــن ــ كث ــ ة املشــا بــه يقصــد ــ (املضارعــة) الــذي مصط ه بو ســ اســتخدم

م  االسم، فيقول : « إْذ جازل شابه ألنه املضارع الفعل اإلعراب ب س بأن علل و
باسم. »  (41) س األسماء ول ضارعت ن ح اإلعراب ا ف

عــن  كتابــه، فيقــول ــ املواطــن مــن ــ كث ــ ة)  بلفــظ (املشــا أيضــًا يصــرح ه بو وســ
كمالزمــة (أل) لالســم : الفعــل ــا عليــًال ملالزم (قــد) 

ذكره  أوجرى اطب ا ده ع ـــن ــــــــــــــــــــ ــ ـــــ الرجل، ملـ ي قولك :جاء د الع قد ت « فأش
ــــده. »  (42) ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ عنــــ

اد  بــ ا شــ يفعــل ،  ــ ـــــــــول: ع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ يقـــــــــــــــــــــ مــن العــرب مــن ): « إن ــ عــن (ع قــول و
ــــل. »(43) ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يفعـــ
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مبــدأ  ــ معتمــدًا ع النحــوي العمــل جانــب ــ ــا ببعض العوامــل عــض ــس ــويق و
العمــل،  ــ املضــارع ــ ع املبالغــة وصيــغ املفعــول اســم و الفاعــل اســم ــس ة، فيق املشــا

املتعــدي. (44) الفعــل عمــل ــ ع ــا إّن وأخوا عمــل ــس ق و
قــوم  العــرب، و ألســنة ــ ع االســتعمال ــ ع والشــا ــ األك ــ ع قياســه ــ عتمــد ــو و

تلفة. (45) ا ية األب م اســتعماال ن ب ة املشــا ع قياســه
3

الوحدة  تحتله أن يمكن الذي املوقع انة، و ا إ سبة  (Tagmemics) انية ا
ة،  اللغو ات، أي: الوحدات للمتغ سبة بال ثابتا املوقع ذا ون ، و إطارتركي ة اللغو
مفردات  ن و الثابت واملوقع ة، و النحو الوظيفة ن ب العالقة ضبط ع انية ا وتقوم

انة. (46) ا تلك تحتل أن يمكن ال الباب
و  خانة (املبتدأ)  يقع ة ، فالذي اللغو الوحدات يف لتص انة ا ستعمل و    
موقــع  ــ ــة اللغو الوحــدات بدال اســ كــذا، و و ــواســم الفاعــل خانــة ــ يقــع والــذي اســم

ــا. أواختالف واحــد بــاب ــ إ ا ســا ان مــدى ــن ب ي كيــب ال مــن محــدد
اســتعمل  وقــد ــة،  اللغو الوحــدات يــف تص ــ انــة ا دور ه بو ســ الحــظ لقــد

: ــا  م ــا عل للداللــة عــدة ــات مصط


العنصــر  يحتلــه الــذي املوقــع ــ ع للداللــة ــ املصط ــذا ه بو ســ اســتعمل لقــد
فيقــول : كيــب ال ــ اللغــوي

واحــد »(47)  فقــد  اســم لــة بم وصلتــه الــذي أن واحــد ،كمــا اســم لــة بم تفعــل «وأن
باملصــدراملــؤول،  ســ ــومــا و االســم خانــة ــ يقــع االســم، حيــث لــة وتفعــل) بم جعــل (أن

مثــل:
ادك  ٌ لكاج  خ
د  ٌ لكأْن تج  خ

قوله: ذلك األدوات (املورفيمات)ومن ــــــــض ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ عــ ا ف تقع ال انة ا إ ش و    
قولك : سيفعل. »(48)   ال ن الس لة بم ا أل يفعل روف  أيضًا سوف ا تلك « ومن

االسم. »(49) من والالم األلف لة بم الفعل لة (قد) من م قوله : « إن  وكذلك
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للداللــة  ــ املصط ــذا ورد ــ (موضــع) وقــد بمصط انــة ا ــ إ تــارة ه بو ســ شــ   
حيــث  املضــارع ـــل ــ الفعــــــــــــ ــ للرفــع عليلــه عنــد العنصــراللغــوي يحتلــه الــذي املوقــع ــ ع
ــ  أو املبتــدأ ــ ع ــ مب اســم مبتــدأ، أوموضــع اســم موضــع ــ انــت إذا ــا أ يقــول: « اعلــم
مرتفعة،  ا مجرورأومنصوب. فإ اسم موضع أو مبتدأ ع مب وال مرفوع اسم موضع
ــ  وقــع ألنــه املضــارع الفعــل َب لرفــع ّ ســ الرفــع »(50)، فقــد ــا ألزم املواضــع ــذه ــ ــا وكينون

املبتــدأ.   خانــة
حــدث  نــا االســم، ومــن موقــع يقــع ال الفعــل ألن واالســم الفعــل ــن ب بالفــرق ه بو ســ صــرح و

االســم، فيقــول :  خانــة ــ يقــع ألن الفعــل صالحيــة عــدم ب ســ مــا بي ــ التمي
يجــزذلــك ، أال  األســماء لــم مواضــع ــا لــووضع بأســماء أنــك ســت ل ــا أ لــك ــن ب « و

كالمــا. » (51) يكــن لــم ــذا وأشــباه نــا يأت لــوقلــت : إّن يضــرب أنــك تــرى
التخالــف  بحســب انــة ا ــ واألســماء ع األفعــال صنــف ــن ب ــ التمي ــ اعتمــد فقــد

. ــ كي ال املوقــع ــ بدال االســ ــق طر عــن مــا بي حصــل الــذي


بنــاء  ب ســ علــل ــو انــة، ف ا ــ ع لفــظ (موقــع) للداللــة ه بو ســ ســتخدم كمــا   
املضــارع.(52) الفعــل موقــع يقــع وال الصفــة موقــع يقــع ال األمــرألنــه فعــل

انــة  ا ــ ع وتحليالتــه عليالتــه مــن ــ كث ــ ه بو ســ جليــًا اعتمــاد ــ يت ذلــك ومــن
لمــة  ال موقــع مــن ــ تت خاصــة وظيفــة ــ كيــب، و ال ــ العنصــر ــا يؤد ــ ال أوالوظيفــة

ملــة. (53) ا موقــع ــ ــا لغ ســبة بال
4

انيــة،  ا بمبــدأ نــة مق ــ و ــة،  اللغو الوحــدات يــف تص ــ ــ كب دور للضمائــم
ــة، كمــا  والعناصــراللغو الوحــدات مــن ــ كث يــف تص ــ الضمائــم ــ ع عيــون التوز عتمــد و

ملــة. (54) ل ى ــ الك ونــات امل تحديــد ــ ع عتمــد الضمائــم فكــرة أن
مــن  ــا غ عــن ــ تتم ــ الوظيفيــة، و باملورفيمــات ســ مــا الضمائــم ــذه ومــن
أو  الفارغــة لمــات أوال ــة يو الب املؤشــرات ــا عل طلــق مســتقلة ...، و ــ غ ــا بأ املورفيمــات

أدوات.(55) باألحــرى ــ
قبول  بحسب محددة فئة إ ته س العنصراللغوي، و يف تص ا بواسط ويمكن

املورفيمات. تلك من العنصرلنوع ذلك
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اف (كتابــك)أو  ــي) أوالــ نحــو:( كتا ســبة يــاء ال ــرقبــل تظ أن لمــة (كتــاب) يمكــن ف
ســياقات  ــ ــا عض مــع ان املــ بــادل األســماء ت مــن ه ــ غ نحــو: كتــاٌب جديــٌد، وكذلــك ُتْنَعــت

ــواألســماء. (56) و واحــد صنــف تحــت ــا جمع مكــن متعــددة، و
ــة  اللغو الوحــدات يــف تص ــ الضمائــم ــذه ميــة   أ العــرب ــون النحو أدرك  وقــد
عــد  أوبوقوعــه عليــه ــف بدخــول (أل) التعر ــ يتم ــم عند الــكالم،  فاالســم أقســام ــ وتمي
بدخــول  ــن يتع ــم عند ــر ...، والفعــل ا حــرف بدخــول (يــا) النــداء ودخــول ــ يتم (أل) كمــا

(قــد) و( لــم) عليــه.(57) 
ومعناه.(58)  وجملته وآخره أوله من عالمة ن ثالث لالسم م عض جعل وقد

خاصــًا  الضمائــم نوعــًا مــن يحــدد حيــث ذلــك ــ ه بو ســ ــم اقتفــوا  أثــرإمام لقــد
املضــارع : الفعــل عــن قــال باألفعــال،  باألســماء ونوعــًا آخــرخاصــا

الــالُم، وتقــول: ســيفعل  (َفَعــل)  ــق  ت وال االســم قــت كمــا الــالم ــذه ــق « وت
األسماء  والالم األلف ق ت ملع ، كما ن رف ا ذين ا ق ْ ذلك، فُت يفعل ذلك، وسوف

املعرفــة. »(59)
إ  إشارة االسم»(60) ،  من والالم األلف لة كم الفعل من قد لة م قول: «  إن و

عليه. الداخلة املورفيمات من بنوع صنف ل اختصاص
ــروف (قــد)  ا تلــك الفعــل، فمــن إال ــا عد ــا يل ال ــ ال ــروف ا بــاب ــذه يقــول: « 

ه. »(61) ــ غ الفعــل ــن و ــا بي يفصــل ال
ــح  تصر ذلــك ل ــ للفعــل »(62)  و ــن وأال ....أخلصو ولــوال ــال ذلــك وقــال : « ومثــل

ــة. العناصــراللغو يــف تص ــ ــا ودور ه بو ســ عنــد املورفيمــات ــذه ميــة بأ ــ ج


ــة  اللغو الوحــدات يــف تص لغــرض بدال االســ آليــة ــ التوز االتجــاه ســتعمل   
ــن  ب شــأ ت ــ ال واحــد،  والعالقــات ــ تركي ســياق ــ ــا بي فيمــا للتبــادل ــا حي صــال بحســب

أنــواع: ــ ع الوحــدات تلــك
املفــردات   ــذه شــبه) ف وفاقيــة  (وجــه عالقــات املفــردات ــن ب العالقــات انــت فــإذا

واحــد. صنــف ــ ــون ت أجــدرأن
ســب  ت أن املفــردات ــذه ــ   (فروقــا) فاألو أي:  خالفيــة،  العالقــات انــت وإذا    
 : ــ أنــواع ثالثــة ــ العالقــات ــذه ــن الباحث عــض حصــر مختلفــة(63)، وقــد أصنــاف ــ إ
امليــة(64)،  الت الفيــة) – العالقــة التبادليــة (ا ــ غ التبادليــة (الوفاقيــة)  - العالقــة العالقــة
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: ــ ي كمــا ــا وتفصيل


الوحدتــان  تتقاســمان  انــت إذا ــن ت اللغو ــن الوحدت ــن ب تبادليــة العالقــة ــون ت
بحســب  ان املــ أو املوقــع نفــس األخــرى مــع مــا إحدا بــادل ت أن يمكــن أي:  الســياق، 
حيــث  الصنــف نفــس ــ إ ســبان و ــع التوز نفــس مــا ل ــون ي الــة ا ــذه بدال، ففــي االســ

(65) عيــة.   التوز النظــر ــة وج مــن يتعــادالن
و  والفعل) و يجعل (أن ه؛ حيث بو س عند العالقة ذه ع ة وا أمثلة ونجد
نفس  ما ل حيث تبادلية ما بي العالقة أن يؤكد وبذلك االسم(66)  و له بم املصدراملؤول
قلــت:  ــوالفاعــل، وإذا قلــت فكأنــك فعــل ــوالــذي قلــت:  قولــه : « فــإذا ــع، وكذلــك التوز

فعلــك. »  (67) ــ قلــت: أخ فكأنــك تفعــل أن ــ أخ
ي:  النحواآل ع ا نجد األمثلة ذه ع النظرلتوز و

ـو فعل                             تفعلأخالذي أن
ـو  ـــل     فعـــــــــــــلكأخ الفاعــــــــــــ

مفــرد(68)،  اســم مــا بدل ســ أن يمكــن أنــه ــة ج ــ ) اســمًا مــن يأتي ــن جعــل (ح   و
االســم. (69) لــة بم وصلتــه الــذي أن ــ إ شــ وكذلــك


القياس  محور ع املوقع نفس ن العنصر بادل ب ســمح ال الســياق ان إذا أما
مع  كذلك س ول ما أحد مستقيمًا  مع الكالم ون اآلخر ، أي : ي رفض و ما أحد يقبل بل

تبادلية.(70) غ تخالفيه العالقة ون اآلخر، فت
األفعال:  هللا - عن قوله - رحمه ه بو س عند العالقة ذه ع األمثلة أو من إن
ســتعمل  يجــزذلــك. »  و األســماء لــم مواضــع ــا لــووضع بأســماء انــك ــس ل ــا أ لــك ــن ب « و
لــم  ذلــك وأشــباه نــا يأت لــوقلــت : إّن يضــرب أنــك تــرى فيقــول : « أال ذلــك ــ ع دليــًال ســياقيا

كالمــًا. » (71) يكــن
ـــول:  ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ األســماء فيقـــــ ــ ع ــا دخول وظيفــة (ســوف) و (قــد) عنــد ــن ب التخالــف ــن ب و
وضعت  إنما ا أل يحسن دًا لقيت ) لم ز أو (قد يحسن أضرب ) لم د ز « ولوقلت: (سوف

لألفعال. »(72)
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تبادلية  ست ل ن، ف السابق ن النوع عن تختلف عية التوز العالقة من نوع و
بد  العنصراآلخر، فال دون من أوالعنصراللغوي رالوحدة تظ أن يمكن تخالفية ،  وال وال

إدماج. (73) حالة ما املية ، ف ت العالقة س معًا؛ ولذلك را يظ أن
مســتوى  ــ ه ، األول: ع بو ســ عنــد ن مســتو ــ ع ــا إدراك يمكــن العالقــة ــذه إن
ا ، والفعل  ســتلزم أخرى، فاملبتدأ وظيفة ســتلزم وظيفة ناك ة ، ف النحو الوظيفة
واملسند  املسند عن تحدث عندما ـــــــوح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ بوضـ ه بو س أشارإليه وما الفاعل،  و ستلزم

ــه. (74) ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ إليـ
ــس  ول ــن مفعول ــ إ فعلــه يتعــداه الــذي الفاعــل بــاب ــذا أيضــا : «  قولــه ذلــك ومــن   

اآلخــر. »(75) دون ــن املفعول أحــد ــ تقتصــرع أن لــك
شــ  ف الوظيفيــة،   املورفيمــات أو األدوات مســتوى ــ   فع ــي:  الثا املســتوى أمــا
يمكن  ن، وال مع لغوي صنف ع بالدخول مختصة ا جعل روف، و ا عض إ ه بو س
قول: « وذلك  لألفعال »، و وضعت وقد): « إنما عن (سوف يقول حيث بدونه ستعمل أن

الفعــل. » (76) إال ــا عد يذكــر حروفــًا ال ــروف ا مــن أن
ي)  ن ( ب يفصل أن قبح كما والفعل أن ن ب ُيْفَصل أن قبيح عن(أْن): « ألنه قول  و

وأوّال) بالفعل. (78) ولوال ال باختصاص(  قول والفعل »(77)  و
تــِرد  أن يمكــن ال الفعــل ، حيــث ــن و األدوات ــذه ــن ب التــالزم ــ ع ذلــك ــ يؤكــد إنــه

الفعل. مع إال ســتعمل أو األدوات ذه
معرض  االسم ع بالدخول ف ـــــاص (أل) التعر ــ ــ ـــــ ــ اختصــــــــــــــــــــــــــــــــ ع كذلك ؤكد و
والــالم  األلــف لــة بم الفعــل مــن قــد لــة م فيقــول : « ألن املقارنــة قــة عــن (قــد) بطر كالمــه

االســم. »(79) مــن
الوحدات   تلك ن ب املية الت للعالقة ه بو س إدراك مدى ــــــــــــح ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ يتضـ ذلك ل فمن

ـــة. ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغو


ا: م النتائج من كث لنا تجلت ذا بحثنا خالل من
تأليفــه  عنــد ــا من لــه يختــط لــم أنــه ــ ع ال ه بو ســ لكتــاب مقدمــة وجــود عــدم 1. إن
لكتابه. مقدمة وكتابة ه من لبيان ومشاغل ظروف ذلك دون حالت ون ت للكتاب، فقد
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كيب  لل الصوري ل الش ع عتمد اللغوي   التحليل ومن التوز   االتجاه 2. إن
. أواملع الدال انب ا النظرإ دون

أساســية  ة ــ رك ــ املع يجعــل ، بــل الشــك انــب ا ــ يقتصــرع للنحــوال ه بو ســ ــم ف 3. إن
اللغــوي. للتحليــل

ه  بو ســ اللغــوي، فــإن التحليــل ــ ــ كي ال ل الشــ ــ ع عتمــدون عيــون التوز ان 4. وإذا
. ــ املع بعد ســ دون  أن مــن يــف التص لغــرض ل الشــ اســتعمل

ــ  من ل مــن األخــذ مــن ذلــك يمنعــه ولــم عامــة الوصفــي ــ املن ــ ع ه بو ســ اعتمــد 5. لقــد
العميقة. ية أوالب الشك انب ا إ أ ي املدروسة، فقد رة الظا عليه تفرضه بقدرما

اعتمــد   والتحليــل، فقــد يــف التص لغــرض ــع التوز آليــات عــض ــ إ ه بو ســ ند اســ 6. لقــد
ــة. ــرالنحو الظوا مــن ــ كث لتفســ ة) أصــال (املشــا

مســند  مــن يــة العر ملــة ا ــن و ت أكــد املباشــرة) عندمــا الثنائيــة (املؤلفــات ــ 7. وأشــارإ
إليــه. ومســند

واملوقــع  ــة النحو الوظيفــة ــن ب العالقــة خاللــه مــن ليضبــط ثابتــا انيــة) مبــدأ 8. واتخــذ (ا
أوبيان  ة شــا امل الوحدات يف تص لغرض ذلك ة، مســتعمال اللغو الوحدة شــغله الذي

ــا. بي يفــي التص االختــالف
لة) و(املوضع) و(املوقع). انية) لديه: (امل ات (ا مصط 9. ومن

ــ  ــا ودور املســتقلة)  ــ غ (املورفيمــات الوظيفيــة  الضمائــم ميــة أ ه بو ســ أدرك  .10
حيــث  اتصــال  عــض؛ مــن عــن ــا عض الــكالم أقســام ــ ــة، وتمي اللغو الوحــدات يــف تص

اآلخــر. البعــض دون محــددة بوحــدات ــا عض
ــا،  يف وتص الوحــدات ــن ب العالقــة لبيــان كآليــة بدال)  (االســ ه  بو ســ اعتمــد لقــد  .11
واحــد،  صنــف ــ إ ــ ت ت بدال االســ تبادليــة (وفاقيــة) بحســب عالقــة ــا بي ــ ال فالوحــدات

اللغــوي. يــف حيــث  التص مــن مختلفــة ــ ف تبــادل ــا بي ــس ل ــ ال والوحــدات
مســتوى  ــ ع ــة اللغو الوحــدات ــن امليــة (تالزميــة) ب ت عالقــة نــاك أن ــ أشــارإ 12. كمــا
املورفيمــات  مســتوى ــ ع معينــة، أو وظيفــة ســتلزم وظيفــة نــاك ــة، ف النحو الوظيفــة
باألسماء. خاصة مورفيمات ناك أن باألفعال، كما خاصة مورفيمات ناك الوظيفية، ف
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ــرة،  اشــة، داراملعــارف- القا ع بــة، تحقيــق: ثــروت قت البــن ه :املعــارف بو ســ ترجمــة ــ (1) ينظــر
يــم،  إبرا أبــوالفضــل النحــاة، للقفطــي، تحقيــق: محمــد أنبــاه ــ ع الــرواة 1966م،(237)، وإنبــاه
والنحــاة،  ــن اللغو طبقــات ــ الوعــاة غيــة ــرة، 1954م، (2/360)، و ــة – القا املصر دارالكتــب
ــرة،  ، القا ــ ل ا ــ ع يــم، مكتبــة إبرا أبــوالفضــل الســيوطي، تحقيــق: محمــد الديــن ــالل

.،(366) 1964م، 
رة ، ط6، 1968م، (60). ضيف، دارالعارف – القا ة ،د. شو النحو (2) املدارس

رة ، ط7،1972م، (33). مصر – القا ضة ، دار وا عبدالواحد اللغة ، ع (3) علم
رة ،1979م ، (113). الكتب  – القا ناصف، عالم النجدي النحاة ، د. ع إمام ه بو (4) س

(5) السابق، (174).
ــرة، ط4، 2004م،  الكتــب – القا حســان ، عالــم ــا، د. تمــام ومبنا ــا يــة : معنا العر (6) اللغــة

.(189)
البيضــاء، ط1،  الــدار ديثــة –  ا الرشــاد نــاش، دار ا د. محمــد اللســانيات،  ــ ــة يو الب  (7)

.(30) 1980م، 
ــ  ، (1/23، 24،  ان ا ــارون، مكتبــة محمــد الســالم ه ، تحقيــق: عبــد بو لســ (8) انظــرالكتــاب

  .(1/26-32)، (25،26
ة – عمان، ط1، 2011م، (71). محمد ، داراملس فضل اللسانيات، د. عاطف (9) مقدمة

منتــوري  جامعــة ــة –  اللغو الدراســات ــش، مجلــة عيط ــ ي د.  يــوي،  الب النحــو مبــادئ  (10)
.(  238 ص(-237  2010م  ،6 العــدد  قســنطينة- 

اللســانيات  ــ ، مجلــة ع محمــد يــة، د. حســن العر ــ ملــة بنــاء ا توجيــه ــ (11) أثــراملطابقــة
ــي، 2015م، ص (12). الثا ــاض، العــدد الر ــز،  عبدالعز بــن عبــدهللا امللــك يــة، مركــز العر

ديــث، د. حســام  ا اللغــوي البحــث ــات ونظر العــرب عنــد اللغــوي ــ التفك ــن ب ــط الر ميــة (12) أ
ــرة ،1994م،(25). يــة – القا الدي الثقافــة ســاوي، مكتبــة ال

وت،1984م،  ية – ب العر ضة السعران ، دارال ي، محمود العر للقارئ اللغة، مقدمة (13) علم
وســام،  ــ ، مكتبــة املو ــاد ديــث ، د.  ا ضــوء النظــراللغــوي ــ ــي النحــوالعر ــة (225)، ونظر

يــوي ،(237). النحــوالب ط2، 1987م ، (27)، ومبــادئ
وت،  ــ يــة – ب العر ضــة ،  دارال ــ الراج ديــث، د. عبــده ا والــدرس ــي ــــــــــــــــوالعر ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ (14) النحــ

ط1979م، (46).
ي، (48). النحوالعر ة اللسانيات، (172) ، نظر ة يو (15) الب

ي، (48). ــــــــــــوالعر ــ ــــــ النحــــــ ة (16) نظر

ـــــــــــــــــــــــط ،(28). ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــ الر مية (17) أ

اللسانيات، (173). ة يو (18) الب
يـــــوي،(238). النحوالب (19) مبادئ
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ي، (36). ــــــــــــوالعر ــ النحــــــ ة (20) نظر
ـــــــــــــــق، (34). ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (21) السابــــــــــــــــــــــــــــ
اللسانيـــات، (74). ة يو (22)الب

ي، (29). النحوالعر ة اللسانيات، (85) ، نظر (23) مقدمة
ي، (38). النحوالعر ة (24) نظر
ط، (26). الر ــــــــــــــــــــة ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ميـ (25) أ
ــــــــــــاب، (1/23 ). ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ (26) الكتـ
ـــــــــــــــاب، ( 1/23). ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ (27) الكتـ

إليه ، (م) = مسند، (ق)= قيد (28) (م1)=مسند
ــــــــــــاب، (1/23 ). ــ ــ (29) الكتــ
ــــــــــــاب، (1/80). ــ ــ (30) الكتــــ
ط، (28). الر مية (31) أ

زائــر2000-م،  شــر – ا لل القصبــة ، دار ــ ي اإلبرا طالــب اللســانيات، خولــة ــ (32) مبــادئ
.(132)

ي، (37-38). النحوالعر ة (33) نظر
يوي ، (239). النحوالب (34) مبادئ
ط، (28). الر ــــــــــــــــــــة ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ميــــــــ (35) أ
ــــو، (36). ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ النحـــ ة (36) نظر

هللا –  داية ف شــر ماجســت – جامعة ي ، بحث ـــــــــــــــــه، دينايوليا ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــ بو س عند (37) القياس
جاكرتــا،2010م، (43).

النجــار،  يــم إبرا ــّي، د. لطيفــة والنحــوالعر ــ املعر اللغــة علــم ــن ب اللغــوي يــف التص (38) آليــات
ـــ، (19). ــخ 23/3/1424 بتار شــور يــة – م العر اإلمــارات جامعــة مجلــة

(39) الكتـــــــــاب، (1/15).
(40) انظرالكتاب، (1/14،16،17،20) (3/9،10).

(41) الكتــــــــــــاب، (1/20).

(42) الكتاب، (3/115).

(43) الكتاب، (3/158).
ة ، (86). النحو ه، ( 44-43)، املدارس بو س عند (44) القياس

ة، ( 87)  النحو (45) املدارس
النحو، (48). ة (46) نظر
ــــــــــــاب، (3/6). ــ ــ (47) الكتـــــــــ
(48) الكتـــاب، (3/115).
(49) الكتــاب، (3/115).

(50) الكتاب، (3/9،10).
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(51) الكتاب، (1/14).

(52) الكتاب، (1/14).
ي، (312). العـــر الكالم (53) أقسام
ـــــــــــــــــــــــط ،(27). ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــ الر مية (54) أ
اللسانيات،(172). ة يو (55) الب
ـــــــــــــــق،(174). ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ (56) السابــ

الديــن  ــ مح األنصــاري، تحقيــق: محمــد اشــم مالــك، البــن ابــن ألفيــة ــ إ املســالك ــ (57) أو
ــ  مح عقيــل، تحقيــق: محمــد ابــن وت، 1979م، (1/ 23)، وشــرح ــ يــل- ب ميــد، دارا ا عبــد
ة  اث،ط10، 20013م، (1/33)، ونظر ال وتحقيق للدراسات ميد، مركزالرسالة عبدا الدين

النحــو، (39).
اإلرشــاد  مطــر، مطبعــة عطيــة ــادي ، تحقيــق:  ــ اليم يــدرة النحــول ــ ل املشــ (58) ينظــركشــف

غــداد، 1984م، (11).  –
ــــــــــــاب، (1/14). (59) الكتــ
(60) الكتــاب، (3/115).
(61) الكتاب، (1/114).
(62) الكتـــــاب (1/115).

رة ، ط2000م، (54). الكتب – القا حسان، عالم (63) األصول، د. تمام
اللسانيات، (175،176). ة يو (64) الب

(65) السابــــــــق، (175).

(66) الكتاب، (1/14).
(67) الكتـــــــــــــــاب (3/6).

النحو، (36). ة (68) الكتاب ،(1/67، 187) ، نظر
ــــــــــــاب، (3/6). ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ (69) الكتـــــــــــ
ــــات،(176). ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ اللسانيــــــــــ ة يو (70) الب
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La Traduction des Termes marqués culturellement
dans le texte juridique 

د. رسول عبد القادر، جامعــة المديـــة، الجزائر 

 

تواصــل،  جمــة،  ال اتيجية اســ ثقافيــة،  نة ــ ــي،  قانو نــص   

افــؤ. الت
Résumé 

Le texte juridique est l’un des plus marqués culturellement, à l’in-
verse de ce que pensent plusieurs personnes. Les traducteurs sont 

les plus confrontés à cette charge culturelle quand ils essaient de pas-
ser d’une langue à une autre. Certains tombent dans la confusion de-
vant la différence et l’écart culturels qui marquent les langues source 
et cible ; faut-il reproduire, dans le texte traduit, l’image culturelle du 
premier ou du deuxième texte, et quel sera l’impact de ses choix sur 
le message à traduire et sur le destinataire. 
  Dans cet article on essaiera de répondre aux questions du tra-
ducteur et de tracer une stratégie pour la traduction de ce qu’on ap-
pelle « spécificité culturelle » dans le texte juridique tel que requis 
par l’opération de communication et ses participants.    
Mots clés: texte juridique, charge culturelle, stratégie de traduction, 
communication, équivalence.
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مــن  وخاليــة جافــة نصــوص القانونيــة النصــوص أن البعــض عتقــد قــد   تمّثلــت
لــود  جــون ــذا تمامــا، ف ذلــك ــ غ الواقــع أن ــا، إال ع ــ ع ــ ال ماعــة ل ــ الثقا انــب ا
ــ  أك مــن شــك بــال ــ عت ــي القانو بــأن « النــص جيمــار (Gean Claude GEMAR) يقــول
عــن  ومفرداتــه مؤسســاته ــ ّ ع الــذي تمــع ا عقيــد ــر ــوُيظ ف ثقافيــا ونة ــ امل النصــوص
أن  يمكــن ال ي ســا اإل شــاط ــرال مظا أن ن »(1)، كمــا الســن آالف ــ إ أحيانــا ترجــع ثقافــة
ة  ــ األخ ــذه ــون القانونيــة النصــوص ــ نجــده الــذي ذلــك مــن أفضــل اجتماعــا ــا ل نجــد
شــابه  ي مــا ــا ــرم املظا ــذه أن ــا، إال حض ــ شــأ ت ــ ال ماعــة ل ــ التنظي انــب ا تمثــل
ســ  مــا ضمــن دخــل ــا م شــابه أخــرى، فمــا ــ إ جماعــة مــن تقــل ن حينمــا يختلــف مــا ــا وم
مــن  ــا نقل ــون مونــان(2) (George MOUNIN) و جــورج ــ عب حــد ــ ع ــة اللغو ليــات بال
ــ  ال االختــالف أوجــه ترجميــة، أمــا تحديــات أي يطــرح ال لغــوي ــل تحو مجــرد أخــرى ــ إ لغــة
التحديات  من العديد تطرح ال ف واألمكنة األزمنة مختلف ع ماعات ا شاط تطبع
نجد  ماعة، إذ ا بثقافة سميته ع يصط ما ذه االختالف جمة. وأوجه ال أمام
ــر  واملظا العــادات الثقافــة « مجمــوع الروس (Le petit Larousse) أن ــي و لو قامــوس ــ
ــ  ركــزالكث مــا »(3)، و أومجتمــع جماعــة صفــات ــن أوتب ــ تم ــ ال ــة والفكر يــة والدي الفنيــة
ــ  ــوال دير ن ســت كر مثــل الثقافــة ــف عر ــ واالختــالف االنفــراد جانــب ــ ع ــن اللغو مــن
فــإن  األخــرى، ومنــه الثقافــات مــع مقارنــة ــون تت تــزال وال ونــت ت الثقافــات أن علــم تقــول: « 
ــا  مفاد ــ وال ميــع ا لــدى املقبولــة ــوالفكــرة الثقافــة ل شــ مــا حــول النقــاش حصيلــة
ســعيد  حســن قــول ــة »(4) و و بال املتعلقــة نائية االســت الســمات مجموعــة ــ الثقافــة أن
خاص»(5).  ل شــ جمة وال عام ل شــ الثقافة ف عر أســاس صوصية أن «ا غزالة
يطــرح  ــومــا ا ســوا دون جماعــة لــدى الثقافيــة وانــب با واالنفــراد صوصيــة ا ــذه إن
عــن  ــ ع أن يمكــن النصــوص، فكيــف مــن ــا غ ــ و القانــون نصــوص ــ ترجميــة تحديــات
د  املشــ ــذا عــرف ال ــا لم تت ــ ال ماعــة ا انــت إذا ــا إل املنقــول اللغــة ــ د ــرأومشــ مظ

تامــة.  مطابقــة ــا مع تتطابــق ال ــ ف ة مشــا د مشــا عرفــت إن مــا أور إطالقــا
وخطورة  مية أ أك ي القانو النص وانب ا ذه مثل ترفعه الذي التحدي إن
ــا  معنا عــن عــالوة ــ ع ــي القانو النــص ــ ــا أل أخــرى نصــوص ــ شــأ ي قــد الــذي ذلــك مــن
ليــا  تأو مســارا يأخــذ نــا ــم عنــه، فالف ــم الف يحيــد أن يجــب ال ــي قانو ــ مع عــن العــام
ــ  املع أضعنــا قــد ــون ن وجــوده ض ــ يف الــذي التطابــق ــذا إطــار عــن خرجنــا مطابقــا(6)، وإن
ذا  التطابق، ف ــذا إحــداث عــن مســؤولة ــا بدور جمــة النــص، وال ــ مع ــ التا و ــي القانو
ــد  ع زائــرخــالل ا ــ ســنة ــن وثالث ثمانيــة مــدة القضائيــة جمــة ال مــارس يه، الــذي مرســ
مــن  ومــة مف ــا وجعل األول فكــرة ــم ف ــ تكمــن جمــة ال ــة االســتعمار، يقــول: « إّن صعو
ــ  التعب ال يقــربــأن « أشــ عدمــا ــذا قولــه »(7)، و يــراد ممــا وال قيــل ممــا أقــل ــس اآلخــرل قبــل
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جعــل  ــذا ــا »(8)، ل لثقاف ومخالفــة ســية الفر ــ ــوموجــود مــا مــع متعارضــة ــا ل يــة العر ــ
املنقول  ا، وح إل املنقول الثقافة ع الواسع االطالع جمة ال والدارسون جمون امل
ا، إذ  ل جمة وال الثقافية صوصيات ا نقل النجاح أجل من ات األولو أو ا، من م
ثقافيــة  مصفــاة يضــع أن جــم امل ــ ع ــ ب نــورد (Christiane NORD): « ي نا ســت كر تقــول
مــن  فــرد املصــدربنظــرات النــص ــ ينظــرإ أن عليــه وكأن ــدف ال املصــدروالنــص النــص ــن ب
ـــــال:  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قــــــــــــــــ حينما ذا فرعون ي جو أكد ونصف قرن من بأك ا دف »(9)، وقبل ال الثقافة
لــه »(10)، إال  جــم ي الــذي ـــــــص ــ ــــــــ ال وعــادات طبيعــة عــرف أن جمــان ال ــ ع ــــــــــــــــــــب ــ ـــــ ــ ــ « يجـ
اللغــة  ــ مــه ف مــا صياغــة عيــد أن عليــه يبقــى فإنــه جــم امل لــدى االطــالع ــذا تأكــد وإن أنــه
مه؟ ف ما م ِ لُيف االت ا ذه مثل جم امل ا عمل قد ال الطرق ا، فما إل املنقول

ا «  أ فتقول الثقافية الفروق حالة ام لإلف املتاحة لول ا رعن لودير تتحدث
و(12) أن  دير جم »(11)، وترى امل بحاشية مرورا النص مجرى والشرح اض االق ن ب اوح ت
املفاوضة»  ة «مصط والتكييف، مستع اض االق ن ب مفاوضة عن عبارة لول ا ذه
ذا  التواصل، و ووضعية والسياق املقصد االختياربالنظرإ ون و، و توإي أم عند من
ــ  اختيــارتقنيــة ــ ســم ا أجــل ن، مــن مشــارك مــن ــا ف التواصــل، بمــا وضعيــة ــ ع ــ ك ال
علينــا  ح ــ يق الــذي ــ ار ــوم مال مثــل ن الدارســ مــن ــ كث عنــد نجــده ا ســوا دون جمــة ال
الوظيفــي،  ــ ا : امل ــ جمــة» و ال عــن البعــض «املمتنــع ســميه مــا جمــة ل تقنيــات عــة أر
أو  الوصفيــة جمــة وال التــام اض ــ رفيــة، واالق ا جمــة ال بــه قصــد ، و الشــك ــ ا وامل
أوال  تواصليــة ــ ملعاي وفقــا يتــم عــة األر التقنيــات ــذه ــن االختيــارب أن يــرى الشــارحة(13)، إذ
، أي  افؤالشك والت اض نحواالق نتوجه املنقول النص ع ك ال أردنا ء، فإن وقبل
ا، نختار  إل املنقول نحواللغة جمة ال اتيجيات اس نوجه أن أردنا رفية، وإن ا جمة ال
الشارحة. إن  الوصفية جمة بال عمل وذاك ذا ن ب نبقى أن أردنا افؤالوظيفي، وإن الت
باآلخــر،  اف ــ االع ــن ب اوح ــ ت ــا أ ــا نجد التواصــل ان ــ م ــ ــا نضع حينمــا التقنيــات ــذه
ــن  ــا، و إل املنقــول ماعــة ا ــا، لــدى م املنقــول ماعــة ا ــا تنفــرد ــ ال صائــص ا أي
ــ  لــه باآلخــرواســتقبال اف ــ اع الشــك افــؤ والت اض ــ االق ــ عت اآلخــر، إذ ــذا طمــس
الستقباله  اآلخرورفض ذا يالء ع اس افؤالوظيفي الت عت نما ا، ب إل املنقول اللغة
العالــم  تصــور ــا ف ختلــف و الوضعيــات ــا ف تتطابــق ال ــ ال ــاالت ا ــ ــوآخــر حيــث مــن
ذا  ن الوصفية، ب جمة ة، ال األخ التقنية تبقى ن ح أخرى،  إ جماعة من وتقسيمه
حيث  ب، من باآلخر، الغر اف االع أن يؤكد حينما ذا من عد أ إ برمان ب ذ وذاك. و
تتجسد  األخالقية ذه ء، و أي من أك أخالقية ا يرا جمة، ال ال غاية عت وآخر
ا  ــ معت ــب الغر ــذا نقــل ــ ع إصــراربرمــان تقــد ي ــالن لو شــارل أن واألمانــة(14)، إال الدقــة ــ
افيــة  ال املعــارف يمتلــك ال ــ األخ ــذا القــارئ، ألن عــن ــ التخ معــه يحتــم النقــل ــذا أن
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املعالم  بطمس نقوم املتلقي ع ركزنا إن أنه نجد املقابل أننا ب(15)، إال الغر ذا م لف
ومتلقــي  ننقلــه الــذي األصــل ــذا املتلقــي، ونخــون ــذا ــ بالنظــرإ اآلخــرآخــرا مــن تجعــل ــ ال
ــور  م ا أجــل مــن جــم ي الــذي جــم برمــان: « امل يقــول الســواء، لــذا حــد ــ ع األصــل ــذا
إذن  كــذا ذلــك »(16)،  مــع ســيخونه الــذي ــوره جم يفضــل ألنــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــل األصـ خيانــة ــ ع ــ مج
االعتبــار  ــن ع أخذنــا إذا بالــزوال تبــدأ ة ــ ا ــذه يتجــه، لكــن أيــن حائــرا جــم امل يبقــــــــــــــــــــــــــــى
ــ  ال الالزمــة املرونــة جــم امل يمنــح ــذا ترجمتــه، ف مــن والغــرض جمــه ن الــذي النــص طبيعــة
نحــوالنــص  يتوجــه ــل ترجمتــه، و ــ ســتعمل أن يجــب تقنيــة أي ــ الفصــل مــن تمكنــه
أســماه  مــا مــرضمــن انــزف جــاء بــه مــا قيقــة ا ــ ــذا إليــه، و املنقــول النــص أم املنقــول
الــذي  ــو جمــة ال مــن الغــرض أن يــرى ــو وس، ف و الســ ــة نظر الوظيفيــة، أو ــة بالنظر
عنــه  تعــد أوي األصــل نحــوالنــص النقــل، فيتجــه عنــد جــم امل ا ســتعمل ــ ال التقنيــة يحــدد
عن  ترجمته يفصل ال أن جم م أي ع ب ي فإنه نا وس*(17)، ومن و الس ذا بحسب
ا  نفصل أن يجب ال ال للغة سبة واألمربال ا، مثلما استخدام من والغرض ا مستخدم

ــة.  اللغو اإلنجــازات ا، أي اســتخدام عــن
بحســب  ــ تتغ جــم امل ا ســتخدم ــ ال التقنيــات بــأن اآلن غايــة ــ إ ســلمنا إّن 
مــا  ل ــا، بــ ف ن واملشــارك التواصليــة العمليــة تحكمــه ــدف ال ــذا جمــة، و ال مــن ــدف ال
قانونيــة  نصوصــا جــم ن بأننــا ــ ن أن ــ ب ي ، ال ــ مع مــن ن ومشــارك تواصــل لمــة تحملــه
أي  فــإن ــ التا قواعــده، و تطبيــق خــالل مــن القانــون ء فــرض ــ ل وقبــل أوال ــا م ــدف ال
لــه  ص ــ أوأي عليــه ــن أوالقائم وقواعــده القانــون ــذا ل ــن اضع ا ــ إ ــة موج ترجمــة
مثــال  ســتطيع ، فــال ــ األص للنــص مطابقــة ــون ت أن يجــب جمــه ن الــذي بالقانــون عالقــة
ــ  وظيفيــا ــواألقــرب ــ الفر ــ املصط ــذا ــون  divorce ــ «خلــع» بـــ مصط جــم ن أن
اآلخر  ــة و تطمــس ــا أ ــ ع جمــة، عــالوة ال ــذه ــ ــا، فالعيــب إل املنقــول والثقافــة اللغــة
غ  قانونية آثارا ترتب ا وأ والزمان،  ان امل والوجود والثقافة الدين ناحية كآخرمن
ــا  زوج مــن ا نفســ تخلــع ــ ال املــرأة تدفــع مــا غالبــا األصــل األصــل، ففــي ــ ا نلمســ ــ ال تلــك
ية  العر ا يقابل أعاله «divorce» ال جمة ال لع، أما ا مقابل للزوج املال من مبلغا
ذا  الطالق، و مقابل للزوجة املال من مبلغ بدفع الزوج ع يحكم ما غالبا «طالق» فإنه
يوقــع  كمــن ــ املصط ــوم مف صنــع ــ ا ــ كث م ســا أخــرى ســمات طمــس النظــرعــن غــض
نحــوالنــص  جمــة ال اتيجية اســ توجيــه الــة ا ــذه ــ يجــب . إذن ــ ت ي وكيــف الطــالق
انــت  رفيــة، وإن ا جمــة وال اض ــ االق ــ التوجــه ــذا تقابــل ــ ال األصــل، والتقنيــات
ان  إن الســيما ــ «khola» ممكنــة األو فــإن املقــام ــذا ــ ممكنــة ــ غ ة ــ األخ التقنيــة ــذه
نفســه  الشــرح ــذا إن شــرح، بــل بــه ن فإننــا االســتعمال، وإال وواســع شــرا من ــ املصط
عند  ي األثــرالقانو نفــس وإحــداث األصــل النــص مــن اب ــ إطــاراالق ــ مقبولــة تقنيــة ل شــ





59

ــزداد  ــ «répudiation moyennant rançon». و الفر املقابــل ــ نجــده مــا ــذا النقــل، و
ــ  وقــع الــذي ذلــك مباشــرمثــل ــي قانو اك احتــ وضعيــة أمــام أنفســنا نجــد حينمــا األمــرحــدة
ــي  القضا إطــارالنظــام عــن جمــة ال تخــرج أن يجــب ال ، إذ ــ الفر االحتــالل زائــرخــالل ا
سمح  ان ا، فإن ووظيف ا دف ا يفقد عنه روج ا ألن املنقول النص فيه يندرج الذي
ة  ب إليه جمة ال اتيجية اس وتوجيه املتلقي من اب االق القانونية النصوص عض
محــل  ــي القضا بالنظــام معنيــا ــس ل املتلقــي ألن آثــارقانونيــة أي عليــه تــب ت ال النــص أن
النظام  ذا جزء من نا املتلقي ألن القضائية الثنائية حالة األمريختلف جمة، فإن ال
ا  إل املنقول نحوالثقافة التوجه عت ذا ذاته، ل حد للنظام طمسا عت له طمس وأي
الطمــس  مــن نــوع ــا ف وظيفــي ــ ا م وإيجــاد ســية الفر ــ مثــل «حبــوس» إ ــ مصط جمــة ل
جــون  عــرض بــوس، إذ ا ــا يمتــاز ــ االجتماعيــة، ال ــ القانونيــة، وح وانــب ا لبعــض
امــال  بــوس» عــام 1899 عنوانــا لدارســة «ا ــا خصص ــ ال الدكتــوراه رســالة ــ اس(18)  ــ ت
ا  ف عرض مرة ل و أنه ثقافته، إال بوس ا شبه أو يقابل أن يمكن ما الستعراض
ســمة  تنقصــه بــوس ا ــوم مف مــن ابــه اق مــن الرغــم ــ ع أنــه يجــد مــا ومــا أومف ــا مصط
 «donation» ــ ، فمصط ــ للمصط ــي القانو ــ املع صنــع ــ امــة ــ عت ــ ال الســمات مــن
أن  ــا ف ــب للوا مكــن و ــا ف رجعــة ال ــ الفر القانــون ــ بــة ال ــون ــ معــه بــة) يتفــق )
التنازل  يمكــن بــة ال محــل ــون ــ معــه يختلــف نمــا حياتــه، ب مــدة االســتغالل بحــق يحتفــظ
مــن  يحــدث قــد الــذي االختــالف ــ ع بــوس، عــالوة ا ــ يحــدث ال ــذا لكــن مســتقبال عنــه
مصط  األجيال. أما من سلسلة إ س ا امللك تقل ي بوس ا إذ املستفيدين حيث
ــ  إ ــس ا امللــك انتقــال ــ بــوس ا شــبه ان ــي) وإن وصا «substitution» (إحــالل
نمــا  التنــازل، ب انيــة وإم املســتفيدين حيــث مــن معــه يختلــف فإنــه اص ــ األ مــن سلســلة
ــس  ا امللــك انتقــال ــ بــوس ا مــع يتفــق البكــر) فإنــه ــ «majorat» (إقطاعيــة مصط
يختلــف  أنــه عنــه، إال التنــازل منــع مــع للمســتفيدين فقــط االســتغالل بوجــه العائلــة داخــل
ان  نفســه، فــإن الوقــت ــ مســتفيدين عــدة واســتفادة املســتفيدين ــب ترت حيــث مــن عنــه
ــس  ا امللــك ــا ف تقــل ي ــ البكــرال إقطاعيــة ــ ممكــن ــ ــوغ ف بــوس ا ــ ممكنــا ــذا
ــذه  ــدف أن ــ إ باإلضافــة نفســه الوقــت ــ االســتغالل ــ اك االشــ األبنــاء البكــردون ــ إ
بــوس  ا ــ نمــا أرســتقراطي، ب ــس ــوتحب ، ف ــ العائ االســم رة شــ ــ ع فــاظ ــوا ة ــ األخ
وظيفيــة  ــا أ نقــول ــ ال افئــات امل ــذه ل فــإن ، وعليــه ــ عا هللا وجــه ــ ت ي ــس ا فــإن
ــ  ــوغ نمــا ب للتنــازل قابــال ــس ا امللــك ــا ف ــون ي فأحيانــا ــي القانو ــ املع ــا مع يضيــع
ذا  بوس، ل ا م نجد الذين املستفيدين غ ملستفيدين ون ي وأحيانا األصل ذلك
ض  ــ املق ــم عض ــ فتب وأبــرزوه نحــواألصــل ــوا اتج بــل التقنيــة ــذه جمــون امل عمــل لــم
ــ  تب مــن ــم ــا، وم إل املنقــول اللغــة ــ إ ليدخــل كفايــة فيــه شــربمــا ان أنــه ا ــ «habous» معت
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التقنيات  ذه انت مثل «immobilisation immobilière»، وإن وم للمف وصفية ترجمة
ــا  أ وثائقيــا، إال بحثــا األحيــان عــض ــ و ليــا تأو ــدا ج تتطلــب األصــل النــص ــ إ ــة املوج
ــ  املع اســتخراج ــ إ ــه وتوج يــح ال ــق الطر ــ وضعــه خــالل مــن نفســه املتلقــي تخــدم
خالل  من سعفه لم موسوعته، وإن خالل من ا م املنقول والثقافة ي القانو النظام من
الوصول،  نص إ التوجه فإن األخرى ة ا السليم. أما ق الطر وثائقي، ولكن بحث
إطــار  ــ يبقــى ألنــه بالراحــة شــعورا املتلقــي عطــي أنــه يــح الوظيفــي،  ــ ا امل اعتمــاد أي
املنقــول  ــي القانو النظــام يتطابــق ال ــي، وحينمــا القانو النــص ــ أنــه ومحيطــه، إال ثقافتــه
محــل  النظــام ــ غ ــي قانو نظــام ــ نفســه يموقــع ألنــه املتلقــي ينخــدع مــا ا ــ إليــه، كث واملنقــول
و  القانــون تطبيــق ــ ــذا إليــه، فيخطــئ ــة املوج الرســالة ــ مع عــن ــذا غفــل جمــة، و ال
العالــم  يــرى يبقــى فإنــه لــه خاضعــا يكــن لــم لــه، وإن خاضعــا ان إن خاضعــا ان إن امــه اح
أوعالــم  ثقافــة أي ــ إ الــة ا ــذه ــ جمــة ال تحملــه وال فقــط وعاملــه ثقافتــه منظــور مــن
القــارئ  اه، لكــن ــ ل يــه عي يفتــح أن تظــرمنــه ي موجــود العالــم ــذا أن مــن الرغــم ــ ع جديــد
أوترجمانــه،  جمــة م لــه ــا يصنع ــ ال بالنظــارة ســوى يــرى ال اللغــات عليــه تختلــط حينمــا
يــرى  أنــه وتخيــل ــام األو ــ األمــرعــاش عليــه ل أشــ وإن أبصــرورأى ــا صنع ــوأحســن فــإن
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 Abstract

The study aims at exploring the various critical issues which Abu 
alalaa’ Alma’ri displayed in Risalt  alghufran  alma’ri  mentioned 

several linguistic and syntactical issues in his Epistle. He discussed 
deeply the general rules and the deviated ones. He also mentioned 
the probable and the weak opinions besides what support each one 
of them .
  Alma’ri  used various means to show his critical opinions.
he showed these views by Ibn Alkareh where as others by using the 
questioning method or the dialogue one .
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حماية  وا تأث م ل ان ية، و العر اللغة درسوا العلماء الذين من عّد املعري
عــض  عــن للغــة، ودافــع ــ الدال ــرالتطــّور مظا عــض رصــد ــا، حيــث ذي و يــة العر اللغــة
ــ  مــا ــ إ عليــه، واإلشــارة واالعتمــاد القيــاس ــ ــم، وتوّســع م يديــن ا ســيما الشــعراء وال
الدرس  ع نقده يقيم فًذا ناقًدا دوره أكد قد وبذلك وجودة، و إبداع من ي األد العمل
الدراســة،  النحــوي، موضــوع النقــد ــا العلــوم؛ م مــن ــ الكث نقــده والــذوق، وشــمل ّبــع والت
املعــري  ــة، وجــاء طــرح النحو املســائل مــن ــ كث ــ املعــري رأي عنــد الباحثــون وقــف حيــث
الشــعراء الذيــن  ــن و القــارح ابــن ــن ــوارب ا ــ ع عتمــد جديــد بأســلوب القضايــا لتلــك
املعــري  يــم، وجــاء رأي وا نــة شــروا ا اآلخــر، حيــث للعالــم املتخيلــة رحلتــه ــ ــم قابل

ــة.  قو ــروحافظــة علــٍم غز ــ ع يــدل جلًيــا ــا ً وا


عــن  البحــث ــ عميًقــا، وأمعــن النحــودرًســا درســوا العلمــاء الذيــن مــن عــّد املعــري
ام  ــا، واألحــ د يؤ ومــا ــة الرا ام األحــ مــن ــ كث ــ ع ــا، واطلــع شــّذ ع ومــا ليــة ال القواعــد
الزائفــة،  امللفّقــة، والشــبه ــ يــة، وا الوا باألدلــة ــا تقو ــا ا أ حــاول ــ ال الضعيفــة
أقــوال  مــن ــ كث لــه يــرق الثابتــة، فلــم يحــة، والنقــول ال العقــول تقبلــه ال مــا ــا ف ورأى
أواألباطيــل(1). وجعــل  أوالضــالل ذيــان ال شــبه مــا ــم أعمال ــ الفــن، ورأى ــذا ــ العلمــاء 
املســائل، ولم  من ًا كث وأورد القارح ابن لســان ع الغفران رســالة نقده أبوالعالء أك
ًئا، أو  ش ذلك ع د يز وال النقد موضع يذكرأحياًنا واحدة؛ وإنما قة طر ا إيراد م يل
ذا  عّد  أويدفعه، وأحياًنا كم، فيقره ا رأيه ن يب حق، وقد أنه يدّل ع يذكرما قد
ق  طر ع بالنقد ي يأ له؛ وقد ء أومناقًضا لل ا ً يذكرمشا األباطيل، وقد من له األمر
نقّســم  أن املناســب مــن أنــه رأينــا ذلــك(2). وقــد شــابه أومــا ــاورة ا ــق طر ــ ام، أوع االســتف

األدبية. العصــور حســب البحــث
1

س: الق امرئ قول املعري ا ل عّرض ال ة النحو القضايا من  
ِل ُ ْ َيْوٌم َبداَرِة ُج ما سيَّ ٍ                   وال نَّ صا ُ ْ ُربَّ َيْوٍم لَك ِم أال

والرفــع، ثــم  فــض وا النصــب فيــه ــي، فيجــوز الشــطرالثا ــ َيــْوٌم  فأمــا يقــول ثــم  
مــن  للمفعــول يجــب مــا ــ فع النصــب بقولــه: فأمــا النحــوي الــرأي ــذا اعتمــاده أســباب ــن يب
افٌة، وما  ُتْجَعَل ما أن فع الرفع مضمر، وأما فعل نا ا الظرف الظروف، والعامل
مضمــرة،  ــا عد ــو)  فـ( األمــركذلــك ان نكــرة، وإذا ــن البصر ــن النحو عــض عنــد افــة ال
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اللغــة  ــو ف شــديد ال فأمــا خفــف:  و  ّ ــ شــدد و ــادات،  الز مــن فـ(مــا)  ــْوٌم  َي خفــض وإذا
بقوله  املســألة ذا ــ الفصــل بالقــول املعــري يتدّخــل نــا يخفــف، و النــاس عــض العاليــة، و
 َّ ــ أصــل قــال ــن ح أبــوجعفــرالنحــاس الــرأي ــذا ــ وأعــرف(3). ووافقــه أحســن ا شــديد و

قولــك: عــن ــي بقولــه: أخ ــس الق امــرأ يحــاور مشــدد(4). ثــم
بُصْفَرةٍ َكِبْكِر املقاناِة الَبياض

ُة،  رَّ ذلك: فقالوا: البيَضُة، وقالوا: الدُّ املتأولون اختلف بالبكر، فقد أردت ماذا  
البيــاَض، أم  شــد: البيــاِض، أم ت ــُة. وكيــف ديَّ ــَرُة، وقالــوا: ال ْوَضــُة، وقالــوا: الزَّ وقالــوا: الرَّ
عــض  اختــاره الــرأي ــذا واختــارالبيــاِض بالكســر(5). و حســن ذلــك ل البيــاُض؟ فيقــول
وخفضــه،  البيــاض بنصــب ــروى قولــه «و ــي للزوز املعلقــات شــرح ــ جــاء  العلمــاء، حيــث
اإلضافــة،  ــ ع فــض با الوجــه ســن الوجــه، وا ســن ا ــد ــم: ز قول لــة بم جيــدان مــا و
امــرأ  مخاطًبــا القــارح ابــن يقــول الرجــل(6). ثــم الضــارب ــد ز ــم يه، كقول شــ ال ــ ع والنصــب

بــت.(7) ل ذلــك ــ ــون النحو قــال مــا لــك ــس، لــوشــرحت الق
مغزل. والغثاء فلكة السيل من قولك شد ي ن املعلم عض و

أوائــل  ــ الــواو زادوا الذيــن نقيــض ــو و ــول،  ــذا إن الثــاء، فيقــول شــدد ف
فأفسد  الزنة ي أن أراد س البا ذا الوزن، و سق، فأفسدوا ال أرادوا األبيات: أولئك

اللفــظ.
ا. ثيا لنوم نضت وقد فجئت قو وكذلك  

نضــوت  قولــك مــن ــان بالتخفيــف، والوج شــد ي مــن ــم الضــاد، وم شــدد مــن ــم م
مــن  نضيضــة ــذه النضيــض، يقــال مــن الفعــل الضــاد، أشــبه شــددت إذا أنــك الثــوب، إال
ــس  الزحــاف(8). ول ــة كرا شــديد ال ــ ع ــم حمل . وإنمــا ّ ــ أحــّب إ قليــل، والتخفيــف املطــرأي
من  فيه ِملا أحّب إليه ألنه اختارالتخفيف قد املعري أن نرى ســبق ما خالل بمكروه(9). من

رأيه. ــ الصــواب
غــة  النا ــة النحو املســائل عــض ــ القــارح ابــن ــم حاور الذيــن الشــعراء  ومــن
ــا: ف يقــول ــ وال منــذر ابــن النعمــان ــ ــا قال ــ ال قصيدتــه عــن ســأله ــي، حينمــا الذبيا

قلَت اْزَدِد ذقته ما بارٌد                    َعذٌب إذا ا ماُم بَأنَّ فا ُ َزَعَم ال
شدون: ي كيف سأله ثم

عده وما رأيُت َأحَمَر مشرًقا َنَظرت وإذا
نزعــَت،  طعنــَت، وإذا ملســَت، وإذا نظــرَت، وإذا شــد: وإذا ن بقولــه ذلــك عــن فيجيــب
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أن  األجــود ولكــن ــذا ســوغ بقولــه: قــد غــة النا لســان ــ ع ــواب با ــي يأ ثــم طــاب ا ــ ع
ــذا  مــام، ف ُ ال قولنــا: قــال ــ مع َمــاُم، يــؤدي ُ : َزَعــَم ال ــ قو لــم، ألن املت عــن إخبــاًرا تجعلــوه
 ّ إ تموه س قبح، وإذا طاب ا ع جعلتموه نفسه، وإذا عن ي يح امللك ان أسلم، إذا

ــوإزدراء وتنقــص.(10) ف النعمــان ــ إ تموه ســ ــومنديــة، وإن ف
ــل  أ عليــك ــف مــرة، ولقــد ــ ب وكــب يــا درك ًبــا م القــارح ابــن فيقــول  
من  م وغ امللك وعبد عبيدة ي وأ ي با والش ي عمراملاز بأبوي وكيف الرواة من العلم
يحضر  الوالغ(11). ثم وال املتخرص غ ي أ لتعلم د شا يروون، وأنت كيف م ألسأل النقلة
الداليــة، وإذا  ــ غــة النا قــول املرحومــون ــا أ تــروون كيــف م ســأل ف ــم ذكر الذيــن الــرواة

ــا. (12) بضم التــاء أم نَزْعــت، أبفتــح َطَعْنــَت وإذا ملســَت، وإذا َنَظــْرت، وإذا
عــن  اه حــ أنــه ــ خ و يختــارالضــم أمامــة أبــو شــيخنا ــا، فيقــول بفتح فيقولــون  
مــاذا  ــــم(13):  ﴿واألمــرإليــِك فانظــري ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ الكر الكتــاب ــ جــاء  كمــا ــو فيقولــون النعمــان
امتــازبالدقــة  معــان مــن تؤديــه ومــا غــة النا أللفــاظ نقــده ــ املعــري أن ــن﴾(14)، نالحــظ تأمر
األلفــاظ  اختيــار ــ قتــه الشــاعروطر ألســلوب عــّرض ــر، ألنــه الغز والعلــم واملوضوعيــة
املالحظــة  ــ ع الفائقــة املعــري قــدرة عــن تكشــف ــا أ الشــعري، كمــا للموقــف املناســبة
جــاءت  ــ ال الروايــة ــد ؤ ن، و ور املشــ الــرواة يــرّد روايــة أن الشــعراء، وأراد أللفــاظ والنقــد
عة،  األر ة الشعر األبيات نقد للقصيدة، حيث الك مه ف من م، وجاء ذلك لرأ مخالفة
األبيــات  ــ ــس غــة، ول النا ــ ع فــوا الــرواة أن ــن ّ مــا، و وأخوا ملســت نظــرت، وإذا وإذا
ن، وات  العروضي ب مذا عن شذوذ النحووالصرف، وال لقواعد ء مخالف عة األر
نظــرت  وإذا مــام ُ ال قــال: قــال مــام، فكأنــه ُ ال وصــف ــ داخلــة عــة األر األبيــات أن كالمــه مــن
ــا.(15)  ذكر ــ ال لألســباب الضــم ــ ّ العــالء ير أبــا نزعــت، وأن طعنــت، وإذا ملســت، وإذا وإذا

قولك: النحاة اختلف وشدَّ ما بقوله العبد بن طرفة املعري يخاطب ثم
َأنَت ُمخلدي ل اِت  اللذَّ د َ َأْش َ                 وَأن أْحُضَر الَو الزَّاجري اذا ُّ أ        أال

ان  تضمر، و ال األفعال عوامل أن عتقد أحضر، ألنه نصب فيكره ه بو ســ أما  
بــأن  اللــذات، فجئــت د أشــ وأن ذلــك قــوي املقــدر، و ــرف أحضــربا ينصبــون وفيــون ال

قولــه: مــن عــد بأ ــذا ــس ول
ا ُ ُغرا ن إالَّ بب ـــــب ـــ ـــ ــ ِناعـــــــــــــــــــــ َقبيلٌة                 وال ن مص سوا مشائُم ل

العرب  عض عن ي يح ا قطر أباه سمع أّنه قطرب بن ع عن ي املاز ى ح وقد  
عنــد  ــذا ف أّن،  إضمــار ــ ع ــ الو أحضــر الزاجــري ــذا أ أال ــروي:  و أحضــر(16)،  نصــب
بالرفــع  رواه االســم، ومــن عــض وأعملــه، وأضمــر يتصــرف ال أضمــرمــا خطــأ، ألنــه ــن البصر
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أحد  ع رفع، ومثله أن حذف أحضر، فلما أن قّدره ون ي أن ما ن؛ أحد تقدير وع ف
ــ  لــون﴾(17). املع ا ا ــا أ أعبــد ــي تأمرو َ هللا ــ أفغ عــزوجــل: ﴿قــل قولــه ه بو ســ ــ مذ
موضــع  ــ ــون ي أن العبــاس ــي أ ــوقــول أحضــر، و رفــع ــ اآلخــر أعبــد، والقــول أن عنــده
ضــور، كمــا  ا ــ أحضــردّل ع قــال ملــا ، ألنــه ــ املع ــ ع معطوًفــا د أشــ وأن ــون ــال، و ا
أن  نصب أن ع زانة ا له(18)، وقال شــًرا الكذب ان له، أي شــًرا ان كذب من تقول
ون  البصر قياًسا، ومنع مثله النصب يجوزون وفيون ضعيف، وال ذا مثل املقدرة
الفعــل، ومنــه  ارتفــع حذفــت ــذف، وإذا ا مــع عمــل ال ضعيفــة األفعــال عوامــل ألن ذلــك

لــون﴾. (19) ا ا ــا أ أعبــد ــي تأمرو َ هللا ــ أفغ ه ﴿قــل بو ســ عنــد
قوله: أما

ا غرا ن بب إال ـــــب ـــ ــ ناعــــــــــــــــــ ة                    وال عش ن مص سوا ل مشائيم
ــم  لتو ــس ل ــ خ ونــه ل املنصــوب ــن مص ــ ع ــ با أن (ناعــب) عطــف ــ ع
م، و  التو ع العطف القرآن غ ذا س س، و ل خ ا اد ز تجوز ا الباء، فإ
والناعًبــا  شــده أ ــن، األول بروايت ــن موضع ــ ه بو ســ شــده ، وأ ــ املع ــ ع العطــف القــرآن
النــون  ــن، ألن بمص ة عشــ نصــب ــ ع بــه د شــ ــن، اس مص ــ ع للعطــف بالنصــب
بجر  ي عــده، والثا مــا نصــب وجــب و اإلضافــة مــن يمنــع مــا واحــدة، وكال ــ ــن التنو لــة بم
ــرال  ا حــرف ناعــب، قــال: ألن نصــب إال د ــ يجــزامل ــس، ولــم ل ــ خ ــ البــاء  ــم تو ــ ع ناعــب

يضمــر.(20) 
أســألك  أن عزمــي ــ ان ــر:  و بــن ألوس قولــه املعــري ا ناقشــ ــ ال ــة النحو القضايــا ومــن

قولك: ه بو ســ اه ح عما
رادفُ قيبة قتٌب خلَف ا ا يداه، ورأسه                  ل ا رجال ق توا

لــوُقْلــَت:  ضــرورة، ألنــك ذلــك ــ إ تــدع واليــدان، ولــم الرجــالن ترفــع اختــاران ال ــي فإ
طلبــت  ــون ت لذلــك، أن ـــــولك ـ ــ ـــــ ــ قــــــــــ  ّ ــ الــوزن؛ ولعلــك، إن يــزغ لــم يــداه،  ــا رجل ــق ِ ُتوا
اإلضافة  حال املؤنث، فأما إ باإلضافة ا يدا روى إذا يقوى ب املذ ذا ة(21)، و املشاك

قولــك: اره لــ ــي لــه: وإ قــوة املذكــرفــال ــ ضم ــ إ
القسطال ْيُل خارجٌة من َ وا

ــي:  ح املضاعــف، وقــد ــ غ ــ ــ ي لــم فعــالال قليــل، ألن مثــال ــ إ االســم    أخرجــت
أوس  ــت ب روايــة ــ ــن النحو أقــوال ــ نــا، إ املعــري،  شــ ظلــع(22)،  ــا خزعــال، أي ــا ناقــة
عــن  خــارج القــول، ألنــه ذلــك مثــل يكــره بأنــه ذكــره الشــطرالــذي ــ برأيــه ــ يد ــر، ثــم بــن
نادر  وزن إ ـــــــــــــــــــه ــ ـــــ ــ ــ ــ وخروجـ ذلك، و ب س ّن و قسطال لفظ انتقد ي، فقد العر القياس
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شــذ  مــا ــن ب املضاعــف، ثــم ــ غ ــ ء فعــالل ــ م ــوعــدم و العــام كــم ا ــن ب أومرفــوض، ثــم
س  ل كســطاًال ألنه يجزقســطاًال وال ولم العرب لســان وخزعال(23)، وجاء  و ذلك عن
خزعال،  ا ناقة م وقول و جاء نادًرا واحد حرف غ املضعف غ فعالل العرب كالم
مــع  منــه ممــدود كأنــه فيــه لغــة ــري: القســطال و ا الفــراء، وقــال قــول ــذا ســيدة:  ابــن قــال

املضاعف.(24) ــ غ ــ فعــالل قلــة
األدبــاء  عــض ســئل ولقــد لثــوم بــن لعمــرو القــارح ابــن قــول ــة النحو املســائل ومــن

قولــك: عــن الســالم بمدينــة
نا َن ا ْتُه فرجعت ُأمُّ َسْقٍب                    أَضلَّ َوَجَدْت كَوجدي فما
نا َجن إال سعة ِمن ا ا          ل َشَقا ُك ْ َي ــــاُء لم ـــ ـــ ــ ـ ــ شمطــــ وال

عنــدي  يجــوز املعــري: وذلــك ء، فقــال ــ يجــب شــمطاء؟ فلــم نصــب يجــوز ــل  
أذكــر  وال قلــت بــه، كأنــك معرفتــه الســامع دّل عليــه إضمــارفعــل ــ ع مــا ــن: أحد ت وج مــن
شــمطاء، أونحــوذلــك  ــس ت وال قولــك ــ ع ــون ي أن جــوز شــديد، و ــا حني أن شــمطاء، أي
أنــه  أي أذكــرحاتًمــا وال حاتًمــا، أي وال جــواد مامــة بــن كعــب كقولــك: إن ــذا األفعــال، و مــن
املطــرإذا  واله مــن ــون ي اره، واآلخــرأن باشــ ذكــره عــن ت اســتغن ــود، قــد ا عظيــم جــواد
أن  حتمل و ولًيا صارله قد ، فكأنه حني مع اتفق ن ن ا ذا الثانية، أي ــقية السُّ ســقاه
ع  سؤاله وّجه قد املعري أن الطائية(25)، نالحظ اللغة الياء ع ، وقلب ي و من ون ي
بنفســه، وأجــاز  الســؤال ذلــك عــن تصــّدراإلجابــة لثــوم، ثــم بــن عمــرو ــ إ القــارح ابــن لســان
ا  ذكر النصب، الوارد ذا ل املوجبة لثوم، وذكراألسباب بن شعرعمرو شمطاء  نصب

ألســراراللغــة. عميــق ــم ف ــ ع تــدل اإلجابــة ــذه النــص، و ــ
الذي  تــك ب عــن أســألك أن ممــت قائــًال: «لقــد ــد ز بــن عــدي ــ إ بالســؤال يتوّجــه ثــم

وقولك: و ه بو ســ به د شــ اس
ُ ُبكُور                       َأنَت فانُظْر َألّيِ حاٍل َتِص ٌع َأم َأَرواٌح مَوّدِ

فانظــر، وأنــا  قولــك مضمــريفســره بفعــل يرتفــع أن أن (أنــت) يجــوز يزعــم فإنــه  
األباطيــل(27)،  ــذه مــن ــ ــد: دع ز بــن عــدي أردتــه، فيقــول أظنــك وال ــب املذ ــذا بعد اســ
ــب،  املذ ــذا بعد اســ وأنــا بقولــه وتفصيــال، وذلــك جملــة الروايــة يــرّد تلــك أن املعــري ــد ير
أن  ــوّد املعــري االباطيــل، و ــذه مــن ــ دع ــد ز بــن عــدي لســان ــ ع قولــه أردتــه، و أظنــك وال
األباطيــل.(28) ــ ــم أوقع بمــا جــه وتخر الــكالم توجيــه ــ لفــوا ت البصــرة نحــاة أن ــ ع ّبــه ي
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بــن  لبيــد املتخيلــة رحلتــه ــ املعــري م ناقشــ الذيــن ــن ضرم الشــعراء ا ومــن  

قولــك؟  ــ مغــزاك فمــا لــه قائــًال  خاطبــة حيــث يعــة،  ر
ا؟ ام ِ نة                      بُموَتٍر تأتاُلُه إ َكر صافيٍة وَجذب وَصُبوح

تفتعله،  يجعله تأتالــه شــد ي مــن ــم ــن؛ م وج ــ ع ــت الب ــذا يــروون النــاس فــإن  
كال  لبيــد اإلتيــان، فيقــول مــن تأتالــه شــد ي مــن ــم ساســه، وم إذا ء يؤولــه ــ ال آل مــن
شــرح  ــ جــاء  العلمــاء، حيــث عــض رأيــه ــ املعــري ــت(28)، ووافــق الب يحتملــه ــن الوج
ــروى  وترســل، و ــل م ــ ع ذلــك يفعــل كأنــه لــه ــت تأت قولــك ــ الــالم بفتــح تأتالــه املعلقــات

تــه.(29) أص األمــرإذا آلــت قولــك ــ الــالم بضــم تأتالــه
است  م قول مثل ت، أنه الب ذا يد ان  ، الفار ع إّن أبا له يقول ثم  
ــ  جــاء ع إنمــا اســتحيت ــم قول أن ــان ير مــا ه؛ أل بو وســ ليــل ا ــب مذ ــ ع ســت
ي  تأ أن عتقد ف، ألنه طر ب مذ ذا اســتقام، و ع اســتقمت أن اســتحاي، كما م قول
اعتان  قولنا عّل  الواوكما ائتاي، فأعلت افتعل، فقيل ا م ب أوى، وكأنه من مأخوذة
قيل  اقتلت. ثم يقال كما األلف ت، فحذفت ائت قيل القول، ثم من العون، واقتال من
ســرممــا  األمــرأ عنــه لــم ــن ًضــا: لع مع لبيــد . فيقــول ســت قيــل ــذف، كمــا با املســتقبل
لبيــد  ــت ب رووا الذيــن ــن النحو عــض أقــرروايــة قــد املعــري أن ّلــف(30)، نــرى املت ــذا ظــن
ت  الب ذا رواية جعل الذي الفار ع ي أ يقّر رأي لم ن، ولكنه ور املذ ن الوج ع
ع  ي أ ع رّد املعري ان ه، و بو وس ليل ا ب مذ ع ست است النحاة قول مثل

ّلــف. املت ــذا ظــن ســرممــا األمــرأ قــال حينمــا قاســًيا رًدا ــ الفار
القــارح، كيــف  ابــن لســان ــ ع لــه قــال عــدي، حيــث ا غــة النا املعــري يحــاور ثــم

قولــك:؟ شــد ت
را عقَّ أن نكًرا مس اًحا، وال ِ                      ا َنُرد أن بمعروٍف لنا س ول

ابــن  نكًرا، فيقــول مســ بــل عــدي ا نكٍر؟ فيقــول مســ أم نكًرا مســ وال أتقــول  
بأمــرال  ــره(31)، نطــق وأز أزجــره بــه؟ فيقــول تصنــع نكٍر، مــا شــٍد: مســ م شــد ا القــارح، فــإن
ــت،  الب ــذا ــ ــَم  و إال ه بو ســ أرى راجعــون، مــا إليــه وإنــا إّنــا القــارح ابــن ه، فيقــول ــ يخ
ذه  برأيه املعري ي يأ نا غالًما(32).  بالفصاحة وغذي وأسالًما لية جا أدرك لي أبا ألن
وإســالًما،  ليــة جا أدرك غــة، ألنــه النا لســان ــ ع قالــه ــومــا الصــواب ذكــرأن املســألة، و
البصرة،  نحاة نقد العالء املعري أبا أن نرى ذلك املسألة. ومن ذه َم  و قد ه بو س وأن
ــ  غ م ألســن ــ ع يقولــون، وأجــروا ال مــا العــرب قّولــوا قــد ــم أ ه، ورأى بو ســ م رأســ ــ وع
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يرضــون. مــا
3

مــع  الغفــران، قصتــه رســالة ــ أبــوالعــالء املعــري ــا بح ــ ال النقديــة القضايــا مــن  
قائًال: أحق  الرا خاطب يح، عندما ه بو س رأي أن الرا له أكد اإلبل، وكيف را
أنــك  مــروان، مــن بــن امللــك عبــد ــا تمــدح ــ ال الالميــة قصديتــك ــ ه بو ســ عنــك روى مــا

قولــك: ــ ماعــة ا تنصــب
مميال َأْن تميل الذي                   َلِزَم الّرِحالة ماعَة  َ وا اُم َقْومي أيَّ

ة،  الشــعر األبيــات ــي معا ــ ــن النحو ــالت تأو ــ إ عــّرض حــقٌّ ذلــك(33)، و فيقــول  
شر،  ا موقف د مش عرض عندما ذلك من تحّرّج دون ذكررأيه يخطئون، و م أ وكيف
بــه  أحــاط الدنيــا، وقــد ــ ــة آراء نحو لــه انــت الــذي ــ الفار ــ ع ــي أ ــ ع النــاس افــت و
خاطبه  الذي ي الكال كم ا بن د يز م وظلمتنا، م قولون: تأولَت علينا يطالبونه، و قوم

: ــ قو ــ املــاء  برفــع ــت الب ــذا ــ ع شــدت أ حــك قائــًال: و
املاء ُموتري ارتوى ما عن ك ُه                       وخ لُّ ُ َك  َشرُّ ان َفَليَت كفاًفا

: قو امليم فتحت ي أ زعمت لك املاَء، و إال أقل ولم
َمْقَتوى بك ا ً خليًال صا ي ُلُه                   فإ ْ ِلَك ش َ َكَش ي ُل َخليًال  َتبدَّ

قلت: ي أ تأولَت ع راجزيقول ناك امليم، وإذا بضم مقتوى قلت وإنما
ذنبُه فتأبيَه                    ماٌء َرواٌء ونصَّ َحْولَيْه ما إب يا

آخــريقــول  رجــل العــرب، وإذا مــن ي ــ غ فعلــُت وال مــا تأبيــه، ووهللا ــ اليــاء  فحركــت
: ــ قو ــ الــدرس ــ ع ــاء راجعــة ال ، أن ــ ع أدعيــت

ِذيُب ا َيْلَق شا] إن َيْدرُسُه                     واملرُء ِعند [الرَّ ُسراقُة للقرآن ذا
ذلك.(34) أعتقد ح أنا أمجنون

الســابقة،  املســائل ــ ــ الفار رأي ــد يؤ وال يــرى ال العــالء املعــري أبــا أن ــ وا  
ة. ــ األخ املســألة ــ القــرآن(35)،  ــ ع ــ الضم إعــادة فّضــل و

يدرســه  ــ ــ الضم أن ــ قالــوا: ع العلمــاء حيــث عــض رأيــه ــ ــ الفار ووافــق  
بالفعل؛  عليــه للمصــدراملدلــول راجًعــا ــون في الــدرس يــدرس، أي: يــدرس مضمــون ــ إ راجــع
د  شــ مًعــا، واس ــره وظا ــ الضم ــ إ العامــل عــدي يلــزم لئــال للقــرآن يجــزعــوده لــم وإنمــا
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ال  ذلــك التأكيــد، وأن بــه ء مــراًدا ــ ي املصــدرقــد ــ ضم أن ــ ع يل ســ ال شــرح ــ أبــوحيــان
عنــده (واملــرء عنــد  تقديــره أن ــ ع ه بو ســ يــح، وأورده ال ــ ــرع باملصــدرالظا يختــص

ــوذئــب.(36) ف ــا يلق د: إن ــ امل عنــد ــا، وتقديــره يلق إن ذئــب الّرشــا
يتدّخــل  نــا تأولــه، و ــ ع يلومونــه ــم ل ــس ا ــذا مــن ماعــة ا املعــري وجعــل  
ــ  يمــّت بكتابــه الشــيخ، فإنــه ــذا عنتــوا ينــة، فــال أمــور ــذه إّن  قــوم يــا املعــري، بقولــه
مــاًال فتفرقــوا  عنكــم احتجــن دًمــا، وال لكــم ســفك مــا ــة، وإنــه ا كتــاب املعــروف القــرآن
أخــذ  املعــري ، أن ــ الفار ــ ع ــي أ مــع املعــري أجــراه ــوارالــذي ا ــذا مــن عنــه(37). يبــدو
، ممــا  ــ الفار ــا تأول ــ ال البعيــدة ــالت التأو تلــك ــا املآخــذ؛ م عــض ــ الفار ــ ع ــي أ ــ ع
وإمــا  نــة ا ــ إ ــم؛ إمــا مص تظــرون ي شــر، والنــاس ا ــ ــا عل الشــعراء يقاضونــه جعــل
ــد  ر ــم، و ائف ــ ذلــك ــون حقــه، لي يطلــب ل بــه الشــعراء يتعلقــون النــار، وجعــل ــ إ
لــم  مــا العــرب ُيقــّول أنــه زعــم تأولــه، و منــه كــره و روايتــه ــ ع ــ الفار يخّطــئ أن املعــري
ــ  ــو ــة، و ا كتــاب عملــه مــن ــ ير إنمــا ــدوا، وإنــه ير لــم مــا ــم كالم حمــل يقولــوا، و

القــراءات.(38) وتوجيــه القــرآن إعــراب
الطيب: ي أ ذكرقول جاء ع عندما املعري ا ناقش ال ة النحو القضايا ومن

الزماِن ُأصْيُله ذا َأُذمُّ إ
، وال  ــ املغ بخلســة ذلــك مــن يقنــع ، وال ــ بالتصغ مولًعــا الرجــل ان قــال: فقــد  
تفتقــر  ــا ــع، ولك الر مألــوف ــا م حســن الطبــع، فمــا صــارت عــادة ــ عليــه، إنمــا مالمــة
اســتعماله  استحســن قــد املعــري أن املراســن(39)، نــرى ــ ــرع يظ قــد اســن، والشــام ا مــع
شعره  ة بك ء التصغ م ويحبذ املألوف، ف املعتاد ع األلفاظ، وإْن خرجت لبعض
دور  ــي يأ شــعرة(40)، ثــم ــ طبيعيــة ــرة ظا أصبــح يقســره، بــل أو ء بــه ــ امل ّلــف يت ــوال و
ارتحــل  ماعــة، فيقــال ل ــا وضع أصــل لمــة ــل فيقــول: وأ النحــوي الوجــه لبيــان املعــري
استعملت  لمة ال ذه أن إال قال بما واحًدا يقصد ال لم املت أن السامع الدار، فيعلم ل أ

ــي: الطا حاتــم اإلحســان، قــال ــل وأ ــ ا ــل أ فــالن لألحــاد، فقيــل
ابُن مسعود الدنيا ئة الرزَّ َبْكرَسَمحُت به                   إن َتُلوُم ع ت ظلَّ
وِد ُ زِم وا وا َدى َل النَّ ْ َأ ان ـــــــوُم باملَْعزاِء ُمَنجدًال                   و القـ غاَدَره

صديًقــا  أن الواحــد، كمــا ــ إ نقلــت مــع، ثــم ل ــون ت أن ــا أصل اللفظــة ــذه     وكأن
يه،  شــ ال يل ســ ــ ع مــع ا ــ إ نقلــت لألفــراد، ثــم األصــل ــ وضعــت مــا، إنمــا ونحو ًا ــ وأم

الشــاعر: مــع، قــال ا ــ ــالت لــة، وأ وأ ــل أ قــال لنــا، و أخ بنــوفــالن ــم قول وكذلــك
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كوثرا(41) يدعون بالّليل وا َ أد عاِصم                إذا بن س ق َالُت َحْول َ ْم أ ُ َف
ــرة  لظا أيًضــا خاضعــة العبــارة داللــة أن ــ ع املعــري بــه ت األدبــاء لقــد عــض     قــال
الرجل: يجوز  آل تصغ ن النحو عض قول: قال و املعري يكمل (42). ثم الدال التطّور
مزتــان  ال اجتمعــت مــزة، فلمــا ــا م أبدلــت ــل أ ــ ــاء  ال أن ــ إ ــب يذ يــل، كأنــه وأ ــل أو
يؤول  آل من مأخوذ الرجل آل ون ي أن ت، واألشبه يث ال ب مذ ذا ألًفا، و الثانية جعلت

ــم.(43) إل أويرجــع إليــه يرجعــون ــم كأ رجــع إذا
ا:  ف يقول ال البصري هللا عبد ي ال أبياًتا القارح يذكرابن ثم

نَّ وزمزُم َ طيــــــــــُم وجو ا نَّ ظعائنا                           حّيا قبل اَن حّيا لو
ُم مست نَّ صماُء الصَدى بُرْكِنه                           م ــــف ـــ ــ ـ ــ ُيطيـــ عما ه لكنَّ

الصفــة  إقامــة ــ ع ــذا حمــل املؤنــث، وإذا ــ املذكــرإ مــن خروجــه مــن ــب في  
املوصوف، وأقيمت  حذف صماء، ثم رة تقدير ع ع يبعد(44)،  لم املوصوف مقام

اآلخــر: يذكــرقــول مقامــه(45)، وكذلــك الصفــة
وجيُب ا ـــــــــــــــــوُب ل ـــ ـــ َة والقل يٌج                    بمكَّ يُج له تِك وا ذكرُّ
ــِت القلوب ـــ ـ ــ ـــ ــ ِ َأخلصــــــــــــــــــــــ ــٍد حراٍم                     به بلـــــــــــ ونحُن  فقلت
الذنوُب رت تظا ُت فقد مما                   جن اه ر ــــَك يا ــــــ ــ أتوُب إليــــــــــــــــــــــــ

أتوب(46) ال ي ّ ــــا، فإ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ـ ار ّ                     ز وُح لي ــــــــــــــوى ــ من فأّما
قولــه  ــ ــاء  الوصــل، وال ــ ــت تث ال ــاء الندبــة ــون: إن البصر قــال ــس أل فيقــول
مــن  املنثــور ذلــك ــ ــم مغزا ــون ي أن يجــوز فــرق؟ ولكــن مــا بي ــس ــاء ل ال تلــك ــاه، مثــل ر يــا
ــ  األبيــات ــذه ذكــر قــد ســواه، ولعلــه ــا يحتمل أشــياء ال يحتمــل املنظــوم ان الــكالم، إذ

الطــواف:
املُسَبِل ري ِم ُف                     وَأرفُع من يطّوِ ِت فيمـــــــــــــــــــن بالب أطوف
ِل َ ُ َكـــــــــــِم امل ُ ا ـــاِح                     وَأتلومن ــ ـ ــ ـ ــ الصبــــــ ح ُد بالليل وأ
ـــــــــل ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ َمـ ْ ا ة رَّ ُر  ّ ُ                        يوسٍف عن فارُج الكرب ع

، فســبحان  ــ ع ــ خ حــذف ( أن ) مــن أنــه األبيــات، لــوال ــذه ســرلفــظ أ مــا فقــال  
يكتم  لم املوضع ذا املعري أن ذُب(47). نرى امل الرجال سناء ذاًما، وأي ا عدم هللا، ال

. ــ ع ــ خ إّن مــن حــذف مــن ضيقــه
ــن  ب أجــراه الــذي ــوار ا رســالته ــ املعــري ــا تناول ــ ال ــة النحو القضايــا ومــن
ــ  مقالــك، وأســأت ــ ت أحســ معــاذ، لقــد أبــا قــال: يــا ــن ح بــرد شــاربــن ــن و القــارح ابــن
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ــة  التو أن عليــك، ظًنــا فارتحــم قولــك عــض الــدارالعاجلــة، أذكــر ــ كنــت معتقــدك، لقــد
قولــك: مثــل قك،  ســت

مُنَفَرُد َب الَزماُن وَأنت َ ُش به                      َذ ع َ م سَكٍن كر اْرجُع إ
ِتلُد َيْدُروَن ما ال ال وغٌد كحامَلة                              ترجوغًدا

وقولك:
َوحدي رأت إذ تراءى ـــــــاَء ابَنِة األََشّدِ                         قامت ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ألسمـ ا     وا
خد عن ـــٍد، وحلت ــ ـ بخــ ت املْنَقّدِ                         ظنَّ رج الّزِ ن ب الشمس     
َمِل املُمّدِ الدُّ ـــــــــــــــــــــــــــٍب  ـــ املُرتّدِ                           وصاحــ الّنفس ـــت ـــ ـــــ ـــ نـ ان     ثم

ُرقَعٍة ِمــــْن جلدي ـــُه  ـ ــ الورد                           َحَملْتـــ ى ِمثَل ُحمَّ     أرُقُب ِمنه
ــــــــــــــــــِف ِمثُل الّرّدِ للُم س للَعْبد                           ول ــا ـــ والعصــ رُّ ُيْل ُ     ا

ــا، فــإن  قواف عــض ــ القصيــدة: الســّبُد  ــذه ــ إْذ قلــت اليــأس منــك وقــع اآلن  
الباء فقد  سكنت كنت ذلك، وإن ع يجمع ال فعال وطائر، فإن و ُسبد أردَت جمع كنت

األخطــل: قــول ــ لــك ــة معــروف، وال ــ غ الفتحــة ن ســك أســأت، ألن
فاَتُه برداِد َقد َسْلَف َصفقًة                       َبراجِع ما لُّ َمْغُبوٍن إذ ُ وما

للضرورة. سكن ثم الالم بفتح سلف ت الب ذا د والشا  
اآلخر: قول وال

آَدما(48) َخْلَقُه هللا ُتراب من ي فقلُت: َصدْقُتْم                      أ ي ُترا وقالوا
قــول  شــواذ، فأمــا ــذه للضــرورة، ألن ســكن ثــم الــالم ــ ( خلقــه) بفتــح نــا د والشــا

جميل: 
ِل َّ َصْرٌد م وى                   َجمُيُع بَذاِت الرَّضم والنَّ نة بث من ن بب وصاح

ــرَد فســّكن  الصُّ أراد أنــه ــ إ ــب يذ مخطــئ، ألنــه الصــاد بضــم شــده أ مــن قــال: فــإن
غرابــا  ــ ع خالًصــا،  َصــْردا، أي ــا حبَّ أحبــك ــم قول خالــص، مــن أي ــوصــرد الــراء، وإنمــا
عــدي  قــال ــال ســ القيــد حلقــه ألن مقيــد ــل، أي م بيــاض، وقولــه فيــه ــس ل أســود

ــد: ز بــن
َ املقيد م ن ْ ل ْ ا َيَزُع الف                  وطابقُت  القيُت ما َأعاِذَل قد

الشاعر: لقصرسناه، قال بالتقييد يوصف والغراب
عت ُّ داِجَنٍة يخرُّ و َ ُه                   َح ياركأنَّ الّدِ ن ُد ب              وُمقيَّ
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عنك.(49) ملشغول ي أباطيلك، فإ من دع ذا شار: يا فيقول
بأمور  بص ناقد رأي ع يدل ا ً وا رأًيا السابقة املسائل املعري جاء رأي  لقد

دقائقه. ل ب النحووالصرف
العــرب: فــداٍء  قــول مــن ــب الغفــران: أال ــ املعــري قــول ــة النحو القضايــا      ومــن

الراجز: قال كما ن بالكسروالتنو لك
ُتباله ْمَح وال ُه الرُّ فضالَة                        َأِجرَّ فداٍء لَك يا ا َ ْ             َو

عصيــدة، أن  بابــن املعــروف ــو ، و ــ نا بــن عبيــد بــن الــه، وذكــرأحمــد ــروى و
ي  يح أنه ب ر ن، وال الكسروالتنو ا يجزف مرافع، لم ا ل ان بالكسرإذا فداٍء لك م قول

غــة: النا قولــه ــ ــن، وعينــه وفي العلمــاء ال عــن ذلــك
َوَلِد ماٍل ومن أْثَمُر من ُم                    وما لُّ ًال فداء لَك األقواُم  م

ًبــا  يــرى املعــري أن فــداٍء لــك(50)، نــرى ــت الب ــذا ــ رووا فقــد ــون البصر فأمــا
ــ  ــم يخالف أنــه أي ــن ــوللبصر الــرأي ــذا ــن، و بالكســروالتنو فــداٍء لــك العــرب قــول مــن
يفدونك  م ل األقوام املصدر، واملع فداًء ع يروى ا أقوال؛ م املسألة ذه م. و رأ
وتراك، ألنه  دراك األمر، وكذلك فعل ب كما ليفِدك، فبناه بمع فداِء لك روى فداًء، و
ــرخاصــة،  ا الم جــاور ــن، إذا يكســرفــداء بالتنو مــن العــرب وأتــرك(51)، ومــن أدرك ــ بمع
ــي  الذبيا غــة للنا ــت الب ــذا شــد الدعــاء، وأ ــ مع بــه ــدون نكــره، ير فــداٍء لــك، ألنــه فيقــول
املنثــورة، وقــد  املســائل ــ ــ ع ــي أ قــول ــ خفــاء، والوا فيــه التعليــل ــذا . و ــ األصم عــن
األمــر، ألن  الم ــو ــرف، و ا ــ مع تضّمــن قــد الكســر، ألنــه ــ ع ــ ب ــا، وقــال ف شــده أ
لألمــر، واألمــر  وقــع الكســر، ألنــه ــ ع ــ ب بمعنــاه ان ــم، فلمــا ل األقــوام التقديــر: ليفــدك
فــداٍء لك  املفصــل، ومنــه ــ الزمخشــري نكــره، وقــال ألنــه نــوه الكســر، نوَّ ــ إ تحــرك حــرك إذا

ــت.(52) الب شــد وأ ليفــدك ــن، أي بالكســروالتنو
قــال: وأمــا  ) حيــث ــ ــ ( إ كســراليــاء  ــ النحــو، و ــ أخــرى قضيــة املعــري وناقــش

اليــاء: ــ ع ــ ال األبيــات
ّ َ ّلِ  ُ َوصِف  َّ                       َيجلَّ عن ـــرَّ يدقُّ َح ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ سرَّ ِســ َّ          يا ـــّلِ  ٍء لكــــــــــــ ل ُ ى                      من َتَبدَّ باطًنا ــًرا ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ّ          وظا إ إًذا ـــــذاري ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ اعتــ ي                       فما غ ّلِ لست ُ ال ُجملة           يا

ملثل  فالتقييد قيد إن األبيات ة ّ عا قوله: إ القوة، ولكن ا بنظم بأس فال  
ردٌي قبيــح.(53) ّ فذلــك ــ إ كســراليــاء مــن النــاس، وإن عــض عنــد يجــوز ال الــوزن ــذا
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بقولــه:  رأيــه ــ ع قبيًحــا، واســتدل رديًئــا كســراليــاء وعــده ــ املعــري رأي ــو ــذا
»(54)، بكســراليــاء،  ــ بمصر أنتــم حمــزة «ومــا قــراءة ــة كرا ــ ع مجمعــون يــة العر ــاب وأ
ــ  إ وتــارة فــوق ــ إ ســن، تــارة فقــال: « إنــه ذلــك عــن العــالء ســئل بــن عمــرو أن روي وقــد
ــا  يحتجــون ايــة ا ــذه نقلــوا ا، والذيــن ــــــر ــ ـــــ ــ ــ وكســ ــ مصر ــ اليــاء  فتــح ــ ع أســفل، 
ايــة  ا ــت ن، وإن أجــازالكســراللتقــاء الســاكن عمــرو أبــا أن ــ إ بــون ذ مــزة » و

حنظلــة. بــن م ــوســ و الغنــوي قــال العكــس، كمــا ــ مع ــ ع زًئــا م إال ــا قال عنــه، فمــا
أدًبا ذا أرادوا، حسن ما م أردتوال               أعط ما م الناس يمنع ال

فعــًال قبيًحــا: مــا  فعــل قــد رآه إذا لولــده الرجــل يقــول كمــا ــذا بحســن، و ــس ل أي
طعــن  شــعرفصيــح، وقــد ــ اليــاء  ــذه كســر يــأت ســن، ولــم ا ضــد ــد ــوير ــذا! و أحســن

شــده:  أ الــذي ــت الب ــ الفــراء ع
ِّ َأنَت باملر ؟                           قالْت له: ما َّ ياتا لك ل ا:  ل قال

ــة  املنَّ ضعــف ــ ع ــودليــل ، ونحــوذلــك، و ــ َ وع ِّ ــ ــن: إ دث أشــعارا ــ ســمعت وقــد
زة.(55) الغر اكــة ور

ــ  ال ذكــرالروايــة عندمــا جــوازكســراليــاء، وذلــك عــدم ــ يصــرع املعــري أن نــرى  
عمــرو،  ــي أ عنــد الروايــة ــذه ــت إن العــالء، فأجــاب بــن عمــرو ــي أ كســراليــاء عنــد ــ تج

الشــأن. ــذا ــ رأيــه ــت تث أدلــة زًئــا، وأورد م إال ــا قال فمــا
ل،  الــ قولــه وكــذا قــال ــالج، عندمــا ل الســابقة االبيــات مناقشــة املعــري ــع تا و  

مكــروه.(56) والــالم األلــف وإدخالــه
الج: ا قول بذلك ع

؟ ّ إ إًذا إِعتذاِري ي                      فما ّلِ لسَت غ ُ ُجملّة ال يا
ل،  لمــة ــ ع والــالم األلــف إدخــال ل، أي الــ ــف عر يجــوز ال أنــه املعــري     يــرى
القديــم  الــكالم ه؛ فأمــا بو ســ ــ ع إجازتــه ــ د و ه ــ يج ــ أبــوع ان بقولــه: و رأيــه يبــدي ثــم

ــم: ل ًتــا ب شــدوا أ والبعــض، وقــد ل الــ فيــه فيفتقــد
ّلِ معمًدا(57) املوُت لل ي املْوِت يأ ما                     إ ل  َ َّ والَفق ِ رأيُت الَغ

ــ  ه بو وســ ــ الفار ــ ع ــي أ رأي ــد يؤ القدمــاء مــا كالم ــ يوجــد ال يقــول أن ــد ير
جــوار  ــ أقامــت حيــة لســان ــ ع لطيًفــا حــواًرا املعــري يجــري الــكالم، ثــم ــ ل لمــة ــف عر
يــة، كخفــض  العر ــاب أ عليــه ــا بأشــياء ينكر يقــرأ فســمعته ــب، قالــت حب ابــن حمــزة
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قولــه  ــ واألرحــاَم﴾(58). وكســراليــاء  بــه ســاءلون الــذي هللا : ﴿واتقــوا ــ عا قولــه ــ األرحــام
ــ  : ﴿اســتكبارًا  ــ عا قولــه ــ مــزة ال ون ســ ﴾(59). وكذلــك ّ ــ بمصر أنتــم : ﴿ومــا ــ عا
ضــرورة،  بموضــع ــس ل الفرقــان يــة، ألن العر لبــاب إغــالق ــذا ء﴾(60). و ّ ــ ّ ومكــرال األرض

قــال: ــس الق امــرأ أن روي املنظــوم، وقــد ــ ــذا مثــل ــى ح وإنمــا
واِغِل ِهللا وال من َ ُمْسَتحَقٍب                       إثما فاليوْم َأشَرْب َغ

ُأْسقى فاليوم يروي:   م عض و
ُرِوى                                        وإذا

فاليوَم أشرْب            
ه  بو ســ زعــم الــوزن، فقــد ــ ــا ل حكــم الضــّم، ال ــ إ إشــارة ثــم ــون ي أن فيجــوز  

الراجــز: قــول ــ ذلــك يفعلــون ــم أ
أسمُع أصواَت املطى(61) الكرى                   ليًال وال ق ُيؤّرِ أناُم ال َ َم

الراجز: قول اإلعراب؛ فأما بطرح يحفلون ونوا ي لم م أ ع يدل ذا و  
ِم الُعوَّ ن ّوِ َأمثاَل السف الدَّ                     ِم َن ُقلُت: صاِحَب َقّوِ ْ َ اعَو إذا

بالوزن  ون ي فال يقول: صاِح قوم أن عن قائله َبِله جاء، وقد ما يب من فإنه  
ِحــْب  قولــه زأيــن، ألن ا ــن ب عــادل أن أراد أنــه لــه، يزعمــون يحتجــون الذيــن إخــالل. ولكــن

: ــ ذ ال قــول ــ دعــوه مــا شــبه ــذا ِم، و ُعــوَّ نــل قولــه وزن ــ َقــَوِم 
الِعباِط ٌب َكَدم نَّ ُمَلوَّ                         َمعارَى فاِخراٍت ُت ع ُأت

ذا  الزحــاف، و ــة كرا عليــه اليــاء، حملــه قولــه: معــارى، بفتــح أن ــون النحو يزعــم  
ا  غ للعرب قصيدة ل زحاف، و التخلومن ة كث أبياًتا الطائية ذه تقض، ألن ي قول
ن  ســت و ــن النحو جــاء عــن الــذي الــرأي يخالــف املعــري أن القــرى(62)، نالحــظ ــذا ــ ع
تقــض  ت األقــوال ــذه ة، وذكــرأن الشــعر األبيــات عــن الزحــاف عــاد إ أجــل مــن ــم جا وتخر

القصيــدة. ــ ة ــ كث أبيــات ــ الزحــاف لوجــود
رحمــه  أبــوبكــرالشــب قولــه: وأمــا املعــري ــا ل عــّرض ــ ال ــة النحو املســائل ومــن  
لــه  ي شــد وأ لوليــة ا ــب مذ مــن ســاملـــًا ــون ي الفضــل، وأرجــوأن ــل أ مــن أنــه ــب ر فــال هللا

شــد: م
ففزُت بوجدي وى واُه                       وكتمــــــــــــــُت ال ــٍر  ـــ ـ ــ باَح مجنوُن عامــــــ
مُت وحدي وى؟ تقدَّ َ ُل ال نوِدي                      َأيَن َأ القيامة اَن  وإذا
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ــ  يوجــد جائــًزا، وإنمــا ان وإن ذلــك أحــب اليــاء، وال ون ســ شــدته: نــودى،  أ كــذا
ن.(63)  دث ا من أشــعارالضعفة


: ي ما الدراسة ا إل توّصلت ال النتائج من

مــن  ــ الكث ــ عا قــد إنــه يــة؛ إذ العر اللغــة علــوم ل ــ العلمــاء األفــذاذ مــن عــّد املعــري  -
عتمد  جديد الغفران، بأسلوب رسالة والنقدية خية والتار ية والدي الفلسفية املسائل
إ  املتخيلة رحلتــه ــ الشــعراء  مــن ــم يلتقــي مــن ــن و القــارح ابــن ــن ب ــواروالنقــاش ا ــ ع

ــا. ف رأيــه وأبــدى القضايــا مــن ــ الكث ــ اآلخــر، وعا العالــم
شــعرالشــعراء  ــ ــة والنحو اآلراء النقديــة مــن العديــد الغفــران رســالة ــ املعــري - أبــدى
عصر  منذ اآلراء النقدية تلك من واملتأدبون العلماُء والدارسون م، وأفاد ذكر ورد الذين

ــذا.  يومنــا ــ إ املعــري
د. ز بن عدي م، مثل شعر ب أ الشعراء الذين عض ع املعري - أث

الشــعر،  ــ العــرب قــة طر ــ ع ــم روج الشــعراء  عــض مــن املعــري امتعــاض ــر ظ  -
يــة. العر أصــول ومخالفــة

لــم  مــا العــرب قّولــوا ــم ه، وذكــرأ بو ســ مثــل البصــرة مدرســة أعــالم عــض املعــري - انتقــد
يرضــوا. لــم مــا م ألســن ــ ع يقولــوا، وأجــروا

النعمان  ي الذبيا غة النا قصيدة م، مثل قصائد ع الشعراء وأث عض عن - دافع
وسلم. عليه هللا ص هللا رسول بحضرة ثابت بن حسان منذروقصيدة بن

ــ  ع ــي أ ــالت تأو مثــل الشــعراء األوائــل شــعر ــ ــم ال تأو ــن النحو عــض ــ ع - عــاب
. ــ الفار

األدبية. والدراسات للبحوث ينضب ال معيًنا الغفران - تظّل رسالة
ّ التوفيق و                                                                                                  وهللا

وامش:  ال
الشــاطي،  ــت ب الرحمــن عبــد شــة عا الغفــران، أبــوالعــالء املعــري، تحقيــق ( ) رســالة

بمصــر. عة، داراملعــارف الســا الطبعــة
ندي،  ا سليم وآثارة، 2/ -839 840، محمد العالء املعري ي اخبارأ امع ( ) ا

الثانية، 1992م. وت، الطبعة دارصادرب
الغفران، -317 318. ( )  رسالة
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النحاس، تحقيق:  محمد بن ــــــــــــورات 1/ 110، أبوجعفرأحمد ــ ـــــــــــ املش سع ال القصائد (1)  شرح
غداد، 1973م. ومة،  ا للطباعة، مطبعة ة ر خطاب، دارا         أحمد

الغفران، 314. (2) رسالة
وت –  يل، ب ي، دارا الزوز أحمد بن ن س ا هللا ـــــــــــــــــــــــع 28، أبوعبد ــ السبــــ املعلقات (3)  شرح

        لبنان.
الغفران، 314. (4)  رسالة

ــق  ي ــ غي ل ــو ف الزحــاف بقولــه: وأمــا ــري و ا الــوزن، وعرفــه ــ ع يطــرأ ــ غي (5)  الزحــاف: 
اد  يــ ، وال ــ أوتأخ أوتقديــم ن ســك أو أونقــص ــادة ز ــ األجــزاء الســبعة (التفعيــالت)  ــزء مــن ا
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د. كمال حامد عبد الله، جامعة بحري، السودان.

