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 كلمة رئيس اللجنة

 

والبيان البالغة  نبيه صاحب  و جعل  وتبياًنا،  ا  عربيًّ لساًنا  القرآن  الذي جعل  ، الحمد هلل 

توضيًحا وإعطاء، وأشهد أن محمًدا عبده   هأشهد أن ال إله إال هللا، أنعم باللسان على اإلنسان من

وأصحابه وأتباعه الذين سلكوا    آلةورسوله أفصح الناس لساًنا وأحسنهم بياًنا، صلى هللا عليه وعلى  

 أما بعد. طريقته لغة وبياًنا وإعراًبا.

 

 فضيلة األستاذ الدكتور أحمد رفيع الدين بصفته مدير جامعة ماالنج الحكومية 

 دكتورة أوتامي ويدياتي بصفتها عميدة كلية اآلداب جامعة ماالنج الحكوميةفضيلة األستاذة ال

 فضيلة الدكتورة هنيء محلية الصحة بصفتها رئيسة قسم األدب العربي جامعة ماالنج الحكومية

   املؤتمر الدولي للغة العربية  وآدابها وتعليمها   اأصحاب الفضيلة سادتي املتحدثين واملتحدثات في هذ

 أعضاء هيئة التدريس بقسم األدب العربي جامعة ماالنج الحكومية األفاضل اتذتيأس

   أيها الحضور الكرامو  ويا أيها املشتركون واملشتركات السعداء

 أحييكم تحية إسالمية تحية مباركة من عند هللا.  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

ليس لغيرها من اللغات العاملية جمعاء، فهي    ال شك في أن اللغة العربية لها من املكانة ما

لغة القرآن الكريم والوعاء الذي يحمل شعائر ديننا اإلسالمي الحنيف وتراثنا الفكري الخالد. ومن  

الوفاء    األمة اإلسالميةهنا وجب على   اللغات. وانطالقا من  بين  خدمتها والعمل على إعالء شأنها 

األول.    وتعليمها  للغة العربية وآدابهااألول  بواجب خدمة لغة القرآن الكريم يقام هذا املؤتمر الدولي  

  هذا املؤتمر يجمع أهل اللغة العربية، وخبرائها ، ومدرسيها ، ودارسيها ، ومحبيها ، واملهتمين بها الذين 

 .  جاؤوا من البالد العربية واإلسالمية ، واملدن واملحافظات البعيدة، والجهات املختلفة

املناشط  إقامة  تعذر  ظل  وفي  كورونا  جائحة  ظل  في  الثاني  للعام  كله  العالم  اتجه  ولقد 

الفكرية واقعيا إلى استثمار التقنية لكي تستمر دون توقف، فكان لزاما على هذا املؤتمر املبارك أن  
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املفكرين . وقد أراد لكل األكاديميين والباحثين واملثقفين و 2021سبتمبر    19  –  18يقيم افتراضيا في  

وكافة املتخصصين في اللغة أو في املناهج وطرق التدريس أو في التقنيات الحديثة وسائر املهتمين  

أن يقدموا بحوثهم وملصقاتهم العلمية في املجاالت التي تغطيها محاور املؤتمر الشاملة واملتنوعة،  

ر في خدمة لغة القرآن  والتي يرجى لها أن تسفر عن أطروحات نافعة ومفيدة، وأن تسهم بقدر كبي

 الكريم. 

في   بيننا  في مجال    ون أساتيذ وهم خبراء نجباء متأهل  سبعة  املبارك  املؤتمرا  هذإنه حضر 

العربية وهم   في جامعة أسيوط  اللغة  العربية  اللغة  الحديبي: أستاذ تعليم  علي عبد املحسن  .د. 

مريكا ورئيس الجامعة  بأ  األئمة  اتحاد  رئيس :    املنيس ي  ادريس  بن   وليد.  د.  أ  .  جمهورية مصر العربية

  تعليم  لبرنامج األكاديمي واملدير العاملي  االتحاد مدير:   على الشيخ هداية.  د. أ .اإلسالمية بمنيسوتا 

 قسم  مدرس :    زيدان  محمد  أشرف.  د.  بإنديانا  األمريكية   بالجامعة  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة

ماليزيا  أكاديمية  البشرية،  والتنمية  الدعوة ماليا،  جامعة  اإلسالمية،    مجيب .  د.  أ  .  الدراسات 

  رئيسة :     الصحة   محلية هنيء.  د  . نيودلهي  نهرو   الل  جواهر  جامعة  في  العربي  األدب  أستاذ:     الرحمن

   بإندونيسيا الحكومية ماالنج جامعة العربي األدب قسم

أن أقدم لكم أيها السادة الحضور   الجميل  املؤتمر  هذامن  اسمحوا لي بصفة رئيس اللجنة  ف

 هذا   في  إننا . والقيمة  املؤتمر  اللمشاركة في هذشكرنا الجزيل وتقديرنا البالغ على حسن تلبيتكم  

 وقدموا  دعوتنا  لبوا  الذين  الباحثين  العلماء  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  نتوجه    املبارك    املؤتمر

 بذلتم.  ما على العطاء لكم يجزل  أن تعالى هللا نسأل والعطاء، زالتمي ملسيرة دعما ثهمبحو 

 الشكر  بأوفر  العربي  األدب  قسم  لرئيسة  أتقدم  أن  السعيدة  املناسبة  هذه  في  أيضا  يسرني

 تسير  حتى  تاما  اإعداد  املؤتمر  هذا  إلعداد  إرشادا  وتشرفنا  إرشادا  ترشدنا  ألن  البالغ  اهتمامها  على

 . وسهولة بيسر   املؤتمر هذا فعاليات

 املؤتمر  اهذ  إلنجاح  ونهارا  ليال  جهودهم  بذلوا  الذين  للمنسقين  والتقدير  الشكر  بجزيل  ونقدم

   الجزاء. أوفر مهويجزي همحسنات ميزان في العمل ذلك  يجعل أن هللا  من أرجو  ،العلمية

 أيها الجمع الكريم !
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كبوةإن   ولكل جواد  هفوة  عالم  في لكل  تقصيرنا  على  والعذر  العفو  منكم  نطلب  وعليه   ،

في السنة القادمة أحسن   املؤتمر   . والكمال هلل وحده. وأرجو أن تكون فعاليات  املؤتمر  هذاتنفيذ  

 وأفضل مما كان عليه هذه السنة. باهلل التوفيق والهداية.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 2021 سبتمبر 16ماالنج، 

 مع كل االحترام والتقدير, 

 رئيس اللجنة 

 واهب داريادي د. محمد 
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 كلمة رئيسة قسم األدب العربي

 

،  وأنزل من السماء ماء، فمنه شجر، ومنه شراب،  الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب

ونعوذ ، املسببات واألسبابنحَمده تبارك وتعالى على ، جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو األلباب

وأشهد أن ،  ونسأله السالمة من العذاب وسوء الحساب،  بنور وجهه الكريم من املؤاخذة والعتاب

وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ،  امللك فوق كل امللوك ورب األرباب،  ال إله إال هللا العزيز الوهاب

م  ،  الشيبة والشباباملعصوم صلى هللا عليه وسلم في  ،  ورسوله املستغِفر التواب ِ
 
ِ وسل

اللهم صل 

 ، أما بعد وبارك عليه وعلى اآلل واألصحاب

العلمي   واملعرفة  مهم  البحث  الثقافة،  خلق  للباحثين ال في  ة  العلمي  األبحاث  تتيح  جديدة. 

رصة رفع مستوى املعرفة العام.
 
في تقديم رؤية عن املستقبل، واالتجاه الذي تسير فيه  وهو مهم    ف

ا ة، ومدى تطورهااملجاالت  الكون بشكل أوضح، وملعرفي  الناس على فهم ورؤية  ، وفي في مساعدة 

الدراسات. إلجراء  متطورة  وآليات  ومنهجيات  أساليب  العلمي  و   تنمية  مدارك ي البحث  من  وسع 

حث املهتمين في ويساعد على نشر العلم واملعرفة حول موضوع البحث العلمي  ويالباحث العلمي  

بجامعة ماالنج الحكومية ولهذه األهمية الكبرى ينعقد قسم األدب العربي  راءة.  موضوع ما على الق

 .  2021سبتمبر   19-18في   بإندونيسيا ’’مدلى’’ )مؤتمر دولي للغة العربية وآدابها وتعليمها(

البحوث   املؤتمر  ومجاالت  العربيةلهذا  اللغة  تعليم  العربي، تشمل  واألدب  واللغويات،   ،

تعليم اللغة العربية: دراسة واقع اللغة  ة، والدراسات العربية واإلسالمية. ويبحث في  والبالغة القرآني

العربية واستشراف مستقبلها؛ التعليم عن بعد  للغة العربية؛ تعلم اللغة العربية لغير الناطقين  

يبحث  . ز علم الداللةو اللغويات: النحو؛ الصرف؛ علم األصوات؛ املعاجم؛  . وتبحث في بها؛ وأمثالها

النقد األدبي القديم واملعاصر؛ النوادي واملجالس والصالونات األدبية؛ التصوير :  األدب العربيفي  

اإلعجاز البالغي؛ أساليب القرآن :  لبالغة القرآنية. وتبحث  في افي اللغة العربية؛ السرديات وأمثالها

القرآن تعليمه :  ربية واإلسالميةالدراسات الع. وتبحث في  اللغوية؛ تعليم لغة القرآن الكريم وأسلوبه

وتفسيره؛ السنة املطهرة والواقع الحاضر؛ عالقة االسالم باللغة العربية؛ اللغة العربية وإشكاليات 

 .الهوية؛اللغة الفصحى واللهجات العامية؛ الخط العربي ونحوها
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صداره يأمل القسم من إيعد نشر كتاب املؤتمر من أهم أهداف القسم بانعقاد املؤتمر. و  

وأن يسهم في  ومهتمين باللغة العربية أن يفيد متلقيه، وبخاصة الباحثين وطالب الدراسات العليا،

 . كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تجاه إصدارنا.  خدمة العلم واللغة العربية، فتقدمه لآلخرين

ي مشارعه يشكر قسم األدب العربي جامعة ماالنج الحكومية إندونيسيا  كل الذين ساندوه ف

األول.     دوليوفعالياته ويخص بالشكر جميع اللجنة املنفذة على مابذلوه من انجاح هذا املؤتمر ال

نسأل هللا الكريم كما يسر لتأليفه وأعان عليه أن يلهمنا شكره ويخلص لوجهه عملنا فيه ويتقبله  

يدنا محمد وعلى آله وصحبه  والحمدهلل أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا وصلى هللا على س منا وأن ينفع به.  

 أجمعين. 

 

 

 رئيسة قسم األدب العربي 

 جامعة ماالنج الحكومية بأندونيسيا  

 

 

   أ.م.د. هنيء محلية الصحة 

 
  



 

viii PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARABIC LANGUAGE (MUDALLA)                  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2021 

 

Table of Contents   / هرس الف  

 

 لفامل

 ة حفصالو  

 

 العنوان و  اسم الباحث

 

PDF 
دور الخطاطين املجودين الرواد األوائل في تقعيد جماليات الخط العربي: دراسة 

 تاريخية

 دعاء بنت محمد داود األشعري  18-1

PDF 
اإللكتروني لدرس اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج  التعلم 

 19-في عصر كوفيد

19-30 Moh. Fauzan 

PDF "ة في إبداع النوادي األدبية النظرة  قراءة في املوضوع" السوداوي 

 مصطفى فاروق عبدالعليم محمود  31-52

PDF  لسانيات النص وتجديد وظائف الدرس األدبي للناطقين بغير العربية 

 رندا يوسف محمود, محمد داؤد محمد 53-65

PDF )تعليم اللغة العربية في املدارس النظامية الحديثة في نيجيريا ) خبرات وتجارب 

 أحمد غربا  66-73

PDF  املجاز بالحذف بين البالغيين واألصوليين في ضوء التداولية والتراث العربي 

 أحمد محضر  74-93

PDF Background Elements Representation in Fiction Writing  

94-115 Nurhidayati Nurhidayati 

PDF  العربية الفصحى و عالقتها باإلسالمخصائص اللغة 

 بالل أحمد بيغ 116-131

PDF  بالدين اإلسالميأهمية اللغة العربية وعالقتتها 

132-149 Syedah Mahparaa 

http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/905/851
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/905
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/905
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/905
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/905
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/906/861
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/906
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/906
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/906
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/915/864
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/915
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/916/862
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/916
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/917/865
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/917
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/917
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/917
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/904/850
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/904
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/918/863
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/918
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/919/866
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/919
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/919
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/919
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/921/869
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/921
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/921
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/921


 

ix PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARABIC LANGUAGE (MUDALLA)                  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2021 

 

PDF  عالقة البنيوية والدراسة القرآنية والنقد عليها 

150-162 
Nur Faizin, Muhmmad Lukman Arifianto, Moh. Fery Fauzi, Hanik 

Mahliatussikah 

PDF  )األفعال املجهولة في السورة آل عمران )دراسة تحليلة الصرفية 

 أم  سلمة 163-172

PDF 
التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر سعيد عقل: نص "فراشة فراشتان" 

 من مجموعة "أجراس الياسمين" نموذجا 

 مصلح النجار, رشا سمير غانم 173-197

PDF 
ب السنة النبوية تجاه مشروع إسالمية  السنة  املطهرة والواقع الحاضر: تجاو 

 املعرفة نموذجا 

 عبد املفيد, فيران نيكا لستاري  198-216

PDF الشيخ عثمان بن فودي الشاعر املتصوف 

و 217-232 و سليمان   أبُّ

PDF  التجربة الصوفية في الشعر الجزائري الحديث بين التقليد واإلبداع 

د طه جواد ياسين الساعدي, م.م آسيا عبد القادر علي عمراني  234-253  م.د. محم 

PDF 
أنماط الصورة الشعرية في ديوان )واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد  

 جمة الشعرية للصاوي شعالنإقبال دراسة مقارنة بين األصل والتر 

 أحمد محمد عبد القادر عبد السالم 254-274

PDF ة العربية في ماليزيا في ضوء احتياجاتهم التربويةتقويم أداء معلمي اللغ 

 عبد الرشيد أوالتنجي عبد السالم  275-290

PDF  ب
ْ
ط

 
د ق  دالالت بيانية في ديوان سي 

ن تكور  291-313  عبد الرحمن الحاج حم 

PDF  أسلوبية التراكيب في القرآن الكريم 

 نور خالد محيي الدين  314-332

http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/922/867
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/922
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/923/868
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/923
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/924/870
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/924
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/924
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/924
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/924
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925/871
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/925
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/926/872
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/926
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/927/873
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/927
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/928/874
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/928
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/928
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/929/875
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/929
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/929
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/929
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/930/876
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/930
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/1095/1036
http://prosiding.arab-um.com/index.php/mudalla/article/view/1095


 

x PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARABIC LANGUAGE (MUDALLA)                  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Tahun 2021 

 

PDF 
االتجاه الواقعي في املسرحيات العربية النيجيرية "رحلة البحث عن اإلنسان"  

 ل
ً
 كمال الدين بالوغن: أنموذجا

 بشير أمين 333-349

PDF 
ابن جني في مقاربة القضايا اللغوية في اللسان العربي، كتاب الخصائص  منهج 

 نموذجا 

 الهام بغداد 350-359

PDF 
دور البطل والبطولة في الرواية العربية املعاصرة مع إشارة خاصة إلى "مدن 

 امللح" لعبد الرحمن منيف 

ار أحمد نجار 360-374  سي 

PDF واقع تعليم القراءة في املدرسة الجزائرية 

 عبد الحميد خالدي 375-402

PDF )غة العربية باملدرسة الجزائرية )املقاربة بالكفايات نموذجا
 
 طرائق تدريس الل

ـد نــــمــــرة, سليـمـة صـــالح  403-414  مــحــم 

PDF  مستقبل اللغة العربية دراسة على ضوء النظرية الخليلية الحديثة 

 عبد القادر بن التــواتي 415-438

PDF الشدياق والرؤية اإلصالحية التجديدية للمعجم العربي 

 يمينة مصطفاي  439-456

PDF اللغة العربية و إشكاليات الهوية 

 م. م فاطمة موس ى عبد العباس 457-472

PDF تجليات الوازع الرومانس ي في الفكر األدبي والنقدي العربيين 

 حيزية كروش 473-492
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سؤال الهوية في الرواية الجزائرية املعاصرة "رواية ليلة هروب فجرة " ألحمد  

 زغب أنموذجا 

 نزيهة زهواني  493-503

PDF اتجاه البياني في جامع ألحكام القرآن للقرطبي 
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 عمر رياض 504-517

FPD 
ة  حوي  ة في تأويل الوظيفة الن  ة  -إسقاطات فلسفة الكم  الفيزيائي  قراءة فونولوجي 

اللة من معاني لن  - في إعادة إنتاج الد 

د نجيب مغني صنديد 518-535  محم 

PDF نقد الرؤية االستشراقية ونقضها -جن الشعراء 

 عثمان بالفقيه 536-543

PDF  إعجاز القرآن الكريم؛ تأمالت فكرية للدكتور محمد عبد هللا دراز 

 إيرتا محي الدين, مديان محمد مخلص  544-563

PDF مستويات اللغة العربية املعاصرة الخاصة 

 عبد الباسط ذهيبة  564-590

PDF مسرحية توبة الذئب 

 ضاهر حسين الحمود 561-614

PDF   ياق اللغوي  كلمات املشترك اللفظي بصيغة اسم الفاعل واستعمالها في الس 

 أومان كريا شهداء 615-635

PDF 
أهمية علم أصول النحو مقابل علم أصول الفقه عند الطلبة جامعة 

 اندونيسيا التربوية 

 اثنينية اثنينية, نور العين  636-645

PDF 
اللغوية و املشكلة غير اللغوية )الال لغوية( أثناء تعليم اللغة العربية  املشكلة 

 وتحليلها في مدرسة نهضة العلوم بهات ياي، سونجخال، تايالند 

 إلهام فتح رمضان, محمد ألف خير النعيم  646-667

PDF 
العامل وتطبيقاته عند النحاة العرب )كتاب األمالي النحوية البن الحاجب 

 أنموذجا( 

 دي بودرامة, العمري صوشة الزاي 668-688

PDF 
تعليم مهارة املحادثة بالعربية للناطقين بغيرها ومشكالتها من وجهة نظل طالب  

 جامعة األمير سونكال فرع فطاني / تايالند 
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 رشدي طاهر, براسيرت بان بري  689-714

PDF 
ذكي في التعلم عن  جهود مدرس ي اللغة العربية في نحسين استخدام الهاتف ال

 كوتاموباغو سوالويس ي الشمالية  1بعد في املدرسة الثانوية الحكومية 

 نور فضيلة أمين, فرحان فخريزي السقاف  715-727

PDF 
فن املناظرة ودورها في تعليم مهارة الكالم للناطقين بغيرها )دراسة وصفية 

 تحليلية(

728-742 Nurul Hana Mustofa, Ilham Fatkhu Romadhon 

PDF 
بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية و استجابات املسلمين للغة  العالقة 

 العربية

 اثنينية اثنينية  743-753

PDF  املشترك بين املاليوية والقرآن: أنموذج منهاج لتعليم العربية للناطقين باملالوية 

 محمود ثابت أحمد إبراهيم, نور أذان بنت محمد رويان, السيد محمد سالم 754-759

PDF ة غة العربي 
 
دة في ترقية مهارة االستماع في الل  فعالية وسائط اإلعالم املتعد 

 س, فطرية فجرينا, يوني أنتيكارادين أحمد بارنابا 760-775

PDF 
 الثاني من املرحلة تحليل 

 
الكتاب املدرس ي ملادة اللغة العربية لطالب الصف

 الثانوية متتابع من وزارة الشؤون الدينية 

 نور العين, اثنينية اثنينية  776-789

PDF 
إستيراتيجية تعليم مهارة الكالم في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع  

 بتا اإلسالمي -العلوم بتا

 مصطفىأحمد فوز كريم, علي  790-800

PDF 
مجاهدة املدرسين الخراج مشكالت الطلبة في تعلم النحو بالنحو الواضح  

 الجزء األول 

 مكاوتي مكاوتي, أحمد رشدي, زمزم رشيدي 801-210

PDF 
نموذجا )دراسة داللية  19-االستعارات التصورية في الخطاب اإلعالمي : كوفيد

 عرفنية( 
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 أحمد منتهى أفندي  811-822

PDF  ريعة
 
غة والش

 
 مدلول الفقه بين الل

 غنى أحمد عيواظة  823-840

PDF الرواية السجنية العربية: املغرب نموذجا 

 أنس بوسالم  841-857

PDF  )الخصائص الكتابية فى ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين )دراسة موازنة 

858-872 MI GUANGLI 

PDF مذهب واحد أم مدارس نحوية  -النحو في األقاليم العربية 

 فوزية دندوقة, شهيرة زرناجي 873-886

PDF 
جماليات اللقطة السينمائية في السرد الروائي: رواية "فيلم خرافي" للكاتب 

 
ً
 حسن عبد الرزاق انموذجا

 م.م اسيل عبد العباس محي  887-901

PDF  بطريقة بسيطةتصريف األفعال املعتالت في اللغة العربية : االستكشاف 

 أحمد سماك بن سليمان املدني 902-915

PDF  ومعانيها عند " ل  َعَل َيْفع 
َ
 الصرفيينصيغة "ف

 بلو محمد 916-926

PDF 
مشاهدة الفطرة في اللسان العربي املبين بدراسة الحروف املقطعات في فواتح  

 السور 

 الدين حذيفة نور  927-936

PDF اإلعجاز اللغوي في القرآن عند بديع الزمان سعيد النورس ي 

937-950 Inayatul Maula, Agus Riyadi 

PDF  اللغة العربية والثقافة الشعب النيجيري 

 اسحاق ابراهيم كورا  951-963

PDF البالغة القرآنية وتطورها 

 عبادل أحمد دار  964-976
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جماليات الخط العربي: دراسة  تقعيدفي  األوائل الخطاطين املجودين الرواد دور 

 تاريخية

 محمد داود األشعري بنت دعاء 

املاليزية التكنلوجية/ أكاديمية الحضارة اإلسالمية  الجامعة  

 duaaalashari@gmail.com : البريد اإللكتروني
 

  

 مستخلص البحث

 ظهر الخط العربي 
ً
  أقطارالخطاطين في  أيديعلى قديما

ً
  عربية

ً
 ، وهؤالءوإسالمية

  الخطاطون كان
ً
  ابارزً  لهم دورا

ً
التفنن  ىالخط بل وحت  وتجميل في تجويد وتحسين وفعاال

إن أشهر مجودي الخط املتفننين األوائل الذين تفردوا بالخط، و  ،وتراكيبه أوضاعهفي 

  قد نشأوا في بغداد، ومنها برعوا بخطوطهم.
ً
رتقاء ال لمضنية  ملا بذلوه من جهود   ونظرا

وتفننوا في  الخط العربيالخطاطين خدموا  أن هؤالء  فالخط العربي  وبجمالية بجوة

رواد حياة لعرض ترجمة   من هذه الدراسة هو  . لذا فالهدفتراكيب وتجميل أوضاعه

 األمة تراثالذين ساهموا في املحافظة على القاعدة البغدادية في الخط العربي 

 
 
 أهدهم ليصبح فن الخط العربي أحد صار ج  اإلسالمية وبذلوا ق

ً
 هم فنون العالم جماال

 و 
ً
 تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور الخطاطين الرواد األوائل في تقعيد   .كماال

ً
وأيضا

املستعان به في هذه الدراسة هو املنهج التاريخي  جالعربي. املنهوترسيخ جماليات الخط 

وذلك من خالل الحديث عن مسيرة أهم الرواد األوائل الذين أرسوا قواعد وأصول 

املاثلة في املعاصرةالبيانات هي املصادر التاريخية جمالية الخط العربي. وطرق جمع 

الخط العربي و أبرز رواده. وتوصلت  بين ثناياها تتناول  التي الكتبالوثائق و جملة 

بن البواب وياقوت املستعصمي  امقلة و  ابناملجودين الرواد  أن الخطاطينالدراسة إلى 

في تقعيد وترسيخ بناء جمالية الشكل في الخط   (ووظيفيمعرفي وفني  )كان لهم دور حيوي  

ابن املقلة وابن البواب بأن كما توصلت الدراسة  العربي على أساس النسبة الفاضلة.

الخط العربي رسم قواعد إتقان في  اقديمً  الخطاطين وياقوت املستعصمي من أبرز 

                                                                                   .                                                                                   بأسلوب فني تشكيلي يشهد لهم الزمان واملكان

 الكلمات الرئيسية:  الحضارة اإلسالمية   ،الخط العربي لخطاطين، الرواد،  جماليات، ا

mailto:duaaalashari@gmail.com


...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 2 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  
 

 املقدمة

  حيث في العصر العباس ي تطور الخط العربي 
ً
  أصبح الحرف عنصرا

ً
  في الزخرفة  رئيسا

عد  إسحاق البربري مؤلف أول كتاب في الخط  تزين القباب واملساجد واملأذون والقصور و  ، وي 

عتبر فاتح عهد  جديد  في تاريخ فن الخط  والكتابة وهو "تحفة الوامق"  
 
وأستاذ ابن مقلة الذي ا

  الوزير العباس ي املشهور  قلةبن م  أبو علي محمد ر و ظهبو  (.21م، ص 1990العربي )درمان، 

 س وقواعد ونسب فاضلة ذهبية لي  يالذي ضبط الخط ووضع له مقايو 
ً
   صبح الخط فنا

ً
 وعلما

  ىأخترع خط الثلث مما أعطكما أنه  .املميزة مالمحهله 
ً
  الخط نعومة

ً
 ال مثيل لها.  وانسيابية

( "بأن ابن املقلة هو نقطة البداية عن جدارة في 21م، ص1990درمان )  ىويؤكد مصطف

إن  مرحلة جديدة في تاريخ الخط، وهو الذي وضع القواعد املهمة في تطوير الخط العربي". 

 ابن املقلة نسب جميع الحروف إلى األلف الت
ً
سب الخط املنسوب،   ي اتخذها مقياسا

 
وإليه ن

، وعلى هذا األساس وضع ابن   نسب هندسية  روفه إلى بعض ب  نسب ح 
 
بمعنى الخط الذي ت

  (.9م، ص1964مقلة قانون الخط العربي وابتكر خط الثلث والنسخ ) ابن النديم، 

 جدير بالذكر بأن الوزير ابن هو  اومم  
 
ملحرر من تحويل  ما بدأ به قطبة ا  أكمل قلة امل

ابن املقلة هو أول من هندس الحروف وضبط   ، إناللين شكله إلىالكوفي  شكلهالخط من 

ويقول إدوارد دروبرتسن   للخط، قط وهو من وضع النسبة الفاضلة بالن   وأبعادهامقاسيها 

قطة وجعل الريشة  إن الخطاط ابن املقلة قد اخترع طريقة جديدة للقياس عن طريق الن  "

يذكر التاريخ الخطاط العباس ي علي بن   ومن بعده (.45م،ص1990)حنش،  قياس"وحدة لل

 اوهو صاحب الخط املليح واإلذهاب الفائق والذي يعتبر علًم  ابن البوابهالل واملعروف ب

 مميز 
ً
 من أعالم الخط العربي الخالدين عبر العصور ومن مفاخر العراق وهو الذي أقام ا

ف بعده مدرسة
 
إن ابن  (.81م،ص1998تجرى على آثاره )الجبوري، الخط جمالية وخل

وأقام الخط على قواعد  قام به ابن مقلة في الثلث والنسخ وجودها ونقحها جمع ماالبواب 

 عن ذلك فلقد أسبغ ابن البواب على الخط 445م، ص1900)الحموي،  جمالية
ً
(. فضال

ياقوت املستعصمي    الخط. ثم تالهالكثير من القيم الجمالية مع الحفاظ على قواعد وهندسة  
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الستة )الثلث  بتجويد األقالم و  بترسيخ قواعد الخط في أواخر الدولة العباسية الذي قام

وامتازت هذه األقالم بالرشاقة والدقة وسمي   والنسخ واملحقق والريحاني والتوقيع والرقاع(

بة ملحة املختطف في  ( في كتا39م، ص 1992ولقد ذكر حسين بن ياسين )  "،قبلة الكتابب  "

  بها األقالم في الدولة العباسية  تصناعة خط السلف املراحل التي مر 
ً
" أن األقالم التي   قائال

 
 
الستة والتي سماه بذلك ياقوت   باألقالملقب ظهرت في زمن الدولة العباسية وتطورت كانت ت

 األمر ي هي في ظاهر املستعصمي وهي الثلث والنسخ واملحقق والريحان والتوقيع والرقاع، والت

عبارة عن أربعة خطوط، فأما خط الثلث وخط النسخ فهي خطوط مستقلة لها كيانها 

 ىالخاص، أما خط املحقق والريحان فهما عبارة عن خط واحد ولهما نفس الخصائص، وحت

 
 
األقالم الستة وجودها وضبط نسب حروفها   ستعصميب املقلم الرقاع والتوقيع، فلقد هذ

  ا سبقها".ها عم  دخل على كتاباته الترطيب والحركة وميز  أ  واحكمها مما

 ورواد يعتبروا أعالم وابن البواب وياقوت املستعصمي ابن مقلةإن  وخالصة القول 

منهم بصمة وأسلوبه الفني الخاص به في أعماله الخطية، وعلى    ا لكل واحًد أن  و ،  الخط العربي

  هذا األساس أصبح الخط
ً
  العربي فنا

ً
وبصمة الفريدة من نوعها بين   مالمحهله  وعلما

إن املتتبع لتطور الخط في هذا  سخت األسس الفنية للخط العربي.تر و الخطوط األخرى 

 في وضع قواعد الخطوط    ا جهودً   قد بذلوا   املجودين الرواد  العصر يجد أن الخطاطين
ً
عظيمة

 مميًزا يوحي بالجمال واإلبداع
ً
  الرئيس   فالهدف  ،العربية وأن لكل خط  من هذه الخطوط طابعا

من  رواد القاعدة البغدادية في الخط العربي حياة لعرض ترجمة   من هذه الدراسة هو 

الخطوط العربية وسماتها جهود عظيمة في وضع قواعد عتراف بما قدموه من اال  منطلق 

 الجمالية. 
 

 البحث منهج 

من خالل استقراء وذلك  املنهج املستعان  به في هذه الدراسة هو املنهج التاريخي

. استعانت الباحثة باملنهج  القاعدة البغدادية  تحليلي ملسيرة الخط العربي وتاريخية وأبرز رواد

التاريخي في هذه الدراسة كمنهج وثائقي تستقري من خالله الباحثة الوثائق التاريخية  



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 4 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

بصفة عامة، وبصفة خاصة التي تلقي الضوء على الخطاطين الخاصة بالخط العربي 

 املجودين الرواد، ومن ثم تقوم الباحثة بتحليل وتلخيص املعلومات والبيانات واملفاهيم

الخاصة بموضوع الدراسة من منطلق استرداد الحدث التاريخي الخاص بالخط ورواده وبعثة  

 من جديد. وسوف تقوم الباحثة بدراسة تاريخية موجزة لخطاطين املدرسة البغدادية  
ً
حيا

كانوا نقطة بداية في مرحلة جديدة في تاريخ الخط.  وسوف تقوم الباحثة بدراسة   ذينال

وماتها عن طريق جمع البيانات من مصادرها األولية املاثلة في الوثائق  تاريخية تستقري معل

 والكتب واملراجع التاريخية.  
 

 :عرض النتائج واملناقشة

تؤكد معظم الروايات والوثائق التاريخية والعلمية الثابتة بأن التحول الجمالي والفني 

لخطاطين املجودين الرواد ابن  في القرن الرابع الهجري على أيدي ا في الخط العربي قد أنجز 

وسوف تعرض الباحثة في هذا الجانب ترجمة لحياة    مقلة وابن البواب وياقوت املستعصمي.

  ه جميل تراكيبتأعالم القاعدة البغدادية وأشهر روادها الذين عنوا بتجويد الخط وتفننوا ب 

التي بذلوها هؤالء من جانب ومن جانب آخر سوف تقف الباحثة عند أبرز وأهم الجهود 

الخطاطون في تعقيد وترسيخ القيم واألبعاد واملفاهيم الجمالية الكامنة ضمن ثنايا فن  

الخط العربي من منطلق أن الخط العربي هو رمز حضاري وجدناه يعظم بعظم األمة وتمركز  

كانة  بوأ مفي أكبر عواصمها اإلسالمية آنذاك وانتقل إلى بغداد أثناء الخالفة العباسية وت

 .  بلغ ذروة األوج في الجمال والكمال ضمن شعب الفنون اإلسالمية ىتجوهرية ح

  شهرأ من و 
ً
قلة من و  ،قلة هو الوزير ابن م   الخطاطون قديما

 
 رواد الخطيعتبر ابن امل

  ،بن مقلةبن علي بن الحسن بن عبد هللا   محمد ياسمه أبو عل ،في العصر العباس ي العربي

لحسن وجمال خط كان للغة، ا مال إلى تعلم األدب و  ،بغدادي النشأة ه، وهو272ولد سنة 

انخرط في سلك املوظفين الخاص  ابن املقلة سبب رئيس في وصوله إلى منصب الوزارة حيث 

  فيها بالدولة العباسية إلى أن تولى رئاسة الوزارة، ولقد تواله ثالث مرات، وكان آخر مرة تولى

ه الذي اعتبر الخطاط ابن مقلة املهندس  322-329باهلل    ارة أيام الخليفة الراض يرئاسة الوز 

وتذكر املصادر التاريخية أن الخليفة الراض ي أعتقل ابن املقلة في حجرة األول للخط العربي.  



 وتعليمها وآدابها  العربية للغة الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 1-18 5 

( " 1994في دار الخالفة ومن ثم أمر وزيرة ابن رائق بقطع يد ابن املقلة. ويقول كمال البابا )

مقلة ينوح ويقول خدمت بها الخلفاء وكتبت القرآن الكريم دفعتين، تقطع يدي  فأخذ ابن

كما تقطع أيدي اللصوص". بيد أن ابن املقلة بعد هذه الحادثة لم يتوقف عن الكتابة حيث  

الكتابة،  أخذ يشد القلم على ساعده اآلخر ويكتب به حتى تمرنت وتدربت يده اليسرى على 

هذا الحد بل أخذت تتوالى على ابن مقلة وهذه املرة كانت بأمر  ولكن املصائب لم تقف عند 

ه عن ستة وخمسين  328من الخليفة العباس ي بقطع لسانه بعد أن قطع يده ثم قتل سنة 

عاما ودفن في دار الخالفة، وقد تم نبش القبر بناء على طلب أهله وسلم إليهم ودفنوه، ثم 

م دفنه في دار زوجته، وتنوه جملة من املصادر  طلبت زوجته دفنه في دارها وفنبشوا قبرة وت

 ثالث مرات ) البابا،  تقلد التاريخية بأن ابن مقلة
ً
الوزارة ثالث مرات ودفن بعد موته أيضا

1994.) 

( في كتابها املوسوم بالخط العربي وتطوره في العصور  1962وتقول سهيلة الجبوري )

العباسية في العراق " وقال أبو عبد هللا الزنجي الكاتب من خط ابن مقلة عندما سئل ما تقول 

في خط ابن مقلة؟ قال ذاك نبي فيه، أفرغ الخط في يده كما أوحى إلى النحل في تسديد بيوته  

 يقول وليد   خطاط ابن مقلة لم يتركوه وشأنه حيث سجن وقطع لسانه".  لكن حساد ال
ً
وأيضا

في كتابة " تراجم خطاطي بغداد املعاصرين " عندما آلت الخالفة إلى الراض ي باهلل  األعظمي 

فعاد ابن مقلة وزيًرا، وقد ندم ابن مقلة على تقربه من الحكام والسالطين، حيث خسر الخط 

 العربي بمحنته خسارة 
ً
كبرى، ولو أنه تفرغ لفن الخط وابتعد عن الحكام واألمراء لكان خيرا

 .(1998 له وللفن اإلسالمي واألدب الرفيع" )الجبوري،

 يستعملون الخط الكوفي في كتابة املصاحف الشريفة إلى أن ابتكر  
ً
كان العرب قديما

فاستخدموه في كتابة املصاحف وذلك لجمالة من جانب  مقلة الخط النسخي الفني  بنلهم ا 

ومن جانب آخر لسهولة كتابته ووضوحه فاعتمدوه في كتابة املصاحف الشريفة خالل 

العصر العباس ي، ولقد أكتفوا العرب بكتابة أسماء سور القرآن الكريم بالخط الكوفي وكامل 

صحف الشريف مرتين أكمله  كما أنه كتب امل(. 1994املصحف يكتب بخط النسخ )البابا، 



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 6 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

ا أكمله بعده ابن البواب، ولقد كتب ابن  في األولى املدة الثانية كتب تسعة وعشرون جزءً 

 (.  2004 البواب الجزء األخير من القرآن الكريم وهو الجزء الثالثين )البنهس ي،

برع ابن املقلة في قلم الرقاع والتوقيعات، ولقد تخرج عدد من كبار الخطاطين عنه  

(.  كما أنه ابتكر  2004ذكر منهم: السمساني، وابن أسد وعنهما تخرج ابن البواب )البنهس ي،  ن

لم يكتفي ابن مقلة بابتكار  القواعد لكل حرف من حروف الخط العربي وسمي الخط املوزون.  

وضع القواعد املهمة في تطوير الخط العربي  بل يعود إليه الفضل في قواعد جديد للخط 

طريقة سار   ىيعتبر املؤسس األول لقاعدتي الثلث والنسخ وعلو ه وأوضاعه وقياسه وأبعاد

 عن  .الخطاطون من بعده
ً
أول من بلغ  و أطلق على قلم النسخ اسم البديع هو من أنه فضال

قواعد الوضع ب قام  أنه ، كمابخط الثلث وخط النسخ مبلغ الكمال والجمال في الكتابة

خط لين الحدود سماه خط النسخ ووضع قواعد  بتكرا و األساسية للخط العربي  خطية ال

ويرى قدامى املؤرخين للخط العربي أن علي بن مقلة هو الذي  (.1998 )الجبوري، السطور 

، بيد أن بعض ممن عنوا بدراسة الخط العربي في العصر وضع خط النسخ في العهد العباس ي

في ذلك    يقبل بهذا الرأي ويجزم بأنه رأي خاطئ، وحجته كالدكتور إبراهيم جمعة الالحديث 

أن الخط اللين املدور كان معروف قبل ابن مقلة وحتى قبل اإلسالم، وال يوجد شك في أن  

مقلة أعرف الناس ببشاعة خط التحرير، ولكنه يتصرف إلى الينوع الصافي إلى الخط الكوفي 

لينا بخط لين متزن هو خط النسخ الجميل  فيدرسه ويطوره ويضبطه بقواعد ثابتة  ليطلع ع

 (. 1994 )البابا،

التي  وضع أسس وقواعد فن الخط  تذكر املصادر التاريخية بأن ابن املقلة هو من و 

وفيها ينسب ابن مقلة جميع لم يسبقه أحد إلى ذلك ألنه وضع للخط النسب الفاضلة 

الصايغ، ويعد أول من استخلص ميزان الخط )  ،الحروف إلى الدائرة والتي قطرها حرف األلف

وضع قواعد مفصلة ودقيقة في  املقلة ببن ا قام الوزير باإلضافة إلى ذلك  (.65م،ص1988

 وقد نسبه  
ً
 خاصا

ً
كيفية رسم الحروف وكتابتها ونسبها املفصلة، كما جعل لكل حرف شكال

 لرسم بقية الحروف،  
ً
وجعل النقطة وحدة من حيث طوله وحجمه واتخذ حرف األلف أساسا

 (.90صم، 1979الطيباوي، قياس األلف")



 وتعليمها وآدابها  العربية للغة الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 1-18 7 

فضال عن ذلك إن ابن املقلة وضع أهم قاعدة للخط العربي وتعتبر القاعدة الذهبية التي  

أما بالنسبة لحسن   يقوم عليها علم الخط العربي أال وهي " حسن التشكيل وحسن الوضع".

ي تصحيح أشكالها إلى عدة أشياء أساسية  التشكيل فقد قال ابن املقلة بأن الحروف تحتاج ف

التوفية: بأن يعطي كل حرف من الحروف العربية مقداره من الخطوط سواء كان من بينها: 

اإلتمام: بأن يأخذ كل حرف حقة من األقدار من طول، ، مقوس، منحني، منبسط، مسطح

يجب إن يكون اإلكمال: بأن يحصل كل حرفة على حظه من الهيئات التي  ،  قصر، رقة، غلظة

اإلشباع: بأن يأخذ كل حرفة حظه من صدر القلم حتى  ،  عليها من انتصاب، انكباب، استلقاء

اإلرسال: بأن يرسل يده بالقلم في  ،  غلظ من بعضأ وال    قدأ يتساوى فال تكون بعض الجائحة  

( وهذه 175م،ص 1974) زين الدين،  ير احتباس وال توقفغكل شكل يجري بسرعة من 

خمسة هي القاعدة األساسية فيما يتعلق بالشطر األول من القاعدة املتعلق بحسن  األشياء ال

 التشكيل. 

أما فيما يتعلق بحسن الوضع للحروف فقد ذكر ابن املقلة عدة شروط أساسية منها:  

الترصيف وتعني وصل كل حرف متصل إلى حرف، التأليف وهو جمع كل حرف غير متصل  

التسطير وتتمثل  حرف غير متصل بغيره على أفضل ما يكون.  التأليف وهو جمع كل  إلى غيره،  

 
ً
  في إضافة الكلمة إلى الكلمة حتى تصبح سطرا

ً
 وحدا

ً
التنصيل ويعرف بأنه مواقع  ، وأخيرا

كان آلراء الوزير ابن      (.163  صم،  1974املدات املستحسنة من الحروف املتصلة )زين الدين،

املقلة العامل األساس ي واألثر الكبير في اكتساب الخطوط العربية الخصائص والصفات 

لعباس ي  الخطاط ا أن بمع العلم ، الجمالية التي أعطت للخط الرشاقة والحسن واملرونة

الوزير ابن مقلة هو من وضع قواعد هذا الخط وأول من هندس حروفه وأتقن أشكالها وتبعه  

فعال في تطويره واستقرار  بشكل   أسهموا ابن البواب ثم ياقوت املستعصمي وهما الذين 

  .(54م، ص2005)حميدي،  حروفه أشكال

  مماو 
ً
  يذكر أن ابن مقلة كان شاعرا

ً
 وسياسا

ً
 ومهندسا

ً
وضليع في علم الهندسة على    وكاتبا

بلغ   وقد سار اإلعجاب بجمال خطه في كتب التاريخ واألدب، كما أنه قدوجه الخصوص، 



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 8 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

 وانتهت إليه جودة الخط وحسنه
ً
 عظيما

ً
 في فن الخط العربي ونبغ نبوغا

ً
 عالية

ً
غ،  ي)الصا  مرتبة

ومما يجدر اإلشارة إليه بأن ابن املقلة ترك لنا كتاب مسوم )رسالة في الخط  (.  43م، ص1981

والقلم( استخلص فيها التراث الكتابي والخطي املتمثل بآراء وجهود سابقية ومعاصرية  

ترك أضافة  إن ابن املقلة (. 2008املحرر البربري )حنش، أستاذهاملعنيين بالخط وبالتحديد 

 
ً
   في فن الخط العربي وأثرا

ً
 . التاريخ على مر   ال ينس ي تاريخا

 

 

 لوحة خطية كتبت بيد الخطاط العباس ي الوزير ابن مقلة 

http://artcalligraphy.net/ar  / 

 

 املفبعد الخطاط العبقري ابن 
ً
نفس حصل على خر آ  اعباسيً  اقلة يذكر لنا التاريخ خطاط

ابن البواب  علي بن هالل بغدادي، اشتهر باسم مقدار شهرت الوزير ابن مقلة وهو الخطاط

ألن أباه كان بواب دار القضاء في بغداد، ولقد تعلم الخط على يد الخطاط محمد ابن أسد  

شهر أ وهو من (. 1994ومن ثم عند محمد السمساني وكالهما تالميذ ابن املقلة )البابا،

الكتابة.  في    الخاص به  إلى تطوير أسلوبه باإلضافة    ،روا على نهج ابن مقلةالخطاطين الذين سا

http://artcalligraphy.net/ar%20/
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  كان
ً
طور ابن   ،ن الكريمآ للقر   اابن البواب يعمل خطاط في جامع املنصور ببغداد وكان حافظ

 
ً
  البواب خط النسخ وأعطاه روحا

ً
، ووضع املقومات الفنية التي كان الخط  جديدة فنية

بحاجة إليها، وله نظرة فنية تتجسد في انتظام وحركة خطوط األقواس املنسوب البن مقلة 

 مؤلف الخط املنسوب
ً
)الجبوري،   العظيمة التي أنشأها ويمكن أن ندعوه حقا

فيما استعمل خط الثلث    نآ ستخدم خط النسخ في نسخ القر ا أنه    جانب  إلى  (.94م،ص1998

 بالغً أ في كتابة عناوين الصور القرآنية، 
ً
 املصاحفا بعملية تزين وتذهيب هتم اهتماما

  الشريفة، مع العلم أن
ً
في   رفيًع  بحسب بل هو فنان صاحب ذوًق  اابن البواب ليس خطاط

ويقول الداني " أن ابن البواب هو شيخ   ن الكريمآ للقر  هنسخفي  ه وعلى وجه التحديدكتابات 

باع بأثماًن 
 
، وكانت خطوطه ت

ً
ا كتابته   خطاطي العصر العباس ي، وله أثاًرا جليلة ، أم 

ً
عالية

 (.94م،ص1998)الجبوري،  للمصحف الشريف، فقد بلغت قمة إجادته فيه" 

الكريم بيده أربًعا وستين مرة منها  القرآنوتنوه املصادر التاريخية أن ابن البواب نسخ 

نسخة بالخط الريحاني أهدها السلطان سليم األول العثماني إلى جامع "ال له لي" ومن خطه  

مة بن جندول في مكتبة آيا صوفيا باستانبول، وأيًضا ثمة نسخة أخرى من القرآن ديوان سال 

 إن ابن البواب قد نسخ  بأيرلندا،    دبلنتر بيتي" بمدينة  سالكريم محفوظة في مكتبة "ش
ً
وأيضا

القرآن الكريم بالخط النسخي وأبدع في كتابته وتزويقه وتذهيبه وتحليته بالزخارف النباتية  

أخرى كان ابن البواب مدرسة في الخط العربي وصلت أعلى مراتب األبداع   بارةبع والهندسية.  

    (.2008)القيس ي، بخط يده الكريمة  التي خلفها املصاحفالفني وهذا ما يؤكده جملة 



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 10 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

 

مصحف شريف بخط ابن البواب مكتوب بالخط النسخي القوي املنتظم ، نسخة طبق  

 األصل من املخطوط املوجود في مكتبة شستر بيتي

http://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/manuscript/displaymanuscri

pt.aspx?manid=11 

 

هتم بجمع خطوط ابن مقلة في أ ( " بأن ابن البواب 89م، ص 1994ويذكر كمال بابا )

رفيع من الكمال، فاستقام بفضلة أسلوب ابن املقلة    ىمرتق  إلىحها وعال بها  قالنسخ والثلث ون

 ا ولقد نظم  ،وخلد اسمه
ً
  بن هالل قصيدة

ً
نها قواعد علم الخط التي بلغ عددها  ضم   رائعة

 ثمانية وعشرين بي 
ً
 أمتهن  ."تا

ً
بدأ ابن البواب مسيرة الفنية كمزوق للدور ثم الكتب وأخيرا

املصحف  الخط، ولقد جود الخط وأوصله إلى جمالية متقدمة عما كانت عليه، كما أكمل 

ستر  شمكتبة  كما ذكر آنفا بأن  الذي كان قد كتبه ابن املقلة ولم يكمل الجزء الثالثين منه، و 

بواحدة من تلك النسخ بخط ابن البواب، لقد تخصص ابن البواب في جملة من  تحتفظ  بيني  

والريحاني،   الرقاعالخطوط العربية نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: خط الثلث وخط  

 (.1962خط الكوفي )الجبوري، الو 

 و 
 
 عن أنه  "بقلم هللا في أرضه"قب لقد قلده الكثيرون ول

ً
وقيع  خ قلم النسخ والترس  فضال

الشريف    صحفامل  ، والشاهد على ذلك هوز قلم املصاحفبدع في قلم الثلث والريحان ومي  أ و 

http://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/manuscript/displaymanuscript.aspx?manid=11
http://www.bibalex.org/Manuscriptscenter/ar/manuscript/displaymanuscript.aspx?manid=11
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   الذي 
 
القواعد إن    .(56م، ص  2004بنهس ي،  اله بيده في متحف شستر بتي في مدينة دبلن )  خط

  إلى ثابتة  سطورهالتي وضعها ابن البواب في تحسين الخط العربي وتجويد حروفه وتركيب 

بعبارة أخرى، إن ابن البواب قد فاق املتقدمين وأعجز   .(82م،ص  2008القيس ي،    يومنا هذا)

 عن ذلك، فلقد أنشأ   املتأخرين
ً
وإليه ينسب ابتداع الخط الريحاني وخط املحقق، فضال

مدرسة للخط العربي عملت إلى عهد ياقوت املستعصمي وسارت شهرته سير املثل ) البابا،  

1994.) 

البواب بالخط العربي وقواعده، فأن البن البواب العديد من  إلى جانب اهتمام ابن 

 اآلداببحث في  :على سبيل املثال ونذكر منها املوجود معظمها في املكتبات التركية،  املؤلفات

   سالة دعاء.ر والحكم، شعر سالمة، مجموعة قصائد لشعراء، و 

العبارة ) قلم الثلث طريقة بحث في اآلداب والحكم: كتب في نهايته اسمه وتحته هذه  -1

 (.2008األستاذ الجليل علي بن هالل واملعروف بابن البواب ( )القيس ي،

شعر سالمة: محفوظ في خزانة الكتب قصر بغداد، بمتحف طوبقا بوسراي محفوظ   -2

وعنوانه شعر سالمة واستهل الكالم فيه بعد البسملة قال سالمة ابن    x  32  42قياسه  

من سنة ثمان وأربع كتبه علي بن جندول وفي شهر رمضان جندل وفي آخره بالذهب 

 (.2008مية حمدا هلل ومصلًيا على نبيه محمد وآله )القيس ي،

 ستمجموعة قصائد لشعراء : عددين منهم شعر سالمة ابن جندول تتكون من  -3

صفحات ونصف صفحة، وقد كتب في كل صفحة منها ثالثة أسطر بقلم الثلث وكتب  

نسخ وكتب قصائدها املنتهية بالقاف بلون أحمر وتخللها أزهار بينها أسطر بقلم ال

منقوشة وكتب في آخرها ) كتب علي بن هالل في شهر رمضان من سنة ثمان وأربع مية 

 (.2008محمد وآله( )القيس ي، نبيه حمدا هلل على نعمه مصليا على 

بعة  رسالة دعاء: روي عن زيد بن ثابت بخط علي بن هالل واملخطوط يتألف من س -4

الكاتب  إمضاءسم وجاء  x14 19وعشرين صفحة وأربعة أسطر وقياس الصفحات 



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 12 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

كما يلي ) كتبه علي بن هالل حامد هللا تعالى على نعمه ومصليا على نبيه محمد وآله  

 (.  2008وحسبنا هللا ونعم الوكيل( )القيس ي،

( " إن الخطاط العبقري ابن البواب قد أرس ى قواعد 95م، ص 1998ويقول الجبوري )

 
 
ابتة إلى اليوم، ولم  ب حروفه، وأخذ في تراكيب السطور، وبقيت قاعدته ثالخط العربي، وهذ

يصل إلى مرتبته أحد، حتى برز الخطاط البغدادي ياقوت املستعصمي فجود طريقة ابن  

البواب وحسنها وهذبها في القرن السابع الهجري". ويعود الفضل البن البواب في إرساء قواعد 

ة  الخط العربي في شكلها النهائي على أساس رياض ي صرف، أي بالكشف عن قيمته التجريدي

اعتبر الخطاط   ،وبعبارة أخرى (. 570م، ص 1986البحتة في الفكر األبجدي )أل سعيد، 

العباس ي ابن البواب مدرسة فنية في فن الخط العربي استمرت حتى بعد وفاته في بغداد الذي 

بجوار   في مقبرة باب حرب ه ودفن423سنة  كان يوم الخميس الثاني من شهر جماد األول 

( " كان لوفاته وقع على  2008(. ويقول ناهض القيس ي )2008)القيس ي،  لبن حنب  أحمد  اإلمام

املعاصرين له من املثقفين ومحبي الفنون بصورة عامة وفن الخط بصورة خاصة وقد رثاه 

الشاعر املرتض ي، وقد بقيت القواعد التي أرساها ابن البواب في تجويد الخط ثابتة إلى يومنا  

 ب السطور". تهذيب الحروف وتركيفي هذا آخر 

من رواد القاعدة البغدادية، وهذا الخطاط املبدع  في فن الخط العربي  خرآ  مبدعثمة و 

  ياقوت املستعصميهو أبو الدر جمال الدين واملعروف بسجل له التاريخ أعماله ومخطوطاته  

عاش في  آخر الخلفاء العباسيين    باهلل  الكاتب. وهو أحد مماليك الخليفة العباس ي املستعصم

الروم من   الد وأصله من ب (.101م،ص 1998بغداد في القرن السابع الهجري )الجبوري،

  ،سالميةخاتمة عظماء الخطاطين في عصور الحضارة اإل  ر املستعصميويعتبمدينة أماس ي. 

يخية أن ياقوت املستعصمي أخذ الخط العربي عن ابن بواب بالواسطة  وتذكر املصادر التار 

إذ ولع بخطه فعكف على قطعة يقلدها ويحاكيها مدة من الزمن حتى برع في الكتابة بضروب  

يز وأبدع عن الوزير ابن مقلة وابن  أنه تم  كما  (.2008األقالم كلها وبخاصة الثلث )القيس ي،

 عني الكتابةالبواب بأنواع خطوطه وأساليبه ف
ً
برشاقة أسلوبه في كتابة   هتميز  ، فضال

( بقوله " أن ياقوت املستعصمي  2004) عفيف بنهس ييؤكده . وهذا ما قلمهالحروف ودقة 
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اقتدى بابن البواب وكان مولعا بخطه، مقلدا له خاصة الثلث حتى ختم هذا القلم وأكمله 

  من املصاحف وتأليفه عدد   إلى استنساخه لعدد   باإلضافة  وأصبح إمام الخطاطين بعده".

ذكر املؤرخون في كتاب أسرار الحكماء " وقد بلغ ياقوت املستعصمي بالخط    قد و   ،من الكتب

ملة من  لنا ج   وترك ،العربي غاية الجمال واإلتقان والبراعة في مداخالت الحروف وتشكيالتها

 
 
 نماذج خطة ت

ً
  عد مدرسة

ً
  جديدة

ً
  مقولة  . وثمةالخط العربي" تجويدو لصياغة  متكاملة

ن أهملت قلمك أهملت إ ن جودت قلمك جودت خطك و إ "لياقوت املستعصمي  مشهورة

  ،الثلث : نسب الفضل في تجويد األقالم الستةوإليه ي   (.37 صم، 2008" )األلوس ي، خطك

مختلفة  ة القلم بمقاسات طالرقاع ويكمن السر في ق ، التوقيع ،املحقق ،الريحاني ،النسخ

وتبين   .(2008)األلوس ي، العصور  ت إلى اختالف أساليب الخطاطين في الكتابة على مر  أد  

وبصفة    ( بما معناه: أن ياقوت برع في كتابة األقالم جميعها79م، ص  1962سهلية الجبوري )

خاصة الثلث، وأنه كتب العديد من املصاحف بالخط النسخ والثلث واملحقق املوجودة في 

عد ياقوت وي   ،الجمال إسالمية في غاية واملزخرفة بزخارف إستنبول تب في مدينة خزائن الك

تاب"بقلبة  "  لقبو   األفاقإبداعية جديدة لفن الخط العربي وبلغت شهرة  بداية  
 
كان   ى، حتالك

 
ً
   الناس قديما

ً
ن إ  ،. بعبارة أخرى (83م،ص  2008قالوا ياقوتي) القيس ي،    إذا استحسنوا خطا

  . فيه ختم هذا القلم وأصبح إمام الخطاطين ىالثلث حت بخط أبدع وت ياقالخطاط العظيم 

بأنه قد تتلمذ على يده شيوخ عصره في املدرسة املستنصرية وبرع   وتشير املصادر التاريخية 

واعتبر آنذاك أشهر خطاطي عصره وأصبح من أئمة املجودين في حسن الخط  في الخط 

 (.2008وقواعده )القيس ي،

ا  ( " يرى املتأمل في خطوطه أنها بلغت من الكمال والحسن حًد 1994البابا )ويقول كمال 

 ملن جاء بعده من الخطاطين فساروا على نهجه وطريقته وكانت كتابته في  
ً
جعلت منه رائدا

الثلث والنسخ األساس الذي جرى عليه كبار الخطاطين العثمانيين أمثال حمد هللا األماس ي 

اقم". وتذكر املصادر التاريخية بأن ياقوت كتب ألف مصحف والحافظ عثمان ومصطفى الر 

، وقد ذكر املقريزي أن بمدرسة االشراف شعبان بن  حف مزخرفة بزخارف جميلةاومص



...األوائل الرواد المجودين الخطاطين  دور 14 األشعري  داود  محمد بنت دعاء ,  

ولقد  (.1994حسن بن محمد بن قالوون في القاهرة عشرة مصاحف بخط ياقوت )البابا،

 . الم ببغدادبمدينة الس ه698اجمع املؤرخون بأن وفاة املستعصمي كانت سنة 

 

 

 (2018)مخطوط سوذبيز( )منصور ،مصحف مكتوب بخط ياقوت املستعصمي 

 

 األوسع لبداية التطور الحضاري  تاريخياويؤكد مؤرخو الخط العربي بأنه يمكن أن نؤشر 

من املركز الحضاري اإلسالمي األول له بغداد إلى املراكز الحضارية اإلسالمية   للخط العربي

األخرى، وبروز االتجاهات األسلوبية املتأثرة بالخصوصية الثقافية لهذه املدن بيئاتها 

بقوله " تمثلت هذه  (1990) . وهذا ما يؤكده إدهام حنش(1990)حنش، االجتماعية

وحدة في الرؤية الجمالية واألسلوب الفني واألداء الوظيفي  املدرسية في انتقال الخط من ال

 من املدرسة البغدادية أو العراقية
ً
التي تعارف عليها مؤرخو الخط في نتاج   النابعة تحديدا

   ه ". 698ه وياقوت املستعصمي  413ه وابن البواب  328أقطاب هذا الفن األوائل: ابن مقلة  

ه أن أبرز التحوالت التاريخية لنضج واكتمال الصفات ومختصر القول بناء على ما سبق إيراد

الجمالية والفنية والوظيفية للخط العربي تنطلق من املدرسة البغدادية، ويمكن أن ندلل  

على هذا النضج والتكامل الفني للخط العربي بأكثر من إشارة فنية أولها: تميز الجهود الخطية  
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العربية من اليبوسة والزوايا الحادة إلى الليونة  البغدادية في تطوير وتجميل أشكال الحروف 

والتقوير، وذلك بناًء على النظرية الفنية العربية األولى للخط العربي القائمة على النسبة  

ويشير   (. 1990وبخاصة الثلث التي أسسها ابن املقلة )حنش، ألشكال الحروفالفاضلة 

ن األوائل تركوا بصماتهم في فن الخط بما معناه: أن الخطاطين املجودي  (1990)  إدهام حنش

العربي بشكل واضح ومؤثر، كابن البواب الذي عرف باألستاذ وشاعت طريقته في أداء األقالم 

 ياقوت املستعصمي الذي نقل األداء الخطي لهذه األقالم الستة تعيينها  
ً
الستة وغيرها، وأيضا

 وأوسع
ً
 من خالل التأكيد على  وتحديد قواعدها إلى مستوى أكثر سرعة وأرشق شكال

ً
وظيفة

على ما يناسب كل نوع من أنواع الخط العربي من الجانب   طريقة قطة قلم الكتابة بناءً 

 الهندس ي والوظيفي. 

تؤكد الباحثة بأن الخط   بناء على ما سبق طرحة من جملة املصادر واملراجع التاريخيةو 

 العربي حظي بعناية فائقة من االهتمام 
 
بل أبرز الرواد واالرتقاء والتجميل والتجويد من ق

 
ً
تبين للباحثة أن  املجودين األوائل ابن مقلة وابن البواب وياقوت املستعصمي. وأيضا

الخطاطون الرواد بذلوا قصارى جهودهم في تحسين وتجميل وتجويد الخط من جانب ومن  

وتعقيد   في تجويد وتطويرليهم الفضل إ هؤالء الخطاطون هم الذين ينسب  بأن جانب آخر

  أنماطتجويد بقيامهم  إلىباإلضافة  ،ونسبة الفاضلة قواعدهالخط العربي ووضع  جمالية

فن الخط   الزدهارأحد العصور الذهبية العباس ي عصر الوجعلوا من  وأقالمهاالخطوط 

( 73م، ص 1998محمود شكر الجبوري )وهذا ما يؤكده   .وأقالمه أنواعهو  بقواعدهالعربي 

اختلط بنو العباس بغداد، وترقت فيها الخطوط إلى الغاية ملا ازدادت في "حيث يقول  

العمران، وكانت دار اإلسالم، ومركز الدولة العربية، وخالفت أوضاع الخط ببغداد، أوضاعه 

في الكوفة، في امليل إلى إجادة الرسم وجمال الرونق وحسن الرواء، واستحكمت هذه املخالفة 

بن هالل   يإلى أن رفع رايتها ببغداد أبو علي بن مقلة الوزير، ثم تاله في ذلك علفي اإلعصار 

عدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى  والشهير بابن البواب، وب 

 املباينة". ولقد 
 
إلى جانب مدرسة  الخط الكوفي إليها سب ظهرت مدارس خطية في الكوفة ن
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عبارة أخرى، أن بداية األسلوبية الفنية في ب .بدايات "األسلوبية الفنية" بغداد والتي شهدت 

الخط العربي كانت على يد أعالم الخط العربي األوائل ابن مقلة وابن البواب وياقوت  

املستعصمي، وأن لكل واحد منهم أسلوبه الفني الخاص به واملميز في أداء العمل الخطي  

 (. 1998)الجبوري، 
 

 ات ستنتاجاال 

ثبت من خالل الدراسة بأن الخطوط العربية تطورت وتنوعت على أيدي الخطاطين  

 من الجمال واإلجادة وذلك ملا بذلوه هؤالء الخطاطين 
ً
على مر  العصور اإلسالمية وبلغت مبلغا

جميع هؤالء لباحثة بأن تبين ل من جهود مضنية لالرتقاء بجمالية وبجودة الخط العربي. 

الخط العربي بأسلوب فني  رسم قواعد إتقان في  ا إبداعأيم   دعوا الخطاطين العباقرة أب

 عن أنيشهد لهم الزمان واملكانجمالي تشكيلي 
ً
من هؤالء الخطاطين  حد  ا لكل و  ، فضال

العظماء بصمته الخاصة وأسلوبه املميز الذي تفرد به بالرغم من الحفاظ على قواعد الخط 

شيد بمدى جمال نماذج . وثمة ونسبة 
 
التي  واملصاحف الشريفة مال الخطية واللوحات ألعا  ت

 عب   اثريً  اتركت تاريًخ  والتي خلفوها من بعدهم
ً
على تفاني الخطاط   اقاطعً  ر الزمان ودليال

أن الخطاطين املجودين الرواد لباحثة  ل  تضحكما ا   املسلم وشغفة لفن الخط العربي األصيل.

ابن مقلة وابن البواب وياقوت املستعصمي كان لهم دور حيوي )معرفي وفني ووظيفي( في  

كما وجدت  الفاضلة.  تقعيد وترسيخ بناء جمالية الشكل في الخط العربي على أساس النسبة  

 حسنهاو  جودهاو ، وضع الصفات القياسية الهندسية للحرف هو منابن املقلة الباحثة أن 

  ابن البواب وياقوت املستعصمي  إلى جانب ، إلى درجة رفيعة من الجمال والكمال والروعة

ا ال عريًق   افنً جعلت من الخط العربي  متينة    راسخة    قواعد هذا الفن على أسس    وا أرس  اللذان

 .مثيل له من حيث الجمال والكمال

 

 : املراجع

 تجدد، دار الشؤن، طهران.( .الفهرست. تحقيق رضا 1971ابن. )، نديم
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(. الخط العربي جماليا وحضاريا. مجلة املورد، دار الشؤون 1986أل سعيد شاكر. )، حسن

 ، العراق.15، املجلد 4الثقافية العامة، وزارة الثقافة، العدد 

 (. روح الخط العربي. دار لبنان للطباعة والنشر، لبنان.1994البابا، كمال. )

(. الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق. املكتبة  1962). الجبوري، ياسين

 األهلية، مطبعة الزهراء، بغداد، العراق.

قيم ومفاهيم. دار األمل -(. الخط العربي والزخرفة اإلسالمية1998الجبوري، محمود شكر. )

 للنشر والتوزيع، اربد، األردن.

العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق. مطبعة  (. الخط 1962الجبوري، سهيلة. )

 األديب، بغداد، العراق.

(. تحفة أولو األلباب في صناعة الخط والكتاب. دار بوسالمة  1981الصايغ، يوسف. )

 للطباعة والنشر والتوزيع، تونس. 

ار  قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية. د-(.الفن اإلسالمي1988الصايغ، سمير. )

 املعرفة، بيروت، لبنان. 

(. تاريخ العرب واملسلمين. دار األندلس للطباعة والنشر،  1979الطيباوي، عبد اللطيف. )

 املغرب.

 (. معجم البلدان. مطبعة القاهرة، مصر.1900الحموي، ياقوت. )

 (. تاريخ الخط العربي. دار املناهج، القاهرة.2008القيس ي، ناهض عبد الرزاق. )

 (. علم الخط والرسوم. دار الشرق للنشر، بيروت، لبنان. 2004فيف. )البهنس ي، ع

(. الخط العربي: نشأته وتطوره. مكتبة الدار العربية للكتاب،  2009األلوس ي، عادل . )

 القاهرة، مصر.

(. الخط العربي والزخرفة العربية اإلسالمية. دار الشؤون  2005حميدي، عبد الجبار. )

 مملكة األردن.

(. الخط العربي وإشكالية النقد الفني. مكتبة األمراء للنشر والدعاية  1990م . )حنش، إدها

 واإلعالن، عمان، األردن.
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Moh. Fauzan 

Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

fauzan.fs@um.ac.id   البريد اإللكتروني:

 
 

 

 مستخلص البحث

اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى  درس لاإللكتروني تعلم ( وصف ال1)أغراض هذا البحث هي: 

  مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية( وصف آراء طلبة 2، و)19-في عصر كوفيدبماالنج اإلسالمية 

( املشكالت التي  3، و)19-اللغة العربية في عصر كوفيد درسل اإللكترونيتعلم بماالنج عن ال

اللغة العربية في  درسل اإللكترونيتعلم بماالنج عن ال يتامى اإلسالميةمدرسة أبي الواجهها طلبة 

هذا البحث نوع من البحث ال يتم   .كيفي منهج والبحث املستخدم ه منهج .19-عصر كوفيد

طالبا    50. وهناك الحصول على نتائجه من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو أشكال الحساب األخرى 

تنائج هذا البحث   هي: أوراق املالحظة، واالستجواب، واالستبيان.األدوات املستخدمة املبحوثين. 

التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج في عصر  (1)هي: 

ت. هناك ست موضوعات لكل  منظورة من املواد الدراسية ووسيلة التعلم، والتقييما 19-كوفيد

الفصل. واملوضوعات مناسبا لحالة الطالب. استخدم مدرس درس اللغة العربية وطالبه برنامج  

واتساب في التعلم اإللكتروني. والتقييمات املستخدمة هي: االمتحان لنصف الفصل الدراس ي  

آراء (2. ) .%25ظيف ، و التو %10، و مشاركة الطالب في املحاضرة %35، و االمتحان النهائي 30%

الطالب املتلعقة بالتعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج  

من الطالب قالوا أن استخدام مجموعة واتساب ترقية   %90هي: مبلغ  19-في عصر كوفيد

دام مجموعة  من الطالب قالوا أن استخ %80حماستهم في تعلم درس اللغة العربية، ومبلغ 

من الطالب قالوا أن استخدام مجموعة واتساب ترقية   %86واتساب تسهيلهم في التعلم، ومبلغ 

ملشكالت التي واجهها طالب مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية  ا( 3. و)كفائهم في درس اللغة العربية

صاب الطالب ، هي: أ19-بماالنج تتعلق بالتعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

امللل في الدراسة، وأصاب بعض الطلبة الصعوبة في طلب إشارة اإلنترنت، و)ج( التعلم اإللكتروني 

 .متعب عندهم، والتعلم اإللكتروني محتاج إلى تكاليف إضافية لشراء حصة اإلنترنت

 الكلمات الرئيسية:  التعليم اإللكتروني، تطبيق النحو الثانوي، قسم األدب العربي
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إندونيسيا.   ومن تلك الدول هي .19-تتعرض املئات من دول العالم حالًيا لوباء كوفيد

 60خاصة في األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  .سريًعا جًدا 19-نتشر فيروس كوفيد ا 

عاًما وال   60ويرجع ذلك إلى ضعف جهاز املناعة لدى كبار السن  .عاًما والطفولة املبكرة

هو أحدث مرض،  19-يزال جهاز املناعة ضعيًفا في مرحلة الطفولة املبكرة. جائحة كوفيد

بسرعة نسبًيا ، لذا يصبح أولوية ال  19-لذا فإن هذا هو ما يجعله وباًء. ينتشر وباء كوفيد

ًدا، يتم تضمين هذا الفيروس في الحمض النووي قبل أن يكون هناك محد .يمكن تجاهلها

الريبي املوجب أحادي الساللة والذي ينتقل بسرعة كبيرة ولديه أعراض عند التعرض لهذا  

 .(2020)غوستي،  تنفس والضيق في الكروم الحمى و والالفيروس، بما في ذلك السعال، 

بسسب ذلك  . منها مجال التربية، التغييرات في جميع مجال 19-وباء كوفيدوجود 

وجًها في إندونيسيا التعلم ألغت املدارس والجامعات االجتماعات املباشرة أواالجتماعات 

لذلك، تشجع الحكومة اإلندونيسية جميع   بديالت. و بين املدرس والطالب في الفصل لوجه

فيذ تجارب التعلم عن بعد عقبات مثل  أنشطة التعلم عن ُبعد من ناحية أخرى ، فإن تن

نقص مهارات املعلمين أو أعضاء هيئة التدريس في إدارة نموذج التعلم، بما في ذلك 

  اجبار  19-كوفيد جودو و  .(2020)أريادي،  استخدام أدوات التعلم املختلفة عبر اإلنترنت

  تشجيع الحال هذا . الين أون  أساس على علم والتعليمالت علمية تنفيذ  بوالطال  علمينامل

 .(2020استخدام وسائل التعليم )فوزان،  في االبتكارات صنععلمين في امل

، بدأت 2020مارس  11باعتباره وباًءا وطنًيا في  19-فيروس كوفيد وباءمنذ إعالن 

عبر   ومن ذلك التكيف هو التعليمنماذج التعلم على مختلف املستويات في التكيف، 

.  19-م عبر اإلنترنت كخيار استراتيجي لوقف انتشار فيروس كوفيداإلنترنت. تم تنفيذ التعل 

خدمات   بطريقةشدد وزير الدين في قراره على أن تنفيذ التعليم يجب أن يراعي الصحة 

التعليم عبر اإلنترنت. يسمح التعلم عبر اإلنترنت بالتعلم دون االتصال الجسدي باستخدام  

 .(2020)يودياوان،  الدراسة عن بعد

 املقدمة
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. تقع  أبي اليتامى اإلسالمية بماالنجهي مدرسة  19-إحدى املدارس التي تأثرت كوفيد

. هذه الكبير ماالنجمسجد مؤسسة  . هذه املدرسة تحت رياسةهذه املدرسة في مدينة ماالنج

تنفيذ التعليم في هذه 19-كوفيد قبل ظهور املدرسة مخصصة لأليتام في مناطق ماالنج. 

لكن بعد ظهور هذا الوباء تنفيذ   املدرس والطالب في الفصل املعين. املدرسة وجها لوجه بين 

 لذا، تحتاج هذا الحال إلى البحث فيه.   اإلنترنت. بوسيلة   عملية التعلم

التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية في مدرسة أبي  وصفهي: ا البحث ف هذا هدأ 

التعلم عملية لدراسة إلى وصف تسعى هذه ا . 19-اليتامى اإلسالمية بماالنج في عصر كوفيد

آراء الطالب  وصف ، و 19-درسة في عصر كوفيدهذه املاإللكتروني لدرس اللغة العربية في 

، واملشاكل التي يواجهها املعلمون والطالب في 19كوفيد  عصرحول التعلم عبر اإلنترنت في 

 . 19املدرسة أثناء تنفيذ التعلم عبر اإلنترنت خالل جائحة كوفيد 
 

 البحث منهج 

أو نستطيع أن نقولها بالبحث الكيفي.   .كيفية طريقة البحث املستخدمة هي طريقة 

نوع من البحث ال يتم الحصول على نتائجه من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو  هذا البحث

السلوك البشري معنى األحداث و إلى فهم ا البحث الكيفي سعى هذيأشكال الحساب األخرى. 

معقول  واجراؤه في حالفي مواقف معينة وفًقا لوجهة نظر الباحث الخاصة.  هماوتفسير 

يهدف إلى  و  .إلى فهم املوضوع الذي تتم دراسته بعمقالبحث هذا يهدف  )بيئة طبيعية(.

تطوير مفهوم الحساسية للمشكلة املطروحة، وشرح الواقع املتعلق بنظرية التأريض  

وتطوير فهم لواحدة أو أكثر من الظواهر التي تمت مواجهتها، والبيانات التي يتم جمعها هي 

في النمو، والهدف هو جمع   كيفية البشكل عام. يستمر املخبرون في األساليب  كيفية بيانات 

 (.2013)غوناوان،  إيجاد نقطة التشبع في البيانات املوجودةحتى ممكن من البيانات   أكثر

ا، وهما مهناك نوعان من البيانات التي يمكن الحصول عليه هذا البحث الكيفيفي 

البيانات األولية والبيانات الثانوية. مصادر البيانات األولية هي البيانات التي توفر البيانات  

من   محصولة ، البيانات األوليةهذا البحث. في (225: 2011الباحث )سوغيانا، مباشرة إلى 

نات  . تشمل البياوطالبهم املالحظات واالستبيانات واملقابالت مع معلمي اللغة العربية
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  ،املناهج فيهم اللغة العربية الذي ي( تعل 1األساسية التي يمكن الحصول عليها ما يلي: )

م اللغة  يالطالب حول تعلآراء ( و 2ووسائل اإلعالم والتقييم، ) ،واملواد التعليمية ،واألساليب

م  التعليتنفيذ في يواجهها املدرسون والطالب ( املشكالت التي 3العربية عبر اإلنترنت، و )

-كوفيدفي عصر في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج اإللكتروني لدرس اللغة العربية 

 الباحثمصادر البيانات الثانوية هي مصادر البيانات التي ال توفر البيانات مباشرة إلى . 19

. سيتم الحصول على البيانات من مصدرين رئيسيين، وهما: مدرس (225: 2011)سوغيانا، 

 . طالبا 50ها. عددهم ماالنج وطالبمدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بربية في اللغة الع
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 نتائج عرض ال

وصف التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية  .1

 19-بماالنج في عصر كوفيد

التعليم اإللكتروني لدرس اللغة  مضمون هذا املبحث ثالثة أمور، هي: )أ( منهج 

، و)ب( طريقة  19-كوفيدفي عصر في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج العربية 

 ، و)ج( اختباراته. ليمهتع

في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية  التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية  منهج  .أ 

 19-كوفيدفي عصر بماالنج 

الفصل مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج من تقديم درس اللغة العربية في 

األول حتى الخامس. واملوضوعات لكل الفصول إلى ما يلي: املوضوعات للفصل األول 

( التدريبات  3ية، و)( قراءة الحروف الهجائ2( تعريف الحروف الهجائية، و)1هي: )

( األشياء  5( األشياء في الفصل، و)4تتعلق بالحروف الهجائية في النطق والكتابة، و)

( اآلالت 1( األشياء في البيت. املوضوعات للفصل الثاني هي: ) 6في املدرسة، و)

( وسائل النقل، 5( املشروبات، و)4( األطعمة، و)3( أعضاء األسرة، و)2املدرسية، و)

( التعارف  2، و)1( التعارف 1ل اإلعالم. املوضوعات للفصل الثالث هي: )( وسائ6و)

. املوضوعات 2( السكن 5، و)1( السكن 5، و)2( األسرة 4، و)1( األسرة 3، و)2
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( الطعام  3، و)2( الحياة اليومية 2، و)1( الحياة اليومية 1للفصل الرابع هي: )

( الدراسة. املوضوعات  6، و)( الصالة5، و)2( الطعام والشراب 4، و)1والشراب 

( الناس واألماكن، 4( الجو، و)3( التسوق، و)2( العمل، و)1للفصل الخامس هي: )

 ( السفر.6( الهوايات، و)5و)

في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية  التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية طريقة  . ب

 19-كوفيدفي عصر بماالنج 

التعلم اإللكتروني  في  واتسابالبه برنامج استخدم مدرس درس اللغة العربية وط

في عملية  الخطوات  . 19-كوفيدفي عصر في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج 

( نشر املدرس رابط  2، و)واتساب( انشاء املدرس مجموعة 1) هي: اإللكترونيالتعلم 

  واتساب( أمر املدرس الطالب أن يدخلوا مجموعة 3إلى الطالب، و) واتسابمجموعة 

  واتساب ( أعطى املدرس املواد الدراسية في مجموعة 4باستخدام الرابط املنشور، و)

( أعطى املدرس التدريبات تتعلق باملواد الدراسية في 5وأمر الطالب أن يتعلمواها، و)

مر الطالب الرسال نتيجة عملهم وأمر الطالب أن يعملواها ثم أ  واتسابمجموعة 

( أعطى املدرس  7( أعطى املدرس املدخالت واالرشادات في عمل الطالب، و)6فيها، و)

 النتيجة لعمل الطالب. 

في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية  التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية تقييمات  .ج

 19-كوفيدفي عصر بماالنج 

في مدرسة أبي اليتامى التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية هناك التقييمات في 

لنصف الفصل  متحاناال ( 1هي: ). واالختبارات 19-كوفيدفي عصر اإلسالمية بماالنج 

، %10 في املحاضرة( مشاركة الطالب 3، و)%35 ( االمتحان النهائي2، و)%30الدراس ي 

. التقييم للتوظيف مأخود من أعمال الطالب والتدريبات  %25 التوظيف (4و)

والتدريبات تتعلق   ، ثم أرسل الطالب أعمالهم فيها.واتسابفي مجموعة  املنشرة

 بمهارات اللغة العربية األربع وهي الكالم، واالستماع، والقراءة، والكتابة. 
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التعلم اإللكتروني  ب تتعلق مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج طالبصف آراء و  .2

 19-لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

آراء طلبة مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج تتعلق بالتعلم اإللكتروني  ملعرفة   

محتاجة إلى االستبيانات. واالستبنانات متعلقة   19-لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

من   %90هي: مبلغ  التعلم. ونتائج االستبيانات بشعور الطالب، وأحوالهم، ومشكالتهم في 

درس اللغة  واتساب ترقية حماستهم في تعلم مجموعة ب قالوا أن استخدام الطال 

واتساب تسهيلهم في مجموعة ب قالوا أن استخدام من الطال  %80، ومبلغ العربية

في واتساب ترقية كفائهم مجموعة ب قالوا أن استخدام من الطال  %86التعلم، ومبلغ 

 درس اللغة العربية. 

التعلم ب تتعلق مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج طالباملشكالت التي واجهها  .3

 19-اإللكتروني لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

طالب مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج تتعلق بالتعلم  املشكالت التي واجهها 

، هي: )أ( أصاب الطالب امللل في  19-عصر كوفيد اإللكتروني لدرس اللغة العربية في 

اإلنترنت، و)ج( التعلم  الدراسة، و)ب( أصاب بعض الطلبة الصعوبة في طلب إشارة

تكاليف إضافية لشراء  محتاج إلى التعلم اإللكتروني متعب عندهم، و)د(  اإللكتروني

 أن والديهم من أسر فقيرة. معحصة اإلنترنت، 

 املناقشة

اإللكتروني ملادة تطبيق النحو الثانوي في قسم األدب العربي بجامعة وصف التعليم  .1

 ماالنج الحكومية

الفصل مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج من تقديم درس اللغة العربية في 

األول حتى الخامس. واملوضوعات لكل الفصول إلى ما يلي: املوضوعات للفصل األول هي:  

( التدريبات تتعلق  3( قراءة الحروف الهجائية، و)2( تعريف الحروف الهجائية، و)1)

( األشياء في املدرسة، 5( األشياء في الفصل، و)4بالحروف الهجائية في النطق والكتابة، و)

( أعضاء 2( اآلالت املدرسية، و)1في البيت. املوضوعات للفصل الثاني هي: ) ( األشياء6و)
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( وسائل اإلعالم.  6( وسائل النقل، و)5( املشروبات، و)4( األطعمة، و)3األسرة، و)

( 4، و)1( األسرة 3، و)2( التعارف 2، و)1( التعارف 1املوضوعات للفصل الثالث هي: )

( الحياة  1. املوضوعات للفصل الرابع هي: )2كن ( الس5، و)1( السكن 5، و)2األسرة 

، 2( الطعام والشراب 4، و)1( الطعام والشراب 3، و)2( الحياة اليومية 2، و)1اليومية 

( 2( العمل، و)1( الدراسة. املوضوعات للفصل الخامس هي: )6( الصالة، و)5و)

  فسر، عند رأي سفر. ( ال6( الهوايات، و)5( الناس واألماكن، و)4( الجو، و)3التسوق، و)

دليال   وتكون  ، علمللم ساسيااأل املصدر  تكون : هيالدراسية للمواد وظائف خمس هناك

الطالب في التعلم، وتكون   دليل  وتكون  للطالب، املنزلية  الواجباتو  الوظائف العطاء 

، وتكون املواد في تطوير املهارات اللغوية )فوزان، ختباراتاال  أسئلة صياغةاملواد في 

نظرا إلى ما سبق ذكره، هناك ست موضوعات لكل الفصل. املواد الدراسية (. 2020

املدروسة مناسبة بحالة الطالب ومناسبة ببيئتهم اليومية. واختيار املواد الدراسية 

على الكاتب أن يهتم غر قال روبرت ف. مور الجيدة مهمة في  نجاح تعلم اللغة العربية. 

محتوى  الكاتب يجب أن يعتمد األمرين قبل تصنيف املواد الدراسية. األمر األول، 

أن على الكاتب يجب هو  . املراد بهذا األمرالكتاب املدرس ي على التحليل اللغوي للطالب 

والغرض لهذه الكتاب.  صنيف ب قبل تجوانب لغة الطال  ملعرفةدراسة أولية عمل ي

يعتمد يجب أن واألمر الثاني   لحالة الطالب.وفًقا الدراسة كي املواد الدراسية املصنفة 

  أولية متعلقة  دراسة  أن يعملأي أنه يجب  .ثقافيو غير لغوي واجتماعي  جانبالكاتب 

الثقافة العربية. الهدف هو أن أساليب املختلفة باالجتماعية والثقافية الطالب حياة ب

 من والغرض (.2018)ستياوان،  ببحالة الطال  موافقة هومواد هوتقنيات  هوطرقم التعل

 اللغة العربية األربع وهي االستماع مهارات الطالب يطور  أن هو العربية اللغة تعلم

(. وأغراض تعلم اللعم اللغة العربية في مدرسة  2020والكتابة )فوزان،  والكالم والقراءة

اإلسالمية هي قدرة الطلبة على الكالم واالستماع والكتابة والقراءة بشكل  أبي اليتامى 

 بسيط. 
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في  التعلم اإللكتروني في  واتساباستخدم مدرس درس اللغة العربية وطالبه برنامج 

في عملية التعلم  الخطوات  . 19-كوفيدفي عصر مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج 

( نشر املدرس رابط مجموعة  2، و)واتسابدرس مجموعة ( انشاء امل1) هي:  اإللكتروني

باستخدام   واتساب( أمر املدرس الطالب أن يدخلوا مجموعة 3إلى الطالب، و) واتساب

وأمر الطالب  واتساب( أعطى املدرس املواد الدراسية في مجموعة 4الرابط املنشور، و)

لدراسية في مجموعة ( أعطى املدرس التدريبات تتعلق باملواد ا 5أن يتعلمواها، و)

( أعطى 6وأمر الطالب أن يعملواها ثم أمر الطالب الرسال نتيجة عملهم فيها، و) واتساب

   ( أعطى املدرس نتيجة عمل الطالب. 7املدرس املدخالت واالرشادات في عمل الظالب، و)

تطبيق مراسلة عبر   واتساباختيار مصيب.  اإللكتروني في التعلم واتساباستخدام 

على شكل النص أو الصورة أو فيديو. ولكن   رسال الرسائلا  سهلنا فياألنظمة األساسية 

 .(2020)صادق وزينياتي،  إلى بيانات اإلنترنت في تشغيلهمحتاج إلى  واتساباستخدام 

ب )ينس ي،  نتائج تعلم الطال ترقية  واتسابوهناك الدراسة دلت على أن استخدام 

2020.) 

في مدرسة أبي اليتامى  التعلم اإللكتروني لدرس اللغة العربية التقييمات في  هناك

لنصف الفصل   متحاناال ( 1هي: ). والتقييمات 19-كوفيدفي عصر اإلسالمية بماالنج 

، %10 في املحاضرة( مشاركة الطالب 3، و)%35 ( االمتحان النهائي2، و)%30الدراس ي 

في  . التقييم للتوظيف مأخود من أعمال الطالب والتدريبات املنشرة%25 التوظيف (4و)

والتدريبات تتعلق بمهارات اللغة العربية األربع وهي الكالم،  .واتسابمجموعة 

عملية منهجية ومستمرة لتحديد الجودة  التقييم هو  واالستماع، والقراءة، والكتابة.

الغرض من . قرارالبارات ومعايير معينة لـصنع )القيمة واملعنى( لش يء ما، بناًء على اعت

(. 2009)عارفين،  خاصة فيما يتعلق بالقيمة واملعنى  التقييم هو تحديد جودة ش يء ما،

  يجب بل فحسب، مله قيمة وإعطاء الطالب تعلم نشاط قياس على التقييم يقتصر ال

لترقية  املحاولة و الطالب في التعلم  جودة  لتحسين محاولة أنه على تفسيره أيًضا

التقييمات املنفذة، رأينا أن مدرس اللغة  نظرا إلى  .(2018حماستهم في التعلم )فوزان، 
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العربية في هذه املدرسة أخذت التقييمان من عملية تعلم الطالب ونتيجهم في 

   االختبارات.

التعلم اإللكتروني  ب تتعلق مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج طالبصف آراء و  .2

 19-لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

آراء طلبة مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج تتعلق بالتعلم اإللكتروني  ملعرفة  

محتاجة إلى االستبيانات. واالستبنانات متعلقة   19-لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

من   %90هي: مبلغ  شعور الطالب، وأحوالهم، ومشكالتهم في التعلم. ونتائج االستبياناتب

درس اللغة  واتساب ترقية حماستهم في تعلم مجموعة ب قالوا أن استخدام الطال 

واتساب تسهيلهم في مجموعة ب قالوا أن استخدام من الطال  %80، ومبلغ العربية

واتساب ترقية كفائهم في مجموعة استخدام  ب قالوا أنمن الطال  %86التعلم، ومبلغ 

  هي كما يلي:  التعلم. في الطالب ملعرفة دوافع مؤشرات ست وجوددرس اللغة العربية. 

 والتطلعات واآلمال والتشجيع، التعلم، واالرادة، إلى النجاح، والحاجة في الرغبة

  التعلم الجذابة  وأنشطةالجيدة،  التعلم التعلم، وبيئة في والتقدير  املستقبلية،

ألن   ،ال يعتمد التعلم اإللكتروني على التكنولوجيا فقطو  .(2004)هرمنانطا وحمزة، 

التعلم يعتمد على عملية التفاعل بين املعلمين والطالب ومصادر التعلم. يمكن للطالب  

عندهم دور كبير في  وجود املعلمين  ولكناستخدام التعلم اإللكتروني بشكل مستقل، 

واتساب  مجموعة استخدام . (2012)شريف،  الطالب ومساعدتهم في عملية التعلم دعم

درس اللغة العربية، ألن عندهم الوقت الكافي في التعلم، في تعلم  ة الطالبترقية حماس

واتساب  مجموعة استخدام  وعندهم الفرصة الكثيرة في التعلم بنفسهم في البيت. 

  ، واتسابألن جميع الطالب عندهم الهاتف اليدوي الذي فيه تسهيلهم في التعلم، 

درس واتساب ترقية كفائهم في مجموعة استخدام . استخدام الواتساب مألوف لهم

سهلهم في التعلم. لذا، تعلموا بالسرور.   ألوفاملاستخدام الواتساب اللغة العربية. 

 والتعلم السعيد سبب زيادة رغبتهم في التعلم.
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التعلم ب تتعلق مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج طالبتي واجهها املشكالت ال .3

 19-اإللكتروني لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

طالب مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج تتعلق بالتعلم  املشكالت التي واجهها 

الطالب امللل في ، هي: )أ( أصاب 19-اإللكتروني لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

طوال الوقت أمام الهواتف املحمولة،  الدراسةالتعلم اإللكتروني الطالب  الدراسة. أجبر

وطلبوا الدرس  وا بامللل، ترك وا بامللل. عندما شعر  ا الطالب شعرو  توهذه الحالة جعل

املودودة في هواتفهم املحمولة. و)ب( أصاب بعض الطلبة   األلعاب اإللكترونيب التسلية

قادمون من املدينة. بعضهم قادمون الطالب  جميعليس  اإلنترنت. عوبة في طلب إشارةالص

هذه الحالة من مشكالت  إشارة اإلنترنت.  طلبصعوبة في المن القرية. واجه بعض الطالب 

تكاليف إضافية لشراء حصة  محتاج إلى التعلم اإللكتروني . و)د( التعلم اإللكتروني 

محتاجة إلى   التعلم اإللكترونيمن املشكالت األخرى  ن أسر فقيرة. أن والديهم م معاإلنترنت، 

 . رسوم حصة اإلنترنتاعطاء في األمول. لذا، ساعد رئيس هذه املدرسة 

 االستنتاج والتوصية 

 االستنتاج

بسسب ذلك  . منها مجال التربية ، التغييرات في جميع مجال 19-وباء كوفيدوجود 

وجًها في إندونيسيا التعلم ألغت املدارس والجامعات االجتماعات املباشرة أواالجتماعات 

أبي هي مدرسة  19-إحدى املدارس التي تأثرت كوفيدبين املدرس والطالب في الفصل.  لوجه

. ملعرفة عملية التعلم في هذه . تقع هذه املدرسة في مدينة ماالنجاليتامى اإلسالمية بماالنج

التعلم اإللكتروني لدرس   وصف هدف هذه الدراسة إلى محتاجة إلى الدراسة. و  املدرسة

طريقة البحث   . 19-اللغة العربية في مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج في عصر كوفيد 

هناك نوعان  منهجية البحث املستخدم هو البحث الكيفي . كيفيةاملستخدمة هي طريقة 

ا، وهما البيانات األولية والبيانات الثانوية. سيتم  مليهمن البيانات التي يمكن الحصول ع

مدرسة أبي  الحصول على البيانات من مصدرين رئيسيين، وهما: مدرس اللغة العربية في 

مدرسة  تقديم درس اللغة العربية في  . طالبا 50ها. عددهم ماالنج وطالباليتامى اإلسالمية ب
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ول حتى الخامس. هناك ست موضوعات لكل  الفصل األ أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج من 

في التعلم اإللكتروني في  واتسابالفصل. استخدم مدرس درس اللغة العربية وطالبه برنامج 

(  1املستخدمة هي: ). التقييمات 19-كوفيدفي عصر مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج 

( مشاركة الطالب  3، و)%35 النهائي( االمتحان 2، و)%30لنصف الفصل الدراس ي  متحاناال 

ب قالوا  من الطال  %90هي: مبلغ  ونتائج االستبيانات .%25 التوظيف (4، و)%10 في املحاضرة

 %80، ومبلغ درس اللغة العربيةواتساب ترقية حماستهم في تعلم مجموعة أن استخدام 

من  %86 واتساب تسهيلهم في التعلم، ومبلغمجموعة ب قالوا أن استخدام من الطال 

  درس اللغة العربية. واتساب ترقية كفائهم في مجموعة ب قالوا أن استخدام الطال 

طالب مدرسة أبي اليتامى اإلسالمية بماالنج تتعلق بالتعلم  املشكالت التي واجهها 

، هي: )أ( أصاب الطالب امللل في  19-اإللكتروني لدرس اللغة العربية في عصر كوفيد

اإلنترنت، و)ج( التعلم  الطلبة الصعوبة في طلب إشارةالدراسة، و)ب( أصاب بعض 

تكاليف إضافية لشراء حصة  محتاج إلى التعلم اإللكتروني متعب عندهم، و)د(  اإللكتروني

 أن والديهم من أسر فقيرة. معاإلنترنت، 

 التوصية

في مدرسة أبي اليتامى  اإللكتروني لدرس اللغة العربية هذا البحث يقتصر على التعلم 

محتاج إلى بحث آخر في املدراس األخرى هذا البحث . فطبعا 19-في عصر كوفيداإلسالمية 

. وتجعل نتائج البحث  19-في عصر كوفيدسوى هذه املرسة لوصف عملية التعلم فيها في 

 لة.  املحصولة من هذه البحوث تحسيا لعملية التعلم املستقب
 

 شكر وتقدير 

رئيس مدرسة أي اليتامى اإلسالمية الذي أعطاني الفرصة لتنفيذ  لنقدم جزيل الشكر 

  عن الدولي املؤتمرلجان تيفيذ جزيل الشكر لجميع ونقدم علمية البحث في هذه املدرسة. 

 عس ى أن يكون هذا املؤتمر مؤتمرا مباركا. ،وتعليمها وآدابها العربية  اللغة

 



30 Moh. Fauzan, بماالنج اإلسالمية اليتامى أبي مدرسة في  العربية اللغة لدرس اإللكتروني التعلم...  
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 مستخلص البحث

ْرفة من فيه ملا املوضوع؛ لهذا اختياري كان  
ُ
 أكاديمية دراسة دراسته وعدم وِجدة، ط

 النوادي   إبداعات  حول   تتمحور   دراسة  تقديم  في  الرغبة  جانب  إلى  ،-أعلم  فيما  -  قبل  ِمْن 

 إلقاء  سيتم  الذين  املبدعين  هؤالء  نتاج  أن    كما.  مصر  بصعيد  املنيا،  محافظة  في  األدبية

 إلى الدراسة هذه تهدفو  .لديهم األدبية التجربة من باالقتراب يسمح يه،عل الضوء

ت التي واألسباب ،األدبية النوادي  هاتتناول التي املوضوعات أبرز  عن الكشف  إلى أد 

ت التي والعوامل غيرها، دون  املوضوعات هذه نحو االتجاه  النظرة غلبة إلى أد 

ة وفي . (Ideology) األيديولوجيةهذه الدراسة على النظرية  تقومو  .عليها السوداوي 

املقابالت  منها:على مجموعة من الطرائق  تاعتمدسبيل تحقيق هذه الغاية 

لُت  وقدللدراسة، الشخصية، واالستبانات، ومقاربة النصوص املختارة   تعدد إلى توص 

ة، وبخاصة األدباء تناولها التي املوضوعات ة النظرة وغلبة االجتماعي   ؛عليها السوداوي 

 ضعف  من تعاني عقود منذ األدبية النوادي  أن   كما بسبب معاناة هؤالء املبدعين.

 نتاج تناول  عن آلخر أو لسبب األكاديميين من الكثير إحجام وكذلك املادي، الدعم

 املرئية اإلعالم وسائل أن   ذلك إلى أضف جودته، من الرغم على املبدعين هؤالء

ة - واملسموعة  ضمن يدخل كذلك ومبدعيها، األدبية النوادي  إلى تلتفت قلما - الرسمي 

ت التي العوامل  .املبدعين هؤالء لدى  الحس رهافة لديهم السوداوية النظرة هذه إلى أد 

ة، النظرة  املوضوعية، القضايا  األدبية،  نواديال  الكلمات الرئيسة:  .األيديولوجية السوداوي 
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  األدبية  النوادي  إبداعات في برزت  التي  ةاملوضوعي   القضايا أهم الدراسة هذه تناول ت

ة   وهي  عصرنا، في عكاظ سوق  األدبية النوادي  ُتعدف  ،"أنموذًجا املنيا محافظة  أدباء " السردي 

 أي  لناقد يمكن وال للموهوبين، األولي القبلة وهي كافة، العالم أرجاء في املبدعين صوت

 أم األدبي اتجاهه النوادي  هذه إبداع وافق سواء األدبية، للنوادي  األدبي النتاج يتجاهل

ة الدراسات بين والتفاعل هذا؛ .الفنية الناحية من خالفه  والنوادي  الرصينة، األكاديمي 

ة   املرِسل   وبين  ،ناحية  من  والناقد،  املبدع،  بين  املباشرة  العالقة  تستدعيها  ملحة  ضرورة  األدبي 

  األدبي  اإلبداع عملية وفيها ةاألدبي   النوادي  عبر تتمثل  إذ أخرى؛ ناحية من  عموًما واملستقبل

 إلى الواقعية األحداث ُيعيد أن يحاول  النوادي  لدى  األدبي   فاإلبداع آخر؛ مكان أي  من أكثر

ة النظرة الدراسة هذه ستتناول  اإلطار هذا  في. لغوية تخيلية  النوادي إبداعات في  السوداوي 

ة؛ األدبية ل إذ ؛ "أنموذًجا املنيا محافظة أدباء" املوضوع في قراءة السردي 
 
 املحافظة هذه تمث

 األدبي عميد أبرزهم من  لعل األدبية، الدراسات مجال في النابغين من للكثير  أدبًيا منبًعا

ْرفة من  فيه ملا  املوضوع؛  لهذا  اختياري  وكان . حسين طه  / الدكتور  العربي
ُ
  وعدم وِجدة، ط

  تتمحور  دراسة تقديم في الرغبة جانب إلى ،-أعلم فيما - قبل ِمْن  أكاديمية دراسة دراسته

 املبدعين هؤالء نتاج أن   كما. مصر بصعيد املنيا، محافظة في األدبية النوادي  إبداعات حول 

الحد فإن   وعليه،  .  لديهم  األدبية  التجربة  من  باالقتراب  يسمح  ؛عليه  الضوء  إلقاء  سيتم  الذين

هذه  واعتمدْت  ،العصر املعاصرمحافظة املنيا بصعيد مصر، والحد الزماني في  املكاني:

الحاصل - دبياأل  النصفي إن  اإلبداع  ( حيثIdeology) األيديولوجية الدراسة على النظرية

  ومنذ   دينية،  وأ   اجتماعية  وأ   سياسيةأو    ،أخالقية  إما  ،ما  نظر  وجهةمن    ينبع  - من قبل املبدع

  أيديولوجي، منظور  من املوروثة  األدبية اإلبداعات يحللون  النقاد أ العشرين بد  القرن  مطلع

 القضايا يصف  إذ وصفيو . األدبي   النتاج هذا  لدراسة  منهًجا  الوصفي املنهج  من اتخذت  قدو 

ة ، النتاج في املوضوعي    اإلشكاليات فإن   وعليه؛ .معطياتها وفق املوضوعات يحللو  السردي 

 

 املقدمة
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سقة الدراسة تطرحها التي
 
 الدراسة حاولت التي  األسئلة تلك  أبرز  ومن املقاربة، وهذه مت

 :عنها اإلجابة

 ؟ما أبرز العوامل التي جمعت بين املبدعين في النوادي األدبية -1

 ؟أهم املوضوعات التي تناولتها النوادي األدبية في نتاجها السردي  ما  -2

ت إلى هذه  -3 ة في إبداع النوادي األدبية؟ما أهم العوامل التي أد   النظرة السوداوي 

ة في إبداع النوادي األدبية؟يمكن معالجة هذه كيف  -4  النظرة السوداوي 

ي  النتاج هو الدراسة هذه مادة  مـــــــــــنه استقـــــــــــيت الـــــــــــذي   الرئيس املصـــــــــــدر     في للمبدعين األدب 

ألعضـــــاء النوادي األدبية في محافظة   إجراء املقابالت الشـــــخصـــــية جانب إلى  االدبية، النوادي 

  ، واالستبانات؛ للوقوف على إشكالية الدراسة ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها.املنيا

ــتي،     ــابقة موضـــــــوع دراســـــ محرك  في البحث التأكد من ذلك عبروتم لم تتناول أي دراســـــــة ســـــ

. للنوادي األدبيــــة في صـــــــــــــعيــــد مصـــــــــــــر ومراجعتي، البحــــث جوجــــل، ومراجعتي ألبرز املكتبــــات

 التي  واألســـــــباب األدباء،  تناولها التي  املوضـــــــوعات  أبرز  عن  الكشـــــــف إلى  الدراســـــــة هذه تهدفو 

ت ت التي والعوامــــل غيرهــــا، دون  املوضـــــــــــــوعــــات هــــذه نحو االتجــــاه إلى أد   النظرة غلبــــة إلى أد 

ة   ؛عليها  الســـــوداوي 
 
ة في ومن ث ، وأن تحل األدبية النوادي  إبداعم تجاوز هذه النظرة الســـــوداوي 

 محلها نظرة متفائلة تنهض بالنتاج األدبي، وباملجتمع عموًما. 
 

  البحث منهج

  يصف إذ؛ األدبي   النتاج هذا  لدراسة منهًجا الوصفي في هذه الدراسة على املنهج اعتمدُت 

ة القضايا ، النتاج في املوضوعي    .معطياتها وفق املوضوعات يحللو  السردي 
 
م كانت ومن ث

، وعبر معايشتي  لهذه العينة  األدبي  النتاجالحاجة إلى تحديد عينة الدراسة، ثم الوقوف على  

، وقد أجريت ملهؤالء املبدعين ألكثر من عشرين سنة، وقفت على الكثير من أيدولوجياته

 . العديد من الحوارات معهم، ومع ذويهم، وأصدقائهم

  مجموعة  -العصور  مر على-مصر صعيد من  الشمال في املنيا محافظة حوت وقد ؛هذا 

ت التي األدبية، النوادي  من كبيرة  العصر في وبخاصة املجيدين، املبدعين من مجموعة ضم 

  أدب  ونادي  املحافظة، أدب  نادي  املحافظة  هذه في  األدبية النوادي  أبرز  من  لعل املعاصر،

 عليهم الدراسة هذه إلجراء املبدعين؛  من أربعة  اخترت وقد املحافظة، بجنوب  ملوي  مدينة
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.  وأ  ،-ملوي  مدينة  أدب نادي  من وهما- عمر سيد  عالء.وأ  ، -هللا رحمه- السيد بهاء. أ : وهم

 .-املنيا محافظة أدب نادي  من وهما -الدمشاوي  ابتسام.وأ  حسن، عبدالحكم محمد

 طوال، لسنوات األدبية الساحة على ووجود غزير، أدبي نتاج ديهمل األربعة  هؤالء     

  وافته  من  منهم.  أدبي    حراك    من  أوجدوا   بما  مصر؛  صعيد   في  األدبية  للنوادي   أعمدة  وأحسبهم

  الحركة  قادوا  وجميعهم الدمشاوي، ابتسام. أ : وهي النسوة ومنهم السيد،  بهاء. أ : وهو املنية

، الصعيدين على الجوائز من الكثير وحصدوا  نواديهم، في األدبية ؛ املحلي  م من والدولي 
 
 كان ث

  محافظة   في  األخرى   األدبية  القامات  من   الكثير  وجود  من  الرغم  على.  غيرهم  دون   لهم  اختياري 

 األربعة هؤالء على الضوء بإلقاء اكتفيت املوجزة، الدراسة لطبيعة نظًرا  ولكن املنيا،

ت إلى هذا االتجاه األدبي.   أليديولوجية؛ لنصل من خاللهم إلى فحسب  التي أد 

 سوف نلقي الضوء في الصفحات التالية على املالمح الحياتية، لألدباء محل الدراسة   

  .لديهم واالعتقادات ،االجتماعي والبناء ،السلوكيات للوقوف على 

 
ً
 :الحياتية املالمح -أول

 إذ الفني؛ العمل يتطلبها ملحة ضرورة القاص أو لألديب الحياتية املالمح على الوقوف    

 بها مر التي األطوار معرفة أن   ريب وال بيئته، ابن واألديب والحياة، املجتمع عن تعبير  األدب

  وتصبغه الفني، نتاجه  في آثارها وتنعكس األدبي، اتجاهه عن كثيرا  تكشف حياته في األديب

 . معينة بصبغة

 :السيد بهاء -1

 كان( املنيا) ملحافـظة  التابعة ( ملوي ) مدينــة هـي املعطاءة، مصـر مدن من  مدينة  في

.  مبارك لإسمــاعي .(61.، ص2000قنديل، )"سيد محـــــمد بهاء محمد" الكاتب مولد

 إسماعيل،  وجـده(  سيد  محمد)  من  مركــــــب  والده  واسم(  بهاء  محمد)  من  مركب  واسمه

وعاني في   ،االسم بهذا  وأصدقائه إقليمه،  أبناء  بين واشتهر( السيد بهاء) وشهرته

طفولته من ويالت الفقر والحرمان؛ إذ عمل في أحد املطابع في مدينة ملوي منذ املرحلة  

  وأديبات أدباء مع اراتحــــو  عدة وأجرى  بارًعا، محاوًرا ( السيد بهاء) وكاناإلعدادية، 
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 الحضراني، وبلــــقـــــيس السماوي، الجبار عبد محمد بن محمد القاض ي مع حوار: منهم

 قاطنا  املعطاءة  بمصرنا  فيها  مكث  التي  الفترة  طوال(  السيد  بهاء)  الكاتب  وظل.  وغيرهما

  الكثير   يديه  على  وتتلمذ(  ملوي )  ثقــــافة  قصـــر  في  الريادي   بدوره  ويقوم  ،(ملوي )  مدينة  في

 .الواسعة ثقافته  من نهلوا  الذين  األدباء من

 املواهب متعدد أديًبا الروافد هذه لنا فأخرجت ثقافته، روافد تعـددت( السيد بهاء)  

 ومخرجا أدبيا، وناقـدا  ومحاوًرا، وشاًعرا، وللرواية، للقصة كاتًبا  فكان  األدبية،

  قرابة  القصص ي  لعمله   مخلًصا  فكان  األكبر،  الصدى   لها  كان  قصصه  أن    إال  مسرحًيا،

  حتى املتنوع الثقافي الرصيد هذا  من  القصصية  أعماله جــل   وصدرت سنة،  أربعين

 عانى ولقد. حياته مالمح من واضًحا وملمًحا وملجتمعه، لذاته، حقيقية صوًرا  غدت

 بهاء)  ليتوفى  ودوران؛  وصداع،  الفــــم،  طـريق  عــن  دموي    نزيف  من  األخيرة  أيامه  في  الكاتب

 . م 2001 ديسمبر من 18 املوافق الفطر عــــــيد أيام ثاني ( السيد

 :منها مؤلفات عدة للكاتب صدر 

 الداخلي)  و (    الحميد  عبد  الخضري )    مع  مشتركة  قصصية  مجموعة(  الليل  في  السفر)

  يلفظ ال الذباب)و م، 1970 عام للكتاب  العامة املصرية الهيئة  عن صدرت(  طه

  م،  1992  عام  للكتاب   العامة   املصرية  الهيئة   عن   صدرت  قصصية  مجموعة(  عصافير

  العامة الهيئة عن صدرت( الحرب أدب) في قصصية مجموعة( اآلخر الجانب رحلة)و

  هيئة عن صدرت  قصصية مجموعة( للوجع ثالثية)و م، 1994 عام للكتاب املصرية

  بمجلة  مسلسلة (    الفضاء  وسفينة   الفأر)  بعنوان  وقصة   م،  1999  عام  الثقافة   قصور 

 . مخطوط( ورباعيات أزجال) مخطوط،( الشقاء قطار)  بعنوان  ورواية اليمنية، معين

 :عمر سيد عالء-2

 الخامس في املنيا ملحافظة التابعة( ملوي ) مدينة في ولد مصري، مسرحي ومؤلف أديب،

  ملوي،  بمدينة   والتعليم  بالتربية   عمل  اإلعدادية،  املرحلة   منذ   الكتابة  بدأ   م،1963  أكتوبر  من

 أدب نادي  إدارة مجلس ترأس كما املنيا، بمحافظة املركزي  األدب نادي  إدارة مجلس  ترأس
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ة في النوادي األدبية لسنوات عدة، وشعر مرات عدة ملوي  ل املسئولية اإلداري  ؛ لذا فقد تحم 

الثقافة، والنوادي األدبية من تهميش، وقصور في املوارد املالية، وعدم وجود بما عانته قصور  

كما   ،مصر  صعيد  في  وبخاصة  الواجهة اإلعالمية الرسمية التي تبرز إبداعات النوادي األدبية،

أن عمله في مهنة التدريس منحه القدرة على االطالع على نماذج متعددة من الشخصيات،  

  للقصة،  كاتب فهو املواهب، متعدد أديب وهو في نتاجه األدبي، األكبرصدى الكان لها 

ه كما الثقافة، بقصور  مركزي  ومحاضر الغنائي، والشعر واملسرح،   بالهيئة معتمد مخرج أن 

ل الثقافة، لقصور  العامة
 
  التجريبي  للمسرح السادس املهرجان في العربية مصر جمهورية مث

 الثقافي، للمركز  املسرحي اإلبداع جائزة: منها أدبية، جوائز عدة حصد ،(إيزادورا ) بمسرحية 

اب الثالث واملركز تَّ
ُ
 (135. ، ص2014عمر،) .الثقافي اإلقليم الصعيد في املسرح لك

 :منها مؤلفات عدة للكاتب صدر 

ة نصوص( "الحواديت دنيا)   أدباء  اتحاد إصدارات األولى، الطبعة ": لألطفال مسرحي 

 في اإلبداع أفاق عن( الجنوب موسيقى من أغنيات)و م،2014 مصر الفتح، مطبعة ملوي،

  مصر  املنيا، منياوية، إبداعات مجلة  في مسرحية ( السابعة الليلة )و م،1995مصر املنيا،

 أخرى   تجريبية   ومسرحيات  وإيزادورا   باملنيا،   نفرتيتي   بسلسلة   مسرحية،(  الناعسة)و  م،2003

   قصصية. مجموعة (مًعا كنا)و ،(مسرحية نصوص)

 حسن الحكم عبد محمد-3

 الزمان أما ،(حسن الحكم  عبد محمد) الكاتب  مولد كان املنيا  بمحافظة( مهدية) قرية  في

  بوالديه باًرا  فكان سلوكه على القرية أخالق سيطرت وقد م،1964 سنة نوفمبر من 14فهو

 . وأقربائه بأصدقائه،   التعلق شديد

  والتحليل  الرومانس ي، التيار إلى والبيئة العصر، بحكم منحاز فهو األدبي اتجاهه أما   

 عوالم في والتحليق الذات، على العاكفين األدباء هؤالء من فـهو الذاتي واالستبطان النفس ي

  به، يتأثر فيه يعيش مجتمعه في فرد إال هو ما واألديب العقل، على العاطفة وإيثار األحالم،

 . فيه  ويؤثر
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  القرية مجتمع وهموم بآالم، مهموما جعلته( مهدية) قريته في الدينية الكاتب نشأة

  إليه  باالنتماء  يعتز وكان والريف، القرية مجتمع تصوير في برع ( حسن الحكم عبد محمد)فـ 

  بإقليمه،  تعلقه  في دورا  باملنيا  الصحية  باإلدارة موظًفا عمله أدى  كما عليه،  الغيرة شديد

ه   حيث(  مهدية)  بقرية  املجتمع  تنمية  في  الرائد  دوره  وبخاصة  ،  مجتمعه  ملشكالت  ومعايشته   إن 

 .فيها املجتمع تنمية جمعية يرأس

لت رائعة فنية أعمال  األدبية للمكتبة الكاتب قّدم
ّ
 :منها ورواياته، قصصه، في تمث

  وسط إقليم الثقافة لقصور   العامة الهيئة  ط  قصصية  مجموعة) الجسد  سقوط  لحظة 

 أبواب على واملجانين ،(قصصية مجموعة) القديم البيت تراب ،(م 2000 الصعيد وجنوب

  التسويق   لخدمات  أجيال  مجموعة  ط  رواية)الهوى   أبي  وبستان  ،(قصصية  مجموعة)  املدينة

  منشورة  رواية ) رواية النمر التفاتة ( رواية)  سر( م 2008 القاهرة ط الثقافي واإلنتاج والنشر

  وقد  ،(للثقافة األعلى باملجلس منشورة رواية) القمري  ومجلس ،( للثقافة األعلى باملجلس 

 األدب أخبار بجائزة املدينة أبواب على املجانين مجموعة من( النمل فرس )قصته فازت

  باملركز ( سواك أحد يقرؤها ال خطوطك ) قصته فازت كما ،( م1999) سنة  القصيرة للقصة

  وجنوب  وسط بجائزة الكاتب  فاز ،كما القصيرة  للقصة محرم نجالء  مسابقة  في الثاني

 مسابقة  في  أول   بمركز(  القمري   مجلس)روايته  وفازت  م،2000  ،1998،1999  أعوام  الصعيد

 .عبدالقدوس إحسان

 الدمشاوي  ابتسام-4

  بابتسام الشهيرة" إبراهيم محمد على ابتسام" الكاتبة  مولد كان( املنيا) مدينة في

 وستين وواحد وتسعمائة ألف عام أكتوبر من العشرين في فكان املولد زمان أما. الدمشاوي 

 شـــديدة إلقــليمها بارة فكانت الكاتبة سلوك على الصعيد أخالق سيطرت  وقد. امليالد من

 . عليه الغيرة شديدة إليه باالنتماء تعتز  وكانت به، التعلق
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لت دافعة قوة( الدمشاوي  ابتسام ) بداخل كان لقد
 
 اإلبداع، نحو الفنان رغبة في تمث

ما  اإلبداع  لحظات  أن  ومعلوم  وتكتب،  تقرأ   وقتها  من  تستفيد  فأخذت  واالبتكار،   لحظات   هي  إن 

 .أمورها كل  في والدقة والنظام بااللتزام الكاتبة  تمتاز كما الفكري، التدفق

ت،  التي  األدبية  كتاباتها  كانت  بإقليمها  الكاتبة  احتفاء  سياق  ضمن
 
 حياة  فيها  ورصدت  سجل

 املرأة، بهموم وانشغالها الحر فكرها يؤكد شخصًيا بياًنا كتاباتها في وصاغت إقليمها، أبناء

  الكلمة  هذه تحويه ما بكل إنسانة( الدمشاوي  ابتسام) فكانت وجنسها، ملجتمعها وانتمائها

 .سامية  إنسانية معان من

 حياتها معظم قضت الجليلة املهنة هذه في بالتدريس،( الدمشاوي  ابتسام) الكاتبة عملت

 إلى م1984 من ثانوي  معلمة ثم م،1984 إلى م1982 عام من إعدادي  معلمة عملت حيث

 هذه خالل. البحث هذا  كتابة تاريخ إلى م2010 من العربية اللغة ملادة موجهـة ثم ، م2010

 الحقبة هذه ولعبت م،1997 إلى م1993 عام من( عمان) دولة إلى  الكاتبة أعيرت الفترة

  وتعددت ثقافتها، فاتسعت والفكرية، األدبــية الكاتبة حــياة في بارًزا  دوًرا ( عمان)بـ  الزمنية

 عام، بوجه واألدب بالقصة النهوض في العمانيات الكاتبات دور  املعلوم ومن روافدها،

 .املرأة بقضايا اهتمامها  في جلًيا ذلك وبرز  املعين، هذا  من الكاتبة  فاغترفت

 اإلحساس هذا  وتجلى الغربة، بأثر ــ  املبدع بإحساس ــ (  الدمشاوي  ابتسام) أحست لقد

 (.   مغادر دفء )  كقصة  القصصية أعمالها في بوضوح

 ما أول  وكان والعربية، املصريـــــة، والصحـــف املجــالت معظم فــي األدبي الكاتبة  إنتاج نشر

  ،(م 2000 أغسطس 5 العدد) العصرية  األيام جريدة في( الهول  أبو  مع موعد) قصة  لها  نشر

 وجريدة الناصري، العربي وجريدة املنيا، صوت  وجريدة املساء، جريدة: في أيضا لها ونشر

 الكتاب.  اتحاد عن الصادرة الكتاب  أخبار ونشرة ــ  العربي األهرام وجريدة الجمهورية،

متها لقد  على لحصولها(  العسال فتحية.أ ) ترأسها التي املصريات الكاتبات جمعية كر 

 رائدات إحدى ( الدمشاوي  ابتسام ) وتعد ؛  م2009 لسنة الجمعية مسابقة  في األولى الجائزة

 .إقليمها في القصيرة القصة



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 31-52 39 

  األدبية للمكتبة الكاتبة قّدمت
ً
 :وهي قصصية مجموعات أربع منها رائعة فنية أعمال

 مجموعة(  مغادر  دفء)  م،2005  -  خاصة  طباعة  -قصصية  مجموعة(  الهول   أبو  مع  موعد

  صدرت -قصصية مجموعة( نزيف)و م،2006 عام  الجنوبي سلسلة عن  صدرت - قصصية

  اتحاد-قصصية مجموعة( ثاقبة نظرة)و م،2010 عام والنشر للطباعة هالل أبي دار عن

اب  . مصر الكت 

 أن يمكننا األربعة األدباء لهؤلء  الحياتية للمالمح والسريع  املوجز  العرض  هذا بعد

 :منها أمور، عدة على نقف

 ا ، فاتجهو األربعة للمبدعين األدبي االتجاه تحديد في مهًما دوًرا  الزمكانية البيئة أدت-1

.  صوب القضايا االجتماعية، ومعاناة الفرد في نتاجهم األدبي 

 وبخاصة تجاه املرأة.  مصر صعيد يديولوجيةأب ارتبط  األدبي النتاج-2

ت دوًرا مهًما في تحديد اتجاههم األدبي   األربعة هؤالء على  الغالبة  التدريس  مهنة-3  .أد 

 . األربعة املبدعين لدى  األدبية املواهب تعدد-4

ا،  نقدًيا  مصطلًحا  بوصفه  والسرد.  األدبي    إبداعهم  على  الغالب  هو  السردي   النتاج-5
ً
 حديث

  عليه   تنطوي   الذي   الفعل  فهو  لغوية؛  صورة  إلى  الواقعية  صورتها  من  الحادثة  نقل  عملية  يعني

  يقطين، ) . الحكاية يروي  حين السارد به يقوم الذي  أي  القص، لعملية الشاملة السمة

 هو كلي علم ضمن السردي  الخطاب بسردية يهتم" جزئي اختصاص وهو (19. ص ،1998

 ا وهذ .(33. ص ،مرجع سابق)"عام بوجه األدبي الخطاب ( أدبية)  بـ  تعنى  التي  البويطيقيا

 الصيغة، مقولة من منطلًقا السردي  الخطاب أشكال بدراسة يهتم الجزئي االختصاص

 واملسرود، السارد،: هي سردي  نص أي  في بدراستها السرد علم يهتم التي الخطاب ومكونات

  نظرها وجهات في  املخاطبة  أشكال وتختلف (15. ص ،1989 يقطين،) . إليه  واملسرود

  بكل  العالم- الغائب بضمير السرد املكتوبة،  السردية النصوص تستخدم  فقد السردية؛

  بضمير  السرد ويعد الذاتي، املتكلم بضمير السرد أو ،الحكي( أو اإلبالغ  أسلوب: )أي  ش يء

  املتكلم؛  بضمير  السرد من وموضوعية  شفافية، وأكثر عادة، األكاديمية الكتابات في الغائب



...النوادي إبداع في  السوداوّية النظرة 40 محمود عبدالعليم فاروق مصطفى /د.أ ,  

  الحقائق يجعل مما ووساطته، املؤلف عمل إخفاء على يعمل  األسلوب أن   النقاد يذكر حيث

ها تبدو واألحداث،  (42.ص ،2006هيف، أبو). نفسها  عن تتحدث وكأن 
 

 :عرض النتائج واملناقشة

بناء على املقابالت الشـخصـية، واملعايشـة للمبدعين محل الدراسـة، وذويهم، وأصـدقائهم،       

، وقفت الدراســـــــــة على ة القضـــــــــايا أبرز  واالســـــــــتبانات، ومقاربة نتاجهم األدبي  التي   املوضـــــــــوعي 

ة في التعبير عنها على النحو اآلتي: وأسباب تناولها املبدعون،   اتجاههم نحو النظرة السوداوي 

 :     األدبية النوادي إبداع في القضايا املوضوعّية

 :الفقر والتهميش الجتماعي-1

ة، منها: الفقر والتهميش االجتماعي،        ز أدباء النوادي األدبية على املوضوعات االجتماعي 
 
ر ك

ر عما ســاده من فقر فلقد ارتبط قصــص   )بهاء الســيد( بإقليمه، ومجتمعه، ونقل محنه، وعب 

تبرز بوضـــــــوح  وبؤس، ومن ضـــــــحايا الفقر التي تناولها الكاتب )ســـــــمير( في قصـــــــة "علبة ألوان"

ــاة الفقر في القريـــة، واملـــدينـــة حيـــث نجـــد مثـــالين من أمثلـــة الفقراء، وكيف أن تـــداول  مـــأســـــــــــــ

 غيرا وقائع املجتمع، ومعاناة أبنائه من الفقر.األيام، وتعــــاقب األزمان لــم ي

نرى معاناة هذا الطفل الشــيطان )ســمير(، وســلوكه العــــــــــــــــدواني بســبب ما يعانيه من فقر       

هذا الطفل الشيطان. الذي طاملا أثارني )بشيطنته وعفرتته( الـتي يسمــــيها علماء التربية "

ــــشاط و    ر  في عملية )النشاط الغريزي للطفل( ثم يدعون إلى  ـــ ـــ ــــذا النــ ـــ ــــالـ هــ ـــ ــــتغــ ـــ ـــ اســ

 التعليم.

 كان )سم ر( .. من ب ن تالميذي .. نجما لمـــعا في الفصل .. بفضل طـو لسانه ويد  ..   

كان ل يكف عن شتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  مالئه وصفعهم والعتداء على مقتنيا هم ال اصة من أقالم    

،  1999)الســـــــيد،  "لشــــــكوب والت رم من ال ميع وكراســــــات ومســــــاطر .. مما جعله موضــــــع ا

 (.113، 112.ص

ثم يعرض لنا الكاتب املشـهد األسـايـ ي في القصـة، والذي أبرز لنا أثر الفــــــــــــــقر على )سـمير( ،    

" دخلت اليوم الفصل .. والذي أحيا لدى الكاتب ذكريات املاض ي ، وما عاناه فيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول :  

ــــل تلميذ ــــتي طلبت إليه إحضارها ..  كانت الحصة حصة )رسم( أخرج كــ )علبة األلوان( الــ

ـــــم را هذا .. فقد نظر إلّي ببالهة وصفاقة  ــــ ـــــته .. إل ســـ ــــ ــــ ـــــم في كراســـ وبدأ كل واحد منهم الرســـ

 وكأن األمر ل يعنيه وبدأ يشارك جار  ـ رغــم أنفه ـ علبة ألوانه ..

وأنا أعرف جوابه مقدما:     غاظني هذا التصرف .. سألته 
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 ــ أين علبة ألونك يا ولد ..؟ ـ   

 ـــ لم أحضرها اليوم ..   

 هكذا قاـ بكل بساطة وبرود .. يا للتالميذ اليوم ويا ل رأ هم عــــدت أسأله ..     

 ـــ ملاذا ..؟   

 ـــ ألني لن أحضرها ..   

يعا .. وخشيت ألهبت أعصابي جرأته وعبثه .. أمام رفاقه ـ معي ـ وعـــلى مسمـــع منهــــم جم     

أن  ســــــــــــري عــدوب التمرد على طــاعتي ب ن بــاذي التالميــذ .. فيتخــذون ســــــــــــم ر قــدوة لهم في 

 0العبث والوقاحة وبذلك افقد هيبتي بينهم 

ـــــــــليــه بهــا محــاول تقويم     ــا، وأ هــاـ عـــــــــــــــ ووجــدت نفيــــــــــــ ي وبــدون تفك ر أو ترّو أتنــاـو العصـــــــــــ

ــــربية ونظــــريات علم النف  اعوجاجه بالعنف والقسوة بعد أن فشلت معه أساليب الت " ــ

 (.113.ص ،سابق مرجع)

 ثم بدت أسباب املأساة عندما بدأ يناقش الصبي ليشغله عن بكائه.   

 األلوان؟" ـــ قل الحق يا ولد .. ملاذا لم تحضر علبة    

 أجابني بشهقة مكتومة  علق على صوت بكائه ..      

 ـــ  أمي لم  عطني ثمن العلبة ..   

 ـــ وأبوك ..؟    

 (.114 .ص ،سابق مرجع) ل يحصر إلى بيتنا إل إذا أراد نقودا يأخذها من أمي غصبا .."-   

ــــــــيه من تفكــــــك أسري يتآ ى      هنا يبرز لنا الكاتب صورة مأساة هذا الطفل القروي، وما يعانــــ

 مع الفقر؛ ليبرز إلى املجتمع سلوكا عدوانيا.

ه كان        ــاء املتلقي في نهاية القصـــة بوضـــع حل لها، ولكن  على الرغم من أن الكاتب حاول إرضـ

ــــبه الوخيمة فيقول :  حال وقتيا، وتظل املأساة األساسية باقية و  ــــي الفــــــقر وعواقــ "عدت إلي هــ

ــــــ  الرأي .. مهموم القلب .. ولم أن  في صـــــــــبا   بيتي عدت في مســـــــــاء ذلك اليوم .. منكـــــــــــــــ

وأقدمها إلى سـم ر قائال بلج ة تفي  عطفا  اليوم التالي أن ابتاع ألوان من النوع الفاخر 

 وحنانا ..

 .(115.ص ،سابق مرجع)"ـــ اغفر لي يا سم ر ..    



...النوادي إبداع في  السوداوّية النظرة 42 محمود عبدالعليم فاروق مصطفى /د.أ ,  

هكذا تبدو النهاية ســـــــعيدة للوهلة األولى، فقد حصـــــــل )ســـــــمير( على علبة ألوان من النوع       

الفاخر، ولكن إذا دقــــــقنا النظر لوجدنا أن مأســــــاة الفقر مازالت تؤرقه، وتؤرق املجتمع، وال 

 لميذه.   حيلة لهذا املدرس إال إحــضار عـلبة األلـوان، وإضـفاء العطف والحنان على ت

إن  هذا البؤس والفقر الذي ذكرنا أنموذًجا له يشمل أهل القرى واملــــــــــدن عــــــــــلى حد سواء،     

 ويمس العامل، والفالح، واملثقف جمــــيعا فهو ليــــس وقفا على فئـة دون أخرى.

ـــــــــــــــــارة نادرة في تصــوير الفقر والبؤس؛ مما     لقد كان )بهاء الســيد( صــاحب قدرة فائقة، ومهـــــــــــــ

ه وقع مؤثر في نفوس جع  .ءا القر ل لقص 

وتعزي هذه املهارة ما عاناه الكاتب من شــــتات أســــرى وفقر وبؤس، فقد عانى منذ صــــغره،      

فقد عمل بإحدى مطابع )ملوي( منذ أن كان في املرحلة اإلعدادية؛ ليســـــــــتطيع إتمام تعليمه؛ 

لذا فإن قصـــــص )بهاء الســـــيد( تنقل لنا بصـــــدق وشـــــفافية ما ســـــاد املجتمع من بؤس، وفقر، 

 وشقاء.

ما هو صـــــــــورة ملا ويمكنن    ه، إن  ــ  ا القول: إن  الفقر والبؤس الذي رســـــــــمه )بهاء الســـــــــيد( في قصـــــــ

عاناه في حياته، فالتزم في وصفه بالواقع، والصدق مما كان له أثر السحر على قارئه، وجعلنا 

.  نقف على هذه النظرة السوداوية في إبداعه القصص ي 

 الصراع النفي ي:-2

ة التي       ر الكاتب من القضـــايا املوضـــوعي  تناولتها النوادي األدبية الصـــراع النفســـ ي، فقد صـــو 

ا في مســـــــرحية )الكمز(، عبر شـــــــخصـــــــية )ســـــــيد(، وهي أنموذج  )عالء ســـــــيد عمر( صـــــــراًعا نفســـــــً

للشــــاب املصــــري، وما يعانيه من صــــراع نفســــ ي بين مصــــلحته الذاتية، وبين انتمائه إلى وطنه، 

نتصر حسه الوطني في نهاية العمل، فمرى ويظل هذا الصراع مسيطًرا على النص الدرامي؛ لي

تقوم بأعمال مخالفة ملا تعارف عليه املجتمع؛ عندما  -الشــخصــية اآلدمية-شــخصــية )ســيد(  

ه بعد ذلك يندم على فعلته هذه.  يأخذ التمثال األثري من متحف ملوي، ولكن 

ا كمن تلقا صــــــــــــفعـة قويـة( يـاااااااا  أي خطـأ جســــــــــــيم كـدت  -"    ف؟!"أقتر ســــــــــــيـد : )منت هـً

 (.50.، ص2014)عمر، 

فشـــــــــــــخصـــــــــــــيـة )ســـــــــــــيـد( من هـذا الجـانـب تتبع الحـالـة النفســـــــــــــيـة التي يعطيهـا املؤلف لهـا،          

 فحملت حكمة خاصة بها، يفهمها الطفل بسهولة من غير إطالة في التفكير.    

ى )ســـــــــيد( دور البطل، وشـــــــــخصـــــــــية )ســـــــــيد( صـــــــــورة للشـــــــــخصـــــــــية الواقعية       من ثم فقد أد 

 املتذبذبة بين الخير والشر.

 سيد     : إلى حٍد ما ولكن املهم.. -"    
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 األم     : وهل هناك أهم مما تتحدث عنه... -

ســــــــــــيـد : نعم يـا أمي فبينمـا كنـت على تلـك الحـالـة وقع بصــــــــــــري ب ن قطع ال ــــــــــــ ور  -

املدهوسة على تمثاـ مكتمل لم يصب بضرر يبدو أنه وقع من أحدهم أثناء عملية 

ه هنا 
ّ
لل لقد وضــعته في جيب حقيبتي حت  النهب )يتحســ  جيب بنطاله( لبد أن

 ل يرا  أحد معي )يسرع إلى حقيبته ويخرجه منها( انظري يا أمي رائع.

ها قطعة أثرية  - ــه( أو  تبدو أ ّ ( أرني ) تأخذ في م ــــــــحة وتفحصــــــ ـــو األم     : ) في فضــــــ

  عود إلى الحقبة الرومانية .

 ون جنيه.سيد     : ) في فر ( أحًقا يساوي هذا التمثاـ الصغ ر ملي -

 األم      : ويمكن أن يساوي أكثر. -

ســـــــــيد     : ما أســـــــــعدني كم أنا محظول رغم معاناة هذا اليوم فقد عثرت على هذا  -

 الكنز.

ــع فبحكمة( نعم  - األم      : ) تالحظ ابنها على هذ  الحالة فتدرك فوًرا خطورة الوضـــ

ه ل يباع ول يشترب...
ّ
ر أن

ّ
 هو كنز لكن تذك

انزعاج( ل يباع ول يشـــــــترب!؟ )ههز رأســـــــه محتًجا( كيف وهو ا ن ملكي ســـــــيد    : )في   -

 (.39، 38.ص ،سابق مرجع) ولي كامل الحق في التصرف فيه...."

لشـــــــخصـــــــية )ســـــــيد(؛ ف،ي شـــــــخصـــــــية متوترة، فرحة،  نجد في املشـــــــهد الســـــــابق صـــــــوًرا عدة    

ن من 
 
ممزعجة...  واســـــتطاع املؤلف املســـــرحي أن يرفع )ســـــيد( إلى مرتبة )البطل(؛ ومن ثم تمك

ًرا عن  ِلف املســـرحي حين منح بطله اســـم )ســـيد( ُمعب 
إثارة الطفل وجذب انتباهه، وأحســـن املؤ 

 ثار. موقفه في النص الدرامي، وتسليم التمثال إلى هيئة اآل

وأين يجب أن يكون في رأيك؟! -  األم      : ) ترمقه بنظرة متوجسة( 

ا لل ميع. -
ً
ك
ْ
 سيد      : )بثقة( في هيئة ا ثار طبًعا وهكذا يكون ِمل

األم      : )مبتج ـة( كم أنـا فخورة بـك لقـد كنـت محقـة ح ن تركـت لـك حريـة القرار  -

 أتدري ملاذا؟

 سيد      : )يصمت غ ر متأكد( -



...النوادي إبداع في  السوداوّية النظرة 44 محمود عبدالعليم فاروق مصطفى /د.أ ,  

 مرجع) ": ألنك ســــــيد اســــــم على مســــــ   وطني أصــــــيل بطبعه ككل املصــــــري ن  األم      -

  (.54.، ص2014سابق

ة )سيد(       وأجاد الكاتب حين رسم لنا صفات )سيد( من خالل حواره مع )شوقي(، فشخصي 

ة متدبرة، متزنة، مطيعة ألمها.   شخصي 

 شوذي    : ل تأخذ في بالك أنا أمز  معك. -"

ســـــــيد     : )ههز رأســـــــه بانيجام( أعتقد أّن أمي معها كل الحق فالنـــــــ يء إذا  اد عن  -

 يست هذ  بال يارات األنسب.حد  انقلب إلى ضد  ل ل

شــــــــــــوذي   : )يشــــــــــــعر بــال يبــة( إذن فمــا رأيــك بمظهر جــديــد تبتــاع لــك بــدلــة جــديــدة  -

 .تضفي عليك مظهر ش صية سينمائية مرموقة

 سيد      : )ههز رأسه بعدم القتناع( ل ..ل؟... -

 ببكائه ملا  -
ً

 ؟!!!!شوذي    : )نـز قدمه ويسقط مرتطما باألرض يتألم ناهًضا متسائال

ا..." -
ً
ــان   ســــــيد      : املوضــــــة اه نونة ل  ســــــتهويني كما أنني أحمد ا بأن خلقني إنســــ

 (.45.ص ،سابق مرجع)

في مســـــــرحية )الكمز( شـــــــخصـــــــية آدمية ذكورية في   -البطل–هكذا كانت شـــــــخصـــــــية )ســـــــيد(       

ا  ســـــــقة وأحداث العمل الدرامي، أنشـــــــأ املؤلف من خاللها صـــــــراًعا نفســـــــي 
 
مرحلة الشـــــــباب، مت

عنيًفا، وأحســـــــن الكاتب حين اعتمد في حوارات شـــــــخصـــــــية )ســـــــيد( على الجمل القصـــــــيرة، في 

ولكن يؤخذ على املؤلف في رســمه للشــخصــية   -ماذج الســابقةكما هو واضــم من الن -معظمها

 على املونولوج الطويل. -أحياًنا–اعتماده 

وأنت من أهله يا أمي )تبدو عليه الح رة يمســــك التمثاـ يقربه من وجهه  - ســــيد     : 

يتأمله يضغط عليه بشدة ثم يرخي قبضة يد  من عليه مكلًما نفسه بصوت عاـ( 

شـأني ه  كم هو صـعب كالمك يا أمي )يطرث ثم يرفع رأسـه ترب ما الذي سـ رفع من 

 يرفع يـد  إلى 
ً

ا وشــــــــــــمـال  التخلص من ح رتـه يخطو يمينـً
ً

ا محـاول ينظر إلى األعلى مليـً

جبينـه يـدلكهـا برفق( ولكن مـاذا عن ثمن التمثـاـ؟ يـا إلمي ل يمكنني تجـاهـل األمر 

 مني ما )يدور في املكان( ل أســــــــــتطيع التفك ر ليت أصــــــــــدقائي معي ا
ً

 ن ليقرروا بدل

  "....ســــــــــــأفعله كي أرســــــــــــو على حل ســــــــــــليم ل أندم بعد  أبًدا )بصــــــــــــوت متألم( لكن 

 (.41، 40.ص ،سابق مرجع)
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ر الكاتب املســــــرحي من خالل املنولوج الســــــابق عن الُبعد النفســــــ ي للشــــــخصــــــية، وما       قد عب 

الشــــخصــــية، وبين ما  تعانيه من صــــراع نفســــ ي، فالشــــخصــــية تتصــــارع مع ذاتها بين مصــــلحتها

ر من خالله عن نظرته الســوداوية، ملرحلة ينبغي أن تفعل. الكاتب إذن أبرز صــراًعا نفســًيا عب  

معينة من تاريخ البالد، إذ فقد أبناء الشـعب األمن واألمان، وسـلبت مقدرات الشـعب في سـنة 

 م. 2013يونيو  30م، إلى أن زالت الغمة بثورة 2011

 والقرية:الفال  واألرض -3

ة التي تنـاولتهـا النوادي األدبيـة الفالح واألرض والقريـة      تؤدي ؛ إذ من القضــــــــــــــايـا املوضـــــــــــــوعيـ 

املكونــات الثقــافيــة، والفكريــة، والنفســـــــــــــيــة، واالجتمــاعيــة للكــاتــب القصـــــــــــــصـــــــــــــ ي دوًرا مهمــا في 

نائها، تشــكيل رؤيته فقضــية الفالح، واألرض تناولها كاتبنا فجعل من القرية مســرًحا ملعاناة أب

ة في قصصه.  وعبر عن هذه النظرة السوداوي 

يبرز لنا الكاتب مدى معاناة أهل القرية فعندما رفضـــــــــــــته جميع  ففي قصـــــــــــــة )ثمن العودة(    

املجالت، ودور النشـــــــر في املدينة، وتوجه بالنداء إلى أهل املدينة الفاضـــــــلة، وأعطى جزءا من 

"موت جميع ســـــــــــــكان املـدينـة وقـد أحزانـه إلى أهـل املـدينـة فســـــــــــــمع في اليوم التـالي في املـذيـاع 

،  2000)عبدالحكم،  "ســـــــــبب املوت اكتئام نفيـــــــــ ي أكدت جميع املصـــــــــادر املوثوث فيها أن

 هذه الفكرة الرمزية أبرزت وبإيجاز شديد مدى مأساة، ومعاناة أهل القرية.  .(15، 14ص.

كمـا يرســـــــــــــم لنـا الكـاتب أنموذجا آخر ملا يعـانيـه أبنـاء الريف من الطالب الذين ضـــــــــــــاقت بهم    

األرض، فخرجوا إلى املدينة يحملون الطوب، واألسمنت للحصول على لقمة العيش ويا ليتهم 

 يسلمون من السب والشتم ففي رواية )التفاتة النمر( يقول: 

رأينـــا املقـــاـو يلعن أمهـــاتنـــا نحن معـــدومو  0ب ن"القينـــا الطوم وارتمينـــا على ظهورنـــا متع

 ال حة ذو األجساد الطرية".

نرى الكاتب مبرزا تعلق الفالح باألرض فاألم عند مماتها طلبت   أوراق ذرة يابســـــــــة()قصـــــــــة  وفي 

"ومن ب ن أذرعـــه خرج صــــــــــــو هـــا ضــــــــــــعيفـــا 0من ابنهـــا أن يـــدفن معهـــا حفنـــة تراب من األرض 

كصــــوت أبي ح ن داهمته الظالـ في الحظ رة، وراحت  هم  في جســــد  مر عش يا ابني، يا 

ضناي، حفنة ترام من أرضنا اجعلها في ق ري  شفع لي وألبيك، حفنة ـــــ ويرتفع لهاـها ـــــ من 

عشــــــــــــــام وأ ونجيـــل،هـــذ  األرض التي ـكــانـــت ميتـــا فـــأحيينـــاهـــا، ونزعنـــا مـــا فيهـــا من شــــــــــــوك 

ــيطانية، ــبا نديا يتحدب أرض ال  ران و شــــــــ  000جعلنا من ســــــــــطحها املنقوا وجها خصــــــــ

   .(71.ص ،سابق مرجع)"وماتت 000
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هذه األرض التي تتحدث عنها األم هي األرض التي نزعت منها بســــــــــبب إلغاء قانون الضــــــــــريبة     

فيشـــــــــير الكاتب في قصـــــــــته إلى اآلثار الجانبية التي لحقت باملجتمع إزاء إلغاء قانون الضـــــــــريبة 

"وعلى بســـــــــاط األن  جاء مالك األرض من ســـــــــفر  البعيد، وعودة مجتمع النصـــــــــف باملائة  

ــيـــــارتـــــه  ، وهـــــاـ بســــــــــ ترام ال ســــــــــــر على وجو  النـــــاي، ورقص وبـــــاذي املالك فوث الحقـو

وشــــوااــــ ي النخيل صــــرخت أمي وضــــاعت صــــرختها ب ن أبواث الســــيارات العالية، واألع رة 

النارية، ومالك األرض اســــــــتلمها من أمي وذبح على حدودها خروفا ولط  بدمائه وجه أمي 

     .(70.ص ،سابق مرجع)" الباكي

رســـــــــــم لنا الكاتب في املشـــــــــــهد الســـــــــــابق صـــــــــــورة مأســـــــــــاوية ملعاناة الفالح بســـــــــــبب إلغاء قانون   

الضــــــــريبة، ومن ثم عايش الكاتب آالم، ومشــــــــكالت الفالح، وكيف نزعت األرض منه، ثم يبرز 

لنا الكاتب في هذه القصــــــــة مدى حرص الفالح على أرضــــــــه، ورغبته في تنفيذ وصــــــــية أمه، وما 

  0سبيل تنفيذ هذه الوصيةيلقاه من معاناة في 

"حفنة من ترام، فقط حفنة واحدة أوصــــــــــــتني بها أمي، أنا الذي خط شــــــــــــاربي تحت أنفي 

 وأشتد عودي.

 همست للمشيع ن:

ــــــــــــــــــ ل تدفنوا أمي، لحظات ســـــأحضـــــر حفنة من ترام أرضـــــنا، ارتفعت  ـــــحكات املارد ب ن 

 أش ار السنط املتشابكة، هم  املشيعون لبعضهم : 

 ـ أين أرضه التي يتحدث عنها ؟ 

وكأنني لم أســـــــــــمع شـــــــــــيئا، أســـــــــــرعت أتخطا القناوات كال هلوان متجها إلى تلك البقعة من 

ك، واملـارد يتعـانقـان يحملقـان في بعيون نـاريـة، صــــــــــــوت األرض، هنـاك في حـدودهـا ـكان املـالـ 

 املالك ينطلق شارخا حدود الزمان، واملكان

 ـ قف مكانك، إياك أن تتقدم خطوة.

 انكمشت تحت الصفصافة التي  رعها أبي، رحت استجديه بشت  املشاعر. 

  ( 71. ص ،سابق مرجع)"ـ حفنة من ترام، أرجوك، أرجوك، وصية أمي، أمي التي... 

ثم يتحـــدث الكـــاتـــب عن صـــــــــــــورة تجريف األرض، وحرمـــانهـــا من بكـــارتهـــا هكـــذا تقتلع الزروع    

 ويحل محلها العمارات الشاهقة فيقول: 

ــة، ومن خلفهم  ع    ــا ظالـ مخيفـ ــا لهـ ــان صــــــــــــوبي، يفتحون أفواهـ ــدمـ ــارد يتقـ ــه واملـ "رأيتـ

وهثار أقدامنا وحكاياتنا ولعب ــنا، محمال بعرث أبي  ــيارات ترام أرضـ نا الطفولي، وهناك السـ
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. ص ،ســـــــــــــــابق مرجع "حيــث محــارث الطوم يفرغونــه، فم املــارد واملــالــك يقتربــان، يلتهمــاني

27).   

هكذا يرســــــــــــم لنا الكاتب صــــــــــــورة حية نابضــــــــــــة لتعلق الفالح بأرضــــــــــــه فبين أحضــــــــــــانها عا     

طفولتــه وحيــاتــه ويعيش آمــالــه، وآالمــه، أمــا هؤالء املالك فال عالقــة لهم بهــذه األرض ســـــــــــــوى 

  0املنفعة 

كما يبرز لنا الكاتب صــــــــورة أخرى لتعلق الفالح بأرضــــــــه في قصــــــــة )فرس النمل(، وإن كانت     

ــاء الريف فهؤالء اإلخوة الـــذكور يحرمون هـــذه الصـــــــــــــ  ــام بين أبنـ ورة تبرز الظلم، وتقطع األرحـ

 0أختهم من امليراث

يشـــــــــتمو ها ويزيحون أبي املر عش فيقع على  0يتشـــــــــاجرون مع أمي0"وعندما يأ ي أخوالي  

 تصيح أمي من خالـ دموعها:  0ظهر ، يتكور ويبكي 

 ـ األرض أرض ي ومالقيش هكل يا ناي 

  ( 73. ص ،سابق مرجع)هو إحنا معو ينك حاجة "ـ 

الــدافع هنــا هو الظلم والطمع في امليراث الــذي تركــه والــدهم، والرغبــة في االســـــــــــــتئثــار بــه،      

على  -متكرر في القرية املصـرية، وبخاصـة في الصـعيد 0من الجشـع والطمع0ومثل هذا املشـهد

أن  القرآن الكريم، والشــــريعة اإلســــالمية أبرزت بوضــــوح نصــــيب كل فرد من أفراد   -الرغم من

 التركة. الورثة في

في رواية )بســـــــــــتان أبي الهوى( يبرز لنا الكاتب صـــــــــــورة أخرى للظلم بســـــــــــبب التعلق باألرض      

فكبير الطوابين يعــارض زواج ابنتهم )بــدور( من أبي الهوى بســـــــــــــبــب طمعــه في األرض، وال يتم 

 الزواج إال بعد أن يطمئن أن األرض ستظل تحت سيطرته.

 " ـ األرض يا ع ي؟   

 بنزرعها ، ول عاو ة الغريب ياخدها كمان ؟ ـ ادي إحنا  

 ـ يعني أرو  ف ن يا حاج؟ 

  ( 38. ص ،سابق مرجع) ـ في الح رت ن اللي ع الهيش."

 وتحاول الفتاة أن تستعطف كبير الطوابين، ولكن ال حياة ملن تنادي.   

 " ـ الهيش ياحاج .. مفيش خاطر لعضم التربة.

  ( 39. ص ،سابق مرجع) ـ مفيش غ ر كدة يا نجيب خ ر  ." 



...النوادي إبداع في  السوداوّية النظرة 48 محمود عبدالعليم فاروق مصطفى /د.أ ,  

ها صـــــــورة     صـــــــورة صـــــــادقة رســـــــمها الكاتب لحال الفالح في القرية، ومدى تعلقه باألرض، ولكن 

اختلط بها الظلم والجشـــــــــــع، فالكاتب هنا ال يتعاطف مع الفالح، ويرى أن مشـــــــــــكلته خاصـــــــــــة 

 نابعة من عادات وتقاليد خاطئة مخالفة للقيم، واألخالق، والدين.

ة نبعت نجد أن  الصـــور التي رســـمها الكاتب      عبر نتاجه القصـــصـــ ي، والروائي صـــوًرا ســـوداوي 

لت  من معـايشـــــــــــــة حقيقـة عاشـــــــــــــهـا الكـاتب بين أبنـاء القرية، وعملـه في الوحدة املحليـة... فتحو 

ة فر غ فيهــا الكــاتــب  هــذه األيــدولوجيــات التي خــالفــت تعــاليم الــدين واألخالق، إلى كــائنــات ورقيــ 

 طاقته اإلبداعية. 

 جماـ املرأة، وأنوثتها: قضية الزمن، وأثر  على -4

ة التي تناولتها النوادي األدبية قضــية الزمن، وأثره على جمال املرأة،      من القضــايا املوضــوعي 

ــية الجنس النســـوي  ــاسـ د للقارن حسـ ــ  ــاوي( أن تجسـ ــام الدمشـ وأنثوتها فقد اســـتطاعت )ابتسـ

م العمر.  أمام غزو الزمان، وتقد 

ة تعامل املرأة مع الزمن في أجلى صـــورها، فتســـيطر الكاتبة خصـــوصـــي  زغربة "تبرفي قصـــة "    

على البطلة في النص عاطفة الضيق، إذ تمثل القصة في مجملها حالة شعورية واحدة تتمثل 

 في الضيق والتشاؤم، وألم غزو الزمان، وانسحاب جمال األنوثة. 

شـــــــــــــير إلى إن  املتـأمـل لعنوان القصـــــــــــــة وهو العتبـة األولى لقراءة النص القصـــــــــــــصـــــــــــــ ي يجـده ي   

ــا بــــالفراق واأللم  ــانيــــه من ألم ويــــأس، فــــالغربــــة توحي لنــ ــا تعــ مكونــــات النفس الــــداخليــــة، ومــ

 واملعاناة، فكيف بها إن كانت غربة اإلنسان عن ذاته، وغربة املرأة عن أنوثتها وجمالها. 

 " نقطة تدور مع عدد من النقاط .. تدووور 

 بال توقف ..  سقط .

 .. رسمته فوث شعر متناثر فوث رأي أجوف 

 صفحة املاء يد طفل تر عش وألقا أخر ح را ..

 .(35.، ص2005)الدمشاوي، "فتبدد الرأي 

صورة حية ت ر  مدب ألم املرأة بسبب تقّدم العمر , وغزو الزمن ، ولكن ماذا تملك غ ر أن 

 " ... تبكي أو تصرخ أو تكسر املرهة ..

 (.36.ص ،سابق مرجع)وتبتعد "

اعتمــدت الكــاتبــة على موســـــــــــــيقى اللغــة التي تكمن في التقطيع اإليقــاعي من خالل مــا تكتبــه    

القاصـــــــــة من عالمات الحذف. وتســـــــــتعين الكاتبة باإليقاع الســـــــــريع عن طريق عطف األفعال 
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بعضـــــــــــــهــا على البعض اآلخر، ثم إن  هــذه الكلمــات تبرز لنــا الحــالــة الــداخليــة للبطلــة من يــأس 

 وعدم إدراك.

 لم  عد تحب اللون األبي  ول اللون األسود ول فـ "

 حت  اللون األخضر

 .(35.، صسابق مرجع) ل  عرف إل اللون األصفر."

املرأة إذا غزاهــا الزمن لم تعــد تــذق طعم الحيــاة، واســـــــــــــتعــانــت الكــاتبــة إلبراز ذلــك بــالتعبير    

واالســـــــــــــتســـــــــــــالم لم يعـد لـه طعم، بـاأللوان، فـاألبيض: وهو لون النقـاء والعفـة، أو الخضـــــــــــــوع 

واألســـــــــود: وهو لون املوت والحداد، والغموض، وال اللون األخضـــــــــر وما يوحي به من جمال في 

 الطبيعة وعذوبتها، فأصبحت ال تعرف إال لون املرض، والجبن، والخداع وهو اللـون األصفر.

ة التي اعتادتها الكاتبة في قصصها  .ثم كانت النهاية املأسوية السوداوي 

 " تصعد درجات السلم إلى الدور الرابع ثم تلقي

 بجثتهـــا                                      

 مــــن                             

 (.36.ص ،سابق مرجع)"الشــــــرفة                                

 

هـا؛ لترمز بـه إلى الضـــــــــــــعف النســـــــــــــوي،       ــ  كثيرا مـا تلجـأ الكـاتبـة إلى املوت، وتجعلـه نهـايـة لقصـــــــــــ

 وعدم القدرة، والعجز عن مواجهة املشاكل.

يبدو للقارن من خالل قصـــــــــــة )غربة( مدى معاناة املرأة من قهر الزمن وغلبته، وهذا اللون    

لقهر الذكوري يمكن للمرأة الفكاك من القهر أشـــــــــــــد ضـــــــــــــراوة من القهر الذكوري، فإذا كان ا 

 منه إال أن غزو الزمن وقهره ال يمكن الفرار منه.

ــباب الســـعادة     ــ ى، ويجب إعادة أسـ ــم الحزن على ما ميـ ــنة الحياة، فال يصـ إن  هذا التغير سـ

 واملرح حتى اللحظة األخيرة من الحياة.

ة كغيرهـــا من أدبـــاء النوا     ــاع لكن آثرت الكـــاتبـــة النظرة الســـــــــــــوداويـــ  دي األدبيـــة؛ نظًرا ألوضـــــــــــــ

ة، واقتصــــــــادية عانت منها الكاتبة، وعانت منها النوادي األدبية وبخاصــــــــة في صــــــــعيد  اجتماعي 

مصــــــــــــر، أضــــــــــــف إلى ذلك عادات وتقاليد بالية تخالف مبادن الدين اإلســــــــــــالمي  الذي مال إلى 

 املرأة في شتى األصعدة.

 



...النوادي إبداع في  السوداوّية النظرة 50 محمود عبدالعليم فاروق مصطفى /د.أ ,  

:  ختاًما أقـو

ناولها أدباء النوادي األدبية صـــورة ســـوداوية للمجتمع، رســـمت القضـــايا املوضـــوعية التي ت     

ــًيا ألفراده ســـواء في املدينة، أم القرية... ا كان   وصـــراًعا نفسـ
 
األديب ابن البيئة، واألدب مرآة ومل

للحياة، وصورة لنفس األديب، فيعبر املبدع عبر لوحته الفنية عن خلجات نفسه، ويرسم في 

 لوحته املجتمع من حوله.

ة التي عانت منها املجتمعات كافة، وبخاصة       وعليه؛ فإن  األوضاع االقتصادية، واالجتماعي 

رت على نظرة هؤالء املبدعين، كذلك ما عاناه 
 
ــية أث في صـــــــــــعيد مصـــــــــــر عبر حقب زمنية ماضـــــــــ

ة، كما النوادي  ى إلى هذه النظرة الســـــــــــــوداوي  املبدعون أنفســـــــــــــهم من مصـــــــــــــاعب في حياتهم أد 

عقود تعــاني من ضـــــــــــــعف الــدعم املــادي، وكــذلــك إحجــام الكثير من األكــاديميين األدبيــة منــذ 

ا-ومنها   -على الرغم من جودته-لســــــــبب أو آلخر عن تناول نتاج هؤالء املبدعين  وســــــــائل -أيضــــــــً

ة  -اإلعالم املرئيـة واملســـــــــــــموعـة  قلمـا تلتفـت إلى  النوادي األدبيـة ومبـدعيهـا، كـذلـك  -الرســـــــــــــميـ 

ت إلى هذه النظرة الســـــــــــوداوية لديهم رهافة الحس لدى هؤالء يدخل ضـــــــــــمن العوامل التي   أد 

 املبدعين.
 

  االستنتاج والتوصية

 الدراسة إلى عدة نتائج، أجملها فيما يأ ي: هذ ع ر هذا؛ وقد توّصلت 

أهم العوامـل التي جمعـت بين املبـدعين في النوادي األدبيـة، تتمثـل في: تعـدد املواهـب   -1

لـديهم، والبيئـة الزمكـانيـة، التي ـكان لهـا دور مهم في تحـديـد االتجـاه األدبي للمبـدعين، 

 صعيد مصر في عينة هذه الدراسة. أيديولوجيةكما أن  النتاج األدبي ارتبط ب

، هي: الفقر   -2 ــا الســـــــــــــردي  ــا النوادي األدبيـــــة في نتـــــاجهـــ أهم املوضـــــــــــــوعـــــات التي تنـــــاولتهـــ

 والتهميش االجتماعي، والصراع النفس ي، والفالح واألرض، وقضايا املرأة...

ة في إبـــداع النوادي األدبيـــة:   -3 ت إلى هـــذه النظرة الســـــــــــــوداويـــ  لعـــل أهم العوامـــل التي أد 

ة،  األيــدلوجيــة، ونــدرة الــدراســــــــــــــات األكــاديميــة األوضــــــــــــــاع االقتصــــــــــــــاديــة، واالجتمــاعيــ 

ة.   الرصينة التي تتناول نتاج مبدعي النوادي األدبي 

يمكننــــا أن نعــــالج هــــذه املشــــــــــــــــاكــــل التي يعــــاني منهــــا املبــــدعون في النوادي األدبيــــة عبر  -4

 التوصيات التالية.

 توصيات الدراسة:

 الدعم املادي عبر املؤسسات العامة، والخاصة. -1

 برامج في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة للنوادي األدبية بشكل أوسع.تخصيص  -2
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ة. -3  تخصيص مساحة أكبر للنوادي األدبية في الصحف الرسمي 

تفعيل املشـــــاركة بين الجامعات ونوادي األدب، عبر املؤتمرات، وامللتقيات، الندوات،  -4

 والور  املشتركة.

دراســــــــــــــات التي تتنــاول النتــاج اإلبــداعي  إلزام البــاحثين في الجــامعــات بــإجراء بعض الــ   -5

 للنوادي األدبية. 

 شكر وتقدير 

ة، عم   ر  ب  ع   ة، فطغت على املبدعون في النوادي األدبي   مإبداعاتها عانوه في حياتيهم اليومي 

ر الحلول    املعاناة،ويمكن للباحثين في قابل األيام الوقوف على هذه    النظرة السوداوية، وتصو 

 .دةِح على عبر اإلمكانات املتاحة في كل قطر  الناجعة لها
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 مستخلص البحث

 العربية اللغة فصل في األدبي الدرس وظائف وتجديد النص لسانيات الدراسة تناولت

 العربية تعليم في األدب وظائف تشخيص إعادة إلى هدفت وقد بغيرها، للناطقين

 وعّرفت وآلياتها، معاييرها ستضيفه وما النص لسانيات خالل من بغيرها للناطقين

 للناطقين وأهميته األدب وظائف وتناولت باألدب، وعالقتها النص، لسانيات الدراسة

زت العربية، بغير
ّ
 في معيار كل من يستفاد وما لألدب الجديدة الوظائف على رك

: منها النتائج من عدد إلى وتوصلت الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت تدريسه،

 وأساليب التدريس وطرائق واملحتوى  األهداف في األدب تدريس تجدد النص لسانيات

 ..وغيرها والشفوية اللغوية للكفايات ومحققا ممتعا األدب تدريس وتجعل التقويم،

 الكلمات الرئيسية:  التعليم اإللكتروني، تطبيق النحو الثانوي، قسم األدب العربي

mailto:elmozuro@gmail.com
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يمثل األدب مصدًرا مهًما ملفردات اللغة وتراكيبها بأبعادها السياقية ودالالتها املجازية، 

وبتغطيته جانًبا من محمول اللغة الثقافي االجتماعي الذي ُيعدُّ من أسس بناء مناهج تعليم اللغتين األم 

تدريس األدب من حيث أهدافه، ومحتواه، واألجنبية، وقد تباينت آراء الخبراء في تعليمية اللغات حول 

وطرائق تدريسه، وجدوى تقويمه، ومع بروز لسانيات النص وتقاطعاتها مع عدد من العلوم، وتجاوزها 

الجملة في تحليلها لنص الخطاب، تولدت فكرة توظيفها في تعليمية النص األدبي في فصل الناطقين 

األدبي، وذلك باالستفادة من معايير النظرية السبعة بغير العربية، تحديدا في تجديد وظائف الخطاب 

وهي: االتساق، واالنسجام، والقصدية، واملقبولية، واإلخبارية، واملوقعية، والتناص، في إعادة صياغة 

 وظائف األدب وترتيبها وتقديمها.

ل وتهدف الدراسة إلى: إعادة تشخيص وظائف األدب في تعليم العربية للناطقين بغيرها من خال

لسانيات النص، وتحديد وظائف كل معيار لساني وآلياته وبيان ما سيضيفه ملتعلم اللغة العربية لغة 

 ثانية، في جوانب الكفايات: اللغوية والتواصلية والشفوية. 

وتجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية: ما وظائف األدب الجديدة التي ستضيفها لسانيات النص إلى تعليم 

ية؟ وإلى أي مدى سيسهم كل معيار لساني وآلياته في تحقيق الكفايات: اللغوية العربية لغة ثان

 والتواصلية والشفوية من خالل الخطاب األدبي التعليمي.

 واتبعت الدراسة املنهج الوصفي القائم على االستقراء والتطبيق واملالحظة.

ه يقوم على املعاني الثواني واإلزاحات وتعود أسباب اختيار املوضوع إلى صعوبة تعليم األدب تقليدًيا، ألن

واملجازات، وقد قدمت لسانيات النص رؤية جديدة للنص األدبي في التحليل والتجنيس والنظرة الكلية. 

محاور الدراسة: تتكون الدراسة من أربعة محاور تسبقها مقدمة، وتقفوها خاتمة، استعرض املحور 

اول املحور الثاني لسانيات النص وعالقتها باألدب، أما األول لسانيات النص التعريف واملاهية، وتن

ز على 
ّ
املحور الثالث فتحدث عن وظائف األدب وأهميته للناطقين بغير العربية، واملحور الرابع رك

 الوظائف الجديدة لألدب وما يستفاد من كل معيار في تدريسه.
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 التعريف واملاهية:املحور األول، لسانيات النص 

برزت لسانيات النص في القرن العشرين، وهي نظرية لغوية أسهم في تطويرها مجموعة من الباحثين في 

وعلم اللغة  –مختلف التخصصات والعديد من البلدان وتعرف ب )نحو الجملة ، وعلم لغة النص 

 املقدمة
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عدُّ من 161،  134،  2014ولغويات النص....( )داود  –ولسانيات النص  –النص ي ، وتداولية النص 
ُ
( وت

( وكي نصل إلى تعريفها البد من Linguistics of textأحدث النظريات اللغوية، وتعرف في اإلنجليزية بـــ)

تعريف النص ألنه عنصرها األساس ي وعن ماهيته يقول صالح فضل: "هناك تعريفات متعددة تشرح 

املاثلة في بعض أنماطه املتعينة، خاصة مفهوم النص بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص النوعية 

 ( وسنناقش ذلك الحقا في هذه الدراسة.1992،211األدبية" )فضل ، 

عرف لسانيات النص بأنها : "بناء وحدات درجة هرمية في بعد الجوار اللغوي، الذي يقع فوق 
ُ
ت

ا صفات ( فهي علم ال يدرس أبنية النص فقط، بل يدرس أيض108،  2003الجملة".)زتسيسالف ،

التوظيف االتصالي للنصوص" وهذا مما سيفيد في تعليم األدب للناطقين بغيرها. ويتضح من التعريف 

ف كتلة داللية واحدة " وينبغي أن يكون املفهوم  ِّ
ّ
أعاله أن النص مجموعة من الجمل والعبارات تؤل

يئا ما إلى املخاطب وهو األساس ي ألي نص أنه وسيلة لنقل األفكار واملفاهيم إلى األخرين فهو ينقل ش

 (20، 2001ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو طريق للخطاب.)عفيفي ،

فلسانيات النص هي التي تدرس بناء النص، وكيفية تدريسه، وتوليده وتحويله من جملة بنيوية صغرى 

إلى خطاب نص ي مسهب وممط، بمعنى كيف تتمدد البؤرة املحورية دالليا وتركيبيا وسياقيا لتتحول إلى 

 (.  16، 2001فقرات ومقاطع ومتواليات حتى تصبح نصا متسقا ومنسجما.)عفيفي ،

النظرية النص أو الخطاب باعتباره الوحدة اللغوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة فيه،  وتدرس

أهمها الترابط والتماسك ،ووسائله وأنواعه، واإلحالة واالتفاق النص ي، ودور املشاركين في النص 

مثل :  )املرسل و املستقبل( وقد استخدمت النظرية مجموعة من املعايير لتحليل النصوص، وتفسيرها

،  2008االتساق، واالنسجام، والتناص، والسياق، والقصدية، والتفاعل الذكي والتأويل.)الصبيحي ، 

20 .) 

وتسعى نظرية لسانيات النص إلى تحقيق جملة من األهداف العامة من تعليمية وغيرها، وتتلخص 

ف عن القوانين أهمها في: وصف النظام الداخلي ملختلف أنواع النصوص وطرائق بنائها، والكش

( ومن أهدافها  200، 2008واملعايير التي يستقيم بها النص، إلى تحقيق غرض أشمل )الصبيحي ،

ها في إطار نظرية الفعل الكالمي.)بوقرة   – 1998 –وصف األداء التواصلي باعتباره فعال تبليغيا موجَّ

يقة للنصوص، من خالل (، وعلى مستوى التحليل تهدف إلى الكشف عن األبنية السطحية والعم29

البحث عن عالقات الترابط والتناغم، والكشف عن العالقات الرابطة بين القارئ والنص املنتج ضمن 
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( من خالل األهداف السابقة يتضح أن مجال  34، 2012تداول ( ) بوقرة، –سياق  –ثالثية : )نص 

 (100 – 1997 –النظرية هو النص اللغوي ككل باعتباره وحدة متكاملة.)بحيري 

 تعريف النص:

سيعرف الباحثان النص باعتباره محور الداللة املركزي ملصطلح النظرية )لسانيات النص( اطالقا من 

ا :إذا سأله عن ش يء حتى يستقص ي ما عنده، ونص كل ش يء  تعريفه اللغوي القائل "نصَّ الرجل نصَّ

لى الش يء نًصا: عينه وحدده... ( وجاء في املعجم الوسيط "نص ع98/ 7ه،1414منتهاه".)ابن منظور 

( من 965، ،1972ونص الش يء: رفعه وأظهره... ونص املتاع جعل بعضه فوق بعض".)أنيس وآخرون، 

التعريفين السابقين يالحظ الباحثان أن التحديد والترتيب والترابط، هي سمات أساسية يجب تحققها 

اتفاق الباحثين على أن تعريف النص أمر في النص. أما النص في االصطالح: فتشير بعض املصادر إلى 

( ومن تعريفاته 19، 2008صعب، وذلك لتعدد معايير هذا التعريف ومداخله ومنطلقاته.)بحيري ،

:"أنه مجموعة من امللفوظات اللغوية التي يمكن إخضاعها للتحليل، فالنص إذا عينة من السلوك 

( وعند الزناد: "هو نسيج من  20،  2008حي ، اللغوي الذي يمكن أن يكون مكتوبا أو منطوقا".)الصبي

 ( 12،  1993الكلمات يترابط بعضها ببعض".)الزناد، 

ومن ناحية أخرى من الباحثين "من استند إلى املنهج التحويلي التوليدي الذي يولي أهمية كبيرة للجانب 

نية عميقة من األفكار العقلي في إنتاج النصوص والذي يعتبر املفردات والتراكيب بنية سطحيه وراء ب

واملعاني التي تسببت في إنتاج النص بالشكل املقصود الظاهر أمام قارئه أو سامعه وكان هذا سببا 

(، عّرف النص في علم اللغة  258، 2007لظهور مشكلة تحديد مفهوم واضح ومحدد للنص". )املاحي،

( ومن تعريفات النص  16، 2007التوليدي بأنه تتابع محكم الصياغة من جمل جيدة السبك.)بحيري ،

أيضا هو صيغة الكالم األصلية التي وردت من املؤلف وهو الكالم املؤلف دون تحديد نوعه، كأن يكون 

شعرا أو نثرا أو خطبة أو رسالة، حيث تعد كل متتالية من الجمل نص. شريطة أن يكون بين هذه 

 جملة سابقة أو الحقه. الجمل عالقات، تتم هذه العالقات بين عنصر وأخر وارد في

وفي جانب التحليل تركزت لسانيات النص في تحليالتها لفهم عناصر جديدة لم تكن موجودة في نحو 

الجملة منطقية ودالليه، وتركيبيه، لتقدم شكال من أشكال التحليل لبنية النص، وتصور معايير 

 التماسك، والترابط، واالنسجام.)احمد ،دت ( 

 تها باألدب :لسانيات النص وعالق
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يرى بعض الباحثين أن النظر في األدب والحكم عليه كان "حكرا على نقاده فكانت بينهم سجاالت ال 

تكاد تنتهي، فيحكم هذا، ويرد ناقد ويقول ثالث كذا، فيكر رابعهم بكذا، لكن في القرن املاض ي تغير 

غة العادية، ومن ثم فإن أنسب الوضع إذ بعد ما جاءت الشكلية رأت أن األدب هو لغة منحرفة عن الل

األدوات للتعامل معه في علم اللغة، اللسانيات ألنها أدق أداة يمكن من خاللها تحديد اللغة، فأصبح 

األدب واللسانيات صديقي عمل حيث يمكن القول أن األدب صار مادة موضوعه على مائدة 

تعد ضروريا النظر في البيئات االجتماعية اللسانيات، تفككها، وتنظر إليها في مكوناتها اإلبداعية، ولم 

،وال سيرة األديب، وال عصره، املهم كل ما يتعلق بالنص هو ما بداخله، وها هي اللسانيات تقطع شوطا 

آخر في داخل العمق اللغوي لعلها تجد نفسها بديال فعليا لكثير من العلوم العربية القديمة، أظن أن 

( وجاءت لسانيات النص وعمقت هذه النظرة djelfa.info\vb\s" )على راسها البالغة والنقد القديم

 وبلورتها.

"وتستهدف هذه الدراسة الكشف عن عالقة األدب باللسانيات وخاصة عالقات الدراسات األدبية 

بتحليل الخطاب، فقد استطاعت اللسانيات أن تحقق شرطي العلم األساسيين وهما : تحديد املوضوع 

ئمة لدراسة املوضوع ،قصد استنباط القوانين وإرساء القواعد الضابطة ملضمار وصياغة املناهج املال 

هذا العلم، إذ تناسلت النظريات، وتميزت اتجاهاتها، تحدو أصحابها الرغبة في االستئثار بمنهج يدلل 

 صعوبة وصف نظام األسس وصفا علميا".

ي مضمار النقد األدبي، قياسا بالعلوم "ولعل ذلك ما يبرز االحتفال الكبير الذي حظي به علم اللغة ف

اإلنسانية املختلفة، الشتراكها في االهتمام ) باللغة ( سواء باعتبارها منظومة تجريدية أم باعتبارها 

 ممارسة كالمية".

"مما أتاح إمكانية تمييز خصوصية الخطاب األدبي والنصوص األدبية، فالتفكير في األدب يستحيل 

فيكون املجال الذي تقترب فيه اللسانيات من األدب هو تحليل الخطاب، وبيان  دون التفكير في اللغة،

 ( 12، 2002كيف أن الوسائل اللسانية تدعم التفسير أو التأويل".)جان لوي ،

"إن اللسانيات تستطيع أن تعطي األدب هذا النموذج التوليدي فهو مبدأ كل العلوم وما كان ذلك 

مل ببعض القواعد لكي نشرح بعض النتائج، فمهمة اللساني الحديث كذلك إال أن املقصود هو أن نع

تندرج في سلم علم الخطاب، فهو املشغل الذي يتخذ من اللسانيات منطلقا ومن األعمال األدبية مادة 

 (19، 2007للدرس )روبير ماتان ،
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الخطاب األدبي، ومن هذا املنطلق تسعى اللسانيات وهي تطمح أن تكون علما في تناول كل ما يخص 

وتتسم اللغة بمرونة عجيبة، فيمكن أن يقال الش يء نفسه بأشكال متنوعه ال حد لها فيمكن أن تكون 

اللغة إبداعية بابتكار استعماالت على جانب قليل أو كثير من أطرافه، إلى موسيقيا فاللغة ينتج منها 

التناغم، وإن القدرة على التعبير عن اقتران االستعمال األدبي للغة، بآثار إيقاعية ورنات جل بنوع 

الش يء الواحد بأشكال متنوعة نشاط لغوي هو في أبسط مظاهره مجال إلبداعيه تزداد فيه الجمل 

 (1991،145اتساعا شيئا فشيئا.)رنيه ويليك ،

وبذلك أضافت بعدا جديدا للخطاب -واللسانيات تقول بأن األدب يمكن أن يكون منطوقا أو مكتوبا 

وتقول أيضا بأن هناك نصوصا أدبية تأتي من  -لذي يمكن استثماره في تعليم اللغة عمومااألدبي ا

التراث الشفهي املنقول فالحكاية الشعبية هي أدب والزجل هو أدب، بل إن حديثا بين أصدقاء هو 

أدب، وكلها تحلل لسانيا كما يحلل األدب، أي أن أي نص مكتوب أو منطوق يخضع للدراسة اللسانية 

لصارمة، ونعني بالصارمة أن هناك منهجا اسمه منهج اإلحصاء اللغوي ومهمته دراسة النص منطوقا ا

أو مكتوبا، ومعرفة نسبة الجملة الفعلية إلى الجملة األسمية، ونسبة الفعل إلى االسم، ونسبة االسم 

هناك ما يسمى إلى الصفة ونسبة تداخل الجمل فيما بينها، وكل ذلك يسمى بالتحليل اللساني للنص و 

باملنهج األسلوبي الجغرافي "جغرافية املكان" الذي يضيف إلى التحليل اللساني للنصوص بعدا آخر لم 

 يكن في السابق.

والخالصة أن هناك مناهج لسانية جديدة لتحليل األدب يمكن من خاللها أن نصنف الكاتب املبدع  

م( ثم جاء 1935د األمريكي في كتابه )اللغة ،ونقومه بما يستحق، والتحليل اللساني بدأ مع بلومفيل

م انشق 1970الذي بدأ بتحليل الجملة واعتبرها أكبر وحدة لسانية للنص، وفي عام  1957تشومسكي، 

فريق عن تشومسكي، وبدأ بتحليل اللغة اجتماعيا، أي بتحليل الجملة ضمن بوتقتها االجتماعية، وقد 

املنطوق والخطاب املكتوب، إذ ال يمكننا تحليل أي نص  طور الفريق نفسه عن طريق تحليل الخطاب

دون الرجوع إلى الثقافة التي نشأ فيها، وهذا ما ولد علما اسمه "تحليل الخطاب " أو لسانيا النص. 

فاللسانيات تأخذ بش يء اسمه جغرافيا املكان والزمان الذي يشع دالالت محفورة في ذاكرة اإلنسان 

تولدها الكلمات والجمل التي أتى بها الشاعر، وجغرافية املكان والزمان هي  العربي غير الدالالت التي

اآلن من أبحاث اللسانيات في األدب، وهنا البد من نظرة ثاقبة إلدراك أسرار اللسانيات األدبية 

 https: www.startimes .comبمناهجها املختلفة لتكشف ذلك" 

علمية للغة األثر األكبر في شيوع هذا النوع من املناهج لقد كان لظهور اللسانيات بوصفها الدراسة ال

التي تتناول األثر األدبي من داخله، كما يقول املنظر األكبر دوسوسير ) اللسانيات هي دراسة اللسان في 
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( ذلك أن اللغة هي املوضوع األساس ي الذي 1994عدد يونيو –ذاته ولذاته ( )عبد السالم املسدي

 ف ماهية وطبيعة ووظيفة النص األدبي.ينطلق منه املحلل لكش 

 وظائف األدب وأهميته للناطقين بغير العربية:

مه فتأدبَّ واستأدب" 
َّ
ه عل معنى األدب في اللغة: "الظرف وحسن التأويل ،وأدبَّ

(،وقبل عنه "األدب يقع على كل رياضية محمودة يتخرج بها الناس في فضيلة من 1980،122)الزاوي،

(، وعرفه الفيروزأبادي بأنه : "محركة الظرف وحسن التناول ،أدب 177،  1986الفضائل" .)رشدي ،

دبة بالضم طعام صنع لدعوة 
ُ
كحسن أدبا فهو أديب والجمع أدباء ،وأدبه علمه فتأدب واستأدب ،واأل

(.ويري الباحثان أن األدب هو ميدان ملعترك 36أو عرس ،وهي مصدر أدبه يأدبه" )الفيروزأبادي ،د ت،

 جارب اإلنسانية واالجتماعية ،فهو مرآة للشعوب في كل زمان وأي مكان.كل الت

حظي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بانتشار واسع، وهذا االنتشار مهد الطريق لدراسات  

ومقارنات، وتجارب كثيرة في هذا املجال ومن هذه الدراسات والتجارب التي ظهرت في اآلونة األخيرة 

 تنادي باالهتمام بتدريس األدب بكل أجناسه.دراسات 

"وما نحن بصدده هو إثبات أهمية األدب فمن الثابت نظريا وعلميا هو أن تعلم لغة ثانية تعني تعلم 

ثقافة ثانية فاللغة وعاء الثقافة، والكل يعلم بأنه في تعليم اللغات هناك أربع مهارات أساسية ) 

 لكتابة ( وهناك صيحات تتعالى بأن الثقافة هي مهارة خامسة. وا –القراءة  –املحادثة –االستماع 

ومن تعاريف الثقافة املميزة هي: "مجموعة من أنماط السلوك وأشكال اإلدراك الراسخة لدى شخص 

 (45، 1994 –أصبحت مهمة في تعليم اللغة الثانية" )دوجالس 

زه التحليل إلى القيمة املضافة. "ويستمد األدب أهميته من وصفة للواقع واإلضافة إليه، أي تجاو 

فاألدب الرفيع أو الكالسيكي يعادل أعلى فرص للتعليم كما يوفر للفرد التعرف على العالم خارج إطار 

ذاته ليتنور فكره ويحظى بفرصة محاكمة األشياء من خالل منظوره وفهمه الغني للحياة. حيث يقدم 

ه على الصعيدين املعنوي والروحي باإلضافة إلى إضفاء األدب للقارئ املتعة التي تتمثل في إغناء حيات

املعنى الشامل الذي يتجاوز تفاصيل حياته اليومية. ومن خالل دراسة األدب يستطيع الناطق بغير 

العربية معرفة قصص التاريخ واملالحم، والكتب املقدسة، واألعمال الكالسيكية القديمة والحديثة، 

ضمن اللغة وثقافة مرحلة الحدث. كما يتيح الفرصة للفرد إللقاء نظرة من خالل الشكل األدبي الذي يت

عميقة على أوجه الحياة املختلفة، وعليه فإن األدب قادرا على تغيير رؤية اإلنسان للحياة وخصوصا 

غير الناطق بالعربية، فهو مرآة لكل زمان ومكان، فهو أصدق مرجع ملعرفة أحوال الناس وشؤونهم في 
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ما. وعليه فإن محتوى األدب أبعد من مضمونه األدبي، املرتبط بمعاني الكلمات وآليات  مرحلة زمنية

( خالصة http://e3arabi.comالتعبير والصياغة، فهو بمثابة األسس التي تغني الحياة وتضيف لها".)

شكل رفيع يتسم برقة التعبير وبراعة التصوير ذلك أن األدب في نظرته التقليدية يقدم اللغة في 

 وسالسة األسلوب بجانب الغاية االجتماعية التي يأوي إليها.

 ما يستفيده تدريس األدب من معايير لسانيات النص:

في السطور أعاله ناقش الباحثان عالقة األدب واللسانيات عموما وهنا سيكون التركيز على لسانيات 

مه لألدب، فللسانيات النص سبعة معايير هي : السبك واالنسجام واملقصدية النص وما يمكن أن تقد

و املقبولية واإلخبارية واملوقعية والتناص، وقبل الحديث التفيصلي عن كل معيار نشير إلى أن هذه 

املعايير ال يمكن استيعابها إال مع أخذ أمور في الحسبان هي: اللغة والعقل واملجتمع، والتداوليات 

( األدب يقوم على اللغة واملجتمع، وسنتناول هذه املعايير بما 106و  8، 1998 –جراء( )بوجراند)اإل 

 يبين املقصود منها، ماذا نستفيد من كل معيار في تعليمية النص األدبي من خاللها.

: ويطلق عليه الربط النحوي واالتساق وهو " الوحدة املوضوعية للنص" السبك -1

وهو أيضا "التماسك الشديد بين أجزاء النص من خالل عناصر لسانية معينة  (82،  2008)الصبيحي،

( ومن شروطه: "الترابط املوضوعي : بمعنى أن يعالج النص 37،  2012في النظام اللساني" )بوقرة، 

قضية معينة أو يتكلم عن موضوع محدد، بمعنى أن تكون فكرة النص واحدة، والبد أن يتوفر فيه نوع 

سواء أكان متعلقا بالعرض أم السرد أم التحليل، وهو ما من شأنه، أن يجعل القارئ يحس من التدرج 

أن للنص مسارا معينا، وأنه يتجه نحو غاية محددة ويجعله أيضا يتوقع مرحلة ما من النص وما سيأتي 

 بعدها، وهذا الشرط يغلب على متن النص ،أو الجزء الرئيس منه، لذا يضاف إليه شرط آخر، وهو:

يتعين في النص أيضا معيار االختتام، وهذا من منطلق أن كل كيان لغوي يستوجب أن يتكون من 

مقدمة وجوهر وخاتمة، وتعد الشروط أعاله شروطا داخلية في بناء النص، وما يحقق بعده الخارجي، 

(  91، 83،  2008وهو الشرط الرابع الذي ينص على ضرورة أن يكون للنص هوية وانتماء )الصبيحي 

والوسائل التي تحقق سبك النص هي : "اإلحالة بأنواعها واالستبدال وهو تعويض عنصر لغوي بعنصر 

لغوي آخر والحذف، والربط، والتكرار والترادف واملصاحبة اللفظية كالتضاد والتالزم والظواهر 

 (. 91، 2008الصوتية األدائية".)الصبيحي

ي أنه يربط بين أجزاء العمل األدبي ويجعله كتلة كالمية • وتتمثل فائدة السبك في تعليمية األدب ف

واحدة، متماسكة األجزاء، وبذلك يساعد في تنظيم أفكار املتعلم وترابطها وزيادة كفايته اللغوية التي 

 تساعد على الكفاية التواصلية.

http://e3arabi.com/
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ين عناصر "وهو وجود عالقات متنوعة ومتداخلة باالنسجام أو االلتحام أو التماسك الداللي:  – 2

( "ويتطلب االنسجام من اإلجراءات ما تنشط به عناصر 86،  2008النص ومقاطعه" )الصبيحي ،

( "وإن النص الذي يأتي مفكك 103،  1998املعرفة إليجاد الترابط املفهومي واسترجاعه" )بوجراند ،

نوع عالقتها األوصال يتبعه حتما تفكك داللي ويتعذر فهمه ألن جملة ما في النص مرهون بمعرفة 

( "فال مناص من استمرار املضمون فاالنسجام ليس مجرد ملمح 88،  2008بالجمل األخرى )الصبيحي 

(، 80، 2004للنصوص بل إنه باألحرى نتيجة عمليات إدراكية ملستخدم النص" )هانيه، وفيهفجر 

تفسير والتفصيل والوسائل التي يتحقق بها انسجام النص وتماسكه تتمثل في العالقات السببية وال

والشروط واإلنكار واملالبسة، وال ينشأ التماسك )االنسجام( إال من خالل ربط معرفة معدة في النص 

 )عالم النص( بمعرفة العالم املختزنة لدى شريك االتصال.

وتبرز أهمية االنسجام في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إنه سيمكن املتعلم من  •

 جوانب الداللية في التراكيب النحوية، ومعرفة العالقة بين الكلمات في الجمل. الوقوف على ال

: حسب ترجمة تمام حسان الذي قال عنه : "وهو يتضمن موقف منش ئ القصدية أو القصد – 3

النص في كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك وااللتحام، وأن مثل هذا 

( "وهو 103، 1998ائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها".)بو جراند، النص وسيلة من وس

موقف منتج النص لبناء نص مترابط متماسك، أو يتوصل إلى هدف مرسوم في خطة معينة" )هانية 

نة من منجز النص 80، 2004وفيهفجر،  ( وهذا القصد يؤخذ في عملية اإلنتاج التواصلية املكوَّ

سه ومتلقي النص الذي يسعى لفهم املقصود، وهناك ضربان من املقاصد، مقاصد ومنتجه، والنص نف

 مباشرة وغير مباشرة.

ويدعم معيار القصدية األهداف العامة والخاصة للنصوص التعليمية في مجال تعليم اللغة  •

 العربية للناطقين بغيرها.

ورة ما من صور اللغة ينبغي لها ويتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صاملقبولية أو القبول: " – 4

(، 80 – 2004 –،وهانيه104، 1998أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام".)بوجراند ،

 وما يراعى في املقبولية جوانب املتلقي الثقافية، وإضافة ش يء جديد ذي صلة مباشرة ببيئته. 

ومدى مالءمتها للمعنى املقصود، ويعزز هذا املعيار ملكة الحكم على الكلمات املؤلفة للنص  •

 وهي مهارات تناسب املستوى املتقدم في تعلم اللغة الثانية.



   ،محمد داؤد محمد د.أ ،دمحمو يوسف رندا. أ  ...الدرس وظائف وتجديد النص لسانيات 62

"يتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد السياق أو املوقعية: ورعاية املوقف  – 5

 1998يمكن استرجاعه، ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب املوقف وأن يغيره".)بوجراند، 

( وهو "مجموع العوامل التي تجعل نصا ما ذا ارتباط وثيق باملوقف االتصالي، لذا ال يوجد نص 104،

( ويدخل في السياق السمات املنظمة لعمليات  81، 2004بدون ارتباط باملوقف".)هانيه وفيهفجر ،

ذكاء، وقدرة االتصال على نحو ما يحللها علم االجتماع وعلم النص "مثل: الطبقة والتعليم، وال

( و"بالطبع فإن النص املنتج 117 – 2001 –الذاكرة، وسرعة القراءة، وشكل الحافز".) فان دايك

يمثل جزءا لغويا من البيئة التي يستعمل فيها تعبير اإلشارة )اإلحالة( ومن البديهي أن يكون للمحيط 

 (. 45،  2009، املادي أو السياق تأثير فعال في كيفية تفسير تعابير اإلشارة".)يول 

وأهمية هذا املعيار ملتعلم األدب الناطق بغير العربية تقوم على معرفة املعنى السياقي للفظ  •

 والوقوف على أنواع السياق املقامي وجوانبه الثقافية واالجتماعية والنفسية.

ة وهو "يتضمن العالقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به، وقعت في حدود تجربالتناص: – 6

( وهو أيضا "تداخل وتقاطع النصوص 104، 1998سابقة سواء بواسطة أم بغير واسطة".)بوجراند، 

( وتتكون مصادر التناص من املصادر الضرورية ذات 100، 2008في أشكالها ومضامينها"،)الصبيحي، 

خارجية  التأثير التلقائي املختار، ومصادر داخلية واقعة من إنتاج منجز النص نفسه، ومصادر طوعية

تتزامن مع نصوص أخرى منتجة من أخرين، ويعد للتناص شكالن: مباشر وغير مباشر، ويفضل أن 

تكون هذه النصوص املتداخلة مع النص املنجز مألوفة عند املتلقي، ليتمكن من مقارنتها مع نصوص 

 أخرى اطلع عليها، ليوازن بين مكوناتها البنائية الشكلية واملعنوية الداللية.

وأهمية هذا املعيار ملتعلم األدب الناطق بغير العربية أنه يستطيع مقارنة نص مع نصوص أخرى ،أو 

 مقارنة مجموعة من النصوص مع بعضها، وهذا املعيار أكثر تناسبا مع املستوى املتقدم. 

على الوقائع  : "العامل املؤثر في بالنسبة لعدم الجزم في الحكماإلخبارية أو اإلعالمية أو اإلبالغية – 7

( وهي "مدى توقع 104، 1998النصية أو الوقائع في عالم نص ي في مقابلة البدائل املمكنة".)بوجراند،

( و"أن 81،  2004عناصر النص املقدمة أو عدم توقعها، أو معرفتها أو عدم معرفتها )هانية وفيهفجر، 

ارنة بينه وبين العناصر األخرى من إعالمية عنصر ما تكمن في نسبة احتكال وروده في موقع معين باملق

( وبمعنى آخر "فكل جملة نص متحققة تنتج لدى 249،  1998وجهة النظر االختيارية" )بوجراند، 

د في أثناء تلقي النص" 
َّ
ؤك

ُ
د أو ال ت

ًّ
ؤك

ُ
متلقي النص عددا معينا من توقعات االستمرار، التي ت

متلقي النص، ويفيد في توقع نهاية النص ( ويبني هذا األساس على شخصية 84 – 2003)زتسيسالف 

 مع األفكار املكونة للنص.
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 .ويسهم هذا املعيار في تعليم األدب للناطقين بغير العربية في أنه ينمي مهارة التخيل لديهم •

 االستنتاج والتوصية 

 في ختام هذه الدراسة يلخص الباحثان أهم النتائج التي توصال إليها وهي أن:

 النص تجدد تدريس األدب في األهداف واملحتوى وطرائق التدريس وأساليب التقويم.لسانيات  -1

 لسانيات النص تجعل تدريس األدب ممتعا ومحققا للكفايات اللغوية والشفوية وغيرها.  -2

معيار السبك يساعد الربط بين أجزاء العمل األدبي ويجعله كتلة كالمية واحدة، متماسكة  -3

تنظيم أفكار املتعلم وترابطها وزيادة كفايته اللغوية التي تساعد على  األجزاء، وبذلك يساعد في

 الكفاية التواصلية.

االنسجام سيمكن املتعلم من الوقوف على الجوانب الداللية في التراكيب النحوية، ومعرفة  -4

 العالقة بين الكلمات في الجمل.

في مجال تعليم اللغة  معيار القصدية يدعم األهداف العامة والخاصة للنصوص التعليمية -5

 العربية للناطقين بغيرها.

ومعيار السياق يقدم للمتعلم استراتيجيات معرفة املعنى السياقي للفظ والوقوف على أنواع  -6

 السياق املقامي وجوانبه الثقافية واالجتماعية والنفسية.

 التوصيات: 

 يوص ي الباحثان باآلتي: 

 دراسة كل معيار على حدة.  -1

 عقد مؤتمر خاص بلسانيات النص وتعليمية اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.   -2

العمل على ربط طالب اللغة باملجتمع الذي يعيش فيه، وذلك من خالل استثمار اللسانيات   -3

 التطبيقية في تعليم اللغة العربية وخاصة األدب. 
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 مستخلص البحث

 وقتال حتى ظهورها منذ اإلفريقية الغرب في أساسيا دورا العربية اللغة لعبت لقد

 تدرس التي اللغات طليعة بين من وكانت, خاص بوجه نيجيريا ودولة, عام بوجه الحاضر

 على ضوءال تسليط  الورقة هذه تهدف. أفريقية بغرب الكبرى  التعليمية مؤسسات في

 شكلب ساعدت وقد. نيجيريا دولة في العريقة النبيلة اللغة لهذه الحيوية املساهمات

 العمل وق والس املعامل في البشرية والثروة, العربية اإلسالمية الحضارة نشر في كبير

, واإلجتماعية, والتربية, والدبلوماسية, القومي األمن: مثل, الوطنية والتنمية

 من عانيت التي الوحيدة اللغة هي العربية اللغة أن لوحظ وقد. نيجيريا في واإلقتصادية

  اللغة هذه أن ويبدو. وشرفها حسبها على تحافظ لكنها, املستشرقين أيدي على القسوة

 ألن ذلكو .نبلها استعادة على تساعدها عظيمة بروح تتمتع البشرية حياة تاريخ طوال

 .العزيز هللا كالم وهي شريفة عظيمة رسالة طيها في

 الكلمات الرئيسية: ,التعليمية مراحل, النظامية املدارس, العربية اللغة
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 :مقدمة

نيجيريا حيث كانت تدرس في كل مرحلة إن اللغة العربية وتعليمها حظيت نصيبا أوفر في 

تعليمية, وذلك من مرحلة اإلبتدائية إلى مرحلة الدكتوراه.ويرجع فضل تعليم اللغة العربية في 

نيجيريا  إلى العهد األول الذي بدأ فيه الدين اإلسالمي خطوته األولى في القرن الحادي عشر 

خ عثمان بن فودي بسكتو حيث كانت امليالدي, وكما تطور هذا التعليم في عهد خالفة الشي

للدولة اإلسالمية النيجيرية آنذاك دواوين شعرية مكتوبة بالعربية ومحاكم شرعية وتبادل 

مراسالت كتب بالعربية بين هذه الدولة وتلك. وتعددت أيضا في تلك اآلونة الكتاتيب القرآنية 

 والدهاليز لتعليم علوم الدينية والعربية.
 

 نيجيريا في العربية اللغة دخول  تاريخ نبذة

لم ينكر أحد أن اللغة العربية إزداد قوة وقدرة في أرض نيجيريا مع دخول اإلسالم منذ قرون 

سالفة, وذلك عن طريق التجارة والدعاة وغيرها, وكما قام الشيخ عثمان بن فودي بتجديد هذا 

 ر هذه اللغة العربية.أشارالدين الكريم حيث أسهم دورا فعاال من خالل تجديده ورفع راية شعا

( في مقالته: منذ القديم يصل إليها التجار العرب, فوجدت عالقة تجارة بين 5102) هارون

العرب والنيجيريين وخاصة الشماليين, األمر الذي ساعد على انتشاراللغة العربية في شمال 

نو, وهي ملكة كانم بر نيجيريا, وأكبر من ذلك ما سجله التاريخ من هجرة بعض قبائل العرب إلى م

املمالك القديمة التي تقع في الشرق من برنو الحالية في منطقة بحيرة تشاد, وهي من أقدم 

 (5 ص ، 5101 ،هارون محمد هطيحا) ووسطها املمالك واوسعة في غرب أفريقيا

ظهور  وقبل-نيجيريا-البالد2ويرجع تاريخ التعليم العربي في نيجيريا إلى وقت توغل اإلسالم إلى هذ

يقهم الذين يمرون بها في طر  الشيخ عثمان بن فودي وقدساهم في هذا امليدان كثيرمن املغاربة

تي حمد بابا التمبكإلي الجج ذاهبين أو عائدين  وعلى رأسهم محمد بن عبدالكريم املغيلي وأ

 .(550 ص، موس ى أبيكنا )وغيرهم

جزأ من الثقافة النيجيرية, قيام دولة ومما يثبت ما ذهبنا إليه من أن اللغة العربية جزء اليت

هذه الدولة الفودوية تتضمن  م,1804الشيخ عثمان بن فودي في سنة  صكتو تحت قيادة
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فطاحلة العلماء واملثقفين, إذ الشيخ ما هو إالداعية قام بتجديد اإلسالم في بالد هوسا, فوزراء 

 ة, وتركوا تراثا عربيا ضخمااليزل الدولة وحكامها وأمراؤها شبعوا بالثقافة العربية اإلسالمي

 ،الكثير منه حتى اليوم, مخطوطا لم يطبع وملا يتناوله الباحثون بالدراسة والتحليل. )هارون

 (3ص ، 5101

إضافة عن تلك الجهودات الفائقة من جهة التجار والدعاة واملمالك, مازالت اللغة العربية 

با وغربها, ويخدمها عدد كبير من املعلمين وال تتقوى وتتوسع جذورها في أرض نيجيريا من شمالها

 (.2 ص، 5150، حثين األكادميين واألدباء في وقت الحالي. )غرب و عثمان

 

 نيجيريا في النظامية العربية املدارس

تعني باملدارس العربية النظامية باملدارس التي تسترشد بالسياسات التعليمية والقوانين, 

الحكومة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم, وقد تكون هذه وتخضع إلشراف دقيق من قبل 

املدرس أهلية أوخاصة. عرفت نيجيريا املدارس العربية النظامية في أوائل القرن العشرون, 

بفضل العلماء األجالء الذين شغفهم الحب باللغة العربية إلى تأسيسها, فبدؤا ينشؤون املدارس 

دن بغرض انتشار اللغة العربية على نطاق واسع. ولقد رفعت العربية اإلسالمية في القرى وامل

هذه املدارس مستوى اللغة العربية, والذين في البالد خصوصا بعد ما أدخلت تجديدات عديدة. 

 (.552ص  ،حيث كان لها املناهج والكتب املقررة. ) موس ى أبيكن

م حيث درسة خاصة بهذا التعليوقد القى تعليم اللغة العربية اهتمام الحكومة النيجيرية لفتح م

م, وهي األولى من نوعها في غرب  0231افتتحت مدارس عربية في مدينة كنو وصكتو في سنة 

اإلفريقي, وال تزال املدرستان تلعب دورا أساسيا في نشر اللغة العربية في مختلف مدن نيجيريا 

 (.52 ص، 5102، على مختلف املرحل التعليمية. ) أبو بكر مغاجي عبد هللا

 

 :نيجيريا في العربية اللغة تعلم من الرئيسية األغراض

 من األغراض التي تدفع النيجيريين إلى تعلم اللغة العربية تتمثل في النقاط اآلتية:

 الغرض الديني: -1
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تدفع املسلم النيجيري إلى تعلم اللغة العربية أغراض أساسية منها الدين اإلسالمي, فهي لغة 

والحديث النبوي الشريف. فاإلملام بها ضروري كي بساعده على فهم دينه فهما ال القرآن الكريم 

 تشويه فيه. لذلك يتعلمها املسلم وهو في سن مبكرة.

 االتصال الخارجي: -2

إن واقع األمور في العالم الحاضريجعل من الضروري على كل دولة مستقلة أن تؤسس العالقات 

 رى ألسباب سياس ي واقتصادية,وثقافية, وتكنولوجية,وتمارسالثنائية بتنها وبين البلدان األخ

النطاق العالقات السياسية,واالقتصادية,والثقافية,مع كل أنحاء العالم  نيجيريا ضمن هذا

 بمافي ذلك البلدان العربية.   

 الثقافة األفريقية:-3

ية لتاريخ در األساسإن دراسة اللغة العربية تساعد بالفعل على معرفة الوثائق التاريخية واملصا

ثقافة أفريقية الغربية املكتوبة باللغة العربية بما فيها نيجيريا, وقد ثبت املؤرخون غير املسلمين 

 أن كتابة تاريخ أفريقية بصورة اللغة العربية عن كاملة وصحيحة, التتم إال بالرجوع إلى ما سجله

 (.32ص، لعربية في نيجيريا)أبيكن: مشكالت اللغة ا علماء اللغة العربية عن أفريقية

 فرص العمل: -4

 إن تعليم اللغة العربية يعطي فرصة العمل في املؤسسات الحكومية بأنواعها الثالثة:

حكومة نيجيريا في شؤون الحج, -على وجه خاص-ويساعد والوالئية,واملحلية(. )الفيدرالية,

 وخدمات أخرى 

ف إضافية أخرى كالدعوة اإلسالمية ونقل وهناك أهدا تعود بالنفع الجليل على البلد وشعبه.

 آداب األمم األخرى إلى اللغة العربية والعكس.

 

 نيجيريا في الحديثة العربية املدارس في العربية اللغة تعليم
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 أوال: املدارس العربية اإلبتدائية:

لخبرية, ا تعد املدارس العربية اإلبتدائية من أبرز جهود األفراد املحسنين والجمعيات اإلسالمية

فهي تقوم ببنائها والنفقة عليها وخاصة في الوالية الجنوبية من نيجيريا, وأما في الشمال فهناك 

مدارس عربية إبتدائية تقوم على أمورها بعض الحكومة املحلية. كان التالميذ في املرحلة 

الخط بة و اإلبتدائية في أول أمرها يقضون أربع سنوات, حيث يتعلمون مبادئ القراءة والكتا

العربي والفقه والحديث والتوحيد والقرآن الكريم واللغة العربية والسيرة ومبادئ الحساب. 

 (011ص ، 5102 ،بكر مغاجي )أبو

 ثانيا: املدارس العربية الثانوية:

وهي املدرسة التي يلحق  بها الطالب بعد تخرجه من املدرسة اإلبتدائية, وتفرع إلى قسمين: قسم 

الثانوي, وأما القسم اإلعدادي هي املرحلة األولى يلتحق بها التلميذ بعد انتهائه  اإلعدادي وقسم

من اإلبتدائية,يقض ي فيها ثالث سنوات ثم يواصل إلى قسم الثانوي ويقض ي به ثالث سنوات 

 أيضا, وهو املرحلة التي تؤهله بالتحاق إلى جامعة أوكلية.

 

 :النيجيرية الجامعات في العربية اللغة تعليم

م وهي أولى جامعة في نيجيريا قبل اإلستقالل, ولم يكن فيها 0221أسست جامعة إبادن في سنة 

وكانت قبل هذه األوان على الراغبين في ، م0202 قسم للدراسات العربية واإلسالمية إال في سنة

امعات الجمهورية العربية الدراسات العربية التوجه إلى جامعات األخرى خارج نيجيريا وج

 (.32 ص، م0215 ،بكر )علي أبو تحدةامل

ثم توالى إفتتاح جامعات كثيرة في نيجيريا بعد اإلستقالل, وهذا تلبية لرغبة املواطنين في تعليم 

( جامعة وطنية, 031) الجامعي في التخصصات املختلفة, ويوجد اآلن ما يقرب على مائة وثالثين

لغة أو شعب للغة العربية, يتم فيها تعليم ال ومن بينها أكثر من ثالثين جامعة فيها أقسام خاصة

 العربية وآدابها باللغة العربية البلغة أخرى, وذلك على مستويات مختلفة, منها اآلتي:
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مدة الدارسة في البرنامج أربع سنوات دراسية,   .B.A/ شهادة اإلجازة العالية البكالوريوس0

 ويسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 

 :النيجيريا الجامعات في العربية اللغة تعليم أهداف

 تدريب الطالب على اكتساب الكفاءة في اللغة العربية تحدثا وكتابة.-

تمكين الطالب على معرفة وتقدير ماضيهم التاريخي والحضاري منذ عهد ما قبل اإلستعمار, -

 املسجل باللغة العربية.

اإلجتماعية والثقافية والدينية واإلقتصادية تعريف الطالب بحيات العرب في املجاالت -

 والتجارية والسياسية لترقية التفاهم والتعاون الدوليين.

تدريبهم تدريبا يؤهلهم للعمل في مجاالت التعليم والبحث العلمي,والترجمة الفورية وغير -

من, رك, واأل الفورية, واإلدارة العامة, والصحافة, والسلك الدبلوماس ي, وهيئة املهاجرة, والجما

 والجيش.

 / برنامج املاجيستير:5

يقوم البرنامج على دراسة وحدات تعقبها امتحانات, ثم تقديم الرسالة, وتكون الدراسة متفرغة 

أوغير متفرغة, تتراوح الدراسة في الدراسة املتفرغة بين ثالثة فصول دراسية على األقل وستة 

ول الدراسة في البرامج غير املتفرغة بين أربعة فصفصول دراسية على األكثر, في حين تتراوح مدة 

 دراسية على األقل وثمانية فصول دراسية على األكثر.

 /برنامج الدكتوراه:3

يجمع البرنامج بين دراسة الطالب لوحدات دراسية مع اإلمتحانات ثم تقديم أطروحة, وتتراوح 

,وعشرة فصول دراسية على فيه مدة الدراسة املتفرغة بين أربعة فصول دراسية على األقل

األكثر, في حين تتراوح الدراسية غير املتفرغة بين ستة فصول دراسية على األقل وأربعة عشر 

 فصال دراسياعلى األكثر, أماالتخصص الدقيق فيكون في اللغة أو األدب.
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 :اإلقتراحات

املراحل  شتى يجب على الحكومة واألصحاب  املصلحة توفير الوسائل التعليمية الحديثة في-

 التعليم اللغة العربية في نيجيريا لتقوية شأنها.

تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في املدارس الثانوية والكليات والجامعات ليواكب خريخي -

 أقسام اللغة العربية بالجامعات والكليات العصر.

 ها.العربية وثقافت توفير اإلمكانات والتسهيالت املادية الالزمة ملمارسة األنشطة اللغة-

يجب على الحكومة تحديث مستوى ومكانة اللغة العربية من مرتبة ثانية إلى مرتبة ثالثة إلى -

 مرتبة ثانية لكثرة من يعنون بشأنها على لغة الفرنسية.

 

 الخاتمة

من خالل الصفحات السابقة حاولت هذه الورقة إظهار شروق اللغة العربية وتعليمها إلى دولة 

ا وإسهاماتها الفعالة في نشر الثقافة العربية اإلسالمية خالل القرون البائدة إلى وقتنا نيجيري

الحاضر, وكذلك استطاعت هذه اللغة العربية في تنمية أوضاع حياة األمم واملدن املختلفة, 

ومن ذلك املدن دولة نيجيريا التي كانت تتمتع بحظ وافر بشأن اللغة العربية منذ شروق األول 

القرون الحادي عشر امليالدي, اتفق الباحثون بأن هذه اللغة امتلكت من الدعامات الكبرى في 

ما مكنها من البقاء والنمو والحركة والعطاء, وتتمثل هذه الدعامات في أنها لغة فكر عالمي 

إنساني ضخم املعطيات واآلثار ومتصل بكل قضايا اإلنسان والحياة واملجتمع, ذلك هو الفكر 

غة رغم هذه املقتطعات لم تخلص الل مي الذي يتمثل في القرآن الكريم كالم هللا العزيز.اإلسال 

 العربية من العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تقدم هذه اللغة في كل املجاالت بدولة نيجيريا.

 املراجع واملصادر

ي, وتحديات,جامعة والية يوباللغة العربيةفي نيجيريا آفاق . )د/ت( .علي الغوني إدريس، النايم

 نيجيريا.
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التعليم العربي في نيجيريا بين مؤامرات التدمير ومجهودات  .(5102). صالح محمد، أالشو

 .02 التعمير, محملة املخرقة, املجلد

 ( اإلسالم اليوم وغدا في نيجيريا, مكتبم وهبة, القاهرة.0211) .آدم عبدهللا، إلوري
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 بين البالغيين واألصوليين في ضوء التداولية والتراث العربي بالحذفاملجاز 
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إندونيسيا -جامعة السيد علي رحمة هللا اإلسالمية الحكومية   

  a_muhdhor@iain-tulungagung.ac.id: البريد اإللكتروني

 
 

  

  

 مستخلص البحث

لقد حظي املجاز بالحذف عناية لدى البالغيين واألصوليين. ومع وجود الخالف في عد 

ه خالل هذ إلى اشتهار القول باملجازية عندهم. ومن أخيرا األمر آل إنفهذا النوع مجازا 

 بناء على تحليل نصوص الوريقات يحاول الباحث كشف تطور القضية لدى الجميع

ن القول ففي البالغة يبدو أ .املصادر األساسية املعتمدة في الحقلين البالغي واألصولي

باملجازية وبناءها على الحذف قول مشهور لكنه ال يتماش ى مع قيود تعريف املجاز املقرر 

قويم تالباحث يحاول  كما فيها. وأما األصوليون فذاك القول لديهم شبه متفق عليه.

الخالف في ضوء ثالث نظريات إحداهما من التداولية وهي نظرية االستلزام الحواري 

لبول جرايس، والثنتان من التراث العربي وهما نظريتا معنى املعنى لعبد القاهر 

الجرجاني والحمل السياقي البن تيمية. ومن خالله تبين أن الخالف أصبح لفظيا ال 

ع واحد من حيث املدلول مع االتفاق على أن الظاهر غير حقيقيا، إذ املآل عند الجمي

من جهة تحقق الداللة وكيفية انتقالها من مستوى ما يقال إلى  الخالف إنما وقعو مراد. 

األلفاظ تابعة لقصد املتكلم وليست  تأن دالال  على مستوى ما يقصد. وهذا يؤكد

 اس ي للمجاز من مستوى دراسةلذواتها. كما أن النتائج تشير إلى جدارة نقل الحقل الدر 

املعنى إلى مستوى دراسة االستعمال ليعالج الفجوة الناشئة من إناطة املعنى بالجملة 

 دون سياقات االستعمال.

 الكلمات الرئيسية: املجاز بالحذف، االستلزام الحواري، معنى املعنى، الحمل السياقي
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 املقدمة

شتى. وعلى األقل يمكن أن يقال إنه حديث ذو ن املجاز حديث ذو أبعاد الحديث ع

شقين. أولهما يتعلق بالجانب اإلبداعي الجمالي كما هو مشاهد في املجالين البالغي واألدبي. 

والثاني يتعلق بالجانب الداللي حيث أثر هذا األسلوب في التحركات الداللية للعبارات أو 

فليس من الغريب أن يشير طه  النصوص ومن ثم توظيفها ضمن أطروحة خطابية معينة.

عبد الرحمن إلى جدارة البحث األصولي لتحليل الخطاب ملا تضمن تأسيسيات األصوليين من 

مقدمات في تحديد الدالالت وتصنيفها وأنواع االستدالالت وما يؤول إليه العبارات من 

وبالنظر إلى هذه الزاوية نجد التقاء كبيرا بين  .(292، ص 8991)عبد الرحمن،  تأويالت

 البالغة وأصول الفقه في مباحث عديدة، من ضمنها مبحث املجاز. 

وقد يتفاوت طبيعة التناول من قبل الطرفين البالغي واألصولي ملبحث املجاز نظرا إلى  

از كوسيلة جاختالف التركيز لكل منهما وفق الغرض املنشود. فاألديب البليغ يحتاج إلى امل

لصياغة النص األدبي األنيق الغني باألساليب اإلبداعية مما يزيد قوة التأثير في قلوب 

مَّ راح الناقد البالغي يحاول تحليل نواحي الجمال التي وأذهانهم السامعين والقراء
َ
. ومن ث

ات سأبرزتها تلك األساليب، ومن ضمنها املجاز. ومن جراء ذلك أن قام البالغيون بالتأسي

املفاهيمية لنظرية املجاز في هذا اإلطار حيث ركزوا على جانب اإلنتاج وما يترتب على ذلك من 

ضوابط. بينما األصوليون ركزوا على الجانب التفسيري للمجاز، بمعنى أنهم أولوا عنايتهم على 

فكأن  .إن صح التعبير وما يترتب على ذلك من قواعد االستنباط -أو التلقي  -جانب االستقبال 

الحركة التأسيسية تختلف حيث تتجه حركة البالغيين من املعنى املراد إلقاؤه إلى صياغة 

 النص )األدبي(، بينما تتجه حركة األصوليين من النص )القرآن والحديث( إلى املعنى املستفاد. 

وهذا البحث سيتناول واحدا من بنود املباحث املشتركة بين الحقلين البالغي  

ِل ﴿املتمثل في أسلوب  أال وهو مبحث املجاز بالحذف واألصولي،
َ
﴾َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 [12: ]يوسف ال

حصل فيها الغموض داخل  -أو بالنقصان عند بعضهم  -. وظاهرة املجاز بالحذف ونظائره

حقل واحد حيث تتضارب فيها األنظار نتيجة االختالفات التي يعانيها مبحث املجاز بصفة 

بما حصل عبر الحقول العديدة. ومن  ملحقل معرفي واحد، فما بالك عامة. هذا بالنسبة
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خالل هذه الوريقات يتناول الباحث املجاز بالحذف عند البالغيين واألصوليين وما أثير حوله 

من النقاش حيث لم يتفق القول لديهم في اعتبار هذا النوع مجازا. فتبلورت إشكالية البحث 

 البحث في الحقلين البالغي واألصولي في شأن املجاز بالحذف كيف تطور في نقطتين، أوالهما: 

ِل ﴿الذي تبلور في أسلوب 
َ
﴾َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ل له مآل القول باملجازية، هفي ؟، والثانية: ونظائره ال

 جدوى أم مجرد تسمية يمكن االستغناء عنها وأصبح الخالف لفظيا؟ 

ؤيتين البالغية واألصولية عرضا وعلى سبيل اإلجابة يعرض الباحث القضية من الر  

يها. واستنتاج معانيها وتحقيق القول الفصل فومعرفة تطورها ليتم تحليلها تاريخيا وصفيا 

لقضية على التكييف التداولي ليرى مآل هذه النقاشات بعد تقويم ايقوم الباحث بو 

اغها التي ص معالجاتها من منظور التداولية الحديثة، خاصة نظرية "االستلزام التخاطبي"

من خالل نظرية "معنى املعنى" الباحث معالجة القضية  يستعين. كما Paul Griceبول جرايس 

رهما
ّ
ا العربي. تراثن للجرجاني، ونظرية "الحمل السياقي" البن تيمية، وهاتان النظريتان وف

لق بقضية عخارج نطاق نظرية املجاز التي هي محل النزاع املت باعتبارهاهذه التنظيرات اتخاذ و 

 البحث.

عض ب ويرى الباحث أن تناول قضية املجاز من املنظور التداولي مهم جدا ألنه سيحّل 

اإلشكاليات في التنظير التي نشأت من إناطة الدالالت محصورا بالجملة، األمر الذي اعتاد 

عليه اللغويون التقليديون. كما أن هذا التناول التداولي يقفز بالقضية من النص املجرد إلى 

النص امللفوظ أو املقول داخل االستعمال الخطابي متجاوزا بنيته العبارية إلى سياقه 

اقعي. ولم يكن ذلك ميزة تفرد بها اللسانيات الحديثة، بل في التراث العربي ما يضاهيه من الو 

 املمارسات التنظيرية، غير أنها لم تأخذ نصيبها من البحوث الجادة والدراسات املوسعة.

 
 

  املجاز بالحذف عند البالغيين

ِل لقد وقع الخالف بين البالغيين في عد مثل ﴿ 
َ
﴾ ونظائره مجازا. فقد عقدَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 ال

، وبدأ بهذا "فصل في أنواع مختلف في عدها من املجاز" فصال بعنوان« املعترك»السيوطي في 

بن ل املجاز على القول املشهور ناقال عن اياألسلوب من بين ستة أساليب مشيرا إلى أنه من قب
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 (.8/899، ص 8911 )السيوطي، عطية بأن حذف املضاف هو عين املجاز ومعظمه

والسيوطي معدود من املتأخرين املوسوعيين حيث اتصف بسعة االطالع لتراث املتقدمين 

ومن ثم قام بإخراج عصارة اطالعه من خالل مؤلفاته. فكالمه هنا خالصة اطالعه على 

القضية بحسب ما وصله من املصادر. فاعتمادا على كالمه يمكن أن يقال إن القضية 

دور بين التأييد والرفض. غير أن الشهرة كانت حليف القول بالتأييد، بمعنى أن مختلف فيها ت

ِل أكثر القدماء اعتدوا أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره مجازا. واملخالف في ذلك من القلة َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

 القليلة. هذا مفاد كالم السيوطي.

نعة عبد القاهر ولعل من أوائل من أشار إلى وجود الخالف في القضية هو شيخ الص 

ل وأطنب القول في مبحث املجاز وتوظيفه ضمن مقوالت الجرجاني. فبعد ما حقق وفصّ 

)الجرجاني،  الحذف والزيادة، وهل هما من املجاز أم ال؟"التأويل، ختمه بفصل عنوانه "

من خالل هذا العنوان نعرف أن االختالف واقع بينهم، أي أنهم لم يكونوا  (.684، ص 8998

كلمة واحدة في عد هذا األسلوب من الحذف مجازا حيث أشار إليه عبد القاهر على 

باالستفهام. كما أن االختالف هذا لم يكن حديثا، بل قديما بما أن عبد القاهر عاش في القرن 

الخامس الهجري. فهو قد عثر على تضارب األنظار في القضية لدى من تقدمه من أهل العلم، 

  فأراد أن يحقق القضية
ّ
 «.أسرار البالغة» تحقيقا يختم به كتابه الفذ

وقد بان من محتوى هذا الفصل الذي عرضه الجرجاني أنه مال إلى القول باملجاز،  

ل فيه تفصيال يمنع من خالله تعميم القول باملجازية ملجرد الحذف. إذ العمدة بيد أنه فصّ 

األلفاظ من حكم إعرابي ما في مجازية هذا األسلوب عنده هو الحذف الذي يفض ي إلى نقل 

ِل إلى حكم إعرابي آخر كما وقع في قوله تعالى ﴿
َ
﴾، فالحكم اإلعرابي الذي َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

يستحقه لفظ "القرية" في األصل وعلى الحقيقة هو الجر حيث أضيف إليه لفظ "أهل"، 

 "بنو فالنوالنصب فيها من جراء حذف املضاف مجاز. ونظيره عند الجرجاني قول العرب 

تطؤهم الطريق" يعنون به "أهل الطريق"، فرفع "الطريق" هنا مجاز، ألنه منقول إليه عن 

 املضاف املحذوف، والذي يستحقه على سبيل الحقيقة هو الجر.
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هذا التفصيل يريد الجرجاني أال ُيعتد جميُع صور الحذف مجازا. فقولنا "زيد منطلق بو  

ال يعتد مجازا عند الجرجاني بمقتض ى تفصيله، لعدم  -بحذف الخبر من "عمرو"  -وعمرو" 

تغيير الحكم اإلعرابي فيما بقي من الكالم. وقد أرجع مهدي صالح السامرائي تعويل الجرجاني 

على فكرة نقل الحكم اإلعرابي إلى فكرة نقل األلفاظ من املعاني التي هي من أحد أعمدة املجاز 

ولعل من أجل  .(12، ص 2182)السامرائي،  العالقةفي تعريفات الجرجاني بجانب القرينة و 

 هذا التفصيل الدقيق اشتهر القول باملجازية كما تقدم نقله عن السيوطي وابن عطية.

وممن قال بمجازية هذا األسلوب قبل عبد القاهر الجرجاني هو أبو عبيدة املعمر بن  

وأبو عبيدة عاش في أواخر  .(8/1، ص 8218)البصري،  «مجاز القرآن»املثنى في بداية كتابه 

القرن الثاني الهجري إلى بداية القرن الثالث، فلعله من أقدم من وقف عليه الباحث من 

القائلين باملجازية. غير أن ذلك يشكله أمر، وهو عدم انضباط مفهوم املجاز لدى املتقدمين 

ومن جراء ذلك لم تتحدد ثنائية الحقيقة واملجاز كما استقر فيما بعد لدى  .عبيدة وومنهم أب

يهم الذين عل« التلخيص»خاصة عند السكاكي والقزويني وشراح واملعاصرين املتأخرين 

 . إلى يومنا هذا التعويل في تدريس البالغة في األعصار املتأخرة

د نص املتأخرين. وق لدى فأبو عبيدة لم يخصص في كتابه مجازا بمفهومه املستقر 

نده ع« املجاز»على هذا محمد فؤاد سزكين محقق كتاب أبي عبيدة قائال: "معنى هذا أن كلمة 

عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته، وهذا املعنى أعم بطبيعة الحال من املعنى 

كما أشار  .(89 ، ص8911)سزكين،  فيما بعد"« املجاز»الذي حدده علماء البالغة لكلمة 

، «القرآن مشكل»سزكين إلى تأثير هذا اإلطالق في رؤية ابن قتيبة تجاه املجاز ضمن كتابه 

داية هذا . فقد قال في ب«تأويل مشكل القرآن»ولعله يقصد كتاب ابن قتيبة املطبوع بعنوان 

، عارةطرق القول ومآخذه. ففيها االستالكتاب: "وللعرب املجازات في الكالم، ومعناها: 

، ص 2112)الدينوري،  والتمثيل، والقلب، والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكرار، ... الخ"

22) . 

اتضح من هذين اإلطالقين أن املجاز عندهما أعم وأوسع نطاقا مما حدده البالغيون  

 همابعدمن 
ّ
دعوى التأثير الذي أبداه سزكين، فإنه ال يلزم من تساوي بم . ولكن الباحث ال يسل
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ّ
ر أحدهما باآلخر، بل قد يدل على أن مفهوم املجاز عندهم داللة اإلطالقين أن يدل على تأث

شائع فاش على هذه الحالة دون التفات إلى أي قيد اصطالحي جلبه صناعة الحدود 

ائر ال في العلوم اللغوية فحسب بل في سوالتعريفات املنطقية التي لم يلتزمها املتقدمون، 

الحقول املعرفة أيامئذ. فاإلطالقات الفضفاضة في مصطلح "النسخ" في األصول مثال، 

ومصطلح "الحسن" في علوم الحديث وغيره من املصطلحات، تدل داللة واضحة على أن ذلك 

حديث ليس لناش ئ من عدم تقيدهم باملفاهيم املنطقية في تحديد دالالت املصطلحات. ف

 التأثر والتأثير محمل قوي فيه عند الباحث.

كما أن املقوالت العقائدية لم تلعب دورها إلى حد كبير عند أصحاب هذه اإلطالقات  

الفضفاضة مقارنا بما بعده حيث تحددت ثنائية الحقيقة واملجاز كما استقر فيما بعد لدى 

ة إلى جهود املعتزلة في التأسيسات املتأخرين. فقد أرجع نصر حامد أبو زيد تلك الظاهر 

املفاهيمية لنظرية املجاز التي قاموا بصياغتها ضمن إطار عقلنة النصوص التي يسمونها 

أبي  عندومع ذلك، يرى الباحث أن القول باملجازية  .(262، ص 8991)أبو زيد،  "املتشابهات"

ن. وذلك د لدى املتأخريعبيدة يبقى له محمل صحيح في أنه يقصد نفس مفهوم املجاز املحدو 

، فدخول -وابن قتيبة من بعده  -لطابع العموم الذي اتصف به مفهوم املجاز لدى أبي عبيدة 

 ،راجع: السيوطي) وهو معتزلي -أفراد الخاص ضمن العام ضروري ال مفر منه. كما أن ابن جني 

ِل سلوب ﴿يقر بمجازية أوهو  يتبنى مبدأ ثنائية الحقيقة واملجاز -( 8/81ص  ،8991
َ
 َواْسأ

﴾
َ
َقْرَية

ْ
فهذا دليل على أن اعتداد هذا األسلوب مجازا  .(2/669، ص 8999)املوصلي،  ال

مبدأ ثنائية الحقيقة واملجاز، ولم يكن حمل مراد أبي عبيدة وابن بمقبول حتى عند من يقر 

 على ما اصطلح عليه املتأخرون ممنوعا في هذا السياق، لصحة حمل العام علىقتيبة 

ِل َواْس وجود الجامع بينهما وهو استحالة حمل أسلوب ﴿بسيما املندرج تحته، وال  الخاص
َ
أ

﴾ على ظاهره على كال اإلطالقين العام الواسع والخاص املحدود.             
َ
َقْرَية

ْ
 ال

ِل وبالنسبة ملن لم يعتبر أسلوب ﴿ 
َ
﴾ ونظائره من قبيل املجاز، فقد وردت َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

على  -بحسب الظاهر  -عبارات عن املتقدمين قبل عبد القاهر الجرجاني لم يعتمد أصحابها 

نظرية املجاز في تخريج اآلية املشار إليها. فمن ذلك ما قاله أبو هالل العسكري: "وأما الحذف 
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فعلى وجوه، منها أن تحذف املضاف وتقيم املضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له، كقول هللا 

ِل تعالى: ﴿
َ
﴾، أي أهلها"َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ومثله عبارة ابن قتيبة:  .(818، ص 8689)العسكري،  ال

"باب الحذف واالختصار. من ذلك: أن تحذف املضاف وتقيم املضاف إليه مقامه وتجعل 

ِل  الفعل له.
َ
ا ِفيَها﴾، أي سل أهلها"كقوله تعالى: ﴿َواْسأ نَّ

ُ
ِتي ك

َّ
 ال

َ
َقْرَية

ْ
، ص 2112)الدينوري،  ال

كما ورد مثله عن الرماني قائال: "فالحذف إسقاط كلمة لالجتزاء عنها بداللة غيرها من  .(822

ِل الحال أو فحوى الكالم، ... فمن الحذف ﴿
َ
﴾"َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 . (24، ص 8924)الرماني،  ال

طابع  فيهذه العبارات الثالث ظاهرها اكتفاء أصحابها على جانب "الحذف" وتأثيره  

اإليجاز الذي يتمتع به الكالم، ولم يتعرضوا بشكل مباشر للظاهرة املجازية فيه. بيد أن 

الباحث يجد تعليقا البن رشيق القيرواني على عبارة الرماني الذي سبق نقله صّرح فيه بأنه 

، 8918، )القيرواني وسماه "االكتفاء" مشيرا إلى شيوعه في الشعر قبيل املجاز في الحذفمن 

كما أن عبارة ابن قتيبة يمكن حمله على املجازية بدليل تأويله املشار إليه،  .(8/258ص 

وإدراجه "الحذف" ضمن املجاز في بداية كتابه كما تقدم. وقريب منه عبارة أبي هالل 

نوا كا بل، من أجل رفضهمالثالثة لم يتعرضوا ملجازية هذا األسلوب العسكري. فهؤالء 

يركزون على الجانب الجمالي املتميز في اإليجاز الناش ئ من الحذف، بينما الكالم في املجاز في 

هذا السياق هو الكالم في الحمل، أي الجانب الداللي ال الجمالي. فقصارى القول إن عدم 

يرجع إلى نقطة التركيز ال إلى جوهر القضية. وبناء على ذلك يرى التعرض للمجازية في الحذف 

الباحث أن الجرجاني حاول أن يوفق اآلراء وأن يضع القضية في موضعها املناسب بوضع قيود 

 جازية، أي أنه يرى مجازيته بشروطه ال مطلقا. املدقيقة العتبار 

الذي عليه املعول في وشروحه هو للخطيب القزويني  «تلخيص املفتاح»وبما أن  

التأليف البالغي وتعليم هذا العلم في العالم العربي واإلسالمي منذ ظهوره إلى يومنا هذا، ال 

بد أن نعرف رأي صاحبه في القضية. فقال القزويني: "وقد يطلق املجاز على كلمة تغير حكم 

َك﴾، ﴿َوَجاَء إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: ﴿ ِل َربُّ
َ
﴾، وقوله َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

ْيَس تعالى: ﴿
َ
ْيٌء﴾، أي: أمر ربك، وأهل القرية، وليس مثله ش يءل

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
، 2181)القزويني،  "ك

وكذلك كالم السكاكي في  (2/526، ص 2115الصعيدي، ) «اإليضاح»وكالمه في  .(888ص 
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بمثابة تلخيص « خيصالتل»الذي هو أصل  (292، ص 8912السكاكي، ) «مفتاح العلوم»

الذي سبق نقله من أن العمدة في مجازية هذا « أسرار البالغة»كالم عبد القاهر الجرجاني في 

األسلوب هو تغير الحكم اإلعرابي ال مجرد الحذف، بيد أن السكاكي اخترع ما سماه "ملحقا 

اعتداد  ميله إلى باملجاز" وأن هذا النوع منه. فبالتالي يمكن أن يقال بأنهما مع الجرجاني في

ِل أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره مجازا مقيدا بشروطه َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
نهما لم يدرجاه ضمن التقسيم لك ،ال

اتباعهما للجرجاني الذي أفرد له  األول املقرر للمجاز. وهذا عند الباحث راجع إلى أمرين، 

 سلوب.ى هذا األ مبحثا خاصا، وثانيهما عدم تطابق القيود التعريفية للمجاز بشكل تام عل

ارة السبكي قول القزويني "قد يطلق.." بأنه إشالبهاء بناء على هذا السبب الثاني، فسر  

إلى أن عّد هذا األسلوب مجازا هو خالف التحقيق، ألن املجاز لفظ مستعمل في غير 

، ص 2112)البهاء السبكي، موضوعه، وليس في الحذف لفظ مستعمل في غير موضوعه 

ص التفتازاني على أن إطالق املجاز على هذا األسلوب هو من باب االشتراك أو . كما ن(2/212

. وعلى كّلٍّ فمجازيته عندهما غير متحققة. (6/228، ص 2111)التفتازاني، من باب التشابه 

"املجاز " على هذا األسلوب هو  وقريب منه رأي ابن يعقوب املغربي حيث سمى إطالق لفظ

، أي لم يكن على حقيقة املجاز املصطلح عليها عند أهل (6/228 ، ص2111)املغربي، املجاز 

الفن. ومن أجل ذلك استخدم القزويني لفظ "قد" املشعر بالقلة في مقابل املصطلح املعروف 

 . (6/228، ص 2111الدسوقي، راجع: )

تجاه القضية. فيبدو أن هؤالء ال  «شروح التلخيص» وهذا هو موقف أصحاب 

مخالفة القزويني صاحب املتن املشروح صراحة التباعه عبد القاهر الجرجاني،  علىيجرؤون 

مأزق صناعة الحدود املنطقية التي كانوا يلتزمون بها. في  على وعي تام بوقوعهملكنهم 

فيسلكون مسلك التوسط بجعل "املجاز" لفظا مشتركا يطلق على ظاهرتين، األولى ظاهرة 

 سمىيمل في غير ما وضع له، والثانية هذا األسلوب الذي املجاز املعروف باللفظ املستع

"املجاز بالحذف". كما نحا بعضهم منحى التشبيه، أي أن إطالق املجازية على أسلوب الحذف 

املشار إليه هو من قبيل التشابه فقط، ال من حيث الحقيقة. وبعضهم جعل إطالق املجازية 
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يق، وبهذا التحق على سبيلدم االعتداد بمجازيته عليه من قبيل املجاز. وهذه كلها تؤول إلى ع

 يلتقون مع السكاكي في اختراعه "امللحق باملجاز".

ومن الطريف هو موقف عبد الرحمن حسن حبنكة امليداني من املعاصرين حيث  

م املجاز إلى أربعة أقسام: مجاز في املفرد، ومجاز في املركب، ومجاز في اإلسناد، ومجاز قّس 

، وأدرج (226-2/222، ص 8994)امليداني، التوسع في اللغة دون ضابط معين قائم على 

ِل أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره ضمن هذا القسم الرابع. فهو يعترف بأن هذه النصوص ال َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

 ومن جراء ذلك .ملها على ظاهرها، لكن عده مجازا تأباه صناعة الحدود والتعريفاتيمكن ح

التوسع في اللغة دون ضابط معين". فقوله أفرد له قسما خاصا قال فيه "مجاز قائم على 

"دون ضابط معين" دليل على تعذر اعتبار املجازية فيه بناء على ضوابط املجاز املعروفة 

 اعتماده على "التوسع". املتداولة، فعدل إلى 

سبقه  فقد .واالعتماد في املجازية على التوسع لم يكن بدعا من القول في هذا املجال 

، 8999)املوصلي، إلى ذلك ابن جني حيث جعل التوسع أو االتساع أحد أركان مقولة املجاز 

واة هذه املقّومة املجازية التي تبلورت في جانب التوسع تعود إل(2/669ص 
ُ
ية ابتكرها ى نظر . ون

. وللكالم عنها بقية سيكملها الباحث في (8/282، ص 8911)سيبويه، إمام العربية سيبويه 

موضعها من هذه الوريقات. واملهم هنا أن امليداني ال يسعه مخالفة املتقدمين في القول 

ازاني في تباملجازية، واختار أن يبني ذلك على التوسع، خالفا للمراغي الذي اختار مجاراة التف

 .(219، ص 2112)املراغي، عد مجازية هذا األسلوب عن طريق االشتراك اللفظي 

وفي نهاية هذا املبحث، يتأتى للباحث أن يصل إلى نقاط تالية. األول، إطالق املجازية  

ِل على أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره إطالق شائٌع فاشٍّ بين البالغيين املتقدمين. والثاني، َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

عدم إطالق املجازية في عبارات بعضهم ال يستلزم رفضهم مجازيته، الحتمال اختالف نقطة 

لداللي في والجانب ا املستفاد من الحذف التركيز في التناول بين الجانب الجمالي في اإليجاز

املجاز. والثالث، الخالف في االعتداد باملجازية حاصل متحقق كما أشار إليه الجرجاني، وقد 

لى اعتباره مجازا اتباعا ملن سبقه بذكر ضابط في االعتداد. والرابع، ال يجرأ املتأخرون مال إ

على مخالفة الجرجاني، فيقعون في مأزق صناعة الحدود  «التلخيص» شراحخاصة 
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والتعريفات املنطقية. والخامس، خروجا عن املأزق السابق راحوا يخترعون عدة تخريجات 

تخريج القول باملجازية على "امللحق باملجاز"، أو على "االشتراك تبرر لهم موقفا وسطا، مثل 

 اللفظي"، أو على سبيل "التشابه"، أو على "املجاز في اإلطالق"، أو على مجرد "التوسع".

 وجودبوقبل أن ننتقل إلى املبحث التالي، يود الباحث أن ينبه القراء بأنه على علم تام  

ِل ألسلوب ﴿ "تخريج آخر"
َ
﴾ ونظائره بإدراجه ضمن املجاز املرسل وعالقته َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

ية، أي أن يذكر املحّل ويراد به الحاّل 
ّ
. (6/222، ص 2111، والدسوقي )راجع: التفتازانياملحل

وعلى هذا التخريج لم يكن فيه حذف أصال، إذ العمدة فيه إطالق لفظ على غير ما وضع له، 

تعريف املجاز املتعارف املتداول بين البالغيين. بيد أن الباحث يالحظ عدم وعليه يصدق 

اقتناع البالغيين بهذا التوجيه، ويبقى االعتماد على الحذف في املجازية أو اعتبار الخالف فيه 

فاشيا في املؤلفات البالغية، حتى السيوطي ال يسعه تجاهل الخالف فيه كما تقدم. وبعد هذا 

 ول القضية من زاوية األصوليين لنرى تكييفها لديهم.ننتقل إلى تنا
 

 املجاز بالحذف عند األصوليين

قبل الولوج في صلب القضية، يحسن بالباحث التنبيه على وقوع الخالف بين  

األصوليين في وجود املجاز في اللغة نفيا وإثباتا، كما يختلفون في وجوده في القرآن. والخالف 

ْب مبسوط في املطوالت ولي
َ
ه من كتب األص س هذا البحث مجاال لبسطه، فلُيطل

ّ
ول من مظان

رأي  الكالم هنا جارٍّ علىيؤكد الباحث على أن  والدراسات املتخصصة في ذلك. وبناء على ذلك

 الجمهور القائلين بوجود املجاز في اللغة والقرآن.

ضروري ال إذا سلمنا أولية التأسيس املفاهيمي في مجال أصول الفقه للشافعي فمن 

ِل أن نعرف كالمه عن أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره. ففي َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ذلك  الشافعي لم يسّم « الرسالة»ال

ه الصنف الذي يدل لفظمجازا وال يضعه ضمن مصطلح خاص، وإنما كان يكتفي بعنونته "

 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه" مشيرا إلىعلى باطنه، دون ظاهره"، مندرجا تحت "

. فالشافعي هنا (46–42)الشافعي، د.ت، ص  اتفاق اللغويين على أن املراد بها أهل القرية

ينقل اإلجماع من حيث املدلول، وال يرى الباحث مساغا للخالف في ذلك من هذه الحيثية، 

أي حيثية املعنى املفاد الذي دّل عليه الخطاب. فبالتالي، إن وقع الخالف فوقوعه في غير تلك 
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ة. فقصارى القول إنما الخالف في كيفية الداللة ال في املدلول، لوقوع االتفاق فيه كما الحيثي

نص عليه الشافعي. وتعيين هذه النقطة في غاية األهمية حتى يتم تصور الخالف تصورا 

 صحيحا، وفي ضوء ذلك يتأتى تحليله من خالل نظريات عدة في املبحث التالي لهذا.

عبير الباقالني حيث عّد هذا األسلوب مجازا بيد أن ظاهر وكما يوحي إلى الخالف ت 

ِل عبارته دالة على انطباق مفهوم املجاز املتداول على قوله تعالى ﴿
َ
﴾. أضَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ف إلى ال

، ص 8991)الباقالني، ذلك أنه صّدر تخريج املجازية على الزيادة والحذف بلفظ "قيل" 

ل على عدة أمور. األول، إقرار الباقالني بمجازية قوله . وهذا عند الباحث يد(8/252-252

ِل تعالى ﴿
َ
﴾ ونظائره. والثاني، تخريج املجازية في ذلك على مفهوم املجاز املتعارف َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

بأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له، أي أنه لم يخرج املجازية على الحذف. فعلى ذلك يترجح 

لعالقة املحلية بأن يذكر املحّل ويراد به الحاّل، أو ما يعرف عند أنه حمل املجازية على ا

املتأخرين باملجاز املرسل، فال حذف فيه. والثالث، تصديره القول باعتماد املجازية على 

الحذف بـ "قيل" داّل على أنه قول فيه ش يء من الضعف، أو لم يكن مرضيا لديه. والرابع، 

ِل حول عمدة املجازية في ﴿ فيه دليل على وجود الخالف بينهم
َ
﴾ ونظائره، فهلَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
هو  ال

من قبيل املجاز على حده، أم كانت املجازية مبنية على الحذف؟، وظاهر عبارة الباقالني يدل 

 على ميله لألول. وسنرى الخالف مسجال عند الجويني في موضعه. 

كما تطورت فيه القضية حيث وضعت املصطلحات وبدأ تنزيلها وتطبيقها على  

النصوص. فإذا قارنا هذه الظاهرة عند الباقالني وما كان عند الشافعي وجدنا تفاوتا ملحوظا 

في تطوير املباحث وتطورها، خاصة في التكييف الداللي للقضية. وال ننس ى أن الباقالني عاش 

ي وتوفي في مطلع القرن الخامس. وأما الشافعي فتوفي في مطلع القرن في القرن الرابع الهجر 

الثالث، فبينهما ما يقارب قرنين من الزمان، الفترة الكافية لضمان تطور علم األصول بما فيها 

 من عوامل االزدهار املعرفي املتحققة.  

املجاز  فوتطور األمر لدى أبي الحسين البصري فنقل عن أبي عبد هللا البصري تعري 

قائال: "وحد املجاز بأنه ما ال ينتظم لفظه معناه". ثم حصر أسباب عدم االنتظام بين اللفظ 

ِل واملعنى في ثالثة: الزيادة والنقصان والنقل، وذكر ﴿
َ
﴾ مثاال للمجاز بالنقصَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ان ال
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الحسين هنا . فظاهر صنيع أبي (8/82، ص 8612)البصري، إلسقاط لفظ "أهل" من الكالم 

يدل على أنه ارتض ى تعريف املجاز الذي نقله عن أبي عبد هللا بما فيه األسباب الثالثة 

ِل للمجازية ومن ضمنها الحذف أو النقصان. فهو يقر بأن أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائرهَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 ال

 من قبيل املجاز بالحذف. 

مع  -لتي نص عليها ابن خلدون ا -وبما أن هذا الكتاب من أعمدة أصول الفقه األربعة  

للقاض ي عبد الجبار شيخ أبي الحسين البصري، و"البرهان" للجويني، « العمد»

، فالباحث يحاول الوقوف على (2/942، ص 2189)ابن خلدون، للغزالي « املستصفى»و

من عداد  «العمد»الباحث على نص للقاض ي عبد الجبار ألن كتابه لم يعثر نصوص الباقين. و 

 ألبي الحسين« شرح العمد»ود. كما أن النسخة املخطوطة الوحيدة التي طبع منها املفق

البصري الذي شرح من خالله كتاب شيخه ناقصة من األول واآلخر. وال يتمكن الباحث من 

الوقوف على كالم القاض ي فيه، فلعله في الجزء املفقود من الكتاب، ألن املوجود يشمل 

جتهاد، وهو يمثل ثلث الكتاب. لكن أبا الحسين نقل مواقة شيخه أبواب اإلجماع والقياس واال 

. فمن هنا تم (86-8/82، ص 8612)البصري، على ما نقله عن أبي عبد هللا البصري املتقدم 

 استنتاج رأيه في املسألة بأنهم على رأي واحد. 

عنه  كلم، لكنه ت«البرهان»على نصه في من الوقوف الباحث  تمكنوأما الجويني فلم ي 

قائال: "فكل كالم وضع في أصل اللغة فإذا نقص منه ش يء مع استبقاء تمام « التلخيص»في 

. ومن الالفت للنظر أن الجويني أشار فيه إلى (8/812، ص 8994)الجويني، املراد فهو مجاز" 

ِل وجود الخالف في عد أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره مجازاَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
« الورقات»في جزم  لكنه ،ال

ِل بمجازيته قائال: "واملجاز بالنقصان مثل قوله تعالى ﴿
َ
﴾"، بعد أن ذكر أربع طَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
رق ال

هذا ف. (49–41، ص 2186)الجويني، للمجاز عنده: الزيادة، والنقصان، والنقل، واالستعارة 

الغزالي في  تصريح الجويني باملجازية، وأنها عن طريق الحذف أو النقصان. كما ذكر

أن للمجاز طرقا ثالثة قد تقدم نقلها عن شيخه الجويني، غير أنه لم يذكر منها « املستصفى»

. وبهذا يكاد االتفاق يقع بين أصحاب الكتب األربعة (814، ص 8992)الغزالي، النقل 
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ِل األساسية في علم األصول على مجازية أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائرهَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
جازية املأن على و  ،ال

 فيه عن طريق الحذف. 

كما أشار ابن خلدون إلى أن الرازي واآلمدي قاما باختصار الكتب األساسية األربعة.  

ابن )، وضّمنا فيهما زبدة الكتب األربعة «اإلحكام»وألف اآلمدي « املحصول »فألف الرازي 

ازي واآلمدي ال . وبعد االطالع على الكتابين وجد الباحث أن الر (2/942، ص 2189خلدون، 

يحيدان عن هؤالء األربعة قيد شبر، بل التزم الرازي نص أبي الحسين في التعبير عن القضية، 

وعلى  (.8/22، ص 8612؛ اآلمدي، 8/211، ص 8992)الرازي، وأما اآلمدي فعبر عنها باملعنى 

تدريس لهذا فلم يكن غريبا إن اتفقت على ذلك متون أصول الفقه التي عليها التعويل في ا

منهاج »، و«جمع الجوامع»، و«مختصر ابن الحاجب»والتأليف عند املتأخرين، وهي 

؛ 28، ص 2112؛ التاج السبكي، 262-8/264، ص 2114)ابن الحاجب،  «الوصول 

. فإذا اتفقت هذه املتون الثالثة، كما اتفقت من قبله الكتب (65، ص 2111البيضاوي، 

 هذا االتفاق قول قائل يخالفه، حتى عند املعاصرين. املعتمدة، فمن املتعذر أن ينفلت عن

وفي النهاية، يستنتج الباحث هذه البنود. أوال، في بداية تأسيس علم أصول الفقه لم  

ِل يكن التخريج على املجاز عمدة في توجيه أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره، مع االتفاق علىَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 ال

ظهور التوجيه على املجاز، وقع فيه خالف في أساس  أن الظاهر غير مراد. ثانيا، في بداية

املجازية بين النقل والحذف. ثالثا، اتفاق أصحاب الكتب واملتون املعتمدة في األصول على 

ِل القول بمجازية أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره، وعلى بناء املجازية فيه على الحذف. وفيما َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

 ضوء التداولية الحديثة.يلي نرى تقويم املجاز بالحذف في 
 

 التداولية والتراث العربيتقويم القضية في ضوء 

أحد الفالسفة التحليليين نظرية اشتهرت فيما بعد  Herbert Paul Griceقدم جرايس  

( في مقاله عن املنطق Conversational Implicatureباالستلزام التخاطبي أو االستلزام الحواري )

. فقد حاول من خالل أطروحته التنظيرية التمييز بين مستويين (Grice, 1975)والحوار 

مختلفين من النظر تجاه املقول أو امللفوظ، وهما مستوى "ما يقال" ومستوى "ما يقصد" 

وآليات الربط بينهما داخل التواصل الفعلي. وقد سمى صالح إسماعيل هذه النظرية باسم 
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في ذلك على مآل النظرية في إناطة  اعتمد. ولعله (2115)إسماعيل، "النظرية القصدية" 

املعنى بقصد املتكلم. فقد أتى بهذه النظرية تتمة وتطويرا لتنظيرات سابقيه في املجال التداولي 

 .John Searleوجون سيرل  John Austin من أمثال جون أوستين

لقد اقترح جرايس قواعد التخاطب الفعال التي تعتمد على مبدأ التعاون، مضيفا  

إليه قواعد الحوار األربع )الكم والكيف واملالءمة والكيفية(. هذه القواعد واملبادئ ينبغي 

التزامها ليتحقق الغرض الذي يحاول أن يصل إليه املتخاطبان عبر العملية التواصلية بينهما. 

ها ما داما ملتزمين بمبدأ التعاون معتمدين عليهما، بعضاعد األربع قد يتخلف لكن تلك القو 

القواعد على فعالية الحوار. وبالتالي، يحدث من جراء ذاك الخرق  بعضفال تأثير لخرق 

حلقة ة نسبيا في صياغ جرايس انزياح في التعبير مع بقاء املعنى املراد معلوما. فهو قد نجح

، علما بوجود انتقادات عدة من قبل واملعنى املتضمن رفي الصريحالوصل بين املعنى الح

 الباحثين تجاه هذه النظرية.

با بـ  
َ
وإذا طبقنا على القضية التي نحن بصددها، فيعقوب عليه السالم بوصفه مخاط

ِل ﴿
َ
﴾َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
لى إيفهم قطعا بأن مراد أبنائه املخاِطبين توجيه السؤال إلى أهل القرية ال  ال

البيوت والطرقات. وأبناؤه على وعي تام بأن أباهم لن يعترض عليهم بأن القرية ال تسأل وإنما 

يسأل أهلها، ألن أباهم على علم بمقصودهم ولن يلتفت إلى املعنى الحرفي من التعبير. وهذا 

 مهو عين بلورة مبدأ التعاون الذي اتكأوا عليه في التخاطب، وإن وقع الخرق في قاعدة الك

 مثال، بيد أنه ال يخل بمقصود الخطاب.

( وال الحذف Metaphorواملالحظ أن جرايس لم يعتمد في نظريته على مقولتي املجاز ) 

(Ellipsis وإنما تجاوز البنية العبارية إلى املوقف الحواري التواصلي القائم على مبدأ التعاون ،)

فاالنتقال الداللي مما يقال إلى ما  الضامن لتحقق "ما يقصد" دون التعويل على "ما يقال".

بنية العبارة عند جرايس، بينما البالغيون واألصوليون القائلين منوطا بيقصد لم يكن 

بمجازية هذا األسلوب ونظائره ما زالوا يعولون قولهم على بنية العبارة، ألن البحث في املجاز 

بير صوليون مباحههم فيه دون كبحث في دالالت األلفاظ، وعليها يركز البالغيون واأل عندهم 
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اعتناء بالجانب املوقفي. ولعل هذا يرجع إلى تنظيرهم ملا يسمى بـ "القرينة" أو القرائن الدالة 

 على أن الظاهر غير مراد.

تين نظري - على األقل -فيجد الباحث وفي التراث العربي ما يقرب من هذه النظرية.  

 ،يمكن تقويم القضية وتكييفها في ضوئهما. األولى نظرية "معنى املعنى" لعبد القاهر الجرجاني

والثانية نظرية "الحمل السياقي" البن تيمية. فقد توصل عبد القاهر إلى التمييز بين ما يسمى 

ل إليه بغير تصاملفهوم من ظاهر اللفظ والذي باملعنى ومعنى املعنى، مبينا بأن "املعنى" هو "

أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفض ي بك ذلك املعنى إلى " هو معنى املعنى""، بينما "واسطة

فاملعنى هو الذي يعادل "ما يقال"، وأما معنى املعنى فهو  .(462ص  ،4001 ،الجرجاني)" معنى آخر

من "معنى ضمعنى آخر يقتضيه ويفض ي إليه املعنى. ويرى الباحث أنه يمكن إدراج "ما يقصد" 

املعنى". فكون املسؤول هو القرية هو املعنى أو ما يقال، بينما توجيه السؤال إلى أهل القرية 

 بوصفه مراد تلك العبارة يعتبر معنى املعنى أو ما يقصد.

وأما ابن تيمية فتأتي نظريته بديال لثنائية الحقيقة واملجاز التي اتخذ موقفا سلبيا  

. وهذا املوقف السلبي يقتض ي رفضه ملقولة "الوضع" (2/11ص  ،8995)ابن تيمية، تجاهها 

ثنائية الحقيقة واملجاز حيث فسرت الحقيقة بموافقتها للوضع واملجاز بنيت عليها التي 

بمخالفته له. وقد لخص محمد محمد يونس علي شروط تحقّق التواصلية لدى ابن تيمية 

في صدد تقويم نظريته في املجاز، وهي: أن يكون املتكلم عاقال يستعمل اللغة على نحو مفهوم 

أن تكون عادة املتكلم في استعمال كالمه معلومة لدى متواَضع عليه وفقا لعادة كالمه، و 

. (851، ص 2114)علي، السامع، وأن يتكلم املتكلم وفق عادته، وأن يفترض السامع ذلك 

ِل فطبقا لهذا املنوال يتم تعّقل املراد لـ ﴿
َ
﴾ من خالل هذا النموذج:َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 ال

ده ، ولذا ينصب قرينة كافية إلظهار مرايفترض السامع أن املتكلم حريص على بيان مراده -

 بأن املسؤول أهل القرية وليس القرية.

ينتمي املتكلم والسامع إلى مجتمع لغوي واحد فعادة هذا املجتمع في الخطاب معلومة لدى  -

 السامع، وإطالق "القرية" على أهلها من هذه العادة.

 بية.يفترض السامع أن املتكلم يخاطبه وفقا لتلك العادة الخطا -
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الشروط السابقة يتم استنتاج السامع أن املتكلم يقصد توجيه السؤال إلى  ءبعد استيفا -

 أهل القرية ال القرية.

وأما نموذج الجمهور فيعتمد على تبادر ما يوافق الوضع، لكن القرينة تمنع ذلك، فيذهب 

ي التيمالسامع باحثا عن محامل أخرى ممكنة للوصول إلى محمل مناسب. بخالف النموذج 

الذي يذهب السامع فيه مباشرة إلى املحمل املناسب للسياق، بينما يترك املجال لدى 

 الجمهور مفتوحا لالحتماالت. 

والناظر لهذا التقويم يستطيع أن يصل إلى أن الكل متفقون على أن الظاهر الحرفي  

 جازية أسلوبمن العبارة غير مراد. وبالتالي ليس من املستبعد أن يقال إن الخالف في م

ِل ﴿
َ
﴾ ونظائره خالف لفظي، ألن الخالف هو في تكييف انتقال الداللة، ال في مآلها َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

النهائي. وهذا يؤكد ما قاله اآلمدي من األصوليين من أن "دالالت األلفاظ ليست لذواتها، بل 

السبكي قول املنكرين  . كما وجه(8/86، ص 8612)اآلمدي، هي تابعة لقصد املتكلم وإرادته" 

للمجاز بأن األلفاظ كلها حقائق، ويكفي إلثبات كونها حقائق استعمالها في كافة معانيها، 

. وممن قال (2/242، ص 2116)التقي السبكي والتاج السبكي، وعليه صار الخالف لفظيا 

ول . فمن هنا يكاد الق(2/12، ص 8996)الزركش ي، الكيا الهراس ي بلفظية الخالف أيضا 

ِل باملجازية في أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائره مجرد تسمية يمكن االستغناء عنها وأصبح َواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
ال

الخالف لفظيا. وشيوع املجاز من حيث االستعمال بما فيه هذا األسلوب يجعل اللبس 

 مندفعا وأصبح مقصود املتكلم متعينا، فال يؤثر اختالف التنظير في كيفية تحقق الداللة

 .ود املتكلمعلى مقص
 

 خاتمة

ق البالغيين املتقدمين إطال من خالل ما سبق عرضه يتوصل الباحث إلى أنه شاع عند  

ِل املجازية على أسلوب ﴿
َ
﴾ ونظائرهَواْسأ

َ
َقْرَية

ْ
 العند البعض  عليه عدم إطالق املجازيةو  .ال

داد االعتفي وقد وقع الخالف  .يستلزم رفض مجازيته، الحتمال اختالف نقطة التركيز

اعتباره مجازا  مرجحا كما أشار إليه الجرجاني في بداية تأسيس علم البالغة باملجازية

فيقعون في مأزق صناعة الحدود  البالغيين، متأخرو على مخالفته . وال يجرأ بضوابطه
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تخريجات تبرر لهم موقفا وسطا، مثل تخريج القول  ومن جراء ذلك اخترعوااملنطقية. 

باملجازية على "امللحق باملجاز"، أو على "االشتراك اللفظي"، أو على سبيل "التشابه"، أو على 

هذا ما حصل عند البالغيين. وأما في أصول  "املجاز في اإلطالق"، أو على مجرد "التوسع".

في بداية و. هبداية تأسيسفي  لدى الشافعي مدةعلى املجاز ع األسلوب لم يكن تخريجالفقه ف

مر أخيرا ثم آل األ الحذف. و النقل  بين ظهور التوجيه على املجاز، وقع خالف في أساس املجازية

ِل اتفاق أصحاب الكتب واملتون املعتمدة على القول بمجازية أسلوب ﴿إلى 
َ
َقرْ َواْسأ

ْ
﴾ ال

َ
َية

 لحذف.ونظائره، وعلى بناء املجازية فيه على ا

كما تبين للباحث بعد تقويم القضية في ضوء نظريات االستلزام الحواري لجرايس  

ِل الخالف في مجازية أسلوب ﴿ ومعنى املعنى للجرجاني والحمل السياقي البن تيمية أن
َ
َواْسأ

﴾ ونظائره خالف لفظي، ألن الخالف هو في تكييف انتقال الداللة، ال في مآلها النهائي
َ
َقْرَية

ْ
 .ال

قرره اآلمدي من أن دالالت األلفاظ تابعة لقصد املتكلم، وليس لذواتها. وهذه  ماوهذا يؤكد 

النتائج تجيب تساؤل اللغويين املعاصرين: هل املجاز قضية معنى أم قضية استعمال؟ فإن 

ثاني هو ، فلعل القلنا باألول فهو ينتمي إلى علم الداللة، وإن قلنا بالثاني فإلى التداولية

. كما تبين من خاللها الضعف الناتج من إناطة املعنى املجازي بالجملة منعزال عن قرباأل

 تسياقات استعمالها. فال يزال املجال مفتوحا أمام الباحثين خاصة في الربط بين اللسانيا

 الحديثة وممارسات الفكر اللغوي في التراث العربي.
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ABSTRACT  

Fiction writing is the result of a language skill that requires creativity of the author. 

Creativity is a talent that is potentially owned by everyone. Creativity can be identified 

and nurtured through appropriate learning. Creativity is the result of interaction between 

the individual and the environment. Someone affect and are affected by the environment 

in which he was. Fiction writing including one type of creative writing is a kind of writing 

kreatif. Writing result of the author's imagination by creating a picture in his mind. 

Creativity is a pattern of thought or ideas that arise spontaneously, imaginative, and 

characterize the results of artistic. This study uses text as an object of study. These text 

analysis can be used as a complementary study on the process of writing and needed to 

build a more integrative theory of writing. Practice writing learning a second language 

requires support writing theory and the theory of learning to write a second language 

acquired through the study of the nature of writing and learning to write a second 

language. Background is the factual elements of narrative fiction. This research was 

conducted using qualitative research design approach to the socio-psycho-structural. To 

gain an understanding of the background on the writing aspect of narrative fiction, here 

presented on the nature of the background, background elements and background 

functions. Generally, this study aimed to describe the background representation in 

fiction writing. In particular, this study aims to describe the background of the 

representation of the place, time setting, social background, and background ambience. 

Each event must have occurred on a particular place and time, and any place and time 

must have certain situations and conditions that must be adapted to her character 

development. A certain place would not have been suitable for a character to another. 

Likewise for story time, the condition of a particular time is not the same as the conditions 

of different time . two kinds of time that can be used as the background story, namely (1) 

the current time, (2) the time at which the role of the played thoroughly and usually the 

telling of time longer than the actual time. This research was conducted using qualitative 

research design approach to the socio-psycho-structural. The results showed that (1) there 

are two background places, namely setting a physical place pointing the location of the 

figures and the background where relevant physical with the psychological condition of 

character; (2) there are three time setting: setting time appoint reality the timing, setting 

time appoint reality shift unit time, and  timescapes pointing reality in a limited time unit; 

(3) there is a social setting that is characterized by seven things: (a) customs figures, (b) 

beliefs and outlook on life figures, (c) how to think, behave, and be leaders, (d) the use 

of regional languages or specific countries (e ) choice of the name (naming) figures, (f) 

the educational background and neighborhood leaders, and (g) the status of the economy 

and jobs; and (4) there are 8 background atmosphere found, namely background sad 

mood, background atmosphere of anxiety, background atmosphere of emotion, 
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Introduction 
In Indonesia dictionary (KBBI) (2003, p 887) background is a great setting and the time 

of the events in the story. Background information on the definition given time, space, and the 

atmosphere of the imposition in literature. Difference between the two lies in their atmosphere 

other than the place and time. To discuss in more depth, the dictionary definition alone is 

insufficient to serve as the basis.  Background or setting the time, place, social environment, and 

the atmosphere of the event described (Nurgiantoro, 1995, p 216). Background provides a 

foothold in a concrete and clear story. It is important to give a realistic impression to the reader 

and create a certain atmosphere that truly exists. 

Background is any information, instructions, or that the reference relating to time, space, 

social environment, and the atmosphere of the events in a work. Background includes depictions 

of geographical location, topography, scenery, until the details of the equipment room, work or 

daily bustle of the figures, the validity of the events, past history, season occurs, the environment 

of religious, moral, intellectual, social, and emotional leaders (Sugihastuti & Suharto, 2002, p 

55). This is in accordance with the results of research by Oktapiana, et al (2018) which states that 

the results of the analysis show that Yatti Sadeli creates a setting as an atmosphere in the form of 

the character I, Sang Primadona, who experiences ups and downs of feelings in his life. This 

condition is not far from the atmosphere of the ups and downs of human life 

Pickering (1993, p 40) classifies the background on fiction essential background and 

foreground are just a mere decorative complementary aspects, which can be replaced with 

another background and does not change the essence of the story. Aminuddin (1995, p 69) says 

the essential background also called psychological background, while the foreground which only 

serves as a decorative backdrop called physical settings. Psychological background is the 

background to give the effect of a certain atmosphere in the story, elements of the atmosphere 

made up the atmosphere of the natural, cultural atmosphere, and the inner atmosphere, moderate 

physical setting is a setting that cannot provide specific shades of meaning in the story. 

background atmosphere of fun, background atmosphere of fear, background atmosphere 

of the night, setting a rustic atmosphere, background urban atmosphere, which is 

expressed in language expression directly and indirect. 

Keywords: Background Elements, Representation, Fiction Writing 
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The use of background on narrative writing fiction helps the reader to visualize the 

incident or event, so the event becomes reliable and helpful authenticity of the characterizations 

in fiction (Pickering, 1993, p 39). Background in writing narrative function is as a background 

action or event, because everything that happens must lie in a certain place. Background on 

narrative fiction is important, as stated by Huck (1987, p 11) that if the background is not clear 

where and when to make the story less interesting the reader. 

Background can be classified into types of physical and spiritual background and neutral 

background and typical. Physical setting can be the name of the town, village, street, hotel, and 

the room where the event occurred. In addition, the physical setting can be a time such as year, 

date, morning, noon, night, o'clock, when the full moon. Physical setting is the place and time 

described the location and time of the event described. The spiritual background may be 

ordinances, customs, beliefs, and values that apply in the event described the scene. Spiritual 

background are the values that surround and owned by physical settings. Neutral background is a 

background that is only meaningful as mentioned, being a typical background is the background 

to describe the characteristic of a particular setting, both concerning the elements of place, time, 

or social. 

Research methods 
This research was conducted using qualitative research design approach to the socio-

psycho-structural. The approach was used to analyze the data to support the theory of narrative 

fiction (especially short stories), approach the socio-psycho-structural is a set of concepts used to 

view, approaching, and understand the work of narrative fiction student as literature starters 

which was an interdisciplinary approach sociology of literature, psychology literature, and 

structural (Siswanto, 1991, p 93). The data in this study is a fiction writing student of Arabic 

literature. Another characteristic of this study is done inductively descriptive. Researchers from 

the stand without isolating the data and describe the phenomena encountered. It is as stated by 

Bogdan & Biklen (1998, p 27) that the characteristics of a qualitative approach is (a) carried out 

on the background of nature, (b) inductive data analysis descriptive, and (c) more attention to the 

process than the results . Broadly speaking, the process of data analysis are grouped into three 

phases namely data reduction, data presentation, and verification (Miles & Huberman, 1992, p 

16). Data reduction is an electoral process, simplification, abstraction and transformation of raw 
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data. Presentation of data includes the classification, coding, manufacture of matrices, and 

interpretation. Verification is an activity of meaning, inference, and the effort of checking the 

validity of the findings. 

Results and Discussion 
There are four basic elements, namely setting the time, place, atmosphere and social 

environment are related to each other. Background is place on the scene of events that can be 

places with a specific name, initials particular, and without a name. The use of a background 

with specific names should reflect and not contrary to the nature and circumstances of the 

relevant geographic place. Aspects of time, place, and environment stories contained in the 

background of the story according to Hudson (in Sugihastuti & Suharto, 2002) can be 

represented through the attitude, outlook on life, and social solidarity actors. Correspondingly, 

Kelley (1982, p 33) divides the background on the physical aspect, view of the world, the scene 

of the incident, the social environment, manners, customs, moral values, and the atmosphere of 

the story. 

The excerpt from the short story described the background atmosphere of the residence of 

figures depicting the quiet atmosphere in the countryside is filled with wild and the fields and the 

tree line along the road that can cool during the day and add lonely at night. 

Background is place at the location of the event described, which can be places with a 

specific name, initials certain, and it could be without the mention of the name. The use of a 

background with specific names, should reflect and not contrary to the nature and circumstances 

of the relevant geographic place. According Atmowiloto (1982, p 61), the location element 

serves to make the story clear and concrete, rich and lively. Awareness of the situation of the 

place is used as a material and developed. Awareness of the location where it also directly affects 

the cultivation on his characters. The depiction of location ambience stories can be combined 

with the storyline. According Mido (1994, p 58-59), where the elements can be classified into 

three known place, a place not known, and the imaginary. Background place on a fictional 

narrative literature can be classified on the background of physical place pointing the location of 

the characters and background where relevant physical with the psychological condition of 

figures. 
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Background The Appointing Physical Presence Location Leaders 
Background physical place that points to the location of the character is information 

about the location of occurrence of the events in the story or narrative fiction, which serves as a 

beachhead and the location of the figures at the time of the event or action without described 

certain psychological aspects. Background place of this type often found on a short story written 

by the writers as revealed author on data taken from a short story writing the results of students 

who are taking courses write I as described below. 

Background physical place that points to the location where figures were found, 

classified on (a) the background of the residence of the leader, (b) the background of 

employment figures, (c) setting the scene experienced figures, (d) background where education 

leaders , (e) the background of the characters place of treatment, (f) setting a place for worship 

leaders, and (g) the background of other places that are not mentioned characteristics because the 

author considers the leaders already understand the intent of the places mentioned. 

The following data is the background of the place of narrative fiction works only shows 

the location where the character and location of the occurrence of certain events or actions 

performed without menuansakan certain psychological aspects. Background The fictional 

narrative only serves as background actions or events in the narrative. Background place only is 

the location of the course of events, without a certain psychological effect on the other elements 

of narrative fiction. This background serves only as a complement to writing which shows the 

presence of figures. 

Among the background refers to the physical place where the characters found in the 

works of narrative fiction background of students is the abode of the figures. The author 

describes the residence of the leader through word description homes, boarding houses, city 

name, country name, and the name of the country. Background refers to the place where you live 

is just pointing existence describe figures without psychological aspects and particular 

atmosphere. Background place were found not fulfill the function of setting the right as stated 

Burroway (2003, p 75) that the background story in narrative fiction should be able to bring the 

effects of which can be seen, heard, felt, touched, and influence the reader's emotions. 
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       Background the second place is found in the data was the background to the working place 

of the characters. Place of work leaders portrayed the author through descriptions of places work 

well is the work of professional and nonprofessional work place. Points of working professionals 

who found room includes a doctor's office, companies, cooperatives cottage, nightclub. Non-

professional work place that includes mention of a place to work in the garden, in the room, in 

the room, at home.  

Background place the third is found in the data was the setting where the event occurred. 

The scene found in the data include both the events that occur in the home, supermarket, huts, 

cottage cooperative, bathroom, and hall. Data showing where the events occurred is described in 

the following data. 

 الحفلة ستقيم فى قاعة االجتماع للطلبة وأما عقد النكاح فى مسجد المعهد

 في غرفة الجلوس نديا تشاهد التلفاز بلداءن القي الكعك 

 مراة ... تتجه الى السوق المركزي ... وال تزال مكينة السيارة فى الشغل 

Background place the fourth  found in the data is the character study. Background place in the 

form of education where these leaders include education in college, boarding school, primary 

school , or with only a mention of the city where the study took place. The following data shows 

a variety of settings that show where ongoing education leaders. 

 .هي لستاري ايو ... وتاخذ قسم تنظيم االقتصاد فى كلية االقتصاد بجامعة مالنج الحكومية

 .... امره ابوه بالذهاب الى هذا المعهد للتعلم            

 .... اخالقه كلما تعلم فى المدرسة االبتدائية حجة            

Background place the fifth were found in the works of narrative fiction was the setting place of 

treatment of the characters. Background place of treatment were found to be expressed through 

the hospital said, the room and the room at the hospital. Data showing about the background of 

the characters place of treatment, as contained in the following data. 

 افاقت رحم من اغمائها ... فى الحجرة برائحة تكرهها هي فى الحجرة المستشفى 

 .الو عزم, اذهب اآلن الى المستشفى تصادمت ماريا ب

Background sixth place were found in the data are places of worship leaders. Background place 

of worship which was found only verbalized mosques and mosque. This is in accordance with 
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the conditions of the author sociological backgrounds of Islam as a faith, as contained in the 

following data. 

 فيقوم بودي ويستعد للذهاب الى المسجد ليؤدي صالة الصبح جماعة       

 يا اخي رفيق هيا نذهب الى المسجد 2هللا اكبر        

 يعلو صوت اآلذان فى المساجد والمصليات       

         Background seventh place were found in the data was the background to places that are 

not described characteristics. The author does not explain where, what, and how the 

characteristics of the place is the background story, because the author considers the background 

where it is already known to exist by the figures. 

 .ن اتفقنا به واسرة سلمىنحن نذهب بسلمى الى مكا 

 من يناير 41سانتظرك فى مكان الميعاد كما كان العاد )كانت العادة( فى كل سنة كل يوم  

Background place of narrative fiction works only shows the location where the character and 

location of the occurrence of certain events or actions performed without describe certain 

psychological aspects. Background The fictional narrative only serves as background actions or 

events in the narrative. This background serves only as a complement to writing which shows the 

presence of figures. 

Among the background refers to the physical place where the first figure is the abode of 

the background figures. The author describes the residence of the leader through word 

description homes, boarding houses, city name, country name, and the name of the country. 

Background refers to the place where you live is just pointing existence describe figures without 

psychological aspects and particular atmosphere. Background place were found not fulfill the 

function of setting the right as stated Burroway (2003, p 75) that the background story in 

narrative fiction should be able to bring the effects of which can be seen, heard, felt, touched, 

and influence the reader's emotions. 

Background the second place was the background to the working place of the characters. 

Place of work leaders can be described by the authors through the description of a work well is 

the work of professional and nonprofessional work place. Points of working professionals who 

found room includes a doctor's office, companies, cooperatives cottage, nightclub. Non-
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professional work place that includes mention of a place to work in the garden, in the room, in 

the room, at home. 

Background the third place was the setting where the events occurred. Points of events 

that include a variety of events that occur both at home, supermarket, huts, cottage cooperative, 

bathroom, and aula. Background the fourth place is where the leaders of study. Background 

place in the form of education where these leaders include education in college, boarding school, 

primary school Madaras, or with only a mention of the city where the study took place. 

Background fifth place was the setting place of treatment of the characters. Background place of 

treatment is expressed through the hospital said, the room and the room at the hospital. 

Background sixth place is a place of worship leaders. Background place of worship which was 

found verbalized mosques and mosque, church, pure, pagoda, and so on, in accordance with the 

conditions of sociological character. Background seventh place was the background to places 

that are not described characteristics. The author does not explain where, what, and how the 

characteristics of the place is the background story, because the author considers the background 

where it is already known to exist by the figures. 

Background Physical Sites Relevant to figure Psychological Condition 
Background physical place that are relevant to the psychological condition of the figures 

is the type of background that not only refers to the location of the event occurred in fiction, but 

also brings a certain psychological effect for the existence of figures. Background physical place 

that are relevant to this character's psychological condition as stated by Pickering (1993, p 39-41) 

that the backlight function not only as a beachhead or the course of events, but also serves as a 

source of antagonists, things that create a certain atmosphere, helpful the appearance of 

characters, and the ultimate presentation of the theme. 

Background physical place that are relevant to the psychological condition of the figures 

is the type of background that became beeng events in narrative fiction that brings a particular 

psychological effect on the existence of the characters, and its position in the narrative fiction 

can not be replaced with another fictional narrative background. Background can be grouped on 

a background of natural places that are relevant to the psychological state of a religious character 

and background that are relevant to the confidence figures. The second type of background that 

place as described in the following data. 
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(a) Background the Relevant Experience with Psychological Condition Leaders 

Background natural place that are relevant to the psychological condition of the figures is 

background brings a natural feel is realistic as a venue for events in narrative fiction, which is 

relevant to the psychological state of the characters. For example, if the author chose natural 

background in the form of a hot desert. Selection of natural background is relevant to the 

psychological state of the character is sad, rage, jealousy, and all the feelings experienced 

because of the attitude of other figures. Background This place can also be used to demonstrate 

the power of nature that does not favor the character (antagonist). Background of the countryside 

with a nuanced job characteristics population of farmers and village atmosphere that is clean, 

quiet, and beautiful. Quiet village atmosphere which can be used as background  appear of 

character figure girl naive, shy, unpretentious, and so forth. 

b. Relevant background religious place with Confidence figures. 

Background physical place both relevant to the psychological condition of the figures is a 

religious background that is relevant to the confidence figures. Background of the religious 

places instance refers to a place of worship and the education of the students carried out in the 

form of expression of the word mosque, mosque, cottage, city students, the tomb of “Sunan”, and 

the lodge room. 

Authors can take advantage of a relevant background to the confidence figures. 

Background of the relevant place in the belief these figures are not all used for religious-themed 

narrative. Narrative fiction on the theme of friendship can use as the background of mosques and 

mosque describe a rural religious background. This shows that the author wants to describe that 

figure is part of the religious community. 

           Background shows the nuances of religious places can also be expressed through the 

expression of the tomb of Sunan Ampel, and the tomb of Sunan Kalijaga which is one sunan 

located in the city of Surabaya and Yogyakarta. Background in the form of a tomb of Sunan 

doyen of the coveted spots by the students to visit. Background place describe the activities of 

the students and a description of where they live in the boarding school is also the setting where 

it can be used by the author. Background in the form of a boarding school in accordance with the 
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faith leaders is a place revered as a place of religious education that best suit their religious 

beliefs. 

The religious background of the place as it is found in the data narration follows the 

results of student writing. The following data shows that the author utilizes a background that is 

relevant to the confidence figures. Background of the relevant place in the belief these figures are 

not all used for religious-themed narrative. For example, the first data is a fictional narrative with 

the theme of friendship, but the author uses mosques and mosque in the background describe a- 

rural religious background. This shows that the author wants to describe that figure is part of the 

religious community. 

As for the background of places that exist in the second data in accordance with the 

theme of narrative fiction that discusses science ladunni who discussed the students at the 

boarding school. Ladunni science is a science that is believed to exist by the students at the 

boarding school. Background place in the third data showed religious nuances through the 

expression of the tomb of Sunan Ampel, and the tomb of Sunan Kalijaga which is one sunan 

located in the city of Surabaya and Yogyakarta. Background in the form of a tomb of Sunan 

doyen of the coveted spots by the students to visit. The data constitute the fourth place describe  

background activities of the students and the description of their residence in the boarding 

school. Background in the form of a boarding school in accordance with the faith leaders is a 

place revered as a place of religious education that best suit their religious beliefs. A religious 

background that is relevant to the confidence figures, as found in the following data. 

 يعلو صوت اآلذان فى المساجد والمصليات   

 مدينة ألف المعاهد .. المعهد االسالمي السلفي المشهور فى جاوى الوسطى    

 ... يزور هدى مقام سونان امبيل سونان كاليجكا     

Background Time 
Background unit of time corresponding to the time of the event described. Background 

time appoint reality can be grouped on a time unit (a) setting time designate realities timing, (b) 

setting time appoint reality shift unit of time, and (c) setting the time appointed reality limited 

time unit. Background-mentioned time normally used by the writers which shows that the author 

uses the expression language to express the time in accordance with the time expressions used in 
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everyday life. Expression of time that has certain peculiarities should be pursued by the author. 

For example the expression of the season, the time of history, during the full moon, and so on. 

The budding writers can be equated with children's authors as research Chapman (1995), 

which examines the writings of children. Chapman research results showed that the children 

writing a response to the text is read and the assignment of teachers. They write about personal 

experiences and make imagination through drawing, writing, and playing with the words. 

Background time spent on writing fiction narrative background of students is the time 

that points realities timing, the setting time appoint reality shift unit of time, and setting time 

appointed reality limited time unit. Background of the time, expressed in direct and indirect, and 

to follow the pattern of sequential time relationships and patterns of relationships at the same 

time (Nurhidayati, 2010). Time scapes found that, according to the research results Mutiah 

(2005) which states that setting the time on narrative writing student patterned patterned 

sequential time and at the same time. The time pattern of relationships as expressed Longacre 

(1983) which states that based on the nature of the relationship to time there are two types of 

relationship to time, that relationship at the same time and the relationship of time sequence. 

Background time is illustrated by a sequential pattern indicates that the majority of 

student writing fiction berplot chronological narrative. There are some posts that berplot circular 

narrative fiction, but the plot has not been constructed perfectly. Writing and storytelling events 

in the past, it is only to clarify the story. In addition, there is also a time setting that is used to 

present the events that occurred with the same pattern of relationships or about the same time. 

The phrase used to express the same time is when just one evening, a quiet morning and a cold 

shiver, after prayers dluhur, when shopping, at that moment, when it was. 

Expressions used to express the background of that time, not all of which are markers of 

time setting that has meaning at the same time. Expressions just when, one evening, a quiet 

morning and a cold shiver, after prayers dluhur, can also be used to express the time at which 

events occur in sequence. 

(a) Background Pointing Reality Time Count Time 



 وتعليمها وآدابها العربية للغة الدولي المؤتمر
1 (1), (2021), 94-115                                                                                                                                                                        
 105 

Background time appoint reality the timing is merely the expression of the hour, day, 

date, month, and year. The time setting for example background depicting timing of a scientific 

seminar, namely Yaumats tsulatsa: i fi a: Khiri Syahri December 'on Tuesday at the end of 

December', merely the expression of clock time setting, date, and year of event occurs. 

Background time chosen to add authenticity of the events narrated. Background time 

corresponding to when the event described. The problem of time in the work of narrative can be 

ambiguous. First, the background menyaran time during the time of storytelling and story 

writing. Second, the setting time refers to the time sequence of the story. The element of time is 

divided into the present, past, future, and the future is indeterminate. 

(b) Background Pointing Time Unit Time Shifting Reality 

Some expressions are pointing reality shift time unit can be used by the author expresses 

the morning, afternoon, evening, and night. For example, an expression timescapes  dz: tal Laili 

'one night'. A night time background is the background of the time shows the time shift of the 

night, morning, afternoon, evening. The time setting is expressed directly. 

The setting time indicates the time shift indirect disclosed can be expressed through a 

congratulatory lunch 'naha: run sa'i: d'. The expression of congratulations afternoon showed that 

the incident happened at noon time. The phrase morning equation is expressed through the word 

of words that morning mubakkiron word 'early morning'. 

Background of the morning can be disclosed by describing the characteristics of the morning is 

the voice of rooster and sunrise rosy. The phrase implies the morning time is the indirect form of 

expression that refers to the reality of the shift unit time. 

The background expression as contained in the data following student writing. 

ا. يوم الثالثاء فى اخر شهر ديسمبر كانت ... تقيم الندوة العلمية ... وكان فى ذلك الوقت خير بودى أحمد ألن يكون رئيس  

 ك البرنامجاللجنة فى ذل

 ... الساعة الواحدة نهارا انتهى الدرس  

 ليال, في يوم االحد الرابع41-22الساعة:   

 قد تركنا )ابي( سنة ماضية بال أي خبر   
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Examples of the use backlight time shows the time shift can also be seen on the short story titled 

 .by Al Ami: r (1983, p 5) below عمة رفيق

الليلة أخر الليالي فى هذا البلد الغريب. صباح اليوم انتهت الحمامت المعدنية, وانتهت التدليك وأفرغت العاملة أخر وجبة من  

 .أكداس الطين االسود على االنحاء المريضة من جسمها

In excerpts of the short story explained that the incident occurred at the end of the end of the 

night before the morning and in the early morning. 

© Background Pointing Reality Time Unit Time is Limited. 

Besides expressed through timescapes pointing reality and reality shifting timing unit of time, 

others found time setting is the setting time appointed reality limited time unit. For example, the 

expression dluhur after prayers, when ..., now, now, when, and today. Background-mentioned 

time indicating that it was a special happening at the time. Besides aiming to describe the timing 

of the event, the time setting is also aimed to describe the telling time events occurred. As can be 

seen in a short story titled  "لقادم الجديد"ا  quote by Al Amir (1983: 27) follows. 

حين ولد الطفل التاسع وارتفعت زغاريد الجارات مبشرة االب بذكر جديد, قررت هي ال تتحمد ألمها بالسالمة, وامتنعت عن  

 .... رأية الوليد وبعد مرور سبعة أيام أنذرت أمها

In excerpts of the stories depicted on the attitude of the neighbors who do not want to give 

congratulations and visit a son who was born at the time of the birth of the ninth child of a 

character is told. 

Social Background 
Social background is information about the social environment occurrence of events in 

the story that gives the feel of certain characteristics. Social background can be either (a) custom 

character, (b) beliefs and outlook on life figures, (c) how to think, behave, and be leaders, (d) the 

use of regional languages or specific countries (e) selection of a name (naming) figures, (f) 

grouping of figures based on the educational background and neighborhood leaders, and (g) the 

social economic status and employment. 

Social background that is rarely used by the novice writer is a description of a typical or 

traditional cultural characteristics of a region or country. Depiction of social background is 

usually reached in the description of the habits and attitudes, beliefs, economic status, and 
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naming figures. Social background who used a social environment that surrounds the life of the 

author and the environment in accordance with the personal experiences of the author. 

Writers of fiction in foreign languages including Arabic often get into trouble. This is due 

to the limited aspect of the vocabulary they have. The ability of students as the author's ability is 

still limited vocabulary and linguistic input they receive rudimentary. 

Limitations of vocabulary and mastery of structure makes the student limit aspect of 

writing that can support the perfection of the presentation of the background. This is 

commensurate with the results Silva (1993), which states there is a difference between writing a 

first language and writing in a second language. The results showed that the writing in the 

second language tend to be more limited, more difficult and less effective than with writing in 

their first language. Writer second language a little planning, a little to revise the content, 

substandard, and little or less precise than the author's first language. 

Background written student also implies the meaning of nuanced religion, social status, 

faith, life, something that is felt by the characters, something that supports the theme of the story, 

and something that supports appearance of characters which serves to support the authenticity of 

the events narrated. The use of background on those aspects that are already known by the author 

commensurate with the stated Weigle (2002, p 19) that the social and cultural aspects play an 

important role in the manifestation of the development of writing one's "Writing not solely as the 

product an individual, but as a social and cultural act. Writing is an act that takes place within a 

contex, that accomplishes a particular purpose ". 

This is reinforced by Hayes (1996, p 5) which states "(Writing) is also social became it is 

a social artifact and is Carried out in a social setting. What we write, how we write, and who we 

write to is shaped by social convention and by our history of social interaction ". 

Social background are found in the writings of students as writers characterized by traits 

(a) custom character, (b) beliefs and outlook on life figures, (c) how to think, behave, and be 

leaders, (d) the use of the local language or country certain (e) selection of a name (naming) 

figures, (f) the educational background and neighborhood leaders, and (g) the status of the 

economy and jobs . 
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Moreover, the author is a native speaker of Indonesian so that the background story is in 

the country of Indonesia. The use of English is because students are still hesitant to translate 

certain expressions into Arabic. The following songs were written in Egypt showing that the 

background story took place in the Egyptian state. 

ي معك. ان. حبيتك وفى بعدك قلبلو خايفة اضمك تالقى اآلمان لو تاية فى قلبي تالقي الحنان. اه .. اجيلك لو انني فى ابعد مك 

حبيتك مش ممكن انسى هواك. انا حاسس كاني قابلتك زمان. انا عايز اقولك بحبك كمان. قولي لي حاجلك انور سماك. حكايتنا 

 .حكاية كتبها مالك

Poor social background can be found in this research and one of them as contained in the 

picture of a society with social strata from poor families. The author describes the state house 

and leaked a small figure, and what figures to home conditions are simple.  

Authors should be able to develop the social background of his writing as social 

background found in Soedjionos (2007)  research which classifies social background of the 

legend into five types of people, namely (a) the primitive society the level of culture is still 

savage, (b) a closed society that is disconnected contact with the outside community, (c) 

traditional communities whose lives are not easy to change from a tradition that has existed, (d) 

rural communities that live in an agricultural area, and (e) the urban community who live in 

urban areas marked mental attitude individualistic culture of materialistic and secular. 

Social background refers to matters relating to the behavior of social life in a place that is 

told. It can be either habits, customs, traditions, beliefs, worldview, a way of thinking and being. 

The use of regional languages or dialects and naming specific figures can also be used to 

strengthen social background. In excerpts of the short story depicted social conditions of the 

characters who explain that the figure background of poor families with a father who served as a 

lower-level officials in the ranks of the train, which was not able to bring his family to where he 

worked. 

Background Atmosphere 
Background ambience is kind of background that points to the atmosphere of the event 

occurred in a fictional narrative that brings a particular psychological effect on elements other 

fictional narrative and its position in the narrative fiction cannot be replaced with the background 
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of another fictional narrative atmosphere. Background atmosphere of the fictional narrative can 

be classified on the background of the sad mood, anxious atmosphere background, background 

atmosphere of emotion, happy atmosphere backdrop, background atmosphere of fear, 

background atmosphere of the night, setting a rustic atmosphere, background urban atmosphere, 

and so on. 

Background sad mood is one of the background atmosphere created by the author to 

accompany characterizations and presents events in narrative fiction. The atmosphere of sadness 

reflected on the background of the atmosphere contained in the fictional narrative form the 

characters. The formation of the character in accordance with the theme and storyline. This is in 

accordance with the rules of writing a short story is a genre of literature that each element of 

fiction writing, especially short stories must contain rules of cohesion. The element of cohesion 

is the unity between the different elements of writing. 

Background atmosphere are arranged to show the sad mood. Sad mood portrayed by the 

authors through the atmosphere picture foggy and cloudy morning. Attitude Fira anxious mother, 

lover Fira (Nafis) who left it, and the songs were always heard by leaders. Such conditions favor 

background sad mood. The author clarifies the background atmosphere with an expression of the 

world are mourning, the world of grief and mourning. The atmosphere was described supports 

themes and narratives that tell the liver grief that afflicts the characters Safira. 

Background ambience is kind of background that points to the atmosphere of the event 

occurred in a fictional narrative that brings a particular psychological effect on elements other 

fictional narrative and its position in the narrative fiction cannot be replaced with the background 

of another fictional narrative atmosphere. Background atmosphere of the fictional narrative can 

be classified on the background of the sad mood, anxious atmosphere background, background 

atmosphere of emotion, happy atmosphere backdrop, background atmosphere of fear, 

background atmosphere of the night, setting a rustic atmosphere, background urban atmosphere, 

and so on. 

Background sad mood is one of the background atmosphere created by the author to 

accompany characterizations and presents events in narrative fiction. The atmosphere of sadness 

reflected on the background of the atmosphere contained in the fictional narrative form the 
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characters. The formation of the character in accordance with the theme and storyline. This is in 

accordance with the rules of writing a short story is a genre of literature that each element of 

fiction writing, especially short stories must contain rules of cohesion. The element of cohesion 

is the unity between the different elements of writing. 

The author clarifies the background atmosphere with an expression of the world are 

mourning, the world of grief and mourning. The atmosphere was described supports themes and 

narratives that tell the liver grief that afflicts the characters In terms of aspects of language, 

background atmosphere portrayed with direct expression and indirect expression. Background 

ambience with direct expression is the background atmosphere directly express what they want 

addressed by the author, for example the expression of sadness, anxiety, and emotion. The phrase 

for the word sad exposed to direct expression of said sadly, was no sign of sadness on her face, 

and tears welled from his eyes. 

What is meant by the phrase non-direct is a phrase that has connotations to the word 

meant. The expression of grief expressed by the sun is not shining this morning. The author 

depicts the sad mood with an overview of the natural form that has not been shining sun in the 

morning. Another phrase that support in the form of the word cry sad mood, how many tears 

have flowed, shaking the heart, the pain of a breakup, and tears welled up in my eyes and 

running down her face. 

The indirect expression was also found in the background of the atmosphere expressing 

emotion. The phrase background ambience expressing emotion is not verbalized directly 

touched, but expressed through the attitude and actions of the character who shows compassion, 

which is the word warm feeling to slip in my heart, hugging, glued, and crying. Background 

good atmosphere according Suwarjo (2001, p 38) are the backdrop to a thrilling, moving the 

reader, and directs the reader to reach a wide variety of atmosphere, that sadness, love, hatred, 

anger, happiness, fantasy inflated and frightening. 

The following data described the background atmosphere that surrounds the heart figure. The 

atmosphere is the mood depicted figures who harbor a sense of love, tersiarnya news that the 

word love another girl, an attitude that had to be disclosed that is pretending to listen to the story 
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of the Word with sincerity. All descriptions of the atmosphere is a supporter of the sad mood that 

enveloped the lives of characters. 

ذا هفتحت سافيرا النافذة فى غرفتها, دخل النسيم متحرك شعرها. ضباب الصباح مازال يزين الهواء, والشمس لم يشرق فى  

الصباح, كأن العالم فى الحزن, ماذا به? لماذا يكون فى الحزن والشقاء .... فيرا هل انت مريضة? سالت الالم الى فيرا بقلق. ... 

 .اآلن صار نافس رجال موسوسا فى ايامها وحلمها بل فى حياتها

Background anxious atmosphere is a backdrop that shows a worrying atmosphere. The 

author describes the sentences and phrases that indicate feelings of anxiety that surrounds the 

environment of the characters.  

Background atmosphere background showing emotion is emotion. Compassion was 

shown by the authors through the description stating atmosphere of emotion that enveloped the 

neighborhood character. Data is a supportive atmosphere background emotion surrounding the 

presentation of events. The author describes the atmosphere of emotion through the events 

described in the anniversary of a character named Salma. Events arrival of father, mother, Salma 

family, hugging one another, showing the atmosphere and emotion that surrounds the presence 

of figures. 

Background serves to give information about the situation (space or place, time, social 

environment, and atmosphere) which also serves as a projection of the inner state of the 

characters. Background becomes the metaphor of an emotional state and spiritual leaders. 

Nurgiantoro (1995, p 241-244) states that there are two functions of the background story, 

namely the background as a metaphor and as an atmospheric backdrop. Background as a 

metaphor refers to a comparison which may be the nature of the circumstances, the atmosphere, 

or something else. Background atmosphere that serves as a metaphor of the story, as shown in 

excerpts of short stories entitled Khothi: ah wa ghufro: n works of Abdullah Abdul Halim 

follows. 

 كنا فى الدار وحدنا والدارعلى حدود القريةأمامهاالترعة وخلفها الحقول وخط من االشجار المختلفة  

Background described in the short story excerpts show background quiet rural atmosphere with 

beautiful atmosphere countryside covered fields and plants lined. 
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The metaphor is a way of looking at something through something else. The first function 

is to convey the metaphor of understanding or comprehension. The metaphor is closely related to 

the experience of human life both physically and culturally different from one nation to another 

nation. 

Background is also the atmosphere. The term means that the atmosphere in the story of 

the inhaled air when entering the world of fiction readers in the form of background condition 

description that is able to create a certain atmosphere, such a cheerful atmosphere, romantic, sad, 

somber, death, and mystery. The atmosphere is implicitly disclosed that can be captured readers 

through the powers of imagination and emotional sensitivity. 

Background are on atmosphere of the story is the background of the form penyituasian 

certain situations who are able to drag the reader into the story, and that will cause the reader 

emotionally involved. The atmosphere of the story is the dominant emotion possessed him that 

support elements of other stories to gain a unifying effect. The elements of the story described by 

the details, the rhythm of the action, the level of clarity, the quality of dialogue, and the language 

used. 

Sugihastuti and Suharto (2002, p 55), backlight function is to provide information on the 

situation as it is and as a projection of the inner state of the characters. Good background can 

clearly describe the events dispositive characters and conflicts faced characters, so the story feels 

alive and fresh, as if it really did happen in real life. 

Conclusion 
Backgrounds found in student fiction are classified on a place background, time setting, 

social setting, and atmosphere setting. The background of the found place consists of a physical 

location setting that points to the location of a character and a physical place background 

relevant to the psychological state of the person. 

The timeframe found is a time background that points to the reality of timing, a time setting that 

denotes the reality of time unit shifts, and a time setting that denotes the reality of a unit of time 

in a limited way. The timeline, expressed directly and indirectly and by following a pattern of 

time-sequential relationships and patterns of concurrent time relationships. 
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The social setting found is characterized by the characteristics of (a) the habits of the 

character, (b) the beliefs and views of the character, (c) the way of thinking, behaving, and 

character, (d) the use of a particular regional or country language (e) (naming) figures, (f) 

educational background and the character's residence environment, and (g) economic and 

occupational status. 

The background of the atmosphere found consists of (a) the setting of sadness, (b) the 

atmosphere of anxiety, and (c) the atmosphere setting. From these three settings the setting of 

sadness dominated the findings. 

Suggestion 
In accordance with the findings of research on the background of more dominated by the 

background of a campus, setting times that occur in everyday life, social background as a 

student, and the background of the sad mood, the lecturer should provide guidance and examples 

of various settings are more varied and wider scope . 
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 اللغة العربية الفصحى و عالقتها باإلسالمخصائص 

 بالل أحمد بيغ

 نولوجيا أونتي بوره بلوامه كشميرالجامعة اإلسالمية للعلوم والتك

beigbilal@gmail.com 

 

  

 مستخلص البحث

 أن في كمنت الدين في مكانتها و وأهميتها. والسنة القرآن لفهم الوسيلة هي العربية اللغة إن

 فصارت " عنها، الشريعة علوم من لعلم غنى فال بالعربية؛ وثيق ارتباط لها الشريعة علوم

 أن لىع يعين مما بها خوطبنا التي العربية معرفة ألن العربية؛ من العربي اللسان معرفة

عُد . املعاني على األلفاظ داللة معرفة وكذلك بكالمه، رسوله و هللا مراد نفقه
ُ
 ا ت

ُ
 هي للغة

  الناطق، الفكر
ُ
  وللغِة  العظيمِة، الفكر ومعجزة

 
  أهمية

 
مم؛ حياةِ  في كبيرة

ُ
 أد فهي األ

 
نقُل  اة
ُ
 ت

نش ئُ  التي وهي واملفاهيم، األفكاُر  بها
ُ
 على وتعمُل  الواحدِة، األمِة  بين االتصال روابط ت

  وتشابِههم، وانسجاِمهم، تقاربهم،
ُ
  واللغة

ُ
غة وهي العربية

ُ
  وهي العرب، ل

ُ
 بها جاء   يالت املعجزة

  فهي هللا، كتاب
ُ
  العرب حمل   وبها القرآن، لغة

 
 ركتت ومنها كله، العالِم  إلى اإلسالم رسالة

 بواوأح دينهم، تركوا فلما القرآن، بلغِة  وتمسكت األصلية، لغتها الشعوب من كثيًرا

 بشرح اإلسالم، دخلوا ممن األعاجم وقام   العربية، اللغة وأحبوا لغتهم تركوا اإلسالم،

، لها، يحتاجون  ممن لغيرهم العربية، اللغة قواعد  غة،والبال  والصرف النحو علماءُ  فظهر 

،و  تراكيب   من خصائصها، على أبقت التي اللغاِت  وأقدمُ  األولى، الحضارية اللغة وهي  ألفاظ 

 هيف عديدة، جوانب   في اإلسالم، فهم في العربية اللغة أهمية وظهرت وأدب، وصرف ونحو

 من نهاع نشأ وما اإلسالم، رسالة وحملت الزمان، مر على العربية الثقافة نقلت التي األداة

، ، ثقافات   اِط االرتب أواصُر  وازدادت العصور، عبر   العرب توحد   العربيِة  وباللغة وحضارات 

 . بينهم

 الكلمات الرئيسية: . مكانتها. ٣. باإلسالم عالقتها. ٢. الفصحى العربية.١

mailto:beigbilal@gmail.com
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 :املقدمة

نشأ اإلنسان في املجتمع العديد، الثقافات والحضارات املختلفة. وفي تعاملهم اليومية 

عظيما  اللغة دورايحتاج اإلنسان ليعبر ما في ذهنهم إلى غيرهم، وهذه الوسيلة هي اللغة. كانت 

في حياة اإلنسان، ألنها أوثق العرى التى تربط بين أفراد أو جماعة . و يتواصل اإلنسان باللغة 

مع املجتمع الذي يولد ي يعيش فيه. واللغة أنواع كثيرة، منها اللغة العربية التي استخدمت في 

وفيها  ،ى إختفظت حتى اليومت السامية التالجزيرة العربية. كانت اللغة العربية من إحدى اللغا

 لهجات مختلفة بين الشعوب العربية.

اللغة العربية إحدى اللغات السامية وقد أطلق مصطلح السامية في نهاية القرن الثامن عشر      

على الشعوب األرامية والفنيقية والعبرية والعربية واليمنية والبابلية االشورية. وقد الحظ كثير 

 ين أوجه الشبه بين العبرية والعربية.من الباحثين األورب

اللغة العربية التي وصلت إلينا هي اللغة املشتركة في الجزيرة العربية وكانت قبل اإلسالم    

لهجات عديدة تعرف بلهجات القبائل وبينها إختالف في اللفظ كلهجات تميم وربيعة ومضر 

 وقيس وهديل وقصاعة و غيرها كما هو مشهور.

لهجات املتنوعة تعتبر لهجة القريش من أقوى اللهجات في تكوين اللغة العربية ومن هذه ال   

الفصحى فقد استبكت اللهجة العربية في صراع اللغوي نتيجة لحاجات الحياة املتجددة التي 

يدفع إليها تبادل املنافع، وجمع الناس في موسم الحج واألسواق والحروب، وقد كتب للهجة 

 ب دينية وسياسية واقتصادية.القريشية الفور ألسبا

 

 : البحث منهج

ومنهج هذا البحث هو املنهج الوصفي اللغوي. وهو يحاول أن يخلص العلوم اللغوية من الوجهة 

التاريخية من جهة ،ومن الوجهة املعارية من جهة أخرى. و يهتم هذا املنهج بوصف النصوص 

اللغوية وصفا واقعيا للنصوص. ومن هذا الوصف نصل إلى القواعد أو القوانين التي تحكم 

توصل إلى معرفة البنية والتركيب الهيكلي لها. وللمنهج الوصفي أسس عامة تتوزعها اللغة، أو ن
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أفكار تنظيمية للمنهج، وقواعد عملية في التحليل منها: أن الوصف ألي لغة ينبغي أن يبدأ من 

الصورة املطوقة إلى الصورة املكتوبة والعكس خالف ذلك باعتبار أن اللغة لها وجهان: وجه 

الذي تنصرف إليه الوصفية بأهمية خاصة، ووجه الكتابة، فاألولى هي املادة الخام الكالم وهو 

 لعملية التحليل اللغوي، واألخرى هي الصورة أو الشكل لهذا التحليل.

 

 :اإلسالم في العربية اللغة مكانة

ال شك في هذا القول أن اللغة مرآة الفكر و أداته، و ثمرة العقل و نتاجه، ثم هي معرض 

ثقافة اإلنسانية و حضارتها،ووسيلة للتواصل البشرى يعبر بها اإلنسان عما يختلج في صدره ال

من أفكار ومشاعر، أما اللغة العربية فهي واسطة عقد اللغات العاملية ملسايرتها الزمن 

وطواعيتها للنمو والتقدم ، وقدرتها الفطري على التعبير عن الذات واملوجودات، وفوق ما سنة 

ملطهرة، ومعلم في طريق العلم، ومفتاح التفقه في الدين، تنتمى اللغة العربية إلى أسرة نبيه ا

اللغات السامية املنبثقة من مجموعة اللغات األفريقية اآلسيوية، منها الكنعانية كما منها 

لك ذاآلرامية والعربية، إال أن العربية أكثر اللغات السامية تداوال وأكثرها انتشارا واستخداما، و 

الحتفاظها على مقومات اللغة السامية األم أكثر من أي لغة سامية أخرى، فالعربية لغة نابضة 

متعت هذه ، وقد تمتدفقة يتحدثها عشرا ماليين كلغة رسمية وكذلك مئات املاليين كلغة دينية 

اللغة بخصائصها العجيبة ومعجزاتها الفريدة منها الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية 

الداللية كما منها خصائص حروفها وإعرابها، وتعدد أبنيتها وصيغها، ووفرة مصادرها وجموعها و 

وجودة مفرداتها واشتقاقها والدقة في تعابيرها وتراكيبها، وفي ذلك يقول أرنست رينان العالم 

الفرنس ي: "إن هذه اللغة قد بلغت حد الكمال في قلب الصحراء عند أمة من الرجل ففاقت 

 .١ت بكثرة مفرداتهام ودقة معانيها، وحن نظامبانيها"اللغا

للغة العربية دور عظيم في حياة األمة العربية اإلسالمية، فهي وسيلة اإلنسان في التفكير،         

بها يتم التواصل والتفاعل بينه وبين أفراد مجتمعه، وهي أداته للتعبير عما يجول في خاطره من 

غة العربيه الل. و للتعليم للتعلم و أفكار وما في وجدانه من مشاعر وانفعاالت، كما أنها وسيلته

                                                           
ثالث لعبد الرزاق السعدي، مقومات العالمية في اللغة العربية وتحدياتها في عصر العولمة، بحث منشور في مجلة افاق الثقافة والتراث، العدد ا 1

 ٤٢، ص:ه1٢٤١والستون، 
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هي ما في  أن اللغة وعاء للفكر والحضارة فال يمكن الفصل بين اللغة وبين الفكر والحضارة حيث

النفس وما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أم خطا، فاملعاني تقوم في النفس قبل يطلق بها 

 ة.اإلنسان، واإلنسان ال يفكر حتى فيما بينه و بين نفسه إال في أثواب من اللغ

الكالم لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليال واللغة العربية هي الوسيلة لحفظ        

التراث العقائدي والثقافي لألمة العربية اإلسالمية، بوساطتها تنتقل األفكار واملعارف من اآلباء 

ي الخزانة ير، فهإلى األبناء ، لوالها نقطعت األجيال بعضها عن بعض وال ندثرت الحضارات والس

التي تحفظ لألمة رصيدها الفكري وهي الجسر الذي تعبر عليه الحضارة عبر األجيال. واللغة 

العربية من أهم مظاهر منعة األمة وعزتها وهي مقياس ملا وصلت إليه األمة من تقدم و تطور، 

ل لة من وسائفكلما ارتقت األمة زاد اعتمادها على اللغة وكانت لغتها قوية، وهي وسيلة فعا

الدعوة لألمة اإلسالمية، بواسطتها تم جذب الكثيرين للدين اإلسالمي عن طريق فنون القول في 

 ٢تأييد اآلراء والحجج وفي دحض حجج أعداد الدين.

ولقد امتلكت اللغة العربية من الدعامات الكبرى ما مكنها من البقاء والنمو والحركة ،         

وتتمثل هذه الدعامات في أنها لغة فكر عالمي إنساني ضخم االثار ومتصل بكل قضايا اإلنسان 

 .زوالحياة واملجتمع، ذلك هو الفكر اإلسالمي الذي يتمثل في القرآن الكريم كالم هللا العزي

ى للعاملين هدآن لقرل بها الوحي فنزاكانت لغة بأن ختصها لقد شرف هللا عزوجل العربية وا 

للغة ا نيبط األبدى اـلربن ااـفك نيملباق حلر انو ىلل إلضالوالكفر ت امن ظلماس لناج اليخر

 يفدة متجدوحية ء اـلبقاا ـهلللغة قدسية خاصة ضمنت اكتسبت هذه ة، والعقيدبين العربية ا

و ن حياضها ـعود ذـلواا ـعليهظ فاحلبها والتمسك اصبح ن، وأمازألر والعصواكل 

 على كل مسلم. ا واجبا مرث بها ألتحدوا.تعملها

                                                           
 .1٤، ص:1١٩١تدريس اللغة العربية التربوية الدينية ، القاهرة .محمود أحمد السيد ، طرق  ٤
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" :من يبلثعالر اصوـو منـبل أوـيقونكم " ـيدمن نهالعربية .فإا ا: " تعلموب  طاخلاعمر بن ل يقو     

 حبأمن ب، ولعراحب أ ربيلعال وـلرساحب أمن ، وملسو هيلع هللا ىلصمحمدا سولهرحب أ ىلتعاهللا حب أ

 ٣العربية ،ومن أحب العربية عني بها و ثابر عليها و صرف همته إليها.

 

 :اإلسالم فهم في العربية اللغة أهمية

وبما أّن اللغة هي أساس  للتواصل بين الناس، وهي من أدواِت التفكير، ووعاء  للعلِم 

 من اللغات؛ بأنها لغة الدين اإلسالمي، فكتاب واملعرفِة، ومن هنا تميزت اللغة العربية عن غيرها

}
ون 

ُ
ْعِقل

 
ْم ت

ُ
ك
َّ
ل ع 

 
ا ل ِبيًّ ر  ًنا ع 

 
ْرآ
ُ
اُه ق ن 

ْ
ل ز 
ْ
ن
 
ا أ  قال هللا تعالى: }ِإنَّ

ُ
، وقال تعالى: 4هللا نزل باللغة العربية، حيث

}
ُمون 

 
ْعل ْوم  ي 

ا ِلق  ِبيًّ ر  ًنا ع 
 
ْرآ
ُ
ُه ق

ُ
ات ي 

 
ْت آ

 
ل ِصّ

ُ
اب  ف  قال ، وخاطب  رسو 5}ِكت 

ُ
ل هللا قومه بلسانهم، حيث

} ُهْم
 
ن  ل ِيّ ْوِمِه ِلُيب 

 
اِن ق  ِبِلس 

َّ
ُسول  ِإال ا ِمْن ر  ن 

ْ
ل ْرس 

 
ا أ م  ، فأساُس الدين اإلسالمي، 6هللا تعالى: }و 

ومصادرُه األولى هي القرآن والسنة، كانا باللغِة العربيِة، ولفهم كتاِب هللا وسنِة نبيِه، ومعرفِة 

هِم اللغِة العربيِة، والتمكن منها، أسراِرهما، واستن
 
باِط الُحكِم الشرعي منهما، كان  ال بُد من ف

ُه الُعلماء الُقدماء، وهو أهمية اللغة العربية في فهم اإلسالم، وفهم القرآن الكريم، 
 
وهذا ما أدرك

والحديِث النبوي الشريف، وقيل  عن الشافعي: "أقام الشافعي علم  العربية وأيام  الناس 

 للفقه"، فقد قض ى اإلماُم 
ً
عشرين سنة، فقلنا له في هذا، فقال: ما أردت بهذا إال استعانة

ه  في الديِن   من فيِض اللغِة العربيِة، وما تعلق  بها من علوم، ليتفق 
ُ
الشافعي عشرين  سنة، يغترف

ن ما بصرو اإلسالمي، ويفهم  مصادرُه التشريعية، وهو من قال: "أصحاب ُالعربية ِجنُّ اإلنس، يُ 

لم يبصْر غيُرهم". واللغة العربية تعلق  بها العديد من العلوم، منها علُم النحو، وعلم الصرف، 

وعلم البيان، وعلُم املعاني، والبديع، وغيرها من العلوم، وهذه العلوم كانت عند  صحابِة رسول 

 لتعلمها، وبعد  انتشاِر اإلسالم في 
، وال يحتاجون 

ً
 وسليقة

ً
ِط األعاجِم شتى البالد، واختال هللا ملكة

رت بينهم املعاملة واملصاهرة، والتعامالت االقتصادية، والتعليم، 
ُ
ث
 
مع املسلمين  والعرب، وك

فدخل  اللساُن العجمُي إلى العرب، وظهر  الخطأ في كالِمهم، وظهر  هذا في خالفِة علي بن أبي 

                                                           
 .٥رمضان عبد التواب، فقه اللغة و سر العربية ألبي منصور الثعالبي ، ص:  ٤
 ٤سورة يوسف، األية: ٢
 ٤سورة فصلت، األية: ٥
 ٢.سورة إبراهيم، األية:  6
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 في علِم النحو؛ لكي ال طالب، وروي  أنه هو من طلب  من أبي األسود الدؤلي، أ
ً

ن يضع  أصوال

د قواعد  استنباط األحكام، هو علم أصول  حِدّ
ُ
همِة، والتي ت

ُ
 العربية، ومن العلوِم امل

 
تضيع  اللغة

 األحكام الشرعيِة من أدلتها التفصيليِة، وهو القرآن الكريم، والُسنة 
ُ
الفقه، وهو استباط

ُه وتدويُنُه في ا خرى، سيخُل النبويِة، وقد تم  كتابت 
ُ
غة أ

ُ
للغِة العربيِة، وإذا ما تم  نقلُه إلى ل

همِة للُمجتهد، وهنا ظهرت أهمية اللغة العربية في فهم اإلسالم، 
ُ
بمقاصِدِه، فهو من األدواِت امل

 بها علم أصول الفقه، الذي ُيعُد ضرورًيا في فهِم اإلسالم، وهي اللغة 
ن   التي ُدِوّ

ُ
فهي اللغة

التي لم تتغير ولم تبتعد عن أصِلها، وبعد  هذا التوضيح، عن أهمية اللغة الفصحى، واألصيلة، 

، ومنها ما يأتي:  7العربية في فهم اإلسالم، تتلخُص عدِة نقاط 

  دى تب  على م 
ُ
ُه، وهي محتوى ما ك

 
اللغة العربية هي وعاُء اإلسالم، ومستودع الثقافِة ل

 الزمن. 

  علم اللغة العر
 
ه باللغة، ال يتجاوز الحدود لفهم اإلسالِم، ينبغي ت

 
 ل
 
بية، ومن ال معرفة

 في الحديِث عن الدين اإلسالمي. 

  ،من شروِط االجتهاد، والترجيح بين  أقوااِلألئمِة، وبيان مواطِن الضعِف والقوِة

 والصواِب والخطأ، هو معرفة اللغة العربية، ومن يملُك هذِه امللكة مؤهل  لذلك. 

  العربيِة، ومقاصد  الخطاِب العربي، ال يسلم من الوقوِع في من ال يعرف قواعد  اللغة

ل البعِد عن 
ُ
 ك

ً
هِم، ويكوُن استباطه لألحكام من القرآن والُسنة، بعيدة خطأ في الف 

 املقاِصد التي جاء  بها الشرع.

  ال ُيكتفى لالجتهاِد ولفهِم اإلسالم، اإلملاُم فقط في علوِم اللغة العربية، بل يجب معرفة

، وقت نزول القرآن الكريم؛ ذلك ألن اآليات كانت تتنزل  ما كان  عليِه العرب من عادات 

 ملا هم عليِه من أعراف. 
ً
 عليهم مراعية

                                                           
 www.alukah.net.أهمية اللغة العربية في فهم اإلسالم،  7
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 اإلسالمية بالعموم، من غيِر  ملن أراد فهم القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعلوم

العرب، ينبغي عليهم بذل ما بوسعهم لتعلِم اللغة العربيِة، وينبغي على املسلمين نشر 

 اللغة، أو معرفتهم بها قليلة.
 العربية، بين املسلمين الذين ال يعرفون 

 

 : العربية اللغة خصائص

أحد املستشرقين قال في اللغِة وللغِة العربيِة ما ُيميزها عن غيرها من اللغات، حتى أّن 

ة من  العربيِة: "من أغرب املدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية، وتصل إلى درجة الكمال عند أمَّ

ل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها؛ بكثرة مفرداتها، ودقة معانيها، وحسن نظام مبانيها"، ومن  الرُّحَّ

 8سمات اللغة العربية، ما يأتي:

 ويتجلى هذا في كثرِة ألفاِظها،  :السعة واملرونة ،
ً
، وسعة

ً
فهي من أكثِر اللغاِت مرونة

وتنوِع كلماِتها، واالطراد في قياس أبنيتها، وأساليِبها املتنوعِة، ومنطِقها العذب، 

 ومخارجها الواضحِة. 

  التي كتب  بها األجداد، وفهمها ثبات األصول 
ُ
: وعدِم تبديلها وتحريفها، فهي اللغة

، وألفاظها األحفاد، و   املعاصرة، وهي ذاُت فروع  مرنة 
ُ
 في الجاهليِة، واللغة

ُ
هي اللغة

 على استمراِر 
 
، وهي اللغة التي حافظت على روابِطها االشتقاقية، مما حافظ

 
ثابتة

 من صفاِت 
 
 على األصل وعلى الهوية، هي صفة

ُ
شخصيتها خالل العصور، والحفاظ

غتهم أيضً 
ُ
ن خاصيتها االشتقاقيِة، من العرب، واكتسبت هذه الصفِة ل

ّ
ا، وهذا ما ُيمِك

 تمييِز األصيِل من الغريِب والدخيِل. 

 وهذه من أوضِح صفاِت اللغة العربية، ومما يميز العرب، واإليجاُز االختصار واإليجاز :

 تكتب الحركات في العربيِة 
ُ
، منها اإليجاُز في الحرف، حيث في اللغة جاء  على صور  عديدة 

 بها الحركة حجًما  فوق الحرف
ُ
أو تحته، على عكِس غيِرِها من اللغات، التي تأخذ

 الحيز، وهي 
ُ
كالحرِف، والحرف املكرر في اللغِة العربيِة يتُم اختصارُه بحركة  ال تأخذ

الشدة، وغير ذلك الكثير من صوِر اإليجاِز في الحرف، ومن صوِر اإليجاز أيًضا، 

                                                           
 بتصرف. www.alukah.net،ات اللغة العربيةسم ٩
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 الضمير إلى اإليجاز في الكلمات، واإليجاز في ا
ُ
لتراكيب، وأمثلُتُه كثيرة منها إضافة

الكلمة، واإليجاز في اللغة املكتوبة، ومثالُه عند  ترجمِة اللغِة العربيِة إلى غيرها من 

 .9اللغات، تكوُن الترجمة العربية أقلَّ من األصل

  األصالة 
ً
عد من أقدم اللغات على األرض، وأكثرها أصالة

ُ
 .١0: أّن اللغة العربية ت

 ١١ها".مست وأوللغاافضل ب ألعرالعربية لغة اللغة "اللغة : افقه  يفرس بن فال اقا

صائص على خلاهذه  ىلإلعربية. فنظر بعضهم اللغة اصر حبحديثا وا ميقدن لباحثواشغل و   

أنها ليها على إنظر بعضهم ى. وألخراللغة امن غيرها لعربية عن اللغة ت بها ايزمتات ميزأنها 

نظر فريق  ى. وألخرت اللغااا غلبت على ممكثر ألعربية اللغة اغلبت على ف صاسمات وأو

 بالدرجة نفسها.  خرت أفيها لغاك رتلعربية تشا ىفإنها سمات ليها على  إلث ثا

حي النوا ىفت للغااعن سائر دت بها نفراخصائص وات يزمبلعربية اللغة د تميزت اقو     

، فضال عن النواحي اللغوية من أصوات و صرف ونحو وداللة لثقافةوالدينية واية خيرلتاا

 وبالغة.

 .النواحي التاريخية:١  

تعد اللغه العربية من اللغات العريقة، املوغلة في القدم ، بل إنها أم اللغات وأقدمها في             

ض اللغويين واملؤرخين، منهم األستاذ عباس محمود العقاد الذي يؤكب في دراسته نظر بع

أن اللغة التي عرفت في يزيرة كريت قبل أربعة االف سنة هي العربية التي  –لتاريخ علم اإلنسان 

اصطلح عليها بالفينيقية، ألن الفينيقيين أقاموا على النهرين على مقربة من الخليج العربي قبل 

لهم إلى شواطئ فلسطين ، وأن الحروف املنسوبة إليهم كانت حروفا عربية. ويرى العقاد أن انتقا

                                                           
 بتصرف. www.alukah.netسمات اللغة العربية : اإليجاذ واإلختصار ١

 .٤٤أهمية اللغة العربية و مميزاتها، محمد جبار كريم، ص:  1١
 .٤٤٤،ص:1السيوطي، المزهر في اللغة وأنواعها، ج 11
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األبجدية العربية أسبق من األبجدية اليونابية والعبرية، فاألبجدية اليونانية عربية بحروفها 

  ١٢وبمعاني تلك الحروف وموافقة بترتيبها لترتيب األبجدية العربية.

إسماعيل ملبينة بالعربية امن فتق هللا لسانه أن:) أول من  يبلناعن روى ا مأي لرا ايؤيد هذ       

من أن )أول موقوفا من  يبلناعن ت لطبقاا ىفم بن سالاه رواما ، وسنة(ة بع عشرأربن اهو و

 م.لسالة والصالاهيم عليهما ابرإاعيل بن مساهللا  يببيه نن أنسي لساولعربية tتكلم 

س رض ي هللا عنهما:)أن أدم بن عبااعن تاريخه  يفه) ه(57١ - 499بن عساكر   )ج اخرأفقد       

بالسريانية ،فلما تاب رد فتكلم، ،لعربية افلما عصى سلبه هللا الجنة العربية، يفكانت لغته 

أدم به ل نزي لذول األن اللسان امللك بن حبيب: كااعبد ل قاقال السيوطى) ١٣هللا عليه العربية

 ر سريانيان. صاف وحرو طال،لعهد   ابعد أن  ىلإنة عربية جلامن 

و اتفق العلماء على تاريخ محدد مليالد العربية و نشأتها. أم اختلفوا فيه، فإنهم يجمعون على    

أنها من اللغات القديمة، وأنها فرع من اللغة السامية، بل هي أقرب اللغات السامية إلى اللغات 

سامية األم، ألنها احتفظت بخصائص وعناصر قديمة ترجع إلى السامية السامية األم أو هي ال

 ١4األم اكثر مما احتفظت به الساميات األخرى.

 .النواحي الدينية والثقافية:٢

من أن : أول من فتق هللا لسانه بالعربية املبينة ملسو هيلع هللا ىلص ذكرت في موضع سابق ما روى عن النبي      

لرواية فإن اللغة العربية هي لغة اإلسالم الصحيح إسماعيل بن إبراهيم. و إذا صحت هذه ا

 ملسو هيلع هللا ىلص .الذي بعث هللا به الرسل منذ آدم عليه السالم حتى نبينا محمد

                                                           
 .٥العربية، ص: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلى، من خصائص اللغة  1٤
 .11٢، ص:1السيوطى، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج 1٤
 .٤٤إبراهيم أنيس ،في اللهجات العربية، ص: 1٢
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اللغة العربية ال بد أن تكون لغة مقدسة في األديان السماوية السابقة لدين اإلسالم، قبل      

ي، د بن عبد هللا العربي القريش بها القرآن الكريم على يد خاتم األنبياء والرسل ، محمأن ينزل 

 أفصح نطق بهذه اللغة.

واقتضت ضرورة الدين أن تتحول هذه اللغة العربية الناطقة باسمه إلى لغة مكتوبة، فكتب      

روم إلى ملوك الفرس والملسو هيلع هللا ىلص ها القرآن الكريم، واألحاديث النبوة، وكتب بها رسائل النبي محمد

ى اإلسالم ثم كتب بها السيرة النبوة، وسائر علوم وغيرهم من الشخصيات، يدعوهم فيها إل

اإلسالم وآدابه، من عقيدة وفقه ولغة وتاريخ ، كما كتب بها العلوم الطبيعية، كالرياضات 

والطب والصيدلة، وكتب بها الجغرافيا وعلوم الفلك وغيرها من العلوم التي ازدهرت في العصر 

 العباس ي.

لقد ربط اإلسالم بين اللغة العربية وعلوم الشريعة ربطا محكما، ألن اللغة العربية          

محمولة على أصول الشريعة، كما يغول السيوطى، وأصبح اإلجتهاد فيها مشروطا بمعرفة 

العربية معرفة كافة، وكما يقول إبن جني: "ذلك أكثر من ظل من أهل الشريعة عن القصد فيها، 

الطريقة املثلي إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في اللغة الكريمة الشريفة  وحاد عن

 ١5التي خوطب الكافة بها".

 

 :العربية اللغة فضل

وُح  ل  ِبِه الرُّ ز 
 
 قال  هللا تعالى: }ن

ُ
من فضِل اللغِة أنها اللغة التي نزل  بها القرآن الكريم، حيث

ِبك  
ْ
ل
 
ى ق

 
ل ِميُن* ع 

 
{األ ِبين  ِبي ّ مُّ

ر  ان  ع  * ِبِلس  نِذِرين 
ُ
 ِمن  امل

ون 
ُ
ك  في فضل اللغة ١6ِلت 

ُ
، وقال  ابن تيمية

العربية: "فإّن اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أعظم شعائر األمم التي بها 

ْن عرف كالم العرب، يتمّيزون"، وقال ابن قّيم الجوزّية: ما يعرف فضل القرآن م 
ّ
لم فعرف ع "وإن

                                                           
 .٤٤1،ص:٤أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج 1٥
 1١٥-1١٤سورة الشعراء، اآلية: 16
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اللغة وعلم العربية، وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاوالتها في مواطن 

 :١8،] ومن فضل اللغة العربيِة ما يأتي١7افتخارها، ورسائلها"

 .نزل  بها القرأن الكريم
ُ
 اللغة العربية هي اللغة التي اصطفاها هللا تعالى، وأ

   
ّ
ساعد  على اللغة العربية هي أداة من أدوات تعل

ُ
 بها هي ما ت

ُ
م كتاب هللا تعالى، واملعرفة

فهمه، وفهم آياِتِه. اللغة العربية تساعد على فهم الحديث النبوي الشريف، وحفِظِه، 

 وشرِحِه وتوضيِحِه والعمل به.

   ،م اللغة العربية، وتعليمها للناس يساعد على نشر العلوم اإلسالمية، والشرعية
ّ
تعل

 على فهم اللغة العربيِة.  ففهم اإلسالم قائم  

 .م اللغة العربية، يكتسب األجر من هللا تعالى، لعظِم هذه اللغة وفضلها
ّ
 من ُيعل

جاء في فضِل اللغِة العربيِة العديد من االقواِل للعلماء، التي تبين فضل اللغة العربية  

ِب حتى عائِر العر وما زال السلف يكرهون تغيير  ش على سائر اللغات، منها قول ابن تيمية: "

 لحاجة، كما نّص على ذلك مالك والشافعي 
ّ
م بغير العربية إال

ّ
في املعامالت وهو التكل

خرِج  منه. مع أّن سائر األلسن 
ُ
م في مسجدنا بغير العربية أ

ّ
ْن تكل وأحمد، بل قال مالك: م 

يجوز النطق بها ألصحابها، ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة، ولحفظ 

 ش
ً
عائر اإلسالم"، وقال أيًضا: "اعلم أّن اعتياد اللغة يؤثر في العقِل والخلِق والديِن تأثيرا

 في مشابهِة صدِر هذه األّمِة من الصحابِة والتابعين، ومشابهتهم تزيد 
ً
، ويؤثر أيضا

ً
 بّينا

ً
قوّيا

 فإّن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها ف
ً
، وأيضا ، رض  و العقل  والدين  والخلق  اجب 

، وال يفهم إال  بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فإّن فهم الكتاب والسّنة فرض 

 فهو واجب.

  

                                                           
 www. Islamweb.netفضل اللغة العربية على سائر اللغات واللهجات: 17
 www.islamqa.infoالتعليم اللغة العربية. فضل 1٩



 وتعليمهاوآدابها  العربية للغة الدولي المؤتمر

1 (1), (2021), 116-131                                   127 
 

 
 

 

 :البحث نتائج

خصائص تميزت اللغة العربية بميزات وقد ت وأوسمها. وللغاافضل العربية أللغة ا

حي النوالتاريخية ،وهذه احي النوامن  ىلوألاحي، النواثالثة  ىفت للغااعن سائر دت بها نفرا

لثانية من م ،والسالاعليمها ن آدم أو إسماعيل لزماالعربية منذ اللغة ر ايخ ظهوتارتبحث عن 

م إلسالاالعربية هي لغة للغة اتبحث عن وهذه  النواحي حي  النوالثقافة والدينية احي النوا

الرسل، وأنها بعثة  يفلقديمة استعملت لدين هللا منذ أنها ألرسل ابعث هللا به ي لذالصحيح ا

بحوث  ىلإحي تنقسم النوالثالثة م. واإلسالالسابقة  لدين اية ولسماديان األا ىفلغة مقدسة 

لنحوية اصائص خلالصرفية واصائص خلة و اريكث،الخصائص الصوتية ،منها كثيرة  

فاصال ج إلحتجااعد اقوا جعلوء لقدماالعربية ء العلماأن الداللية. واملعجمية ،والخصائص ا

م  الجاهلين من كالمعاييرهم سب حبضمت ما صح  ىلوألالعربية. اللغة  نيمرحلتبين 

لنا من ض كل ما يعر ىفلعامية والفصحى ا نيبن نميز أل. وانيملتقدما نيإلسالميوا نيملخضرموا

لعامية اللغة القرآن الكريم. واللغة اهي العربية، وللغة أفصح الفصحى العربية اللغة ر. اموأ

ما الرسمي. وأ ريلتخاطب غالغة ق، لسوا يفليومية ت املعامالغة ا، هي للفصحى اعن مختلفة 

ملعانيها، فها ومناسبة حر،ولكامل اب اإلعرالعربية على ظاهر اافظة حملفصحى فهي امقاييس 

وثبات أصواتها مع سعة مدرجها، وتنوع صرفها واشتقاقها وتعدد أبنيتها و صيغها وكثرة مصادرها 

والترادف والتضاد ، واستعدادها الذاتي للنحت والتوليد  وجموعها، وغني مفرادتها واالشتراك

  والتعريب.

كما  رأينا من مواضع سابقة من  هذا الفصل أن العلماء العربية القدماء قواعد اإلحتجاج 

فاصال بين مرحلتين للغة العربية. األولى ضمت ما صح بحسب معاييرهم من كالم الجاهلين 

يين. على حين ضمت الثانية كل ما تال هؤالء من املولدين واإلسالميين املتقدمواملخضرمين 

الذين ال يحتج بكالمهم ، وإن كانوا علماء أو شعراء أو كتابا تغليبا لعنصر الزمان على ما سواه 
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، هكذا صار مصطلح "املولد" سمة للكالم الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية 

 ١9واإلحتجاج.

يز الفصحى من املولدة هو ترك اإلعراب، ومن هنا يصح القول عند فك يرى يوهان فك أن يم     

إن التحرر من اإلعراب قرينة أكيدة على العربية املولدة ال العكس ، أي إن العربيه املولدة ليست 

منحصرة في التحرر من اإلعراب، ويرى فك أيضا أن هذه املولدة بسطت املحصول الصوتي 

لب اللغوية، وأخلت بنظام الجملة وتنازلت عن التصرف وحرفته، كما بسطت صوغ القوا

عالقات  في الجملة عن –أي رتبها  –اإلعرابي مكتفية ببعض القواعد القليلة عن لواقع الكلمات 

 ٢0التركيب.

والتي سعت إلى إعادة ه( ١89ولم تكن املؤلفات الكثير و التي بدأت بالظهور لدي كسائي)ت      

هؤالء الخارجين على الفصحى إليها، ثمنع اتساع ظاهرة اللحن وانتشارها في األمصار حتى 

 تضافرت عوامل كثيرة جعلت اللهجات العامية املحلية تظهر للعيان.

هذا املولد بداية وسمات وماال، كان تتبع تاريخ العربية مفيدا ، ألننا وإذا توضحت لنا حدود        

 ٢١نميز بين الفصحى ما وعرض لنا األمور.

وكذلك نجد العربية الفصحى تغدو لغة األدب والثقافة فقط، فلم تعد لغة الدولة، كما ام       

 إذا غدت العربية تعد لغة تتداول على ألسنة الفصحاء من األعراب ، وبذلك طرأ تحول كبير

تتلقى بالتعليم املنظم الذي يتضمن القواعد والنصوص الشعرية، إضافة إلى املعين الخالد 

وهو القرآن الكريم الذي أسهم إسهاما عظيما في كل عصر ومصر في الحفاظ على العربية لسان 

 ٢٢الوحى املبين.

ناس ، هدى للملسو هيلع هللا ىلص إلى نبينا محمد اللغة العربية الفصحى هي اللغة القرآن الكريم الذي أنزل       

وهي أفصح اللغة العربية. كانت اللغة العربية العامية تقابلها اللغة العربية الفصحى لخلوها عن 
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القواعد الثابتة من التراكيب األعرابية وهي من النواحي األربعة. قد تكلمت هذه اللغة بلهجات 

 األعراب. يتكلم اللغة العامية بلفظمختلفة بين الشعوب العربية وهي لغة سهلة لخلوها من 

شائع، ومما بالحصر أو بالتقلب الحرف التي سهل لهم عند النطق، مثال يقول "كيف حالك" 

 ٢٣"  "أو" إزيك "أو" ال بأس عليك"يقول "إش لونك

وقد يكون العامية بحدف احد الحروف من اللفظ الواحد ، مثال في قول " أحد عشر" بلفظ      

حد عشر )بحذف األلف( . وتستخدم هذه اللغة في الشؤون العادية اليومية، وهي لغة املعامالت 

اليومية في السوق يلغة التخاطب غير الرسمي واللغة التي تستخدم في البيت، وقد تستعمل هذه 

 غة بالجمل القصيرة والكلمة الشائعة والتراكيب السهلة كما أنها تظهر اللهجة الجغرافية.الل

وبذلك كانت اللغة العامية لغة العامة هي خالف الفصحى . والعامة هو من يتكلمون بلغة      

، وأن العامة من العامي يدل على أن اللفظ عندهم قريب من الجهل وبعيد مختلفة عن الفصحى

لم الذي هو نور، وكانت العامية أسهل على املتكلم بها من أي لغة أو لهجة مفروضة من الع

 ٢4عليه.

ولذلك كانت اللغة العامية هي لغة املعامالت اليومية في السوق ، لغة التخاطب غير الرسمى،       

اللغة املستخدم في البيت اللغة التي يتخاطب بها صديقان حميان، وفي لغة تستعمل الجمل 

لقصيرة والكلمة الشائعة والتراكيب السهلة ، كما أنها تظهر اللهجة الجغرافية للمتكلم ، وتوجد ا

 ٢5في اللغة الواحدة عدة لهجات عامية ، وليست لهجة عامية واحدة.

 -يةوهما اللهجان الرئيسان بين لهجات العرب -بعد أن عرضنا للفروق بين للهجتي تميم وقريش    

نتصور نوع الخصائص التي تمتاز بها لغتنا األدبية املثالية عن أخواتها من  أصبح يسيرا علينا أن

اللغة السامية بوجه خاص، وعن كثير من اللغات األجنبية بوجه عام؛ فأن الخصائص ال تميز 
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لغة قريش لذاتها، بل لتمثلها خير ما في اللهجات العربية الصحيحة بالتوليد واالشتقاق وخير 

 ٢6نبية بالنقل والتعريب.ما في اللغات األج

قال إبن خلدون " بعيدة عن بالد العجم من جميع جهاتها ، وان كنا نتعرف بأن بعدها عنها       

لم يحلدون تسرب بعض األلفاظ الفارسية والرومية إليها . وكننا عند الحديث عن التعريب 

 إذا هي صاغته علىسنرى أن مقدر لغة ما على تمثل الكالم األجنبي تعد مزية وخصيصة لها 

 ٢7أوززانها وصيته في قوالبها، ونفحت فيه من روحها.

ومع التشدد في مقياس الفصاحة ، اصطمع العرب لغة قريش للتفنن في القول، واإلبانة في        

التعبير ، فدل استصفاؤهم إياها على أنها اختارت من كالم العرب أبينه، وراعت أرشقه 

،واعتمدت أصفاه؛ فكان حقا ما ذهب إليه الباحثون من املشترقين وغيرهم من أن أهم مزية 

فظت لها شخصيتها بين أخواتها الساميات إنما هي عزلتها عن الشعوب األعجمية، للعربية ح

قاء ، وفي ، وعلى التحير واالنتواكتفاؤها بمقدرتها الذاتية على التعبير، وعلى التمثل والتوليد

عينها ، وبيئتها نفسها، وبين شقيقاتها اللهجات الفصحى التي تبادلت معها التأثر والتأثير،  طنهامو 

ينما كانت الساميات يتفرقن عن موطن السامية األم، ويبتعدن في الوقت نفسه عن األصالة ب

 والصفاء.

ولقد كان لتلك العزلة نتائج حسنة في محافظة العربية على ظاهر اإلعراب الكامل، ومناسبة        

بنيتها أحروفها ملعانيها، وثبات أصواتها مع سعة مدرجها ، وتنوع صرفها واشتقاقها، وتعدد 

وصيغها، وكثرة مصادرها وجموعها، وغنى مفرداتها واالشتراك والترادف والتضاد، واستعدادها 

  ٢8الذاتي للنحت والتوليد والتعريب.
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Syedah Mahparaa 

 

  

 مستخلص البحث

 ريعةوالش اإلسالمي بالدين الصلة وثيقة لغة بجعلها العربية اللغة تعالى هللا شرف

 من وسلم هعلي هللا صلى محمد سيدنا واملرسلين األنبياء خاتم فأرسل الشريفة اإلسالمية

 قرآنا: } تعالىو  سبحانه فقال الفصيحة العربية باللغة الكريم القرآن عليه وأنزل  عربي نسل

 شرائعهو  سنته وبين{ مبين عربي بلسان: }  أيضا وقال{  يتقون  لعلهم عوج ذي غير عربيا

 قضية سلي تعليمها ألن املسلمين على واجب هى العربية اللغة تعليم. شرفا فازدادت بها

 نهأ الخطاب   بن عمر روى كما أيضا سامية ورسالة عقيدية قضية هى بل فقط تعليمية

 ألنها ربيةالع اللغة فهم املسلمين على واجب ولذلك ،" دينكم من فإنها العربية تعلموا" قال

 القرآن ساناالن يفهم ال ، بها إال العبادات يتم وال النبوى   السنة و القرآن فهم عليها يتوقف

 إلى البحث هذا هدفت ولذلك. العربية اللغة فى ماهًرا كان إذا إال النبوية السنة و الكريم

 االهتمام ىف بواجبهم القيام أجل من إليها املسلمين انتباء للفت العربية اللغة أهمية إبراز

. نهمبي األخوية الرابطة وتقوية اإلسالمية املقاصد إيصال فى دورها على والحفاظ بها

 هذه على املنطوية األماكن لتتبع التحليلي واملنهج االستقرائي املنهج البحث واعتمدت

 لفهم يدالوح السبيل هى العربية اللغة أن إلى البحث خلصت وبذلك. تحليلها ثم األهمية

 بين وةاألخ التأكيد أسس أهم ومن وسلم، عليه هللا صلى الرسول  وأحاديث القرآنية اآليات

 بيةالعر  اللغة مشكالت أسباب البحث هذا فى أيضا أبحث وكذلك. اإلسالمية األمة أعراق

 . واملقترحاتها

 الكلمات الرئيسية: .  اإلسالم لغة العربية، اللغة أهمية اإلسالمي، التراث لغة القرآن، لغة عالقة،
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 :البحث موضوع أهمية

لها أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين وهى لغة مصادر التشريع اإلسالمي ، اللغة العربية 

م وحضارته اإلسال نتشار مع او ،  هاالقرآن والسنة النبوية ، وال تجوز الصالة فى اإلسالم إال بإتقان

بحت لغة السياسة والعلوم واألدب لفترة طويلة فى األراض ي صوأارتفعت مكانة اللغة العربية 

، كما أثرت على العديد من اللغات األخرى فى العالم اإلسالمي التى كانت تحت حكم املسلمين 

 واكتسبت اللغة العربية أهميتها مما يلى : مثل التركية والفارسية واألردية 

- . 
ً
 ارتباط اللغة العربية بوحي القرآن الكريم الذي وصل إلى كل الناس كافة

ها فسيره تعاليمه والعمل ب.على العقل واألخالق والدين إن عادة التحدث بالعربية تؤثر  -

 ، كما أنه يساعد فى فهم األحاديث البنوية الشريفة .

 .تساعد اللغة العربية فى حفظ القرآن الكريم وفهمه وفهم  -

 ات األمة اإلسالمية .مو قهى عنصر أساس ي من م، و خر لألمة فاللغة العربية مصدر   -

فى التعبير و الفصاحة فى البيان و البالغة ووفرة الصور  الرقي  امتياز اللغة العربية مع  -

 .الفنية 

 .اللغة العربية لغ -
ً
 تاريخيا

ُ
 وثابتة وراسخة

ُ
 ة قديمة

 

 :البحث أهداف

 : أما األهداف  التي تسعى وراء تحقيقها هذا البحث 
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أهمية هذه  إلىتسعى هذا البحث إلى إعادة بناء ثقة األمة بموروثها اللغوي، ولفت انتبائها  -

اللغة املباركة وإلى ضرورة تعلمها وإتقانها وتعليمها للنشء و تبنيها لغة للعلم والثقافة 

 واملعرفة .

 إبراز أهمية اللغة العربية فى فهم النصوص الدينية .  -

 إبراز أهمية اللغة العربية فى توحيد األمم .  -

 .عند املسلمين اللغة العربية  أهميةإبراز  -

 

 :املقدمة

شرح ي   } فمن ُيرد هللا أن يهديهُ  ى الذي خلق اإلنسان وعلمه البيانلعلي األعلا الحمد هلل

 عبد {1ه لإلسالمدر  ص  
ً
 سلم علىأو  ، وأصلىه ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى وأشهد أن محمد ا

 كثيراعلى آله وصحبه و نا محمد سوتقائد دربنا وأ
ً
 :بعدأما  ،  وأئمة العلم والهدى وسلم تسليما

 

 :اللغة تعريف

 ةبواسطة قواميس اللغ هتسجيل ا يتم م وهو كلمة لغة لها معنيان : املعني اللغوي ،إن 

  وآخر اصطالحي ، وهو ما يتقنه العلماء والجمهور أو بين العلماء فقط .، 

 أوال : املعني اللغوي لكلمة اللغة :

جاء فى لسان العرب البن منظور فى باب لغا ، أن اللغة على وزن فعلة من لغوت أي تكلمت ،   

وأصلها : لغوة ككرة ، وثبة ، كلها الماتها وواوات ، وقيل أصلها لغي ألغو والهاء عوض ألم الفعل 

                                                           
 سورةاالنعام ، اآلية : ٦٢١ 1
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عالى وكذلك اللغو ، فقد قال سبحانه وت .2، وجمعها لغى مثل برة أو بري والجمع لغات أو لغون 

، وكلمة الغية : فاحشة كما قال أيضا هللا تعالى أي مروا بالباطل  }و إذا مروا بالغو مروا كراما {

صلية تعد كلمة اللغة عربية أ .الغية { أي كلمة قبيحة أو فاحشة فى القرآن العزير } ال تسمع فيها 

ن ية ، وذهب فريق م، ذات جذور عربية ، وتجري فى اشتقاقها ودالالتها على سنن الكلم العرب

اليونانية ، Logos يونانية ، حيث أخذها العرب كلمةالتابعين إلى أن لغة منقولة من اللغة ال

ومعناها الكالم أو اللغة ثم عربوها إلى لوغوس ، ثم اعملوا فيها من اإلعالل واإلبدال ، وغيرهما 

   .3من الظواهر الصرفية 

 اللغة اصطالحا : ثانيا : معني

ن جني تعريف ابلقد اختلف العلماء فى تعريف اللغة ومفهومها ،  أهم التعريفات عند القدماء   

نا أن للغة ممن تعريف أبن جني فهف" 4بقوله "حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

 وهى : الحقيقة الصوتية والحقيقة االجتماعية ووظيفتها األساسية هى التعبيرمنها حقائق ال بد 

غة فى " اللفى مقسمته فعرفها بأنها  بن خلدون فى إطار تعريف اللغة تحدث او عن األعراض .

، وتلك العبارة فعل لساني ناش ىء عن القصد بإفادة  املتعارف هى عبارة املتكلم عن مقصوده

الكالم ، فالبد أن تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل لها ، وهو لسان ، وهو فى كل أمة يحسب 

 بتأليفه على معني يحسن السكوت " و  5اصطالحاتها 
ً
عند األنباري هى "ما كان من الحروف داال

                                                           
 لسان العرب ، ابن منظور جمال الدين محمد مكرم ، ص : 252 2

 فقة اللغة وخصائص اللغة وطرق نموها ، صالح راوي ، ص : ٣٧ 3
 الخصائص ، ابن جني ، ص :٧٧  4

 المقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون  ، ص : 5٣٧



136                  Syedah Mahparaa, Ahammiyatu al-Lughah al-Arabiyyah wa alaaqatuhaa… 
 

للغة العربية اللغوي السويسري فرديناند دي سويسر ، من بين التعريفات الحديثة و  ". 6عليه 

ة سيلة اتصال إنسانيو فقد عرف اللغة فى كتبه " محاضرات ف اللسانيات العامة " على أنها 

 ترتكز على محورين مهمين هما :

: وهو مجموعة القواعد النحوية واصرفية واملعجمية الفطرية النظام اللغوي  -

 تسبة املختزنة فى العقل البشري. واملك

 .    7استعمال هذه القواعد والنظم وتسخيرها إلنتاج رسائل مسموعة ومفهومه  -

أعظم اآلالت التي يستخدمها اإلنسان فى تحقيق التعاون  هىن اللغة ومما سبق يتضح لنا أ  

ية يات العقل، أنها أداة الفرد ووسيلة تفكيره والوصول إلى العمل نسهجواالتصال بأبناء 

لة للتعبير عن أفكاره ومشاعره ومشكالته واهتماماته يوالتصورات العاملية ، كما أصبحت وس

الوجود  اإلضافة إلىبما أنها ُحفظ للفكر اإلنساني ومسار للتراث الثقافي والحضاري ك. اللغة 

  طريقة للتعليم والتعلم .

 

 :    واصطالحا لغة العربية تعريف

 أي من عرب )فعل املاض ي ( يعرب )فعل املضارع( عربا )مصدر( :مادة العربية مشتقة 

ويقال عرب لسانه ،  روبية : أي فُصح  ابة وعُ عروبا ، وعروبة ، وعر  ، ب بعد لكنه وعرُ فصح 

 . يكن من العرب  وأعرب فالن : كان فصيحا  فى العربية وإن لم
ُ
ق ف، وأتى به و   والكالم : بينة

مراده : أفصح به ولم يوارب . وعن حاجته : أبان بالنحو ، وطبق عليه قواعد النحو ، و قواعد 

                                                           
 منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة ، عبد المجيد الطيب عمر ، ص : ٦٣ 6

 المرجع نفسه ، ص : ٦٣ 7
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م األعجمي : نطق به على منهاج العرب ، وعن صاحبه : تكلم عنه واحتج ، ويقال : عرب سواال 

مه العربية ، واالسم األعجمي : أعربه 
 
عنه لسانه: أبان وأفصح ، والكالم : أوضحه ، وفالنا : عل

 ق  ومنط
 
ب ، وأقام بالبادية وصار أعرابيا ، وكان يقال : ر لعاب : تشبه بر  ع  ة : هذبه من اللحن ، ت

إصطالحا  أما . 8تعرب فالن بعد الهجرة ، استعرب : صار دخيال فى العرب وجعل نفسه منهم 

 422فهى إحدى لغات العالم السامية واملنتشرة على نطاق واسع حوال العالم ، حيث يوجد بها 

ل تركيا ابشكل كبير فى الوطن العربي ، وبعض املناطق املجاورة ، أمث ونتركز وي، يون ناطق بهامل

 .ومناطق أخرى  تشاد ،  انر ، السبغال ، إي

 تعريف اللغة العربية :

ومما ال تختلف فيه اثنان أن اللغة العربية ملا شأن عظيم ومكانة سامية بين لغات العام . ولعل 

أنها أطول اللغات الحية عمرا وأقدمهن عهدا  –رأي الباحثين و اللغوين باتفاق مزيها على  –أنهم 

، كما أنها بالنسبة ألخواتها التي تنحدر من اللغة األم الواحدة من مجموعة اللغة السامية 

، والكلدانية ، والسريانية ، والحبشية تعتبر أرقاهن وأكملهن   لكنعانية ، والعبرية ، واآلراميةكا

 (.Ferguson) لغة األم ، وقد قال عنها فيرجسون ن إلى الوأقره

 “Thus, in term of the number of speakers and extent of its influence, 

Arabic is by far the most important Semitic languages today and must 

be regarded as one of important world language".  

                                                           
 المجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ، أحمد حسن زيات ... ، ص : ٦٣١ ، ٦٩١ 8
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إن اللغة العربية سواء بالنسبة إلى عدد متحدثيها أو إلى مدى تأثير فى غيرها من لغات العام "  

فإنها تعد من أعظم اللغات السامية وينبغي أن ينظر إليها على أنها إحدى اللغات العظمى فى 

 " .  9العلم 

نة بين األلسقال الفارابي فى ديون األدب : هذا اللسان كالم أهم الجنة ، وهو املنزة من 

من كل نقيصة واملعلى من كل خسيسة . وملهذب مما يستهجن أو يستشنع ، فبنى مباني باين بها 

جميع اللغات من إعراب أوجده هللا له ، وتأليف بين حركة وسكون حاله به ، فلم يجمع بين 

، أو  اساكنين أو متحركين متضادين ، ولم يالق بين حرفين ال يأتلفان ، وال يعذب النطق بهم

يشنع ذلك منهما فى جرس النغمة ، حس السمع ، كالغين مع الحاء والقاف مع الكاف ، والحرف  

املطبق مع غير املطبق ، مثل تاء اإلفتعال مع الصاد والضاد فى أخوات لهما ، والواو الساكنة مع 

 .  10ىتحص الكسرة قبلها والياء الساكنة مع الضمة قبلها ، فى خالل كثيرة من هذا الشكل ال 

تعتبر اللغة العربية من إحدى اللغات اإلنسانية التى تملك مكانة كبيرة بين مختلف 

ديمة شعوب ، فهى من اللغات القديمة املعروفة من مئات السنين فكانت القبائل الق

عاد وقوم ثمود . ولها مكانة مرفوعة بين لغات األرض ، وقد كان تستخدمها فى النطق مثل قوم 

لتلك املكانة ارتباط بعوامل القوة املتنوعة ، والعامل الديني أقوى هذه العوامل ، فمح بداية 

الدعوة اإلسالمية اونتشارها في شبه الجزيرة العربية حظيت اللغة العربية بالكثير من اإلهتمام 

ت  بالقرآن الكريم ، فصار تعلم العربية وإتقانها مطلب لدى الجميع ، وخاصة بعد أن ارتبط

                                                           
  اللغة العربية ودورها فى صياغ الحضارة اإلسالمية ، دياتم مسقون ، ص : ٦٣٢ 9

 اللغة العربية نشأتها ومكانتها فى اإلسالم ، وأسباب بقائها ، نور هللا كورت ، ص : ٦٤٦ ، ٦٤٢ 10
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لتعلم مبادئ الدين اإلسالمي ، فالقرآن هو صاحب الفصل األول فى إبرازها والفصل فى بقائها 

ار وبعد اإلنتش ربية من أبرز اللغات على اإلطالقفهى خالدة بخلوده ، وبهذا كانت اللغة الع

العربية واملكانة املرفوقة التى اكتسبها بين الشعوب كان ال بد على كل  الواسع الذي القته اللغة

من أراد الحضارة أن يتعلم اللغة العربية . باللغة العربية تم تأليف كل كتب التفسير والسنة 

والفقهة واألصول والتوحيد وغير ذلك مما يقع بين أيدينا من علوم وفنون وبها أيضا يتم أداة 

والترتيالت . هى أهم اللغة فى العالم وليس فحسب فى املجتمعات العربية بل  العبادات والنسك

حتى عند الغرب فقد كانوا يترجمون مختلف املعارف والعلوم العربية لالستفادة منها فى مختلف 

املجالت وكانت تتمتع بهذه املكانة العالية ألنها كانت تحكمها أمة قوية دينيا وإقتصاديا وسياسيا 

 . 11... باإلضافة إلى أنها أمة متمسكة بلغتها ومتفاخرة بها  وعسكريا

إن اللغة العربية الفصحي هي التي تصل بين العرب وتوحدهم فاللغة العربية هى الرابط 

األساس ي الذي يربط بين العرب عامة واملسلمين خاصة ، فاللغة والدين هما العنصران 

قد . 12ي لحد لثقافة ما ينطوى على تحد للغتها املركزيان ألي ثقافة أو حضارة ومن هنا فإن أ

كرم هللا تعالى البشر على املخلوقات وخصهم بنعم دون غيرهم ، واللغة هى إحدى هذه النعم 

التى تتفق مع العقل فى إظهار تفوق اإلنسان على املخلواقات األخرى كما قال تعالى :} ولقد كرمنا 

ناهم على كثير ممن خلقنا م من الطيبات وفضلبني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناه

 . { 13تفضيال

 

 :إلسالمي بالدين وعالقتها العربية اللغة أهمية
                                                           

 اللغة العربية التحديات و الحلول ، عشوش صليحة ، ص : ٣، ٣  11
 المرجع نفسه ، ص : ٩ 12

 سورة اإلسراء ، اآلية ، ٣٧ 13
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 اللغة هى الوسيلة األساسية للتواصل بين الناس . -

 إنها أهم أداة فى التفكير . -

 إنها وعاء العلم واملعرفة التي تحفظها الكتابة من الضياع . -

 فى حياتهم –تكاد تكون بديهية ، لكن الناس  –من أجل وضوحها  –هذه األمور الثالثة 

لم يعطوا هذه )الحدس ( االهتمام الذي يستحقونه! على الرغم من أنها شائعة فى  –العملية 

القرآن  فقد أنزل هللا .غيرها بأنها لغة الدين اإلسالمي اللغة العربية وغيرها ، إال أنها تتميز عن 

 ومعانيه وأساليبه وإعرابه واشتقاقه علىوهذه يعني أنه جار فى ألفاظه  الكريم بالسان عربي

عقلون لسان عربي الفصيح 
 
علكم ت

 
  ل

ً
 عربيا

ً
رانا

ُ
{ ، 14كما قال سبحانه وتعالى : } إنا أنزلناُه ق

لنا من  ُسول إال ر وخاطب الرسول صلى هللا عليه وسلم شعبة العربي بلغتهم قال تعالى :} وما أرس 

ن لُهم ... ِ
ي  ان قوِمه لُيب  صلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون  وأيضا قال { .15بلس 

ُ
هللا ، { 16}كتاب ف

عزوجل يحفظ كتابة اللغة العربية فهي باقية بقائه إلى يوم القيامة كما قال تعالى }إنا نحن 

هما باللغة القرآن والسنة  –الدين فإن أول ركيزتين لهذا { . وهكذا 17الذكر وإنا له لحافظون 

 أحكامهما ملن لم  يتقن هذا لغة مباركة 
ُ
العربية ، وال يمكن فهُمهما ومعرفة أسراِرهما واستنباط

 . 

                                                           
 سورة اليوسف ، اآلية : ٢ 14
 سورة اإلبراهيم . اآلية : ٤ 15
 سورة فصلت ، اآلية : ٧ 16
 سورة الحجر ، الٱية : ٩ 17
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ال شك فى أن اللغة من وسائل االتصال بين الناس فى هذا العصر وال سيما اللغة العربية 

ثة فى جميع العلوم تنمو مع نمو فهى تلعب دورا هاما فى بناء األمم و الحضارة الحدي

االستكشافات والحاجات العلمية فى كل املجال . ولذلك يجب على اإلنسان أن يعلم اللغة ألنها 

أساس التفاهم و التوصل بين األمم وال يخفى على أحد ما للغة العربية من فضل و شرف على 

لغة حية خالدة  إلى أن يرث  سائر لغات العالم ، فقد شرفها هللا حين اختارها لوحيه فجعلها

حيث قال هللا تعالى } نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من املنذرين  ، هللا األرض ومن عليها

حيث تتوقف عليها صحة ،وبذلك صارت جزءا من الدين اإلسالم ال يتجزأ  {18بلسان عربي مبين

،   الرسالة الكبرى واللوح املحفوظولسان و لسان أهل السماء العبادات ، كما هي لغة التنزيل 

وهى لغة القرآن املجيد ودستور الدين الحنيف ولغة الصحابة والتابعين ولغة الحضارة 

فوق هذه األرض ، فهى لغة محفوظة بحفظ هللا تعالى  فهى لغة خالدة بخلود الحياةوالثقافة ، 

 ، {19لنا الذكر وإنا له لحافظينكما قال هللا تعالى } إنا نحن نز  حتى يوم الساعة القرآن املجيد

هى تمتاز و تعتبر اللغة السادسة فى العالم .وهى تحتل رتبة مرموقة بين اللغات العاملية فهي 

س من ، ليلها خصائص جمة فى األسلوب والنحوباستعمال الكنايات واملجازات واإلستعارات و 

املستطاع أن توجد لها نظائر فى أي لغة أخرى وهي مع هذه السعة والكثرة أفضل اللغات فى 

إيصال املعاني وفى النقل إليه كما يقول عارف باللغتين العربية والسريانية ) الخفاجي ( " أنه إذا 

من  ختارنقلت األلفاظ العربية الحسنة إلى السريانية قبحت وخست ، وإذا نقل الكالم امل
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إلى  البارزين املسلمين من العديد وقد أشعار ".  20السريانية إلى العربية ازداد طالوة وحسنا

 وا من ذلكحتى يتمكن لعديدةوأساليبها ا تنوعةفى علومها امل بها راتجواالة اللغ تعلم هذهأهمية 

 هللا تعالى ، وإليك بعض أقوالهم :حسب رغبة  ستخراج األحكام الشرعيةال 

قال ابن تيمية و ابن جوزي  فى فضل اللغة العربية " فإن اللسان العربي شعار اإلسالم   

ا يعرف فضل القرآن من عرف نموأهمله ، واللغات من  أعظم شعائر األمم التي بها يتميزون . وإ

كالم العرب ، فعرب علم اللغة وعلم العربية ، وعلم البيان ونظر فى أشعار العرب وخطبها 

تتصف اللغة العربية باملرونة كما وصفها  و ." 21رها ورسائلها اها فى مواطن افتختالومقاو 

حيث ب لغة أخرى  األستاذ أنور الجندي وهو يقول ،اللغة العربية تملك من املرونة ما لم تملك

يستطيع العرب املحدثين العودة إلى كتب ما قبل اإلسالم ، وفهم نصوصها فهما جيدا ، فاملرونة 

قال الرسول هللا صلى عليه وسلم }  ".22اللغة العربية  لطبيعة ا جائت بنتيجةيهالتى تنطوي عل

ه هللا : " قال الشافعي رحم { .23، وكالم أهل الجنة عربي أحب العرب : ألني عربي والقرآن عربي

من لسان العرب ما بلغة جهده ، حتى يشهد به أن ال إله إال هللا وأن  على كل مسلم أن يتعلم

نقل اإلمام مرعي بن يوسف الكرمي عن ابن أبي  . "24به كتاب هللا  محمدا عبده ورسوله ، ويتلو  

ا فى السنة ،  شيبة بإسناده قال : كتب عمر إلى أبي موس ى رض ي هللا عنهما : أما بعد : فتفقهو 

وتفقهوا فى العربية ، وأعربوا القرآن ، فإنه عربي . وفى لفظ آخر عن عمر : تعلموا العربية فإنها 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     
    أثر اللغة العربية فى اللغات الحية ، ص : 20٦٩

21 https://sotor.com أهمية اللغة العربية فى فهم اإلسالم ، سندس المومني 
 كيف يحتفظ المسلمين بالذات اإلسالمية فى مواجهة أخطار األمم ، أنور الجندي ، ص : ٦٤٣ 22

23 https://www.nidaulhind.com .  مكانة اللغة العربية قديما وحديثا ، الدكتور معراج أحمد معراج الندوي ، جامعة عالية – كولكاتا ، الهند
 ، 

 الرسالة للشافعي ، ومقدمة تفسير الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ، ص : ١٦  24
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من دينكم : يبدو من كالم عمررض ى هللا عنه هذا أمران هما ها نمن دينكم ، وتعلموا الفرائض  فإ

: 

 التفقة فى الدين يشتمل على التفقه فى الكتاب والسنة ومن فروعهما الفرائض . -

 القرآن ، والداعي إلى ذلك أن معاني الكالمالتفقه فى العربية ويندرج تحته معرفة إعراب  -

 رض ي هللا عنه إلى التفقه فى هذين األمرينالعربي ال تبدو بدون اإلعراب . ولهذا أشار عمر 

25.  

ي برجٍل غير عالم بلغة العرب يفسر 
 
وت
ُ
ويقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه هللا : ال أ

يتضح من هذه النصوص السابقة أن املصادر األصلية للدين  . 26كتاب هللا إال جعته نكاال 

اإلسالمي ال يمكن فهمها إال من خالل فهم اللغة العربية ، من الضرورة لكل من يريد أن يتعلم 

سالمية يفهم ما يريد ، ألن الثقافة اإل  فبها العربية ةالدين اإلسالمي أن يضيف إلى ذلك تعلم اللغ

 فى الدين اإلسالمي إال بفهم العريقة والواسعة ستنفتح 
ً
عليه ، ويمكن لإلنسان أن يكون عامال

 فإذا تبحر فيها يستطيع أن يستنبط األحكام من مصادره . هذه اللغة

هى نصوص شعرية ما قبل اإلسالم ، تتميز بأسلوبها األنيق وبالغتها اللغوية ، وقد تطورت     

أسواق املختلفة على سبيل املثال سوق  وأيضا إقامة نتيجة تعدد الحضارات وتعدد لهجاتها

من أهم  فهى تعتبر،  عكاظ واألسواق هى من أبرز العوامل التى تسببت فى ظهور اللغة العربية 

  ا أنها إحدى مكونات املجتمع الرئسية .مجتماعية كميزات اإلنسان الطبيعية واال 

                                                           
 أهمية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية ، حفيظ المصطفى سني وظهور أحمد ، ص :٧ 25

 المرجع نفسه ،ص : ٣ 26
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ا فى العالم الديانات انتشار ونها مرتبط ارتباط كبيرا بأكثر كتكمن أهمية اللغة العربية ب

هى ليست لغة املسلمين فقط ، وإنما هى ذاكرة األمة العربية اإلسالمية  ، وهى الديانة اإلسالمية ،

، ورمز كيانها وثقافتها ووحدتها القومية ، ليست اللغة العربية جزء منفصال عن كيان األمة 

ة ، فسالمة هذه الجزء هى من سالمة العربية اإلسالمية ، فالعالقة بينهما عالقة عضوية وثيق

الكيان املرتبط به ، ولذلك فإن اللغة العربية التي ترتبط باألمة العربية وبالشعوب اإلسالمية 

قافيا باعتبارها لغة القرآن ولغة الرسول هللا صلى عليه وسلم ولغة وثية روحيا بالتي تتكلم العر 

بية والشعوب اإلسالمية ، وتستمد منه ز به هذه األمة العر تالذي تع التراث اإلسالمي 

خصوصياتها الروحية والثقافية والحضارية ، واللغة العربية هى اللغة التي توحد األمة العربية 

 .  27بكونها لغة القرآن املجيد ودستور اإلسالم

ساهمت اللغة العربية فى نهوض العديد من الحضارات على رأسها الحضارات األوروبية 

دفع األوروبيين نحو التعلمها . يتعرف على حروفها وكلماتها وفهمها أيضا . حيث الش يء الذي 

أن خصوصية اللغة العربية تجعلها متميزة عن اللغات األخرى ، الش يء هو الذي يتمثل وضوح 

مفرداتها وكلماتها حيث نجد العديد من الكلمات العربية فى اللغات السامية ، األمر الذي أدى 

ل تعرف اللغة العربية بعدة ألقاب مث قارب بين اللغة العربية وبقية لغات العالم .إلى اندماج وت

هى " لغة القرآن الكريم" و" لغة الضاد" ألنها لغة الوحيدة التى توجد فيها حرف الضاد  كما هى 

 تلغة شعرنا و نثرنا و مدحنا و هجائنا وال يوجد التنوين و الحركات فى آخر الكلمات فى باقى اللغا

إال اللغة العربية تمتاز اللغة العربية بالدقة و القوة و الجمال و الوضوع و معانيها املتعددة و 
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هي غنية بمفرداتها ولذلك هى كالقمر بين النجوم بالنسبة لباقى اللغات كما قال الشاعر النيل 

 حافظ ابراهيم  فى قصيدته " اللغة العربية "عندما تحدث بلسانها قائال :

          

اص عن صدفاتي             أنا البحر فى أحشائه الدر  كامن                فهل سألوا الغو 

 28عظات به و آٍي وما ضقت عن          وسعت كتاب هللا لفظا و غاية                  

إن اللغة العربية هى اللغة التي تمتد فى الزمان قرونا ، أطول اللغات الحية عمرا ، لسان      

معجز التنزيل ، ولغة البيان النبوي ووعاء الفكر وملعرفة والحضارة العربية اإلسالمية ، رمز 

ى هالهوية ، وعنوان تحقيق الذات العربية ، جسر التواصل فى الفضاء العربي . واللغة العربية ف

اللغة الوحيدة التى حافظت على بنيتها ، وكتب ها البقاء والخلوددون تحرف قبل اإلسالم . ثم 

زادها هللا سبحانه وتعالى كرامة وعزة واختارها لغة لكتابة العزيز وحفظت بحفظه ، ثم عنى 

 أهلها ، فليست هنالك لغة نالت من الرعاية واالهتمام والبحث مثلما نالت العربية ، وليست

هنالك لغة تملك الترتث الذي تملكه اللغة العربية . فاللغة العربية فى اإلسالم ليست مجرد 

وسيلة تواصل وترابط إنساني واجتماعي ، وإنما هى أكثر من ذلك ، فقد اعتبرت أيضا من نعمة 

من نعم هللا تعالي ، حيث يستخدم اإلنسان هذه اللغة فى العبادة املفروضةمن هللا تعالى 

يضا للتقرب من هللا ويست
 
 ويدافع عن طريقها عنوالبعد عن املفاسد وطرق الزلل ، خدمها أ

     . 29حقوقه ويحقق العدل املساواة فى األرض التى  نعتبر خلفاء فيها إلى يوم قيام القيامة 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                 
  تاريخ األدب العربي ، أحمد حسن الزيات  ص : 28١٧
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وال تعتبر اللغة العربية لغة مهمة عند املسلمين  للضرورة الدينية والسياسية فقط وإنما    

أهميتها الكبيرة إلى كونها لغة عاملية تكتسح جزءا كبيرا من جغرافية األرض كما هي وسيلة  ترجع

قوية للعالقات الثقافية والحضارية والتعبيرية بين الشعوب الدول اإلسالمية خاصة والشعوب 

اللغة العربية  لواء العلوم والفنون الدينية والتطبيقية وفيها جل كتب  حملتاألخرى عامة . 

لتراث اإلسالمي ، وفيها معظم املعارف والعلوم ألنها  لغة الحضارة العاملية لقرون عديدة فهى ا

 . خازنة ثقافة وحكمة الهند وحضارة  الفرس و فلسفة اليونان 

آية بها ، فلم يعد أحدبة العربية بالجحود واالستنكارغولكن مع األسف الشديد ، أصيبت الل

وفى هذا الصدد نقل معراج الندوي قول الدكتور شكري فيصل فى مقاله "    ، وال بوجودها ،

لعله لم يحمل قوم على لغة ، كان لها فضل وجودهم الحضاري ومكانتهم اإلنسانية على نحو 

 قلفى أ حقحمل الناس منا على لغتهم ، اتهموها بالصعوبة ، وحملوها من ذلك ما هو  ام

ا الخروج على املنتطق ، وأنها ال تنقاد قواعدهبورموها حاربيين وما هو باطل فى أكثر اكاالحايين 

، وبذلوا الكثير من القول والعمل ، وأخرجوها  تبديلها قوذفوا خطبها وحروفها بل دعوا إلى إليه

من نطاق الطبيعة التي تنتظم اللغات كلها حين زعموا أنك فى اللغات األخرى نقرأ لتفهم بينما 

لنقرأ . وقالوا فى نحوها وصرفها مالم يقل مالك فى الخمر ، وتحدثوا عن نحن فى العربية نفهم 

التي وسعت حقبا من الدهر العلوم  ةعجزها من متابعة التقدم الحضاري ، وكأنها لم تكن اللغ

ملعارف كلها ، وكأنها لم تكن اللغة التي أنشات حضارة وأنبتت ثقافة وكتبت آالف من الكتب او 

غة فى على الل الحملة ويقول عباس محمود العقاد ، إن . والفنون ولعلومنائع لصفى كل ضروب ا

ار األخرى ، إنما هى حملة على لسانها أوعلى أدبها وثمرات تفكيرهها على أكبر احتمال ، طاألق
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ولكن الحملة على لغتنا نحن ، حملة على كل شيئ يعينينا ، وعلى كل تقاليد من تقاليدنا 

فكر فى ضربة واحدة ، أن زوال اللغة فى أكثر األمم لم للى اللسان وااالجتماعية والدينية وع

يبقيها فى جميع مقوماتها غير ألفاظها ، ولكن زوال اللغة العربية ال يبقى للعربي أو املسلم 

 تعلم، فشترك فى ظاهرة ضعف اللغة العربية عدة أسباب ي .30قوامها يميزه عن سائر األقوام 

ن تعلمها من جهة بمصادرها األساسية كالقرآعدم ارتباط مرتبط بتعليمها ، و اللغة العربية غير 

. والجوء إلى تعلم اللغة األجنبية على حساب اللغة العربية ، وعدم  الكريم والحديث النبوي 

القراءة  يعجوجود قاموس لغوي حديث يتناسب مع متطلبات املراحل التعليمية املختلفة ، وتش

د وخاصة أدب األطفال ، استخدام نظريات تعلم اللغة من اللغات األخرى الحرة مع قلة املوار 

 ة، وغير كثير أسباب ضعف اللغة العربي دون تطويرها بما يتناسب مع خصوصية اللغة العربية

اللغة العربية ، ويمكن  ضعفقترحات التي من شأنها تحسين مستوي امل ك عدة منهناو . 

  : 31تلخيص هذه املقترحات فيما يلى

تعليم قواعد اللغة العربية الرتباطها بإتقان باقي مهارات اللغة العربية من استماع  .1

 ومحادثة وقراءة وكتابة .

فرض تدريس اللغة العربية فى جميع الدول العربية خاصة فى املرحلة األساسية ، وإلغاء  .2

 فكرة عوملة اللغات األجنبية .
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ية فى مجال إتقان املهارات الشفوية ثيف الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربكت .3

 والكتابية . 

 وخاصة كتب األطفال . تأليف بالفصحي إثراء املكتبات العربية من خالل ال .4

 

 :البحث نتائج

يبدو مما سبق أن األهمية الكبرى للغة العربية تنعكس فى حقيقة أنها لغة الدين 

تفاعلهما ظلت كشجرة خضراء ممتدة ال تنفصل عنه وال ينفصل عنها وهما من اإلسالمي ، 

 هل ها فحسب ولكنها تدينر نتشاااألغصان وارفة الظالل طيبة األكل فهي ال تدين لإلسالم ب

ريد ال يستطيع كل من يكذلك بكل عواملها األصلية التى نشأت أساسا لخدمة كتاب اإلسالم . 

ي حتى بالقدر الذأسلم ، فهمه ، وهو ضروري لكل من  حقه فىاإلسالمي أن يفهمها هذا الدين 

وباملثل فهى اللغة الوحيدة التي تضمن توحيد األمم اإلسالمية دون أخرى ،  ته .ايحسن به عباد

فى أيام الحج وعندما تكون العالقات بين بالدهم كما أنها مرتبطة  إليها املسلمون يجتاجون 

 ى مختلف أنحاء العالمفبالعديد من اللغات األخرى 

 

 :املراجع

دار الكتب  .للشافعي، ومقدمة تفسير الطبري  الرسالة(. 1412. )أبي جعفر محمد بن، جرير

 العلمية ببيروت

دار  .كيف يحتفظ املسلمين بالذات اإلسالمية فى مواجهة أخطار األمم(. 1948. )أنور ، الجندي

 اإلعتصام

  3رة : الهيئة املصرية للكتاب ، طالقاه .الخصائص(. 1986) .ابن، جني

 علميةدار الكتب ال. بيروت. املقدمة . )د/ت(عبد الرحمان ابن ،خلدون 

  كلية دار العلوم .القاهرةا. قة اللغة وخصائص اللغة وطرق بموهف(. 1993) .صالح، راوي 
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جم عامل. )د/ت(. محمد،، النحار.حامد عبد،القادر ،.أحمد حسن ،زيات ،.إبراهيم، مصطفى

 .2الجزء  .باب العين. الوسيط

  –مكانة اللغة العربية قديما وحديثا ، الدكتور معراج أحمد معراج الندوي ، جامعة عالية 

  .s://www.nidaulhind.comhttpكولكاتا ، الهند 

 بيروت ر.دار صاد. لسان العرب(. 1414. )أبو الفضل  جمال الدين محمد، مكرم .،ابن، منظور 

خر : صبا عشا آتم التدقيق بواسطة .ة اللغة العربية فى فهم اإلسالمأهمي. سندس، املومني

    https://sotor.com، 2020يوليو25، 38:11تحديث : 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
mailto:goolwords.dimas@gmail.com
https://www.nidaulhind.com/
https://sotor.com/


 

 والنقد عليها عالقة البنيوية والدراسة القرآنية

Nur Faizin, Muhmmad Lukman Arifianto,  Moh. Fery Fauzi, Hanik Mahliatussikah 

Universitas Negeri Malang 

  nur.faizin.fs@um.ac.id: البريد اإللكتروني

 

 

  

 مستخلص البحث

ألهمت مدرسة البنيوية املفكرين في هذه العصور املتأخرة إلى أن يفصلوا بين أعمال 

العقل البشري وأعمال النصوص االلهية مثل القرآن وقضايا الوحي. إن قواعد التفكير 

ؤثر على يوقوانين الفكر التي توفرها ثقافة معينة ألتباعها كأساس الكتساب املعرفة قد 

املعتقدات وما حولها. وهذه الورقة من البحوث الوصفية النوعية، وهو أسلوب بحثي 

يستخدم البيانات النوعية ويتم توضيحها على أنها وصفية. وغالبا ما يستخدم هذا 

النوع من األبحاث الوصفية النوعية لتحليل األحداث أو الظواهر أو الظروف 

طبيق املنهج البنيوي للدراسة عن القرآن الكريم بشكل االجتماعية أو اللغويات، وهي ت

كلي وتكون البيانات في شكل جمل أو سرد من موضوع، ويتوصل البحث إلى القول بأن 

البنيوية هي منهج يتم اتباعه على نطاق واسع في مختلف املجاالت والعلوم منها األدب 

ألن يكون موضوع الدراسة  واللغة. ويوضع القرآن الكريم كمواد دراسية مفتوحة دائما

مثل نصوص لغوية بشكل عام. ولكن في دراسة العلماء املسلمين، يوضع القرآن الكريم 

كنص معجز يتجاوز النصوص األخرى بشكل عام، وبالتالي فإن استخدام هذه املقاربة 

انه وهو هللا سبح-مشكلة كبيرة وغير مقبولة، ومن أقوى أسبابها أن القرآن وصاحبه 

 ال يمكن التعامل مع لغته بأي منهج من املناهج بما في ذلك املنهج البنيوي  -وتعالى

الكلمات  البنيوية، املقدسات، املعتقدات، القرآن، النقد

 الرئيسية:
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 املقدمة

ألهمت مدرسة البنيوية املفكرين في هذه العصور املتأخرة إلى أن يفصلوا بين أعمال 

االلهية مثل القرآن وقضايا الوحي. إن قواعد التفكير العقل البشري وأعمال النصوص 

وقوانين الفكر التي توفرها ثقافة معينة ألتباعها كأساس الكتساب املعرفة قد يؤثر على 

املعتقدات وما حولها. إن كل إنسان يمتلك أن يخلق نظريات ومبادئ علمية حسب القواعد 

معينة.  لى أنها قيمة مطلقة في مرحلة تاريخيةاملنهجية التي يتم وضعها وقبولها والحكم عليها ع

وهي عبارة عن مجموعة من املبادئ والقواعد التي أنشأها العلماء في خضم الثقافة الفكرية 

 (0202أحمد فوائد )   .العربية واالسالمية كوسيلة إلنتاج املعرفة

 م إلىأصببببببببببببب األدب العرتي خاصبببببببببببا ومختلفا عن األدب الخر عندما نزل القرآن الكري

واسببببببببببتخدم اللغة العربية كلغة مد لة من عند هللا تعالى. صببببببببببلى هللا عليه وسببببببببببلم النبي محمد 

ا  آن  ره
ً
َناًه ق
ه
َزل
ه
ن
َ
واعترف القرآن الكريم بلغتبه العربيبة في آيباتبه العبديبدة، من بينهبا قولبه تعالى : ْإَنا أ

وَن )يوسف: 
ً
ْقل عه
َ
مه ت
ً
ك
َ
َعل
َ
ا ل اللغة مناهج دراسة وهكذا ينبغي دراسة القرآن باستخدام ( 0َعَرْبيًّ

العربيببة حيببث نص من نصببببببببببببوص اللغببة العربيببة. ومن بين تلببك املنبباهج منهج اللغببة البنيويببة. 

لتحليل ظاهرة الوحي، فالقرآن حالة  محاولة من الدارسبببين باسبببتخدام منهج البنيويةفهناك 

ا ال يمكن التعرا لبببه ببببالبحبببث والكالم  عنبببهن ألنبببه يبببدخبببل مبببا وراء الطبيعبببة وأن كونبببه وحيببب 

التواصبببببل بلنه صبببببلى هللا عليه وسبببببلم وبين هللا إما أن يكون باإلشبببببارات واإللهامات حت  يفهم 

منبه مبا يريبده أو بلغبة النباس العادية التي لها نظام وقواعد. فهذا ال يمكن الدخول أصببببببببببببال في 

 البحث عن القرآن باملنهج البنيوي. 

موضوع الدراسة هو القرآن حالة كونه قرآنا باللغة العربية التي  والذي يمكن أن يكون 

لها نظام وقواعد : حدثت مشكلة وهي أن لغة الوحي )أي الوحي عنده( لم يكن محددا وال 

منظما. ولكنه بعد أن نزل على محمد صلى هللا عليه وسلم مستخدما اللغة العربية تحّول 

ّد . ثم يقول عن القرآن بعد أن دّون في املصحف الوحي إلى لغة ذات نظام وقواعد وذات ح

اإلمام على عهد عثمان رض ي هللا عنه : إنه قد حدث نقص في املعن  الذي أراد هللا تعالى تبليغه 
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إلى الناس أو نقص في اللفظ بمعن  أن هناك لهجات أخرى غير اللهجة الت  دّون القرآن بها 

ْسنه ويجايا  حه
َ
 (0222وهي لهجة قريش )أ

بيان بعض املحاولة في اسبببببببببتخدام املنهج البنيوي لدراسبببببببببة القرأن ذه ورقة تحاول فه

الكريم ونقد تلك املحاولة من حيث وجهة النظر االسبالمي، فيي حوار بين املقاربتين لدراسة 

القرآن، وهمبببا دراسبببببببببببببة لغويبببة بنيويبببة ودراسبببببببببببببة اسببببببببببببالميبببة، وهبببذا مهم للقراءة عنبببد املهتمين 

لغببة العربيببة في نفو الوقببت، فللمهتمين ببباالسببببببببببببالم عمومببا وبببالقرآن ببباالسببببببببببببالم واملهتمين بببال

خصبببوصببببا هذه الورقة العلمية تكشبببف مقاربة جديدة وللمهتمين بالعربية هي دراسببببة عربية 

 واسالمية أيضا.

 

  منهج أو طريقة البحث

هذا النوع من البحوث الوصبببببببببببفية النوعية، وهو أسبببببببببببلوب بحثي يسببببببببببببتخدم البيانات 

توضببببببببببببيحهببا على أنهببا وصببببببببببببفيبببة. وغبببالببببا مبببا يسببببببببببببتخببدم هبببذا النوع من األبحببباث  النوعيببة ويتم

الوصببببببببببببفيببة النوعيببة لتحليببل األحببداث أو الظواهر أو الظروف االجتمبباعيببة، وهببذا النوع من 

وهذا  .البحوث الوصبببببببببفية النوعية مزيج بين منهج البحوث الوصبببببببببفي ومنهج البحوث النو ي

ا هي دون أي عملية التالعب أو غيرها من العالج. النوع من البحوث يعرا نتائج البيانات كم

والغرا من البحوث الوصبببببببببببفية النوعية هو إنتاج تصبببببببببببورات دقيقة ملجموعة ما ووصبببببببببببف 

آليات العملية أو العالقة بينها. وتقديم صببببببورة كاملة في شببببببكل لفظي أو نقري، وكذلك تقديم 

 .وتصنيف مواضيع البحثمعلومات أساسية عن العالقة بينها وإنشاء مجموعة من الفئات 

يسبببببببتخدم هذا املنهج في هذه الدراسبببببببة للوصبببببببول إلى هدف وهو فهم ظواهر ما يعاني 

منه موضبوع البحث وهو تطبيق املنهج البنيوي للدراسببة عن القرآن الكريم بشببكل كلي وعلى 

سببببببببيل الوصبببببببف في شبببببببكل كلمات  مسبببببببرودة في سبببببببياق خاص طبي ي وباسبببببببتخدام أسببببببباليب 

عبارة أخرى، يريد الباحثون وصبببببببببف أعراا )ظاهرة( أو سبببببببببمات معينة، وت .طبيعية مختلفة

 وللو العثور على العالقة بين املتغيرات أو شرحها.
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وفي البحوث النوعية، شكل البيانات في شكل جمل، أو السرد من املوضوع أو املجيبين 

بيانات لالبحوث التي تم الحصول عليها من خالل تقنية جمع البيانات التي سلتم تحليل ا

ومعالجتها باستخدام تقنيات تحليل البيانات النوعية. في هذا البحث النو ي، ويعمل 

الباحثون كأداة بحثية مخططا لجمع البيانات وتحليلها وترجمة البيانات، وفي نهاية املطاف 

 (0222مولونغ ليكس ي يلخص الباحثون النتائج من بحثهم )

 :عرا النتائج واملناقشة

 والوحي والقرآن:البنيوية 

والنيوية لغة نسبة إلى البناء، والبنيوية اللغوية هي منهج البحث عن اللغة في الكالم  

وعن أنظمة النص ووحداته وتراكيبه ووظائفه في إفادة املعن  داخل النص ونحو ذلك. وكان 

في علم عرف تالبنيوية من فرنسا  املتأثر بب فرديناند دي سوسر. كلود ليفي شتراوس رائدها 

االجتماع واألنقروبولوجيا واللغويات، وهي منهجية يجب من خاللها فهم عناصر الثقافة 

البشرية من حيث عالقتها باألنظمة األكبر أو التي تسم  عادة باسم الهيكل. ومنهج البنيوي 

يس ى على الكشف عن البنية األساسية لكل ما يفعله البشر ويفكرون ويشعرون به. أو، كما 

بعضهم البنيوية اعتقاد بأن ظواهر الحياة البشرية غير مفهومة إال من خالل ترابطها. يلخص 

وتشكل هذه العالقات بنية، ووراء االختالفات املحلية في الظواهر التي تنشأ على السطب 

 (0222هناك قوانين ثابتة للثقافة املجرد )املوقع إسالم ليب 

تطورت البنيوية في أوروبا في أوائل القرن العشرين، في مجال اللغويات في يد فرديناند 

دي سوسور، ولغويات كوبنهاغن في أواخر الخمسلنات وأوائل الستلنات، عندما واجهت 

اللغويات تحديات خطيرة، وبالتالي تالشت أهميتها. واستعارت مجموعة من العلماء في العلوم 

السوسرية الستخدامها في مجاالت دراستهم الخاصة بهم. ويقال إن عالم  اإلنسانية مفاهيم

األنقروبولوجيا الفرنس ي كلود ليفي ستراوس كان أول عالم، مما أثار اهتماما واسع النطاق 

بالبنيوية. وقد طبقت نماذج البنيوية من التفكير في مجموعة متنوعة من املجاالت، بما في 

الجتماع وعلم النفو والنقد األدتي واالقتصاد والهندسة ذلك األنقروبولوجيا وعلم ا

املعمارية. وكانت البنيوية تعتبر في األصل وريثة فلسفة الوجودية. ومع ذلك، في الستلنات، 

هوجم العديد من املبادئ األساسية للبنيوية من موجة جديدة من املثقفين الفرنسيين بشكل 
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، الفيلسوف واملعلق االجتما ي جاك ديريدا، رئلس ي مثل الفيلسوف واملؤرخ ملشيل فوكو

والناقد األدتي روالند بارت. على الرغم من أن عناصر عملهم كانت دائما مرتبطة بالبنيوية 

ومسترشدة بها، إال أن هذه النظرية يشار إليها عادة باسم ما بعد البنيوية. وفي السبعينيات 

 الة. ومع ذلك، فإن العديد من أنصارتعرضت البنيوية لالنتقاد بسبب التصلب وعدم األص

البنيوية، مثل الكان، يواصلون تأكيد نفوذهم على الفلسفة القارية والعديد من االفتراضات 

 األساسية من بعض النقاد البنيويين بأن ما بعد البنيوية هي استمرار للبنيوية.

من األزمنة الثالثة الوحي من حيث اللغة مصدر، أي : أنه يدل على فعل دون اقتران زمان و 

)املاض ي والحاضر واملستقبل( وللو اسَم فاعل أو مفعول, فأصل الوحي كما قال الراغب 

، وذلك يكون بالكالم على  األصفهاني : اإلشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل : أمٌر َوْحيُّ

سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح 

( وفي اصطالح الشرع هو : أن يعلم هللا تعالى من اصطفاه 0222الكتابة )للراغب االصفهاني وب

من عباده كل ما أراد إطالعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير 

( وقد اشترط الشيخ رشيد رضا كون الوحي مع 0222معتادة للبشر )عبد العظيم الزرقاني 

 (2991نه من عند هللا )رشيد رضا اليقين على أ

فالوحي في لسبببببببببان الشبببببببببرع فعًل هللا تعالى، وللو بببببببببب يء ثابت أو قائم بذاته تعالى حت  

يمكن أن يقببال إنببه هو القرآن في مرحلببة كونببه عنببد هللا وقبببل تد يلببه إلى النبي صببببببببببببلى هللا عليببه 

النفسبب ّي نفسبب ّي ولفظّين فوسببلم بالعربية، وللو الوحي كالم هللا الذي يقول العلماء عنه بأنه 

هو صببببببببببببفبة هللا القبائمبة بذاته تعالى وللو بحرف وال صببببببببببببوت وال ترتلب وال لغة، واللفظّي هو 

املدَ ل على الرسببببببببببببول صببببببببببببلى هللا عليبه وسببببببببببببلم البذي يتلوه هو والنباس جميعا، ألن كالم هللا ال 

ا إال إذا نّزله على أحد من خلقه بالفعْل، وعملية التد يل هذه  وحي هو ما يسم  باليسبم  وحي 

 على معناه املصدري. 

رى 2ويقول الراغب في بيان أنواع الوحي من هللا إلى خلقه : وذلك ]
ً
[ إما برسول مشاَهد ت

[ وإما بسماع كالم 0ذاته ويسمع كالمه، كتبليغ جبريل عليه السالم للنبي في صورة معينة ]

في الروع، كما ذكر عليه الصالة [ وإما بإلقاء 2من غير معاينة، كسماع موس   كالم هللا ]

ى 2( ]2919القضا ي والسالم : إن روح القدس نفث في رو ي )
َ
َنا ْإل َحيه وه

َ
[ وإما بإلهام، نحو ﴿َوأ
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ْضْعيْه﴾]القصص :  ره
َ
نه أ
َ
ّمْ ًموس َ  أ

ً
ى 2[ ]7أ

َ
َك ْإل َحى َربُّ وه

َ
[ وإما بتسخير، نحو قوله  ﴿َوأ

ْل﴾]النحل :  وبقيت  الوحيقال عليه الصالة والسالم انقطع  [ أو بمنام، كما8[ ]81الَنحه

ا﴾]الشورى : املبشرات رؤيا املؤمن . فاإللهام والتسخير واملنام دّل عليه قوله  ﴿ ي   َوحه
َ
[ 22ْإال

 دّل عليه قوله ﴿
 
وه ْمن َوَراء ْحَجاٍب﴾]الشورى : وسماع الكالم معاينة

َ
وتبليغ جبريل في  [22أ

وه 
َ
ًيوْحيَ  صورة معينة دّل عليه قوله ﴿أ

َ
 ف
 
ْسَل َرًسوال للراغب االصفهاني [ )22﴾]الشورى : ًيره

0222) 

ه على قلبه صلى هللا عليوالقرآن لم يوح إال بوساطة جيريل عليه السالم حيث نزل به 

ووحي القرآن كله من هذا القبيل، وهو املصطلح عليه  ،وسلم، وذلك أشهر األنواع وأكقرها

ْميًن  بالوحي الجلّي، قال هللا تعالى
َ ه
وًح األ َزَل ْبْه الرُّ

َ
نْذْريَن ( 292) ﴿ن

ً ه
وَن ْمَن امل

ً
ْبَك ْلَتك

ه
ل
َ
ى ق
َ
 َعل

ْبيٍن﴾]الشعراء ( 292) [. ثم إن ملك الوحي يهبط هو الخر على 292 -292ْبْلَساٍن َعَرْتّيٍ مُّ

أساليب شت  : فتارة يظهر للرسول في صورته الحقيقية امللكية، وتارة يظهر في صورة إنسان 

ال، ولكن يظهر أثر التغير واالنفع ،يراه الحاضرون، وتارة يهبط على الرسول خفية، فال يرى 

وقد يكون وقع الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه، وربما سمع 

 (.0222الحاضرون صوتا عند وجه الرسول كأنه دوي النحل )عبد العظيم الزرقاني 

نزل أو الش يء املكتوب، نعم قد يستعمل الوحي بمعن  
ً
املوَحى به، ويكون املراد الش يء الذي أ

منها ما قاله أبو بكر رض ي هللا عنه لزيد بن ثابت عند الجمع : إنك شاب عاقل ال نّتهمك، وقد 

 كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. 

اطالقات أرتعة : األول، الصفة القديمة املتعلقة أما القرآن عند العلماء فهو كالم هللا، وله 

مّية من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس وهذه الكلمات أزلّية مجردة عن 
ه
بالكلمات الًحك

آة مترتبة  الحروف اللفظية والذهنية والروحية وهي مترتبة غير متعاقبة كالصورة تنطبع في امْلره

 عن تلك الكلمات الًح غير متعاقبة. والثاني، 
ً
كمّية األزلّية املترتبة في غير تعاقٍب املجردة

ليه وسلم صلى هللا عوالثالث، اللفظ املد ل على النبي  الحروف اللفظية والذهنية والروحية.

ي . والرابع، النقوش املرقومة بين دفتمن أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس املمتاًز بخصائصه
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لصفة القديمة والكلمات الغيبية واللفظ املد ل، املصحف باعتبار أن النقوش دالة على ا

وهذا إطالق شر ّي عام. وبّين الشيخ الزرقاني أن اإلطالقان األوالن مختصان بعلماء الكالم , 

واالطالق الثالث اطلقه علماء الكالم واألصول والفقه واللغة، أما االطالق األخير فكما قاله 

 (.0222اطالق شر ي عام )عبد العظيم الزرقاني 

إذن يجوز أن يطلق القرآن على الوحي الببذي أوحي إلى محمببد صببببببببببببلى هللا عليببه وسببببببببببببلم 

ص على القرآن، وال سند في تخصي -بمعن  املوحى به -لفظا ومعن ، كما يجوز أن يطلق الوحي

الوحي للقرآن حببالببة كونببه عنببد هللا ولم يد ل بببالعربيببة بعببد، وكببذلببك لم يفّرق العلمبباء بين أن 

عنببد هللا وبين أن يكون مد ال بببالعربيببة. إذن فببالعالقببة بين الوحي والقرآن عالقببة  يكون القرآن

التداخل وللو التباين والترتلب، يدخل مصببببطلح القرآن في مصببببطلح الوحي، فكل قرآن وحٌي 

َهَوى. ْإنه 
ه
وللو كبل وحي قرآنبا بل من الوحي السببببببببببببّنة النبوية، كما قال تعالى ﴿َوَما َينْطًق َعْن ال

ٌي ًيوَحى﴾]النجم : ًهَو إْ   َوحه
َ
 [ فالنسبة بينهما عموم وخصوص على االطالق.2-2ال

أما مصطلح املصحف فإنه مصطلح مستحَدث للقرآن لم يكن في زمان الرسول صلى هللا 

عليه وسلم، حكى املظّفري في تاريخه قال : ملا جمع أبو بكر القرآن قال : سّموه، فقال 

، فكرهوه
 
، وقال بعضهم : سّموه السفر، فكرهوه، من يهود ]اصطالح بعضهم، سّموه إنجيال

 يدعونه املصحف، فسّموه به. قلت 
 
عند اليهود[ فقال ابن مسعود : رأيت بالحبشة كتابا

]السيوطي[ أخرج ابن أشتة في كتاب املصاحف من طريق موس   بن عقبة عن ابن شهاب قال 

، فقال بعضهم، السفر،: ملا جمعوا القرآن فكتبوه في الورق، قال أبو بكر 
 
 : التمسوا له اسما

وقال بعضهم، املصحف، فإن الحبشة يسّمونه املصحف، وكان أبو بكر أول من جمع كتاب 

 (2998هللا وسّماه املصحف )جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 

فمصطلح املصحف يطلق على القرآن املجموع بين دفتين، وكان أول استعماله في عهد أتي 

 على  بكر عند
 
با
ّ
جمعه للقرآن، والقرآن ال يسم  مصحفا إال إذا كان مكتوبا ومجموعا مرت

 أي جعل  املصحفيقول األزهري : وإنما سمي  شكل معّين ومخصوص.
َ
صحف

ً
 ألنه أ

 
مصحفا

 للصحف املكتوبة بين الدفتين
 
 (0222ألزهري اأبو منصور )  جامعا
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فظهر لنا أن املصحف أخّص تلك املصطلحات الثالث التي هي الوحي والقرآن واملصحف. 

فاملصحف وإن كان استعماله للقرآن متأخرا إلى جمع أتي بكر رض ي هللا عنه، إال أنه يصّح أن 

نقول على القرآن املجموع بين الدفتين مصحفا. فالعالقة بين املصحف والقرآن عالقة 

، وللو كل ما التداخل بالخصوص وا
ٌ
لعموم، فكل قرآن مكتوٌب ومجموٌع بين دفتين مصحف

له دفتان قرأنا إال إذا كتب فيه كالم هللا املد ل على محمد صلى هللا عليه وسلم . أما العالقة 

فهو عالقة التداخل بالعموم والخصوص أيضا.  -بمعن  املوحى به –بين املصحف والوحي 

 ثالثة نسبة تداخل.وعلى كل حال، فإن النسبة بين ال

 البنيوية للقرآن: املقاربة

. ومع منهج البنيوية في مجال الكريم  طريقة البنيوية على القرآنطّبق بعض الكاتبين 

اللغويات فإن وحي القرآن ومصبببببببببببحف القرآن ينظر إليهما على أنه كيانان مختلفان ويشبببببببببببكل 

كل منهما الخر. وتعبارة أخرى، يشبببببكل الوحي مصبببببحف القرآن كإطالق. وإذا كان في اللغويات 

القرآن الكريم  ( أي اللغة فإن في دراسببببببببببببةlangue( أي الكالم و )paroleالكالم )تقسبببببببببببيم بين 

بهذا املنهج البنيوي البد أن يكون هناك هذا التقسبيم أيضا. ويرى علم اللغويات الحديثة أن 

( أي الكالم عندهم ال parole( أي اللغةن ألن )langueمجال البحث في علم اللغة إنما هي في )

ه ن بحثببيتحببدد وللو لببه نظببام وقواعببد، وال يقببال في بلئببة أو منبباسبببببببببببببببة خبباصببببببببببببة، فهو ال يمك

ل عدم إمكانية البحث عن paroleودراسته، ثم جعل الوحي مرادفا لبببببب )
ّ
( الذي ال يتحدد، وعل

 الوحي بأنه وراء الطبيعة.

ي قبل تد يله لم يدخل أصال في املنهج البنيو  -بمعن  املوحى به –إن البحث عن الوحي 

ن يكون لطبيعة ال يصببببببببببببلح أولكني ال أوافقبه في تعليله بأنه وراء الطبيعة، فللو كل ما وراء ا

مجاال للبحث، ألن البحث العلمي في الثقافة اإلسببببببببببببالمية يكون في الطبيعيات كما يكون فيما 

وراء الطبيعيات، ومصادر البحث فيما وراء الطبيعيات تكون من النقول الصحيحة الثابتة 

 صببحيب وعلمّي وإن كانت 
ٌ
ات هللا صببفوالعقول املهدية بالوحي، فالبحث عن صببفات هللا بحث

م علماؤنا عن صفات هللا الذاتية والفعلية وتكلم أيضا عن حقيقة 
ّ
وراء الطبيعيات، فقد تكل

 كالمه تعالى وجعلوا مصادرها من النقول والعقول.

أصالة العديد من آيات القرآن تتطلب تفسيرا سياقيا عصريا، فإن اليات القرآنية و 

مون الالئق بالظروف العاملية حت  يتمكن املسل التي تروي أحداثا معينة تتطلب فهما للمعن 
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من تعلم الدروس من معن  هذه اليات. وكذلك، تتطلب الكلمات فهما لغويا بحيث يمكن 

العثور على معناها بدقة. وتاريخ القرآن وتفسيره عبر العصور ال يمكننا من فصل دقيق بين 

علم . ويمكن استخدام تطوير التفسير القرآن وفهمه من خالل تطور العلم في كل عصر مسلم

واملعرفة من ناحية كوسيلة أو أداة لفهم القرآن وتفسيره. ومن ناحية أخرى، يمكن 

استخدامه أيضا إلثبات  معجزاتالقرآن للبشر في كل زمان. والتفسير يتطور مع أن القرآن 

سيرا تفالكريم يتألف من أجزاء مألوفة ومعروفة، من تطور الفصل األول لتفسير القرآن 

 بنيويا يحتاج إلى نموذج التطبيق في طريقة تفسير القرآن.

وهنببببببا ينبغي التنبيببببببه على أن بحببببببث العلمبببببباء إنمببببببا يكون عن القرآن وكالم هللا، ولم  

يسببببببببتعمل فيه مصببببببببطلح الوحي الذي هو عبارة عن القرآن حالة كونه عند هللا أي قبل نزوله 

بهة األولى، وإنما كالمهم يكون عن القرآن الذي هو باللغة العربية كما تقدم في الرّد على الشبببببببب

كالم هللا : هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وعن حقيقة كالم هللا الذي هو صببفة من صببفاته، 

 وعن وجوده حالة كونه في اللوح املحفوظ. 

 الرد على هذه املقاربة:

يه وسلم صلى هللا عل ولقد تكلم العلماء عن القرآن الذي هو كالم هللا قبل نزوله إلى النبي

وكان القرآن لم يزل كالم هللا كصفة قائمة بذاته تعالى، قال السيوطي : فمن قال القرآًن معن  

قائم بذات هللا تعالى، فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك املعن  ويثبتها في 

ذا ه في اللوح املحفوظ، وهاللوح املحفوظ. ومن قال القرآًن هو األلفاظ، فإنزاله مجرد إثبات

ه في 
ً
 عن املعنَيين اللغويين. ويمكن أن يكون املراد بإنزاله إثبات

 
املعن  مناسب لكونه منقوال

السماء الدنيا بعد اإلثبات في اللوح املحفوظ، وهذا مناسب للمعن  الثاني )جالل الدين عبد 

 (2998الرحمن السيوطي 

بالقرآن الصفة القديمة أو متعلقها فإنزاله اإلعالم به ويقول الزرقاني : أما على أن املراد 

بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة إلنزاله في اللوح املحفوظ وفي بلت العزة من 

السماء الدنيا وبواسطة ما يدل عليه من األلفاظ الحقيقية بالنسبة إلنزاله على قلب النبي. 

فمعن  إنزاله اإلعالم به أيضا ولكن بوساطة إثباته وأما على أن املراد بالقرآن اللفظ املعجز 
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ه فإثباته هو بالنسبة إلنزاله على قلب النبي وإثبات داله بالنسبة إلى اللوح 
ّ
هو أو إثبات دال

 (0222)عبد العظيم الزرقاني املحفوظ وبلت العزة 

ألول، ا وخالصة القول أن القرآن يطلق على الصفة القديمة وعلى اللفظ املعجز، فإن أريد

أي : الصفة القديمة، فاملوجود في اللوح املحفوظ هو الكلمات والحروف الدالة على ذلك 

املعن  أو النقوش التي تدل على ذلك املعن ، وإن أريد بالقرآن اللفظ املعجز فاملوجود في اللوح 

 ىاملحفوظ هو ذلك اللفظ املعجز أو ما يدل عليه. ولعل البحث في هذا املجال أن نقف عل

آٌن َمْجيٌد ) ره
ً
ًفوٍظ﴾ ]البروج : 02قول هللا تعالى ﴿َبله ًهَو ق ٍح َمحه وه

َ
[ أي : أننا نؤمن 00-02( ْفي ل

بأن القرآن موجود في اللوح املحفوظ ولكن ما هو حقيقة ذلك املوجود,ال يجب علينا البحث 

لوح ؤمن به ]الفيه كما ال يلزمنا البحث عن ماهية اللوح املحفوظ، يقول اللوس ي : ونحن ن

 (0222املحفوظ[ وال يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحْو ذلك )األلوس ي 

وأمبا القول ببأن القرآن البذي  نزل بباللغبة العربيبة والتي لهبا نظبام وقواعبد وأنبه حبدثت 

مشببببببكلة النقص أو التنقيص فإن هذه املشببببببكلة إنما حدثت عندما نظرنا إلى الوحي بمفهومه 

ال كلبه في القرآن الذي باللغة العربية مع أن هذا غير  هو أو إلى
ّ
كالم هللا بمفهوم العلمباء متمث

صببببببببببببحيبن فجميع كالم هللا ال يكون قرآنبا ببل القرآن أفضببببببببببببلبه بالنسبببببببببببببة إلى التوراة واإلنجيل 

 وسائر كالمه املد ل ن ألن القرآن معجز دون غيره.

نقيص التي ادعاها  البعض إنما هذا، ولكن قلنا أن مشببببببببببكلة النقص أوالتنا وإذا فهم

ا إلى مرحلة القرآن  فقلت  -غير ذلك وال أراه يريد-حدثت بسبببببببب انتقال القرآن من كونه وحي 

راّدا عليببببه : إن املعن  املوجود في القرآن الكريم هو نفو املعن  املوجود في الوحي بمفهومببببه 

يه وسبببلم هو القرآن، إذن هو هو، هو، وقد بّين هللا تعالى أن ما أنزله على محمد صبببلى هللا عل

أمبببا القول بغير ذلبببك فهو تقّول على هللا وافتراء عليبببه، ولو أصببببببببببببّر على ذلبببك االدعببباء فعليبببه 

 بالدليل وال أظّنه أنه يجد.

ولو فرضببببببنا جدال، بأن هناك معن  ناقصببببببا من الوحي بمفهوم صبببببباحب الشبببببببهة، فهل 

ل عنه أمام هللا ألننا 
َ
سببببأ
ً
ب به ون

َ
طال
ً
لم نفعل ولم نعرف ذلك املعني املفقود، أم نحن سببببوف ن

فون بمببببا في القرآن من معن   بعببببد نزولببببه ببببباللغببببة العربيببببة كمببببا أننببببا 
ّ
أننببببا إنمببببا مطببببالبون ومكل
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ف إال بشبببببببببببب يء 
ّ
فون بفهم ذلبببك القرآن املعجز على طبق اللغبببة التي نزل بهبببا ي. فبببا  ال يكل

ّ
مكل

 . به، مثل فهم ذلك املعن  املفقودمعقول ممكن وال يكلفنا بش يء مستحيل الفهم والعلم 

وهناك مشكلة أخرى تشبه مشكلة أخرى تقول الوحي ال يستطيع أن يدّل على جميع مراد 

هللا ن ألن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما يبلغ الوحي إلى أمته بإحدى اللغات املفهومة عند 

انب أنه بج –عليه وسلم  البشر ]وهي لغة عربية[ واللغة محدودة، بمعن  أن النبي صلى هللا

غ الوحَي من هللا
ّ
فهو أيضا " مترْجٌم " للوحي من لغة اإلله إلى لغة اإلنسان أي اللغة  -هو املبل

التي يفهمها الناس : فالنبي صلى هللا عليه وسلم يستطيع أن ًيفْهم الناس بلغتهم العربية كما 

 (0222)املوقع إسالم ليب استطاع أن َيفهم لغة اإلله 

إن العلماء اتفقوا على أن القرآن نزل من عند هللا لفظا ومعن  وغيره من القولين اللذين 

( بل يرى الزرقاني 2998)جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ذكرهما اللسوطي قول ضعيف 

أنه مدسوس على املسلمين في كتبهم . يقول الزرقاني : وقد أسف بعض الناس فزعم أن جبريل 

لنبي صلى هللا عليه وسلم بمعاني القرآن والرسول يعّبر عنها بلغة العرب، وزعم كان يد ل على ا

آخرون أن اللفظ لجبريل وأن هللا كان يوحي إليه املعن  فقط، وكالهما قول باطل أثيٌم مصادم 

لصريب الكتاب والسنة واإلجماع وال يساوي قيمة املداد الذي يكتب به. وعقيدتي أنه 

في كتبهم وإال فكيف يكون القرآن حينئذ معجزا واللفظ ملحمد أو مدسوس على املسلمين 

 ْ
ّ
َم اّلل

َ
ال
َ
َمَع ك لجبريل ثم كيف تصح نسبته إلى هللا واللفظ للو   مع أن هللا يقول ﴿َحَت  َيسه

 (0222[ إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله )عبد العظيم الزرقاني 8﴾]التوبة : 

وسلم مترجٌم من لغة اإلله إلى لغة اإلنسان العربية أن  ومعن  أن النبي صلى هللا عليه

لفظ القرآن من عند النبي صبببلى هللا عليه وسبببلمن ألن الترجمة على األصبببح هي عبارة عن نقل 

املعانى، فلذلك ال يجوز أن نطلق ترجمة القرآن وإنما ترجمة معاني القرآن ن ألن الذي ًيترجم 

 عجز النازل من عند هللا تعالى. إنما هي معاني القرآن وللو لفظه امل

 والتوصية االستنتاج

في الختام، يمكن القول إن البنيوية هي منهج يتم اتباعه على نطاق واسع في مختلف 

املجاالت والعلوم منها سلسولوجيا وأنقروبولوجيا واألدب واللغة. بدأت البنيوية في أول 

الكريم بوصفه نص يستخدم اللغة العربية ظهورها في مجال اللغويات. إن كون القرآن 
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يشجع على اتباع املقاربة البنيوية اللغوية وهنا يوضع القرآن الكريم كمواد دراسية مفتوحة 

 دائما ألن يكون موضوع الدراسة مثل نصوص لغوية بشكل عام.

وفي دراسة العلماء املسلمين، يوضع القرآن الكريم كنص معجز يتجاوز النصوص  

كل عام، وبالتالي فإن استخدام هذه املقاربة مشكلة كبيرة وغير مقبولة، ومن أقوى األخرى بش

من  ال يمكن التعامل مع لغته بأي منهج -وهو هللا سبحانه وتعالى-أسبابها أن القرآن وصاحبه 

 املناهج بما في ذلك املنهج البنيوي.

إذا كان البد من استخدام هذه املقاربة فإن استخدام  اتوص ي هذه الورقة بأنه 

البنيوية إنما في الدراسات التي تتعارا أو تتعارا مع املعتقدات العقدية التي تتقبل 

كتعاليم مقبولة. ويجب استخدام منهج البنيوية فقط ضد نص القرآن الكريم من أجل 

 .تحسين جودة دراسة القرآن وعلومه

 شكر وتقدير

عميق الشكر وجزبله لكلية األداب جامعة ماالنغ الحكومية التي قدمت لنا تمويال بحثيا  قدمن

 وهذه املقالة واحدة من العوامل الخارجية لذلك البحث وشكر كثيرا.

 : ملراجعا

 العرتي التراث إحياء دار. اللغة تهذيب(. 0222. )منصور  أبو األزهري،

 دسي محمد: تحقيق. املعرفة دار القرآن، غريب في املفردات(. ت/د. )الراغب االصفهاني،

 كيالني

 سيرتف في املعاني روح(. ت/د. )األلوس ي محمود السيد الدين شهاب الفضل أبو البغدادي،

 رتيالع التراث إحياء دار املنيرية الطباعة إدارة. املثاني والسبع العظيم القرآن

 والنشر لإلعالم الزهراء. املحمدي الوحي(. 2911. )رشيد رضا،

 الفكر دار. العرفان مناهل(. 2998. )العظيم عبد الزرقاني،

 الفكر دار. القرآن علوم في اإلتقان(. 2998. )الرحمن عبد الدين جالل السيوطي،

 أولو مجلة. الجابري  عابد الكريم القرآن إلى ملدخل نقدية دراسة(. ت/د. )أحمد فوائد،

 األلباب



162 Nur Faizin et all, al-Alaaqah al-Bunyawiyyah wa al-Dirasah… 

 مؤسسة. الشهاب مسند(. 2918. )هللا عبد أبو جعفر بن سالمة بن محمد ، القضا ي

  املجيد عبد بن حمدي: تحقيق. الرسالة

 .روسداكاريا ريماجا ت ب: باندونغ. النو ي البحث منهجية ،(0222. )مولونغ ليكس ي،

 .0202-21-00 تحميلها وتم م0222-22-28 تاريخ (www.islamlib.com) املوقع

 https://id.wikipedia.org/wiki/Strukturalisme املوقع

ْسنه  ويجايا، حه
َ
 إنسانية سافيرا طبعة. اإلليي الوحي أصالة على االتهام. (0222. )أ



 

 

 )دراسة تحليلة الصرفية( األفعال املجهولة في السورة آل عمران

 أّم سلمة 

 جامعة دار السالم كونتور 
ummusalamah2904@gmail.com 

 

 

 مستخلص البحث

 نم لغرض فاعله حذف الذي الفعل أو غيره، وأنيب فاعله حذف ما هو املجهول  وفعل

 ضلغر  إما به املفعول  يحذف وكان مقامه يقوم ما أو به املفعول  إلى وأسند األغراض

 يتكلم ندع الناس من كثير أن   املجهول، الفعل بحث في الباحثة وخترت. معنوي  أو لفظي

 : )نقول  ما عند املثال في حذفه، يحتاج عندما معينة ألغراض فاعله يخفأ قد شيئا
 ُسِرق 

ان
 
ر  بمعنى، السارق، هو من يعلم ال حين( الدك  نم للمعلوم املبني الفعل داللة يصو 

 املعنى مهايحك لألغراض يعني فاعله فعدم الجديدة، املعنى إلى يحددنا حتى املعنى حيث

 خدمهيست وكثيرا للبالغة، الجاملية األساليب يظهر الفاعل وحذف. الجملة في العام

ه .الصرفية بالتحليلية الباحثة واستخدمت. الحب   إلى السامع ليأثر املتكلم
 
 يرتبط أن

 بتغيير يأثر التي الحركة تغيير عن يعتبر ألنه تفسيره، مع القرآن بنص  كبير بارتباط

نت.القرآن نص في وذالك املعنى  حياة يف كثيرا يأثر قد البحث هذه أن الباحثة وتيق 

 ييرتغ نعرف لكي يعني غرضه من ألن  . العربية اللغة العلم لطلب خصوصا اإلنسان

 في للمجهول  املبني الفعل بناء في خصوصا الصرفية قواعد في الكلمة من الحركة

ى هللا رسول  سمعت: "أمامة أبي قال كما. عمران آل السورة
 
: ول يق وسلم عليه هللا صل

 وآل قرةالب: الزهراويين اقرؤوا ألصحابه شفيعا القيامة يوم يأتي فإنه القرآن، اقرؤوا)

 طير نم فرقان كأنهما أو غيايتان، أو غمامتان، كأنهما القيامة يوم يأتيان فإنهما عمران

 .صاحبهما عن يحاجان صواف

 الكلمات الرئيسية: .الصرفية التحليلية عمران، آل السورة املجهول، الفعل

mailto:ummusalamah2904@gmail.com
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 املقدمة

إن القرآن هو كتاب املسلمين فيها هداية والتنبيه، وهو نص لغوي درجته األولى، والعلوم 

ر التي ال تنتهي بحثها اإلنسان في تفسيره أو غيره، فتفسير القرآن في بدايته يكتفي بالتحليل والتفسي

لصرف االلغوي. ومن اجتهاد العلماء في تحليل القرآن يستعمل القاعدتين اللغتين هما النحو و 

بمعنى الدراسة التحليلية الصرفية تعطي أثرا كبيرا وفاعال لوسائل اللغوي في القرآن. فلذالك يبحث 

 الكاتب عن هذه الدراسة.

 1والصرف هو البحث في نشأة الكلمات والتغييرات التي يظهر مظاهرها الخارجي في الجملة.

ا كان له هو م عل املبني للمعلومينقسم الفعل في علم الصرف باعتبار فاعله إلى قسمين هما ف

هو ما حذف فاعله، وأنيب عنه غيره أو الفعل وفعل املجهول  2فاعل، أو اسم، ظاهر أو مستتر

الذي حذف فاعله لغرض من األغراض وأسند إلى املفعول به أو ما يقوم مقامه وكان يحذف 

  3املفعول به إما لغرض لفظي أو معنوي 

املجهول، أن  كثير من الناس عندما يتكلم شيئا قد يخفأ وخترت الباحثة في بحث الفعل 

 
فاعله ألغراض معينة إما لنفسه أو لغيره عندما يحتاج حذفه، في سبيل املثال عند ما نقول: )ُسِرق 

ر داللة الفعل املبني للمعلوم من  ان( حين ال يعلم من هو السارق، بمعنى أن هذا الفعل يصو 
 
الدك

إلى املعنى الجديدة، فعدم فاعله يعني لألغراض التي يحكمها املعنى العام حيث املعنى حتى يحددنا 

                                                           

للناشر.  )تونيس: مجيع احلقوق حمفوظةالتصريف العريب من خالل العلم األصوات احلديث. الدكتور الطيب البكوش.  1  
 21( ص2991الطبعو الثالثة. 

عاملية )جامعة اإلسالمية الدراسة صرفية يف الفعل املاضي وسورة األعراف منوذجا. سييت حسليزا بنت مت يوسف.  2  
 .12( ص 1002ماليزاي: رسالة البحث. 

ل للبحوث. )فلسطني: جملة جامعة الدخياملبين للمجهول يف القرآن الكرمي "حبث يف النحو والداللة". زاهر حممد حنين.  3  
 .54( ص 1001
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في الجملة. وحذف الفاعل يظهر األساليب الجاملية للبالغة العربية، وكثيرا يستخدمه اإلنسان أو 

 .  املتكلم ليأثر السامع إلى الحب 

وخترت الباحثة من هذه الدراسة )األفعال املجهولة في السورة آل عمران )دراسة التحليلية 

الصرفية(  فإنها هي دراسة لم يبحث قبلها إما هناك السابقة في موضوع منهجي لكن مختلفة في 

موضوع أساس ي. جائت الباحثة في هذه الدراسة األفعال املجهولة في سورة آل عمران بالتحليلية 

صرفية. أن  التحليلة الصرفية  يرتبط بارتباط كبير  بنص القرآن مع تفسيره، ألنه يعتبر عن تغيير ال

الحركة من الكلمة التي يأثر بتغيير املعنى وذالك في نص القرآن. وفي دراسة القرآن الكريم قيمة 

جهولة ال املعظيمة أحدها لتربية النفس البشرية. ويهدف هذه الدراسة ألن  فيها كثير من األفع

(. وأيضا أن  السورة آل عمران من منزلة  ِزل 
ْ
ن
ُ
ْت(، )أ ي  ِ

 
(، )ُوف ِم 

( وغيرها أكثر كمثل )ُحر  ن  ِ
كمثل )ُزي 

ى هللا عليه وسلم يقول: )اقرؤوا القرآن، فإنه عظيمة 
 
كما قال أبي أمامة: "سمعت رسول هللا صل

ة قرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القياميأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراويين: الب

وأيضا لكي  4كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما."

نعرف تغيير الحركة من الكلمة في قواعد الصرفية خصوصا في بناء الفعل املبني للمجهول في هذه 

 السورة.

 املنهج أو طريقة البحث

 نوعية البحث .1

إن هذا البحث هو البحث العلمي املكتبي. وهو بطريقة جمع البيانات من الكتب 

 واملصادر املناسبة بالبحث الذي ستبحثها الباحثة.

 أسلوب جمع البيانات .1

                                                           

حلقوق ة بينونة للعلوم الشرعية: مجيع ا)مقاالت شبكفضائل سورة البقرة وآل عمران. الشيخ سعيد بن سامل الدرمكي.  4  
 .5( ص 1022حمفوظة. 



166                                                                       Ummu Salamah, al-Af’aal al-Majhulah Fiy Suurati… 

 
 

 

 والطريقة  التي يستخدمها الباحثة في بحثها لجمع البيانات هي:

هي الدراسة تقصدها جمع البيانات  (Library Research)ية الطريقة املكتب (أ

واألخبار بمساعدة املواد املوجودة كمثل كتاب فعل املجهول، املقاالت عن 

 5الفعل املجهول، وكذالك من الجاالت ما يتعلق ببحثها.

هي طريقة عملية لجمع البيانات  (Dokumentar)الطريقة الوثائقية  (ب

مكان معين من الكتوب واملعلومات على طريقة نظر الوثائق املوجودة في 

  6وغيرها.

 أسلوب تحليل البيانات .2

 (Content Analysisاملنهج التحليلي املحتوى ) (أ

ها املوجودة خالل موضوع ويتركز  هو محاولة البحث إليصال البيانات وضم 

استخدمت الباحثة لهذه املنهج، ألن  7لتحليل املسائل ثم  تبينها وتناقشها لحلها.

 هذا البحث يقوم 

 (Deductive Methodهج القياس ي )املن (ب

ة. ة لنصل إلى الصورة الخاص   8بدأت الباحثة في هذه الطريقة من املسائل العام 

الباحثة لهذه املنهج، ألن هذا البحث يقوم عن الكلمات األبنية استخدمت 

 لألفعال املجهولة في الكتاب الحديثة الكثيرة.

 مصادر البيانات .3

 البحث على نوعين، هما املصادر األساسية والثانوية. تتكون مصادر البيانات في هذا

                                                           
5 Sugiono, ,Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung :Alfabeta, 2008) hal. 137 
6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. (Bandung :Alfabet, 2009) hal. 102 

 22( ص 1029: ونوروكو، رسالة البحث)فين األفعال املزيدة يف سورة يس، معامسروري مغين،  7 

8 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Depublish, 2016) hal 11 
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الباحثة في تحليله يعني احدى وثالثون فعال مجهوال في السورة آل عمران، وفيها  وجدت

ْوِتْيُتْم، من أوزان معينة: 
ُ
، أ ْدِخل 

ُ
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 والتوصية اإلستنتاج

في موجزا، فبعد أن أجرينا البحث عن سورة آل عمران بما تحتوي عليه من األفعال املجهولة بحثا 

ة نتائج من ذلك البحث، وهي:  هذا البحث وصلنا إلى الخالصة باستخراج عد 

هو ما حذف فاعله وأنيب غيره، أو الفعل الذي حذف فاعله لغرض من وفعل املجهول  .1

األغراض وأسند إلى املفعول به أو ما يقوم مقامه وكان يحذف املفعول به إما لغرض لفظي 

 أو معنوي.

سورة حقيقته سبعة وخمسون فعال مجهوال لكنه كثيرا من اآلية املتشابهة توجد في هذه ال .2

وبعد صنفت الباحثة وجدت هي في تصنيفه يعني احدى وثالثون فعال مجهوال التي تتكون 

من ستة عشر فغال ماضيا وخمسة عشر فعال مضارعا، وبعضهم من ثالثي املجرد وأخرى 

 من ثالثي املزيد.

، 73، 72، 65، 50، 25، 23، 20، 18، 14، 12عال املجهولة يعني: واآليات التي توجد األف .3

78 ،83 ،84 ،85، 88 ،80 ،83 ،86 ،100 ،101 ،108 ،110 ،111 ،112 ،131 ،132 ،

133 ،144 ،154 ،156 ،157 ،158 ،161 ،167 ،168 ،168 ،184 ،185 ،186 ،188 ،

185 ،188. 

ُل األوزان األفعال املجهولة في السورة آل عمران  .4 عَّ ُل، ُيف  ، ُيْفع  ْعِلل 
ُ
، ف ِعل 

ْ
ف
ُ
،أ ل  ِ

ع 
ُ
،ف ِعل 

ُ
 هي: ف

     
ُونَّ

 
ْبل
ُ
   ت

ُدْوا        ُيْحم 
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على الطالب والطالبات نرجوا أن نتعلم جيدا في علم الصرف أنه قد يفيد في تعليم اللغة العربية 

م التي 
 
وأنه يحتاجه في حياتنا خصوصا في بلدان املسلمين. وعس ى أن يكون هذا البحث نافعا للمتعل

حثة إلى رجو الباربية، وأن يكون مصدرا لتعليمه. وتو املجاالت حول اللغة العتبحث في املقاالت أ

الطالب والطالبات في أي مكان كانت أن يشتركو في كل األعمال املناسبة باللغة العربية وكذالك عن 

الثقافية العربية حتى يفهمه دقة. أنه قد يأثر في حياتنا املسلمين واليعرف كتاب التراث التي 

 لها املسلمون إال به.يستعم

 

 والتقدير الشكر

قد تم  هذا البحث التكميلي بعون هللا وهدايته وبأشراف األستاذ واألستاذات. ومن هذا البحث 

"األفعال املجهولة في السورة آل عمران" ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث نافعا، خاصة للباحثة 

ن أن يعرفوا يفي إثارة العقل وتحريك الذهن وإمتاع النفس عند القراءة وفهم اآليات القرآنية وللقارء

ويفهموا ما هي فعل املجهول وضمنه في السورة آل عمران. وما زال هذا البحث بعيدا من الكمال 

ألن فيه كثيرا من النقائص والخطيئات ألننا فقط إنسانا ضعيفا. وشكرا على كل  الفرصة عس ى أن 

م بعلم اللغة العربية. 
 
 تكون نافعا للجامع خصوصا ملن سيتعل
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 التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر سعيد عقل:

 نموذجا" أجراس الياسمين" مجموعة من" فراشة فراشتان"نص 

 مصلح النجار، رشا سمير غانم

 األردن -الجامعة الهاشمية
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Abstract 

This study aims to tackle the linguistic structure of poetic image in the poems of Said 

Aql, revealing the patterns in which the images were formulated, based on the 

statistical stylistic Arab method of Muslih Najjar, which he established through his 

Ph.D. thesis, research papers, and studies of his students in doctoral and master's 

levels at The Hashemite University in Jordan. These studies contribute in turning 

studies on Imageries to a new scientific state, through using statistics, aiming to 

establish an Arab statistical stylistic method. These studies are meant to lead to 

stylistic equations that fit Arabic language. 

Keywords: Poetic image, linguistic composition, linguistic patterns, statistical 

stylistics, enabling. 

  

 مستخلص البحث

ي إلى البحث هذا يهدف  شعر من داّل  نموذج في الشعرّية للصورة اللغوّي  التركيب تقص ّ

 مصلح منهج على باالعتماد بها، صيغت التي األنساق عن الكشف إلى سعيا عقل، سعيد

 سار ثّم  وبحوثه، للدكتوراه، أطروحته خالل من أسسه الذي  اإلحصائّي، األسلوبّي  النجار

 مع البحث، هذا وُيسهم. واملاجستير الدكتوراه مستويي على باحثون  نفسه املنهج على

 في  باإلحصاء، تقترن  صرفة، علمية حالة إلى البالغي الدرس نقل في الدراسات، من ِسواه

 منه املتقدمة املراحل في يهدف عربي، إحصائّي  أسلوبي منهج مشروع لتأسيس مسعى

 .العربية اللغة خصوصية تناسب أسلوبية معادالت إلى للوصول 

 الكلمات الرئيسية:  التمكين  بالغة اإلحصائّية،  األسلوبية اللغوية، األنساق  اللغوي،  التركيب  الشعرية، الصورة

mailto:muslih@hu.edu.jo
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 :مدخل

 التركيَب اللغويَّ ألنواع الصور التي تضّمنها نص "فراشة فراشتان" 
ُ
يتناول هذا البحث

ِل تلك الصور، باالستناد إلى  للشاعر سعيد عقل، ليكون نموذجا يعين في التوّصل ألنساق 
ُّ
تشك

مبحثي البالغة القديمة )البيانية(، والبالغة الحديثة )الرومانسية(. وتتطلع الدراسة لتقديم  

باع املنهج األسلوبّي اإلحصائّي العربّي الذي ابتكره مصلح 
ّ
وصف تركيبي للصور بأنواعها، بات

وما لحقها من رسائل ماجستير،   1النجار، ضمن مشروعه الذي بدأه بأطروحته للدكتوراه

وأطاريح دكتوراه، وبحوث، كانت غايتها األساسّية نقل الدرس البالغي إلى حالة علمية جديدة،  

 إلى غاية أخيرة هي الوصول ملعادالت أسلوبّية  
ً
تستعين بعلم اإلحصاء، وتتراكم كّمّيا هادفة

األسلوبّية اإلحصائّية األجنبية  تناسب لغة الشعر العربي؛ وذلك بدافع عدم مناسبة املعادالت 

 لخصوصية اللغة العربية.  

جاء جهد النجار في األسلوبية اإلحصائّية مستعينا بمعرفة بيانّية عربية، وإملاٍم  

وهو يعّرف عملّية  (. بالغة التمكين)يقترح بالغة جديدة هي  بالبالغة الرومانسّية، ثم وجدناه

على العناصر املاّدّية واملعنوّية، والكائنات، والذوات،  إسباغ القدرة الخيالّية" التمكين بأنها

لتكون أشياء أخرى، أو لتتصف بصفات أخرى، أو لتقوم بأفعال ال يقّدر لها أن  –والصفات 

تقوم بها في الظروف العادّية، أو لتحّل محّل أشياء أخرى، أو لتشبه أشياء ال تشبهها في  

عبير، وضمن إطار لغة النص؛ فهو فاعلية لغوية،  ويتم التمكين على مستوى الت. 2"الحقيقة

يطرحها الشاعر لتصوير هذه العناصر بطريقة أو بأخرى، وهي في الوقت نفسه تعين املتلقي  

على تكوين صورة لهذه العناصر، ويكون هذا العون بأقدار متفاوتة، تحكمها عوامل منها مدى 

ة الشاعر، ومخزونه الثقافي، ونوعية املتلق  ، سعيا إلفهام القارئ املعنى 3ي، وثقافته ِحَرفيَّ

 . البالغّي املنشود، فَتصوغه بأبسط طريقة للقّراء، على تفاوت مستوياتهم

 
. الجامعة اللبنانية، الفرع األول، 1999الصورة الشعرية في شعر التفعيلة العربي: دراسة في شعر السياب، وحاوي، ودرويش، . مصلح النجار، 1

 .وجيه فانوس. د. ، وأشرف عليها أ1999وأنجزت في العام  1995سجلت في العام 
 .10، ص2007عّمان،  –لثقافة النجار، مصلح، التركيب اللغوّي للصورة الشعرّية عند محمود درويش، وزارة ا. 2
، الجزء الثاني، 2005. النجار، مصلح، نحو مقترب بالغي عربي جديد، قراءة في التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر التفعيلة، 3

 جامعة المنيا، المنيا.-، المؤتمر الدولي مناهج التجديد في العلوم اإلسالمية والعربية، كلية دار العلوم1793-1792ص



 وتعليمها وآدابها  العربية للغة الدولي المؤتمر 

1 (1), (2021), 173-197                            175 
 

 
 

ِم     ويّتكئ منهج النجار على املنهج الوصفّي وعلى معارف علم اإلحصاء، سعيا لترسُّ

ف منهج   قواعد املخطط البالغي للنص. وبذلك فإن الجهد املبذول في الدراسة الحالّية،
ّ
يوظ

النجار، لدراسة لغة الصورة الشعرية في نص عقل، بحثا عن أنساقها التي صيغت بها، 

 استنادا ألداة اإلحصاء في مجمل تلك الصور الواردة في النص.

  مشروع مصلح النجار في التأسيس لبالغة جديدة:

لعربي، وضع النجار لبنة تأسيسية في عمارة دراسة الخرائط األسلوبية في الشعر ا 

( األملاني بعَض التراكيب اللغوية التي  A. Busemant) 4بداعي عدم مالءمة معادلة أ. بوزيمان

جعلت بعض األساليب والتراكيب، بل والصور خارج محور التصنيف. وقد أوضح ذلك سعد 

، مما حدا النجار على السعي إلى تأسيس مشروع أسلوبي  5مصلوح في دراسته املشهورة

إحصائّي عربي، يبحث في سمات التركيب اللغوي للصورة الشعرية، من أجل الوصول إلى 

غوية التي تحكمها. 
ّ
 األنساق التركيبية الل

واقترح النجار في دراسته أداة بالغية جديدة تقف إلى جانب البالغتين البيانية   

إذ حاول فيها أن  وقد كانت دراسته مختلفة عن غيرها، .6والرومانسية، وهي بالغة التمكين

 
4 Adolf Hermann Heinraich Busemann   (1887-1967  ينظر في الرابط التالي ،)

cPresentation?cqlModehttps://portal.dnb.de/opa 

في دراسة نشرت  ، طبقها على نصوص األدب األلمانيصاحب المعادلة األسلوبية اإلحصائية المشهورة، التي ( 1967-1887أدولف بوزيمان )  5
ميز بمعادلته النصوص؛ تمييزا يفرق بين لغة األدب من العلم، والشعر من النثر، وجميع اللغات المستخدمة في األجناس و ، 1925عام في الله 

من الممكن تمييز النص األدبي من خالل مظهرين من مظاهر التعبير: أولهما التعبير بالحدث )الفعل(،  أنّ األدبية. وخالصة هذه الفرضية 
بإيجاد ناتج قسمة المجموعة األولى  ، )صفة مميزة بشيء ما( وكل نص متوقف على هذه النسبة المحددة كميا وإحصائياوثانيهما التعبير بالوصف 

فإما أن يكون أدبيا أو علميا. وأوجدت معادلته فروقا بين اللغة المنطوقة والمكتوبة.  ،والنتيجة تظهر الطابع األسلوبي للنص ، على المجموعة الثانية
وفسر ذلك بأن الكلمات تأخذ وقتا أكثر في تجسيد األفكار وتنظيمها  ، للصفات على حساب األفعالعماالن اللغة المكتوبة أكثر استوكانت مؤداها أ

وهذا ما نسميه في األدب الطابع الشعري أو األدبي الذي  الواحد،  على الورق. ثم أورد حديثا حول هذه النسب بأنها قد تكون ثابتة في أسلوب الفرد
د به كل أديب وشاعر عن غيره، وبهذا تطورت نظرية بوزيمان في ضوء بحوثه السيكولوجية التي اهتمت بالشخصية وانتهى تطبيق هذه يتفر 

 المعادلة بالكشف عن وجود ارتباط بين زيادة هذه النسبة واتصاف الشخصية بخصائص معينة مثل الحركية والعاطفية، وانخفاض درجة الموضوعية
 .( 76-73، عالم الكتب، القاهرة، ص1992، 3ينظر مصلوح، سعد، األسلوب دراسة لغوية أسلوبية، ط)  دم توخي الدقة في التعبير. والعقالنية، وع

لسليم بركات نموذجا، " انتقام"ينظر النجار مصلح، وأبازيد، والء، دراسة أسلوبية إحصائية للتركيب اللغوي للصورة الشعرية في قصيدة النثر نص 6
 .52ص ( 2020)  70-49، 1، ع7الوظيفية، مج مجلة اللغة

https://portal.dnb.de/opacPresentation?cqlMode=true&reset=true&referrerPosition=0&referrerResultId=idn%3D456244417%26any&query=idn%3D117182095
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، فقامت دراسته في البحث في طبيعة العالقة بين  7ُيقّعد للخيال ألنه برأيه "منطٌق في التفكير" 

الصور في أنماطها املختلفة وبين تراكيبها اللغوّية، واعتمد أداة اإلحصاء أداة إجرائية، تمكن  

ريد، وتجسيد،  بوساطتها من إحصاء جميع الصور الشعرية الرومنسية من )تشخيص، وتج

وتشييء، وتراسل حواس، وتغيير طبائع األشياء(، والصور البيانية من )تشبيه، واستعارة، 

ومجاز، وكناية(، هذا باإلضافة إلى الصور التي  كانت عصية على التصنيف في كال املعيارين، 

كل  في النصوص املدروسة، وساعد هذا في كشف املنطلق البالغي الذي كانت تنطلق منه صور 

شاعر في نصوصه. فمثال، في دراسته الصورة الشعرية في شعر محمود درويش توصل إلى ميل  

صور الشاعر إلى البالغة التقليدية أكثر منها إلى البالغة الرومانسية، بمقارنة نسب الصور غير  

 . 8" املصنفة باملعيارين البياني و الرومانس ّي.

 :ما يأتيومن دراسات النجار التي اتبعت املنهج نفسه 

النجار، مصلح، نحو مقترب بالغي عربي جديد، قراءة في التركيب اللغوي للصورة   .1

الشعرية في شعر التفعيلة، املؤتمر الدولي مناهج التجديد في العلوم اإلسالمية  

 . 2005، كلية دار العلوم جامعة املنيا، املنيا، 1826-1788والعربية، الجزء الثاني 

 
، وزارة الثقافة، عمان، 2007مقترب أسلوبي ومشروع لبالغة جديدة، : ينظر، النجار، مصلح التركيب اللغوي للصورة الشعرية عند محمود درويش7

 .33ص
فر حتى . بين النجار من وجهته النقدية مفهوم الصورة وتشكلها، بوساطة منظومة مفاهيمّية للقارئ، فرصد جملة التعبيرات البيانية، من درجة الص8

من  تطورت، إلى صورة شعرية معبرة عبر وسائل بالغية يقصدها المتكلم، فيفرق بين قولنا )محمد جميل( وهي الدرجة الصفر من التعبير إذ تخلو
للتعبير المجازي عن المعنى نفسه باختالف  متعددة متصاعدةالصور البالغية تماما، وبين قولنا: )محمد كالقمر في الجمال(، ويقارنها بمستويات 

ت، مسافة التوتر أو الفجوة. وبذلك عبر النجار عن الصورة الشعرية بأنها "مجموعة من االستعماالت اللغوية، منها التشبيهات، والمجازا
الوحدات واالستعارات، والكنايات، والتشخيصات، والتجسيدات، والتجريدات، وغيرها من العناصر، التي تقوم بمثل الدور التعبيري، الذي تؤديه هذه 

أن تعمق تركيز البالغية، إذ أخذت الصورة الشعرية هنا أبعادا متفاوتة، من الجمال ومن االكتناز بالمجاز واالستعارات البالغية، التي من شأنها 
التي  المتلقي كي يكشف الستار عن المعنى الحقيقي لهذه الصور، فمفهوم الصورة عند النجار قائم على القدرة على  توظيف االنزياحات المختلفة،

الصور البيانّية في  ينظر النجار، عبد الفتاح، ومصلح النجار،)تدور حول الجملة الصفرية، وتؤدي المعنى ذاته تقريبا بطرق وفنون مختلفة.... 
ردنية، عمان، الشعر الموّجه إلى األطفال في األردن في ثمانينيات القرن العشرين، مجلة دراسات، سلسلة العلوم اإلنسانّية واالجتماعية، الجامعة األ

 .( م2004، 390، ص2، ع31مج
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مقترب أسلوبي، نحو رؤية  : "النجار، مصلح، بالغة التمكين أطروحة بالغية جديدة   .2

، وقائع املؤتمر النقدي التابع 151-115عربية جديدة في الدراسات النقدية واللغوية 

 (.2006/2007)لكلية اآلداب، جامعة جرش األهلية، جرش، 

مقترب أسلوبي  : النجار، مصلح، التركيب اللغوي للصورة الشعرية عند محمود درويش  .3

 .2007ومشروع لبالغة جديدة، وزارة الثقافة

النجار، مصلح، وأبازيد، والء، دراسة أسلوبية إحصائية للتركيب اللغوي للصورة    .4

وظيفية  الشعرية في قصيدة النثر نص "انتقام" لسليم بركات نموذجا، مجلة اللغة ال

مة، مجلد
ّ
 (. 2020، )70 -1،49، عدد7الجزائرية العلمية املحك

األسلوبية   الباحثين الجدد في مجال وبذلك سهل النجار عملية دراسة الصورة على

اإلحصائية، بالتنقيب عن هذه الصور وعرضها، على مبحثي البالغة القديمة والحديثة  

فرز أكثر الصور تكرارا، ووصف تركيبها  وِمجّس التمكين، وصوال إلى نسب وتكرارات، ثم 

 . اللغوي للخلوص إلى األنساق التي تهيمن على تركيب هذه الصور 

 
ٌ
في دراساتهم، فأنجزت أطاريح   من الباحثين اعتمدوا منهجه وقد تابَع النجاَر مجموعة

 :ومنها هذا املنهج، وبحوث اتبعت   دكتوراه، ورسائل ماجستير،

ديوان صفي الدين الحلّي وابن نباتة املصرّي دراسة إحصائية  "الصورة الشعرية في  .1

 .20199للتركيب اللغوي" للباحثة عبير املحروق، الزرقاء، 

" 1973 - 1950"البالغة الجديدة في شعر سعيد عقل: دراسة تطبيقية من العام  .2

 . 201910للباحثة رشا غانم، الزرقاء، 

 
)وهي أطروحة دكتوراه، بحثت في التركيب اللغوي للصورة   2019الجامعة الهاشمية، كلية اآلداب قسم اللغة العربية، بإشراف مصلح النجار،  9

ي الشعرية البيانية في شعر العصر المملوكي، وبذلك اقتصرت الدراسة على معيار بالغي واحد، هو المعيار البياني، الذي يناسب النوع الشعر 
النجار الحداثي ففي القسم التطبيقي بحثت الدراسة في ست  المدروس، وكانت هذه الدراسة أول دراسة تتناول التجربة الشعرية القديمة وفق منهج

قصائد منتقاة من شعر شاعرين من العصر المملوكي تنتمي أغراضهم الشعرية إلى )مديح، رثاء، غزل( ومثلت كل قصيدة مختارة غرضا من 
 األغراض السابقة.(. 
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بركات: دراسة أسلوبية إحصائية"   "التركيب اللغوي للصورة الشعرية في شعر سليم .3

 .201911للباحثة والء أبازيد، الزرقاء، 

"التأسيس ألسلوبّية إحصائّية عربّية"، بحث منشور للباحثة والء أبازيد، مجلة   .4

مة 
ّ
 . 12)أسلوبيات( الجزائرية العلمية املحك

 

 : اإلحصائية األسلوبّية في النجار ملنهج  اإلجرائية الخطوات

 النجار الذي يطلق عليه "األسلوبية اإلحصائية العربّية" على الخطوات اآلتية: يقوم منهج 

 لدراسة حالة الصورة الشعرية فيه، ثم يكون التأطير،   (1
َ
اختيار نص داّل يمثل نموذجا داال

عزل كلُّ صورة شعرية في النص الواحد في أبسط بنياتها، وتعطى رقما مستقال يميزها 
ُ
إذ ت

فهو "تعييٌن لكل صورة شعرية، برقم تسلسلي مستقل، يعزل كل  من غيرها من الصور؛ 

صورة عن األخرى في أبسط بنياتها وخصها برقم أو برقم ورمز أبجدي وعزل الوحدات 

الكالمية التي تخلو من صور شعرية، والتي تجيء فاصلة بين صورتين شعريتين وليست  

صور، ويخص أيضا السطر  داخلة في تركيبهما وخصها برقم مستقل أيضا ووردت بين ال

الشعري الذي يخلو من الصورة الشعرية برقم مستقل، وإذا ُوجدت صور مركبة أو صور  

تشترك مع وحدة كالمية سابقة لها وخالية من الصور، نضعها بين قوسين )(، وأما الوحدة 

  الكالمية املقدرة فنحددها بحاصرتين ] [، حتى يستطيع الباحث أن يستند إليها في تحليل 

 .13التركيب اللغوي النحوي  املقّدر"

 
) وهي رسالة ماجستير، تناولت الصورة الشعرية والتركيب   2019لنجار، الجامعة الهاشمية، كلية اآلداب قسم اللغة العربية، بإشراف مصلح ا10

اللغوي في شعر سعيد عقل عبر أربعة مراحل شعرية تضمنت ثمانية نصوص داّلة وفارقة في شعره، فحللت الدراسة تراكيب الصور المستخلصة من 
 ة مجس التمكين (.ثالثة معايير بالغية وهي البالغة الرومانسية والبالغة التقليدية وبالغ

)وهي رسالة ماجستير، بحثت في األنساق البالغية المتعلقة   2019الجامعة الهاشمية، كلية اآلداب قسم اللغة العربية، بإشراف مصلح النجار، 11
مبحثي البالغة الحديثة والبالغة بتركيب الصورة الشعرية اللغوي، في قصيدة النثر، عند سليم بركات، بدراسة أربعة نماذج شعرية له، اعتمادا على 

 التقليدية(.

 . 2020/ 9، 1، مجلد2أبازيد، والء، التأسيس ألسلوبّية إحصائية عرّبية، مجلة أسلوبيات، عدد  12
 .8-7مقترب أسلوبي، ص: ينظر النجار، مصلح، التركيب اللغوي للصورة الشعرية عند محمود درويش 13
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عرض الصور املستخلصة من الدراسة على معايير بالغية وهي معيار البالغة الجديدة   (2
ُ
ت

الرومانسية، ومعيار البالغة القديمة البيانية، ومعيار التمكين. و في إطار منهج النجار  

النصوص املختارة. فأما الدراسات تعتمد كل دراسة معيارا بالغّيا مناسبا تحدده نوعّية 

التي تبحث في النصوص الشعرية القديمة، فتعتمد املعيار البالغي البياني ومعيار التمكين  

فحسب، وهذا ما رأيناه في دراسة املحروق سالفة الذكر، وأما الدراسات التي تبحث في  

وقصيدة  النصوص الشعرية الحديثة مثل الشعر الرومانس ي، ونصوص شعر التفعيلة، 

النثر مثال، فتعتمد ثالثة املعايير البالغية جميعها، مثل دراسة الغانم، ودراسة أبازيد 

 سالفتي الذكر. 

تجمع نتائج تصنيفات الصور وفق املعايير البالغية السابقة في جدول واحد، ثم تحسب   (3

نسب الصور الشعرية بأنواعها الحديثة والقديمة، والصور التي كانت عصية على  

 نيف في كل معيار على حدة، ليسهل على القارئ التعامل مع الصور.التص

بعد ذلك يتم دراسة التركيب اللغوي للصور الشعرية التي حضرت بنسب عالية في كل من   (4

معياري البالغة القديم والحديث، للخلوص إلى أنساق تنظم تراكيب تلك الصور. ويعرف 

ف أنواع الكالم الذي تتضمنه الصور  التركيب اللغوي وفق ما أورد النجار بأنه: وص

الشعرية، وصًفا بنائًيا وقد يشير إلى جوانبها النحوية، أو الصرفية، أو البالغية. وذلك ليس  

عن طريق إعراب ِبنى الصور املدروسة، بل عن طريق وصف بنائها، فمثال نقول: اسم أو  

 فعل  أو فعل وربما جمال اسمية وفعلية وفاعل مستتر ومثال ذلك: 
ٌ
  14الَحَجُر الَناِهُض قامة

 (.= جملة اسمية )مبتدأ موصوف وخبر

تنصرف الدراسة، بعد ذلك، إلى كشف األنساق اللغوية التي شكلت تلك الصور،   (5

 وتراكيبها، وتتبع التحوالت والتطورات التي طرأت عليها خالل مسيرة الشاعر.

 

 
 (.198-196) ، ص 4، نوبليس، مجلد1971 ، "أجراس الياسمين" سعيد، عقل، شعره والنثر،  14
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 التطبيقية  الدراسة

الصادرة في " أجراس الياسمين" من مجموعة  .15"فراشة فراشتان"قصيدة 

، التي تعبر عن مرحلة من مراحل مسيرة الشاعر اإلبداعية؛ فهي تحكي عن  (1971)العام

اإلحساس بالطبيعة، وكيفية التعبير عنها باستخدام الصور في نوعيها البالغي البياني  

وي، وتتكون هذه  والحديث، مساهما من خاللهما بنقل الجمال املادي إلى الجمال املعن

 . املجموعة من تسع وأربعين قصيدة

... فراشتان  
ٌ
راشة

َ
 ف

 الَحنان  
َّ
 أو أربٌع... َرف

 ... الَزهراُت بجناَحين  

كان
َ
 وَينَهُض امل

 أركُض أركض ... الحقي

وان  
َ
 بي، يا نسيماِت األ

 َوراء َمن؟ ... وراء

 أغنّية لوٍن وُجمان

 ... قلبي على البنفسجيّ 

 ... األصفر ... حانأو على 

بلتي كأنها
ُ
 وق

صان
ُ
صوُن أو ت

َ
 ... طارت  ت

ناُر 
َ
ما الك

َ
 ك

ٌ
 :َمن  هاتف

ساُن 
َ
 ِشل  بنا، يا َبيل

 زهُرَك َرّصعَت به

فوان  ِمن  ُعن 
ً
 أجنحة

 
 . 113ص-111،ص"..... أجراس الياسمين"عقل، سعيد،   15



 وتعليمها وآدابها  العربية للغة الدولي المؤتمر 

1 (1), (2021), 173-197                            181 
 

 
 

 على الَصدى 
ٌ
 فنقلة

ربة عن الزمان
ُ
 !وغ

 أنا، هنا َبين الَفراشات،

 وافتتان
ٌ
 انخطاف

ما َيداَي َبعُد  
َ
قبضانأرمي ِبعينيَّ ف

َ
 ت

 ما —حّتى إذا أأُسر 

 وأمان ؟ —أأُسر؟
ً
 ُحبا

عُمر بالجماِل َعيناَي،
َ
 ت

 الَيدان
ُ
 ... وتفرغ

 :وفيما يأتي تأطير للصور التي يتضّمنها الّنّص الشعرّي السابق

... فراشتان  1
ٌ
راشة

َ
 31 ( )رصعت به( أجنحة21 ( )وراء( لوٍن 11 ( ف

ً
 ( ]أأسر[ ُحبا

( ِمن  22 )وراء( ُجمان( 12 ( أو أربٌع...2
ً
( )أجنحة

فوان  ُعن 

( ]أأسر[ 32

 أمان؟

 الَحنان  3
َّ
( قلبي على  13 ( َرف

 البنفسجّي ... ]حاٍن[ 

 على الَصدى 23
ٌ
عُمر 33 ( فنقلة

َ
( ت

 بالجماِل 

( الَزهراُت بجناَحين   4

 ... 

على األصفر [(]قلبي14

 ... حاٍن 

ربة عن الزمان24
ُ
( 34 ( غ

عُمربالجماِل( 
َ
)ت

 َعيناي 

كان5
َ
( أنا، هنا َبين 25 ( قبلتي كأنها طارت15 ( وَينَهُض امل

 الَفراشات

 الَيدان35
ُ
 ( تفرغ
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صوُن 16 ( أركُض أركض ... 6
َ
 26 ( )قبلتي(... ت

ٌ
  ( )أنا(... انخطاف

( الحقي بي، يا  7

 نسيماِت 

صان … 17
ُ
  ( )أنا( افتتان27 ( )قبلتي( ت

وان  ( 8
َ
ما 18 )نسيماِت( األ

َ
 ك

ٌ
( َمن  هاتف

ناُر: 
َ
 الك

  ( أرمي ِبعينيَّ 28

ساُن 19 ( َوراء َمن؟ ... 9
َ
ما َيدايَّ َبعُد 29 ( ِشل  بنا، يا َبيل

َ
( ف

قبضان
َ
 ت

 

أُسر 30 ( زهُرك رصعَت به20 ( وراء أغنّية10
َ
 —( حّتى إذا أ

 ما أأسر؟

 

 السابق: وفي ما يأتي تحليل ملفردات التأطير 

1  . :
ْ
... فراشتان

ٌ
راشة

َ
 ال تتضمن هذه الوحدة الكالمية صورة بالغية. ف

 ال تتضمن هذه الوحدة الكالمية صورة بالغية.  أو أربٌع:. 2

3 . :
ْ
 الَحنان

َّ
صورة تشخيص للحنان، وكأنه طائر يرفرف بجناحيه، وعملية التشخيص هنا  َرف

يشخص البد من تجسيده أوال، وأما في مرت بعملية تجسيد، ذلك أن الحنان مجرد، وحتى 

( إلى فاعل 
ّ
ف املعيار البالغي القديم تضمن هذا التركيب صورة مجاز عقلّي، إذ أسند الفعل )رَّ

َن  
َّ
غير قادر على القيام به في الحاالت العادية )الحنان(، وأما من ناحية التمكين فإنه مك

، أي أسبغ عليه 
ّ
 القدرة على القيام بالفعل.الحنان املعنوي من أن يطير وَيِرف

 بجناَحين: . 4
ُ
صورة تشخيص تحويلي )تشخيص حيونة(، إذ جعل الزهرات وهي كائن  الَزهرات

حي نباتي، طائرا بجانحين، والطيور من مملكة الحيوان. وأما في املعيار البالغي القديم فهذه 

لوازمه )بجناحين(.   استعارة مكنية، إذ شبه الزهرات بالطائر وحذف املشبه وأبقى شيئا من

َن الزهرات من أن يصبحن  
َّ
فإذا عرضنا هذا التركيب على مجّس التمكين فإن الشاعر مك

 ذوات أجنحة ليطرن بها. 
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كان:5
َ
صورة تشخيص للمكان، إذ جعله قادرا على النهوض، وفي املعيار البالغي  . وَينَهُض امل

غير قادر على القيام به في الحاالت  القديم مجاز عقلّي ، إذ أسند الفعل )ينهُض( إلى فاعل 

َن املكان من أن ينهض.
َّ
 العادية وهو)املكان(، وأما من ناحية التمكين فإنه مك

 ال تتضمن هذه الوحدة الكالمية صورة بالغية.  أركُض أركض:. 6

صورة تشخيص للنسيمات، إذ جعلها قادرة على أن تقوم بفعل   الحقي بي، يا نسيماِت:. 7

م، وفي املعيار البالغي القديم استعارة مكنية، إذ شبه )النسيمات( بالكائن الحي  اللحاق باملتك
ّ
ل

وحذف املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه )الحقي(، وأما  الذي يستطيع أن يتبع الشاعر ويلحقه

م. 
ّ
َن النسيمات من الحاق باملتكل

َّ
 من ناحية التمكين فإنه مك

8 . :
ْ
وان

َ
طبائع األشياء، إذ جعل النسيمات من أوان، ويصعب  صورة تغيير من )نسيماِت( األ

ن من أن  
َّ
مك

ُ
تصنيفها باملعيار البيانّي، فإذا عرضناها على مجّس التمكين؛ وجدنا النسيماِت ت

 تكون من أوان، وهو زمان.

 ال تتضمن هذه الوحدة الكالمّية صورة بالغية.  َوراء من:. 9

وكأنها شخص ُيركض وراءه، وهي كناية عن أنه يالحق  تشخيص لألغنية،   وراء أغنّية:. 10

 األغاني ويعطيها أهمية كبيرة، وأما في مجس التمكين، فقد مكن املتكلم من الركض وراء أغنية. 

تشخيص للون، وكأنه شخص ُيركض وراءه، وهي كناية عن أنه يالحق اللون   )وراء( لون:. 11

 من الركض وراء اللون.  ويهتم به، وفي مجس التمكين، فقد مكن املتكلم

تشخيص للجمان، وكأنه شخص ُيركض وراءه، وهي كناية عن أنه يالحق  )وراء( ُجمان: . 12

ن املتكلم من الركض وراء جمان.
ّ
 الجمان، وفي مجس التمكين مك

هذه صورة تشخيص للقلب وكأنه إنسان يحنو على اللون   :]حان  [ ...قلبي على البنفسجيّ . 13

البنفسجي، وأما في املعيار البالغي التقليدي، فهي كناية عن االهتمام، وفي مجس التمكين  

ن القلب من الحنّو على اللون. 
ّ
 مك

هذه صورة تشخيص للقلب وكأنه إنسان يحنو على اللون   على األصفر ... حان: )قلبي. )14

ن  األصفر، وأما 
ّ
في املعيار البالغي التقليدي، فهي كناية عن االهتمام، وفي مجس التمكين مك

 القلب من الحنّو على اللون.
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وفي املعيار البالغي   صورة تشخيص، إذ جعل القبلة طائرا يطير، قبلتي كأنها طارت:. 15

  القديم تشبيه مرسل مفصل، ذكر األداة كأن و ذكر وجه الشبه )طارت( وحذف املشبه به 

َن القبلة من أن تطير. 
َّ
 الطائر، وأما من ناحية التمكين فإنه مك

16 .:
ُ
صون

َ
صورة تشخيص للقبلة، حتى أصبحت قادرة على أن تحافظ على ش يء ما   )قبلتي( ت

)تصون(، وفي املعيار البالغي التقليدي صورة مجاز عقلّي، إذ أسند الفعل )تصون( إلى فاعل 

ن القبلة  غير قادر على القيام به في الحاال 
َّ
ت العادية )القبلة(، وأما من ناحية التمكين فإنه مك

 من القيام بفعل صيانة األشياء أو اآلخرين. 

صان:. 17
ُ
صورة تغيير من طبائع األشياء، إذ جعل القبلة تصان، وأما في املعيار  )قبلتي( ت

ن 
ّ
القبلة من أن البالغي التقليدي هي كناية عن االحترام والتقدير، وفي مجس التمكين، مك

صان أي تحفظ وتحترم. 
ُ
 ت

ناُر: . 18
َ
ما الك

َ
 ك
ٌ
صورة تشخيص تحويلي لإلنسان وكأنه يغني كالكنار، وفي املعيار َمْن هاتف

البالغي القديم صورة تشبيه مرسل مفصل شبه اإلنسان بالكنار، فذكر أداة التشبيه ووجه  

ن اإلنسان من أ 
ّ
 ن يغني كالكنار. الشبه )هاتف(، وفي معيار التمكين فهو مك

19 .:
ُ
سان

َ
صورة تشخيص تحويلي، )تشخيص أنسنة( للبيلسان حتى أصبح   ِشْل بنا، يا َبيل

يل، وفي املعيار البالغي القديم استعارة مكنية، إذ شبه  
ّ
قادرا على أن يقوم بفعل الش

 )البيلسان( النبات باإلنسان القادر على أن يرفع الناس ويحملهم، وحذف املشبه به وأبقى 

َن البيلسان من أن يشيل. 
َّ
(، وأما من ناحية التمكين فإنه مك  شيئا من لوازمه )ِشل 

تشييء الزهر البيلسان وكأنه حجر يرّصع به فنقله من عالم النبات إلى   . زهرك رّصعت به :20

أفق الجمادات، وفي املعيار البالغي التقليدي استعارة مكنية، إذ شبه زهر بالبيلسان بالحجارة 

يمة التي ُيرّصع بها، فحذف املشبه به وأبقى على ش يء من لوازمه )رّصعت(، وفي معيار الكر 

ن الزهر من أن ُيرّصع به. 
ّ
 التمكين فقد مك

تغيير طبائع األشياء إذ غير األجنحة من طبيعة اللحم والدم والريش  : أجنحة ( رصعت به). 21

وهي صورة استعارة مكنية في املعيار البالغي التقليدي إذ شبه  . إلى اليباس الذي يصلح للترصيع
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رصع، فحذف املشبه به وأبقى على ش يء من لوازمه، وفي معيار التمكين  
ُ
األجنحة باألشياء التي ت

رّصع
ُ
ن األجنحة من أن ت

ّ
 . فقد مك

22  .( 
 
تجريد لألجنحة إذ جعلها من عنفوان، وفي املعيار البالغي : من ُعنفوان( أجنحة

َن األجنحة  
َّ
التقليدي صورة كناية عن القوة واالعتزاز بالنفس، وأما من ناحية التمكين فإنه مك

 من أن تصير من عنفوان.

 على الَصدى:. 23
ٌ
تجسيد للصدى وكأنه ش يء ُينتقل عليه، في املعيار الحديث، وأما في  فنقلة

ء يمكن أن ينتقل عليه،  املعيار البالغي التقليدي صورة استعارة مكنية، إذ جعل الصدى ش ي

ن  
ّ
 من لوازمه )نقلة(، وأما في معيار التمكين فقد مك

ً
وحذف املستعار منه وأبقى على شيئا

 الصدى من أن ينتقل عليه. 

ربة عن الزمان:. 24
ُ
صورة تشخيص للزمن، وكأنه أناُس عصر يتغّرب اإلنسان عنهم، وفي  غ

لّية إذ ذكر الزمان وأراد أهله، ألن أهل املعيار البالغي التقليدي، مجاز مرسل عالقته املح 

 الزمان حالين فيه، وأما من ناحية التمكين فهو مكن الزمن أن يصير بشرا ُيتغرب عنهم.

راشات: . 25
َ
 ال تتضمن هذه الوحدة الكالمّية صورة بالغية.أنا، هنا َبين الف

26 .:
ٌ
الحديث، وأما في املعيار صورة تجريد للذات وكأنها انخطاف في املعيار  )أنا( ... انخطاف

البالغي التقليدي فهي صورة تشبيه بليغ، إذ شبه الذات باالنخطاف، وحذف أداة التشبيه  

ن الذات من أن تصير انخطافا. 
ّ
 ووجه الشبه. وفي معيار التمكين، فقد مك

لبالغي صورة تجريد للذات وكأنها افتتان في املعيار الحديث، وأما في املعيار ا  و)أنا( افتتان:. 27

التقليدي فهي صورة تشبيه بليغ، إذ شبه الذات باالفتتان، وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه.  

ن الذات من أن تصير افتنانا. 
ّ
 وفي معيار التمكين، فقد مك

28 .: تشييء تحويلي للعينين وكأنهما سالح يرمي منه، في املعيار الحديث، وأما في  أرمي ِبعينيَّ

ن  املعيار البالغي التقل
ّ
يدي، فهي كناية عن صفة قوة النظر وحّدته، وفي معيار التمكين، مك

رميا. 
َ
 العينين من أن ت
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قبضان:. 29
َ
ما َيداي َبعُد ت

َ
وأما في  ال يمكن تصنيف هذه الوحدة الكالمية باملعيار الحديث، ف

وأما  اإلنجاز،املعيار البالغي التقليدي فهي صورة كناية عن موصوف وهو اإلفالس أو عدم 

.  من حيث التمكين،
َ
 فقد مكن اليدين من أال تقبضا شيئا

أُسىىىىىىىىىىىر . 30
َ
 ال تتضمممممممممممممن همممممممممممذه الوحمممممممممممدة الكالمّيممممممممممممة صمممممممممممورة بالغيممممممممممممة.مىىىىىىىىىىىا أأسىىىىىىىىىىىر:  —حّتىىىىىىىىىىىر  ذا أ

أُسىىر. 31
َ
:  ]]أ

 
صممورة تشممخيص للحممب وكأنممه كممائن يؤَسممر، ولتشخيصممه ال بممد أن يمممر بعمليممة ُحبىىا

قليمممدي صمممورة اسمممتعارة مكنيمممة إذ شمممّبه الحمممب بالكمممائن الحمممي تجسممميد، وأمممما فمممي املعيمممار البالغمممي الت

ن 
ّ
أُسر(، وأما في مجس التمكين، مك

َ
الذي يؤَسر وحذف املشّبه به وأبقى على ش يء من لوازمه )أ

 الحب من أن يؤَسر.

صورة تشخيص لألمان وكأنه كائن يؤَسر ولتشخيصه البد من تجسيده   أمان: ]أأُسر[ .32

لبالغي التقليدي صورة استعارة مكنية إذ شّبه األمان بالكائن الذي  أوال، وأما في املعيار ا 

ن  
ّ
أُسر(، وأما في مجس التمكين، مك

َ
يؤَسر، وحذف املشّبه به وأبقى على ش يء من لوازمه )أ

 األمان من أن يصير كائنا يؤسر. 

عُمر بالجماِل:. 33
َ
غي تشخيص للجمال وكأنه إنسان تعمر به األماكن، وفي املعيار البال ت

التقليدي صورة استعارة مكنية، إذ شّبه الجمال باإلنسان الذي تعمر به األماكن فحذف  

ن الجمال من أن 
ّ
املشبه به وأبقى على ش يء من لوازمه )تعمر(، وأما في معيار التمكين، فقد مك

 يعمر.

عُمر بالجمال( َعيناي:. 34
َ
را، صورة تشييء تحويلي للعيون، إذ جعلها مكانا مأهوال وعام )ت

وأما في املعيار البالغي التقليدي فصورة استعارة مكنية، إذ شبه العينين باملكان الذي يعمر 

عُمُر(، وأما من ناحية  
َ
فيصبح مأهوال، وحذف املشبه به )املكان( وأبقى شيئا من لوازمه)ت

عمر.
َ
َن العيون من أن ت

َّ
 التمكين فإنه مك

 الَيدان: .35
ُ
ي املعيار البالغي الحديث، وأما في املعيار يصعب تصنيف هذه الصورة ف تفرغ

ن اليدين من  
ّ
البياني التقليدي فهي صورة كناية عن صفة اإلفالس، وفي مجس التمكين، مك

 أن تفلسا. 
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أولى املالحظات التي يمكن تسجيلها من خالل التحليل السابق لصور القصيدة هي أنها 

ي تم تأطيرها فيها تسعة وعشرون تتكون من خمسة وعشرين سطرا شعريا، وعدد الصور الت

٪ والجدول اآلتي ينظم 86.2صورة شعرية، أي نسبة الصور الشعرية إلى السطور الشعرية هي

 بيانات التحليل السابق للصور الشعرية، وعمليات تصنيفها: 

 التصنيف البياني  التصنيف الحديث الوحدة الكالمية الرقم

 الحنان 3
َّ
 مجاز عقلي تشخيص  ّرف

 استعارة مكنية  تشخيص تحويلي  الزهراًت بجناحين 4

 مجاز عقلي تشخيص  وينهض املكان 5

سيمات  7
ُ
 استعارة مكنية  تشخيص  الحقي بي يا ن

سيمات األوان 8
ُ
 ...................  تغيير طبائع األشياء  ن

 كناية عن صفة  تشخيص  وراء أغنية  10

 كناية عن صفة  تشخيص  وراء لون  11

 كناية عن صفة  تشخيص  جمانوراء  12

 كناية عن صفة  تشخيص  ]حاٍن [ ... قلبي على البنفسجيّ  13

 كناية عن صفة  تشخيص  على األصفر ... حان )قلبي( 14

 تشبيه مرسل مفصل تشخيص  قبلتي كأنها طارت 15

صون  16
َ
 مجاز عقلي تشخيص  قبلتي ت

صان  17
ُ
 كناية عن صفة  تغيير طبائع األشياء  قبلتي ت
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 تشبيه مرسل مفصل تشخيص  من هاتف كما الكنار  18

 استعارة مكنية  تشخيص تحويلي  ِشل بنا يا بيلسان  19

 استعارة مكنية  تشييء  زهرك َرّصعت به 20

 استعارة مكنية  تغيير طبائع األشياء  )رصعت به( أجنحة 21

 كناية عن صفة  تجريد  )أجنحة( من عنفوان 22

 على الصدى  23
ٌ
 استعارة مكنية  تجسيد  نقلة

مجاز مرسل عالقته  تشخيص  غربة عن الزمان 24

 املحلية 

 تشبيه بليغ  تجريد  )أنا(... انخطاف  25

 تشبيه بليغ  تجريد  )أنا(... افتتان 26

 كناية عن صفة  تشييء تحويلي  أرمي ِبعينيَّ  28

 كناية عن موصوف   فما يداي بعد تقبضان 29

اُسر[ 31
َ
 استعارة مكنية  تشخيص  حبا ]أ

اُسر[ 32
َ
 استعارة مكنية  تشخيص  أمان ]أ

عَمُر بالجماِل  33
ُ
 استعارة مكنية  تشخيص  ت

عَمُر بالجماِل عيناَي  34
ُ
 استعارة مكنية  تشييء تحويلي  ت

 الَيداِن  35
ُ
فَرغ

ُ
 كناية عن صفة   ت
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ترتيبها في جدولين ولإلفادة من البيانات التي تضمنها الجدول السابق؛ ال بد من إعادة 

آخرين، ينظم أولهما أنواع الصور البالغية الحديثة الواردة في القصيدة، ويوضح نسب  

 :حضورها، وينظم الثاني أنواع الصور البالغية التقليدية ويبين نسب حضورها أيضا

 : الصور الشعرية الحديثة : الجدول األول  .أ 

 مالحظات النسبة املئوية  عدد الصور  نوع الصورة

 أربع منها تشخيص تحويلي ٪58.62 17 تشخيص 

  ٪10.34 3 تجريد 

 منها صورتان تشييء تحويلي ٪10.34 3 تشييء 

  ٪10.34 3 تغييرطبائع األشياء 

  ٪3.44 1 تجسيد 

  ٪6.89 2 صور غير مصنفة 

  29 املجموع

 

 . الصور الشعرية التقليدية : الجدول الثاني . ب

 مالحظات املئوية النسبة  عدد الصور  نوع الصورة

  ٪34.48 10 استعارة مكنية 

جميعها كانت كناية عن صفة   ٪34.48 10 كناية 

ماعدا واحدة كانت كناية عن  
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 . موصوف

  ٪10.34 3 مجاز عقلي

  ٪6.89 2 تشبيه بليغ 

  ٪6.89 2 تشبيه مرسل مفصل

 عالقته املحلية  ٪3.44 1 مجاز مرسل

  ٪3.44 1 صور غير مصنفة 

  29 املجموع

أن صور التشخيص قد حلت في موقع ( أ )بقراءة بيانات الجدولين يظهر من الجدول 

( ب)٪ ومن خالل الجدول 58.62الصدارة بين أنواع الصور الشعرية الحديثة بنسبة ومقداره 

 ٪34.48يظهر أن النسب العليا كانت لالستعارة املكنية، فالكناية وكانت هذه النسب تباعا 

 . لكال التصنيفين

 

 : اللغوي  التركيب

لألنواع الثالثة األكثر شيوعا بين نسب الصور سالفة الذكر، سندرس التركيب اللغوي 

 : وفق الجداول اآلتية

 صور التشخيص:  -1الصور الحديثة: 

 التركيب اللغوي  الوحدة الكالمية

 الحنان
َّ
 فعل ماض وفاعل ّرف

 اسم مبتدأ وجار ومجرور الزهرات بجناحين

 فعل مضارع وفاعل ينهض املكان
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سيمات الحقي بي يا  
ُ
فعل أمر وفاعل ضمير متصل وجار ومجرور )ضمير متصل(   ن

 وحرف نداء واسم منادى

 ظرف مكان )اسم( ومضاف إليه  وراء أغنية 

 ظرف مكان )اسم( ومضاف إليه  وراء لون 

 ظرف مكان )اسم( ومضاف إليه  وراء جمان

 ... قلبي على البنفسجيّ 

 ]حاٍن [

 وجار ومجرور وخبراسم مضاف وضمير متصل مضاف إليه 

على األصفر ... ( قلبي(

 حان

 اسم مضاف وضمير متصل مضاف إليه وجار ومجرور وخبر

اسم مضاف ومضاف إليه ضمير متصل وحرف مشبه بالفعل،   قبلتي كأنها طارت

 واسمه ضمير متصل، وفعل ماض فاعله مضمر

صون 
َ
وفاعل اسم مضاف، ومضاف إليه ضمير متصل وفعل مضارع  قبلتي ت

 مضمر

 اسم استفهام مبتدأ، وخبر، وجار ومجرو، ومبتدأ خبره محذوف. من هاتف كما الكنار؟ 

فعل أمر وفاعله مضمر وجار ومجرور ضمير متصل وحرف نداء   ِشل بنا يا بيلسان 

 واسم منادى

 عن الزمان
ٌ
 اسم مبتدأ وخبر جار ومجرور غربة

أُسر[
َ
 مقدر وفاعل مضمر ومفعول بهحرف استفهام وفعل مضارع  حبا ]أ

أُسر[
َ
 حرف استفهام وفعل مضارع وفاعل مضمر ومفعول به أمان ]أ
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عُمر بالجماِل 
َ
 فعل مضارع وجار ومجرور ت

من الصور   ٪70.58وبعد النظر في نتائج التركيب اللغوي لصور التشخيص نجد أن 

منها  ٪25إليه( و)منها كانت مبدوءة باسم مضاف ومضاف  ٪33.33كانت تراكيب اسمية، ) 

منها كانت مبدوءة باسم  ٪16.66كانت تتركب من ظرف مكان مضاف ومضاف إليه( ، و)

من الصور مبدوءة   ٪16.66منها كانت اسم استفهام(. وكذلك كان نسبة  ٪8.33مبتدأ( و)

من الصور  29.41مبدوءة بحرف استفهام.  وكانت نسبة  ٪100بحرف، وجاءت بنسبة 

ماضية  ٪20منها أفعالها أمر، و ٪40منها أفعالها مضارعة، و ٪40ت نسبة تراكيب فعلية، وكان

 الفعل.

 

 :التقليدية  البيانية  الصور 

 صور االستعارة املكنية: -1

 التركيب اللغوي  الوحدة الكالمية

 اسم مبتدأ وجار ومجرور الزهرات بجناحين

سيمات 
ُ
ومجرور )ضمير متصل( وحرف فعل أمر وفاعل ضمير متصل وجار  الحقي بي يا ن

 نداء واسم منادى

فعل أمر وفاعله مضمر وجار ومجرور ضمير متصل وحرف نداء  شل بنا يا بيلساُن 

 واسم منادى

اسم مبتدأ مضاف وضمير متصل مضاف إليه وفعل ماض وفاعل  زهرك رصعَت به

 ضمير متصل وجار ومجرور ضمير متصل 

متصل وجار ومجرور ضمير متصل  فعل ماض وفاعل ضمير  )رصعت به( أجنحة

 ومفعول به
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 اسم مبتدأ وخبر جار ومجرور نقلة على الصدى 

أُسر[
َ
  ]أ

ً
 حرف استفهام وفعل مضارع مقدر وفاعل مضمر ومفعول به ُحبا

أُسر[
َ
 حرف استفهام وفعل مضارع مقدر وفاعل مضمر ومفعول به أمان ]أ

عُمر بالجماِل 
َ
 فعل مضارع وجار ومجرور ت

عُمر بالجماِل عيناَي 
َ
 فعل مضارع وجار ومجرور وفاعل ت

من   ٪50وبالنظر في نتائج التركيب اللغوي لصور االستعارة املكنية نجد أن نسبة 

أفعالها مضارعة، وبنسبة مماثلة كانت أفعالها أمر،  ٪40الصور كانت تراكيب فعلية، منها 

الصور كانت تراكيب اسمية، ونسبة  من  ٪50والنسبة املتمة جاءت أفعالها ماضية. ونسبة 

من الصور بدأت بحرف، وجاءت بنسبة   ٪40منها كانت مبدوءة باسم مبتدأ. ونسبة  60٪

 حروف استفهام. 100٪

 صور الكناية:-2

 التركيب اللغوي  الوحدة الكالمية

 ظرف مكان )اسم مضاف( ومضاف إليه  وراء أغنية 

 إليه ظرف مكان )اسم مضاف( ومضاف  وراء لون 

 ظرف مكان )اسم مضاف( ومضاف إليه  وراء جمان

  ... قلبي على البنفسجيّ 

 ]حاٍن [

 اسم مضاف وضمير متصل مضاف إليه وجار ومجرور وخبر

اسم مضاف وضمير متصل مضاف إليه وجار ومجرور واسم  على األصفر ... حان ]قلبي[

 خبر
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صان 
ُ
)جملة   اسم مبتدأ مضاف وضمير متصل مضاف إليه وخبر قبلتي ت

 فعلية: مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل ضمير مستتر(

 اسم مبتدأ وحرف جر واسم مجرور )أجنحة( من عنفوان

 فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر وحرف جر واسم مجرور أرمي بعينيَّ 

اسم استفهام خبر مقدم ومبندأ مؤخر، وظرف وفعل مضارع   فما يداي بعد تقبضان

 وفاعله ضمير. 

 فعل مضارع وفاعل تفرغ الَيداِن 

منها كانت تراكيب اسمية،  ٪80يتضح من متابعة التركيب اللغوي لصور الكناية أن 

منها تركب من   ٪12.5، ونسبة ٪75وجاءت مبدوءة بتركيب اسم مضاف ومضاف إليه بنسبة 

عالها أف ٪100تراكيب فعلية، ٪20وكانت النسبة املتممة لتراكيب الصور . اسم وجار ومجرور

 .مضارعة

 

 : نتائج 

 :نخلص من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، أهّمها

في صياغة الصورة الشعرية حسب النص   إن النموذج البالغي املسيطر عند عقل  -1

التقليدي، وكانت أكثر الصور شيوعا في حقل البالغة التقليدية   هو النموذج السابق،

 املجاز العقلي صور ليها ت، لكل منهما ٪34.48بنسبةتبدأ بالكناية واالستعارة املكنية 

 .16٪10.34 بنسبة

 
بالرجوع لنتائج الدراسة بشكل عام يؤخذ بعين االعتبار أخذ النتائج حول ثمانية نصوص تعبر عن أربعة مراحل منتقاة في مسيرة عقل .  16

ويصبح النموذج المسيطر عن عقل حينها النموذج البالغي التقليدي عبر تسلسل حضور أشيع الصور في حقل البالغة التقليدية وحضور  اإلبداعية
دراسة " غانم، رشا، البالغة الجديدة في شعر سعيد عقل: ينظر في نتائج الدراسة . أكثر النسب للصور غير المصنفة في حقل البالغة الحديثة

 .196-192ص ، 2019، " م1973-1950تطبيقية من العام
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تبدأ بالتشخيص بنسبة   وكانت أكثر الصور شيوعا في حقل البالغة الرومانسية  -2

 . لكّل منها  %10.34  ، ثم التجريد والتشييء وتغيير طبائع األشياء بنسبة58.62٪

شغلت نسبة الصور غير املصنفة في حقل البالغة الرومانسية في النص السابق تمثل   -3

، وترسخ هذه النسبة حضور البالغة التقليدية في النص السابق بشكل  ٪6.89نسبة 

قورنت بنسبة الصور غير املصنفة في حقل البالغة التقليدية والتي كانت  ا الفت، إذ

 .لبالغي الحديث بتنوع واضح في القصيدة، وال ينفي ذلك حضور النموذج ا 3.44٪

َب على صور سعيد عقل في النص السابق من التراكيب   كانت التراكيب االسمية -4
َ
غل

َ
أ

 . الفعلية حسب النص السابق في الدراسة

النسق التركيبي لصور التشخيص في الغالب من تراكيب اسمية بنسبة   تكّون  -5

منها  ٪16.66مضاف إليه، ومنها كانت مبدوءة باسم مضاف و  33.33٪، 70.85٪

من الصور مبدوءة بحرف،  ٪16.66كانت مبدوءة باسم مبتدأ، وكذلك كان نسبة 

يغلب عليها  ٪29.41بنسبة  من تراكيب فعلية األخرى تتكون  وكانت التراكيب

 .  لألفعال املاضية ٪20، و٪40استعمال األفعال املضارعة واألمر تباعا بنسبة

فعلية   في الغالب من تراكيب االستعارة املكنيةن النسق التركيبي لصور تكو  -6

، ٪20، وأفعال ماضية بنسبة٪40مقسمة بين أفعال مضارعة وأمر بنسبة ٪50بنسبة

منها كانت مبدوءة باسم مبتدأ.   ٪60من الصور كانت تراكيب اسمية،  ٪50ونسبة 

   حروف استفهام. ٪100من الصور بدأت بحرف، وجاءت  ٪40و

، وجاءت مبدوءة ٪80بنسبة  لصور الكناية من تراكيب اسمية ن النسق التركيبيتكوّ  -7

منها تركب من اسم  ٪12.5، ونسبة ٪75بتركيب اسم مضاف ومضاف إليه بنسبة 

تراكيب فعلية، جميعها  ٪20وكانت النسبة املتممة لتراكيب الصور . وجار ومجرور

 .مضارعة أفعال
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 مستخلص البحث

للسنة النبوية تجاه تجاوبها حول فكرة  القراءات الحداثيةتناولت هذه الورقة بعض 

وذلك أن مشروع أسلمة العلم أو إسالمية املعرفة من القضايا التي إسالمية املعرفة، 

لقيت تجاوبا واسعا من املثّقفين املسلمين في أنحاء العالم. أما سبب اختيار هذا البحث 

ل خطرا داهما على فهو إنتشار ظاهرة اإلنحراف الفكري حتى  
ّ
مث

ُ
َل ذلك إلى مشكلة ت َحوَّ

َ
ت

ل أقوم املجتمع 
ّ
وبراعةاملنهج النبوي في بناء الفكر املسلم، حيث إن املنهج النبوي ُيمث

ويهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أمور، منها: التعريف باملنهج  املناهج في بناء الفكر.

النبوي في البناء الفكري اإلسالمي. والوقوف على ما ورد في السنة املطهرة حول أسس 

 أسس على معاملجتراز الدور العظيم للسنة النبوية في إقامته بناء الفكر ورعايته وإب

 املسلمة. سلمين وغيرهم ممن يعيشون في الدولةامل يشمل الذي  العام السلم من

وينتج هذا البحث  .ويتمثل منهج البحث اتباع املنهج التأصيلي االستقرائي التحليلي

البناء الفكري بأنه الطرائق النبوية املتبعة ف البحث باملنهج النبوي في  بالنتائج، منها عّر  

في بناء فكر املسلم، وفق منهج متكامل يتسم بالشمول والتوازن، ويتوافق مع العقل 

ل والفطرة والواقع، وصوال إلى التصور األمثل حول القضايا التي تشغل املسلم  بتعّق 

والضالالت ْ املردية وإنصاف ومرونة وانفتاح، ودرء املفاسد عنه، وحمايته من األهواء

 انحرافه. املهلكة، وتحريف الغالين وانتحال املبطلين، ومعالجة مظاهر

 الكلمات الرئيسية:  القراءة املعاصرة،  خطاب الحداثي، الالحداثة، إسالمية املعرفة ،   السنة النبوية

mailto:mufid.prof@gmail.com
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  العالم في  العلوم مع التعاطي في جديد اهاتج تبني الى دعوة املعاصرة احةبرزت في الس

بالتشديد والتأكيد على كتابة العلوم من   متعددة اتعبر دراساإلسالمي منذ ربع قرن تقريبا 

جتماعية وفق منظور  اإل العلوم  وصياغة للعلم سالميةإل ا  القواعد ووفق المية سإ ناحية 

  في وبنائها لها الميساإل  والتوجيه  جتماعيةاإل  للعلوم  المي سالتأصيل اإل عن  مي فضالسال إ 

 . وم سلمة العلأ مية املعرفة و سال إ سلمة املعرفة او أ سسه و أ و  المساإل نهج م ضوء

تتحّرك عملية إسالمية املعرفة على محورين أساسين، أحدهما تنظيري واألخر 

ى 
ّ
التعريف  تطبيقي. ويكاد يكون املحور األول مدخال ضرورريا للمحور الثاني، فهو يتول

باملصطلح ويوضح ضروراته امللحة، ويصنف الحلقات األساسية للمعرفة، ويؤشر على 

موقف القرأن واألصول اإلسالمية عموما من العلم الحديث، ويلقي الضوء على التراث  

كما يسعى باملقابل   املعرفي اإلسالمي في إطاره التاريخي لتحديد معطياته اإلسالمية األصيلة،

ل اإلنفصال املحزنة بين التصور اإلسالمي والنشاط املعرفي في إطا هذا التراث ملتابعة عوام

وامتدادا إلى العصر الحديث حيث لعبت قوي الغزو اإلستعماري بصيغتيه القديم والجديد،  

إلى اإلزدواجية التي تتحكم بمجرى النشاط  دورا فاعال في تعميق هذا اإلنفصال والوصول به 

 .*  ةالم عبر اللحظات الراهناملعرفي في عالم اإلس

 اإل من املعرفة سالميةإ  روعمش 
ّ
  سالمية اإل  الساحة في املطروحة ةالفكري جاهاتت

كثر  أ تجه نحو النمو بل يثير جدال واسعا ي هتمامات كبيرة إ املعاصرة ويستقطب هذا التوجه 

هدافه النهائية أ راء واحتدام الجدل والنقاش حول جداوه و أل ا من ذي قبل بسبب تعارض 

مية بل  سال الحواضر اإل  في العلمية املسيرة  على يخلفها التي لبياتيجابيات والسلى اإل إ يضاف 

ة وموقعها في جدلية الصراع الحضاري املستمر وهو كأي مشروع يتخذ طابع  معلى نهضة األ 

 من منهمية املعرفة فمسال إ راء حول أل ا يديولوجي واملذهبي لذا اختلفت الشمول والتنوع األ 

 . ي الذي تعيشه األمة املأزق الحضار  لتجاوز  الضرورية الخطوة يراها

 
* Imaduddin Khalil, Madkhal Ila Islamiyah Al-Ma’rifah (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2006), 5. 

 

 املقدمة
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ستبدال العلوم  إ هي تعني  ذنإ  يجابيإ  روع لى مشإ نها لن تؤدي أ ومنهم من يعتقد  

و بناء منهج علمي جديد يستمد معارفه العلمية من النص الديني  أ مية بالعلوم الغربية  سال اإل 

  خضاع التجربةإ و تعني أ ل التجربة الطبيعة واملوضع نفسه من خالعتماد على بدل اإل 

 . †  اليقينية واملعارف الدينية اتالعلمية للمقدس

كما تكمن أهمية هذا البحث في عدة أمور، منها أنه بحث حديثي ملوضوع متعلق   

   السنة به  وتميزت تضمنته ما وإبراز. عامة واإلنساني خاصة املسلم املجتمعبأخطر قضايا 

 النبوية في مجال بناء الفكر كحق من حقوق اإلنسان.
 

  منهج البحث

املنهج التأصيلي االستقرائي التحليلي في بحـث هـــذا ويتمثل منهج البحث فيما يأتي: اتباع 

املوضـــوع. فأمـــا املـــنهج التأصـــيلي: فيتجلـــى في التعريـــف بـــأهم املـــصطلحات الـــشرعية 

واملفردات اللغوية الواردة في البحث. وأما املنهج االسـتقرائي: فيتمثـل في االختيـار واالنتقـاء ممـا 

األحاديـث النبويــة املتعلقـة باملوضــوع وتـصنيفها. وأمــا املـنهج التحليلـي، فيتمثــل في صـح مـن 

 جانـب إلى تها،تدبر األحاديث النبوية واستخالص ما اشتملت عليـه مـن الحقـائق وبيـان هـدايا

املنهجيـة املتبعـة في البحـوث، مـع مراعـاة أن مـساحة البحـث محـدودة حـسب مـا هـو متبـع في 

مثل هـذا النـوع مـن األبحـاث، وبالتـالي سـوف يختـار البحـث فقـط نمـاذج مـن األحاديـث النبويـة  

 دون استقصاء الوارد منها في موضوعه. 
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 إسالمية املعرفة ومساراتهام مفهو 

إن مفهوم إسالمية املعرفة في حد ذاته كمصطلح يمكن صياغته إلى عدة معان، مثل  

التأصيل اإلسالمي للعلوم واملعارف أو توجيه العلوم وجهة إسالمية أو إسالمية املعرفة أو 

. لذلك فكل هذه املصطلحات وغيرها تمثل  ‡ النظام املعرفي لإلسالم أو علم العلوم واملعارف

 
† Burhan Ghalioun, Al-Islam Wa al-’Ulum al-Ijtima’iyah (Cairo: Dar el-Shouruk, 1993), 3. 

‡ Ibrahim Bayumi Ghanim, Bina’ al-Mafahim Dirasah Ma’rafiyah Wa Namadzij Tatbiqiyah (Cairo: Dar el-Salam, 2008), 30. 
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تعبيرا عن قضية أساسية واحدة هي قضية البديل الفكري واملعرفي والثقافي ثم الحضاري 

 . §  الذي يمكن لإلسالم أن يقدمه لعالم اليوم بما في ذلك عالم املسلمين

كشفا  وقد عّرف عماد الدين خليل مفهوم أسلمة املعرفة بكونها ممارسة النشاط املعرفي

. وعّرفها أبو  ** وتجميعا وتوصيال ونشرا من زاوية التصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة

قاسم حاج حميد بقوله: أسلمة املعرفة تعني فك اإلرتباط بين اإلنجاز العلمي الحضاري 

البشري واإلحاالت الفلسفية الوضعية بأشكالها املختلفة وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن 

كما أن البعض ظن أنها محاولة من فصيل إسالمي أصولي  ،†† نهجي ديني غير وضعينظام م

الستالب املعرفة والفكر والثقافة وتحويلها إلى جزء من أدوات سلطة سياسية، تضاف إلى  

السلطة التي كانت تتوثب إليها بعض الحركات السياسية اإلسالمية، مما جعل ذلك الفريق  

ويبقى تعريف طه جابر العلواني   ي ال كخطاب معرفي ومنهجي.ينظر إليها كخطاب أيديولوج

ألسلمة املعرفة هو التعريف األدق وذلك بقوله: أسلمة املعرفة تمثل الجانب الذي يمكن أن 

الذي يقابل الجانب النظري في  نطلق عليه الجانب النظري من اإلسالم أو الجانب املعرفي 

 سواه.

هو أول واجب على اإلنسان و أول مطلوب منه باتفاق  وهذا الجانب يتناول النظر الذي 

املتكلمين و الفالسفة إذ أن هذا النظر األولي ضروري ملعرفة اإلنسان لذاته و لوجوده عند 

الفالسفة، و ضروري و حتم وواجب لذا املتكلمين ملعرفة اإلنسان لخالقه، وحين تحصل  

 ة بذاته و بخلقه، فإن هذه املعرفة تستلزم و تستدعي املعارف األخرى لإلنسان هذه املعرف

 التي تشكل إجابات عن أسئلة ال بد من اإلجابة عنها حول مصادر املعرفة و متعلقات املعرفة 

و ميادين املعرفة وأنواعها و مقاصدها وغاياتها و طرق توظيفها، وربطها بالحقائق و السنن و  

ريبة أو بعيدة بها من خالل فطرة إنسانية، تشكل في اإلنسان دافعا غير ذلك مما له عالقة ق

 
§ Mohammed Iqbal, Tajdid Al-Fikr Ad-Diniy Fi al-Islam (Cairo: Dar el-Hidayah, 2000), 5. 

** Taha Jabir Alwani, Islamiyah Al-Ma’rifah Bain al-Yaum Wa al-Ams (Cairo: al-Ma’had al-’Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), 11. 

†† Najjar Abdul Majid, Al-Qira’ah al-Jadidah Li al-Nash al-Dini (Saudi Arabia: Markaz ar-Rayah li al-Tanmiyah al-Fikriyah, 2006), 11. 
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ال يقاوم الكتشاف العالقات بين األشياء املحسوسة و بعضها من ناحية، وبينها و بين غيرها  

 . ‡‡ من ناحية أخرى 

لذلك فهي إذن بناء لنظرية املعرفة التوحيدية التي تؤمن بأن للكون خالقا واحدا ليس 

خالق كل ش يء و هو على كل ش يء وكيل، ال تدركه األبصار هو يدرك األبصار    كمثله ش يء و هو

، ال تحيط به العقول و ال تدركه األفهام حق اإلدراك استخلف اإلنسان  رو هو اللطيف الخبي

و علمه ما لم يكن يعلم و جعل الوحي مصدرا إنشائيا أساسا ملعرفته .و الوجود مصدرا 

إطار التوحيد الخالص تتكون املعرفة السليمة الرشيدة الهادفة، معرفة موازيا، بقراءتهما في  

و لتحقيق هذا املبتغى  . §§ ستخالف و األمانة و العمران والشهود الحضاري التوحيد و اإل 

  .فنحن مأمورون بقراءتين يجب علينا أن نجمع بينهما لكتابين أنزل هللا أحدهما، و خلق الثاني

الكريم املكنون املجيد الذي فيه تفصيل كل ش يء، و الكتاب  الكتاب األول هو القرآن 

الثاني هو الكون والخلق الذي ما فرط هللا فيه من ش يء و قراءة أي منهما بعيدا عن اآلخر ال  

تغني عن اإلنسان شيئا و ال تكفيه لتحقيق و إيجاد املعرفة الحضارية الشاملة. يقول هللا عز 

ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ و ربك األكرم   اقرأ باسم ) وجل في محكم تنزيله

فهذه اآلية الكريمة تنص على مسألتين   . الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يكن يعلم

املسألة األولى هي القراءة، واملسألة الثانية التدبر والتفكر في قضية خلق اإلنسان   ،أساسيتين

 ق إسالمية املعرفة. و الكون و هذان شرطان أساسيان لتحقي

 نشأة مشروع أسلمة املعرفة

يرجع أغلب الدارسين فكرة أسلمة املعرفي إلى كتابات سيد نقيب العطاس في كتاب نشره  

وكانت فكرته تهدف إلى تحرير الناس من عالم التقاليد والخرافة والثقافات  .1969عام 

غير أن بدايات البناء التنظيري لهذه الفكرة   املحلية والسيطرة العلمانية على التفكير واللغة،

عند   كانت مع جمعية العلماء اإلجتماعيين املسلمين في الواليات املتحدة األمريكية، خصوصا

 
‡‡ Muhammad Abid Jabiri, Bunyah Al-’Aql al-’Arabi Dirasah Tahliliyah Naqdiyah Li Nazhm al-Qiyam Fi al-Saqafah al-’Arabiyah (Beirut: Markaz 

Dirasat al-Wihdah al-’Arabiyah, 1986), 43. 

§§ Muhammad Ramadan Ahmad Ramadan, Al-Ittijāhāt al-ʿAqliyyah al-Muʿāṣirah Fī Dirāsat Mushkil al-Ḥadīth al-Nabawī (Riyadh: Dār Risālat al-

Bayān, 2008), 12. 
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فقد  . *** وقي وجعفر شيخ إدريس، باإلضافة إلى سيد حسين نصر والعطاسإسماعيل الفار 

بأمر األمة اإلسالمية وقضاياها ومحاولة تشخيص أزمتها وراء قيام عدد من  كان اإلهتمام 

أبناها املخلصين الذين وضعوا هذه القضية على قائمة أولوياتهم وقد توصل هؤالء العاملون 

الكبرى لتأخر املسلمين تكمن في حالة األمة اإلسالمية الفكرية، تلك  إلى قناعة بأن األزمة 

الحالة التي أصابها الجمود والتوقف بحيث جعلت األمة عاجزة عن الخروج من أزمتها واللحاق 

  . وأخذوا يلتمسون ما يجب فعله لإلسهام في إنقاذ األمة وإقالتها من عثرتها††† بركب الحضارة

‡‡‡. 

ب هؤالء الشباب وأفئدتهم، مثل كثير من أبناء األمة املخلصين ويزيد  قلو فكان األلم يعتصر 

في إصرارهم ما كانوا يقرؤونه من كتابات ومقاالت ومؤلفات وتحليالت توضح مدى ما وصلت 

مما دفع هؤالء الثلة من الشباب بطرح العديد من   §§§ خير أمة أخرجت للناسبعد أن كانت 

 األراء ويفكرون ويتساءلون من نحن وماذا نريد وماذا يجب علينا أن نفعل.  

وفي ظل هذا الحماس املتزايد بدئوا يعقدون ندوات مصغرة يتداولون فيها همومهم وأراءهم 

  ا وانحطاطها وهبوطها وتصوراتهم عن مشاكل هذه األمة وأبرز قضاياهم واهم أسباب تدهوره

وبدأت هذه الثلة من الشباب املخلص والغيور على   .**** عن درجة الوسطية ومرتبة الخيرية

دينه باإلتصال بالعديد من العلماء ورجال الدعوة والفكر واإلصالح املعاصرين ليتبادلوا  

ارب معهم الرأي وليشركوهم فيما توصلوا إليه من تصورات ووجهة نظر وليستفيدوا من تج

لذلك  إلى زيادة اليقين بسالمة التشخيص وصحته، فانعقدت قادة األمة وخبراتهم وصوال 

الغرض العديد من اإلجتماعات والندوات واللقاأت بين هؤالء الرجال وعشرات من العلماء  

 . †††† ورجال الفكر

 
*** Fathi Hasan Malkawi, Al-Binā’ al-Fikrī: Mafhūmahu Wa Mustawiyyātahu Wa Kharā’iṭahū (Amman: International Institute of Islamic Thought, 

2015), 83. 

††† Muhammad Anas Sarmini, “Al-Ḥadāthah Wa al-Ittijāhāt al-Muta’athira Bi-Hā Fī al-Taʿāmul Maʿ al-Sunnah al-Nabawiyyah,” Kilit Bahir Journal 

2, no. 17 (2020): 143–68. 

‡‡‡ René Guénon, Azmat Al-ʿĀlam al-Ḥadīth (Al-Markaz al-Islāmī li al-Dirāsāt al-Istirātījiyyah, 2016), 32. 

§§§ Ismail al-Faruqi, Islamiyah Al-Ma’rifah: Al-Mabadi’ al-’Ammah - Khittah al-’Amal - al-Injazat (Amman: International Institute of Islamic 

Thought, 1992), 14. 

**** Al-Faruqi, 14. 

†††† Abdullah Fakhry, Al-Ḥadāthah Wa Mawqifuhā Min al-Sunnah (Egypt: Dār al-Salām, 2013), 25. 
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العمل م جمع فيها مجموعة من أهم قيادات    1976وكانت أول ندوة موسعة في أوروبا سنة  

الشباب الذين كانوا في   اإلسالمي في الشرق والغرب، وقد حضر تلك الندوة إلى جانب هؤالء

من مختلف التخصصات ومن كبار   قيادة العمل اإلسالمي في أوروبا وأمريكا ثالثون عاملا

وطرحت في ساحت هذا اللقاء مختلف األراء والتصورات،  العاملين في العمل اإلسالمي،

لة مختلف التجارب والخبرات واستغرقت هذه الندوة أسبوعا كامال، وأكد واستعرضت حصي

املؤتمرون في نهاية ندوتهم تلك بأن أزمة األمة الكبرى في الوقت الحاضر إنما هي أزمة فكرية 

أن تعطى قضية الفكر و منهجه األولوية  وأن العالج ينبغي أن يبدأ من هذا املنطلق، وأنه البد  

واإلصالح، وأنه البد من تأسيس هيئة علمية متخصصة    اح جهود اإلنقاذاللزمة كأساس إلنج

تبنا أسلمة  الذي   ‡‡‡‡في قضية الفكر، وبالفعل تم إنشاء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

املعرفة، وبدأ املعهد منذ ذلك الوقت أعماله في قضية الفكر اإلسالمي بعقد عدة مؤتمرات 

 سلمة املعرفة. تبين أهداف هذا املشروع، مشروع أ 

  ة إسالمية املعرفة وأهميتهاحقيق

 الضوابط التي یجب مراعاتها في األسلمة

تتقيد بأمرين اثنين مرتبطين غير منفصلين، أوالهما:   أنهاتبدى من تعريف عرفان لألسلمة   

هضم منجزات الفكر الغربي الحضاري املادي والثقافي املعنوي، وثانيهما: وجوب تأمين تحرير  

وذلك بإعادة  تلك املنجزات التي نشأت ضمن مفاهيم فلسفية، مادية إلحادية، ال دينية، 

 .§§§§  متصل بالهدي اإللهيتفسيرها، وربطها بإطار قيمي إسالمي، موصول و 

ومن هذه الخطة التمهيدية لألسلمة وكيفية اتخاذها أداة ناجعة للتوفيق بين الفكرين  

الغربي واإلسالمي، حدد عرفان جملة من الضوابط التي يتوجب على املنادين باألسلمة  

  :، وهي على النحو التاليبها لتزاماإل

ستسالم ملفاهيمه الفلسفية  الغرب، بالشغف، واإل نصهار الثقافي في الحذر من اإل   :أوال

نصهار الذي رامه ودعا إليه مفكرو الثقافة القومية العلمانية، مستهدفين من الكلية، هذا اإل 

 
‡‡‡‡ Al-Faruqi, Islamiyah Al-Ma’rifah: Al-Mabadi’ al-’Ammah - Khittah al-’Amal - al-Injazat, 12. 

§§§§ Taha Jabir Alwani, Muqaddimah Fi Islamiyah Al-Ma’rifah (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), 9. 
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ورائه إقصاء اإلسالم وتنحيته عن الحياة العامة للمسلمين، وصياغة هذه الحياة وفق 

  .مسلمات الفكر الغربي ومنطلقاته الفلسفية 

رد كل تفسير للحياة والوجود واإلنسان يقوم على مبدأ الصراع بين األقطابّ    :ثانيا

املتعارضة املتصادمة، مع وجوب إخضاع كل ما نقدمه من تفسير ملبدأ الوسطية، وقانون  

  .الواحدية ثنائية القطب

رفض كل التفسيرات والتأويالت التي تفصل العقيدة عن التاريخ، فتقيم بذلك برزخا     :ثالثا

وحجرا محجورا بين الدين والدنيا وبين العلم وبين أصول الدين، فهما في شرع اإلسالم ومنهج  

نفصام، والتنكر ألحد الطرفين يسوق ال محالة إلى نفي الطرف  القرآن حزمة واحدة تأبى اإل 

 . اآلخر ونسخه

ويلحق به من  رد كل املقوالت التي ولدت في رحم املذهب املادي، وما يلزم عنه، : رابعا

تصورات ومفاهيم باعتبارها جميعا تصورات ومفاهيم عامة تصطدم باإلسالم ومسلماته  

 اإليمانية وقواعده األخالقية 

أسلمة املعرفة تقتض ي أيضا تثبيت القول بقيم أخالقية دينية مطلقة، إلهية   :خامسا

  نية التي فصلت املصدر واملرجعية، وهذا مما يلزمنا رفض القول بأخالق الوضعية العلما

  .األخالق عن العقيدة

سادسا: رفض القول بأن اإلنسان حيوان اجتماعي طبيعي، ألن الذي يقرره اإلسالم هو أن  

نوع مستقل، قائم بذاته، خلق بفعل إلهي ال يحده زمان، وحمل مسؤولية األمانة   :اإلنسان 

  - ورد في كتاب هللا العزيز  كما - واالستخالف في األرض، وأنه ليس كائنا له بعد واحد، بل هو

كائن ثالثي النشاة والتكوين، ثالثي الحاجة واملطالب. ففي اإلنسان جانب مادي محض، 

ال ينبغي أن    –من وجهة النظر اإلسالمية –وجانب عقلي، وثالث روحاني، ومن ثم فإن التطور 

عية، ألن التطور  يفهم ويفسر ارتداديا منكوصا على عقبيه، كما تقول املذاهب املادية والوض

من وجهة نظر قرآنية يعني اإلمكانات املكنونة التي أودعها هللا تعالى في النفس اإلنسانية، وهي  

التي تمكنه من االرتقاء من ّ مستوى النشأة الحيوانية التي حاجتها اللهاث وراء املطالب  

بر والتفكر في خلق والنزوات البهيمية إلى مستوى التعقل والتد  الحسية والشهوات الحيوانية
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السموات واألرض حتى ّيتبين الحق وتتجلى عظمة الخالق في مخلوقاته، ثم مغالبة شهواته  

 . ومجاوزة حيوانيته بالعروج إلى عالم الكمال، واملالئكة، واإلنسانية السامية
 

 عالم ما بعد الحداثةوية في النب نةسالمنهجية التعامل مع 

مة، وانتقال من العصور التقليديـة الكالسـيكية إلى  اقطيعة تن الحداثة أإن القول ب

إلغــاء القــيم الســائدة في تلــك العصــور، وإحــالل قــيم الحداثــة محلهــا الحديثة، يعنى العصـور 

  ويـترك   نفسـه،  التقليـدي   النظـام  في  الحداثـة  أصـول   يوضـح  انتقـاء  عمليةأنها  القول بوإن    ،كليــا

 أب للقـول  جـالامل
ّ
ت جاثمــة في خلفيــة العقــل الغــربي الــتي ن قــيم العصــور التقليديــة ظل

نتقـاء، وهـو الـرأي مـن القـول بإل  قريبـا نفسـي أجـد و درة،ناتمظهــرت في أحــداث وشخصـيات 

 
َّ
ط الضـوء علـى مـا الـذي دعـا إليـه رينيـه غينون مؤسس الفلسفة التقليديـة التكامليـة؛ إذ سـل

قــديم غــير والتقليد هنا معطى  –جـرى في عصـور االنتقـاء هــذه، وأوضــح أصــولها التقليديــة 

 ***** املتوقعة اهتاياهن عند  وتوقف ووقائعها، األمور  تيا، وراقــب مجر -أرضــي في رأيــه 

 الثقافـة تنامكـو  أحـد عتبارهـااب نيـة،نا أحال غينون أصول الحداثة إلى الفلسفة اليو 

 بـذور  -نشـأهتا منـذ- تحمـل عنـده نيـةناشتراك مع املسيحية، والفلسـفة اليو بإل  الغربيـة

املتصالح مع هذه  ل و تجـاه األ والكـون واإلنسـان؛ اإلفي التعامل مع اإلله  معـرفيين اتجـاهين

واملـادة، واألخـالق واملصـالح، ويقـر بوجـود   بثنائيـة الـروح والجسـد، واملثـالاملفاهيم الذي يقبل  

أحــد مصــادر املعرفــة، ويمكــن تســميته بمصــطلح الفلســفة الروحيــة. و  الخـالق، و أن الـوحي

 اإل
ّ
الروحـي لإلنسـان، القطيعة والصراع مع الخالق والطبيعة والبعد جــاه الثــاني الــذي يــرى ت

ومصـطلح الفلســفة املاديــة هــو   محلها العقالنية والدهرانية،  األلوهيـة والـوحي، ويحـلفـيرفض  

 األقـرب إلى مضــامين هــذا اإل
ّ
 . ††††† جــاهت

ل في أن روّ 
ّ
الحداثة ومؤسسيها بـدؤوا يبحثـون في   دا أما املالحظة التي نّبه إليها غينون فتتمث

 عــن اإل  الفلسفة اليونانية 
ّ
ــوا أفكــاره وخصائصــه، وأعلــوا مــن شــأن جــاه املــت ادي فحســب، فتبنَّ

 تنسـى ننارجاالته من الفالسفة، حتى كادت أسماء كثير من الفالسفة الروحيين في اليو 

 
***** Guénon, Azmat Al-ʿĀlam al-Ḥadīth, 54. 

††††† Guénon, 56. 
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ثم بدأ تقليم أظافر الكنيسة ورجال الدين، وصوال إلى   .‡‡‡‡‡مـن الـوعي الثقـافي الغـربي    وتمحـى

صريحة، ال مع تراث  نتقــاء تلــك إلى قطيعــة  لــت عمليـة اإل عــن الشـأن العــام، بحيــث تحوّ تنحيته  

 قطيعة مختصة بإلالعصور التقليدية كله، وإنما 
ّ
جاه الروحي فيهـا. وال تجـد الحداثـة ت

ملنفعـة الـتي  اجـال الخـاص، إال أنـه قبـول براغمـاتي متصـل باملغضاضـة في قبـول الـدين في 

 واســتقرار الفــردي  الســلوك ضــبط في نيااألد أثــر تنكــر ال ــانهأل ن؛ياتتحقــق مــن هــذه األد

لـدين في سـياق نظريـة املعرفـة علـى  ا مقارنـة باملجتمعات، وعليه تكون خصائص الحداثة 

  :النحو اآلتي

اإلسالمي، وهي الكون والعقل  التصـور  في مصـادر املعرفـة هـي الكــون والـوحي معـا -

الحـداثي؛ فالعقـل مصـدر مـن مصـادر املعرفـة عنـد الحـداثيين، وأداة  بحسب التصور 

 . ـا عند أصحاب التصور اإلسالميهمـن أدوات

 التصـور الحـداثي، ولكنـه يحتـاجه خـارجي في يمكـن للعقـل أن يسـتقل بنفسـه عـن موّج  -

 ، وهو الوحي والغيب في   التصور اإلسالمي.وّجهإلى ذلك امل

 عدين؛ مــادي، وروحــي، كمــا فيذات ب ةبتــة وليســت نســبية، و الرؤيــة الكليـ االقــيم ث -

الحداثي فالقيم نسبية، والرؤية الكلية ذات بعد   ر التصو أما في  اإلسالمي، التصــور 

 .فحسب ْ مــادي 

  لالتعام أثنـاء في ممكنـة وقـراءات صـحيحة، منـاهج ـانهعلـى أ قبول األصول اإلسالمية  -

 منها الحداثي ر التصو مصادر املعرفة، أو القطيعة معها، أو مع ما ينافي خصائص  مع

§§§§§. 

  أّصلتها الحداثة، وهي تقوم على  ةوتنعكس هذه الخصائص على فلسفات ومناهج معرفي

   السلب ونفي املناهج الكالسيكية التقليدية، وعلى رأسها العقالنية التي تنفي التفسير الغيـبي، 

  ة لتاريخاني اواملــنهج التجــريبي والنقــدي الــذي ينفــي مصــدرية الــوحي، ويلــزم عــن ذلــك القــول ب

 مصـدره الـوحي.و   ني بوصفه غيبياالتأويلية في مقاربتها للنص الديو 

 
‡‡‡‡‡ Muhammad Abid Al-Jabiri, Takwīn Al-ʿAql al-ʿArabī (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wiḥdah al-’Arabiyyah, 2010), 27–28. 

§§§§§ Husain Sa’d, Baina Al-Ashalah Wa al-Taghrib Fi al-Ittijahat al-’Ilmaniyyah Inda Ba’dh al-Mufakkirin al-’Arab al-Muslimin Fi Mishr (Beirut: al-

Mu’assasah al-Jami’iyyah li ad-Dirasat, 1993), 28–36. 
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 إمكانية اللقاء بين أطروحات التصور الحداثي  والتصور اإلسالمي أوال:

واألطروحة املبنية على التصور    داثية للكالم عن مبدأ الوصل أو الفصل بين األطروحة الح

هنا هو ثالث قضايا متتالية: املبدأ نفسه، ثم  شسيناقي الذ أن توضيح اإلسالمي، البد من

داثية  اإلمكان، ثم الثمـرة والنتـائج التطبيقيـة. والكـالم في املبـدأ يسـتدعي تحليـل املنظومـة الح

أما الكـالم في اإلمكـان  .مناسـبة  تياثم توزيعهـا في مسـتو  من جهة إبستمولوجية معرفية،

 
ّ
تاريخانية  جـين فقـط مـن منـاهج الحداثـة، همـا المنه الدراسة فيه على تحليل ـزتفرك

الدراسـة ال تتسـع لعـرض جميـع تلـك املنـاهج، وألن الدراسـة توقفـت عنـد  ألن  والتأويلية، 

زاويتـين معـرفيتين في تلــك املنــاهج؛ أوالهمــا: إمكانيــة التوفيــق بينهــا وبــين املنــاهج املبنيــة علــى 

ناهج املبنية على التصور  املفي  ةنيتهما: حضـور تلـك املنـاهج الحداثي ا سـالمي. وثلتصـور اإل ا 

 .****** عند تحليل جوانب الوعي املنهجي والخلل املنهجي فيهااإلسالمي، ثم توقفت الدراسة 

ةهالحداثة وتحليل أطروحات  ا املعرفيَّ

من املنظور املعرفي  األنموذج األتي   داثيةتقـترح الدراسـة في سـياق تحليـل األطروحـة الح

  ت.واألدوا  واملناهج،  الكلية، الرؤية: هي ت،ياها إلى ثالثة مستو الذي يردّ 

الحداثـــة بوصـــفها رؤيـــة كليـــة: هـــي فلســـفة قائمـــة برأســـها، و لهـــا مصـــادرها وقيمهـــا 

وخصائصـها الذاتيـة. وهـذه الفلسـفة قائمـة علـى رؤيـة ماديـة تنفـي الغيـب، وتـرفض 

عقـل بمنـز لة فغـدا الومصادرها: العالم والعقل فقط، فترفض الوحي مصدرا، امليتافيزيقيـا، 

 ، منها العقالنية، واألنسنة والفردانية. ولها قيم تعبر عن هذه الرؤية .††††††اإللـه 

الرؤيـة الكليـة املـذكورة لهـا منـاهج معرفية تعبر عن  الحداثة بوصفها مناهج معرفية: 

لـذي أثبـت اقتصـارها علـى الجانـب املـادي فحسـب، وتـؤول بمجملهـا إلى املـنهج التجـريبي الكمـي ا 

ب إلى حقـل الدراسـات جلفعاليتـه في فهـم العـالم، وفي حقـل الدراسـات الكليـة، ثم اسـت

 
****** Alwani, Muqaddimah Fi Islamiyah Al-Ma’rifah, 33. 

†††††† Abdul Majid Al-Sharafi, Al-Islām Wa al-Ḥadāthah (Tunis: Dār al-Janūb, 1998), 39. 
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تاريخانية، والتأويلية، والنقدية،  املسـتحدثة: الاإلنسانية والغيبيات. ومن أهم هذه املناهج 

 .‡‡‡‡‡‡  ثم التفكيكية، والنسبية املطلقة

املناهج املذكورة أفرزت أدوات معرفية حاصة تتناسب الحداثة بوصفها أدوات منهجية: 

مع طبيعة تلك املناهج ومع فلسفة الحداثة الكلية، ومن أهمها الحفر التاريخي والبحث في 

النشأة واألصول، والنقد العلمي، والشك املنهجي، وكذلك املنطق األرسطي واألفالطوني، 

ث اإلجتماعي والتاريخي واإلقتصادي واملنطق األنثروبولوجي الحديث، وأيضا أدوات البح

 والنفس ي. 

وبتأمل   .§§§§§§تي مخرجــات الحداثــة ونتائجهــا علــى املســتوى املعــرفي أوعقــب ذلــك ت

هـي والرؤية الدينية الكالسيكية الكالسيكية  الرؤية بـين العالقـة فـإن املـذكورة، تيااملسـتو 

 *******  رفـانعالقـة التنـاقض الـذي ال يجتمـع فيـه الط

والعالقـة بـين أدوات املـنهج الكالسـيكي والحداثـة هـي التعاضـد والتعـاون؛ فاألسـئلة الـتي  

 ا كانــت أســئلة مشــروعةهطرحتهــا الحداثــة عــن اإلســالم وتشــريعاته ونصوصــه وتوثيقهــا ونشــأت

للوصـول إلى أجوبتهـا،  داثيةدوات املنـاهج الحبأاستدعت اإلجابة عنها اإلستعانة ، ومعّمقة

ليس بالقليل من األدوات هو من املشترك بين اإلتجاهين الكالسيكي   جزأ أن فضال عن 

بمعنى أنها لم تكن بالضرورة أدوات حداثية، أو معطى من معطيات الحداثة   والحداثي،

مع  فال غرابة في أن تجتمع بعض مخرجات التصور الحداثي  . أما بالنسبة إلى النتائج †††††††

 مخرجات التصور اإلسالمي.

ويبقـــى اإلشـــكال في املنـــاهج، فهـــل يمكـــن أن يجتمـــع املنهجـــان أم أن العالقـــة بينهمـــا 

رؤيـة الكليـة أم  حـد املنهجـين هـو نفـي للمـنهج اآلخـر كمـا في القـيم والأالتعارض؟ وهـل القـول ب

 أن األمر خاضع للتوفيق والتوافق كما في األدوات؟ 

 
‡‡‡‡‡‡ Abdul Majid Al-Sharafi, Labināt: Maʿālim al-Ḥadāthah (Tunisia: Dār al-Janūb li al-Nashr, 1994), 43–44. 