    
Abstract The research investigated the language concern and the cultural 

security in the Arab world. The research aimed at viewing the 
challenges facing Arabic language. Arabic is described as the basic 
core of the cultural and identity of Arabian Nation. The challenges 
could be represented in many reasons. The most important challenge 
is the globalization and its impact in imposition of Western culture 
through English language tool. In contrast there are several solutions; 
the most important one, is to face the globalization taking its posi-
tives and tools. The research followed the descriptive and analytical 
approach. The most important results of the research are:
- Subjectivity is the inevitable condition for the progress of indivi-
duals, groups and nations, for it driven the collective will and repre-
sents its ground.
- All languages are equalized in difficulty and simplicity.
- Arabic language has withstood against raging that passed throughout 
the history. Through claims which appear compassionate but inte-
riorly are torments.
-The possibility of increasing the cultural weight of Arabic language 
in the short and long run.
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ــ  ّ املع ــ ــم(2) و أغراض عــن قــوم ل ــا ــ ع أصــوات ــ اللســان(1) و ملكــة اللغــة
ا  الرتباط الثقافة منظومة رى و ا ور ا بالشك األمم،  واللغة لثقافات قيقى ا
ى  ميًة ك أ ى العر اللسان سب يك نا ومن واملعتقدات والقيم اث وال بالفكرواإلبداع
ع  ما ذا و الوافدة التيارات ة مواج األصلية الثقافية صوصيات ا ع فاظ ا

ــ .  الثقا باألمــن اليــوم عنــه
ــى  العر تمــع ا ــة و عــن الــذود ــ  وأداة الثقا الرمــح رأس ــ يــة العر انــت ملــا  
اليوم  ا ى ، وواقع القر ذوى اء ومن الغر من واًال ومصاعَب جمة أ القت فقد واإلســالمى
ــذا  عــن مجيبــا البحــث ــذا جــاء  النجــاة ؟ ، وقــد ــ إ يل الســ اليخفــى ـ فكيــف ســر ـ كمــا ال

إليــه .    ومــاآل العــرب ــ  لســان ع ــ الُغ مــن ــ كث خلــد ــ دار الــذى الســؤال
عوامــل  تضافــرت ســر، فقــد ال اليــوم يــة العر اللغــة يــة: واقــع العر اللغــة تحديــات

اآلتيــة : النقــاط ــ املعضــالت تلــك يــص ت مكــن ــا، و ور تد ــ ة، أثــرت ــ كث
1

ــ  يف اإلســالم ؛ لــم معالــم طمــس العــرب بــالد ــ املســتعمر ــداف أ مــن ان ملــا    
مــة  امل ــذه لــت أو ثــم ومــن وأداتــه اإلســالم روح ــا يــة ؛ أل العر ــة محار ــ إ فعمــد ذلــك ــ
اء ومكرشديدين  بذ ا تنفيذ الذين  تدرجوا ن شرق واملس س الكنا اب أر إ ة ط ا
أثــر  لــه ان العلمــاء واألدبــاء والشــعراء ؛ ممــا الســيما النــاس ًا مــن ــ كث مــوا وأو أوقعــوا ــ ح

مثــًال :  ذلــك ومــن يــة العر صــرح ــدم ــ فعــال
 (3). ا مصادرالشعرا شكيك وال ش قر لغة  أ / الطعن

وألفــت  ن شــرق لكبــاراملس اإلســالمية املعــارف ا : دائــرة ر وأشــ دوائــراملعــارف ب / تأليــف
مــن  ــ مرجعــًا لكث صــارت ولألســف ــات وتر س دســا مــن مااحتوتــه يخفــى لغــات ، وال عــدة
اللغــة  مجامــع ــ أعضــاء   ــم بوصف  ، ســللوا  ي أن شــرقون املس اســتطاع بــل ن   املســلم

ودمشــق .  غــداد مصــرو ــ يــة العر
ســاء  ال اتحــاد أن الغرائــب ومــن مختلفــة مســميات تحــت ــي النحــوالعر ســ ت  د /  دعــوات
ن  ســاو لي يــة العر اللغــة مــن ســوة ال نــون بحــذف يــة العر اللغــة مجمــع ــ طلبــًا إ بمصــرقــدم

الرجــال. (4)  مــع
مــن  ة شــعر حركــة عــن عبــارة داثيــة ــن ، وا داثي ا بواســطة يــة العر ــ ع  ه /  الغــارة
منــه  التخلــص ــ ع والعمــل ــ املا تــرك وجــوب ا ســما ــم أ ومــن يــة الغر زات  املدنيــة إفــرا
يل  ســ ــ ع ــم وم ة الشــعر ركــة ا ــذه يــة أدبــاء العر مــن ــ كب ــرعــدد معاداتــه(5)، وان بــل
وســعيد  ــس وأدون الصبــور عبــد وصــالح ــي والبيا ــي ونــزارقبا أبوشــادي ــى ز املثــال : أحمــد
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ــ  االرتمــاء  ــ األمــرإ بنــا ــ انت (6)، وقــد ــ الالتي ــرف با دوواينــه عــض كتــب الــذى عقــل
الرغبة  أن م امل لكن أوترو تمحيص دون ى الغر العقل ومنجزات ية الغر الثقافة أحضان
ــذه  ل ســوغوا (7)، وقــد ــ اآلخــرالثقا ــة مواج ــ بالدونيــة شــعور عــادة ترتبــط التحديــث ــ

أن :   ــا م يــرات الت عــض ات الشــ
والتطور .  وض ال وسائل من حية وسيلة والكتابة ، و النطق وغنية لة س ــــ  العامية ــــ ــ

اع .  واالخ اإلبداع قوة العرب أماتت ــــــــــ  الفص
باإلعراب . ا علق  م ما سيما وال القواعد ومعقدة املفردات ة كث الفص ية ــ العر ــ ــ ــ ــ

عــدة  طــرح نــا جــدر ــ ، و العل ــ املن أمــام تصمــد ال يــرات الت ــذه أن ــ   ووا
أم  الســودان مصــرأم أم الشــام ــ ؟ أعاميــة الفص يــة العر تمثــل عاميــة ــ : أى و أســئلة
الواحــد ؟ وكيــف  ــى القطــرالعر ــ ــات الل عــدد ــى ؟ وكــم العر ليــج ا أم ــى العر املغــرب
إلنطــاق  مــا ــة ل نختــار أن لنــا كيــف ًا  ــ ؟ وأخ الشــعوب  ــن ب للتواصــل أداة ذلــك ــون ي
ة  رع انت الفص م : إن قول النصوص ؟ وأما انطالق مشروعات ا اسوب ا
تخلــف  أم تطــور ــ اللغــة دخــل األشــياء ، فمــا لطبيعــة منــاف ــذا ف اع ــ واالخ اإلبــداع أمــام
ــود  ا لــوال تمــوت أن ادت ــ ال يــة الع ــا لغ ب ســ اســرائيل تفوقــت ــل و الشــعوب
فإنــه  القواعــد ــة صعو الفقــروأمــا ــ غ بــاب ــ ف املفــردات ة ــ ك ــا ، وأمــا إلحيا بذلــت ــ ال
ة  صعو ساوى جميعًا ت اللغات ــــــــــة؛ أن ــ ـــــ ــ ــ ــ اللسانيـ األعراف عليه استقرت ملا إدعاء مخالف

ــة. (8) ولـــــــــــــــ 2وس
ــ  املــال رأس ونــات م ــم أ مــن املعرفــة التعليميــة :  أصبحــت العمليــة ــددات م   
عــد  ا (9). و اســتخدام ــ ع بالقــدرة أساســا مرتبطــا مجتمــع أي تقــدم ، وأصبــح ــ ا العصــرا
التعليمية،  العملية رى و ا ور وا املعرفة، و مجتمع قيقى ا املال رأس املعلم
بدائــل  ــ إ نتــه ــرم ــ ، ف ط ا دوره مــال وانكســرخاطــره   بإ ــال ا تبــدل لقــد لكــن
ضعــف  نالــك لــه، و نــة م ال مــن نــة م التعليــم ــ ــه ،  وأض مــاء وج تحفــظ ــا لعل أخــرى
ــ  العا التعليــم وزارة بــادرت ــي ، وقــد العر وطننــا ــ يــة العر اللغــة ات مســتو ــ اليخفــى كمــا
بيــة  ال مــدارس ــ يــة العر اللغــة مســتوى ــى تد أســباب لدراســة نــة ــن و بت بالســودان

ــي: (10) اآل والحظــت والتعليــم
القــدرة  ديــث، عــدم وا القــراءة ــ ــ مــل، التع وا املفــردات ــي معا ــم ف  ضعــف
ســليمة  يــة عر بلغــة ــ التعب ــ ع القــدرة والتنغيــم، عــدم الوقــف الســليم ، رداءة النطــق ــ ع
واملنطوقــة،  ــة املكتو اللغــة ــ ع العاميــة والكتابــة، طغيــان ديــث ا ــ ام وإحــ ترابــط ــ

املعاجــم .   اســتخدام ــ ع القــدرة اإلعــراب . عــدم عالمــات توظيــف ــ الضعــف
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بــدًال مــن  ــس للتدر وســيلة العاميــة ــ : اتخــاذ إ ــي التد أســباب نــة ال أرجعــت   وقــد
عن  املن عد ارات،   امل ع ب التدر من أك اللغة عن املعلومات ع ك الفص ، ال

. ــ والتق ــ العل للتطــور مواكبتــه الطــالب ، وعــدم واقــع
باملنا  ا : مايتعلق م ية العر أوضاع ور تد أيضًا إ أدت أخرى عوائق نالك و  
مثــًال  ــ ، فالطفــل ام ا أم الثانــوي أم األســاس ــ انــت عــام ؛ ســواء أ التعليميــة ، بوجــه
تــه  و و لغتــه ــ ع أثــرذلــك يخفــى وال مبكــرة ســن ــ يــة العر لغتــه يــة  بجانــب يتعلــم  اإلنجل
غ  قة بطر ية أضرالعر أيضًا ما نالك السليمة  ، و ة بو ال األسس أيضًا مع نا ي ذا و
خلدون  ابن أحســن ي ، وقد املعا إلدراك ووســيلة بل النحوغاية جعل تتمثل مباشــرة
صناعــة  ــ ــرة النحــووامل ابــذة ج ًا مــن ــ كث نجــد الــة  بقولــه  ( ولذلــك ا ــذه ــر تصو ــ
مودته،  أوذوى أخيه إ ن سطر كتابة سئل ن، إذا القوان ذه علمًا  ن يط ية، ا العر
يجــد  ــن ، ولــم ال مــن ــ وأك الصــواب عــن ــا ف أخطــأ قصــوده مــن ظالمــة، أوقصــد وى أوشــ
ــف  ــي ) (11) ، والطر العر اللســان أســاليب ــ ع املقصــود عــن لذلــك، والعبــارة الــكالم تأليــف
ــوأيضــًا مــن  ى اشــت هللا ـ  قــد شــ ـ رحمــه يوســف ــي التجا ي الشــاعرالســودا أن ذلــك ــ

فقــال: (12)   ذلــك
إعرابه ومن عمرو من كيت مشاكًال                و ود الز عنت من ولقيت

ية  العر ة بصعو مغرضة دعاوى بإثارة ن دوع ا عض الباب  طفق   ذا       ومن
املن ؟ أم  امن لل ا ل نا ،  نفســه يطرح الذى ا . والســؤال ة      قواعد لصعو
النحــووغمــوض  ــة صعو أســباب مــا ، فمــن ف امــن لــل ا ــرأن يظ ا ؟  والــذى نفســ املــادة

مسائله: (13) 
ذلك : مثًال  :  م عل يؤخــــــــــــــــذ العلماء ومما وضعه الذى النحونفسه بمن 1 /  مايتعلق
املســألة  ــ ــة اآلراء النحو عــدد عنــه حيــث  نتــج عــض دون القبائــل عــض عــن أ / األخــذ
البــن  واملفصــل ــ للر افيــة ال ذلــك ، ــ ع د شــا أيدينــا ــن ب ــ ال الشــروح ــذه الواحــدة. و

شــام.   البــن املســالك ــ وأو ــش ع
الــذى  الغمــوض فضــًال عــن ــذا فيــه ــن وفي ال وترخــص القيــاس ــ ــن البصر شــدد ب / 
واملطــرد،  والنــادروالغالــب والقليــل الشــاذ بالقيــاس ؛  املتعلقــة ــات املصط عــض اكتنــف
عقيد  ثم ومن القياس اضطراب إ ذا أدى الكمية ، وقد مة م الداللة غامضة ف

النحو. قواعــد
أقرتأثرالنحو  من م فم ذلك العلماء  اختلف بالفلسفة : لقد النحوى  ج /  تأثرالدرس
ــه  ن عــد تأثــرالنحــوبالفلســفة ذلــك ، والينكــرالباحــث نفــى مــن ــم وم األعاجــم بلوثــة
بــدوره  ــذا ذلــك ، و ــ ع د شــا ــ خ لــة املع مــن مــا والفــراء وغ ــي وآراء الرما واكتمالــه
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ــس  ل مــا و فيــه النحــوبمــا يرمــي أن ــن املغرض ببعــض حــدا مقتــل ؛ مــا ــ النحــووأصابــه أقعــد
القيــاس  ــ واإلفــراط التعليــل ــ التأثــر ، غلــوالنحــاة ــذا عــن نتــج وعدوانــًا ، وقــد ظلمــا فيــه
ــ  النحــو  واالســتطراد ــ ع األثــرالســالب لــه ان العامــل ؛ ممــا ــة نظر تطبيــق ــ ــاح واإل

يــد.  با ماأحاطــت القــالدة وحســب البحــث دائــرة عــن الباحــث يخــرج قــد املســألة ــذه
مــن  مركبــات ســت ل ــ ــه ، ف وتوج ــ املع نقــل ــ االتصــال وســائل اإلعــالم :  تفيــد 3 / أزمــة
والوجود. (14)  العالم عن تصوراتنا رسم م س ا إ حسب، بل اصطالحية أورموز أحرف
مــن  ل ــن ذ ــ االنطباعــات مــن ـــــــــــة ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مجموعــ ــا أثر ــ ك   ــ ت أوتنطــق ســمع لمــة وال
خاصــة ، بوصفــه  اإلعــالم وســائل ــ ــى،  إيجا ــق بطر األول ــا ف ك شــ والســامع ، و لــم املت

مســتقبًال . (15)        بوصفــه ســل ــق بطر ــى بادئــًا باالتصــال ، والثا
ــ  عضــًا  عضــه ــ ع العالــم انفتــاح ــ ع العوملــة   : يــة  العر إقصــاء  ــ العوملــة أثــر  /  4
حواجــز (16)، وقــد  وال حــدود وال قيــود دون والثقافــة واإلعــالم والسياســة واالقتصــاد التجــارة
واالجتمــاع  السياســة ــ غولــت مــا ســرعان ــا لك اقتصاديــة ــرة األمــرظا أول العوملــة بــدأت
أن  ا ــ أمر اســتطاعت والثقافيــة  ، فقــد ــة بو ال ــا آثار دراســة نــا منــا والثقافــة، وما
عــن  والعلمــاء ونتــج العلــم الســوفي ، فدعمــت يــاراالتحــاد ا عــد العالــم ،  بقيــادة تنفــرد
ة  ــ صغ ــة قر العالــم جعــل الــذى يــب الســاحرال الصنــدوق ذلــك اســوب ا اع ــ اخ ذلــك
ــا  ل وخلــق يــة اإلنجل اللغــة ولســانه أداتــه انــت املعلومــات ( الشــابكة ) ، و شــبكة خــالل مــن
أرضًا  يوم ل بًا  تخسرتقر العالم لغات ل األيام . إن من يوم ا تحلم تكن أوضاعًا لم
يفــرض  ــ ال العوملــة ــرة لظا املباشــرة النتائــج إحــدى ــا يــة ، إ اإلنجل ــ لصا نفــوذ ومناطــق
مســيطرة  ــة قو لغــة ــ لــه ــذا ورؤاه ، و حياتــه ــ ومنا ثقافتــه الضعيــف ــ ع القــوي ــا ف
املتحدة  األمم يدفع ناك، ما و نا ة الصغ العرقية للمجموعات لغات ا مقابل تنقرض
ــاح  ر ــن، لكــن ح ــ ولــوإ املأســاة ــذه ووقــف العالــم لغــات ــ ع للمحافظــة برامــج وضــع ــ إ

ــ . ل قبــل ــم الكبــارملصا ــا دير و ــا صنع مؤسســة محــاوالت مــن أقــوى العوملــة
ــواه  ما ــ غ ــ ع ــب ر بــال ون ســي املنظــور املــدى ــ لــه ـ ع ــذا ــ لغتنــا ــب نص إن
أرضــًا  يــوم ل تخســر كذلــك لغتنــا األمــة (17) . إن ــذه أبنــاء  مــن واللغــة الديــن ــ ع ة ــ الغ ــل أ
ومصارفنــا  ومتاجرنــا ومدارســنا جامعاتنــا ــ  ، يــة  اإلنجل ــ لصا ــن ومتعامل ــن ومتحدث
من  عد الفكري والر واالنجازالعل السيا والنفوذ ة العسكر القوة إن قيقة ...وا

عامليــة .  لغــة يــة اإلنجل جعلــت ــ ال األســباب ــم أ
العرب،  قاصرًا ع س ل ية اإلنجل يمنة شعارخطر اس أن نا يجدرذكره ومما
مقاومــة  الــدول أول ــون ت ســا فر ولعــل طــر ا ــذا شــعر س الشــعوب مــن ًا  ــ كث إن إذ
ســية  الفر اللغــة حمايــة ــ إ ــدف ــ ال ــن القوان ًا مــن ــ كث شــرعت ــا  فقــد يمن و يــة لإلنجل
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ياة  ا مجاالت معظم ية اإلنجل استعمال حظرت الدولة إن ية، بل اإلنجل سطوة من
ية  اإلنجل يمنة وتتمثل ذا العامة، والندوات (18)،  واالجتماعات اإلعالنات سية ،  الفر
اســوب  ا ــ  برامــج ســة رئ لغــة ا ــا : ـ اســتخدام م عــدة ، أ عوامــل ــ ــي العر الوطــن ــ
ــ  ال يــة العر البلــدان ــ ــ ح التعليميــة النظــم ــ ــ األو اللغــة يــة والشــابكة ، عــّد اإلنجل
التعليــم  ــ ســة رئ لغــة ا املبكــرة ، اســتخدام الطفولــة مراحــل ــ ــا عليم ســا ،  فر ــا احتل
ــ  أك ــ يــة باإلنجل العلميــة شــرالبحــوث اط العلميــة ، اشــ املســاقات ــ الســيما ــ ام ا
املرموقــة ، كتابــة  الوظائــف لشــغل اإلعالنــات مــن ــ كث ــ ــا إتقا اط العامليــة، اشــ ــالت ا
ــع  البضا ــ ع فيــة، الكتابــة ال يــة، اإلعالنــات اإلنجل باللغــة ــة التجار ــال ا الفتــات
األطعمــة  ــ ح ذلــك مــن ســلم ولــم يــة ذلــك  باإلنجل ل األصدقــاء،  ــن ب اســل ليــة ، ال ا

وامللبوســات. 
اإلعالم: (19) مجال ية اإلنجل غلبة ن تب إحصائية ي وفيما

يــة  %90 مــن  باإلنجل منتجــة األفــالم يــة، %70 مــن اإلنجل باللغــة اإلذاعــة برامــج  %65 مــن
ية .  باإلنجل نت اإلن نة ا الوثائق

ا  األزمان ، لك تقادم بفعل تراجعت ســنة 1999م ، وقد شــرت اإلحصائية ذه  
ن  إثــرســ الغفلــة  والتبعيــة زمــن ــ يــة بالعر يطــة األخطــارا ــ ع بــه ت أوبأخــرى قــة بطر

     ! الغالبــة  األمــم
الدول  ذه لغات من لغة سيادة إ بالضرورة ُتف السائدة العوملة أخذت وقد
ــا  وقيم ــا ثقاف ســيادة مــن ذلــك بع ســت واالقتصاديــة ، وما ــة التجار العالقــات ــ يمنــة امل
لغتنــا  ــا (20)، إن واحتواؤ القوميــة والثقافــات اللغــات ــش م ــو ذلــك ــ مع اصــة ، إن ا
ــذا  ــ ــن صت ا علمائنــا لنــدرة املعلوماتيــة ، وذلــك التكنولوجيــا بفعــل جديــدة أزمــة ــ
ان،  ــ الط نــدس املعضلــةـ م ــذه يــة ـ  العر وضــع ــ ع ــ الُغ أثــارأحــد وقــد يــوي ا ــال ا
تلطــخ  حــادة ــة لغو أزمــة ومــن شــ محــذرًا (21) ( إننــا قــال الــذى ــ ع يــل ن ــوالدكتــور و أال
أن  بالضــرورة ــس ) ، ول  ... عليمــًا  ًا و ــ تنظ الصعــد جميــع ــ ع ضــارى، أزمــة ا نــا جبي
الــدول  مــن ــ ضــت  كث يــة  ؛ فقــد باإلنجل ث شــ ال خــالل مــن ــ العل التطــور يتحقــق
ــر  تزد أن يمكــن حضــارة أى فــإن ملــة ا واســرائيل ، و ــن والص اليابــان الوطنيــة ــا بلغا
نت،  لية ( الشابكة ) أواإلن ا اللغات أمام اجع ت بدأت ية اإلنجل ا لسان، و بأي
تلفة،  ا العالم شــعوب لغات ا ـ إ قل ية ـ ع اإلنجل من جمة ال حركة تتوقف لم بل
لغات  يقول ( إن أن لآلداب ل نو جائزة ائزع ا اميليوســيال ي اإلســبا باألديب حدا ما
ــذه   ، ــ العال ضــور ا ــ ع قــادرة لغــات ــع أر إال يبــق لــم وأنــه التناقــص ــ إ تتجــه العالــم
اميليــورأيــه ــ ب ــد ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ نيــة ) (22) وقـ والص يــة والعر واإلســبانية يــة : اإلنجل ــ اللغــات
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اللغــات  مــوت عايــن ــ ال اللســانية الدراســات مــن ينطلــق الــذي املســتقبل شــراف اس ــ  ع
ــا.   واندثار ــا قر وتق

اللغة  ل ش بقوله: ( وقد املسدى عبدالسالم ماأورده الصدد ذا مايقال وخ
م  وسياســا الثقافيــة العوملــة دعــاة ــ ع أخطــارًا حقيقيــة املســتقبلية ــا طموحا ــ يــة العر

ــا: (23)  أســباب )، م جملــة ــ إ مــردود شــية ، وذلــك م ال
فضــًال عــن  املنظــور املســتقبل ــ يــة العر للغــة ضــارى ا الــوزن تزايــد     احتمــال
ــو  مــن 270 مليونــًا و ــ أك ــ وا القوميــة ــواللغــة ــى العر البعيــد ... فاللســان املســتقبل
يتوقون  م ل ى عر غ مسلم من 850 مليون ألك ة اعتبار مرجعية ذلك جانب إ يمثل
أضعف  م القومية   فإ م لغ ســت ل ا أل ا يتقنو لم ية ، فإن العر اللغة ســاب اك إ

ــا.  بأنموذج حتمــون و ــا يناصرو 6اإليمــان
ديثــة  ـ إبــان  ا ضــة ال قبــل ـ  مطلــع العالــم ــا عرف جمــة لل حركــة ــ أك شــأت لقــد
ــا ، ولــم  وغ نــد والــروم  وال والفــرس اليونــان علــوم مــن ن ، فاســتفادوا لفــاء العباســي ا
ســتقدموا  لــم األصليــة ، بــل ــا بلغا ــا أويتعلمو العلــوم تلــك يدرســوا ــؤالء أن يــُدربَخلــد
ان  اليــوم ، فــ نحــن نفعــل والعــرب ، كمــا اإلســالم بــالد ــ ا ســ لتدر البــالد تلــك علمــاء مــن
ــن  ب ُدولــة ظلــت محــددة ، بــل فئــة ــ حكــرًا ع ســت ل املعرفــة الســلوك ؛ أن ــذا أجــّل  أثــرل مــن
ــ  ع آنئــذ اإلســالمية ــارالدولــة بًا مباشــرًا إلزد ســ ان ألســالفنا ، فــ مايحمــد ــذا النــاس ، و
ذا  ية ،  و العر سبه تك نمووتطور عامل جمة ال ون ت أن يمكن ذا الُصعد ، و جميع

مــا :  و مــا ل الثالــث خيــاران الصــدد
ــ  ع ــم الفكــرة، ودليل ــذه ــدو مؤ ذلــك يــرى بلغاتــه ، كمــا الغــرب علــوم نــدرس أن األول: إمــا

فائقــة.  ســرعة املعرفــة تتــوارد  فيــه ــ وال لعصرنــا ــن مواكب يجعلنــا ــذا أن ذلــك
ى . العر وطننا ا س تدر ثم الغرب علوم جمة ب نقوم ى: أن الثا

عن  مسبقة يجة ن نالك ون ت أن دون ن يار ا ذين ــــة ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ مناقشــ مكن و   
يار. با ما، فالعمل إحدا

ــ  ســة حب ــون ت ــذا ول النــاس ــن ب عة شــا املعرفــة ــون ــة  والت النخبو لفكــرة األول:  يوطــن
ذه  الة األســتاذ ـ وا أن ذلك إ متقوقعة ،  أضف مادامت التنمووالتتجدد أطرضيقة
الســل  انــب ا ز ــ ي ــذا و متلقيــًا فقــط الطالــب ــون و اضــرة ا ًا لناصيــة مالــ ــون ـ ي
تــاب  ي الــذى امللــل فضــًال عــن ــذا شــاط ،و وال ــة يو ا ــ إ تفتقــد إذ التعليميــة للعمليــة
ات  نظر مع يتعارض ذا أن والشك زمالئه أمام السؤال عن يمنعه الذى ل وا الطالب
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بلغتنــا  املعرفــة تــج الن مفــاده : ملــاذا ســؤال اننــا أذ ــ مايقفــز اليخفــى ، وســرعان التعلــم  كمــا
ــس  فل ليــة ، إذن ا ــم بلغا اآلفــاق ــ إ ينفــذوا أن اســتطاعوا بــل ذلــك يفعــل نــا غ مــادام
ــ  ال الــدول تفــوق ــ ــا حصر يصعــب أمثلــة أيدينــا ــن ــا ، و أوتخلف أمــة ــ ر ــ دور للســان
ــا ، أمــة  وكب ــا صغ العالــم أمــم ــن ب التجــد الوطنيــة ، و( إنــك ــا بلغا املعرفــة أشــاعت
اللغــة  كتابــة ــة صعو ــ ؛ فــال املتع ــى العر عاملنــا ــ ســوى ــم لغ ــ غ ــا ألبنا العلــم تقــدم
ــ  آســيا ، وال دول عــض ــا ، والفقــر أورو دول عــض ــم نيــة ، والصغــر أوالص اليابانيــة
القوميــة  اللغــة ــون ت أن دون يــة ، حالــت الع اللغــة مــوات كيــة ، وال ال اللغــة ــات مصط

البــالد. ) (24)   تلــك ــ ــس التدر لغــة ــ
ســر ، يقــول  ال والــذى اليــوم يــة العر واقــع ــو ف ــي العر وطننــا ــ جمــة ال واقــع أمــا
جمة؟ مع  ال مجال إلنتاجنا لة  للغاية ز ال األرقام سائًال : ( وماتلك م ع يل ن الدكتور
ــ  ًا  ســنو ــى العر العالــم جمــه ماي ــ لــه ، فإجما ــن أصــًال ، المنتج للعلــم مســتوردين وننــا
ماترجمنــاه  ل لــ ــ اك ال ــ اليونــان ، واإلجما جمــه مات ُخمــس مــن حــدود 300 كتــاب ، أقــل
ــ  إســبانيا جمــه ت مــا ســاوي ــو و كتــاب آالف عشــرة حــدود ــ اآلن ــ إ عصــراملأمــون منــذ

واحــد. ) (25)  عــام
ــ  إ يــة األجن اللغــات مــن فقــط ــ املا العــام ماترجــم ــرة ( أن ز ا قنــاة أوردت وقــد

ية. )(26) العر إ ية األجن اللغات من املاضية ســنة ن مســ ا ماترجم عادل اإلســبانية
ما: (27)    و بصدده نحن ما نان يب من  طرفة اليخلوان مثاالن نالك و

ــ ،  بــل  ــ تركيــا تــزل قــرن ، ولــم مــن ــ ألك ــي العر ــرف ا ــا نبذ ــ ع ــ م ــ ال 1 / تركيــا
ــى.   األورو االتحــاد ــ عضــوًا  تقبــل لــم ــا إ

مصرتّدرس  الطبية ، علمًا أن البحوث من اليا اس تجه ت إال %1 مما تج ت مصرلم 2 / أن
نحو 100 سنة.  منذ ية باإلنجل الطب

ــذا  ــ ــن تص ا عــض ــا أفادنــا ــ ال العمليــة التجــارب عــض أيضــًا  نالــك و
عصــارة  دمشــق ـ يــروى بجامعــة الطــب ليــة ب يــاط ـ األســتاذ ا محمــد الدكتــور ــال، إنــه ا
واحدة،  ية ، سنة العر باللغة للطب اإلعدادية السنة العلوم ُعلمت بقوله : (  لقد ه تجار
إ  باملائة ن وثالث خمســة من ن الراســب عدد األردنية ، فانخفض امعة با العلوم لية
ــ  إ االســتطالعات عــض اشــارت ــن ... ) (28)، وقــد النا معــدالت باملائــة ، وارتفعــت ثالثــة
القيمة  بحوثه إحدى ومة بر ع الدكتور كشف بصدده، فقد نحن ما عضد نتائج

  (29) : ــ و األســاتذة عــض آراء  عــن
ية. العر باللغة املقرر دراسة عند الرسوب سبة 1 / انخفاض
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ية. العر باللغة املقرر دراسة عند الطالب لدى يعاب االس سبة  2 / ارتفاع
املدروسة . املادة م  3 / ازدياد

م. وتفاعل الطلبة مشاركة بازدياد الصفي الدرس فعالية ادة  4 / ز
الطلبة. ا سأل ال األسئلة سبة  5 / ازدياد

ية .   بالعر العلمية الكتابة ارات م وظ م  6 / تحسن
ية  العر مية أ من ميته أ ستمد و شعب وم كب التعليم ب عر عن ديث ا إن
السوار  إحاطة ا تحيط ال مات املدل ة ومجا الذات وتحقيق ة و ال ع ا، ال نفس
د  بمع س التدر لغة أحالت ال ية ما ا الضغط قوة ت ن كيف باملعصم، انظروا
وميــة،  ح بمراســيم االســتعانة يــة ، دونمــا الع ــ إ األملانيــة اللغــة مــن حيفــا ــ التكنولوجيــا

قانونية ! .  ســطوة عية ، أو شــر دســات أو
ة . ولغو ة وحضار ية دي وضرورة ترفًا وإنما س ل ب التعر فإن لذا


د،  ا ساعد وشمرعن مة العز ت قو إذا تنق ، ولكن اد ت ال ية العر تحديات
الباحــث  يطمــح ذلــك ــون ، وفــوق ماي أتــم ــ ع االمتحــان ــذا ســنجتاز بقــدراالســتطاعة ل
األســئلة  تلكم عن جيب و املناســبة لول ا ضع و وســعه ربحســب املر الواقع ذا غ أن
ــ  ي وفيمــا يــة العر جســد ى ــ اع العــوارالــذى ــذا إزالــة ــ ع ــن ادب ا ــ الُغ ــ أو مــع م ســ و
وال  ون ( قضية ت أن ادت ال املعضلة ذه حل م سا ال العوامل م يص ، أل ت

ا ) :  ل حســن 1أبا
يــة ،  العر نــا و ــ ع أن علينــا مايجــب فــأول ــذه كبوتنــا مــن ــض ن أن أردنــا   إذا
املياديــن  ــ الســبق قصــب تحــوز أن ــ ع قــادرة لغــة ــا بأ ــا أبنا نفــوس ــ الثقــة نخلــق وأن
أدّل  ــس العصــر ، ول مقتضيــات تواكــب أن ــا يمك مــا واملزايــا صائــص ا مــن ــا العلميــة  فل

ســر .  و ولة ســ ل بــ ترجمتــه ــا وقبول اســوب ل ــا ع تطو مــن يــة العر عامليــة ــ ع
الصدد : ذا ية   العر الدول لبعض يحمد ومما

د  وج ا ، و وجامعا ا مدارس له العلوم ب عر ا ـ   ع هللا ا ـ أقال سور  أ /   نجاح
نجاحًا  ة السور ة التجر ت بدمشق ، وأثب ية العر اللغة مجمع فيه شارك ور مش عظيم

االقتداء به .      ستحق طيًبا
رســل  و افــة ال لغــة ــع يتا خــاص قســم بــه عمــان ســلطنة ى ــ األم الديــوان  ب /  أن
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ــة .  أخطــاء لغو ــا م تقــع يفــة ل ــ إ يــه تن مذكــرات
ة.  األخطاء اللغو ع تحتوى ال الالفتات اب أل مالية غرامة تفرض ى د إمارة ج /  أن

2
ــ  ال العامــة التحديــات عــن بمعــزل يــة العر اللغــة تحديــات ــة مواج اليمكــن   
حلــول  وضــع مــن إذن بــد ساســة ، فــال وا الشــائكة القضايــا مــن ــو التعليــم  ف ــا يواج
ــا  ع م يــؤرق ــ ال يــة العر ومــات ا قبــل مــن املتجــددة  الســيما بقــدرالتحديــات شــاملة
تــم  الــذى ــوالتعليــم املطلــوب التعليــم أن الباحــث ـــرى ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ املوضوعــات، و ــذه مثــل
تنالــه  الــذى ــ املتم بالتعليــم ــن ر للبــالد ضــوى ال ــن، و( املســتقبل غ والنا ــن و ًا باملو ــ كث
الصفوة  دائمًا تصنعه ــــارى ــ ضـــــــــــــــــــ ا التقدم أن ت أث قد ــخ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ التار املبدعة، ألن القلة
املعلــم  اء، واليــوم ــ عليــه اإلنفــاق يتــم مالــم التعليــم إصــالح يمكــن ــة ...) (30). وال و املو
مثــًال  تخصــص  إســرائيل نــدس ، و ( دولــة وامل ــب الطب مــن ــ راتبــًا أك ــ ــي  مثــًال يتقا األملا
وصل  حيــث مــن التعليــم قطــربــدأت فقــط ، ودولــة ــ العل للبحــث العامــة انيــة امل %37 مــن
ــس،  تو ودولــة املتحــدة يــة العر األمــارات دولــة ــا ومع اليــوم ــ املتقدمــة ، ف الــدول ــ إليــه
ــب  وتدر املدرســية واإلدارة التعليــم مجــال ــ العالــم ــ دولــة ــن ثالث أفضــل ضمــن عــد

املدرســية. ) (31) ئــة والب ــ واملنا ــراملعلــم وتطو
التعليميــة  فيمكــن  العمليــة إطــار ــ يــة لعر اللغــة أزمــة مــن ــروج ا ســبل أمــا  

التاليــة:                          النقــاط ــ ــا تناول
نــا ، الســيما  منا ــ النظــر عيــد أن علينــا ــ ب الدراســية:  ي نــا منا ــ النظــر 1 / إعــادة
ــ  ملدر يد ا األزمــة ،اإلعــداد ــذه مــن ــروج علينــا ، ل يتحتــم يــة؛ فلــذا العر اللغــة ــ منا
علــم  ــ املراحــل ــم أ ــا أل االبتدائيــة ؛  للمرحلــة كفــاءة ــم أك وتوجيــه يــة العر اللغــة
يــم  املفا مــن واإلفــادة يــة العر اللغــة توائــم جديــدة ــس تدر ارطرائــق ا، وابتــ ســا واك اللغــة
ــا  ألبنا يــة العر عليــم ــ ديثــة ا التقنيــات مــن واإلفــادة ــة اللغو الكفايــة اللســانية

ــا.    غ ــن وللناطق
خاصة،  ألغراض اللغة س تدر الفكرة، أى ذه خاصة :  لعل ألغراض ية العر عليم  / 2
ــ  ع عــود ــذا ــ ، ف اإلنجل صــوص ا وجــه ــ ميــة ، وع األ اللغــات ــاب أ ــا انمــاز
وجــوب  ــ و الفكــرة ، أال ــذه تطبيــق عنــد مــة م نقطــة مراعــاة يجــب بالنفــع ، ولكــن يــة العر

الفكــرة .   ــذه تطبيــق ســبق ــة لغو كفايــة للمتعلــم ــون ت أن
شــر  وســائل مــن امــة وســيلة اإلعــالم وســائل عــد يــة :  العر دمــة اإلعــالم 3 / توجيــه
مت  بوى ، أس ال اإلعالم مجال ية عر لفضائيات ة نا تجارب ثمة نالك املعرفة ،  و
يــة ، ( قنــوات :  الدي الفضائيــات الُصعــد افــة ــ يــة   العر ــراللغــة تطو ــ فعــال ل شــ
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أن  ــ يــة 2003 إ العر ســانية اإل ــرالتنميــة أشــارتقر ــا ، وقــد ــد ، طيبــة ) وغ اقــرأ، ا
عشــر  ــادي ا أحــداث عــد و ــ األق انتفاضــة مــع طيبــة نجاحــات حقــق قــد ــى العر اإلعــالم
ــا،  فور مــن األحــداث مصــدرًا موثوقــًا لنقــل انــت ــ ال ــرة ز ا قنــاة أيلــول، والســيما مــن

(32) . ــ الفص يــة العر اللغــة اعتمــاده اإلعالمــى طــاب ا ذاك ــ مام ــم أ ولعــل
تنظيميــة  نظــرة اتخــاذ ــ ذلــك بلــور ــة: و لغو سياســة ووضــع اللغــوي 4 / التخطيــط
أمثلة  ومن القرارت اب وا ن املسؤل بدعم مستعينة نظرى تصور ع ية مب مستقبلية

اللغــات:  (33)  مــن عــدد ــ ــا القيــام تــم ــ ال اللغــوي التخطيــط
ــا .  وغ والسياســة واالقتصــاد والتقنيــات للعلــوم الالزمــة ــات باملصط اللغــة غذيــة   أ / 
قامت  اليا اســ مثل البالد عض ا ، و وســالم ا يضمن بما اإلعالم لغة ب/ توجيه

العــام .  لالســتخدام املالئمــة الصيــغ لتحديــد نــة شــكيل ب ليــة ا اإلذاعــة شــبكة
املوضوعــات  ــ أك مــن ــ واملصط ــب والتعر جمــة ال قضايــا لعــل جمــة:  ال 5 / حوســبة
ــق  طر ســلك بــأن الباحــث ناشــد ــن ، و العلمــاء واملثقف أوســاط ــ جــدًال واســعًا  أثــارت ــ ال
ــ  ــة التجر تلــك الثقافيــة ، ولنجــاح خصوصياتنــا ــ نــا ؛ حفاظــًا ع ملنا امــل ال ــب التعر
واســرائيل  ــن والص اليابــان الوطنيــة ــا بلغا ا شــر و املعرفــة أنتجــت ــ ال الــدول مــن ــ كث
ــا  موافق أبــدت ــا ل ســودانية جامعــة ــن ثالث ــ ع معاصــرة بحــوث ــت أجر ــا ، وقــد وغ
تخلفنا  ب س مؤسف جد واقعنا الباحث، إن عتقد متفاوتة   (34)  و سب ب ب التعر ع
غايــة  ــ اد االســت ــذا إن ــ ح لــه ، بــل ــن للعلــم ، المنتج مســتوردين وننــا ل الركــب عــن
آالف  عشــرة عــن ــد اليز اآلن ــ إ عصــراملأمــون منــذ ماترجمنــاه علمنــا ، أن الضعــف ، إذا
العــام  ماترجــم أيضــًا (أن علمنــا واحــد ، وإذا عــام ــ إســبانيا جمــه مات ســاوى ــو و كتــاب
مــن  املاضيــة ســنة ن مســ ا ــ ماترجــم عــادل اإلســبانية ،  ــ إ يــة األجن اللغــات مــن ــ املا

يــة. ) (35)   العر ــ إ يــة األجن اللغــات
ــى ، الســيما  العر وطننــا ــ جمــة ال ات مســتو بتحســن الباحــث تفــاءل و ــذا  
لــس  يــة ، وا العر الــدول امعــة ــع ــاط  التا بالر ــب التعر ســيق ت مكتــب ــود ج ظــل ــ
حضــورًا وفاعليــة  وسلســلة  ــ ــو ـ بحــق ـ األك ــت ، و و بال والفنــون واآلداب للثقافــة ــ الوط
العليــا  يئــة االتجــاه ، اصــدارال ــذا ــ أيضــاً   ســ ذلــك  ، وممــا ــ ع دليــل ــ خ املعرفــة عالــم
ندسة  ياء وال الكيمياء والف املوحدة العلمية املعاجم من بالسودان ، سلسلة ب للتعر
من  عد ذا و و مصط آالف ثمانية حوى الذى اسوب وا األرض وعلوم اضيات والر

عــام 1998 م .   ــ وضــع وقــد يــة العر املكتبــة ــ املوجــودة ية اســو ا ــس القوام أوســع
بتوصيــات  شــاد االس ــ ب ي  ، ــ التعر التثقيــف إطــار ــ  : ــ املصط علــم دراســة  /6

(36)  : ــ املتمثلــة ديــدة   ا العلميــة ــات املصط وضــع يــات من
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ــد. ــــ ــ الواحــــــــــــــــــــــــــــ العل وم للمف واحد مصط ـــــ وضع ـ ــ
ة .  املعر لمات ال ع املتواترة الفصيحة ية العر لمات ال ــ تفضيل ــــــ

االصطال .  ومدلوله اللغوى املصط مدلول ن ب ة أومشا مناسبة وجود ـــ ضرورة ــ ـ ــ
تلفــة   ا : محــوالثقافــات ــ الباحــث ـ  ــن ذ ــ بــادرإ ي العوملــة :  العوملــةـ كمــا ــة  7 / مواج
ــدف،  ال ــذا لتحقيــق ــ التا األشــياء ، و باختصــارأمركــة ــ االســتكبار ، أو قــوى ــ لصا
حرص  وعاء الثقافة ، فلذا واإلعالم ، فاللغة اللغة ما ن فتاك ن ســالح ا أمر اســتعانت
أن  نا اإلعــالم ، فحســ ــو و األبــواب أوســع مــن يــة األنجل شــراللغــة ــ ع العوملــة مروجــو
شــبكة  ع املعروضة املواد من %80 من مايقرب غطى ية اإلنجل ذلك ، أن ع ســتدل
يــة (37)،  شــرباإلنجل يــاء ت الف ــ العلميــة األبحــاث مثــًال أن %98 مــن أملانيــا ــ نــت ، و اإلن
ــ  ــا لغ مثــًال ، فرضــت ســا يــة ، ففر الغر الــدول ــ لذلــك ، ح الــدول مــن ــ الكث فطنــت وقــد
اإلعالم  زة أج ية األجن امج ال ســبة د تز أال ا وقائية ، م عات شــر وأصدرت املدارس
الُصعــد (38) .  افــة ــ ســية الفر اســتخدام ــ ع تنــص ــ ال ــن القوان عــن %30 ، وأصــدرت
مما  ية اإلنجل اللغة استخدام ًا من كث عانت قد األمة غاندى 1920 ( أن أعلنه مما ان و
نظرالباحث  ع ال ذا وطنية )  (39)  و بلغة اكمة امل ات ا ساب اك من األجيال حرم

العــرب: ( 40)  ــ أ كقــول اليــوم صــارت ــ ف العوملــة طوفــان مــن ــروب ال
واسع   عنك املنتأى خلُت أن ى                 وإن ومدر الذى الليل              فإنك

ــ  إ نخلــص ــذا و ــا غ ونــذر ا ســمي فنأخــذ ــا نجا واألنفــع ، أن فاألجــدى لــذا  
بقولــه:  املســدى عبدالســالم ــ املفكــرالتو ماعنــاه ــذا ــا . ولعــل داخل مــن العوملــة مقاومــة
ــو  ــوارمعــه ، و ل ــ الطبي ــواملدخــل اآلخــر ،  حــوارمــع ــ كمدخــل ــ الثقا اف ــ ( فاالع
عــن  وحــاد شــط عليــه ، إن اض ــ ولالع واعتــدل أنصــف إذا فعلــه كيــة القديــرل املســوغ

(41) ــادة. )  ا
يل  ســ ــ ع ــذا ــس ول يــة تظــرالعر ي مشــرف نتفــاءل  بمســتقبل أن يمكننــا   ولكــن

مثــًال :  ذلــك يحصــر، مــن اد يــ ال ذلــك ــ ع املبالغــة ، والدليــل
ــ :  عا الســاعة ، قــال قيــام ــ إ آياتــه ــ تت الــذى القــرآن لغــة ــا ــا ، أل بحفظ تكفــل هللا  أ/ أن

اِفُظــوَن.﴾  (42) َ َ َلــُه  ــا ْكــَر َوِإنَّ الّذِ ْلَنــا َنْحــُن َنزَّ ــا ﴿ِإنَّ
ســت  واستأ ية العر روف ا عن وتركيا يا مال تخلت ئًا عندما شــ ية تخســرالعر  ب / لم
رسم  ية العر روف ا ع اعتمدت حيث أخرى لغات العكس حدث ية ، وقد بالالتي
من  ست ل ال اللغات إ ية ، ح العر من ض اق ما والفارسية ، وأما األردية لمات   ال
ذا ، وأساله  نا استقص إذا البحث دائرة عن يخرجنا يحصر ، وقد اد ي ا ، فأمرال أروم
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آخر. بحث املوضوع ذا أستكشف القادمة ، أن القليلة األيام التوفيق
ودروســنا  وإعالمنــا اإلســالمية مناســباتنا ــ خطبنــا مادامــت ــ بخ يــة العر وضــع يــزل  ج / لــم
يــدور  ملــا يعابه واســ مــه ف عــدم مــن واحــد أمــي شــتك ولــم الفصيحــة يــة بالعر ــ تل ــا ل

واالمتنــان .    مــد ا و عــوج ذي ــ غ ــي عر ســمعه   بلســان ومــا حولــه


خاصــة  ــ الثقا األمــن ــددات م مــدى ــن يب أن األســطرالســابقة ــ الباحــث حــاول   
البحــث  ــذا ــ املع املنطلــق ــ اللغــة انــت وملــا اإلســالمية يــة العر ــة و بال يتعلــق فيمــا
يــة  العر األمــة واقــع ــا ن تحــت يــرزح ــ ال املعضــالت تلــك عــن النقــاب كشــف مــن البــد ان
دور  اضمحــالل خــالل ومــن ــا م ــي عا زلنــا مــا ــ ال النفســية مــة ز ال خــالل مــن واإلســالمية
ســرالنفــس  مــا يــة ، لكــن العر اللغــة قضايــا خدمــة ــ مــا وغ واإلعــالم التعليــم مؤسســات
ــ  إ والدعــوة العوملــة ــة مواج خــالل مــن يــة العر لواقــع لــول ا إيجــاد ــ ع ــ اســتمرارالُغ
عمــت  ــ ال يــة الغر الثقافــة ــاح ر قــوة مــن الرغــم ــ ع والذاتيــة صوصيــة با االحتفــاظ
ــذا  عــن ديــث واســعا ، وا ــا ع املنتــأى أن خلنــا وإن غــة النا ليــل وصــارت أرجــاء املعمــورة
ببعــض  حديثــه يختــم أن يجــدربالباحــث يطــول ؛ فلــذا قــد ون ، واملقــام ــ ذو املوضــوع

ــ :  تتمثــل ــ ال النتائــج
اإلرادة  تحرك ال ا واألمم ، أل ماعات وا األفراد لتقدم ت ا الشرط الذاتية ــ أن ـــ ــ ــ ـ ــ

ا .  أساس ل ش و ماعية ا
ــا  ر ظا ــخ ، بدعــاوى التار ــ ع ــا مــرت ــ ال العاتيــة العواصــف أمــام يــة العر ــــ  صمــود ــــــــــ

العــذاب  ــا اط و الرحمــة
املســتقبل  فضــًال عــن املنظــور املســتقبل ــ يــة العر للغــة ضــاري ا الــوزن تزايــد ــــ احتمــال ــــــــــ

البعيــد .
ودروســنا  وإعالمنــا اإلســالمية مناســباتنا ــ خطبنــا مادامــت ــ بخ يــة العر وضــع يــزل ــــ  لــم ــــــــــ

الفصيحــة .  يــة بالعر ــ تل ــا ل
سلطة  له ون ت موحد ي عر لغوى مجمع إقامة ل تخ أن لكن  يمكن ة كث والتوصيات

ر .   امل ببالد الثقافية قيات امل دور اللغوي ، وتفعيل ع شر ال
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وا ، ص: 1252.   عبدالواحد ع خلدون ، املقدمة، تحقيق 1 / ابن
النجار1 /33.  ليم عبدا محمـــــد صائص، تحقيق ج ، ا 2 / ابن

ى ، صنعاء،  األلبا اإلمام ية ، مكتبة العر اللغة ع ية الغر عبدهللا، املؤامرة 3 / أبونصرمحمد
ش ،ص: 283) . قر ــــــــــوث، لغة ــ ط  2009  ص84( نقًال عن : مختارغــــ

4 /  أبونصر ، ( مصدرسابق ) ، ص: 84 .   
ت ، ط2001م ، ص: 27 . و املعرفة ، ال املقعرة ، عالم زحمودة ، املرايا العز 5 / عبد
ص 68 ) .  ن شرق واملس اإلسالم ــــــق ) ،  ص:  38 ( نقًال عن 6 / أبونصر ، ( مصدرسابــــــ
ص 63 .  ــــــــــــــــــــدى ، دارصباح  ط 1992م ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ النقــــــــــــــــ اث ال 7/ جابرعصفور ، قراءة

العصر ، دارالشــروق ، عمان ، األردن،  وأســئلة ية العر ومة ، اللغة بر ــ وع ي العنا 8 / وليد
ط 2007م ، ص: 12 .   

األســتاذ  تمــع ، مؤتمــرقضايــا خدمــة  ا ــ ــ ام ا األســتاذ ــس ،  دور ر ــاب عبدالو  9 / أســامة
ســم 2011 ، ص: 8 .   ــ ، د ام ا

ــا ، 2011،  وإثرا ــا ر لتطو ومحــاوالت يــة العر اللغــة هللا ، أوضــاع رحمــة فضــل الــق 10 / عبدا
ية،  العر اللغة مستوى ى تد لدراسة العا التعليم وزارة من ونة امل نة رال نظر: تقر ص: 4، و

ســم 2005 م .       د
خلدون ، ( مصدرسابق )  ، ص: 347 .  11 / ابن

العل ) :  د املع قصيدته : ( عن ش ،  ومطلع يوسف ي 12 / التجا
وت،  يل ،  ب إشراقة، دارا شبابه،  ديوان عبقرى املدل أسبابه ـ دعة من وفيك رفيك  ال

ط  1987، ص: 77 . 
ا ، 2003م،  عالج وسبل ى النحوالعر مشكالت وراق ، مباحث عبدالرحمن غالب 13 / محمد

ا .  عد ص:  12 وما
ي ،  ( مصدرسابق )، ص: 18 .  14 / العنا

اللغة  ص: 29) .       ـــــــــة ــ ـــ ـــــــــــــــــ لمـ ال إستفان  أوملان ، دور 15 /  السابق ، ص: 19( نقًال عن
ى ، 2007 م ، ص: 125. الثا لد 23 ، العدد دمشق، ا جامعة م ، مجلة 16/ أسعد

خضر ( مصدرسابق )، ص: 147 .    17 /  السيد
ـــــــدرسابق )، ص: 72 .     ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ي ( مصــــ 18 /  العنا

ــت ، ينايــر ،  و املعرفــة ، ال عالــم وعصــراملعلومــات ، سلســلة يــة العر ــ ، الثقافــة ع يــل 19 /  ن
2001 م ، ص: 273. 

ع ، ( مصدرسابق )،  ص: 332 .  يل  20 / ن
املضادة ، 1999 ، ص: 401 .   والعوملة املسدى ، العوملة 21/ عبدالسالم

ع ، ( مصدرسابق )، ص:  236 .   يل 22 / ن
23 / املسدى ، ( مصدرسابق )، ص:  390 . 
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األوقــاف  األمــة ، العــدد101 ، وزارة نــاء الــذات ، كتــاب و وآخــران ، اللغــة بــودرع 24 / عبدالرحمــن
القوميــة ، قطــر 2004 م ، ص 121 .  والشــؤون

ع ، ( مصدرسابق )  ص 36 .    يل 25 / ن
  .www aljazeera.net ، بالشابكة رة ز ا قناة 26 / موقع

ى ، (مصدرسابق )   ، ص 151. 27 / العنا
ى ، (مصدرسابق )   ، ص  151 .         28 / العنا

ية ، ط ، دارالوفاء ، 1997 م / ص 37 .   العر يل س ياط ،  ا يثم 29 / محمد
رطوم ، ط 2000 م  ص 146  العوملة ، مركزقاسم ، ا ة مواج إمام ،  ش ا 30 /   زكر

الســودانية ،  21  افــة ال ــدة عــد ؟ ، جر مــاذا التعليــم  ثــم ــور ــرأحمــد ، تد الطا ــ 31 /  صا
ايــر 2012 ، ص 9 .  ف

32 /  املسدى، ( مصدرسابق )، ص: 390.
مختار ، ( مصدرسابق )   ، ص: 58 .  33 /  أحمد

ايــر  افــة ) الســودانية ، 21ف ــدة ، ( ال واملعاصــرة : جر التأصيــل ــى ، جــدل ا ال 34 /  عبــدهللا
2012 م ،  ص7 . 

بالشابكة .   رة ز ا قناة 35 /  موقع
األمة ، العدد125،  ومشروع ، كتاب ة رؤ ية العر امعات ا العلوم ن القر ، توط 36 / ع

والعشرون ، ط1 ،قطر ، ص : 63. الثامنة األو 1429 ،السنة جمادى
عاشور ، الشابكة . الرقمية ،عرض ، مصطفى ازى ، الفجوة وناديا ع يل 37 / ن

اللغــة  مجمــع املطروحــة ، مجلــة العوملــة مــع يــة العر بابكــر ، حــوارالثقافــة محمــد أحمــد ــ 38 /   ع
الســادس 1426 ـ 2005 ص: 43 .   رطــوم ، العــدد يــة ، ا العر

مختار ، ( مصدرسابق )  ص: 65 .   39 / أحمد
ا :  مطلع ال ة الش ته عين ومن ن ، و للنعما عتذرفيه ى ،  الذبيا غة للنا ت  40 / الب

الدوافع   فالتالع ك أر فالفوارع                      فجنبا فرت من ذوح               عفا
الثقافية (34)، مارس 2010 ، ص: 76 .  ى د جديد، كتاب ثقا 41 / املسدى، نحوو

ر، 9.   42 / ا
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Identity of the Arabic language and
the language of the Arab identity 

د. حسن بدوح، جامعة الحسن األول، سطات، المغرب

 
           

اللغة. ة و ـــ  ــــ ــ ة ـ و ال ــــ لغة ة ـــــــ و ــــــ ال ــ ــ ــ اللغة ـ ــ ــ ـ ــ ــ


Abstract

Knowing the language and armor themselves as the main pillar 
to develop and protect the identity of the community. This ar-

ticle takes his departure from the dialectical relationship between 
language and identity.
  Language is influenced by the circumstances that produced 
it, and know the circumstances will help us understand the historical 
foundations of his identity.
  Language and solid foundation on which is based the history 
of the community, if it is controlled, it hands the key to her prison 
until she has preserved its language.
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األمة،  خ لتار ل و ـــر ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ الشعــ أن تفيد مأثورة العـــــــــــــــــــــــــرب، قولة الشعرديوان   

اللغة . ذلك م وسيل أن شك ا... وال ا، وأمجاد ا، وتقاليد وقيم
ــ  إال تجلياتــه ل ــ العالــم نتصــور أن ســتطيع ال مســتمرة؛ فنحــن اللغــة ــ إ إن  حاجتنــا
ــا  خالل مــن ــ ال املصفــاة بمثابــة ــ ــ ال اللغــة ــور ظ قبــل ــ ء وا ــ اللغــة، فــال حــدود

ونقمــع...(2) ــ ع و ونصنــف نحكــم
يــم  يــم  والصــور، واملفا املفا مــن باعتبــاره  سلســلة اللغــة ــ إ ســلل ي العالــم إن  
 ، وأبيــض، ذكروأن واملفصلــة: أســود التقطيــع خــالل مــن العالــم تنظيــم مــن تمكننــا ــ ال ــ

وأســفل.... ــ أع
1

، أي: مــا  ــ الك حقيقــة ــ يــة ــة» املا و وال يــة املا ــن ب ه ــ تمي ــ ــي امليدا قــال   
انــت  ــا ت. وملـــّ ــ غ أو حقيقتــه الرتفعــت لــواله أنــه ــ لذاتــه، بمع مقومــا ــ عناصــرالك مــن ان
مــن  ان ــي، أي : مــا ز ا حقيقــة ــ ــة:  و للشــركة. وال قابلــة انــت  ، ــ الك حقيقــة يــة املا
ــة  و ال انــت ت. وملــا ــ غ أو حقيقتــه الرتفعــت لــواله أنــه ــ لذاتــه، بمع ومــا مّقِ ــي ز عناصــرا

ــا.(3)  ا و ــ ار ا الوجــود ــ اص ــ تمايــزاأل ان ــي،  ز ا حقيقــة
تــه  وخصوص صه ــ و ووحدتــه تــه وعين ء  ــ ال ــة و و الفلســفي:»  ــم امل ــ وجــاء 

عليقــات)»(4) ــــ  ــي  فارا واحــد(  ل املنفــرد ووجــوده
2

ــة،  ضار عــاده: ا أ ــ ــ غ واإلســالمية يــة العر األمــة ــخ تار أن فيــه شــك ال ممــا   
أفــادت  ــ ال ــة و ال ــذه مناقــب اســتعراض نــا قصدنــا ــس والثقافيــة، والسياســية... ول
ــ  االت إشــ تطــرح ــ ال املســائل عــض عنــد نتوقــف أن نــا أحب شــك، ولكننــا بــدون ة شــر ال
خــالل  مــن يــة العر الثقافــة ــ والرجــل املــرأة مثــل: صــورة ــن الرا وقتنــا ــ يــة العر الســاحة
ال  ا طبيعة والسياسية.... و واالقتصادية العلمية ية العر اللغة مية ية، وأ العر اللغة
الثقافــة  ــ املــرأة صــورة ــ ع نــا كز ســ وإنمــا االت اإلشــ ــذه ل لــ بتفصيــل نتطــرق فلــن
جانــب  ــ إ األحيــان عــض ــ شــ س كنــا والنحــوي، وإن اللغــوي موروثنــا خــالل مــن يــة العر
العالقــة  املوضــوع (جدليــة طبيعــة ألن األخــرى اليات باإلشــ ارتبــاط ــا ل ــ ال وانــب ا مــن
نــاول  ت ان. وســنخصص، مســتقبال، بحوثــا بمــا كيــب وال التعقيــد ــة) مــن و وال اللغــة ــن ب
يــة. العر اللغــة مــن ا نطاق اســ يمكــن ــ ال واالقتصاديــة والنفســية السياســية ــرات التمظ

ــ  ــم»(5)  و أغراض عــن قــوم ل ــا ــ ع أصــوات ــا فإ ــا حد ــا» أمــا بأ اللغــة ــ ج ابــن عــرف
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ــا  و قــال: أصــوات، و عندمــا الذاتيــة اللغــة ــة و مــا:  ــن أمر ــ إ إشــارة ــف التعر ــذا
الفكرمتعذرخارج  عن م.  فالتعب أغراض عن قوم ل ا ل ا ع قال:  عندما الوظيفية
ــ  التا محتــوى. و بــدون أي ــ تفك بــدون لغــة لغــة، فــال بــدون ــ تفك ال أنــه اللغــة.  وكمــا حــدود
 . ــ و عــن ا اســتعمال ــ ع قدرتــه ــ للغــة، بــل امتالكــه ــ فقــط ــ تتج ال ســان اإل قــوة فــإن
ــون(7)  أجــزاء ال ــومجمــوع يدجــر(6) ، والعالــم ــ العالــم، بتعب يوجــد حيــث توجــد واللغــة
املشاركة  ون اللغة  ت ون ت خ ، وحيث التار يوجد اللغة توجد خ، وحيث التار يوجد حيث

(8). ــ الغ مــع الوجــود ــم ف ــ النــاس، واملشــاركة ــن ب باملوقــف ك املشــ الشــعور ــ
والتواصــل  ــ التعب دور تــؤدي اللغــة أن ــرجليــا يظ ــ ج ابــن ــف عر ــ إ العــودة و   
 ، ما ا إ الفردي من االنتقال يفيد مبدئه واألمم. والتواصل األقوام ن ب شارك وال
ــ  ن و معارفــه الفــرد ــا خالل مــن ســب اجتماعيــة، يك حيــاة ل لــ أســاس شــرط ــوبذلــك و
ــات  و ل حاملــة لغــة ل ــ « قــوم» يجعــل ــف، إ التعر ــ  ، ــ ج ابــن للعالــم. وإشــارة تــه رؤ
التواصــل  تأديــة ــا ي ما ــ تتجــاوز اللغــة يجعــل يــة... ممــا يــة، ودي مختلفــة: قوميــة، وإث

النــاس. ــن ب ــم والتفا
ل  ــ مع إن بــل ة،  شــر ال الثقافــة و التواصــل أســاس ــ املع ــذا اللغــة إن   
عــام،  ل شــ .  والتواصــل ــ الثقا ن ســن ال ــق طر عــن إال يتحــدد ال ســانية اإل ات الســلو
ورة،  ســ فاللغــة ــ التا ثقافــة. و ل لــ ونــة امل ــة املركز ورة ــوالســ خــاص،  ل شــ واللغــوي
تمــع.  ا أفــراد ــن ب وجدانيــة، وانفعاليــة، واجتماعيــة طبيعــة ذات عالقــة ــ تث وديناميــة
مــن  تمكنــه عــد ــا إل ســان اإل بحاجــة طــه ور اللغــة وجــود ب ســ عــن الســيوطي تحــدث وقــد
السيوطي:  األشياء . يقول سمية ل اللغة وضع التمدن. ولذلك أي ة شر جماعة ش الع
توزعــت  ــ املع ــذا الســباع ، و دأب بالطبــع، والتوحــش املتمــدن ــو ســان اإل إن «وقيــل
ألن  ــا شــتغل حرفــة،  ــ ع قصــروقتــه واحــد ل لــق، فــ ا ــ ع ــرف ا وانقســمت ــع الصنا
محل  ون ي أن يخلومن ال ئذ مقاصده، فحي بجملة يقوم أن يمكنه ال لق ا من واحد ل
اإلشــارة  أمكنــه يديــه ــن ب حاضــرة انــت عنــه، فــإن عيــدة أوغائبــة عنــده حاضــرة حاجتــه
وغرضــه،  مقصــوده ــ وع حاجاتــه محــل ــ ع يــدل أن مــن لــه فالبــد غائبــة انــت ــا، وإن إل

داد.»(9)  ــ لل وقبــوال األعضــاء حركــة أســرع اللســان ووجــدوا داللــة الــكالم فوضعــوا
يــزال  يكتــب، وال أن قبــل لــم ت ســان ــة، فاإل املكتو مــن أســبق ية الشــف اللغــة   
نــا. وال  وتدو كتابــة ا يمارســ أن قبــل ونطقــا كالمــا ــا تعلم مجتمعــه، و لغــة ســب يك منــا ل
االجتما  التفاعل جوانب من أساسا جانبا عد ال ية الشف اللغة قيمة أحد عن يخفى
كمــا  ا،  ودراســ تمــع ا أفــراد ــن ب كة املشــ ات ــ ا شــاف اك مــن تمكننــا إذ اليومــي، 
إليه  شــ اليومية، وما ياة ا التواصلية م ومنا م طرق دراســة ع أيضا ســاعدنا
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ــم. بي فيمــا ــ تفاع تواصــل تحقيــق مــن ــم تمك وأخالقيــة عقالنيــة خصائــص مــن
مباشــرة  عالقــة ــا ل ــ ال واألحــداث ــش املع ذاكــرة مــن ا ســتمد ذاكــرة وللغــة   
مــن  ا ســتمد يــة ب للغــة أن االجتماعيــة... كمــا والطقــوس ــ الثقا والنتــاج األمثــال باللغــة

يــط... وا وأعرافــه تقاليــده حيــث مــن تمــع ا يــة ب
الثقافيــة، مــا  يــة بالب ــة اللغو يــة الب عالقــة لنــا ــن تب أن يمكــن ــ ال األمــور مــن   
تجليــات  ــا ناء ، فف اســت ســت ل يــة يــة  العر اللغــة. واالعر ــة ور نــدر: ذ ا ــة نظر ــ ســ
األبوي  النظام يمنة املرتبطة ية العر الثقافة ة ور ذ إ ا أساســ عود ال ة ور الذ
ــة،  )  والســن، وال ــ س(ذكــر/ ان وا واللــون والعــرق الطبقــة اعتمــاد ــي، حيــث البطر
(10). ــ املعاي ــذه ــم عل تنطبــق الذيــن النــاس ــ ع مســبقة ام وأحــ ات ــ إصــدارتح ــ ومعاي

نحــاول  مــا ل ــ تف اللغــة أن ــذا ــ أراك، ومع ــ ح لــم يقــال:  ت ان قديمــا   
تمعــات  ا ثقافــة ــة ور ذ مالحظــة اآلخــر. فيمكــن ، عــن ــ و ــ غ أوعــن ــ و إخفــاءه، عــن
مــن  ثقافتنــا نــرى أن الثقافــة. أي ــذه ل املــة ا يــة العر اللغــة نطاق اســ خــالل يــة، مــن العر

اللغــة. مــرآة خــالل
ــ  ثقا ــ تح ــو و ــوري(  الذ ــ التح أن يــرى   (feminism) ة  ســو ال ــب فمذ    
اللغــة، النظــرة  خــالل ، مــن ــ تتج أيضــا؛ حيــث اللغــة ــ يتمركــز أن )  يمكــن ــ تار ــ اجتما
املقــررات  عــض حاولــت االســتعالء للذكــر(11). وقــد نظــرة ســاء مقابــل ال ــس الدونيــة
خــالل  اســتعمال  شــم ، مــن مح ل شــ ذلــك ان النظــرة، وإن ــذه مثــل املدرســية، تجــاوز

مثــل:  املدرســية الكتــب ــ معــا ن ســ ا ــ إ اللغــة  باإلشــارة
مثــل: أالحــظ،  محايــدة عبــارات ــــ الحــظ (ي)، أواســتعمال التلميــذ (ة) ـــ ــــ كتــاب ــ  ـ أجــب / أجي

جدول ... رســم ، املطلوب أع
صائــص  ا واملؤنثــة، و لــألدواراملذكــرة ــ االجتما بالتقســيم اللغــة تأثــرت فقــد   
ســبة  بال ولوجية أوســي اجتماعيــة قيقــة عالمــات أصبحــت ــ ح مــا م ل لــ صية ــ ال
اإليديولوجيــة  ل شــ ) ت ــ التمي اإليديولوجية(إيديولوجيــة ــذه خــالل تمــع. ومــن ا ألفــراد

يــة.  العر ــة اللغو ــة و لل املؤسســة الثقافيــة املعتقــدات اســتمرار تضمــن ــ ال ــة اللغو
كمــا  ــا،  ل والســيميولوجية االجتماعيــة عــاد األ ــم ف ســتطيع للغــة نا دراســ و   
تمــع  ا داخــل اللغــة اســتعمال تنظــم ــ ال الضمنيــة اإليديولوجيــات عــن الكشــف يمكننــا

اإليديولوجيــة.  يــة الب تحضــر اللغــة تحضــر فحيثمــا ــن،  مع تصــور وفــق
األســماء  ــة اللغو ــا وحدا ــن ب ــ تم يــة،  العر اللغــة مثــل اللغــات،  فبعــض   
ــة  اللغو الوحــدة ــذه ــون ت ــس( مذكــر / مؤنــث)، وقــد ا حيــث والضمائــرمــن والصفــات
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اإلمتاع  التوحيدي ،  حيان أبا أن نا ب مثالوالغر ف التعر كأداة ن س ا ن ب كة مش
حديث  ف:» وجرى التعر من األن الذكرع أفضلية ســتخلص أن ســة، اســتطاع واملؤا
عــزوجــل: «  قولــه ــ ــن ذكر بتقديــم اإلنــاث هللا شــرف ــر، قــد الوز واإلنــاث، فقــال ــور الذ
قــدم  ــو: قلــت نظــر؛ فقــال: مــا ــذا ــ ــور « . فقلــت:  شــاء الذ ملــن ــب شــاء إناثــًا و ملــن ــب
مــن  أشــرف ــ بالتأخ ــف عــرف، والتعر ولكــن ــور نكــر، وأخــرالذ قلــت - ولكــن اإلنــاث - كمــا
ــم  قــال: « أويزوج ــ أيضــًا ح ــذا ك ــ ي حســن. قلــت: ولــم ــذا قــال:  بالتقديــم. ثــم النكــرة

(12)«. مســتو ــذا الذكــران، فقــال:  تقديــم مــع ــ بالتنك ن ســ ا ذكرانــًا وإناثــًا « فجمــع
ســلطة  اللغــة بــارت»  روالن يقــول ســلطة اللغــة يمنــح مــا ــو يــف التص ــذا و   
ــ  ن اللســان، ألننــا ــا عل ينطــوي ــ ال الســلطة ــظ ن ال ــا. إننــا قانو عية، اللســان شــر
ــذا  واإلرغــام.  ــع ــروالتوز الق مــن نــوع ــ ع ينطــوي يــف تص ل يــف، وأن تص لســان ل أن
بــل  قولــه تخــول بمــا ــن، ال تتع مــا ــ ــن ، أك تتع ــة ل ل بقولــه:» إن ســون و يا ــه أو مــا
ــ  أع أن قبــل كفاعــل ــ نف أضــع أن مرغــم أنــا ســية الفر اللغــة ــ قولــه. و ــ ع ترغــم بمــا
ــ  ع دومــا مرغــم أنــا نحــومماثــل ــ ؛ ... وع ــ ع تحمــل صفــة إال ــون ي لــن الــذي الفعــل عــن
أو  معــا مــا ع أحيــد أن اإلطــالق ــ ع ــي ا بإم ــس ــث، ول والتأن ــ التذك صيغــة ــن االختيــارب
اطــب  ا ــ ضم باســتعمال باآلخــر، إمــا ــ عالق تحديــد ــ ع ــ  مرغــم إن مــا.  ثــم يب أجمــع
العاطفــة  ملبــادرة ــال ا أتــرك أن ــي ا بإم ــس أنتــم؛ ول مــع ا أوبصيغــة أنــت املفــرد بصيغــة
ــس  ــرة. ل قا اســتالب عالقــة ــ ع ــا، تنطــوي ي ب اللغــة، بطبيعــة فــإن كــذا تمــع. و وا
وإخضــاع  توجيــه إخضــاع: فاللغــة عــادة: إنــه يقــال كمــا باألحــرى، تبليغــا طــاب النطــق، أوا
مجــرد  ــة ر ا تكــن لــم ــوادة. فــإذا بــال جــان يم وســلطة خضــوع إذن اللغــة ــ معممــان. .. 
فــال  ائــن أي إخضــاع صــوص، عــدم ا ــ ــرالســلطة، وإنمــا، ع ق مــن االنفــالت ــ ع القــدرة
ــا  ــا: إ ل خــارج ال ــظ ســوء ا ة ، مــن شــر ال اللغــة أن اللغــة. بيــد خــارج إال ــة ر ل ان مــ
ــ  ال ــات االكرا أن ــذا ــ املســتحيل»(13).   ومع ــق طر عــن إال ــا ع لنــا محيــد غــالق، وال ا
اجتماعيــة  أخــرى ــات إكرا نــاك فقــط ، وإنمــا لســانية ــات إكرا ــس ل اللغــة ــل ا تثقــل
ــا  بي مــن ال أشــ عــدة اإليديولوجيــة ــذه ــ ــولReoul (14)  وتتج ــ  رو بتعب وإيديولوجيــة

املــرأة. مــع الرجــل عامــل نــا اص، ونموذجــه ــ األ ــن ب التعامــل قــة طر
ة  ضار وا الثقافية ية الب من قيمية، مستمدة عادا أ التمي ذا يأخذ ما وغالبا   
يؤكــد  . ولذلــك ــ الذكــرواألن ــن ب ــ التمي مســألة ــ اللغــة، وخاصــة ــا أحضا ــ شــأت ــ ال
 (sex )ــس ا ــن ب ــ التمي ــ  ضــرورة والثقافــة، ع اللغــة ــن ب العالقــة ــ ــن الباحث عــض
التمي  ذا خالل ، ومن بيولو س وا ندرثقا ا إن ندر(15)  ( Gender)؛ حيث وا
ــا  بي الثقافيــة الفــروق أن أســاس ــ ع ــ الذكــرواألن ــن ب ــ للتمي الثقافيــة ــ املعاي رفــض تــم

البيولوجيــة.(16) بالفــروق ومــة ومح طبيعيــة
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اجتماعية،  واقعة ا اللغة(اللسان) باعتبار من اللسانية الدراسات سوس انطلق لقد
ــ  ع ســلطة تملــك نظــره ــ ــ والفكــرواإلحســاس. و الفعــل مــن أونمــط ــ جما تمثــل أي
علــم  مــن اجتماعيــة واقعــة اللغــة أن فكــرة سوســ أخــذ ــم. وقــد خارج توجــد ــا أل األفــراد
االجتماعيــة  الواقعــة ــ االجتمــاع علــم موضــوع ايــم دور حــدد ؛ فقــد ــ اي الدور االجتمــاع
مــن  مجموعــة يفــرض املوضوعــات، واملعطــى ــن ب عالقــة بــل موضوعــا ســت ول ــ مب كمعطــى
يب  . واملعطى وتداو ودال وتركي وصر ي صو معطى مثال لدراسته . فاللغة األدوات

ــرة. نــاء الظا ب يقومــون الذيــن ــن لل وا ن الدارســ قبــل مــن
بـ : ايم دور حسب االجتماعية الواقعة وتتم

تمثل.  •
. اجتما • تمثل

الفرد. خارج • توجد
الفرد. ع ا وسلط ا قواني • تفرض

إقصــاء  ــ إ ــ ماعيــة، ود ا والتمثــالت الفرديــة التمثــالت ــن ب ايــم دور ــ م وقــد   
االجتمــاع. علــم س لتأســ الفرديــة   التمثــالت

عــن  ــ تتم ــ ال ــة اللغو ــرة للظا سوســ ــا حدد ــ ال ــ ا نفســ ات ــ املم ــذه و   
ــذا  تمثــل، و عنــده اللغــة الــكالم، ألن ــ وأق للســانيات كموضــع اللغــة حــدد الــكالم. فقــد
الفــرد  ألن عليــه ا ســلط الفــرد ، وتفــرض خــارج توجــد ــا أ فرديــا، كمــا ــس ول ــ جما التمثــل

ثقافــة. مــن عــة نا لغــة خــالل يفكــرمــن يفكــرفإنــه عندمــا ولكنــه لســانه ــ شــار س ال
والعبد  السيد ن ب للتمي أداة و االجتماعية الصراعات ا طيا اللغة تحمل   
تمــع.  ا ــ الطبقــي الصــراع أدوات مــن أداة ــا واألمــي... إ والرجــل، واملثقــف املــرأة ــن و
ــ  للغــة،  جــدا مــة امل الوظائــف إحــدى القــول: إن فيــه املبالــغ مــن ــس » ... فل ســاب يقــول
فيــه.»(17) أعضائــه ل شــغله الــذي ولو الســي ان املــ عــن باســتمرارللمجتمــع ــا إعال

ــة»  فمــن  و ا» ال اســم اللغــة وظائــف مــن ة ــ وظيفــة  متم عــن نتحــدث نــا    وكأننــا

و  واالجتماعيــة غرافيــة ا أصولــه حيــث مــن لــم املت ــ ع نتعــرف أن يمكــن اللغــة خــالل
ــو؟  مــن لــم املت ــ ع نتعــرف  ... ــ التفك وطــرق تــه وإثن الثقافــة املســتوى

ــ  نــدر (gender)؛ فالتمي با عــرف األمــرمــا لنــا ــن تب أن يمكــن ــ ال األمثلــة ومــن   
والشــدة/  ثنائيــة (القــوة ــ ضديــة ثنائيــة ــ ع قائــم يــة العر املعاجــم ــ املذكــرواملؤنــث   ــن ب
ــ  مذكــربمع الشــدة  والقــوة  والكمــال: يــوم ــي لمــة «ذكــر» معا ل تمنــح والضعــف)؛ حيــث
غ  ذكربمع وأرض م ش مذكربمع صعب، ورجل مذكربمع ق وصعب، وطر شديد
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ــور...  بالذ ة وشــب ــا عل عتمــد و ــة قو ــ ذكــربمع فحــل، وامــرأة ــ تــة، وشــعرذكــر: بمع من
وضعــف،  والن الرجــل : تحنــث والليونــة: تأنــث الضعــف ــ مع لمــة «مؤنــث» فمنحــت أمــا

قاطعــا... ــس ل ــ بمع ــث أن غليظــة، وســيف ســت ول لة ســ ــ بمع ومئنــاث ثــة أن أرض
ورد  للنظــر؛ فقــد ملفــت ل شــ ــي النحــوالعر ــ والتفاضــل ــ التمي ــذا نجــد   كمــا   
عــن  فــرع ــث مذكــرا، والتأن ــون ي أم االســم مالــك « أصــل ابــن ألفيــة ــ ع عقيــل ابــن شــرح ــ
ــون  ، ول ــ التذك ــ ع تــدل عالمــة املذكــرعــن اســتغ ــواألصــل ــ التذك ــون ، ول ــ التذك
املقصــورة، أو  : التــاء، واأللــف ــ عليــه، و تــدل عالمــة ــ ، افتقــرإ ــ التذك عــن فرعــا ــث التأن

املمــدودة.»(18)
ــون  ي أن مؤنــث، فحقــه أم ــو أمذكــر عــرف ال مــا ل : « و يقــول  د ــ امل إن بــل   
العالمة، فالتذك  تكن لم عالمة، فإذا ث وتأن إنما يوانات ا لغ ث التأن مذكرا؛ ألن
ه:»  بو ســ يقــول ــ األن ــ للذكــرع دائمــا فالغلبــة مختلفــان ســان ج وجــد األصــل»(19) وإذا
املؤنــث. ومثــل  غلــب املذكــر رجــل، ألن ــن مع ســوة عشــر كــن عشــرإذا إحــدى ــذا وتقــول
خمسة. »(20) وتمام قلت:  رجل، كأنك ن ف سوة ع أر كن إذا خمسة قولك: خامس ذلك

 . األن الذكرع إبرازتفوق إ يميالن ي والنحوالعر ية العر اللغة يبدوأن نا و   
بمــرورالوقــت  تتأصــل يــة ترات ــ تقت بــه خاصــة قيمــة النحــوي  يملــك ــس ا ــ « أن ح
اللغــة  أن ــذا ــ .... ومع ــ الواق للعالــم ســية ا يــة ات ال مــع تماثــل عالقــة ــ وتدخــل
يكــن  لــم لعلــه ــ ال يفــات التص ببعــض إليــه ــ يو القيــم مــن ــزا جا ســقا ســان اإل ــ إ تنقــل
مؤلفــي  ســائل مــا بمجــرد ــذه اللغــة ســلطة ســق . وتتأكــد ال ــذا عــرف لــم لــوأنــه ا شــ لي

املعاجــم.»(21) 
ــ  تركــزع ــا فإ يــة العر ــ إ يــة األجن اللغــة مــن جــم ت ــ ال ــس القوام ــ ــ وح   
املذكــرفعلــه،  ــ ع يصعــب أوفيمــا باإلنــاث خاصــة لمــة جــم ت قــد بــل ــ األن الذكــردون

 .nurse (22) و   suckleو  to breastfeed لـــ:  جمــة ك أرضــع مثــل:  ــور للذ بلفــظ
ــا  بنا ــ اللغــات،  ــا» إن بقول ذلــك ــوف Robin Lakoff  عــن ال ــن رو ت ــ ع وقــد   
ــا.»(23) يرتبطــن بــأن ــن وتلزم متواضعــة اجتماعيــة ســاء وظيفــة لل ا، ترســم واســتعمال

االجتماعية  املؤسسة من مستمد القي اللغوي التمي ذا املتحكم واملنطق   

صائــص  ا ــذه إن بــل إليــه.  وترمــز ــ التمي ــذا تمثــل ــ ع اللغــة عمــل للغــة. و املنتجــة
ــ  واملــرأة الرجــل مــن ل يحتلــه الــذي املقــام ــ ســندا ــا ل تجــد القيميــة عــاد األ ذات ــة اللغو
يــة  العر املــرأة انــت ــخ؛ حيــث التار ــ جــذور لــه ــومقــام ــي. و العر العالــم ــ ــش املع الواقــع
اليــزال  ــي العر الواقــع ء اإلســالم، ولكــن ــ بم حرمــت ــ ال األفعــال مــن ه ى...وغ شــ و تبــاع
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ستقبل  ي العر سان اإل أن النظرة تلك تجليات للمرأة . ومن الدونية النظرة بتلك يحتفظ
أيضــا  شــ أن يمكــن . كمــا ــ أن ان إذا للمولــد الســتقباله مخالفــة قــة بطر الذكــري املولــود
يتصــور  إنــاث؛ حيــث املواليــد ــون ب ســ ــي العر العالــم ــ للطــالق لــة امل ســب ال ــ إ
أن  عتقــد الرجــل، كمــا قيمــة مــن انتقــاص فيــه ــور الذ دون اإلنــاث والدة أن ــي العر الرجــل
أوتأخر  املولود غيب حيث العقم حالة يقال للمرأة، واألمرنفسه عائد ذلك ب الس
أن  مثــال الســائدة الثقافــة أوباملــرأة ، ولكــن بالرجــل مرتبطــا ب الســ ــون ي قــد قدومــه؛ إذ
بــل  علميــة ــ غ ات تفســ ــا ل املــرأة... و كيــد مســألة الرجــل. وكذلــك دون املــرأة ــب يص العقــم
الــزواج  ــ إ ســارع الرجــل نجــد يــة. ولذلــك العر الثقافــة ــ للمــرأة الدونيــة النظــرة ــ إ عــود
أخــرى  تجليــات ــ إ باإلضافــة ــذا مشــوارالبحــث ــ ت ي ال الذكــروقــد عــن بحثــا أخــرى بامــرأة
والشــغل...  والتعليم ات: السياســة مســتو ع املرأة بأوضاع مرتبطة ا لذكر املقام يضيق
ــ  يــة، ال العر الذاكــرة مخــزون مــن انطالقــا يــة العر اللغــة ــة و ل شــ ت كــذا   
خــالل  مــن ســانية ــراإل الظوا تتكشــف كــذا يــة. و العر الثقافــة خــالل مــن ــا بدور ل شــ ت
ــة  و معرفــة أن ــذا ــ يــة. ومع العر ضــارة با يــة العر اللغــة تتفاعــل اللغــة؛ حيــث ــرة ظا

. ــ التداو ــا مقام ــ ــا بوضع مرتبطــة يــة العر اللغــة
و  اللغة اختالف شــري؛ ألن الفكرال خ تار دراســة اللغة، يمكننا نطاق فباســ   
Représen- أوتمثيل ل تمثُّ أداة كذا، فاللغة أيضا. و الوجود تصور اختالف ذاته حد

ــا  توفر ــ ال لمــات ال باســتخدام املســميات يــف تص خــالل مــن اننــا أذ ــ tation الوجــود
لــم.  يت ــوالــذي تمــع ا فــإن اللغــة لــم نت حينمــا أننــا ــذا ــ لغتنــا(24). ومع لنــا

3
األمــة  عنــوان ــ يــة العر ــراللغــة(25). واللغــة جو ــ إال ــة و ال مدلــول يكتمــل ال   
الشــعائر  ممارســة ــ ا اســتعمال خــالل مــن ا ســ تك ــ ال ــة الرمز ا ســلط ورمــز يــة العر
كمــا  الرســمية اللغــة ــ يــة العر اللغــة الرســمية... ألن ــرالوثائــق وتحر ــس يــة، والتدر الدي
رمــزي،  رأســمال اللغــة أن بورديــو ــ بي ــ اعت يــة. وقــد العر الــدول دســات ذلــك ــ ع تنــص
تمــارس  ــ ف والوجــود،  والتواصــل للمعرفــة أداة ــ ومادامــت ســيادة وعنــوان وامتيــاز

بالواقــع.(26) معرفيــا نظامــا تقيــم يــة كب ا ســلط
مختلفة.  خية تار محطات البقاء  أجل من صراع ية العر اللغة عاشت لقد   
كيــة  ال يــة ا(العص عض ــ ية)، وخســرت والشــعو النحــل ــرة ــا( ظا عض ــ انتصــرت
اللغــة  مــع صراعــا يــة العر اللغــة ــش ع ــي) . واليــوم العر ــط ا محــل ــ الالتي ــط ا وحلــول
لقد  ة»، بل اللغو بورديوبــ « السوق بي سميه ما ية) ضمن واإلنجل سية ية( الفر األجن
االقتصــاد  ســلطة اللغــة   ســلطة ارتبطــت عدمــا أوتلــك اللغــة ــذه ــ لصا ــا ان م فقــدت
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التطبيقية  تدرس  والعلوم الدقيقة العلوم . ووأصبحت االجتما والر الشغل وسوق
بالســيطرة  تتحقــق ــة اللغو يمنــة ال ألن طــورة ا مكمــن نــا يــة. و العر اللغــة ــ غ جامعاتنــا
ذكراملرحوم  السائدة. وقد للغة التبعية يكرس مما ومخرجاته العل البحث مجاالت ع
مثــاال  وقــدم ــا لغ ــ غ تطــورت أمــة نــاك ــس ل أنــه محاضراتــه إحــدى ــ املنجــرة ــدي امل

باليابــان. 
ولغة  واملعرفة العلم لغة ن ب تم دامة ار ألف يروج البعض أخد فقد ولألسف   
أن  ــ أحــد ــا ف شــك أن يمكــن ال ــ ال قيقــة ا أن كذلــك ، رغــم ــون ت أن ــ ع عاجــزة
قــوم: إن  قــال حــزم:« وقــد ابــن يقــول ــا ل أ أوضعــف بقــوة مرتبطــان ــا أوضعف اللغــة قــوة
سقوط  بطل ا. و أك سقط اللغة فإن واآلن إنما ذا اللغات، ولعل سط أ اليونانية
ــم،  غ ــم واختالط ــم ديار عــن ــم أوبنقل م مســاك ــ ــم عل ــم غ ودخــول ــا ل أ دولــة
تلفت  من ــم. وأمــا وفراغ ــا ل أ شــاط ــا، و دول قــوة ــا وأخبار ــا وعلوم األمــة لغــة يقيــد فإنمــا
ــم،  أعدا وخدمــة والــذل اجــة وا ــوف با ــم ، واشــتغلوا عدو ــم عل ــم ، وغلــب دول
م  ســا أ ســيان ــم، و لغ ــاب بًا لذ ســ ذلــك ان مــا واطــر، ور ا مــوت ــم م فمضمــون
بالعقــل      ضــرورة .»(27) وقــال   دة، ومعلــوم باملشــا موجــود ــذا ــم،  علوم يــود و ــم وأخبار
بلســان  ون ت األمصارإنما ل أ لغات أن املقدمة:« إعلم نفســه،   الســياق خلون،  ابن
ــا  ل األمصــاراإلســالمية لغــات انــت ولذلــك ــا ل ــن تط أوا ــا عل ــن الغالب يــل أوا األمــة
ملكتــه  فســدت قــد املضــري ــي العر اللســان ان وإن يــة عر ــد الع ــذا ل واملغــرب باملشــرق
لة  وا والدين األمم ع الغلب من اإلسالمية للدولة وقع ما ذلك ب والس إعرابه غ و
مــن  ســتفاد إنمــا والديــن املــادة ــ ع مقدمــة والصــورة لــه مــواد ــا ل و وللملــك للوجــود صــورة
ســوى  ــرمــا فوجــب ــي عر وســلم عليــه هللا ــ ص ــ الن أن ملــا العــرب بلســان ــ و عة الشــر
عــن  عنــه هللا ــ عمــرر ــ ن ــ ذلــك ــ واعت ــا ممالك جميــع ــ األلســن مــن ــي العر اللســان
ان  و ميــة األ اللغــات ــرالديــن فلمــا عــة مكــروخد أي خــب ــا إ وقــال األعاجــم بطانــة
تبــع  النــاس ألن ــا ممالك جميــع ــ ــا ل ــرت يــا عر اإلســالمية بالدولــة ــن القائم لســان
العــرب  وطاعــة شــعائراإلســالم مــن ــي العر اللســان فصــاراســتعمال دينــه ــ وع للســلطان
ح  م لســا ي العر وصاراللســان األمصارواملمالك جميع م وألســن م لغا راألمم و
بــة  وغر ــا ف دخيلــة ميــة ال األلســنة وصــارت ــم ومد ــم أمصار جميــع ــ لغــة ذلــك ــ ر
الدالالت  بقي ان وإن أواخره غ و امه أح عض ا بمخالط ي العر اللسان فسد ثم
امللــة  ــ األمصــار ــل أ ــ فأك وأيضــا أمصــاراإلســالم جميــع ــ ــا حضر لســانا وســ أصلــه ــ ع
انــوا  الذيــن ــم ال وا ــ ك بمــا ــا ترف ــ ــن الك ال ــا ل ــن املالك العــرب أعقــاب مــن ــد الع ــذا ل
اآلباء وإن  لغــة حيــال ــ ع األعقــاب لغــة فبقيــت متوارثــة واللغــات ــم وديار ــم أرض وورثــوا ــا
ــل  أ ــ إ ة ســو م ــة حضر ــم لغ وســميت ئا فشــ ئا شــ ــام األ بمخالطــة ــا ام أح فســدت
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تملــك  وملــا يــة العرو ــ أعــرق انــت ــا فإ العــرب البــدومــن لغــة واضــرواألمصــاربخــالف ا
امللــك  ــم وصــارل بــرباملغــرب وال وزناتــة باملشــرق ــم عد وقية والســ الديلــم مــن ــم ال
مــا  لــوال ــب يذ اد و لذلــك ــي العر اللســان فســد اإلســالمية املمالــك جميــع ــ يالء ع واالســ
ــا  مر وســارذلــك الديــن حفــظ مــا اللذيــن والســنة بالكتــاب ن املســلم عنايــة مــن حفظــه
واملغــول  ــ الت ملــك باألمصــارفلمــا قليــال إال الشــعروالــكالم مــن ــة املضر يــة العر لبقــاء اللغــة
اإلطالق  ع ية العر اللغة وفسدت املر ذلك ب ذ اإلسالم دين ع ونوا ي ولم باملشرق
والسند  ند ال وأرض فارس الد و وخراسان بالعراق اإلسالمية املمالك رسم ا ل يبق ولم
الشــعروالكالم  من ية العر اللغة أســاليب بت وذ الروم الد و الشــمال الد رو وراء ال وما
سره  ملن م كالم وحفظ العرب كالم من املتدارسة ن بالقوان صناعيا عليمه يقع قليال إال
لبقاء  باملغرب واألندلس بمصروالشام ة املضر ية العر اللغة بقيت ما ور لذلك عا هللا
أثــر  لــه يبــق فلــم وراءه ومــا العــراق ممالــك ــ ء وأمــا ــ ال ببعــض فانخفظــت ــا ل طلبــا الديــن
الــس  ا ــ ســه تدر وكــذا ــ ال باللســان تكتــب صــارت العلــوم كتــب إن ــ ح ــن ع وال
عالقــة  بدقــة تصــور ــا أل ــا طول رغــم خلــدون ابــن قولــة نقلنــا بالصــواب»(28) لقــد أعلــم وهللا
وثقافته  الغالب بلغة راملغلوب ين إذ أوال باللغة ون ت السيطرة إن بالسلطة؛ حيث اللغة

الغالبــة. الدولــة وثقافــة للغــة ســلط ال يتحقــق ذلــك و
خنــا  تار مــن ســتفيد أن فقــط، فالبــد نكــرره فإننــا ــخ التار مــن ســتفيد ال عندمــا   
يصنــع  وقــورا درســا نتخــذه أن ــرة، ال ا العقــول صناعــة ــ إ ــدف درس ــ إ نحولــه بــأن

العبيــد. 
نــازل  قبــل «أنــا»  ت مــن ــا بناؤ ــ ب يــة، ي العر ــة و لل ــا نرتض ــ ال فاللغــة ولذلــك   
عالقات  حمام « النحن» حيث تنغمس ي ا عرش من ل وت املطلقة السيادة وم مف عن

املتبــادل. والدعــم واالنفتــاح املســاواة
منتوج  نفسه؛ ف اآلن وحامل محمول ا و تتج بخصوصية اللغة تتم   
ــة  و ال ــي  تصنــع الثا ــ باملع الثقافــة. فاللغــة تــج ت ثانيــة ــة ج مــن ــا ــة، ولك ج مــن ــ ثقا
النظر  م، كيفية محيط من ا سبو يك ال اللغة خالل يتعلمون، من ا.  فاألطفال ل ش و
نالحــظ  يــف، ولذلــك التص وكيفيــة تمــع ا أفــراد ــن ب األشــياء والوجــود، والعالقــات ــ إ
جدليــة؛  عالقــة تمــع وا اللغــة ــن ب األلــوان. فالعالقــة تحديــد ــ تختلــف اللغــات أن مثــال
األســري  محيطــه مــن تعلــم و شــري مجتمــع ــ تطــور و ســت، يولــد بنف تصــور ــ فالطفــل، 
التعلــم  ــذا خــالل مــن شــف ك أســماء املســميات، و يتعلــم اللغــــــــــــــــــــــة. كمــا اســتعمال كيفيــة