§§§§§§ Sarmini, “Al-Ḥadāthah Wa al-Ittijāhāt al-Muta’athira Bi-Hā Fī al-Taʿāmul Maʿ al-Sunnah al-Nabawiyyah,” 515–21. 

******* Abdul Majid Al-Sharafi, Taḥdīth Al-Fikr al-Islāmī (Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2009), 12–19. 

††††††† Taha Abdurrahman, Rawḥ Al-Ḥadāthah (Morocco: Al-Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 2006), 171–72. 
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هم طـه عبـد الـرحمن الدراسـات الحداثي للتراث بأنها تستخدم من   ةعلـى سـبيل املثـال، يـتَّ

املنهجيات ما ال يتالءم مع طبيعـة املوضـوع؛ أي الـتراث. ولهـذا وجـب تجديـد املـنهج في تقـويم 

قـدمتها املدرسـة العقلية اإلصالحية   تي ت التوفيقيـة الـ احـين تتجـه املقـارب في ‡‡‡‡‡‡‡الـتراث 

 منهبمعنى أ  دة قرأة الدين حداثيا،إلى إعا قامطلع القرن العشرين ومن نحا نحوهم الح

ص أخضعوا    املعارف الغيبية إلى املنهج العقالني في نقـده وتقويمـه، فكانـتو  الديني  النَّ

 ج التوفيقية مثار إشكال دائما.مخرجات هذه املناه

سلكت أكثر من اتجاه، ومن ذلك  وفي ما يتصل بالسنة النبوية فإن املقاربات التوفيقية 

، واإلتجاه اإلتجاه املقصدي الذي يفهم السنة في ضوء املقاصد لتطويعها إلى قيم الحداثة

لي الذي يبحث في تأويل  يسعى لقراءة السنة بقيم الحداثة، واإلتجاه اللغوي التأويالقيم الذي  

 .§§§§§§§النصوص وصرفها عن ظاهرها الذي يتنافى مع الحداثة  

وعلى مستوى املناهج، ظهرت القراءة النقدية والتفكيكية والتأويلية، فرفضت حجية  

السنة وسلطتها، أو بحثت في تأويلها وصرف دالالت ألفاظها عن معانيها املجمع عليها. وعلى 

في النشأة واألصول، مستوى األدوات، ظهرت الدراسات التاريخية الحفرية التي تبحث 

النظر في كل ما قّدمه املنهج التقليدي الكالسيكي من  ي تروم إعادة والدراسات النقدية الت

معارف، وقد فتحت جهود املستشرقين باب هذه الدراسات بدافع من املناهج واألدوات 

 الحداثية، ثم انتقلت إلى الجامعات في البالد اإلسالمية الحقا. 

موقف ناقد من مخرجات  أما الرافضون ملبداء التواصل املنهجي بين اإلتجاهين فكان لهم

ويتفاوت اإلتجاه الرافض في شدة رفضه ولينه ومرجعيته، فمنهم املدرسة العقلية بأنواعها، 

أنصار املذهب السلفي، وبعضهم أنصار التراث واملذهبية، وأخرون دعاة الفصل التام بين  

 اإلسالم والحداثة.  

 ثانيا: بناء الفكر املسلم على التوازن الوسطي 

 
‡‡‡‡‡‡‡ Muhammad Hamzah, Al-Hadith al-Nabawī Wa Makānatahu Fī al-Fikr al-Islāmī al-Muʿāṣir (Beirut: Al-Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 2005), 

19. 

§§§§§§§ Sarmini, “Al-Ḥadāthah Wa al-Ittijāhāt al-Muta’athira Bi-Hā Fī al-Taʿāmul Maʿ al-Sunnah al-Nabawiyyah,” 143–68. 
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 أو  متقابلين، طرفين إلى نزالقاإل  من  صاحبه يعصم محمود سلوكنها الوسطية بأتعرف 

، أو هي إتخاذ سواء في ميدان ديني أو دنيوي  ،والتفريط تتجاذبهما رذيلتا اإلفراط متفاوتين،

موقف معتدل بين طرفين، وعدم   موقف معتدل بين طرفين وعدم امليل إلى طرف دون أخر.

 .امليل إلى طرف دون آخر

 عتقــاد والتــشريعوالوســطية سمــة ثابتــة بــارزة في كــل بــاب مــن أبــواب اإلســالم: في اإل  

والتكليف والعبادة والشهادة والحكم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والجهاد في سـبيل هللا  

 معـاني تخـرج وال. اتهواألخـالق واملعاملـة وكـسب املـال وإنفاقـه ومطالـب الـنفس وشـهوا

 فقـد اسـتقر  .العـدل والفـضل والخيريـة والنـصف والبينيـة والتوسـط بـين طـرفين  الوسطية عن

عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة الوسط أرادوا معاني الخير والعدل والنصفة والجودة 

  إذا تـوفرت فيـهوال يـصح إطـالق مـصطلح )الوسـطية( علـى أمـر إال والرفعة واملكانة العالية.

البينيـة، سـواء أكانـت حـسية أو معنويـة. كمـا يقصد  -  2الخيريـة، أو مـا يـدل عليهـا. - 1صـفتان: 

وذلك   بالتوازن في الشريعة اإلسالمية: النظر في كل الجوانب، وعدم طغيان جانـب علـى آخـر

 . ******** جفاءباجتناب الغلو وال

ليها في الكتاب والسنة، فاألية التي نتيه فخرا بأنها هذه الوسطية لها معالم وأصول تقوم ع

نزلت في في أمة اإلسالم ونبي اإلسالم صلى هللا عليه وسلم، هي األية التي ذكر هللا فيها هذه 
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 السنة النبوية تجاه إسالمية املعرفة

  حول  تمحورت نبويةال سنة مية املعرفة عدة مسائل تخص ال سال إ صحاب اتجاه أ ثار أ 

  –   السنة  حجية  من  املراد  –  نةحجية الس  – السنة  مفهوم:    مثل  ،  خاصة خرى أو   ةعام  نقاط

 تناولهم  طبيعة  وكانت  السنة  لتقالسإ   ،املطهرة  السنة  وأ   الحديث  في  واملكان  الزمان  رتأثي  مدى 

 
******** Abdul Hakim, “Al-Wasatiyah Min Abraz Khasa’is Hadzihi al-Ummah,” Al-Bayan 12, no. 11 (1997): 48. 
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مر  غير شامل وغير منتظم وسنبين جلية هذا األ  وعشوائي مبعثر كلمور ونظائرها بش لهذه األ 

 :  في استعراضنا لها ومن ذلك

 أوال: السنة حجة بالنحو العام فقط

 إلا هذا  صحاب أ  عند  حجة نة تعد الس ففي اإلطار العام
ّ
جاه وليس بالنحو الخاص وجاء  ت

  لكتاب  تقديمه في يتأكيد طه جابر العلوان في جاء ما ولئكأ  نومعلى ذلك عموما،  تأكيدهم 

 عاقال  يسع   ال  التي  -  القاطعة  لةبالدال  تثبأ   ثم)  يقول   ذ( إ السنة  حجية)   الخالق  عبد  يالغن  عبد

ن حجيتها بديهة دينية  أ ملطهرة كلها حجة شرعية و ا  النبوية  السنة نأ  – بها التام ليمالتسإال ب

 . †††††††† يكفر جاحدها

وليس في  : فيقول  العام طارباإل  نةبو القاسم حاج حمد على مرجعية السأ وكذلك يعتقد 

  نة بمرجعيةالس  لتزاماإل  ضرورة  على  نؤكد   فإننا  ذلك   ن قولنا ما يبطل السنة بل على النقيض م

:  فيقول   الحجية  قضية  نع  يتحدث  خرأ   موضع  وفي.  وضغم  ال لبس فيه وال  التزاما  الصحيحة

 حجية السنة.  يسع مسلما يؤمن باهلل ورسوله أن ينكر  فما حسمها تم قد

ن باا   ن مسألة السنة حسمتذكر هذه القضية قائال: إ   على  سليمان  بوأ   الحميد  عبد  ويأتي

 عمام الشافعي واضالجهود واملناقشات التي قام بها اإل   حصيلة   وذلك  ولى األ   المية سالعصور اإل 

والدور الذي  الجبارة الجهود جانب الى هذا  نةتبيان الس في الرسالة كتابه في الفقه صول أ 

 هذا على ءؤالحظ اطباق هواملال  تمحيص وتدقيق السنة، في لمون اضطلع به العلماء املس

 .م عن هذا املوضوعوسيأتي الكال  نحوه  يذكر جديد وال مراأل 

 ثانيا: مفهوم السنة في مدرسة إسالمية املعرفة

طار بيئة وواقع وثقافة سائدة إ نبوي معصوم في    داءأ   السنة  نأ   املدرسة  هذه  صحابأ   ييدع

داء  أ ولى  ن السنة النبوية تمثل بالدرجة األ إ بو سليمان  أ ومحددة و في ذلك يقول عبد الحميد  

  وبناء  املجتمع لهذا  اتووضع سياس مؤسساته يسدارة املجتمع وتأسإفي  معصوما نبويا

 ادهبعأ بعينه له    يدير مجتمعا  كانلى هللا عليه وسلم  ص  الرسول   نأ   يبين  ثم،  ةالعام  مؤسساته

  ويؤكد  الته،ورس المساإل  ومقاصد هدافواأل  الغايات  باتجاه واقع نم منطلقا نيةكاالزم

 
†††††††† Muhammad Imarah, Ma’alim al-Manaj al-Islamiy (Washington: al-Ma’had al-’Alami li al-Fikr al-Islami, 1991), 15. 
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  ومعلوم  ،محدد  بين وتنزيل لها في واقع نسأ مفهوم السنة هو تطبيق لقيم القر   نأ   على  العلواني

مر مرتبط بزمان أ باعتبارها  سابقاغير معروف ُبعدا  ن التعريفين قد أعطيا للسنة هذي نأ 

 أتينفي مدى حجيتها وس  واضحا  عطوا للسنة مفهوماأ معين ومكان خاص وواقع محدد وبذلك  

 .‡‡‡‡‡‡‡‡  هذه القضية مناقشة على

 ثالثا: املراد من حجية السنة عندهم 

لحجية هذه السنة النبوية، والذي جديدا  مفهوما ثمرأ  قد لديهم نةن مفهوم السأ ذلك 

  ذلك   وفي  الجزئيات  تتبع  يوليس ف  لها  العامة  القيم  تخراجطار املنهجي املتمثل في اسيكمن في اإل 

لى جانب معرض إ ن املشكلة الحقيقية التي تحيط بالسنة إ  بو سليمان : أ الحميد  عبد يقول 

 عاملي ثرأ  متفه في االخفاق هي بأشمله التقليدي  يصول و الفكر السياس الحديث عن األ 

لى التعليمات  إ و بأخرى عند التطرق أ  بطريقة ايتوجب تواجدهم والذي  عليهم واملكان الزمان

ن السنة وتوجهاتها واحتفاظها بأهدافها النبيلة  أ و انتهاج نظام ما بيد  أ املتعلقة بسلوك معين  

 ددات الزمانية واملكانية. تتعدى تلك املح الأ يجب 

، الرؤية وقاصر املحافظة، بالغ طمحي ظل في الإ يرهيمكن تواجده وتفس الوهذا الوضع 

ن القياس يجب ان يكون  أ في  تتمثل مثلة األ  هذه من والعبرة والحقائق بالوقائع  امملوعديم اإل

ن مض ي ردح أ ، كما سبيال لىإ مكن أ جتماعي ما ت التفاعل والتداخل اإل مجاال في وشامال كليا 

  ة اتباع طريق للقياس في   كافيايفسح مجاال الجذري في املكان قد المن الزمان والتغير 

 . باملثل  املثل وحكم الجزئيات

لدى الصدر األول  األصوليين كما كان واضحا دى لقد كان واضحا ل :قول العلوانيوي

  قضية   في  اوضاعهأ و   املراحل  وخصوصيات  واملكانية  ةبعاد الزمانياأل  واضحا  كان  اكم  حظة،مال 

  بعض كوبشرية التجربة النبوية الفعلية ونسبيتها. ووضعوا لذل والتقرير النبوي  الفعل

نواع أ  بعض في مور األ  تلك فيها حظتال  ضوابط دتحدي للمتخصصين يمكن فهل الضوابط

  صعوبة في املتمثل والخلط الغموض من م كال ال هذا  يكتنف ما مع وكيف، وي القول النب

  بعاد الزمكانية التي فعلهاالنبي صوليون األاأل   فيها  حظال   التي  النبوية  راتفعال والتقريتعيين األ 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Mahmud Zaki, Tahdis At-Saqafah al-Arabiyyah (Cairo: Dar el-Shouruk, 1987), 27. 
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 وضح نهأ  الإ اعدمه من نسبيتها تعيين ليتم ريةبمقتض ى التجربة البش صلى هللا عليه وسلم

الناظم الضابط ملثل   املنهج لىإ  الوصول  من ذنإ  بد فال: فقال راخ موطن  في الحجية  مفهوم

  املنهج   لى دائرةإ حاديث والسنن  وقراءتها قراءة معرفية تخرج األ  هذه القضايا الواردة في السنة 

تدل على    جزئية  قوالأ   لىإ   ون ما يحولها املختلفالتي كثيرا  الجزئيات املتصارعة،  بدال من دائرة  

ن الحجة عنده تكمن في  أ حظ واملال . ئمة املذاهب املختلفةأ قوال أ الش يء ونقيضه وكأنها 

  املنهجية  وهذه ،وعقليته  تركيبته  في الواقعن مغاير بواقع املرتبطة  جزئياتها ال نة منهجية الس 

لى هللا  لى تقليد النبي صإ لها دون النزوع تباع من خالالى استنباط منهج التأسيس واإل تدعو

هللا صلى  ول الذي كان رسخصائص الواقع  عن فن السنة تكشأ كما  فيقول:، عليه وسلم

  تركيبته في نحياه ذي للواقع ال مغاير واقع وهو فيه  ويتحرك معه ليتعام هللا عليه وسلم

ل تطبيقات النبي  الى استنباط منهج فقه التنزيل على الواقع من خال ذلك فيدفعنا وعقليته 

واملحاكاة في الجزئيات والتفاصيل  ل النزوع التقليد من خال ال لى هللا عليه وسلماملعصوم ص

 . §§§§§§§§  تباع غير منهج التقليدفمنهج التأس ي واإل ،كما يظن الكثيرون

 رابعا: تأثير الزمان واملكان في النص الحديثي

 متفقون  نهمأ  وحجيتها نةحول مفهوم الس النزعة هذه صحابأ  أراء أن لنا تبين تقدم امم

 هذا  إن إذ .محلية  بيئة و معين واقع نممنطلقا  نبويا داءأ  مثلت نبوية تجربة نةن السأ  على

  لعدم  التوجه  هذا   ربابأ   رأى   فقدمحددة.    بعاد زمانية ومكانيةأ قرآنيا ضمن  مثل نموذجا    داءأل 

  نة ن ما ترتب على خصوصية النظرة للسأ بيد  كذلك السنة نصوص غلبأ  اعتبار ةمعقولي

  املتعاطي  املطلق النص نأ  يرى  حمدمن واحد ألخر. فأبو القاسم حاج  متفاوتا كان ةالنبوي 

  له  مجتمع  ضمن نبوية  تجربة فهي  نةالس نصوص ماأ  ،فقط نأ القر  هو واملكان انالزم مع

 أم كانت منفردة الجامعة حكامواأل  ةتمثل القواعد الكلي  خصائصه املحلية وبالتالي فهي ال

 مجتمعة. 

 العصور  في سالميةاإل  النظر وجهة ستعك  السنة نأ فيرى  ليمانبو سأ ما عبد الحميد أ 

 نأ  بمعنى  مجتمعة كذلك تعتبر نهاأ  بيد ةعتبارها تمثل قواعد عامإ فمن غير املعقول  .ولىاأل 

 
§§§§§§§§ Alwani, Islamiyah Al-Ma’rifah Bain al-Yaum Wa al-Ams, 37. 
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ي نص  ف ذلك  ذكر كما كانعاملي الزمان وامل باعتبار  العامة القواعد  تمثل يمكن  نة عموم الس

 لقد: يقول  ذإ  سليمان بوأ  الحميد لعبد فاملوق ذات هو موقفه نإف العلواني طه ماأ  .ابقس

 ولذلك والواقع، نأ القر  بين  ط م في سنته يمثل تجسيدا ملنهجية الربة والسال كان عليه الصال 

 الواقع  كم ذلفه عن معزل  في نة في الس وردت التي  القضايا من رمن الصعب فهم كثي نإف

  وتحقيق السنة تطبيق  بن من الصعأ  كما فيه، يتحرك والسالم ةالصال  هكان علي الذي 

 اإل
ّ
الجزيئات وحدها دون  عتتبّ  طارإ  فيلى هللا عليه وسلم ص به قتداءواإل يوالتأس  باعت

 . *********  منهجي  ارطإ للسنن بضم جزيئاتها في  موضوعيا    باعتباره ناظما  التأس ي  منهج  تنباطاس
 

  االستنتاج والتوصية

  فقد  . فيه  جاء ما مجمل تلخيص  يمكن اهوثناي البحث غضون  في املكثفة الجولة  ذهبعد ه

 العربي العالم في العلوم  عجديدة في التعامل متبني دعوة  مؤخرا  املعاصرة الساحةشهدت 

 العلم ساسياتأ  ووفق الميسإ مي في دراسات تؤكد على كتابة العلوم من جانب سال اإل 

مي والتأصيل لهذه العلوم في ضوء منهج  سال إ جتماعية وفق منهج  ي وصناعة العلوم اإل مسال اإل 

هذه املدرسة وقد اتسعت مؤخرا    العلوم.  سلمةأ و   املعرفة  سالميةإ   وأ  املعرفة  لمةسأ و   المساإل 

 سالميةإ  صياغة انسانية وصياغتهفشملت العلوم الطبيعية والتطبيقية وكذا العلوم اإل

  بالطابع  سالمياإل  الفكر مللتش مداركها واتسعت ومفكرون باحثون  ةاملدرس لهذه وانضم

  وقد  فيه ااملعرفة قد أبدت نظره سالميةإ  نإف الشريف  النبوي  الحديث المج في ماأ  .العام

 الزمان  تأثير  –  نةمفهوم حجية الس   –حجية السنة    –مسائل منها مفهوم السنة    في  ذلك  تمثل

 .ثنايا البحثواملكان في السنة وما الى ذلك مما جاء في 
 

 شكر وتقدير 

قدم الباحث جزيل الشكر والتقدير لفضيلة رئيس جامعة خزينة العلوم اإلسالمية  ي

 األهلية بلورا جاوى الوسطى على توجيهاته وتشجيعاته إلى تطّور أفاق العلوم البحثية. 
 

 : املراجع
 

 
********* Muhammad Imarah, Islamiyah Al-Ma’rifah Madza Ta’ni? (Cairo: Syirkah Nahdah, 2006), 73. 
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 مستخلص البحث

  املجال هذا في قّدموا الذين الصوفيين الشعراء من الشيخ عثمان بن فودي کان
 
 آثارا

مة،  تعريف يحاول  املقال هذا. أهلها لطالبي ومبادئها الطريقة أصول  فيها وبّينوا قّيِّ

 علی ويشتمل اإلفريقية، الصوفية الشخصية هذه ومذهب وآراء حياة علی القارئ 

وآراء العلماء حول التصوف، وعرض لقصيدة الشيخ  الشيخ عثمان، حياة مقدمة ،ثم

 .عثمان الدالية في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم الخاتمة

 إلى جملٍة من النتائجِّ منها
ُ
راسة لت الّدِّ ، شيخ عثمانالنفس ي والفکري لالبناء  :وقد توصَّ

، الذي جمع بين کل من عاش فيه الزهد والورع ورقة ي وتمثل ذلک في املحيط األسر 

 الشعر  ومنها: أن ظهور    ؛الذين تربى على أيديهم منذ الطفولة  هالقلب، عالوة على شيوخ

  العربي أدبنا في الصوفي
 
فالشعر والتصوف حقالن ذاته،  التصوف لظهور  معاصرا

بان في عالم معرفي واحد، هو عالم الروح املتخفي وراء عالم الواقع، إنهما يصدران متقار 

عرية"   ومنها:.  عن روحية للعالم، فهما يتفقان في األسلوب ِّ
ّ
وفية والش أن التجربتان "الصُّ

مرتبطتان، غير أّن الشاعر قد ال يكون متصّوفا أو ال يلزمه أن يكون متصّوفا، ولكن 

  واء نظم القول أو نثر.الصّوفي هو شاعر س

موقف الحقيقي لعلماء أهل السنة من التصوف يتجاوز موقفي الرفض املطلق ومنها: 

والقبول املطلق، إلى موقف نقدي تقويمي قائم على قبول أقسام التصوف املوافقة 

 “يللكتاب والسنة “التصوف السني”، ورفض أقسامه املخالفة لهما ”التصوف البدع 
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Résumé : 

    Cheikh Othman ibn Fodoué était l'un des poètes soufis qui ont présenté des œuvres 

précieuses et expliqué les origines et les principes du Soufisme aux amateurs de ce 

domaine. Cet article tente de présenter au lecteur : la vie, les opinions et la doctrine de 

cette figure mystique africaine. Il comprend une introduction, une conclusion et trois 

chapitres. La première traite de la vie de cheikh Othman ibn Fodoué, le deuxième met en 

exergue les opinions des érudits sur le soufisme , Relation entre la Poésie et le Soufisme. 

et le troisième chapitre présente le poème de cheikh Othman intitulé : ADDALIYYAH, 

dans lequel il a fait les éloges du prophète que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur 

lui. 

    Pour mieux traiter ce thème, j’ai utilisé plusieurs approches, notamment l’approche 

descriptive et analytique pour l'étude des textes, l’approche historique pour l’étude de la 

biographie du poète. En utilisant toutes ces approches, il revient à dire que je me suis 

appuyé d'une manière ou d'une autre sur l’approche intégrative, qui est celle qui est la plus 

efficace pour mener à bien cette étude dans ses différents aspects.  

Les mots-clés : 

Cheikh Othman ibn Fodoué, soufisme africain, poésie soufie, État de Sokoto, Relation 

entre la Poésie et le Soufisme. 

 

دولة صكتو اإلسالمية،   اإلفريقية، الشيخ عثمان بن فودي، الشعر الصوفي،  الصوفية

 . عالقة بين الشعر والتصف
 الكلمات الرئيسية: 
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ظل السودان الغربي يعيش حالة فراغ سياس ي منذ سقوط دولة السنغاي القوية 

ا للمصلحين السودانيين على الدوام، 1591سنة  ا مقلق  ل هذا الفراغ هاجس 
َّ
م، وقد شك

واد من بينهم م على يد عدد من الرّ 18وكانت حركة اإلصالح والتجديد التي ازدهرت في القرن 

 والشيخ جبريل بن عمر األ  ،املختار الكنتي الكبيرالشيخ سيدي 
 
والشيخ عثمان بن   ،يس ِّ د  غ

فودي، تطمح إلنهاء حالة الفراغ السياس ي وانتشال السودان الغربي من حالة االنهيار 

الحضاري، وقد تحققت هذه الجهود واآلمال بقيام دول إسالمية في أجزاء مختلفة من  

 ث أسسها علماء متصوفة. السودان الغربي، وهذه الدول الثال 

  اس  و  اله  مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، شهدت دويالت 

 وأجزاء كبيرة من السودان األوسط حركات ثورية إسالمية تجديدية تحت قيادة الشيخ  

(. لقد نجحت حركة الشيخ عثمان بن فودي، 1817عثمان بن فودي )توفي سنة 

ا في منطقة غرب إفريقيا، ومن النتائج املباشرة لجهاد الشيخ، قيام  التجديدية  ا عظيم  نجاح 

دولة إسالمية على منطقة شاسعة مترامية األطراف، تمتد من حدود نيجيريا الشمالية  

ا حتى والية   الغربية إلى حدودها الشمالية الشرقية، وتضم أجزاء من الكاميرون وتمتد جنوب 

 
ُ
ا، أي من  ا املتاخمة لغربر  و  ك  عام:نيجيريا. لقد استمرت هذه الدولة ملدة مئة عام تقريب 

، وجاءت نهاية هذه الدولة اإلسالمية على أيدي املستعمرين  م1903 عام:إلى م، 1800

، وتشير كتابات سالطين الدولة  م1903 :اإلنجليز الذين حكموا البالد بالحديد والنار سنة 

دس ي والشيخ سيدي  غحية لكل من جبريل بن عمر األ تية إلى األبوة الفكرية والرو و كصال

 . املختار الكنتي لحركة التجديد في بالد الهوسا 

إذ هو  ؛فريقية له مكانة خاصة وموقع فريدفالتصوف السني في كثير من البلدان اإل 

حيث   ؛ أحد أبرز عناصر التراث اإلسالمي التي كان لها تأثير في مجرى الحياة اليومية لألفارقة

اعتبر مكونا من مكونات هويتهم يصعب تجاوزه أو الحديث عن ش يء يهم األرض دون ذكره، 

فوجوده قد شكل حقيقة تاريخية دليلها سمة التصوف في التدين الشعبي لدى الناس في كثير  

 املقدمة
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فريقية  ولذلك كثيرا ما ينظر الباحثون املهتمون إلى الشخصية اإل  ،فريقيةمن البلدان اإل 

شخصية روحية بطبيعتها، وما كان للتصوف أن ينتشر في ربوع هذه البلدان لوال باعتبارها 

 .تلك السمة املميزة

قد تأثرت على مستوى   دولة صكتو اإلسالميةومن املؤكد أن التجربة الصوفية في 

املمارسة بطبيعة البيئة وخصوصية الوسط، وأيضا على مستوى الحرية الفكرية ومدى 

ولذلك حفلت املمارسات الصوفية املتنوعة بنماذج من الصوفية  االنفتاح على اآلخر، 

ات معينة تميل إلى السلوك  يينتمون إلى مختلف الطرق املعروفة بصموا هذا املجال بسلوك

األخالقي والتعبئة الشعبية عكس ما كان سائدا في املشرق واألندلس في بعض مراحل التاريخ  

فريقية يطبعه  لذلك فإن التصوف في البلدان اإل   شراق.ستمن ميل التصوف إلى الفلسفة واال 

ني املعتدل بعيدا عن االنزياح إلى الفلسفات الصوفية املختلفة واملطبوعة  التوجه السُّ 

 .بالتطرف واملغاالة

ونظرا لسيادة الفقه وتأثيره في تفاصيل الحياة اليومية واعتبارا للعالقة الوطيدة  

فإن مختلف  ،املشتركة عقيدة ومذهبا وسلوكا واملنسجمة التي تطبع الثوابت الدينية

فريقية تبقى محصورة في السلوك األخالقي والتربية الروحية وتزكية  التجارب الصوفية اإل 

النفوس وتطهيرها. من هنا يمكن التأكيد على أن املبادئ السامية والقيم النبيلة التي يعمل 

لطرق الصوفية املنتشرة بالدول  التصوف السني األخالقي على ترسيخها من خالل تجارب ا 

فريقية تعبر في الغالب عن قيم الوسطية واالعتدال واملحبة والتسامح وإشاعة األمن اإل 

 .والسالم

   العربي  أدبنا  في  الصوفي  الشعر  ظهور   كان  لقد
 
  عبر  فقد.  ذاته  التصوف   لظهور   معاصرا

،  اإللهي  وحبهم  وطرقهم،  أنفسهم،  عن  التصوف  أوائل
 
 الفن  هذا   اختاروا   قد  كانوا   لو  كما  شهرا

  اليوم،   وحتى  التصوف  فجر  ومنذ.  وأصوله  التصوف   نشر   في  وسيلتهم  يكون   حتى   الرفيع  األدبي

  الشعر من الصوفية يتخذ
 
 هللا إلى الوصول  طريق عندهم تعني التي املحبة عن للتعبير قالبا

 . تعالى



 وتعليمها  وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 217-233 221 

  نعرف أن بنا يجدر  وخصائصه، الصوفي الشعر  من  اللون  هذا  عن  نتحدث  أن وقبل

 . نفسه  التصوف  معنى البداية في

 إنه  آخرون  قال  كما  األخالق،  في  علمهم  املسلمين،  فلسفة  أنه  على  التصوف  عرف  لقد

  من  فهناك  وتفسير،  رأي   من  أكثر  يطالعنا"  التصوف"  كلمة  معنى  تحديد  وفي  املسلمين،  منطق

 . الحكمة ومعناها، اليونانية،" صوفيا" كلمة من مأخوذة  التصوف كلمة إن يقول 

 في تعريفه، كما اختلفوا في أصله واشتقاقه، بل اختلفوا 
 
 كثيرا

 
وقد اختلفوا اختالفا

 حتى تناقضت وتعارضت تعريفاتهم فمن املتصوفة الذين أوردوا 
 
 كثيرا

 
هنا في تعريفه اختالفا

عرفه بما يلي فقال: )التصوف  وقد : ولكنني سأكتفي بتعريف جنيد: تعريفات عدة للتصوف

 بما يلي فقال: )التصوف تصفية القلب عن 
 
أن تكون مع هللا بال عالقة( وقد عرفه أيضا

موافقة البرية ومفارقة األخالق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي 

 . لشريعة(النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في ا 

  تصنع  بال هلل، العبادة إخالص على يقوم  الذي  هو الصادق التصوف أن هذا  ومعنى

  اإلنسان يكون  أن يقتض ي  وذلك نفاق، أو رياء ودون  تكلف، وال
 
، مسلما

 
  يكون  وأن حقا

 
  مؤمنا

  هلل،   املراقبة  طريق  عن  وإتقانه،  بإحسانه  ويزينهما  وإيمانه،  إسالمه  بين  الجمع  ويحسن  صدقا،

  الخطاب  بن عمر الفاروق قال كما غيرها، إلى الحساب يصير أن وقبل  للنفس، واملحاسبة

  عليكم، توزن أن قبل أعمالكم وزنوا  تحاسبوا  أن قبل أنفسكم حاسبوا : }عنه  هللا رض ي

 {. خافية منكم تخفى ال ربكم على تعرضون  يوم األكبر، للعرض وتهيأوا 

الصوفية في االستجابة ملتطلبات العصر، فأدخل لقد أدرك النقاد أهمية التجربة 

النص الصوفي حقل الدراسات النقدية، فكانت هنالك العديد من الدراسات التي اهتمت  

 بدراسة الشعر الصوفي خصوصا عند شعرائها الكبار كالحالج وابن الفارض وغيرهم.

؟  سالميةوجهوده في دولة صكتو اإل   الشيخ عثمان بن فودي مكانة    ما  مشكلة البحث:

 وهل هناك عالقة بين الشعر والتصف ؟ 
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ت قراءة النقاد ألشعار هؤالء الشعراء املتصوفة؟ وفي  وهناك أسئلة فرعية ؟ كيف تمَّ

ضوء أي منهج ومقاربة؟ ووفق أي إجراءات طبقت دراساتهم وبحوثهم على هذه النصوص؟   

 لتصوف؟. وهل هناك عالقة بين الشعر والتصف ؟ وما موقف علماء السنة من ا 

وجهوده في دولة صكتو   الشيخ عثمان بن فودي ويهدف هذا املقال إلى إبراز مكانة 

   .اإلسالمية ليكون بمثابة املرآة الشفافة تعكس على جهوده في شتى املجاالت

 دراسة فنية موضوعية.  لداليتهومن أهداف البحث كذلك دراسة 

عند دراسة النصوص، كما سلكت على  املنهج الوصفي التحليليوقد اتبعت هذا 

املنهج  في دراسة حياته، بما يمكنني أن أزعم أنني اعتمدت بشكل أو بآخر على  املنهج التاريخي

 ، حيث رأيته أوفى املناهج لحمل أعباء الدراسة في أقسامها املختلفة. التكاملي

  منهج أو طريقة البحث

: التعريف بالشاعر:
ً
ال  أوَّ

 أهم عن: نسبه، ومولده، ووفاته، وعلى بالشيخ عثمان بن فودي  تعريفي سأقصر فإنني

 عالقة من لها ملا العربي اإلفريقي، شعر في ومبدعا شاعرا  منه جعلت التي الثقافية الروافد

 البحث. هذا  بموضوع وثيقة

وُديِّ هو: نسبه: -1
ُ
بن عثمان بن صالح بن هارون، امللقب بالفقيه   ( *)عثمان بن محمد فـ

املؤمنين، شيخ اإلسالم، هو رجل اتسم بكل معاني الشهامة والشجاعة مع الدين والورع   أمير

 

الفقيه باللغة الُفالَّنية، وقد ضبطها الشيخ عبد هللا بن فودي )أخو عثمان( في فهرسته المسماة " تعني فوديكلمة "-(*)
"إيداع النسوخ" فقال: "ولقبه ُفودي )بفاء مضمومة ضمة إشمام، وبعد الواو دال مهملة مضمومة وبعدها ياء ممالة(. وقد 

المخطوطة على هذا النحو "فودي"، أي على نحو ما رأيت هذا الضبط موجودًا على عدد من عناوين كتب الشيخ عثمان  
ترسم كلمات كثيرة في المصحف برواية ورش عن نافع مثل: الهدى ـ الضحى ـ األولى ـ أي بياء بها عالمة اإلمالة، وهي  

".  ألف فوقها ونقطة واحدة تحتها. وقد جرت العادة على كتابة الكلمة في المطبوعات الحديثة بياء مثناة عادية "فودي
ولذلك سار يقرأها الكثيرون بدال مكسورة عوض المضمومة تيسيرًا للنطق. أما الذين كتبوا عن الشيخ عثمان وعائلته  

( فوديي، أما المتداول حاليًا على األلسنة في  Fodye(، وتارة أخرى، )Fudiباللغات األجنبية، فهم تارة يكتبون: فوديو )
 ."ُيومنطقة الهوسا وبالد الفالن، فهو: "ُفود  
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 من املشكالت  والتقوى،
 
وقام بمحاربة الفساد العقدي والسلوكي والسياس ي، وواجه عددا

 .(الهوساالتي يعيشها مجتمع بالد ) 

فريقيا العظام، الذين جاهدوا من أجل رفعة الدين  إ من أبطال ذلك املجاهد، واحد 

، فكان ووسطها فريقية، وخاصة في منطقة غرب أفريقيااإلسالمي ونشره في أرجاء القارة اإل 

سالمية على النهج الصحيح، ليس هذا فحسب، بل هو واحد إ لعمله عظيم األثر في بناء دولة  

ف وأشرس الحمالت الوحشية، التي شنها قادة من أولئك األبطال الذي تصدى وبقوة ألعن

اإلنسان  فريقية، وتصوير  ، لطمس الهوية اإل -اإلنجليزإسبانيا والبرتغال وفرنسا و   -االستعمار

فريقي على أنه ذلك الوحش الهمجي الذي يأكل لحوم البشر، وأن التمدن والتحضر الذي اإل 

بالدهم، في حين أن القارة حدث ويحدث لألفارقه، يرجع بفضل االستعمار األوروبي ل

األفريقية قد شهدت العديد من املمالك اإلسالمية، التي قامت بإفريقيا وبالتحديد في  

سم اإلسالم، وأقامت نظم حكمها على أسسه ومبادئه  ا، وحكمت شعوبها بالسودان األوسط

التاسع   قامت في القرن   وتعاليمه، ومن بين هذه املمالك كانت مملكة صكتو اإلسالمية التي

آدم ) عشر امليالدي، وقد كان املجاهد والقائد الهمام عثمان بن فودي هو قائد هذه الخالفة 

 .(43م:1971،عبد هللا األلوري

' جوبيرعلى أطراف إقليم '  "طقل"ن فودي في بلدة  بولد املجاهد عثمان  :  مولده ونشأته  -2

فودي، في أسرة متدينة ومثقفة  ، وقد نشأ بن م1754ـ ـ ه1168 عام:شمال نيجيريا الحالي 

من علمائه كانوا بين اآلباء واألجداد واألعمام، وقد كان  %85بثقافة علمية عالية، حيث أّن 

بينهم، منذ صغره، مشتغال بالدعوة إلى هللا، وكان والده معلم القرآن والحديث في قريته،  

 عثمان" إلى قبيلة الُف الشيخ  وينتسب "
َّ

الم، وفي هذه البلدة الصغيرة، وفي ي العريقة في اإلسنِّ وال

هذا الجو الديني الطاهر، نشأ "عثمان" فدرس اللغة العربية وقرأ القرآن، وقد ساعده والده 

على تنمية ملكة التعمق في العلوم الدينية ملا رأى فيه من حبه للدين وخدمته. فأصبح بفضل  

، جنوب الصحراء ة إلى إفريقياتعليم القرآن أحد املجاهدين الذين أدخلوا الدعوة اإلسالمي

 .وأقاموا دولة عظيمة وكبيرة على منهج اإلسالم 
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( 63م(، بعد مرض استمر به سنة، وعمره )1817هـ(، املوافق )1232توفي عام )  وفاته:  -3

للو  .(63م:1971،آدم عبد هللا األلوري)سنة، وخلفه ابنه الشيخ اإلمام محمد ب 

إّن دعوة الشيخ ابن فودي ليست تقليدا أو تأثرا بدعوة أحد، بل دعوته اإلصالحية:  -4

 }هي تنفيذ أمر هللا تعالى في قوله:  
ون  ه  ين  ُروفِّ و  ع 

 
امل  بِّ

ُمُرون 
 
أ ي  رِّ و 

ي 
 
ى الخ

 
ل  إِّ

ن  ُعو  د   ي 
ٌ
ة مَّ

ُ
م  أ

ُ
ك ن  ن مِّّ

ُ
ك ت 

 
ل و 

رِّ 
 
ك ن 

ُ
نِّ امل

نكرا فاليغيره بيده، فإن من رأى منكم م"في قوله:   صلى هللا عليه وسلم  ، وأمر نبيه{ع 

، وقد أشار ابن فودي "لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

للو بقوله: "وأخبرني أنه حين حصل له الجذب   بنفسه إلى ذلك فيما روى عنه الشيخ محمد ب 

غير ملل وال  إذ كان يواظب عليها من  - اإللهي، ببركة الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 

هللا، وجّده  حمهأمّده هللا بفيض األنوار بواسطة الشيخ عبد القادر الجيلي ر  -كلل وال فترة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم، فشاهد من عجائب امللكوت... وكساه الحق سبحانه وتعالى  

ة الدعوة إليه، وتّوجه تاج الهداية واإلرشاد إليه، فنادى مناد الحضرة: )يا أيها
ّ
الناس   حل

ده الحق سبحانه وتعالى به،  
ّ
أجيبوا داعي هللا( مرات، ليتأتى له اإلرشاد والدعوة... فقام بما قل

يحيى محمد  ) "وأّهله من الدعوة إليه والداللة عليه، فجعل يدعو إلى هللا ويدّل عليه

 (.25م:2010،األمين

أنه نشأ    :ئه وتالميذه هيالحقيقة الثابتة واملقّررة في مصنفات الشيخ عثمان بن فودي وأبنا

إلى  اس  و  ه  صوفيا على منهج الشيخ عبد القادر الجيالني، وعليه بنى دعوته اإلصالحية في بالد  

أن فتحها هللا تعالى عليه، وأقام فيها إمبراطورية إسالمية عظيمة واألولى من نوعها في التاريخ  

 .اإلسالمي اإلفريقي، وكذلك جميع أبنائه وإخوانه

فها فى التصوف، كتاب »وملا بلغت فى الذكر   ي فودبن  عثمان  الشيخ  كتب    ومن أهم 
َّ
التى أل

والورد« وكتاب »البصائر« وكتاب »الفرق بين علم التصوف للتخلق وعلم التصوف  

للتحقق«، وله "السالسل القادرية والسالسل الذهبية والسالسل الصوفية"، وهى كتب  

اتها وبها معلومات نادرة تحوى معلومات غزيرة عن دخول الطرق الصوفية إلى أفريقيا وانتماء

 .(145م:1964،محمد بللو)عن دور املتصوفة فى اإلصالح االجتماعى والسياس ى والثقافى

انًيا: عالقة الشعر بالتصوف:  
 
 ث
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ية، والتي ساهمت بال شك  واهر الفّنِّ
َّ
عر العربي عبر مسيرته بالعديد من الظ ِّ

ّ
لقد اتسم الش

واهر التصوف الذي يرجع سرُّ االهتمام به ملا  في تجديد مضامينه وإثرائها، ومن أهم هذه  
َّ
الظ

عر من عالقات وروابط جدّية.    ِّ
ّ
 يجمع بينه وبين الش

فالشعر والتصوف حقالن متقاربان في عالم معرفي واحد، هو عالم الروح املتخفي وراء  

الصورة عالم الواقع، إنهما يصدران عن روحية للعالم، فهما يتفقان في األسلوب، أي في 

 واإليقاع واللغة، ومن هنا أردنا البحث عن العناصر املشركة بينهما واملواطن التي يلتقيان فيها.

وفي، بأن التصّوف أحد منجزات الفكر البشري التي   ويفسر أغلب الّدارسين للخطاب الصُّ

تربطه بمختلف املعارف عالقات وطيّدة، وقالو: إن هناك وشائج قربى تجمع بين التصوف  

عر بشكل خاص، هذه الوشائج تتمثل في أّن كليهما يحيل  و  ِّ
ّ
الفن، بشكل عام وبينه وبين الش

 (. 53م:1954إلى العاطفة والوجدان)نور سليمان،

لنسقين مختلفين؛ بل هما من نسق واحد، مثال:   نإذن فالتصوف والشعر كليهما ال ينتميا

عرية على حّدٍ سواء ه ِّ
ّ
وفية والتجربة الش ما في حقيقتهما تجربة حياتية ونفسية  التجربة الصُّ

اعر. دان الشَّ  شعورية تكشف عن واقع الحياة اليومية وما تبلور عنها من مشاعر في وج 

جربة لكونها وليدة معاناة، ذلك ألّن   فالنص الصّوفي مثل النَّص الشعري يتميز بصدق التَّ

سم بالرمزية التي تف
َّ
رضها طبيعة املعاني  الصوفي عاشق ُينّفس عن مشاعره بكلمات تت

وفية   ر بلغة العموم، بل يلجأ إلى لغة الخصوص، فالتجربتان "الصُّ الروحية، فهو ال يعّبِّ

عرية" مرتبطتان، غير أّن الشاعر قد ال يكون متصّوفا أو ال يلزمه أن يكون متصّوفا،   ِّ
ّ
والش

ا وسيلة  ولكن الصّوفي هو شاعر سواء نظم القول أو نثر، فأداة اإلدراك عنده هي نفسه

ا جعل لغتهما مختلفة عن اللغة العادية،   اعر، فكليهما يعتمدان على الباطن، ممَّ الشَّ

والوسيلة التشبيهية التي يستخدمها في أداء ما يؤديه هي نفسها وسيلة الشاعر، وهذا ما يؤكد 

جربتين)حسان عبد الكريم، معد  (.137م:1954اختالف التَّ

هي عالقة تشابه وتماثل، وحّجته في ذلك أّن الرابط بين   ويرى بعضهم أن العالقة بينهما   

ّد وثيق ويمكن هذا الرابط في ميل كل من الشاعر والصوفي  عرية والصوفية ـــ جِّ ِّ
ّ
جربة ـــ الش التَّ
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به، ودليله في ذلك هو أّن املتصّوفين والشعراء الكبار أمثال:  جإلى االتحاد بالوجود واالمتزا 

عر في التعبير عن  رابعة العدوية، والحالج
ّ
، وابن الفارض وغيرهم، كانوا يستعملون الش

معانيهم، والكثير من جوانب تجربتهم الصوفية. فهي لغة الخصوص، ال لغة العموم، لغة  

املجاز والرمز، ال لغة التصريح والوضوح. فما يعانيه الشاعر خالل عملية تجسيد ما اختمر 

م به الصوفي في مقاماته وأحواله)عاطف جودة في ذهنه من تساؤالت وأفكار يشبه ما يقو 

 (. 134م:2009نصر،

 من الشاعر والصوفي يتشابهان في الوسيلة ويّتحدان في     
ّ
يتضح من كل هذا أّن كال

الهدف، كما يهدفان إلى تكوين رؤية للعالم، غير أنهما يختلفان في تحديد تلك املعرفة: معرفة  

جربتين واعتبار الخيال والحدس  تجربيه،عقلية منطقية. باإلضافة إلى  أوجه االلتقاء بين التَّ

ة مع   كائز األساسية في العملية اإلبداعية، لذا يلجأ كل منهما للرمز واإليحاء خاصَّ من الرَّ

التجربة الصوفية التي تعتمد على لغة خاصة ذات رؤية واسعة رحبة والعبارة عاجزة 

 محدودة. 

ؤى أو التعبيبمعنى أّن العبارات غير قادرة  عن كل األفكار   رعلى حمل كل معاني الرُّ

وفية، وانطالقا مما سبق، يتضح لنا بأنَّ هناك انسجام وتقارب بين التجربتين وهذا من   الصُّ

خالل ما أشار إليه "أدونيس" بقوله: "إّن الشعر رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج املفهومات 

ا في حاجة إلى الكشف، وال يمكن  السائدة، ويؤمن بأن الشعر كشف عن ع الم يظل أبد 

 إال إذا رأيناه وراء رؤيا للعال")إبراهيم محمد منصور،
 
اعر أن يكون عظيما  (. 134م:1995للشَّ

عر   ِّ
ّ
من النص السابق نتوصل إلى أّن "أدونيس" يؤكد بأن هناك رابطة قوية ومتينة بين الش

عر في نظره رؤيا ِّ
ّ
صوف والتي تكمن بأن الش ، والرؤيا بطبيعتهـــــــــــــــــــا خارج املفهومـــــــــــــــــــــات والتَّ

اعر الفرنس ي "رينه شار ـــــــــــــــ في كون  
عر هو الكشف عن ››السائدة، فهو يؤيد ما قال به الشَّ ِّ

ّ
الش

 إذا ملحنا 
ّ
عر أن يكون عظيما إال ِّ

ّ
خلفه عالم لم يبق أبدا في حاجة إلى الكشف. وال يمكن للش

")إبراهيم محمد ‹‹)رؤيا( للعالم، وال يجوز لهذه الرؤية أن تكون منطقية

 (.145م:1995منصور،
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وفية الكشف املستمر النضال ضـــــد  عر من الصُّ
ّ
وبالتالي يدعو أدونيس أن يأخذ الش

ه شكل نهائي.   املنطقية العقالنية ورفض الخضوع بشكل مفروض على أنَّ

عر واقعها إنساني  وما يمكن قوله أّن هنا ما  ِّ
ّ
صّوف. فحقيقة الش عر والتَّ

ّ
يفصل بين الش

عي إليها. ولكن   بحت، بينما حقيقة التصّوف هي حقيقة وجدانية متصلة بالذات اإللهية والسَّ

صوف تجربة وجدانية وليست   ما يجمع بينهما ويمثل محّل التقائهما أو تقاطعهما، هو أن التَّ

عبير وإخراج كتابية، وبالتالي تحتاج أداة للتَّ  جربة الشعرية للتَّ عبير وتجد ضــــــــــــــــــالتها في التَّ

غوي.
ُّ
ريقة األنسب للتعبير الل

َّ
عرية التي تمثل الط

ّ
غة الشِّ

ُّ
 مكنونات الذات بواسطة الل

” مضمونه أن موقف علماء أهل السنة ”بمذاهبهم الفقهية خاطئهناك افتراض “و

صوف هو الرفض املطلق للتصوف، دون تمييز بين أقسام  املتعددة” من الت ةواالعتقادي

ووجه الخطأ في هذا االفتراض أن املوقف الحقيقي لعلماء أهل   ،التصوف وأصناف املتصوفة

السنة من التصوف يتجاوز موقفي الرفض املطلق والقبول املطلق، إلى موقف نقدي تقويمي  

قائم على قبول أقسام التصوف املوافقة للكتاب والسنة “التصوف السني”، ورفض أقسامه 

يجابي من املتصوفة الحقيقيين، وموقف  إ  “، واتخاذ موقفياملخالفة لهما ”التصوف البدع

 . سلبي من أدعياء التصوف

رغم اعتراض اإلمام أحمد بن حنبل بعض سلوكيات الصوفية فى عصره، لكن فى ذات ف

يجابيه، حيث نجد في الجزء الثاني من  إ الوقت ينقل عنه وصف بعض الصوفية بأوصاف 

قد سئل مرة  "   :اإلمام أحمد بن حنبلطبقات الحنابلة للقاض ي محمد بن أبي يعلي، في عقيدة  

نه قال أ ونقل عنه    ،"عن املريد، فقال أن يكون مع هللا كما يريد وأن يترك كل ما يريد ملا يريد…

العلم أجلسهم(. و نقل إبراهيم )وقيل له يجلسون في املساجد فقال:  ،وقد سئل عنهم

ا أفضل منهم، قيل: إنهم القالنس ي أن اإلمام أحمد قال عن بعض الصوفية :ال أعلم أقوام

 (. 152املكي،د.ت: الحفيظ )عبديستمعون ويتواجدون، قال: دعوهم يفرحوا مع هللا ساعة

ن القراءة الشاملة لتراثه الفكري تبين أن موقفه الحقيقي من إ أما اإلمام ابن تيميه ف

ض هذه النصوص لرفضه  بعالتصوف ليس الرفض املطلق، بل املوقف النقدي، حيث تشير  
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قفي الرفض والقبول املطلقين كقوله )وألجل ما وقع في كثير منهم من االجتهاد والتنزع فيه  ملو 

وقالوا : إنهم مبتدعون، ، تنازع الناس في طريقهم؛ فطائفة ذمت ” الصوفية والتصوف ”

خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من األئمة في ذلك من الكالم ما هو معروف، وتبعهم 

لت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق، اوطائفة غ، أهل الفقه والكالم على ذلك طوائف من

 وأكملهم بعد األنبياء وكال طرفي هذه األمور ذميم. 

اتساقا مع ما سبق تقريره من كون املوقف الحقيقي لعلماء أهل السنة   أقسام التصوف:

ة، اتفق  من التصوف هو املوقف النقدي، الذي يميز بين أقسام التصوف وأصناف الصوفي 

 .على إن للتصوف أقسام متعددة العلماء بما فيهم علماء الصوفية

نحو تقسيم صحيح للتصوف وقد قسم بعض الباحثين املعاصرين التصوف إلى قسمين 

 :هما

: ويستند إلى مذاهب أهل السنة الفقهية واالعتقاديه وعلى وجه أوال: التصوف السني

 .الخصوص املذهب االشعرى 

 : ويستند إلى مفاهيم وعقائد أجنبية، ويتضمن عدة مذاهب هى:التصوف الفلسفي ثانيا: 

: ومضمونه إمكانية حلول روح هللا تعالى في اإلنسان، وينسب إلى الحالج أ. مذهب الحلول  

 في كتاب الطواسين. 

: ومضمونه إمكانية اتخاذ الذات اإلنسانية بالذات اإللهية، وينسب إلى ب. مذهب االتحاد

 امي. البسط

: ومضمونه أن هنالك وجود حقيقي واحد هو وجود هللا تعالى، الوجود ج. مذهب وحدة

أما وجود املخلوقات فهو وهمي مصدره خداع الحواس، وينسب إلى عدد من أعالم التصوف  

  .(245م:2005،مجدي إبراهيم) منهم ابن سبعين

ا: عرض لقصيدته الدالية في مدح رسول هللا صلى هللا عل
ً
الث

 
 يه وسلم:رث

، وقد افتتح هذه القصيدة بذكر غرامه 62وهي أول قصيدة نظمها بالعربية، وهي 
 
بيتا

وشوقه للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم، وكما عّبر عن تجربته الروحية ووصف عاطفته  
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املحمدي، وتحدث على طريقة الشعراء الصوفية الذي اتخذوا شخصية الرسول موضعا 

 لحبهم وشوقهم ويقول:

اِشـــمي محمده   ـــــــر الــــــــــــــــــه  ــــب 
 
 ــــــــــــــل لي مســــــير نحو طيبة مسرعا           ألُزور  ق

ـــــــكمَّ 
 
ـــها          وت ــــــــاِفــــــــــــــــ ـ

 
ـــــن
 
ــــاُه في أك يَّ ــــــا ر 

 
ــش ــ

 
ــــا ف ـــــــــــــــــمَّ

 
 نحو محمد ـــــش الحجاجل

ال       ِ
ــــِمُل الدموع موب  ــ ـــــــــه  ـــــــــــــــ

 
 أن

ُ
ت ــــــوِدر 

ُ
 شوقا إلى هـذا النبى محمــد    غ

 
 
 ـوى حب النبى محمــدـــــإال ح            ا لى مفصلـــالرحمن م  ـــــسمت بِ ــــــأق

           إن قيل لى ماذا يشوقك فى الورى
 
 ـــــــف

ُ
ــأق  ول إنى عاشق ملحمدــــ

ــــن ع  ـــم  ثل النبى محمدـــى مر  الو   يا فـم           املين جنــودهــــرب الع ِش ر  ــــــــــــــــ

من خالل هذه األبيات نرى أن الشاعر مشتاقا ومتفانيا في حب النبي صلى هللا عليه وسلم،  

املدينة املنورة بأنواره، واملعطرة بروحه الطيبة، لقد وليس له أمل في الحياة سوى زيارة قبره في  

 زاد شوقه ملا رأى الحجاج أسرعوا في السير نحو مدينة الرسول. 

ويستمر في التعبير عن حبه وشوقه إلى زيارة حبيبنا صلى هللا عليه وسلم، ولو قدر هللا له  

 السير إلى مدينة الرسول لنال غاية مطلبه ويقول: 

ِل محمدلو سرت طيبة نلت  ع 
 
ِب ن ـــــــــر 

ُ
ًرا في ت ِ

 
ـــــــــــــــف ـــــــــــــــ ـ ـــــــع 

 
 غاية مطلبي         ُمـــــــت

ِد  ِ
ي  ِد هذا السَّ

 
ق
 
ِفيُض لف ِعي ي  م  ــبي أن أزور دياره         د  ـــــــــــــــ ـــــ

 
ـــــل
 
ــــــــــــار ق

 
 أو   ط

ــــــــــــــــمي دموعي 
 
ـــــــبي محمدتهـــ

َّ
ــــــــب  الن ــــــــــــــــــــــ ـــــــــني ُحــ اب 

 
ــــــد  ذ

 
 إن ذكرت فناءه         ق

هكذا يظهر لنا شدة شوق الشاعر للنبي صلى هللا عليه وسلم، وما يكنه صدره من عاطفة 

 صادقة، بأسلوب شعري قوي، ومعان دقيقة لطيفة. 

  عليه وسلم: ويقول في معجزات الرسول صلى هللا

ا الــــذي يحوي كرامة أحمد
 
ٌق مثلها      مــــن ذ

 
ل
 
 خ

 
ت

 
ـــــــــؤ ــــه لم ُيـــــ

ُ
ـــــــالقـ

 
 أخ

 مُ 
ُ
ــــرة

 
ــــــث

 
ــــل ك م  ــــالــــــرَّ

 
ها       ك ِ

د  ــــــــوم ِبع 
ُ
ـــــــــــــــــق ا ي 

 
ــــــن ذ ـــــاتـــــــه م   ـــعجزات محمدــــــــــــــــآي 

ـــــــــــــــــــــل النبي محمد
 
ى ِمــــــث ر  ـــــا في الــــو   مـــــــــن عرش رب العاملين جنوده       م 
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نا       بل في الزبور صفاة هذا املرشد ِ
 في التوراة نعت نبي 

 
ــــد خط

 
 ق

ـــــياه ي   ِ
 
تد إنِجــــــيل عيس ى شاهد بصفاته       در  الـــــــــش  ـــــــــــدل من هو ُمه 

بعد أن ذكر الشاعر بعضا من معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم، أخذ يعدد لنا عجائب  

 النبي التي ال ينتهي، فاستمر في إظهار عشقه مبينا عجزه وعجز غيره عن ذلك، فيقول:

ـــــِط 
 
ـــــــــائبا ملحمد      أت ِبديـــــا مــــــن يــــُعـــــــد  عج   ــــــــيق يا ذا كيل بحر ُمز 

 لذلك معجزات محمد
 
ــــــــت

 
ـــاق ــ

 
 يا من يعد  الرمل في عرصاتها       ف

ــــــــــير العاملين محمد ــــــــــــــ
 
ًحــــــا لخ ــــــد  ـــد علمت بأنني ال أحسن       م 

 
 ولـــــق

ــــــديت لحبه فجلوته       ــــــِكــــــن ُهـ
 
ِد  ل ــــــــــــــا من د 

 
 أن

 
 وال

 
ي ال ِ

 
ــــــو  ِمن ه 

 
 ال ل

وفي آخر القصيد يتوسل الشاعر بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم وبخلفاءه الراشدين 

في طلب العفو واملغفرة من هللا تعالى والنجاة من الهالك، والنجاة من هول يوم القيامة 

ل له زيارة النبي   وعذاب النار، ومن فتنة سؤال القبر، وأن يفتح هللا له أبواب جوده، ويسّهِّ

 صلى هللا عليه وسلم، ويقول:

د املذنب       يا عمدتي يا موئلي يا مقصدي ا ِبـــــــــــــــيــــد الُعـــــبي 
ً
ــــــن آِخــــذ

ُ
 ك

ِني  ِ
ج 
 
ــك يا إلهي ن ــــــاب  ـــــــــــــت ب  ــــــــــــ ــــــــــــــــي 

 
ــــــوم الِقـيامة من عـذاب موقد       وأت  ي 

 يا رب إن لم تعف حق لي الردى        وقني هـــــــــماك عــذاب نار موصد

ـــــــــــــــــنقذي يا سي  
ُ
ـــــاِلــــقي يا مـ

 
ا للنكير املرهب        يا خ

ً
ــــــــــــــــــــــن لي ُمــــــِغــيــــث

ُ
 دك

ـــ
 
ِن ل

 أحــم هــــــو 
 
رة ــــــوالي  زو  ــ ـــــــــــــــ ـــل أيا م  ِ

ــــه  ا         س 
 
ن ِبي 

 
ـــــــــُزور  ن ــــــــــــــ

 
ـــــا من أن ن

 
    دن

 (57م:1967،آدم، عبد هللا اإللورى )

وهكذا عّبر الشاعر عن عواطفه وأحاسيسه املتزايدة تجاه النبي صلى هللا عليه وسلم،  

 وألفاظ لطيفةبلغة سهلة، 

 :عرض النتائج واملناقشة

 :وفي الختام قد توصلنا إلى النتائج التالية 
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 .أن التربية الروحية تساعد على تهذيب النفس مع الزهد والتواضع واإلخالص .1

 .أن الشيخ عثمان قد نجح في تربية روحية ألتباعه  .2

عثمان عليهما في بناء أن العلم والتربية الروحية أساسان لكل خير، حيث ركز الشيخ  .3

 .دولته

للشيخ دور كبير في نشر العلم والعبادة والزهد في السودان الغربي في القرن التاسع   .4

 .عشر امليالدي 

ن الشيخ عرف بالتقوى والصالح مع غزارة العلم واملعرفة والتأني الحكيم مع العزم أ  .5

ربية الروحية التي هي  الحاسم املتوكل على هللا مما جعله قدوة للناس، والقدوة في الت

 . أفضل الوسائل وأقربها إلى النجاح

أن املوقف الحقيقي لعلماء أهل السنة من التصوف يتجاوز موقفي الرفض املطلق   .6

والقبول املطلق، إلى موقف نقدي تقويمي قائم على قبول أقسام التصوف املوافقة 

“، يلهما ”التصوف البدعللكتاب والسنة “التصوف السني”، ورفض أقسامه املخالفة  

  يجابي من املتصوفة الحقيقيين، وموقف سلبي من أدعياء التصوف إ واتخاذ موقف 

  االستنتاج والتوصية

 :ونوص ى باآلتي

على الجيل الحالي أن يهتموا بقراءة سير السلف الصالح لتزكية النفس، وصقل الفكر  .1

 .واالقتداء بهم في أخالقهم وأعمالهم

املناهج الدراسية املعاصرة لتنشئة جيل مؤمن باهلل مع حبه لدينه  تدريس سيرهم في  .2

 .ووطنه

جنوب    وعلماء إفريقيا  العالم العربي واإلسالمياالهتمام بالثوابت املشتركة بين علماء   .3

 .لنشر ثقافة التعايش السلمي في املجتمعات والدول  الصحراء 
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 مستخلص البحث

إن الواقع الذي أصبح يعيش فيه الشاعر، واملحاط بكل أنواع القهر والسلب والغربة واالغتراب، 

مليء باألحقاد هو الذي جعله يطلب عاملا آخر، غير هذا العالم األرض ي، الذي يرى فيه أنه 

والشرور، لذا كان العالم السماوي، عاملا أفضل وأنقى وأطهر، فكان أن ارتبط شعره وانغمس 

في فوضويات ومجازات اللغة، إنه االنتماء لعالم الروح، االنتماء للتجربة الصوفية، هذه اللفظة 

ية والتجربة الفنية التي أثارت جدال دينيا كبيرا منذ القديم وإلى يومنا هذا ، فالتجربة الصوف

منبعان من منبع واحد، وتلتقيان عند نفس الغاية، وهي العودة بالكون إلى صفاته وانسجامه 

بعد أن يخوض غمار التجربة فكل من الصوفي والشاعر يحلمان بعالم مثالي ومتكامل ، هذا 

ح، حيث النموذج من الكمال لن يجدوا له وجودا داخل هذه األرض بل عاملهم وهو عالم الرو 

الصفاء والسكينة تتنزل من كل صوب وحدب. وعليه فال نستغرب اهتمام الشعراء املعاصرين 

برجال الصوفية  ، حيث يعدونهم رموزا للحيوية الباطنية والتجربة الطازجة والحدس املتوهج 

واالتصال الفطري بالوجود، ويختلف الشعراء حسب اتجاهاتهم الشعرية والفكرية، وهذا ما  

لكتابة الشعرية املعاصرة التي تتخذ من عالم التصوف أساسا ومنطلقا لها تنحو املنحى جعل ا

الذي أخذته الكتابات الصوفية قديما شعرا أو نثرا، حيث الرمز هو الدعامة األساسية، أو  

املكون األساس لكتابته وانسجامه بعد أن يخوض غمار التجربة . وعليه نرصد عالقة الشعر 

 لة الرمز الصوفي  في الخطاب الشعري بالتصوف ،  ودال

 الكلمات الرئيسية:  اللغة العربية, املدارس النظامية, مراحل التعليمية, 

mailto:ameraniassia@gmail.com
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 املقدمة:

 والسلب القهر  أنواع بكل واملحاط الجزائري،  الشاعر  فيه يعيش أصبح الذي  الواقع  إن

  مليء أنه فيه يرى  الذي األرض ي، العالم  هذا غير آخر، عاملا  يطلب جعله  الذي هو واالغتراب، والغربة 

  شعره ارتبط أن  كانف وأطهر، وأنقى أفضل  عاملا السماوي، العالم كان لذا  والشرور، باألحقاد

  هذه الصوفية، للتجربة  االنتماء الروح، لعالم االنتماء إنه اللغة، ومجازات   فوضويات في  وانغمس

 . هذا  يومنا وإلى  مالقدي منذ كبيرا دينيا  جدال  أثارت التي اللفظة

  وهي  الغاية، نفس  عند وتلتقيان واحد، منبع  من منبعان الفنية والتجربة الصوفية فالتجربة

 التجربة   غمار يخوض  أن بعد  نسجامهوا  صفاته  إلى  بالكون  دة العو 

  يجدوا لن  الكمال  من النموذج هذا ، ومتكامل مثالي  بعالم  يحلمان والشاعر  الصوفي  من فكل

  صوب كل  من تتنزل  والسكينة الصفاء حيث الروح، عالم وهو  عاملهم بل  األرض ذهه  داخل وجودا  له

 وحدب.

  للحيوية رموزا يعدونهم حيث الصوفية برجال  املعاصرين الشعراء  اهتمام نستغرب  فال وعليه

 حسب الشعراء   ويختلف بالوجود،  الفطري  واالتصال املتوهج والحدس الطازجة والتجربة الباطنية

   الرموز  هذه على  ا يضيفونه  التي اإلضافات بعض  في  والفكرية شعريةال اتجاهاتهم

  الطرفين تحكم التي العالقة  عن  وتحر بحث مسيرة القديم منذ الشاعر مسيرة  كانت لقد

  تصفو  الذي الروحاني العالم هذا إلى  يلتجئ   جعله ما هو املادية   الصبغة طغيان ألن والجسد، الروح

 بخالقها.   املتعلقة القلوب فيه  وتهدأ النفوس فيه

  العبثي،  العالم عن  لالنطالق  بعيدة  محاولة والصوفي  الشاعر بين  الوثيقة العالقة ظلت " لذا

 . الكونية الحقائق  خاللها تشف تجريدا أكثر  أفكار عن  بحثا
 

 الصوفية    ماهية في  .1

    :التصوف لفظ أصل لغة -أ

 هو والذي الصوف، بلبس  يتصل االشتقاقات هذه أولى  ولعل اللفظة هذه معاني  تعددت

 أي  بالصفاء يتصل  ثاني اشتقاق وهناك الزائف، ومتاعها الحياة، في  الزهد أو  الفقر  على  عالمة

  ويعني سوفيا وهو األصل  اإلغريقي اللفظ إلى  البعض يرجعه ثالث معنى وهناك الروحية، الطهارة
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نون  غنى   ان  بكاؤك وال .ترقعه الصوف لبس التصوف ليس:الصوفيين بعض ويقول  .1الحكمة
ُ
و   املغ

  كدر  بال  تصفو أن  التصوف  بل   مجنونا صرت قد كأن اضطراب طرب وال  وال  رقص وال  صياح ال 

 2  مكتئبا هلل خاشعا ُترى  وأن  والدي والقرآن الحق وتتبع

 :اصطالحا  -ب

 أن  العربية  املصطلحات  معجم في  ورد كما ومفاتنها، ومحاول  الدنيا  مباهج من تماما التجرد هو

 االلهي بالنور  التمتع  دون  يحول  الذي  الكثيف الحجاب  ذلك الجسد من التخلصهو  التصوف

 .  االلهي  بالعشق  يقترن  فناء    العلية الذات في  والفناء الكون  على  الفياض 

فالتصوف بذاته ثمرة كبرى في املعارف االسالمية ، وروح ملجموع حقائق االسالم من عبادة  

وايمان ويقين وعرفان ، اذ تطورت دائرته بتقدم الزمن من ظاهرة فردية بين االنسان وربه الى ظاهرة  

 3اجتماعية كثر رجالها وأتباعها "  

 وقد ، بمكان الصعوبة من أمر الصوفية مفهوم تحديد أن  هو  هذا من نستنتجه  أن يمكن ما

 مظلمة، حجرة في  الهندوسيين  بعض عرضه فيل قصة "املثنوي " كتابه  في  الرومي الدين جالل قص

 مثال أي على  ليعلموا بأيديهم فلمسوه  يبصروه، أن  منعهم املكان ظالم ولكن ليخبره، الناس فتجمع

 عيونه  أن البد :فقال أذنه، وبعضه املاء، أنبوب يشبه إنه  :فقال خرطومه، بعضهم فلمس هو،

 ال  الحيوان أن فأعلن ظهره بعضهم وملس  كالسارية، أنه فحسب رجله بعضهم وملس  كبيرة، كمروحة

 أن  إال  يستطعون  ال  بالتعريف للتصوف يعرضون  الذين حال  وكذلك العظيم، العرش يشبه أن بد

 تعريف ال    يكون  ولن  نفوسهم، أحسته  عما التعبير يحاولوا

 ليست الصوفية أن ذلك وبسبب، 4  فرد لكل  املستكين الديني الشعور  من خفية  كل يضم مفهوم

 وقضايا مقدمات غير من معرفة  ثمرة هي  ولكنها ، باأللفاظ يوصف  أو بالعقل يفهم أن يمكن علما

  ،وشهواتهااذن التصوف في حقيقته تسامي بالروح فوق كل ماديات االرض   ، تجريب أو  وبراهين 

  قلوبكم إلى  وإنما صوركم إلى  وال  أجسادكم إلى  ينظر ال  للا  إن  والسالم   الصالة عليه  لقوله  مصداقا

 الحكيم القرآن من آيات إلى  ذلك في  يستندون  و االلهية، املحبة هي  الصوفي  أو التصوف فغاية

 :تعالى  أيضا ويقول  54 / املائدة سورة] ويحّبونه﴾ يحّبهم بقوم للا  يأتي  ﴿فسوف :تعالى  قوله  و منها

 31 /عمران آل للا﴾ يحببكم فاتبعوني للا  تحّبون  كنتم إن  ﴿قل

 حيث له؛  مقامة شبه  في  اإللهي الحب إلى  تشير الشعر من أبياتا  القادر  عبد األمير أورد وقد

 في  يقول 
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 :مطلعها

ى 
ّ
 يرى  ال  حيث من املحبوب له  تجل

 رقيبنا  فغاب به وغيبتي

 املرا  وانحسر  الَيْين حجاب وزال

 ولحظة  حين كل   أراه فصرت

 5حاضرا  وكان غاب وقد

 الخطأ  ومن  ، الفلسفية والتأمالت  الديني بالفكر كبيرا ارتباطا مرتبط التصوف ظاهرة وجود

 رجسه، من وتطهيره القلب تصفية  هو اإلسالمي والتصوف. اإلسالمية الحضارة نتاجات  من اعتباره

 التخلق هو والتصوفوالتأمل ،  والخشوع الدنيا وهجرها ملذات  من والتجرد هلل العبودية وإخالص

 وفي  ، الحكمةتعني وكلمة التصوف باليونانية ،  الشرعية  اآلداب مع  وبالوقوف اإللهية باألخالق

تأثيره   في  كامنة األدب  قيمة  وكانت للقارئ،  الوعظ مضمون  افهام غايته كانت اإلسالمية العلوم

 املتصوفة  كتابات فكانت الذات، تغيب وعليه  اللغة تيسير الى  أدى مما ،املتلقي نفسية في  وفعاليته

 مرتبطة  كانت اللغة أن  وبما املتداولة، واإلبداع  التفكير طرق  في  الثبات عناصر على  ثورة املتأخرين

 هار جوه لكن  التشكيلية  الذوقية بنيتها وتغير التعبير إلى  هذا أدى ربما محدودة، وكتابة بإسناد 

 .  التراث من نابعة أصلية كانت التحتية وبينتها

فقد   ورموزه ، في معانيه واإلبحار في عامله  وولوجا خاصا  ذوقا تتطلب الصوفي  األدب  فدراسة

و الكثير من  ،  تناول الصوفيون االدب والحب االلهي عبرة وموعظة ونصحا وحكمة ونثرا وشعرا 

الحكمة و املوضعة و الفكر و املعاني و االخيلة و اعمق مشاعر االنسان، كما حفل ادبهم بروائع  

 . املناجاة

 إطار  عن خرجي ولم والسلوكي، الخلقي بالجانب ارتبط اإلسالم في  التصوف أن نرى  سبق مما

 مع خاصة  عميقة فلسفية أبعادا أخد ذلك بعد ألنه  بداياته، في  خاصة  اإلسالمية  الشريعة  أحكام

     عربي وابن الحالج،

 باألوامر، االلتزام من بأحكامها والعمل  ة يالحقيق الشريعة بين فرق  ال  أنه  يتضح وهكذا...وغيرهما

 .  الروح صفاء الروحية ويحقق الطهارة إلى  يوصل  واملحرمات النواهي، عن واالبتعاد
 

 : والتصوف الزهد بين. 2
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 األولى  الخطوة أنه أم التصوف هو  الزهد فهل يمكن حيال ذلك ان نطرح التساءل االتي ،

 ؟  التصوف إلى  للوصول 

 وغير  واملسلمين العلماء من الكثير فهناك ، التصوف لظهور  مهدت  سابقة مرحلة  الزهديعد 

 "ابليس تلبيس" كتابه في  "الجوزي ابن" الخصوص على  منهم والتصوف الزهد بين  ميزوا املسلمين 

 أن  حاول  والذي ، والتنبيهات االرشادات في  سينا وابن السائل، شفاء ابن خلدون في  الرحمان عبد"و

 ، والصوفي  الزاهد والعابد بين يفرق 

 الجبروت  قدس إلى  بفكره صرفواملن العابد، باسم يخص ونحوهما والصيام القيام يقول  حيث "

 عابدا، كان العبادة  طلب عليه غلب من العارف باسم يخص سره  في  الحق  نور  لشروق مستديما

 6"  .الصوفي  هو  هنا والعارف"  زروق  بن أحمد بن أحمد العباس أبو ويقول "  ترك عليه غلب ومن

  لقارئ   منه  يتمكن عاملا السابق في  كان كما يعد لم املعاصر، الشعري  الخطاب  في  املتأمل إّن 

عاملا   إنه والحدود، باألبعاد  يعترف ال  عاملا واأللوان، بالحركة يموج سحريا  عاملا  أصبح  فقد بسهولة،

 إنه ،   واالنفعال التأثر على  قائما خطابا يعد لم أنه كما ، املطلق وراء والسعي  والتجاوز، لتخطي 

 املعرفة وخطاب الداللي، والتعدد التأويل، خطاب هو لذلك وتبعا املعرفي، خطاب التساؤل 

 بفضل الصفات هذه املعاصر  الشعري  الخطاب  أكتسب وقد.األبعاد واملتعددة  اآلفاق، املفتوحة

 الحديث العصر ففي .،  القصيدة لهذه التطور  من الكثير حققت جديدة فنية قيم على  انفتاحه 

 يتماش ى تراثيا  مرتكزا  التصوف في  وجدا لبعض القديم، العربي التراث  على  الشعراء اطالع وبفضل

 العربي  الواقع وأن خصوصا ،  الشعرفي  األوفر النصيب للخيال تجعل  التي الغربية باملذاهب والتأثر 

 عان التي ،والقهر والتخلف القلق  ظروف نتيجة  ، االتجاهات هذه بمثل للتأثر يوم ذاك مهيئا  كان

 في  الظروف هذه ساهمت وقد.، ذلك بعد أو االحتالل  مرحلة في  سواء عام بشكل العربي اإلنسان منها

 اآلالم على  الروحي  للتسامي رمز أنه على  التصوف إلى  ينظر فغدا الشاعر لدى  الثوري الوعي  تطور 

 الصلة وثيق كونه  في  تتمثل اليوم التصوف أهمية فإن وعليه،   الواقع عالم من الفردية  وهموم

   فيه  الخفية  العناصر عن يبحث وإنما الواقع، بوصف يكتفي ال  فالشاعر.الحديث   مفهومه  في  بالفن 

  الواقع  يجعلهي أن  الشعر مهمة الن 
 
 .العادي  الوعي  عن منه  يخفى ما ويكشف حيا

 وعلى ، انقاض العالم ،  والفيلسوف الصوفي  مهمة عن تختلف ال  عرا الش مهمة فإن  هنا من

 عالم من ماال ك  أكثر  عالم تصور  إلى  منهما كل  سعي  من تنبثق والشعر التصوف، بين الصلة  فإن هذا



 وتعليمهاوآدابها  العربية اللغة عن الدولي  المؤتمر

1(1), (2021), 234-253                                                                                                                                               239 

  وسمو النفس، على  وطأته  وشدة ، الواقع بفضاعة  اإلحساس هو  التصور  هذا ومبعث ، الواقع

 .كياننا تعذب التي الحقيقة مع للتماس الروح

 الشعراء  عند  اإللهام. 3

 إستغراق حالة  في  والصوفي  الشاعر ايكون وفيها  الصوفية، عند الكشف  أو  بالتجلي يعرف 

 النقاء  حيث الحقيقة  بعالم واالمتزاج التام، الفناء  حال ببلوغ الصوفي  عند أقصاها   تبلغ الحلم  أو

 إمتزاجه في  يوغل أن الشاعر استطاع  وكلما طلبه، ومنتهى الصوفي  غاية  هي  الحال  وهذه  .والنور 

 7.الالمتناهي  الصوفي  السمو قارب بالعالم،

 ما هذا ولعل والشعر، التصوف بين واالتفاق  التالقي  نقاط من الكثير نجد فإننا  هنا ومن

 يعد أدونيس جعل

 "  شعريةتجربة  التصوف"

 :  قوله  في  عنها يعبر أدونيس  فإن والتصوف الشعر بين اإلرتباط فكرة  عن أما 

 تعارض هناك فكان  القدامى نقادنا، عند يكن لم املفهوم هذا  ولكن ، وسوريالي  صوفي  أساس هو" 

 ويعتزل  الدنيا، فينبذ الصوفي  أما معها، ويتفاعل  الحياة مع  يلتحم فالشاعر والصوفي، الشاعر بين 

 8"   اإللهية بالذات صلة  ذلك بدل ويقيم الناس

 والتصوف  الشعر بين  الصلة. 4

 إلى  يقودنا وهذا صوفيا للا  إلى  الداعي  ويكون  أعرابيا، الشاعر  يكون  أن الشعر آلة تمام ومن

ن  حتى بالتصوف الشعراء  وعالقة بالشعر، الصوفية  عالقة في  البحث ضرورة  واضحة صورة نكّوِّ

 الشعر، على  أحوالهم عن  التعبير في  اعتمدوا املتصوفة نجد ولذلك .بالتصوف الشعر عالقة عن

 عند الشعر أصبح وهكذا .للتصوف الشعراء  إلتفات على   زمانيا  متقدم املتصوفة قبل من يعد وهذا

 الصوفي  تربط التي الرابطة  عمق على  أدل وليس التصوف، لتجربة مرادفة ثانية تجربة املتصوفة

 العدوية  ورابعة الفارض وابن عربي وابن  الحالج أمثال الكبار متصوفين (متصوفا ) أن من بالشاعر

  جوانب من كثير عن  التعبير  في  الشعر استخدموا وقد كبارا، شعراء الوقت نفس في  كانوا وغيرهم،

 وقد العادية، اللغة  لضيق إدراكه بعد رمزية صوفية  بلغة الشعر استعان  ولقد .الصوفية تجربتهم

يقول الحالج وهو أحد أعالم التصوف    العبارة ضاقت الرؤية اتسعت عندما الشنفرى  ذلك  إلى  أشار

عبارتنا " ، وذلك اشارة الى ضرورة الوقوف على  ترشده لم إشارتنا  على  يقف لم من" االسالمي  

املعاني التي يقصد اليها املتصوفة حتى تتحصل لنا الفائدة ، فمن ال يعرف رموز الصوفية ال يمكن  
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 للشعر القارئ  أن ذلك .العبارة ال  اإلشارة سبيلها  غامضة لغة  الصوفية واللغة  أن يفهم عباراتهم ، 

 9للعبارة   املباشر املعنى باب  من إليه يدخل أال  عليه يجب الصوفي 

مسيرته بالعديد من الظواهر الفنية ، والتي ساهمت بال شك في   لقد اتسم الشعر العربي عبر 

تحديد مضامينه واثرائها ، ومن أهم هذه الظواهر التصوف الذي يرجع سر االهتمام به ملا يجمع  

 10بينه وبين الشعر من عالقات وروابط  جدية  

لتي  بان التصوف أحد منجزات الفكر البشري ، االصوفي ويفسر اغلب الدارسين للخطاب 

تربطه بمختلف املعارف عالقة وطيدة ، يرى الباحث عاطف جودة نصر أنه " هناك وشائج قربى  

تجمع بين التصوف والفن بشكل عام وبينه وبين الشعر بشكل خاص ، هذه الوشائج تتمثل في أن  

 كليهما يحيل الى العاطفة والوجدان "  

الدراك عنده هي نفسها وسيلة  فالصوفي هو"  شاعر سواء نظم القول أو النثر ، فاداة ا

، والوسيلة  الشاعر " ، فكليهما يعتمدان على الباطن ، مما جعل لغتهما مختلفة عن اللغة العادية 

التشبيهية التي يستخدمها في أداء ما يؤديه هي نفسها وسيلة الشاعر ، وهذا ما يؤكد عدم اختالف 

 11  التجربتين

ي يتشابهان في الوسيلة ويتحدان في الهدف ، يتضح من كل هذا أن كال من الشاعر والصوف

كما يهدفان الى تكوين رؤية للعالم ، غير أنهما يختلفان في تحديد تلك املعرفة : معرفة تجربية /  

معرفة عقلية منطقية ، باالضافة الى أوجه االلتقاء بين التجربتين ، واعتبار الخيال والحدس من 

ية ، لذا يلجأ كل منهما في الرمز وااليحاء ، خاصة مع التجربة  الركائز األساسية في العملية االبداع 

الصوفية التي تعتمد على لغة خاصة ذات رؤية واسعة ورحبة والعبارة عاجزة محدودة فالنفري يرى :   

 12" أنه كلما اتسعت دائرة الرؤية ذاقت العبارة " 

بمعنى أن العبارة غير قادرة على حمل كل معاني الرؤى ، أو التعبير عن كل األفكار الصوفية ،  

وانطالقا مما سبق يتضح لنا بأن هناك انسجام وتقارب ، بين التجربيتين وهذا من حالل ما أشار  

ويؤمن بأن   ،اليه ادونيس بقوله " ان الشعر رؤيا ، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج املفهومات السائدة  

الشعر كشف عن عالم يظل أبدا في حاجة الى الكشف وال يمكن للشاعر ان يكون عظيما اال اذا  

 13رايناه وراء رؤيا للعالم "  

 :  الصوفي  الشعر بدايات. 5
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 كما في املشرق العربي   بعدة مراحل -بما فيه الجزائر–مر التصوف في املغرب العرب ي  
 
وتماما

" ، 
 
مدينة القيروان ، ككل املدن العربية األولى ) البصرة   فمنذ البدء شهدت بدايته كانت زهدا

  110البصري ) املتوفى عام  حركات تزهد ونسك عديدة . ففي الوقت الذي كان فيه الحسن  والكوفة (

ينزع في سلوكه إلى حياة روحية خالصة، يتخذ من   م ( ، وهو الذي يعد رائد التصوف 720 -ه 

  -ه  107عام  ة معرفة وكشف ، نجد في القيروان إسماعيل بن عبيد ) املتوفى طريق الطقس الديني

محمد خالد بن عمر التجيبي ) املتوفى  م ( يوغل في التبتل ، البسا جبة من صوف ... ونجد أبا 717

انتشروا في إفريقية منذ  و النكاسالثروة والقضاء ...هؤالء الزهاد   م ( يهرب من 727 -ه  127عام 

القيرواني )توفي عام   " ولعل أبرز رائد في الطريق ال صوفي كان أبو علي شقران بن علي الصوفي الفتح 

سواء ، فأتاه الناس من كل مكان ليأخذوا عنه أصول   حده( اشتهر أمره في املشرق واملغرب على  186

  180ام )توفي ع   صوفي آخر هو محمد بن مسروق شران نفس الفترة عاش مع أبي علي  الطريقة ... في 

 14  ه ("

 ، التصوف ليتشكل ؛ املنطلق هي  الزهدية  الحركة كانت ، العربي املشرق  في  الشأن هو  وكما

 :مراحل خمس في  تحديدها يمكن ، عدة مراحل بعد

 في  وهذا ، الحياة ملذات  عن والتسامي املادية الحياة  عن البعد  نحو ميل فيها سجل  :األولى املرحلة  -

  . م 8/7 الهجريين  والثاني  األول  القرنين

 بداية  من وتمتد ، والتقشف الزهد في  إغراقا وشهدت ، السابقة باملرحلة  شبيهة : الثانية املرحلة  -

 9 ) الهجريين  / . (م 10 الرابع القرن  أواسط إلى  الثالث القرن 

 وكانت ، التصوف من لالقتراب  الزهد في  اإلغراق من االنتقال  فيها كان مرحلة  : الثالثة املرحلة  -

 م  10 ) الهجري  الرابع  القرن  في  وهذا والخياالت الصوفية لألفكار  البداية 

ون  اكتمال مرحلة تعد : الرابعة املرحلة 
ُّ
 والخوض  ، الصوفية الطرق  وتشكل بتنظيمه ، التصوف تك

 . م 11 ) الهجري  الخامس القرن  أواسط من املرحلة هذه وتمتد ، الكرامات  في 

 البعض عليها ويطلق ، بها واالهتمام . الكرامات ادعاء في  املبالغة  مرحلة  وهي  :الخامسة  املرحلة  -

 لألوضاع نظرا جاء ، للهجرة األولين  القرنين خالل الزهد إلى  وامليل والهذيان الجنون  مرحلة

 االنصراف إلى  بالكثيرين دفع الذي  األمر ، االستقرار وفقدان ، املتدهورة والسياسية  االجتماعية

 15.  اآلخرة إلى  بفكرهم
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 فكرا – التصوف  إثره  على  وتبلور  الزهد، حركة ظهور  على  ساعدالذي  الوضع هذا كان وإذا

 - خاصة – الجزائر و  - عامة – العربي املغرب  في  مماثل فالوضع  ، العربي املشرق  يخص – وسلوكا

 الثاني  القرن  قبل  زهديه  بحركة املشرق  في  للتصوف كان" فكما ، األوسط املغرب آنذاك املسماة

 الخامس القرن  إلى  الثاني القرن ن م بداية  أيضا األوسط املغرب شهد – للميالد  الثامن -للهجرة

 الفتوحات سياق  في  األولى  مالمحها برزت زهدية  حركة امليالدي عشر الحادي إلى  الثامن / للهجرة

 دينية إرهاصات نتاج ظاهرة  "الجزائر في  الزهدية  فالحركة  وعليه ،  "16املغرب  لبالد اإلسالمية

 – امليالدي التاسع  _ 1الهجري  الثالث القرن  إلى  بجذورها تعود واقتصادية وسياسية واجتماعية

 القرن  في  تنضج  معاملها بدأت  التي الصوفية  الحركة ميالد عنها وتمخض ، قرون  عبر  تخمرت

 . السابع  القرن  وبدايات  ، السني للتصوف بالنسبة – امليالدي  عشر  الثاني  -الهجري  السادس

 ، النساك والزهاد   17    "الفلسفي التصوف لتيارات  بالنسبة  – ميالدي عشر الثالث 2- الهجري 

 تحديد يمكن وعليه ، يعيشونه  عما  للتعبير الشعر فن  إلى  عمدوا ، متقدمة فترة  في  واملتصوفة

 . ذاته التصوف  وبدايات  بظروف وبداياته الجزائر في  الصوفي  الشعر ميالد ظروف

 من الهام العدد ، متقدم عهد في  الجزائر في  التصوف ظهور  على  ، الهامة الشواهد ومن

 التراجم كتب تضمنتها التي ، الكبيرة التصوف شعراء قائمة وكذا  الجزائر  في  انتشرت التي الزوايا

 مريم البن " بتلمسان والعلماء األولياء ذكر في  البستان " كتاب في  الشأن هو  كما ، القديمة

 .   للغبريني " الدراية عنوان  " و  الزيات البن " التصوف رجال إلى  التشوف "و ،التلمساني

 الشعرية  الكتابة في  الصوفي  الرمز. 6

  لها ومنطلقا أساسا  التصوف عالم  من تتخذ التي املعاصرة   الشعرية الكتابة جعل ما وهذا

  األساسة، الدعامة هو الرمز حيث نثرا،  أو شعرا قديما الصوفية الكتابات أخذته  الذي املنحى  تنحو 

  نوبات من نوبة  ثمرة والرمزية، الصوفية  النزعتين كلتا  في  >>الشعر إذ لكتابتهم األساس املكون  أو

  18السواء<<  على   الصوفي  والشاعر  الرمزي  الشاعر  يعانيها والتي بالغموض   املحفوفة الروحية  النشوة 

  واملشاعر والباطن الروح بلغة بل  العقل  بلغة  يتحدث ال   األديب  أن  الرمز>> سبب  يكون  أحيانا  و

  جعل ف  19  الخاصة<< من كثير  وال  العامة يفهمها  أن يمكن ال  عميقة معان  عن  يعبر أنه  أو الخفية،

  تجنبا  وذلك دخيل لك على  مراميهم إخفاء الرمز اعتمادهم من الغاية  بأن   يصرحون   املتصوفة

  أن )املتصوفة( الطريق أهل حق من أنه يرى   عربي ابن فهذا زمانهم. في   منتشرة كانت التي للعداوة
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  الهندسة  وأهل والنحاة املنطقيين   من علما  تحمل  طائفة من >>فما مصطلحات  ألنفسهم يجعلوا

 .20منهم<< بتوفيق  إال  فيهم الدخيل يعلمه  ال  اصطالح  ولهم إال  والفالسفة، واملتكلمين والحساب 

  >>اإلخفاء منها ، مبررات، بعدت  لرمزا  استعمال القشيرية  الرسالة في  القشيري  اإلمام ويبرر          

 على  منهم غيرة األجانب على   مشتبهة ألفاظهم معاني لتكون  طريقتهم في  باينهم من على  والستر 

 التصوف، أعالم من علمين  من صدرا اللذان القوالن هذان 21أهلها<<  غير   في  تشيع أن  أسرارهم

 بينهم فيما املتصوفة عليه  يتواضع  إذ انشائيا، وليس اصطالحي  رمز هو الصوفي  الرمز  أن  يؤكدان

  الصوفي  فالرمز " أفكارهم. يستر   بحجاب  والتحجب الغير   بقناع  والتقنع التستر  منها عديدة ألغراض

  مواضعه من فيه يفترض  ما أن ذلك عاصر،امل بمعناه الرمز، مفهوم على  تماما  ينطبق ال  بخصائصه 

  كالمهم فهم كان لهذا ،22  "الفني الرمز بها  يتسم التي التلقائية اإليحائية  تلك عن  يبعده  قرينة أو

  بقي الجمل...وإال  وتراكيب األلفاظ  دالالت  في  والتأمل  التأني من ش يء إلى  يحتاج نثرا، أم كان  شعرا

  من والقارئ  املنتج فيها يكون   التي  ، النصوص  من النوع هذا ي ف املفترض  التأويل حدود خارج القارئ 

  الثقافة من القارئ  هذا  مستوى  كان مهما قارئ  لكل تتاح   ال  النص مغالق  فهم إذ  خاصة، درجة

 املنتجة.  القراءة  بشروط  الكبيرين والوعي 

  األسباب  أهم بين  من كان  واإلبداعية، السلوكية جوانبها  في  الصوفية التجربة  ثراء فإن "لهذا         

  هذا 23 "الشعر وتجربة  التصوف تجربة بين  االمتزاج صيغة  املعاصر العربي شعرنا   في  أوجدت التي

  ومن رؤيا، إلى  رؤية من املقصد لهذا واألدوات املقصد تشابه   بحكم  طبيعيا بعضهم يراه   الذي االمتزاج

  أجل من الروحانية، التحليقات في  واالستغراق بالجمال  اإلحساس حيث الحلم، لغة إلى  الواقع  لغة

  الواقع.  أدران من املتصوف الشاعر/ نفس تصفو أن

  أصوات   خالل من تجربته   أبعاد بعض عن  املعاصر شاعرنا  يعبر أن غريبا  فليس" وعليه          

  الطابع عليها   يغلب  التي  الحديثة صورتها في  خصوصا الشعرية  التجربة   بين فالصلة  صوفية،

  من كل  ميل  في  تتجلى   ما أوضح الصلة  هذه وتتجلى  وثيقة، جد الصوفية  التجربة وبين -السرياني

   .24"به واالمتزاج بالوجود االتحاد لى إ والصوفي  الحديث الشاعر 

       والشعرية الصوفية  التجربة بين   التقاطع. 7

  أن بقوله  املعاصرين الشعراء أحد يفسرها   -والشعرية الصوفية-التجربتين بين التقاطع  هذا

  إلى  والوصول  بالحقيقة  االمساك منهما كل  محاولة في  الصوفية التجربة من تقترب   الشعرية التجربة

  إلى  العودة   إن  ، 25جدا  كبير األمر واقع في  التشابه   إذن ، ظواهرها  عن  النظر بغض  األشياء جوهر
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  أن  يحاول  الشاعر أن  على  لدليل   لخفية،ا وجواهرها  مكنوناتها امتصاص  ملحاولة الصوفية التجربة

 حيث السماء، إلى  بروحه ويسمو ويعرج األرض ي، املادة عالم إلى  املنتمي الجسد هذا على  يتمرد

 والنقاء.  والصفاء الطهارة

  من نوع" هي  الروحانية أو الصوفية  التجربة مع تماست التي  الشعرية للتجربة   النظرة هذه  إن         

  بوصفه  املاض ي لى إ وأساطيرها  اإلنسانية ذاكرة إلى  الفرد،  يتجاوز   ما إلى  الجمعي   الالشعور  إلى  العودة 

  وحاولوا ،  ودالالت معان من الصوفية التجارب  في  ما كل  شعراؤنا   استغل لهذا  ، 26 الالوعي" من نوعا 

  يتوافق آخر، لباس إلى  الداللي  لباسها بتغيير  أو األولى   بحالتها إما  يةالشعر  نصوصهم في  تضمينها

  عن  بعيدا تخرج  ال  الصوفي  الرمز توظيف  مقاييس أن إذ  والشعورية، الشعرية والتجربة والسياق

  القارئ  مخيلة  استفزاز على  يعمل  الكل  إذ  التاريخي  او الديني أو  األسطوري الرمز وظيفت  مقاييس

 األحداث.  أو الشخصيات تلك   عن ثقافة   من يملكه كان بما

  الشعرية  النصوص  خالل من نرى  أننا  إذ إبداعها، في  لغوية  تجربة  هي   الصوفية التجربة  إن         

  كل  استيعاب  على   قادرة غير أنها  وجدوا ملا العادية اللغة  لى ع  التمرد حاولوا أصحابها أن الصوفية،

  الذي اللغوي، العائق  هذا من منقذهم الرمز  فكان ،  عنها  يعبروا  أن يريدون   التي  الروحية املعاني

  طبيعة  أن وجدوا  "  بعدما خاص، نوع  من لغوي   ككائن تتجسد أن  في   الصوفية تجربتهم  وجه في  يقف

  جميعا نراهم ولذا الفريدة.. تجربتهم بها  تعيق  التي املعاني بكل  اإليفاء  على  ة قادر  غير العادية اللغة 

 رموزهم قرب مما معانيها، على  التواضع  من نوعا  لها استعمالهم شكل  التي بالرموز...  يتوسلون  تقريبا 

  في  شعرية   رموز  أنها من الرغم على  اإلنشائية، الرموز   من قربها مما أكثر االصطالحية الرموز  من

  بها نصوص هي -رموزها اصطالحية من بالرغم الصوفية النصوص  أن ينفي ال  هذا لكن  ،  27  "غالبيتها

  اإلنشائية، الرموز  إلى  أصحابها فيها يلجأ التي العادية  الشعرية  النصوص  أحيانا  يفوق   ما الشعرية من

  من فظةالل يفرغون  حيث الصوفي، النص في  اللغوي  الخلق عملية تتم كيف  ندرك عندما خاصة

  شعري  الصوفي  فالنص " وغيرها، املرأة الخمر، كلفظة الخاصة بدالالتهم ويشحنونها األولى  داللتها

  إضافة إليه  تضيف أن الصعب من ألنه   ، توظيفه في  أخفقت  الشعرية الكتابات من وكثير بامتياز،

 28  الصوفي   النص عرفانية  من وإيحاء ازخم أكثر  تكون 

  النص بنية بنيته  توازى   شعري   نص بناء  في  الجزائري   الشعر  مثلت التي األصوات هذه ومن         

  نورانية حيث الشعرية، أعماله جل  في  الغماري  محمد مصطفى  اإلسالمي الشاعر نجد الصوفي 

 األعمال.  هذه خالل من علينا يطل الذي  الشعاع هي  الصوفي  النص
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  أهمية الصوفي، النص لدى  القراءة عملية  تكتس ي لذا  بامتياز تأويلي  نص هو  الصوفي  النص إن         

  نخبة، إلى  موجه  أنه فالبد الخصوصية  نص ألنه\ "،و متعددة داللية آفاق  من تحمله  ملا نظرا   بالغة،

  بين سارية التواصل  فعملية  الصوفية  الكتابة طبيعة هي  كما شفرة  على   فيه الرسالة تقوم

 . 29النص بمرجعية الداخلي  الوعي  شروط  فيه املفترض املتلقي  وبين الباث/الشاعر،

  العشاق صبوات   حيث النورانيات عوالم إلى  للدخول  الوحيد السبيل  هو باملرجعية الوعي  هذا         

  باشراقات   املسيج  ، الشعري  النص في  املرأة  شكلت  فقد لذا  ،معشوقهم لهم تجلى   كلما تزداد

  كانوا أنهم  قديما اإلسالمي لتصوف ا  شعراء عن املعروف فمن" " الرئيسية   معامله أحد التصوف

  ويضمنونها وعزة وبثينة، كليلى، معشوقاتهم وأسماء العرب العذريين  الشعراء  أسماء يسعتيرون

  التي اكناألم  يتعقبون   كما الخاصة، ومواجدهم أذواقهم عن  للتعبير اإللهي  العشق في  قصائدهم

 .30  " العذريون  هؤالء ارتادها

  الجاهلي  العصر فمنذ الشعراء، قلوب به  هامت الذي للجمال   رمزا عصور ال مر على   فاملرأة         

 مطوال، عنده  ويقف إال  شاعر يمر ال  القصيدة، في  موضعا لها   خلق أن  فكان  باملرأة، متيم والشاعر 

  أن هو  الغزل، من  النوع هذا إلى  ...  الصوفية  اتجاه يفسر  ما  ولعل " هوى   من قلبه في  احترق  بما يبوح

  الحسية، الصبوات أصحاب العوام، لغة  على  انطبعت تكون  أن بعد قلوبهم يغزو  ياإلله الحب

  عامله تصوير في  عدتة هي  ة وأخيل أدوات املادة عالم من ومعه الروحي  العالم إلى  الشاعر فيمض ي

 .  31الجديد

 فيقول:  مواجده بعض  في  ليلى  مع يسافر   الغماري  محمد مصطفى وهذا         

 ليلى  يانار  محبوك

 املنافي  قمر فلله 

 وجه  جن وأن وأنت،

 منها يمطر  ينابيع

 إال  لوالك الحب وما

 )الششترى(   توهمه

 حبي أحمل حبكأ

 انتصار  حرف وأهواك

  

 الفاتحين  من بقايا        

 الجبين  جوح وهلل

 الظنون  كوجه هجين 

 اليقين   القلوب بصحو

 كثيف  كثيف ضباب 

 )العفيف(  فيه  وأوغل

 جهاد  سيف  الكفر على 

 32امتداد رمز وأهواك
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 الغماري  مصطفى الشاعر عند الشعرية العرفانية . 8

  الشعراء  من غيره   به استعان الذي بالرمز  اإللهي حبه إلى  الغماري  مصطفى  الشاعر رمز هكذا

  الكفار، على  الجهاد سيف على  محموال  أزليا حبا  هلل حبه فجعل ، املرأة  وهي  الوصول  في  املتصوفة أو

 سخم من  االستعمار  ويالت عانى   الذي وهو  ، سبيله في   بالجهاد  حبه الشاعر  يقرن   أن طبيعي  إذ

  بشعرية  معترفا يقول   يوسف أحمد الباحث جعل ما وهذا واإلسالمية، العربية للهوية  وتشويه 

  الشعرية العرفانية أتت " حيث ، السبعينية املرحلة  شعراء  من جيله بقية  عن لها   ورافعا الغماري 

  الفني اإلسفاف  بعضها  على  غلب  يسارية اليديولوجية  تقيضا الغماري  مصطفى محمد لدى

  "   الشعرية الغماري  بتجربة   مشيدا يضيف تم ،33   " السياس ي والتحزب  االشتراكية  قعيةالوا  باسم

  الستطاع الثقافية   والتصفية االقصاء روح عليه  غلبت الذي والثقافي  السوسيولوجي  املناخ هذا ولوال 

  الخصم لعبة في  السقوط دون  للعالم رؤيته  يتضمن خالصا  عرفانيا  نصا  يكتب أن  الغماري  مصطفى

 .  34  " الفنية ألدواتها وامتالكا  ة الشعري املمارسة  على  اقتدارا  أكثر لكونه

  التصوف  معين  من فيها اغترف التي الشعرية، دواوينه جل في  مجسدا نجده  االعتراف هذا         

 مجاهدة<<: >>قصائد ديوان  في  يقول  إذ  االسالمي،

 عتبا   إن ليلى... يا أنت  حبيبتي     

 واظطربا  ... فيك  لسان ألف  ولج      

 أسفا  انتحر ليل   يا ..  أنت حبيتي    

 مقتربا  الفجر إال  بعدك  فليس    

 سمراء...أغنيتي  يا  ضيائك  ومن    

 35  والعنب الورد منك فلململت ...   طابت   

   والنار" الورد "أغنيات ديوانه  وفي   يقول:           

 ضياء  هواي  يا  وصالك  بدمي            

 عذراء  مواسم فيه تنساب             
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 بدرية  دبكة  وصالك بدمي   

 حداء  الشفاه في  فأورق  ... تاهت   

 قريبة  القرون...  أمد، ورأيت  

 36  بقاء  والفناء ...  ثمه  وقنيت   

  كالفناء معانيها على  يتواضعون  املتصوفة  كان  التي الصوفية املصطلحات الشاعر استخدم لقد         

  هو تخصيصا، الصوفي  والفناء فناء، بال  بقاء وال  بقاء، بال   فناء فال متالزمان "   فكالهما اءوالبق

 37  وبقاء" فناء  بين ما أبدا  الصوفي  .الحق  وبقاء  الخلق عن  الفناء

  كوصال، الصوفية األلفاظ على  املبني الشعري  النسق  داخل توظيفهما  الشاعر أحسن  فقد         

  كما  الظالم، يقابله والضياء  الهجر، يقابله   الوصال إذ والفناء بالبقاء  توحي  التي األلفاظ هذه ضياء،

  هو  باق  هو يماف  إذ والفناء، البقاء ثنائية على  تركيبته  في  مبني فالنص قريبة، تقابله   القرون أمد نجد

  عن طالقلالن  بعيدة محاولة والصوفي  الشاعر  بين الوثيقة العالقة  ظلت " لذلك آخر، عن  فان

 .38  الكونية" الحقائق  خاللها تشق  ريدا تج أكثر  أفكار عن  بحثا العبثي، العالم

  بشبهة محاطة ذاته  املعاصر الجزائري  الشاعر  وجد ملا  والتحمت أكثر ارتبطت العالقة هذه         

  بغربته  اإلنسان  وشعر الحياة، نمط تغير حيث األخيرة، املراحل في  خاصة أشكالها، على  املاديات 

  عن  والتعالي   السمو  على  مبنية  القديم في  كانت التي العالقات شبكة تمزق  إثر  الوجود، هذا داخل

 األمور.  صغائر

  هذا الكون، هذا في  بالوجود  احساسه  له   تعيد ، جديدة روحية معان عن الشاعر  بحث  كان لذا         

  الذي اإلنسان قلق  ، للحياة  عميق  معنى عن  البحث قلق  "  ألنه الوجودي  بالقلق تميز الذي البحث

 39  " قيمة  أكثر مستوى  إلى  يصل  حتى ياة للح الراهن  الوضع يتجاوز  أن  يريد

  الصوفي  النص تمثل آخر شاعرا  نجد ،   الغماري  مصطفى السبعيني  الشاعر عن  بعيد  وغير         

  نصوص على   بانفتاحه  ئر،الجزا  في  الشعرية الكتابة طوروا الذين  الشعراء  من وعد تمثيل، أحسن

  هو  املعاصر. الجزائري  الشعر خارطة داخل كبيرة،  مكانة يتبوأ جعله مما عاملية،  وأخرى  عربية  تراثية
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  من الجزائري  الشعري  النص  ينقد أن  الصوفية  بترانيمه استطاع  الذي حمادي" للا  الشاعر"عبد

 خالل من املعاصر، الجزائري  الشعر  تطور  مراحل من شعرية  مرحلة  طبعت التي التقليدية  مزالق

 يين. 40الحداث  سمات من سمة هي  التي والتجريب التحدي

 ومن للا، جالل ي ف النور، في  السماء في  الروح، عالم  في  محلق دائما  بأنه يتميز   الصوفي  والشعر  "         

 .41  الحس ي"  والغزل  الصوفي  الغزل  مرمى بين  الفرق  له،  القارئ  يدرك ثم

  الطاهر، والحب الصفاء  حيث الروح عالم في   لوصيف عثمان  الشاعر عند نجده التحليق هذا         

  ضرورات من ضرورة بوصفها   الشاعر بها  يستعين  إذ اإللهية، املحبة  رموز  من رمزا تشكل املرأة وحيث

 آخر.  كشف إلى  كشف  من أو مقام إلى  مقام من االنتقال 

 املنتهى: سدرة إلى  يصل  أن يحاول  هذا نصه  في  فالشاعر"لوصيف"         

 منتهايا  عن افتش

 سدرتي  عن افتش

 دور  التي السدرة هذه األرض إلى  الرجوع ثم السماء صوب األرض من بدأها التي الرحلة  خالل  من         

 ،  42  " املأوى   جنة  عندها املنتهي، سدرة  عند أخرى  نزله  رءاه  ولقد "  تعالى  قوله  في   القرآن في  ذكرها

  وأعمالهم الكل سير إليها ينتهي التي الكبرى  البرزخية  "   أنها  على  عرفتها فقد الصوفية  جماملعا أما

  ألن عاشق  صوفي   كل  مطلب هي  إذ ، 43    " رتبة تعلوها ال  التي األسمائية  باملرات نهاية وهي  وعلومهم،

  يعبر  الشاعر ألفينا لذا السالكين.  من الهمة أهل  من هو الصوفي  هذا أن  على   دليل إليها الوصول 

  السدرة فتبقى ، يصل ال  وقد إليه يصل  قد مفقود، ش يء  عن البحث على   تدل التي "أفتش" بلفظة

  ، واالرتقاء الصعود يحقق الذي  بالسكر  يبتدئ إليها فالطريق "  لذا واملخاطر، بالشهوات  محفوفة

 44  " القرب  باب هو  الذي املحو إلى  تهيوين

 أفقي". في  تجليت "   يقول   حيث الشاعر، قصيدة  في  اضرا ح التجلي، مصطلح نجد كما         
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  ملغيبات ا بعض عن   له  فيكشف بنعمة، عليه يتجلى   الستر، بعد عبد  على  للا  فتح إذا والتجلي  "          

  املقام عن البحث هدفها  كان والتي الشاعر، بطلها كان التي الرحلة  إن ،  45" املشاهدة أنوار  له رويظه

  حزنه ومن عذاباته من يتخلص  أن الصوفي  هذا فيها حاول  رحلة  هي  املنتهى، سدرة  عن أي  األخير

 النفس.   شهوات غيبتها أسرارا  له  ويفتح جوانحه له   يض يء  نور  عن  بحثا  القديم،

 الضياء  خيوط  في  صاعدا

 الندى  درجات على  أمش ي ... عينيك   نحو

 حولي  ترتف  خضراء  عصافير واألغاني

  46املعتق..  حزني  بالريش وتمسح

  الجيل من املعاصرين، الجزائريين الشعراء عند  صداها  ألفينا  صوفية  كتابات  إذن هي 

  نورانية، عوالم إلى  االرتقاء  خالل من الحياة هذه مادية  على  التغلب  حاولوا  حيث خاصة، الجديد

  سلك  ملن  الربانية، األسرار وتنكشف النفس، فيها وتصفو الدنيوية، الفوارق  فيها تذوب  عوالم

 47  صحيحا سلوكا الطريق 

 : الخاتمة 

تعّد التجربة الصوفية تجربة لغوية ونوعية إذ نرى من خالل النصوص في كّل اإلبداعات  

غ 
ّ
ّتاب للتمّرد على الل

ُ
ة العادية، ألّنها غير قادرة على استيعاب املعاني واملشاعر واألفكار  محاولة الك

 ال يقوى على التعبير وغير قادرة على اإليفاء  
 
قا غة في حاالتها العادية تعّد عائِّ

ّ
الصوفية العميقة، فالل

ّتاب يرسم ، 48  بكّل املعاني، فهي تعيق تجربتهم الفريدة، الخاصة 
ُ
  ولذا نرى هذا الصنف من الك

 
مسارا

رة   عاصِّ
ُ
يستعين فيه بالرموز، وهي ظاهرة قديمة في الكتابة األدبية وجديدة مع النصوص الحديثة وامل

قة للكتابة ما دامت تنقذ الكاتب ليتوارى وراء الرمز ويعّبر عن أفكاره بكّل حرية في عوالم   وتبقى ُمرافِّ

طلققد تخضع لدى املتلّقي إلى التأويالت ولكّنها ال تقوى على الَف 
ُ
في حين أن الصوفية هي   ."ْهم امل

ا لها من ،   49  تجربة تعّبر عن متعة فنية تستقطب كّل َمن يتمّتع بهذه الروحانيات العميقة 
َ
ملِّ

ع أن   جماليات ال ُمتناهية، ألنها "تجربة عرفانية تجري وراء الزمن الفيزيقي، وعليه ال يمكن ألّي ُمبدِّ

بة، فقد يفشل البعض في صناعة هذا الفضاء وهو إخفاق  ُيحقق النجاح في هذا املجال من الكتا
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را أمام هذا العالم   َما جعل الشاعر أو الروائي يقف حائِّ ساع آفاقها مِّ
ّ
مرّده إلى عمق التجربة وات

دهش والعجيب، سواء على املستوى اإلبداعي أو على املستوى السلوكي الخاص  
ُ
الروحاني املليء بامل

 لذا كان التقل ."لهذه النخبة
 
تقليد يستحضر  ، 50   هو العالمة داخل النصوص املعاصرة    يد أحيانا

املاض ي من النصوص، ألّن أصحابها لم يتمثلوا التجربة الصوفية كما تمثلها أصحابها األصليون، ولم  

عرية ال عالقة لها بهذه التجربة ويصنفها النّقاد على    شِّ
 
 نصوصا

 
عايشة، بل نجد أحيانا

ُ
يدركوا معنى امل

ويخلص العربي إلى أّن هذا النوع من التجارب هو في الحقيقة   .تجربة صوفية، وفق العربيأّنها 

ق  
َ
"إشكالية ُيعاني منها النص األدبي املعاصر بصورة واضحة، وكأّن التجربة الصوفية نٌص ُمغل

 املصطلح، أّما الحال فتبتعد عن املعاني الحقيقة ألسرار ال
ّ
ضة ال يوجد بها إال تجربة  ودهاليٌز غامِّ

 من خبر أسرارها
ّ
 . الصوفية والتي تظل بنمطية خاصة ال يقوى على تفعيلها إال
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 أنماط الصورة الشعرية في ديوان )واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال

 دراسة مقارنة بين األصل والترجمة الشعرية للصاوي شعالن

 أحمد محمد عبد القادر عبد السالم

األدبي واألدب املقارن/كلية دار العلوم/ جامعة الفيوم/ مصرمعيد/ قسم البالغة والنقد   

 fayoum.edu.eg@ama67: البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 مستخلص البحث

 األنماط هذه تقسيم ويمكن متعددة؛ أنماطافي ديوان إقبال  الشعرية الصورة تتخذ

 دراسات تناولت وقد وملسية، وذوقية وشمية وسمعية بصرية :إلى الحواس بحسب

 في أنحو وسوف الدواوين، أحد في أو شاعر، شعر في بأنماطها الفنية الصورة كثيرة

 واحد، ديوان في الصور  هذه رصد على يقتصر ال جديدا منحى ه الورقة البحثيةهذ

 الشعرية؛ الترجمة في بانعكاسها للديوان الفارس ي األصل في الصورة يقارن  ولكنه

 لغة إلى( املصدر) لغة من الصور  هذه نقل على املترجم قدرة مدى على للوقوف

 كان سواء تغيير، أو انحراف من املترجمة الصورة هذه على وقع ما ورصد ،(الهدف)

  ، فهو منهج فني من منظور مقارن.باإلبدال أو بالحذف أو باإلضافة التغيير هذا

نته التي الطرق  بعض استخدم قد شعالن الصاوي  أن ويالحظ
ّ
 على التغلب من مك

 التي الشعرية الصور  عن والتعبير األصلي، النص من االقتراب أجل من الشعر قيود

؛ مثل: تنويع البحور الشعرية، واستخدام نظام الشعر املزدوج، األصل في وردت

 واستخدام القوافي املقيدة، واستخدام استراتيجية اإلضافة.

 الكلمات الرئيسية: األدب اإلسالمي، الترجمة األدبية، الصاوي شعالن، محمد إقبال،  أنماط الصورة الشعرية

mailto:ama67@fayoum.edu.eg
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 املقدمة

 بين الحيوي  االتصال تفعيل سياق في الالئق مكانها الترجمة دراسات اتخذت الراهن العصر في

 جوانب إثراء في الدراسات هذه استغالل خاللها من يمكن التي املداخل وتعددت املختلفة، الثقافات

 ويصبح الشعري، باإلبداع الترجمة فن يمتزج شاعرا، املترجم يكون  وعندما املعرفة، من مختلفة

 صورها، أبهى في الفنية الجماليات فيه تتجلى موازيا إبداعا -ذاته الوقت في– الترجمي النشاط

 يثير بينهما الرؤى تداخل ولكن اإلبداع، من جديدا لونا يعد والترجمة الشعري  اإلبداع بين فالتواشج

 قوانين على فالحفاظ الشعري، اإلبداع عملية تفرضها التي املحددة للقيود نظرا اإلشكاليات؛ من كثيًرا

 والدالالت؛ األساليب، في التغييرات من العديد إحداث إلى الشاعر/املترجم يدفع والقافية الوزن

 .التغيير أو التوسيع أو االختزال على قائمة معينة استراتيجيات باستخدام

 اللغة إلى ترجمتها على عكفوا الذين العرب من كثير باهتمام إقبال دواوين حظيتقد و 

 واإلفصاح والتأثير، الدقة، حيث من مستوياتها؛ اختلفت الشعرية الترجمات هذه أن شك وال العربية؛

 وقد العربي، الوطن في املتلقين إلى نقلها على والقدرة أحاسيسه، عن والكشف الشاعر، مكنون  عن

 له كان حتى بترجماته، القلوب يأسر أن -النقاد بعض بشهادة– املصري  شعالن صاوي  الشيخ استطاع

( املسلم نشيد) لقصيدتيه ترجمته خالل من خاصة إقبال، محمد بالشاعر العرب تعريف في بارز  دور 

 (.الروح حديث)و

االنطالق من اعتبار دراسة الترجمة بوابة للتلقي، وتكمن أسباب اختياري لهذا املوضوع في 

تحفز  أديبا مفكرا فيلسوفا بوصفهشهرة الشاعر محمد إقبال ، كما أن وجسرا للتواصل بين اآلداب

؛ مثل نهضة مهمةاشتمل الديوان على موضوعات الدارسين على االهتمام بأشعاره ودواوينه، وقد 

وتنطلق ، وجميعها موضوعات جديرة باالهتمام في هذا العصر، الشرق، وحدة املسلمين، إصالح الفكر

، كما يعد ديوان اإليمان بدور الدراسات البينية في توسيع نطاق التفاعل الثقافي بين األممالدراسة من 
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ضج الفني والفكري في من أواخر ما كتب إقبال؛ فهو يمثل مرحلة الن )واآلن ماذا نصنع يا أمم الشرق(

، وقد أثنى بعض الكتاب  واملترجمين على أشعار الصاوي شعالن وترجماته، فكانت هذه الدوافع حياته

 حاثة للباحث على دراسة هذا املوضوع.جميعها 

إلى أي  مدى نجح   وسوف تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عن بعض التساؤالت؛ منها:

ق الصاوي شعالن في ترجمة الصور الشعرية ؟و  ان إقبال؟الصاوي شعالن في ترجمة ديو  ِّ
ّ
هل و  هل ُوف

ما املواطن التي تدل على تفاعل املترجم مع النص، وملء و  ؟نحرافاتاملترجم على هذه اال  أثرت ثقافة

هل من املمكن أن نعتبر ترجمة الصاوي شعالن نصا إبداعيا موازيا للنص و  الفراغات الداللية فيه؟

 االستراتيجيات التي استخدمها املترجم في تفاعله مع النص األصلي؟ما و  األصلي؟

النص األصلي كل من في  والفنية إظهار الجوانب الجماليةفهذه الورقة البحثية تهدف إلى 

الوقوف على مدى انحراف الترجمة عن األصل في ، و الداللةبيان أثر هذه االختالفات على ، مع والترجمة

الكشف عن االستراتيجية التي يسلكها املترجم من أجل التغلب على هدف إلى الصور الشعرية، كما ت

 .قيود الشعر، والوفاء للنص

 

  منهج أو طريقة البحث

تقوم هذه الدراسة على املنهج الفني من منظور مقارن؛ فاملنهج الفني يعتمد على إظهار الجوانب 

من أهم الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الشاعر الجمالية والفنية في العمل األدبي، والصورة الشعرية 

في التعبير عن رؤاه وأفكاره، وال تقتصر الدراسة على استخراج الصور الشعرية من ديوان إقبال، 

ولكنها تستعمل أداة املقارنة بين األصل والترجمة الشعرية للصاوي شعالن، للولوج في نطاق األدب 

املقصودة واالضطرارية من قبل املترجم، ومعرفة مدى ابتعاده عن املقارن، والوقوف على االنحرافات 

األصل، وقد بدأت هذه الدراسة بترجمة الديوان الفارس ي إلى العربية، ثم املقارنة بين األصل والترجمة 

  الشعرية.
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 :عرض النتائج واملناقشة

املناسب قبل الحديث تعددت اآلراء حول مفهوم الصورة الشعرية على مر العصور، ولعله من 

عن أنماط الصورة الشعرية إيراد أحد التعريفات التي جمعت جوانب مختلفة من خصائصها 

أداة الشاعر الفنية يعبر بها عن تجربته، ويرسم مشاهد من حياته وواقعه، قوامها »ووظائفها، فهي 

يبني بها عاملا مميزا جديدا، الكلمات، وما يحدث بينها من عالقات يبتكر بها دالالت جديدة غير مباشرة، 

يجمع فيها بين عناصر متباعدة، في إطار من االنسجام والوحدة، يصور املعنى تصويرا جماليا، 

وتخاطب الفكر، وتدع للخيال حرية التخيل حول الصورة املشكلة، بحيث تظهر فيها شخصية الشاعر 

 .(1)«واضحة مميزة

فلم يعد دور الصورة في اإلبداع الشعري مقتصرا على تأكيد املعنى وتقريره، بل يتعدى ذلك إلى 

استخدامها وسيلة فنية جوهرية للتأثير في املتلقي، ومشاركة التجربة الشخصية للشاعر؛ إليصال 

ر عن رؤيته، ونقل مشاعره، كما تمكن الصورة الشعراء من استبدال اإليحاء باملباشرة في التعبي

أحاسيسهم، وكذلك تتميز بإضافة الظالل الداللية املصاحبة للمعنى األصلي، فهي ليست تزيينا 

مجردا، بل وسيلة من وسائل تعميق املعنى، وتركيز الداللة، إلى غير ذلك من املزايا التي تجعلها مكونا 

 .(2)رئيسا، وعنصرا جماليا ال غنى عنه في اإلبداع األدبي عامة، والشعري خاصة

فإن أي »وال يمكن الحكم على البناء الشعري كله من خالل النظر إلى الصورة نظرة جزئية؛ 

قصيدة ليست مجرد صور، إنها على أحسن الفروض، صور في سياق، صور ذات عالقة، ليس ببعضها 

وحسب، وإنما عالقة بسائر مكونات القصيدة، وهذا يعني أن دراسة الصورة بمعزل عن دراسة البناء 

لشعري تعبر عن رؤية جزئية، مهما كانت عميقة أو محيطة فإنها ستظل ناقصة من جهة ما؛ ذلك ألن ا

                                                
(، دار املعارف: القاهرة، الطبعة األولى، 934علي إبراهيم أبو زيد: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، ص ) (1)

 م.1491
للدراسات ( باختصار، صفحات 49-93ُينظر: نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص ) (2)

 م.2999والنشر: دمشق، الطبعة األولى، 
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الصورة، وإن تكن لها شخصيتها وكيانها الخاص الذي يحدده املصطلح البالغي، أو الذي يمكن 

تكوين  توصيفه إذا ما رأينا أننا بحاجة إلى إضافة أو تعديل في مفهوم الصورة، فإنها تبقى صورة ضمن

 .(3)«شامل، حجرا في بناء، أو نغمة في لحن هرموني، أو لونا أو ظال أو ضوءا في لوحة

وإذا كانت الصورة الشعرية ركيزة أساسية في الخطاب الشعري عامة، فهي تمثل في الخطاب 

ها الشعري الصوفي أداة الشاعر إليصال حقائق الذات، وتجاربها العرفانية، وأحوالها الوجدانية، وعامل

الخاص الذي يفارق املألوف من عالم املادة، فالشاعر يلجأ إلى الصورة الشعرية محاولة منه للكشف 

عن دواخل روحه الغامضة، وإن بقيت الصور على ش يء من الغموض، غير أنه يكون لونا من الغموض 

الصورة تركيزا  الفني الذي يناسب الشعور الصوفي املتجه دائما إلى التشفير والترميز، مما يجعل في

 .(9)دالليا، واحتماالت تأويلية، تمتع املتلقي في سعيه الستكناه حقيقتها، والوقوف على مغزاها

وقد تمثلها التصوف فيما أسماه بلسان الحال، وليس »فلإلبداع الصوفي تضاريسه الخاصة، 

وات الحقيقة وأنغام لسان الحال سوى املعاني املترامية في الحرف والكلمة والعبارة، باعتبارها أص

 .(5)«التجربة الفردية

أنحو في هذا املبحث من هذه الدراسة منحى  وسوف؛ ذ الصورة الشعرية أنماطا متعددةوتتخ

جديدا ال يقتصر على رصد هذه الصور في ديوان واحد، ولكنه يقارن الصورة في األصل الفارس ي 

قدرة املترجم على نقل هذه الصور من لغة  للديوان بانعكاسها في الترجمة الشعرية؛ للوقوف على مدى

)املصدر( إلى لغة )الهدف(، ورصد ما وقع على هذه الصورة املترجمة من انحراف أو تغيير، سواء كان 

 هذا التغيير باإلضافة أو بالحذف أو باإلبدال.

                                                
 .، دار املعارف: القاهرة، الطبعة األولى، د.ت(14محمد حسن عبد هللا: الصورة والبناء الشعري، ص ) (3)
( بتصرف، مجلة 59، 53منى جميات: اللغة في الخطاب الصوفي من غموض املعنى إلى تعددية التأويل، ص ) (9)

 م.2915(، 15ة تيارات، الجزائر، العدد )حوليات التراث، جامع
 م.2991(، دار املدى للثقافة والنشر: دمشق، الطبعة األولى، 141ميثم الجنابي: حكمة الروح الصوفي، ص ) (5)
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الخاصة  جودة الترجمة بما أبقاه املترجم دون تغيير؛ ألن الترجمة األدبية لها طبيعتهاتقاس  وال

التي تجعل املترجم مجبًرا، بمعنى من املعاني، على أن يكون حرا، ربما أكثر حرية من أشكال الترجمة 

 .(6)األخرى، لكنه يبقى خاضعا لبعض القواعد حتى يظل التالقي بين النصوص أمرا مضمونا

رجع ويختص النص األدبي بأنه يصدر عن وعي فردي، وعن رؤية شخصية للعالم، فال وجود مل

خارج اللغة يمكنه بالضبط، أن يساعد على بناء املعنى، وعلى التحقق منه. ومن ثم ال يمكن أن يفهم 

إلى تجربة الحياة والقراءة، وإلى معرفة متبادلة،  -مثله مثل أي قارئ على كل حال-املترجم إال إذا استند 

 .(1)وإلى فك ترميز اإلجراءات الخطابية الخاصة بالجنس األدبي

 ؛ كما يلي:أتعامل مع أنماط الصورة بتقسيمها على حسب الحواس الخمسة وسوف

 أوال: الصورة البصرية: 

؛ فالصورة (9)يعد هذا النمط من أكثر األنماط شيوعا في الشعر عامة حسبما يرى بعض النقاد

في لغة  ينقل الصور الحية واملباشرة أمام املشاهد )املتلقي(»البصرية يستطيع املبدع من خاللها أن 

سهلة ديناميكية، تتفاعل معها ذاكرة املتلقي، حيث تقوم على تخيل هذه الصورة، والتبحر في معانيها 

من خالل قراءة النص جيدا، وال يخفى علينا أن الشعر في معظمه يعتمد فيه مبدعه على حاسة 

 .(4)«البصر

أمم الشرق؟( الصورة  ومن الصور الشعرية البصرية املوحية في ديوان )واآلن ماذا نصنع يا

التي رسمها إقبال لرجل الحق، حين صوره بالشاهين الذي يحلق دائما في الفضاء، وال يحط إال على 
                                                

(، مجلة العربية والترجمة، املنظمة العربية 124ينظر: مصطفى النحال: الترجمة األدبية: الهوية واالختالف، ص ) (6)

 م.2919(، شتاء 2( مجلد )2عدد )للترجمة، ال
 (.139ينظر: مصطفى النحال: الترجمة األدبية: الهوية واالختالف، ص ) (1)
يتفق محمد حسن عبد هللا مع داي لويس في أن النموذج البصري هو األكثر شيوعا للصورة، ُينظر: محمد حسن ( 9)

 (.39عبد هللا: الصورة والبناء الشعري، ص )

(، الهيئة املصرية العامة 232عباس الشال: شعر الطبيعة في عصر املوحدين: دراسة أسلوبية، ص ) محمد عبد هللا (4)

 م.2919للكتاب: القاهرة، الطبعة األولى، 
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ينبغي أن يكون عالي الهمة، محققا لذاتيته؛ ألنه إذا فعل ذلك  -في نظره–قمم الجبال، فرجل الحق 

مامه كل التحديات، وسوف يسخر فلن يقف في طريقه ش يء، وسوف تذلل أمامه كل العقبات، وتهون أ

الكون على مراده، ويعمر األرض على وفق رغباته، وتكون له الكلمة على من سواه، فالشاهين إذا ظهر 

 في السماء فال قيمة لطائر سواه، ولو كان نسرا.

وإذا كان الطائر الصغير يبني عشه في املوضع الذي يريحه ويريده، فاألجدر بالشاهين أال يرض ى 

 بأقل من ذلك؛ ألن هذه املكانة مكانته، وهذا ما يليق به. لنفسه

 :(19)يقول إقبال

 از مقااااااااااااااااااااام خااااااااااااااااااااو   دور افتاااااااااااااااااااااده  اااااااااااااااااااا 

 

 کرگساااااااا ى کااااااااام کااااااااان کااااااااه شااااااااااهين زاده  ااااااااا  

 مرغااااااااااااااااااان اناااااااااااااااااااادر شاخسااااااااااااااااااااار بوسااااااااااااااااااااتان 

 

 خاااااااااااااااااااو   بنااااااااااااااااااادد  شااااااااااااااااااا انبااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااراد  

 تاااااااااااااو کاااااااااااااه دار  ف ااااااااااااارت گاااااااااااااردون مساااااااااااااير 

 

 خاااااااااااااااااااو   را از مرغ ااااااااااااااااااا  کمتااااااااااااااااااار م يااااااااااااااااااار 

 دی ااااااااااااار ایااااااااااااان ناااااااااااااه  سااااااااااااامان تعميااااااااااااار کااااااااااااان 

 

 باااااااااااااار مااااااااااااااراد خااااااااااااااود جهااااااااااااااان تعمياااااااااااااار کاااااااااااااان 

 :(11)ويقول الصاوي شعالن )من بحر الخفيف( 

 قااااااااااااااااااد تباعاااااااااااااااااادت عاااااااااااااااااان مقامااااااااااااااااااك حتااااااااااااااااااى

 

 صااااااااااااااااااااارت فاااااااااااااااااااااي ذلاااااااااااااااااااااة األساااااااااااااااااااااير العااااااااااااااااااااااني 

  ال تسااااااااااار واهاااااااااااان الخطااااااااااااى كبغاااااااااااااث الطااااااااااااا 

 

 بااااااااااااااااااااااااااااااين الطلااااااااااااااااااااااااااااااول والجاااااااااااااااااااااااااااااادران يااااااااااااااااااااااااااااار 

  كاااااااان نظياااااااار الشاااااااااهين فااااااااي القماااااااام الشماااااااااا 

 

 اء ال فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب الوديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

  تتحااااااااااااااااااااارى الطياااااااااااااااااااااور عناااااااااااااااااااااد بنااااااااااااااااااااااء الاااااااااااااااااااااا 

 

 عااااااااااااااااا  أعلاااااااااااااااااى الفاااااااااااااااااروع فاااااااااااااااااي البساااااااااااااااااتان 

 لساااااااااااااااااات دون النسااااااااااااااااااور بأسااااااااااااااااااا فحاااااااااااااااااااول  

 

 دارة الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانجم أو ذرى كياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان 

  ماااااااااااان مهااااااااااااااد الثااااااااااااارى إلااااااااااااى التساااااااااااااعة األفاااااااااااااا 

 

 الك فاااااااااااااااااااااااوق الزماااااااااااااااااااااااان فاااااااااااااااااااااااوق املكاااااااااااااااااااااااان 

 
                                                

 (.954محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبال الهورى، صفحه ) (19)

 الترجمة:

 قد انزويت عن مقام نفسك، فاحتقر طبيعة النسر لقد ُوجد الشاهين. 

 فالطائر الصغير في الحديقة املورقة يبني عشه على مراده.

 أنت الذي له فكر محيط بالفلك، فال ترض لنفسك بأقل من الطائر الصغير.

 أصلح هذه الكواكب التسعة األخرى، وأصلح الكون على مرادك.
لترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ترجمه شعرا: الصاوي الصاوي شعالن: ا (11)

 م.1499(، دار الفكر: دمشق، الطبعة األولى، 96علي شعالن، نثرا: محمود أحمد غازي، ص )
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ّيااااااااااااااااااااااااااااار العاااااااااااااااااااااااااااااالم القاااااااااااااااااااااااااااااديم وعّمااااااااااااااااااااااااااااار
َ
 غ

 

 فياااااااااااااااااااااااااااااااه دنياااااااااااااااااااااااااااااااا جديااااااااااااااااااااااااااااااادة البنياااااااااااااااااااااااااااااااان 

في هذه األبيات يحاول إقبال أن يبحث عن )الذات( التي تماهت في )اآلخر(، وتخلت عن حقيقة  

ا ينبغي أن يكون، أمال في تغيير وجودها، حتى فقدت هويتها، وصارت أسيرة ذليلة، ثم يرسم لنا صورة مل

 الكائن، ورفضا لهذه الشخصية الضعيفة التي  لت إليها حال األمة.

متوجه إلى األمة بأسرها،  -في حقيقة األمر–إنه يخاطب في هذه األبيات رجل الحق، والخطاب 

يتها املفقودة، فما األمة إال مجموع أفرادها، وإذا تحقق في كل فرد معنى الذاتية، استعادت األمة هو 

وعادت لسابق مجدها، وازدهار حضارتها، بعدما تخلت عن املكانة املرموقة التي كانت قد تبوأتها في 

 غابر الزمان.

بين املثال )املاض ي الذي يمثل القوة واملجد( والواقع )الذي  -هاهنا-وتأتي املفارقة التصويرية 

اث من الطير الذي يرض ى لنفسه بأحط املنازل، يمثل الضعف واملهانة(؛ فاألمة في حال ضعفها كالبغ

كالشاهين الذي يتخير الذرى، ويحط  -وما ينبغي أن تكون عليه بعُد –ولكنها كانت في حال قوتها قبُل 

 على أعالي الجبال.

وتنبعث من هذه الصورة حركة دائبة تناسب حركة التغيير التي يدعو إقبال األمة إلى 

ر الذي يحلق في الفضاء، ويرفرف بجناحيه، ويبني عشه في أعالي تحقيقها، فالشاهين ذلك الطائ

الجبال، ويقتنص صيده، كل هذه الدالالت تبعث في ذهن املتلقي صورة متحركة، وهمة متأججة، 

ونفسا تواقة إلى معالي األمور، ويظهر بجالء التالؤم بين صورة الشاهين هذه والعاطفة الحماسية 

 على الحركة والسعي والبناء واإلصالح والتعمير.املشتعلة، واأللفاظ الدالة 

وقد اختار إقبال في هذه األبيات أن يعقد املقارنة بين النسر والشاهين ملا بينهما من فروق 

كثيرة؛ منها: أن الشاهين يعي  على سالسل الجبال، في الوقت الذي ال يبلغ فيه النسر هذه املرتفعات، 

ها. والشاهين يرمز إلى القوة والجبروت، ال يأكل إال من صيد ففرق كبير بين علو الهمة وانحطاط

مخالبه، في الوقت الذي يرمز فيه النسر إلى الجبن؛ ألنه ال يقدم على الفريسة إال بعد أن تخرج روحها، 
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، ووجه الشبه بين رجل الحق والشاهين في (12)وهو من بين جوارح الطير مختص بالتعامل مع الجيف

الحق يعتمد على نفسه، ويأكل من عمل يده، وال ُيذل نفسه بالتسول على موائد  هذه الصورة أن رجل

 اآلخرين.

وباملقارنة بين األصل والترجمة الشعرية يتبين أن الترجمة زادت عن األصل في عدد أبياتها، 

فجاء األصل أربعة أبيات، وجاءت الترجمة في سبعة أبيات، فاشتملت على عناصر داللية جديدة من 

( أدى إلى ترجمات حرة مبالغ فيها، paraphraseمفهوم الشرح )»اإليضاح والتفسير، ويرى تيتلر أن  باب

مع أنه يوافق على أن إيضاح األشياء الغامضة في النص هو جزء من واجبات املترجم حتى ولو استلزم 

م شعًرا حيث يلتزم . هذا األمر كثيرا ما يضطر إليه املترجم الذي يترج(13)«ذلك بعض الحذف أو اإلضافة

في ترجمته بعدد من التفعيالت، ونظام في التقفية، وال يعيب املترجم إال أن تكون هذه العناصر 

اإلضافية عبئا على املعنى، بحيث تكون قلقة في سياقها، أو مبالغا فيها، وأما إذا كانت تخدم املعنى 

  يعيبه.وتزيده بيانا، وتنسجم مع السياق، فهذا مما يحمد للمترجم وال

وقد تحولت الصورة في البيت األول من تشبيه ضمني في األصل إلى تشبيه مفصل في الترجمة، 

 حيث شرحه املترجم في ثالثة أبيات؛ فقول إقبال:

 قد انزويت عن مقام نفسك، فاحتقر طبيعة النسر لقد ُوجد الشاهين

َمح من السياق ولم يصرح الشاعر بأركانه مفصلة، حتى جرى 
ْ
في هذا البيت تشبيه ضمني؛ ُيل

فإنه ال قيمة له إذا ظهر الشاهين، وكذلك األمة  -وإن كان من جوارح الطير–مجرى الحكمة، فالنسر 

 إذا استعادت مجدها، وظهرت، فلن تظهر عليها أمة أخرى، وقد فصل شعالن هذه الصورة في ثالثة

أبيات من األبيات السابقة، حتى ذكر النتيجة املترتبة على فقدان الهوية، وذلك في قوله: )حتى صرت في 

ذلة األسير العاني(، وهذا ليس في األصل، وإنما هو من باب الشرح واإليضاح، ثم ينهى رجل الحق أن 

جمة قول إقبال: )فاحتقر يكون مثل )بغاث الطير( بقوله: )ال تسر واهن الخطى كبغاث الطير(، وهذا تر 

طبيعة النسر(، حيث تحول األمر في األصل إلى نهي في الترجمة، ثم يأمره أن يكون مثل )الشاهين(: )كن 

 نظير الشاهين في القمم الشماء(، وهذا مفهوم من قول إقبال: )لقد ُوجد الشاهين(.

                                                
 شر، )د.ت(.(، الدار الذهبية للن19ينظر: محمد إسماعيل الجاوي : من عجائب الخلق في عالم الطيور، ص ) (12)
 (.45سوزان باسنيت: دراسات الترجمة، ص ) (13)
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قوله في الترجمة: )تتحرى  وفي البيت الثاني: استبدل شعالن بقول إقبال: )يبني عشه على مراده(

 عند بناء الع  أعلى الفروع(، وهذا يفسر كالم إقبال.

وفي البيت الثالث: استبدل بقول إقبال: )أنت الذي له فكر محيط بالفلك( قوله في الترجمة: 

)فحاول دارة النجم أو ذرى كيوان(، وهذا املعنى املذكور في الترجمة مفهوم ضمنا من كالم إقبال؛ فما 

لك علم بالفلك وكواكبه، فاجعل ذلك املكان العالي همتك، وال ترض لنفسك بأقل القليل؛ لذلك  دام

فسره إقبال بأسلوب أمر يأمر فيه رجل الحق بأن يحاول الوصول إلى مدار النجم أو ذرى كيوان )اسم 

 لكوكب زحل(.

دون النسور  واستبدل بقول إقبال: )فال ترض لنفسك بأقل من الطائر الصغير( قوله: )لست

(، وهي تصغير لكلمة )مرغ( التي تعني في مرغنبأسا فحاول(، واللفظة التي وردت في األصل هي لفظة )

( التي ترجمتها في العربية )طبيعة النسر أو الرخم أو کرگس ى، وهي تختلف عن كلمة )(19)العربية: طائر

ذا التحريف في الترجمة جعل (، وهمرغن، واملترجم جعل )النسور( ترجمة لكلمة )(15)بغاث الطير(

الصورة ممتدة من البيت األول الذي اشتمل على املقارنة بين الشاهين والنسر، في الوقت الذي يمكن 

 اعتبارها صورة جديدة في النص األصلي إلقبال.

والذي سوغ للمترجم أن يعبر عن )الطويئر( با)النسر( تلك املقارنة التي وردت في البيت األول 

سر محتقرا بالنسبة للشاهين، مع أنه ال يشترط أن يكون هذا التحقير داال على صغر وجعلت الن

 الحجم، فقد يكون احتقارا لصفاته التي ُعرف بها.

وفي البيت الرابع: أضاف شعالن قوله: )من مهاد الثرى( حيث موطن اإلنسان، وكذلك )فوق 

 ى االستعالء على قيود الزمان واملكان.الزمان فوق املكان(، وهو وصف لألفالك التسعة وتأكيد ملعن

وإن كان بعض النقاد يرى أنه ليس من حق املترجم أن يضيف إلى املعنى شيئا من عنده؛ ألن 

هذا مخالف ملبدأ األمانة في الترجمة، وأن هذه اإلضافات اإليضاحية من األجدر أن يكون مكانها في 

، ولكن النظر إلى الترجمة على أنها عمل إبداعي (16))الحاشية(، حتى ال يكون املترجم مشاركا في النص

جديد مواٍز للنص األصلي يفتح املجال أمام املترجم ليضيف ملسته الفنية بما يالئم اللغة التي يترجم 

إليها؛ حتى تلقى ترجمته قبوال من املتلقين، وحتى ال يشوه النص الشعري بنقله من لغة فنية جمالية إلى 

 ، إضافة إلى جعل الفكرة واضحة في الترجمة كما هي واضحة في األصل.لغة مجردة من الجمال

ومثل هذه اإلضافات إذا كان املترجم األدبي مضطرا إليها عند ترجمته للنص في صورة نثرية، 

فإنه يكون أشد اضطرارا عند ترجمة النص شعرا؛ وال ضير في ذلك طاملا كانت هذه اإلضافات منسجمة 

بئا على النص، أو مبالغا فيها، إضافة إلى أنه يجب أن يوضع في عين االعتبار مع املعنى، ولم تكن ع

                                                
 (.2153/ 3ُينظر: إبراهيم الدسوقي شتا: املعجم الفارس ي الكبير، ) (19)
 (.2211/ 2ُينظر: إبراهيم الدسوقي شتا: املعجم الفارس ي الكبير، ) (15)
 بتصرف.( 53ُينظر: عبده يونس عبود: نقد الترجمة األدبية ملاذا؟ وكيف؟، ص ) (16)
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طبيعة الشعر بأوزانه وقوافيه، فبالرغم من أن هذه الطبيعة تجعل للترجمة مذاقها الخاص من 

الناحية اإليقاعية، فإنها كثيرا ما تؤثر على التكافؤ بين األصل والترجمة، والتكافؤ املطلق هو الكمال 

ي ال يكاد يصل إليه أي مترجم، واملطلوب من املترجم هو تحقيق أعلى قدر من التكافؤ النسبي في الذ

 الداللة، واألسلوب، والصور، مع الحفاظ على جعل النص مستساغا من الناحية الفنية.

أن املترجم ال يمكنه استخدام ألوان النص األصلي نفسها، ولكنه مع ذلك مطالب »ويرى تيتلر 

ي على لوحته قوة وتأثير العمل األصلي نفسيهما. وإن على املترجم أن يسعى جاهدا ليتبنى روح بأن يضف

 .(11)«مؤلفه التي يجب أن تتكلم من خالل جوارحه هو

 ثانيا: الصورة السمعية:

عند دراسة حسية الصورة الشعرية ال يجب االقتصار على املرئيات، فالصور املرئية وإن كانت 

من الصور الشعرية املبثوثة في الشعر عامة؛ فهناك حواس أخرى تسهم بدور فعال تشكل نسبة كبيرة 

في تشكيل الصورة؛ ومن ذلك تلك الصور القائمة على املسموعات، والتي تتكون من مادة الصوت وما 

يقترب منها في الداللة، وقد ُيظن أن الصور التي ترسم في الخيال ال تتشكل إال من املرئيات على إثر 

نفعال بالشعر، والخيال اإلنساني أوسع من ذلك، فاملسموعات تجعل الصور املرسومة في الخيال اال 

 ناطقة مما يجعلها أشد تأثيرا وأكثر جماال.

وقد اشتمل الديوان على صور سمعية ولكنها لم تبلغ في انتشارها حد الصور املرئية، ومن 

 :(19)من صورة بصرية إلى صورة سمعية، قوله الصور التي وردت في الديوان، وقد انتقل فيها إقبال

 ایاااااااااااااااان خماااااااااااااااان دارد بساااااااااااااااا ى شااااااااااااااااا  بلنااااااااااااااااد

 

 بااااااااااار ناااااااااااااون شااااااااااااا   شااااااااااا ان خااااااااااااود مبنااااااااااااد  

 نغماااااااااااااااااااااااااااااااه دار  در  لاااااااااااااااااااااااااااااااو ا  ب خبااااااااااااااااااااااااااااااار 

 

 جااااااااانس خاااااااااود بشاااااااااناس و باااااااااا زاغاااااااااان م ااااااااار 

في هذا الشاهد يخاطب الشاعر من فتنوا بالغرب، واّمحت شخصيتهم بسبب بعدهم عن  

الروح وانشغالهم باملادة، وهو يصور الحالة التي ينبغي أن يكون عليها املرء بصورة مرئية هي صورة 

الطائر، والبستان في هذه الصورة هو بستان الحياة، وغصونه الطويلة هي معالي األمور، والغصن 

كس هو سفاسف األمور، وفي ذلك دعوة لعلو الهمة، فهو يتعجب من حال هذا الرجل املفتون املن

بالغرب الذي يترك معالي األمور، ويتخير أحطها، وفي البيت الثاني تمتد صورة الطائر، ويخبر هذا 

جناس الطائر بأن في حلقه نغمة تدل على جنسه املستحسن )كالبلبل ونحوه(، فينبغي أن ال يطير مع األ 

 املحتقرة كالغربان.

                                                
 (.45سوزان باسنيت: دراسات الترجمة، ص ) (11)
 (.966محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبال الهورى، ص ) (19)

 الترجمة:

 هذا البستان به غصون طويلة بما يكفي، فال تبن عشك على الغصن املنكس

 إن في حلقك النغمة، أيها الغافل، فاعرف جنس ذاتك، وال تطر مع الغربان 
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وقد تشابكت هذه الصورة السمعية مع الصورة املرئية في البيت األول فكانت تأكيدا لها 

 :(14)وإيضاحا ملدلولها، وقد عبر عنها الصاوي شعالن بقوله )من الرمل(

 منااااااااااااااااااازل الشااااااااااااااااااااهين فاااااااااااااااااااي أوج الساااااااااااااااااااحاب

 

 ماااااااااااااااا لاااااااااااااااه يساااااااااااااااكن فاااااااااااااااي وكااااااااااااااار الغاااااااااااااااراب؟ 

 لااااااااااااااااام يااااااااااااااااازل فاااااااااااااااااي الاااااااااااااااااروض ظااااااااااااااااال وثمااااااااااااااااار 

 

 فااااااااااااااالتمس ُعشاااااااااااااااك فااااااااااااااي أعلاااااااااااااااى الشاااااااااااااااجر 

وباملقارنة بين األصل والترجمة في هذه الصورة السمعية يالحظ أن الصورة السمعية قد  

اختفت في الترجمة فلم تظهر بنمطها، وإنما اكتفى الصاوي شعالن بترجمة مدلولها، وللحواس دور 

ذا الشاهد أبعد الترجمة عن كبير في إدراك الصورة الشعرية، فاختفاء النمط السمعي للصورة في ه

 األصل.

اختفى النداء الذي كان متصال بالصورة السمعية: )أيها الغافل، أنت تمتلك النغمة في 

حلقك(، وتحول األسلوب إلى جملة خبرية تقريرية )منزل الشاهين في أوج السحاب(، وليس في األصل 

ذكر إقبال للنغمة التي في حلق  ذكر للشاهين، وهذا تدخل من الصاوي شعالن في فهم النص؛ ولعل

الطائر يناسب أن يكون هذا الطائر من جنس الطيور التي تتميز بجمالها وصوت عذب )كالبلبل ونحوه( 

 لتكون في مقابلة )الغراب( الذي يختص بقبح الصوت والشكل ويدل على التشاؤم. 

بين الداللتين ش يء من تحولت داللة الطيران في األصل إلى معنى االستقرار والسكن، وإن كان 

التناقض، غير أن االشتراك ظاهر بين التعبيرين في معنى املعية واملالزمة واملصاحبة؛ فقول إقبال: )وال 

تطر مع الغربان( يشترك في معنى املعية مع قول شعالن )ما له يسكن في وكر الغراب؟(، كما يشترك 

 معه في معنى الزجر.

ملترجم نفسه تحت تأثير اتجاهين خالل عملية الترجمة؛ في ترجمة الشعر، غالبا ما يجد ا

يحاول األول أن يدفعه تجاه النص األصلي وأشكاله ورموزه، ويحاول اآلخر أن يخلصه من قيود النص 

األصلي قدر ما أمكن. ويجب أن يحرص مترجم النصوص األدبية على أن يحافظ على الدقة في التعبير 

وفي الوقت نفسه يحاول أن يبدع نصا أدبيا يولد لدى القارئ أثرا  عن املضامين املوجودة في النص،

، وقضية قياس األثر شائكة ألبعد الحدود إذا كانت في ثقافة واحدة، (29)معادال ألثر النص األصلي

فكيف إذا ارتحل النص إلى بيئة مغايرة؟! ولكن يحاول املترجم أن يحرص على العناصر الفنية التي 

 فس املتلقي؛ كالصور الشعرية، واإليقاع، وغيرهما. تحدث التأثير في ن

                                                
 (.15الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) (14)
 (.51ينظر: قسطندي شوملي: اشتراطات الترجمة األدبية، ص ) (29)
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 ثالثا: الصورة الشمية:

استعمل إقبال في هذا الديوان بعض الصور الشعرية التي تعتمد على حاسة الشم وما يتعلق 

بها من شذى وعطور، ومن ذلك الصورة التي رسمها إقبال للمؤمن؛ حيث يطلب منه أن يكون في الحياة 

 :(21)ي رياض األزهار، والشذى طيب الرائحة، ظاهر األثر، وإن لم ُير بالعين؛ يقول كما يكون الشذى ف

 در خماااااااااااااان ز  مثاااااااااااااال بااااااااااااااو مسااااااااااااااتور و فااااااااااااااا 

 

 در م ااااااااااااااااااااان رناااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااا  از رناااااااااااااااااااا  باااااااااااااااااااااا  

 :(22)وقد عبر الصاوي شعالن عن هذا البيت بصياغتين مختلفتين؛ األولى 

 كااااااااااااااااااااااااااااااان مااااااااااااااااااااااااااااااان الاااااااااااااااااااااااااااااااروض قريباااااااااااااااااااااااااااااااا نائياااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 كالشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذى يسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري خفيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

 ألاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان الرواباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي واعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين

  

 وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان األلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا خاليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
وباملقارنة بين األصل وهذه الترجمة يتبين أن شعالن ترجم قول إقبال: )ع  ... في الروض( 

بقوله: )كن من الروض قريبا نائيا(، فحافظ على أسلوب األمر، وإن كان في األصل أمر بالحياة في 

ه، واملعنى الذي يتالقى فيه التعبيران هو أن يكون اإلنسان في الروض، وفي الترجمة أمر باالقتراب من

صفاته مثل الرائحة الطيبة التي تنتشر ويكون لها أثر طيب، وهذه الرائحة الطيبة ال تعي  إال في 

 الرياض املزهرة.

زاد شعالن في الترجمة كلمة )نائيا(، وهي لفظة ُيتعجب منها حينما تتجاور مع كلمة )قريبا(، 

العجب يزول عند قراءة الشطر الثاني الذي فيه معنى االنتشار؛ فالقرب يعني أن يكون لإلنسان ولكن 

أثر طيب كما للزهور رائحة طيبة، والنأي يعني أن ينتشر هذا األثر في اآلفاق تماما كما تنتشر الروائح 

معنى النأي يتقارب الطيبة؛ ولذلك عبر شعالن عن كلمة )فا ( التي بمعنى: منتشر، بقوله: )باديا(، و 

 دالليا مع معنى االنتشار.

حافظ شعالن على جميع عناصر التشبيه الواردة في األصل، فضمير املخاطب )هو املشبه( في 

األصل والترجمة، و)مثل( أداة التشبيه في األصل تحولت إلى )الكاف( في الترجمة، وكلمة )بو( التي بمعنى 

الشبه )مستور وفا ( ترجمه بقوله: )خفيا باديا(؛ وحمله على  الرائحة الطيبة هي )املشبه به(، ووجه

 ذلك حرصه على توحيد نظام القافية التي رويها الياء.

 عبر شعالن عن فعل املعيشة )زيستن( بفعل الكينونة والتواجد، واملعنى قريب.

 :(23)والصياغة األخرى قوله

                                                
 (.956محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبال الهورى، ص ) (21)

 الترجمة:

 ن األلوان طاهرا من األصباغ.ع  كالشذى في الروض مستورا ومنتشرا، وكن بي
 (.39الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) (22)
 (.33الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) (23)
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 العطااااااااااااااااااااااار مساااااااااااااااااااااااتتر ويساااااااااااااااااااااااري ظااااااااااااااااااااااااهرا

 

 كااااااااااان أناااااااااااات مثااااااااااال العطاااااااااااار فاااااااااااي البسااااااااااااتان 

 ال تخااااااااااااااااااااااااادعنك فاااااااااااااااااااااااااي الرباااااااااااااااااااااااااى ألوانهاااااااااااااااااااااااااا 

 

 كاااااااااااااااااااااان خالياااااااااااااااااااااااا فيهااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااان األلاااااااااااااااااااااااوان 

وباملقارنة بين األصل وهذه الترجمة يتبين أن شعالن قدم وجه الشبه على بقية أركان التشبيه،  

وذلك في الشطر األول: )العطر مستتر ويسري ظاهرا(؛ إلظهار مزيد اهتمام به. كما اقترب في هذه 

األصلي، فاستعمل أداة التشبيه )مثل(، وهي األداة ذاتها املستعملة في النص الصياغة كثيرا من النص 

 األصلي.

 رابعا: الصورة الذوقية:

لم يخُل ديوان إقبال من صور شعرية تستمد مادتها من ألفاظ حاسة التذوق الدالة على 

إبداعية ال ُيستهان بها، الحالوة واملرارة وغيرها، وإن هذا التنوع في أنماط الصور الشعرية يدل على قدرة 

ن الشاعر من االنطالق في  فاق مختلفة ينتقي منها صورا متمايزة في 
ّ
وعلى خيال واسع خصب يَمك

 اإليحاء والداللة.

ومن أمثلة الصور التي وردت في الديوان على هذا النمط الصورة التي أتى بها الشاعر ليعبر عن 

 :(29)إقبال حال األمة وانشغالها بملهيات الدنيا؛ يقول 

 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابح و شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز و بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

  
  خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خ سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات تلخيهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

   
 :(25)ويقول شعالن

 متعاااااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااااادنيا لناااااااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااااااال املااااااااااااااااااااااااارام

  

 ثااااااااااااااااااااااااااااام ياااااااااااااااااااااااااااااأس ثاااااااااااااااااااااااااااااام قبااااااااااااااااااااااااااااار وظااااااااااااااااااااااااااااااالم

   
وباملقارنة بين األصل والترجمة يتبين أن الصاوي شعالن لم يحافظ على النمط الذوقي للصورة 

( التي ترجمتها: مرارات املوت، وقد استعاض عن ذلك  )تلخيهاى مر الشعرية، ولم يورد مقابال لكلمة 

 بأن عّدد بعض هذه األهوال بقوله: )ثم يأس ثم قبر وظالم(.

وكذلك لم يحافظ على األسلوب اإلنشا ي )االستفهام( الذي ورد ممتزجا بالصورة الذوقية في 

يرية تمثل الجواب عن السؤال )يأس ثم الشطر الثاني: )وما نهايتنها؟(، واستعاض عنه بجملة خبرية تقر 

 قبر وظالم(، غير أن الجملة اإلنشائية تظل لها أهميتها في جذب انتباه املتلقي وإثارة دهشته.

                                                
 (.961ل الهورى، ص )محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبا (29)

 الترجمة:

 صباحنا ومساؤنا في التفكير بملهيات الدنيا، وما هي نهايتنا؟ إنها مرارات املوت.
 (.91الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) (25)
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لم يرد في ترجمة البيت ذكر للصباح واملساء داللة على عموم الزمان الذي نقضيه في التفكير 

( للداللة على ذلك العموم بطريق غير مباشر، بملهيات الدنيا، واستعاض عن ذلك بقوله: )كل املرام

 فكأننا ال نريد إال متعة الدنيا، فال مجال للتفكير في غيرها.

 :(26)ومن الصور الشعرية الذوقية التي وردت في هذا الديوان قول إقبال على لسان الرومي

 غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور ونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام افزايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان مخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور 

  
 زانكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه عاقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورد كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودك شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكر

   
 :(21)شعالن عن هذه الصورة بقولهوقد عبر 

 اقباااااااااااااااااااااااااااااال الهاااااااااااااااااااااااااااااام وال تأكاااااااااااااااااااااااااااااال طعامااااااااااااااااااااااااااااااا

  

 مااااااااااااااااااااااان ياااااااااااااااااااااااد تطعماااااااااااااااااااااااك الهااااااااااااااااااااااام دواماااااااااااااااااااااااا

   
 إن يكاااااااااااااااااااااااااان عيشااااااااااااااااااااااااااك ماااااااااااااااااااااااااان طااااااااااااااااااااااااااول الكاااااااااااااااااااااااااادر

  

 فيااااااااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااااااااار الجااااااااااااااااااااااااوع فالااااااااااااااااااااااااذل أمااااااااااااااااااااااااار

   

 الاااااااااااااااااااااااااااااااادواء املاااااااااااااااااااااااااااااااار للعقاااااااااااااااااااااااااااااااال الكبياااااااااااااااااااااااااااااااار

  

  فااااااااااااااااااااااااترك الحلاااااااااااااااااااااااواء للطفااااااااااااااااااااااال الغريااااااااااااااااااااااار

   
وهذه الصورة الذوقية إذا نقلت إلى العربية من غير إيضاح اكتنفها كثير من الغموض، حتى ال  

تكاد تفهم في العربية، وقد عبر عنها الصاوي شعالن تعبيرا واضحا مفهوما مستخدما استراتيجية 

تتناول  تناول الغم وال»التصرف مع اإليضاح، حتى تؤدي املعنى املوجود في األصل، فإذا قلت لعربي: 

سوف يكتنف الكالم كثير من «. خبز من يزيد همك، فالعاقل يتناول الغم والطفل يتناول السكر

اإلبهام، على الرغم من أنه يشتمل على معنى عظيم؛ فإقبال يحث املسلم على تحمل األذى والهم والغم 

طاء سينتقص شيئا من في سبيل الوصول إلى املجد والعز، وأن ال يقبل من أحد عطاًء إذا كان هذا الع

مكانته، فعليه حينئذ أن يتحمل الجوع وإن كان في أمس الحاجة إلى هذا الطعام، فالتحمل والصبر على 

وتناوله شأن الرجال العقالء، والفرح بالعطاء ذي الطعم  -وإن كان مرا–هذا الغم هو الدواء الناجع 

 الحلو هو شأن األطفال السذج.

تصادف املترجم مواقف غير قابلة »اإلبداعية للترجمة؛ فقد والتصرف من االستراتيجيات 

للترجمة؛ أي: تستحيل ترجمتها بالصيغة التي وردت عليها، ولو ترجمت حرفيا ملا كان لها معنى في اللغة 

                                                
 (.951محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبال الهورى، ص ) (26)

 الترجمة:

 تناول الغم، وال تتناول خبز من يزيد غمك، فالعاقل يتناول الغم، والطفل يتناول الحلوى.

 إن كان في شبابه ناعما لينا كالحرير، فإن الرغبة تموت في صدره.
 (.35الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) (21)
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الهدف، وهنا يحتاج املترجم إلى استراتيجية إبداعية أخرى حتى يحل هذا املشكل العويص، فيتصرف 

في األصل بالصيغة التي يراها أشد مناسبة للنص الهدف. وحتى يتمكن املترجم من  ويصوغ املعنى الوارد

إعادة صياغة البنى التي تستحيل ترجمتها بالشكل الذي وردت عليه في األصل، ال بد له من التحرر من 

 .(29)قيود األلفاظ، وأن يعبر عن املعنى باألسلوب الذي يراه أشد مناسبة للغة الهدف

اح هذه الصورة عبر شعالن عن بيت واحد في األصل بثالثة أبيات في الترجمة وفي سبيل إيض

 حتى يتمكن من تقديمها للمتلقي في صورة واضحة مفهومة، وحتى ال تكون ترجمته ألغازا معقدة. 

إن استراتيجية التصرف في األجزاء التي تشق على الترجمة تمنح فرصة التفنن في تقديم الحلول 

مدى تحكم املترجم في اللغة التي يترجم إليها ومهارته التعبيرية، فهي بالفعل  راتيجيةاالستوتظهر هذه 

استراتيجية إبداعية تمكن املترجم من الخروج منتصرا من مشكل ترجمي شريطة توخي األمانة في 

 .(24)النقل

تحليل وتمكن شعالن من حل هذه اإلشكالية يدل على فهمه الواعي لكالم إقبال، وقدرته على 

النص األصلي واستيعابه وفهمه، ثم تركيبه في صياغة عربية جديدة مفهومة مالئمة للمتلقين في 

 الثقافة العربية.

ويالحظ أن كلمة )غم( في بيت إقبال تكررت ثالث مرات، في املوضع األول والثالث تدل على: 

الذل/املهانة، وهذه الدالالت شدة الجوع/تحمل الجوع/مرارة الجوع، وفي املوضع الثاني تحمل داللة: 

 قد أوضحها شعالن في البيت الثاني الذي يفضل فيه تحمل مرارة الجوع على مرارة الذل.

ترجم شعالن كلمة )غم( التي في الشطر الثاني من بيت إقبال بالدواء املر الذي يصبر عليه 

عين املتلقي على فهم بيت العقالء؛ لتكون في مقابل السكر الذي يفرح به األطفال، وهذه الترجمة ت

 إقبال. 

ترجم شعالن قول إقبال: )والطفل يتناول السكر(، بقوله: )فاترك الحلواء للطفل الغرير( 

فتحولت الجملة الخبرية إلى أسلوب أمر إنشا ي يجذب االنتباه. كما حافظ شعالن على املحسن 

السكر(، فأجاد في إيضاح عناصر  البديعي: املقابلة بين )ألن العاقل يتناول الغم/والطفل يتناول 

املقابلة بين الحالوة واملرارة، والعاقل والطفل، فعبر عن العاقل بقوله: )العقل الكبير(، وعن الطفل 

 بقوله: )الطفل الغرير(، وكذلك )الدواء املر( في مقابل )الحلواء(.

ذي يصر عليه إن كثيرا من النقاد املعاصرين أصبحوا يتساهلون كثيرا مع شرط األمانة ال

معظم املنظرين لعملية الترجمة، ويؤكد في املقابل على ضرورة تمتيع املترجم الذي هو قارئ بالدرجة 

                                                
ري يسمينة: اإلبداع في ترجمة النصوص األدبية: نماذج من ترجمات عفيف دمشقية لروايات الكاتب اللبناني قوا (29)

 (.134أمين معلوف، ص )
قواري يسمينة: اإلبداع في ترجمة النصوص األدبية: نماذج من ترجمات عفيف دمشقية لروايات الكاتب اللبناني  (24)

 (.134أمين معلوف، ص )
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. ويالحظ أن شعالن في هذا الشاهد أتاح لنفسه أكبر (39)األولى، بأكبر قدر من الحرية في تعامله مع النص

 األصلي.أكبر قدر من الحرية ليستطيع أن ُيذهب التعمية املوجودة في النص 

بل هناك من يعتبر العمل األدبي غير قابل للترجمة في أغلب األحيان؛ ألنه يستحيل إيجاد 

نسخة مطابقة له، كما يستحيل إعادة إنتاجه مع الحفاظ على كل عناصره وأنساقه وتشعبات 

وال تدل على  ، فما دامت هذه التغييرات بالحذف والزيادة واإلبدال ال تحيل املعنى،(31) اختياراته األصلية

سوء الفهم، فهي مقبولة في سبيل الحفاظ على املوسيقى، ووضوح الترجمة في لغة الهدف، وحينئذ 

 تكون الترجمة نصا إبداعيا جديدا له ما يميزه. 

كما أنه من املقرر أن عملية نقل النص من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية أو ترجمته تؤدي 

ت نظرا لوجود االختالفات اللفظية والقواعدية واألسلوبية بين اللغتين، إلى إجراء عدد من التحويال 

؛ فمثل هذه التحويالت (32) وهذه التحويالت هي: تحويالت أسلوبية، تحويالت قواعدية، تحويالت لفظية

، فال يستطيع املترجم أن (33)تفرضها طبيعة اللغة، ويطلق عليها دارسو الترجمة )عدم القابلية اللغوية(

أن يقترب من  -قدر استطاعته–نبها مهما أوتي من قدرة لغوية، ومعرفية، وثقافية، ولكنه يحاول يتج

 األصل في الداللة، والصور الشعرية، واأللفاظ ما أمكنه ذلك.

 خامسا: الصورة اللمسية:

استخدم إقبال هذا النمط من الصور الشعرية في مواطن من ديوانه؛ فعبر عن النعومة في 

الخشونة، فاستطاع بذلك أن يصور ضعف شباب األمة، فشبههم بالحرير في نعومته وليونته؛ مقابل 

لتوحي هذه الصورة بداللة عميقة على ضعف همتهم وليونة عزيمتهم؛ مما أدى إلى حالة من االستسالم 

، والخنوع، ولم يعد لألماني مكان في قلوبهم، بالرغم من أنهم من نسل حضارة مشرقة، وماٍض عريق

ومجد تليد، أضاء العالم من مشرقه ملغربه، فاألولى بهذا النسل أن يستلهم هذا الضياء من أجداده، 

 :(39)وأن يزيل الظلمات عن ضميره، ويصور ذلك إقبال بقوله

 مسااااااااااااااااااااااااالمان زاده  روشااااااااااااااااااااااااان دمااااااااااااااااااااااااااغ نیااااااااااااااااااااااااا

  

 خاااااااااااااااااااااراغ  بااااااااااااااااااااا ر يظلمااااااااااااااااااااات  بااااااااااااااااااااااد ضااااااااااااااااااااام

   

                                                
 (.69حيدة: الترجمة األدبية إنتاج أم إعادة إبداع، ص ) ينظر: جميلة (39)
 (.69ينظر: جميلة حيدة: الترجمة األدبية إنتاج أم إعادة إبداع، ص ) (31)
(، املجمع الثقافي املصري: القاهرة، الطبعة األولى، 129ينظر: منى أحمد حامد: سلطة النص وقهر املترجم، ص ) (32)

 م.2914
 (.59دراسات الترجمة، ص ) ينظر: سوزان باسنيت: (33)
 (.991محمد اقبال: كليات اشعار فارس ى اقبال الهورى، ص ) (39)

 الترجمة:

ه بال سراج.  هذا املسلم الذي ولد من نسل الفكر املشرق، قد أضحى وعالُم باطنِّ

 هو في شبابه ناعم لين كالحرير، والرغبة في صدره سريعة املوت.
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 ریااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااارم و نااااااااااااااااااااااااااااز  خاااااااااااااااااااااااااااون حر   در جاااااااااااااااااااااااااااوان

  

 ريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو زود م نه    رزو در سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

وقد عبر شعالن عن هذين البيتين في في أربعة أبيات، وحافظ في هذه الصورة على نمطها  

 :(35)اللمس ي، يقول شعالن

 عجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي لهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا املساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 مزهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّو بالعصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار املنيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

   
 تحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو خطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 ال هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

  
 ه وال ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراج  فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميرا

   
 وأرى شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباًبا واهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 عزماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين الحريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

   
 أمانيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهِّ فكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادت 

  
 َن املهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارعها األخيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

   
وباملقارنة بين أصل هذه الصورة وترجمتها يتبين أنه لم يرد في الترجمة مقابل للتعبير الفارس ي 

)زاده  روشن دماغ( الذي ورد في الشطر األول، والذي ترجمته: )ابن الفكر املشرق(، وقد استبدل بمعنى 

نير الذي كان في املاض ي. وأضاف شعالن في الترجمة قوله: )ال همة )البنوة( معنى االفتخار بالعصر امل

تحدو خطاه(، وهي إضافة مالئمة للمعنى العام الدال على ضعف العزيمة، فكانت هذه اإلضافة تمهيدا 

 للبيت التالي الذي يشتمل على الصورة اللمسية.

)مثل(، وأورد التشبيه بغير  أهمل شعالن في إيراد التشبيه ترجمة األداة )خون( التي ترجمتها:

أداة ولكنه مفهوم من السياق )وأرى شبابا واهن العزمات في لين الحرير(. وعبر شعالن عن الليونة ولم 

يعبر عن النعومة وقد ورد اللفظان في األصل )نرم و ناز (، ولم يرد في الترجمة سوى الثاني، وبينهما 

 ش يء من التقارب الداللي.

الترجمة داللة ميالد األماني، وليست موجودة في األصل، وهذه اإلضافة أضاف شعالن في 

جعلت في الترجمة تأكيدا للذم بما يشبه املدح، فا)ولدت أمانيه( عندما تصل إلى املتلقي يحس بإشراقة 

و األمل في هذا الشباب، وتأتي املفاجأة بعد ذلك: )فكان املهد مصرعها األخير(، واملقابل لهذا في األصل ه

قول إقبال: )والرغبة في صدره سريعة املوت(، وترجمة شعالن أبلغ في الداللة على املعنى ملا اشتملت 

 عليه من تأكيد الذم بما يشبه املدح.

 

 

 
 

 االستنتاج والتوصية

نته من التغلب على  ومما سبق نستنتج
ّ
أن الصاوي شعالن قد استخدم بعض الطرق التي مك

 قيود الشعر من أجل االقتراب من النص األصلي، والتعبير عن الصور الشعرية التي وردت في األصل:

                                                
 (.131لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال، ص ) الصاوي شعالن: الترجمة الشعرية (35)
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منها: أنه لم يلتزم ببحر شعري واحد في الديوان كله، ولكن تنوعت البحور، فجعل لكل قصيدة 

 ن الديوان الفارس ي كله على بحر شعري واحد، وهو بحر الرمل.وزنا، على الرغم من أ

ومنها: أنه استخدم في التقفية نظام الشعر املزدوج؛ بحيث يكون لكل بيت قافية يتفق فيها 

املصراع األول مع املصراع الثاني، وهذا خّفف من وطأة االلتزام بقافية واحدة من بداية القصيدة إلى 

 نهايتها.

َر من استخدام القوافي املقيدة التي ال تظهر عليها حركة اإلعراب، مما يسر له ومنها: أنه أكث

 إيراد كلمة القافية دون التزام بحركة إعرابية معينة، فتتسع دائرة املواقع اإلعرابية أمامه. 

يترجم  -في كثير من األبيات–ومنها: أنه استخدم في كثير من املواضع استراتيجية اإلضافة؛ حتى إنه 

فالزيادة في الترجمة ال تحيل بالضرورة إلى الحشو، ولكنها قد »الشطر الواحد من األصل في بيت كامل؛ 

تكون إحدى الحلول اإلبداعية ملشاكل الفهم في الترجمة إذا اقترنت بالحكمة واملوضوعية؛ فما على 

ة شعالن بالحكمة ، وقد اتسمت الزيادة في ترجم(36)«املترجم إال أن يدرك متى وكيف يزيد أو ينقص

 واملوضوعية في مواضع، وجاءت حشوا في مواضع أخرى.

ويوص ي الباحث بإجراء مثل هذه الدراسات املقارنة على دواوين أخرى من دواوين إقبال، وترجمات 

 عربية أخرى؛ كترجمات حسين مجيب املصري.

 شكر وتقدير

 أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي األجالء:

)أستاذ البالغة والنقد األدبي واألدب املقارن بكلية دار العلوم د سعيد شيمي أ.د/ ولي

 جامعة الفيوم(.

 )أستاذ اللغة الفارسية بكلية اآلداب جامعة الفيوم(.أ.د/ أحمد عبد العزيز بقو  

                                                
قواري يسمينة: اإلبداع في ترجمة النصوص األدبية: نماذج من ترجمات عفيف دمشقية لروايات الكاتب اللبناني  (36)

 (.139أمين معلوف، ص )



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

1 (1), (2021), 254-274 273 

)مدرس البالغة والنقد األدبي بكلية دار العلوم جامعة د/ محمد عبد الرحمن سيد 

 الفيوم(.
 

 : املراجع

 .مكتبة مدبولي: القاهرةاملعجم الفارس ي الكبير،  م(.1442. )إبراهيم الدسوقي شتا

مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : الترجمة األدبية إنتاج أم إعادة إبداع، م( 2919. )جميلة حيدة

 .(1جامعة محمد األول، جدة، العدد )

دراسات الترجمة، ترجمه وقدم له: فؤاد عبد املطلب، منشورات الهيئة  م(.2912. )سوزان باسنيت

 .العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

الترجمة الشعرية لديوان )واآلن، ماذا نصنع يا أمم الشرق؟( ملحمد إقبال،  م(.1499. )الصاوي شعالن

الفكر: دمشق، الطبعة  ترجمه شعرا: الصاوي علي شعالن، نثرا: محمود أحمد غازي، دار

 األولى.

 الجزء ،(1) مجلد عالمات، مجلة وكيف؟، ملاذا؟ األدبية الترجمة نقد م(.1441. )عبود يونس عبده

(26.) 

الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار املعارف: القاهرة، الطبعة  م(.1491. )علي إبراهيم أبو زيد

 األولى.

 السعدي، املالك عبد جامعة ترجمان، مجلة األدبية، الترجمة اشتراطات م(.1446. )شوملي قسطندي

 (.5) مجلد( 2) العدد العليا، فهد امللك مدرسة

اإلبداع في ترجمة النصوص األدبية: نماذج من ترجمات عفيف دمشقية  م(.2919. )قواري يسمينة

لروايات الكاتب اللبناني أمين معلوف، مجلة معالم، املجلس األعلى للغة العربية، العدد 

 التاسع.

 : من عجائب الخلق في عالم الطيور، الدار الذهبية للنشر.. )د.ت(محمد إسماعيل الجاوي 

: ناشر دروي ،. م: از وحواش ى مقدمه ، يات اشعار فارس ى اقبال الهورىكل م(.1491. )محمد اقبال

 .سوم خاپ جاويدان، سازمان

 الصورة والبناء الشعري، دار املعارف: القاهرة، الطبعة األولى. . )د.ت(.محمد حسن عبد هللا

الهيئة  شعر الطبيعة في عصر املوحدين: دراسة أسلوبية، م(.2919. )محمد عبد هللا عباس الشال

 املصرية العامة للكتاب: القاهرة، الطبعة األولى.

الترجمة األدبية: الهوية واالختالف، مجلة العربية والترجمة، املنظمة  م(.2919. )مصطفى النحال

 .(2( مجلد )2بية للترجمة، العدد )العر 
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رة، الطبعة سلطة النص وقهر املترجم، املجمع الثقافي املصري: القاه م(.2914. )منى أحمد حامد

 األولى.

اللغة في الخطاب الصوفي من غموض املعنى إلى تعددية التأويل، مجلة حوليات  م(.2915. )منى جميات

 .(15معة تيارات، الجزائر، العدد )التراث، جا

 حكمة الروح الصوفي، دار املدى للثقافة والنشر: دمشق، الطبعة األولى. م(.2991. )ميثم الجنابي

تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، صفحات للدراسات والنشر:  م(.2999) .نعيم اليافي

 دمشق، الطبعة األولى.
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 مستخلص البحث

 ضوء في ماليزيا في العربية اللغة معملي مشكالت تعرف إلى البحث هذا هدف

 تقديم في يسهم كما أدائهم، تقويم ودواعي أسباب تعرف وكذلك التربوية، احتياجاتهم

 منهج في التدريس طرائق عنصر لتطوير املقترح التصور  لتنفيذ اإلجرائية الخطة

 اللغة  ملعلمي دريسيةالت املهارات خالل من ثانية لغة بوصفها العربية اللغة تعليم

 .ماليزيا في العربية

 املعلم،  إلعداد والواقع املعلم إعداد لبرامج النظري  الوصفي املنهج الباحث استخدم

 .الثانية اللغة معلمي إعداد مجال في العاملي اإلطار وعرض

 والندوات الكتب إلى بالرجوع الباحث قام البحث من املنشودة األهداف ولتحقيق

 .ثانية لغة بوصفها العربية اللغة معلمي إعداد عن للحديث واملؤتمرات

 الكلمات الرئيسية:  احتياجات، -أداء، التقويم
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فقد يتفق معظم دعاة اإلصالح التربوي على أّن زيادة فعالية املعلمين، وحنكتهم عامل حاسم 

في نجاح الجهود التي تبذل إلصالح التعليم، وهو الركيز األساس ي في العملية التعليمية برمتها وأهم 

ة، التقويم( فهو عنصر فيها؛ ألنه يتحكم في بقية العناصر األخرى )املادة التعليمية، الطالب، والطريق

صناعة العقول الذي يرشدها ويصل بها إلى الغاية املنشودة، إضافة إلى أنهم يحملون أنبل رسالة وهي: 

وتكوين الضمائر الحية، وغرس القيم الوطنّية والقومّية واإلنسانّية في نفوس الجيل، وهم الذين يبنون 

ف عند حد، وال يحصر نفسه في
ّ
قالب واحد جامد، وهم الذي يحّصنون  الفكر املبدع الذي ال يتوق

الناشئة من اآلثار السلبّية للعوملة، ويعّدون الناشئة ملواجهة الحياة بكل ثقة وقّوة، ويسمون بهم إلى 

م وإعداده في 
ّ
مستوى التحدّيات التي تواجه الوطن واألمة، ولذا يجب االهتمام الكبير بتكوين املعل

ة، ثم متابعة تدريبه وتطوير أدائه بما يوافق أحداث النظريات الجوانب العلمية واملهنية والثقافي

واألساليب والوسائل الحديثة في مجال التدريس؛ ليصبح متمكنا من تحقيق تلك الصناعة، ومعلم 

سواًء محاضر اللغة العربية في الجامعة أو مدرس اللغة العربية في املعاهد  -اللغة العربية في ماليزيا

فهو أحرج من غيره إلى اكتساب هذه الخبرة العلمية والعملية، إال أن   -اإلسالميةواملدارس العربية 

 األمور انقلبت حتى أصبح معلم اللغة العربية في ماليزيا غير مؤهلين ألداء رسالته على أكمل الوجه.

وطرح ومن هنا جاءت الحاجة املاسة للبحث الحالي، لتحديد املشكالت التي تواجه املعلمين 

لبرنامج التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في تقويم أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا. وسيدور بعض ا

 البحث الحالي حول املحاور التالية:

 أهدافه، أهميته، مصطلحاته، والدراسات السابقة.مشكلة البحث وأسئلته، املحور األول: 

 االحتياجات التربوية املنشودة في أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا ومشكالت املعلمين؟ املحور الثاني: 

املحور الثالث: الخطة اإلجرائية لتنفيذ التصور املقترح لتطوير عنصر طرائق التدريس في منهج تعليم 

 ية في ماليزيا.اللغة العربية بوصفها لغة ثانية من خالل املهارات التدريسية ملعلمي اللغة العرب

 املحور الرابع: الخاتمة واملراجع

 املحور األول: مشكلة البحث وأسئلته، أهدافه، أهميته، مصطلحاته، والدراسات السابقة.

 : مشكلة البحث:1-1

 

 املقدمة
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بما أّن املعلم واملعلمة هما األداة الفاعلة في العملية التعليمية لتحقيق األهداف التي تسعي إليها 

وملا كانت املهام التي تسعى إليها املدرسة، وملا كانت املهام التي يقومان بها تحتاج إلى تحديد املدرسة، 

نقاط القوة في أدائها لتدعيهما، والتعرف على نقاط الضعف لعالجها، في ضوء معايير واضحة 

من خالل  ومستويات محددة، والتي من شأنها أن تساعد على التقويم املوضوعي ألداء املعلم واملعلمة

، وكذلك من خالل التعرف على مشكالت معلمي اللغة العربية مقارنة أدائها الفعلي باألداء املتوقع منهما

  في ماليزيا يمكننا تقويم أدائهم.

وفي ظل هذا، لم يعثر الباحث على دراسة شاملة متكاملة تحاول أن تحيط بتقويم أداء معلمي   

تقويم  لدراسة النظرية أو التطبيقية، فتتمثل مشكلة البحث الحالي فياللغة العربية في ماليزيا، سواًء ا

 أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا في ضوء احتياجاتهم التربوية.

 : أسئلة البحث:2-1

يبدو من خالل ما سبق أن هناك معوقات تتصدى أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا عن املستوى 

 يحاول هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:املنشود، لذا 

 كيف يمكن تقويم أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا في ضوء احتياجاتهم التربوية؟

 ويتفّرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:

 ( ما االحتياجات التربوية الالزمة ملعلمي اللغة العربية في ماليزيا؟1

 ا مدى توافر االحتياجات التربوية في أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا؟( م2

 ( ما التصور املقترح لتقويم أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا؟.3

 : أهداف البحث:3-1

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:

 ة في ماليزيا.(تحديد االحتياجات التربوية الالزمة ملعلمي اللغة العربي1

 ( إلقاء الضوء على مدى توافر االحتياجات التربوية في أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا.2

 ( الكشف عن املشكالت التي تعيق دون أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا.3

 :أهمية البحث: 4-1

 ية في ماليزيا دون املستوى املنشود.أهمية نظرية: تحديد املشكالت التي تحّد من أداء معلمي اللغة العرب
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أهمية تطبيقية: وضع العالج املقترح لتقويم أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا لتوظيفه في تعليم اللغة 

 العربية واالستفادة منه أمام املسئولين.

 :تحديد مصطلحات البحث:5-1

إلجرائية املالئمة لبحثه، وهذه توصل الباحث إلى هذه التعريفات، ثم استخلص منها التعريفات ا

 التعريفات كالتالي:

 التقويم:

يعّرف التقويم بأنه عملية تصدر فيها أحكام تستخدم كأساس للتخطيط، فهي عملية تشتمل على -

تحديد األهداف وتوضيح الخطط وإصدار األحكام على األدلة، ومراجعة األساليب واألهداف في ضوء 

 (.*هذه األحكام)

مد عبد العزيز عيد بأنه عملية الوصف الدقيق للحصول على املعلومات املفيدة وتوفيرها ويعرفه مح -

 (.†للحكم على بدائل القرارات)

ويعني الباحث بالتقويم أنه تحديد مدى ما بلغه أداء معلم اللغة العربية في ماليزيا من نجاح في تحقيق 

تحديد نقاط القوة والضعف في أداء املعلم، األهداف التي يسعى تحقيقها، بحيث يكون عونا على 

وتشخيصها، ومعرفة العقبات؛ ثم اقتراح مجموعة من اإلجراءات العالجية لتحسين هذا األداء 

 وتطويره؛ مما يجعله عامال من عوامل تحقيق األهداف التعليمية.

 األداء: 

معين وتكون قابلة للمالحظة والقياس يعرف األداء بأنه جموع اإلستجابات التي يأتي بها الفرد في موقف 

 (‡وفق معايير محددة، وبذاك يكون األداء هو ما يقاس من السلوك)

 : الّدراسات السابقة:6-1

أجريت دراسات كثيرة ومتنوعة في مجال الكفايات، ويعرض الباحث الدراسات التي اعتنت بتحديد  لقد

 وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:الكفايات في مجال تعليم اللغات األجنبية، 

 (:§م)1988دراسة محمد عبد الرؤوف مصطفى (1)

 

   )1( غامن العبيدي وحنان اجلبوري: " أساسيات القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم"، دار العلوم للطباعة والنشر، الرايض، 1981م، ص20   
 )2( حممد عبد العزيز عيد" مفاهيم التقومي وأسسه ووظائفه"، حماضرات يف التقومي الرتبوي، مكتبة الرتبية العربية لدول اخلليج، الرايض.. 

 )3( أمحد اللقائي، علي اجلمل" معجم املصطلحات الرتبوية املعرّفة يف املناهج و طرق التدريس " عامل الكتب, القاهرة، 1996م، ص86 .  
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 استهدفت هذه الدراسة ما يلي: 

 تحديد أهداف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية. -

 تحديد املهارات األساسية الالزمة لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية. -

 قياس الكفاءة في تلك املهارات.وضع مقياس شامل يتسم بالثبات والصدق واملوضوعية ل -

 حساب ثبات وصدق املقياس. -

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحليل مفردات املقياس، لحساب صعوبة 

وسهولة املفردات عن طريق حساب متوسطاتها وانحرافاتها املعيارية وثباتها، وكذالك 

 ككل.حساب صدق وثبات تلك املفردات، وحساب صدق وثبات املقياس 

وبعد االنتهاء من الصورة األولية للمقياس تم عرضه على املحكمين، وفي ضوء أرائهم تم تعديله، ثم قام 

الباحث بحساب ثباته وصدقه الذاتي والتجريبي، كما قام بقياس معامالت سهولة املقياس. بلغت عينة 

 من متعلمي اللغة العربية كلغة أجنبية في  40طالًبا،  40البحث 
ً
جامعات اململكة املتحدة، وبعض طالبة

 املراكز اإلسالمية، وهي عينة مقصودة، ألنها تعتمد على االختيار املقصود.

 -وبعد تطبيق املقياس على العينة توصل الباحث إلى ما يلي:

توصلت الدراسة إلى نموذج ملهارات اللغة العربية كلغة أجنبية، ومستويات أداء تلك املهارات،  -1

فبالنسبة للفنون األربع وهي االستماع، والحديث، والقراءة، والكتابة، توصلت الدراسة إلى أنها 

 -ذات خمسة مستويات لألداء، وهي:

 مستوى املفردات. -ب        مستوى األصوات. -أ

 مستوى القواعد النحوية. -مستوى السياق.      د -ج

 مستوى معدل السرعة والطالقة. -ه

 -س ما يلي:بلغت متوسطات املقيا -2

 15,20اختبار االستماع بلغ املتوسط   -أ

 21,10اختبار الكتابة والتراكيب النحوية بلغ املتوسط  -ب

 20اختبار القراءة واملفردات بلغ املتوسط  -ج

 56,30املقياس الكلي بلغ املتوسط   -د

 

 )§( مصطفى الشيخ، بناء مقياس للكفاءة اللغوية يف اللغة العربية كلغة أجنبية، رسالة دكتوراه. 
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 -بلغت قيم االنحراف املعياري للمقياس ما يلي: -3

 5,07املعياري      اختبار االستماع بلغ االنحراف  -أ

 4,01اختبار الكتابة والتراكيب النحوية بلغ االنحراف املعياري       -ب

 04,37اختبار القراءة واملفردات بلغ االنحراف املعياري    -ج   

 11,64املقياس الكلي بلغ االنحراف املعياري    -أ

 -بلغ معامل ثبات املقياس ما يلي: -4

 0,83باستخدام الصورة املوازية      -         0,80باستخدام التجزئة النصفية  -

 0,83باستخدام معامل ألفا    -

 -بلغ معامل صدق املقياس ما يلي: -5

 باستخدام النسبة الحرجة. 10,88الصدق التجريبي  -      0,91الصدق الذاتي      -

 -بلغت معامالت سهولة املقياس كما يلي: -6

 0,51معامل سهولة اختبار االستماع -

 0,60سهولة اختبار الكتابة والتراكيب النحوية   معامل  -

 0,54معامل سهولة اختبار القراءة واملفردات    -

 0,55معامل سهولة املقياس الكلي  -

 فالقياس أعلى من املتوسط بالنسبة ملعامل السهولة.

 كما دلت نتائج البحث على وجود ارتباط وعالقة قوية بين أجزاء املقياس املختلفة -7

 . 0,86ل االرتباط بين اختبار االستماع واملقياس الكليفقد بلغ معام -

 0,87بلغ معامل االرتباط بين اختبار الكتابة والتراكيب النحوية واملقياس الكلي -

درجة لألداء اللغوى الدقيق  100بلغت معايير األداء على املقياس عشرة معايير تراوحت بين  -8

درجة لألداء غير القادر على  12تصال، واملطابق للمواقف اللغوية والطالقة في الفهم واال

 استخدام اللغة العربية كلغة أجنبية.

 -دقيقة موزعة كاآلتي: 45بلغ الزمن الكلي للمقياس ساعة  -9

 دقيقة. 40اختبار القراءة واملفردات  –دقيقة.         23اختبار االستماع  -

 دقيقة. 12التطبيق وتوزيع االختبار والتعليمات  -
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الذي ينطلق منه  حالي االستفادة من هذه الدراسة في بناء اإلطار النظري ويمكن للباحث ال

الدراسة الحالية، وفي إعداد قائمة الكفايات األساسية الالزمة لتعليم اللغة العربية 

 للناطقين بغيرها.

 (:**م)2013دراسة خالد محسن محمد زهير  (2)

والتخصصية الضرورية ملدرس ي اللغة هدف هذا البحث إلى تحديد االحتياجات املهنية 

اإلنجليزية باملدارس الثانوية بصنعاء، وتقديم برنامج مقترح لتطوير األداء املنهي والتخصص ي 

لهؤالء املدرسين. استخدم الباحث كال من املنهج الوصفي التحليلي لالطالع على األدبيات 

بي لقياس فاعلية البرنامج املقترح والدراسات السابقة املتعلقة بالدراسة، واملنهج شبه التجري

في تطوير األداء املنهي والتخصص ي ملدرس ي اللغة اإلنجليزية باملدارس الثانوية، وذالك 

( 1للمجموعة الواحدة بقياس قبلي وبعدي. اعتمدت الدراسة على األدوات البحثية التالية: )

رس ي اللغة اإلنجليزية قائمة باالحتياجات املهنية والتخصصية الضرورية لتطوير أداء مد

( بطاقة مالحظة لقياس األداء املهاري ملدرس ي اللغة اإلنجليزية 2باملدارس الثانوية بصنعاء. )

( البرنامج املقترح لتطوير األداء املنهي والتخصص ي ملدرس ي اللغة 3وبعدي. ) بقياس قبلي

اللغة اإلنجليزية بقياس قبلي ( واختبار تحصيلي لقياس الجانب املعرفي ملدرس ي 4اإلنجليزية. )

 وبعدي.

وقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  

والبعدي لصالح البعدي، سواء في االختبار التحصيلي أو في بطاقة املالحظة، وأدى ذلك إلى 

تطوير االحتياجات  كان له أثر كبير في -من قبل الباحث –التأكيد على أن البرنامج املقترح 

 املهنية والتخصصية املحددة لدى مجموعة عينة الدراسة.

وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة في تعرف كيفية بناء قائمة الكفايات،  

 وتصميم بطاقة املالحظة، وإجراءات تطبيقها.

 (:††م)2014دراسة نجيب  شايف علي العموش  (3)

ات األداء اللغوي لدى طالب اللغة اإلنجليزية املعلمين أجريت هذه الدراسة بهدف تطوير مهار 

في الجمهورية اليمنية في ضوء احتياجاتهم، وتقديم برنامج مقترح بهذا الشأن، ودراسة 

 
  (5) kalid Muhsin Muhammed Zuhair, Developing EFL Teachers' Performance at Sana'a 

Secondary Schools in the Light of their Professional and Specialist Needs, p.h.D. 

(6) Nageeb Shaif Ali Al- Amoush, Developing the Linguistic Performance Skills of  EFL Student 

Teachers in Yemen in the Light of Their Needs, p.h.D.  
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فاعليته. ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بإعداد قائمة االحتياجات في صورة استبانة، وتم 

( طالبا مختارون بطريقة 246سام اللغة اإلنجليزية )تقديمها لعينة من طلبة املستوى الرابع بأق

عشوائية من كليات تربية تتبع أربع جامعات حكومية في محافظات مختلفة هي: صنعاء وعدن 

 والحديدة وعمران.

وقد أوضحت نتائج االستبانة أن معظم احتياجات العينة متعلقة بمهارة الكتابة  

اختبار قواعد وكذلك اختبار كتابة لتحديد  وفق قواعد اإلنجليزية؛ ولذلك تم استخدام

احتياجاتهم في القواعد. نتائج هذين االختبارين أوضحت أن أخطاء العينة في القواعد كانت 

أدوات   %14,24عبارات الوصل    %16,48حروف جر   %18,13وفقا للنسب اآلتية: األزمنة 

  %8,81الجمل الشرطية   %9,30األسئلة الذيلية   %10,17املبني للمجهول    %12,6الربط 

. لذلك تم إعداد وتطبيق برنامج يتضمن هذه الجوانب %4,55الصفات   %5,72الظروف 

أثبتت فاعليته في تطوير األداء الكتابي ألفراد العينة وفق قواعد اللغة اإلنجليزية. أما نتائج 

تبار املفردات اللغوية اختبار املفردات اللغوية، فقد بينت أن مستوى أداء أفراد العينة في اخ

 االستقبالي كان أفضل من أدائهم في اختبار املفردات اإلبداعي.

 وتمثلت اإلفادة من هذه الدراسة في معرقة خطوات تحليل وتفسير نتائج أدوات الدراسة.

 التعليق على الّدراسات السابقة :

 الحظ الباحث على ما تم عرضه من الدراسات السابقة ما يلي :

اسات هذا املحور فيما يتعلق باملنهج البحثي املتبع. وهذا يتفق _ إلى حد كبير _ مع اتفقت در  -

 الدراسة الحالية التي تزمع اتباع املنهج الوصفي التحليلي.

م( في تقديم 2014م(، ودراسة )نجيب شايف العموش 2013تتفق دراسة كل من )خالد زهير  -

بتحديد  1988فت دراسة محمد عبد الرؤوف برنامج مقترح لتطوير هذه الكفايات، في حين اكت

 الكفايات فحسب.

م(، ودراسة 2013اتفقت الدراسات التي طبقت البرنامج في هذا املحور مثل دراسة )خالد زهير  -

 م( على فعالية البرامج املقترحة في تحقيق األهداف.2014)نجيب شايف العموش 

 السابقة والدراسة الحالية:أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات 

 ويختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أنه:
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ال يوجد بين دراسات هذا املحور دراسة اهتمت بالكفايات الالزمة ملعلم اللغة العربية غير دراسة  -

م(، وإن كانت تختلف عن موضوع الدراسة الحالية: معلم اللغة العربية 1988)محمد عبدالرؤوف

 للناطقين بغيرها.

اهتمت دراسات هذا املحور باملهارات أو الكفايات اللغوية واملهنية فحسب، ولم تتناول الكفايات  -

األكاديمية، والثقافية، غير أن الدراسة الحالية تتناول الكفايات اللغوية، والثقافية إلى جانب 

لدراسة الحالية مع الدراسات املهنية الالزمة ملعلم العربية للناطقين بغيرها، وبهذا تختلف ا

 السابقة.

  التعليق على الدراسة :

 

قد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكالت معلمي اللغة العربية 

جاندمير(، ودراسة لغير الناطقين بها، والتي تمثل في فقدان إعداد املعلمين كما جاءت في دراسة )

مهدي العش (، إال أن الدراسة الحالية تزيد من إيضاح مشكالت إبراهيم أحمد الحردلو(، ودراسة ))

 طرق التدريس والوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم العربية لغير الناطقين بها.

ماليزيا ومشكالت املحور الثاني: االحتياجات التربوية املنشودة في أداء معلمي اللغة العربية في 

 : االحتياجات التربوية في أداء معلمي اللغة العربية في ماليزيا:2-1املعلمين؟ 

 إّن اإلعداد املنشود ملعلمي اللغة العربية في ماليزيا، ينبغي أن يؤهل معلما حائزا الكفايات التالية:

 التخصص اللغوي التمكن من املادة على أال تجور املواد التربوية على مادة  -1

 التمكن من مهارات التواصل باللغتين العربية واملاليوية. -2

 التمكن من استثارة الدافيعة لدى طالبه -3

 التكامل املعرفي في تكوينه -4

 التمثل للمنهج التربوي بمفهومه املنظومي الشمولي املتكامل -5

 ستوياتاملرونة في اختيار الطرائق واألساليب في ضوء األجواء وامل -6

 الربط بين املعارف النظرية والعملية -7

 التركيز على الجوانب التطبيقية -8

 التركيز على كيفية التعلم وتعليم الطالب كيف يتعلم؟ -9

 التركيز على روح الفريق والعمل التعاوني في إنجاز املشروعات التي تستلزم ذلك في إنجازها. -10

 :عرض النتائج واملناقشة
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تقنيات التعليم االلكترونية واملعلومات واالتصاالت وتوظيفها ملصلحة القدوة على استعمال  -11

 العملية التعليمية التعلمية" الحاسوب، الشبكة ) االنتنرنت...(.

امتالك مهارات التعلم الذاتي، الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى الحياة، وإذا كان أرقى أنواع  -12

شاده إلى أساليب التعلم الذاتي، فإن أرقى أنواع التنمية التعلم، أن يتعلم الطالب كيف يتعلم بإر 

 املهنية للمعلم أن يتعلم كيف ينمي نفسه، ويطور أداءه، وكيف يحل مشكالته املهنية.

القدرة على استعمال أساليب تقويم متنوعة ومتعددة، تقيس املهارات العقلية العليا لدى  -13

 الدارسين.

 عارف الجيدة والفاسدة مما تنشره الشبكة »االنترنت«.القدرة على التمييز بين امل -14

 استعمال أساليب التشجيع والتعزيز في التعامل مع الطلبة. -15

 لتركيز على روح الفريق والعمل التعاوني في إنجاز املشروعات التي تستلزم ذلك في إنجازها. -16

مية التعلمية انطالقا من األسئلة القدرة على توظيف نتائج التقويم في تطوير العملية التعلي -17

 (:‡‡الخمسة)

 ملاذا؟ تحديد األهداف

 ماذا؟ تحديد القدرة من املادة

 ملن؟ الجمهور املستهدف

 كيف؟ طريقة التدريس

 ما األثر؟ التقويم لبيان مدى تحقق األهداف.

 : املشكالت الخاصة باملعلم:2-2

يتوقف نجاحها في تحقيق األهداف  -بعد هللا-عليهاملعلم محور العملية التعليمية ومركز الحركة فيها، ف

يستطيع املجتمع اإلنساني استثمار أعظم القوي فيه وأغلى اإلمكانات  -بعد هللا أيضا-وبفضل جهوده

 فهذه هي صفة املعلمين عامة. (§§)عنده"،

وأما معلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها، فإنهم متميزون بصفة خاصة، يزودون الطلبة 

باملعارف الجديدة من خالل خبراتهم السابقة، ويسعون إلى إحداث األخالق الفاضلة املرجوة تجاه 

ر دوره الطلبة "ويقف معلم العربية لغير الناطقين بها فريدا في مكانه، إذ ال يعلم مادة معرفية يقتص

إزاءها على تزويد الطالب بالجديد فيها، أو تنمية اتجاهات معينة من خاللها، وإنما هو مسئوول عن 

 

 69، ص 2008الجزء الرابع، عام  83( محمد السيد، المدرس إعدادا وتأهيال، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد  ‡‡) 
 . " مرجع سابقالثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريسرشدي أمحد طعيمة " (§§
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تقويم ألسنة أفراد غرباء عن اللغة، وتزويدهم بمهارات االتصال بينهم وبين متحدثي اللغة العربية، 

 .(***)ومساعدتهم على تقوية الخيوط في نسيج الروابط العربية اإلسالمية "

وعلى الرغم من أهمية موضع معلم العربية للناطقين بغيرها، نالحظ تعدد الشكوى من غياب 

الصفات وقصور املهارات التي يجب أن تتوفر لديه مما يؤثر على األداء الجيد لهؤالء املعلمين، ويرجع 

لغة العربية كلغة ذلك في الدرجة األولى إلى عدم التحديد الدقيق للمهارات الالزم توافرها لدى معلمي ال

 .  (†††)ثانية في برامج إعداد هذا املعلم "

وأما طريقة التدريس التي كانت متبعة غالبا، فهي طريقة الترجمة من العربية إلى اللغات املحلية        

املختلفة، ورغم أن هذه الطريقة ال تعين الطالب على السيطرة على املهارات اللغوية األساسية خاصة 

الحديث، وال تنمي املهارات التعبيرية امللفوظة، األمر الذي أدى إلى أن معظم الطالب الذين االستماع و 

 تلقوا تعليمهم عبر هذه الطريقة غير قادرين.

ونتيجة هذه املشكالت هي فقدان تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، فال يميز بين الطريقة 

فيد منها الدارسون، ومهما بذلت الدول العربية من املحاوالت التقليدية والطريقة الحديثة التي يست

واملجهودات إلحياء اللغة العربية فال تتحقق غايتها إال بتدريب معلميها "وال يمكن تحقيق إحياء اللغة 

العربية إال باألساتذة املتدربين ألن التدريب يمكن األساتذة من االطالع على الطرق الحديثة، ومحاورها 

ث لغوية معاصرة في املجال اللغوي، واملعلم الجيد يستطيع أن يدخل التحسينات على املادة من بحو 

التعليمية، كما أنه لديه القدرة على رفع الروح املعنوية للطالب وإثارة اهتمامهم، ومن ثم تشجيعهم 

هو املنفذ على التجاوب مع النشاط التعليمي املطلوب، وال فرق بين املعلم والطريقة، ألن املعلم 

 (.‡‡‡للطريقة وال يمكن للطريقة أن تخرج إلى حيز الوجود بدونه ")

أن املشكالت التي تواجه متعلم اللغة العربية تعود إلى طبيعة اللغة؛  ومن هنا يرى )طعيمة( 

فيعود بعضها إلى صعوبة نطق بعض الحروف، وبعضها اآلخر إلى الفروق بين لغة الكالم ولغة الكتابة، 

ات التي قد تنبع من طبيعة املناهج فمردها إلى أن املناهج املعتمدة في تعليم العربية تركز على أما العقب

مهارة القراءة والكتابة والترجمة وقلما تراعي الفروق اللغوية )الصوتية، الصرفية، النحوية، والداللية( 

 على  املوجودة بين اللغة العربية واللغة القومية للمتعلم كما أنها تعتمد لغة
ً
 تشكل عبئا

ً
راقية فنيا

ويندرج تحت هذه املشكالت التي ليست لها عالقة بطبيعة اللغة إال أنها تؤثر في تعليم اللغة  املتعلم.

بشكل مباشر وفعال؛ معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ينبغي أن يتمتع بمهارات خاصة، وهذا قلما 

للغة العربية هم خريجو أقسام اللغة العربية وقد بنيت يتحقق في معلم العربية كما نعرف، فمعلمو ا

مناهجها لتزود الطالب بمعلومات دقيقة وعميقة قد تكون أكبر بكثير مما يحتاج إليه متعلمو العربية 

 
 . " مرجع سابقالثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريسطعيمة "رشدي أمحد  ( ***

دراسة ميدانية على املدارس األجنبية بدولة الكويت"  -" مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عبد هللا عبد الرمحن الكندري ( †††
 م.1993املعلومات جملة الرتبية والتنمية، السنة الثانية، مركز الرتبية والبشرية و 

  322" املؤمتر الدويل يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ص مشاكل تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباإحسان احلق " ( ‡‡‡
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 على أنها ال تزود طالبها بمهارات إيصال ما تعلموه إلى اآلخرين، ويمكن القول: إنه ينبغي أن يكون 
ً
فضال

 ")معلم اللغة ذا ك
ً
 (.§§§فاءات ومهارات خاصة ليكون ناجحا

وهناك مشكلة أخرى تتعلق باملعلم، تنصب على اختالف اللسان العربي باختالف موطن معلم 

م بها الطالب، والبعض 
ّ
اللغة العربية، فبعض املعلمين يتحدثون العربية بطريقة تختلف عن التي تعل

عض اللهجات تنطق حرف القاف كما لو كان يعطش الجيم في النطق، والبعض اآلخر ال يعطشها، وب

حرف الجيم أو الغين، وهذا االختالف قد يعوق تعلم اللغة عند الطالب، ومن هنا فكلما كان نطق 

الحروف العربية سليما من قبل املعلم أدى ذلك إلى سهولة نطق العربية، وعدم الخلط بين اللهجات 

مية في بعض املواقف يشتت جهد الطالب، ويؤدي إلى املختلفة، كما أن استخدام املعلم اللهجة العا

 (.****عدم إدراك ما يقصده املعلم")

ويقول )عبد العزيز العصيلي( في مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:" إن غالبية 

يجعلهم معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ال يجيدون لغات أجنبية أخرى خاصة اإلنجليزية، مما 

يعتمدون على هذا القدر اليسير مما ألف بالعربية، بل إن معظم ما نقل إلى العربية ال يمثل االتجاهات 

 (.††††الحديثة في تعليم اللغات األجنبية ")

املحور الثالث: الخطة اإلجرائية لتنفيذ التصور املقترح لتطوير عنصر طرائق التدريس في منهج 

 بوصفها لغة ثانية من خالل املهارات التدريسية ملعلمي اللغة العربية في ماليزيا.تعليم اللغة العربية 

ظهرت من خالل جملة النتائج التي توصلت إليها الدراسة وأسفرت عنها، أهمية املهارات واألساليب 

التدريسية في تطوير منهج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية، حيث تؤكد استجابة العينة على 

أهميتها من خالل بطاقة املالحظة التي تم قياسها وهي) مجال التخطيط، مجال التنفيذ، ومجال 

التقويم(، وبناء على هذا، قام الباحث بوضع تصور مقترح وخطة إجرائية لتطوير أداء معلمي اللغة 

 إلى تطوير منهج تعليم اللغة العربية في 
ً
 ماليزيا.العربية في ماليزيا، ويؤدي هذا املقترح أيضا

 مسمى البرنامج: 

 برنامج التطوير املنهي ملعلمي اللغة العربية في ماليزيا في ضوء األساليب التدريسية.

 الفئة املستهدفة: 

 
" جامعة املدينة العاملية أمنوذجا"   املشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهامسيه دفع هللا أمحد "متت االستفادة من حبث (  §§§

 م.2011  رسالة ماجستري، جامعة املدينة العاملية، ماليزاي،
" السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم اللغة  الصعوابت النفسية اليت تعرتض تعليم الكبار للغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور " ( ****

 .7-5م، ص1980ة الرايض، الرايض، السعودية، العربية لغري الناطقني هبا، جامع
  .210" مرجع سابق، ص  الثقافة العربية اإلسالمية بني التاليف والتدريس رشدي أمحد طعيمة " (††††
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 معلمو اللغة العربية في ماليزيا

 الهدف العام :

لغة أن يتمكن معلمو اللغة العربية في ماليزيا من مهارات واستراتيجيات وأساليب تدريس التربية ال

 العربية.

 األهداف الخاصة:

 يتوقع من املتدرب في نهاية البرنامج التدريبي أن يكون قادرا على:

 معرفة دور املعلم والطالب أثناء تدريس مواد اللغة العربية. .1

التخطيط للتدريس ملواد تعليم اللغة العربية وفق استراتيجيات وطرق وأساليب تدريسية  .2

 مناسبة.

 سبة حسب أساليبه وطرقه التدريسية.استخدم الوسيلة املنا .3

 تطبيق معايير اختيار استراتيجية التدريس. .4

 مكان التدريب :

وهو ذو تأثير كبير في كفاءة التدريب وفاعليته، لذلك يجب العناية بمكان التدريب واالختيار الجيد له 

 ويجب أن يتضمن مكان التدريب املستلزمات التالية:

 وجود قاعات مجهزة. -

 وجود أجهزة وأدوات.  -

 وجود ورش عمل. -

 زمن التدريب :

 ساعة، وملدة سبعة أيام متتالية، مقسمة حسب تنفيذ األهداف اإلجرائية. 30يتكون البرنامج من  

 تصميم البرنامج التدريبي :

تعتبر عملية اختيار املحتوى التدريبي وتنظيمه من أهم مراحل تصميم البرنامج، حيث البد أن يتوافق 

حتوى مع األهداف، ويقصد باملحتوى التدريبي املعارف واملهارات والخبرات التي يتم تنظيمها في شكل امل

 معين من أجل تحقيق األهداف املوضوعة، وعند اختيار املحتوي التدريبي للبرنامج روعي ما يلي: 

 أن يرتبط املحتوى باملهارات التي تم تحديدها في أداة الدراسة. -

 املحتوى على أهداف واضحة.أن يستند  -

ا ومستمدة من أكثر من مصدر وذات أهمية بالنسبة إلى معلمي  - أن تكون الخبرات صحيحة علميًّ

 اللغة العربية.
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 أن تتعدد مستويات املحتوى ملراعاة الفروق الفردية. -

 أن تكون في مستوى املتدرب، حتى يتمكن من تعلمها . -

ملراجع والقراءات وعناوين مواقع االنترنت بهدف أن يزود محتوى كل برنامج بمجموعة من ا -

 االستزادة أو التعمق.

 أن توجد أنشطة مصاحبة للبرامج التدريبية. -

 إعداد املادة التدريبية : 

ويتطلب إعداد املادة التدريبية توفر عدة شروط من أهمها: الدقة. التركيز. الواقعية، الصعوبة، 

لوجي، التتابع املنطقي، مشاركة املتعلم، البنية املعرفية، تصميم أنشطة التدريب، التتابع السيكو 

 والتطبيق.

 أساليب التدريب :

يعتمد نجاح عملية التدريب إلى حد كبير على األساليب املتبعة في التدريب، ويمكن االستعانة بأكثر من  

 أسلوب تدريبي حسب متطلبات املوقف التعليمي.

 اختيار الوسائل التعليمية :

 وتضم مجموعة من األدوات التي تساعد على جودة التدريب وفاعليته، وتزيد من خبرات املتدربين وبقاء

 أثر التدريب، وهذه الوسائل يجب أن تكون متنوعة وتخدم البرنامج التدريبي بصورة جيدة.

 اختيار املدربين : 

للمدرب دور كبير وهام في نجاح التدريب، ولذلك يجب اختيار املدرب األمثل لتنفيذ البرنامج ويجب أن 

يشترك في التدريب أكثر من مدرب  يكون مستعًدا لتنفيذ البرنامج التدريبي قبل البدء بوقت كاٍف، وقد

بحيث تقسم املحاور على املدربين فيكون استعدادهم أكبر وتركيزهم أعلى، وهنالك مجموعة من 

درب. وهي: 
ُ
 االعتبارات يجب توفرها في امل

ا بمحتوى املادة العلمية للبرنامج التدريبي. •  أن يكون متمكًنا من تخصصه وملمًّ

ا الفروق بين التعليم والتدريب.أن يكون متفهًما  •
ً
 لطبيعة عملية التدريب للكبار، ومدرك

 أن يكون ُملًما بأساليب التدريب الحديثة واستخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجيات املناسبة. •

 أن يكون قادًرا على تفهم احتياجات املتدرب والتجاوب معها. •

للكبار ومجموعات العمل خالل األنشطة  أن يكون لديه القدرة على القيادة خاصة بالنسبة •

 التدريبية املختلفة.

 أن تكون لديه كفايات االتصال والعمل مع الجماعة، والتعامل بكفاءة وفعالية أنشطة التدريب. •

 أن يكون لديه إملام بمصادر املعرفة املتنوعة في مجال التدريب. •
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 تقويم التدريب : 

 م املتدربين، وتقويم البرنامج من قبل املتدربين .وتشمل عملية التقويم جانبين وهما: تقوي

 تقويم املتدربين : ويتم على مرحلتين وهما:  .1

أ(    أثناء التدريب: التقويم: يهدف إلى الوقوف على مدى استفادة املتدرب من التدريب وإلى قياس تمكن 

لبرنامج قبل الدراسة املتدرب من املعارف والخبرات واملهارات املرتبطة باملهارات املتضمنة في ا

وإبانها وبعدها، حيث يشتمل البرنامج على اختبار قبلي يحدد مستوى املتدرب قبل دراسته 

الوحدة، واختبارات ذاتية مرحلية تساعده في االنتقال من جزء آلخر، واختبار نهائي يساعده في 

لك بصفة دورية الحكم على مدى تحقق األهداف بالوصول إلى مستوى اإلتقان املحدد، ويكون ذ

 في كل وحدة.

ب(  تقييم ميداني: ويكون بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي ويتم عن طريق زيارة مشرف 

 التخصص للوقوف على مدى الفائدة التي حّققها من البرنامج التدريبي وتطبيقه ملا تدرب عليه.

بتوزيع استمارة لتقييم: محتوى وتقويم البرنامج التدريبي من قبل املتدربين: ويكون ذلك  

البرنامج التدريبي ومالءمتها وارتباطها باالحتياجات التدريبية التي تم تحديدها، توقيتات البرنامج 

التدريبي وتشمل املدة الزمنية التي يستغرقها البرنامج ومدة كل وحدة، أسلوب التدريب والوسائل 

التسهيالت التدريبية مثل القاعات واألثاث  املستخدمة فيه ومدى صالحيتها لتقديم املواضيع،

 .واألجهزة، واملدرب ومدى كفاءته، وذلك لالستفادة في تطوير البرنامج وتعديل األخطاء

من خالل بحثي لكفايات الالزمة إلعداد معلمي اللغة العربية في ماليزيا، اكتشفت أن عملية  

املتميزين، وعليه يجب إعداد معلمي اللغة العربية ليكتسبوا مهارات عدة التدريس تفتقر إلى املعلمين 

على مواكبة املستقبل بفاعلية، كل ذلك من أجل إعداد جيـل مـن الطـالب يمتلك  تجعلهم قـادرين

على مواجهة التحديات اإلقليمية والعاملية، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة ودمجها فـي  القـدرة

 من مطالب إعداده ليكتـسبوا املهـارات الالزمة الستخدامها  برامج
ً
 أساسيا

ً
إعدادهم بحيث تصبح مطلبا

 .في املواقف التعليمية املختلفة
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 مستخلص البحث
 

، معتمدة على قطب سيد شعر في بيانية دالالدلـ بالتحليل والتطبيق الدارسة قاربت

 مباحث. وثالثةمقدمة ديوانه، وتوزعت على 

 عليه،  وأهميته واملنهج الذي تم االعتماداملقدمة مشكلة البحث،  تتناول

ثالثة مطالب، هي:  إلى وينقسم به، صلة له بدالالت تشبيهية وما فيرتبط أما املبحث األول  

 على علّو الهمة وعدم االنخداع بظواهر الدنيا، وتصوير 
ّ
، والتعبير فساد الكون بفساد الناسالحث

 عن رفض طغيان الطغاة. 

الشعور  ثالثة مطالب: وهي  إلى فيرتبط بدالالت استعارية، وينقسم املبحث الثاني وأما

كالرحمة، والتعبير عن الشعور بالسعادة  ان،وتصوير الجانب اإليجابي في اإلنسبالغربة الزمانية، 

 والصحة النفسية.  

التعبير عن ثالثة مطالب:  وهي  إلى وأما املبحث الثالث فيرتبط بدالالت كنائية، وينقسم

عن ، كالشجاعة، والتعبير املثل األعلى في اإلنسان تصويرالقات اإلنسانية الحميدة، و عالحب وال

 واألماني الوطنية للشعوب.حقوق اإلنسان 

 

 يعين ما كل وهكذا حاول الباحث من خالل تتبع دالالت تشبيهية واستعارية وكنائية، ودراسة

mailto:ataboumariam@gmail.com
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 قَيم من الشعرية النصوص خلف يختبئ إلى ما لها، والتوصل املطلوبة الصورة إلى على الوصول 

 .غويةالل ومفرداته أساليبه الكالمية يختار الشاعر يدفع ما وإلى جمالية،

 الكلمات الرئيسية:  5_كنائية، 4_استعارية، 3_تبشيهية، 2_بيانية،  1_دالالت
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 الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:    

البالغة العربية الثالثة، من علوم : ، الذي هودالالت علم البيان  يتناول  البحث هذا إن

 [1](2/5:م2003)السبكي،. وهو علم يعرف به إيراد املعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليه

ا
ً
ب قاعدة من متخذ

ْ
ط

ُ
 لِجدته كان املوضوع هذا واختيار للدراسة والتطبيق، ديوان سّيد ق

فعلم الداللة هو علم املعاني،  ، نسبّيا جديد فِعلم الداللة  مرغوب، جديد وكل  وتطبيقّيا، نظرّيا 

 ،ع ما يدل عليه اللفظ من جهة النصجمي في، عام الش يءاللفظ الدال على  ألن

   [2](1/193:هـ1423)الطالبي،

وكذلك تأخرين هو يشمل علم املعاني بمفهومه العربي القديم علم الداللة اليوم في مفهوم امل

 .بعض النظريات لعلماء الغرب

ب هو 
ْ
ط

ُ
م 9/10/1906سّيد الحاج قطب إبراهيم حسين الشاذلي ُوِلَد يوم املعروف بــــسّيد ق

هــ، في قرية "موشة" إحدى قري محافظة أسيوط. بصعيد مصر، وله مكانته في عالم 1324املوافق 

لي،) ب والنقد، كما له آراءه في التربية واألدب والنقد والصحافة.األد
ْ
    [.3](3/147م:2002الّزِرك

 يختبئ إلى ما التوصل هو الدراسة من والهدف كذلك. ه الكثير من الجديدشعر في و

 أساليبه الكالمية يختار الكاتب يجعل ما وإلى  جمالية، قَيم من الشعرية النصوص خلف

 . اللغوية ومفرداته

هذا ما دفع الباحث لدراسة بعض الدالالت البيانية لدى سيد قطب، وإبراز أبعادها 

السياسية واالجتماعية واإلنسانية والنفسية، بما يشير إلى أهمية الوظيفة التي يقوم بها  

 من هللا  البيان
ً
 . العون والسداد –سبحانه وتعالى  –في بناء األعمال الشعرية الهادفة، راجيا

 / مشكلة البحث:
ً
 أوال

 بدراسات موّسعة ؟   هل حِظَيْت أعمال سيد قطب الشعرية

 وهل تبَنى العنف، أو يراه مسيرة ناجحة في طريق العمل السياس ي ؟ 

 والخبايا الذهنية التي انعکسْت في شعره ؟ وما أبعاد الدالالت الشعرية، 

 

 املقدمة 

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2000/12/article3.shtml
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 عن التعصب للرجل أو  
ً
يحاول الباحث التطرق إلى شخصية سيد قطب األدبية، وبعيدا

 عن التحيز الفارغ ضده، والنقد غير املوضوعي لشخصه؛ هذا واجب 
ً
 أيضا

ً
لفكره، وبعيدا

  –بعيد  قبل الظالل  والنثري  الشعري  أدبه  بقي  إذ العلم ومهمة أهله،
ً
 دائرة عن  –نسبّيا

  له تكفل  خصبة بيانية مقومات  امتالكه  من الرغم  على  الضوء،
ً
 حيا

ً
 املشهد في  وجودا

 غالبا  الدراسات النقدية  اهتمام وبسبب جهة، من  املعروفة محنته بسبب وذلك  الثقافي،

 غيرها.  دون  معينة بأسماء

 

 / أهمية البحث:
ً
 ثانيا

 للدراسات التي تناولت  -1
ً
 جديدا

ً
تكمن أهمية هذا البحث في أن يضيف هذا الجهد شيئا

 في مجال علم البيان.  
ً
 األعمال الشعرية ولكن من جانب علم الداللة البالغية، وتحديدا

إن تناول مجموعة األعمال الشعرية من املنظور البالغي يمهد لدراسات موسعة في   -2

 هذا املجال. 

وع علم البيان جدير بالبحث والدرس؛ ملفارقته لعلم املعاني والبديع، إن موض -3

وفائدته في إنشاد الشعر، وأثره في بالغة الكالم، ويتغلغل في معظم أبواب قواعده؛ لذا فهو  

في حاجة إلى دراسة تطبيقية منظمة ملعرفة الطرق التي تؤدي املعنى، وتكشف عن  

تضعه في صورة جديدة تبرز قيمته في بناء األعمال  مضمونه، واملراد منه بأوضح داللة، و 

 األدبية املتكاملة. 
 

  منهج أو طريقة البحث

 ملتطلبات البحث، من تسليط الضوء على عمل أدبي يموج بالحياة، تأ
ً
تي  وفقا

الوصفي التحليلي الذي تطرق إلى تحليل النصوص الشعرية، بغية   ضرورة االستعانة باملنهج

دراسة بيانية، تعتمد على أسس علمية، تساعد على اتباع املنهج التطبيقي  إرساء أعمدة 

 للوصول إلى نتائج دقيقة شاملة تتسم باملصداقية. 
ً
 للدراسة البالغية؛ أمال
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 املبحث األول: دالالت تشبيهية

 معينة في صفة آلخر طرف مشاركة وهو التشبيه، البيان هي  علم محور  في  اللبنة األولى 

 الذي تالصقه  وهو  به، املشبه  الطرفين  أحد ويسمى مقدرة، أو ظاهرة  وسيلة  بوساطة 

 وجه الصفة فهي أما الصفة،  عليه تقع الذي  وهو املشبه،  يسمى اآلخر والطرف الصفة،

  التشبيه. أداة فهي وأما الوسيلة الشبه،

التشبيه هو: "الّداللة على مشاركة ش يٍء لش يٍء في معنًى من املعاني أو أكثر على سبيل التطابق أو 

[4](2/161م:1996)امليداني، التقارب لغرٍض ما". 
. 

 من أکبر الـمفکّرین واألدباء النابهين فی زمننا الـمعاصر، 
ً
را

ّ
سید قطب باعتباره مفک

 فی  واَجَه فی حیاته صراعات مریرة مع االس
ً
 طویلة

ً
تعمار واالستبداد الداخلی، وقض ى مدة

 صراٍع فکری مع نفسه والـمجتمع حوله.  

فالدراسة هذه تعتمد علی استقصاء نماذج شعرّیة لسید قطب کأدیٍب بارٍز فی الشعر 

العربي الـمعاصر، للکشف عن أبعاد التصوير البياني من خالل أشعاره، للوصول إلی نتائج  

 ور شخصّیة الشاعر، وخبایاه الذهنّیة التى انعکسْت فی شعره.تساعد علی معرفة جذ

 أو األلفاظ، داللة  أبعاد  أن يعرض التصور  في  الغوص خالل  من الباحث ويحاول 

 ..تأكيدها أو تعميقها سبيل  في  أو الصورة، وضوح زيادة سبيل في  املقصودة، املعاني يوضح 

كثيرة   لكونها الرتابة من ش يء فيها األدبي النص في  كلها الصور  وليس املراد هنا دراسة

 ومقاربة الواحد النموذج على  السير  يقتض ي الذي الكلي  التصور  ومتكررة، وإنما هو أخذ

 الصور  كل مقاربة ثم صورة، كل على  واحد نموذج دراسة يكفي به، لذا باقي الشواهد

 التشبيه :هي  فنون، على عدة البياني ويقوم النموذج، في التصوير  مع هذا املتماثلة

 والكناية.  واالستعارة

، في تصوير العديد من النماذج ةالبياني الداللةوتظهر في شعر سيد قطب، أبعاد 

 اإلنسانية، مثل: املثاليات، واإلنسانية، والعادالة االجتماعية... 

 



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 296 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

 على علّو الهمة وعدم االنخداع بظواهر الدنيا 
ّ
 املطلب األول: الحث

إن علّو الهمة في واقعيتها ال تفترض أن كل الناس يصلون إلى القمة، وإن كان الناس 

بطبيعتهم مطلوب منهم أن يحاولوا الصعود إليها، ثم ُيقبل منهم بما يصلون إليه في  

محاولتهم، ما داموا ال يهبطون عن املستوى الذي ال ُيقبل الهبوط عنه، أو ما داموا ال  

  ا غلبتهم مرة دوافع الشر رغم املجاهدة والتطلع إلى الخير. ُيصرون على الهبوط إذ

  .[5](438م:1983)قطب،

 من أکبر الـمفکّرین واألدباء النابهين فی زمننا الـمعاصر، 
ً
را

ّ
سید قطب باعتباره مفک

 فی صراٍع فکري مع نفسه والـمجتمع حوله. 
ً
 طویلة

ً
فوجه انكاره ورفضه ملا عليه   قض ى مدة

ات،  بعض فئات املجتم
َّ
ذ
َ
ل
َ
َهوات، واإِلسراِف في امل ع من اإلمعان في اإِلقباِل على الشَّ

فینخدعون بظواهر الدنیا وزخارفها، حتى اعتبرهم مثل األطفال الذین لم تنضج عقولهم  

 ولم تکتمل شخصیاتهم.  

 ، يصّور حقارة الدنیا وهوان شأنها: يقول سيد قطب في قصيدة "الدنيا"

َیا 
ْ
ـِت ِســَوی إیـِه َیا ُدن

ْ
 َوَما أن

ــِوی 
َ
ْحت

َ
 ت

َ
 ال

ٌ
 َصاِخَبـة

ٌ
ــة    َضجَّ

ــَها   َعْن َمْبــَعِث
َ
ت

ْ
ــش

َّ
ت
َ
ا ف

َ
إذ

َ
 ف

*** 

*** 

*** 

َعُبـوْن 
ْ
اِل ِفیــَما َیل

َ
ف
ْ
 َعَبِث األط

ِنیـْن  ـاِت الرَّ ویَّ
َ
ْيَر أْصــَداٍء ق

َ
 غ

ــوْن! 
ُ
یِه  الُوک ّبِ

َ
خ
ُ
 ت
ً
ْیئا

َ
ِجْد ش

َ
ْم ت

َ
 ل

 )قطب،1989م:108(]6[.

حقارتها وهوان   لبيان وهذا الدنيا كاأللعوبة التى ُتلهى األطفال بنفسها، يجعل  فالنص

 املحافظة مع املقصود املعنى يوجز أن تمكن الشاعر  التشبيه  استخدام خالل فمن شأنها،

 التعبير.  قوة على 

عقولهم ولم تکتمل شخصیاتهم، أن األطفال فی رؤیة الشاعر هم الذین لم تنضج  املراد

لقوا من أجلها، ولکّن  
ُ
فلذلک ینخدعون بظواهر الدنیا وزخارفها، ألّنهم نسوا الغایة التى خ

 أصحاب العقول الراشدة ال یسعون وراء الدنیا وملذاتها الفانیة. 
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 وعليه تصوره، يمكن ش يء إلى  مجرد معنى من الدنيا  تتحول  هذا التشبيه وبوساطة

   يسمى فإنه الشبه ووجه األداة من خال النص في  التشبيه وألن ون لبس،د األثر يتضح
ً
تشبيها

 
ً
 يجعله ما املتلقي نفس من بلغ ألنه البالغة وصف عليه وأطلق بالبليغ، ما يعرف أو مؤكدا

 .تظهره عن وسائل يستغني

 

 املطلب الثاني: تصوير فساد الكون بفساد الناس

 الخلق، هي حصائد أعمالهم وعواقب أفعالهم. ال ريب أن فساد األرض ومصائب 

لقد بات من البدهيات اليوم، وجود التكامل والشمول في حقيقة الكون والحياة  

واإلنسان، فاملجتمع الجاّد هو الذي يسعى  للتغلب على العقبات والصعوبات في سير الحياة  

التي سببها الجهل والضعف، واالنتفاع بقوى الطبيعة املودعة في هذا الكون وخيراتها 

  واستخدامها ملقاصد صحيحة من غير علّو في األرض وال فساد. وخزائنها املبثوثة فيها، 

 .[7](188)الندوي،ب.ت:

فسيد قطب كشاعر عربي معاصر، وإنساٍن مثّقف ومتأثر بالتعاليم اإلسالمية، سواء  

فی ظّل الحضانة األسرية أو فی ظّل التربية الحركية اإلصالحية العاملة ضّد الفساد، فكان  

 لك الثقافة وذلك اإلتجاه على شعره.  من الطبيعي أن تنعكس ت 

،  یتحّدث عن أناس ال ُیدرکون وال یفهمون معنى الوجود، في قصيدة "اضطراب حانق"

 فيقول: 

ـَراٍت 
َ
ْم َحـش

َ
 أَری أ

ً
ا اِسـیَّ

َ
نـ
ُ
ْوِن الـَجِمیْل؟  *** أأ

َ
َعِة الک

ْ
ل
َ
 ِمن ط

ْ
َهت وَّ

َ
 ش

َمات َک الّسِ
ْ
اَس ِفی ِتل  النَّ

َ
ُسُهم  ِرْجــٌس  َیِسیْل !  *** ُیشِبُهون

ُ
ف
ْ
َما     أن

َ
 َبْین

 .[8](42م:1989)قطب،

 فالنص كذلك، ليس األمر لكن تشبيه، كأي رتيبا التشبيه أن يظن النص يقرأ الذي

 بإنسان،  الكون  صّور  قد الشاعر نجد  بل  بالحشرات فحسب، أناس يقصد تشبيه ال 
ً
 أيضا



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 298 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

 أمثال وجود  وجهه؛ وعبوس الكون  تشويه في  الّسبب أن يرى  الناس، وهو ُيشّوهها طلعة له

 إال  يصبح ولن فيه، الناس هؤالء
ً
 وجه له بإنسان الكون، شبه  فهو عنه، ابتعدوا إذا جميال

دينية؛ بأن الفساد في الكون   ثقافة من معها يتضافر ما مع مجموع املعاني من يعبس، ويفهم

 .يظهر نتيجة للفساد في الناس

 الثالث: التعبير عن رفض طغيان الطغاة املطلب 

غيان: مجاوزة الحّد في العصيان. )
ّ
   .[9](141م:1983الجرجاني،قال الجرجانّي: الط

غيان إفراط االعتدال في حدود األشياء ومقاديرها.  
ّ
وقال املناوّي: الط

 .  [10](227م:1990)املناوي،

ذي كان عليه من قبل، وكّل ش يء جاوز الحّد  
ّ
غيان: تجاوز الحّد ال

ّ
وقال الكفوّي: الط

    [11](580)الكفوي،ب.ت: فقد طغى. 

 من رواد اإلصالح السياس ي واالجتماعي في 
ً
الشاعر الناقد سيد قطب كان رائدا

املتجبرين،  عصره، له مواقفه مع الطغاة مشهورة معروفة، ويرى بضرورة رفض ظلم الطغاة 

ر فی وعیه الفکری السیاس ى الذی ال یستطیع أن یتحّمل أّی نوع من  
ّ
وهذا الشعور متجذ

 الظلم والـجور، والقهر واالستغالل. 

ل هذا النمط من الشعور فی شعره املصور للطغاة الـمستبدین الـجائرین، واملأل  
ّ
وتمث

 إلحقا
ً
ق حقوقهم الشرعّیة  الذین یرضون کّل ذّل وهوان وال یرفعون صوتهم عالیا

 واإلنسانّیة. 

، صّور الطغاة بالوثن، كالصنم )هبل(  في قصيدة "ُهَبٌل ُهَبْل" وعلى سبيل املثال: 

 األصنام، فقال:  بألوهية تؤمن كانت الجاهلية التي الذي كان في املعتقدات 

 والّدجل  السخافة رمز هبل هبٌل 

  ثوب في اليوم إلينا عادت
ْ
 الطغاة

 للخجل  يا ...جموعهم يقود  وثن 
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 .[12](289م:1989)قطب،

الصالبة  من الوثن لفظ يستدعيه ما يحققه ال  ما يحقق الطغاة بالوثن فتصوير

 الوثن لكلمة يمكن  إذ  الداللة؛  أبعاد يوسع  الصورة من الشبه  وجه  اختفاء  ولعل  والجمود،

 للجهالء، بالنسبة التقديس  معنى تحمل  أخرى  ومن  ناحية، من الجمود معنى أن تحمل

 املفرد التشبيه  باب  من  ُيعد سبق  التشبيه بليغ.  وما أن  يعني الشبه ووجه وحذف األداة

 وهو البليغ.  املفردات، بين يتحقق  الذي

وبعد إمعان النظر في القصيدة نفسها "هبل هبل"، يدرك املتلقي صورة بيانية أخرى  

 من  غير التشبيه، وهي الكناية، وإن لم يكن 
ً
موضوعها هنا، فيحبذ الباحث ذكرها تخاشيا

 تكرار املثال نفسه. 

  به لقد مض ى 
ً
في ثوب  اليوم  يعود  )هبل( الصنم ذلك تصّور  إلى  خياله بعيدا

 :فقال العشرين، القرن  سماه في أدبياته بجاهلية فيما الفاسدين الطغاة،

 والدجل  السخافة رمز هبل هبٌل 

 األباة  أيدي على اندثرت ما بعد من 

 الطغاة  ثوب في اليوم إلينا عادت

 .[13](289م:1989)قطب،

َقد أراد أن َينسب رمزية السخف
َ
ى الطغاة، فعدل عن نسبتها  (1) ف

َ
والشر والبالء إل

ه اتصال بهم وهو ثوبهم، فاملكنى عنه هنا هو: 
َ
ى ما ل

َ
"نسبة السخافة   إليهم مباشرة، ونسبها إل

والشر والبالء إلى الطغاة" الذين طاملا جرعوا اإلنسان الذل والهوان، باالعتقال والتشويه  

 بحيث التراكيب، بين  التشبيه  يقع  ع والفتن. وقدبالدعايات الزائفة، إلى غير ذلك من الزواب 

 ألفاظ.  عدة مزج عن نتاج ة عبار هي  املشبه التي يتقمصها  الصفة تكون 

 

  .تفاهة وكالم فارغ ال فائدة منه: السخف –( 1)



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 300 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

 املبهور  الّريف، في  قضاها  أيام ، يتحدث عن كما قال سيد في قصيدة "ليالت في الريف"

 بجماله، فيقول: 

ْدوٍ  مثَل  *** (2)رتيٌب  (1) َساٍج  األمواِج  وخريُر 
َ
ٍم  في (3) ش

َ
 َمْسُحورِ  َعال

 .[14](83م:1989)قطب،

 

  التشبيه  هذا ويسمى
ً
  يشكل  التشبيه  طرفي  من طرف  كل  ألن  تمثيليا

ً
، مشهدا

ً
 ومن تمثيليا

 ما إلى  باإلضافة  الفنية، الصورة على  الحركة  عنصر  النص يضفي  التشبيه  خالل هذا 

 من إال  املشبه  يمتثلها التي الصفة إلى  الوصول  يمكن وال  والتفاعل، من الحيوية يصاحبها

دِو، األمواج بين ليس التشبيه ألن طرف، كل منه يتكون  ما في  مجموع النظر خالل  إنما والشَّ

  صوت األمواج التي بين
ً
في ألحانه، يترك الشاعر   املتوائم الشدوِ  وبين منخفضة تسكن هادئة

  أن  في  في عالم مسحور 
ً

 .سحوب بلحن عذب جميليترنم بصوت موزون م منهما كال

 املبحث الثاني: دالالت استعارية

 االستعارة  ما تطلق  كثير، ووعالقته تشبيه معناه بما وضع له "االستعارة  مجاز 

على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فيسمى المشبه به مستعارا منه، والمشبه مستعارا 

   .[15](3/162،الصعيدي) ". له، واللفظ مستعارا

 طرفيه، من أحد خال تشبيًها تعد واالستعارة ،البيان علم محور  في  الثانية البنية وهي 

وفي   االستعارة إال النادر، من قصيدة  تخلو  ال  إذ التشبيه؛ من أكبر  بشكل  الكالم في  وترد

وحرية   التصوير  روعة من  االستعارة في  ملا  وذلك تشبيه، دون  قصيدة  تجد أن يمكن املقابل 

 أكثر االستعارة أن إلى  باإلضافة األقل، على  ركنين ذكر إلى  الحاجة عدم بسبب التعبير

 في 
ً
الجمهور،   في  واملؤثر لهم املحرك  يعد والذي الشعراء، فيه يغرق  الذي  الخيال  غوصا

 

  : ساكن هادئ.َساج   –( 1)

 : صوت منخفض.رتيب   –( 2)

 : ترطيب وترنم بأعذب األلحان.  َشدْو   –( 3)
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ل( يَّ
َ
  إلى الصورة املشاهدة. بسبب املبالغة في إبراز املعنى املوهوم )املَتخ

 . [16](198م:1982)عتيق،

 املطلب األول: الشعور بالغربة الزمانية 

علی  إّن االغتراب وإن کان ظاهرة قدیمة تعود جذوره إلی هبوط أبينا آدم 

 من سمات العصر الـحدیث، ملا یتميز به  
ً
 ومصطلحا

ً
 أنه صار مفهوما

ّ
الکوکب األرض ى، إال

هذا العصر من بواعث لهذه الظاهرة؛ من تدهور العالقات االجتماعية، وإحساس الناس  

   [17](55م:1978عباس،بالضيف واالضطهاد في أوطانهم. ) 

وقد امتألت األشعار التى أنشدها سید قطب فی ريعان شبابه باألحاسیس االغترابیة  

تتناول جوانب إنسانّیة كثيرة، وكان يشعر هذا اإلغتراب في بيئته املصرية وموطنه األصلي، 

ل  فال بّد من نظرة ثاقبة ودراسة فنّیة تحلیلّیة دقيقة، حتى يتسنى استیعاب قوة الخيا

   االغترابی لدی الشاعر فی أشعاره.

صّور               ،في قصيدة "صوت؟!"على سبيل املثال ال الحصر، يقول سيد قطب: 

 :فقال ويبكي، يئن بإنسان القلب

ُرني ِ
ّ
ك
َ
ذ
ُ
ي ت ى املاض ِ ِره فآس َ

ْ
  *** ِلِذك

ُ
وقظ

ُ
َجاِني وت

ْ
  وقد أش

ُ
اسَيا  كنت
َ
 ن

ِهُب 
ْ
ل
ُ
ي وت اِمَك  إحَساس ِ

َ
  *** التي بأنغ

ُ
ث ا قلبي عن  تحّدِ

َ
نَّ  إذ

َ
 باكيا (1)أ

 .[18](158م:1989)قطب،

إلى  وللوصول  بالكآبة، توحي  صور  عدة اجتماع خالل من بائسة لوحة يرسم فالنص

تحد  حدود ال  إذ الحقيقة؛ إليه تصل ال  ما إلى  يصل الذي بالخيال  الشاعر استعان املقصود

التشبيه   ركني أحد عن تستغني التي االستعارة بنية تمثلها الخيالية والصورة امتداده،

، أعمق الصورة لتكون  وذلك  األساسيين،
ً
التشبيه   ركنا  فيه ذكر لو  التعبير  َوتَصّور  خيالّيا

  :ليصير
ُ
ث ا قلبي عن )تحّدِ

َ
نَّ  كاإلنسان إذ

َ
  أ

ُ
ث  من )تحّدِ

ً
ا  قلبي عن باكيا(، بدال

َ
نَّ  إذ

َ
 باكيا(.  أ

 

: يألم: صوت االلم.  -(1)   أَنَّ



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 302 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  
 

، أضيق الصورة يجعل املحذوف الطرف فذكر
ً
 التعبير من الناتج يصير بحيث داللّيا

 صفات  من صفة  ذكر طريق  عن  إنساًنا  القلب يجعل  السابق والنص من املطلوب، أدنى

كر  به  املشبه  ُحذف ما وإذا محذوف، وهو  به  مشبه  فاإلنسان وهي البكاء، اإلنسان 
ُ
 وذ

 بصفة عنه ويكنى منها يحذف به املشبه ألن باملكنية وسميت مكنية، كانت االستعارة املشبه

  من
ً
 املصور...  األمر في  باملبالغة االستعارة ترتبط صفاته، ودائما

 

 املطلب الثاني: تصوير الجانب اإليجابي في اإلنسان، كالرحمة

 لالنعطاف 
ً
 ملن به رقة القلب، وتكون مبدأ

ً
والرحمة صفة وجدانية تعرض غالبا

مع جزع من الحال التي من أجلها رحم. ورحمة  معه، واإلحسان إليه، وهي محبة للمرحوم

  البشر ال تخلو عن رقة مؤملة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة املرحوم. 

   [19](3/2684)التويجري،ب.ت:

في اإلنسان، وكان سيد  الجانب اإليجابي معاني  تحمل والعفو  والحلم فالرحمة

 عند تصويره 
ً
يقول في قصيدة يخجل، ف الشاعر أن يطالبه  الذي باإلنسان "الرحمة" موفقا

 :"ناحت الصخر أو الفاعل"

  ويا
َ
َجِلي أْدُعوِك  اإلنساِن  رحمة

ْ
اخ

َ
  إْن  اإلنساِن  بني أمامَ  *** ف

َ
َجُل !  كان

ْ
 َيخ

 .[20](243م:1989)قطب،

 معنى  يجعل أن  يحاول  ال  لكنه  للرحمة، إدراكها  يمكن صورة رسم إلى  النص يسعى 

 
ً
، الرحمة يدرك إنسان كل ألن الذهن، من الرحمة قريبا

ً
 الفطري  الوجود  هذا وبسبب فطرّيا

  لتكون  تشخيص  أو  تجسيد إلى  تحتاج الرحمة ال 
ً
ا، مفهوما

ً
 بالحواس تدرك لم فإن ومدرك

 باإلنسان الرحمة تشبيه في  املكنية فاالستعارة وعليه  سهولة، بكل  تدرك بالشعور  فإنها

 .املقصودة الداللة في  للمبالغة بل  املعنى، لتقريب  ُيطالب منه أن يخجل ليست الذي
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   املطلب الثالث: التعبير عن الشعور بالسعادة والصحة النفسية 

؛الزيات؛عبد  مصطفى) . "الشقاوة وُتضاد الخير نيل على  لإلنسان هللا  معاونةالسعادة: "

    [21](430القادر؛النجار،ب.ت:

 بتصوير الجمال، سعادته في قمة  مدىسيد قطب  ، يصور "سعادة الشعراء"في قصيدة 

  له، فيقول: يتسرر  الذي البدر

 بمصاحب  يأتنس لم مستوحشا *** طوافه  بسّر  لي يوحي والبدر

 .[22](54م:1989)قطب،

سبيل   على  صفاته إحدى وذكر  به املشبه وحذف بإنسان، البدر  الشاعر شبه فقد 

  املرئي  غير جعل في  يكمن الصورة هذه وجمال املكنية، االستعارة
ً
 وضوح الداللة ابتغاء مرئّيا

الجامدة:   الطبيعية ظاهرخالل هذه امل يحّسها من التي املقصودة؛ حيث صّور السعادة 

  الحياة، عليه  خلع  الذي البدر
ً
  طوافه سبب أمام األعين، ويخبره وجعله شاخصا

ً
 منفردا

 
ً
 بصحبته.  يأنس من يجد ال  أنه له ووضح الناس، من دون غيره وحيدا

 وإحالل به  املشبه حذف على  تقوم التي املكنية  االستعارة باب من سبق  ما  وكل 

  مكانه. إحدى صفاته

به،  املشبه ويذكر الصورة من املشبه يحذف إذ بالعكس االستعارة تكون  وقد

قرينة   لوجود للفظ األصلي  املعنى حدوث امتناع طريق  عن  خيال  من فيها ما  إلى  ويتوصل 

   بالتصريحية. االستعارة هذه وتسمى ذلك، من تمنع

 إلى  في قصيدة "أخي"سيد قطب :  ومن ذلك قول 
ً
، حيث يّصور النصر بالفجر، مشيرا

أن االنتصار على النفس وأهوائها مع تقويتها بالتربية والتزكية، من أهّم أسباب النصر  

 وتحقيق السعادة، فيقول: 



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 304 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

ها 
َ
َراق

ْ
طِلْق ِلُروِحَك إش

َ
ا *** فأ

َ
ن
ُ
ْجَر َيْرُمق

َ
َرى الف

َ
 مْن َبِعيْد  (1) ت

 )قطب،1989م:291(]23[.

  

 سبيل االستعارة على  به باملشبه وَصّرح املشبه حذف وقد بالفجر، النصر سيد قطب يشبه

  أعمق املكنية واالستعارة  التصريحية،
ً
، حيث أكثر فإنها التصريحية  أما خياال

ً
 إن غموضا

 تكون واضحة التي املكنية في  كما ال  اللفظ، من املقصود معرفة يقتض ي إليها الوصول 

 إلى ذهن الصورة تقريب الشاعر يحاول  النص في  االستعارة توظيف خالل ومن التخييل،

 الحتمي بالقرب  تفي ال  )ترى النصر يرمَقنا من بعيد(  ألن لو قال:  نفسه،  في  وتأكيدها املتلقي 

 يحمل الفجر ألن  في )ترى النصر(، خيالال استعمال يحققه  والذي  يقصده الشاعر، الذي

 
ً
  قدوما

ً
  تطابق التي النصر مجيء صورة املتلقي لدى ترتسم وبذا الليل، مهما طال حتميا

ً
 تماما

 .مجيء الفجر صورة

عرف بسهولة، وتتطلب  ويبدو أن االستعارة  
ُ
  التصريحية ال ت

ً
  فهما

ً
 غير  ألنها إلدراكها؛  واسعا

 باملقصود، معرفة من املتلقي لدى ما على  بناء املشبه إلى  الوصول فيها  يتم حيث مباشرة،

 
ً
 ..السياق  من تفهم من إراة املعنى الحقيقي معنوية  القرينة املانعة تكون  ما وغالبا

 املبحث الثالث: دالالت كنائية

عّد من
ُ
 يلجأ التي البيانية األوجه أهّم  وآخر بنية في الصورة املجازية بنية الكناية، وت

 أهمية والبالغيون  النقاد  العصور. وقد أوالها كل  عبر  واملبدعون  والشعراء  األدباء  إليها

الكناية وجمالياتها   سحر إلى  اإلشارة من تخلو  والنقدية البالغية آثارهم تكاد فال متميزة،

 االهتمام ذلك إلى  الدافع وما  التصوير؟ من النوع هذا إلى  األدباء لجوء  سّر  فما   .الداللية

 ؟ البالغة جهابذة وعمالقة  قبل  من العظيم

 أسلوب يحققه ما معرفة خالل من وذلك يقال، كما العجب يزول السبب ُيعرف وحين

 بعضها:  هذه فنية وغايات  أبعاد الكنائية من الصورة

 

  : ينظر إلينا.يَْرُمقُنَا  –( 1)
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 ذاته  بحد هو الصورة خالل من تعبير  فكل التعبير؛ في  الصورة  على  الكناية اعتماد -

  التعبير املباشر. من وأجمل أبلغ 

 املعنى في  وليس  املعنى  عن  للتعبير  وسيلة  إال  الفن  وليس التصريح، من أبلغ الكناية -

 .ذاته بحد

ثم إن الكنايات تعبير عن الحياة االجتماعية بأحاديث يومية راقية معّبرة عن ثقافة   -

 . [24](251م:2003املجتمع وذوقه. )قاسم؛ديب،

 

 التعبير عن الحب والعالقات اإلنسانية الحميدة   املطلب األول:

 في  الشاعر  فلسفة فيه  تحّركت  الذي  العام اإلطار  عن الحب في  قطب سيد تحّدث

 باإلنسان يرتفع الذي الخالد الطاهر العفيف، الحّب  هو عنه تحّدث الذي الحياة، والحّب 

 .والضياء النور  عالم إلى  الجسم خطل عن

ي وُيذهب الحزَن  "نهاية املطاف"في قصيدة ومن ذلك  ِ
ّ
، عّبر الشاعر عن القلب بما ُيسل

 والهّم، فقال: 

ُد 
ُ
ش

ْ
ن
َ
  ت

َ
َوان

ْ
ل  قديْم  َداٍء  من  الُبْرءَ  وترومُ  *** َعِقيم  ُحّبٍ  ِمْن  السُّ

 .[25](69م:1989)قطب،

أراد القلب فلم يعبر عنه باسمه املوضوع له، وعدل إلى الكناية عنه بما يذهب الهمَّ  

لواَن"، وكان ذلك أحسن؛ ألنه إذا ذكره بهذه   والحزَن كما يقال عادة: "ألهمه هللا الّصبَر والسُّ

 داٍل  إيحاٍء  الكناية، كان قد دل على شرفه وتميزه عن جميع الجسد بكون هذا الُحب فيه، في 

 الحميمة.   اإلنسانية والعالقات الحب عهد على 

ُد 
ُ
ش

ْ
ذلك داللة على أن القلب أشرف أعضاء  القلَب"، لم يكن في  ولو قال: "َين

الجسد، فعلى هذا السبيل يحسن اإلرداف، ملا يقع فيه من املبالغة في الوصف، ما ال يكون  

 في نفس اللفظ املخصوص بذلك املعنى. 



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 306 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

 

 ، كالشجاعةاملثل األعلى في اإلنسان تصوير  املطلب الثاني:

نه حوله واملصائب الشاعر ممدوحه يصور ، في قصيدة "ذكرى سعد"
ّ
 ال  هادئ بأ

 ، فيقول: يخاف وال  يكترث

 اإلعصار  حوله يعصف كأشم *** وتنثني  الخطوب حواليه تدوي 

روع  الهول  مض ى فإذا
ُ
 األخطار  وتراخت غمراته *** وانجلت امل

 املقدار  كأنه أشّم  راٍض  *** هادئ بسمة الهول  تحت أبصرت

 .[26](265م:1989)قطب،

الشاعر هنا في البيت الثالث أن ينسب إلى ممدوحه الهدوء والرض ى  فقد أراد 

رك التصريح  
َ
، وت

ً
واالعتزاز، كناية عن شجاعته وثباته وصبره، فعدل عن نسبتها إليه مباشرة

" باالسم بأن يقوَل:
ً
ال: "أبصرت.. بسمة  "سعد يتبسم هادئا

َ
ى بسمته، وق

َ
هادئ   بل نسبها إل

  راٍض 
َ
ى املمدوح، فاالنتقال من أشّم": ونسبة الصفات إل

َ
سَتلزم نسبتها إل

َ
ى حالة البسمة ت

 جهة أنه إذا أثبت الحال في نفسه فقد أثبت له. 

 

املطلب الثالث: التعبير عن حقوق اإلنسان واألماني الوطنية للشعوب في الحرية  

 واالستقالل 

ات في  ما زال في الثالثة عشرة من عمره ويلقي كلم كان يقف سيد قطب في مدرسته وهو 

حب الوطب، ويدافع عن حرية الشعوب نصرة للمظلومين. لم يكن يفكر في قضية بالده  

مصر وحدها، وإنما كانت رؤيته تشمل الشعوب العربية األخرى، وكيف يمكن مساندتها  

ودعم موقفها االستقاللي، ويعبر في قصائده عن هذه املبادئ، ويوجه تحية إلى كل األبطال  

حق والعدالة والحرية والسالم، فيقول في قصيدة "إلى البالد  املناضلين من أجل ال 

 الشقيقة":   
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 من مصر يبعثها فؤاد مفعمُ  *** أبطال االستقالل تلك تحية 

 
ً
 إخواننا فيما يلذ ويؤلم *** إخواننا في الحال والعقبى معا

 يهفو إليكم بالقلوب وتعظم  *** مصر الفتاة وما تزال فتية 

 .[27](280م:1989)قطب،

مساندة الشاعر للشعب الفلسطيني، واحترام  حول  يدور  هذه األبيات ومحور 

 الشاعر يرومه الذي املعنى ِستر  حقوقه وخاصة حقه في االستقالل وتقرير مصيره. وفي 

 والعقل  الفكر  إعمال  من خالل  واستنباطه  اكتشافه إلى  ودعوة وتقويته، للمعنى إثبات 

نهه.  فاملقصود بـ"أبطال االستقالل": الشعب الفلسطيني، وهي كناية عن   إلى  للوصول 
ُ
ك

 مع هذا الشعب الذي وصفه بالبطل، وفي  
ً
 على رفع املعنوّية والتشجيع، تضامنا

ً
صفة، داللة

 ذلك  تشجيع له على الصبر والثبات السترجاع حقوقه وتحرير أرضه. 

اوضين على وقف العدوان عليه،  إلى هذا الشعب املظلوم، الذي لم تفلح جهود املف

 وجه الشاعر تحّيته التضامنية القلبية من مصر الكنانة. 

" يقصد نفسه، كناية عن موصوف، وهو فؤاد الشاعر  ففي قوله: "يبعثها فؤاد مفعُم 

 املمتلئ بالحزن واالستنكار ملا يحدث في أرض فلسطين منذ عقود في ظل غياب الوعي العربي. 

 

"، "فؤاد مفعُم  نصرف في التعبير عن نفسه مباشرة، بل قال:وُيالحظ أن الشاعر ا 

  
ٌ
ة املتضخم من األلم ملا يحدث من قتل واغتيال وحرق لألخضر واليابس، وإبادة جماعيَّ

لألطفال والنساء والعجائز، لعشرات السنين! ووظف الشاعر هذا األسلوب البالغي حتى 

 لنفس. تكتمل الصورة في التعبير، وتكون أملح وأوقع في ا

 

 وفي قوله: "
ً
"، كناية عن قّوة الروابط األخوية بين  إخواننا في الحال والعقبى معا

الشعبين املصري والفلسطيني، وذلك كون هذه الروابط دائمة وباقية على نفس املستوى في  



ُقْطب سيّد ديوان في بيانية دالالت 308 تكور  حّمن الحاج الرحمن عبد. د ,  

لة عريقة في الدين   الحال والعقبى معا، داللة على ِقَدم هذه الروابط وأَزليتها، وهي متأّصِ

 والتاريخ واملصير.  

صر املصريون الفلسطينيين، وأغلقوا البوابات األمور وتغيرت، وحاانقلبت أما اآلن 

إخواننا فيما يلذ ويؤلم"، كناية عن الوقوف الصارم إلى جانب الشعب  دونهم... وفي قوله: "

 بالصورة التعبير ُتَماَرس ضّده أبشع املجازر في التاريخ املعاصر. وفي  الفلسطيني الذي

 الكنائية، 

  لقي املت أثار الشاعر األديب سيد قطب انفعال  
ً
 في  ألنَّ  وتقبلها، الصورة لتلقي  إيجابيا

  الكناية
ً
 استساغة.   وأكثر وأستر  أجمل هو ما إلى  هو مستقبح ملا تجاوزا

 وهذا غيض من فيض شعر سيد قطب، صاحب تجارب متعددة في مجال حياته. 

 لخاتمــــــــةا
الشاعر العربي سيد قطب، بعد هذه السياحة املمتعة من جهة، واملرهقة من جهات أخرى، مع 

 هللا  في رحلة مليئة باألحداث
ً
والصور البيانية الجميلة، يصل الباحث إلى ختام هذه الدراسة، حامدا

 تعلى على توفيقه وامتنانه.

  على سيد قطب فُعرف تم التعرف
ً
، شاعرا

ً
 البارع الرسام يرسم كما الشعرية الصور  يرسم مجيدا

ذاكرة املتلقي  في ويحفرها العالي، القوي  البناء املاهر البّناء يبني كما ويبنيها بالقلوب، لوحاته اآلخذة

 وتماثيله. لوحاته الفنان النحات يحفر كما وتمتع تدهش باقية صورة
 

 :عرض النتائج واملناقشة 

مهمة مبنية على ما تمّيز به سيد قطب من الشخصية   بنتائجخرجت الدراسة 

والشاعرية وما اتسم به شعره من خصائص فنية وأسلوبية، وخلصت إلى مجموعة من  

 النتائج، وهي:

شاعرّيته منذ  فاستوت حياته، من کرةبً ُم  فترة في  الشعر نظم قطب سيد مارس - 1

 .شاعريته ازدهار م فترة1935 إلي  م1930 من الفترة الثالثينات، وتعد

 للواقع في ثوب جديد،  - 2
ً
عمد سيد قطب إلى استخدام الدالالت البيانية تصويرا

وألجأ في ذلك للتشبيه، ملا فيه من جمال ولكونه أوجز وأنه ينقل النفس الخفي إلى الجلي، 
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 ماليةج ألبعاد لم يوظفها الشاعر ر العالقة الخفية القائمة بينهما، إال أنَّ ا وإعماله على إظه

ل العليا في اإلنسان، والبعث للوجدان والضمير   وظفها ما بقدر
ُ
ث
ُ
في التعبير عن حضور امل

 والحياة. 

 البيان  جوهر ألنها االستعارية الصورة لتوظيف كبرى  أولى الشاعر أهمية قد - 3

تصوير بعض الجوانب   قطب من سيد تمكن خاللها من التي التعبيرية والوسيلة العربي،

 اإليجابية في اإلنسان، والتعبير عن الغربة، وعن الشعور بالسعادة والصحة النفسية. 

 والتورية  الكناية  في  ملا  التصريحية، الصورة من  أكثر  املكنية الصورة على  التركيز  - 4

 أكثر كان إدراكه، في  جهد بذل إذا والش يء والتمعن، الفكر إعمال إلى  دعوة من املعنى عن

 .النفس إلى  الذهن وأحب في  وأرسخ تأثيرا 

 إلى  امليل  في ديوانه، بوفرة  الكناية ألسلوب سيد قطب توظيف  في  السّر  لعل - 5

 العقل إعمال  إلى  املتلقي ودعوة املعنى، على  الداللة قوة من ذلك في  ملا  وستره، املعنى إخفاء

 الغموض في  يوغل ال  أن بشرط ودالالت  إيحاءات من املعنى ستر في  يخفى ما  وال . والتدبر

 . التعمية حّد  إلى  والترميز

 مقام  في  الشاعر  ألن  ،عند سيد قطب توظيفا أكثر الصفة عن  الكناية  وتبقى  - 6

اإلنسانية السامية، والسعي نحو التحرر،    للقيم وتوضيح حقوق اإلنسان، عن الدفاع

 وصف انطباعاته عن العالم الجديد. 

ا يختار الشاعر تجعل التي األسباب  إلى  الوصول  الدراسة  حاولت - 7
ً
  ألفاظ

ً
 وصورا

 إلى  الناقد يصل لكي واالختيار،  العزل  على  قائمة األدبية  الكتابة  ألن أخرى، ويعزل  وأساليب

 من أكثر يمتلك داللة من أكثر يحتمل الذي والنص أجلها، من النص وضع التي الداللة

  يمتلك املتوقع غير على  يأتي الذي والنص سر،
ً
  كنزا

ً
. جماليا

ً
 ممّيزا

 

  االستنتاج والتوصية

 بأمور:  التوصية يمكن السابقة الدراسة  خالل من
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 أن  عليه  بل املتموج، سطحه إلى  ينظر أال  النص يحلل أن يريد من على ينبغي  - 1 

 الجمال إدراك  يمكن وال  يمتلكها،  التي الداللية  الكنوز  إلى  ليصل النص  أعماق  إلى  يغوص 

 .  أجلها  من النص وضع  التي الداللة إلى  الناقد يصل  لم إذا للنص اللغوي 

 كنز فهو  البحث، عليها يقف لم أخرى  زوايا من سيد قطب شخصية  ُتدرس أن - 2

  يبّين أن الباحث حاول  مخبوء
ً
 . البحث هذا في  جمالياته  من شيئا

الباحثون إن ديوان سيد قطب مليء كذلك باملعاني والبديع، يصلح أن يطرقه  -3

 حتى يقفوا على براعة فّنه. 

ى للدارسين أن يقوموا بدراسة قصصه الروائية، ألنها تمثل مدرسة نثرية  - 4 ُيوص َ

 قائمة ومستقلة بذاتها، آخذة من القديم في ثوب جديد من عصر النهضة الحديثة.     

 بدراسة الناحية املوسيقية من شعر سيد قطب، وتناول شعره  - 5
ً
كما أيضا

 اسع. بالدراسة النقدية والتحليلية على نطاق و 

فاألمل عظيم، بما تهيأ للباحثين في العصر الحديث من التطور والتيسير على الوصول  

إلى املعلومات، واإلطالع على الثقافة والحركة األدبية، أن يقوم من يؤدي لهذا األديب  

 ويتقدم بالتراث العربي خطوات واسعة نحو الكمال.  الشاعر سيد قطب حقه،
 

 شكر وتقدير 

، وأعانه  البحث بهذا القيام على بداية، يشكر الباحث املولى عز وجل أن هداه وفقه 

 .  سيد قطب( دالالت بيانية في ديوان  )على إنهاء هذا العمل، تحت عنوان: 

لـــقسم األدب العربي بجامعة  ثم يسجل هنا أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، 

لتفضلهم بدعوتي  وذلك  ،الجامعات الدولي واتحاد ، مالالنج الحكومية بإندونبسبا

 .  وآدابها وتعليمهاللمشاركة في هذا املؤتمر الدولي عن اللغة العربية 

املؤتمرات العلمية أصبحت تعتبر من أفضل وسائل النشر العلمي ملا  والحقيقة أن 

 تقدمه من خدمات تميزها وتنفرد بها عن باقي الطرق األخرى. 
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األهمية و الدور الكبير الذي تقدمته األبحاث العلمية والدراسات في ال شك في 

 تحسين الكثير من جوانب الحياة. 

إعداد وتقديم ورقته البحثية، ويكون قد سار على منوال  يتمنى الباحث أن يكون قد نجح في 

كل الصعوبات  املسؤولين عن إعداد هذا املؤتمر العلمي، الذين واجهوا توجيهات 

 ت. والتحديا 

، ووفقهم لخدمة العلم و
ً
اإلنسانية   اللغة العربية وآدابها وتعليمها حفظهم هللا جميعا

 جمعاء.
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 عن الخروج النص منش ئ فبإمكان اإلعرابية،  الحركات لوجود وذلك ؛ االساس
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  عن  باحثين الجملة بناء ملثالية االنتهاك هذا أسباب لدراسة واللغوين النقاد من
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 املقدمة

 لذكره , وخلق  
ً
األشياء ناطقة بحمده وشكره  الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا

والصالة والسالم على سيد املرسلين نبيه محمد املشتق اسمه من اسم املحمود وعلى آله  

 الطيبين الطاهرين أولي املكارم والجود، وصحبه األخيار املنتجبين. 

 أما بعد:  

ل  فإن القرآن الكريم كتاب هللا الخالد الذي وصفه جّل وعال بقوله :))ال يأتيه الباط 

( وهو معجزة  41/42من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد(( , )سورة فصلت

اإلسالم الخالدة التي ال تتغير على مر االيام و االعوام , وكل من يقرأه يجد في كل مرة معاني  

 جديدة تسبق الى قلبه , وتنير عقله. 

، وألنه يمثل  وقد احتل القرآن الكريم هذه املنزلة الرفيعة لقداسته الدين 
ً
ية أوال

، إذ  
ً
املحور الرئيس للدراسات اللغوية والنحوية والفكرية واألدبية والعلمية عند العرب ثانيا

ال جدال في أن القرآن الكريم ) كتاب العربية األكبر، ومعجزته الخالدة، ومثلها الذي يجب  

يستشف أسرارها  أن يتصل به كل ذي عروبة أراد أن يكسب ذوقها ويدرك حسها ومزاجها، و 

 كان أو غير مسلم(
ً
 .(1)  في التعبير واألداء مسلما

 

 .45ن االزرق، عائشة بنت الشاطئ، ( اإلعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل اب1)
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 من هذا الفهم آثرت أن يكون موضوع دراستي في رحاب القرآن الكريم،  
ً
وانطالقا

 شفاعته يوم ال ظل إال ظله، لعله يكون ذريعة ُنقِدُم 
ً
ألتفيأ بظالله، وأخدم في رحابه، راجية

 بها على نعيم الجنة. 

ولقد وقف الكثير من العلماء والباحثين والدارسين وسخروا أوقاتهم لخدمة القرآن    

الكريم، وبذلوا جهودهم في سبيل الكشف عن أسراره، وبيان معانيه، واستنباط أحكامه، 

وبيان إعجازه , فوقفوا حائرين ال يعرفون سرَّ ذلك اإلعجاز, أ هو في معانيه العميقة  

الخالبة، أم في تراكيبه وأساليبه , فأدلى كٌل بدلوِه غير جازم برأيه ، وقد  املؤثرة، أم في ألفاظه

)التقديم  رجوت أن يكون لي إسهام متواضع في خدمة كتاب هللا العزيز، فاخترت موضوع

ألدرسُه في القرآن الكريم، ملا فيه من أساليب وسياقات شيقة تخلب األلباب,   والتأخير(

هان الى الحقيقة املبتغاة من وراء هذه االساليب، ال سيما في بنى  وتنعش املخيلة , وتشد األذ

  , 
ً
 وحديثا

ً
االحتجاج واالختصاص، فقد بين البحث أهمية هذا األسلوب عند العرب قديما

وأهميته لدارس ي القرآن الكريم وتفسيره, كما بين البحث أسباب التقديم والتأخير،  

آية وأخرى، كل ذلك ليرصد البحث جمالية هذا  وجماليته في النص القرآني واملقارنة بين 

 االسلوب في القرآن الكريم.

لذا أرجو أن ينال هذا البحث رضا هللا تعالى، فإن كان فيه صواب فمن هللا تعالى، وإن كان      

 فيه خطأ وزلل فحسبي أنني بذلت ما بوسعي، ولكل مجتهد نصيب.

والسالم على سيدنا محمد وعلى آله   وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين، والصالة 

 وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد هلل.   
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  منهج أو طريقة البحث

 والدارسييييييييين والبيييييييياحثين العلميييييييياء ميييييييين الكثييييييييير وقييييييييفإذ منهجييييييييي فييييييييي البحييييييييث وصييييييييفي تحليلييييييييي 

 عيييييييييين الكشيييييييييف سيييييييييبيل فييييييييييي  جهيييييييييودهم وبيييييييييذلوا الكيييييييييريم، القييييييييييرآن لخدمييييييييية أوقييييييييياتهم وسيييييييييخروا

 ال  حيييييييييييييائرين فوقفيييييييييييييوا,  إعجيييييييييييييازه وبييييييييييييييان أحكاميييييييييييييه، واسيييييييييييييتنباط معانييييييييييييييه، وبييييييييييييييان أسيييييييييييييراره،

 الخالبييييييية، ألفاظيييييييه فيييييييي  أم امليييييييؤثرة، العميقييييييية معانييييييييه فيييييييي  هيييييييو أ, اإلعجييييييياز ذليييييييك سيييييييرَّ  يعرفيييييييون 

 ليييييييي  يكيييييييون  أن رجيييييييوت وقيييييييد ، برأييييييييه جيييييييازم غيييييييير بيييييييدلوهِ  كيييييييٌل  فيييييييأدلى ,  وأسييييييياليبه تراكيبيييييييه فيييييييي  أم

( والتيييييييييأخير التقيييييييييديم) موضيييييييييوع فييييييييياخترت العزييييييييييز، هللا  كتييييييييياب خدمييييييييية فيييييييييي  متواضيييييييييع إسيييييييييهام

  العييييييرب عنييييييد األسييييييلوب هييييييذا أهمييييييية البحييييييث بييييييين فقييييييد الكييييييريم، القييييييرآن فييييييي  ألدرسييييييهُ 
ً
 قيييييييديما

 
ً
 التقيييييييديم أسيييييييباب البحيييييييث بيييييييين كميييييييا, وتفسييييييييره الكيييييييريم القيييييييرآن لدارسييييييي ي وأهميتيييييييه,  وحيييييييديثا

 ليرصيييييييييد ذليييييييييك كيييييييييل وأخيييييييييرى، آيييييييييية بيييييييييين واملقارنييييييييية القرآنيييييييييي الييييييييينص فيييييييييي  وجماليتيييييييييه والتيييييييييأخير،

 .االسلوب هذا جمالية البحث

 

 : نموذجاإ والتأخير التقدم  الكريم نالقرآ في  التراكيب سلوبية أ

تتيييييييييييألف الجملييييييييييية العربيييييييييييية مييييييييييين وحيييييييييييدات تركيبيييييييييييية  يييييييييييي املفيييييييييييردات , و إن لكيييييييييييل كلمييييييييييية         

موقعهيييييييييا الخييييييييياص  فيييييييييي الجملييييييييية , ولكييييييييين قيييييييييد يحيييييييييد  لهيييييييييا تغييييييييييير فتتقيييييييييدم وتتيييييييييأخر حسيييييييييب 

املعنيييييييى اليييييييذي ييييييييراد منهيييييييا , وأحيانيييييييا يحصيييييييل أن  يتقيييييييدم املسيييييييند عليييييييى املسيييييييند إلييييييييه وتكتسيييييييب 

لحييييييييييال ودوا ييييييييييي املقييييييييييام و االسييييييييييتعمال , هييييييييييذه السييييييييييمة جمالييييييييييية إذا مييييييييييا اتفقييييييييييت ومقت يييييييييي ى ا
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وميييييييع هيييييييذا فثمييييييية مييييييين املزاييييييييا واملقتقييييييييات ميييييييا ييييييييدعو الكاتيييييييب أو النييييييياظم إليييييييى نقيييييييل الكلميييييييات 

فيييييييييي الجميييييييييل مييييييييين موقعهيييييييييا إليييييييييى مواقيييييييييع أخيييييييييرى , فقيييييييييال عييييييييين أن التغييييييييييير  فيييييييييي مواقيييييييييع ألفيييييييييا  

الجملييييييية ييييييييأتي مييييييين أجيييييييل غايييييييية معنويييييييية ودالليييييييية  ، وقيييييييد أكيييييييد النحوييييييييون والبالغييييييييون هيييييييذا 

 طليييييييوع القمييييييير أو عدميييييييه ،  1مييييييير قيييييييديما وحيييييييديثااأل 
ً
فيييييييإذا أردنيييييييا صيييييييو  جملييييييية نبيييييييين ف هيييييييا ميييييييثال

وجييييييدنا أنفسيييييينا أمييييييام عييييييدد ميييييين االحتميييييياالت مثبتييييييين أو نييييييافين ذلييييييك  نحييييييو قولنييييييا: جيييييياء زييييييييد 

أو مييييييا جيييييياء زيييييييد أو نحييييييو: ليييييييس زيييييييٌد حاضييييييًرا, فهييييييذه الجمييييييل كلهييييييا جييييييائزة فييييييي اللسييييييان العر ييييييي, 

إعرا ييييييي, ولهييييييا عنييييييد البالفييييييي معييييييان  مختلفيييييية , فلكييييييل واحييييييد  ولكييييييل منهييييييا عنييييييد النحييييييوي تخييييييري 

، ذلييييييييك أن تقييييييييديم ماحقييييييييه التييييييييأخير, وتييييييييأخير مييييييييا رتبتييييييييه التقييييييييديم ليييييييييس بيييييييياألمر 2منهييييييييا مقييييييييام

الجييييييييزات أو االعتبيييييييياطي ولكيييييييين للتقييييييييديم فييييييييي موضييييييييعه ورتبتييييييييه أغراضييييييييا وقصييييييييديه التييييييييزم بهييييييييا 

ة تنقسيييييييم عليييييييى قسيييييييمين :  التركييييييييب , ومييييييين األميييييييور املسيييييييلم بهيييييييا أن الجملييييييية فيييييييي لغتنيييييييا العربيييييييي 

الجمليييييييييية الفعلييييييييييية ، والجمليييييييييية االسييييييييييمية, واألصييييييييييل فييييييييييي الجمليييييييييية  الفعلييييييييييية تقييييييييييديم املسييييييييييند ) 

املحكيييييييوم بيييييييه( وهيييييييو الفعيييييييل , وياحيييييييق بيييييييه ميييييييا يعميييييييل عمليييييييه كاسيييييييم الفاعيييييييل, واسيييييييم املفعيييييييول, 

والصيييييييفة املشييييييييهة ميييييييثال , وتيييييييأخير املسيييييييند إلييييييييه ) املحكيييييييوم علييييييييه وهيييييييو الفاعيييييييل أو ميييييييا ينيييييييوب 

تييييييأتي متعلقييييييات الفعييييييل التييييييي تعمييييييل عملييييييه, واألصييييييل فييييييي الجمليييييية االسييييييمية تقييييييديم  منابييييييه( ثييييييم

املسيييييييند إلييييييييه )املحكيييييييوم علييييييييه( وهيييييييو املبتيييييييدأ , وميييييييا يتصيييييييل بيييييييه ، و عيييييييد ذليييييييك تيييييييأتي متعلقيييييييات 

الخبييييييييير مماثلييييييييية ملتعلقيييييييييات الفعيييييييييل ، إذا كيييييييييان الخبيييييييييير مميييييييييا يعميييييييييل عميييييييييل الفعيييييييييل أو الجمليييييييييية 

, وقواليهييييييا  ييييييي األلفييييييا  , فيجييييييب أن يكييييييون  مصييييييدرة بفعييييييل أن املعيييييياني البييييييد لهييييييا ميييييين قوالييييييب

 
 ( ،كذلك أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني . 1/34ينظر : الكتاب لسيبويه )  - 1

 (.2/145، ط1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها ) ج - 2
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ترتييهيييييييا الوضيييييييعي بحسيييييييب ترتييهيييييييا الطبعيييييييي, ومييييييين الوا ييييييي  أن رتبييييييية املسيييييييند إلييييييييه التقيييييييديم  

ألنيييييييييه املحكيييييييييوم علييييييييييه ، ورتبييييييييية املسيييييييييند التيييييييييأخير  إذ هيييييييييو املحكيييييييييوم بيييييييييه وميييييييييا عيييييييييداها فتوابيييييييييع 

اللييييييبس فييييييي ، ومييييييع ذلييييييك يجييييييب مراعيييييياة ققييييييية أميييييين  1ومتعلقييييييات تييييييأتي تالييييييية لهمييييييا فييييييي الرتبيييييية

كييييييييييل مييييييييييا ذكرنييييييييييا   إذ إن أسييييييييييلوب التقييييييييييديم والتيييييييييييأخير ميييييييييين ققييييييييييايا أميييييييييين اللييييييييييبس الكبيييييييييييرى   

لييييييييييذلك كييييييييييان ميييييييييين وصييييييييييايا النقيييييييييياد للكتيييييييييياب أن يجتنبييييييييييوا ميييييييييييا  2فاألصييييييييييل فيييييييييييه عييييييييييدم اللييييييييييبس

 صييييييييييحيًحا , وال يكرهييييييييييوا األلفييييييييييا  علييييييييييى 
ً
يكسيييييييييب الكييييييييييالم تعميييييييييييه ، فيرتبييييييييييوا ألفيييييييييياظهم ترتيبيييييييييا

طانهييييييييييييا   إذ ينبنييييييييييييي للمييييييييييييتكلم أن يعييييييييييييرت أقييييييييييييدار اغتصيييييييييييياب األميييييييييييياكن والنييييييييييييزول فييييييييييييي غييييييييييييير أو 

, أمييييييييييا إذا خيييييييييييف 3املعيييييييييياني , ويييييييييييوازن بينهييييييييييا وبييييييييييين أقييييييييييدار املسييييييييييتمعين وبييييييييييين أقييييييييييدار الحيييييييييياالت

الليييييييييبس , وهييييييييييدد القصيييييييييد وأمكيييييييييين للسييييييييييامع أن يحميييييييييل  العهييييييييييد الخطيييييييييياب عليييييييييى غييييييييييير املييييييييييراد, 

فينييييييييييتقن العهييييييييييد وينحييييييييييل العقييييييييييد , وتتبييييييييييدل الققييييييييييية والحكييييييييييم ، فييييييييييال منيييييييييياص ميييييييييين إيفيييييييييياء 

, إن علمييييييياء اللغييييييية أخيييييييذوا مييييييين التربيييييييية النحويييييييية  4لغييييييية أقيييييييدارها وإحيييييييالل الكلميييييييات محلهييييييياال

 وأصييييييال يقييييييا  عليييييييه 
ً
لتأدييييييية أغييييييراة داللييييييية معينيييييية , مييييييا كانييييييت تؤد هييييييا الكلميييييية لييييييو 5معيييييييارا

 أنها بقيت في مكانها األصلي 
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زهل  قيييييييال تعيييييييالى :))     
 
ََ ََ ََ ُ نََ وُد َّللاه

ُ
ََ ََ ََ ُه ُجلََ

ْ
ََ ََ ََ نََ ر  مت عت

 
ََ ََ ََ َََ

ْ
ق
 
ي  ت انت

 
ََ ََ ََ ثََ َها م  ابت

 
ََ ََ ََ َََ

 
ا ُمت َََ ََ ََ ابََ

 
ت يثت كت دت

 ََ ََ ََ حََ
ْ
ن  ال  ََ ََ ََ ْحسََ

 
أ

ََََه   ي بََ دت ََْ هَََ ت   
ى َّللاه د  ََُ ك  هَََ ََت لَََ

 
ت ذ

رت َّللاه
ْ
ََ كَََ ى ذت

 
ََ لَََ وُبُهْم إت

ُ
ََََ لََ
ُ
ق وُدُهْم و 

ُ
ََ يُن ُجلَََ ََت لَََ

 
مه ت

ُ
ََ ْم ثَََ ََُ هَََ به  ر 

 
ْون

 
ََ ََََ

ْ
خ ين  ي  ذت

ه
ََ الَََ

ْن  ُه مت
 
ا ل م 

 
ُ ف لت َّللاه ْن ُيْضلت م  اُء و 

 
َ ْن ي  اد   م 

 .1((ه 

نجيييييييييد فيييييييييي هيييييييييذا الييييييييينص الكييييييييييريم أن البييييييييياري عيييييييييز و جيييييييييل قييييييييييدم املسيييييييييند إلييييييييييه عليييييييييى الخبيييييييييير     

الفعلييييييييييي, وهييييييييييذا التقييييييييييديم أضييييييييييفا ملمحييييييييييا أسييييييييييلوبيا علييييييييييى اليييييييييينص هييييييييييو االختصيييييييييياص, وأفيييييييييياد 

املعنييييييى توكيييييييًدا وقييييييوة , فهييييييو لييييييم ينزلييييييه إال هللا , وذلييييييك نستشييييييعره ميييييين خييييييالل تفخيييييييم الكييييييالم 

ي زاد الكييييييييالم قييييييييوة , ونسييييييييتطيع أن نقييييييييول هنييييييييا أن التقييييييييديم بنييييييييزول الكتيييييييياب بييييييييذكر هللا الييييييييذ

جيييييييييياء بدالليييييييييية األهييييييييييم   إذ يكييييييييييون ميييييييييين أجييييييييييل األهييييييييييم واألولييييييييييى , وأن صييييييييييياغة الكييييييييييالم تعكييييييييييس 

 نفسية الباحث , وتصور لنا مشاعره ونظرته ومقامه,

فاملقيييييييام هيييييييو أسيييييييا  الداللييييييية , وأن تجاهليييييييه يف ييييييي ي إليييييييى قطيييييييع الييييييينص مييييييين بعقيييييييه وتنييييييياثر   

ا سيييييييلطنا ضيييييييوئنا عليييييييى التقيييييييديم والتيييييييأخير فيييييييي النصيييييييوص القرآنيييييييية توجيييييييب معانييييييييه , وإذا مييييييي 

 قوليييييييه تعيييييييالى : 
ً
علينيييييييا مراعييييييياة مقيييييييام امليييييييتكلم   كيييييييي يشيييييييع لنيييييييا عميييييييا فيييييييي الييييييينص , ولنأخيييييييذ ميييييييثال

ر ك  ))
 
ذ  َََََ ََ ََ يََ ْر ت و 

 ْ
ي األ َََََت ََ ََ ُدوا فََ َََََت ََ ََ سََ

ْ
ُيف ُه لت

 َََََ ََ ََ ْومََ
 
ق ى و    َََََ ََ ََ ُر ُمو ََ

 
ذ

 
َََََ ََ ََ تََ
 
 أ
 
ْون  َََََ ََ ََ ْرعََ ْومت فت

 
َََََ ََ ََ ْن قََ َََََت ََ ََ  مََ

ُ  
و

 ْ
َََََ ََ ََ ال  املََ

 
َََََ ََ ََ قََ و 

 
 

ََ ََ ََ ََ تََ ه  لت
 
آ  و 

 
ُرون اهت

 
ََ ََ ََ ََ ُهْم قََ

 
ْوق

 
ََ ََ ََ ََ ا فََ

ه
ََ ََ ََ ََ نََ إت

و  ُهْم  اء   ََ ََ ََ ََ سََ ي نت ْحيت
 
ت ََْ ََ ََ ََ سََ

 
ن ُهْم و  اء 

 
ََ ََ ََ ََ ْبنََ

 
ُل أ ت

َ
ت
 
ق
ُ
ن  ََ ََ ََ ََ ال  سََ

 
ََ ََ ََ ََ فييييييييإذا  2((ك  قََ

حللنييييييا األفعييييييال الييييييواردة فييييييي اليييييينص) سيييييينقتل ، نسييييييت ي( نجييييييدها تييييييدل علييييييى القييييييوة والتسييييييل  

ُرونواليييييييييبطش , وإذا أمعنيييييييييا النظييييييييير فيييييييييي قوليييييييييه تعيييييييييالى : ) اهت
 

َََََ ََ ََ ُهْم قََ
 
ْوق

 
َََََ ََ ََ ا فََ

ه
َََََ ََ ََ نََ إت

ذا ( نجيييييييييد أن هييييييييي و 
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التقييييييييييديم كشييييييييييف عيييييييييين صيييييييييياحبه , فصيييييييييياحبه يشييييييييييعر باالسييييييييييتعالء ، لييييييييييذلك عكييييييييييس تركيييييييييييب 

الجمليييييييية فقييييييييدم  ) فييييييييوقهم( مناسييييييييبة لوضييييييييعه وعلييييييييوه وقومييييييييه ، ويت يييييييي  لكييييييييل منييييييييا فييييييييي قييييييييول 

 فرعييييييون ملوسييييييي ى علييييييييه السيييييييالم فيييييييي قوليييييييه  تعيييييييالى : ))
 
ن
 
ذ
 
ْن آ

 
ل  أ ََْ ََ ََ بََ

 
ََََ  ق ََ ْم بََ

ُ
ت
ْ
ََ ََ ََ نََ م 

 
ْوُن آ  ََ ََ ََ ْرعََ ال  فت

 
ََ ََ ََ قََ

ر  
ْ

َََََ كََ
  
ا مل

 
ذ  َََََ نه هََ ْم إت

ُ
َََََ كََ
 
  ل

 
ون َََََُ مََ

 
ْعل
 
 ت
 
ْوف  َََََ سََ

 
ا ف  َََََ هََ

 
ْهل
 
ا أ  ََ َََ هََ ْْ وا مت

َََََُ رتجََ
ْ
خ
ُ
ت ةت لت

 
َََََ ينََ دت

 ْ
ي امل َََََت َََََر فََ (( ، إن هييييييذا مكََ

اليييييينص قالييييييه فرعييييييون بعييييييد أن غليييييييب موسيييييي ى عليييييييه السييييييالم ال يييييييحرة فييييييي يييييييوم الزينيييييية , فبعيييييييد 

أن سيييييييجد ال يييييييحرة وأعلنيييييييوا إيميييييييانهم  بإليييييييه موسييييييي ى عليييييييى املييييييي  , وخيييييييات فرعيييييييون عليييييييى ملكيييييييه 

ه , وأوهمهيييييييييييم بأنيييييييييييه إلههيييييييييييم,  نيييييييييييرى أن صيييييييييييياغة الييييييييييينص وشيييييييييييعبه اليييييييييييذي أجبيييييييييييره عليييييييييييى عبادتييييييييييي 

تكشييييييييف لنييييييييا مخاوفييييييييه هييييييييذه , فحالييييييييه يييييييييو ي بخوفييييييييه ميييييييين تخلييييييييي شييييييييعبه عنييييييييه وعيييييييين مملكيييييييية 

املدينييييييييييية , وهيييييييييييذا وا ييييييييييي  مييييييييييين خيييييييييييالل تقيييييييييييديم الجيييييييييييار واملجيييييييييييرور      ) منهيييييييييييا( , وقيييييييييييال تعيييييييييييالى: 

(( ََْ ََ يََ
 
ل ع 
 
ت ف

ا ه ََت ََ ْم بََ
ُ
ت
ْ
ََ ََ نََ م 

 
ْم آ

ُ
ت
ْ
ََ ََ نََ
ُ
ْن ك ْومت إت

 
ََ ََ ا قََ  ََ ََ ى يََ   ََََ ال  ُمو ََ

 
ََ ََ قََ  و 

 
ين مت لت

ََْ ََ ْم ُمسََ
ُ
ت
ْ
ََ ََ نََ
ُ
ْن ك وا إت

ُ
ََ ََ لََ
ه
ك و 
 
ففيييييي  1((هت ت

هيييييييذا الييييييينص الكيييييييريم نجيييييييد تقيييييييديما لاجيييييييار واملجيييييييرور ) علييييييييه( عليييييييى فعيييييييل التوكيييييييل ) توكليييييييوا( 

الييييييييذي حميييييييييل الييييييييينص لييييييييحنات دالليييييييييية مكثفييييييييية تستشيييييييييير العقييييييييول إليييييييييى اختصييييييييياص البييييييييياري 

الل عيييييز وجيييييل بيييييأمور عبييييياده, فالتوكيييييل علييييييه وحيييييده هيييييو ميييييا نسيييييبه إليييييى سييييييدنا موسييييي ى مييييين خييييي 

تقيييييييييديم الجيييييييييار واملجيييييييييرور  ونجيييييييييد أن رد قيييييييييوم موسييييييييي ى علييييييييييه السيييييييييالم جييييييييياء مناسيييييييييبا ومالئميييييييييا 

ْومت ملقولتيييييييييييه فكيييييييييييان جيييييييييييوابهم : ))
 

َََََ َََ ََ ََ قََ
ْ
ل  لت
َ
ة

 
َََََ َََ ََ ََ نََ

ْ
ت ا فت

 
َََََ َََ ََ ََ نََ

ْ
ل ْجع 

 
 ت
 
ا ال

 
ََ ََ َََ ََ ََ نََ به ا ر 

 
َََََ َََ ََ ََ نََ

ْ
ل
ه
ك و 
 
ت ت
ى َّللاه

 
َََََ َََ ََ ََ لََ وا ع 

ُ
ال

 
ََ ََ َََ ََ ََ قََ

 
ف

 
 
ين ت املت

ه
 .2((الظ

  -التقديم على سياق التوكيد : 
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وفيييييييي الحقيقييييييية أن الييييييينص القرآنيييييييي ييييييييأتي مالئميييييييا ومناسيييييييبا لحيييييييال املخاطيييييييب   إذ يت ييييييي  فييييييييه  

عملييييييييية التجلييييييييي, فنجييييييييد أن كييييييييالم الباحييييييييث يناسييييييييب مكانتييييييييه ولخصيييييييييته وميييييييين ذلييييييييك قولييييييييه 

 تعيييييييالى : ))
 
ون ََُ ََ ََ عََ ْم ُيوز  ََُ ََ ََ هََ

 
رت ف

ََْ ََ ََ يََ
ه
الط  ت و 

ْ
ََ ََ ََ نََ ت

ْ
اإل َنت و  ََت ََ ََ جََ

ْ
ن  ال ََت ََ ََ وُدُه مََ

ُ
ََ ََ ََ  ُجنََ

 
ان ْيم 

 
ل ََُ ََ ََ سََ ر  لت ََت ََ ََ ُحَََ

فقيييييييد  1((و 

تقييييييييديم إلفيييييييادة توكيييييييييد الخبييييييير املتعلييييييييق بجنيييييييد سييييييييليمان   ) علييييييييه السييييييييالم( فتناسييييييييب جييييييياء ال

توكييييييييييييد الخبييييييييييير ميييييييييييع السيييييييييييياق امليييييييييييتالئم ميييييييييييع نفسيييييييييييية املتلقيييييييييييي وحاجتيييييييييييه إليييييييييييى اإلينيييييييييييا  إذ إن 

البييييياري عيييييز وجييييييل ذكييييير جنيييييد سييييييليمان مييييين الجيييييين واإلنيييييس والطيييييير ، فطييييييابق املقيييييال نفسييييييية 

بة حييييييييال سييييييييليمان وجنييييييييده , لييييييييذلك كييييييييان البثييييييييا ومقييييييييام السييييييييامع, فالتوكيييييييييد هنييييييييا جيييييييياء ملناسيييييييي 

بنييييييييييياء الجملييييييييييية ييييييييييييو ي بيييييييييييالقوة والتوكييييييييييييد ليصيييييييييييور للمتلقيييييييييييي ذليييييييييييك املشيييييييييييهد , ونسيييييييييييتطيع أن 

نقيييييييييييول هنيييييييييييا أن التقيييييييييييديم وافيييييييييييق سيييييييييييياق التوكييييييييييييد , وليييييييييييه مالمييييييييييي  أسيييييييييييلوبية يقيييييييييييف ها علييييييييييييى 

السيييييييييياق اليييييييييذي ليييييييييه أثييييييييير فاعيييييييييل فيييييييييي تحدييييييييييد املعييييييييياني , ورسيييييييييم الصيييييييييور, ومنيييييييييه قوليييييييييه تعيييييييييالى : 

ُل ع  ))
ْ
ََ ََ اتََ اَما و 

 
ن ََْ ََ صََ

 
ُد أ ََُ ََ ْعبََ

 
وا ن

ُ
ال
 
ََ ََ  ي قََ

 
ُدون ََُ ََ ْعبََ

 
ا ت  ََ ََ هت مََ ََت ََ ْومََ

 
ق ََهت و  ََ يََ بت

 
ال  ألت

 
ََ ََ  قََ

ْ
ذ  ي إت

يم  اهت ر 
ََْ ََ بََ  إت
 
أ  ََ ََ بََ
 
ْم ن ْ هت

 
ََ ََ لََ

 ي 
 
ون ر  َََََُ ََ ضََ ْو ي 

 
ْم أ

ُ
ك
 
ون َََََُ ََ عََ

 
ف
ْ
ن ْو ي 

 
 ي أ

 
ْدُعون

 
َََََ ََ  تََ
ْ
ذ ْم إت

ُ
ك
 
ُعون م  َََََْ ََ سََ ْل ي   َََََ ََ ال  هََ

 
َََََ ََ  ي قََ

 
ين فت اكت

 َََََ ََ ا عََ  َََََ ََ هََ
 
ل  ل

 
ََ ََ ََ ظََ

 
ن
 
ف

 
 
َََََ ا كََ

 
ََ َََ نََ اء  ب 

 
ا آ
 
ْدن  َََََ جََ ْل و   َََََ وا بََ

ُ
ال
 
َََََ  يقََ

 
ون

ُ
َََََ لََ ع 

ْ
ف ك  ي  لت

 
إذ نجييييييد أن الييييينص يصييييييور والء القييييييوم وهييييييم  2((ذ

يفخييييييرون بعبيييييييادتهم ل صيييييينام ، وذليييييييك ميييييين خيييييييالل جييييييوابهم لسيييييييؤال سيييييييدنا إبيييييييراهيم ) علييييييييه 

السيييييييييييييالم ( إذ  إن سيييييييييييييؤاله خيييييييييييييرج ملعنيييييييييييييى مجيييييييييييييازي   هيييييييييييييو اليييييييييييييتهكم والتحقيييييييييييييير مييييييييييييين سيييييييييييييذاجة 

ه ميييييييين تهكييييييييم وتحقييييييييير عقييييييييولهم وأفعييييييييالهم , ولييييييييذلك جيييييييياء جييييييييوابهم ردا علييييييييى مايحملييييييييه سييييييييؤال

وإنكيييييييييييار, فبينيييييييييييوا فخيييييييييييرهم واعتيييييييييييدادهم بعبيييييييييييادتهم, وليييييييييييم يجيبيييييييييييوا عليييييييييييى سيييييييييييؤاله بيييييييييييالجواب ) 
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أصيييييييينام ( وإنمييييييييا شيييييييييرعوا بتعريقييييييييه بعقييييييييولهم ، فكيييييييييان العييييييييدول عيييييييين الجيييييييييواب املتوقييييييييع إليييييييييى 

غييييييير مييييييا يتوقييييييع ميييييينهم, فتكييييييرار الفعييييييل الييييييوارد فييييييي سييييييؤاله      )عليييييييه السييييييالم( :  ) تعبييييييدون( ملييييييا 

فعييييييل ميييييين دالالت الرضييييييا والسييييييرور, ثييييييم أكييييييدوا عبييييييارتهم ) فنظييييييل لهييييييا عيييييياكفين( يبثييييييه هييييييذا ال

فأفيييييييييييادت هيييييييييييذه العبييييييييييييارة االسيييييييييييتمرارية ، ونجييييييييييييد أن تقيييييييييييديم الجيييييييييييار واملجييييييييييييرور ) لهيييييييييييا( علييييييييييييى 

املتعليييييييق بيييييييه  )عييييييياكفين( بالتخصييييييييص اليييييييذي يقيييييييفيه، فقيييييييال عييييييين ذليييييييك ضيييييييمنوا ) عييييييياكفين 

 1ا كله من جملة أطنابهم .( معنى عابدين, فعدي إليه الفعل بالالم دون على وهذ

 -وقد ذكر البالغيون أن للتقديم والتأخير أوجه  ي:

 ماقدم واملعنى دال عليه.-1

 ما قدم والنية له التأخير. -2

 ما قدم في آية وأخر في األخرى. -3

 مقدم في آية واحدة وأخر. -4

سييييييييييينبينها فيييييييييييي مواضيييييييييييعها , ومييييييييييين  2كميييييييييييا ذكييييييييييير البالغييييييييييييون فوائيييييييييييد جمييييييييييية يحققهيييييييييييا التقيييييييييييديم

الجيييييييدير باإلشيييييييارة  أن للتقيييييييديم فيييييييي القيييييييرآن الكيييييييريم مييييييييزه تفيييييييرد بهيييييييا   فقيييييييد را يييييييى كتييييييياب هللا 

 فيه مسألتين: 

 األولى موضع اللفظ املقدم في السياق بمراعاة املقام والسياق ومقت  ى الحال .
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ء التعبييييييييييير الثانيييييييييية النظييييييييير إليييييييييى اللفيييييييييظ فيييييييييي وحيييييييييدة شيييييييييياملة فيييييييييي القيييييييييرآن الكيييييييييريم ، حتيييييييييى جيييييييييا

متسييييييييييييقا مييييييييييييع غيييييييييييييره ميييييييييييين التعييييييييييييابير ، وكأنييييييييييييه لوحيييييييييييية فنييييييييييييية واحييييييييييييدة مكتمليييييييييييية , رو ييييييييييييي ف هييييييييييييا 

هت الخصييييييييوص والعمييييييييوم , ولنأخييييييييذ مثييييييييال علييييييييى ذلييييييييك قولييييييييه تعييييييييالى: )) ذت
 ََ ََ ََ ََ وا هََ

ُ
ََََ ََ ََ لََ
ُ
ا اْدخ

 
ََ ََ ََ ََ نََ
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ذ إت
و 

وا حت 
ُ
ََََ ََ ولََ

ُ
ق َدا و  جه ََُ ََ ََ اب   ََ  ََََ ََ بََ

ْ
وا ال

ُ
ََََ ََ لََ
ُ
اْدخ َدا و 

 
ََ ََ ََ غََ ْم ر 

ُ
ت
ْ
د ََت ََ ََ  شََ

ُ
ث ََََْ ََ يََ ا ح   ََ ََ ََ هََ ْْ وا مت

ُ
ََََ ََ لََ
ُ
ك
 
 ف
 
ة  ََ ََ ََ ْريََ

 
ق
ْ
ْر ال ََت ََ ََ فََ

ْ
غ
 
 ن
 
ة
ه
ََ ََ ََ طََ

 
 
ين نت ََت ََ ََ ََ ْحسََ

ُ ْ
 تيُد ا 

 
  َََ ََ ََ سََ ْم و 

ُ
اك  ََ ََ ََ ََ ايََ

 
ط
 
ْم خ

ُ
َََ ََ ََ كََ

 
هت وقولييييييييه تعييييييييالى : ))  1((ل ذت

 ََ ََ ََ ََ وا هََ
ُ
ن
ُ
ك ََْ ََ ََ ََ ُم اسََ َََُ ََ ََ هََ

 
ََََل  ل ََ ََ يََ  قت

ْ
ذ إت
و 

ْم 
ُ

َََََ ََ كََ
 
ْر ل َََََت ََ فََ

ْ
غ
 
َدا ن جه َََََُ ََ اب   ََ  َََََ ََ بََ

ْ
وا ال

ُ
َََََ ََ لََ
ُ
اْدخ  و 

 
ة
ه
َََََ ََ طََ وا حت

ُ
َََََ ََ ولََ

ُ
ق ْم و 

ُ
ت
ْ
د َََََت ََ  شََ

ُ
ث َََََْ ََ يََ ا ح   َََََ ََ هََ ْْ وا مت

ُ
َََََ ََ لََ
ُ
ك  و 

 
ة  َََََ ََ ْريََ

 
ق
ْ
ال

ََت  ََ ََ َََ ََ ََ ْحسََ
ُ ْ
 تيُد ا 

 
  ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََََتكم سََ ََ َََ ََ ََ  خطيدََ

 
ين إن السييييييييييييياق فييييييييييييي اييتييييييييييييين الكييييييييييييريمتين فييييييييييييي حييييييييييييث بنييييييييييييي  2((نت

إسيييييييييرائيل عليييييييييى دخيييييييييول األرة املقدسييييييييية, فقيييييييييدم الييييييييييدخول عليييييييييى طليييييييييب املغفيييييييييرة فيييييييييي سييييييييييورة 

 3البقييييييرة وفييييييي سييييييورة األعييييييرات , قييييييدم طلييييييب املغفييييييرة علييييييى الييييييدخول وقييييييد تنوعييييييت  آراء النقيييييياد

تييييييييه بييييييييين لنييييييييا األميييييييير,  فييييييييي هييييييييذا التقييييييييديم والتييييييييأخير , وأخييييييييذ بعييييييييين االعتبييييييييار أثيييييييير املقييييييييام وأهمي

ففييييييييي سييييييييورة البقييييييييرة رعاييييييييية السييييييييياق ، ألنييييييييه كييييييييان فييييييييي طلييييييييب دخييييييييولهم فييييييييي بداييييييييية األميييييييير غييييييييير 

متيييييييييييرددين أو حيييييييييييائرين ، فليييييييييييم يظهييييييييييير بعيييييييييييد تيييييييييييرددهم وخيييييييييييوفهم وتخييييييييييياذلهم مييييييييييين اليييييييييييدخول ، 

لييييييذلك نجييييييد السييييييياق  علييييييى وفييييييق الترتيييييييب الييييييذي يقتقيييييييه املقييييييام حيييييييث التكليييييييف ألول مييييييرة 

 طلب املغفرة ال جود  فكان   الدخول          
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أميييييييا فيييييييي األعيييييييرات فقيييييييد ظهييييييير خيييييييوفهم وتخييييييياذلهم وتيييييييرددهم فناسيييييييب تقيييييييديم طليييييييب املغفيييييييرة 

علييييييييييى الييييييييييدخول واالقتحييييييييييام ، ليشييييييييييد ذلييييييييييك ميييييييييين عييييييييييزيمتهم , وليبعييييييييييد الخييييييييييوت والتييييييييييردد عيييييييييين 

 نفوسهم.

وهنيييييييييا نقيييييييييول إن تقيييييييييديم بعييييييييين األلفيييييييييا  عليييييييييى بعييييييييين ليييييييييه أسيييييييييباب عيييييييييدة يقتقييييييييي ها املقيييييييييام  

قيييييييييييول إن التقييييييييييييديم إنميييييييييييا يكيييييييييييون للعنايييييييييييية واالهتميييييييييييام بيييييييييييياللفظ وسيييييييييييياق القيييييييييييول، يجمعهيييييييييييا 

 وبحسب مقت  ى الحال.
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فيييييييييييناحظ تقيييييييييييديم مفيييييييييييردة اللعييييييييييييب عليييييييييييى اللهيييييييييييو فيييييييييييي سييييييييييييورة األنعيييييييييييام , وتأخرهيييييييييييا فيييييييييييي سييييييييييييورة 

فيييييييظ ) اللعيييييييب( ييييييييدل عليييييييى بدايييييييية عمييييييير اإلنسيييييييان العنكبيييييييوت  وإنميييييييا كيييييييان األمييييييير كيييييييذلك ألن ل

، أي طيييييييور الطفولييييييية والصيييييييبا ، فيييييييال يعييييييياب عليييييييى الصيييييييبي لعبيييييييه   وذليييييييك ألنيييييييه ليييييييم يبلييييييي  سييييييين 

 ومنييييييه قولييييييه تعييييييالى :) 3التكليييييييف ,
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لهييييييو وذلييييييك لعييييييدم بلوغييييييه سيييييين التكليييييييف, فييييييذكر سييييييبحانه وتعييييييالى هنييييييا اللعييييييب ولييييييم يييييييذكر ال
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أميييييييا مفيييييييردة اللهيييييييو فإنهيييييييا تطليييييييق عليييييييى اإلنسيييييييان بعيييييييد بلوغيييييييه سييييييين التكلييييييييف, فيسييييييي ى لعبيييييييه 

فيييييياللهو يييييييدل علييييييى مرحليييييية متقدميييييية ميييييين حييييييياة اإلنسييييييان  إي بعييييييد بلوغييييييه, وقييييييد تصييييييل  1لهييييييوا

إليييييييييى شييييييييييخوخته , وبيييييييييذلك تصيييييييييب  عيبيييييييييا عليييييييييى اإلنسيييييييييان إذا ميييييييييا ألهتيييييييييه عييييييييين أميييييييييور ايخييييييييييرة , 

رد هييييييييييييذا اللفييييييييييييظ بأسييييييييييييلوب الييييييييييييذم واالستصييييييييييييغار فييييييييييييي سييييييييييييورة العنكبييييييييييييوت   ألنهييييييييييييا ولييييييييييييذلك و 

 تقدمت على اللعب, وف ها احتقار لتلك الحياة الالهية . 

                                                                                                          والحقيقة إن مواضع األلفا  في النص القرآني عظيم املرونة .                                                                      

 -تقديم ما يسر السامَ :

كثييييييييرا مييييييييا نييييييييرى فييييييييي سييييييييياقات القييييييييرآن الكييييييييريم تقييييييييديم مييييييييا ترغييييييييب اليييييييينفس فيييييييييه وترتييييييييا  لييييييييه , 

ف هيييييييا, فكلميييييييا كيييييييان للكيييييييالم وقيييييييع طييييييييب تهيييييييواه النفيييييييو  وترتيييييييا  إلييييييييه كيييييييان أعميييييييق فيييييييي التيييييييأثير 

 ومنيييييه قوليييييه تعيييييالى : ))
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متعليييييييق الفعيييييييل فيييييييي هيييييييذا الييييييينص قيييييييد شيييييييكل انحرافيييييييا عييييييين اللغييييييية املثاليييييييية إليييييييى لغييييييية مبدعييييييية, 

حيييييييييييييييث إفييييييييييييييادة اختصيييييييييييييياص مجموعيييييييييييييية ميييييييييييييين النييييييييييييييا  فييييييييييييييي تقييييييييييييييديم مايسييييييييييييييرهم , وإن هييييييييييييييذا 

لهييييييييييذا التركيييييييييييب ميييييييييين التقييييييييييديم يف يييييييييي ي إلييييييييييى ترسييييييييييي  الفكييييييييييرة بأسييييييييييلوب التوظيييييييييييف الييييييييييداللي 

مشييييييوق ووا يييييي  فيييييييي الوقييييييت نفسيييييييه, فيجعييييييل املسيييييييلم يتييييييوق ألن يكيييييييون ميييييين هيييييييذه الف يييييية مييييييين 

ب  النيييييييا ، وقيييييييد يقيييييييدم املفعيييييييول عليييييييى الفاعيييييييل نفيييييييورا مييييييين ذكيييييييره , ومنيييييييه قوليييييييه تعيييييييالى : )) ََت ََ ََ تََ
ُ
ك
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ُ
ْوت

 ْ
ََ ََ ََ َََ ََ ََ ُم املََ

ُ
ك د   ََ ََ ََ َََ ََ ََ حََ

 
ر  أ  ََ ََ ََ َََ ََ ََ ضََ ا ح 

 
ذ ْم إت

ُ
ْيك

 
ََ ََ ََ َََ ََ ََ لََ ُهُم الى : ))وقولييييييييييييه تعيييييييييييي  2((ع  د   ََ ََ ََ َََ ََ ََ حََ

 
ر  أ  ََ ََ ََ َََ ََ ََ ضََ ا ح 

 
ذ ى إت

ََه ََ ََ َََ ََ ََ تََ ح 

 
ُ
ْوت

 ْ
ََ َََ ََ ََ ُم , وقوليييييييييه تعيييييييييالى : ))3((املََ

ُ
ك د   ََ َََ ََ ََ حََ

 
ي  أ تت

ْ
أ  ََ َََ ََ ََ ْن يََ

 
لت أ

ََْ َََ ََ ََ بََ
 
ْن ق ََت َََ ََ ََ ْم مََ

ُ
اك

 
ََ َََ ََ ََ نََ
ْ
ق
 
ز ا ر   ََ َََ ََ ََ ْن مََ ََت َََ ََ ََ وا مََ

ُ
ََ َََ ََ ََ قََ فت

ْ
ن
 
أ و 

 
ُ
ْوت

 ْ
ََ َََ َََ ََ ََ واملالحيييييييييييظ فيييييييييييي هيييييييييييذه النصيييييييييييوص تيييييييييييأخير الفاعيييييييييييل )امليييييييييييوت( الن الييييييييييينص وظفيييييييييييه  4((املََ

نص موجيييييييه إليييييييى مييييييين هيييييييو غيييييييير ميييييييؤمن بصيييييييورة تكرههيييييييا الييييييينفس, وتكيييييييره تصيييييييوره  ألن هيييييييذا الييييييي 

بيييييييياهلل واليييييييييوم ايخيييييييير ، فيييييييياملؤمن ال يخييييييييات املييييييييوت وغييييييييير متعلييييييييق بالحييييييييياة الييييييييدنيا ألن الييييييييدنيا 

 دار فناء , وايخرة دار بقاء,

لييييييذلك قييييييدم املفعييييييول بييييييه علييييييى الفاعييييييل لكونييييييه يرمييييييز لبييييييدء الحسيييييياب , وانتهيييييياء وقييييييت التوبيييييية , 

علينيييييييييا األخيييييييييذ بعيييييييييين االعتبيييييييييار املقيييييييييام, وفيييييييييي فيييييييييإذ حاولنيييييييييا فيييييييييك شيييييييييفرات أي رسيييييييييالة توجيييييييييب 

الحقيقييييييية نجيييييييد تيييييييالملم الرسيييييييالة معيييييييه, فهيييييييو املعيييييييين فيييييييي فيييييييك شيييييييفرات أي نيييييييص، وناحيييييييظ  فيييييييي 

هيييييييذه اييييييييييات عنييييييييد ترتييهيييييييا جيييييييياء بتقييييييييديم األنسيييييييب علييييييييى وفييييييييق ميييييييا يقتقيييييييييه سييييييييياق املقييييييييام , 

وإن لكييييييييييل لفييييييييييظ دالليييييييييية تييييييييييتمم معنييييييييييى الكييييييييييالم واللفييييييييييظ املفييييييييييرد فييييييييييي أصييييييييييغر الوحييييييييييدات ذات 

وممييييييييييا يسيييييييييياعد علييييييييييى فهييييييييييم وحييييييييييدة اليييييييييينص ييييييييييييات االتصييييييييييال  1ى فييييييييييي الكييييييييييالم املتصييييييييييل ,املعنيييييييييي 

املعنييييييييوي للسييييييييياق ومقييييييييام الحييييييييال فينسيييييييياق املعنييييييييى انسييييييييياقا لييييييييدى املتلقييييييييي , و ورود مييييييييا هييييييييو 

أنسيييييييييييب فيييييييييييي املقيييييييييييال يعيييييييييييين عليييييييييييى تماسيييييييييييك الييييييييييينص واملعنيييييييييييى,  وي ييييييييييي  املتلقيييييييييييي لتقبيييييييييييل املعنيييييييييييى 

فيييييييييي نفيييييييييس املتلقيييييييييي, وتشيييييييييير إليييييييييى جيييييييييودة  واسيييييييييتيعابه   ألن ل لفيييييييييا  تيييييييييأثير يخلفيييييييييه التركييييييييييب
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السيييييييييبك والصيييييييييياغة , وإن القيمييييييييية الذاتيييييييييية للفيييييييييظ تكتسيييييييييب أهميتهيييييييييا مييييييييين خيييييييييالل اتسييييييييياقها 

   1وتالملمها مع سائر األلفا  فتكسب الكالم تهش له النفو ( .

  االستنتاج والتوصية

القرآني تبين من خالل مسيرة البحث أهمية الدراسة النصية في تحليل ُبنى الخطاب  

, وتفسيره وإيقا  تراكيبه، فقد بدى جليا أن التماسك النص ي ُيعد من أهم مميزات 

الخطاب القرآني, وهذا يفسر لنا الحاالت التي تطرأ على الجملة القرآنية من تقديم وتأخير  

 وتكرار وحذت وذكر وتراب  وتناسب.

ثناياه من خالل  فمن خالل هذه األساليب يعمل النص القرآني على التماسك بين  

هذه االنتهاكات لاجملة العربية املألوفة, فبّين التراب  في النص الواحد, وقد أسهم في سرد  

األحدا  واملشاهد , فكل بنية ترتب  باملعنى العام، وترتب  مع غيرها برواب  مختلفة ,  

 عن التراب  في السورة الواحدة. 
ً
 فقال

أخير في القرآن الكريم من األساليب  وتوصل البحث الى أن أسلوب التقديم والت 

ل  
ّ
العربية املعروفة، ومن صور الخبر الجملية، وبين كثرة احواله واغراضه , كما  أنُه شك

 في نصوصه  ملا له أثر فّعال في بيان وعرة النص القرآني  
ً
 وا حا

ً
 وملمحا

ً
 اسلوبيا

ً
انتهاكا

 في آيات  ل حكام الشرعية والفكرية اإللهية، والقصة القرآنية, فق
ً
 ذهنيا

ً
د شكل منيها

 االحتجاج والتفكير في خلق السموات واألرة وخلق اإلنسان والتسلسل في مراحل حياته. 
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أثبت البحث أن اللفظ القرآني في السياق ال يدل إال على معنى واحد   فاأللفا  قد  

حد, وهو  تدل على أكثر من معنى خارج السياق، لكنها ال تدل في السياق إال على معنى وا

 و رموزه بمساعدة القرينة.   املعنى الذي يريد اإلله الواحد, ويتلقاه املخاطب, ويفك شفراته

وبين البحث أن التقديم والتأخير في ُبنى القرآن الكريم يأتي ألغراة سياقية تتعلق   

تلقي, ويبين مراعاة الخطاب ملقام املخاطب وحاله 
ُ
ومقتقيات  بترتيب املعاني في داخل امل

 السياق. 
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 : املراجع

االتقان في علوم القرآن ، تحقيق محمد  أ ي الفقل ابراهيم، مطبعة   ،لسيوطيا -

 املشهد الحسيني، )د . ت(. 

أسرار البالغة في علم البيان، تحقيق، دار الفكر العر ي   الجرجاني، القاهر  عبد  -

 .1996بيروت، تحقيق سعيد محمد ، 

التكرار في القرآن الكريم، دراسة وتحقيق، عبد القادر عطا، دار بو  أسرار  الكرماني، -

 .1973، 1سالمة، تونس، ط

البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار   ،امليداني حبنكة حسن الرحمن عبد -

 .1985، 1الفرقان، عمان، ط

البالغة واألسلوبية، محمد عبد املطلب، الهي ة املصرية املطلب، عبد محمد -

 .1984تاب، للك

 البيان والتبيين، تحقيق فوزي عطوي، دار الكتاب، لبنان)د. ت(.  الجاحظ، -

التفكير البالفي عند العرب أسسه وتطوره الى القرن الساد   حمادي، حمود -

الهجري مطبعة الرسمية، تونس، كلية ايداب والعلوم اإلنسانية السلسلة 

  الفلسفية وايداب،)د. ت( في القرآن الكريم.

 خطاب األنبياء في القرآن الكريم، مصر.  محمد، هللا  عبد الصمد دعب -

جر  األلفا  وداللتها في البحث البالفي والنقدي عند العرب،  هالل، مهدي ماهر -

  .1980دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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داللة األلفا  العربية وتطورها معهد الدراسات العربية العالية،  كامل، مراد:  -

1963. 

الفروق اللغوية:  حققه حسام القدس ي، دار الكتب العلمية،  العسكري، هالل  أبو -

 بيروت، )د. ت(. 

 . 1982، 2الكتاب تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، مصر، ط سيبويه، -

كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أ ي   العسكري، هالل  أبو -

    البا ي الحلبي وشركاه، )د. ت(.الفقل ابراهيم، مطبعة عيس ى 

 .1980جامعة بغداد،  ،معاني األبنية في العربية السامرائي، صال  فاضل -

،  رفةدار املعتحقيق محمد سيد كيالني،املفردات في غريب القرآن  الصفهاني،ا -

 لبنان،)د. ت(. 

 .1974نحو املعاني: مطبعة املجمع العل ي العراقي،   الجواري، الستار عبد احمد -
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اقعي االتجاه "اإلنسان عن البحث رحلة" النيجيرية العربية املسرحيات في الو  

 : بالوغن الدين لكمال 
 
أنموذجا  

أمين بشير   

  نيجيريا -كوغي والية أنيغبا، كوغى، والية جامعة

     ameenbashir46@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 مستخلص البحث

 وهذه لية،داخ وتصدعات اجتماعية مشاكل اإلفريقية املجتمعات من كغيره النيجيري  املجتمع يعاني

  تؤثر االجتماعية املشكالت
 
  تأثيرا

 
 العربي بواألد. مختلفة نواحي من النيجيري  الشعب على سلبيا

 يف والجماعة الفرد على وأثره االجتماعي الواقع يصور  حيث االجتماعية القضايا هذه لحل سالح  

 عن حثالب رحلة" مسرحية عالجتها التي الواقعية االتجاهات عن الكشف إلى البحث يهدف. نيجيريا

  ارتبطت التي النيجيرية العربية املسرحيات من واحدة" اإلنسان
 
  ارتباطا

 
 املتعلقة بالتحوالت وثيقا

 صادرم املؤلف استمد. الديار هذه في والفكرية واالقتصادية والسياسية االجتماعية بالجوانب

  مختلفة أماكن إلى رحلته خالل من الواقعي املجتمع من املسرحية أحداث
 
 م اإلنسان  عن باحثا

 
 ركزا

 والصحة، ،األمن وواقع والتعليم، الفساد واقع ذلك خالل من فطرح املجتمع، في السلبية األبعاد على

 الواقعية االتجاهات من وغيرها العيش وضيق والفقر، واملتقاعدين، العمال ورواتب والقانون،

 الدراسة هدافأ لتحقيق التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم. املسرحية طرحتها التي املعاصرة

 .املسرحية في الواقعية القضايا عدة ووصف تحليل تم حيث

 الكلمات الرئيسية: .ساناإلن عن البحث رحلة االجتماعية، املسرحية، النيجيري، العربي األدب الواقعي، األدب



أنموذجا  : بالوغن الدين لكمال اإلنسان عن البحث رحلة" النيجيرية العربية المسرحيات في الواقعي االتجاه، أمين بشير 334  

 

 املقدمة

  يكون  ال فاألدب وبالقوة؛ بالفعل، قائمة واملجتمع، األدب بين العالقة      
 
 روطش ظل في إال أدبا

 جتمعم من قادم اجتماعي فاعل والختام البدء في هو األدبي، للعمل املنتج فاألديب محددة، اجتماعية

  يصنع أن ألديب يمكن وال معين،
 
 وهذا ؛يوجه وإليه انطلق، منه الذي الجماعي اإلطار داخل في إال شيئا

 تحليلهاو  األدبية النصوص قراءة على ويعتمد واملجتمع األدب بين يربط حيث الواقعي األدب موضوع هو

  الغربي األدب في املنهج هذا نشأ. أنتجها الذي االجتماعي الوسط عن تعبيرها مدى منظور  من
 
 تأثر ثم أوال

ر جيري الني العربي األدب بدأ وقد. والشعرية النثرية األدبية أعمالهم خالل من ذلك ويتجلى العرب به
ّ
 يتأث

 املجتمع في الفاسدة األوضاع ونقد الواقعية الحياة تصوير على األدباء عمل حيث كبير بشكل املنهج بهذا

  األدبية أعمالهم في
 
  شعرا

 
 زوايا من اهاالتج هذا معالجة في النيجيرية العربية املسرحية أسهمت وقد. ونثرا

 " اإلنسان إلى البحث رحلة" ومسرحية. مختلفة اجتماعية
 
 لقضاياا تناولت التي املسرحيات هذه من مثاال

 والعمال ،والقانون  واألمن، والتعليم، الفساد واقع موضوعاتها وتتضمن السلبية، الجوانب في الواقعية

 هذه ناقشتها التي االجتماعية الواقعة من وغيرها والصحة العيش، وضيق والفقر واملتقاعدون،

 .املسرحية

 عرض النتائج واملناقشة

 األدب العربي في نيجيريا وعوامل تأخير املسرحية العربية:

والثقافة العربية فيها، ذلك أن العلماء الذين نشروا ظهر األدب العربي في نيجيريا مع ظهور اإلسالم 

اإلسالم في هذه البالد هم العلماء واألدباء في آن واحد، قاموا بتدريس الدين واللغة واألدب، ودرسوا ما 

"بانت سعاد"،  وصل إليهم من كتب األدب من أمثال القصائد الجاهلية، وقصيدة كعب بن زهير الشهيرة

ومقامات الحريري، والبردة للبوصيري، وسيرة ابن هشام وغيرها من  ثابت وبعض أشعار حسان بن

حيث عملوا على محاكاة الشعر العربي القديم  بهذه اآلثار األدبية . فقد تأثر األدباء 1النصوص األدبية

 ووزنا وأسلوبا.
 
وكان الرقي الحقيقي لألدب العربي في نيجيريا راجع إلى القرن التاسع عشر امليالدي،  غرضا

وذلك بظهور الخالفة اإلسالمية الصكتية على يد رائدها الشيخ عثمان بن فودي، حيث شرع املجاهدون 

رق شفي إبداع الفنون الشعرية على غرار األغراض التقليدية التي عرفوها عبر اطالعهم على شعر امل

العربي وهي التمثيلية في املدح، والرثاء، وشعر الجهاد، والوعظ والحكم، واألمثال، والتوسل، والشعر 

                                                 

 101م ص 2016كنو، ، 3، دار األمة، طغالدنثي حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا شيخو أحمد سعيد 1 
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 في القضايا التعليمي، وكذلك ألفوا كتبا

 
. ومنذ القرن يةوالفكر  الدينية، واالجتماعية، والسياسية كثيرا

دباء في اإلنتاجات الشعرية، في شتى اهتمام العلماء واأل  يزدادالتاسع عشر امليالدي إلى يومنا هذا 

املوضوعات في حين أن النثر الفني كاملسرحية والروايات تأخر العناية به لعوامل كثيرة يرجع بعضها إلى 

 ما يلي:

نشر الدين اإلسالمي من خالل  ابتكارهم  على: فعلماء هذه الديار كانوا يحرصون العامل الديني  -1

ي والذين أدخلوا املسرحيات في األدبي النيجير  ،ونثرهم سالمية في شعرهماألدبية فيظهرون املالمح اإل 

 هاتهم الوثنيةللتمجيد آلمسيحيون وكانوا يستعملونها لنشر العقيدة املسيحية، وبعض آخر يستعملونها  

ة ربيلشدة تأثرها بالثقافات الغ فن املسرحية فهجر علماء نيجيريا كما كان العادة عند اإلغريق والرومان

 ألن تلك الثقافة يخالف اعتقادهم الدينية وال يريدون أبناءهم التأثر بها.

: كان مفهوم األدب لدى العلماء النيجيريين في الزمن اهتمام العلماء بالشعر دون النثر الفني -2

ها الشعر، فما وصلتهم اآلداب 
ّ
القديم هو الشعر، ذلك أن النصوص األدبية التي وصلت إلى نيجيريا كل

  كاملقامات. فال
 
نبغوا فيه، وقدموا شعورهم و قرض الشعر ب ة األدباءغل أغلبيتشانثرية إال قليال

وعواطفهم في القضايا الدينية واالجتماعية والسياسية. وقد ظهر لديهم دواوين الشعر في األغراض 

 املختلفة.

العلماء إلى أن من  : يذهب بعضاهتمام املدارس العربية األهلية باألدب القديم دون الحديث  -3

حديث عدم اهتمام املدارس العربية ال هو العوامل التي دعت إلى تأخر النثر الفني )كاملسرحية( في نيجيريا

، ولم   بتدريس الفنون النثرية الحديثة
 
في وقت مبكر، وإنما تهتمون بالشعر العربي القديم قراءة وحفظا

 الخطابة والرسالة 
َّ
لحكومية في املدارس ا نظيرتهموالحكم والوصايا. في حين أن يعرف الدارسون النثر إال

اإلنجليزية يدرسون املسرحية كإحدى املواد اإلنجليزية، في املرحلة الثانوية والجامعية، وبلغت املسافة 

 بين ظهور املسرحية اإلنجليزية النيجيرية وظهور املسرحية العربية النيجيرية حوالي خمسين سنة.

 في اقتصار دور اللغة العربية في املساجد تعماري العامل االس  -4
 
 فّعاال

 
: لعب العامل االستعماري دورا

واملدارس العربية األهلية فقط. وقد كانت العربية لغة رسمية قبل حلول املسيحية بينهم بعدة قرون. وملا 

ض الحضارة لى تقياستمر اإلنجليز البالد في مستهل القرن العشرين تعاون معهم النصارى )املبشرون( ع

اإلسالمية، وطمس معاملها، وفرض اإلنجليزية لغة رسمية على البالد بعد أن كانت اللغة العربية لغة 

رسمية للدولة. ومن هنا تشعبت بالدولة األلسن، فسدت اللغة املحلية في املعامالت غير الرسمية، 



أنموذجا  : بالوغن الدين لكمال اإلنسان عن البحث رحلة" النيجيرية العربية المسرحيات في الواقعي االتجاه، أمين بشير 336  

 بين ا والعربية في الدوائر اإلسالمية فقط، واإلنجليزية في املعامالت
 
 .2ألخيرينالرسمية وكان الصراع عنيفا

فأخذ كثير من املسلمين املهتمين باللغة العربية من قبل يشتغلون بتعليم اللغة اإلنجليزية  بالظن أن 

 في اإلنتاجات النثرية في القرن العش ذلكاللغة العربية ال تلبي حاجاتهم في الدولة. وترك 
 
 سلبيا

 
رين، أثرا

 وخاصة النثر الفني.

أفاد بعض الدارسين أن من أسباب تأخر املسرحية والرواية العربية في نيجيريا في القرن العشرين  -5

ن و هو اعتقاد العلماء واألدباء بأن السابقين في القرن التاسع عشر امليالدي قد قضوا على كل فن من فن

. ويروا أولئك العلماء 3العلم لدرجة أن ليس من وسع املتأخرين أن يأتوا بجديد لم يتطرق إليه السابقين

واألدباء أن ما تركوه علماء القرن التاسع عشر امليالدي يكفي لالحقين وليس هناك حاجة إلى ابتكار فنون 

 أخرى لم تطرقوه السابقون. 

 ظهور املسرحية العربية في نيجيريا:

ظهرت مسرحية نيجيرية في اللغات املحلية منذ زمن طويل، ويرجع بدايتها إلى الدين الوثني واآلثار 

السحرية القديمة كما كانت الحال عند اإلغريق واليونان والرومان وغيرها من األمم التي اشتهرت 

ركة الكتابة ، ثم حانتقلت حركة املسرحية إلى مرحلة التمثيل ذلك باملسرحية الوثنية واألساطير، وبعد

الكّتاب يصورون األحداث الدينية واالجتماعية والتاريخية الجارية في املجتمع في املسرحيات  بدأ حيث

تبت باللغات املحلية كالهوسا، واليوربا،
ُ
وفي الخمسينات من القرن  (.Igbo)واإلبيو (Yoruba)التي ك

 4لها األدبيةاإلنجليزية بصورتها الفنية وشكو  ملحليةباللغات ا العشرين زاد اهتمام األدباء بكتابة املسرحية

أما في الثقافة العربية النيجيرية فقد بدأت بالحركة التمثيلية في الخمسينات والستينات من القرن 

 ي املناسباتف ويمثلونها الطالب قامت بعض املدارس النظامية بكتابة املسرحية لتالميذها حيث املاض ي

لم تبلغ  غير أن هذه املسرحيات .5لحفالت مثل حفلة املولد النبوي، وحفلة التخرجواألعياد وا اإلسالمية

فقد ، من حيث التأليفأما  بعض العناصر األساسية واملكونات الفنية للمسرحية. لفقدان مبلغ الجودة

لى إ بدأت عناية األدباء في كتابة املسرحية العربية في أواخر القرن العشرين، ومن العوامل التي دفعت
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ذلك؛ البعثة العلمية، وانتشار املدارس العربية، والجامعات، واملكتبات، واملطابع العربية، والشبكات 

العاملية وغيرها. وكان أّول أديب نيجيري كتب مسرحية عربية األستاذ الدكتور زكريا حسين حيث 

لكتب" ، 2005" املطعمالتاجر وصاحب م، وبعد ذلك كتب مسرحيتي"1994" عام العميد املبجَّ

 .  ومن الذين أسهموا في فن املسرحية العربية ما يلي:2006" الطبقة العلياو"

 م2003" عام أستاذ رغم أنفه( كتب  مسرحية"Adebayoأستاذ مسعود عبد الغني أديبايو) -2

ٌر ( مسرحية:"Adetunjiالدكتور عبد البارئ أديتنجي) -3  م.2005" عام بقاٌء مقدَّ

 .2005" العجيب والنجيبالرفاعي سعيد مسرحية"األستاذ أحمد  -4

، "قد غارت النجوم"( وله سبُع مسرحيات، وهي:Alabi Adebayoالدكتور عبد الغني ألبي أديبايو) -5

األدبي الواعظ م، و"4201" عام اإللوري اإلمام املجاهدم، و"2012" املتابعة" و"االتحادم، و"2005

د ِّ
عام  و"العقيدة الحديثة"م، 2016" عام املجاعة، و"2014 " عامالذخيرةم، و"2014" عام املجد 

  2021" عام أبرغدوما العالم الربانيم، و"2019

ل املمدود( مسرحية شعرية "Gambariإبراهيم الغمبري ) -6 ِّ
 
جاللة م، و2008" عام تحت الظ

 م.2011عام  القاض ي

عام  "ث عن اإلنسانرحلة البح( أصدر"Balogunاألستاذ الدكتور كمال الدين بالوغن) -7 

 م".2009

الزجاج ، و"يقظة الشيوخ"، و"عالم الشهادةمسرحيات" 2010جميل عبد هللا الكنوي كتب عام  -8

د الجارية"، و"املنصدع  ".تودَّ

ْيَرْي )  -9
َ
 م.   2011عام  الطالب املغتر"( مسرحية" Lereالسيد إبراهيم ل

 متى عبد القادر قاسم اإلمام : له مسرحية" -10
 
 .2012"عام أصير كبيرا

 2013" عام رحلة إلى مصرموس ى محمد الجامع الفالني كتب "   -11

 2014" عام فرحة التوبة( كتب مسرحية شعرية وهي" Tankeيحيى عمر التنكوي ) -12

 ،2018"وأريما، و"2014" الدنياأبو مغفرة إبراهيم عيس ى مسرحية شعرية وسماهاـ"   -13

ْيُجو )الدكتور عبد الرفيع  -14
َ
َسل

َ
  2015" زارع الشوكة( كتب "Asalejoعبد الرحيم أ

 م2015" عام السيد املحاضر الدكتور مرتض ى عبد السالم الحقيقي مسرحيته"  -15
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 2015" عام الحصادعبد الفتاح عبد الرحيم كتب مسرحية" -16

مله مسرحية "   (Olalekanبدماص قوي أوالليكن ) -17  م2017" عام البطل املكر 

 م 2020" عام األسرة الفاضلةالدكتور أيوب إسحاق ببأويي مسرحية"  -16

املسرحية العربية في بعض الجامعات النيجيرية حيث يقدم الطلبة  فن وهناك محاوالت كثيرة في كتابة

مسرحية مقامة البحث العلمي، لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية، وفي جامعة عثمان بن فودي 

بت مس
ُ
صبر الرحيات عربية كثيرة لهذا الغرض ومنها ما كتبه إسحاق سعد في مسرحيته "صكتو ك

  ، وكتب طاهر شعيب1987" عام وعاقبته
 
، وكتب بخاري شيخ 1988" العلم أصل كل خير عام "سليجا

، ثم 2000"عام ال تظهر الشماتة ألخيك، وكتب يحي محمد مسرحية "1996"عام دعوة الحقمسرحية "

. ومازالت هذه املسرحيات مخطوطة، 2000" عام جزاء سيئة سيئة مثلهارابه مسرحية"كتب شاب عمر 

وهناك محاوالت جادة في كل من جامعة أحمد بلو بزاريا، وجامعة بايرو كنو، وجامعة ميدغري، وجامعة 

 إلورن وغيرها.

 التعريف بكاتب املسرحية

( في Abeokutaم بمدينة أبؤكوتا )1951ولد األستاذ الدكتور كمال الدين عبد العزيز بالوغن عام 

نيجيريا. التحق باملعهد الديني األزهري لجماعة أنصار اإلسالم بمدينة  (Ogun Stateوالية أوغن )

 1973م. سافر إلى القاهرة عام 1970م وحصل على الشهادة اإلعدادية عام 1965عام   (Ilorinإلورن)

ثم على شهادة الليسانس في اللغات األجنبية  1974حيث حصل على الشهادة الثانوية األزهرية عام 

وآدابها من قسم الترجمة الفورية بجامعة األزهر الشريف. وبعد عودته من القاهرة التحق بجامعة إبادن 

(Ibadan حيث حصل على شهادة املاجستير في الدراسات العربية واإلسالمية ثم على شهادة الدكتوراه )

م بجامعة أوال بيس ي 2001األكاديمي حتى  وصل إلى املرتبة األستاذية عام  م، وترقى في العمل1990عام 

نته Olabisi Onabanjo Universityأونابنجو )
ّ
(. مارس املؤلف عدة أعمال وتولى العديد من مناصب مك

 من اكتساب مهارات وخبرات مهنّية وأكاديمية.

اقعية في األدب  مفهوم الو

لثالثي وقع واشتقاقاته من: يقع، وقاعا، وقوعا، السقوط وإنزال الواقعية في اللغة تفيد الفعل ا

الش يء على الش يء، وهذا ما يفيد في الكالم حقيقة، كأن تقول وقع الطير على األرض أو شجر أو وقع مطر 

على األرض، أو وقعت الدواب، أي ربضت على األرض. يقول ابن منظور"الواقع من وقع لها عدة معاني 
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. والواقعية في اصطالح النقاد:"تسعى إلى تصوير الواقع 6قع الش يء من يدي أي سقطمنها السقوط: و 

 
 
وكشف أسراره وإظهاره خفاياه وتفسيره ولكنها ترى أن الواقع العميق شرٌّ في جوهره، وأن ما يبدو خيرا

 أو قشرة ظاهرية "
 
 كاذبا

 
يستمد مادته . يتضح من خالل هذا التعريف أن األدب الواقعي 7ليس إال بريقا

وموضوعاته من حيات عامة الشعب وما يعني من التسلط واضطهاد وبؤس وشقاء وظلم وخوف وفقر 

 وغيرها من القضايا الواقعية التي  يصورها األديب من خالل ابتكاره.

ويقصد الباحث باالتجاه الواقعي في هذا البحث دراسة النص"رحلة البحث عن اإلنسان" في ضوء 

سية واالجتماعية واالقتصادية واأليديولوجية، من خالل ربط اإلبداع املسرحي بواقعه املعطيات السيا

 وصفا 
 
االجتماعي بطريقة مباشرة حيث يسلط الضوء عن القضايا الواقعية االجتماعية ويحللها ويصفها

 في املجتمع.
 
، وتقديم العرض الدرامي لهذه القضايا كما يحدث واقعيا

 
 دقيقا

 اقعياتجاه املنهج الو 

 من املناهج األدبية الذي ظهر على أنقاض الرومانسية التي أوجدت لإلنسان 
 
يعد املنهج الواقعي منهجا

 ملموس. يرى أصحاب هذا االتجاه أن هناك عالقة قوية بين األدب واملجتمع، فجنحوا إلى 
 
 واقعيا

 
عاملا

ياة مع الطبيعة والتصوف. صبغ أدبهم وشعرهم بصبغة من الحزن والكآبة والهروب من الواقع، والح

ويروا أيضا أن النفس اإلنسانية تكره الحياة مع اآلالم واألوهام والخياالت والشرود واألشجان املتصلة، 

وقاموا بدعواتهم نحو االتصال بالحياة كما هي ال كما يجب أن تكون عليه، وتنادى بمشاركة األدب 

حظة ومعرفة الجزئيات التي تؤدي إلى الكليات، والشعر للمجتمع مشاركة صحيحة فعالة، مع قوة املال 

وتناول األحداث الصحيحة أو املمكنة، ووصف األشخاص والبيئات والزمان واملكان، وتصوير كل ذلك 

 يجيء طبق الواقع املشاهد مع البراعة في تصوير الحقيقة وواقع الحياة، ومع العناية باللفظ 
 
تصويرا

 . 8والصيغة والصورة

ك، اتجه هذا املنهج إلى دراسة العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تتحكم إضافة إلى ذل

في الظاهرة األدبية، فكان ينفذ في التاريخ االجتماعي محاولة لشرح العمل وتفسيره وتوجهيه الوجهة 

اية و الصحيحة، وهو يعني ببعض األجناس األدبية التي تصور بنوع خاص الواقع االجتماعي  مثل الر 
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الواقعية واملسرح السياس ي الحديث وغيرهما. وخالصة القول يكون االتجاه الواقعي أدب العادات، 

 أو أخالقيا، خطة إصالح  اجتماعي في العمل.
 
 أو هاجيا

 
 سياسيا

اقعي االجتماعي في املسرحيات العربية النيجيرية:  الو

بة جمع بين الواقع االجتماعي وبين التجر  يرى األدباء النيجيريون املعاصرون بأن هناك حاجة ماسة في

الخاصة لألديب، فارتبطت مسرحياتهم بالحياة االجتماعية منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين على 

يد األستاذ الدكتور زكريا إدريس في مسرحية )العميد املبجل( التي تناولت جزء  من الحياة الواقعية، ثم 

موعة من الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية، ظهرت مسرحيات كثيرة استجابة ملج

 في تشجيع األدباء على كتابة املسرحية العربية النيجيرية فتناولوا 
 
 فّعاال

 
وقد لعبت هذه الظروف دورا

الواقع االجتماعي في مسرحياتهم حيث رفعوا أصواتهم ضد الظلم، وعدم التقدم، واألخالق الباطلة 

بعاد أل منو  ثة الشائعة في الدولة، سواء من قبل أعضاء الحكومة أو من أفراد املجتمع.والخصال الخبي

حاد، واالت والصحة، الفساد، واألمن، والتعليم،املنقودة في هذه املسرحيات، و  االجتماعية الواقعية

ا يرهوتعدد الزوجات وغالدعوي،  التشددو ، والعنف األسري،  ، وعدم املساواة،ضيق العيشالجوع، و و 

 املعاصرة. االجتماعيةالواقعية من األبعاد 

 موجز عن املسرحية

 لألحزان االجتماعية السياسية 
 
 للمسرحية الواقعية ومسرحا

 
تعد هذه املسرحية أنموذجا

واالقتصادية حيث نزل الكاتب غلى صنوف الطبقات الدنيا من فالحين وفقراء وأشقياء وعمال 

هذه   فهو بذلك يطرح للقارئ قضيتهم الواقعية. وبأدق العبارة ومتقاعدين يعانون البؤس والحرمان

املسرحية صورة واقعية حّية ملعانات الشعب النيجيري املقهور املغلوب على أمره. وهي عبارة عن رحلة 

م متاعبها ومخاطرها، وغاص خاللها في أعماق القضايا 
ّ
طويلة شاقه خاض املؤلف غمارها بنفسه، وتجش

 بها املرافق الحكومية واملدن والقرى واألسواق واملنديات االجتماعية والس
 
ياسية واالقتصادية، شامال

 عن إنسان مثالي 
 
واملدارس والجامعات واملستشفى ودور العبادة من مساجد وكنائس، وذلك كله بحثا

 الذي أشبه البحث عنه في هذا الزمان بالبحث عن إبرة سقطت في ليلة ظلماء، تحت صخرة صماء.

 ف وعوامل نشأة مسرحية "رحلة البحث عن اإلنسان"ظرو 

لكل مسرحية ظروف وأسباب أدت إلى نشأتها أو ساعدت على ظهورها، سواء كانت هذه الظروف 

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو فكرية، أو دينية، داخلية أو خارجية. واملجتمع النيجيري ما بعد 

 هشا، تنخر عظامه مخلفات االستعمار، ولنهوض به
 
جتمع ذا املاستقالل إلى يومنا هذا ال يزال مجتمعا
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وإيقاض هممه من جميع نواحي، حاول رّواد املسرح في نيجيريا وكّتابه، االشتغال على هذا الواقع 

س أهم أس -من خالل املسرح -االجتماعي الذي به ينهض الجانب السياس ي واالقتصادي، وذلك بإبراز 

بحث سرح. ومسرحية "رحلة الاملجتمع وأركانه، والتحذير من أوفاته ونقدها من خالل  املتمثل وخشبة امل

عن اإلنسان"نشأت في فترة توجه الدولة مشكالت داخلية مختلفة بعضها سياسية واجتماعية 

واقتصادية وقبلية، وأنانية أو غيرها. فجاءت املسرحية لتصور الواقع االجتماعي وأثره على الفرد 

 والجماعة.

اقع االجتماعي في املسرحية  تجليات الو

مسرحية "رحلة البحث عن اإلنسان" تستقي موضوعاتها من حياة  الناس  على  سبق أن قلنا إن

اختالف طبقاتهم  وانتماءاتهم االجتماعية عالجت وبشكل دقيق واقع نيجيريا، تناول فيها الفترة التي كثرت 

 مشكالت اجتماعية. ويريد املؤلف من خاللها إيصال واقع مجتمع شهد كثير من التحوالت، يجعل القارئ 

يعيشه وينغمس فيه بكل تفاصيله، فرسم مالمح شخصياته، واهتم  بالجزئيات املتعلقة بها، بما في ذلك 

 البيئة والحياة اليومية. ويمكن دراسة األبعاد الواقعية في املسرحية كما يلي:

اقع  : الفساد األكاديمي كغيره من أنواع الفساد له مظاهر كثيرة وصور عديدة الفساد األكاديميو

مسالك متنوعة، يعرقل جهوَد التغيير نحو األفضل؛ بل إنه يقّوِّض املؤسسات التعليمية في هذه الديار.  و 

 ف
 
اضر، ي نيجيريا، ويشارك في الفساد األكاديمي املحوقد أصبح الفساد في املؤسسات التعليمية منتشرا

ة، معات واملؤسسات التعليميوالطلبة، اإلداريون. وعالجت املسرحية هذا النوع من الفاسد الشائع الجا

 عن عادات بعض املحاضرين في الجامعات  ومن خالل تصوير هذا الواقع االجتماعي ضرب الكاتب
 
مثال

يوزعون مذاكرات موادهم للطلبة ويأخذون منهم  يحضرون الفصل للدراسة، وإنماالنيجيرية بحيث ال 

الب الذين ال يشترون مذاك
ّ
، ويرسبون الط

 
رات موادهم. وهذه العادة منتشرة في الّرشوة إجباريا

الب، هذب عريف الفصل إلى 
ّ
املؤسسات التعليمية في نيجيريا. يقول الراوي في الحوار بين املحاضر والط

ره عن املحاضرة:
ُ
ك ِّ
ّ
 املحاضر وُيذ

 بتوزيع مذاكرات الدرس)الدكتور 
 
 ( Hand out:) كان مشغوال

 ا هذه املذكرة؟متى املحاضرة يأ أستاذ لتوضيح م نقيب الفصل:

 : ال يهمك... املهم أن تجمع لي عائدتي... وإال قد ال ينجح أحد في االمتحانالدكتور 

 : هذا أمر مقض ّي.. لكن متى اللقاء اآلخر للمحاضرة؟نقيب الفصل
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: أية محاضرة...؟ عندي اجتماع في لندن غدا، وعلّي إلقاء ورقٍة في منتدى الحلقة الدراسية الدكتور 

 إن شاء هللا -األمريكية ببيروت في األسبوع القادم، وبعد ذلك سأكون في أمريكافي الجامعة 

 : ويبدأ امتحاننا هذا الشهر، حسب الجدول؟نقيب الفصل

... جّيد على األقل تشاءون :طاملا دفعتهم عائداتي فلكم ما الدكتور 
 
 !من الدرجة... امتياز.. جيد جدا

 : برفوا... يا دكتور!جميع الطلبة 

 أن السبيل الوحيد إلى النجاح هو قراءة ما سجلته أيدي الخبراء أمثالي... ور الدكت
 
ي أقول لكم دائما

ّ
: إن

 أكثر من النجاح؟
 
 أترجون شيئا

 : صدقَت يا دكتور!الطلبة جميع

وهكذا يصور املؤلف بعض أحوال املحاضرين في الجامعات النيجيرية، حيث صارت املؤسسات 

 على الشهادة فقط، ال يبالتعليمية تفقد درجاتها 
 
التحصيل  لون باالعلمية، وأصبح الطالب أشد حرصا

 على العلم.

اقع ال  :يفساد القانونو

لدى القضاة، يحكم بعضهم بالهوى، وال  شائعالفساد ال واقعوفي املحكمة عالجت املسرحية 

 وةيأخذون الرشو  يدافعون عن املجرمين والعاصينيعتمدون على كتاب هللا وال على دستور الدولة، و 

له املؤلف القاض ي الذي حكم على  منهم.
ّ
 سرق  لٍص ومّما يمث

 
بسجن لعشر سنوات، ألنه ال يجد من  بقوال

، ألنه  يدفع عنه في املحكمة، وال يجد األموال ليقدم للقاض ي،
 
وقد تعذر السارق أنه مضطر  لسرق بقوال

 يجد من يحسن إليه من جيرانه. ولكن القاض ي في حالة البؤس واليأس، وأنه ال يجد ما يأكل وأسرته، وال

 رفض عذره وحكم عليه بسجن ملدة عشر سنوات يقول:

: اخرس يا مجرم! أتظّن أّن بالدنا خالية عن النظام؟ أجل! لدينا قوانين تمنع أمثالكم من القاض ي

 ارتكاب الجرائم. فالفيران ال تلعب إال عندما تغيب الهرة.

 إذن حكمي:

وه ثم في السجن احسبوه -ذا املجرم)إلى أعوانه( ه
ّ
 ملن أراد  -خذوه فغل

 
لعشر سنوات اسجنوه ردعا

 أن يفعل فعله

وفي املحكمة نفسها ُرفع أمر قاتل إلى هذا القاض ي ولم يحكم عليه بش يء، ال بسجن، وال بدفع الغرامة، 

 
 
 ل املؤلف:، يقو ألنه من أولى األمر في الدولةوال بالعذاب، بل أمره  القاض ي بذهاب حرا
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ل  : املتهم الثاني يا موالياملسج 

 : ما جريمته؟القاض ي

 : إنه قاتل!املسجل

 : يا للهول! أين الشهداءالقاض ي

 :  هكذا كان األمر يا مواليالشهداء

 : ما يقول أيها املجرم؟القاض ي

 : أتقض ي علّي قبل أن تسمع مني؟املتهم الثاني 

 : قل بد لك!القاض ي 

 لعرض ي وشرف الوطن، من أعضاء مجلس النّواب قتل عضو  : أنا املتهم الثاني
 
ُت هذا الطاغي دفاعا

 
 
 وذلك جزاء ملن لم يعرف قدر نفسه، وال يقيم ألولى األمر وزنا

 من الناس ال إذا كان األمر كما وصفت :": أطرق رأسه لحظة ثّم  رفعه فقالالقاض ي
 
فيبدو أن كثيرا

نبياء بين الناس إنهم معصومون! فقديما قالوا:"زامر الحي ال يعرفون أنَّ منزلة أولى األمر كمنزلة األ 

(، فحكمي إذن: دم املقتول Immunity) يطرب"فعالوة عن ذلك فإن قانون بالدنا يمنح أولى األمر حصانة

 من أحرار البالد تتمتع بالحصانة"
 
  9فاذهب أنت فإنك حرا

 الباطل والباطل صورة الحق.  يتضح في الحوارات السابقة أن هذا القاض ي قد ألبس الحقَّ 
َ
يعّد و صورة

 ملا يحدث
 
  هذا مثاال

 
حيث إن رئيس الدولة ونائبه، وحاكم الوالية ونائبه،  في املحكمات النيجيرية واقعيا

وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب في الوالية أو الفدرالية، وجميع الوزير وغيرهم من 

 لحصانة، وال يمكن الحكم عليهم، وألجل ذلك يفعلون ما يشاءون. منصبين الحكومة يكون في دائرة ا

اقع  األمن: و

تعاني دولة نيجيريا من األمن الداخلي منذ الفترات القديمة، وكانت العوامل التي تؤدي إلى ذلك كثيرة، 

منها عوامل دينية وسياسية، واقتصادية وعصبية. وفي القرن الواحد والعشرين نشأت مشكالت داخلية 

(، والخاطفون وغيرهما من املشكالت التي Boko Haramجديدة في البالد وعلى رأسها جماعة بوكو حرام )

ة بحيث االجتماعي الواقعية القضايا دعت إلى فقدان األمن في نيجيريا. فقد عالجت املسرحية بعض هذه
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( في كل مكان، Kidnappingيحدث اإلجرام في املدن والقرى، ويحدث القتال هنا وهناك، واالختطاف )

 األمراءوالرؤساء و  في كّل مكان، ويخاف الفقراء من الخروج في الريف، كما يخاف األغنياء صاللينتشر و 

رقات مملوءة بأنواع اإلجرام،
ّ
 في الطريق لقلة األمن.  في املدينة، والط

 
 شديدا

 
ويخاف املسافرون خوفا

 في نيجيريا بما وأصب. ورجال األمن ال يؤّدون واجباتهم على ما يرام
 
رطة أكثر الناس فسادا

ّ
ح رجال الش

ر بين في الحوا لراوي يقول عنهم ا في إدارتهم وفي الطرقات يأخذون من الرشوة، والهدايا غير القانونية

 السائل واملسئول:

 وما سبيل النجاة من محنة اللصوص في بالدنا؟السائل: 

 سئولين بشأن أمن الدولةبأيدي امل -لألسف الشديد  -املسئول: سبيل النجاة

 هؤالء؟ ن: مالسائل

 : هم رجال الشرطةاملسئول 

 : وملاذا ال يقومون بدورهم؟السائل

 من العار وال تميطه األيام، وكأنه لم يبق من رجال املسئول 
 
: لقد ألبستنا رجال الشرطة في بالدنا ثوبا

 الشرطة إنسان يقوم بدوره

 : ألديك مزيد من البيان؟السائل

 يسفك دماء األبرياء إذا امتنعت من إعطائهم Policeم يصبح بوليسنا )ل: أاملسئول 
 
( اليوم سفاحا

الرشوة؟ ألم يصبح رجال الشرطة تجار األسلحة للصوص؟ أو لم يكن رجال أمننا اليوم من يظهر بالنهار 

؟ فأصبح يا بني املجتمع في هرج ومرج.....
 
 وبالليل لصا

 
  10شرطة

اقع   تقاعدين حقوق املوظفين واملو

حقوق العمال واملتقاعدين بحيث تضيع الحكومة  ةتناولتها املسرحي الواقع االجتماعي الذي ومن

من الشدائد جراء إيقاف رواتبهم وعدم االهتمام الذي يلقونه  رواتبهم. تناولت املسرحية معاناة العمال

ل كاتب املسرحية هذه
ّ
املعانات كما حدثت في األرض  من الساسة الذين وعدوهم برعاية األمانة. وقد مث

ات في املدارس واملعاهد والجامع -الواقع. توقف رواتب املوظفين واملتقاعدين الحكوميين ملدة طويلة، 

فيوجد بعض العمال الذين عملوا ملدة سنة كاملة وال يجدون الرواتب، ومات عدد كبير من  -والوزراء

سوم على دفع ر  ونى املدرسة ألن آباءهم ال يقدر املوظفين لضيق العيش، وترك بعض الطالب ذهاب إل
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هم العمال الذين قد خدموا الدول ملدة من السنوات، ثم تقاعدوا ألسباب أما املتقاعدون ف املدرسة.

مدة الخدمة في العمل الحكومي. وبعد التقاعد يعانون من مشكالت عديدة، وال  وأالصحة،  وأالعمر، 

 ذلك أن إدارة شؤون املتقاعدين يسرقون أموالهم بطرق مختلفة. يحصلون على حقوقهم من الحكومة، و 

واملؤلف زار مكتب املتقاعدين فوجدهم قائمين على أقدامهم ملدة أيام، فقد مات بعضهم وسقط 

 بعض آخر فتقدم إليهم لتبادل اآلراء معهم فيقول:

 : قرأت عنكم في الجريدة اليومية!السائل

َم هذا الطابور: أأنتم تحت تجنيد إلزامي؟: ولبئس ما قرأناه! املسئول   ولِّ

 : لقد مضت خمس ساعات وما زلنا على أقدامنامتقاعد

 : وإلى متى ستظلون هكذا؟املسئول 

 : لسبعة أيام فقط!املتقاعد

 : أيمكنكم الوقوف إلى سبعة أّيام؟املسئول 

 يروون القصص : ال أظن ذلك... انهار أمس واحد منا ومات على إثره... هل املوتىاملتقاعد

 : وماذا تفعل الحكومة إليجادة حّل لهذه األزمةاملسئول 

 : بعد عملية الفصل بين األحياء واألموات من املتقاعدينآخر متقاعد

 بعد تقاعده؟املسئول 
 
قم له الحكومة وزنا

ُ
 للوطن ولم ت

 
 : أي لذة للرجل الذي أفنى حياته خدمة

 تفعله الحكومة؟: حسنا فّض فوك! وماذا أن املتقاعدين جميع

: أوال، يجب على الحكومة إعطاء جميع حقوق املتقاعدين إلى أهلها دون مراوغة! ثم يجب أن املسئول 

تتوفر للمتقاعد كل الحقوق التي تليق بكرامة اإلنسان والحصول على الحقوق الشهرية بدون عناء وال 

 11مشقة!

 في هذه البالد، وهم يعيشون في الحوار السابق، يناقش املؤلف معاناة املتقاعدين كما 
 
 يحدث واقعيا

حياة مريرة بعد خدمة الوطن، وال تبالي الحكومة بشؤونهم على ما يرام، بعضهم مضطرون بااللتحاق 

باملؤسسات األخرى ملواصلة العمل، وبعض آخر يشتغلون باألعمال الشاقة في شيوخهم لكي يجدون ما 

 من يبيع بيوته وسيارته للحصول على قوت العيش.    ينفقون على عيالهم وتربية أبناءهم، ومنهم 
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اقع الفقر والجوع في الدولة  و

الفقر هو قضية خطيرة موجودة داخل املجتمع، فنجد الفقر يعاني ما يعنيه من غاله املعيشة 

وصعوبة الحياة في ظل ظروف غير ميسورة. واملسرحية بين يدي القارئ، تناولت واقع الطبقات الفقيرة، 

حيث ارتفع سعار  تحدث املؤلف عن قضية الجوع في البالدصارعت من أجل تحسين وضعه. التي 

 
 
األطعمة في األسواق سواء في املدن أو في القرية، واألغنياء يزدادون ثروة وغنى، والفقراء يتكاثرون بؤسا

 ويشكون من الشظف العيش  وضيقه، بل يعيشون بين اليأس والرجاء، ويتراوح بين 
 
ملوت اوحرمانا

 .
 
 ونهارا

 
في املدينة  عن الحياةويتمثل ذلك في الحوار بين السائل والفالح والحياة بما يشكون من جوع ليال

 )فلم يتعجب الفالح بحياة املدينة( فدار بينهما الحوار:

عجبك يا عمي حياة املدينة؟السائل
ُ
 : وهل ت

 : ال، يا ولديالفالح

 : ملاذا؟السائل

 الريف على قيود املدينة : أنا أفضل حريةالفالح

 : ماذا تعني يا عّمي؟السائل

لون كالطيور في القفص: الفقراء ال يجدون ما يأك -كما نسمع -: نعم، لقد أصبح القوم في املدينةالفالح

 على حياتهم، فيه الزحمة في الشوارع 
 
وال من يحسن إليهم، واألغنياء منهم ال يقتدرون على النوم خوفا

 رباء بالليل، وأصبح املجتمع في املدينة في منزلة بين املنزلتين: الحياة واملوتبالنهار، وال كه

تناول املؤلف في هذا املقطع  واقع املشكالت املجتمعية في مدن نيجيريا ما تعلق منها بظروف املعيشة،  

 والفقر واألمن وما اختص بالحياة اليومية.

 هناك()ذهب السائل إلى القرية بالظن أن أسوبعد ذلك  
 
حوار فدخل في ال عار األطعمة سيكون رخيصا

 يقول: مع الفالح

 أتعرف يا سّيدي أّن املجاعة في املدينةالسائل: 

 أتعرف معنى املجاعة يا ولديالفالح: 

 ال يسرُّ ناظريهالسائل: 
 
 قائما

 
 وهيكال

 
دا

ّ
 مجل

 
َم ال.... بعد أن أصبح الناس في املدينة عظيما  ولِّ

 : زدني الفالح
 
 إيضاحا
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: ال يوجد الطعام في املدينة بسبب ارتفاع األسعار، فكيس األرز يباع بخمسة عشر ألف نيرا السائل

(N15,oooوالعجين ليس في تناول أيدي الفقراء!، وأصبح الحيوان والناس يتناف )ون في قشر س

 الرغيف.... فاملجاعة يا سّيدي، قد أصبحت بدعة طريفة في جريدة املصائب واألحزان

 في الريفالفالح
 
 12: إذن ال فرق بين املدينة والقرية، فاألشياء أغلى قيمة وأرفع قدرا

اقع الصحة وأحوال األطباء في املستشفي   و

يعاني الشعب النيجيري من الصحة، وال تهتم الحكومة النيجيرية بصحة أبناء الدولة كما يهتمون 

بصحة أنفسهم، بل إن السياسيين والرؤساء يسافرون إلى الدول املتقدمة كأميركا، واألمم املتحدة، 

. وفي عموموالصين وغيرها لرعاية صحتهم وصحة أبنائهم وأقربائهم، وال يبالون بصحة أبناء الوطن 
 
ا

املستشفيات النيجيرية في الريف كاملقابر، ال دواء وال عالج، يحدث فيها عجائب وغرائب ال تحص ى، 

فاألطباء األكفاء يغيبون عن واجباتهم، واألدوية املناسبة ال يوجد، واألدوات الحديثة ال يوجد، فيموت 

جاء املريض إلى املستشفى فال بد أن  املريض كالحيوان. األطباء أيضا غاب عنهم العطف والرحمة. وإذا

 يموت. 
 
 قبل رعايته، واملريض ال يملك شيئا

 
 كبيرا

 
 يدفع مبلغا

 في هذه الديار، فقد عالج املؤلف هذه القضية عندما زار أحد املستشفى بلده 
 
وهذا ما يحدث واقعيا

 يشكو من أمله وال يحضره أحد من ممرض وال طبيب. ويتمثل هذه ال
 
عادة فيما حدث  في ووجد مريضا

 املستشفى يصيح املريض بأعلى صوته من ألٍم وضٍر ويجيبه الطيب بقسوة القلب يقول املؤلف:

 : الطبيب يؤثر موتي على حياتي!املريض

َم؟املسئول   :: ولِّ

: )أغمض عينه وأعاد إلى ذهوله وصراخه( يا هللا للبائس الفقير... أدركوني! انصروني!! وال املريض

 تهجروني!!!

 سوى أن ينادي الطبيب، وفجأة نادي بأعلى صوته وقال: يا الدكتور أرني وجهك، املسئول 
 
: لم يجد بّدا

 أين أنت يا الطبيب؟

 الهدوء... الهدوء... يا السيد أنت في املستشفى! هناك حالة طارئة الطبيب

 : عفوا يا دكتور!املسئول 
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 : أأنت من أقربائه؟ أمعك نقود تنفق عليه؟الطبيب

 ) )وبعد
 
ى أنه سيحتاج إلى أدوية ال يقل عن خمسين نيرا

ّ
فقد طلب منهم  (N 50,000الكشف عليه تجل

 شراء أدوية وليس له من يدفع(

، يا دكتور! ارحم هذا البائس الفقير!!، وجزآك هللا خير الجزاء!!!املسئول 
 
 : اعمل معروفا

ئن تجد ما تنفقه على هذا املرض. ول: أليس األقربون أولى باملعروف؟ حّدثني بشأن آخر إن لم الطبيب

كسب!
ُ
ول راحٍل عن الدنيا.. فإن الدراهم بالدراهم ت

ّ
 مات فإنه لن يكون أ

 بعد أن بلغت القلوب 
 
 املريض زفر زفرة

 
)لم زل الطبيب واملسئول على هذا الجدل املرير حتى سمعا

 13الحناجر فأسرعا إليه هو يهمهم ببعض الكلمات...(

 

 الخاتمة

في السطور السابقة أن املسرحية العربية النيجيرية ارتبطت بالحياة االجتماعية منذ يظهر  

ظهورها في أواخر القرن العشرين. وقد لعبت الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية في 

ء نظرة اتطوير هذا الفن  حيث اتجه األدباء إلى تصوير معاناة الشعب النيجيري من زوايا مختلفة، وإعط

شاملة للحياة االجتماعية محاولين من خالل ذلك إيجاد الحلول ملشاكل املجتمع .وتجلت الواقعية 

االشتراكية النقدية في املسرحية املدروسة الهتمامها بمشكالت واقعية اجتماعية، وكاتب املسرحية عّبر 

ب التي تركز على الجوانعن هذه التجربة بشخصيات املسرحية املختلفة، متبنيا الواقعة النقدية 

السلبية في املجتمع. واألحداث الواقعية التي عالجتها املسرحية تشتمل على واقع الفساد والتعليم، 

واألمن، والقانون، والعمال واملتقاعدون، والفقر وضيق العيش، والصحة وغيرها من الواقعة 

 االجتماعية التي ناقشتها هذه املسرحية.

 

 : املراجع

 ،1بيروت: دار الكتب العلمية، ط، 8، مجلد لسان العرب (.م2003)منظور،ابن  -

حوث يجيري للبالقاهرة: املركز الن، صور من النثر العربي النيجيري  (.م2015) آدم أديبايو سراج الدين، -

 .1العربية، ط
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ة أكاديمية سنوي, مجلة نتائس مستقبل األدب العربي في نيجيريا (.م2001، )آدم عثمان كوبي بوتش ي -

 ،3،  عدد6اإلسالمية، بنيجيريا، طملنظمة معلمي الدراسات العربية و 

، كنو،  3، دار األمة، طغالدنثي حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا (.م2016، )شيخو أحمد سعيد -

 101ص 

، ، إلورن2املضيف، ط، مطبعة القصة واملسرحية: تاريخ وأصول   (.م2015) عبد الغني أديبايو ألبي، -

 بتصرف

ة: درياإلسكن،  فنون األدب الحديث  بين األدب الغربي واألدب العربي (.م2005)عبد العاطي شبلي،  -

 .1املكتب الجامعي الحديث، ط

: دار كنو، النثر العربي النيجيري، صوره وخصائصه عبر العصور  (.م2011) كبير آدم تدن نفاوا، -

 .1األمة، ط

 .1، )إلورن: مطبعة توفيق هللا، طرحلة البحث عن اإلنسان (.م2009)بالوغن،كمال الدين  -

رة: الدار املصرية ، ) القاهالنقد األدبي الحديث سمدار  (.م1995)محمد عبد املنعم خفاجي، -

 .1اللبنانية، ط

 

 



 

 

 منهج ابن جني في مقاربة القضايا اللغوية في اللسان العربي، كتاب الخصائص نموذجا

 الهام بغداد

جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، املغرب   

 

    ilham_boughdad@um5.ac.ma  :البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 مستخلص البحث

سنقف في هذه الورقة العلمية عند منهج ابن جني في مقاربة القضايا اللغوية الصوتية والصرفية 

فصل اللغوي لم يوالنحوية بل والداللية أيضا، محاولين إبراز تصوره لهذه القضايا، خاصة وأن هذا 

في مقاربته لها بين ما هو لغوي وما هو أصولي فقهي، فتأثره بعلم الكالم والفقه واألصول كان جليا 

في طرحه ومناقشته ملجموعة من اإلشكاالت، وهو ما يفرض علينا الوقوف عند منهجه في هذا  

وسنسعى من خالل هذه  وم.الكتاب إلبراز مالمح التفكير اللغوي عند ابن جني في عالقته بباقي العل

الورقة تحقيق ثالث غايات؛ األولى تتمثل في تجلية السياق التاريخي لتأليف هذا الكتاب وبيان األبعاد 

األهداف العلمية التي كان يسعى من وراءه املؤلف تحقيقها، أما الغاية الثانية فتتمثل في طرح أهم 

ع بيان التعليالت التي قدمها كحل ملجموعة من القضايا اللغوية التي ناقشها ابن جني في مؤلفه م

اإلشكاالت التي يعرفها اللسان العربي، كما أننا لن نغفل إبراز جهود ابن جني في أصول النحو وكذا 

 عالقته بعلم الكالم والفقه واملنطق ملا لهذه العلوم من تأثير في تعليالته وتفسيراته.

 الكلمات الرئيسية: . القضايا اللغوية ، املنهج ،الخصائص، ابن جني

mailto:ilham_boughdad@um5.ac.ma
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 املقدمة

 تقديم موجز ألهم مباحث الورقة:

 مقدمة

لقد كان للقرآن الكريم الدور الفعال في الحفاظ على اللغة العربية في مختلف العصور واألزمنة، كما كان 

قر ومعانيها وأساليبها. وملا استله دور هام في توحيد اللغة العربية وتطورها وازدهارها، وتعدد أغراضها 

اإلسالم واتسعت رقعته ، واختلط العرب بغيرهم من األجناس والثقافات بدأ اللحن يتسرب إلى اللسان 

العربي مما ألزم العلماء تدوين كتب ومصنفات، تمثل النشأة األولى ملجموعة من العلوم حفاظا على 

تدئ به التدوين علم النحو، ثم توالت نشأة العلوم اللسان من الضياع و االندثار، فكان أول علم اب

األخرى من صرف وبالغة وغيرهما، ومما ألف في النحو وأصوله كتاب "الخصائص" البن جني الذي يعتبر 

نموذجا من املصنفات اللغوية التي ال يمكن لطالب العلم أن يستغني عنها نظرا ملا فيه من فوائد جمى 

مباحث تأصيلية ملجموعة من العلوم، منها ما يندرج ضمن خانة علم  ومنافع شتى، فقد ضمنه صاحبه

 الصرف واألصوات، ومنها ما يدخل ضمن البالغة، إال أن أغلب مباحثه كانت في النحو وأصوله.

 

 مدخل

 سياق التأليف. 1.1

يشهدها من قبل، إذ أصبح وكأنه إن العالم اإلسالمي في القرن الرابع الهجري عرف عدة انقسامات لم 

بنيان انهار بعدما كان له ما له من القوة والشموخ والسلطة، إال أن هذا الهرم اإلسالمي بعد انهياره وتفتته 

أخذ منه كل حاكم نصيبه فأنشئت دويالت صغيرة يترأسها مجموعة من الحكام وهكذا لم يبق في الخالفة 

لزمان هو أن الخالفة كانت لقبا يتجسد في القول دون الفعل، إال بغداد ، واألمر الغالب في ذلك ا

فالخليفة يحظى بالدعاء في املساجد إال أنه ال يمارس سلطته السياسية خاصة في زمن البويهيين الذين 

كانوا ال يحترمون شخص الخليفة وقد" ذكر ابن األثير أن معز الدولة أهان الخليفة املستكفي وقبض 

 .1ه( على عرش الخالفة وأطلق له ألف درهم في اليوم"323-334جلس املطيع) عليه سمل عينيه وأ
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وهكذا كثر الخلع والسمل في حق حكام وخلفاء هذا القرن فقد تجرعه القاهر محمد بن املعتضد باهلل 

 أحمد واملتقي هلل وهو أبو إسحاق إبراهيم بن املقتدر، وتذوقه املكتفي باهلل وهو أبو القاسم عبد هللا بن

علي املكتفي، ومن ثم انتقل الحكم إلى الدولة البويهية فلم يبق في يد الدولة العباسية إال ما هو ديني 

عقدي، ف"اضطربت أحوال الخالفة ولم يبق لها رونق وال وزارة، وتملك البويهيون وصارت الوزارة من 

ساءت األحوال السياسية . وهكذا 2جهتهم واألعمال إليهم، وقرر للخلفاء ش يء طفيف برسم إخراجاتهم"

واالقتصادية واالجتماعية وانتهكت الحريم وعمت الحروب والفتن، وذهبت الخالفة وغلت األسعار فعم 

البالء إال أن هذه األزمات والعثرات تلتها رفاهية على يد عضد الدولة الذي حاول بناء وترميم ما تهدم من 

 الدولة العباسية في مختلف املجاالت.

ظر في الركود السياس ي الذي أثر على الوضع االجتماعي واالقتصادي تحمله نفسه إلى القول ولعل كل نا

بأن هذا االنحطاط سينعكس على الحالة العلمية وهذا أمر معمول به، فأي تطور سياس ي أو ثقافي أو 

ما فاقتصادي قد يساهم في ازدهار الحركة العلمية إال أن اضمحالل الجانب السياس ي في أي دولة كي

كانت ال يمكن أن نتخذه معيارا للحكم على الجانب اإلبداعي فيها، وهذا بالفعل ما عرفه الحكم العباس ي 

الذي خلف في حقبة من حقبه أعالما  وشيوخا وأدباء كانوا وال يزالون عماد الحضارة العربية، فهذا 

الذي أنجب  العصر املتسم بكل سمات الفشل والتردي السياس ي عرف ازدهارا علميا، فهو

ه(، وأبا الفرج 395ه(، وأبا هالل العسكري)ت366ه(، والقاض ي علي الجرجاني)ت370اآلمدي)ت

ه(، 403ه(، والباقالني)ت385ه(، وابن النديم)ت356ه(، وأبا علي القالي)ت356األصفهاني)ت

 ه( وغيرهم.392ه(، وابن جني)ت395ه(، وابن فارس )ت335والصولي)ت

افقه انفتاح على باقي الثقافات إذ امتزج العربي بغير العربي، كما أن األمراء إن هذا االزدهار األدبي ر 

والحكام كان لهم اهتمام بما هو أدبي فأكثروا العطايا كل من يسعى إلى املال والشهرة يجدها عند حاكم 

 زمانه...

 نبذة عن الكاتب: 2.1

ألزدي ى روميا يونانيا لسليمان بن فهد اأبو الفتح عثمان ابن جني املوصلي، ولد باملوصل وكان أبوه مول

املوصلي، نشأ باملوصل وتربى فيها ودرس على يد شيوخها حتى اتصل بشيخه أبي علي الفارس ي، وتكاد 

                                                 
 2 .13ـ ابن جني النحوي، السامرائي، ص
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تجمع الروايات على أن وفاته كانت ببغداد في يوم الجمعة من صفر سنة اثنتين وتسعين وثالثمائة في 

 خالفة القادر.

وامرئ صدق في فعله وقوله فلم يعرف عنه اللهو والشرب واملجون وكان  وقد كان " ابن جني رجل جد

، بل كان 3عف اللسان والقلم يتجنب البذيء من األلفاظ، ولم يكن همه إرضاء امللوك أو منادمتهم"

 طيب األخالق قوال وفعال يتحرى العفة واإلخالص.

 كتب التراجم، إال أن هذا األمر لم يؤثر وليس يخفى علينا أن ابن جني ذو نسب غير عربي وهذا أمر ورد في

في عقليته بل كان يعترف بالعرب ومكانتهم ويقدس لغتهم فهو ليس من أوالئك املتعصبين املنحازين إلى 

أصلهم بل إنه كان شديد الحب واإلعجاب بالعرب، مبالغا في تقدير لغتهم فقال وهو يدافع عن عدم 

ك بقوله:" فإن كان وحيا أو ما يجري مجراه فهو أنبه له، وأذهب إمكانية تكلف العرب في لغتهم معلال ذل

في شرف الحال به، ألن هللا سبحانه إنما هداهم لذلك ووفقهم عليه، ألن في طباعهم قبوال له، وانطواء 

ف الحس 
ْ
ط

ُ
على صحة الوضع فيه، ألنهم مع ما قدمناه من ذكر كونهم عليه ففي أول الكتاب من ل

ر الفكر ونقائه، لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة، املنقادة الكريمة، إال ونفوسهم وصفائه، ونصاعة جوه

 4قابلة لها ، محسة لقوة الصنعة فيها، معترفة بقدر النعمة عليهم بما ُوهب لهم منها."

وقد قال وهو يتحدث عن شرف العربية قوال يبين من خالله توجهه وأناتته في املوازنة بين هذا وذاك، 

أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة، وما فيها من الغموض والرقة والدقة فقال" لو 

 ...5العتذرت من اعترافها بلغتها، فضال عن التقديم لها، والتنويه منها."

 أهداف التأليف: 3.1

إن أول ما يستوقفنا ونحن ندرس كتاب الخصائص ذلك االسم الذي وضعه له، وهذا اإلشكال ليس 

مانه بل إنه أمر متداول، فإذا كان هو قد سمى كتابه "الخصائص" فإن الثعالبي قد وضع كتابه غريبا في ز 

أيضا بعنوان" فقه اللغة وأسرار العربية" وابن األنباري وضع كتابا بعنوان "أسرار العربية" وكذلك وسم 

هي توافق كانت لغاية و عبد القاهر الجرجاني كتابه ب" أسرار البالغة"، ليتبين لنا أن تسمية هذه الكتب 

 املضمون والعنوان، فهي بالفعل تبحث فيما اختصت به هذه اللغة من أسرار.

                                                 
 3 .7ـ الخصائص، ابن جني، ص 

 4 .255-254، ص 1ـ الخصائص، أبو الفتح ابن جني، ج 

 5 .258، ص 1ـ الخصائص، ج 
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وابن جني لم يضع هذا الكتاب إال عندما رأى أن الحاجة إليه ماسة والطريق إلى ما فيه وعرة املسالك، 

عليه، منجذب الرأي فقال:" كتاب لم أزل على فارط الحال، وتقادم الوقت مالحظا له، عاكف الفكر 

والروية إليه، واًدا أن أجد موصوال أصله به، أو خلال أرتقه بعمله، والوقت يزداد بنواديه ضيقا، وال ينهج 

 .6لي إلى االبتداء طريقا. هذا مع إعظامي له، وإعصامي باألسباب املنتاطة به "

اب لحاجة إليه فقال واصفا الكتومن ثم يظهر أن تأليف هذا الكتاب تقرر في نفس ابن جني ملا ازدادت ا

مبينا مزاياه:" وأجمعه لألدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكمة، ونيطت به من 

عالئق اإلتقان والصنعة، فكانت مسافر وجوهه ومحاسر أذرعه وسوقه، تصف لي ما اشتملت عليه 

أن تعريد كل من الفريقين: البصريين مشاعره، وتحي إلي ما خيطت عليه أقرابه وشواكله، وتريني 

والكوفيين عنه. وتحاميهم طريق اإلملام به، والخوض في أدنى أوشاله وخلجه، فضال عن اقتحام غماره 

. يتضح لنا من خالل 7ولججه، وإنما كان المتناع جانبه، وانتشار شعاعه، وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه"

عندما أشار إلى أن علماء الكوفة والبصرة هربوا عنه وذلك هذا القول أن ابن جني يمجد عمله خاصة 

المتناع جانبه وانتشار متفرقه وهذا الكتاب ليس موضوعا في علم اإلعراب أو النحو كما يظن البعض 

أو كما تظهر لنا مواد الكتاب وأبوابه وإنما وضع في أصول النحو وهذا ما أكده بالقول الصريح "وليكون 

في جهات النظر، إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب أو الجر، والجزم ألن هذا أمر قد هذا الكتاب ذاهبا 

فرغ في أكثر الكتب املصنفة فيه منه. وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن املعاني، وتقرير حال 

املعاني . فهو يبحث في املعدن الذي يشد 8األوضاع واملبادئ، وكيف سرت أحكامها في األحناء والحواش ي."

وفي األحوال واألوضاع التي جعلت الكالم العربي على النحو الذي هو عليه، فاملبادئ عنده هي التي تتحكم 

فيها، وإذا ما أمعنا النظر في هذا املصطلح وجدناه هو نفسه الذي أصبح يتداول في إطار الدرس اللساني 

ات، ملبادئ العامة املشتركة بين اللغالحديث، فبعض االتجاهات اللسانية كانت تسعى إلى البحث عن ا

وها هو ابن جني قد سبقهم إلى هذا املصطلح فهو بدوره كان واعيا بضرورة املبادئ في ترقب خصائص 

 اللغة العربية.

وقد وضح الغرض من الكتاب في مقدمته مشيرا إلى أنه يبحث في أصول النحو ال في ش يء آخر وهذا مع 

الذي سيسلكه خالل بحثه عن أصول النحو" وذلك أنا لم نر أحدا من علماء اإلشارة إلى الطريقة واملنهج 

                                                 
 6 .55، ص 1ـ الخصائص، أبو الفتح بن جني، ج 

 7 .56ـ 55، ص 1ـ الخصائص، أبو الفتح ابن جني، ج 

 8 .86ـ 85، ص  1ـ الخصائص، أبو الفتح بن جني، ج 
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البلدين تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكالم والفقه. فأما كتاب أصول أبي بكر فلم 

علق عليه به."
ُ
 .9يلملم فيه بما نحن عليه، إال حرفا أو حرفين في أوله، وقد ت

أن هذا الكتاب جاء إجابة عن سؤال سائل وفي ذلك يقول:" ثم إن  وابن جني في آخر مقدمته أشار إلى

بعض من يعتادني، ويلم القراءة هذا العلم به، ممن آنس بصحبته لي، وأرتض ي حال أخذه عني، سال 

فأطال املسألة، وأكثر الحفاوة واملالينة، أن أمض ي الرأي في إنشاء هذا الكتاب، وأوليه طرفا من العناية 

جمعت بين ما أعتقده: من وجوب ذلك علي، إلى ما أوثره من إجابة هذا السائل لي. فبدأت واالنصباب، ف

عز  -به، ووضعت يدي فيه، واستعنت هللا على عمله، واستمددته سبحانه من إرشاده وتوفيقه، وهو

، ومن ثم يبرز لنا أن دافع التأليف كان عبارة عن إحساس 10مؤتى ذاك بقدرته، وطول مشيئته"-اسمه

ابن جني بوجوب ذلك عليه، وقد نبع هذا الدافع أيضا من سؤال سائل سأله فأطال وأكثر الحفاوة  من

 واملالينة راغبا منه تأليف هذا الكتاب...

 القضايا اللغوية في كتاب الخصائص. .2

إن كتاب الخصائص قد تناول مجموعة من القضايا اللغوية فصاحبه لم يقتصر على إيراد أصول النحو 

 الوقوف عند مجموعة من القضايا نذكر من بينها:بل حاول 

: وإذا كان ابن جني قد وقف عند الجذر الواحد فقدم له تقليبات عدة تدل على قضايا داللية -

معاني مختلفة مع اتفاق هذه املعاني في املعنى العام يجمعها، فإنه قد تجاوز ذلك ليبين أن املعاني 

ملباني وهو في ذلك يقول:" هذا فصل من العربية حسن تتالقى على الرغم من اختالف األصول وا

 11كثير املنفعة...."

ونجده قد وقف عند الترادف فقال:" وكلما كثرت األلفاظ على املعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون 

 12لغات لجماعات...."

 13ومن القضايا الداللية أيضا نجد االشتراك اللفظي وفي يقول:" ...."

                                                 
 9 .56، ص 1ـ الخصائص، أبو الفتح بن جني، ج 

 10 .57، ص 1ـ الخصائص، أبو الفتح بن جني، ج 

 .477،  ص1ـ الخصائص، ج 11 

 .371، ص 1ـ الخصائص، ج 12 

 .459، ص 1ـ الخصائص، ج 13 
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النص ال يقصد ذلك املشترك اللفظي الذي تحدث عنه ابن األنباري وابن فارس والذي  فهو من خالل هذا

كانت تتفق فيه اللفظة الواحدة دون أن يتفق معناها كالجون والعين والصريم وغيرها، وإنما يقصد نوعا 

آخر من املشترك وهو ذلك الذي يتفق مفرده وجمعه في لفظ واحد فيكون للمفرد لفظ ويؤخذ هذا 

 لفظ لعبر به عن الجمع.ال

لقد ناقش ابن جني مجموعة من القضايا الصرفية وحاول أن يقدم لها تعليالت قضايا صرفية:  -

وتفسيرات معتمدا كعادته على دقة املالحظة واالستشهاد بالقرآن فالشعر فكالم العرب محترما 

األكبر  قضية االشتقاقتلك التراتبية التي وضعت ملصادر اللغة، وهو في هذا السياق قد ناقش 

كان يستعين به،  –فقال:" هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي رحمه هللا 

ويخلد إليه مع إعواز االشتقاق األصغر. لكنه مع هذا لم يسمه وإنما كان يعتاده عند الضرورة، 

ن. وذلك ه لقب مستحسويستروح إليه، ويتعلل به. وإنما هذا التلقيب لنا نحن. وستراه فتعلم أن

 .14أن االشتقاق عنده على ضربين كبير وصغير"

يقول ابن جني وهو يعرف النحو:" هو انتحاء سمت كالم العرب، في تصرفه من قضايا نحوية:  -

إعراب وغيره؛ كالتثنية ، والجمع، والتحقير، والتكسير، واإلضافة، والنسب، والتركيب، وغير 

العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم،  ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة

 15وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها...."

يتبين إذن؛ أن مفهوم النحو عند ابن جني يتسع ليشمل كل ما يتعلق بالعربية من قواعد وضوابط تجعل 

د ردته هذه القواعغير العربي يلحق بأهل هذه اللغة في انضباطه ملعاييرها، وإن خرج عن هذه اللغة 

 ليسلك سبلها وعليه يكون النحو عنده هو كل ما يحكم العربية من إعراب وصرف وتركيب وداللة.

 وهو في تصريحه بأن األصل هو املصدر إشارة إلى أنه ينتمي إلى املدرسة البصرية ويأخذ بقواعدها.

لعامل والتنازع واإلضافة وكالمه عن النحو وقضايا قد تكرر في أكثر من موضع فنجد قد تحدث عن ا

 والتنوين وغيرها من القضايا النحوية.

 تعليالت ابن جني لإلشكاالت اللغوية التي يعرفها اللسان العربي .3

                                                 
 .490، ص 1ـ الخصائص، ج 14 
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 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 350-359 357 

إن أول ما يستوقفنا في كتاب الخصائص ذلك املنهج الذي سلكه في إطار تأليفه في أصول النحو، ففي 

اما يقوم على تقليبات الحروف، فقال:" ولنقدم أمام باب القول على الفصل بين الكالم والقول اعتمد نظ

القول على فرق بينها، طرفا من ذكر أحوال تصاريفهما، واشتقاقهما مع تقلب حروفهما فإن هذا موضع 

يتجاوز قدر االشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه وستراه فتجده طريقا غريبا، ومسلكا من هذه اللغة الشريفة 

اتفقت كان لها معنى عام تشترك فيه حتى ولو تغير ترتيبها ومن ثم يكون فالحروف عنده إذا 16عجيبا."

الجذر هو املصدر للمعنى، فإذا عرفنا املعنى العام توصلنا من خالله إلى ما هو خاص ثم إلى ما هو أخص 

منه، وهو في ذلك يقول:" إن معنى "ق و ل" أين وجدت وكيف تصرفت ، من تقدم بعض حروفها على 

، فبعدما أورد تقليبات هذا الجذر توضح لنا مرماه 17عنه، إنما هو للخفوف والحركة."بعض وتأخره 

فقال معلقا على عمله:" فهذه الطرائق التي نحن فيها حزنة املذاهب، والتورد لها وعر املسالك، وال يجب 

ضح أن ابن وعليه يت 18مع هذا أن تستنكر، وال تستبعد؛ فقد كان أبو علي رحمه هللا يراها ويأخذ بها."

جني كان على وعي بأن هذا العمل الذي يقوم به أمر صعب، خطير املسالك ذو غاية وفائدة، ال يستحق 

 من عين الناظر وال من قلب املتأمل النظرة العابرة.

وما يبين لنا دقة مالحظاته ذلك الباب الذي عنونه بتصاقب األلفاظ لتصاقب املعاني، فاأللفاظ تتقارب 

عاني وهو في ذلك يقول:" هذا غور من العربية ال ينتصف منه وال يكاد يحاط به. وأكثر كالم إذا تقاربت امل

 العرب عليه، وإن كان غفال مسهوا عنه. وهو على أضرب:

، 19منها اقتراب األصلين الثالثيين؛ كضياط وضيطار، ولوقة وألوقة، ورخو ورخوّد، وينجوج وألنجوج."

الثيا أحدها، ورباعيا صاحبه، أو رباعيا أحدهما، وخماسيا صاحبه؛ ويضيف:" ومنها اقتراب األصلين ث

ر وَسِبط وِسبطر، ولؤلؤ وآلل، والضبغطى والضبغطرى"
ْ
 .20كدِمث وِدَمث

وفي تعليل ما قدمناه وجدنا نصا البن جني يعلل به رأيه فقال:" من ذلك قول هللا سبحانه: ﴿  ألم تر أنا 

[ أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا في معنى تهزهم هزا، 83أزا﴾ ]مريم:  أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم

والهمزة أخت الهاء؛ فتقارب اللفظان لتقارب املعنيين. وكأنهم خصوا هذا املعنى بالهمزة ألنها أقوى من 

الهاء وهذا املعنى أعظم في النفوس من الهز؛ ألنك قد تهز ما ال بال له؛ كالجذع وساق الشجرة ونحو 

                                                 
 16 .58، ص 1ـ الخصائص، ج 

 17 .58، ص1ـ الخصائص، ج 

 18 .66، ص 1ـ الخصائص، ابن جني، ج

 19 .499، ص 1ـ الخصائص، ابن جني، ج 

 20 .499، ص 1ـ الخصائص، ج 



نموذجا الخصائص كتاب العربي، اللسان في اللغوية القضايا مقاربة في جني ابن منهج، بغداد الهام 358  

س الشر إذا اشتد، وأضاف:" ومن ذلك تركيب )ح م س( و)ح ب س( قالوا: حبست الش يء وحمِ ، 21ذلك."

  22واتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا، فكان ذلك كاملشر يقع بينهما."

 عالقة ابن جني بعلم الكالم واملنطق وأصول الفقه .4

واضح في مادة كتاب الخصائص، فهذه املصطلحات إن تأثير علم الكالم واملنطق وكذا أصول الفقه 

نجدها حاضرة في محتوى الكتاب بل أكثر من ذلك نجد ابن جني في خطبة الكتاب يصرح بتأثير هذه 

العلوم في كتابه، إذ قال:" وذلك أنا لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب 

أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه، إال حرفا أو حرفين في أوله،  أصول الكالم والفقه. فأما كتاب أصول 

 .23وقد تعلق عليه به"

وفي أبواب الكتاب بيان لتأثير هذه العلوم، وفي ذلك ال نحتاج تطويال أو تفصيال ألن ابن جني قد صرح 

أقرب إلى  -ينعفوأعني بذلك حذاقهم املتقنين ال ألفافهم املستض -بذلك بقوله:" اعلم أن علل النحويين

علل املتكلمين منها إلى علل املتفقهين. وذلك أنهم يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال وخفتها 

على النفس، وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنها إنما هي أعالم وأمارات لوقوع األحكام ووجوه 

 24الكلمة فيه خفية عنا غير بادية الصفحة لنا."

قال إن علل النحويين أقرب إلى علل املتكلمين منها إلى علل املتفقهين، كان له سبب وهو  وابن جني حينما

أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور، والصالة والطالق وغير ذلك، إنما يرجع إلى ورود األمر بعمله 

د نجد فال نعرف العلة وراء جعل الصلوات خمسا وال الحكمة من عدد الركعات. فقال: فإن قلت: فق

أيضا في علل الفقه ما يتِضح أمره، وتعرف علته، نحو رجم الزاني إذا كان محصنا وحده إذا كان غير 

محصن، وذلك لتحصين الفروج، وارتفاع الشك في األوالد والنسل وزيد في حد املحصن على غيره لتعاظم 

ال يعتد بها فقال:"ما كانت ، فهذه علل األحكام في الفقه إال أن ابن جني 25جرمه، وجريرته على نفسه."

هذه حاله من علل الفقه فأمر لم يستفد من طريق الفقه، وال يخص حديث الفرض والشرع، بل هو 

قائم في النفوس قبل ورود الشريعة به، أال ترى أن الجاهلية الجهالء كانت تحصن فروج مفرشها، وإذا 

                                                 
 21 .500، ص 1ـ الخصائص، ج 

 22 .500، ص1ـ الخصائص، ج 

 23 .56، ص 1ـ الخصائص، ج 

 24 .100، ص 1ـ الخصائص، ج 

 25 .101، ص1ـ الخصائص، ج 
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األنفة والطبيعة، ولم يقتضه نص وال شك الرجل منهم في بعض ولده لم يلحقه به، خلقا قادت إليه 

 26شريعة."

بالرجوع إلى مادة كتاب الخصائص البن جني لوجدنا عناوين كتابه مستوحاة من مصطلحات أصول 

الفقه وعلم الكالم واملنطق، "فهو يتكلم في علل العربية أكالمية هي أم فقهية، والعلل املوجبة واملوجزة، 

العلل، وتعرض العلل، والعلة القاصرة، والعلة وعلة العلة، ودور ويتكلم في االستحيان، وفي تخصيص 

االعتالل، واملعلول بعلتين، والحكم يقف بين الحكمين، وخلع األدلة، واالكتفاء بالسبب من املسبب، 

، ولعل في النص اآلتي ما يزكي ذلك، إذ وجدنا ابن جني يقول:"إذا أّداك القياس 27وبالعكس، ونحو ذلك"

ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بش يء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم إلى ش يء ما 

 ، وهو ما نجده في قاعدة نقض االجتهاد إذا بان النص بخالفه في علم أصول الفقه.28عليه"

  االستنتاج والتوصية

 في ختام هذه الورقة نخلص إلى ما يأتي:

  واعتبر كل تعليل للعلة شرحا لها ال غير؛ ألن العلة ال إن ابن جني يرفض أن نبحث في علل العلل

 تكون ناقصة معلولة على حد قوله.

 بين ما هو لغوي وما هو أصولي فقهي، فتأثره بعلم  للقضايا هذا اللغوي لم يفصل في مقاربته

 .الكالم والفقه واألصول كان جليا في طرحه ومناقشته ملجموعة من اإلشكاالت

  بالخصائص كان لغرض البحث فيما يخص اللسان العربي عامة لذلك لم يفصح تسمية كتابه

في العنوان عن املبحث اللغوي الذي سيخوض فيه أهو صرفي أم معجمي أم داللي، ألنه كان يرمي 

 البحث في كل هذه املستويات لتجلية خصائص هذه اللغة.

 : املراجع
 

 .ابن كثير، الطبعة األولىفاضل صالح السامرائي، دار  .(2016)ابن جني النحوي،

الكتب العلمية،  تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار .(2013)الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،

 .الطبعة الرابعة

                                                 
 26 .102، ص1ـ الخصائص، ج 

 27 .151ابن جني النحوي، فاضل صالح السامرائي، ص  -

 28 .125، ص 1الخصائص، ابن جني، ج  -



 

 

  املعاصرة العربية الرواية في والبطولة البطل دور 

 منيف الرحمن لعبد" امللح مدن" إلى خاصة إشارة مع

نجار أحمد سّيار   

 الجامعة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا أونتي بوره بلوامة كشمير

     sayarnajar000@gmail.com  :اإللكترونيالبريد 

 
 

 

  

 مستخلص البحث

 ةيعتبر منيف روائًيا واقعًيا يتمثل إنجازه املميز في معاملته غير العادية للبطل والبطول

انسية. الروم يستمد شخصياته من الحياة الواقعية التي تغيب فيها البطولة في رواياته.

في روايات منيف، يفشل البطل في أن يكون بطولًيا، في حين أن بعض الشخصيات 

 الثانوية املنتمية إلى الطبقة الفقيرة تنخرط في صفات بطولية تظهر في املناسبات فقط.

تحاول هذه الورقة البحثية أن تصور معاملة البطل والبطلولة في املجلد األول من رواية 

ية ملدن امللح. سوف يدرس بعض الشخصيات املركزية والثانوية في هذا منيف الخماس

املجلد، مع التركيز على وظيفتها في مجتمعاتهم، وكذلك في الرواية نفسها مع صورة 

 البطولة التي يمثلها منيف.

 الكلمات الرئيسية: الجمالية . ،املرجعيات الثقافية   ، ق املضمرة األنسا، الرواية  ، الهوية

mailto:sayarnajar000@gmail.com
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 البحث أهمية

إن الرواية هي أحب نوع من أنواع األدب إلى القراء في عصرنا الحاضر ألنها تعبر عن حياة اإلنسان      

تعبيرا صادقا وتعطينا صورة حّية للمجتمع الذي نعيش فيه. وكذلك أنها أقرب الفنون األدبية إلى روح 

ا واجه البطل ألناملوضوع  هذا العصر. ولذلك اخترت
ً
 غامًضا كله العالم ويجعل الواقع مالمح يفسد خوف

 ةالعصري الحياة وصّور  البطالت باستخدام شديد ووضوح بإخالص البدو حياة منيف صّور . وخطيًرا

 .الناس حياة تصوير خالل من الرواية في جًدا مهم البطل فإن لذا والبطولة، البطل دور  باستخدام أيًضا

 البحث أهداف

 

 خالل هذا البحث: التي أسعى وراَء تحقيقهاأما األهداف 

 البطل والرواية العربية. 

 عبد الرحمن منيف وأعماله القصصية. 

 عبد الرحمن منيف.البطل والبطولة لل 

 )البطل والبطولة في رواية مدن امللح )التيه. 

 البحث منهج

 .التحليلي املنهج هو البحث هذا خالل أتتبع الذي املنهج أما

 املقدمة

 

 البطل والرواية العربية: .1

يمكن وصف الرواية بأنها أفضل وسائلنا لفهم أنفسنا والعالم من حولنا. تعود جذور الرواية العربية     

إلى ما ُيعرف عموًما بالنهضة العربية التي بلغت ذروتها في العقود األخيرة من القرن التاسع عشر والعقود 

 األولى من القرن املاض ي.

بالنظر إلى اإلنجازات األدبية للنصف األول من القرن العشرين، يمكن للمرء أن يرى أن مفهوم البطل     

في العديد من األعمال يتم التعبير عنه بشكل عام من خالل قصة شاب نشأ وتعلم في مجموعة معينة 

ي أعمالهم البطل فمن االنطباعات عن حركات التحرير واألساطير املرتبطة بهم. يقدم كتاب هذه الفترة 
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 الفرد إمكاناته الكاملة، فإن -كشخصية فردية، على الرغم من أن هذا ال يعني أنه عندما يحقق بطلهم 

سلوكه في جميع املواقف هو نفسه ومعنى واحد. في قصصهم، ُينظر إلى البطل على أنه شخص، يحافظ 

 لروحية للحياة.على "جوهر" هويته وتفرده وأصالته من خالل املغامرات والجروح ا

كان النصف الثاني من القرن العشرين فترة وداع للوهم والتخلي عن الطموحات الطوباوية. الطموح     

الرومانس ي الرائع ومجد األسطورة، الذي أنار أسلوب حياة األبطال الشباب في النصف األول من القرن 

ا يفسد مالماملاض ي، يتالش ى أمام الواقع الوطني الجديد. يمكن مالحظة أن 
ً
ح بطل هذه الفترة يواجه خوف

الواقع ويجعل العالم كله غامًضا وخطيًرا. يتحول الواقع اليومي إلى سخافة ال معنى لها لإلنسان، وقد 

يفقد البطل ليس فقط شخصيته ولكن أيًضا حياته في معركته مع املوت. وهذا واضح في عناوين معظم 

واغتيال مرزوق"، و "حين تركنا الجسر"، "والنهايات"، "وعالم  روايات عبد الرحمن منيف مثل "األشجار

 بال خرائط"، وخماسيته "مدن امللح".

 . عبد الرحمن منيف وأعماله القصصية:2

يعتبر عبد الرحمن منيف من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين. يستخدم تقنيات روائية حداثية     

جديد من الروايات يعكس الحقائق االجتماعية والسياسية  شبيهة بالواقعية السحرية وروج لنوع

واالقتصادية للمجتمع العربي الحديث. كرس معظم أعماله لحماية حرية وكرامة الفرد العربي بغض 

النظر عن موقعه الجغرافي. ناقش الفساد والقمع وتقديس البدو وأزمات الوطن العربي مثل النفط 

. 1933ولد منيف في عمان باألردن عام  من خالل رواياته وأعمال أخرى. واإلسالم السياس ي والديكتاتورية

نيف وبعد ذلك غادر موحمل الجنسية السعودية حتى جرده منها ملعارضته السياسية للنظام السعودي. 

م، وفي إثناء دراسته في بغداد إنضم إلى "حزب 1952عمان إلى بغداد حيث إلتحق بكلية الحقوق في 

م شارك منيف في االحتجاجات ضد معاهدة 1955انة عالية في الحزب، وفي فبراير البعث" وحصل مك

بغداد التي وقعها نور السعد مع بريطانيا، وتركيا، إيران، وباكستان. بسبب انضمامه إلى االحتجاجات، 

رد منيف من العراق مع العشرات الناشطين من الطالب العرب، قبل إكمال تعليمه الجامعي. لذلك 
ُ
ط

م، وبعد العام حصل على 1956قل منيف من العراق إلى مصر حيث مستمر دراسته في القاهرة في إنت

شهادة في القانون من الجامعة القاهرة. عاد منيف إلى العراق مرة أخرى وفاز بمنحة "حزب البعث" 

فط ناقتصاديات ال -م حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم االقتصادية 1958ليوغوسالفيا عام 

م سافر إلى يوغوسالفيا وتابع 1958م. كما يشير إليه نبيه القاسم: "وفي عام 1961من جامعة بلغراد عام 
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م على شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية، وفي 1961دراسته في جامعة بلغراد، فحصل عام 

   (1)إختصاص: إقتصاديات النفط/ األسعار واألسواق".

تأثر عبد الرحمن منيف بعبد هللا بن حمود الطريقي، وجبرا إبراهيم جبرا، ومروان قصاب باش ي. أما    

 (2)م. كان يعرف باسم الشيخ األحمر.1918في نجد في  "الزلفي"عبد هللا بن حمود الطريقي فولد في مدينة 

 حكومًيا. وكان أول وزير نفط سعودي عينه امل
ً

ذلك  لك سعود، باإلضافة إلىكان سياسًيا سعودًيا ومسؤوال

أوبك( إلى جانب وزير فنزويال خوان بابلو  OPECكان املؤسس املشارك ملنظمة الدول املصدرة للبترول )

(. وبما أن منيف كان يعمل أيًضا في Venezuelan minister Juan Pablo Perez Alfansoبيريز ألفونسو)

لشيخ قال ا ((أوبك))ن حمود الطريقي. عندما تأسست كمستشار، فقد تأثر كثيًرا بعبد هللا ب ((أوبك))

من أهم املنظمات الدولية، نظًرا للدور الحساس  ((أوبك))إن منظمة الدول املصدرة للبترول "الطريقي : 

الذي تلعبه لتنظيم العالقات بين أعضائها بعضهم ببعض وتنظيم عالقات هؤالء مجتمعين وشركات 

ود نحن أبناء الهنفي نيويورك تاميز:  ((أوبك))وقال في بيان لسبب إنشاء   (3)"البترول العاملة في بالدهم.

أثناء عمله في سوريا ، كتب ونشر روايته األولى،  .الحمر الذين باعوا مانهاتن، ونريد تغيير الصفقة

. أعقب هذه الرواية "قصة حب مجوسية"، و"حين تركنا الجسر". هذه  "األشجار واغتيال مرزوق"

الروايات الثالث املبكرة، على الرغم من محاوالتها إلدخال التقنيات الحديثة، كانت ال تزال، من نواح 

كثيرة، روايات للتلمذة الصناعية. إنها أعمال جيدة، لكن القليل منها مبتكر أو أصلي. كان مع أعمال مثل 

م أن منيف بدأ يكتسب 1979م، وسباق املسافات الطويلة 1978، والنهايات م1977املتوسط شرق 

"عالم  1982صوته املستقل واألصلي في الرواية العربية املعاصرة. بعد هذه الروايات، نشر منيف عام 

  بال خرائط" وشارك في كتابته مع جبرا إبراهيم جبرا.

الخماسية )مدن امللح(. وهي أطول رواية في األدب العربي الحديث. عمل منيف الرائع هو مدن امللح     

صفحة هي قصة مجتمع في صحراء تغيرت بالكامل باكتشاف  2500هذه الرواية الضخمة التي تزيد عن 

 Daniel Burt in his،100النفط. تم حظر الرواية في عدة دول عربية. صّنف دانيال بيرت، في روايته 

novel “The Novel 100"  رواية في كل العصور.  71خماسية منيف على أنها أعظم 

( تاريخ الحياة العربية من خالل العين الناقدة 1989-1984تسجل الرواية املكونة من خمسة أجزاء )    

. املجلد الثاني، األخدود 1953إلى  1933، يغطي السنوات من 1984 التيه من الداخل. املجلد األول،

                                                 
 19ص ‘ القاسم، نبية : الفن الروائي عند عبد الرحمن منيف  1 

 34، 31،33محمد بن عبد هللا : عبد هللا الطريقي صخور النفط ورمال السياسية، ص ‘ السيف 2 

 151ص ‘ املرجع السابق 3 
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، 1989. املجلد الثالث تقاسيم الليل والنهار 1958و  1953داث التاريخية بين عامي ، يتناول األح1985

و  1964، ينتقل إلى السنوات ما بين  1989. والرابع، املنبت 1930و  1891يعود للوراء إلى الفترة ما بين 

-1964إلى  ، ثم ينتقل1935-1920. الخامس، بادية الظلمات، وينقسم إلى قسمين، يعود األول إلى 1969

1975. 

 . البطل والبطولة للمؤلف:3

من األمور األساسية ملنيف قضية البطل والبطولة في رواياته. إن تصوير منيف للبطل على أنه رجل    

عادي ذو قدرات محدودة يأتي من رؤيته الواقعية لإلنسان في عالم الصناعة والتكنولوجيا الحديث، 

ان يهيمن الذي ك حيث تم تقليص حالة اإلنسان إلى منزلة آلة. بهذه الطريقة، البطل الوحيد التقليدي، 

. في عدة مناسبات، أصر منيف على أن امللحعلى القصة من البداية إلى النهاية، مفقود من روايته مدن 

البطل الوحيد في الرواية التقليدية فقد جاذبيته وأنه يجب أن يختفي ألنه لم يعد ذا صلة بالعالم 

 الحديث. كتب في كتابه "الكاتب واملنفي" :

ية الفرد، الذي يمأل الساحة كلها، وما اآلخرون الذين يحيطون به اال ديكوًرا البرازه إن بطل الروا"    

واظهار بطوالته، ان هذا البطل الوهمي الذي سيطر على الرواية العاملية فترة طويلة، آن له ان يتنحى، 

 (4)"وأن ال ُيشغل اال ما يستحقه من مكان وزمان

ية املركزية"، بحجة أن الرواية الحديثة تستخدم شخصيات ال ويفرق منيف بين "البطل" و "الشخص    

في الحقيقة ، بطل الرواية  تتفق صفاتها وأنشطتها مع الفطرة السليمة ملصطلح "بطل" و "بطولة".

. قد يكون العكس تماما. قد يكون ضد البطل، املنافق، الجبان، اليائس، الخائن 
ً
الحديثة لم يعد بطوليا

 أو ما شابه.

ويشير منيف إلى ظهور مفهوم جديد للبطولة. باملناسبة، يصبح الناس، في نضالهم الشخص ي أو     

االجتماعي اليومي، أبطال الرواية الحقيقيين. وعليه، يجب أن يتم عرضها في الرواية على أنها واحدة تلو 

ال يقدم  نهاألخرى. يقدم منيف سلسلة من الشخصيات املحورية كبديل للبطل التقليدي الفريد. لك

شخصياته الرئيسية مًعا؛ يعرضهم كخلفاء لبعضهم البعض. على الرغم من صعوبة رسم خط بين 

الشخصيات البؤرية والثانوية في منيف، فإن الرواية تعرض ما ال يقل عن خمس شخصيات أساسية 

 وعدد ال يحص ى من الشخصيات الثانوية. يقول منيف أن تسلسل الشخصيات يشبه "العدو متعدد

 املراحل"، قبل أن يختفي بطل، ويبدو أن آخر يحمل الراية ويتبع املهمة املوكلة إليه.
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الغرض من منيف في تقديم مجموعة متنوعة من "األبطال" هو حصر البطل والبطولة، منيف مهتم     

لم الحقيقي عاإنه مشابه لل بتمثيل الوضع املتغير للعالم العربي الحالي. عامله في مدن امللح عالم متغير.

ويعكس استمرارية الحياة كما هو الحال بالفعل في شبه الجزيرة العربية لعقود. في روايته "مدن امللح"، 

يصور منيف عصًرا تاريخًيا مصوًرا بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية السريعة بعد 

 اكتشاف النفط في العالم العربي.

ركزية مرحلة في التاريخ، أو جزء منها، بكل قيمها ومواقفها تمثل كل شخصية من شخصياته امل    

وتقاليدها السائدة. لذلك، عندما تفسح مرحلة ما الطريق ألخرى، يجب أن تنسحب شخصياتها من 

املركز أو تختفي تماًما، مما يفتح الطريق أمام شخصيات جديدة لتمثيل مجموعات جديدة من القيم 

 لتحتل املركز.

ال رجل املاض ي يختفي مع بداية اكتشاف النفط تاركا املجال لرجال مثل ابن راشد متعب الهذ    

وابن نفاع للسيطرة على احداث الفترة املقبلة قبل ان يحل محلهما، مجموعة جديدة  شعالن، فواز،و 

من الشخصيات مثل الدكتور صبحي املحملجي، وشمران، وصالح الرشدان وآخرون لتبدأ بزوغ عصر 

 ا.جديد، وهكذ

منيف، ال سيما في املجلد األول من "مدن  الروايات عبد الرحمن ما يميز معظم الشخصيات املركزية في    

امللح"، هو أنها تعرض كشخصيات مطورة بالكامل. هم في معظم الحاالت، في منتصف العمر أو حولها. 

 شكلت حياتهم السابقة منعندما يقفزون في الرواية، يبقون كزوج أو آباء أو عزاب كبار السن، وقد ت

 الرواية. عادة ما تكون حياتهم في الرواية قصيرة وترتبط بالحياة العامة أكثر بكثير من شؤونهم الداخلية.

 . البطل والبطولة في رواية مدن امللح )التيه( 4

ديون ا)التيه( يصور منيف شخصياته املركزية على أنهم بشر ع لحفي املجلد األول من رواية مدن امل    

محاصرون في األحداث التاريخية أو االجتماعية أو السياسية، حيث يتم دفعهم إلى الواجهة لينظروا 

إليهم كأبطال، على الرغم من عجزهم أمام تحديات كبيرة. بادئ ذي بدء، بطل منيف، متعب الهذال الذي 

 عادًيا يعيش حياته العادية قبل الظهور امل
ً
لعيون فاجئ لألمريكيين في وادي اكان من املمكن أن يكون رجال

 باحثين عن النفط. محاوالت متعب الهذال ملقاومة الوجود األمريكي في الوادي ترفعه إلى مستوى البطل.

ال لألميركيين لوادي العيون، تجعله يشعر أن كارثة ستقع ذالزيارات املتكررة التي يقوم بها متعب اله    

اجتماعي في مجتمعه، متعب الهذال يحذر شعبه من الثقة في أرضه في املستقبل القريب. كعضو 

باألجانب. لم يستطع تصديق أنهم أتوا للبحث عن املاء، ملجرد أن موقع املاء معروف للجميع. ويخلص إلى 
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أنهم جاءوا، من أجل بعض الغايات الشيطانية، ربما لهذه األرض، المتالكها، أو تدمير هيكلها الطبيعي 

عالقة متعب الهذال بوطنه شبيهة بعالقة املطر والتربة. شغفه بأرضه هو و الشيطانية. بأدواتهم وآالتهم 

في األساس حب وطني ألرضه األم. األمريكيون عازمون على تدنيس قواعد الشرف وتمزيق النسيج 

االجتماعي للمجتمع العربي في الوادي. لذلك يعتقد أن من واجبه الوقوف واملقاومة ضدهم. ال عجب أن 

عب ينبع من عائلة متميزة في تحذير األجنبي والدفاع عن وطنه. غالًبا ما يتذكر األيام البطولية القديمة مت

 لوالده األسطوري الجازي الذي كان يحارب األتراك في عهده.

متعب الهذال يود أن يسير على خطى والده، لكنه يدرك أن األمريكيين أقوى بكثير من األتراك. ومع    

خيًرا أن لقد أدرك أ .ستفز شعبه للمقاومة وحتى القتال، ولكن كل محاوالته تذهب مع الريحذلك، فهو ي

شعبه ليس مستعًدا بعد للوقوف ضد مثل هذا العدو القوي، الذي تدعمه الحكومة أيًضا. عندما رأى 

 متعب الهذال آالت أمريكا الضخمة تتجه نحو الوادي، تأكد أن عمره ينحسر بسرعة، وأنه يجب أن

 يختفي: 

، دون أن يلتفت إلى حد، دون أن يسمع كلمة واحدة من "أخذ يعمل بهدوء، حضر كل ما يحتاجه    

الكلمات الكثيرة التي كانت تقال. كانت في عينيه بقايا دموع، لكنه لم يبك، أما حين انتهي من تهيئة كل 

نقل نظراته  مانية، نظر إلى الجميع،شيئ فلم ينس التقاط بندقيته وقربة املاء، وحين اعتلى ظهر ناقته الع

من وجه آلخر، وبدا أنه يتمعن، كأنه ال يريد أن ينس ى، حتى إذا نظر إلى كل الوجوه لكز ناقته فاهتزت  

اهتزاًزا قوًيا وهي تنهض، وبدا متعب الهذال وهو يرتفع مثل خيمة كبيرة، ثم بدا مثل غيمة، أما حين بدأ 

  (5)أبيض ... وبدأ يبتعد ويبتعد حتى تالش ي ... واختفى!"" حركته السريعة فقد أصبح مثل طير

بال شك متعب الهذال رجل شجاع، لكنه كأي إنسان يجمع بين نقيضين في داخله: القوة والضعف،     

واالندفاع والحكمة. ال تكمن بطولته في شجاعته أو جرأته فحسب، بل في وعيه بإمكانيات شعبه 

القيام بعمل بطولي ضد األمريكيين. لذلك امتط حصانه في الوادي حتى يصبح وإمكاناته. بمجرد أن يقرر 

املعسكر األمريكي داخل البندقية. يقض ي الليل كله في املخيم يرفع بندقيته ويخفضها. لكنه ال يهاجم، 

قومه  حدود الهذال ربما ألنه يدرك أن البطولة الفردية غير مجدية في مثل هذه الحالة. شمل فهم متعب

يه. عاجًزا عن فعل أي ش يء، مثل كل أهل الوادي، يشاهد متعب اآلالت األمريكية التي تدمر الوادي ف

وتزيل كل ش يء لتلد في نهاية عالم موجود منذ زمن طويل وظهور عالم جديد، الذي يدير متعب ظهره 

 أن يختفي إلى األبد على أن يعيش حياته في عبودية وظلم.
ً

 مفضال
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من منيف كروائي مبدع في تطوره لشخصية متعب بعد اختفائه في الصحراء. بمجرد يتجلى عبد الرح    

أن ينتهي الوجود املادي ملتعب، يبدأ حضوره األخالقي كبطل بطولي من خالل عقول وخيال أولئك الذين 

ارتبطوا به في حياته. سكان الوادي الذين تم إجالؤهم يتوقعون ظهور متعب مرة أخرى ملحاربة الغرباء 

وإخراجهم. ولكن عندما يئسوا من عودته، تخبرهم نجمة املثقال، عرافة الهدرة، عندما سألوا عن متعب 

 الهذال أن:

"إنه البد عائد وقالت إنه يتجول في الصحراء، ينتقل من مكان إلى آخر، لكنه ينام في مكان بعيد، وهكذا     

يعود ستكون عودته كريح السموم،  مكان قريب من البحر، وسيبقى هكذا سنين لكنه سيعود، وحين

 (6)قوية كاسحة، ال يمكن ألحد أن يردها أو يقف في وجهها."

بل إن اختفاء متعب يصبح فعل مقاومة. اتضح أنه أمل للشعب املظلوم والخالص املتوقع ملحنتهم.       

كان  تميًزا.ختلًفا وممتعب في الحقيقة من أهل الوادي، ال يختلف عنهم إال اختفائه املفاجئ الذي يجعله م

 عادًيا، ولكن بتراكم األساطير والحكايات التي ُرِويت أو اخترعت عنه، يتحول إلى بطل 
ً

متعب رجال

 محنة. أسطوري، سيعود يوًما ما، وفًقا للناس، ليخفف معاناتهم ويضع حًدا ملعاناتهم

ا دافعة تتحرك فوقهم شبح متعب الهذال يمأل الصحراء بأكملها. بالنسبة للعرب، يصبح روًح     

إلخراجهم من االكتئاب وتشجعهم على الصمود واملقاومة. لكن بالنسبة لألميركيين واملتعاونين العرب 

معهم، فإنه يتحول إلى شبح يطارد معسكراتهم ، ويمألهم بالقلق والخوف. يستمر شبح متعب الهذال في 

ضمنًيا أو صريًحا بالوقوف وراء بعض  الظهور واالختفاء، مما يسبب الذعر لألمريكيين. وهو متهم

في ليلة ممطرة،  H2الحوادث في الصحراء. حدث أن اشتعلت النيران فجأة في املعسكر األمريكي في 

واحترق عدد من الخيام. ال أحد في املخيم يستطيع أن يشرح كيف يمكن أن تشتعل النيران في الخيام في 

أخذوا على حين غرة ودفعهم اإلرهاب، ال يفعلون أي ش يء  مثل هذه الليلة الرطبة. األمريكيون، الذين

سوى الصراخ والجري في كل االتجاهات. لكن العمال العرب نجحوا بأساليب بدائية في إطفاء النار قبل 

أن تمتد إلى املخيم كله. اآلن "تأكد الجميع أن متعب الهذال الذي عاب سنين ال أحد يعرف أين قد عاد، 

أن يحوا الصحراء إلى جحيم بالنسبة إلى األمركين. لقد فرح الكثيرون، لكن داخل هذا  وإنه بعودته ال بد

   (7)الفرح نوع من التحسب األقرب إلى االنتظار."
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غائب، يستمر في ممارسة تأثير روحي قوي على أهل لذلك، فإن متعب الهذال، كبطل حاضر أو    

إلى صراع طبقي، حيث يبدو أن "أبطال" جدد مستوحى  الصحراء. في حران، التي يتطور فيها األمريكيون 

 من متعب الهذال يحل محلهم ، ومن هذه اللحظة يقودون النضال.

يأتي ابن راشد ليقود احداث الفترة القادمة مع اختفاء متعب الهذال. ولكن على عكس متعب الهذال،    

ران ليكون قريًبا من األمريكيين، على فإن الذهب أعمى ابن راشد. بعد تدمير وادي العيون، انتقل إلى ح

أمل أن يرتفع بسرعة في الثروة والسلطة. بدعم من األمريكيين والسلطات، استغل العمال الذين جندهم 

لشركات أمريكية وأصر على السكان لبيع أراضيهم، واعدا بدفع ثمن باهظ لهم. حتى أنه هددهم عندما 

الوقت بوادي العيون، حيث لم يبق هناك منزل أو شخص يرفضون إرضاء رغباته، مذكرا إياهم طوال 

واحد، كان على الجميع املغادرة. كانوا جميًعا مشتتين تحت النجوم، البعض في الشرق والبعض في 

 لطموحه وجشعه. عامل اسمه مزبان يغرق في البحر أثناء  (8)الغرب.
ً
لكن حادثة غير متوقعة تضع حدا

مسؤول عن وفاته. ولذلك فهو مدعو للتعويض عن الوفاة والحصول  عمله لدى األمريكيين، وابن راشد

على حقوقه. لكن ابن راشد يرفض تلبية مطالبهم ألن الوفاة تم تسجيلها من قبل شركة أمريكية وعليها 

أن تدفع الشركة األمريكية التعويض نقًدا مما يوحي ببدء الصراع بين الفقراء واألغنياء من جهة، و 

 .واملنافسة داخل الطبقة املستِغلة من جهة أخرى  الصراع الداخلي

مع التهديد باالنتقام من أقارب مزبان، يعتزل ابن راشد منزله، حيث يبدأ في املعاناة من حالة هياج     

ناتجة عن الخوف واليأس. يؤثر الحادث على سلوك الرجل وتصرفاته بسبب ذلك "امتأل أول األمر 

على الرغم من أن ابن  (9)إلى ذهول وصمت، ثم حل مكان ذلك الخوف."باالستغراب ثم تحول استغرابه 

راشد صامت اآلن، إال أنه يبدو أنه يعاني من االنهيار الروحي، بسبب االختفاء الغامض ألقارب مزبان، 

ش 
ّ
إال أنه ال يشعر بتحسن. على العكس من ذلك، تستمر نفسيته في التدهور لدرجة أنه يفترض أن "بل

  (10)ب" العفريت ينق

ينتشر أهل الحراني في شائعة ال بد أن ابن راشد قد سمع عنها، وهي أن أقارب مزبان ينضمون اآلن إلى     

متعب الهذال وجيشه في أوجرا، ومن املتوقع أن يكونوا في حران في أي وقت. في هذا الصدد، ال سيما 

دو أنه يب املحتمل أن يشعر بالذنباإلشارة إلى متعب الهذال، الذي أسقطه ابن راشد وخيانة له، فمن 

تائب، ألنه عندما ُيخاطب "أما محوالت بعض املوجودين في فتح حديث معه، فقد قابلها بابتسامة حزينة 
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إن معاناته التي تجلت في مزيج من الخوف والحزن والصمت ترجع على  (11)وإجابات قصيرة مبتورة."

األرجح إلى حقيقة أنه اكتشف نفسه لنفسه، وأنه قد غرق في أذنيه بالشر، وأن الوقت قد حان لدفعه 

بالكامل. في نهاية املطاف، أهمل ابن راشد من الجميع ، األمير واألميركيون وخصومه وطبعا أهل حران. 

أشواك ابن راشد  (12)يطلب منه األمير، أن "إخلع شوكك بيدك يا ابن الراشد ... وباكر نشوف".ُيترك كما 

 : وحده حتى يموت في عزلة. اآلن وقد مات ابن راشد قوم حران  قاتلة حقا. يستمر في املعاناة

وت "يشعر كل واحد أنه بطريقة ما مسؤل عن موت هذا اإلنسان، أو على األقل مسؤل عن تركه يم    

، حتى قطرة املاء لو قدمت إله في الساعات األخيرة، أو نظرة فيها 
ً
هكذا دون أن يفعل من أجله شيئا

 بالذنب."
ً
 على نفسه، وأقل شعورا

ً
، أو أقل حقدا

ً
  (13)العطف  والتشجيع، لجعله ذلك يموت مستريحا

حاصرون في حياتهم أو وهذا هو حال الشخصيات املركزية لعبد الرحمن منيف في "مدن امللح". هم م    

فقدوا أو قاتلوا بمجرد اختفائهم. في حين أن متعب الهذال، كبطل من املاض ي، مفقود حًقا، إال أن ابن 

راشد، على الرغم من شره، يشعر بالشفقة حًقا. سوف يدرك شعب الحراني الحًقا أن ابن راشد، 

 بكثير. لذلك " ابن الر 
ً
، وظل الكثيرون يتذكرونه، وإن باملقارنة مع األشرار الجدد، أقل شرا

ً
اشد موجودا

اكتسبت ذكرى مالمح جديدة ومختلفة عما كانت عليه في البداية، بل وأصبحت ال تمت إلى الوقائع 

 (14)الكثيرة التي حصلت بأية صلة."

مفض ي الجدعان، هو أيًضا أحد أبطال منيف البسطاء في مدن امللح، حيث خرج من الفقراء ليقوم     

بطولية بسيطة ويختفي. يعتبر مفض ي امتدادا ملتعب في حران واستمرارا عمليا لنضاله ضد بمهمة 

األمريكيين وحاملي الذهب. مفض ي، "طبيب" حران، أعزب في منتصف العمر كان يمكن أن يكون ثرًيا لو 

كما لم يتعامل  .كان مهتًما باملال. ولكن "لم يتعامل مفض ي في يوم من األيام بالنقود، وال يخفي احتقاره لها

 (15)لقاء ما يقدمه من خدمات بمقابل."

تنبع كراهية مفض ي للمال من رضاه عن حياته البسيطة النقية من جهة، وإيمانه بأن املال مصدر     

للشر والفساد من جهة أخرى. ويشير إلى أن مجتمع حران ينقسم إلى فئتين اجتماعيتين رئيسيتين: 

لين من األم
َ
ريكيين وحلفائهم العرب القلقين دائًما على الثروة والسلطة، والفئة الفقيرة األثرياء واملستغ

واملستغلة من الفالحين والعمال الفقراء. يعتقد مفض ي أن من واجبه تحذير شعبه من الفساد والعداوة 
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الذين  ءالتي تبدأ باالنتشار بسرعة في املجتمع العربي كنتيجة حتمية للثروة. يوجه شتائمه وتهديده لألثريا

 إياهم بسرقة الفقراء واستغالل العمال وارتكاب 
ً
يخضعون قيمهم األخالقية ملكاسبهم املادية، متهما

جرائم خطيرة من بينها القتل. مع أنه تعرض للضرب عدة مرات، إال أنه ال يستسلم وال يتراجع، فهو 

مع، ر. لكن مفض ي ال يسكذلك. وتنصحه شريكته خزنة الحسن بالحذر من هؤالء ألنهم أقوى منه بكثي

 فمن ال يملك شيئا ال يخش ى شيئا. لذلك يتحدىهم بوضوح : 

"يا أهل حران، الحاضر يبلغ الغالب، ابن جدعان مثل ما كان، ال يغدر وال يخون، وما له بهذه الدنيا     

الفلوس  ،ش يء وما يخاب إال رب العاملين. يا أهل حران الفلوس خّربت قبلكم كثيرين، خّربت دول وممالك

  (16)إذا انعبدت استعبدت وما اسعدت."

مفض ي يقف بال حماية ضد قوة كاسحة. لذلك تم القبض عليه بتهمة "االشتباه بالسرقة" وحبسه     

أربعين يوما أصبح أول سجين في حران. يتم اعتقاله وتعذيبه مرارا وتكرارا. في كل مرة بتهمة مختلفة: مرة 

لب منه "خالل أسبوع واحد إما أن تعل في املحجر لكونك "مشاغًبا"، وأخرى لكون
ُ
ك "متشرًدا". أخيًرا، ط

لكن مفض ي ال يتوقف. يستأنف حياته كالعادة ويعالج مرضاه بسعادة ويشتم القائد  (17)أو تترك حران"

 بالقرب من  (18)"وملن لبس جوهر البذلة العسكرية" جوهر و
ً

وبعد بضعة أيام، ُعثر على مفض ي مقتوال

 املسجد.

كان لوفاة مفض ي أثر كبير على أهل حران مثل اختفاء متعب الهذال. ال تزال حادثة وفاته الغامضة     

راسخة في ذاكرة أهالي حران. اجتمع كل من حران، بمن فيهم ممثل عن اإلمارة، لحضور موكب الجنازة 

 ومفاجئ والتوديع. عند املرور بعيادة الدكتور صبحي، شعر حاملو النعش "أن الحركة كانت
ً
ة، قوية جدا

ارتعاش جسد مفض ي، الذي يشعر به الناس أو يتخيلون  (19)حتى أن النعش كاد يقع من أيديهم"

اإلحساس به، يمكن أن ُينظر إليه على أنه رعشة داخلهم، وزيادة في السخط على الطبيب الذي يشتبه 

ع لغرباء، والذي نذر باندال في أنه وراء مقتل مفض ي. إنها ترجمة حقيقية للحس السليم للرفض لدى ا

 انتفاضة شعبية في املستقبل القريب.

وهكذا، بعد يومين من وفاة مفض ي، اندلعت أعمال عنف في حران األمريكية بين العمال العرب     

والجنود. تندلع املواجهات عندما يرفض العمال استئناف العمل بسبب قرار الشركة األمريكية بتشريد 

ل. ويبدأ العمال بدافع اغتيال مفض ي وببطوالته مظاهرات وإضرابات ضد بعض العمال من العم
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السلطات ويدمرون ويحرقون كل ش يء لألمريكيين في طريقهم. وتساعد الغالبية العظمى من سكان حران 

العمال املتظاهرين، بما في ذلك شبح متعب واملفض ي اللذين يربكهما الناس. إن خطأ أحدهما باآلخر 

 رغبة الناس العميقة في توحيد رموز املقاومة.  يعكس في جوهره

كما تبرز في مدن امللح من خالل شخصية الدكتور صبحي محملجي، الطبيب العربي السوري الذي     

يحتل مساحة كبيرة في الرواية، موضوع التعليم وتأثيره على شخصية اإلنسان، خاصة في بداية حياته. 

افع رومانس ي. أثناء دراسته في الجامعة، قرأ عن مغامرات وراء وصول الدكتور صبحي إلى حران د

املستكشفين األوائل ألوروبا، الذين اكتشفوا العالم الجديد وصاغوا تاريخه. شكلت هذه الحكايات نزعة 

 قوية للسفر ومألته بالطموح:

 باألماكن الجديدة، وقد اكتسبت هذا الولع من    
ً
 شديدا

ً
ثيرة أسفاره الك "والباحث الثاني أن لديه ولعا

 في برلين، عن أولئك املكتشفين والرحالة 
ً
ومن تنقالته، ومن تلك القصص التي قرأها حين كان طالبا

الذين وصلوا إلى العالم الجديد، وكيف استطاعوا أن يجمعوا ثروة في فترة قصيرة، ثم كيف تركوا تأثيرهم 

  (20)في األماكن التي وصلوا إليها."

به الجزيرة العربية هي التي يمكن أن تكون عاملا جديدا للدكتور صبحي ليستكشفه. وبالتالي، فإن ش    

بالنظر إلى هذه الصورة، يتجه جنوًبا نحو حران، على أمل أن تتاح له الفرصة التي تسمح له بتقليد 

مو ناملستكشفين الذين قرأ عنهم. إنه يعلم أن حران، مثل العديد من حقول النفط األخرى في املنطقة، ت

 ذكًيا وطموًحا يمكن أن يحتل موقًعا مركزًيا في الحياة االجتماعية والسياسية إذا 
ً
بسرعة وأن رجال

استخدم قدراته بنجاح. منذ يومه األول في حران، بدأ محاوالته الجادة لترسيخ مكانته االجتماعية، 

بيل ية واملادية. على سمتجاوًزا واجبه اإلنساني باعتباره الطبيب الوحيد في حران ملصالحه الشخص

املثال، يمتنع عن مساعدة مفض ي، رغم أن الرجل ينزف حتى املوت ألنه يعتقد أن مفض ي عقبة مهمة 

 يجب القضاء عليها قبل أن يتمكن من االستمرار.

الدكتور صبحي انتهازي محظوظ. يحدث أن األمير خزعل يزور حران لفتح خط أنابيب جديد، وصبحي،     

والنتيجة هي ( 21)ر خالد، أمير حران، مفوض "أن يلقي كلمة أهل حران أمام األمير خزعل"بدعم من األمي

عالقة حميمة ضمنية بين األمير وصبحي. بمجرد أن يؤكد الدكتور صبحي موقًعا اجتماعًيا مركزًيا في 

حران، تأتي فرصة غير متوقعة لترفعه من كونه طبيًبا عادًيا، وإن كان متميًزا، في حران، إلى منصب رفيع 
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وصوله. أثناء مرض سلطان خروبيت، يتم جًدا في موران، العاصمة، التي كانت عيناه عليها. ثابت منذ 

استدعاء الدكتور صبحي لعالجه. لكن السلطان يموت ويكافأ الطبيب على مجهوده. تمت ترقيته إلى 

منصب طبيب خاص ومستشار أول للملك خزعل الذي تولى العرش بعد وفاة والده. وهكذا تتحقق أحالم 

ة قته الحميمة بامللك الباب أمامه لقيادة سياسصبحي. في فترة قصيرة يصبح ثرًيا ومؤثًرا. تفتح عال

اململكة.  بعد أن أدرك كل هذا ، بدأ في إعادة النظر في أحالمه الرومانسية القديمة واكتشف أن الوقت 

قد حان للقيام بها جميًعا مًعا. ويخبر مساعده محمد أنه "جاء إلى هذا املكان ليغير كل ش يء: عقول ورجال 

تقوم على قطبين: إداري يعتقد أنه  (23)عتقد أنه "مخلص لقضية كبرى: إقامة دولة"ي (22)حتى األسماء".

قد حققه والفلسفي الذي يشعر أنه من واجبه تقديم نظرية تكون فلسفية. تأسيس الدولة الجديدة. 

 لكنه فشل في تحقيق هذه املهمة، متظاهًرا دائًما بأنه مشغول جًدا لدرجة أنه ال يفكر في نظريته.

صبحي بطل منيف شخصية إشكالية. "املهمة التاريخية" التي يعتقد أنه مكرس لها، تتالش ى عند     

اإلشارة إلى مصالحه الشخصية واملادية. إنه في الحقيقة شخص مغرور. على الرغم من أنه يعتبر شعب 

هم لودموران "من نوع آخر، مثل حيوانات الصحراء تقريًبا: مليء باملقاييس والصالبة والصعبة، ج

، فإنه يفترض أنه ذكي بما يكفي للتأثير كل (24)سميكة، وأعماقهم عميقة جًدا بحيث ال يمكن تصورها"

ش يء في متناوله. ولكن عندما يتم اختباره، يظهر أنه ضعيف وعاجز وجاهل بطبيعة أهل الصحراء. 

اء، على نفسه على البقأحياًنا، تحت ضغط املرض املنزلي أو الندم، يفكر في مغادرة موران، لكنه يشجع 

 (25)افتراض أن "الرجال هم من يصنعون األماكن ويتركون بصماتهم عليها".

النتيجة املباشرة النشغال الدكتور صبحي بمصالحه الشخصية وأحالمه الرومانسية هو رد الفعل     

الذي وحزبه، و العدائي للجمهور الذي تجلى في النقد القاس ي والساخر أحياًنا الذي يوجهه إليه شمران 

يرمز موقفه تجاهه إلى رأي الجماهير في موران. إنه محسود ومكروه بين الطبقة السائدة. يعتبر مسئوال 

عن قيادة البالد نحو نهاية مأساوية، من خالل تأثيره الهائل على امللك. ومع ذلك، يواصل جهوده للحفاظ 

مناصب  ب أقاربه ومعرفته ليتم تعيينهم فيعلى كل الخيوط في يده للسيطرة على الوضع برمته. إنه يجل

مهمة جًدا في موران ويقود ابنه غزوان إلى اتباع نفس املسار حتى يتمكن من التجسد والورثة عندما يكبر. 

لكن أهم خطوة نحو تحقيق أهدافه هي موافقته على الزواج من ابنته سلمى من امللك خزعل، رغم أنها 
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ولكن ، لخيبة أمله ، تحول زواج سلمى إلى القشة التي قصمت ظهر أصغر من أن تكون مؤهلة للزواج. 

 البعير. إن عيبه هو الذي أدى إلى سقوط كل من امللك والطبيب.

العنوان الفرعي للمجلد الرابع من مدن امللح )املنبت( يقترح موضوعه الرئيس ي. اآلن، املنفي، الدكتور     

ة سلمى، يدرك ذكرياته املؤملة ويعترف بأنه مسؤول مسؤوليصبحي، املنعزل من الجميع، باستثناء ابنته 

كاملة عن أزمة سلمى: "يتذكر سلمى الصغيرة التي أخرجها من بين ألعابها، من عاملها الوردي، لرميها في 

تحول احترامه لذاته اآلن إلى إدانة ذاتية وتوبيخ للذات. يدرك أن سلمى املطلقة اآلن  (26)فكي الوحش."

نانيته وجشعه. عندما تموت سلمى، تصبح معاناتها املتزايدة أكثر مما يستطيع تحمله. ضحية بريئة أل 

لذلك انتهى به املطاف في مصحة في أملانيا، ليست بعيدة عن الجامعة التي تحققت فيها أحالمه 

 الرومانسية.

 اجنتتساال 

اوية في منطقة صحر  تعتبر مدن امللح لعبد الرحمن منيف ملحمة في تمثيلها ملجمل حياة اإلنسان

شاسعة، حيث تم اكتشاف النفط ويؤثر بشكل كبير على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 أدبًيا يركز 
ً
لألمة بأكملها. من أجل احتضان جوانب مختلفة من الحياة البشرية، يكتشف منيف شكال

 على كل من الفعل والشخصية.

جًدا بحيث يشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من اإلعدادات  وبالتالي، فإن نطاق الرواية واسع    

والشخصيات واملجتمعات االجتماعية واألحداث التاريخية وما إلى ذلك. ولهذا السبب، ال يتم تنظيم 

 من ذلك، يقدم مجموعة من الحكايات 
ً
السرد حول بطل واحد أو مكان واحد أو حدث واحد. بدال

خالل سلسلة من الشخصيات املركزية التي لم يعد وجودها  واملشاهد املرتبطة ببعضها البعض من

موجوًدا بمجرد أن يؤدي كل منها مهمته، مما يسمح بظهور مساحة أخرى. تتمثل إحدى إنجازات عبد 

الرحمن منيف املميزة في طريقته في دمج قصص النجاح املختلفة للرواية لتشكيل وحدة كاملة في النهاية. 

 أخرى أو من شخصية إلى أخرى تم إعداده بعناية بحيث ال يمكن الشعور به. إن انتقاله من حبكة إلى

يبدو أن عبد الرحمن منيف قد استفاد من تقنيات الحداثة، وهي تيار الوعي، واملونولوج الداخلي،     

وتعدد الرواة، واالستخدام املكثف للحياة مثل الحوار، وهو ما استخدمه بنجاح في معظم رواياته. يبدو 

ن روايته "مدن امللح" هي مزيج من تقنيات السرد الحديثة والشكل الكالسيكي للسرد. يقدم منيف أ
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شخصياته املركزية بطريقة مختلفة عن تصوير البطل في الرواية التقليدية. "أبطاله" ليسوا بطوالت وال 

 استثنائيين. إنهم أناس عاديون مع إخفاقات بشرية.

 : املراجع
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 .الجمهورية العربية السورية دمشق 
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 واقع تعليم القراءة في املدرسة الجزائرية . 

 عبد الحميد خالدي

 جامعة الشلف . كلية اآلداب و الفنون.

   khaldiabdelhamid1986@gmail.com:  اإللكتروني  البريد

 مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحديد واقع تعليم نشاط القراءة في املدرسة الجزائرية  من         

خالل  طورها االبتدائي ، على اعتبار أن هذا الطور يمثل مرحلة قاعدية  وحجر األساس  

في التعليم  األساس ي بفاعليته  في بناء  التعلمات  األساسية املتمثلة في القراءة و الكتابة 

 إكساب  التالميذ املهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم.، وكذا 

إن الغاية من البحث في نشاط القراءة  لم يأت من فراغ، بل جاء لعدة أسباب ، لعل        

أهمها  أنها واحدة من أهم املهارات اللغوية التي يمارسها الطفل داخل املدرسة وخارجها  

لية، تشمل تفسير الرموز املكتوبة)الكلمات والتراكيب(، ووصلها  ، إنها عملية فكرية عق

 باملعاني ، ثم تحليل وشرح تلك  املعاني وفقا ملكتسبات املتعلم القارئ.

وال شك أن عينة البحث محور مهم في البحث التربوي، باعتبارها الفئة التي يقوم       

كلة من  عليها البحث ، و من أجل  إنجاح هذه الدراسة  اخترنا
َ
أن تكون عينة البحث ُمش

فئتين ، فئة ممثلة في تالميذ و تلميذات السنة الرابعة ابتدائي ، و هذه الفئة كانت حقال 

للدراسة امليدانية  حول تعليم نشاط القراءة من خالل تقنية املالحظة ، والفئة الثانية 

م وجنسهم وخبرتهم ( معلم ومعلمة  على اختالف أعماره50و هي  العينة املكونة من )

 امليدانية ، وهذه الفئة  هي من قام عليها االستبيان. 

إن هذه الدراسة  كشفت الضبابية  املوجودة  في املدرسة االبتدائية  الجزائرية  من      

خالل تعليم  مهارات اللغة العربية عامة ، و مهارة القراءة خاصة ، حيث توصلنا إلى  

، النقص الفادح في التكوين لدى املعلمين وعدم جاهزية  جملة من النتائج ، لعل أهمها

دون نسيان الجهد  املدرسة الجزائرية باإلمكانيات الالزم توفرها في املقاربة بالكفاءات،

mailto:khaldiabdelhamid1986@gmail.comالبريد
mailto:khaldiabdelhamid1986@gmail.com


الجزائرية   المدرسة في القراءة تعليم واقع، خالدي  الحميد عبد 376  

 

  

املبذول من طرف بعض املعلمين في سبيل تنمية مهارات اللغة العربية عامة ، وتنمية  

 مهارة القراءة )فهم املكتوب( لدى التلميذ.

  القراءة، التعليم، املدرسة الجزائرية، الطور االبتدائي، التدريس بالكفاءات . الكلمات الرئيسية :
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من املتعارف عليه  أن إتباع منهج معين من مناهج البحث تفرضه طبيعة  البحث ،والبحث الذي          

التربوية  التي تستلزم املنهج  الوصفي الذي يعد " طريقة لوصف بين أيدينا ينتمي إلى فصيلة البحوث 

املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة ، وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على 

)دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية،  أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها  "

 ( 183، ص 2000

 إن هذه الورقة البحثية تهدف إلى :

 تحديد واقع تعليم مهارة القراءة في املدرسة الجزائرية. -1

 الكشف عن طرائق التدريس املعمول بها في املدارس االبتدائية عن طريق املالحظة. -2

 الكشف عن التفاوت الحاصل في املستوى  التكويني  بالنسبة للمعلمين. -3

 فاعلية  التدريس  عن طريق املقاربة بالكفاءات  في املدرسة الجزائرية.تحديد مدى  -4

وقد جاءت هذه األهداف إيمانا منا ملا يتخبط فيه واقع تعليم مهارات اللغة العربية في الوطن العربي        

 عامة وفي الجزائر خاصة ،وعلى ضوء هذه اإلشكالية صيغت األسئلة اآلتية:

إمكانيات ما جدوى التمسك باملقاربة بالكفاءات في النظام التربوي الجزائري بالنظر للنقص الفادح في     -

 تطبيقها ؟

 ما هو واقع تعليم نشاط القراءة في املدرسة الجزائرية ؟  -

 ما هو موقع نشاط القراءة بالنسبة للمهارات اللغوية األخرى ؟    -

 ما مدى تأثير اللهجات العامية على متعلم اللغة العربية  ؟  -

 دراس ي ؟ ما مدى تأثير الظروف االجتماعية على املتعلم في التحصيل ال  -

تكمن أهمية الدراسة في أهمية التعليم االبتدائي بالنسبة للمجتمع الجزائري باعتبارها مرحلة مهمة          

بالنسبة لكل تلميذ ـ وكذا أهمية تنمية مهارة القراءة لدى املتعلم في  املدرسة االبتدائية باعتبارها  املكون  

هارات ، بل تتعداها إلى مختلف امليادين الدراسية الفعلي لجميع املهارات  واملحور الذي تدور حوله جل امل

. 

 منهج الدراسة

 هداف الدراسةأ

 أهمية الدراسة
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 لهذه الدراسة ،واملتمثلة في أقسام السنة الرابعة ابتدائي ، حيث          
ً
 ِخْصبا

ً
هي العينة التي كانت حقال

م مهارة  كان تالميذ وتلميذات  هذه األقسام مجاال بشريا إلجراء هذه  الدراسة  و املتمثلة في واقع تعلي

 القراءة .

 أدوات جمع البيانات : 

 من بين األدوات البحثية التي كانت سندا لنا في هذه الدراسة هي :

 (:  Observationاملالحظة )-1

تعد من أقدم طرق جمع البيانات واملعلومات الخاصة بظاهرة ما ، كما أنها الخطوة األولى في البحث          

العلمي وأهم خطواته، تعني املالحظة بمعناها البسيط: االنتباه العفوي إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر ما،  

ظاهرات أو الحوادث أو األمور بغية أما املالحظة العلمية فهي : انتباه مقصود  و منظم  و مضبوط  لل

)الضامن،  ولعل املالحظة تمر  بخطوات أهمها  (317، ص 2000)دويدري،  اكتشاف أسبابها  و قوانينها

 : (95، ص 2007

 اختر املوقع الذي تريد مالحظته والذي يعطيك فهما جيدا  للظاهرة املراد دراستها . -

 لية حوله.أدخل للموقع املراد مالحظته، وخذ مالحظات أو  -

 حدد ماذا تريد  و من تريد أن تالحظ ، وكم يستغرق منك وقتا .  -

 احصر نطاق مالحظتك  بالظاهرة املدروسة  حتى ال تثقل باملعلومات الكثيرة. -

 سجل املعلومات التي تشاهدها. -

 بعد االنتهاء  من املالحظة انسحب من املوقع، اشكر املشاركين.  -

 

 ( :  Questionnaireاالستبيان )-2

يعد االستبيان  أحد وسائل البحث العلمي املستعملة على نطاق واسع  من أجل الحصول على          

بيانات أو معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم و دوافعهم  أو معتقداتهم، و تأتي أهمية  

له من انتقادات ، من أنه اقتصادي في الجهد   االستبيان بوصفه أداة لجمع املعلومات مع كل ما يتعرض

، وهو أداة مفيدة من أدوات (87، ص 2009)عمر، والوقت إذا ما قورن  بكل من املقابلة و املالحظة 

البحث العلمي للحصول على الحقائق ، والتوصل إلى الوقائع  و التعرف على الظروف  واألحوال و دراسة 

يساعد املالحظة ويكملها  ، وهو  في بعض األحيان  الوسيلة العلمية  املواقف واالتجاهات و اآلراء ، 

 . (329، ص 2000)دويدري،  الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية

 عينة الدراسة 
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و من أجل  القيام بهذا النوع من االستبيان قمنا  باختيار مجموعة من املدارس االبتدائية  والتي وزعنا      

 ( استبيان على معلمي التعليم االبتدائي50ع  عشوائيا ، وزعنا خالله )عليها االستبيانات  وكان هذا التوزي

تعد القراءة أكبر نعمة أنعم هللا بها على عباده، كيف ال  وهي تمثل أول كلمة نزلت على سيدنا محمد         

َق" ، وهذا  
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  ِباْسِم َرِبِّ

ْ
َرأ
ْ
صلى هللا عليه وسلم  من هللا عز وجل  في محكم تنزيله في قوله تعالى " اق

 تمع.دليل على أهمية القراءة في حياة الفرد واملج

إلى كالم منطوق، في عملية عقلية تهدف إلى تفسير   إنها اإلدراك البصري للرموز املكتوبة وتحويلها      

 الرموز و الحروف و الكلمات و التفاعل مع ما يقرأ فيقوم بالتحليل و النقد  واملقارنة و االستنتاج 

تعني إدراك القارئ الرموز املكتوبة   ويعرفها سامي الحالق  بأنها : عملية عقلية  (20، ص  2017)محفوظ،  

و النطق بها وصوال إلى فهم  املعاني التي قصدها الكاتب واستخالصها وتنظيمها و التفاعل معها و  

إنها عملية  عقلية مركبة  وذات شكل         (179، ص 2010)الحالق،  االستفادة منها في حل مشكالته

بحيث أن  كل درجة تفكير تعتمد على ما تحتها وال تتم بدونها، هرمي يرتبط بالتفكير بدرجاته  املختلفة  

فإن عملية القراءة تماثل جميع العمليات التي يقوم بها األستاذ في التعليم  فهي تستلزم الفهم  و الربط 

، و يمكن تعريفها  من حيث هي عملية  استكشافية  تنويرية  تأويلية  (64، ص  2010)عاشور،  واالستنتاج  

د داللي مقصود، و بهذا التحديد يمكننا أن نذهب مع املحاوالت التي ترمي إلى اعتبار القراءة  ذات بع

عملية مكملة  لعملية الكتابة  فال قراءة من دون نص مكتوب، وبالتالي فالقراءة هي فعل ذهني  منتج 

ذات بعد مستقل يؤدي  إلى استنباط  نص  جديد  يعتمد في تشكله على آليات القراءة كعملية  ذهنية 

، ويرى جمال قاسم  (79، ص 2011)اسماعيل،  ،ربما يستمد بعض السمات تحفزه من النص املكتوب

أن القراءة نشاط فكري  وبصري صاحبه إخراج  صوت وتحريك شفاه أثناء القراءة  الجهرية  من اجل 

)قاسم،   ل معها و االنتفاع بهاالوصول إلى فهم املعاني  من األفكار التي تحملها الرموز املكتوبة و التفاع

، ومن خالل هذه التعريفات يمكن القول أنها  تشترك في أن القراءة   (2020الح الدين،  ص؛    119، ص  2000

عنى بتفسير الرموز وفهم معانيها.
ُ
 عملية فكرية وبصرية  ت

ت رياحها  على املدرسة الجزائرية  قد غيرت الكثير من األفكا         ر و  ولعل اإلصالحات  الجديدة  التي َهبِّ

املصطلحات، والقراءة بمنظورها القديم واحدة من هذه املصطلحات التي شملها التغيير ، فأصبحت بما 

يعرف في املناهج الجديدة بـ : )فهم املكتوب(، وهو عملية فكرية تترجم الرموز إلى دالالت مقروءة ، فهو  

املعلومات،و تقييم النص(،  املركبات )الفهم،إعادة البناء،استعمال نشاط  ذهني يتناول مجموعة من

ويعتبر أهم  وسيلة  يكتسب  املتعلمون من خاللها املعرفة  ويقفون على املوروث  الثقافي  والحضاري ، 

و إثراء تفكيرهم و  وتدفعهم ألن يكونوا إيجابيين  في تفاعلهم مع النص و محاورته لتوسيع دائرة خبراتهم

 في مفهوم القراءة
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واملحفوظات و املطالعة   نشاط القراءة امليدان يشملتنمية  املتعة  وحب االستطالع عندهم ، و 

 . (5، ص 2016)الوطنية، 

يظهر التطور الكبير الذي لحق  بمهارات القراءة واتساع مجاالتها، والتي  مالت معظم  التعريفات     

 السابقة  إلى تصنيفها  إلى مستويين :

عرُّف الكلمات .  -أ
َ
 مستوى املهارات  العقلية  الدنيا: فك الرموز و ت

 ذوق والتقويم.مستوى املهارات العقلية العليا : الفهم و االستنتاج و النقد والت -ب

وهذه املهارات بنائية تراكمية ، تبدأ باملهارات األساسية  البسيطة و تتطور تبعا للمرحلة العمرية ،     

بحيث  يتم التدرج  في تناول  هذه املهارات  و اكساب املتعلم  ما يلزم منها على ضوء  احتياجاته املعرفية   

، ص  2011)البصيص،    ة البنائية من خالل الشكل اآلتي والنفسية  واالجتماعية ، ويمكن توضيح العالق 

54-55 ) 
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 تعرف الكلمات 
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 التذوق 

 التقويم 
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 تطور مهارات القراءة وارتباطها بعمر املتعلم .( : 1الشكل رقم )  

 :(99، ص 2010)مصطفى،  ويوجز عبد هللا  علي مصطفى  جملة من املهارات الخاصة لنشاط القراءة 

 القدرة على استنتاج معاني بعض املفردات. -

 القدرة على معرفة معاني اصطالحية تستخدم في مجاالت علمية مختلفة . -

 القراءة للترديد املباشر للمقروء)آلي بدون فهم، آلي مع فهم(. القدرة على  -

 القدرة على البحث عن فكرة معينة. -

 القدرة على  مناقشة اآلراء مؤيدا أو معارضا.  -

 القدرة على الكشف عن مشكالت جديدة قد تكون بارزة في النص أو متصلة به. -

 لرئيسية فيه.القدرة على االطالع السريع على نص معين و تحديد النقاط ا -

 القدرة على تقييم النصوص التي نقرؤها من حيث قوانين الكتابة  و النحو و التعبير . -

 القدرة على التلخيص الشفوي أو الكتابي. -

 القدرة على كتابة تقرير عن املقروء. -

 القدرة على تحصيل املادة العلمية واستذكارها.  -

 التي  تتضمن رأيا ما.القدرة على العثور من النص على األدلة املوضوعية  -

 القدرة على تحقيق مهارات القراءة الجهرية بشكل متكامل.  -

 القدرة على تحقيق مهارات القراءة الصامتة بشكل متكامل.  -
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 أوال: القراءة الصامتة :

بعينين  هي  القراءة التي  يعتمد  القارئ فيها  على عينيه و عقله فقط ، فينظر إلى املقروء   

فاحصتين ويستوعب ما يقرؤه بعقله دون أن يتلفظ أو يهمس أو يحرك لسانه  وشفتيه  بأي كلمة، بل  

يحرص على التأمل  الجيد ببصره و حصر ذهنه  في املادة املقروءة واالنتباه لترتيب أفكاره وعدم االنشغال 

للون من  القراءة عدم  االستسالم  بأي مثير خارجي  يمكن أن يصرفه  عما بين يديه ، كما  يتطلب  هذا ا

، و املراد  بها القراءة    (208، صفحة  2010)الحالق،    للشرود الذهني  أو التفكير في ش يء غير املادة املقروءة

السرية  التي ال صوت فيها  وال همس  وال تحريك لسان أو شفة ، فهي عملية  فكرية  تقوم على  التعرف 

 . (129، ص  1983)السمان،  البصري للرموز الكتابية  ، ثم اإلدراك العقلي ملدلوالتها

 مزايا القراءة الصامتة :

 :(141- 140، ص 1991)مدكور،  راءة يحقق األغراض اآلتيةيرى احمد مدكور أن هذا النوع من الق

زيادة سرعة املتعلم في القراءة مع إدراكه للمعاني املقروءة ،وقد ظهر من خالل تطبيق اختبارات  -1

القراءة على التالميذ أنهم عندما يجيبون عنها في صمت يستغرقون وقتا اقصر مما أجابوا عنها 

 عرقل الفهم. جهرا ،وان القراءة الصامتة ال ت

العناية البالغة باملعنى ،واعتبار عنصر النطق ُمشتتا يعوق سرعة التركيز على املعنى  وااللتفات  -2

 إلى الخبرات الفنية  التي تتاح للقراءة الصامتة.

إنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها  اإلنسان  في مواقف الحياة املختلفة يوميا ،ولهذا  -3

 ا وتعليمها لألطفال منذ الصغر.يجب  التدريب عليه

زيادة قدرة التالميذ على القراءة  والفهم في دروس القراءة و غيرها من املواد ،وهي تساعده على   -4

تحليل ما يقرأ و التمعن فيه ، وُتنمي فيه الرغبة لحل املشكالت ،والقراءة الصامتة  من أهم 

ر  له إشباع  حاجاته وتنمية  ميوله   الوسائل التي تحقق للقارئ كثيرا من األهداف ، ألنها ُتيسِّ

 وتزوده  بالحقائق واملعارف و الخبرات الضرورية في حياته.

ومهما يكن فإن هذا النوع أصبح ضروريا جدا في حياتنا االجتماعية بالنظر للمواقف الكثيرة التي        

ة االبتدائية و التي تعمل على تهيئتهم يقتضيها هذا النوع باإلضافة ألهميته البالغة بالنسبة لتالميذ املرحل

 للحياة املستقبلية  وتنمي فيهم حب القراءة واالطالع على الثقافات األخرى.

 أنواع القراءة
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 ثانيا : القراءة الجهرية:

تعني القراءة الجهرية تحويل الرموز املكتوبة إلى رموز صوتية  عن طريق النطق  مع حسن األداء       

وت وتحريك اللسان والشفتين، وتتطلب مهارات صوتية، وإلقاء و والفهم ، وهي تقوم على رفع الص

إحساس باملزاج واملشاعر التي قصدا الكاتب ،وبهذا املفهوم يتبين لنا أن القراءة الجهرية أصعب من 

القراءة الصامتة ، ألنها تستغرق وقتا أطول مما تستغرقه القراءة الصامتة و تستخدم الحواس 

،  2010)الحالق،  العين والعقل إلى جانب النطق و الصوت واإلدراك  والفهم املستخدمة  نفسها ، وهي

، إنها القراءة التي ينطق القارئ خاللها باملفردات والجمل املكتوبة صحيحة في مخارجها    (210ص 

 .(67، ص 2010)عاشور،  مضبوطة في حركاتها ، مسموعة في أدائها ، معبرة عن املعاني التي تضمنتها

 

 

 القراءة الجهرية : مزايا

هي أحسن وسيلة إلتقان النطق ، وإجادة األداء، وتمثيل املعاني ، وخصوصا في الصفوف األولى ، كما       

ى عالجها ، وهي   تساعد  في الصفوف   –أيضا    –أنها وسيلة للكشف عن أخطاء التالميذ في النطق ، فيتسنَّ

لصوتي و املوسيقى اللفظية ، وهي وسيلة لتشجيع الراقية على تذوق األدب  بتعرف نواحي االنسجام  ا

التالميذ النجباء و ذوي الخوف والتهيب  وعالج هذا الداء فيهم ، وال غنى عن القراءة الجهرية في املواقف 

ِعدُّ التالميذ للمواقف الخطابية ، و ملواجهة الجماهير ، والحديث 
ُ
التي تستدعي رفع الصوت ، كما أنها ت

 .(69راهيم، د ت، ص )اب إلى الجماعة

 

يعتبر حسن شحاتة من أهم الدارسين  الذين تطرقوا إلى قضية الفهم القرائي حيث عده " عملية     

عقلية  معرفية  يصل بها القارئ  إلى معرفة املعاني  التي يتضمنها  النص املقروء ، نثرا كان أم شعرا اعتمادا 

الجمل  والفقرات  ربطا يقوم على  على خبراته السابقة ، وذلك  من خالل قيامه  بالربط بين الكلمات  و

عمليات التفسير  واملوازنة ،والتحليل ، و النقد ، و يتدرج في مستويات تبدأ بالفهم  الحرفي للنص  وتنتهي 

، ص  2012)شحاتة،  بالفهم اإلبداعي  له حتى يتمكن من بناء املعنى  من النص من خالل تفاعله معه"

ة  لفهم معنى الجملة ، ثم لفهم معنى  الفقرة ، تمييز الكلمات ، إدراك  ، انه  يقوم على فهم معنى الكلم  (84

املتعلقات اللغوية  ، التمييز بين  املعقول وغير املعقول ، معرفة  سمات الشخصية  إدراك عالقة  السبب 

بالنتيجة ، إدراك القيمة املتعلقة من النص ، وضع عنوان مناسب للقطعة ، التمييز بين  ما يتصل  

 الفهم القرائي ومستوياته
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املوضوع و ما ال يتصل به ، معرفة الجملة املحورية في النص ، كما انه عملية عقلية ما وراء معرفية  ب

،  2006)سعد، تقوم على مراقبة التلميذ لذاته والستراتجياته التي يستخدمها  أثناء القراءة وتقييمه له 

 .(97ص 

االستيعاب القرائي ويعرفه بأنه : " ويطلق طه علي حسين الدليمي على هذا املصطلح بتسمية           

محصلة ما يستوعبه القارئ وما يستنتجه من معارف وحقائق باالستناد إلى الخلفية املعرفية ، وتبدأ  

هذه العملية بإدراك الرموز املكتوبة  أي بادراك الغرض الذي يرمي إليه الكاتب، وعليه فاالستيعاب 

 . (10، ص 2009دليمي و الوائلي، )الديناميكي حيوي بين القارئ و املقروء" 

" وقد حاول بعض الباحثين التفريق بين مصطلحين هما : الفهم القرائي ، و االستيعاب القرائي             

، والتي تعني الفهم ،  وكلمة  understanding ،وذلك انطالقا من وجود  كلمتين انجليزيتين هما :

compréhension    والتي تعني الفهم أيضا، و أشير إلى أن كلمة االستيعاب  أعم و أشمل من كلمة الفهم ،

يقف بالقارئ عند حدِّ املعنى الظاهري أو السطحي أو الحرفي، أما  –من وجهة نظرهم  –، الن الفهم 

ا بين  االستيعاب، فيعني إحاطة القارئ بالنص القرائي إحاطة تامة،  بحيث يفهم ما على السطور ، وم

،  2010)الباري،  السطور ، وما وراء السطور كما انه يراقب تفكيره قبل القراءة ، وفي أثنائها ،وبعدها ".

 (27ص 

 مستوياته :

حددها )كارلين روبرت( في ثالث مستويات  ، ولعلها املستويات التي اتفق  عليها أغلب الدارسين ، وهي   

 :(68-67، ص 2010)الباري، 

 (  littéral compréhensionمستوى الفهم الحرفي )  املستوى األول:

ذا  املستوى  يشير إلى قدرة القارئ على فهم ما طرحه الكاتب في موضوعه، وهذا املستوى يركز فيه  وه    

القارئ على فهم املعنى الظاهري أو السطحي للرسالة اللغوية ، فمثال عندما  يطلب املعلم من تلميذه أن  

أو بأسلوبه الخاص عما فهمه من الدرس ، فإن استجابة الطالب في هذه الحالة تعبر   يعبر بلغته الخاصة

 عن فهمه الظاهري للموضوع املقروء ، ويركز هذا املستوى من مستويات الفهم على املهارات التالية :

 تعرف التفاصيل. •

 األفكار األساسية .  •

 تسلسل األحداث و تتابعها. •
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 املقارنات في املقروء.تحديد التضاد أو  •

 تحديد السبب و النتيجة في النص القرائي. •

 

 

 (  inferential compréhensionاملستوى الثاني : مستوى الفهم االستنتاجي   )

ص ، الستخالص املعاني التي لم يصرح         ويشير هذا املصطلح إلى قدرة القارئ على الغوص في أعماق النِّ

بها الكاتب بشكل  مباشر ،و تحديد املعاني العميقة ،  وهذا املستوى يعرف بمستوى القراءة فيما بين  

 السطور ، ويتضمن هذا املستوى  املهارات اآلتية :

 وردت في  مستوى الفهم  الحرفي. جميع املهارات التي •

 التنبؤ بالنتائج بناًء على املقدمات املعروضة في  النص. •

 التفسير الرمزي أو املجازي للغة. •

   (Critical Evaluation compréhensionاملستوى الثالث : مستوى الفهم التقويمي أو الناقد )

فكار و املعلومات التي أوردها  الكاتب في  املستوى يتضمن  قدرة القارئ على الحكم  على األ  وهذا    

موضوعه ، فضال عن تحديد  القارئ املعلومات التي يعرفها عن هذا املوضوع  أو ذاك ، واستجابته له 

 سواء بالقبول أو الرفض ، ومن مهارات هذا املستوى ما يلي :

 تمييز الحقيقة من الخيال. •

 التمييز بين الحقيقة و الرأي. •

 أو الشرعية. الكفاية والصحة •

 تحديد املناسبة . •

 تحديد القيمة. •
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 املرغوبية . •

 القابلية . •

وصفوة القول  أن القراءة تعد  من املهارات األساسية الواجب تعلمها  لدى التلميذ  ملا في ذلك من       

 فائدة عليه و على املجتمع الذي يتطور اجتماعيا  واقتصاديا من خالل الفعل القرائي للفرد.

 

تأخذ مهارة تعليم القراءة  )فهم املكتوب( حيزا  واسعا  في املنظومة التربوية  الجزائرية عامة، والتعليم       

االبتدائي خاصة، بالنظر لعدة معطيات ، أهمها الحجم الساعي  املخصص لهذا امليدان  في األسبوع ،  

 والذي يأتي ميدانيا كاآلتي :

ــــــــــــــ   ـــــــأداء وفهم ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  د 45ـ

ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  د90الظاهرة التركيبية  النحوية ــــــــــــــ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــ  د 90الظاهرة الصرفية  اإلمالئية ــــــــــــــــ

دقيقة في األسبوع ،  وهو رقم كبير إذا ما قورن بالحجم الساعي  225وملخص هذا الحجم الساعي          

لباقي املهارات )فهم املنطوق ، التعبير الشفهي،التعبير الكتابي(، وهذا إن دل على ش يء ، فإنما يدل على 

 ي .املكانة الهامة  التي تحتلها القراءة في الوسط التربوي و التعليم

وخالل الدراسة امليدانية  التي وقفنا فيها على  الجزء األول  من تعليم مهارة فهم املكتوب  في أقسام          

السنة الرابعة ابتدائي محل الدراسة  والتي كانت مخصصة لألداء والفهم لقرائي ، حيث وفي وضعية  

ى تقويم  السلوك املدخلي  للمتعلمين  االنطالق)الوضعية املشكلة(، والتي تعد وضعية تشخيصية تهدف إل

وتكون في بداية الدرس وعادة ما تترجم هذه الوضعية  على شكل سؤال  تمهيدي من اجل الولوج في 

 موضوع درس  القراءة مباشرة. 

مثال عن ما وقفنا عليه من أسئلة  تمهيدية حول هذا النص القرائي الذي ينتمي إلى محور القيم  

 اإلنسانية :

 افق األب ابنته إلى املدرسة ؟ ملاذا ر 

 كيف استقبل املدير األب وابنته ؟

 الدراسة امليدانية : النص املقترح : مع عصاي في املدرسة
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 ولعل إجابات التالميذ كانت تدل على كثير من الوعي  والفهم  للنص محل الدراسة  .

 وهذه بعض اإلجابات التي وقفنا عليها من طرف التالميذ:

 ألن ابنته ال تعرف املدرسة . -

 ألنها أول مرة  تذهب إلى املدرسة . -

 ألنها تعاني من إعاقة حركية . -

 الن املدير أحس بالشفقة عليها . -

 .وغيرها من اإلجابات الجديرة باالهتمام

 ثم قام املعلم بتدوين العنوان على السبورة:

 *مع عصاي في املدرسة *
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و التعبير  باليدين،  ثم كانت هناك قراءة   كثير من الشرحثم قرأ املعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  فيها  

 دقائق.  07إلى 05صامتة  من طرف التالميذ  في حوالي 
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إن كفاءة القراءة  الصامتة لها مؤشرات البد أن تحدث من أجل تحقيق هذه الكفاءة ،ولعل الهدوء         

فيما بعد حول النص  محل القراءة  هو   التام داخل  القسم من خالل  ما الحظنا وكذا إجابات التالميذ

 ما دل على تحقق كفاءة القراءة الصامتة . 

م املعلم النص  إلى فقرات مع قراءة جهرية من طرف التالميذ  وكان         بعد هذه القراءة  الصامتة ، قسَّ

ردات أن هناك بين الحين واآلخر شرح لبعض املفردات الصعبة ، ولعل ما ُيالحظ على شرح  هذه املف

املعلم  يشرح  بعض املفردات  الصعبة  التي لم يرد شرحها في الكتاب  املدرس ي من خالل محور )رصيدي 

 الجديد(.

 مثال: َعرَّج ،أُهمُّ ، ترتطم ..............إلخ.

وهذه الفئة من املعلمين  يمكن وصفهم  بفئة  الخبرة وأصحاب التكوين العالي مقارنة ببعض املعلمين        

الذين يعجزون عن إيصال املعلومات والثراء اللغوي  إلى ذهن املتعلم، وهذا راجع لعدة  أسباب لعل 

 أهمها : النقص  في التكوين  والعشوائية في التوظيف .

وبالعودة إلى الفئة األولى  من خالل املالحظة وجدنا أنهم يقومون بجهد مضاعف في سبيل إيصال      

م  ثروة لغوية من خالل نص القراءة  وكذا تصحيح األخطاء القرائية  التي عادة املعلومة وإكساب املتعل

ما يقع فيها التالميذ ، وكأمثلة عن ذلك كانت  هناك بعض األخطاء أثناء القراءات الجهرية للمتعلمين ،  

 مثال:

 الخطأ في  -
ً
حا ِ

القراءة  يقول احد التالميذ :)راقفني أبي إلى املدرسة(وهنا يتدخل املعلم ُمَصحِّ

 )رافقني( مع تدريب  التلميذ على نطقها من خالل قراءتها عدة مرات .

َر بي أبي إلى ُحرجة القسم( ،و هذه   - وهذا تلميذ آخر يقرأ الجملة كما يلي: )ولدى خروجنا َعجَّ

األخطاء هي من أهم األخطاء القرائية  التي يقع فيها التالميذ، وبالعودة إلى النص و القسم محل 

سة فإن ما يالحظ أن جل التالميذ  يقرؤون النص قراءة سليمة مسترسلة، فيها نطق صحيح الدرا

ملخارج الحروف، باستثناء بعض الحاالت الشاذة التي تعاني صعوبات  في القراءة  لعدة أسباب  

 ال حول للمعلم فيها وال قوة  وهذه الفئة  تحتاج إلى حصص املعالجة  البيداغوجية .

دة  إلى شرح املفردات ،فإننا  نجد أن هذه املفردات التي قام  املعلم بشرحها للتالميذ  وهي غير وبالعو        

مشروحة في الكتاب املدرس ي ، تعد من املفردات الصعبة على املستوى العمري  والفكري لتالميذ السنة 

وعلى الساهرين في إعداد الرابعة ابتدائي، وكان جديرا بل واجبا على القائمين على املنظومة التربوية  
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املناهج و الكتب املدرسية  شرحها ، ليسهل  على التالميذ  استيعابها  وبالتالي  فهم النص  من خالل  فهم 

 هذه املفردات .

تواصلت قراءة املتعلمين  من خالل نظام  القراءة بالفقرة وبتوجيه سليم من املعلم من  خالل طرح       

تفاعل  أكثر مع النص  من أجل فهم واستلهام  معانيه ،وقد ظهر هذا التفاعل أسئلة هادفة  تدفعهم  لل

من خالل االحترام التام لعالمات الوقف، وكذا قلة األخطاء النحوية  والصرفية  من طرف  التالميذ  أثناء 

 القراءة .

ام التالميذ باستنباط  ومن أجل التنويع في الدرس وإثراء الفهم ،و هو ما يتطلبه  التدريس بالكفاءات، ق   

عناوين أخرى للنص  محل الدراسة ، و هو ما  دل على الفهم العميق  لخبايا النص ، ومن هذه العناوين  

 البديلة  نورد هذه األمثلة :

 رجاء والعصا. -1

 إنسانية املدرس. -2

 معاناة رجاء وإنسانية املعلم. -3

ف من املعلم للتالميذ للقيام بحوار مسرحي  يجسد  ودائما في إطار  التنويع في الدرس، كان هناك تكلي       

الحظ من خالل  هذا  
ُ
أحداث النص ، يحمل في طياته  الكثير من املفردات  اللغوية  و املرادفات و امل

الحوار أن التالميذ  أبدعوا في تقمص الشخصيات  الواردة في النص ، وهو ما أعطى أكثر مفهوميه  للنص 

. 

لية لنشاط  القراءة  تطرق املعلم إلى الظاهرة  التركيبية  النحوية  من خالل الكفاءات وفي الحصة املوا      

 النحوية لدى املتعلم .

واملالحظ أن املعلم استغنى  عن الكتاب ، وبالتالي االستغناء  عن النص  املكتوب، وبدأ بطرح األسئلة          

من أجل التعمق أكثر في الفهم و من أجل تسهيل  مختلف التراكيب  النحوية  والصرفية  من خالل 

 بورة :األسئلة  وكذا  إجابات التالميذ  والقيام بكتابة بعض الجمل  على الس

 ولدى خروجنا عرَّج بي أبي إلى حجرة القسم . -      

ثم طرح التالميذ عدة أمثلة من خالل  النص على هذا الشكل : أي  تحتوي على فعل واسم و حرف     

 )أنواع الكلمة( وهو محور الظاهرة النحوية. 
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 خشبي. مقعد  على َجلست -

 .مقعديحافة  على وضعتها -

  أراهو ما  -
ِّ
 إال

ً
 .   أمامي واقفا

و من اجل التعمق النحوي  أكثر  كانت هناك قراءات  من طرف التالميذ  لهذه األمثلة ، مع قيام املعلم       

بطرح بعض األسئلة  من أجل  الوصول إلى القاعدة  النحوية ، وهو ما تهدف إليه املقاربة بالكفاءات ، 

 مية التعلمية :من خالل  جعل املتعلم هو محور العملية  التعلي

 وكان الوصول إلى القاعدة من خالل هذا الجدول الذي وضعه املعلم :

 الحرف الفعل االسم

 مقعد

 مقعدي

 جلست

 وضعتها

 على

 على

 و  ، ما

 

 ومنه تم التعرف على االسم و الفعل والحرف ، وبالتالي الوصول إلى القاعدة :

 ش يء ما.االسم : كل لفظ ُيسمى به إنسان أو حيوان أو  •

 الفعل :هو كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن من املاض ي و املضارع و األمر.  •

 الحرف : هو كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غيره . •

وعلى هذا  املنوال  وفي حصة أخرى  كان الهدف منها  اكتشاف  الصيغ الصرفية  و املتمثلة في الضمائر  

التالميذ  للنص األصلي محل الدراسة  من خالل بعض األسئلة   املنفصلة ، كان هناك استذكار  من

 الهادفة واملوجهة  من طرف املعلم  .

بعدها كانت هناك قراءات نموذجية  جهرية  من طرف  التالميذ للنص املقروء كامال تارة  وعلى نظام 

 الفقرات تارة أخرى .
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 ميذ  وامللخصة ببعض األمثلة :ثم كانت بعض األسئلة من طرف املعلم تليها إجابات  التال 

 مثال : 

 وأبي دخلنا املكتب. أنا -

 إلى رجاء. هموجه التالميذ أنظار  -

 أمرني برفع رأس ي . هو -

 دخلنا املكتب .  نحن -

 وبعدها كانت أسئلة من أجل الوصول إلى الهدف .

ــــــــــــــ تدل على الضمائرعلى ما تدل الكلمات امللونة  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتلي 

هذه 

األسئلة  

أمثلة 

عن أنواع الضمائر ، وكل هذا من أجل  بناء التعلمات أكثر  والتعمق فيها  وبالتالي  الوصول إلى قاعدة 

 الشروحات  واألمثلة  كانت عن طريق السبورة .هذا املحور الصرفي و املالحظ أن كل هذه 

ومن خالل  هذه الدراسة  امليدانية  واملتمثلة  في بطاقة مالحظة  لبعض املدارس االبتدائية  تبين أن هناك   

تفاوت كبير في بعض املدارس  من خالل فهم بعض املعلمين  ملاهية املقاربة بالكفاءات  تنظيرا و تطبيقا 

هذا هناك بعض املعلمين  يتهيأ لهم أنهم يعملون عن طريق التدريس بالكفاءات  وهم    ، وعلى النقيض من

ال يزالون يزاولون مهنتهم باملقاربات السابقة )املحتويات واألهداف( وهذا من خالل مالحظة  مختلف 

 أطوار التدريس.

 

 

 تحليل االستبيان  ومناقشته : 
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 املدرسة الجزائرية . / مدى فهم املقاربة بالكفاءات في 1

 املجموع غير مفهومة متوسطة جيدة إجابات املعلمين

 50 35 06 09 عدد التكرارات

 %100 %70 %12 %18 النسبة املؤية

 

 

ال يملكون أفكار كافية عن املقاربة بالكفاءات  وهذا راجع  % 70من خالل الجدول تبين لنا أن نسبته  - 

 لعدة أسباب أهمها : 

 *النقص الفادح في التكوين البيداغوجي .

 *التوظيف املباشر لخريجي الجامعات  دون املرور على التكوين الكافي .

ممن يملكون  دراية كافية لهذه التجربة البيداغوجية وهذا راجع إلى أن هذه     %18في حين ما نسبته  -

 غوجي العالي.الفئة من املعلمين ينتمون إلى أصحاب الخبرة  والتكوين البيدا

 

 

 

 

جيدة ¨

متوسطة 

غيرمفهومة 
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 /هل جاءت املقاربة بالكفاءات بالجديد في املدرسة الجزائرية.2

 املجموع نوعا ما ال نعم إجابات املعلمين

 50 09 28 13 عدد التكرارات

 %100 %18 %56 %26 النسبة املؤية

 

 

 %56إن أهم ما يالحظ على هذا الجدول هو النظرة السلبية ملا جاءت به املقاربة بالكفاءات بما يمثل       

 من إجابات املعلمين بالنظر لعدة أسباب أهمها :

 *أن هذه املقاربة  غير مفهومة  بما فيه الكفاية  

 املدرسية الضخمة.*أن هذه املقاربة تصلح للمجتمعات املتطورة ذات اإلمكانيات 

 *أنها تقتل املوهبة الفكرية لدى املتعلم الذي يعاني انعداما في الظروف املعيشية .

 *أنها تحتوي على بعض األفكار و البيداغوجيات الحديثة التي تفوق سن املتعلمين في هذه املرحلة . 

و ذلك راجع للثروة اللغوية  يمثلون نظرة املعلمين لهذه التجربة بايجابية %26في حين  جاءت ما نسبته 

التي ينميها املتعلم  في هذه املرحلة العمرية من خالل  هذه التجربة ،وكذلك ألنها جاءت ملواكبة التطور 

 .الحاصل في مجال اللسانيات

 

 /عالقة نشاط القراءة بباقي املهارات األخرى  للغة العربية . 3

 جموعامل ال توجد عالقة  عالقة وطيدة  اجابات املعلمين

نعم

ال 

نوعا ما
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 50 07 43 عدد التكرارات

 %100 %14 %86 النسبة املؤية

 

 

إن بيانات الجدول تبين  بكل وضوح عن مركزية نشاط  القراءة بالنسبة للمهارات األخرى )التعبير        

الشفهي ،فهم املنطوق،التعبير الكتابي(،حيث تعد محورا تدور حوله جل املهارات ،وكذلك ما يمثله 

ننطلق من النص املقروء  النص املقروء بالنسبة للمقاربة النصية،حيث انه في تعليم املهارات اللغوية 

ونعود إليه في ما يسمى باإلنتاج الكتابي، مرورا بفهم الظواهر النحوية والصرفية ، وهو مما يجعل  من 

 نص القراءة في الكتاب املرس ي مرجعا لكل التعلمات.

 

 / ما مدى مالئمة الحجم الساعي لنشاط القراءة.4

 عاملجمو  نوع ما غير مالئم مالئم إجابات املعلمين

 50 13 06 31 عدد التكرارات

 %100 %26 %12 %62 النسبة املؤية

 

عالقة وطيدة 

التوجد عالقة 
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لنشاط   إن أهم ما يالحظ على هذا الجدول  هو اتفاق أغلبية املعلمين على مالئمة الحجم الساعي      

القراءة في املرحلة االبتدائية مقارنة بما سبق  ،ولعل الوقت املخصص لنشاط القراءة  في املرحلة 

دقيقة( في األسبوع ،هو وقت يسمح للمعلم بتطبيق جميع  كفاءاته التدريسية  من أجل تنمية هذه  225)

 املهارة في ذهن املتعلم . 

في حين  يقع تردد  نوعا ما في إجابات  املتعلمين فيما يخص الحجم الساعي  لهذا النشاط  والتي قدرت     

فئة في تقسيم الوقت  املخصص لهذه املهارة ،خاصة   ، وهذا راجع إلى نقص خبرة هذه ال % 26بنسبة 

 فيما يتعلق بإيصال الظواهر النحوية و الصرفية .

 / ما مدى تأثير التدريس بالعامية  على نشاط القراءة 5

 املجموع تؤثر باإليجاب تؤثر بالسلب إجابات املعلمين

 50 11 39 عدد التكرارات

 %100 %22 %78 النسبة املؤية

 

مالئم 

غير مالئم

نوعا ما 

تؤثر بالسلب 

تؤثر باإليجاب 
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د      عوُّ
َ
إن سلبية التدريس بالعامية أمر مفروغ منه بالنظر لـتأثيرها  على اكتساب اللغة الفصحى و ت

املتعلم على استعمال  هذه اللغة العامية في جل تعامالته املدرسية ، كما أنها تنمي  في ذهن املتعلم ثروة 

قوانينها ، ولعل ما شدِّ انتباهنا هو   لغوية بديلة عن اللغة  الفصحى بعيدة كل البعد عن  أساسياتها و 

 رأي أحد املعلمين حين قال: 

انه يصعب على املعلم التحكم في لغة متعلم يأتي إلى املدرسة ص بيضاء وهو يفرض علينا مسايرة هذا  -

 الوضع  بنوع من الوسطية في التدريس بين العامية والفصحى .

 اءة خاصة الظاهرة النحوية والصرفية ./ الوسائل األكثر مساعدة على تمنية  نشاط القر 6

 النسبة املؤية التكرار الوسائل

 %18 25 الكتاب املدرس ي

 %34 17 السبورة

 %16 08 اللوحة

 50 100% 

 

 

يالحظ من خالل هذا الجدول أن الكتاب  املدرس ي يعد وسيلة تنمية نشاط القراءة بالنظر ملا يحتويه       

من نصوص القراءة وكذا تنمية الثروة اللغوية من خالل املفردات املشروحة في طياته وأيضا ما يحتويه 

ات التي يقدمها املعلم في من قواعد نحوية  وصرفية ، في حين أن السبورة ترتكز أهميتها في الشروح

 .الجانب النحوي والصرفي ، بينما تقل أهمية اللوحة في  تنمية هذا النشاط

  االستنتاج والتوصية

الكتاب المدرسي 

السبورة

اللوحة
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 نتائج البحث : 

 إن هذه الدراسة قد أفادتنا بالخروج بعدة نتائج :    

بالكفاءات، فاملعلمون  إن دور املعلم أكبر من أن يكون موجها فقط مثلما تنص عليه املقاربة  -

 يبذلون جهدا كبيرا في سبيل تنمية املهارات اللغوية .

يعتبر نشاط القراءة أساس تعلم اللغة العربية في املدرسة االبتدائية الجزائرية ،على اعتبار أنه  -

املحور الذي تدور حوله جل املهارات األخرى، وكذا مساهمته في إكساب التلميذ ثروة لغوية 

 يه عن كل املهارات.وفكرية تغن

إن واقع املدرسة الجزائرية ال يخدم بتاتا املقاربة بالكفاءات من خالل انعدام الوسائل  -

 التكنولوجية الحديثة املساعدة لعملية التعلم .

 تأثير العامية على التلميذ. -

ة ممارسة بعض معلمي اللغة العربية ملهامهم التدريسية بالعامية وابتعادهم عن اللغة العربي -

 الفصحى ، وهو ما أنتج جيال ركيكا لغويا .

 ابتعاد التالميذ عن املطالعة وهو ما أدى إلى الضعف في القراءة . -

 صعوبة تدريس نشاط القراءة بالنظر لالكتظاظ الذي تعرفه املدرسة الجزائرية . -

 التوصيات و املقترحات :

ربية بالنظر لعدم فاعلية إيجاد مشاريع بيداغوجية أخرى ترفع من مستوى تعليم اللغة الع -

 املقاربة بالكفاءات.

 تذليل الصعوبات لدى التلميذ أثناء تدريس اللغة العربية . -

 العمل على تكوين املعلمين تكوينا كامال، نفسيا و بيداغوجيا. -

 تقليص االكتظاظ الحاصل في مدارسنا.  -

 العربية الفصحى .االبتعاد عن التدريس بالعامية والعمل على ترقية اللغة  -

 تفعيل حصص الدعم و املعالجة البيداغوجية لذوي الصعوبات في القراءة . -

 تفعيل دور السبورة في الكشف عن الظواهر النحوية والصرفية وتنميتها. -

 االهتمام بالقراءة الجهرية من أجل القضاء على الخوف و التردد لدى التلميذ. -
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 نعه من التحصيل الدراس ي والعمل على تقليصها.مراعاة ظروف املتعلم املعيشية التي تم -
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Résumé 

La didactique de langue arabe est devenu l’un des sujets qui occupe 

un large domaine d’intérêt des chercheurs et universitaires, bénéficiée de 

tout qui a été atteint par les diverses sciences, en particulier la linguistique, 

la psychologie et les sciences de l’éducation. 

Cet effort scientifique a contribué au développement du processus 

éducatif-apprentissage, et a constitué le cadre de référence pour les réformes 

éducatives globales adoptées par l’État algérien dans le développement de 

son système éducatif, qui est représenté dans la pédagogie de la approchant 

par compétences dans ses deux générations, la première (2003) et la seconde 

(2016), comme un choix stratégique dans l’éducation et l’apprentissage, et 

qui dépend de la logique de l’apprentissage concentré sur l’apprenant, 

 مستخلص البحث

موم وه جتمعاملن األدب وليد املجتمع والعمل الروائي جزء من هذا األدب ؛ يبث فيه الكاتب واقع إ

الفرد فيه وآماله ،في قالب فني محكم يترجم أفكاره ومرجعياته الثقافية املنبثقة من املجتمع ووليدة 

البيئة التي نشأ فيها ،بحيث تتحكم في ذلك أنساق خفية تتمظهر بين ثنايا الواقع واملتخيل وتطفوا 

اء وقد ج امن في الذاتالى السطح عن قصد أو عن غير قصد من املؤلف كي تبوح بما هو موجود وك 

 وذلك من خالل ما باح به النقد الثقافي األدبي املعاصر ؛  هذا البحث لكي يكشف عن احداها

مر ، وفي هذه الورقة البحثية سأتطرق الى تبيان النسق املضيترنح بين املناهج باعتباره نقد مشاكس  

يلة هروب فجرة للدكتور أحمد زغب من خالل سؤال الهوية في الرواية الجزائرية املعاصرة ،رواية ل

 نموذجا . 

غة تعليمّية ،تعليمّية
ّ
 حل اغوجيابيد، املشروع بيداغوجيا، بالكفايات املقاربة، العربية الل

 .الّتعاوني الّتعلم،  املشكالت
  الكلمات الرئيسية:
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Les palus important n’est pas seulement d’endoctriner des 

connaissances à l’apprenant, mais comment utilise ses capacités dans des 

situations quotidiennes en relation avec sa vie, et l’aider à apprendre par 

lui-même face à des situations problématiques et intégratives, de sorte que 

le rôle de l’enseignant soit dirigé, facilite le processus d’apprentissage et 

facilite son processus de recherche et d’enquête. 

Par conséquent, la stratégie d’apprentissage selon l’approche par 

compétences reflète le développement distinctif de l’activité éducative en 

général, et du processus éducatif en particulier, que ce soit dans le domaine 

de la sélection de méthodes efficaces et appropriées dans le processus 

d’apprentissage-éducatif ou dans le domaine de l’évaluation des 

performances des apprenants dans lesquelles les connaissances, les 

compétences et les capacités sont utilisées à la place de mesurer des 

connaissances théoriques. 

 

Mots clés : La didactique – La didactique de la langue arabe – 

L’approche par compétences - Pédagogie de projet – pédagogie de la 

résolution de problèmes – L’apprentissage coopératif. 

 

Abstract 

The Arabic language didactics has become one of the subjects which 

occupies a broad field of interest of researchers and academics, benefited 

from everything that has been achieved by the various sciences, in 

particular linguistics, psychology and the sciences education. 

This scientific effort contributed to the development of the 

educational-learning process, and constituted the frame of reference for the 

global educational reforms adopted by the Algerian State in the 

development of its educational system, which is represented in the pedagogy 

of the approach by skills. in its two generations, the first (2003) and the 

second (2016), as a strategic choice in education and learning, and which 

depends on the logic of learning focused on the learner, 

The important thing is not only to indoctrinate knowledge to the 

learner, but how to use his capacities in everyday situations in relation to 

his life, and to help him to learn by himself in front of problematic and 

integrative situations. So that the teacher's role is directed, facilitates the 

learning process and facilitates his research and inquiry process. 

Therefore, the competency-based learning strategy reflects the 

distinctive development of the educational activity in general, and of the 

educational process in particular, whether in the field of selection of effective 

and appropriate methods in the process learning-educational or in the field 

of assessing the performance of learners in which knowledge, skills and 

abilities are used instead of measuring theoretical knowledge. 

Keywords : Didactics - Arabic language didactics - skills-based 

approach - Project pedagogy - problem solving pedagogy – Cooperative 

learning. 
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 املقدمة

غة العربية في       
ّ
تي تجعل من املتعلمطرائق حديثةعلى  املدرسة الجزائريةيرتكز تدريس الل

ّ
فاعال  ، وال

تي تستمد مبادئها من الّنظرية البنائية، والّنظرية البنائية االجتماعية، 
ّ
أساسيا في كل نشاط تربوي، وال

، وأوزبل (vygotsky)وتسكي ، وفيج(wallon)، وفالون (Piaget)مستفيدة بذلك من أبحاث بياجيه 

(Ausubel) وبرونر ،(Bruner) وغاني ،(Gagné)وبيرنو ،(Perrenoud)  وغيرهم، دون أن يحدث قطيعة ،

تي جاءت كنتيجة ألعمال 
ّ
إبستمولوجية مع مقاربة الّتدريس باألهداف وما ارتبط بها من املفاهيم ال

وعليه فإّن          (Bloom)، وبلوم(Mager)، وماجر (Hameline)وهاملين (Delandsheer)  دالندشهير

ربوي بشكل عام، 
ّ
استراتيجية الّتعلم وفق املقاربة بالكفايات تعكس مدى الّتطور املمّيز للنشاط الت

رائق الفّعالة، واملناسبة في العملية الّتعليمية 
ّ
ربوية بشكل خاص، سواء في مجال اختيار الط

ّ
وللعملية الت

تي يتّم فيها توظيف املعارف، واملهارات، والقدرات بدال الّتعلمية أو في مجال  –
ّ
تقويم أداءات املتعلمين ال

غة العربية تدريس املعتمدة في الطرائق من قياس املعارف الّنظرية. فما هي 
ّ
 ؟ية باملدرسة الجزائر الل

 عرض النتائج واملناقشة

 

علم باملشاريع1
ّ
 . بيداغوجيا املشروع: الت

تي   (John Dewey) *ترتبط بيداغوجيا املشروع بأعمال جون ديوي       
ّ
األمريكي، وفلسفة البراغماتية ال

ربية يجب أن تتقيد بمعايير الّتجربة الّناجحة، وأن املدرسة ليس لها غاية سوى خدمة الحياة 
ّ
ترى أن الت

 .1االجتماعية

لجامعة شيكاكو، وهي عبارة عن مختبر يمارس ولقد عمد ديوي إلى تأسيس مدرسة تطبيقية تابعة       

بخ والحياكة...، وكانوا يوضعون في مواقف عبارة عن مشكالت يبحثون لها 
ّ
فيه األطفال البستنة، والط

                                                 

م، دخل املدرسة ثم الّتحق بجامعة 1859فيلسوف ومرب أمريكي ولد في برلنجتون سنة  :(John Dewey)جون ديوي  -* 

م، عمل أستاذا للفلسفة في جامعة ميتشيفان 1884فيرمونت، تحصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة هوكينز سنة 

ربية بجامعة شيكاغو من 1894 –م 1889بين عامي 
ّ
م، 1952م، توفي سنة 1904م إلى 1894م، ثم أستاذا للفلسفة والت

ربية في العصر الحديث...(.
ّ
ربية، الت

ّ
ربية، الخبرة والت

ّ
فات ولعل أبرزها نذكر )الّديمقراطية والت

ّ
 تاركا الكثير من املؤل

بناني، بيروت، لبنان، دط، 
ّ
ربية )حياتهم وأثارهم(، دار الكتاب الل

ّ
 .197، ص: 1964ينظر: أنطوان الخوري، أعالم الت

ربية والّتعليم(،طوب بريس،الرباط، املغرب،طمحّمد  -1
ّ
، يونيو 2الراجي: بيداغوجيا الكفايات )من أجل الجودة في الت

 .99، ص:2013
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ربية تكوين األطفال من أجل مهنة، وإنما 

ّ
عن حلول انطالقا من تجاربهم الخاصة. وال ُيقصد من تلك الت

ق تنظيم الخبرة، وطرق ضبط العمل والّتعاون للوصول إلى أهداف من أجل اكتساب تكوين عام على طر 

 .2مشتركة، وتدريبهم على الّتكيف مع الوسط والّتأثير فيه، بما يتناسب مع رغباتهم وحاجاتهم

م 
ّ
ـها:"أهداف بيداغوجية، واختيارات منهجية تسمح لعضو أو منظ

ّ
تعّرف بيداغوجيا املشروع على أن

 ".3املجموعة، والّسماح لهم للعمل في إطار مشروع تربوي على ربط إمكانيات 

م، وتكديسها، وعلى هذا األساس       
ّ
وطبيعة هذا الّتعلم، ترفض مبدأ صّب املعارف في ذهن املتعل

جاءت بيداغوجيا املشروع كخيار استراتيجي تعمل على إفساح الفضاء املدرس ي، وجعله مكانا خصبا 

يسير الّنجاح في توظيف تعلماتهم املدرسية لحل مشكالت تصادفهم داخل لتفجير قدرات املتعلمين، وت

 القسم، وخارجه.

تسعى بيداغوجيا املشروع إلى إقحام املتعلم في قلب تعلماته من خالل إنجاز عمل منظم، ينتهي       

بتحقيق هدف محدد مسبقا، وفق أدوات وأساليب، وضمن إطار زماني ومكاني، يتم الّتخطيط له 

شاركة الفعالة للمتعلمين مع معلميهم، حيث يلتقي في هذه البيداغوجيا كل من مشروع املتعلم املبني بامل

على حاجاته، اهتماماته وميوله، مع مشروع املعلم املستند على املحاور العريضة املسطرة في البرنامج 

ذي يستلهم منه مشروع امل
ّ
ذي يمثل اإلطار الّنظري ال

ّ
ق تعلم الوقود الالزم لتحقيالّدراس ي ملادته، ال

ذي يلتقي بدوره باملشروع البيداغوجي العام
ّ
 .4األهداف املسطرة، وال

 :5وتعتمد بيداغوجيا املشروع على ثالثة مبادئ أساسية وهي    

 .مي
ّ
تي يرتكز عليها كل فعل تعل

ّ
 تحديد الوضعيات )اإلشكاليات( ال

 ت الجديدة.هيكلة الّتعلمات لجعل اإلجابة تدور حول اإلشكاليا 

 .استثمار الّسيرورات بشكل فعال، كي يتحقق الّتعلمات املطلوبة 

                                                 
 .100-99املرجع نفسه، ص:  -2

: l’approche du projet de établissement vers un perfectionnent de l’octetéducative, Dar  Farid Hadji -3

Elkhaldounia, Kouba, Alger, 2006, p : 01.  
عمار ميلود: الّتدريس بالكفاءات والّدافع املعرفي، أطروحة دكتوراه العلوم، إشراف: د.ماحي براهيم، تخصص علوم  -4

ربية، قسم علم النفس واألرطوفونيا، جامعة وهران
ّ
 .90، ص:2017-2016،الجزائر،  2الت
 . 159، ص:2005، 1ات، مطبعة ع /بن ، الجزائر، طخير الّدين هّني: مقاربة الّتدريس بالكفاء -5
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تساهم طريقة املشروع في إبراز اهتمامات املتعلمين ألّنهم يشاركون مباشرة في اختيار املشروعات 

، .املناسبة، فهي تعّبر عّما يستهويهم من مشكالت يسعون عن طريقها إلى الّتعبير عن رغباتهم  الّنفسية ..

وبما أّن القدرات تختلف بين املتعلمين فإّن طريقة املشروع تراعي تلك الفروقات من خالل تمييز املهارات 

تي تنتج عن الّتفاعل مع املشروع في كل جوانبه ومراحله
ّ
 .6بينهم، وال

قة الوتجّسد روح الّتعاون، وتزيد من احترام العمل الجماعي، وتحّفز املتعلمين على كّل ماله ع       

غل اليدوي حّتى يتعّودون على أداء الخدمات امللموسة للمجتمع
ّ
 .7بالش

 

  

رائق  
ّ
واستنادا إلى ما سبق ذكره، يمكن استخالص مجموعة من الفروق بين طريقة املشروع، والط

 :8الّتقليدية، وهي كاآلتي

 طريقة املشروع طرائق تقليدية

 تعتمد على الّتمارين والّتطبيقات -

 الّتعلم بين جدران الفصلتقّيد  -

 الحل الفردي -

 سكون الّتعلم وجموده -

م واملعارف -
ّ
 محورية املعل

م متلق سلبي -
ّ
 املتعل

م باث  ومسيطر -
ّ
 املعل

 تعتمد على املشروع -

 املجتمع مسرح للعملية الّتعليمية -

 تعتمد الفوج -

 ديناميكية الّتعلم -

م -
ّ
 محورية املتعل

مه -
ّ
م مسؤول عن تعل

ّ
 املتعل

م موّجه ومصّحح -
ّ
 املعل
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ّ
ش جون ديوي: الّديمقراطية والت

ّ
رجمة والن

ّ
ر، والت
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 تعتمد على الفردية والقطيعة -

 الّتعلم في مواقف مصطنعة -

م يشعر بامللل والّنفور  -
ّ
 تجعل املتعل

 قصيرة املدى -

 تعتمد على الّتعاون والّتواصل والّتفاعل -

 الّتعلم في مواقف تواصلية حقيقية -

شويق -
ّ
 تشعره باإلثارة والت

 طويلة املدى -

واملالحظ من خالل الجدول إّن طريقة املشروع هي بيداغوجية نشطة تعمل على إخراج املتعلمين       

م في اإلنجاز، واتخاذ زمام املبادرة، وتحّمل 
ّ
تي ألفوها، وهي تعّزز استقاللية املتعل

ّ
من زنزاناتهم ال

قة بالّنفس، وتحقيق ذاته.
ّ
 املسؤوليات، وتعزيز الث

 : . بيداغوجيا حل املشكالت2

 John)ُيجمع املربون على أن أصول أسلوب حل املشكالت في الّتعلم تعود إلى أعمال جون ديوي        

Dewey) وتقدم بديال مغايرا ملا هو مألوف في املمارسات البيداغوجية الّسائدة، ذلك أّن هذا الّنموذج ،

مين، وترتينطلق من أسس نظرية تنظر إلى عملية الّتعلم على أّنها مجهود خاص ملج
ّ
كز في موعة من املتعل

لة على  –ممارساتها الّتعليمية 
ّ
مة تقوم من خاللها املجموعات املشك

ّ
الّتعلمية على سيرورة عمليات منظ

 .9هاته املشكالت

 :10ويمكن إرجاع أسباب اللجوء إلى بيداغوجيا حل املشكالت في الّتعلم إلى األسباب اآلتية      

  االستقبال الّسلبي للمعارف الّنظرية.إبعاد املتعلمين عن حالة 

  جعل املتعلمين قادرين على الّتعلم بسرعة، وبفعالية، مع االعتماد على الّنفس عند

 الضرورة.

 .إقحام املتعلمين في وضعيات إشكالية مناسبة للواقع املــــعاش 

 دوار.أل تهذيب سلوكات املتعلمين بفعل املناقشات، وتبادل اآلراء، والّتكّيف مع تطّور ا 

ويقتصر دور املعلم في بيداغوجيا حل املشكالت على اختيار الوضعيات اإلشكالية املناسبة،       

واملساعدة املنهجية في توجيه املتعلمين لحل هاته املشكالت، وقد يستغرق العمل بهذه البيداغوجيا وقتا 

                                                 
 .160ينظر: خير الّدين هّني، مقاربة الّتدريس بالكفاءات، ص: -9

اهر وعلي، الوضعية املشكلة الّتعلمية في املقاربة بالكفاءات، الورسم للنشر والّتوزيع، الجزائر،  -10
ّ
ينظر: محّمد الط

 .171-170، ص:2012، 4ط
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غوجيا افي لتطبيق هاته البيداأطول، ولكنه يحقق نتائج أفضل، وقد منحت املناهج الجديدة الوقت الك

 .11الفّعالة

إّن اختيار املنهاج لبيداغوجيا حل املشكالت املستقاة من بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات يعتبر       

غة العربّية، لكن يقتض ي هذا االختيار انتظام املعارف، واملحتوى 
ّ
اختيارا استراتيجيا لتدريس الل

ن املتعلم وفقا لألهداف الّتعليمي، بمعنى أّن مجموع مقرر 
ّ
اته تترابط فيما بينها ترابطا عضويا يُمك

 . 12الّتعليمية املرسومة من إنجاز مهمات ذات داللة وظيفية

 :13وتتمّيز بيداغوجيا حل املشكالت بخصائص تمّيزها عن باقي البيداغوجيات األخرى، وهي كاآلتي     

الب لتحفيزهم على إيجاد الحلول.البحث الحر املفتوح، وجذب االنتباه وتحّدي قدر  -
ّ
 ات الط

تنظيم بيئة الّصف املدرس ي حول سؤال رئيس يعكس املشكلة أو املهّمة املطلوب حلها، وقد يطرح  -

الب أنفسهم.
ّ
م أو الط

ّ
 هذا الّسؤال املعل

الب. -
ّ
 تنمية الّتفكير اإلبداعي لدى الط

الب بعض املهارات االجتماعية، مثل: تحّمل -
ّ
املسؤولية، الّتعاون مع اآلخرين، الّتفاوض،  اكتساب الط

اتي بحرية الّتعبير عن الرأي.
ّ
 احترام اآلخر، األمانة العلمية، الّتعلم الذ

 تحويل دور املعلم من ناقل للمعرفة إلى موّجه، ومرشد، ومشجع لحدوث الّتعلم. -

 :14يمّر الّتعلم بحل املشكالت بمراحل ثالث، وهي   

نجز هذه املرحلة بشكل فوجي، يتّم فيها توضيح املفاهيم، واأللفاظ، وتحليل تاملرحلة األولى:  -

 املشكلة، وصياغة الفرضيات، وتحديد أهداف الّتعلم.

انية: -
ّ
جوء إلى الوسائل الـُمتاحة )كتب، أنترنيت...(. املرحلة الث

ّ
نّفذ هذه املرحلة بشكل فردي بالل

ُ
 ت

                                                 
 .161ين هّني، مقاربة الّتدريس بالكفاءات، ص:ينظر: خير الّد  -11
انوي الجزائري )برنامج الّسنة األولى  -12

ّ
اهر لوصيف: تعليمية الّنصوص واألدب في مرحلة الّتعليم الث

ّ
جذع مشترك –الط

دراسة وصفية تحليلية نقدية(، أطروحة دكتوراه دولة، إشراف: د. خولة طالب اإلبراهيمي، تخصص  -آداب أنموذجا

غة العربّية وآدابها، جامعة الجزائر، الجزائر، تعل
ّ
غة و األدب، قسم الل

ّ
 . 96، ص:2008-2007يمّية الل

عبد العظيم صبري عبد العظيم: استراتيجيات وطرق الّتدريس العامة واإللكترونية املجموعة العربّية للتدريب  -13

شر، القاهرة، مصر، ط
ّ
 .93، ص:2016، 1والن

اهر وعلي -14
ّ
 .172: الوضعية املشكلة الّتعلمية في املقاربة بالكفاءات، ص:محّمد الط
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الثة: -

ّ
فوجي لتجميع املعلومات املستقاة بشكل فردي، وحوصلتها، العودة إلى العمل ال املرحلة الث

م.
ّ
 وتقويمها، وعرضها للمناقشة مع جميع أعضاء األفواج األخرى، وهذا بتوجيه من املعل

م في أسلوب الّتعلم بحل املشكالت في ثالث محطات رئيسية وهي     
ّ
  :15ويمكن حصر دور املعل

 :شاط
ّ
 قبل إنجاز الن

 تحقيقها. يحّدد املوارد الواجب -

م نشاطه. -
ّ
 يبني الوضعية املشكلة املناسبة، وينظ

 تشكيل األفواج، وعدم الّتدخل في اختيار رئيس الفوج، ومقرره. -

 يحّدد  مكان، وزمان، وطرق تنفيذ األنشطة. -

 :شاط
ّ
 أثناء إنجاز الن

شاط املقترح. -
ّ
ل في سيرورة العمل، واالمتناع في الخوض في مضامين الن

ّ
 يتدخ

 الّتبادل بين املتعلمين.تسهيل عملية  -

 توجيه املتعلمين في تأدية مهامهم. -

تي تعترضهم. -
ّ
 يساهم في تذليل بعض الصعوبات ال

 يساعد املتعلمين في حوصلة أعمالهم. -

 :شاط
ّ
 بعد إنجاز الن

 يعود إلى الفرضيات املقترحة، ويجيب عن اإلشكاليات املطروحة. -

شاط. -
ّ
 يربط بين مختلف موارد الن

 لم بحل املشكالت.يقّوم سير الّتع -

   

 

 

                                                 
اهر وعلي، الوضعية املشكلة الّتعلمية في املقاربة بالكفاءات ، ص:  -15

ّ
 .175-174ينظر: محّمد الط
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عاوني 3
ّ
علم الت

ّ
 :. الت

   إّن الّتعاون موجود منذ وجود البشرية، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى:      
َ
وا ﴿ َوت

ُ
َعاَون

ُعْدَواِن﴾
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ
ْ

ى اإل
َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
ِبّرِ َوالّتْقَوٰى َوال

ْ
ى ال

َ
 إلهي للتعاون في 16َعل

ّ
الخير والّتقوى. وقد ، فهو حث

ربوي اإلسالمي حيث كانت تعقد الحلقات لتحفيظ القرآن 
ّ
ظهرت جذور الّتعلم الّتعاوني في الّنظام الت

عقد 
ُ
ل هذا الّتعليم طرح األسئلة، واملناقشات، كما كانت ت

ّ
الكريم، ولتعليم الّناس أمور دينهم، وكان يتخل

  17املناظرات أيضا.

ه:" استراتيجية  (johnson)وجونسون  ،(smish)سميث يعّرف كّل من      
ّ
الّتعلم الّتعاوني على          أن

لبة يعمل أفرادها سويا بهدف تطوير الخبرة الّتعليمية 
ّ
تدريس تتضمن وجود مجموعة صغيرة من الط

 ".18لكل عضو فيها وإلى أقص ى درجة ممكنة من الفاعلية

ه:"عملية نشطة وحيوية، وتقوم في األساس على دعم رغبة الّتالميذ  (Dewey)ديوي أّما 
ّ
فيرى أن

م ومستجيبا 
ّ
ذي يحيط بهم، بحيث يكون هذا الّتعلم متمركزا حول املتعل

ّ
لإلطالع الحقيقي على العالم ال

 ". 19ملدى الّتطور في اهتماماته، وأنشطته االجتماعية

 :20يهدف الّتعلم الّتعاوني إلى تحقيق ما يأتي       

 يساعد على فهم، وإتقان املفاهيم، واألسس العامة. -

مه الّتالميذ من مواقف جديدة. -
ّ
 ينمي القدرة على تطبيق ما يتعل

 يؤدي إلى تحسين املهارات اللغوية والقدرة على الّتعبير. -

 يّنمي القدرة على حل املشكالت. -

                                                 
 .02سورة املائدة، اآلية:  -16
اني ثانوي كلثوم قاجة: أثر استراتيجية الّتعلم الّتعاوني في تنمية مهارات القراءة  -17

ّ
، الّناقدة لدى طلبة الّصف الث

ربوي، قسم علم الّنفس وعلوم 
ّ
ايب، تخصص علم الّنفس الت

ّ
أطروحة دكتوراه علوم، إشراف:د.محّمد الّساس ي الش

ربية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، 
ّ
 .65، ص:2017-2016الت
بيقات، دراسات(، دار وائل للنشر والّتوزيع، عمان، جودت أحمد سعادة وآخرون: الّتعلم الّتعاوني )نظريات، تط -18

 . 72، ص:2008، 1األردن، ط
 .73املرجع نفسه، ص: -19
ربية األسرية -20

ّ
االقتصاد -كوثر حسين كوجك: اتجاهات حديثة في املناهج وطرق الّتدريس )الّتطبيقات في مجال الت

 .317، ص:2001، 2املنزلي(، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط
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 لى تزايد القدرة على تقبل وجهات الّنظر املختلفة.يؤدي إ -

 يّنمي القدرة اإلبداعية لدى الّتالميذ. -

ذي يدرسها. -
ّ
 يؤدي إلى تزايد حب املادة الّدراسية، واملعلم ال

 يحّقق ارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته، وثقته بنفسه. -

اتية، وتقّبل االخ -
ّ
 تالفات بين األفراد.يؤدي إلى تناقص الّتعصب للرأي، والذ

 

  االستنتاج والتوصية

غة العربّية مقاربات بيداغوجية حديثة عديدة في         
ّ
ربوية الجزائرية في تعليمية الل

ّ
ت املنظومة الت

ّ
تبن

ضوء املقاربة بالكفايات، وهي بيداغوجيا املشروع، وبيداغوجيا حل املشالت، والّتعلم الّتعاوني ، قصد 

م، وجع -بناء الفعل الّتعليمي
ّ
 –عليمية له طرفا فاعال في العملية التّ الّتعلمي، وتركيز االهتمام على املتعل

راكمي ، الّتعلمية برّمتها
ّ
وتشجيع اندماج املفاهيم، واألدوات املعرفية الجديدة بدل اعتماد األسلوب الت

 للمعارف.

م سبيال إلى         
ّ
تي يبنيها املتعل

ّ
مات، فتكون بذلك الّتعلمات ال

ّ
ُيضفي إنجاز املشروع معنى جديدا للتعل

هنية، واالجتماعية، واملدرسية، وما من شّك في أّن ما تلبية رغ
ّ
باته، لتحقيق حاجياته الّنفسية، والذ

 إذا كان له معنى في حياته، وقامت في ذهنه عملية الّربط بين معارفه 
ّ
م ال يرسخ في ذهنه إال

ّ
مه املتعل

ّ
يتعل

ر قدرات مكانا خصبا لتفجي إلفساح الفضاء املدرس ي، وجعله الّنظرية، ومعارفه الّتطبيقية. وهي تسعى

املتعلمين، وتيسير الّنجاح في توظيف تعلماتهم املدرسية لحل مشكالت تصادفهم داخل القسم، 

وخارجه. و هذا من خالل إنجاز عمل منظم، ينتهي بتحقيق هدف محّدد مسبقا، وفق أدوات وأساليب، 

 متعلمين مع معلميهم.وضمن إطار زماني ومكاني، يتم الّتخطيط له باملشاركة الفعالة لل

 

غة العربّية على غرار كل املناهج الّدراسية األخرى، وفق منظور بيداغوجي جديد،         
ّ
ُبنيت مناهج الل

م من تحصيل معارفه بنجاعة، وجعله قادرا على توظيف مكتسباته، وتجنيد موارده 
ّ
قصد تمكين املتعل

تمكنه من الّتكيف مع مختلف الوضعيات إشكالية ذات داللة، كما  –املختلفة في حل وضعيات 

م األسلوب املعتمد للتع ، هياملشكلة – الوضعيات . إّن الّتعلمية داخل املدرسة، وخارجها -الّتعليمية 
ّ
ل

  ،الّفعال
ّ
ه يتيح الفرصة للمتعل

ّ
ول الجديدة لالحو  ،م في بناء معارفه باملفهوم الواسع بإدماج املعطياتإذ أن

 في مكتسباته الّسابقة.
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م فّعال      
ّ
يحدث داخل الفصل الّدراس ي لتعزيز، وتشجيع الّتعاون بين إّن الّتعلم الّتعاوني هو تعل

املتعلمين ضمن مجموعات صغيرة العدد، وغير متجانسة القدرات، وامليوالت، واالهتمامات، ويقتصر 

م على املراقبة، والّتوجيه، واإلرشاد، والّتعزيز.
ّ
 فيه دور املعل

 : املراجع
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 مستخلص البحث

 

راثية التي تناولها عبد الرحمن الحاج صالح، بالّدراسة 
ّ
يتناول هذا البحث املفاهيم العلمية الّنحوية والت

ملا وهي جديرة باالهتمام،والّتحليل والتي تعتبر حسب رأي الّدارسين اللغويين فهًما جديدا للّنحو العربي، 

الّدرس الّنحوي في املنهج و املصطلح، وقضايا الّنحو العلمي  عميقة مّستطرحته من إشكاالت 

، وتبعهم في ذلك أغلب الباحثين املحدثين ومن هنا  والّتعليمي....،وهي إشكاالت وقع فيها ّ الّنحاة  املتأخرون

لمي لتحقيق مستقبل للغة العربية ضمن مسار التطور الع كان الّنظر في أسسها ومبادئها ضروريا،.

اعتمد البحث على  الحديث، وتمكين اللغة العربية من إثبات وجودها من خالل النظرية الخليلية الحديثة.

التحليلي في عرضه للمفاهيم، و األحكام العلمية املستنبطة من األصول الّنقلية الّصحيحة، وحتى  املنهج

عميقة أحدثها  دهما، وهناك تغيراتاستخدمها الخليل وتلميذه سيبويه، ومن جاء بع داللة املصطلح التي

مفاهيم  ، فهي قراءة جديدة حديثة لكتاب سيبويه، الذي  حوى النحاة املتأخرون في املنهج وفي الّتصور 

 لسانية رائدة، أثبت صحتها علم اللسان الحديث.
 