فيــه.(29) عــرع ي الــذي ــ االجتما بالوســط ــ الو لديــه يّولــد ــذا يتدبــراألســماء، و كيــف
الثقافــة  إن ؛ حيــث ــ التفك طــرق ــ اختــالف ذاتــه حــد ــ ــو اللغــات اختــالف إن   
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ممــا  ــ أك فينــا تتحكــم اللغــة . إن ــ التفك نمــط تحــدد ــ ال ــ أمــة ل ــ الســائدة ــة اللغو
اللغــة.(30) و اللغــة ــ ذات ــو حيــث مــن ل شــ ي ســان واال ــا ف نتحكــم

اآلخــر، وإذا  مــع ــش التعا يمكــن ضــارة، وال بنــاء ا يمكننــا ال ــن املواز اختلــت إذا   
ســتمر  أن يمكــن فــال ا مســتقبل شــراف واس ــا حاضر ــم لف ــا خ تار يــة العر األمــة تقــرأ لــم
متجــاوزا؛  أصبــح ــ الذكــرواألن ــن ب خاللــه مــن ــ يم ــي العر ان الــذي الوجــود. فاملنطــق ــ
فنــون  مــن متمكنــة امــرأة التقليديــة، فباســتطاعة يــم باملفا يقــاس ال مثــال القــوة فمنطــق

فقــط.  زر ــ ع بالضغــط بأســره بلــدا لــك أن الدبابــة اســتعمال ومــن ــرب ا
العالقــات  تجســد ــة اللغو العالمــة أي» أن ــا ل أ ــة و عرفنــا أن قــادرة اللغــة إن   
اللغــة  ــ حاضــرة االجتماعيــة ــة و ال ــوم، فــإن املف ــذا ا. وضمــن ملســتعمل االجتماعيــة

ــا.»(31) ذا
الــذي  التحــول مــن ســتفيد أن يةيجــب األمــة   العر ــا تحتاج ــ ال يــة العر واللغــة   
ــ  غ يــة. فمــن املغار بالذكــرالــدول وأخــص ــ السيا املســتوى ــ ع يــة العر الــدول شــه ع
ــ  ع قــوق ا ــ ســاوون م ــن املواطن أن البلــدان ــذه دســات ــ نجــد أن مثــال املعقــول
نــدر  ا مســألة ذلــك اللغــوي. ومثــال املســتوى ــ ع ذلــك يــوازي ا ــ غ نجــد وال ــا اختالف
شــعراألبنــاء  ُ الرســمية) ال لغــة( اللغــة أبناءنــا ، باعتمــاد ــي نر أن ــا؛ فالبــد ذكر الســالف

طبيعيــة).  مســألة ــ يولو الف االختــالف  ) االعتبــاري  و ــ القي املســتوى ــ ع بالتمايــز
ــ  ع ا  قيميــا ــ تفك ــ ــ  تب ال ــة اللغو املفــردات إزالــة ــ ع األمــرالعمــل تطلــب و   
تمدرس  من األو املراحل ومنذ الدراسية املقررات األن   الذكرع  حساب قيمة من
نفســه. كمــا  االتجــاه ــ يــة العر للغــة جديــدة ــس قوام تأليــف ــ ــ التفك ــ ب األطفــال. وي
املمارســة  خــالل مــن ــم أوطا ــ يــة العر للغــة قيقيــة ا بالقيمــة ــم عرف أن أبناؤنــا يحتــاج
اللغــة  عــن ندافــع أننــا خاللــه مــن ــ ند الــذي طــاب ا ــن ب تناقضــا ــش ع الواقعيــة. ألننــا
العمــل ،  ــي ، طلــب البن يــة: الشــيك أجن بلغــات حوائجنــا ــم أ ــ نق أننــا ــن ح ــ يــة العر

... ــ التق التعليــم التجــارة، 
و  ية العر اللغة وا ل ش دد سبق مما خطورة أك أخرى مسألة ناك   

اللغــوي. التعــدد مســألة
يفعــل  نفكــركمــا أن فالبــد باالقتصــاد ــا عالق ــ ــة و ال لغــة عــن تحدثنــا إذا أمــا   
ــي  يــة العر اللغــة ــ ثمار االســ يتــم ال ، ملــاذا ســلع لك اســ ــ لغ لــم ت مــن بمنطــق الغــرب

يــة؟ العر للــدول ــ واالجتما االقتصــادي للنمــو قاطــرة تكــن
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الفكــر  وعــاء  ــا إ ن.  واملســلم للعــرب ســبة بال ــ األو اللغــة ــ يــة العر اللغــة   
ــم  ونف  ، ــ املا نــدرس أن ــا خالل مــن يمكــن ــ ال النافــذة ــ و ضــارة،  وا والثقافــة
الطقــوس، ومعرفــة  لتفســ اللغــة ــ إ حاجــة ــ املســتقبل. فنحــن شــرف س اضــر، و ا

ــا.  م وف األخــرى للغــات الدالليــة بايــا ا
تجلياته  ل العالم نتصور أن ستطيع ال مستمرة. فنحن اللغة إ إن  حاجتنا   
ا  خالل من ال املصفاة بمثابة ال اللغة ور ظ قبل ء وا اللغة، فال حدود إال
ــا  عالق ــ خــاص موقــع ــ تتموقــع اللغــة جعــل مــا ــذا ونقمــع... و ــ ع و ونصنــف نحكــم
ال  األخــرى؛ فنحــن ســاق األ ل مــؤول ــ األخــرى، ف والتواصــل ســاق(أنظمة) الداللــة بأ
ــون، فــال  ال ذاكــرة ــ ســان اإل ذاكــرة ألن اللغــة خــالل مــن إال ســق أي ــم نف أن ســتطيع

اللغــة.  ــور ظ قبــل ــ ء وا ــ
يــم  يــم  والصــور، واملفا املفا مــن باعتبــاره  سلســلة اللغــة ــ إ ســلل ي العالــم إن   
 ، وأبيــض، ذكــروأن واملفصلــة: أســود التقطيــع خــالل مــن العالــم تنظيــم مــن تمكننــا ــ ال ــ

وأســفل.... ــ أع
معرفــة  ــا، فــإن ذكر الســالف ميــة واأل الصــورة بتلــك ــة اللغو ــرة الظا انــت إذا   
ــا:  تجليا ل ــ ــا وتحصي األمــة ــة و لصياغــة األســاس ة ــ الرك عــدان ــا وتحصي اللغــة

والقوميــة. يــة واإلث والثقافيــة واالجتماعيــة يــة الدي
تتأثــربالظــروف  ــة؛ فاللغــة و وال اللغــة ــن ب العالقــة جدليــة مــن منطلقنــا ان لقــد   
ما  لغة ة و ل خية التار لفيات ا م ف ع ساعدنا س الظروف ذه ا، ومعرفة أنتج ال
األمة  قصة عليه تقوم الذي الصلب األساس تمامنا، مثال. واللغة ا ية، موضوع العر
ــا.» بلغ احتفظــت مــا ا ــ مفتــاح ــا يد ففــي أمــة اســتعبدت ليــون: « إذا جوســتاف يقــول
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د. أبكر عبد البنات آدم إبراهيم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- جامعة بحري، السودان

 
        

Abstract 

This study takes the issue of the role of languages in the develop-
ment of human thought in our contemporary life today, because 

of the role of language in the development of human thought and in 
the systematizing of human behavior, which is reflected positively in 
the stability of the various life systems. The importance of this paper 
in the recruitment of vitality of languages and taught to work on the 
commencing in intellectual growth in the improving of behavior and 
ethics. The Researcher uses descriptive analytical method has been 
used for the findingout the concept of language and the evolution and 
characteristics show with its role in the development of community. 
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أدرك  ســيطة،عندما ال ــذه ــ ع شــري ال الوجــد بدايــة مــع اللغــة فكــرة بــدأت   
ــن،  اآلخر مــع والتخاطــب التواصــل لغــة ل شــ تلفــة ا اته بمســتو االتصــال أن ســان اإل
االتصــال  قنــاة وجــود ــ ع واملســتمع، وذلــك أواملتحــدث لــم املت ــن ب العالقــة إيذانــًا بمعرفــة
اللغة  استخدام ع أوالكتابة.فالقدرة النطق عملية من ل س رموز إ الرسالة ل لتحو
تختلــف  نــا أوجماعيــة، و أوفرديــة ذاتيــة انــت ســواء  االتصاليــة العالقــة نجــاح ــوأســاس
ما،  بي نة و الت نة الب طبعًا الختالف يوان وا سان اإل ن ب أواالتصالية ة اللغو السمة
الرســائل  رمــوز فــك ــ املعقــدة النظــم اســتخدام ــ قــادرًا ع ــ عت ــوالــذي وحــده ســان فاإل
ي  الوجدا انب ا عقلية، ألن ات أومن أوإشارات أصوات ل ش ان له، سواًء  املرسلة
ــر  املظا ة ــ ك مــن الرغــم ــ واملضمــون. وع تــوى ا معرفــة ــ ًا  ــ دورًا كب يلعبــان ــ والعق
للرمز  األصوات ع عتمد غالبًا ما ا جعل ة الرمز ا طبيع أن إال اللغة عملية املتضمنة
والتعدديــة، لذلــك  التنــوع ال اشــ عــن ة ــ املع ئــة الب ــ توجــد ــ ال األشــياء أواألحــداث ــ ع
لــم  املت تمكــن ــ ال والدالئــل االشــارات ــن ب التطابــق ــ ع عتمــد للغــة ــة الرمز الطبيعــة فــإن
ياة  ا ترقيــة أجــل مــن ي ســا نمــاء الفكــراإل ــ اللغــات دور تناولــت رغباتــه .وقــد تحقيــق مــن

ــا. ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ عم و
القضايا  من مجموعة ع ك ال الدراسة ذه مية أ الدراسة: تكمن مية أ   
تلفــة  ا اللغــات مســارات عــن ي، والكشــف ســا نمــوالفكــراإل ــ اللغــات بــدور تتعلــق ــ ال
ــ  اللغــة ميــة بأ ــ التفك نمــط ن واإلنتــاج، وتحســ يعاب واالســ ــم التفا خاصيــة ملواكبــة

واالجتماعيــة. الثقافيــة ــة و ال ــ ع افظــة ا ــ اللغــة ســان.وإبرازدور اإل حيــاة


ية. اإلل الرسالة جزء من تمثل اللغة بأن * الكشف
ــ  ع املســتخدم قــدرة مــدى بيــان ــ إ ــدف وتواصــل اتصــال عمليــة ــ اللغــة بــأن * التأكيــد

ة. شــر ال التنميــة ــ م ســ أن يمكــن رســائل إرســال
واالجتماعيــة  ــة والفكر الثقافيــة ــة و ال محــاور مــن محــور ل شــ اللغــة بــأن اإلملــام  *

واإلعالميــة.
واملعاصرة. التقليدية تمعات بناء ا للغات التار الدور عن * الكشف

والتعليمية. ة بو ال املؤسسات اللغة انة * إستجالء م


األحياء؟ حال لسان اللغة ل ش مدى * إ
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تمع؟ ا تنمية ثماراللغة اس يمكن * كيف
االتصالية؟ العملية ع أثراللغة * ما

ي؟ سا نموالفكراإل للغة دور نالك ل  *
اللغات؟ ووظائف خصائص ن ب شابه نالك ل  *


م  ســ أن يمكــن وتوصيــات نتائــج ــ إ للوصــول ــ والتحلي الوصفــي ــ املن الباحــث اســتخدم

الدراســة. لة مشــ حل
لغــوى،  ــا إل ســبة أيضــًا، وال ولغــات ــ ل ــا ــاء عــوض، وجمع ولغــووال ــ ل ــا أصل   
مظــور1956م:124). واللغــوالنطــق،  به(ابــن ــ ل بــه: أي ــ أيضــًا ل قــال واللغــا: الصــوت، و
لمت،  ت لغوت: أي من فعلة األلســن، و ا، فاللغات ينطقون ال م لغ ذه يقال: 

ولغون(الــرازي1950م:342). لغــات مــع وا لغــوة ــا أصل
قــوم  ل ــا ــ ع أصــوات اعبــارة بأ  « ــ ج ابــن يــرى اصطالحــًا:  اللغــة ــوم مف   
الــكالم». مــن عليــه القــوم تواضــع ا:»مــا فذكــربأ ــ فا ا ســنان ابــن ــم. أمــا أغراض عــن
ــُروَن} ــْم َيَتَذكَّ ُ ــْرَناُه ِبِلَســاِنَك َلَعلَّ سَّ َ َما :{َفِإنَّ عا التواصــل، لقولــه وســائل مــن وســيلة ــ ف

ــ  أو تلفــة ا ــي املعا تمثــل الرمــوز مــن ــا « مجموعــة بأ اللغــة آخــرون الدخــان58. وعــّرف
ســان،  اإل ــا اختــص ــارة م ــ االتصــال، و ــ النــاس ا ســتغل صوتيــة لرمــوز ــ عر نظــام
رمــوز  ســم، وأيــة وا اتالوجــه عب و واإلشــارة الصوتيــة والنغمــة ــة والل لمــات ال شــمل و
ا  ســتعمل ــ ال لمــات ال باللغــة فاملقصــود ــد2000م:23).  »(زا للتعب ســتعمل أخــرى
واألملانيــة  ســية والفر يــة واالنجل يــة العر م( أغراض عــن ــ للتعب كتابــة نطقــًا أو النــاس
ــ  تمــع والفكــروا ا)(ســمك1998م:29)، فاللغــة واليابانيــة... وغ نيــة والص نديــة وال
اللغة  انت الراقية.  وملا سانية اإل ضارة ا وقيام ياة ا تطور إ تؤدى رمتداخلة ظوا
ــن،  اآلخر مــع ــم للتفا وســيلة لــه ونجــد ســانيًا إال تجمعــًا إ نجــد فــال ســان اإل ُقــدم قديــم
رغبــات  ل شــ ــ ل شــ ت ــ ارومعــان، وال أفــ مــن لــد ا ــ يجــول عمــا ــا خالل مــن ــ ع وأداة
ــا، وملــا  وعواطف ــا وعــاء فكر ــ األمــة ازي1993م:21). فلغــة س( وتطلعــات... وأحاســ
وفــق  ــ تتغ ، حيــث ــ للتغ ــا بدور تخضــع اللغــة ، فــإن ــ للتغي عرضــه الفكــروالعاطفــة انــت
يقولــه  أو قالــه مــا ل شــمل اللغــة انــت ســانية.  وملــا اإل ماعــة ا ــا تمــر ــ ال الظــروف
خــالل  مــن يتــم ، الــذي ــ اإلطــاراالجتما ل شــ ــا فإ تمــع ا أفــراد مــن فــرد أي أوســيقوله
عــن  واملضمونللكشــف تــوى ا معرفــة ســتلزم نــا الكتابة،و وإمــا النطــق ــن: إمــا صورت
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ــ  النف شــاط ال ــذا ــ ع تمــع ا يفرضــه مــا أوًال ثــم الفــرد ــ ــ الذ شــاط ال انيكيــة مي
واجتماعيــة. ســلوكية قواعــد مــن الفــردي

ســتطيع  ــ ال الوســيلة ــذه ل المتالكــه ــدة الفر لوقــات ا مــن ســان فاإل   
ال  يــوان ا إن  :Vedryes ــس  فندر قــول و اضــر.  ا ن ــ مــن نفســه يحــرر أن ــا
كــردة  ســتخدمه وإنمــا ســان،  اإل ســتخدمه كمــا آخــر ــ ل عالمــة الصــوت ســتخدم
ــن  و كعالمــة الصــوت اســتخدام ــن ب فــرق نالــك 1993م:121). ف اسية(شــو ع ا فعــل
ــي  الثا ــا، وأمــا غيا حــال ــ األشــياء  عــن بــه ــ التعب يمكــن األول فعــل، ألن كــردة اســتخدامه
ــرى  ســان. و اإل رغبــات ــ ع تطــرأ ــ ال النفســية ــاالت اضــرملقابلةا با مرتبــط ــ عب ــو
ســان  اإل حــاالت عــن ــ للتعب ــ تص اإلشــارات مجموعــة ــ الّلغة أن علمــاء النفــس عــض
صــورة  أيــة تحليــل ا بواســط يمكــن ــ ال الوســيلة ــا أ واإلراديــة، أو والعاطفيــة ــة الفكر
لمــاٍت  بتأليــف أخــرى، وذلــك مــّرة الصــورة ــذه تركيــب يمكــن ــا ــ نيــٍة، وال أوفكــرٍة ذ
ام  أح به عرف الذي والعلم  Morphology الصرف ٍب خاٍصيعرفبعلم ترت ا ووضع
علمــاء اللغــة  عــض ــرى 1992م:162). و ــ ا(الغاليي وتركي ــا إفراد حــال ّيــة العر لمــات ال
واللغــات  ة اآلســيو قيــة األفر اللغــات عامليــة،  ــة لغو عائــالت ــ إ تنقســم العالــم لغــات أن
صائــص  وا األصــول ذوات اللغــات عــددًا مــن ــا م ل تحــوي يــة، حيــث األورو نديــة ال
ئــة  الب باختــالف تختلــف محليــة ــات ول ا.ولغــات متحدث عــدد حســب ة، وقائمــة شــا امل
 ، ــ للتعب الصــوت ــ غ ســتعملوا أن للنــاس يمكــن ان الــرازي فخــرالديــن قــول والطبيعــة. و
ا  غ من أو املتقطعة األصوات وجدوا م ســم، ولك بأعضاء ا صوصة ا ات ر ا

التاليــة: لألســباب
ــ  مخصوصــة كيفيــة ــ يتولــد ألنــه ه ــ غ إدخــال مــن ل أســ الوجــود ــ إ الصــوت * إدخــال

النفــس. إخــراج
استعماله. بمجرد ولة س الصوت   * يدخل

عــن  قاصــرة ــا فإ اإلشــارة ــي، وأمــا املر ــ وغ والغائــب املعــدوم ــ إ لإلشــارة قابــل * الصــوت
ذلــك.

ء واحد. املرتبطة املتعددة ي املعا إ به اإلشارة يمكن * الصوت
ا  اســتخدام يمكن ال اإلشــارة نما ب اب وراء  ومن الظالم اســتعماله يمكن * الصوت

ــة.  الرؤ ان النــور، وإمــ وجــود مــع إال
الــك  امل مــن ــددًا بأنــواع م ان القديــم ســان اإل بــأن القــول يمكــن تقــدم مــا ــ وإ   
قــاء  و اســتمراره معينةلتحقيــق حــاالت ــ إال الصــوت ســتخدم ال ان واألخطــار، لذلــك
واألصوات  اإلشارات نالك ف للتعب الوحيدة الوسيلة ست اللغة Language ل نوعه. اذن
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ســان  اال يتأثــر وقــد ــا.  وغ والرســم...  والنحــت والغنــاء واملوســيقى والرقــص ات ــر وا
لقولــه  ــات،  واالتجا الســلوك اتجــاه النفســية الــة ا عــن ــ ع ــ ال ــي الصو ــ بالتعب
والصرفيــة  ــة النحو القواعــد ــ اللغــوي النظــام تمثــل و }الرحمــن4.  اْلَبَيــاَن  ُ َم :{َعلَّ عا
ــدف  ال مســموعة رســائل إنتــاج ــا الذاكــرةMemory  غايا ــ زونــة ا ســب ميةاملك وامل

ــا:  النظم،م ر أشــ ومــن ار»(حســان1972م:11)،  واألف املشــاعر اتواصــل م
ا.   وتطور ا ودالل لمات ال بمع يتعلق والذي الدال Semantic System: و - النظام

ــب  وترت مــل ا نــاء  ب يتعلــق الــذي النظــام ــو و  :Syntactic System ــ  كي ال النظــام  -
اإلعــراب.   وقواعــد ملــة ا ــ لمــات ال

تطــرأ  ــ ال ات ــ بالتغ يتعلــق الــذي ــوالنظــام ــ Morphologic System: و الصر - النظــام
الصرفيــة.   الناحيــة مــن لمــات مصــادرال ــ ع

الكالميــة،  باألصــوات املتعلــق النظــام ــو و  :Phonologic System ــي  الصو -النظــام
اللغــوي.   باالســتخدام اصــة ا األصــوات و


اللغــة  شــأة أن يــرون اللغــة، فالبعــض شــأة العلمــاء قديمــًا وحديثــًا عــن اختــالف   
يــاة  ا قيمــة األول ســان اال عــرف ســيطة، عندمــا ال ــذه ــ ع الئــق ا وجــود مــع بــدأت
انــت  ــ ال الكالميــة اللغــة قيمــة أدرك ــا ــرالطبيعيــة، حي للمظا االجتماعيــة، ومغالبتــه
أخــذت  ــازالنطــق، ثــم ج لبدائيــة شــر، وذلــك ال كالم ــ ا ــا م يوانــات ا أصــوات ــ إ أقــرب
تطور  و شأ ي ائن ك ه ن امل وت سان اال تطور جيًا مع تدر والدقة بالوضوح سم ت
جعلــت  ــ ال ــ ــا حقيق ــ واللغــة وحاجاتــه.  اتــه ضرور ووفــق يــة،  البي ظروفــه وفــق
Natural pheno-ــرالطبيعــة بمظا اكــه الحت صية ــ ال تــه خ حــدود يتخطــى ســان اإل

يملك  الذي م األ يوان ا شأن من أقل س ل بالطبع الناطق سان اإل menan ، وشأن
مشــاعره  عــن ــ ع أن يمكــن ــ التعب ــ ع نفســه.فبالقدرة عــن الدفــاع ــ ــ والتمي االرادة قــوة
اآلراء والفرضيــات  عــددت نــا إيــاه، ومــن ــ عا هللا ــا أودع ــ ال ــة الفطر باصــداراألصــوات
ذه  م أ واملنقول. ومن املعقول اعتماد حيث ية، من العر اللغة شأة رة ظا تفس حول

ـــات:  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ 1النظر
يوانــات  ا كأصــوات الطبيعــة،  أصــوات اة محــا اللغــة أصــل أن ــ إ ــب تذ   
الدالة  األلفــاظ تطــورت ــا، ثــم وقوع عنــد األفعــال ــا تحد ــ ــرالطبيعــة، وال مظا وأصــوات

اة.   ــا ا ــ ع
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2
ــا  َ لَّ ُ ــَم آَدَم األَْســَماء  {َوَعلَّ عا هللا، لقولــه عنــد مــن ــ و اللغــة أن ــ إ ــب    وتذ
ــَن} )البقــرة31:).  ُكنُتــْم َصاِدِق ـــُؤالء ِإن َ ِبَأْســَماء  ــي ُئوِ ِ اْملََالِئَكــِة َفَقــاَل َأن ــ َ ــْم َع ُ ُثــمَّ َعَرَض
فــارس  بــن أحمــد ــب ــة، وذ اللغو األلفــاظ وضــع ــ ع ســان قــدراإل ــ عا و ســبحانه فــا
ــ  يــة العر اللغــة أن فــارس ابــن قــول مــن بــدو توقيفيــة. و العــرب لغــة أن ــ (ت 395ه )إ
ابــن  عــن ــخ التار ــ عســاكر ابــن عــن ذكــرالســيوطي والســالم.وقد الصــالة عليــه آدم لغــة
رد  خ:93).و تار ية(السيوطي،بدون العر نة ا لغته انت السالم   عليه آدم عباس، أن
ــ  توقيفيــة ــ أســماء غ ــم إطالق ــ قومــًا  ذم ــ عا و ســبحانه : أنــه ــ إ بالتوقيــف القائلــون
َذِلَك  ِ ِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ  َ ــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف َأْلِســ :{َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ عا قوله

}(الــروم:22).  ــَن  ْلَعاِملِ ّلِ َآلَيــاٍت 
3

ارتجــاًال،  ــا ألفاظ وارتجلــت واالتفــاق بالتواضــع ابتدعــت اللغــة أن ــ إ ــب    وتذ
ــ  إ ون شــ ــم أ ــ دليــل، غ ــة النظر ــذه ل ــس ه، ول ــ وغ ــ ج ابــن ــة النظر ــذه أنصــار ومــن
ــذه  ــ إ ــن العلمــاء واملفكر مــن ــ كث بالتــدرج.  ومــال ــون يت بــل ارتجــاال يرتجــل ء ال ــ ل أن

ــا. وغ لــة...  واملع وأرســطو ــط ديموكر ــي اليونا م:الفيلســوف م ــة،  النظر
4

مقصودة  غ بأصوات بدأت اللغة أن ة النظر ذه ض ة yo _he –ho:  تف نظر   
إيقــاع  تنظيــم ــا م يــراد ان األصــوات ــذه شــر، وأّن  لل ي ســما ا شــاط ال تصاحــب انــت
وشــعرًا. وأناشــيد أغــان لتصبــح الزمــن مــع املقصــودة ــ غ األصــوات ــذه تطــورت العمــل. ثــم

BowWow5
ــ  ال ــة النظر ــ الطبيعــة، و أصــوات تقليــد مــن شــأت اللغــة ــا، أن ا أ ــرى   و
األصوات  ــومن ــا، إنمــا ل اللغــات أصــل أن ــ إ ــم عض ــب بقولــه: «وذ ــ ج ابــن ــا أشــارإل

املســموعات
Vedryes6

محضــة.  انفعاليــة ــ األو ســان اإل لــدى انــت اللغــة تــه  أن نظر ــ ــس فندر يــرى   
ســان،  اإل ســتخدمه كمــا آخــر ء  ــ ل عالمــة الصــوت ســتخدم ال يــوان ا أن ــرى و
ــن  و عالمــة الصــوت اســتخدام ــن ب فــرق نــاك اســية. و ع ا فعــل كــردة ســتخدمه وإنمــا
ــي  الثا ــا، وأمــا غيا حــال ــ األشــياء  عــن بــه ــ التعب يمكــن األول ألن فعــل ردة اســتخدامه

ورغبــة. ورعــب فــرح مــن خاصــة نفســية حــاالت قابــل و اضــر با مرتبــط ــ فتعب
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7
بيــة  صــورة ــ بــدأت ســانية اإل اللغــة أن ــ إ ــب ــة pooh _ pooh : تذ نظر   
أو  أووجــع فــرح مــن انفعاالتــه عــن ــ للتعب ــة ز غر بصــورة ســان اإل عــن عاطفيــة، صــدرت

اســتغراب.  أو حــزن
8

اللغــة  أن ض ــ ــي، فتف تلقا ل شــ بالفطــرة، و شــأت اللغــة أن ــة النظر ــذه تــرى   
اعتمــادًا  ــة النظر ــذه عتمــد اثــر. و والت التوالــد ــا أعق ثــم معينــة ظــة ــ املــة مت شــأت
من  نالك أن واالرتقاء. بيد شوء والتطور ال ة Darwin دارون نظر معطيات ًا ع كث

ــا: مختلفــة، م مراحــل مّر قــد القديــم ســان اإل لغــة أطــوارتطــور بــأن يــرى
ــ  وغ ــة نا ــ غ النطــق أعضــاء  انــت ــن ح الســاذجة االنبعاثيــة األصــوات 1 - مرحلــة

ــة. وا
متنوعة.  بإشارات ة و امل والرغبات األغراض عن ئة املن املكيفة األصوات 2 - مرحلة

مقاطع  صورة املعالم محددة أصوات ينطق ا ف سان اإل أصبح ال املقاطع 3 - مرحلة
واألشياء األخرى. يوانات ا أصوات محاكية ة قص

األول  ســان اإل ا اســتعمل ال األو ة اللغو ذور ا تمثل ذه لمات، و ن و ت 4 - مرحلة
لقضــاء حاجاته.

األنظمــة  عــن ــي تح ــ ال االصطناعيــة اللغــات نال ديثــة ا األنمــاط ــ أمــا   
واســب  ا ــ إ التعليمــات إليصــال ــة معيار أســاليب ــ مجةو ال ديثــة. ولغــات ا ــة اللغو
نحوًا وصرفًا،  ا نا ا، و خ ة: تار شر ال اللغات ودراسة ات: و اللغو مختلفة. وعلم بطرق

رقــم(1). ل الشــ أنظــر والكتابــة الصوتيــات ونظــم

 
اللغوي. املوقف ان أر رقم(1) يو ل الش
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LanguageFuntions
أيضًا  ا تمع، و ا مطالبه لقضاء حاجاته، وتنفيذ الفرد وسيلة اللغة إن   
مــع  لتفاعلــه يجــة ن اتــه خ ، وتنمــوثقافتــه، وتــزداد ســتو ستفســر، و و شــئونه يناقــش
ــم، كمــا  عواطف ث ســ و ــن اآلخر ــ يؤثــرالفــرد اللغــة واســطة ــا. و تح ينضــوي ــ ال ئــة الب
أوحضــاري،  ــ ثقا تــراث ل لــ مســتودع ــ ــخ:11). فاللغــة تار ،بــدون م(وا عقول ــ يؤثــر
عليه  ع ســرالــذي ــًا وا فكر ــم بي جمــع ــم، و لم فيوحــد أبنــاءه بــه ــط ير الــذي ــاط والر
الوظيفة  اللغة، فإن فات عر انت اضرلبناء املستقبل. وأيًا ما ا إ املا من األجيال
اللغة  اســتعمال إ الفــرد ــا إل يحتــاج ــ ال الوظائــف. فاملواقــف مقدمــة ــ تقــف االتصاليــة

فقــط: املثــال يل ســ ــ ع ــا نذكــرم ة ــ كث
صــول  ل اللغــة اســتخدام ــا قصــد النفعيــةInstrumental Function: و 1. الوظيفــة

مثــل : الطعــام، والشــراب.  األشــياء املاديــة ــ ع
أجــل  مــن اللغــة اســتخدام ــا قصــد التنظيميــة RegulatoryFunction: و 2. الوظيفــة

م.  ســلوك ــن، وتوجيــه إصــدارأوامــرلآلخر
أجــل  مــن اللغــة اســتخدام ــا قصــد التفاعليــة InteractionalFunction: و 3. الوظيفــة

األفــراد.  ــن ارب املشــاعر، واألفــ تبــادل
أن  أجــل مــن اللغــة اســتخدام ــا قصــد صية PersonalFunction: و ــ ال 4. الوظيفــة

اره. مشــاعره، وأفــ عــن الفــرد ــ ع
أجــل  مــن اللغــة اســتخدام ــا قصــد االستكشــافية HeuristicFunction: و 5. الوظيفــة

ــا.  م التعلــم ــ ــر، والرغبــة الظوا أســباب االستفســارعــن
أجــل  مــن اللغــة اســتخدام ــا قصــد التخيليــة Imaginative Function: و 6. الوظيفــة

الواقــع.   مــع تتطابــق لــم وإبداعــات، وإن وتصــورات تخيــالت عــن ــ التعب
مــن  اللغــة اســتخدام ــا قصــد و  :RepresentationalFunctionالبيانيــة 7. الوظيفــة

ــن.  لآلخر ــا ارواملعلومــات، وتوصيل األفــ تمثــل أجــل
صية  ــ لتحديد اللغة اســتخدام ا قصد ةRitualFunction: و الشــعائر 8. الوظيفة

م.  ســلوك عن ماعة، والتعب ا


ا: صائص، م ا من مجموعة إ ا ونا م حسب تمتازاللغة
مــل  وا لمــات وال واملقطعيــة الصوتيــة الوحــدات مــن ــون يت رمــزي: أي نظــام 1. اللغــة

اكيــب. وال
أن  بذلك قصد باملدلول. و الدال ارتباط عن الناجم موع اا أ عالمات:أي 2. اللغة
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يمكن  إطالقه، وال عند مع منه م يف لفظ ، بل مع لفظًا مجردًا عن ست ل العالمة
الدال، واملدلول. ن ب الفصل

ب  ســ ــ اللغــة، تأملنــا ــ مثــال ضــرب لمــة أصــوات ــ نظرنــا ــي: إذا صو نظــام 3. اللغــة
الضــرب.  ــ مع عــن ــ للتعب بالــذات األصــوات ــذه ل اختيــارالعــرب

ال  االتفــاق ــذا ــدون ــا، و إل متفقــة دالليــة ــي معا ذات نظــام أي  : ــ دال نظــام 4.اللغــة
لمــات  املصّرفــات، وال يركــب اللغــة واملســتقبل. فمســتخدم املرســل ــن ب االتصــال يحــدث
اكيــب  ال نظــم توقــف اطبه.و نقلــه املــراد ــ املع تناســب مختلفــة أوجــه ــ ع املوضوعــة

ــي1983م:42): رجا العالقات(ا مــن ــن نوع ــ ع لــم املت ا ســتخدم ــ ال ــة اللغو
طالبــًا، أوطــالٌب، أو  يقــول أن لــم املت ان بإمــ ــس بدال: فل واالســ ــ للتعب ــ من أ - اللغــة
شــبه  ورة املذ لمة ال شــابه؛ ألن ال عالقة العالقة ذه ســميت طالٍب أونحوذلك. وإنما

ل.  الشــ ــ ــا مع اختلفــت ، وإن ــ املع ــ ذوفــة ا لمــات ال
بنوع  وم مح لــم املت عنــه ــ ع الــذي ــ املع االتصاليــة: إن لبنــاء العالقــات ــ من ب - اللغــة
As-ابطيــة ال بالعالقــات البعــض ا ســم اإلتصاليــة، و العالقــات ســ العالقــات آخــرمــن

 .sociative
منظمة،  ائتالفية وحدات ة اللغو العالمات انت التجزئة: ملا قابلية من اللغة 5.تحمل
عــن  ــ للتعب ــا تركي عيــدوا العالمــات، و تلــك يجزئــوا أن ــم ا بإم ــن لم املت أن ــ ع فذلــك
اًال مختلفــة  أشــ يرســم ــن ح كيــب وال الفــّك،  بألعــاب الطفــل يفعــل مثلمــا مغايــر ــ مع
املزدوجة  بالتجزئة ة اللغو اصية ا ذه س 1993م:24).و كيب(ع وال الفك بإعادة

.Double Segmentation
عــرف  مــا يوانــات ا لغــات عــن ة شــر ال اللغــة ــ تم ــ ال صائــص ا ــم أ 6. اإلنتاجيــة: مــن
مختلفة. كيبات ب ينطقوا أن ستطيعون ن لم املت أن ع باإلنتاجية Productivity ال

ــة  ز غر فعــل ردود ــا و ب يوانــات ا لغــات ســم : ت ــ الثقا اث ــ ال فــظ ــ من 7.اللغــة
نــوع  ت ًا، إذ ــ اختالفًاكب ة شــر ال اللغــة عــن تختلــف ــذا ســبة،و مك ســت موروثــة، ول
ــس  آخــربالتعلــم، ول ــ إ جيــل مــن تقــل ت تمعــات، والثقافــات. فاللغــة ا نــوع ب اللغــات

.(  Cultural Transmission(24 :1996Yule ــ  الثقا بالنقــل ســ مــا ــذا و بالوراثــة، 
تقــدم  مــع جامــدة، وتتحســن ســت ومتطــور، ول متحــرك نظــام ــ ناميــة: اللغــة 8. اللغــة
 Linguisticــة اللغو ا ســما ــ متطــورة يــة ا ــدفTarget. فاألمــة ال تحديــد العمــر، وعنــد

. Linguistic Conflictاللغــوي الصــراع عــن عيــدة Transfer، و
مســتوى  ــ ع ــ االجتما النمــط ال أشــ مــن ل شــ اللغــة اجتماعيــة: تمثــل حالــة 9. اللغــة

. ــ االجتما التفاعــل أدوات إحــدي ل شــ ــا ماعــات، أل وا األفــراد
أم  ســـان باإل خاصــة ـــرة ظا اللغــة انــت إذا عمــا ســاؤل ال ســانية: إن إ خاصيــة 10. للغــة
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لــدى  ــرالتواصليــة املظا عــض مالحظــة مــن ــع نا يــوان وا ســـان اإل ــن ب مــا مشتـــركة ــا أ
ولكننا  يوانات با خاصة لغة ناك بأن االعتقاد إ البعض يدفع ء الذي يوان، ال ا

.Formal Learning الرســ التعلــم خــالل مــن إال ــا م ف ستطيـــع شــرال ال ــ ب نحــن


بفعل  التطور أنماط من املستمر، ونمط االتصال محاور من محور اللغة ل ش   
يــؤدي  الدائــم ــراك ا ــذا ــاص. و أوا العــام يــط ا ــ ســواء  ــا تحيــط ــ ال ات ــ التغ
اللغــة،  ذاتيــة مــن ــون ي مــا ــا م جديــدة ــة لغو ات ــ عب و ــات ومصط مفــردات ــن و ت ــ إ
مجــاًال وقــدرة  ــا ــن الناطق ــا، فيعطــي فينم أخــرى لغــات مــن ــن اآلخر بطه ســت مــا ــا وم
ــ  املعر التوســع ــوم شــرمف ين نــا والغايــات. و اجــات ا تحقيــق ــزســبل عز ، و ــ للتعب ــ أك
مــن  ايــد م عــدد اســتعمال ــا جميع ــ تقت ــ ال ــ التكنولو والتطــور ــ العل والتقــدم

املســتحدثة. ات ــ والتعب األلفــاظ
تحتــل  ذلــك ــ ضــارات، وع ا ومســايرة ىلمواكبــة ك ميــة للغةأ انــت نــا ومــن   
ات  ــ والتعب األلفــاظ مــن ــ بكث اللغــة ورفــد ــة اللغو التنميــة ــ ة ــ كب انــة م ــات املصط
ذاالدور  ي أ واالجتماعية. و سانية واإل والتقنية التطبيقية العلوم ديدة، وخاصة ا
فــك  ســتطيع املســتقبل، و ــ إ املرســلة اإلشــارات يرســل أن ــد ير عندمــا ســان كمؤشــرلإل
ــ  ع يــة العر اللغــة دت شــ والتعليمية.وقــد ــة بو ال ــداف األ ــ ع الرموزلإلجابــة تلــك
لغــات  مــن عديــدة ــات ومصط وألفــاظ مفــردات دخــول د شــ تــزال ومــا ــل الطو ــا خ تار
ــذا  عــرف و ســية.  والفر يــة واإلنجل كيــة وال الفارســية والبعيــدة ــاورة ا الشــعوب
باالستعارة  س ي، وقد أواملفردا امل اض باالق ألخرى لغة من للمفردات االنتقال
إ  األخرى اللغات من اللغوي اض االق أن فيه الشــك ازي1978م:23). ومما ة( اللغو
عمــل  األلفــاظ اض ــ ــا. فاق وتنمي ــات املصط مــن ــ الكث ــن و ت ــ م ســا يــة العر اللغــة
يئــات  أيضــًا ال بــه تقــوم قــد ديثــة ا العصــور ــ و ماعــات ا بــه تقــوم كمــا األفــراد بــه يقــوم
مــا  ــا م متعــددة وأســباب دوافــع اللغــوي اض ــ ــا. ولالق ــة... وغ اللغو امــع وا العلميــة
اجــة  ا جماعيــًا،  يصبــح أن يلبــث مــا ــارإتقانــه. ثــم ، أوبإظ ــ التمي ــ فرديــًا كرغبــة ــون ي

ة(الشــوري1985م:43).  املستع اللغــة ــ مــا نقــص لســد
يمكــن  ــة الفطر قدرتــه اللغــة، إلن عــن بمعــزل يفكــر أن ســتطيع ال ســان فاإل   
ته  ســان إ تتحقــق التواصــل، حيــث دائــرة خــارج تحققــت مــا إذا حــاد ضمــور مــن ــي عا أن
أغلــب  إليــه بــت ذ مــا ــذا ة، و شــر ال موعــة ا داخــل املعقــودة الروابــط ــ خــالل مــن
ائنــًا اجتماعيــًا، وكــذا  باعتبــاره ســان اإل عــرف الــذي االجتمــاع ســانية، كعلــم اإل العلــوم
العالقات  يقربقطع الذي اإلجرام علم صية، وأيضا ال السمات يقرر الذي النفس علم
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ائن  ال ع توقع ال ات العقو أق ومن االنفرادي، و س با عرف أوما التواصلية
الوحدات  يات ب ًا لتمثل اســتعدادًا فطر تمثل ة لغو قدرة يمتلك املثا لم شــري. فاملت ال
اللغــة  انــت ــن. فــإذا اآلخر ــن و نــه ب تواصليــة عمليــة إلنتــاج لــه ــدودة  تؤ ا ــ غ اللســانية
ــة  والعضو والنفســية نيــة الذ الفعاليــات فيــه ل شــا ت الــذي ــ الداخ للتفاعــل مولــدة
ــ  بانتفــاء املث الوجوديــة ســمته تفــي ت يــط ا الواقــع مــع التفاعليــة العمليــة مقاســمة فــإن
 ، ــ تم ا الصــراع وازع افــح ي اللغــوي الواقــع تحقيــق فــإن . لذلــك ــ ار فــزا وا ــ النو
ــ  ال ، فاملســاحة ــ ام ت لغــوي عــدد أســاس ــ ع تواصليــة اتيجيات اســ نالــك ان إذا
الطبيعيــة  قــوق ا مراعــاة مــع للغــة الســل مجــاًال خصبــًا للتــداول يصبــح التواصــل ــا يح ي
املــة  مت ئــة ب س تأســ ــ إ ترمــي ــ ال التواصــل مقتضيــات امًا مــع ــ لغــوي، ا طــرف ل لــ
قــوق  ل ــ العال اإلعــالن أكــده ــومــا ســامح، و وال ــش التعا ــوم مف ــ ع تقــوم مة ــ وم
ا، تتمثل  مستعمل حقوق وضمان لغة ع فاظ ا وسيلة أن إ ب ذ ة، حيث اللغو
امج  ال ضمن للتعلم ومادة التعليم وســيلة اللغة تلك واعتماد آمنة حدود التوفرع
قيم  ع تحتوي ال الرمزي النظام ذلك اللغة انت رس2003م:3). فإذا ة(الف بو ال
ســ  ــ ال ــ تم البنــاء ا ال أشــ مــن ل شــ يمثــل ي اللســا البحــث واالنتمــاء، فــإن ــة و ال

التاليــة: املســارات حــول ــ مجتم توافــق تحقيــق ــ ع
العصر  س تضار ل مستوعبة رسمية بصفة اللغة تداول ستطيع لغوي مجتمع يل * تأ

خية. التار ا و ع ياة، ومحافظة وا
للمجتمع. ة اللغو ونات امل جميع يمثل عددي وظيفي لغوي تصور * اعتماد

واإلنتــاج  ــ العل ــال ا ــ تــداوًال  ــ األك اللغــات ــ ع بالعالــم التواصليــة العالقــات * تجســ
التنمية  م سا ال اللغوي التنافس تحقيقًا ملناخ واحدة لغة الفكري، تفاديًا لسيطرة

مســتمرة. بصفة والثقافية ة ضار ا
ا. وغ واإلعالمي والسياس واالقتصادي التكنولو ال ا اللغوي التأث * تفعيل

فاعلــة  أداة ــا و ســانية اإل املعرفــة نقــل ــ ــام و حيــوي دور جمــة لل أن مــن الرغــم ــ وع
والتقنية،  والعلمية العصرالثقافية وناقًال معرفيًا ملنجزات األخرى الثقافات مع للتواصل
مــا  ــ مؤتمنــًا ع ــون ي أن يجــب جــم امل األدوات، ألن أخطــر مــن الوقــت ذات ــ ــا أ إال
ينفــع  ملــا الدقيــق التحــري مــن البــد غايــة، بــل ســت ول وســيلة جمــة ال ــون ت جــم، وأن ي
ات  املصط من ــ بالكث ــا ورفد اللغــة تنميــة ــ ى ــ ك ميــة أ ذات جمــة فينقــل. وال النــاس
عــزز  و الفكــرفتحفــزاإلنتاجيــة عمــل ُ ــ ال القــة ارا واألفــ ســانية اإل والتجــارب واأللفــاظ
اللغات  ملعرفة رائدة وسيلة جمة بال األمم ت عن التقدم(املبارك1981م:215). ولذا قيم
ــا.  ان وم األمــة كيــان ــ ع تحافــظ ــ ال ــات واملصط األلفــاظ معرفــة مكــن و االخــرى، 
تمــام  واال الفائقــة بالعنايــة تحظــى أن يجــب ــ ال امــة ال ــة اللغو العوامــل مــن جمــة فال
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وتوســيع  لألمــة ــ العل ــزالتطــور عز ــا يمك إذ يــة العر اللغــة شــأن ــ ع ــن القائم مــن ــ الكب
ل  مــن ــا تحيــط ــ ال التحديــات مــن ــا أمنــًا شــامًال يحفظ لألمــة يحقــق ممــا البحــث آفــاق
ــون  لت جديــد ل بنقــل مراكــزمختصــة املتقدمــة الــدول مــن العديــد ــ شــأت ان. وقــد مــ
يؤســف  األخرى(لطفــي1981م:11). وممــا ًا لذخائــراألمــم ــ مســتودعًا كب ــا إل َجــم املُ اللغــة
املطلــوب، فوجــود  املســتوى ودون ضعيفــة تــزال مــا ــي العر الوطــن ــ جمــة ال حركــة أن لــه
ا  محيط من األمة تفيد ة قو ترجمة حركة إحداث م سا أن يمكنه ال ناك و نا مراكز

ببعيــد.  املأمــون ــد ع ومــا ــ كب دور ــا ف جمــة لل ان ــي ــارالعر االزد فعصــور ــا خليج ــ إ
بمع  التواصل الية إش والفكر اللغة ن ب العالقة الية اآلخرإلش الوجه أما   
لإلخفــاء  وســيلة مجــرد اللغــة أن أم  ، ــ ووا شــفاف ل شــ ار األفــ عــن اللغــة ــ ع ــل
قــراءة  عــد املســتقبل عقليــة ــ ين ــ Internal Feeling ؟ ومــا داخ إحســاس أو والكتمــان
العناصــر  توفــرت الرمــوزDecoding إذا بفــك ســ يحــة قة ابطر وتفســ الرســالة
األدوار  ــم أ ومــن  .Communicationاإلتصاليــة التواصليــةأو للعمليــة ونــة امل الســتة

: ــ ي مــا ي ســا الفكــراإل نمــو ــ ــة اللغو
أداته  إحدى ا باللغة، أل شري الفكرال السليم: يرتبط التفك بأدوات الفرد 1. تزود
ــ  ًا منطيقــًا  ــ يفكــرتفك أن ســان اال ســتطيع واملاديــة، فــال ســية ا ات املــدر ــ إ الوصــول
وتقــرأ، وإنمــا  ســمع و تكتــب ألفــاظ مجــرد ســت ل ــ ــة، ف والوا املدركــة اللغــة غيــاب ظــل

ووعاؤه(ســمك1998م:26). ووســيلة ــ للتفك أداة ــ
املنطقيــة  القضايــا اع ــ ان ــ اللغــة ــ ع ي ســا الفكــراإل عتمــد ي:  ســا اإل العقــل 2. تنميــة
ق  ا ن ب التمي إ للوصول ياة ا مشكالت حل ع وسيلة خ واملوضوعية، بالتا

والشــر. ا ــن والباطــل، و
ــ  ي، و ســا الفكــراإل نواتــج مــن ناتــج اللغــة ــ عت ســان:  لإل نيــة الذ ــي املعا 3. تحديــد
باط  واســت املقدمات ن و ار، وت األفــ ــج تخر ــ ســاعد ــ ال نيــة الذ ــي املعا لــه تحــدد ــ ال

ــد. والتجر والتعميــم املالحظــة خــالل مــن واملعرفيــة العلميــة قائــق ا
تحليــل  ا بواســتط يمكــن ــ ال الوســيلة ــ ــا: اللغــة وتركي نيــة الذ الصــورة 4. تحليــل
ل  س خاصة تركيبة ا ا، ووضع خصائص عن اجزاء للكشف إ نية ذ أوفكرة صورة

ــارون. أخيــه مــع الســالم عليــه ــ مو قصــة ــ جــاء  كمــا ــا رموز أوفــك ــا م ف عمليــة مــن
ــو   :Social Developmentتمــع ا تنميــة ــ دورًامتعاظمــًا  اللغــة تــؤدي كــذا   
ــ  وال ــن ني وامل ــن املعني ــن واملواطن ــن شــطاء املدني ال ممارســات ــ ع يطلــق عــام ــ مصط
ــن  تمك ــ ع املقاومة.فالتنميــة ــ ع قــدرة ــ وأك أقــوى محليــة بنــاء مجتمعــات ــ إ ــدف
ــم. وعــادًة  مجتمعا ــ ــ تأث إلحــداث ــا يحتاجو ــ ال ــارات امل م بإكســا ماعــات وا األفــراد
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عامــة.  أجنــدة تنفيــذ ــ ع عمــل ة ــ كب اجتماعيــة جماعــات شــكيل ب ــارات امل تلــك شــأ ت مــا
ــ  يؤثــرون وكيــف األفــراد مــع يتعاملــون كيــف تمــع ا تنميــة ــ العاملــون ــ أن جــب و
تمــع  ا تنميــة ــ عملــون   االجتماعية.فالذيــن املؤسســات ســياق ــ تمعيــة ا ــاالت ا
نا  تمعية. ومن ا اجات ا مع للتعامل ة اللغو ارات امل من مجموعة وا يمتل أن م عل
ار  األف شكيل و رالثقافة تطو اللغة به تقوم الذي املتعاظم الدور نتخيل أن يمكن

تلفــة.  ا الســلوك أنمــاط ــ و


والتــزال  القــدم منــذ التواصــل محــاور مــن محــور ل شــ اللغــة أن الدراســة أكــدت   
تمــع،  ا نمــووتطــور ــ ع ســاعد ــ ال ــة والفكر الثقافيــة العالقــات لبنــاء قاعــدة ســ
واالقتصاديــة  والسياســية العلميةوالتكنولوجيــة ــ النوا ــ املعرفــة تلــك ســاق ًا مــا ــ وكث

واإلعالميــة.  والثقافيــة واالجتماعيــة


الناس. ن ب والتواصل االتصال عملية ك املش القاسم اللغة • تمثل
ــروف  ا ــا م شــتق ــ ال ديــة التجر واإلشــارات األصــوات مــن مجموعــة مــن اللغــة ــون • تت

مــل. فا لمــات وال
ة. شر ال التنمية أدوات من أداة تطلق، وإنما وعبارات ألفاظ مجرد ست ل • اللغة

اللغة. أللفاظ استخداما ــــات ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ لوقــ ا أك سان • اإل
واالجتماعية. الطبيعية ئة الب الختالف ة العناصراللغو • تختلف


العلمية. املعرفة اتيجيات اس إحدى تمثل ا أل باللغات تمام اال 1. يجب
. املعر التفك األساس تمثل ال الدراسية املنا بتأصيل 2. العناية

عليمًا. سًا و تدر ـــــــــــات ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ باللغـــــــــــــــــــــــــــــــــ تمام 3. اال
مجتمع. ل ل ة اللغو ارات بامل ام االل 4. ضرورة

معيــات  وا الكتــاب،  واتحــادات ثقافيــة ومجالــس وروابــط أدبيــة،  جمعيــات شــاء  إ  .5
ــا. وتنمي اللغــات لرعايــة املتخصصــة
ن. ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ باملبدعــ تمام 6. اال

ا. املنوط ا ألداء دور العا بالتعليم املتخصصة الوحدات 7. تفعيل
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رة،ط2. العرب. دارالصادر،القا منظور(1956م).لسان ــ ابن ـــــــــــ

الداية،ومحمد  رضوان محمد ــاز،تحقيق ــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــ اإل ر(1983م).دالئل ي،عبدالقا رجا ـــــــــــــ ا
بة،دمشق،ط1.      فايز،دارقت

ر، شر،القا القرون.دارالثقافةللطباعةوال يةع ــةالعر (1978م).اللغـــــــ ف ازي،محمود ــ  ـــــــــــ
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Abstract 

The research deals with the indicative usage of the eye and its verbs 
in the holy Koran, displaying how God created the eye with such 

sharp accuracy, making it the most important sense of all, through 
which humans can comprehend visual images in all its forms and co-
lours . The eye also gives us a clear image which enables us to com-
prehend the psychological condition a person is going through in ad-
dition to comprehending the hidden feelings and components related 
to many indicatives and various meanings that have been revealed by 
the quranic context, like happiness, sadness, honesty, disdain, desire, 
treason, conservation, coquette, fear and serious disorder. In addition 
there is the various indications that have been expressed by the verbs 
of the word ‘eye’ like vision seeing and viewing, therefore expres-
sing the uniqueness of the quranic usage of each verb like hatred, 
degradation, submission, aberration, contemplation, mercy, fear, etc. 
Consequently making vision the functional integration for seeing and 
viewing which is one of the obligations of sight.
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مــن  ــة وا تبــدو ــ ال النفســية ــي املعا مــن  ٌ ــ كث ــي القرآ طــاب ا ــ شــاع   
ــ  ــم أمــرم ــذا ــي ، و املعا بتلــك ونة ــ م أوعيــة ــون الســياق ، والقرائــن ، واأللفــاظ؛ لت
ــ  إ يدفــع ال وحــده العقــل ألن بــه واإليمــان تقبلــه غيــة النفــوس؛  ــ إ وإيصالــه طــاب ا تبليــغ

والنفــس.  العقــل تضافــر مــن بــد ال إذ ؛  عمــق  اإليمــان
تــدرك  ــا مــس؛  ا ســان حــواّس اإل مــن ــّم حاّســة يــب، ومركــزأل عضــو ــن الع   
مجمــوع  ــ دقــة، أوع ا ــ ع الباصــرة، وتطلــق ــ ــا، و وألوا ا ال وأشــ ــا ام بأ املرئّيــات
بصــره  حاّســة ــن» أي ــوقــوّي الع البصــر، نقــول: « حاّســة ــ أيضــًا ع تطلــق فــن، كمــا ا
مقلة،  لمة ا عل تطلق ا، وقد أوكسر امليم ربفتح م ا دار أوما ن الع ّ س ة، و قوّ
ُيــرى  مــا ــن الع ســان ــا. وإ ذا ــن للع ــون ــا، فتت م والبيــاض أوالســواد ــن الع مة ــ ــ و
ــَر  امل بــع ــا، و النظــربمؤخّر ــن، أو الع باطــن ــظ ْ َّ نفســه، وال ا ســواِد أو ا ســواد ــ
شعر  أصول وَتفّتل ف مش الرَّ َرْمشًا، أّما ّ س أسفل، وُ إ أع وغطاء من فن، و ا
ــ  جمالــه ــون ــن، و ــوشــعرأشــفارالع ف ــُدب ُ أوال ــْدب ُ ُمســتحّب، وال ــ ــوغ فــن، و ا
ذّم فيه  وشعره، وقد مه ب ن الع فوق اجب: العظم ا، وا وتمام أشفاره طول َوطفه: أي
الوضــع  أصــل ــ ع ــس ــازول ا ــ ٌة ع ــ معــاٍن كث نــاك ــن، و اجب ا الشــعرواتصــال كثافــة
ن، وتؤّثر  اآلخر تقرؤه تتأّثربما ًا، ف األعضاء تأثرًا وتأث أك ا ّ إ نا ا بع لت حاجة وال
يــج  أوالســرور، وتؤثــرف ــزن ا ــا صاح ذات ــ ــم، تتأثــرفتخلــف عيو ــا تقرؤ ــن ح ــم ف
م؛  نفوســ مكنونــات ــ إ لتصــل ــم اق اخ ــ ع ــة قــدرٌة قوّ ــا ل ــن، بــل اآلخر ــ دفينــًا  ان مــا
ــا  ّ ة،إ الكث والــّدالالت ــي املعا مــن ــا صاح نفــس ــ عّمــا تكشــف ا نفُســ ــ ــا ّ أ ــ إ إضافــة
نــان  ــّبِ والبغــض، ا املتضــاّدة: ا ــي املشــاعرواملعا عــن ــ التعب ــ ع يبــة قــدرة تمِلــك
والرفــض، الســعادة  والرضــا، القبــول والفــرح، الغضــب ــزن فــوة، ا وا والقســوة، األلفــة
دالالت  ــي القرآ االســتعمال ــ ــن اء،وللع والر الصــدق والقناعــة،  ســد ا والتعاســة، 

ــا: م متنوعــة


ُســوِل  الرَّ ــ َ ــِزَل ِإ ُأْن َمــا َســِمُعوا ــ :{ َوِإَذا عا قولــه ــ التصديــق ــ ع ــن الع دّلــت   
َمــَع  َنــا ْ َفاْكُت ــا َآَمنَّ َنــا ــّقِ َيُقوُلــوَن َرَّ َ ْ ِمــَن ا ـــوا ـــ ــــــــــــــــــــ َعَرُفـ ــا ْمــِع ِممَّ ــْم َتِفيــُض ِمــَن الدَّ ُ َ َأْعُي َتــَرى

}[املائــدة:83] ِديَن  ِ ــا الشَّ
الذيــن  بــان والر ن ســ القس مــة الكر اآليــة ــذه ــ ــ عا و ســبحانه هللا وصــف  
ــ  ــق ا ســمعوا ــؤالء إذا ــود، ف ال عــن ــن مختلف انة واالســت بالتواضــع يتمتعــون انــوا
اصــل  ا الفيــض ملرحلــة تصــل أن ــ إ بالدمــوع واغرورقــت ــم أعي امتــألت ــم الكر القــرآن
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لمــات  ب التــام ــم تأثر ــ إ أدت رقيقــة نفــس مــن ــوه امتل مــا ــ ع دليــل ــذا االمتــالء (1) ، و عــد
ــن  ل مــن تؤديــه مــا لتــؤدي م مشــاعر ــّزت و ــم قلو وصّدعــت ــم ا أذ لــت أذ ــ ال ــق ا
ومســارعة  فائض دمع يأة ع م داخل ســة ب ا نة ــ لل ائل انطالق ا ع نتج وخشــية

ــق. (2) ا قبــول ــ إ
قولــه (يفيــض  مــن ْمــِع) أبلــغ ــْم َتِفيــُض ِمــَن الدَّ ُ َ لقولــه (َأْعُي ــي القرآ واالســتعمال   
ق  ا عض عرفوا م و ذا ل فائض (3)  دمع ا ل ا وكأ ن للع صورة أعطى ا)؛ ألنه دمع

لــه.(4) عرفــوه إذا فكيــف


َأْحِمُلُكْم  َأِجُد َما ْم ُقْلَت َال ُ َأَتْوَك ِلَتْحِمَل َما ِذيَن ِإَذا الَّ َ َع عا :{ َوَال نحوقوله   
[92: ــة  [التو  { ُيْنِفُقــوَن  َمــا َيِجــُدوا َأالَّ َحَزًنــا ْمــِع  الدَّ ِمــَن  َتِفيــُض  ــْم  ُ ُ َوَأْعُي ــْوا َتَولَّ َعَلْيــِه 

وســلم) طلبــًا  وآلــه عليــه هللا ــ األكــرم (ص للرســول جــاءوا األنصــارالذيــن ــ اآليــة ــذه نزلــت
يدخلــون  ــم جعل مــا ــذا عليــه (5)،و ــم يحمل مــا يجــد ال أّنــه هللا رســول ــم عل ــاد ،فــرد ل
مــن  ــم ومنع ــم ا ع وخنــق ــم صدور ضّيــق الــذي الشــديد ــ االنكســارالنف مــن حالــة ــ
القــرآن  ــا ع ــ ّ ع بليغــة لذلــك ،بصــورة يجــة ــرن الغز اندفاعــًا شــديدًا للدمــع عقبــه الــكالم
ًا  تأث اء أبلغ باملرارة ،فالب الشــعور عن والتعب للتخاطب وســيلة ن الع متخذًا من م الكر

املوقــف. (6)  ــذا ــ الــكالم مــن
ــزن  ا ــ غ أخــرى ملعــان ــون ي قــد الدمــع فيــض أن ــ ع ــ (َحَزًنــا) داللــة عا وقولــه   
فائضــًا مــدرارًا . الدمــع فيــه يندفــع الــذي الشــديد ــ والتأث العميــق الشــعور ــا يجمع وإّنمــا

ــو  و ــن الع خــالل مــن ــزن ا شــدة عــن ــ للتعب أخــرى صــورة ــي القرآ ــراالســتعمال ظ و
ْت َعْيَناُه ِمَن  ُيوُســَف َواْبَيضَّ َ َع َأَســَفى ْم َوَقاَل َيا ُ ْ َع َّ عا :{ َوَتَو قوله (االبيضاض) 

ــَو َكِظيــٌم} [يوســف :84]  ُ ــْزِن َف ُ ْ ا
ــ  الع عــن ــوكنايــة كــدر ،و مــن بيــاض ــ إ وقلبــه ــن الع ســواد ــ :محــق ع والــذي   

(7) ــا.  عل نزلــت غشــاوة ،وكأّنــه
الــذي  الشــديد ــزن ا و الســالم عليــه عقــوب ــ الن عــن مــة الكر اآليــة تتحــدث   
ــذا  و ــن الع ابيضــاض خــالل الســالم ،مــن عليــه يوســف ولديــه ،خاصــة فقــد ــ ع أصابــه
بلفــظ (أســفي)  عنــه ــ ّ ع الــذي ــزن التحســروا مــن ســنوات لقضائــه يجــة ن االبيضــاض
مــن  يجــد لــم الــذي العميــق ــزن ا ــذا انفــراده ــ ع داللــة نفســه ــ إ األســف ــذا وإضافــة
ل  اســتمرار مــع النــدب ــذا الندبــة (8) تؤكــد عليــه ،وألــف وطأتــه مــن ليخفــف فيــه شــاركه
عطيــل  ــ إ أدى الــذي ــ املتوا ائــه ب ة ــ بك ــ ــر يظ ان و غــادرنفســه لــم الــذي األســف ــذا
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يــه. (9) عي ابيضــاض تــج اإلبصــارلي عصــب عمــل


ــم  الكر القــرآن لنــا ء (10)،ونقــل ــ بال ــاون وال والعيــب واالنتقــاص ــ ــوالتحق و   
قومــه  ــ إ الســالم عليــه نــوح ــ الن مــن املوجــه طــاب ا خــالل مــن ــن للع االزدراء بإســناده
ــِه  َخَزاِئــُن اللَّ َأُقــوُل َلُكــْم ِعْنــِدي ــ :{ َوَال عا قولــه ــ ــن فقــراء املؤمن يحتقــرون الكفــارالذيــن
ا  ً ــ ْ ــُه َخ ــُم اللَّ ُ َ َأْعُيُنُكــْم َلــْن ُيْؤِت ِذيــَن َتــْزَدِري َأُقــوُل ِللَّ َمَلــٌك َوَال ــي ِّ َأُقــوُل ِإ َأْعَلــُم اْلَغْيــَب َوَال َوَال
مّثلــت  ــة وا صــورة ــ ــود:31] ، ــَن } [ اِملِ ــَن الظَّ َملِ ِإًذا ــي ِّ ِإ ْم  ِ َأْنُفِســ ــ ِ ِبَمــا َأْعَلــُم  ــُه  اللَّ
معالم  عليه سم تر الذي العضواملناسب ن كفروا ؛ألّن الع الذين عيون االستحقار
ــؤالء الفقــراء مــن  لصفــات م د مشــا املشــاعراملتنوعــة ،فبعــد خاللــه ــرمــن وتظ الشــعور
بــاالزدراء بداللة  م شــعور ــا ــم ل يوصلــون ــم بأعي حركــة ــم ل انــت منــال ، وانتقــاص رثاثــة

نحتقركــم. (11) ــم :نحــن ل القــول مــن أبلــغ


هللا  وصف ن عضوالع ع وف ا شــدة من ة وا االضطراب ي رمعا تظ   
ًة َعَلْيُكــْم  َّ ــ ِ ــ :{ َأ عا قولــه ــ والقتــال ــاد أثنــاء ا ــم ولواذ ــن افر لل ــ عا و ســبحانه
َعَلْيــِه ِمــَن اْملَــْوِت َفــِإَذا  ــ َ ْغ ُ ــِذي الَّ َ ــْم  ُ ُ ــْم َيْنُظــُروَن ِإَلْيــَك َتــُدوُر َأْعُي ُ َ ــْوُف َرَأْي َ ْ َجــاَء ا َفــِإَذا
ــُه  َفَأْحَبــَط اللَّ ِ ُأوَلِئــَك َلــْم ُيْؤِمُنــوا ــ ْ َ ْ ا ــ َ ًة َع َّ ــ ِ ــْوُف َســَلُقوُكْم ِبَأْلِســَنٍة ِحــَداٍد َأ َ ْ ــَب ا َ َذ

ا } [األحــزاب :19] ً ِســ َ ــِه  اللَّ ــ َ اَن َذِلــَك َع َ ــْم َو ُ َأْعَماَل
الفعــل  فاختيــار  ( ــن  الع (دوران صــورة  مــن ــوف ا ــذا معالــم ــت ات إذ   
ــم  جعل ــؤالء ممــا ســت تل ــ ال ة ــ وا القلــق حالــة عــن دقيقــة صــورة رســم ــن (َدَوَر) للع
ا (12)  إل عودته ثم معينة نقطة ء من ال حركة ع دورانًا ،ف(دور) يدل م أعي ون يحر
محملقــة  ــا تنقل ســرعة مــن الدائــري ســم ا حركــة ــم أحداق تتحــرك ــ ع ــم)  أعي ،و(تــدور
ــة  مو ــا وتجدد ركــة ا ــذه تكــرار ــ ع دّلــت املضــارع يطــة (13) وصيغــة ا ــات ا ــ إ

حاضــرًا. (14)  ان الــذي لــع وال القلــق
أضــاف  الــذي يه شــ ال ا ،جّســد أخــرى  بصــورة الصــورة ــذه ســبحانه وأكــد   
مــن  عليــه ــ غ الــذي ــ :( عا قولــه ــ الــة ا لتلــك ــ النف ملمحــًا فنيــًا معمقــًا اإلحســاس
حدقــة  ــك بتحر ــا ف يبــدأ ــ ال ســان اإل لــدى ــوف ا حــاالت أشــد املــوت املوت)،فســكرات

. ســالمًا  واس ــزًا  و وخوفــًا  قلقــًا  يــه عي
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ــن  الع األمانــة (15)، ووصفــت صاحــب علــم دون مــن واألمانــة ــد الع نقــض ــ ع و   
[غافــر:19]   { ــُدوُر  الصُّ ُتْخِفــي َوَمــا ــِن  ُ اْألَْع َخاِئَنــَة  ْعَلــُم  َ  }: ــ  عا قولــه ــ الصفــة ــذه
غمزأو  يأة ع ي يحل )) (16)، وتأ ماال النظرإ من ساوق ع :((ما ن)  األع ،ف(خائنة
ســناء  ا املــرأة ــم وف ــم بي ــ ــت الب ــل أ ــ ع يدخــل الــذي الرجــل أونظــرة (17)  كســرجفــن
عــاود  غفلــوا وإذا بصــره غــض فطنــوا فــإذا ــا النظــرإل اق اســ ــ إ عمــد ــا ، ،أوأثنــاء مرور
علــم  األخبــارأّنــه أراد ــ عا و ســبحانه هللا أن نــا ــظ واألمانــة (18)، ن ــد فعلــه ،ناقضــًا للع
املنظور  ا ظ الي ال ا وسرع ركة ا ذه كدقة خافية عليه تخفى ال وأّنه األمور دقائق

جانبــه . ــ إ اضــرون ا وال إليــه
ــذا  تحقيــق ــ ــن الع ــ تأث مــدى ــ ملمحــًا فنيــًا يو ــن الع ــ إ يانــة ا إســناد و   
جماليــة  املكنيــة االســتعارة ــــــــــور، وأضفــت ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ظـــ ا ــ إ الدخــول بوابــة تمثــل ــا ّ إ الفعــل ،إذ
املنظور  اقًا من اس سرق النظروكأّنه جعلت ا ّ إ دقة ،إذ من تملكه ما ل ب الصورة بنقل

(19) ــه.  ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ إليـــــــــــــــــــــــ


عليه  صول ا تم و ره ي ما سان اإل ة رؤ عند الرغبة مالمح ن الع رع تظ   
ا  وابتعاد ن نظرالع استطالة يمثل الذي باالمتداد الطموح ذا عن م الكر القرآن ّ ،وع
ــْم  ُ ْ ِم ِبــِه َأْزَواًجــا ْعَنــا َمتَّ َمــا ــ َ ْيــَك ِإ َ نَّ َعْي َتُمــدَّ ــ :{ َال عا قولــه ــ اليــد متنــاول ــ ــس ل مــا ــ إ
نَّ  َتُمــدَّ ــ :{ َوَال عا ــر:88]  وقولــه ــن } [ا ــْم َواْخِفــْض َجَناَحــَك ِلْلُمْؤِمِن ِ ْ َعَل َتْحــَزْن  َوَال
 ٌ ــ ْ ــَك َخ ــْم ِفيــِه َوِرْزُق َرِّ ُ َ ِلَنْفِت ــا ْنَي َيــاِة الدُّ َ ْ ــَرَة ا ْ ــْم َز ُ ْ ِم ِبــِه َأْزَواًجــا ْعَنــا َمتَّ َمــا ــ َ ْيــَك ِإ َ َعْي

} [طــه:131] َوَأْبَقــى 
ء تمنيــًا  ــ ال ــ النظــرإ إطالــة ــ ع ــن : الع املتصلــة (20)، ومــد ــادة الز أصلــه فاملــد   

(21) يــرده.  اد يــ ال ،إذ باملنظــور  ابــًا  وإ واستحســانًا  ورغبــة
هللا  ان إذا م ،أّنه ا أذ بادرإ ي لسؤال يجة ن ان الفقراء  ن نظراملسلم ومد   
ــؤالء  ل يجتمــع أن يمكــن ــق ،فكيــف با مــا بي ومــا واألرض الســموات خالــق ــ عا و ســبحانه
ــار  بان ــ والتم الطمــوح مــن حالــة ــ ــم أدخل مــا ــذا والتمتــع !؟ (22) ، و ف ــ ال ــذا ل الكفــار
م  الكر القرآن فيه نقل ري تصو عب الدنيا زخارف من ونه يمل ال ما إ ا ورغب ن الع

(23) . ــ البا ــق ا ــون يمل ــم ّ أ املتخيــل ،مــع ــن ذ ــ ســمت ار ــ ال فــة الطر الصــورة ــذه
من  وأشــمل وأدق أبلغ إّنه ة ،إذ الوا الداللة ذه أعطى ن للع املد واســتعارة   
ينظر  الذي ن ،أّما مق حرص ذلك ع يحمله إّنما بصره يمد تنظرّن) ؛ ألّن الذي قوله (ال
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ذلــك. (24) لــه يتحقــق فــال
 

ســاء امتلكــن  عيــون ــ حيــاًء وحبــًا وتواضعــًا ع والغنــج ــل ا معالــم ســمت   ار
القرآن  ن امًال ،ذكر جماًال أخاذًا مت السمات ذه ددن ل ري الظا مال ا مقومات ل

[الصافــات:48]  { ــٌن  ِع ــْرِف  الطَّ َقاِصــَراُت  ــْم  ُ َوِعْنَد  }  : ــ  عا قولــه ــ ــم الكر
ساء من  ؤالء ال به ت تم ما تو دقيقة صورة عا و سبحانه نا لنا فنقل   
وامتنــاع  ــن أزواج ــ إ ــن بقصــرنظر وذلــك املفــرط ــ املتنا ــب وا وفــاء وحيــاء وإخــالص

(25) ــم.  غ ــ النظــرإ
إســناده  ب عة (26)،والســ ســر بحركة فن ا انطباق ظة ن والع فالطرف   
مال  ياء وا وا الدالل ارمالمح إظ العضو ذا تأث وملدى ن الع القصرإ سبحانه
ْم  ُ ْجَنا ــ :{ َكَذِلــَك َوَزوَّ عا العضــو)) (27)، وقولــه ــذا ــة ج مــن وأبلــغ أكمــل ــون ي ــ ((مــا بمع
فتــح  ــوعــدم ــن قصــرطرف مــن املــراد ذلــك ،وقيــل ــٍن } [ الدخــان :54] مصــداق ِبُحــوٍر ِع

دالًال وغنجــًا. (28) ــن عيو
  

ٍب َوَأْكَواٍب  َ اٍف ِمْن َذ َ ِ ْم ِب ِ ْ عا :{ ُيَطاُف َعَل قوله ن الع إ التلذذ سب   
[الزخــرف:71]  { َخاِلــُدوَن  ــا َ ِف َوَأْنُتــْم  ــُن  ُ اْألَْع َوَتَلــذُّ  ْنُفــُس  اْألَ يِه  ِ َ ْشــ َ َمــا ــا َ َوِف

ــ  ال الوســيلة ــ ــن وتطيــب ،فالع النفــس لــه شــرح مــا ــة رؤ ــ ع ــن الع ولــذة   
قــد  للنفــس، فالنفــس شــراح اال اســتكمال ــ إ واللــذة ،وتــؤدي شــراح اال للنفــس توصــل
واملوســيقى،  ســنة ا األصــوات وســماع ــاب األ مــع ادثــة ا ــن األع تــراه مــاال شــت
جميلة (29)،  صورة ته رؤ وة ش للنفس سبق لم ما ة برؤ النعمة ستكمل ُ ن بالع ولكن

(30) ــن).  األع (تلــذ العبــارة  ــذه ــ ُحصــرت نــة ا ــ العظيمــة النعــم ل وكأن


َنا  ِ عا :{ َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُي قوله ن الع إ سب ت ال الدالالت ذه ر تظ   
ــود:37]  ]  { ُمْغَرُقــوَن  ــْم  ُ َّ ِإ َظَلُمــوا ِذيــَن  الَّ ــ ِ ــ ِ ُتَخاِطْب َوَال َوَوْحِيَنــا

قومــه  مــن ــ ال أن عــد الســالم عليــه نــوح ــ الن ــ عا و ســبحانه هللا خاطــب عندمــا   
ســبحانه  أمنــوا ،وأّنــه وللذيــن لــه ــ من ون ســت ــ ال نــاء الســفينة ب آمــرًا إيــاه قلبــه ُيحــزن مــا
العظيمــة  مقدرتــه ــ ع دلــت ــ نــا) ال وراعيــًا (31)، بقولــه (أعي حافظــًا لــه جانبــه ــ إ ون ســي
تحملــه  ملــا النــص ــ جماليــة ــن) أضفــى للفظــة (الع املوفــق ــي القرآ ملســاندته ،فاالســتعمال
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عليــه  فــاظ ا ــ املبالغــة ــ دّل ع الــذي مــع ا ســبحانه ،فضــًال عــن منــه محببــة رعايــة مــن
الصنعــة. (32) ــ ــغ الز ومــن الكفــرة عــدي مــن

ء  ــ بال العناية عظيم ان العظمة (33) وذلك ؛ألّن ((من دّل ع مع ا أن وقيل   
(34) عليــه)).  عينــه يضــع فإّنــه

للوصول  ا صنع لكيفية والو للرعاية ن أّن الع عا :(ووحينا) دّل ع وقوله   
املطلــوب.(35) ــ إ

اْلَيــمُّ  َفْلُيْلِقــِه  ــّمِ  اْلَي ــ ِ َفاْقِذِفيــِه  اُبــوِت  التَّ ــ ِ اْقِذِفيــِه  َأِن   }: ــ  عا قولــه كذلــك   
ــ  َ َوِلُتْصَنــَع َع ــ ِّ ــًة ِم ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوَأْلَقْيــُت َعَلْيــَك َمَحبَّ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ــ َوَعــُدوٌّ َلــــــــــــــــــ ــ ِ ــاِحِل َيْأُخــْذُه َعــُدوٌّ  ِبالسَّ

[39 }[طــه: ِ َعْي
ُيقــال  فمثلمــا واملراقبــة الرعايــة ــ ع داللــة  ( ــ  ِ َعْي ــ َ َع (َوِلُتْصَنــَع  عا فقولــه   
غي (36)،فمراقبة  و مرادي عن به تخالف لئال أي: أنظرإليك عي ع ذا ع :أصنع للصا
ــوالــذي  لــه ، ف خلقــه منــذ لــه مصاحبــة انــت الســالم عليــه ــ مو ــ للن ــ عا و ســبحانه هللا
ــ  تو إذ ــن أوالو ــالك ال ــ إ ــ املق مــال اإل ومــن الرضاعــة كــه ذبــوًال ل املــوت مــن أنجــاه
ــا  ًا ع ــ بالعمــرمع تقدمــه مــع مســتمرة العنايــة ــذه عليــه ...،وظلــت شــفق ال مــن مســؤوليته

 (37) .( ــ عي ــ ع بقولــه (ولتصنــع
ــ  وســلم)  وآلــه عليــه هللا ــ محمــد (ص املصطفــى قلــب يــة اإلل الرعايــة وشــملت   
َن َتُقوُم } [الطور:48] َك ِح ْح ِبَحْمِد َرِّ َوَسّبِ َنا ِ َك ِبَأْعُي َك َفِإنَّ ْكِم َرِّ ُ ِ  ْ ِ عا :{  َواْص قوله

به  ــ عا و ســبحانه ه ــ اخ قومــه ،ومــا مــن لفــة وال املشــقة مــن ــ بالن ــق مــا فبعــد   
بقولــه:{  ِإنَّ َعــَذاَب  ــدى ال عــن ــم عد و ــم وكفر ــم لضالل بــه م ســيعذ الــذي العــذاب مــن
ِفيــِه  ــِذي ــُم الَّ ُ َيْوَم ُيَالُقــوا ــ َّ ـــــْم َح ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــ ُ ــ :{ َفَذْر عا ــَك َلَواِقــٌع } [الطــور:7] وقولــه بالكــدرواألســف ،فــأراد َرِّ نــا نب قلــب ــب األخبــارتص ــذه انــت ُيْصَعُقــوَن } [الطــور :45] ،ف
نفســه،  ــ مــا علــم أّنــه   ًا إيــاه ــ نــا) ،مخ بقولــه (بأعي مــه مــن والتخفيــف ســليته ســبحانه

يح. (38) ســ وال ــ الص إّال لــه ــس والــكالءة ،ول الرعايــة محــل ــ ــه وأّن
ــن  بأع تتمثــل املالحظــة وكأن  فــظ ا ــ املبالغــة داللــة ــن) أضفــى (الع وجمــع    

(39 ) . ة عديــد
 

 : عا والسرور ،نحوقولـــــــــــــــــــــــــه الفرح ع للداللة ن ًا للع سو جاء الفعل (قّر) م   
 [26: ــم  [مر  { َعْيًنــا  َوَقــّرِي ي َواْشــَرِ ــ ِ َفُك  }
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ر. (40) ا برد ،وعكسه ذوقّرِ أي يوم د ،فُيقال ال ع األصل وقّر 
قــارًا  ــا دمع ــون ي ــا صاح فــرح إذا ــن الع الن الســرور عــن كنايــة ــن الع وقــرة   
عينــه) (41) ،وقيــل  عينــه ) و(قــّر هللا هللا ن ــ يقــال :(أ حــارًا لذلــك ان حــزن أي:بــاردًا وإذا

(42) ه.  ــ غ ــ إ النظــر مــن إليــه النفــس ســر مــا رأت إذا ا و ســ ــ ع ــن الع قــر
الســالم  عليــه ــم مر الســيدة بــه مــرت الــذي القــوى ــاك وإ ــوف ا مراحــل فبعــد   
سبحانه  توجه ثم البدن ألم من للتخلص والشرب ل باأل ا أمر عندما ا حال سبحانه را
عينــا) ،  بقولــه (وقــري ــزن ا عــن ــا عاد بإ وطأتــه مــن ليخفــف ــا حــل الــذي الــروح ألــم ــ إ
إجراء  ــ ،مــن عا بقدرتــه جــرت ــ ال للعــادة ارقــة ا األمــور رأت مــا عــد عيــدًا  الســرور ــس ول
يــأة  ــ ع ــا عين ــ الفــرح ــور وظ ــا ع ــزن ا عــاد بإ كفيــل فســبحانه الرطــب املــاء وإخــراج

بــاردة. (43) دمعــة
َتْحَزَن } [طه:40]  َوَال ا َ ُ ْي َتَقرَّ َعْي َ َك  ُأّمِ َ عا :{ َفَرَجْعَناَك ِإ قوله أيضًا  وورد   
اليم  بإلقائه ا أمر أن عد ألمه الســالم عليه ــ مو الن عا و ســبحانه هللا أرجع ن ح
قولــه (وال  ــ ــن) ع الع الفــرح (قــرة تقديــم ــ ب الســ ــا (44) ، ولعــل ع ــزن ا وتبعــد ،لتفــرح
ــزن،  ا عــاد إ فقــط ــس والســرورل الشــديد الفــرح ــا أن أراد ســبحانه ــو ؛ألّنــه تحــزن) 

الفــرح. شــديد ســان اإل ــون أّن ي ــ ع ال ــزن ا فــزوال


ل  ــة ،و البصــر ،والنظــر ،والرؤ ــا الضــوء عل ســلط ُ ــ ال ــن الع أفعــال ــم أ مــن   
املســؤولة  األداة ــ ــن)  ــ ،و(الع عق ــ قل عــد و مــادي عــد عديــن ، داللتــه ــ يحمــل ــم م
الــذي  ــراللطيــف و ــوا ــا ،ف وظائف ــم أ البصــرمــن عــد ــ األفعــال ،ال ــذه إصــدار عــن
النظــر  أّمــا االعتبــار (45)،  ــ اديــًا إ ًا عقليــًا  إدرا املبصــرات ســان ؛إلدراك اإل ــ هللا رّكبــه
ء  ــ ال إلدراك البصــر تقليــب ــو ف  ،(46) املعاينــة  ـــــــــــــــــــدف ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ اســة با ــون ي أن فأصلــه
اإلبصــارالــذي  عكــس ــ البصري،ع العصــب ــن  بواســطة الذ ــ إ يصــل ال تــه (47)؛ألنــه ورؤ
ــ  النظــرإ عــن الناتجــة ــة الرؤ تتــم أن عــد البصــري ، العصــب بواســطة الدمــاغ ــ إ يصــل
حيــال  ــن الع ــوأنَّ ((النظــرتقليــب ــة النظــروالرؤ ــن إذًا ب ــا ،فالفــرق وتفحص املوجــودات
ال  وقــد ــة رؤ عنــه شــأ ي ــي)) (48)،والنظــرقــد املر إدراك ــ ــة تــه ،والرؤ طلبــًا لرؤ ــي املر ان مــ
ــن  ب الوظيفــي امــل الت مرحلــة أّن البصــريمثــل ــ إ ولوازمه،لنصــل عــه توا مــن ــ شــأ ،ف ي

النظــر.(49) الفكــرمــع اعتمــال مــن الناتجــة اإلدراك قــوة ــه إّن واإلدراك ،إذ ــة النظــروالرؤ
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ا: م أ ولعل معاٍن مخصوصة داًال ع ي القرآ االستعمال جاء البصر   

َســِمُعوا  ــْم َملَّــا ِ ِلُقوَنــَك ِبَأْبَصاِر ْ ُ َل ِذيــَن َكَفــُروا اُد الَّ َ ــ :{ َوِإْن َيــ عا ســد: نحــوقولــه وا الكــره
كفــروا  الذيــن حســد محاولــة عــن ســبحانه ــ ّ ُنــوٌن } [القلــم:51] ،ع ْ َ َ ــُه  ُقوُلــوَن ِإنَّ َ ْكــَر َو الّذِ
(يزلقونــك  التخيليــة  املكنيــة باالســتعارة وســلم)  وآلــه عليــه هللا ــ (ص محمــد  للرســول
ــ  ســقوطه ،ف(َزَلــَق)  ــ تتم ــ ال اســدة ا ــة ار ال ــم بصــرعيو ــ ع ــم) للداللــة بأبصار
نحــاه  إذا وأزَلَقــه فيــه ،ُيقــال: َزَلقــه يتواجــد الــذي ان املــ أواالنتحــاء عــن اإلزالــة ــ ع األصــل
عا :{  ن ،نحوقوله أود ا عل ن ط من األرض مالمســة من الرجل وزلل انه (50) و م عن

ــف:40]. (51) َزَلًقــا } [الك َفُتْصِبــَح َصِعيــًدا
حقد  الكفارمن امتالء قلوب عن دقيقة صورة لنا لتنقل االستعارة ذه فجاءت  
عيدًا ،فذكَر  وتقذفه تصرعه اد ت ام الس حاّدة نظرات يأة ع سمت ار وعداوة وكره
والبغضــاء  العــداوة عيــون شــزرًا  إليــك ــم ونظر ــم تحديق شــدة مــن ــم ّ ((أ الزمخشــري 
ــ ،أي:  ل يأ اد ــ و ــ يصرع اد ّ نظــرًا يــ ــ ــم :نظــرإ قول مــن ونــك ل أو قدمــك يزلــون ادون يــ

الشــاعر: لفعــل ،قــال ل أواأل الصــرع بنظــره لــوأمكنــه
األقدام )). (52) موطن             نظرًا يزلُّ مواطئ التقوا إذا            يتقارضون

ِذيــَن  َ َشــاِخَصٌة َأْبَصــاُر الَّ ــ ِ ــقُّ َفــِإَذا َ ْ َب اْلَوْعــُد ا َ ــ َ ــ :{ َواْق عا قولــه نحــو
يــاء :97] ــَن } [األن َظاِملِ ــا َبــْل ُكنَّ ــَذا َ ــٍة ِمــْن  َغْفَل ــ ِ ــا َقــْد ُكنَّ َلَنــا ْ َو َيــا َكَفــُروا

التصديــق  عــدم مــن حالــة ــ انــوا أن عــد القيامــة ، يــوم الكفــار الــة وصفــًا    
الــالإرادي  مــود ا جعــل الــذي ب الســ ان ــذا ،ف الدنيــا  يــاة ا ــ والالمبــاالة والغفلــة
ــور  وظ ــق ا الوعــد اب ــ اق عنــد رأوه مــا ــول ل اشــًا ومفاجــأة اند امــل بال ــم مســتحوذًا عل
ــ  ع دلــت ــ ال (إذا)  ــا  الوضــوح ،معامل دقيقــة فنيــة صــورة ــ ى ــ الك القيامــة عالمــات
أن  دون من فوق إ ـــا ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــ أجفا ((رفع ع األبصارو وص ل يأة املفاجأة (53) ال
ــا (قــد  ف انــوا ــ ال الغفلــة ــن لنــا) مدرك و بالتحســروالنــداء (يــا بــدؤوا ــا عد تطــرف)) (54) ،

ــذا). مــن غفلــة ــ كنــا
ــ :{ ِإْذ َجاُءوُكــْم ِمــْن َفْوِقُكــْم َوِمــْن َأْســَفَل ِمْنُكــْم َوِإْذ َزاَغــِت اْألَْبَصــاُر  عا  نحــوقولــه

ُنوَنــا }[األحــزاب:10] ــِه الظُّ ــوَن ِباللَّ َناِجــَر َوَتُظنُّ َ ْ َلَغــِت اْلُقُلــوُب ا َ َو
خــوف  مــن نــدق ا يــوم إليــه وصلــوا ومــا ن املســلم حــال لتصــف اآليــة ــذه نزلــت  
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صار  ا وضيق األحزاب لقوة مة ،وذلك ز ال م فكر يدور ان ُيطاق ،ف ال وكرب شديد
 (55) ــم  ار أف ــا ــت اضطر ــ ال الظنــون مــن ــا وغ وفنــاء األنفــس ــرب ا مــدة طــول أو
األبصــار  ــغ املَيــل (56)، وز األصــل ــ ــغ ــم ،والز أبصار ــغ ز ــ إ أدت ــ ال العوامــل مــن ــا وغ

(57) شــة.  ود ة ــ ح ــا نظر مســتوى عــن ــا ــ :انحراف ع
النف  الوضع رالدقيق التصو ذا نتخيل أن لنا أراد عا و سبحانه فكأنه   
وفــزع  ة ــ وح ــاش واند ورعــب خــوف مــن ــة املشــاعراملضطر مــن خليــط مــن ــون املت املقلــق
مالمــح  ــ ع ســمة ــا)) (58)مر عدو ــ إ إّال تلتفــت غــة ((لــم أبصــارزا يــأة ــ ع وضيــق وقلــق
ناجر  ا لتبلغ الصدور من تقل ت الضيق شدة من ا ّ كأ ح ة مضطر م ، وقلوب وجو

ــروج. (59) ا طالبــة
بالغة  دقة الذليلة اشعة لألبصارا صورة عا و سبحانه الذل :نقل خشوع   
ــْم  ُ َأْبَصاُر ــًعا ُخشَّ  }: ــ عا قولــه ــ ا ومشــق القيامــة يــوم ــوال وأ ــن افر ال واصفــًا حــال
ــْم  ُ :{ َخاِشــَعًة َأْبَصاُر ــ عا ِشــٌر } [القمــر:7] قولــه َ ــْم َجــَراٌد ُمْن ُ َّ َيْخُرُجــوَن ِمــَن اْألَْجــَداِث َكَأ
ــم)  أبصار َســاِملُوَن }[القلــم 43](خشــعا ــم ُ وِد َو ُ ــ ُّ ال ــ َ ُيْدَعــْوَن ِإ اُنــوا َ ــٌة َوَقــْد  ــْم ِذلَّ ُ ُق َ َتْر
ما))(60)،وخشعًا  عيو ران زتظ العز وعزة الذليل واالنخزال ؛ألّن ذلة الذل عن ((كناية
ــن  افر كفــرال عــد صوتــه))(61)  وخفــض ــه وغّضِ األرض نحــو ببصــره َخَشــَع أي :((رمــى مــن
مــا  محقــق ــم قبور مــن ــن خارج فجــأة ــم فــإذا الدنيــا يــاة ا ــ ســاب ا ليــوم ــم وتكذي
ســة  متل ــون ت أن إّال ــم ال ان ء ،فمــا ــ عليــه ُيخفــى جبــارال ملــك حضــرة ــ بــه ُوعــدوا
ــم  أحداق ــت تث ال خفــي طــرف مــن صــوب ((ينظــرون ل مــن الذلــة ــم محاطــة باالفتضــاح

م. رؤوســ ــن النــاس ))(62)مطأطئ وجــوه ــ
حقيقــة  التفكــروالـــتأمل (63)إلثبــات ــ داًال ع ــم الكر القــرآن ــ ًا  ــ البصــركث ــي يأ
ْحَمِن  َخْلِق الرَّ ِ َتَرى َما َخَلَق َســْبَع َســَمَواٍت ِطَباًقا ِذي :{ الَّ عا املوجودات(64)،نحوقوله

ِمــْن ُفُطورٍ}[امللــك:3] ــْل َتــَرى َ ِمــْن َتَفــاُوٍت َفاْرِجــِع اْلَبَصــَر 
ــس  ل والتأمــل الســبع للســموات خلقــه دقــة تأمــل ــ إ ــ عا و ســبحانه هللا دعــا نــا   
ومحاولــة  بــع والت بالتصفــح مــرة مــن ــ البصــرأك بإعــادة بــل فقــط واحــدة البصــرمــرة بتوجيــه
ــ  أو نظــرة مــن التــام اإلدراك لــه يتحقــق ال عــادة ســان عيبــًا واحــدًا أوخلــًال ؛ألّن اإل إيجــاد
ــ  أملــه يخيــب ــذا ل ومــع ــ التفك ــ عقلــه امــل اســتعمال مــع نظــره ُأمــربتقليــب لذلــك

دقيقــًا. (65) ان ولــو صــدع أو خلــل ــ ع صــول ا
َبِرَق اْلَبَصُر }[القيامة:7] عا :{ َفِإَذا  نحوقوله

ش  ِ برقًا ،أي:د بصره ُيقال: برق وف ا لشدة ة وا شة الد بمع ق ال ي يأ   
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(66) طرفــة:  قــول ،نحــو يطــرف  فلــم ــ َّ ،وقيل:تح
ِق ت وال لوم تنع              وداِو ال ِع وال فا                 فنفسك

بك. (67) راح ا ول من وتضطرب تفزع أي:ال
:( َبــِرَق اْلَبَصــُر)  ــ عا ــوف (68)،وقولــه ا وشــدة ة ــ ا مــن ــا ــن :اضطرا الع ــق ر و   
ــم  تصديق وعــدم ــم ســوء أعمال القيامــة ،فبعــد يــوم ــوال أ مــن والفــزع الرعــب عــن كنايــة
بصــر  يــأة ــ ــم حال ــ ــرع ظا شــديد يــأس ــ ــم جعل ممــا عقــاب مفــردون ال أن ــوا أدر

(69) حائــر.  ــوت م


ا: م أ معينة بدالالت م الكر القرآن جاء النظر
ــْل  َ ْعــٍض  َ ــ َ ــْم ِإ ُ ْعُض َ ُأْنِزَلــْت ُســوَرٌة َنَظــَر  َمــا ــ :{ َوِإَذا عا  نحــوقولــه

ــة :127] ــونَ }[التو ُ َيْفَق ــْم َقــْوٌم َال ُ َّ ــْم ِبَأ ُ ــُه ُقُلوَ َصــَرَف اللَّ َيَراُكــْم ِمــْن َأَحــٍد ُثــمَّ اْنَصَرُفــوا
محمد  األكرم الن حضرة انوا الذين ن املنافق حال م الكر القرآن لنا صور   
م  سرائر يكشف ما ا ف كيم الذكرا من سورة الو وسلم) ونزل وآله عليه هللا (ص
كيفيــة  عــن ســاؤل وال ظــة النظــرل بتوقــف وذلــك ــب الت مــن حالــة ــ يصابــون املكبوتــة
ــا  زاء  واالســ ــا ار إن ــ ع ــم نظرا ــ التغامــزواالتفــاق ــ إ ــم يدفع ممــا ــذا ل ــ الن معرفــة

أحــد). (70) مــن يراكــم ــل ــن ( قائل الئذيــن م أنفســ عــن ــذا ــن دافع
ــْوِت  اْملَ ــ َ َســاُقوَن ِإ ُ َمــا ــَن َكَأنَّ َّ َتَب ْعَدَمــا َ ــّقِ  َ ْ ا ــ ِ ــ :{ ُيَجاِدُلوَنــَك  عا  نحــوقولــه

َيْنُظــُروَن } [األنفــال:6] ــْم  ُ َو
ــدال  با ــم عض بــدأ يله ســ ــ والقتــال ــاد با ــ عا و ســبحانه أمــرهللا عندمــا   
َمــا  يه (َكَأنَّ شــ ال قــّدم باملــوت ،إذ املتيقــن ــم والتوتــرلعلم ــوف ا بألــوان ــن متلون واملعارضــة

 (71) تــام.  ســالم اس ــ ــم ،وكأ ــم  ال ــة الوا الصــورة ــذه ، ــْوِت)  اْملَ ــ َ ِإ َســاُقوَن  ُ
ِإَلْيــَك  َيْنُظــُروَن  ــْم  ُ َ َرَأْي ــْوُف  َ ْ ا َجــاَء  َفــِإَذا َعَلْيُكــْم  ًة  َّ ــ ِ َأ ــ :{  عا قولــه كذلــك   
ـــــــــــــــــــــــــــــــْوُف َســَلُقوُكْم ِبَأْلِســَنٍة  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ َ ْ ــَب ا َ َذ َعَلْيــِه ِمــَن اْملَــْوِت َفــِإَذا ــ َ ْغ ُ ــِذي الَّ َ ــْم  ُ ُ َتــُدوُر َأْعُي
ــِه  اللَّ ــ َ اَن َذِلــَك َع َ ــْم َو ُ ــُه َأْعَماَل َفَأْحَبــَط اللَّ ــْم ُيْؤِمُنــوا ــَك َل ِ ُأوَلِئ ــ ْ َ ْ ا ــ َ ًة َع َّ ــ ِ ِحــَداٍد َأ

[األحــزاب:19]  { ا  ً ــــ ــــــ ــ ِســــــــ َ
ــ  إ ــم نظر توجيــه خــالل مــن ــم ــرعل تظ واالضطــراب ــوف ا شــدة أيضــا نــا   
باضطراب  املصاب ــــوت ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ املــ من عليه املغ حالة مستمرو ل ش م الكر الرسول
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ع.(72) ــ ال
ّلِ َيْنُظــُروَن ِمــْن َطــْرٍف  َن ِمــَن الــذُّ َخاِشــِع ــا َ ْ ْعَرُضــوَن َعَل ُ ــْم  ُ ــ :{ َوَتَرا عا  نحــوقولــه
ــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأَال  ِ ِل ْ ْم َوَأ ُ َأْنُفَســ ِذيــَن َخِســُروا َن الَّ اِســِر َ ْ ِإنَّ ا ِذيــَن َآَمُنــوا َخِفــّيٍ َوَقــاَل الَّ

َعــَذاٍب ُمِقيــٍم }[الشــورى:45] ــ ِ ــَن  اِملِ ِإنَّ الظَّ
يــأت  ــ ال ــا وعذا القيامــة يــوم ــوال أ ــ ع ســاب ا الكفــاريــوم عــرض ُ عندمــا   
الناتــج  شــوع ــون  عنوانــًا ل ت أن إّال ــم ال ان فمــا الدنيــا يــاة ا ــ وكفــر كــّذب مــن ل لــ
ــم  عيو ــا ع تكشــف املقاومــة عــن ــم ز الــذي التــام ســالم واالنكســارواالس الــذل مــن
مســارقة  ســرق ُ ــا ّ كأ ضعيفــة حركــة ــم أجفا ــك تحر مــن ــم نظر ــا ف الضعيفــة ،أي:يبــدأ
اه  ــ ف بعــه ي ممــن ائــف ا ــارب ال منظــرمــروع (73) ((كحــال مــن اه ســ رعبــًا ممــا يــزداد ؛لئــال
و  و وراءه يجري الذي من ب أق ل ينظر الفينة عد الفينة وراءه يلتفت ري ا يمعن

غالبــه)). (74) االطــالع حــب لكــن ــه جر مــن خطــوات أفــات االلتفاتــة تلــك ــ
بذلــك  واملــراد اســتعارة ــذه يقــول:(( و إذ اســتعارة ــذه أّن  ــ الر ف الشــر ــرى و   
إّال  غــض قًا وال مســ إّال ينظــر ال ــو ف ــن الظن واملرتــاب الذليــل ائــف ا نظــر ــم أّن نظر
ــم )).(75) ومخاف ــم ذل مــن ا شــفافا وإّنمــا ــم عيو ســعات بم الينظــرون ــم ّ مشــفقًا فكأ