 الكلمات الرئيسية: –املبادئ  –املنهج –املتأخرون  -األوائل-النحاة  

mailto:1967amel@live.comالبريد
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 املقدمة

راث اللغوي األصيل، خاصة التراث الخليلي، وهي بكل تأكيد انطالقة 
ّ
ينطلق الحاج صالح من الت

، (i)مقلدينال  مجتهدينمجتهد ال مقلد كما يقول: فالّنحاة  الخليليون القدامى، ونحن أتباع لهم في ذلك 

يسبق في ذلك إال ما كان  أنه لم -فيما أعلم-وهذا ما يجعله متميزا متفردا في كل ما يطرحه في أبحاثه  و

من الّنحاة القدامى العباقرة  كالجرجاني والّسهيلي، وابن كيسان، وابن جني في دراستهم لكتاب سيبويه 

حو الذي نراه بعد أن أعلنه تلميذه األخفش األوسط) سعيد بن مسعدة(.، وكنتيجة لذلك ُيعتقد أن النّ 

علماء الكالم والفالسفة واملناطقة املسلمين، ملا  اليوم ليس هو نحو الخليل وسيبويه، وإنما هو نحو

التي طرحها الّنحاة املتقدمون، .ومن  حوى من كثرة التعليالت والتأويالت التي أفسدت املفاهيم العلمية

هذا املنطلق كان اهتمامه بالتراث، بقراءة علمية جديدة تصّحح ما فسد منه، وكنتيجة لهذه الدراسات 

ريات كنظرية العلة ، والعامل ، واملوضع ، والوضع و االستعمال ...كان الحاج العميقة، ظهرت عدة نظ

صالح أول من تعرض لها في محاضراته على مستوى الجامعات واملجامع العربية وحتى األكاديميات 

عضوا في جميعها، إّن ما يميز الحاج صالح عن أغلب الباحثين العرب املعاصرين في  اعتبارهالغربية ب

 لسان، أمران هما:علم ال

  -وهذا له مقام أخر-موقفه من أراء بعض املستشرقين الخاطئة عن التراث اللغوي العربي. -

 رؤيته للمنهج الذي اتبعه الخليل وسيبويه في تحليل اللغة. وهذا ما  يهمنا في هذا البحث . -

ومنطلقها أّن ما  ال أحد ينكر مدى اتصال وتأثر جل الباحثين املعاصرين بالتصورات الغربية، 

يأتينا من مفاهيم تستحق أن تتبوأ مقامها في النشاط الفكري العربي بدعوى أنها صادرة من أمم راقية، 

تقدمت علينا تقدما ملموسا. جعلهم يسقطون على اللغة العربية كّل ما جّد واستجّد من 

التي نشأ فيها، مستأنسا مناهج.باستثناء الحاج صالح فإنه حاول قراءة التراث وفهمه حسب الظروف 

نه من الوقوف على االختالفات بين رؤية اللسانيين الغربيين للغة، 
ّ
باللسانيات الغربية الحديثة، مّما مك

 ورؤية العلماء املسلمين األوائل لها.

 :قضية البحث -

  
ّ
ل عمق الدراسات اللغوية العربية، ألنه إن ما يطرحه البحث ليس أمرا هّينا، بل يشك

وهرها، من خالل تقويض ما أبدعه العلماء املسلمون من مفاهيم لسانية رائدة مّست كل يمّس ج

، وهذا ما  أرجوزةأو  ألفيةمستويات اللغة من صوت ونحو وصرف...لتنتهي عند النحاة املتأخرين في 
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هي جعل الحاج صالح يقّدم قراءة جديدة، تكشف عن األبعاد اللسانية التي طرحها علماؤنا األولون، و 

 ال تقل جودة  عن ما نجده في الدراسات اللسانية الحديثة.

 :الدراسات السابقة -2

هناك دراسون، تناولوا أعمال الحاج صالح العلمية أذكر منهم: صالح بلعيد، ومحمد  

صاري، التواتي بن التواتي، شفيقة العلوي، ولكن ليس كل من كتب فقد أجاد، وإنما يؤخذ ممن الزم 

طوال يأخذ عنه، كل شاردة و ورادة، ويستفسر منه مباشرة إذا صعب عليه الحرف، صاحبها سنوات 

 وهؤالء الذين ذكرتهم هم تالمذته، يوثق في كالمهم، ويؤخذ بآرائهم

 االستنتاج 

 

 منهج الخليل وسيبويه: -

وهي اعتمد العلماء املسلمون في دراستهم للغة على النظر إلى اللغة كظواهر أي الظواهر اللغوية، 

ههنا كالم العرب كما سمع ونطقوا به من الجانب االستعمالي واالجتماعي، ومن حيث هو  ذات 

الّنظر فيما يلزم من العمليات لصوغ الوحدات اللغوية -مخارج، ولغات متنوعة ) تنوعات لغوية(. 

 [4، ص20]فيما سموه بالحدود وهي ضوابط العربية

. ومن هذا الفهم العام للخلفية اللساانية املعرفياة  نقادم الّنظرياة الخليلياة بمبادئهاا وأسساها، 

 كما أعلن عنها والتي تنطلق من فكر الخليل وتلميذه سيبويه. 

كي العبقري الذي له القدرة على االكتشاف واالستنباط 
َّ
وقف الخليل من كالم العرب موقف الذ

لح على تسميته باالسم والفعل والتحليل، فوجد أن لغة الع
َ
رب تتألف من ثالث، وهو ما اصط

والحرف، وهنا أشير إلى ما ذكره املستشرق األملاني ماركس جوزيف مولر الذي حاول أن يثبت 

ز 
َّ
باملقارنة العجيبة الغريبة بين أصول املنطق األرسطوطاليس ي، وأصول الّنحو العربي، ومن بين ما رك

الث
ّ
ي يقول الحاج صالح:" يقول ماركس :)إنها كانت سبعة عند نحاة اليونان ولكّن عليه الّتقسيم الث

العرب ولسوء الحظ لم يعرفوها، فقد اقتصروا على تمييز ثالثة أقسام للكالم وهذا الذي نشاهده 

هن أن نحاة الّسريان كانوا أساتذة العرب...ثم يواصل حديثه قائال: 
ّ
كاف لترك الفكرة املتبادرة إلى الذ

نه و  يقسم سيبويه الكالم إلى ثالثة أقسام االسم والفعل والحرف فها هو ذا تقسيم أرسطو الذي حسَّ

 [53، ص19] فيما بعد نحاة اليونان(".

وهذا قول مردود على قائله وعلى من إتباعه من الدارسين العرب قال الحاج صالح: البد هاهنا أن 
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املوضوع وهي هذه: ال يوجد في كتب أرسطو أي  نبّين حقيقة قد فاتت ماركس وأكثر ممن عني بهذا

، وحتى نكون منصفين، فاملستششرقون ليسوا على اتفاق في [53،ص19]تقسيم ثالثي للكالم مطلقا

زهاء الذين كلمة الحق، وأثبتوا مواقفهم كما فعل  اينو 
ّ
هذه املسالة وغيرها من املسائل، ففيهم الن

قون( منهم من أرجع األمر لليونان وآخرون للسريان ...وقف ليتمان عندما كثر الخالف بينهم)املستشر 

هذا الرجل موقفا شجاعا وصريحا بكل موضوعية ونزاهة فقال: قال اينو ليتمان:).... و هو أنه أبدع 

العرب علم النحو في االبتداء، وأنه ال يوجد في كتاب سيبويه إال ما اخترعه هو والذين تقدموه لكن ملا 

، 19] فة اليونانية من الّسريان في بالد العراق تعلموا أيضا شيئا من الّنحو(تعلم العرب الفلس

 [45ص

وبرهان ذلك أن تقسيم الكلمة مختلف فيه قال سيبويه: فالكلم )اسم وفعل وحرف( جاء ملعنى وهذا 

تقسيم أصلي، أما الفلسفة ففيها الكالم )اسم وكلمة ورباط( وهذه الكلمات ترجمت من اليوناني إلى 

لّسرياني ومن الّسرياني إلى العربي فسميت هكذا  في كتب الفالسفة ال في كتب النحو أما كلمات اسم ا

وال أعتقد أن الدكتور مصطفى   [22،ص8]وفعل وحرف فإنها اصطالحات عربية ما ترجمت وال نقلت

م اليوناني حميدة في كتابه نظام االرتباط والّربط في تركيب الجملة العربية، بعيد عن هذا التقسي

 والسرياني .

 املنهج الّرياض ي)التفسيري(-1

ااعر أي )العااروض(، وأيضااا مااا وضااعه ماان نظااام تركي ااي للغااة، الااذي 
ّ
الخلياال الااذي وضااع قواعااد الش

بنيت عليه املعاجم التي ألفها الناس، سرعان ما يقتنع بنزعاة الخليال الرياضاية فاي جمياع ماا يضاعه مان 

ااد ذلااك ماان خااالل تحلياا
ّ
ل اآلراء التحلاايالت و النظرياااتت باتفاااق جميااع الباااحثين قااديمهم وحااديكهم، وتأك

 العلمية الخليلية، وتبيان االستنباطات الرياضية فيها. 

نه من إرساء نظرية جديدة، ال عهد للبحث اللغوي اللساني العربي بها .و هذه 
ّ
هذا املنهج الرياض ي مك

حتضن من علماء عباقرة عاصروه أو 
ُ
تب لها أن ت

ُ
بات بالخليل فقط، فك

ّ
النظرية لم يكن بمقدورها الث

عده كسيبويه واألخفش األوسط وابن جني والّرض ي والسهيلي، والجرجاني...وغيرهم، فهو جاءوا من ب

قد عاش في محيط من العباقرة، كلهم شاركوا في إرساء هذه األبحاث القيمة يقول الحاج صالح: إن 

الخليل ليس هو وحده املسئول عن كل ما أبدعه عباقرة العلماء األولين، فهناك من عاصره وكان 

 .[89، ص21]يا مثله ، ومن جاء بعده وكان عبقريا مثله وأذكر من هؤالء اإلمام الشافعيعبقر 

 الحدود اإلجرائية لالسم والفعل: -2
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 االسم: -أ

لم يجز الخليل تسمية االسم باسم إال إذا أخذ موضع االسمية يقول : ويبّين لك أنها ليست بأسماء 

 [14،ص1ج، 1]أنك لو وضعتها مواضع األسماء لم يجز ذلك

بمعنى أنها تحدد بقابليتها للزوائد فاالسم املفرد له خصائص االسم باملوضع ثم تعدد االستعماالت   

بحسب الغرض، وهو ما أشار إليه الدكتور الحاج الصالح في نظريته في باب الوضع واالستعمال إذا 

ائد، وقد حصر الحاج قال: فالخليل يؤكد على املوضع حتى يأخذ االسم كامل االسمية، بحسب الزو 

 .[15-14،ص2، ج19]صالح الزوائد كما حددها الخليل كالتالي

 

ويضيف الحاج صالح: " وحتى ال يقع االلتباس بين االسم ككلمة مفردة )أي مجردة مما 

يدخل عليها ( وبين االسم مع الزوائد الداخلة عليه أطلقنا على هذا األخير مصطلحا استعمله الرض ي 

 [14،ص2، ج19]وهو اللفظة )االسمية أو الفعلية( "وابن يعيش 

وقد تتبعت بعض كتب النحو فوجدت أن معظمها يشير إلى هذا املفهوم قال ابن جني:" فمتى سمعت  

نيها،وهلم جّرا فيما سوى هذا من األسماء، واألفعال، والحروف.ثم لك من اللفظة من هذا عرف معّ 

 .[44،ص1، ج2]ها"بعد ذلك أن تنقل هذه املواضعة إلى غير 

وقال ابن إبار في شرح الفصول في قول ابن عبد املعطي:  .واملعنى نفسه نقله السيوطي في املزهر قال:

ب املفيد 
ّ
 املرك

ُ
 الكالم هو اللفظ
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  والوضع هنا يعني زيادة قبلية أو بعدية بالضرورة،  فقولنا: الكتاب مفيد. .[35،ص1، ج17]بالوضع

من ذلك إذ يرى أن اللفظة ال يمكن أن تدل على مسمى دون وضع يقول: "  ويذهب السكاكي إلى أبعد

إن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى من غير وضع فمتى رأيتها دالة لم تشك في أن لها وضعا، وأن 

 معنى الكلمة والكالم وإليه يذهب اإلمام الزمخشري حين قال:" .[159، ص18]لوضعها صاحبا"

الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع.وهي جنس تحته ثالثة أنواع: االسم والفعل 

وهنا تأكد لنا الفرق بين االسم ككلمة مفردة واللفظة بالوضع بزيادات  .[23،ص1، ج10]والحرف"

 يفرضها الخطاب.أما حركات اإلعراب بالنسبة لالسم فهي كما يقول سيبويه: والنصب في األسماء:

، والجّر: مررت بزيد، والرفع: هذا زيد. وليس في األسماء جزم
ً
 .[2،ص1، ج1]رأيت زيدا

 والرسم اآلتي يبين املعنى بشكل كبير، باستخدام النواة )كتاب(.  

 حد االسم اإلجرائي: -أ

 

وماااان خااااالل الرساااام نجااااد الزياااااادة علااااى األصاااال، وهااااي ماااان الجهتاااااين يمينااااا ويسااااارا وتبقااااى املاااااادة 

 الوسط تتغير داللتها الوظيفية وال تتغير كمادة أصلية.األصلية في 

ومماااا يااادخل مااان الزوائاااد مااان اليماااين آلاااة التعريف)ألاااا(أو حاااروف الجااار)أو () ألاااا( وحاااروف الجر(أماااا مااان  

 جهة اليسار يمكن إضافة)اإلعراب(أو)املضاف إليه ( والتنوين والصفة (حسب طبيعة الزيادة
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املااااتعلم قاااادرا علااااى اسااااتيعابه والاااتمكن منااااه والتواصاااال هاااذا الحااااد بالنسااابة لالساااام فااااإذا صاااار 

عفويا وتلقائيا، فإنه ينتقل إلاى املرحلاة الجديادة وهاي بنااء األجازاء األخارى مان الكاالم، وماا قيال عان حاد 

االسم يقال عن حد الفعل ، بخصوص الزيادة وطبيعتها ، وهناك أمر آخار ينبياي اإلشاارة إلياه وهاو أن 

ها التقساايمات الزمانيااة )املاضاا يفحد الفعاال املاضاا ي( ،)الحاضاارفحد الفعاال للفعاال ثالثااة حاادود اقتضاات

 املضارع( ،)املستقبل فحد فعل األمر(.

 الفعل: -ب 

وهو ما أخذ من لفظ أحداث األسماء قال سيبويه:" وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث 

 .[13،ص1، ج1]األسماء، وبنيت ملا مض ى، وملا يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

و مااا قياال عاان االساام يقااال عاان الفعاال، فهااو ال ينحصاار فااي ذهااب وساامع ومكااث وحمااد، فهااي ال 

 تكون أفعاال لوحدها وإنما بحسب موضعها". 

هذه حدود الفعل كما تصورها الخليل: املاض ي واملضارع واألمر، وهي تبدو غريبة ألن النحاة املتأخرين 

ج الفلسفي، الذي غزا الفكر العربي في القرن الخامس الهجري، ورثوا أفكارا محدودة مسمومة باملنه

والذي فلق بين تصورين أحدهما أصيل والثاني هجين،ذلك أن كتاب سيبويه ذو جانبين اثنين:جانب 

واملتأخرون من النحاة العرب اهتموا بالنحو التعليمي، .[79، ص15]بيداغوجي-علمي وجانب تعليمي

العلمي.يقول أيضا: وقد سار بعُض النحاة العرب املحدثين على الّدرب نفسه ولم يتفطنوا للجانب 

 ..[75، ص15]الذي سار عليه أسالفهم املتأخرون دون أخذ الجانب العلمي للكتاب بالحسبان

 .[22، ص11]حد الفعل املاض ي

 تغيرات داخل اللفظة )بالوصل(                                      

 تغيرات داخل النواة )بالبناء(                                        

 

وهنا نجد أن املوضع، يشكل العنصر املركزي أو النواة اللفظية الفعلية في زمن منقطع 



الحديثة الخليلية النظرية ضوء على دراسة العربية اللغة مستقبل، التــواتي بن القادر عبد 422  

ويشكل مجموع )الفعل الضمير املرفوع ( نواة مركبة وهي األصل، و تحتوي على كلمتين الفعل 

ل والفاعل، بمنزلة اسم واحد أي لفظة بنَي عليها أو تبنى والفاعل وتكونان بمنزلة اسم واحد فالفع

 .[257،ص2، ج2]على غيره

وعليه ال يمكن الفصل بين الفعل والفاعل، وحذف واحد منهما يؤدي إلى زوال البناء، 

فاملواضع املوجودة في داخل اللفظة الفعلية هي دائما ثابتة والعناصر التي تشغلها ال يمكن فصلها 

يم والتأخير، وال يمكن فصلها إال بواسطة االستبدال مع الصفر، ألنها مخصصات بواسطة التقد

 حقيقية تعتبر كجزء من الفعل الذي تدخل عليه.

هااااي: )قااااد( التااااي تتعاقااااب مااااع عاااادمها و)أن  2واملوضااااع  1أمااااا الزيااااادات عاااان اليمااااين أي املوضااااع  

 فقط خاص بالضمائر املتصلة. 1وما(.أما عن اليسار نجد املوضع 

 .[42، ص11]الفعل املضارع حد

                                                 تغيرات داخل اللفظة )بالوصل(

 

 ( الذي يدل على املتكلم املفرد وتتفرع 0فعل-يمثل النواة ، واألصل فيها )ص 0نجد أن املوضع 

 األدوات(.هذه اللفظة إلى فروع بالزيادة ، من اليمين واليسار )زيادات 

مان اليماين  تظهار فياه األدوات تحادد قيماة املضاارع زمنياا وهاي )قاد، ساا، ساوف، ال، لان ، لام ، لاا ( ولكاال 

 معنى وظيفة خاصة.

فهااااو خااااااص بااااالقرائن التاااااي تاااادخل علاااااى الفعاااال املضاااااارع ونصاااابه)أن،ما،كي،إذن( وهاااااذه  2أمااااا املوضاااااع 

 القرائن تجعل حد الفعل بحكم االسم ما عدا إذن.

يمثاال عالماة إعااراب املضاارع ،واألصاال هاي الضاامة أو ثباوت النااون وقاد يكااون فارغاا فااي  1اليساار أماا ماان 

 حالة اتصال املضارع بانون النسوة أو نون التوكيد.
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 خاص بانون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. 2املوضع 

 خاص بالضمائر املتصلة املنصوبة. 3املوضع 

 .[285، ص11] : حد الفعل األمر

 

مدمج مع النواة  1هما األصل وبالتالي فاملوضع  0+1في حد فعل األمر املواضع التالية نالحظ 

، أي أن نواة فعل األمر تتعاقب مع زوائد نواة املضارع، ويتمثل األصل فعل + فاعل، والفاعل في 

 من اليسار هو عالمة اإلعراب ولكنه فارغ ألن األمر غير معرب . 1األصل مضمر .املوضع 

 موضع نون التوكيد. 2املوضع  

 ضمائر النصب املتصلة. 3املوضع 

 الزوائد ال تدخل عليه من اليمين. 

 :مفهوم البناء - 3

البناء بناءان في العربية، أماا البنااء األول فهاو مقابال لبعاراب، وهاو لازوم الكلماة حركاة معيناة 

وصاااولة الخاصاااة) ماعااادا الاااذي يااادل علاااى ال تغييااار بتغييااار املوضاااع، كبنااااء أساااماء اإلشاااارة ، واألساااماء امل

 املثنى فهو معرب( وأسماء االستفهام والظروف وغيرها.... 

أما النوع الثاني من البناء فهو أدّق من األول، ويتعلق ببناء التراكيب اإلسنادية وتركيبها،  

مستوى  يقول الحاج صالح: "البناء أن تجعل عنصرا لغويا آخر بحيث أنهما يكونان عنصرا أوسع من

أعلى وال يعاقب أي واحد من العنصرين العالمة العدمية أي ال يمكن أن يحذف وإن يحذف ولم 

وهذا يعني أن تركيب األلفاظ بحسب   [111، ص14]يرجع العنصر األول إلى أصله زال عن الوجود".

خولة:البناء تورة التبليغ ، فاأللفاظ تبنى على بعضها )املبني واملبنى عليه(واملقصود هنا على رأي الدك

هو العالقة الصورية التي تتمثل في ربط لفظة بلفظة أخرى بتغير حكم كل واحدة منهما تسمى 
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 اللفظة املبني عليها والثانية اللفظة املبنية، وتكون اللفظة املبنية تابعة للفظة 

قال  واملقصود بالتركيب بين لفظتين التكامل بينهما لغرض اإلفادة،.[111، ص14] األخرى..

.  الجرجاني:"
ً
نسبة أحد الجزأين إلى اآلخر، أعم من أن يفيد املخاطب فائدة يصح السكوت عليها أوال

وفي عرف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى األخرى على وجه اإلفادة التامة، أي على وجه 

 .[18،ص1، ج12]يحسن السكوت عليه"

عليه، وما ال يحسن السكوت يقول الرض ي: "والفرق بين .وهنا يجب أن نميز بين ما يحسن السكوت 

الجملة والكالم، أن الجملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو، ال، كالجملة 

التي هي خبر املبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج املصدر، وأسماء الفاعل واملفعول والصفة 

.والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته، فكل كالم املشبهة والظرف مع ما أسندت إليه

جملة وال ينعكس يحسن السكوت عليه، وما ال يحسن السكوت عليه فيما يتعلق بالكالم والجملة 

.ومثال ذلك زيد منطلق تركيب إسناد تبلييي [49،ص1، ج16]فكل كالم جملة وليس كل جملة كالم

 اد فيكون خبرا ملبتدأ أو حال أو مفعول به أو صفة....مجرد. وقد يتركب في موضع اإلسن

 زيد منطلق:تركيب إسناد يحسن السكوت عليه)جملة مبتدأ وخبر(  كالم

 منطلق أخوه :...... تركيب إسناد ال يحسن السكوت عليه.

 زيد ينطلق : ........تركيب إسناد يحسن السكوت عليه، زيد منطلق، وينطلق زيد)تركيبان(         

 يد منطلق أخوه:..  تركيب إسناد يحسن السكوت عليه زيد منطلق أخوه ومنطلق أخوه )تركيبان(     ز 

 :مفهوم الوضع-4

أما مفهوم الوضع فهو دقيق جّد، إذ اختلط بين الوضع في مدرج الكالم، وهو رأي النحاة املتأخرين، 

معنى املوضع في انتظام  ومفهوم الوضع في البنية وهو رأي سيبويه قال الحاج صالح:ولم يدرك

 .[9،ص 21]الوحدات في الكلمة وفي الجملة أكثر املتأخرين

بمفهوم مدرج الكالم ال يعني شيئا، يقول الحاج صالح:" والوضع هو من أحدث املفاهيم  فاملوضع  

العلمية في اللسانيات وسائر العلوم، ثم عدم تغّيره مع تغير ترتيب الكالم امللفوظ وذلك كموضع 

 .[9،ص21] فعول والحال وغيرهما ف )رأيت زيدا( و)زيدا رأيت( لزيد فيهما موضع واحد" .امل

 --ويشاارح هااذا املفهااوم بشااكل واسااع وماانظم ودقيااق مفهااوم االنفصااال واالبتااداء فااي النظريااة الخليليااة: 

 وحدات يبتدأ بها فتنفصل عّما قبلها مثل )إلى(

 صل عّما بعدها الضمير املتصل باالسم أو الفعلوحدات ال يبتدأ بها ويوقف عليها أي أنها تنف-
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 وحدات يبتدأ بها فتنفصل عّما قبلها، ويوقف عليها فهي منفصلة عّما بعدها مثل عبارة )سعيد(  -

ويضيف الحاج صالح وحتى ال يقع اإللتباس بين االسم ككلمة .[47-46، ص6]في جواب من جاء

مع الزوائد الداخلة عليه أطلقنا على هذا األخير  مفردة )أي مجردة مما يدخل عليها ( وبين االسم

وقد تتبعت .[14، ص6] مصطلحا استعمله الرض ي وابن يعيش وهو اللفظة )االسمية أو الفعلية(

بعض كتب النحو فوجدت أن معظمها يشير إلى هذا املفهوم يقول ابن جني: فمتى سمعت اللفظة من 

واألفعال والحروف.ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه هذا عرف معانيها، فيما سوى هذا من األسماء، 

 .[44،ص1، ج3]املواضعة إلى غيرها

.واملعنى نفسه نقله السيوطي في املزهر، وذهب الّسكاكي إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن اللفظة ال يمكن 

أن تدل على مسمى دون وضع يقول: إن اللفظة تمتنع أن تدل على مسمى من غير وضع فمتى رأيتها 

وإليه يذهب اإلمام الزمخشري .[159،ص1، ج18]دالة لم تشك في أن لها وضعا وأن لوضعها صاحبا

حين قال:الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع، وهي جنس تحته ثالثة أنواع: االسم 

وهنا تأكد لنا الفرق بين االسم ككلمة مفردة واللفظة بالوضع .[23،ص1، ج10]والفعل والحرف

 ادات يفرضها الخطاب.بزي

وهذه املفاهيم مرتبطة ببعضها البعض، فمفهوم )الكلمة( و)املوضع( و)اللفظة( هي عالقات  

متكاملة يقول الرض ي: وإنما ذلك الن التسمية باللفظ وضع له، وكل حرف وضعت الكلمة عليه ال 

به، فقد وضعته  ينفك عن الكلمة، فقولك: عائشة، في الجنس ليس موضوعا مع التاء، فإذا سميت

 .[116،ص1، ج16]التاء كالم الكلمة في هذا الوضع توضعا ثانيا مع التاء، فصار 

ت على جنسها.
َّ
 الكلمة: عاش.....األلف منقلبة إلى همزة في اإلبدال...دل

بت معها دلت على موضعا ثانيا.
ّ
 الوضع:عائشة.............التاء التي رك

:مبدأ الوضع واالستعمال -5  

، 6] احث إلى هذين املصطلحين عندما تحدث عن اللغة فقال : اللغة وضع واستعمال.تطرق الب

إن اللغة موروث اجتماعي، ليست ملكا ألحد وإنما هي ملك الناطقين بها جميعا، لذلك فإن .[41ص

مفهوم الوضع  يعكس لنا حاجة اإلنسان إلى التواصل إذ ال يمكن أن يحصل هناك اندماج اجتماعي 

جمع بينهم لذلك تواضع الناس على تسمية األشياء بمسميات حتى يكون هناك تفاهم دون رابط ي

وانسجام إال أن هناك فروقا بين وضع اللغة وحاالت االستعمال، فبّين الباحث الوضع وما يخص 

كيفية استعمال هذا الوضع  أي هي نظام من األدلة املوضوعية لغرض التبليغ ،واستعمال فعلي لهذا 
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واالقتصار على أحد هذين الجانبين من قبل الباحث اللغوي .[42،ص6]واقع الخطاب النظام في

خطأ فاحش ذو عواقب وخيمة والعديد من الدارسين يركزون على وضع اللغة ويجعلونها محور 

الدراسة مما يجعل النتائج غير دقيقة، يقول:وقد أدرك علماؤنا ذلك ففرقوا بينهما وركزوا عليهما في 

اللغة كما يتصورها املبدعون من علمائنا أمثال الخليل وسيبويه وابن جني وغيرهم ممن آن واحد، ف

 .[113، ص6] ظهر في الصدر األول،هي قبل كل ش ئ وضع واستعمال الناطقين لها

فاللغة نظام من الدوال يختار ما يحتاجه للتعبير عان أغراضاه، وبالتاالي يمّياز باين ماا هاو راجاع 

جااع إلااى االسااتعمال أي إجااراء اللغااة فااي أحااوال خطابيااة معينااة بحكاام أن قااوانين إلااى القياااس، ومااا هااو را

رون فلكااااااال ماااااان الوضاااااااع 
ّ
االسااااااتعمال غياااااار قاااااااوانين النحااااااو والقياااااااس وهاااااااذا مااااااا تجاهلاااااااه النحاااااااة املتااااااأخ

واالسااااتعمال قااااوانين خاصاااااة تخضااااع لهاااااا، ويترتااااب عااااان ذلااااك أن اللفااااظ واملعناااااى فااااي الوضاااااع غيرهمااااا فاااااي 

ملاان يحلااال عناصااار اللسااان مااان دوال ومااادلوالت أن يفاارق باااين ماااا هااو راجاااع إلاااى االسااتعمال ولهاااذا ينبياااي 

التأدية واختالف كيفياتها بين األفراد واملجتمعات واألقاليم ، وبين ما هو خاص بالوضع ال خاالف فياه 

 ألنه ش يء مجرد من أعراض االستعمال لفظا أو معنى.

ومن جهة يؤكد على مراعاة أو العناية بالنحو والبالغة في عملية الخطاب التي تستلزمها طبيعة  

التواصل، فاملتكلم قد ينقل اللفظ من مطابقته الحقيقية إلى مطابقة مجازية حسب امللكة التبليغية 

اكتساب اللغة  املتوفرة لدى املتكلم، ومن هنا كان إحكام التعامل اللغوي كما يقول صالح بلعيد: "

يقتض ي اكتساب امللكة اللغوية النحوية وامللكة التبليغية في آن واحد باعتبار أن النحو إحكام 

التصرف في مختلف البنى اللغوية وامللكة التبليغية والقدرة على الربط الوثيق بين هذه البنى وما 

ديث )املقام( أي في حال أشبهها، وبين األغراض التي يمكن أن تؤديها بحسب ما يقتضيه حال الح

 .[42، ص6]خطاب معينة".

 مبدأ الباب:  -6

يرى الحاج صالح "أن مفهوم الباب أطلقه سيبويه على مجموعة مرتبة من الحروف األصلية للكلمة 

"أو ما ينطبق على مستوى التركيب، ويعرفه الحاج صالح: "بأنه مجموعة من  .[218، ص6]الثالثية

و صنف، وتجمعها بنية واحدة وكونه مجموعة باملعنى املنطقي الرياض ي ال العناصر تنتمي إلى فئة أ

مجرد جنس باملعنى األرسطي الذي يشبه مفهوم الباب في املعنى العربي،إال من حيث كونه صنفا له 

 .[212،ص1، ج19]صفة مميزة.
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فالجامع بين هذه الوحدات ليس جنسها )بل قد ال تهتم بالجنس بل بالبنية التي تجمعها، وال        

يمكن أن تستخرج بإدخال بعضها في بعض، بل بحمل كّل جزء منها على نظيره مع مراعاة انتظامها أي 

راد ببناء ي في حديثه عن الصيغة: املذمع اعتبار كّل جزء في موضعه وقد أشار الرض ي االسترابا

وهيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها املرتبة  وحركاتها  الكلمة ووزنها وصيغتها

ومن هنا فإن .[117،ص1، ج16] املعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة واألصلية كّل في موضعه.

القوانين الخاصة به،  تفرضه الباب هو الجنس من املوضوعات ينطوي كل جنس تحت نظام خاص،

ويعطي مثاال عن ذلك عن مفهوم االستقامة في الكالم ،مستقيم حسن، مستقيم محال، مستقيم 

يقول  .[218،ص1، ج19]كذب، مستقيم قبيح، محال كذب .فهي تدخل في باب واحد هو باب الكالم

 سيبويه في هذا املعنى:" فمنه مستقيم حسن. 

 ح، وما هو محال كذب. ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبي

 فأما املستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس ، وسآتيك غدا.-

نقض أول كالمك بآخره فتقول : أتيتك غدا ، وسآتيك أمس-
َ
 فأما املحال ت

 أما املستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه .-

اي زيااُد يأتيااك ، وأمااا املسااتقيم القباايح فااأن تضااع اللفااظ فااي غياار موضااعه ، - وهااو قولااك: قااد زياادا رأياات وكا

 . .[26-25،ص1، ج1]وأما املحال فأن تقول : "سوف أشرب ماء البحر أمس"-وأشباه هذا.

يقااول الحاااج صااالح :"إن ساايبويه هااو أول ماان مّيااز بااين السااالمة الراجعااة إلااى اللفااظ )املسااتقيم 

الحساااان القباااايح (، والساااااالمة الخاصااااة بااااااملعنى :املسااااتقيم فاملحاااااال ، ثاااام مياااااز أيضااااا باااااين السااااالمة التاااااي 

سااتعمال يقتضايها القيااس )أي الاّنظم العااام الاذي يمياز لغااة مان لغاة أخارى ( والسااالمة التاي يقتضايها اال 

الحقيقاي للناااطقين )وهاذا معنااى االستحسااان النااطقين أنفسااهم (:حسان فعلااى هااذا يكاون التمييااز بهااذه 

 الكيفية : مستقيم حسن = سليم في القياس واالستعمال 

 مستقيم قبيح = غير لحن ولكّنة خارج استعمال القياس وقليل.

 يم من حيث املعنى محال = قد يكون سليما في القياس واالستعمال ولكّنه غير سل
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ومن ثم جاء التمييز املطلق بين اللفظ واملعنى وأعني بذلك أن اللفظ إذا حدد أو فّسر باللجوء إلى 

ال غير،أما إذا حصل التحديد  semantiqueاعتبارات تخص املعنى فالتحليل هو تحليل معنوي 

 .[218،ص1، ج19]والتفسير على اللفظ نفسه دون للمعنى فهو تحليل لفظي نحوي"

مبدأ املثال:  -7           

، فهو عملية .[319،ص1، ج19]يقول عنه الحاج صالح :"هو مفهوم منطقي رياض ي 

َعَل( واألوزان التي تستنبط 
َ
إجرائية تحويلية أي مجموع التصاريف التي تجري على املادة األصلية )ف

 ي مقابلة لها كما في الشكل اآلتي: منها : نأخذ مثال )ضرب(املادة األصلية واألوزان املستنبطة منها ه

 .[319،ص1، ج19]

 

أما مستويات املثال يقول الحاج صالح : ويحصل املثال بتركيب عمليتين: عملية تجدريدية ِتدي إلى     

، 19]فئة تسلط عليها هي نفسها عملية أخرى ترتيبية فيحصل بناءمعين مشترك يسمى مثاال

 ونستنتج أن هناك مزج بين نموذجين لبناء مفهوم له تصور.  .[319،ص1ج

 :قسمة التراكيب -

هناااااك قساااايمة تركيبيااااة أخاااارى ماااان نااااوع آخاااار وهااااي أعمااااق ممااااا ساااابق وهااااو مسااااتوى التركيااااب بااااين املااااادة 

 األصلية 

 ء للكلمة وبين وزنها أو بنائها أو مثالها . وهذا التركيب هو ناتج عما يسمى اآلن في الرياضيات بالجدا

 الديكارتي وهو عبارة عن مصفوفة ذات مدخلين :

 بالنسبة للثالثي كل الحركات مع السكون أفقيا والحركات وحدها عموديا ويتمثل كالتالي :

  الجداء الديكارتي وقسمة التراكيب للثالثي:
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يقول عن هذا التصور للتركيب الداخلي للكلمة في هاذين املساتويين :حاروف املاادة األصالية ثام 

مستوى الوزن مع هذه املادة ما كان يمكان أن يحصال إال بتحصايل عملياة أخارى وهاي تحليال الكلام إلاى 

الرياضا ي هذه املادة وإلى وزن الكلمة وهاي عملياة تجريدياة عميقاة جادا ترتقاي إلاى أعلاى درجاات التحليال 

تحليال عماودي ال يخضاع لتسلسال الكاالم املنطاوق كماا هاو الحاال فاي –ألنها وألول مارة فاي تااريل العلاوم 

 اللسانيات البنيوية الغربية الحديثة.

والجدير بالذكر هو أن مفهوم الجذر قد استعاره الغربيون مان اللساانيات الهندياة القديماة   

ال الكلمة أو وزنها وبناؤها فهاو مفهاوم عرباي أصايل وال يوجاد ) وبال شك من النحو أيضا( أما مفهوم مث

 ما يماثله إلى اآلن في اللسانيات الغربية.

( وال بد  CANTINEAUهو  Scheme)أما املستشرقون اللغويون فأخذوه من العرب وأول من سماه   

طع الصوتية أن ندرك ذلك جيدا فإن التحليل الغربي يتبع تسلسل اللفظ فهو يحاول أن يكشف الق

التي تتألف منها الكلمة فيقسم هذه القطع إلى جذو ر وما يزاد عليها من السوابق واللواحق فهذا ال 

يمكن أن ينطبق هو وحده على العربية ألن تحويل الكلم من املفرد إلى جمع التكسير مثال أو من فعل 

 
ُ
ُتب( كجمع) لكتاب( أين هي مجرد إلى مزيد وغير ذلك ال يمكن تحليال أفقيا فقط : فخذ كلمة )ك

 الهامش.[ 48،ص1، ج19]القطعة الصوتية التي تدل فيها هي وحدها على الجمع؟

 مبدأ القياس: -8

مفهوم القياس في النظرية الخليلية هو القياس العربي الخالص وليس ذلك الذي ينسب إلى        

ول علماء األصول: حمل ش يء على أرسطو، وال عالقة بينهما على اإلطالق والقياس هنا يعني كما يق

ش يء لجامع بينهما ، فالقياس عند النحاة هو أن تحمل كل ما ينتمي إلى جنس أو فئة إلى جنس أو فئة 

، 19] معينة من العناصر اللغوية بعضه على بعض حتى يمكن أن يتضح تكافؤها في البنية

 .[221،ص1ج

مدى تأثر القياس النحوي في طرائقه  ومن هذا املنطلق الذي أقره الحاج صالح يقول:"يتضح 

ومظاهره بعلم أصول الفقه، وأغلب الظن أن الذي أدى بهم إلى هذا هو تعليالت النحاة للظواهر 

اللغوية وتقسيم املتأخرين منهم العلل إلى علل لفظية وأخرى معنوية أو تقسيمهم لها من منظور آخر 

ذا نجده ونفهمه أكثر في التجاوب الكبير في . وه.[347، ص 07] إلى علل أول وعلل ثوان وثوالث

التعليالت عند علماء األصول وعلماء الفقه، علما أن علماء النحو هم أنفسهم علماء الفقه فقد كان 

الخليل فقيها ونحويا في آن واحد يقول التواتي بن التواتي:"إن التجاوب بين مقوالت أصول النحو 
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جاوب طبيعي ما دام النحو والفقه نظامين ثانويين داخل ومفاهيمه وبين أصول الفقه ومفاهيمه ت

 .[388، ص7]إطار نظام الثقافة اإلسالمية

يقر النحاة أنفسهم بأنهم انتهجوا في أصولهم منهج أصول الفقه عند األحناف خاصة وقد أشار ابن 

النحو على جني إلى هذا املعنى فقال: "وذلك أننا لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول 

مذهب أصول الكالم والفقه، ويحصل القياس في النحو العربي بناء على العملية املنطقية الرياضية: 

التفريع من األصل بناء الكلمة أو الكالم باستعمال مواد أولية هي املعطيات واحتذاء صيغة الباب 

رد
َّ
الباب، وإذا لم يطرد فيقاس  الذي ينتمي إليه العنصر املحدث، وهذا التفريع ال يجوز إال إذا اط

على األكثر أي على الصيغة الغالبة في الباب واالستعمال ومن هنا فالقياس هو: حمل ش يء على ش يء 

لجامع بينهما ، وحمل ش يء في الحكم، هو الذي يسمى في املنطق الرياض ي تطبيق النظير على النظير 

، 19] ين مجموعتين على األقل.وتطبيق مجموعة على مجموعة حتى يظهر تطابق في البنية ب

فالقياس له أهميته في الدرس النحوي لذلك نجده يتكرر في أبحاثهم يقول الحاج صالح .[220،ص1ج

:إن مجيء لفظة )القياس( على لسان العلماء املسلمين كثيرا جدا والكل يعرف أن جميع العلوم 

، 19] قياس وذلك كالفقه والّنحو ...."اإلسالمية التي تلجأ إلى االستدالل، فأساس هذا األخير هو ال

 .[144،ص1ج

 مبدأ األصل والفرع: -9

مّيااز النحاااة العاارب األصااول عاان الفااروع، فحااددوا األصاال بأنااه العنصاار الثاباات أو النااواة أمااا الفاارع فهااو 

 .[219،ص1ج، 19]األصل بزيادة إيجابية أو سلبية

 فاألصل عندهم ما يبنى عليه ولم يبن على غيره، أما الفرع فهو األصل مع زياادة، فاالفر وع مان األصاول، 

ألصال إلاى الفارع هااو وتقاديمها األصاول عليهاا فانهاا تمتااز عنهاا ببسااطتها لفظاا ومعناى وألن االنتقاال مان ا

.[220،ص1ج، 19]تحويل طردي فتقديمه على التحويل العكس ي هو مناسب ملسيرة التطور اللغوي   

يادة على األصل هي نوع من التحويل ، فاالسم املفرد وما يقول صالح بلعيد :"أما بالنسبة للز 

بمنزلته هو وحدة يحددها هذا التحديد اإلجرائي أين تحدد كل املكونات التي تتألف منها هذه الوحدة 

)اللفظة( فلكل جزء من هذه اللفظة موضع خاص فأداة التعريف ال تظهر إال في املوضع األول على 

جر، فالوظيفة النحوية تحدد لنا بكيفية صورية، ثم إن املوضع ال يمين األصل وبعدها حرف ال

يلتبس بما يمكن أن يكون فيه فاملوضع باق كجزء من البنية إذا خال مما يدخل فيه.وقد مّيزوا 

األسماء التي ال تقبل بعض الزوائد فسموها باملتمكن غير أمكن والتي تقبل باملتمكن أمكن )متمكن 
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د ، ومتمكن غير أمكن وهو غير متصرف :أحمد ، مساجد...(.وينبيي أال أمكن وهو املتصرف كزي

نخلط بين هذا التحليل الصوري الناجع بالتحليل الداللي إال أن النحاة يخصصون لكل موضع 

داللته )أي التي وضعت له في األصل (فهذا املثال هو قاعدة صورية لتحليل املعنى )الوضعي(،وال 

في التحديد اللفظي أو الصوري للوحدات،لذلك قالوا بأن اللفظ هو  يلجؤون أبدا إلى الداللة

األول،أما إذا صار املعنى الوضعي معنى آخر كما في املجاز فيكون لهذه الظاهرة طريقة أخرى في 

 .[14، ص6] التحليل وترجع إلى البالغة )أي علم املعاني("

 مبدأ االنفصال واالبتداء: -10

تلميذه سيبويه:) إنه ال يكون اسم مظهر على حرف أبدا ألن يقول الخليل بلسان   

والذي يسكت عنه وليس .[304،ص1، ج1]املظهر يسكت عنه وليس قبله ش يء وال يلحق به ش يء

والفعل كان املنطلق عندهم كل ما ينفصل .[96،ص1، ج1]قبله ش يء هو االسم الذي ينفصل ويبتدأ

بذلك ألشياء أخرى تتفرع عليه ، ولهذا فيجب أن ينطلق ويبتدأ به هي صفة االنفراد ويمكن أن يكون 

من أقل ما ينطبق به مما ينفصل ويبتدأ )=مفرد( وهو السم املظهر بالعربية وكل ش يء يتفرع عليه وال 

يمكن ملا في داخله أن ينفرد فهو بمنزلة االسم املفرد (أطلق عليه ابن يعيش والرض ي )اللفظة( 

ويرى الحاج صالح أن صفتي االنفصال واالبتداء تمكنان الباحث من  ) lexieوترجمها الحاج صالح )

اكتشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكالم، فهذا املنطق عبارة عن وحدة لفظية ال يحددها إال 

ما يرجع على اللفظ ألنها يمكن أن تكون جملة مفيدة وهنا يتعرض في هذا املوضع إلى مقياس التمكن 

لقطعة يمكن أن تحتمل عددا من الزيادات يمينا ويسارا على صورة التعاقب ويعتبر والذي يعني أن ا

 
ّ
نا عنه ال يكون اسم مظهر على حرف أبدا، ألن املظهر هذا االسم املظهر في العربية أكثر الكلمات تمك

يسكت عنده وليس قبله ش يء وال يلحق به ش يء ..ويعلق صالح بلعيد بقوله:) وفي الحقيقة نالحظ 

ا بين األصل والفرع، وبين االنفصال واالبتداء فاالنفصال ليس بعده ش يء، واالبتداء ليس قبله ربط

ش يء ومعنى ذلك أن كل وحدة لغوية قابلة لالنفصال عّما قبلها أو ما بعدها عن الوحدات وكل وحدة 

 .[47،ص66]يمكن االبتداء بها أو الوقوف عليها حسب موقعها من الكالم

وهناااااك أصااااناف ثالثااااة فااااي اللسااااان العرباااااي، والوحاااادات كمااااا حااااددتها الاااادكتورة خولااااة طالاااااب   

 كالتالي:

 وحدات يبتدأ بها وال يوقف عليها مثل إلى في )إلى القسم  (-

 وحدات ال يبتدأ بها ويوقف عليها مثل )ُت( في )دخلت( -
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 .[98، ص14] وحدات يبتدأ بها ويوقف عليها مثل رجل للجواب )من جاء (-

 مبدأ العامل: -11

من أهم ما توصل إليه الخليل نظرية العامل، في أسمى مراحل تطورهاا التاي هاي أسااس النحاو  

العربااي، وهااي قائماااة علااى اساااتنباط كلااي للغاااة العاارب، والوقااوف علاااى وظااائف االسااام والفعاال والحااارف، 

ر، فبعااد الحادود ومجمااوع  التاأثير عالقااات تحكمهااا اللغوياة وإحكاام العالقاة بينهااا إذ العناصار
ر
والتاأث

ضااااااابط الخليااااااال، مساااااااتوى التراكياااااااب فاااااااي أبعادهاااااااا الصاااااااوتية والصااااااارفية ، الّزياااااااادات القبلياااااااة والبعدياااااااة

والدالليااااااة. فتوصاااااال إلااااااى اكتشاااااااف النظااااااام التواصاااااالي الااااااذي تقااااااوم عليااااااه اللغااااااة.ونعني بااااااذلك العاماااااال 

ة، حتااااى ال يعنااااي تغيياااار الحركااااة واملعماااوالت والعالمااااة، وهااااي أساااااس النظريااااة، ولكنهااااا ليساااات كاااال النظرياااا

اإلعرابيااااة، بحسااااب تغيياااار العواماااال فقااااط، باااال باملوضااااع، والزيااااادات أيضااااا فااااي اللفظااااة، وأيضااااا تفسااااير 

 التراكيب غير بناء التراكيب.

ونظرية العامل بهذا املنطلق فكرة عقلية مستنبطة من نقل، ويمكن شرح هذا املفهوم بالوقوف على 

فه النحو: هو انتحاء سمت كالم العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، تعريفين قال ابن جني في تعري

كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير واإلضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس 

بمعنى اتباع العرب الفصحاء في طريقة .[8،ص1، ج3]من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة

عريف ليصبح كالالتي: العلم باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب ، ثم تطور هذا التمكالمه

 .[6،ص1، ج16]املوصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

ومن هنا أصبح انتحاء سمت كالم العرب ال بالتلقين، بل بالقوانين التي استقرأها العلماء من   

ومن خاللها يتجنب ، عة القوانين النحوية التي ضبطتنظام اللغة العربية، ونظرية العامل هي مجمو 

حن. ذكر الدكتور مازن الوعر فيما يخص نظرية العامل قال: "والواقع أن اللسانيات 
ّ
الناطقون الل

الحديثة كشفت أن الخليل وسيبويه كانا قد انطلقا من نظرية تجريدية عاملية عالئقية أثبتت 

تها نظرية تشومسك  andالنظرية املسماة ب)منهج العمل والربط اإلحالي(  التقنية، تلك  يصحَّ

binding theor  government ومن يمعن النظر في هذه النظرية فسيكتشف أن ما فعله سيبويه ُيعدر

عمال علميا دقيقا استفاد في صياغته من بذور التفكير الرياض ي الذي اتسم به أستاذه الخليل بن 

 .[76-75،ص15]أحمد الفراهيدي

ع سايبويه األباواب باعتبااار العوامال، وباادأ بالفعال املضااارع ، وذكار فااي باباه لزومااه وتعدياه إلااى وزَّ 

مفعاااول واحاااد ومفعاااولين وثالثاااة مفاعيااال ثااام تحااادث عماااا يعمااال عملاااه مااان املشاااتقات كأساااماء الفاعااال 
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واملفعااااول واملصاااادر، وذكاااار عملااااه فااااي املجاااارور عاااان طريااااق الجااااار، ويالحااااظ أن حاااارف الجاااار األصاااالي قااااد 

اان متعااديا ملفعااولين  يحااذف وينصااب املجاارور علااى ناازع الخااافض، ويعاارض لصاايغ املبنااي للمجهااول إذا كا

ااان وأخواتهاااا ويقاااول إن املنصاااوب بعااادها  ويقاااول إن أولهماااا هاااو الاااذي يناااوب عااان الفاعااال، ويقاااف عناااد كا

 ليس مفعوال بل خبر لها وهي بذلك ناقصة.

فعبد هللا ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب، قال سيبويه في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول 

وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب، وانتصب زيد ألنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل. فإن قدمت 

 عبد هللا
ً
، 1]املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في األول، وذلك قولك: ضرب زيدا

 .[34،ص1ج

يرفع وينصب املفعول كما أن الفعل الالزم يرفع ويقصد سيبويه من هذا الباب أن الفعل املتعدي 

الفاعل، وأجاز تقديم املفعول ألنه التقديم ال يؤثر في حركتها اإلعرابية وال يؤثر في معنى الجملة يقول 

أيضا: وصار بمنزلة املفعول الذي تعّدى إليه فعل الفاعل بعدما تعّدى إلى مفعول قبله، وصار 

 قا
ً
، فهو مثله في التقدير، وليس مثله في املعنىكقولك: ضرب عبد هللا زيدا

ً
 .[1،221، ج1]ئما

  .املعادلة الرياضية:

 املعمول الثاني.خ= املخصص  = 2== املعمول األول . م1يرى الحاج صالح:ع= العامل. م

، 21]الترتيب الواجب، والقوسان يجمعان الزوج املرتب أما املعقوفتان فللوحدة التركيبية الصغرى 

 ترتيبهما ال يتغير مطلقا في الجملة الفعلية. (1والزوج املرتب: )ع       م.[82ص

اان العاماال الفعاال، ال يجااوز أن يتقاادم معمولااه األول الفاعاال عليااه )قضااية خالفيااة بااين البصاارة  فااإذا كا

 والكوفة(.أما ملاذا لم يجز سيبويه تقديم الفاعل عن الفعل:

واحاادة متقاادم أحاادهما علااى اآلخاار وضااعا، فكمااا ال يجااوز : أن الفعاال وفاعلااه كجاازأين لكلمااة أحــدهما 

 .تقديم عجز الكلمة على صدرها ال يجوز تقديم الفاعل على فعله

: أن تقديم الفاعل يوقع فاي اللابس بيناه وباين املبتادأ، وذلاك أناك إذا قلات "زياد قام"وكاان تقاديم ثانيهما 

ر عنااه بجملااة قااام وفاعلااه املسااتتر، أم أردت الفاعاال جااائزا لاام ياادر السااامع أأردت االبتااداء بزيااد واإلخبااا

 إسناد قام املذكور إلى زيد على أنه فاعل.
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الرموز بمعنى الزيادة الداخلة...وهذا الّرسم الشجري الذي هو من تصورنا وهو يخضع ملا تقتضيه 

ي.....أن العربية قد أدمجنا فيه مزية الترتيب )للموضع( في مزية االندراج املمثل في  التفريع الشجر 

 .[86-85-21،84]املعمول األول ال يقّدم على عامله أبدا

إن نظرياة العاماال هااي أروع مااا أبدعااه الخلياال وأصاحابه وماان أخطاار النظريااات التااي ساايكون لهااا دور 

عظااايم فاااي تطاااوير معلوماتهاااا حاااول الظاااواهر اللغوياااة وذلاااك ألن مفهاااوم العامااال هاااو املفهاااوم الااادينامكي 

التركي ااي للغااة فبفضااله يسااتطيع اللغااوي أن يرتقااي إلااى مسااتوى أكثاار تجرياادا  الااذي ينبنااي عليااه املسااتوى 

مان املسااتويات الساافلى التاي تحتااوي علااى الوحادات ومقوماتهااا القريبااة وهاذا هااو فااي الواقاع أعمااق بكثياار 

يطلااااق عليهااااا -هااااو ناااااتج عاااان تركيااااب الوحاااادات الدالااااة التااااي  syntaxeماااان القااااول بااااأن مسااااتوى التركيااااب 

وأول دلياااال علااااى ذلااااك هااااو إمكانيااااة اسااااتغالل مفهااااوم العامل)ومااااا  -اصااااطالح الغااااربيين )املورفيمااااات( فااااي

يترتاااب علياااه مااان عامااال ومعماااول ثاااان كماااا فهماااه سااايبويه ويعناااي العملياااات اإلجرائياااة وذلاااك يحمااال أقااال 

الكااالم ممااا هااو أكثاار ماان لفظااه باتخاااذ أبسااطه وتحويلااه بالزيااادة، وهااذا مااا يقااارب مفهااوم االقتصاااد فااي 

ذي نااادى بااه الوظيفيااون )أناادري مااارتني( والزوائااد فااي بدايااة الكااالم تااؤثر وتااتحكم فااي التراكيااب الكااالم الاا

كالتااأثير فااي أواخاار الكلاام )اإلعااراب( وماان هااذا نالحااظ أن اللفظااة هااي األصاال ، وهناااك عناصاار يمكاان أن 

 .[223-222،ص1، ج19]تدخل على يمينها فتغير إعرابها وتزيد على معناها األصلي
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الحااااج صاااالح :"ينطلاااق النحااااة هناااا أيضاااا مااان أقااال ماااا يمكااان أن يبناااى أو بعباااارة أقااال ماااا يكاااون يقاااول 

 .[328،ص1، ج19] عليه الكالم مما هو فوق الفظة"

وذلاك مثال )زياد منطلااق( وقاد يجام ككااالم مفياد ويتاألف ماان لفظتاين ثام يختباارون هاذا التركياب بزيااادة   

 .ما يمكن زيادته مع بقاء هذه النواة

 

العمااود األيماان ياادخل عنصاار قااد يكااون كلمااة أو لفظاة باال تركيبااا ولااه تااأثير علااى بقبااة التركيااب ففاي 

ولااذلك ساامي عااامال ثاام الحظااوا العنصاار املوجااود فااي العمااود الثاااني ال يمكاان بحااال أن يقاادم علااى عاملااه 

املعماول أماا   couple ordonné(.ويكّون إذن مع عامله)زوجا مرتبا(1فهو عند سيبويه املعمول األول )م

ااااااال العناصااااااااار اللهااااااااام إال فااااااااي حالاااااااااة جمااااااااود العامااااااااال )مثااااااااال إن (2الثاااااااااني )م ، 19] ( فقاااااااااد يتقاااااااادم علاااااااااى كا

 [223،ص1ج

اان ظرفااا إن فااي الاادار زياادا.أما إذا انعاادم العاماال اللفظااي انعاادمت معااه التبعيااة التركيبيااة   إال إذا كا

مونه باالبتااداء )وهااو ( وهااو الااذي يساا0يقااول: وقااد يخلااو موضااع موضااع العاماال ماان العنصاار امللفااوظ )

عناااادهم عااااادم التبعياااااة التركيبياااااة ولاااايس معنااااااه بداياااااة الجملاااااة كماااااا يعتقااااد بعضاااااهم. هاااااذا وقاااااد حملاااااوا 

التراكيااااب التااااي تتكااااون ماااان لفظااااة فعليااااة )غياااار ناعااااخة( علااااى هااااذا املثااااال واكتشاااافوا عنااااد تطبيااااق هااااذه 

ؤثر فااااي التركياااااب، وأن املجموعااااة علااااى األولاااااى أن الفعاااال ) غياااار ناعااااان( هااااو بمنزلااااة هاااااذه العواماااال ألنااااه يااااا

يمكاان ان تحتلهااا كلمااة أو  2م 1املعمااول الثاااني فااي هااذه الحالااة هااو املفعااول بااه وأثبتااوا أيضااا أن موضااع م

 .[224-223،ص1، ج19]لفظة بل تركيب وذلك مثل

 

فيتباااين بهاااذا أن العناصااار التركيبياااة هاااي عناصااار خاصاااة مجاااردة كماااا أن هنااااك عناصااار أخااارى )تااادخل 

رهاا عالقاة وصال علاى هاذه الناواة التركيبياة وهاي زوائاد مخصصاة كاملفاعيال األخارى وتخارج( عالقتهاا بغي

 والحال وغيرها رمزه :ويمكن أن نمثل للعالقات القائمة بين هذه الوحدات التركيبية بهذه الصيغة : 
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يقول:)فكماا نارى لاايس هاذا املساتوى ناتجااا عان قسامة تركيبيااة ملاا تحناه والنحاااة ينطلقاون ماان 

ويسااااامونه باااااالتكرار أو  Enchassementأو  Emboitementاألصااااالية فاااااي ظااااااهرة التاااااداخل  هاااااذه الصااااايغ

وقااد أظهااروا فااي ذلااك براعااة كبياارة جاادا. ويشاارح األسااتاذ ذلااك ذاكاارا فااي البدايااة أن  Recursiviteاإلطالااة 

مفهااااوم العاماااال أخااااذه الغربيااااون ماااان العاااارب قااااديما وحااااديثا ثاااام يبااااّين أن املسااااتوى الااااذي هااااو أعلااااى ماااان 

اللفظة وهو الجملة املفيدة فإن النحاة اكتشفوا فيه عناصر أكثر تجريدا وهي العامل واملعمول األول 

عماول الثاااني وتكااون هااذه العناصار املجااردة النااواة التركيبيااة ويضااف إليهااا عناصاار مخصصااة ، وكاال وامل

واحااد منهااا يمكاان أن يحتااوي علااى كلمااة مفااردة أو لفظااة أو حتااى تركيااب مثاال عاماال ومعمااول، فالعامااال 

ول يمكااان أن يكاااون فعاااال غيااار ناعااان أو ناعااان أو )إن( وأخواتهاااا أو اساااما يعمااال عمااال فعلاااه واملعماااول األ 

يمكااان أن يكاااون مجاااردا مبتااادأ )وعاملاااه االبتااااداء(أو اساااما لفعااال ناعااان أو غيااار ناعااان أو )إن( وأخواتهااااا 

واملعمول الثاني خبرا أو مفعوال به ، أما املخصصة فهي الحال والتمييز أو املفاعيال واملساتثنى الفضالة 

خاااالف الشاااديد الاااذي وهاااذا يعناااي أن موضاااع االبتاااداء والفعااال واحاااد وموضاااع الخبااار واملفعاااول باااه ماااع ال

  يوجد من الناحية الداللية لهذه العناصر.

 

 عرض النتائج واملناقشة

وما خرجنا به من عرضنا التحليلي للنظرية الخليلية الحديثة هو أنها قراءة جديدة لكتاب  .

سيبويه، الذي هو كتاب لساني وليس كتاب نحو، كما يعتقد الكثيرون من الدارسين، ودليل ذلك ما 

نجده من دراسات عنه من باحثين غربيين مثل: مايكل كارتر الذي قدم أطرحة بجامعة أكسفورد 

ولت املفاهيم البينوية في كتاب سيبويه، وصّنف سيبويه ضمن دي سوسور وبلوم فيلد، ولعل هذا تنا

ما جعل الحاج صالح يعيد النظر فيما قدمه النحاة العرب، نتج عنه تصنيف زمني دقيق )النحاة 

 املتقدمون والنحاة املتأخرون( وحسب علمي فإنه أول من تطرق إلى ذلك.

 نتائج البحث: -

 تلخيص النتائج في الّنقاط اآلتية:ويمكن 

 ضرورة الّتميز بين منهجين مختلفين هما: املنهج العلمي و املنهج الفلسفي اإلعتقادي.-1

 كتاب سيبويه كتاب علمي، ال يفسر إال بتفكير موضوعي علمي.-2

م كعل -الّرياضيات–البد من آليات علمية ضرورية لفهم املقاصد التي طرحها الخليل وسيبويه -3

 بيني
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  االستنتاج والتوصية

إن النظرية الخليلية الحديثة، وإن تناولها بعض الدارسين الذين كانوا مقربين من صاحبها 

إال أنها  -رحمه هللا–أمثال محمد  صاري وخولة طالب وشفيقة العلوي وصالح بلعيد ومازن الوعر 

العلمية العربية، ولست أقول شططا مازالت مجهولة في موطنها األصلي الجزائر، ناهيك عن الساحة 

فإن الكثير من اإلخوة الباحثين وطلبة العلم في مصر والعراق وسوريا..وغيرها من الدول العربية ال 

 يعرفون عنها شيئا، ومثل هذه األبحاث تقّربها منهم، لتطرح للنقاش العلمي الهادف .

 شكر وتقدير

كر الجزيل إلى قسم األدب العربي 
ّ
بجامعة ماالنج الحكومية بأندونسيا كما أشكر أتقدم بالش

اتحاد الجامعات الدولي إلتاحتهما لنا هذه الفرصة القّيمة، للتعبير عن أمالنا وطموحاتنا العلمية 

خدمة للغة العربية، كما أشكر كل األساتذة الكرام مشرفين كانوا  أو مشاركين وكل العاملين  

 لي .والّساهرين على نجاح هذا امللتقى الدو 
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 مستخلص البحث

يتضمن هذا البحث الجهود املعجمية لعلم من أعالم املعجمية العربية الحديثة وهو 

أحمد فارس الشدياق، الذي حاول الخروج عن النمط السائد في عصره في تأليف 

وبناء املعاجم العربية، القديمة منها والحديثة التي يعتبرها حلة جديدة ال تمس جوهر 

ر ومستجداته، سواء من حيث بناء املعجم أو من التأليف املعجمي الذي يتطلبه العص

حيث مادته، فكان نتاج  أفكاره تأليفه لكتابين جليلين هما 'الجاسوس على القاموس ' 

وفيه ينتقد املعاجم العربية ويبين عيوبها وسقطاتها، والثاني "هو عمل حاول من 

مه "سر و معجهخالله تجسيد أفكاره التجديدية وإسقاطها في عمل معجمي هام 

 الليال في القلب واإلبدال.

 

 الكلمات الرئيسية: التعريف.،أحمد فارس الشدياق، املعجم الحديث، نقد املعاجم،الترتيب 
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 يمينة مصطفاي، الشدياق والرؤية التجديدية اإلصالحية للمعجم العربي  440

 

 املقدمة

تحااااول عاااناعة املعااااجم اللصوياااة فاااي عصااارنا الحااااري مساااايرة التقااادم الفكاااري والحضااااري فاااي العاااالم           

الكبياار الااذي يعااني املدنيااة والتطااور الكبياارين فااي ملاال املسااتويا  وا جاااال  العربااي الحااديث، وفااي العااالم 

ا ختلفااة ، ويمكاان تحقياا  ضلااة  بضااارورة اإلعتناااء باااملعجم العربااي الحااديث مااان حيااث بنااا ه ومادتااه عااان 

طريا  اإلفاادة ماان ال اروة الطائلااة التاي يشااتمل علتهاا املعجماا  القديمااة ويتاب اللصااة العديادةنم  مراعاااة 

العربيااة ومروناهااا حرااى حااد يمكاان معااه أن يسااتوعب ملاال جديااد تاادعو حليااه  اارورة أو مصاا حة أو  خصااائ 

ااد أو معاارإ  أو دخياال حضا 
إ
يتطلبااه علاام أو فاان ، وال  ااير علااى العربيااة ماان أن يحتااوي معجمهااا أي لفااد مول

 جرى اشتقاقه وف  لقواعدها الصوتية والصرفية  القياسية .

رس املعجماااي الحاااديث عاملااا فاااذا ملانااو لاااه مسااااهمة يبياارة ومتميااا ة فاااي  فااي هاااذا اإلطااار ياااذير            
لناااا الاادإ

هاااو أحماااد فاااارس الشااادياق العاااالم ، حعاااالت وتجدياااد املعجااام العرباااي الحاااديث وفااا  أساااس علمياااة دقيقاااة

اللصوي واملعجمي الكبير الذي حاول نقد املعاجم العربية القديمة والحديثة حتى عصره علاى حاد ساواء، 

الخياارة مجاارد حعااادة حخااراج القديمااة فااي مااو  جديااد ال يمااس جااوهر املعجاام ،فقاادم ن ريتااه واعتباار هااذه ا

اهااا بمعجاام جديااد فكااان نتاااج جهااده وفكااره ماا لفين  قااا حيإ اللصويااة واملعجميااة ماان الناحيااة الن ريااة ومطبإ

 هامين هما : "الجاسوس على القاموس" ،و"سر الليال في القلب واإلبدال ".

ومامادى تفاعال   ناا الشادياق باين طياا  م لفياه هوماا ساي ايساس التاي بناهماا علتهاا هفمااضا يحمال ل         

 العلماء واملعجميين املعاعرين م  أفكاره النقدية التجديدية وم  ن رته املعجمية الجديدة ه

هاااذه ايسااايلة وسيرهااااا سااانحاول اإلجاباااة علتهااااا فاااي هاااذه الصاااافحا  لبياااان رحلاااة التجديااااد فاااي املعجاااام          

عربااااي ماااان أجاااال موايبااااة العصاااار ومسااااتجداته علااااى ملاااال املسااااتويا  وايعااااعدة وفاااا  مالمااااة مباحااااث سااااي ال

:الشااادياق ور يتاااه املعجمياااة ،والثااااني الشااادياق وبديلاااه اإلعاااال ي املعجماااي والثالاااث حاااول ا راء النقدياااة 

 للعلماء ملعجمه سر الليال في القلب واإلبدال.

 

 

  طريقة البحث

 ورؤيته املعجمية :املبحث األول: الشدياق 

يتناول هذا املبحث الحديث عن املصادر التي اطل  علتها الشادياق لتأسانس ن رتاه النقدياة املعجمياة فاي 

 مطلبين ،ايول حول اطالعه على يتابا  أبي الطيب الشرقي ،والثاني حول نقده للقاموس .
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 املطلب األول :اطالع الشدياق على مؤلفات أبي الطيب الشرقي:

لقااااد تنوعاااااو جهاااااود أحماااااد فااااارس الشااااادياق املعجمياااااة فاااااي ميااااادان الدراسااااا  اللصوياااااة، ماااااا باااااين نقاااااد  راء 

اللصويين القدماء، ودراسا  حول املعاجم العربية القديمة والحديثة ومشكالتها بشاكل عاام، مومحاولاة 

التاي اساتحوض  حعطاء عورة لنماوضج معجام جدياد . ....ا والفكارة املعجمياة مان املساائل اللصوياة الهاماة 

ل  علاى املعااجم الصربياة وعاان  مان مشاكال  الترجماة مان العربياة 
إ
على الشدياق وفكره خاعة بعد أن اط

. يقاااااول عبااااد العلاااااي الاااااودسيري بعاااااد عااااارج الكثياااار مااااان تفاعااااايل الر ياااااة املعجمياااااة 1وإلتهااااا ال اااااريء الكثيااااار 

اء  راء ابان " وإضا ينو أقول حن الشادياق يعت 2التجديدية عند أبي الطيب الشرقي *
إ
بار بحا  خيار رساول بل

ر عنها، وأحسن عياساها وتصويبها، ساواء فيماا نقلاه عناه  الطيب حرى معاعريه ومن تالهم وأفصح من عبإ

مباشرة أم فيما أخذه عنه بواسطة الزبيدي، والهوريني، حتى انتهى حرى املناداة بتأليف قاموس باديل مان 

لساااو فاااي ضلاااة مبالصاااا، فحساااب الباحاااث أن يتأمااال فاااي  القااااموس ا حااايط وملااال القاااوامنس ايخااارى، فااا ني

جملااة انتقااادا  الشاادياق التاااي ماا، بهااا يتابااه، وفاااي ايبااوا  ايربعااة والعشاارين .وقاااد ساامى ملاال واحااد منهاااا 

نقااداا، وفيمااا أ ااافه حلتهااا بالخاتمااة واملقدمااة الطويلااة، ويقااارن ضلااة مللااه بمااا سااب  أن است لصااناه ماان 

.ليصال حراى النتيجاة 2ني .قضايا املدونة، قضايا  الترتنب، قضايا التعريافا  راء ابن الطيب في القسم الثا

نفساااااها التاااااي توعااااالنا حلتهاااااا، ويحكااااام باااااأن الشااااادياق لااااام ي اااااالف عااااااحبنا فاااااي  اااااريء ضي باااااال مااااان القضاااااايا 

الجوهريااة، التااي قااال بهااا أو انتقاادها علااى القااوامنس القديمااة، سااوى أماار واحااد وهااو الاادعوة حرااى حفسااات 

هاو ال ي الفاه فياه ....ا، ملال ماا ا جال أمام املصط حا  العلمياة  وايلفااا املساتحدمة، وماا ساوى ضلاة ف

ولعلنااا قااد أوردنااا  3فعلااه الشاادياق حضن هااو أنااه أحساان ترتنااب انتقااادا  أبااي الطيااب والقضااايا التااي أمارهااا 

 .4هذا الن  لصاحبه ويوافقه فيه علماء  خرون أمثال الحمزاوي 

وبالخصاااااو   يقااااول الحماااازاوي : قاااااد لعااااب الشاااادياق دورا مهماااااا فااااي املعجميااااة العربياااااة وتصااااور قضاااااياها

الستشاااراب أبعادهااااا املساااتقبلية، فهااااو بقطااا  الن اااار عااان ملونااااه قاااد اسااااتحوض فاااي يتابااااه "الجاساااوس علااااى 

القاموس " على محتوى " ح ااءة الراماوس وإ اافة النااموس علاى ح ااءة القااموس يباي الطياب الشارملي 

بالخصاو ، وضلاة . قد ملان أول من طرت قضاية املعجمياة عموماا واملعجمياة العربياة  5الصملية املصربي

                                                 
 وما بعدها . 116،    ، سوريةالفكر، دمش، دار 1الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق ، طا،1988.محمد علي الزرملان، - 1

 نجد الحمزاوي في يتابه الن ريا  املعجمية وسبلها حرى استيعا  الخطا  العربي يستعمل اسم الشرملي، وأظن أن هذا له عالقة باالختالب في –2*

 ترجمة ايعوا  ونطقها .
 وما بعدها . 123   ،الرباط ، منشورا  عكاا،1الطيب الشرقي، ط قضايا املعجم العربي في يتابا  أبي ا،1989.عبد العلي الودسيري، -  2
 . 406،  405عبد العلي الودسيري ، قضايا املعجم العربي في يتابا  أبي الطيب الشرقي،    -  3
 . 215عا  الخطا  العربي،   يالحمزاوي، الن ريا  املعجمية وسبلها حرى است محمد رشاد-  4
 . 215عا  الخطا  العربي ،   يعجمية وسلبها حرى استالحمزاوي الن ريا  امل - 5
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فااااااي يتابااااااه "الجاسااااااوس علااااااى القاااااااموس" املااااااأخوض عاااااان ح اااااااءة القاااااااموس يبااااااي الطيااااااب الفا ااااااري املصربااااااي 

ا وفاااي معجماااه " سااار اللياااال فاااي القلاااب واإلبااادال " حياااث أبااار، أ،ماااة املعجااام العرباااي الترا اااي، 1699.1761.

 . 6ودعا حرى تصور معجم دوري جديد 

الجلياال أباااي الطيااب الشااارقي، الااذي لااام يلاا  بعاااد االهتمااام الكاااافي ضيرنااا ملاال هاااذا حنصااافا مناااا لهااذا العاااالم 

فه من  راء وأفكاار معجمياة تحمال فاي طياتهاا ملال معااني الجادة والتجدياد والتطاوير 
إ
والعناية الال،مة ملا خل

في املعجم العربي، خاعاة فاي الجاناب املضاموني مناه .البنااء الاداخلي للماواد املعجمياةا وقاد تو،عاو  را ه 

على القضايا ا تية : املدونة والترتنب والتعريف، ونقد القاموس ا حيط والتي يتطاب  فتهاا يثيارا  وأفكاره

 م  ما سيقدمه الشدياق فيما بعد .

ل 
إ
حضن يتف  العاملان على أن الشدياق قد اعتمد على ابن الطياب لعارج ر يتاه ومقاربتاه املعجمياة، ويادل

طيااب عودتااه الكبياارة حرااى  رائااه النقديااة املعجميااة فااي حاشاانته الااودسيري علااى اعتماااد الشاادياق علااى اباان ال

علاااى القااااموس حيااااث يااارى أن الشااادياق فااااي قولاااه فااااي حطاااار حديثاااه عاااان سااا ب نقاااده للقاااااموس ورسبتاااه فااااي 

عناعة معجام باديل جدياد يسالم مان العياو  التاي شاانو املعااجم القديماة يقاول " لكناي الت ماو القصاد 

هه عليه من النقد، بل أ  . 7ردإ عنه اعتراج ا ح ري والشارت حين أجد مجاال للرد فيما أوجإ

ياارى أنااه " يشااير هنااا حرااى اباان الطيااب بلفااد ا ح ااري وإرااى تلميااذه املرتحاارى الزبياادي بلفااد الشااارت ....ا ضلااة 

ي اارة مااا نقلااه عنهمااا  –ال شااة  -أن الااذي يسااتعرج الجاسااوس ماان أول عاافحاته حرااى  خرهااا، ستدهشااه 

 .8وما اعتمد عليه من  رائها  وما استشهد به من يالمها،

 املطلب الثاني : الشدياق ونقده للقاموس:

حن القااموس ا حايط للفيرو،أباادي يعتبار مان أي ار وأيبار املعااجم التاي أساالو الكثيار مان الحبار فاي نقادها 

ااان أحماااد فاااارس الشااادياق مااان أشاااهر الدارساااين  وتصاااحيحها والتأسااانس علتهاااا لبنااااء معااااجم أيبااار، وقاااد ملا

للقاموس ا حيط في العصار الحاديث حتاى أ االى عالماة باار،ة فاي تااريا دراساة املعااجم العربياة  الناقدين

القديماة، يقاول الشادياق :" وجارى أيضاا مااذ عهاد قرياب ضيار يتاب اللصااة بحضارة عاالم مان علمااء الشااام 

ااان هاااذا العاااالم يقاااول  هاااذا ايعااالم فقاااال: قاااد وجاااد  القااااموس أجمااا  للصاااة مااان لساااان العااار  ....ا فااا ضا ملا

ان لام يسامعوا قاط باسام لساان العار  أو باا حكم  أو بالاهاذيب أو بصيرهاا مان  اة بصياره ممإ الكالم، فما ظنإ

ايمهااااا  الناااااادرة الوجااااود، وماااااا ضلااااة حال ي هااااام لاااام ينتقااااادوا القاااااموس حااااا  االنتقاااااد ....ا سيااااار أن العلمااااااء 

                                                 
 . 85املعجمية، مقدمة ن رية ومطبقة، مصط حاتها ومفاهيمها،دط، مريز النشر الجامعي، تونس،   ا،2004.الحمزاوي،محمد رشاد  - 6
 . 6،   دط ، مطبعة الجوائبالجاسوس على القاموس ،ها،1299.الشدياق، أحمد فارس- 7
 .405   ا  عكاا، الرباط،، منشور 1،طعربي في يتابا  أبي الطيب الشرقيقضايا املعجم الا،1989.،الودسيري عبد العلي  -8
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ه، عرفااوا منااه مااا عرفتااه ا حققااين الااذين تصاادوا لتميياا  خطيااه ماان عااوابه، وم ااا مااا اخااتلط فااي وطاباا

هااام لااام  اااه ....ا بياااد أ إ ماااوا معوجإ فتاااه فاااأبر،وا م فياااه، ونشاااروا مطوياااه ونفاااوا بهرجاااه وقوإ فاااوا علياااه ماااا ،يإ و،يإ

يفصاالوا ضلااة فااي أبااوا ، تفصاايل هااذا الكتااا  وإنمااا ضيااروه باإلجمااال فااي تضاااعيف يالمهاام عنااد شاارحهم 

ااان مااان قبيااال الخرافاااا  التااااي ال مشاااكالته، ويشااافهم عااان معمياتاااه....احض هاااو لااام يااازد علتهاااا شااا نيا حال ماااا ملا

 .9يلتفو حرى الثقا  ايمبا 

ويقول : " ويعلم هللا أني يثيرا ما فكر  فيما وق  في القاموس من القصاور واإلبهاام          واإليجاا، املا دي 

صو املعلإ فكنو مللما ،د  فيه تفكرا ا، 
إ
دد  تحيإ ا ينإ حرى اإلبهام، ومن الحشو ا خلإ والفضول اململإ والل

م لفاااه اختاااار يتاااا  الصاااحات إلظهاااار أوهاماااه واعتماااد فاااي النقااال علاااى العباااا  وا حكااام ففاتاااه منهماااا بياااان 

 . 10العبارة وو وت التعريف  ونس  املعاني 

ااااد يساااات هره، ومااان ماااام درسااااه دراسااااة   وقاااد "عكااااف الشاااادياق علاااى هااااذا القاااااموس قااااراءة وفحصاااا حتااااى ملا

اان مماارة هااذه الدراسااة  دقيقااة جماا  فتهااا يثياارا ماان الكتااب التااي دار  حولااه شااارحة ومحشااية وناقاادة، وملا

ة، مماا يتابه "الجاسوس على القاموس "....ا وفي منايا هذا النقد يعرج الشدياق للمعاجم العربية بعام

نالحااد أن حيااث  جعاال يتابااه يتجاااو، حاادود نقااد القاااموس حرااى دراسااة املعاااجم العربيااة ايخاارى  ونقاادها،

مقدمة يتا  "الجاسوس على القاموس" خليط متنوع من نقد املعاجم عامة والقاموس خاعة، وتااريا 

لاااى أي رهاااا وعلاااى املعااااجم اللصوياااة ومعااااجم املصاااط حا  فنجاااد قاااد اعتماااد فاااي ر يتاااه املعجمياااة النقدياااة ع

 أئمة النحو واللصة فنذير من ملل منهم على س يل املثال : 

مااااان املعااااااجم اللصوياااااة ومعااااااجم املصاااااط حا  فاااااي عباراتاااااه: وعباااااارة القااااااموس، عباااااارة الصاااااحات، عباااااارة  -

ايساااس، املصاابات، عاااحب ا حكاام، عبااارة اللسااان، البااارع للقاااري، التكملااة ومجماا  البحاارين والعبااا ، 

  ، وسيرها .عاحب الكليا

مااان أئماااة اللصاااة والنحاااو ناااذير: ابااان هشاااام فاااي املصناااي، الر اااري فاااي شااارت الشاااافية، السااايوطي فاااي املزهااار،  -

م تصر سايرة ابان حااحاق البان هشاام، ماذهب سابويه، الخليال، ابان جناي، ابان القوطياة، عباد الار وب 

 املناوي، محمد بن الطيب الفا ري، ابن فارس، الصاساني وسيرهم .

 أيضا ترجمة لبعا ايعالم ملالجوهري وابن سيدة والصاساني وابن من ور وسيرهم.ونجد فتها 

                                                 
 . 54الشدياق، الجاسوس على القاموس ،    - 9

 . 71الشدياق، الجاسوس على القاموس،    - 10
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فشكل بذلة ضخيرة سنية يعنى بتاريا املعااجم العربياة مان ضلاة قولاه يعليقاا علاى رأي السايوطي: " ويفهام 

تمال من سياق عبارة املزهر أن ماني يتا  ألف في اللصة بعد العين يتا  الجمهرة يبي بكر بن دريد، ويح

هاااا وماااا  سااانة  223عنااادي أناااه يتاااا  الاهاااذيب ل،،هاااري ف  هماااا ملاناااا متعاعااارين فااا ن ابااان درياااد ولاااد سااانة 

هااا . ياااذا فااي املزهااار لكاان روى موالناااا ملاااة  370م ايصاااح  170وماااا  ساانة  202، واي،هااري ولاااد ساانة 311

ين وماااائتين وتاااوفي سااانة بهوياااال فاااي يتاباااه املسااامى "البلصاااة فاااي اللصاااة "أن اي،هاااري ولاااد فاااي سااانة امنتاااين ومماااان

، يمااا نجااده بااورد واخااتالب أصااحابها فااي 11ساابعين ومالممائااة ، قااال وهااو أسااتاض الهااروي عاااحب الصااريبين 

صوية املعجمية وخصاائ  املعااجم وعيوبهاا وعلاى رأساها القااموس ا حايط للفيرو،أباادي، فجااء 
إ
 رائهم الل

ابها  وخصائصاااااها وعيوبهاااااا، وفاااااي هاااااذا الكتاااااا  موساااااوعة سنياااااة باملعلوماااااا  عااااان املعااااااجم العربياااااة وأصاااااح

الكتااا  ت هااار موهباااة الشااادياق الحقيقياااة وعلماااه الواسااا  باااالتراه اللصاااوي العرباااي، يماااا ي هااار تصاااور ماااا 

 ينبغي أن يكون عليه املعجم العربي .

 الجديد لإلصالح املعجمي للشدياق :راملبحث الثاني: التصو

طبيقااي نجااده مو،عاا بااين يتابيااه         "الجاسااوس" حن إتصاور الشاادياق لعلاام املعاااجم بشاقية الن ااري والت

.  12و"سااار اللياااال" الاااذي أعااااد فياااه ت خاااي  نقاااده للقااااموس يماااا شااارت فياااه ن ريتاااه فاااي املعناااى املعجماااي " 

 والشدياق في س يل تحقي  الفكرة املعجمية الجديدة يقوم بعملين : 

 ون وتناولها في .الجاسوسا .: الحديث عن ايخطاء اللصوية التي وق  فتها اللصويايول منهما

 .13اتناولها في .سر الليالالثاني منهما: تأليف يتا  يحق  فكرته اللصوية من عمل املعاجم و 

فجااااء هاااذا املبحاااث نتنااااول فياااه الن ااارة الجديااادة للشااادياق فاااي عاااورتها الن رياااة والتطبيقياااة فاااي يتاباااه       

 .واإلبدال"سر الليال في القلب "الجاسوس على القاموس" ومعجمه"

 يتا  نقدي معجمياملطلب األول : الجاسوس على القاموس : 

صوياااة الداعياااة حراااى           
إ
ااان مااان أساااب  امل لفاااا  الل يمكااان القاااول حن يتاااا  "الجاساااوس علاااى القااااموس" ملا

اإلعاالت املعجمااي فااي القاارن التاساا  عشاار بعااد يتابااا  أبااي الطيااب الشاارقي يمااا ضيرنااا سااابقا، ين مقدمااة 

ا  أتو تحمال دعاوة عاريحة حراى تاأليف معجماا  جديادة تتناساب والعصار، منطلقاة مان ماواد هذا الكت

.القاموس ا حيطا متجاو،ة ايخطاء والعيو  فيه، مستدرية ما فا  عاحبه من ألفااا وشاروت، فبادأ 

ا رأيو في يعااريف القا
إ
اموس الشدياق بذير ايسبا  الداعية حرى تأليف يتابه هذا فقال: " و.بعدا ف ني مل

                                                 
 .  22الشدياق، الجاسوس على القاموس ،    - 11
 . 378-377،   1998، دار النهضة العربية ، بيرو  1عاجم، طحلمي خليل، دراسا  في اللصة وامل - 12
 .118،  1988، دار الفكر، دمش ، سورية، 1محمد علي الزرملان، الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق ،ط - 13
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لإلمام القا ري مجد الدين الفيرو،أبادي قصورا وإيهاما  وإيجا،ا وإبهاما، وترتناب ايفعاال ومشاتقاتها فياه 

ن في هذا  محوج حرى يعب في املراجعة، ونصب في املطالعة والناس راوون منه ورا ون عنه، أحب و أن أبيإ

صاااة، يكااااون سااااهل  الكتاااا  ماااان ايسااابا  مااااا ي ااا  أهاااال العربياااة فااااي عصااارنا هااااذا علاااى تااااأليف
إ
يتاااا  فااااي الل

الترتنب، واضح التعاريف شامال ل،لفاا التي استعملها ايدباء والكتا  وملل من اشااهر بالتاأليف، ساهل 

  14ا جتنى، داني الفوائد، بين العبارة، وافي املقاعد . 

عصااره  والتااي  يطاارت الشاادياق فااي هااذا الاان  مجموعااة ماان العناعاار الضاارورية لبناااء املعجاام فااي               

حااول تطبيقهاا فااي معجماه ساار اللياال فااي القلاب واإلبادال، لااذا ف نناا ساانجت و مان يتابيااه الجاساوس علااى 

القاموس، وسر الليال في القلب واإلبدال " أهم تن يراته املعجمية ومحاولة التطبيا  لهاا، وتفصايل هاذا 

ره وسااعى حرااى تطبيقااه فااي بناااء معجمااه طبعااا ساايتراوت بااين املاا لفين لااارى ماادى التطاااب  بااين مااا حاااول تن ياا

 على سرار أصحا  املعاجم العربية القديمة .

وهااااو رساااام انتقاداتااااه الكثياااارة للمعجميااااين القاااادماء حال أنااااه يصاااارت قااااائال : " فاااا ن املاااا لفين ايولااااين               

فاااوا يتااابهم ع
إ
فوا ونفعاااوا وأفاااادوا، سيااار أ هااام أل فاااوا وبرعاااوا وأجاااادوا وعااانإ

إ
لاااى حساااب أفهاااامهم رحمهااام هللا أل

 15وأضها هم ، وأفهام أهل ،ما هم، فاختصروا وأوجزوا وأشاروا ورمزوا ... " 

 ميزات املعجم املنشود :-1

 يمكن القول حن أهم مي ا  املعجم املنشود عند الشدياق أن يكون :  

 سهل الترتنب . خارجيا و داخليا ا . – 1

 واضح التعاريف . – 2

التي استعملها ايدبااء والكتاا  وملال مان اشااهر بالتاأليف ،وبالتااري سايكون ساهل شامال لكل ايلفاا  – 3

 ا جتنى داني الفوائد بين العبارة وافي املقاعد، وسنتم في ا يي بسط هذه العناعر.

 .ترتنب داخليحنإ الترتنب نوعان متكامالن في املعجم، ترتنب خارجي و سهولة الترتيب : – أ

وهااااو ترتنااااب املااااواد فااااي املعجاااام ، يقااااول الشاااادياق : " فاااا ني رأيااااو جمياااا  يتااااب اللصااااة  : الترتنااااب الخااااارجي –

 " . 16مشوشة الترتنب ي ر ضلة أو قل، وخصوعا يتا  القاموس الذي عليه اليوم املعول 

                                                 
 . 3-2أحمد فارس الشدياق الجاسوس على القاموس، املقدمة ،    - 14
 . 03اموس ، املقدمة ،   أحمد فارس الشدياق ، الجاسوس على الق -15
 . 5الجاسوس على القاموس ، املقدمة ،    - 16
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فهاااو ينتقاااد القااااموس فاااي طريقاااة الترتناااب الخاااارجي ملاااواده و يعلااال ضلاااة بقولاااه : " ال جااارم أن الترتناااب          

الااااذي جاااارى عليااااه الصااااحات واللسااااان والقاااااموس وهااااو مراعاااااة أوائاااال الكلاااام  وأواخرهااااا مسااااهل املطلااااو  

ه فاي يتاابي وخصوعا جم  القاوافي حال أناه فاعال لتناسا  معانتهاا وماوار يسارار و اعها ومبانتهاا يماا بينتا

ساااار الليااااال فااااي القلااااب وايباااادال، وفيااااه ماااا  ضلااااة حعحاااااب بااااأحرب الكلمااااة ايورااااى، فااااايورى عناااادي ترتنااااب 

 " . 17ايساس للزم شري واملصبات للفيومي أعني مراعاة أوائل ايلفاا دون أواخرها 

رى، وتجادر اإلشاارة وهو ي تار الترتنب ايلفبائي العادي  حسب ايوائل مراعيا فاي ضلاة ايحارب ايخا        

حرى أنه أشار حرى ترتنب حروب املعجم نفسها قبل حيراد املواد على نسقها، يقول: " ومن ضلة اختالفهم فاي 

عدد حروب الهجاء وترتيبها ....ا وأسر  من ضلة م الفة املصاربة لنا م يقصد املشارقة . فاي ترتناب حاروب 

يقااول: " أمااا ترتنااب الحااروب علااى أبجااد فال اااهر  ويتحااده أيضااا عاان الترتنااب ايبجاادي 18الهجاااء جملااة، 

 . 19أنه جرى على ترتنب اللصة السريانية حرى حرب التاء ، وسي فتها تا ومم ،ادوا علتها م ذ و  ء 

 الترتنب الداخلي : ترتنب مواد املعجم ومشتقاتها : –

الاداخلي ملاواد املعجام  وأي ار ماا ينتقد الشدياق بشدة املعاجم العربية القديمة والحديثاة فاي ترتيبهاا          

 ايقه فتها " سيا  النس  في عارج مفاردا  اللصاة تحاو املاادة الواحادة فماا داماو املعااجم العربياة قاد 

اختااااار  طريقااااة الجااااذور فااااي ترتنااااب الكلمااااا ، وملانااااو هااااذه الطريقااااة تقتحااااري سااااوق العديااااد ماااان الفااااروع 

اان ماان املنطقااي أ ن تااتفطن هاااذه املعاااجم حرااى طريقااة لترتناااب واالشااتقاقا  تحااو املاادخل الواحااد، فقاااد ملا

يقاااول: " مااام حناااي بعاااد أن أساااتمي  اإلجاااا،ة مااان أهااال اللصاااة الاااذين يهمهااام  20هاااذه الفاااروع وهاااو ماااا لااام تفعلاااه 

تهذيب دواوينها وإبرا، مستورها ومكنو ها، أقول: حن من أع م الخلل  وأشهر الزلل في يتاب اللصاة جميعاا 

متو هااااا وشااااروحها ويعليقاتهااااا وحواشااااتها خلااااط ايفعااااال الثالميااااة قااااديمها وحااااديلها ومطولهااااا وم تصاااارها و 

بايفعاااااااال الرباعياااااااة والخماساااااااية والسداساااااااية وخلاااااااط مشاااااااتقاتها، فربماااااااا رأياااااااو فتهاااااااا الفعااااااال الخما اااااااري 

والسدا ااري قباال الثال ااي والربااايي أو رأيااو أحااد معاااني الفعاال فااي أول املااادة وباااقي معانيااه فااي  خرهااا ....اماام 

ول: " ولهااذا أنصااح مطااالعي يتاااب اللصااة أن ال يقتصااروا علااى فهااام اللفااد فااي مو ااا  يااورد أمثلااة لااذلة ليقااا

واحااد، باال البااد لهاام ماان أن يطااالعوا املااادة ماان أولهااا حرااى  خرهااا، ال جاارم أن هااذا الت لاايط والتشااويي فااي 

ا ضير ايلفاا ليذهب بصبر املطال  ويحرمه مان الفاو، بااملطلو  فيعاود حاائرا باائرا  .ويقاول أيضاا: " ومما

                                                 
 . 27،  26الجاسوس على القاموس، املقدمة ،    -  17
 .  40الجاسوس على القاموس، املقدمة ،    - 18
 . 42الجاسوس على القاموس، املقدمة ،    -  19
العربي، في املعجمية العربية املعاعرة وقائ  ندوة مائويه، الشدياق، ال ستاني،  أحمد فارس الشدياق وقضايا املعجم ا،1986.أحمد م تار عمر،-20

 .           101،    1،ط 1987دو،ي، جمعية املعجمية العربية، تونس، دار الصر  اإلسالمي، بيرو ، لبنان،
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أحسبه من الخلل أيضا تقديم ا جا، على الحقيقة أو العدول عن تفسير ايلفاا حسب أعل و عها . 

 "21 

ويقاااول: " ومااان ضلاااة أ هااام ي تااادئون املاااادة باسااام الفاعااال أو املفعاااول أو الصااافة املشااابهة أو اسااام املكاااان أو 

و املصاادر ماام مشااتقاتهما، .فهااو يفضاال الباادء بالفعاال أ 22املعاارإ  عو ااا عاان االبتااداء بالفعاال أو املصاادر 

واالبتااااااداء بالحقيقااااااة قباااااال ا جااااااا، وتفسااااااير ايلفاااااااا حسااااااب أعاااااال و ااااااعها، والباااااادء بااااااالثال ي فالربااااااايي 

 فالخما ري والسدا ري.

 مبدأ الجذر الثنائي : -ب

بعاه مان لحقاه باأن ساار فاي ترتنباه " علاى           
إ
ن سابقه وإن لام يت يتمي  الشدياق في يتابه "سر الليال" عمإ

نساا  ماان الترتنااب ارتضاااه، دفعااه حليااه حرعااه علااى الوعااول حرااى علاام معاااني ايلفاااا واإلطااالع علااى أعاال 

ي  سمات السادة قال: " وهنا أستم 23و عها وحكمة مبناها ولوال هذا ملا خالف ما جرى عليه ايقدمون 

العلماء وايئمة الفضالء عما تجاسر  به من ات اض الفعل املضاعف أعال مان دون قصاد لحازم قواعاد 

الصارب، وإنمااا القصااد فااي ضلاة التوعاال حرااى معرفااة مبااني ايلفاااا وهااو أماار اعتبااري ال ياا دي حرااى حفساااد 

طاااالع علاااى أعااال و اااعها وحكماااة اللصاااة ....ا ولاااوال ماااا قصاااد  مااان الوعاااول حراااى علااام معااااني ايلفااااا، واال 

 . 24مبناها ملا ملان ري من عاضر على ارتكا  هذه ا خالة 

فالشااااادياق بهاااااذا الااااارأي ي اااااالف أصاااااحا  املعااااااجم قبلاااااه فاااااي ات ااااااضهم الجاااااذر الثال اااااي أعاااااال للبنااااااء          

لاه، املعجمي في حين نجاده هاو يأخاذ بالجاذر الثناائي، وهاذا الارأي لانس بادعا عناد الشادياق فقاد عارب قب

لكن ترج  حليه مزية اإلحياء والتجديد والدعوة حليه ويعتبار" أول مان و ا  معجماا يقاوم علاى الثنائياة أي 

ااان  علاااى ن رياااة مصاااايرة فاااي وجوههاااا للن رياااة الثالمياااة التاااي بناااي علتهاااا املعجمياااون العااار  معجمااااتهم، يماااا ملا

 . 25ته " عرفيوهم قد بنوا علتها تحليلهم للكلم بأعوله وأو،انه وحذوفه و،يادا

ونجد الشدياق يورد ايسبا  التي جعلته يتإ ذ الفعل الثنائي املضااعف أعاال            فيقاول: " وهاا           

لو ري أن أعتبر املضاعف أعال :  أنا أضير لة بعا ايسبا  التي سوإ

                                                 
 . 11الجاسوس على القاموس ،    -  21
 . 14الشدياق ،الجاسوس على القاموس،    - 22
 . 154د علي الزرملان . الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق،    محم - 23
 . 21أحمد فارس الشدياق ، سر الليال في القلب واإلبدال،    - 24
  ندوة رمزي بعليكي ن رية الشدياق واالشتقاقية، أعولها وتقويمها وعر ها على املعجمية السامية املقارنة في املعجمية العربية املعاعرة وقائ - 25

 .30مائوية ، الشدياق ال ستاني ، دو،ي ، جمعية املعجمية العربية . تونس، ،   
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تااأيي أحاادها: حنااي رأيااو مع اام اللصااة مااأخوض ماان حكايااة عااو  أو حكايااة عاافة، وأن حكايااة الصااو  حنمااا 

: فااا ضا أرادوا الزياااادة فاااي املعناااى  ااااعفوا الحاااروب   وفااارإ
إ
 ، ودق ، ومااازإ وساااف

إ
مااان املضااااعف نحاااو: د إ ودب

 26فقالوا: دبد  ، ودفدب ، ودقدق ....ا وظهور هذا السر في املا ري املضاعف أي ر منه في املصادر . 

دياق  وتقوم على وهذا الس ب هو أساس من أسس الن رية االشتقاقية عند الش الس ب ايول :

 ايسس ا تية :

 ايساس ايول : محاملاة ايعوا  الطبيعية .

 ايساس الثاني : ،يادة املبنى لزيادة املعنى .

 ايساس الثالث : القيمة املعنوية للصو  .

ايساس الراب  : القلب وقد خل  في  هاية عرج هذه ايسس ومناقشاها حرى القول بأن ن رية الشدياق 

االشتقاقية قائمة في جوهرها على االفتراج وفي تطبيقها على التعسف وإن ملان فتها ومضا  خالقة 

 ومالحد عائبة  وجهد دائب في التقصري واملقارنة والنفاض من الجزييا  حرى الخطوط العامة الكبيرة .

نها تاماا ملاامال مان : هو أن اللصة يصيرها من الصنائ  واملو وعا  ال شرية ال يحده  ريء مالس ب الثاني

أول وهلة على التدريج وايحرى أن تقول: حن الفعل السالم جاء  خر ايفعال أما ايجاوب ف ناه سالباا ياأيي 

علااى عقااب املضاااعف يطاابإ وطااا ، و اارإ و ااار ....ا وأمااا الناااق  ف نااه عاادى سيااره ماان ايفعااال و ملأنااه 

 وشجب وشجا أي أحزن.نوع من القطعة لصة لبعا العر  نحو همر وهمى ومح  ومحطا، 

: أناااي رأياااو حكااام ترتنااب املزياااد علاااى املضااااعف ال يكااااد يت لااف، فقلماااا تااارى فاااي املضااااعف  الساا ب الثالاااث

 معنى حال ورأيو في مزيده مثله أو يقاربه .

: أن ،يااادة حاارب علااى املضاااعف ألياا  بحكمااة الوا اا  فااي التفااان ماان نقصااه حض لااو جعلااو  الساا ب الراباا 

العادول مان الكماال حراى النقصاان، واالختصاار فاي ايفعاال لانس مان ماذهب العار  السالم أعال لزم عنه 

 . 27يما يدل على ضلة ايفعال املزيدة 

يقااااول رماااازي بلعبكااااي معلقااااا علااااى هااااذا " فاااا ن يكاااان الشاااادياق قااااد أملاااا  حرااااى حكمااااة فالحكمااااة لنسااااو            

ماا هاو فاي املعناى، أو
إ
تهاا حن

إ
ها وتجل فاي العالقاة باين اللفاد واملعناى، فكماا أنإ  مقصورة على اللفد، بل حن سرإ

االتجاه في اللفد يسير نحو ايي ر، ف ن اتجاه املعنى على ايقل من الناحية الن رية محضاا، يساير نحاو 

وهااذا مااا ياادخل فااي حطااار  28ايرقااى وايي اار ترييبااا وايديااى علااى االختصااا  وايقاادر علااى الوعااف الاادقي  

                                                 
.وين ر رمزي بلعبكي، ن رية الشدياق االشتقافية،  22،   دط،املطبعة السلطانيةسر الليال في القلب واإلبدال، ا،1887.أحمد فارس الشدياق،-26

 وما بعدها . 31أعولها وتقويمها وعر ها على املعجمية السامية املقارنة،   
 .  26 -25أحمد فارس الشدياق ، سر الليال في القلب واإلبدال ،    -27
 . 33ن رية الشدياق االستثقافية ،    رمزي بلعبكي ، -  28
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لشادياقية االشاتقاقية وهاو: أن ،ياادة املبناى لزياادة املعناى ، ولكان هاذا ايساس الثاني من أساس الن رياة ا

كااان مساااتحيال علاااى ملامااال ماااواد ايسااااس وإن سااالم فاااي جاااوهره ن رياااا فااا ن تطبيقاااه سااايكون عسااايرا حن لااام ي

 .املعجم

الساااا ب الخااااامس : أننااااا نجااااد أفعاااااال مجهولااااة ايعاااال وأعاااالها ماااان املضاااااعف معلااااوم وضلااااة نحااااو امت اااار 

 .29الع م أي است رج م ه 

 فجعل بذلة الشدياق من هذه ايسبا  مسوسا له لجعل الثنائي أساسا لبناء معجمه .

 وضوح التعريف :  -ج

أسااها " القاااموس ا حاايط" سمااوج التعريااف يعيااب الشاادياق علااى املعاااجم العربيااة القديمااة وعلااى ر          

مااة ياادعمها بأمثلااة م تلفااة عاان بعااا عااور هااذا القصااور  وقصااوره عاان أداء املعنااى، ويااورد مالح ااا  قيإ

والصماااوج، يقاااول ماااثال :" ومااان هاااذا القصاااور يعاااريفهم لف اااة بلف اااة أخااارى مااان دون ضيااار الفااارق بينهماااا 

الفعااال مااان دون مصااادر.وقوله:" ومااان ضلاااة أ هااام باااالن ر حراااى يعااادياهما بحااارب الجااار وقولاااه: " مااام ياااذيرون 

،وقولااه: " وماان ضلااة أ هاام يااوردون فااي التعريااف ألفاظااا ال 30يفساارون اللفااد بااال،م معناااه ومفهومااه  اامنا 

يااذيرو ها فااي م ا هااا ماا  توقااف املعنااى علتهااا ،ليقااول: " ....ا وهااذا القصااور عااام فااي جمياا  يتااب اللصااة ولااذا 

أمااا ا خصااو  بالقاااموس فسااأعقد لااه نقااودا بالتفصاايل حن شاااء أورد  نموضجااه م تصاارم فااي املقدمااة. 

 31هللا . 

بعودتنااا حرااى مجموعااة النقااود التااي أوردهااا فااي مقدمااة يتابااه وسااي أربعااة وعشاارون نقاادا نااذير منهااا مااا           

 يتعل  بالتعريف وو وحه :

 واإلبدال .النقد الثاني : في حبهام يعاريفه والتباسها ومجا،فاها وفيه القلب  – 1

 النقد الثالث : في قصور عبارته وإيهامها وسمو ها وعجماها وتناقضها . – 2

 النقد الراب : في حبهام عبارته في املصدر واملشتقا  والعطف والجم  واملفرد واملعر  وسير ضلة . – 3

يقحاام النقااد الخااامس: فااي ضهولااه عاان نساا  معاااني ايلفاااا علااى نساا  أعاالها الااذي و ااعو عليااه باال  – 4

 بينها ألفاظا أجن ية تبعدها عن حكمة الوا   .

 النقد السادس : في يعريف اللفد باملعنى ا جهول دون املعلوم الشائ  . – 5

                                                 
 . 26الشدياق،  سر الليال ،   -29
 . 13 -12الشدياق ،الجاسوس ،   -30
 . 14الجاسوس ،    -31
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 النقد الساب  : فيما قيده في يعاريفه وهو مطل  . – 6

 النقد الحادي عشر : في سفوله عن اي داد . – 7

 و التسلسلي .النقد الثالث عشر : في يعريفه الدوري  – 8

 النقد التاس  عشر : فيما ضيره في مادته فلتة أعني من دون تفسير له . – 9

 النقد العشرون : فيما ضيره في سير مو عه ا خصو  أو ضيره ولم يفسره .    – 10

وسيرهااا ماان النقااود وسااي تقااار  نصااف نقااوده لبناااء املعاااجم العربيااة القديمااة وعلااى رأسااها القاااموس         

ا حاايط للفيرو، بااادي ونالحااد أن قضااية التعريااف وأبعادهااا قااد أخااذ  حصااة ايسااد فااي اهتمامااه وضلااة 

بااي يحقاا  أهدافااه لعلااه راجاا  حرااى حهمااال سااابقيه لهااا، وإرااى خطااورة و اارورة االهتمااام بهااا لبناااء معجاام عر 

 املنشودة واملرجوة .

" وإننااا نسااتطي  ماان خااالل هااذه املالح ااا  التااي ضيرهااا الشاادياق أن نعتباار أن الشاارت ايمثاال للمعنااى يمااا 

 تصوره الشدياق هو ما تتوفر فيه الشروط ا تية :

ى لا س حمكان  بط نط  الكلمة حما علاى مثاال أو باالن  علاى حرملاتهاا ين عادم الضابط قاد يا دي حرا – 1

 في الداللة .

 ضير الشائ  من املعاني دون ا جهور . – 2

 ضير املعاني ايعلية قبل ا جا،ية . – 3

 عدم است دام مللما  لم يسب  شرحها في يعريف املعنى . – 4

 عدم است دام التعريف الدوري والتسلسلي . – 5

 عدم يشتنو املعنى فيما يتصل بالثال ي ومزيده . ومشتقاتها . – 6

 االلت ام بذير املعنى أوال مم الجم  بصورة مطردة . – 7

 التميي  بين داللة الفعل الذي يتعدى نفسه والفعل الذي يتعدى بالحرب . – 8

التمييااا  باااين ايفعاااال والصااافا  وايساااماء " يقاااول: وأعجاااب العجاااب أناااه ماااا مااان أحاااد مااان املصااانفين  – 9

اااه لهاااذا الخلااال أعناااي  اااا  الشاااروت والحوا اااري تنبإ أناااه خلاااط ايفعاااال ومشاااتقاتها وماااا ضلاااة حال مااان حيثاااار ويتإ
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اف فاي اللصاة لام يكان هماه ساوى جما  ايلفااا فقاط ماا  أن 
إ
التقلياد علاى االجاهااد، فال ااهر أن أول مان أل

 32مستلزما  الجم  أي أن الجم  ملان الترتنب واالنت ام وو   ملل  ريء في محله ."

 . 33نادرة االستعمال التقليل من ضير الشواهد حال م  الكلما  ال - 10

يقااول : " وعناادي أن اإليثااار ماان الشااواهد فااي يتااب اللصااة فضااول، فاا ن الناقاال عاان العاار  أمااين ماا تمن  

ف ضا لم يصدقه الناس في النقل لم يصادقوه فاي االستشاهاد أيضاا، فوظيفاة اللصاوي أن يقتصار علاى نقال 

 . 34رة ايلفاا فقط حضا دعو الضرورة حرى استشهاد ملان تكون الكلمة ناد

معرفة ايعيل من الزائاد فاي الكلماا  الدخيلاة ، يقاول : " وفاي الواقا  فا ن اعتباار ،ياادة الحاروب فاي  – 11

 35ايلفاا ايعجمية أمر سريب ين شأن املزيد أن يستصني عنه بايعل الذي ،يد عليه . 

 ضبط الشكل بالحركات :-3

ج واإلبهااام ماااا يتصاال بالجانااب الشاااكلي للفااد وهاااو ماان ايمااور التاااي يضاايفها الشاادياق لي يااال الصمااو          

الضبط الخارجي، يقول في حطار حديثه عن القاموس ونقوده ومزاياه :....ا فشاتان ماا باين تأليفاه وتاأليف 

ااا  خالفاااا للمصااانف  الجاااوهري سيااار أن الجاااوهري لااام يضااابط ايلفااااا باااذير مثاااال أو باااالن  علاااى الحرملا

ه ملااابن سايده واي،هااري وسيرهماا، ومان ماام يصاح أن يقااال حن وإنماا اعتماد علااى مجارد و اا  الحرملاا  ب طا

 36للقاموس مزية على سائر يتب اللصة ايعول بالن ر حرى هذا الضبط.

 شمول املعجم لكل األلفاظ : – 4

دها علماااء اللصااة القاادام ،           أراد الشاادياق ماان ر يتااه املعجميااة أن يتجاااو، حاادود الفصاااحة التااي حاادإ

ااا  وملاال ماان اشاااهر بالتااأليف، ورأى أنااه ماان  وفاات  البااا  واسااعا أمااا ملاال الكلمااا  التااي ينتجهااا ايدباااء والكتإ

الخطأ تحديد فترة ومكان الفصي ، وملل مللمة في العربية لها ح  دخول معاجمها وعن ظهر  بعد عصر 

االحتجااااج، فأجاااا، باااذلة االحتجااااج بشاااعر الشاااعراء املولااادين وسيااارهم ممااان جااااء بعااادهم، ويساااتدل علاااى 

 لصاهم بأمرين : صحة

                                                 
 . 11الجاسوس على القاموس ،    -  32
 . 393حلمي خليل ، دراسا  في اللصة واملعاجم ،   -  33
 . 48الجاسوس على القاموس ،    -  34
 . 28لقاموس،   الجاسوس على ا -  35
 . 82الجاسوس على القاموس ،    -  36
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ااادين راعاااوا حااا  اللصاااة والت ماااوا قواعااادها أي ااار مااان العااار  فاااي الجاهلياااة ي هااام اعتقااادوا أن 
إ
أوال: " أن املول

اللصة وسيلة حرى فهم التا يل والحديث الشريف، فبالصوا في  بطها ما أمكن، وهذا ايمر لام ي طار بباال 

 العر  قط " .

ل منصف أن الشااعر البلياء مان هاذه الطبقاة ي تارع ألفاظاا لانس مانيا: " أنه ال يمكن أن ي طر ببال عاق

لهاا أعال فاي العربياة، وهاو باين ظهراناي علمااء ينتقاادون علاى الطاائر طيراناه وعلاى البعيار وخداناه، علاى أنااه 

ااان أحااد مااان املولااادين ألااف يتاباااا فاااي اللصااة لقبااال ال محالاااة، فلاانس مااان اإلنصااااب أن تقباال روايتاااه فاااي  لااو ملا

  37ه في الشعر . اللصة ويرد يالم

فأعط  بذلة الشدياق لكل مللما  اللصة الح  في املعاجم العربية وهاجم الن رية التقليدية التاي تحادد 

 ،من ومكان الفصاحة .

ولكنه مان جهاة أخارى عاا  علاى عااحب القااموس اعتنااءه بأساماء ايعاالم ال سايما ايعجمياة منهاا           

الكتاب التاي تنسار راي مطالعاهاا لام أجاد فتهاا ماا وجاد  فاي القااموس وسيرها يقول: " وما  بساط عباارة هاذه 

من وعف ايدوية والعقاقير وأسماء ا حدمين والفقهاء وسير ضلة ....ا حتى حن املصنف من شادة تهافتاه 

ليقااول بعادها : " ال جاارم أنااه لااو عنااي  38علاى ضياار ايعااالم أهماال ألفاااا القار ن الكااريم والحااديث الشااريف.

االعااااطالحية لكااااان أورااااى، ي هااااا لاااام يصااااط ح علتهااااا حال لعاااادم وجااااود ماااارادب لهااااا فااااي اللصااااة،  بجماااا  ايلفاااااا

فصار  من هذا القبيل جزءا  روريا منها، فكيف وال الذين اعط حوا علتها ملانوا أئمة ورعاين ه فلاو لام 

شااامال  .وملأنااه يريااد لصاااحب القاااموس أن يجمعهااا مللهااا حتااى يكااون معجمااه 39يااروا لهااا لزومااا ملااا تااداولوها 

لكل ألفاا اللصة.اللصوية العامة واالعطالحيةا على قدم املسااواة ولانس مجارد ضيار لبعضاها دون البااقي 

 منها .

ر             وإن ملان رسم نقوده هذه وسيرها التي بلها في يتابه انطالقا من القاموس ا حيط حال أننا نجاده يبارإ

ه لم يكن لخلل يتابه من سا ب ساوى أناه ملاان رحماه  يقول: " أعتقدللفيرو،أبادي أخطاءه في القاموس 
إ
أن

هللا فااي خااالل تأليفااه لااه مشااتصال بتااأليف يتااب أخاارى فقااد ضياار لااه الشااارت فااي تاااج العااروس نيفااا وأربعااين 

م لفااا ماااا بااين مطاااول وم تصاار ....ا مااا  أنااه مااان يتصااادى للتااأليف فاااي اللصااة العربياااة ينبغااي لاااه أن يقتصااار 

 وهدا من سيم العلماء اتجاه العلماء.. 40علتها وال يشرك بها شنيا 

                                                 
 . 520الجاسوس على القاموس،    -37
 .  80الجاسوس على القاموس،    -38
 . 349الجاسوس على القاموس،    -39
 . 73الجاسوس على القاموس، املقدمة ،    -40
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 :عرج النتائج واملناقشة

اااان معجممممم سممممر الليممممال بممممي القلممممب واإلبممممدال بممممي امليممممزا  :  نتناولااااه فااااي  مطلبااااين ايول نقااااد محمااااد علااااي الزرملا

 والثاني نقد محمد رشاد الحمزاوي.

 املطلب األول : نقد  محمد علي الزركا : 

يقاااول : " وفاااي ظناااي ال يساااتطي  باحاااث لصاااوي أن يفياااد مااان سااار اللياااال هاااذا علاااى أناااه معجااام يمكناااه مااان       

الوعاااول حراااى املعنااااى املاااراد بساااهولة ويساااار ....ا فاااال يمكاااان أن نساااميه معجماااا حسااااب االعاااطالت املعجمااااي 

يقااااة معجميااااة .ويالحااااد أن الشاااادياق ال ياااارتبط بطر  املعااااروب حال بعااااد حجااااراء يعااااديال  فااااي بنائااااه املعجمااااي

معيناة ، فااراه ي لاط باين طريقاة التقلياب التاي ساار علتهاا الخليال فاي يتاا  العاين وابان درياد فاي الجمهارة و 

اي،هري في الاهذيب، وطريقة القافية التي سار علتها اللسان والقاموس، وطريقة الحروب التاي ساار علتهاا 

عاال مطااال  يتابااه يضااي  بااين ،حااام ايفعااال ايساااس واملصاابات، فهااو قااد جماا  بااين الطرائاا  الثالمااة ممااا ج

الثنائية املضاعفة، ما ملان مقلوبا منها وماا ملاان مبادال وهكاذا يساير الشادياق علاى هاذا النسا  خارجاا مان 

 . 41با  داخال في  خر، بين تلة املواد املتباعدة ا ختلفة ال يجد له مستقرا 

 املطلب الثاني : نقد محمد رشاد الحمزاوي:

ي أن هذا سمة متمي ة ملعجم الشدياق يقول: حن أهم عناعر ر ية الشدياق املعجمية التاي يرى الحمزاو  

بناها على من وماة مالمياة: " يشاتمل علاى من وماة مالمياة يشاتمل علاى ن اام ترتناب ماداخل املعجام، وهاو 

ا و.عاابا ن اام مثلاث تاوفيقي ففيااه ترتناب عاويي خليلاي باعتبااار أناه ابتادأ الكتاا  بااا .أ ا وأردفهاا باا .حاب

و.سابا و.هاابا ومقلوباتهااا " لكو هااا جميعااا حااروب حلاا "، وفيااه ترتنااب بااأواخر الكلمااا ، وترتنااب ألفبااائي 

ومقلوبتهما باعتبار رجوعاه حراى الباا  التاي أسابقها بالتااء والجايم، فاأتب  .تابا باا .جابا و.د ا و.ض ا ....ا 

لى ن ام بنائي عارفي وأساساه املضااعف ، وعلى ن ام دالري وهو مفهوم القط  الدالري املريزي، وع42الخ 

 . 43أعل اللصة 

" سر الليال " مبادرة حرى بناء معجم نموضج دوراي عرباي يحال اي،ماة املطروحاة، وملان يرى أن معجمه           

نان عنده ن رية مللية وهما:  وقد ريز على مقاربتين أساسنتين تكوإ

                                                 
 . 167،  166محمد علي الزرملان ، الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق ،    - 41
 . 216،   يز النشر الجامعي، تونساملعجمية، مقدمة ن رية ومطبقة، مصط حاتها ومفاهيمها، دط، مر  ا،2004.محمد رشاد الحمزاوي، -42
 . 224الحمزاوي ، الن ريا  املعجمية ،    - 43
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اللصااااة : ومنهااااا العربيااااة: مصااااادرها فااااي الصالااااب الفعااااال املضاااااعف مثاااال: شااااادإ وردإ وعقبااااه الفعاااال ايجاااااوب  -أ

والناق ، مم السالم منه  خر املطاب، ين اللصة في ن ره يصيرهاا مان الصاناعا  واملو اوعا  ال شارية 

  44ال يحده  ريء منها ملامال أول وهلة ولكن على التدرج . 

ومفاد ضلة أن املفاهيم وايلفاا املدرجة فاي الرعايد اللصاوي واملطلباة فاي املعجام، الداللة املريزية :  – 

اان تطااور اللصااا  ويعااددها وت الفهااا، وتتمثاال تلااة الداللااة فااي مفهااوم  يعااود مللهااا حرااى داللااة مريزيااة مهمااا ملا

عاال فااي القطاا ، ولقااد قااال الشاادياق فااي هااذا الشااأن: " حن أي اار الكااالم تااداوال واسااتعماال، وأقااول عاان ملاال ف

 الصالب يستلزم القط  حما حقيقة  أو مجا،ا.

ليصال حرااى القااول: املهام أن مفهااوم القطاا  مساايطر ويعتبار املعنااى ايعاال وايسااس، باادليل أنااه وارد ومابااو 

فااي أهاام مقااوال  العربيااة السااو السااابقة الااذير، فكأننااا بصاااحبنا ي يااد ر يتااه بوميقااة مصااداقة، وياادعم 

سالباة، وساي مواعافة القطا  التاي ساتتفرع عنهاا ملال املعااني ايخارى،  مفهوم ايعل بت صيصاه بمواعافة

ويبااادو أن هاااذه الفكااارة نابعاااة مااان الن رياااا  البيولوجياااة واللساااانية ايوربياااة التاااي ملاناااو ساااائدة فاااي عصااار 

      45الشدياق . 

جااه وهااذا مااا ي يااد وجهااة ن اار الحماازاوي بضاارورة دراسااة ا حاايط والعااالم الخااارجي ومعطياتااه ملعرفااة التو 

 .املعجمي لصاحب املعجم 

 

  االستنتاج والتوعية

 بعد دراستنا للر ية املعجمية الشدياقية حن صح التعبير يمكننا يسجيل النتائج ا تية :

يعتبر أحمد فارس الشادياق  أبار، أعاالم النهضاة اللصوياة العربياة الحديثاة، يماا يعتبار أهام شخصاية فاي  -

نقااااد قوامنساااانا القديمااااة بالوعااااف والنقااااد والتحلياااال فكااااان مماااارة ضلااااة القاااارن التاساااا  عشاااار تناولااااو بال

ى "الجاساوس علاى  ى "سرإ اللياال فاي القلاب وايبادال"، والثااني املسامإ يتابين في املو وع ، أولهما هو املسمإ

 القاموس. 

اااان الشاااادياق ياااارى أن معجمااااه  - " ساااار الليااااال " مبااااادرة حرااااى بناااااء معجاااام نمااااوضج دورااااي عربااااي يحاااال اي،مااااة ملا

 املطروحة.

                                                 
 . 25، نقال عن : سر الليال ، االستانة ،    86اوي ، املعجمية،   محمد رشاد الحمز - 44
 . 220 -219الحمزاوي ، الن ريا  ،    - 45
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عمل الشدياق وساعى لتطاوير بنااء املعجام العرباي وفا  ر ياة ناقادة بنااءة يعتماد علاى التن يار والتطبيا   -

فاااي  ن واحاااد .علاااى فااارج أناااه ألاااف الكتاااابين فاااي الوقاااو نفساااه ا وقاااد ساااعى حراااى تجسااايدها بمعجماااه " سااار 

 الليال في القلب وايبدال ". وهو" مث و في تفاعيل مواد معجمه جميعا.

أعط  الشدياق لكل مللماا  اللصاة الحا  فاي املعااجم العربياة وهااجم الن رياة التقليدياة التاي تحادد ،مان  -

 ومكان الفصاحة .

 تأمر الشدياق بالن ريا  البيولوجية واللسانية االوربية التي ملانو سائدة في عصره . -

 

 : املراج 

 

 الكتب :

 القاموس،دط، مطبعة الجوائب، د .ها،الجاسوس على 1299(أحمد فارس الشدياق،

 ا، سر الليال في القلب واإلبدال،دط، املطبعة السلطانية،.د .1887أحمد فارس الشدياق،.

 ، دار النهضة العربية، بيرو  .1ا،دراسا  في اللصة واملعاجم، ط1998حلمي خليل ،.

، منشورا  1ا،قضايا املعجم العربي في يتابا  أبي الطيب الشرقي، ط1989عبد العلي الودسيري،

 .عكاا، الرباط 

، دار الفكر، دمش ، 1ا،الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق، ط1988محمد علي الزرملان،.

 سورية .

، دار الفكر، دمش  ، 1ا،الجوانب اللصوية عند أحمد فارس الشدياق، ط1988محمد علي الزرملان،.

 سورية .

ا،مقدمة ن رية ومطبقة، مصط حاتها ومفاهيمها، دط، 2004محمد رشاد الحمزاوي، املعجمية،.

 مريز النشر الجامعي، تونس.

محمد رشاد الحمزاوي،.د ا،الن ريا  املعجمية العربية وسبلها حرى استيعا  الخطا  الصربي، دط،  

 م سسا  ابن عمر للنشر والتو،ي .

 املقاالت : 
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ا،في املعجمية العربية املعاعرة، أحمد فارس الشدياق وقضايا املعجم 1987أحمد م تار عمر،.

، وقائ  ندوة مائويه، الشدياق، ال ستاني، دو،ي، جمعية املعجمية العربية ، 1العربي، ط

 .           ، دار الصر  اإلسالمي، بيرو  ، لبنان1986تونس 

ية الشدياق االشتقاقية، أعولها وتقويمها وعر ها على املعجمية السامية ا،ن ر 1987رمزي بعليكي،.

، وقائ  ندوة مائوية، الشدياق ال ستاني، دو،ي، 1املقارنة في املعجمية العربية املعاعرة، ط

 ،دار الصر  اإلسالمي، بيرو ، لبنان.1986جمعية املعجمية العربية، تونس،
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 مستخلص البحث

 والسالُم على خاتِم األنبياء واملرسلين، أبي الزهراِء محمٍد بِن عبِد هللِا 
ُ
الحمُد هلِل رِبِّ العامليَن، والصالة

َك  الثناءُ و  والشكُر  الحمُد  لك الطيبين، اللهم الكراِم  بيِتِه  أهِل  وعلى عليه، هللاالصادِق األميِن صلى   أنَّ

َبغي كَما الحمُد  ولَك  الرحيُم، الرحمُن  هللاُ 
ْ
 ِن باإليما الحمُد  ولك ُسلطاِنَك، َوَعظيِم  وجِهَك  لجالِل  َين

َك  الحُق، أنَت  الحمُد  ولَك  والقرآِن، واإلسالِم 
ُ
ا الحُق  وِلقاؤَك  الحُق، ووعُدك الحُق  وقول مَّ

َ
 :                بعُد  أ

  األرُض  هو الكريم القرآَن  إنَّ     
ُ
ة، للعلوِم  الخصبة

ِّ
 ة؛العربي اللغة هي العظيم القرآن هذا ولغة كاف

ا
َّ َ
ا اللغة بهذهِ  الكريم القرآن نزول معجزة كانت ومل  فقد ،االلهية والعناية القدسية عليها أضفى ِممَّ

ة لغة إلى الصحراء بقبائل تختص لغة ِمْن  تحولت  لها ذإ متتالية؛ لقرون الحضارة قادت إسالمية أمَّ

؛ واألدِب  والتراث الثقافِة  في كبيرة أهمية ها العربيِّ   تعتبر ألنَّ
 
 ِمَن  هيف العربيِة، الحضارةِ  من جزءا

ة اإلنسانية اللغات   زالت ما والتي الساميِّ
 
  والنحويِّ  اللغويِّ  تأريخها على محافظة

ُ
 .زمانال قديم منذ

 ُد وَمه والثقافة، املعرفة ووعاء الهوية، على املؤثرة املكوناِت  أخِصِّ  ِمْن  العربية اللغة تعتبر   

 أفضل يف اللغة أنَّ  تجد اآلخر الجانب إلى فانظر وتزدهر الثقافة تتطور  وحين الكبرى، اتهاانطالق

  عملت حيث العربية، الهوية مقومات أهم ِمْن  فهي ازدهارها، عصور 
 
 ةوثقاف تأريخ نقل على طويال

 ِمَن  العربية االمة توحيد على حافظت التي العوامل أهم ِمْن  وتعتبر الزمن عبر العربية الحضارات

 أريخهمت حفظت فقد الجاهلي، العصر منذ العرب تأريخ حفظ في ساهمت كما الخليج، إلى املحيط

 انتشرت قدو  الكريم والقرآن واملسلمين االسالم لغة العربية اللغة وألنَّ  وشعرهم؛, وبطوالتهم, الكامل

 
 
  انتشارا

 
ب ِمَن  العديد يسعى التي اللغات ِمَن  فه واسعا

ِّ
 , دراستها إلى الطال

 
 بها طقينالنا غير وخصوصا

ها كما كلماتها جمال على التعرف أجل ِمْن    ظلت التي اللغات ِمَن  أنَّ
 
 ةاللغوي قواعدها على محافظة
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  العربية الثقافة أنَّ  كما الوقت هذا حتى
 
ة سواء   املؤلفات ِمَن  بالعديد غنية  لتيا األدبية أو العلميِّ

ِتَبْت 
ُ
ٍة  ك

َ
غ
ُ
 .فصيحٍة  عربيٍة  ِبل

 الكلمات الرئيسية: .إشكاليات العربية، الهوية، اللغة،
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 املقدمة

ا             كَّ  ال َوِممَّ
َ
نَّ  ش

َ
  أ

َ
  اللغة

َ
 اللغة واجهوت, املستقبل وفي والحاضر واملاض ي الهوية وهي الِفكر هي العربية

 لغة غلبت دوق واملحاضرين، واملذيعين الباحثين لغة استعمال منها آفات عدة الحاضر الوقت في العربية

ة سين لغة على حتى العامَّ  فقد بل،ق ِمْن  األمر عليِه  كاَن  ما بخالِف  والجامعات، املدارس في واألساتذة املَدِرِّ

 انتشارها اناةاملع َوِمْن  السليمة، العربية باللغة إال دروسهم يلقون  ال االبتدائية املدارِس  في املعلمون  كاَن 

 
 
ى في أيضا  التجارية الاملح والفتات اإلعالنات وفي بها واملنطوق  واملسموعة, املرئية اإلعالم وسائل شتَّ

ا وغيرها، واملقاهي واملطاعم  في دكتوراهوال املاجستير مناقشة في العامية استعمال األس ى على يبعث وممَّ

 الهوية قاذإن علينا فبهذا العربية؛ الدول  بعض في الرسمية الجامعات في العليا الدراسات كليات بعض

 وإلقاء تثقيفية ندوات وإقامة والتلفزة، اإلذاعة طريق ِمْن  االجتماعية التوعية خالل ِمْن  العربية

حض   محاضرات
َ
 لعربي،ا املجتمع أبناء بين التفاهم تيسر التي فهي الفصيحة، اللغة استعمال على ت

  تحقيقها يتأتى ال السياسية فالوحدة
ِّ

 والحرص ةالعربي باللغة واالعتزاز اللغوي، التوحيد طريق ِمْن  إال

 ولدى ملختلفةا العصور  في كبيرٍ  شأٍن  ِمْن  للغتنا كان بما املجتمع وتذكير املجاالت كل في استعمالها على

 هذا في االستقرائي املنهج استخدمت وقد. االسالمية العربية الدولة راية تحت انضوت التي األمم جميع

  ومنها مصادر عدة من املعلومات جمعت و البحث
 
 نوالتبي البيان وكذلك جني ألبن الخصائص مثال

 .وغيرها للجاحظ

 

  عرض النتائج واملناقشة

 
 
 الهوية: إشكاليات و  العربية   اللغة

 التي واتاألص تلك هي البعض يتصورها كما ليس فاللغة بالهوية، وعالقة وظائف لها العربية اللغة 

ما فحسب، بينهم فيما بواسطتها الناس يتواصل
ِّ
 الذي بحروال تؤديه الذي الدور  غاية الوظيفة هذه وإِن

ها وأكبر، أعمق، اللغة بحر أنَّ  والحقِّ  إليه، تصل  ويةه بذلك فتشكل والتأريخ الدين مع تتشارك وأنَّ

ِمْن  املتعددة، وظائفها بكامل للمجتمع
َ
 وهو ل،التواص هو بالهوية عالقة لها التي اللغة وظائف أبرزِ  ف

ها كما فاللغة أهمها، وليس أحدها
َ
ف كتابه  في( هـ392: ت) املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو َعرَّ

ْصوات  :)الخصائص
َ
لِّ  ِبها ُيَعِبُر  أ

ُ
راِضِهم َعن قوٍم  ك

ْ
غ
َ
 بعد أما اللغة، نشوء لدور  يصلح التعريف هذا(1) (أ
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  صارت فقد اكتمالها
 
 لرمزية،ا مجرد من وأرقى أسمى صفة الزمن مع واكتسبت أصحابها، تفكير من جزءا

 ومشاعرهم. وعقائدهم الناس بخواطر اتصلت ألنها

 

، بمعنى أن اللغة ليست املقوم الوحيد للهوية، وإن كانت ” الهوية“فإن اللغة هوية، وليست        
 
لغة

. إن العالقة بين ا
 
 وتركيبا

 
 وعمقا

 
للغة والهوية هي عالقة الخاص من أهم هذه املقومات، وأشدها خصبا

اهية إذ إنها )الهوية( ببساطة متن” اللغة“بالعام، فالهوية أعم من اللغة؛ ألن الهوية لها تجليات عديدة غير 

ليست سوى تلك القواسم املشتركة أو القدر املتفق عليه بين مجموعة من الناس، ذلك الذي يميزهم 

 هذه املهمة، وهذا يعيدنا إلى املقومات األخرى للهويةويوحدهم، وليست اللغة وحدها التي تقوم ب

 

 

فاللغة هي عنوان الوجود والهوية، باعتبارها املستودع األمين الذي تختزن به مقومات االنتماء، وذاكرة 

املستقبل، وال تزول إال بزوال األمة، فهي مكنونها ومصدر تحديد املالمح األساسية املعبرة عن طبيعتها، 

بالتراث واملاض ي والحاضر، وهي تحدد مالمح املستقبل بتطورها مع تطور العالقات اإلنسانية ومرتبطة 

 والتقنية.

 

 الزمن، مر لىع تصاريفها وعجائب أساليبها بأسرار ويحيط لبانها ويرضع الفرد فيها ينشأ التي واللغة 

 خصيته،ش ومالمَح  سلوكه، ومظَهر بصماِته، جيل كل من حاملة املوروثة وتراكيبها ألفاظها تصير حتى

  ياعالض من يحفظها وخياله وقلبه بعقله إليها ينتمي ملعارفه وعاء   وشمولها بوضوحها وتصبح
 
 من خوفا

ِمْن  يفقدها، حين شخصيته يفقد أن
َ
ر أْن  اإلنسان يستطيع اللغة خالل ف ِ

 ِه،وَمشاعر  آرائِه، َعْن  ُيَعبِّ

زه كثيرة، موضوعات نحو الخاصة واتجاهاتِه  َم :))تعالى قال كما املخلوقات، ِمَن  غيرهِ  َعْن  وتميَّ
َّ
 آَدمَ  َوَعل

ْسَماءَ 
َ ْ
َها األ

َّ
ل
ُ
مَّ  ك

ُ
ى َعَرَضُهْم  ث

َ
ِة  َعل

َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
َقاَل  امل

َ
ِبُئوِني ف

ْ
ن
َ
ْسَماِء  أ

َ
ِء  ِبأ

َ
ال
ُ
ْنُتْم  ِإْن  َهؤ

ُ
 ،(31: البقرة(() َصاِدِقيَن  ك

َمهُ  رَّ
َ
ك
َ
َمهُ  بأْن  ف

َّ
ِبُت  بذلك وهو ش يء، كَل  أسماء عل

ْ
م الشخص ي وكيانه هويَتهُ  ُيث  .    (2)ينلآلخر  أفكار وُيَقِدِّ

  العربية باللغة املعتبرين األمة علماء اهتم لقد 
 
؛ اهتماما

 
َها بالغا  نبينا ةولغ الكريم القرآن لغة ألنَّ

  الدين، ُيفَهم( وسلم وآله عليه هللا صلى)محمد
ُ
  اللحُن  وكاَن  وُيْنَقل، وُيحفظ

 
  أمرا

 
 الناس، ِه بِ  ُيعاُب  ُمشينا

ما  . والعلم الفضل أهل سيَّ
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  وقد    
َّ
م على العلماءُ  حث

ُ
َعل

َ
ا وآدابها العربية ت

َ
 الغةوب اللسان، فصاحة ِمْن  صاحبها على ينعكس مِل

  الكالم، وتركيب وُحسن البيان،
 
ق؛ نوالدي العقل في تؤثر فهي الخلق، وجمال الدين فهم َعْن  فضال

ُ
ل
ُ
 والخ

  فأولوها
 
  اهتماما

 
 ذلك على لوالدلي لفهمها، ووسيلة آلة فهي الشرعية، بالعلوم اهتمامهم عن يقل ال كبيرا

 في أقمت: "الق أنه الشافعي عن فيروى وآدابها العربية اللغة في واملجلدات الكتِب  من الكثير تأليفهم هو

  بي َمرِّ  أنه علمت فما القرآن وحفظت ولغاتها، أشعارها آخذ سنة، عشرين العرب بطون 
 
 وقد إال حرف

  (3) فيه. املعنى علمت

ه ما عن والتعبير والتخاطب التفاهم وسيلة فاللغة تعتبر      اإلنسان حملهي وما البشرية، النفس تكنَّ

 مالعلو  مطالع: "قيل فقد, العلوم مطالع رأس فهي األشياء، وتجاه اآلخرين تجاه ومشاعر عواطف من

 أداة الكالم كان ولهذا الجود؛ مطالع أحد اللسان وكان ،(4)مصور  وبيان معبر، ولسان مفكر، قلب: ثالثة

 لثالثةا أجزئها أحد أو اإلنسانية، الحياة نصف الكالم جعل إذ الجاهلي الشاعر وفق وقد البياني، السحر

 :(5)قال فقد

  الَفتى ِلساُن               
 
  ِنْصف

 
ؤاُدهُ  َوِنصف

ُ
ْم ...  ف

َ
ل
َ
  َيْبَق  ف

ِّ
  إال

ُ
حِم  ُصوَرة

ِّ
ِم  الل  والدِّ

سَتدر املؤثرة الجميلة الجزلة فبالعبارة       
ُ
 الظواهر أخطر فاللغة قلوب، شتات بها وُيجمع عواطف، ت

م وكل اإلطالق، على اإلنسانية االجتماعية ِتَب  اجتماعي تقد 
ُ
هُ  ك

َ
ما الكمال ل مَّ  إنَّ

َ
  اللغِة، لوجوِد  ت

َ
صورنا لوف

َ
 ت

ن، عمل على مجتمعة الناِس  ِمَن  طائفة   يتم ال معيَّ
َّ

 اون التع فذا الطائفة؛ هذهِ  أفراد بين بالتعاون  إال

  يقتض ي
 
 ألفرادا بعض يكون  وبحيث بِه، يقوم الذي الخاص دورهُ  فرد ِلكِل  يكون  بحيث للعمل توزيعا

،
 
  مَوجها

 
  وبعضهم َورئيسا

 
، مَوِجها

 
 املرؤوسو  الرئيس بين معين نوع من اتصال َيُتم أن يلزم وبحيث ومرؤوسا

 هي إذ غة؛الل ِمَن  الباب هذا في أنجح لالتصال وسيلة نجد ال فسوف خيالنا في نبحث ثم العمل، لصالح

 (6).عام جمعي مجهود في ومزجها الفردية، الجهود تنسيق أدوات ِمْن  أداة

عب ِمَن  املختلفة األجيال بين تربط تأريخية رابطة أخطر واللغة      
َ
، الواحد الش

 
 حدةو  يجعل ِرَباطا

 الشعبية التجارب وعاء اللغة بأنَّ  ذلك العصور، اختالف رغم على ملموسة حقيقة األجيال هذهِ 

  األجيال تتوارثها التي والعقائد والتقاليد والعادات،
 
 تأتي ال ذاه لكل االستمرار فصفة اآلخر، بعَد  واحدا

 
َّ

 بجهة خلفال وإحساس والتراكيب، املفردات ِمَن  عليها يدل ِما ببقاء وتبقى معها تورث اللغة، طريق َعْن  إال

ٍة 
َ
 (7).بيَنهما الشعبية بالوحدة إحساس بخلِق  كفيل السلف وبيَن  بينُه، لغوَيٍة  ِشْرك

سان لوال اإلنسان ما: يقال كان)اللسان) مدح باب في الثعالبي وقال     
ِّ
لة، صورة إال الل

ِّ
 ضالة، أو ممث

 قاتل اتلق وإن ببيان، نطق نطق إن ولسانه، قلبه بأصغريه املرء: الحكماء بعض وقال. مرسلة بهيمة أو
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 ينب يفصل وحاكم الضمير، عن يعبر وشاهد البيان، به يظهر أداة اللسان)): الجاحظ وقال ،(8)(بجنان(

 عن ينهي وواعظ األشياء، به تعرف وواصف الحاجة، به تدرك وشافع الجواب، به يرد وناطق الخطاب،

 ودة،امل يحرث وزارع األسماع، يونق ومله األضغان، به تذهب ومعتذر األحزان، به ترد ومبشر القبيح،

 مخبوء املرء)): ويقال. (9)(الوحشة( يسلي ومؤنس املزيد، يستوجب وشاكر العداوة، يستأصل وحاصد

 وارح،الج في معدومة فضائل للسان: البلغاء العلماء بعض وقال. طيلسانه تحت ال لسانه، طي تحت

 كمال أن لماع ،...والقرآن، بالذكر وأنطقه والبيان النطق من به هللا خصه ملا درجاتها، على عالية ودرجته

 وسلم، يهعل هللا صلى هللا رسول  نظر. البيان هو وجماله اللسان، هو اإلنسان وكمال اإلنسان، هو العالم

 يا مالكج أعجبني: »فقال هللا؟ رسول  يا ضحكت ممِّ : له فقال فتبسم، عنه هللا رض ي العباس عمه إلى

  وقال لسانه، إلى فأشار مني؟ الجمال موضع أين: فقال ، «عم
 
 لرجلا جمال: »والسالم الصالة عليه أيضا

 .(10)((«لسانه فصاحة

      
ُ
ة لدى العرب كأحد أهمِّ اإلشكاالِت املعاصرة، والتي لم تكن تحدث وهنا يبرز إشكال الثقافة والهويِّ

 بين ثالثة أبعاد: البعُد األول 
 
من قبل ألسباٍب عديدٍة. ويمكن تلخيص اإلشكال في كل مجتمٍع يقف ثقافيا

 بعاداته ومنتجاته الفكرية املحلية م
ُ
لية ن أدب محلي وصناعات وإبداعات محثقافُته املحلية املرتبطة

ه ومنتجاتُه الفكرية اإلبداعية واإلنسانية كاآلداب والثقافة 
ُ
ولغة أو لهجة محلية....والبعد الثاني تاريخ

بعد 
ُ
والتراث على مدى القرون املاضية، وهو جهد املجتمعات املنتمية كلها عبر أجياٍل بل قروٍن ...وال

 بالثقافة العا
 
 تأوي إليه، الثالث مرتبط

 
 محددا

 
مليِة التي تعبر الحدود بين الثقافات، وال تعرف وطنا

 بالعوملة أكثر ش يء... وبين األبعاد الثالثة تحتار بعض العقول وتضيع 
 
وتسكن في مجتمعه. وهذا مرتبط

 بعض الهويات 

 

 
 
 للهوية الثقافية لدينا مثال

ُ
 املحلية هي املحددة

ُ
ء الفكري ، أم االنتماواإلشكال القائم هو: هل الثقافة

لتراثنا العربي اإلسالمي ومنتجاته هو املحدد األعلى لهذه الهوية الثقافية ؟! وما مدى قبولنا للثقافة 

 العاملية ماذا نأخذ وماذا ندع 

 عبر املعايشة من جيٍل      
 
 مباشرا

 
 نقال

ُ
؛ ألنها الثقافة املعيشة واملنقولة

 
ة مهمة الشكِّ أن الثقافة املحليِّ

 من ذلك! وليس من حسن إ
 
د الهوية الثقافية، بل يحددها ماهو أعلى سقفا لى آخر، ولكنها قد ال تحدِّ

 ما على ثقافتها املحلية فقط، وتهمل مكوناتها الفكرية املرتبطة بالبعد 
 
التخطيط الثقافي أن تعكف دولة

 
 
يرة أن بعض الدول الكب الثاني، حتى إن كانت خارج حدودها الجغرافية السياسية في أيِّ مكان، خصوصا
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، وثقافات محلية مرتبطة 
 
في العالم لديها ثقافات متنوعة ومنتجات فكرية مختلفة، ولغات عديدة أحيانا

 ليس بالبالد نفسها 
 
 مضرا

 
بالعادات أو التقاليد والفنون مما يجعل اختيار إحداها وترك األخرى عمال

ان جيدان لذلك فمصر بالد تعاقب عليها ثقافات فقط، بل بالتراث اإلنساني... ومصر والهند نموذج

مصرية قديمة ثم يونانية ثم رومانية ثم إسالمية عربية وفي كل مرحلة هناك تراث أدبي وفنون وآثار 

وفلسفات وأفكار ودين ...والهند مثلها بل أكثر في هذا املجال. ومحاولة توحيد هذا التنوع والثراء وإلغاء 

ارة لهذه الدولة نفسها. وقد ال تدرك قيمة وحجم الخسارة إال بعد جيل أو بعضه غير جيدة؛ ألنها خس

 جيلين أو ثالثة، وربما صعب استعادتها هنا.

ة وارتباطها بالثقافة على جانب كبيٍر من األهمية التصالها باملادة الثقافية  هذه القراءة الفكرية للهويِّ

مها عن أنفسنا، والتصالها باملناهج الترب سفة وية التي تقرها الدول في مدارسها ألبنائها، وبفلالتي نقدِّ

 تعكف على تراثها الشعبي املحلي، وتنس ى 
 
ته ...فقد ترى بعض الدول العربية مثال الوطن كله وهويِّ

امتدادها التاريخي مع أنه هو الذي يمنح األرضية الصلبة لهويتها الثابتة والحقيقية، وقد تنس ى كذلك 

وتتمسك بتراثها املوغل في القدم بما فيه، وهذا إشكال آخر يؤدي إلى ازدواجية  هويتها وتراثها القريب،

 الشخصية الثقافية.

  أمٍة  لكِلِّ  كان وإذا      
 
  حضارة

 
ية

ِّ
 نتيجة كون ي الحضارة ِلهذهِ  يعرُض  اختالل فكلِّ  وثقافِتها، لغِتها على مبن

  بها، االحتفال قلة أو التداوِل، عن لغِتها غياب
َ
ِحم هي إذ عليهم، سيطرُتها فتضعف  ذلك يكون و  بينهم، الرَّ

 
 
 جبتستو  ومخاطر مزالق عنها، والقصور  باللغة اإلحاطة وبين سقوطها، أو حضارتهم بانهيار إيذانا

 صوابها الو  مزيفها، من صحيحها يتبين فال الصورة، ُمشوهة املعاني فتنقلب العقول، عنها تضل الحذر،

 سلوكه أنواع عن للكشف املجتمعات، من مجتمع أي ولوج على يساعدنا مفتاح، واللغة خطِئها، ِمْن 

 لعصور،ا من عصر في شخصيته مالمح وتحديد واالقتصادي، واألخالقي واالجتماعي الثقافي ونشاطه

درة أو انياملع اختزان على اللفظ وقدرة واملعاني، األلفاظ بين العالقة هي والفكر، اللغة بين والعالقة
ُ
 ق

ْحن على الفكر
َ

 فروع من سينالدار  باختالف تختلف املعنى إلى والنظرة. املعاني من طاقة بأكبر األلفاظ ش

 (11).النفس وعلم واملنطق والفلسفة الفقه وأصول  واللغة كاألدب اإلنسانية، الدراسات

نَّ الضياعَ       
َ
 أ
ُ
َحظ

ْ
ل
َ
  التي االنتماِء أو الهوية روِح  بمحوِ  ُيْنِذر الذي الفكري  واالنهياَر  القومي ون

ُ
 اللغة َعد  ت

طبها
ُ
تمثل َيتجسد الذي ق

َ
  املميزةو  وقوم قوٍم  بيَن  الفارقِة  السلوِك  وأنماِط  واملثِل  القيِم  كلِّ  فيِه  وت

 
ة  ِمْن  ألمَّ

الناس، حتى  ينب ملنزلتها واضعاف لشأِنها تقليل   فيِه  العربية لغتنا على األجنبية اللغات إيثاُر  هو أخرى،

أصبحت دراسة اللغة العربية في الغالب قائمة على االستيعاب املؤقت لحين تجاوز االختبارات الدراسية، 
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ا  ناتها البديعية، ِممَّ نا  نجد اللغة العربية تمتاز بعذوبة ألفاظها، وجمال تراكيبها الكالمية ومحسِّ بيد أنَّ

غرس  بيقاتها، إضافة إلى آثارها التربوية العميقة فييجعل دراستها رغبة في تذوق جماليتها والتحلي بتط

الفضائل الخلقية، ونبذ الرذائل السلوكية، ِمْن خالل أدب اللغة العربية الذي تزخر بفيض ِمَن الحكم 

واألمثال والقصائد والنثر الذي يشحذ الهمم نحو اكتساب الفضائل والتمثل بها، من صدق وأمانة وكرم 

 وعفة ونحو ذلك.

 يندر انك  حتى بلغتهم، عنايتهم في ظهرت قد مدنيتهم فإن قديم، مادي تمدن للعرب يكن لم وإذا      

اِلب الَفتى، ال َيرتقي ِفي أْعين ذوي األلباب واألفهام حتى  بينهم، يلحن من
َ
 ِمْن َمث

 
َبة

َ
 كاَن اللحُن َمثل

 
فَقديما

، ))وكيف يكون ا :ُيْحِسَن ِمْن ِلساِنِه، قاَل ابن األنباري 
 
 والصواب مستسجما

 
لخطأ في الكالم مستحسنا

والعرب تقرب املعربين، وتنقص الالحنين، وتبعدهم،...، قوم استقبح رميهم: ما أسوء رميكم، فيقولون: 

م( 
َّ
نحن قوم متعلمين، فيقول: لحنكم أشد عليَّ ِمْن فساد رميكم، سمعت رسول هللا)صلى هللا عليه وسل

 أصلح مِ 
 
  (12)ْن لسانِه".يقول "رحم هللا امرأ

 في طبقة املتعلمين، يقول شعبة: "مثل الذي يتعلم الحديث، وال يتعلم      
 
ويعتبر اللحن شنيع خاصة

:" ما على أحدكم أن يتعلم 
 
النحو، مثل البرنس ال رأس له". وقال املأمون ألحد أوالده وقد سمع منه لحنا

 كات ُحكمه، ويملك مجلسالعربية فيقيم أوَده، ويزين بها مشهده، وَيَفلَّ بها حجج خصمه بمستمس

هَر أسير  رًّ أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده، أو امته، فال يزال الدَّ سلطانه بظاهر بيانه، أو َيس 

 .(13)كلمته

وفي عصرنا ازداد الجهل بقواعد اللغة وبأدائها وعلومها وفنونها، وربما أخذت اللغات األجنبية عناية      

وهي شكوى قديمة األثر، وذكر ذلك اإلمام الشافعي بقوله: ))ما جِهل  تربوية تفوق العناية بالعربية،

 .(14)الناس وال اختلفوا إال لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس((

اللغة العربية لها قيمة ومنزلة تربوية عظيمة، انبثقت ِمْن مكانتها العظيمة التي اختصت بها      

زت، فِمَن   افأوص اول  وهو اإلسالمية الشريعة ِبأهداف التمسك هو العربية للغة خلقيةال اآلثار وتميَّ

ها يجد علومها وفروع العربية اللغة في فللُمَتَمِعن للفرد، الحميدة األخالق  الخلقيِة، يِة للترب عميق وعاء أنَّ

نَّ  السلوكية، للرذائل وهجر
َ
  ِبها العناية َوأ

 
نَّ  والسلوك، باألخالِق  ِعناية

َ
 إذ الخلقية؛ للتربيِة  رعاية رعايتها وأ

نَّ 
َ
  لها أ

 
را
َ
  أث

 
  عظيما

 
زت التي اللفظية البالغة خالل َوِمْن  الخلقية، الفضائل بث في وفاعال َميَّ

َ
 اللغة هاب ت

 الكونية، هللا آيات في التأمل البديع الشعر أو الجميل بالنثر يثير أنِّ  الداعية أو الكاتب يستطيع العربية

  آثارها وِمْن  وأسرار، وإعجاز جمال ِمْن  فيها هللا أودعه وما
 
 يةالعرب للغة األخالق، مكارم على الحث أيضا
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 األدب ليهع اشتمل بما وذلك السلوكية، الرذائل وهجر الخلقية الفضائل اكتساب في عظيمة تربوية آثار

 لفضائلا اكتساب في عظيمة تربوية آثار العربية فللغة األخالق، مكارم على حث من والشعري  النثري 

 ارممك على حث ِمْن  والشعري  النثري  األدب عليه اشتمل ِبما وذلك السلوكية، الرذائل وهجر الخلقية

  األخالق.

ان، َوِمْن      
َ
ان إلى َمك

َ
َتَقُل بِه مشْن َمك

ْ
ة الوعاء الذي يحتضن ويحمل العلم، وُين تعتبر اللغة بصفة عامَّ

َن هللا بها على عبادِه، ملا توارثت األمم حضارات غيرها، واستفادت ِمن زَمن آلخر، ولوال نعمة اللغة ال
َّ
تي امت

م. فهي لغة القرآن الكريم، ولغة خاتم األنبياء 
ْ
ِعَبِر األحداث وما تفتقت عنُه عقول العقالء في كل فن وِعل

رسلين، تغيرت اللغات واندرست أخرى، وهي ثابتة في نمو وازدهار، تأثرت بالفصحا
ُ
مال تركيب ء في جوامل

 
 
تهم بأجمل الكلمات وأفصح األلفاظ، حتى وسعت كتاب هللا لفظا وحسن البيان، وأثرت في البلغاء، فأمدَّ

، وما ضاقت َعْن آية بِه وعضاة، ونلحظ أنَّ بهذه
 
ظموا  وغاية

َ
َم واألمثال، ون

َ
اللغة صاغ العرب الِحك

تأثرين بلغتهم العربية التي صنعت فيهم الَتَمُدن األشعار وتحدثوا بأعذِب العبارات، وأجمل األلفاظ، م

ولكننا إذا اعتبرنا لغتهم رأينا حقيقة التمُدن فيها 0) :الفكري والذوقي،  يقول مصطفى صادق الرافعي

 .(15)متمثلة، وشروطه في مجموعا متحققة، فهي ِمْنُهم بحر الحياة((

ة تقنين اللغة كاَن         ق الحفاظ على  ذلك حينها َبدأ علماء األمَّ
َ
، قبل كل ش ْي، ِمْن ُمْنطل

 
الباعث تعليميا

ة لغة ناضجة متكاملة، واملطلوب تدوين قوانين هذِه اللغة وصورها  صحة التعُبد بِه، وكان أمام علماء األمَّ

 مِ 
 
ما أنَّ كثيرا  غير ْن التعبيرية في قواعد وأصول نحوية يمكن الرجوع إليها ِلَتَعلم طرق األداء اللغوي، ال سيَّ

دَّ لهم ِمْن أجل أْن يفهموا اإلسالم ويقرؤوا القرآَن الكريم ِمْن أْن  العرب قْد دخلوا الدين اإلسالمي، وال ب 

 يتعلموا العربية.

لهذا وذا فعلماء العربية لم ينطلقوا ِمْن فراغ بل انطلقوا ِمْن قواعد أساسية كانت ترشدهم إلى  

ِمن
َ
القرآن الكريم وطرق تلقيِه أخذوا السماع؛ ألنَّ القرآن الكريم وصل  رواية اللغة واستنباط أحكامها، ف

َد هذا املعنى 
َّ
م( وقد أك

َّ
اظِه هو السول األكرم محمد)صلى هللا عليه وآلِه وسل ل حفَّ  وأوَّ

 
إلى اناس مسموعا

ا
َ
ِرَئ  بقولِه تعالى:)) َوِإذ

ُ
ُقْرآُن  ق

ْ
اْسَتِمُعوا ال

َ
هُ  ف

َ
ِصُتوا ل

ْ
ن
َ
ْم  َوأ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْرَحُموَن((]األعراف : ل

ُ
[، فإنَّ اللغة 204ت

، قال 
 
 وغاية

 
ها لغة القرآن الكريم التي وسعت كتاب هللا لفظا العربية حافظت على الهوية ِمَن الضياع؛ ألنَّ

ْت  تعالى))  ِكَتاب  
َ
ل ِ
صِّ

ُ
هُ  ف

ُ
ا آَيات ْرآن 

ُ
ا ق ُموَن((]فصلت: ِلَقْوٍم  َعَرِبيًّ

َ
 [.3َيْعل
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ت      صَّ
ُ
 لغات نع بها َسَمْت  غيرها، عن بها انفردت بخصائص العاملين لغات بين من ةالعربي اللغة وخ

 فلكها في والكل القطب وكأنها حولها، من األنوار تتضاءل الكواكب بين كالقمر بينها وأصبحت الدنيا،

 (16):يلي ما قاطبة الدنيا لغات عن بها انفردت التي الخصائص تلك ومن يدور،

 مرونة االشتقاق وجذورها متناسقة. -1

 االشتقاق، الذي يعدِّ ِمَن الخصائص النادرة في اللغة العربية.  -2

 ِمْن مظاهر اللغة العربية.  -3
 
 الترادف والتضاد اللذان يعتبران مظهرا

ة في صفة الصوت.  -4  األصوات إذ إنَّ اللغة العربية بلغت الكمال واإلعجاز خاصَّ

ز بالفصاحة، والرصانة، والجودة، وسالمة التراكيب. دقة التعبير ح -5  يث إنَّ اللغة العربية تتميَّ

 لألوزان العربية وأبنيتها.  -6
 
قا

ْ
 التعريب، عبارة عن عملية تهذيب للكلمة التي تخرُج ِوف

 اإليجاز. -7

 نث. التمييز بين املذكر واملؤنث، واحتواؤها على الضمائر الخاصة بكل ِمَن املذكر واملؤ  -8

 قدرُتها على استيعاب اللغات املختلفة األخرى.  -9

نَّ هذِه الزوايا واملنطلقات التربوية تؤكد أهمية التطرق لهذا املوضوع والكشف عن أهمية     
َ
وال يخفى أ

اللغة العربية وعلومها في الحفاظ على الهوية، والتي يغفل عنها كثير من الناس، حتى لكأن دراستها ِمْن 

الب لحصول النجاح بتجاوزها، مصروف النظر عن إدراك أهميتها والحاجة إليها، في حين أنَّ ما قبل الط

 تغرسه ِمْن آثار تربوية جدير بأن يبذل فيها الدارس وسعه ونشاطه وجهده.

الظاهر أن الشعور باالنتماء إلى هوية ثقافية معينة هو بمنزلة حاجة نفسية واجتماعية ضرورية      

ا ألي إنسان . فهذا االنتماء هو املجال العاطفي والرمزي لنمو الذات وإثباتها وتفتحها . فالكائن ال غنى عنه

البشري يمكن تشبيهه بشجرة ، ليس بمقدوره أن ينمو ويعيش حياة عادية إذا لم تكن له جذور ثقافية 

حساس قديرنا أن اإل عميقة يتغذى منها روحيا ومعنويا ، ويستمد منها معاني لحاضره ومستقبله . وفي ت

 ، بل يوجد دائما كاملكبوت في حالة الكمون . 
 
بالهوية الثقافية والوعي بها ال ُيصطنع أو ُيصنع صنعا

يستيقظ ويشتد ، في ظروف التحوالت واالنتقاالت الكبرى التي تجتازها الشعوب، وتتخللها األزمات 

امللجأ  الثقافية في هذه الحالة يكون بمنزلة والتصدعات االجتماعية والنكسات . ذلك الن التشبث بالهوية

 واملالذ اآلمن.
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إن إطاللة استقرائية سريعة إلى تراثنا الثقافي ، تكشف بقدر كاٍف من الوضوح أن الخطاب عن      

الهوية الثقافية في فكرنا العربي الحديث واملعاصر ارتبط غالبا باملاض ي أكثر مما ارتبط باملستقبل ، 

 على أن يوقع بختمه بسبب اعتقاد س
 
 قادرا

 
 قيميا

 
ائد عندنا بأننا ورثنا من املاض ي وعن السلف  تراثا

 وصف بأنه متحرر من قيود املكان والزمان ، وُمسِقط من حساباته 
 
 واحدة وإلى األبد ، تراثا

 
شخصيتنا مرة

بع عادة لعامة التي تطالتغيرات الطارئة على العالم باستمرار . يكفينا إلقاء نظرة متأنية على السمات ا

املراحل الحاسمة في التطور التاريخي للبشر ، للوقوف على ما يتعارض تماما مع ذلك االعتقاد . فمهما 

كانت املجتمعات البشرية حريصة على أن تظل وثيقة الصلة بقافاتها في صبغها العريقة وأصولها القديمة 

ر ارها مجرد مستهلك عقيم لتلك الثقافات ، لذا فهي تضط، فإنها غير قادرة على االستمرار إلى األبد باعتب

 
 
إلى تحديثها تدريجيا كلما أرغمتها الظروف والضرورة على ذلك ، طبقا بالقدر املمكن لها استيعابه مرحليا

 وتحمله.

الحاصل لدينا من كل ذلك هو أن الظاهرة اللغوية ظاهرة طبيعية ، بمعنى أنها تسير من تلقاء      

وفق نوامیس خفية تحدد سيرها بشكل مطلق يصدق على كل األلسنة البشرية ، ثم بشكل مقيد  كينونتها

ينطبق على األلسنة الطبيعية كل لسان منها على حدة بحسب خصائصه الذاتية وبحسب طبيعة األسرة 

يتدخل  نالتي ينتمي إليها والفصيلة التي يندرج في خانتها . ولكن الحاصل األهم هو أن اإلنسان بوسعه أ

تحكم فيحدد مسيرتها ، وي –تماما كما يتدخل في عديد الظواهر الطبيعية األخرى  –في الظاهرة اللغوية 

في مجريات أحداثها ، وقد تصل اإلرادة البشرية في توجيهها للظاهرة اللغوية إلى حد إبادتها وهي في أوج 

تحيل ت تترك على عواهنها فتتغير وتتبدل ، فتستألقها ، أو إحيائها وهي على عتبة مدافن التاريخ . إن اللغا

عبر القرون من هيئة إلى هيئة حتى تنحل إلى ألسنة تتغایر ، ثم تنفصل عن األم األولى ، ثم يتباعد ما بينها 

من أواصر النسب حتى تتمایز وتتباين فتمس ي ألسنة مختلفة . غير أن تبدل اللغات وانسالخها الزمن قد 

اريخية تكبح نزوع الظاهرة الطبيعية نحو التبدل ، فيستمر كيانها ، ويكتب لها تحف بهما عبر ظروف ت

 ( .17الدوام فتبقى ، ويتعطل حيالها قانون التاريخ القاض ي بفنائها عبر االنسالخ)

وبهذا نفهم من الهوية الثقافية أنها الشعور باالعتزاز القوي باالنتماء إلى األرض والتاريخ املشترك ،     

وإلى الوطن الذي يحمي الكرامة ويوفر اإلحساس باألمن واألمان ، ويضمن حق التمتع بالعدالة 

 ، كما يتيح إمكان االستفا
 
نسانية دة من املكتسبات اإلاالجتماعية وبكل الحقوق املتعارف عليها عامليا

املتاحة في عالم اليوم ، في ظل االنفتاح على الثقافات اإلنسانية املغايرة . نراهن بقوة على أن الهوية 

الثقافية لشعب من الشعوب لیست معطى ثابثا ، وال مقولة مطلقة خارج املكان والزمان ، بل هي على 
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تمرة إذا صح ان الهوية الثقافية لشعب من الشعوب العكس من ذلك ، إنجاز وعملية تشييد وبناء مس

تورث في جزء من نواتها وتتناقل عبر األجيال والعصور ، فهي في جزء مهم منها مشروع مستقبلي متفتح 

دائما على القابلية للتجدد ، وإعادة التشكل واكتساب سمات جديدة اعتمادا على إمكانات واقعية ، 

رة للتطور البشري في مجاالته املختلفة . والحق أن الحالة الطبيعية توفرها معطيات املرحلة املعاص

والسرية ألي ثقافة وألي هوية ثقافية في أن تظل قادرة على الحياة وعلى االنفتاح والتطور والتفاعل 

 واالغتنتاء والعطاء ، والن الهوية تتعين اكثر ما تتعين في الثقافة، فإن الثقافة بقدر ما هي أسلوب متميز

في الحساسية والتفكير والسلوك والتعبير ، هي كذلك تفاعل وتبادل مع ثقافات أخرى ، ومثاقفة إيجابية 

 و متكافئة.

 

 النتائج:

 تظهر أهمية البحث من عدة منطلقات، وهي:

أهمية اللغة العربية والعناية بها فاللغة الفصحى هي أساس القومية العربية ومحورها الذي تدور  -1

 حوله.

 لضعف التربوي في ميدان ممارسة اللغة العربية.ا -2

الحاجة إلى إظهار الخصائص التربوية العظيمة للغة العربية التي تنعكس على املهتم بها في فكرِه  -3

 وعلمِه وأخالقِه، وذوقِه.

ال جحاجة الجهات التعليمية إلى معرفة اآلثار التربوية للغة العربية ِمْن أجل االستفادة ِمْنها في م -4

 التدريس، وفي وضع املناهج الدراسية.

حفز املعلمين نحو استشعار وتذوق اللغة العربية ِمْن خالل آثارها التربوية بما ينعكس على طرائق  -5

 تدريسهم.

املساهمة في حفز الطالب نحو االهتمام باللغة العربية ِمْن خالل بيان آثارها التربوية العظيمة التي  -6

 دراستها. تنعكس عليهم ِمْن 

 في حفظ العلم وتسهيله على طالبِه ِمْن خالل نظم  -7
 
إضافة إلى أنَّ اللغة العربية كانت وما زالت مأرزا

 الكثير من متون العلم في قصائد بديعة جميلة.



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 457-472 469 

كما أنَّ اللغة العربية وسيلة تربوية للنمو الفكري ِمْن حيث توسعة املدارك والخيال، والتأمل  -8

 والتفكر.

 وفروع هاقواعد بتفعيل واالهتمام وتدريسها َودراستها  العربية، للغة كبيرة أهمية  إيالء من بد ال  -9

 .علومها

 الهوية لىع الحفاظ في  العربية للغة التربوية اآلثار أبرز  بيان في مساهمة البحث هذا يكون  أن وأرجو

  يكون  وأن العربية
 
 استهاودر  وبتدريسها الشريفة اللغة بهذه العناية من مزيد نحو الهمم لشحذ عونا

 .حياتنا في وتفعيلها

 االستنتاج والتوصية:

ال يخفى أن االهتمام بإشكاليات الهوية يتنامى باستمرار، وأن الحالة السوية ألي هوية أن تظل قادرة 

ية ال الهو على الحياة ، وعلى االنفتاح والتطور والتفاعل واالغتناء والعطاء فال بد من الحفاظ على 

بالتقوقع وبغلق األبواب والنوافذ خوفا عليها فهو من أنجع السبل إلصابتها بالشلل والعقم الدائم،فاللغة 

تمثل أقدم تجليات الهوية، وأنها مقوم أساس ي ضامن لوحدتها وأستمرارها فأن اللغة العربية تنماز بتنوع 

ال تقف الصورة الواحدة على ضرب واحد من أساليبها في التعبير، وتعدد صور االسلوب الواحد منها و 

 على ضروب من التركيب والنظم والتآلف ، مما يجعل من العربية زاخرة 
 
النظم بل تأتي الصورة أيضا

 بأساليبها وصورها وضروبها وتراكيبها ونظمها وتآلفها.

ت علمية ر بغير مؤسساوبذلك إنه ال ثقافة بغير هوية حضارية . وال هوية بغير إنتاج فكري . وال فك      

متينة . وال علم بغير حرية معرفية . وال معرفة وال تواصل وال تأثير إال بلغة قومية تضرب جذورها في 

 التاريخ ، وتشارف بشموخ حاجة العصر وضرورات املستقبل

  الهوامش

 العامة املصرية الهيئة: الناشر ،(هـ392: املتوفى) املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو الخصائص،( 1)

 جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد وأنواعها، اللغة علوم في واملزهر. 1/34:ص الرابعة،: الطبعة للكتاب،

: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر منصور، علي فؤاد: تح ،(هـ911: ت) السيوطي الدين

 .1/11ص: م،1998 هـ1418 األولى،

ر( 2)
َ
 رجةد لنيل أطروحة: الكتاب أصل فاضل، نديم محمد  الكريم، القرآن في النحوي  التضمين: ُيْنظ

 ربيةالع اململكة - املنورة املدينة الزمان، دار: الناشر بالخرطوم، الكريم القرآن جامعة من الدكتوراه

 .1/29:ص ،(م 2005 - هـ 1426) األولى،: الطبعة السعودية،
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اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس النبالء، أعالم سير( 3)
َ
:  توفىامل) الذهبي ق

 بعةالط الرسالة، مؤسسة: الناشر األرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف املحققين من مجموعة: ت ،(هـ748

 مدأح بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو وذيوله، بغداد وتاريخ ،8/239: ص ،1985/  هـ 1405 ، الثالثة: 

 عبد مصطفى: تح بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر ،(هـ463: ت) البغدادي الخطيب مهدي بن

 هللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو دمشق، وتاريخ  ،1/62:ص ه 1417 األولى،: ط عطا، القادر

 والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر العمروي، غرامة بن عمرو : تح ،(هـ571: ت) عساكر بابن املعروف

 .51/297:ص م، 1995 - هـ 1415: النشر عام والتوزيع،

 ملدينةبا اإلسالمية الجامعة: الناشر الحازمي، حامد بن خالد العربية، اللغة لدراسة التربوية اآلثار( 4)

 .450-446:ص هـ،1424( 35) السنة(, 121) العدد: الطبعة املنورة،

 محمد علي: ،ت(هـ170: املتوفى) القرش ي الخطاب أبي بن محمد زيد أبو العرب، أشعار جمهرة( 5)

 ألبي منسوب التسع، املعلقات وشرح ،178:ص والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة: الناشر البجادي،

 سلوباأل  وليس عمرو  أبي زمن عن متأخرة نقول  الكتاب ففي نسبته تصح وال( هـ 206 ت) الشيباني عمرو 

 ألولى،ا: الطبعة لبنان، – بيروت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة: الناشر همو، املجيد عبد: تح أسلوبه

 .م 2001 - هـ 1422

 .450-446: ص العربية، اللغة لدراسة التربوية اآلثار: ُيْنظر( 6)

  1:ص املصرية، األنجلو مكتبة: الناشر حسان، تمام اللغة، في البحث مناهج: ُينظر( 7)

: الناشر ،(هـ429: ت) الثعالبي منصور  أبو إسماعيل بن محمد بن امللك عبد والظرائف، اللطائف (8)

 .1/102:بيروت املناهل، دار

: ت) الجاحظب الشهير عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو  والتبيين، البيان( 9)

 .2/50:ص هـ، 1423: النشر عام بيروت، الهالل، ومكتبة دار: ،الناشر(هـ255

 .1/103:والظرائف اللطائف( 10)

 .1/30:النحوي  التضمين: ُينظر( 11)

 دار: بيروت الجزائري، طفيش إبراهيم صححه األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر ( املالحن، أبو12)

 .72، ص:(م1987 ـ هـ1407) العلمية الكتب

 تح: ،القرطبي محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ( بهجة املجالس وأنس املجالس، ابن13)

 .1/64العلمية، ص: الكتب دار: بيروت, الخولي موس ى محمد
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 .10/74( سير أعالم النبالء:14)

 .441،ص: (ت. د) العلمية الكتب دار بيروت، ، مصطفى صادق الرافعي،1ط العرب، آداب ( تاريخ15)

 .193والتوزيع،ص: والنشر للطباعة غريب دار: بشر، الناشر كمال اللغة، علم في دراسات: ( ينظر 16)

-224( ينظر: مقاالت في اللغة والهوية ، أحمد محمد قدور ، الناشر : دار القلم العربي للنشر ، ص ۱۷)

225 

 شكر وتقدير

 وقارها من فأعطته جهدهِ  من وأعطاها خدمتها إلى وسعى العربية أحب من لكل واالمتنان الشكر

  املؤتمر على القائمين الفضالء األساتذة إلى موصول  والشكر
َّ

 .الجزاء أفضل فجزاهم ّللا

 : املراجع

 القرآن الكريم.

 طفيش إبراهيم صححه املالحن،( م1987 ـ هـ1407)األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو

 .  العلمية الكتب دار: بيروت الجزائري،

 اإلسالمية الجامعة: الناشر ،العربية اللغة لدراسة التربوية اآلثار(. هـ1424، )الحازمي  حامد بن خالد

 هـ ـ1424( 35) السنة(, 121) العدد: الطبعة املنورة، باملدينة

 ،الساملج وأنس املجالس بهجة،)............(. القرطبي  محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ابن

 العلمية. الكتب دار: بيروت, الخولي موس ى محمد: تح

 البيان (.هـ 1423،)بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو 

 .النشر بيروت، عام الهالل، ومكتبة دار: ، الناشر(هـ255: املتوفى) والتبيين،

 .(ت. د) العلمية الكتب دار بيروت، ،1ط العرب، آداب تاريخ، )د ت(. الرافعي  صادق مصطفى

 وذيوله، بغداد تاريخ(. هـ. 1417) البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو

 القادر عبد مصطفى: وتحقيق بيروت، دراسة – العلمية الكتب دار: ، الناشر(هـ463: املتوفى)

 األولى.: عطا، الطبعة

 دمشق، تاريخ (.م 1995 - هـ 1415، ) عساكر بابن املعروف هللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو

 والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر العمروي، غرامة بن عمرو : تحقيق ،(هـ571: املتوفى)

 م. 1995 - هـ 1415: النشر عام والتوزيع،
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 - ورةاملن املدينة الزمان، دار: ، الناشرالكريم القرآن في النحوي  التضمين. (م 2005 - هـ 1426)..............

 .األولى: السعودية، الطبعة العربية اململكة

 الخطاب أبي بن محمد زيد أبو العرب، أشعار جمهرة ،)د ت(.القرش ي الخطاب أبي بن محمد زيد أبو

 نهضة: البجادي، الناشر محمد علي: شرحه وزاد في وضبطه ، حققه(هـ170: املتوفى) القرش ي

 والتوزيع والنشر للطباعة مصر

 العامة املصرية الهيئة: الناشر ،(هـ392: املتوفى) الخصائص،،)د ت(.  املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو

 الرابعة.: الطبعة للكتاب،

 والتوزيع. والنشر للطباعة غريب دار: ، الناشراللغة علم في دراسات، )د ت(. بشر  كمال

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس
َ
 أعالم سير(. 1985/  هـ 1405) الذهبي ق

 :الناشر األرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف املحققين من مجموعة: ت ،(هـ748:  املتوفى) النبالء،

 . الثالثة:  الطبعة الرسالة، مؤسسة

 وال( هـ 206 ت) الشيباني عمرو  ألبي منسوب التسع، املعلقات شرح(. م  2001 - هـ 1422.................)

 قأسلوبه، تحقي األسلوب وليس عمرو  أبي زمن عن متأخرة نقول  الكتاب ففي نسبته تصح

 ألولى.ا: لبنان، الطبعة – بيروت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة: همو،الناشر املجيد عبد: وشرح

، (هـ429 :املتوفى) والظرائف، اللطائف، )د ت(.  الثعالبي منصور  أبو إسماعيل بن محمد بن امللك عبد

 بيروت. املناهل، دار: الناشر

: املتوفى) وأنواعها، اللغة علوم في املزهر(. 1998،) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد

 .األولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار: منصور، الناشر علي فؤاد: ، املحقق(هـ911

ر، تاريخ اإلصدامقاالت في اللغة والهوية، الناشر، دار القلم العربي للنشر،  .۲۰۰۹،أحمد محمد قدور 

 ./ كانون األول 1

 طفيش إبراهيم صححه ،. املالحن(م1987 ـ هـ1407) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو

 العلمية. الكتب دار: بيروت الجزائري،

 املصرية. األنجلو مكتبة: ، الناشراللغة في البحث مناهج، )د ت(. حسان  تمام 
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 فالشل-جامعة حسيبة بن بوعلي 

     Hiziaramy06@gmail.coom: البريد اإللكتروني

 

 
 

 

  

 مستخلص البحث
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 املقدمة

 نشأة املدرسة الرومانسية:-1

م( الذي دعا  إلى التجديد في الشعر 1949-م1872)   كانت بدايات الرومنسية على يد خليل مطران        

العربي، وقد " كان له دور طليعي في تعيير مسار الشعر العربي الحديث، من التقليد إلى اإلبداع 

 .     1الرومنس ي"

عمله اإلبداعي، وجعل من كل ش يء في الوجود  أولى خليل مطران أهمية بالغة لكينونة الشاعر في          

موضوعا قابال للهضم الشعري، متبنيا فكرة الحرية الفنية، حيث يقول:" أريد التجديد أكثر مما أردته 

في كل آن، أريده وال أكيفه، أريد أن تكون لغتي شريكتي، رؤية وسماعا وشعورا تلقاء كل ما يجد، وأن  

 .  2نتناوله وأن نفصح عنه"

اتخذ مطران من الشعر زاوية تعبيرية، ولسانا ناكقا في كل الحاالت التي تعتري املبدع، وكأنه يحاول         

أن يساوق الحياة االجتماعية بإبداع أدبي مطلق، ففي نظره هو الوسيلة المثل لبناء الذات املبدعة، 

 محاوال أن يرسم تفاصيل الواقع في لوحة شعرية متميزة تصل إلى اآلخر.

يصرح نجم الدين الحاج عبد الصف قائال:" ومن هنا ظهرت املدرسة الرومانسية في الشعر العربي       

مع بداية القرن العشرين، على يد رائدها خليل مطران، وذلك ما اتضح من خصائصها في شعر مطران  

 .3م("1908م(، وما بعده وديوانه الول  الذي ظهر في عام )1894املبكر، والذي يرجع إلى عام ) 

" رومانس ي أو رومانتيكي  أو إبداعي صفة تطلق على كل ما يتعلق  بالنزعة الدبية، التي عاشت في أواخر      

القرن الثامن عشر، حتى منتصف القرن التاسع عشر، وكانت تبزرز اإلبداعي  والتعبير الذاتي، الولع 

 .4بالطبيعة موضوعا لألدب ومعيارا لجودته"

منسية على أنقاض  الكالسيكية التي كانت تدعوا إلى التمسك بالقديم، والتشرب من نشأت الرو      

التراث العربي، فتبنت فكرة انحباس الدب في قالب التقليدية البحتة، وانتهاج الكالسيكية كسبيل  

 للحفاظ على رونق  الدب العربي في كل مراحله التطورية

 في نشأة املدرسة الرومانسية نجد:       من بين أهم العوامل التي ساهمت          
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التأثر بالتغيرات املختلفة على مختلف الصعدة )السياسية والثقافية االقتصادية   •

 واالجتماعية...( في املجتمعات الغربية.

 املتجددة. الدبيةالتجمعات  •

ية ،  تغلغل الفاعل اإلعالمي من خالل الصحف واملجالت التي أسهمت في نشر الثقافة التطور  •

 والتحفيز على إحداث انقالبات أدبية من خالل اللجوء إلى قناة التغيير الفكري.

 االنتقادات املوجهة إلى التقليديين، ومحاولة  إيقاض الحس التجديدي . •

 توابع الحرب العاملية الولى، من معاناة وألم والتغريب عن الوطان... •

 ردي والجماعي.الدعوة إلى التحرر الوطني والتحرر الوجدان الف •

التمرد على التيار  الكالسيكي، وإعطاء الحرية للشاعر الذي يمثل اللسان الناطق عن الحال   •

 .5الذاتي والجماعي، وذلك بتوفير الحصانة الفكرية، وتحرير القالم الكاتبة 

"يعتبر املذهب الرومانس ي الذي يعتمد على أسس  فلسفية خاصة في أول ظهوره تجديدا عن طريق         

اإلحساس والتفكير والتعبير، إنه ثورة ضد القيود التي فرضتها الكالسيكية، إنه تغيير في مجال الدب 

م العربي كان عهد ازدهارها والفن، أثمر  عن ظهور نتاج ذاتي متحرر، والرومانسية عندما وصلت إلى العال

قد انقض ى في البالد الروبية لكن العالم العربي كان يمر  بمرحلة تاريخية تماثل في ظروفها املأساوية  

 6املتدهورة العصر الرومانس ي في أروبا" 

كما أن الرومانسية قامت على عدة أسس، وهذه الخيرة هي التي حددت جغرافية املدرية ويمكننا        

 اختصارها في املخطط اآلتي: 
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 مخطط توضيحي ألهم املبادئ التي قامت عليها املدرسة الرومانسية          

 الرومنس ي الغربي:الولع العربي باملذهب /    2 

نسية  ذات رسالة تنطوي على"ثورة اجتماعية فنية"في مواجهة الكالسيكية، اكانت املدرسة الروم          

وارتبط الدور االجتماعي اآلخذ بيد الفرد، واملبالغة في إظهار الذات بالعواطف، وتبدو نظرتهم للكون من  

 حنايا الطبيعة إلى جانب النزعة الفلسفية.

تحاكي الرومانسية الغربية بعدما أدت دورها، فاعتنت الرومانسية بالمور الذاتية وتناولت اغتراب             

اإلنسان العربي عن واقعه، وسيطرة جنسيات غربية عنه في وطنه، والتعبير عن موقف الرومانسية 

-النجوى  -الهجر -الفراق -باالغترا -اللم -واحد، أال وهو "العاطفة " التي تحمل املفارقات من   ) الحزن 

 .).... 

"زاد اتصال العرب بآداب الغرب، عن طريق الترجمة والبعثات العلمية إلى جامعات أروبية،         

واملستشرقين  والساتذة الغربيين الذين عملوا في الجامعات العربية، وعنوا بنشر الدب الغربي بين 

(م(، قد صبغ 1924وهوجو...فمصال نجد املنفلوطي )تالشباب العربي، وبخاصة آداب شكسبير، وشلي  

 .7النثر العربي الحديث بصبغة رومانسية تتجلى في العديد من أعماله نحو:النظرات، العبرات، الفضيلة"
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يرى إسماعيل أدهم  أن مطران رائد التيار  الرومانس ي في الشعر العربي  كان رومانسيا في نفوره  من          

 .8دي، وفي استحداثه الشعر القصص ي والشعر التصويري املوضوع التقلي

كانت الثورة على التقليديين منطلقة من حافز نفس ي، يهدف إلى تفعيل الذاتية التي هي سبب                

النا كما  إنتاج الفن لذاته الذي يحمل الرسائل الوجدانية، فاإلبداع هو الحامل ملكبوتات النا والتي" 

 بين الهو والنا العليا، حيث تقبل بعض  وصفها فرويد هي
ً
شخصية املرء في أكثر حاالتها اعتداال

التصرفات من هذا وذاك، وتربطها بقيم املجتمع وقواعده، حيث من املمكن لألنا أن تقوم بإشباع بعض 

 الغرائز التي تطلبها الهو ولكن في صورة متحضرة يتقبلها املجتمع وال ترفضها النا العليا. 

يعمل النا كوسيط بين الهو والعالم الخارجي فيتحكم في إشباع مطالب الهو وفقا للواقع والظروف          

االجتماعية، وهو يعمل وفق مبدأ الواقع،  ويمثل النا اإلدراك والتفكير والحكمة واملالئمة العقلية،  

 أن كثيرا من عملياته توجد في ما ويشرف النا على النشاط اإلرادي للفرد، ويعتبر النا مركز الشعور إال

قبل الشعور ،وتظهر للشعور إذا اقتض ى التفكير ذلك،  ويوازن النا بين رغبات الهو واملعارضة من النا 

 .9العلى والعالم الخارجي، وإذا فشل في ذلك أصابه القلق ولجأ إلى تخفيفه عن طريق الحيل الدفاعية"

إذن فالتخريج الذي يمكننا رصده هو أن الوعاء اللغوي الناتج عن النا هو تعبير خالص عن تجربة           

معاشة في وقت معين يمر به اإلنسان،  إال أن الجدير بالذكر هو ذلك التأثر الواضح لدى الدباء والنقاد 

هام، بل يمكن القول أنه الدفعة العرب باالتجاه الرومنس ي الغربي الذي شكل لهم مصدر استيحاء وإل

 القوية لكسر الحواجز والقيود التي حبستهم في بوتقة التقليد والتعلق بالقديم.

"أثرت الحركة الرومانسية في الغرب تأثيرا عنيفا على الدباء والنقاد العرب،  في الربع الول من القرن      

س إلى التأثر بالرومانسية، واتخاذها مذهبا أدبيا العشرين، وكانت مدرسة املهاجر المريكية سبق املدار 

تغير به الوجه التقليدي السائد في الشعر العربي، وقد نادت هذه املدرسة بالعودة إلى الطبيعة، والنفور 

من حياة املدينة، والثورة على التقاليد والشرائع، وغمرتها الرموز الصوفية، والنزعة العاطفية، والكآبة 

الحنين الطاغي، ودعت إلى االهتمام باملضمون دون الشكل، وحطمت القالب اللغوي،  واللم،  مشاعر

 .10والجزالة املأثورة"

من الجلي أن املتأثرين بالرومانسية الغربية كانت لهم نفس املنطلقات، وذات املبادئ التي ساروا وفقا          

لتمثالت الذاتية التي تسكن وجدانهم، ملجراها، فكالهما قد اهتم بالتعبير عن الخوالج الداخلية، وا
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فنقلوا تجربتهم مع الزمن، وما مروا به من آالم ومحن، واجتهدوا في نقل تفاصيل الحنين إلى الوطن، 

 ملتجئين إلى الطبيعة، ومتحررين من قوالب القديم.

لت عليه من مبادئ، "تعد  الرومانتيكية أهم حركة أدبية، في تاريخ اآلداب الروبية، لنها بما اشتم       

وبما مهد إليها من اتجاهات في القرن الثامن عشر قد يسرت لإلنسان  الحصول على حقوقه، إذ مهدت  

للثورات وعاصرتها، ثم كانت خطوة في سبيل نشأة املذاهب الدبية املختلفة فيا بعد، وكانت املبادئ 

يكيون على ما جعله الكالسيكيون غايتهم الرومانتيكية معارضة للمبادئ الكالسيكية، فقد ثار الرومانت

 .    11في البحث عن الحقيقة"

على غرار املجتمعات الخرى كان للمجتمع العربي بنخبته املثقفة تأثرات واضحة بهذه التغيرات في       

املجتمع  العربي، فقد حاول النقاد العرب واالدباء أن يحققوا ذات االهداف وذلك بمعارضتهم للتيار 

 سيكي.الكال 

" ال شك أن اتساع قاعدة الثقافة الغربية ، واطالع الشعراء العرب على آثار الحركة الرومانسية             

املجددة في أروبا كانا من العوامل الفعالة في التعجيل بظهور طالئع الرومانسية العربية...بعد ان تأثر 

شأن  –املنهج الرومانس ي، فوصفوا الطبيعة  الشعراء العرب باملدرسة الرومانسية، راحوا ينتهجون هذا

وتغوروا في أعماقها، وتجلت  في وصفهم لها، مشاركتهم الوجدانية، وعاطفتهم  -الشعراء الرومانسيين

املتعمقة، فكانوا يجدون في املظاهر الطبيعية، صورا من أنفسهم فيقارنون بين هذه املظاهر، وعواطفهم 

بذلك الطبيعة حتى صارت أليفتهم، يخاطبونها وتخاطبهم، ونوازعهم ومختلف أحوالهم، فشخصوا 

 12ويرمزون لصورها بحاالت أنفسهم، فهم والطبيعة ومظاهرها ش يء واحد، وإن اختلفت السماء"

الرومانسية العربية أتت بزخم من الثقافات املتمازجة، والشاعر العربي أصبح بمثابةالحامل       

جماعية، إذ اعتمد على الطبيعة كمصدر أول لتصميم التفاصيل العاطفي لكل مختلجاته الفردية وال

 الدقيقة من املشاعر الخفية التي كانت في طي الكتمان في مراحل غابرة. 

جاءت الرومانسية لالهتمام بأدب العاطفة والحزن واللم والجمال، وصدق التجربة وحب           

اقف اإلنسانية، واالمتزاج بالطبيعة، والوحدة الجمال، والحق والخير واملثل العليا، وتحليل املو 

 املوضوعية في القصيدة والشعر الغنائي.

 يقول الشاعر   إيليا أبو ماض ي: 
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 كم تشتكي وتقول إنك معدم                    والرض ملكك والسماء و النجم. 

 ولك الحقول وزهرها وأريجها                   ونسيمها والبلبل املرنم.

 13اء حولك فضة رقراقة                    والشمس فوقك عسجد يتضرموامل

القارئ لهذه البيات يالحظ ذلك التمسك بالطبيعة، والولع الشديد بها، فهي امللهمة التي يتأملها          

الشاعر ويستقي منها إبداعاتع، ويثري بها خياله، فيحسن التصوير، ويجيد بواسطتها التدبر والتدبير، 

 إذا ال يكاد يخلو بيت من رمز من رموز الطبيعة الحية.

  مانسية: /مفهوم الرو 3

الرومنسية مصطلح على غرار املصطلحات الخرى له جملة من التعاريف التي تحدد املاهية                  

الصلية للكلمة، وتحدد الداللة املقصودة الواجب تضمينها في السياق التداولي، حيث نجد هالل غنيمي 

لتي تذكر في القصص ، أكثر يقول  في هذا  الصدد :" وكانت تطلق هذه الصفة على املناظر والشخاص ا

مما كانت تطلق على الحداث التي كانت تحكى في القصص، واتسع معناها فأصبحت تطلق على املناظر 

الشعرية، والحوادث الخرافية، والقصص السطورية، وكان شليغل أول من بدأ بمعارضة الرومانتيكية 

دام دي ستال"،  فدعت إلى الرومانتيكية في بالكالسسيكية، على أنها اتجاه جديد لألدب، وتأثرت به " م

فرنسا بأنها الشعر الذي يحيا في املاض ي الوطني، وأنها أدب الفروسية، وعارضتها باملذهب الكالسيكي في  

مبادئها الفنية والعاطفية، وبهذا املعنى انتقلت الكلمة إلى إيطاليا، ثم إلى إسبانياـ وبقي للكلمة إلى جانب 

يء من معناها االشتقاقي، فكانت تدل على اإلنسان الحالم، ذي املزاج الشعري معناها املذهبي، ش 

املنطوي على نفسه، ثم امتد إلى ما يشتمل شبوب العاطفة، واالستسالم للمشاعر واالضطراب النفس ي، 

 .14والفردية الذاتية"

نتيكي، أو  يتجلى من خالل عهذا التخريج الذي صرح به محمد غنيمي هالل، أن الشاعر الروم    

باملصطلح املتداول على مدار البحث، الشاعر الرومنس ي، هو تلك الكتلة املبدعة املستسلمة لالنفعاالت 

 النفسية، التي  تتجسد في هيكل اإلبداع الدبي املشبع بفنيات ذاتية خاضعة للبراغماتية املطلقة.

ه لوحي الذات، وتداعيات القلم من كل شاعر له ملسة رومنسية ال يمكن إنكارها، فهو يخضع إبداع     

غير وجود للموضوعية املحكمة بعقل يعجزها عن إخراج مكنوناته "فكبار الكتاب كانوا جميعا 

 .15رومنسيين في عصرهم، وبعد مرور قرن على وفاتهم، نرى ان الناس املقلدين لهم هم الكالسيكيون" 
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مبهمة، تجعل من املتلقي مجبرا على استقراء في كثير من الحيان نجد تعريفات ممحورة في هيولة      

املفردات بش يء من الدقة والشمول، وإعطاء نظؤة ذاتية للمفهوم حتى يتجلى معناه لكل من يتمحصه،  

 .16يقول بول فان تييغم:" إننا نحس الرومنسية وال نستطيع تعريفها"

هو حقا عاجز عن تعريف  هل يريد الكاتب من هذا التعريف أن يوقظ الحس الخيالي للقارئ؟ أم   

الرومنسية؟ أم هو تمويه وتالعب باللفاظ إلحداث الفضول املعرفي لدى القارئ؟ لربما يمكننا القول 

أن الكاتب يحاول أن يتعامل مع النازع الرومنس ي الذي بداخله، ويجعل من النا  عنصرا خاصا له 

 ارتباطات انفعالية ال يمكن التعبير عنها باللفاظ.

 ا نقرأ قول الشاعر: فعندم

 يا هجر كف عن الهوى ودع الهوى            للعاشقين يطيب يا هجر.

 ماذا تريد من اللذين جفونهم حرقى         وحشو قلوبهم جمير.

 متبلدين من الهوى ألوانهم                   مما تجن قلوبهم صفر

 .17ر وسوابق العبرات فوق خدودهم            درر تفيض كأنها قط

نالحظ من خالل هذه البيات تلك اآلهات التي تتوارى خلف الكلمات، ولكن الشاعر لم يستطع       

التعبير عن كل مكنوناته إال بتشخيص الحالة ووصفها وصفا جسمانيا يوقض خيال القارئ، ويعطيه  

بعجز  تغمره   صورة افتراضية عن مدى اللم والحنين الذي يعيشه املبدع، وبذلك هو تعامل مع النا

 رومنسية كئيبة وحزينة.

الدب الرومنس ي أدب العاطفة والخيال، والتتحرر الوجداني، والفرار من الواقع والتخلص من قيود       

الكالسيكية، فهو استجابة ملا تطمح إلييه النفوس املبدعة، وتحقيق ذاتي لرغباتهم بالبوح والتصريح عن 

 باللم الذي يختلج أرواحهم. 

الدب الرومنس ي أدب ثائر ، يهتم بمصالح الفرد ويعتد به، وينتصر له ضد مظالم املجتمع، وكان ذو           

طابع إنساني شعبي في اختيار أشخاصه وموضوعاته، ثم التحدث عن املشاعر والعواطف الفردية، 

ا الدين واملجتمع والتعبير عن آمال الطبقة الوسطى، وكان لهذا االتجاه نتائج ثورية خطيرة تمس قضاي

 والطبيعة والعاطفة بعامة. 
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 يقول الشاعر:

 هل تحممت بعطر           وتنشفت بنور.

 .18وشربت الفجر خمرا         في كؤوس من أثير

 /خصائص املدرسة الرومانسية: 4

ملدارس تميزت املدرسة الرومانسية بجملة من املالمح التي أعطتها طابعا خاصا ميزها عن باقي ا           

ومن أهم هذه   19الدبية الخرى لتصبح مادة للدراسات النقدية، فهي تتبنى شعار " دعه يعبر عن ذاته"

 الخصائص نجد:

 غلبة الخيال وتمجيد العاطفة حيث تكثر فيه الشكوى والحزن واللم والحنين         -1

 والحرمان .

 التجديد واالبتكار في السلوب واللفاظ  ومحاربة التقليد والتركيز على التلقائية واملوهبة . -2

 الوحدة العضوية )الفكار والعاطفة واملوسيقى(  والتعبير فيها يمتاز بالظالل واإليحاء  -3

 ظهور شخصية الشاعر ،فهي التعبير عن ذات الديب ونوازعه . -4

 اللغة فيها قريبة من لغة الحياة اليومية. -5

 تعدد الساليب، وتنويع القافية . -6

 يقل عند الرومانسيين تشخيصهم للمعاني املجردة . -7

 .20التأثر بالطبيعة والهيام بها والهروب إليها  -8

 من الناحية الفنية تنادي بتحطيم قيود الكالسيكية . -9

 .21اتخاذ الشعر وسيلة التعبير لنه لغة القلب -10

املوقف في التعبير الن الرومانسيين امنوا بالحرية ومجدوها في الفن والدب  إطالق -11

لعاطفة حرة والتعبير الدبي حر   ولهذا يرى والسياسة و االجتماع .. فالفرد عندهم حر  وا

 الدب تعبير ذاتي عن مشاعر الديب وعواطفة . أنالرومانسيون 
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 الرومنسية الذاتية وهي تتجه إلى ذات اإلنسان لتعبر عن عواطفه وانفعاالته ونزعاته. -12

 الرومانسية فرار إلى هللا من مأساة الوجود الذي صدئت أعماقه.  -13

 تتنكر للعقل، ولكنها ال تحله املحل الول. الرومانسية ال  -14

تؤمن بالواقعية، وتتوهم تلك العوالم غير الواقعية، لنها تعتبر التوهم جزءا من الواقع  -15

 .22في حياة الفرد، وأحالم اليقظة مثالها الحي

بوجه باملثال يتضح القول، ويدعم الفهم، وفي هذا الصدد نقدم مثاالتديعيما ملا سبق وان طرحناه      

 نظريي، يقول إيليا أبو ماض ي: 

 والطير ال طائر إال جناحاك.     فالزهرة في الحقل أشالء مبعثرة          

 وطائرا كالقاحي ذا شذاذاك.      يا روضة في سماء الرض طائرة          

 ولألزهار من االحتالم ضحاك.    مض ى عهد مع الصيف كنت الهية       

 ولألزهار والعشاب مغداك.     اء نائمة              تمسين عند مجاري امل

 .23يا نغمة تتالش ى كلما بعدت                   إن غبت عن مسمعي ما غاب معناك

 /املدارس األدبية املتأثرة باملذهب الرومانس ي:5

كان للرومانسية أبعاد تأثيرية كثيرة على باقي املدارس الدبية، وهذا كان من بين أهم العوامل التي          

ساعدت املدرسة الرومانسية على االنتشار والتوسع، والتغلغل في املجتمع الدبي العربي "فهذه الخيرة  

تشارا واسعا في املدارس الدبية التي تجلت ساعدت على انتصار الرومانسية في الدب العربي، وانتشارها ان

في مدرسة الديوان، واملهجر وأبولو، فقد دعت هذه املدارس إلى االتجاه الوجداني في الشعر، وتصوير ما 

يجيش في النفس من خيال وعاطفة وإحساس، وااللتفات إلى الطبيعة، من خالل عواطف الشاعر 

قصيدة، والتحرر من أسر القافية الواحدة، واللفاظ وأحاسيسه،  واملطالبة بالوحدة العضوية لل

الغريبة، والصور التقليدية، وكان لهذه املدارس دور كبير في تمهيد الطريق أمام التيار الرومانس ي ليعم 

 .24أنحاء مختلفة من البالد العربية"

بتعاد عن التقليدية نستنتج ان املدارس الدبية التي كانت مذيلة للتفكير الرومانس ي قد اهتمت باال      

 التي قيدت الفكار والشعر العربي عامة، وسنتطرق إلى هذه املدارس الثالثة  بش يء من التفصيل كاآلتي: 
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 :جماعة الديوان ➢

كان للمدرسة الرومانسية تأثيرات بالغة على باقي املذاهب الدبية الخرى، حيث تولدت مدارس          

مذيلة عن الرومانسية، تسير على نهجها، وقائمة على ذات املبادئ والسس، ومن أهمها مدرسة الديوان 

 التي  كانت في طليعة هذه املدارس .

الجماعات الدبية بآرائها وعقائدها من مثل الوحدة العضوية،  "كانت جماعة الديوان في مقدمة       

والتجربة الشعرية، والصورة الشعرية، والحرية في التعبير، والصالة الذاتية والوجدانية، وقد غيرت 

مسيرة االدب والنقد نتيجة لتأثر أصحابها باآلداب الروبية، ومهدت السبيل لتغيير أذواق الناس 

 25أغوار املضامين الحديثة بأسلوب، وتعبير يختلف عن املاض ي اختالفا"والشعراء في سبر 

عززت مدرسة الديوان آراء املدرسة الرومانسية، بانتفاضتها ضد التقليدي، ودعت إلى التجديد على      

الصعيد النقدي، والصعيد الدبي، حيث كان هدفها الساس ي هو تحيقيق  الذاتية الشعرية للشاعر، 

 ة الذاتية للناقد.ومنح الحري

تأسست هذه املدرسة على يد الثالثي " عباس محمود العقاد" وإبراهيم عبد القادر املازني" وعبد        

م، استطاع هؤالء الثالثة ان يحدثوا طفرة نوعية في عالم النقد، فقد ألف 1921الرحمن شكري" عام 

كة شكري، وقد استدت كل من العقاد واملازني كتابا عنوناه ب" الديوان في النقد والدب"  دون مشار 

 املدرسة اسمها من الكتاب.

بالرغم من أن شكري لم يساهم في  تأليف الكتاب إال أن اآلراء كانت متواءمة مع رفيقيه )العقاد       

واملازني(، وكان هنالك اتفاق واضح في التوجهات النقدية والدبية بين ثالثي مدرسة الديوان، مما أسهم  

دعائمها، وأعطاها الصبغة املطلوبة لتسمى مدرسة، فقد تبنى هذا الثالوث  في شد أواصر ها، وأرس ى

الدبي النقدي أفكارا منطقية مشبعة بروح رومانسية، ومحشوة بثقافة واسعة سواء من الجانب العربي 

 او الغربي، فقد كان كل واحد منهم متميزا بخصائص تكمل اآلخر .

في جدار الكالسيكية العربية، وتطلعا إلى بناء مدرسة حديثة في " الديوانيون هم أول من أحدث ثقبا      

معنى الدب وغاياته، وكان توجه هؤالء دون ريب رومانتيكيا، وليس اطالع الديوانيين على التراث 

الرومانتيكي محل جدل، وإنما يقع الجدل حول نقاط أخرى في وصفهم  مثل: الصالة، والتقليد ومبلغ 

 .26وأشياء أخرى" والتأثر  والتأثير،
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استطاع الثالوث الديواني أن يزعز الكالسيكية العربية، وذلك برسم معالم جديدة للشعر العربي       

مناهضة للشعر التقليدي، فهم كانوا يرون انه يشد الخناق على املبدعين، ويحد من إبداعهم بفرضه 

تيكي الذي يضمن لهم تحقيق الهدف قيودا كثيرة تحول دون اإلنتاج الحر ، منتهجين السبيل الرومان

 والوصول إلى الغاية.

 : 27أسس جماعة الديوان ❖

 .28التوسع في مفهوم الشعر: يقول املازني :" الشعر هو العواطف ال الفعل واإلحساس ال الفكر" •

 يقول إيليا أبو ماض ي: 

 منالست مني إن حسبت الشعر ألفاظا ووزنا   *   *    خالفت دربك دربي وانقض ى ما كان 

 فانطلق عني  لئال تقتني هما وحزنا           * *        واتخذ غيري رفيقا وسوى دنياي مغني.

الوحدة العضوية: تمثل القصيدة بالنسبة لجماعة الديوان جسما متكتال ال يمكن الفصل في  •

 عضوياته، حيث يجب توفر  كل العضاء لتتكامل الوظائف الداللية والبنوية للنسيج الشعري.

التجديد في املوضوعات: ضاقت مدرسة الديوان ذرعا باملعاني الضيقة، فتمردت عليها ودعت  •

إلى توظيف الخيال املوّسع، والعاطفة الجياشة، وتجسيد الشخصية والرآراء الذاتية، واالبتعاد 

 لة. عن حشر املواضيع التاريخية التي تتميز بالرتابة والالشعرية في توصيل املفاهيم، وتبيلغ الرسا

الشكل: ثارت هذه الجماعة على نظام القصيدة الطويلة ذات النسق الواحد، وتوجهت نحو  •

شعر املقطوعات والتوشيح، وشعر تعدد الصوات، وأبطلوا نظام القافية املوحدة، فتراوح 

 استعمالها ما بين التداول العشوائي للصوامت، واإللغاء التام لها في أحيان أخرى.

 يقول الشاعر:

 ثيرا عندما أرقى في فراش ي.إذ ك

 مثقال بالفراغ أو الفكر.

 تومض هذه الزهور في بصيرتي.

 التي تمنحني هناء الوحدة.
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 29ويرقص مع ازهار النرجس 

هذا النوع من التجديد أثنى عليه الكثير من الباحثين والنقاد، " فال شك  أن مدرسة الديوان هي      

املدرسة الولى التي احدثت أعمق  التطورات في الشعر العربي الحديث، ملا صاحبها من مالبسات سياسية  

 .30واجتماعية، ومعارك ادبية" 

عالجت شعراء ونقاد مدرسة الديوان كل القضايا التي تمس املجتمع، وذلك لكونهم يرون أن الشعر           

هو التعبير السمى عن الحالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تمس الذات،  فالظروف التي 

 االندفاع نحو التجديد. طان يعانيها الشعب كانت من بين الدوافع التي ولدت حمية االنقالب، وخلقت

 جماعة الرابطة القلمية:    ➢

على يد مهاجري الشام في أمريكا الشمالية ونيويورك، حيث كان جبران خليل   1920تأسست هذه عام         

، وقد ضمت جملة من الدباء: 31جبران هو صاحب فكرة تأسيسها، وتزعمها ليصببح أحد أهم أعضاءها 

 وإيليا أبو ماض ي...ندرة حداد، وميخائيل نعيمة، 

" تنسب هذه الجماعة إلى القلم الذي شرفه هللا بذكره في القرآن الكريم، والذي هو أداة الفكر       

 32ووسيلة في أذهان الناس في كل زمان ومكان" 

"شكلت هذه الجمعية جماعة صغيرة مختارة من أدباء الطليعة الذين على الرغم من اختالفهم في      

واإلنتاج كانوا يؤمنون جميعا بضرورة التغيير وإدخال وسائل ومواقف جديدة على الشعر   املستوى الفني

 .33العربي"

، وذلك ملا يحمله القلم 34اقتبس االسم من اآلية الكريم في سورة القلم :" نون والقلم وما يسطرون"       

ه الجماعة لهذا املصطلح  من وظيفة عظيمة في الحياة، فهو رمز العلم والحق، لهذا نجد ان اختيار هذ

 هو إسقاط بالغي بامتياز، يبلور جوهر الجماعة واهدافها ومراميها التي تبنتها.

على غرار الجماعات الخرى التي تأثرت باملدرسة الرومانسية، كان  لهذه الجماعة غايات تجديدة،        

ويلة، وإعطائه صورة جديدة محورة الشعر العربي الذي غمس في قالب ثابت لفترة ط  فقد طمحت إلى 

 متميزة باملرونة في الوزن والقافية واإليقاع. 

 موضوعات أدب املهجر:   ❖
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الحنين إلى الوطن:  آهات املغتربين كلها نابعة من نزيف جرح الغربة الذي يدمي أقالمهم،   •

 فيلجؤون إلى الكتابة للتنفيس عن مدى شوقها لتربة الوطن.

حبيبه له أمل الرجعة واللقاء من جديد، فالشعراء املغتربون  التفاؤل: كل حبيب غائب عن  •

يواجهون في غربتهم يأسا وأحباطا شديدين جراء الهموم التي تواجههم، وافتقادهم لهلهم 

وأحبابهم،  فيتخذون من التقاؤل مالذا للهروب من ذلك الواقع املرير الذي يكابدونه ويمشون  

 .على مقوله " ابتسم للدنيا تبتسم لك"

النزعة اإلنسانية: الشعر هو الرسالة السامية في نظر أصحاب هذه الجماعة، كونه يحمل كل   •

معاني  الجمال والعاطفة وهو الحامل الحق لذاتية كل شاعر، أي أنه املرآة التي تعكس أّنات 

 الروح، وانفعاالت النفس، وتحكي أسرار جوانية كانت مطمورة في أعماق الوجدان.

ة:   حياة الشاعر تختلف عن حياة الشخص العادي، فهو أعمق تفكيرا وأكثر دقة، النزعة التأملي •

وأشد تدبرا، كونه يتعامل مع املحيط الخارجي معاملة خاصة، ويستقرؤه وفقا لتزاوج عقلي 

وقلبي، فيستوعب الوجود بنظرة ثاقبة ودقيقة لكل الداث التي يعيشها، محتضنا تجربة 

 .35مصاغة في شرنقة شعرية

 اعة أبولو: جم ➢

مدرسة أبولو ) إله الشعر ( عند اليونان  ، ولدت هذه الجماعة جراء النزاع القائم بين التقليديين           

 .1932وجماعة الديوان،  وقد كان رائدها أحمد زكي أبو شادي عام 

خليل مطران،  انتخبت الجماعة امير الشعراء أحمد شوقي أول رئيس لها، وبعد وفاته بعام واحد تاله     

م(، كان لها مجلة دورية، مجلة أبولو 1936-م 1932ثم أحمد زكي أبو شادي، واستمرت الحركة من ) 

م(، تعد وثيقة أدبية وتاريخية وفكرية لهذه الجماعة التي نازعت  حركة الديوان 1934التي  توقفت عام )

 سيطرتها.

ه الرومانس ي بحق، من أمثال: إبراهيم ناجي، وعلي أنتجت هذه الجماعة جيال شعريا ينتمي إلى االتجا       

محمود طه، ومحمود إسماعيل وغيرهم، وقد كان أثر خليل مطران على الجماعة بارزا، باعتراف محمد 

مندور، ومقولة إبراهيم ناجي الشهيرة :" كلنا اصابتنا الحمى املطرانية"، ويقصد بها نزعته التجديدية في 

 ومانس ي. الشعر، وطابعه الذاتي الر 
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 وقد دعوا الى الصالة والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة،   

 أهداف جماعة أبولوا:  ❖

 تعميق االتجاه الوجداني للشعر. ▪

 االنفتاح على الشعر الغربي بواسطة الترجمة من الشعر الروبي.  ▪

 الدعوة إلى تعميق املضامين الشعرية. ▪

 ملقتضياته.استلهام التراث دون التقليد العمى  ▪

 التداول السطوري، واستعمال الساليب املتطورة في القصيدة. ▪

 لفت النظار إلى تجريب أشكال جديدة للشعر املرسل والحر. ▪

 تحويل قضايا املجتمع إلى قضايا ذاتية. ▪

 اكتشاف لغة شعرية جديدة أنقى من اللغة التقليدية. ▪

 العميق. االبتعاد عن الغراض الشعرية املوروثة وتتبع الجديد ▪

تأثر الشعراء والنقاد العرب بالدب الغربي جعل منهم قادرين على ابتكار نمط جديد من اإلبداع            

العربي، والنقد الفاعل واملساوق لهذا التطور" فشعراء املهاجر تأثروا بالبيئة المريكية، والدب اإلنجليزي 

د في الشعر العربي، وتأثر بهم الشعراء املقيمون...إن  والمريكي،  ومن ثم فهم الذين قادوا حركة التجدي

ننكر انهم قادوا حركة التجديد الشعرية في أوائل هذا القرن...فليس مستبعدا أن يكون قادة الشعر 

املهجري قد تجاوبوا مع الحركة التجديدية في مصر وزمالئهم من جماعة الديوان، وجماعة أبولو تهيأت 

 .36داع، أكثر مما تهيأت للمهاجرين" لهم أسباب التجديد واإلب

 

 ثنائية الذاتية واملوضوعية في النقد األدبي املعاصر: /4
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الحديث عن الذاتية هو تصريح مباشر بترنحات النا في الكتابات الدبية والعمال اإلبداعية الناتجة          

من قنوات التجربة التي يعيشها املبدع، فهي تلك الدقائق املتعلقة بشخص معين، فهو املرجع الساس ي 

 لوجودها.

عنها تعامل نقدي حساس، فقد انتقلت الذاتية من وجود مثل هذه امليزة في العمل اإلبداعي انجر          

مجرى املنجز الدبي، إلى املنجز النقدي املعاصصر، الذي اكتسحته الذاتية والرؤى الفردية القائمة على 

 نظرات براغماتية تحتاج إلى إعادة قراءة.

الضعف فيه،   النقد  هو ذلك الخطاب الذي يتمحور حول الدب، ويشتغل على إبراز مواطن القوة و    

إال أنه يقع في غالب الحيان في مطب جدلية الذاتية واملوضضوعية " فطائفة ترى في النقد  فعالية ذاتية 

تستند  إلى الذوق الشخص ي املحض املباين للعلم وقواعده، وطائفة ترى في النقد نشاطا علميا يستند 

ه، العلمية املجانبة للذوق إلى أسس موضوعية وأدوات منهجية تتوسل بقواعد العلم ومنجزات

الشخص ي، والبعيدة عن الهوى، أما الطائفة الثالثة فتر في النقد محصلة تالقح ما هو ذاتي بما هو 

موضوعي، أو امتزاج الفن املمثل في الذوق الشخص ي بالعلم املنعكس في جملة التطورات واإلنجازات  

 .37املتحققة في حقول العلم واملعرفة" 

ل الذي قام بين طوائف النقاد، فمنهم من اعتمد على الذوق الشخص ي في تقييم العمل واضح الجد       

اإلبداعين ومنهم من اختار املوضوعية املطلقة البعيد عن نوازع الذات، أما الفريق الثالث فقد زاوج بين 

ية الوجهتين ورأى بأنه ال يمكن إقصاء الذات إقصاء فعليا ومطلقا كما ال يمكن تكريس املوضوع

الخالصة لنه البد من رؤية خاصة للعمل الفني، ومن ثم توجيه آراء موضوعية مبنية على مرتكزات 

 علمية، ولعل القرب إلى الصواب هو الرأي الخير، حيث نجد أنه يحوي وسطية معقولة.

اغية على  النقد الدبي املعاصر امتاز عن باقي النقد في الحقب املاضية كونه يتضمن نزعة ذاتية   ط    

العمال، وهذا ما سبب عائقا أمام إعطاء نقد موضوعي وصادق " فقد كانت غلبة الذاتية في النقد الدبي 

املعاصر من جملة املعوقات التي اعتر ضت طريق النقد الخالص، وعطلت سيره في سبيل التجدد 

ن أن يقيم صرح بناءه، على والتطور والنمو واالكتمال، وبتلك الذاتية لم يستطع النقد االدبي إلى اآل 

أسس ثابتة جديرة باالحترام بموضوعيتها، وبأصولها التي استنبطت من طبيعة الفن الدبي والتعرف على 

خصائصه، ليتخذ منه النقاد معايير لوزن العمال الدبية وكشف ماتوافر لها من تلك الخصائص 

 .38وترفع أصحابها إلى مرتبة الدباء النابهين" الفنية التي ترفعها إلى درجة االعمال الدبية املجيدة،
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هنا يتضح جليا النقد الالذع املوجه إلى استعمال الذاتية في قراءة النصوص اإلبداعية، بحجة أنها ال        

توفر املصداقية الفاعلية في سبر أغوار النسق،  وعليه فالعمل الفني يحتاج إلى رؤية معزولة تماما عن  

شرية التي تحكمها الهواء وامليوالت والغرائز ، وبالتالي ال يمكن القول بشفافية الطرح مكونات النفس الب

النقدي طاملا خضع لتسربات النا، " فالنقد قبل أن يكون ممارسة  هو قراءة وأخالق،  فالقراءة عملية 

ية والدبية... تنتج ناقدا متسلحا بنظرة قد تكون بين النسبية واملوضوعية في مقاربة النصوص اإلبداع

الذاتية واملوضوعية ال يمكن الحديث عنها في ظل نقد خالي من القراءة والخالق، فأما الذاتية فمرجحها  

إلى العالقات االجتماعية لإلنسان الجاهلي، ثم إلى الحياة املالية واالجتماعية كذلك للناقد الحديث، 

يعكس صورة غير التي نراها هو توفر شروط كذلك املوضوعية نفس الش يء، قفما نقره في النقد الذي 

إنتاج القول، ومراعاتها ثم معرفة املوضوع ثم القراءة الكثيرة، أضف إلى هذا املصطلحات واملفاهيم  

 .39واآلليات والخالق لنستطيع الحديث عن النقد بمعنى الكلمة"

الساحة اللغوية والدبية، لنه البد من وجود معايير أخالقية تضمن جودة النقد الذي يستهلك في          

يمثل الوجه العاكس للعمل اإلبداعي، فالناقد ال يمكن أن يسمى ناقدا إال بإيمانه بمسلمات الخالق 

 والصدق وااللتزام  بنقدية الناقد الحقيقي.

" حين يصدر  الناقد حكما جماليا على عمل فني فغنه يكون في احد وضعين: إما انه يحدثنا عن       

ائص الش يء نفسه فيتبين فيها جماال او قبحا، بحسب مفهومات عامة خارجية للجمال والقبح، فهو  خص

عندئذ ناقد موضوعي، أو بعبارة  ه يحدثنا عن إحساسه الخاص إزاء هذا العمل، فيكون إحساس الرضا 

يئا  آخر غير حينا والنفور حينا، فهو عندئذ ناقد ذاتي، ولكن  هذا الرضا أو النفور في الواقع يعد ش

الجمال الذي نبحث عنه، ومن  ثم فغن الذاتية ليست تأخذ صفة التلقي والتفسير للشعور املتلقى، من 

أي من النوعين هو فحسب، وغنما تأخذ صفة أخرى إيجابية   في صفة االمتداد في الشياء، ومن ثم  

نفسه على الشياء التي يصفها   فالحكم الجمالي الذاتي يقوم على فرض صفات خاصة في عقل الناقد أو في

 .40فيما بعد بالجمال أو القبح"

يرى عز الدين إسماعيل ان الذاتية ال  يمكن الحكم على الذاتية بالسلبية البحتة بل أغطاها بعدا        

ة إيجابيا يتجلى في االتساع الداللي لألشياء، والفهم املغترب عن البعض القوانين واملعايير املتميزة بالرتاب

والروتين، فالحكم الجمالي كما أسماه ينتج من إبداع نقدي ال يوجد إال في ذهن الناقد وبذلك فهي صفة 

 التفرد التي تسمح بالحكم بالجمال او القبح.
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 جملة من التساؤالت تطرح : " هل يمكن أن يتجرد العمل االدبي من الداللة الذاتية لصاحبه.       

 يبين ذلك العمل عن ذاتية مؤلفه؟وإلى أي مدى ينبغي أال 

 وهل للذاتية واملوضوعية  صلة بالجنس االدبي من حيث شفافيته على اآلراء املباشرة للكاتب أو الشاعر؟

ثم ما الفرق بين الذاتية املقابلة للموضوعية في الدبي وبين شخصية الشاعر أو الكاتب التي هي مرادفة  

 .41لألصالة"

ذه التساؤالت تحت ما أسماه موضوعية الذاتية وذاتية املوضوعية في الخلق أدرج غنيمي هالل ه      

الدبي. فقد لجأ إلى تتبع تاريخ النقد العاملي لكي يتصل بنضج الخلق الفني في معايير الدب املعاصرة،  وال 

شديدة يتم ذلك في نظره إال بدراسة االتجاهات الفلسفية والجمالية التي مر بها النقد،  باعتبارها 

 التواشج باملذاهب الدبية.

تجريد النقد من الذاتية هو ما ال يمكن القول به قوال جازما، وذالك لن العمل الفني محكوم بالذوق        

الخاص الذي يختلف ويتعدد من شخص آلخر،  وبالتالي فإنه يستعص ي تحقيق املوضوعية التامة في 

طقي يفّعل املصداقية النقدية، والذوقية الجمالية للناقد، قراءة النصوص، بل البد من إحداث توازن من

قة للحس الفني، وفي نفس 
ّ

فال يجعل من العمل الفني مادة جافة بعيدة عن كل املمارسات الجمالية الخال

الوقت ال يجعله منفذا لتفريغ الشحنات الذاتية التي تطمس املعالم النقدية التي من شأنها إعطاء الحكم 

 يجوز الخذ به، والحكم من خالله على جودة العمل اإلبداعي. النقدي الذي

 

  االستنتاج والتوصية

 خاتمة: توصلنا في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها:  

 .الفكر الرومانس ي هو نتاج ذاتي قائم على انفعاالت عاطفية، ومعطيات فكرية أدبية 

  وفقا ملتخيالت حسية عاطفية تنفذ إلى فكر ونفس املتلقي.اهتم الدباء العرب بتصوير الواقع 

 .الطبيعة هي أحد أهم املناهل امللهمة التي استند إليها الدباء في تصويراتهم الفنية 

 .لجوء الديب الرومانس ي إلى الرمز إلضفاء ملسته اإلبداعية 

 تي ساهمت في نسج هذه املهجر والشعور بالغربة، والحنين للوطن كان من بين الدوافع القوية ال

 النزعة الرمانسية.
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  أخضع النقاد العمال الدبية لدراسات دقيقة حللوا من خاللها السباب والظروف التي أدب إلى خلق

 النصوص اإلبداعية.

 .تشكيل ثنائية متماهية في النصوص اإلبداعية أسال اللعاب النقدي العربي 
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 مستخلص البحث

وهموم الفرد فيه وآماله  جتمعاملن األدب وليد املجتمع والعمل الروائي جزء من هذا األدب ؛ يبث فيه الكاتب واقع إ

،في قالب فني محكم يترجم أفكاره ومرجعياته الثقافية املنبثقة من املجتمع ووليدة البيئة التي نشأ فيها ،بحيث 

تتحكم في ذلك أنساق خفية تتمظهر بين ثنايا الواقع واملتخيل وتطفوا الى السطح عن قصد أو عن غير قصد من 

وذلك من خالل ما ؛  وقد جاء هذا البحث لكي يكشف عن احداها امن في الذاتاملؤلف كي تبوح بما هو موجود وك 

، وفي هذه الورقة البحثية سأتطرق يترنح بين املناهج باعتباره نقد مشاكس   باح به النقد الثقافي األدبي املعاصر 

الى تبيان النسق املضمر من خالل سؤال الهوية في الرواية الجزائرية املعاصرة ،رواية ليلة هروب فجرة للدكتور 

 أحمد زغب نموذجا . 

 الكلمات الرئيسية: الجمالية . ،املرجعيات الثقافية   ، ق املضمرة األنسا، الرواية  ، الهوية

mailto:nahlladoga@gmail.com
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 املقدمة

وائي العمل يعد         ِّ
 اذا قيمتها الرواية تأخذ و ؛ الثابت غير الثقافي و االجتماعي الواقع من ُجزء الر 

ف ايجابياته فتطرح تحلله القائم االجتماعي بالسياق       ارتبطت ما يها سلبياته عن وتتكشَّ ِّ
 للواقع وتعد 

ل دا على واملتخي  نة ثقافية حمولة ذو واقع لرصد أيقونة أنها كما      حِّ  املقترن  األرض مفهوم هي معي 

 ... والزال أجلها من كــافح الذي         البسيط الجزائري  بالفرد

نة التي بين أيدينا تجاوزت أسس الهوية التقليدية ،لتبحث في سؤال الهوية الوطنية  واملدوَّ

ِّ   واالنتماء للكشف 
 
شك

ُ
لة ملجموعة من األنساق القابعة تحت عن املرجعيات الثقافية املتعددة وامل

السردي ، لتصبح الرواية حادثة ثقافية ذات أنساق تفاعلية منفتحة     خبايا الُبنى الجمالية لخطابها 

على تعدد القراءات . " ليلة هروب فجرة"  نص روائي جزائري معاصر ضاجٌّ وحافل بالقضايا الفنية 

حث نبش سؤال الهوية فيه الساطع املتخفي بين ثنايا وااليديولوجية وسنحاول من خالل هذا  الب

 االشكالية التالية : ؛ ألحاول االجابة عن  الرواية ،وتقص ي ذلك من خالل النسق املضمر في النقد الثقافي

زية في السجالت الفرنسية ؟  
ْ
مــا الغاية من تسجيل املستعمر الفرنس ي ألقاب األهالي بكلمات َمشيَنٍة ُمخ

. 

 حثطريقة الب

بعد املقدمة ففي مقدمة وثالث عناصر حاولت من خاللها االملام باملوضوع ،  جاء البحث 

اتبعت املنهج الوصفي في طرح مفهوم الهوية وتقصيي معناه بين طيات املراجع ، كذلك الشأن في عنصر 

الرواية لتبيان  ثم املنهج التحليلي في تقص ي واستنطاق بينهما الهوية والرواية لتبيان العالقة الحاصلة

النسق املضمر واالجابة عن األسئلة التي تدور في خلد الشخصيات ، وذكرت في خاتمة البحث النتائج 

 .التي تبينت لي من خالل التحليل

 :عرض النتائج واملناقشة

ي املعنى  ِّ
 الهوية وتقص  

ميادين العلوم يعتبر مفهوم الُهوية مفهوما " اشكاليا ُمتداخل األبعاد التصاله بمختلف 

، وإذا  (570 ص ، 2020/11/30)دالل،  اإلنسانية ... يتفاعل مع ُرموٍز أخرى كالدين واللغة والتراث ."

عموميته وتداخله  حاولنا تطويق املعنى املصطلحي للكلمة صُعب علينا تحديده بمفهوم أو تهريف معين لِّ

أويالت " دة تحتمل كل الت  ، وهي الحقيقة املطلقة للش يء أو  (1 ص )علي،  ؛ فالُهوية "كلمة معنوية مجر 
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ها  و 
ُ
ل
ُ
ات ؛ أي خ

َّ
زه عن غيره ، وتسمى أيضا وِّحدة الذ ِّ

مي 
ُ
للشخص  املشتملة على صفاته الجوهرية  التي ت

تِّ ."
 
ت
َ
ش

َّ
ناقضات والت فهي إذا االحساس باالنتماء الى جهة معينة  (14 ص ، 2011)شريف،  من التَّ

دة ومنطلقات فكرية ثابتة . والحديث عن الثوابت والعقيدة والتقاليد وامليراث واالشتراك في قومية واح

الفكري ألي مجتمع هو ذاته الحديث عن الُهوية ؛ ألنها "تؤسس ملعمارية التشييد الحضاري وُسلطة 

حدد بدون  (15 ص )بوجملين،  البقاء له ."
ُ
وعليه فإن الفرد ُملزم باالنتماء الى جماعته التي "ت

ارية هويته  ومعايير ها املوجودة في صورة قائمة أو جرد  تبويبي يجمع علنا أو ضمنيا سيمات استش

الزمة  لها ."
ُ
 .  (109 ص ، 2003)ديوان املطبوعات الجامعية،  الُهوية أو السيمات الثقافية امل

مة يعد موضوع الهوية من القضايا التي ُعني بها األدب العربي املعاصر ؛ ذلك أن هذه التي

_الهوية_ من ُمفرزات االستعمار  ،حيث كان " االستعمار عامال رئيسا في انتشار مفهوم الهوية وأشكلته 

 (52 ص ، 10/06/2005)البازغي،  في عالم اتسمت نظرته لنفسه وما حوله بقدٍر كبير من الوضوح ."

اب كون املستعمر الغاشم سعى جاهدا على خلق صدمات ثقافية حيثما حل . لذلك يسع تَّ
ُ
ى الك

تبت بالفرنسية الى تأكيد هويتهم 
ُ
الجزائريون  في أغلب أعمالهم سواء املكتوبة بالعربية أو تلك التي ك

االسالمية العربية الجزائرية ؛ "إذ ناضل هؤالء خير نضال بمحاربة االستعمار بلغته التي اعتمدوها 

، وكذالك مولود فرعون ومالك حداد  سالحا ضده ، فهذه نجمة لكاتب ياسين ، ومحمد ديب في ثالثيته

... وغيرهم ممن اعتدوا بالكلمة لفرض صوتهم وكانت كتاباتهم مستوحات من واقع الشعب الجزائري 

امح ألعادة هويته وكيان وطنه املستعمر ."
َّ
                                     (2 ص )علي،  الط

واية  ِّ
 الُهوية والر 

امية في عرش األدب _ وهذا ال يعني اقصاء باقي األجناس األدبية حضيت الرواية بمكانة س  

األخرى _ ملا لها من طواعية على رصد الواقع املعاش وسرد الوقائع ؛ فهي تعد " خير جنس أدبي جزائري 

عبير   استطاع أن يساءل الواقع الراهن بكل تمظهراته ...ملا تتبوءه  من منزلة هامة ضمن فنون الت 

عل انتشار مقروئيتها اضافة الى ُمالئمتها لروح العصر يعود كذلك الى تفردها بصياغة األخرى ، ول

خذه الرواية   مضامين موضوعاتية  لم يعد بوسع الشعر صياغتها وفق نمط الجديد  الذي جعلت تتَّ

رها الفني ." د به عبر مسارات تطو  إن الرواية تأخذ الواقع املفكر الذي مرَّ على   (1 ص )مودع،  وتتفرَّ

سقة "وهذا الجهد الذي 
َّ
ن كنظام ووحدة ُمت الوعي واالدراك ، فغربلته ونخلته األيديولوجيا حتى تكوَّ

يقوم به الكاتب يرتبط بالطبيعة األيديولوجية للفن ذلك أن النظام الذي يكونه املؤلف ليس انعكاسا 

ومن هذا   (127 ص ، 1984)بلحسن،  االنعكاس هو األيديولوجيا ." لنظام واقعي بل هو انعكاس
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املفهوم فإن الواقع ينعكس في األيديولوجيا ، وهي بدورها تتصور وتصبح حوادث وأشخاص ووقائع 

محددة ببنية خطابية نطلق عليها الرواية . " وعن طريق التصوير األدبي تصبح األيديولوجيا مرئية 

رة )تارة ( ... نايا والوجوه ...تبدو ضمنية كإيديولوجيا عامة  ُمصوَّ
َّ
ُضون والث

ُ
ية بين الغ ِّ

وغير واضحة ُمتخف 

 ص ، 1984)بلحسن،  فهي تفضح العامة وتش ي إليها في أي ُمؤلف أدبي أو روائي كيفما كان نوعه ."

128)           

ائر  املحظور واألدب الجزائري واكب وُيواكب املسار األجناس ي ، ذلك من خالل اقتحام دو 

ابه التي تعد  "ُمقاربة لبعض جوانب الحقيقة باملعنى النسبي أي  تَّ
ُ
واملسكوت عنه من خالل خطابات ك

يقول جونتان كولر : " إن التاريخ ال يكشف عن نفسه إال في شكل   (2)مودع، ص  الثقافي والتاريخي ."

وهذه الفكرة التي تكرس عليها  سردي ،وفي قصص صممت لُتنتج املعنى من خالل التنظيم السردي ؛

تاب ما بعد الحداثة ، فالتاريخ انشاء نص ي 
ُ
بول ريكور وهايدن وايت ، واحتفى بها التاريخيون الُجدد وك

لية ." فالجماعات ال تتمثل   (127 ص ، 2016)كـــاظم،  للماض ي وهو انشاء ذو طبيعة سردية وتخيَّ

حبيك هو _ في وجودها التاريخي اال من خالل سردها أو تحبيك ها الخاص لتاريخها الخاص ، "وهذا التَّ

ِّن الهوية السردية بحسب تعبير بول ريكور ."
 ص ، 2016)كـــاظم،  املقابل _ ما يدعم هويتها ، وهو ما يكو 

وهنا تكمن العالقة بين الهوية والتاريخ والسرد ، فمثلما يحبك التاريخ فإن الهوية هي أيضا  (130

وعاء ُيدعى بالسرد . يقول ادوارد سعيد أن "الهوية القومية متورطة  باستمرار في عرضة للتحبيك في 

ؤسس ي وسرد الوثائق والوقائع األصلية ."
ُ
، 2016)كـــاظم،  السرد ؛ سرد ماض ي األمة ، وسرد احدادها امل

ا إذا فالعملية مرهونة ببعضها البعض حيث وجود الهوية مرتبط بوجود تحبيكها أو سرده (130 ص 

 الثقافي الخاص .   

 نسق الهوية في رواية ليلة هروب فجرة 

اريخ وقراءة التركيبة االجتماعية  
ُيدرك الكاتب د/أحمد زغب أن الرواية هي محاولة فهم الت 

للمجتمع وكتابة الرواية عنده بمثابة تقديم دراسة أنثروبولجية للمجتمع السوفي )والية وادي 

تزم بهذا سوف(خاصة مما حمله على االهتمام بالتاريخ االجتماعي والثقافي للهويات في املنطقة فهو مل

خذ موقفا  االتجاه األدبي الجمالي طواعية املمزوج بموقعه االجتماعي وموقفه الفكري ، وهو بذلك   "يت 

ضمنيا ، ويصبح طرفا من حركة تأثير أيديولوجية في وعلى ومن أجل املجتمع ...وهو وضع موضوعي 

يتحكم فيها وفي عمليات تكوينها خارج عنه وعن ذاته ، فكل هذه االمكانيات املوجودة املنفصلة والتي ال 

ز الكاتب على تعرية املسكوت عنه  (118 ص ، 1984)بلحسن،  تدفعه لالختيار ."
 
وبذلك فقد رك

بوساطة تمثيل سردي لتيمة الهوية ، بحيث يستدرج القارئ عبر منحنا سردي الى عالم واقعي بقدر ما 
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بؤرة حكائية  تتمدد وتضيق  في قالب ليلة يحمله من التخيل بغية تشكيل أنساق ذات سيولة سردية ، و 

هروب فجرة محاوال استرداد زمن ولىَّ واستعادة ذاكرة شعب منهوكة عمل االستدمار على مسخ هويته 

الوطنية في زمن الكولونيالية  ، حيث أنه "لم يكتفي بالتخريب املادي الذي مارسه في حملته الشرسة 

ملجتمعات في امتداده االجتماعي والثقافي ... ومن بين املقومات التي ...بل سعى الى التغلغل في تاريخ هذه ا

حرص على محوها أشد الحرص هي الهوية باعتبارها تمثل أبرز عامل يتشكل منه الوعي الوطني ، ومن 

وسعيا منه  (20 ص ، 03/10/2018)جويني،  أجل القضاء )عليها( لجأ هذا األخير الى أسوار الثقافة ."

فه شرع في بث التفرقة بين املذاهب االسالمية دون كلل أو ملل وذلك بإبرام فتيلة املعارك لتحقيق أهدا

ذ قراراته في طمس الهوية 
حمة من جهة ؛ كما "خطط ونفَّ

ُ
بين بلدانها وتمزيقها الى دويالت ضعيفة الل

م مقومات الدينية والوطنية للبلدان املستعمرة بغزوها ثقافيا بمختلف األدوات واألساليب ، وهد

د خبراء من الفالسفة   (1 ص ، 2018)صالحي،  هويتها ." ، ولتحقيق غاياته االستدمارية الخبيثة "جنَّ

واملستشرقين والضباط ممن لهم معرفة باالسالم واللغة ...لدراسة مميزات الشعب الجزائري ومعرفة 

واعتزازه بلغته العربية وحبه  مداخل التأثير  فيه حيث وجدوا أن الشعب الجزائري يتميز بتمسكه بدينه

حداث التغيير املرغوب  لوطنه وأرضه وغيرته على عرضه وشرفه وعليه فإن السبيل للسيطرة عليه واِّ

، 2018)صالحي،  فيه والسعي لتغييرها وإعادة تشكيلها بما يتالئم مع أغراضه السياسية االستعمارية ."

ث بالهوية والشعور ال (3 ص  ب 
َ
ش

َّ
نه من كل تأثيٍر  خارجي دفع وألن هذا الت ِّ

وطني أكسبه مناعة تحص 

فرنسا للتخطيط لتدمير مقومات الهوية ألن الفرانكفونية  الفرنسية زعمت منذ احتاللها للجزائر أنها 

فرنسية حيث دعا قادتها _ من خالل الشواهد التاريخية املوثقة _ الى  املناداة بالجزائر الفرنسية ، 

م عندما بدا مقتنعا بأن " آخر أيام االسالم قد دنت 1882يت بيجو سنة حيث جاء على لسان سكر 

وخالل عشرون عاما لن يكون للجزائر إله غير املسيح ، ونحن إذا أمكننا أن نشك في هذه األرض تملكها 

 ص ، 2018)صالحي،  فرنسا فال يمكننا أن نشك على أي حال بأنها قد ضاعت من االسالم الى األبد ..."

ملك  "أصدرت االدارة الفرنسية في  ومن (1 هذا املنطلق اللعين املمنهج في بسط السيطرة وجشع التَّ

م قانون الحالة املدنية أوقانون األلقاب ؛ الذي ينص  على استبدال ألقاب الجزائريين 1882مارس23

سب . وسبق صدور هذا القانون محاوالت متواص
َّ
لة كطمس الثالثية وتعويضها بألقاب ال ترتبط بالن

الهوية الجزائرية ، وأهم مالمحها اجبار األهالي على تسجيل املواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة 

، 2018)صالحي،  الحالة املدنية الفرنسية بعدما كانوا يقصدون القاض ي الشرعي أو شيخ الجماعة ."

لي ، وبالتالي عمد الى " تفكيك كان هدفه األول في عملية تغيير األلقاب السطو على أراض ي األها  (3ص 

القبيلة لتسهيل االستالء على األراض ي وتغيير أساس امللكية الى األساس الفردي بدال من أساس م نظا
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القبيلة ، وطمس الهوية اإلسالمية العربية من خالل تغيير األسماء ذات الداللة الدينية وتعويضها 

وتطبيق النمط الفرنس ي الذي  ... اإلدارية املعامالت بهوية هجينة... واحالل الفرد مكان الجماعة في

بل ولم تكتف السلطات بتغيير أسماء  (6 ص، 2018)صالحي،  "به ال باسمه يخاطب الشخص بلق

ضت العديد منها بأسماٍء مشينة ونابية ،  وألقاب األهالي بصفة عشوائية بموجب هذا القانون بل "عوَّ

الجسدية ،وألقاب أخرى نسبة لأللوان والفصول وألدوات  وبعضها نسبة ألعضاء الجسم والعاهات

الفالحة وللحشرات واملالبس وللحيوانات ، وأدوات الطهي ، ولم يكن هناك أي منطق في اطالق األلقاب 

على األشخاص وكل ما هناك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائرين من خالل منح الفرصة لترديد 

يزال األبناء واألحفاد يتوارثون هذه األسماء منذ  ى مر األزمان ، وماأسمائهم مشينة طوال الوقت وعل

يقول الكاتب أحمد زغب على لسان شخصية العرباوي في حوار   (6 ص ، 2018)صالحي،  ."1882عام 

ملاذا يقسمون الناس ؟ آه بدأت أفهم شيئا آخرا ... حتى تضمحل "  دار بينه وبين الحاج الحفناوي :

بين أبناء القبيلة الواحدة ، نحن وعمي العربي وعمي علي نأخذ لقب العرباوي ، أما أواصر القرابة 

بقية الصواعدة فيأخذون ألقابا أخرى ، فمن يعرف أننا جميعا أبناء عمومة ننتمي الى الصواعدة 

بعد أن يصبح الفرد معروفا بلقبه ال بقبيلته ، والحفناوي وأخوه العيد يعرفون بأي لقب؟؟؟   _ 

معروف باسم حمه البغلي ، البد أن يكونوا أخذوا لقب البغلي . ملا لم يأخذوا لقب حمه ؟؟ _ جده 

هذه هي الكلمة التي  surnomالرومي ال يسأل عن االسم الحقيقي للجد انما يبحث عن الصير نون 

ن يسمى يستعملها الرومي عدة مرات والقائد يسأل عن اللكاعة . ملاذا اللكاعة بالذات ؟؟ أال يمكن أ

اسما مستحبا ،اللكاعة غالبا غير مستحبة ؟؟ من حسن حظنا أن جدنا يحمل لكاعة مقبولة ...  

فنادرا ما تجد شخصا ال يحمل لقبا يلمزه الرومي وال يتركون فينا هذه الخصلة الذميمة حتى 

 ." أبش استغالل   (47 ص ، 2017)زغب، يستغلونها 

حتالل ذلك لتمكين القارئ من رؤية جزء بالذات من تاريخ اال ونحن إذا توغلنا في هذه الجزئية 

من الحقيقة التي تغفل عنها األجيال والتي أراد الكاتب أن ُيميط اللثام عنها سواء كان ذلك عن وعي  

وتخطيط سردي منه أو عن غير وعي منه حيث انسابت هذه الحقيقة في شكل نسق مضمر وصف 

عرباوي وهنا تبدأ مهمة النقد الثقافي الذي هو بطبعه " نقد الكاتب أحداثه من خالل فلسفة ال

مشاكس ملفاهيم براءة األشياء وبداهة الحس املشترك بل هو محاولة للكشف عن األصل غير البرء في 

وبما أن الكاتب استنطق         (11 ص ، 2016)كـــاظم،  النصوص والخطابات واملمارسات واألشياء ..."

العرباوي فها نحن نحاول استنطاق النسق املضمر من خالل فلسفة العرباوي أيضا . التاريخ على لسان 

هذه الرواية تعد أيقونة لرصد واقع ذو حمولة ثقافية معينة هي مفهوم األرض التي ستقترن  بالفرد 
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الجزائري البسيط الذي كافح من أجلها ... فاملدونة تجاوزت أسس الهوية التقليدية وهذا ال يمنع 

ر الصراع في سوف بل وفي الك
 
اتب استثارة مسألة التقسيم ، ناقال من خالل شخصية العرباوي تجذ

 فكها بالقوة والسالح .  املستعمر  الجزائر من أجل تفكيك لحمة الترابط الوطني التي لم يستطع

ا مانلمحه في املدونة تقديم الكاتب لشخصية العرباوي بالنظرة الساخرة التي سعى الى تضمينه 

في نصه ،فهناك عبثية فرضها الواقع املعاش ،ربما هدفها نقد أوضاع وأفكار تهدد املجتمع من جهة ؛ألن 

املحاكاة الساخرة من جهة النقد إما احداثا للتغيير أو منعه ، استرسل الكاتب على لسان العرباوي ابن 

ا في هذه الشخصية الثانوية عم الشخصية الرئيسية باكي أوفجرة كما راق للعايش تسميتها  واذا تمعن

التي بدورها تسير في خط متواز مع الشخصية الرئيسية عايش للفوز بحب فجرة ؛ فإننا ندرك املعاني 

سم العربي وهو من االسماء املتوارثة عن أبناء إل و ة املضمرة تحت هذا االسم بالذات فالعرباوي هو كني

ى الهوية العربية التي ينتمي لها سكان املنطقة واألصل املنطقة ، والعربي هنا كناية عن العرب ونسبة ال

 الشريف الذي ينتسب اليه أبناء واد سوف ؛ فالعرباوي هو العروبة التي حاول االستعمار طمسها .  

اب األبله املسالم الذي يهزأ منه الجميع ،  من خالل الرواية يبدوا العرباوي في ظاهره ذلك الشَّ

الجلبة والصياح يشتدان والغمز واللمز ارود في األعراس ، يقول الكاتب :" والذي ُيذعر من طلقات الب

بان على العرباوي الشاب القروي الذي يتناوله شبان البادية بالتعريض واللمز والهمز ، 
ُّ
من الش

يقولون إنه يحاول أن يكون كأبناء أوالد حامد فيمسك القاربيال ، لكنه يخش ى دوي طلقة البارود 

ر عب ، يحرص أن يضع فيها نصف كأس من البارود خشية أن نتفلت من يديه ...يرسلون ويتملكه ال

اال أن الكاتب يثبت  (18 ص ، 2017)زغب،  ضحكات عالية بطلقة البارود التي أطلقها العرباوي ..."

ان القرية أقرانه حول  لنا أن العرباوي يمتلك ملكة تفكير فاحصة ملا حوله منذ حواره األول مع شب 

قضية الزواج والعادات البالية التي كان سكان املنطقة في تلك الفترة _ والزالوا حتى اللحظة _ يمارسونها 

قدم والتطور الذي حل باملنطقة ؛ اال أ ن العرباوي أبدى فكرا متحضرا اتجاه املوضوع ، رغم كل الت 

:" كما للعرباوي أحاديث طريفة تش ي بفكر شبيه بالفلسفة ، فعدم القدرة على يقول الكاتب 

له الناس عن وظيفته الحقيقية وهي الدفاع عن األعداء الى  امساك القاربيال يفسره أنها سالح حوَّ

ويقولون له أن "  ورغم تهكم الجميع منه (02/21 ص ، 2017)زغب،   مجرد استعراض فارغ ..."

الطهي من أعمال املرأة لكن للشاي حكم آخر ... فيرد عليهم ال فرق بين طهي الشاي وطهي أي ش يء 

آخر ، والرجولة ليست بالطهي وال بغيره إنما الرجولة بالشهامة وكثير من النساء هن أكثر شهامة من 

من هنا فالكاتب قد رسم للعرباوي شخصية الواعي الذي يحمل   (21 ص ، 2017)زغب،  الرجال ... "
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محة والفكر املتفحص في كل صغيرة وكبيرة من خالل األنساق املضمرة التي حاول الكاتب  السمات الس 

البوح بها على لسان العرباوي بين عبثية السخرية ومقصوديتها ، كل ذلك من أجل تسليط الضوء على 

الشعب الجزائري ووحدته أال وهي الهوية الوطنية ،حيث ملح من خالل  قضية مهمة نخرت في أعماق

فلسفة العرباوي الى الشلخ الذي أحدثته فرنسا في طمس الهوية من خالل فكرتها الخبيثة التي نخرت 

                ها .                        حاوالتزال في املجتمع الى اليوم وقد نجحت الى حد بعيد الن األغلبية سار على من

كعادته بأهازيج من التراث ، حيث كان ذلك صبيحة الجمعة  41 صيستهل الكاتب املقطع   

ة أسئلة وفي  كان العرباوي يقوم برفع الرمل من الغوط ..وبمرور أوالد حامد عليه ترك في نفسه عد 

طريقه للرجوع أخذت األفكار تدور في خاطره حول الفرسان ، وبوصوله الى القرية سمع الكثير من 

أعوانه ؛ولكي يتبين األمر توجه الى ساحة القرية حيث كان دكان الحاج  اللغط عن رجال القائد أو

العروس ي ،ودار بينهما حديث "عن تسجيل األلقاب والحالة املدنية للسكان بعد أكثر من ستين عاما من 

_ لقد قيد والدك كل أبنائه وبناته ... وحتى   .(43 ص ، 2017)زغب،  " 1883صدور القانون الفرنس ي 

 ية سجلها .  _ هاهاهاها .. وماذا سيفعلون بأمي علجية ...حتى يقيدونها. أمك علج

وعند ما أراد العرباوي االستفسار  عن قدوم شباب أوالد حامد قال :"وشباب أوالد حامد ماذا 

جاء بهم ؟؟؟ _  ربما جاؤو لتقييد أنفسهم عند القايد . " رد بذكاء : العكس رفضوا التسجيل بحجة أن 

 وطنهم وقالوا أنهم من البادية .. زاروا الحاج الحفناوي زيارة سريعة ثم انطلقوا الى املدينة ..."ليس هذا م

  (43 ص ، 2017)زغب، 

 ِّ
فلم يكن  ر له الحاكم الفرنس ي ؛لم يكن املواطنون أنذاك يملكون الوعي الكافي لفهم ما يدب 

د )العرش( للتعرف عن هوية الناس ، الناس ُيْعرفون بمعزل عن قبائلهم الن نظام القبيلة هو السائ

فدمجت السلطات الفرنسية الناس في سجالت ضخمة )الزمام ( دون مراعات لنسبهم القبلي " وبما أن 

مستكرها إذ يدل على شخص بعيبه مثل األعور  االسم العائلي  كان بذكر لقب كثيرا ما كان تنابزيا 

 ص ، 2017)زغب،  لطات داال على العائلة كلها ."واألخوص ،والعايب ، والعقون ... الخ فجعلته الس

وملا كانت ألقاب الناس تتشابه فقد تفرقت عائالت بين سجالت عديدة ، وُجمعت عائالت ال توجد  (43

بينها أواصر القرابة  في سجل واحٍد فأصبحوا ينتمون الى لقب عائلي واحد ، وهكذا حدثت القطيعة بين 

ية الوطن ، وبين النظام الجديد الذي ال يستند الى أي مستند اال املوروث النسبي والتواصلي لهو 

 (43 ص ، 2017)زغب،  تسجيل الناس ومنحهم هوية تمزق النظام القديم ."
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يستطرد الكاتب في وجهة نظر األهالي السطحية للموضوع وجهلهم لألبعاد الخلفية لعملية 

غالبا تشويها للهوية األهلية للفرد ، وهذا ما جعل  التقييد في دفاتر الحالة املدنية ،ومنح وثائق الهوية

العرباوي في حواره مع الحاج العروس ي يصف املوضوع في قالب قريب جدا من القالب الحقيقي للعملية 

التي فسرها األهالي على أنها عملية تجنيد كما اعتاد الفرنس ي أن يقوم بها ..." فيقال أن كثير من الشبان 

، ولبسوا البرنيطه ومضو طمعا في رزق يسير لكنهم لم اأكثر من عشرين عامجندتهم السلطة قبل 

يعودوا وانما وصل نعيهم ...وورقة من الجيش الفرنساوي  الى والديهم مرفقة بفرنك ونصف فرنك ..." 

 (45 ص ، 2017)زغب، 

كان العرباوي يسائل نفسه  ويضع تكهناته ويربط األحداث بين قدوم شباب أوالد حامد للقبيلة 

تزامنا مع مجيء رجال القائد أو الضباط الفرنسيين ؛بينما تختلط في نفسه الكثير من املشاعر أهمها 

ر أخرى الخوف من التجنيد مما يولد في نفسه الغيرة والحسد والحقد من شباب أوالد حامد ومشاع

كثيرة لم يعرف كنهها ... وفي حواره مع الشيخ العروس ي حول املوضوع يقول :" ...   _ إن الرجل من غير 

 وثائق تثبت هويته كالبعير بال اسم 

_ لكن البعير ال ينطق فينطق عنه الوسم ،أما الرجل فله لسان يفصح عن شخصيته وانتمائه 

 ص ، 2017)زغب،  فحيب إنما يسجلون النساء والذرية ..." ، غير أن هؤالء الروامى ال يسجلون الرجال

45) 

ل الكاتب أكثر في القضية املقصودة ومسألة الهوية بكل تفاصيلها وكيف للمستعمر  ثم يفص 

هه  قها من خالل الحوار الذي دار بين العرباوي وعائلته عند توج  اللعين الذي حبك لها الدباجة وطب 

بدخوله البيت وجد النقاش محتدما حول القضية كاملة ؛ حينها أدرك للبيت واحتساء كأس الشاي و 

ي في تحطيم الهوية الوطنية وال سبيل لذلك اال بهذا الصنيع س العرباوي القصة وفهم مقاصد الفرن

، 2017)زغب،  يقول :" ... آه بدأت أفهم شيئا حتى تضمحل أواصر القرابة بين أبناء القبيلة .... " حيث

 (47/48 ص 

ا يستنطق العرباوي جملة األرض والعرض ألن املستعمر يملك األرض بالقوة ويستعبد أهلها من هن

بعد تحليل الجزء املقصود من املدونة حول خالل طمس الهوية لكي يرى الشعب نفسه بنظرة الدونية .

يها املوضوع وتدعيم ذلك التحليل بما يناسب من حقائق يتضح أن قضية النسق املضمر التي ركز عل

الغدامي في مشروعه في النقد الثقافي صحيحة الى حد بعيد ؛ بحيث أن املبدع ينطلق من خلفيات 
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واية تتحدث عن  ايديولوجية واجتماعية ونفسية وتاريخية ... في كتابته للنص  ِّ
على الرغم من أن الر 

عنه الغدامي هو لكن الذي تغاض ى بين الشابين فجرة والعايش بمراحلها وتفاصيلها ، قصة حب دارت 

اهمال قضية الجمالي بحيث أن تلك املنطلقات الفكرية التي ينطلق منها الكاتب ال يمكن لها أن تظهر 

االمن خالل جمالية العمل االبداعي شعرا كان أم نثرا لذلك حسب رأي أن كالهما يسير في خط متواٍز 

ي مهما كان نوعه ، وهذا يحمل باألد ي وال على الجمالي في العملبحيث يستحيل االستغناء على الثقاف

ديره وتوافق بين أجزاءه.
ُ
 الباحثين في هذا املجال على التعمق فيه وتأسيس نظريات تؤطره وت

  االستنتاج والتوصية

وائية في فترة ما بعد  الكولونيالية كـــاشفة   ِّ
تظل الهوية مسألة ثقافية قائمة تطرحها املتون الر 

سعى الكاتب عن قصد أو عن غير قصد الى بث سؤال الهوية في طيات  ي الفرد .عن تأثيريها النفسية ف

الرواية ُمجيبا عنه في نفس الوقت على لسان شخصية العرباوي في تحبيك سلس باح عنه تكشفا لهوية 

كاد ، وعلى الرغم من أن امللخص العام للرواية يحكي قصة حب 
ُ
شعب كيدت لها املكائد وال تزال ت

بش بعضها والزال منها الشابين فج
ُ
رة والعايش اال أنها تخفي في جعبتها الكثير من األنساق املضمرة التي ن

الكثير متسترا يتحين الفرصة من املتلقي املحنك لولوج أسراره والبوح عنها بداية من العنوان الذي 

مفعم بتقاليد  يوحي بدالالت عميقة تستفز املتلقي وحتى آخر حرف بها ؛ ليلة هروب فجرة طبق محلي

املنطقة وعاداتها وأفكارها وتطلعاتها البسيطة منها والعميقة  أسالت وال تزال تسيل حبر القراء وتعدد 

 القراءات .

 شكر وتقدير

ج متسلال من بنات أفكار الكاتب الى متن النص في  ن لي أن النسق املضمر يلِّ من خالل الرواية تبيَّ

تقص ي الثقافي والجمالي في العمل األدبي في آن واحد  ألنهما ال صورة جمالية ؛ لذلك على الباحث 

ينفصالن عن بعضهما ولوال الجمالي ملا ظهر الثقافي في حلة بهية في النص وهذا الجانب يفتح آفاقا 

أتقدم بجزيل الشكر لهيئة املؤتمر العلمية على اتاحة هذه الفرسة لي راجية . أخرى للبحث والباحثين

داد دائما .من هللا التوف  يق والسَّ
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 ، سامي للطباعة والنشر ،والية الوادي ،الجزائر. ليلة هروب فجرة (. 2017) أحمد زغب ،

الهوية الثقافية واستراتيجية التموقع في الرواية الجزائرية املعاصرة دراسة  (.2018) أنور الدين جويني ،

مجلة الباحث ،2في األنساق الثقافية نماذج مختارة ، جامعة أبو القاسم سعد هللا الجزائر 

 ، الجزائر 3العدد 10املجلد 

، مؤسسة كنوز  الهوية العربية االسالمية واشكالية العوملة عند الجابري (. 2011)رضا شريف ، 

 .الحكمة ، االنبار الجزائر 

 ، املركز الثقافي العربي    شرفات لرؤية العوملة والهوية و التفاعل الثقافي (. 2005)سعد البازغي  . 

علجية مودع ، املسرح الجزائري وسؤال الهوية ملحمد فالق  انموذجا / ندوة املختبر , جامعة محمد  

 خيضر بسكرة 

 .، املؤسسة الوطنية للكتاب  وجيااألدب و األيديول (.1984) عمار بلحسن ،

   .، الرصد   االستعمار الثقافي الفرنس ي في الجزائر انموذجا (.2018) كاظم صالحي ،  

، كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة ، ندوة املختبر  الهوية واالستعمارمازية حاج علي ، 

 /الهوية في االدب الجزائري.   

ــ تشض ي اآلخر أم   فجيعة الهوية في رواية حلم على الضفافــ  لحسيبة موساوي مصطفى بوجملين ،   

 تغريب     ــ قسم اللغة العربية  ز كلية اآلداب واللغات  .جامعة بسكرة 

،دار الفراسة للنشر والتوزيع ،  الهوية والسرد دراسات في النظرية والنقد الثقافي (.2016)ظم ،نادر كا

                                                                                                                          ط  الكويت.            

. مجلة علوم  نسق الهوية والتمثيالت في رواية دمية النار لبشير مفتى أنموذجا (.2020) هالالت دالل ،

 3العدد  12ربية وآدابها ،املجلد اللغة الع

، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، )د  املسألة  الثقافية وقضايا اللسان والهوية(. 2003..........، )

   2003ط ( 
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 مستخلص البحث

 فسيرالت أهمية من بدأت وقد القرآن ألحكام جامع في البياني اتجاه العلمية الورقة هذه في سنقف

 ساملدار  بينت ذلك وبعد القرطبي، اإلمام عند خاصة املفسرين عند البيان علم وأهمية القرآن

 ثلم القرطبي عند البالغي املصادر عن بحديث قمت ثم القرطبي عصر عند املراحل في البالغية

 التي لحاتاملصط وناقشت. واملحدثين والنحويين واملفسرين والتابعين الصحابة علماء من مصادره

 تفسير في لبالغيةا بتطبيق قمت وأخيرا. والبيان والبديع املعاني علم من تفسيره في القرطبي تستخدم

 وفي. لبديعا وعلم البيان وعلم املعاني علم على تطبيقات: منها. حوله األدباء وآراء األمثلة مع القرطبي

 .الورقة هذا خالل من توصلت التي املهمة النتائج بعض بينت نههاءال 

 الكلمات الرئيسية: .اتجاه البالغة، القرطبي، تفسير البيان،
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 املقدمة

 واتم فأحيا سباتها، من باإلنسانية ونهض كله العالم سادت دولة العظيم الكريم القرآن أنشأ قد     

 في شرهن عاتقهم على وأخذوا لواءه حملوا رجال الدين لهذا هللا هيأ وقد. الكرامة معارج بها وسما القلوب

 من وإن .األندلس بالد اإلسالم شمس عليها أشرقت التي الديار هذه من وكان ألمره استجابة األرض أرجاء

 بن محمد هللا عبد أبو الفقيه املحدث املفسر هو بهم وفخرت األندلس بالد أخرجههم الذين العلماء أبرز 

 املوسوم التفسير صاحب( هــــ671 ت) القرطبي األندلس ي الخزرجي األنصاري  فرح بن بكر أبي بن أحمد

 هذا بيالقرط تفسير حوى  وقد(. الفرقان وآي السنة من تضمنه ملا واملبين القرآن، األحكام الجامع)بــــــ

 حقا كانف. وغيرها والبيان واللغة والقراءات واإلعراب والنحو والحديث كالفقه املعارف من كثيرة ألوانا

 يهف تحدثت وقد. البياني الجانب هو منه واحد جانب إبراز على اقتصرت وقد. عظيمة علمية موسوعة

 هوو  القرآني اإلعجاز مظاهر أهم من مظهر عن والكشف التفسيرية أسرار عن الكشف في البيان أهمية

 ون د البالغية للمسائل القرطبي إيراد على التمثيل الدراسة هذه من الهدف وكان. البياني اإلعجاز

 .والحصر الستيعاب

  طريقة البحث

 ما مع مقارنههاو  وتحليلها العلمية املادة بدراسة قمت حيث التحليلي املنهج هو سلكته التي املنهج أما

 .بها املتعلقة القضايا بأهم والخروج املفسرون كتبه

 املدخل

العلوم التي يحتاجها اإلنسان هي تلك العلوم املتعلقة باللسان الذي يتكلم به، وما إن من أعظم 

دام حديثنا عن القرآن وعلومه وهو املنزل بلسان عربي مبين فإن حاجتنا إلى علوم اللسان العربي حاجة 

اللسان  إن أركانعظيمه إل أنها كغيرها من العلوم تتفاوت في األهمية ومقدار الحاجة إليها. يقول العلماء 

العربي أربعة: هي اللغة والنحو والبيان واألدب. ومعرفهها ضرورية ألهل الشريعة إذ  مأخذ األحكام 

الشريعة كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلهها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكالتها 

د أراد علم الشريعة، وتتفاوت في التأكي من لغههم فال بد من معرفة العلوم املتعلقة بهذا اللسان ملن

 .{1}بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكالم

                                                 
 469مقدمة ابن خلدون، ص {1}
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إذا فعلوم العربية على جانب كبير من األهمية لفهم األحكام ومقررات الشرع غير أنها متفاوتة، 

غة ثم اللويقرر ابن خلدون أن ترتيب هذه العلوم حسب أهمية هو على النحو التالي: النحو أول ثم علم 

. فصنيع ابن خلدون يوحي أن علم البيان هو في املرتبة الثالثة في األهمية {2}علم البيان ثم علم األدب آخرا

بالنسبة لعلوم اللسان العربي ولعل صنيعه هذا يعود لجعله علم البيان من العلوم "الحادثة في امللة بعد 

علم البيان من العلوم الحادثة في امللة يعني في  .  ولعل مقصوده من عبارته أن{3}علم العربية واللغة"

التصنيف والتأليف والتقعيد وإل فإن هذا العلم سابق لعلمي النحو واللغة في الوجود إذ كان يحتاجه 

الخطيب في خطبته والشاعر في بناء قصيدته واملتحدث ليجلي كالمه. فعلم البيان أعظم قدرا وأعلى 

م الحاجة إليه وإنه ل يستغني عنه أحد. وهذا ما بينه العلماء في تأكيد منزلة من غيره من العلوم لعظ

منزلة علم البيان بين علوم العربية. كما يقول عبد القاهر الجرجاني عن فضل العلم "ثم إنك ل ترى علما 

 وأبسق فرعا وأحلى جنى وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان الذي لو 
ً
ه ل هو أرسخ أصال

. {4}لم ترى لسانا يحوك الوش ي )الثياب(، ويصوغ الحلى ويلفظ الدر وينفث الصحر ويريك بدائع من الزهر

ومن أجل هذه املكانة واألهمية لم يفتخر النبي صلى هللا عليه وسلم بش يء مما شرفه هللا به من العلوم 

لفصاحة والبالغة فقال صلى هللا الدينية وبما خصه من اآلداب الدنيوية إل بما أعطاه هللا من علم ا

 .{5}عليه وسلم " أنا أفصح من نطق بالضاد" وخص بأنه "أوتي جوامع الكلم"

عول املفسرون على علم البيان كثيرا فاتخذوا منه أداة لتوضيح آيات القران الكريم. وبذلك كان 

 من أصول التي بنيت عليها التفاسير فتصدر ساحة التفسير ف
ً
وافر. ومما  أخذ منه بحظعلم البيان أصال

يؤكد ذلك أنه ما كاد يخلوا منه تفسير من تفاسير خاصة املتأخرة منها إذ يعرض له لتوضيح جانب من 

جوانب النص القرآني لينفك به اللفظ وينجلي به املعنى فضال على أنه يبرز جماليات النص القرآني، وما 

لمة والجملة القرآنية وما تضمنه من قيم ومبادئ يحمله من إعجاز بياني تتجلى مظاهره في الحرف والك

ومعان ولطائف ونكات تثبت من غير ريب أنه خارج حدود الزمان واملكان. وإذن فال يمكن إل أن بكون 

 بني عليه علم التفسير الذي هو تحصيل معاني القرآن الكريم والوقوف على مراده عز 
ً
هذا العلم أصال

 وجل وأحكامه وحكمه.

 لبالغية في عصر القرطبي.املدارس ا

                                                 
 476-469املرجع السابق،  {2}
 473املرجع السابق،  {3}
 6دلئل اإلعجاز، ص {4}
 523أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه،كتاب املساجد، رقم  {5}
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قد مر علم البالغة بأدوار وأطوار ومر في مراحل مختلفة حتى وصل إلى ما وصل إليه. وقد ساهم 

في تطويرها كثيرا من اللغويين والنحويين واألصوليين والشعراء واألدباء والنقاد والكتاب واملتكلمين وكان 

م العلماء تاريخ البالغة إلى أربع مراحل. وسأكتفي ويقس {6}لكل واحد منهم أثره الخاص به في تطويرها

 باإلشارة إل أهم أعالم كل مرحلة وأهم الكتب املدونة فيها.

مرحله النشأة: وقد بدأت هذه املرحلة بشكل واضح وقد ساهم في هذه املرحلة  املرحلة األولى:

كتب عبيدة، وغيره. ومن أهم الكثيرة من العلماء على مختلف اتجاهاتهم منهم ابن املقفع، سيبويه، أبو 

. ومن خصائص هذه املرحلة {7}وغيرهافي هذه املرحلة هي معاني القرآن، مجاز القرآن، البيان والتبيين، 

هي عدم التحديد للمصطلحات البالغية، علم التبويب والتقسيم، اختالط مسائل البالغة بغيرها من 

 العلوم الكثيرة وغيره.

وقد ظهرت هذه املرحلة مع نهاية القرن الثالث  مرحلة الدراسات املنهجية. املرحلة الثانية:

وبداية القرن الرابع وما بعده ومن أبرز العلماء في هذه املرحلة: ابن املعتز، ابن طباطبا، قدامة بن جعفر، 

 ضمنت وميزة هذه املرحلة هو ظهور مؤلفات منها ما عني بالجانب النظري وهي التي .{8}اآلمدي، وغيره

 .{9}املقاييس والقواعد الضوابط العامة. وعرضوا خاللها لبعض الفنون البالغية

في هذه املرحلة بلغت البالغة أوجها واستوى عودها على يد عبد  مرحله الزدهار. املرحلة الثالثة:

ل ئوقد استفاد من كل ما كتب قبله حول البالغة حتى كتب كتابيه العظيمين )دل  .القاهر الجرجاني

اإلعجاز وأسرار البالغة(. والعالم الثاني الذي يمثل في هذه املرحلة هو العالمة جار هللا الزمخشري في 

كتابه الكشاف. وقد أفاد اإلمام الزمخشري من نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم حتى أخرج 

اني والزمخشري لم تنفصال كما أنما يميز هذه املرحلة هي أن البالغة عند عبد القاهر الجرج {10}تفسيرا

 .{11}عن النصوص

ي أثرت الفلسفة وعلم الكالم ف : مرحله الجمود والتقعيد وتحديد املصطلحات.املرحلة الرابعة

البالغة وتسربت إلى مناهجها وحدودها وتقسيماتها وامتألت كتبها باأللفاظ الفلسفة. وقد تجلى ذلك 

نزعة العقلية علي مقاييسه البالغية والنقدية وإمام فخر بوضوح بعد جنوح األدب إلى التقليد وسيطرة ال

                                                 
 49-30انظر البحث البالغي عند العرب، ص  {6}
 61-19انظر البالغة وتطور تاريخ،ص  {7}
 140-123انظر البالغة املفترى عليها، ص {8}
 124املرجع السابق،ص {9}
 220-219صانظر البالغة تطور وتاريخ،  {10}
 271املرجع السابق، ص {11}
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الدين الرازي كان من أوائل الذين اتجهوا بالبالغة وجهة الفلسفة حينما وضع كتابه )اإليجاز في دراية 

اإلعجاز(. وبعد ذلك تبعه سراج الدين يوسف السكاكي في كتابه )مفتاح العلوم( ومن نتيجة دخول 

 غة أن ظهرت مدرستان.الفلسفة إلى علم البال 

املدرسة الكالمية: التي مزجت بين البالغة والفلسفة وبلغ أوج التصال وبينهما في القرن السادس 

للهجرة وما بعده على يد السكاكي والخطيب القزويني.  ومن خصائص هذه املدرسة هي عنايهها بضبط 

نقد الشعر لقدامة ونهاية اإليجاز ومن أبرز كتب هذه املدرسة:  .املصطلحات التعريفات والتقسيمات

 للرازي ومفتاح العلوم للسكاكي وغيره.

املدرسة األدبية: ظهرت نتيجة عوامل أخرى من أهمها القرآن الكريم الذي طبع بحوث البالغة 

بطابع أدبي وكان لكتاب أكثر واضح في ظهور هذه املدرسة وكذلك الشعراء كابن املعتز في كتابه )البديع( 

ل أول كتاب في هذه املدرسة. ومن خصائص هذه املدرسة: البتعاد عن التحديد والتقسيم الذي يمث

ونفاز والتزام لتصحيح التام لألصول املنطقية وغيرها. ومن أبرز كتاب هذه املدرسة البديع لبن املعتز، 

 .{12}الصناعتين ألبي هالل العسكري، دلئل اإلعجاز للجرجاني، العمدة لبن الرشيق وغيرها

 مصادر القرطبي البالغية في تفسيره

يحوي الكثير من اسماء العلماء واسماء املصنفات في مختلف جوانب وحقول املعرفة مع أمانه 

 في النقل والدقة في توثيق. وأما مصادره البالغية فقد نقل كثير من العلماء في مختلف فنون املعرفة منها:

ن مصادره مو مصادره من املفسرين و  علماء التابعينمصادره من و  مصادرة من علماء الصحابة

 ،{13}ابن عباس: ك مصادره من علماء الحديث والفقهو  مصادره من علماء النحوو  علماء اللغة

اإلمام و  {17}سيبويه، وو {16}الخليل بن أحمد الفراهيدي، و {15}جعفر الصادقو  ،{14}الضحاكو 

 وغيرهم.{18}الشافعي

 القرطبي:املصطلحات البالغية في تفسير 

                                                 
 63-56البحث البالغي عند العرب،ص {12}
 3/206، 2/159تفسير القرطبي  {13}
 املصدر السابق 4/264 {14}
 2/114املصدر السابق  {15}
 6/159املصدر السابق  {16}
 1/95املصدر السابق  {17}
 5/132 املصدر السابق {18}
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نشأت البالغة كغيرها من علوم اللغة العربية لخدمة القرآن الكريم واتقان اللغة وتعليمها 

والوقوف على أساليبها ومرت بأطوار مختلفة، وشهدت تجارب متعددة وكان املطلع البالغي يأخذ معناه 

 العلمي الدقيق. وسأنحو منح ما استقرت عليه علوم البالغة.

 املعاني أوال: مصطلحات علم

 األمر: ومن معانيه التي جاءت عند القرطبي هي الدعاء واإلكرام واإلباحة والههديد وغيرها.أول: 

الستفهام: وقد عرض القرطبي لقسمي الستفهام وهي الستفهام اإلنكاري والستفهام التوبيخي ثانيا: 

استغراق  سا:، سادالجنس، خامسا: التعريف والتنكير ، رابعا:التقديم والتأخير، ثالثا: واستفهام التقرير

  رها.، وغياإلظهار في موضع اإلضمار، عاشرا: اللتفات، تاسعا: القسم، ثامنا: الحذف، سابعا: الجنس

 ثانيا: مصطلحات علم البيان

 ومن مصطلحات البيانية التي عرض لها القرطبي في تفسيره فهى:

 ،التعريض، الكناية، الستعارة، ز العقلي )اإلسنادي(املجا، املجاز، التشبيه، و الحقيقة

 .الفواصل التكرار

 ثالثا: مصطلحات علم البديع

لم يعن اإلمام القرطبي بالبديع عنايته باملعاني والبيان. فالناظر في تفسيره ل يكاد يجد شيئا من 

بب في أبدا. ولعل السمصطلحاته منصوصا عليها حتى أن اسم هذا الفن )البديع( لم يظهر في تفسيره 

عدم عنايته به أنه لم يجعل البديع فنا مستقال له أقسامه وأنواعه كما استقر عليه الحال فيما بعد، 

بل يظهر إليه على أنه محسنات تضفي على الكالم جمالية خاصة، فال تحتاج إلى وقفة تأمل وتفصيل. 

فقط.  مستقال بل جعلوه من باب املحسنات وبموقفه هذا يتبع مدرسة السكاكي التي لم تجعل البديع فنا

 هذا فضال على أن البديع باعتباره فنا مستقال ظهر متأخرا على يد ابن مالك في كتابه املصباح.

 التطبيقات البالغية في تفسير القرطبي

 تطبيقات على علم املعاني:

حوال املخاطبين ضيها أ: التعريف والتنكير من األساليب البالغية التي تقتأوال التعريف والتنكير

ويقصدها املتكلم. ولها من األسرار التي تضفي على الكالم روعة وجمال يحدثه غيابهما. وأما البالغيون 

فتحدثوا عن األغراض التي جاء من أجلها التعريف والتنكير ففتحوا بذلك بابا للغوص على الكالم 



للقرطبي القرآن ألحكام جامع في البياني اتجاه، رياض عمر 510  

ت بقدر محدود ومما عرض له القرطبي تحت هذا . وأما الوجهة البيانية عند القرطبي فقد جاء{19}البليغ

العنوان: التعريف )ا ل(، والتعريف باإلضافة، بالعلمية، وبالسم املوصول، وبضمير الشأن والقصة 

 مثال:

( يرى أن التعريف في {20}التعريف ب)ال( إلفادة الجنس: في قوله تعالى )الحمد هلل رب العاملين

"الحمد في كالم العرب معناه الثناء الكامل. واأللف والالم )الحمد( هو لستغراق الجنس فيقول 

لستغراق الجنس من املحامد فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له السماء الحسنى والصفات 

 .{21}العال

التعريف باإلضافة: للتعريف باإلضافة دللت عظيمة ومعان شريفة تستفاد من ومثال الثاني: 

(. قال القرطبي وأضيفت {22}والتشريف مثال: قوله تعالى )هذه ناقة هللا لكم آية السياق منها: التعظيم

. ورأى {23}الناقة إلى هللا عز وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق. وفيه معنى التشريف والتخصيص

 ول معارضة فإن تشريف الش يء تعظيم له. {24}اآللوس ي أنها للتعظيم

املوصول: السم املوصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر التعريف باسم ومثال ثالث: 

 .{25}بعده، وتستمى هذه الجملة صلة املوصول 

يقف اإلمام القرطبي مع السم املوصول محاول الكشف عن سر التعبير به فيقول عند قوله  

رة ما أعلم هللا به ( وقيل هو تعظيم لألمر كأنه قال: إذ يغش ى السد{26}تعالى )إذ يغش ى السدرة ما يغش ى

من دلئل ملكوته وهكذا قوله تعالى )فأوحى إلى عبده ما أوحى( وقوله )واملؤتفكة أهوى فغشاها ما غش ى( 

 .{27}فاإلمام القرطبي يرى أن التعبير بالسم املوصول هنا إنما هو تعظيم األمر ومثله )الحاقة ما الحاقة (

د جو املحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ل هو باب كثير الفوائ ثانيا التقديم والتأخير:

يزال يفتر لك عن بديعة ويفض ي بك إلى لطيفة ول تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، 

. {28}ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه ش يء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

                                                 
 292-290البالغة فنونها وأفنانها، ص {19}
 2سورة الفاتحة، اآلية  {20}
 1/93تفسير القرطبي  {21}
 73سورة األعراف، اآلية  {22}
 7/152تفسير القرطبي  {23}
 4/401روح املعاني  {24}
 129جامع الدروس العربية، ص {25}
 16سورة نجم، اآلية  {26}
 17/64تفسير القرطبي  {27}
 106دلئل اإلعجاز،ص {28}
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مبينا ما فيها أسرار التقديم والتأخير، وجاء موقفه مشتمال  واإلمام القرطبي وقف مع آيات الكتاب الكريم

 على أمرين.

األول: التنبيه على وجود تقديم وتأخير وبيان أسراره في اآلية الكريمة مثال قوله تعالى )إياك نعبد  

 ( إن قيل لم قدم املفعول على الفعل؟ قيل له قدم اهتماما، وشأن العرب تقديم األهم.{29}وإياك نستعين

ويذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض املسبوب عنه فقاله له الساب : إياك اعني، فقال له اآلخر وعنك 

أعرض فقدم األهم. وأيضا لئال يتقدم ذكر العبد والعبادة على املعبود، فال يجوز نعبدك ونستعينك ول 

. وقال سيبويه {30}رآننعبد إياك ونستعين إياك. فيقدم الفعل على كناية املفعول وإنما يتبع لفظ الق

 .{31}كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم. وهم ببيانه أعني وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم

الثاني: الكتفاء باإلشارة إلى وجود هذا األسلوب في اآلية الكريمة متخذا منه وسيلة لفهم النص 

ه األسلوب ويرتضيه وتارة يذكر  وتوجيه املعنى وفق السياق، من غير تعقيب وهو هنا تارة يصحح هذا

ليرده ألنه ل يتفق مع السياق مثال قوله تعالى )هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينش ئ السحاب 

 .{33}( قال: وقيل هو على التقديم والتأخير، أي ويريكم البرق من آياته{32}الثقال

اإليجاز فقال: اإليجاز على : قد جعل اإلمام الرماني الحذف أحد أنواع ثالثا: أسلوب الحذف

وجهين: حذف وقصر. فالحذف: اسقاط كلمة لالجتزاء عنها بدللة غيرها من الحال أو فحو الكالم وبين 

. وامتاز أسلوب الحذف بأنه باب دقيق املسلك {34}الفائدة من الحذف بأنه تذهب فيه النفس كل مذهب

الذكر، أفسح من الذكر والصمت عن  لطيف املأخذ عجيب األمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك

 . {35}اإلفادة، أزيد من اإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن

واإلمام القرطبي أبرز مواطن الحذف في اآليات الكريمة كحذف الفعل والفاعل وحذف جواب 

القول وحذف الجملة وحذف  الشرط وحذف املفعول وحذف املضاف وحذف جواب القسم وحذف

 املبتدأ والخبر.

                                                 
 5سورة الفاتحة، اآلية  {29}
 1/102تفسير القرطبي  {30}
 15-1/14الكتاب لسيبوية،  {31}
 12سورة الرعد، اآلية  {32}
 14/14تفسير القرطبي  {33}
 71-70النكت في إعجاز القرآن، ص {34}
 2/81واملثل السائر  146دلئل اإلعجاز،ص {35}
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فمثال حذف جواب الشرط أبرز اإلمام القرطبي السر في مثل هذا النوع من الحذف وما يضيفه  

من جمالية على النص فقال عند قوله تعالى )ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ول نكذب 

"لو" محذوف ليذهب الوهم إلى كل ش يء فيكون أبلغ في  ( وجواب{36}بآيات ربنا وتكون من املؤمنين

التخويف واملعنى لو تراهم في تلك الحال لرأيت أسوأ حال أو لرأيت منظرا هائال أو لرأيت أمرا عجبا وما 

( وجواب )لو( {38}. وقال عند قوله تعالى )ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند ربهم{37}كان مثل هذا التقدير

 . {39}ت أمرا هائال فظيعامحذوف أي لرأي

( أي بلغت النفس أو الروح التراقي {40}ومثال حذف الفاعل في قوله تعالى )كال إذا بلغت اللتراقي

 .{41}فأخبر عما لم يجر له ذكر لعلم املخاطب به

وصيغ األمر محصورة  {42}األمر هو طلب فعل غير كف على جهة الستعالء رابعا: معاني األمر:

: فعل األمر الصريح كقوله تعالى )وأقيموا  {43}منها مناب األخرى في تأدية الغرض وهي في أربع ينوب كل

الصالة( واسم فعل األمر كقوله تعالى )عليكم أنفسكم( والفعل املضارع املقترن بالم األمر كقوله تعالى 

 )وبالوالدين إحسانا( أي أحسنوا.

راد ليين والفقهاء وذلك لهتمام ببيان ما يكانت صيغ األمر في القرآن الكريم موضع عناية األصو  

بها في أمور الدين من ناحية الوجوب والندب واإلباحة. وقد استطاع اإلمام القرطبي أن ينظر صيغه األمر 

 في القرآن ويحدد مدلولها وفق السياق مبرزا أهم معانيها التي تدل عليها.

اطة، اإلكرام، اإلباحة، التعجيز، الههديد، ومن معان األمر التي ذكرها هي الدعاء، التقريح واإلغ

 اإلهانة، التحقير والتوبيخ، اإلياس أو التخيير، التسخير، التعجيب.

                                                 
 27سورة األنعام، اآلية  {36}
 6/263تفسير القرطبي  {37}
 31سورة سبأ، اآلية {38}
 14/193القرطبي تفسير  {39}
 26سورة القيامة، اآلية {40}
 19/82تفسير القرطبي  {41}
 424املطول،ص {42}
 املرجع السابق {43}
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فمثال التسخير: ذكره كأحد املعاني املقبولة في تفسير كقوله تعالى )فقال لها ولألرض ائتيا طوعا 

ير أي كونا فكانتا كما قال تعالى )إنما ( قال وقيل معنى هذا األمر التسخ{44}أو كرها قالتا أتينا طائعين

 .{45}قولنا الش يء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون( فعلى هذا قال ذلك قبل خلقههما

 .. وتحته التقري والستفهام اإلنكاري االستفهام خامسا:

  أسلوب االلتفات سادسا:

  اإلظهار في موضع اإلضمار سابعا:

 اإليجاز واإلطناب ثامنا:

 أسلوب القسم.تاسعا:  

 واألمثلة من خامسا إلى تاسعا هي أيضا واردة في تفسير القرطبي 

 تطبيقات على علم البيان

 ينتظم علم البيان موضوعات متعددة هي التشبيه واملجاز اللغوي والتعريض

 {46}في اإلصطالح هي الكلمة املستعملة فيما وضعت له في الصطالح التخاطب أوال: الحقيقة

 يقة إلى ثالثة أقسام:وتنقسم الحق

 .الحقيقة اللغويةو  الحقيقة العرفيةو  الحقيقة الشرعية

وقد تجلى موقف القرطبي بمواقفته العلماء بما ذهبوا إليه من أن األصل في الكالم الحقيقة،  

ومن خالل النظر في اآليات الكريمة نجد {47}وإن الحقيقة مقدمة على املجاز إل إذا وجدت قرينة صارفة. 

 موقفه تمثل فيما يلي:

تقديم الحقيقة على املجاز وحمل اللفظ على الحقيقة واملجاز وتقديم املجاز على الحقيقة 

 لقتضاء املقام.

فمثال تقديم الحقيقة على املجاز هو )وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الساء ما يزرون(. 

د شهر هللا آمره كما يشهر لو حمل بعيرا له وقيل: الخبر محمول على شهرة األمر أي يأتى يوم القيامة ق

                                                 
 11سورة فصلت، اآلية  {44}
 4/581وانظر فتح القدير  15/224تفسير القرطبي {45}
 293-292التلخيص، ص {46}
 97فنون البالغة ص {47}
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ولم يرتض القرطبي هذه األحكام أن األصل عنده هو محمل الكالم على  {48}رغاء أو فرس له حمحمة 

الحقيقة كما تقدم فقال معقبا: "وهذا عدول عن الحقيقة إلى املجاز والتشبيه، وإذا دار الكالم بين 

ي كتب األصول. ويوجد في تفسير أيضا مثال حمل اللفظ على الحقيقة واملجاز فالحقيقة األصل كما ف

 .{50}وتقديم املجاز على الحقيقة لقتضاء املقام {49}الحقيقة واملجاز

وقد اتفق العلماء على أن للتشبيه مزية  {51}: هو إلحاق الش يء بذي وصف بوصفهثانيا التشبيه

 مها إل اإلعجاب والتأثر. وقد ينقسم التشبيهعظيمة في إبراز املعاني في حلة رائعة ل يملك اإلنسان أما

 لي.في تفسير القرطبي إلى التشبيه البليغ والتمثيلي والتشبيه املرسل والتشبيه والتمثيل والتشبيه التخيي

لناه من الدنيا كماء أنز  ةفمثال التشبيه والتمثيل هو في تفسيره قوله تعالى )إنما مثل الحيا

قال معنى اآلية التشبيه والتمثيل أي صفة الحياة الدنيا في فنائها  {52}(السماء فاختلط به نبات األرض

. ومثال التشبيه املرسل املجمل قوله تعالى )وإذا {53}وزوالها وقلة خطرها واملالذ بها كماء أي مثل ماء

وهو  ج( شبح املوج بها لكبرها وارتفاعها وإنما شبه املو {54}غشيهم موج كالظلل دعوا هللا مخلصين له الدين

واحد بالظل وهو جمع ألن املوج يأتي شيئا بعد ش يء ويركب بعضه بعضا كالظلل وقيل هو بمعنى الجمع 

 .{55}وإنما لم يجمع ألنه مصدر

 ويلخص موقف القرطبي في تناوله لهذا املوضوع بما يلي: ثالثا املجاز: 

تعريف املجاز، املجاز بين القائلين واملعانعين، القول باملجاز، أنواع املجاز وتحت أنواع املجاز  

 يأتي املجاز العقلي واللغوي وفي العقلي يأتي السببية واملفعولية والفاعلية والزمنية واملكانية واآللية

كون رسل : اعتبار ما يوتحت املجاز امل ةوفي املجاز اللغوي يأتي املجاز املرسل والستعار   

وتسمى الستعداد، واعتبار ما كان ويسمى السبق، والجزئية، والكلية، وسببية، واملحلية، والحالية، 

 واآللية.

 : ومن أنواع ما الستعارة التي تناولها اإلمام القرطبي هي:رابعا االستعارة

                                                 
 4/165تفسير القرطبي {48}
 1/316املصدر السابق  {49}
 3/268املصدر السابق  {50}
 3/472البرهان في علوم القرآن،  {51}
 24سورة يونس، اآلية  {52}
 8/208تفسير القرطبي  {53}
 32سورة لقمان، اآلية  {54}
 14/54تفسير القرطبي  {55}
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الستعارة  الستعارة الههكمية، الستعارة التصريحية، الستعارة املكنية، الستعارة التخييلية، 

 التمثيلية )املجاز املركب(.

يرى اإلمام القرطبي أن من أهداف استخدام األسلوب الكنائى هو  خامسا: الكناية والتعريض:

الترفع عن فاحش الكالم وبذيئه، وعن كل ما قد يتحرج اإلنسان من ذكره فهو عند قوله تعالى ) أحل 

. ولم {57}( يذكر أن "الرفث" كناية عن الجماع ألن هللا كريم يكنى{56}نسائكم لكم ليلة الصيام الرفث إلى

 يصرح اإلمام القرطبي بأنواع الكناية السابقة إل أنها تتضح عنده من خالل العرض التالي:

 الكناية عن املوصوف والكناية عن الصفة وكناية النسبة. 

 {58}ل بالوضع الحقيقـي ول املجـازي : هو اللفظ الدال على الش يء من طريق مفهوم التعريض

وعرفه اإلمام القرطبي" والتعريض" ضد التصريح، وهو إفهـام املعنى بالش يء املحتمل له ولغيره. وهو من 

عرض الش يء وهو جانبه، كأنه يقـوم بـه علـى الش يء ول يظهره وقيل : هو من قولك عرضت الرجل، أي 

فمثال التعريض عنده قوله  {59}إلى صاحبه كالم يفهم معناه أهديت إليه تحفه فاملعرض بالكالم يوصل

( {60}تعالى) قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 

قال : " وكان قوله من املعاريض، وفـي املـعـاريض مندوحة عن الكذب أي سلوهم إن نطقوا فإنهم 

كونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكالم اعتراف بأنه هو الفاعل وهذا يصدقون، وإن لم ي

هو الصحيح ألنه عدده على نفسه، فدل أنـه خرج مخرج التعريض، وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم 

 .{61} آلهة من دون هللا، كما قال إبـراهيم ألبيه: )يا أبت لم تعبد ما ل يسمع ول يبصر(

 ات على البديعتطبيق

ويقول القزويني هو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكالم  {62}هو معرفة وجوه تحسين الكالم

وينقسم البديع إلى قسمين املحسنات املعنوية  {63}بعد رعاية تطبيقة على مقتض ى الحال ووضوح الدللة

واملحسنات اللفظية وإن اإلمام القرطبي لم يعط هذا الفن عناية كبيرة بل إن الناظر في تفسيره ل يكاد 

                                                 
 187سورة البقرة، اآلية  {56}
 2/211تفسير القرطبي  {57}
 2/198املثل السائر  {58}
 3/124تفسير القرطبي  {59}
 63-62سورة األنبياء، اآلية  {60}
 11/198تفسير القرطبي  {61}
 421التبيان في البيان، ص {62}
 2/477اإليضاح في علوم البالغة  {63}
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يلمح فنا من فنون البديع إل بشق األنفس. وأنه لم يستخدم هذا املصطلح في تفسيره على اإلطالق كما 

ا ألهم مباحث علم البديع كالطابق والتورية واملقابلة وغيره. ودخل القرطبي أنه لم يرد في تفسيره ذكر 

بعض املوضوعات تحت باب البديع منها الجناس والكالم املنصف والتجاهل والكالم ذو الوجهين 

 واملشاكلة واملزاوجة ومراعاة النظير وحسن التخلص والشبيب.

األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف  فمثال تجنيس الكالم هو في قوله تعالى )ل تدركه

. ومثال حسن التخلص هو قوله تعالى )أم {65}( حيث قال: إنما خص األبصار لتجنيس الكالم{64}الخبير

( قال القرطبي: قال سيبويه خوطب العباد بما جرى في كالمهم {66}يقولون شاعر نتربص به ريب املنون 

ه غير مبين ول مشروح. يريد السيبويه أن "أم" في كالم قال أبو جعفر النحاس وهذا كالم حسن إل أن

 العرب لخروج من حديث إلى حديث كما قال:

 " أتهجر عانية أم تلم"          فتم الكالم ثم خرج إلى ش يء آخر فقال    "أم الحبل واه بها منجذم"

يث يث إلى حدفما جاء في كتاب هللا تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حد 

 .{67}والنحويون يمثلونها ببل

 

  خالصةال

 في ختام هذه الورقة نخلص إلى ما يأتي: 

 .يتمتع علم البيان بمكانة عظيمة بين علوم العربية 

 .كانت البالغة في عصر القرطبي قد مالت إلى الستقرار في مصطلحاتها وتقيم حدودها وأنواعها 

 في زمنه من الجمود والتعقيد. لم يتأثر القرطبي بما أصاب البالغة 

  استخدم القرطبي العديد من املصطلحات البالغية في تفسيره عال أنه لم يعتن بضبطها بما

 استقرت عليه.

  لم يشغل القرطبي نفسه بشرح املسائل البالغية والتعليل لها بل اكتفي باإلشارة إلى أصول

 مسائلها.

                                                 
 103سورة األنعام، اآلية  {64}
 7/38تفسير القرطبي  {65}
 30سورة الطور، اآلية  {66}
 17/48تفسير القرطبي  {67}
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  ل غة، فلم تظهر بعض املسائل كالفصل والوصلم يحتو تفسير القرطبي كل مفردات علوم البال

 والقصر والبديع.

  كان للقرطبي إلسهامات ومشاركات واضحة في بعض املسائل البالغية تتم عن عقلية فذة واعية

 مدركة لجمالية النص.

 

 : املراجع
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 .، القاهرةاليضاح في علوم البالغة، )دون السنة(.  جالل الدين محمد القزويني

 2، ط ، منشورات دار الجاحظ، بغداد البالغي عند العربالبحث (. 1998، )أحمد مطلوب 

 .1دار الكتب العلمية بيروت، ط  .البرهان في علوم القرآن(. م1988)،بدر الدين محمد الزركش ي
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 .1الفكر بيروت ط

 .1فنون البالغة، دار البحوث العلمية، الكويت، ط (.م1975)أحمد مطلوب،
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 ،1دار الكتب العلمية ، بيروت، ط  .مقدمة ابن خلدون  (1995) عبد الرحمان بن محمد ، 
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ABSTRACT 

The researcher can find in his course the way of linguistic 

treatment of classical grammatical problems, research works that 

require attention, due to scientific necessity of all aspects, because it 

has been shown that the modern linguistic approach is conditional 

to surround the research with the scientific aspects that accompany 

 مستخلص البحث

سانية املعالجة سبيل سلوكه في الباحث يجد قد
ّ
راثّية،بعض الّنحوّية للمباحث الل

ّ
ّّ امل الت  اضا

تي البحثّية
ّ
د بتبّصر عليها الوقوف تستوجب ال

ّ
 كّل  نم تكتنفها علمّية شديدين،لاضرورة وتوق

ّّ  تبّيّ جانب؛إذ ساني الّتناول  أ
ّ
  الحديث الل

 
 رفقت التي العلمّية بالجوانب البحث بإحاطة مشروط

ّ  فيه،وقد البحث املرام املوضوع   باملوضوع املحيطة العلمّية املعطيات تلك تكو
 
 إلى ،بالّنررفارقّية

مات معاملة معاملتها على درب يالذ الكالسيكي تناولها
ّ
ّّ  حيّ الفكرّية،في املسل  لىع الوقوف أ

 من مةعمي علمّية فوائد استجالب جهات،وفي من املوضوع إثراء في كبير بقدر يسهم قد حقائقها

 تناول  يبابه،وف في املوضوع تشكيل إعادة إلى مستحدثة،ومنها أو جديدة علمّية حقائق استرهار:ذاك

ع من يسلك كاّ الذي نريره غير على بحثي
ّ
ه هذا بعد -قبل،وتوق

ّ
 يتطّرق  مل مأمولة علمّية نتائج-كل

 املوضوع يف واستثمارها املوضوع بجوانب املعرفّية اإلحاطة في مستشرف هذا عهد،وغير سابق في إليها

ساني الّتناول  ذاك ذاته؛من البحثي
ّ
 لزمنّيةا وداللته الّنحوّية ووظيفته لن املعنى لحرف الكّمي الل

سبّية وآلّيته
ّ
 .الّنحوي  الّزمن في الن

 : املفتاحية الكلمات

 الكلمات الرئيسية: .الّداللة الفونولوجي؛ التخريج لن؛ النحوّية؛ الوظيفة الكّم؛ لسانيات

mailto:marni.sandid79@gmail.com
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the objective, and this scientific data can be Surrounding the subject 

is different, given its classical approach which was formed to treat it 

as axioms, while the study of its facts can bring much to enrich the 

subject and reveal new scientific advantages; including: exploring 

new scientific facts and rephrasing the topic in its chapter.My 

research paper has gone through treatment that has never been 

before, and it is expected - after all of this - hoped-for scientific 

results that have not been discussed before, and it is keen to inform 

the cognitive aspects of the subject. and invest them in the research 

topic itself. 

Keywords: quantum linguistics; syntactic function; lan; 

phonological interpretation ; signification. 
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  التؤطية

 
ّ
 ورث الباحثّو الل

 
 ة،إسالميّ اإل  ةالعربيّ  ةا زخرت به الحاضار لغويّ  سانيّو العرب ركاما

ّ
عامل التّ  ّّ أ ال

غوّية املاّدةوهذه 
ّ
سانّية العلمّية بالّدراسةحيّ تناولها ،املخاطر محفوف الغزيرة الل

ّ
العلمي  قدوالنّ  الل

  ،القويم
 
 ،لولوجييناول الفعن التّ  بعيدا

ّ
غوّيةايا والقاضاملستغلقة، الّنحوّيةق واملباحث السيما ما تعل

ّ
 الل

 .فصيّوتفسيرها املنطقي الرّ ،قيقشرحها العلمي الّد  املستعصية
ّ
العربي بيّ  سانيقد يقف الباحث الل

 
ّ
غوّية املاّدة ةي قداسفك

ّ
ّ ص الل راثّية وبي

ّ
  ةرامالت

ّ
 ،سانياملنهج الل

ّ
من العلوم  نّيةالبيراسات ذي وجد في الّد ال

غوّية،
ّ
ّّ الل  في تفسير كثير من املاضا

 
غوية سعة

ّ
لتي كاّ ااألنثروبولوجّية، ونريراتها من العلوم الّدقيقة الل

 املكتبةوف كام الحاضاري في رفيارين ياضيع ذلك الرّ بيّ التّ لعّل ما و ؛تفسيرها في وقت يسير بعيد املنال

  ويشّل  لعتيقة،ا العربية
ّ
سانية املعرفة إنتاجعن  العربي سانيالعقل الل

ّ
 ة،إذ نجدهفي الحلقات العاملي الل

  املنتجيستقبل 
ّ
 ثفي يده يملك  هنأغم من على الرّ إنتاجها،يسهم في  أّدّو  ساني العامليالل

ّ
 لسانّية،إال

 
 روة

 عن كّل لسانيّ  ةتنترر من يتناولها بدراس ترّل  أّنها
 
 مزايدة،تحول دّو قطف ثمار هاته الّدراساتة،بعيدا

سانّية العربّية، الخصوصّيةّ تحفظ العلمّية الجاّدة،شريطة أ
ّ
يارين تفي سبيل بيّ الالل

 في إعادة ّياملتناطح
 
 تشكيل الّد ،وسعيا

ّ
 يستجيب مل،غوي الكالسيكي في ثوب لسانيرس الل

ّ
بات العلم تطل

 ،أالحديث
ّ
 ك اإلنسانيةف فيه املعارف ين توظ

ّ
 ة،كفايات علميّ  بذاك قحّق تلت،هال

ّ
 ة.ت منطقيّ راتحوي مؤش

  ةهذا من قبيل مجافا وال يعّد 
ّ
األنثروبولوجّية راسات الّد ،على اختالف في ش يءاإلنساني راث الت

ماكلها
ّ
ع إلى إلباس الحياة ةهي سنّ  ،وإن

ّ
ّ في الّتطل  املاّدةمن لجّدة،الباس -العلمّية الحياةها ومنها منو -اإلنسا

راثّية املتناولة ذاتها؛وهي ذات الحال
ّ
س العربّية الحاضارةفي  الت

ّ
 انّيةاإلسالمّية،إذ ال تتنافى الّدراسات الل

غوّية للماّدة
ّ
 في الّد والّنحوّي، الل

ّ
فلعّل ما قّدمه .ذاتها ّدةمن حيث املا يّالكالسيكي ي حو غوي والنّ رس الل

يل في معالجة املاّدة الّنحوّية في غير مستواها هـ(من أعمال لسانّية تراثّية،لخير دل392ابن جّني)

ساني الكالسيكي الخليلي،وذلك 
ّ
ساني)أفقي/شاقولي(،على غير ما كاّ عليه نرراؤه الّنحاة في الّتيار الل

ّ
الل

واهر 
ّ
في معالجة املاّدة في مستواها)أفقي/أفقي(؛إذ نجده يفّسر مباحث نحوّية غير قليلة بالر

،وفي أحاييّ بالعناصر الفونولوجّية من الفونيمات البسيطة ومافوقطعّية،وهو الفونولوجّية واألدائّية

؛
 
سانّية الكّمّية رأسا

ّ
 إو ما يصّب في الفلسفة الل

ّ
 تائجالنّ  وفي،قيقناول العلمي الّد باين في التّ ما التّ ن

  رنريفي التّ املستشرفة، و األفاقوفي املأمولة،
ّ
 .همن وراء ذلك كل

 هذا؛
ّ
 ومل

ّ
ر األكث ةبما تحمله خصائصها العلميّ ة،قيقلى العلوم الّد إقرب أسانيات ا كاّ حقل الل

 
 
ّّ تالقحها1صرامة   ةبق بنتائج طيّ دقد يغة،قيقالّد  ةراسات العلميّ ّد الو  ،فإ

ّ
ّو من منها ما يك ولعّل ؛مارالث
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 في الّد  ةالفيزيائيّ  استثمار نتائج فلسفه الكّم 
ّ
 ةحويّ النّ  ةلتفسير الوظيف،ساّ العربي الحديثرس الل

 
ّ
 الناول تّ ال ّّ أّ تبيّ ة،إذ غويّ الل

ّ
  ةالبني ث قد عاملالحدي يسانل

ّ
لى عناصرها إرر بالنّ ة سانيالل

 (تشغل وظائف لغوّية ونحوّية اسم وفعل وحرفة،وهي وحدات كلم)رفميّ و امل
ّ
 أالعربي ساّبالل

ّ
ّ ،إال

ساني الكّمي يعامل البنية بالّنرر إلى عناصرها 
ّ
صل فمالتّ  في ة الكّم املتناهي الفونولوجيّ الّتصّور الل

 
ّ
 لنّ ا تخّص  ةيّ كّم  ةوما تشع به هذه العناصر من خصائص فيزيائيّ ،سانيالل

ّ
ق من فس املتدف

 .اتهاملميزات املخرجّية للفونيم ذ تخّص حركّية  ةوميكانيكيّ ،الرئتيّ

ة:  اإلشكالي 

ّ ،شكال البحثي في هذا املوضوعر اإل ل ما يتصّد وّ أ لعّل  حقل  لقرابة بيّا ةؤال عن صّح من الّس  ما يكو

 ال
ّ
وهي  ةلفيزيائيّ ا الكّم  ةوبيّ فلسفة،نسانيّ العلوم اإل ةمن الباحثيّ من زمر  ر كثير  وهي في تصوّ ،سانياتل

 وجّية،أنثروبول لتقع في تفسير ظواهرة،قيقللعلوم الّد  ة الحديثةالعلميّ ررّية الن ة مخرجاتمن جمل

 مو واإلجراءات،نهج في امل ةصارم ةبمعايير علميّ 
ّ
 .تائج باالحتمال الرياض يالنّ  ةعتوق

 ةاملقارب ةسؤال يليه عن صّح ،بيّ الحقليّ العلمييّ ةالقراب ةفي حال صّح اإلشكال،ويزيد على هذا 

 ة،جرائيّ إ ةلسانيّ  ةلتكّو مقاربة،يّ الكّم  ةفيزيائيّ ال
ّ
 ال

ّ
ة، الكالسيكيّ  ةحويّ والنّ  ةغويّ تي تتناول املباحث الل

ك
ّ
ل ماضانها،وتفّسر  لتفك

ّ
 ديناميّ جزئّياتها وتحل

ّ
في الشرح  ةر ّس وقد كانت من قبل متع؛ليهاإتي تحتكم اتها ال

  .في الفهم ةمبهم

 هذا من الّس  إلىيناضاف 
ّ
 في الحقل ااإلجرائّية، العلمّية املقاربةر الكفائي لهاته ؤال عن املؤش

ّ
 سانيلل

 ،اقتحمت ميدانا وقد
 
  ةمولأتائج املا ياضع النّ مّم ؛عنها يبدو عند بعاضهم بعيدا

 
 يّ مجهر  منها موضعا

 
ويرام  ،ا

اجّية ة في الحجقوّ الو ،في املنطق ةواملكنة في التناول،صانمن حيث الرّ ،نتائجهاطيب ك تقدير امن ذ

واهدانتاملو األكاديمّية،
ّ
  العلمّية... ة في الش

  ةاملقارب ههات ةسؤال عن مدى استجاب،ئيسالرّ  اإلشكالويردف على هذا 
ّ
منهج لل ةيّ الكّم  ةسانيّ الل

 ؛العلمي واملنطق القويم
 
  ةفي معالج وقد وضعت سبيال

ّ
  ةحويّ والنّ  ةغويّ املباحث الل

ّ
 ة.راثيّ الت

حوي لعمل لن: 
 
فسير الكمي  الوظيفي الن

 
 آلية الت

 .cvc("3)لن:"

ّّ األصل فيها وفي لم 207؛ويرى الفراء)2حرف  نصب  ونفّي  واستقبال   ؛وقد أبدلت ألفها نونا في الهـ(أ

،وهي ليست 3وميما في لم لن
 
ّّ العربّية على إبدال الّنّو ألفا .وال يرى ابن هشام هذا الّتخريج،بدعوى أ

؛من ذاك في قوله 4غير معكوسه



الن حوي ة الوظيفة تأويل في الفيزيائي ة الكم   فلسفة إسقاطات،  522 د  صنديد  مغني نجيب محم   

.ويرى ﴾6و﴿﴾5﴿تعالى:

ّّ األصل فيها)ال+أّ(بحذف 8هـ(189وتابعه الكسائي )7هـ(175الخليل)  وبعدها األلف أ
 
الهمزة تخفيفا

 9اللتقاء الّساكنيّ
 
 .وعلى هذا يكّو تصور الخليل والكسائي على الّنحو اآلتي:10؛وال يراه ابن هشام أياضا

(  أ ) +  (ا  )ل ]
ْ
   ]  َل ا  + بعد الحذف األّول [ ن

ْ
   ن

ْ
 [ :الن

 [+c)cv+ ( )vvc( [                   ]+   (c)  c(vv)] (:cvvc) 
[   بعد الحذف الثاني] )ل+ا(  + )ن( [  

ْ
 ]ْل+ ن

[+ (c)     c(vv)[                     ]c + c ]  العربي يخرج عن النرام املقطعي 

ول بإسقاط القوقد تبّيّ من البرهنة للّنمذجة الّسوالبية فيما ذلك مّما ذهب إليه الخليل والكسائي،ب

العلمّية إذ يخالف النرام الفونولوجي العربي،وبما تحيل عليه  األلف للّساكنيّ ال أساس له من الّصّحة

؛وذلك 
 
ّّ ا هموجهيّ:أول منقوانيّ فيزياء الّصوت أياضا ا ك ،و )حركة طويلة(ت  طويل  ئاأللف صاأ

ّ
اّ مل

 لالّصائت 
 
  فال يعّد ،الّساكن لّصامتنريرا

 
  هما أّنها لو كانت،وثانيوال يعامل معاملة الّساكنساكنا

 
 -ساكنة

 -ا هو متصّور كم
ّ
لخلصت الّنمذجة االتقاء صامتيّ ساكنيّ على غير املنرومة الفونولوجّية العربّية.إال

ه قد يحتمل في القول بحذف األلف اختزالها في الفتح وهو بعاضها وصائتها القصير؛ليصر األمر إلى هذا:
ّ
 أن

(  أ ) +  (ا  )ل ]
ْ
   ]  َل ا  + بعد الحذف األّول   [ ن

ْ
   ن

ْ
 [ :الن

 [+c)cv+ ( )vvc( [                     ]+   (c)  c(vv)] (:cvvc) 
[ بعد االختزال الثاني] )ل+ َ (  + )ن( [  

ْ
 ]َل+ ن

[+ (c)         c(v)[                    ] cvc ]  

،أو املحذوفة عند 
 
ّّ الهمزة املبدلة ألفا هذا؛ويناضاف إلى أمر وجب الّدّل عليه وتيسير فهمه،وذلك أ

ما هي مخّففة كما هو مشهور لدى جمهرة القّراء،وقد 
ّ
مجاورتها األلف،كما هو التصّور في الكالسيكي،وإن

 
ّ
ئصها ق،بعد تغاير خصايكّو في ذلك تخفيف لخصائص الفيزيائّية الكّمية من زيادة الّنفس املتدف

تي تخّص املخرج الفونيمي عند الحنجرة،وذلك أّنها تتزحزح عن مخرجها إلى منشأ 
ّ
الفيزيائّية امليكانيكّية،ال

تي 
ّ
ب عنه انفراج صغير في الوترين الّصوتييّ،تقّل معه الفرقعة الفونيمّية ال

ّ
األلف، يتقّدم طفيف،يترت

؛فالهمزة كانت للهمزة األصلّية،ويحدث هذا االنفرا
 
ق األلف وهي ليست الفا

ّ
 للنذفس أشبه بتدف

 
قا

ّ
ج تدف

ما همزة غايرت من خصائصها الفيزيائّية الكّمّية وامليكانيكية 
ّ
،وإن

 
املخّففة في تعبير القّراء ليست ألفا

الحركّية،بتقّدمها إلى منشأ األلف،فأخذت بعض خصائصها الفيزيائّية وامليكانيكّية،فكانت شبيهتها ولم 

غوي القديم.   تكن
ّ
 هي،مّما يتشاكل هذا األمر على بعض املشتغليّ بالحقل الل

  إذ لو كانت؛"لن"في"أنّية"،على نفي أصل11وقد زاد ابن هشام على هذا بعض االستدالل الّنحوي 
 
أصال

 لن أضرَب"متنع عندهم وهو جائز؛ال  فيها
 
 12وهو مذهب سيبويه الذي استدّل على بساطتهانحو:"زيدا
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،
 
 لألخفش الّصغير)ومذهب الجمهور أياضا

 
تقديم الّصلة وهي -في حال تركيبها-إذ ال يجّوز ،13هـ(315خالفا

 معمول 
ْ
.ولجاز عندهم أياضا وهو 14ههنا على املوصول)أّ(فمن باب أولى معمول الّصلة ذاتهاأن

 ممتنع؛نحو
 
 يعجبني أّ تاضرب"خالفا

 
ّّ ؛ويمتنع  ذلك في الحاليّ ففي األ 15للفّراء :"زيدا  أنولى بدايي أ

ا)غير تام(،على تقدير:ال قيام زيد،  ّ نحو:"لن)ال+أّ(يقوم زيد"كالم  وصلتها بعدها في تقدير مفرد،فال يكو

على معرفة دّو تكرار معمولها فال يجوز هذا،هو جائز في نحو:"لن)البسيطة(أقوم"وكالم  أنلدخول 

 .تام

بس في 
ّ
بس في تحديد العامل في املفعول،فلّما أمن الل

ّ
اهدين الّنحوييّ ملمح أمن الل

ّ
وقد يبدو في الش

اهد األّول جاز تقّدم معمول الّصلة على املوصول؛فال يتعالق هذا بالبساطة الفونيمّية أو 
ّ
الش

ب من البسيط بعض خ
ّ
ب للبسيط،إذ يأخذ املرك

ّ
ال يطابقه في صائصه،و بتركيبها،مّما تبّيّ مخالفة املرك

ما يباينه.  
ّ
 الّداللة وال ياضاده وإن

ه مبتدأ منسبك حذف خبره، وعلى 17هـ(285رأي املبّرد)16وقد رّد ابن هشام
ّ
في نحو:"لن أضرب"على أن

ركيب، ولو 
ّ
(،إذ لم ينطق بالخبر ولو مرة واحدة في الت

 
)خبر محذوف جوازا تقدير:)ال الاّضرب/مبتدأ(واقع 

 أو جواب لوال،  كاّ وجوبا لزم أّ
 
تي ال تصلح خبرا

ّ
يسد مسّده االستقرار كواو املعّية مفعولها،والحال ال

وأّما تقدير الخبر في نحو:"لوال زيد ألكرمتك"فجملة أكرمتك خبر لوال،وخبر للمبتدأ زيد،فسدت جملة 

 .18أكرمتك مسد خبر زيد،والكالم تاّم دّو مقدر  لإلغناء بخبر لوال ههنا

ّّ 19ورّده ابن هشام  بأ
 
ركيب االسمي واجبة الّتكرار ما لم تعمل؛نحو:"ال القدرة  الأياضا

ّ
الداخلة على الت

 وال األكل"على تقدير أصلّيتها في 
 
،في نحو:"لن أقدَر وآكَل"إذ ال يشترط تكرار العامل لنواقعة

 على املسألة،وأسقط شرط تكرار ال الّنافية 
ّ
عاملة في غير الالّناصب؛فلّما التبس هذا لدى املبّرد التف

 .20الجمل االسمّية

 داللة توكيد الّنفي فيل"لننّصه على إفادة" لّزمخشري،فيرأي ا21ابن هشام ردّ ولعّل ما يفّسر 

افه"
ّ
 كانت داللتها للّتأبيد،ملا تقّيد الّزمن لوأّنها ،23"أنموذجه"في تأبيد الّنفي ةداللعلى إفادتها لو ،22"كش

 ﴿:قولهفي  على خالفه لقومها،وهو عدم تكليم مريم بيوم في

   

﴾24،مل لهذا املعنى كانت إذ لو 
 
 ﴿في قوله: ا تكّرر لفظ أبدا

 ﴾25  ههنا ،وهو غير سائغ. 
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  أصلّية في دعوى  سبق وقد يستدّل بما
ْ
ن
َ
،فقد م خّففةكونها شبيهة بأّ امل ؛إذ ُيحتمل فيلن في أ ّّ ن أ

ن   من تحمل منها بعض هاته الّداللة
َ
قيلة لللّتوكيد، وهي أ

ّ
ّّ الث  قدف،يدوأّما نفي داللة الّتأب،لّتوكيدكما أ

ّ يُ   الكّم املو  ها،منالّنّو  في ينيمو الكّم الفمحصورة "لن"فّسر بكو
 
"مقطع  cvcقطعي على أّنها"محصورة

 األمر  ليس،وهو ما مقفل  
 
ويل، ال  ؛إذ يوحي صائتلن أصل  فيوهي  ال فيكائنا

ّ
ن وفرة وما يتشاكل عنه مالط

ق الّنفس من الرئتيّ إلى الفّم قطعياملو  ينيمو الكّم الف
ّ
ي الّنفي ،إلى طول الّزمن املستغرق ف،وذلك بتدف

 املخرج امليكانيكّية الحركّية تخّص و  بما توافر لها من الخصائص الفيزيائّية الكمّية الّتأبيدفتدّل بها،

ذات الحصر الكّمي الفونيمي واملقطعي،فانعكس ذلك على  لن لّصوتي ألي فونيم،وهو غير متوافر فيا

ت عليه الّزمنانحصار 
ّ
ده ما جاء في منفي .ال،فلم تكن للّتأبيد كالذي دل

ّ
لقرابة ،على عقد صلة المويؤك

ّّ الّنحوّية املتعالقة بالّنفيبيّ لم ولن،في القرابة الفونيمّية واملقطعّية الّسوالبّية،والوظيفة  ،إذ تبّيّ أ

اعلى نقيض 26منفي لم قد يّتصل بزمن الحاصر وقد ينقطع
 
املستمر في الحال،بما توافر من تماّد األلف  مل

الشبيهة بلم  نل والكم املقطعي املفتوح،لينتج في االستمرار في زمن الحال؛واألمر قرينه فيما هو كائن في

تي الّزمن لداللة الّتأبيد.27في في االستقبال القريب دّو تأبيداملحصورة الّزمن في النّ 
ّ
 ،وال الّنافية ال

منهم ابن 28عند جماعة   وذلك-لن وهي أصل  في-النريرتها ك لّدعاءداللة ال لن تأتييحتمل أّ و 

وا بقوله:؛29عصفور 
ّ
 وقد استدل

 ِزلـ 
َ
م  ال

ُ
ْم ث

ُ
ِلك

َ
ذ
َ
وا ك

ُ
َزال

َ
ْن ت

َ
اِلًدا ÷    ل

َ
ْم خ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
وَد الِجَباِل  ـت

ُ
ل
ُ
 .30خ

 :﴿  قوله أخرج بعاضهم وقد

    

  

﴾31 فعل الّدعاءداللته على من ّّ م الّدعاء،وحّجتهم أ
ّ
:يا ،على تقدير املعنيال ُيسند للمتكل

 للمجرميّ
 
 هذا بقوله: 33ابن هشام .وردّ ،على اإلخبار ال على الّدعاء32رب لسبب إنعامك علّي لم أكن ظهيرا

 ِزلـ .................  *
َ
م  ال

ُ
وَد الِجَباِل  ÷    ث

ُ
ل
ُ
اِلًدا خ

َ
ْم خ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 * ـت

اهد القرآني أو 
ّ
ذي يعتلي املوجة الكالمّية املتحاضر في الش

ّ
ولعّل في استحاضار طونيم الّتنغيم،ال

اهرة اللغوّية القديمة،والسيما هو يحمل الخصائص الفيزيائّية الكّمّية 
ّ
عري،ما يفّسر هاته الر

ّ
الش

 ّّ ذي تاضّمها الّسياق ال لنوامليكانيكّية الحركّية تخّص أسلوب الّدعاء،فإ
ّ
 يخرج عن سياق ال

تي للّدعاء وهي أصل 
ّ
؛ويناضاف إلى شبهيتها لـ:ال ال

 
الّدعاء،فتكّو في موافقاته الّداللّية،لتكّو للّدعاء أياضا

 الّنبض الفونولوجي،بما يحمل من الخصائص الفيزيائّية الكّمّية وامليكانيكّية 
ّ
ا يخف

ّ
فيها.واألمر بنريره مل

ّّ هذا ينعكس على الّسياق املستحاضر الحركّية لغير داللة الّدعاء،وهي خصا ئص لطونيم مستحاضر،فإ
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ذي ياّضّم األداة الّنحوّية 
ّ
اهدين،وال

ّ
،مّما يرّجح أّنها لغير الّدعاء ههنا؛وقد يقع هذا في رّد ابن لنفي الش

 هشام الّدعاء بها.

  لم ـبـ،و 34بها فتقع في صدر جوابه ُيتلّقى القسمقد و هذا؛
 
  في الّنادر جّدا

 
 قوله: ؛ومنه35أياضا

ْيَك بِ 
َ
وا ِإل

ُ
ْن َيِصل

َ
     ÷ْمِعِهْم    َج وهللِا ل

ً
اِب َدِفينا َد في الترُّ َوس 

ُ
ى أ  .36َحت 

؟فقال:نعم،وخالقهم لم تقم عن "قيل لبعاضهم:في صدر جواب القسم،ف لموأما في شاهد  ألك بنّو

ّّ القسم،على تقدير:" ل حذف جواباحتمرأى ابن هشام ا،و 37"مثلهم منجبة ها بعداستأنف "و لي لبنيّ إ

 .38"لم تقم عن مثلهم منجبة"جملة النفيب

ونيم تلّقي القسم بلن في صدر جوابه،إذ يحمل تنغيمه وموجة الكالم املستحاضرة فيه 
ّ
فقد يفّسر الط

وإّ املروي -ملسياق القسم،وكذا  لنخصائص القسم الفيزيائّية الكّمّية وامليكانيكّية الحركّية،لتوافق 

 -فيها نادر  
ّ
 أن

ّ
ع ابن هشام من االستئناف بلم وما بعدها، إال

ّ
.وأّما ما كاّ من توق

 
ع جّدا

ّ
ه بهذا الوصف متوق

واحتمال حذف الجواب،فقد يكّو بخفض الّنبض الفونولوجي،فتتغاير خصائص الّتنغيم،وما يعتليه 

ونيم وما يحمل من خصائص الفيزيائية الكّمّية وامليكانيكّية الحركّية،فسلبت الّسيا
ّ
داللة  قمن الط

ع حذف الجواب،ويحتمل داللة االستئناف بعده.وقد يفّسر 
ّ
القسم بتغاير هاته الخصائص،فيتوق

؟فقال:نعم  ، باملفصل الّصوتي املستحاضر؛من ذاك:"ألك بنّو
 
احتمال االستئناف أياضا

 ثّم استأنف الكالم"لم تقم عن مثلهم منجبة"؛وعلى استئناف الكالم 
 
 لطيفة

 
وخالقهم"،وبعدها سكتة

اهد الّنحوي.
ّ
ع املعربّو جملة االستئناف في الش

ّ
 يتوق

ه يرى احتمال أّ اختزل الشاعر األلف في الفتح 39لنبعاضهم الجزم بـ يرى و 
ّ
 أن

ّ
،وال يراه ابن هشام،إال

عرّية
ّ
 استشهدوا بقوله:قد و ؛40القصير على الاّضرورة الش

ْم 
ُ
 َبْعَدك

ُ
ت

ْ
ن
ُ
َياِدي َسَباَيا َعز  َما ك

َ
ْن     ÷  أ

َ
ل
َ
يِن َبْعَدِك يْح ف

َ
َعْين

ْ
ُر  َل ِلل

َ
ظ

ْ
 .41َمن

               وقوله:

 ِمْن َرَجاِئَك َمْن 
َ
ْن َيِخِب اآلن

َ
هْ    ÷    ل

َ
ق
َ
َك ِمْن ُدوِن َباِبَك الَحل  .42َحر 

 في داللة الّنفي،وباينتها 
 
تي للجزم،وقد قاربتها أخوة

ّ
 بشبيهتها بلم ال

 
وقد تكّو ظاهرة الجزم بلن مؤّولة

ّ في العمل  ّ باملاضارع،فتكو  أّنهما يّتصال
ّ
 للماضارع و لنالّنحوي،إال

 
لنفي املض ي  مللنفي االستقبال ناصبة

ا حصلت القرابة وحصر الّتباين بينهما،السيما الفونيمي في الّنّو 
ّ
وجازمة للماضارع في مقابل ذلك.ومل

ّّ هذا قد يشفع لها في العمل الّنحوي،تطابق cvc("3وامليم،واملقطعي املوّحد في الّنوع الثالث:) لن لم "،فإ
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ع منها هذا على ما توافرت له من الخصائص الفونولوجّية 
ّ
في الجزم فتجزم املاضارع بعدها؛وهو وهو متوق

ق بالّداللة في أصل الوضع،من ارتباط الّنفي بالجزم في أّ يقع الثاني 
ّ
تي تحدث الجزم.ويزيده أمر متعل

ّ
ال

ّول)ث معاجم(؛مّما يرّجح أّ يكّو الجزم بلن نرير ما كاّ من نهي بال،وكذا الّدعاء املنفي في دوال األ 

.
 
 أياضا

اهرة الجزم بلن ههنا،بجزم الحركة واقتطاع كّمها الفونيمي 
ّ
اهدين الّنحوييّ الر

ّ
وقد يحيل الش

ْن يْح  واقتصار طولها،من األلف إلى الفتح،وهي فرع  عليه،في قوله:"
َ
ل
َ
ْن ّ في:"فتحة إلى الّسكو "،من الَل ف

َ
ل

عرّيةَيِخِب 
ّ
ذي يترجم املوقف 43"؛على غير الاّضرورة الش

ّ
،وقد يحتمل في تفسيرهما املقام الّتنغيمي،ال

 في األجزاء الفونيمي،ويرتسم في الجزم وهو يحمل عمل نحوي موافق 
 
عري،فيشاكل فونولوجّيا

ّ
الش

اعر،ويتر 
ّ
،هو لالجتزاء والجزم النفس ي الوجداني لذات الش

 
ب عن هذا الجزم اجتزاء األلف فتحا قصيرا

ّ
ت

اهد الثاني؛وقد عهد الّدرس الّنحوي مثل هذا؛ومنه بيت 
ّ
اهد األّول،وبتسكيّ الفتح وحذفه في الش

ّ
في الش

 امرئ القيس:

َرْب فالَيْوَم 
ْ
ش

َ
ْحقب   أ

َ
ًما من هللِا وال واِغِل  ÷   غيَر ُمست

ْ
 .44إث

 ّّ ّّ شبهيتها بلم في الوظيفة  لنوقد يعاضد ظاهرة الجزم بلن،القول إ  غير بسيطة؛وذلك أ
 
مركبة

هو رأي الفّراء، فيها،و  لمو الالّنحوّية ههنا،وفي الّتقارب الفونيمي واملقطعي،يزيد في حّجّية القول بأصلّية 

ّ  أنو ال يناضاف إلى القول بأصلّية ّّ وظيفة فيها مسنلن  فيها،لتكو  على القوليّ،وُيهتدى إلى أ
 
بة

ّ
دة مرك

 إلى أّ باعتبار التّركيب فيها لدى الخليل والكسائي.

ة : حوي 
 
صب الن

 
ة لوظيفة الن  اآللية الكمي 

ساني تتّبع وظيفة الّنصب الّنحوّية وما يتعالق 
ّ
اآلكد في الحديث على نواصب املاضارع،يحّتم على الل

-في أثناء ذلك -يحّتم عليهبها،في مسلك تنازلي شاقولي،إلى أّ يصل بها األمر إلى منتهاه في أصل الوضع،و 

تي ترتبط 
ّ
تي ترتبط فيما بينها،والعالقات األفقّية شاقولّية ال

ّ
معرفة عالقاتها األفقّية أفقّية الجانبية ال

اقول.ولعّل ما يمكن العروج عليه في املسلك)الفونيمات(الحركات العربّية الّنحوّية،بعّدها 
ّ
بمحور الش

سانّية داخل البنية،وكذا عالقاتها في مورفيمات إعرابية أو بنائّية،والبح
ّ
ث في عالقاتها في املستويات الل

ساّ،وتقع 
ّ
امليادين الحيوّية للفرد العربي األّول في جزيرة العرب،من أحواله الّنفسّية،وما ينعكس على الل

 la"واالجتماعّية"la psycholinguistiqueمعالجته في حقلي اللسانيات الّنفسّية"

sociolinguistique"ومن حيث بيئته الجغرافّية،ويعالج ذلك في مجال اللسانيات الجغرافّية،"la 

linguistique géographique""ّومن حيث أحوال أخرى لهجّية،وتصّنف في ميداla 
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dialectologie"45ت نحوّية ،ومنها إلى دالالت دالال هذا  فّسر؛فمن ذاك إحصاء الحركات العربّية،إذ قد ي

تراكيب البنية التي تاضّم هاته الحركات، فهي تطابق الّدالالت املستنطقة من سياقّية مسوقة في 

 دوالها
 
 وقّوة

 
 ومنها الاّضّمة، ،ثقال

 
 وضعفا

 
 ومنها الفتحة والكسرة. وخّفة

ّّ املفتوح في عمومههذا؛  من نر47،واملنصوب في خصوصه46وقد تبّيّ في العربّية أ
 
 من رهي،أكثر دورانا

ساّ ابله في أحكام النّ يققد الحركات العربّية،و 
ّ
ّّ اإلعراب أصل  في الل حو من املعربات،ألّنهن أصول كما أ

العربي،فقد قابلت العربية كثرة دوراّ مورفيم الفتح البنائي ومورفيمات الّنصب،بكثرة املفاعيل 

 بخّفة الفتح 
 
رّدد والّدوراّ مفّسرا

ّ
الّنرر إلى على األلسنة،وبالفونولوجّية واملنصوبات،وقد يكّو سعة الت

موطن الفرد العربي األّول في جزيرة العرب فإّنها مستوية في أغلب أصقاعها،مّما قابل الفتح في استوائه؛ 

 مورفيم الاّضّم 
 
 واأليسر حركة.وقابلت العربية أياضا

 
 كّما

َّ
 ودورانا لألخف

 
فأعطت العربّية لألكثر ترّددا

 ،وهو أقّل من املنصوب ح49باملرفوع النحوي 48اإلعرابي
ّ
ة املرفوعات،الّدال

ّ
 بقل

 
ا
ّ
 ة على الُعْمدية الّنحوّية،ر

ويل،للُعمدات الّنحوّية هي أقّل 
ّ
،وهو الفونيم الخلفي الوحيد بنوعيه القصير والط فأعطت العربية الاّضمَّ

،
 
سانية العربية.واألمر نفسه في املكسور االسمي عددا

ّ
 للواحد في التّراكيب الل

ّ
إذ قابلته 50وال تكّو إال

 51بّية باملخفوضالعر 
 
 وإعرابا

 
ة املخفوضات عددا

ّ
 ،وهو أقلّ ،وهو أقّل من نريريه املنصوب واملرفوع لقل

؛من 
 
،ومن التاضميّ املعنوي في غيره داللّيا

 
 في العربّية،الرتباطه بما قبله في العامل الّنحوي وظيفّيا

 
شأنا

،وقد عيب في مواطن من ذاك املخفوض بحرف الخفض واملاضاف إلى ما قبله،واملخفوض على الجوار

ير ،وهو نر.وكذا قد قابلت العربية املجزوم الفعلي،وهو أقّل األحوال الّنحوية جمعيهاشواهد العربّية

 ّ ،باألقّل 52للمكسور االسمي في األفعال؛إذ ال جزم في األسماء،وال خفض في األفعال،والكسر أخو الّسكو

 وإعرابا
 
 في اإلعراب وهو باب .وقابلت حال الّساكن،وهو أكثر األح53حاال

 
وال جمعيها،باألقّل شأنا

وقد يوافق هذا حال الفرد العربي األّول في املوطن العربي األصل في الجزيرة،من أحوال العيش الحروف.

االجتماعّية الّساذجة،وما يعيشه من ضعف املكنة املاّدّية في ذلكم الحيّ،فينعكس ذلك على حال 

ساع الّنفس،إذ ال تنشغل باملوجودات 
ّ
ّ من ات ّ والهدوء،بما يكو تها ولسذاجتها،وحيث يسودها الّسكو

ّ
لقل

 األفق الّزمني؛كل هذا ينعكس على كثرة دوراّ الّسكّو في باب املبنّيات والحروف في بابها.

لى ما كاّ ،وعلنهذا؛وعند الوقوف على الخصائص الفيزيائّية الكّمّية والحركّية امليكانيكّية للحرف 

ه من الاّضرورة وضع االحتمال الفونولوجي في أصله،من جماع 
ّ
من الخالف في أصل وضعه وما آل إليه،فإن

ّّ نواصب املاضارع  سانّية املتاضافرة،من ذاك:لن حرف نصب ونفي واستقبال،وقد تبّيّ أ
ّ
القرائن الل

،وتقع في مسائل إضمار أّ حرف مصدري بمعنى أّ وتعمل عملها كيأربعة:)أّ+لن+إذّ+كي(،وقد تقع 
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،مّما يصّفها في قاّصة 
 
،وبجماع نواصب املاضارع]أّ+لن+إذّ+ أنبعدها على الوجوب والجواز أياضا

ر أصلّية 
ّ
" liquide،ويعاضده شركة نواصب املاضارع في فونيم الّنّو املائع"لنفي  أنكي)أّ([يقوى مؤش

الثouvertواملفتوح"
ّ
 :"cvc("3)"وفي املقطع الّصوتي الث

 "cv-cvc("3-1إذن) /"cvc" (3) ≡ )أن( كي ≡ لن ≡ نأ

ّّ ضوابط العلم الّدقيقة تستوجب دراسة املحتمل الفونولوجي في لن   أ
ّ
وعلى الّرغم م هذا األمر إال

ه؛وهي على الّنحو اآلتي:
ّ
 كل

 "([ ؟؟cvc""3أن)" +"(cvc""3] لم)" ≡/ لن 1       

          V 
 "([ ؟؟cvc""3أن)" +"(cvv""2] ال)" ≡/ لن 2       
          V   

 "([ ؟؟cvc""3لم)" +"(cvv""2] ال)" ≡/ لن 3       

ر  
ّ
م،الذي يؤش

ّ
الث ضّمه لفونيم الال

ّ
ولعل املالحظ على هذا املحتمل الفونولوجي في أحواله الث

ّّ لمو العلى حرفي الّنفي   أ
ّ
م هو للّنفي ذاته ،ويبقى الفونيم-وبالّنرر إليهما -،إال

ّ
ه فونيم الال

ّ
ذي  يتبّيّ أن

ّ
ال

تي تصحب الّنفي؛وكّل هذا يعاضد  لموامليم في  اليليه من األلف في 
ّ
،يتعالق والّداللة الّزمنّية ال

 
خالفّيا

 يحّدد داللة الّزمن املنفي فيهبلنالّنفي 
 
.وألجل هذا الفعل املاضارع لالستقبال ،فيكّو الّنّو فيها خالفّيا

الثة:
ّ
 وجب استرهار بعض الخصائص الّنحوّية ألحرف الّنفي الث

حرف نفي قد يّتصل بماض ي الّصيغة كما يّتصل باملاضارع،فيكسبهما داللة "(cvv""2ال)" -

تي كانت لهما دونه،فيخرج املاض ي عند اقترانه به،من زمن املض ي إلى االستقبال؛
ّ
ن مزمنّية،غير ال

ذاك داللة الّدعاء في نحو:"ال عافاك هللا تعالى"،ويخرج املاضارع من زمن الحاضر إلى االستقبال 

.يناضاف إلى الّزمن الّرئيس،إذ تّتصل ال باملاض ي الّصيغة ويبقى على حاله في زمن 
 
أياضا

 املض ي؛ومنه بيت جرير:

 

 

 
َ
رف

َ
ض  الط

ُ
غ
َ
َمير   ف

ُ
َك ِمن ن

 
 و  ÷    ِإن

َ
ا بلغت

ً
عبـ

َ
 .54ال ِكالبافال ك

حرف نفي وجزم وقلب،تّتصل باملاضارع فتقلب زمنه من الحاضر إلى زمن املاض ي،وقد "(cvc""3لم)" -

 .55يستمّر به إلى زمن الحال
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 حرف نصب يّتصل باملاضارع فيقلبه من الحاضر إلى االستقبال."(cvc""3لن)" -

ا تستنطق الخصائص الفيزيائّية الكّمّية والحركّية امليكانيكّية للفونيمات الفارقّية   
ّ
ومل

ق وحركة 
ّ
ّّ الّتماّد الكّمي للّنفس املتدف ،فقد يتبّيّ أ الث:ال ولم ولن من ألف وميم ونّو

ّ
ألحرف الّنفي الث

ح حرف الّنفي 
ّ

ساّ املستوي في قاع الفم واسترسال الهواء،قد يرش
ّ
وي ذا الالل

ّ
ل املقطع الّصوتي الط

املفتوح،لئّ يتماّد في الّزمن من املض ي إلى الحاضر إلى املستقبل،فيكّو استغراقه في الزمن من الجانبيّ 

سبي في امليم املائعة قد يرشح
ّ
ّّ الغلق الن ذات م ل املاض ي واالستقبال وما بينهما من زمن الحال.كما أ

سب
ّ
ّّ الّنّو املقطع الّصوتي املغلق،في انقطاع الن ي للزمن في املاض ي،وقد يتجاوزه إلى الحال.في حيّ أ

ح 
ّ

 من امليم،وإّ كاّ هذا يرش
 
 وأكثر نفسا

 
م لأّ تكّو لالستقبال في مقابل  لنالغالقة وهي أوسع مخرجا

ذي كاّ للماض ي. وقد يكّو هذا مفّسر بما يلي:
ّ
 ال

 االستقبال*الحاضر                                       *                             املاض ي*                
 ال كعبا بلغت)زمن عدم بلوغ كعبا(               قد يبقى عليها                        أصبح بهاته الصفة 

 مطالب بالفطنة     أصبح ذا فطنة                                          "ال يلدغ املؤمن...")من زمن القول(         
 ال عافاك هللا)من زمن القول(             استمرار هاته الدعوة                                                                                           أصبح مدعو عليه 

 

 

قد يتبّيّ من املرونة الفونولوجّية في فونيم األلف املتماّد،أّ تّتصل ال الّنافية   

بالّصيغتيّ املاضية واملاضارعة،فيستغرق بها الّزمن:من زمن القول وهو الحاضر في نحو:"ال كعبا 

بلغت"،وهو زمن عدم بلوغهم كعبا،ثّم يصبح ذلك من املاض ي،وقد يستغرق الّزمن بهاته الّصفة في 

ا يتقادم -وهو زمن القول -ستقبل.ومن الحاضرامل
ّ
،ومل

 
إلى املستقبل في نحو:"ال يلدغ املؤمن..."ليكّو فطنا

 في نحو:"ال عافاك هللا تعالى"
 
حاضر زمن وال-به الزمن يصبح ذا فطنة. ومن الحاضر إلى املستقبل أياضا

 اض ي. هذا مدعوا عليه في املفتستمّر هاته الّدعوة من قائلها في املستقبل،ويصبح املقول فيه -القول 

 

 

 االستقبال*الحاضر                                               *                       املاض ي*                

 يستمر في الحاضر(±ماض ي الداللة                     "فلم يرفث"مضارع الصيغة)              
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 ال يحث في املاض ي                         لن نبرح)+ يستمر في الحاضر إلى املستقبل( 

 

ّّ الغلق الفونيمي الكّمي في ميم   ،قد يكسبه مكنة قطع الّزمن فيلم وقد يقع في مقابل ذلك أ

ه ممكن وإّ
ّ
ن للّزمن االستمرارية في الحاضر،وأن

ّ
ّّ نسبية الغلق تمك ل)ابن ق الحاضر وقلبه املاض ي،وأ

ّّ سعة نفسها الفيزيائي الكمي،ومخرجها في شّقه  ،فإ هشام ابن مالك(.وأما الغلق الفونيمي في الّنّو

امليكانيكي قد يكسبه من استغراق الّزمن به من الحاضر إلى االستقبال،دّو الّنفي بلن في زمن املاض ي، 

 بالنرر إلى شّدة اإلغالق الفونيمي عند قرانه بامليم.  

 النتائج واملناقشةعرض 

 طيّ يبما  كاديمي املتواضعثمار هذا البحث األقد تينع 
ّ
فاق آفتح له وي،ساني العربيب خاطر الباحث الل

سرس الالّد 
ّ
 ،نرير العلميبواب التّ أاني العربي على ل

ّ
 املنطق ةرصانو العلمي  املنهج  ةصرام لىإذي يحتكم ال

 إلى و الّرياض ي،
ّ
يّ ،السيما حوغير هذا من شروط البحث العلمي الحديث،فسيرق التّ معو املسلك  ةدق

 ة،بينيّ  اتفي دراس ةقيقالّد  ةالعلميّ اقترانه بالحقول 
ّ
 لتقع في تفسير كثير من الر

ّ
  ةغويّ واهر الل

ّ
ة راثيّ الت

 ،هيبالرّ  في ظل التطور العلمي ةمبهم ةولكنها عصيّ ة،نل هيّ وّ وقد كانت تبدو في تناولها األ ة.حويّ ومنها النّ 

 سطحيّ و  ال بسيطوّ ويلها األ أصبح تأوقد 
 
حو لنّ بواب اأفتح  ةعادإ ةا فرض ضرور ممّ دقيق وعميق؛ وغير ا

 مام الّد أالعربي 
ّ
اشتغال هذا  ث،من ذاك مخرجات لسانيات الكّم.وقد كاّساني البيني الحديرس الل

 فيما يلي: كانتف نلالبحث على حرف املعنى 

ساني الحديث،ا/ 1
ّ
راثّية،في محاوالته الحثيثة يحّتم الّدرس الل

ّ
ذي يشتغل على املباحث الّنحوّية الت

ّ
ل

ه ضرورة الخروج إلى العلو الّدقيقة
ّ
فسير القاضايا لتقع في ت -ومنها الّدرس الفيزيائي الكّمي -لتفسير ماضان

 الّنحوّية الكالسيكّية العالقة.

سانّية املقاربةتعطي  /2
ّ
 رس النّ ملباحث الّد  ةقراءات جديدة يّ الكّم  الل

ّ
نحو  وتدفع به،راثيحوي الت

 الّد 
ّ
 ة القويمة.طر العلميّ ماز به من األ تنوما ة،الحديث ةسانيّ راسات الل

سانّية املقاربةتحمل  /3
ّ
وعلى املنطق ،ارمحوي الكالسيكي على املنهج العلمي الصّ رس النّ الّد  ةالكميّ  الل

 بعدها مقارب،صيّياض ي الرّ الرّ 
 
 تحمل في ثعلميّ  ة

 
 دقيقة

 
لى املباحث ي عسقاط الفيزيائي الكّم اإل  ناياهاة

  ةحويّ النّ 
ّ
 ةراثيّ الت
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4/  
ّ
  ة،وهوي بنتائج علميّ ساني الكّم يثمر املنهج الل

ّ
 رس النّ ذي يتناول الّد ال

ّ
إجراءات ،براثيحوي الت

 في الّد  ةغايمنهجّية 
ّ
لغوي الفكر ال على ةاملستعصي ةكاديميّ األ اإلشكاالتالعمق في دقائق كذا و ة،ق

 .عنها ةجابلإل  ة  في محاوله جادّ ،التراثي

سانّيةتشق  /5
ّ
 إلى محاوالت تنريرّية لسانّية  ّيةالكّم  املقاربة الل

 
فظ تحة،حديث ةعربيّ طريقا

  ةالخصوصيّ 
ّ
 ة.املثاليّ  ةنيّ آالقر  ةنها تشتغل على املدوّ نّ أالسيما و ة،العربيّ  ةسانيّ الل

سانال ةتشكل املقارب /6
ّ
  ةيّ الكّم  ةيّ ل

 
 حاضاريّ  تواصال

 
 والّد  ا

ّ
 رس الل

ّ
ما ما كاّ من السي راثيغوي العربي الت

 التّ 
ّ
 األ في و،ل لدى الخليلوّ األ  ساني العربينرير الل

ّ
 ،وفيفي كتابه لدى سيبويهالكالسيكّية  ةسانيّ عمال الل

 
ّ
  ةسانيّ والقراءات الل

ّ
 الجديد في التّ ؛وهو الّتفّرع لدى ابن جني ةراثيّ الت

ّ
 .يمساني الخليلي القديار الل

ساني آ/ 7
ّ
 فاقيفتح املنهج الل

 
 علميّ  ا

 
 واعد ة

 
 في الّد  ة

ّ
ق به من لاوما يتع،ساني العربي الحديثرس الل

 ميادين علميّ 
 
 ة.نيّ آراسات القر ومنها الّد ة،موازي ة

راثي، /8
ّ
غوي العربي الت

ّ
ل املقاربة اللسانّية الكمّية أّي تعارض أكاديمي والّدرس الل

ّ
في ذ تقع  إال تمث

  ةخدم
ّ
غّوية وللمستعصيلسانيّ  ةفي قراءة،الكالسيكيّ  ةغويّ املباحث الل

ّ
ات ة عربّية حديثة للمستغلقات الل

 الّنحوّية.

 : املراجع

شر في القراآت العشر"لبناّ -
ّ
 )د/ت(.-)د/ط(-دار الكتب العلمّية -بيروت -ابن الجزري:"الن

"سّر صناعة اإلعراب" تحقيق:محّمد حسن (.م2007هـ/1428، )هـ(392ابن جنّي أبو الفتح عثماّ) -

 .2ط -دار الكتب العلمية -بيروت -ّلبنا -إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر

الحسيّ  "أألصول في الّنحو"تحقيق:عبد(.م1999هـ/1420هـ(، )316راج أبو بكر محمد بن سهل)ابن الّس  -

 .4ط -مؤسسة الّرسالة -بيروت -بناّل -الفتلي

"رسالة أسباب حدوث (. م1983، )هـ(428عبد هللا بن الحسن بن علي)ابن سينا أبو علي الحسيّ بن  -

ّياّ،ويحيى مير علم الحروف"
ّ
ّ الط تقديم ومراجعة:شاكر الفّحام،وأحمد راتب  -تحقيق:محّمد حّسا

غوي  -مشقد -سورية -الّنّفاخ
ّ
 .1ط -مطبوعات املجمع الل

سهيل،هـ(761بن عبد هللا)ابن مالك جمال الّدين محّمد 
ّ
 تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد" -"شرح الت

 .)د/ت(-)د/ط( -املكتبة التوفيقّية -القاهرة -مصر -تحيقيق:أحمد الّسّيد سّيد أحمد علي
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"شرح شذور (. م1988، )هـ(761هللا جمال الدين بن يوسف) أبو محمد عبد ابن هشام األنصاري 

هب"تحقيق:
ّ
 .)د/ط( -املكتبة العصرّية -صيدا -بيروت -لبناّ -د الحميدمحيي الّدين عب الذ

لبيب في كتب األعاريب"تحقيق:محيي الّدين عبد الحميد(.م2003هـ/1423، )ابن هشام األنصاري 
ّ
 -"مغني ال

 .)د/ط( -املكتبة العصرية- بيروت -لبناّ

 )د/ت(. -)د/ط( -عالم الكتب -بيروت -هـ(:"شرح املفّصل"لبنا643ّابن يعيش موفق الّدين) -

"ارتشاف (..م1997-هـ1417، )هـ(745-هـ645ي بن يوسف األندلس ي)أبو حّياّ محّمد بن يوسف بن عل

-املكتبة األزهرية للتراث -القاهرة-مصر-الاّضرب من كالم العرب"تحقيق:مصطفى أحمد الّنماس

 )د/ط(

 شّموني أللفية ابن مالك"هـ(:"شرح األ 929األشّموني أبو الحسن علي نور الّدين بن محّمد بن عيس ى)

 .)د/ت( -)د/ط( -املكتبة األزهرية للتراث -القاهرة-مصر -تحقيق:محّمد محيّي الّدين عبد الحميد

"الّديواّ (. م2000، )م(540-500(امرؤ القيس حندج بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل املرار

وابكة
ّ
إلمارات ا -وملحقاته بشرح أبي سعيد الّسكري"تحقيق:أنور علياّ أبو سويلم ومحّمد علي الش

راث والّتاريخ -العيّ -املّتحدة
ّ
 .1ط -مركز زايد للت

غوية"مصر(.م1971، )م(1977أنيس إبراهيم) -
ّ
 .4ط -املكتبة األنجلو مصرّية -هرةالقا -"األصوات الل

 .)د/ط( -مركز اإلنماء القومي -روتبي -"علم األصوات العاّم"لبناّ(.م1988، )بركة بّسام -

 .)د/ط( -دار غريب -القاهرة -ر"علم األصوات"مص(.م2000، )بشر كمال -

 .)د/ط(-دار بيروت -بيروت -لبناّيواّ""الّد (.م1986هـ/1406، )هـ(114-33بن عطّية الخطفي) جرير

بيب" (.2000هـ/1420، )هـ(1230لّدسوقي مصطفى محمد عرفة)ا
ّ
"حاشية الّدسوقي على املغني الل

 .1ط -دار الكتب العلمّية -بيروت -لبناّ -تحقيق:عبد الّسالم محّمد أميّ

هللا  عبد"تحقيق:القواعد والفوائد في اإلعراب"(.1993، )بو الحسن محمد بن محمد الشوكانيأ الخاوراني -

 .1ط -املعرفة الجامعيةدار  -سكندرية اإل  -مصر -بن حمد الخثراّ

"كتاب العيّ"تحقيق مهدي (.م1980هـ/1400، )هـ(175-100يل بن أحمد الفراهيدي)الخل -

 .1ط -مطبعة الّرشيد -بغداد -لعراقا -املخزومي،وإبراهيم الّسامرائي

 .5ط -دمشق -سورّية -الّدين قباوة "الجمل في النحو"تحقيق:فخر(.م1995هـ/1416، )الخليل
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"معاني الحروف"تحقيق:بن سليم العشا (.م2005هـ/1426هـ(، )384أبو الحسن علي بن عيس ى)ني الّرّما

 .1ط -املكتبة العصرية -بيروت -ناّلب -حّسونة الدمشقي

"معاني القرآّ وإعرابه"تحقيق:عبد الجليل عبده (.م2005هـ/1426، )هـ(311أبو إسحق إبراهيم) الّزجاج

 .1ط-دار الحديث -القاهرة -مصر -بيشل

شاف عن حقائق (. م2012 هـ/1433، )هـ(538ر هللا بن عمرو الخوارزمي)الّزمخشري أبو القاسم جا
ّ
"الك

الّتنزيل وعيّو األقاويل في وجوه الّتأويل"وبهامشه:"االنتصاف" لإلمام أحمد بن املنير،و:"تخريج 

اف"
ّ
اف" أحاديث الكش

ّ
اف من تخريج أحاديث الكش

ّ
للحافظ ابن لإلمام الّزيليعي،و:"الكاف الش

ربيني شريدة -حجر
ّ
 .1ط –دار الحديث  -القاهرة - مصر -تحقيق:الش

مكتبة  -القاهرة -"الكتاب"مصر(. م1982هـ/ 1402، )هـ(180شر عمرو بن عثماّ بن قنبر)سيبويه أبو ب -

 .2ط -دار الّرفايي -الّرياض -وديةواململكة العربية الّسع -الخانجي

تحقيق:حسن "سيبويه كتاب رح"ش(.م2008، )هـ(368أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن املرزباّ) الّسيرافي

 .1ط -دار الكتب العلمية -بيروت -ّلبنا -مهدلي،وعلي سّيد علي 

"شرح شواهد املغني"طبع وتعليق على (.م1966هـ/ 1386، )الرحمن بن أبي بكر جالل الدينالسيوطي عبد 

 -يروتب -لبناّ -الحواش ي:أحمد ظافر كوجاّ مذيل،ومحمد محمود ابن التالميد التركزي الشنقيطي

 .)د/ط(-لجنة التراث العربي الطبعة

بري أبو جعفر محّمد بن جرير)
ّ
"جامع البياّ عن تأويل (. م2001هـ/1422، )هـ(310-224الط

 القرآّ"تحقيق:عبد هللا ع
ّ
 .1ط -دار هجر -القاهرة -مصر -ركي بد املحسن الت

)القالي أبو إس "كتاب األمالي"تحقيق:صالح بن حنفي هلل (.م2001، )هـ(356ماعيل بن القاسم بن عيدّو

 . 1ط-املكتبة العصرّية -بيروت -لبناّ -وسّيد بن عّباس  الجليمي

 -يروتب -لبناّ -"املقتاضب"تحقيق محمد عبد الخالق عاضيمة، )...........(.د بن محمداملبرد أبو العّباس يزي

 .)د.ت( -عالم الكتب

 -"شرح الهداية"تحقيق:حازم سعيد حيدر(.م1995هـ/1415, )بو العّباس أحمد بن عّماراملهدوي أ - -

 .1ط -مكتبة الّرشد -الّرياض -وديةاململكة العربية الّسع

قراءة لسانّية في  -نررّية الّتفسير الّصوتي في القرآّ الكريم"(. 2006، )محّمد نجيب مغني صنديد -

 -غاتف شارع بريفيباس -ريغا -جمهورّية التفيا -املوافقات الّداللّية للمباحث الفونولوجّية واألدائّية

https://www.noor-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-2-35088-4/نظريّة-التّفسير-الصّوتي-في-القرآن-الكريم


الن حوي ة الوظيفة تأويل في الفيزيائي ة الكم   فلسفة إسقاطات،  534 د  صنديد  مغني نجيب محم   

شر
ّ
الّنيرباني عبد البديع:"الجوانب الّصوتية في كتب االحتجاج  -.م2018 -1ط -مؤّسسة نور للن

 .1ط - دار الغوثاني للّدراسات القرآنية -دمشق -للقراءات"سورية

 

سان"الجزائرينظر:عبد الر حمن الحاج صالح:"بحوث  -1
 
شر -ودراسات في علوم الل

 
 .21ص: -م2012-1ط -موفم للن

بيب" -2
 
 .1/312ينظر:"مغني الل

يرافي" -3 يرافي"شرح الس   .1/85ينظر:الس 

سوقي" -4 سوقي:"حشية الد   .2/176ينظر:الد 

 .15اآلية: -سورة العلق -5

 .32اآلية: -سورة يوسف -6

 . 8/350ينظر:الخليل:"كتاب العين" -7

 .1/161ظر:الز جاج:"معاني القرآن وإعرابه:ي -8

بيب" -9
 
 .1/313ينظر:"مغني الل

سوقي" -10 سوقي:"حشية الد   .2/176ينظر:الد 

بيب"ج: -11
 
 .1/313ينظر:ابن هشام:"املغني الل

 .3/05ينظر:سيبويه:"كتاب سيبويه" -12

اني:"معاني الحروف" -13 م   .100ينظر:الر 

سوقي:"حشية  -14 سوقي"ينظر:الد   .2/176الد 

رب" -15 ان:"ارتشاف الض 
 
 .2/389أبوحيا

بيب" -16
 
 .1/313ينظر:ابن هشام:"املغني الل

 .2/8ينظر:املبرد:"املقتضب" -17

سوقي" -18 سوقي:"حاشية الد   .2/176ينظر:الد 

بيب"ج: -19
 
 .1/313ينظر:ابن هشام:"مغني الل

سوقي" -20 سوقي:"حاشية الد   .2/176ينظر:الد 

بيب"ينظر:ابن هشام -21
 
 .1/313:"مغني الل

 .1/101ينظر:الز مخشري:"الكشاف" -22

ة،وقد نقلها عنه تلميذه الخاروني الشوكاني؛إذ قال:"لن وهي  -23 ما عرف عنه لن الزمخشري 
 
لم يذكره الز مخشري في األنموذج وإن

 و الحسن محمد بن محمد الخاورانيينظر:أب-للنفي على التأبيد،ولرد  قول من يقول:سيقوم زيد،وسوف يقوم زيد،نحو لن يقوم زيد"

 -1993 -1ط -دار املعرفة الجامعية -اإلسكندرية  -مصر -الشوكاني:"القواعد والفوائد في اإلعراب"تحقيق:عبد هللا بن حمد الخثران

 .105ص:

 .26اآلية: -سورة مريم -24

 .95اآلية: -سورة البقرة  -25

سهيل" -26
 
 .3/435ينظر:ابن مالك:"شرح الت

 النتتوثيق  -27

راج:"األصول في النحو" -28  .2/171ينظر:ابن الس 

 .3/179ينظر:األشمونى:شرح األشموني" -29

  .2/684شرح شواهد املغني: -30

 .17اآلية: -سورة القصص -31

 .20/48الطبري:"جامع البيان عن تأويل القرآن" -32

بيب" -33
 
 .1/314ينظر:ابن هشام:"املغني الل

 3/365ينظر:الز مخشري:"الكشاف" -34
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 ينظر املدر السابق والصفحة. -35

 .2/686شرح شواهد املغني: -36

 .62ص: -أمالي القالي -37

سوقي" -38 سوقي:"حاشية الد   .2/178ينظر:الد 

 .211ص: -ينظر:الخليـل:"الجمـل فـي النحــو" -39

بيب" -40
 
 .1/314ينظر:ابن هشام:"املغني الل

يوطي:"شرح شواهد املغني" -41  .2/687ينظر:الس 

 .2/688ص: -ينظر:املصدر نفسه -42

بيب" -43
 
 .1/314ينظر:ابن هشام:"املغني الل

 . ديوان امرئ القيس2/688شرح شواهد املغني: -44

 مقال بلعباس -45

ين قباوة51رصد الخليل -46 . ينظر:الخليل:"الجمل في النحو"تحقيق:فخر الد  حو العربي 
 
ة -حالة في الن  -5ط -دمشق -سوري 

 .6...3ص: -م1995هـ/1416

حاة -47
 
ين عبد الحميد15رصد الن هب"تحقيق:محيي الد 

 
 -صيدا -بيروت -لبنان -حالة. ينظر:ابن هشام األنصاري:"شرح شذور الذ

ة  .204ص: -م1988 -)د/ط( -املكتبة العصري 

حو" 21رصد الخليل -48
 
 .143ص: -حالة: ينظر"الجمل في الن

حاة -49
 
هب"حاالت.ينظر:ابن هشام:"شرح شذو 10رصد الن

 
 .152ص: -ر الذ
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 مستخلص البحث

كة في مقالة  جولد تسيهر بعنوان " جن الشعراء "  ِّ
 
واحدة من أشهر دراسات املستشرقين املشك

ن معالم هذا التفكير وخصائص  شعرية العرب ومصدرها، وستتيح لنا دراسُتها من منظور ثقافي؛ تبي 

موضوعاته، والشعر العربي القديم موضوع مقالته، وأي قصيدة هذه الذي حفلت بها العرب 

د مآثرها بالبنيان واملدن وافتخرت بشعرائها؛ إن الشعر مزية العرب األولى ، وقد كانت "العجم تقي 

دت بالكتب واألخبار  والحصون مثل بناء ازدشير، ثم إن العرب شاركت العجم في البنيان، وتفر 

لم قوم لم يكن لهم علم أصح منه "  <والشعر واآلثار"، هذه املزية التي جعلت الشعر "عِّ

د آث ارها وأيامها، سيصبح موضوع دراسة لدى العربي الشعر الذي كان مزية العرب حين قوتها مقي 

كا املنظور العربي للموضوعات من خالل الشعر؛ وهكذا 
 
مفتخرا بتراث أسالفه، ولدى الغربي مفك

راسة تتوارى أمام املنازع  ية في هذه الد  سيغدو الشرق موضوعا للدراسة، إال أن معالم العلمِّ

 هيمنة.االستشراقية التي تسعى إلى تكريس مفاهيم ال

راسة، وسنحاول من خالل  لقد استدعت دراسات املستشرقين تقديم السلطة على موضوعية الد 

هذا املقال تفكيك دراسة كولدسهير للشعر العربي، وتشكيكه في مصدر شعريتهم، وذلك من خالل 

نين حوار السلطة والخطاب في تشكيل  تفكيك بنياتها وتحليل مقصدياتها الظاهرة واملضمرة، مبي 

 الرؤية االستشراقية لقضية "جن الشعر".

 

 الكلمات الرئيسية: .االستشراقية الرؤية نقض،  االستشراقية الرؤية نقد، الشعراء جن
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 املقدمة

كة في  (1)مقالة  جولد تسيهر بعنوان " جن الشعراء "      ِّ
 
واحدة من أشهر دراسات املستشرقين املشك

ن معالم هذا التفكير وخصائص  شعرية العرب ومصدرها، وستتيح لنا دراسُتها من منظور ثقافي؛ تبي 

موضوعاته، والشعر العربي القديم موضوع مقالته، وأي قصيدة هذه الذي حفلت بها العرب وافتخرت 

د مآثرها بالبنيان واملدن والحصون مثل بشعرائها؛ إن الشعر مزية العرب األول ى، وقد كانت "العجم تقي 

دت بالكتب واألخبار والشعر واآلثار" ، هذه (2)بناء ازدشير، ثم إن العرب شاركت العجم في البنيان، وتفر 

لم قوم لم يكن لهم علم أصح منه "  .(3)املزية التي جعلت الشعر "عِّ

د آثارها وأيامها، سيصبح موضوع دراسة لدى العربي مفتخرا الشعر الذي كان مزية العرب حين قوتها م قي 

كا املنظور العربي للموضوعات من خالل الشعر؛ وهكذا سيغدو الشرق 
 
بتراث أسالفه، ولدى الغربي مفك

راسة تتوارى أمام املنازع االستشراقية التي تسعى إلى 
ية في هذه الد  موضوعا للدراسة، إال أن معالم العلمِّ

 اهيم الهيمنة.تكريس مف

راسة، وسنحاول من خالل هذا 
لقد استدعت دراسات املستشرقين تقديم السلطة على موضوعية الد 

املقال تفكيك دراسة كولدسهير للشعر العربي، وتشكيكه في مصدر شعريتهم، وذلك من خالل تفكيك 

نين حوار السلطة والخطاب ف رؤية ي تشكيل البنياتها وتحليل مقصدياتها الظاهرة واملضمرة، مبي 

 االستشراقية لقضية "جن الشعر".

 عرض النتائج واملناقشة

 قضايا املقالة - .1

 إجناتس جولد تسيهر -1 .1

فه محمد حسن بخيت ضمن كبار املستشرقين الخطرين   املتعصبين ضد اإلسالم وأهله،" اليصن 

، وهو مجري  عرف بعدائه لإلسالم ومن (4)يسأمون من الزعم بأنهم يتوخون املوضوعية في أقوالهم "

محرري دائرة املعارف اإلسالمية، ومن كتبه: )الحديث في اإلسالم(، و)مذاهب التفسير اإلسالمي(، 

                                                 

 .238.ص1979-1دراسات املستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي؛ ترجمة الدكتور عبد الرحمان بدوي، دار العلم للماليين، ط :أنظر -  1

 .9.ص1986الجاحظ، املحاسن واألضداد، تحقيق عاصم عيتاني، دار إحياء العلوم. بيروت -  2

 .34دار املدني، جدة، د.ط/د.ت. ص  محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح. محمود محمد شاكر، -  3

 .90ص  -2011-1محمد حسن مهدي، اإلسالم في مواجهة الفكر االستشراقي والتبشيري، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط -  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B1
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والشاهد أن دراسات كولدسهير تهدف إلى تقديم صورة ، (5)و)دراسات عن النبي صلى هللا عليه وسلم(

عن اإلسالم، هذه الصورة التي تنزع تقديم صورة غير حقيقية عن اإلسالم للقارئ الغربي، وهو األمر الذي 

ق كذلك في مقالته املوسومة بــ )جن  الشعر(؛ حيث يعرض صورة نمطية عن الشرق الجاهل، الذي  يتحق 

ر أموره بمنطلقات أس  طورية وقوى غيبية.يفس 

 تفكيك أفكارها العامة -2.1

روا العملية اإلبداعية بالقوة الغيبية التي تسكن الشاعر؛  يستهلُّ كولدسهير قوله بأن العرب فس 

اها العرب ب حر: -الجن-فسم  سحر  إن هو إال ، وعند نزول القرآن معجزا لبالغتهم وفصاحتهم نعتوه بالس 

 .(6)" يؤثر

وعة من الشواهد التي تعزز طرحه هذا، ومن ذلك أن عبيدا لم يكن يكتب ثم جعل يقف عند مجم

ة شعر؛ فقال له: قم فالقاه في فمه، فقام ومنذ تلك اللحظة صار قادرا على  الشعر حتى "أتاه آٍت بكب 

والحاصل أن عبيدا لم يبدع من بنيات أفكاره؛ ولكنه تلقى  (7)نظم الشعر في هجاء من أهانوه في شرفه "

قات.اإلله
 
 ام من قوى غيبية، وهو من هو في تاريخ الشعر العربي ومن شعراء املعل

لقد نحى املستشرق املزاوجة بين ضرب اإلسالم ومزية العرب، حيث "بقي هذا التصور لجني أو شيطان 

، فالشاهد من هذا؛ أن نزول اإلسالم لم يقطع مع هذا الزعم (8)الشاعر زمنا طويال في اإلسالم بعد ذلك"

 ن كان يدعوا إلى قطيعة مع أساطير األولين بمختلف تجليات األسطرة.وإ

ثم وصل إلى العصر األموي، فجعل يحدثنا عن شعر جرير وهو من هو في شعر النقائض، وصاحب 

 أهجى بيت عربي:

 فال كعبا بلغت وال كالبا   فغض الطرف إنك من نمير

الراعي النميري ما سقينا ماء من مياه العرب لقد جرى هذا البيت كمجرى النار في الهشيم، حتى قال 

ة  رت بقو  س 
ُ
د قوة بيان جرير وبالغته، حتى ف

 
إال وسمعنا هذا البيت قد سبقنا إليه، وهو األمر الذي يؤك

ة غيبية قائال: "وأقسم  ر عجزه بقو  ا أحس النميري أنه جلب املذلة لبني نمير، جعل يبر 
 
ه وقرينه، ومل جن 

                                                 

 .100املرجع نفسه ، ص -  5

 .21سورة املدثر، اآلية  -  6

 .239دراسات املستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، )م.س(، ص -  7

 240املرجع نفسه، ص -  8
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وجريٌر نفسه كان يعلل قوة شعره، وقدرته على  (9)قط، وإن لجرير أشياعا من الجن " باهلل ما بلغه إنسان

 نظم الشعر قائال:

 وقد كان شيطاني من الجن راقيا وجدت رقى الشيطان ال تستفزه

ومازال املستشرق يستجمع الشواهد إلى أن بلغ العصر العباس ي، وها هوا ذا مجترح املقامات وسيدها 

ريري: "على أن أنش ئ مقامة اتلو فيها تلو بعيد وإن لم يبلغ الضالع مقام الضليع )...( الذي قال فيه الح

ي للمقامة من بعده ال  هذا مع اعترافي أن البديع رحمه هللا سباق غايات وصاحب آيات، وإن املتصد 

ا شأوا ، فالشاهد من هذا أن بديعا قد بلغ(10)يغترف إال من فضله وال يسري ذلك املسرى إال بداللته"

عظيما في الثقافة اإلبداعية العربية، ولكن ما مصدر إبداعه؟ يرد كولدسهير بشاهد من رسائل بديع 

 الزمان، في سجاله مع الخوارزمي:

 ونزا على شيطانه شيطاني فإذا التقينا غلب شعري شعره 

يا فقال له: أتروي من أشعار العرب شيئا؟ قال نعم، سل عن أيها  وفي الجمهرة أن " رجال حاور جن 

شئت. فقلت أنشدني المرئ القيس وللنابغة ولعبيد بن األبرص، ثم قال أتحب أن أنشدك من شعري 

أنا؟ قال نعم. فاندفع ينشد المرئ القيس والنابغة وعبيد، ثم اندفع ينشد لألعش ى، فقلت: لقد سمعت 

ما اسمك؟ قال مسحل بهذا الشعر منذ زمن طويل. قال لألعش ى قلت: نعم. قال: فأنا صاحبه. قلت ف

السكران بن جندل، فعرفت أنه من الجن، فبت ليلة هللا بها عليم، ثم قلت له: من أشعر العرب؟ قال 

أرو بن الفظ بن الحظ، وهنات وهبيد وهادر بن ماهر، قلت: هذه األسماء ال أعرفها. قال: أجل. أما الفظ 

زياد الذبياني، وهو  ا هادر فصاحبفصاحب امرئ القيس، وأما هبيد فصاحب عبيد بن األبرص، وأم

 (11)الذي استنبغه فسمي النابغة، ثم أسفر لي الصبح فذهبت وتركته "

 نقد القصديات ونقضها .2

 نقد الخطاب 1.2

م مقالة علمية فيها تفسيرا معينا للشعر العربي، غير أن هذا الخطاب  الشاهد مما يهمنا أن الرجل يقد 

مشبع بسلطة  -املقالة  -اربناه في سياقه الثقافي الحضاري، فالخطاب ال يمكن فهمه على حقيقته إال إذا ق

                                                 

 241دراسات املستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، )م.س(، ص  -9

 الحريري. -  10

 47.ص-أصول وامتدادات -محمد العمري، البالغة العربية  -  11
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تحت لواء االستشراق، وعلينا نقد الخطاب تحليال وتفكيكا وكشفا عن املقصديات التي تتوارى  -الغرب  -

ى في:
 
 (12)خلف الخطاب، وقد بدا لي أن قصديات الخطاب تتجل

 العرب قوم أسطورة:  .أ

استنادا لوعي أسطوري ال ينظر إلى الوجود باعتباره تجربة قابلة إن فهم العرب للوجود كان  

للمالحظة والتحليل والتفسير العيني، ولكن ينظرون إلى وجودهم باعتباره وجودا أسطورا فيه يعيشون، 

فيه يفكرون، ويطورون أنفسهم داخل األسطورة ال خارجها، واألسطورة مدخل من املداخل التي من 

 صبع عند مكامن الجهل العربي.خاللها يمكن وضع األ 

 التكثيف الحجاجي " صدق األسطورة " .ب

" االغاني" وهو من هو هذا الكتاب في الثقافة صادر التي عاد إليها وعلى رأسهاويبدو ذلك من خالل امل

العربية، وكذا " جمهرة أشعار العرب" وكذا العقد الفريد، رسائل بديع الزمان...، وكل هذه املؤلفات فإنها 

ان وأمات كتب العرب، وإذا اشتركت هذه الكتب صارت سلطة تقرر حقيقة مفادها أن العرب قوم  مض 

 أسطورة.

 اإلسالم والفهم األسطوري: .ج

إن استشهاد الرجل بشواهد من الجاهلية وشواهد من األموية وشواهد من العباسيين، لم يكن من 

هو ضرب الشعر واإلسالم، والدين محض الصدف، ولكن الرجل يحمل مخططا واضح املعالم، أال و 

الذي دعا إلى نفي أساطير األولين وعبادة األوثان والقوى الخارقة الغيبية لم يخلص العرب من هذا 

دت 
 
د على حقيقة جن الشعر، أك

 
البراديغم الذي ساد قبل اإلسالم وبعده وفي هذا نظرة قوية إذا لم تؤك

 على أن اإلسالم ليس له فعل في تاريخ العرب.

 :(13)من أنبأك أن العرب أبدعوا العرب رواة .د

ى إذا تفاخرت األقوام بما ملكت كان الشعر أهم وأثمن  إن الشعر العربي هو مزية العربي األولى، حت 

وأنفس ما ملك العرب، وافتخروا بمعلقاتهم على أن فيها من الحكة شيئا كثيرا، ومن جزالة اللفظ أدبا 

ست على هذا الشعرجميال، ومن املعاني حمولة كثيرة ِّ
س 
ُ
النحو، البالغة،  - (14)...، والعلوم العربية أ

لكن قراءة هذا املقال بمعزل عن الرؤية  السعيدية سوف تجعله حقيقة ال يشكك في  -العروض...

                                                 

 هذه التجليات تعكس موقفي من املقال، وهي قابلة للزيادة أو النقصان. -  12

 عنوة بالرواة أنهم بتلقون الشعر من مصدر غيبي، ويروونه للناس، والناس تعتبره شعر شاعر. -  13

 الشعر والنص الديني، لكن اوردنا الشعر في هذا املقام ألنه مربط الفرس. -  14
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صدقها، فإذا كان لذي القروح صاحبه، وكان آلبا بصير صاحبه، وكان لزهير بن أبي سلمى صاحبه...، 

 كتبوا شعرا، كل ما في األمر أننا أمام قوى غيبية تنفث الشعر بلسان عربي. فمن أنبأك أن العرب

 النقض والسرد البديل - 2.2

إن رفضنا لحقيقة الخطاب نابع من فهم عميق بطبيعة اإلبداع العربي واإلنساني عموما،  

رت من خالله نصوص هوميروس وسوفوكل  فاليونان قبلنا بقرون عددا كان لهم هذا الفهم الذي فس 

ات الشعر "  ب  (15)من خالل ما عرف عندهم ب " رب 
 
وآمن بها أفالطون لضرب الشعر وتقديم العقل، فكذ

لطرح الذي ساد عندهم ألمد طويل استنادا للوجوس السقراطي األفالطوني، وقد بدا لي نقضها من ا

 خالل: 

: والشعراء منذ الجاهلية أدركوا أن القول الشعري هو جهد فردي، وإن أجود الشعر ما الحوليات (1

ة ليست باليسيرة من خاللها يت ق وسميت بالحوليات الن الحول يدور عليها وهي مد 
 
نقيح م التعل

ى تصير القصيدة على ما هي عليه اآلن.  والتنقيب واالختيار واالنتخال والزيادة والنقصاد حت 

يته  املخشوب واملأشوب: (2 بت النبل إذا بر 
 
وهما صفتنان لحالة عدم االكتمال وسوء النظم، فخش

ة األولى التي لم تحكك وتنقح ، والشعر املخشوب هو املسود  ب من ، واألشائالبري األول ولم يستوِّ

 (16)الناس األخالط، واملأشوب من الشعر كتلة الكالم الذي لم ينقح وهو ضد الصميم الخالص"

 فقال نابغة شيبان: 

 فارحل بشعر نقي غير مخشوب    إذا رحلت إلى ملك لتمدحه 

كر في جمهرة األشعار وهو الذي استنبغه في ذبيان، النابغة (3
ُ
لكننا و : وإذا كان النابغة له صاحب كما ذ

نسجل عليه اإلقواء في شعره، فهل هذا املصدر الغيبي سوف يعطيه إقواء مع العلم أن اإلقواء خلل 

 في البناء وليس اإللقاء.

: ذكروا فيما روي في أثر األصمعي أنه جلس في مأدبة وبجنبه أعرابيا يأكل بشراهة األصمعي واألعرابي (4

 :ونهم والسمن يسيل على لحيته، فقال له األصمعي

 كأنك أثله في أرض هش   أتاها وابل من بعد رش

 فرد عليه األعرابي بقوله:

                                                 

 ابقة لوادي عبقر في الشعر العربي.ربات الشعر هي صورة مط -  15

 .53محمد العمري، " البالغة العربية أصولها وامتداداتها " ، ص -  16
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 وذلك الكبش يمش ي كأنك بعرة في إفت كبش

فقال له: هل تقول الشعر؟ قال كيف ال أقوله وأنا أمه وأبوه، قال عندي قافية أريد ردفها وهي الواس 

 الساكن املفتوح ما قبله، فقال له األعرابي:

 فقال له نو  ماذا؟     عهدناهم سقاهم هللا من النو  قوم بنجد  

 نو تألأل في دجى ليلة مضلمة كالحة لو؟  فقال له لو ماذا؟ 

 لو مش ى فيها فارس النثنى على األرض منطو؟ منطو ماذا ... 

فالشاهد أن اإللهام يقتض ي أن تذهب إلى وادي عبقر وتقيم فيه لياليا، والقصيدة هذه فيها اإلنشاد 

 تجالي املباشر أمام الجمع، وكل هذا يحيلنا على حقيقة مفادها أن اإلبداع قدرة فردية وجهد خاص.االر 

سئل الحطيئة عن أجود الشعر فقال: " خير الشعر الحولي املنقح املحكك " وقال سويد بن املعاناة:  (5

 كراع:

 أبيت بأبواب القوافي كأنما       أصادي بها سربا من الوحش نز عا

 

فالشاهد ان تحكيك الشعر وتنقيحه يقتض ي جهدا، وهو ما دل  عليه لفظ أبيت، الذي ارتبط عادة 

باملعاناة وقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم املأكل "، فما يهمنا هنا أن الشاعر يبيت على 

د أحسنها.  اصطياد القوى وتصي 

 التفسير الشعبي (6

فهذا اللفظ ال يعكس السخط باعتباره مثلبة وسوء تربية  في الثقافة الشعبية نقول " مسخوط "

ولكنه دليل على القوة والشجاعة واملنقبة في أحيان كثيرة، وما قلناه نفسه ينسحب على قولنا: " أنت 

 كالجن "،  وإلثبات هذا سوف نحاول نقد هذا الطرح ونقده من خالل شواهد تنفي هذا الزعم الغيبي.

 خاتمةاالستنتاج وال

أننا أمام  -أبدا  -بناء ملا سبق يمكن القول إن الحديث عن االستشراق باعتباره ممارسة؛ ال يعني  

منا سعيد أن 
 
رؤية تنظر بعين أحادية إلى الخطاب، فقد تعددت مشارب املستشرقين ومآربهم، وقد عل

زاتها السياسية اإليد ية، إننا في يولوجنقبل خطاباتهم االستشراقية بمعزل عن سياقها التاريخي ومحف 

حاجة غلى أن نعيد خلخلة تاريخ طويل من أشكال التلقي باإليجاب لعدد من الدراسات االستشراقية 

اها باعتبارها فاستقبلن -الشرق والغرب  -التي اكتسبت قوتها وجعلت لنفسها مكانا في الدرس األكاديمي 
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-.عسكرية، سياسية، ثقافية، إديولوجية .. -حقيقة ال ريب فيها ال لش يء إال ألنها تتوارى خلف سلطة ما 

، والخطاب الذي اشتغلنا به تحليال وتفكيكا وتأويال ونقدا ونقضا، ال يعكس حقيقة الشعر العربي ولكنه 

تتة  -والثانية  (17) يعكس رؤيتين األولى عبرت عنه بالجن باعتباره رمزا من رموز املوهبة   -بخلفياٍت مبي 

فهم وقلة علم وجهل عاشت عليه العرب، وإذا كان العرب كذلك فإنهم بحاجة نظرت إليه باعتباره سوء 

لهم، فيكون االستشراق بهذا املعنى طريقا ومسارا معبدا لالستعمار،
 
 إلى من يمث

وأنا أقدم هذا البحث إذا القى أمام فئة لم تؤت من املعرفة حظا كثيرا فغن تفسيرهم لهذا لن 

أو أن أوصف باملجتهد، والحقيقة الدقيقة التي آمنت بها  -الخارق  - يخرج عن طرحين، فإما أن أوصف ب

ا بالكتابة هي أن العرب اجتهدوا في نظم قوافيهم، ولم يتلقوها  منذ البداية واعتبرتها سردا مضادا او رد 

 إلهاما.

 

 : املراجع

 

 القرآن الكريم، رواية ورش،

الثقافية"، ترجمة وتقديم محمد الجرطي، صدر عن " إدوارد سعيد، االنتفاضة (.2016)إيف كلفارون، 

 .1ط -املغرب -الراصد الوطني للنشر والقراءة، طنجة

ان بدوي، دار العلم ترجمة د.عبد الرحم(. 1989، )دراسات املستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي 

 .1للماليين، ط

 .9لعلوم. بيروت.صاملحاسن واألضداد، تحقيق عاصم عيتاني، دار إحياء ا (.1986) الجاحظ،

 لمية،طبقات الشعراء، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب الع (.م2002)محمد بن سالم الجمحي،

 .لبنان، د ط  -بيروت 

شر  دالوي للن" اإلسالم في مواجهة الفكر االستشراقي والتبشيري " دار مج (.2011)محمد حسن مهدي،

 .90ص  -1والتوزيع، عمان، ط
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  دراز  هللا عبد محمد فكرية للدكتور القرآن الكريم؛ تأمالت  إعجاز 

 إيرتا محي الدين 1، مديان محمد مخلص 2

 اإلسالمية جاكرتا جامعة اإلسالمية العلوم كلية العربية اللغة تعليم قسم

 erta@uid.ac.id 1، madianmuchlis74@gmail.com 2 :اإللكتروني البريد

 

 

  

 البحث مستخلص

 الالمعين، العشرين القرن  وعلماء فالسفة أبرز  من دراز فقط هللا عبد محمد يعتبر ال

 في خبير كمفسر وكفاحه الغزير وعلمه الالمع الفلسفي بفكره مشهور  أيضا ولكنه
 أعماله بذلك تشهد. والتعليم ،واألخالق ،والفلسفة التفسير، وعلم القرآن مجاالت

. العظيم النبأ: الرائعة مؤلفاته فمن. والفرنسية العربية باللغتين والغزيرة الكثيرة

. القرآن  إعجاز  موضوع  الكتاب  هذا  في  املهمة  املوضوعات  القرآن، من  في  جديدة  نظرات
 توعيته  أو اإلنسان، ضعف على دليل القرآن إعجاز ألن فقط ليس مهم موضوع إنه

 ودور  القرآن حقيقة لتوضيح أيًضا ولكن الكريم، القرآن بمثل اإلتيان في بضعفه

 السيرة ويناقش يستكشف البحث هذا. به جاء وسلم الذي  عليه هللا صلى الرسول 
 العظيم،   النبأ  كتاب  محتويات عن  عامة  ملحة  دراز،  هللا  عبد  محمد  للدكتور   األكاديمية

 أسلوب خصائص القرآن، إعجاز حول  دراز هللا عبد محمد للدكتور  األساسية األفكار

 في  القرآن تعبير خصوصيات الكريم، القرآن لجمال الخارجية الطبقة الكريم، القرآن
 القرآن  تعبير  وخصائص السور،  وحدات تعبير القرآن  خصوصيات  السور،  من  أية  كل

 .ككل القرآني التعبير وخصائص السور، بعض بين

 الكلمات الرئيسية:  السور   اآليات،  معجزات، األسلوب، العربية، اللغة  دراز،

mailto:erta@uid.ac.id1
mailto:madianmuchlis74@gmail.com
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 املقدمة

 بشكل  مسلم  كل  يفهمها  أن  يجب  والتي  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  للنبي  معجزة  أعظم  هو  القرآن

 ملعرفة  القرآني  اإلعجاز  أهمية  في  للشك  مجال  ال  إنه  الكريم.  القرآن  إعجاز  دراسة  املهم  من  لذلك.  صحيح

 الكتاب أصالة إثبات في للمسلمين بالنسبة املعجزات هذه أهمية تكمن. القرآنية ياتاآل  يمعان لفهم

 األجيال مختلف من العلماء ناقش لقد الواقع، في . اإللهي للوحي األصيلة السلطة على والحفاظ الحكيم

 هؤالء أبرز  من. منهم لكل والتخصصات التركيز مجاالت مختلف من القرآن معجزة كنه القدم منذ

 فريد بمنهج القرآن إعجاز عن كتبوا الذين العشرين القرن  رموز  من فهو ،دراز هللا عبد العلماء محمد

 .وشامل

 ضعيفا جعله"  بمعنى يعجز -أعجز كلمة من مأخوذ مصدر "إعجاز" كلمة اللغوي  ناحية من

 لتحقيق املعجز" أو" عاجزين أو ضعفاء اآلخرين يجعل( ش يء) هو املعجز" إذن( 488: 1986 معلوف،)

 صطلحم الجبار يعرف( 568: 1965 الجبار،(. )الضعف خالق هو الحقيقي املعنى. في املعجز" )العجز

 تظهر التي األفعالي أ( 568: 1965 الجبار،" )للنبوة املدعي صدق على يدل الذي  الفعل" بأنه إعجاز

 أفعالأي    "،للعادة  الخارقة  تعالى  هللا  أفعال"  بأنه  الجويني  يعّرفها.  أنبياء  أنهمب  يدعون   الذين  أولئك  حقيقة

 ويصحبها العادات يخالف أمر" بأنه( 301: 1984) الرازي  يعرفها. املستمرة العادات تنتهك التي هللا

 أمر خارق " بأنه( 116: 1925) السيوطي يعرفه أعاله، اتالتعريف غرار على". تطابق يوجد وال تحديات

 ". املعارضة عن سالم بالتحدي  مقرون للعادة

 بحقيقة  االعتقاد  إلى  اآلخرين  تمكن  الذي   النبي،  لنبوة  ومعايير ومؤشرات  كدليل  املعجزات  تعمل

 هللا عند من املرسلة التعاليم وشرح الرسالة لتبليغ هللا عند من رسلأ والذي  هللا عند من بالنبوة ادعائه

 املتنبئين من حقيقة للتحقق وسيلة هي املعجزات فإن ولذلك. املنزل  امللك طريق عن إليه أوحيت والتي

 املميزات:  منها  أخرى   أدلة  فهناك.  للنبوة  اوحيد  امؤشر   أو  دليال  ليست  املعجزات  لكن"(.  ون باالكذ  األنبياء)"

 الكتب  في  األنبياء  عن  معلومات)  البشارات  النبي،  يمتلكها  أن  يجب  التي(  الشخصية  الصفاتالشخصية )

 ستحدث  التي  األشياء  عن  النبي  معلومات)  النبوءة  ،(بعده  من  إليه  مرسل  نبي  هناك  سيكون   بأنه  السابقة

 النبي،  به  تنبأ  كما  ذلك  قال  كما  ويحدث(  موته  وبعد  الحياة  قيد  على  النبي  يكون   عندما  سواء  املستقبل  في

 (1971 حواء،(. )نتيجة أو العادية غير الثمرة) وجهاده النبي لدعوة والثمرة
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 الكريم،   للقرآناملعجزة    الجوانب  واسع  نطاق  وعلى  العصور   مختلف  في  املسلمون   العلماء  قد بين

 املثال  سبيل  على.  القرآن  بإعجاز  يتعلق  فيما  خاصة  أفاضوا  وقد  والتفسير،  القرآن  علوم  كتب  في  وخاصة

 لبدر "القرآن علوم في البرهان"و الزرقاني ملحمد "القرآن علوم في العرفان مناهل" كتاب الكتب تلك من

 علوم في مباحث"و السيوطي، الدين جالل بقلم "نآالقر  علوم في االتقان"و الزركش ي محمد الدين

 صادق ملصطفى "النبوية والبالغة القرآن إعجاز" ،للباقالني "القرآن إعجاز" الصالح، لصبحي "القرآن

 الدين جمال ملحمد "الكريم القرآن في اإلعجاز روائع من" زهرة، ألبي "نآلقر ل الكبرى  املعجزة" الرافعي،

 ال اللغوي  بالجانب املتعلقة الجوهرية الجوانب في القرآن إعجازوجوه  شرح مجرد إن. وغيرهم الفندي 

 اإلسالم  دين  لعاملية  يكفي  ال  وهو  العربي،  األدب  وخبراء  اللغويين  وخاصة  بالعرب،  فقط  يتعلق  ألنه  يكفي،

 .الساعة مو قأن ت حتى خالدةشاملة و  شريعةك

 لتأكيد جوهرية وأكثر شمولية أكثرصورة  القرآن فيعجاز إوجوه  تفسير إلىماسة  حاجة هناك

 طبيعة عن التساؤل  في يستمر الذي  البشري  املنطق فضول  وإلرضاء ووحي سماوي  ككتاب القرآن مكانة

 .ومعجزاته القرآن

 وأفكار آراء دراسة تصبح أهميته، من الرغم على أقل باهتمام حظي الذي  الجانب لتغطية 

 األكاديمية  السيرة(  أ: )البحث  هذا سيناقش  املرجوة،  النتائج  إلى  للوصول .  جًدا  مهمة  دراز  هللا  عبد  محمد

 عبد محمد وأفكار راءآ أهم( ج) العظيم، النبأ كتاب محتويات عن عامة ملحة( ب) دراز، هللا عبد ملحمد

 القرآن لجمال قشرة السطحيةال( هـ) الكريم،القرآن  أسلوب خصائص( د) القرآن، إعجاز عن دراز هللا

 ، السور   وحدات  في   القرآني  التعبير  مالمح(  ز)  آية،  كل  في  القرآن  آيات  عن  التعبير  خصائص(  و)  ،  الكريم

 .ككل القرآني للتعبير املميزة الخصائص( ط) ، السور  بين القرآني التعبير خصائص( ح)

  البحث طريقة أو منهج

 هللا  عبد  محمدنواحي حياة وآراء    ووصف  لكشف  يسعى  البحث  ألن.  نوعي  بحث  هو  البحث  هذا

 على  للحصول   تحليلها  ثم  وصفًيا  دراز  هللا  عبد  محمد  حياة  وحقائق  آراء  وصف  سيتم.  متكامل  بشكل  دراز

 هذا البحث هي في املستخدمة الطريقة( Ali، 2002: 47. )دراستها تمت التي للمسائل كاملة صورة

،  Sumantri) النقدية التحليلية بالطريقةالنقدية، والتي يمكن اختصارها  التحليلية الوصفية الطريقة

القرآن  حول معجزةاألساسية  اآلراء فحص بهدف النقدي  التحليلي املنهج استخدام تم( 41-61: 1998

 التي تتعلق تلك وبالتحديد الصلة، ذات الثانوية والغنية باألفكار باآلراء دراز هللا عبد الكريم لدى محمد

 الكريم.أسلوب القرآن  بإعجاز
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 فترة زمنية معينة، في عاش الذي  دراز هللا عبد محمد لتحليل أفكار وآراء ذلك، إلى باإلضافة

 هللا عبد محمد بحياة املتعلقة األمور  ملناقشة خاصة املنهج التاريخي في البحث، البحث هذا يستخدم

. التفكير التي يمتلكها وأنماط واألفكار الفكري  والتأثير والشخصية. باملجتمع يتعلق وآراؤه فيما دراز

(Nazir، 1988 :62) 

 القرآن غةل بإعجاز املتعلقة التفكر وقواعد األساسية االفتراضات بتطوير البحث عملية تبدأ

  جمع في منهجي بشكل التفكير وقواعد تطبيق تلك االفتراضات يتم ثم. البحث في استخدامها سيتم التي

 (Soejono and Abdurrahman، 1999: 25. )والحجج التفسيرات لتقديم ومعالجتها البيانات

 في  الواردة  دراز  هللا  عبد  محمد بآراء  املتعلقة  البيانات  وهي.  نوعية  بيانات  املدروسة هي  البيانات

 في  البيانات األساسيةالكتاب هي  البيانات املأخوذة من هذا. "القرآن جيدة في نظرة العظيم: النبأ" كتابه

 الكتب  وهي  البحث  لهذا  في  الداعمة  أو  الثانوية  أما البيانات الثانوية فهي مأخوذة من املصادر  .البحث  هذا

 محمد بآراء ولها عالقة مثقفون  كتبها التي اإلنترنت على املقاالت مثل أخرى  أنواع أو املجالت العلمية أو

 إعجاز ،الرافعي صادق مصطفى( 1: )هو هنا ذكرها يمكن التي الثانوية املصادر بعض. دراز هللا عبد

 القرآن،  علوم  في  اإلتقان  ،السيوطي  الدين  جالل(  2. )العربي  الكتاب  دار:  بيروت  النبوية،  والبالغة  القرآن

. القرآني  اإلعجاز  ،ةبرك  محمد  الغني  عبد(  3. )الثاني  الجزء  م،  1925/    هـ  1343  األزهرية،  املطبعة:  مصر

 املعارف، دار: القاهرة القرآن، معجزة ضيف، شوقي( 4). 1989 وهبة، مكتبة: القاهرة وأسراره، ههو وج

2002. 

 تم اختيارها، تم التي مع هذه الطريقة تمشيا. املكتبي البحث على أساسا البحث يعتمد هذا

 لجمع التقنية هذه تستخدم. املكتبات في البحث تقنيات باستخدام البحث بهذا املتعلقة البيانات جمع

 آراء وكشف البحث مفاهيم لتطوير الصلة ذات والكتابات والوثائق الكتب مختلف من األولية البيانات

 واالستشهاد املراجعة من بالكثير القيام خالل من األدبية الدراسة إجراء تم. دراز هللا عبد محمد

 البحث املكتبي الستكشاف إجراء يتم كما. البحث مفاهيم لتطوير الصلة ذات املختلفة بالنظريات

دراز حول إعجاز  هللا عبد محمد آراء وهي باملوضوع،املرتبطة  الواقعية والبيانات املختلفة املعلومات

 .القرآن الكريم

 طبق البيانات، جمع في سيرة شخصية، يمكن إدراجه لبحث لدراسة كذلك فإن هذا البحث

 قام الباحثان بجمع املرحلة، هذه في. التوجيه مرحلة( أ: )وهي البيانات، جمع من مراحل ثالث الباحثان

 مرحلة( ب. )لدراستها ومهمة لالهتمام مثيرة أشياء على للعثور  الشخصية عن العامة البيانات

 مرحلة( ج. )الدراسة لتركيز وفًقا تركيًزا أكثر بشكل البيانات جمع املرحلة، تم هذه في .االستكشاف

وتركز  والتفرد النجاح نواحي على تركز متعمقة دراسةب الباحثان قام املرحلة هذه في .املركزة الدراسة

  ، Furchan and Maimun. )املجتمع على كبير تأثير والتي لها املهمة على األعمال واإلنجازات الشخصية

2005: 47-49) 
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 أشكال إن. النتائج على للحصول  البيانات تحليل تم البيانات، جمع بعد الدراسة، هذه في

 في:تتلخص  البحث مسائل هذا على لإلجابة تنفيذها تم التي البيانات تحليل

البيانات التي  وتجميعها لتكوين البيانات من املصادر املختلفة جمع حيث تم. الوصفي التحليل تقنية. أ

 الوصفي،   التحليل  في(  Moleong،  2001:  103. )البيانات  تحليلبعد ذلك تم    ثم  اشتمل عليها البحث،

 مفتاح للموضوع هو جمعه تم ما كل يكون  أن املمكن من. كلمات على شكلاملجمعة  البيانات تكون 

 (Surahman، 1990: 139. )عنه البحث الذي تم

 أو املكتوبة املعلومات ملحتويات متعمقة مناقشة وهي(. Content Analysis)املحتوى تقنية تحليل . ب

 اإلجراءات من مجموعة املحتوى  تحليل يستخدم. دراز هللا عبد محمد بأعمال املتعلقة املطبوعة

 تقنيات باستخدام. خالل معرفة الخطاب املوجود في النص من صحيحة استنتاجات الستخالص

 ومنهجية بموضوعية تنفيذها ويتم الرسالة، خصائص على العثور  الباحث يحاول  املحتوى، تحليل

 .(Moleong، 2001: 163). وعمومية

 واملناقشة  النتائج

  دراز  هللا عبد ملحمد األكاديمية السيرة

 تسمى قرية في 1894 عام ولد. العشرين القرن  وعلماء فالسفة أبرز  من دراز هللا عبد محمد يعتبر

 اإلسكندرية معهد في االبتدائي تعليمه أتم( 6 :1989دراز،. )مصر في الشيخ كفر بمحافظة دياي  املحلة

 في الثانوية شهادة وعلى ،1912 عام األزهر املتوسطة من الدراسة شهادة على حصل. م 1905 عام في

 .م 1916 عام

 الفرنس ي  االستعمار  من  بفترة  تمر  كانت  الوقت  ذلك  في  مصر  ألن.  بجدية  الفرنسية  درس  ذلك،  بعد

 الفرنسية، وللثقافة للغة حبه الفرنسية تعلم في هدفه يكن لم. بونابرت نابليون  اإلمبراطور  حكم تحت

 لغة بإتقان ملزم بأنه فشعر وعسكرية سياسية باضطرابات تمر كانت الوقت ذلك في مصر ألن ولكن

 هاتواجه التي كانت املشكالت حل في كثيًرا ساعده الفرنسية للغة إتقانه أن الواضح من. املستعمرة األمة

 مظاهرات وانفجار 1919 عام الثورة اندالع إلى النهاية في أدت املشاكل هذه. الحياة نواحي شتى في بلده

ظم. مصر أنحاء عيجم في الشباب بها قام النطاق واسعة
ُ
 مكاتب أمام املظاهرات هذه من العديد ن

 والسياسية االقتصادية املشاكل بحل ممكن وقت أقرب في للمطالبة األجنبية والقنصليات السفارات

 املقاالت من العديد دراز هللا عبد محمد كتب.  الوقت ذلك في تنتشر كانت التي والدينية واالجتماعية

. بالفرنسية الناطقة" ثان آل" صحيفة خالل من للدبلوماسية الفرنسية ههجوم على تحتوي  التي

 والتعجيل االستعمار دض في كثيًرا الحكومة صحف في النقدية املقاالت كتابة خالل من جهوده ساعدت

 .بزواله

 القسم -األزهر جامعة) أعلى مستوى  على األزهر جامعة في للتدريس دراز انتخب 1928 عام في

 في بالتدريس قام 1930 عام في ثم ،(التخصص ي قسمال) خاص فصل في درس 1929 عام في ثم ،(العالي



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1 (1), (2021), 544-563 

 549 

 األزهر  من  دراسية  بمنحة  للدراسة  فرنسا باريس  إلىمصر واتجه    غادر  ،1936  عام  في.  الدين  أصول   كلية

 واحد، آن في رسالتين كتب فرنسا في. الدكتوراه درجة على الحصول  أجل من العليا دراساته ملواصلة

 األطروحتين، هاتين خالل من". القرآن في األخالق دستور " والثانية" بالقرآن التعريف" بعنوان األولى

 .الشرف مرتبة مع بامتياز السربون  جامعة من الدكتوراه درجة على الحصول  من 1947 عام في تمكن

 حيث.   بالقاهرة  األزهر  جامعة  في  التدريس  استأنف  السوربون،  جامعة  في  الدراسة  من  عودته  بعد

 جمعية في الشرفية العضوية على حصل م، 1949 عام في ثم.  العالم في األديان تاريخ عن يدرس أصبح

 لككذ األزهر، في العربية اللغة وكلية العلوم دار كلية في التفسير مادة بتدريس قام كما.  األساتذة كبار

 .العربية اللغة كلية في األخالق فلسفة بتدريس قام

 في  قدم حيث. الباكستانية الهور  مدينة في العاملي اإلسالمي املؤتمر حضر م، 1958 سنة يناير في

 هذه بين والعالقة العالم، في الحديثة األديان بين اإلسالم مكانة" حول  ثمينة ودراسة عامة ملحة املؤتمر

 .حضره الذي  املؤتمر هامش على املوت حتفه فقد للغاية، مأساوًيا األمر كان لقد". األديان

 كان  أيًضا  ولكن  الالمع،  املتقد  وفكره  الواسع  بعلمه  فقط  ُيعرف  لم  كعالم  دراز  هللا  عبد  محد  توفي

 القرآن مجاالت في الخبير واملحارب املجرب والعالم الحكيم الفيلسوف بأنه العلمية األوساط في مشهورا

 .والتعليم واألخالق، والفلسفة، التفسير، وعلم الكريم

غريبا  األمر هذا يكن لم. والفرنسية العربية باللغتين واسع نطاق على وأعماله مؤلفاته انتشرت

 التعريف" القيمة: أعماله من. فرنسا في دراسته العليا وتابع صغره، منذ الفرنسية تعلم قد دراز ألن

رجمت وقد التحديد، وجه على بالفرنسية تكتب القرآن علم مجال في أطروحة أول  وهي ،"بالقرآن
ُ
 إلى ت

 على للحصول  قدمها والتي الثانية أطروحته العمل هذا وكان" القرآن في “األخالق ألف ثم. العربية اللغة

 ألف كما "،نآالقر  في كتاب "دستور األخالق ألف كما. فرنسا في السربون  جامعة من الدكتوراه درجة

 نظر وجهة من العالم في األديان يدرس قيم عمل األديان وهو تاريخ لدراسة ممهدة بحوث: الدين كتاب

 .تاريخية

 مبادئ اإلسالمي، القانون  نظر في والربا سالم،اإل  صلأ كتاب: ألفها التي األخرى  األعمال من

 بين   الحج،-الصوم-الزكاة-  الصالة:  العبادات  و  القتال،  في  سالماإل   رأي   و  اإلسالم،  في  العام  الدولي  القانون 

 فلسفة  بين  ويميز  يناقش  أن  دراز  أراد  املؤلف  هذا  في  الفلسفة  مجال  في  من أعماله  وهو  والواقعية  الوطنية

 الفلسفة مبادئ  في كلمات والحديثة، القديمة الجامعة األزهر اإلسالم، املسئولية في. والواقعية املثالية

كتاب النبأ  للغاية الرائعة أعماله من كذلك. واألخالق الدين في اإلذاعية األحاديث مجموعـة واألخالق،

. نسبًيا  جديدة  ونظريات  القرآنية بمقاربات  املوضوعات  ناقش  العمل،  هذا  في  .القرآن  في  دراسات:  العظيم

 .الورقة هذه في للدراسة الرئيس ي الهدف هو الكتاب هذا سيكون  حيث

  

  العظيم النبأ كتاب محتويات عن ملحة
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. األزهر بجامعة الدين أصول  القرآن بكلية علوم مادة مقرر  من كجزء األصل في الكتاب هذا كتب

 كثيف في الكتاب هذا أن مباشرة سيظهر وهله أول  من فإنه الكتاب على االطالع عند( 9: 1980 دراز،)

 منهجا أو أسلوبا املؤلف استخدم وقد. صفحة( 211) عشرة وإحدى  مئتين سمكه يبلغ حيث مضمونه

 الشكوك كل على الرد بحيث تم. ومتعمقة حادة بطريقة القرآن من عديدة جوانب مناقشة في عميقا

 وتحليله، كشف  بحثه  في  عمقه  من  الرغم  وعلى.  مرضية  بإجابات  القراء  أذهان  في  تطرأ  قد  التي  واملشكالت

  املؤلف
ً
 تلك بوجود تعلم ال أو تشك أو ترفض أن يمكن والتي املوضوع في اإلمكانيات مختف عن أوال

 . تعقيًدا  األكثر  إلى  البسيط  املنطق  حيث  من سواء  طبقات،  في  يجعلها  اإلجابات  تقديم  أثناء  فهو.  املشكلة

 أساسية قضية من تبدأ كتابه في املناقشة أن( 8: 1980) دراز هللا عبد ذكر الكتاب، مقدمة في

 طائفة في لالعتقاد داعي فال معينة، راية تحت االحتماء إلى القارئ  يضطر ال بحيث للغاية، وشاملة

 كلإنما . معينة معتقدات أيًضا لديهم يكون  أن يجب وال معينة، ثقافة فهم الضروري  من وليس معينة،

 الطيبة بالطبيعة فقط ممتلًئا بيضاء، ورقة مثل نفسه يجعل أن هو الكتاب هذا قارئ  يحتاجه ما

 .الحقيقة إلى الوصول  في الصادقة والرغبة

 دراسة وهو األول، الجزء. رئيسيتين مرحلتين أو جزأين من العالية القيمة ذو الكتاب هذا يتكون 

 القرآن أن توضيح هو منه الرئيس ي والغرض نفسه، للقرآن الرئيسية العناصر يتناول  أولية،مقدمة 

القرآن  فهم فقط وسلم هو عليه هللا صلى النبي دور  أن حين  في  وتعالى، سبحانه هللا عند من مرسل

 مباشرة دراسة  فهو الثاني  الجزء  ماأ.  وممارسته  تطبيقه  ثم  محتواه،  شرح  ثم  ونقله،  هيغلتب  ثم  ،وصيانته

 من سواء الدراسة، جوانب مختلف من القرآن معجزات تأكيد هو والهدف. األساسية القرآن لعناصر

 .يسببه الذي التأثير حيث من وكذلك يحتويها، التي املعرفة حيث من أو اللغة، أسلوب حيث

  

 القرآن إعجاز  حول  دراز  هللا عبد محمد آراء أهم

 ولكن املطلب، عبد بن هللا عبد بن محمد على أنزل  القرآن أن حول  الرأي في خالف هناك ليس

 إن معلم؟ من أو نفسه؟ عند من أهو القرآن؟ هذا على محمد حصل أين من كثيرا طرح الذي  السؤال

 . ورائعة ذكية بطريقة دراز شرحه الذي  املوضوع هو فهذا املعلم؟ ذلكهو  فمن معلم من أخذه قد كان

 ليس  أنه  قطعيةال  تهبطريق  أشار  قد  نفسه  القرآن  أن  هو  املوضوع  هذا  في  إليه  اإلشارة  يجب  ما  أول 

ا﴿ تعلى: قال. ومعنا لفظا هللا عند من منزل  ولكنه. آخر إنسان أي  أو محمد تأليف من َناهُ  ِإنَّ
ْ
َزل
ْ
ن
َ
ْرآًنا أ

ُ
 ق

ا ْم  َعَرِبيًّ
ُ
ك
َّ
َعل

َ
وَن  ل

ُ
ْعِقل

َ
ا﴿ (2: يوسف) ﴾ ت

َ
ى َوِإذ

َ
ْتل

ُ
ْيِهْم  ت

َ
َنا َعل

ُ
َنات   آَيات اَل  َبّيِ

َ
ِذيَن  ق

َّ
  ال

َ
ا َيْرُجوَن  ال

َ
اَءن

َ
ِت  ِلق

ْ
 ِبُقْرآن   ائ

ْيرِ 
َ
ا  غ

َ
ْو   َهذ

َ
هُ   أ

ْ
ل ْل   َبّدِ

ُ
وُن   َما  ق

ُ
ْن   ِلي  َيك

َ
هُ   أ

َ
ل َبّدِ

ُ
اِء   ِمْن   أ

َ
ق
ْ
ي  ِتل ْفس ِ

َ
ِبُع   ِإْن   ن تَّ

َ
   أ

َّ
يَّ   ُيوَحى  َما  ِإال

َ
ي  ِإل ِ

ّ
   ِإن

ُ
اف

َ
خ

َ
ي  َعَصْيُت   ِإْن   أ  َرّبِ

اَب 
َ
 (15: يونس) ﴾َعِظيم   َيْوم   َعذ

 عليه  هللا  صلى  الرسول   به  أقر  قد  محمد  تأليف  من وليس هللا  عند  من  مرسل القرآن  بأن  االعتراف

 ولكن سبحانه وتعالى، هللا إلى القرآن ينسب أال محمد لشخص املمكن من كان حيث أمين، بشكل وسلم
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 طويال  زمانا  أمين  رجل  بأنهه  عرفو   قد  الناس  أن  وخاصة  كقائد  أكبر  تأثير  له  سيكون   وبذلك  لنفسه  ينسبه

 . وسلم عليه هللا صلى نبوته قبل

 حتى طويال ينتظر أن يحتاج ال فهو وسلم عليه هللا صلى محمد تأليف من الكريم القرآن كان إذا

 السيدة اتهمت عندما ،اإلفك حادثة في حدث كما. اآليات عليه فتنزل  الوحي إلى الحاجة أمس في يكون 

 صلى محمد يةشخصعلى  تعديالتال بعض ذكرت التي اآليات من الكثير هناك كذلك. شرفها في عائشة

 مثل.  لقرآنل  ؤلفامل  هو  محمد  كان  ذاإ  هي  كما  ل و الرس  ذكرها  قد  اآليات  هذه  مثل  فلماذا.  وسلم  عليه  هللا

 املنافقين على الصالة كذلك( 113: التوبة) للمشركين استغفر عندما الرسول  على أنزل  الذي  الزجر

 قريش زعماء بدعوة اهتم عندما تصرفه إلى باإلضافة الحرب، ى ر اأس إطالق عند وكذلك( 84: التوبة)

  اآليات: في موضحمكتوب و  ذلك كل(. 10-1: عبس) مكتوم أم البن وتجاهله

اَن   َما﴿ (1
َ
ِبيِّ   ك ِذيَن   ِللنَّ

َّ
ْن   آَمُنوا  َوال

َ
ِفُروا  أ

ْ
ِرِكيَن   َيْسَتغ

ْ
ُمش

ْ
ْو   ِلل

َ
وا  َول

ُ
ان
َ
وِلي  ك

ُ
ْرَبى  أ

ُ
َن   َما  َبْعِد   ِمْن   ق َبيَّ

َ
ُهْم   ت

َ
ُهمْ   ل نَّ

َ
 أ

ْصَحاُب 
َ
َجِحيِم  أ

ْ
   (113: التوبة) ﴾ال

 قال،  الرزاق،  عبد  حدثنا:  قال  إبراهيم،  بن  إسحاق  أخبرنا  ،موضحا لآلية  البخاري   اإلمام  قال

 جاءه موته، من طالب أبو اقترب وملا: قال أبيه عن املسيب بن سعيد عن الزهري  من معمر أخبرنا

هُ  ال قل عمي يا: فقال ، أمية أبي بن هللا وعبد جهل أبو وقربه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول 
َ
إال  ِإل

 ُ
َّ

. طالب  أبا  يا:  أمية  بن  هللا  وعبد  جهل  أبو  له  فقال  -وجلَّ   عزة-  هللا  أمام  عنك  أدافع  و  أجادل  فأنا  ،  َللا

 ثم (،أنه لم ما لك سأستغفر إنني: )وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال املطلب؟ عبد دين تكره هل

 الحديث وهو الصحيح، الحديث على التفسير هذا ويستند 113التوبة: سورة  في اآلية أنزلت نزلت

  .التوبة سورة من 113 اآلية نزول بأسباب ويرتبط البخاري  رواه والذي  4307

2) ﴿ 
َ

َصّلِ  َوال
ُ
ى ت

َ
َحد   َعل

َ
َبًدا َماَت  ِمْنُهْم  أ

َ
  أ

َ
ُقْم  َوال

َ
ى ت

َ
ْبِرهِ  َعل

َ
ُهْم  ق َفُروا ِإنَّ

َ
ِ  ك

َّ
وا َوَرُسوِلِه  ِباّلل

ُ
 َوُهمْ  َوَمات

اِسُقوَن 
َ
    (84: التوبة) ﴾ ف

 عن نافع عن هللا عبيد عن أسامة أبي عن إسماعيل بن عبيد حدثني: البخاري  اإلمام شرح

 صلى النبي إلى هللا عبد بن هللا عبد ابنه جاء أبي، بن هللا عبد توفي ملا: "قال عنه هللا رض ي عمر ابن

  وسلم عليه هللا
ً
 أبي بن بن هللا عبد أبيه كفن أجل من هللا ثيابه لعبد النبي يعطي أن إليه متوسال

 رسول   من  هللا  عبد  طلب  ذلك  وبعد  هللا،  لعبد  ثيابه  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول   طىأع  لذلك.  سلول 

 قام ذلك عند أبي،  بن هللا عبد جثة على للصالة هللا رسول  استعد أبيه، جنازة على يصلي أن هللا

 هللا عبد جنازة على ستصلي هل ، هللا رسول  يا: له وقال ثوبه من الرسول  حبسي الخطاب بن عمر

 وتعالى سبحانه هللا إن: "وسلم عليه هللا صلى النبي أجاب له؟ الدعاء عن هللا  نهاك وقد أبي بن

ِفْر    :على نصت التي اآلية قرأ ثم" الخيار أعطاني
ْ
ُهْم  ﴿ِاْسَتغ

َ
ْو  ل

َ
  ا

َ
ِفْر  ال

ْ
ْسَتغ

َ
  ت

 
ُهْم

َ
ِفْر  ِاْن  ل

ْ
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َ
ُهْم  ت

َ
 ل

  َسْبِعْيَن 
ً
ة ْن  َمرَّ

َ
ل
َ
ِفَر  ف

ْ
غ ُ  يَّ

ٰ
ُهْم  َللا

َ
ِلَك    ل

ٰ
ُهْم  ذ نَّ

َ
َفُرْوا ِبا

َ
ِ  ك

ٰ
ُ  َوَرُسْوِله    ِباّلل

ٰ
  َوَللا

َ
ْومَ  َيْهِدى  ال

َ
ق
ْ
ٰفِسِقْيَن  ال

ْ
 ﴾  ࣖ ال
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 عليه هللا صلى هللا الرسول  ولكن منافق؟ إنه هللا رسول  يا الخطاب: بن عمر فقال(. 80 :التوبة)

  . التوبة سورة من 84 اآلية هللا أنزل  حتى عليه الصالة في استمر وسلم

 لم( محددة غير عامة،) مجمل بشكل نزلت القرآن آيات بعض أن أيًضا التاريخ سجل 

 لتلك  ذلك تفسيًرا  بعد  هللا  أنزل   حتى  الفور،  على  أصحابه  وسلم أو  عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  يفهمها

 حًقا القرآن كان إذا ،تلقاء نفسهمن  يقوله كان ما يفهم أال له بالنسبة املنطقي من فليس. اآليات

 .دون تأجيلعند محمد، فلماذا ال يفهمه  من

 معروف إنه حيث القرآن وسلم عليه هللا صلى محمد النبي يؤلف أن املستحيل من أنه كما

 بيلاسأ عن ومختلف فريد وجه اله القرآن بيلاأس أن الواقع خالل من ثبت وقد. والفطنة بالذكاء

 البشري  العقل بذكاء ينتج أن يمكن ال والذي  املاضية األمم تاريخ على القرآن يحتوي  كما. الحديث

 أنه أي . كذلك البشري  العقل قدرة تتجاوز  والتي باملستقبل التنبؤات بعض هناك وباملثل،. وحده

 جاء قد وأن وسلم عليه هللا صلى محمد النبي وصنع تأليف من ليس القرآن أن من التأكد يمكن

 .وتعالى سبحانه هللا عند من النبي على وأنزل 

 أن  يمكن  ال  القرآن  أن  ليؤكد  دراز  هللا  عبد  محمد.  د  طرحها  أخرى   أسباب  عدة  هناك  تزال  ال

 أن وهي أخرى، تهمة إلى املشككون  لجأ لذلك وسلم. عليه هللا صلى محمد النبي تأليف من يكون 

 هذا كان إذا فرضا، أنه هنا اإلشكالية وسلم. عليه هللا صلى للنبي علمه معلم عن صادر القرآن

 العظيم؟ املعلم ذلك هو فمن معلم، من صحيًحا

 بشكل  االدعاء  هذا  رد  فيمكن  أنفسهم،  العرب  من  محمد  للنبي  معلم  وجود  رفض  الصعب  من  يكن  لم   (  1

 . الزمان ذلك في العرب بين األمية انتشار بسبب بديهي

 تاريخ صفحات يفتح أن يمكنه االحتمال، هذا في يشك من العرب؟ خارج من ملعلم بالنسبة كيف  ( 2

  النبي  أن إلى تشير واحدة جملة يجد فلن والحاضر، املاض ي في وسلم عليه هللا صلى الرسول  وسيرة

 العديد هناك الواقع، في. شيًئا منه فتعلم السماوية لكتبل بعالم وسلم التقى عليه هللا صلى محمد

 هذا حول  التاريخ في مسجل هو ما نرى  دعونا لكن االدعاءات، هذه مثل ولدت التي األحداث من

 يصرح  ولم  طالب، يأب  عمه  مع كان  عندما  لكن  طفولته،  في  بالفعل  ببحيرة  محمد التقى  لقد.  املوضوع

 ورافقته  الوحي،  نزول  بعد  جرى   اللقاء  لكن  نوفل،  بن  ورقة  التقى  كما.  نبوءة  بادرة  فيه  كان  أنه  إال  بحيرة

 امللك نفس هو إليه أتى الذي  امللك أن إال ورقة قاله مما ورد فما خديجة، زوجته اللقاء ذلك في أيًضا

 بينما. وسلم عليه هللا صلى النبي كأتباع يعيش أن يأمل نوفل بن ورقة وأن موس ى، على نزل  الذي 

 أساس ال معرفتهم وأن ضالة، عقيدتهم أن منه شرح على الواقع في الكتاب أهل مع محادثته احتوت

 .وخاطئة منكرة أفعالهم وأن الصحة، من لها
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 طرحها التي الحجج من العديد هناك. البشري  الجنس من ليس معلم وجود في يشك من هناك ثم

 وهذه. غيرهم من وال البشر من ال معلم هناك ليس أنه ليؤكد دراز هللا عبد محمد. البروفيسور الدكتور 

 .حججه

 بالحمى، ويشعر فجأة، يحمر وجهه كان وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول  على الوحي نزول عند

ا  يتصبب  صدغه  كان  حتى
ً
،  جسده  ويصبح.  عرق

ً
 وصف  هو  هذا.  وتسقط  فستهتز  دابة  يقود  كان  فإذا  ثقيال

 ش يء كل يحدث لم. اختياره على مبنًيا يكون  أن يجب ال أنه على يدل مما الوحي يتلقى كان عندما حالته

 وجود من بد  فال  كذلك،  األمر  كان  إذا.  الظروف هذه  حدوث  تشجيع  على  قادرة  بداخله  قوة  وجود بسبب

 تلك وكانت فيه، نفسًيا تأثيًرا أحدثت التي  هي القوة فهذه. آلخر وقت من به تتعلق خارجه من تأتي قوة

 عند من إليه املوكلة باملهام يقوم مالك ولكنه إنساًنا، ليس بالتأكيد. الحقيقة له كشفت التي هي القوة

  .وتعالى سبحانه هللا

 دراز هللا عبد محمد عند القرآن معجزات

 من كبير باهتمام القرآن في اللغوي  االعجاز قضية حظيت أعاله، املذكورة املسائل إلى باإلضافة

 التي الفكرة هي هذه( 80: 1980 دراز،. )لغوية معجزة الكتاب فالقرآن هذا في دراز هللا عبد محمد. د

 .ثقة وبكل عاطفي، وغير هادئ  حواري  بأسلوب كتابه، من الثاني الجزء في ينقلها أن يحاول 

 في يتعمق أن فعليه القرآن، يشبه بما اإلتيان على قادر أنه القرآن إعجاز في يشك من ظن إذا

 العربية  للغة  فهمه  تعمق  فكلما.  العميق  النقد  على  القدرة  لديه  يكون   حتى  العربي  واألدب  العربي  األسلوب

 إلثبات  تحديه  يجب  فهنا.  شكوكه  على  اإلصرار  في  استمر  إذا  ولكن.  القرآن  أسلوب  رقي  مدى   أدرك  وآدابها،

 كل لكن القرآن، تميز يضاهوا أن حاولوا ممن مثله األشخاص من الكثير هناك كان. لديه ما أفضل

 . والخزي  الذل على إال يحصلوا ولم بالفشل باءت جهودهم

 يكون  قد آخر شخًصا أن في يشك يزال ال لكنه.  فرضا بعجزه، املتشكك الشخص اعترف فإذا

. القرآن يضاهي بما يأتي أن عصره األدباء في أفضل من يطلب أن منه فاطلب بذلك، القيام على قادًرا

 التاريخية،  األدلة  في  وينظر.  الكريم  القرآن  معجزة  عظمة  على  دليل  فهذا  ذلك،  على  قدرتهم  عدم  ثبت  فإن

 املعجزة  القرآن  تالوة  وجاذبية  ملسة  إن  ال،  هنا  فالجواب  ؟وجاذبية القرآن  لعظمة  يخضع  ال  من  هناك  فهل

 وعتبة املغيرة، بن والوليد الخطاب، بن عمر مثل فقط، معناه يفهمون  الذين املستمعون  بها يشعر ال

 يفهمون  ال الذين البشر كل وطبيعة قلوب أيًضا يخترق  بل ،واألخناث سفيان وأبو جهل وأبو ربيعة ابن

 وأن اإلسالم اعتنقوا العرب غير الكفار من العديد أن حقيقة من املثال، سبيل على واضح، وهذا معناه

 الكريم. القرآن صوت سماع ملجرد بسرعة ينامون  األطفال

(. 346-343: 1990 هشام، ابن) القرآن من آيات عدة قراءة بعد اإلسالم الخطاب بن عمر اعتنق

 بوظيفته قيامه اثناء وسلم عليه هللا صلى الرسول  تالها القرآن من آليات سماعه عند املغيرة بن والوليد

   وبصفته  الدبلوماسية
ً
 ابن)  ربيعة  بن  عتبة  وكذلك(.  271-270  :1990  هشام،  ابن)  قريش  كفار  من  وفدا
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 وسلم وهو عليه هللا صلى النبي على السمع استرقوا الثالثة قريش فزعماء(. 294-293: 1990 ،هشام

 (315: 1990 هشام، ابن. )بجماله استمتعوا ألنهم الخفاء في متتالية ليال ثالث القرآن يقرأ

ا شاًبا ربيعة بن عتبة كان
ً
 وقادًرا الكالم، وطالقة وفصاحة الخطب، إلقاء في جيًدا شجاًعا، قريش

 – النبي لسان على القرآن آيات قراءة وبعد ومجادلته الرسول  إلقناع قريش قادة أرسله ملا. الجدال على

 وقال".  (!القرآن)هذا بغير منك أطلب. القراءة هذه في تستمر ال. محمد يا وكفى كفى، كفى،: عتبة قال

 وفكرت بشعر ليس ولكنه ،الشعر مثل فهو. محمد كالم مثل شيًئا حياتي في أسمع لم وهللا: "أخرى  مرة

 السبب،  لهذا  بمجنون   هو  وما  مجنون   رجل  كالم  بأنه  واعتقدت  بكاهن،  ليس  ولكنه  كاهن  كالم  كالمه  بأن

 .محمد كلمات من أي  الرد يمكنني ال

 بش يء اإلتيان على قادرين غير العرب أن جهة من يقبلون  الذين الناس شكوك عن يجيب كيف

 والكلمات الحروف حيث لغوية، عوامل بسبب ليس ذلك بأن يجادل نفسه الوقت في لكنه القرآن، مثل

 دراز هللا عبد د. محمد ذكر فقد للعرب؟ معروفة بالفعل القرآن في املستخدمة الترتيب وأنماط والجمل

 أن يعني ال هذا لكن العربية، اللغة في املألوف عن خارجة من ليست القرآن لغة أن الصحيح من أنه

 جودة  مثل  اللغوي   التأليف  فجودة.  البشر  يضاهيه  أن  يمكن  القرآن  املوجود(  البيان)  التوضيحي  الجانب

 عن التعبير في للجودة بالنسبة كذلك. املهندس أو البناء مهارة على تعتمد جودة املبنى إن حيث املباني،

 لديهم أن من الرغم على املعنى، عن التعبير في مختلفة قدرات لهم أيًضا اللغة نفس فمستخدمي املعنى

 اآليات  معاني  لنقل  الوسائل  وأدق  اللغوية،  املفردات  أفضل  اختيار  في  القرآن  تفوق   يكمن.  املفردات  نفس

 مكانها  في  اللغوية  املفردات  تفاصيل  كل  وضع  على  قادر  إنه.  أجزائه  من  جزء  لكل  صلبة  توليفة  تكون   بحيث

 . املنزل  سياقها في اآليات من املراد املعنى عن التعبير سبيل في ذلك كل. متناهية وبدقة الصحيح

 املحتملة املختلفة الشكوك لرفض دراز هللا عبد محمد. د طرحها التي الحجج بعض هناك كذلك

 : والحجج البراهين تلك بين من للقرآن، موجهة تكون  قد والتي

. سوره مثل سورة أو القرآن كتاب مثل تأليف على قادرون أنهم يشعرون أشخاص هناك يكون  قد( 1

 سلموا  الذين  واملعري   املتنبي  الطيب  وأبو  املقفع،  بنا  مثل  العظماء  األدباء العرب  بها  اعترف  وكما  لكن،

 آيات مثل يؤلف أن حاول  من هناك الواقع، في. بمثله اإلتيان عن وعجزهم الكريم القرآن بإعجاز

 أن أراد من إلى أقرب مسيلمة ألفه ما فإن التأريخ سجل كما لكن الكذاب مسيلمة فعل كما القرآن

 . حياة فيه ال روح ال هامدا تمثاال فصنع حيا إنسانا يخلق

 شخص هناك يكون  فربما الكريم، القرآن بمثل اإلتيان على اقادر  املاض ي في أحد هناك يكن لم إذا( 2

 وهذا.  بذلك  القيام  على  قادر  أحد  ال  أنه  الواضح  من  ولكن  التاريخ،  من  الحق  وقت  في  ذلك  فعل  يمكنه

 لم اإلسالم صدر وعصر الجاهلي العصر بعد العربي األدب تطور  أن التاريخية الحقيقة مع يتوافق

 .الذكر السابقة الفترة عناصره من جميع في ثراء وأكثر أفضل يكن

، العربية الجمل من مؤلفة القرآن آيات أليست( 3
ً
 خاصة سمات أية على تحتوي  ال أنها بمعنى أيضا

 املؤلف يدعو ذلك، على ورًدا. اللغة في الخاص ذوقه فرد لكل ألن األخرى، العربية بالتعابير مقارنة
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 بما  األدبية،  األعمال  من  وغيرها  والخطب  الشعر  بين  مساواتها يمكن  هل واملقارنة،  البحث  إلى  الجميع

 عن مختلف القرآن أن البرهان الواضحة الحقيقة ولكن. وسلم عليه هللا صلى النبي حديث ذلك في

 .األدب في الخبير القرش ي الكافر ،املغيرة بن الوليد بشهادة ذلك، كل

. القرآن بإعجاز يؤمنون  ال الذين أولئك قبل من قبل من الجهود بعض بذلت الحديث العصر في

 سنه فنشر القرآن يماثل كتاب بتأليف للدكتوراة لقبين على والحاصل شوروش أنيس األمريكي د. قام

 الكريم  للقرآن  مماثال  تأليفه  يبدوا  بحيث  الكالسيكية  العربية  باللغة"  الحق  الفرقان"  بعنوان  كتابا  1999

 .واملهدي  الصفي تأليف من الكتاب هذا أن وضع الناس خداع أجل ومن

 وشرائع ملحتوى  عربية ترجمة إال هو ما الكتاب أن تبين الكتاب محتويات وتقص ي دراسة وبعد

 هذا ولكن. الكريم للقرآن مشابها قديما كالسيكيا أسلوبا أسلوبه ليكون  مؤلفه اجتهد وقد اإلنجيل،

 بين فالفرق  املعنى، أو املحتوى  أو اللغة حيث من سواء الكريم بالقرآن شبيها ليس الحقيقة في الكتاب

 دليل وهذا والسماء األرض بين الفرق  مثل الكريم والقرآن شوروش أنيش تأليف الحق الفرقان كتاب

 ففشلوا القرآن آيات من بآية يأتوا بأن البقرة سورة في لإلنسان تعالى سبحانه هللا تحدي  صحة على

-hat http://islamedia.id/doktor-kristen-amerika-ini-membuat-al-quranنظرا)

tandingan /) 

 غامضة تزال ال كانت التي القضايا من للعديد تفسيرات بتقديم دراز د. محمد استفاض أن بعد

 أدت والتي القرآن إلعجاز العملية الجوانب ملناقشة انتقل الكريم، القرآن ملنشأ واملدحضين للمشككين

  الكريم. القرآن أسلوب في املوضوعية الخصائص بعض ظهور  إلى ذلك بعد

 
 دراز هللا عبد في فكر محمد الكريم القرآن أسلوب خصائص 

 القرآن لجمال طحيةالقشرة الس أوال:

 إلى البداية في دراز هللا عبد محمد اللغة، يشير د. حيث من القرآن إعجاز عن بعمق الحديث عند

ا مهتًما الجميع يجعل أن يمكن الذي الكريم القرآن من الجميل الجانب
ً
 من الرغم على ومبهًجا ومدهش

 قناة  على  املسلمين  لغير  القرآن  إلى  االستماع  يجرب  وهو  صالح  آدم  فيديو  على  نظرة  ألق.  عرًبا  ليسوا  أنهم

 v=aQUxC4fd_Z8؟ https://www.youtube.com/watchيوتوب: 

 ميسوري  والية  في  لويس،.  سانت  في  األمريكيين  األطباء  لجمعية  عشر  السابع  السنوي   املؤتمر  خالل

 ومقره والبحوث للتعليم اإلسالمي الطب ملعهد الرئيس ي املدير) القاض ي أحمد الدكتور  قدم األمريكية،

(. األمريكية  املتحدة  بالواليات  فلوريدا  بنما،  مدينة  في  لعيادة  استشاري   خبير  وكذلك  املتحدة،  الواليات  في

 علم منظور  من البشر على القرآن تأثير: موضوع حول ( األولي البحث) بحثه نتائج عن تقديمًيا عرًضا

 . النفس وعلم األعضاء وظائف
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 وظائف على للقرآن املحتمل التأثير تحديد: التالية األهداف لتحقيق البحث هذا إجراء تم

 والتغيرات االنعكاسات تأثير هو الثاني الهدف(. وجد إن) تأثيره شدة قياس وكذلك البشرية، األعضاء

 الفسيولوجية والتغيرات القرآن تالوة عن االسترخاء الناتج أو النفس ي الهدوء في العصبي التوتر على

 .له املصاحبة

 رجال 3: مستجيبين 5 إلى يصل بما املسلمين غير من املجيبين من العديد الدراسة هذه تضمنت

 قراءة  عن  ناهيك  العربية،  اللغة  املستجيبون   يفهم  لم.  عاًما  40و  عاًما  18  بين  أعمارهم  تراوحت  وامرأتان،

 MEDAQ) موديل ،الحاسوب على قائم قياس جهاز: الدراسة هذه استخدمت. الكريم القرآن آيات

2002 Medical Data Quotien / )2أ أبل نوع من كمبيوتر وجهاز ببرمجيات، مزود (Apple 2A )ونظام 

 بجامعة الطبي املركز قبل من وتطويرها التطور  فائقة األداة هذه اختراع تم حيث. إلكتروني كشف

 .املتحدة بالواليات بوسطن في كوم دافي وشركة بوسطن

 قياس  بجهاز  توصيله  تم  ثم  مجيب،  لكل  طرف  بكل  كهربائية  إبر  أربع  توصيل  تم  الدراسة،  بدء  قبل

 األعصاب فعل رد وقياس الكهرومغناطيسية املوجات عن للكشف ذلك إجراء تم. الحاسوب على قائم

 بمجال محاط اإلنسان جسم أن: معروف هو كما. املتطوع جسم أعضاء من عضو كل في العاكسة

 املجال  هذا  تصوير  الحديث  العصر  في  يمكن  حيث.  للضوء  مرئي  غير  انكسار  شكل  على  كهرومغناطيس ي،

 . Kirlianكرليان  الفوتوغرافي التصوير باستخدام كهربائًيا الضوئي

لب.  مستجيبين  خمسة  على  تجربة  210  إجراء  تم  الدراسة،  هذه  في
ُ
 يكونوا  أن  في)  املستجيبين  من  ط

 قراءة إلى االستماع وكذلك مرة، 85 الكريم القرآن إلى االستماع( مغلقة وعيونهم استرخاء حالة في

 إلى  االستماع  عند.  قراءات  أي   إلى  يستمعوا  لم  التالية  تجربة  األربعين  وفي  مرة،  85مختلفة    عربية  نصوص

 النطق ناحية من واحدة وطريقة بجهاز يستمعون  املتطوعون  كان العربي، النص وقراءة القرآن تالوة

 الالبحث  في املتطوعين ألن االثنين، بين التمييز املتطوع يستطع لم بحيث واللحن،
ً
 يستطيعون  فعال

 .بالعربية التحدث

 في معنوي  ثرأ له الكريم القرآن لتالوة االستماع نأ ايجابية نتائج تظهر : الدراسة نتائج وكانت

 انظر. )حاسوبية بأداة ونوعا كميا وقياسها تسجيلها يتم النتائج وهذه االنعكاس ي، العصب توتر تقليل

-http://m.aslamiyah.abatasa.co.id/  post/detail/11016/unjuk-al-quran :  في الشرح من املزيد

terhadapphysiologis-dan). 

،: أمرين على تدل أعاله موضح هو كما الدراسة نتائج
ً
 تالوة صوت ما شخص يسمع عندما أوال

 اإليقاع مثل جميل صوتي بترتيب انطباًعا ومشاعره أفكاره وستدرج تجذبه فسوف الكريم القرآن آيات

 الحروف بناء هيكل ثانًيا،. تكررت لو حتى منها، يمل ال تجعله أنها لدرجة جميل بشكل املؤلف املوسيقى

 وبعضها طويل، بعضها. ولذيذة وناعمة مميزة طبيعة لها األخرى  تلو واحدة إليها نظرت إذا لأللفاظ

 ألفاظ  في  الصوتية  امليزات  هذه  إن.  وواضح  شديد  وبعضها  همس،  فيه  وبعضها  غنة،  فيه  وبعضها  قصير،

 .الكريم القرآن لغة إلعجاز الخارجي الصوتي الجانب تمثل القرآن



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1 (1), (2021), 544-563 

 557 

  

 الكريم في القرآن التعبيري  األسلوب خصائص ثانيا:

 الخارجي  الجانب  إلى  باإلضافة  نفسه  الوقت  وفي  القيم  كتابه  في  كذلك  دراز  هللا  عبد  محمد.  د  ناقش

 املعنى عن التعبير أشكال وهي أخرى، مهمة جوانب وجود كذلك أشار الكريم، للقرآن اللفظي الشكل أو

 والتي  املناقشة  محور   هو  املراد  املعنى  تصف  التي  القرآن  تعابير  نوعية  إن.  املخاطبين  أنواع  إلى  املتكلم  لدى 

 .الكتاب لهذا املهمة املوضوعات تشكل

( 1. )مهمة تصنيفات أربع بإجراء دراز هللا عبد محمد. د قام القرآن تعابير خصائص ملناقشة

( 4. )السور  بين القرآن أسلوب( 3. )السور  وحدات في القرآن أسلوب( 2. )فقرة كل في القرآن أسلوب

 :الجوانب لهذه إضافي وصف يلي وفيما( 106: 1980 دراز،. )عام بشكل القرآن أسلوب

  فقرة كل في القرآنية التعبيرات أ(

 تتكون   عادة  القرآن،  آيات  في  كامل  معنى  لها  التي  الوحدة  هي  املبحث  هذا  في  الفقرة  من  املقصود  إن

 دراز،. )القرآن  إلعجاز  األدنى  الحد  تعتبر.  قصيرة  حروف  أو  طويلة،  آية  شكل  على  وأحياًنا  آيات،  عدة  من

 القيم دراز بحصافة هللا عبد د. محمدوضح  الكريم القرآن فقرات من فقرة كل في (109: 1980

 أهمها: من والتي الفقرات، في املوجودة القرآن آيات من تعبير كل في املعجزة الجمالية

: 1980  دراز،. )الشامل الكامل  املعنى  نقل  على  قادرة  نفسه  الوقت  في  ولكن  بسيطة،  ألفاظ  استخدام(  1

 مفهومة بكلمات وسلس سهل بشكل املعقدة املعاني عن التعبير في صعب أسلوبي إعجاز إنه( 109

 في املوجودة والعبارات الجمل يشبه ما تأليف في صعوبة يجدون  والشعراء األدباء حتى. تعبير كل في

 هذه مثل على العثور  يمكن الكريم القرآن في ولكن طويلة، ولفترة متكرر  بشكل القرآن فقرات

" والوفاء بالنقاء" تتصف للفقرات املؤلفة والعبارات األلفاظ أن الواضح من. مكان كل في الفقرات

 فمن املقصودة معانيها كذلك. املستخدمة الحروف أو الجمل ترتيب حيث من سواء املراد للمعنى

 .دقيق  بترتيب  والجمال  الخير  يصور   ش يء  كل.  واحدة  كلمة  الستبدال  الصحيح  البديل  إيجاد  الصعب

ُ ﴿ .ذلك على واضح مثال 212 اآلية البقرة سورة في هللا كلمة
َّ

اءُ  َمْن  َيْرُزُق  َوَللا
َ
ْيرِ  َيش

َ
 ِبغ

 يمن تعالى هللا أ( أن) :التالية باملعاني تفسر أن يمكن القصية اآلية هذه (212: البقرة) ﴾ ِحَساب  

 على يقدره أو يضيقه بينما إنسان، لذلك رزقه سبب عن أحد يسأله أن دون  من يشاء على برزقه

 لشخص الرزق بإعطاء يمن هللا ج( أن) اعتبار. أو حساب بغير يشاء من يرزق هللا ب( إن) .اآلخرين

 دون   لإلنسان  الرزق  هللا  د( يعطي)  .هللا  عند  من  الرزق  على  حصوله  الشخص  ذلك  يتوقع  أن  دون   ما

 لإلنسان الكثير الرزق هللا هـ( يعطي) .بها قام التي أعماله بالتفصيل الشأن صاحب يحسب أن

  هللا. رزقه ما إحصاء على اإلنسان ذلك يقدر ال بحيث

( 113: 1980 دراز،. )الوقت نفس في املميزين وخاصتهم الناس عامة إلى موجه القرآني الخطاب( 2

 إليصال مناسبة القرآن يستخدمها التي التعبيرات إن. الناس وعوام نو املفكر  بآياته يتمتع فالقرآن
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 فهمها يسهل الوقت نفس في ولكن العالية، املهارات ذوي  واملثقفين اللغويين إلى والغرض املعنى

 أي  على يصعب الطريقة هذه. الفئتين هاتين بين الخطاب في للتمييز داعي فال العاديين، لناسل

 ويفهم بالرضا العادي  الشخص يشعر قد. كذلك ليس القرآن .ةواحد دفعةو  في بها القيام شخص

 يمكن ال جديد بمعنى اآلية نفس الفالسفة يفهم أن يمكن ولكن ملحدوديته، وفًقا القرآن آيات

 .إليه الوصول  العادي  للشخص

ِذي﴿  .80  :اآلية  يس  سورة  في  املثال،  سبيل  على
َّ
ْم   َجَعَل   ال

ُ
ك
َ
َجرِ   ِمَن   ل َضرِ   الشَّ

ْ
خ
َ ْ
اًرا  األ

َ
ا  ن

َ
ِإذ

َ
ُتْم   ف

ْ
ن
َ
 أ

وِقُدوَن  ِمْنهُ 
ُ
 املسلم الفيلسوف شرح في تأمل لكن. لعوام الناس جدا واضح اآلية معنى (80: يس) ﴾ ت

 من الش يء وجود إن: "اإلسالم في الفلسفي التفكير كتابه في محمود الحليم عبد نقله كما الكندي 

 التي) الخضراء األوراق من النار خلق يحدث أن يمكن حيث يحدث، أن يمكن له مخالف مصدر

 (.املاء على تحتوي 

 األوراق في الخضراء املادة هي األخضر الشجر مصطلح فإن للعلماء، وفًقا نفسه، الوقت وفي

 استخدام بين الجمع عملية وهي الضوئي، التمثيل عملية تحدث الكلوروفيل، ففي. الكلوروفيل أو

 املواد لتكوين واملاء الكربون  أكسيد ثاني وبين للطاقة كمصدر الحيوية الكيمياء في الشمس ضوء

   .الكربونية

 بشكل مختلفة البشرية القدرات إن( 113: 1980 دراز،. )الوقت نفس في والعاطفة العقل إرضاء( 3

 الشعوري  الحس  على  القدرة  هو العاطفة  بينما(  العقالني) على التفكير القدرة  هو  فالعقل.  أساس ي

 بالجمع بالك فما واحد شخص في االثنين بين الجمع الصعب من يكون  ما عادة(. غير العقالني)

 عجيب، وبشكل ذلك حققت الكريم القرآن آيات لكن. وفعال مرض بشكل واحد تعبير في بينهما

 تحتوي   حيث  القصص  عن  التعبير  في  ذلك  يظهر  كما  الواحد،  التعبير  في  يتحدان  والجمال  فالحقيقة

 أو للحذر القلب عاطفية من ملسات فيها نجد يمكن حيث األحكام شرح في وكذلك قيمة دروس على

 .الفخر أو الخوف

َها  َيا﴿  :تعالى  قوله  في  الصيام  عبادة  فرض  املثال  سبيل  على يُّ
َ
ِذيَن   أ

َّ
ِتَب   آَمُنوا  ال

ُ
ُم   ك

ُ
ْيك

َ
َيامُ   َعل  الّصِ

َما
َ
ِتَب  ك

ُ
ى ك

َ
ِذيَن  َعل

َّ
ْم  ِمْن  ال

ُ
ْبِلك

َ
ْم  ق

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ُقوَن  ل تَّ

َ
اًما( 183) ت يَّ

َ
َمْن  َمْعُدوَدات   أ

َ
اَن  ف

َ
ْم  ك

ُ
ْو  َمِريًضا ِمْنك

َ
ى أ

َ
 َعل

  َسَفر  
 
ة ِعدَّ

َ
ام   ِمْن  ف

يَّ
َ
َر  أ

َ
خ
ُ
 (184-183: البقرة)﴾ ....  أ

 على  تنص ال السابقة فاآلية
َ
 عَ  هللا َض رَ “ف

َ
 يْ ل

ُ
صيغة  استخدم بل املعلوم،بصيغة  "اميَ الصَّ  ُم ك

ِتَب   "املجهول  
ُ
ُم   ك

ُ
ْيك

َ
َيامُ   َعل  ألنفسهم  إلزامًيا  الصيام  سيجعلون   أنفسهم  البشر  أن  إلى  يشير  هذا".  الّصِ

 جديًدا شيًئا ليس الواجب هذا أن يدركوا أن وعليهم. وفائدته الصيام أهمية مدى يدركون  عندما

ِذيَن " ألن فقط، بهم خاًصا
َّ
ْم  ِمْن  ال

ُ
ْبِلك

َ
 من ألنه ملصلحتهم، مفروض فالصوم. أيًضا صاموا"  ق

  ليس املفروض فالصيام كذلك. التقوى  لتحقيق املهمة الوسائل
ً
، صياما

ً
 كل يستغرق  ال طويال

اًما  " فقط  ولكن  األوقات، يَّ
َ
َمْن    "  رخص  هناك  ذلك  ومع"  َمْعُدوَدات   أ

َ
اَن ف

َ
ْم   ك

ُ
ْو   َمِريًضا  ِمْنك

َ
ى  أ

َ
 َسَفر    َعل
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 تركت التي األيام بعدد املقبلة األيام في بالقضاء الصيام ذلك تعوض أنك طاملا للصوم داعي فال ،"

 (128: 1998 شهاب،. )الوقت نفس في عاطفتهو  املحاور  عقل القرآن يمس وهكذا. الصيام فيها

 يدل القرآن تعبير إن( 117: 1980 دّراز،(. )عاملي/محدد) والعمومية بالخصوصية الخطاب يتميز( 4

 أو للقدرات وفًقا. جميًعا تبريرها يمكن عديدة معان   أيًضا خلفه كان وإن بوضوح، املقصود على

 قبولها للجميع يمكن بحيث الكريمة، اآلية لتفسير معان   عدة فهم فيمكن املختلفة، الخلفيات

 .بسهولة بها والعمل

 أن يعتقدون  الذين هؤالء بشدة يعارض دراز هللا عبد محمد. د فإن امليزة هذه إلى بالنظر

 بدون ( زائدة) مضافة أحرف أو كلمات أو عبارات هناك أن أو محيرة عبارات على يحتوي  القرآن

 وله مفيد حرف أو كلمة أو تعبير كل وكذلك واضحة القرآن في التعبيرات فجميع. أو فائدة معنى

 لم  إذا أما.  املقطعة الحروف معاني سر عن البحث يجب ولكن مجدية، غير إضافة وليس معنى

 لإلنسان األفضل مجدية، فمن غير إضافة أنها قول  في تتسرع فال الحروف تلك تفسير تعرف

 .ضعفه بنقاط االعتراف

 

 

  السور  وحدات بين القرآن أسلوب( ب 

هي  الوقت نفس فيلكن و  إنها كثيرة،ب السور  وحدات جانب من للقرآن الرئيسية الصفة إن

 هو الكتاب هذا في الجديدة االكتشافات من أنه فربما أعاله، املذكورة املناقشة إلى فباإلضافة. واحدة

 من أساًسا تتشكل السورة معنى وحدة أن يعني هذا. حدة على سورة كل في العبارات أسلوب مناقشة

 ( 142: 1980 دراز،. )واآليات واأللفاظ الكلمات من تعبير كل أسلوب في املعنى وحدة

 العالقة لرؤية واملثابرة الدقة إلى حاجة فهناك السهل، باألمر ليس املختلفة املعاني توحيد إن

 في أو أوال تتشكل التي املعاني هي فما املعاني لترتيب بالنسبة كذلك واملكملة، الرئيسية األجزاء بين

 تدريجًيا بل ،واحد وقت في تنزل  لم القرآن أن آيات حقيقة واملفهوم املعروف فمن. النهاية في أو الوسط

 فإنه  ذلك  من  الرغم  وعلى  لكن.  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول   عاشها  التي  والظروف  األوضاع  حسبعلى  

 .حدة على سورة لكل خاص بديع بشكل ومرتب متآلف بشكل السور  وحدات تكونت طبيعي وبشكل

ا  أو  ،معمارياأو    مهندًسا،  اإلنسان  هذا  كان  سواء  ما،  ش يء  ترتيب  إنسان  يريد  عادة عندما
ً
 ،خياط

  عليه يجب كاتًبا، أو
ً
 املتوفرة العناصر وجود مكان يعرف حتى املوجود، الحالي النظام إطار معرفة أوال

 مواد  أي   فيها  يوجد  وال  شاسعة  صحراء  وسط  في  ما  شخصا  تتخيل  أن  اآلن  حاول   ولكن.  بتنظيمها  ويقوم

 آخر ثوران يحدث قليلة لحظات بعد ثم الصخور، ينثر بركاني ثوران أو مفاجئ زلزال يحدث ثم للبناء

 في. املعماري  ذلك حيات طوال هذا ويستمر والفضة والذهب والنحاس الحديد ينثر األرض تحت من
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 وكاملة  منظمة  مدينة  ليخطط  مواد  من  متاح  هو  ما  كل  من  االستفادة  عليه  بد  ال  الشخص  هذا  أن  حين

 .ومرتبة

 أن عليه كان الذي  الرسول  مهمة ليوضح املثال هذا دراز هللا عبد محمد الدكتور  ضرب فقد

 نزلت التي اآليات آالف من يتكون  فالقرآن والجميلة، املتكاملة السور  وحدات في القرآن آيات يجمع

،
ً
 اآليات  وضع  إن.  متوسط  وبعضها  طويل  وبعضها  قصير  بعضها  اآليات،  من  سلسلة  في  رتبت  ثم  تدريجيا

 بتوجيه حدث ذلك فكل. حًقا رائع أمر القرآن نطاق في منتشرة معينة سورة كل في تدريجًيا نزلت التي

 .وبديع ومرتب متكامل بشكل السور  في اآليات بترتيب إعجاز فيه وتعالى، سبحانه هللا من

 .سور  عدة بين القرآن أسلوب (ج 

 هو واحدة معينة دفعة سور  عدة نظر وجهة من إليه النظر عند القرآن أسلوب يميز ما أبرز  إن

 العالقة أساس ي بشكل يظهر السور  هذه بين العالقة انسجام إن. السور  تلك بين املتناغمة العالقة

 فتحتوي . املوضوع وحدة في ظهرت سورة كل في عكستن تيال املناسبة إن. وأخرى  سورة كل بين الوثيقة

 عام  بشكل  وتفاصيلها  الفرعية  املواضيع  األخرى   السور   تصف  بينما  مركزي،  موضوع  السور على  إحدى 

 .وجزئي

 سورتين أيات بين املوجودة املناسبة هي املناسبة لهذه كمثال تقديمها يمكن التي األمثلة من

 سبيل  على  الفاتحة،  سورة  في  مذكور   هو  ما  تشرح  البقرة  سورة  فآية  .والبقرة  الفاتحة  سورة  هي  متتابعين

ا﴿ :اآلية ناجدو  الفاتحة سورة في املثال
َ
  اْهِدن

َ
َراط ْسَتِقيَم  الِصّ

ُ ْ
 سورة وصفت حيث (6 الفاتحة:) ﴾ امل

ِلَك ﴿ :ذكر كما القرآن تعليمات اتباع هو املستقيم الصراط أن البقرة
َ
ِكَتاُب  ذ

ْ
  ال

َ
 ُهًدى ِفيِه  َرْيَب  ال

ِقيَن  ُمتَّ
ْ
 (2 :البقرة) ِلل

 ككل. القرآن أسلوب (د

 خصائص إلى االنتباه في الطرق  إحدى  تتمثل. ككل القرآن خصائص إلظهار عديدة طرق  هناك

 .إيصال كلغة القرآن يستخدمها التي العربية اللغة

أصل  على عام بشكل العربية الكلمات تحتوي . عربية مفردات من القرآن يتكون  عام، بشكل

 ليس  العربية  باللغة  املفردات  حروف  اختيار  إن.  مختلفة  بأشكال  تشكيلها  يمكن  أحرف  ثالثة  من  مكون 

 اللغة  تتمتع الخاصية، بهذه( 90: 1998 شهاب،. )الخاصة لغتها فلسفة على يحتوي  ولكنه مصادفة،

 اإلشارة تجدر أخرى، ناحية من. كلماتها أصل من جديدة معانتوليد  على عادية غير بقدرة العربية

 الذين  العرب  يستخدمها  التي  واملفردات  الكلمات  نفس  يستخدم  القرآن  أن  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  أيًضا

 التي للكلمات الداللي املعنى القرآن يغير أن ادرو الن من فليس اآليات، نزلت عندما لهم القرآن وجه

 .العرب يستخدمها

 يمكن  حيث. باإلندونيسية  مقارنتها  عند خاصة  للغاية،  وشاملة  عقالنية العربية  اللغة  قواعد  إن

 وصوتي الفاعل على تدل التي والنون للكلمات والواو الضمة صوتي اختيار في املنطقي األساس رؤية
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 فاللغة(. الش يء) فعله يستطيع مما أو املفعول  أقل بالتأكيد فالفاعل. للمفعول  والنون  والياء الفتحة

 األصوات  تفضل  بينما  كثيرا،  الصوت  أو  اللفظ  استخدام  يكون   عندما  األسهل  األصوات  تفضل  العربية

 .أقل بشكل الصوت باستخدام األمر يتعلق عندما الصعبة

 في أو الكلمة جنس في فقط اللغوي  الثراء هذا ُيرى  فال. ثروتها في العربية اللغة تفرد يظهر كما

اتم ثمانون  لها املثال، سبيل على" العسل" فكلمة ،ومرادفاتها مفرداتها ثراء في أيًضا ولكن العدد،
ً
. رادف

(Syihab،  1998  :96  )املفردات  ثراء  ُيظهر  حيث.  دائًما  املعنى  نفس  العربية  اللغة  في  املرادفات  تحمل  ال 

 .ما لش يء العربية اللغة وصف دقة مدى  العربية

 معان لها يكون  أن يمكن التي الكلمات من العديد هناك أن هي العربية للغة األخرى  امليزات من

 على فقط تحتوي  الغامضة الكلمات أن يجد أن للمرء يمكن الوقت نفس في ولكن متضادة، غامضة

 .متناقضة معان ثالثة أو معنيين لها البداية في الكلمة أن من الرغم على بالسياق، محدد واحد معنى

 فعلى. واالختصار االيجاز إلى ميله هي القرآن يستخدمها التي العربية للغة األخرى  امليزات من

. القصوى  الضرورة عند فقط يتم ذلك أن إال التفصيل، األحيان بعض في الضروري  من أنه من الرغم

 مؤشرات  ومع  مختلفة  عوامل  بسبب  الجملة،  بنية  في  معينة  كلمة  ذكر  يتم  ال  أحيانا  االختصار،  سياق  في

 الكلمات اختيار في جًدا كبير تأثير لها املخاطب حالة إن الواقع في. املخاطب حالة مثل مختلفة،

: Syihab،  1998. )املخاطبين  قلوب  في  ُينس ى  ال  ووقع  مغزى   وذات  صحيحة  جملة  بنية  لتصبح  وتجميعها

100) 

 الخاتمة

  

 فال.  الساعة  قيام  إلى  خالدةال  املعجزة  أنه  إلى  باإلضافة  املسلمين  لحياة  تشريع  ومصدر  دليل  القرآن

 سواء  األزمان  مر  على  العربية  الكتب  من  كتاب  أي   في  ترتيبه  ودقة  القرآن  أسلوب  جمال  على  العثور   يمكن

 واضحة أخرى  أدلة هناك الفريد، اللغة أسلوب جمال إلى فباإلضافة. ذلك بعد ما حتى أو نزوله وقت في

 بين موجودة عجائبها بكل العلمية املعجزات إن. وتعالى سبحانه هللا عند من جاء القرآن أن تظهر جًدا

 ذلك يكون  أن شريطه علومهم اختالف على العلماء تقنع العصور  مر على وهي القرآنية، اآليات سطور 

 فكيف ،أي إنسان يؤلفه أن يمكن وال هللا، كالم هو القرآن يعترف بأن أن يريد ةر البصي مفتوح العالم

-571) امليالدي السادس القرن  أوائل في عاش الذي  األمي وهو وسلم عليه هللا صلى محمد النبي يؤلفه

 (.م 632

 يعيش  الذي   العصر  ملتطلبات  وفًقا  الحقيقة  إلثبات  بتحدًيات  جيل  كل  دائًماالكريم    القرآن  يواجه

 يمكن وال. القرآن هدي  إلى دائًما يحتاجون  الناس. ينتهي ال بتفسير أشبه هنا فاإلعجاز لذل. فيه

 على يعتمد القرآن شرف فإن نفسه، الوقت في. التفسير خالل من إال واإلرشاد الهدي على الحصول 

 .املتعددة معجزاته
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 من القرآن إعجاز إظهار في نجحوا الذين العشرين القرن  علماء من دراز هللا عبد محمد يعتبر

 أن شامل وبشكل بدقة الكتاب هذا في أثبت لقد القرآن( في جديدة نظرة العظيم: النبأ) كتابه خالل

 حيث من إعجازية وجوانب خواص الكريم القرآن وأن وتعالى سبحانه هللا عند من حًقا منزل  القرآن

 الجوانب أو( واألسلوب الصوت)القشرية  الخارجية بالجوانب يتعلق فيما سواء اللغوية، الجوانب

   عليه. وي تيح الذي ( النبيل املعنى) الداخلية

 
 

 املراجع

 
 .وهبة مكتبة: القاهرة ،وأسراره وجوهه: القرآني اإلعجاز )م 1989 (.محمد الغني عبد بركة،

: القاهرة .والجماعة السنة أهل عقائد قواعد في األدلة ملع م(. 1965/ ه 1385) .الحرمين إمام الجويني،

  .املصرية الدار

 .القلم دار: الكويت .القرآن في جديدة نظرات: العظيم النبأم(.  1980) .هللا عبد محمد دراز،

 والحكماء العلماء من واملتأخرين املتقدمين أفكار محصل م(. 1984/ ه 1404) .الدين فخر الرازي،

 .العربي الكتاب دار: بيروت .واملتكلمين

 .العربي الكتاب دار: بيروت .النبوية والبالغة القرآن إعجاز م(. 1990) .صادق مصطفى الرافعي،

 ج ،2 ط ،األزهرية املطبعة: مصر .القرآن علوم في اإلتقانم(  1925/ ه 1343) .الدين جالل السيوطي،

2. 

  .وهبة مكتبة: عابدين .الخمسة األصول  شرح م( 1965/ ه 1384. )الجبار عبد

 . املشرق  دار: بيروت ،28 ط .واألعالم اللغة في املنجدم(  1986) .لويس معلوف،

Ali, M. S. (2002). Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek. 

PT RajaGrafindo Persada. 

Furchan, A., & Maimun, A. (2005). Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai 

Tokoh. Pustaka Pelajar. 

http://m.aslamiyah.abatasa.co.id/post/detail/11016/pengaruh-al-quran-

terhadapfisiologis-dan 

https://www.youtube.com/watch?v=aQUxC4fd_Z8 

Ma’luf, Louis, (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lâm. Bayrût: Dâr al-

Masyriq, cet. 28,. 

Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. 

https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/9782 

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Galia Indonesia. 

Shihab, M. Quraisyh, (1998). Mukjizat Al-Quran. Bandung: Mizan. 



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1 (1), (2021), 544-563 

 563 

Soejono, & Abdurrahman. (1999). Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan 

Peneraannya. Rineka Cipta. 

Sumantri, J. S. (1998). Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: 

Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: 

Tinjauan antar Disiplin Ilmu. Nuansa dan Pusjarlit Press. 

Surahman, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Metode-Teknik. 

Tarsita. 

 

  

 



 

 الخاصة املعاصرة العربية اللغة مستويات

 عبد الباسط ذهيبة

  معهد األبحاث والدراسات للتعريب/  جامعة محمد الخامس بالرباط

 dhaiba76@gmail.com : البريد اإللكتروني

 
 

 مستخلص البحث

 ذكر مع وتحديدها، العملي البحث نتائج بوصف الباحث يقوم أن يجب ذلك وبعد

 على .  الباحث  فيه  قام  الذي   العلمي  البحث  على  تركتها  والتي  النتائج  لتلك  الرئيسية  اآلثار

 .العموميات عن واالبتعاد واالختصار اإليجاز على الكبير الحرص الباحث

 ".الخاصة املعاصرة العربية اللغة مستويات ا وسمته بـ: "تعالج هاته الورقة موضوع
 إلى فرع من فروع اللسانيات التطبيقية، وهو الدراسة املصطلحية،  هذا املوضوع  ينتمي 

تتمثل  اهوخالصت بناء على مالحظة ملستها أثناء قراءاتي في هذا املجال،وقد تم اختياره 

ي في كون اللغة العربية املعاصرة مازالت لم تنل ما تستحقه من وصف كمي ونوع

 متجدد.

هدف هذا املوضوع هو اإلسهام في رصد التغيرات الطارئة، والبنيات املستحدثة 

 ي اللغة العربية الخاصة املعاصرة.واآلليات التعبيرية املبتكرة ف

ن اللغة الخاصة هي مستوى النظرية القائلة بأأما من الناحية النظرية فإن البحث تبنى  

  (2002) ريناتا ستيال فالونت  ذكرت الباحثتانمن مستويات اللغة العامة، وفق ما 

واعتبار أن العالقة بينهما متحركة وغير ثابتة، تتغير بتغير  (،2000تريزا ماريا كابري )

  املجال املعرفي، وأنواع املستعميلن وأهدافهم. 

من مجموع  من النصوص العلمية، التي تم اختيارها  في هاته الدراسة تم االنطالق

سمات اللغة  يرصد تحليلهان مجاالت معرفية متعددة، لتشكل مدونة  اعتباطا م

من تأكيد الجانب النظري، حيث إن وقد تمكن البحث العربية املعاصرة الخاصة، 

 اللغة العربية املعاصرة الخاصة تتنوع سماتها وانتقاءاتها من املعجم العام، وعليه فإن

 غير الحقول املعرفية.بت بعض مظاهرها األسلوبية والتركيبية تتغير 

 الكلمات الرئيسية:  اللغة الخاصة،  ،  اللغة العربية املعاصرة الخاصة، اللغة العامة

mailto:dhaiba76@gmail.com


 وتعليمها  وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

, 1(1), (2021), 564-590 565 
 

 من انطالقا وذلك الحالية، الخاصة العربية اللغة عليه ملا مالئم لتوصيف الدراسة هاته تهدف

 منها الهدف إحصائية، وصفية دراسة فهي املتخصصة، العلمية املتون  من مجموعة من مختارة مدونة

 ملتخصصين مدخال تشكل الدراسة هاته ونتائج ومستوياتها، الخاصة العربية للغة دقيق وصف وضع

 تكون  أن يمكنها كما سياحية، أو علمية ألغراض العربية اللغة تعليمة مثل عديدة مجاالت في آخرين

 .العلمية املجاالت بمختلف احتكاكها في العربية اللغة عرفتها التي التطورات ملعرفة مساعدا
 

  منهج أو طريقة البحث

اعتمد هذا البحث منهجا وصفيا تحليليا، به تم تحليل ووصف مدونة من النصوص املختارة بشكل 

باللغة اعتباطي من مجاالت معرفية مختلفة، ساعدت على رصد عالقة اللغة العربية املعاصرة الخاصة  

 العامة، ورصد سماتها.
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 ومستوياتها مفهوم اللغة العامة ومفهوم اللغة الخاصة

 اللغة العامة:

 تعريف اللغة:  1.1

تتصرف شؤون الفرد ويتأكد وجوده "فبفضل اللغة اللغة وسيلة التواصل األساس بين البشر، 

األمة وتتطور حياتهم وترقى وانتمائه إلى الجماعة البشرية، وبفضلها أيضا تنمو عالقات أعضاء 

حضاراتهم، وتيسر دفة األمــور في املجتمع اإلنساني عامة حيث يكون الفرد نواة في مجتمعه، ومجتمعه 

حــلقة في كيان املجتمع البشري."

1 

ورغم كل هاته الوظائف التي تنهض بها واملكانة البارزة التي تتبوؤها، فإن مفهومها من أكثر املفاهيم 

اللسانية إثارة للخالف بين املتخصصين، فقد عرفه كل واحد من زاوية اشتغاله ورؤيته املعرفية، ولذلك 

ظاهرة إنسانية يعصب  ال نجد تعريفا واحدا شامال مانعا، ولعل السبب يرجع أيضا إلى كون اللغة

اإلمساك بها في مخابر العلوم، ولذا يتم التعامل مع األثر الذي تتركه، والوظائف التي تنهض بها. وحسبنا 

 
 .20م(، ص: 1975ستيفن ،أوملان)  (1)

 

 

 املقدمة
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في هذا املقام أن نقدم بعض التعاريف التي نستأنس بها، ونجعلها صوى، تنير لنا درب البحث في هذا 

 املوضوع. 

"أما حّدها   )الخصائص(، الذي يعرفها كما يلي:  العربي، هو تعريف ابن جنيلعل أبرز تعريف في التراث  

 2فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم".

هذا التعريف يتضمن العناصر األساسية لتعريف اللغة ويتفق مع كثير من التعريفات الحديثة للغة. 

ربط بين اللغة والكتابة، كما يعدد فاللغة قبل كل ش يء هي أصوات، وهذا خالف للوهم الشائع الذي ي

ابن جني أهم وظائف اللغة أال وهي التعبير: أي اإلفهام واإلبانة عن األغراض، فاللغة تعبير عن حاجة في 

نفس اإلنسان، كما أن التعمق في البحث أفض ى إلى الكشف على مستويات للغة تختلف معها وظائفها. 

ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة ال صفة  ( بقوله "اللغة1981ويعرفها أنيس فريحة )

اكتسبت عن طريق االختبار معاني  ،بيولوجية مالزمة للفرد، تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية

 3مقررة في الذهن، وبهذا النظام الرمزي الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل ".

العالمات أو اإلشارات للتعبير عن األفكار، وهي ظاهرة أو فرديناند دي سوسير بأنها نظام من  ويعرفها 

حقيقة اجتماعية، يجب أن تخضع للبحث والتحليل العلمي، شأنها شأن الظواهر االجتماعية 

والطبيعية األخرى. فاللغة ال توجد كاملة إال في الجماعة، وهي نتاج جماعي ملزم للفرد الذي يكتسبها 

يملك إيجادها أو تغييرها من نفسه، وله في إطار ما سماه الكالم أن ينجز   ويتعلمها من طرف املجتمع، وال

ما يوافق حاجاته وما تقتضيه مقامات الكالم. في هذا السياق يقول: مجيًبا عن سؤال ما هو اللسان؟ 

، فليس اللساُن إال جزًءا la langage، وبين اللغة la langue"فيما يخصنا، فإننا نفرق بين اللسان 

ًدا من اللغة، وهو جزء أساس ال شك فيه، وبهذا االعتبار يكون اللسان في الوقت نفسه إنتاًجا محدو 

ها؛  ا عن ملكة اللغة، وعن أنواع التواطؤ، واالتفاقات الضرورية التي أقرها املجتمع وسنَّ
ً
ا حادث مجتمعيًّ

ما يلفظه أفراد مجتمع معين، أي: ، فهو كلُّ  paroleأما الكالم    4لكي تتأتى ممارسة هذه امللكة عند األفراد.

باالعتماد على املعرفة املشتركة  ،ما يختارونه من مفردات وتراكيب ناتجة عما تقوم به أعضاء النطق

ا فالكالم إنجاز فردي ملموس 
ً
لدى الجماعة اللغوية املعينة، وشرط الكالم هو وجود متكلم ومستمع، إذ

 
 33، ص:  1الخصائص،  ج  (2)

 .14، ص:  3نظريات في اللغة ، سلسلة ألسنية عدد  (3)

 .23(، ص:1987فردنان دي سوسير )  (4)
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- نصر االختيار ال يمكن التنبؤ به، وما ال يمكن التنبؤ به لقواعد اللغة، يقوم على عنصر االختيار، وع

 ال يمكن دراسته دراسة علمية.-حسب دو سوسير

أما تشومسكي فتعريفه للغة ينبثق من نظريته في النحو التحويلي، حيث يرى أن اللغة قدرة كامنة في 

نماط والتراكيب اللغوية، هذه الذهن وقادرة على إنتاج عدد ال متناه من الجمل التي يمكن توليدها من األ 

الذي   performanceاللغوية تقابل مفهوما آخر عند تشومسكي وهو مفهوم األداء    competenceالقدرة  

 يعكس التطبيقات الكالمية الفعلية التي تنتجها أو تولدها تلك املقدرة العقلية.

 

 خصائص اللغة العامة: 1.1

، نشير إلى أن هذا مفهوم وضعت له (langue général) قبل الحديث عن خصائص اللغة العامة

 مصطلحات أخرى وهي: 

 ( langue communeاللغة املشتركة )

  (langue usuelلغة االستعمال )

 ( langue courante) اللغة املستعملة

 (general-purpose language) لغة األغراض العامة

 (langue fondamentaleاللغة األساس )

باعتبارها املستوى الجامع لباقي املستويات األخرى: لغة عامة في هذا البحث استعمال  سنختار

اختصارا من مصطلح لغة األغراض العامة التي يعتبر مستعملة...إلخ. وألنها أقل  –خاصة  –مشتركة 

وقبل االنتقال للحديث عن خصائص اللغة العامة، نسجل أيضا أن   ترجمة حرفية للمقابل اإلنجليزي.

هذا التعدد في املصطلحات، نجده في الدراسات الفرنكوفونية أكثر من الدراسات األنجلوسكسونية، 

 ثين الفرنسيين للدراسات اإلنجليزية واألمريكية.ولعل مرد ذلك هو ترجمة أغلب الباح

 5من خصائص اللغة العامة:

"صوتية: أي أنها تتكون من مجموعة أصوات ينشئها الجهاز النطقي، وتتكون من صوائت  -

 وصوامت.

 
 بعدها.وما  23م(، ص: 2008القاسمي، علي) (5)
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اعتباطية: أي طريقة النطق والتأليف بين األصوات تتم بطريقة املواضعة بين عناصر املجتمع  -

 باطية تخص األصوات وخصائصها والتراكيب وكل عناصر اللغة. الواحد، وهذه االعت

نظامية: أي أن اللغة تخضع لنظام معين، يفرض على املتكلم أن يلتزم به، لكي تكون منتجاته من  -

اللغة مقبولة ومفهومة داخل نفس الجماعة اللغوية، وهذا النظام هو الذي يساعد كذلك 

حتى تتميم النقص الحاصل فيها، وتصحيح الخاطئ املستمع على فهم الجمل والعبارات، بل 

 منها، ولعل هذه النقطة من أهم النقط التي ركز عليها تشومسكي في بناء نظريته اللغوية.

رمزية: من حيث اعتبار األصوات التي ينتجها اإلنسان عالمة على ش يء ما، إما في الواقع أو في  -

ششكط" فإن هذه تعتبر أصواتا فقط ما دامت الذهن أو في الخيال. فحينما يقول إنسان ما: "ن

ال تحيل على ش يء ما أو مفهوم ما أو معنى ما، لكن إن تواضع الناس على جعل هذا الصوت هو 

لش يء ما، فإنه يكتسب رمزيته ليصبح رمزا ّداال، ويضيف د.علي  –حسب سوسير-املقابل 

 ي ناحيتين:القاسمي محددا االختالف بين الرمز الصوتي وغيره من الرموز ف

 األولى: كون الرموز اللغوية مبنية على تواضع اعتباطي محض.

الثانية: كون الرموز اللغوية قادرة على التعبير عن جميع خبرات اإلنسان وتصوراته وجميع أجزاء 

 الكون وموجوداته. 

ما يحيط كاملة: من حيث تمكينها الناطقين من املفردات والتراكيب التي تخولهم التعبير عن كل  -

بهم. غير أن هذه الخاصية في الحقيقة تحتاج إلى تمحيص حتى نسلم بها، فإن اللغة في أحايين 

 عديدة تقف عاجزة عن التعبير خصوصا في مجال األحاسيس واملشاعر الجياشة.

مكتسبة: هذه الخاصية ترتبط بنوع اللغة ال باإلمكانية ألن كل إنسان يولد ولديه ملكة اللغة أي  -

ية للتكلم، لكنه يكتسب لغة املحيط الذي فيه ولد، وهذا ما ذكره تشومسكي من أن هناك القابل

كليات لغوية عند جميع بني البشر، لكنهم يختلفون في البارامترات والتخصيص، وهكذا لوحظ 

 أن جميع الحيوانات وإن اختلفت مناطق نشأتها فهي تتفاهم فيما بينها على عكس بني البشر."

واسعا: ذلك أن اللغة العامة هي ديوان املجموعة البشرية التي تتكلمها، فتدون  تمتلك معجما -

بها تجاربها وفنونها وتراثها وحضارتها، وتالزمها نهضة وسقوطا، وكلما طال الزمن بتلك املجموعة 

 البشرية زاد رصيدها املعجمي. 
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تخاطب جمهورا عريضا: يتحدثها كل الناس، ويستعملها كل واحد وفق حالته النفسية أو  -

 وضعيته االجتماعية أو حاجته العملية أو غيرها. 

 اللغة الخاصة:

إذا كان مفهوم اللغة نفسه يعسر على التحديد الدقيق، فإن تحديد مفهوم "اللغة الخاصة" يطرح 

ول مالحظة هي تعدد املصطلحات املوضوعة لتحديد مفهومه، مشاكل كبيرة في املستوى النظري، فأ

 فنجد:

 ( langue instrumentaleاللغة األداتية ) 

 ( langue fonctionnelاللغة الوظيفية ) 

 ( langue professionnel) اللغة املهنية

  (langue sur objectifs spécifiques) لغة األغراض الخاصة

 بصيغة الجمع. (langues specialisées)اللغات الخاصة 

  (langue de spéciéité) لغة التخصص

  (langue spécifié)اللغة املتخصصة 

 (langue techniqueاللغة التقنية )

 (langue scientifiqueاللغة العلمية )

 (langue des sciencesلغة العلوم )

باب من بينها أن تلك املصطلحات تعكس تطور ولعل من الجيد أن نشير هنا إلى أن هذا التنوع، له أس

هذا الصنف من اللغة عبر التاريخ، خصوصا في الدراسات الفرنسية التي استقينا منها هاته املصطلحات، 

كما أنه يرجع أيضا إلى االختالف في الترجمة من اللغة اإلنجليزية، وأيضا بسبب اختالف الباحثين حول 

امة، وهل هي لغة واحدة تملك خصائص مشتركة أم هي لغات متعدد عالقة اللغة الخاصة باللغة الع

 متباينة؟

 تعريف اللغة الخاصة: 1.2

فهناك من  ،نسجل بداية أن هناك اختالفا ملحوظا بين الدارسين في تحديد مفهوم "اللغة الخاصة"

يطلقها على املصطلحات لوحدها باعتبارها هي التي تميز "اللغة الخاصة" عن غيرها، وهناك من يطلقها 
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وهناك من يطلقها عليهما معا.  6على لغة النصوص العلمية في مقال علمي ما أو الخطاب العلمي عموما، 

واملقصود بها املصطلحات العلمية، وبين إال أننا في هذا املقال نميل إلى التمييز بين مفهوم "املصطلحات "

مفهوم "الخطاب الخاص" أو "الخطاب العلمي"، واملقصود به النصوص العلمية التي تتضمن هذه 

املصطلحات في إطار االستعمال والتداول في حقل من حقول املعرفة والعلوم. كمقابل ملا في اللغة العامة 

وبينها حين تدخل في سياقات مختلفة من االستعمال وهو ما   من التفريق بين الوحدات اللسانية املنفردة

 يطلق عليه الخطاب.

 فجريا إذن على هذا التقسيم يمكن إذن تقسيم اللغة الخاصة إلى قسمين:

 

 

 

 وفيما يلي مجموعة من التعاريف للغة الخاصة:

تشكل اللغة الخاصة مستوى من مستويات اللغة العامة، وتقوم بنقل املعرفة املرتبطة " .أ

  7بحقل علمي خاص، بطريقة شفوية أو كتابية" 

"اللغة الخاصة هي اللغة التي تتضمن نوعا من أنواع الخطاب الخاص، يقوم بنقل  .ب

 . 8املعلومة الخاصة املرتبطة بحقل علمي ما"

 
  .20م(، ص:1982)  Kocourek كوكوريك  (6)

 Silvia Pavel (1993)سيلفيا بافيل   (7)

 Renata StelaValente (2002)ريناتا ستيال فالونتي   (8)

اللغة اخلاصة

املعجم املختص

املصطلحات

االستعمال

اخلطاب العلمي أو 
املختص
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م من 1960، مفهوما لسانيا محضا، استعمل منذ لغة خاصة" يعتبر املصطلح املشتق  .ج

أجل تعيين اللغات املستعملة في وضعيات تواصلية سواء كانت شفهية أو كتابية، بهدف 

  9نقل املعرفة املرتبطة بحقل علمي ما"

 " يمكن تعريف مفهوم )اللغة الخاصة( كما يلي: .د

أسلوبية(، -تركيبية  -مورفولوجية  -جمية  مستوى لساني يتضمن مجموعة من الوسائل التعبيرية )مع

تستعمل في أغلب األحيان من طرف مجموعة من املتخصصين، داخل مجال من مجاالت املعرفة 

 10اإلنسانية"

"ال يمكن اختزال اللغة الخاصة في معجمها الخاص، ألنها تستعمل مصطلحات علمية  .ه

ف إمكانات اللغة ِّ
ّ
 11العامة" تتضمن رموزا غير لسانية، في ملفوظات توظ

"التواصل املتخصص ليس شكال تواصليا مختلفا تماما عن التواصل العام واملعرفة  .و

املتخصصة ليس موحدة الشكل، وليست منفصلة تماما عن املعرفة العامة، وهذا األمر 

 12ينطبق عليها في جميع الوضعيات التواصلية".

 من خالل قراءة هذه التعاريف نخلص إلى ما يلي:

الخاصة مستوى من مستويات اللغة العامة كما هو واضح من الفقرات}أ{ و}د{ و}و{، وهي اللغة 

خطاب تواصلي خاص، كما في }و{، يهدف إلى نقل املعرفة واملعلومة الخاصة، كما هو واضح من الفقرتين 

كما ورد في }ب{ و }ج{، أو نقل املعرفة العلمية، كما في الفقرة }أ{ بوسائل تعبيرية لغوية وغير لغوية، 

الفقرتان }د{ و}ه{ من خالل وضعيات تواصلية شفاهية أو كتابية، كما هو في الفقرة }أ{ والفقرة }ج{ من 

طرف مجموعة من املتخصصين، كما في الفقرة }د{ داخل حقل معرفي خاص، }كما ورد في جميع 

 التعريفات{ بأشكال مختلفة، كما في }و{.

 غتها كما يلي:يمكن إذن جمع هذه املستفادات وصيا

 
 .40، ص:Jean BINONبينون، جون،  (9)

 .31، ص: Claude L’HOMME)-(Marie  ،(2011) (ماري كلود لوم10)

 . 21(، ص:1995)Leratلورا   (11)

 .13(، ص:2000ماريا تيريزا كابري ) (12)
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اللغة الخاصة مستوى من مستويات اللغة العامة، تتجسد في خطاب تواصلي خاص، يهدف إلى نقل 

املعلومة الخاصة أو املعرفة العلمية، من طرف مجموعة من املتخصصين داخل حقل معرفي محدد، 

 ختلفة األشكال.بوسائل تعبيرية لغوية وغير لغوية، ومن خالل وضعيات تواصلية شفاهية أو كتابية م

 خصائص اللغات الخاصة. 2.2

إذا تبنينا الطرح القائل بأن اللغة الخاصة تعتبر مستوى من مستويات اللغة العامة، فإنها ترث منها 

نفس الخصائص، باستثناء صفة االعتباطية، باعتبار أنها تخضع للقصدية في الوضع واالتفاق بين أهل 

ْنماز
َ
 عن اللغة العامة وأهمها: االختصاص، وهناك خصائص أخر بها ت

: على عكس اللغة العامة تتوفر اللغة الخاصة على معجم محدود من 13محدودية املعجم -

، الذي تبلغ عدد مواده حوالي ثمانين ألف لسان العرباملصطلحات، فإذا قارنا مثال بين معجم 

ة وثمانون الذي تبلغ عدد مداخله، ثالث 14واملعجم املوحد ملصطلحات تقانة األغذيةمادة، 

، لكنه باملقابل سريع وستمئة وألفي مدخل، الحظنا الفرق الكبير بينهما على مستوى عدد املواد

التجدد، ملواكبة املفاهيم الجديدة، وتجدده يتم بإضافة مصطلحات جديدة غير موجودة 

سابقا. وهو معجم يتضمن إضافة إلى الوحدات اللسانية، وحدات أخرى غير لسانية متمثلة 

 سا في بعض الرموز واألشكال...إلخ.أسا

أحادية الداللة: هذه الخاصية تعتبر من أهم مطالب املصطلحيين في املصطلح العلمي، بل حتى  -

في الخطاب العلمي تتعدى هذه الخاصية ملفردات اللغة العامة املستعملة في هذا الخطاب، ألن 

 يدل إال على مدلول واحد. وإلن من أهم شروط املصطلح العلمي الدقة، إذ يفترض في اللفظ أال

كان الغرب ومؤسساته العلمية واملصطلحية، قطعوا أشواطا كبيرة في هذا املجال، فإن هذا 

األمر في الواقع العربي غير متحقق حتى في بعض العلوم الحقة، نظرا ألن وضع املصطلح ينطلق 

منتجا ظاهرة التعدد من مفهوم موحد، لكن التعبير عنه من خالل شكل لغوي موحد يتعدد 

املصطلحي، التي ما فتيء الدارسون واملختصون ينادون بضرورة الحد منها خصوصا في الدرس  

اللساني، لكن بقيت منتشرة، خصوصا مع هيمنة العمل الفردي على العمل الجماعي املمؤسس 

 واملنظم، ومع غياب نظرية موحدة في تقييس املصطلحات العربية.

 
 .31(، ص: 2011) (  ماري كلود لوم13)

 م(.2004)مكتب تنسيق التعريب بالرباط،   (14)
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أن الذات يجب أن تنفصل عن املوضوع املراد دراسته، فإن هذه اللغة مطلوب املوضوعية: ذلك   -

وهذا أمر قد يتحقق في العلوم  15إليها أن تمثل ذلك أحسن تمثيل فهي " أقرب إلى املوضوع"،

 النظرية والتطبيقية الحقة، لكن يصعب تحققه بشكل كبير في العلوم اإلنسانية.

ن تعبر عن املفاهيم بأقل لفظ ممكن وهذا األمر ينصب االقتصاد: يطلب إلى اللغة الخاصة أ -

على اللفظ من حيث تركيبه وإفراده، حيث يفضل اللفظ املفرد على اللفظ املركب، وينصب 

كذلك على العبارات والجمل بحيث يكتفى منها بما يفي بحاجة الباحث دونما حاجة إلى تطويل  

 أو حشو.

 ح في النص العلمي جميع املستويات اللغوية:تشمل البساطة والوضو " البساطة والوضوح: -

 16املفرداتية والصرفية والنحوية والداللية والبالغية وغيرها".

السياق التواصلي الخاص: تتميز اللغة الخاصة بضرورة وجودها في وضعية تواصلية خاصة  -

أن وداخل مجموعة علمية تنتمي لنفس الحقل العلمي، على عكس اللغة املشتركة، التي يمكن 

يتواصل بها الناس في وضعيات تواصلية يشترك فيها الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية 

 واملعرفية.

فاملصطلح لغة العلم واملعرفة، ال لغة األعراق والقوميات، وهو أيًضا أداة مستخدميه الكونية:  -

الواحد، وإن تباعدت من العلماء واملفكرين، ممن يجمعهم االنتماء إلى املجال العلمي واملعرفي 

التي   وضوعيةضرًبا من املمارسة امل  لغة الخاصةال  كونيةوبذلك تصير    ،هوياتهم اإلثنية والعرقية

 جهة من مهمة، بدرجة خصوصيتها، تمتلك ال الخاصة فاللغة.يحوطها سياج املعرفة والعلم

 صفات على تتوفر ال أنها كما العامة، اللغة في الحال هو كما معينة، قومية بمجموعة ارتباطها

 وإمكاناتها األمة، هذه وثقافة ما، بأمة املّتصلة الذاتية بنيتها على اعتماًدا والحضور  التمّيز

 إلنسانها. الطبيعية الصفات وأحيانا الحضارية،

وفي األخير، تبقى هذه املميزات هدفا منشودا، وصرحا مأموال تشييده، ومرتجى تحقيقه، ألن واقع 

املمارسة العلمية املرتبط باللغات الخاصة، تتجاذبه في كثير من األحيان اعتبارات ال عالقة لها من قريب 

 أو بعيد بمتطلبات املمارسة العلمية املوضوعية.

 
 68(القاسمي)علي(، علم املصطلح، ص :15)

 68مس، ص: (16)
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ولهذا فإن دراسة اللغات الخاصة، حقل متعدد التخصصات ال يمكن دراسته إال "باستحضار األبعاد 

كما أنه في بعض األحيان ال بد من مقاربات مساعدة مثل   17واللسانية والسيميائية والتواصلية"املعرفية  

 املقاربة الثقافية.

 

 

 

 

 

 

العالقة بين اللغة العامة وبين اللغة  .3 الخاصة:

يجمع عدد كبير من املتخصصين، سواء منهم املصطلحيون أو املعجميون أو اللسانيون أو 

املتخصصون في الترجمة، على عدم وجود معايير دقيقة يمكننا الفصل بها بين اللغة العامة واللغة 

وزوايا الخاصة. لكنهم يدركون أن هناك فرقا بين اللغتين ال تكاد تبين معامله، وسط كم الرؤى املختلفة 

النظر التي تصل درجة التناقض، خصوصا عندما يتم الحديث عن العالقة بينهما، وقد أوردت الباحثة 

جل التصورات على شكل خطاطات تحصر أشكال العالقة بينهما في أربع   م(2002)  ريناتا ستيال فالونت

  18حاالت وهي كاآلتي:

 اللغة الخاصة ضمن اللغة العامة، فهي جزء منها ومستوى من مستوياتها:: الشكل األول  -

 

 

 

اللغة العامة جزء من اللغة الخاصة، على اعتبار أن اللغة العامة تتكون من  الشكل الثاني: -

 مجموعة من اللغات القطاعية.

 
 .14(، ص:2000تريزا ماريا كابري )   (17)

 .57-56ص: (18)

اللغات 
اخلاصة

التواصل

السيميائيات

اللسانياتاملعرفية

مقارابت 
مساعدة

 اللغة العامة

 اللغة الخاصة
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 اللغة

 العامة

  

 

 

 

الشكل الثالث: اللغتان متمايزتان باعتبار السياق التواصلي املختلف بينهما، إذ لكل واحدة منهما  -

سياقها الخاص الذي تستعمل فيه، وأصحاب هذا التمييز يركزون على البعد التواصلي في هذا 

 التمييز.

 

 

في منطقة يتم فيها انتقال الكلمات واملصطلحات في الشكل الرابع: هناك تقاطع بين اللغتين،  -

 االتجاهين معا.

 

 

وهكذا تخلص الباحثة إلى أن األقرب إلى الصواب هو الشكل األول باعتبار أن اللغة العامة تتضمن 

"إن عالقة اللغات ، تقول الباحثة: اللغة الخاصة، وباعتبار هذه األخيرة تبقى عالة على األولى في وجودها

  19الخاصة باللغة العامة هي عالقة تضمن"

غير أن هذه العالقات التي قدمتها الباحثة، انطلقت فيها من مقارنة معجمية بحثة بين اللغتين، وذلك 

في لكن اللغة عموما ال يمكن معرفة طريقة اشتغالها إال  بمقارنة املعجم العام باملعاجم املتخصصة،

 .سياقات ومستويات استعمالها

 
 57ص:  (19)

 اللغة الخاصة

 
 اللغة العامة

 

 اللغة

 العامة

 اللغة

 الخاصة

 اللغة

 الخاصة
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رغم هذه املالحظات فإن رأي الباحثة، له حظه الوافر من الصحة، لكننا نجد اقتراحا آخر، له رؤية 

يبين فيه مستويات اللغة الخاصة من خالل خطاطته، التي    20مختلفة عن رأيها، وهو الذي اقترحه روندو

 ية مع اللغة العامة:وعالقتها األفقية مع مثيالتها، وعالقتها العمود

 

اللغوية، ومنها يبدأ التوسع اللغوي  ةفي هذه الخطاطة يجعل  "روندو" اللغة العامة مركز املجموع

ابتداء باللغة املشتركة مرورا بمستويات اللغة الخاصة من األبسط إلى األكثر تخصصا، مع جعل كل 

ة من التخصصات، ليظهر جليا لغة التخصص الثالثة، تتوزعه أفقيا مجموع تمستوى من مستويا

مدى التفاعل الذي يحصل في الواقع بين لغات التخصص أفقيا، وبينها وبين اللغة العامة واللغة 

املشتركة عموديا، فهو يجعل اللغة املشتركة واسطة عمودية بين اللغة العامة واللغات الخاصة، كما أنها 

 ذهابا بين املجالين العام والخاص.املجال الذي تنتقل منه الكلمات واملصطلحات جيئة و 

وملزيد من محاولة فهم العالقة بين اللغة الخاصة واللغة العامة، وانطالق من مبدإ أن لغة التخصص 

تقوم على علم املصطلح، وأن اللغة العامة تقوم على املفردات العامة، يمكننا توظيف العوامل الرئيسة 

الوظيفة، وامليدان، واملستعملون، ووضعيات التواصل، وأنواع الخمسة التي تميز بينهما، وهي: 

الخطابات، للتمييز بينهما. وبناء على ذلك يمكن أن نلخص تلك الفروق في املخطط البياني التالي، الذي 

موضحة به العالقة بين املعجم العام واملعجم الخاص، وقد أجرينا عليه  21أوردته ماريا تيريزا  كابري 

 
 M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p130 G. RONDEAU, Introduction à la:  نقال عن  (20)

terminologie, 2e éd., Chicoutimi, Gaëtan Morin, 1983, p 25 

 نفسه  (21)
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ت ليمثل اللغة العامة واللغة الخاصة، وفق ما ذكرناه سابقا بأن اللغة ليست فقد ألفاظا، بعض التعديال 

   بل هي خطابات واستعماالت مسيقة في الزمان واملكان ووفق الحاالت النفسية واالجتماعية وغيرها:

  

تراعي  نطلق من مقاربة تواصليةينا للعالقة بين اللغتين، يجب أن يدبناء على ما سبق فإن تحد

عوض  سياقات االستعمال، وهذا ما سيجرنا بكل تأكيد إلى الحديث عن الخطاب الخاص أو املتخصص،

الحديث عن معجم متخصص وعن خصائص املصطلحات العلمية فقط، ألن "النص املتخصص هو 

من املصطلحات. ومن هنا  اوليس فقط ركام 22مجموع اإلنتاجات الخطابية املتسمة بطابع متخصص"

، حسب كل مستوى من مستويات التخصص كما هو مبين عامةستتغير عالقة اللغة الخاصة باللغة ال

 في هذا الشكل التوضيحي التالي:

 
 .14(، ص:2000تريزا ماريا كابري )   (22)
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يفهم من الشكل أعاله أن بين لغات التخصص واللغة العامة، عالقة تضمن كما بينت الباحثة أعاله، 

ليست على درجة واحدة، ألن حجم املفردات املشتركة وذات الداللة  تركةش لكنها في عالقتها باللغة امل

الذي يتحكم في ذلك هو نوعية و  ،املشتركة يقل كلما زادت درجة التخصص، والعكس صحيح كذلك

(: "تستخدم أطراف أفراد 1980يقول ساجير) . في هذا السياقونوعية السياق التواصلي املتخاطبين

لخاصة، لكن املتخصصين الذين يستخدمونها، يفترض فيهم ضبط كل املجتمع عموما اللغة ا

، فهناك إذا 23املصطلحات ومفاهيمها التي تحيل عليها، والسياق الذي يمكن يستخدم فيه كل مصطلح"

 
 .75(، ص:1990ساجير ) .(23)
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"عالقة تراتبية معقدة بين أطراف التواصل، حسب درجة التخصص ووظيفة كل طرف داخل مجتمع 

 24التخصص"

لغات الخاصة واللغة املشتركة، تتغير حسب درجة التخصص وفق الشكل وهكذا فالعالقة بين ال

 التالي:

 

 

اللغات الخاصة تجمعها باللغة املشتركة عالقة تضمن، حيث تهيمن  نالحظ في الشكل أعاله أن

مصطلحات التخصص على مفردات اللغة املشتركة، كما أن مستوى التخصص يفرض دقة عالية في 

 اختيار ألفاظ اللغة املشتركة، وكذلك نوعية التعابير. 

لغة الخاصة في حدها أما في مستوى التخصص املنخفض، فإن اللغة املشتركة هي التي تتضمن ال

األدنى، ويظهر ذلك في طريقة توظيف املصطلحات العلمية، التي تميل إلى التبسيط وتقترب من 

خصائص اللغة املشتركة، وكذلك في اختيار نوع التعابير التي تناسب نوعية املخاطب في هذا املستوى. 

 
 .40م(، ص:2010) Yukie Nakaoياكي، ناكاو ( 24)

 

مستوى ختصص منخفض

لغات خاصة لغة مشرتكة

مستوى ختصص متوسط
لغة مشرتكة لغات خاصة

مستوى ختصص مرتفع

لغة مشرتكة لغات خاصة
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ستمر بين املعجم الخاص واملعجم وهذا التنوع في األشكال الخطابية، يسهم بشكل كبير في التبادل امل

 املشترك، ذهابا وإيابا في االتجاهين معا، بشكل يغني املعجمين بشكل مستمر.

نخلص مما سبق إلى أن العالقة بين اللغات الخاصة واللغة املشتركة، تتغير حسب تغير املقام 

ي يصعب االدعاء بأن من التخصص أو التبسيط، وبالتال ةواملستوى التواصلي، الذي يفرض درجة معين

، كما يصعب 25العالقة بين اللغتين ثابتة ومستقرة، ألنه ادعاء ينافي طبيعة اللغة املتجددة والحربائية

يجعل مفردات من   مماوضع حدود دقيقة ودائمة، ألن هذا األمر يخضع لحاجات مستعملي اللغتين معا،  

"التواصل تؤكده ماريا تريزا كابري بقولها  اللغة املشتركة تنتقل للمعجم الخاص والعكس كذلك. وهو ما

املتخصص ليس شكال تواصليا مختلفا تماما عن التواصل العام واملعرفة املتخصصة ليس موحدة 

الشكل، وليست منفصلة تماما عن املعرفة العامة، وهذا األمر ينطبق عليها في جميع الوضعيات 

  26التواصلية".

املعجم الخاص؛ حيث تنتقل الكلمة من املعجم العام و بين املعجم العام    ن هناك دائما تفاعلفإ  لهذا  

اإلكليل والقصة والعمامة والعرب تسمي  ..." التي تعني:إلى املعجم الخاص، مثل كلمة تاج في اللغة 

، 27"" العمائم تيجان العرب ... وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر الحديث:العمائم التاج. وفي 

 .28اصطالح طب األسنان هي غشاء معدني يستعمل لتغطية السن بهدف دعمها وتقويتها وتاج في

يبين هذا املثال أن مصطلح تاج انتقل من املعجم العام إلى املعجم الخاص للداللة على مفهوم محدد 

في مجال مخصوص هو طب األسنان؛ إال أنه ظل محتفظا بوضعه داخل املعجم اللغوي العام للداللة 

 .إلكليلعلى ا

وكما تنتقل الكلمة من املعجم العام إلى املعجم الخاص، فإن املصطلح أيضا ينتقل من املعجم 

ن املصطلحات تولد في حضن تخصص ما، وسرعان ما يشيع بعضها إالخاص إلى املعجم العام حيث 

ناس، وتدون على ألسنة املتكلمين من غير املتخصصين فتصبح شبيهة باأللفاظ العامة املتداولة بين ال

في املعجم اللغوي العام إلى جانب احتفاظها بموقعها داخل املعجم الخاص. ومثال ذلك مصطلح 

ورم خبيث يتلف أنسجة "السرطان الذي قدم في قاموس أطلس املوسوعي الحديث كاآلتي: السرطان: 

 
أقصد بالحربائية في هذا السياق: أن اللغة تتلون بتلون السياق الذي تنتج فيه، وكذلك بتغير املستعملين وما يالزمهم من وضعيات   (25)

 اجتماعية وحاالت نفسية.

 .13(، ص: 2000تريزا ماريا كابري )  (26)

 )مادة ت و ج(ابن منظور، لسان العرب   27

 . ( couronne)الطبي، أكاديمية للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، مادة  امحمد سارة: معجم أكاديمي 28
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جميع األورام خاص بأنه "اسم يطلق على  مالجسم السليمة ". بينما تم تعريف املصطلح ذاته في معج

الخبيثة التي تتكون من انقسام غير منضبط وسريع ومستمر لبعض النسج وانتقالها إلى أماكن بعيدة 

 "عن منشئها. وهي ذات سير وخیم

 اللغة الخاصة: لغة واحدة أم لغات.

استعملت عدة مصطلحات للتعبير عن مفهوم اللغة الخاصة، غير أن هذا االختالف لم يكن 

يدافع عن  لغة خاصةاعتباطيا، ألن كل مصطلح يعكس التصور النظري لواضعه، فواضع مصطلح 

وإن اختلفت من الناحية املعرفية   -كونها لغة واحدة موحدة في خصائصها وأساليبها، أو يدافع عن كونها  

 متخصصة، أو لغات خاصةوحدة من حيث تعاملها مع اللغة العامة. باملقابل فإن اختيار مصطلح م -

يدل على أنها لغات مختلفة ليس فقط على مستوى املعرفة املنقولة ألن هذا األمر طبيعي، لكن أيضا ألن  

خصائص تعبيرية كل لغة خاصة تختار من اللغة العامة ما يناسبها أسلوبا وألفاظا، وتنماز عن غيرها ب

، ألنه يملك بحثوأسلوبية منتقاة من اللغة املشتركةـ، وهذا التصور هو الذي نميل إلى تبنيه في هذا ال

واقعيته في اللغة و كفاية تفسيرية مقنعة لواقع هذه اللغات، وسنسعى فيما يلي إلى إثبات صدقيته 

 العربية املعاصرة.

 مجموعة من املعايير، يمكن إجمالها في ثالثة وهي:نسجل بداية أن هذه اللغات تتنوع أوال حسب 

 علوم حقة ...إلخ.  –املجاالت املعرفية التي تنتمي إليها: علوم إنسانية  ❖

 تبسيطي. –تعليمي/ جامعي  –املستوى التخصص ي الذي تعكسه: متخصص   ❖

 منهي. –تقني -نوعية املجال املعرفي: نظري   ❖

دها دراسات تطبيقية، تحلل املجاالت املعرفية ومستوياتها تبقى هذه املعايير ذات طابع نظري ال تسن

وتصنفها بناء على سمات مشتركة، وخصائص جامعة، خصوصا أن الخطاب العلمي خطاب متجدد 

ويتجاوز بعضه بعضا. لكننا سنكتفي بتصريحات مرسلي الخطاب العلمي في مقدمات النصوص أو 

 .يعة املرسل إليه، ونوعية الخطاب الذي سيتبعونهطب -في بعض األحيان-الكتب، التي يحددون فيها 

ونظرا لشساعة املوضوع وتشعبه فإننا سنكتفي في هاته الفقرة، بمحاولة تتبع أنواع الخطاب الخاص 

املكتوب باللغة العربية، باعتبار املعيار الثاني أي مستويات التخصص، من خالل دراسة مجموعة من 

حقول معرفية مختلفة، وسنركز على املستويين األولين، حيث تمثل   النصوص، تم اختيارها اعتباطيا من
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املستوى األول األعلى تخصصا، مجموعة النصوص التي ينتجها املتخصصون موجهة لنظرائهم، سواء 

 كانت كتبا علمية، أو مجالت متخصصة أو بحوث أكاديمية أو غيرها. 

املتخصصون ألهداف تعليمية، أو من  في حين يمثل املستوى الثاني مجموع النصوص التي يعدها

 أجل تبسيط املعرفة. 

سنحاول تحليل هذه النصوص من خالل مستويين فقط، املستوى املصطلحي أي: املعجم الخاص، 

 ومن خالل األسلوب املتبع في الكتابة.

 :يات اللغة العربية املعاصرة الخاصةمستو  

 مستوى اللغة العربية املتخصصة: 2.1

 التالية: النصوص معرفة سمات هذا املستوى من خالل نماذجسننطلق في 

 29 :1النموذج 

( في النظرية interfaceنتناول فيما يلي بعض الجوانب الدالة في مفهومي السمات والوجاهات )

اللسانية الحديثة، على العموم، وفي هندسة النحو على الخصوص، باعتبارهما من املفاهيم املركزية 

 املرتبطة بالكليات الجوهرية املستخدمة في وصف الكيانات اللغوية وتفسير سلوكها.

وتربط بين املفهومين عالقة وثيقة باعتبارين عام وخاص. فاالعتبار العام أن املفهومين ينتميان معا 

 ( التيarchitecture of the grammarإلى مجال نظري واحد حديث النشأة، هو نظرية هندسة النحو )

سمات الظواهر التي ينطبق عليها  صتعنى بأنماط العمليات والقواعد التي يقوم عليها النحو، وبتخصي

كل نمط، وكيفية تفاعل األنماط املختلفة بينها، وبتحديد مستويات التمثيل اللغوي وعددها وعالقاتها 

ي أو ذاك، وإنما هي الوجاهية ببعضها. واالعتبار الخاص أن هناك سمات ال تمحض لهذا القالب اللغو 

سمات عابرة للقوالب. وما دام هذا العبور ال يكون إال بفضل الوجاهات، فإن هذه السمات تكون سمات 

 وجاهية بامتياز، كما هو حال سمات الشخص والعدد والجنس مثال.

***************************************************************** 

II. 30: النموذج الثاني 

 
 .7م(، ص: 2014محمد غاليم )  (29)

 م(، وزارة العدل والحريات، املغرب2016أكتوبر26قانون املسطرة املدنية )  (30)

http://adala.justice.gov.ma/AR/home.aspx 

http://adala.justice.gov.ma/AR/home.aspx
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 161الفصل 

تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من املقال وسند الدين واألمر باألداء، وإنذار املدين بوجوب تسديد 

وسائل دفاع يريد استعمالها، مجموع الدين والصوائر املحددة في االمر، مع إشعاره بأنه إذا كان لديه 

سواء فيما يخص االختصاص أو املوضوع، أن من الواجب عليه أن يقدم االستئناف في ظرف ثمانية أيام 

طبقا للقواعد املقررة في القسم الثالث املشار إليه أعاله، وإال أصبح األمر باألداء مشموال بالتنفيذ 

  العاجل.

****************************************************************** 

 31 النموذج الثالث:

طبقا ملبدأ باولي، ال يمكن أن يوجد أكثر من إلكترون واحد في كل حالة كوانتية، ولهذا فإن أكبر عدد 

إلكترونا، وهكذا يمكن أن يوجد كحد أعظمي في الغمامات   2(2i+1معينة يساوي )  iمن اإللكترونات ذات  

s,p,d,f  إلكترونا على الترتيب. 2,6,10,14عدد من اإللكترونات يساوي 

******************************************************************* 

 نالحظ بعد دراستنا للخصائص املعجمية واألسلوبية لهذه النصوص ما يلي:

  .تتميز بتوظيف كم كبير من املصطلحات العلمية -

تحضر فيها مفردات اللغة املشتركة بقدر قليل لكن داللتها محددة ودقيقة حيث يصعب  -

 بمرادفاتها، مثل الكلمات التالية: -في أغلب األحيان–ها استبدال

 النموذج الثالث)الفيزياء(  النموذج الثاني )القانون(  النموذج األول )اللسانيات( 

 يساوي  –ل يمكن  مشمول -بوجوب  ينطبق  –العبور 

 

اللسانيات، حيث  –القانون  –لكن هذه امليزة تحضر بدرجات متفاوتة، على الترتيب التالي: الفيزياء 

تميل مفردات اللغة املشتركة في الفيزياء إلى أن تكون أقرب إلى املصطلحات، وإن كانت هي في الحقيقة 

 غير ذلك، على عكس اللسانيات.

 
 .476سوكولوف وآخرون )د.ت(، ص:  (31)
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نفس املالحظة السابقة تصدق على التعابير واألساليب، حيث نالحظ أن التعابير املشتركة  -

 سة، حيث وجدنا ما يلي: تحضر بتفاوت في النصوص املدرو 

 النموذج الثالث)الفيزياء( النموذج الثاني )القانون( النموذج األول )اللسانيات(

نتناول فيما يلي بعض الجوانب 

 الدالة

 التي تعنى بأنماط العمليات والقواعد

باعتبارهما من املفاهيم املركزية 

 املرتبطة باآلليات

 يريد استعمالها

 وإال أصبح

000000000 

 

نسجل أيضا مالحظة أخرى ترتبط ببعض الكلمات والعبارات التي تتكرر في هاته النصوص،  -

، والتي ينتقيها املتخصصون في حقل معرفي معين 32تخصصةاخترنا أن نسميها باملتالزمات امل

 لبناء املعرفة أو االستدالل، وبيانها في النماذج املقدمة، كما يلي:

 النموذج الثالث)الفيزياء( النموذج الثاني )القانون( )اللسانيات(النموذج األول 

 من الواجب عليه أن... حضور ضعيف لهذا النوع 

 في ظرف...

 طبقا للقواعد املقررة في...

 وهكذا...... 

 ولهذا فإن...

 طبقا ل....

 

يغيب في توظيف مصطلحات ذات طبيعة غير لسانية، يحضر بقوة في النموذج الثالث، لكنه   -

 النموذج الثاني، ويحضر بشكل ضعيف في النموذج األول.

 خالصة:

لعل مرد هذه املالحظات األولية التي تحتاج إلى مزيد من التمحيص، يعود إلى طبيعة الحقل املعرفي 

نفسه، حيث إن موضوع العلوم اإلنسانية مثل اللسانيات ينعكس على طبيعة اللغة املعبرة عنه، فرغم 

يث للسانيين نحو جعل هذا الحقل املعرفي أكثر علمية، خصوصا مع النظريات الحديثة، التي السير الحث

 
 حتى ال نستعمل صفة :خاصة" التي شاع استعمالها في اللغة املشتركة وأصبحت تدل على ما هو ميزة لفئة ما من فئات املجتمع.  32
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توظف مخرجات مختلف العلوم لتفسير الظواهر اللغوية، لكن تبقى لغته أقرب للغة املشتركة، وكذلك 

ه كل أفراد حداثة هذا املجال املعرفي في العالم العربي، والذي لم يؤسس بعد تقليدا علميا موحدا، يتبع

املجموعة املعرفية. في حين أن اللغة القانونية تنحو نحو، الدقة ومحاصرة داللة املعنى في إطار مراد 

الشارع، وتضييق دائرة التأويل، نظرا ملا يترتب عن ذلك في واقع الناس إن تعددت التأويالت، ولهذا نجد 

 . خصصةتأن اللغة القانونية تميل أكثر إلى توظيف املتالزمات امل

أما بخصوص مجال الفيزياء فإنه مجال معرفي قديم تأصلت معه وسائل تعبيرية منمطة وتكاد تكون 

موحدة بين أهل االختصاص، إضافة إلى كونه مجاال معرفيا دقيقا، تنعكس دقته على اللغة املعبرة عن 

 .مفاهيمه، والناقلة ملعارفه

 مستوى اللغة العربية املتخصصة التعليمية: 3.1

 ننطلق في معرفة سمات هذا املستوى كما في سابقه، من خالل النماذج التالية:

  33:النموذج األول 

إن كثيرا مما يعتبر اضـطـرابـات سـلـوكـيـة كـالـعـدوان والحـركـة الـزائـدة والتحطيم والبكاء والتبول 

لألسرة، قد تعكس لدى كثير من  الالإرادي واضطـرابـات الـنـوم، وهـي املـشـكـالت التي تسبب عادة إزعاجا

يمرون به، ومن ثم فإن من غير املالئم وصفها بالشذوذ أو املرض.  األطفال خصائص املرحلة الزمنية التي̀ 

وتثبت األبحاث أن هذه التصرفات التي تشخص على أنها شاذة بسبب تفاقمها من حيث الحدة والشيوع 

من األطفال في الواليات  %11( أن نسبة Tuma 1989ة )تتزايد تزايدا مخيفا. فقد أظهرت دراسة أمريكي

ماليين طفل يعانون اضطرابات نفسية وعقلية. وتؤكد تلك الدراسة أن هذه النسبة   8املتحـدة أي حوالي  

تزيد على ذلك بكثير إذا ما ضممـنـا لـهـذه الـفـئـة األطـفـال الذين يعانون االضطراب الذي لم يشتد لدرجة 

 .واألطفال الذين يعانون مشكالت التخلف العقلي ومشكالت التعلم طلب العالج،تثير الحاجة ل

  34:النموذج الثاني 

 الجهاز التنفس ي: .1

 
 .20، ص:  (م1993عبد الستار إبراهيم وآخرون )  (33)

 .9م(، ص:2010د.إياد يوسف الحاج إسماعيل)  (34)
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يدخل الهواء إلى جسم الحشرة عن طريق فتحات الثغور التنفسية، ومنها إلى أنابيب رفيعة تسمى 

كل األنسجة، ويوجد على الجدار القصبات الهوائية، تتفرع في جميع جسم الحشرة لتوصيل الهواء إلى 

 الداخلي لهذه القصبات سمك حلزوني شيتيني، فائدته حفظ هذه القصبات دائما مفتوحة ملرور الهواء.

في الحشرات القوية الطيران كالجراد، يوجد في الجهة العلوية للصدر والبطن عدد من األكياس 

ة، لتكوين مخازن لحفظ كمية كبيرة من الهواء الهوائية، وهي عبارة عن انتفاخ في بعض القصبات الثانوي

 تحتاج إليها الحشرة في أثناء الطيران.

  35النموذج الثالث:

 يتبادل األفراد السلع فيما بينهم ألنهم يتوقعون تحقيق مكاسب من عملية التبادل. •

فالتبادل ما دامت عملية التبادل طوعية ونزيهة، فمن املتوقع أن ينتفع كال الطرفين.  •

 يؤدي إلى تحقيق مكسب متبادل.

إذا كان االقتصادي على علم بترتيب التفضيالت لدى مجموعة محتملة من املتداولين،  •

 يمكنه التنبؤ بكيفية اتفاقهم على الشروط التي تحكم عمليات التبادل فيما بينهم.

 مصطلحات جديدة:

 االقتصاد، وتكون من أحد األطراف في أي تبادل تجاري.سلعة يقبلها كل املتعاملين في النقود: 

 

************************************************************* 

 نسجل بعد دراستنا للخصائص املعجمية واألسلوبية لهذه النصوص، املالحظات التالية:

ابير عامة ذات داللة تتميز بحضور املصطلحات الخاصة باملجال املعرفي، لكن بموازاتها نجد تع -

 اصطالحية فضفاضة مثل: 

النموذج الثالث )علوم  النموذج الثاني )علم األحياء( النموذج األول )علم النفس(

 االقتصاد(

 
 .95م(، ص:2013روبرت ميرفي )  (35)
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 اضطرابات سلوكية

 اضطرابات نفسية وعقلية

 االضطراب الذي لم يشتد

 مشكالت التخلف العقلي 

 فتحات الثغور التنفسية

 أنابيب رفيعة 

انتفاخ في بعض القصبات 

 الثانوية

 عملية التبادل

 

تحضر فيها مفردات اللغة املشتركة بقدر كبير جدا، وبدالالت معممة يسهل استبدالها  -

 بمرادفات، دون التأثير في املعنى العام، مثل: 

النموذج الثاني )علم  النموذج األول )علم النفس(

 األحياء(

 النموذج الثالث )علوم االقتصاد(

قد تعكس لدى كثير من 

األطفال خصائص املرحلة 

 الزمنية التي يمرون بها. 

تتفرع في جميع جسم 

 الحشرة لتوصيل الهواء

لحفظ كمية كبيرة من 

 الهواء.

 عملية التبادل

 طوعية ونزيهة

 يمكنه التنبؤ بكيفية اتفاقهم

 

األمثلة، نحو:  تظهر فيها عدد من الروابط الدالة على الشرح والتفسير والتعريف وتقديم -

 وهي عبارة عن... -كالجراد...-تسمى...-النقود: سلعة يقبلها...-وهي... –كالعدوان 

 تقديم الشروح، وتعريف بعض املصطلحات، كما هو مبين في الجدول التالي: -

النموذج الثالث)علوم  النموذج الثاني )علم األحياء( النموذج األول )علم النفس(

 االقتصاد(

 تسمى القصبات الهوائية كالعدوان والحركة الزائدة 

 وهي عبارة عن انتفاخ في بعض

تكوين مخازن لحفظ كمية 

 كبيرة من الهواء

فالتبادل يؤدي إلى تحقيق 

 مكسب متبادل

النقود: سلعة يقبلها كل 

 املتعاملين...
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 خالصة:

حاضرا، بسبب تأثره بطبيعة التخصصات إن االختالف بين لغات التخصص في هذا املستوى، الزال 

نفسها، لكنها عموما تشترك في اقترابها من اللغة املشتركة، وفي تقريب املادة املعرفية باعتماد أساليب 

لغوية تفتقد كثيرا من الدقة االصطالحية، لكنها تبقى عموما على درجة من الوضوح تحقق الوظيفة 

 التبليغية.

اللغة يتأثر كثيرا بتغير أطراف التواصل فيه، وأهداف التواصل، فهدف األستاذ إن هذا املستوى من  

في الجامعة ليس هو هدف الذي يعلم اللغة املتخصصة ألغراض مهنية، وهكذا كلما تغيرت األهداف 

كلما تغيرت معها وسائل وطرق التعبير، وبالتالي فهذا املستوى يزخر باختالفات معجمية وأسلوبية أكثر 

 ابقه، لدرجة يصعب معها الحديث عن مستوى واحد. من س
 

  االستنتاج والتوصية

ا نتسليط بعض الضوء، على اللغات العربية الخاصة ومدى تنوعها، وبين  قراتلقد حاولنا في هذا الف

يدخل في تفاعل كبير وال متناه بينه وبين مستويات اللغة العامة  أنها مستوى من مستويات اللغة العامة

وأنها ليست معجما متخصصا فقط، بل هي خطاب متنوع املستويات، تنوعا ينعكس على  األخرى،

قضاياها واإلشكاالت التي تطرحها، وهي قضايا وإشكاالت تحتاج إلى دراسة متعددة التخصصات، تحصر 

اهرها وأشكالها املتنوعة، في أفق إعداد اللغة العربية املعاصرة ألن تتبوأ قضاياها األساسية، وتصف مظ

 املكانة الالئقة بها بين لغات األمم.
 

 شكر وتقدير

يسعدني في نهاية هذا البحث املتواضع أن أشكر كل من ساعدني في إعداده وتطويره مناقشة 

بمعهد الدراسات واألبحاث للتعريب، كما واقتراحا، على رأسهم األستاذ الفاضل الدكتور محمد الراض ي  

املؤتمر الدولي عن اللغة العربية وآدابها وتعليمها بقسم ال يفوتني أن أشكر الفريق املشرف على تنظيم 

 .األدب العربي جامعة ماالنج الحكومية بإندونيسيا برعاية اتحاد الجامعات الدولي

 
 

 : املراجع
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 مستخلص البحث

الكبرى بقيادات البلدان النامية ـ كما فكرة النص املسرحي هي تحكم القوى العاملية 

اخترت هذا املوضوع  يسمونها ـ واألسس التي يقوم عليها اختيارهم لرأس هرم السلطة.

ألنني أشاهد قيادات البلدان النامية وخاصة البلدان العربية واإلسالمية ال تهتم 

أسلط الضوء   بمصالح شعوبها وبلدانها بقدر ما تهتم بمصالح القوى العاملية فأردت أن

فضلت أن تكون شخصيات املسرحية حيوانات الغابة وتجري  على السبب في ذلك.

سنالحظ  أحداثها على أرض الغابة لننقل للقارئ فكرة سيادة شريعة الغاب في العالم.

من خالل تسلسل أحداث املسرحية كيفية قيام املنظومة العاملية بفرض الشخصيات 

ترويج لها لتكون مقبولة من قبل الرعية واملعيار في ذلك القيادية للبلدان األضعف وال

هو حقد هذه القيادات على شعوبها، ثم تتصاعد األحداث لنصل ملرحلة الثورة على 

الظلم واالستبداد بالسلطة، ثم سنرى كيف تقّوض الخيانة والعمالة أركان الثورة وكيف 

ويظهر  مبدأ )فرق تسد(.يستغل املستبدون حب السلطة لدى الثائرين معتمدين على 

في األحداث كيف أن هذه القيادات تضحي بشعوبها وتدمر بلدانها في سبيل البقاء في 

السلطة والحفاظ على مناصبها وتتبع في سبيل ذلك كل األساليب والطرق مهما كانت 

 النتائج.

 الكلمات الرئيسية:  توبة ـ الذئب ـ مسرحية ـ الغابة ـ األسد 

mailto:Dahralhmod@gmail.com
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 املقدمة

ِد كل مواطن 
َ
ل
َ
أضع بين يدي القارئ هذا النص املسرحي الذي يعالج قضية مهمة وفكرة تدور في خ

شريف في وطن ُسرقت مقّدراته ونهبت ثرواته وطأطأت قياداته الرأس لقوى االستعمار واالحتالل، إنها 

 مصالح القوى االستعمارية ورعايتها.فكرة إلغاء قدرة الشعب على رعاية مصالحه الوطنية والحفاظ على  

يتطرق النص لسبب قيام العديد من سلطات البلدان النامية بمعاداة شعوبها وقهرها في سبيل 

الحفاظ على كرس ي القيادة وكيف تسعى هذه القيادات لزرع فكرة )السلطة املقدسة( في أذهان أفراد 

 لطة املقدسة وألجلها.الشعب ليصلوا إلى مرحلة التضحية بُنخبهم في سبيل الس 

وكيف تستطيع هذه القيادة الفاسدة البقاء في السلطة أطول مدة على الرغم من توفر مقومات 

 الثورة واحتقان الشعب ضدها، وطريقة تعاملها مع الثورة في حال قيامها.

 إنه حدث متكرر عبر تاريخ الشعوب والثورات.

ان الجهل والعبودية لعلها توقظ في نفوس أفراد أردت من هذه الكلمات أن تكون صرخة تدوي في ودي

 الشعب الهمة والقوة النتزاع حقوقهم ممن اغتصبها لفترات طويلة.