مــن  واإلحســان والرحمــة العطــف ــ ع القرآنيــة النصــوص عــض ــ  دّل النظــر
ــِد  ْ َع ِ وَن  ُ َ ْشــ َ ِذيــَن  :{ ِإنَّ الَّ ــ عا ومراعاتــه (76) ،نحو:قولــه إليــه املنظــور ــ إ االلتفــات خــالل
ــْم  ِ ْ َيْنُظــُر ِإَل ــُه َوَال ــُم اللَّ ُ ُم ّلِ َ ُي اْآلَِخــَرِة َوَال ــ ِ ــْم  ُ َخــَالَق َل ُأوَلِئــَك َال َقِليــًال ــْم َثَمًنــا ِ ِ ــِه َوَأْيَما اللَّ

عمــران:77] ــْم َعــَذاٌب َأِليــٌم }[آل ُ ــْم َوَل ِ ُيَزّكِ ــْوَم اْلِقَياَمــِة َوَال َي
عــن  ديــث ل ومناســبة ــود ال مــن الكتــاب ــل أ مســاوئ بيــان ــ اآليــة ــذه نزلــت   
رحمتــه  عــن عيديــن ــم ــؤالء وغ ــد ،ف الع وإبطــال األمانــة نحو،خيانــة األفعــال عــض
واإلعــراض  ــم عل ط ــ وال والغضــب ــم انة االســ عــن م)كنايــة ينظــرإل قولــه(ال ــ ــ عا
وعطفه،  بإحسانه شمله ل به تم املُ النظرإ وإعارة االلتفات من يبدأ تمام م؛ألّن اال ع
أن  حاشا سبحانه ن ؛ألّنه النظربالع ع حمله يمكن ال إذا قيقة ا به ُيراد ال نا والنظر

باصــرة. (77) دون ء مــن ــ ل يــرى جــوارح ،وأّنــه لــه ــون ت
اْألَْرِض  ــ ِ ــَمَواِت َوَمــْن  السَّ ــ ِ ــوِر َفَصِعــَق َمــْن  الصُّ ــ ِ ــ :{ َوُنِفــَخ  عا  نحــوقولــه

ــْم ِقَيــاٌم َيْنُظــُروَن } [الزمــر:68] ُ َفــِإَذا ــُه ُثــمَّ ُنِفــَخ ِفيــِه ُأْخــَرى َمــْن َشــاَء اللَّ ِإالَّ
ــ  ال ــا وتنوع األحــداث شــرلشــدة ال قلــوب ــ ســاب ا يــوم ــ االضطــراب يحــل   
إلعــادة  أخــرى مــرة النفــخ ثــم ــ ل فيمــوت الدنيــا يــاة ــاء ا إل الصــور ــ بالنفــخ تبــدأ
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األجســاد  يتملــك جمــود يــأة ــ والتوتــرع االضطــراب ــذا ــر ظ تحقيقــًا للميقــات ،و يــاة ا
شــة  ود ــت ــا ف متقلبــة ونظــرات

ــ  الفجائيــة) ،ال ينظــرون) (78)، ووجــود (إذ قيــام ــم بقوله(فــإذا ســبحانه ــا ع ــ ّ ع   
واالضطــراب . مــود ا حالــة ــ الدخــول يــد تم ــ األمــرســاعد حــدوث ســرعة ــ ع دّلــت

ــم  ا اع بمــا ــض ــوالتعر و باملقــام اختصاصــه ــد ــواس ((ملز ا بقيــة ــن ب النظــرمــن ــ واخت
شــر)). (79) ا ملشــادة ت ال من

ــة  الرؤ لتحصــل التأمــل ــ إ باإلرشــاد انــت للنظــر ــم الكر القــرآن اســتعماالت ــ أك
فمنــه: التأمــل ــ ع النظــرالــدال التفكــرواالعتبــار (80)،وتنــوع ــ و

ا  َ ُعُروِشــ ــ َ ــٌة َع َ َ َخاِو ــ ِ ــٍة َو َقْرَ ــ َ َمــرَّ َع ــِذي الَّ َ ــ :{ َأْو  عا ــزات : نحــوقولــه امل  1.تأمــل
ــَت َقــاَل  ْ َعَثــُه َقــاَل َكــْم َلِب َ ــَة َعــاٍم ُثــمَّ  ــُه ِمْاَئ ــُه اللَّ َفَأَماَت ــا َ ِ ْعــَد َمْو َ ــُه  ــِذِه اللَّ َ ــ ِ ُيْح ــى َّ َقــاَل َأ
ْه  َســنَّ َ َطَعاِمــَك َوَشــَراِبَك َلــْم َي ــ َ ــَت ِمْاَئــَة َعــاٍم َفاْنُظــْر ِإ ْ ْعــَض َيــْوٍم َقــاَل َبــْل َلِب َ َأْو  ــُت َيْوًمــا ْ َلِب
ا  َ ُثــمَّ َنْكُســو ا َ ِشــُز ْ اْلِعَظــاِم َكْيــَف ُن ــ َ ــاِس َواْنُظــْر ِإ ِحَمــاِرَك َوِلَنْجَعَلــَك َآَيــًة ِللنَّ ــ َ َواْنُظــْر ِإ

ٍء َقِديــٌر }[البقــرة:259] ْ ــ َ ّلِ  ُ ــ َ ــَه َع ــَن َلــُه َقــاَل َأْعَلــُم َأنَّ اللَّ َّ َتَب ــا َفَلمَّ ًمــا ْ َ
ــل  أ ال خــراب يــأة ــ ع يــاة ا مــن خاليــة انــت و ــة قر ــ ع ــم مــّر أحد عندمــا   
الــق  ا قــدرة ذلــك ،قاصــرًا عــن ــ ع دلــت ــ ــى) ال ّ ب(أ بعاد االســ ــق طر عــن ســاءل ــا ، ف ف
وشــرابه  طعامــه حافظــًا لــه حمــاره ــ ب ــ ح عــام مئــة منــه ــزة بم أماتــه ســبحانه ،لذلــك
البقــاء ،ثــم  شــأنه مــا ــ غي و ــ التغي شــأنه مــا حفــظ ــ ع ــ عا قدرتــه متحققــة ــ التغي مــن
ق  شــو ال فنــاء حمــاره ،ليبــدأ ــ ف وال ــ يتغ لــم الــذي بدنــه تــه برؤ ــزة امل لتتحقــق عثــه
مــن  عــد ُ الــذي وشــرابه لطعامــه وإدراك تأمــل لينظــرنظــرة ــت لب كــم لــه ســبحانه ســؤاله
العظــام  تأمــل باليــًا رميمــًا ثــم أصبــح الــذي حمــاره حــال بتأمــل أمــره األشــياء فســادًا ثــم أســرع
كيــف  العظــام ثــم انــه م ــ الــرأس ليحــل عــض ــ إ ــا عض وســعت تحركــت كيــف الباليــة
ظ  جديد (81)،فن من الروح فيه لد ،وُنفخت ا ا عل سط ثم م ال ا عل وُوضع ُرفعت
واالعتبار  ـــل مالئمًا للتأمـــــــــــــــــ ون لي األخرى واس ا ل ن ب النظرمن جعل سبحانه أّنه نا
األخــرى  ــن الع أفعــال دون مــن ــي القرآ االســتعمال ــ النظــر ــ للعــادة (82)،واخت ــارق لألمــرا
ــ  ع الباعثــة ــة الرؤ مــن ليتمكــن اســة النظــربا تتطلــب ــزة امل ــذه ل دته مــا ؛ألّن مشــا ر

اإلدراك.
ِفْرَعــْوَن  َآَل  َوَأْغَرْقَنــا َفَأْنَجْيَناُكــْم  اْلَبْحــَر  ِبُكــُم  ــا َوِإْذ َفَرْقَن  }: ــ  عا قولــه وكذلــك   

[البقــرة:50]  { َتْنُظــُروَن  َوَأْنُتــْم 
عليه  مو الن البحرلقوم ا ،فخرق تأمل م عل ب ي ال زات امل من ذه   
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فرعون (83)فعندما  آل من م نجا والفضل املنة محل تقع للعادة خارقة عمة السالم
ان  السالم ،ف عليه مو بالن م إيما عد فرعون ًا من ر مصر من إسرائيل ب خرج
ل  اآل املألوف غ الشــاطئ ق طر وا األخرى ،وســل املناطق م شــار ان خائفًا من فرعون
هللا  مــن ــ م ،بو مســ قطعــوا و ــم ليصدو ــم قــوا في م وجيوشــ ــن املصر بقوافــل
ــزة  امل فتحــل عبــوره عــن ــن البحــرعاجز أمــام للوقــوف اضطــروا ــم ّ أ إّال ــ عا و ســبحانه
ق  طر ما بي ن نصف البحرإ لينفلق عصاه يضرب أن الن أمرسبحانه أن عد رة البا
يصلــوا  أن دون اســة با دونه شــا ــم أعي أمــام حــدث ــذا ل خاللــه (84)،و مــن مــروا ــس ي

يتأملــوه . أن ــ ع ســبحانه بــه ــم ذّكر لــذا إدراكــه ــ إ
َخَلــَق  ــَمَواِت َواْألَْرِض َوَمــا َمَلُكــوِت السَّ ــ ِ ــ :{ َأَوَلــْم َيْنُظــُروا عا لــق : نحــوقولــه ا 2.تأمــل
{ ُيْؤِمُنــوَن  ْعــَدُه  َ َحِديــٍث  َفِبــَأّيِ  ــْم  ُ َأَجُل َب  َ ــ َ اْق َقــِد  َيُكــوَن  َأْن  ــ َ َع َوَأْن  ٍء  ْ ــ َ ِمــْن  ــُه  اللَّ

[األعــراف:185]
للتفكــر  بتأمــل واألرض الســموات خلــق ــ النظــرإ ــ ع ــ عا و ســبحانه هللا حــث   
إ  ينقسم نا املوجودات (85) والنظر أصناف النظرالعميق واالعتبارواالستدالل ،ذلك
عظيــم  ــ ع الدالــة ــا أحوال ودقائــق مخلوقاتــه ــ نظــر ــ ــ ،وإ عا هللا ملــك عظيــم ــ ((نظــر
قدرته  عظم ع دليل لوقات ا والنظرإ ه غ دون ية باإلل قيق وا ف عا هللا ملك
أّن  نظــراعتبــارلعلمــوا ذلــك ــ فلــونظــروا يــة باإلل قيــق ــوا ف الصنــع ــ املنفــرد وأّنــه ــ عا

واحــد)).(86) إلــه إّال ــس ل لــه ذلــك ــع صا
ــا  َ َل َوَمــا ــا َ ا نَّ َّ َوَز ــا َ َنا ْ ــْم َكْيــَف َبَن ُ ــَماِء َفْوَق السَّ ــ َ ِإ ــ :{ َأَفَلــْم َيْنُظــُروا عا فقولــه   
ــت  وُز بدقــة ــت ُبن كيــف يــوم ل ــا يرو ــ الســماء ال ــ النظــرإ ــ ِمــْن ُفــُروٍج }[ق:9]،دعــوة
فتــق  ال العيــوب مــن ملســاء ســليمة ــا جعل ــ ع وقدرتــه الــق ا َخلــق ــ ليتمعــن واكــب بال
ســن  ا تباعــد ، شــديدة وال تفــاوت ــا أجزا ــن ب ــس األجــزاء ل متصلــة ككــرة صــدع وال ــا ف
اآليــة  ــذه ــ خلقــه ،جامعــًا  وعظمــة ــا خالق ــ التفكــر ــ ع والنفــس العقــل تبعــث مــال وا
النظر  سنة (87)،وُاخت ا ي املرا دة من  مشا ن التمك بنعمة واالمتنان االستدالل ي معا
ْحَمــِن  َخْلــِق الرَّ ــ ِ َتــَرى َمــا َخَلــَق َســْبَع َســَمَواٍت ِطَباًقــا ــِذي :{ الَّ ــ عا قولــه ــ ــ ال ــة الرؤ دون
حصــول  ــ ان ِمــْن ُفُطــوٍر }[امللــك :3] ((فــكأّن النظــر ــْل َتــَرى َ ِمــْن َتَفــاُوٍت َفاْرِجــِع اْلَبَصــَر 
لــم  نــاك االســتعباد ،و مقابلــة ــ بعاد االســ ليقــع ــة الرؤ ــ إ حاجــة وال ارالرجــع بإنــ العلــم

النظــر)). (88) مــن أتــم ــ ــ ال ــة بالرؤ إليــه م فأرشــد ــور ارمذ بإنــ ــم م يوجــد
 ُ ــ ِ ْ ــُه ُي ْلــَق ُثــمَّ اللَّ َ ْ ــَدَأ ا َكْيــَف َب اْألَْرِض َفاْنُظــُروا ــ ِ وا ُ :{ ُقــْل ِســ ــ عا وقولــه   
ســان   اإل أمــرســبحانه نــا ٍء َقِديــٌر } [العنكبــوت:20] ،و ْ ــ َ ّلِ  ُ ــ َ ــَه َع ْشــَأَة اْآلَِخــَرَة ِإنَّ اللَّ َّ ال
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ــ  األرا ــ إ التوجــه ــم فعل ــم بالد أحــوال ــ إ ــم أنظار ــم تدل لــم إن األرض ؛ألنــه ــ الســ
قديمًا  ا عل موجود ما ل و ا وجبال ا ول س األرض إ أنظاره وجه طلبًا للمعرفة ،و األخرى
ان  امل شوئه منذ ته ؛ألّن وجوده رؤ له سبق لم ما يتأمله ما يجد أن وحديثًا ،ع
فالســ  ا ؛لذلــك واٍع الستكشــاف ــ غ باســتمرارتجعلــه ــا ينظــرل ــ ال ــا ذا واملوجــودات ذاتــه
النظرمناسب(( ألّن  ـــــــــل ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ قيقة (89) وفعــ ا النظرواستكشاف لتنوع وسيلة عد ُ األرض
إدراك  إ من تقل رلي وأش النظرأو وبفعل البصرو ق بطر حاصل هللا خلقه ما إدراك

ــوســبحانه . خالــق  إّال أّن ال اآلخــرة)) (90) ، والوصــول شــأة ال ــ ُي أّنــه
ِبــِل َكْيــَف ُخِلَقــْت } اْإلِ ــ َ َيْنُظــُروَن ِإ :{  َأَفــَال ــ عا ــــــــــــه ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ قولـــــــــــ ــ اإلبــل خلــق كيــف وتأمــل

[17: [الغاشــية 
تفكــرون  و عــون ال كيــف ســاؤل ،فال ــن  الع رأى ــم أمام ــا يرو إلبــل ــة فالرؤ   
ــا  وقو ــا جث عظــم تنمــاز ــرالعقــول ،حيوانــات ُت ــ ال يــأة ال ــذه ــ ع ــا خلق كيفيــة ــ
والعطش  وع ا متحملة البعيدة املناطق إ الشاقة األحمال لتنقل الئقة يأة و الشديدة

(91) ا.  و وســ ــا وحرك ــا قيام ــ ســان لإل ،منقــادة أيــام  لثمانيــة تصــل ملــدة
َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا  َأْنَزَل ِمَن السَّ ِذي َو الَّ ُ عا { َو قوله الثمر النظر وأمرإ   
ــا  َ ْخــِل ِمــْن َطْلِع َوِمــَن النَّ اِكًبــا َ َ ُم ُنْخــرُِج ِمْنــُه َحبــا ِمْنــُه َخِضــًرا ٍء َفَأْخَرْجَنــا ْ ــ َ ّلِ  ُ ِبــِه َنَبــاَت 
ــ  َ ِإ َشــاِبٍه اْنُظــُروا َ َ ُم ــ ْ َوَغ ا ً ِ ــاَن ُمْشــَت مَّ ُتــوَن َوالرُّ ْ ــاٍت ِمــْن َأْعَنــاٍب َوالزَّ ِقْنــَواٌن َداِنَيــٌة َوَجنَّ
يــًال  ض يخــرج عام:99]كيــف َيــاٍت ِلَقــْوٍم ُيْؤِمُنــوَن }[األ َذِلُكــْم َآلَ ــ ِ ْنِعــِه ِإنَّ  َ َأْثَمــَر َو َثَمــِرِه ِإَذا
جامعــًا للمنافــع  صــار نــع و ــ ون أثمــر إذا ثــم انتفــاع فيــه يــرى ال الناظــر رآه إذا ضعيفــًا 
الــق  ا لقــدرة بصارلالعتبــارواالســتدالل واالســ اقتطافه،فالنظــرأمــربالتأمــل وقــت وحــان
مــن  ــن الناحيت ــن ات يأخذ(( نــا ــم الكر حــال (92) ،فالقــرآن ــ إ حــال مــن لــه تحو ــ ومقدرتــه
بالتأمــل  ــة حر نقطــة ــا م ليجعــل ة ــ املك اآللــة ــا عل ضــع و ايــة وال األثمــار :البدايــة حيــاة

 (93)  .(( بصار  واالســ
ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــم ،نحــوقولـ الكر القــرآن ــ ة ــ كث آيــات ــ النظــربالعاقبــة ن ــ العاقبــة : اق 3.تأمــل

عــام :11] ــَن }[األ ِب اَن َعاِقَبــُة اْملَُكّذِ َ َكْيــَف  ــمَّ اْنُظــُروا اْألَْرِض ُث ــ ِ وا ُ :{ ُقــْل ِســ ــ عا
َن }[األعراف:84] ِرِم ْ ُ ْ اَن َعاِقَبُة ا َ َفاْنُظْر َكْيَف  ْم َمَطًرا ِ ْ َعَل { َوَأْمَطْرَنا

اَن َعاِقَبُة اْملُْفِسِديَن }[األعراف:86] َ َكْيَف  { َواْنُظُروا
ــَن }[آل  ِب اَن َعاِقَبــُة اْملَُكّذِ َ َكْيــَف  اْألَْرِض َفاْنُظــروا ــ ِ وا ُ ٌن َفِســ َ { َقــْد َخَلــْت ِمــْن َقْبِلُكــْم ُســ
ليتوصلوا  بتدبرواستدالل التفك ع ث دفعًا ل اآليات،وذلك من ا عمران:137] وغ
م  وفســاد ــم كذ ب ســ ــم حــّل  مــا دة ومشــا الســابقة األمــم مــن والعظــة ة ــ الع أخــذ ــ إ
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م. (94) زا واســ


ا: دالال ومن اإلدراك النظرليحصل إمعان عد ة الرؤ تتحقق
ًبا }[املعارج :6-7] ِعيًدا * َوَنَراُه َقِر َ ْم َيَرْوَنُه  ُ َّ عا :{ ِإ نحوقوله

الذيــن  ــوظــن ــذا عيــدًا ،و عتقدونــه يظنونــه  أو ــ عيــدًا) بمع فقولــه (يرونــه   
يتحقــق  محــاًال أن يرونــه ــم ّ زاء ؛أل اســ ســؤال عنــه ســاءلون ي إذ ســاب ا يــوم ــ كفــروا
إيــاه  ــم آل دفــع ــم أصــًال ،لزعم يقــع ال أّنــه عتقــدون ــم ّ أوأ اإلحالــة ــة ج ــ ع بعدونه ســ

(95) ــم.  ع
ــ  بمع وإّنمــا الظــن ــ بمع ســت ل نــا ــة أّن الرؤ ي الســامرا فاضــل الدكتــور ــرى و   
العــذاب.(96) أو القيامــة ليــوم وجــود ال أّن  تمامــًا  ــن متيقن ــم ّ أل مــا ،ر ــن  واليق العلــم

م  بعاد الســ م شــ بط ن مســتمر انــوا ــم أقــرب ،أل الظــن ــ بمع األول والــرأي   
. ــ الص ــ ع يــه ن ســبحانه هللا حــث لــذا العــذاب وقــوع

ــَمَواِت َواْألَْرِض َوِلَيُكــوَن  يــَم َمَلُكــوَت السَّ ِ ِإْبَرا ــَك ُنــِري ــ :{ َوَكَذِل عا نحــوقولــه
عــام:75] ــَن }[األ ِمــَن اْملُوِقِن

واملعقــوالت  للمبصــرات واملعرفــة شــاف االك ــ ع نــا ــة الرؤ اســتعمال يــدل إذ   
سديدًا لنظره  ية واإلل ية و بالر وتبصره يم إبرا عرف ق ،أي ا ع ا بجميع املستدل
رأي  ــ املتيقــن (97)،وع االســتدالل ــق طر ــ إ اديــة ال املعرفــة ــ إ ليصــل شــراحًا لصــدره وا
أي:عرفنــاه  ب املســ ــ ع ب الســ إطــالق مــن للمعرفــة ــة لغو نــا ((اســتعارة ــة الرؤ ــ اآللو

(98)  .(( صرنــاه  و
يِن } [املاعون:1]  ُب ِبالّدِ ُيَكّذِ ِذي عا :{ َأَرَأْيَت الَّ قوله كذلك

القبيحــة  الوســائل ل ــم ل انــت الذيــن ــن افر ال حــال بــًا مــن اآليــة ــذه نزلــت   
يم..ا ،فدّلت  الي مراعاة وعدم واحتقاره الضعيف واعتداء ع تكذيب من م أعمال
لة  م ئة ،معرفــة الســ واألعمــال األفعــال ــذه مارســوا ــؤالء الذيــن ل املعرفــة ــ ع نــا ــة الرؤ

د. (99) املبصــرواملشــا ل ــ م
ي ). (100) مع (أخ ع تدل وقد

قوله  السالم)  يم (عليه إبرا الن لسان ع ورد الرأي ،نحوما طلب و
َتــَرى  َأْذَبُحــَك َفاْنُظــْر َمــاَذا ــي ِّ اْملََنــاِم َأ ــ ِ َأَرى ــي ِّ َّ ِإ ــ َ ُب َ َقــاَل َيــا ْ ــ َبَلــَغ َمَعــُه السَّ ــا ــ :{ َفَلمَّ عا
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ــَن }[الصافــات :102] اِبِر ــُه ِمــَن الصَّ ِإْن َشــاَء اللَّ ي ِ ُتْؤَمــُر َســَتِجُد َأَبــِت اْفَعــْل َمــا َقــاَل َيــا
ــ  ع تــه ولــده ،فقــّص رؤ ُأمــربذبــح أّنــه منامــه ــ الســالم عليــه يــم إبرا ــ الن رأى   
رأيــه  ليقــرر نفســه مــع مشــاورته ًا لــه تــار ــ عا و ســبحانه هللا أمــرمــن ــذا أّن  ًا إيــاه ــ مخ ولــده
إن  قدمــه ــت عــزوجــل ،فيث بــالء هللا مــن ــم إل أنــزل مــا ليعلــم حتــم ولــده ــي، فمشــاورة ا ال
السالم  عليه إسماعيل الن جواب ان عا ،ف ألمره ينقاد لعله سلم إن عليه أمن و جزِع

ســبحانه. (101) ألمــرهللا مطيــع ُأمــروأّنــه مــا والــده يفعــل أن لنفســه مشــاورته عــد
عقلية. (102) ال ة بصر نا ة الفراء أّن الرؤ رى و

ــا ،نحــوقولــه  واإلخبــارع ــا العلــم ثــم املوجــودات دة مشــا عــد اإلخبــار يتحقــق
َتــُه  َّ َيــْوِم اْلِقَياَمــِة َألَْحَتِنَكــنَّ ُذّرِ ــ َ ْرَتــِن ِإ ــْن َأخَّ ِ َّ َل ــ َ ْمــَت َع َكرَّ ــِذي الَّ ــَذا َ ــ :{ َقــاَل َأَرَأْيَتــَك  عا
عــن (آدم) عليــه  ه ــ يخ أن ــ عا و ســبحانه هللا مــن ــس إبل َقِليــًال }[اإلســراء:62]،فطلب ِإالَّ

وفضلــه.(103) عليــه كرمــه الســالم ،كيــف
ــوَت َوَمــا  ُ ْ ُت ا ِســ َ ــي ِّ ــَرِة َفِإ ْ َّ ال ــ َ ِإ َنــا ْ ــ :{ َقــاَل َأَرَأْيــَت ِإْذ َأَو عا قولــه وكذلــك   

ــف:63] }[الك ًبــا  َ َ اْلَبْحــِر  ــ ِ يَلُه  ِ َســ َخــَذ  َواتَّ َأْذُكــَرُه  َأْن  ــْيَطاُن  الشَّ ِإالَّ َســاِنيُه  ْ َأ
ــم  ّ أ ــه ب ت أراد بــه) أي ــ (ت بمع ــي (104)،وقيــل أخ ــ بمع قيــل نــا ف(أرأيــت)    
اَطب  ا شعور إثارة مراده جوابًا بل اطب ا تظرمن ي ال لم رة ؛ألّن ((املت ال إ أووا

(105) ســاته)).  بمال مقرونــًا  العــذر ســط ل يــدًا  تم حــدث بمــا
اِب اْلِفيلِ }[الفيل:1] َ ْ َك ِبَأ عا :{ َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َرُّ  نحوقوله

وآلــه  عليــه هللا ــ محمــد (ص األكــرم ــ للن املبعــث قبــل الفيــل حادثــة ـــــــــــــــــــت ــ ـــــ وقعـ   
علــم) ؛ألّنــه  أوألــم ــ تخ نــا (ألــم تــَر)  ــ (ألــم يــه ؛ومع عي ا د شــا ــولــم وســلم ) ؛لذلــك
يه. (106) عي رآه كأّنه ح ا ن يق لشدة ن بالع د املُشا لة م ا أنزل عا و سبحانه
جمع  أراد سبحانــــه ألّن هللا ما أوالعلم (107)، ر ن الع ة رؤ تص ة إّن الرؤ وقيل   

قيقة. ا ة والرؤ العلم ن املعني


ر :7/10. روالتنو (1) ينظر: الكشاف :2/282 والتحر
القرآن:2/962. ظالل ي :7/4 و املعا (2) ينظر: روح

ر:  ـــــــــــروالتنو ــ ـــ ــــــــ ي : 10/160 والتحر املعا يط: 5/89 ، وروح (3)ينظر: الكشاف :3/81والبحرا
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.10/296      
ـــــــــــــــــــاوي :2/375. ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ البيضـ (4) ينظر: تفس

للرازي :16/163. الكب ول : 210والكشاف :3/81 والتفس ال (5) ينظر: أسباب
القرآن :14/461. ام ألح امع (6) ينظر: ا

يوسف:135 سورة رحاب ة از اال ي :13/40 والداللة املعا (7) ينظر: الكشاف :3/316 وروح
القرآنية :194. القصة ازاللغوي ي 13/39 واإل املعا (8) ينظر: روح

ر:13/43. روالتنو يط :5/333 والتحر الكب :200-18/196 والبحرا (9) ينظر: التفس
العرب: 14/356 مادة(زرى) . البالغة :1/413 مادة(زري)،ولسان (10) ينظر: أساس

ر  ي :12/43 والتحر املعا يط :5/219،وروح الكب :17/173 ، والبحرا (11) ينظر: والتفس
ر :12/58.           والتنو

العرب :4/295 (دور). (12) ينظر: لسان
ر :21/297. روالتنو ي :21/165 والتحر املعا (13) ينظر: روح

ر :21/296. روالتنو (14) ينظر: التحر
ر :24/116. روالتنو العرب:13/144 والتحر (15) ينظر: لسان

العرب :13/144 . (16) لسان
يط:7/438. (17) ينظر: الكشاف :5/339 والبحرا
كث :4/92. ـــــــــــرابن ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ (18) ينظر: تفسيـــــــــــــ

ر :24/116. روالتنو ي :24/59 والتحر املعا (19) ينظر: روح
ر :14/82. روالتنو العرب :3/396 والتحر (20) ينظر: لسان

ر :  روالتنو ي :14/79 و16/238 والتحر ــــــــــــا ــ املعـــــــــــ (21) ينظر: الكشاف :3/416 و4/120 ،وروح
16/340          

ـــر :14/81. ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــ روالتنو (22) ينظر: التحر

ــــــــرآن:4/2154. ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ القــــــ ظالل (23) ينظر: 

القرآن:11/262. ام ألح امع (24) ينظر: ا
ــــــــــــاف :5/210 . ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ الوج :4/ 473والكشــــــــــــــــــــــــــــ رر (25) ينظر: ا
ر :23/114 . روالتنو العرب :9/213 (طرف) ، والتحر (26) ينظر: لسان
م :8/346. الكر ـــــــــــــرآن ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ القـــــــ لمات (27) التحقيق

ي :23/89. ــــــــــــــــــا ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ املعـــــــ (28) ينظر: روح
ر :25/255. روالتنو (29) ينظر: التحر
ي :25/99. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ املعـ (30) ينظر: روح

ر:12/66. روالتنو الوج :3/169،والكشاف :3/197 والتحر رر (31) ينظر: ا
ي :2/49. املعا ـــــــــــر: روح ـــــــــــ ــ (32) ينظـــ
الوج :3/196. رر (33) ينظر: ا
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الكب :17/231. (34) التفس
ي : 12/49 . املعا :17/231، وروح الكب الوج : 3/169 والتفس رر (35) ينظر: ا

(36) ينظر: الكشاف :4/82.
ر :16/218. روالتنو الوج :4/44 والتحر رر (37) ينظر: ا

ي :  املعا يط :8/150،روح الوج :5/194 والكشاف :5/631 ، والبحرا ـــــــــــرر ــ ــــ ـ (38) ينظر: ا
. 27/40          

ر:27/84. روالتنو ي :27/40 ،والتحر املعا (39) ينظر: الكشاف 5/631 وروح
العرب :5/82. (40) ينظر: لسان

ر :16/89. روالتنو الكتاب :13/49 والتحر علوم (41) ينظر: اللباب
ي :16/86. املعا (42) ينظر: روح

يط:6/175 ،وروح  الكتاب  والبحرا علوم ــــــــــــــاب ــــــــ ــ :21/207  اللبـــــ الكب (43) ينظر: التفس
ي :16/86.           املعا

ي :16/191. املعا الكب :22/54 ،وروح (44) ينظر: التفس
(45) ينظر: الكشاف:2/54.

اح :2/ 830 (نظر) . اللغة :5/144 وال س (46) ينظر: مقاي
القرآن:758 (نظر). ألفاظ (47) ينظر: املفردات

ة :59. اللغو (48) الفروق
م :2/52-53. الكر للقرآن ي البيا (49) ينظر: التفس

العرب:10/144 (50) ينظر: لسان
ر:29/107. روالتنو (51) ينظر: التحر

يط :18/311 ،روح  ـــــــــــرا ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــــرالبيضاوي 5/376، والبحــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (52)الكشاف: 6/193  ،وتفسيـــ
ي :29/38.          املعا

ي :17/93. املعا يط:6/314،وروح (53) ينظر: الكشاف :4/165 والبحرا
ر :17/151. روالتنو نظر:التحر ي :17/93 ،و املعا (54) روح

ر :21/280. روالتنو (55) ينظر: التحر
غ). العرب :8/432(ز (56) ينظر: لسان

ي :21/157. املعا يط:7/211 ،وروح (57) ينظر: الكشاف :5/54 ،والبحرا
للفراء:2/336. القرآن ي (58) معا

القرآن:5/2837. ظالل ر:21/280،و روالتنو القرآن :7/340 والتحر ام ألح امع (59)ينظر: ا
ر  ي :29/36والتحر املعا يط : 8/174،وروح ـــــــــــرا ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ نظر: البحـ (60)الكشاف :5/655،و

ر:27/177.           والتنو
العرب:8/71(خشع). (61) لسان
ر:27/177.  روالتنو (62) التحر
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م :2/53. الكر للقرآن ي البيا (63) ينظر: التفس
ـــر: 29/18. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــ روالتنو (64) التحر

يط: 8/393، وروح  القرآن: 18/209والبحرا ام ألح امع ــــــــــــاف: 6/171، وا ــ (65) ينظر: الكشــ
ي :29/7.           املعا

العرب:10/14(برق). (66) ينظر: لسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــه: 57. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ طرفـــــــــــ (67) ديوان

ف:1/125. العر مات م ع (68) ينظر: التوقيف
ـــــــــــر  ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــــ ي : 26/139 والتحر املعا يط: 8/377 ، وروح (69) ينظر: الكشاف: 9/268 والبحرا

ر: 29/344-345.           والتنو
ر:11/68-69. روالتنو يط:5/120 والتحر (70) ينظر: الكشاف:3/110والبحرا

ــــــــــــــرآن: 9/454  ــ ـــــ القـــــ ام ألح امع الوج : 503-2/501 والكشاف: 2/556 وا رر (71) ينظر: ا
يط:4/456.           والبحرا

ر:21/297. روالتنو البيان :21/348 والتحر (72) ينظر:مجمع
ــــــــــــاف: 5/419. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (73) ينظر: الكشــــــــــــــــ
ـــر: 25/127. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ روالتنو (74) التحر
القرآن: 298. مجازات البيان يص (75) ت

الوجوه:459. النواظر:299 وإصالح عيون قرة (76) ينظر: منتخب
القرآن:2/310،واللباب  علوم ان الكب :8/112،وال (77) ينظر: الكشاف:1/573 والتفس

الرحمن :6/82. ب ي :3/204،وموا املعا الكتاب:5/340،وروح علوم           
ر:24/55. روالتنو ي :24/28 والتحر املعا (78) ينظر: الكشاف :5/323وروح

ر:23/100. روالتنو (79) التحر
الوجوه :459. النواظر:228،وإصالح عيون قرة (80) ينظر: املنتخب

القرآن :304-4/303،وروح  ام ألح امع ن:1/254 ،وا زمن زالبن العز القرآن (81) ينظر: تفس
ر :1/250-251. روالتنو ي :26-3/25،والتحر          املعا

ر:3/36. روالتنو (82) ينظر: التحر
ر :1/494-495. روالتنو يط:1/198 والتحر البيان :1/107 والبحرا (83) ينظر: مجمع

ي :9/128. املعا الدرر:8/181 وروح يط:4/430،ونظم (84) ينظر:الكشاف:2/536،والبحرا
ي : 9/128. املعا يط: 4/430 وروح (85) ينظر: الكشاف:2/536 والبحرا

ر: 9/179. روالتنو (86) التحر
ر : 26/286. روالتنو ي : 26/175 ،والتحر املعا (87) ينظر: الكشاف: 5/593، وروح

الكب :28/155. (88) التفس
الدرر : 14/417. الوج : 4/311 والكشاف : 4/543 ونظم رر (89) ينظر: ا

ر: 20/230. روالتنو (90) التحر
ي : 30/116. املعا (91) ينظر: الكشاف : 6/365 وروح
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ر:7/403. روالتنو يط :4/191 والتحر (92) ينظر: الكشاف :2/380 والبحرا
ــــــــــــــم : 254. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــ الكر القرآن (93) الطبعة
ر:7/149. روالتنو (94) ينظر: الكشاف:2/328 ,2/472،والتحر

ي :  املعا :30/125،وروح الكب البيان :29/353،والتفس (95) ينظر:الكشاف:6/206،ومجمع
ر:29/158. روالتنو           29/58 والتحر
ــو: 2/429. ـــ ــــــــــــــ ــ النحــــــــــــــــــــــــــــ ي (96) ينظر: معا

ر:7/315. روالتنو :13/45 والتحر الكب ــــــــــــاف: 2/366 والتفس ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (97) ينظر: الكشــــــــــــــــــــ
ــي : 7/197. ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ املعانــــ (98) روح

ر:30/564-565. روالتنو ي :30/241،والتحر املعا (99) ينظر:الكشاف:6/440 ,وروح
ي :30/241. املعا (100) ينظر: روح

البيان:  ــاج : 4/310، والكشاف:5/221، ومجمع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ للزجــــــــــــــ وإعرابه القرآن ي (101)ينظر: معا
ي:  املعا الكتاب:16/332،وروح علوم القــــــرآن: 2/1092،واللباب إعراب يان 23/452، والت

ر:23/151. ــــروالتنو ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ 23/129، والتحر
للفراء:2/390. القرآن ي (102) ينظر: معا

البيان :15/425. (103) ينظر: الكشاف:3/529،ومجمع
السليم:3/392 وروح  العقل : 21/148، وإرشاد الكب (104) ينظر: الكشاف: 3/598، والتفس

ي:5/317.             املعا
م:1/68. الكر القرآن البال (105) التفس

ي : 30/233،  املعا الكتـــــــــــــــــــــــــــــاب: 20/496، وروح علوم (106) ينظر: الكشاف:6/433، واللباب
لمة:89-90. للشعراوي:89/90،وصفاء ال القرآن تفس              واملنتخب

القرآن:13/37 . ام ألح امع (107) ينظر: ا


م. الكر القرآن : أوًال ـــــــــــ ــ

ـــ). دارالفكــر  العمــادي (ت982  الســعود ــم: أبــو الكر القــرآن مزايــا ــ إ الســليم العقــل ــــ إرشــاد ـــــــــ ــ
(د.م). ـــ – 1980 م.  ــع 1400  والتوز شــر وال للطباعــة

ـــ). ط1، دارالكتــب  عمــرالزمخشــري (ت538  بــن محمــود أبــوالقاســم البالغــة: جــارهللا ــــ أســاس ـــــــــ ــ
وت-لبنــان 1989م. العلمية،ب

زغلول،ط1،دارالكتب  ي سيو الواحدي ،تحقيق:كمال أحمد بن ول: ع ال ـــــــاب ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ أسبـــ
وت –لبنــان ،1411ه1991-م. ــ العلمية،ب

ـ)،تحقيــق:  ــي (ت 478 الدامغا محمــد بــن ســن ــم: ا الكر القــرآن ــ والنظائــر الوجــوه ـــ إصــالح ــــــــــــ
وت-لبنــان،1970م. ــن ،ب للمالي ــل، ط1، دارالعلــم األ ــزســيد العز عبــد

شباب  مصطفى،ط1،مؤسسة حسن السيد ـــــــة ،محمود ــــــــــــ ــ القرآنيــــــــ القصة ازاللغوي ــ اإل ــــــــــ ـ
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امعة،1981م. ا
البيضاوي (ت685ه)،  ازي الش أبوسعيد ـــــــــــــــل: ناصرالدين ـــــــــــــــرارالتأو ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ وأســــــــــــ يل أنوارالت ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت-لبنان 1418ه. ي ،ب العر اث      ط1،دارإحياء ال
عبد  أحمد عادل األندل (ت 745ه)،تحقيق: تحقيق: الشيخ ـــان ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يط:أبوحيــــــــــــ البحرا ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
وت–لبنان ،1413ه1993-م. العلمية ،ب معّوض،ط1،دارالكتب محمد ع والشيخ املوجود

أبو  ـ) تحقيق: محمد الزرك (ت794 هللا عبد بن محمد القرآن: بدرالدين علوم ان ال ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
وت (د.ت). شر - ب وال للطباعة يم، ط2، داراملعرفة إبرا الفضل

ـ). تحقيق: ع  ي (ت 616 العك ن س ا بن هللا القرآن: أبوالبقاء عبد إعراب يان الت ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
رة (د.ت). ل - القا ا ي البجاوي، البا محمد

سية  ـ). دارالتو العاشور (ت 1390 ـــــربن ــــــــــ ــ ـ الطا محمد بن الفاضل ر: محمد روالتنو التحر ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
س 1984م. شر - تو لل

وت- العلمية ،ب املصطفوي ،ط3،دارالكتب ـــــــــــــــــــــــــــم : العالمة الكر القرآن لمات التحقيق ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
لبنان.

، املكتبة  املطع يم إبرا العظيم عبد م: الدكتــــــور الكر القرآن ام لالستف البال التفس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
ـ1979-م. التوفيقية 1399

الشاطئ ،ط5،دار  ت ب الرحمن عبد شة عا ــــــم : الدكتورة ــــــــــــــــــــــــ ــ ـ الكر القرآن ي البيا التفس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
رة –مصر،د.ت. املعارف ،القا

ومحمد  اشة ع بن ن حس هللا ن (ت399ه)،تحقيق:أبوعبد زمن ي أ ز:ابن العز القرآن تفس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
رة –مصر،1423ه_2002م. ديثة ،القا ا ،ط1،الفاروق الك مصطفى بن

بن  الدمشقي ،تحقيق:سامي القر كث ابن ــــــداء إسماعيل ــــــــــــــــ ــ العظيم :أبوالفــ القرآن تفس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
رة -مصر 1422ه. السالمة ،دارطيبة،القا محمد

وت-لبنان ،1981. ـ)،ط1،دارالفكر ،ب : الفخرالرازي (ت 606 الكب التفس ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
وصنه  له وقدم ـ). حققه الر (ت 406 ف ـــرآن: الشر ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ القــــــــ مجازات البيان يص ت ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
ـ- رة 1374 ية - القا العر . دارإحياء الكتب األو حسن. الطبعة الغ ــــــــــــــــد عبــــــ ارسه: محمد ف

1955م.
الداية  رضوان املناوي،تحقيق:محمد الرؤوف عبد ــــــــــــــــف : محمد ــ ـ التعار مات م ع التوقيف ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت-لبنان،1410ه . (ت1031ه)،دارالفكراملعاصر،ب
ـ)، دارإحياء  القرط (ت671 األنصاري أحمد بن محمد هللا القرآن: أبوعبـــــــد ام ألح امع ا ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت –لبنان،(د.ت). ي ،ب العر اث ال
عمر،ط1،دار  عمرمحمد السالم) ،الدكتور يوسف (عليه سورة رحاب ة از اال الداللة ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت –لبنان،1417ه1998-م. اث ،ب لل املأمون
وت- العلمية ،ب ـــــــرالدين ،ط3،دارالكتب ناصــــــــــــ محمد دي له :م وقّدم طرفة :شرحه ديوان ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

لبنان ،1423ه2002-م.
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يحه:السيد  وت شره ب اآللو (ت1270ه)،ع محمد السيد ــــــــــــن الديـ اب ي :ش املعا ـــ روح ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
وت-لبنان ،د.ت،د.ط. ي ،ب العر اث اآللو ،دارإحياء ال دشكري محمد

ـ)  تحقيق: أحمد  ري (ت 400 و ا حماد بن ية: إسماعيل العر اح و اللغة اح: تاج ـــ ال ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
ـ1987-م. وت-لبنان1407 ن ، ب للمالي عطار، ط4، دارالعلم الغفور عبد

ضــة ،  ال ــاض، مطبعــة شــر – الر لل ــخ ن، داراملر الشــ الفتــاح عبــد لمــة: الدكتــور صفــاء ال ــــ  ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
ـــ1983-م. رة،1403 –القا مصــر 

وحققــه:  ـــ) ضبطــه العســكري (ت406 ل ســ بــن هللا عبــد بــن ســن ا ــالل ــة: أبــو اللغو ــــ الفــروق ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
ـــ1981-م. وت-لبنــان 1401 العلميــة ،ب ــس، دارالكتــب القد الديــن حســام

وت -لبنان،1987م. ـ)، ط13،دارالشرق،ب يم (ت 1387 إبرا بن قطب القرآن: سيد ظالل ـــ  ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
املوجود  عبد أحمد عادل الزمخشري(ت538ه)، تحقيق: الشيخ القاسم ي أ ـــ الكشاف:جارهللا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

اض،1419ه1998-م. ان،الر العبي معّوض،ط1،مكتبة محمد ع والشيخ
وت-لبنان،(د.ت). منظور(ت711ه)،ط1،دارصادر ،ب بن مكرم بن العرب :محمد ـــ لسان ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

(ت880ه)،تحقيــق:  ــ  نب ا الدمشــقي ــ ع بــن عمــر حفــص الكتاب:أبــو علــوم ــ اللبــاب ــــ  ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
وت- ــ العلميــة ،ب معــّوض،ط1،دارالكتــب محمــد ــ ع والشــيخ املوجــود عبــد أحمــد عــادل الشــيخ

لبنــان،1419ه_1998م.
وعّلــق  ــه ـ) ــ (ت 548 الط حســن بــن الفضــل ــ القــرآن: أبــوع تفســ ــ البيــان ــــ مجمــع ـ ــ ـــ ـ ــ ــ

وت –لبنــان. ــ اث  ب ــ ــي، دارإحيــاء ال ال ا الرســو باســم عليــه: الســيد
،ط1،دارالكتب  الشا عبد السالم (ت546ه)،تحقيق:عبد األندل عطية :ابن الوج رر ـــ ا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت –لبنان 2001م. العلمية ،ب
الكتب  النّجار،ط3،عالم ع ـ)،تحقيق:محمد الفراء (ت 207 اد ز بن ا القرآن: أبوزكر ي ـــ معا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

وت –لبنان1403ه1983-م.  ب
غداد 1987-1986م. كمة- ا ت ي، ب السامرا صا النحو: فاضل ي ـــ معا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ

عبد  ـ) تحقيق: الدكتور الزجاج (ت 311 الّسري بن يم إبرا اق وإعرابه: أبوإ القرآن ي ـــ معا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ
ـ1988-م. وت –لبنان 1408 الكتب ،ب ، ،ط1، عالم شل عبده ليل ا

الســالم  ـــ)، تحقيــق: عبــد ــا (ت 395 زكر بــن فــارس بــن أحمــد ن ســ اللغــة: أبــوا ــس مقاي ــم ــــ م ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
ـــ1979-م. وت-لبنــان، 1399 ــارون، دارالفكــر ،ب محمــد

ــة،  املصر االنجلــو ـــ)، الناشــر: مكتبــة ــي (ت 420 ا األص القــرآن: الراغــب ــب غر ــ ــــ املفــردات ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
ديثــة 1970م. ا الفنيــة املطبعــة

عبــد  أبــوالفــرج الديــن ــم: جمــال الكر القــرآن ــ والنظائــر الوجــوه ــ النواظــر عيــون قــرة ــــ منتخــب ـ ــ ـــ ـ ــ ــ
عبــد  فــؤاد الصفطــاوي، والدكتــور الســيد ودراســة: محمــد ـــ)، تحقيــق ــوزي (ت 597 ا الرحمــن

ة (د.ت). (د.ط). ــرة- اإلســكندر ز ا املعــارف، مطبعــة شــأة أحمــد، م املنعــم
ــي ،  الديوا واري،ط3  مطبعــة الّســ املوســوي ــ األع القــرآن: عبــد تفســ ــ الرحمــن ــب ــــ موا ـ ــ ـــ ـ ــ ــ

ـــ1989-م.  1409 العــراق،  غــداد- 
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اإلســالمية،  ــ (ت885ه)،دارالكتــب البقا ــــــــــــــم ــــــــــــــ ــ يــــــــــــــــــ إبرا ســن ا ــي أ الديــن ــان الدرر:بر ـــــ نظــم ــــــــ ــ
ــرة –مصــر،د.ت،د.ط. القا
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د. رشيدة سعدوني، معهد الترجمة، جامعة الجزائر 2، الجزائر

 د. فتيحة رمضاني، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر 2، الجزائر

 
                     

الّشعبية. جمة، الّثقافة ، القبائلية، ال الّشف  األمثال، األدب
Résumé 

Les proverbes populaires kabyles entre la traduction littérale et 
la traduction culturelle

Le présent article étudie la problématique de la traduction 
des proverbes populaires kabyles en français et en arabe, et 

vise à montrer les obstacles auxquels bute le traducteur lors de 
leur transfert. Pour ce, il se focalise sur la difficulté de rendre 
l’image du proverbe d’origine à cause de l’insuffisance de la 
connaissance linguistique du kabyle, sans une connaissance 
culturelle approfondie. Ajoutons à cela l’existence de concepts 
des deux langues susmentionnées, dans la structure du pro-
verbe kabyle, ce qui rend le processus de traduction un simple 
re-transfert d’un concept existant déjà dans ces deux langues.  
Et si la traduction des proverbes est nécessaire pour les sau-
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ver de l’oubli, le traducteur est tenu de présenter l’exotisme du 
proverbe  original que le lecteur acceptera et comprendra sans 
peine. 
Mots-clés: Proverbes, littérature orale, Kabyle, traduction, culture 
populaire.


ل  و «شــ مجتمع ل الّســائدة الّشــعبية الّثقافة جزٌء من الّشــعبية إّن األمثال
ــ  الّثقا املــوروث ــ تنــدرج ســانية» (1)، كمــا اإل ــا عرف ــ ال القديمــة األدبيــة ال األشــ مــن
شــمل  ــ ال الّالماديــة الثقافــة عناصــر ، إذن، أحــد ــ األجيــال. ف ناقلــه ت الــذي الّشــف

ــا.  وغ واألخــالق والّتقاليــد والعــادات ارواملعتقــدات واألفــ القيــم
الــذي  تمــع با تتعلــق وثقافيــة اجتماعيــة معلومــات الّشــعبية األمثــال         وتحــوي
اليوميــة  يــاة ا مصداقيــة و بدقــة ــش. وتصــف الع وطــرق الّســائدة الثقافــة فيــه،  قيلــت
ّل  متنــاول ــ ــة لغو عبــارات ســتخدم ــا أل ــم بي واالنتقــال فــظ ا لة ســ ــ لألفــراد، و
األمثال  ذه بجمــع ون ــ كث احثــون أدبــاء و تــم ا العاميــة. وقــد ــات تمــع، والّل ا طبقــات
ــا. وتتوّفــر  إل أشــرنا ــ ال املعلومــات مــن تتضّمنــه الــّزوال، وملــا مــن ــا حفظ ــدف ا ودراســ

يه. شــ ّ ــوال و ــ املع نفــس حــول ــا ّل ــا، وتــدور ل ة ــ كث ــف عار
يقــال  ِمْثُلــُه وَمَثُلــُه، كمــا ــذا ة، يقــال ســو لمــة ــا «  ّ أ ــ ع منظــور ابــن ــا        فيعّرف
ا  ّ بأ كذلك األمثال عّرف واملماثلة. وُ يه ش ّ وال نا املقصود ُه»(2). واملع ُ َ ُه وَش ُ ُ ِش ذا
ــا  لتغلغل ــم ومعتقدا النــاس طبيعــة عكــس مــرآة ــا ّ أل الّشــعبية عناصــرالّثقافــة أبــرز «مــن
ذلــك  تتجــاوز بــل فقــط تلفــة ا املواقــف ــن ّ ُتب ال ــ اليوميــة. و ــم حيا جوانــب معظــم ــ
أّن  القول ذا عديدة» (3). ومع مواقف به يقتدى نموذجا ؤالء الّناس ل لتقّدم أحيانا
ا  عل غلب قة بطر يومية ومواقف أمور من تمع ا يحدث ما ص ّ ت الّشعبية األمثال
أو  عاظ ّ أواال يخ أوالّتو املدح قصد معّينة مسألة إ باه االن للفت ة ر ّ وال املزح ع طا

األغراض. مــن ــا غ
عــن  غيــة األماز األمثــال تحــت تنضــوي ــ ال القبائليــة الّشــعبية األمثــال تختلــف وال
ــذا  ــا، و دف و ــا ومضمو ا ل شــ ــ األخــرى،  تمعــات ا ــ املوجــودة األمثــال مــن ــا غ
الثقافــات  ــ املثــل عــن ــ األماز املثــل يختلــف يقــول: «ال الــذي ــد ا ا ن ســ ا يؤكــده مــا
مدلوالتــه،  حيــث مــن أو تــه ن و له شــ حيــث عامليــة ، ســواء مــن أم انــت محليــة األخــرى
ــا،  ف ــرالقصــد و ايــة، أوخالصــة ل لــة مخ صيغــة ــوبمثابــة ووظائفــه ، ف عــاده وأ
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وص  ــ ومغــزى، و مضمــون ذات أوقصــة شــة مع ــة تجر تكمــن املوجــزة عباراتــه ــ أّن  إذ
ــ  ــا ونا تتجــّذرم ثقافيــة مرجعيــة ــ ع املتلقــي، وتحيلــه ــن ذ ــ بــادرإ ت وحبكــة، وأحــداث
ــ  الّشــعبية أّن األمثــال الباحــث ــذا قصــد املثــل.» (4) و ــا إل ــ ت ي ــ ال ماعيــة ا الذاكــرة
األمثــال  ميــة أ مختلفــة. وقادتنــا مقامــات ــ قــوًال ــا يرّددو الّذيــن األفــراد تجــارب حوصلــة
الية  إشــ ع للوقوف املقال ذا ا تناول إ فيه ا ــ ّ وتر القبائ تمع ا الّشــعبية
األمثال  نقل جم امل ين أّي مدى ي: «إ اآل الّسؤال عن اإلجابة إ س ا. وس ترجم

يــة؟  والعر ســية الفر ــن الّلغت ــ إ القبائليــة الّشــعبية


غــزوات  زائــر، خاصــة، وجــود ا ــخ ــي، عامــة، وتار العر املغــرب ــخ تار تذكــرمؤلفــات
والرومان  ن يقي الفي وجود ان خ، ف التار ع سلسال م الغزو ان عديدة، «حيث خارجية
عــن  (5) (ترجمتنــا). ونتجــت ن.»  ســي الفر ا ــ وأخ واألتــراك والعــرب ــن نطي والب والونــدال
ن  املســتعمر ــن ب ثقافيــة اســتعارات اســتعمال ــ تمّثلــت ــ ثقا تبــادل عمليــة الغــزوات ــذه
املغــرب  مجتمعــات ألّن أغلبيــة الّلغــة ــو الّتبــادل ــذا تأثــر مــا ــن، وأول األصلي ان والّســ
الذين « يمثلون  القبائل منطقة ان س ا بي ية، ومن شف ثقافة ذات مجتمعات ي العر
راألسا  ا املنطقة ذه الّلغة عت العرب، و عن مختلفة أعراق أومجموعة عرقا
وإّنما  زائرفقط ا قبائل الّلغة ذه تخّص  القبائلية.» (6) (ترجمتنا). وال ة و ال يمّثل الذي

  . ــ الكب املغــرب ــ ــش ع ــ ال القبائــل ل
مــن  ينحــدر ــ القبائ تمــع «ا أّن  دومــاس)  ــن (أوج  Eugène Daumas ــرى  و
خاصــة،  زائــربصفــة املغــرب، وا بــالد ــ املســيطر تمــع ــوا ان و ــس متجا واحــد مجتمــع
ول، واســتقروا  الّســ انه ســ غــادر دتــه،  اضط ــ ال املتكــررة االســتعمارات ب ســ ولكــن
ــات  الّل ــور ــا «بظ ور ظ ارتبــط القبائليــة، فقــد ــة الّل (ترجمتنــا). أمــا بــال.»(7)  ا ــ
ــة.» (8) اللغو الّنمــاذج مــن العديــد ــ ــا]  ا [مع اك يفســراشــ مــا ــذا األخــرى، و غيــة األماز

باســتعمال  ــة الّل ــذه غان). وتمتــاز شــ (ترجمتنــا) حســب Foudil Cheriguen (فوضيــل
أوال،  ــم الكر القــرآن ــا يــة، ومصدر العر الّلغــة مــن ضــة مق لســانية يــم مفا ــا ــن الّناطق
يجــة  ن األخــرى تمعــات وا ــ القبائ تمــع ا ــن ب ــش الّتعا ليــة، ثانيــا. وأدى ا ــات والّل
واألشــعارواأللغــاز،  ــي األغا حيــث مــن القبائليــة إثــراء الّثقافــة ــ ــا، إ إل أشــرنا ــ ال الغــزوات

نا.  دراســ موضــوع ــ ــ ال الّشــعبية واألمثــال القصــص ــ إ باإلضافــة
معّينــة  فكــرة ــص ّ الــكالم، وت لغــة ــ فّعالــة ــ «آلــة القبائليــة الّشــعبية إّن األمثــال
لمــة «ملتــل (أوملثــل)-  شــ .» (9) (ترجمتنــا). و ــ مع ذات لمــات ال مــن ممكــن أصغــرعــدد ــ
ا  املقارنة، وجمع ع القبائلية، و ة الّل املثل مع ية- إ العر الّلغة من اض اق و
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نفسه،  وم املف عن لمة « أنزي» (11) للّتعب ستعمل ملتول (أوملثول)» (10) (ترجمتنا). كما
ن  أساســي ن شــرط األمثــال ــذه الــكالم. وتتطّلــب عنــد االســتعمال ونــادرة حديثــة لمــة ــ و
ــا.  م بف الّشــرطان ــذان ســمح و ــي.  معا ذات ــة لغو رمــوز واســتعمال «اإليجــاز،  مــا  و

مباشــرة.»  (12) ( ترجمتنــا). ــا قول يصعــب ــ ارال واألفــ الّرســالة إيصــال ل ســ ــا فضل و
ــا  محتوا تضّمــن األفــراد، و ســلوك ضبــط ــ إ القبائليــة الّشــعبية األمثــال ســ و
عند  الناس دئة يانة، و القبيح، وذّم ا فعل عن طأ، والّن ا الوقوع «الّتحذيرمن

ــم...». (13) ع األقنعــة وإزالــة ــم عيو ، وكشــف ــ الّص ــ ع ــم ّ االبتــالء وح
قائمــا  يبقــى ــدل أّن ا كتابــة، إّال بالّنقــل القبائليــة الشــعبية الّثقافــة حظيــت وقــد
األمثــال  كتابــة عبــاس، ألن بــن صليحــة عتقــد ــا، كمــا ل ــي والكتا الّشــف الُبعديــن حــول
عــّرف  ية. و الّشــف ــا ــّم خصائص أ ــا إفقاد ــ إ حتمــا يــؤّدي الــّزوال مــن ــا حماي قصــد
ــ  ّ ع ــن، و مز أســلوب وذات ومختصــرة ة ــ قص بأّنــه «جملــة ــ القبائ املثــل ا نفســ الباحثــة
ســتعمل  و (ترجمتنــا).   (14) اجتماعيــة»  عــادة فأصبــح نصيحــة،  أو ــة تجر أو حقيقــة عــن
االجتمــاع  علــم ــ ســ ــ وال بيــة،  ال عمليــة للقيــام وســيلة الّشــعبية األمثــال األفــراد
م  حيا واملعاملة الّســلوك آداب ؤالء األفراد ُتكِســب ال االجتماعية شــئة الّت عملية

يــح.  ّ ال ــق الّطر ــ إ دائمــا ــم والّشــر، وتوّج ــ ا ــن ب ــ الّتمي مــن ــم اليوميــة، وتمّك
ذكرنــاه، باالختصــاروالوضــوح.  مــا ــ إ القبائليــة، باإلضافــة الّشــعبية وتمتــازاألمثــال
خاصا  تماما ا ع ح، و مباشروصر ا، وأسلوب وتجار الّسابقة األجيال بِحَكم معّبأة و
تمع، كما  ا املوجودة املتناقضات ن ب املقارنة واألعراف، وتحّبذ االجتماعية ن للقوان
إلضفــاء  ة ر ــ ّ ال أســلوب ســتعمل ســن، و ا الّســلوك ع ّ ــ ء، و ــ ّ ال بالّســلوك تنــّدد

تضــّر مشــاعرالّنــاس. ال ــ ح واملداعبــة املــرح روح
الــذي  اإلســالمي بالديــن متعّلقــة مواضيــع عــدة القبائليــة الشــعبية األمثــال نــاول وت
قــة. وتصــّور  العر القبائليــة والعائلــة والّشــرف،  ــم، واألخــالق،  إيما األفــراد منــه ســتمد
صــورة  تنقــل األمثــال ــذه ونبــات. وعليــه، فــإّن  حيــوان مــن القبائليــة ئــة الب محيــط كذلــك
ا  استخدام عند استحضاره من وتمّكن به عّرف التقليدي، و القبائ تمع ا عن دقيقة

املقامــات. مختلــف ــ
 

الّتاسع  القرن بداية إ سية الفر الّلغة إ القبائلية الّشعبية األمثال ترجمة عود
تمــع  ا ــ ــا م يتــداول مــا بنقــل تمــوا ا الذيــن األوائــل مــن البيــض اآلبــاء  ان عشــر. و
فيمــا  يقــال أّن العكــس إّال ســية الفر الّلغــة ــ وافــر حــظ األمثــال ــذه ل ان (15). وإذا ــ القبائ





153

يــة  العر ــة، والّثقافــة ج القبائليــة، مــن ــن الّثقافت ــش عا رغــم ألّنــه يــة العر بالّلغــة يتعّلــق
جمــون  امل يتكّفــل قيــا، لــم إفر شــمال ــ إ اإلســالم وصــول أخــرى، منــذ ــة ج اإلســالمية، مــن
قام  قليلة وترجمات عليه نا ع ّل ما ية. و العر الّلغة إ القبائلية الّشعبية األمثال بنقل
وردت  أخــرى يوســف، وترجمــات ب ســ أمثــال القبائــل ان ســ مــن جمــون أوم باحثــون ــا
الّثقافة  افئات م ا ل ال العامية ية العر بالّلغة ة زائر ا باألمثال ع ُ مؤلفات ضمن
املراجــع  عــدام ا ل مشــ ــ إ ضــاف بوطــارن (16). و قــادة غــراركتــاب ــ ع القبائليــة الّشــعبية
ــون  ل ــا م ــ كب عــدد ضيــاع ــ و أخــرى يــة، مســألة العر الّلغــة ــ إ األمثــال ــذه ترجمــة حــول
ُتقّصــرأو  قــد ماعيــة وا الفرديــة باألســاس. فالّذاكــرة يا شــف أدبــا ــ القبائ الّشــع األدب

املتداولــة.   ّل األمثــال بــ االحتفــاظ ــزعــن
القبائلية  الّشعبية األمثال ترجمة الية إش ة ومعا املقام ذا ّمنا          وما
ة  الّلغو ا خصوصيا ا ل ية شف ثقافة نقل أمام جم ألّن امل ية والعر سية الفر ن الّلغت إ
إملــام  عــدم ــ األمــرإ ــذا أدى خلــت. وقــد عصــور منــذ الكتابــة عرفتــا ــن لغت ــ ــة، إ والّنحو
يــة.  العر والّلغــة ســية الفر الّلغــة يتعّلمــون كمــا ــا القبائليــة، فيتعّلمو ــة بالّل الّنــاس عامــة
 ، ــ قبائ مجتمــع وســط شــأ ي لــم مــن جــم ي أن انيــة إم فرضنــا ــا ؟ وإذا جم ب إذن فكيــف
بــه  قــام غــرارمــا ــ ع القبائليــة الّشــعبية األمثــال القبائليــة ئــة الب ــ لــة طو مــّدة عــش أولــم
خبايا  كثب عن درسوا الذين األعراق وعلم االجتماع علم ن الباحث عض و اآلباء البيض
تمــع  ا عــادات تحــوي ــ ال األصليــة تــه بنك جمــة ّ نــّص ال يحتفــظ ــل املنطقــة، ف ــذه
بــه  ــزم األمــرأوا ــذا ــ ع وتصّوراتــه؟ إّن الّتأكيــد االجتماعيــة وقيمــه ومعتقداتــه ــ القبائ
نقــل  خــالل مــن القبائليــة الّشــعبية بالّثقافــة ــف للّتعر ــدا جا ســ ملــن افــا إ ــون ي قــد
ال  األدبية جمة ّ إطارال تدخل الّشــعبية األمثال ألّن ترجمة أخرى لغات إ ا أمثال
ذا  ــون ي وأن لمــات ال وراء داللــة ــاب الّذ جــم امل ــ ع ــن ّ يتع ان، بحيــث بمــ ــة الّصعو مــن

ــي: (17) عنا محمــد يقــول ــا، إذ م املنقــول الّلغــة أدب ــ ع واســع اّطــالع
باإلحالــة، أي  نــا أســّميه أومــا األلفــاظ داللــة نقــل ــ جــم]  امل ّمــه [أي ينحصــر  ال
 ، ــ األص الّنــص أوصاحــب املؤلــف يقصــده ء الــذي ــ ال نفــس ــ إ أوالّســامع القــارئ إحالــة
نفــس  ــ إحداثــه م ــ ع أّن املؤلــف ض ــ يف الــذي ــ التأث ــ وإ املغــزى ــ إ ذلــك ــويتجــاوز بــل
بمعرفة  أيضا ّ س وي بل ة الّلغو باملعرفة فقط ّ س ي وال ف أوالّسامع. ولذلك القارئ
عفــى  ُ قــد ســانية إ بجوانــب والفكــر، أي بالّثقافــة اإلحاطــة عــن ــا ف ــ غ ونقديــة، ال أدبيــة

ــا. اإلحاطــة مــن ــ العل جــم امل
جغرافيــة  رقعــة ــ القبائليــة الّثقافــة أّن تقوقــع ــ األمــرع تفســ يمكــن          وقــد
ا  ا ّ س اك االحت ق طر عن ا عل االّطالع ع العرب من ن الباحث إقبال محدودة، وعدم
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ب،  س من يكن ما ية. وم العر الّلغة إ ا أمثال ترجمة عن العزوف م م، سا لغ عّلم و
تحوي  األمثال ذه ألّن  العملية ذه للقيام افية غ القبائلية ة الل ألفاظ معرفة تبقى
ــ  ال األساســية تتوّفــرالشــروط لــم إذا نقلــه ل الّســ مــن ــس ل وأدبيــا ثقافيــا عــدا ُ ــا ثنايا ــ
جم،  امل تواجه ال الّصعاب أبلغ أّن «من ن حس اد ز سعدى ترى ي. كما د. عنا ا أشارإل
ــة  ورمز غمــوض عــض مــن الّنصــوص ــذه ــه تحو ملــا األدبيــة الّنصــوص جمــة ب يتعّلــق مــا
ا.» (18) ل أ بثقافة الّلغة، والعارف آداب دراســة املتبّحر إّال ا يدرك ال ثقافية وإســقاطات

يم  ومفا مفردات القبائلية ة الّل اض واق و إليه شــ أن أمريجب          وثّمة
حــول  ســؤاال يطــرح خيــة، مّمــا الّتار لفيــة ا بحكــم يــة والعر ســية الفر ــن الّلغت مــن ة ــ كث
ــا  ّ وكأ جمــة ّ نــّص ال ــ تبــدو الفكــرة- قــد ــذه مــن انطلقنــا ــ –إن ال األمثــال ــذه يــة ما
ومدى  و م أمرم إغفال ب ي ن. وال الّلغت ن ات أصال موجودة يم ومفا مفردات نقل
ا.  إل ت ي ال والّثقافة ا ف ش ع ال ئة الب انت ما م جمة ّ لنّص ال القارئ استجابة
تزخــر  ــ ال البالغيــة الّصــور افئــات م القــارئ يجــد املقــام، أن ــذا ــ باالســتجابة،  ــ ع و
ل  يقــول Michael CRONIN  (مايــ إذ ــ بدي ــ ــوأمــرغ القبائليــة، و الّشــعبية األمثــال ــا
ناســب  ت ال ما مجتمع ا تدع ي ال البالغية معناه «إّن الّلغة الّســياق، ما ذا ن)،  كرون
ة  م أخرى.» (ترجمتنا) (19). وتوجد مجتمعات توجد ال تلفة ا الّلغات مع بالّضرورة
القبليــة  أنظمــة ــ ع القائــم ــ القبائ تمــع ا طبيعــة ــ ذكرنــاه، و عّمــا ّميــة تقــّل أ ال أخــرى
املواضيــع  ــذه ترجمــة يمكــن الّشــعبية. فكيــف األمثــال ــ ــرجلّيــا تظ ــ والّنيــف، ال واألبــوة
ــا  نقل يصعــب ــ ال ــا اصــة ا ــا أنظم ّل لغــة أّن لــ مســبقا علمنــا إذا ــا ر جو ضيــاع دون
ترجمتــه  بــه، فتطــرح ــن خاص ووزن بإيقــاع يــرد ــ القبائ املثــل ان األخــرى؟ وإذا الّلغــات ــ إ
ــ  ، أوالّتصــرف ــ املع ــ والّتصــرف ل الّشــ ــ ع فــاظ ا ــ و حّديــن ذات أخــرى لة مشــ
ما  ذا أخرى. و إ لغة من تختلف ا وأوزا األمثال ألّن إيقاعات املع واإلبقاء ع ل الّش
لمة  ب ي يأ جم] أن امل ع عليه [أي الّصعب من يجد يقول: «ومثلما ن ح ي عنا عتقده
تمامــا  عــادل الــذي اإليقــاع إيجــاد تعّذرعليــه األصليــة، ســ لمــة ال مــع امــال ترادفــا ادف ــ ت

عاتــه.» (20) وتنو أصولــه ّل إيقــاع ــا، ولــ إيقاعا ّل لغــة . فلــ ــ األص اإليقــاع
ــة  ألّن الّل نفســه للمثــل مختلفــة ــ ــووجــود أمــرآخــرو ــ إ         وتجــدراإلشــارة
يا، فإّن  شــف الّناس ناقلــه ي أخــرى، وألّن املثــل ــ إ منطقــة مــن ــا مفردا ــ تختلــف القبائليــة
ــ  إ جــم امل بــه ين والّنحــووالّصــرف. فكيــف كيــب ّ ال مســتوى ــ باســتمرارع ــ ّ يتغ ترديــده
الّســلطة  ــ ع دائمــا ــ تط ــ ال ماعيــة ا بالّســلطة محّمــال املثــل ان ــا ـّ ـ الفــوارق ؟ وملـ ــذه
ذه  صورة نقل ع جم امل قدرة مدى حول ساؤل ال ، وجب القبائ تمع ا الفردية

ــا.     شــعر ــي ماعيــة ا بالــّروح االحتفــاظ مــع جمــة ّ نــّص ال لقــارئ ــا مّي وأ الّســلطة
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الّشــف  للبعــد نظــًرا القبائليــة الّشــعبية األمثــال ترجمــة ــة إبــرازصعو ــ إ وســعًيا
ــة  زائر ا ــات الّل مــن ــا غ عــن ــا ّ يم الــذي ــ االجتما ا، وللبعــد نفســ القبائليــة ــة لّل
الّنصــوص  مــن الّنــوع ــذا ترجمــة ــ رفيــة ا تجّنــب ــ إ بالّدعــوة األخــرى، وعمــًال والّلغــات
إليــه.  ــب نذ مــا ــن ّ تب ــ ال األمثلــة عــض عــرض (21)، ارتأينــا ــ األص تدّمــرالّنــص ــا ّ أل األدبيــة
ميــدة  ا والّصفــات والوفــاء بالوعــد واألخــوة املــرأة ــ قيلــت بأمثــال األمثلــة ــذه وتتعّلــق

والّصداقــة.           واملذمومــة


ــ  ال العميقــة يــة ألّن الب وثيقــا ارتباطــا ــ الّثقا بالبعــد عامــة الّشــعبية األمثــال            ترتبــط
فيــه.    قيلــت ــ ال تمــع ا لغــة لثقافــة اس عــ ا إّال ــ مــا ــا تحو

األول:       النموذج
الصاعــدة  ــق ــ «الطر ر ا Asawen ghef wudem n uhbib d akessar، ومعنــاه
املــرء  يجــده الــذي قيــق ا الّصديــق ــ املثــل ــذا ضــرب نازلــة.» و ــق طر ــب ب ا وجــه ــ
ــا . وأدرجنــا  صعو درجــة بلغــت مــا م ّل املُعيقــات ــن و ــ إ ســ اجــة، والــذي ا وقــت
لمة  ية العر الّلغة تقابله بالزائدة w، والذي االسم udem  املقرون الحتوائه املثل ذا
الّســياق، فإّنــه  ب ســ حرفيــا ترجمتــه ــ ب ي ال االســم ــذا أّن  جــم امل ــل ج «وجــه». فــإن
ــق  معنــاه «الّطر مــا ــ إ ســبة ّ األمــربال خاطئــة. وكذلــك ترجمــة املثــل جــم ذلــك، و يفعــل قــد
الّصعــب  معنــاه بمــا تكييفــه أو ترجمتــه ــ ب ي ــوطبــاق الّنازلــة» و ــق الّصاعــدة» و «الّطر
ــ  الّضيــق»، وإ وقــت ــي: «الّصديــق اآل يــة العر الّلغــة ــ إ املثــل ــذا ــن. ونقــّدرترجمــة ّ وال

.«C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses amis» :ــي اآل ســية الفر اللغــة
ي: الثا النموذج

ِملكُه».  ّل الّناس اّللسان،  ر «صاحب ا Bu yiles medden akk ines، ومعناه
خاصة  لغة ستعمل علنا، و آرائه عن ّ ع كيف عرف اّلذي ص ّ ال املثل ذا ضرب و
بحــرف  لمــة iles املقرونــة نــا ّمنــا م. ومــا ســا اك ــ إ منــه لــه، ســعيا ن املســتمع ليجامــل
ــا  بمعنا لمــة ال ــذه ــ الّنظــرإ عــدم جمــة ّ ال ــ ــ ب ي ــ «الّلســان»، إذ ع ــ ــر y وال ا
ــوالّتمكــن  و ــازي ا ــا بمعنا الــكالم) وإّنمــا مــن تمّكنــه ســان اإل فــم ــ عضلــة ــ (أي ر ا
ع  ــ ّ ال إ املناســب. وتجدراإلشــارة املقام املناســبة الّلغة باســتعمال ن اآلخر جذب من
ــز  جمــة. وإن ّ ال ــن ح إغفالــه ــ ب ي ال املثــل «yiles» و «ines»، والــذي ــذا ــ ورد الــذي
باإليجــاز  ــ ّ يتم ــ ا م مثــل إلنتــاج قــة طر عــن البحــث لــه، عليــه ــ ا م إيجــاد عــن جــم امل
ًرا.»، وإ  ــ ِ ل البيان ي: «إّن من اآل ية العر اللغة إ املثل ذا ترجمة والوضوح. وقّدرنا





156

 On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les » :ــي اآل ســية الفر اللغــة
.«paroles

الثالث: النموذج
ــذا  ضــرب .» و ْ ــ ُ َتك خارًجــا ــب ــ «اذ ر ا Ffegh berra, timghured، ومعنــاه
يمنعه  ما قومه. فعادة عن عيدا سان اإل يرحل عندما مية واأل رة الّش ساب اك املثل
عند  الّنجاح ذا د شــ نما ســد، ب وا الكره ب ســ الّنجاح ارتقاء ســّلم من منه ون املقّر
ــ  ب ي ــن، وال اآلخر عيــون ــ ــ الِك عــن املصــّرف « timghured» كنايــة الفعــل ــاء. وورد الغر
مية  األ ساب اك إ ش ا م بتقديم )، ولكن ْ ُ أوردناه (تك الذي بالفعل حرفيا ترجمته
سرغ  ّ ي: «ال اآل ية العر الّلغة إ املثل ذا ترجمة ن. فقّدرنا املقّر عند ال ن اآلخر عند

 .«Nul n’est prophète dans son pays«ــــ بــ ســية الفر الّلغة عّشــه.»، وإ صائد
ع: الرا النموذج

ومعنــاه   ،Ur hemmlegh ara gma, ur hemmlegh ara win ara t-yewwten
بحيــث  ألخيــه األخ محّبــة ــ املثــل ــذا ضــرب ــه.» وُ يضر مــن أحــب وال ــ أ أحــب : «ال ــ ر ا
جــدا  ــة قو مــا بي والّتضامــن الــّدم أخيــه، فــإّن عالقــة مــع وفــاق ــ املــرء ع يكــن لــم وإن ــ ح
الّدفاع  مبدأ ــ ع قائمــة القبائليــة ئــة الب ــ والقرابــة واألخــوة العائلــة يــم ألّن مفا ــ ضــّد الغ
بــه  ــدون ير ــاء مّمــن الغر أو ــة القر ان أواألصدقــاء أوســ ان ــ ضــّد ا وحمايتــه األخ عــن
املنقول  الّلغة املثل ذا ا م عن البحث جم امل ع ب درجته. و بلغت ما م سوءا
اللغة  إ املثل ذا ترجمة جمة. وارتأينا نّص ال قارئ ثقافة يم املفا ذه ا، ُيناسب إل

ــي:  اآل الّشــعري ــت بالب يــة العر
سالح  غ يجاء  ال إ له                  كساع أخ ال إّن من أخاك       أخاك

 Le doigt, on ne peut le mettre sur le tronc » :ــي يأ كمــا ســية الفر الّلغــة ــ وإ
مثــال  ونيــة االلك املواقــع أحــد ــ à couper. Le frère on ne peut le sacrifier «. ووجدنــا
  «. ــ ع ابــن ــ ع ــ وأ ــب، وأنــا الغر ــ ع ــ ع وابــن ــو «أنــا و ا نفســ الفكــرة يفيــد ا ســور
املــرء وأخيــه،  ــن ب ــة القو العالقــة عــن ــ ّ ع الــذي ــة زائر ا الّدارجــة يــة بالعر مثــل وجــد و

صاحبــك.»  غــّرك ال خــوك ــي: «خــوك اآل ــواملثــال و


فيــه،  قيلــت الــذي تمــع ا ثقافــة عكــس عامــة،  الّشــعبية، بصفــة األمثــال انــت إذا
ن  ّ يتع رألّنه ا تحت ا يضع جم امل يجعل ما ّمية األ من ا ل ا ل ّ شــ ال لمات فإّن ال

مجتمعة.  ــا ل ــ ثقا ــ ا م إيجــاد أّوال، ثــم األمثــال ــ ــة العناصــرالّلغو تحليــل عليــه
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امس: ا النموذج
ســرواٌل.»  ال لمــٌة  «الّرجــل  : ــ ر ا ومعنــاه  ،Argaz d awal macci d aserwal
ــد  للع وفــاءه ــ قيقيــة ا ته ص ــ و ــرقيمتــه تظ ــّق الــذي ا الّرجــل ــ املثــل ــذا ُيضــرب
الّلغــة  مــن اض ــ اق ــ  «aserwal» لمــة ارجيــة. و ا تــه ي ــ ونــان ت يقطعــه، وال الــذي
مــرادف  عــن البحــث جــم امل ــ ع ــ ُيم الــذي ــازي ا ــا بمعنا يــة (ســروال)، ووردت العر
ــ  إ صوتيــا نقــال بنقلــه يكتفــي أن ــ ب ي املثــل، وال عنــه ــ ّ ع الــذي ــازي ا ــ املع ــ إ أقــرب
عــن  بالبحــث ــ يو بــه Glucksberg (غالكســبورغ) (22) الــذي ــ ين مــا مصــدره، حســب
ــ  إ املثــل ــذا ترجمــة شــود. وقّدرنــا امل ــ املع عــن ــ ر ا ــا معنا ــ ّ ع ال ــ ال لمــة لل بديــل
Chose pro-» :ــي اآل ســية الفر اللغــة ــ عليــه.»، وإ ــّر ديــن ا ــي: «وعــد اآل يــة العر اللغــة

ع  ولكن املثل ل ش ع ما املشارإل ن اللغت إ جمة ترتكزال mise, chose due». ولم
مختلفــة. وقــد  ــة زاو مــن رمــوز اســتعمال بــه، مــع ســم ّ ي عنــه، واإليجــازالــذي ــ ّ ع الــذي ــ املع
بالّلغــة  املثــل شــّبه نمــا الوعــد، ب يقــّدم الــذي ســان اإل ــس ول الوعــد ــ ع ــ الفر رّكــزاملثــل

دفعــه.    يجــب بديــن الوعــد يــة العر
السادس:  النموذج

Am win ixeddmen ghef xalti-s: nettat teqqar-as ad s-icuh, netta ad s-ye-
ا:  نفســ ــ تقــول ــ خالتــه.  لــدى عمــل املــرء الــذي ــ « ر ا qqar ad t-teghnu، ومعنــاه
املثــل  ــذا ضــرب ــا.»» و ثرّ ســتجعل نفســه: «أكيــد ــ ــويقــول ا»، و ــ كث مبلغــا يطلــب «لــن
الّطــرف  ســتحّقه غــّض الّنظــرعّمــا ــا إبدا ــ إ ّل طــرف ســ ــ ال صية ــ ّ ال ــ املصا ــ
ــ  يــة، و العر الّلغــة ــ إ ــ ت ، ت ــ األص الّنــص ــ لمــات ــع أر اآلخــرأويقــدرعليــه. ووردت
املصّرف  ـــل ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ) والفعــ خال عمل) واالسم « xalti» (أي املصّرف « ixeddmen» (أي الفعل
األص  الّنص األمراليخدم ذا ). و أغ املصّرف « teghnu» (أي ) والفعل ّ «icuh» (أي
عــن  ــ للّتعب القبائليــة ــة الّل ــ األصليــة لمــات ال ــ مص حــول حتمــا ســاءل سي ألّن القــارئ
الّلغة  من ضت اق القبائلية ة بأّن الّل القول إ ات الّتفس سط أ ي. وتقودنا املعا ذه
األصليــة  ئــة الب ــ ُوِجــدت ّل لغــة ألّن  بالّطبــع عيبــا ــس األمــرل ــذا ة، و ــ كث لمــات يــة العر
ــي:  اآل يــة العر الّلغــة ــ إ املثــل ــذا ترجمــة ــا. وقّدرنــا عل تدخــل ــ ال الّلغــة مــن ســتقي
ــن  ــّر» و «العبــد» و ــن «ا ب الّطبــاق قنــع» (باســتعمال حــّر إذا والعبــد طمــع إذا ــّر عبــد «ا
ــ  العطــف)، وإ واو مــا تفصل الّلتــان ــن ملت ا ــن ب املقابلــة «طمــع» و «قنــع»، واســتعمال
ــ  طمــع املــرء إذا ــي: Grandes fortunes, grandes servitudes ، أي اآل ســية الفر الّلغــة

للمــادة.  عبــدا يصبــح ة ــ كب ثــروة
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ع: السا النموذج
ــ  خ افظــة ا ــ «املــرأة ر ا  Tameṭṭut iḥerrzen, tif tayuga ikerrzen، ومعنــاه
أشــغال  مــن ل ــ امل تدّبــرأمــور عــرف ــ ال املــرأة ــ املثــل ــذا ضــرب يحــرث.» و ان ــ ث زوج مــن
ــ  ع ــ ّ ال املثــل ــذا ــ ليــة. وورد امل الّشــؤون بــإدارة يتعّلــق ّل مــا و اإلنفــاق ــ واقتصــاد
ذ  تحبَّ االعتباربحيث ن ع األمر ذا أخذ جمة ال عند ب لم iḥerrzen وikerrzen. و
ــذا  ترجمــة ارتأينــا أّننــا ــ إ شــ القــارئ. و أذن لــه ُتطــرب ــ ا م وإيجــاد ــ األص املثــل مجــاراة
قيلت  ــ ال الّشــعبية األمثــال حــول املراجــع مــن مجموعــة يــة، فتصّفحنــا العر الّلغــة ــ إ املثــل
ّل  أّن  املراجــع ــذه ــ وجدنــا عندمــا ة ــ كب نا شــ د انــت ــا. وكــم م ام لالســتل املــرأة ــ
عقــال، والــذي  الّناقــص ائــن ال صــورة ــ غالبــا ــا ســلبية، وتضع ــ إّنمــا املــرأة حــول األمثــال
واالنتقــام. واليخــّص  والكــره والّنفــاق يانــة ا صفــات غــزوه الّرجــل، والــذي لســلطة يخضــع
للمثل  ا م إيجاد حاولنا أّننا العالم. غ ع أخرى لغات بل فقط ية العر األمرالّلغة ذا
ســية  الفر الّلغــة ــ عظيمــة»، وإ امــرأة عظيــم ل ــ ّل م ــو «وراء  أوردنــاه، و الــذي ــ القبائ
 .«Femme économe est un trésor, femme alerte vaut son pesant d’or» :ــي يأ كمــا

 
القبائليــة؟» للّنظــر  الّشــعبية األمثــال جــم م ــو ــزء بــ»مــن ا ــذا عنونــة ارتأينــا
أخــرى.  ثقافــة ــ إ القبائليــة الّثقافــة بنقــل لــه ســمح مــا ــالت املؤ مــن لــه الــذي ص ــ ّ ال ــ
أّن األمثــال  مــا تــه؟ و حّر ظــّل تقييــد ــ ــ األص املثــل اة محــا إذن جــم امل ــ ع ــن ّ يتع فكيــف
Ioana Irina DURDU- عتقــد ل،  للّشــ ة ــ كب ميــة أ ــ يو الــذي الّشــع األدب ــ إ ــ ت ت

بــل  ــا م املنقــول اللغــة ال أشــ ــ ب ي ال جــم انــو( أّن «امل دوردور نــا إير REANU )إيوانــا
ــ  ع نفســه ــ الّتأث ــا ل ــ ــا، وال إل املنقــول اللغــة ــ مماثلــة اال أشــ شــف ليك ــا م م ســتل
يــا  بد أمــرا ــون الي قــد مــا لغــة مــن ام بــدوأّن االســتل جمــة.» (23) (ترجمتنــا). و ّ نــّص ال قــارئ
أحيانــا  جــم امل وثقافيــا، وثانيــا، يتعامــل اجتماعيــا متباعــدة الّلغــات عــض ألّن، أّوال،  دائمــا
ــ  املوجــودة تلــك تماثــل ال أشــ شــاف باك يتعّلــق فيمــا ّمتــه َم يصّعــب ــات، مّمــا الّل مــع
ســبة  ّ بال ــال ــوا كمــا ــات الّل ــذه ل ســيطة ال ــة الّنحو القواعــد ب ســ ــ األص الّنــص
الّلغات  املكتملة ة الّنحو بالقواعد األســاس، مقارنة ية شــف ال القبائلية ة لّل
الّشعبية  األمثال جم ارتقاء م ضرورة تؤّكد أمثلة ي يأ ية. وفيما والعر سية الفر األخرى

يحــا.      نقــال ــا ر جو لنقــل الّلغــوي انــب وراء ا مــا ــ إ القبائليــة
قد  ومع ُنطقا ا واختالف كتابة القبائلية ة الّل لمات ال عض شــابه        إّن 
القــول  ــذا ــة. ومثــال لغو معرفــة القبائليــة ــة الّل بمعرفــة يقــول ملــن ــ األك العائــق ــون ي
 Win yes an» و «Win yeḍsan ass-a, ad yettru azekka» :ــن اآلتي ن الّشــعبي ــن املثل
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ي  ب س اليوم ك ي : «من الّتوا ع ر ا ما ttrika ur tt-yettawi s aẓekka» ومعنا
 «azekka » ــ لم أخذنــا .» فــإذا ــ الق ــ إ ــا يأخذ الّدنيــا) ال ــ أمــالك ( لــه غــدا» و «مــن
 «aẓekka «فيــه)، و نحــن الــذي اليــوم ــ ي الــذي اليــوم أي ــ (غــد ع ــ األول، وال املثــل ــ
يخّلــط  ال أن جــم امل ــ ع ــ ب )، ي ــ ــ (الق ع ــ ــي، وال الثا املثــل ــ الــّزاي،  حــرف بتفخيــم
األمــر  ــذا ذّكرنــا خاطئــة. و ترجمــة قــّدم وإّال ي الّلســا االختــالف ــذا ُيِلــّم  وأن ــن املعني ــن ب

باشــا: ي ــ ص إلســماعيل ــن الشــعراآلتي ــ ي ب
ّلمت ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ّل متــ ّل مت                 فلّما ّ ح ــاب ــ ـ ــ ــ البــ            طرقت

ي ص عيل أسما أيا ا                 فقلت ص إسماعيل أيا            فقالت
ع  ــ و جنــاس مــن املســتعملة لمــات ال بألغــاز اإلملــام نــا جــم امل ــ ع ــ ب في
يتعّلــق، أساســا،  أّن املثــل مــا يحــة. و قــة بطر جمــة ّ ال مــن يتمّكــن ــ ح ناقــص وجنــاس
للمثــل  قــّدم األمــر، و ــذا ــ أن جــم امل ــ آنفــا- ، ع أشــرنا واالختصــار –كمــا يه شــ ّ بال
ــري  الّظا ــ املع باط اســت ــ مدعــٌو إ أّنــه ــ إ ــن. ضــف ت امل ــن ات يتضّمــن افئــا م ــ األص
 Ma tbeddeḍ, medden akk inek,» ــي اآل ــ القبائ الّشــع للمثــل. فاملثــل ــ الباط ــ واملع
ســقطت  لك، وإذا ّل الّناس وقفت ر «إذا ا ma teɣliḍ, ḥedd ur k-yessin» (ومعناه
الّنــاس  عليــه افــت ي الــذي الّرفيعــة لــة ذوامل ص ــ ّ ال ــ يقــال أحــٌد.») إّنمــا عرفــك لــن
ضيض.  ا إ ل و أحواله ّ تتغ إن ما ره ظ له ديرون وضعية، و أفضل ون ي عندما
واقفــا  ــون ي ــوأّن املــرء عندمــا نفســه املثــل ــ ــري الّظا ــ املع . أمــا ــ الباط ــ ــواملع ــذا و
عــن  عزفــون مثــال،  يمــرض كأن ذلــك ــزعــن ّل الّنــاس، وعندمــا يقصــده رجليــه ــ ع
ــوالّثقافــة  معرفتــه ــ يتعّمــق أن جــم امل ــ ع ــ ب ء ي ــ ــّم  التــه. وأ ــون يأ ارتــه، وال ز
 A good » (24) :ن حســ ــاد ز ســعدى تقــول ، بحيــث ــ القبائ الّشــع املثــل ــا تح ينضــوي ــ ال
 translator needs to be not only bilingual but also bi cultural, because culture
مــزدوج  فقــط ــون ي ال أن ــ ب ي ّيــد ا جــم affect vocabulary and structure» أي «امل
كيــب.» (ترجمتنــا).  ّ وال املفــردات ــ تؤّثــرع ة ــ األخ ــذه ألّن  الّثقافــة مــزدوج أيضــا بــل الّلغــة
ي: «Iruh gher Sedduq ad yezzenz taxsayt» (ومعناه  اآل املثل ينقل أن ما جم مل فكيف
ــ  ال صــّدوق أّن منطقــة مســبقا علــم أن ــن)؟ فعليــه اليقط لبيــع صــّدوق ــ إ ــ : توّجــه ر ا
وراء  س من الّتا ن، و اليقط بإنتاج القبائل ّل منطقة معروفة بجاية والية تقع
ــا،  متوّفــرف ئا- ألّن الّنبــات شــ ــ يج لــن نقــل لــم ــ –إن الكث ــ يج لــن املنطقــة ــذه ــ بيعــه

شــراء ســلعته. ــ ع الّنــاس افــت ي ولــن
ــذرألّن  األدب، ا ــ ج غــرارم ــ القبائليــة، ع الّشــعبية األمثــال جــم م ــ ّ تو  و
ا.  إل املنقول الّلغة ا نفس ون ت أن ب األصلية، ي الّدقيقة ا صور ا ينقل ال املادة
عامــة،  جــم امل حالــة لــوح (25) ليصــف أحمــد محمــد اســتعمله الــذي يه شــ ال بنــا أ وقــد
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ي:  يأ فيما ندرجه أن القبائلية، فارتأينا الّشعبية األمثال جم م بحالة ا شا فيه ووجدنا
ّل يحاول  ن،  واملشاكس ّ باملارة ضّيقة أزّقة ن ب شديد زحام البيض كحامل «حاله
البيــض  يوِصــل أن ــ املعــّول ــوفعليــه ن. أّمــا املســك ذلــك يحمــل مّمــا بــا نص ينــال أن ــده ُج
عن  يبحث يجعله ما املسؤولية من له جم خسارة.» بالفعل، فإّن امل دون املطاف اية إ
أو  ا نفســ الّصــورة نفســه، و الوضــوح ا، و نفســ بالّدقــة ــون للمثــل، و ــ طبي ــ ا م أقــرب
كمــا  جمــة ّ نــّص ال صــورة ــم ف ــ ولة ســ القــارئ يجــد ــ ح ــا إل املنقــول الّلغــة ــ ــا يقابل مــا
 D lqella n yergazan i k yerran a 3li :ــي اآل املثــال، فــإّن املثــل يل ســ ــ أصليــة. وع ــا ّ لــوأ
ترجمتــه  تنفــع رجــال») لــن ــ ع يــا جعلتــك مــن ــ الّرجــال ــ «إّن قّلــة ر ا d-argaz (ومعنــاه
ســمح  ــ ال ــ األمــور عــض عــدام أّن ا فكــرة يفيــد ــ ا م عــن البحــث ــ ب ي وإّنمــا حرفيــا
 Aux pays des:يقول الذي الفر باملثل ترجمته مكن ار. و واالزد ور بالّظ أخرى ألمور
وجود  إ ملٌك.»  وتجدراإلشارة العميان بالد aveugles, le borgne est roi أي «األعور
 Azawal Di tmurt » ــو ، و ــ الفر املثــل ــ الــواردة ا نفســ الفكــرة يتضّمــن ــ قبائ مثــل
األشــياء  عــض أّن نــدرة فكــرة الّشــع املثــل ــذا فيــد iderɣalen qaren-as bu laɛyun. و

أشــياء أخــرى.  وجــود ز ــ ٌت ــ ال ــ
جــم  امل ســ ات،  شــب و واســتعارات كنايــات يحــوي الّشــع املثــل ان ــا ـّ ـ          وملـ
نــّص  قــارئ ــم بف تحــظ لــن وإّال دقيقــا ــرا تصو ــا تحو ــ ال س ــراملشــاعرواألحاســ تصو ــ إ
الّصــور،  ــق طر عــن إّال تقــل ت ال س ــي: (26) «إّن املشــاعرواألحاســ عنا يقــول جمــة، إذ ّ ال
مناقضــة، للمشــاعر  أقــول مشــاعرمختلفــة، وال ُيخــرج أن ــرُيمكــن الّتصو ــ الّدقــة وعــدم
 Amek i s-tenna tyazit : a win :ي اآل الّشع املثل األمر، ندرج ذا األصلية.» ولتوضيح
لــم  الّدجاجــة: مــن قالــت ــ «كمــا ر ا ur njerreb tasa, ad yens anda nensa ! (ومعنــاه
عن  ديث ل الّدجاجة صورة استعمال ا»). إن ُنمض حيث الّليلة سُيم األمومة يجّرب
تختلف  ألّن الّثقافــات ــا إل املنقــول الّلغــة ــ تكــراره يصعــب ــ األص املثــل ــ مشــاعراألمومــة
ــ  ع القبائليــة ئــة الب أخــرى. وُتقــوم رمــوزا ســتعمل ــا ّ أ صــادف املشــاعر، و ــذه ــر تصو ــ
يقت  ــذا يــاة، و ا شــؤون مــن ــ كث ــ أنواعــه عــض ــ ع يــوان، واالعتمــاد ا شــة «معا
 ،(27) وطباعــه»  صفاتــه مــن ــ الكث مالحظتــه، ومعرفــة بأمــره، ودّقــة العنايــة ــدة ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ شــ
مــن  جــم امل يتمّكــن ئــة. فكيــف الب ــذه ــ ــش ع ــ ال يوانــات ا تلــك عــن مثــال والّدجاجــة
ولكّنــه  مســتحيال ــس األمــرل ــذا ســية؟ إّن  والفر يــة العر ــن الّلغت ــ األمومــة ــرصــورة تصو
قــارئ  ــا يتقّبل رمــوز باســتعمال ولكــن ا املشــاعرنفســ يصــّور ــ األص للمثــل افئــا م يتطّلــب
املثل  صورة م ف ة صعو فية، فيجدون ر ئة ب إ تمون ي ّل القراء ال ألّن  جمة ّ نّص ال
القــارئ. وعليــه، فــإّن  ــذا ــا إل ــ ت ي ــ ال ئــة الب تناســب بصــورة ــا ترجم تتــم لــم إن ــ األص
ــن  ب وإّنمــا فقــط األلســن ــن ب تتــم ــازال ا ــ ع أساســا عتمــد ــ ال الّشــعبية األمثــال ترجمــة
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ي  لســا نظــام عــن مختلــف تصــّور لــه العالــم ــ ي لســا ّل نظــام ألّن  مختلفــة تصــّور أنظمــة
آخــر. (28)


ــ  ّ يتم ــ ال يــاة ــرا ّل مظا نــاول ، وت ــ القبائ تمــع ا مــرآة الّشــعبية عــّد األمثــال ُ
ــا،  حفظ ولة وســ ــا إيجاز فضــل مــّر العصــور، و ــ ع األجيــال ــا توارث قديمــة ــ و ــا. 
ست  ل أخرى لغات إ األمثال ذه أّن ترجمة األمور. غ ّ ش عن للّتعب الّناس ا ستعمل
الّلسانية  املعرفة جانب إ عميقة ثقافية بمعرفة اإلملام جم امل ط ش إذ ن ّ باألمرال
ة  ارالّرا واألف يم للمفا القبائ تمع ا تصّور بنقل األمرعموما تعّلق ا. و س يك ال
ــا،  إل املنقــول الّلغــة ــ ــ القبائ املثــل ان ـــــــدراإلمــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قـــــــ يناســب ــ ا م عــن فيــه، والبحــث

     . ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ومعـــــــــــــــــــــــــــــــ شــكال
الية  إشــ يطــرح مــا ــو الشــف األدب ــ إ القبائليــة الّشــعبية وإّن انتمــاء األمثــال
يتــالءم  ال والــذي ــا،  ــاص ا ــ الّثقا ــا عد و الّلغــوي ــا نظام ثقافــة ّل  لــ ألّن  ــا ترجم
ّسنات  وا البيانية بالّصور القبائلية الّشعبية األمثال أخرى. وإّن غ ثقافة مع بالّضرورة
املثــل  وضــوح بنفــس لتصبــح ــا إل املنقــول الّلغــة ــ ــا تكييف جــم امل ــ ع يوجــب عيــة البد
ــ  إ جــم امل ســ مختلفــة،  لســانية أنظمــة تحــوي تمعــات ا انــت ــا ـّ ـ وإيجــازه. وملـ ــ األص

ــا.       إل املنقــول الّلغــة نظــام يناســب بمــا القبائليــة الّشــعبية األمثــال نقــل
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Abstract

This study discusses the relationship between intertextuality and 
linguistic structures of the revolution of 1919 in Egypt, and The 

role of intertextuality in production different linguistic structures that 
still resonate in the language expressions in the present day, Thus, 
this study will disclose the multiple levels of intertextuality and pre-
sents the several forms of intertextuality such as the intertextuality 
with Quran, Hadith, Intertextuality with historical events…etc,  as 
shown in the Poetry of 1919 revolution,  in order to underscores the 
implications of the numerous forms of intertextuality used by the 
poets in the Poetic texts under analysis, and studies their impact on 
the recipient through the dialectical relationship between the writer, 
the reader, and the text, and the relationship between intertextuality 
and social reality.
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املصط  مع إالأن ديث ا النقد أدوات ع ًيا س جديًدا التناص مصط عد
الثقافــة  ــ ــات مصط عــدة ــرت ظ القديمــة، حيــث يــة العر الثقافــة عــن يخــرج لــم نفســه
ــ  ّ ع ــن ) الــذي ــ ( التضم ديــث، كمصط ا التنــاص ــ مصط عــن األصــل ــ ــ ع يــة العر
مصط ( االقتباس ) الذي  شعره، وكذلك أبيات أومجموعة ت الشاعرلب ن تضم عن
ــ  م ا ســالم ابــن عنــه ّلــم ت األدبيــة ) الــذي ــ ( الســرقات مصط ــ ، وح ــ املع نفــس ــ ع
ومه  مف التناص ملصط قديمة ات مصط ا ل ، و املع نفس من ب قر وأيًضا
ــ » (1)، وقــد  آخــرأوأك نــص ــ ع مــا نــص عــن« اعتمــاد التنــاص ــ مصط ــ ع ديــث، و ا
املعاصــر  التنــاص ــوم مف ّشــعب ديثــة، حيــث «  ا الدراســات ــ ا ً ــ كث عنــه الكتابــة ــرت ظ
عناصــر  ــا عل وأضــاف ــا وتجاوز القديمــة ــات املصط ــذه احتــوى بحيــث ســع وا عمــق و
ــا  ضم يدخــل ــ وال ديــث ا ــ باملع اآلن ا اســتخدام يتــم ــ العناصــرال ــ جديــدة» (2) . و
يمكــن  حولــه، ولذلــك مــن للمجتمــع ــ واالجتما ــ الثقا والســياق تأّثــرالشــاعرباألحــداث
ــ  ًعا شــا أصبــح لنــٍص آخــرقــد مــا اســتحضارنــص ــ ع الــذي التنــاص ــ مصط القــول « إن
ــ  والو ــا النقــدي تمــام اال فــإن جديــدة ســت ل التنــاص ــرة ظا أن املعاصــر، ومــع النقــد
القدمــاء والثقافــة  ــن اللغو اســتقراء كتــب يؤكــده ــومــا ء جديــد »(3)  و ــ ــا املتمركــزحول