 لوجهه الكريم وأن يكون في ميزان أعمالي الصالحة 
ً
أسأل هللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصا

تها إنه ولي ذلك والقادر عليه
ّ
 .يوم القيامة على قل

 

  أو طريقة البحثمنهج 
 لمنهج المتبع في العمل هو المنهج التمثيلي الذي يعتمد على قدرة الممثلين على إيصال الفكرة بشكل صحيح للمشاهد بمساعدة بعض التقنياتا

 كالموسيقا والصوت واإلضاءة.
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 مسرحية

 توبة الذئب

 

 الفصل األول 

 املشهد األول 

 كبيرة في صدرها ثالثة كراس ي يجلس عليها األسد )في الوسط("تظهر قاعة 

 والثعبان )عن يمينه( والثعلب )عن يساره( والذئب يجثو أمام الكراس ي بذٍل وانكسار"
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 الذئب: ما العمل ياسيدي؟… فحيوانات الغابة تحاول اختيار سيد جديد للغابة بعد موت النمر.  -

 الجديد يدين لنا بالوالء كسابقه. األسد "بحيرة": يجب أن يكون السيد  -

 الثعلب: ليس هناك أصلح من الحمار للسيادة.  -

 الثعبان: نعم… الحمار هو األجدر بالسيادة.  -

… ال يعرف سوى النهيق بصوٍت عاٍل وأكل الشعير.   -
ً
 الذئب "بدهشة": الحمار!!!…  ولكنه ال يفقه شيئا

 األسد "بابتسامة": وهذا هو املطلوب.  -

": ولكن السيادة تحتاج إلى القوة والحزم والذكاء.  -
ً
 الذئب "مستغربا

 الثعبان: نعم تحتاج إلى قوة.  -

 الثعلب: ولكنها قوة في أيدينا وليس في يده.  -

 الثعبان: وذكاء…  -

ف لخدمة مصالحنا.  -
ّ
 الثعلب: ذكاٌء يوظ

 ـ الثعبان: وحزم. 

 الثعلب: حزٌم مع كل من يعارض وجودنا. ـ

 ثم يخرقه األسد"
ً
 "يسود الصمت قليال

 األسد: نعم، الحمار هو السيد الجديد.  -

 ـ الذئب: ولكن ياسيدي ما هي مصالحكم، وأنا جاهز لخدمتكم وخدمة مصالحكم والحفاظ عليها.

 ـ األسد: ولكنك ذئب!!! 

 ـ الثعلب: وكل حيوانات الغابة تكرهك. 

 عليهم. ـ 
ً
 الثعبان: وال يمكن أن يقبلوا بك سيدا

 لتأكلهم. 
ً
 ـ األسد: وهل ينصبونك سيدا

ـ الذئب: نعم، يجب أن آكلهم، فهم ال يستحقون الحياة… وال أنظر إليهم إال على أنهم لحوم على مائدة 

 طعامي. 

 ـ األسد: حقدك وكرهك لسكان الغابة يجعلني أفكر في سيادتك عليها.



الذئب  توبة  سرحية، مالحمودم حسين ضاهر. د  594  

 ولكن ياسيدي!!!… ـ الثعلب: 

 على السكان بهذا الشكل. 
ً
ما نجد حقودا

ّ
 ـ األسد: اصمت… فقل

 ـ الثعبان: ولكن حقده ال ينفعنا. 

 ـ األسد: بل ينفعنا كل النفع. 

 ـ الثعلب: وكيف ذلك يا سيدي؟!.

، ويكفل لنا عدم انقالبه علينا ووقوفه في صف 
ً
ـ األسد: حقده يضمن لنا أن يكون في خدمتنا دوما

 سكان الغابة. 

 على عنقه فإذا أراد املراوغة أشعلنا ذلك الحقد وجعلنا السكان 
ً
 مسلطا

ً
ـ الثعبان: سيكون حقده سيفا

 يقضون عليه بسهولة. 

 ـ األسد: أيها الذئب… 

 "يقف الذئب"

 ـ الذئب: لبيك يا سيدي.

 ـ األسد: أنت السيد القادم. 

 يا سيدي، وأعدك سأظل أحقد على سكان الغابة طوال حياتي. 
ً
… شكرا

ً
 ـ الذئب: شكرا

 ـ األسد: ولكن عليك أن تظهر أمامهم بمظهر الودود املحب لهم. 

 عليهم. 
ً
 ـ الثعلب "بمكر": لنتمكن من وضعك سيدا

 ـ الثعبان: ووصولك إلى العرش والكرس ي. 

 ـ الذئب: نعم سأتظاهر بمحبتهم. 

 د: التظاهر ال يكفي. ـ األس

 ـ الثعلب: عليك أن تقنعهم بذلك. 

 يجعلهم يثقون بك.
ً
 ـ األسد: يجب أن تقدم شيئا

 ـ الذئب: وكيف ذلك؟!!!. 

.
ً
 ـ الثعلب: عليك أن تقنعهم بأنك لن تأكل منهم أحدا
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 ـ الذئب: وكيف ذلك وهم يعلمون أني أنتظر الفرصة آلكلهم.

 ـ األسد: عليك أن تتوب عن أكل اللحم. 

 ـ الذئب: ماذا؟!!!… أتوب عن أكل اللحم؟!!!.

 ـ األسد: نعم تتوب عن أكل اللحم.

 ـ الذئب: ولكنك تعلم ياسيدي إذا فعلت ذلك فسأموت من الجوع وأفقد قّوتي. 

 ـ األسد"بغضب": أيها الغبي… أيها الغبي…

 علب والثعبان""ويضرب بيده على طرف الكرس ي، فيقف الث

 ـ الثعلب: عليك أن تتظاهر بالتوبة ليثقوا بك. 

 ـ الثعبان: ثم تعمل على جعلهم يقدمون لك إخوانهم لتأكلهم بملء إرادتهم. 

 ـ الذئب"بدهشة": ماذا؟!!!.

 

 ـ األسد: عليك أن تزرع في قلوبهم وعقولهم محبتك. 

 ـ الثعلب: وتسقيها بماء حقدك. 

مها بم
ّ
 خالب بغضك.ـ الثعبان: وتقل

 

 ـ األسد: وتسن لذلك القوانين. 

 ـ الثعلب: وتشّرع له الشرائع. 

 لك فتأكله. 
ً
 ـ الثعبان: ومن يخالف هده املحبة أو يمسها يكون طعاما

 

… بقوة القانون. 
ً
 ـ األسد"بمكر": طبعا

 ـ الثعلب: وبحكم الشريعة. 

 ـ الثعبان: وبموجب طقوس املحبة. 
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 ـ األسد: فتكون حياتك قائمة على موتهم. 

 ـ الثعلب: وسعادتك مبنية على تعاستهم. 

 ـ الثعبان: وغناك مستمد من فقرهم. 

 

 ـ األسد: فيقتلون أنفسهم بأيديهم. 

 ـ الثعلب: ويرقصون على جثث قتالهم. 

 لك. 
ً
 ـ الثعبان: وتكون سيوفهم عبيدا

 

غمدت. ـ األ 
ُ
 سد: إذا رضيت أ

شهرت. 
ُ
 ـ الثعلب: وإذا غضبت أ

شعلت. 
ُ
 ـ الثعبان: وإذا أمرت أ

 

 ـ األسد: تقودهم بلجام الطاعة. 

 ـ الثعلب: وتسوقهم بسوط العبودية. 

 ـ الثعبان: وتسوسهم بعصا املحبة. 

 

 ـ األسد: تجعل األغنياء هم العلماء. 

طيل لحاهم ليكونوا أتقياء. 
ُ
 ـ الثعلب: وت

ج واألغبياء. 
َّ
ذ  ـ الثعبان: فيخدعوا السُّ

 

 من العبادة. 
ً
 ـ األسد: فتصير طاعتهم لك جزءا

 ـ الثعلب: فال يفكرون بامللك وال السيادة. 

 ـ الثعبان: ويكون املوت في سبيلك شهادة. 
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 "ستار"

 الفصل األول 

 املشهد الثاني

 كرس ي في الوسط""حيوانات الغابة في الساحة منهمكة بأعمالها وهناك 

 "يدخل الذئب فيحاول سكان الغابة الهرب"

 ـ الذئب"ينادي": قفوا… قفوا… ال تخافوا… 

 "يقف الجميع بحذر"

 ـ الذئب: ال تهربوا فأنتم أهلي وأحبابي. 

 ـ الجميع"بدهشة": أهلك وأحبابك؟!!!

.
ْ
 ـ الذئب: نعم أهلي وأحبابي… ولقد أخطأت في حقكم كثيرا

 ماذا؟…ـ الجميع"بدهشة": 

 ـ الذئب: نعم، لقد أخطأت، وأنا اعترف بذلك، وأريد أن أكّفر عن خطئي. 

 : ما الذي جرى؟!!!.١ـ الخروف

 : ما هذا التغيير املفاجئ؟!!!.٢ـ الخروف

 ـ الذئب: من حقكم أن تسألوا وتفهموا. 

 ـ الجميع: نعم من حقنا؟!!!.

 مام.ـ الذئب: سأخبركم… ولكن أريد منكم أن تصغوا إلّي باهت

 ـ الجميع: كلنا آذان صاغية.

ي قد كبرت فضعف بصري… وخارت قوتي… وهزلت عضالتي… 
ّ
ـ الذئب: رأيت في املنام ليلة البارحة أن

 والنت مخالبي...

 ـ الجميع"باهتمام": ثم ماذا؟!!!.

 ـ الذئب"يتابع": وفجأة هجم علّي قطيع من األسود املتوحشة يريد قتلي. 

 ـ الجميع: يا إلهي…
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 لذئب"يتابع": فحاولت الدفاع عن نفس ي، ولكن… هيهات هيهات فللعمر حقه. ـ ا

 ـ الجميع"باهتمام": ثم ماذا حصل بعد ذلك؟!!!.

 ـ الذئب: بدأت استنجد واستغيث…  استغثت باألغنام فلم تجبني… واستنجدت بالغزالن فلم تأبه لي. 

 ـ الجميع: ثم ماذا؟.

… واستغثت كث
ً
 فلم يجبني أحد. ـ الذئب: استنجدت كثيرا

ً
 يرا

 : وكيف يجيبونك وأنت تأكلهم؟!!!.١ـ الخروف

 ـ الذئب: وفجأة… ظهرت خرانق صغيرة وحمالن هزيلة… وأخذت تدافع عني. 

 "بدهشة": حمالن هزيلة؟!!!.٢ـ الخروف

 ـ األرنب"بدهشة أكبر": وخرانق صغيرة؟!!!.

 قائد املظاهرات: تدافع عنك أنت؟!!!.

 ـ الذئب"بأس ى": نعم… تدافع عني. 

 "ويتظاهر بالبكاء"    

 : وماذا حصل بعد ذلك؟١ـ الشاة

 ـ الذئب: وما زالت تدافع عني حتى انقذتني من األسود املفترسة. 

 "بدهشة": أنقذتك؟!!!٢ـ الشاة

 ـ الذئب: نعم أنقذتني…. ثم استيقظت. 

 "ويمسح دموعه"

 ذنبي وقسوة قلبي وحجم جريمتي في حق أهلي وأحبابي.ـ الذئب"يتابع": فشعرت بعظم 

 "بدهشة": أهلك وأحبابك؟!!!.١ـ الخروف

 ـ الذئب: نعم أنتم أهلي وأحبابي، ولذلك فقد قررت…..

 "بلهفة": ماذا قررت؟!!!٢ـ الخروف

 ـ الذئب: قررت أن أتوب.

 ـ الجميع"باستغراب": تتوب… تتوب عن ماذا؟!!!
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 حم وإراقة الدماء. ـ الذئب: أتوب عن أكل الل

 ـ الجميع"باستغراب": تتوب عن أكل اللحم وإراقة الدماء!!!.

 ـ الذئب: نعم أتوب عن أكل اللحم وأتغذى على األعشاب وأوراق الشجر.

 : األعشاب!!!.١ـ الشاة

 : أوراق الشجر!!!.٢ـ الشاة

.
ً
 عاشبا

ً
 ـ الذئب: نعم وأصير حيوانا

 : وترعى في املرج؟!!!.١ـ الخروف

 لذئب: نعم، وأرعى مع الغنم.ـ ا

 ـ الجميع"باستغراب": عجيب.

 
ً
ـ الذئب"يرفع صوته": اسمعوا… واشهدوا يا سكان الغابة… أني تائب… أني نادم… إني صرت حيوانا

 وسأرعى مع الخراف والشياه.
ً
 عاشبا

 "يتقدم الذئب حتى يصير بين األغنام ويأكل العشب"

 األغنام""بعد قليل يلتفت الذئب نحو 

 ـ الذئب: ألم يحن وقت الصالة؟.

 : نعم لقد حان. ١ـ الخروف

 ـ الذئب: أريد أن أصلي. 

 : سأصلي معك. ٢ـ الخروف

 ـ الذئب: تعال وتقدم. 

 : بل تقدم أنت. ٢ـ الخروف

 : وأنا سأصلي معكم.١ـ الخروف

 وتصطف األغنام خلفه"
ً
 "يقف الذئب إماما

 "فجأة يدخل الثعلب وبيده ورقة"

 بالغنم؟!!!.ـ 
ً
 الثعلب: غريب… الذئب يصلي إماما
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 ـ الحمار: نعم، لقد تاب الذئب. 

 ـ الثعلب"بدهشة": ماذا؟!!!… تاب؟!!!.

 ـ الدب: نعم لقد تاب عن أكل اللحم. 

 "ينهي الذئب صالته وينطلق للرعي مع الغنم"

 سد ملك الغابات. ـ الثعلب"ينادي": اسمعوا… يا سكان الغابة… اسمعوا… اسمعوا أوامر سيدي األ 

 "الجميع ينصت باهتمام، يفتح الثعلب الورقة ويقرأ"

 ـ الثعلب: بعد موت النمر سيد الغابة السابق...

 ـ الجميع: رحمة هللا عليه. 

 ـ الثعلب"يتابع": قرر سيدي األسد أن تكون سيادة الغابة ألهلها.

 ـ الدب"باستغراب": وكيف تكون سيادة الغابة ألهلها؟!!!.

.ـ 
ً
 الحمار: يعني الجميع يصيرون أسيادا

 : وكيف ذلك؟.١ـ الخروف

 ـ الثعلب: اسمعوا… اصمتوا… 

 : تابع أيها الثعلب. ٢ـ الخروف

 ـ الثعلب: سيادة الغابة ألهلها يعني أن يكون اختيار سيد الغابة بإرادة أهلها وسكانها.

 ـ الدب: آه…. اآلن فهمت. 

 دب؟!!!.ـ الحمار: كيف فهمت وأنت 

 : اصمتوا… ودعونا نفهم.١ـ الخروف

 : تابع… تابع. ٢ـ الخروف

 للسيادة فليترشح. 
ً
 ـ الثعلب: وعليه فقد فتح باب الترشيح للسيادة…  فمن يجد نفسه أهال

 "يتهامس الجميع وتعلو الهمهمات ويخرق صوت الحمار تلك الهمهمات"

 . ـ الحمار: أنا سأترشح… فأنا قوي ورفستي تهد الجدار

 ـ الدب: أنت؟
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 ـ الحمار: نعم… أنا. 

.
ً
 ـ الدب: وأنا سأترشح… فأنا قوي أيضا

 : يا جماعة… يا جماعة… قوتكم غير كافية.١ـ الخروف

 : نريد من يحمينا. ٢ـ الخروف

 : ماذا ستفعلون إن هجمت علينا الذئاب؟!!!.١ـ الشاة

 : سيهربون قبلنا.٢ـ الشاة

 ل… الحمار… ارفع يدكـ الثعلب"بصوت عاٍل": املرشح األو 

 "يرفع الحمار يده"

 ـ الثعلب"يتابع": املرشح الثاني… الدب… ارفع يدك.

 "يرفع الدب يده"

 ـ الثعلب"يتابع": هل هناك من مرشحين آخرين؟.

 "تتهامس الخراف والشياه"

 على حمايتها… وليس من بين املرشحين من هو أهل لذلك١الخروف
ً
 . : أرى أن يكون سيد الغابة قادرا

 : نحتاج إلى من يدافع عنا بقوة. ٢الخروف

.١الشاة
ً
 قويا

ً
 : نحتاج سيدا

 : من فصيل املعتدين حتى يتمكن من رّدهم. ٢الشاة

 ـ الثعلب"بمكر": ومن هذا؟!!!.

 : أرى أن يكون الذئب. ١ـ الخروف

": ولكنني ال أرغب بذلك. 
ً
 ـ الذئب"ممتنعا

 : أنت الوحيد القادر على حمايتنا. ٢ـ الخروف

 ـ الذئب: أرجوكم ال تحرجوني. 

 : ولكنك األجدر. ١ـ الشاة

 ـ الذئب: أريد أن أتفّرغ لصالتي وأكفر عن ذنوبي.
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 : بحمايتنا تكفر عن ذنوبك.٢ـ الشاة

": ولكنه ذئب.
ً
 ـ الحمار"مستغربا

 : اصمت… أما علمت أنه تاب. ١ـ الخروف

 أما رأيته يأكل العشب. : ٢ـ الخروف

 : لقد كان يرعى مع الغنم. ١ـ الشاة

.٢ـ الشاة
ً
 : ويصلي بهم إماما

 املرشح الثالث هو الذئب. 
ً
 ـ الثعلب: إذا

 ـ الذئب"بمكر": ولكنني لم أوافق بعد.

 ـ الثعلب:  لن تقف أمام إرادة جماهير حيوانات الغابة.

 ـ الجميع"عدا الحمار والدب": نعم… إنها إرادتنا. 

 لدينا ثالثة مرشحين:  
ً
 ـ الثعلب: إذا

 املرشح األول… الحمار… ارفع يدك.

 "يرفع الحمار يده"

 املرشح الثاني… الدب… ارفع يدك.

 "يرفع الدب يده"

 املرشح الثالث… الذئب… ارفع يدك.

 "يرفع الذئب يده بتثاقل"

 ن؟!!!.هل هناك مرشحون آخرو 

 "يصمت الجميع"

 "ستار"

 

 الفصل األول 

 املشهد الثالث
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 "تظهر ساحة الغابة مليئة باألشخاص وكل شخص منهمك بعمله وهم في حالة فرح وسرور"

 "أغنية"

 : ما أسعدنا!!!١قائد -

 : نعم… ما أسعدنا!!!٢قائد -

 : نحن نعيش بخير وسالم.٣قائد -

 : وأمان.١قائد -

 يرعى مع الغنم.: الذئب ٢قائد -

 : ما أجمل الحياة! ٣قائد -

 : وخاصة بعد توبة الذئب. ١قائد -

 : نعم… لقد تاب الذئب عن أكل اللحم وإراقة الدماء.٢قائد -

 يأكل العشب.٣قائد -
ً
 عاشبا

ً
 : وصار حيوانا

 "أغنية"

 الجميع: الذئب قادم…… ها هو قادم! -

 "يدخل الذئب"

 لذئب التائب. قائد املظاهرات "يهتف": عاش ا -

 الجميع: عاش… عاش… عاش.  -

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب التائب.  -

 الجميع: عاش… عاش… عاش.  -

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب التائب.  -

 الجميع  عاش… عاش… عاش. -

 : اخفض صوتك… فقد آذيتني. ١الخروف -

 "بدهشة": ماذا تقول!!!… آذيتك… آذيتك بهتافي لسيدي الذئب. ٢الخروف -

 "بارتباك": لم أقصد ذلك… ولكن. ١الخروف -
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 : ولكن ماذا…٢الخروف -

 "ثم ينادي بأعلى صوته" 

: يا سكان الغابة… يا سكان الغابة… اسمعوا… لقد آذيته بهتافي لسيدي الذئب… لقد آذيته ٢ـ الخروف

 لذئب. بهتافي لسيدي ا

 الجميع "بدهشة": ماذا… آه…  -

 "ويضعون أيديهم على أفواههم"

 الخروف -
ً
 ": ما هذا الكالم!!!… هل ما يقوله صحيح؟!!!.٢قائد املظاهرات"مخاطبا

 الخروف: ال… ال… لم أكن أقصد ذلك…  -

 الجميع : إنه خائن… إنه عميل… إنه ال يحب سيدنا الذئب… إنه ال يحب سيدنا الذئب.  -

 قائد املظاهرات: ماذا ترون أن نفعل به؟  -

 الجميع: يجب أن يعاقب.  -

 : نعم يجب أن يعاقب. ١قائد -

 : وما هي عقوبته؟! ٢قائد -

 : سيكون وجبة العشاء لسيدنا الذئب.٣قائد -

 ـ الجميع: نعم… نعم. 

": أنا ال أحب ذلك ولقد تبت عن أكل اللحم… ولكن ال بأس… إذا كا
ً
 ن هذا هو رأيكم.ـ الذئب"ممتنعا

 : خذوه واذبحوه… وجهزوه عشاًء لسيدنا الذئب.٣ـ قائد

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب ناصر املظلوم.

 الجميع  عاش… عاش… عاش.

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب ناصر املظلوم. 

 الجميع  عاش… عاش… عاش.

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب ناصر املظلوم. 

 لجميع  عاش… عاش… عاش.ا
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 "ستار"

 

 الفصل األول 

 املشهد الرابع

 "تظهر ساحة الغابة وفيها الخروف يرعى"

 فينقض عليه" ٢"يدخل الذئب ويمر من جانب الخروف

… لم ارتكب أي جريمة.٢ـ الخروف
ً
 "بدهشة": ما بك يا سيدي... ما بك… أنا لم أفعل شيئا

 ليكون ذلك أكبر جريمة تستحق العقاب عليها.ـ الذئب: جريمتك أنك خروف… يكفي أن 
ً
 تكون خروفا

 "بدهشة": عقاب!!!.٢ـ الخروف

.
ً
 ـ الذئب: نعم عقاب… لقد كان طعم صديقك البارحة لذيذا

 : وماذا يعني ذلك؟!!!.٢ـ الخروف

 ـ الذئب: يعني يجب أن تكون على مائدة غدائي.

 "يصرخ": النجدة… النجدة… ساعدوني…٢الخروف

""يضربه ال
ً
 ذئب فيسقط أرضا

 "يدخل عدد من الحيوانات"

 ـ الحكيم: ما الذي يجري هنا؟!!!.

ـ الذئب: ال ش يء… لقد اكتشفت أن هذا الخروف هو املعتدي… وأن خروف البارحة هو املظلوم... 

 فأردت أن أحقق العدالة… أردت أن أحقق العدالة.

 ـ الحكيم: وأي عدالة هذه؟!!!.

 عاش الذئب العادل. ـ قائد املظاهرات "يهتف":

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب العادل. 

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.
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ـ الحكيم: اصمتوا… كفوا عن هذا… أي عدالة هذه أن يأكل الذئب الخروفين الظالم واملظلوم… 

"… إذا كان هناك ظالم ومظلوم.
ً
 "يصمت قليال

 يهتف": عاش الذئب العادل. ـ قائد املظاهرات "

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.

 تلو 
ً
ـ الحكيم: يا سكان الغابة… يا سكان الغابة… اسمعوا… إن لم تستيقظوا أكلكم الذئب واحدا

 اآلخر.

 : ماذا تقول؟!!!.١ـ قائد

 : كالمك يهدد السلم األهلي في الغابة.٢ـ قائد

 تقدمون إخوانكم للذئب ليأكلهم وأنتم فرحون؟!!!.ـ الحكيم: أي سلم هذا؟!!!… إذا كنتم 

 : اصمت… كالمك يهدد أمن الغابة واستقرارها.٣ـ قائد

 ـ الذئب: دعوه… لديه الحرية لقول ما يريد.

 : أي حرية هذه؟!!!.١ـ الشاة

 : إنه يهدد تعايشنا السلمي.٢ـ الشاة

 ـ قائد املظاهرات: يجب أن تعاقب على كالمك هذا.

 م… نعم… يجب أن يعاقب.ـ الجميع: نع

 على مائدة العشاء لسيدنا الذئب.٣ـ قائد
ً
 : ستكون أنت أيضا

 "ويجّره نحو الخارج"

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب رمز السالم.

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش. 

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب رمز السالم. 

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش. 

 اهرات "يهتف": عاش الذئب رمز السالم. ـ قائد املظ

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.
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 ـ الذئب: أين الحكيم؟... أحضروا الحكيم.

 "٣وقائد ٢"يدخل الحكيم يجره قائد

 ـ الذئب: ما هي أمنيتك األخيرة؟

ين ـ الحكيم: أمنيتي أن تعود الغابة ألهلها وسكانها... أتمنى أن أرى الغابة بدونك وبدون كل املستغل

 والظلمة.

 ـ الذئب: ما تظن أن أفعل بك؟

 ـ الحكيم: ال يهم، افعل ما تشاء.

 ـ الذئب: اذهب فقد عفوت عنك، افعل ما تشاء وقل ما تشاء فكلماتك حروف ضائعة في الهواء.

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب رمز التسامح.

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش. 

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب رمز التسامح. 

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش. 

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش الذئب رمز التسامح. 

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.

 "ستار"

 الفصل الثاني

 املشهد األول 

 "٣وقائد ٢"تظهر ساحة الغابة وفيها قائد

" ١"يدخل قائد
ً
 غاضبا

 هذا؟!!!… مالذي يجري؟!!!.: ما ١ـ قائد

 : ماذا تقصد؟!.٢ـ قائد

 من بستاني البارحة!!!. ١ـ قائد
ً
 : لقد أكل الذئب أرنبا

 من بستاني!. ٣ـ قائد
ً
 : نعم… ولقد أكل غزاال
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 "بدهشة": ولكنه تائب عن أكل اللحم وإراقة الدماء!!!.٢ـ قائد

 "بسخرية": تائب ويكاد يفني حيوانات الغابة. ١ـ قائد

 : ما العمل؟٣دـ قائ

 : يجب أن نواجهه ونحمي البساتين.١ـ قائد

 : ولكنه األقوى. ٢ـ قائد

 : بل نحن األقوى باجتماعنا. ٣ـ قائد

 : أخش ى عواقب ذلك.٢ـ قائد

 : يجب أن يترك سيادة الغابة. ١ـ قائد

 : ماذا؟!.٢ـ قائد

 : نعم… يجب أن يترك سيادة الغابة.٣ـ قائد

 "يدخل الذئب فجأة"

 ما بكم؟!!!. ـ الذئب:

 : يجب أن تترك سيادة الغابة.١ـ قائد

 : نعم، يجب أن تتركها.٣ـ قائد

 ـ الذئب: ماذا تقولون؟!… إنها غابتي وغابة الذئاب مثلي.

 : بل إنها غابتنا.١ـ قائد

 : نعم إنها غابتنا. ٣ـ قائد

 : اهدؤوا… اهدؤوا… ٢ـ قائد

 : أي هدوء… يجب أن يتركها.٣ـ قائد

 ويبدأ بضرب القّواد ويشتبكون باأليدي""يخرج 
ً
 الذئب سوطا

 : اهدؤوا… اهدؤوا... تعالوا نحتكم إلى صوت العقل والحكمة… قبل أن يحل الخراب بغابتنا.٢ـ قائد

 : أكثر من هذا الخراب؟!!!.٣ـ قائد

 : تعالوا ننقل األمر إلى األسد ملك الغابات، وهو يحكم بينكم.٢ـ قائد
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 وأنت ألست معنا؟!!!. : يحكم بينكم…١قائد

 : أنا مع الحق.٢ـ قائد

 : أال تدري أن الحق معنا؟!!!.٣ـ قائد

 ـ الذئب: بل الحق معي.

 : األسد هو الذي يقرر الحق.٢ـ قائد

 "يخرج الجميع"

 "ستار"

 الفصل الثاني

 املشهد الثاني

ثعبان عن "تظهر قاعة في صدرها ثالثة كراس ي، يجلس األسد في الوسط والثعلب عن يمينه وال

فيقف في الوسط وفي  ٢، أما قائد٣وقائد ١شماله، ويجلس أمامهم على اليمين الذئب وعلى اليسار قائد

 القاعة جمع من حيوانات الغابة"

 ـ الثعلب: ما رأيك ياسيدي فيما سمعت؟.

 ثم يرفع رأسه: من حق الحيوانات أن تدافع عن نفسها وتحمي بساتينها.
ً
 ـ األسد"يطرق قليال

 ئب"بدهشة": ماذا؟!!!.ـ الذ

 ـ قائد املظاهرات"يهتف": عاش األسد… رمز العدالة.

 ـ الجميع: عاش… عاش… عاش.

 ـ قائد املظاهرات "يهتف": عاش األسد رمز العدالة. 

 الجميع  عاش… عاش… عاش. 

 قائد املظاهرات "يهتف": عاش األسد رمز العدالة. 

 الجميع  عاش… عاش… عاش.

 "األسد يرفع يده، ويتوجه إلى الثعلب"

 ـ األسد: زودوهم بالسالح الالزم للدفاع عن أنفسهم. 
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 "يقوم الثعبان بتوزيع السالح"

 ـ األسد: ال تنسوا أن تعطوهم البطاقات السرّية.

 ّية؟!!!"بدهشة": بطاقات سر ٣ـ قائد

ـ الثعبان: نعم، بطاقات سرّية تحمل حقائق وقواعد للتعامل مع األسد… ولكن يجب أن تحتفظوا بها 

 مغلقة وال تفتحوها.

 وبطاقة سرّية"
ً
 "يتقدم ويعطي كل قائد سيفا

 "يخرج القّواد"

 ـ الذئب: ولكن يا سيدي ملاذا؟.

 وقتلهم… أال تستطيع الدفاع عن نفسك وملكك؟.ـ األسد: أنت لديك من السالح ما يكفيك للفتك بهم  

 ـ الذئب: نعم يا سيدي، نعم أستطيع.

 ـ األسد: اذهب ودافع عن ملكك وملك الذئاب مثلك.

 "يخرج الجميع"

 "ستار"

 

 الفصل الثاني

 املشهد الثالث

 "في وسط الساحة كرس ي يجلس عليه الذئب وأمامه القّواد الثالثة في أنحاء متفرقة"

يتغلب عليه ويصرعه ويضع  ٢، ولكن قائد٢ئب عن الكرس ي ويلتحم في قتال مع قائد"يقوم الذ

 السيف على عنقه"

 ال تقتلني.
ً
… مهال

ً
 ـ الذئب: مهال

 : وملاذا؟!.٢ـ قائد

 ـ الذئب: سوف اتنحى عن سيادة الغابة.

.٢ـ قائد
ً
 "بفرح": حقا
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 ـ الذئب: ولكن من سيكون السيد من بعدي؟.

 املهم أن ال تكون أنت.: ال فرق… ٢ـ قائد

.
ً
 ـ الذئب"بمكر": بل يهم… يهم كثيرا

ويلتحم  ٣سيفه ويلتقط الذئب سيفه ويتوجه نحو قائد ٢، فيغمد قائد٢"يقوم ويهمس في أذن قائد

 معه"

 يقترب منه" ٢، ولكن قائد١"ينتفض قائد

 : اتركه… يقض ي عليه.٢ـ قائد

 : كيف اتركه يقتل أخي؟!!!١ـ قائد

 قتله ثم نجتمع أنا وأنت على الذئب فنقتله وأنا اتنازل لك عن السيادة.: دعه ي٢ـ قائد

 "بدهشة": صحيح!!!… هل ستتنازل لي عن السيادة؟!.١ـ قائد

 : نعم.٢ـ قائد

 ويقتله، ويتقدم نحو الشاة ٣"يتغلب الذئب على قائد
ً
 ليأكلها فتصرخ" ٢ويسقطه أرضا

 خوة… أنقذوني… إنه يأكلني. : النجدة… النجدة… ساعدوني… يا أهل الن٢ـ الشاة

 "٢فيمسك به قائد ١"فينتفض قائد

 : دعك من صراخ هذه الفاجرة.٢ـ قائد

 "بدهشة": فاجرة… ماذا تقول؟!!!.١ـ قائد

 : نعم فاجرة… أال تعلم أن صوت األنثى عورة؟!!!.٢ـ قائد

 : نعم… نعم بالفعل صوت األنثى عورة… لقد نسيت.١ـ قائد

 ة. : النجدة… النجد٢ـ الشاة

"
ً
 "ويختفي صوتها تدريجيا

 ويهجم عليه" ١"يلتفت الذئب نحو قائد

 وينادي" ١"ينتفض قائد

 : حان الوقت يا صديقي للقضاء على الذئب… فنحن األقوى. ١ـ قائد
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 "ويشهر سيفه وينادي بأعلى صوته"

 : نحن األقوى… نحن األقوى.١قائد

 بأعلى صوته"سيفه ويقفز إلى جانب الذئب وينادي  ٢"يشهر قائد

 : بل نحن األقوى.٢ـ قائد

 "بدهشة": ماذا… وهل ستقف مع عدوي؟!!... هل ستقف مع العدو ضد أخيك؟!!!.١ـ قائد

 يا أخي ولكنها السيادة.٢ـ قائد
ً
 : عفوا

 "يقترب من الكرس ي"

 يا صديقي ولكنه الكرس ي.٢ـ قائد
ً
 "يتابع": عذرا

 على الذئب ويسقط السيف من يده"يتفوق  ١، ولكن قائد١"ويلتحم الذئب وقائد

ظهره للذئب الذي حمل سيفه وطعنه من  ١في قتال، ويدير قائد ١ويلتحم مع قائد ٢"يقفز قائد

"
ً
 الخلف فسقط ميتا

 فتنادي وتصرخ" ١"ينقض الذئب نحو شاة

 : النجدة… ساعدوني…١ـ الشاة

 : يا إلهي… يجب أن أنقذها.٢ـ قائد

 "منها فيسقط حجابها ٢"يقترب قائد

: متى ستتعلم اإلناث الحشمة... كنت سأنقذها… ولكن هللا أمرنا بغض البصر عن عورات ٢ـ قائد

بع.
ّ
بع… "يرفع صوته"… وأمر هللا أحق أن ُيت

ّ
 اإلناث… وأمر هللا أحق أن ُيت

 : أنقذوني… أنقذوني… إنه يأكلني.١الشاة

"
ً
 "ويختفي صوتها تدريجيا

 "١يغض بصره ويدير له ظهره وهو يأكل الشاة ٢"وبعد أن ينتهي الذئب يلتقت فيجد قائد

 "يقترب منه ويغمد سيفه في ظهره ويقول"

 ـ الذئب: هذا ما تستحقه… هذا ما يستحقه كل خائن… هذا ما يستحقه كل عميل.

" ٢"يسقط قائد
ً
 على األرض ميتا
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 مللك والقيادة؟!!!.ـ الذئب"ينادي": أنا السيد… أنا األقوى… ملن امللك؟… ملن امللك والسيادة؟… ملن  ا

 "يجيب نفسه"

 ـ الذئب: امللك لألقوياء… امللك لألقوياء… امللك لألقوياء.

 "ويجلس على عرشه"

 "يدخل الحكيم الساحة"

 ـ الحكيم: ولكن ماذا تحمل البطاقات السّرّية؟!!!.

 "صوت الجميع"

 ـ الجميع: نعم ماذا تحمل… حقائق للتعامل مع األسد ملك الغابات.

 : لنرى ذلك.ـ الحكيم

 ويخرج البطاقة من جيبه وينظر إليها بدهشة ويرفع صوته" ١"يتقدم من جثة قائد

 لألحفاد(.
ً
 ـ الحكيم: الحقيقة األولى… )عدو األجداد ال يكون صديقا

 لألحفاد(.
ً
 ـ الجميع"يكرر": نعم… )عدو األجداد ال يكون صديقا

 وينظر إليها بدهشة ويرفع صوته"ويخرج البطاقة من جيبه  ٢"يتقدم من جثة قائد

 ـ الحكيم: الحقيقة الثانية… )األخ املفقود… ال يعوضه كل الوجود(.

 ـ الجميع"يكرر": نعم… )األخ املفقود… ال يعوضه كل الوجود(.

 ويخرج البطاقة من جيبه وينظر إليها بدهشة ويرفع صوته" ٣"يتقدم من جثة قائد

 لشهداء منارة األحياء(.ـ الحكيم: الحقيقة الثالثة… )دماء ا

 ـ الجميع"يكرر": نعم… )دماء الشهداء منارة األحياء(.

 "ستار"
 

  االستنتاج والتوصية

ال بد أن ينهض الشعب الستعادة السلطة ممن اغتصبوها منه ليتمكن من قيادة نفسه واستثمار 

 ثرواته وإدارة مقدراته بما يتناسب مع مصالحه ال مصالح الغير.

. 
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 وتقدير شكر 

 لعمل على توحيد الجهود وتوجيهها نحو القيادة الديمقراطية النابعة من صلب الشعب ومعاناته.ا
 

 : املراجع
 

 اليوجد مراجع.

 



 

 

 اللغوي    ياقس  الها في استعمالو بصيغة اسم الفاعل  املشترك اللفظيكلمات 

  أومان كريا شهداء 

  بانتين اإلسالمية جامعة

 gmail.com@karyasyuha: البريد اإللكتروني

  
 

 

  

 مستخلص البحث

ظاهرة االشتراك اللفظّي تعّد من الظواهر اللغوية الشائعة في معظم ينطلق هذا البحث من أّن 

ما في كلمات صيغة اسم الفاعل. اللغات الحّية، وقد يكون اللفظ الواحد له معنيان أو أكثر ال سيّ 

املشتقة  الكلماتمأخوذة من في هذا البحث البيانات و ويستخدم هذا البحث املنهج الوصفي، 

للكلمات الشائعة للدكتور محمود  عجم سياقيمساسيين أمعجمين  فيفاعل الاسم بصيغة 

ومن نتائج هذا البحث  معجم اللغة العربية املعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر،و  إسماعيل صني

أهّمها : بارد، تابع، تاٍل، جاٍر، جارية، حائط،  أّن بعض كلمات اسم الفاعل لها املشترك اللفظّي من

حامل، رفيق، سائر، سائل، سابق، شارع، صاحب، صالح، ضائع، ضابط، طائر، طائف، طليق، 

ل، ناش ئ، 
ّ
عارض، عاتق، عتيق،  غابر، فارض، قائل، قابل، قابلة، فارس، قادم، محيط، مقابل، ممث

هذه في فهم  م قد ال يسعفالّرجوع إلى املعجناطق، ناظر، هاتف، هاجس، يمين، يسير، يقين. و 

 باستعمالها في السياق اللغوّي حيث 
ّ

قد تحّدث كثير من املتحّدثين العرب عن أهمّية الكلمات إال

فيمكن التمثيل له لكلمة   "شارع ) اسم فاعل السياق اللغوّي في تعيين املعنى املقصود من املشترك. 

 "من 
 
بالسيارات ) بمعنى "طريق" ( املحاضر الشارع التي ترّد في سياقات متنّوعة منها  : ازدهم  ("ع  ر  ش

 شبه ذلكأوّضح كّل ش يء ) بمعنى " من يبيّن الشرع"( وما  الشارعفي الكالم ) بمعنى "بادئ" (  شارع

 الكلمات الرئيسية: .املشترك اللفظي، صيغة اسم الفاعل، السياق اللغوي   ،كلمات

mailto:karyasyuha@gmail.com
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 املقدمة

 
ّ
فظ الواحد ملعنى واحد، أّي أن يكون بإزاء املعنى الواحد فيها لفظ األصل في كّل لغة أن يوضع الل

 ) ي إلى تعّدد األلفاظ  ملعنى واحد، أو تعّدد املعاني للفظ واحدواحد، ولكن ظروفا تنشأ في اللغة، تؤدّ 

يقول سبويه : واعلم أّن من كالمهم، اختالف اللفظين، الختالف (. 1999: 308 ، رمضان عبد التواب

فظين واختالف املعنيين.
َّ
فاق الل

ّ
 (. 1/7سبويه، الكتاب  : )  املعنيين، واختالف اللفظين واملعنى واحد، وات

فاق 
ّ
بصدده في هذا  كان الباحثسّمى باالشتراك اللفظّي الذي ي  ما للفظين واختالف املعنيين هو اوات

 البحث. 

ة، إن لم نقل إّن ظاهرة االشتراك اللفظّي تعّد من الظواهر اللغوية الشائعة في معظم اللغات الحيّ و 

نا فتحنا معجما أّي معجم عربّي أو غير عربّي، لوجدنا بين دفتيه ألفاظا تكاثرت عليها 
ّ
في جميعها، ولو أن

  املعاني، بل لوجدنا لكّل لفظ غير معنى واحد.
ّ
ها هذه الظاهرة والعربية واحدة من الل

ّ
غات التي نشأت في ظل

اللغوية، بل تمّيزت من اللغات األخرى برعايتها لهذه الظاهرة حّتى صارت سمة للعربية ال تغادرها، وقد 

حّتى وما حوته بطون املعاجم كان أكثر، فة في جمع ألفاظ هذه الظاهرة، كثرت الرسائل والكتب املصنّ 

) محّمد نور الدين املنجد،   ما يقرب من مئة معنى عند صاحب التاج جمع للفظ ) العجوز(  بلغت ذراها

15 :1999 ) 

ر ع  (  له ) اسم فاع   "الشارع"صيغة اسم الفاعل كلفظ باملشتقة  الكلماتال سيما في بعض و  
 
ل من ش

( له فاع  " الحائط" ) اسم ولفظ . لطريق، بادئ، من يبّين الشرعا منها معان متعّددة 
 
ْوط ح    ي 

 
اط ل من ح 

لهذه  املعنى املرادال يعرف  قدولكن  ( 1991:  113محمود إسماعيل صني،  )معنيان "جدار" و " محاصر"

  الكلمات
ّ

ه ( في مقدمة  328بما يقوله ابن األنباري ) ت  يناسب ذلكو  . ها في السياق اللغوّي لستعماباإال

(، إذ يقول مبنّيا أثر السياق في تحديد الداللة " إّن كالم العرب يصحّح بعضه بعضا،  2:  تابه ) األضدادك

 باستيفائه واستكمال جميع حروفه
ّ

 ."ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معنى الخطاب منه إال

 حّدثين العرب عن أهمّية السياق اللغوّي في تعيين املعنى املقصود من املشتركتكثير من امل وقد تحّدث

 بين طّيات املعاجم، يقول د.   ( 82فايز الداية : ) 
ّ

مضان ر حّتى إّن بعضهم بالغ فنفى أن يكون املشترك إال

 في معجم لغة من اللغات، أّما في نصوص هذه اللغة 
ّ

مثال : " املشترك اللفظّي ال وجود له في واقع األمر إال

 ملعنى واحد من معاني هذا ا
ّ

: 234  ،رمضان عبد التواب ) ملشترك اللفظّي واستعماالتها، فال وجود إال

نا لو تصفحنا بعض املعاجم العربية، ملا وجدنا شروحا لأللفاظ وتبيانا ملعانيها ( . 1999
ّ
ونرى فوق هذا أن
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 من خالل أمثلة سياقية من القرآن، أو الحديث، أو األمثال واألشعار، وعلى هذا نقول : إّن املعاجم 
ّ

إال

 
ّ

 .على شواهد تبّين معنى اللفظ من السياقنفسها ال تقوم إال

اسم  البحث إلى الكشف عن كلمات املشترك اللفظّي بصيغة  هدف هذابناًء على الخلفية أعاله ، ي

 في السياق اللغوّي  هاكيفية استعمالو الفاعل 

  منهج أو طريقة البحث

  بحثاليستخدم هذا 
ّ
تيغة وفق عدة مراحلطريقة التعامل مع الل

ّ
( 1)تتكون من ثالث طرق وهي  ، وال

 (.57: 1993سوداريانتو ، ) عرض نتائج تحليل البيانات ( 3)تحليل البيانات ، ( 2)جمع البيانات ، 

وفًقا  البيانات جمعأوال، ،  عن ثالث طرق  بياناتالويتّم جمع . الوصفي املنهجالبحث هذا  يستخدمو 

البيانات و . تقنية التدوين في بطاقة البيانات استخدام طريقة التحليل معفيه يتم ، و ملوضوع البحث

بصيغة اسم الفاعل من معجمين أساسيين معجم سياقي للكلمات   املشتقة مأخوذة من الكلمات

سماعيل صني ومعجم اللغة العربية املعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر، إالشائعة للدكتور محمود 

 
ّ
لى ذلك ، يتم تصنيف البيانات وفًقا ملجموعاتها لتسهيل عالوة ع. الحصول عليها بشكل عشوائي تي تّم وال

عرض نتائج تحليل  ا،ثالث. تحليل البيانات في شكل تصنيف البيانات أبجدًيا ثانيا،و . تحليل البيانات

كلمات املشترك ل طريقة عرض قائمةعن يتم تقديم نتائج التحليل التي تم الحصول عليها . البيانات

 .الفاعل مع أمثلة استعمالها في السياق اللغوّي تحديدا للمعنى املراد لهااللفظّي بصيغة اسم 

 عرض النتائج واملناقشة

 مفهوم املشترك اللفظي  

" اعلم أّن من  ه ( أول من ذكر املشترك في تقسيمات الكالم، إذ قال في كتابه 180لعّل سيبوبه ) ت 

فظين واختالف اختالف اللفظين، الختالف املعنيين، واختالف كالمهم 
َّ
فاق الل

ّ
اللفظين واملعنى واحد، وات

هو أن تكون اللفظ محتملة ملعنيين أو أكثر.  اللفظّي  االشتراكأّن قال ابن فارس . وفقا لذلك املعنيين

 )1997: 207ابن فارس،(

ه اللفظ الواحد الدال على معنين مختلفين فأكثر داللة و 
ّ
قال السيوطّي : " وقد حّده أهل األصول بأن

ه " وضع اللفظ الواحد مادة وهيئة ( 369 /1، املزهر)على السواء عند أهل تلك اللغة. 
ّ
وعّرفه اآلملي بأن

ه ما وضع  ( 1965:  80، محّمد نقي الحكيم)  بإزاء معنيين متغاريرين أو أكثر 
ّ
وقد عّرفه الكفوّي أيضا بأن
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كالعين، أي أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء كّل واحد من املعاني الداخلية تحته قصدا ) ملعان متعّددة 

 ( 1993:  1019الكفوّي، 

علي عبد الواحد الوافي بأن يكون للكلمة الواحدة عّدة معان تطلق على  حدّد علماء اللغة املحدثينو 

)  كاشةمحمود ع رأىو  ( 145:  2004 ،عبد الواحد الوافي)علي  كّل منها على طريق الحقيقة ال املجاز

أّن املشترك اللفظّي هو داللة اللفظ الواحد على أكثر من معنى، أو هو تعّدد داللة اللفظ  ( 2005: 165

 في سياقات مختلفة، ومعاني اللفظ قد تكون مترادفات أو متباينات أو أضداد. 

يمكن القول باختصار و ق تقديم تعريفات املشترك اللفظّي من قبل علماء اللغة حديثا وقديما بوقد س

 للفظ الواحد لها معنيان أو أكثر. االلفطّي هو  أن املشترك

 أمثلة املشترك اللفظي  في اللغة العربية

 هذه أمثلة أللفاظ املشترك اللفظّي، ومنها ما ورد في ) مختصر وجوه اللغة ( للخوارزمّي : 

موضع  األّم : الوالدة، وأصل كّل ش يء، وامللجأ في النوائب، وأّم الكتاب : فاتحته، وأّم الّرأس : .1

 الدماغ، واألرض، ولواء الرمح.

إحدى الجواري، والسفينة، وعين كّل حيوان، وعين املاءـ ونعمة هللا عّز وجّل، الجارية :   .2

بت طرفه  والشمس، والبكرة ) التي تدور 
ّ
على محور ويرفع املاء بوساطتها، إذ يربط الدلو بحبل مث

 بها (

الحّر : نقيض العبد، والكريم الحسن الخلق، وفرخ الحمام، وساق حّر ، وذكر القمارّي، والفرس  .3

 الغتيق، وما يرى من وجنه الوجه، ووسط الش يء وخياره، 

ة الرحى على رأس القطب، وكلب الرحل ديدحالكلب : معروف، والخشبة يعمد بها الحائط، و  .4

ق بها السقاء، واللسان، وح
ّ
 رز السير بين السيرين.وهو حّجته يعل

هالل : غّرة القمر حين يهله الّناس، والغبار، وحّي من أحياء العرب، وحديدة يعرقب بها الوحش،  .5

 والطاحونة، والحّية، وسمة في الفخذ، وش يء من مالبس النساء، 

افه ظهرت نشير في إثراء املواد التي يتحقق فيها مفهوم املشترك اللفظّي إلى أّن السياق إذا أحكمت أطر 

جازيا قديما باليا، أم مجازات قريبة منا عصرا ) فايز الداللة املمّيزة لهذا الرمز اللغوّي سواء كانت م

 ( 1996:  82الداية، 
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 أسباب املشترك اللفظي

 أعاد الباحثون سبب االشتراك اللفظّي في اللغة العربية إلى عوامل عّدة منها :

فمعظم ألفاظ املشترك جاء نتيجة اختالف القبائل في  ،اختالف اللهجات العربية القديمة .1

املعاني املختلفة للفظ الواحد، دون أن  استعمالها، وعندما وضعت املعاجم، ضّم أصحابها

 يضوا بنسبة كّل معنى إلى القبيلة التي كانت تستعمله.

ر الصوتي    .2 إبدال، الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ األصلية من حذف أو زيادة، أو  التطو 

فيصبح هذا اللفظ مّتحدا مع لفظ آخر يختلف عنه في املدلول. فقظ طرأ مثال على لفظه " 

النغمة" واحدة " النغم" تطّور صوتّي بإبدال الغين همزة لتقارب الخرج، فقيل " النأمة" بمعنى 

ل
ّ
 م (النغمة، وكذلك بالنسبة لـــ " جذوة" و " جثوة" و " الغشم" و" الغشم" ) التعّد والظ

أخرى لعالقة ما، ثم اإلكثار من  انتقال بعض األلفاظ من معناها األصلي  إلى معان مجازية .3

استعمالها، حّتى يصبح إطالق اللفظ مجازا في قّوة استخدامه حقيقة. ومن ذلك لفظ " العين" 

ه يطلق على العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى أفضل األشياء وأحسنها، وعلى 
ّ
مثال فإن

 )1986: 181، أميل بديع يقوب(النقد من الذهب أو الفّضة الخ.. 

التي تطرأ على لفظين متقاربين في صيغة واحدة، فينشأ عنها تعّدد في معنى  العوارض التصريفية .4

فيقال : وجد الش يء وجودا هذه الصيغة. ومن األمثلة على هذا النوع من االشتراك لفظ " وجد" 

)  أو وجدانا إذا عثر عليه، ووجد عليه موجدة إذا غضب، ووجد به وجدا إذا تفاني في حّبه

 ( 284 /1السيوطي:

ه في لفظها كلمة إذ رّبما كانت اللفظة املقترضة، تشبّ  اقتراض األلفاظ من اللغات املختلفة .5

عربية، لكّنها ذات داللة مختلفة، كما لو تصّورنا أّن العربية، استعارت من أملانية، كلمة : " كلب" 

رمضان )  نعرفه، وعلى : العجل في العربية، من كلمات املشترك اللفظّي، تدّل على الكلب الذي

 .(1999: 331عبد التواب، 

 أنواع املشترك اللفظي  عند املحدثين

 من املمكن التمييز بين األنواع األربعة اآلتية عند املحدثين :  

 ،ّي للفظ تدور حوله عّدة معان فرعية أو هاشميةز وجود معنى مرك .1
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وقد ذكر أّن املعاني الفرعية أو الهاشمية تّتصل باملعنى املركزّي وبغضها ببعض عن طريق 

وجود عناصر مشتركة معينه وروابط من املكّونات التشخيصية. واملعنى املركّزي عنده هو الذي 

يتصل بمعنى الكلمة إذا وردت منفردة مجّردة عن السياق، وهو الذي يربط عادة املعاني األخرى 

 أّم" في التعبيرات اآلتية : هامشية. ومن األمثلة لهذا النوع هي لفظ " ال

 واحدةأّم ) أ ( رّب أخ لم تلده 

 أّم القرآن) ب (  قرأت 

 أّم القرى ) ج(  زرت 

( ينتمي إلى  أ فمعنى كلمة "أم" في كّل عبارة ينتمي إلى مجموعة داللية خاصة. ففي رقم )

 –( إلى مجموعة سور في القرآن ) اإلخالص ) ب ( وفي رقم  أخ إلخ –ولد -مجموعة  أسرة ) أب 

 قاهرة الخ.. (    –مدينة  –( إلى مجموعة مدينة ) جّدة ) ج البقرة الخ ( وفي رقم  

 تعّدد املعنى نتيجة الستعمال اللفظ في مواقف مختلفة .2

 The principlesفي كتابه "   )والنوع الثانّي قريب من النوع األّول، وقد ورد في تقسيم أوملان

of semantics)  للمشترك اللفظّي، وسّماه "تغييرات في االستعمال" أو " جوانب متعّددة املعنى

سياقاتها املخلفة " التي تتنوع مدلوالتها بحسب فصل الواحد". ومن أمثلة لهذا النوع هي لفظ " 

   في التعبيرات اآلتية : 

 الشتاء ) بمعنى الزمان يكون فيه الشتاء( فصلينزل املطر في   .(أ )  

 من الكتاب ) بمعنى " جزءا و قسما ( فصال) ب(.  قرأت 

 ) بمعنى " مكان الدراسة " ( الفصل) ج (. دخل الطالب 

 .داللة الكلمات الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطّور في جانب املعنى .3

تطّور  ويمكن أن يسّمى كذلك " تعّدد املعنى نتيجة ”polysemy “فقد سّماه اللغويون البولوزيمي 

" الخال" الذي يطلق على أخى األم، في جانب املعنى" أو "كلمة واحدة معنى متعّددة. مثال ذلك كلمة 

عبد ) علي   وعلى الشامة في الوجه, وعلى السحاب، وعلى البعير الضخم، وعلى األكمة الصغيرة

ض ي، وعلى الراية، وعلى الخيالء والتكّبر، وعلى واحد خيالن الوجه، وعلى املا  (145الواحد الوافي : 

 (  1980:  274وعلى العزب وما أشبه ذلك ) توفيق محّمد شاهين، 

خدث صورة الكلمتين نتيجة تطّور في جانب النطق.  .4
ّ
 وجود كلمتين يدّل كّل منهما، وقد ات
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أّما النوع الرابع الذي يشير إلى وجود أكثر من كلمة يدّل كّل منها على معنى، وقد تصادف عن 

ويمكن أن ، "”homonymyطريق التطّور الّصوتي أن اتحّدث أصوات الكلمتين فيسّميه اللغوّيون  

ّددة". معان متع –يسّمى كذلك " تعّدد املعنى نتيجة تطّور في جانب اللفظ " أو " كلمات متعّددة 

ويمكن التمثيل لهذا النوع من اللغة العربية بالفعلين : قال يقيل، وقال يقول حينما يستخدمان في 

املاض ي أو بصيغة اسم الفاعل. وكذلك بالفعلين ضاع الش يء يضيع  وضاع ) املسك ( يضوغ . وكذلك 

 ( 167)أحمد مختار عمر:  باسم الفاعل من الفعلين سال وسأل

 اسم الفاعلمفهوم 

اسم الفاعل هو اسم مشتق للداللة على من وقع عليه الفعل. نقول مثال : نام أّن وقال فؤاد نعمة 

يضرب الولد أخاه، فهو ضارب. فكلمة نام اشتقت من النوم وتدّل على من وقع منه  –الرجل، فهو نائم 

 . الفعل، وكلمة ضارب اشتقت من الضرب وتدّل على من وقع منه الفعل

( أّن اسم فاعل هو صفة تؤخذ من الفعل املعلوم، لتدّل على  2005:  141الغيالني ) وعّرفه مصطفى 

ما قلنا على وجه الحدوث، لتجرج  معنى وقع من املوصوف بها أو قام به على وجه الحدوث ال الثبوت.
ّ
وإن

ه من الصفة املشبهة، فإّنها قائمة باملوصوف بها على وجه الثبوت والدام، فمعناها دائم ثابت، كأ
ّ
ن

الّسحايا والطبائع الالزمة. واملراد بالحدوث : أن يكون املعنى القائم باملوصوف متجددا بتجديد األزمنة. 

  .والصفة املشبهة عارية عن معنى الزمامن

 يصاغ اسم الفاعل

 
 
إذا كان الفعل معتل الوسط ـ  : ) كتب : كاتب ( ل  اع  يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثّي على وزن ف

ة همزة :  ) قال : قائل (
ّ
ب  حرف العل ل 

 
ته إذا كان مجّردا من ، ق

ّ
إذا كان الفعل املعتل اآلخر حذف حرف عل

اٍع  ) أل ( واإلضافة :  ى : س  ع  إذا كان الفعل مزيدا كان اسم الفاعل على ، ( ) جرى : جاٍر ( ) دعا : داٍع ( ) س 

ن  : وكسر ما قبل اآلخر ) كّرم : هيئة املضارع مع قلب حرف املضارعة ميما مضمومة  ْحس 
 
ّر م( ) أ

 
ك م 

ن   ْحس    (م 

 السياق اللغوي  

هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة وكلمات أخرى مّما يكسبها السياق اللغوّي 

معنى خاص محّدد، ويشار في هذا الصدد إلى أّن السياق اللغوّي يوضح كثيرا من العالقات الداللية 

أحمد  ) عندما يستخدم مقياسا لبيان الترادف واالشتراك أو العموم أو الخصوص أو الفروق ونحو ذلك. 

 ( 1996:  295، دور ق
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ق باإلطار الداخلّي 2002: 524عبد القادر عبد الجليل )  ويرى 
ّ
( أّن السياق اللغوّي هو كّل ما يتعل

للغة وما يحتويه من قرائن تساعد على كشف داللة الوحدة اللغوية الوظيفية وهي تسبح في نطاق 

هو فهم النص ودراسته من خالل  ( أّن السياق اللغوّي  2005:  159) وعّرفه  نيسم عون التركيب. 

 
ّ
فظ استعمال املفردة في داخل نظام الجملة، وعالقتها بما قبلها أو بعدها، فالّرجوع إلى املعجم في فهم الل

ق بوضع املفردة وفهمها من كافة 
ّ
قد ال يسعف في الجملة، ألّن اللفظ في الجملة له استعماالت كثيرة، تتعل

لذي يقّدمه السياق اللغوّي هو معنى معّين لحدود واضحة وسمات محّددة الجوانب لغة وداللة ) املعنى ا

 اد واالشتراك أو التعميم (قابل للتعد

فيمكن  ومن هذا فاملشترك اللفظّي له سياقات لغوية مختلفة، كّل منها يحّدد معنى معينا في الجملة،

عطيته ماال عن ظهر ) يد ( يعنى تفضال أ 1: . يد" التي ترّد في سياقات متنّوعة منها"  التمثيل له لكلمة 

. )يد( 4. )يد( الدهر : مّد زمانه، 3. ) يد ( الفأس ونحوه : مقبضها، 2  ليس من بيع وال فرض وال مكافأة.

. بايعته )يدا( بيد : 7. خلع )يده( من الطاعة : مثل نزع يده. 6. )يد( الطائر : جناحه. 5الريح : سلطانها، 

. 10فالن طويل )اليد( : إذا كان سمحا. . 9ر ) اليد( : إذا كان يقصر أن يلتحف به. . ثوب قصي8أّي نقدا. 

. 13. هذه )يدّي( لك : أّي استسلمت وانفدت لك. 12. سقط في ) يده ( : ندم، 11مالي بد )يد( : أّي قوة. 

 ( 1998: 170 ،) أحمد مختار عمر )يد( الرجل : جماعة قومه وأنصاره. 
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 اللغوي   قيااستعمالها في الس  أمثلة مع  صيغة اسم الفاعلباملشترك اللفظي  كلمات لوهذه قائمة 

ار د  ) اسم فاعل 
د  من ب  ر  د  ( – ب  ْبر   ي 

 في السياق اللغوّي أمثلة  معنى الكلمة الرقم

ْصل   ضّد الحار .1
 
ة   ف

ن  ه  السَّ ذ 
د  ه  ار 

 ب 

ه   و  ه   اسسعديم اإلح .2 نَّ
 
 أل 
ْين  ر 

 
خ

ْ
ة  اآل

 
ال ح  ْي ب  ال 

ب   ي 
 

ل  ب  ال ج  د  ر    ار 

ع   ب 
 
ع  ) اسم فاعل من ت اب 

 
ع   - ت ب 

ْ
ت  ( ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

و    متعّمد على حماية اآلخرين .1 ع  ه  اب 
 
ْيٍء  ت

 
ّ ش  ل 

 
ه  فْي ك د 

 
ْوال

 
 أل 

و   خادم أقّل شأنا أودرجة. .2
 
ْين  أ ع  اب 

ال  التَّ  الّر ج 
ن  ة  م 

ْرب   
ْ

ْى اإل ْول 
 
ْير  أ

 
 غ

ل   من ال رأي له .3 ج  و  ر  ع  ه  اب 
 
ْمرٍ ت

 
ّل  أ

 
ْي ك  ف 

 
 

ال
 
اٍل ) اسم فاعل ت

 
 ( ت

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

  قارئ  .1
 
د  ت مَّ ح  ْرآن   ال  م  ق 

ْ
 ال

ْصٍر  أتى ثانيا خالفا ما قبله .2 س  ع  اي 
 
ق م   ب 

 
، ال ه  ْصر 

ْيس ع  اي 
 
ق م   ب 

ب  د 
 ْ
ْيس  األ ق 

 
ْن ن

 
ب  أ ج 

ي 

ال
 
 .  ت

ال   اآلتي، فيما بعد .3
 
ؤ ن  السُّ

ْب ع  ج 
 
ي ّ أ ال 

 التَّ

ارٍ   ( ْي ر  ْج ى ي  ر  ) اسم فاعل من ج   ج 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة رقم

 في الطريق جارالصبّي  مسرع .1

ْعر   للمنافسة خاضع .2 ارٍ س   ج 

اب   غير حساب األرباح .3 س   جارٍ ح 

 
 
ة ي  ار 

 ( ْي ر  ْج ى ي  ر  ) اسم فاعل مؤنث من ج   ج 
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 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

م   أمة من يمتلكها الشخص .1 ْسل 
 ْ
ق  امل ن  ْعت 

 
 ا

ً
ة ي  ار 

  ج 

ْت  سفينة .2 ر  ْبح 
 
 أ

 
ة ي  ار 

ج 
ْ
ْحر   ال

ب 
ْ
ْي ال   ف 

ْم  ريح .3 ْيه 
 
ل ْت ع  بَّ  ه 

 
ة ي  ار 

 ج 

ا ج   مسرعة .4 ه  ْدت  ج   و 
ً
ة ي  ْيق   ار  ر 

َّ
ْي الط  ف 

ت  ا شابة صغيرة السّن  .5
د  ه  ْجت   ا 

 
ة ي  ار 

ج 
ْ
  ل

ْ
ْي ال ل  ف 

م   ع 

 ) اسم فاعل من ح  
 
ط ائ 

 ح 
 
   اط

 
ْوط ح   ( ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْب  جدار .1 ت 
ْ
ك
 
 ت

 
ى ح  ال

 
ل ط  ع  ل  ائ  ز 

ْ
ن
 ْ
 امل

وُّ ح   محاصر .2 د  ع 
ْ
ل
 
 ا

 
ط ة   ائ 

ْري 
 
ق
ْ
ال   ب 

) 
 
ث ْحد   ي 

 
ث د   ) سم فاعل من ح 

 
ث اد 

 ح 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ث   وقوع أمر طارئ  .1 اد 
ح 
ْ
اء  ال ن 

ْ
ث
 
ًرا أ اد 

ْن ح 
 
ك ْم ي 

 
و  ل  ه 

  ضّد القديم .2
 
ث اد 

ْيء  ح 
 

ا ش 
 
ذ ْيٍد ه  د 

ْن ج   م 
ه  ْيت 

 
أ  ر 

ل   م  ل  ) اسم فاعل ح  ام 
ل   ح  ْحم 

 (ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ن   ما يرفع الش يء فوقه .1
 

ال
 
ل  ف ام 

ب   ح 
ت 
 
ك
ْ
 ال

ْي  امرأة حبلى .2 اط  ع  ت 
 
 ت

 
ل  د  ال ام 

ح 
ْ
ص  ال

ت 
ْ
خ
 ْ
ْيب  امل ب 

َّ
ة  الط

 
ْعر ف

م   ب 
َّ

ال اًء إ 
 و 

ْيق   ف  ق  ( ر 
 
ْرف ق  ي 

 
ف  ) اسم فاعل من ر 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة رقم

،  الصاحب .1 ار 
ْبل  الدَّ

 
ار  ق ج 

ْ
ل
 
ْيق  ا ف  الرَّ

ْيق   و  ر 
َّ
ْبل  الط

 
 ق

  زوج .2
 
ة
 
ْرأ
 ْ
بُّ امل ح 

 
ات ه 

 
ْيق ف   ر 

يُّ  لّين الجانب .3 ب 
ان  النَّ

 
ْيًقا ك ف  ه  ر  اب 

ْصح 
 
أ   ب 
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ي .4
ّ
ى  توف

 
ل  إ 

يُّ ب 
ل  النَّ

 
ق ت 

ْ
ن ْيق  ا  ف  ى الرَّ

 
ْعل

 ْ
 األ

ر  ) اسم فاعل من س   ْير   ار  سائ  س 
 (ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْي  ماش .1 ْيق  د 
ْدت  ص  ج  ًرا و  ائ 

ر ْيق  س 
َّ
ْي الط  ف 

ي  مّتبع الحّق  .2 اض  
 
ق
ْ
ل
 
ر  ا ائ 

ّ  س  ق 
ح 
ْ
ى ال

 
ل  ع 

ل   بين الّناسشائع معروف  .3
 
ث
 ْ
مل
 
ر  ا  الّسائ 

ل  ) اسم فاعل ) س   ائ 
ل  ال  س 

 
ْسأ ل  ي 

 
أ ْيل  و س  س 

 (  ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ر ح   الذي يسأل .1
 
ل  ط ائ 

ان   س  ح  ْمت  ال 
ْ
 ا
 
ة
 
ل ْسئ 

 
 أ

ا  فقير، شّحاذ، متسّول، مستعط .2 مَّ
 
أ  و 

 
ل  ف ائ  ْر السَّ ْنه 

 
 ت

 
 ال

اء   جارٍ  .3
 ْ
مل
 
ل  ا ائ 

  س 

ق   اب 
ق  (س  ْسب 

ق  ي  ب  ق  و س  ْسب 
ق  ي  ب   ) اسم فاعل من س 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْوع  ا املاض ي .1
ْسب 

 ْ
ْي األ  ف 

ك 
 
ْرت ق  ز  اب 

 لسَّ

م   متقّدم .2 ْسل 
 ْ
مل
 
ق  ا اب 

ات   س  ْير 
 
خ

ْ
ال  ب 

ر ع  
 
ار ع  ) اسم فاعل من ش

 
ر ع   ش

ْ
ش  ( ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

م   طريق .1 ه  ْزد  ار ع  ا 
ّ
ات   الش ار  ي  السَّ  ب 

ْي   ف 
ي 
ْ

ش 
 ْ
ل  امل ّض 

 
ف
 
ْي أ

ّ
ن  ار ع  إ 

َّ
ْوس   الش

 
ل ج 

ْ
ى ال

 
ل ْي هللا  ع   ف 

ر   
ّ
ك
 
ف
 
ا أ

 
ن
 
أ و 

ْي  ائ 
 
ذ ْي ح  ْر ف   

ّ
ك
 
ف
 
ا أ

 
ن
 
أ د  و  ْسج 

 ْ
ْي امل  ف 

ر   بادئ الكالم .2 اض  ح 
 ْ
مل
 
ار ع  ا

 
م  ش

 
ال

 
ك
ْ
ْي ال  ف 

ار ع   من يبّين الشرع ويوّضحه .3
َّ
ْيٍء الش

 
لَّ ش 

 
ّضح  ك  و 
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ر   ع 
 
ر  ) اسم فاعل من ش اع 

 
ر   ش ع 

ْ
ش  ( ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

د  ا من يقول الشعر .1
 
ش

ْ
ن
 
ر  أ اع 

َّ
  لش

ً
ة ْيد  ص 

 
 ق

ا  عالم  وحاّس  .2
 
ن
 
ر  أ اع 

 
ْرت   ش ع 

 
ا ش م 

 
ْرت  ك ع 

 
ْي ش ن 

ّ
ت  ألن

ْ
ل ع 

 
ا ف م   ب 

ب   اح  ب  ( ص  ح   ) اسم فاعل من ص 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ك   مرافق .1
ْ
ك ر 

ْ
ت ْن ي 

 
ك  ل ب  اح  ةٍ  ص  دَّ  في ش 

اء  ص   مالك وسّيد .2 ب  ج  ْيت   اح  ب 
ْ
 ال

3. الذي يؤمن برأي شخص ومذهبه  

 وأفكاره

و   ب  ه  اح  يٍّ ص  ل 
 ع 

ح   ال 
 ) اسم فاعل من ص   ص 

 
   ( ح  ل

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ل   خير، مصلحة .1
م  ع 

ْ
ل
 
ٍة : ا

 
ث

 
ال
 
ث ْسر ْع ب 

 
ح  أ ال  ء   الصَّ

ْ
ف

 
ك
ْ
ْيج  ال ْزو 

 
ت ت  و  ّي 

 ْ
ن  امل

ْ
ف د   و 

اء   مناسب، قابل لالستعمال .2 ح  م  ال 
ْرب  ص 

ّ
لش  ل 

ْدر   كثير و وفير .3
 
ه  ق ْند  ح  ع  ال 

ال  ص 
 ْ
ن  امل  م 

ْم  نبّي أرسله هللا إلى قومه ثمود .4 اه 
 
خ

 
ْود  أ م 

 
ى ث

 
ل إ 
ًحاو  ال 

 ) القرآن ( ص 

ْيع   و   ض 
اع  ي  ْوع  ( ضائع ) اسم فاعل من ض  ض  اع  ي   ض 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْيء   فاقد .1
 

د  ش  ْوج   ي 
 

ع  ال ائ 
ْيك   ض  ْيس  ف 

 
ك  ل

 
ات
 
اف لُّ م 

 
 ك

ْسك   منتشر .2  
ْ
ر  امل

ْ
ع  عط ائ 

 ض 

 جــ  ) اسم فاعل ض  
 
ط اب 

 ب  ض 
 
 ( ط

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

د   رتبة عسكرية فوق الجندّي  .1 مَّ ح  ن  م  ّي 
اع 

ً
ط اب 

ْيش   ض  ج 
ْ
ْي ال  ف 
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م .2
ّ
يٌّ  منظ ل 

ان  ع 
 
 ك

 
ط اب 

ة ض 
 
ق اب  س 

 ْ
ْي امل ت  ف 

ْ
ق و 

ْ
 ال

 
 
ر  ) اسم فاعل من ط ائ 

 
ْير   ار  ط ط 

 (ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

لَّ   حيوان يطير في السماء  .1
 
ب  هللا  ك ه  ٍر ر  ي  ائ 

 
ْيش  ط ع 

ْ
ْي ال  ف 

ه 
 
ْيه  ل ق 

ْ
ل ي 

 
ْن ال ك 

 
ل ، و  ه 

 
 ْزق

ى  طائرة .2
 
ل ل  ع  ص  ْون  و 

ْيم 
 ْ
ر  امل ائ 

َّ
 الط

اه   عمل اإلنسان من خير أو شّر  .3 ْمن  ز 
ْ
ل
 
اٍن أ س 

ْ
ن  إ 

لَّ
 
ك ه  و  ر  ائ 

 
ه  ) القرآن ( ط ق 

ن  ْي ع   ف 

ْوا  شؤم .4
 
ال
 
ْم ق

 
ك ر  ائ 

 
ْم ) القرآن ( ط

 
ك ع   م 

 
 
 ) اسم فاعل من ط

 
ف ائ 

 
 ط

 
 اف

 
ْوف

 
ط  (  ي 

 اللغوّي  أمثلة في السياق معنى الكلمة  رقم

ام   دائر حول املنازل  .1 ن   ي 
 

 ال
 
ف ائ 

َّ
ْيل   الط

َّ
ال  الل و   ط 

ا  ما يلّم بالشخص من وسوسة .2 ْيه 
 
ل  ع 

 
اف

 
ط

 
 ف

 
ف ائ 

 
  ط

ْون  م  ائ 
 
ْم ن ه  ك  و  ّب 

ْن ر   م 

ْم  جالء عظيم ونار محرقة .3 ه  سَّ ا م 
 
ذ  إ 

 
ف ائ 

 
ْوا ط ر 

َّ
ك
 
ذ
 
ان  ت

 
ْيط

َّ
ن  الش  م 

ْيق  ) اسم  ل 
 
ق  (ط

 
ل
 
 فاعل من ط

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْبد   عتيق .1 و  ع  ْيق  ه  ل 
 
 ط

  ضاحك و مشرق  .2
 
و  ط ْيق  ه  وْجه   ل 

ْ
 ال

ار ض  
ْعر   ع 

ض  ي  ر   ض  () اسم فاعل من ع 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ه   مانع، حائل .1
 
ار ض  ل

ْور   ع 
ض  ح 

ْ
ن  ال  م 

ه  ع  ن   م 

بٌّ  عابر، زائل .2 ك  ح  بُّ ار ض  ح 
 ع 

ا  سحاب في األفق .3
 
ذ ْوا ه 

 
ال
 
ار ض  ق

ا ع 
 
ن ر   
ّ
ط م   م 

ْن  جانب الوجه، صفحة الخّد  .4 بْي م 
 
ْي أ ن 

 
ل بَّ
 
يْ ق ار ض  

 ع 
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ق   ات 
ق  ( ع  ْعت 

ق  ي  ت   ) اسم فاعل من ع 

 اللغوّي أمثلة في السياق  معنى الكلمة  رقم

ى  أعلى الظهر بين الرقبة والكتف .1
 
ل  ع 

 
ة ْيب  ق 

ح 
ْ
ل  ال ج  ل  الرَّ م  ه  ح  ق  ات 

 ع 

الذي  يفّك الشخص من العبودية  .2

 ويحّرره منها

و   ْيق  ه  ّد  ٍر الّص 
ْ
ك ْو ب  ب 

 
ق  أ ات 

ٍل  ع 
 

ال  ب 

ق   ت  ْيق  ) اسم فاعل ع  ت 
ق   ع  ْعت   ( ي 

 اللغوّي أمثلة في السياق  معنى الكلمة  قم

ر  .1 ْن  محرَّ ا م 
ن 
ْ
ل مَّ اْجع  ه 

ّ
لل
 
ك  ا ائ 

 
ق ت  ار   ع 

ن  النَّ  م 

ل   كريم .2 ج  و  ر  ْيق  ه  ت 
ْجه   ع 

و 
ْ
 ال

  الكعبة .3
ْون  م  ْسل 

 ْ
ار  امل ْيق  ز  ت 

ع 
ْ
ْيت  ال ب 

ْ
  ال

 
ة
َّ
ك ْي م   ف 

ر   اب 
 
ر  (  غ ب 

ْ
غ ر  ي  ب 

 
 ) اسم فاعل من غ

 اللغوّي أمثلة في السياق  معنى الكلمة  رقم

ت   بعيد في الزمان .1
ْ
ن
 
و  أ ْيه  ه   ف 

ك  ْفس 
 
 ن
ن  ار 

 
ق
 
ْن ت

 
ب  أ ج 

ْي ي  ذ 
َّ
ْيد  ال ح 

و 
ْ
ص  ال

ْ
خ

َّ
لش

 
ا

ْي  ر  ف  اب 
 
ان  غ م   الزَّ

ن   هالك، باق في العذاب .2 ْت م 
 
ان
 
ه  ك

 
ت
 
ا  اْمر 

َّ
ال  إ 

ه 
 
أْهل اه  و  ْين  ج 

ْ
ن
 
أ
 
ْين  ف ر  اب 

 
غ
ْ
 ال

ار ض  
 
  ف

 
ْفر ض  ض  ر  ) اسم فاعل من ف

ْفر ض     ي  ر ض  ي 
 
 (و ف

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

  كبير السّن  .1
 
 ف

 
 ال

 
ة ر 

 
ا بق ه  نَّ  إ 

ْول  ق  ر   ار ض  ي 
ْ
ك  ب 

 
ال  و 

  عالم بالفرايض .2
 
ح  اآلن   ف ْصب 

 
أ د  علم  الفرائض  و  مَّ ح  م  م 

َّ
ل ع 

 
ًضات  ار 

 
 
  و   ل  وْ ق  ي   ال  قائل ) اسم فاعل من ق

 
 ( ل  يْ ق  ي   ال  ق

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

م .1
ّ
  متكل

 
ْن ق ة  ؟  ائل  م  ار 

ب  ع 
ْ
ه  ال ذ 

 ه 

ل   نائم في منتصف النهار .2 ج  ل  الرَّ ائ 
 
اش   ق ر  ف 

ْ
ى ال

 
ل  ع 
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ل   اب 
 
ل   ق ب 

 
ل   ) اسم فاعل من ق ْقب   (ي 

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

ْوب   يقبل الذي .1
 
ن
ُّ
ر  الذ اف 

 
ل  غ اب 

 
ق ة  ) القرآن (و 

ْوب    التَّ

ام  ا القادم .2
ع 
ْ
ْي ال  ف 

 
ة س  ْدر 

 ْ
ل  امل

 
ْدخ ي  ل  س  اب 

 
ق
ْ
 ل

ْوع   صالح .3 ْوض 
 ْ
ا امل

 
ذ ل  ه  اب 

 
ة   ق

 
ش

 
اق ن  م 

ْ
ل  ل 

 
 
ة
 
ل اب 

 
ل  ( ق ب 

 
 ) اسم فاعل مؤنث من ق

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم

دة .1  
ّ
  داية، مول

 
 ا

 
ة
 
ل اب 

 
ق
ْ
ة   ل

د 
 

وال
ْ
ْند  ال ل  ع  ام 

ح 
ْ
د ال اع 

س 
 
 ت

ر   صالح .2 ائ 
س 
 
ل  الخ

 
 ك

 
ة
 
ل اب 

 
ْمر ك  ق

ْن ع  اٍت م  و  ن  ر  س  س 
ْ
خ

 
 ت

َّ
ال ْيض  إ  ْعو 

لت  ل 

اس   ا الن  ْن ر ض 
ا ع 

ً
ث اح   ب 

ار س  
 
س   ف ر 

 
ْفر س   ) اسم فاعل من ف

 ( ي 

 السياق اللغوّي أمثلة في  معنى الكلمة  رقم

ب   الراكب املاهر في ركوب الخيل .1
 
ْرك ار س  ي 

 
ف
ْ
ان ال ص  ح 

ْ
 ال

  شجاع .2
 
د  ف مَّ ه  ار س  مح  ْوم 

 
 ق

ى  بالد فارس .3
 
ل  إ 

ْير  ز 
و 
ْ
ر  ال

 
اف ار س  س 

 
ف
ْ
 ال

م   اد 
 
 ق

 
 د  ) اسم فاعل من ق

م  ي  م  د 
 
م  و ق ْقد   (  م  د  ْق  ي 

 اللغوّي أمثلة في السياق  معنى الكلمة  رقم

ل   آٍت  .1 ج  م  ر  اد 
 
ا ق ْين 

 
ل  إ 

ْم 
 
ك ْوم 

د  ق   ب 
ً

ْهال س   و 
ً

ْهال
 
 أ

ْوع  ا مقبل .2
ْسب 

 ْ
ع  فْي األ ْرج 

 
أ م  س  اد 

 
ق
ْ
 ل

 
 
ْيط ح 

 ( م 
 
ْيط ح 

 ي 
 
اط ح 

 
 ) اسم فاعل من أ

 أمثلة في السياق اللغوّي  معنى الكلمة  رقم
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هللا  م   عالم و عارف .1  و 
 
ْيط ْين   ح  ر  اف 

 
ك
ْ
ال  ب 
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  االستنتاج والتوصية

 وتوصل إلى عدد من النتائج أهمها ما يأتي :

الحار، عديم . بارد : ضّد 1إّن بعض الكلمات املشتّقة بصيغة اسم الفاعل لها املشترك اللفظّي منها : 

. تال : املالئكة، أتى ثانيا خالفا ما 3. تابع : متعّمد على حماية اآلخرين، خادم، من ال رأي له، 2اإلحساس، 

. جارية : أمة يمتلكها الشخص، سفينه، ريح، مسرعة، شابة 5. جار : مسرع، خاضع، 4قبله، اآلتي، 

. سائر : ماش، 8لش يء فوقه، امرأة حبلى، . حامل : مايرفع ا7. حائط : جدار، محاصر، 6صغيرة السن، 

. شارع : طريق، بادئ، 11. سابق : ماض، متقّدم، 10. سائل : الذي يسأل، فقير، جار. 9مّتبع، شائع، 

، . صالح : مصلحة، مناسب، كثير، اسم النبيّ 13. شائر : مقّدم الشعر، عالم وحاّس، 12مبّين الشرع، 

م،14
ّ
. طائف :  16طائر : حيوان يطير، طائرة، عمل اإلنسان، شؤم،. 15. ضابط : رتبة عسكرية،منظ

. عارض : مانع، عابر، سحاب في األفق، 18. طليق : 17دائر، ما يلّم بالشخص من وسوسة، جالء عظيم، 

. غابر : بعيد، هالك. 21. عتيق : محّرر، كريم، كعبة، 20. عاتق : ظهر، من يحّرر عبدا، 19جانب الوجه،

. قابلة : داية، صالح. 24. قابل : الذي يقبل، قادم، صالح، 23السّن، عالم بالفرائض،  . فارض : كبير22

. 28. محيط : بيئة، بحر، 27. قادم : آت، مقبل. 26. فارس : راكب الحصان، شجاع، بالد فارس، 25

ل : من يعمل التمثيل على املسرح أو التلفاز، ناعب عن 29مقابل : أجر، مواجه، مقابلة، 
ّ
الحكومة . ممث

ر، واضح، 31. ناش ئ : غالم إذا كبر لسنة، ناتج. 30في مهّمة ما، 
ّ
. ناظر : من 32. ناطق : متحّدث، مفك

، . هاتف : صوت يسمع وال يرى صاحبه، صوت خفّي ، تلفون 33رأى، عين،مدير املدرسة، زعيم القبيلة،

. يسير : سهل، قليل، 36كة، . يمين : ضّد اليسار، قسم، خير وبر 35. هاجس : خاطر، إحساس، هّم، 34

د، موت. 37
ّ
 . يقين : متأك
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حاد الجامعات الدولّي على
ّ
إقامة هذا البرنامج  العربّي بجامعة ماالنج الحكومية بإندونيسيا برعاية ات

 تقديمه فيها.  و للباحث كتابة هذا البحث الفرصة الفريد في نوعه وإتاحة 

 املراجع

 املراجع العربية

،(  1996الداية، فايز )   ، دار املعاصر. بيروت2النظرية والتطبيق ط علم الداللة العربي 

  12، مطبعة مجلة املجمع العراقّي، املجلد االشتراك والترادف( 1965الحكيم، محّمد تقّي ) ا

 كتاب مختصر وجوه في اللغة. الخوارزمي ) دون السنة ( 

 –، تحقيق محّمد أحمد جاد املولى و آخرين املزهر في علوم اللغةلسيوطي، جالل الّدين ) دون السنة ( 

 القاهرة.  -الحلبي 

 الحديث، القاهرة.. دار جامع الدروس العربية(. 2005الغيالني، مصطفى ) 

،(  2014خضير، علي حميد )  أطروحة مقّدمة إلى قسم اللغة العربية  داللة السياق في النص القرآني 

 في كلية اآلداب والتربية األكاديمية العربية في الدنمارك.

 ، املطبة األميرة بالقاهرة.الكتاب( 1316سبويه ) 

 مطبع الدعوة اإلسالمية. القاهرة.رية وتطبيقيا، املشترك اللغوي  نظ(  1980شاهن، توفيق محّمد ) 

، مكتبة لبنان، معجم الطالب، معجم سياقي  للكلمات الشائعة( 1991صني، محمود إسماعيل ) 

 بيروت.

 الشركة الدولية للطباعة، القاهرة. فصول في فقه اللغة،( 1999عبد التواب، رمضان ) 

 دار الصفاء للنشر، عمان اللسانيات الحديثة،علم ( 2002عبد الجليل، عبد القادر ) 

 ، دار النشر للجامعات، القاهرة.2ط  التحليل اللغوي  في ضوء علم الداللة( 2011عكاشة، محمود ) 

 ، عالم الكتب. قاهرة. علم الداللة(.   1998عمر، أحمد مختار ) 

 ،القاهرة.، عالم الكتبمعجم اللغة العربية املعاصرة(  2008عمر، أحمد مختار ) 

، دارسة إحصائية. عالم الكتب. االشتراك والتضاد في القرآن الكريمعمر، أحمد مختار ) دون السنة (. 

 قاهرة. 
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، دار الكتب (  الصاحبي في فقة اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها1997فارس، ابن ) 

 العلمية، بيروت.

 دار الفكر املعاصر، بيروت.، 1ط  مبادئ اللسانيات( 1996قدور، أحمد ) 

 ، دار الفكر املعاصر، 1ط  االشتراك اللفظي  بين النظرية والتطبيق( 1999منّجد، محّمد نور الّدين )

 . دار الثقافة اإلسالمية. بيروت.ملخص قواعد اللغة العربيةنعمة، فؤاد ) دون السنة (. 

 للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.، شركة نهضة مصر فقه اللغة( 2004وافي، علي عبد الواحد ) 

 ، دار العلم املاليين. بيروت.فقة اللغة العربية وخصائصها(  1986يعقوب، أميل بديع )  

 

 املراجع األجنبية

S. Ullmann, G.B. ( 1967), The Principles of Semantics,  

Sudaryanto. (1993). Metode dan Teknik Analisis Bahasa, Yogyakarta: Duta Wacana Press 



 

 عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية   علم أصول النحو مقابل علم أصول الفقهأهمية 

 ( isnainiyah@upi.eduاثنينية )

 جامعة اندونيسيا التربوية

 ( nurulainiy97@gmail.comنور العين ) 

 جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية
 

 

  

 مستخلص البحث 

النحو هو أساس قواعد اللغة العربية. موقفها من النحو سواء بموقف أصول  أصول   

  أهميته تعريف علم أصول النحو و نشأته و  أهداف هذا البحث هي    الفقه من الفقه.

عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية. منهج البحث   مقابل علم أصول الفقه

ا البحث علم أصول النحو نتيجة هذاملستخدم في هذه الدراسة هو كيفي وصفي . 

مهم كما أصول الفقه ألنهما يبحث عن األدلة في القواعد التي يتم استخراج األحكام 

والفقية  ٬وهذا يؤدي إلى أصول يبحث في األدلة الكلية ٬الشرعية الفرعية من األدلة

يبحث في األدلة التفصيلية. أما أصول النحو فتعنى بأدلة النحو الكلية التي جاءت 

 ا فروعه.منه

 الكلمات الرئيسية: أصول الفقهأهمية, علم أصول النحو و نشأة و 
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 املقدمة

اللغة هي وسيلة التصال الفهم والفكر والشعور بين الناس بالنطق كانت أم بالكتابة، 

وهذا على الغرض تبادل الفهم أو األفكار لدى الناس. من إحدى اللغات في العالم هي اللغة  

العربية وهي لغة من اللغات املستخدمة في العالم، وهي لغة القرأن والحيث والنثر والشعر  

ا ولغة يستخدمها معظم املسلمين في العالم. وبهذه اللغة كان اإلسالم يتصل  العربي وغيره

 إلى الجو األعلى حتى يكون من أكثر اتباعه في العالم.  

كما املعروف سوى  .(Shobirin: 2020)اللغة العربية تتكون من االسم و الفعل و الحرف  

بني حضارة اإلسالم حوالي أن اللغة العربية لغة االتصال وهي أيضا لغة الكتابة حتى ي 

املسلمين. برهانا على ذلك هو بوجود التأليف من العلماء يتكون من اللغة العربية في كل  

املجال، مثاال: في مجال التفسير والحديث والعقيدة وفي مجال أخر في املجال اإلسالمي. وكان  

لعربية وهذا يصير  مصادر اإلسالم هو من القرأن والحديث والنثر وغيرها مكتوبة باللغة ا

 سببا  من األسباب للمسلين أن يدرسوا اللغة العربية وفهمها لترقية الدراسة اإلسالمية

(Putri ; 2017, Wekke : 2014; Qomariyah & Ahya, 2020)  . 

 ,al-Irsyadi; 2020, Husna ; 2021).دراسة اللغة العربية هي احدى املوضوعات املهمة

Muslimah: 2021) . ة اإلسالمية ،  فهم مصادر الشريعل( 1اللغة العربية هي: ) دراسةأهداف

( للتواصل  3فهم الكتب العربية املتعلقة بالثقافة والتاريخ ، )ل ( 2، )أي القرآن والحديث

ية ومهارات  تقان اللغة العربإل ( 5( لفهم لغة العبادة ، )4والتأليف باستخدام العربية ، )

   ( إلدارة األمور اإلدارية7الشؤون االقتصادية ، )لشراء والبيع و ل ( 6اللغة العربية ، )

(Iswanto, 2017; Mustari, 2014; Mustofa, Bisri & Hamid, 2012; Ridwan & Awaluddin, 

2019; Pratama, 2020) 
اللغة العربية بحر ال ساحل له، بعُض علومها منها علم املعاني، وعلم البيان، وعلم  

  , و علم أصول النحو األصوات و النحو، والصرف، و اإلعراب و اإلعالل البديع, و علم 

أصول النحو هو علم يناقش النحو عاملًيا من حيث مبادئه وحججه  . )2013: األميري )

أصول النحو هو أساس قواعد  (.  Wahab, 2009) وطريقة االستنباط بالحجج وفي شكل تطبيقه 

اللغة العربية. موقفها من النحو سواء بموقف أصول الفقه من الفقه. األول يضع األساس 

https://www.alukah.net/authors/view/home/29/


... علم أصول النحو مقابل أهمية اثنينية ونورالعين،  638  

للثاني. يمكن اعتبار موضع كليهما أعلى من النحوة أو الفقه ، لكن أصول النحو يبقى مميًزا 

 . (  Rini, 2019) ألنه يتعلق بمجال معين ، وهو قواعد عربية 
كما في دراسة أصول الفقه ، فإن مصطلح األصول يستخدم أيًضا من قبل اللغويين  

ور  في علم النحو. بصفته دوًرا مهًما ألصول الفقه في دراسة الفقه ، فإن أصول النحو له د

  أهميته تعريف علم أصول النحو و نشأته و     مهم أيًضا في علم النحو. ستبحث هذه الكتابة في 

 . عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية  مقابل علم أصول الفقه
 

  منهج أو طريقة البحث

( الحواصل من املقابلة  1نوع هذا البحث هو كيفي وصفي. بيانات هذا البحث هي )

  عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية   مقابل علم أصول الفقه أهمية علم أصول الفقه عن 

و مصدر بيانات هذا البحث هو بعض طلبة    . تعريف علم أصول النحو و نشأته  بيانات   (  2)  و

 و الكتاب و املقالة.  جامعة اندونيسيا التربوية قسم اللغة العربية في 

. أداة البحث جامعة اندونيسيا التربوية عينية البحث هي بعض طلبة قسم اللغة العربية في  

عن   املمكتبيةالدراسة هي الباحثة وإرشادات املقابلة. عملية جمع البيانات لهذه البحث هي 

مقابل علم أصول   أهمية علم أصول النحوعن  تعريف علم أصول النحو و نشأته  و املقابلة  

عملية تحليل البيانات هي جمع اليانات و   .عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية الفقه

 فحص البيانات و تخفيض البيانات  و عرض البيانات و التلخيص. 

 

 تعريف أصول النحو

نحو.  أصول جمع من األصل, معناه في  أصول النحو فهو مركب من كلمتين أصول و 

األصل لغة هو أصل الش يء أسفله وأساس الحائط  (. Manzhur, 1414) اللغة هو أسفل كل ش يء 

ه, و قوي ثم كثر حتى قيل: أصل كل ش يء ما يستند وجود  
ُ
بت أصل

َ
أصله واستأصل الش يء ث

 (  .n.d)الفيومي, ذلك الش يء إليه، فاألب أصل الولد  

 عرض النتائج واملناقشة 
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معنى النحو في اللغة هو القصد و الطريق من الكلمة " نحا الش يء ينحوه و ينحاه إذا  

, أنيس)  الكلمة توجهت نحو القبلة اي جهة القبلةلنحو هو الجهة من (. ا (.Syallal, n.d قصده " 

n.d.) .)حو هو املقدار نحو عندي نحو ألف دينار, مقدار ألف دينار  قال البيجوري الن

 (.  .n.d)البيجوري, 

قال الغالييني علم النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث  

 ٬. و قال علي رضا( .n.d)الغالييني, ال تركيبها اإلعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لها في ح

النحو هو علم من علوم العربية تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء  

( . وقال السيد  (.n.d)رضا,  وما يعرض لها من أحوال في حال تركيبها وعالقتها بغيرها من الكلمات  

النحو هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت  ٬أحمد الهاشمي رأى

 . (  .n.d)أحمد الهاشمي,  بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعها 

ويمكن تلخيصها    ٬بناء على التعريفات السابقة يظهر أن الحدود في النحو كلها متقاربة

وكيف ضبط   ٬بأنه قواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية بعد أن كانت مركبة جمال

 أواخرها وإعرابها ووظيفتها في الجملة. 

النحو هو علم من علوم العربية املتعددة. وقد قسم مصطفى الغالييني العلوم 

العربية إلى ثالثة عشر علما وهي : الصرف و اإلعراب )يجمعهما اسم النحو( والرسم واملعانى  

والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض العشر واإلنشاء والخطابة وتاريخ األدب ومتن  

 (. (.n.d)الغالييني, اللغة 

بية ألنه يمس جوانب مهمة في اللغة العربية. إنه إن النحو يعترب من أهم العلوم العر  

يحوى القواعد التي تتعلق بإلعراب من رفع ونصب وجر وجزم و البناء من أنواع ما يبقى على 

السكون وعلى الضم وعلى الكسر وعلى الفتح. وبالنحو يعرف صحيح الكالم من خطائه،  

االضطراب. وبه أيضا تعرف وظيفة  وكيف أداء اللغة العربية أداء ساملا بعيدا عن الفساد و 

 ( Ulin Nuha, 2018) الخبر الكلمات حينما كانت مركبة جماال، فيعرف الفرق بني املبتداء أو  

يمكن فهم أصول النحو على أنه علم يناقش النحو عاملًيا من حيث مبادئه وحججه  

نى أصول  قال ابن األنبري مع  (. Wahab, 2009) وطريقة االستنباط بالحجج وفي شكل تطبيقه 
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  .  .(Zaky, 2019)النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه و فصوله 
ُ
كما أن أصول الفقه أدلة

ه 
ُ
وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحّجة   ٬الفقِه التي تنّوعت عنها جملُته وتفصيل

فإن املخلد إلى التقليِد    ٬واالرتفاُع عن حضيِض التقليِد إلى يفاِع االطالِع على الدليِل   ٬والتعليل

 وجَه الخطأ من الصواِب 
ُ
)ابن  ّك في أكثر األمِر عن عوارِض الشّك واالرتياِب وال ينف  ٬اليعرف

(. وقال السيوطي أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو االجمالية من   .n.dاألنبري, 

 (. (As-Suyuthi, 1989 لحيث هي أدلته و كيفية االستدالل بها و حال املستد

  نشأة علم أصول النحو

يصعب الفصل بين تاريخ نمو وتطور النحو و أصول النحو ، كما يصعب تحديد أيهما  

ظهر من قبل ، النحو أم أصول النحو. بعبارات بسيطة ، يمكن القول أن النحو من حيث  

ظهور أصول  القواعد املعيارية هي نتائج من أصول النحو ، بحيث تتزامن ظهور النحو مع 

 .النحو

ه(. وبحث النحاة املسائل 69فقد وضع علم أصول النحو أبو األسود الدؤلي )ت 

 فالنحو بدأ فكرة ثم انتهى في القرن الثاني الهجري  
ً

النحوية في الفروع التفصيلية زمًنا طويال

بعض   وقد تناول النحاة ٬له مدرستنا واحدة في البصرة وأخرى في الكوفة ٬علًما قائًما بذاته

 (. .n.d)طبطوب بوزيد,  مسائل علم أصول النحو ولكن كانت متفرقة متناثرة في ثنايا كتبهم 

 ٬ه( فألف كتاب الخصائص392وفي بداية القرن  الرابع الهجري جاء ابن جني )ت 

فتعرض ألصول    ٬ومن عنوانه نفهم بأنه في خصائص  اللغة العربية وليس في علم أصول النحو

 من العلماء تعرض لعلم أصول  
ً
النحو على مذهب أصول الفقه قال : »وذلك أنالم نر أحدا

 .  ( 2010)أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي, م و الفقه  النحو على مذهب أصول الكال 

أصول النحو ال ُيفهم من خالل عدد من مجموعات قواعد النحو في مشاكل مختلفة 

فحسب ، ولكن من مصطلح أصول النحو يمكن فهم كيفية سير العملية الفعلية في تشكيل  

ور علم أصول النحو كان متأخًرا عن علم النحو،  قواعد النحو. لذلك ، على الرغم من أن ظه

 إال أن أصول النحو كانت في تطبيقه أقدم من النحو. 
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في مجال دراسات العلوم النحوية ، كان أول من قدم مصطلح أصول النحو هو ابن  

سراج من خالل كتابه األلوس ، ثم تاله الجيل التالي من خبراء النحو مثل ابن جني من خالل  

ائص ، وابن األنباري من خالل كتابيه وهما: حجئّية ألف ، والم الألدلة. وكذلك  عمله الخص

اإلمام السيوطي مع كتابه اإلقتراح في علم النحو. على الرغم  أن مصطلح النحو املقترح لم  

يظهر إال في أيدي األجيال الالحقة ، لكن هذا ال يعني أنه في السابق لم تكن هناك مبادئ  

 رفة النحو موجودة بالفعل في دراسة النحو. أساسية لبناء مع

 عند الطلبة جامعة اندونيسيا التربوية مقابل علم أصول الفقه أهمية علم أصول النحو 

عند الطلبة   مقابل علم أصول الفقه  أهمية علم أصول النحوعن حصول املقابلة 

الخالف في الفقه في أكثر األحيان مبني على خالف في  جامعة اندونيسيا التربوية و هي أوال:

اللغة من ناحية القراءة واإلعراب، فهذا الذي جعل أصول النحو له دور عظيم في الفقه إذ  

ن  به يعرف كيفية االستنباط األحكام في اللغة، فيعرف من أين يولد رأي الفالن و الفال 

 ويستطيع أن يحكم بالترجيه 

الفقهاء يعتمد على فهمهم للغة العربية لفهم النصوص الدينية قبل أن يستنبط  :  ثانيا 

أو يستخرج األحكام من تلك النصوص، فاألصول النحو له العالقة القوية بأصول الفقل إذ  

يتّم من   يتعلق بعضهم ببعض. فِعلم أصول الفقه هو الِعلم الذي يبحث في القواعد التي

ة، وهذا ما يجعل األصولّي يبحث في 
ّ
رعّية الفرعّية من األدل

ّ
خاللها استخراج األحكام الش

ة الّتفصيلّية، أّما أصول الّنحو 
ّ
لّية، أّما الفقيه فهو الباحث في األدل

ُ
ة الك

ّ
ِكر  -األدل

ُ
كما ذ

 
ً
لّية التي جاءت منها فروعه، وبالّنظر إل -سابقا

ُ
ة الّنحو الك

ّ
عنى بأدل

ُ
ى الّتعريفْين ُيمكن  ت

ة  
ّ
االستنتاج أّن املبدأ واحد لكليهما، فكلمة األصول إذ اّتصلت بعلم ما َعنت البحث في األدل

العاّمة للِعلم التي يتّم من خاللها الّتوصل إلى الِعلم األصلّي وفروعه، ثّم يأتي الِعلم لُيفّصل في 

شابه بينهم
ّ
ته الجزئّية، وهذا هو موضع الت

ّ
 .أدل

ثالثا: أصول النحو و أصول الفقه مهمتان ألن أصول الفقه ظريقة ليقض ى حكم 

الفقه الذي يعمل عملية العبادة  و إجتماعية للمسلمين و أصول النحو علم يبحث فيه عن  
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أدلة اإلجمالية من حيث أدلته و كيفية اإلستدال بها و حال املستدلل و بالنحو يفهم به  

 و الحديث و التراث. مصادر اإلسالم يعني القرأن 

رابعا : علم أصول الفقه يؤثر علم أصول النحو فمنهم يستخدم علم أصول النحو  

نفس الدالئل بعلم أصول الفقه يعني في اإلصطالح وحدود الدالئل وكيفية االستدالل 

 والقواعد األساسية وقواعد الترجيح عند تعارض األدلة. 

لم النحو مع علم الفقه. و في علم خامسا : عدة مصطلحات تستخدم في كّلٍّ من ع

أصول الّنحو واألصول الفقهية. توجد عدة مصطلحات متشابهة تقريًبا. عدد االحتجاج 

نفسها بين االثنين. ال سيما من حيث اإلصطالح. وحدود االحتجاج وكيفية االستدالل.  

 والقواعد األساسية. 

لطلبة جامعة اندونيسيا عند ا  مقابل علم أصول الفقه  أهمية علم أصول النحواذا, 

علم أصول النحو مهم كما أصول الفقه ألنهما يبحث عن األدلة في القواعد التي     التربوية  هي 

وهذا يؤدي إلى أصول يبحث في األدلة   ٬يتم استخراج األحكام الشرعية الفرعية من األدلة

ة النحو الكلية التي  والفقية يبحث في األدلة التفصيلية. أما أصول النحو فتعنى بأدل ٬الكلية

كما هو الحال في دراسة أصول الفقه ، فإن مصطلح أصول يستخدم   جاءت منها فروعه.

أصول الفقه    أيًضا من قبل اللغويين في علم النحو. يتم الجمع بين الكلمتين أصول و النحو.

 ,.Susiawati et al) دور مهم في دراسة الفقه ،و كذالك أصول النحو دور مهم جًدا في علم النحو 

2017 .)   

ا من قبل  كما هو الحال في دراسة أصول الفقه ، فإن مصطلح أصول يستخدم أيضً 

أصول الفقه دور مهم في   اللغويين في علم النحو. يتم الجمع بين الكلمتين أصول و النحو.

 (. Susiawati et al., 2017) دراسة الفقه ،و كذالك أصول النحو دور مهم جًدا في علم النحو 

علم أصول النحو مهم جًدا لتعليمه من قبل متعلمي اللغة العربية ، ألنه أساس 

رية املعرفة في اللغة العربية. بحث في علم أصول النحو مصادر وحجج ومبادئ اكتشاف ونظ

 (.Thoriqussuâ, 2015)النحو باإلضافة إلى دراسة الخالفات املختلفة في الرأي بين النحات  
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أساس وإطار لنظرية املعرفة للنحو. ال يركز كتاب   أصول النحو مهم جًدا لفهمه ألنه

أصول النحو على مصادر وحجج ومبادئ صياغة النحو  كعلم فحسب ، بل يبحث أيًضا في  

  االختالفات املختلفة في الرأي بين النحات في فهم ظواهر اللغة العربية من عصر الجاهلية.
 

  االستنتاج والتوصية

أصول النحو على أنه علم يناقش النحو عاملًيا من حيث مبادئه وحججه وطريقة 

االستنباط بالحجج وفي شكل تطبيقه. فقد وضع علم أصول النحو أبو األسود الدؤلي )ت  

 فالنحو بدأ فكرة ثم  69
ً

ه(. وبحث النحاة املسائل النحوية في الفروع التفصيلية زمًنا طويال

له مدرستنا واحدة في البصرة وأخرى في  ٬لهجري علًما قائًما بذاتهانتهى في القرن الثاني ا

وقد تناول النحاة بعض مسائل علم أصول النحو ولكن كانت متفرقة متناثرة في ثنايا    ٬الكوفة

كتبهم . علم أصول النحو مهم كما أصول الفقه ألنهما يبحث عن األدلة في القواعد التي يتم  

  ٬وهذا يؤدي إلى أصول يبحث في األدلة الكلية  ٬فرعية من األدلةاستخراج األحكام الشرعية ال

والفقية يبحث في األدلة التفصيلية. أما أصول النحو فتعنى بأدلة النحو الكلية التي جاءت  

 منها فروعه.   

 شكر وتقدير 

اشكر الى هللا عز وجل على العناية و الفرصة حتى قد انتهيت من كتابة هذه املقالة 

لدى الطالبات في معهد نهضة   أغراض دراسة اللغة العربية العامة والخاصةتحت املوضوع "  

جيجير كالونج باندونج" . بدون صعوبة و مشكلة. و اشكر  الى املعلمين و املعلمات في   العلماء

. إن هذا البحث هناك النقائص،  و في جامعة موالنا مالك ابراهيم نيسيا التربوية جامعة اندو 

 فلذك ينبغي للقارئ أن يكمل هذا البحث لكي يكون أحسن العرض عما قبله.  
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 املشكلة اللغوية و املشكلة غير اللغوية )الال لغوية( أثناء تعليم اللغة العربية وتحليلها 

 في مدرسة نهضة العلوم بهات ياي، سونجخال، تايالند  

  نعيمال خير  ألف محمد ،نرمضا فتح إلهام

 جامعة ماالنج الحكومية

 ilhamfatkhu689@gmail.com: البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 مستخلص البحث

  ،  ياال محافظة في يعيشون  الذين وخاصة  مسلمون، الجنوبي  تايالند في الناس أكثر

ب وينبغي.   وسونجخال ناراطيوات ، فاطاني
ّ
 يتعلموا أن املنطقة هذه في املسلمين للطال

 تكون  هنا العربية واللغة.  اإلسالم لتعليم الوسيلة إحدى العربية واللغة.  اإلسالم دين

  هذه  في الإلسالمية املدارس ومن. اإلسالمية املدارس  في الطالب عند الضرورية املادة

 منطقة في تقع التي اإلسالمية املدارس إحدى وهي العلوم نهضة املدرسة هي املنطقة

 الكثيرة   املشكالت  املنطقة  هذه  في  وجدت.  الجنوبي   تايالند  سونجخال،  ،محافظة    هاتيي

  املشكلة  وهما  قسمين، إلى املشكالت هذه  وتنقسم العربية، اللغة تعليم في املتعددة

  اللغوية باألمور  تتعلق اللغوية واملشكلة(.لغوية الال) اللغوية غير املشكلة و اللغوية

 غير املشكلة وأما. والكتابة, والصرف, والنحو, واملفردات, وداللة, صوتية كمشكلة

,  والهماسة املدرسية األدوات, اللغوية البيئة  مثل إليها الدافعة باألمور  فتتعلق اللغوية

  اللغوية املشكالت عن دقة تكتشف سوف املقالة وهذه.  وغيرها والتحفيز, والنشاطة

 .  الكيفي الوصفي املنهج باستخدام العلوم نهضة مدرسة في تحليلها و اللغوية وغير

 ،مدرسة العربية، اللغة  تعليم ،( لغوية الال)  اللغوية غير  املشكالت  ، اللغوية  املشكالت

 ( Songserm Wittaya Mulnithi School) العلوم نهضة
 الكلمات الرئيسية: 

mailto:ilhamfatkhu689@gmail.com
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 ليس  لذلك (.  2012  ،  هداية )   العالم  قبل  من  بها  ومعترف  عاملية  لغة  العربية  اللغة   أصبحت

  طرقها لديها الدول  وحتى املناطق مختلف في  وكالة كل العربية اللغة تتعلم أن التعجب من

  في  اإلسالمية  املؤسسات قبل  من العربية  اللغة  تدريس يتم ، تايالند في . لتدريسها الخاصة 

  ساتون  مثل تايالند جنوب مقاطعة في  املناطق بعض في  وخاصة ، تايالند من مختلفة أجزاء

 هذه بعض وفي  ، إسالمية مناطق هي  املناطق هذه ألن. وباتاني  وناراثيوات وياال  وسونجخال

.  تايالند  جنوب  من  التايالنديين   العلماء   من  كثير  وجاء  ،  إسالمية   مملكة   يوم  ذات  كانت  املناطق

 .تايالند  في   املعاهد  أو  اإلسالمية  املدارس  في   تدريسها  يتم  العربية  اللغة   أن   إنكار   يمكن  ال   لذلك

Songserm Wittaya Mulnithi (العلوم نهضة مدرسة ) أيًضا تقوم إسالمية  مدرسة هي  

  ،  تايالند جنوب  ، سونجخال  ، ياي  هات ، كوتاو  في  املدرسة  هذه تقع . العربية اللغة بتدريس

  مدير  أصبح أحمد سري  يحيى  السيد 1995 عام  في  وبدأت رحمة آريس  السيد أسسها  والتي

  في  بما  اإلسالمية العلوم تدرس للسلف اإلسالمية املعهد تكون  أن املدرسة  هذه اعتادت . لها

  من   طالبها  يتمكن   حتى  إسالمية   مدرسة  إلى   تتحول   الوقت  مرور  مع   ولكن  ،  العربية  اللغة  ذلك

  مستويات   من  املدرسة  هذه  في   العربية  اللغة  تدريس  يبدأ.  أعلى   مستوى   إلى   دراساتهم  مواصلة

 .(Motayum 1-6)  الثانوية مستويات إلى  املتوّسطة

  -  مختلفة  مشاكل  عن  ناتجة  فهي  ،  مثالي   غير  يزال  ال   املدرسة  هذه  في   العربية  اللغة  تعلم  في 

  الجوانب  سيما ال  ،  العربية اللغة  مهارات  تحسين  من تمنعها  مختلفة  جوانب  من  مشاكل

  املشكالت  وصف  البحث هذا تستعرض  ، أعاله الشرح على  بناءً . اللغوية غير و  اللغوية 

  هات  ، Songserm Wittaya Mulnithi مدرسة في  العربية اللغة لتعلم اللغوية وغير اللغوية 

 .تايالند ، سونجخال   ، ياي

 

  منهج أو طريقة البحث

 

 املقدمة
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  أن  حين وفي ( descriptive qualitative) كيفّية وصفية هي  املستخدمة البحث طريقة إن

  البيانات ولجمع.  والوثائق  واملالحظة املقابالت هي  املستخدمة البيانات جمع تقنيات

  مستوي  من الثالث والفصل ، الثاني  الفصل   األول، الفصل  في  البحث هذا يقام املطلوبة،

.  تايالند  ،  سونجخال   ،  ياي   هات   ،  Songserm Wittaya Mulnithi  مدرسة   في    الثانوية  املدرسة

  باملقابلة   أيضا الباحث قام. الدراسة أثناء العربية  باللغة  الكالم مهارة جودة يالحظ والباحث

.  املدرسة هذه من الثالث والفصل ، الثاني  الفصل  األول، الفصل في   والطالبات الطالب مع

 Songserm  مدرسة  في  وهي  املدرسة  هذه  في  املوجودة الوثائق  إلى  بنظر الباحث أيضا  قام

Wittaya Mulnithi . مثل) اللغوية املشكالت  بتحليل  الباحث قام الثالثة، الطرق  تلك من  

  الوسائل الحماسة، مثل )  اللغوية وغير ( وغيرها الداللة  األصوات،  والصرف، النحو 

  هات  ، Songserm Wittaya Mulnithi مدرسة في  العربية  اللغة  لتعلم (  وغيرها  التعليمية،

 . تايالند ، سونجخال   ، ياي
 

 :عرض النتائج واملناقشة 

 اللغة العربية في تايالند درس 

ال يمكن فصل تطور اللغة العربية عن انتشار اإلسالم. كانت اللغة العربية كأداة  

اإلسالمية بكل تأكيد  اتصال دوًرا مهًما في انتشار اإلسالم ألنها تستخدم في نقل التعاليم 

(Herniti; Layyinah, 2019 ،2017  ، (. الدين اإلسالمي الذي دخل منطقة املاليو )ماليزيا

الساحل الشرقي لسومطرة ، حول ساحل كاليمانتان ، جنوب تايالند ، والجزر الصغيرة التي  

مشاركة    (2017الحسنى,  ؛  2010امتدت على طول مضيق ملقا( في القرن التاسع )سيف هللا ،  

الفترة من بداية القرن الثالث عشر وحتى نهاية القرن الخامس عشر  في تطور اللغة الحالية. 

امليالدي في حالة أدب املاليو تسمى فترة انتقالية ، أي انتقال الحضارة الهندوسية إلى  

الحضارة اإلسالمية ، بدأ شعب املاليو في االعتراف بالتقاليد املكتوبة. في السابق كانوا يعرفون  

 ي األدب. فقط التقاليد الشفهية ف

في أواخر العقود من القرن الثالث عشر امليالدي ، تراجع تأثير السنسكريتية تدريجيا  

على األرض املالوية. شهد التأثير فترة انحسار منذ تأثير سريويجايا كان يعتم في جزيرة  
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سومطرة. تدريجيا كان تأثير اللغة السنسكريتية ضعيًفا بشكل متزايد حتى هزمت مؤخًرا تأثير  

للغة العربية ، الذي بدأ ينتشر في أوائل القرن الرابع عشر امليالدي )عبد هللا وشارون ،  ا

 . (2017هدايتي, ؛ 1998

يزدهر املسلمون في تايالند في املناطق الجنوبية مثل ناراثيوات وباتاني وساتون وياال 

ناك.  (. اإلسالم في تايالند هو دين أقلية بعد الديانة البودية ذات األغلبية ه2012)إبراهيم ، 

 (. CIA  ،2019٪ فقط من سكان تايالند ) 4.3ماليين نسمة أو  6يبلغ عدد املسلمين حوالي 

تعليم الدينية اإلسالمية في تايالند كمثل التعليم في إندونيسيا ، التي تتركز على املعاهد  

لغات تستخدم في التعليم التايالندي ، وهي اللغة اللغة السيامية و   3اإلسالمية. هناك 

يووية  والعربية. يستخدم اللغة السيامية للمواد التعليمية العامة. لغة املاليو تستخدم املال 

(.  Jehwae   ،2014للتواصل وتكون أيًضا موضوًعا. تستخدم اللغة العربية في املواد الدينية )

 بااملعاهد السابقة. يشرح جراف
ً
ا مقارنة

ً
ان  اآلن ، يفرق شكل التعليم املعاهد اإلسالمية اختالف

( أن املعاهد اإلسالمية في هذا الوقت كانت في الواقع مدرسة إسالمية أهلية.  23:  2008ديما )

على الرغم من أن هذه املدرسة اإلسالمية في شكل األهلية ، إال أن املوارد املالية ألغراض  

ذا تم  اإلدارة يتم تمويلها أيًضا من قبل اململكة التايالندية. يتم تقديم املساعدة املالية إ

تدريس املواد العلمانية أو األكاديمية )الرياضيات ، العلوم ، الجغرافيا ، إلخ( باللغة  

 التايالندية. 

يوصف توزيع املواد ولغة التدريس املستخدمة في املعاهد اإلسالمية في تايالند على 

 (: 10النحو التالي )خذ مثال الفصل 
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 ( 2014املصدر: )يهوا ، 

هذه التفاصيل ، تصبح تلك اللغة العربية حاجة حيوية في التدريس  عند االطالع على  

في تايالند ، وخاصة تطوير التعليم الديني اإلسالمي. بشكل عام ، تعد املعاهد اإلسالمية  

 مدارس إسالمية أهلية وقد ساهمت بشكل كبير في استدامة وتطوير اللغة العربية في تايالند. 

 (Songserm Wittaya Mulnithiالنبذة عن مدرسة نهضة العلوم )

من قبل السيد    1960في عام    (Songserm Wittaya Mulnithiمدرسة نهضة العلوم )

إلى مدرسة  1970آريس أحمد. في البداية ، كانت هذه املدرسة مدرسة عامة ، تحولت في عام 

  إسالمية مع السيد آريس أحمد كمرخص ومدير ، وسوب بن يعقوب كمدير املدرسة. في ذلك 

، تم   1995)املدرسة املتوسطة(. ثم في عام  3-1الوقت كانت املدرسة ال تزال في الفصل 

تسليم منصب صاحب الترخيص واملدير إلى السيد يحيى سري أحمد ، وجعل السيد سام سا  

، ارتفعت املدرسة من مستوى واحد إلى املدرسة الثانوية أو   2005الم مدير املدرسة. في عام 

 ى السادس )املدرسة الثانوية(. الصف الرابع إل

(  Songserm Wittaya Mulnithi، أنشأ مدرسة نهضة العلوم ) 2005وفي عام 

مؤسسة دار السالم التعليمية مع السيد يحيى سري أحمد رئيًسا للمؤسسة. ومنذ ذلك الحين  

، أصبحت حالة املدرسة تحت رعاية مؤسسة دار السالم التعليمية. في نفس الوقت ، قام 
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، تحول   2007كن للطلبة و الطالبات ألولئك الذين يريدون العيش هناك. ثم في عام مس

 املدير إلى السيد ورسانلي سري أحمد وجعل السيد نيران سيد مدير املدرسة. 

طالًبا من  716( حالًيا Songserm Wittaya Mulnithiيضم مدرسة نهضة العلوم ) 

  413طالًبا و  229من املدرسة املتوسطة و املدرسة الثانوية، ويتكون من  6-1الصفوف 

من مساكن اإلناث ، والباقي    200طالب من الذكور في مساكن للرجال وحوالي    100طالبة. مع  

 يعودون إلى بيوتهم.  

 (Songserm Wittaya Mulnithi)تعليم اللغة العربية في مدرسة نهضة العلوم 

 Songsermمدرسة نهضة العلوم )مدرًسا يقومون بالتدريس في  44ثم هناك حوالي  

Wittaya Mulnithi )  وجميعهم مواطنون تايالنديون أصليون. ومع ذلك ، في كل فصل ،

معلمين إضافيين الذين يتم إحضارهم مباشرة من   5إلى  2دراس ي املدرسة يجلب أيضا 

في الخارج تنفذها   PPLأو  KKNيكون الطالب الجامعي أعضاء في برامج  إندونيسيا. عادة ما

 . شخًصا 716دد الطالب في املدرسة  يبلغ عجامعات من جميع أنحاء إندونيسيا. 

يتم تدريس اللغة العربية في تايالند عموما في املدارس االسالمية. وال سيما في مناطق 

وناراتيوات ، وسونغخال ، وياال( حيث يسكن فيه  جنوب تايلند )كما في مقاطعات فاطاني ، 

( هي مدرسة إسالمية  Songserm Wittaya Mulnithiاملسلمون غالبا. مدرسة نهضة العلوم )

تقوم أيًضا بتدريس اللغة العربية. تقع هذه املدرسة في كوتاو ، هات ياي ، سونجخال ، جنوب  

 املتوّسطة و مستوي املدرسة  الثانوية تايالند. لهذه املدرسة مستويان, أي مستوي املدرسة 

العربية في هذه املدرسة ضرورة الّن اللغة العربية كانت تدعم الطالب في تعلم    لغة.  تدريس ال 

باإلضافة إلى دروس اللغة العربية، توجد أيضا  الدين اإلسالمي وفقا لرؤية وهدف املدرسة. 

ووية، بل في مقاطعات ياال، ناراثيوات،  لغة أجنبية أخري التي تم تدريسها مثل اللغة املالي 

وفاطاني. فمن املمكن لجميع السكان فيها  التحدث بللغة املاليووية ألن اللغة املاليووية هي  

اللغة الرسمية ملمالكة الفاطاني )اململكة التي أقامت في جنوب تايالند جنوب سابقا( واللغة   

في جنوب تايالند. فلذا ، يتم استخدام  املاليووية  تكون إرث  لجميع سكان الذين يعيشون 
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اللغة املاليووية في الكتب الدينية و الكتب عن أدب اللغة العربية )التي تشتهر الكتابة العربية(  

بحيث يمكنهم أيضا دراسة الدين من خالل اللغة املاليو. ومما الشرح السابق ، نستنتج حيث  

تعلم اللغات املتعددة مثل اللغة السيامية  أن طالب و طالبات مدرسة نهضة العلوم  مطلوبة ل

و املاليووية  والعربية واإلنجليزية. وتكون اللغة العربية هي إحدي اللغة التي تعلمه الطالب و  

وهذا هو جدول املناهج العربية وجدول تدريس اللغة  الطالبات في مدرسة نهضة العلوم . 

 (: 2019سبتمبر  22لوم  )معلومات العربية في الفصل الدراس ي األّول بمدرسة نهضة الع 

الكتاب   موضوع الفصل الدراس ي الثاني  موضوع الفصل الدراس ي األّول  املهارة الفصل 

 املقّرر 

الفصل  

 األّول 

 القراءة 

 القواعد

 الحوار 

 الكتابة 

 املفردات 

مداملوضوعات)التعارف،العدد،

ة( 
َ
 رستي جنتي،أسواق املعِرف

اقرأ ، اكتب ، قل املعنى من   1/1

 الكلمة  

1/2 الحوار    

تصنيف الكلمات واألسماء  1/3

 واألفعال والحروف  

املوضوعات)املهنة،الجنسية،املكتبة،ا

 لزيارة الدينية( 

يمكن للطالب الكتابة والقراءة   .1

 وحفظ املفردات من املوضوع 

. يمكن للطالب مناقشة التفاعل  2 

 حول املوضوع  

الب فهم تطبيق النحومن  . يمكن للط 3

 املوضوع

العربية  

للناشئين  

1 

الفصل  

 الثاني 

 القراءة 

 القواعد

 الحوار 

 الكتابة 

 املفردات 

املوضوعات)الواجب  

املنزلي،املباريات الرياضية،  

 االمتحانات ،الهوايات( 

. يمكن للطالب االستماع،  1 

والتحدث، والقراءة، والكتابة،  

 وتذكر املفردات حول املوضوع

. يمكن للطالب مناقشة عن  2

 املوضوع

. قواعد اللغة العربية 1  

والكتابة العربية  . املفردات والقراءة 2

م، اقرأ، اكتب
ّ
 والقراءة واالستماع. تكل

يمكن للطالب فهم تطبيق النحو   .3

 من املوضوع

العربية  

للناشئين  

2 
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. يمكن للطالب فهم كيفية  3

تطبيق القواعد النحوية مثل  

الجملة الفعلية واالسمية و  

 غيرها 

الفصل  

 الثالث 

قراءة املقالة و االستماع عنه،و   القراءة 

 املحاضرة  

العربية   

للناشئين  

األفعال، املفرد و  قواعد)األسماء و  الجمل  و األفعال  القواعد 3

 الجمع( 

املحادثة ) املواد عن الغذائية   املحادثة في املكتبة   الحوار 

 واملشروبات، تطبيق املحادثة( 

كتابة املقاالت عن الطعام والشراب و   ----- الكتابة 

 اإلمالء

 حفظ التعبير عن األرقام ------- املفردات 

الفصل  

 الرابع 

املوضوعات)فى املسجد،شهر   القراءة 

(رمضان،عيد الضحى   

املوضوعات) في يوم العيد،الهجرة،  

 قضاء وقت الفراغ،تدريبات( 

العربية  

للناشئين  

تعريف النحو   القواعد 4

والصرف،املذكراملؤنث،الفعل  

 وأقسامه

-الفاعل(  -) نائب الفاعل،ظرف زمان 

 ظرف مكان،املذكر املؤنث 

املسجد،فى السوق،فى فى  الحوار 

 البيت،فى املدرسة

حوار"من هي" ،املحادثة عن الحياة  

 اليومية،مناقشته 

كتابة املقالة،كتابة األعمال   الكتابة 

 اليومّية،كتابة الخبرة الجديدة

-- 
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مفردات  فعل  ماض ى،مفردات    املفردات 

 فعل  االمر،مفردات عامة 

في 

القطار،القماس،الخيال( ،)املشتسفي  

الفصل  

 الخامس 

اليوم الرياض ي، الرحلة، من   القراءة 

 بيوت هللا 

العربية   ----

للناشئين  

تعريف النحو و الصرف، أقسام   القواعد 5

الكلمة والكالم أقسام  

الفعل،املجّرد و املزيد، الصحيح  

 و املعتّل، املتعدي و الالزم

     นามานุประโยคاملبتدأوالخبر،

 االسمية هيكل الجملة  
ُ
ة
َ
الُجْمل

ประโยค،นามานุประโยค  

ر واملؤّنث(  
ّ
 االسمية )مذك

ُ
ة
َ
 ،الُجْمل

ر، اسأل و ابحث  الحوار 
ّ
املحادثة عن الحياة اليوميةو عن   سعاد توف

 أشخاص آخرين  

كتابة املقال، األعمال اليومّية،   الكتابة 

 كتابة مضمون املحادثة  

اسأل وابحث،من بيوت هللا،خالد بن  

 الوليد 

الدرس األّول،الدرس  املفردات 

 الثاني،الدرس الثالث  

حروف  4حرف و   3ترتيب الكلمات 

 ،وضع أسماء فى املكان  

الفصل  

 السادس 

العربية   ------ قراءة التفسير  القراءة 

للناشئين  

6 

أنواع الكلمات )االسم ، الفعل ،   تعيين إعراب الكلمة من الجملة  القواعد

 حروف الجر(

أنواع األفعال )الفعل املاض ي، الفعل  

 املضارع ، فعل األمر( 

املحادثة اليومية و أخذ املغزي   الحوار 

 من املحادثة 

شرح القصص اإلبداعية،التفسيرعن  

املفردات قصيرة أو الجمل  

الطويلة،اإلجابة على األسئلة حول 

 نفسه،التحدث عن نفسك  

الحياة االجتماعية -كتابة املقالة الكتابة  وصف الطقس -كتابة املقالة   
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 ---- ترتيب الجملة  املفردات 

 جدول منهج اللغة العربية  

العربية  يتم تدريسها مراتان في األسبوع ملستوي املدرسة املتوّسطة درس اللغة إن 

(Matayum 1-3  ودرس اللغة العربية يتم تدريسها ثالث مرات في األسبوع ملستوي املدرسة )

. والكتاب املستخدم هو كتاب العربية للناشئين األولي )للفصل  (Matayum 4-6املثانوية )

نية )للفصل الثاني(، العربية للناشئين الثالثة )للفصل الثالث(،  األّول(، العربية للناشئين الثا

العربية للناشئين الرابعة )للفصل الرابع(، العربية للناشئين الخامسة )للفصل الخامس(،  

العربية للناشئين السادسة )للفصل السادس(.      باإلضافة إلى ذلك ، توجد أيضا الكتب  

م الصرف ) أبي لقمان( ، كتاب  الداعمة في تدريس اللغة العربية م
ّ
ثل كتاب سل

  44أساتذة من    5األجرومية)محمد بن آجروم( ، وغيرها.بالنسبة ملعلمي العرب أنفسهم توجد  

م درس اللغة   في مدرسة نهضة العلوم  أستاذا و أستادة 
ّ
حتى  لكّل معلم اللغة العربية يعل

  للمدرسة الثانوية  فصول وأما  11  وّسطة لمدرسة املتل مرات في اليوم ألن  3العربية  مراتان إلى  

أساتيذة الثابتة و أستذان  غير الثابتة  3، توجد SWMفصول. في ثالث سنوات  األخيرة في  9

أشهر، وأحدها  طلبة التدريس   6)أحدها طلبة  التدريس التجريبي من إندونيسيا ملدة 

 التجريبي بتايالندي في ملدة سنة واحدة(.

اللغوية )الال لغوية( أثناء تعليم  اللغة العربية في ومدرسة   املشكالت اللغوية وغير 

 نهضةالعلوم 

من اللغة اإلنجليزية وهي   problemma / problematicsينشأ مصطلح 

"problematic .إن املشكلة في القاموس اإلندونيس ي الكبير )  " التي تعني املشكلةKBBI  ،

Debdikbud: 2012   هي املشكلة تجب حلها بمعنى آخر ، فإن املشكلة هي الفجوة بين الواقع )

" )في   pembelajaranإن لكلمة " .  واملتوقع جيًدا ، من أجل تحقيق أقص ى قدر من النتائج

، إال أنه يعني اإلرشادات املعطاة للناس   ”ajar“ القاموس اإلندونيس ي( الكلمة  األساسية  هي 

م يعرف قبله ، وهي تحصل على زيادة بعض الحروف حتى يصبح املعنى  حتى يعرفوا عن ش يء ل
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أما بالنسبة للغة العربية التي ُتدعى "التعليم" أو   يتعلمون.  طريقة أو عملية لجعل الناس

بينهما ، حيث أن "مشاكل التعليم" هي املشكلة   "التدريس" ، فمن الشرح أعاله يمكننا الجمع

 .  مادة ما التي تعوق التعليم في 

( من الناحية  2014فهروزي ) املشاكل باللغة العربية  علي أنواع و أشكال. توزيع

 ما   يقسم مشكلة اللغة العربية إلى  النظرية ،
ً
مشكلتين ، وهما: املشكلة اللغوية التي غالبا

)املشاكل التي يواجهها الطالب أو املتعلمون )املدربون( املرتبطة  " problem linguistic "تسمى  

الال لغوية )املشاكل التي تؤثر أيضا غير املرتبطة   \ رة باللغة( ، واملشكلة غير اللغوية مباش

فيما يلي  مباشرة باللغة ، حتى املهيمنة أن يحبط  نجاح برنامج التعلبم و تنفيذها.

 :  مدرسة نهضة العلوم لطالب اللغة العربية تعليم اللغوية في  املشكلة

 علم األصوات   .1

  29أصوات اللغة العربية ، لكّل حرف من حروف اللغة العربية )من حيث  علم 

و   النطق . حروف العلة( له خصوصية مختلفة ويختلف أيضا بطرق  3حروف الساكنة و 

حروف  32حروف الساكنة و  44لكّل حرف من حروف الغة السيامية خصائص أيضا )

ر املوجودة  النطق، في ومن بعض حروف العربية غي العلة( ويختلف أيضا بطرق 

حتى في النطق ، يخطئ العديد من طالب مدرسة نهضة  وعلى العكس.  السيام حروف في 

ْيِب" 
َ
يِب " أكثرهم ينطقون "ِلْنغ

َ
غ
ْ
العلوم  في نطقها و املثال من الصعب أن يقول الطالب "ِلل

في  حتى يستخدم املعلم عدة طرق في تأكيد تالوة القرآن وقراءة املطالعة و تفريق بينهما بل 

قراءة املطالعة أنهم مازالوا ينفذون قراءة القرآن مثل أحكام التجويدو نغم قراءة القرآن. إن  

طالب مدرسة نهضة العلوم يصعب على نطق الحروف الساكنة في الوسط ،يعني   تالميذ

ة مثل كلمة "
ّ
" التي تقرأ  Sawadii Krapالحرف بين الحروف الساكنة والحروف العل

"Sawadii Kapلمة "" ، وكKruu ُتقرأ ""Kuu".   و يصعب أيضا لهم على عند ذكر بعض

الحروف العربية مثل حرف "خ ، ر ، ظ ، خ ،ع" و لذلك يجب على املعلم تدريب طالب مدرسة 

نهضة العلوم على نطق الحروف العربية بالصحيح حتى ال تتكرر األخطاء في قراءة املطالعة  
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أن   ولهذه املشكلة تأثير على مهارة الكالم ، أي  ا.أو قراءة القرآن ويستطيع أن يفرق بينهم

 باللغة العربية بلهجة صحيح .  الطلبة ال يستطيع التحدث 

 املفردات  .2

طالب هذه املدرسة أّن الحفظ نحو   وخاصة تايالند ، للمتعلمين اللغة العربية في 

فردات  التي تمتص امل السيامية  كلمات باللغة بضع  مواتية ألن املفردات قليلة وهم غير

سبيل   كثيرا في تعليم اللغة العربية وعلى  تدعم اللغة السيامية ال    العربية بحيث أّن مفردات

املثال كلمة "الصالة" التي تستخدم أيضا في لغة املاليو ، أو اإلندونيسية ، و لكن في اللغة  

من  لذلك ، يعطي املعلم الكثير  اللغة السيامية ال تستخدم كلمة "صالة" بل "الماد".

املفردات عادة قبل دخول الفصل بل أحد املعلمين في املدرسة يأخذ خصة واحًدا 

الكلمات العربية في الفصل واملشاكل في هذا املفردات تسبب مشاكل أخرى في مهارات   لشرح

االستماع لطالب مدرسة نهضة العلوم مثل صعوبة فهم الطالب نحو الصوت الذي يتم  

للغة العربية ولحجة العربية والكلمات الساكنة في آخر  سماعه بسبب املحادثة السريعة 

أو العكس   السيامية  نقل الكلمات من لغة أجنبية إلى اللغة يثير ، باإلضافة إلى ذلك  .  الكلمة

من الصوت األصلي   تغير نطق املفردة (2) التحول في املعنى ، ( 1قضايا مثل ) بالعكس 

 .  املعنى تغير  بل بقاء  نطق املفردات (3)

  علم املورفولوجيا .3

مورفولوجيا هو علم يبحث عن تغيير الكلمات، وهذا العلم يمش ي دائما جنبا إلى جنب مع 

( العديد من 1: )  كما يلي   النحو. ومن بعض املشاكل املورفولوجية في طالب املدارس  علم

ية في  ( التكامل بين علم الصرف و النحو، ألن اهما صلة قو 2الفصل واملوضوع من الصرف، )

( استخدام الضمير  4( عدد الكلمات الكثيرة سيمعا  وقياسيا ،)3قواعد اللغة العربية )

 املناسب أثناء ممارسة الكالم 

 الكتابة  .4
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وصل إلي مرحلة   Matayum 1-3)طالب هذه املدرسة املتوسطة )مهارة كتابة إن 

وصل إلي مرحلة  قد  Matayum 4-6)طالب املدرسة الثانوية )إما  ,كتابة حروف الهجائية

( مرت دراسة مهارات  2016:165"أسراري" و"أحسان الدين" )  قول كتابة  اإلنشاء . وفقا لـ

الكتابة بمرحلتين، هما مرحلة كتابة حروف الهجائية ومرحلة كتابة  اإلنشاء. مرحلة كتابة  

أما  حروف الهجائية هي املرحلة التي يكتب فيها الطالب كلمة بعد كلمة أو جملة بعد جملة، 

مرحلة كتابة  اإلنشاءهي املرحلة التي يصب فيها الطالب األفكار املكتوب علي النص.تحدث  

، فليس من  السيامية مشاكل الكتابة عموًما بسبب اختالف الكتابة العربية تماًما مع اللغة

أو درس آخر الذي    املستغرب أنه ال يزال كثر ة  األخطاء في كتابتها في درس اللغة العربية

ومن بعض  حتاج إلي الكتاية العربية مثل درس اإلسالم و درس الحديث و غيرها. ي

ال يتقن الطالب نظام الكتابة العربية الذي يبدأ من اليمين إلى   كمايلي  :  الطالب أخطاء

بل بعض الطالب لم يحفظوا   السيامية  عن نظام كتابة اللغة  اليسار ألّنه مختلف تماًما

كتابة العربية والعديد   في  محرجين أن يكون الطالب ما تسبب في ، وهذه م حروف الهجائية

من أخطاء حفظ املفردات تبدأ أيضا من األخطاء في كتابة الحروف العربية وربطها  

  وتشكيلها.

                                                                                                   النحوبناء الجملة /  .5

فعلم النحو يهتم   على النقيض من علم الصرف الذي يهتم بتغيير أنماط الجملة ،

النحو لطالب  هذه املدرسة   مشكلة و ببناء الجملة ، \بالعالقة بين عناصر الجملة 

 يلي: كما 

a. و ذلك   السيامية  اللغة  وترتيب الجمل يين اللغة العربية و الفرق في نمط ،

املثال جملة "ِاْسُم َمْدَرَسِتْي  .  شفهيا أو كتابيا مما تسبب في العديد من األخطاء

ْوِم ") 
ُ
 َنْهَضِة الُعل

ُ
"  و ذلك النمط  تغّير    (songerm wittaya mulnithiَمْدَرَسة

 التالي:  كما في الجدول  باللغة السيامية ، يرهاأثناء ترجمتها و تفس

مدرستي   مدرسة نهضة العلوم  الجملة  اسم 
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 مدرسة نهضة العلوم  

Songserm Wittaya 

Mulnithi 

 اللغة العربية  اسم مدرست.....   ي

Songserm Wittaya 

Mulnithi 

....ku Sekolah... nama   اللغة

 اإلندونيسية 

Songserm Wittaya 

Mulnithi 

โรงเรยีน 

ส่งเสรมิวทิยามูลนิธ ิ

c̄hạn 

งฉัน 

Rongreīyn 

โรงเรยีน 

Chụ ̄̀x 

ชือ่ 

اللغة  

 الصيامية 

Songserm Wittaya 

Mulnithi 

Chụ ̄̀x c̄hạn rongreīyn 1.   كتابتها في

جملة واحدة 

باللغة  

 الصيامية  
Rongreīyn c̄hạn Chụ ̄̀x Songserm Wittaya Mulnithi 

Songserm Wittaya 

Mulnithi 

k̄hxng 

c̄hạn 

(punya 

saya) 

rongreīyn  Chụ ̄̀x  2. 

Chụ ̄̀x  rongreīyn k̄hxng c̄hạn Songserm Wittaya Mulnithi 

b. طالب هذه املدرسة   مما يجعل  أخرى ، سمات اإلعراب التي ال توجد في لغات أجنبية

 .  أو لفظيا يالتفكير بجد لتجنب األخطاء كتابيا  يقوم 

c.   قام بعض طالب مدرسة نهضة العلوم بحفظ القواعد النحوية العربية ، ولكن ال يزال

 ة أمام الفصل. الكثير ممن لم يتمكنوا من استخدام النحو في أنشطة املحادث 
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من بين املشكالت املختلفة املذكورة أعاله ، يقدم املعلم الكثير من األسئلة حول  

النحو و الصرف بحيث يبدأ طالب مدرسة نهضة العلوم تعود معرفة القواعد النحوية  

باإلضافة   ويمكنهم استخدام القواعد النحوية في مهارة الكالم و الكتابة و القراءةو إلخ. 

للناشئين    أجرى املعلم أيًضا تمرين قراءة النصوص العربية في كتاب العربية  إلى ذلك ،

وتقديم األسئلة لطالب مدرسة نهضة العلوم عن قواعد اللغة العربية املتعلقة بالنص 

          العربي.

 داللة العلم  .6

دائًما بالعلوم يرتبط هذا العلم أيًضا   علم اللغة العربية يبحث عن املعنى. هو علم الداللة

توجد املشاكل املتعلقة بها من  تعليم اللغة العربية ، في  األخرى مثل علم الصرف ، والنحو. 

و للكلمات العربية معاني كثيرة وخصائص  معنى الجمل املختلفة بأنواعها املختلفة بينها ،

تساوية  فهم النصوص في كتاب العربية للناشئين توجد فيه الكلمات امل خاصة أثناء معينة.

حروفها ، لكن املعنى مختلف بحيث يشعر طالب املدرسة بصعبة فهم املعنى الوارد في 

لذلك ،قبل أن يدخل  املدرس املادة الجديدة قدمه  املفردات الصعبة ، ويوفر التفهم   النص.

النقاط املهمة بعد الدرس. من بعض الذي يصعبه الطالب   إعطاء و  عن جملة  بعد جملة. 

اء الكلمات العربية معاني كثيرة وخصائص معينة إما من ناحية املعني من  يعني لكل أسم

أسماء اللغة السيامية توجد األسماء املشتقة من أسماء آخر أو انضمام بين األسماء كما في  

 الجدول التالي : 

اللغة  

 اإلندونيسية 

اللغة  

 العربية 

 املأخوذ من األسماء األخري  اللغة السيامية 

air terjun  الشالل น ้าตก  

(namtok) 

น ้า (nam)  air= 

 املاء   =

ตก   =jatuh =

 السقوط 

sekolah املدرسة โรงเรยีน  

(rongrian ) 

โรง  (rongrian)=  

tempatاملكان = 

เรยีน= belajar   

(rianالتعلم =) 
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Es batu  املكعبة น ้า แข็ง  

(nam khaeng) 

น ้า (nam)  air= 

 املاء   =

แข็ง  

(khaeng)keras=  =

keras 

الال لغوية )املشاكل التي تؤثر أيضا غير املرتبطة مباشرة   \واملشكلة غير اللغوية  

غير   فيما يلي املشكلة باللغة ، حتى املهيمنة أن يحبط  نجاح برنامج التعلبم و تنفيذها. 

 :  مدرسة نهضة العلوم لطالب اللغة العربية  تعليم الال لغوية في  \اللغوية 

a.  طالب مدرسة نهضة العلوم ليس لهم دافع قوي في تعليم اللغة العربية. ألن  بعض

العديد من الطالب يعتبرون أن تعليم اللغة العربية يستخدم لدراسة الدين فقط مثل  

القرآن الكريم، وتعلم األحاديث والتفسير، وتعليم كتاب التراث. لذلك عقد املعلم عدة  

في عصر العوملة لترقية حماستهم واالهتمام نحو   الندوات حول  مزابا اللغة العربية 

 .تعليم اللغة العربية

b.   نحو تعلم اللغة العربية مؤثرأيضا، ألن   تجربة طالب املدرسةعن خلفية املدرسة

لم يسبق له تعلم في اللغة العربية في املدرسة اإلبتدائية   العديد من طالب املدرسة 

 قرآن' وذلك يصعبه املدرس أثناء التعليم،خاصة التعلم حول قراءة كتابة العرب / ال 

c. ر إلي   اللغة العربية  قلة عدد معلم
ّ
 .ارتباك في عملية تعلم اللغة العربيةحتي تؤث

d. في  بحيث تسبب البلبلة  عملية تعلم اللغة العربية  املدرسة تجاه املنهج نقصان تطبيق

 عملية تعلم اللغة العربية. 

e.  بعض األقسام ألن مادة اللغة العربية واحد  نقصان تقسيم مادة  اللغة العربية إلي

 إلى عدة العلوم الفرعية منها
ً
: علم النحو،  فحسب، ومعأّن علم اللغة العربية مقسما

 العربي، البيان، املعاني، 
ّ
الصرف،العروض، اللغات، القافية، القرض، اإلنشاء، الخط

  .(2015)سليم،  وما إلى ذلكالبديع، االشتقاق 

f.  ناطقة بالعربية بين طالب املدارس ألّن بيئتهم اليومية ال تزال تستخدم غياب البيئة ال

 باللغة السيامية  
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g.   ال يوجد مكان أو نادي يشرف على اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية مثل أنشطة

 .الغناء العربي، والخطابة العربية، ألغاز اللغوي، وقراءة األخبار العربية، وما إلى ذلك

h.   يعرفون الغرض من تعلم اللغة العربية حتي هم يشعرون بأن تعلم  بعض الطالب ال

 .اللغة العربية غير مهّم 

i.   بعض الطالب غير قادرين على كتابة وقراءة الحروف السيامية حتى ظّنه أن تعلم اللغة

 .السيامية أولي من اللغة العربية

j.  حتى أنه  'مئوية بل أكثر من ذلك  31عندما يكون الطقس حارا و يمكن أن تصل إلى

 .يفتقر إلى الدعم في تعلم اللغة العربية

k.  ر إلي فعالية التعليم. ويقول   40عدد الطالب في بعض الفصول أكثر من
ّ
طالبا حتي يؤث

( أن عدد الطالب هو أحد جانب مهم يمكن أن تؤثر على عملية  2010:713داميري )

ي كبيرة جدا ستكون أقل فعالية في تحقيق  التعلم. إذا كان الطالب في الصف التي ه 

 .أهداف التعليم وكذلك بالعكس

l.  من بعض طالب الذكور يتبعوان املناهج الدراسية العسكرسية التي جندها مكتب إدارة

 .شرطة الجيش بتايالند حتي ُتركوا تعلم اللغة العربيةفي يوم الخميس نهارا

m.  بحيث يعطل عن التعليم بعض الطالب يحملون الهواتف املحمولة في الفصول. 

n.  بعض الطالب الذين ال يدخلون في بعض األحيان إلى الفصل ألنه مريض و كسول إلى

و ال تولي اهتماما املدرسة، والنوم عند الدرس، والذهاب إلى املقصف عندالدرس، 

 .بسبب امللل، والعمل على مهام أخرى وهلم جرا

o. نت أنشطة مدرسية مثل يوم الرياضة، إلغاء دراسة اللغة العربية عدة مرات عندما كا

 .واملداوالت، والحلقات الدراسية، و الرحلة العلمية و الندوة وغيرها

 مدرسة نهضة العلوم  حل املشاكل اللغوية وغير اللغوية في تعليم اللغة العربية في
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(  1( األنشطة لحل مشاكل تعليم اللغة العربية وهي )2015وفقا لـقول "نستعان" )

( تعليم اللغة العربية علي  3( التعليم العربية الترحيب الواقع، )2التعليم الثانوية العامة، ) 

( البيئة املواتية. لتحقيق هذه  5( املعلمين املؤهلين، )4أساس القصص  في القرآن والحديث، )

املكونات الخمسة، يجب على املعلم تكريس كل الطاقة وتحسين اتجاه املعلم دائما في علم  

اللغة العربية أو تدريس العلوم لخلق االبتكارات أثناء التعليم في الفصل حتي يكون التعليم  

من هذه املكونات ، فمن األفضل أن نعرف    5ال يبدو  رتيبة. وباإلضافة إلى ذلك، للحصول على  

 .مدرسة نهضة العلوم حل املشاكل اللغوية وغير اللغوية في تعليم اللغة العربية في 

إلى املكونات الخمسة املذكورة أعاله، يمكن تصحيح مشاكل تعليم اللغة   باإلضافة

(. من جودة املعلم  2015العربية بالتعاون بين الزاويتين، الطالب واملعلم )عزيزة، وآخرون، 

من حيث األهداف مثل مواد الدرس وأنشطة التدريس والتعلم، واألساليب، واألدوات،  

. ومن الطالب أنفسهم مثل الخبرة األساسية للخلفية  وموارد التعليم، وأدوات التقييم

املدرسية، إتقان املفرادات، و البيئية. ومع ذلك، فإن التأثير األكثر املهيمن هو من طالب  

مدرسة نهضة العلوم أيضا، مثل التجربة األساسية للخلفية املدرسية، و العوامل البيئية .  

ية إذا لم تقوم بحل املشاكل اللغوية وغير  ولكن هذه الطريقة ليست قوية بما فيه الكفا

 .اللغوية 

على وجه الخصوص، الحلول عن املشكلة اللغوية لدي طالب مدرسة نهضة العلوم  

( من حيث النطق )الصوت(، يستخدم املعلم عدة طرق لتبرير تالوة  1على النحو التالي، )

أن يتعلموا عن مخارج الخروف القرآن وتالوة املطالعة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على املعلمين  

( من حيث املفردات، يجب على املعلم تزييد مفردات الطالب من خالل  2واللهجة العربية ، )

إعطاء املفردات قبل دخول  الباب التالي والطالب مطلوب علي حفظ املفردات الشائعة   

ة صالوات النبي،  املأخوذة من النصوص التي يقرأها الطالب كثير ا  كما في املفردات في قراء 

( من حيث املورفولوجيا، املعلم يوفر قواعد الصرف املتعلق  3الصالة، األدعية، وغيرها، )

بمواضع املواد التي  تعلمه الطالب حتى أن درس الصرف يتبع منهج دروسهم وليس علي  
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( من حيث الكتابة، يجب على املعلم توفير مواداإلمالء والخط النسخي في الفصل  4العكس، )

(  5األول وممارستها من أجل ربط الحروف العربية لتجنب األخطاء الكتابتية في املستقبل ، )

قواعد النحو املتعلق بمواضع املواد التي  تعلمه   من حيث النحو ، أعطى املعلم مواد درس

الطالب حتى أن درس النحو يتبع منهج دروسهم وليس علي العكس قال أبو بكر في دودي  

النحو والصرف حقيقتهما من قواعد اللغة العربية وكان على املعلمين أن  ( أن علم 2013)

 عن الفرق بين اللغة العربية واللغة السيامية في ترتيب الجملة أو أنماط  
ً
يقدموا تفّهما

الجملة. أما الحلول عن املشكلة  غير اللغوية )اال لغوية( لدي طالب مدرسة نهضة العلوم  

 على النحو التالي،

a. علم عدة الندوات حول اللغة العربية في عصر العوملة لزيادة معرفتهم عن فوائد عقد امل

تعلم اللغة العربية حتى يتمكن لتحسين نية الطالب و حماستهم في تعلم اللغة العربية  

وحتى ال يقوم الطالب بتجنب التعلم  عن إحدى اللغات األجنبة مثل اللغة السيامية  

 .ويةوالعربية واإلنجليزية واملالي 

b.  والحفظ بحيث التمرين يتم إجراء املواد في شكل مثير لالهتمام مثل األلعاب وممارسة

من املمكن أن يشحذ فهمهم فهما والذين  قد فهموا  يصبح الطالب الذين لم يفهموا  

 .، والحفظ نحو املادة باأللعاب والتمرين

c.  في الفصل مثل   يجتمع معلمو العرب مّرة واحد كّل أسبوع للمشاورة حول املشكلة

مشكلة التدريس، وتطبيق عملية التدريس و املناهج الدراسية، واملمشاورة لتسريع  

 املواد أو إبطاءها واملعلمي العرب إجراء تبادل األراء حول معرفة اللغة العربية 

d. في الفصل أو خارج الفصل مثل    لحفظها ويمارسها الطالب األسلوب املعلم يعطي بعض

طلب املساعدة  و أسلوب العودة من الحمام و أسلوب  ى الحمام،إل أسلوب االستئذان 

 .و أسلوب التحية من اآلخر
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e.   يجب على املعلمين تدريس العلوم العربية الفرعية األخرى ) ليس تدريس ما في املناهج

وهذه    النحو، الصرف، اإلنشاء، الخط العربي، اإلمالء ' واآلخر   الدراسية فحسب( مثل

 .تكيفة باملواد في املنهج وليس علي العكسالدروس اإلضافية م

f.  الطالب في تايالند متحمسون جدا  في ترنيمة النشيد اإلسالمي بحيث املعلم يعقد

أنشطة  ترنيمة النشيد باللغة العربية خارج املناهج الدراسية. و املعلم لم يفقد منه  

باللغة العربية إلى اللغة السيامية  االبتكار في تعليم النشيد، بحيث املعلم يترجم األغنية  

 .لجعل الطالب أكثر تحماسا وتفهما نحو املعنى منه

g.   خالل الطقس الحار وغير املدعم للتعليم,  يدعو املعلم الطالب لتعلم اللغة العربية

  .باأللعاب خارج الفصل أو في داخله

h.  فة )نسخ كتابة  املعلمون يعطي تخصيب املواد دائما في نهاية التدريس و إعطاء الوظي

( ملن ال يدخل في درسه بسبب أّي حجة مثل املرض، النشاط  .الصديق نحو املواد 

 واملداولة و الندوة  العسكري 
 

  االستنتاج والتوصية

  جنوب   مناطق   في   سيما   وال .  االسالمية   املدارس  في   عموما   تايالند  في   العربية  اللغة   تدريس   يتم

  املسلمون   فيه  يسكن  حيث(  وياال   ،  وسونغخال  ،  وناراتيوات  ،  فاطاني  مقاطعات  في   كما)  تايلند

  أيًضا   تقوم  إسالمية  مدرسة  هي  (Songserm Wittaya Mulnithi) العلوم  نهضة  مدرسة.  غالبا 

.  تايالند جنوب ، سونجخال ، ياي هات ، كوتاو في  املدرسة هذه تقع. العربية  اللغة بتدريس

 هذه وتنقسم العربية، اللغة تعليم في  املتعددة الكثيرة  املشكالت املنطقة  هذه في  وجدت

  واملشكلة (.لغوية  الال ) اللغوية  غير  املشكلة و  اللغوية  املشكلة  وهما  قسمين، إلى  املشكالت 

,  والصرف, والنحو, واملفردات , وداللة, صوتية  كمشكلة  اللغوية باألمور  تتعلق اللغوية

  األدوات , اللغوية البيئة مثل  إليها الدافعة باألمور  فتتعلق  اللغوية  غير املشكلة  وأما. والكتابة

  املشكلة  يعني املشكلتان  عن  الباحث شرح. وغيرها والتحفيز, والنشاطة, والهماسة  املدرسية

  .( لغوية  الال ) اللغوية غير املشكلة  و اللغوية 
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  الكثيرة  االختالفات بسبب  العام شكل علي  العلوم نهضة مدرسة في  اللغوية املشكلة إن

  النطق  طريقة بين الفرق  هي  عموما اللغوية املشكلة. السيامية اللغة  و العربية اللغة بين 

  السيامية  اللغة في  األسماء الجملة،قلة أنماط تكوين في  ،( القرآن قراءة أو املطالعة قراءة)

  و  النحو  قواعد  ،كثرة (املااليووية و  اإلندونيسية  اللغة مثل  ليس)  العربية  اللغة من املأخوذة

  إلي  اليمين من املبدوءة العربية اللغة كتابة نظام بين  الفرق  و  ، العربية  اللغة في  الصرف

  غير  أمااملشكلة. العربية اللغة في  املترادفات كثرة السيامية، اللغة كتابة نظام و اليسار

  العربية،و   اللغة  تعليم  في   القوي   الدافع  املشكلةفي   بسبب   العام  شكل  علي (  لغوية  الال)  اللغوية

  تطبيق  نقصان  ،و  العربية اللغة   معلم  عدد العربية،وقلة اللغة  تعلم  نحو الدراسة  خلفية 

  علم :  منها الفرعية العلوم عدة إلي  العربية اللغة  مادة  تقسيم ،ونقصان املدرسة املنهج

  العربية اللغة  نادي يوجد ،وال  بالعربية  الناطقة  البيئة  وغياب الصرف،العروض، النحو، 

  على  قادرين غير  الطالب ،بعض اللغة  تعلم من األساس ي الغرض يعرفون  ال  الطالب  ،وبعض

  من  أكثر الفصول  بعض في  الطالب عدد حارا الطقس ،و السيامية الحروف وقراءة كتابة

 .مدرسية أنشطة عدة  بسبب يغيبون  الطالب  ،بعض( طالبا 40 من أكثر)  العادي العدد

  نهضة مدرسة طالب  لدي ( لغوية الال) اللغوية  غير  و  اللغوية املشكلة عن  الحلول  أما

 عن معرفتهم لزيادة العربية اللغة حول  الندوات عدة املعلم عقد:التالي  النحو على  العلوم

  مّرة   العرب  ملعلمو   ،املشاورة  لالهتمام  مثير   شكل   في   املواد   إجراء   العربية،يتم  اللغة   تعلم  فوائد

  العربية  العلوم تدريس الطالب، بين للحوار أسلوب بعض يعطي ،املعلم أسبوع كّل  واحد

  العربية اللغة أنشطة عقد ،( فحسب الدراسية املناهج في  ما تدريس ليس)  األخرى  الفرعية

,   للتعليم املدعم  وغير  الحار  الطقس  خالل  الخطابة  و  العربية  باللغة  النشيد ترنيمة  مثل

 . التدريس نهاية في   املواد تخصيب دائما يعطي املعلمون 
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 العامل وتطبيقاته عند النحاة العرب

 )كتاب األمالي النحوية البن الحاجب أنموذجا(

  العمري صوشة 2، الزايدي بودرامة 1

كلية اآلداب واللغات/مخبر معجم املصطلحات اللغوية/  2جامعة سطيف  
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 مستخلص البحث

تعّد نظرية العامل أهم نظرية انبنت عليها املعالجة النحوية العربية تنظيرا وتطبيقا،        

 
ّ
غات الّتوليفّية )وهي اللغات وأساس هذه النظرية هو خصيصة اإلعراب الذي امتازت به الل

بل إن عناصرها لها حرية الحركة العتمادها على اإلعراب( التي ال تعتمد الرتبة بين عناصرها، 

لتطالب بينها ا يخضع في العربية ملبدأ توزيع اإلعراب على الكلم ومنها اللغة العربية، ومعلوم أّن 

لفظا ومعنى، ويعّد هذا التطالب  أساسا من األسس التي تنبني عليها الرؤية العاملية عند النحاة 

دليل على هذه الفكرة متخذين من كتاب األمالي النحوية البن الحاجب العرب، وقد حاولنا الت

أنموذجا للدراسة، نظرا ألنه جمع بين الفرش النظري والتطبيق على ملفوظات متميزة )قرآنية 

اته، حو واكتملت آليابن الحاجب قد أتى في مرحلة نضج فيها النّ  وشعرية(، باإلضافة إلى أّن 

به. ونهدف من هذه الورقة البحثية إلى الوقوف عند حدود هذه نظرات املشتغلين عت وتوّس 

ة استثمارها في تحليل امللفوظات، متبعين في ذلك املنهج الوصفي، نجمع ة، وكيفيّ النظريّ 

األقوال ونحللها، وقد توصلنا إلى تقرير أن نظرية العامل نظرية نابعة من صميم نظام اللغة 

ه، وأن مراعاة العامل واستحضاره في التطبيق يحفظ العربية وليست مفروضة عليه من خارج

الجانب الشكلي للملفوظ وال يلغي املعنى، ولذلك فمتى تعارضت الصناعة مع املعنى قدمت 

الصناعة وأول املعنى ما أمكن التأويل، كما سجلنا أن توجيه العامل ليس بمعزل عن 

 استحضار داللة امللفوظ. 

 الكلمات الرئيسية: ابن الحاجب -5، نظام اللغة العربية -4ألمالي النحوية، ا -3اإلعراب،  -2،  العامل -1
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 املقدمة

ظاته كلم تراكيبه وملفو  هعانتبه نحاة العربية منذ البداية إلى أّن اإلعراب الذي تتوّز 

  يمكن جعله
ّ
ة، خصوصا بعد أن تبين لهم أّن توزيعه مرهون غة العربيّ منطلقا لضبط نظام الل

 
ّ
مرهون  هباستحضار مختلف التعالقات التي تقام بين الكلم، وما يستلزم من معنى، كما أن

س هذا الوعي هو ما أّس  نة للملفوظ )أسماء، أفعال، حروف ...(،بطبيعة العناصر املكوّ 

ن حركة وما ينشأ عنها مطالب القائم بين عناصر امللفوظ، ة العامل التي تقوم على التّ لنظريّ 

طالب ده طبيعة التّ ن يحّد معيّ  اللة على معنى نحوّي لكلمات املعربة في آخرها للّد توسم بها ا

ة واإلشكاليّ  .للخطاب نةقائمة بين العناصر املكوّ املعنوي، وما ينشأ عنه من عالقات تركيبية 

معالجتها في هذه املداخلة هو الكشف عن األصول املؤّسسة لنظرية العامل، وبيان التي نروم 

الوقوف على دور العامل في تحليل  النظرية بظاهرة اإلعراب من جهة، ثّم  عالقة هذه

وإن بدت غير جديدة إال أن الوقوف عندها ة امللفوظات من جهة أخرى. هذه اإلشكاليّ 

والوقوف عند مستلزماتها هو وقوف عند أهم أصل أقيم عليه كيان النظرية النحوية 

كل آن، ذلك أن هذه النظرية مازالت تثبت  العربية، وهذا ما يجعله موضوعا مستجدا في

قوتها على الرغم من تطور اللسانيات الحديثة تطورا كبيرا، وفشل اللسانيين العرب املحدثين 

تقديم نظرية بديال لهذه النظرية. عالجنا هذه اإلشكالية متطرقين إلى مفهوم اإلعراب 

صور ق النحاة العرب في بناء التوأهميته بالنسبة للغة العربية، ثم حاولنا أن نتبين منطل

، وأنهيناها بتتبع تحليالت ابن الحاجب التي استحضر العاملي، ثم عرضنا ملختلف العوامل

فيها العامل، وبيان دوره في تحليل امللفوظ وتوجيه داللته. وتتأتى أهمية هذه الدراسة من أنها 

ا في ما أنها تدلل على أهميتهتقدم للرؤية العاملية العربية، وتبين أصولها ومنطلقاتها، ك

 استنطاق مختلف النصوص.
 

  منهج أو طريقة البحث

اعتمدنا في دراسة موضوع هذه املداخلة املنهج الوصفي الذي ينبني على استقراء املادة 

العلمية من مظانها، وتحليلها وصال إلى تقرير النتائج، وكان املنهج الوصفي هو املنهج األنسب 



 الزايدي بودرامة/ العمري صوشة                                                        العامل وتطبيقاته عند النحاة العرب   

 ىلها نظرا ألننا ركزنا على جميع آراء علماء العربية املتعلقة بالعامل وتحليلها، كما سعينا إل

تتبع تحليالت ابن الحاجب املستحضرة للعامل تنظيرا وتطبيقا، وهذا يحتاج إلى أن نصف ما 

هو موجود بعد تفهم مضامينه، وقد نقارن رأي ابن الحاجب بما أورده بعض النحويين، 

واحتجنا في بداية املقال إلى توظيف آلية املنهج التارخي حين تتبعنا فكرة اإلعراب، وقول 

 ، وفي العامل.العلماء فيها
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 اإلعراب، مفهومه وأهميته: -1

س من دونهما هما: صعععععععيد املضععععععمون أو املحتوى         ،إّن للكالم صعععععععيدين ال يمكن أن يتأسععععععّ

 ،وهما صععععععيدان مت لفان ت لفا ال يسعععععمل بتناول كّل صععععععيد تناوال مسعععععتقال ،وصععععععيد التعبير

يد التعبير أّما صع ،وبالوظائف املنوطة به ،ُيعنى صعيد املضمون بالكيان املعنوي التجريدي

فظيعععة التي تتلّبس بعععه
ّ
يغعععة الل  ومعلوم أّن أقعععّل معععا يعععأتلف منعععه ،فيظهر من خاللهعععا ،فهو الصععععععععععععّ

ر مسعععععند ومسعععععند إليه
ّ
ركيب هو م ،أو )فعل + فاعال / مبتدأ + خبرا( ،الكالم هو توف

ّ
ا فهذا الت

ه ال تواصعععععععععععل بال ،ويقوم أسعععععععععععاسعععععععععععا على اإلخبار ويتلّبس به ،عرف بالّنواة اإلسعععععععععععنادّيةي
ّ
 ذلك أن

ألّن  ،ومن خالل تتّبع قواعععد الّنحععاة ُيفهم أنهم قععد تنّإهوا إلى أّن الكالم في أصععععععععععععلععه خبر ،أخبععار

ه أصععععععععععععل الكالم ،معدار الّتواصععععععععععععل عليعه
ّ
م إنمعا ينقل ويتداول األخبار ،فكعأنع

ّ
يت بن وقد ،واملتكل

البنية التجريدية للجملة وفقا لهذا الّتصور، فهناك الفعل الذي هو خبر يحدثه فاعل يكون 

ثّم تععععأتي بقيععععة الوحععععدات التي تكمعععععل  ،وهنععععاك املبتععععدأ الععععذي يععععذكر ليخبر عنععععه ،مخبرا عنععععه

لسععععععلة الكالمّية وتكون سععععععابحة في دائرة هذا الكيان اإللزامّي الورود )املسععععععند واملسععععععند  ،السععععععّ

ه عماد إقامة أّي كالم ،إليه(
ّ
وبقية العناصعععععععر  ،سعععععععّ ي هذا الكيان الواجب اإليراد بالعمد، ألن

 بالفضالت ألنه يمكن إنجاز كالم دونها.

ت األسععععععععماء من بين الكلمات التي تكون حاملة لهذه الحركات  ثيرة ألنها ك ،وقد اختصععععععععّ

كر والّدوران في درج الكالم بوظائف متعّددة
ّ
ات سعععععععععععموا الحرك ،ألفعالويلحق بها بعض ا ،الذ

 وسعععّموا الكلمات التي تظهر عليها الحركات ،املوضعععحة لهاته الوظائف التركيبة حركات إعراب
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قال الّزجاجي: "إّن األسععععععععععععماء ملا كانت  ،والبحعث العذي يعنى بهعا هو اإلعراب ،اإلعرابيعة معربعات

 ،هاكن في صععععععععععععور ولم ت ،ومضععععععععععععافا إليها ،ومضععععععععععععافة ،ومفعولة ،تعتورهعا املععاني فتكون فاعلة

ة على هعذه املععاني بعل كعانعت مشععععععععععععتركعة
ّ
جعلعت حركات اإلعراب فيها تنئ  عن هذه  ،وأبنيتهعا أدلع

  ،املعاني
 
 وبنصععب عمرو على أن ،فدلوا برفع زيععععععععععععععد على أن الفعل له  ،فقالوا: ضععرب زيدع عمرا

سعوا في كالمهم
ّ
 ،الفعل واقع به ... وكذلك سائر املعاني، جعلوا هذه الحركات دالئل عليها ليت

ة  ،أو املفعول عنععد الحعاجععة إلى تقععديمععه ،ويقعّدموا الفععاععل إن أرادوا ذلععك
ّ
وتكون الحركععات دالعع

وهناك فرق شعععععاسعععععع بين اإلعراب وبين  ،(07-18صعععععفحات ، ال1891)الزجاجي ،  على املعاني"

 ،وأخرى فتحة ،فاإلعراب "معنى ال لفظ، فإن اختالف الحركة وكونها مّرة ضّمة ،آلة اإلعراب

 ،وليس نفس الحركة بإعراب ،وثعالثعة كسععععععععععععرة ليعدّل هعذا االختالف على مععان مختلفة إعراب

ال أ ،وكيف ،وذلعععك أين ،تكن الكلمعععة معربعععة ولم يوجععد االختالف لم ،أال ترى أنهعععا إذا وجعععدت

 ،ألجععل أّن االختالف غير موجود في آخرهمععا ،وال يقول أحععد أنهععا معربععات ،ترى أنهععا متحركععات

مععة بهععذه الحععال ،فععإن قيععل لععك في قولععك: )جععاءني زيععد( مععا اإلعراب   ،فقععل: اختصععععععععععععاص الضععععععععععععّ

فكّل  ،وكعذا الفتحعة في قولك مررت يزيد ،ومعنى االختصععععععععععععاص أنهعا تزول في قولعك: رأيعت زيعدا

ت للععّداللععة على معنى وتععأتي صعععععععععععععاحبتهععا  ،فهي تزول بزوال ذلععك املعنى ،واحععدة منهععا قععد خصعععععععععععععّ

الث ،املوضعععععععععوعة للمعنى الثاني
ّ
الثة للمعنى الث

ّ
ألّن  ،بفالحركة إذا آلة اإلعرا ،وكذلك تأتي الث

فععاإلعراب بهععذا جزء من  ،(88-89، الصععععععععععععفحععات 1892)الجرجععاني،  االختالف يحصعععععععععععععل بهععا"

ّية هذه الخاصععععععع ،واملرشعععععععد إليه حركات تلحق صععععععععيد التعبير ،لكّن دليله ،صععععععععيد املضعععععععمون 

ة في توزيع املعاني ،أكسبت العربية مرونة في الّتحرك
ّ
  .و دق

 ،وال مجععععال إلنكععععاره بععععأّي حععععال من األحوال ،واإلعراب حقيقععععة أصععععععععععععيلععععة في لغععععة العرب         

وكعان اإلعراب فيهم سععععععععععععليقة وفطرة تجري  ،واألجيعال من العرب املتقعدمين ورثوا لغتهم تعداوال

دون أن يحععاولوا تعليععل ذلععك بغير كونهععا لغتهم، وعلى هععذا النحو  ،عليععه ألسععععععععععععنتهم في بواد هم

-ث أن أخطععأ أحععدهم في كلمععة فععإن حععد ،وتلقوهععا عنهم جيال بعععد جيععل ،سععععععععععععمعوهععا من آبععا هم

 .(17، صفحة 1883)العلوال،  تغير معناها وردوها إلى املسموع -وذلك ما كان نادر الوقوع
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كل  فعععععععععععععععععع"ينبغي قبل ،وما قّدمه الّنحاة هو نتيجة السععععععتقراء وتتبع لهذا الكالم ليس إال  

عكس بل ال ،شعععععنيء أن نفهم أّن الّنحو القديم ال يمثل نظرية علمية بنى عليها النحاة ممارسعععععة

حيل إنما هو مجرد ممارسععععععة حاول النحاة تبريرها  ،فالنحو القديم ممارسععععععة ال غير ،هو الصععععععّ

، صعععععععععفحة 1889)املجدوب،  بعد أن اكتملت نظرية بعضعععععععععها على جانب كبير من البسعععععععععاطة"

311). 

لقد اهتدى الّنحاة العرب إلى "أّن اإلعراب يمثل عنصععععععرا من عناصععععععر النظام العالمي   

فهو يتجلى في مجموععععععة من العالمعععععات بعععععاملفهوم الحعععععديعععععث للمصععععععععععععطل   ،في اللغعععععة العربيعععععة

ينهعععععا من وتستمد قيمتهعععععا مما ب ،باعتبارها أصواتا تظهر في سلسلعععععة الكالم حسب ترتيب معين

هععذا مععا نسععععععععععععتشععععععععععععفععه من كالم ابن جني عنععدمععا يعرف اإلعراب بقولععه :)هو  ،تقععابععل أو اختالف

فكان صاحب الخصائص باستعماله كلمعععععععة )األلفاظ( ال يفرق  ،اإلبانة عن املعاني باأللفاظ(

والعععدال  ،بعععاملعنىوسععععععععععععععائر العالمعععات اللغويعععة التي يلتحم فيهعععا امللفوظ  ،بين عالمعععات اإلعراب

 .(51، صفحة 1883)املهيري،  باملدلول"

 :تأصيل مفهوم العامل في تصور النحاة العرب - -2

لكي نؤصععععل مفهوم العامل عند النحاة العرب نسععععتهل مناقشععععتنا بالسععععؤال ا تي: هل يحق       

 وتكون دليال عليها  ،نسبة كّل حركة من حركات اإلعراب إلى وظيفة نحوية تقوم بها

ورأوا أّن  ،جاعلين لكل حركة إعرابيععععععععععععععععة اختصععععاصععععا ،حاول نحاة العربية ضععععبط هذه الرؤية 

والنصب  ،فالرفع للفاعل ،ثعععععة معانا الفاعليعععععة و املفعولية و اإلضافة"أصول الكالم على ثال

لكنهم التفتوا إلى أّن  ،(217، صععععععععععععفحة 1892)الجرجاني،  والجر للمضععععععععععععاف إليعه" ،للمفعول 

 اهذا التوزيع يغفل عناصععر أخرى أسععاسععية، لذلك حاولوا جعل هذه الرؤية هي األصععل، وبنو 

عليهععا فروعععا "فععالرفع للفععاعععل في األصععععععععععععل، وكونععه في االبتععداء فرع على ذلععك... فععاملبتععدأ والخبر 

ك على ذلك أّن املبتدأ إنما يؤتى به ليخبر عنه، والفعل هو األصعععل 
ّ
داخالن على الفاعل، ويدل

، صععععععععععععفحة 1892)الجرجاني،  في اإلخبعار، وإذا كعان كعذلعك كعان الفاعل قبل املبتدأ في املرتبة"

217). 



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

1(1), (2021), 668-688 673 

لكن قبول هععععاتععععه الرؤيععععة في التوزيع أعني توزيع عالمععععات اإلعراب و دالالتهععععا مرهون 

 بتوفر قيدين ضروريين، هما:   

بغة -1    أن يكون هذا الحكم شعععععععععامال ومطردا في مختلف االسعععععععععتعماالت. وليسعععععععععت هذه الصعععععععععّ

 .متوفرة دائما 

 إلى عالمة اإلعراب متوقف عليها حتى يكون خاليا من اإلبهام.الكالم محتاج  -2   

، فهناك أبواب نحوية تكون مرفوعة، (58، صعععععفحة 1883)املهيري،  وهذا ما ال نجده متوفرا 

 دون أن يكون ثمة تغيير في الداللة. ،ثم ما تلبث أن تصير منصوبة

ولهذا اقترح الّنحاة ، إلى جانب الرؤية األولى، رؤية مؤسععععععععععسععععععععععة على النظر في الجانب اللفظي  

للتراكيب والجمل تحفظ لكّل عالمة إعرابية مكانتها، سواء عرفت وظيفتها أم لم تعرف، هذه 

وقععد بنيععت على مراعععاة مقتضععععععععععععيععات أنواع التراكيععب املوجودة في العربيععة،  ،الرؤيععة هي العععامععل

تععالق مفرداتهعا، وهو مععا سععععععععععععاععد كثيرا على معرفععة القوانين التي تعأتلف بمقتضععععععععععععاهععا  وطريقعة

 الكلم لتكوين الكالم العربي، سواء توضحت الداللة أم لم تتوض .

بهعععا في التوضععععععععععععيل والبيعععان فمعععا هي أبععععاد هعععذه الرؤيعععة، ومعععا هي حعععدود توظيفهعععا، والعمعععل        

 والضبط  

كالم وسعععععععععيلة للتواصعععععععععل، يحمل بين طياته األحكام واألخبار، وأّن إننا نعرف جميعا أّن ال        

الكلمععة التي هي أصععععععععععععغر وحععداتععه الععدالععة عنععدمععا تكون بمعزل عن التركيععب )مفردة( ال يتعلق 

 بداللتها الوضعععية املمجمية، وهي داللة محدودة
ّ

وهي مع  ،ال تحقق نفعا توصععيليا ،الذهن إال

ات األخرى لتكوين تركيععب مععا، وقععد علمنععا أّن مععدار ذلععك تحتمععل التعععالق مع م ععات من الكلمعع

ر البؤرة أو النواة التي ال يمكن أن يقوم من دونها )املسعععععند واملسعععععند 
ّ
الكالم وأسعععععاسعععععه هو توف

بععات، الّنوع األول هو املركععب 
ّ
إليععه(، هععذه البؤرة تتنوع أو بععاألحرى هي جنس لنوعين من املرك

اني فهو املركععب االسعععععععععععع يا وهو التي الفعلي وهو الععذي يععذكر فيععه الفعععل بععداءة، 
ّ
أمععا الّنوع الثعع

يذكر فيها االسعععععععععععم بداءة على أن يبنى عليه غيره، وبمجرد ذكر أحد األطراف )الفعل/ املبتدأ( 
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فإنه يقتضععني ذكر مقتضععيات يتطلإها ويسععتلزمها لتشععكيل كالم مفيد، فالفعل يسععتلزم فاعال 

ه واملبتدأ يستلزم خبرا يبني عليه ويتم مع ،وقد يتعداه إلى استلزام مفعول، أو وظائف أخرى 

ولكن طولها مرهون بعدم خروجها  ،الفائدة، وقد تمتد السععععععععلسععععععععلة الكالمية مع كال املركبين

عن املسععععععاحة التي تسععععععيطر عليها النواة، بمعنى آخر: أن تظل هذه الوحدات سععععععابحة في فلك 

 هذه النواة.

واملالحظ أن لكععل وحععدة من وحععدات املركبين عالمععات تميزه، تكون في آخر حرف من  

لك على الوظيفة التي تشععععععععععععغلها ت -في األغلب-الكلمات املكونة، هذه العالمات هي حركات تدل 

الوحعععععدة، والتي ال تلبعععععث أن تزول بزوال  الحركعععععة، وبتتبع مختلف التراكيعععععب العربيعععععة وفق 

نجعععد أنعععه كلمعععا اسععععععععععععتبعععدلنعععا  ،تركيعععب( ومحور عمودي )االسععععععععععععتبعععدال(محورين، محور أفقي )ال

عنصععرا بعنصععر، فإن هذا االسععتبدال يؤثر على بقية العناصععر املكونة للتركيب، فقد تضععاف 

فاملبتدأ والخبر يكونان مرفوعين، لكن بمجرد إضافة عنصر  ،مستلزمات، وقد تحذف أخرى 

النصععععععععععععب تاركا حركة الرفع، واألمر نفسععععععععععععه مع التوكيد )إّن( مثال نجد أّن املبتدأ يأخذ حركة 

الخبر الذي يتغير إلى النصب كذلك بإدخعال الفععل )كان( مثال، فالتركيب إذن تتأثعر عناصره 

أو يضعععععاف يقتضعععععني سعععععمات وتطالبات معينة تتجلى في  ،بعضعععععها ببعض، وكل عنصعععععر يحذف

 التغيرات التي تطال التركيب.

سعععععععععتقراء واسععععععععععة إلى دور هذه الحركة االسعععععععععتلزامية بين وقد تنبه النحاة بعد عملية ا      

ورأوا أنعه قعد يكون للوحعدات فيما بينها على مسععععععععععععتوى املضععععععععععععمون  ،مختلف وحعدات التركيعب

معنى أسعععععععععاسعععععععععا يفهم من تجاورها، ال يتغير على الّرغم من أّن صععععععععععيد التعبير يتخذ لنفسعععععععععه 

 ،ثل: )كان زيد قائما/ وإّن زيدا قائم(فعاملبتعدأ هو املبتعدأ والخبر هو الخبر في م ،عالمعات أخرى 

لكن الحركات تغيرت بوجود عنصععععععععععر مضععععععععععاف )كان/ إّن(، ورغم ذلك لم يؤّد ذلك إلى خلخلة 

وكان املطلوب منهم هو وضععععععععععع قاعدة تحفظ مسععععععععععتوى  ،إال أّن املواقع قد خلخلت ،الوظائف

بت وهي ما أوج املضعععمون، كما تحفظ مسعععتوى التعبير، فرأوا أن يسعععّموا املقتضعععيات عوامل،

 كون آخر الكلمة يحمل تلك الحركة املعينة. 
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ل: إّن املطلوب هو يقالرؤية سععععععععتكون على حسععععععععاب املضععععععععمون، فقد يقول قائل: إن هذه ا      

موهعععا، والشععععععععععععععّك أّن اسععععععععععععتعمعععالهعععا على منوال 
ّ
الحفعععاظ على لغعععة العرب كمعععا يسععععععععععععتعملهعععا متكل

خصعععععععععوصعععععععععا وأنها ال تقّوض الكيان  ،أنهأو ينقص من شععععععععع ،االسععععععععتعمال العربي ال يغفل املعنى

كلي
ّ

فالكلمة إذا اقتضععععععععاها فعل وأسععععععععندت إليه كانت مرفوعة، وإذا نصععععععععبناها فإّما أن  ،الشعععععععع

تكون خطعععأ ال داللعععة لهعععا إال في ذهنيعععة منجزهعععا، أو تكون حعععاملعععة لوظيفعععة أخرى كعععاملفعول بعععه 

 مثال.

أتلف من خاللها  الكلم لتشععععععععععععكيل إن املطلوب من الّنحو هو أن يوضععععععععععععّ  املقاييس التي ي        

الكالم، وفقا ملا هي عليه لغة العرب، وهذه الرؤية حفرت لنفسها كيانا تجريديا، استطاع أن 

يمّيز بين حركعععات مقتضعععععععععععععاة يوجإهعععا التركيعععب، وبين حركعععات ال يوجإهعععا التركيعععب، تكون لغرض 

 ،يانات التجريديةوإذا وقعت إحدى الكلمات في إحدى الك ،أو ما شعععابه ذلك ،تسعععهيل النطق

 ،حععاولوا إرجععاعهععا إليهععا كمععا لو كععانععت كلمععة ظععاهرة موجودة ،وكععانععت غععائبععة العالمععة األعرابيععة

وهعععذا يخّص املبنيعععات التي تحعععل محعععل املعربعععات و بعض الكلمعععات املقعععدر التي تقعععدر حركتهعععا 

 ىلسعععععععبب من األسعععععععباب، قال سعععععععيبوبه: "هذا باب مجاري أواخر الكلم  العربية، وهي تجري عل

نما وإ ،ثمانية مجاري :على النصعععععععب والجر والرفع والجزم، والفتل والضعععععععم والكسعععععععر والوقف

 -ذكرت لعك ثمعانيعة مجعار ألفرق بين معا يعدخلعه ضععععععععععععرب من هذه األربعة ملا يحدث فيه العامل 

وبين معا يبنى عليه الحرف بناء ال يزول عنه لغير شععععععععععععنيء  -وليس شععععععععععععنيء منهعا إال وهو يزول عنعه

ثم يوضعععّ  الكلم التي يدخلها  ،(13، صعععفحة 1893)سعععيبويه،  من العوامل "أحدث فيه ذلك 

اإلعراب قائال: "فالرفع والجر والنصععععععب والجزم لحروف اإلعراب، وحروف اإلعراب ل سععععععماء 

واألسعععععععععععماء املضعععععععععععارعة ألسعععععععععععماء الفاعلين... وأما الفتل والكسعععععععععععر والضعععععععععععم والوقف  ،املتمكنة

وال فعل مما جاء ملعنى ليس غير  ،فل سعععععععماء غير املتمكنة املضعععععععارعة عندهم  ما ليس باسعععععععم

نحو: سعععععععوف وقد، ول فعال التي تجري مجرى املضعععععععارعة وللحروف التي ليسعععععععت بأسعععععععماء وال 

و يزيد اإلمام عبد القاهر  ،(15-13، الصعععععفحات 1893)سععععيبويه،  أفعال ولم تجيء إال ملعنى"

الجرجاني األمر توضيحا فيقول: "إّن آخر الكلمة قد يختلف وال يكون ذلك االختالف إعرابا، 

بيععان هععذا أنععك تقول: )أخععذت من زيععد( فيكون النون سعععععععععععععاكنععا ثم تقول :)أخععذت من الرجععل( 
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 فتوحا، وتقول )من ابنك( فيكون مكسععععععورا ،فهذا اختالف كما ترى وليس بإعراب"فيصعععععير م

ثم ينهي عرضععععععععه بوضععععععععع شععععععععرائط ل عراب قائال: "أحدها:  ،(88، صععععععععفحة 1892)الجرجاني، 

لعوامل ا االختالف، والثعانيعة: أن يكون االختالف في آخر الكلمة، و الثالثة: أن يكون باختالف

وهععذه العوامععل إنمععا هي في الحقيقععة مقتضععععععععععععيععات إذا  ،(177، صععععععععععععفحععة 1892)الجرجععاني،  "

ذكرت في التركيععب اسععععععععععععتلزمععت نمطععا معينععا، فععالرؤيععة العععامليععة وفق هععذا املنظور لم تكسععععععععععععر 

ه بين املعاني املشكلة، وبإجماع النحويين حين أوردوا " أن اإلعراب إنما دخل الكالم ليفصل 

،  )الزجاجي وسعععععععععائر ذلك من املعاني" ،يدل على الفاعل واملفعول واملضعععععععععاف و املضعععععععععاف إليه

ثم  ،بععععل حععععافظ عليهععععا دون أن يخععععل بععععالحركععععات التي ال تحمععععل داللععععة ،(00، صععععععععععععفحععععة 1891

حصععععععععععروا مختلف العوامل ومرتكز نظرهم دوما هو النواة اإلسععععععععععنادية جاعلين الفعععععععععععععععععععععععل هو 

ي ويطلإهععا بحركععاتهععا املميزة، واالبتععداء هو العععامععل ف ،العععامععل في الجملععة الفعليععة ألنععه يقتضععععععععععععيهععا

ر وععامعل املبتعدأ مع املبتععدأ يعمالن في الخب ،املبتعدإ ألّن املقتضععععععععععععني اللفظي قعد زال أو لم يعذكر

نهما يقتضيانه ويطلبانه، وبما أن الفعل له مقتضيات متعددة فقد جعلوه أصل العوامل، أل

كمععا  ،واألمر نفسععععععععععععه مع بعض الحروف ،ومعا عمعل من األسععععععععععععمعاء فمن جهعة مشععععععععععععابهتعه للفعععل

 وما أعرب من األفعال ،جعلوا األصععععععععععععل في اإلعراب ل سععععععععععععماء ألنها الحاملة للّدالالت املختلفة

بفضعععل العامل نجدهم وضععععوا أبوابا نحوية متعددة مثل: إن وأخواتها،  وهكذا ،حملوه عليها

 ،كان وأخواتها، ظّن وأخواتها... ومزجوها مع األبواب النحوية الحاملة للوظيفة مثل املفعولية

و... حتى اسععتطاعوا تقديم نظرية نحوية متماسععكة تسعع ى إلى الحفاظ على صعععيد  ،والحالية

  .وفقا ملا تكلمت به العرب ،لتعبيراملضمون بالحفاظ على صعيد ا

يمكننععععا أن نزعم "أّن نظريععععة اإلعراب والبنععععاء، ونظععععام العوامععععل الععععذي  وتبعععععا ملععععا أوردنععععاه       

يرها وميزوا بينها وبين غ ،افترضععععه القدماء وضععععبطوا بمقتضععععاه الوظائف النحوية األسععععاسععععية

من فضعععععععععععالت وتوابع تبدو بمقتضعععععععععععنى فرض ران  ذات كفاية وصععععععععععععفية ال تنكر، وأنها مالئمة 

لشعععععكل املضعععععمون في اللسعععععان العربي، ولعل هذا السعععععبب هو الذي يفسعععععر  جز ناقدي التراث 

)املجدوب،  عن اسععععععععععتبدال نظام العوامل بجهاز تفسععععععععععيري يعوضععععععععععهم رغم شععععععععععّدة نقدهم له"

 .(323، صفحة 1889
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 تطبيقات العامل في كتاب األمالي البن الحاجب: -3

 التي كانت تحكم توّجعه نحاتنا في إبرازهم ملا عرف عندهم بنظرية                
َ
عرضنا آنفا الرؤيعة

العامل، وهي رؤية أّسست لكيانها انطالقا من الّنظر في التركيب الذي هو عمدة الكالم املفيد، 

هم الكّل منطلق الّنحاة جعلوا من الكالم العربي ميدان االشتغال والتتبع، فكانوهذا يعني أن 

التواصلي، ثم درجوا إلى تناول الجزء طلبا لفهم هذا الكل، ذلك أن فهم الكل مبني ومحكوم 

بفهم الجزء، ولكي يفهم جيدا أن نظرية العامل في النحو العربي ليست من قبيل االبتداع 

لرؤية االقسري على اللغة، بل هي من نتاج النظر في هذا الكل التواصلي نورد تفسيرا إلمام 

التأصيليةا اإلمام ابن جني حيث يقول: " إنما قال النحويون، عامل لفظي، وعامل معنوي 

ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه كع:مررت بزيد، وليت عمرا قائم، وبعضه 

يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع املبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع 

 . (111، صفحة 1888)ابن جني،  ذا ظاهر األمر وعليه صفحة القول"االسم، ه

فالعامل إذا مربوط بثنائية: )وجود/ ال وجود( عنصر ما داخل التركيب، ويستلزم كل 

جزء من هذه الثنائية أثرا غير الذي يتركه الجزء ا خر، وقد يكون لعملية االستبدال أثرها 

الكبير في فهم هذه النظرية، ذلك أنه باستبدال عنصر مكان عنصر آخر نجد التركيب كله 

يتأثر بهذا االستبدال، وبهذه الطريقة تمكن نحاة العربية من ضبط مختلف املؤثرات التي 

وقد رئي  بوجودها تترك أثرا معينا، وبغيابها تترك أثرا آخر غير األثر الذي تركته وهي حاضرة،

التأثر تغيرات تلحق أحوال أواخر الكلم، فسموا هذه التغيرات إعرابا، وسموا الذي أن لهذا 

 بسببه يحدث التغير عامال، وصار كالهما من األمور املضبوطة املقعد لها. 

وتعد نظرية العامل نظرية ذات بعدين مهمين، فهي وسيلة ُيضمن من خاللها توجيه     

 ملا عليه ا
 
للغة الفصيحة، ثم هي وسيلة من وسائل فهم معاني حركات أواخر الكلم وفقا

 النحو، وضابط تعليلي تفسيري لتوجيه الوظائف والدالالت. 

 وقد اختلف علماء العربية في تعريفهم للعامل، و يمكن إيجاز تعاريفهم في ثالثة هي أشهرها   

 :(20، صفحة 1892)عبده ، 
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 هذا التعريف البن الحاجب في كافيته، واملالحظ ،تقوم املعنى املقتضني ل عراب()ما به ي -/1

 في وجود اإلعراب، فالفاعلية معنى يقتضني الرفع، 
 
أن هذا التعريف يجعل املعنى سببا

صحيحة  وإن كانت -واملفعولية معنى يقتضني النصب، ويمكن الرد على هذه الرؤية بأنها رؤية 

عرة في احتوا ها لجميع العالمات اإلعرابية، أو بعبارة أخرى تنطبق على في مضمونها، لكنها قاص

 ه.الفعل املضارع ال معنى يقتضي الوظائف التي تؤد ها األسماء فقط، ذلك أن الجزم في آخر

(، هذا التعريف  -2
 
، أو ساكنا

 
، أو مجرورا

 
، أو منصوبا

 
)ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا

ذكره في شرحه ملتن العوامل املائة للجرجاني، ما يؤخذ على هذا للشيخ خالد األزهري، 

 التعريف أنه تعريف عام، إذ يندرج تحته املناسبة، والتقاء الساكنين ...

)ما أثر في آخر الكلمة أثرا له تعلق باملعنى التركيئي(، ذكره ابن مالك في شرحه للتسهيل،  -3

السابقين، فهو شامل لجميع العوامل، واملالحظ أن هذا التعريف أدق من التعريفين 

ومخصص باألثر الذي يتطلبه املعنى التركيئي، فيخرج ما جاء ملناسبة، أو التقاء ساكنين، 

 أو...

إن العامل واإلعراب وجهان لعملة واحدة، فال إعراب بال عامل، وال عامل بال إعراب،      

 عن الحركة في حال غيابها، وكذا وقد كان من نتائج استيعاب هذا التالزم واإليمان به 
ُ
البحث

البحث عن العامل حال غيابه، فنتج عن األول ما عرف باإلعراب التقديري، واإلعراب املحلي، 

ونتج عن الثاني إضمار العامل وعدم ظهوره، ولكل مكانه ومواضعه، ولم يتوقفوا عند هذا 

ته، حركات تقعيداتهم ها الحد بل صبغوا هذه الرؤية بصبغة تفسيرية توّض  كل حركة من

فاألصل في الحركة الظهور، واألصل في الكلمة أن تكون صحيحة ا خر، لكن قد يكسر هذان 

ه وجه البد أن يكون ل -عند نحاتنا-األصالن، لكنهمعا يظالن مجذوبين إلى هذا األصعل، والفرع 

ط ي خروجه يظل مربو يبرر فرعيته، ومن ثّم فالفرع ال يخرج عن هذا األصعل إال لعلعة، وهو ف

الوشائج بهذا األصل الذي انحرف عنه، ونجدهم كذلك يحددون الكلم التي يؤثر عليها 

العامل، وتظهر عليها الحركة، ويحددون الكلم التي يؤثر عليها العامل باعتبار املوقعية وال 

ف الحرو تظهر عليها الحركةا قال اإلمام الجرجاني: "أصل األسماء اإلعراب، وأصل األفعال و 
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البناء، ألجل أن االسم يكون فيه معان توجب االختالف، كالفاعلية و املفعولية، فلو لم تأت 

باالختالف لم يفصل بين املقاصد، وليس كذلك األفعال والحروف، ألنها تدّل بصيغتها على 

معانيها، أال ترى أن ضرب للماضني، وسيضرب للمستقبل، وكذا )من( البتداء الغاية، وليس 

ا شنيء من املعاني التي توجب اختالف اللفعظ،...، ثم إن االسعم قد دخل على الحرف في فيه

، صفحة 1892)الجرجاني،  البنعاء، والفععل على االسم في اإلعراب، وكل ذلك ألجل املشابهة"

 ي ال يكون فيها مستحقا،، فهم بهذا حددوا مواضع استحقاقية اإلعراب، واملواضع الت(179

وإذا وجد شبه بين املوضعين حمل أحدهما على ا خر، والتقسيم نفسه ينسحب على 

العامل، فاألصعل في العمل ل فعال، وقد يعمل االسم إذا شابه الفعل، وهذا إنما يكون في 

ة غاسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشإهة، وأسماء التفضيل، واملصادر وصيغ املبال

 ...، فالعمل في األسماء فرع وليس بأصل. أما الحروف فيعمل منها املختص.

هذه العوامل سماها نحاة العربية بالعوامل اللفظية، وهي عوامل يمكن أن تتناوب  

مع عوامل أخرى ال تظهر لفظا لكنها تترك أثرا في آخر الكلمة، أو قل إنها نتاج غياب هذه 

وضبطت في عاملين: اصطل  على األول ، لعوامل باملعنويةية، سميت هذه االعوامل اللفظ

مصطل  االبتداء، وهو عامل يعمل في املبتدأ والخبر، يظهر إذا غابت النواسخ الخاصة 

بدخولها على املبتدأ و الخبر ) إن وأخواتها، كان وأخواتها...(، أما ا خر فاصطل  عليه مصطل  

ويعنى بالتجردا التجرد من الناصب والجازم التجرد، وهو مخصوص بدخوله على األفعال، 

)يتناوب مع النواصب والجوازم، فإذا غابت ظهر، وإذا ظهرت غاب(، وقد حاول بعض النحاة 

حصر هذه العوامل )اللفظية، واملعنوية( فبلغ بها املائة، كما هو الحال مع عبد القاهر 

ا ظية ومعنوية، اللفظية منهالجرجاني في كتابه: العوامل املائة، حيث قّسمها قسمين: لف

تنقسم إلى سماعية، وقياسية، الّسماعية هي ما سمعت عن العرب وال يجوز أن يقاس عليها 

غيرها كع:حروف الجر، والحروف املشبه بالفعل،...، ذلك أنها ذات صورة ثابتة، كما أّن داللتها 

 عن العرب إال أنه يقاس العامة قاّرة مسبوكة )ثابتة(، أّما اللفظية القياسية فهي ما سمعت

عليها غيرها، نظرا لعدم حصريتها من جهة، ولتنوعها بحسب تنوع امللفوظ، هذا بالنسبة 

كما يسّميها بعض  -أما العوامل املعنوية فهي عوامل معدومة الذكر، أو   للعوامل اللفظية،
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احدا و  -كما في كتاب العوامل املائة  -يبلغ عدد العوامل اللفظية ، الصفرية –الباحثين 

، صفحة 1899)الجرجاني، العوامل املائة النحوية في أصول علم العربية،  وتسعين عامال

اني: لثا– ،األول: الفعل على اإلطالق-أما العوامل اللفظية القياسية، فعددها سبعة هي ، (90

 - ،الخامس: املصدر - ،الرابع: الصفة املشإهة - ،الثالث: اسم املفعول  - ،اسم الفاعل

 .(217، صفحة 1898)عيد،  السابع: االسم التام - ،السادس: االسم املضاف

رة تكاد ، وهي نظمالياأل كتاب والذي  همنا هاهنا هو تتبع النظرة الحاجبية للعامل من خالل    

تصب مع كل ما تحمله من آراء ذاتية في وادي البصريين، فهي ال تكاد تخالفهم إال قليال. وبما 

فاألمالي التي نإهت إلى قضية العامل يجدها القارئ  ،أن هذه األمالي ذات موضوعات متفرقة

ال يجد  ن املطلعمتوزعة ومتفرقة كذلك إال أنها تجتمع في نقطة هدفها تعلي ي بحت، ذلك أ

عرضا لجميع العوامل، بل يجد بعضها فقط، مما عسر فهمه على الطلبة، وغمض، واحتاج 

 إلى بسط وبيان، وقد قمنا باستقرا ها وتتبعها، فوجدنا أن: 

العامل عند ابن الحاجب مرتبط باملعنى الذي يقتضيه التركيب، واملعاني التي يقتضيها  -/1   

بحسب الوحدات املكّونة له، وبحسب املعنى العام الذي جاء هذا التركيب تتعدد، وتتنوع 

ابن ) التركيب لتوصيله وتبليغه، قال ابن الحاجب: "العامل ما به يتقوم املعنى املقتضني"

فقال:" التقوم نحو  ،، وقد حاول الرضني توضيل معنى التقوم(941، صفحة 2777الحاجب، 

ا من قيام العرض بالجوهر، فإن معنى الفاعلية، واملفعولية، واإلضافة: كون الكلمة عمدة، 

أو فضلة، أو مضافا إليها، وهي كاألعراض القائمة بالعمدة، والفضلة، واملضاف إليه، بسبب 

ومعنى كالم الّرضنّي هو أن العامل يكون  ،(15، صفحة 1889)األستراباذي،  توّسط العامل"

سببا في إيجاد املعنى النحوي في كلمة ما داخل التركيب، أي أّن املعاني النحوية تكون خامدة، 

فإذا جاءت العوامل حركتها وأبرزتها بتعضيد من الصورة اللفظية للتركيب، وهناك مصطل  

واالقتضاء االستلزام، فلكّل معنى نحوي  آخر ذو أهمية كمية كبيرة، وهو قوله )املقتضني(،

استلزام لحركة معينة، ذلك أن املعنى النحوي املظهر بوجود العامل يدل عليه بهذه الحركة، 

ويقّسم ابن الحاجب االقتضاء ضربين: "اقتضاء وجودي، واقتضاء عقلي، فالعقلي مثل: 

راكبا ألنه البد له في ضربت زيدا، والوجودي مثل: ضربت يوم الجمعة ومكانك، وجاء زيد 



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

1(1), (2021), 668-688 681 

الوجود من حال، وزمان، ومكان، وأما قولهم: ضربت ضربا، فمن القسم الوجودي باعتبار 

ويبدو أن الفرق بينهمعا هو أن  ،(942، صفحة 2777)ابن الحاجب،  التأكيد، وبيان النوع"

يفهم عقال أنه البعد من وجود مضروب، أما العقلي يفهم متى ذكر العامعل، ففي )ضربت( 

تقييده بالظرف أو الحال، أو املفعول املطلق فال يستلزمها عقال، بل كل تقييد يضاف إلى 

معطى خارجي يفهم من خالله ال إلى معطى عقلي، عبر عنه ابن الحاجب باالقتضاء الوجودي، 

 في آخر املعمول . ولكن ما عالقة هذان املقتضيان باألثر الذي يتركه العامل 

الذي يبدو هو أن املعنى املقتضني قد يكون عقليا، وقد يكون وجوديا، بحسب الباب       

النحوي الذي يتطلبه العامل، ولكل باب حركته التي يتركها العامل، وبهذا يكون هذان 

 املقتضيان زيادة في التوضيل واإلبانة، ليس إال.

يتفق ابن الحاجب مع بقية النحاة في تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنوية، ويورد أن  -/2   

العوامل اللفظية "مطلقة على )كان( وأخواتها، وعلى )ظننت( وأخواتها، و)إن( وأخواتها، و)ما( 

يعني هذا الحصر، إذ  وال ،(911، صفحة 2777)ابن الحاجب،  الحجازية، وحروف الجر"

العوامل اللفظية أكثر من هاته املذكورة حسب ما عرضنا سابقا. أما العوامل املعنوية فلم 

يخصها بإمالء معين كما هو الحال مع العوامل اللفظية، ولكن يمكن للقارئ أن يستشفهعا في 

إلى  ال معنويا آخرثنايا التحليل، إال أن امللفت لالنتباه هاهنا أن ابن الحاجب يضيف عام

العاملين املتفق عليهما )التجرد واالبتداء(، هذا العامل هو )معنى الفعل(، ولتوضيل هذا 

 العامل نورد تحليله على شاهد املفصل، وهو قول الشاعر: 

ِديُد.            
َ
ُهْم ف

َ
ْيَنا ل

َ
ا َعل م 

ْ
ل
ُ
َواِلي َبِني َيِزيُد *** ظ

ْ
خ
َ
ُت أ

َ
ّبئ
ُ
 ن

ر في موضع الحال، وإما مفعول من أجله، و)لهم فديد(: جملة في موضع قال: "ظلما إما مصد

املفعول الثالث ... ومعنى البيت: أن هذا القائل يقول: أخبرت أن أخوالي املوصوفين بهذه 

الصفة لهم علينا صوت، وجلبة في حال كونهم ظاملين علينا أو ألجل ظلمهم، وكالهمعا 

في )لهم(، والعامل فيه ما في )لهم( من معنى الفعل، وهو ضعيف، أما الحعال ف نه من الضمير 

، صفحة 2777)ابن الحاجب،  عامل معنوي، وتقدم الحال على العامل املعنوي ضعيف"
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، ولعل املقصود بمعنى الفعل ما يتعلق به لهم )موجود، مستقر ...(، فإن كان املقصود (338

الحاجب مخالفا ملا اتفق عليه النحاة من أنه عامل لفظي، ذلك أن العامل يمكن هذا كان ابن 

 أن يحذف، أو يستغنى عنه أو...، أما إن كان املقصود شي ا آخر فاهلل أعلم باملراد واملقصود.

رفيتان، فهما اسمان البد أن 3
ّ
/ من املسائل التي اختلف في توجيه عاملها، )إذا ، ومتى( الظ

عنى نحوي، واملعنى النحوي ال بد أن يكون له عامل، وقد اتفق النحاة على أّن يكون لهما م

العامل في الظروف هو الواقع فيه، والذي يقع في الظرف هو الحدث، فيدخل الفعل 

ولكن هذا األمر ال يبدو واضحا مع  ،(597، صفحة 1897)ابن عقيل،  والوصف واملصدر

ابن الحاجب في عباب هذا االختالف متخذا لنفسه  ومتى( الظرفيتين، وقد خاض ،إذا)

ترجيحا اعتمد فيه على الدليل قال: "اختلف الناس في العامل في )إذا(، ومتى، فقيل: العامل 

وقيل العامل في )إذا( جواب الشرط، وفي )متى( الشرط، وهذا قول أكثر  ،فيهما فعل الشرط

وبعد ذكر هذا األمر إجماال يفصل وجهة ، (918، صفحة 2777)ابن الحاجب،  املحققين"

رط، والجزاء 
ّ
كل فريق قائال: "فوجه من قال: إّن العامل في )إذا( و)متى( فعل الشرط: ف ّن الش

نه جملة واحدة، أل  جملتان، وال يستقيم عمل الجزاء في اسم الشرط: ألنه يؤدي إلى أن يصير

، (918، صفحة 2777)ابن الحاجب،  إذا كان ظرفا له كان من تتمته، وال يكون جملة ثانية"

ن ومتى( معمولتي ،فالفريق األول جعل من التركيب معيارا للتوجيها حيث رأى أن جعل )إذا

لفعل الشرط يفضني إلى جعلهما جزءا ال يتجزأ من جملة فعل الشرط، وهذا يقود إلى أنه 

 يكون لدينا جملة واحدة ال جملتان، ومعلوم أن الشرط والجزاء جملتان تربط بينهما األداة

ي فقد ذهب إلى أن العامل جواب الشرط، أما الفريق الثان ،(112، صفحة 1881)ابن هشام، 

ووجهه عندهم: "أن هذه األسماء مضافة في املعنى إلى شروطها، وإذا كانت كذلك استحال 

عمل املضاف إليه في املضاف ل ال يؤدي إلى أن يكون عامال ومعموال من جهة واحدة وإذا بطل 

فالفريق الثاني ، (918، صفحة 2777)ابن الحاجب،  أن يكون العامل الشرط تعيين الجزاء"

اعتمد على قاعدة من قواعد التوجيها وهو أّن العامل ال يكون عامال ومعموال من جهة 

واحدة، ذلك أن ما بعدهاا أي جملة الشرط، يكون في محل جر باإلضافعة، والعامل فيه ما 

 وفي ،ى أّن "العامل في )إذا( جواب الشرطقبلعه من ظرف، كما يعرض لفريق ثالث ذهب إل
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م اإلضافة في )إذا( وضعفه في )متى( رط، وهو قول أكثر الناس، قوة توهُّ
ّ
نه ملا أل  ،)متى( الش

رأى أن )إذا( ال تكون إال للوقت املعين توهم وجوب اإلضافة ليحصل التعيين كقعولك: إذا 

طلعت الشمس آتيك، كأنك قلت: حين تطلع الشمس آتيك، وملا رأى أن )متى( للوقت املإهم، 

  .(907، صفحة 2777ب، )ابن الحاج لم يقو عنده وهم اإلضافة، فكان العامل الشرط"

رط فيهما جميعا"
ّ
 وبعد هذا العرض يذكر ابن الحاجب رأيه قائال:" والّصحيل أّن العامل الش

وقد بنى رأيه على أنه "ما توهم من اإلضافة في )إذا(،  ،(907، صفحة 2777)ابن الحاجب، 

، فابن (907، صفحة 2777)ابن الحاجب،  وانتفائه في )متى(، أو فيهما جميعا غير صحيل"

الحاجب نفى إضافة هذين األداتين، ولكن كيف يكون ذلك  يجيب ابن الحاجب "أما توهمهم 

يَّ َرُجٍل في )متى( فب
َ
عيد، ألنها ليست لتعيين فيتوهم ذلك، وإنما هي ل بهام، وألنه قد ثبت: أ

ي أكرمه، بنصب )أي( والعامل الشرط باتفاق، فوجب أن يكون ذلك كذلك"
ّ
ابن ) تكرْم فإن

واملالحعظ أن ابن الحاجعب في توضيل رأيه يعتمد على  ،(907، صفحة 2777الحاجب، 

قياسني  وطريق ،طريقينا طريق معنويا وهو كون أّن )متى( ل بهام وليست لتعين وقت معين

)قياس متى الشرطية بأي الشرطية(، وهو بهذا يخالف رأي أكثر النحويين، ويدعونا إلى إعادة 

 تعيينه، أو ما يمكن تعيينعه، وهو ما ال يتوفعرالنظر في إضافة الظروف، فيضاف منها ما يراد 

في )متى(، أما )إذا( فيبررها بقوله: "ال يلزم من تعيين شرطها إضافتها إليها ألنا لسنا نعني 

بالتعيين إال أنه الزم أن يكون واقعا، ال أن الظرف يقتضني أن يكون مضافا إليه، فلم يلزم من 

وهو بهذا يكون قد  ،(907، صفحة 2777)ابن الحاجب،  كونه معينا إضافة الظرف إليه"

أبطل أن يكون عامال معموال من جهة واحدة، ويبقى عليه إبطال أن يكون العامل جواب 

الشرط، وهو ما يوّضحه في قوله: "لو تعين الجزاء للعمل لوجب أن يكون جملة واحدة، وقد 

التزم ذكرهما لربط الشرط بينهما، وعلى تقدير أن يكون عامال ال  ثبت أنهما جملتان، وإنما

يكون جملتين، فال يكون الربط ألجل الشرط، وإنما يكون ألجل عمل الجزاء في ظرفه، والوجه 

الثاني هو: أنه لو كان مضافا لم يكن للظرف عامل في كثير من املواضع كقولك: إذا أكرمتني 

ليوم أكرمتك غدا، أال ترى أن قولك: فإني أكرمك، ال يستقيم فإني أكرمك، أو إذا أكرمتني ا

عمله فيما قبله، ألن ما في حيز الفاء ال يعمل فيما قبلها، وفي املسألة الثانية لو كان العامل 
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الجزاء ألدى إلى خالف املعقول، ألن )اليوم( مبين لع)إذا(، )وغدا( ظرف للجزاء، فلو جعل 

يكون اليوم وجب أن يكون الغد هو اليوم، وذلك باطل"، ويقول  عامال في )إذا(، وقد تعين أن

بعد هذا الحوار التفنيدي: "وإذا تقرر ذلك ثبعت أن العمعل في أسماء الشروط كلها فعل 

 .(901، صفحة 2777)ابن الحاجب،  الشرط ال الجزاء"

 لكن ابن الحاجب في تحليله الشاهد املفصل: 

ْضَحى َجِليُدَها.          
َ
ْهَباُء أ  الشَّ

ُ
ة
َ
ْيل
َّ
ا الل

َ
ِني َحَسُن الِقَرى***ِإذ نَّ

َ
ِتي أ

َ
َعال

َ
 َوِمْن ف

ال يعتمد على هذا الترجيل الذي خلص إليه، بل يورد املذهبين األولين، وما يستلزمه من 

العامل فيها فيجيء على الخالف في أّن العامل في )إذا( فعلها  تقدير عن كل توجيه، قال: "وأما

وجواب الشرط  ،دّل عليه: حسن القرى  ،أو جوابها، فإن كان جوابها فتقديره: َحُسَن قراي

)ابن  يحذف إذا تقدم ما يدل عليه، كقولك: آتيك إن تأتني، وإن كان شرطها فواض "

 .(280، صفحة 2777الحاجب، 

أنه إذا وجد العامل، واختفى املعمول فالبّد من  -عند نحاة العربية  -/ من القواعد املقررة 4 

تقديره، والعكس بالعكس، ومنها أنه ال يحوز اجتماع عاملين على معمول واحد، ومنها عدم 

ير من ين يظن كثجواز العمل مرتين في باب واحد. هذه القواعد أنتجت في الدرس النحوي باب

املحدثين أن الخوض فيها ال طائل منه، هما باب االشتغال والّتنازع، فاالشتغال منع فيه أن 

يعمل العامل في ضميره، وفيه )االسم الظاهر(، وعليه فال بد من تقدير عامل قريب الداللة 

لة الأو مساو للعامل الذي عمل في الضمير، ولكن هل التقدير وعدمه سّيان في توضيل د

امللفوظ ، هذه القضية فيها نظر وتحتاج إلى بسط ليس هذا محله، وسأعمل على مناقشة 

قال  ،باب التنازع ألنه باب أساسه العمل فكان هذا املوضع أليق به، وأجدر بإيراده، وتناوله

ابن الحاجب: "قد تقرر أن إعمال كل واحد من الفعلين املوجهين إلى ظاهر واحد في املعنى 

إال أن اختيار البصريين إعمال الثاني، والكوفيين األول، ومعنى إعماله فيه أن تجعله جائز، 

، 2777)ابن الحاجب،  معربا بما يقتضيه تعلقه به من رفع أو نصب، أو خفض بحرف جر"

ولكّل مذهب وجهة نظر خاصة به، فالكوفيون اختاروا إعمال األول ألن الفعل  ،(480صفحة 

األول سابق الفعل الثاني، وهو صال  للعمل كالفعل الثاني، إال أنه ملا كان مبدوءا به كان 

أما البصريون  ،(87، صفحة 1889)ابن األنباري،  إعماله أولى لقوة االبتداء والعناية به"
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ماله وليس في إع ،فاختاروا إعمال الثاني ألن "الفعل الثاني أقرب إلى االسم من الفعل األول 

ويوض  ابن  ،(83، صفحة 1889)ابن األنباري،  فكان إعماله أولى" ،دون األول نقض معنى 

أتي على ثم ي ،لب وتعالق تكون الحركة دليال عليهالحاجب أّن اإلعمال هو أن يجعل بينهما تطا

ذكر القاعدة العاملية التي أنتجت هذا الباب فيقول : "فإذا أعملت أحدهما فيه لم يجز أن 

، )ابن الحاجب فالبد أن يكون متعلق ا خر مضمرا، أو محذوفا، أو مظهرا " ،تعمل ا خر فيه 

فاملعمول البد أن يكون معموال لعامل واحد ال لعاملين: وبعد هذا تأتي  ،(480، صفحة 2777

 ،ماذا يترتب على ا خر ،أي إذا أعملت أحدهما  ،وكذا صور إعمال الثاني ،صور إعمال األول 

 قال: "فإن أعمل الثاني لم يخل األول من أن يكون موجها على جهة الفاعلية أو املفعولية"

واختلف في توجيهه على جهة الفاعلية على ثالثة  ،(480، صفحة 2777)ابن الحاجب، 

 مذاهب: 

 ،على وفق الظاهر فتقول: ضرباني وضربت الزيدين -ويرى بأنه املختار من بينها-اإلضمار  -(1) 

 فالفاعل في املعمول األول ضمير يعود على )الزيدين (

فتقول: ضربني  ،وال يحوز إضماره قبل الذكر )وهو مذهب الكسائي( ،يحذفأن  -(2) 

هذا املذهب يضعفه ابن الحاجب من حيث إنه لم يثبت في كالم العرب  ،وضربت الزيدين

، صفحة 2777)ابن الحاجب،  خالفا ل ضمار قبل الذكر فإنه وارد لغرض ،حذف الفاعل

489). 

وإما  ،ويوجب إما "اإلظهار فيهما ،وال الحذف ،مذهب الفراء وهو أنه ال يجوز اإلضمار -(3)

أما إن كان موجها على جهة املفعولية فيجوز حذفه إن  ،واإلضمار في الثاني ،اإلظهعار في األول 

ألنهم في غنية عن أن يضمروا قبل الذكر  ،كان معه ما يسوغ ذلك مثل: ضربت وضربني زيد

أما إن كان مما ال يسوغ  ،ولذلك ضعف مذهب من أضمره من املتأخرين ،ونه فضلةمع ك

والثالث من باب أعلمت وجب اإلتيان به مظهرا  ،حذفه كاملفعول الثاني من باب علمت

لمته إياه وأع ،وكقولك: أعلمني زيد عمرا منطلقا  ،وظننت زيدا منطلقا ،كقولك: ظنني منطلقا

 .(489، صفحة 2777)ابن الحاجب،  منطلقا"

فال يخلو الثاني من أن يكون موجها على جهة الفاعلية أو  ،واألمر نفسه مع إعمال األول  

"فإن كان موجها على جهة الفاعلية وجب إضماره اتفاقا على وفق الظاهر كقولك  ،املفعولية

 ،وذلك لخلوه مما يضعفه ،(489، صفحة 2777)ابن الحاجب،  : ضربت و ضرباني الزيدين"



 الزايدي بودرامة/ العمري صوشة                                                        العامل وتطبيقاته عند النحاة العرب   

كان أدّل ف ،أما إن كان موجها على جهة املفعولية "فاملختار اإلضمار ألنه ممكن واملعنى عليه

كما يجوز أن تقول: ضربت من غير ،ويجوز الحذف ألنه فضلة  ،على املعنى  وأنفى ل لباس

فأما إذا منع وجب  ،وهذا كله إذا لم يمنع مانع من اإلضمار والحذف ،أن تذكر املفعول 

 .(488، صفحة 2777)ابن الحاجب،  اإلظهار"

فمدار توجيه العامل متابعة الكالم، ومراعاة الصنعة، وعدم نقض املعنى واختالله أو  

 لبسه، وهو ما يجده القارئ مراعى في هذا الباب. 

عمل وقد ينوب عنه ما ي ،/  يتفق ابن الحاجب مع بقية النحاة في أن األصل في العمل للفعل5

واملبالغة. ولذلك يورد أن لفظ )جاللها(  ،واملفعول  ،من ذلك: املصدر، واسم الفاعل ،عمله

 من شاهد املفصل: 

ج  الخوالِف أْعَقال.               
ّ
ها *** وليس بوال

َ
 إليَها جالل

 
اسا بَّ

َ
ا الَحْرِب ل

َ
 أخ

منصوب بقوله: لباسا، موردا ما ذكره سيبويه في هذه املسألة، قال: "وأجروا اسم الفاعل   

، صفحة 2777)ابن الحاجب،  مر مجراه إذا كان على بناء فاعل"إذا أرادوا أن يبالغوا في األ 

عمل وهو ي ،ولذلك فهي تعمل عمله ،فصيغة املبالغة هي اسم فاعل مبالغ في حدثه ،(318

مثال  ،واألمر نفسه مع الّصفة املشإهة فهي تعمل عمل الفعل ،عمل الفعل بشروط معينة

 لفظة )الظهر( من قول الشاعر:  هذا توجيه

ُه َسَناُم.                   
َ
ْيَس ل

َ
ْهَر ل

َّ
َجبَّ الظ

َ
اِب َعْيٍش*** أ

َ
 َبْعَدُه ِبِذن

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 َون

ْهَر منصوب على التشبيه باملفعول، ونصب الظهر كنصب الوجه في قولك: 
َّ
َجبَّ الظ

َ
قال: "أ

، 2777)ابن الحاجب،  ى تشبيه املفعول"مررت برُجٍل َحَسِن الَوْجَه، وهي لغة فصيحة عل

ابن ) ويشترط في الصفة املشإهة "إذا أعملته أن تعمله فيما كان من سببه" ،(459صفحة 

ويقعّرر أّن الّصفة املشّإهة في العمل محمعولة على اسم  ،(518، صفحة 2777الحاجب، 

 الفاععل، يقول: "األصل في اإلعمال فيهما السم الفاعل، وحملت الصفة املشتإهة به عليه"

 .(082، صفحة 2777)ابن الحاجب، 

انسا( رفض أن تكون كلمة )القو أما اسم صفة التفضيل فيرى أنها ال تعمل في الظاهر، ولذلك 

 بالّسيوِف القواِنَسا. 
 
ْحَ ى للحقيقة ِمْنُهُم***وأضرَب منا

َ
رَّ َوأ

َ
ك
َ
 من قول الشاعر:         أ
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ْضَرَب( بل قّدر لها عامالا قال: "القوانسا منصوب بفعل مقّدر، كأنه 
َ
أن تكون معمولة لع)أ

اهر"س ل عما يضربون فقال: نضرب القوانسا، ألّن 
ّ
َعَل( ال يعمل في الظ

ْ
ف
َ
، )ابن الحاجب )أ

، 2777)ابن الحاجب،  أما اسما املكان والزمان فإنه ال عمل لها ،(411، صفحة 2777

 .(351صفحة 
 

  االستنتاج والتوصية

املتعلقة بنظرية العامل التي تعرض لها ابن الحاجب وعلى العموم فهذه جّل القضايا 

في كتعابعه األمعالي، ومعا يمكن قولعه: إن ابن الحعاجعب يمثل حلقة من حلقات اسععععععععععععتمرار الّدرس 

ادة البعاحثعة في املقعدمعات والنتائج دون إغفال ألّي 
َّ
 أنعه تميز بعذهنيتعه الوقع

ّ
النحوي العربي، إال

تحكم املعنى، حتى وإن بععععدا أن معظم األمر في  منهععععا، و دون إغفععععال كععععذلععععك للمعطيععععات التي

 الّصناعة ال إلى املعنى. قضية العامل يرجع إلى

 ويمكن بعد هذا تسجيل النقاط ا تية كنتيجة:

 .اإلعراب أصيل في اللغة العربية -1

 .العامل رؤية مأخوذة من منطق العربية، وال عالقة لها بالرؤية املنطقية األرسطية -2

ثنععائيععة وجود عنصععععععععععععر أو غيععابععه يؤدي إلى وجود حركععة بعينهععا أو أسعععععععععععععاس العععامععل هو  -3

 غيابها.

العوامععل منهععا مععا هو لفظي ومنهععا مععا هو معنوي، واملعنوي يلجععأ النحععاة إليععه إذا غعععاب  -4

 العامل اللفظي ووجدت الحركة املستلزمة لعامل.

 العامل موجه لداللة امللفوظ. -5

 نى الذي يحتمله امللفوظيخضع توجيه العامل وضبطه لضوابط الصناعة واملع -1

هنعاك فلسععععععععععععفة خاصععععععععععععة للنحاة في نظرهم للعامل ومعطياته، جلها ال يكاد يخرج عما  -0

 يفرضه منطق اللغة، واملنطق العقلي الناتج عن النظر فيها.

وال يسعععععععععععنا في األخير إال أن ننبه إلى أن موضععععععععععوع العامل وإن كان قديما فهو يحتاج إلى إعادة 

تقععديم بمععا يتوافق والعقععل املعععاصععععععععععععر، واملععدونععة النحويععة العربيععة تحيين، وإعععادة صععععععععععععيععاغععة و 

 القديمة ثرية جدا، تحتاج فقط إلى إعادة قراءة وصياغة وتمحيص.
 

 : املراجع
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البحث ستخلص م  
جامعة األمير  طالبالدراسة إلى الكشف عن مشكالت املحادثة باللغة العربية لدى عينة من  تهدف

ة أداة لجمع االستبانكما استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،  تبعاتو ، ، فرع فطاني / تايالند سونكال

وجهة نظر الطالب حول العوامل املؤثرة املتعلقة بالطالب هما  وتوصلت إلى نتائج  أهمها:البيانات واملعلومات، 

ثق بنفس ي عندما أتحدث بالعربية( ، والعوامل البيئة هما : ) : ) أنا ال أحتاج إلى التحدث بالعربية( و) ال أ

أسرتي ال يشجعني على الدراسة باللغة العربية( و) أسرتي ال يتكلمون معي بالعربية(، والعوامل املتعلقة 

بالجامعة هما : ) معلمو اللغة العربية يشرحون باللغة املحلية( و) زمالئي ال يتحدثون معي بالعربية(أنها 

مل مؤثرة  في عدم تعلم املحادثة باللغة العربية مما يسبب في إحداث مشكلة، وجود فروق ذات داللة عوا

بين استجابات أفراد عينة الدراسة )طالب( تعزى إلى )السنة الدراسية : أولى،  0.0.إحصائية عند مستوى 

عزى إلى ) عدد فعليات اللغة ثانية ، ثالثة، رابعة( سجلت الفروق لصالح ) السنة األولى( ، وفروق أيضا  ت

بالتزام معلمي اللغة العربية باملحادثة  فأكثر( ، وأوصت: 4فأكثر( سجلت لصالح ) 4، 3-1العربية : ال توجد، 

باللغة العربية مع بعضهم أو مع الطالب في الفصل وخارج الفصل،وعقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية 

لغة العربية للطالب،وإيجاد بيئة مالئمة لدراسة اللغة العربية من فصول لغير الناطقين بها ، ومخيمات ال

 ووسائل متطورة وحديثة، وتعزيز مشروع تبادل الطالب وخاصة مع الدول العربية.

ية العلوم اإلنسانية ،  كلعة األمير سونكال، جام: املشكالت، املحادثة، اللغة العربية الكلمات املفتاحية

 .العلوم اإلسالميةكلية ، واالجتماعية
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 وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا هللا خلق أشرف على والسالم والصالة هللا الحمد

ا﴿ وتعالى تبارك هللا يقول  َناه   ِإنَّ
ْ
نَزل

َ
ْرآًنا أ

 
ا ق ْم  َعَرِبيًّ

 
ك
َّ
َعل

َّ
وَن  ل

 
ْعِقل

َ
 اللغة وتشرفت ،(2 :يوسف ) ﴾ت

 هو وسلم عليه هللا صلى الرسول  وأن الدين ولغة الحديث ولغة للقرآن لغة جعلها هللا بأن العربية

 ومنذ األرض، وجه على الحية اللغات أقدم من العربية اللغة وتعد   بالضاد، نطق من أفصح

 وارتبطت اإلسالم بلغه ما وبلغت املعمورة أرجاء في العربية اللغة انتشرت األولى اإلسالم عصور 

 الدين لغة كونها عن فضال والحضارة سياسةوال واألدب العلم لغة فأصبحت املسلمين بحياة

 الكائنات من غيره عن اإلنسان تميز التي االجتماعية الظواهر أهم من اللغة تعد كما والعبادة،

 التي األداة وهي مشاعره، وإظهار رأيه وإبداء نفسه، عن للتعبير وسيلته فهي األخرى، الحية

 اآلخرين، مع التواصل يستطيع يقهاطر  وعن ومآربه، حوائجه تحقيق خاللها من يستطيع

 عن قوم كل بها يعبر أصوات هي اللغة"  جني ابن عرفه كما معه، يتواصوا أن اآلخرون ويستطيع

  العربية اللغة نالت وقد"،  أغراضهم
ً
  اهتماما

ً
 مشارق  في عظيم إقبال مع الحديث، العصر في كبيرا

 هذه تعليم في واملشكالت املعوقات ظهور  إلى كله ذلك أدى ثانية، كلغة تعلمها على ومغاربها األرض

  العربية باللغة املحادثة مشكالت: ومن أهم  تلك املشكالت  ؛ اللغة

 .التهوتساؤ  البحث مشكلةأوال : 

 واملرسلين، األنبياء خاتم لغة وهي اإلسالمية، الشعائر ولغة القرآن لغة هي العربية اللغة إن       

 كله ذلك جانب وإلى عام، بشكل اإلسالمي والتراث الدين، وشرائع اإلسالم نظام لفهم ووسيلة

 وغيرهم املسلمين لدى مكانتها واتخذت اإلسالمي،العالم  شعوب بين واالتصال التعامل لغة فإنها

 .عاملية لغة أصبحت حتى

 ةالديني واملعاهد املدارسفي  وظهرت إليه، اإلسالم دخل عندما تايالند إلى العربية اللغة وصلت

 عام العربية اللغة بتدريس بدأت التي سونكال األمير جامعة ذلك ضمن ومن ،جامعية وكليات

 العربية، اللغة تعليم في الجامعة عن الدراسات من العديد وأجريت الحالي، وقتنا حتى م9191

 شعبة في األساس ي مستوى  على العربية اللغة مادة عن م(2..2)فوتيه زينب األستاذة دراسة منها

 في م(2.13) تؤتيان مأنوساك األستاذ دراسةفرع فطاني ، و  كالنسو  األمير بجامعة العربية للغةا

،  فطاني فرع كالسون األمير جامعة اإلسالمية الدراسات كلية في العربية اللغة تعلم صعوبات

 التي املواد عن إما ؛ عام بشكل العربية اللغة على ركزت السابقة الدراسات معظم أن الحظوي

 املحادثة مهارة وضع ولكن الجامعة، في العربية اللغة تعلم صعوبات عن أو العربية باللغة تدرس

  مازال سونكال األمير جامعة في العربية اللغة تعليم برنامج في
ً
 إحدى املهارة هذه أن مع؛  غامضا
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 ومن، إلسالميةا الشعوب بين التواصل في بالغة بأهمية تحظى، و  اللغة تعلم في األساسية املهارات

مامشكالت األهمية جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال الرئيس ي اآلتي :  هذه منطلق

 ؟ تايالند/  فطاني فرع سونكال، األمير جامعة طالب من عينة املحادثة باللغة العربية لدى

 ويندرج تحته التساؤالت الفرعية اآلتية :

 ما مفهوم املحادثة؟ (1

 املحادثة؟ مهارة تعليم في ةاملتبع والوسائل الطرق  ما (2

 العربية باللغة في مشكالت املحادثةجامعة األمير سونكال فرع فطاني ما وجهة نظر طالب  (3

 والعوامل املؤثرة فيها ؟

 ؟بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيراتها  إحصائية داللة ذات هل توجد فروق (4

 :
ً
 .البحث أهدافثانيا

 :يلي ما قتحقي إلى البحث يهدف

 على مفهوم املحادثة التعرف  (1

  املحادثة مهارة تعليم في املتبعة والوسائل الطرق  إظهار (2

 باللغة في مشكالت املحادثة جامعة األمير سونكال فرع فطانيالكشف عن وجهة نظر طالب  (3

 والعوامل املؤثرة فيها العربية

 راسة تعزى إلى متغيراتهابين استجابات أفراد عينة الد إحصائية داللة ذات معرفة فروق (4

 : 
ً
 . البحث أهميةثالثا

 :فيما يأتي  البحث ظهر أهميةت

 أهمية العناية بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتشخيص املشكالت التي تواجهه . (1

أهمية مهارة املحادثة ضمن مهارات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وأنها حجر الزاوية  (2

 املهارة األكثر صعوبة لدى متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.فيه وتعتبر 

يساعد هذا البحث في تشخيص مشكلة الدراسة من وجهة نظر املتعلمين أنفسهم ،  (3

 ممايسهم في الوصول إلى املعالجة املناسبة .

طقين سيستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات التي تقوم على تعليم اللغة العربية لغير النا (4

، ومثيالتها ، ومراكز يتي العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بها  وفي مقدمتها كل

 البحث العلمي التي تختص في هذا املجال ، وغيرها في بناء خططها االستراتيجية .

: 
ً
 البحث مصطلحاترابعا
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 ونقصد بها التمكن من الش يء في أدنى درجاته  الش يء في الحذق :مهارة

 .معين ش يء عن الكالم في أكثر أو شخصان يشترك أن املحادثة :املحادثة

هي لغة حية قوية عاشت دهرها في تطور ونماء واتسع صدرها لكثير من األلفاظ  :اللغة العربية

 الفارسية والهندية وغيرها.

ة : هي أحدى الجامعات الحكومية التي تقع في والية فطاني تأسست سنجامعة األمير سونكال

وتعد من أرقى الجامعات الوطنية ومركزا ،  م ولها خمس فروع في جميع أنحاء تايالند9191

 لألبحاث العلمية.

: هي العناصر املؤثرة والفعالة سواء كانت التأثير سلبي أم العوامل املؤثرة في تعلم مهارة املحادثة

 ايجابي في تعلم مهارة املحادثة.

 :
ً
 سات السابقة.الدراخامسا

لكن هناك أبحاث ذات دراسات سابقة ذات عالقة مباشرة بموضوع الدراسة،  دالتوج

 :آلتي اويمكن تلخيصها في تعلق بموضوع الدراسة في بعض جوانبه 

 (م8991) فتراننتأكول  شالي دراسة /1

 السنة أنصار معهد في املتوسط للمستوى  املحادثة ملهارة مقترح منهج هدفت إلى وضع

 ثالث يدرسون  الطالب أن مع املعهد في الشفوي  التعبير في الطالب لضعف نتيجة وذلك. املحمدية

 الطالب على املقرر  املنهج ضعف مع العربية استخدام عن وعجزهم املتوسطة مرحلة في أعوام

 وعدم األربعة، اللغوية املهارات وإهمال والتلقين اإللقاء مثل قديما مازال التدريس أسلوب وأن

 العربية اللغة دراسة أوضاع على التعرف: إليها توصل التي النتائج وأهم ،يعوالتشج الحوافز وجود

 . العربية اللغة وتقوية تنمية في تساعد ال البيئة وأن ، بانكوك في التعليم وأنواع بانكوك، في

 م(.2007) دراسة جبريل أنور حميده جبريل /2

املتعددة في تنمية مهارة التحدث لدى توصل الباحث إلى دراسة فعالية برنامج قائم على الذكاءات 

تالميذ املرحلة اإلعدادية وأهم النتائج التي توصل إليه الباحث فاعلية البرنامج في تنمية مهارات 

التحدث لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مفهوم الذات اللغة بصفة عامة وكل مهارة بصفة 

 دث وتنمية الثقة في نفس التالميذ. خاصة وزيادة في نسبة التحسين في تنمية مهارات التح

  (م8001) الشطيبي خالد دراسة /3
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 بالجامعة الكالم املهارة تنمية في العربية باللغة املناظرة نادي فاعلية الدراسة هذه تناولت

 الدراسة اختبرت وقد النادي، أعضاء الطالب نظر وجهة من وذلك بماليزيا العاملية اإلسالمية

 الطالب قدرات تنمية في النادي فعالية مدى واستكشاف مقويات، ثالثة على بناء النادي فاعلية

 طالب 05 العينة عدد وكان البحث، إجراء في املسحي الوصفي املنهج الباحث واستخدم الكالمية،

 أن يعتبرون النادي أعضاء معظم أن الباحث، إليها توصل التي النتائج وأهم النادي، أعضاء من

 وتنمية النادي بين املرتبطة العالقة ووجود الكالم، مهارة وتنمية تطوير في الفع املناظرة نادي

 .  الكالم مهارة

 (م8088) هارون جيئ ثريا دراسة /4

 البحث تهدف كما العربية باللغة املحادثة ملهارة التعليم استراتيجيات دراسة إلى تهدف

  االستبانة الباحثة دمتواستخ جديدة، استراتيجيات اكتشاف طريق عن الفرض ذلك فهم

 إستراتيجية معرفة وهي النتائج أهم إلى الباحثة وتوصلت املحادثة، تعليم في اإلستراتيجية ملعرفة

 اإلسالمية جامعةال طالب تواجه التي والصعوبات املشاكل على والتغلب املحادثة، مهارة لتعليم

 اللغة فهم على الطالب قدرة إلى ضاأي ترجع اإلستراتيجية فاعلية أن وتبين بماليزية، العاملية

 .اللغة وثقافة العربية

 (م8082) تؤتيان مأنوساك دراسة /5

 كالسون األمير جامعة اإلسالمية الدراسات كلية في العربية اللغة تعلم صعوباتبعنوان : 

 يةالعرب اللغة التعلمية العملية في تؤثر التي الصعوبات دراسة إلى ، هدفت تايالند - فطاني فرع

 الدراسات كلية في العربية اللغة تعلم صعوبات درجة واكتشاف األربع اللغوية املهارات من

 أن شأنها من التي املقترحات بعض تقديم ثم تايالند، - فطاني فرع كالسون األمير جامعة اإلسالمية

 الطلبة من البحث مجتمع في التحليلي الوصفي املنهج فيه الباحث اتبع قد ،الصعوبات تلك تعالج

 و طالبا 999 ب الطالب عدد ويبلغ العاملية برنامج اإلسالمية الدراسات قسم في يدرسون  الذي

 درجة إن نتائجها أهم وجاءت ،(95) عددهم وبلغ الطلبة من عدد في البحث عينة وتمثل

 هو - العموم وجه على - العربية اللغة تعلم عند األربع املهارات في تؤثر التي اللغوية الصعوبات

 وتأتي االستماع مهارات في يحصل األهمية حسب مرتبة الصعوبات أبرز  أن ويعتبر عاٍل، مستوى 

 .أقل مستوى  في فهي  الكالم مهارات ثم القراءة مهارات ويليها الكتابة، مهارات بعدها

 السابقة الدراسات لىع تعليقال
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 تنمية جانب تناولت ةالسابق البحوث أن لنا يتبين السابقة، الدراسات نتائج خالل من

 ت في بيئة مماثلة لبيئة الدراسة الحالية أجري عدا الدراسة األخيرة التي املحادثة مهارة

 محادثة مهارة دراسة على تتركز بأنها السابقة الدراسات على الدراسة هذه تتميز هذا وعلى

 في املؤثرة واملالع على والتعرف خاص، بشكل سونكال األمير جامعة طالب لدى العربية باللغة

 . املحادثة تعليم في املستخدمة واألساليب الطرق و  العربيةب املحادثة تعليم

 :
ً
 .البحث حدودسادسا

 املكاني الحد و،  العربية باللغة املحادثة مهارة على املوضوعي الحد في البحث هذا يقتصر

 الحدو، م2.21 عيالجام العامعلى :  الزمني الحدو،  فطاني فرع سونكال األمير جامعة في

 ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.كل طالب:على  البشري 
 

 الخلفية األدبية واإلطار النظري 

  العربية اللغة ، ووجدت ومغاربها األرض مشارق  في العربية اللغة انتشرت 
ً
  اهتماما

ً
 في كبيرا

 اللغة بتدريس تعنى التي املدارس من كثير وظهرت دراستها، على املتزايد اإلقبال مع الحاضر وقتنا

 التعريف :  األول  املحور  منها؛ محاور  عدة الفصل هذا في البحث يتناول  و ، بها للناطقين العربية

 . وطرق تعليمها املحادثةمهارة  : الثاني واملحور  ، سونكال األمير بجامعة

   سونكال األمير بجامعة التعريفأوال : 

ست  ل  بوصفها ،م9191 عام سونكال األمير جامعة تأسَّ  وتعد  ، تايالند جنوب في جامعٍة  أوَّ

ة؛ الجامعات أرقى من اآلن قت قد أبحاثها، ومراكَز  وباحثيها، أساتذتها نَّ أ إذ الوطنيَّ   حقَّ
ً
 شهرة

 
ً
ًزا واسعة ا وتمي 

ً
ة مجاالت في ملحوظ   علميَّ

ً
عيد على عديدة ولي املحلي ِ  الصَّ  وهي، سواءحد  على والد 

 
 
جاهاال ذات جامعة ِ

 
ة املجاالت  في املتكامل البحثي ِ  ت ة العلميَّ  بدور  كذلك وتقوم املختلفة، والفنيَّ

 ٍ ة الخدمات تقديم في جوهري  ( 33) حالًيا طلبتها تعداد ويبلغ. والوطني املحلي ِ  للمجتمع األكاديميَّ

لبة ذلك في بما طالب ألف
َّ
  ،تدريس هيئة 9955 من وبأكثر دولة، 99 من الوافدين الط

ً
 عن وفضال

ِ  الجامعي ِ  َحَرمها  في واقعة جامعي   حرم ةأربع تضم   سونكال األمير جامعة فإنَّ  ياْي، هاْت  في املركزي 

ة املدن ، ويضم الحرم الجامعي وترانغ وسوراتاني، وبوكيْت، فطاني،: وهي تايالند، ململكة الجنوبيَّ

 وهما :الكائن في مدينة فطاني جهتان تقوم بتدريس اللغة العربية 

 واالجتماعية. اإلنسانية العلوم كلية( أ)
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 الكلية تحت وتوجد م،9113 سنة إبريل 33 يوم في واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية نشأت        

 وعدد وطالبة، طالب 955 من أكثر وتضم العربية، اللغة شعبة الشعب ضمن ومن شعب عدة

 .  أجنبي خبير إلى باإلضافة خمسة املحاضرون

 :العلوم اإلسالمية  كلية)ب(

(  اإلسالمية الدراسات العلوم اإلسالمية ) كلية نشأت
ً
 في صادر ملكي مرسوم بموجب سابقا

 للتنمية 2191 -2191 لفترة القومية الخماسية الخطة ضمن وذلك م2191 ديسمبر 12

ات ضمن جزًءا كانت وإن– والكلية .واالجتماعية االقتصادية  في مستقلة هافإنَّ  -الجامعة كليَّ

 تقوم التي الرئيسة املواقع إحدى وهي،  فطاني في الجامعة حرم في وتقع شؤونها، وتصريف إدارتها،

  1212  الكلية مساحة وتبلغ هذا، تايالند جنوب في الجامعة كليات عليها
ً
  مترا

ً
 12وفي  ، مربعا

الدراسات اإلسالمية م صدرت املوافقة السامية على تغيير مسمى الكلية من كلية 2.12ديسمبر 

 ، ويتبع الكلية مركز اختبار كفاء اللغة العربية وتطوير مهاراته الذيإلى كلية العلوم اإلسالمية 

 9333 املوافق م3595 عام في املنعقد األول  اإلسالمية للدراسات العالمي املؤتمر توصية إثر أنش ئ

 الكفاءة واختبار العربية اللغة عليملت مركزا ليكون  العربية اللغة مركز إنشاءوالذي ينص على  ه

 إنشائه في الكلية فسعت ، سونكال األمير بجامعة اإلسالمية الدراسات كلية إشراف تحت اللغوية

 املركز تشغيل بدأ حيث وتطويرها، اإلسالمية للدراسات العربية اللغة كفاءة اختبار مركز باسم

 . نديةالتايال  الحكومة من امليزانية على لوحص م3593 عام

   ثانيا : مهارة املحادثة وطرق تعلمها وتعليمها

( املحادثة " املناقشة الحرة 163: 1222عرف الدكتور أحمد طعيمة ): أ. مفهوم املحادثة

التلقائية التي تجري بين فردين حول موضوع معين. معنى هذا أن إلقاء شاعر قصيدة في حفل ال 

ى روح املناقشة ومتطلباتها، وكذلك ال تتم املحادثة يعد محادثة لسبب واحد وهو أنها تفتقر إل

قسرا، وال تحدث إجبارا فضال عن أنها ظاهرة اجتماعية، وهي أيضا نشاط يدور بين فردين حول 

موضوع معين ولكل منهما حقوق وواجبات . وبقدر ما نصف متحدثا معينا بأنه متحدث جيد، 

أما في هذا البحث فاملقصود باملحادثة  يد،صف مستمعا معينا بأنه مستمع جنستطيع أيضا أن ن

ذلك الكالم املنطوق الذي يعبر به املتكلم أو املستمع شفهيا عما في نفسه من هاجسه أو خاطرة، "

وما يجول بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود 

سياب، مع صحة التعبير وسالمة في األداء حيث به غيره من معلومات أو نحو ذلك، في طالقه وان

 (. 233: 1223)صالح  "يستطيع أهل اللغة األصليون فهمه
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أن الكالم : هو الوعاء الذي تصب فيه اللغة  (.4م: 1221)يرى العربي أهمية مهارة املحادثة :ب. 

مة و املستخدمة بكل رافدها ، ومن أجل هذا كان االهتمام بتدريس مهارة املحادثة من األمور امله

في عملية تعليم اللغة العربية. والكالم أهم مظهر يمكن أن يقيس الناس به فهم الدارس للغة 

إن شخصا ما يعرف لغة ما، فأول ما يتبادر إلى الذهن أنه : األجنبية املستهدفة، وعندما يقال 

أن فردا درس لغة يتكلم هذه اللغة جيدا. إن ثمة افتراض تنطلق منه هذه الحقيقة ذلك هو: لو 

ولذلك يقول إبراهيم بمتحدثيها والتفاهم معهم ، ما دراسة جيدة فإنه يصبح قادرا على االتصال 

 ( : يمكن القول بأن هناك ضرورات لتعلم الكالم ويمكن ذكرها فيما يلي:1.6: .122عطا )

ى أن يعبروا أن يشجع املتعلمون علفالبد إن مهارة املحادثة تنمو أوال من االتصال باللغة،  .1

 بأنفسهم بأساليب سهلة.

 .إنها وسيلة اإلقناع واإلفهام بين املتكلم واملخاطب أو بين املتكلم واملخاطبين .2

 .كما أنها وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، وامتصاص انفعاالته .3

ها حيث يمارس املتعلم فيه الكالم لهي وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراح .4

 ل الحوار واملناقشة. من خال

مهارة املحادثة هي وسيلة التصال الفرد بغيره، وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية  .5

 بين األفراد. 

إن املحادثة مهارة إنتاجية تتطلب من الدارس املهمة في تدريس مهارة املحادثة :  الجوانب ج.

النحوية و نظام ترتيب الكلمات. فال  القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ

شك أن هناك جوانب عديدة يجب على املدرس االهتمام بها في عملية تدريس مهارة املحادثة 

 للطالب لغير الناطقين بغير العربية، تلك الجوانب املهمة هي كما يلي:

ى لتعليم من أهم هذه الجوانب الجانب الصوتي، إذ يرى التربويون األهمية الكبر : النطق/ 1

النطق من البداية تعلما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة في تغييره أو تصحيحه بعد 

تعلمه بشكل خاطئ. وليس املطلوب في النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل أو تام، أي يسيطر 

إخراج على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها األصليين، وإنما السيطرة هنا تعني القدرة على 

األصوات بالشكل الذي يمكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في 

انطالقا من أهمية الجانب الصوتي في مجال تعليم العربية، صواتهم ونبراتهم وتنغيمهم، و إخراج أ

حة، كما يجب على املعلم أن يدرب الطالب على تقليد األصوات وإخراجها من مخارجها الصحي
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ينبغي عليه أن يساعدهم على إنتاج األصوات الجديدة والغريبة عليهم، وعلى املعلم أن يستعين في 

ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان والشفاه، وتكرار بعض املقاطع وتدريسها على تمييز 

 ية.األصوات، وتدريبهم على االستماع الواعي للعبارات والجمل التي دخلت في حصيلتهم اللغو 

تقوم األلفاظ املفردة في اللغة بما تقوم به اللبنات في البناء، فإذا كان الطوب واللبن : املفردات/2

ودراسة ي أول ما يلتفت إليه متعلم اللغة، من أول ما يلتفت إليه البناء، فكذلك املفردات ه

ثم القياس  مفردات أي لغة ليست من الدروس التي تؤخذ عن طريق فهم األنظمة والقواعد، ومن

كالنحو والبالغة والصرف مثال. وليس الغاية من تدريسها أن يلم الطالب بأجمعها  ويحيط بها 

كلها، وليست مما يدرس عن طريق كتاب مستقل بها وخاص لها، بل الغاية من تدريسها هي أن 

الشأن يحفظ املتعلم ويفهم من األلفاظ ما يستطيع بواسطتها أن يتفاهم مع أهل تلك اللغة في 

الذي اتصل بهم من أجله، ودراستها ال من خالل معجم بل من خالل مواد متعددة. ثم إن األلفاظ 

التي يحتاجها املتعلم نستطيع ِأن نحددها منذ أن نعرف الهدف من تعلمه اللغة، فإن كان يريد 

ي مطار التجارة فما تعنيه وتهمه هي أسماء البضائع وكلمات البيع والشراء، وإن كان موظفا ف

 فالكلمات التي تدور حول اإلقالع والهبوط، والحجز واالستقبال والوداع وهكذا... 

من الحقائق التي ال يمكن إنكارها هي أن اللغة نظام. والنظام يشتمل على مجموعة القواعد :/ 3

ا من القواعد التي لو تعلمها الفرد أصبح قادرا على استخدام اللغة. وأن لكل معنى تركيبا لغوي

يناسبه، وعلينا أن نحصر التراكيب املختلفة التي تنقل معاني معينة تيسر لإلنسان االتصال 

فالقواعد ش يء ضروري لتعلم مهارة املحادثة، وإذا نظرنا إلى كتب تعليم اللغة العربية نجد ،باللغة

 قفمو  أو حوار خالل من الجديدة القاعدة تقديم أن القواعد عادة ما تقدم بإحدى طريقتين:

 الدرس أول  في جمل شكل على أمثلة في الجديدة القاعدة أو تقديم قصص ي

( في تعليم اللغات األجنبية وتعلمها 23: 1222يرى محمود صيني ): وسائل تعليم مهارة املحادثة د.

ارتبط مفهوم الوسائل التعليمية أو التقنيات التربوية ومدى استخدامه داخل الفصل 

ماعية وبمشاركة الدارس أو من دون هذه املشاركة بطريقة وخارجه بصورة فردية أو ج

التدريس املتبعة في وقت من األوقات. ولهذا نود أن نشير إلى بعض الوسائل لتعليم مهارة 

والجدير بالذكر أن نبين أن بين مهارة االستماع ومهارة الحديث اتصاال وثيقا، ال  املحادثة.

معا. ألن الطالب إذا أصغى جيدا سهل عليه الكالم  يمكن فصلهما، وال بد من االهتمام بهما

والتعبير، أما إذا تعذر إصغاؤه صعب نطقه وكالمه ولهذا فاملهارتان تشتركان في معظم 

 الوسائل ويمكن أن تدرس مهارة املحادثة بالوسائل التالية:
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ورة، الصور والبطاقات، املعينات السطحية ، الشرائح واألفالم الشريطية الثابتة، السب

وفيما يلي ش يء من التفصيل عن أدوار تلك الوسائل التعليمية ،  الرحالت، األلعاب اللغوية

 املذكورة:

دور عظيم في إثارة الكالم التي تشمل املحاكاة، واإلعادة واالستعمال، فتدفع لها : الصور  .1

 :من خالل بعض األنشطةالطالب إلى الكالم، 

 :لدراسية صوتا أو كلمة أو جملة ويكرر الطالب بعده. وهي أن ينطق معلم املادة ا املحاكاة

ويركز املعلم اهتمامه على تدريب الطالب على نطق الصوت سواء أكان داخل جملة أم 

داخل كلمة أو مفرج. ثم يدربه على تمييز األصوات املختلفة، وعلى نطق األصوات 

 .ة، بوضعها في الثنائيات الصغرى الصعب

 :ت البصرية يمكن االستعانة بها في تدريبات اإلعادة لبساطتها في إن معظم املعينا اإلعادة

اإلرشاد إلى نوعية اللغة املطلوبة. ويبدأ نشاط اإلعادة بأن يقدم املعلم حوارا أو قصة 

  .ويطلب من الطالب إعادته

تستعمل املعينات السطحية كالساعة اآللية واللوحة الوبرية حافزا : املعينات السطحية .2

ب على اكتساب معاني الكلمات والجمل البسيطة وعلى إثارة رغبتهم في الكالم ويمكن يساعد الطال 

صنعها من الخشب املضغوط. وقبل أن يستخدم املعلم هذه الوسائل ال بد أن يتأكد من أن 

 الدارسين يعرفون كل األرقام من واحد إلى ستين ليبدأ درسه مثال: كم الساعة اآلن؟

الشرائح واألفالم الثابتة وسائل بصرية يمكن أن :  ية الثابتةالشرائح واألفالم الشريط .3

تخدم أغراضا تعليمية متعددة وخاصة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين. فهي تسهم في 

تعليم املهارات، وخاصة مهارة االستماع والكالم، وذلك عن طريق عرض مجموعات من الصور 

دقائق األشياء، فمثال تؤخذ صور تعالج موضوعا معينا في  والرسوم التوضيحية املكبرة التي توضع

 تركيب وتسلسل وذلك مثل: كيف أتوضأ؟

هي نوع من التدريبات اللغوية ولكنها تتسم بروح املرح والتسلية ويحفز :  األلعاب اللغوية .4

الطالب على ممارسة النطق والحديث بعيدا عن دفتي الكتاب املدرس ي. والجدير بالذكر أن 

اب اللغوية تناسب مستويات مختلفة من األعمار ويستجيب لها الكبير والصغير وفيما يلي األلع

 بعض اللغوية التي تساعد على ممارسة النطق والحديث.

يضع أحد الدارسين عددا من األشياء الصغيرة التي ال تزيد عن خمسة : قوة املالحظة .5

من الدارسين ذكر أسماء هذه  عشر على منضدة، ثم يلقي عليها بغطاء من القماش، ويطلب



...تعليم مهارة املحادثة بالعربية ،(عبدالقادربراسيرت بان بري )و  رشدي طاهر  699  

  
 

األشياء أوال، ثم فائدة كل منها ومجاالت استخدامه. وللدارس الذي يتذكر أكبر عدد من األشياء 

الحق في ترتيب أشياء أخرى على املنضدة واختيار الدارسين في تذكرها. وهذه اللعبة تبين قوة 

 ربية.الذاكرة البصرية وتربط بين اسم الش يء ومعناه في اللغة الع

( " هي عبارة عن تخطيط منظم لزيارة 124:  1222يعرف عبد الخالق الرحالت ): الرحالت .6

 هادفة خارج حجرة الدراسة وقد تكون هذه الزيارة في املدرسة نفسها أو في البيئة خارج املدرسة".

واقف وقد تكون الرحلة للمناطق السياحية واملناطق األثرية واألسواق. وهذه الرحلة مفيدة في م

والرحلة يقي هو أفضل مجال في تعلم اللغات ، الحياة اليومية ألن املشاهدة الحية واالتصال الحق

تحفز الطالب على الكالم والتعبير الحر، واملحادثة، وتفيد الرحلة في تدريس اللغة إذا خطط ال 

اللغة من أهم وحدد لكل فرد مسؤوليته. ويعد اختيار األماكن التي يستطيع فيها الطالب ممارسة 

مشجعات الطالب على التعبير الحر مثل: السفارات للدول العربية، ومكاتب الخطوط الجوية 

العربية ومكاتب السياحة العربية والبد أن تعقب الرحلة تقارير شفوية عن الرحلة وأن يناقش 

 املعلم مع الدارسين أهداف الزيارة .

هناك اختالف جوهري بين مهارة : ( .2: 1221) يقول بيرن دون : اختبارات مهارة املحادثة/ هـ

املحادثة واملهارات األخرى، ففي حين أن الواحد يستطيع أن يقرأ بمفرده، وأن يكتب بمفرده، 

ويقوم باالستماع إلى املذياع أو مشاهدة التليفزيون بمفرده، إال أننا ال نستطيع أن نمارس عملية 

خرى تتبادل معها الحديث وجها لوجه، أو هاتفيا بحيث الكالم إال إذا كان هناك طرف أو أطراف أ

تتبادالن األدوار، فلمتكلم يصير مستمعا وبالعكس. إن واحدا من األهداف هو أن يصل الدارس 

إلى مستوى معقول من الطالقة أي القدرة على التعبية بصورة مفهومة وسليمة ودون تلعثم أو 

ال بالدارسين من مرحلة املحاكاة املحضة إلى مرحلة تردد. وللوصول إلى هذا الهدف ينبغي االنتق

 خاصة بصورة اللغة عناصر على التدريب يستطيعون فيها التعبير عن أفكارهم من خالل:

 .الشخصية املعاني عن التعبير مواقف في اللغة استعمال على والتدريب والتراكيب، املفردات

 ( هناك أنواع كثيرة من .17: 1222الق )يرى محمود عبد الخ : ) االختبارات ( أنواع البنود

البنود يمكن من خاللها قياس قدرة الدارس على املحادثة بدءا بالنطق السليم، وانتهاء 

 بالتعبير عن حاجاته، ابتداء من النطق حتى التعبير.

يتناول اختبار النطق عادة أصوات اللغة العربية الرئيسة )الصوامت  تبارات النطق:اخ .1

املحاكاة ، النبر   عن النبر والتنغيم وفيما يأتي أبرز أنواع اختبارات النطق:والصوائت( فضال

 والتنغيم ، التكملة ، استخدام الرسوم التوضيحية، التميز والنطق.
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ويمكن إدخالها ضمن بنود اختبارات الصف التحصيلية : اختبار التراكيب شفهيا .2

نوعا من أساليب املراجعة على التركيب التي درست في  والتشخيصية كما أشار إلى أنها تعد

املقرر، وقسمها إلى قسمين رئيسين: آلية وطبيعية ثم قال ينبغي قبل أن يشرع الدارسون في 

اإلجابة أن يعطي مثاالن أو ثالثة  لنمط اإلجابة املطلوبة ثم بعد ذلك تقدم إليهم املثيرات 

 شفهيا ويجيبون شفهيا أيضا.