ــا. وعصور ــا خ تار مختلــف ــ القديمــة يــة العر
خاصــة، ال  زمنيــة ة ــ ف عــن ــ ّ ع ــ ال ة الشــعر النصــوص ــم ف إعــادة محاولــة ومــع
النــص  ملنتــج املتعــددة بالثقافــات واالســتعانة العــودة دون ة ــ الف تلــك اســتقراء  يمكــن
مــع  اآلخــر» خاصــة بالبعــض ــا عض النصــوص تنــاص ــا توضيح ــ م ِ ْســ ُ ــ الشــعري، وال
التذكــرأواالســتعادة،  ــ عديــدة مجــاالت ــ ع شــتمل نفســه التنــاص ــوم مف أن معرفتنــا
النصوص  ر يظ وما د (4)  و الشوا الستعمال ي أواإليحا أواملقنع ح الصر واالستعمال
النــص  ملنتــج الســابقة التجــارب تمثــل ــ و ومتنوعــة،  متعــددة ــة لغو ال بأشــ ة الشــعر
بــه  مرتبطــة أخــرى ونصــوص نــّصٍ مــا ــن ب العالقــات يتضمــن التنــاص إن ــ الشــعري « ح
القــراءات  نــوع ت كــذا وســاطة »(5)  و ــ غ أو ســواء بوســاطة ســابقة ــة تجر حــدود ــ وقعــت

القــراءات.  بتعــدد الواحــد اللغــوي للنــص


القــارئ  ثقافــة نــه، فــإن و وت بنــاء النــص ــ م ِ ْســ ُ املتنوعــة اتــب ال ثقافــة انــت  إذا
مع  اتب ال ا تأثر ال إنتاجه، وتتضافرالنصوص وإعادة يعابه واس النص م ف م ِ ْس ُ
النصوص  عالقات اللغوي، ألن للنص ي ا ال املع ل ش ل القارئ ا تأثر ال النصوص
ــ  ببعــٍض أبــًدا ــا عض األدبيــة النصــوص عالقــات تنقطــع ببعــٍض دائمــة، بــل « لــم ــا عض
حيــك  ، و ــ تتصــارع، وتتصا بــأن ــا ل ســمح ــا،  بي فيمــا خاصــة حيــاة ــش ع ــ وقــت، ف أي
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تنحــدرمــن  وســالالت ســاب أ ــا ل عائــالت ــ الفخــاخ، ف نصــب ائــد، و امل لبعــض ــا عض
معينــة »(6)  ألن  أوبثقافــة ذلــك – بالطبــع – بلغــة يرتبــط وآبــاء وأجــداد، وال ــات أم نصــوص
ــل  التأو ــ ع ــ أسا ل شــ االعتمــاد ــون واللغــات، و الثقافــات مختلــف ــ يحــدث ــذا
النصــوص، أومــا  ــن ب القائمــة العالقــات مــن تــج ي ــل التأو ــذا اللغــوي، و ــاص  للنــص ا
حــول  ديــث ــرا ظ نــا عــٍض، ومــن ــ ع ــا عض النصــوص ــ تأث عليــه نطلــق أن يمكــن
أمــور  عــدة مراعــاة مــن البــد النصــوص قــراءة ــا، فعنــد وكيفي للنصــوص يحــة ال القــراءة

مقبــوًال: النــص ــون ي ــي ل
االتفــاق  أبرمــه اطــب وا لــم املت ــن ب اتفــاق نــاك نــه، ف وقوان اللغــوي النظــام 1 - مراعــاة
ون  ي املألــوف ــا مجال ــ تجــري عندمــا معينــة ــة لغو عالقــات ــ ع نــه وقوان ونظامــه اللغــوي
بقانــون  أيًضــا ذلــك ــون املألوفــة – و ــا مجاال ــ تجــري ال خاصــة، وعندمــا داللــة لذلــك
نظــام  ــة لغو جماعــة ل لــ إن ، حيــث ــ للمع ًمــا فا اطــب ا ــون ي أن ط شــ فإنــه خــاص
ما  لغة ــ األصــوات تتجمــع اللغــوي، فعندمــا معنــاه ــ وع بنائــه ــ ع اتفقــت ــا خــاص لغــوي
اجتمعت  إذا األصوات ذه اللغوي، نفس تمع ا سب املك ا معنا ع اتفق لمة ون ت

.(son) لمــة لمــة (boy) أو تماًمــا؛ مثــل مختلًفــا ــ مع ــون ت قــد أخــرى لغــة ــ
فيــه  تــرد الــذي ــوالســياق حًقــا اســم .. فاالعتبــارا ــ واالجتما ــ الثقا املقــام 2 - مراعــاة
للمجتمــع، كمــا  واللغــوي ــ الثقا الســياق ــ لتغ تبًعــا ــ يتغ الواحــدة لمــة ال ــ مع مــل،ألن ا
رعدة  ظ ا، و ومعان ملة ا تتغ التا لمة، و ال فيه ترد الذي اللغوي النص بتغ يتغ
منطــوق  ــ أخــرى جمــل ــ مع ــ ع عتمــد ملــة ا ــ مع دايــك « إن فــان ــا، يقــول ل ــالت تأو
ــ  أوســع؛  وحــدة حــدود ــ ــا بناؤ عــاد املنطوقــات بــأن القــول ــ إ يدعــوا مــا ــذا عينــه، و
ســميه  وراء مــا يكمــن الــذي ــرى ا البنــاء النظــري ــ إ شــ ــ ــومصط النــص، و وحــدة
صوصية  را تظ نا ، و اإلبدا العمل م ف كب ل ش م س طاب طاب»(7)  وا با

القــراءة.  اإلبداعيــة، بخصوصيــة لألعمــال ــة اللغو
ــس  ول مواقــف ــ الــواردة النصــوص ــ ع ُطبقــت إذا نافعــة التقبليــة فكــرة ــون ت  -  3
ــا «  عل ُيطلــق ــ وال ــ التنا ــال ا ل شــ ــ ال النصــوص ــ املعزولــة.(8) و مــل ا ــ ع
ــذه  ــوره أووالدتــه، وظ نــه و ت ــ مت أســ ــ ال ــ للنــص، ف ــدة أواملوّلِ نــة ّوِ امل النصــوص
ــرلنــا  يظ الــذي ــي ا ال ل أوالشــ ــ األخ الســطح ــذا ــس لنــا، فالنــّص ل تتمّثــل ــ ال الصــورة
ن  ــّوِ أخــرى، وت نصــوص عــدة خاللــه ــرمــن تظ ــو .. الــذي الثابتــة، بــل الصــورة ــذه مؤخــًرا
ا-  نفســ اإلنتــاج عمليــة ــ املؤثــر ــا دور ــا ل ــ اتــب - ال لل النصيــة لفيــة ا النصــوص ــذه
نصــه »(9)   ــ ســب ت ــ ال النصيــة يــات الب ــق طر عــن ــا الداللــة، أوإنتاج ــن و ت ــا فيحــاول
تــه  رؤ ــ ــا يتأثــر ــ وال عقلــه ــ ســبة امل الثقافيــة النصــوص مــن التخلــص ســتطيع ال ألنــه
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إن  نقول أن ستطيع تلفة، ولذلك ا كتاباته ر يظ وما اللغوي، و إبداعه و للواقع
تلفة  ا قراءاته اتب أوال األديب يتأثربه الذي الثقا السياق ن ب خفية عالقة ناك
فيــه،  ــش ع الــذي تمــع ا ألحــداث شــته معا خــالل مــن يتأثــربــه الــذي ــ االجتما والســياق
ــم  ف و الســطور ــن ــرب عليــه، أويظ نفســه اتــب ال بــه و ــ وا ل شــ ــر يظ التأثــرقــد ــذا و
ال  األشــ نــوع ب نــوع ي التنــاص اللغــوي، إذن بالنــص ــاص ا مــل، والســياق ا ــي معا مــن
أوقد  النص مباشر وا ل ش ي يأ تلفة، فقد ا ة اللغو النصوص ا ر يظ ال
أومحوًرا،  أومجزوًءا تاًما ون ي أن املباشريمكن للنص، و «التناص العام املع من م يف
ارأو  األف تناص إ رجع باًطا، و است النص من بط سَت ُ والذي املباشرف غ التناص أما
ــا  بحرفي ال ــا أوبمعنا ــا بروح ــا ســتحضرتناص ــ ال خيــة التار أوالذاكــرة ــ املقــروء الثقا
عليه  ل س اته.»(10)  والقارئ وترم وشفراته وإيماءاته النص تلميحات من م وُتف ا أولغ
وأحداًثــا  ــة وا ــة رؤ والعالمــات، فيقــدم واإلشــارات والتلميحــات ــي املعا تلــك اســتخراج
ي.   األد عمله ا ور وظ ا تأثره إ نفســه النص منتج به ين لم ما ر النص اتب ا تأثر
ثالثة  التناص يف تص مكن ملصادره، و تبًعا للتناص يفات تص عدة رت ظ ذا ل يجة ن

فرعيــة .(11) يفــات تص
عرفه.  ولة وس وضوًحا التناص أنواع وأك املة، و أولفقرة 1) االقتباس، ملقطع

وضوًحا. وأقل ن، و التضم ع قوم 2) التلميح، و
اقتبــاس  ــرولكنــه ظا ــ ــوغ ــن، ف القطب ذيــن ــن ب مــا املنتصــف ــ ــويقــع 3) االنتحــال، و

واســع.  نطــاق ــ ع نــص
ة  شــعر قصيــدة ــ آخــر اتــب ب اتــب يتأثــر عندمــا ــ وا ل شــ ــراالنتحــال ظ و
ضــم  أن اســتطاع لمــا األديــب ثقافــة زادت لمــا الفكــرة، و نفــس عــن الــكالم ــق طر عــن
النظــر  ســتطيع – عنــد ال جديــد لغــوي عمــل ــ ــا خرج و جيــًدا عليــه الســابقة النصــوص
النص  دراســة ــ التنــاص معرفــة ميــة أ ز ــ ت نــا القديــم، و العمــل ــن و نــه ب إليــه - التفرقــة
ــواء  ال ســاطة « بمثابــة ــوب نفســه، ف التنــاص ميــة أ ز ــ ت أواألديــب، كمــا اتــب لل الشــعري
من  فإنه ما، وعليه خارج له شة ع وال ما بدو له حياة فال سان لإل ان وامل واملاء والزمان
خاصــة  األمــام »(12)  و ــ إ ــا ً رو وجــوده ــل ُيتجا أن ال التنــاص آليــات عــن ُيبحــث أن األجــدى
أحمد  سمع ة. فقد الشعر األعمال ة اللغو للنصوص عمًقا أك م ف ع ساعدنا وأنه

يقــول: الــذي نــواس ــي أ ــت ب شــو
ي دا ما َيْدُرون الفراِش، وال م          ع ِ َن أعُي ب َ ، َأْب َ ْ َح َأ وْ يا

فقال:  ت الب ذا شط إليه « وطلب
ي وأعضا جس ْدُرُج املوُت  م          وَ أعي ن ب َ ، أب َ َح أ و يا
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ي» (13)  دا ما يدرون الفراِش، وال دوَء له          ع ْنٍب ال نظرون و
أيًضا:  شو أحمد قال الشعرالسابق، وقد مع التناص أنواع من نوع أيًضا ذا و

ي ــَك َدوا ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ يـــــــــ كفَّ ي               و اجُر دا                 منَك يا
ي (14)  ، وَرجا ، ودنيا                 ـَي، وُسْؤ رو َ ُم               يا

مل  ا ــي معا ــ تتغ ــ التا و فيــه وردت الــذي للســياق تبًعــا ــ تتغ لمــات ال ــي فمعا   
ــة  لغو نصــوص عــن بمعــزل عبــارات عــن ديــث ل ان مــ ال ــ التا لمــات، و ال ــي معا ــ بتغ

يــم:  إبرا حافــظ يقــول قيقــي،  ا ــ املع ــم ف ــ م ِ ْســ ُ املــة
أر إجماعكم تجمعوا                     فإنما أن الرأي ل            فالرأي

ينطح (15) رة ــــــه ــ صدعكم                     فإنـ يطمــــــــــــع من ل            و
نصيحــة  ل شــ ــ ــر يظ نــا ايــر، التنــاص ــح 28 ف تصر عــد القصيــدة ــذه قيلــت
لمة  ع أخرى مرة يتجمعوا مصرأن أطياف ميع و الواحد الشــاعرلرفقاء امليدان من
الشــعري - خاصــة  ــت والب القصيــدة إنتــاج وظــروف للمجتمــع العــام الســياق ــم واحــدة، وف
أن  ومعانيــه، كمــا التنــاص عــاد أ ــم ف ــ ــم ــم – يف ايــرامل ــح 28 ف تصر عــد قيلــت ــا أ

 : ــ األع قــول مــع تنــاص الشــعري ــت الب
الوعل قرنه وأو ا يضر ا        فلم ليو يوًما رة كناطح

ن  ب ر ) وتداوله ال اللغوي ( ينطح كيب ال ور ظ التناص ذا م سا وقد
ــ  ــرالتأث ظ مختلفــة؛ حيــث قصائــد ــ ــر ظ تلفــة ا القصائــد ــن التأثــرب أن النــاس، كمــا
ــارم:  ا ــ ع قــول التناصــات شــعرالثــورة، ومــن عــن ة ــ املع تلفــة ا القصائــد ــن والتأثــرب

ِبكالل (16)  َشعرْت له لت            « أحًدا» ملا ارٌة لوُحّمِ مٌة َجبَّ   َوعز
انــت  و مكــة ــ معــروف جبــل أحــد، وأحــد ــوجبــل ان؛  مــ اســم مــع التنــاص نــا       

يــم:  إبرا حافــظ قــول التناصــات باســمه، ومــن وســميت بــه عرفــت غــزوة عنــده
ِ َنزعُة وا ــه ــــ ــ ُتوحيــ ال الرأي            استقالِلُكم ع الّشورى ُفوا َفتكنَّ

بنجاِح (17)   ماعِة َتظفُروا ا عصا           وا ــاعِة فاضِر ــــــ ــ ـــــــــ مـ ا ُد اإللِه مع و
شــاره  ماعــة ) وان ا مــع هللا اللغــوي ( يــد كيــب ال ــور ظ ــ التنــاص م ســا       وقــد

يــم:  إبرا حاقــظ قــول ــرت ظ ــ ال ــة اللغو اكيــب ال وتداولــه، ومــن
، حاِمَل املصباِح (18)  ُ وَكّذبوا            والصبُح أب ن عاِمل رجاال ونوا

ر  ظ ق ا أن ؛ أي والباطل أب ق يقول: ا ي العر ر، واملثل ظ أي      أب
ديوانه:  شداد بن ة عن قول مع تناص ت ب، والب وذ تفرق والباطل ان و

ُ أد (19) دَّ أب أغنُّ مليُح الدلَّ أحوُر َأكحٌل           أزجُّ نقٌي ا
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شــاره،  ــ ) وان أب ــ ( الصبــح االصطال ــ التعب ــور ظ ــ نــا التنــاص م ســا وقــد
الثــورة  عــن ة ــ املع ة الشــعر النصــوص تراكيــب ــ تلفــة ا التناصــات تنــوع نــرى كــذا و
صيات  ال مع والتناص ف الشر ديث وا م الكر القرآن مع التناص ا م ة؛ وال املصر

ذلــك.  ــ وغ السياســية واألحــداث


م  ســتل األبيــات مــن مجموعــة ــة املصر الثــورة عــن ة ــ املع ة الشــعر األبيــات ــ ــر ظ
ــا،  وأحدا الثــورة عــن ــ التعب طيــات ــ ــا،  تراكي ــن ب ومعانيــه ــم الكر القــرآن ألفــاظ
اآليــة  تراكيــب إنتــاج عيــد أن شــأنه مــن ف الشــر ديــث أوا ــم الكر القــرآن مــع والتنــاص
ــن  ب تحــدث ــ ال ل املشــا الشــاعرعــن لــم جديــدة، يت ــة لغو ــي بمعا ا واســتخدام القرآنيــة

بقولــه:  ــق ا يد شــ قصيــدة ــ الثــورة رفــاق
سالًما (20)  انت ِه  ُمْحَتّلِ الُقطرناًرا          ع نكم ب تم شب

 ٰ ــ َ َع َوَســَالًما َبــْرًدا ــي َنــاُر ُكوِ َيــا ــ : { ُقْلَنــا عا قولــه ــ ــم الكر القــرآن مــع ــوتنــاص و
املقصود  قيقية، إنما النارا ست ل الشعري ت الب ياء، آية 69 ) والنارف يَم } ( األن ِ ِإْبَرا
ا  ف ألقي حقيقية ان ن القرآنية اآلية النار أن الثوار، ع ن ب املوجودة ل املشا ا
جديدة  ي بمعا ا إنتاج إعادة مع لكن لمات ال نفس استخدام تم كذا يم، و إبرا سيدنا

يم:  إبرا حافظ قول م الكر القرآن مع التناص ومن
وا (21) ُ ِ ُتف أعداَءُكم حاِذروا          وصابروا الَقلَب يُقل سأُلوا َ              أو

وا  ُ ــ ِ اْص ِذيــَن آَمُنــوا الَّ ــا َ ُّ َأ : { َيــا ــ عا قولــه ــ ــم الكر القــرآن مــع ــرالتنــاص ظ حيــث
قــول  عمــران، آيــة: 200)، و ــوَن } ( ســورة: آل ُ ِ ُكــْم ُتْف ــَه َلَعلَّ اللَّ ُقــوا َواتَّ َوَراِبُطــوا َوَصاِبــُروا

آخــر:  موضــع ــ شــو أحمــد
ّصاِح بالنُّ يضيق ــاب ــ مقاَل صدٍق، واْقَتصْد                َذْرُع الشبــــ ن قْل للبن

اِح (22)  َقْصِف أنواٍء، وَعْصِف ر                شْأتمو ِب،  العص بنواليوم أنتم
َيُقوُلــوَن } ( ســورة  ــَك َيِضيــُق َصــْدُرَك ِبَمــا ْعَلــُم َأنَّ َ : { َوَلَقــْد  ــ عا قولــه مــع ــوتنــاص و
شره  م ذرًعا ) وسا اللغوي (يضيق كيب ال أنتج نا التناص أن ر، آية 97 ) كما ا

ارم:  ا الشاعرع قول تمع، و ا أفراد ن ب
ا (23)  حز للرحمن ن          وكنت العنصر ن ب                            ألفت

ِئَك  : { ُأوَلٰ عا قوله إ إشــارة ي الشــطرالثا ا، و مصروقبط مســل ن العنصر
ــر  ظ نــا ادلــة، اآليــة: 22 ) و ا ــوَن..} ) ســورة ُ ِ ــُم اْملُْف ُ ــِه  ِإنَّ ِحــْزَب اللَّ ــِه ۚ َأَال ِحــْزُب اللَّ
الشاعرحافظ  قول ورفاقه، و زغلول سعد عن الرحمن ) للتعب اللغوي ( حزب كيب ال
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يم:  إبرا
األرواح تنا فيك تنا             لرأيت الوجود ذا لو

ــزٍة وَجالَلٍة وسماِح (24)  ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ِعـ             عيِنه َ وَلُكْنَت يوَم ( الّالبرنت ) 
ارم:  ا الشاعرع قول ذا من ب وقر

أمًة           منحّلَة األطراِف واألوصاِل (25) شِر جّمع صوٌت كصوِر ا
ــْوَم  َ : { َو ــ عا قولــه ــم (26)  مــع الكر القــرآن مــع رثــاء ســعد، والتنــاص قصيــدة ــ و
َأَتــْوُه  لٌّ  ُ ۚ َو ــُه  اللَّ َشــاَء  َمــن اْألَْرِض ِإالَّ ــ ِ َوَمــن ــَماَواِت  السَّ ــ ِ َمــن َفَفــزَِع  ــوِر  الصُّ ــ ِ ُينَفــُخ 

آيــة: 87)  النمــل،  } ( ســورة ــَن  َداِخِر
آخر:  موضع ارم ا ع قول و

القتاما (27) الفتح عن به ي            كشفت ر فضل ذا هللا عا
آِتيــَك ِبــِه َقْبــَل َأن  ــَن اْلِكَتــاِب َأَنــا ِعنــَدُه ِعْلــٌم ِمّ ــِذي :(َقــاَل الَّ عا قولــه مــع ــوتنــاص و
َأَأْشــُكُر َأْم  ــي ِ ِلَيْبُلَو ــي َفْضــِل َرِّ ِمــن ــَذا َٰ ِعنــَدُه َقــاَل  َرآُه ُمْســَتِقرا ــا َيْرَتــدَّ ِإَلْيــَك َطْرُفــَكۚ  َفَلمَّ
مســتخدم  لغوي تركيب ور ظ م ســا الشــعري ت النمل، آية: 40) والب َأْكُفُر.. ) ( ســورة
يقول  ي )، كذلك ر فضل من ذا كيب (  وال و املصري تمع ا و األلسنة ن ب ومتدول

ارم:  ا ــ ع
أمر القول ع خطيًبا               له م ف                      وقمت

ون ـــن ــ ــ ــ ـــــ ــ رنيـــــــــــــــــــــــــ ا ــار              ل قصـــــــــــــــــــ                      مفصالت
لســـــــــحر (28) البيان ـــان               إن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ بيـ                      وحكمة

لماتــه  قــوة ــي معا عــرف الــذي املفــّوه طيــب ا زغلــول ســعد عــن ــ ع واألبيــات
عليــه  هللا ــ هللا – ص رســول حديــث ســتد األبيــات أن منصاعــة،  كمــا فتأتيــه ــا طل و
صبغة  يخلع أن نا التناص شأن را )(29)  ومن ل البيان من فيه: ( إن قال وسلم – الذي
ط  ير جديــد لغــوي تركيــب ــور ظ ــ م ســ أنــه زغلــول، كمــا ســعد لمــات و خطــب ــ ع يــة دي
ورة  املشــ صيات ــ ال مع كذلك رالتناص ظ رالبيان، وقد ــ و زغلول ســعد خطب ن ب

تلفــة.   ا


مــن  صيات؛ لالســتفادة ــ ال مــن أســماء مجموعــة مت اســتل ــ ال األشــعار ــ و
ار  اشــ الوقــت؛  ــذا ــ ــة املصر الثــورة صيات ــ ــ ع ــا وخلع ــا رت اشــ ــ ال الصفــات
ــي  يأ كــذا، وقــد و ــ الســالم - بالص أيــوب - عليــه ــ ارالن بالعــدل، واشــ طــاب ا عمــربــن
ــ  ع صية، كقــول ــ ال تلــك مــع حــدث شــ موقــف ام الســتل صيات ــ ال مــع التنــاص

ديوانــه:  ــ ــارم ا
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الَوخِد واإلرَقاِل ن به         َتختاُل ب ًبا ُ عشِه  َ َسارْت َمطّيُة 
ْيبٍة وَجالِل (30)  َ قّيٌة ِمن ليِم – َسكينٌة          َو َ ا – َكتابوِت ال ِف

يضيــف  ــذا ، و ــ مو ســيدنا تابــوت مثــل وكأنــه زغلــول ســعد عــش والشــاعريصــور
هللا؛  ليم ــ مو ســيدنا مع التناص نا زغلول، و ســعد صية ــ ع القداســة من عًضا
ــْم ِإنَّ آَيــَة  ُ ُّ ــْم َنِب ُ : { َوَقــاَل َل ــ عا قولــه ــ إ شــ والشــاعر الســالم عليــه ــ ــومو ليــم فال
ــاُروَن  َ َوآُل  ــ َ َتــَرَك آُل ُمو ــا ــٌة ِممَّ ِقيَّ َ ُكــْم َو اُبــوُت ِفيــِه َســِكيَنٌة ِمــْن َرِّ ُمْلِكــِه َأْن َيْأِتَيُكــُم التَّ

ــارم:  ا ــ الشــاعرع قــول البقــرة، آيــة: 248)، و َتْحِمُلــُه اْملَالِئَكــُة ....} ( ســورة
ِبُمحال ا َنيُل السُّ ُ بخاذٍل            أمال، وال العس ، ال ُ ّ غ ُ َوَجرى

أذان «بالل» (31)  ــه ــ ـــــ ــ ــ دعوت يمن «خالد»             وكأن امل سيف فكأنه
مــع  والتنــاص  ، ــ عا هللا أســماء  مــن يمــن وامل زعلــول،  ســعد رثــاء  ــ القصيــدة
إن ( خالد)  ـــــــــــــــــــــــــــــول، حيث ــ زغلـ سعد صية ل قدسًيا عًدا أضاف اإلسالمية صيات ال
عليه  هللا هللا – ص رسول سّماه املعروف، وقد ي ا ال زومي ا الوليد بن وخالد  »
الشاعر،  ش ذا املسلول، وإ هللا سيف أب ما ة الكفاروك ع أسه و وسلم – لقوته
هللا – ص  رسول مؤذن اح ر بن وبالل طاب،( بالل)  ا عمربن خالفة وفاته انت و

 : شــو الشــاعرأحمــد قــول ــت الب ــذا مــن ــب وســلم – » (32)  وقر عليــه هللا
اح ضَّ النَّ ا اَن من               ( َسْعِد ) الدياروشيِخ امل ِ عّلِ اِر،  شمَس ال

ُأّمِ الكتاِب ُيال (33)  ـــاُن ) عن ـــه               ( عثمــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ِدّيِ كَأّنـ النَّ ه انُظر ِمي
ارم: ا ع قول و

َسمٍت وصدِق َمَقاِل ِ ى                ِللقول َ َ إْن قاَم يخطُب قلَت حيدرُة ان
سيٍق، وُحســُن ِصقاِل (34)  ُع ت د ٍة                 و ــٍة، ونوُر بد ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ اُز عارضــــــــــــــــــــــ إ

األلفاظ،  من األخاذ بالوا واإلتيان زغلول، الصقال:  رثاء سعد والقصيدة
ــن  املؤمن ــ أم ــولقــب واصطالحًيــا ــواألســد ــا لغوً زغلــول، حيــدرة ســعد عــن نــا الــكالم
ســمت  الــذي ذلــك « أنــا ــ قــول و لفــاء الراشــدين ا ــع را ــه وج هللا كــرم طالــب ــي أ بــن ــ ع
ــ  كتــاب ( ن ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ مجموعـ القــول،  وخطبــه ــ بالفصاحــة ــومعــروف حيــدرة « و أمــي

ــام:  ا ــ ع قــول ــة اللغو اكيــب ال البالغــة) » (35) ومــن
ا َ َ َس األك ُهللا الرئ َ ــَد الُعال              وَح ــ ـــــ َزْنـ َرَمى َشّل َزنٌد َقد
ُعَمَرا َفأبَقى ـــًرا ِمصـــــــــــ ــؤٍة               َوَو ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ُلؤلـــ َمحَق ُهللا أبا
إْن َخَطرا بالــــرَدى ُيبا ــُه باِرئُه                ال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ َيحُرُســـــ إّن َمن

الذَرا (36) ّ أس َ           َموئُل األّمِة  عاَش سعٌد واملـــَليُك املُرَت
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الشاعر  وتأثربه الثورة تافات شر ان وتركيب سعد )  اللغوي (عاش كيب فال
نجاتــه  ب ســ زغلــول ســعد نئــة ل ــت 1924م كت القصيــدة ــذه إن نــا، حيــث قصيدتــه ــ
غــدًرا  قتــل قــد ان و شــعبة بــن ة ــ املغ عبــد ــ و وزا ــ ف عليــه، و «أبــولؤلــؤة العــدوان مــن
ـــ،  ســنة 23  ــ يص ــوقائــم بخنجــرو عنــه- طعنــه هللا ــ طــاب - ر ا عمــربــن ــن املؤمن ــ أم
التنــاص  لؤلــؤة »(37) ، ومــن ــي بأ عليــه واملعتــدى طــاب ا عمــربــن الشــاعرســعًدا شــبه وقــد

ارم:  ا ع قول صيات ــ ال مع
باحِب، أوَوميَض اآلل (38)  ُ َقه          ناَر ا مألَن طر توَف وقد ا رى و

اســم  باحــب زغلــول، « ا ســعد عــن نــا رغلــول، والــكالم رثــاء ســعد عــن والقصيــدة
املثــل،  نــاره بضعــف ــوا الضيفــان، فضر مخافــة ضعيفــة نــاًرا إال يوقــد ال ان بخيــل رجــل
باحــب  ا جعلــوا مــا الســراج، ور ذنبــه ــ شــعاع لــه بالليــل ــ يط ذبــاب أيًضــا باحــب ا
ــا،  وصفا صيات ــ ال مــع التنــاص ــور ظ مواضــع نــار»(39)  تنّوعــت كأنــه ذنبــه ــ يــرى ملــا
تلــك  توظيــف مــن شــعرالثــورة اســتفاد ــا وغ خيــة والتار اإلســالمية صيات ــ ال ــن ب ومــا
ــور  ظ ــ صيات ــ ال مــع التنــاص م أســ الثــورة،  كمــا أحــداث عــن ــ للتعب صيات ــ ال
الــذي  ــوالوحيــد يكــن لــم صيات ــ ال مــع التنــاص أن جديــدة، إال ــة لغو تراكيــب وإنتــاج

األحــداث.  مــع التنــاص أيًضــا ذلــك ــ م ســ جديــدة، بــل ــة لغو تراكيــب ــور ظ ــ م أســ


األشــعار  ــ ع األحــداث مــع التنــاص ــركذلــك ظ صيات ــ ال مــع ــرالتنــاص ظ كمــا
ورة،  مشــ خيــة تار الشــاعرحادثــة ام ــواســتل األحــداث مــع بالتنــاص تلفــة، واملقصــود ا

ــارم:   ا ــ ع ــة، يقــول املصر الثــورة عــن ه ــ عب فــس ــ الوا ه ــ تأث ــا ل أوموقــف
نَّ َغَوا ِ اسِم ًرا              ُدرُر البالغِة  الكالِم َجوا آي         يختاُر ِمن

ِبمَطال (40)  ـــــاِت َوفاَءه ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َجَزت             أمُّ الّلغــ َعّقُه ُحّر البياِن، َوال         َما
ســعد  ــ « رئاســة إ بذلــك شــ زغلــول، والشــاعر رثــاء ســعد قصيــدة مــن ــت والب
اللغــة  ــ إ ــة املصر املــدارس ــ التعليــم ــل تحو مــه مــن ان الــذي للمؤتمــراملصــري زغلــول
زغلــول  ســعد يــة «(41)، والشــاعريصــور اإلنجل باللغــة ان اللغــات) وقــد عــدا يــة ( مــا العر
لفضله،  به ن البار ن لص األبناء ا م ية العر واللغة والبيان والفصاحة واألب وكأنه
كذا  ية، و العر اللغة عن اللغات ) للتعب اللغوي ( أم كيب ال ور ظ ت الب م أس وقد
للنــص  يحــة ال القــراءة أن يحــة، كمــا قــة بطر اللغــوي العمــل ــم ف ــ التنــاص م ســ

يحــة. قــة بطر مــه ف ــ م ســ اللغــوي
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النــص، وكذلــك  ــذا أومنتــج اتــب ال ثقافــة ــم ف مــن البــد الشــعري النــص ــم      لف
الثقا  إطارالسياق ضمن يدخل وما و النص ذا إنتاج م س ُ ال العوامل م ف يجب
قــراءة  مــن لــه البــد تلفــة ا تناصاتــه ــم وف النــص ــم ف أن الشــعري، كمــا للنــص ــ واالجتما
العمــل، أو  ــذا ــ ع ســاعد ــة لغو وعــدة ثقافيــة ــارات م مــن لــه وواعيــة، والبــد يحــة
الشــعري؛  النــص ــم ولف يحــة ال للقــراءة الشــروط مــن مجموعــة نــاك إن القــول يمكــن
ــٍر  قــارٍئ ما مــن فعالــة مشــاركة تطلــب أخــرى، و بنصــوص يرتبــط أن يجــب النــص أن ــ و
القــارئ  بمشــاركة إال يكتمــل ال ــي أد عمــل ل بــ ــاص ا ــم الف إن لــه.(42)  حيــث تأو ــ قــادٍر ع
الوقــت  ــ ــي األد العمــل متلقــي أو القــارئ إن ــن(43)  يقولــون اللغو مــن ــ املتلقــي، وكث أو
عــن  عبــارة قديًمــا ــي األد العمــل متلقــي ان ــن ح قديًمــا؛ ففــي القــارئ عــن اضــراختلــف ا
خلــف  مــن ــة اللغو ــي املعا باط واســت ــم الف ومحاولــة بالقــراءة فقــط ، يكتفــي متلــٍق ســل
ا  ً مشــار أصبــح ديــث العصــرا ــ القــارئ إن ــل، حيــث التأو ــق طر عــن النصيــة املفــردات
ــا  م عــدة الختالفــات تبعــا للنــص يعابه واســ مــه ف ختلــف ــي، و األد للعمــل وفعــاال ًمــا م
أســاس  ــ ع الذاكــرة ــ النصيــة يــة الب ل شــ القــارئ «  الســابقة، ألن الثقافيــة خلفيتــه
يعاب  اســ ــ إ امليــول تلــك تحفــزه أن مكــن اصــة، و ا دافــه وأ ومعارفــه وميولــه تماماتــه ا
قــراءة  ــ بنــاء ع الســابق يعاب االســ ــذا خاطًئــا « (44)  يعاًبا اســ معينــة النــص أجــزاء مــن
واعيــة؛ حيــث  قــراءة مــن ــ أك ــ إ أواملتلقــي القــارئ يحتــاج قــد ارســابقة، ولــذا بأفــ النــص
ــ  املتجــددة املتفــردة واحــدة، والقــراءة مــرة يكتمــل مفتــوح، ال مشــروع الداللــة إنتــاج «إن
القديم  القارئ أن به، وتنمومعه «(45) ع تولد عليه، بل تق ال املفجرله، و الطرف
عــن  لــم تت ــ ال ــات النظر ــ فقــط االختــالف مــا ديــث، ور ا القــارئ عــن ا ً ــ كث يختلــف لــم
ــو  فيــه الــكالم أن إال حديًثــا ــس ل ــة اللغو النصــوص أواملتلقــي، فأمــرتلقــي القــارئ ذلــك
ــوللنــص  مــه ف خــالل مــن والتوضيــح بالشــرح النــص ــ القــارئ ديــث، فدائًمــا  يتدخــل ا
فـــــ « الفــرد /  النــص، لذلــك ــذا متلقــي بتعــدد اللغــوي النــص منطوقــات اللغــوي، وتتعــدد
ل  شــ ــ ال النصــوص ــن ب التداخــل عالقــات يصنــع ــوالــذي لــل أوا أوالقــارئ اتــب ال
التناصــات   مــن شــكيلة تجميــع ــ ع ص ــ ال قــدرة ــ ع عتمــد ــل املفتــوح.. فالتأو النــص
ــي،  األد النــص ــم ف ــ ــم امل املتلقــي دور ز ــ ي ــذا املُعطــي (46)  ول بالنــص ــا ط Intertexts ور
يمثــل «  إنــه التنــاص ــف عر ــ ســلرللقــول ودر بوجرانــد ــن اإليطالي دفــع مــا ــذا مــا ور
عــن  والتواصــل مشــار ــا يملك ــ ال املعــارف ــن أوقبولــه، و عينــه نــص إنتــاج ــن ب ابــط ال
ــ  ع وقدرتــه للنــص مــه بقــدرف ومعارفــه تــه وخ املتلقــي قــدرثقافــة أخــرى «(47)  و نصــوص
ســليمة، فمــن  قــة بطر ة الشــعر النصــوص ــم ف ــو ــدف ال ان يعابه، فــإذا واســ لــه تأو
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ــ  ال ــة اللغو الســياقات ومعرفــة النصــوص تلــك ــم لف الالزمــة بالثقافــة التمتــع الواجــب
للنــص  ــم ف ــي، فــال األد عملــه ــ ا اســتخدم ــ ال وتناصاتــه اتــب ال ــا، وثقافــات ف ــرت ظ
ــي،  األد عملــه إنتــاج ــ م ســ و ــا تأثــر ــ ال ــة اللغو ئــة الب ــ الرجــوع  إ دون يــح ل شــ
أحياًنا  املباشــرة وغ ميمة ا العالقة شــاف ســاعدنا  « اك ذا،  ســاعدنا والتناص
مة  امل عن الكشف إ العملية تلك دف قدرما أفرزه، و الذي والواقع ي األد العمل ن ب
وظائفه  م أ من واحدة للنقد تحقق ا فإ االجتما واقعه سياق العمل ذلك ا أدا ال
اجتماعيــة  مــة بم القيــام انــه إم أوعــدم العمــل ذلــك ان إمــ عــن الكشــف ــ االجتماعيــة؛ و
ــ  اللغــوي؛ التعب لإلبــداع للعمــل ــس الرئ ــوالــدور ــ «(48)  و آخــرمتغ مجتمــع واقــع ــ فعالــة
عنــه، أوإرادة  ــ والتعب بالتأثــربالواقــع إليــه، إمــا اإلنطــالق أو منــه واإلنطــالق تمــع ا عــن
ــومــا  الشــعري، و النــص داخــل تلفــة ا ــة اللغو ات ــ بالتعب إليــه واإلنطــالق الواقــع ــ غي

املتنوعــة.  ة الشــعر النصــوص بدراســة ــ يت
البــاب  ــ ــة ثــورة  1919م  املصر عــن ــ الشــعراملع ــ ــرت ظ ــ ال ــة اللغو اكيــب ال ــم أ

األول:
االصطال              الشاعر      الشعري التعب ت الب

العقاد   محمود تفوا: فازسعد   1 عباس وا عيًدا زن ا فانفضوا
رماد الق و و                    فازسعد

يم       إبرا ر      2 حافظ ال صدعكم ينطح يطمع من ل
ينطح رة                                    فإنه

يم      إبرا ماعة       3 حافظ ا مع هللا وايد فاضر ماعة ا مع اإلله يد
بنجاح تظفروا ماعة ا عصا                  

شو ذرًعا4 أحمد واقتصديضيق صدق مقال ن للبن قل
بالنصاح  يضيق الشباب                     ذرع

ارم ا الرحمن               5 ع ن       حزب العنصر ن ب ألفت
ا حز للرحمن                                 وكنت

ارم ا ي6 ع ر فضل من ذا ي   ر فضل ذا هللا عا             
القتاما      الفتح عن به                   كشفت

ارم ا سعد7 ع            عاش
َ عاَش سعٌد واملـــَليُك املُرَت

الذَرا ّ أس                       َموئُل األّمِة 
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لثــورة 1919م،  حدثــت ــ ال العنيفــة األزمــات يل ــ ــ للشــعر اللغــوي البنــاء  م -ســا

ــا. مــرت ــ ال واملواقــف
ق  طر عن ي األد العمل أومتلقي النص قارئ بمشاركة إال للنص امل ال وم املف -اليكتمل
األخــرى، ســواء الســابقة  النصــوص ــن و اللغــوي النــص ــن ب املتنوعــة العالقــات شــاف اك

لــه.   أواملعاصــرة عليــه
أنتج،  ا ــ ال اللغــة ــا أنتــج ــ ال للغــة ميــة امل ــي املعا ــ ع اللغــوي النــص ــم ف -اليتوقــف

اللغوي. النص رفيه ظ الذي واالجتما الثقا الســياق م ف إ األمريمتد بل
م  ِ ْس ُ الف العمل ا رف ظ ال ة واللغو النفسية عاد واأل واللغوي الثقا السياق م -ف

يحة.  قة بطر مه ف
العالقــات  ــم ف ــ م ِ ْســ أنــه اللغــوي، كمــا النــص ــم ف ــ مــة امل األدوات مــن التنــاص عــد -

تلفــة. ا ــة اللغو والســياقات النصــوص ــن ب القائمــة
التعرف  ع ساعد أنه ي، كما األد للعمل واللغوي الثقا السياق م ف التناص م ِ ْس -

اللغوي.  اللغوي، وإبداعه عمله األديب ا تأثر ال الثقافة ع


ديد، صـ140. املستحيل، دارالفكرا لؤلؤة عن البحث البحراوي:  (1) السيد

وتطبيقًيا: صـ4-5.    ا نظرً ــــــــــــــــــــــاص ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ : التنـــ الزغ (2) أحمد
يع 1984م.    ــــــــع، اإلفتتاحية، ر الرابـــــــ رة، العدد ة، القا املصر ألف (3) مجلة
ه: صـ127.    وغ الشعري ـــــــــــــــص ــ ــــ النــــ دراسة إ يًال س داغر: التناص ل (4) شر
حسان: صـ104.    واإلجراء: ت: تمام طاب وا بوجراند: النص دي رت (5) رو
ية، صـ7.    العر الرواية ــــــــــــــــــوص ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ النصــ حماد: تداخل محمد (6) حسن

(7) Van Dijk: Text and Context, p.3.  
وع  أبوغزالة ام النص، ت: إل لغة علم إ بوجراند:  مدخل دي رت سلرورو در غ (8) ولفغا

حمد، صـ177.        خليل
ن). يح ( اللغو األصل، وال ورد كذا  (9)

اإلسالمية: صـ178.    العصــــــور املصري األدب الغباري: دراسات (10) عوض
ية، صـ30.    العر الرواية ــــــــــــــــــوص ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ النصـــــــ حماد: تداخل محمد (11) حسن

الشعري، صـ122. ــــــــــــــــاب ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ طــــ ا مفتاح: تحليل (12) محمد
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د. عـبد القادر عيساوي، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر

  
ـــ، \ )1:a( ا، ـا، ى، ـى، ــٓـ،         ـٰ          

مزة، حرف، صوت، كتابة، نطق، فتحة، فتحتان. ألف، 
Abstract  

faciliter l’écriture de l’Alifl’Alif était utilisé originalement pour ‘Hamza (ء)’ ou ‘Alif d’allon-
gement  ( ا )’. La lettre Alif est la première dans l’alphabet arabe. 

Il y a sept (7) symboles arabes de la lettre Alif ( ـــ ـٰ  ,( \ ،ا، ـــا، ى، ـــى، ـــٓــ، 
et un symbole en transcription phonétique internationale [a:]. L’Alif 
est la lettre arabe la plus utilisée. Il a plusieurs significations, et il est 
utilisé, avec la lettre ‘Lam’ ( ل ), comme article défini dans la langue 
arabe. Parfois, on écrit Alif sans le prononcer (مائــة). D’autres fois, 
on prononce l’Alif sans l’écrire (هــذا). L’Alif final pose plusieurs pro-
blèmes. Dans ce sens, on propose le remplacement de l’Alif par les 
Fat’hatan (  ً). On propose aussi la prononciation sans voyelle de la 
lettre consonne munie avec les fat’hatan, comme le cas des Dham-
matan (  ٌ)et Kasratan (  ٍ). 
Mots-clés: Alif, Hamza, lettre, voix, écriture, prononciation, Fathta, 
Fathatan.
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ــن  الباحث مــن زمــرة الــرأي ــذا قــال واحــد. وقــد ــرف ســميتان مــزة وال األلــف   
ــم  ديــث. نذكــرم العصــرا ــ وكــذا القديــم ــ مــات،  وامل يــة العر اللغــة ــ ــن تص وا
اللغة، وكذا  عا (1) ، وواضعواملنجد شال عقوب، وم ع بد النور، وإميل عبد جبور
بدورنــا  ــس. (2) ونحــن ِمجــواألوف َ ُم يــة، وأيضــا العر اللغــة بمجمــع الوســيط ــم مؤلفــوامل

ــه. ونر الــرأي ــذا ــ إ نميــل
ــا  ل قــال ــ «قــام»، و ســاكنة، كمــا إمــا اللغــة): (األلــف ــ ــ (املنجــد ورد فقــد   

مــزة).(3) ال ــا ل قــال و متحركــة وإمــا اللينــة، 
املــد. ولــم  ألــف ــ أوع مــزة ال ــ ع األصــل ــ ُتطلــق انــت األلــف أن الظــن وأغلــب   
أمــران: والدليــل املــد.  ألــف ــا ف بمــا لــة،  والطو ة ــ القص ات ــر ل كتابيــة عالمــات تكــن

صــدره  ــ ع ُ ا، فاالســم «ضــاد»  بصــدرأســما يــة العر ــروف ا أصــوات عــن ــ َّ ع ُ - دائمــا
كذا. وأيضا  الصوت (ق)، و صدره (ق) عن ع ُ الصوت (ض)، واالسم «قاف»  (ض) عن

مــزة.  ال عــن صــدره ــ ع ُ االســم «ألــف» 
ليــل  ا وْضــع نطقــا. وعنــد مــزة ال ولكنــه رســما ــواأللــف يــة العر لألبجديــة - الرمــزاألول
ــ  مــزة (ء) وع ال ــ ع تــدل األلــف للمــد. فصــارت كعالمــة األلــف ات، اســتخدم ــر ا رمــوز

ة.  (4) ــ صغ ــن ع بــرأس مــزة ال ــ لتمي اضطــره لــة (ا) معــا. ممــا الطو الفتحــة
ــاء). وَورد  ال حــروف مــن صــوت ألول اســم الوســيط: (األلــف ــم امل ــ وجــاء    

ــي).(5) املبا حــروف مــن األول ــرف ا مــزة (ال أيضــا  فيــه


ــ  األو لمــة ال أول ــ األبجديــة. وتوجــد ــب ترت ــ ــ (1)  األو املرتبــة ــ األلــف ــي تأ   
ــل.(6) مَّ ُ ا حســاب ــ  [1] واحــد  الرقــم تقابــل ــ و (أبجــد).  الثمانيــة  األبجديــة لمــات ل

ن  والعشــر الثمانيــة ــروف ا األلفبائيــة، ذات ــب ترت ــ ــ األو املرتبــة نفــس لأللــف أن كمــا
الســبعة  لمــات لل ــ األو لمــة ال بدايــة ــ ترجيحنــا، [أ، ب، ...، و، ي]. وتقــع [28]، حســب

ــث).(7) َ لأللفبائيــة (َأَب ــا حنا اق ــ ال
حرفــا [29]،  ن وعشــر ســعة يبلــغ يــة العر ــروف ا عــداد أن يــرون الذيــن أمــا   
الواووالياء [ء، ب، ...، و، ا،  ن ـــــــن (28)، ب ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ والعشر الثمانية املرتبة األلف فيضعون

ي].(8)   
وذلــك  يــاء)،  ال،  (واو،  كــذا  ــا ينطقو ،ي)،  ا  (و،  ة  ــ األخ الثالثــة ــروف وا   
ات، بل  ر ا با ا، مثل لوحد ُتنطق ال األلف األلف (ا)، ألن الالم (ل) إ حرف بإضافة
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ــرف. ا ــذا ل بــع ي مــد مجــرد ــا و ا، ل ســبق الــذي املفتــوح الصامــت ــرف ا مــع ُتنطــق


األبجديــة  حــروف مــن حــرف ل لــ أن ــا (ثــور). حيــث لفظــة (ألــف) معنا بــأن ُيقــال   
(9) ــرف.  ا ل شــ منــه ــس اقُت ــ مع

ــا  أول ــ األلــف حــرف تحــوي لمــة ل التفضيــل. فــ ــ مع ــ ع األلــف حــرف ــدل و   
لألشياء  سية أوا املادية الصفات أوأع أوأك بأفضل ء يتمتع ل اسم ا أ ع تدل

(10) العائلــة.  ــ ــ األع ــو (أب)  األخــرى. فمثــال 
ْ التــاء  ــ َ حر مــن واليــاء)، أو والــواو لــة (األلــف الطو ات ــر ا مــن واحــد أن كمــا   
مع،  وا املث ــ إ لمــة ال ــل تحو ــ ــذا ــ تج إضافًيــا. و ــ ً مع لمــة ال ــ ع والنــون، ُيضفــي

األمــر.(11) أو املضــارع ــ إ الفعــل ــف وتصر
الرمز  اميع، فتقابل ا من األو ــــــة ــ ــ ــ ـــــ ــ للطائفــــــــــــــــ رمزا العلوم األلف ستعمل وُ   
ع  الدالة روف ا من ـــــــــــــا ــ ــ ــ حرفـ ا عت األصل (َأْلفا ALPHA). وُ قي اإلغر ا الر

املعلومة.(12) الكميات
ــذا.  ــ ــ األو املرتبــة ــا وتكــرارا، باحتالل تــرددا يــة العر ــروف ا ــ أك َعــّد األلــف وُ   
ــاء. (13) وال وامليــم الــالم حــروف عــد والسادســة امســة ا ــن ت املرت ــ الــواوواليــاء  ــي تأ نمــا ب

أداة  ــا لوحد انــت نمــا يــة. «ب العر اللغــة ــ ــف للتعر أداة الــالم األلــف(14) مــع ســتعمل وُ
ــا، فمثــال  ف عر ــ ع للداللــة لمــة آخــرال ــ توضــع انــت اآلراميــة(15) ، ف اللغــة ــ ــف للتعر

يــة (اللســان)». (16) بالعر ــ ع باأللــف، و فــة ُمَعرَّ آراميــة لمــة ــا)،  (لشانـ
ُتنطــق  أخــرى ُتنطــق، مثــل (مائــة) ُتنطــق [ِمئــة].(17)  وأحيانــا وال األلــف ُتكتــب أحيانــا   
الصــوت  يخــرج األلــف نطــق ــاذا]. وعنــد ــذا) ُتنطقــان [الكــن،  ُتكتــب، كـــ (لكــن،  وال األلــف
وزن  ــ لفظــة (َأِلــف) ع أن الــوزن، نجــد ناحيــة يخــص مســتطيال. وفيمــا والفــم لــق ا مــن
يــة، ُتجَمــع  العر ــروف ســائرا مؤنثــا. ومثــل َعــدُّ (األلــف) اســما ُ ــس ا خصــوص (َفِعــل). و
ُتنقــط  يــة «لــم العر ــروف ا ــام إ ســاملا، فيقــال (َأِلفــات). وعنــد مؤنثــا لمــة (ألــف) جمعــا

ا». (18) شــ حــروف وجــود واحــدة، ولعــدم بصــورة ــا األلــف، النفراد


بخاصــة،  األلــف عامــة، وحــرف يــة العر ــروف ا مــن حــرف ل ال أشــ نــوع ت   
ــ  البحــث نــا تقص عــد أومنفــردا. (19)  و ا ــ أوأخ أووســطا ملــة، أوال ا ــ موقعــه حســب
املمدودة  السبعة (7) التالية: األلف الرموز بأحد ا ُيرَمزل ا أ األلف، وجدنا كتابة مسألة
املقصورة  املنفصلة، األلف املقصورة ــة، األلف ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ املتصلــــــــــــــــــ املمدودة املنفصلة، األلف
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املائلــة. ــة، األلــف نجر ا ّيــة، األلــف املَِدّ املتصلــة، األلــف
1

األساسية  ذه ( السمة واحد. و الرقم مثل عمودي وخط الرمز ذا ل ش   
العادية.  املنفصلة، أواأللف املمدودة باأللف سميه لأللف ).(20) وُ

عــدا  ــا، مــا اي و ا وســط ــ لمــة، أي ال مواضــع مختلــف ــ األلــف ــذه وتوضــع   
ــروف  ا عــد ــي األلــف، تأ ــا ة، وم ــ كب أو انــت ة ــ ــا، قص جميع ات ــر ا ــا. ألن بداي
قابــل  ــ ــن، أوغ اليم ــة ج مــن للوصــل قابــل حــرف عــد العاديــة األلــف الســاكنة. وتوضــع
: (بــدا، راح، زاد، دراســة، عصــا،  ــ ي الرمــزمــا ــذا ــ ع األمثلــة ــن. ومــن ت ا مــن للوصــل

ســماء). 
ــو  االســتعمال، و ع والشــا واملعــروف ــ الرمــزاألسا ــو ــذا َعــدُّ رمــزاأللــف وُ   
ــذا  ــا مطلقــة، ُيــراد بصفــة األلــف ســمية ُتذكــر عندمــا إنــه ــ األلفبائيــة، ح ــ املســتخدم

(ا).  الرمــز 
نــا  لمــة. و ال بدايــة ــ أحيانــا الرمــزلأللــف، يوضــع ــذا أّن  ــ إ شــ أن ــ ب و   
تج، اســتغفر، اكُتــب، اســتقالل). لــة، مثــل (اســت طو حركــة ــ عت ُ وصــل، وال مــزة ســ

2
أنــه  ــ الرمــزالســابق، غ ــومثــل املتصلــة. و املمــدودة الرمــز [ ـــا ] األلــف ــذا ســ   
ســار.  ال ــة ج مــن للوصــل قابــل حــرف عــد وضــع عليــه. و أفقــي)(21)  ســابق بخــط عليــه ــد (يز

ــا. اي أو لمــة ال وســط ــ موقعــه ــون و
: (جال، قادر، نضال، عصا، رضا). ي ما أمثلته ومن

3
األلــف  ســمية عليــه النقــط، ونطلــق عديمــة ملــة، أي يــاء م عــن الرمــزعبــارة ــذا   
قابــل  ــ غ حــرف عــد لمــة، و ال ايــة ــ دائمــا األلــف ــذه املنفصلــة. وموضــع املقصــورة

أغــرى).  فتــوى،  رأى،  ــدى،  ) اآلتيــة  لمــات ال ــ كمــا ســار،  ال ــة ج مــن للوصــل
فــوق  ــون ي الــذي ل الشــ ــذا بدايــة الســطر، ماعــدا تحــت األلــف ــذه ل شــ أغلــب ــون و

املمــدودة.   باأللــف الــورود، مقارنــة قليلــة األلــف ــذه الســطر. و
بأنــه  يــرى مــن نــاك يــة،  العر اللغــة ــ الواحــد ــرف ا ال أشــ إطــارتوحيــد ــ و   
الــواوي  ــا أصل ــ إ بالنظــر املقصــورة األلــف كتابــة قواعــد مــن التخفــف كذلــك (يمكــن
كتابــه  ــ والد ابــن قديــم مــن بــه نــادى رأي ــو مطلقــا. و ألفــا ــا بكتاب ام ــ ــي، واالل اليا أو
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واملمــدود»).(22) «املقصــور
4

إال  عنه يختلف الرمزالســالف، وال شــبه و املتصلة. و املقصورة الرمزباأللف ذا ننعت
خصوصه  لمة. و ال اية الرمزدائما ذا للوصل. وموقع قابل حرف عقب ي يأ ونه

.( َ ، ُب ــ ، ســقى، أع ــ التاليــة: (م األمثلــة تقديــم يمكــن
 ۤ   5

قليال  تفع سارف ال من يبدأ ُعلوي ة (23)  أواملَّد (24)، ُخَطْيط املَدَّ ّية، أي املَِدّ األلف   
نحو  قليال يرتفع ، ثم اليم ة نحوا شاقو ل ش األك جزؤه ل ي ن، ثم اليم باتجاه

األول.  بمقــدارارتفاعــه ــن اليم
ــ  األلــف، و ــوفقــط بــه، والــذي ُترفــق الــذي ــرف ا فــوق دائمــا ة ــدَّ املَ وتوضــع   
مــزة  ألــف (َأا) أو ــا عد و مفتوحــة مــزة ال ــون ت عندمــا ــا. أي ل ــس ــا، ول حاال عــض

(آ).   كــذا  باملــدة ألــف ُتكتــب نــا ف (َأْأ).  ســاكنة 
َيْثُقــُل نطــق  أخــرى. فمــادام ألــف ــ ثانيــة، أو ألــف عــن بديــل املــّدة فــإن وعليــه   
وتختصر  رالنطق ّسِ َ ُت املَدة فإن التا بَمدة. و الثانية األلف بدال اس ن، تم عت متتا ن ْ ألف
مثــل  نــا ــ األلــف، ف فــوق ُتكتــب ــا، بــل كتاب الســطرعنــد مــن ا ــ ح تأخــذ ال ــا الكتابــة، أل

ل.(25) الشــ عالمــات
ن  ت العر ن الكتابت العادية (ا)  ــــف ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ األلــــ مع فقط املَّدّية األلف ستعمل وُ   

م: آن، آالء، آية. نقّدِ النماذج والصوتية.(26) ومن اإلمالئية
األلــف  ســتعمل ُ والتحليــل، ال التفكيــك يلــزم العروضيــة، أيــن الكتابــة ــ نمــا ب   
نذكــر: آيــة = َأايــة، قــرآن = قــرَءان،  األمثلــة ــا. ومــن بدل العاديــة األلــف ــــــــــب ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ُتكت املديــة، بــل

مــَأارب.  = مــآرب  َأْأخــذ،   = آخــذ 
الثــالث (األلــف  لــة الطو ات ــر با ُترفــق املـَـدة أن فنجــد العثمانيــة الكتابــة ــ أمــا   
ركــة  تكــرارا مقــداراملــد، بــدل ــادة ز ــو ــدف دائمــا. وال أحيانــا، ال واليــاء). وذلــك والــواو
ا،  قبل ما املفتوح األلف توضع، أحيانا، مع العثمانية الكتابة ة املَدَّ فإن لة. وعليه الطو

ــا. قبل مــا ــا، واليــاء املكســور قبل مــا املضمــوم والــواو
لأللف،  الرمزالسادس املصاحف، مع وروده، أحيانا يالَحظ ة رمزاملَدَّ أن كما   
كمــا  ـــ ]. مثــال الرمــز [ ــٰ ــذا ، أي ــ املوا العنــوان ــ عنــه ســنكتب ــة، الــذي نجر ا األلــف أي
أن  اآليــة، نالحــظ ــذه مــن ــ األو لمــة ال ــِت َصفــا﴾.(27) ففــي فَّٰ عــزوجــل: ﴿َوٱلصَّٰٓ هللا قــول ــ

ــة.  نجر وا يــة املَّدِ األلــف مــا لأللــف،  ــن برمز ُمرَفــق الصــاد حــرف
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املّدِ الزائد. (28)  لزوم ع ة يَّ املّدِ األلف وتدل
 ٰ6

أعــاله  ــ قليــال ينحــرف عمــودي، حيــث مســتقيم شــبه ُخَطْيــط ــة نجر ا األلــف   
ــا،  بداي ــ ــس لمــة، ول ال وســط ــ الســطر، و فــوق دائمــا األلــف ــذه ســار. وموضــع نحــوال

ــا.  اي وال
ة». (29)  الُعْلو سمية «األلف الرمزب ذا اسوب ا أورد وقد   

ا  ذكر ة». و نجر ا سمية «األلف د(30)  ب التجو ف م وردت ا أ ن ح   
(31) نجــر.  با ا لشــ ســمية،  ال بــذات د ســو رشــدي أيمــن

إال  ا وجدنا ما ية، إذ العر الكتابة الورود ونادرة نائية است األلف ذه وكتابة   
ــم،  الكر القــرآن ــف م ــ العثمانيــة. فمعــروف الكتابــة ــّي للقــرآن، أي العثما الرســم ــ
ُخْســٍر﴾. (32) ـــَن َلِفــي َسـٰ ْ : ﴿ِإنَّ اِإل ــ عا قولــه ــذا ــ ع مالحــظ. واملثــال ورود األلــف ــذه ل أن

\7
ــ  إ ل ــ ــن، و اليم ــ أع مــن ، يبــدأ شــاقو مائــل خــط ل شــ املائلــة األلــف تتخــذ   
اضيات  الر ويناظررمز «التقسيم» املعروف مستقيمة. و ن، بصفة نحواليم األسفل
ع  يتج ا، كما اي أو لمة ال وسط فقط، و الالم حرف عد األلف ذه (/). وتوضع

ُعــال، االســتقالل، ألأل، صــالة. اآلتيــة: ال، الح، ســالم،  النمــاذج
لمة،  ال مواضع مختلف ون ا، ت إيراد األلف، السالف رموز ل فإن وللعلم   
ــا  لما أبــدا تبــدأ ال يــة العر اللغــة ــا، ألن بداي ــ ــا، ماعــدا آخر ــ أو ا وســط ــ ســواء 
ركــة، ســواء  با ُيرَفــق الصامــت، ثــم ــرف أوًال ا يوضــع ة. بــل ــ قص وال لــة طو بحركــة، ال

لــة.  طو أو ة ــ قص انــت
لمــة (َقــْوٌس). فنكتــب  نذكــر ة ــ القص ركــة ا مــع الصامــت الصــوت أمثلــة فمــن   

الفتحــة. ة ــ القص ركــة با ُنرفقــه ثــم القــاف،  الصامــت الصــوت
لمــة (َطــاَل). ففــي  ْعــِرض َ لــة الطو ركــة ا مــع الصامــت الصــوت ــ ع وكمثــال   
ركة  وا الفتحة ة القص ركة با بعه ُن ذلك عد الطاء، و الصامت رف ا نضع البداية

األلــف.  لــة الطو


الســبعة،  األلــف أنــواع ل ســتعمل ُ ات،  ــر وا الصامتــة ــروف ا ــ با مثــل   
ــم.  الكر القــرآن ــف م ــ باعتيــاد تــرد ــ العثمانيــة(33)، و الكتابــة ــ ــا،  بيا الســالف
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ــي  والثا الرمــزاألول مــن كال أن نجــد يــة العر والعروضيــة والصوتيــة اإلمالئيــة الكتابــات ــ و
ــ  الغالبــة ــ واملائلــة (ا، ـــا، \)،  واملنفصلــة املتصلــة املمــدودة األلــف لأللــف، أي ع والســا
واملنفصلــة  املتصلــة املقصــورة األلــف ــع، أي والرا الثالــث الرمــزان ــ عت ُ نمــا االســتعمال. ب
أن  ــن ح ــ آنفــا.  ــا املشــارإل املواضــع ــ االســتخدامية. وذلــك الناحيــة مــن (ى،ـ ـــــــــــى)، قليــالن
الرمــز  نــا. أمــا ب فقــط، كمــا األلــف مــع ــون اســتعماال، و ـــ)، أقــل املَــدة (ــۤ امــس، أي الرمــزا

الثــالث.  الكتابــات اتــه ــ بــه عمــل ُ ــــــــ) فــال ــٰ ــ ــة، (ـــ نجر ا األلــف لأللــف، أي الســادس
االســتعمال،  الرمــزالواســع َعــد الرمــز[a:]. وُ ــذا ُيرمــزلأللــف الدوليــة الكتابــة ــ و   

مــا: ن ســيط ــن رمز مــن مركــب رمــز ــذا و ــه.  نر الــذي ــو و
ـ).  الفتحة (ـَ ية العر قابل ية، و الالتي األلفبائية األول رف وا 1. رمز [a] : و

عالمات  ورمزمعروف األخرى، و فوق ما إحدا ن نقطت ل شــ رمز ذا 2. رمز [:] : و
ــوبمثابــِة ُخَطْيــٍط أفقــي  للمــد ــي ـــ). والرمــزالعر أواملــد (ــٓ املــدة يــة العر ــ ــويقابــل قيــم. و ال
سار. وموضع  ال ة ج من علوي ما ن، وثان اليم ة ج من سف ما ومنحٍن انحناءين، أحد
املمــدودة، حيــث  مــزة ال مــع ُيفعــل ــرف، كمــا ا فــوق الســطر. أي فــوق دائمــا َطْيــط ُ ا ــذا

كــذا (آ).  املركــب (ءا) ُيكتــب الصــوت أن
ركــة، أي  ا ــل تطو ــ الدوليــة، إ الصوتيــة الكتابــة ــ وترمــزالنقطتــان، عــادة،   

(34 ) . ــا مّدِ
واملتصلــة  املنفصلــة املمــدودة : األلــف ــ يــة عر ســبعة (7) رمــوز ــا ل فاأللــف إًذا   
ـــ)،  ـٓ يــة (ـ املَّدِ واملتصلــة (ى، ـــى)، واأللــف املنفصلــة املقصورتــان ــا، \)، واأللفــان واملائلــة (ا، ـ
الكتابــة  ــ واحــد،  رمــز ــا يقابل الســبعة يــة العر الرمــوز ــذه ل ـــ). و (ـٰ ــة  نجر ا واأللــف

 .[  :a] ــو  الدوليــة،  الصوتيــة


علمــاء  حــدا ممــا ــا،  بكتاب يتعلــق فيمــا االت إشــ عــدة املتطرفــة األلــف تطــرح   
أو  ثالثــة األلــف ــون مراعــاة القواعــد ــذه الصــدد. ومــن ــذا ــ قواعــد وضــع ــ إ يــة العر
الثالثــة  عــد ــا رتب انــت يــاء إن ــا ثالثــة، وكتاب انــت إذا ــا أصل ــ إ ــا أوخامســة، ورد عــة را

ألفــا.  فُتكتــب يــاء  ا ســبق إذا إال لمــة،  ال ــ
ــا،  كتاب ســ لت احــات اق عــدة مــت ُقّدِ املتطرفــة،  األلــف لة مشــ خصــوص و   

ــي: اآل النحــو ــ ع ــا عرض
ال  الثالثية األسماء واألفعال القليل، لندرة ع للكث غليبا ياء  ا كتاب رأى من ناك - ف

واوّي.  ا أصل
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ا،  ر شــ ب ســ ــى. وذلــك ، أ ــ ، م ــ ، ب ــ ، ح ــ ، ع ــ الســتة: إ ــروف ا ــ إال ألفــا ــا - كتاب
األســماء نحــو: أنــا.  مثــل: عــال، بــال، أوببعــض األفعــال ببعــض ا اللتباســ وتفاديــا

ــ  النظــرإ واألســماء واألفعــال، ودون ــروف ا ــ للنطــق مراعــاة ألفــا اإلطــالق ــ ع ــا - كتاب
األلــف  كتابــة ــ يقت القيــاس أوخامســة. وألن عــة أورا ثالثــة لمــة ال ــ ــا رتب ــا، أو أصل
أبــو  ــب املذ ــذا ر اشــ ــرللنطــق. وقــد تصو الكتابــة أن وقعــت، حيــث أينمــا ألفــا املتطرفــة

مصطفــا).  (35) ا كــذا (بــ مصطفــى)  ــى مثــل (ب يكتــب ان ، الــذي ــ الفار ــ ع
دون  ــه نر ــ التا الصــدد، و ــذا ــ صوابــا نــراه ــوالــذي ــذا ــ األخ اح ــ واالق   
املتطرفــة. األلــف بكتابــة اصــة ا ة ــ الكث القواعــد مــن حنــا ير أن شــأنه ومــن ه.  ــ غ

أن  نرى األلف. كما ورود حاالت ل املمدودة (ا)  رمزاأللف ُيقتصرع أن ح نق إننا بل
تأخــذ  وثابتــة، وال ســيطة ــا كتاب قليــل، وقاعــدة ــا ورود ـــ)، ألن املديــة (ــٓ باأللــف أيضــا عمــل ُ
ـــ، \). ومنــه  لأللــف (ـــا، ى، ـــى، ـٰ األخــرى مســة ا الرمــوز عــن ســتغ ُ ــ التا الكتابــة. و ــ ا ــ ح

املضمار. ذا ــ القواعــد مــن ــ الكث االت، ونخفــف اإلشــ مــن العديــد نحــل


ــن). فــإذا  املزدوجــة (الفتحت ركــة لــة (األلــف) وا الطو ركــة ا ــن ب عالقــة نــاك   
ــن.(36) بالفتحت املرفقــة ــروف ا مــع وذلــك األلــف،  ُتضــاف ــن بفتحت لمــة ال ــت ان

وكتابــة.  باملــد، نطقــا بدل ســ ُ ــن، بــل التنو ُينطــق ال لمــة ال ــ ع ُيوقــف فعندمــا   
لــم  إذا للفتحــة. أمــا مــدا نطــق وُ األلــف ضــاف واحــدة، وُ فتحــة وُتنطــق الفتحتــان فُتكتــب
ن  التنو ُينطــق العكــس، أي ــون الــكالم، في وســط ــ انــت لــو لمــة، كمــا ال ــذه ــ ع يوقــف
حــروف (ء، ؤ، ئ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ذ، ر،  مــع ــون ت األلــف املــد. وإضافــة ِعــوض
حــروف  ل مــع ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي). أي
املتصلــة  وطــة بألــف، والتــاء املر املســبوقة مــزة األلــف، وال ــ ع مــزة ال عــدا مــا األلفبائيــة

ــة، ة). واملنفصلــة (أ، اء، ـ
: ُجــْزًءا، كفــًؤا،  ــ ي نذكــرمــا األلفبائيــة حــروف مــع ــن الفتحت ــ ع األمثلــة ومــن    
مًســا، غشــا،  ــًزا،  يًحا، أًخــا، أبــًدا، جــذاًذا، أمــًرا،  ســ ًئــا، حســاًبا، بتاًتــا، إناًثــا، أفواًجــا،  بر
ا، أمــًال، حميًمــا،  ً ســاًغا، عفاًفــا، خلًقــا، تمســ ســًطا، حًظــا، ذراًعــا، مس اًصــا، عرًضــا،  إر

ًيــا. ص دلــًوا،  ــا،  ً كر ســاًنا،  إ
ــاالت  ا ــ ــا، كمــا ذكر الســالف عــة األر ــروف ا القاعــدة ــذه مــن ث ســ وُ   

: ليــة لتا ا
دًأ. األلف (أ)، كـ: نبًأ، صدًأ، مقَرًأ، م ع مزة * ال
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اًء، ماًء.  بألف (اء)، مثل: سواًء، عطاًء، اف املسبوقة املنفردة مزة * ال
اضًة. ًة، قاعًة، ر ليَّ ًة،  ديَّ املتصلة (ـة)، مثل:  وطة * التاء املر

املنفصلة (ة)، نحو: قراءًة، براءًة، ُجرأًة، مرًة. وطة * التاء املر
بألــف (ء)،  املســبوقة ــ غ املنفــردة مــزة : ال ــ ي ناء مــا االســت ــذا مــن يخــرج ــ التا و   

(ت).  املفتوحــة  والتــاء  (ئ)،  اليــاء  ــ ع مــز وال (ؤ)،  الــواو  ــ ع مــزة ال
اية  ان ا، إذا سبق الذي رف ا إ األلف ُتضاف ع األر االت ا ذه ففي   

صــوص. ا ــذا أمثلــة أعــاله،  ذكرنــا،  وقــد ــن.  بفتحت مرَفًقــا لمــة ال
كــذا  مــد دون ُتنطــق ــ ــ (مائــة)، ال لمــات، كمــا ال عــض وســط ــ األلــف تضــاف كمــا

[ِمئــة].
ــن  الفتحت مطلقــا، وكتابــة الســابقة املواضــع ــ الزائــدة،  األلــف حــذف ح ــ ونق   
ــواألمــر  عليــه. كمــا الوقــف ــن، حالــة بفتحت املرَفــق ــرف ا ســاكنا ُينطــق أن فقــط. ونــرى
ســاكنا  رف ا نطق الياء، وُ الواووال تضاف ال ن، حيث والكســرت ن الضمت مع به معمول
رف، و  ا ن تنو شأن واحدة قاعدة لنا ون ت ح ذا عليه. و الوقوف مده، عند بدل
أوكســرتان،  أوضمتــان ــن، فتحتــان تنو فوقــه يوضــع بــأن فيــه يكتفــى ن منــوَّ حــرف ل «أن
ــاالت  وا ناءات االســت نتفــادى ــ التا أوواوأويــاء». و لــة، ألــف طو حركــة أي إضافــة دون
ُتنطق،  ُتكتب كما ية ية، و «العر للعر دة الفر صائص ا إحدى مع اصة، ونتوافق ا

ُتكتــب». ُتنطــق وكمــا


ــاد).  َ ــ (َناصــر، َمــال، اج باأللــف، كمــا ــون ي ــا ومد الفتحــة إشــباع أن األصــل   
ــذه)،  ــذا،  ــؤالء،  لمــات، مثــل (إلــه، الرحمــن،  ال عــض القاعــدة ــذه عــن شــذت لكــن
األلــف  إثبــات أن ــ ــي. غ العثما الرســم اتبــاع ــذا ب ــت. وســ ُتث ولــم األلــف ُحذفــت حيــث
مختلــف  ــ ــاذه)،  ــاذا،  ــاؤالء،  الرحمــان،  (إاله،  لمــات  ال تلــك ذلــك ــ بمــا مطلقــا، 
اللغة، حيث  مقت مع توافق فيه ة(37)،  بل لغو وال ية دي مخالفة ال فيه س ل الكتابات

ُينطــق.  مــا ل باأللــف، وكتابــة الفتحــة مــد ــون ي
الكتابــات، ال  بقيــة عــن ــا تم ــ ال ــا خصائص ــا ل العثمانيــة الكتابــة فــإن وللعلــم   

لمــات.  عــدة ــ اختالفــات ــن الكتابت ــن و اإلمالئيــة،  الكتابــة ســيما
عندنا.  ورا صائب قول ا حذف وعدم مطلقا األلف بإثبات والقول   
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شروط  واأللف (إًذا) حسب ن بالتنو ُتكتب بالنون (إذن)، وأحيانا ُتكتب أحيانا   
ــواب،  صــدرا ــ انــت إذا املضــارع، أي الفعــل تنِصــب عندمــا بالنــون معقــدة. فُتكتــب
أوبـــ (ال)  بالقســم إال املضــارع الفعــل ــن و ــا بي يفصــل لالســتقبال، ولــم ــا عد الفعــل ان و

مضــارع. فعــل ــا عد ــون ي ملــة، وال م ــون ت عندمــا باأللــف النافيــة. وُتكتــب
ُيكتــب  أن األصــل للنطــق، ألن مطلقــا، اعتبــارا ُتكتــب (إذن) بالنــون أن ســب واأل   
لمــات  أواخــرال ــق ي الــذي النصــب ــن نو ب ــا تنو التبــاس لعــدم ُينطــق، وكذلــك مــا ل

ألــف.(38) بــه ُترفــق الــذي
دامت  بفتحة ( ـَْن )، وما املسبوقة الساكنة النون عادل ُ ن ( ً  )  التنو ذا إن ثم   
ــو  النطــق أن ونــون، مــع بفتحــة ذلــك ل بدال اســ الــة، فيمكــن ا ــذه ــ زائــدة األلــف

ــْن =  ًا ). ـَ ــن (  ال ا ــ نفســه


ات  الثانو ية العر اللغة لدروس مديرا ان ي،  لبنا وم لغوي النور عبد جبور (1) الدكتور
النور».   اسمه «عبد تحت س قوام مجموعة بلبنان. أّلف سية الفر

اللبنانيــة  امعــة ا ــ اللغــة فقــه يــة. أســتاذ العر اللغــة ــ مختــص عقــوب ــع بد إميــل ـــــ الدكتــور
خصوصــا. يــة العر واللغــة عمومــا اللغــات ــ مؤلفــات عــدة الثالــث). ألــف (الفــرع

ية. العر اللغة معاصرمختص ي لبنا عا شال م الدكتور
ــس 2007، د. ط، د. م، د. د، 2006،  مايكروســوفت (Microsoft corporation)، أوف (2) شــركة

خاصــة.  رمــوز
ــ  أمــا املكتــب،  ــس األوف ــ ع اللغــة ــ و  .(Office) يــة اإلنجل لمــة لل ــب عر ــس»  «أوف لمــة 
ــا  م أ فرعيــة برامــج عــدة تضمــن اســوب، و ا شــغيل ــ ســتخدم ُ برنامجــا ــ فيع ــ اآل اإلعــالم

.(Excel) إْكَســل  و  (Word) ُوْورد 
وت، داراملشرق، 1988، ص 1. اللغة، ط 30، ب ن، املنجد مؤلف (3) مجموعة

األول، ط  لد واألدب، ا اللغة ل املفصَّ م عقوب، امل ع بد َو د. إميل عا شــال (4) د. م
امــش). ــن، 1987، ص 7 (ال للمالي وت، دارالعلــم ــ 1، ب

إصالحــه، د. ط، طرابلــس  شــأته، تطــوره، مشــكالته، دعــوات ــي:  العر ــط عقــوب، ا د. إميــل
بــرس، د. ت، ص 23-24. (لبنــان)، جــروس

الوســيط،  ــم اث، امل ــ وإحيــاء ال مــات للم العامــة ــرة - اإلدارة بالقا يــة العر اللغــة (5)مجمــع
ـــ - 2004 م، ص 24 و 994. الدوليــة، 1425  الشــروق ــرة، مكتبــة ط 4، القا

ــب  ترت ــ عــدد، ع يقابلــه حــرف ل أن األبجديــة، حيــث ــروف با ــوحســاب ــل:  مَّ ُ ا (6) حســاب
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ــ  ُتب األبجديــة. وعليــه حســاب أيضــا لــه قــال األلــف. و ــ إ الواحــد مــن األعــداد اوح ــ خــاص. وت
ُجْملة.  فُأجِملت ُجِمَعت ة كث قوى ألن ذلك له الغليظ. قيل بل ل) ا مَّ ُ ة. و(ا الشعر خ التوار

ــل. مَّ ُ ا حســاب أجــل مــن األبجــدي ــب ت ال حســب ــروف ا ــت ُرت وقــد
س، ص 136. ية، م العر اللغة مجمع

س، ص 1 و102 و132. ن، م مؤلف مجموعة
: موضوع «األلفبائية»،  مراجعة ستحب ُ  (7)

الرشــاد، 1432  زائر)، مكتبة بلعباس (ا ا، ط 1، ســيدي وعلوم ية العر اللغة كتابنا: الوج
يــة.  العر ــروف ــي: ا الثا ـــ / 2011، الفصــل

والعلــوم  اآلداب ليــة ات»،  ــر ا ــ دراســة واللســانيات:  «الصوتيــات للدكتــوراه  أطروحتنــا
ـــ / 2011-2012،  زائــر)، 1432-1433 بلعبــاس (ا ــس، ســيدي اليا ــ يال ا ســانية، جامعــة اإل

شــورة).  م ــ األول، ص 75-70. (غ البــاب
. األو املرتبة مزة ال ضعون واأللف، و مزة ال ن ب ُيفرقون م (8) و

يــة، ط. 2،  العر واأللفــاظ ــة اللغو امــل، الفلســفة عليــق: د. مــراد و ــدان، مراجعــة ز ــ (9) جر
داثــة، 1982، ص 168. ا وت، دار ــ ب

العامــة، 1982،  شــأة يــا)، امل ميلــة. ط1. طرابلــس (لي ا ــم لغ ــ العــرب ــة . عبقر ــ ألتون محمــد
ص 34-35.

ية، ج 2. د. ط، د. م، د. د، د. ت، ص.39. العر األحرف ي ، معا حص (10) إياد
ية، ج 1، د. ط، د. م، د. د، د. ت، ص.60. العر األحرف ي ، معا حص (11) إياد

يــة، ط. 1، عمــان، دار  كي ال يــة الب ــ ميــة: دراســة امل ليــل. املــدارس القــادرا (12) د. عبــد
ـــ / 1999 م، ص 415. الصفــاء، 1420 

املعلوماتية  الوقاية ل التعمية (الشفرة) ومش علم العلماء العرب مة ، مسا زمو (13) مو
28- زائــر،  ا املعلومــات،  تكنولوجيــا ــ يــة العر اللغــة الدوليــة:  النــدوة نــت،  األن شــبكة ــ ع

ــي). و إلك زائــر، د. د، د. ت. (برنامــج 29/12/2002، د. ط، ا
نطقا. مزة كتابة، و ألف  (14)

ببعــض  قديمــا مســتعملة انــت ــ ال اميــة ا الســامية اللغــات إحــدى ــ اآلراميــة:  اللغــة  (15)
آســيا. ــ املناطــق

واللغــات  اث ــ ضــوء ال ــ مقــارن ــ تار يــة: مدخــل العر اللغــة ــازي، علــم ــ ف (16) د. محمــود
ــب، د. ت، ص. 311. ــرة، دارغر الســامية، د. ط، القا

لمــة (فئــة). وذلــك  عــن ــا تمي غيــة كــذا (مائــة)،  لمــة (مئــة) فصــارت ــ إ األلــف (17) ُأضيفــت
ــروف،  ا عــض ــن ب لــط ا يحــدث ان ا،  شــكيل و يــة العر ــروف ا ــام إ قديمــا، قبــل ألنــه

ْ الذكــر. َ ســالف ــن لمت ال ــ والفــاء، كمــا امليــم ــا وم
س، ص 27. ي، م العر ط عقوب، ا (18) د. إميل

املعاصرة،  ية العر اللغة قضايا الثقافة، من والعلوم - إدارة والثقافة بية لل ية العر (19)املنظمة
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والعلوم، 1990، ص 51. والثقافة بية لل ية العر املنظمة س، مطبعة د. ط، تو
ية،  اإلنجل روف وا ية العر روف ا ال أش ن ب مقارنة حمالوي، دراسة س يو (20) أ. د. محمد
زائــر، 29/12/2002-28، د. ط،  املعلوميــات، ا تكنولوجيــا ــ يــة العر الدوليــة: اللغــة النــدوة

ــي). و إلك زائــر، د. د، د. ت. (برنامــج ا
ي). و إلك حمالوي، م. س (برنامج س يو (21) أ. د. محمد

الكتب، 1998، ص 48-49. يحة، ط 2، د. م، عالم ال ية مختارعمر، العر (22) د. أحمد
. la madda  :ة (23) املَدَّ

وللثقافــة  بيــة لل يــة العر ــس، املنظمــة ــّي)، د. ط، تو ّ عر ــ فر ــم يــب (م العايــد، ا أحمــد
.IX والعلــوم، د. ت.، ص

د. التجو كتب ا مراجع وأنواع، يحسن املد، و حروف من بحرف الصوت وإطالة (24) املد
ـــ  ــم، 1425  الكر وت، دارالقــرآن ــ القــرآن، ب ــد تجو ــ الرحمــن دايــة ــت،  وز ــس د ــاب الو عبــد

/ 2004 م،           ص. 1-4.
forum.wahati.com (25)

س،  ــا، م وعلوم يــة العر اللغــة ــ ــ كتابنــا: الوج ــا، ُيراجــع ومضامي الكتابــات أنــواع (26) ملعرفــة
الكتابــة، ص 72-77. يــة، علــم العر الثالــث: علــوم الفصــل

(27) الصافات: 1.
وت – دمشــق، دار  ــ ب اإليمــان،  وت، مؤسســة ــ ب حفــص، د. ط،  ــم، روايــة الكر القــرآن  (28)

الضبــط. ــات ومصط الوقــف ــف: عالمــات امل ايــة د. ت،  الرشــيد، 
ورد  ـــ ]، الــذي الرمــز [ ــٰ ــذا املتعلــق للبيــان ترجمتنــا انتقينــاه، مــن ــ ــة» مصط العلو (29) «األلــف

: ــ ي ــوكمــا ــس، والــذي األوف ــ يــة اإلنجل باللغــة
Arabic letter superscript alef  كتابًة ة العلو األلف ي العر رف ا

خاصة. مايكروسوفت، م. س، رموز شركة
ـ، م. س، بداية  اإليمان، 1402  وت، مؤسســة حفص، ط. 1، ب د، رواية التجو ف (30) م

الثانية*. ف، الصفحة امل
اعتمدنــا  ــ الصفحــة، ال عتنــا جــدة، لذلــك ُمَؤ ــ وغ مرقمــة ــ غ ــف امل ــذا بدايــة * صفحــات

صفحــة. ــي ثا ــا أل ــا، بالثانيــة عل
اقــرأ  قنــاة 10، جــدة،  لقــة  ا القــرآن)،  لتــالوة (اإلتقــان برنامــج  د*،  ســو رشــدي أيمــن د.   (31)

م.  13-03-2010  / ـــ  27-03-1431 الفضائيــة، 
قنــاة  ــ برامــج ثالثــة م والقــراءات. قــدَّ ــد التجو ــ مختــص د: ســوري ســو رشــدي أيمــن * الدكتــور
القــرآن».  لتــالوة يحــة»، و»اإلتقــان ال القــرآن»، و»التــالوة نقــرأ : «كيــف ــ «اقــرأ» الفضائيــة

ــة. واللغو الصوتيــة املســائل مــن ا ــ كث امــج ال ــذه ــ عا و
(32) العصر: 2.

ية)  ُنِضْف وصف (العر لم اللغات، لذلك من ا غ دون ية العر باللغة خاصة الكتابة ذه  (33)
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فيــه،  ال إشــ ال ــا إل الوصــف ذلــك إضافــة إن ــ األخــرى. غ الكتابــات مــع نفعــل كنــا ــا، مثلمــا إل
ــي.  العثما الرســم أيضــا ــا ل قــال يــة). و العر العثمانيــة نكتــب (الكتابــة أن فيمكننــا

الدولة  إ س عفان، ول بن عثمان الثالث الراشد ليفة ا إ تان س الكتابة وتلك الرسم ذا و
سبة. ال نفس ما والدولة) ل ليفة ن (ا سميت ال أن العثمانية. رغم

ــد (األردن)،  ، ط 1، إر الســم ووضوحــه اللغــوي يــاء الصــوت يجــاء، ف ال أبــو (34) د. خلــدون
 .III د. ت،  ص ، ــ العال للكتــاب ديــث، عّمــان، جــدارا ا الكتــب عالــم

مختــارعمــر،  نظــرأيضــا: أحمــد س، ص 105-104. وُ ــي، م العر ــط ا عقــوب،  (35) د. إميــل
األدب، ص 24. ــخ تار ــ ي، نظــرات لواســا يحــة، ص 55، وأحمــد ال يــة العر

ن. التنو بألف األلف ذه س  (36)
فوق  ما كتاب الصواب نما األلف (قرآنـًا، منتدًى)، ب فوق ن الفتحت كتابة عة األخطاء الشا ومن
صامتــا،  حرفــا ســت حركــة، ول ــا ذا حــد ــ األلــف األلــف (قرآًنـــا، منتــًدى). ألن ســبق الــذي ــرف ا

ات. ر با ــس ول بالصوامــت ُترفــق ات ــر ا أن أخــرى. كمــا حركــة تقبــل ال ــ التا و
 ar.wikipedia.org/wiki/حركة

ــد،  املنّجِ الديــن نظــرأيضــا: صــالح س، ص 106-105. وُ ــي، م العر ــط عقــوب، ا (37) د. إميــل
األدب، ص 33. ــخ تار ــ ي، نظــرات لواســا طوطــات، ص 20، وأحمــد ا تحقيــق قواعــد

س، ص. 106.  ي، م العر ط عقوب، ا (38) د. إميل
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غة العربية وآدابها، جامعة سعيدة، الجزائر.

ُّ
د. شعيب يحيى، قسم الل

 
                     

Abstract

it is evident that Qur’an is precise and accurate in terms of using 
using words, and every single term is put in a suitable, expedient 

place which it diserves it efficiently. this is article is mainly written 
down to highlight on the term» lula» (لــوال) with scientific precise 
view, we have counted and showed its location by regarding its mea-
nings in different contexts. as we cited the grammarian’s opinions 
about» lula» (لــوال) meanings int the rabic language. Then we men-
tioned  its meanings in the Qur’an computing its different significa-
tions with illustration.
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ــن، فتعــّددت  وُمْحَدِث ُقدامــى ــن البالغي مــن ة ــ عنايــًة كب ــم َلِقــَي القــرآُن الكر  لقــد
ــال  ا ان ــي املعا شــّك أنَّ علــم ــع، وال والبد ــي واملعا البيــان جانــب ــ البالغيــة م ُ دراســا
ــن  البالغي عنــد ــي املعا ــ أّن ُمصط ــ غــرات، ح َفــُه النحــُو مــن خلَّ َســدَّ مــا ّ الــذي ــ التكمي

النحــو. ــي معا بــه املقصــود ان إنمــا
ــ  البالغيــة ــا دالال ْت الدراســَة والبحــَث عــن اســتحقَّ ــ ال ــة النحو األحــرف ومــن
مواضُع  ا القرآن، ولك مواضع من كث ذكره ورد رف (لوال). فقد وا م الكر القرآن
ــا،  ف وردت ــ ال ا ســياقا ــ ــا وإحصا ا ِع ــبُّ ـ ــ تتــ بــدَّ مــن ال ان اســتعماله، فــ ــ تختلــف

ية. األســلو ــا ودالال البالغيــة لــوال اســتعماالت ــن ب ــ التمي ومحاولــة
 

ــذان  ــَد  توحَّ و(ال)،  (لــو)  ــن  حرف مــن ــب ُمركَّ حــرٌف  ــن حو النَّ مباحــث ــ لــوال
قــال  مــن ــم كيــب. وم ال يُكــْن قبــل لــم جديــدا ــ مع يــؤّدي حرفــًا واحــدا رفــان، وصــارا ا
أوُجــه: عــة أر ــ ع ا اســتعمال ــ ــم عند وردت مرّكــب(1). وقــد ــ غ بذاتــه حــرٌف قائــم أّن لــوال

ِفْعل. حْرٌف يدُخُل ع اسم، ولوال حرٌف يدُخُل ع ما: لوال َفٌق عل متَّ ان  وج
َعْطف. حرف بالزائد، ولوال يه جّرٍ ش حرف البعض: لوال ما قال ان  ووج

    
فعلية، وتدلُّ ع  جملة ا وجوا اســمية جملة ا جازم، شــرط حرُف َشــْرٍط غ و
بلــوال  عــرف أولوجــوب؛ وُ لوجــود امتنــاع حــرف َّ ســ ُ ا، لذلــك شــرط لوجــود ــا جوا امتنــاع

ــا: مُّ اٍت أ ــ ُ بم ــ َّ تتم ــ االمتناعيــة(2). و
   1

ــم)   رأ ــ املبتــدأ  ( ــذا النحــاة(3). و ــور ُجم مرفــوع؛ وعليــه ُمبتــدأ إنــه يقولــون ــون - فالبصر
نكــرة. (4) لــوال عــد ــي ُّ أْن يأ ــ ي

مرفــوع  قــال رفعــه، فالبعــض عامــل ــ َمْرفــوع؛ واختَلُفــوا فاعــل إّنــه يقولــون وفيــون - وال
مثال:  نابْت (ال) عنه (تقديره بفعل قال ُوجد)، والبعض لوال (تقديره: لوال عد ر ُمقدَّ بِفْعل
ــو  بــل يوجــد)، والفــّراء قــال منــاب (لــولــم ــا لنياب بلــوال مرفــوع قــال ــم عض عــدم)، و لــوا

يوجــد). (5) منــاب (لولــم ــا لنياب ال ا نفســ بلــوال مرفــوع
  2

الوجــود  مجــّرد ــ يــدّل ع ْونــًا عاّمــًا، أي ــ ا ــذا ــون أْن ي وجــوب ــ ع - فأغلــُب الّنحــاة
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ــاصُّ ُمبتــدأ. (6) ــوُن ا ال ــذا ُجِعــل ونــًا خاّصــا ــد عليــه؛ فــإْن أر ــادة ز ــ غ العــاّم مــن
جــوز  يــدلُّ عليــه. و دليــل ْونــًا خاّصــًا وال ان إذا يجــُب ذكــره ــ أنَّ ا عــُض النحــاة ــب - وذ

دليــٌل يــدلُّ عليــه. (7) ولــه خاّصــا ونــا ان إذا وإثباتــه حذفــه
الشرط. (8) جواب وجملة أّن ا قال الّنحاة - وأحد

النحاة  أك عند بالالَّم نا بــ (ما)، مق أوَمْنفيا تا ُمث فعًال ماضيا جواُب الشرط ون 3. أْن ي
مجزومــا  مضارعــا ــواب ا ــون ي ــا؛ وقــد وحذف الــالَّم إثبــات ــ يج النحــاة عــض ــت، و املث ــ

بلم. (9)
دليل. (10) دلَّ عليه إذا لوال جواب حذف 4. يجوز

بمصــدر  ــا ْ َمْعُموَل مــع ــا تقدير أّن)، لوُجــوب مفتوحــة (لــوال دائمــا ــ لــوال عــد  ( مــزة (إنَّ  .5
محــّل رفــع. (11) ــ يقــع

   
ــا  عد الفعــل ا ُ ِســ َ يْك ــ ال الداللــة بحســب َّ ســ فعــل، وُ عــده ــي حــرٌف يأ ــ و   

ســياقه: مــن
فعــٌل  الزَمــُن املســتقبل: فعــٌل مضــارع، أو ــا َ عــرٍض إْن َوِل حــرف تحضيــٍض أو حــرف ــ - ف
الســياق  يــُدلَّ  أْن  والتحضيــض مضــارع).  ومعنــاه مــاٍض  (لفظــه باملضــارع  ٌل  مــؤوَّ مــاٍض 
زلــة؛  ا واأللفــاظ ــة القو األصــوات ات ــ ن ــ ــُر  َ وشــّدٍة تظ ة ء بُقــوَّ ــ ال ــّث وطلــب ا ــ ع
األصــوات، وصياغــة  ات ــ ن مــن عــرف ُ بِرْفــٍق وُمالينــة،  الطلــب ــ ع والعــْرُض أْن يــدلَّ الســياق

الرقيقــة. (12) األلفــاظ
) يدلُّ  ً ومع : فعٌل ماٍض (لفظا الزَمُن املا ا َ َوِل إذا م أوتلو أوتنديم يخ تو حرف - و

الدالالت. (13) ذه ع سياقه
ام. (14) االستف تدلُّ ع قد ا َمْن جعل النحاة - ومن

ــذا  املقــام. و حســب تحتــاج ال جــواٍب وقــد ــ إ تحتــاج قــد أوالعــرض - وجملــُة التحضيــض
ــا. (15) خاليــًا م ــا ية، وإمَّ بفــاء الســب مقرونــا إّمــا ُمضارعــا ــون ي أن وجــب ــواب ا

بالزائد يه جّر ش حرف الثالث: لوال الوجه
(لــوالي)،  اليــاء  ــّر،  ل َمْوُضــوع  ٌ ــ ضم بلــوال صــل اتَّ إذا ه بو ســ ــُب  َ مذ ــذا و   
ــّر بلــوال، ومحــّل  محــّالن: محــّل ا ــا ل الضمائــرعنــده ــذه ــاء (لــواله). ف اف (لــوالك)، وال والــ

(16) ــا.  وجو محــذوف ه ــ خ مبتــدأ ــا أ ــ ع الرفــع
ــ  لوجــود، والضم امتنــاع حــرف تبقــى ــم فـ(لــوال) عند وفيــون وال األخفــش أّمــا   
وأّن  صلــة،  املتَّ الضمائــر مــع (لــوال)  ــن  ت ــ إ ُد  ِ ّ ــ امل ــب مبتــدأ. وذ رفــع محــّل  ــ صــل املتَّ
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أن  جــب لــوالي، ولــوالك، و ُيقــال أن ــا، فــاليجــوز بدل ء الضمائــراملنفصلــة ــ ــوم الفصيــح
قولــه: ﴿َلــْوالَأْنُتْم  ــ يــل الت جــاء بــه كمــا املنفصــل ــ بالضم ــى أنــت، فيؤ أنــا، ولــوال لــوال يقــال

(17) إّال ُمْنَفِصــًال.  يــل الت ــ يــأِت  لــم ــذا ــَن﴾ [ســبأ: 31] ول ُمْؤِمِن ــا َلُكنَّ


 ، ّرِ َ ْ ِبا َعْمرو فلوال د بز َقْولك: َمَرْرت ِ بـ(لوال)  اْلَعطف ت أث ّي الذي الكسا ب َمْذ ذا و
ون.(18) الفّراء والبصر وأباه

 
ــع،  والرا الثالــث ــا ْ َ َتــِرْد بوْج فقــط، ولــم ــي والثا األّول ــا ْ َ بوْج ــم الكر القــرآن ــ َوَرَدْت لــوال
الّداخلة  ا اسمية، وإمَّ ُجملة ع الداخلة لوال ا إمَّ انت م الكر القرآن ا لُّ اْسْتْعماال ف

: مّرة، اْنَقَســَمْت كــــــالتا ن َرْت خمســًا وســبع تكرَّ فعلية. وقد ُجملة ع
باالسم (االمتناعية). تّصة ا مّرة: لوال وثالثون ع - أر

املستقبل (التحضيضية). الزَمن بالفعل ة تصَّ ا مّرة: لوال وثالثون ع - أر
يخية). املا (التو الزَمن بالفعل ة تصَّ ا مّرات: لوال - سبع

االمتناعية: أ – لــوال
الشــرط، وجملــة  ُجملــة ــ اســمية ــن: جملــة ُجملت ــ ع جازمــة، تدُخــل ــ أداُة شــْرٍط غ ــ
ّل القرآن  ُ ا محذوف ُمبتدأ ع الشــرط ْت ُجملة َ ُبِن واب. وقد ا ُجملة فعلية

: ــ التا اٍل  أشــ عــة أر ــ يــٍة واحــدة، إْذ َوَرَد ع ب ــ يــأِت ع ولــم املبتــدأ ــذا ع ــم، وتنــوَّ الكر
مّرة. عشرة - اسمًا ُمضافا: ثالث

مّرات. نِكرًة َمْوُصوفة: ثمان - اسما
مّرة. عشرة تا ال: اث ُمؤوَّ - َمْصدرا

فقط. واحدة ُمْنَفِصال: مّرة ا - ضم
: التا اٍل َوَرَدْت  أش لثالثة واب ا َعْت ُجملة تنوَّ كما

ــة  يَّ أفعــاٍل ناقصــة، وســبعٌة َمْب عــة أر ــا مــّرة، (م وعشــرون ــع بالــّالم: أر ن ــ ُمق - فعــٌل مــاض
ِبَقــْد). الــالَّم َنــْت فيــه َ َ ــول، وواحــٌد اْق ُ للمْج

فقط. واحدة ــ (ما): مّرة منفيٌّ بــ - فعٌل ماض
قبل  ما واب ا دّل ع الشرط، (سبعة جواب ا ف ُحذف ات مرَّ سع محذوف:  واب - ا

ل). و لل واب ا ما ف ُحذف لوال ، واثنان
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ان  ما ا ن، وثان للتعي محّددا ان ما ا االمتناع: أّول دالالت ثالث ن َ ب ِّ ستطيُع أْن نم  و
ب. َ ّل َمْذ ُن  ْ الذ فيه ب َ فيذ ل و لل ُمعّظما ان ما ا تمام، وثال واال للعناية ُمقّدما

  1
ملــة، وقــد  ُ ا ــ ثابتــا دا محــدَّ ان ــواالمتنــاُع الــذي محــذوف، ف ــ غ ــور مذ أْي جــواُب لــوال

أفعــاٌل ماضيــة: ــا لُّ مــّرة،  ن وعشــر خمســا اســتْعَمَلُه القــرآن
ــِه َعَلْيُكــْم  َفْضــُل اللَّ : ﴿َفَلــْوَال ــ عا قولــه ــا مباشــرة، أّول َنــْت بالــّالم َ َ اْق ثــالٌث وعشــرون ــا - م
َأْن  ﴿َلــْوَال  : ــ عا قولــه ــا وآخر  .[64 البقــرة:  [ســورة َن﴾  اِســِر َ ْ ا ِمــَن  َلُكْنُتــْم  َوَرْحَمُتــُه 

القلــم: 49]. ــَو َمْذُمــوٌم﴾ [ســورة ُ ــِه َلُنِبــَذ ِباْلَعــَراِء َو ْعَمــٌة ِمــْن َرِّ ِ َتَداَرَكــُه 
ــْم  ِ ْ َنــاَك َلَقــْد ِكــْدَت َتْرَكــُن ِإَل ْ َأْن َثبَّ : ﴿َوَلــْوَال ــ عا قولــه ــ و(قــْد)، و َنــْت بالــّالم َ َ - وواحــدٌة اْق

اإلسراء: 74]. َقِليًال﴾ [سورة ًئا ْ َش
ــِه َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه  َفْضــُل اللَّ : ﴿َوَلــْوَال ــ عا قولــه ــ ــرف (مــا). و نْفــٌي با ا - وواحــدٌة َســَبَق

النــور: 21]. ِمْنُكــْم ِمــْن َأَحــٍد َأَبــًدا﴾ [ســورة ــى َ َز َمــا
–2

ا. ُذكرقبل ما محذوٌف دّل عليه ا ونحو ا، ف عل ُمقّدم أْي جواُب لوال   
ًة  ــْرِط اْبِتــَداًء َمْتُلــوَّ ِبــَأَداِة الشَّ ــى َ الـــِمْنَواِل ُدوَن َأْن ُيْؤ ــَذا َ ــ َ ِ الــَكَالِم َع ــ ْ َ َوَفاِئــَدُة    
ْطــَالِق  ِإلِ ْعــَدُه َتْقِييــًدا َ ــْرِط  ِبالشَّ ــى ثــمَّ ُيْؤ ــُه َحاِصــل ــَداًء ِبَأنَّ ِ اْبِت ــ َ َ الِعَناَيــِة ِبا َقْصــد ــا َ ِ ِبَجَوا
َنَظــَر  ِألَنَّ  َمْحُذوًفــا ــَواَب  َ َوا ــَواِب،  َ ا َدِليــَل  َم  ــُمَقدَّ الـ  ُ ــ ِ ْعَت َ ــُة  َّ ْحِو النَّ َناَعــُة  َفالّصِ  ِ ــ َ َ ا
 ِ ــ َ َ ِتَمــاِم َوَتْقِييــُد ا ْ وَن َذِلــَك ِلِال ُ ــ ِ ــُل الَبَالَغــِة َفَيْعَت ْ َأ ــا ِكيــِب، َفَأمَّ ْ َّ َقاَمــِة َأْصــِل ال ْحــِوّيِ ِإلِ النَّ
ْكِم  ُ ْقِييِد ِل التَّ الَكَالِم َجاٍر َمْجَرى َذا َ ِمْثِل  ِ اِف»: «َلْوال ِ «الَكشَّ َقاَل  ْعَد ِإْطَالِقِه، َوِلَذا َ
ْعــَد َكَالٍم  َ ــُروِط اْلَواِقَعــِة  َشــْأُن الشُّ ــَذا َ ْنَعــِة» َف ِمــْن َحْيــُث الصَّ َال َ ــَمْع الـــُمْطَلِق ِمــْن َحْيــُث الـ
َقْبلــُه  ــٍة َمــا ــُه َمْحــُذوٌف ِلَدَالَل ــَو َشــْرٌط َجَواُب ُ ِمْثِلــِه  ــ ِ ــَن  ِّ ْحِو ــِه ... َوَقــْوُل النَّ ــوٍد ِلَذاِت َمْقصــــــــــــــــــــــــُ

(19) َعَلْيــِه. 
ــا  ُكنَّ : ﴿َوَمــا ــ عا قولــه ــا مــّرات، أّول ســبع القــرآن ــ الغــرض ــذا ذكــُر  ورد وقــد   
قبلــه  مــا لداللــة محــذوف لــوال األعــراف: 43]. وجــواب ــُه﴾ [ســورة اللَّ َداَنــا َ َأْن  َتــِدَي َلــْوَال ْ َ ِل

(20) لشــقينا.  أو تدينــا ا مــا موجــودة لنــا هللا دايــة لــوال والتقديــر:  عليــه، 
ــِه﴾ [ســورة  ــاَن َرِّ َ ُبْر َأْن َرَأى َلــْوَال ــا َ ِ ــمَّ  َ ــْت ِبــِه َو مَّ َ : ﴿َوَلَقــْد  ــ عا قولــه عــده و   
 ُ ــ ُ َيْك ــ ِ ِم الَّ ــَواَب ِبالــالَّ َ ِتَمــاِم ِبــِه. َوَلــْم َيْقــِرِن ا ْ َشــْرِطِه ِلِال ــ َ ــَواَب َع َ َم ا يوســف: 24]. َفَقــدَّ
ِم َقْبَل ِذْكِر َحْرِف  ُكــِرَه َقْرُنــُه ِبالالَّ َلــْوال ــ َ َم َع ُقــّدِ ــُه َملَّــا نَّ َوِألَ ــَس َالِزًمــا ْ ــُه َل نَّ ِألَ ــا َ ِ اُن َجــَواِب َلــْوال َ ــ ِ اْق
ــا  ِ ــمَّ  َ اِالْبِتــَداِء ِبُجْمَلــِة َو ــ َ ــَر َمْع َ ــْت ِبــِه ِلَيْظ مَّ َ َقْوِلــِه: َوَلَقــْد  ــ َ ــْرِط، َفَيْحُســُن الَوْقــُف َع الشَّ
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ــا. (21) ً ِ َوا
َنــا  َرَّ ــْم َفَيُقوُلــوا ِ َمــْت َأْيِد َقدَّ َبــٌة ِبَمــا ــْم ُمِص ُ َ َأْن ُتِصي : ﴿َوَلــْوَال ــ عا وآخــُرُه قوُلــه
القصــص: 47].  ــَن﴾ [ســورة اْملُْؤِمِن ِمــَن  َوَنُكــوَن  آَياِتــَك  ِبــَع  َّ َفَن َرُســوًال ِإَلْيَنــا َأْرَســْلَت  َلــْوَال
ِبِإْرَســاِلَك  َعَبْأَنــا ْ َملـَـا ــ َ َأْرَســْلَت ِإ َلــْوال نــا ــْم َرَّ ُ َقْوُل ــا َ ُ ْعُق َ َبــٍة  ــْم ِبُمِص ُ ُ ِإَصاَب َنــا: َوَلــْوَال ُ ْقِديــُر  َفالتَّ
َم  َتَقــدَّ َمــا ــِه  َعَلْي َدلَّ  َمْحــُذوٌف  َلــْوال َفَجــَواُب  الكْفــر.  ــ ع ــاٍد وتصميــم ِعَن ــُل  ْ َأ ــْم  ُ َّ ِألَ ــْم  ِ ْ ــْم ِمــْن َنِذيــٍر ِمــْن ِإَل ُ َأتا َقْوِلــِه.. ِلُتْنــِذَر َقْومــًا َمــا ــ َ ــّيِ ..ِإ ُكْنــَت ِبجاِنــِب الَغْرِ ِمــْن َقْوِلــِه ﴿َومــا
ــْم. َوَجــَواُب  ُ ــْم ِبِإْرَســاِلَك ِلَنْقَطــَع َمْعِذَرَ ِ ْ ِإَل َأْعَذْرَنــا ــا َقْبِلــَك﴾ [الَقَصــص: -44 46]، َأْي َوَلِكنَّ
اُنــوا  َ ــْم َل ِ ــْم َوِإْنَذاِر ِ ِ ــْم ِبَتْذِك ِ ِ ْحَمــُة  الرَّ ــاِبُق، َأْي َلــْوَال َمْحــُذوٌف َدلَّ َعَلْيــِه الــَكَالُم السَّ ــْوال َل

ــْم. (22) ِ ِ َبــِة  َن ُحُلــوَل اْملُِص ُمْســَتِحّقِ
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ليمــأله  شــاغرًا  ُجِعــل بــل د،  محــدَّ ــ غ نــا فاالْمِتنــاُع  محــذوف،  لــوال جــواُب  أْي    
ــل  و ال لغــرض اســُتعِمل االمتنــاع مــن النــوع ــذا . و ّ شــ ــب مذا مــن ــُب إليــه يذ ــُن بمــا الذ

والتعظيــم.
َفْضُل  : ﴿َوَلْوَال عا قوله النور، منه سورة ما ن، كال ْ مّرت القرآن ورد وقد   
النــور: 10]. «َوَجــَواُب (َلــْوَال) َمْحــُذوٌف  اٌب َحِكيــٌم﴾ [ســورة ــَه َتــوَّ ــِه َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه َوَأنَّ اللَّ اللَّ
ــ  ِ ًبا َ َســ اَن  َ ــِذي الَّ ــْرِط  الشَّ َتْفِخيــِم َمْضُمــوِن  ــ َ َع ــُه  ُل ِو ْ َ َفَيــُدلُّ  ــِه  ــِل َمْضُموِن ِو ْ َ ِلَقْصــِد 
ْعِضُكــْم ِلَبْعــٍض ِبَمــا  َ ــِه َعَلْيُكــْم َفَدَفــَع َعْنُكــْم َأَذى َفْضــُل اللَّ ْقِديــُر: َلــْوَال اْمِتَنــاِع ُحُصوِلــِه. َوالتَّ

ــِه». (23) َرْحَمــُة اللَّ ْعــٍض، َوَلــْوَال َ ــ َ ْعُضُكــْم َع َ اَلــَب  َ َواِجــِر َلَت َشــَرَع ِمــَن الزَّ
[ســورة  َرِحيــٌم﴾  َرُءوٌف  ــَه  اللَّ َوَأنَّ  َوَرْحَمُتــُه  َعَلْيُكــْم  ــِه  اللَّ َفْضــُل  وقولــه: ﴿َوَلــْوَال   
ِل  اَألوَّ ــ ِ ــِه َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه َوَحــَذَف  َفْضــُل اللَّ ــْوال َوَل ــا َ َر ِف ٍة َكــرَّ ــِذِه َثاِلــُث َمــرَّ َ النــور: 20]. «
َتْقِديــِرِه ِبَحَســَب اْملََقــاِم».(24) ــ ِ ــٍب ُمْمِكــٍن  َ لَّ َمْذ ُ ْفــُس  ــَب النَّ َ ِلَتْذ َجــَواَب (َلــْوَال)  ــِث  اِل َوالثَّ


ُمضــارٌع أومــاٍض ُمــؤّوٍل باملضــارع. وقــد  ــا ِفْعُل جملــٍة فعليــة ــ ع حــرٌف يدُخــل ــ   

: ــ إ ــم الكر القــرآن ــ التحضيــض فعــل ع تنــوَّ
للفعــل  مــرة عشــرة خمــس ــا باملضــارع، م املــؤّول ــ املا للفعــل حالــة وعشــرون - اثنــان

ــول. للمج ــ املب ــ املا
تحضيضــا  ان واحــد لفعــٍل ُمضــارع حالــة ــا وجــُد م املضــارع. و للفعــل حالــة عشــرة تــا - اث

واحــدة. عبــارة ــ ـــْي لــوال رَفـ
الِقْسم: ذا ل دالالت ثالث ن َ ب ِّ أْن نم ستطيع الُقْرآنية النماذج ل التأمُّ و   
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املطلوب.  الفعل حصول ّث وطلب ا إ القرآن انصرف الذي والتحضيض و
اْلِقَتــاَل  ــَت َعَلْيَنــا ْ ِلــَم َكَت َنــا َرَّ : ﴿َوَقاُلــوا ــ عا قولــه ــا عشــرمــّرات؛ أّول القــرآن ــ تكــّرر وقــد
ِباألََجــِل  ــُمَراد «الـ ألنَّ  ُتؤّخرنــا ــ بمع  .[77 ســاء:  ال ــٍب﴾ [ســورة َقِر َأَجــٍل  ــ َ ِإ ــا ْرَتَن َأخَّ َلــْوَال
ْحَتِمــُل َأالَّ  َ ــْم، َو ِ ِ ِعْنــَد َأْعَدا وَن ِلْلِقَتــاِل ِبِمْثــِل َمــا ْســَتِعدُّ َ َيْقــَوْوَن ِفيــِه َو ــِذي َمــُن الَّ ــِب الزَّ الَقِر

َمْعُلوًمــا». (25) ًنــا ُمَعيَّ َأَجــًال َقَصــُدوا وُنــوا ُ َي
القلــم:  ُحوَن﴾ [ســورة َســّبِ ُ ْم َأَلــْم َأُقــْل َلُكــْم َلــْوَال ُ : ﴿َقــاَل َأْوَســُط ــ عا قولــه ــا وآخر
وتذكرونــه  هللا ســّبحون ُ ــّال نــا:  وتديُّ رأيــا ــم وخ ــم وأعدل ــم وأعقل ــم أمثل قــال 28]. أي
من  إليه ون وتتو فعلكم من هللا ستغفرون عليكم، و به عم وأ أعطاكم ما ع شكرونه و

ــا. (26) عل عزمتــم ــ ال النيــة ــذه
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ــ  ورد املطلــوب. وقــد بالفعــل اإلتيــان ُ عــن ــ الت بــه تحضيــٌض ُيقصــد ــو و   
البقرة:  آَيٌة﴾ [ســورة َنا ُه َأْو َتْأِت اللَّ ُمَنا ّلِ َ ُي : ﴿َلْوَال عا قوله ا مّرة، أّول عشــرة ســبع القرآن
ُســوِل  ُ َواِالْعِتــَذاُر َعــْن َعــَدِم اِإلْصَغاِء ِللرَّ ــ ِ ْ َحــْرُف َتْحِضيــٍض ُقِصــَد ِمْنــُه التَّ َنــا ُ 118]. وَلــْوال
ــ  ِ ُمَباَلَغــٌة  ــَذا َ َو ــ َ َعا َ ــِه  اللَّ َكَالِم  َوَســَماِع  ِبالّرَِســاَلِة  ــاَء  َأْحِرَ ْم  ُ َأْنُفَســ وا َعــدُّ ِبــَأنَّ  اْســِتْكَباًرا

(27) ــِة.  اَل َ َ ا
َتْنُظــُروَن  ِئــٍذ  َ ِحي َوَأْنُتــْم   (83) ْلُقــوَم  ُ ْ ا َبَلَغــِت  ِإَذا ﴿َفَلــْوَال  : ــ عا قولــه وآخــره   
ــَن (86)  َ َمِديِن ــ ْ ِإْن ُكْنُتــْم َغ ُتْبِصــُروَن (85) َفَلــْوَال (84) َوَنْحــُن َأْقــَرُب ِإَلْيــِه ِمْنُكــْم َوَلِكــْن َال
ــِة: َفــِإَذا  ْمَل ُ ْ ــِذِه ا َ الواقعــة]. َوَأْصــُل َتْرِكيــِب  ــَن (87)﴾ [ســورة ِإْن ُكْنُتــْم َصاِدِق ــا َ َتْرِجُعوَ
وُح  الــرُّ َبَلَغــِت  ِإَذا ُمْحَتِضــٍر  ّلِ  ُ ِعْنــَد  َحاَوْلُتــْم  َفَلــْوَال ــَن  َمِديِن  ُ ــ ْ َغ ُكــْم  َأنَّ ــ ِ ــَن  َصاِدِق ُكْنُتــْم 
ــِة َذِلــَك ِإالَّ  َصَرَفُكــْم َعــْن ُمَحاَوَل ِمــْن َأْجــَزاِء َجَســِدِه َفَمــا ــا َ َمَواِقِع ــ َ ِإ ــا َ ْلُقــوَم َأْن ُتْرِجُعو ُ ا
ــ  ِ َ َلــَك اْنِتَظــاُم اآلَيــِة الَّ ــ َ اتَّ ــَذا َ َعِلْمــَت  َمَحاَلــَة. َفــِإَذا َبــٌة َال ِ وَح َذا ــُروِريُّ ِبــَأنَّ الــرُّ الِعْلــُم الضَّ
ــاِز. َو(َلــْوَال) َحــْرُف  َ ْ ــٌة ِلِإل ــَو َتْكِمَل ُ َمــا ــا َ َدِليِل ــ ِ ــَج  ِمــَن اِإليَجــاِز، َوُأْدِم ًعــا َبِد ُنِظَمــْت َنْظًمــا
ــِه  ِفْعِل ــ َ ُحــضَّ َع ــْم َيْفَعــْل َمــا َل ِ ِألَنَّ الـــَمْحُضوَض ِإَذا ــ ِ ْ التَّ ــ ِ َنــا ُ ُمْســَتْعمل تحضيــض
 ... ــا  َ ُرُجوَع ُتَحاِوُلــوَن  َأْي  ــا،  َتْرِجُعوَ ــَو  ُ ــِه  َعَلْي الـــَمْحُضوُض  َوالِفْعــُل  ــَزُه  ْ َ ــَر  َ َأْظ َفَقــْد 
ِلُطــوِل  ــا َعَلْيــِه ُجْمَلــُة َتْرِجُعوَ ــ َ ــاِبِق ُأِعيــَد ِلُتْب السَّ ــا َ ِ اِنَيــُة َتْأِكيــٌد َلْفِظــيٌّ ِلَنِظ الثَّ ِلَمــُة َفَلــْوال َ َو
ــا  َ َتْقَتِض ــ ِ ــِة َوالَبَياَنــاِت الَّ َ َســدَّ َمَســدَّ األَْجِو ــا ــُه: َتْرِجُعوَ ــَة: َوَقْوُل الَفْصــِل ... َقــاَل اْبــُن َعِطيَّ
الَقــْوِل  ْعــض َ َرُة، َوَحمــل ــُمَتَكّرِ الـ َبَلَغــِت، َو(ِإْن)  ِإذا ــِه: َفَلــْوال ِمــْن َقْوِل ْحِضيَضــاُت، وِإذا،  التَّ

(28) ــاٌت.  اْقِتَضاَب َأِو  ِإيَجــاٌز  ْعًضــا َ
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القــرآن  ــ ورد اِلــف، وقــد ا رأي إبطــال ــ لالحتجــاج بــه ــى التحضيــُض ُيؤ ــذا و   
التحذيــرمثــال  أخــرى االحتجــاج- بــدالالت الداللــة -داللــة ــذه ــُق  ُتحقَّ مــا مــّرات. وغالبــا ســبع
اْألَْرِض  ــْوَن َعِن اْلَفَســاِد ِ َ ْ ــٍة َي اَن ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــْن َقْبِلُكــْم ُأوُلــوَبِقيَّ َ : ﴿َفَلــْوَال ــ عا قولــه ــ
 .( ــالَّ َ ــ ( َ ِبَمْع ــود: 116]. (َلــْوَال) َحــْرُف َتْحِضيــٍض  ــْم﴾ [ســورة ُ ْ ِم َأْنَجْيَنــا ــْن  ِممَّ َقِليــًال ِإالَّ
ُة ِبَمــا  َ ــ ْ ِفيــِه َوالِع َوَقُعــوا ِه ِمــْن َأْن َيَقــَع ِفيَمــا ِ ــ ْ َتْحِذيــُر َغ ُيْقَصــُد ِمْنــُه ِإالَّ َوَتْحِضيــُض الَفاِئــِت َال

ــْم. (29) ُ َ َأَصا
َلــْوَال  َنــا َرَّ َعــَذاٍب ِمــْن َقْبِلــِه َلَقاُلــوا ِ ــْم  ُ َلْكَنا ْ َأ ــا : ﴿َوَلــْو َأنَّ ــ عا قولــه االحتجــاج ومــن
طــه: 134]. َحــْرُف  ِبــَع آَياِتــَك ِمــْن َقْبــِل َأْن َنــِذلَّ َوَنْخــَزى﴾ [ســورة َّ َفَن َرُســوًال َأْرَســْلَت ِإَلْيَنــا
ــالَّ  َ ْقِديــُر:  ــُه َقــْد َفــاَت َوْقــُت اِإلْرَســاِل، َفالتَّ نَّ ــْوِم َأِو اِالْحِتَجــاِج ِألَ اللَّ ــ ِ َتْحِضيــٍض، ُمْســَتْعَمٌل 
ْحِضيــِض ِباْعِتَبــاِر َتْقِديــِر ُحُصوِلــِه  َجــَواِب التَّ ــ َ ِبــَع َع َّ َواْنَتَصــَب َفَن َرُســوًال ُكْنــَت َأْرَســْلَت ِإَلْيَنــا

(30) . ــ َ َم ِفيَمــا
ُنّزَِلْت ُسوَرٌة﴾  َلْوَال ِذيَن آَمُنوا ُقوُل الَّ َ : ﴿َو عا قوله مثل ّ بالتم االحتجاج وأيضا
ْخِصيُص َفُأْطِلَق  ، َوَأْصُل َمْعَناُه التَّ ِّ َم التَّ ِ َنا ُ َحْرٌف ُمْســَتْعَمٌل  محّمد: 20]. وَلْوال [ســورة

ْحِضيِض. (31) التَّ َ ْرُص َيْدُعوِإ ِ ْ ْرَص َوا ِ ْ ْسَتْلِزُم ا َ  َ ِّ َم ِألَنَّ التَّ ِّ َم َد ِبِه التَّ َوُأِر
َنُقــوُل﴾ [ســورة  ــُه ِبَمــا اللَّ ُبَنــا َعّذِ ُ ْم َلــْوَال ِ َأْنُفِســ ــ ِ ُقوُلــوَن  َ : ﴿َو ــ عا قولــه ــا وآخر
ــِه ِمــْن  ِب ــ َ َنا َ َن ــِذي الَّ ِب َكَالِمَنــا َ َســ ِ ــُه  اللَّ ُبَنــا َعّذِ ُ ــالَّ َ ْحِضيــِض، َأْي  ِللتَّ ادلــة: 08]. وَلــْوال ا
َعــن  ْحِضيــِض ُمْســَتْعَمَلٌة ِكَناَيــة ِللتَّ ــْوال ــَك... َفــِإنَّ َل َم َوَنْحــِو َذِل ــِه َوَســلَّ ُهللا َعَلْي ــ َّ ّ َص ــ ذّم الن
اآلَن  َبَنــا َفَلَعذَّ ــُه َعَلْيَنــا َلَغِضــَب اللَّ ًئــا اَن َنِب َ َم، َأْي َلــْو  ُهللا َعَلْيــِه َوَســلَّ ــ َّ ء َص ــ الن نبــوءة ــد

َلــُه. (32) ِب َقْوِلَنــا َ َســ ِ
القســم  ــذا . وتــرّدد ً ــ مــاٍض لفظــًا ومع ــا جملــٍة فعليــٍة فعُل ــ حــرٌف يْدُخــُل ع ــ و   

ــن: اثن ــن نمط ــن ب ــا دالال انَقَســَمْت  مــّرات؛  ســبع ــم الكر القــرآن ــ
1

صاحب  إ ا ُمَوجَّ الكالم ان وقوعه، و فات ّ قد فعِل ُم ع لوال دخلت إذا   
ِتِه. َتْفِو َ يِخ َع ِ ْو ْنِديِم َوالتَّ ْغِليِط َوالتَّ التَّ ِ اَنْت ُمْسَتْعَمَلًة  َ الفعل، 

اَنــْت  َ : ﴿َفَلــْوَال ــ عا قولــه ــا مــّرات؛ أّول خمــس النمــط ــذا القــرآن اســتعمل وقــد   
َالِزِم  ِ ُمْسَتْعَمٌل  َنا ُ َو  ُ س: 98]. َو يو َس﴾ [سورة َقْوَم ُيوُ ِإالَّ ا َ ُ ِإيَما ا َ ٌة آَمَنْت َفَنَفَع َقْرَ

(33) اْنَقَضــْوا.  َقــِد  اْلُقــَرى ــَل  ْ َأ ِألَنَّ  ْغِليــِط،  التَّ َعــِن  ــًة  ِكَناَي يــِخ  ِ ْو التَّ
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ــِه﴾ [ســورة  ِباللَّ َة ِإالَّ ُقــوَّ ــُه َال َشــاَء اللَّ ــَت َمــا َتــَك ُقْل ِإْذ َدَخْلــَت َجنَّ : ﴿َوَلــْوَال ــ عا قولــه ــا وم
.[39 ــف:  الك

ا﴾  ً ــ ْ َخ ْم  ِ ِبَأْنُفِســ َواْملُْؤِمَنــاُت  اْملُْؤِمُنــوَن  َظــنَّ  َســِمْعُتُموُه  ِإْذ  ﴿َلــْوَال  : ــ عا وقولــه
الِفْعــُل  ــا َ َ َوِل ِإَذا ا َ ُ ـْأ ــَو َشـ ُ يــِخ َكَمــا ِ ْو ) ِللتَّ ــالَّ َ ــ ( َ َحــْرٌف ِبَمْع َنــا ُ النــور: 12]. (َلــْوال)  [ســورة
َم  ــّنِ َفُقــّدِ ــٌق ِبِفْعــِل الظَّ ــَو َظــْرٌف ُمَتَعّلِ ُ ِإْذ َســِمْعُتُموُه َف ــا َظــنَّ اْملُْؤِمُنــوَن. َوَأمَّ َنــا ُ ــَو  ُ َو ِ الـــَما

(34) َعَلْيــِه. 
ــًة﴾  َ آِل اًنــا ــِه ُقْرَ ِمــْن ُدوِن اللَّ َخــُذوا ِذيــَن اتَّ ــُم الَّ ُ َنَصَر ــْوَال : ﴿َفَل ــ عا قولــه ــا وآخر

األحقــاف: 28]. [ســورة
 –2

َعَلْيــِه  َدَخَلــْت  ــِذي الَّ الِفْعــِل  ِ َصاِحــِب  ــ ْ َغ ــ َ ِإ (َلــْوَال)  ِفيــِه  ــِذي الَّ الــَكَالُم  ــَه  َتَوجَّ ِإَذا   
ــ  ــن؛ األو ْ َت َمرَّ اســتْعَمَلُه القــرآن ِث َعْنــُه. وقــد يــِب ِمــْن َحــاِل الـــُمَتَحدَّ ِ ْ التَّ ــ ِ اَنــْت ُمْســَتْعَمَلًة  َ

 .[43 عــام:  [األ ُعــوا﴾  َتَضرَّ َبْأُســَنا ــْم  ُ َجاَء ِإْذ  ﴿َفَلــْوَال  : ــ عا قولــه ــو
النور: 13]. َداَء﴾ [سورة َ َعِة ُش َعَلْيِه ِبَأْرَ َجاُءوا : ﴿َلْوَال عا قوله والثانية


أْن  ستطيع م الكر القرآن استعمال لوال االت الدقيق ص التفحُّ ذا عد و   

ــي: اآل ــا دالال ــّم  أ ُنوجــز
الداخلــة  لــوال ــ اقتصــرع الّلغــة، إذ ــ املعروفــة لــوال ــي ِمــْن معا ــن ْ القــرآُن َمْعَنَي - اســتعمل
أو  التحضيضيــة واملســّماة فعــل ــ ع الداخلــة لــوال االمتناعيــة. وأيضــا واملســّماة اســم ــ ع

يخيــة. التو
عــا  أر االمتناعيــة لــوال تكــّررت مــّرة. حيــث ن وســبع خمســا ــم الكر القــرآن ــ لــوال - تكــّررت

مــّرات. ســبع تــرّددت فقــد يخيــة التحضيضيــة، أمــّا التو لــوال ــا مــّرة، ومثل ــن وثالث
ن  لَغَرِض التعي االمتناع داللة ا دالالت، أّول ثالث ِضْمن االمتناعية لوال القرآن - اســتعمل
لغــرض  االمتنــاع ــا مــّرات، وثال ســبع تمــام لَغــَرِض اال االمتنــاع ــا مــرة، وثان ن وعشــر خمســا

ن. ْ مّرَت ل و ال
عشــر  ــض ا التحضيــض ــا دالالت، أول بثــالث أيضــا التحضيضيــة لــوال القــرآن - اســتعمل

مــرات. ســبع ــ االحتجا مــرة، والتحضيــض عشــرة ســبع ي ــ الت مــّرات، والتحضيــض
خمــس  ــض ا يــخ التو ــا ــن، أوال ت اث ــن بداللت القــرآن ا اســتعمل فقــد يخيــة التو لــوال - أّمــا

ن. مرت ــ ي الت يــخ التو ــا مــرات، وثان
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غالبــا  ان ا أّن اســتعمال واملكيــة املدنيــة الســور ــن ب باســتقراء لــوال أْن نضيــف ســتطيع - و
ســورة: خمــس  ن وعشــر ــن ْ ت اث ــ االمتناعيــة لــوال تكــّررت ة. إذ ــ ســبٍة كب ب املكيــة الســور ــ
ســورة:  ن وعشــر ــن ْ ت اث ــ أيضــا التحضيضيــة تكــّررت مدنيــة، كمــا وســبعا مكيــة عشــرة
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دالالت  مــن التكثيــف ــذا ــ إ تحتــاج انــت ــرة ال قبــل ة ــ أّن الف ــ مدنيــة. ووا وواحــدة

لوال.
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أ. سليماني سعاد، قسم اللغة واألدب العربي، المركز الجامعي بعين تموشنت،  

الجزائر.

                                        
    Résumé

L’objet de cet article est de faire la lumière sur les techniques 
et les approches nécessaires à la valorisation du processus 

éducatif en usant des nouvelles technologies. Nous  sommes 
conscients du fait que le succès du processus éducatif dans nos 
établissements d’enseignement aujourd’hui, est assujetti à la 
bonne exploitation de cette technologie (ordinateurs, matériels 
multimédias et accessoires), qui est devenu un besoin urgent qui 
s’impose fortement. Ceci n’exclut pas le rôle du professeur qui 
est appelé à améliorer ses compétences et à apporter à ses appre-
nants de nouvelles façons de penser, ainsi que les laboratoires 
de recherche qui sont appelées à œuvrer pour l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et de l’éducation et à augmenter la 
rentabilité de l’apprenant et sa capacité d’apprentissage .... etc.
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ألّن  ذا الّتعليم،  تكنولوجيا استخدام الّتعليمية العملية جودة من الّرفع  يتطّلب
ــن،  املتعّلم مســتوى ن تحســ أجــل مــن ا مســاير ّل يــوم، والبــّد مــن تتطــّور الّتعليــم تقنيــات
ــم  ف ــ ع ــ أك ســاعد للتعليــم املبتكــرة فالوســائل ووســائله،  التعليــم قــة طر شــمل و

املتعّلــم.  ــن ذ مــن ــا وتقر الــّدروس
البحث:  ا عل يتأّسس ال يم املفا عض شرح إ نتطّرق   

1
ســّرب  ت أن ــ الّطبي مــن ان واالقتصــاد، و إطــارالّصناعــة ــ أّوال ــوم املف ــذا ــر ظ
أصبــح  الّتعليــم، حيــث قطــاع ــ إ واالقتصــاد الّصناعــة ــ قطا ار  مــن واألفــ يــم املفا ــذه
ســم  ّ عصــري ات ــ ّ متغ مــع الّتفاعــل ألجــل ّمــا م أمــرا الّتعليــم ــ الّشــاملة ــودة ا تطبيــق
ماعــات  وا األفــراد ــن ب والّصــراع املنافســة فيــه ايــد ، وت ــ والّتكنولو ــ املعر ســارع ّ بال
مــن  تمّكننــا ــة ّ م ضــرورة الّتعليــم ــ الّشــاملة ــودة با شــّك أّن األخــذ مــن واملؤّسســات. ومــا
تمــع  ا احتياجــات ــ توف ــ الّتا والّتقــّدم، و الّتنميــة َعــدُّ أداة ُ الــذي الّتعليــم جــودة تحقيــق

تّصــة. ا ة شــر ال ــوادروالقــوى ال مــن
ّل  ــ َتفــِرُض ع جماعيــة مســألة ــ واحــد، بــل فــرد بمســؤولية ــودة ا تتحّقــق     ال
ــ  عا هللا ســتطيع، وصــدق درجــة ــ أق ــ إ مســتواه ورفــع أدائــه ن تحســ مســؤولية فــرد
عليــه  هللا ــ ّ ص محّمــد ــم الكر رســولنا عّلمنــا اْســَتَطْعُتْم﴾، كمــا َهللا َمــا ُقــوا قــال: ﴿اتَّ ــن ح

َعِمــَل َأَحُدُكــْم َعَمــًال َأْن ُيْتِقَنــُه».     بقولــه:» ٍإنَّ َهللا ُيِحــبُّ ِإَذا وســّلم
ــل  تحو ــ ع املؤّسســة قــدرة مــدى ــا ضو ــ تتحــّدد غايــة، إذ ال وســيلة ــودة فا

ملمــوس.(1) واقــع ــ إ ــا طموحا ــل تحو نتائــج، وكذلــك ــ إ شــودة امل ــا داف أ
2

ن، املقطع  مقطع مــن ــّون األصــل، تت ــ يونانّيــة لمــة ــ تكنولوجيــا لمــة إّن أصــل
أودراسة، ومن  علم ي: Logy   فيع الّثا ارة، أوفّن، أّما حرفة، أوم ع األّول: Techno و
العلمــاء  مــن ــ الكث أورد الّتطبيــق؛ حيــث األداء أوعلــم علــم ــ ع تكنولوجيــا لمــة فــإّن  نــا
ا:  فات، وم الّتعر تلك عض تحّدث     عن الّتكنولوجيا، س لمة ل عديدة أخرى فات عر
الّتطبيــق  عملّيــة ــ ع ُ الــذي العلــم ــا ّ بأ ــس» الّتكنولوجيــا خم عطّيــة عــّرف «محّمــد  - 1 
ة  ــن، ملعا ّ مجــاٍل مع ــ ة شــرّ ــ وغ ة شــرّ عناصــر ــات، وتوظيــف والّنظرّ للبحــوث ــ امل
ــا،  ا، وإدار واســتخدام ــا،  ر ــا، وتطو ل املناســبة العلمّيــة لــول ا مشــكالته، وتصميــم

محــّددة. ــداف أ ــا؛ لتحقيــق م وتقو
كعناصرللّتكنولوجيا،  واألدوات واملواد سان اإل ن ب العالقة ا ّ بأ أيضًا آخرون ا عّرف 2 - و
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العناصرمًعا. ذه تفاعل ظة يبدأ الّتكنولو وإّن الّتطبيق
ّل  ارات وامل للمعلومات ّي، وتطبيق سا وفكرإ د ج ا ّ أ وجك» ع وثر ا « عّرف 3 - و

قدراته. ادة احتياجاته، وز سان، وتوف اإل مشكالت
ــ  املنّظمــة األخــرى للمعرفــة، والعلــوم املنّظــم ــا: الّتطبيــق ّ ســالمة» بأ قــول «عــادل  4 - و
ــ  ع صــول ا ــدف الّطبيعّيــة؛  بالعلــوم يتعّلــق اّلــذي ــ العل الّتطبيــق ــن، أو ّ مع مجــال
ــات  والّنظرّ الّتطبيقيللمعرفــة انــب عــّد ا أّن الّتكنولوجيــا ــ محــّددة، بمع علمّيــة نتائــج

محــّددة. ــداف أ لتحقيــق العلمّيــة
اقتنــاء  مجــّرد ــون ت أن قبــل للمشــكالت فكــروأداء وحلــول    إذًا فــإّن الّتكنولوجيــا
بــأّن  توفيــق»  محّمــد الّديــن ي» و»صــالح ــ ص إســماعيل ــر ّل مــن «ما عتقــد معــّدات، و
مــن  أعــّم وأشــمل ــ ــزة، بــل أج للعلــم  أومجــّرد أوتطبيــق علــم مجــّرد ســت ل الّتكنولوجيــا

التطبيقــي.(2) انــب وا  ، ــ العل انــب ا شــمل ي ســا إ شــاط ــ ف ؛  ــ بكث ذلــك
ــزة  واألج ــ اآل اســب ا ــواســتعمال الّتكنولوجيــا ــ ملصط ع الّشــا ــوم إّن املف   
الّتكنولوجيا  نما الّتكنولوجيا، ب نتائج من يجة ن اسب قاصرة، فا الّنظرة ذه ديثة، و ا
الفــرد  يوصــل اّلــذي ــ الّتفك أســلوب ــ ، وحــّل املشــكالت، و ــ للّتفك قــة طر ــ املقصــودة
املعــارف،  اســتخدام ــ ــ الّتفك قــة يجــة،  وطر ن ســت ول وســيلة ــا ّ أ أي املرجــّوة الّنتائــج ــ إ
قدراتــه،  ــادة وز ســان اإل حاجــة إلشــباع نتائــج ــ إ الوصــول ــدف ــارات،  واملعلومــات، وامل
ســان  اإل دمــة ــا ع وتطو ــا وتطبيقا العلمّيــة للمعرفــة األمثــل االســتخدام ــ ع ــذا و

ّيتــه.(3)  ورفا
3

العالم، فمن  دولة أي أساس ا عل تقوم ال املنظومات م أ من َعّد الّتعليم ُ   
ــات  األولو مــن ــا وجعل الّتعليمّيــة باملنظومــة ــا تمام ــوا الــّدول لتقــّدم ســّية الرئ األســباب
نحوالتقّدم  لألمام ا يدفع مشــرق ء ومســتقبل حاضرم علية يقوم ن رص لبناء أســاس
يــاة؛  ا مجــاالت ّ شــ ــ األمــم تقــّدم ــس ــّم مقاي أ مــن ــ الّتكنولو الّتطــّور ، وأصبــح ــ والّر

الّتعليــم. تكنولوجيــا نــاك تلفــة، فأصبــح ا الّتعليــم أنظمــة الّتطــّور ــذا شــمل حيــث
 : ي ما ا م نأخذ ة كث فات عر ناك

ا  م وتقو الّتعليمّية العملّية إعداد ع عمل املة مت منظومة الّتعليم:  1 - تكنولوجيا
اســتخدام  ــق طر عــن الّتعليمّيــة األبحــاث أحــدث باســتخدام موضوعيــة ــداف أ لتحقيــق
الفاعلّية  من د املز املثمروإكسابه الّتعّلم إلضفاء جّو      من ة شرّ ال وغ ة شرّ ال املوارد

التعّلــم. (4)     مــن املرجــّوة ــداف األ ــ إ للوصــول ــ والّتأث
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والّتطبيق  ة الّنظر ا ّ بأ الّتعليم لتكنولوجيا والّتقنية ة بو ّ ال االّتصاالت جمعية ا 2 - عّرف
الّتعّلم. أجل من ا م وتقو ا وإدار ا واستخدام ا ر وتطو واملوارد العمليات تصميم

 : عناصرأساسية عّدة من تتأّلف ا ّ أ قز Brigs « بقوله ا «بر 3 - وعّرف
الّتعليمية. العملية بتصميم ـــــ األجزاء املتعّلقة ـــ

الّتعليم. ستخدم ال الّتعليمية واألدوات زة ــ األج ــــــ
وب ) معا. إليه ( أ أش ــ ما ـــ ــ ــ

ــ  ال والعمليــة العلميــة الفّنيــة الّتقنيــات ــا ّ أ قــال فالتــة» فقــد الّدكتــور «مصطفــى  4 - أمــا
نحــوأفضــل. ــ ع ــ امل بواجبــه للقيــام املــدّرس ــا عل عتمــد

اآلالت  اســتخدام مــن ــ أك ــ ع ــا بأ الّتعليــم تكنولوجيــا دور لنــا ــ يّت نــا    ومــن
عمــل  خلــف يكمــن الــذي الّنظــام أوأســلوب ــ امل باألســلوب ــواألخــذ ــّم  واألدوات، واأل

(5) عاليــة.  بكفــاءة محــّددة ــداف أ لتحقيــق واســتخدامه اآلالت ــذه
عملــه  يــؤّدي ــي للمــدّرس ة ــ كب خدمــة يقــّدم الّتكنولوجيــا مــن الّنــوع ــذا ف إذا   
ــذه  ســاعد وأيضــا وفّعــاال،  ومقّننــا منّظمــا شــاطه ــون و  ، ــ أك وقــدرة أقــّل  ــود بمج

معــا. واملــدّرس للــّدرس ــه با ان َشــدَّ  ُ وأن يتعّلــم أن ــ ع الّطالــب الّتكنولوجيــا
الّتعليمية  العملية لتصميم نظامي منح ا ّ أ الّتعليم و» تكنولوجيا س  5 - وعّرِفت «اليو
الّتعليــم  مجــال ــ األبحــاث نتائــج مــن عــة محــّددة، نا ــداف أل تبًعــا ــا ّل ــا م وتقو ــا وتنفيذ
الّتعليــم  إكســاب أجــل مــن ة شــر ال ــ وغ ة شــر ال املــوارد شــري، مســتخدمة ال واالّتصــال
نــة» تكنولوجيــا  تــه ّ تب ــف الّتعر أفضــل. ونفــس عّلــم ــ إ أوالوصــول الفّعاليــة مــن ــًدا مز

كيــة.»(6) األمر الّتعليــم
 : ي بما الّتعليم تكنولوجيا وظائف نجّدد أن يمكن

ا  ســ تدر وطــرق عليميــة ووســائل أنظمــة مــن ــا يتعّلــق ومــا الّتعليميــة الّنظــم أوًال: تخطيــط
لذلــك. الّالزمــة واملاّديــة ة شــر ال انيــات ضــوء اإلم ــ ــا تحقيق ــد نر ــ ال ــداف واأل

ــا  وإمداد ــا وتنفيذ الّنظــم ــذه إلدارة الّالزمــة ة شــر وال املاّديــة انيــات اإلم ثانيــًا: إعــداد
بمصــادراملعرفــة.

ا. تحسي ع املوضوعة، والعمل داف لأل الّنظم ذه تحقيق مدى ثالثًا: معرفة
تنظيــم  عــن عبــارة ــا ّ بأ الّتعليــم ــان»  عناصــرتكنولوجيــا و شــالز ــ « أو وقــد   
واإلدارة؛  العمــل ارواآلراء وأســاليب واألفــ واآللــة ســان يضــّم العناصــرالّتاليــة: اإل امــل مت

 (7) واحــد.  إطــار داخــل العناصــر ــذه ــون ت حيــث
أّن  ــ إ اآلن البحــث، نتعــّرض ــ األساســية ــات املصط يــم مفا المســنا عدمــا   
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 : ــ البحــث- ع ــة، يتوّقــف -حســب بو ّ ال املؤّسســة ــ الّتعّلميــة الّتعليميــة العمليــة نجــاح


 ، ــ واملعر ــ واالنفجــارالّتق واملعلومــات عصــرالّتكنولوجيــا ــ ا ا عصرنــا عــَرف ُ   
املعاصــرة،  يــاة ا ّل مجــاالت ــ ع ســيطرا خصوصــا ــ اآل اســب وا عمومــا فالّتكنولوجيــا
األو  الوســيلة اآل اســب ا أصبح واالّتصاالت...، فقد والّسياســة واإلعالم االقتصاد
إتقــان  ــ إ املســتمّر للوصــول ن ــوالّتحســ للّتعليــم ــ األسا ــدف االّتصــاالت، وألّن ال ــ
نواكــب  أن جــّدا الّضــروري ــة؛ فإّنــه      مــن بو ّ ال ــداف األ وتحقيــق ــارات امل ملعظــم الّطــالب
ــم؛  والّتعلُّ الّتعليــم ــ عملي ــ ســتخدمه و معــه ــش ســايره، ونتعا و ــ الّتكنولو الّتطــّور ــذا
اســتخدام  ــارة م املعاصــرة ســية الّتدر ــارات امل ــم أ شــود. ولعــّل مــن امل ــدف ال ــ إ للوصــول
اســب  ا ا يتمّتع ال ات ّ س، فاملم والّتدر الّدراســية املواد ة ملص ا وتوظيف اســب ا
طــرق  ــ والّتحّكــم االســتخدام ــ ومرونــة املعروضــة للمعلومــات ــع وتنو ودّقــة ســرعة مــن
ووســائل  كتــب مــن تلفــة ا املعلومــات عــرض ــزة أج مــن ــ بكث أفضــل العــرض، تجعلــه

. ــ ومعر أثــرحضــاري ــا ل ــة صر و ســمعية
البيانــات  ــة بمعا يقــوم ــي ل برمجتــه يمكــن ــي و ــازإلك ــوج ــ اآل اســب فا   
فائقــة،  وســرعة بدّقــة ــا عل واملنطقيــة ســابية ا وإجــراء العمليــات ا جاع واســ ــا وتخز

مــن: ــّون ت و
اإلدخــال  ووحــدات ــة املركز ــة املعا وحــدة شــمل  :(  Hardware) املاّديــة  ّونــات امل ـــــــــــ 

ــن؛  الّتخز ووحــدات واإلخــراج
امــج  وال املســاعدة امــج وال شــغيل ّ ال نظــم مــن ــّون وتت  :(  Software) مجيــات  ال ـــ  ــ ـــــ

. لّتطبيقيــة ا
مــن  ت ِشــ ُأ معّينــا دفــا  (Application Programs) الّتطبيقيــة امــج ال تخــدم   
ــداول،  وا الّنصــوص ســيق ت ــ اســبة، وأخــرى ا ــ متخّصصــة برامــج نــاك أجلــه، ف
برامــج  ــ البيانــات، و قواعــد ــ متخّصصــة عــة شــاء الُعــروض، ورا إ ــ متخّصصــة وثالثــة
استخدام  انية إم ة       أوالعلمية،      مع الّتقديمية، سواء التــّجار شاء الّعروض بإ تقوم
لطبيعــة  املناســب ســيق الّت اختيــار انيــة وإم ّذابــة ا والّتصاميــم والّصــور الّنصــوص
قواعــد  رامــج Microsoft Power Pointو برنامــج   امــج ال ــذه ر أشــ ومــن العــرض،     
مجموعــة  عــن عبــارة ــ ة ــ األخ ــذه املتعــّددة، و والوســائط الّرســوم رامــج البيانــات   و
والفيديــووالّرســم  والّصــورة الّصــوت الوســائط، مثــل مــن مجموعــة ــن ب تجمــع امــج ال مــن

الّتعليميــة. (8) امــج ال لكتابــة الوســائل أقــوى عــّد مــن عاليــة، و بجــودة والّنــص
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(9) 
ــي؛  الذا ــزالّتعليــم عز ــداَف  أ يخــدم الّتعليــم تكنولوجيــا أســاليب كأحــد 1 -إّن اســتخدامه
نوعيــة  ن تحســ ــ إ يــؤّدي ــ الّتا الفرديــة، و الفــروق مراعــاة ــ ع األســتاذ ســاعد مّمــا ــذا و

والّتعّلــم؛ الّتعليــم
الّشــّفافة، واألفــالم  الّصــور تقديــم ــ الّتعليميــة الوســائل بــدور ــ اآل ســاب ا 2 - يقــوم

الّصوتيــة؛ يالت ــ ّ وال
ــارات  وم الّتعّلــم ــارات ــارات، كم بامل اّصــة ا الّتعليميــة ــداف األ تحقيــق ــ ع 3 - املقــدرة

، وحــّل املشــكالت؛ ــ اآل اســب ا اســتخدام
فــظ  ا ــن روت مــن الّطالــب ُتخــرِج مشــّوقة وســيلة ــو الّطلبــة؛ ف بــاه ان بجــذب 4 - يقــوم
أراه  ســاه، ومــا أ أســمُعه (مــا القائــل:  ــ الّصي املثــل مــن العمــل، انطالقــا     ــ إ ــن والّتلق

عّلُمــه)؛ أ بيــدي أعمُلــه ومــا أتذّكــُره، 
ــذا  يــة، و الّروتي الّتعليميــة األعمــال ــ ووقــت ــد ج مــن يبذُلــه مــا األســتاذ ــ ع ــف 5 - ُيخٍفّ
تنمية  م سا للّتعّلم،  ات وخ مواقف تخطيط ده وج ثماروقته اس ساعده مّما

واالجتماعيــة؛ ــة الفكر وانــب ا ــ الّطلبــة صيات ــ
سر؛ و ولة س الّطلبة وحاجة تّتفق ال امج ال 6 - إعداد

العالجية  شطة األ طرح انية الّطلبة، وإم ضعف نقاط العلمية، وتحديد املاّدة 7 - عرض
م؛ َ وحاج تّتفق ال

الّتحصيل؛ ادة وز الّتعّلم زمن 8 - تقليل
ا؛ وتقر للمتعّلم العلمية يم املفا يت 9 - تث

املعّقدة؛ املواد عض نحو ن املتعّلم ات اّتجا 10 - تنمية
ال. ا املدخالت نتائج ع والّتعّرف تفاعلية، بالّتحّكم عليمية ئة ب 11 - توف

(10)
الّطلبة؛ فئات ــــــــع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ميــــ مناسبة 1 - أداة
واالستكشاف؛ ـــــث ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ البحـــــــــــــــ مناخ يئة  - 2
وتنميته؛ ــي ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ املنطقــ الّتفك ن 3 - تحس
الّتعليمية؛ الوسائل من ــادة ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ باإلفـ 4 - الّسماح
املباشر؛ ـــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ والّتفاعـ اة ا ا ع 5 - القدرة
املعّقدة؛ أداء العمليات د وا الوقت 6 - توف
األستاذ؛ ــــدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ومساعــــــــــــــــــــــــ ارات امل ط 7 - ر
للّطلبة؛ ا وفّعالي ــــم الّتعّلــ عملية نتائج ن 8 - تحس
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الّراجعة؛(11) الّتغذية وتقديم الّتعليم د 9 - تفر
عات؛ الّتتا من سلسلة إ املدروسة املاّدة 10 - تقسيم

ا؛ جاع واس املعلومات ن تخز ع 11 - القدرة
للمعلومات... ي املر العرض ع 12 - القدرة

(12) 
ن؛ للمتعّلم الّتعلي 1 - املستوى

م؛ قدرا وتحديد ن املتعّلم لدى ادي 2 - االستقراراأل
للمستخِدم؛ اسب ا بمساعدة الّتعّلم نمط ن 3 - تحس

اسب. ا بمساعدة الّتعليم ملواد املقّرر 4 - محتوى
املستخدمة. الّتكنولوجيا 5 - نوع

(13) 
:Multimedia Technology املتعددة الوسائط د- 1- تكنولوجيا

نصــوص،  يئــة ــ ع ــة مكتو لفظيــة لغــة الّتعليميــة، مــن الّرســالة ــ ترم أدوات ــ   
ولوحــات  بيانيــة (رســوم ــا  أنماط اّفــة ب ّطيــة ا الّرســوم وكــذا منطوقــة،  مســموعة أو
الفيديو،  ولقطات املتحّركة والّصور املتحّركة الّرســوم توضيحية) إ تخطيطية، ورســوم

األدوات. ــذه مــن ــج مز أو خليــط اســتخدام يمكــن كمــا
املتعّددة: الوسائط تكنولوجيا د- 2- خصائص

Intégra-) امــل الّت مــا بمبدأيــن،  املتعــّددة الوســائط تكنولوجيــا ــوم مف    يرتبــط
أو  فكــرة دمــة وســائل عــّدة ــن ب مــزج ــ إ امــل الّت شــ tion) والّتفاعــل    (Interaction)، و
عرضــه  مــا ــن و املتعّلــم ــن ب الفعــل ورد الفعــل ــ إ الّتفاعــل شــ نمــا العــرض، ب عنــد مبــدأ
عنــد  وضبطــه عليــه عــرض فيمــا الّتحّكــم ــ املتعّلــم  ع قــدرة ذلــك تضّمــن اســب، و ا عليــه
ــا  اختيار ــ القــدرُة ع حيــث املتاحــة  مــن يــارات وا عــه وتتا سلســله و العــرض اعتبــارزمــن

ــا. بي فيمــا والّتجــّول
املتعّددة: د- 3- عناصرالوسائط

ــــــــة؛   ـ املكتو 1 -الّنصوص
ـــــة؛  ــ املنطوقـــــــــــــــــــــــــ 2 - الّلغة
ّطية؛  ا 3 - الّرسومات
ـــــــة؛ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ الّثابتـ 4 - الّصور
ـــة ؛ املتحّركــ 5 - الّرسوم
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املتحّركة؛ 6 - الّصور
 . الو 7 - الواقع

(14) 
تكنولوجيــا  مــن ديــث ا العلــم إليــه توّصــل مــا أبــرز مــن نــت اإلن شــبكة عــّد    
ديثــة  ا الّتقنيــة ــذه والّتعّلــم، ف للّتعليــم ــ ا ا الوقــت ــ ى ــ الك ميــة األ ــا ل متقّدمــة
والّتعّلــم  الّتعليــم ــ عملي ــ وع عاّمــة بصفــة ــة بو ّ ال يــم املفا ــ ع جديــدا واقعــا فرضــت
ــات  لنظر الّنظــرة ّدلــت ــس، و الّتدر طرائــق ــ ــة جذر ات ــ غي خاّصــة، وأحدثــت بصفــة

ــا. وتنظيم الّتعليميــة يــم املفا وتقييــم الّتعليــم


وّفرته  متعة؛ ملا أك الّتعليم أصبح ا الّتعليمية، فبوجود نت اإلن فوائد تتعّدد   
جدران  بــدون فصــل ــ الّتعليــم ــوم ــرمف ــن، وظ للمتعّلم ومعلومــات اّتصــاالت مــن نــت اإلن
عملي  نت اإلن فوائد العالم، ومن دول جميع من ن آخر ن متعّلم اك اش ع عتمد

ــي: يأ مــا والّتعّلــم الّتعليــم
متطّلبــات  مــع للّتعامــل الّتعليــم ــ خّر مــن القــادم يــل ِعــدُّ ا ُ معلوماتيــة شــاء تقنيــات 1 - إ

املتالحقة؛ راته تطو ومواكبة القادم القرن
ك؛ املش والّتعّلم الّتعليم ن والباحث واألساتذة الّطلبة بواسطة ا 2 - استخدام

فّعال  ل ش ديثة ا املعلومات تقنيات استخدام لتعليم الّطلبة دوافع من 3 - االستفادة
الّتعليمية؛ العملية عّزز مّما

املســتمّر  والّتعليــم عــد عــن الّتعليــم مــن لٌّ  و الّتقليــدي الّتعليــم ــن ب الفــوارق إزالــة  -  4
ــي؛ الّذا والّتعليــم

والّصــور  واإلحصائيــات البحــوث أحــدث ــ ع صــول وا مصــادراملعلومــات ــ إ 5 - الوصــول
الّتعليميــة؛ العمليــة ــ ا الفيديــوواســتخدام ولقطــات واألصــوات

ســة  الّرئ املواقع ن مالي ُرُه من ُتَوٍفّ بما العال املســتوى ع ّم مصدرللمعلومات أ  - 6
والفرعية؛

؛ العل رالبحث تطو ع ساعد  - 7
واإلدارة  ــة املركز الّتعليميــة املؤّسســات ــ اإلدارة ــن ــوارب وا الّلقــاءات عقــد ّســرت  - 8

والّطلبــة؛ واألســاتذة ّليــة ا الّتعليميــة
عاّمــة  بصفــة املعلومــات ــ ع صــول ا ــ املبذولــة اليــف والّت والوقــت ــد ا 9 - وّفــرت

خاّصــة؛ بصفــة ديثــة ا واملعلومــات
ــ  ــن باآلخر واالّتصــال املعلومــات عــن للبحــث الّالزمــة الّتكنولوجيــة ــارات امل ن 10 - تحســ





211

تلفــة؛ ا ــاالت ا
ا؛ وطرق الّتقليدية س الّتدر نظم غي  - 11

نــت،  اإلن ــ ع العلميــة املــاّدة وضــع يمكــن الّدراســية؛ حيــث بالّســاعات الّتقّيــد 12 - عــدم
أوزمــان. ان أّي مــ ــ ــا عل صــول ا املتعّلمــون ســتطيع و


فيما  تتمّثل ال املتنّوعة الّتعليمية دمات ا من ــد ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ العديــ نت اإلن توّفرشبكة   

: ــي ـــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ تــــ يأ
جميــع  مــن املتخّصصــة والّدراســات والبحــوث العلميــة املعلومــات مــن ائلــة 1 - توّفــركتــل

املعرفــة؛ مجــاالت
ي؛ و اإللك يد ال 2 - خدمة

الّدراسية؛ القاعات حديثة عليمية وسيلة ا 3 - استخدام
تلفــة  ا الّتعليميــة ــاالت ا ــ ــن املتخّصص ــن ب الفيديــو مؤتمــرات عقــد انيــة إم  -  4

تلفــة، ا بالــّدول
ّالت  ا ن ك للمش سل ل املتخّصصة العلمية الّت وا ات الّدور اك االش 5 - خدمة

ونية؛ اإللك
شــبكة  ــ ع امعــات با تلفــة ا الّدراســية املــواد ــ الّتعليميــة الّصفحــات عــرض  -  6

الّتعليــم؛ ــ ا الســتخدام نــت اإلن
العالم؛ دول بجميع امعات با وااللتحاق يل ّ ال 7 - خدمة

الّتعليمية؛ العملية ا لتوظيف تلفة ا املواقع ن ب املتنّوعة امللّفات نقل 8 - خدمة
ا... انيا إم من واالستفادة العاملية امعية ا للمكتبات عد عن الّدخول 9 -خدمة

 
نــت،  اإلن ــق طر عــن ا وأســالي الّتعليــم يــم مفا مــن ــزء العديــد ا ــذا    يتضّمــن

ــا: بي ومــن
نت. اإلن ع ا شر و مجة امل 1 -املنا
نت. اإلن ع ـــــرات ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ اضـــــــــــــــ 2 -ا
نت؛ واإلن ــــي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ماعــ ا 3 -اّلتعليم
نت؛ واإلن ـــــردي ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ الفــ 4 -الّتعليم
نت. واإلن عد ـــن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ عـ 5 - الّتعليم
نت. واإلن امل ـــــــــــــــــــب ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ 6 - الّتدر
نت. واإلن ـــــــس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ الّتدر يئة  - 7
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نت. واإلن ــــــــــــــــــــــــــة ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ الّدراســــــــــــــــــــ رات  - 8
نت؛ واإلن الّتعليم املرئية 9 - االّتصاالت
نت. واإلن ـــــــــــات ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ 10 - االمتحانــ
نت. واإلن ــــوي ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـ ّ ال 11 - الّتعاون

ارات: وم جديدة تفك طرق لطلبته وإعطائه للمعلومات نقله األستاذ قة ب-طر
ال  ديثة ا ــــــة ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ بو ّ ال الّنظرة مواكبة ع األستاذ الّتعليم تقنية ساعد   
جوانبه  مختلف من تنميته إ ــ ســـــــــــــــــ الّتعّلمية، و الّتعليمية العملية محور ُعدُّ املتعّلم َ

ة، واالنفعالية، واالجتماعية.(15) والّلغو الفسيولوجية، واملعرفية
اضر،  العصرا ــات ــ متطّلبـــــــــــــــــــــ مع الّتعامل القادرة  ع اإلطارات الّتعليم يخلق   
األسا  دف وال بنائه، كما ّم لبنة وأ ــــــــع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ تمــــ ا حقيقية ّم ثروة أ سان فاإل

ثمارقومي. اس أفضل األفراد عليم فإّن  ذلك الّتنمية، و طط
طلبتــه، وتوصيــل  ــ إ املعلومــات نقــل مجــّرد ــ ع قاصــرا األســتاذ دور عــد لــم    
شــاط  توجيــه ــ ســية الّرئ ّمتــه م أصبحــت بأخــرى، وإّنمــا بصــورة   أو املعلومــات ــذه
لظــروف  أفضــل يئــة ــ يتمّثــل دوره أصبــح ذاتيــا، كمــا الّتعّلــم مــن ــم يمّك ــا توج الّطلبــة
ه  وموِجّ قائد إ ملّقن من األستاذ يتحّول ذلك مه، و وتقو الّطلبة شاط الّتعّلم، وتوجيه
ــة.  بو ّ ال العمليــة إنجــاح ــ وحقيقيــا فّعــاال اما إســ م ســ ُ ــ الّنا فاألســتاذ ومشــرف، 
الّدراســات  ببعــض القيــام للّطالــب الفرصــة إتاحــة ــ ــ ّ يتج املعّلــم دور أخــذ فقــد نــا  مــن
مــن  املعّلــم ــردور تطو ــ إ اجــة ا شــأت منــه، فقــد توجيــه و األســتاذ بإشــراف املســتقلة

العمليــة. (16) ــارات امل الّطالــب إكســاب ــ إ باملعلومــات مــزّود
الّشــارح  امللّقــن دور مــن ــ ّ غ قــد دیــث ا الّتعلیــم ــ املعّلــم دور أن نــرى كــذا و    
املعلومــات  مــن انطالقــا ــا،  ل واملصّمــم الّتعلیمیــة للعملیــة ّطــط ا دور ــ إ للمعلومــات
ــا.  لتعّلم ّصصــة ا الّزمنیــة ة ــ ــا، والف یقــوم أن الّطالــب ــ ــ  ع ال شــاطات ّ وال واملعرفــة
ك  ّ وال الّتعلیمیة العملیة للمشاركة للّطالب الفرصة إتاحة يرّكزع املعّلم أصبح كما

القــرارات. (17) واّتخــاذ والّتواصــل ــي الّذا البحــث ــ ــارات امل إكســابه ــ ع
3

عمــرالّطــّالب  فقــط ــس ل والّثانــوي ــي االبتدا الّتعليــم عــن ــ العا الّتعليــم ــ ّ يتم   
الّثقافيــة  ــاالت ا ــ ــا قيم مــن والّرفــع ديــدة ا املعــارف بإنتــاج أيضــا م، بــل ومســتوا
ــا  وظائف مــن امعيــة ا املؤّسســات حرمــت فــإذا للمجتمــع.  واالقتصاديــة واالجتماعيــة
مجــّرد  ــ إ بــط ــي» و خدما عليــم مؤّسســات « والّتجديــد، تصبــح شــاف واالك البحــث ــ
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العل  مّما  البحث عث جاء الّتفك الّسياق ذا والّثانوي.  ي االبتدا للّتعليم امتداد
امعيــة  ا واملؤّسســات عاّمــة بصــورة تمــع ا عرفــه الــذي ع الّســر الّتحــّول ــذا ســتلزمه

خاّصــة . بصــورة
ــخ  تار ــ الّتحــّول ات ــ ف مــن حاســمة ة ــ ســعينات، ف ّ ال منــذ اليــوم ــش ع فإّننــا
اقتصــاد  ــ إ ــ صنا اقتصــاد املعرفــة، ومــن مجتمــع ــ إ ــ صنا مجتمــع ٌل مــن ة، َتَحــوُّ شــر ال
تمعية  ا االحتياجات مع طى ا واثق ي إيجا تفاعل العل   صارالعمل حيث املعرفة
ات  الّشــر نجــد اليــوم بدأنــا ــ ّ ح تزايــد ــ االّتجــاه ــذا أخــذ ولقــد العامليــة.  ات ــ والّتغي
والّتقنيــة  العلميــة البحــوث توجيــه ــ ــ ووا واســع ل شــ و تبــادر ى ــ الك االقتصاديــة
شاطات  ل لة املمِوّ ة ا ا و ا،  تصبوإل ال داف واأل ا تمام ا ال طبقا سانية واإل
نقلة  ا بدور أحدثت الّنقلة ذه ال،  ا ذا ع ومي ا اإلنفاق انخفاض عد البحث
اتيجيات  اســ الّناميــة الــّدول ــ الّرائــدة امعــات ا ــت تّب املعرفــة، حيــث إدارة ــ عة ســر
وظيفية       معرفية منظومة إعادة  صياغة خالل من العل البحث وظيفة فعالية أجل من
ا  ســ تأس ــ ــادة، معتمــدة الّر أســباب س ــاالت، لتأســ ا ّ شــ ــ األّمــة حاجــات نطــاق ــ
من  بذلك تقل مستمّر، لت تقيي اّد بنظام ا والّتطبيقي الّنظري ببعديه العل للبحث
وإثرائــه  قه ســو و الباحــث بإنتــاج تمــام اال وضعيــة ــ إ العلميــة للبحــوث ــا احتوا وضعيــة

ثماره. (18) واســ
يــة  لب ديــد ا ــا طرح خــالل مــن د م ل نظــام فلســفة اتيجية  تضّمنــت االســ ــذه
ــو  و ــن و الّت عمليــة ــومحــور أّن الطالــب أســاس ــ ع تقــوم ــ ال ــ ام ا ــن و الّت عمليــة
املرافقــة  مســؤولية عاتقــه ــ ع تقــع الــذي ــا ف ــي ــوالعنصــرالّثا وأّن األســتاذ ــا ل ــّرك ا
طلبــة  ــن و ت عمليــة ــ جديــد كفاعــل البحــث ات ــ مخت دخــول اســتلزم ثّمــة والّتوجيــه، ومــن

العليــا. (19) الّدراســات
عــن  الــّدروس ُمــه ُتقِدّ الــذي الّدعــم مــن ــد مز لتقديــم قيقــة ا ــ ات ــ ت ا ُأوجــدت
عمــل  أن ــا ل يمكــن ــ ال الفــرق تناقَشــه أن يجــب مــا ــذا البحــث، و قضايــا ــ الّتعّمــق   ــق طر
ح  ــ تق نوعيــة، وقــد بدائــل اح ــ اق عــالج، أو ــ إ حاجــة ــ ــا ترا ــ ال القضايــا عميــق ــ ع

البعيــد. (20) املــدى ــ املتوّســط، أوع املــدى ــ ع لــول الية، أوا االســت لــول ا


معرفة  إنتاج إ دف م شاط عن عبارة العل : إّن البحث العل رالبحث 1 -تطو
متقّدمة  ة عصر بناء دولة فوائده إ ر، إضافة الّتطو ع سان اإل قدرة رفع تؤّدي  إ
الّتكّيف  ع قدرته سان، ورفع اإل معرفة ادة ز إ دف العل أّن البحث ن ّ ب ي كذا «و
واألفــراد،  تمعــات ا تواجــه ــ ال للمشــكالت لــول ا شــاف واك ــا عل والّســيطرة تــه بي مــع
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ذ  ُتَنفَّ ال البحوث ون ت أن بّد من ال بالّرخاء. لذلك تتّمتع ة عصر لبناء دولة ضروري وّأنه
الّدولة؛ ا تضع ال الّتنمية بخّطة مرتبطة

آليــات  مــن ــوآليــة ومكتــب، بقــدرمــا وعتــاد ــزة أج ــس ل ــ ت : إّن ا ــ الثقا شــيط  2 -الّت
راك  ا ت ا م س ا ل  م ّ ش ي ال الفرق ق طر امعة، فعن ا الّثقافية ركة ا
باملنتــوج  امعــة ا ســاحة شــيط وت الّثقافيــة،  املواســم بإحيــاء  امعــة ا داخــل ــ الّثقا
ان  امعــة، كمــا ا حــرم ــ ــا إنجاز ــ ع يقــوم ــ ال الفّعاليــات تلــف ار ، واإلشــ ــ الّنو
العلــوم  قضايــا ــ ــة متقار عمــل ــ ال ات ــ ت ا بمختلــف دائمــة صلــة ــ ع ــون ي أن عليــه
شــيط  كة، أوت مشــ دراســية أّيــام إقامــة مــن ــع ما ســانية، وال اإل مثــًال، أوالعلــوم الّدقيقــة
جمــع  ــ ع عمــل أن ــ للمخت يمكــن امعــة، كمــا ا ــ إ ــن القادم للّتالميــذ ــ العل الفعــل
يّوفر  أن الّدراسات، ع من إنجازدراسة م عل عرض ك، و املش االختصاص ذات الفرق

والّطبــع. ب ــ ّ وال الّتواصــل عمليــة ل ّ ســ املاّديــة، و انياتــه إم ــ ت ا
اختلف  قضايا ع االّتفاق س الّتدر قضايا ة معا شــمل  : البيداغو شــيط 3 - الّت
ــ  ــة و ارتر أفــ لعــرض الّســنة بدايــة ــ ــا يقــوم ــة و تر حركــة ــ ت املدّرســون، فا ــا ف
نــة  م ــ الّتــدّرج ــم ل يمكــن ذلــك ــق طر املســتجّدين، وعــن لألســاتذة الــّدروس تقديــم كيفيــة
يــة،  واملن ــ املنا ــ دراســات تقديــم ــع       مــن ما والّتفعيــل. وال ن الّتحســ غايــة ــس الّتدر
لعمليــة  ــ الّنو ن الّتحســ غيــة لــه ّ ــذا نامــج؛ و لل لة ّ املشــ املــواد بنــاء مفــردات اح ــ اق ــ و
ــ  ع القســم إدارة مــع ــة؛ فيعمــل بو ّ ال باملســتجّدات صلــة ــ ع ــون ي ألن جــب ــس. و الّتدر
شاطات  ّ ال مختلف يل س ل الّطالبية ات ر ا مع علمية عالقة ع ون األّيام، و شيط ت

ا. يقــوم ــ ال
وائز؛ ا 4 -املشاركة

انــت  إذا العلميــة ــم أبحا طبــع يــة، وكــذا جوائــزتحف بتقديــم ــن: وذلــك الباحث يع ــ - 5
املطلــوب. املســتوى ــ


ذا  اختصاصه، و ية أواألجن الوطنية املؤّسســات مع ت ا ام بإســ ع مشــار 1 -تقديم

للبحثCNEPRU ؛ ع مشــار الوطنية  PNR وفتح البحث ع مشــار فتح اح اق بدءًا من
أوالّدولية؛  الوطنية امللتقيات مة 2 -املسا

بالّشراكة؛ إلنجازامللتقيات اليات إش 3 -تقديم
وائزالعلمية. (21) ا 4 -املشاركة

لزامــا  ان  ، ــ ت ا ــق طر عــن املتعّلــم مردوديــة ورفــع الّتعليــم ــد تجو أجــل مــن   
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ات،  ــ ت ا ــذه منتــوج مراقبــة مســؤولينا ــ ع ان عــة، و واملتا ــم بالّتقو نقــوم أن علينــا
ما  وقيمة دف ال ، إّنما واملبت امعة ا املتوّفرة       ات للمخت الكب العدد س فل

والعلــم. ــن والباحث الّطلبــة ينفــع فيمــا ات ــ ت ا ــذه تقّدمــه
الّتعليمية  العملية جودة أّن رفع نجزم املتواضع، بأن البحث ذا صفحات نطوي
البــّد مــن  العمليــة، وأّنــه ــذه ــ ّل األطــراف تمــام ا مــن ــع نا ــ أسا ــومطلــب الّتعّلميــة
ــ  أع مســتوى ــ ع ــون ن املتقّدمــة، وأن ســايرالــّدول ــ ّ ح الّتعليــم تكنولوجيــا اســتخدام

ــا. وتنمي ــا وإنجاح العمليــة ــذه لضبــط

 
ــودة  ا والّتعّلــم، مجّلــة الّتعليــم تنظيــم ــ ــا وتوظيف ــودة ا ديــاب، مؤّشــرات يل (1) ينظــر: د.ســ

ســم 2006م، ص: 10. األّول، د ــي، العــدد الّثا ّلــد ، ا ــ العا الّتعليــم ــ
http://mawdoo3.com (2)

  http://ar.wikipedia.org/wiki (3)
 http://mawdoo3.com (4)

التعليم. والتكنولوجيا االتصال ، وسائل (5) ينظر: د. الطو
األردن،  غيــداء،  دار الّتعليــم،  وحوســبة الّتعليــم تكنولوجيــا دعمــس،  نمــر ينظــر: مصطفــى  (6)

.2 ص:   ،2007 عّمــان، 
  .http://fr.slideshare.net/yusriya/ss-7027161 (7)

riyadhedu.gov.sa/FileDown-. 1،2 :ــس، ص الّتدر ــ ــ اآل اســب ا (8) ينظــر: اســتخدام
    load.ashx?type

نفسه، ص: 3. (9) ينظراملرجع
نفسه، ص: 4. (10) ينظراملرجع

يــح  ت وآليــة ردوده تائــج ب إخبــاراملتعلــم ــ إ ــدف ــ التعلي امليــدان ــ الراجعــة (11) التغذيــة
الراجعة  نتائجــه. وللتغذيــة ــم تقو خــالل مــن املتعلــم عنــد الســلوك عديــل ــ م ســا ــ أخطائــه. ف
ــ  م ســا التعلــم ؛ و عمليــة يل ســ ــ إ تــؤدي ــ ــي، ف الذا التعلــم عمليــة ــ ميــة األ بالــغ دور
http:// .وسرعة ونوعا كما اإلنتاج ن وتحس التعلم جودة ورفع التعليمية العلمية الكفاءة ادة ز

 ar.wikipedia.org/wiki
ــــــــــــــــــــه، ص: 4، 5. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ نفسـ (12) ينظراملرجع
ــــــــــــــــــــه، ص: 5، 6. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ نفسـ (13) ينظراملرجع
نفسه، ص: 11، 12، 13. (14) ينظراملرجع
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والّتطبيق، دط، 1998م، ص: 54.  ة الّنظر ن ب يلة، الّتعليم (15) ينظر:  د.ا
اضرة  س، ا للّتدر ديثة ا عصرالّتقنيات واملتعّلم املعّلم علوان، دور (16) ينظر: أنوارع

ميلة، ص: 1. ا الفنون ّلية الّتصميم،  س، قسم الّتدر طرائق العاشرة
نفسه، ص: 2. (17) ينظر: املرجع

امعة  ا العليا – مقارنة الّدراسات طلبة ن و ت مخابرالبحث دليلة، دور (18) ينظر: فرشان
العل  والبحث العليا الّدراسات : آفاق الوط امللتقى سية-، أعمال الفر امعة وا ة زائر ا

ل 2012م، ص: 11. ة، أّيام: 26-25-24-23 أفر زائر ا امعة ا
نفسه، ص: 12. (19) ينظر: املرجع

ــ  الّثقا شــيط والّت ــ العل البحــث ــر تطو ــ البحــث مخابــر دور بلعيــد،  ــ صا ينظــر:   (20)
امعــة  ا ــ ــ العل والبحــث العليــا الّدراســات آفــاق  : ــ الوط امللتقــى أعمــال  ، ــ والبيداغو

.160 ص:  2012م،  ــل  أفر  23-24-25-26 أّيــام:  ــة،  زائر ا
ص: 166. ص: 160 إ نفسه: من (21) ينظراملرجع

 





217

   
د. ين الدين بخولة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر

 
          

Résumé 

le contexte est les parties qui précèdent le texte ou le suivent di-
rectement après, dont il détermine la signification et construit clai-

rement sa relation avec un lieu saint particulier tout en mettant en 
évidence la preuve actuelle. le contexte a aussi un grand effet sur la 
signification car la précision est capable d’excéder les mots de langue 
des frontières sémantiques de nouvelles indications lexicographiques 
peuvent varier la signification de la valeur du mot ainsi que l’expres-
sion et l’impression. quand les personnes ont des niveaux culturels 
différents les mots n ont plus d importance seulement quand ils sont 
lies au contexte établi dans le texte par l’auteur il est important de 
prendre en compte le contexte en considérant les textes quand il s 
agit de métaphores de langues car il s agit de la langue de créativité.   
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ــو  و والغمــوض ــس الل ودفــع الداللــة عــن الكشــف ــ مــة م ة ــ رك الســياق ــ عت
فيــه  وللســياق إال كالم يوجــد اد يــ ال ألنــه ذلــك ــة اللغو الوحــدات ــن ب ــع والتتا ــ التوا
قــال  الســياق داخــل توجــد الداللــة فــإن النــص داخــل يوجــد كيــب ال ان مدخــل، وإذا
تمــالت,  ا مــالت, وترجيــح ا ــن ي ت ــ إ يرشــد هللا :» الســياق رحمــه الســالم عبــد العــزبــن
انــت  املــدح ســياق ــ وقعــت صفــة ل االســتعمال. فــ عــرف ذلــك ل ــات. و ــرالوا وتقر
مدحــا  انــت وإن ذمــا انــت الــذم ســياق ــ وقعــت صفــة ل بالوضــع. و ذمــا انــت مدحــا, وإن
مكن  و مختلفة صــورا فتــؤدي ديــث ا محــور ــ ــون ت قــد طــاب ا ــ لمــة بالوضــع(1) فال
لمة  ية  فال عب خاصية ذات ا وتجعل ا ز ت ما صفة بإسناد لمات ال بقية عن تتم ان
اثركب  ية (2) . وللسياق كي ال الدراسات ا تركزعل الذي ور ا السياق ية أسلو
الدالليــة  ــا اللغــة  حدود لمــات تتجــاوز وســاطته و الدقــة وجــه ــ ع لمــة ال تحديــد ( داللــة
نفســية ، أو  إضافيــة ، أو ــة ، أو مجاز ــون ت قــد جديــدة دالالت لتفــرز املألوفــة ميــة امل
ملــة  أوالعبــارة  أوا لمــة بال تحيــط ــ ال ــة اللغو ئــة ــوالب اجتماعيــة )(3) و إيحائيــة ، أو
الــكالم  فيــه يقــال الــذي ــواملقــام املوقــف، و ، وســياق ــ االجتما الســياق مــن أيضــا ســتمد و
ــ  ال يطــة، واملناســبة ا الظــروف دلك،;ومــن ــ وغ ومســتمع لــم مت عناصره،مــن بجميــع

الــكالم. بالــكالم. (4)   ــا ف قيــل
بالــكالم»(5)    تحيــط ــ ال الظــروف «مجمــوع أنــه  ــ إ ــب فذ ــ الراج عبــده أمــا
بالنظــر  ــ املع ــم ف ــ فيــه  اللفظــة وردت الــذي ــ والبال ــوالوعــاء النحــوي أخــرى عبــارة
فاألســلوب  الــكالم مــن ــا عد ومــا ــا قبل مــا ــ النظــرإ العبــارة، و اكتفــت الــذي األســلوب ــ إ
ــ  ال ملــة ل أوالوظيفــي النحــوي ــ املع بــه نقصــد العــام، ألننــا الســياق وجــزء مــن اللغــوي
النــص  فيــه ســبق الــذي اللغــوي األســلوب ــي يأ نــا محتمــل، و ــ مع مــن ــ أك ــا ل ــون ت قــد
ــ  مع ــم فيف الســياقية القرائــن ــ ببا االســتعانة مــع املــراد ــ املع حــدد و االحتمــال فــع ف

لــه. (6)  النــص ظــل ــ املــة مت بصــورة لمــة ال
ا، ومــا  ســبق بمــا ــا تفاعل خــالل مــن لمــة ال ــ مع يحــدد ــوالــذي اللغــوي والســياق
ــا:  ــا: لفظيــة، وم م ــ املع ــم ف ــ ع املســاعدة القرائــن بواســطة ــذا و لمــات ال مــن ــا ق ي

مــا: اللفظــي، واملقامــي. (7)  ن،  ســ رئ ن قســم ــ الســياُق إ نــوع ي مقاميــة؛ وعليــه
االجتما  أوالسياق العام أوالسياق النص عن ارج ا السياق املقامي فالسياق
مــن  باللفظــة يحيــط لَّ مــا شــمل و املوقــف للغــة  أوســياق ــ ار ا الســياق بــه قصــد . و
اَطــب، أو  ــم، أوا ّلِ ســه، أواملت القــول، أوج تتصــُل بالعصــر، أونــوع ــة ِ لغو ــ عناصــَر غ
وســائل  مــن اطــب ا وحــال املتحــدث قصــد ــا، فمعرفــة للفظــِة دالل عطــي ــ ال اإليمــاءات

مختلفــان مــا ، ولك ــ املع ــ مــا ر ظا ــ متفقــان نصــان يجتمــع املقــام، فقــد ســياق ــم ف
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تيميــة  ابــن اإلســالم شــيخ اطــب، قــال ا املتحــدث، أوحــال تبعــًا لقصــد الداللــة ــ  
قــد  لــم ه، ومت ــ غ مقــرون و:»مقيــد ف لفــظ ل ــن، وأن األمر ذيــن أثــر ــًا  أيضــًا مو
ل  منه بد ال القيود ذه اللفظ، ف بذلك لم املت عادة عرف قد عادته، ومستمع عرفت

مطلقــا.» (8)  اللفــظ ــون ي معنــاه، فــال ــم يف كالم
ــ  املع مّثــل ــووُ الكالم،ف ــ مع إدراك ــ ء  ــ ل ــس ل ــ امل ــ املع أن وذلــك
ــ  املع مــن النــوع ــذا املركــزي(9) أواألســاس(10). و ــ َ املع ّ ُســ للفــظ ، الــذي ــ األص ــ الَوض
مــن  أوســع دالالت مــن املفــردة لمــة ال ــ عّمــا ــ ين ال ونــه ضّيــق ) ل ــ ( عائــم مع لمــة لل

ــ . امل ــا معنا
ذلــك  أن ــ إ أشــاروا ــن اللغو متعــددة، فــإن لأللفــاظ ميــة امل الداللــة انــت  وإذا
االســتعمال  ان واحدة. وإذا الداللة فإن الســياق الســياق، أما خارج إال ون ي ال التعدد
إشارة  فيه فإن قه ي وما اللفظ سبق وما فيه، و يرد الذي بالسياق اللفظ داللة يحدد

ــــــــــدد . ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ املتعــ الداللة يحدد الذي النص سياق إ
ــرف (حــرف  ا ــي معا حــول لــه حديــث ــ ــذا ــ عصفــور (ت 669 ه) إ ابــن شــ  و
ه، فــإن  ــ غ ــ واحــد ــ مع مــن ــ أك واحــد ــن ح ــ عطــي فــال ــرف ا ــ ) بقولــه: »وأمــا املع
الغايــة،  والبتــداء  للتبعيــض،  ــون ت ــ ال «مــن»  نحــو  فصاعــدا ــن معني ــ ع ــرف ا دل
مختلفــة، أال  األوقــات ــ ذلــك ــون ي ــروف، فإنمــا ا مــن ا أشــ ــس، ومــا ا والســتغراق
تبــدل  تــم البتــداء الغايــة (11) و فيــه ــون ت ال فيــه «مــن» مبعضــة ــون ت الــكالم  الــذي أن تــرى
واملقــام،  املقــال ــا: فكــرة م بالغيــة وألــوان طــرق عــدة ــق طر عــن البالغــة ــ ــ الدال ــ املع
أو  ــ املع انــزالق ــا ف يتــم ــا ــاز، وجميع يه، وا شــ ــة، وال واالســتعارة، والكنايــة، والتور
مة  م لمة ال ا ف توجد ال والصورة الداللة، و علم البالغة تدخل قة بطر تبدله
األســلوب  ــ ومنا شــاء،  واإل  ، ــ والتفك األداء،  ــا، كصــور غ لمــات ل أخــرى صــور مــع
 ، ــ املع تحديــد ــ ــ كب ذاُت دخــل ــة لغو ــ عناصــُر غ ــ .  فثمــة املع تبــدالت باســم املعروفــة
النص  م ْ لَف ب صلة (12) في ذات وظروف سات َ مال من الكالم مع جزء أوأجزاء من بل
ــ  إ ــال ســياُق ا يــط، ليوصلنــا ا فيــه، والظــرف ــَدِث املَُقــول معرفــُة ا يًحــا ًمــا ف
اطــب،  ا املتحــدث، حــال ســياق:»قصد داللــة ــ املؤثــرة ــددة (13) فاألطــراف الداللــِة ا
مــن  ــي املعا ــذه ــ إ نصــل أننــا ــ الســياق. بمع أيضــًا تتأثــربمعرفــة ــ مــا»  يطــة ا ئــة الب
خالل  من السياق مية أ ي ا. وتأ إل السياق داللة خالل من تدي السياق، و داللة خالل
ــ  ّ الســياق ، وتتغ مــن ــا مدلول ســب تك لمــة أّن ال ــ ، ذلــك املع ــم ف ــ يؤديــه الــذي الــدور
لبطلت  ا م لوخلت املفردة لمة لل دالالت وجود ينفي ال ذا ان ه ، وإن ّ بتغ الداللة ذه
لمة (14)،  لل الداللية الوظائف تلك أحد ليحّدد الســياق ي يأ ثم الســياق ، ومن ا وظيف
ــا.  م القصــد احتمــاالت ــ بالتا عــددت لمــة،  ال ــ مع عــدد إذا أنــه أيضــا ذلــك مــن ســتفاد و
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ــا  موقع ــ لمــة ال ووضــع الســياق قــوم . و ــ املع عــدد ــ إ يقــود القصــد احتمــاالت عــدد و
صرف  و ــا معان عــددت مــا م دقيقــا تحديــدا لمــة ال داللــة بتحديــد اللغــوي كيــب ال داخــل

ــر.(15) الظوا ــذه ب ســ الداللــة ــ أوغمــوض ام أوإبـــ التبــاس مــن ــ َ ُيّد مــا
ــة  النحو ــودة:  املع ــة اللغو اته بمســتو ــ داخ ســياق ــو ف اللغــوي الســياق أمــا
ــة) مــا  واملعنو النصيــة (اللفظيــة القرائــن مــن يتضمــن النــوع ــذا والدالليــة، و ميــة وامل
ــ  للمع ــ خار ــّون أيُّ م ــي اإلجرا ســّلمه ــ ــون ي طــاب، وال ا مــن لــم املت مــراد ــ إ يرشــد
ــًا  توج الســياق مــن ســب ملــة، فتك ا ــ اللفظــة فيــه توجــد الــذي ــوالســياق ــل، ف والتأو
يطــة  ا ــة اللغو الروابــط ــ أخــرى. ف داللــة ســب آخــرفتك ســياق ــ ــي تا دالليــًا، وقــد
الــوارد  ــا، والكتــاب ل املتضمــن العبــارة ، والنــص شــمل: تلــك اوتركيــب، ف عبــارة ــ باللفظــة
ــا  عل ، تقدمــت ــ املع توضيــح ــ ع ســاعد ألفــاظ مــن اللفظــة يصاحــب مــا ل النــص، و فيــه
اللغــوي) مضيفــًا  االســتعمال ميــة (أي: أصــل امل الداللــة يؤثــرفــوق ــا، ممــا ع أوتأخــرت
أوتصــوره.(16)  ســان اإل أوطبيعــة العصــرأوالثقافــة ــ بتغ ــ تتغ ــ ال ــة الثانو الداللــة ــا إل
ــا  معان وتوضيــح النــص ــ املــراد ــ املع عــن جميعــًا للكشــف القرائــن ــذه عمــل و
مفردات  من للنص لة املشــ ة العناصراللغو مختلف اســتخدام وحصيلة ائية،  و ال
يتصف  عام مع لمات ال من لمة ل م امل يقدمه الذي فاملع ببعض ا عض العالقات
و  لمة ال لتلك اللغوي السياق يقدمه الذي املع أن ن ح أحيانا،  والتعدد باالحتمال
أوالتعميــم، فالقرائــن  للتعــدد قابــل ــ غ محــددة وســمات خصائــص ــن، لــه مع محــدد ــ مع
من  تبدوفيه وما التقسيم ي مبا أن ه. والشك تو معالم من له ق، البد الطر للسياق
مختلفة ،  لواصق من تبدوبه ما مع ف التصر ي مبا لية ، وكذلك ش وصور صرفية صيغ
وضوح  مع وح السياق ق، ولكن الطر ذا منحنيات توضيح جدًا  مفيدة قرائن تقدم
العالقــات  ــا ــ تت ــ ال األخــرى القرائــن مــن ــ الكث ــ إ بحاجــة يظــل واللواصــق الصيــغ

لمــات.   (17)  ال ــن ب الســياق ــ ــة العضو
مــن  مــع ا حاصــل ــي يأ كمــا ال ناتجــة ــ النــص، و ــ املــراد ــ املع عــن تكشــف ــ و
وتوضيــح  األلفــاظ بتحديــد يقــوم اللفظيــة بقرائنــه املعــدودات ، والســياق مفــردات اجتمــاع
مــن  ــا قيم ســب تك كيــب ال ــ لمــات ــم، (فال الكر القــرآن ــ ائيــة، وخاصــة ال ــا معان

لمــات). (18) مــن ــا ق أوي ا ســبق ملــا ــا مقابل
لمــات،  ال مــن ــا ق ي ا، ومــا ســبق بمــا ــا تفاعل خــالل مــن لمــة ال ــ مع ــويحــدد   ف
تــرد  األســلوب، وقــد ذلــك ــًا دالليــًا مــن توج ســب فتك اللفظــة فيــه تــرد الــذي أواألســلوب
ــ  ًا  ــ أثــرًا كب اللغــوي للســياق فــإن نــا ــًا دالليــًا آخــر. ومــن توج ســب آخــرفتك ســياق ــ
تــرد  ــ ال واملَواقــف تحليــًال واعيــًا للســياقات تتطّلــب ــ املع الداللــة، فدراســة عــن الكشــف
يطــة  ُ أوالعناصــرا املقــام اعتمــاد ــ إ َدعــت لغــوي، فقــد ــ غ ــا م ان مــا ــ ح األلفــاظ ــا ف
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 ، املُتلّقــي  ــ ع ــ الفع وأثــره تلفــة ،  ا وَدالالتــه الــكالم طبيعــة الكالمــي  مثــل باملَوقــف
لمــة  ل فلــ بالنــّص  يطــة ُ ا ــة االجتماعّي ــة اللغوّ ــر والظوا واملُتلّقــي ّلــم املت صّية ــ و
االســم  ملــة، أمــا ا ــ مع يحــدد الــذي ــو ، فالســياق الســيا ــا ومعنا ــ األسا ــا معنا
ال  الســيا ــ واملع ــ األسا ــ ــن، فاملع مع ــوم بمف ــاالت ا ــذه مــن حالــة ل ــ ــ فيو
لمــة  ل . وتتعلــق الســيا ــ ــواملع معطــى، و موقــف ــ واحــد ــ دائمــًا مع اكبــان، ثمــة ي

وميــة. مف بصــورة ا ســياق
أو  جوانــب لــه ــون ي األشــياء تحديــدًا ووضوحــًا قــد ــ أك أوملــان: « إن يقــول ــذا ــ  و
أوموقفــًا  عينــه لمــًا  مت يناســب ــوالــذي ــًا أوجانبــًا واحــدًا فقــط وج أن ــ عــدة، غ وجــوه
ــ  اختيــارمع ــ ع ــن ع يحتــوي (قرائــن الســياق إليــه (أوملــان)، الن ــب ذ مــا بالــذات(19) فــإن
لمــة  ال فــإن نــا ــم)(20)،  ومــن امل ــ لمــة لل ــا نجد ــ ال تلفــة ا ــي املعا ــن ب مــن واحــد
لمــات  ــا، فال إل قــا طر األخــرى الــدالالت تجــد فــال الكالمــي الســياق داخــل ــا معنا تحــدد إذا
األخرى  ي املعا النص ،أما سياق حدده الذي املع سوى رمع يظ ال الدالالت املتعددة
مــن  لمــة ال تخليــص ــ بمع لمــة لل ــة ضور ا عيــدة ، فالســياق  يقــدرالقيمــة تبقــى ــا فإ
السياق  مية رأ ا. وتظ ة(21) ل حضور قيمة وخلق الذاكرة اكمة امل املاضية ا دالال
يقتصــر  اللغــوي أواملقــام)، فاملســتوى ــال ا (أوســياق ــ للمع ــ االجتما انــب االعتنــاء با
ما  حســب والثقا االجتما توى ا ) منعزًال عن ر املقا (ا املع عن الكشــف ع
الســياق  ميــة ــرأ تظ مــا ، كمــا ل ن الســياق مــن ــى َّ يَتَأ ــ الدال ــ املع أي: أن القرائــن تؤديــه
تخصيــص  ــ و مــل ، و ا عــن ــام اإل ــل يز ــوالــذي ــ ، فالســياق املع ــس يلت عندمــا
اللفــظ،  دالالت تنــوع عنــد املقصــودة الداللــة يحــدد الــذي ــو املطلــق، و تقييــد او العــام

: ــ ــ معاي ضمــن اللغــوي الســياق ــون اللغو حــدد و
انه. م واألوفق املناسب املناسب: واللفظ -اختياراللفظ

أمران: ب ت بال قصد ا : و ع وتتا األلفاظ ب -ترت
كيب . ال السياق ا يؤد ال الفكرة ب ت ل طبقا األلفاظ ب -األول: ترت

ــ  با ســياق ــ لفــظ ل ــا يقــوم ــ ال ــة النحو للوظيفــة طبقــا األلفــاظ ــب ــي: ترت -الثا
األلفــاظ.

ن: (22)  أمر ع اللغوي السياق قوم األلفاظ : و -نظم
ا .  عد و ا قبل بما النص لمة ال ارتباط -مراعاة

اكيب . ال وصياغة األلفاظ نظم النحوي النظام -مراعاة
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4
معــان  تحمــل ــا ولك أخــرى مــادة مــن مشــتقة ــا و ــ يقتصــرع ال الصرفيــة الصيغــة ــوم  مف
ــ  مع لمــة ال تكســب الصرفيــة ــا، فالصيغــة وغ ــا :الطلــب ,املبالغــة , التعظيــم م متنوعــة

جديــدة. دالالت تضيــف ــ ال واللواحــق الســوابق ــا إل ضــف ي، و ــم امل ــا معنا عــن زائــد
تلقوا  م ث « السياقية؛ أل ف ة بنظر تأثروا قد العرب ن اللغو أن نجد نا  ومن
وكمــال  حســان ــؤالء تمــام أمثلــة مباشــر - ومــن ــ مباشــرأوغ ل شــ يديــه -  ــ ع العلــم ــذا

م. وغ الســعران شــرومحمود
الســعران,  محمود وشــأن كما النظري ا جان من ة النظر ذه شــر كمال فتناول
ــة  النظر ــذه تطبيــق ــ شــرإ كمــال دعــا حيــث التطبيقــي ــ العم انــب ل يتعرضــا ولــم
ــة  النظر ــذه ل تناولــه إن ــن ح ــ اث ــ لل تناولنــا ــ وخصوصــا ــي العر اللغــوي الــدرس ــ
ــن  ب . والعالقــة أوالتفســ أوالشــرح اد شــ االس منطــق مــن للغايــة محــدودا ان بالتطبيــق
التعامــل  عنــد مــا م اآلخــروالبــد يكمــل مــا م ل امليــة ت عالقــة واملقامــي اللغــوي الســياق
النــص  وحــده، ســيجعل ــ املقا الســياق ــ ع ــم، فاالقتصــار الف امــل ليت النصــوص مــع
ئــة  الب مــن الباحــث ومعــان، وتحــرم دالالت مــن األلفــاظ تفيــده مــا ــ تقتصــرع مغلقــة ئــة ب
حــول  يحــوم الباحــث املقــام، تجعــل ســياق داللــة عنــد والوقــف بالنــص يطــة ا ارجيــة ا
الوظيفيــة،  الداللــة توجيــه ــ مــة م ــال ا إليــه. فعناصــرســياق الولــوج دون النــص ــ ح
البحــث  أعمــدة مــن ــال ا ــ مقت ــ ع اللغــوي، فالــكالم امــة  عناصــرالســياق ــ مثلمــا
للبالغة.  تلفة ا م فا عر م األ ظ امل البالغيون عّده مّر العصور ، بل ع البال
موافقــة  اط اشــ ــ ع قــام أّنــه ــ البال النظــم ــ املالمــح ــ : « إّن أبــرز املو ــاد د.  يقــول
وجه  مقال ) ، ورَصَد ع ّل مقام السائرة ( ل شعاراملقولة ال ، أواس ا ملقت الكالم
اَطب،  ّلم ، وا املت حال خاصة ، و ال ا السياق ؛ سياق تأث من ون ي ما التفصيل

منــه ( املقــام ) .  يأتلــف وســائرمــا
نّوع  ت القول يئات ع وتأليفه الكالم شكيل ذلك تأث من ون ي ورَصَد ما
ي  معا تحديد م ســ يوفرو املقامي أوالســياق املقام أن املقامات « (23) حيث وفقًا لتنّوع
ــ  متأصلــة ــا و ــ إ ســياقا، باإلضافــة ــا بوصف الســيميائية، واملقامــات ــة اللغو ات ــ التعب
م  س س األسس ذه ع واعتماده طاب ل له تأو اَطب االجتماعية، فا ددات ا
ا  ــ غ ــا معنا ــ يتغ قــد جمــال نــاك أن الرغــم ــ يحــا، ع ــال تأو لــه وتأو ــ بنــاء املع ــ

الســياق. بتغ طفيفــا
اســم  ا العامــل ل شــ ــي، بحيــث املعا عــدد منــع ــ للســياق ى ــ الك مــة امل إن
إلحــدى  بــأن نقــول ــن ح قائــال : «إننــا ــس فندر أشــارإليــه مــا ــذا و اللفــظ ــ مع يحــدد الــذي
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يطفــو  ال مــا، إذ حــد ــ إ االنخــداع ايــا ــون ن واحــد وقــت ــ واحــد ــ مع مــن ــ أك لمــات ال
سياق   عينه الذي املع إال لمات ال إحدى ا عل تدل ال تلفة ا ي املعا من الشعور

إطالقــا. (24)  توجــد وال وتبــدد ــ فتم األخــرى ــي املعا النــص، أمــا
ا  م قدَّ ال الطروحات جملة إ ش أن السياق ذا القول: « يمكننا وخالصة
الحظــوا  قــد علمــاء األصــول أنَّ العــرَب قديًمــا ، وخاصــة نجــد ــال  فنحــن ا ــذا ــ العــرب
أنَّ  الحظــوا القــول ، كمــا داللــة ــن وتركيًبــا ، و وصيغــة صوًتــا القــول يــة ب ــن ب ارتباًطــا ــة أنَّ ثمَّ
ــذا  عنــد يقفــوا لــم ــم . ثــمَّ أ ــ املع وتوجيــه شــاء العبــارة إ قــة طر ــ الفاعــل دوره للســياق
ــ  ع ــذا ودراســته . و ــ ألداء املع خدمــة النــص ــ ــة نظر روا يطــّوِ أن حاولــوا ــد ، فقــد ا
ــ  لــم   أنَّ املت ــم ســتقرَّ عند ــ  ل م ا ــوم للــكالم  واملف اللفظــي ــوم املف تجــاوزوا قــد ــم َّ أ
ــذا  ســعت نــص ، فا خــالل مــن بجمــٍل، ولكــن بألفــاظ، وال ــم لَّ يت حاجاتــه ، ال عــن ه ــ عب
خطــاب  ــ البحــث ــ إ أوجملــة مفــردة ــ البحــث مــن ، وانتقلــوا ــ الدال البحــث دائــرة ــم أمام
بالنــص  طــاب » (25) فــإذا ا ــا  موضــوع يقتض بــدالالت مــل وا املفــردات تحميــل فيــه يتــم
فــإنَّ  األول قرآنيــا . أمــا إبداعيــا ، وخطاًبــا اتصاليــا ، وخطاًبــا ثالثــة ، خطاًبــا خطابــات يتعــدد
ذا  ارتقينا إذا التبليغ  ونحن و وظيفة ا ل جعل و أداة إ اللغة يحيل ه أنَّ سماته من
األداء ،  مراتب ا جعل و لغة إ نفسه يحيل اإلبدا طاب أنَّ ا درجة ، وجدنا م السلَّ
تكت  أنَّ اللغة ي، وجدنا القرآ طاب ا إ ا ً أخ ارتقينا ما ووظيفته . فإذا الكالم غاية
ــون  نفســه ، لت الوقــت ــ مــا ع ا بنفســ ــن وظائــف، وتتحصَّ مــن ن الســابق ــن طاب ا ــ مــا
طــاب  ا ــ إًذا يه . فالنــص شــ ــ غ مــن ئه ِّ شــ م مثــال ــ ع صــورة األداء فيــه ــ ّ يص ــاًزا إ
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Résumé

L’apprentissage de la langue arabe, chez les apprentis-traducteurs, 
répond à plusieurs facteurs, idéologiques, sociologiques et péda-

gogiques, les uns sont subjectifs, ne pouvant pas faire l’objet d’une 
étude objective, les autres sont partagés par un nombre important de 
ces apprenants, dont les représentations et l’attitude.  Nous nous pro-
posons, dans le présent article, de faire le point sur quelques uns de 
ces facteurs et de délimiter leur impact sur le rendement des apprentis 
traducteurs et leur performance en matière de langue arabe en tant 
que langue première et langue cible.  
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حالــه،  عــن لــك ــ ّ ع زائــرأن با جمــة ال تخصــص ــ متعلــم أي مــن طلبــت مــا إذا
اإلجابــة  تركيــب ــ وقتــا أّوًال واســتغرق بطلبــك اديميــة، تفاجــأ األ يــة بالعر يجيبــك أن ــ ع
عــن  دد، أمــا ــ ال واألخطــاء و فــوات ال ــا تا ًة، ت ــ ذلــك، متع عــد إجابتــه جــاءت ثانيــًا، ثــم
وال  فيــه، فحــّدث الــواردة ية واألســلو ــة واألخطــاء اللغو اديميــة األ باللغــة ــي الكتا ــ التعب
مــن  نــص ترجمــة يحاولــون ــم و ــن املتعلم وجــوه ــ والشــرود ة ــ ا نــرى كنــا حــرج،  فلطاملــا
اللفظ  ذلك به جموا ي أن يمكن الذي ي العر املقابل عن ن سائل ية، م العر إ سية الفر
حــال  ــ األصليــة. تلــك اللغــة ــ تامــا يعابا اســ ــا معنا يعاب اســ مــن تمكنــوا ــ ال أوالعبــارة
أُم دخيلــة، فلمــاذا؟  ــا يــة، وكأ العر مــع يتعاملــون ــم و جمــة ال قســم ــ ــن املتعلم أغلبيــة
ا  اســتمرار ــ ع عمــل و ــا غذ و الوضعيــة ــذه وراء  تقــف عوامــل نــاك أن بــد ال
أن  عتقــد الدراســة،  واألخطــاء ، محــل للنقائــص أوليــة معاينــة ــ إ نادا ا، واســ واســتفحال
ــرأثره  ظ املتعلــم، و تحصيــل ــ ع ــ كب ل شــ أخــرى، يؤثــر عوامــل ، رفقــة ــ االجتما العامــل
نقصــد  جمــة . ونحــن ال مراحــل تطبيــق ــ وكذلــك والثانيــة ــ األو ــن اللغت علــم ظــروف ــ
ترافق  ال واإليديولوجية ة واللغو االجتماعية ارجية ا املؤثرات مجموع العوامل بتلك
قــة  طر وكــذا جمــة وال اللغــة علــم ــ ودوافعــه اختياراتــه ــ وتتحكــم املتعلــم ص ــ ال
و  وسياســية اجتماعيــة معطيــات ــ املؤثــرات ــذه ــذا، تتمثــل ســياقنا ــ ــا. و مع التعامــل

كة. مشــ وثقافيــة واقتصاديــة إيديولوجيــة
املراحــل  ــ اللغــة علــم عمليــة أن اللغــات علــم مجــال ــ الــدارس عــن يخفــى ال و
األساســية، أي  املراحــل ــ ــا علم غــرارعمليــة ــ ع و امعيــة ا املرحلــة ــ املتقدمــة، أي
مجموعة  تأث عن بمنأى ست املستوى، ل ن تحس مرحلة أم ساب االك مرحلة سواًء 
املتعلــم. وســواًء  بــه يخــرج الــذي األداء اللغــوي نوعيــة ــ وتتحكــم ــا ف تتدخــل ــ ال العوامــل
ــون  ت العوامــل تلــك أخــرى، فــإن أقســام ــ أم اللغــات إطــارأقســام ــ اللغــة ــذه علــم ان أ
ــا  عدد و ا شــع ــ ع علمــاء اللغــة يتفــق عوامــل ــ . و ــ التأث درجــة وبنفــس دومــا حاضــرة
ألخــرى. ولكــن  جماعــة آلخــرومــن فــرد مــن واالجتماعيــة ــة اللغو األوضــاع حســب ا ي ســ و
سبة  بال ية العر اللغة علم عملية تؤثر ال العوامل أك بيان محاولة من اليمنعنا ذلك
دافــه، ســنكتفي  وأ البحــث طبيعــة مــع وتماشــيا لذلــك جمــة. ونظــرا ال قســم ــ ــن للمتعلم

. ــ التعلي والعامــل ــ االجتما والعامــل ــ اإليديولو التاليــة: العامــل العوامــل نــاول ب
1

أوساط  ا لنفس اللغة ا ترسم ال الصورة أساسا اإليديولو العامل يتمثل
صــورة  ــ إ نظرنــا مــا يــة. وإذا أواألجن ــ أواألو األم اللغــة ــا و عــن الطــرف غــض ــن املتعلم
األطوار  سواء، أي حد ع أواملتأخرة املتقدمة املراحل ن املتعلم لدى ية العر اللغة
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صــورة  ــا أ وجدنــا جمــة ال قســم ــ املتعلمــون ــم ضم ومــن امعيــة واألطــوارا األساســية
الفعليــة.  ــا قيم عــن ــ ع وال قيقيــة ا ــا ان م ــ إ ــ تر ال رديئــة

ــي  أوجز ــ ك غيــاب يــة، أي العر اللغــة لتعلــم الدافعيــة نقــص ذلــك عــن نتــج وقــد
ن  تحس إ والس الرغبة ع املتعلم تحمل ال واملوضوعية الذاتية العوامل موعة
تحصيــل  دافعيــة ــ ع ينطــوي الــذي ــ اإلطــاراملدر النظــرعــن غــض يــة العر ــ مســتواه
طبقنــا  أننــا ــ إ اإلشــارة مــع اللغــة لتعلــم الدافعيــة ــف عر أســاس ــ ع . وذلــك ــ الأك العالمــة
ــذه  أن نــا ب قــد كنــا ألننــا اديميــة األ يــة العر ــ ع يــة األجن اللغــة لتعلــم الدافعيــة ــوم مف

: ــ اإلطــارالتعلي ــ األم اللغــة انــة م اع ــ ان مــن تتمكــن لــم اللغــة
« La motivation pour apprendre une langue en situation académique 
peut être définie comme un mécanisme psychologique qui génère le 
désir d’apprendre la langue seconde, qui déclenche des comporte-
ments d’apprentissage, notamment la prise de parole en classe de 
langue, qui permet à l’élève de maintenir son engagement à réaliser 
les tâches proposées quel que soit le degré de réussite immédiate 
dans son interaction avec les autres élèves ou le professeur, qui le 
conduit à faire usage des instruments d’apprentissage mis à sa dis-
position et qui, une fois la tâche terminée, le pousse à renouveler son 
engagement dans le travail linguistique et culturel. » (1)

 ّ ســ نفســية آليــة ــا أ ــ ع ــ ادي األ الســياق ــ لغــة علــم ــ إ الدافعيــة عــّرف أن « يمكــن
الــدرس  قاعــة داخــل التحــدث معينــا عليميــا ا ســلو ــ تث ــ وال ثانيــة لغــة علــم ــ الرغبــة
النجاح  درجة انت ما م ا ّلف ال مة إلنجازامل اده اج بمواصلة للمتعلم سمح الذي
التعلــم  أدوات اســتعمال ــ ع ســاعده الــذي املعلــم مــع أو زمــالءه مــع تفاعلــه ــ الفــوري
 «. ــ والثقا اللغــوي العمــل ــ العــزم تجديــد ــ ع مــة امل ــاءه إ فــور تحثــه ــ لــه، وال املتاحــة

ترجمتنــا.
الدافعيــة  درجــة ا أساســ ــ ع تقــاس عناصــرأساســية ثالثــة ــ إ تصــون ا شــ و
الرغبــة   وشــدة ــ التعلي مســاره ــ الفــرد يبذلــه الــذي ــد ا ــ : كميــة معّينــة، و لغــة لتعلــم
التعلــم. عمليــة تجــاه الفــرد ــا شــعر ــ ال س األحاســ طبيعــة وكذلــك التعلــم ــ صية ــ ال

اللغــة  علــم دافعيــة تحقيــق ــ تتدخــل ــ ال العوامــل علمــاء االجتمــاع صنــف ولقــد
للدافعيــة: ــم ف عر ــ وردا ــن صنف ــ إ الثانيــة

« La motivation peut être déterminée par deux facteurs : « atti-
tude » et « orientation » : l’« attitude » est un ensemble de croyances 
qui fondent nos représentations à l’égard d’une langue étrangère, 
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notamment les gens appartenant à la communauté qui la parle, alors 
que l’« orientation » est une entité de résultats que nous attendons de 
l’acquisition de la L2 et recouvre la question des buts. »(Gardner et 
Lambert ,1972). (2)

مــا: «الوضعيــة» و « التوجــه»: تحيــل  ــن عامل خــالل مــن الدافعيــة تحديــد « يمكــن
يــة، خاصــة  األجن اللغــة عــن تصوراتنــا ــا عل ــ تب ــ ال االعتقــادات مجمــوع ــ إ الوضعيــة
اللغة  علم من ا نرجو ال النتائج التوجه يتمثل ا، فيما تتحدث ال موعة ا أفراد

الغايــات». ترجمتنــا. مســألة ــ ع وتنطــوي الثانيــة
ومــن  اللغــة موضــوع مــن ــ أوجما فــردي موقــف اتخــاذ ــ الوضعيــة أن ــذا ــ ع

ــوم: املف ــذا ل الفــي ــف عر ــ جــاء  مــا حســب ــا.  وذلــك ســم ت ــ ال صائــص ا
مجموعــة  أو مــا لغــة إزاء  لمــون املت ــا ع ــ ع ــ ال اآلراء  و االنطباعــات « مجمــوع
أخــرى،  بلغــات ــن لم املت وممارســات ــة اللغو م ــؤالء ممارســا يقّيــم اللغــات، حيــث مــن
أســاس  ــ ع ســلبية أو إيجابيــة ام األحــ ــذه ــون ت قــد ذاتيــة. و امــا أح ــا عل صــدرون و
Cal-اللغــات تلــك ــن ب ــا يجدو ــ ال والصرفيــة يــة كي وال ميــة وامل الصوتيــة االختالفــات

( بتصــرف).(3)  vet, 1993 : 46
ســب  املك و امــن ال ــ النف االســتعداد ــ ع اللســانية الوضعيــة ــوم مف يحيــل
ناجمــة  ــة ر أوظا باطنيــة اعتقــادات أســاس ــ ع معينــة لغــة تجــاه ــن مع ل شــ للتصــرف
األمــرال  ــذا، فــإن والتطــور. و ــ للتغ قابلــة ــ و أوموضوعيــة ذاتيــة ام  مســبقة أحــ عــن
تدخل  باستعماالت كذلك فحسب، بل ن مع ل ش منظم كموضوع اللغة بتعلم يتعلق
ال  الصورة ع ثانية لغة علم الرغبة ن.  وتتوقف اآلخر مع املتعلم الفرد إطارتفاعل
ــون  ت واالجتماعيــة.  وقــد الثقافيــة القيــم عــن ــا، وكذلــك ــن األصلي ــن املتحدث عــن ــا و ن
ــة  اللغو للوضعيــات الفــردي ــع الطا العلمــاء أن أوســلبية. ويجمــع إيجابيــة الصــورة ــذه
ماعيــة، حيــث  ا ــة اللغو الثقافــة مــن يتجــزأ ال جــزءا ل شــ أن مــن ــا يمنع ال والثقافيــة

ماعيــة. ا الســلوك ــ ــا أثر ــ يتج
اجــة  وا التواصليــة للغايــة ــا وتلبي للغــة ــ النف بالغــرض يتعلــق فإنــه التوجــه أمــا
والثقا  االجتما انب با ال تمام باال ومتعلق و االندما العملية. والغرض

ا. املتحدث تمع ا االندماج دف اللغة بتلك ن للمتحدث
لتعلــم  جمــة ال قســم ــ ــن املتعلم لــدى املوجــودة الدافعيــة درجــة قســنا مــا إذا و

أّن: لنــا ــن ــن، تب ور املذ ــن العامل أســاس ــ ع تامــا تمكنــا ــا م التمكــن و يــة العر اللغــة
ما  ل ب ي العر الوطن بلدان عموما تمثل ا أل ية العر صالــــــــــــــــــــــــح س ل الوضعية - عامل
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ــ  ت ت البلــدان ــذه أن املعــروف مــن يــة، و ودي وثقافيــة اجتماعيــة مقومــات مــن يحملــه
املياديــن. جميــع ــ التأخــر ــا ع عــَرف ُ الثالــث، و العالــم ــ إ ــا جميع

واالرتقــاء  التقــدم و العمــل فــرص مجــال يكفــي، ألن بمــا يــة العر يخــدم ال التوجــه - عامــل
يــة،  اإلنجل ســية الفر و يــة العر الثــالث اللغــات عليــه نافــس ت مجــال ــ املصا وقضــاء 

الفصــل.  ــذا بدايــة ــ ذكــه ســبق يلــة، كمــا ض فيــه يــة العر وحظــوظ
عتقد  زائري،  ا اإلطاراللغوي سية الفر موقع عن به أدلينا ما إ عدنا ما وإذا
ل  شــ ية العر حســاب ع ذه  اللغة لصا ون ومه، ي مف الدافعية، حســب عامل أن
ــوميــل  ذلــك ــ ع اللغتــان. ودليلنــا اتــان فيــه تلتقــي ســياق ــ ــ ، خاصــة ــرأوضم ظا
ــ  ثقا تفــوق عــن ــ ّ ع الفعــل ــذا الــدرس، ألن قاعــة ــ ســية بالفر التحــدث ــ إ ــن املتعلم

2وفكــري. 
بناء  ما م دورا تؤدي بالفرد يطة ا االجتماعية الظروف أن أحد عن يخفى  ال
التعلم، ومنه  جانب ا ف حياته. بما جوانب جميع وخياراته قراراته وتؤثر ته ص ــ

ية. األجن اللغة أم األو اللغة انت سواًء أ اللغة علم
العملية  ا بي فيما العناصراملرتبطة من مجموعة ناك أن كذلك املعروف ومن
حــاول  ــا. ولقــد ف ديــد با يدلــون زالــوا وال ــل طو منــذ تصــون ا ا درســ ــ التعليميــة،  ال
محدودية  وانتقد االجتما السياق تأث مية أ ن يب دابن (Michel Dabène) أن شال م
املعلــم-  املعروفــة:  الثالثــة ــاور ا ــن ب ــط ير الــذي و للتعليميــة التقليــدي املثلــث نطــاق
بوي  ال والسياق االجتما السياق إدماجه ضرورة إ التعليم، ونبه املتعلم- محتوى
املمارســات  شــمل فحســب، بــل التعليــم ومحتــوى البحــث شــاطات ــ يقتصــرع ال بحيــث
امــج  ال إعــداد ــ اتيجية االســ ــة، والــرؤى ج مــن طــاب وا والنصــوص للغــة االجتماعيــة

أخــرى. (4)  ــة ج مــن التعليميــة
ل  بــ االجتماعيــة تــه بي وليــد املتعلــم التعلــم، ألن عمليــة ــ ــّم  م ــ االجتما فالعامــل
اللغوي- بالواقع املتعلقة األو الثالثة العوامل ومؤثرات. ويبدوأن مقومات من تحمله ما

والبحث. بالتعليم املتعلقة األخرى العوامل ونوعية طبيعة تتحكم االجتما
قســم  ــ ــن املتعلم ــ ع طــط ا ــذا تطبيــق و قليــال التوســع نحــاول إذ ونحــن
ــش  ع ــ ال االجتماعيــة ئــة الب تلــك ــل  : ــ التا ســاؤل ال عــن نجيــب ــ ح جمــة، فذلــك ال

ذلــك؟ ــ ــم عيق ــا أ أو يــة العر علــم ــ التقــدم ــ ع م ســاعد املتعلمــون ــا ف
وردا  اللذيــن ن األساســي ــن العامل نــدرس أن ــم امل اإلجابــة، مــن ــ إ نتوصــل ــ وح
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انتظــارالعــودة  ــ ــة،  اللغو واملمارســات االجتماعيــة مــا: التصــورات طــط، و ا ــن يم ــ ع
العامــل  ضمــن وذلــك التعليــم ــومواضيــع و ا ســار ــ ع وردت ــ ال العوامــل مــن عامــل ــ إ
ــي. ا ــم  ال ومردود ــن املتعلم ســلوك ــ ع ا ــ تأث أشــد العوامــل أي ــا عد ــن ب ، ون ــ التعلي

1
ل  شــ ــ ع ــون ــن، ي الذ ــ ء  ــ عامــة، اســتحضار لمــة «تصــور» بصفــة ــ ع
ماعــة  ا أو الفــرد فيــه يصــّور ــ عق شــاط ــو أو اعتقــادات أو صــور أو إشــارات أو رمــوز

خاصــة داللــة ويمنحــه أمامــه يمثــل الــذي للواقــع
: ي بما التصورات وم مف ُعرف التعليمية، فقد مجال أما

« La représentation est un système de connaissances qu’un sujet mo-
bilise face à une question ou à une thématique, que celle-ci ait fait 
l’objet d’un enseignement ou pas ». (Reuter, 2007 : 197). (5)

ســواًء  أوقضيــة مســألة لتنــاول الفــرد ا ثمر ســ ــ ال املعــارف مــن ســق ــ « التصــورات
تكــن». ترجمتنــا.   لــم أم عليــم موضــوع ة ــ األخ ــذه انــت أ

األفــراد  اعتقــادات ــ ــ يتج كمــا العــادي ــ التفك نتــاج ــ التصــورات أن تج ســت
م». ســلوك و ــم وخطابا

: ي كما ا ف عر ورد فقد االجتماعية العلوم مجال أما
« La représentation est une forme courante (et non savante) de 
connaissance, socialement partagée, qui contribue à une vision de la 
réalité commune à des ensembles sociaux et culturels ». (Gueurnier, 
in Moreau, 1997 :246). (6)

نظــرة  ــن و ت ــ م ســا اجتماعيــا،  كة مشــ ) ملعرفــة ــ عل ــ ســائد (غ ل ــوشــ « التصــور
للواقــع». ترجمتنــا. وثقافيــة اجتماعيــة جماعــات ــن ب كة مشــ

نحــوالتواصــل  ــة موج عمليــة ــ تفك طــرق ــ االجتماعيــة التصــورات أن ذلــك ــ ع
فعليــة  شــاطات و عامــة نيــة ذ عمليــات مــن عــة نا ــ فيــه، و والتحكــم مــه وف يــط ا مــع

. ــ االجتما يــط با متأثــرة
مجمــوع  ــ االجتماعيــة التصــورات أن فــات،  التعر ــذه مــن انطالقــا تج،  ســت
اكــه  احت يجــة ن ــ االجتما محيطــه مــن الفــرد ا ســ يك ــ ال املعرفيــة لفيــات وا األنظمــة
خطابات  إ وتتطور ون تت إطاراملدرسة، حيث إليه، خارج ت ي الذي تمع ا أفراد مع
يــط  ا ــ ــا يتلقو ــ ال املعــارف ــا ل تخضــع بحيــث ــن املتعلم ــ تؤثــرع اجتماعيــة، قــد
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ــم. تفك ــا ويتأثــر ــ املدر
التصــورات  إّن  نقــول يجعلنــا الدافعيــة عــن قبلــه ورد مــا مــع قيــل مــا ــط ر إن
التصــورات  ــوم مف تطبيــق إّن  و اإليديولوجيــة العوامــل مــع تتداخــل   قــد االجتماعيــة
الــذي  و ــة اللغو ــوالتصــورات آخــر ــوم مف ــ إ بنــا ــ يف عنصــراللغــة ــ ع االجتماعيــة
الصور  تلك شمل معينة، و للغة لمون املت ا يمّثل ال الصور مجموع ع بدوره يحيل
ــن  لم املت ــن ب أفضليــة ووجــود اللغــات ــن ب أفضليــة وجــود فكــرة عــن ــ ع وقيًمــا معتقــدات
بأفضلية  ياد، فالقول ا مبدأ إ ند س ال ا غالبا، أل موضوعية غ فكرة ا أ كذلك. إال
اللغــة  إن القــول ــ ع قائــم ــي، ألنــه ذا قــول ــا ــن لم املت يــة، مثــال، وأفضليــة االنجل اللغــة

. ــ والتكنولو ــ العل النجــاح تمثــل ــ ال ــ يــة اإلنجل
الصلــة  شــاف باك لنــا ســمح ــة واللغو االجتماعيــة التصــورات ــوم مف ــ والبحــث
إعداد  ن االعتبارح ن ع ا أخذ مية أ ثمة اللغات، ومن علم عملية ا ط تر ال الوثيقة

للغات. التعليميــة امــج ال
ــ  اديميــة،  األ ــ ح أو ــ الفص يــة العر اللغــة ــ ع ــوم املف ــذا طبقنــا مــا إذا و
غض  ية،  العر اللغة عن السائد االجتما طاب ا أن زائري، وجدنا ا تمع ا أوساط
ســلبية  نظــرة عــن ــ ّ ع  ، ــ املدر طــاب ا ــ ــا تبــدوعل ــ ال ــة النظر القيمــة تلــك النظــرعــن
زائــر، دون  با جمــة ال قســم ــ ــن املتعلم ســلوك معاينــة ــ إ نادا اســ ــا، وذلــك إل جــدا
توجــد  قــد الوطــن، ألنــه ــات ج ــ با ــ ــن املتعلم جميــع ــ ع قيقــة ا ــذه االدعــاء بتعميــم
قيقة، و  ا من ا ا واق ا واعية انت وإن التصورات، ح ذه ف ع ال أخرى فئات
ــا  إل خلصنــا طابــات ا تلــك عــن النمــاذج عــض ــذه ا. و ــ تأث ــا تفوق يــة دي العتبــارات ذلــك

املباشــرة: ــ وغ املباشــرة املعاينــة ــق طر عــن
للشعر. إال تص وال والقواعد واملفردات اكيب ال معقدة لغة ية - العر

ــ  العمليــة ــرالكفــاءة تطو ــ تفيــد ال يــة، لغــة واإلنجل ســية الفر نقيــض ــ وع يــة - العر
العلميــة.  ــاالت ا

ســتطيع  وال اللغــات ــ با ــ تــم الــذي ضــاري ا الركــب مواكبــة مــن تتمكــن لــم يــة - العر
أعبائــه. تحمــل

العالــم  ــ إ ــ ت ت ــا بلدا أن ذلــك ودليــل متخلفــة أمــم ــ يــة العر تتحــدث ــ ال األمــم ل  -
الثالــث.

ــ  ال الدراســة ــ إ عدنــا مــا ذا إ ــة ال ء مــن ــ ــ األخ التصــور ــذا ل ــون ي وقــد
إجماليا  وطنيا ناتجا ا اقتصاد د ش ال البلدان أن رت أظ وال السبعينات ت أجر
البلــدان  اللغــوي، عكــس التعــدد ــرة ظا مــن ــة اللغو ــا بخلــوتركيب ســم ت بلــدان ــ مرتفعــا

التاليــة: باملواصفــات ســم ت مــا عــادة ــ وال املنخفــض ــ اإلجما ــ الوط الناتــج ذات
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ة. املعيار اللغة ستعمل ال ان الس - أغلبية
مختلفة. ات ل توظف مجموعات ش عا  -

ة). الفق والطبقة الغنية (الطبقة كب - لغوي - تمايزاجتما
فرد  ل ا ط ير ال النمطية الصورة و أخرى ذكرحقيقة املقام ذا ب ي

معينة. ة لغو طبقة واالنتماء إ العمل الفرص مع اللغة
مع  عامله قة وطر املتعلم ســلوك أوبآخرع ل شــ تؤثر طابات ا ذه مثل إن
ــذه  عــن يخــرج ال جمــة ال قســم ــ املتعلــم أن ــا، علمــا ل األطــوار ــ ــا علم و يــة العر اللغــة
فيــه  تلتقــي مجــال ــ شــتد ووطأتــه ــد تز ــ التأث ــذا خطــورة أن نتصــور أن لنــا الدائــرة، بــل
بامتياز،  جمة ال عملية تمثله مقارن سياق مباشرو ل ش سية الفر ا ن قر مع ية العر
و  اإليديولوجيــة العقــد مختلــف تنمــوفيــه خصــب وَســط أنــه عنــه يقــال مــا أقــل ــووضــع و

يــة. والعر ســية الفر عــن ــة واللغو االجتماعيــة التصــورات
2

األساســية  يــم املفا قامــوس ــ جــاء  مــا ــة، حســب اللغو املمارســات ــوم مف عــرَّف
ــ  ت ي الــذي ــ اإلطــاراالجتما ــ ــن، خاصــة مع ســياق ــ اللغــة توظيــف للتعليميــة، بأنــه
ــة  اللغو املمارســات دراســة لنــا ســمح فيــه. و تحــدث ــ ال التفاعــالت ومختلــف الفــرد إليــه
إذ  املدرســة،  خــارج االســتعماالت مــع مقارنــة املدرســية االســتعماالت ات ــ مم شــاف باك
اللغــة  اســتعمال فيــه يختلــف ان  األمثــل  الــذي املــ ــ املدرســة أن فــوا اع ــن تص ا أن
ــن  تص ا ا دراســ مكنــت خارجــه. كمــا ــا ل العــادي و ــي التلقا و اليومــي االســتعمال عــن
فقــط  عــود ال ــم تواج ــ ال ل املشــا إن والقــول للغــة الضيقــة الدائــرة مــن ــروج ا مــن
االزدواجيــة ،  ــ تد ــ ال ــة اللغو الوضعيــة عــن ناتجــة ــا إ اللغــة، بــل ــ ناقــص تحكــم ــ إ
ية  للعر سبة بال ال وا ذاته، كما النطاق الواحدة اللغة من قسمان ش يتعا حيث
الثانية  تمثل فيما ية للعر العليا الدرجة األو تمثل الدارجة، حيث ية والعر الكالسيكية
فضــاًء  مــا م الدنيــا احتلــت مــا إذا نــزاع ــ ــن اللغت ــن ات تدخــل ــا. وقــد ل الدنيــا الدرجــة

بالعليــا.  (7) خاصــا
التنقيــب  ــ ع ــة اللغو املمارســات ــوم مف بلــورة التعليميــة، ســاعدت الناحيــة ومــن
شــف  اك مــا ــال ا ــذا ــ البحــوث مــن نــاك ، ف ــ املدر والرســوب الضعــف مواضــع عــن
تناســب  ملــدى تبعــا م، وذلــك فشــل ــ أوتضلــع ــن املتعلم نجــاح ــ م ســا قــد املدرســة أن
ة، علما  األولو ا وتمنح املدرسة ا تثم ال االستعماالت مع للغة صية ال م استعماال
املمارســة  طبيعــة ــ تقــرر ــ ال تلفــة ا العوامــل مطابقــة مــدى ــا يحدد التناســب درجــة أن

االمتيــاز. ــا تمنح ــ ال اللغــة ــ املدرســة ــا تفرض ــ ال ــ للمعاي ــة اللغو
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ــة  اللغو للممارســات ــا ف عر ــ (Bautier- Castaing)  نغ اســت ــ ذكــرت  بوت ولقــد
موضــوع  ــ إ ــات الل تحــول قابليــة عــن ــا حدي إطــار ــ ذلــك العوامــل، و ــذه مجمــوع  

قالــت: ــة، حيــث اللغو للدراســات
«Nous définissons les  pratiques langagières  comme les manifesta-
tions résultantes dans les activités de langage, de l’interaction des 
différents facteurs linguistiques, psychologiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, affectifs qui sont constitutifs des caractéristiques indivi-
duelles ou de groupe. » (8)

العوامــل  مختلــف تفاعــل عــن الــكالم شــاطات ــ ــرالناتجــة املظا ــ ــة اللغو « املمارســات
تم  مقومات عت وال والعاطفية ة بو وال والثقافية واالجتماعية والنفسية ة اللغو

ماعــات». ترجمتنــا.  أوا األفــراد
ة  كث العتبارات ســتجيب معينة رقعة معينة لغة ممارســة أن بذلك بوت ع
تنحصــر  اللغــوي، وقــد والعامــل ــ االجتما العامــل مثــل األفــراد مــن جماعــة ا تتقاســم قــد

العاطفــي. والعامــل ــ النف العامــل اآلخــرمثــل دون عنــد  فــرد
العوامل  سطردور أن زائر، وحاولنا ا ة اللغو املمارسة نطاق نا عاي ما وإذا
الفرديــة  العوامــل دون ماعيــة ا العوامــل ــ ع ــ ك ال )، مــع ــ ــف (بوتي عر ــ ذكــرت ــ ال

: ــ ي بمــا ــزم ا ة، أمكننــا ــ األخ ــذه ية ســ ل نظــرا
أوردنــاه  مــا أســاس ــ ع وذلــك اديميــة األ يــة العر ــ صا ــ ــس ل اللغــوي العامــل -إن
واإلملــام  ــا علم ــا  وصعــوب بتعقيد تقــول ــ وال ــا ل رســمت ــ ال النمطيــة الصــورة عــن

ــا. بقواعد
ــ  األو واللغــة األم اللغــة بــدور تضطلــع ــ ال للدارجــة ــة األولو يمنــح ــ االجتما العامــل -إن
توظــف  ــ ال االتصاليــة الوضعيــات مــن ــ كث ــ الناقلــة،  اللغــة وكذلــك املرجعيــة واللغــة
ســة  حب اديميــة األ يــة العر ممارســة فيــه تــزال ال وقــت ــ ــن لم للمت الناشــطة الكفــاءة
ــ  ال انــة تؤثــربامل أن املدرســة ســتطيع أن ــا، دون أنواع ل بــ ــة واإلدار ســية التدر الوثائــق
ــن، حيــث  املتعلم لــدى ــة اللغو املمارســات ــ ع ــ وبالتا التصــورات ــ ع اللغــة ــذه ل ــا تول
إ  أحيانا م الوضع  يصل إن اديمية، بل األ ية العر دون اللغة ال أش ل ؤالء  يمارس
ة.   ولول ا نا يت من ل ب م زاء اس ذلك ا، ودليل املنطوق للتعب محاولة إقصاء أية
ال  ســلبية وضعيــات اديميــة األ يــة العر ــا ف تــرد ــ ال الوضعيــات ل وتبقــى، بذلــك، 
بتوظيف  م إلزام دون ل والتأو بالتلقي ن لم للمت سمح ال امنة ال الكفاءة غ تتطلب

أومكتوب. منطوق ل ش إما ون ت ال اإلنتاجية م كفاءا
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ــ  ع ، وذلــك ــ كب حــد ــ اديميــة، إ األ يــة العر ــ صا ــ ــون ي ال قــد العاطفــي العامــل - إن
ــا  وم بمف األم اللغــة ــ خاصــة عاطفــة الفــرد ــا مع ــ يب ــ ال الوحيــدة اللغــة أن أســاس

الداخليــة. املعانــاة عــن ــ ح ــ بالتعب الكفيلــة ــا أ ســابقا، إذ ــور واملذ ــدد ا
3

يتلقى  ال البيداغوجية الظروف مجموع ع عامة بصفة التعلي العامل يحيل
ــس.  التدر ــ املتبعــة يــة واملن نــه و وت املعلــم مســتوى بذلــك ــ ع دروســه، و املتعلــم ــا ف

مســبقا. شــودة امل داف األ وكذلك
ــ  والتفك التعلــم ــ ع القــدرة امتــالك ــ ع األم اللغــة ــ التحكــم أن املعــروف ومــن
تمثــل  ال ــا لغتــه، أل ــ تحكمــه مــدى ــ ع يتوقــف التلميــذ لــدى امــن ال ــ تفج ألن وذلــك
و  ــ العق لنمــوه قاعــدة بــل فحســب،  الثقافيــة و صية ــ ال تــه و ــ أساســيا عنصــرا
ــ  املعلــم ص ــ يخــص الــذي األول انــب ا تنــاول ــة صعو والعاطفــي. وأمــام ــ االجتما
ملضمــون  تحليليــة بدراســة ســنكتفي نــاة،  فإننــا املت يــة املن كذلــك نــه، و و وت مســتواه
من  ا، وذلك أجل من وضعت ال داف واأل إعداده املتبعة ية واملن املدر الكتاب
من  الثالث للطور ا وآدا ية العر اللغة وكتاب التنا، و جدا مناسبا نراه نموذج خالل

يــة. األجن واللغــات اآلداب لفــرع واملوجــه الثانــوي املســتوى
معرفــة  ــ ع ســاعدنا س ذلــك أن عتقــد ألننــا النمــوذج ــذا ــ ع اختيارنــا وقــع  ولقــد
 ، ــ ام ا الطــور ــ إ معــه املتعلــم حملــه الــذي ــ املعر أواملتــاع املســبقة املعــارف عامــل ــ تأث
ــ  ت ت جمــة ال تخصــص ــ ــن املتعلم مــن ة ــ كب ســبة ــون ســبان ا ــ أخذنــا إن ســيما ال
ــا  وآدا يــة العر اللغــة مــادة ــ ــم معدال انــت ــة. وإذا الثانو املرحلــة ــ األدبيــة الشــعب ــ إ
فقط  متعلق ألنه ري وظا س املستوى ذا جمة، فإن ال التخصص ؤالء إ ل تؤ

عته. بمتا ألزموا الذي ــ الدرا نامج بال
ــن  العامل مــع الضعــف مســؤولية يتقاســم نامــج ال ــذا ان إن عــرف ــ وح
ضــوء  ــ ع ونحللــه اتــه محتو ــرس ف ــ إ إيجابيــا، ســنعود ــ من يتخــذ أنــه ن، أو الســابق
و  ــن املتعلم ــن و لت ا اســتجاب مــدى عــرف ــ التواصليــة، ح ــة والنظر ليــة التأو ــة النظر
ــذه  أن أســاس ــ ع وذلــك اديميــة األ يــة بالعر الســليمة ــة اللغو املمارســة مبــادئ ــم تلقي

ســابقا. نــا ب كمــا ــ الفص يــة العر بالضبــط ســت ل يــة العر
ــ  ع ــ املع عليــم مبــدأ تفضيــل أســاس ــ ع تقــوم نا دراســ أن ــ إ وتجــدراإلشــارة
تلــك  ــن وب اإلعرابيــة للعالمــة صصــة ا الــدروس ــم ــن ب نقــارن ، حيــث ــ املب حســاب
التحليــل  ــ نوا يفاء جميــع اســ ال و املمــل التفصيــل ــ ند أن ــي، دون للمعا صصــة ا

التاليــة: ــ النوا نا دراســ شــملت لقــد بذلــك.  و ســمح ال إطــارالبحــث النقــدي ، ألن
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ا. تحليل قة وطر فيه وردت ال النصوص - نمط
ــة   النحو الكفــاءة ــض و ب الكفيلــة ــا أل يــة كي ال القواعــد وبالتحديــد ــة اللغو - القواعــد

املتعلــم. لــدى
كفاءته  بناء وتوطيد أجل من للمتعلم ومرجعية أساسية نقطة يمثل ألنه ي الكتا - التعب

جمة. ال ة املطلو الكفاءة عن ع ال اإلنتاجية
ل  ــ ع التعليــق ــا، مــع ضم ــ ال ــاور ا عــرض نامــج،  ال ــذا فحــوى ــ ع اطالعنــا عــد  و

ا: م
ــا  عل ــ يب ــ ال الفعليــة املــادة و األساســية الوســيلة النــص عــد النصــوص:  بــاب  : أوال 
س  التدر دوا مع تتما ال النصوص اختيارنمط عرف أن م امل من س، لذلك التدر

أخــرى.  اعتبــارات أيــة عــن عيــدا الفعليــة،  وغايتــه
ونــص  ــ التواص والنــص ــي األد النصــوص: النــص مــن أقســام ثالثــة الكتــاب يحــوي
ــا 08 نصــوص  م ا شــعر األدبيــة14 نصــا للنصــوص ســبة بال نجــد ــة، حيــث املوج املطالعــة
مســرحية.  و  أعمال من مقتطفة ا 04 نصوص م ية ن ر، و 08 نصوص للشــعرا ت ت

ــة. املوج للمطالعــة و 12 نصــا تواصليــا ــا12 نصــا إل يضــاف
الشــعر  أو بالشــعرالعمــودي ــة ســواء املكتو ة الشــعر النصــوص ســبة أن نالحــظ
الــدرس، لكــن  عليــه ــ يب الــذي بالنــص يتعلــق فيمــا يــة الن النصــوص ســبة مــن ــ ــرأك ا
وبذلــك  ة ــ معت ــ املوضو النقــدي ــع الطا ــا عل غلــب ــ وال التواصليــة النصــوص ســبة
الشــعر  أفضليــة أن ــ ع واملطالعــة للقــراءة ــة ثر مــادة ــون يمل ــن املتعلم بــأن القــول يمكــن
قــة  طر ــ ع ســلبا ــ اإليديولو العامــل ــ تأث ــ ع ع ــ قــد ــم ا حيــث مــن ــ الن ــ ع
ــؤالء  ا يرســم ــ ال التصــورات ميــة أ ــ إ أشــرنا وأن ســبق ــن، حيــث املتعلم لــدى التلقــي
أوحرا،  عموديا ان الشــعرســواًء  ا ف ُيكتب ال اللغة طبيعة ون ع ادة ية. ز العر عن

اديميــة. األ يــة العر طبيعــة عــن يا ســ عيــد
ات  مســتو حســب ــا يف تص القواعــد 28 موضوعــا، يمكــن بــاب القواعــد: يضــم ثانيــا:  بــاب

: ي كما املعروفة ة اللغو الدراســة
ات. ر وا اإلعراب ام بأح متعلقا ا14 عنوانا ف اإلعراب:  ورد - قواعد

مــن  ــرمختلفــة بمظا ــن، ومتعلقــة ــا 09 عناو ف وردت قــد الكتابــة: و اإلمــالء و - قواعــد
ا. وقياســ مــوع ا ــ منت األمــروصيــغ أول ــ ــدة املز مــزة ال اللغــة، كمثــل

ــرو  ا كحــروف الوحــدات عــض ــي معا شــرح تتعلــق ــن تتعــدى 07 عناو ال ــ ــي: و - املعا
النــص. دراســة أول ــ تــرد ــ ال األلفــاظ ــي معا ذلــك ــ إ العطــف. ضــف حــروف





238

ــرة  ــوظا القواعــد، و بــاب ــ األســد بحصــة حظيــت قــد اإلعــراب قواعــد أن نالحــظ
امــس،  ا الفصــل ــ ذلــك،  ــ ســنفصل عامــة، كمــا ــي العر النحــوي الــدرس ــا عل عيــب قــد
اإلعرابية  ات ر ا ور ظ بع ت ع ك ال إ الدراسية امج ال بإعداد املعنيون جنح حيث
لية  الش ية الب بعون ي م جعل لمات، مما ال مواقع البحث عوض ا واختفاء ا وتقدير
اإلعرابية  ات ر ا ات التغ أن حقيقة بذلك ن لمة، مغفل لل املع جانب حساب ع
كيــب  ال ضمــن ــا عالقا و الوظيفيــة ــة النحو ــي املعا بــاب   ــ إ ــ ت ت عوامــل ــا تفتض
نــه  تب ، كمــا ــ األو ــا حظيــت مــا بنصــف حظيــت ــ وال اطــب با لــم املت وعالقــة والســياق
لتنميــة  ــة موج انــت قــد ــي للمعا صصــة ا التطبيقيــة ــن التمار أن ــ ــورة، غ املذ األرقــام

ــن.  للمتعلم اإلنتاجيــة القــدرات
الكتــاب  ــ ح ــ املق ــي الكتا ــ التعب جانــب نــدرس أن ارتأينــا ــي: لقــد الكتا ــ التعب ثالثــا: بــاب
ــ  التعب إرســاء أســس و الكتابــة ــ ــودة ا ــن املتعلم إكســاب ــ ميتــه أل نظــرا ــ املدر
النقد  مجال إ ت ت ا م عة محاور، أر ثمانية الكتاب وردت والســليم. ولقد الســلس

: ــ و ــي األد
ري. امل األدب عن وصفي نقدي مقال - كتابة

حواري. قص مقال - كتابة
الفنية. صائص ا من انطالقا ة قص قصة - تحليل

 . مسر نص - تحليل
الكتابة: تقنيات االخرى عة االر اور ا تتمثل فيما

النص. يص - ت
الفرد. صية ن و ت عن املسؤولة ات ا عن مقال - كتابة

أصدره. الذي كم ا ية ما عن فكري مقال - كتابة
. النموالديمغرا عن ا ي تفس مقال - كتابة

ــي  األد ــال ا ــ الكتابــة حصــص ــن ب ســاوى قــد ــي الكتا ــ التعب قســم أن نالحــظ   
الكتاب  أن عتقد فنحن ذلك ورغم م ا حيث من أخرى مجاالت الكتابة وحصص
لدى  املوضو التعب حســاب ع ره وتطو ي األد اإلبداع ن بتحســ تمام اال فّرط قد

ــن. املتعلم
ا  يدرســ ــ ال األدبيــة للنصــوص تكملــة ــاور ا ــذه ــ عت جليــا،  ــر يظ كمــا   
الوظيفــة  تخــدم بحتــة، ال أوأدبيــة ة شــعر نصــوص الغالــب ــ ــ القســم، و ــ املتعلمــون

اغماتيــة. ال
ات تو نموذجا بصفته املدر ــــاب ــ الكتـــــــــــــــــــــ ات محتو رس ف ع االطالع إن   
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تتــم  الــذي ــ والثقا ــ االجتما يــط ا مــع ــا تكييف ــ إ يدعــوعلمــاء االجتمــاع ــ وال  التعليــم
ــن  العامل مــن ا ــ تأث ــوأقــل ــ التعلي العامــل أن بالتأكــد لنــا ســمح التعلــم، قــد عمليــة فيــه
الوظيفيــة  القــدرات ــر تطو نحــو إيجابيــا ــا اتجا يتجــة ألنــه  ، ــ اإليديولو و ــ االجتما
ــ  باملن مقيــدا يــزال ال شــامل ــ درا برنامــج ــن ر ونــه اف ــ غ يبقــى أنــه ــ ــن، غ للمتعلم
ــ  ال واإليديولوجيــة االجتماعيــة العوامــل ــ با يأخــذ جوانبــه، وال مــن ــ كث ــ ي الكالســي
ــ  الشــعري ــع الطا غلــوب ذلــك االعتبــار، ودليــل ــن ع التعليــم عمليــة ــ األثــرع بالــغ ــا ل
مجمل  ية العر اللغة مادة نامج  الدرا ال نظرنا، من جعل،  ما النصوص. وذلك
ــن. باملقابــل،  باملتعلم يطــة ا للظــروف ســتجيب ــا، ال معيار األطــوارالتعليميــة، برنامجــا
الوضعيــة  يناســب وجعلــه فيــه التصــرف يمكننــا الــذي الوحيــد العامــل أنــه ــن يق ــ ع نحــن
وتجاوز  وتحديثه ره بتطو اديمية، وذلك األ ية للعر واإليديولوجية واالجتماعية ة اللغو
عن  نازل ت ال ال ة املعيار اللغة قفص اللغة ذه احتجاز ت سب ال لفيات ا ل

العصــر.   ملتطلبــات ســتجيب ل ــا ان م
الصــورة  داخــل ــ الفع ــا موقع ــ اديميــة األ يــة العر اللغــة وضــع محاولــة إن
و  جمــة ال قســم ــ املتعلمــون ــا ع ــا و ي ــ ال الصــورة بيــان ثمــة زائــرومــن ا ــ ــة اللغو
يمكــن  ــ ال النتائــج مــن مجموعــة اســتخالص مــن ســية، مكننــا الفر اللغــة مــع باملقارنــة ذلــك

التاليــة: النقــاط ــ ــا يص ت
املرجعية  اللغة أخرى، يفتقدون إ لغة من تقلون ي م جمة، و ال قسم ن املتعلم - إن
إعادة  ستوجب ما ذا موه. و ف عّما للتعب أم يقرؤونه ما م ا، سواًء لف م ينطلقون ال

جمة. ال لتخصص اديمية األ ية العر اللغة س تدر برامج النظر
ال  وة ال ا مع سع وت تتقدم تزال ال ال سية الفر أمام اجع ت تزال ال ية العر اللغة - إن

املرجعية. م لغ عن ن املتعلم تفصل
أوســاط  ــ ــ الفع ــا وضع مــع تمامــا ــ تتما ال يــة للعر وضعــت ــ ال التعليميــة ــ املنا - إن

خاصــة. جمــة ال تخصــص ــ إ ــن عامــة، وللمنتم ــن املتعلم
قــة  طر و ــن املتعلم ــات توج ــ ع مؤثــرات مــن يحملــه مــا ل بــ ــ االيديولو العامــل - إن
اتيجيات  االســ ــ متمثــال ــ التعلي العامــل فعاليــة مــن ــم، يضعــف اختيارا و ــم تفك
سبة  بال البيداغوجية السياسة داف أ بلوغ من ويمنعه سية التدر امج ال املوضوعة

اديميــة. األ يــة العر اللغــة عليــم نامــج ل
اتجــاه  ألن ــن، وذلــك واملتعلم اديميــة األ يــة العر ــن ب ــوة ال يوّســع ــ االجتما العامــل - إن
املعــارف  ســاب واك لتيــارالتعلــم معاكــس ــة اللغو والتصــورات ــة اللغو املمارســات مــن ل

اديميــة. األ يــة العر باللغــة
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أ. سميرة بن موسى، مركز البحث العلمي والتقني، ورقلة، الجزائر

 
 

عليم. فص – عامية –  ية عر ة – لغة لغو لغوي – ثنائية  تداخل
Résumé

Cet article vise à décrie un phénomène que l’on appelle l’interfé-
rence linguistique. elle survient entre l’arabe classique et  l’arabe 

Dialectal en Algérie. Nous présentons son impact sur le processus 
d’enseignement de la langue arabe pour les élèves de l’école pri-
maires. cette description se fera à travers le suivi des fautes commises 
par les élèves dans les différents niveaux  de langue.
  Donc , le principal objectif de cette étude est la détection de 
l’unedes principales raisons du faible rendement scolaire  en langue 
arabe qui est le bilinguisme, et notamment voir comment faire afin 
d’améliorer le niveau des élèves dans cette  langue à l’école primaire.
Mots clés: interférence linguistique - bilinguisme - arabe classique - 
arabe Dialectal - enseignement.
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pu-اللغــوي التعــدد ــرة ظا ــ و معقــدة ــة لغو ــرة ظا العالــم دول جميــع ــش ع   

اللغــة  ــا ف مختلفــة، تختلــف ــة لغو تواصليــة ــ « وضعيــات إ شــ ــ rilinguisme ، وال
نتحــدث  أننــا ــداف؛ أي واأل والغايــات اجيــات أوا والســياق الوضعيــة حســب املســتعملة
يضــم  اللغــوي التعــدد أن لنــا ــ يت األســاس ــذا ــ وع ــن.»(1)  لغو ــن نظام مــن ــ بأك

ــة. اللغو والثنائيــة ــة اللغو االزدواجيــة
ــن  نوع أو ــن نظام تواجــد ــا:»  فيقصــد  La diglossieــة اللغو االزدواجيــة أمــا   
االزدواجية  سب.»(2)ومثال وعالقة أواصرقرابة ما بي ما  تجمع مجتمع ن مختلف ن لغو

زائــر. ا ــ ســية والفر يــة العر ــن اللغت وجــود
واحــدة  للغــة ن مســتو اســتعمال ــا ــةBilinguisme  فيقصــد اللغو الثنائيــة أمــا   
ــ  الفص يــة العر اللغــة ــن ب ــة اللغو الثنائيــة ذلــك واحــدة، ومثــال وحضــارة واحــد أصــل مــن

ــي. العر الوطــن ــ والعاميــة
يــة  العر ــن ب ــة اللغو االزدواجيــة معــا،  ــن رت الظا ــش ع مثــال زائــري فا   
يــة  العر فنجــد العاميــة.  ــة والل ــ الفص يــة العر ــن ب ــة اللغو والثنائيــة ســية.  والفر
املــدارس  ــ التعليــم لغــة ــ و الرســمية واملناســبات والعلــوم األدب لغــة ــ عنــده ــ الفص
يــة  الكالســيكية  Classical arabicأوالعر يــة العر يــون الغر ســميه :» مــا ــ امعــات. و وا

  Literary arabic.»(3) األدبيــة  يــة العر وأحيانــا  Fusha arabic ــ  الفص
الــذي  :» النمــط ــ و اليــوم العــرب ألســنة ــ ع الدارجــة ــ ف العاميــة ــة الل أمــا   
كيــة  Spoken arabic أو  ا يــة العر الدارجــة Colloquial arabic  أو يــون الغر ســميه
مجموعــة  ــ ــة بقولــه:» الل ــس أن يــم إبرا الدكتــور ــا عرف ــة Dialect.»(4) و الل يــة عر
ــذه  أفــراد جميــع الصفــات ــذه ــ ك شــ خاصــة، و ئــة ب ــ إ ــ ت ت ــة اللغو الصفــات مــن

ئــة.»(5) الب
خاصــة  ــات أول ــة ل تجــد ــي عر بلــد ل واحــدة، ففــي ســت ل يــة العر ــة والل   
دثــون  ا ــا عل ــ اصط ــ ال ــ ــات،  ل عــدة مــن تتألــف ــ ال الشــاملة ئــة ــذه « الب بــه، و
ــاص. فاللغــة  وا العــام ــن ب العالقــة ــ ــة والل ــن  اللغــة ب اللغــة، فالعالقــة ا ســمي ــ ع
ــ  يــة العر للغــة العامــي النمــط للنظــرأن الالفــت ــات.»(6)  ومــن ل عــدة ــ ع عــادة شــتمل

. ــ طبي ــي ء تلقا ــ ل ــولغــة و يــاة ا ــولغــة ــي العر عاملنــا
اللغــة  عليميــة تواجــه ــ ال املشــكالت أبــرز مــن ــة اللغو الثنائيــة ــت أ لذلــك   
التحصيل  من يضعــف لغــوي تداخــل مــن ــرة الظا ــذه به ســ ملــا ــي العر الوطــن ــ يــة العر

للتالميــذ. اللغــوي
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علــم  ش شــو أنــه:»  ــ اللغــويInterférence linguistique  ع التداخــل عــرف و   
ــب  ــدف، أوتقر ال اللغــة ــ إ األم لغتــه وأنمــاط لعــادات املتعلــم نقــل عــن الناتــج الثانيــة اللغــة
اللغــة  أنمــاط عــض تجنــب األم، أو لغتــه ــ ا شــا مــا ــ إ ــدف ال اللغــة وأنمــاط عــادات

األم.»(7)  لغــة ــ ــا وجود عــدم أو ــا واختالف ــا صعو ب ســ ــدف ال
ــ  عت ــن ح ــ ــي،  العر الوطــن ــ ــا عليم املــراد الثانيــة اللغــة ــ الفص ــ عت ــذا ل   
تــه.  بي ــ الطفــل ــا يتلقا لغــة أول ــا األم Langue maternelle  أل اللغــة العاميــة ــة الل
ــ  ــا، و ل مالزمتــه بحكــم أمــه مــن ــا يتلقا ــ ال :  « اللغــة ــ ه، و ــ غ لالتصــال ا ســتعمل و

ــس.»(8) تدر دون ــا يتلقا ــ ال الطبيعيــة اللغــة
رتــان  ظا اللغــوي والتداخــل ــة اللغو الثنائيــة أن ــ إ شــ أن الضــروري ومــن   
ســتعملون  انــوا ــم أ ــاء  الف العــرب عــن ُعــرف فقــد ــة اللغو الثنائيــة قديمتــان. أمــا
. ومســتوى  ســا االس ــ ــوالتعب و ــة خاء والعفو االســ وقــت ــ للغــة ؛ مســتوى ن مســتو
الرحمــان  عبــد األســتاذ يقــول الصــدد ــذا ــ .  و ــ اإلجال ــ ــوالتعب و املقــام حرمــة تتطلبــه
ختلسون،  و دغمون و حذفون و لون يخ العادية م مخاطب العرب ان  «: صا اج ا
مقابل  له ذلك ل ا. و وغ ورة املش القرآنية القراءات أيضا اإلدراج. وجاء ذلك س و
ــ  الفص يــة للعر أن ــ ع يــدل ــذا تيــل. ف ال القــرآن ــ والبيــان، و والتحقيــق ــواإلتمــام و

(9)«. ــ اإلجال ــ والتعب ســا االس ــ الدنيــا. التعب ــ حيــة لغــة ل ن. ك مســتو
ــاء العــرب، « والفــرق  الف منــذ موجــودا ان ــ للتعب ن مســتو اســتعمال إذن   
إال  يكــن لــم عنــه، إذ مرضيــا فصيحــا ان ن املســتو كال ــوأن ــم ع نــا يم الــذي الوحيــد
والصرفية.»(10)  ة النحو ية الب حيث اآلخرمن عن ما أحد يختلف ال ية أداء العر ا وج
صائص،  ا كتابه خاصا بابا ج ابن ا ل أفرد فقد اللغوي التداخل رة ظا أما   
ذكروا  كيف م ترا قوله:» أال جاء فيه اللغات، ومما وتداخل و اللغات تركب وباب و
َيفَعل،  َفَعل جاء ع فيما أيضا ينُعم... وقالوا ِعم َ نحو يفُعل َفِعل جاء ع ما الشذوذ
ولغات  إنما وعامته ذلك أك أن ... واعلم َ َيق َ حلقيا؛ نحوَق حرفا المه وال عينه س ول

كبــت.»(11) ف تداخلــت


املنظومــة  ســاحة ــ تطــرح ــ ال املشــكالت ــم أ مــن لة مشــ املقــال ــذا ــ عا    
ــ  الفص يــة العر اللغــة ــن ب اللغــوي التداخــل كــه ي : األثــرالــذي ــ زائــرو ا ــ ــة بو ال
اللغــة  ات مســتو ل ــ االبتدائيــة املرحلــة تالميــذ لغــة ــ ــة )  اللغو والعاميــة؛ أي ( الثنائيــة

. ــ الدال والنحــوي ــ والصر ــي الصو
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؟  ــ الفص يــة العر للغــة ســابه اك عمليــة عيــق الطفــل لــدى يــة الل ــة اللغو العــادات ــل ف
ــا؟ ف يقــع قــد ــ األخطــاء ال نــوع فمــا كذلــك ان وإذا


ا  حصر يمكن وال الفرضيات عض طرح إ بنا تدفع املطروحة الية اإلش إن   

التاليــة: النقطــة ــ
ــ  ا ــ كب أثــرا ك ــ ي زائــري ا للتلميــذ ــة اللغو يــاة ا ــ ــة اللغو الثنائيــة وجــود   
ــ  الفص اللغــة ــن ب ــ الوا اللغــوي التداخــل يجــة ن ــذا اللغــة، و ات مســتو ل ــ و لغتــه
أفــراد  مــع اليوميــة حياتــه ــ ا ســتعمل ــ ال العاميــة واللغــة املدرســة ــ التلميــذ ــا يتعلم ــ ال

وأقرانــه. أســرته


لعينــة  وكتابيــة ة شــفو ات ــ عب تحــوي مدونــة مــن ــذه نا دراســ ــ انطلقنــا   
ا  ماد جمعت ورقلة، وقد والية مدارس من عدد االبتدائية املرحلة تالميذ من عشوائية
و2013م.  ن2006م ت الس ن ب االبتدائية املدرسة التعليم شاط ل نا ممارس ة ف خالل

ا. ودراس املدونة ذه لتحليل الوصفي املن ع اعتمدنا وقد
ــون  ــ ك شــ املدونــة ــا م ُأخــذت ــ ال العينــة أن ــ إ شــ أن نــا ــم امل ومــن   
ــ  العينــة ألفــراد ســبة بال ــا. فالعاميــة أفراد ــا ف عــرع ي الــذي اللغــوي شــأ امل ــ العاميــة
ــ  ــي وتلقا عفــوي ل شــ االتصــال ا بواســط يتــم ــ ال اللغــة ــ شــأ، و امل لغــة ــ و األم لغــة
باللغــة  ــ التعب عــن ــزوا إذا املعلــم مــع ــ املدرســة، وح ــ الزمــالء  ــن و الشــارع ــ و ــت الب
شاطات  نقل لم إن الدراسة قاعات ا استعمال يتعدى فال الفص . أما الفص ية العر

فحســب. يــة العر اللغــة


مختلف  ا ا ارت ع التالميذ ــاء درج ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ األخطــ من مجموعة املدونة تضم   
. والدال والنحوي والصر ي الصو ية العر اللغة ات مستو

سية  الرئ األسباب ن ب من ــة والعاميــ الفص ن ب اللغوي التداخل رة ظا عد و   
األخطاء. ذه مثل اب الرت واملباشرة

: النحوالتا األخطاء ع يف بتص قمنا ة اللغو املدونة ولتحليل
ة  الشــفو ات ــ التعب ــ املســتوى ــذا ــ األخطــاء  ــر ــي: تظ الصو املســتوى ــ - أخطــاء 

كتابتــه. ــ التلميــذ ــا جم ي مــا وعــادة للتالميــذ
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لألســماء  الصيغ لبعض اطئة ا االشــتقاقات رذلك ظ : و الصر املســتوى - أخطاء 
واألســماء املوصولة. الضمائروأســماء اإلشــارة إســناد طأ ا واألفعال. وكذا

قواعــد  تمليــه مــا مــع ــ تتما ال جمــل إنتــاج ــ طــأ ــرا ظ النحــوي: و املســتوى ــ - أخطــاء 
يــة. العر اللغــة

التعب  عن زالتلميذ ل ذا و املســتوى ذا األخطاء  : تك الدال املســتوى - أخطاء 
مــن  مــل وا والعبــارات لمــات ال اض ــ اق ــ إ بــه يــؤدي ممــا األحيــان مــن ــ كث ــ ــ بالفص

العاميــة.


ــرة  ظا وجــود ــ ع ــا ل أكــدت ة ــ كث نتائــج ــ إ املدونــة تحليــل خــالل مــن توصلنــا   
ــ  ي مــا ــ اللغــة. و ات مســتو جميــع ــ و االبتدائيــة املرحلــة تلميــذ لغــة ــ اللغــوي التداخــل

اللغــوي. التداخــل ال أشــ ــم أل عــرض
ي: الصو املستوى التداخل ال 1 - أش

ــ  وال األســنان ــن ماب اختفــاء أصــوات اللغــوي للتداخــل الصوتيــة الســمات أبــرز 1-1 - مــن
تضــم (الثــاء) و(الــذال) و(الظــاء )

ذلك:  توم              ثوم             تالتة             ثالثة تاء، من الثاء فتقلب أما
يــوم  ــة زائر ا الثــورة ــ 1954       اندلعــت نوفم أول يــوم ــة زائر ا التــورة *اندلعــت

نوفم 1954 أول
ماكر حيوان ماكر      الثعلب حيوان *التعلب

ذلك: داال، من فتقلب الذال أما
املدرسة إ بت ذ الصباح املدرسة      إ بت د الصباح *

لنا م ذا لنا       م دا *
ذلك: ضادا، من الظاء فتقلب أما

ظالم ل وا نور ضالم        العلم ل وا نور *العلم
ركعات ع رأر الظ ركعات      صالة ع رأر الض *صالة

نجد  التا ا، و م العامية وخلولغته التلميذ لغة من األصوات ذه اختفاء  ب والس
ا.   نطق ع يتعود لم النطقي ازه ج أن

ذه  و قافا ــن الغ وإبــدال غينــا القــاف إبــدال ذلــك آخــر، مــن صــوت ان مــ صــوت 1-2 -إبــدال
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زائر. (12) ا عديدة مناطق موجودة رة الظا
غرف ت قرف     رت ت ذلك: *رت ومثال

يجري غزاال يجري       رأيت قزاال                      *رأيت
البقرة تحلب البغرة    أمي تحلب                      * أمي

قلما يت غلما    اش يت 212                     * اش
ذلك : أمثلة الضمائرومن استعمال املرحلة ذه التالميذ يخطأ ما ا كث

ا كث ما أم يحبان وم ا    رضا كث م أم يحبون وم *رضا
ــ  ع ن رســوما التلميــذات ــدران   علقــت ا ــ ع م رســوما التلميــذات *علقــت

ــدران. ا
العاميــة  ــة بالل تأثــرالتلميــذ ــ األخطــاء إ ــذه مثــل ــ ب الســ نرجــع أن مككنــا و   
ــ  وع املؤنــث، نحــو: أحمــد جمــع ــ وإ ــ املث ــ إ املذكــرعائــدا مــع ا ــ ضم ســتعمل ــ ال

ــم. دار مــن ــن خارج م شــفنا
م. راحولقسام ملعلمات

22
واملث  املفرد ن ب لألســماء املوصولة ا اســتعمال عند الفص ية العر اللغة تم   

أخــرى. ــة ج مــن واملؤنــث املذكــر ــن و ــة ج مــن مــع وا
موصــول  اســم ــ ــا واختصر األســماء املوصولــة ســطت العاميــة ــة الل أن إال   
ال  التالميــذ نجــد قيــت ( ال)(13)، ولذلــك و الــذال حذفــت الــذي ــ ) وأصلــه ــو (ال و واحــد
، وذلــك  ــ أوو ــ تمي دون ســتعملونه و ــم لكالم املناســب املوصــول لالســم تمامــا ا ون ــ ع

نحــو:
التالميــذ  ــ وائــزإ املديــرا ــوا    قــدم ن الــذي التالميــذ ــ وائــزإ املديــرا *قــدم

ــوا. ن الذيــن
ت الب كن ي ساء اللوا ال خرجوا     خرجت ت الب انوا ساء الذي *ال

32
املشارإليه، إال  وعدد س بج يتحدد الفص املناسب اإلشارة اسم استعمال   
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املذكرواملؤنث  مع، وع وا واملث املفرد ع ذا) للداللة ستعمل ( العامية ة الل أن
نحــو: 

ن. خدام الرجالة اد
شاطرة.  ــــت ــ ــ ــ ــ ـ ــ البنـ اد

نذكر: التلميذ لغة التداخل أمثلة ومن
باملصابيح.  نة مز ـــــــوت ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ البيـــ دا  *

القفة. حمل املرأة دا ساعد أن علينا * يجب
42

صاغ  ن، و اثن عدده ما عن للتعب املث صيغة الفص ية العر اللغة ستعمل   
ــة  الل ــر. أمــا وا النصــب حالــة ــ و(يــن)  الرفــع حالــة ــ ــادة (ان)  بز املفــرد مــن ــ املث

نحــو:  ــة الل ــ زوج أو ــن اثن بلفظــة ــن االثن عــن ــ فتع العاميــة
ات خ زوج ت دراري      شر جاوزوج

نذكر: املدونة ومن
ن  عصفور عصاف      رأيت ن اثن *رأيت
ن كراس يت كراس     اش ن اثن يت *اش
52

العامية،   ة الل ـــا ــــــــــــــــــ أوزا ع األسماء واألفعال عض باستعمال وتتعلق   
نحو: الفص ، وذلك مغايرة أـوزانا ا ل أن ن ح

ع جا جيعان     رضا *رضا
مرورخط حادث رجل مرورخط    ُتو حادث رجل *تو

ا ا أل النقود له: ارجع م    قلت ا أل النقود رّجع له *قلت
مللــت  أنــا أخــرى لعبــة نلعــب يــا اللعبــة     ــذه مــن مليــت أنــا أخــرى لعبــة نلعــب يــا *

اللعبــة ــذه مــن
واة ؟    امل مسست ل أمي:  واة؟    قالت امل ت مس ل أمي *قالت

متعب أنا معك ألعب عبان  لن أنا معك ألعب *لن
3

مختلــف،  ــد العاميــة ــة والل ــ الفص يــة العر ــن ب ملــة ا تركيــب قــة طر إن   
ــ  ع يتقــدم ملــة، والفاعــل ل اإلعرابيــة بالناحيــة م ــ تل ال العاميــة أن ــرذلــك مظا ــم وأ
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املســتوى. ــذا ــ التداخــل ال أشــ ــم أ برصــد نــا وســنكتفي دائمــا.  الفعــل
31

مل  ا ون بــه). فت نمــط (فاعــل – فعــل- مفعــول مــن ــة زائر ا العاميــة ــ الرتبــة   
ل: الشــ ــذا مــن العاميــة ــ

وايج غسل ليب    أخ شرب القط
نمــط (فعــل- فاعــل-  مــن رتبــة ــ ع يتأســس يــة العر ملــة ل ــ األص كيــب أمــا « ال   
نمــط (فاعــل-  ــ ع مــل ا عــض بنــاء  أن ــ ع ــومــا الــدرس)، و املعلــم شــرح بــه) ( مفعــول
النحــاة  ان وإذا األصــل،  عــن تفــرع ــو إنمــا الــدرس)  شــرح (املعلــم بــه)  مفعــول فعــل- 
ذلــك.»(14)   ــ تحفظــوا ــن البصر النحــاة فــإن فعلــه ــ ع الفاعــل تقــدم أجــازوا قــد وفيــون ال

نذكر: املدونة من حة املق النماذج ومن
ه وج رضا غسل ه      وج غسل *رضا

الصغ الطفل فوكس الصغ    أنقذ الطفل أنقد *فوكس
23

ا  ف يتطابق جمال تجون العامية، و ع م جمل سون يق التالميذ نجد ما ا كث   
ذلــك: أمثلــة ومــن الفاعــل تأخــر مــن بالرغــم مــع ا ــ الفاعــل مــع الفعــل

ن. التمار ن      أنجزالتالميذ التمار التالميذ *أنجزوا
وز. ال األطفال وز      ساعد ال األطفال *ساعدوا

العامية: من ذلك أمثلة ومن
ؤوس. ال سان    كسراألطفال الك الدراري كسروا

د. امل إ الرجال ب ــــــــــــــــــــع     ذ امـ ل الرجالة راحوا
33

جميــع  ــ املذكــرالســالم جمــع اليــاء إلعــراب املرحلــة ــذه ــ التالميــذ ســتخدم   
لــه  املذكــرالســالم العاميــة، فجمــع ــ ره ــ ي مــا لــه ــذا ــر، و وا والنصــب الرفــع ــاالت ا

اليــاء.  ــا وعالم العاميــة ــ واحــدة إعرابيــة حالــة
ذلك: أمثلة ومن

ا كث املتفرجون العرض، صفق اية ا      كث ن املتفرج العرض، صفق اية *
بالفوز فرحون بالفوز    الالعبون ن فرح ن *الالعب
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43
محلــه  ــ غ ــ ــر يظ اه ــ يبــة، ف ر مجــزرة التالميــذ ألســنة ــ ــرع ا حــروف ــش ع   

أخــرى. مــرة حــذف و مــرة
ذلك : أمثلة ومن

أخر: ان جرم حرف - استعمال
سطح من العامية: طاح السطح     و عن الولد السطح    سقط من الولد *سقط

كرا ع العامية: نحوس ُكرا      و عن ُكرا    أبحث ع *أبحث
مــن  مجموعــة ــ إ عرفــت يــم ا ــ األطفــال    مــن مجموعــة ــ ع عرفــت يــم ا ــ *

ديــد. جارنــا ــ ع عرفــت العاميــة:  ــ األطفــال   و
ر: ا حرف - إضافة

ع  العامية: ل ة    صغ قطة السيارة ة  داست صغ قطة ع السيارة *داست
الفراش

الباب ع العامية: طبطب الباب       ن أم الباب  قرع ع ن أم *قرع
ر: ا حرف - حذف

ا العامية: أحتاج مساعدتك       إ مساعدتك  أحتاج *أحتاج
4

مرحلة  وخاصة التالميذ ات عب ة كث ال أش الدال املستوى للتداخل   
مقارنــة  اللغــوي رصيــده بمحدوديــة املرحلــة ــذه تلميــذ ــ يتم ــي؛ بحيــث االبتدا التعليــم
لإلشــارة  لمــات االبتدائيــة املرحلــة تلميــذ ض ــ يق مــا ا ــ كث املتقدمــة؛ لذلــك املراحــل بتالميــذ
اســتعمال  ــ إ األحيــان عــض ــ يضطــر ، وقــد ــ الفص ــ مقابــال ــا ل عــرف ال مســميات ــ إ
فصيحة  ا عل منه محاولة التعديالت عض ا عل يدخل أن عد العامية من املة جمل

. ــ بالفص عنــه ــ التعب ــزعــن نــه ذ ــ مــا ــوم مف عــن ــا ــ ليع
األمثلة: عض بذكر نا وسنكتفي

. درو املساء أراجع القراءة من أرجع *عندما
ذلــك. نحــو:  ســتعمل العاميــة ألن ــذا و املدرســة عــن للداللــة قــراءة لمــة التلميــذ   اســتعمل

يــوم.            ل لقرايــة نــروح
ناتك. تمار أفتح العامية: روح ا.        ل ن التمار ا  أنجزت ل ن التمار *فتحت

ــ  القــرآن معلــم يــد ــ ع القــرآن علــم د   ــ امل ــ الطالــب يــد ــ ع القــرآن علــم *
د. ــ امل
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صاريلمع. ح حذاء أمي ق   نظفت صاري ح حذاء أمي *نظفت


تالميــذ  ات ــ عب ــ ــر تظ مــا ا ــ كث ــ ال اللغــوي التداخــل ال ألشــ العــرض ــذا عــد   
اللغــوي؟  التداخــل ال أشــ معرفــة مــن ــدف ال : مــا ــ التا الســؤال يطــرح االبتدائيــة املرحلــة
عــم  ان ؟ وإذا ــ الفص يــة العر اللغــة عليميــة وضعيــة ن تحســ املعرفــة ــذه ل يمكــن ــل و

ذلــك؟ ــون ي فكيــف
عــن  البحــث الضــروري مــن بــات لذلــك مفــرمنــه ال واقــع ــة اللغو الثنائيــة وجــود إن   

يــة. العر اللغــة عليــم ــ ــة اللغو الثنائيــة مــن لالســتفادة ووســائل طــرق
ــ  الفص ــن ب اللغــوي التداخــل ال أشــ معرفــة ــا وأنجع الطــرق ــذه ــم أ ومــن   
ــن  املتعلم توجيــه مــن يــة العر اللغــة مــدرس يتمكــن ــ ح حــة وصر ضمنيــة معرفــة والعاميــة

التداخــل. ــذا يجــة ن ــا ف يقعــون قــد ــ ال األخطــاء  تفــادي ــ إ
: إ دف والفص العامية ن ب اللغوي التداخل ال أش دراسة أن سبق مما تج ست

والفص  العامية ن ب اللغوي التداخل ال بأش م ف عر و ية العر اللغة معل - مساعدة
ن. للمتعلم الدروس م أثناء تقديم ا اعو ل

التداخل  عن األخطاء الناتجة عالج خطوة أول ع م أرجل لوضع ن املتعلم - مساعدة
. والفص العامية ن ب

األخطــاء  لتفــادي ــس؛  للتدر املناســب تــوى ا اختيــار ــ ع ــ املنا ــ واض مســاعدة  -
والعاميــة. ــ الفص ــن ب التداخــل عــن الناتجــة


ــ  ف العاميــة مــن ــ األو لغتــه مفــردات ــ األو عمــره مراحــل ــ الطفــل يلتقــط   
بدال  اســ الصعــب مــن يصبــح باملدرســة يلتحــق ــن ــة، وح اللغو ملكتــه مــن وتتمكــن نــه ذ ــ

ــي: اآل ح ــ نق لة املشــ ــذه ولعــالج العاميــة.  ان مــ يــة العر اللغــة
ديثــة  ا يــة العر ــات الل بدراســة . وذلــك ــ والفص العاميــة ــن ب الفجــوة يــق - تض  1
ــذه  اســتغالل رفــة. ثــم ا يــح يحــة  وت ال اكيــب وال إلقــراراأللفــاظ علميــة دراســة
أخــرى  ــة ج ــة، ومــن ج مــن ــذا  . ــ الفص ــ إ العاميــة مــن التلميــذ لالرتقــاء بلغــة الدراســات
العاميــة؛ وذلــك  ان مــ ــ الفص إلحــالل واملدرســة تمــع وا األســرة ــن ب ــود ا ســيق ت
ومشــاعره. اره أفــ عــن ه ــ عب و ه ــ غ اتصالــه ــ ــ الفص اســتعمال ــ ع التلميــذ يع ــ ب

اللغوي  التداخل ال بأش م ف لتعر ية العر اللغة مدر لفائدة وندوات دورات 2 - إقامة
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للتالميذ. الدروس م أثناء تقديم ا اعو ل والفص العامية ن ب
ديــة،  وا بالقــوة التعليــم ســم ي بــأن ــه ومنا وطرقــه التعليــم بأســاليب تمــام اال  -  3
اللغــة  مــن والفصيــح املســتخف املســتوى علــم وأن ــن للمتعلم مناســبة ــه منا ــون ت وأن
الفص  لغته استعمال من التلميذ يتمكن والغامض، ح املعقد عن ونتخ ية العر

ليــف. ت وال مشــقة دون اليوميــة حياتــه


ــة، مجلــة  الغو التعدديــة ظــل ــ ــة املكتو ــة زائر ا افــة ال بوترعــة، واقــع ميــد ا (1) عبــد
ص:202.   ،2014 تم ســ العــدد08،  الــوادي،  جامعــة   االجتماعيــة،  والبحــوث الدراســات

ا.  نفس نفسه، الصفحة (2) املرجع
ا.  نفس نفسه، الصفحة (3) املرجع
ا.  نفس نفسه، الصفحة (4) املرجع

ي، دط، 1999م، ص:11.  ية، دارالفكرالعر العر ات س، الل أن يم (5) إبرا
ا.   نفس ـــــــــــه، الصفحة ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ نفســـــــــــــــــــــــــــ س، املرجع أن يم (6) إبرا

لبنــاء  اللغــوي التداخــل ال أشــ ــ ع قائــم ح ــ مق ، تصــور ــ ع الشــيخ يــم إبرا دايــة دايــة  (7)
الدو  لــس يــة، ا العر للغــة ــع الرا ــ ــن، املؤتمــرالدو ي للطــالب  األور يــة العر اللغــة عليــم برامــج

يــة، ص:26.   العر للغــة
مزوار، ط1،  التعليمية، مطبعة واملؤسسات ـــــــــــــــع ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ تمــــــــــــ ا ن ب ي، اللغة سا ع يد ا (8) عبد

        2010م، ص:114. 
ودراسات  ــــــــــــــــــــر، بحوث ــ ــــــــــ ـــــــــ والتحر ة املشاف ن ب ية العر ، اللغة صا اج ا الرحمان (9) عبد

زائر، دط، 2012م، ج1، ص:64. شر،  ا لل ية، موفم العر         اللسانيات
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Abstract

Learning is a complex process that has generated numerous in-
terpretations and theories of how it is effectively accomplished. 

This paper then aims to highlight the vision of El imam Abou Hamed 
El Gghazali about learning, which is built upon a foundational vision 
that looks at specific contexts for learning to a more sophisticated 
level ; because the core of Abou Hamed’s vision looks specificly at 
the relationship between teachers and students in addition to their re-
cognition for content. In sum, this article  tries to draw a comparison 
between the interpretation of the EL IMAM and modernist theories 
about learning.     
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الفكــراإلســالمي ، حيــث   ــ ة ــ متم انــة م يحتــل ــ الغزا حامــد أبــا أّن اإلمــام ــب ر ال
وحديثا، ونالت  قديما ن الدارس تمام وا بال شغلت ال مة امل املوضوعات من فكره عد ُ
أبوالعطا  الدايم عبد الذاتية ة الس ـــال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مجـــــــــــــــــــــــ أّلف م، إذ دراس األوفرمن القسـط
مبارك  ي ز ــــــــــــــــــــــــــب ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ كتـ األخالق مجال نفسه «. و الغزا أرخ أوكيف الغزا افات « اع
 ،« ــ الغزا فكــراإلمــام ــ التعامليــة أحمــد « اآلداب خواجــه »، وكتــب ــ الغزا عنــد « األخــالق

والصوفيــة.» األخالقيــة فلســفته ــ ــ « الغزا الب محمــد كتــب كمــا
ــ  الغزا ــ « اإلمــام د امل ــ ع بــن عقيــل بــن محمــد كتــب ديــث ا علــم مجــال ــ     و
الغزا » ترجمة  عند سان عثمان « اإل ع ألف سان اإل وم مف ديث » . وعن ا وعلم
ــ  الغزا فلســفة ــ ســان كتــاب « اإل ســالم الديــن عــدل محمــود ــي ز حمــاد، وّألــف ي ــ خ
حامــد  أبــو عنــد السياســية أيــت «الســلطة محمــد كتــب السياســة مجــال ــ وتصوفــه ». و
ــن  اليق وعالقــة ــ الغزا الفيومــي « اإلمــام يــم إبرا محمــد ألــف مصــادراملعرفــة ــ ــ » و الغزا
كتــب  فقــد حمانــه ــ »، أّمــا  البخــاري نظــرالغزا ــ قيقــة دنيــا « ا ســليمان بالعقــل »، وألــف
عنــد  مقارنــة، وأيضــا « التعلــم نفســية » : دراســة ــ الغزا عنــد ــ ا حــول «اإلدراك بحثــا
موســوعيته  داخــل ــ املعر بالتنــوع ــ تم قــد ــ أّن فكــرالغزا نــرى ــذا خــالل ».  مــن ــ الغزا
واملنطــق  واألصــول الــكالم ــا م التنــوع شــديدة ومعرفيــة يــة دي مجــاالت العلميــة، جمعــت
عــن  اللثــام ــ املعر التنــوع ــذا أمــاط ، حيــث ــ بية...ا وال والسياســة واألخــالق والفلســفة
ن  ب املزج ــ اإلســالمية، و يــة العر الثقافــة رجــاالت مــن ه ــ غ عــن ــ الغزا ــ تم ــدة فر خاصيــة
مــوم  وا ــاد ا الســ ــن املعرفــة، و ضــروب شــ واإلحاطــة االطــالع ــ امحــة ا الرغبــة
جعــل  مــا ــذا حمانــه،  بخــاري الباحــث اعتقــاد ــ قيقــة، و ا وامتــالك ــن نحــواليق أحيانــا
أخــرى،  صية ــ أي حصــة مــن ــ أك ــن املعاصر ــن الباحث دراســات مــن ة ــ كب حصــة ــ الغزا
خلدون.  ابن الرحمن عبد إّال العالمة ا ف أحد ينافسه البخاري، لم يرى حصة، فيما و
يجــة  الن ــة ملواج ا ــ متم طرحــا يقــّدم أن حمانــه بخــاري الباحــث حــاول األســاس ــذا ــ وع
شــري، وضيــاع  ال اإلبــداع قمــة ــا بصف يــة الغر داثــة ل التــام ســالم االس لذلــك ســة البا
فرصــة  ثــّم ضيــاع الثالــث «، ومــن بـــ» العالــم ســ مــا لشــعوب خيــة التار صوصيــات ا
الباحــث  والنفســية، فتطــرق واالجتماعيــة األخالقيــة املشــكالت مــع للتعامــل ــا البنــاء عل
واملعاصر  ديث ا النفس علم مواضيع م أ من ان عت اللذين والتعلم اإلدراك ملوضو
ع  حمانــه املفكــرالبخــاري تدليــل ــ إ أغــرب. باإلضافــة تبــدولنــا قــد ــ ال ــ الغزا اإلمــام لــدى
من  واملعاصرة، بالرغم ديثة ا النفسية الدراسات نقطة من أك فكرالغزا أصالة
البخــاري  باحثنــا ارحــاول أراء وأفــ فقــط انــت وإّنمــا ــا بذا قائمــة ــة نظر لإلمــام تكــن لــم أّنــه
وم  مف بأنه الباحث وصفه الذي وم واملف للتعلم، و اإلمام وم مف استخالص ا خالل من

(1). ــ رو قصــدي ــ معر
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اراإلمام  أف عرض حمانه قة طر ، حول م عرض أمام أنفسنا نجد نا ومن
أســتار  ونــزع ــ فكــرالغزا ســ ــ إ الوصــول ــدف قــراءة ــ ترتكــزع يــة من ــ ، و ــ الغزا
أّنــه  املفكــرحمانــة يــراه ، الــذي ــ التفك حداثــة ــ إ ع ــ ت ــ ال ــة ضار ا تــه رؤ عــن ــب ا
بلورته. وع  ع عملت ال ة الفكر خلفياته ع وال املعر حقله عن عزله أن اليمكن
لْته  ّ وشــ للتعلــم ــ الغزا ــوم مف ــ أّثــرت ــ ال العوامــل ــ إ أوال باحثنــا تطــرق األســاس ذلــك
ينكــرتأثــره  لــم نفســه ــ أّن الغزا يــرى ــ العوامــل، وال ــذه أبــرز ــا، ومــن جــاء  ــ ال بالصــورة
تار  ع طا حمانه، ذات ة رؤ عوامل، حسب ا، و م بالبعض ابه وإ واستفادته ا

العوامــل: ــذه ، وأبــرز ــ و ــ واجتما
ة  الوا ا ومباد ددة ا ا سيما تتم ية العر اإلسالمية ثقافة إ أوال: انتماء الغزا

      . الصو به مذ ن. وأيضا املسلم من العظ الغالبية ا حول تلتقي ال
بــه  ــروج ل ــوبالــذات بمســؤوليته مجتمعــه، وشــعوره ل بمشــا العميــق ــ ثانيــا: تأثــرالغزا

والظلمــة .                     الغمــة تلــك مــن
صية  ال ه تجار يتمثل الغزا عند التعلم وم مف أثر له ان الذي ثالثا: العامل

معلما. (2) ومات معلما عاش فالغزا بالذات امليدان ذا
أّن التعلم  ا مؤدا فكرة إ املفكرحمانة يتوصل للتعلم الغزا وم مف خالل ومن
هللا  معرفــة ــ املتمثلــة ولغايتــه ســان لإل ومــه ملف دافــه وأ وطرقــه ومــه مف ــ عنــده يخضــع
سبة  بال التعلم أن يرى سعادة. فحمانه ا عادل ال ة، ال األخرو السعادة لتلك والوصول
ــة  معنو أو ماديــة انــت ســواء  الســعادة ــذه الســعادة « غايتــه ي ســا إ شــاط ــو ــ للغزا
ــ  وراحتــه ء ولذاتــه ــ ل ســعادة ســان [...] ألن لإل ــي الذا الكمــال تحقيــق ســوى ســت ل

بــه.» (3) ــاص ا الكمــال ــ إ الوصــول
للتعلم،  الغزا ــوم وراء مف ــة ثاو انــت فكــرة أمــام وضعنــا قــد ــذه تــه برؤ فباحثنــا
واإلدراك  املعرفــة يجــة ــون ف ــ التا ، و ــ الغزا عنــد الســلوك ــ تتحــدد القصديــة أن ــ و
تــج  ي مــا ل لــ ــ الرو ــع الطا ــ يت الوقــت نفــس ــ حدوثــه، و عنــد أثــرفيــه للمؤثــرالــذي ال
ــ  ع البخــاري ا شــف اس ــة الرؤ ــذه املعطيــات.(4) و وتلــك ســان اإل ــن ب التفاعــل ذلــك عــن
ات،  مث عن ناتج وسلوك أّن التعّلم ترى ال السلوكية ة النظر ة رؤ من تماما العكس
الباحــث  نجــد ــذا غــرار ــ آليــة .وع بكيفيــة تحــدث فــإّن االســتجابة ــ املث يحــدث فعندمــا
العكــس  ــ إ ــم الو ــة «ســبق نظر صاحــب ــ الغزا يــرى « أن منصــور أحمــد ســيد يــد ا عبــد
بقــرون  ــ الغزا ســبق الشــرطي، حيــث بالتعلــم اصــة ا بافلــوف ــة نظر ســبق ــة نظر ــ «و
يتقابــل  ــم، الــذي بالو ــا عليل و نــة املق واالســتجابات ي ســا اإل الســلوك تفســ ــ إ لــة طو
ــم  الو القانــون - ســبق ــذا ســ ــ املعاصــر، فالغزا النفــس علــم ــ اط االشــ ــ مع مــع
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ــوالفعــل  أخــر اســم يختــارلــه بافلــوف ا، أمــا وســب ــا را م ســمية ال ــذه العكــس- ول ــ إ
الشــرطي.» (5) املنعكــس

ســان  اإل خاصيــة ة، باعتبــاره ــ كب ميــة أ للتعلــم ــ أو قــد أّن اإلمــام يــرى فحمانــة
ذلــك :»  ــا مو ــ الغزا يقــول ــة واألخرو ــة الدنيو وســعادته إصالحــه ووســيلة األساســية
بذاتــه  ف رشــر ــ ال علــم إن ــ العلــوم، ح ــة ج ــ النظــرإ ــ غ مــن بذاتــه ف شــر العلــم أن
مــن  الظلمــة، والظلمــة لــوازم مــن ــل ــل، وا ا ضــد العلــم أن باطــال، وذلــك ان وإن
القســم، فــإذا  ــذا ــ والضاللــة الباطــل قــع العــدم، و مــن ــب قر ون ون، والســ الســ ــ ح
العــدم، فــإذا  مــن ــ خ الوجــود، والوجــود حكــم حكمــه العــدم، والعلــم حكــم حكمــه ــل ا
والظلمــة،  ــ الع مثــل ــل ا ــل، فــان ا مــن أشــرف فالعلــم العــدم مــن ــ أع الوجــود ان

البصــروالنــور.»(6) مثــل والعلــم
القلــب  ــ إ ــا واجتال العلــوم ســاب ــو» اك ي ســا اإل التعلــم ــ الغزا عــرف نــا ومــن
النفــوس  ــ حصــل الغطــاء عمــا «،(7) كشــف للنفــس  ــ األص العلــم أّنــه «إعــادة «، كمــا
من  الفعل». بالرغم إ ا ضم ما وإخراج ا ر جو إ بالنفس والرجوع بالفطرة»، و

املضمــون .                 ــ تتفــق ــا أ إال ــا ر ظا تختلــف ــا ّ أ ــرلنــا يظ ــف التعار ــذه أّن 
التعلم  أن يقرر ن ح أّن الغزا إ الصدد ذا حمانه املفكرالبخاري ب      يذ
ا  يقّر حقيقة إ ســبق القلب، فإّنه من بعث ي بل ارج ا من ًئا شــ ســان اإل بجلب س ل
صقــل  ــ ــ األسا مــا دور يتمثــل بيــة وال التعلــم أن يــرون الذيــن اليــوم علمــاء النفــس
تلــك  خلــق ــ ــس ول يحــة ال ــة الوج ــا وتوج الفــرد لــدى املوجــودة والقــدرات ات امللــ
التعلــم  ومــي مف ــن ب ــ الغزا ــق تفر ــ إ حمانــة الباحــث بــه ت القــدرات .(8) وقــد أو ات امللــ
للنفــوس  حصــل الغطــاء عمــا لإلمــام «كشــف ســبة بال التعلــم أّن  يــرى والتعليــم، حيــث
م  وإرشــاد املذمومــة األخــالق عــن النــاس نفــوس ذيــب و العلــم إفــادة بالفطــرة «، والتعليــم
ــ  إ العلــم طالــب يوجــه ــ الغزا أن البخــاري لنــا ــ املســعدة» ، فيو مــودة ا األخــالق ــ إ
علم  إذا اإلسالم، ألّنه عة إحياء شر فة الشر غايته ون ت وأن و يل ن دف و فة شر غاية

علــم .  بمــا عمــل أن عليــه وجــب
ا  والتعليم(9)نفســ التعلــم ــن ب التفرقــة ــذه أّن  يــرى حمانــه البخــاري          فالباحــث
إنتاًجــا،(10) شــطالت ا ــى ثال ــ ا kurt koffa (1886-1941) أك وفــا ــورت عنــد ــا نجد

عمليــة  ــن معينــة، و ناحيــة مــن ــ ال ائــن أداء ال ــ ــ غ باعتبــاره التعلــم ــن ب يفــرق الــذي
(11). ــ التغ ذلــك ــ إ مــؤدي ــق طر ــا باعتبار التعليــم

أن  بــد ال ــا ّ أ يــرى شــروطا يضــع أنــه التعلــم، إال ــة لفطر ــ الغزا ــوم مف مــن بالرغــم
: ــ الباحــث لنــا ــا ص الفعــل، ي ــ إ القــوة مــن يخــرج ــ تتوفــرح
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التعلــم  عمليــة مقابــل ــ النف واالرتقــاء  النمــو عمليــة ــ بالن :يقصــد ــ  الن
ال  الــذي للتعلــم ــ أسا عامــل ــ الن أن واكتمالــه، ذلــك ــن الذ ــوجــودة ســاب، ف واالك

بــه.(12) إال يحصــل أن يمكــن
تفســر  ــا أل النفــس،  علــم ــ املواضيــع ــم أ مــن الدوافــع ــ عت : امليــل  أو الدافــع
ية،  البي املواقف حسب نوع ت ال التصرفات ذه سان اإل يقوم تفسرملاذا السلوك، أي

بــه. (13) تحيــط ــ ال ئــة والب ســان اإل ــن ب التــالؤم مــن نوعــا تحقــق ــ وال
ــ  ال الذاتيــة ة الشــعور الطاقــة ديــث،  ا النفــس علــم نظــر ــ الدوافــع،  تتمثــل
ان  ــ الغزا اإلمــام أن أبــوعاجــة محمــد ــارون ــ ي الباحــث الســلوك، يــرى وتوجــه تحــرك
الزمــان،  ذلــك ــ لــه املتاحــة البحثيــة الوســائل ل بــ الدوافــع بدراســة تمــوا ا مــن أوائــل مــن
وامليــول، حيــث  الدوافــع مــن تخلــوا ال ســان اإل أّن طبيعــة ــ ــ تت عنــده الدوافــع ميــة وأ
يخلــوا  ال ســان إ ل أّن «  ــع ــزء الرا الديــن « ا كتابــه « إحيــاء علــوم ــ ــ الغزا يذكــراإلمــام

أصــًال.»(14) وات الشــ إّتبــاع مــن خلقــه مبــدأ ــ
ديث  ا النفس علم مع يتفق أّن الغزا إ املفكرحمانه ش الصدد ذا و
وتحــددت  الشــعور ملســتوى ارتفعــت ــ ال ــزة ــوالغر والدافــع. فالدافــع ــزة الغر ــن ب قــه تفر
انبعــاث  ألّن» النيــة ــا لتحقيق وعمــل ميــل ــ إ ثــم رغبــة ــ إ ــا يحول ــدف أو بمطلــب ــ بالتا
يضيــف  أجــال. «(15)  كمــا أم عاجــًال إّمــا غرًضــا فيــه أن ــا ــرل ظ مــا ــ إ ــا وميل ــا وتوج النفــس
أّن  يــرى ــب. بحيــث ــوالتدر و أال ــ الغزا وضعــه قــد التعلــم ــ شــرط ــم أ ذلــك ــ إ البخــاري
أن  لــة، «كمــا طو مــدة الــدوام ــ ع األفعــال مــن واحــد نمــط ــ ع باملواظبــة ُيحقــق ــب التدر
وإّنمــا  ناقصــة تخلــق النفــس بيــة، فكذلــك شــوء وال بال يكتمــل إّنمــا امــًال يخلــق ال البــدن
الباحــث  نجــد أخــرى ــة ج بالعلــم. «(16) ومــن والتغذيــة األخــالق ذيــب و كيــة بال تكتمــل
الســلوكية  يؤكــد - قبــل ــ أّن الغزا بقولــه ــ فكــرالغزا تحديــث يحــاول يــع ر اته ــ محمــد

املعــوج.(17) الســلوك ــ غ يمكــن أّنــه ــ لــة - ع طو بقــرون
املواعــظ  لبطلــت ــ التغي تقبــل ال األخــالق انــت أّنــه «لــو ــ الغزا بقــول ــذا را ــ م
ارأبــدا  إنــ يمكــن ال أّنــه اتة ــ الباحــث يــرى ذلــك أجــل يــات.» (18) مــن والتأدي والوصايــا
؟ بالتا  والتغي للتعديل قابل م األ يوان ا سلوك نما شرب ال سلوك عديل انية إم
ب  التدر دور يبدولنا كذا يوان.(19)  ا من م سلوك لتعديل ميوال شرأك أّن ال ويرى ف
حركيا  س ل ب التدر وأن نا إليه ش أن يجب ما لكن ال ائن ال إ العادة ن و ت
قــة  بطر يحــدث أّن التعلــم رأى ثورنديــك(1949-1873) الــذي ذلــك ــ ــب ذ «ألًيــا» كمــا
ــ  ع عتمــد قــة» آليــة» ال بطر وذلــك اآلثــارالطيبــة لتفــوق يجــة األخطــاء ن وحــذف اولــة ا
عــن  ديــث ا ــ إ يقودنــا ــ األخ ــذا . ذ ــ نف ــ أخال ــ إ ــ األخ ــذا يتجــاوز ــم.(20) بــل الف
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ــم. ــوالف و التعلــم عوامــل آخــرمــن عامــل
إليــه «  ــوواصــل مــا إال يــدرك ال ســان أّن» اإل الصــدد ــذا ــ ــ الغزا ــم :يــرى الف
شــروط  إزاء تحديــد أنفســنا نجــد نــا املعلــم، و ــ ع تحقيقــه يتوقــف ال ــ الغزا عنــد ــم فالف
الغامضــة  املشــكالت عــن الســؤال ــا م أ قواعــد بــدوره لــه يضــع الــذي ــ الغزا عنــد املتعلــم
ــ  إ القلــب مــرض عــرض املشــكالت عــن الســؤال أن ذالــك : «اعلــم ــا مو ــ الغزا يقــول

مرضــه. «(21) إلصــالح ــ إ ســ لــه ــواب وا ــب الطب
شــاد»  القلــب» و»االس الصعبــة «حضــور املســائل ــ إ ــ  باإلضافــة الغزا يضيــف
 [........] قلبــك.»  ــ يص علمــك ــون ي أن ــ ب ي طالعتــه أو العلــم قــرأت يقــول :»إذا حيــث
ســؤاله  ان و مــه ف قصــور ــ ع ابــريحمــل األ كالم مــن ــم يف مــاال ل فــ شــدا مس ــون ي وأن

بجوابــه. «(22) االشــتغال ــ ب ي فــال قائــق ا يــدرك ال بليــًدا ــون ي لكــن لالســتفادة
ــا  ع تحــدث ــ ال ــام وامل الشــروط أن ــ القا عرفــات أحمــد عليــه يدّلــل مــا ــذا و
يــوز  آرثــر إليــه ــب ذ ملــا ذلــك ــ ع دّلــل ــن، و املعاصر بيــة ال علــم رجــال ــا أشــارإل ــ الغزا
الروحيــة  ــم ئ ب مــع م أنفســ تكييــف ــ ع األطفــال مســاعدة ــ ع تقــوم املعلــم مــة م أن
داثــة  ا ــن ب حمانــه البخــاري الباحــث ــة مقار بوضــوح لنــا ــن ب ي ــي ل  (23) واالجتماعيــة. 
التعلــم، ثــم  ــ توملــان ــة لنظر ان بقــدراإلمــ موجــزة، وافيــة بصــورة عــرض اث، ســوف ــ وال

مــا . واختالف مــا التقا نقــط ــ «و الغزا ــة نذكــر» بنظر
ادوارد  ــي األمر العالــم ــة نظر أن حمانــه املفكــرالبخــاري عتقــد وتوملــان : ــ الغزا
chace Tolman Ed- ــ الغزا ــة نظر ــ إ املعاصــرة ــات النظر التعلــم (أقــرب ــ توملــان س شــ

(ward1886-1959
مثــل  أّن توملــان يــرى ــة. حيــث ضار وا والعلميــة الزمنيــة الفواصــل تلــك مــن بالرغــم
، تمكــن  ــ برك اليفورنيــا جامعــة ــ ســنة ــن ع أر مــدة ــس التدر ــ حياتــه ــ أم ــ الغزا
ــ  ســه أثنــاء تدر قبــل مــن ــ الغزا أقــام كمــا التعلــم، تماًمــا ــ تــه نظر إقامــة مــن ــا خالل مــن
ل  أّن  ــ إ ــب يذ واالجتماعيــة . كمــا يــة والدي ــة بو ال ســابور، فلســفته ون غــداد ــ نظامي
خــالل  مــن عمــل ــ الغزا ان مــا، فــإذا عصر قضايــا مــن مــا موقف حــّددا ــ والغزا توملــان مــن
فعل  اإلسالمي، وكذلك تمعه ذري ا اإلصالح الدين «ع الش «إحياء علوم مؤلفه
ــرب «عــام 1942  نحــوا كتابــه» الدوافــع خــالل مــن يقــظ ــ اجتما ــ ضم صاحــب توملــان
ــة  و وتر واقتصاديــة سياســية احــات اق فيــه ــرب، وقــدم ل النفســية األســباب فيــه حلــل
يجب  ال ات املم عن تحدثا قد وتوملان الغزا من ل أيضا نجد مجتمعه.(24) كما لتغي

ألجيــال. إعــداد صــدد ــ املعّلــم؛ ألّن  ــا عل ــون ي أن
املدرســة  أعــالم كأحــد العلميــة ته مســ ابتــدأ توملــان أن مــن توملــان: بالرغــم ــة نظر
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التعلــم  عمليــة اعتبــارأن ــ ع ض ــ اع إّنــه حيــث ــا، مــن ع باالبتعــاد أخــذ أّنــه الســلوكية، إال
أوتضعــف  تقــوى ــي اني مي ــ نحــوآ ــ ع واســتجابات ات ــ مث ــن ب ارتباطــات ــن و ت مجــرد

ــب.(25) التدر ــزوفــرص والتعز العقــاب آلليــات وفًقــا
ــة  نظر ــ ــال ا ــو كمــا واســتجابات ات ــ مث ــن ب توملــان رأي ــ التعلــم يتــم     ال
ــ  إ للوصــول وترشــده ذبــه لعالمــات املتعلــم بــع بت التعلــم يتــم وإنمــا االرتباطيــة التعلــم
يتعلــم  وال معــان يتعلــم ــو دفــه، ف ــ إ يصــل ــ ح معينــة طــة خر بــع ي ــو دفه.فكأنمــا

معينــة.(26) معــان ــا ل وعالمــات دالالت تعلــم و ات حــر
معرفيــة  يــة تركي بنــاء وحــدات ــ يتمثــل التعلــم أن توملــان يــرى ســبق ضــوء مــا ــ ع
واعتقاداتنــا،  اتنــا وادرا املاضيــة اتنــا خ ــ إ ناد لية ) اســ الشــ البنائيــة الوحــدات شــبه )
لتلــك  يجــة ن أواملواقــف األشــياء أواألحــداث عــض ــور   تظــرظ نتوقــع  أون تجعلنــا بكيفيــة
التوتر  ل يز دف ال بمع :بلوغ بالقصدية توملان عند السلوك سم ي كذا املعطيات.(27)  و
عليــه  ســبغ ــ ال القصديــة ــذه مــن وحدتــه ســب يك إنمــا البدايــة .فالســلوك ــ ان الــذي

التاليــة: (28) صائــص ا تتضمــن القصديــة ــذه داللتــه
يتوقــع  إنمــا ــن مع ــدف ــ إ يتجــه ــن ح الســلوك أن معرفيــا :ذلــك ــا ً وج للســلوك

ــدف. ال ــذا ــ إ املؤديــة الوســائل معرفــة ــويتضمــن ف لذلــك ــدف ال ــذا مســبًقا
مكن د ج أقل لقانون تطبيًقا عد انتقائيا:  ا ً وج للسلوك

املواقــف  ــ ات ــ غ مــن يحــدث مــا مــع الســلوك يتوافــق توافقيــا :إذ ــا ً وج للســلوك
أشــار  بتجــارب إليــه ــب ذ مــا ــة ــ ع توملــان األصليــة . (29) يدلــل تــه وج ــ ع يحافــظ ــ ح
س  ل ان امل أومخطط املنطقة ية ب ة املتا التجارب خالل من تتعلم ان الف أن إ ا ف
تصميــم  أبحاثــه، تــم إحــدى واالســتجابات. ففــي ات ــ املث ــن ب االرتباطــات مــن سلســلة ــ ع
للطعــام  الوصــول ــ ع بــه تدر تــم نحــوالطعــام، بــل الفــأرالتوجــه ســتطيع ال بحيــث ــة تجر
ب  ســ الطعــام، وذلــك ان مــ ــ إ يصــل أن ــ إ ــة متا ــ يــدور ــل طو اجتيــازممــرواحــد عــد
مــن  مباشــرة نحــوالطعــام للتوجــه الفرصــة أعطــى عندمــا ــن ح ــ تصــرة .  ا املمــرات إغــالق
يوجــد  الــذي ان نحــواملــ ــا ً تصــرمتج املمــرا وســلك ذلــك ممــرمختصــر، فعــل فتــح خــالل
اســتخدم  ئــة، بحيــث الب صــورة جًيــا تدر الفــأرطــّور بــأن ذلــك الطعــام.(30) يفســرتوملــان فيــه
املعرفيــة «، أي  طــة ر الصــورة « ا ــذه توملــان ســ ــدف.إذ ال ــ إ للوصــول الصــورة ــذه

ــة .(31) معرفيــة « باملتا طــة ــ «خر تن ان ــ الف إن
املتأخرة  ة النظر مقاالته إحدى ا م ال التعلم من الستة األنواع إ نظرنا إذا
نوعان  يوجد ان إذا وميللرفيما ي غ مع سك من ل يختلف ان ن ح عام 1949، ففي

أنواع . ستة وجود عن توملان أعلن التعلم من نوع أم
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مــن  اســتعاره ــوم مف ــو التكثفــات cathexes. و شــكيل ــو التعلــم مــن األول:  1. النــوع
ــق  طر عــن وذلــك معينــة ــداف أ عــن للبحــث ــوميــل التحليليــة. والتكثــف ــد فرو ــة نظر

مــا .  اختيــاردافــع
العقائد  ذه املعادلة Equivalence Beliefs و عقائد ع عقائد شمل ي : ف الثا 2. النوع
وائــزأو  ا بــأن اعتقــادات مجــرد ســت ل ــا الشــرطية .إ املعــززات عــن ســك قالــه مــا شــبه
أو  معــادل الوضــع بــأن ات ادر ــــــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ولك األوضــاع عــض ــ ــا عل ســيحصل ــات العقو

ــة.(32) العقو
ات  إدر عن عبارة ال Field Expectancies و ا التوقعات شكيل الثالث :  3. النوع
ســابقا  توملــان ســماه قــد مــا نفــس الواقــع ــ ــ األمــور. و ــن ب والعالقــة العالــم تنظيــم قــة لطر

لية .»  الش ة االشار «بالتوقعات
عض  لتعلم طرائق ا ا اإلدراك ع : Field Cognition Modes أنماط الرا 4. النوع

األخر .  ا عض سرمن أ بصورة األمور
ائن  ال قدرة النوع ذا يتم الدوافع امس : Dirve Discrimination تمي ا 5. النوع
ن  ب تمي من ذلك عن تب ي وما وع وا العطش تلفة ا الدوافع ن ب ق التفر ع ال

والغايات .  داف األ
الفرد  ساعد ال املتعددة ركية ا األنماط علم  Motor Patterns : السادس 6. النوع
دف  ـــق ــ تحقيـــــــــــــــــــــــــــ إ به سيؤدي فعال أن يدرك ن ح الفرد أن داف.ذلك األ تحقيق ع
الفعل. (33)                                                                                                                                          ذا مثل علم الفرد لدى دافًعا ل ش ذا ن،  مع
ــ  آخــرفصــل وختــم توملــان مــات القصديــة. لقــد توملــان ــة لنظر موجــزة خالصــة تلــك
الشك  عض بوجود ف اع النفس، لقد علم قاله ما ص ت عام 1959بجملة كتبه
بنوره  دى اس مه. لقد أخرما ذا أن قال ، لكنه العل النقد وجه ته نظر تصمد أن
سر  أنه ذلك من أعظم عالم يفعله أن ستطيع ما أعظم ذا و ي الذا ميله واتبع اص ا

قوله. (34) حد ع عمله من
التقــارب  أوجــه مــدى ــ إثباتــه حمانــه البخــاري الباحــث يحــاول مــا ــذا قيقــة ا ــ
توصــل  مــا ــ إ شــ أن لنــا البــد الباحــث إليــه توصــل مــا ــ إ اإلشــارة ــ .قبــل والغزا توملــان ــن ب
قالــه  مــا ــونفــس مــا ــاص،(35) ر ا نــوره مــن انــه أخــركتبــه ايــة ــ صــرح كمــا توملــان إليــه

نــورا. « (36) ــ قل ــ هللا ــ «قــذف الغزا
ــ  ــ الغزا ــة رؤ أن بــدر محمــود عــادل الباحــث ــب يذ ســبق مــا ضــوء  ــ        
ــا  أ حيــث فيــه - مــن النورانيــة ــة التجر أن عــن وضــوح ــ الضــالل « لتعب مــن كتابه»املنقــذ
ــ  العق املضمــون ــذا ، و ــ عق مضمــون صــدره - ذات ــ ــ عا هللا قذفــه الــذي النــور ــة تجر
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ــ  ي ســا اإل العقــل ــن ب ــة التجر عنــه ت ــ ع الــذي العضــوي ابــط ال ــ فقــط ــا ً وا ــس ل
ذلــك  مــن عــد أ ــ إ ــب يذ يقيــة، بــل ميتاف نــور متعاليــة، أوكنقطــة املتعاليــة، كأنــا صورتــه
ســانية،  اإل املعرفة امليــة لت ــ الغزا تحقيــق ــ أيًضــا ــ وا ــ العق املضمــون ــذا أن ــرى و

ســانية.(37) اإل ات امللــ امليــة ت تحقيــق خــالل مــن
ــ  القــول ــ قــا يف وتوملــان ــ الغزا مــن ل أن يــرى حمانــه املفكــرالبخــاري أن إال
ــ  إ ــ ح بــل أوتحليــل لتجــرب تخضــع ال ــ وال معرفــة ل غايــة ــ ــ ال الذوقيــة املعرفــة أن
العن  ــ الغزا ــ م الــذي ــ الرو االتجــاه تأكيــًد لذلــك إال تــزداد ال ــ ال املعرفــة ــ الوصــف، و

ن. (38) املســلم ــن املفكر ل عــن بــل فحســب توملــان
ــع  الطا ــ ع تأكيــده ــ ــ الغزا مــع يلتقــي توملــان أن حمانــه املفكــرالبخــاري عتقــد
ــ  اآل للتفســ مــا مــا )ورفض م ل عنــد الســلوك ذلــك واإلدراك (ووســيلة للســلوك ــ الك
ــ  إ أقــرب ــ الغزا رأى:» أن حيــث ــي العثما ــم الكر عبــد الباحــث إليــه ــب ذ مــا ــذا لــه. (39)  و
ه  تفس يمكن ال السلوك أن ترى ا أ ذلك ع دلل السلوك، و تفس ة يو ا ب املذا

والغايــة.» (40) الغــرض فكــرة إدخــال مــن بــد وال دافعــة قــوة فيــه ألن انيكيــة مي بمبــادئ
والعقــاب  للثــواب ى ــ ك ميــة أ عطــي ــ أن: « الغزا ــ إ منصــور أحمــد ســيد ــب يذ
األعضاء  ا خدم ًئا ش مت تو النفس ....م : إن الغزا يقول ذا و التعلم ما ودور
التعلــم  أنــواع ــ توملــان أورده ــومــا ــة « ،(41) و املطلو ــة ا ــ إ تحركــت ــا ف ــ ال والقــوى
معادلــة  ــ الفــرد ا ل شــ ــ ال ات اإلدر أن ــ تتمثــل ــ ال ــي الثا النــوع أشــرنا وأن ســبق كمــا

ــزوالعقــاب. (42) للتعز
وتوملــان  ــ الغزا مــن ل أن:»  يــرى حيــث حمانــه البخــاري يواصــل االتجــاه نفــس ــ و
نظام  بوجود الفرد العتقاد يجة ن أنه والتعلم، ذلك للســلوك القصدي ع الطا يلتقيان
ومواقــف  أمــور ــ إ اإلشــارات دور األشــياء واملواقــف، تلعــب أو األمــور عــض يجعــل ــون لل
للتعلــم  أخــرى ألنــواع ــ ا بالقــدرال تمــان ال مــا ل أن يــرى ــذا ــ إ ، باإلضافــة ــ أر أخــرى

ــي. (43) ر ا ب ســ ا والتعلــم العــارض التعلــم مثــل
ات  املتغ التعلم، و املتداخلة ات املتغ بدور ما م ل تمام ا أخرى ة ج من
مــن  والعمــل. بالرغــم ــد وا ــزة، والدافــع والغر والدافــع امليــل اســم ــ الغزا ــا عل يطلــق ــ ال

ما. بي تفصل ة ر وجو أساسية مسائل ناك أن إال وتوملان الغزا ن ب شابه ال ذا
إ  ا ب أ ال رذان ا لدى التعلم ع توملان تمام ا األو النقطة تتمثل

وســعادته . (44) ســان باإل الغزا تمام ا ظل ن ح كتبه،  أحد ا دا أ حد
LaGestaltTheorie

القــرن  مــن ــي الثا العقــد بدايــة ــ ــرت ظ ــ ال ســة الرئ النفســية املــدارس مــن
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أو  لية أوالشــ ليــة ال أحيــان « باملدرســة ســ أوكمــا شــطالت ا املدرســة ــ ن العشــر
 Configuration  (45) الصيغــة  ــب مذ مدرســة

أيــدي  ــ ع أملانيــا ــ ــرت ظ مــا أول ــرت ظ األصــل، حيــث ــ أملانيــة مدرســة ــ و
موا  أس ؤالء العلماء الذين ن ب من ان حوا 1912. و األملان علماء النفس من مجموعة
ت  تيمر «Max Werthiemer 1943-1880، وك ف النفســية «ماكس املدرســة س تأســ
 ،Wolfgaong kohkar1967-1887لر و غانج ا Kurt koffak1941-1886، وولف وف

Kurt Lewin1947-1890. (46) ــن لف ــ وك


ابتــدأت  املــدارس مــن ــا كغ املدرســة ــذه ــوأن نــا إليــه شــ أن يجــب مــا أول
النظرة  الرابطيــة، تلــك املدرســة ــ ع خاصــة بصــورة ثــارت حيــث ارالســائدة األفــ ــ ع بثــورة
ــا  تحليل يمكــن عناصــرمتجمعــة ــا ــرباعتبار الظوا لتلــك ــي ز ا التحليــل ــ ع قامــت ــ ال
بصــورة  لية الشــ املدرســة فعــل رد بــرز أخــرى، فقــد طبيعيــة ــرة ظا أي شــأن ا شــأ ــا وتركي
يحدث  التعلم أن ئة.(47) ترى بالب ال ائن ال التصال وسيلة ألنه اإلدراك ميدان خاصة
املنفصلــة، فاملوقــف  أجــزاء املوقــف إدراك يجــة ن ســت ول للموقــف ــ الك لــإلدراك يجــة ن
أو  إضافــة مجــرد ــس ل ل أجــزاءه.  الــ ــ إ حلــل إذا وصفاتــه خصائصــه مــن ــ كث يفقــد ــ الك

البعــض. (48) ــا عض األجــزاء  جمــع
الســالفة  الفكرة بخصوص النفســية املدرســة ذه عن كتبه فيما عور ز ع يقول
ــا،  عل وتركــز ــا م تنطلــق مبــادئ ــ ع لية الشــ شــدد «: املدرســة  ــذه ــا عل ترتكــز ــ ال
ل  ــ موجــودة ــ غ أواملثلثيــة عيــة أجزائــه .....فاملر مجمــوع عــن ــد يز ل الــ ــا:أن م أ مــن
صــوت  ل ــ موجــود ــ غ العــام املوســيقي أواملثلــث....والنغــم ــع املر منــه يتألــف مســتقيم
ضــوء  ــ فيــه (49)  املوجــودة ل الــ مــن ــا صفا األجــزاء تأخــذ بمفــرده ....وإن مأخــوذ موســيقي
معنــاه  حيــث مــن ــوالســلوك ن شــطالت ا عنــد التفــس علــم موضــوع أن يبــدولنــا تقــدم مــا
أخــرى  عبــارة أو معينــة ئــة ب ــ تحــدث كمــا ــرالنفســية الظوا ــ ع شــتمل إّنــه حيــث ومــن

L’expérience vécue. (50) املعاشــة  ــة التجر
ــا  عل عتمــد ــ ال ية التفســ املقــوالت ــن ب مــن نجــد ــ األخ ــذا مــن انطالقــا
اعتبــار  ــ ع ــي اإلدرا ــال ا تنظيــم قانــون ولوجية ــرالســي للظوا ه تفســ ــ شــطالت ا
ئــة  بالب ائــن ال التصــال وســيلة اإلدراك املدرســة ــذه علمــاء  يقــرره الــذي العــام املبــدأ أن

(51) ارجيــة.  ا
يــوان  با يــط ا ــي اإلدرا ــال ا ا شــ ي ــ ال العالقــات إدراك عامــل فــان كــذا
ــا  يواج ــ ال لة للمشــ يــح ال ــل ل عامــة فكــرة ــن و ت وعامــل فيــه يتعلــم الــذي املوقــف
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ــة  النا ــاوالت ا لنتائــج ــ اآل فــظ ا خاصيــة مــن ــ أر قــدرة وجــود يتضمنــان يــوان ا
بصار . (52) واســ ــ بص تصبــح القــدرة ــذه الفعــل ورد ــ املث املواقــف ــن ب ــ اآل واالرتبــاط


مــع  ــ الغزا لية، يلتقــي الشــ واملدرســة ــ الغزا عنــد اإلدراك ــرة لظا اآلن نتعــرض

اإلدراك . ــرة ظا حــول نقطــة مــن ــ أك ــ لية الشــ املدرســة
عوامل  تتأثر إّنما دوث ا مطلقة ست ل اإلدراك عملية أن لية الش املدرسة ترى

ي : فيما ا ص ن سوف معينة
يختلــف  ســان إ ل معينــة، فــ ات مســتو لــه ــ العق شــاط ال أن بــه : يقصــد ــ العق ــ الن

النمــو. تبعــًا لصــور ــه ن ات مســتو
ــ  املتضمــن إجــراء الســلوك ــ ع العضــوي ــن و الت انيــة إم بــه ســمي: يقصــد ا ــ الن

التعلــم. (53) عمليــة
مثال  ال ائن ال املوجودة ال ا تنظيم لعوامل مباشرة وظيفة ال: التعلم ا تنظيم
ــ  لة، بالتا املباشــرللمشــ ــل ا يــدرك أن يــوان ســرل ي نظــرواحــد خــط ــ ع املــوز وضــع
يــوان   ا وإدراك ــوع ا عــن ــ فــإّن التوتــرالنا ــ االتا ــدف؛ و ال ــ إ وصــول العائــق إزالــة
لــه، فســلوكه  وأ املــوز ــ ع حصــل إذا إال يــزول إزاء التوتــرالــذي موقًفــا يتخــذ جعلــه للمــوز

ــة. التجر تتكــرر عندمــا متوازنــا صبــح و ــ يتغ
تلعب  م لد ة وا اإلدراكية للعمليات املفسرة ة ا أن شطالت ا ة: يرفض ا
Inti-«أخرى «األلفة لمة ب ة ا بدلوا اســ واإلدراك، لذلك التعلم عملية كب دور

األلفــة  تتضمــن ــن، بــل ء مع ــ أو ــن مع بموقــف ــة ر ا املعرفــة ــ تقتصــرع ال ــ macy ف
ة  املباشرة  للفرد. (54) ا املوجودة رة الظا عن معرفية أوفكرة خطة وجود

أن  بــد ال أّنــه يــرى ــ التعلــم، ال شــروط يضــع عندمــا ــ إليــه  الغزا ــب ذ ــومــا و   
الفعــل. ــ إ القــوة مــن يخــرج ــ ح تتوفــر

ســاب،  واالك التعلــم عمليــة مقابــل ــ النمــوواالرتقــاء النف عمليــة ــ بالن : يقصــد ــ الن
أن  يمكــن ال الــذي للتعلــم ــ أسا عامــل ــ الن أن واكتمالــه، ذلــك ــن الذ جــودة ــو ف

إّال بــه. (55) يحصــل
تفســرالســلوك، أي  ــا ّ النفــس، أل علــم ــ املواضيــع ــم أ مــن الدوافــع ــ عت أوامليــل:  الدافــع
تحقق  ية، وال البي املواقف حسب نوع ت ال التصرفات ذه سان اإل يقوم تفسرملاذا

به. (56) تحيط ال ئة والب سان اإل ن ب التالؤم من نوعا
ــي  ل ميــل أو دافــع لديــه ــون ي وان ــا ً نا ــون ي أن يــوان ا أو ســان اإل يكفــي ال
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ــب.  يتوفــرعنصــرالتدر أن ــارة، أي م ســب يك أن بــد ال بــل ــارة م ســب يك أو يتعلــم
مــدة  الــدوام ــ ع األفعــال مــن واحــد نمــط ــ ع املواظبــة بأنــه ــ الغزا عرفــه ب: التدر
البــدن  أن فيقــول :»كمــا التعلــم لعمليــة ســبة بال ــب التدر ميــة أ ــ الغزا ــن يب لــة، ثــم طو
تكتمــل  وإنمــا ناقصــة تخلــق النفــس بيــة، فكذالــك شــوء وال بال يكتمــل إنمــا امــال يخلــق ال

بالعلــم. «(57) والتغذيــة األخــالق ذيــب و كيــة بال
الباحــث  «يــرى إليــه  واصــل ــو مــا إال يــدرك ال ســان اإل إن  « ــ الغزا :يــرى ــم  الف
عامــة  بصــورة اإلدراك ــرة ظا ــ ع ذلــك عــد لية الشــ املدرســة فعلــت ركــزكمــا ــ الغزا أن

خاصــة  بصــورة البصــري واإلدراك
األساســية  املعطيــات إحــدى ــو ل الشــ أن تــرى لية الشــ أن الباحــث ــب      يذ
ل  الشــ أن تــرى ــن ح ذلــك مــن عــد أ ــ إ ــب تذ لية الشــ أن يــرى حيــث اإلدراك ــرة لظا
عمليــات  ــ ــ ح نفســه يفــرض انــه بــل اإلدراك ــ ــ كعنصــرأسا فقــط نفســه يفــرض ال
يتحقق  أن اري االبت وللتخيل يتم للتذكرأن يمكن ال أنه بحيث اري أالبت التذكروالتخيل

ــن. (58) مع ــ ك ل شــ مــن انطــالق إال
يــال  ا ثــم ال واألشــ األلــوان اإلبصــاريــدرك يقــول حيــث ــ الغزا إليــه ــب ذ ــومــا و
ــن  يب ته.ثــم ج مــن كيــب وال مختلفــة اال أشــ املرئيــات مــن كــب ف سوســات ا ــ يتصــرف
حيــث  أوللتخيــل التخيــل حالــة ــ ــ ح النفســية ــره مظا ل ــ نفســه ل الشــ يفــرض كيــف
مــا  و ورائحتــه طعمــه منــه يــال ا يطلــب لــم متلــون ل الشــ تأملــت إذا أنــك ــب يقــول : وال
ــو  البصــرو حــظ يــال ا طلــب والرائحــة الطعــم ذات ــ تأملــت والــذوق، وإذا الشــم حظــا
ألفــه  ان ملــا ولكــن جميًعــا مــس ا ــواس ا ات مــدر ــ يتصــرف يــال ا أن مــع ل الشــ

وأبلــغ. (59) أغلــب ل البصــر، الشــ ــظ صــارطلبــه ــ وأك البصــرأشــد ات ملــدر
Lapreceptiondumouvement

حيث  انية م حركة إدراك أي ركية ا داع ا رة ظا لية الش املدرسة وجدت
يــاة  ل ــ الك ــع الطا حــول ــا فكر لتدعيــم امــة ال األســس أشــياء تتحــرك، أحــد توجــد ال
ا  ف يناقش ال رة ظا حركة وجود رة فظا خاصة بصورة ولإلدراك عامة بصورة النفسية
تلفة،  ا ألوضاعه إدراكه مجرد س ل ء من ال حركة إدراك أن ت ث أن عد اليوم أحد
ــ  الغزا عــن لية الشــ املدرســة تعــد ت ركــة .(60) ال ا ــذه تفســ قبــول ممكًنــا عــد لــم ــ بالتا
لية  الشــ فعلــت أوًال وكمــا ــويدلــل ف الشــك ــوم املف عــن ركــة ا ــرة لظا ومــه مف ــ  ً ــ كث
ــي، فصــدق  ر ا ــداع ا تصــدق ال كنــت :»فــإذا يقــول  حيــث ــرة الظا ــذه وجــود ــ ع
خطــا  اه ــ ف مســتقيمة حركــة ســرعة تحركــه ثــم نقطــة نــاركأنــه مــن ًســا ق تــرى فانــك عينــاك

نــار.» (61) مــن دائــرة اه ــ ف مســتديرة حركــة نــاروتحركــه مــن
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خــداع  دراســة ــخ تار ــ مــرة ألول ســبق ــ حمانــة  أّن الغزا املفكــربخــاري عتقــد ــذا
عة  الســر ركــة ا ــ يتمثــل ــي : خــداع ر ا ــداع ا مــن ــن نوع ــن ، ب ــ التمي ــ إ ركــة ا
ذا  و أودائرة خطا ا ّ وكأ عة السر ا رك يجة ن ا نرا النار، ال نقطة حركة املتمثلة
مثال  الباحث عطينا و جًدا عة والسر الدقيقة ركة ا مالحقة عملية اليوم عليه يطلق ما
ــي  ر ا ــداع ا ــ ــي الثا النــوع الفراشــة Micro-copie Temporelle، أمــا تنفــس ذلــك ــ ع
  Télescopie Temporelle (62) » .الــوردة جــًد «تفتــح البطيئــة ركــة ا عــن الناجــم ــوالنــوع

ــ  إ نفــذت قــد حمانــه،  البخــاري دراســة أن لنــا ــ يت ســبق،  مــا خــالل مــن      
املوضــوع.  ــذا ــ أصالتــه عــن النفــس»وكشــفه ــو «علــم و أال ــ فكــرالغزا ــ الالمنطــوق
ذا  ديثة، مثل ا النفسية الدراسات نقطة من أك الغزا تقرب ال األصالة و
ــوإطــار  فيــه نتحــدث اإلطــارالــذي اعتبــارأن ــ ع الباحــث لــه ــش يند أن يجــب ال املوقــف
يفصــل  الــذي ــ الزم ، والفاصــل ــ الدي ــا ملوقف يجــة ن رإال شــ لــم صية ــ يخــص ــ دي
العالــم  ــ النفســية الدراســات اضــرولواقــع ا للوقــت ســبة بال ــا ع نتحــدث ــ ال ة ــ الف
مــع  ــ وكمــًا، ليتما كيًفــا أوســع دراســات ــ إ يحتــاج الــذي الواقــع ذلــك ــي والعر اإلســالمي
قــول  ا عــض ــ اســتقرت ــ ال اراملســبقة األفــ ــ إ اليــوم، باإلضافــة النفســية الدراســات
عــض  طــرف مــن ــي العر اإلســالمي اث ــ ال ــا ل يتعــرض يــزال ال ــ ال ه شــو ال ــاوالت يجــة ن

ن. شــرق املس


ـــــــــــــر، د(ط)، 1987،  ـــــــــ ــ زائــــ للكتاب، ا الوطنية ، املؤسسة الغزا عند البخاري، التعلم 1. حمانه
      ص: 147.

نفسه،  ص: 35. 2. املرجع
، 1988، ص164. األو وت، الطبعة يل، ب ، دارا الغزا عند مبارك، األخالق ي 3. ز

، ص147. الغزا عند حمانه، التعلم 4. البخاري
وأسس  اإلسالمي التفس ن ب ي سا اإل وآخرون ، السلوك ــــــــــــور ــ منصــــــ أحمد سيد يد ا 5. عبد

رة، د(ط)، د(س)، ص297. ة، القا املصر األنجلوا املعاصر، مكتبة النفس      علم
ن  أم يم إبرا اللدنية -، مراجعة -الرسالة الغزا ــام ــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ اإلمـ رسائل ، مجموعة الغزا 6. اإلمام

رة، د(ط)، د(س)، ص241. التوفيقية،  القا       محمد، املكتبة
ـــه، ص249. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ نفســــــــــــــ 7. املرجع
، ص43. الغزا عند حمانه، التعلم 8. البخاري
ـــه، ص44. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ نفســ 9. املرجع

ــع،  والتوز شــر وال للطباعــة ــب غر ومدارســه، دار النفــس علــم ــخ تار يــع،  ر اته ــ 10. محمــد





266

ص258.  ،2004 د(ط)،  ــرة،  القا
يــة  العر ضــة ال ، دار ســو كمــال املعاصــر، ترجمــة النفــس علــم ودورث، مــدارس ــرت 11. رو

ص194. د(س)،  د(ط)،  وت،  ــ ب شــر،  وال للطباعــة

، ص49. الغزا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التعلم حمانه 12. البخاري
لبنــان،  وت ــ ب العلميــة،  الكتــب النفــس، دار علــم ــ ضــة، رحلــة عو محمــد محمــد امــل  .13

ص12.  ،1996  ، ــ األو الطبعــة
الســلوك،  عديــل و إعــالء الدوافــع ــ تــه ونظر ــ الغزا أبــوعاجــة، اإلمــام محمــد ــارون ــ 14. ي

العــدد 226، 2014، ص22. ــة،  و تر دراســات مجلــة
، ص 53. الغزا ــــــــــــــــــد ـــــــــــ ــ عنــ التعلم حمانه 15. البخاري

نفسه، ص57. 16. املرجع
شــر  وال للطباعــة ــب غر دار ن،  املســلم علمــاء  عنــد ــ النف اث ــ ال يــع،  ر اته ــ محمــد  .17

ص616.  ،2004 عــة،  الرا الطبعــة ــرة،  القا ــع،  والتوز
نــة  ســانية،  اإل الطبيعــة ــ إ مــا ونظر ديــوي وجــون ــ العســكري، الغزا صالــد ــ يح 18. وحفــاد

، العــدد2، 2013، ص165. ــ النف اث ــ ال ــ والدراســة البحــث
ن، ص617. علماء املسلم عند النف اث يع، ال ر اته 19. محمد

وت  ــ شــر، ب وال للطباعــة يــة العر ضــة النفــس، دارال علــم ســوي، معالــم ع 20. عبدالرحمــن
، 1984، ص120. لبنــان 

محمــد،  ــن أم يــم إبرا الولــد -،  مراجعــة ــا ــ - أ الغزا اإلمــام رســائل ، مجموعــة ــ الغزا 21. اإلمــام
ــرة، د(ط)، د(س)، ص283. التوفيقيــة،  القا املكتبــة

نفسه، ص284-286. 22. املرجع
شــر  وال ، دارقبــاء للطباعــة ــ الغزا حامــد ــي أ عنــد والسياســة بيــة ، ال ــ القا عرفــات 23. أحمــد

ــرة، ص68. ــع، القا والتوز
، ص142. الغزا عند حمانه، التعلم 24. البخاري

عة، 1993،  السا لبنان، الطبعة وت ن، ب للمالي اته، دارالعلم ونظر 25. فاخرعاقل، التعلــــــــم
        ص313.

األردن،  ــع، عمــان والتوز شــر لل الشــروق التعلــم، دار ــات الزغــول، نظر عبدالرحيــم 26. عمــاد
ص157.  ،2006 الثانيــة،  الطبعــة

والطباعة، عمان،  ع شروالتوز لل ة والتعليم، داراملس التعلم ولوجية م، سي م 27. محمد
ــــة، 2001، ص258. ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ الثانيـ        الطبعة
، ص143. الغزا عند حمانه، التعلم 28. البخاري

امعية،  ا املطبوعات ة، ديوان بو ال ا وتطبيقا ــــــــــم التعلــ ات دان، نظر ز مصطفى 29. محمد
زائر، د(ط)، د(س)، ص148.         ا
ـــه، ص149. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ نفســـــــــ 30. املرجع





267

ــع، عمــان  شــروالتوز لل ، دارالشــروق ــ املعر النفــس زغلــول، علــم زغلــول، عمــاد ــ نص 31. رافــع
، 2003، ص35 . ــ األو األردن، الطبعــة

صــادق، دار  أبــوحطــب، أمــال فــؤاد التعلــم، ترجمــة لوجة ولــز، وآخــرون، ســي ه يوارت 32.ســ
ــــــاض، د(ط)، د(س)، ص114. ــــ شــر، الر لل يــل ماكجرو
ـــــــــــــــــــــم، ص309. ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ التعلــــ ات 33. فاخرعالقل، نظر
التعلم، ص168. ات الزغول،  نظر الرحيم عبد 34.عماد
التعلم، ص315. ــــــــــــات ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـ 35.فاخرعالقل، نظر
ـــه، ص315. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ نفســـــــــــــ 36.املرجع

ن  أم يم إبرا الضالل  -،  مراجعة من الغزا – املنقذ اإلمام رسائل ، مجموعة الغزا 37.اإلمام
رة، د(ط)، د(س)، ص582. التوفيقية،  القا محمد، املكتبة

املتعالية «،  دار  األنا إ املنطقية األنا الغزا «من عند النورانية ة بدر، التجر محمود 38. عادل
، 2006، ص141. األو ة، الطبعة ع، سور شروالتوز وارلل ا
، ص150. الغزا عند ــــــــــــــــم ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ حمانه، التعلـــــــــــــــ 39. البخاري

نفسه، ص149. 40. املرجع
ــب  خــاص، دارغر بوجــه ــ والغزا ن املســلم عنــد النفســية العثمــان، الّدراســات ــم الكر 41. عبــد

الثانيــة، 1981، ص171. ــرة، الطبعــة للطباعــة ، القا
وأســس  اإلســالمي التفســ ــن ب ي ســا اإل وآخــرون ، الســلوك منصــور أحمــد ســيد يــد ا 42. عبــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ص300. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ املعاصــ النفــس علــم

التعلم، ص167. ات الزغول، نظر الرحيم عبد 43. عماد
، ص149. الغزا عند ــــــــــم ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ حمانه، التعلـ 44. البخاري

ـــه، ص150. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ نفســــــ 45. املرجع
بنغــازي،  الوطنيــة،  الكتــب دار العــام،  النفــس علــم أســس ي،  با الشــ التومــي محمــد عمــر  .46

ص113.  ،1996  ، ــ األو الطبعــــــــــــــــــــــــــة
ة، الطبعــة  امعيــة، اإلســكندر ا التعلــم، داراملعرفــة ــــق، مبــادئ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ الــ ا عبــد محمــد 47. أحمــد

ــــــة، 2001، ص190. ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ الثانيـــــــــــ
ة، 2006، 68. امعة، اإلسكندر ا شباب التعلم، مؤسسة ولوجية ة،  سي سر نور 48. عصام

األردن،  ع، عمان شــروالتوز لل ة وتطبيقاته، داراملســ أسســه أبوعالم، التعلم 49. رجاء محمود
د(ط)، د(س)، ص44

العام، ص117. النفس علم ي، أسس با الش التومي 50. عمرمحمد
 ، ــ األو ــع، عمــان ، الطبعــة شــروالتوز لل التعلــم، دارالثقافــة ــات محمــد، نظر جاســم 51. محمــد

2006، ص161.
ـــه، ص160. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ نفســــــــــــــــ 52. املرجع
التعلم، ص162. ات محمد، نظر جاسم 53. محمد





268

والتعليم، ص350. التعلم ولوجية م، سي م محمد 54. سامي
ـــه، ص351. ــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ نفســ 55. املرجع
النفس، ، ص12. علم ضة، رحلة عو محمد محمد امل  .56
، ص 53. الغزا عند ـــــم ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ التعلـــــــــــــ حمانه 57. البخاري

املطبوعــات  مقارنــة «، ديــوان نفســية ــ «دراســة الغزا عنــد ــ ا حمانــه، اإلدراك 58. البخــاري
زائــر، د(ط)، د(س)، ص117 . امعيــة، ا ا

نفسه، ص 118. 59. املرجع

نفسه، ص 120. 60. املرجع
العلميــة،  الديــن، دارالكتــب شــمس أحمــد املنطــق، شــرحه ــ ، معيــارالعلــم ــ الغزا حامــد ــي 61. أ

، 1990، ص 110. ــ األو ـــــــــــــة ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ لبنــان، الطبعـــ وت ــ ب
، ص122. الغزا عند ا حمانه،  اإلدراك 62. البخاري

         
 





269

  
أ. محمد رافة، جامعة أحمد بن بلة 1، وهران، الجزائر

 
  

Abstract

Form Dieu a voulu que tout être humain est conçu  a porter en 
sa composition des qualités et des défauts en cohérences. L’ être 

humain est mis a l épreuve  par deux forces: Celle des qualités  posi-
tives, qui lui permet  d’atteindre l objectif de son éxistence  s’ il arrive 
a bien les exploites… une exploitation juste et modéré  sans excès ni 
négligence.   
  Et  celle des qualités  négatives qui  l’ entraine  a une dégra-
dation d’ ou il perd sa dignité et toute qualités de supériorité a toute 
autres créatures s’ il se laisse faire bien sûre  et s’incline devant les 
consignes de  son âme, et sans aucune résistance au maux qui pro-
viennent de cette dernière. Sans aucun doute, arriver a comprendre l’ 
âme humaine , tel que dieu la créer, avec toute ses qualités, ses désirs, 
ses compétences permet a tout être humain de comprendre ses fai-
blesses et ses forteresses et a se moment la il peut se construire dans 
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le sens positive. La justesse et la loyauté de dieu est approuvée par l’ 
unicité de la nature humaine  en ses qualités de naissance quelque soit 
leur divergences de races, de couleurs, de langues et de croyances …
ensuite, les gens se divergent selon leurs attitudes et leurs façon de 
traiter ces donnes. Le croyant maitrise mieux l’exploit de ses données  
dans le but de purifier son âme. tandis que d’autres  s’inclinent et se 
laissent guider.   

الرحيم الرحمن هللا سم
جبلــت  ومــا ــ عا هللا ــا خلق كمــا ة شــر ال النفــس طبيعــة ــ ع الوقــوف أن شــك ال
الضعــف  مواطــن معرفــة املــرء مــن واســتعدادات ، يمكــن وغرائــزوميــول صفــات مــن عليــه

نفســه . ــي قــوة ، ف ضعفــه مــن فيجعــل فيــه والقــوة
م  وألوا م اختالف  أجناس ع جميعا الناس ا ف ك ش ة الفطر الطبيعة ذه
املعطيــات  ــذه مــع ــم لتعامل ذلــك  تبعــا عــد ــم بي فيمــا باينــون ي بــداءة ، ثــم م وألســن

ــة. الفطر
وات،  الشــ وحــب الــذات وحــب للمــال الشــديد ــب وا ــزع وا لــع وال فالضعــف
للبيــان ، وقابليــة  االســتعداد ســان اإل وامتــالك الفطــري اإليمــان نمــا ب ســلبية صفــات ــ
ســلبية  إ الصفات تقســيم أن قيقة إيجابية  وا صفات ض،  و ة  لل شــر ال النفس
الصفــات  مــن عــض ــ ع اإليجابيــة وصــف إطــالق ز ، ذلــك  ألن جــوُّ التَّ مــن نــوع فيــه وإيجابيــة
ســ ، أي  ــو اآلخــرإنمــا البعــض ــ ع الســلبية ة ، و شــر ال النفــس طبيعــة مــن ــ ــ ال
من  عة داخلية -نا لعوامل تدخل أي دون ا فطر ع لوتركت فيما إليه تؤول ما إ سبة

ــا . وغ يــط وا األســرة كتدخــل ســان-أوخارجيــة اإل داخــل
ــوخــالف  و واحــد ــ بمع ــا بفتح عــف ــا ، والضَّ وضم الضــاد شــديد عــف  ب الضُّ   
ــ  فيقــال والــرأي والعقــل ســد با ــي والثا ســد با يختــص األول أن قيــل أنــه ــ القــوة ، غ

وَضعــٌف ُضعــٌف  جســمه ــ يقــال نمــا ب  ، ُضعــٌف  يقــال وال َضعــٌف  رأيــه
تارة  عف الضَّ ــــه ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ استعمالــــــــــــــ ي األعرا البن منظور (ت 711ه) عن ابن نقل وقد   

والعقل  الرأي به يخص أخرى وتارة سد ا به يخص
ي: األعرا ابن قال
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حاِلِه وًفتوِر َضعٍف من ُر َعظَمُه        ع غِمِز الدَّ ًا  يلَق خ                    َوَمن
سد.  با خاص نا  فالضعف
ـــــــــــــــــل :  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ والعقـ الرأي شد وأ

ِ ــ ــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ِليــ ِ َت َي ال ُن ِملن َأل َضعٍف      َوال ــــــا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ َرأٍي َأخـ ُأشاِرُك                      َوال
ــ  مفتوحــة بالــكالم -جــاءت فتحــت لمــا وقيــل وجــه ل ــ جائــزان معــا مــا   وقيــل
أو  رفعــت َضعفــا  ، فــإذا بــه نحــو: رأيــت الضــاد بفتــح ــون ي أي عــف بالضَّ اإلعــراب- فتحــت
ــِذي  ــُه الَّ ــ : ﴿ اللَّ عا قولــه ــ ُضعــٌف شــديٌد و بــه نحــوقولــك أحســن الضــم ان خفضــت
َبًة  ْ َوَشــ ٍة َضْعًفــا ْعــِد ُقــوَّ َ ًة ُثــمَّ َجَعــَل ِمــْن  ْعــِد َضْعــٍف ُقــوَّ َ َخَلَقُكــْم ِمــْن َضْعــٍف ُثــمَّ َجَعــَل ِمــْن 

والفتــح (1) بالضــم ــَو اْلَعِليــُم اْلَقِديــُر ﴾ الــروم :  54  قراءتــان ُ َشــاُء َو َ َيْخُلــُق َمــا
بَصيــٍغ  مــرة (51) وجــاءت وخمســون واحــد ــم الكر القــرآن ــ ف-  ع مــادة - ض وردت

مختلفــة. (2)
مواضع (3) عة أر م   الكر القرآن ورد فقد الصيغة ذه وأما  لفظ»ضعيفا «

وصفــا  قومــه . وتــارة بــه وصفــه الســالم عليــه شــعيب ســيدنا خاصــا جــاء تــارة  وصفــا
عامــا  جــاء وصفــا كمــا الشــيطان لكيــد وصفــا ــق- ، وتــارة ا عليــه باملديــن – الــذي يتعلــق
ســاء : 27،   َســاُن َضِعيًفــا ﴾ ال ْ ــَف َعْنُكــْم َوُخِلــَق اْإلِ ــُه َأْن ُيَخّفِ ــُد اللَّ ــ : ﴿ ُيِر عا قولــه ــ

جميعــا. النــاس فيــه ك شــ فالضعــف
للمفعــول  ــ مب وجــاء الفعــل ــال ا ــ ع ــا منصو ــ األر ــ لفــظ «ضعيفــا « جــاء ع

الفاعــل  إبانــة ال باملفعــول الفعــل بوقــوع إعــالم نــا بــه، فالغــرض للعلــم الفاعــل وحــذف
ال  الصفة ذه ع خلق له ،أي الزمة صفة بطبعه ، والضعف ضعيف سان فاإل
القــرآن  ــا أكد حقيقــة ــا عــزوجــل ، إ خالقــه مــن بالقــوة عليــه رة ُمقــدَّ ــ ئا ، و شــ ــا ل يملــك

اآليــة . ــذه ــ ــم الكر
ذا  الضعف ؟ طبيعة   فما

عــن  ديــث ا ســياق ــ قيقــة ، جــاءت ا ــذه لنــا حملــت ــ ال مــة الكر اآليــة إن
خيــص  ــن  بال املؤمن لعبــاده عــزوجــل ــ املو ــات توج خــالل ــا  مــن ق طر العفــة ، وســلوك
ال  ــ رائــر ، ح ا اح نــ ــزعــن ال عنــد ــن اليم املؤمنــات ، أوملــك اإلمــاء مــن اح نــ ــ ــم ل
الوقوع   إ امحة ا وغرائزه وميوله واته ش تجره ال ي والزنا ، و الفاحشة سان اإل يقع
وات  الغرائــزوالشــ أمــام ــوضعــف إنمــا اآليــة ــ املقصــود الضعــف أن ــ يو ــرام. ممــا ا ــ
الضعــف - وإن  طبيعــة تحديــد ــ ذلــك-  ــ ع يجمعــون املفســرون اد ســاء-و ال وات - شــ

ــم.     وألفاظ ــم صيغ اختلفــت





272

كنتم  إذا عليكم رذلك سَّ ضعيفا، يقول سان اإل ي :  « وخلق الط تفس جاء 
ساء ، قلي  ال جماع ترك عن زة ضعفاء  ُخلقتم رائر، ألنكم ل ْول الطَّ مستطي غ

عنه.» (4)   الص
أثــرعــن  بمــا واســتدل ــة مَّ ِ وال والعــزم فــس النَّ ــ إ اآليــة ــ الضعــف ــ كث ابــن وصــرف

نحــو: اآليــة ــ الســلف أقــوال
وكيع  عن نقله ما منه عد ساء ، وأ أمرال ضعيف أنه أبيه عن طاووس ابن  قول

ن (5)  عند عقله ب قوله : يذ
بــاب  ــ ــو إنمــا ســان اإل ضعــف عــن إخبــاره عطيــة : «…وأن ابــن تفســ ــ وجــاء 
اإلماء ، وكذلك  بإباحة عنكم ســاء خففنا ال عن الص عن ضعفكم علمنا ملا ســاء ، أي ال
منه  ء أضعف ــ ســان اإل ون ي س طاووس : ل وطاووس ، وقال د ز وابن د مجا قال

ســاء. »(6) أمــرال ــ
القول: إ نخلص التفس كتب ثنايا ولة ا ذه عد و

ســر، وال  و ولة ســ ة  مــن شــر ال النفــس متماشــية  مــع  طبيعــة جــاءت اليــف الت أن
املرء  ع شق ام  ما األح من ا ف نجد ال اإلسالمية. إذ عة الشر أصول من س فالت ب ر

الغرائــز. ــذه ذيــب األمــرأنــه  ُأمــرب ــ مــا ل ورغباتــه مــع  ميولــه يتعــارض أومــا فعلــه
لــم  تركــه ، كمــا عليــه شــق االســتغناء عنــه، أو يمكنــه ال املــرء مــا ــ تحــرم  ع لــم لــذا

فطرتــه. مــع يتعــارض بــه  العنــت  أومــا لــه يحصــل مــا توجــب  عليــه
ع  املرء القوة  للتغلب ســتمد أين   ســتوقفنا: من ذلك  فثمة  ســؤال علمنا وإذا

واته؟ وش غرائزه غوائل ومقاومة ضعفه
ذا  األمرعند يتوقف النفوس ،وال اإليمان غرس ع عمل اإلسالمي املن إن
ــرة  ال بمثابــة ــ يص ــ ح ــه قو و ينميــه ــي ــده تع و ورعايتــه يتــه تث ــ إ ســ بــل ــد ا

واإلغــراء واالفتتــان. الغوايــة ال أشــ ل ــا تتكســرعل ــ ال
ــك  تحر دون تحــول ــ ال الوقائيــة ــ التداب اتخــاذ ــ ع يقــوم ــ املن ــذا أن يــح
غــض  ســاء  وال الرجــال عة الشــر فأمــرت ة شــر ال النفــس ــ امنــة ال وات الغرائــزوالشــ
لــوة  ا وحرمــت  ، الشــر  اللبــاس بارتــداء  املؤمنــة املــرأة وأمــرت  ، العــورة  وســ البصــر

ــا. وغ ئذان االســ بــآداب ام ــ االل ــ إ يــة ، ودعــت باألجن
املعالــم  ووضــع ــق الطر ــن تأم ــ ع عمــل ــا وجدنا ــ التداب ــذه ــ تأملنــا مــا وإذا
عنــد  ضعفــه ــ ع للتغلــب املــرء القــوة تمنــح ال ــا واالنحــراف ، لك والضــالل التيــه مــن عــة املا
ــ  يث ات  –مــا ــ باملث عندمــا  يحــاط إليــه  أو الســاعية ــ الفتنــة ــون ت االبتــالء ، وعندمــا
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قــوة  ســميه أن أمــرآخــريمكــن تدخــل تتطلــب املوقــف ــذا ــ صانــة ســان –  فا غرائــزاإل
ته . وخشــ عظيمــه ــ إ املفضيــة ــ عا بــا اإليمــان قــوة ــ الضابــط ، املتمثــل

داخله ،وأن  من املرء يقاد أن للشك مجاال يدع ال بما ن تب الشرعية النصوص إن
ــاب  وذ اإليمــان ضعــف ــ إ أن  مــرده شــك ال ــا حيال وضعفــه واته وشــ لغرائــزه اســتجابته

تقديــر. أقــل ــ ع نــوره
وسلم  عليه هللا ص هللا رسول أن عنه هللا ر رة ر ي أ ــــــن ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ عــ الشيخان روى

ــومــؤم…»(7) و ــي يز ــن ح ــي الزا ــي يز قــال : « ال
ــ  تقت العبــد قلــب ــ ــ ، وجاللــه عا هللا عظمــة هللا: « …فــإن رحمــه قيــم ابــن قــال

الذنــوب.» (8) ــن و نــه ب تحــول حرماتــه عظيــم و حرماتــه عظيــم
دائما  ســندا با صلته يجعل ن ح ضعفه ســان اإل ا افح ي قوة با « فاإليمان
ضعفــه  مــن الرغــم ــ ع ســان اإل يجعــل ــوالــذي ــ اإلل ــ ومرجعــا  واملن ووكيــال ومعينــا
ــي  الذا الضبــط ــ وإرادتــه عقلــه ســتخدم شــة الطا ورغباتــه امحــة ا ميولــه عــض أمــام
يقــع  وال ــوى أمــام يــذل وإرادتــه  ودوافعــه- فــال عقلــه ــ ع رقيبــا بــا اإليمــان مــن جعــل و

وات. »(9) الشــ ــع صر


ــزع  ا شــدة ــن و مطلقــا ــ الص وقلــة ــزع ا ــن ب اللغــة ــل أ عنــد لــع ال ــ مع تــراوح
لــع . ال أشــده درجــات ــزع ا وأســوأه ،وكأن

جــاع  يقــال ــص حر لواعــة  جــزوع لــواع   لــوع لــع ــن « رجــل الع كتــاب ــ جــاء 
ه. »(10) ــ ص قــل لــع :أي ف

زع.» (11) ا وأسوأ ف لع ال ب395 ه) : « وأما العسكري(ت الل أبو وقال
لــع  األشــياء» فقــال:  ال مــن والشــديد الشــديد ــ موســوم : « بــاب ــ ــ الثعال وصنفــه

التعب (12) شــدة صب والنَّ زن ا شــدة زع ، والبث ا شــدة
ــا   لــع  وتصدر مــاده ــ العــرب لســان ــم م ــ منظــور»  األقــوال « ابــن ــذه وجمــع
ــن  ــاٍل ح َة بــِن عقَّ عبــِد امللــِك لشــبَّ بــن شــام ِ قــوُل  قــال : «ومنــه ــرص  ثــم ــوا آخــر ــ بمع
تفعلــُه   ــَم لــم وإنَّ ال لوًعــا ُ إال ــذا تفعــُل  فــإنَّ العــَرَب ال ــبة شَّ يــا ــال يــدُه : م ــل ُيقّبِ أن أراد

ُخضوًعــا. »(13) إال
ــ :﴿ ِإنَّ  عا قولــه ــ واحــدة مــرة لــوع» إال لفــظ « يــرد لــم فإنــه ــم الكر القــرآن ــ أمــا
ُ َمُنوًعا. ﴾ املعارج :19/21 ْ َ ْ ُه ا َمسَّ رُّ َجُزوًعا  َوِإَذا ُه الشَّ َمسَّ ُلوًعا  ِإَذا َ َساَن ُخِلَق  ْ اْإلِ

لــع . وإذا  بال االتصــاف ــ كث لــوع ســان املبالغــة ،وإ صيــغ مــن فعــول وزن ــ ع لــوع





274

ــ  ح ــم آراؤ ــت تباي التفســ ــل أ لــع ، فــإن ال ــ مع ــ ــم بي بــدا  التقــارب اللغــة ــل أ ان
العلمــاء عنــه.( 14) ســاءل قــد اللغــة غوامــض مــن غامــض لفــظ لــع ال أن ــم عض قــال

ــرص  ا شــدة مــع ــزع ا شــدة لــع وال  ( لوعــا  ) «خلــق  ي:  ــ الط تفســ ــ جــاء 
لوعــا»  قــال:   خلــق ســان اإل عنــه  قولــه : «إن هللا ــ ر عبــاس ابــن عــن ــر» ونقــل وال
ــب  ابــن  مذ منوعــا» (15) ولعــل ــ ا مســه وإذا الشــرجزوعــا مســه إذا هللا قــال ــوالــذي  »

لــه. العلمــاء واطمأنــوا مــن ــ كث لــدى ا ــ كب قبــوال لقــي ــذا عبــاس
الزمخشــري  بــه واســتدل التفســ كتــب تناقلتــه مــا ــ ــب املذ ــذا بصمــات نلمــس
أحمــد  ــ ...وعــن مــّس ا عنــد املنــع وســرعة مــّس املكــروه عنــد ــزع ا لــع :ســرعة فقــال: « ال
هللا ،وال  ــره فسَّ لــع ؟ فقلــت : قــد ال ــر : مــا طا بــن هللا عبــد بــن محمــد ــ قــال: قــال ــ يح بــن
بخل  خ ناله زع ،وإذا ا رشّدة ّشرأظ ناله إذا والذي ه ، و تفس من ن أب تفس ون ي

النــاس.» (16) ومنعــه بــه
ــ   ا مــس عنــد املنــع وســرعة املكــروه مــس عنــد ــزع ا ســرعة لــع أيصــا : « ال وقــال

(17) «. الســ عة ســر لــواع ناقــة ــم قول مــن
م  ضبط وقلة م وتقص م سامح ن   اللغو من كث ع عاشور ربن أنكرالطا
ــزع   ا ــزع ، أوأفحــش ا ــزع ،أوشــدة ا ــ املع ــون ي أن لــع » ونفــى ــ «ال ملع ــم تحديد ــ

عيُنه  س ول لع آثارال من له ذلك ا معت
يدي:  يكرب  الز معد بن عمرو بقول ذلك ع واستدل

ُرشدا اي ب يرد لعت             وال وال جزعت إن                   ما
العطف.  حسن ملا زع ل مرادفا لع ال ان فقال: لو

حشوا (18) صارالعطف زع ا و  أشد لع ال ان الشعري - ولو ت الب  -
منوعــا  ــ ا مســه وإذا الشــرجزوعــا مســه ــ « إذا عا قولــه ــون ي أنكــرأن أنــه كمــا
القــول « والــذي  ــ إ تــالزم(19)  ليخلــص مــا بي ــس ل ــن معني مــن مركــب ــ املع ــون ا » ل تفســ
اء مــا  ــ اع عنــد النفــس إمســاك قلــة لــع ال أن لــع ال لمــة اســتعماالت بــع ت مــن أســتخلصه
ــر  الطا الشــيخ إليــه خُلــص فيمــا التأمــل مــن ذلــك. » قليــل توقــع أوعنــد ا ســر أومــا ــا يحز
قــال  مــن إليــه ــب ذ عمــا عيــد ــ غ بــه مذ أن ــ إ ــدي لــع ال ــ هللا- ملع عاشــور –رحمــه بــن
ــوقلــة  ــا يحز اء مــا ــ اع عنــد ــا وضبط النفــس إمســاك فقلــة ــن معني مــن مركــب ــ املع أن
ا  ســر اء مــا ــ اع عنــد ــا وضبط النفــس إمســاك قلــة أن والضــراء ، كمــا الشــدائد ــ ع ــ الص

املســراة. ــ ع ــ الص ــوقلــة
ــون  ي البــالء قــد اعتبــارأن ــ البــالء مطلقــا ، ع ــ ع ــ الص قلــة ــ لــع ال فحقيقــة

ســرأوالعســر . ال الشــر ، و أو ــ با
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ُتْرَجُعــونَ.﴾  ِ ِفْتَنــًة َوِإَلْيَنــا ــ ْ َ ْ ــّرِ َوا اْملَــْوِت َوَنْبُلوُكــْم ِبالشَّ َنْفــٍس َذاِئَقــُة  لُّ  ُ ــ : ﴿  عا قــال
.35 : يــاء  األن

طه ، ثم  و ه يكر مما رب رضيه ، و و سره ما يحب سان اإل هللا لقد « خلق
يكره. »( 20) ع والص يحب ما بإنفاق ُه هللا عبدَّ

ــو  الــذي ــزع ا مــا ــن ذميم ــن خلق مــن مركــب طبــع لــع ال ســتخلصه  أن والــذي
أضــاف  مــن بــدوأن الرخــاء ، و ــ ع ــ الص ــونقيــض الــذي اره، واملنــع املــ ــ ع ــ الص نقيــض
ع  والقدرالزائد الذي ي الثا الطرف إ يرمي ان إنما أوالفحش زع ل الشدة وصف

ــزع . ا مجــرد
ذه  فيه تجتمع ح لوعا س عد 395 ه) : « وال العسكري (ت الل أبو قال

. ا يه ع عندما الشر، واملنع يه ع عندما زع صال. »(21) يقصد : ا ا
ومجبول  فيه وطبع الذي لع ال من للمرء للتخلص يل الس ذلك   فما علمنا وإذا

عليه؟
ــَذا  َ ــ : ﴿ َقــاَل  عا الشــكروالكفــرقــال ــن ــ  ب مبت أنــه املؤمــن  يــدرك أن قيقــة ا
ــ  الدنيــا يــاة ا أن يقينــا علــم ــو َأَأْشــُكُر َأْم َأْكُفــُر. ﴾ النمــل : 40  ــي ِ ِلَيْبُلَو ــي ِمــْن َفْضــِل َرِّ
عنه ، وال  رضاه ع دليل عمه و أكرمه الذي دارجزاء ، فال اآلخرة وأن دارابتالء وعمل

عنــه طه ــ و لــه انتــه إ ــ ع دليــل ومنعــه حرمــه الــذي
َأْكَرَمــِن  ــي َمــُه َفَيُقــوُل َرِّ عَّ َ ــُه َفَأْكَرَمــُه َو اْبَتــَالُه َرُّ َمــا َســاُن ِإَذا ْ اْإلِ ــا : ﴿  َفَأمَّ ــ عا قــال

اَنــِن. ﴾ الفجــر:  15/  18 َ َأ ــي اْبَتــَالُه َفَقــَدَر َعَلْيــِه ِرْزَقــُه َفَيُقــوُل َرِّ َمــا ِإَذا ــا (15) َوَأمَّ
املــرء مــن  ــن يَمّكِ مــا أيضــا ــا مع حملــت لــع ال صفــة لنــا حملــت ــ ال مــة الكر اآليــة إن
الســائل  ــ ع املــال ــا  وإنفــاق عل فــاظ وا الصــالة ــومفطــوٌر عليــه ،  فإقامــة ــا التخلــص ِممَّ
عــن  والتعفــف ــ عا هللا عقــاب مــن واإلشــفاق ــوف اآلخــروا باليــوم واإليمــان ــروم وا

 . ــ عا بــا اإليمــان قــوة بــوعــن ت الفــرج ــرام  بحفــظ ا
أصابــه،  ــ يفــرح ور .فــال الرخــاء شــ ــة مواج ــ و صبــور الشــدائد ــة مواج ــ ــو ف
ِه َعزَّ  ْبُت ِمْن َقَضاِء اللَّ ِ َ َم  : « ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ َّ قولهِ  َص عضده فاته ، و ما ع يجزع وال
َ اْملُْؤِمــُن  ــ َ ــُه َوَص َبــٌة َحِمــَد َرَّ ــُه َوَشــَكَر َوِإْن َأَصاَبْتــُه ُمِص ٌ َحِمــَد َرَّ ــ ْ َوَجــلَّ ِلْلُمْؤِمــِن ِإْن َأَصاَبــُه َخ

اْمَرَأِتــِه.»(21) ــ ِ ــ َ ِإ ــا َ ْقَمــِة َيْرَفُع اللُّ ــ ِ ــ َّ ٍء َح ْ ــ َ ّلِ  ُ ــ ِ ُيْؤَجــُر 


له  حافزا ون لت سان اإل عزوجل هللا ا أودع ة فطر زة غر للمال الشديد ب ا
و  للغ ، و والتذلل السؤال ذل عن نفسه عف و كرامته والكسب ، وليحفظ العمل ع
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عا . هللا مرضاة لبلوغ الواجبات من بكث للقيام ووسيلة ياة ا قوام
ا  ومفاســد ــا أضرار ــت يَّ الشــرعية، و النصــوص ــا أكد حقيقــة املــال حــب ــزة غر
ــ  غ مــن مســاراالعتــدال ــا املســ عنــد ــا م الســالمة ــ من لنــا واملــآل، ورســمت ــال ا ــ

ولشــرع . العقــل ضوابــط ــط  ووفــق تفر وال إفــراط
ــ  ع َجمــا ﴾  الفجــر : 20 لفــظ «املــال» « يطلــق ــاَل ُحبــا ــوَن اْملَ ــ : ﴿ َوُتِحبُّ عا قــال
ذلك.»(22)  وغ والعروض والرقيق والغنم واإلبل والورق ب الذ من سان اإل يملكه ما ل
س  ء الواحد ال قابله ة  و األشياء الكث به س الواحد اللفظ قسم من املال ن وع
ئا ،  شــ أحــب مــن أنــه إليــه ، ومعلــوم الطبــع مليــل مــاال املــال ســ تلفــة (23) وقيــل باألســماء ا

بقائــه ــ ع ــرص ا مــه وأ فراقــه قلبــه ، وعــزعليــه ملــك ــ ح بــه علــق و
تمحــو  ــا أل محبــة بــة ا هللا: «ســميت رحمــه ي القشــ قــال القلــب امتــالك ــ فأمــا

بــوب. »(24)  ا ســوى القلــب مــن
الشاعر : الفراق  قال عزة أما

بالِفراِق َتطيُب.(25) اَن َنفًسا ا      َوَما َ بي باِلفراِق َحِ َ ُر لي ُ      أت
ان  بمن به ،  فكيف د الع ب وقر و ه بمحبو علقه و ب ا وشأن ان إذا

املال  كحب وجبليته فطرته
بــوب  ا ــ الرغبــة ــا أ ا ورســم واحــد ــس ج مــن ــا ل بــة حــزم : « ا ابــن قــال

(26) منافرتــه.»  ــة وكرا
ــ  ال ونيــة ال ن بالســ ســان اإل ــل ج عــن ديــث ا ســياق ــ جــاءت مــة الكر اآليــة إن
االبتــالء  مــا . ورأى بالنعــم  تكر عليــه والتوســعة ــ االبتــالء با فــرأى عبــاده ــ ع ــا أجرا

انــة.  إ الــرزق ــ عليــه يــق بالشــروالتض
َأْكَرَمــِن   ــي َمــُه َفَيُقــوُل َرِّ عَّ َ ــُه َفَأْكَرَمــُه َو اْبَتــَالُه َرُّ َمــا َســاُن ِإَذا ْ اْإلِ ــا ــ : ﴿ َفَأمَّ عا قــال

اَنــِن ﴾ الفجــر : 15 /16 َ َأ ــي اْبَتــَالُه َفَقــَدَر َعَلْيــِه ِرْزَقــُه َفَيُقــوُل َرِّ َمــا ِإَذا ــا َوَأمَّ
(27). ك أي ء واستجم َجمَّ ال م قول من والشدة ة الك ع لفظ «جما » فيدل وأما

عــن  املــاء  فيــه جــم الــذي ومجتمعــه معظمــه املــاء أي جمــة «مــن   لمــة  ال وأصــل
(28) الســيالن.»  

ذاتــه-  الفعــل اشــتقاق مطلقــا- ومــن اإلعــراب  مفعــوال ــ ء لفــظ «ُحبــا»   ــ م إن
مــدى  ــ إ لفــظ «جمــا» إشــارة ــو و والشــدة ة ــ الك يفيــد بنعــت لعاملــه ، متبوعــا توكيــدا
يصبــح  املــال  ثــم ومــن والشــره ــرص ــ  ا ــا  إ ــ يص ــ ح ســان اإل ــ املــال وة شــ ام اســتح
ق. ا غ بالوسائل سابه اك ع رص ا يوقع حبه إفراط وسيلة  « ألن ال غاية عنده
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ــ  ــ ــراملع تقر ــ النظــم ، يص ــذا األمانــات. »(29) و ل وأ والســرقة واالختــالس الغصــب
ــ  ر عبــاس ابــن عــن ديــث ا ــ جــاء  مــا ــذا ؤكــد ــر. و أظ ام االســتح أبلــغ ، وقــوة النفــس
مــال  مــن واديــان آدم البــن ان يقــول : «لــو وســلم عليــه هللا ــ ص هللا رســول ســمع أنــه مــا ع

تــاب. »(30) مــن ــ ع هللا تــوب و اب ــ ال إال آدم ابــن جــوف يمــأل وال ثالثــا ــ البت
هللا  ــ إ الدعــوة ــ ــم الكر القــرآن ــ جــاء من ســان اإل ــ فطــرة املــال حــب ان وملــا
عليــه ،  مجبــول ــو املــرء بمــا غيــب ب ــي اإليجا ــا عد ــ ــ الفطــرة ــذه ل مســايرا ــ عا

اإلرادة. ــة وتقو العزائــم ــك لتحر
نحو  النصوص من كث ورد ما عضده و املال بمع اآلية   جاء لفظ «ا » 
ــُة  اْلَوِصيَّ ا ً ــ ْ َحَضــَر َأَحَدُكــُم اْملَــْوُت ِإْن َتــَرَك َخ : ﴿ ُكِتــَب َعَلْيُكــْم ِإَذا ــ عا قولــه ــ البقــرة آيــة

ــَن ِباْملَْعــُروِف ﴾ البقــرة: 180. ْقَرِ ِلْلَواِلَدْيــِن َواْألَ
إن  أي لشــديد ــ ا ــب فقــال : « اإلســناد قلــب بــاب ــ اآليــة ــذه ــ ذكــرالزرك
املــال  ــب أنــه منــه املقصــود القلــب -ألن مــن ــس ل ــس  منــه – أي ل وقيــل لشــديد ــ ل حبــه
مــن  وإنــه للتعليــل،« أي يبخــل»(31) والــالم للمــال حبــه أجــل مــن أي والشــدة : البخــل لبخيــل

لبخيــل.»(32) املــال حــب أجــل
إليــه  ــا طبع وميــل للمــال شــديد حــب مــن ة شــر ال النفــس عليــه جبلــت مــا بــدوأن و
املــال  حــب ــ ع طبعــت النفــس أن ــ يو لــه منقطعــة ــ الغ ادة واالســ جمعــه ــ ع ــرص وا
رواه  مــا وة. بدليــل شــ ذاتــه ــس التكد أن وســيلة «ذلــك ال غايــة اعتبــاره ــ وع ه ــ لغ ال لذاتــه
البت  مال من واديان آدم البن ان قال : « لو وسلم عليه هللا ص هللا رسول أن البخاري

تــاب. » (33) مــن ــ ع هللا تــوب و اب ــ ال إال آدم ابــن جــوف يمــأل وال ثالثــا
ا  إثار عند الساحة ع ز ت سان اإل امنة و وزة مر فطرة املال حب زة غر إن
الدنيــا  ملكــت ممــن إســرائيل بنــو دة بالفتنــة ، فمشــا ســ مــا ــو و ــا وإيقاظ ــا ك وتحر
ــس  ومراكــب  مال مــن ــا بزخارف الدنيــا ، وتجمــل يــاة ا نــة ز ــ ــويخــرج و لقــارون ــم قلو
ر  انكساروق ذلك أن شك املال-وال حب زة زة -غر الغر ذه م ف حركت ا وغ وخدم

عمــة  مــن ــي أو مثلمــا يؤتــوا أن يتمنــون ــم جعل الفقــراء ممــا لقلــوب
َلْيــَت  َيــا ْنَيــا َيــاَة الدُّ َ ْ ــُدوَن ا ِذيــَن ُيِر ِتــِه َقــاَل الَّ َ ِز ــ ِ َقْوِمــِه  ــ َ ــ :﴿ َفَخــَرَج َع عا قــال

ــُه َلــُذوَحــّظٍ َعِظيــٍم ﴾ القصــص : 79 ــَي َقــاُروُن ِإنَّ ُأوِ ِمْثــَل َمــا َلَنــا
ا . جماح كبح عن ا ، والتقاعس ل العنان إطالق عند النفس طبيعة تلكم

رص  نحوا األخالق مساوئ من لكث وأصل منبع ون ت إنما املال حب وة ش  إن
سياج  تحط لم إذا والغفلة واالعتداء والظلم والقطيعة سد وا وال والبخل والشره

اإليمان .
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َشــاُء  َ ُل ِبَقــَدٍر َمــا ِ ّ ــ َ اْألَْرِض َوَلِكــْن ُي ــ ِ ْزَق ِلِعَبــاِدِه َلَبَغــْوا ــُه الــّرِ َســَط اللَّ َ ــ : ﴿ َوَلــْو  عا قــال
ٌ ﴾ الشــورى : 27   ــ ٌ َبِص ــ ِعَبــاِدِه َخِب ِ ــُه  ِإنَّ

كمــا  قــال ــ ح كنــوز مــن هللا أتــاه ومــا املــال أطغــاه ببعيــد ، فقــد منــا قــارون قصــة ومــا
ــم  الكر القــرآن عنــه ــى ح

َلــَك  ْ ــَه َقــْد َأ ْعَلــْم َأنَّ اللَّ َ َأَوَلــْم  ِعْلــٍم ِعْنــِدي ــ َ ُتــُه َع ُأوِت َمــا ــ : ﴿ َقــاَل ِإنَّ عا قولــه ــ
ُ َجْمًعــا ﴾ القصــص : 78 ــ َ ًة َوَأْك ــَو َأَشــدُّ ِمْنــُه ُقــوَّ ُ ِمــْن َقْبِلــِه ِمــَن اْلُقــُروِن َمــْن 

يديه  ن ب الذي املال املرء أن وأيقن أنواره وأشرقت القلب استقر إذا اإليمان إن
زواله  ع متحســرا وال جمعه ع صا حر ون ي فيه ، فال ومســتخلف وإنما هللا ومال

له . اء طبعا وال الكرم ويص اإلنفاق سرله فيت
شــق  املــال حــب وة شــ فــإن اإليمــان مــن قلبــه وفــرغ العنــان لنفســه أطلــق إذا أمــا
غيــاب  ــ انــت وســيلة بأيــة املــال ــوجمــع املــرء  ــم ــ فيص فيــه عشــش ــ ح إليــه ــا ق طر
وســيلة  ال دفــا و غايــة وحيازتــه املــال جمــع ليصبــح فكــره عليــه تملــك تــم ومــن ــ الدي الــوازع
سيط  فإنه تمادى وإذا رام ا الوقوع ثم ات الش اقتحام ذلك يل س عليه ون ف

ونقمــة  . ــاال و ليصبــح عمــة أصلــه ان مــا فيتحــول فســادا األرض ــ ــ ب و عتــدي و


يلــذ  مــا ــ إ النفــس ــان ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ توقــــــــــــ ــ للمالئــم»(34) أو « طلبــا النفــس وة «حركــة الشــ
ســر.»(35) و

أم  البطــن وات شــ انــت ســواء أ وات الشــ ــ إ امليــل ــ ع مجبــول بطبعــه ســان اإل
فيــه ،ومــا  يرغــب ممــا ــا غ أم ــاه ا وحــب النفــس حــب وة شــ أم املــال وة شــ أم الفــرج
ــاِس  ــَن ِللنَّ : ﴿ ُزِّ ــ عا قولــه ــ قيقــة ا ــذه ــم الكر القــرآن أكــد وقــد الدنيــا بمتــاع ســ
ْيــِل  َ ْ ــِة َوا ــِب َواْلِفضَّ َ ِ اْملَُقْنَطــَرِة ِمــَن الذَّ ــ ــَن َواْلَقَناِط َســاِء َواْلَبِن ِّ َواِت ِمــَن ال َ ــ ُحــبُّ الشَّ
ــُه ِعْنــَدُه ُحْســُن اْملَــَآِب. ﴾  آل  َواللَّ ْنَيــا َيــاِة الدُّ َ ْ ــَك َمَتــاُع ا ــْرِث َذِل َ ْ َعــاِم َوا ْ َمِة َواْألَ اْملَُســوَّ

عمــران:14 
ــن  تز ــ االســتغراقية ، فاملع والــالم باأللــف ُمَعــرَّف عــام ــولفــظ لفــظ «النــاس »  إن
ألنــواع  ــ عا هللا إخبــارمــن ــا ف مــة الكر اآليــة أن يــح النــاس ميــع حاصــل وات الشــ
وات  الشــ أقــوى مــن ــ ســية ا وة الشــ أن ــ الدنيــا ، غ يــاة ا ــذه ــ وات والشــ املــالذ
ن  ساء والبن ال من وات الش حب للناس ن ا ، وقوله « ز بدأ النفس ،لذا عمقا ا وأك
شــك  بــاألوالد»(36) وال نــة ا مــن أعظــم ــن نــة ا الذكــرألن ــ ــن قدم املقنطــرة ــ والقناط

أشــد»(37) ــن الفتنــة ســاء ألن بال : «فبــدأ ــ كث ابــن قــال داللــة ســاء لــه ال وة شــ البــدء  أن
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الشيطان.» (38) حبائل ن أل ن البغوي: «بدأ وقال
 َ ِفْتَنــًة َأَضــرَّ َع ْعــِدي َ َتَرْكــُت  قــال: « َمــا والســالم الصــالة عليــه أنــه يــح ال ــ ــت وث

َســاِء.» (39) ِّ الّرَِجــاِل ِمــْن ال
ــم : «  عض قــال ــ ح النصــوص ــم  قبــل وأحوال النــاس واقــع ــا يفند املســألة ــذه و
م  رأينا له، كما وم مراكبه عشــق من ولده، وال وال والديه عشــق الناس أحدًا من نجد لم

رام…» ســاء ا ال عشــق من يموتون
االعتــدال  مســلك ــا والســلوك ــزة الغر ــذه ضبــط ــ ــم الكر القــرآن ــ من  إن
ــ  األو ــا مركب ثنائيــة ــ ع ــوقائــم ببعديــن ، أو وقائيــا ــا من والشــذوذ مــود ا عــن عيــدا
تحملــه  بمــا العفــة ام ــ ال الثانيــة ــا ــا  ومركب أوإثار ــا أوإيقاظ ــا بروز وعــدم الفتنــة إخمــاد
الزواج  وترغيــب للفــرج للبصــروحفــظ غــض وات -مــن الشــ ــال- مجــال ا ــذا ــ لمــة ال
وحضــور  ــن املركبت إحــدى غيــاب عنــد ــ الفاحشــة  ح وقــوع دون ذلــك ــن ، فيحــول والتحص
اآليــة  مضــت اإلجــراء ، فقــد ــذا املقصــودة ــ الوقايــة انــت قطــب :» وملــا ســيد األخــرى. قــال
امنــة ،  ال وات الشــ يــج املســتورة  و نــة الز عــن علــن ــ ال ات ــر ا عــن املؤمنــات ــ تن

نــة. الز فعــًال عــن يكشــفن املشــاعرالنائمــة . ولــولــم وتوقــظ
ــ  إ لــه، وحاجتــه الزم ــو عقيدتــه ،ف انــت أّيــا ســان لإل ضــرورة التديــن أن الشــك
الغــذاء  ــ إ حاجتــه مــن أقــل ســت ل ــي والوجدا ــ الرو انــب ل إلشــباع والديــن العقيــدة

جســده. فــظ
ــ  الداخ شــعربالفــراغ املاديــة ، يبقــى للمنافــع جلــب ــ كســب مــن حقــق مــا وم

. ــ  الرو انــب ا حيــال والنقــص
ضعفه  ملغالبة القوة ستمد ى َّ وف ؟ وأ ا من االطمئنان  النف له يحصل ى َّ فأ

والقنوط ؟ اليأس ات ف يه ع ن ة ، ح للمواج الثبات له يحصل ى َّ ؟ وأ
اجة  با دمات؟ شــعوره والصَّ واملصائب الشــدائد عند الصَّ قوة له تحصل ى وأ

وفطرته وجبليته خلقته أصل من بع ي الروحية
ونميــل  ــن نطم يجعلنــا وســنة كتــاب مــن الشــرعية اســتقراء النصــوص أن قيقــة   ا
ــم  وألوا م أجناســ اختــالف ــ ع جميعــا النــاس أي العمــوم ــ ع ل الــ لفــظ حمــل ترجيــح ــ إ
االســتعداد  ــم امتالك مــن ــا خلقــوا  عل ــ ال لقــة ا بالفطــرة املقصــود م ، وأن وألســن

دايــة ال قابليــة ــم ول ــن يئ م ــون ي أن ــ ع جبلــوا ــم وأ ــون ال حقيقــة ــ إ للوصــول
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العــرب « الفطــرة  لســان ــ للغــة ،جــاء  موافــق ــذا و بــه اف ــ ــم  واالع خالق ــ ع واالســتدالل
به. » (40) املعرفة من لق ا عليه فطرهللا ما

ــ  ايــة ــ «ال أعلــم – ماجــاء  وهللا رأينــا ــ الفطــرة - حديــث شــرح ــ قيــل مــا وأفضــل
ّيئًا لَقبول  ُم وُنه َ و عا ِفْطرُة الّله و ة ِبلَّ ِ ا من َنْوع ع ُيولد املولود األثر : « أن ب غر

ا. »(41) َغ َيْخ َيْختارلم ّن وما وا س اإل ن شياط ْته طْبعًا وَطْوعًا لوَخلَّ ق ا
للبيان االستعداد يملك سان اإل

ــا  وغ الداللــة ء مــن ــ ال بــه ــن ب ي مــا ــو ــور ، و والظ الكشــف  البيــان : أصلــه
ان.(42) مــا ائنــا للنفــس ــ ــاراملع إظ ــو والبيــان

مجــاال  يــدع ال بمــا لنــا يكشــف والســنة الكتــاب مــن الشــرعية اســتقراء النصــوص إن
ا  لوقات ، وجعل ا من ه غ دون سان اإل عزوجل املو ا خص ة م البيان للشك ، أن
ح  من ا وإخراج س وأحاس شعور من نفسه ه يخا عما التعب من تمكنه فيه وزة مر
أوالتلميــح  أواإلشــارة الــكالم ــق طر عــن ه ــ غ ــ إ ــا وإيصال ــ والتج ــور الظ ــ ح ــ اإلخفــاء إ

والتواصل . التعب وســائل من ا أوالصورة  ، أوغ
يان،  االســت ــ ع القــدرة يملــك حتمــا ــو البيــان ، ف ــ ع القــدرة يملــك ان     وإذا
ه،  وغ كيب وال والتحليل أوالسماع السؤال ق طر عن ه غ من معرفته يود ما يان است

عقليــة . وقــدرات حــواس مــن ــ عا هللا بــه و بمــا وذلــك
َمُه اْلَبَياَن. ﴾ الرحمن  : 1/4 َساَن  َعلَّ ْ َم اْلُقْرَآَن  َخَلَق اْإلِ ْحَمُن  َعلَّ : ﴿ الرَّ عا قال

ــب  مذا فيــه بــوا وذ مــة الكر اآليــة ــ الــوارد البيــان ــ مع ــ علمــاء الســلف اختلــف
فســر  بالنطق  شــ

ينفعــه  مــا و الضــالل مــن ــدي وال ــرام وا ــالل ا والشــربمعرفــة ــ ا معرفــة و
(43) ــ الغ ــام وإف ــ الضم ــ عمــا ــ ــوالتعب و ــم والف الــكالم و ضــره و

الصــواب  ــ إ ــواألقــرب ــم-  والف بالــكالم البيــان ــ – تفســ األخ ــ املع بــدوأن و
ه  ــ غ عنــد مــا يان اســت مــن يمكنــه ــي والثا للنفــس ــ ــاراملع إظ مــن يمكنــه الــكالم أي فــاألول
هللا  ص محمد يه ن مخاطبا عا قوله عضده و سان لإل إال ذلك س ول معرفته يود مما
ــُروَن. » النحــل:44  ــْم َيَتَفكَّ ُ ــْم َوَلَعلَّ ِ ْ ُنــّزَِل ِإَل ــاِس َمــا ــَن ِللنَّ ِّ ْكــَر ِلُتَب ِإَلْيــَك الّذِ وســلم « َوَأْنَزْلَنــا عليــه
ام  نحــوأحــ كتابــه ــ أجملــه فيمــا مــراده ــ عا هللا عــن ــن مب وســلم عليــه هللا ــ ص فالرســول

يعابه . واســ مــه ف عــد ــا وغ اة والــز الصــالة
ــم  أ إال للبيــان،  االســتعداد ــذا ــم امتالك ــ وا اشــ وإن النــاس أن ومعلــوم
ــ  املتمثلــة األوليــة املــادة اتحــاد رغــم وجودتــه قوتــه ــ درجتــه ، متفاضلــون ــ متفاوتــون

. يــة  العر املفــردات
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ــا  ف يختلــف صناعــات مــن حولــك مــا ل ــ ــذا مثــل : «… وقــل ــي  الزرقا قــال
ــ  ــا وقواعد ــ األو الصناعــة مــواد اتحــاد مــع ورداءة جــودة ــم ومصنوعا الصناعــون
املفــردات  ــ واحــدة ــا وقواعد صناعــة ــوإال مــا لغــة أيــة ــ اللغــوي البيــان كذلكــم ميــع ا
تختلــف  فقــل ت شــ وإن واألســاليب الطرائــق باختــالف يختلــف البيــان ولكــن اكيــب وال
مــل  ا تلــك واصطفــت ــة اللغو املفــردات ــذه انتقــت ــ ال ــب واملوا األذواق باختــالف
كالمــه  وســما اختيــاره حســن البيانيــة حاســته وســمت لــم املت ذوق ســلم يــة … فــإذا اكي ال

ولبــك. »(44) قلبــك ملــك و حســك عليــك يأخــذ ســموقــد
وكذبــه ،  صدقــه النظــرعــن غــض لفــظ  ،  بأبلــغ ــاراملقصــود ــوإظ إذا         فالبيــان
وســيلة  ون ت أن عدوا ال ف والســلب باإليجاب ا يحكم  عل أخالقية قيمة س ل فالبيان
وإذا  مــدح محــل انــت ــي اإليجا انــب ا ــ اســتخدمت فــإذا املرجــوة الغايــة ــ إ للوصــول
هللا  رســول أن عنــه هللا ــ ر عبــاس ابــن روى الــذم  فقــد محــل ــ ف ذلــك ــ غ ــ اســتخدمت

را. » (45) ــ ل البيــان مــن قــال : « إن وســلم عليــه هللا ــ ص
 ، البيــان  عمــوم عــن ر ــ ال وصــف لتنفــي جــاءت  ، للتبعيــض  جــر حــرف «مــن» 
ديــث  ا ــ مع ــ قيــل مــا وأفضــل النــاس ــن أع مــن حقيقتــه ء عــن ــ ال ــوقلــب ر ــ وال
ــ  إ القلــوب يصــرف ــ ح فيــه ق فُيصــدَّ ســان اإل يمــدح أنــه الفصاحــة ذي بيــان مــن يبلــغ أنــه
ووجه  قوله  و بذلك ن رالسامع فكأنه غضه إ القلوب يصرف ح يذمه ثم حبه
واملناســبة  الســياق التفســ ــذا عضــد را»  و ــ ل البيــان مــن وســلم : « إن عليــه هللا ــ ص

ديــث. ا ورود ســت ال ــ ال
لوقات  ا من ه غ دون سان اإل عا هللا ا خص ة م البيان األمرفإن ان وأيا
ــو  إن كذلــك ــون ي ألن ــل ــومؤ ف البيــان صفتــه تكــن لــم ليــف ، ومــن للت ــال أ يجعلــه بمــا
ا  وتوظيف ا استعمال و  أحسن إن عليه ال له الصفة ذه ون ت وعليه باألسباب اتخذ

ا.  أجل من وجــد ــ ال الغايــة بلــوغ


خاصــة ،  طبيعــة ذات ة شــر ال النفــس ــون ت أن ــ عا هللا حكمــت        اقتضــت
ــ  ع القــدرة ســان اإل يمتلــك ــة ز غر دوافــع بيــة وال ــض و بال للكمــال قابلــة ــا لك ناقصــة

ســامي.  بال عــرف ــومــا و وشــرعا عقــال مرتضــاة أعمــال ــ إ ــا ل تحو
ا. ﴾ الشمس :  9 /10 َ ا ا  َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ َ ا َّ َ َمْن َز َ عا : ﴿ َقْد َأْف قال

ومن  ا التصاقا الشــرأشــد ونوازع إال م الكر القرآن ة شــر ال النفس ذكرت وما
و  يتخلص  املرء مما ي ، وإنما وا والشــ الغرائزي ا طبع إ امليل ة شــر ال النفس طبيعة
الغرائــز  ــذه وصــول دون يلولــة النفــس - وا اضــة ر اضــة - أي والر ــدة ا با طبعــه ــ
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عليــال. ــا ــ فيص منــه ــا وتمك القلــب ــ إ وات والشــ
وترادفــت  تراكمــت ملــت ولــوأ أســقام عــن يخلــوقلــب ــ (ت505ه): « ال الغزا قــال
ــا  عالج ــ شــم ــ إ ثــم ا وأســبا ــا علل معرفــة ــ تأنــق ــ إ العبــد فيحتــاج ــرت وتظا العلــل
بقوله   واملراد ا مال ا، وإ َ ا َّ َ َمْن َز َ عا : َقْد َأْف بقوله واملراد ا ا» ، فمعا وإصالح

ا. (46) َ ــا َوَقــْد َخــاَب َمــْن َدسَّ
النفــس  أن متجليــة ، علمنــا ــا وتط النفــس تزكيــة ــ إ القــرآن دعــوة انــت      وملــا

ــض.  و وال بيــة ال قابليــة تملــك
فلــم  للفطــرة ومراعيــة بالواقعيــة ، مالئمــة اإلســالمية عة الشــر ســمت ا لقــد      
ــم  تنكــرعل ولــم يطــاق ال بمــا ليــف ت ذلــك ألن ــن مقر مالئكــة ونــوا ي بــأن ــن لف امل تطالــب
ــ  التمــادي ــم عل أنكــرت مشــروعة ،وإنمــا ــة التو دامــت واملعصيــة  مــا الذنــب حصــول
مطالــب  تحقــق متوازنــة ــا ام أح دايــة ، فجــاءت ال ــق طر ســلوك ــ ــط والتفر الضــالل

ــط . تفر وال إفــراط ــ غ مــن والــروح ســد ا
ذلك  و م لالرتقاء بأنفس العالية مم ال اب أل مفتوحا الباب تركت ذلك ومع

املتنافسون  نافس فلي
ــْم َظاِلــٌم ِلَنْفِســِه  ُ ْ َفِم ِمــْن ِعَباِدَنــا ِذيــَن اْصَطَفْيَنــا اْلِكَتــاَب الَّ : ﴿ ُثــمَّ َأْوَرْثَنــا ــ عا قــال
.﴾ فاطــر: 32  ُ ــ ــَو اْلَفْضــُل اْلَكِب ُ ــِه َذِلــَك  اِت ِبــِإْذِن اللَّ َ ــ ْ َ ْ ــْم َســاِبٌق ِبا ُ ْ ــْم ُمْقَتِصــٌد َوِم ُ ْ َوِم

لوامــة  نفــس ــ بالســوء إ أمــارة مــن النفــس تحــول قابليــة الشــرعية النصــوص ــت بي
مطمئنــة  نفــس ــ إ ثــم

م  أنفســ روضــوا الذيــن  ، كيــة  ال ــق طر ي ســال ادات وشــ التجــارب ــت وأثب    
ــ  ع ــا الزائلــة ، وحملو اللــذات ــ ع ــ الص ــ ع ــا و ذليلــة  فأج ــ إ ــة ضار مــن ــا فحولو

ــض. و لل النفــس بقابليــة ــ ضم اف ــ اع ذلــك ــ مســتعصية ، و ــا عل ــ و الطاعــات
إذا  األســد ألن األســد اضــة ر مــن أصعــب األنفــس اضــة ر أن حــزم: « واعلــم ابــن قــال

ا. »(47) شــر يؤمــن لــم نت ــ إذا والنفــس ا شــر ــا  أمــن ل تتخــذ البيــوت ــ نت ــ
م  و املقابلما و ا عل الناس عا فطرهللا ال ة الفطر الصفات          تلكم
ــ  ع املــة ن  مســؤولية ــن ،مســؤول لف م ونــوا ي ألن ــم ل اًء  أ وذ وفطنــة عقــال ــ عا هللا
ا  عا : ﴿ ِإنَّ قال جزاء وعقاب بل وعتاب مدح املرء محل ون ي وعليه م وتصرفا م أعمال
ــا  َ ْ َيِضــلُّ َعَل َمــا َفِلَنْفِســِه َوَمــْن َضــلَّ َفِإنَّ َتــَدى ْ ــّقِ َفَمــِن ا َ ْ ــاِس ِبا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب ِللنَّ َأْنَزْلَنــا

ــْم ِبَوِكيــٍل. ﴾ الزمــر: 41. ِ ْ َأْنــَت َعَل َوَمــا
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املقرئ (ت  455 ه)- العنوان  خلف ا- ابن بضم والباقون الضاد بفتح وحمزة عاصم ( 1 ) قرأ

السبع- ج1  –ص27. القراءات
ــم – ص421  420،- ط1 –  الكر القــرآن أللفــاظ ــرس املف ــم ــ  –امل البا عبــد فــؤاد ( 2 ) محمــد

ط 1939م. ــــــــــرة –ت ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ القا ة املصر دارالكتب
ود :91. ساء76 -  ساء 27/28 – ال ( 3 ) البقرة -282 ال

القــرآن – ج8  ص-215تحقيــق : محمــود  آي ــل تأو عــن البيــان ي (ت  310ه) – جامــع ــ ( 4 ) الط
ط 1971م مصــر- ت ــرة تيميــة - القا ابــن شــاكر – ط -2  مكتبــة محمــد

من:  ل ــــــــــــــــــــــــق ــ العظيم - ج3  - ص-443 تحقيــــ القرآن كث (ت 774 ه ) – تفس ( 5 ) ينظر : ابن
 ، البا عبد أحمد رشاد ، ع السيد ماوي ،  محمد ال فضل محمد ، محمد السيد مصطفى

ط2000 م. ة - مصر- ت ع -ا شر  والتوز لل قرطبة قطب- ط 1-مؤسسة عباس حسن
عبــد  ــز  -ج2 ص-40 تحقيــق العز الكتــاب تفســ ــ ــ الوج ــرر عطيــة (ت 546 ه)- ا ( 6 ) ابــن

ط 2001م. لبنــان – ت وت ــ ب العلميــة - ط 1- دارالكتــب الشــا عبــد الســالم
نقصــان  اإليمــان ، بــاب : بيــان كتــاب ــ ــدود ، ومســلم ا كتــاب ــ البخــاري رواه ديــث ( 7 ) ا

. ــ باملعا اإليمــان
الدواء الشا – ص84. عن سأل ملن ا ال واب ة (ت751 ه)  –ا وز ا قيم ( 8 ) ابن
م  – ص91. الكر القرآن ـــــــــة ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ نفسيــــــــ ات اش  – ال محمد ميد ا ( 9 ) د/ عبد
ن –ج1 ص107. ـــــــــــــــــدي (ت 170 ه) -الع ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ يـ الفرا أحمد بن ليل ( 10 ) ا

مــادة:  ــ ــة –ج1 ص404  اللغو الفــروق ــم عــد 395  ه) - م العســكري (ت ــالل ( 11 ) أبــو
لــع. وال ــوف وا الفــزع ــن ب الفــرق

ية –ج1 ص8. وسرالعر اللغة ـــــــــه ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ الثعال ( ت429 ه) - فقــــــ ( 12 ) ينظر : أبومنصور
السادس -ص4685. لد ع - ا ل العرب – مادة : ه منظور (ت 711 ه) – لسان (13) ابن

لــم  ــي أ عضــده الســابق–ج29 ص167 ، و عاشــور(ت 1393ه) –املرجــع ــربــن الطا (14) الشــيخ
ــ  القــرآن ،وال ــب غر ــ »  املفــردات ــ ــي(ت502ه)  ا األصف الراغــب لــع» عنــد مــادة « ــ ع ــ أع

ــد (ت321ه). در ـــة «البــن ــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ اللغــــــ ــرة «جم

ــــــــــــق -ج23 ص26. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ السابـــــــ ي (ت 310  )-املرجع (15) الط
السابق – ج6 ص209. (16) الزمخشــــري (ت 538ه)- املرجع
ــــــــــــــــــــــــه –ج-7ص143. ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ نفســـــــــــــــ (17) املرجع

فــات –  ص23  – ه 816) - التعر ــي (ت رجا تحتــه «   ا طائــل ال الــذي شــو:» الزائــد ( 18) ا
ط  لبنــان –ت وت ــ ــي -ب العر رقــم :   976  - ط -1دار  الكتــاب األبيــاري . تحــت يــم تحقيــق  : إبرا

1405ه.
ا. عد السابق –ج15  ص315 وما عاشور(ت 1393ه)  -املرجع ربن الطا ( 19 ) ينظر : الشيخ

القرآن –ج18 ص290. ام ألح امع ( 20 ) القرط ( ت671 ه ) – ا
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رقم 1405. تحت مسنده أحمد ( 21 ) رواه
املال  ن ب مادة : الفرق الســابق –ص482  عد 395 ه)  –املرجع العســكري (ت الل ( 22 ) أبو

رقم1895. تحت شب وال
ــا –  كالم ــ العــرب ن وســ اللغــة فقــه ــ ــ فــارس (ت 395  ه)-الصاح ابــن ( 23 ) ينظــر :  أحمــد
مصــر- ط1 – ت  ــرة الســلفية – القا ــ  املســميات – ص65 - املكتبــة ع تقــع األســماء كيــف بــاب

ط 1910م.
ية –ص45. القش ـــــــــة ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ي (ت 465ه  ) – الرسالـ (24) القش
ب. ب ح السابق  –ص 743مادة منظور (ت 711ه)- املرجع ( 25 ) ابن

النفــوس – ج 1 ص 12- دار  مــداواة ــ والســ ــري (ت 456 ه ) –األخــالق الظا حــزم  ( 26 ) ابــن
ط 1980. وت –   ط-2 ت ــ ب ــــــــــــدة ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ديــــــــــــ ا اآلفــاق
السابق- ج 1 ص460. ـــــــــــــــع ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ يدي (ت 170 ه) - املرجــ ( 27 ) ينظر: الفرا
السابق -ج1 ص96. ـــــــــع ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ي (ت502 ه)- املرجـ ا األصف ( 28 ) الراغب
السابق –ج 30 ص.334. عاشور(ت 1393ه) –املرجع ربن الطا ( 29 ) الشيخ

املــال –ج20 ص -56 تحــت  فتنــة مــن يتقــى مــا يحــه – بــاب ــ البخــاري أخرجــه ديــث ( 30 ) ا
رقــم1737 . ــن – ج5  ص263 تحــت وادي آدم البــن لــوأن يحــه – بــاب ــ رقــم 5950 ومســلم

أبــوالفضــل  القــرآن –ج3 ص-291 تحقيــق : محمــد علــوم ــ ــان ــ (ت 794 ه)- ال (31) الزرك
ط1957م. مصــر- ط-1ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اث - القا ــ دارال يــم – مكتبــة إبرا
القرآن – ج1ص195. علوم ( 32 ) السيوطي (ت911 ه) –االتقان

املــال ، تحــت  فتنــة مــن يتقــى بــاب : مــا ــ يحــه ــ البخــاري رواه جــه تخر ســبق ديــث ( 33 ) ا
رقــم 5956 ، ج20ص65 .

ــــــــــــق- ص42. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ السابــــــ ي (ت 816  ه) –املرجع رجا ( 34 ) ا

السابق - ص35. عد 395 ه)  - املرجع العسكري (ت الل ( 35 ) أبو

القرآن -ج3 ص272. علــــوم ان ( 36 ) الزرك (ت  794 ه) - ال
ــــــــــــق -ج2 ص19. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ السابــــــ كث (ت774 ه) – املرجع ( 37 ) ابن
يل -ج2 ص14. الت ــــــــــم ــ ــ ( 38 ) البغوي¬ (ت516  ه )أبومحمد - معالــ

رقــم  املــرأة ،ج16 ص41 تحــت شــؤم مــن يتقــى يحــه -بــاب : مــا ــ البخــاري ديــث : رواه (39) ا
رقــم 4923. الفقــراء ج13 ص284  تحــت نــة ا ــل أ ــ يحــه - بــاب : أك ــ   4706 ، ومســلم

ر. ط ف السابق - مادة منظور (ت711ه)-املرجع ( 40 ) ابن
واألثــر – ج 1 ص  ديــث ا ــب غر ــ ايــة ــ ( ت 606 ه)- ال األث ابــن ــزري ا بــن ( 41 ) محمــد
لبنــان - ت  وت ــ العلميــة  ب - املكتبــة ــ الطنا محمــد ومحمــود الــزاوى ــرأحمــد 705 - تحقيــق : طا

1979م. ط 
البيــان  ــن ب الســابق – ص109 -  بــاب : الفــرق عــد 395  ه )-املرجــع العســكري (ت ــالل (42) أبــو

رقــم 429. تحــت ــدي وال
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البيضاوي (ت791ه) - أنوار  ج4 ص206 ، وكذا السابق ( 43 ) ينظراملاوردي (ت 450ه)- املرجع
ل ،ج 5ص235. وأسرارالتأو يل الت

الســيوطي (ت911 ه) –  العرفــان –ج2  ص219 ، وكــذا ــل ــي (ت 1367ه)  – منا ( 44 ) الزرقا
ــــــــــــــــــق ،ج2ص213. ــ ــــــــــــــــــــ ــ السابــــ املرجــع

تحــت  الطــب بــاب ــ رقــم 4749 و تحــت اح النــ بــاب ــ يحــه ــ البخــاري ديــث  :رواه ( 45 ) ا
تحــت  ــن وفي ال مســند ــ أحمــد رقــم 4354،واإلمــام تحــت األدب ــ   كتــاب رقــم 5325 ،وأبــوداوود

رقــم 1564 . تحــت امــع ا كتــاب ــ مالــك رقــم17598 واإلمــام
ــ –  العرا افــظ ا ــج تخر امشــه الديــن – و ــ (ت 505 ه ) - إحيــاء علــوم الغزا (46) أبــوحامــد

ــي. العر ج3ص-49دارالكتــاب ن ضــرحســ ا تحقيــق : محمــد
السابق -ج1 ص75. حزم (ت 456 ه ) – املرجع ( 47 ) ابن

      

  