في اختبار مهارة املحادثة وذلك على النحو  منها يمكن أن نستفيد : ثير البصري استعمال امل .3

قراءة األرقام سرد نشاط أو  ،السؤال عن املواعيد واملسافات واملقاييس واألوزان :اآلتي ا

يقوم أحد الطالب بأداة بعض األفعال أو الحركات ثم يطلب املدرس من طالب آخر ، أفعال 

ميله ومن ثم يقوم بوصف ما فعله زميله, سرد قصة مصورة، تقدم أن يالحظ ما يفعله ز 

للطالب صورة ويطلب منه دراستها ، ومن ثم يقوم بحكاية القصة التي تعبر عنها الصورة أو 

مجموعة من الصور، وتعطي الدراجات على أساس الطالقة العامة واستخدام املفردات 

 وسالمة التعبير ودقة الوصف والسرد.

ئه امن أكثر اختبارات مهارة املحادثة شيوعا وفيها يستدعي الطالب لقياس أد: املقابلة  .4

أما الذي يوجه  ،الشفهي، ويكون دور املدرس أثناء املقابلة التفرغ لتقويم أداء الطالب

أي موضوع يعد له في خر يقوم بالتحدث مع الطالب آاألسئلة ويدير النقاش، فيكون مدرسا 

 ابلة واقية إلى حد ما.تكون املق لكفبذ؛ مسبقا 
 

 منهج وطريقة البحث

 :أساسين منهجين على البحث يعتمد

 املصادر جمع وتشمل للدراسة النظري  املدخل خالل من وذلك ،الوصفي املنهج .1

 على مهارة والتعرف بها، الناطقين لغير العربية اللغة تدريس في املتبعة واألساليب والبحوث،

 .املحادثة

 الدراسة تقوم سوف التي النتائج استنباط أساس على يقوم ،وميداني تحليلي منهج .2

 على للحصول  املكتبية الدراسات مع االستبانة خالل أداة من الضرورية بياناتها على بالحصول 

 تقوم وسوف العينة، استجابات في الداللية الفروق معرفة أجل من العالقة، ذات املعلومات

 ذات البيانات تحليل وسيتم العشرون، اإلصدار SPSS صائيةالحزمة اإلح باستخدام الدراسة

 .( SIMPLE RANDOM SAMPLE) بـ وتسمى عشوائيا اختيار العينة اختيار ويتم العالقة،
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تعتبر كليتي العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة األمير سونكال فرع و       

جامعية التي أخذت على عاتقها تعليم اللغة العربية ألبناء لفطاني من أقدم املؤسسات التعليمية ا

ن الدراسة ع الفصل هذا في البحث يتناول  و ،هذه املنطقة منذ تأسيسهما قبل عشرات السنين 

بناء أداة  : الثاني واملحور  ، مجتمع الدراسة وعينتها :  األول  املحور  منها؛ محاور  دةامليدانية من ع

 . حور الثالث : التحليل اإلحصائي ونتائجهالدراسة ولوازمها ، وامل

ن : مجتمع الدراسة وعينتها أوال :  طالب وطالبات جامعة األمير سونكال  من البحث مجتمع يتكو 

طالب وطالبات جامعة األمير سونكال  من عشوائية عينة فرع فطاني / تايالند ، واختار البحث 

،( 274) العينة بلغت فرع فطاني ، حيث
ً
 :كاآلتي،  توزيعها نوكا شخصا

 الدراسة ملتغيرات وفقا املختارة العينة ( توزيع1جدول )
 عامة بياانت

 عامة بياانت النسبة املئوية التكرار الفئة العينة أفراد عن
 النسبة املئوية التكرار الفئة العينة أفراد عن

 اجلنس
 %7.32 56 ذكر

السنة 
 الدراسية

 %7.37 08 السنة  األوىل
 %33.. 05 السنة الثانية %2532 .78 أنثى

 %.78.3 66 السنة الثالثة   

 الكلية
 %.3.. .6 السنة الرابعة %.2.3 ..7 اإلسالمية 

 %88. 723 اجملموع %.783 66 اإلنسانية واالجتماعية

 %88. 723 اجملموع

 األم اللغة 

 %30.. .8. التايالندية
عدد فعاليات 
اللغة العربية 
اليت شاركت 

 فيها

 %6332 68. املاليوية %730. 6. التوجد
 %.63 3. العربية 3836% ... .-.
 %3 . أخرى %3532 70. فأكثر 3

 %88. 723 اجملموع %88. 723 اجملموع

 : يأتي ما السابق الجدول  من يتضح

 
ً
 عينة من%( 2307) بنسبة ،طالبا( 60( )الذكور ) فئة من املختارة العينة أفراد عدد بلغ:أوال

 الدراسة عينة من ( %7603 ) بنسبة ،طالبة ( 209( )اإلناث) وفئة الدراسة،

 
ً
 وطالبة( 212اإلسالمية ) العلومبلغ عدد أفراد العينة من كلية  :ثانيا

ً
، بنسبة طالبا

 وطالبة ( 00( عينة الدراسة، ومن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية )7202%)
ً
، بنسبة طالبا

 راسة.( من عينة الد2.01%)

 
ً
 وطالبة ( .2في السنة األولى )ممن بلغ أفراد العينة   :ثالثا

ً
( من عينة %2202، بنسبة )طالبا

 وطالبة ( 26الدراسة، ومن الثانية )
ً
( من عينة الدراسة . ومن السنة %3104، بنسبة )طالبا
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 وطالبة ( 00الثالثة )
ً
 ( 03) ( من عينة الدراسة. ومن السنة الرابعة%2.01، بنسبة )طالبا

ً
طالبا

 ( من عينة الدراسة.%1203، بنسبة )وطالبة 

 وطالبة ( 1.2األم التايالندية ) تهلغ ممنبلغ عدد أفراد العينة  رابعا:
ً
، بنسبة طالبا

 وطالبة ( .10( واللغة املاليوية )3202%)
ً
 ( 14لغة العربية )ال( و %0407، بنسبة )طالبا

ً
طالبا

 .%( من العينة.4، بنسبة )طالب واحد ولغة أخرى ( من العينة. %001، بنسبة )وطالبة 

 
ً
 ( 30بلغ عدد أفراد العينة الذين لم يشاركوا في فعاليات اللغة العربية ) :خامسا

ً
طالبا

وبلغ عدد املشاركين في فعاليات اللغة العربية من سنة إلى  ، ( من العينة%1202، بنسبة )وطالبة 

 وطالبة ( 111سنوات ) 3
ً
 4وبلغ عدد املشاركين من ، نة من أفراد العي (%4.00بنسبة )طالبا

 وطالبة (122سنوات فأكثر )
ً
 ( من العينة.%4607بنسبة ) طالبا

 السابقة والدراسات النظري  اإلطار على االستبانة بناء في اعتمد:  ثانيا : أداة الدراسة ولوازمها

 ( :2) جدول  ينظر محاور، ثالثة من وتكونت الدراسة، بموضوع العالقة ذات
 

 فقراتها وعدد االستبانة محاور ( 2) جدول 

 عدد فقراهتا احملاور م
 11 احملور األول:  العوامل املؤثرة يف الطالب 1

 5 احملور الثاين :  العوامل املؤثرة يف البيئة 2

 22 احملور الثالث :  العوامل املؤثرة يف اجلامعة 3

 41 اجملموع

 سة تم قياس صدقها كاآلتي :بعد االنتهاء من بناء أداة الدرا

 .وصدق االتساق الداخلي صدق املحكمين ) الظاهري (-

مـــــــن ذوي الخبـــــــرة -( 2ينظـــــــر ملحـــــــق رقـــــــم )–( محكمـــــــين .1تـــــــم عـــــــرض أداة الدراســـــــة علـــــــى ) 

واالختصاص بجهات مختلفة داخليـة وخارجيـة، وذلـك للتأكـد مـن وضـوح عبـارات األداة ومناسـبتها 

 تعــديالت و ألهــداف الدراســة، وقــد اقتــرح امل
ً
حكمــون إجــراء تعــديالت فــي املعلومــات األوليــة، وأيضــا

حذف لبعض عبارات االستبانة، وقد أجرى الباحث التعديالت املطلوبة حتى خرجـت االسـتبانة فـي 

فقـــرة، ثـــم  تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون ملعرفـــة صـــدق  (41صـــورتها النهائيـــة املشـــتملة علـــى )
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، إذ تــــم حســــاب معامــــل االرتبــــاط بــــين درجــــة كــــل محــــور بالدرجــــة االتســــاق الــــداخلي ألداة الدراســــة

 الكلية لالستبانة، كما توضح ذلك الجدول اآلتي

  للمحور   الكلية الدرجة مع عبارة كل لدرجة بيرسون  ارتباط معامل( 3) جدول 
 

  احملور األول : الطالب  

 رقم العبارة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

685.0**  68500**  680.0**  680.0**  680.5**  68500**  680.5**  68500**  68550**  68506**  685.0** حملورمعامل االرتباط اب   

 : احملور الثاين 17 18 19 20 21
 البيئة

 رقم العبارة 12 13 14 15 16

680.5**  6850.**  68000**  680..**  68.0.**  6850.**  680..**  0.0**  68000**  000** حملورمعامل االرتباط اب   

ور الثالث : اجلامعة احمل   

 رقم العبارة 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

680.5**  68000**  680..**  68000**  680..**  680.5**  6800.**  68006**  680.0**  68.65**  685.6** حملورمعامل االرتباط اب   

 ندع إحصائيا   دالة** 
(0.0.) مستوى  

 رقم العبارة 33 34 35 36 37 38 39 40 41

6855.**  68500**  6800.**  68000**  680.0**  685.0**  68.00**  68..6**  685..** حملورمعامل االرتباط اب   
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 ودالة موجبة للمحور  الكلية بالدرجة عبارة كل ارتباط معامل قيم أن( 3) جدول  من يتضح

 
ً
 بدرجة تعتتم االستبانة أن إلى يشير عباراتها مما كل في (0.1.) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 صدق توضح النتيجة هذه فإن وعليه االستبانة، عبارات بين الداخلي االرتباط ويؤكد صدق،

 .امليداني للتطبيق وصالحيتها الدراسة أداة عبارات

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار معامل " ألفا كرونباخ" بات أداة الدراسة : ث -

"Alpha Cronbach معامل الثبات لالستبانة كاآلتي : " حيث وجد أن 
 ثبات حماور االستبانة )معامل ألفا كرونباخ للثبات ( (4) جدول

 ألفا معامل احملاور م

 2..2 الطالب: األول احملور 1

 2..2 البيئة:   الثاين احملور 2

 1..2 الكلية:   الثالث احملور 3

 2..2 املتوسط

(، و املحور الثاني :  .02.) حور األول: الطالب(  أن معامل ثبات امل 4يتضح من جدول )

(، وكان معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور 021.)  (، و املحور الثالث : الكلية .07.البيئة)

( ويعد ذلك من الوجهة اإلحصائية عالية , مما يجعل أداة الدراسة صالحة .02.االستبانة هو) 

  لالستخدام.
 

 عرض النتائج واملناقشة

 

بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة وتحكيمها وقياس صدقها وثباتها  راءات تطبيق الدراسة : إج-

( استبانة للطالب والطالبات من ..3أصبحت جاهزة للتطبيق امليداني حيث تم توزيع عدد )

 وتمكن فرع فطاني  جامعة األمير سونكالبكليتي العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 .( استبانة 274ع )ممن ج انالباحث

   ثالثا : التحليل اإلحصائي ونتائجه  

 : كاآلتي الخماس ي ليكرت مقياس على الدراسة نتائج تفسير في البحث اعتمد
 بشدة موافق غري موافق غري حمايد موافق بشدة موافق االختيارات

 1 2 3 4 5 وزهنا
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 1.22-2..1 1..1-2.12 2.11-3.42 3.41-4.22 4.21-5.22 املقياس تصحيح

عينة الدراسة  في مشكالت املحادثة والعوامل  نظر وجهة ما : للدراسة الثالث السؤال إجابة

 ؟ املؤثرة فيها

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم التساؤل  هذا عن لإلجابة

 : الدراسة عينة أفراد الستجابات

 محاور  حول   الدراسة عينة ألفراد املعياري  االنحرافو  الحسابي املتوسط قيم (5) جدول 

 274ن= االستبانة

 االستبانة حماور
 2.4ن الدراسة عينة أفراد

 معياري احنراف احلسايب املتوسط
 1.1 3.42 الطالب: األول احملور
 1.2 3.32 البيئة: الثالث احملور
 1.1 3.22 امعةاجل: الثاين احملور

 حمايد 3.2 املتوسطات متوسط

( أن املتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة حول محاور 0يتضح من جدول )

 وهذا يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة محايدون  حول محاور االستبانة.، (  302االستبانة  بلغ )

ارات آلراء أفراد عينة قيم املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسب املئوية للتكر  (6جدول )

 274الدراسة  لفقرات املحور األول : الطالب  ن=
 الفقرة رقم

 يف
 االستبانة

 العبارة
 تللتكرارا%  املئوية النسبة

 االحنراف املتوسط
 احلكم الرتتيب املعياري

وافق
م

شدة  
ب

 

وافق
م

ايد 
حم

وافق غري 
م

 

وافق غري
م

شدة 
ب

 

11 
 يةابلعرب التحدث إىل أحتاج ال أان

 موافق 1 1.2 ..3 5.1 3.. 5..1 ..33 31.1

15 
 ابلعربية أحتدث عندما بنفسي أثق ال

 حمايد 11 1.1 ..2 ..15 5..2 33.1 2..1 4.2

 موافق  3.42 الكلي املتوسط
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( . 3042( أن املتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة بلغ )6يتضح من جدول )

كما يتضح من لى فقرات املحور األول : الطالب،اد عينة الدراسة  عوهذا يشير إلى موافقة من أفر 

  .الجدول أن أراء أفراد عينة الدراسة  تركزت على محايد 

 من جدول )
ً
( وهي : )أنا ال 1( أن أراء أفراد عينة الدراسة املتمثلة في الفقرة )6ويتضح أيضا

( وانحراف 302بلغ متوسطها الحسابي ) أحتاج إلى التحدث بالعربية( جاءت في املرتبة األولى حيث

( وهي: )ال أثق 10وجاءت الفقرة )لى أنهم موافقون على هذه العبارة ، (، وهذا يدل ع102معياري )

( وانحراف معياري 207بنفس ي عندما أتحدث بالعربية( في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

 ة.(، وهذا يدل على أنهم محايدون على هذه العبار 101)

قيم املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسب املئوية للتكرارات آلراء أفراد  (7جدول )

 274لفقرات املحور الثاني: البيئة  ن= الدراسة عينة
 الفقرة رقم

 يف
 االستبانة

 العبارة
 تللتكرارا%  املئوية النسبة

 االحنراف املتوسط
 احلكم الرتتيب املعياري

وافق
م

شدة  
ب

وافق 
م

ايد 
حم

وافق غري 
م

 

وافق غري
م

شدة 
ب

 

2 
 العربية ابللغة الدراسة على تشجعين ال أسريت

 موافق 1 1.1 ..3 4.4 1.1 3..1 4..3 32.3

1 
 العربية ابللغة معي يتكلمون ال أسريت

 غري 5 1.3 2.4 33.1 ...2 2..1 12.4 3..
 موافق

 موافق  3.32 الكلي املتوسط
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( . 3032وسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة بلغ )( أن املت7يتضح من جدول )

وهذا يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة  على فقرات املحور الثاني : البيئة،كما يتضح من 

 الجدول أن أراء أفراد عينة الدراسة  تركزت على موافق  .

 من جدول )
ً
( وهي : )أسرتي 2في الفقرة )( أن أراء أفراد عينة الدراسة املتمثلة 7ويتضح أيضا

ال تشجعني على الدراسة باللغة العربية( جاءت في املرتبة األولى حيث بلغ متوسطها الحسابي 

( 1(، وهذا يدل على أنهم موافقون على هذه العبارة، وجاءت الفقرة )101( وانحراف معياري )302)

خامسة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ وهي: )أسرتي ال يتكلمون معي باللغة العربية( في املرتبة ال

  (، وهذا يدل على أنهم غير موافقون على هذه العبارة.103( وانحراف معياري )204)

قيم املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسب املئوية للتكرارات آلراء أفراد عينة  (8جدول )

 274الدراسة  لفقرات املحور الثالث : الجامعة  ن=
 الفقرة رقم

 يف
 االستبانة

 العبارة
 تللتكرارا%  املئوية النسبة

 االحنراف املتوسط
 احلكم الرتتيب املعياري

وافق
م

شدة  
ب

وافق 
م

ايد 
حم

وافق غري 
م

 

وافق غري
م

شدة 
ب

 

1 
 احمللية ابللغة يشرحون العربية اللغة معلمو

 موافق 1 1.2 3.1 5.1 ..12 21..2 31.2 24.1

13 
 معي العربية غةابلل يتحدثون ال زمالئي

 غري 22 1.1 2.3 ..24 35.2 ...2 5.. ..2
 موافق

 حمايدون  3.22 الكلي املتوسط

( . ..30( أن املتوسط الحسابي العام آلراء أفراد عينة الدراسة بلغ )2يتضح من جدول )

كما يتضح من ، وهذا يشير إلى محايدة أفراد عينة الدراسة على فقرات املحور الثالث : الجامعة

 الجدول أن أراء أفراد عينة الدراسة  تركزت على محايد .

 من جدول )
ً
( وهي : )معلمو 1( أن أراء أفراد عينة الدراسة املتمثلة في الفقرة )2ويتضح أيضا

( 306اللغة العربية يشرحون باللغة املحلية( جاءت في املرتبة األولى حيث بلغ متوسطها الحسابي )

( وهي: 13وجاءت الفقرة )لى أنهم موافقون على هذه العبارة، يدل ع (، وهذا102وانحراف معياري )

( 203واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ )العشرين ( في املرتبة زمالئي اليتحدثون باللغة العربية معي)

 (، وهذا يدل على أنهم غير موافقون على هذه العبارة.103وانحراف معياري )

بين استجابات أفراد عينة  إحصائية داللة ذات د فروقهل توج : للدراسة الرابع السؤال إجابة

 الدراسة تعزى إلى متغيراتها ؟
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 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على تنص التي الفرضية صحة من للتحقق

الكلية : ) و ( أنثى/  ذكر:  الجنس)  إلى تعزى  الدراسة عين أفراد استجابات بين 0.0. مستوى 

 (2) جدول  ينظر ،( ت) اختبار استخدم تم ،(  ية اإلسالمية/ اإلنسان

 (  الكلية : اإلسالمية/ اإلنسانية ) و( نتائج اختبار )ت( ملتغير الجنس ) ذكر / أنثى (  2جدول ) 

 274ن=

 احملور اجلنس العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري درجة احلرية (ت) قيمة  الداللة

 غري دالة
.3. 

 
727 

 ذكر 56 ..303 830.
 األول

 أنثى .78 673.8 35..

 غري دالة
.3. 

 
727 

 ذكر 56 63.8. 378.
 الثاين

 أنثى .78 23.8. 308.

 غري دالة
.368 

 
727 

 ذكر 56 6530 8338.
 الثالث

 أنثى .78 6.358 3378.

 غري دالة
.378 

 

 338.. اإلسالمية ..7 6.328 338..
 األول

 308.. انيةاإلنس 66 3.308 308..

 غري دالة
837.. 

 

 328. اإلسالمية ..7 5358. 328.
 الثاين

 308. اإلنسانية 66 5368. 308.

 غري دالة
33.8 

 

 378.. اإلسالمية ..7 58358 378..
 الثالث

 73.8 اإلنسانية 66 673.8 73.8
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 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2يوضح جدول )

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه على تنص التي الفرضية صحة من للتحقق

: األولى ، الثانية ،  السنة الدراسية) إلى تعزى  الدراسة عين أفراد استجابات بين 0.0. مستوى 

 (.1) جدول  ينظر ،(األحادي التباين تحليل) اختبار استخدم تم ،( الثالثة ، الرابعة 

: األولى  السنة الدراسية)األحادي ملتغير السنة الدراسية  ( نتائج اختبار تحليل التباين.1جدول )

 274ن= (، الثانية ، الثالثة ، الرابعة 

جمموع  درجة احلرية  متوسط املربعات (ت) قيمة  الداللة
 احملور مصدر التباين املربعات

 7.50 دالة
 بني اجملموعات 2742.50 3 914.20

 األول
 وعاتداخل اجملم 33035.40 270 122.40

 5.40 دالة
 بني اجملموعات 207.95 3 69.40

 الثاين
 داخل اجملموعات 3495.92 270 12.10

 دالة

 
8.70 

 بني اجملموعات 4248.120 3 1416.10
 الثالث

 داخل اجملموعات 44453.40 270 164.70
 8386مستوى الداللة عند 

 الفروق بني املتوسطات احلسابية( ..) جدول

 احملور الثالث : اجلامعة احملور الثاين : البيئة ل :  الطالباحملور األو 

 املتوسط
 املتوسط الرابعة الثالثة الثانية األوىل السنة احلسايب

 املتوسط الرابعة الثالثة الثانية األوىل السنة احلسايب
 الرابعة الثالثة الثانية األوىل السنة احلسايب

51.12 .  * * * 1...2 .  *  * 14.22 .  * * * 

4..52 7 *    11.12 7 *    5..32 7 *    

52.32 . *    11.42 .     5...2 . *    

4..12 3 *    15.12 3 *    52.12 3 *    
 داللة*

تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة نتائج ( .1) رقم يبين جدول 

وفيه تبين النتائج  ،(السنة الرابعة )و( السنة الثالثة )و ( نيةلسنة الثاا)و( لسنة األولىا)إلى متغير 
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يبين الفروق بين املتوسطات الحسابية  (11)، والجدول رقم  فروق ذات داللة احصائية وجود

 :وفيما يلي تحليل لهذا الجدول 

تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة اتجاه محور -

وسجلت هذه الفروقات ( 11)ينظر جدول  ،واملحور الثالث : الجامعة  (الطالب)بانة األول االست

، وهذا يشير إلى أن والعكس كذلك ،(الثانية والثالثة والرابعة السنة )مع (   السنة األولى) لصالح  

لدراسة بدرجة أعلى من استجابات أفراد عينة ا( السنة األولى)استجابات أفراد عينة الدراسة في 

، كما تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( السنة الثانية الثالثة والرابعة)في 

وسجلت هذه ( 11)ينظر جدول  البيئة،:  استجابات عينة الدراسة اتجاه محور االستبانة الثاني

ا يشير إلى ، وهذوالعكس كذلك ،(الثانية والرابعة  السنة )مع ( السنة األولى)الفروقات لصالح  

بدرجة أعلى من استجابات أفراد عينة ( السنة األولى)أن استجابات أفراد عينة الدراسة في 

وهذا يدل على أن استيعاب الطالب يزيد كلما كانوا في (  السنة الثانية الثالثة والرابعة)الدراسة في 

 .مرحلة دراسية متقدمة 

 عند إحصائية داللة ذات فروق دتوج ال أنه على تنص التي الفرضية صحة من للتحقق

لغة األم: التايالندية / املاليوية/ ) متغير إلى تعزى  الدراسة عين أفراد استجابات بين0.5.  مستوى 

 (.12) جدول  ينظر ،(األحادي التباين تحليل) اختبار استخدم تم ،(العربية / أخرى 

ألم: التايالندية / املاليوية/ العربية / ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ملتغير ) لغة ا12جدول )
 274ن=  ،(أخرى 

 احملور مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية  متوسط املربعات (ت) قيمة  الداللة

 1.70 دالة غري
 بني اجملموعات 663.30 3 221.10

 األول
 داخل اجملموعات 35114.50 270 130.10

 0.80 دالة غري
  اجملموعاتبني 31.10 3 10.70

 الثاين
 داخل اجملموعات 3671.10 270 13.60

 1.10 دالة غري
 بني اجملموعات 1032.50 3 344.20

 الثالث
 داخل اجملموعات 47668.10 270 176.60

 شيفيه. اختبار الستخدام حاجة ال ولذلك فروق وجود يبين الجدول عدم

 عند إحصائية داللة ذات فروق جدتو  ال أنه على تنص التي الفرضية صحة من للتحقق

فعاليات اللغة املشاركات في عدد ) إلى تعزى  الدراسة عين أفراد استجابات بين .00. مستوى 



...تعليم مهارة املحادثة بالعربية ،(عبدالقادربراسيرت بان بري )و  رشدي طاهر  711  

  
 

جدول  ينظر ،( األحادي التباين تحليل) اختبار استخدم تم ،(فأكثر 4، 3-1: التوجد ،  العربية

(13) 

 اللغة فعاليات في املشاركات عدد) رملتغي األحادي التباين تحليل اختبار نتائج(  82) جدول 

  274=ن ،(فأكثر 4 ،2-8 ، التوجد:  العربية

 احملور مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات (ت) قيمة  الداللة

عند  دالة
مستوى 
8386 

1.70 
 بني اجملموعات 663.30 3 221.10

 األول
 داخل اجملموعات 35114.50 270 130.60

 0.80 غري دالة
 بني اجملموعات 31.10 3 10.70

 الثاين
 داخل اجملموعات 3671.10 270 13.60

  1.10 غري دالة
 بني اجملموعات 1032.50 3 344.20

 الثالث
 داخل اجملموعات 47668.10 270 176.60

 الفروق بني املتوسطات احلسابية( 3.) جدول

 الثالثة الثانية األوىل السنة احلسايب املتوسط احملور

األول
    توجد ال 52.12 

4..12 1-3   * 

  *  فأكثر 4 53.52
 

تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة نتائج ( 13) رقم يبين جدول 

 فروق ذات داللة احصائية وفيه تبين النتائج وجود ،(فأكثر4 )و ( 3-1)و( التوجد)إلى متغير 

 :يبين الفروق بين املتوسطات الحسابية وفيما يلي تحليل لهذا الجدول  (14)رقم والجدول 

تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة اتجاه محور 

، فأكثر( 4 )مع (   3-1) وسجلت هذه الفروقات لصالح  ( 13)ينظر جدول  ،(3-1)االستبانة األول 

بدرجة أعلى تتم ( فأكثر4)يشير إلى أن استجابات أفراد عينة الدراسة في  ، وهذاوالعكس كذلك

 ( .1-3 وال توجد،)من استجابات أفراد عينة الدراسة في 
 

 االستنتاج والتوصية
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 : أهم النتائج .
ً
 أوال

 توصلت الدراسة الحالية إلى نتائج  أهمها:

هما : ) أنا ال أحتاج إلى التحدث وجهة نظر الطالب حول العوامل املؤثرة املتعلقة بالطالب  -1

بالعربية( و) ال أثق بنفس ي عندما أتحدث بالعربية( ، والعوامل البيئة هما : ) أسرتي ال 

يشجعني على الدراسة باللغة العربية( و) أسرتي ال يتكلمون معي بالعربية(، والعوامل 

حلية( و) زمالئي ال املتعلقة بالجامعة هما : ) معلمو اللغة العربية يشرحون باللغة امل

يتحدثون معي بالعربية(أنها عوامل مؤثرة  في عدم تعلم املحادثة باللغة العربية مما يسبب 

 في إحداث مشكلة.

بين استجابات أفراد عينة  0.0.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 الدراسة )طالب( تعزي إلى )الجنس( أو ) الكلية( أو ) لغة األم(

بين استجابات أفراد عينة الدراسة  0.0.روق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ف -3

)طالب( تعزى إلى )السنة الدراسية : أولى، ثانية ، ثالثة، رابعة( سجلت الفروق لصالح ) 

 4، 3-1السنة األولى( ، وفروق أيضا  تعزى إلى ) عدد فعليات اللغة العربية : ال توجد، 

 ثر( .فأك 4فأكثر( سجلت لصالح )

 : أهم التوصيات واملقترحات .
ً
 ثانيا

 بناء على النتائج السابقة توص ي الدراسة بتوصيات أهمها :

التزام معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها باللغة العربية الفصحى ، والحرص  -1

 على البعد عن استعمال اللغة العامية أو املحلية.

 االستفادة من طرق تعليم اللغة الحديثة . -2

 اختيار الوسائل املناسبة في تعليم محادثة باللغة العربية. -3

 عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. -4

التزام معلمي اللغة العربية باملحادثة باللغة العربية مع بعضهم أو مع الطالب في  -0

 الفصل وخارج الفصل.

 عقد دورات ومخيمات باللغة العربية للطالب. -6

 د بيئة مالئمة لدراسة اللغة العربية من فصول ووسائل متطورة وحديثة.إيجا -7

 الدول العربية.مع تعزيز مشروع تبادل الطالب وخاصة  -2
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 في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ين متخصصين استقدام محاضر  -2
 

 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.

 ادثة اللغة العربية لطالب التايلنديين.جامعة مالياتعليم مح .(1220) .إبراهيم، عبد الهادي

فعالية برنامج قائم على الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات . (7..2) .جبريل، أنور حميده

التحدث لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية مرتفعي ومنخفض ي مفهوم الذات اللغوية.جامعة 

 األزهر كلية التربية،مصر

هم الصعوبات التي تواجه معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أ .(2.13) .حسين، جميلة أحمد

 السودان

املشكالت اللغوية للدارسين الناطقين بغير العربية في معهد  .(.122. )، عرفة محمد محمدخير

 الخرطوم الدولي، السودان

 ضعف طلبة الجامعات في اللغة العربية أسبابه وعالجه.  .(2..2) .، عزام عمرالشجراوي 

فاعلية نادي املناظرة باللغة العربية في تنمية مهارة الكالم بالجامعة  .(2..2) .لشطيبي، خالدا

 اإلسالمية العاملية بماليزيا من وجة نظر الطالب واألعضاء.

اللغة العربية لغير الناطقين األسس املعجمية والثقافية لتعليم  .(1222( .، رشدي أحمدطعيمة

 ، مكة املكرمةبها

نحو أداة موضوعية لتقويم كتب تعليم اللغة العربية لغير  .(1223) .دي أحمد، رشطعيمة

، معهد الخرطوم الدولي 2، العدد1الناطقين بها، املجلة العربية للدراسات اللغوية، املجلد

 للغة العربية.

 تعليم اللغة العربية بين وهم الصعوبة وعجز املعلم. (.ه1422) .العايد، سليمان إبراهيم

شكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين م .(ه.141) .جنهي ،عيد بن حجيج بن عيدالفايدى ال

 بها ووسائل عالجها. 

منهج مقترح ملهارة املحادثة للمستوى املتوسطة في معهد أنصار . (1222) .فتراننتأكول، شالي

 السنة 

عربية بجامعة مادة اللغة العربية على املستوى األساس ي في شعبة اللغة ال .(2..2) .فوتيه، زينب

 األمير سونكال، الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. 
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إشكاليات تعليم اللغة العربية في املعاهد اإلسالمية بجنوب  .(2.14) .القادر كانجا، أيوب عبد

 تايالند )محافظة فطاني نموذجا( 

جامعة صعوبات تعلم اللغة العربية في كلية الدراسات اإلسالمية . (2.13)مأنوساك  ،تؤتيان

 ، معهد الخرطوم الدولي ، السودان.األمير سونكال

املشاكل التي يواجهها الطالب في تعليم مهارة االستماع في اللغة  .(2..2) .محمد األول  ،موس ى

 العربية دراسة حالية بالكلية الجامعية اإلسالمية سالنجور،معهد التربية

كالم عند الطلبة املاليزيين في جامعة دراسة تحليلية تقويمية ملهارة ال(. 1222) .محمد، روسالن

 اإلسالمية العاملية ماليزيا.

تعليم مهارة القراءة للطالب املاليزيين في جامعة اإلسالمية العامية . (1221) .مهدي ،مسعود

 بماليزيا. معهد الخرطوم الدولي السودان

وم الدولي للغة ساسيات تعليم العربية لغير العرب، معهد الخرط. (1272) .، محمود كاملالناقة

 العربية، الخرطوم.

 طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. .(3..2) .، محمود كامل وآخرونالناقة

طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين  .(3..2) محمود كامل و طعيمة، رشدي أحمد ،الناقة

 إيسيسكو.  -ثقافةبها، من منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم وال

العيادة اللغوية وأثرها في تعليم اللغة العربية لطلبة وحدة  .(2..2) .ر زينة النظرى بنتنو  ،زينول 

 تنمية التعلم في جامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا.

دراسة حالة  استراتيجيات التعليم ملهارة املحادثة باللغة العربية: .(2.11) .، ثريا جيئهارون

 ة املاليزيين في جاملبعض الطلب



 

  التعلم عن بعدفي استخدام الهاتف الذكي في نحسين ي اللغة العربية درس م جهود 

 ي الشمالية س سوالوي كوتاموباغو 1الحكومية الثانوية املدرسة في 

 

السقاففرحان فخريزي ، نور فضيلة أمين  

مكاسرجامعة محمدية   

   ,Farhanassegaf191@gmail.com  nurfadilahamin@unismuh.ac.id :البريد اإللكتروني
 

 

  

 مستخلص البحث

السياسة، السياحة إلى  من اإلقتصادية، ؛حياة اإلنسان على جميع القطاعات 91-كوفيد يؤثر وباء

املدرسون ، ، املوظفون  Work From Homeالتعليم، ويجعلنا نعمل كل شيئ في املنزل أو ما يسمى بـ 

مون في يعملون و واملعلمون 
ّ
مون أو التالميذ أو الطلبة يتعل

ّ
مون في املنزل، وكذلك املتعل

ّ
يدّرسون ويعل

هذه التغييرات. السيما املدرس البد له أن تجهز الخطط  املنزل. فلذلك يجب للجميع يتكيف مع

الدراسية وأيضا أن تجهز أنفسه في استخدام الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم عن بعد، 

ز هذا البحث على 
ّ
مدرس اللغة العربية في  جهودوأسهل الوسيلة استخدما هي الهاتف الذكي. فرك

كوتاموباغو  9الحكومية  الثانويةفي املدرسة خاصة  التعلم عن بعدفي  الهاتف الذكي استخدام 

  .سوالويس ي الشمالية

واستخدم هذا البحث املنهج النوعي الذي يستخدم املدخل الطبيعي ملعرفة الظواهر الواقعية في بيئة 

م وفرز يتحليل البيانات بتنظمحددة. أما أساليب جمع البيانات هي املالحظة، واملقابلة والتوثيق و 

 . وتجميع وتوفير التعليمات البرمجية وتصنيفها

 دالتعلم عن بعفي  جهود مدرس ي اللغة العربية في استخدام الهاتف الذكي ( 9 هي بحثال انتائج هذ و

 بتحسينيتعلق  أّما( 2. املرحلة اإلعدادية، املرحلة التنفيذية، واملرحلة التقييمية: يشمل ثالث مراحل

بترقية قدراتهم وكفائتهم في استخدام وسائل التعليم خاصة   املدرسيقوم  :الذكيلهاتف ااستخدام 

 بتطبيقات وامليزت الهاتف الذكي.

 الكلمات الرئيسية التعلم عن بعدالهاتف الذكي،  س،املدر  تحسين،جهود، : 

mailto:Farhanassegaf191@gmail.com
mailto:nurfadilahamin@unismuh.ac.id,
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 املقدمة

يتطلب التعليم في وسط وباء فيروس كورونا عن ُبعد، كذلك تعليم اللغة العربية. 

يحتاج هذا التعليم على كفاءة املتعلمين واملدرسين عن التكنلوجية،  ألن كل عملية التعليم 

علم الت،تم إجراؤ التعليم في الفصل وجها لوجه، ثّم انتقل إلى 2191من خالل اإلنترنت. قبل 

ل اإلنترنت بعد جائت فيروس كورونا. يستخدم  البع  اللقاءات املباشرة من خال عن بعد

مثل زوم، جوجل ميت أو اامليزات مثل جوجل كلسروم وما إلى ذلك. باإلضافة إلى اإلنترنت، 

األدة التي يمكن استخدامها للوصول إلى هذه التطبيقات وامليزات هي الهاتف الذاكي. الهاتف 

املحمول التي وضعت من خالل تنفيذ نظام التشغيل القائم على هو جهاز الهاتف  الذاكي

نظام التشغيل املستخدم في الهواتف الذكية اليوم هو عموما نظام التشغيل . الكمبيوتر

الروبوت التي وضعتها جوجل ودائرة الرقابة الداخلية التي تم إنشاؤها من قبل شركة 

ال يقتصر على أدوات االتصال، ولكن في  تطوير الهواتف الذكية حتى اآلن .الكمبيوتر أبل

 ,.Ismanto et al). الوقت الحاضر الهواتف الذكية تستخدم على نطاق واسع كوسيلة للتعلم

الهواتف  مصطلح يطلق على فئة منو ه الهاتف الذاكي ويكيبيدياأما من  ،(2017

شاشة  ، ومعظمها يستخدمنظام تشغيل متطور  الحديثة التي تستخدم املحمولة

 للمستخدم اللمس
ً
 من ويكيبيديا، املوسوعة الحرة,)تطبيقات املحمول  ويقوم بتشغيل واجهة

2192) 

الهاتف الذكي، ألي شيئ؟ الشك ليساعدهم في   اليوم، املدرسون والتالميذ لديهم

. من املرحلة اإلبتدئية حتى املرحلة الجامعية يحتاج ويستخدم هذه األلة. إلى التعلم عن بعد

 ، من السهل أيضا حملها في كلالتعلم عن بعدجانب سهولة  الوصول إلى تطبيقات وميزات  

مكان. في عملية تعليم اللغة العربية، استخدام الهاتف الذكي ضروري، ملاذا؟ ألن للوصول 

 وسط هذا الوباء نحتاج إلى األدة املفيدة وإحداهم هو الهاتف الذكي. إلى أهداف التعليم في 

كوتاموباغو، سالوس ي الشمالية هي إحدى املدرسة الحكومية  9املدرسة الثانوية الحكومية 

م فيها اللغة العربية، بثالثة مدرس ي اللغة العربية 
ّ
. في تقريبا عدد التلميذ011حولي و التي يعل

ا، بالطبع يتكيف مدرس ي اللغة العربية بالتغيير عملية التعليم وسط وباء فيروس كورون

 للوصول إلى أهداف التعليم. مثال في اعداد التعلم عن بعدوخاصة استخدام الهاتف الذكي في 

م و التعليم العادي؟، وكيف تصميم التعلي التعلم عن بعدالتعليم، هل يتساويان بين اعداد 

، كيف محاولة أو جهود مدرس ي اللغة العربية في عن بعد التعلمملدرس ي اللغة العربية في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
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؟ وكذلك في التقييم؟ و هل مدرس ي اللغة العربية يستخدمون الهاتف التعلم عن بعدتنفيذ 

الذكي في عملية التعليم و كيف تحسين استخدامه؟. هذا هي بع  األسئلة التي سنجيب في 

 عدالتعلم عن بفة الجديدة خاصة في هذا البحث، ونتمنى نتائج هذالبحث أن نفعنا املعر 

 للمادة اللغة العربية.
 

  منهج أو طريقة البحث

 نوع البحث .9

هو طريقة بحثية تستخدم تم إجراء هذا البحث باستخدام البحث النوعي 

 من التجارب األشياء الطبيعية، حالة لدراسة
ً
ية، أدوات رئيسكالباحث  يكون فيه .بدال

(Sugiyono, 2016)   أي باستخدام املنهج الوصفي هو دراسة الواقع أو الظاهرة موضوع

البحث، أو الدراسة كما هي في واقعها، ويهتم البحث فيها على وصفها وصفا دقيقا من 

 .(2192, العمراني)أجل الوصول إلى استنتاجات تسهم في التطوير  والتغيير 

 مصادر البيانات .2

يتضمن مصادر البيانات إلى القسمين البيانات األولية والثانوية. البيانات األولية 

مجموعة متنوعة من املعلومات التي يتم الحصول عليها مباشرة من املصدر، أي هي 

 وفي هذا البحث مصادر البيانات األولية هي أربعة للبحث تستخدم كمخبرين األطراف التي

يندرا شموكودونجان، أستاذ ت ساترينا، أستاذة اديؤ نورفمدرس ي اللغة العربية )أستاذ 

هي نظريات بيانات الثانوية (، أّما الرحمةالسيف ج، و أستاذ مكاالال 

 الق ويمكن .تم الحصول عليها بشكل غير مباشر من املصدر مختلفة ومعلومات
ً
ول أيضا

في هذا البحث مصادر البيانات و. (Suryabrata, 2003) إن البيانات مرتبة في شكل وثائق

 .الثانوية هي الؤلفات و املقاالت و املجاالت و املواقع على اإلنترنت املتعلقة بالبحث 

 أساليب جمع البيانات .2

 هي الوسيلة يستخدمها الباحث في جمع املعلومات خالل املشاهدة ، ةالحظامل .أ

التي يتصل الباحث  يستخدم هذا البحث املالحظة املباشرة، (2192العمراني, )

بنفسه مع األشخاص أو األشياء التي يبحثها مثال مالحظة عن كيفية مدرس ي اللغة 

 العربية في إعداد، في تنفيذ وتقييم التعلم عن بعد باستخدام الهاتف الذكي.
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كأسلوب جمع البيانات في هذا البحث للوصول على استخدام املقابلة  قابلة،امل .ب

البيانات الدقيقية والعميقة عن جهود أو محاولة مدرس ي اللغة العربية في تحسين 

 استخدام الهاتف الذكي في التعلم عن بعد.

ببساطة هو عملية تدوين بيانات املصادر التي رجع إليها الباحث أو  ،التوثيق .ج

، يستخدم الباحث هذا األسلوب ملعرفة (2111حمدي, )الكاتب عند إعداد تقريره 

أحوال املدرسة، املدرسون واملدرسات، التالميذ، البنية التحتية وأيضا لكتابة 

 التي ذات صلة مع البحث. نتائج املالحظات، املقابالت واألشياء

 أدوات البحث .4

لجعل العمل أسهل  هي أدوات يستخدمه الباحث في جمع البيانات البحث أدوات

  والنتائج أفضل ، باملعنى الدقيق والكامل واملنهجي بحيث يكون من األسهل معالجتها
(Arikunto, 2014) 

، يحتاج الباحث، بوصفهم األداة املعلوماتصادر مومن أجل جمع البيانات من 

أدوات فسه، أما األدة الرئيسية هي الباحث ن  .الرئيسية للبحث، إلى أدوات للمساعدة

 هي: دليل املالحظة، دليل املقابلة و دليل التوثيق. املساعدة 

 أسلوب تحليل البيانات .0

تحليل البيانات هو عملية ترتيب البيانات وتنظيمها في نمط، وفئة، ووحدة 

وفرز  بتنظيم. يقوم الباحث في أنشطة تحليل البيانات في هذا البحث وصف أساس ي

املستخدمة في  الخطوات يلي وفيما ".التعليمات البرمجية وتصنيفهاوتجميع وتوفير 

 :تحليل البيانات

 تخفي  البيانات .أ

  تحقيق إن 
ً
 وعمقا

ً
البيانات هو عملية تفكير حساسة تتطلب ذكاًء واتساعا

 من البصيرة
ً
مع  البيانات مناقشة تحقيق  في يمكن ، بالنسبة للباحث الجدد .كبيرا

رؤى  ممن ُينظر إليهم كخبراء ، من خالل تلك املناقشة ، ستتطور األصدقاء أو غيرهم 

 .الباحث ، وذلك لتحقيق البيانات التي لها قيمة النتائج وتطوير نظريات مهمة

 عرض البيانات .ب

في البحوث  .بمجرد تقليل البيانات، فإن الخطوة التالية هي عرض البيانات

ه ، والعالقات بين الفئات وما شابالنوعية ، يمكن تقديم البيانات في شكل موجزات 

 . ذلك
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 التحقيقج. 

والخطوة الثالثة في التحليل النوعي للبيانات هي سحب 

إذا  األولية املقدمة مؤقتة، وسوف تتغير االستنتاجات وال تزال .والتحقق االستنتاجات

 .لم تكن هناك أدلة قوية تدعمها في املرحلة التالية من جمع البيانات
 

 :واملناقشة عرض النتائج

جهود استخدام الهاتف الذكي ملدرس ي اللغة العربية في التعلم عن بعد في املدرسة  .1

 كوتاموباغو سالويس ي الشمالية 1الثانوية الحكومية 

من عام  92التعلم عن بعد على النحو املقصود في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 

والتعلم التي تتم عن بعد من  أن الغرض من التعلم عن بعد هو عملية التدريس 2192

اللغة العربية في املدرسة  يمدرس ويستخدم   .خالل استخدام وسائل اإلعالم االتصاالت

، االتصاالتو كوتاموباغو في عملية التعلم عن بعد وسائل اإلعالم   9الحكومية  الثانوية

أّن: لسهولة الوصول إلى التالميذ وأيضا  املدرسة هذه فية اللغة العربي يمدرس كما قال 

 يمدرس وتشمل جهود الهاتف الذكي.  لسهولة تقديم املواد الدراسية، استخدمنا هذا 

ة في استخدام الهاتف الذكي بثالث مراحل؛ املرحلة اإلعدادية، املرحلة اللغة العربي

 التنفيذية، واملرحلة التقييمية.

 جهود املدرس في املرحلة اإلعدادية .أ

مدرس في هذه املدرسة لديهم خطة الدراسة، وكذلك مدرس ي اللغة كل 

العربية. من خالل هذه الجائحة فيروس كورونا، يكّيف مدرس ي اللغة العربية خطة 

تدرسيهم للتعلم عن بعد عبر اإلنترنت خاصة يتعلق بطريقة ووسائل التعليم. قال 

 األستاذ شندرا كمدرس اللغة العربية أّن: 

بع  الوسائل التعليمية املتعلقة باملواد، مثال موسفين "استعددُت 

(mousepen)  وسماعات الرأس، والهاتف الذكي. أّما يتعلق بالتطبيقات التي

 "  .x-recorderاستعددُت هي وتسأب، يوتوب، وتطبيقة 

 هذه هي الصورة حينما األستاذ يتعدد مواد التعليم باستخدام موسفين. 



...جهود مدرسي اللغة العربية في، نور فضيلة أمين و فرحان فخريزي السقاف 720  

 
 الصورة األولى

في هذا الوقت لدراسة، أعدت خطة اأستاذة ستريانا قالت أّن: "أّما 

خالل الوباء وإعداد عداد التدريس واألدوات  عبر اإلنترنت الدراسةخطة  نستخدم

 ،فقط بدون إضافة األخرى ستخدم الهاتف الذكي ". في هذه الحالة هي تالداعمة

 تطبيقات التعلم عنعددت املواد التعليمية ، قمت بإعداد اسنبعد أن ت أيضا وقال

-x). جلباستخدام مسبعد مثل وتسأب، التعلم اإللكتروني، تحرير الفيديو التعليمي 

recorder)  
ي ف درس في الصف العاشر،قال:"يالذي  سيف الرحمة ألستاذأما بالنسبة 

 واد التعليمية". في إعداد الوسائل قمتامل ثم الدراسةخطة  لبداية استعددت

لتسجيل املواد والتأكد أيضا من البيئة املحيطة تدعم القيام ذكي الهاتف بال

، يعد اختيار وسائل التواصل مهما جدا لتسليم التعلم عن بعدوفي عملية  .بالتسجيل

روني تعلم اإللكتالو  تيليغراموقال: "اخترت استخدام الواتساب والتالميذ، املواد لل

ألنه   (kine master) رر الفيديو مح وتحرير مقاطع الفيديو الخاصة باستخدام تطبيق

 . سهل االستخدام

ثانوية الاللغة العربية في املدرسة  مدرس ينتائج املقابالت مع  علىاستنادا 

جهود مدرس ي اللغة العربية في ستنتج أن نأن نستطيع  كوتاموباغو 9الحكومية 

 هي: الذكي  اتففي التعلم عن بعد باستخدام اله اإلعداديةرحلة امل

 مدرس يكيف خطة دراستهم، خاصة املتعلقة بالطريقة والوسائل التعليمية.كل  .9

ب ويصنع املواد التعليمية بمناسبة تطبيقات الهاتف الذكي .2
ّ
 للمدرسين أن يرت

يستخدم املدرسون بع  الوسائل التعليمية مثل موسفين، سماعات الرأس،  .2

 والحاسوب.  (kine master) محرر الفيديو  تطبيق ،(x-recorder).مسجل 



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

1(1), (2021), 715-727 721 

يستخدم املدرسون بع  تطبيقات الهاتف الذكي في التعلم عن بعد مثل  .4

 وتسأب، يوتوب، تيليغرام والتعلم اإللكتروني.

 جهود املدرس في املرحلة التنفيذية .ب

 هيزتجاللغة العربية بالتحضيرات، بدءا من  مدرس ييقوم في هذه املرحلة، 

 للتعلم عن بعد. قال أستاذ شندرا:  وسائل التواصل واملواد التعليمية واألدوات

، أقوم تعليم اللغة العربية عن بعد بوتسأب في املقدمة ثم بالنسبة لي"

أواصل شرح املواد بالتعليم اإللكتروني، يستطيع التالميذ أن يسجلو في 

هذا التعليم اإللكتروني، ويمكنهم مشاهدة املواد التعليمية أو تنزيلهم. 

عن بعد هو سهولة التالميذ أن يسأل أو أن يراجع السهولة من هذا التعلم 

 املواد التعليمية التي يدرسونهم". 

وفي حالة أخرى يستخدم أستاذ شندرا موسفين كقلم لشرح املادة وسماعة 

الرأس لتسهيل سماعة األصوات الواضحة لدي التالميذ. وأيضا يستخدم األستاذ 

جيل ة. الفيديو املحّملة هو نتيجة تسيوتوب في تنفيذ التعليم، لشرح املادة املدروس

 محرر الفيديو  تطبيقو  (x-recorder) أو مجموعات التسجيالت من تطبيقات مسجل

(kine master) بعد أن يحّمل املدرس في يوتوب، يرسل رابطه إلى التالميذ حتي .

دقيقة للوصول إلى املادةـ وإذا لم يهفم  21يستطيعون أن يفتحوه، عادة يعطي 

التالميذ املادة املدروسة، يناقشون في تطبيقات وتسأب. من هذا الوتسأب أيضا 

 املدرس والتالميذ تتفاعل مع بعضهم بعضا.

 أما بالنسبة أستاذة ستريانا، قالت: 

مثال  ،م اللغة العربية عن بعديتعلتنفيذ ذكي في الهاتف الأستخدم "

ديو أجمعهم في في لكل مواد الفيديو، سّجلُت املادة بأشكال فيديو ثّم 

واحد، أو يمكن أن تجمع الفيديو من يوتوب الذي تّم تنزيله بفيديو 

الذي سّجلت بنفس ي. وبعده أرسلته إلى مجموعة وتسأب، يوتوب أو 

 التعليم اإللكتروني.

 ة: رحمالسيف أستاذ  قال و

ف هاتالعن بعد، أستخدم اللغة العربية م يفي عملية تنفيذ تعل"

املواد التي قمت بإعدادها في وقت سابق  .حمول املحاسوب الذكي و ال
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شرحت املواد و لت باستخدام الهاتف الذكي في الفيديو سّج 

بمساعدة السبورة البيضاء، بعد االنتهاء من عملية التسجيل ثم 

محرر  تسجيل الفيديو الذي قمت بتحريره باستخدام تطبيق

تحميله إذا تم تحريره ثم أقوم فقط ب (kine master) الفيديو

على يوتيوب التي ثم رابط الفيديو الذي أرسله إلى  قناتي على

م يالتعل أيضا عبر ،أحيانا تليغرامأو إلى  ة الوتسأبمجموع

التي أستخدمها  تيليغراموال الوتسأبمجموعة  .اإللكتروني

لألسئلة  اباإلضافة إلى إرسال املواد التي أستخدمها أيضا كم

أما  .يفهمون املواد التي تم تقديمهاالذين ال  تالميذللواألجوبة 

املحمول الذي أستخدمه للوصول إلى التعلم  للحاسوببالنسبة 

اإللكتروني ألنه أسهل وشاشة العرض أكبر من الوصول باستخدام 

ني م اإللكترويالهاتف الذكي، ولكن يمكن أيضا الوصول إلى التعل

 ".باستخدام الهاتف الذكي

اللغة العربية في عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية هذا هي الصور من مدرس ي 

 عن بعد:

  
 اليوتوبعلى قناته على  شندرا ماكاالجتاستاذ 

https://youtu.be/1Pj2PXChYDo  

https://youtu.be/1Pj2PXChYDo
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 اليوتوب على اقناته فيساتريانا أستاذة 
 fNtxxpzs2Y-https://youtu.be/ 

  
 اليوتوب قناته على أستاذ سيف الرحمة في

 https://youtu.be/fSVyUR5_KSY  
 

 الثانيةالصورة 

  

، نستطيع أن نستنتج أن مدرس ي اللغة العربية في ىعلاأل الشرح  إلىاستنادا 

كوتاموباغو سالويس ي الشمالية يستخدم الهاتف الذكي  9املدرسة الثانوية الحكومية 

باإلضافة استخدام بع  الوسائل األخرى مثل الحاسوب  التعلم عن بعدفي تنفيذ 

 املحمول.

 جهود املدرس في املرحلة التقييمية .ت

مدرس ي اللغة العربية تقييم تعليم عن بعد  في هذه املرحلة، يستخدم

جمهورية إندونيسيا. وللوصول إلى  م اإللكتروني من وزارة الدينيباستخدام التعل

هذه التطبيقات نستطيع أن نستخدم الهاتف الذكي أو بالحاسوب. كل أشكال من 

https://youtu.be/-fNtxxpzs2Y
https://youtu.be/fSVyUR5_KSY


...جهود مدرسي اللغة العربية في، نور فضيلة أمين و فرحان فخريزي السقاف 724  

 أنغم ر تقييم التعليم اإللكتروني، التقييم تعليم اللغة العربية عن بعد من خالل 

وتسأب حينما يحتاج إلى اإلجابة الشفهية من التالميذ.  يستخدم أن املدرس  يستطيع

 ييم ليست األدة الرئيسية، ألّن يهتّم املدرسقاستخدام هذه التطبيقات في عملية الت

 في عملية التعليم ليست في النتيجة.  

 
 الصورة الثالثة

 كوتاموباغو سالويس ي الشمالية 9مأخوذ من التعليم اإللكتروني املدرسة الثانوية 

 

تحسين استخدام الهاتف الذكي ملدرس ي اللغة العربية في التعلم عن بعد في املدرسة  .2

 كوتاموباغو سالويس ي الشمالية 1الثانوية الحكومية 

من البيانات الذي شرحت أعلى، نستطيع أن نقدم لكم أّن مدرس ي اللغة العربية 

م كفائتهم وقدراتهم في اعداد، في تنفيذ وفي تقييم تعليسفي هذه املدرسة  يستخدم كل 

اللغة العربية عن بعد. وكيف نعرف هذا التحسين؟، أوال، حينما يعرف املدرس أن 

التعليم في وسط وباء كورونا عن بعد، هم مشغولون بترقية قدراتهم خاصة بالنسبة 

وسائل التعليم  تكنولوجية التعليم، هم يتبعون الندوة، واملحاضرة بما يتعلق

 باستخدام التطبيقات الحاسوب أو االهاتف الذكي.

يوافق جميع مدرس ي اللغة العربية في هذه املدرسة أن في وسط وباء كورونا البد 

لكل املدرسين أن يرفعو قدراتهم في التعليم. ولو أنهم ال يهتم بجّد كل تطبيقات تعليم 
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 ، لكن يحاولون أن يستخدمو التطبيقاتاللغة العربية عن بعد باستخدام التهاف الذكي

 املشهورة والسهلة للوصول إلى أهداف تعليم اللغة العربية.

من أشكال تحسين استخدام الهاتف الذكي ملدرس ي اللغة العربية في التعلم عن 

 كوتاموباغو سالويس ي الشمالية هي: 9بعد في املدرسة الثانوية الحكومية 

 املشهورة والسهلةاستخدام تطبيقات التعليم  .9

ب املواد التعليمية املدروسة بمناسبة بتطبيقة  .2
ّ
يحاول املدرس أن يصنع أو يرت

 املستخدمة

 يتبع املدرس الندوة أو املحاضرة لترقية قدراته وكفائته في التعلم عن بعد .2

يكّيف املدرس خطة الدراسة خاصة بطريقة ووسائل التعليم للوصول إلى  .4

 تالميذ أن يفهمو املواد الدراسية.أهداف التعليم ولتسهيل ال
 

  االستنتاج والتوصية

 االستنتاجات .9

 من  شرح بيانات األعلى نستطيع أن نلخص كما يلي:

عد في في التعلم عن بيتضمن جهود مدرس ي اللغة العربية في استخدام الهاتف الذكي   .أ

بثالثة مراحل: أ( املرحلة  كوتامباغو سالويس ي الشمالية 9املدرسة الحكومية 

كل مدرس يكيف خطة دراستهم، خاصة املتعلقة بالطريقة والوسائل ( 9؛ )اإلعدادية

ب ويصنع املواد التعليمية بمناسبة تطبيقات الهاتف ( 2، )التعليمية
ّ
للمدرسين أن يرت

يستخدم املدرسون بع  الوسائل التعليمية مثل موسفين، سماعات ( 2، )الذكي

( 4، )والحاسوب  (kine master) محرر الفيديو  تطبيق ،(x-recorder).الرأس، مسجل 

يستخدم املدرسون بع  تطبيقات الهاتف الذكي في التعلم عن بعد مثل وتسأب، 

ي اللغة يستخدم مدرس  ؛ يةاملرحلة التنفيذب(  يوتوب، تيليغرام والتعلم اإللكتروني.

العربية تطبيقة وتسأب في املقدمة ثّم انتقل إلى يوتوب حينما شرح املادة وانتقل إلى 

 مدرس ي اللغة العربية ستخدمي؛ ج( املرحلة التقييميةوتسأب في نهاية الدراسة. 

جمهورية إندونيسيا. وللوصول إلى هذه  م اإللكتروني من وزارة الدينيالتعل

 . التطبيقات نستطيع أن نستخدم الهاتف الذكي أو بالحاسوب

في التعلم عن بعد هي: أ( تحسين استخدام الهاتف الذكي ملدرس ي اللغة العربية  .ب

ب، ب( استخدام تطبيقات التعليم املشهورة والسهلة
ّ
 يحاول املدرس أن يصنع أو يرت
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لندوة أو يتبع املدرس ا، ج( دروسة بمناسبة بتطبيقة املستخدمةاملواد التعليمية امل

اسة يكّيف املدرس خطة الدر ، د( املحاضرة لترقية قدراته وكفائته في التعلم عن بعد

خاصة بطريقة ووسائل التعليم للوصول إلى أهداف التعليم ولتسهيل التالميذ أن 

 يفهمو املواد الدراسية.

 التوصية .2

 :قتراحات في هذه الدراسةاإلالتوصية أو فيما يلي 

يجب على  .أن يكون التعلم عن بعد أكثر األمثل باستخدام الهاتف الذكي (أ

عن استراتيجيات جديدة في تطوير التعلم حيث يمكن  يبحث املدرسين

ت وسهلة إلى التعلم عبر اإلنترن اتباعاملهتمين في  التالميذلالستراتيجية جعل 

 .الفهم وحفظ الحصة

في  رغم أن ليسفي تعلم اللغة العربية  نبغي زيادة استخدام الهاتف الذكيي (ب

  وسط وباء فقط

 .الذكي الهاتف استخدام تحسين كيفية على تدريًبا املدرسة توفر (ت
 

 شكر وتقدير

تم كتابة هذه الورقة باملوضوع "التعلم عن بعد"، وقد وصلنا إلى النتيجة أن في وسط هذا 

في تنفيذ عملية التعليم والتعلم ولو أنه من خالل اإلنترنت، يعمل الوباء يحاول املدرس 

املدرس بجّد كل ما يساعده في التعليم، يبدأ من استخدام الوسيلة التعليمية املناسبة حتى 

نشكر إلى أهل و  يتبع في الندوة أو املحاضرة بما يتعلق بتطوير واستخدام الوسيلة التعليمية.

املدرسة من رئيس املدرسة حتى مدرس ي اللغة العربية على كل البيانات املحتاجة لهذه 

 الدراسة.
 

 : املراجع

 .هاتف ذكي .(2013) .من ويكيبيديا، املوسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/ذكي_هاتف 

دار النشر  .دليل الباحث لإلقتباس والتوثيق من اإلنترنت(. 2111. )ع .ا .ع ,حمدي

 .للجامعات

https://ar.wikipedia.org/wiki/هاتف_ذكي
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 مستخلص البحث

 كل شرح: أمرين يتطلب فإنه واملهذبة، املنظمة األحاديث فنون  من واحد هي املناظرة

 هذه ضد الطرفين كال قبل من الرأي  في االختالفات من الرغم على وأدلة حجة

 قبول  على قادرا ويكون  الرأي  في االختالفات يقبل أن الطرفين كال على الحجج،

 فن ومناقشة استكشاف إلى البحث هذا يهدف. التمايزات هذه مثل وجودال الصخوإ

 كفاءة تحمل على القدرة لزيادة بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في املناظرة

 خالل من مكتبية البحث تصميم مع النوعي املنهج البحث هذا يستخدم. الكالم

. للخبراء وفقا ومشكالتها الكالم مهارة على القدرة لتحسين املناظرة مفاهيم مطالعة

 سيدفع املوضوعي املناظرة أن مالحظة خالل من إليها التوصل تم التي النتائج بعض

 على التعرف إلى البحث هذا تسعى. واالستقرار والتفاهم التميز نحو واملجتمع الفرد

 واستراتيجية املناظرة، وظروف املناظرة، من والغرض للمناظرة، اإليجابية الجوانب

 فن في املستخدمة بها املوص ى واملواضيع املناظرة ومشكلة املناظرة، وشكل املناظرة،

 .املناظرة

 الكلمات الرئيسية:  تحليلية  وصفية  دراسة  ، بغيرها  للناطقين  الكالم  مهارة،   املناظرة
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 االستماع، مهارة األربع؛ اللغوية املهارات على يشمل أن بد ال العربية سيما ال اللغة، تعليم

 املشكالت، يواجه يزل  لم الواقع، في الكالم مهارة وتعليم. الكالم ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة، ومهارة

 في املستخدمة الطريقة فتكون  املستخدمة، التعليم طريقة اختيار في التعليم عملية مشكلة أبرزها من

 الطاب نفسية تؤثر قد الكالم مهارة تعليم في التقليدية الطريقة اختيار. تقليدية طريقة أكثرها التعليم

 سلبية أوتي قد وحماستهم فنشاطهم. بجد والتعليم التعلم عملية يشتركون  ال وهم التعليم، اشتراك في

 التعليمية واألسلوب الطريقة يختار أن املعلم على ينبغي فلذا،. العربي الكالم ملمارسة خائفين منهم بل

 .التعليم في املناظرة أسلوب مثل مثاليا، التعليم ليكون  الفعالة

 ولكن فقط، العلمية الكنوز  أو املعرفة من غرضه ليس العربية اللغة تدريس أن املعروف كما

 تلعب خاصة كالم مهارة الحالة، هذه في. كأداة اللغة تعليم أن في النظر وهو الحديثة، الزاوية في ننظر

 
 
  دورا

 
 التعبيرات فهم أو الكالم فهم على والقدرة بنشاط اللغة استخدام على الطالب ملساعدة نشطا

 اللغة مهارات في فعالية املناقشات أكثر من واحد بأنه العربي النقاش يوصف اليوم. العربية باللغة

 املسابقات أحداث من العديد هناك. الصغير الجماعي للتعلم فعالة استراتيجيات ويتضمن العربية،

. واللغة الفكر منطق لشحذ املسابقة هذه تعقد التي للمحاضرات الثانوية املدرسة مستوى  على

 الذين العامة املدارس في واملعلمين املعاهد، في املعلمين سواء املعلمين، من الكثير يوجد ال لألسف،

 النشاطات من املناظرة فإستراتيجية. وصحيح جيد بشكل النقاش من التدريس إجراءات يعرفون 

  اللغة، في الطالقة مهارات لتطوير ووسيلة الكالم، مهارة تنمية في املؤثرة
 
   في غاية أنها من بدال

 ذاتها، حد 

 والجمل، الكلمات تقليد منها الحديث؛ قدرة لنا لتحقق أهداف؛ عدة تنمية على نعمل أن وينبغي

 التعبيرية والطالقة الحديث، أثناء في املناسبة والسرعة املحادثة، في والبدء لغوي، ملثير واالستجابة

 .(67: 2018 هاني،)

 إلى محددة إشارة توجد ال ذلك، إلى وباإلضافة. العربي النقاش معلمي فهم عدم إلى ذلك ويرجع

 فإن مسابقة، الدينية الشؤون وزارة أو جامعية مؤسسة تقيم عندما. للمناقشة النموذجي التدريب

 املحلفين هيئة تعرف لم. املؤسسات من غيرها عن مختلفة بالتأكيد ستكون  التقييم ومعايير النظام

 وغير العربية باللغة الناطقون  القضاة فيكون . النقاش سباق في الحكم إجراءات أفضل  اآلن حتى

 ألفكار املنطقية القوة وتجاهل عادة الجيدة اللغة مهارات مع سعداء اإلنجليزية باللغة الناطقين

 املقدمة
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 من ولكن فقط اللغة جمال من مأخوذ ليس العربي، النقاش تقييم في أنه حين في. وحججهم الطالب

 تشجيع فإن بالطبع، أعاله، املذكورة املشاكل إلى باإلضافة. السباق في واملشاركين واملنطق املحتوى 

 أيضا ذلك وأدى . العربية اللغة مناقشات تدريس عند صعوبة سيجد العربية اللغة على الجدد الطالب

 .األساس ي املستوى  العربية اللغة متعلمي تعلم روح في انخفاض إلى

 أنها باعتبار العربية اللغة تعليم في ودورها املناظرة فن يبرز أن البحث هذا في الباحث يحاول 

 الصفوف وتقريب الشباب شخصية وتنمية الطلبة لدى  الكالم مهارة كفاءة لتنمية واستراتيجية وسيلة

 مفهوم من ترتيبا البحث هذا فيتحدث.  واملوضوعات الهدوء على واألفراد املجتمع ولتربية بينهم

 املناظرة، استراتيجية املناظرة، وإدارة نظام املناظرة، أركان املناظرة، شروط املناظرة، أهداف املناظرة،

 الكالم، مهارة تعليم في املناظرة تطبيق صعوبات املناظرة، لتعليم املناسبة الدراسية املستويات

 .املناظرة لتوظيف املقترحة واملوضوعات
 

 منهج البحث 

 مفاهيم مطالعة خالل من مكتبية البحث تصميم مع النوعي املنهج البحث هذا يستخدم

 ,Mestika) زيد مليستايكا وفقا. للخبراء وفقا ومشكالتها الكالم مهارة على القدرة لتحسين املناظرة

 إلى الحاجة دون  األدب جمع خالل ومن املواد جمع من يحد الذي بحث هي املكتبية البحوث( 2008

 أما. الخبراء هؤالء آراء من اصطناعي إلى الباحث يسعى ثم(. امليدانية البحوث) امليدان في النزول

 فأما. الخبراء قبل من طرحها تم التي واملفاهيم املحتويات التحليل الباحث استخدم للتحليل بالنسبة

 علمية ومجالت كتب شكل في املصادر بعض وهي التثليث الباحث استخدم البيانات تصحيح طريقة

 .املقالة هذه كتابة في املكتبية تصبح أن جرا وهلم ومقاالت
 

 :واملناقشةعرض النتائج 

 املناظرة مفهوم

 أو األحيان،  بعض في" املناظرة" للفظ مرادفة اسُتخدمت مصطلحات من التعاريف عدة هناك

خرى، أحايين في به مقترنة
ُ
 املتعلمين، لدى  اللغوية الثروة زيادة املرادفات هذه معرفة من والهدف أ

 ومن االستخدام، عند منها لإلفادة املترادفة؛ الكلمات معاني بين الدقيقة الفروق بعض ومعرفة

 واملداخلة، واملناقشة، واملنازعة، واملداولة، واملفاخرة، واملحاورة، املجادلة،: املرادفة املصطلحات

 واملغالبة، واملماتنة، واملناقلة، واملباحثة، واملجالسة، واملفاوضة، واملراجعة، واملساجلة، واملعارضة،

  .(69: 2007 الرحمن، عبد) واملخاصمة واملقابلة، الحجاج، أو واملحاجة واملقابسة، واملناضلة،
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 مختلفان، هما فإن االصطالح حيث من لكن األخرى، على إحداهما تطلق قد والجدل املناظرة

 الصواب إلى الوصول  فغرضها املناظرة بينما واإللزام، الخصم على التغلب منه الغرض يكون  فالجدل

 واملناظرة واملجادلة املخاصمة: "الطبرس ي يقول (. 5: 1934 زهرة، أبو) النقاش فيها يدور  التي القضية في

  اثنين،  بين خالف فيه وقع فيما املنازعة هي املجادلة فإن فرق؛ نهما كان وإن نظائر واملحاجة؛

 واملحاجة النظيرين، بين يقع فيما واملناظرة الغلظة، وجه على اثنين بين باملخالفة املنازعة واملخاصمة

 أهل بين تجري  التي املناظرة آداب معرفة" بأنا" الجدل" خلدون  ابن وعرف الحجة، إظهار محاولة هي

 األلسنة على تدور : "بقوله والجدل املناظرة بين زهرة أبو محمد ويفرق " وغيرهم الفقهية املذاهب

ا واملكابرة، والجدل، املناظرة، عبارات طلق وأحيان 
ُ
ا بينهما أن والحق األخرى، موضع في إحداها ت

 
 اختالف

 اختلفت الذي  املوضوع في الصواب إلى الوصول  منها الغرض يكون  فاملناظرة االصطالح، في واضحا

 ."االستدالل مقام في عليه والتغلب الخصم إلزام منه الغرض يكون  والجدل فيه، املتناقشين أنظار

: يأتي ما منها بذكر بأمور، ومقيدة منضبطة أنها إذ واملجادلة الحوار عن تختلف فاملناظرة

 محدد موشوع( 3) الطرفين؛ لكال ومتاح متكافئ وقت( 2) للمناظرة؛ محددة وضوابط قوانين وجود(1)

 أو التخصص أهل من املتناظرون( 5) بالقوانين؛ االلتزام على الطرفين اتفاق( 4) املناظرة؛ حوله تدور 

 .إليه يتحكم ومن املناظرة يشاهد من وجود( 6) النقاش؛ بموضوع واسعة دراية لهم

 وقد واملجادلة، واملباحثة، والجواب، والسؤال بالحوار، يسمى شخصين بين يدور  الذي النقاش

  الحوار فيبدأ األحيان، بعض في ذلك عن يخرج
 
 أن يلبث ما ثم الشأي، من أكواب مع هادئ بجلوس مثال

  ومناحرة مشاجرة إلى النهاية في الحوار يتحول 
 
 األكواب فوهة يسكب على الشاي  ُيسكب أن من فبدال

 .(2012:291: رحمة و ياسر) واألصحاب الضيوف وجوه يسكب أصبح

 برقيها ورقت كبيرا تطورا تطورت وقد اإلسالمية، العربية للحضارة الراقية الثمار من املناظرة

 كانت التي املجالس خالل من كانت الجاهلي العصر في التناظر انطالق لبدايات وذلك بآدابها واقترنت

 إليه ينظر وكما املناظرة لفن أوى  إرهاصات تكون  املحاوالت فتلك. القبائل ومجالس الندوة دار تعقد

 من العربي للعقل الكريم القرآن خطاب أثاره فيما كذلك اإلرهاصات تلك تلمس يمكن أنها الحسناوي 

 رحيم) للتوحيد يدعوه حوله وفيما تكوينه في شيئ كل أن على اإلنسان وعي تنبيه أساس على بني حجاج

 .(13: 1999 الحسناوي،

 علم ظهور  مع والبرهنة واالستدالل الحجاج على مبني فن هي حيث من املناظرة ظهور  ويتزامن

 رمزي  يرى  حين في ،(ه366) الشاش ي اإلمام املناظرة علم في ألف من ول  أ أن إلى القنوجي ويذهب الجدل
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 على سار ثم" والنفائس، اإلرشاد" كتابا في الفن هذا في كتب من أول ( ه615 ت) العميدي  أن تفيفحة

 إلى فتعود نثريا أدبيا جنسا املناظرة نشأة فن وأما.(. 70: 2016 تفيفحة، رمزي ) املتأخرون طريقته

 العربي الثقافي املشهد في عاصرتها التي األدبية باألنواع وطيدة عالقة وهي الهجرية لسنة الثاني القرن 

 الثنائية الشفوية املجادلة من تحول  إذا العرب؛ عند مختلفة تطوريته مراحل عرف فكري  جنس فهي

 الهجري  الثاني القرن  في فكريا توجها تمثل مذهبية عقيدة املتضمنة الكالمية املناظرة إلى والبسيطة

  ..(47 و 43: 2009 الفجاري، مختار)

 شيوخ أوساط في املناظرة ازدهار في أثر الهجري؛ الثالث القرن  أواخر في املدارس لظهور  وكان

قسم واإلسالمية، العربية الحضارة في العلوم مختلف شملت وقد وطلبته، العلم
ُ
 العامة موضوعاتها وت

 ازدهارها زاد وقد والفلسفة، والكالم واألديان، والفقه والحكم، السياسة: هي رئيسة؛ أقسام ثالثة إلى

 الحسناوي، رحيم) اإلسالمية األمصار في مجالسها وانتشرت الهجريين، والخامس الرابع القرنين في

 والعربية اإلسالمية الثقافة في علما أصبحت ثم فن هي كانت املناظرة بداية ففي(. 19 – 16: 1999

رجمت العباس ي، العصر في العلمية الحركة دائرة توسعت حينما
ُ
 العربية، إلى اليونانية الفلسفة وت

ع من كان ما العلم هذا إلى الحافز وكان
ُ
 عبر تظهر بدأت التي اإلسالمية واملذاهب الفرق  بين تداف

 منها نحوية؛ مناظرات هناك كانت وإنما هذا؛ عند تقف ولم بمذاهبه، الكالم علم ظهور  بسبب العصور 

 والخوارزمي الهمذاني مناظرة منها أدبية؛ ومناظرات ،"الزنبورية املسألة" في والكسائي سيبويه مناظرة

 ..(24: 2016 خديجة،)

 والثقافية، والتعليمية، واالجتماعية، الدينية،: منها عدة؛ أسباب إلى املناظرات نشوء ويعود

 إن إذ البحث؛ بموضوع لصلتها التعليمية؛ األسباب ههنا وتهمنا وغيرها، والسياسية، والنفسية،

ا تقع اللغوية املناظرات  سبيل على أنفسهم األقران بين أو وأستاذه، التلميذ بين العلم لتحصيل كثير 

 ناظر فعندما العلم، ذلك من منهم واحد كل املعلومات، وتبادل األفهام إلى العلم وتقريب التعلم

 ،وفي"ذلك؟ في أشك أتراني: "سيبويه فقال" لغيره، ال ألستفيد ناظرتك إنما: "له قال سيبويه؛ األخفش

 ومحاورتهم مناظرتهم خالل من العلماء من اإلفادة املناظرة أغراض من أن على داللة القول  هذا

 أدبية ومتعة الثقافي العلمي لترف مجاال املناظرات في أن واألمراء الخلفاء فيرى (. 38: 1995 السيرافي،)

 القواعد وترسيخ الطالب لتعليم أنفسهم النحاة وضع من مصطنعة املناظرات بعض تكون  وقد. مفيدة

 املناظرة أهمية فأما. الرشيد حضرة في واملفضل الكسائي بين حصل كما أذهانهم في والنحوية اللغوية

 العلمية املسائل في واملناظرة باملحاورة اللسان فتق أنها(. 40: 2009 حسين، مؤيد) خلدون  غبن قال كما

 ..(82: 2004 خلدون، ابن) مرارها ويحصل شأنها يقرب
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 التعليمية األغراض منها؛ أغراض، لعدة مستخدمة املناظرة أن الكاتب يلخص ذكره، سبق فمما

 التربوي  الفكر في التعليم طرائق أحد املناظرة أسلوب أن االسمري  هللا عبد قال كما. اللغوي  التراث في

  .والقصور  الدور  في املناظرات مجالس العلم معاهد أهم من أمين أحمد ويقول . الغسالمي

 املناظرة أهداف

 نشاطا بوصفها املناظرة أهداف أهم من الباحث عرض املناظرة، صناعة في أهداف فهناك

 لتحصيل ودفعهم الطلبة بين البحث روح إذكاء( 1: )فهي ،( 54:  2014) اللطيف عبد قال كما تعليميا

 تشجيع( 3) الطلبة؛ لدى  الحقائق واستنباط والفهم التفكير مهارات تنمية( 2) املختلفة؛ املعارف

 في وتوظيفها وجمعها األساسية مصادرها من املعلومات على واإلطالع الحرة القراءة على الطلبة

 تطوير( 5) الرئيسية؛ األفكار واستخالص والنقد التحليل مهارات تنمية( 4) ومحاورتهم؛ أحاديثهم

 في وتوظيفها واللغوية الفكرية الثورة إثراء( 6) لديهم؛ االرتجال على والقدرة والطالقة الخطابة مهارات

 املناهج في املطلوب باالهتمام تحظى ال قد التي اللغة مهارات تنمية( 7) عنه؛ والدفاع الرأي  عرض

 تعويد( 9) الطلبة؛ بين الشريفة املناقشة روح إذكاء( 8) املؤثر؛ واإللقاء املحادثة سيما ال التعليمية

 إتاحة( 10) املناقشة؛ في والحدة التعصب عن والبعد األخرين آراء واحترام اإلنصات حسن على الطلبة

 الطلبة إكساب( 11) وبناء؛ موجه تربوي  إطار في األخرين رأي  واحترام آرائهم عن لتعبير للطلبة الفرصة

  .الحديث في االرتجال على والقدرة بالنفس الثقة

 املناظرة شروط

 توظيفا لتوظف بها وااللتزام وآدابها املناظرة شروط يعرفا أن عليهما املناظران يبتدأ أن قبل

 ابن قال. املقرر  التحقيق أهداف مجرى  العملية تكون  ولكي التعليمية العملية في منها ويستفاد صحيحا

ا، والقبول  الرد في املناظرة باب كان ملا"  خلدون   والجواب االستدالل في املتناظرين من واحد وكل متسع 

ا، يكون  ما ومنه االحتجاج، في عنانا يرسل ا يضعوا أن إلى األئمة فاحتاج خطأ، يكون  ما ومنا صواب   آداب 

 يجب وأين واديب، املستدل حال يكون  وكي والقبول، الرد في حدودها عند املتناظران يقف وأحكاما

-Garrett (1996 : 37  قال.(". 203: 2004 ، خلدون، ابن) واالستدالل الكالم ولخصما السكوت عليه

 املناظرة بقوانين كاملة معرفة على املتناظران يكون  أن(  1:) يلي كما وآدابها املناظرة شروط فمن (40

 معرفة على املتناظران يكون  أن( 2) فيها؛ املناظرة يريدان التي الجدلية القضية حول  وقواعدها

 أن( 3) وضوابطها؛ املناظرة قواعد في له املحدد الدور  ضمن منها كل يتحدث حتى املناقشة بموضوع

 فاملفردات وضوابطها الفن هذا قواعد ضمن مناظرة حوله يكون  أن جرى  مما املوضوع يكون 
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 عن االحتراز( 5) ؛ مناسبة بلغة واملعاني املفردات تصاغ أن( 4) املناظرة؛ أي  حولهم تجري  ال والبديهيات

 عن االبتعاد( 6) امللل؛ إلى يؤدى  لئال اإلطناب وعدم بالفهم مخال يكون  لئال الكالم في واالختصار اإليجاز

 عن الخروج وعدم الفهم قبل املناظر مقاطعة عن االحتراز( 7) املبهمة؛ الغريبة األلفاظ استعمال

 أو بالقول  إليه اإلساءة وعدم احترامه مع مسألته يستوفي حتى املناظر وإمهال للمناظرة املحدد املوضوع

 بين تجتمع أن( 9) به؛ واالعتراف الحق إظهار في مناظره مع االشتراك املناظر يقصد أن( 8) الفعل؛

 .مختلفة نظر وجهة منهما لكل الفرقتين

 املناظرة أركان

 من اللغوي  املنظور  حيث من املناظرة لفظ أصل ألن أطراف، عدة بوجود إال املناظرة تنعقد ال

 تنعقد بها التي األركان نحدد أن يلزم املنطلق هذا ومن. فأكثر اثنين بين املشاركة الكاتب يعن املفاعلة

 :هما املناظرة في ركنين الكريم عبد إبراهيم وضع. املناظرة

 في مشخصة صورته وتكون  املناظرة، حولها ستجري  التي القضية وهو املوضوع األول، الركن

 .لالختالف قابال البد املوضوع أن أي  األهداف معينة املعالم محدودة املتناظران، كل ذهن

. للمناظرة املطروح املوضوع حول  سيتحاوران اللذان الطرفان وهما املتناظران الثاني، الركن

 واملناظرة الحوار سندي، الكريم عبد إبراهيم) عليه متعرض واآلخر خبر ناقل أو مدعيا أحدهما ويسمى

 .(34-33: ه1430 ، سعودي ) الحديث، العصر في نموذجا ديدات أحمد اإلالم في

 املناظرة وإدارة نظام

 فرقتين بين املناقشة شكل فيؤخذ بامتياز، وتثقيفيا وتربويا ذهنيا نشاطا املناظرة تعتبر فقد

 أصوال املناظرة أن شك ال. النقاش موضع القضية في األخر الطرف رأي يختلف رأيا هما من كل يتمثل

 على يساعد الجيد التخطيط أن نجد ولهذا إدارتها، وطريقة ونظامها املناظرة تحكم وضوابط وقوانين

 بتقديم املناظرة تنطلق. برمتها املناظرة عملية تربك قد التي والعقبات املشكالت من عديد وقوع تفادي 

 وتكون  املناظرات، تحكيم مجال في خبرة املحكمين أكثر عادة يكون  الذي  الجلسة رئيس به يقوم

 عبد وقال. أخرها إلى أولها من مجرياتها على واإلشراف املناظرة دارة‘  له املوكلة الرئيسة الوظيفة

 عن اإلعالن( 1: )يأتي ما الجلسة رئيس مسؤوليات تتضمن إجماال(.54-53: 2014) سالمي اللطيف

 املواالت املتناظرين بالطرفين التعريف( 2) للنقاش؛ املقترح املشروع أو املوضوع وتقديم القضية

( 5) القضية؛ يتبنى أو يؤدى  الذي  الفريق تحديد( 4) ؛ التحكيم هيئة أعضاء تقديم(3)واملعارضة؛

 وشكره خطابه لتقديم حدة على متحدث كل دعوة(6) القضية؛ يتبين أو يتعرض الذي  الفريق تحديد
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 على التحكيم بلجنة واالجتماع الجلسة انتهاء بعد للمتناظرين الشكر توجيه( 7) منه؛ االنتهاء بعد

( 9) عليها؛ والتعقيب وتبريزها النهائية النتيجة عن اإلعالن( 8) ؛ باملناظرة يفوز  من قرار التخاذ انفراد

 .املناظرة بقوانين الجمهور  أو املتناظرين أحد إخالء عند العام النظام على الحفاظ

( 1:) يأتي فيما املناظرة؛ إستراتيجية لتطبيق الالزمة الخطوات Scoot ((2008:92 حدد وقد

 االنضمام قرار اتخاذ في للمساعدة للطلب، التوضيحية األمثلة بعض وإعطاء للموضوع، املعلم تمهيد

دعم فكرية مبارزة تمثل وأنها املناظرة، من املقصود املعلم يوضح أن( 2) ؛.معينة نظر وجهة إلى
ُ
 ت

 حول  القراءة الطلب إلى ُيطلب( 4) للمجموعتين؛ الفريق أعضاء تحديد( 3) والبراهين؛ بالحجج

 املتناظرين، على واألفكار املهام توزيع( 5) الداعمة؛ والبراهين األسئلة، وتحضير فيه، املتناظر املوضوع

 (.54-53: 2014 سالمي، اللطيف عبد) الطلب يستعد أن بعد اللقاء موعد وتحديد

 اللغة وتعليم املناظرة استراتيجية

 للناطقين العربية تعليم صفوف في ملحة ضرورة النشط التعلم استراتيجيات توظيف أصبح

 خاصة أداة فاالستراتيجية التعليمية، العملية في عدة وفوائد مزايا من االستراتيجيات لهذه ملا بغيرها؛

ا وأكثر الذات، نحو وتوجيها إمتاعا وأكثر وأسرع أسهل تعلما عملية املتعلم بها يجعل  ألن وقابلية تأثير 

 .دةالجدي فاملواقف تطبق

 الهدف، اللغة في بمستواه الرقي أجل من املتعلم يتبناه سلوك إال هي ما االستراتيجيات إذن؛

 متغيرة، متجددة هي وإنما الجمود؛ تعرف ال إنها إذ االستراتيجيات؛ اختيار في يتباينون  واملتعلمون 

 والنوع، املعلم، وتوقعات املهمة، ومتطلبات التعلم، ومرحلة الوعي، درجة: منها عدة؛ بعوامل وتتأثر

 وأسلوب اللغوي، واملستوى  والعمر، الثقافية، والخلفية والجنس، والجنسية، الدافعية، ومستوى 

 .(155: 2017 الشويرخ، صالح) التعلم من والغرض الشخصية، وسمات التعلم،

 تمثل التي التعليمية والنشاطات اإلجراءات من مجموعة اللغة تدريس باستراتيجية وُيقصد

 االستماع، : األربع اللغوية املهارات من أكثر أو مهارة لتنمية عنه؛ ينوب من أو املعلم وضعها عمل خطة

 قاسم) وتراكيب ومفردات، أصوات،: لغوية عناصر من بذلك يرتبط وما والكتابة، والقراءة، والكالم،

 .(17: 2018 علي، الحديبي محمد

 سيما وال التعليمية، العملية في ناجعة املناظرة استراتيجية أن نجد االستراتيجيات هذه بين ومن

 واملناقشة، الكالم في الطلب رغبة إلثارة ومدروس كبير جهد ُيبذل أن وينبغي الكالم، مهارة تطوير في

 لنا ينبغي التي والطرائق األساليب نعرف وأن املختلفة، الشفهي االتصال أنواع أداء إلى ميلهم وإثارة
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 استراتيجيات من فاملناظرة. اللغوي  النشاط هذا في قدراتهم تنمية على الطلبة مساعدة في بها االستعانة

 إثراء على تعمل إذ بغيرها؛ للناطقين العربية تعليم في أهمية وذات الحالي، العصر في النشط التعلم

 مهارة في واضحة أهميتها وتتجلى عنا، والدفاع الرأي  عرض في وتوظيفها واللغوية، الفكرية القدرات

 على املتعلمين تدرب إذ املتناظرين؛ بين الشريفة املنافسة روح إذكاء على وتعمل املؤثر، واإللقاء الكالم

 للمتعلمين تتيح أنها كما املناقشة، في والحدة التعصب من والُبعد اآلخرين، واحترام اإلنصات، حسن

  اللغوية الطالقة في يسهم مما الحديث؛ في االرتجال على والقدرة بالنفس، الثقة وبناء آرائهم عن التعبير

 خبرات املتعلمين منح املناظرة في املشاركة فوائد من أن األكاديمية البحوث أثبتت وقد املتعلم، لدى 

 .وتنظيمية ومعرفية وشخصية حياتية مهارات إلى تؤدي 

 األخرى  التعلم مجاالت في إضافية تربوية جوانب املتعلمين إكساب أيضا املناظرة فوائد ومن

 في الدامغة واألدلة املنطقية الحجج دور  إدراك على وتساعدهم وصقلها؛ الشخصية معرفة عن فضال

 ومهارات الخطابية، البالغة استخدام خالل من نظرهم وجهة عن التعبير من وتمكنهم والرد، النقاش

 العلمي، البحث مهارات وتعلمهم بالنفس، والثقة االتزان شعور  املتعلمين في وتغرس العليا، التفكير

 التعليمية البيئة في وتطبيقه املناظرة فأسلوب. وجذاب مقنع أسلوب في املعلومات وتقديم والتنظيم،

 اإليجابية االجتماعية الروح وتنمية الفكرية، قدراتهم مستوى  ورفع الطلبة، شخصيات تكوين في ُيسهم

 وطرائق األساس، مصادرها من املعلومات وجمع واالطالع والقراءة البحث على بتدريبهم وذلك لديهم،

 عنه والدفاع الرأي إبداء في وتوظيفها اإلبداعية، الفكرية املهارات وتنمية إبداعية، بطرق  املشكالت حل

 .اآلخر الرأي  واحترام

 الكالم على التدرب( 1: )يلي فيما تمثلت قد سالمي كتاب من مأخوذة التي املناظرة فوائد ومن

 يعانون  الطلبة ألن الدراسية؛ الفصول  في اللغة استخدام ممارسة تتيح فهي الفصيحة، بالعربية

 تنمية( 2) لها؛ العاميات ملزاحمة املتعلمة اللغة ممارسة عدم خالل من العربية تعليم في مشكالت

 في تسهم إذ املتعلمين؛ واستنطاق واملناقشة للحوار جيدة فرصة فهي اللغوي، الخطاب مهارات

 اللغوي، والتحصيل للناشئة اللغوية املهارات تنمية( 3) الكالم؛ عند بالنفس والثقة اللغوية الطالقة

 عملية ترسيخ( 4) وحرية؛ طالقة في األفكار عن التعبير على والقدرة والخطاب، املحادثة مهارات وتنمية

 جوانب على نتعرف أن نستطيع للمناظرة الطلبة إعداد خالل فمن أطول، مدة أثره وبقاء التعلم

 تنمية( 5) عندهم؛ اللغوي  الضعف مواطن وعالج مهاراتهم، صقل من لديهم، اللغوي  القصور 

 الناقد، والتفكير والكتابة، والقراءة، واالستماع، املحادثة،: مثل من اللغوية، املهارات من مجموعة

 مهارة ينمي مما املنطقية، والحجج األدلة استخدام( 6) واإلقناع؛ املحاجة على والقدرة واإلبداعي،
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 آرائهم، عرض وعند كلمهم، في الدقة على يحرصون  ويجعلهم املتعلمين، لدى  اللغوي  التدقيق

 ملا العملي للتطبيق الطلبة أمام الباب يفتح مناخ توفير( 7) أدائهم؛ ضعف إلى يؤدي  قد ما ويتجنبون 

 التعبير، مهارات صقل( 8) التعليمية؛ العملية في يشتركون  الطالب ويجعل لغوية، مهارات من تعلموه

 الشفهيز أو الكتابي التعبير أثناء في يلزم حين واستدعاؤها، وانتقاؤها، األفكار، وتجميع

 األمور  في وتنميتها الطالب شخصية تكوين في بالغة أهمية لها التعليمية املؤسسات في فاملناظرة

 كل يحاول  املناظرة خالل فمن تعلموها التي املعارف تطبيق على الطلبة تساعد املناظرة( 1: )اآلتية

( 2) عنها؛ يدافع التي الفكرة ملساعدة وقرأها درسها التي املختلفة والعلوم املعارف كل يستغل أن مناظر

 املتناظر تحت فاملناظرة واالستكشاف، للدراسة الذاتي التقويم أو االندفاع على الطلبة املناظرة تشجع

 على يتجر فلن وإال القضية أو الفكرة جوانب بكل عارفا ليكون  واالستزادة بالبحث القيام على

 .املواجهة في االستمرار

 باملناظرة لتعليم املناسبة الدراسية املستويات

 استخدامها يمكن أنه وجدنا توظيفها؛ مع تتناسب املستويات وأي  املناظرات، إلى نظرنا وإذا

ا؛  املناسب اللغوي  املستوى  تحديد يمكن وصعوبته؛ سهولته ومدى  املوضوع، طبيعة على وبناء تدريجيًّ

ا للمناظرات أنموذجات تقدم أن الباحث ويرى . للمتعلمين  املتوسط أو األدنى، املتقدم املستوى  من بدء 

 املشترك، األوروبي املرجعي اإلطار وفق الثالث واملستوى  األمريكي، املجلس إرشادات حسب األعلى؛

 الكتاب موضوعات ضمن يكون  أن مثل اللغوية؛ وقدراتهم الدراسين مستويات يناسب بما تقدم ولكن؛

ا هذا ويكون  العربي، التراث في واألدبية اللغوية املناظرات عن موضوع  هذه وتتضمن للوحدة، عنوان 

  صورا الوحدة
 
 املناظرات من امليسرة األنموذجات بعض توظف ثم العربية، الثقافة تعكس وأشكاال

 .للقراءة نص أو حوار كل سواء الوحدة في التراثية

 للناطقين العربية تعليم ميدان من وغيرها األنموذجات هذه من يستفيد أن للباحث ويمكن

 املفردات بعض املناظرات تتناول  التي الوحدة يتضمن وأن صحيحا توظيفا توظيفها بشرط بغيرها،

 بما وأهدافها وشروطها املناظرة آداب وبعض فيها، تستعمل التي واملفردات" املناظرة" مصطلح املرادفة

 الحالي للمستوى  التالي املستوى  في املناظرة موضوعات في التدرج ثم للدارسين اللغوي  املستوي  يناسب

 اللغة املتعلم يستخدم املتفوق  املستوى  في إنه إذ. املتميز املتفق املستويين في  تصل حتى للمتعلمين

 يستخدم املتميز املستوى  وفي مألوفة، وغير مألوفة بموضوعات اآلخرين مع للتواصل وطالقة بدقة

 مناسبان املستويان فهذان جميعها، واملوضوعات املهارات في وتأثير؛ ودقة وبالغة بمهارة اللغة املتعلم
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 تتحلى بلغة اآلخرين مع الناطق ويتواصل فيهما، اللغة من املتعلم لتمكن املناظرة، إستراتيجية لتوظيف

 القضايا: مثل من له، املهمة املواضع من عدد في رأيه ويطرح إسهاب، في والطالقة اللغوية بالدقة

 .والسياسية االجتماعية

 الكالم مهارة تعليم في املناظرة تطبيق صعوبات

( 1: )أبرزها عدة، معوقات ها تعي التعليمية؛ العملية في وفوائدها املناظرة أهمية من الرغم على

 ؛ عن متغافلة تماما متعارضتين نظر وجتهي املناظرات أغلب تقدم إذ التفكير؛ في الثنائية إلى امليل تعزيز

ا أو مختلفة تكون  قد التي األخرى  النظر وجهات( 2)
 
( 3) لآلراء؛ التعصب إلى يؤدي  قد وهذا بينها، وسط

شكل
ُ
ا جوا املناظرة طريقة ت ا عدائيًّ  إذا سيما وال الطلبة من لكثير يروق ال مما املواجهة؛ نتيجة مشحون 

 أو عرقية أو( إناث ذكور،) الجنس نزعة مثار أو معينة حساسية ذات التناظر محل املوضوعات كانت

 وتوعية  للمتعلمين، مناسبة موضوعات واختيار املعلم، دور  بتنشيط املشكلة هذه وتعالج دينية،

 واختيار الصف، إدارة من املعلمين بعض تمكن عدم ولكن املناظرة، من الحقيقي بالهدف الطلبة

 إذا فوض ى إلى املناظرة فتؤدي  التعليمي،  املوقف على السيطرة يفقدون  يجعلهم املناسبة املوضوعات

 على القدرة تحفيز من أكثر معتقد أو فكرة لتدعيم الطلبة فكر توجه( 4) تنظيمها؛ املعلم يُحسن لم

ا املعلم على يعول  لذا املشكلة؛ تحليل  املناظرة معوقات من إن إذ املناسبة؛ املوضوعات اختيار في كثير 

 غير الطلبة بعض أن يعن مما الجميع، مشاركة املناظرة تتيح ال( 5) الدروس؛ كل مع تتناسب ال أنها

 املشاركة من تمنعهم الدارسين بعض ثقافة إن إذ الجرأة؛ عدم أو الخجل بسبب الدرس مع متفاعلين

 في املعلم دور  أهمية على نؤكد لذا. والصين اليابان اآلسيويين؛ بعض عند كما الشديد الخجل بسبب

: أساليب باستخدام الجماعي العمل ينفذ لعمل إذ الجميع؛ بمشاركة تسمح إستراتيجيات استخدام

 learning التعليم ومحطات ؛learning center التعلم ومراكز ،statios rotation التناوب، محطات

stations، ا؛ عمال الطلبة فيها يعمل إذ  األدوار وتبادل املهام، من مهمة إنجاز أو ما مشكلة لحل تعاونيًّ

 من الزمالء وسائر جهة من للمتناظرين متساوية فرص إلعطاء الوقت ضبط صعوبة( 6) بينهم؛ فيما

 .أخرى  جهة

 العربية تعليم صفوف في املناظرة إستراتيجية تنشيط أمام تقف التي املعوقات أهم هي هذه

 أن ينبغي ومواصفات خاصة أهمية للمناظرة املناسبة املوضوعات الختيار أن ويتضح بغيرها، للناطقين

ا أو تعليمية إستراتيجية املناظرة استخدام عند تراعى
 
ا نشاط  صالحة كلها املوضوعات وليست. صفيًّ

ا بعضها يكون  فقد للتناظر،  األخرى، األجناس أو الجنسيات دون  من معينة جنسية أو لجنس صالح 

 التعليمية، البيئة طبيعة حسب معين موضوع اختيار يفرض الذي  واملقام السياق أهمية على ونؤكد
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 التعليمية،  العملية في ضرورية مقومات من بذلك يحيط وما املادة، فيه تقدم الذي  الزمن والظرف

ا معين موضوع اختيار يكون  فقد  آخرين، وسياق وقت في يناسب ال ولكنه ما، وسياق ما وقت في مناسب 

ا يعول  وكذا  مستوياتهم حسب للمتعلمين املناسبة اإلستراتيجيات استخدام في املعلم على كثير 

 الهدف إن إذ املعلم؛ دور  يأتي هنا ومن التربوية، التعليمية العملية في ُيراعى مما ذلك غير إلى وثقافاتهم،

 بمناسبته يتسم أن وينبغي املناظرة، من التعليمي الجانب أولهما شقين؛ ذو تحقيقه إلى يسعى الذي 

 املناظرة مهارات إتقان وثانيهما عنه، والدفاع تصوره على قدرتهم ويراعي للطلبة، واملعرفي الفكري  النمو

 الجانب ليتحقق التربوية؛ األساليب تنوع من الطلبة يكتسبها أن ينبغي التي االجتماعية املهارات وتنمية

 .(217: 2010، جاكسون، روبين) املناظرة من واالجتماعي التعاوني

 يكون  أن ينبغي: بقوله متنوعة نشاطات استخدام في املعلم دور  على حسان تمام أكده وكام

 التعليل إجادة إال نتيجة إلى يؤدي  ال بمفرده القواعد عرض ألن والتمرين؛ بالتدريب كبرى  عناية للمعلم

 دامت وما املمارسة، خالل من إال االستعمال في املهارة كسب يتأتى ال إذ األداء؛ صحة عن العجز مع

 عليه يشتمل ما هو املمارسة إلى الوحيد الطريق فإن السوق؛ لغة وال البيت، لغة ليست الفصحى اللغة

 والخطابة املناظرة على التمرين صورة في املدرس ي النشاط ثم التدريس، ساعات من الدراسة برنامج

 صعوبة من الخوف حاجز يكسر وأن السليقة، استحضار على يعين أن شأنه من  ذلك كل واملحاضرة،

ا ظلما بها اتهمت التي العربية اللغة  .(44: 2012 حسان، تمام) وعدوان 

ستخدم املناظرة في اللغة أن على الشريوفي زاد
ُ
 معنى، من الكلمة تعنيه ما بكل لالتصال وسيلة ت

 يكون  لكي األداء؛ حساسيات نسيان على الطلبة يعين أن شأنه من ما كل يعمل أن املدرس على وينبغي

ا ممثال إنتاجهم  ويشجع اللغوية، العقبات يتجاهل أن وعليه الحقيقية، اللغوية إلمكاناتهم صافي 

 الشريفي، عيس ى) بخواطرهم يجول  ما إليصال بوسعهم ما كل وعمل اللغوية، املخاطرة على الطلب

1997 :158).. 

 

 املناظرة لتوظيف املقترحة املوضوعات

 املناظرة، إستراتيجية تنفيذ طبيعة توافق ونشاطات موضوعات اختيار املناظرة في املهم ومن

 خالل من املتعلمين خبرات من ولتزيد املحددة، التعليمية األهداف توافق تدريبات اختيار وكذلك

 عند وثقافية ومجتمعية حياتية قيمة ذات املوضوعات تكون  أن وينبغي وممارسة، عملية مواقف

 املوضوع عن خلفيات للمتعلمين كان كلما إذ املتعلمين؛ لدى  سابقة معارف على تبنى وأن املتعلمين،
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 أشار وقد الطرفين، بين والرد واألخذ الحديث في واالسترسال التنافس إلى ذلك أدى  التناظر؛ محل

( 1: )في وتتمثل املناظرة، موضوعات اختيار على تساعد التي املواصفات أهم إلى وشونيور  سنايدر

ا يغطي أن( 2) خاصة؛ عناية تتطلب مهمة مرحلة إعداده اعتبار  ويكمله، الدراس ي املقرر  من جزء 

  ويكون 
 
زا مهما، يكون  أن( 3) للمقرر؛ التعليمية األهداف مع متفقا الدراسة، مجال في داخال  محف 

ا والنقاش، للبحث  أن( 4) النظر؛ وجهات في اختالفا ويسبب للجدل، مثير إنه أي  الطلبة؛ الهتمام ومثير 

 األفكار في بالبساطة يتسم أن( 5) مقنعة؛ الداعمة حججه فتبدو إثباته؛ حال املؤكدة باألدلة ُيدعم

 الطالب واقع من مأخوذة جذابة وتكون  والجمهور، للمتناظرين مفهومة قضايا على ويركز والعبارات،

 واإلشكاالت؛ اإليحاءات من بعيدة وواضحة حيادية لغة يوظف أن( 6) املعاصرة؛ واألحداث واهتماماته

ا يكون  أال( 7) ا؛ موضوع   فالتوازن  النقاش؛ في ضيقا يكون  وال الزمان، محدودة املناظرة ألن واسع 

ا، يفسر كأن املعالم، واضح يكون  أن( 8) مطلوب؛
 
 املوضوعات خالف سببه، يبين أو به، يتنبأ أو حدث

 صالح ) الجمال موضوع مثل من واملكان؛ الزمان في اإلنسان نظرة باختالف تختل ما قيمة تتناول  التي

 .(137-136: 2019 الحجوري، عياد بن

 حسب االختيار حرية املتمكن املادة وألستاذ للموضوعات، العامة املواصفات بعض هذه

 ما موضوع يكون  وقد املوضوعات، اختيار في دور  التعليمية فللبيئة وطبيعتهم، املتعلمين مستوى 

ا  .الثقافية مرجعاتهم واختالف املتعلمين الهتمامات راجع وذلك أخرى، دولة في ما، دولة في مناسب 

 املعلم تمهيد( 1: )يأتي فيما املناظرة؛ إستراتيجية لتطبيق الالزمة الخطوات Scoot حدد وقد

 نظر وجهة إلى االنضمام قرار اتخاذ في للمساعدة للطلب، التوضيحية األمثلة بعض وإعطاء للموضوع،

دعم فكرية مبارزة تمثل وأنها املناظرة، من املقصود املعلم يوضح أن( 2)معينة؛
ُ
 والبراهين؛ بالحجج ت

 فيه، ظراملتنا املوضوع حول  القراءة الطلب إلى ُيطلب( 4) للمجموعتين؛ الفريق أعضاء تحديد( 3)

 اللقاء موعد وتحديد املتناظرين، على واألفكار املهام توزيع( 5) الداعمة؛ والبراهين األسئلة، وتحضير

 الطلب يستعد أن بعد

 االستنتاج والتوصية 

 الخالصة

 اللغوية املهارات تنمية في تسهم فإنها التعليم، عملية في املهمة اإلستراتيجيات من تعد هي املناظرة

 على تعمل فاملناظرة. اللغوية املهارات أهم من وهو. اللغة في التفكير خالل ومن الكالم مهارة خالل من

 مهارة في واضحة أهميتها وتتجلى عنه، والدفاع الرأي  عرض في وتوظيفها واللغوية الفكرية القدرات إثراء
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 للمعلم. واللغوي  الثقافي رصيدهم وزيادة املتعلمين مدارك توسيع في فتسهم املؤثر، واإللقاء املحادثة

 وتنظيما الصف إدارة خالل من بغيرها، للناطقين العربية تعليم صفوف في املناظرة توظيف في مهم دور 

 إستراتيجية تنفيذ طبيعة مع تتفق ونشاطات موضوعات واختيار املتعلمين، بين واألدوار املهام وتوزيع

 .للمقرر  املحددة التعليمية األهداف مع وتتفق املناظرة،
 

 : املراجع
 

الحوار واملناظرة في اإلالم أحمد ديدات نموذجا في العصر . ه(1430 . )إبراهيم عبد الكريم سندي

 .سعودي: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية. الحديث

 دمشق: دار البلخي. تحقيق: عبد هللا الدرويش. (2004. )املقدمةابن خلدون، 

 .،القاهرة: دار الفكر العربي1، طتاريخ الجدل م(1934. )أبو زهرة، محمد

أبحاث محكمة، تركيا:  معايير مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها، .(2018. )أني رمضان، وآخرون

 املنتدى العربي التركي

 القاهرة: عالم الكتب. حصاد السنين من حقول العربية (. 2012. )تمام حسان

، )رسالة حجاجية املناظرات في كتاب اإلمتاع  واملؤانسة ألبي حيان التوحيد .(2016. )خديجة خمقاني
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 مستخلص البحث

لين لإلسالم. هما يستعمالن اللغة العربية. ال يمكن إن  وَّ
َ
 كألساسين األ

َ
القرآَن والسنة

ن من اللغة العربية.
ّ
 األحكام منهما لغير املتمك

ُ
 أسراِرهما، واستنباط

ُ
  فهُمهما، ومعرفة

العالقة بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية و ( ملعرفة 1أهدف هذا البحث هي: )

( لتسهيل املعرفة 1ستجابات املسلمين  للغة العربية. و منافع البحث هي )ا( ملعرفة 2)

( لتسهيل املعرفة من 2,  و )العالقة بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالميةمن 

بيانات هذا  .نوع هذا البحث هو  الدراسة الحالية استجابات املسلمين  للغة العربية.

اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية التي تحصل من العالقة بين ( بيانات 1البحث هي )

(  الحواصل من املقابلة عن استجابات املسلمين  للغة العربية 2و ) الدراسة املمكتبية

و مصدر البيانات هذا البحث هو بعض املسلمين و املسلمات و القرأن و الحديث و  .

هناك قسمان من ة نتائج هذا البحث هو ترتبط اللغ الكتب و الشبكة الدولية. 

 .اإلهتمام ناقص( 2)اإلهتمام و ( 1)استجابات املسلمين  للغة العربية و هما 

 الكلمات الرئيسية:  . استجابات، الدراسة اإلسالمية، اللغة العربية



العربية للغة  المسلمين استجابات و اإلسالمية الدراسة و العربية اللغة بين العالقة 744  اثنينية ,

اللغة هي آلة االتصال بين اإلنسان وغيره في الحياة اليومية لتوصيل األفكار. اللغة العربية هي 

لين لإلسالم. هما يستعمالن لغة عظيمة مستعملة في القرآن الكريم.  وَّ
َ
 كألساسين األ

َ
إن القرآَن والسنة

 األحكام 
ُ
 أسراِرهما، واستنباط

ُ
ن من اللغة اللغة العربية. ال يمكن فهُمهما، ومعرفة

ّ
منهما لغير املتمك

اللغة العربية بحر ال ساحل له، بعُض علومها منها النحو، والصرف، وعلم املعاني، وعلم  .العربية

الذين من ( 207: 1975الصدقي ، )(. قال 2013البيان، وعلم البديع, و علم األصوات )األميرري : 

ا وثيًقا. اللغة  الدراسة غة العربية والل. يريدون فهم اإلسالم جيًدا فتعلم اللغة العربية
ً
اإلسالمية ارتباط

العربية مهم جدا و لكن كثير منا لم نعرف  ما موقف واستجابات املسلمين  للغة العربية  و ما إنحراف 

موقف واستجابات اللغة العربية في الدراسة اإلسالمية. بذلك السبب تريد البحثة أن تبحث في فهم 

 اللغة العربية في الدراسة اإلسالمية. بية  و  إنحراف فهم املسلمين  للغة العر 

( 2العالقة بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية و )ملعرفة  (1أهدف هذا البحث هي: )

العالقة بين اللغة ( لتسهيل املعرفة من 1. و منافع البحث هي )استجابات املسلمين  للغة العربيةملعرفة 

 . استجابات املسلمين  للغة العربية( لتسهيل املعرفة من 2),  و العربية و الدراسة اإلسالمية
 

 منهج البحث 

نوع هذا البحث هو  الدراسة الحالية أي أن الباحثة بحثت عن األفراد أو  املجموعة أو 

( 1األنشطة أو غيرها في وقت معين، وهدفه هو الحصول على وصف كامل. بيانات هذا البحث هي )

(  2و ) العالقة بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية التي تحصل من الدراسة املمكتبيةبيانات 

و مصدر البيانات هذا البحث هو بعض  .لحواصل من املقابلة عن استجابات املسلمين  للغة العربية ا

املسلمين و املسلمات و القرأن و الحديث و الكتب و الشبكة الدولية. وعينية هذا البحث هي بعض 

البيانات لهذه املسلمين و املسلمات. أداة البحث هي الجدول والباحث وإرشادات املقابلة. عملية جمع 

( جمع اليانات و 1البحث هي املقابلة عن استجابات املسلمين  للغة العربية. عملية تحليل البيانات )

 .(Ainin 2013 : 133)( التلخيص 4( عرض البيانات و )3( تخفيض البيانات و )2فحص البيانات و )

 

 :عرض النتائج واملناقشة

 الدراسة اإلسالميةالعالقة بين اللغة العربية و 

لين لإلسالم. هما يستعمالن اللغة العربية. ال يمكن فهُمهما،  وَّ
َ
 كألساسين األ

َ
إن القرآَن والسنة

ن من اللغة العربية
ّ
 األحكام منهما لغير املتمك

ُ
 أسراِرهما، واستنباط

ُ
اللغة العربية بحر ال  .ومعرفة

 املقدمة



 وتعليمها وآدابها العربية اللغة  عن المؤتمرالدولي

1(1), (2021), 743-753 745 

عاني، وعلم البيان، وعلم البديع, و علم ساحل له، بعُض علومها منها النحو، والصرف، وعلم امل

الذين يريدون فهم اإلسالم جيًدا فتعلم من ( 207: 1975الصدقي ، )(. قال 2013األصوات )األميري : 

الدراسات اإلسالمية هي الدراسات املتعلقة باإلسالم. تتضمن الدراسات اإلسالمية من .  اللغة العربية

 علم الحديث و علم القرأن و علم الفقه و علم التوحيد و األخالق و السيرة النبوية. 

كما املعروف سوى أن  .(Shobirin: 2020)اللغة العربية تتكون من االسم و الفعل و الحرف 

االتصال وهي أيضا لغة الكتابة حتى يبني حضارة اإلسالم حوالي املسلمين. برهانا  اللغة العربية لغة

على ذلك هو بوجود التأليف من العلماء يتكون من اللغة العربية في كل املجال، مثاال: في مجال 

التفسير والحديث والعقيدة وفي مجال أخر في املجال اإلسالمي. وكان مصادر اإلسالم هو من القرأن 

لحديث والنثر وغيرها مكتوبة باللغة العربية وهذا يصير سببا  من األسباب للمسلين أن يدرسوا وا

 . (Putri ; 2017, Wekke : 2014) اللغة العربية وفهمها لترقية الدراسة اإلسالمية

 ,al-Irsyadi; 2020, Husna ; 2021).دراسة اللغة العربية هي احدى املوضوعات املهمة 

Muslimah: 2021)( :لفهم مصادر الشريعة اإلسالمية ، أي 1. أهداف دراسة اللغة العربية هي )

( للتواصل والتأليف 3( لفهم الكتب العربية املتعلقة بالثقافة والتاريخ ، )2القرآن والحديث، )

( 6( إلتقان اللغة العربية ومهارات اللغة العربية ، )5( لفهم لغة العبادة ، )4باستخدام العربية ، )

 ;Iswanto, 2017; Mustari, 2014)( إلدارة األمور اإلدارية  7للشراء والبيع والشؤون االقتصادية ، )

Mustofa, Bisri & Hamid, 2012; Ridwan & Awaluddin, 2019) 

 العالقة بين اللغة العربية و الدراسة اإلسالمية كما يلي :

 دراسة القرأن و التفسيرأهمية اللغة العربية في  .1

غة العربّية بلغة القرآن والُسّنة، وقد نزل القرآن الكريم بمعاٍن، وتراكيَب، وجمٍل بليغة 
ّ
ُسّميت الل

شبيهات واالستعارات، واألساليب اللغوّية البليغة، )العبدلي:
ّ
، تحتوي على الكثير من الت

ً
(. 2014جّدا

ال يمكن .  هم اإلسالم جيًدا فتعلم اللغة العربيةالذين يريدون فمن ( 207: 1975 الصدقي،)قال 

لغة . لتوفير  حقيقة املعنى الصريح والضمني للمعاني املوجودة في القرآن االعتماد على لغات أخرى 

لقد . القرآن هي اللغة العربية ، لذلك ال يمكن معرفة معناها وتفسيرها بغير فهم عميق للغة العربية

ال  "كما قال اإلمام مالك بن أنس ،. ة العربية في تفسير القرآن وفهمهكشف العلماء عن أهمية اللغ

اَل 
َ
أوتى برجل يفسر كتاب هللا غير عالم بلغات العرب إال جعلته نكاال(. رواه الهروي في ذم الكالم. و ق

ِ صلى هللا عليه وسلم 
َّ

اِر  " َرُسوُل َّللا  َمْقَعَدُه ِمَن النَّ
ْ
أ َبوَّ

َ
َيت
ْ
ل
َ
ٍم ف

ْ
ْيِر ِعل

َ
ُقْرآِن ِبغ

ْ
اَل ِفي ال

َ
ى  ."َمْن ق ُبو ِعيس َ

َ
اَل أ

َ
ق



العربية للغة  المسلمين استجابات و اإلسالمية الدراسة و العربية اللغة بين العالقة 746  اثنينية ,

ا
َ
ِ صلى هللا عليه وسلم "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد  َهذ

َّ
اَل َرُسوُل َّللا

َ
 َحَسٌن َصِحيٌح.  و ق

ٌ
َحِديث

 (.160: 1984, الزركش ي) رواه أبو داود والترمذي   "أخطأ

 أهمية اللغة العربية في دراسة الحديث  .2

تاَبه باللسان العربي، وجعل (: "إنَّ هللا ملا أنزل ك2011قال شيُخ اإلسالم ابن تيمية في صادق )

مين به، ولم يكن  ِ
ّ
ابقين إلى هذا الدين متكل ا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السَّ

ً
ه مبلغ

َ
رسول

ين، وأقرب إلى إقامِة  يِن ومعرفته إال بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الّدِ سبيل إلى ضبط الّدِ

ن شيُخ اإلسالم سبَب  شعائر الدين. ؛ حيث قال: "تفقهوا في السنِة، وتفقهوا في العربية" :قول عمربيَّ

يَن فيه فقُه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريُق إلى فقه األقوال، وفقه الشريعة هو   الّدِ
"ألنَّ

  .الطريُق إلى فقه األعمال

ث؛ قال ابُن الصالح: "وحق على طالِب الحديث أ  في املحِدّ
ٌ
 العربية شرط

ُ
َم من إن معرفة

َّ
ن يتعل

ُص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما، وروى الخطيب )الشهري :
َّ
حِو واللغة ما يتخل  (2012النَّ

 أهمية اللغة العربية في دراسة العقيدة اإلسالمية أو التوحيد .3

ا وثيًقا، ال يماثله قال  
ً
 آخر شيخ اإلسالم أنَّ بين اللغة العربية والعقيدة اإلسالمية ارتباط

ٌ
رباط

 اإلسالم، ولغة كتابه العزيز، ولغة 
ُ
في أي من املجتمعاِت القديمة واملعاصرة؛ ألنَّ اللغة العربية هي لغة

م  -رسوله محمد 
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ولذا فإن االهتماَم والعناية بها إنما هو استكمال ملقوم من  -صل

 .مقومات العقيدة اإلسالمية

 اسة الفقه و أصول الفقهأهمية اللغة العربية في در  .4

 اللغة العربية في فهم كالم هللا 
َ
 األقدمون أهمية

ُ
 -وكالِم رسوله  -سبحانه وتعالى  -قد أدرك األئمة

أقام الشافعي علَم " :يقول عنه زوُج ابنته -رحمه هللا  -فهذا اإلمام الشافعي  - صلى هللا عليه وسلم

 للفقهالعربية وأياَم الناس عشرين سنة، فقلنا له ف
ً
 )البغدادي(. ي هذا، فقال: ما أردت بهذا إال استعانة

م في الفقه بغير لغٍة تكلم بلسان قصير" :كان علماء الدين يقولون 
ّ
ا   !"من تكل ومن العلوم املهمة جدًّ

هم كالم هللا 
َ
بعد علوم العربية: علم أصول الفقه  -عليه الصالة والسالم  -وكالم رسوله  -سبحانه  -في ف

د قواعد استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية في القرآن والسنة، وهو  الذي ُيحّدِ

ُه إلى لغة أخرى ُيِخلُّ بالكثير من مقاصده، وهو 
ُ
ْقل

َ
ِتَب باللغة العربية ون

ُ
أيًضا بحر ال ساحل له، وقد ك

  .إحدى األدوات املهمة ملن يريد

ن اإلسنوي في الكوكِب الدري   هذا الكالم بقوله: "ألنَّ علَم أصول الفقه إنما هو أدلة الفقه،  بيَّ
َ
علة

ا باللغِة 
ً
 الفقه إنما هما الكتاُب والسنة، وهذان املصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظُر فيهما عامل

ُ
وأدلة
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مَّ 
َ
ظُر السليم فيهما، ومن ث ا بأسرارها وقوانينها، تعذر عليه النَّ

ً
َر استنباط  العربية وأحوالها، محيط

َّ
تعذ

سأل عن مسألٍة من مسائل الفقه، إال أجبت عنها من " :ويقول الشافعي .األحكام الشرعية منهما
ُ
ال أ

 (.2012قواعِد النحو)الشهري :

 الّتاريخ العلمّي العربّي أهمية اللغة العربية في دراسة  .5

فات العلمّية في شّتى املجاالت العلمّية 
ّ
ؤل
ُ
يتمّيز الّتاريخ العلمّي العربّي باحتوائه على الكثير من امل

فاتهم 
َّ
فاتهم بطريقة ُممّيزة عن غيرهم، وتكون ُمؤل

َّ
فون العرب يكتبون ُمؤل

ّ
ؤل
ُ
غة العربّية، وكان امل

ّ
بالل

سّمى  تتحّدث في أكثر من تخصٍصّ علمّي واحد، مثل كتاب إسماعيل
ُ
عنوان )بن أبي بكر بن املقّري امل

رف الوافي في علم الفقه والعروض والّتاريخ والنحو والقوافي(؛ فهذا الكتاب يتحّدث عن الفقه، 
ّ
الش

تيح 
ُ
غة العربّية؛ ألّنها ت

ّ
ختلفة، وهذا يدّل على عبقرّية الل

ُ
وعلم العروض والقوافي، وغيرها من العلوم امل

تَّ 
ُ
ختلفة ببعضها )فال: املجال بشكٍل كبير للك

ُ
واضيع امل

َ
 (.2010اب بأن يربطوا امل

 األخالق أهمية اللغة العربية في دراسة .6

جعل النبي صلى هللا عليه وسلم الغاية من ِبعثته الدعوة لألخالق. فقد صحَّ عنه صلى هللا عليه 

ُت ألتمَم مكارم األخالق. » :وسلم
ْ
ا وثيًقا. ألن درس ا األخالقاللغة العربية و دراسة إنما ُبِعث

ً
رتباط

األخالق من القرأن و الحديث و كتاب التراث. و كان لفة القرأن و الحديث و كتاب التراث لفة املسلمون 

 عربية. 

 استجابات املسلمين  للغة العربية 

و في القاموس اإلندونيس ي  . اإلستجابة هي الرد أو الجواب( 2003:481)قال جون و حسان  

بناًء على النظرية التي طرحها رحمة (. 2005:ألوي ) ردود الفعل واإلجابات  اإلستجابة هيالكبير ، 

 : يمكن تقسيم االستجابة إلى ثالثة أقسام و هي  (2004:64)

ا وثيًقا باملعرفة  املعرفية ستجابةإل ا (1)
ً
مهارات شخص ومعلومات  وهي استجابة ترتبط ارتباط

 .الجمهر يكون هناك تغيير في ما يفهمهتنشأ عندما  هذا الرد. حول ش يء

ستجابة املتعلقة بالعواطف واملواقف و نحكم على شخص أو إل ستجابة العاطفية، أي اإل ا (2)

 . لش يء

ستجابة املتعلقة بالسلوك الحقيقي يشمل اإلجراءات أو إل السلوكية ، أي ا ستجابةإل ا  (3)

 العادات

 :ألتياستجابات املسلمين  للغة العربية سيشرح في  الجدول ا



العربية للغة  المسلمين استجابات و اإلسالمية الدراسة و العربية اللغة بين العالقة 748  اثنينية ,

 األجوبة األسئلة املهنة اإلسم نمرة

يوني مرأة  1

 الصالحة

املدرسة في معهد 

إحياء األحمدي 

 بمالزيا

ما موقف 

واستجابات 

للغة   الطلبة

 العربية ؟

حينما أدرس في ماليزيا ، 

يهتم الطالب بتعليم اللغة 

العربية ألن اللغة العربية 

 .هي لغة الجنة

فيك وردة  2

 اإلصالح

املدرسة في معهد 

إحياء األحمدي 

 بمالزيا

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

كثير من الطلبة متهمسات 

كثير  في تعليم اللغة العربية

اللغة منهم ماهرون في 

 العربية

 املدرسة في مؤمنة اللينة 3

(Islamic 

Santitham 

Foundation 

School) 

 تيالنب 

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

الطالب مهتمون بتعليم 

ولكن يوجد . اللغة العربية

قليل من الناس الذين 

يفهمون اللغة العربية لفهم 

اإلسالم ألنهم أقلية أو 

 .ناظرون

 املدرسة في أمام صافية 4

(Islamic 

Santitham 

Foundation 

School) 

 تيالنب 

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

 موقفهم واستجاباتهم

على . إيجابي للغة العربية

الرغم أنهم يعيشون في بلد 

غالبية سكانه من غير 

املسلمين ، إال أن الحكومة 

متسامحة للغاية مع 

يتم تدريس اللغة . املسلمين

العربية هناك من املستوى 

االبتدائي ، ويفترضون أنه 

من خالل تعليم اللغة 

العربية يمكنهم القراءة ، 

ودراسة القرآن والكتب ، أو 
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 للطالب 
ً
حتى يصبحوا حكما

الذين يرغبون في مواصلة 

دراساتهم في دول الشرق 

 .األوسط

 املدرسة في ملدرسة عيني شفاء 5

محمدية  الثانوية  

 ماالنج  بإندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

بعض الطالب مهتمون 

لكن . بتعليم اللغة العربية

كثير منهم غير مهتمين 

 بالعربية

 

 املدرسة في ملدرسة يولي أسماء 6

املتوسطة   

ماالنج    الواحدة 

الحكومية 

 بإندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

. حسب اهتمامات كل طالب

كثير من الطالب يأتون من 

عائالت ال تفهم كثيرا من 

دين اإلسالم ، فهم أقل 

اهتماًما بتعليم اللغة 

 العربية

أحمد نازل  7

 الحق

 املدرس في ملدرسة

ماالنج    اإلبتدائية   

الحكومية 

 بإندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

الطلبة  للغة 

 العربية ؟

هم يهتمون إهتماما كثيرا 

 بتعليم اللغة العربية

 املصمم يهدي صافي 8

املجتمع في 

 إندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

للغة   املسلمين

 العربية ؟

ألن لتعليم . اإلهتمام ناقص

معاني القرآن ، يمكننا أن 

 تقرأ ترجمتها

الطالبة في  إنسان ثاني 9

 الجامعة

ما موقف 

واستجابات 

للغة   املسلمين

بعض الناس مهتمون 

بالعربية ، لكن الكثير منهم 

غير مهتمين ، فهم مهتمون 



العربية للغة  المسلمين استجابات و اإلسالمية الدراسة و العربية اللغة بين العالقة 750  اثنينية ,

 

   املسلمون الذين  يأتون من ية و معظمهم الفرقة األولى هي الفرقة التي تتكون من املسلمين الذين يهتمون باللغة العرب. و هناك فرقاتان. اإلهتمام ناقص( 2)اإلهتمام و ( 1)في الجدول املذكور . و الجدول يشرح أن هناك قسمان من موقف واستجابات املسلمين  للغة العربية و هما  استجابات املسلمين  للغة العربية هناك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكثر بتعلم اللغة اإلنجليزية العربية ؟

الطالب في  كوستامي 10

 الجامعة

ما موقف 

واستجابات 

للغة   املسلمين

 العربية ؟

كان الرد سعيًدا باللغة 

 العربية وأراد أن يتعلمها

الطالب في  أنين 11

املدرسة الثانوية 

الخامسة ماالنج 

 الحكومية

ما موقفك 

  واستجاباتك

 للغة العربية ؟

ألن لتعليم . اإلهتمام ناقص

معاني القرآن ، يمكننا أن 

 تقرأ ترجمتها

 

الطالب في  كالر ألسا 12

املدرسة الثانوية 

الخامسة ماالنج 

 الحكومية

ما موقفك 

  واستجاباتك

 للغة العربية ؟

 أهتم بللغة العربية ألن

أستطيع أن أعرف معاني 

 القرآن 

الطالب في  ويرا 13

املدرسة الثانوية 

الخامسة ماالنج 

 الحكومية

ما موقفك 

  واستجاباتك

 للغة العربية ؟

ألن لتعليم . اإلهتمام ناقص

معاني القرآن ، يمكننا أن 

 تقرأ ترجمتها

 ربة البيت دينا 14

املجتمع في 

 إندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

للغة   املسلمين

 العربية ؟

ألن لتعليم . اإلهتمام ناقص

معاني القرآن ، يمكننا أن 

 تقرأ ترجمتها

 ربة البيت إكليما  15

املجتمع في 

 إندونيسيا

ما موقف 

واستجابات 

للغة   املسلمين

 العربية ؟

ألن لتعليم . اإلهتمام ناقص

معاني القرآن ، يمكننا أن 

 تقرأ ترجمتها
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. اإلهتمام ناقص( 2)اإلهتمام و ( 1)هناك قسمان من موقف واستجابات املسلمين  للغة العربية و هما 

الفرقة األولى هي الفرقة التي تتكون من املسلمين الذين يهتمون باللغة العربية و . و هناك فرقاتان

املدارس أو املأسسات اإلسالمية أو هم الذين لديهم خلفية  املسلمون الذين  يأتون من معظمهم 

 و الفرقة الثاني هي الفرقة التي تتكون من املسلمين الذين ناقصوا الإلهتمام باللغة. إسالمية جيدة

املدارس أو املأسسات العامة أو هم الذين لديهم خلفية  املسلمون الذين  يأتون من العربية و معظمهم 

( 2004:64)رحمة  كما قال  عاطفية استجابات املسلمين  للغة العربية هي إستجابة. إسالمية أساسية

 .شخص أو لش يءاإلستجابة العاطفية، أي اإلستجابة املتعلقة بالعواطف واملواقف و نحكم على 

( ألن 2( ألن اللغة العربية لغة الجنة، )1اسباب املسلمين الذين يهتمون باللغة العربية هي ) 

( ألن هدف تعليم اللغة العربية ملواصلة الدراسة  فى دول 3هدف تعليم اللغة العربية لفهم االسالم، )

القر أن. و سبب املسلمين الذين ال  ( ألن هدف تعليم اللغة العربية ملعرفة معاني4الشرق او األوسط, )

يهتمون باللغة العربية هو ألنهم يستطيعون فهم معاني القرأن بقرائة ترجمة القرأن و ألنهم يهتمون 

 .بدراسة اللغة اإلنجلزية

 االستنتاج والتوصية

لين لإلسالم. هما يستعمالن اللغة العربية. ال يمكن فه وَّ
َ
 كألساسين األ

َ
ُمهما، إن القرآَن والسنة

ن من اللغة العربية. 
ّ
 األحكام منهما لغير املتمك

ُ
 أسراِرهما، واستنباط

ُ
هناك قسمان من موقف ومعرفة

 اإلهتمام ناقص( 2)اإلهتمام و ( 1)واستجابات املسلمين  للغة العربية و هما 

 

 شكر وتقدير

اشكر الى هللا عز وجل على العناية و الفرصة حتى قد انتهيت من كتابة هذه املقالة تحت 

جيجير  لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء  أغراض دراسة اللغة العربية العامة والخاصةاملوضوع " 

كالونج باندونج" . بدون صعوبة و مشكلة. و اشكر  الى املعلمين و املعلمات في جامعة اندونيسيا التربوية 

و في جامعة موالنا مالك ابراهيم. إن هذا البحث هناك النقائص، فلذك ينبغي للقارئ أن يكمل هذا 

 البحث لكي يكون أحسن العرض عما قبله. 
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 املشترك بين املاليوية والقرآن 

 منهاج لتعليم العربية للناطقين باملالويةأنموذج  

 د. السيد محمد سالم -د. نور أذان بنت محمد رويان  -محمود ثابت أحمد إبراهيم 

 جامعة السلطان زين العابدين

 gmail.comnoureldin330@ : البريد اإللكتروني

 
 

 

 

 

 

 مستخلص البحث

 لقيام بهذا البحث هو ندرة املناهج وكتب تعليم اللغة العربيةمن أهم أسباب اl إن

نموذج مقترح إلى  تقديم  ، فتهدف الدراسةأساًسا في بنائها القرآن الكريمالتي تعتمد 

 تعليمفي  املفردات املشتركة بين اللغة املالوية واأللفاظ القرآنية فتعليمي يوظ ملنهج 

، بهدف تيسير تعليم اللغة العربية تحليليالوصفــي النهــج امل باستخدام، العربيةاللغــة 

على ماليين الناطقين باملاليوية  في أرخبيل املاليو؛ إذ تبلغ املفردات املشتركة أكثر من 

كلمة كما قرر ذلك العالمة د. عبد الرحمن شيك، حيث  استفاد الباحث   ثالثة آالف

من قاموسه القيم في استخراج األلفاظ املشتركة، ومن ثم استخدامها في بناء املنهج 

وما يحويه من نصوص حوارية، وأناشيد وقواعد نحوية وبالغية، كلها تدور في فلك 

مستفيًدا من حب وتعلق الطالب  القرآن، األلفاظ املشتركة بين اللغة املاليوية ولغة

. وكان من أهم نتائج بالقرآن الكريم، بل وحفظ كثير من الطالب للقرآن الكريم

اللغة تعلم  أثًرا كبيرا في تيسير األلفاظ املشتركة لتوظيفالبحث، التأكيد على أن 

ويفتح  معلمي اللغة العربية. الناطقين باملاليوية، وكذلك تيسير مهمة للطالب العربية

 الباب واسًعا أمام مؤلفي املناهج لالستفادة من هذه التجربة.

 الكلمات الرئيسية:  املفردات املشتركة ، تعليم، املاليوية ،منهاج القرآن الكريم،
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التي  أكثر ما دفع الباحث للقيام بهذا البحث هو ندرة املناهج وكتب تعليم اللغة العربية  إن

، أساًسا في بنائها، ومع أن هناك إجماع على أن القرآن الكريم هو كتاب توظيف القرآن الكريمتعتمد 

في تعليم اللغة من هذا النص املعجز،  يستفيد العربية األول، إال أنه يندر أن تجد منهًجا أو كتاًبا

بأمرين اثنين، أحدهما  أن يقوم هـذه الدراسـة أراد الباحث منالعربية للناطقين بغيرها؛ ومن ثم فقد 

توظيف  أهميةبإلقـاء الضـوء علـی نظري، واآلخر تطبيقي، أما األمر النظري فهو أن يقوم الباحث 

أما األمر التطبيقي  . لعربية للناطقيــن بغيرهــاتعليم اللغـة ابناء منهاج لالقـرآن الكریـم واإلفادة منه في 

ف القــرآن الكریــم في تعلیــم اللغــة العربیــة نموذًجا مقترًحا ملنهج تعليمي يوظ  الباحثقديم تفهو 

 علــی تعليم مهـارات اللغة األربع. همن خالليركز الباحث للناطقين بغيرها، 

في ثالثة محاور هي: )الندرة، واإلمكانية، والكيفية(، واملقصود  تتحدد بحثإن مشكلة هذه ال

في محتواها، ومن توظف القرآن الكريم هو ندرة كتب ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التي 

توظيف القرآن الكريم واإلفادة من هذا النص املعجز، في تعليم اللغة العربية إمكانية  ثم ننطلق إلى

ثم كيفية توظيف كتاب هللا، القرآن الكريم في كتب ومناهج تعليم اللغة العربية  ن بغيرها؛للناطقي

 للناطقين بغيرها.

بمحاولة سد ثغرة ندرة كتب ومناهج تعليم اللغة العربية  ومن ثم فقد اهتمت هـذه الدراسـة 

توظيف  إمكانيةضـوء علـی إلقـاء الوتطلب هذا  في محتواها،توظف القرآن الكريم للناطقين بغيرها التي 

 ثم كيفية التوظيف العملي. القـرآن الكریـم واإلفادة منه في تعليم اللغـة العربية للناطقيــن بغيرهــا،

القــرآن الكریــم في تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقين بغيرها،  توظيفویســعی الباحث إلى تنــاول موضــوع  

 توظيفا املجال مــن خــالل منهــج وصفــي تحليلي، من خالل التركيز علــی وكیفيــة اســتخدامه في هــذ

 . والقراءة والكتابة ،والتحدث ،، االستماعتعليم مهـارات اللغة األربعفي الكریــم القــرآن 

وقد استخدم الكاتب املنهج الوصفي التحليلي إلثبات ماتوصل إليه من نتائج، وتأكيد ذلك من خالل 

 لتحليل النتائج والتأكد من صدق دالالتها.  SSPSاالستبانات القبلية والبعدية، نما تم اسخدام برنامج 

باحث أثرها بنفسه على عينة وال ريب أن هذا املنهاج املقترح كانت له نتائج مثمرة، وثمارا طيبة، رأى ال

مائة وخمسين طالبا نصفهم من طالب الجامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا،  150البحث التي تجاوزت 

والنصف اآلخر من طالب معهد تحفيظ دار الحكمة في ماليزيا، ولقد كان للمنهج أثره الكبير  في تيسير  

 املقدمة
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 الب ملهارات اللغة العربية، وتمكنهم منها.تعلم وتعليم اللغة العربية، وإتقان هؤالء الط
 

 منهج البحث 

َع الباحث واحًدا من املناهج املعاصرة، وهو املنهج الوصفي التحليلي، كما حاول الباحث االستفادة  بَّ
َ
ت
َ
ت

تطور الكبير الذي حدث في السنوات األخيرة في علم اللغة التطبيقي، للمحاولة للوصول إلى أسس من ال

يقوم على توظيف القرآن الكريم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومن ثم متكامل، تعليمي منهج 

 حاول الباحث تتبع الباحث الخطوات التالية للوصول إلى هدفه:

استبانة قبلية تعرض على طالب قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية العاملية؛ إعداد  -1

 لبيان مدى تقبلهم لفكرة توظيف القرآن الكريم في تعلم اللغة العربية.

إعداد استبانة كاشفة تعرض على طالب قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية العاملية؛  -2

هم الخاصة في حقل اللغة العربية، مثل مهارة االستماع، أو مهارة لكشف احتياجاتهم امللحة، وحاجات

 التحدث، أو مهارة القراءة، أو مهارة الكتابة، أو غيرها من االحتياجات اللغوية.

تحليل االستبانات، ومن ثم وضع الخطوط العريضة، واألسس التي سيبنى عليها املنهج، وكتاب  -3

 االستبانات. تعليم اللغة العربية؛ بناًء على تحليل

اختيار النصوص القرآنية الكريمة، التي يمكن توظيفها في املنهج، وفق االحتياجات التي  -4

 حصلنا عليها من تحليل االستبانات.

االستفادة من املكتبة الصوتية الضخمة لتسجيالت السور القرآنية، واملتوفرة بسهولة على  -5

ب كيفية نطق الحروف العربية في الكلمات صفحات الشبكة العنكبوتية)اإلنترنت(؛ ليتعلم الطال 

بأنواعه: القرآنية، كما يمكن استخدام املرآة، والحنك الصناعي، وبرامج الحاسوب، واملختبر اللغوي 

 املختبر السمعي، واملختبر البصري، ومختبر الوسائط الرقمي. 

لبيانية، ودقتها وذلك لتعظيم االستفادة من بعض التراكيب القرآنية، وإظهار بعض من وجوهها ا

 التصويرية.

مجموعة من الفيديوهات التي ترافق السور القرآنية، وهي متوفرة مجاًنا على إعداد  -6

اليوتيوب، بحيث تحوي مفردات وتراكيب تصقل مهارة املتعلم في ربط الصورة باملعنى، وتزيد في قدرة 

ها الطالب في مواقف حياتية املتعلم في توليد وإنشاء تراكيب جديدة، ومرادفات متعددة لها يوظف

 مختلفة، ويستخدمها في حواره اليومي.
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إعداد استبانة بعدية، لتقييم مدى استفادة الطالب واملعلمين من توظيف القرآن الكريم في  -7

 املهارات اللغوية األربع.
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها ما يلي:

مــــنهج جديــــد يعتمــــد القــــرآن الكـــــريم أساًســــا فــــي بنــــاء مــــنهج لتعلــــيم اللغــــة العربيـــــة توصــــل البحــــث إلــــى  -1

 للناطقين بغيرها.

منهج مبتكر يوظــف املفــردات املشــتركة بــين اللغــة املاليويــة واللغــة العربيــة فــي تعلــيم  توصل البحث إلى .1

 اليو.اللغة العربية للناطقين بغيرها، الستخدامه في منطقة أرخبيل امل

طريقــة حواريــة فريــدة توظــف األلفــاظ القرآنيــة املشــتركة بــين اللغــة املاليويــة واللغــة  توصل البحــث إلــى .2

 القرآنية، في تمكين الطالب من مهارات اللغة العربية األربع.

ضــــرورة تطبيــــق املمارســــات الحياتيــــة، والحــــوار اليــــومي عنــــد در  اللغــــة العربيــــة، توصــــل البحــــث إلــــى  .3

 ى التطبيق أكثر من حاجته إلى املعرفة النظرية حول اللغة العربية.فحاجة الطالب إل

أهميــة تحليــل حاجــات الطالــب، قبــل الشــروع فــي بنــاء املــنهج، وضــرورة التعــرف إلــى  توصــل البحــث إلــى .4

ــي   فـ
ً
ــا  مهمـ

ً
ــذا يـــؤدي دورا ــنهج جديـــد، ألن هـ ــر األســـا  ملـ ــة، قبـــل وضـــع ألجـ ــة العربيـ ــم اللغـ غايتـــه مـــن تعلـ

 ن مناهج تلبي حاجاته. تصور ما يقدم إليه م

أهميـــة تقـــديم الثقافـــة االدســـالمية عنـــد اختيـــار محتـــوى للطـــالب املســـلمين، خاصـــة توصــل البحـــث إلـــى   .5

 املاليزيين، فهي عندهم ليست مجرد ألفاظ جامدة، ولكنها تمثل الهوية والدين للطالب املسلم.

 االستنتاج والتوصية 

 توصيات البحث

 البحثية بعدة توصيات أهمها ما يلي:توص ي هذه الدراسة 

يوصــ ي البحـــث املؤسســـات التعليميــة فـــي أرخبيـــل املاليــو، مـــن املـــدار  والجامعــات، باعتمـــاد مثـــل هـــذا  -1

ــي تعلــــيم العربيــــة ــتركة فــ ــى الــــنص القرآنــــي كأســــا  لــــه، واملفــــردات املشــ ــنهج الــــذي يعتمــــد علــ للنــــاطقين  املــ

 .ب من مهارات اللغةها؛ ملا له من أكبر األثر في تمكين الطال غير ب

 يوص ي البحث بالدعوة إلى مناقشة علمية لدراسة هذا املنهج الجديد وتقييمه وتقويمه. -2

يوصــــ ي البحــــث صــــانعي املحتــــوى، ومــــؤلفي املنــــاهج الخاصــــة بتعلــــيم اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين بغيرهــــا،  -3

ــي توظيــــف الــــنص القرآنــــي لشــــرح التراكيــــب  ــاملي فــ ــى املــــدخل التكــ ــاد علــ ــى الصــــرفية باالعتمــ ــة والبنــ النحويــ

 والبالغة.
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يوصــ ي البحــث املشــتغلين فــي حقــل منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا، بتقــديم مــنهج اللغــة  -4

 .العربية في ثوبه املهاري، وذلك وفق ما تظهره نتائج تحليل حاجات أفراد عينة الدراسة

ية بشـــــكل حضـــــاري معتـــــدل جـــــذاب، عنـــــد يوصـــــ ي البحـــــث صـــــناع املحتـــــوى، بتقـــــديم الثقافـــــة اإلســـــالم -5

 لناطقين بغيرها.مناهج تعليم اللغة العربية لاختيار محتوى 
 

 شكر وتقدير 

أود أن أتوجه  ، كماوآدابها ةالعربيالدولي عن اللغة  املؤتمرالجزيل إلدارة  أود أن أتوجه بالشكر

بماليزيا ، وأخص بالشكر الدكتورة نور أذان والدكتور  لجامعة السلطان زين العابدين الجزيل بالشكر

  السيد سالم على ما بذال وقدما. 
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غة العربّية
ّ
 فعالية وسائط اإلعالم املتعّددة في ترقية مهارة االستماع في الل

 أنتيكا يوني، ، فطرية فجرينارادين أحمد بارناباس

 جامعة جاكرتا الحكومّية

  barnabas@unj.ac.id: البريد اإللكتروني

 مستخلص البحث

 الرئيس ي  والسبب  الستماع،ا مهارة  استيعاب  في والتحديات املشاكل العربية اللغة متعلمو  يجد قد

  هو فيها
ّ
  من  للمعلم البد . إذنالفعال التعلم ستماع اال  مهارة تتطلب. والتجارب املمارسة ةقل

والوسائل والطرييقة التعليمية املناسبة بحوائج الطالب في إيصال املعلمومات.  املادة استخدام 

  الوصول في جميع جوانب الحياة. وكونها قد أصبح  مذهلة  بوتيرة ومع ذلك ظهر تطّور التكنولوجيا

الذي يؤدي إلى  باالبتكار  نرحب سهولة. ولذلك البد أن  األكثر العنصر يكون  ربما اإلنترنت إلى

مو  تواجه التي التحديات من للعديد للتصدي وسيلة يوهملية التعليم الجديدة. إنشاء ع
ّ
متعل

  جعل  الّتعليم في الّتكنولوجيا  استخدامإن . التعليمية األهداف  لتحقيق  وكذلك  اليوم،  العربية

الب، بالنسبة ُمتعة أكثر منه
ُ
م، نحو دافعيتهم  من يزيد مما للط

ُ
ملة للدروس ُيمكن إذ الّتعل

ُ
  أن امل

صبح
ُ
علم وعلى. والفيديو اللوحية األجهزة طريق  عن لهم ُمتعة أكثر ت

ُ
 من  أسهلصار التعليم  امل

تعلم على  للتركيز أطول  زمنية  ُمّدة  وَمنحه وقته، توفير ِخالل
ُ
 . امل

  األكثر والوسيلة املعرفة بوابة أصبح اإلعالمجدير بالذكر أن 
 
  واألسرع  انتشارا

 
  ذلك، و للحدث نقال

  لوسائل  ولعّل  اليومّية، حياتنا تفاصيل بكافة يرتبط بات ما أكثر من تعتبر اإلعالم وسائل ألن

 األجيال  إلى والتقاليد  والعادات، التراث، نقل في مثال التعليمية العملية  في  كبير دور  اإلعالم

 بسبل  وتعريفهم والتحليل،  الناقد، التفكير اعتماد على لطلبةل تشجيع. وأيضا يكون الجديدة

  على  القدرةع، هي االستما مهارات. وكما عرفنا أن من أهداف املختلفة  املشكالت حل ووسائل

 القدرة ، و اللغوية والتعابير  التراكيب معاني إدرا على القدرةه، و االنتبا تركيز مع  التحدث متابعة

 على القدرة، و املختلفة واآلراء الحقائق بين التفريق على القدرة، و الرئيسة  النقاط استخالص على

 .استطرادا   يقال وما الرئيس  باملوضوع يتعلق ما  بين التمييز على القدرة، و االستماع بآداب  االلتزام

جرئ البحث على طريقة البحث التطويري عند بورغ 
ُ
إلنتاج املنتجات بشكل  Gall وغال Borgأ

 DW الكتاب في املواد التعليمية في مهارة االستماع باستخدام وسائط اإلعالم املتعّددة من 

Documentaryالستفادة  األنباء  عناوين تتجاوز  معلومات حيث تحتوى على دبليو دي  وثائقية

 واألحداث الراهنة لقضايااو  اليومية الحياة تعقيداتو  مذهلة شخصيات  الطالب من معرفة

 أثناء عملّية تعليم مهارة االستماع.  العاملية

 الكلمات الرئيسية:  وسائط التعليم، اإلعالم، العربية،  االستماع،  مهارة لغوية

mailto:barnabas@unj.ac.id
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أشارت كتابات عدة ودراسات كثيرة إلى أن العالم منذ أواخر القرن املاض ي قد شهد تطورا 

رن الحادي والعشرين، وكونها وفي  هائال في شتى مجاالت الحياة،
َ
ِظّل الُحضور القوي للتكنولوجيا في الق

 في عملية الّتعليم.
 
 من حياتنا، فال ُبدَّ أن نهتم بها أيضا

 
 أساسيا

 
 قد أصبحت ُجزءا

في خالل العقدين املاضيين أو نحو ذلك ازداد عدد الدرسات املهتمة بتعليم اللغة العربية 

م للناظقين بغيرها. وكذلك ارت
ّ
فع عدد الدوريات واملقاالت املختارة املتعلقة بهذا املوضوع. وصار تعل

سعت الُفُتوحات اإلسالمّية خارج جِزيرة العرب.
ّ
 اللغة العربية خارج الدول العربية بعد أن ات

عتَبر اللغة العربّية من أقدم اللغات املعروفة، ورغم عدم وجود دليل قطعّي على أولّية اللغة 
ُ
وت

، ومّما زاد من العربّية
 
 وال حديثا

 
 به لغة أخرى في العالم، ال قديما

َ
 لم تحظ

 
 أّن هللا قد شّرفها تشريفا

ّ
، إال

 -صلى هللا عليه وسلم-مكانتها أّن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، وكذلك نزل الوحي على النبي محمد 

ؤّدى الصالة التي هي ركن أساس ي من أركان اإلسالم في جم
ُ
يع بقاع العالم إال باللغة العربية، سواء وال ت

 أم ال
 
   .أكان املسلم عربّيا

هناك سبب آخر الزدياد الحاجة إلى تعلم اللغة العربية. وقد يكون السبب سبب عملي، يتمثل 

في أن عدد األشخاص الذين تعتمد طموحاتهم االقتصادية على تعلم اللغة العربية قد ارتفع أكثر من 

ى سبيل املثال  تدفق عدد ضخم من املهاجرين والعمال الوافدين الذين أصبحوا أي وقت مض ي، عل

يقيمون في البالد العربية وال مفر أمامهم من تعلم اللغة العربية. كذلك إندونيسيا، حيث له مكانة 

 مهمة في إندونسيا بهدف فهم علوم الدين ألن معظم سكانها مسلمون.

رب يعني تعليمها ألولئك الذين ينتمون إلى جنس غير الجنس تعليم العربية لألجانب أولغير الع

ليست العربية لغته األولى، ومن ثم تتباين لغاتهم وثقافاتهم مع اللغة العربية والثقافة العربية ة و العربي

 
 
 كبيرا

 
  (57: 2010)مدكور،  تباينا

فا كبيرا، وإذا نظرنا إلى وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يختلف عن تعليمها ألبنائها اختال 

عناصر اللغة )األصوات، املفردات، التراكيب، التهّجي(، واملهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة، 

الكتابة(، وثقافة اللغة؛ فسندرك ذلك الفرق جّيدا، فمتعلم اللغة من أبنائها يجيد أصوات العربية، 

 املقدمة



العربّية الّلغة  في االستماع مهارة ترقية في المتعدّدة اإلعالم وسائط فعالية 762 بارناباس أحمد رادين ,  

ما يستمع إلى نّص عربي يفهمه، ويستطيع أن يتخاطب ويدرك أغلب مفرداتها، ويعرف تراكيبها، وحين

م 
ّ
بالعربية، ويفهم ثقافتها )كل ذلك وفق مستواه اللغوي والعمري( وهو في سنوات املدرسة األولى يتعل

م كافة املهارات والعناصر 
ّ
م العربية من الناطقين بغيرها، فيحتاج إلى تعل

ّ
القراءة والكتابة. أما متعل

لعربية، لذلك يجب الحذر من استعمال الكتب املؤلفة للعرب بخاصة للمبتدئين من اللغوية والثقافة ا

غير العرب. وتعليم اللغة العربية له عالقة وثيقة باملهارات األربع وهي االستماع والكالم والقراءة 

تاج. وركز والكتابة. فمهارة االستماع والقراءة مهارتا االستيعاب حيث مهارة الكالم والكتابة مهارتا اإلن

 (95مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: ) .البحث على مهارة االستماع

من إحدى املهارات اللغوية هي االستماع، يعتبر االستماع جزء  اليتجرأ من سلسلة تعليم لغم 

ما، يتعلم الطفل مهارة االستماع خالل أنشطة الحياة اليومية من والديه في البيت، وتستمر تعليمها 

س بعضهم واستيعابها وممارستها في املدرسة. ومن أهمية استيعاب مهارة االستماع هي اتصال النا

البعض وفهم الكلمة املنطوقة، وطريقه انتقال امليراث الثقافي من جيل إلى جيل مثل الشعر والقصة 

 واملثل والحكمة وغيرها. 

وال ننفي أّن القدرة الجيدة على مهارة االستماع تحتاج إلى التدريب منذ وقت مبكر ولکن من 

عملية التعليمية. وكثير من املعلمين لم يساعدوا األسف أن كثير املعلمين لم يهتمو بهذا املجال في ال

تالميذهم على اكتساب مهارة االستماع ولم يدربوهم على ممارسة هذه املهارة. حتى أن الطالب قد 

سمعوا ولكنهم لم يفهمون املراد مما سمعوها. فهم قد يدرکون األصوات بعد سماعها ومالحظتها، 

  .ين على تفسيرهاولكنهم لم يفهموا معانيها وليسوا قادر 

م أن يتقن املادة التعليمية مما يسهل عليه تحديد االهداف التربوية 
ّ
ولهذه االسباب، البّد للمعل

وتحليل املحتوى مما ييسر عليه وضع الخطط التدريسية، وأيضا البّد من القيام بتصميم الخطة 

ريك املعرفة، وال يستطيع املعلم قال مالك بن نبي إّن شأن املعلم هو تحريك املتعلم وتح  التدريسية.

الوصول إلى تحقيق كل األهداف التي يرجوها إال إذا كان قادرة على البذل والعطاء واالبتكار والتحدي 

 (23: 2010ومنها إعداد الوسائل التعليمية. )مدكور،  ويتصف بإعداد أكاديمي متنوع وكاف

تخدمها املدرس في املواقف التعليمية املقصود بالوسائل التعليمية هي جميع الوسائط التي يس 

املختلفة، أي مجموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم ضمن إجراءات استراتيجيات الّتدريس، 

وذلك لتوصيل األفكار والحقائق إلى التالميذ. وعليه فإنه ال حدود ألنواع الوسائل التعليمية، وهي 
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عيساني، منذ أن كان هناك موقف تعليمي في الحياة. ) ليست باألمر املستحدث كلية، ألنها استخدمت

2011 :201) 

ومن أهمية الوسائل التعليمية هي تزيد على خبرة املتعلم مما تجعله أكثر استعدادا للتعلم، 

مين الفاعلة في 
ّ
وتساعد على إشراك جميع حواس املتعلم  في تحصيل الخبرة، وتساعد في مشاركة املتعل

ر هذه الفاعلية وقوة تأثيرها في الدارسين من خالل الواقع وما أثبته البحوث التي اكتساب الخبرة. وتظه

قام بها رجال التربية والتعليم، وأنها ترسخ املعلومة ويظل أثرها باقيا في أذهان التالميذ، وأنها تثير 

وتعينه على انتباههم وتبعث فيهم روح النشاط والحيوية، وكما أنها تسهل عملية التعليم على املدرس 

الضبط. وهي بشكل عام تحدث آثارها اإليجابية بشكل من األشكال على مستوى الدارس واملدرس 

سواء، خصوصا في املراحل التعليمية األولى وتحسين عملية التعليم والتعلم وتوصيل الرسالة بطريقة 

 (200: 2011دقيقة صحيحة. )عيساني، 

ستخدامها في عملية تعليم مهارة االستماع هي ومن إحدى الوسائل التعليمية التي يمكن ا

وسائل اإلعالم ينتشر انتشارا هائال للمعرفة، بهدف من  وسائط أو وسائل اإلعالم إما كتابيا أم شفويا.

وراء املحتويات التي تقدم عبرها هو النهوض باملجتمع، وتطويره، واالرتقاء به. وتعتبر من أكثر ما بات 

الناس اليومّية، ومن أكثر ما يتفاعل معهم على مدار الساعة. فلهذه  يرتبط بكافة تفاصيل حيات

 مجال التعليم 
 
 وكبيرا

 
 عظيما

 
الوسائل أهمّية كبيرة، ولعّل أهم املجاالت التي تلعب بها وسائل اإلعالم دورا

 (https://www.alriyadh.com/1891344)الجباري:  .بكافة مراحله

لوسائل اإلعالم دور كبير في عملية التعليم، وهي نقل التراث والعادات والتقاليد إلى األجيال 

وسائل اإلعالم منصة تعليمية  وتعتبرالجديدة، وتشجيع الطلبة على اعتماد التفكير الناقد والتحليل. 

 .إلكترونية نموذجية

هي وثائقية  .عالم العربية التي تقدم معلومات تتجاوز عناوين األنباءمن إحدى قنوات وسائل اإل 

أفالم وثائقية بمستوى عال من إنتاج قنوات أملانية  وهي تحتوى على. DW Documentaryدي دبليو أو 

ودولية، وأيضا معرفة على شخصيات مذهلة، ورحلة السفر إلى أماكن بعيدة من الدول املختلفة 

   .رة خلف تعقيدات الحياة اليومية والقضايا الراهنة واألحداث العامليةبمشاهدة إلقاء نظ

https://www.alriyadh.com/1891344
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لالستماع أهمية كبيرة في حياتنا، إنه الوسيلة التي اتصل بها اإلنسان في مراحل حياته األولى 

باآلخرين، وبالنسبة لطالب غير عربي أو ناطق بلغات أخرى إنه املهارة التى تكاد ال تنقطع حاجته لها 

 (317: 1989د مغادرته البلد العربي الذي عاش فيه أو البرنامج الذي اتصل به )طعيمة، حتى بع

شرح رشدي أحمد طعيمة أّن أهداف تعليم مهارة االستماع في اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 (34: 1989على النحو التالي: )طعيمة، 
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 .معرفة تقاليد االستماع وآدابه .9
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 .استخالص النتائج من بين ما سمع من مقدمات .13

 .التمييز بين نغمة التأكيد والتعبيرات ذات الصيغة االنفعالية .14
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 إدراك ما يريد املتحدث التعبير عنه من خالل النبر والتنغيم العادي. .16

 مهارة االستماعمراحل 

مثلما تنوعت وسائل التعليم في مهارة االستماع، فإن طرق تعليم مهارة االستماع مختلفة لكل 

 مراحل، وهي

 املرحلة التعليم األساس ي .1
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 تتناسب مع مستوی النضج العقلي لألطفال، وتتفق مع احتياجاتهم  .أ
 
يختار املعلم موضوعا

السابقة، لم يقرؤها عليهم وهم ينصتون إليه، وبعد االنتهاء من وميولهم وتتالئمهم مع خبراتهم 

القراءة يلقي عليهم أسئلة تتناول العناصر األساسية في املوضوع ملعرفة ما فهموه مما ألقی 

 عليهم.

 بعد اآلخر،  .ب
 
يستطيع املعلم أن يقص على التالميذ قصة شائقة مناسبة أو يطلب منهم واحدا

، أو يضع أسئلة تناسب وقائعها.أن يسرد القصة بلغته هو 
 
 وأن يقترح لها عنوانا

 فيه فكرة محدودة، يسهل عليهم إدراگها، ثم بناقشهم  .ج
 
يلقي املعلم على تالمیذه موضوعأ قصيرا

 فيه مناقشة عامة، أو يطلب إليهم تدوينه وكتابته.

 ملدرسية.يكلف املعلم التالميذ تالوة بعض املوضوعات التي يستمعون إليها في اإلذاعة ا .د

يناقش املعلم التالميذ فيما يسمعونه في مجال النشاط املدرس ي من محاضرات أو خطابة أو  .ه

مناظرة أو إذاعة مدرسية ... أو نحوها، وبهذا يستطيع أن ينقل ألوان النشاط الخارجي إلى 

 داخل الصف.

يمكن للمعلم أن عندما ال تتوافر الكتب املدرسية في أيدي التالميذ في مطلع السنة الدراسية،  .و

يشغل الحصة في قراءة تعتمد على االستماع. فيقرأ املدرس أو أحد التالميذ املوضوع من 

 الكتاب، والتالميذ يستمعون ثم يناقشونه فيما استمعوا إليه.

 في حصة اإلمالء يستمع التالميذ ملوضوع يقرؤه املعلم ثم يناقشه التالمية في معناه. .ز

لم أن يلقي عليهم مقال، ثم يناقشونه فيه، ويطلب منهم تلخيصه وفي حصة التعبير يمكن للمع .ح

 أو الكتابة حول املوضوع.

 املرحلة الثانوية .2

. .أ
 
 تكليف التالميذ إحصاء األخطاء التي يقع فيها القارئ أو التحدث وذلك املناقشتها جماعيا

لفاز، على أن إرشادهم على االستماع إلى بعض املوضوعات الحيوية التي ينقلها املذيع أو الت .ب

 يقوموا بعد االستماع إليها بتلخيص أفكارها الرئيسية لعرضها على زمالئهم في الصف.

حثهم على االستماع إلى نشرات األخبار وإحصاء ما يالحظون من األخطاء الشائعة أو غير  .ج

 ملناقشة ما أحصوه من ذلك.
 
 الشائعة التي ترد على املذيعين، على أن يخصص املدرس وقتا



العربّية الّلغة  في االستماع مهارة ترقية في المتعدّدة اإلعالم وسائط فعالية 766 بارناباس أحمد رادين ,  

العمل على وضوح صوت املدرس وإظهار حركاته املفهمة في أثناء الكالم لجميع التالميذ. فإن  .د

 ذلك يجذب االنتباه من ناحية ويعين على تذكر املعاني واألفكار التي تقال من ناحية أخرى.

وضع بعض األهداف التي يرغب التالميذ في تحقيقها، ويأتی تحقيقها عن طريق اإلنصات،  .ه

عمد املدرس إلى موضوع يهتمون به، سواء أكان في کتاب او في صحيفة يومية أو وذلك كأن ي

 قراءته 
 
مجلة فكاهية، أو غير ذلك فيقرأه عليهم، وهم ينصتون إلى قراءته، أو يكلف احدا

 عليهم.

اإلكثار من مواقف االستماع واإلنصات مع توجيه األنظار إلى ما يمكن اكتسابه والوقوف عليه  .و

 املواقف، على أن يتبع ذلك ببعض األساليب التقويمية. من وراء هذه

تدريب التالميذ على أن يعملوا تفكيرهم مع من يستمعون إلى حديثهم وذلك ليستخلصوا  .ز

االتجاهات التي يحملها، سواء أشار إليها الحديث مباشرة او بطريقة غير مباشرة، ويزنوا ميزان 

ره، ثم يلخصوا من وقت ألخر النقاط التي ساقها املنطق األدلة التي يسوقها لتعضيد وجهة نظ

 .في اثناء الحديث

حسن إنصات املدرس إلى تالميذه حين يتحدثون، وإقبالهم عليهم بفهم و وعي فکاما بريدهم أن  .ح

يحسنوا االستماع حين يتحدث إليهم عليه أن يضرب لهم املثل بنفسه عندما يتعامل معهم في 

 املواقف التعليمية املختلفة.

رشاد التالميذ وتبصيرهم بأن مجال التحدث في الحياة واسع املدى، بل تكاد الحياة العادية إ .ط

 لذلك بامتالكه مهارات االنصات 
 
تقوم عليه، من أجل ذلك  ينبغي أن يكون التلميذمستعيدا

 واالستماع املفيد.

 خطوات تدريس مهارة االستماع

ملية يعطى فيها املستمع اهتماما خاصا وانتباها االستماع مهارة أعقد وأكثر من مجرد سماع، إنه ع

من املتأمل في كل مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات. ولذا هناك عدة طرق تدريس مهارة االستماع. و 

مهارة رئيسية ال يعجز عن أن يحللها إلى مهارات تفصيلية تندرج تحتها. ومن املمكن ترتيب هذه املهارات 

 هرمي أو مستويات كما تلي:التفصيلية في شكل 

التي ال بد من اكتسابها كحد أدنى لتعلم به:  Mechanics املستوى األدني ويشتمل على اآلليات .1

 .االمارات التفسيلية
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املستوى األوسط ويشتمل على املهارات ذات املرتبة العليا في األداء مثل الفهم والتحليل  .2

 .وغيرهاوالتطبيق والنقد والكفاءة النحوية 

املنوي األعلى ويختص بالفهم والثقافة والوعي بالبيئة أو املحيط الذي اتمارس فيه املهارة  .3

فيضم القيم واالتجاهات والتقاليد التي ينبغي على الفرد أن يراعيها عند ممارسته ملهارات 

هارة اللغة. ومن املعروف أن مثل هذا املستوى ال يصل إليه الفرد إال بعد تملكه آلليات امل

 .ومستوياتها العليا

 وبالتالي قائمة الفيديوات املختارة من وثائقية دي دبليو:

 فشل مشروع طاقة الرياح في أملانيا | وثائقية دي دبليو .1

 أكبر هجرة للخفافيش في العالم | وثائقية دي دبليو .2

 لبنان بين اليأس واالنتفاض | وثائقية دي دبليو -انفجار ميناء بيروت  .3

 بين املزايا والعيوب | وثائقية دي دبليو -متازة األطعمة امل .4

 موسم حصاد التوت البري | وثائقية دي دبليو -تايلنديون في السويد  .5

 صينيتان تكتشفان املطبخ األملاني | وثائقية دي دبليو .6

 استغالل العمال األجانب في أملانيا | وثائقية دي دبليو .7

 لضفة الغربية | وثائقية دي دبليواملستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في ا .8

 أمي يكسر صمته | وثائقية دي دبليو - 63تلميذ في سن الـ .9

 إنقاذ املرجان وتغير املناخ | وثائقية دي دبليو -الكاريبي  .10

 أزمة كورونا تعود من جديد | وثائقية دي دبليو -املكسيك  .11

 نفسها | وثائقية دي دبليو سياسية تدافع عن -احتجاجات املشككين بفيروس كورونا في أملانيا  .12

 كورونا في نيويورك | وثائقية دي دبليو .13
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 مستقبل الغذاء والزراعة: مزارع عالية التقنية للمستقبل | وثائقية دي دبليو .19

 رحلة التعافي من مضاعفات كورونا | مراسلون  .20

 على الجليد | وثائقية دي دبليو -قصة بابا ليوبا  .21
 
 منذ ثمانين عاما

 هل سيغير االستثمار البيئي العالم؟ | وثائقية دي دبليو -واالستثمار والبيئة األسواق املالية  .22

 نضال املرأة املصرية ـ الجزء األول | وثائقية دي دبليو -نساء مصر والثورة  .23

 الصين واإليغور: قمع األقليات املسلمة في الصين | وثائقية دي دبليو .24
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 الجزء األول | وثائقية دي دبليو -طريق الحرير الجديد  -بوابة الصين إلى أوروبا  .26

 وباء يحرج النظم السياسية | وثائقية دي دبليو .27

 في العالم | وثائقية دي دبليو .28
 
 النهر األكثر تلوثا

 هل ستأتي الجائحة التالية من البرازيل؟ | وثائقية دي دبليو .29

 بين التسامح و التطرف الديني | وثائقية دي دبلي إندونيسيا .30

 فارسات مغربيات يتألقن في لعبة البارود | وثائقية دي دبليو .31
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 قضية فلوريان هوم | وثائقية دي دبليو -شهوة املال  .33

تعلمين  باستخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم،
ُ
درة امل

ُ
بما في ذلك شبكة اإلنترنت التي ُيؤدي إلى زيادة ق

رق الّصحيحة 
ُّ
على الوصول لكٍم كبير ونوعّي من املعلومات، البد للمعلم أن يزيد من وعي الطالب بالط

 للوصول للمعلومات الّدقيقة على شبكة اإلنترنت.

 وفي األخير يتصف بها الطالب:

 م ويأخذ حديثهم مأخذ االعتبار.يستمع إلى اآلخرين فيحترمه .1

 يستطيع انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه. .2

 يلتفظ األفكار الرئيسية فيما يستمع إليه. .3

 يستطيع التمييز بين هذه األفكار وبين األفكار الثانوية. .4

 يستطيع التمييز بين ما هو حقائق وما هو آراء فيما يستمع إليه. .5

وبين مالديه من خبرة سابقة بموضوع الحديث ويقيم كليهما يستطيع الربط بين ما يسمعه اآلن  .6

 تقييما سليما.
 

 منهج البحث 

وهو العملية املستخدمة  (Gall)وغال  (Borg)التطويري عند بورغ  املنهج استخدام بحثال تطلبت

لتطوير وتحّقق صحة اإلنتاج التعليمي. يقوم منهج البحث التطويري على أساس نموذج التنمية على 

أساس الصناعة. وتستخدم نتائج البحث لتصميم اإلنتاج التعليمي وإجراءاتها.  بعد ذلك قام البحث 

 البيانات لجمع أداة االستبانة تخدامباس الباحث اتبعها التي امليدانية الدراسية خطوات جميععلى 

 من الطالب عن تعليم مهارة االستماع في اللغة العربية.  اآلراء جمع بقصد واملعلومات

ذين األشخاص أو األشياء أو األفراد جميع مجتمع الدراسة في هذا البحث هو
ّ
 موضوع يشكلون  ال

مي تم من الدراسة مجتمع ويتكون . الدراسة نتائج عليها عممي أن الباحث سعىي ي ذال البحث مشكلة
ّ
 عل

 الباحث فاختار الدراسة، مجتمع جميع إشراك الباحث ستطيعي اللكن  .بغيرها للناطقين العربية اللغة

 . الدراسة كعينة الحكومية جاكرتا جامعة في طالب قسم اللغة العربية الدراسة مجتمع من

جِرَي البحث بعمل جمع البيانات، و 
ُ
 البيانات جمع في الباحث عليها اعتمدت التي األدواتأ

 معلومة أو فرضية لصحة الوصول  إلى تهدف رئيسية علمية بحثية كأداة االستبانة هي واملعلومات

  .البحث بموضوع املتعلقة النظريات فيها تتناول  واملراجع املصادر إلى باإلضافة
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 أو االستفسارت في تتمثل العلمي البحث في الدراسة أدوات من أداة بأنها االستبانة تعّرف أن يمكن

ع الذي  الهدف لتشكل البعض بعضها مع ترتبط التي األسئلة
ّ
 مشكلة طرح خالل من الباحثة إليه تتطل

 .البحث

 تتضمن خبرية وجمل أسئلة عن اإلجابة تتطلب فاالستبانة أهدافا، للدراسة أن معلوم، هو كما

 بغرض االستبانة بتصميم الباحثة قامت. وانتشارا شيوعا البحث أدوات أكثر وهي األهداف، هذه

مي آراء معرفة
ّ
 استخدمت وقد. املناظرة استراتيجية استخدام في بغيرها للناطقين العربية اللغة معل

 .املغلقة االستبانة الباحثة

 قوميو . العلمي البحث إشكالية لحل جمعها الباحث ريدي التي واملعلومات البيانات طبيعة تحديد تم

 ترابط مدى  على التعرف أجل من البحث مشرف على تعرضها ثم االستبانة فقرات بصياغة الباحث

 .وصحتها صدقها من والتأكد لغويا االستبانة ووضوح

 تشمل وكذلك الباحث، إليها حتاجي التي واملعلومات الهدف تشمل التي املقدمة من االستبانة تتكون 

بعها أن ينبغي التي الطريقة توضيح
ّ
 مدى توضيح إلى باإلضافة االستبانة أسئلة على للرد املفحوص يت

وتناولت االستبانة استخدام وسائط اإلعالم في  .البحث موضوع من املفحوص على تعود التى الفائدة

 تعليم مهارة االستماع. واختارت عينة البحث األخبار املناسبة بالنسبة لهم.

 اختيار املشارك وعلى .مقيدة فيها اإلجابة وتكون  مغلقة، أسئلة عدة علىاإلسنبانة  محور  نمويتض

 .املوضوعية األسئلة في الحال هو كما عليها، إشارة بوضع اإلجابة
 

 :عرض النتائج واملناقشة

من املالحظ أّن الوسائل التعليمية باستخدام التكتولوجيا تتنّوع حسب ابتكار وإبداع املدّرس حتى 

لو جاءت من األشياء املوجودة حول الفصل أو املدرسة.  مع أنها تقدم خدمات من أجل تحقيق 

وانب األهداف التعليمية، بل أنها ضمن العملية التعليمية تقوم على أساس تصميم وتنفيذ جميع ج

عملية التعليم والتعلم. والبد من طرح السؤال من قبل املعلم عند اختيار وسيلة تعليمية معينة هل هي 

تناسب املادة املدروسة وكفاءة الطالب وكذلك الظروف التعليمية. واستخدام التكنولوجيا في التعليم 

إلشراك الطالب ومساعدتهم في أكثر متعة بينما جاء استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية كأداة 

 فهم املواد التعليمية. 

واالستبانة للطالب في اختيار األخبار املختارة. ووصف البيانات من هذا البحث يتكون من جدول 

 النتيجة وسيبحثها الباحث كما يلي:
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 دورها العناصر أهّم  ثالتة فيها تلعب حيث اتصالية عملية هي والتعلم التعليم عملية أّن  املعروف من

 موّصل هو واملعلم دراسيا، منهجا املنقولة الرسالة وتعتبر. والطالب واملعلم املنقولة الرسالة وهي الهاّم،

 من البّد  والتعلم التعليم عملية وتحسين  ولتيسير. التربوّية العملّية محور  هو الطالب أما تربوّي،

 فعالية حول  متأنية بدراسة الباحث قيام بعد. و التعليمية الوسائل الستخدام واإلعداد التخطيط

غة في االستماع مهارة ترقية في املتعّددة اإلعالم وسائط
ّ
تطبيق  إن يؤكد البحث هذا فإن العربّية، الل

 وتطوير تدريس في ظاهرا نجاحا حقق االستماع قد مهارة ترقية في املتعّددة اإلعالم وسائط استخدام

 في املمارسة عبر الحكومية جاكرتا جامعة في وخاصة بها الناطقين لغير العربية اللغة دارس ي مهارات

 تحسينو  ترقية في املتعّددة اإلعالم وسائط استخدام من اإلفادة وتؤكد. ستماعلال  املتعددة الفعاليات

 . سواء حد على االستماعية املهارات وتطوير اللغوي  األداء

 والتوصيات االفتراحات إليها التوصل سيتم التي النتائج ضوء في تقّدم سوف الدراسة وهذه

 ومجاالتها املتعددة بمهاراتها بغيرها للناطقين العربية اللغة تدريس وتطوير لتحسين والالزمة الضرورية

 :أهمها من النتائج عدد إلى الباحث خلص ولقد. املتنوعة

 ألغراض املتعّددة اإلعالم وسائط استخدام خالل من العربية اللغة تعليم ضرورة اتضحت .1

 .والحاضر العوملة عصر في خاصة

 اللغة تعليم عمليات يخدم العربية اللغة تعليم في املتعّددة اإلعالم وسائط استخدام إن .2

 .املتعددة الحياة مجاالت عبر بغيرها للناطقين العربية

 من املتعلم عن امللل تبعد التي والترفييهية اإلبداعية األنشطة من املتعّددة اإلعالم وسائط .3

 .واللغوي  االجتماعي املحيط مع االندماج في وتساعده العربية بغير الناطقين

استخدام  خالل من العربية اللغة دراسة نحو الطالب لدى اإليجابية االتجاهات تحقيق .4

 .املتعّددة اإلعالم وسائط

 عملية االستماع. خالل من اللغوية الطالب مهارات ترقية على تعمل املتعّددة اإلعالم وسائط .5

تأسيسا على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وفي ضوء معالجة مشكلة البحث البد أن 

توص ي الدراسة بعدد من التوصيات التي تفيد من يطلع عليها من اصحاب القرار في مجال تعليم اللغة 

 العربية للناطقين بغيرهاـ، وأهم هذا التوصيات هي:

 االهتمام بالجوانب التطبيقية في املادة التعليمية أكثر من الجوانب النظرية. (1



العربّية الّلغة  في االستماع مهارة ترقية في المتعدّدة اإلعالم وسائط فعالية 774 بارناباس أحمد رادين ,  

 اختيار املعلم االستراتيجيات املناسبة في تعليم اللغة العربية وخاصة للناطقين بغيرها. (2

 مراعاة املعلم الفروق الفردية لدى الطالب. (3

 ة الصفية.توفير املدرسة املرافق التي يحتاج إليها املعلم لتفعيل األنشط (4

 تصميم البرامج املناسبة والتمرينات الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. (5

مي اللغة العربية باستعمال العربية الفصيحة بشكل دائم وعدم اللجوء إلى  (6
ّ
التزام معل

 اللهجات.

مي اللغة العربية للناطقين بغيرها باملراجع التي تناقش قضايا تعليم اللغ (7
ّ
 ات.تزويد معل

 املقترحات: .1

يقّدم الباحث املقترحات التي تتضمن فكرة تفعيل األنشطة التعليمية التي تؤدي إلى تزايد 

 التحصيل األكاديمي لدى الطالب، ومن أهمها كاآلتي: 

ضرورة وجود مرغبات ومحفزات تغير وجهة الطالب نحو الدرس، حتى يتحول الطالب من  (1

 ة غير لغته األم.معرض عن التعلم إلى مقبل راغب فيه وخاصة أنه يدرس لغ

 تفعيل وسائل تشجيعية لدعم الطالب في املشاركة عند عملية التعليم (2

ا للتعاون األخوي وصقال ملواهب  عقد املسابقات الودية بوصفها مباراة ودية بين الطالب دعم 

 الطالب في اترقية مهارة االستماع باللغة العربية

 

 

 
 

 شكر وتقدير 
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ّ
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ّ
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ّ
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عنوان الذي جاء تحت إلى إتمام هذا البحث العلمي. فهذا  ناأن وفق -سبحانه وتعالى–هلل ا حمد

غة في االستماع مهارة ترقية في املتعّددة اإلعالم وسائط فعالية "
ّ
 ."العربّية الل

مي وطالب قسم اللغة العربية  حترام إلىاال بأجل آيات الشكر و  الباحث قدموي
ّ
جميع معل

 من أرشدو  بمعلومات متعلقة بهذا البحث ا الباحثلذين أفادو بجامعة جاكرتا الحكومية. كل ا

بقلوبهم وآرائهم. فلله األمر من قبل ومن  هاووقفوا مع هاشجعون الذينبمعلومات وإلى  هاومّد  الباحث

 بعد. 
 

 : املراجع
 

: الرباط. وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم(. 1989. )أحمد رشدي طعيمة،

 .والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات

(. نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة: اكتساب املهارات اللغوية 2011عيسانى، عبد املجيد. )

 األساسية. القاهرة: دار الكتاب الحديث. 

القاهرة: دار  .املرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها م(.2010. )علي أحمد، مدكور 

 .الفكر العربي

 



 

  لطالب العربية اللغة ملادة املدرس ي الكتاب تحليل
 
  الثانوية املرحلة  من  الثاني الصف

 الدينية  الشؤون وزارة من  متتابع

 ( gmail.comnurulainiy97@) نور العين

 الحكوميةجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ( isnainiyah35@gmail.com)اثنينية 

 باندونج التربوية إندونيسيا جامعة
 

 

 مستخلص البحث

  إلى  نحتاج لذلك،. التعلم جودة تحسين في مهما دورا يلعب املدرس ي الكتاب

 تلك و توحيدها تم التي تلك سواء الجيدة، املدرس ي الكتاب و اختيار في استراتجيات

 يلبي املدرس ي الكتاب اختيار املدرسين و املدرسة على يجب. توحيدها يتم لم التي

 أو القراءة سهولة أو اللغة أو املواد تصميم أو املواد حيث من سواء الجودة، معايير

 اختلفت لو و كثيرا تأثيرا الطالب فهم يؤثر املدرس ي الكتاب و. الشكل صحة

 الشؤون  وزارة من املتتابع العربية اللغة ملادة املدرس ي الكتاب. الطالب بين املستويات

 لغير العربية اللغة لتعليم املستخدمة الدراسية الكتب أحد هو 2020 عام الدينية

 و إندونيسيا في املدارس معظم في الكتاب هذا يستخدم و. إندونيسيا في بها الناطقين

 و(. MA) الثانوية املرحلة إلى( MI) اإلبتدائية املرحلة من  اإلسالمية املدارس خصوصا

 العربية اللغة ملادة املدرس ي الكتاب جدوى  في يبحث أن الباحث يهدف البحث، هذا في

  لطالب
 
  يركز  و. الدينية الشؤون وزارة من املتتابع الثانوية املرحلة من الثاني الصف

 عرض و املواد تنظيم و املحتوى  ناحية من املدرس ي الكتاب تحليل على البحث هذا

 التحليلي الوصفي  املنهج هو البحث هذا  في املستخدم املنهج. التعليمية املواد

(descriptive analitive method )املحتوى  تحليل بنوع (content analysis .)لجمع  و  

  و ( Qualitative Research) الكيفي البحث طريقة الباحث يستخدم املعلومات،

 املكتبي  البحث من البحث هذا أن حيث رئيسية كطريقة الوثائقية الطريقة يختار

(Library Research .). 

 الكلمات الرئيسية:  بها الناطقين لغير  العربية اللغة تعليم الدراسية، املواد املدرس ي، الكتاب
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 هذه تمثل. متغيرات عدة خالل من العربية اللغة تعليم عملية نجاح تحديد يتم عام، بشكل

. غيرها و اإلعالم وسائل و األساليب و املناهج و التحتية البنية و املرافق و الطالب و املعلمين املتغيرات

 تعليم نجاح في مهما دورا تلعب التي املتغيرات أحد. البعض بعضها مع مترابطة املتعيرات هذه ستكون 

 القارئ  على يسهل مما مرتبة، مواد على تحتوي  تقليدية وسيلة هو  و املدرس ي، الكتاب هو العربية اللغة

  . (2021)زسريكا،  عليها يحتوي  التي املادة فهم

 التعليمية املواد أحد هو املدرس ي الكتاب. التعليم في مهم عنصر هو املدرس ي الكتاب و

  بشأن 2016 لعام 8 رقم إندونيسيا لجمهورية الثقافة و التعليم وزير الئحة  في ورد كما الرئيسية،

 للتعليم الرئيس ي املصدر هو املدرس ي الكتاب" هي و 1 املادة التعليمية الوحدات في املستخدمة الكتاب

 الثقافة  و التعليم وزارة قبل من مؤهلة أنها تعلن و النواة الكفاءات و األساسية الكفاءات لتحقيق

 (.Izhari, 2018" )التعليم وحدة في لالستخدام

 إلى حاجة هناك لذلك،. التعلم جودة تحسين في مهما دورا املدرس ي الكتاب وجود يلعب

 يتم لم التي تلك و توحيدها تم التي تلك سواء املدرس ي، الكتاب استخدام و اختيار في استراتجيات

 حيث من سواء الجودة، معايير يلبي املدرس ي الكتاب اختيار املدرسين و املدرسة على يجب. توحيدها

 املدرس ي الكتاب و.  (2021)زسريكا،  الشكل صحة أو القراءة سهولة أو اللغة أو املواد تصميم أو املواد

 الكتاب إعداد على ينبغي لذلك و. الطالب بين املستويات اختلفت لو و كثيرا تأثيرا الطالب فهم يؤثر

  تكون  الجيدة الكتب من جوانب إليه تستند ال الذي املدرس ي الكتاب إعداد ألن دقة، و بعناية املدرس ي

 من البحث يعتبر و املسألة هذه أساس على.  ((Abrar, 2017; Abdalla & Abas, 2020 للطالب خاسرة

 .به للقيام جدا مهم باملدارس العربية اللغة تعليم عملية في املستخدم املدرس ي الكتاب

 أحد هو 2020 عام الدينية الشؤون وزارة من املتتابع العربية اللغة ملادة املدرس ي الكتاب أما

 يستخدم و. اآلن حتى إندونيسيا في بها الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم املستخدمة الدراسية الكتب

 (MI) اإلبتدائية املرحلة من اإلسالمية املدارس خصوصا و إندونيسيا في املدارس معظم في الكتاب هذا

 ملادة املدرس ي الكتاب هو املقالة هذه في الباحث يبحثه الذي الكتاب أما .(MA) الثانوية املرحلة إلى

  لطالب العربية اللغة
 
. هللا أمر هاشم و ساري  ريانتي ريسنا ألفه الذي الثانوية املرحلة من الثاني الصف

 يحتوي  و . العصرية الجديدة املفردات و الجذابة املواضع و  الواسعة املواد من  يتضمن الكتاب هذا  إن

  .اللغوية العناصر و املهارات في التدريبات على أيضا

 املقدمة



778 … الثاني الصف   لطالب العربية اللغة لمادة المدرسي الكتاب تحليل العين نور ,  

 العربية اللغة ملادة املدرس ي الكتاب جدوى  في يبحث أن الباحث يهدف السابقة، البيانات من و

  لطالب
 
 على البحث هذا يركز و. الدينية الشؤون وزارة من املتتابع الثانوية املرحلة من الثاني الصف

 أن الباحث أراد و. التعليمية املواد عرض و املواد تنظيم و املحتوى  ناحية من املدرس ي الكتاب تحليل

 الكتاب نوعية تحديد و االستخدام في الطالب و املعلمين ملساعوة  شاملة وصفة الكتاب هذا يصف

  .املدرسة في خصوصا التعلم لعملية العربي املدرس ي

 املدرس ي الكتاب مفهوم

 نتوخى التي األساسية املعلومات من مجموعة على يشتمل الذي الكتاب هو املدرس ي الكتاب

 نفسحركية أو ،(affective) وجدانية أو ، (cognitive) معرفية سلفا، محددة تربوية أهداف تحقيق

 كتاب في معينة، مادة لتدريس منظم علمي شكل في املعلومات هذه تقدم و(. حسغؤاخةخفخق)

 على يحتوي  كتاب هو املدرس ي الكتاب و .  (1983)الناقة و طعيمة،  محددة زمينة ولفترة معين، مدرس ي

 إشراف تحت التعلم و التدريس عملية في املواد بسهولة يفهمون  الطالب تجعل مرتبة تعليمية مادة

 رئيس ي مصدر هو املدرس ي الكتاب ألن التعلم، عملية في للغاية مهم عنصر هو املدرس ي الكتاب. املعلم

 التعلم في واستخدامها وتوزيعها تجميعها يتم التي التعلم أهداف تحقيق عملية تدعم التي للمعلومات

  (Abusyairi, 2013; Pratama, 2020).املستخدم للمنهج وفًقا

 أن يمكن. للطالب التعليمية الوحدات خدمة أشكال من شكل أيًضا هو املدرس ي الكتاب و

 تحتوي  التي املوثقة املواد مع  يتعاملون  سوف الطالب ألن املدرس ي، الكتاب مع الفردية الخدمة تحدث

 خالل من قدراتهم تحسين من بسرعة يتعلمون  الذين املشاركون  سيتمكن. الدرس معلومات على

 كتابهم دراسة من ببطء يتعلمون  الذين الطالب سيتمكن أخرى، ناحية من. املدرسيي الكتاب دراسة

 ;Ramah & Rohman, 2018) التعلم في مهًما دوًرا املدرس ي الكتاب تلعب  لذلك وتكراًرا، مراًرا املدرس ي

(Fauzi et al., 2020.  

 املدرس ي الكتاب أهمية

 ال و بإعداده، بالعناية يوصون  املربيين فإن هنا من و التعليم، مواد أهم يعد املدرس ي الكتاب 

 الكتاب بأهمية التسليم يظل و. بها الناطقين لغير العربية اللغة بتعليم تعني التي املواد تلك سيما

 آالته و أدواته و التعليم تكنولوجيا عن يقال و قيل مما فبالرغم تقرير، إلى يحتاج ال أمرا املدرس ي

 .  (2015)املعافي،  التعليمية العملية في املتفردة مكانته املدرس ي للكتاب يبقى و. الجديدة
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 الكتاب على كبيرا اعتمادا تعتمد محتواها و مادتها أو نمطها أو نوعها كان أيا التدريس فعلية و 

 هذه لتعزيز دائما أساسا و منظمة، تعلم لعملية باقيا أساسا للمتعلم بالنسبة يمثل فهو. املدرس ي

  من مهم الركن بهذا املدرس ي الكتاب و. التالية املراجعة و السابق لإلطالع يغيب ال مرافقا و العملية،

 باملحتوى  يسمى ملا حية ترجمة و املتعلم، و املعلم عنده يلتقي تعليمي مصدر و التعلم، عملية أركان

  باملهتمين  تشغل التي األمور  أهم من املدرس ي الكتاب جودة و نوعية تعتبر لذلك و للمنهج، األكاديمي

  (. 2015س )املعافي، التدري طريقة و التعليمية املادة و باملحتوى 

 التعلم عملية نجاح في مهمة  وظيفة له الذي التعلم صادرم من جزء هو املدرس ي الكتاب و

 : هو التعلم، مصادر وظائف بين من. التعلم نتائج من قدر أقص ى لتحقيق كوسيلة

 الوقت استخدام على املعلمين ومساعدة التعلم وتيرة تسريع خالل من التعلم إنتاجية زيادة .1

  من  يتمكنوا حتى املعلومات، تقديم في املعلمين على العبء تقليل خالل من و  أفضل بشكل

 .وتطويرها تعزيزها

 والتقليدية الصارمة الرقابة من الحد خالل من بطبيعته، فردية األكثر التعلم إمكانية توفير .2

  .لقدراتهم وفًقا للتطور  للطالب الفرص توفير خالل من و للمعلمين

 مواد تطوير و منهجية أكثر تعلم برنامج تصميم خالل من للتعلم أكثر علمي أساس توفير .3

 .البحث على القائمة التدريس

 للمعلومات واقعية أكثر عرض و التعلم موارد قدرة زيادة خالل من التعلم، تعزيز من املزيد .4

 .واملواد

 املجرد والتعلم اللفظي التعلم بين  الفجوة تقليص أي الحقيقي، الوقت في بالتعلم يسمح .5

 .املباشرة املعرفة تقديم و امللموس والواقع

 الجغرافية الحدود اختراق على قادرة معلومات تقديم خالل من للتعلم، أوسع عرًضا يتيح .6

(Susanti, 2013). 

 املذكورة الوظائف تحقيق يمكن بحيث املدرسية الكتب جودة على الحفاظ املهم من لذلك،

 ي. مثال بشكل
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 املدرس ي الكتاب خصائص

 أحمد رشدي يبين كما التعليمية املواد انتخاب في مقياس هناك املدرس ي الكتاب تأليف في و 

 :  كتابه في (1989) طعيمة

 .علمي و أصلي و حقيقي هو و صحيحا املدرس ي الكتاب بد ال بمعنى الصحة، مقياس .1

  الناحية  على يحتوي  و الطالب حياة في يقدر املدرس ي الكتاب أن هو و اإللحاحية، مقياس .2

 .املهارة و التقدير و باملادة متعلقة خالفي

 بإعطاء للطالب امللكة و بالرغبة يتعلق أن بد ال املدرس ي الكتاب أن امللكة، و الرغبة مقياس .3

 .األقدامية

 .الطالب كفاءة بإقتاس للتعليم قادرا املدرس ي الكتاب بد ال التعليم، قادر مقياس .4

 و حسنا، التعليم تصحيحات على يحتوي  أن بد ال املدرس ي الكتاب أن هو و الطبيعي، مقياس .5

 .حولهم بالعالم الطالب يواصل أن مع و املجتمع بحال يخالف ال

 تحتوي  املدرس ي الكتاب في املواد أن( 2015في املعافي ) الفوزان إبراهيم بن الرحمن عبد عند و

 :على

 الثقافي املحتوى  .1

  التربوي  املحتوى  .2

 اللغوي  املحتوى  .3

 الطبيعي املحتوى  .4

 ملادة املدرس ي الكتاب تحليل: املوضوع تحت علمية بحثا الباحث فيبحث سبق، مما انطالقا 

  لطالب العربية اللغة
 
 ناحية من الدينية، الشؤون وزارة من املتتابع الثانوية املرحلة من الثاني الصف

 .التعليمية املواد عرض و املواد تنظيم و املحتوى 

 

 منهج البحث 

(  descriptive analitive method)املنهج املستخدم في هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي 

اإلستنتاج ومحاولة الوصول إلى الخالصة من الحالة بنوع تحليل املحتوى، و هي طريقة أو إجراءات 
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. و في هذا البحث يحاول البحث أن يصف الكتاب (Moleong, 2008) املوجودة بطريقة منظمة

 الثاني من املرحلة الثانوية و يقوم بتحليله بهذه الطريقة. 
 
 املدرس ي ملادة اللغة العربية لدى طالب الصف

( و يختار  Qualitative Researchث طريقة البحث الكيفي )و لجمع املعلومات يستخدم الباح

(، و  Library Researchالطريقة الوثائقية كطريقة رئيسية حيث أن هذا البحث من البحث املكتبي )

هو نوع من أنواع البحث الذي يسلك عليه الباحث بجمع البيانات و الحقائق من الكتب و الدفاتير و 

. و تتم عملية جمع البيانات و تحليلها باستخدام (Pohan, 2007) ية املعينةاملقاالت و املراجع الكتاب

(، و املراد بهذا أن الباحث يحلل محتوى الكتاب أو الوثيقة Content Analysisنوع تحليل املحتوى )

 املعينة للتعرف على الخصائص أو املعلومات للوصول على إستنتاج وصفي و منظم و ممثل.  

 حث فيقوم الباحث بالخطوات املنظمة كما يلي:أما إجراءات الب

 (data reductionتقليل البيانات ) .1

يقوم الباحث بتلخيص البيانات و التركيز على األشياء املهمة و تعيين املوضوع و األنماط، و هذا 

 لكي تعطي البيانات املعلومات بصورة واضحة تسهل الباحث في التحليل. 

 (data displayعرض البيانات ) .2

الصور و و الخطوة الثانية هي عرض البيانات املركزة بشكل وصفي بسيط، و يستخدم الباحث 

 الرسوم البيانية و الجداول و غيرها لتسهيل الفهم. 

 ( conclusion drawingاالستنتاج ) .3

أما االستنتاج في البحث التحليلي فيكون نتائج جديدة لم تكن موجودة من قبل. و يمكن أن تكون  

زها الباحث قبل عملية التحليل.   النتائج أجوبة من أسئلة البحث أو من فروض البحث رم 

 

 :عرض النتائج واملناقشة 

 هوية الكتاب .أ

هوية الكتاب هي جزء مهم من الكتاب. هوية الكتاب هي الخصائص أو املميزات املتعلقة 

( عنوان 1على:  -عادة  –بالكتاب التي تعطي البيانات العامة من الكتاب للقارئين. تحتوي هوية الكتاب 

 ( رقم الطبعة6( دار النشر، و 5الصفحات، ( عدد 4( عام النشر، 3( مؤلف الكتاب، 2الكتاب, 

(Kurniawan dkk, 2020) . 
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" ألفه  ريسنا ريانتي ساري و هاشم أمر هللا Bahasa Arab MA Kelas XIعنوان الكتاب هو "

ه على 2020صفحة. و أول طبعة هذا الكتاب هو في عام  138تحت تحقق أحمد مبلغ و عدد صفحاته 

. و تم نشر هذا الكتاب بجاكرتا إندونيسيا و متتابع من وزارة  ISBN 978-623-6687-59-8الرقم 

 .(Sari & Amrullah, 2020) الشؤون الدينية

 

 إخراج الكتاب . ب

 الغالف .1

غالف هذا الكتاب مصور باألحرف الهجائية مكتوبة في الخط العربي الجميل بأسود اللون. 

له الصور التجريدية املتنوعة حجمها   ن باألبيض و األزرق و معظم لونها أبيض.  و تجم  الغالف ملو 

 BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAHو لونها. كتب في الغالف عنوان هذا الكتاب بالكامل: 

KELAS XI  . 

 الشكل و املساحة  .2

 3سنتيمتر تقريبا. و غلظته  X 20 27هذا الكتاب شكله مستطيل و معتدل. و مساحته 

 سنتيمتر تقريبا. بهذا القياس، يالحظ أن هذا الكتاب تكون متوسطا.   

 الورق .3

د بغطاء HVSإخراج هذا الكتاب يستخدم األوراق من جنس ه.ف.س )
 
( و لونها أبيض. و تجل

 ورقا تقريبا.  70( في الغالف. و يتكون هذا الكتاب من Soft coverناعم )

 الطباعة .4

د بغطاء  
 
ن و تجل حجم هذا الكتاب متوسط ال كبير و ال صغير. شكله مستطيل و غالفه ملو 

نة في بعض HVSناعم. يستخدم هذا الكتاب األوراق ) ( البيضاء. توجد الصور و الجداول امللو 

نة )األسود و األبيض فقط(. نوع الخط املستخدمة في كتابة العربية األوراق، و معظمها غير  ملو 

ى )
 
 .  times new roman( و في كتابة اإلندونيسية ُيستخدم sakkal majallaهو شكل مجل

 لون الطباعة  .5

لون الطباعة للغالف: أبيض و أزرق و أسود. و لون الكتابة أسود. و أما الصور و الرسمات و 

ابة.الجداول فلونها 
 
عة. جميع الون في هذا الكتاب جذ  متنو 

 املقدمة  .6
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مة في هذا الكتاب القاها الرئيس العام لقسم تعليم اإلسالم بوزارة الشؤون الدينية،  املقد 

ة عناصر، و هي: ) ( أهداف الكتاب 2( أسس تتابع الكتاب )1محمد على رمضان. و تتكون من عد 

 ( كلمة الشكر.5ليمي و املواد التعليمية )( اتجاه املنهج التع4( وظائف الكتاب )3)

 الرسمات و الصور و األشكال التوضيحية .7

هذا الكتاب يستخدم الصور الرسوم الكثيرة لتسهيل الفهم. توجد الصور و الرسوم في مواضع 

( في 4( في درس الكتابة، )3( في درس االستماع، )2( في تعريف املفردات الجديدة، )1عديدة: )

( في التدريبات. و كذلك يستخدم هذا الكتاب 6( لتصوير الحوارات، )5س ي، )النصوص األسا

 الجداول للتقسيم و التفريق، و يستخدم الخريطة الذهنية لتوضيح القواعد اللغوية. 

 قائمة املراجع .8

املراجع لهذا الكتاب تتكون من خمسة مراجع: مرجع واحد من القرآن الكريم، و مرجعان من  

ية، و مرجع واحد من كتاب اللغة اإلندونيسيا، و مرجع واحد من جوجيل. املراجع كتاب اللغة العرب

مكتوبة بالعناصر الكاملة و الصحيحة مع أنها تشمل على اسم املؤلف، و عام النشر، و عنوان 

الكتاب، و دار النشر. إال مرجعان القرآن الكريم و جوجيل، أنهما مكتوبان بشكل قصيرة غير 

 شاملة.

 املضمون الرأس ي .ج

 املحتوى  .1

 مؤشرات التقييم
 التقييم

 غير موجود موجود

  V اتفاق املادة التعليمية مع فلسفة التربية و التعليم

  V االرتباط بين املحتوى و األهداف التعليمية

  V ارتباط املادة التعليمية بواقع البيئة املحلية

  V املادة الحديثة و دقيقة

  V املادة للتنفيذ في إطار الزمن املخصصقابلية 

 : مؤشرات تقييم املحتوى 1جدوال 

( 1إن املادة التعليمية املكتوبة في هذا الكتاب متفق مع فلسفة التربية ألنها تعتمد على:  )

( الحياة الواقعية كما  2القرآن الكريم، كما ورد في الدرس الرابع تحت املوضوع الحج و العمرة، )
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تكنولوجيا ( نمو  العالم كما يبحث في الدرس "3وصفت في درس "التسوق"، و "الصحة"، و "السفر"، )

( الثقافة اإلسالمية كما وصفت في الدرس السادس بموضوع "األديان في 4اإلعالم و االتصال"، و )

إندونيسيا". و تلك املباحث تدل على اهتمام هذا الكتاب بالفهم الدينية و الواقعية و الثقافية التي 

 تؤثر كثيرا في حياة اإلنسان.  

( و kompetensi dasarل درس الكفاءة األساسية )يحتوي هذا الكتاب على ستة دروس، و لك

(. كالهما يصوران األهداف التعليمية و األنشطة التعليمية لتحقيق األهداف. و indikatorاملؤشرات )

ترتبط األهداف التعليمية مع املحتوى للكتاب. مثال في الدرس األول عن التسوق ذكر في الكفاءة 

ألشياء إعتمادا على القواعد عدد ألف و مليون و مليار و "وصف صفات و خصائص ا 4.1األساسية 

بليون باللسان أو بالكتابة ". هذه تناسب مع األنشطة "ج" و هي وصف الصور و األرقام )العدد( 

 املكتوبة في جمل كاملة.  

 

 : الكفاءة األساسية و املؤشرات في كل باب1صورة 

دونيسيا كما وصف في الصور و النصوص و و يرتبط أيضا املحتوى مع البيئة املحلية في إن

الحوارات املستخدمة في الكتاب، مثال في النص عن السفر. فيه أن جزيرة بالي لها مناظر جميلة و 
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شواطئ البحر نظيفة و جميلة. و لكن في درس الحج و العمرة ُصورت البيئة غير محلية، مع أنه يصور 

 األماكن خارج إندونيسيا.   البيئة في مكة املكرمة و املدينة املنورة و

و يقدم هذا الكتاب املادة الحديثة مثل النصوص عن التكنولوجيا و املفردات العصرية 

(، و followالحديثة عن الوسائل اإلعالم و وسائل االتصال، مثل كلمة الحاسوب، و متابعة )

فيه الفرق بين القديم (، و غيرها من املفردات. و كذلك يبحث charger(، و شاحن )downloadتحميل)

رت في املجال الكثيرة.
 
 و الحديث في بعض الوقائع. هذه املادة تصف التطورات الواقعة في العالم التي أث

و املادة قابلة للتنفيذ في الزمن الحاضر ألن النصوص و املفردات و األسلوب اللغوية تصور 

م فاملادة مادة متأخرة. و لكن كان  2020الوقائع في الوقت الحديث. و ألن هذا الكتاب متتابع عام 

م بسبب 2021الدرسان درس الحج و العمرة و درس السفر غير مقابلة في الزمن الحاضر في العام 

م. فلذلك ممنوع الحج و العمرة و السفر إلى خارج 2020املصيب منذ بداية عام  covid-19الفيروس 

 البالد حتى وقت غير معين. 

 تنظيم املادة .2

 مؤشرات التقييم
 التقييم

 غير موجود موجود

 V  نظمت املادة في وحدات أوموضوعات مترابطة 

  V تراعي املادة املنطق السيكولوجي للمتعلمين 

  V نظمت املادة على املنهج االستقرائي أو االستنتاجي

 : مؤشرات تقييم تنظيم املادة2جدوال 

( 4( السفر، 3( الصحة، 2( التسوق، 1الترتيب: نظمت املادة في ستة دروس أو مواضع على 

( األديان في إندونيسيا. و يالحظ أن املواضع  6( تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، و 5الحج و العمرة، 

املنظمة في هذا الكتاب ال يرتبط بعضها بعض في أي جوانب. و في كل درس قاعدة لغوية تبحث فيه 

( أقسام  4( اسم النكرة و املعرفة، 3( حروف الجر و العطف، 2معدود، -( عدد1بحثا دقيقيا و هي: 

( تصريف الفعل املضارع اللغوي. و نستطيع أن نقسم 6( تصريف الفعل املاض ي اللغوي، 5الفعل، 

معدود(، أنواع األحرف، أقسام األسماء، و -هذه املادة إلى أربعة أقسام، و هي أسلوب بسيط )عدد

 أقسام األفعال. 
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مل على مكونات تعليم اللغة العربية و هي املفردات، و القوائد اللغوية، و هذا الكتاب يش

املهارات اللغوية األربعة )االستماع، القراءة، الكتابة، الكالم(. و هذه املكونات عناصر مهمة في اكتساب  

ساب  اللغة و ال تعارض املادة بالناحية السيكولوجية. أما السيكولوجيا يرى أن كفاءة اللغة هو اكت

املعلومات عن اللغة باملنطق و الحواش )االستماع و القراءة و املفردات و القواعد( و تطبيق اللغة و 

 االبتكار )الكتابة و الكالم و القواعد(. 

نظمت املادة على املنهج االستقرائي، و هو منهج يبدأ بتقديم األمثلة أوال ثم تقديم التلخيص و 

لى العام(. و بالعكس املنهج االستنتاجي يبدأ بتقديم القواعد ثم تقديم الرموز أو القواعد )من الخاص إ

األمثلة بعده أي من العام إلى الخاص. و أما املادة في هذا الكتاب فتبدأ بتقديم األمثلة العديدة ثم 

يلخص باإلشارة إلى الفروق و التسويات بين األمثال ثم ترميزها إلى قاعدة بسيطة. مثال في البحث عن 

قسام الفعل املذكر و املؤنث، يبدأ البحث بتقديم األمثلة من عدة األفعال و أحوالها إذا دخل في أ

الضمائر املتنوعة، إما من ضمائر املدكر أو من ضمائر املؤنث. و يالحظ الفروق و الخصائص من كل 

 الفعل ثم ترميزها في قاعدة. 

 عرض املادة التعليمية .3

 مؤشرات التقييم
 التقييم

 غير موجود موجود

  V شرح املادة متوازن في الكمية والنوعية

  V عرضت املادة بلغة عربية سليمة وأسلوب سهل

رعى عرض املادة الفروق الفردية بتنويع النصوص واألنشطة  

 والتمارين

V  

  V  العرض يشتمل على نماذج تعليمية

  V  توضيحيةالعرض يشتمل على رسومات وأشكال 

  V العرض موثق للمراجع واملصادر

 : مؤشرات تقييم عرض املادة التعليمية3جدوال 

شرح املادة في هذا الكتاب متواون من ناحية الكمية و النوعية. أما من ناحية الكمية إن تقديم 

النظريات و تقديم التدريبات متوازن، بحيث تقديم النظريات )القواعد و املفردات و النصوص( 

فحسب. و  %50تقريبا و تقديم التدريبات )التمارين و األسئلة و األنشطة اللغوية( بمقدار  %50بمقدار 
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أما من ناحية النوعية أن املادة في هذا الكتاب لها جودة من بعض الجهات: من مقابلتها للتنفيذ، من 

 دقة اختيار الصور و الرسوم التوضيحية، و صحة اللغة و األسلوب املستخدمة، و غيرها.  

ابية. و  هذا الكتاب يستخدم اللغة العربية الفصحة الصحيحة و السليمة من األخطاء الكت

األساليب املستخدمة سهلة و بسيطة حتى يسهل للقارئين و املتعلمين في قراءتها و فهمها. جميع املادة 

مكتوب باللغة العربية بزيادة بعض شرح القواعد املكتوبة باللغة اإلندونيسية الصحيحة لتسهيل  

و الخرائط ألهداف  الفهم. و يشتمل هذا الكتاب على الصور و األشكال التوضيحية مثل الجداول 

مختلفة، منها لتصوير املفردات الجديدة، لتوضيح النصوص، لتصوير الحوارات، لتوضيح الفروق، 

 لشرح القواعد و النظريات، و غيرها. 

  

 هنية و الصور التوضيحية1: الخريطة ال2صورة 

 

مثال تنوعت تنوعت النصوص و األنشطة و التدريبات حتى ال يشعر املتعلمون بامللل. 

النصوص من النص القصير إلى النص الطويل، و تنوعت األنشطة في مهارة االستماع من استماع  

املفردات البسيطة و الحوار و النص الوصفي القصير. و كذلك تنوعت التدريبات منها التحديد بين 

اغات في الكلمات الصحيح و الخطأ من الكلمات، إجابة األسئلة عن النصوص أو الحوارات، إمالء الفر 

و الجداول، الوصل بين الكلمتين املناسبتين، ترتيب الكلمة و الجمل، و تطبيق الحوارات القصيرة عن 
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املواضع املعينة. هذه األنشطة املتنوعة تساعد املتعلمين على التدرب باللغة العربية و تساعدهم في 

  ترقية كفاءتهم اللغوية.

 االستنتاج والتوصية 

ناحية املحتوى، كان هذا الكتاب متفق مع فلسفة التربية. و يرتبط املحتوى باألهداف من 

( في كل باب. و indikator( و املؤشرات )kompetensi dasarالتعليمية املكتوبة في الكفاءة األساسية )

اب املادة يرتبط املحتوى بواقع البيئة املحلية إال في درس السفر و درس الحج و العمرة. و يشمل الكت

الحديثة مثال في الدرس عن التكنولوجيا الإلعالم و االتصال، من حيث النصوص و املفردات و 

 املعلومات.

( 2( التسوق، 1و من ناحية تنظيم املادة، يشمل هذا الكبات على ستة دروس على الترتيب: 

( األديان في إندونيسيا.  6و ( التكنولوجيا الإلعالم و االتصال، 5( الحج و العمرة، 4( السفر، 3الصحة، 

و لكن ال يوجد االرتباط بين هذه املواضع. و في كل درس القواعد اللغوية املدروسة التي تم تقسيمها إلى  

معدود(، أنواع األحرف، أقسام األسماء، و أقسام األفعال. و  -أربعة أقسام، و هي أسلوب بسيط )عدد

 يم املادة.يستخدم هذا الكتاب املنهج االستقرائي في تقد

أما من ناحية عرض املادة التعليمية، كان هذا الكتاب متوازن من جهة الكمية و النوعية. و 

يستخدم اللغة العربية الفصحة السليمة من األخطاء، و األساليب السهلة و البسيطة، حتى تسهل في  

 مة في هذا الكتاب.قراءتها و فهمها. و تنوعت النصوص، و الصور، و األنشطة، و التدريبات املستخد

من هذا البحث يوص ي الباحث للباحثين خصوصا باحثي تعليم اللغة العربية أن يبحث عن 

هذا املوضوع يعني عن املواد و الكتب الدراسية بطريقة أكثر تفصيال و عمقا حتى يصل إلى النتائج أكثر 

 دقة من هذا البحث. 
 

 شكر وتقدير 

الرض ى و العناية والفرصة حتى قد انتهيت من كتابة هذا أشكر شكرا إلى هللا عز  و جل  على 

إتمامها بدون إشراف   البحث العلمي "تحليل الكتاب املدرس ي" بدون صعوبة و مشكلة. و ال يمكن

املعلم، ولذلك أقدم الشكر الجزيل إلى املعلمين و املعلمات في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

الكاتبة أن هذا البحث له الضعف القصور و النقصان. لذا ترجو الكاتبة و طبعا أدرك  .الحكومية

انتقادات واقتراحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسين. و هذا ليكون البحث مفيدا للكاتبة والقارئين 

 جميعا. أمين يا رب العاملين. 
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  بتا-بتا العلوم  منبع بمعهد  العربية اللغة ترقية  مركز  في الكالم  مهارة تعليم  إستيراتيجية 

 اإلسالمي 

 أحمد فوز كريم، علي مصطفى

 جامعة السلفية لعلوم الشريعة سومبار دوكو باكونج باميكاسان 

 جامعة الخيرات اإلسالمية باالنجأن باميكاسان مادورا 

 fauzunkarim@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 athefmustofa@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 مستخلص البحث

 وتعد  تعلمهم تعزيز أجل من الطالب يتبعها  خطوات هي التعليم إستراتيجيات كانت

 تتسم مهمة أداوات إنها حيث الخصوص وجه عدة اللغة تعلم في مهمة اإلستراتيجيات

 وإن. اللغوي  االتصال كفاءة لتطوير ضرورية تعد والتي الذاتي والتوجيه بالفاعلية

  أولو  الرؤساء  يخدمها  هيئة هو بتا-بتا العلوم منبع  بمعهد العربية اللغة ترقية مركز

 باللغة يمهدونها التعليم عملية أصبحت الزاد فبهذا العربية اللغة في عالية كفاءة

 استخدم لقد. العربية اللغة بتكلم مجبرون األعضاء  وكان التمهيدية كاللغة العربية

. الحالة دراسة بنوع النوعي البحث هو العلمي البحث مدخل البحث لهذا الباحث

 هذا  توصل وقد. والتوثيق واملالحظة املقابلة من بثالثة تتم البيانات جمع وأساليب

 ترقية مركز في الكالم مهارة تعليم إستيراتيجية( 1: ) أن وهي نتائج إلى العلمي البحث

 الغرف بين التضايف من تكونت اإلسالمي بتا – بتا العلوم منبع بمعهد العربية اللغة

  وتطبيق  العربي الفيديو عدة ومشاهدة املحاورة تعليم حصص وتكثيف املعاهد أو

 تتناسب كلها هذه وإن العلمية واملناظرة والتقويم املركز حي في العربية اللغوية البيئة

 مهارة  لتعليم الداعمة العوامل( 2) وأن. وطرقها الكالم مهارة تعليم إستيراجية بنظرية

  البيئة  وإحياء األعضاء بين واملسابقة املنافسة غرس على تحتوي  املركز في الكالم

 لتعليم العائقة العوامل وأما املصرية العصرية املجالت وإحضار العربية اللغوية

 وإن الداخلي السلبي والعامل الوسائل توافر عدم من فتتكون  املركز في الكالم مهارة

 .كذلك الكالم مهارة تعليم نظرية وفق على كلها

 الكلمات الرئيسية:  .العربية اللغة ترقية مركز الكالم، مهارة التعليم، إستيراتيجية

mailto:fauzunkarim@gmail.com
mailto:athefmustofa@gmail.com
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إن املهارات األساسية لالتصال اللغوي أربع هي: االستماع والكالم والقراءة والكتابة وبين هذه 

ولقد تعدد مجاالت الحياة التي يمارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبير الشفوي  *املهارات عالقة متبادلة.

وإن مهارة الكالمجزء من مهارة اللغة التي هي عملية وإنتاجية ومهارة   †يتكلم مع األصدقاء في كل األمكنة. 

 ‡الكالم تطلب التوكيل على ناحية وقاعدة استعمال اللغة.

ثانية من املهارات األساسية التي تمثل غاية من غايات الدراسة إنه الشك أن الكالم في اللغة ال

اللغوية. ولقد اشتدت الحاجة لهذه املهارة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين بعد انتهاء 

كان تدريس مهارة   §الحرب العاملية الثانية وتزايد وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إلى بلد.

ية سهلة تتم دون مقدمات أو دون ترتيب السيما في تعليم اللغة للناطقين بغيرها مثل الكالم ليست عمل

تعليم اللغة العربية للطلبة اإلندونسيين فتعليم مهارة الكالم يحتاج املدرسون إلى تنظيمه تنظيما  

 **دقيقا وجيدا.

يواجه املشكالت  وعلى إثر ذلك فعلى وجه العام إن تعليم جميع املهارات اللغوية العربية مازال

على أن نظرة الناس العديدة والتنحصر املشكلة في مهارة الكالم فحسب. قال عبد الفتاح في تصنيفه 

عن اللغة العربية مازالت في الوسمة السيئة وهي الوسمة السيئة املترقية في املجتمعات التي أشارت بأن 

قواعد وغيرها مع أن لكل اللغة مستويات اللغة العربية تعلُمها صعبة ومعقدة لديهم ملا فيها من ال

الصعبة والسهلة املختلفة على طبق الخصائص ما لديه في نظام اللغة نفسها من نظام األصوات 

 ††والصرف النحو وداللتها.

مننن هننذه املظنناهر فنن ن تعلننيم اللغننة العربيننة لفنني حاجننة ماسننة إلننى الحلننول واملقترحننات مننن بنناح ي 

اللغنننة العربينننة. يحننناول الباحنننث قهنننذا البحنننث تقنننديم الحنننل وترويجنننه منننن مجنننال إسنننتيراتيجية تعلنننيم مهنننارة 

راتيجية التعلننيم مننن بتا ألنهننا أي إسننتي-الكالم املطبقة في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا

 
 .39(، ص : 2006)إيسيسكو، بين إيزلن، تليم اللغة العربية اتصاليا بني املناهج واإلسترياتيجيا، رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل كتقة،   *
 144)القاهرة، دار اللثقافة والنشر، دون السنة(، ص :  أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية،فتحي علي يونس واآلخرون،   †

‡ Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Maliki 

Press, 2012), hlm. 88 
ه/  1410إيسيسكو،  –مة اإلسالمية للنربية والعلوم والثقافة )الرايض : منشورات املنظتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشيدي أمحد طعيمة،   § 

 .160م(، ص :  19989
 34)اجلانب النظري، دون سنة(، مؤسسات الوقف اإلسالمي، ص : دروس الندوات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان آخرون،   **
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إحدى الوسائل لتسهيل عملية التعلننيم وتحقيننق أهننداف التعلننيم التنني لننم تتحقننق فنني تعلننيم اللغننة العربيننة 

علنننى وجنننه العنننام وفننني مهنننارة الكنننالم علنننى وجنننه الخننناص. يحننناول هنننذا البحنننث تقنننديم الهننندفين أولهمنننا وصنننف 

بتننننا اإلسننننالمي -بمعهنننند منبننننع العلننننوم بتننننا إسننننتيراتيجية تعلننننيم مهننننارة الكننننالم فنننني مركننننز ترقيننننة اللغننننة العربيننننة

وتحليلها ومناقشتها. وثانيهما وصف العوامل الداعمة والعائقة لتعليم مهارة الكالم في مركننز ترقيننة اللغننة 

  بتا اإلسالمي وتحليلها ومناقشتها.-العربية بمعهد منبع العلوم بتا

لمهننم وتعنند اإلسننتراتيجيات وإسننتراتيجيات الننتعلم هنني خطننوات يتبعهننا الطننالب مننن أجننل تعزيننز تع

مهمنننة فننني تعلنننم اللغنننة عننندة وجنننه الخصنننوص، حينننث إنهنننا أداوات مهمنننة تتسنننم بالفاعلينننة والتوجينننه النننذاتي 

والتنني تعننند ضنننرورية لتطننوير كفننناءة االتصنننال اللغننوي. واسنننتخدام إسنننتراتيجيات تعلننم اللغنننة املالئمنننة يننننتج 

 ‡‡عنه تقدم في البراعة وازدياد في الثقة بالنفس.

بتننا هننو هيئننة يخنندمها الرؤسنناء أولننو -ي إن مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلننوم بتنناوبالتال

كفننننناءة عالينننننة فننننني اللغنننننة العربينننننة فبهنننننذا النننننزاد أصنننننبحت عملينننننة التعلنننننيم يمهننننندونها باللغنننننة العربينننننة كاللغنننننة 

نفس األعضنناء التمهيدية وكان األعضاء مجبرون بتكلم اللغة العربية كذلك سواء كان يجري الحوار بين 

الء   تعلننننم املعلمننننين فيننننه فنننن ن هنننن
ُ
 التعلننننيم خلفيننننة

ف
ُينننند جنننودة أو بيننن هم وبننننين الرؤسنننناء. بجانننننب هننننذه األمننننور ي

 §§بتا أيضا.-املعملين تخرجوا من الشرق األوسط من بعد ما كانوا تعهدوا في معهد منبع العلوم بتا

ا البحنننث لننندى القنننراء ممنننا تقننندم عرضنننه منننن املقدمنننة والخلفينننات واألهمينننات فأصنننب  يتتقننندم هنننذ

علننى العننر  عننن إسننتيراتيجية تعلننيم مهننارة الكننالم  فنني هننذا املعهنند مننع التركيننة علننى املوضننوع  إسننتيراتيجية 

 بتا اإلسالمي .-تعليم مهارة الكالم في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا
 

 منهج البحث 

 Qualitative)يستخدم هذا البحث املدخل النوعي في هذا البحث. وأما مدخل النوعي 

Research)  فهو البحث لحصول على النتائج أو الكشف عما اليمكن حصوله على الطريقة اإلحصائية

أو املنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العلمية للتوضي  وينتهى إلى 

ُيد ما قبلها أو تبطلها.النظ . ومن هدف البحث النوع هو أن هذا البحث يعتمد ***رية الجديدة التي ت

 
 11. ص. 1996ريبكا أكسفورد. إسرتاتيجية تعلم اللغة. مكتبة األجنلو املصرية.   ‡‡

§§ http://bata-bata.net/page/Lembaga-Pengembangan-Bahasa-Arab-LPBA.html Diakses pada 21.25 

Wib. Tanggal 16/12/2020 M. 
*** Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2014. Hlm 3. 
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على الدراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا مباشرا للبيانات، بحيث يتم عر  

  †††البيانات بطريقة وصفية تستخدم الكلمات والصور ونادرا ما تستخدم األرقام.

حث الذي يستخدمه الباحث هو املنهج الوصفي التحليلي، ويتضمن البحث وأما منهج الب

الوصفي من جمع البيانات من أجل فحص النظريات اإلجابة على أسئلة تهتم بالوضع الحالي للفئات 

املدروسة. ومن األنواع الشائعة في مثل هذه الدراسات تلك املتعلقة بدراسة اإلتجاهات أو االراء نحو  

فراد والحوادث ، ويمكن حصول املعلومات حيالها عن طريق املقابلة أو املالحظة أو  املُسسات واأل 

نعرف املنهج الوصفي بأنه أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية   ‡‡‡اإلستبانة. 

ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محددة، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، ألجل الحصول على نتائج 

  §§§ثم تفسيرها بطريقة موضوعية ، بما ينسجم على املعطيات الفعلية للظاهرة.عملية ، 

ونوع البحث الذي يستخدمه الباحث هو دراسة الحالة. ودراسة الحالة هي بحث متعمق في 

حالة من الحاالت، وبحث في العوامل املعقدة التي أثرت فيها، والظروف الخاصة التي أحاطت قها، 

  ****اصة التي نتجت عن ذلك كله.والنتائج العامة والخ

يستخدم هذا البحث ثالثة أساليب لجمع البيانات واملعلومات في هذا البحث وهي املالحظة ، 

 واملقابلة والوثائق والبيان كل م ها كما يلي : 

 املالحظة  .1

املادية املالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت واألحداث ومكونتها 

والبيئة ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقاتها، بأسلوب علمي منظم ومخطط و هادف ، بقصد التفسير 

وتحديد العالقة بين املتغيرات، والتنبُ بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة أغرا  اإلنسان وتلبية 

  ††††احتياجاته.

 املقابلة  .2

ُال والجواب باستخدام املقابلة هي عملية للحصول على املعلومات ألغرا   البحث بطريقة الس

واملقابلة تستهدف لجمع املعلومات على األفكار عن إستراتيجية تعليم مهارة الكالم في  ‡‡‡‡دليل املقابلة.

 
 71(. ص. 2009عمان : دار املسرية للنشر والتوزيع.  مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس.حممد خليل عباس، وأصحابه. ) †††
 . 134. ص.  2008عمان : دار امليسرة ، أسلسيات البحث العلمي ، منذ الضامن ،   ‡‡‡
   . 143. ص.   2000دمشق : دار الفكر ، البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العلمية ، حيد دويداري ، رجاء و   §§§

 200. ص.   2000دمشق : دار الفكر ، البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العلمية ، رجاء وحيد دويداري ،   ****

 .  130. ص .  1995، أساليب البحث العلمي األسس النظرية وتطبيقها يف اإلدارة،  انئل حافظ العوامل   ††††
‡‡‡‡  Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. Hlm 170.  
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بتا اإلسالمي. وهذه البيانات اليمكن أن يحصل عليها -مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا

  الباحث إال بأسلوب املقابلة.

 الوثائق  .3

الوثائق هي إحدى الطريقة لجمع البيانات عن طريق و تحليل الوثائق املكتوبة والصور 

يستخدم الباحث التوثيق اليسير في جمع البيانات وتكميل البيانات سوى املقابلة  §§§§واإللكترونية.

 واملالحظة لتكون البيانات أعمق وموثوق قها.
 

 :عر  النتائج واملناقشة 

فقد تحصل بعد إجراء خطوات البحث من عملية املقابلة واملالحظة والتوثيق عدة نتائج عن 

بتا اإلسالمي،  -إستيراتيجية تعليم مهارة الكالم في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا

 وإليك عرضها على النحو التالي : 

 بتا اإلسالمي-غة العربية بمعهد منبع العلوم بتاإستيراتيجية تعليم مهارة الكالم في مركز ترقية الل -1

 التضايف بين الغرف أو املعاهد -أ

كان التضايف من إحدى برامج املركز التي أجريت أسبوعيا. وعند عملية اشتراك هذا النشاط يعين 

الرؤساء الجداول من كل الغرف يزور واحد م ها إلى آخر من الغرفة حتى يستوعب الجدول كلها، 

فيةور ويتضايف أعضاء الغرفة الخامسة مثال إلى السادسة ثم يتحادثون عن املوضوع الذي تم 

تعيينه من قبل الرؤساء. يكون هذا ما الحظه الباحث في جريان عملية التضايف. يناسب هذا العمل 

يها بعملية املحادثة املوجهة وهي أسلوب لتدريب الشفهي املضبوط يستخدم في تعليم اللغة. ويتم ف

إقتراح التعبير أو الكالم الذي يقوله كل طالب مشارك في املحادثة لتنتقل املحادثة بسالمة بين  

االطراف من خالل سلسلة مخططة من التعبيرات املعلوفة، فاملحادثة املوجهة هي نوع الحوار 

ُديه في املختلفة ويكون تحت إشراف املعلم بحيث يحدد لكل طرف من أطراف املحادثة الدور الذي ي

   *****.   املحادثة، وماذا عليه أن يقول 

 تعليم املحاورة بكثير -ب

تنوعت األنشطة التعليمية في املركز من نحو االستماع والخطابة واملناظرة العلمية ومشاهدة األفالم 

وغيرها. لكن على الرغم من ذلك أن النشاط الذي يعقد بكثير أو ما يقال أن حصته غلبت اآلخر أال 

 
§§§§ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2016. Hlm 221. 
جامعة اإلسالمية إسترياتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستوى األول يف جامعة كديري اإلسالمي احلكومية، كديري : عندي أولياء،   *****

 .50م، ص.  2016احلكومية، 
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ف ن تعليمها يفضل على الغير من األنشطة والتكتفي على تعلمي املحاورة فقط بل  وهو املحاورة

يحفظونها في نشاط تقديم املحاورة ويطورنها في نشاط تطويراملحاورة وهكذا. ثم أن اعتناء املركز  

بشأن تعليم املحاورة ثيرا هذا يوافق بقانون التدريب قد أكد ثورنديك أن التعلم يحتاج إلى وجدود 

ثرة التدريبات وأن التعلم هو تكوين االتصال بين املثير واالستجابة وإعادة الخبرات تمكن ظهور ك

 †††††االستجابة الصحيحة. والهدف منه تكون العادة.

 مشاهدة عدة الفيديو العربي -ج

املكاملة بعد يقوم املركز بتعليم االستماع أوال ثم بتبين الفيديو كيفية التكلم به ثم املباشرة إلى تطبيق 

وهذا يجري في مستوى املتوسط واملتقدم وعندما يتكلمون فيطبقون على وفق ما كان في الفيديو من 

التراكب واملحتوى. وهذا العمل يكون حال النعدام الناطق األصلي. وإن هذا العمل يناسب بما قاله  

يم اللغة : إن املعينات محمد إسماعيل صيني وعمر الصديق عبد هللا في املعينات البصيرة في تعل

البصيرة املستخدمة في أنشطة الكالم مثل لوحة العر  والوحة الوبرية وفرص الساعة والصور 

والشرائ  واألفالم الثابتة. وتقوم املعينات البصرية املستخدمة في أنشطة الكالم التي تطمل املحاكاة  

الكالمن تساعد على إتاد السياق الذي واإلعادة واإلستعمال بالوظائف التالية : تشجع الطالب على 

  ‡‡‡‡‡يجعل لكالم الطالب معنى وتوفر املعلومات التي يستخدمها الطالب في كالمه. 

 تطبيق البيئة اللغوية العربية في حي املركز -د

أجرى املركز تطبيق البيئة العربية بتطبيق العقاب للناطق األجنبي فالعقاب لكل من يخالف الدساتير 

ل يوم إال إذا كان يوم الجمعة ويتشكل العقاب بتقديم املفردات قدر خمسها لكل  بسوى العربية لك

املفردات األجنبية. الأحد يكون في ريب أن تطبيق البيئة اللغوية العربية من الضروريات غير مستغنى 

  ع ها فبذلك أجرى املركز تطبيق البيئة اللغوية العربية في حي املركز. وأن السلوكيين لديهم آراء 

مختلفة كيف حدوث عملية التعلم بالضبط إال أنهم يتفقون جميعا حول أن البيئة هي العامل الحرج 

  §§§§§واألكثر أهمية في عملية االكتساب. 

 التقويم -ه

يعقد التقويم أسبوعيا يقوم واحد من الرؤساء على تقويم خمس من األعضاء شفويا يسألهم عن 

كز وتختلف نوعية محتوى التقويم على مستوياتهم الكالم واملفردات وكل ما قد درسوها في املر 

 
††††† Dimyati dan Mudjiono,  Belajar dan Pemebelajran, Jakarta : Rinea Cipta, 1999, Hal. 45-46. 

ماالنج : جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، االبتدائية كوندانج الكي ماالنج،  2مشكالت تعليم مهارة الكالم وحلوهلا يف مدرسة مفتاح العلوم أمانيت فرتاييت،   ‡‡‡‡‡
 . 45، ص : 2016
  100اكتساب اللغة عند األطفال، ص :  معمر نواف اهلزرانة،  §§§§§ 
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فاملتقدون واملتسطون باملناظرة واملبتدئين بعر  الش يء عربيا. كان التقويم وسيلة ملعرفة نتائج 

الطريقة التعليمية. وللحصول إلى معرفة مدى فعاليتها يحتاج التقويم. كان التقويم وسيلة ملعرفة  

ارسيمي أريكونتو أنه أي التقويم وسيلة أو طريقة مرتبة لجمع نتائج الطريقة التعليمية. رأى سوح

ورأى نور كاجانا أن التقويم هو وسيلة لنيل  ******البيانات عن أحوال شخص نظرا إلى نتائج تعلمه. 

النتائج من وظائف الطلبة أو مجموعة من الطلبة حتى يعرف املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة  

  ††††††ثابتة.

 املناظرة العلمية -و

ة تعليم املناظة العلمية في املركز تتم من خالل تعيين املدرسين املوضوعات التي يتناظرون وعملي

ُيد املوضوع وفرقة املعارضة التي ترد املوضوع.   بي هم وتقسيم الفرقتين وهما فرقة كالحكومة التي ت

ناظرة ويتكون كل من الفرقتين من ثالثة متناظرين يتحملون وظيفة مختلفة كاملتكلمين عند امل

وبالنسبة للحجج ف نها ممنوعة بالحجج النقلية من القرآن والحديث والكتب وإنما التي تسم  عندها 

الحجج العقلية وحدها مع البيانات اإلحصائية في الجرائد وهيئة اإلحصاء الوطني. أغرا  استخدام 

ُدي إلى حل املشكلة أو الوصول إلى قرار ف نها  املناقشة في تدريس التأمل في املعلومات واألفكار التي ت

تسهم في إتاحة الفرصة للطالب ب بداء الرأي واإلسهام بمعلومة وطرح أسئلة وهذا شجعهم على 

التحلي العميق وتقويم األفكار. وتتضمن حوار هدفا محددا ومعروفا ببمشاركين فيها، م ها يتبادل 

  جاد حل أو إجابةأو قرار بشأنهااملشاركون الرأي حول موضوع أومشكلة معينة ، ويتعاونون في إي

 ‡‡‡‡‡‡وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار التي تطرح، وربطا بي هما للوصول إلى حل مر .

بتا -العوامل الداعمة والعائقة لتعليم مهارة الكالم في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا -2

 اإلسالمي 

 العوامل الداعمة  -أ

 ن األعضاء  غرس املنافسة واملسابقة بي .1

ما يجعل الطلبة متحمسين بجانب التشجيع والدوافع من قبل الرؤساء هنا غرس املسابقة من بين 

الغرف في املركز فبذلك أصب  أعضاء املركز يتسباق بعضهم بعضا ثم يبدو ويتولد من البذرات 

البشر، سواء  الفائقة نتيجة هذه املسابقة. الدافع سوف يسبب حدوث تغيير في الطاقة املوجودة في

 
 .113، ص : 2000األردن : دار الفالح، الختبار اللغوي، احممد علي اخلويل،   ******

††††††  Iskandar wasid dan dadang sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm. 108. 
كديري: جامعة اإلسالمية ، إسترياتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسن تعليم اللغة العربية للمستوى األول يف جامعة كديري اإلسالمي احلكومية، عندي أولياء ‡‡‡‡‡‡

 .50م ، ص. 2016احلكومية، 
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فيما يتعلق بالطب النفس ي، املشاعر والعواطف للتقدم في التمثيل أو القيام بش يء لتحقيق  

  §§§§§§الهدف.

 إحياء البيئة اللغوية العربية .2

عقد املركز العقاب واإلثابة ملن يخالف بالنطق أجنبيا وعقاب الكلمة األجنبية الواحدة خمس 

معة  فلعل هذا الذي يجعل الطلبة يحاول النطق العربي مفردات عربية وهذا ينعقد في سوى يوم الج

مع تأكيد إجراء البيئة العربية من الرءساء ومجتمع املركز لترقية اللغة العربية. وقال عمر هماليك  

ُثر بشكل كبير على نجاح عملية التعليم وتحديدها هو البيئة بما في تلك  إن أحد العوامل التي ت

   *******وجد حولها له معنى وتأثير معين على الفرد.البيئة. البيئة هي كل ما ي

 إحضار املجالت العصرية املصرية  .3

إن اللغة نفسها تدور مع األزمان فتةداد معاصرتها يوميا وتتطور. فنحاول لعالجها باستحضار الكتب 

ستفادة املعاصرة من املجالت املصرية أو الحكاية العربية. فبمقدور الراغبين في تعلم اللغة العربية اال 

من العديد من املواقع التي توفر النص املكتوب والصوت املنطوق والصورة املصباحية، فضال عن 

وجود برامج تعليمية مصصمة للناطقين بغيرها.كما أن شبكة املعلومات الدولية من خالل اختياراتهم 

ن الناحية األخرى املتعددة مكنت املعلم كم استغالل العديد من املواقع التي تخدم هذا الغر . وم

ينبغي علينا أن النغفل أن املبالغة في استخدام الوسائل الحديثة قد قلصت من قدرة أعضاء الجسم 

 †††††††البشري وعمل على إضعاف الحواس.

 العوامل العائقة -ب

 عدم توافر الوسائل  .1

كان إحضار املجالت العصرية املصرية كما تقدم بجانب أنها يدعم تعليم مارة الكالم في 

املركز ففي نفس الفترة أصب  من العوائق أيضا ملا في إحضارها من صعوبات. والينحصر الحال على 

الوسائل املطبوعة فحسب بل من مجال الوسائل التعليمية غيرها كذلك من الوسائل العصرية التي 

ُدي إبداعية مجتمع املركز من الرؤساء واألعضاء.  ت

 
§§§§§§ Mainizar N, korelasi motivasi belajar Bahasa arab dengan minat berkomunikasi dalam 

Bahasa Arab pada mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiya dan keguruan , 

Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8. No. 1, 201. 
******* Baiq Tuhfatul Unsi, Kemahiran berbicara Bahasa Arab melalui penciptaan lingkungan 

Bahasa, Tafaqquh, Jurnal penelitian dan kajian keislaman, Volume 3, No 1, 2015.  
التقنيات وتعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ظل اندماج وسائل االتصال مع مشروع "املركز السوداين للتعلم عن د أدم صايف الدين، أمحد حممد أمح  †††††††

اص لتعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك ما هلا وما عليها، ماالنج : مطبعة الربانمج اخل –،جمموعة البحوث الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونسيا بعد"
 .137، ص : 2011إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج إندونسيا ابلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا، سنة 
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 العامل السلبي الداخلي .2

العائقة كذلك من داخل أنفس الطلبة وهي عدم ارتياحهم  في املركز وتأثير سلبي من تأتى 

فريق مشكل. أن من إحدى عوائق تعليم مهارة الكالم عدم ارتياح الطلبة في املركز ووجود الفريق 

املشوشين في املركز يشوشون ويجذبون الطلبة األخرى. واألول يعني عدم ارتياح الطلبة في املركز  

ُد ُدي إلى عدم فعالية التعليم بانحطاط  ي ي إلى عدم اشتراك األنشطة والتعاليم. أما الثاني ف نه ي

 حماسة الطلبة ودافعتهم التي تأتي من تأثير سلبي من هذا الفريق املشكل.

 االستنتاج والتوصية 

بعدما تم العر  عن نتائج البحث فيما تقدم قريبا مع تمام مناقشتها كذلك فيتحثل النتائج 

بتا  –على أن إستيراتيجية تعليممهارة الكالم في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد منبع العلوم بتا 

ومشاهدة عدة اإلسالمي تتم من خالل ستة وهي التضايف بين الغرف أو املعاهد وتعليم املحاورة بكثير 

الفيديو العربي وتطبيق البيئة اللغوية العربية في حي املركز والتقويم وملنازرة العلمية. وبالنسبة 

للعوامل الداعمة والعائقة فتتكون الداعمة من غرس املنافسة واملسابقة بين األعضاء وإحياء البيئة 

العوامل تتكون من عدم توافر  اللغوية العربية وإحضار املجالت العصرية املصرية والعائقة من

الوسائل والعامل السلبي الداخلي. ويتأتى من هذا البحث التوصيات للعاملين في تعليم اللغة العربية 

تجربة هذه اإلستيراتيجيات وما إلى ذلك وللباحثين التاليين إمضاء البحوث والدراسة حول تعليم مهارة  

 النتائج البحثية املقترحة من البحث العلمي.  الكالم ألن هذه املهارة مازالت في حاجة إلى
 

 شكر وتقدير 

وبادئ ذي بدء يسعدنا أن نقدم بخالص الشكر الجليل والتقدير العظيم إلى من ساعدونا في كتابة 

البحث خاصة إلى األستاذ الدكتور حليمي زهدي على توجيهاته واقتراحاته وال ننس ى إلى اإلدارية للمعتمر 

 اللغة العربية وآداقها وتعليمها على إصدار هذا البحث.الدولي عن 
 

 : املراجع
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 البحثمستخلص 

ى  البحث هذا  مستخلص   ؟  الواضح النحو تعلم في  الطالبات عند املشكالت أّية   مسئلة إلجابة ُيَؤدَّ

  في  الطلبة مشكالت  الخراج  املدرسين مجاهدات كيف  و ؟  الواضح النحو تعلم مشكالت اسباب ما 

 لشرح  هذا مراد الكيفي النوع الباحثة قدمته الذي البحث منهج نوع و األول  الجزء بالواضح تعلم

 الذي اإلختالص بأخذ املبحث يتصور  مجرد ألنه الوصفي على. بالتعمق البيانات بجمع الوقية

 البيانات جمع وتحليل. الطالبات و املدّرِّسة  البحث هذا في البيانات مصادر أما  و. العام على يجري 

 أما  و.آمونتاي األول  الفصل للبنات خالدية رشيدية العليا  املدرسة إلى املباشرة النظرة و بالسؤال

. اسبوعان وهو البحث مدة تطويل البحث من النوع موثوقيةهذا و مصداقية على تدل املعاييرالتي

 مادة  فهم صعب. أ: وهي النحو، ذلك تعلم في واسبابها  الطالبات مشكالت هو  البحث هذا وحاصل

  زعمهن  و. النحو علم تعليم في قل التي القلبية املدرسة  في تربيتهن خلفية:  بسبب الواضح، النحو

  قبل  تعلما  يصعبن حتى العربية باللغة واملادات األساس ي العلم من ليس  الواضح النحو مادات بأن

  الواضح  النحو درس  إلى  الكتاب ذلك في علمن قد املاض ي النحو علوم عمل  في  صعب.  ب. الدرس

 فيه النحو حصة املدرسة تلك في ألن النحو، حصة نقص و الالمتحان نقص:  بسبب يتعلمن،

  فهي  املشكالت تلك ملخرج املدرس  مجاهدة وأما . تعلمه في الهمة نقص فقط واحد الإلمتحان

 مذاكرته و جذاب تعلمه ف  حتى واختصارها  السهلة و الصعبة املادة باختيار النحو مادة ابساط:

 و سؤاله إلجابة فرقتا  فرقتا  الطالبات تقّسم مثال املمتعة الطرائق صنع. الدرس آخر و عند، قبل،

 .املنزالبحث واجبة واعطاءهن بالتأني الصعبة املادة شرح

 الكلمات الرئيسية:  الواضح  النحو املشكالت، املدرس،  مجاهدة

mailto:megawt043@gmail.com
mailto:jihadhanif212@gmail.com
mailto:zamzamrasyidi511@gmail.com


األول الجزء الواضح بالنحو النحو تعلم في الطلبة مشكالت الخراج المدرسين مجاهدة 802  مكاوتي ,

اللغة الكالمية فقط بل اللغة العربية من أطول الدنيا عمرا يستعملها أهل البلدان، ال تشتهر 

 اللغة الدينية. أكثر من مليار املسلمين في هذه الدنيا يستعملونها في العبادة اليومية.

الغوالياين يشرح بأن من علوم اللغة العربية النحو، الرسم، املعاني، البديع،العروض، الَقوافي، 

من مكون مهم في اللغة العربية.  اإلنشاء،الخطابة، متن اللغة و غيير ذلك. من تلك املعلومات النحو

ب ألن تقريب  قواعد اللغة ال يكون  تعلم اللغة العربية للعجمية يتعلق جدا بقواعد اللغة. هذا ال ُيعجِّ

 تقريَب اللغة العربية فقط بل تقريَب تعلم اللغة العجمية.

منها العربية إلى احتياج الكالمية و ترقية التكنولوجي الخبرية تغّير تقريب تعلم اللغة العجمية 

 *الكالمية. على هذا الشرح فقواعد اللغة مهم جدا للكالمية كانت شفاهيا أو تحريريا.

 وجوده. لكن مشكلة 
َ
ظ حُتفِّ

ُ
َنة التربية بالندونيسية ا لذلك تعلم اللغة العربية و تعليمها في االأمكِّ

ئية فقط و ال يكون حروفا لكن كبيرة عند طالبي اللغة العربية و هي اللغة العربية لها الحروف الهجا

  شكال.

لقراءة النصوص العربية بالجيدة، فعلى القارء أن يعين حركاتها )الضمة والكسرة و الفتحة و 

السكون(. و هذا يحتاج إلى استطاعة فهم محّل الكلمة )النحو( وتغييرشكلها )الصرف( . ليكون ذلك 

 
ّ

بمهارة املفردات. والحاصل ملاهر قراءة و فهم النصوص  فعليه أن يفهم املقرأ و ال يكون فهَم املقرأ إال

َك تصويرا قصيرا عن املقرأ. و ذلك  العربية ينبغي أن يمَهر في الصرف، النحو، و املفردات حتى يملِّ

  
ً
وُربّيين :"اوربيون إن يقرؤوا النص يفهموا، و لكن عربّيون يفهمون النص أوال

ُ
الشرح يناسب بقول ا

 †".ليقرؤوا النص بالجيد

وأما تعريف النحو اصطالحا فهو العلم يبحث عن القواعد الذي ُيستعَمل لعلم احكام  أواخر 

بسببه أحد العلم الرئيس ي فالنحو ال ُيَتهاَون. ألن   ‡الكلمة العربية املنظمة في الكالم اعرابا أو بناء.

بدون النحو تكون اللغة العربية فاسدة و متبعثرة في تنظيمها. لذلك في تعلم اللغة العربية احتياج إلى 

 
 * Fuad Munajat, “Pembelajaran Nahwu Dalam Perspektif Fungsional” 7, no. 1 (2015): 24.  

 † Aliyah Aliyah, “Pesantren Tradisional sebagai Basis Pembelajaran Nahwu dan Sharaf 

dengan Menggunakan Kitab Kuning,” Al-Ta’rib 6, no. 1 (2018): 3, 

https://doi.org/10.23971/altarib.v6i1.966. 

 ‡ Muhammad Muhyiddin And Abdul Hamid, Ilmu Nahwu (Rinena Bina, 2001), 13. 

 املقدمة
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كثير من املدارس العجمية تستخدمون   **قواعد اللغة ال يسهل فهمه للطالبين العجمية. §النحو. 

 مثال النحو الواضح.  كتاب النحو باللغة العربية

النحو الواضح من الكتب املعتمدة في تعلم اللغة العربية املرادة علم النحو. موضوع ذلك  

الكتاب اعطاء الصورة القصيرة عن مادته. هذا الكتاب مشهور جدا، كثير الناس يستعملونه في 

مت مادة اللغة العربية مثال املدارس اإلسالمية أو املع
ّ
 اهد. املكاون التي عل

م ملنهج التعليم في املدرسة. بمصر 
َّ
ى الرسمية ألنه عمدا ُينظ َرابِّ

َ
هذا الكتاب عادة يستعمل في امل

َم في املدارس األساسية. ِّ
ّ
 هذا الكتاب ُعل

قد صّنف هذا الكتاب العاملان  من مصر هما دوكتور علي الجارِّمي و الدكتور مصطفى آمين. 

 ُيستعَمل للمبتدئين في تعلم اللغة العربية و املريديىن  النحو الواضح ينقسم إلى ثالثة أجزاء.
ً
عادة

 تعمقا في القواعد أساسّية اللغة العربية.

ل باألمثلة يتعلق بذلك الباب و من تلك  م بالتنظيم، كل الباب ُيَؤوَّ
َّ
اشتمال هذا الكتاب ُيَنظ

م ثم التمرينات.ينبغي أن ُيهَتمَّ 
ّ
ّرَِّج القواعد التي ُيتعل

ُ
 في تعلم هذا الكتاب ال يتعلمه منفردا األمثلة خ

  ††باملعنى َيحتاج إلى املدرس في تعلمه.

و في وقع ذلك التعلم املدرس من املكون املهم. املدرس يشترك ترقية طاقة الطلبة. كما نعلم بأن 

ة وال بِّ
ة وال حّد فيها. و لكن أحيانا إن كانت عليهم طاقات ُمَعجَّ بِّ

حّد فيها  الطلبة عليهم طاقات ُمَعجَّ

ة. فلذلك وظيفة املدرس مجاهدة في 
َ
تلَزمهم مشكالت ترقية طاقاتهم و يحّصلون الحصول املفرِّق

  ‡‡مساعدة ترقية طاقاتهم و مخرج مشكالتهم جعلهم احسن فيما شاؤوا. 

في القاموس الكبير اللغة األندونيسية املجاهدة السعي أو األختيار البتغاء القصد، مخرج 

 ة تعلم النحو قسمان مسئلة نحوية و مسئلة غير نحوية.مسئل §§املسئلة. 

 
§ Ahmad Sehri, “Metode Pengajaran Nahwu Dalam Pengajaran Bahasa Arab,” HUNAFA: 

Jurnal Studia Islamika 7, no. 1 (June 15, 2010): 48, https://doi.org/10.24239/jsi.v7i1.108.47-60. 

 
** Sar’an, M.A, “Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab Dan Solusinya,” AT-TASIRI’IY, 

2019, 96, file:///C:/Users/Acer/Downloads/200-Article%20Text-451-1-10-20200828%20(7).pdf. 

 †† “144077571.Pdf,” accessed June 23, 2021, 

https://core.ac.uk/download/pdf/144077571.pdf. 

 

 ‡‡ Muhamad Anwar, Menjadi Guru Profesional (Prenada Media, 2018), 21. 

 
§§ Zulkifli Zulkifli, “Upaya Guru Mengembangkan Media Visual Dalam Proses 

Pembelajaran Fiqih Di MAN Kuok Bangkinang Kabupaten Kampar,” Al-Hikmah: Jurnal Agama 



األول الجزء الواضح بالنحو النحو تعلم في الطلبة مشكالت الخراج المدرسين مجاهدة 804  مكاوتي ,

 . املسئلة النحوية هي املسئلة من مادة النحو :  أ

فرق شكل الجملة في اللغة العربية بشكل الجملة الذي قد تعلمه الطالب في اللغة   .1

 العجمية.

 اإلعراب أو عالمات الذين ال يوجدان في اللغات العجمية األخرى. .2

 فرق تركيب الجملة باللغة العجمية   .3

 . املسئلة غير النحوي هي مسئلة النحو لكن من املدرس أو الطالب. وهي :  ب

 له استطاعة التعليم املدرس ليس  .1

 الطالب الذي ليس له تشعيع قوي في تعلم النحو، أو خلفية الطالب في فهم النحو  .2

 املادة النحو ال تناسب باستطاعة الطالب  .3

 ***الوسائل التي ال يكفي و ال يدافع عن وقع تعلم النحو. .4

 املجاهدة إلخراج تعلم النحو .5

 املجاهدة ملخرج تلك املسئلة، وهو : ليكون املدرس محترفا فيحتاج إلى 

 اعطاء الوقت الفارغ ملسئلة قد وجدت .1

 †††ابساط مادة النحو.  .2

و أما معنى املدرس من يعلم بسبب مسؤولته في تربية الطالب رامليوليس. و املشكلة هي املسئلة  

 ‡‡‡لم تخرج. 

ص بأن مراد مجاهدة املدرس اختياره البتغاء القصد و الكيفية
َ
ملخرج مشكالت  من ذلك ُيخَتل

 الطالب تتعلق بالتعلم و ذلك من مسؤولته له.

يتعلق بهذا البحث فعلم املدرس عن تلك املشكالت مهم لنقص مشكالته و طلب مخرجها  

 بالجيد حتى يكون تعلم اللغة العربية جيدا.

 
Dan Ilmu Pengetahuan 14, no. 1 (2017): 20, https://doi.org/10.25299/al-

hikmah:jaip.2017.vol14(1).1170. 

 *** Admin Admin and Noor Amirudin, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab,” 

TAMADDUN, November 4, 2017, 10, https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.66. 

 
††† Sar’an, M.A, “Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab Dan Solusinya,” AT-TASIRI’IY, 

2019, 107, file:///C:/Users/Acer/Downloads/200-Article%20Text-451-1-10-20200828%20(7).pdf. 

 
‡‡‡Mohammad Ishbir, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab Berbasis Daring Di Ma Al-Falah Tlanakan | Jurnal Subulana,” January 27, 2021, 91, 

http://journal.stitmu.ac.id/index.php/Subulana/article/view/33. 
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باملشكالت كون الطلبة ال يتعلمون كما العادة و حاصُل تعلمهم قبيح. الطلبة الذين عندهم 

 شكالت التعلم عالماتهم :م

َت  .1 بِّ
ُ
َحّك القيمة كما قد ث  قيمة حاصل التعلم قليل بل أقل مِّ

 حاصل تعلمهم ال يناسب بمجاهدتهم .2

ؤون في تأييد وظيفة تعلمهم )اينتاغ  .3  (.1983:13الباطِّ

نهم إلى اليائسين ثم الواقفين. قرينة   في حاٍل صعٍب و ُتمكِّ
َ
بسبب مشكالت التعلم  يكون الطلبة

 §§§تهم تعلم بخطاياتهم في تأييد وظيفة الدرس و سؤاله.مشكال

ى إلجابة مسئلة     هذا البحث ُيَؤدَّ

 أّية املشكالت عند الطالبات في تعلم النحو الواضح ؟ .1

 ما اسباب مشكالت تعلم النحو الواضح ؟  .2

 الخراج مشكالت الطلبة في تعلم بالواضح الجزء األول كيف مجاهدات املدرسين   .3

 البحث. أهداف  أ

 باعتماد تلك األسئلة فأهداف هذا البحث :

 في تعلم بالنحو الواضحليعرف و ُيخرِّج املدرسون ملشكالت الطالبات   .1

 في تعلم بالنحو الواضحليعرف و ُيخرِّج املدرسون لسبب مشكالت الطالبات  .2

ّدِّ الخراج املشكالت. .3  ليجد املدرسون تصويرا عن اإلستراتيجية املستعَّ

 . أهمية البحث  ب

مَّ :  من هذا البحث ُيرَجى أن ُيهِّ

املدرسين الخراج مشكالت الطلبة لزيادة خزانة علوم الباحثة عن  كيفيات مجاهدة  .1

 في تعلم بالنحو الواضح الجزء األول 

 لتسهيل املدرسين لشرح مادة الدرس في النحو الواضح  .2

 الستواء الطاقة األسسية الطالبات. حتى يسهلن أن يفهمن النحو الواضح  .3

ترقية تشجيع الطالبات الستمرار تعلم النحو، األفضل النحو الواضح, ألن ذلك إن  .4

كانت الطالبات استسهلن في تعلم النحو, فيشُعرن بالسرور في تعلم ذلك الدرس حتى 

عهّن لتعلم ال ْبَنه وذلك الحب ُيَسّجِّ  نحو بالتعمق ُيحبِّ

 
 §§§ “2303411049.Pdf,” 21, accessed May 5, 2021, 

http://lib.unnes.ac.id/29411/1/2303411049.PDF. 
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 لحاصل تعلم الطالبات.  .5
ً
 ملادة الوعظ ليستمرَّ املدرسون ترقية

 للنظري اآلتي. .6
ً
 . اعطاء الفكرة لتكون أساسّية

 

 منهج البحث 

نوع منهج البحث الذي قدمته الباحثة النوع الكيفي مراد هذا لشرح الوقية بجمع البيانات  

 على الوصفي ألنه مجرد يتصور املبحث بأخذ اإلختالص الذي يجري على العام. ****بالتعمق.

و أما مصادر البيانات في هذا البحث املدّرِّسة و الطالبات. وتحليل جمع البيانات بالسؤال و  

 النظرة املباشرة إلى املدرسة العليا رشيدية خالدية للبنات الفصل األول آمونتاي.

املعاييرالتي تدل على مصداقية و موثوقيةهذا النوع من البحث تطويل مدة البحث وهو و أما  

 اسبوعان :

 بهذا البحث اليوم األول : سؤال املدّرسة و الطالبات عن األمورالذين يتعلقون 

 اليوم الثاني و الثالث : انتظار إجابات الطالبات من أسئلة االختبار

ظرة املباشرة إلى الفصل عن أحوال التعليم و التعلم الطالبات مّرتان من اليوم األربعاء  : الن

لتحليل املناسبة بين البيانات من املدرس و الطالبات و الواقع . ومن ذلك واظبت الباحثة املراجع 

 السابقة  الكتب التي يتعلقن بهذا البحث.
 

 :عرض النتائج واملناقشة 

املدرسة اإلسالمية الكبيرة بهولو سوغاي شمالّية و هي بالخبر األول الذى قد وجدته الباحثة في  

َيت من سنة  اكتوبر  13املدرسة اإلسالمية العليا رشيدّية خالدّية للبنات آمونتاي . تلك املدرسة قد ُبنِّ

باّن عند بعض الطالبات مشكالٍت في تعلم النحو الواضح الجزء األول بالفصل األول العليا, كما قد 

  علمت أن الكتاب ا
ً
َم في تلك املدرسة. في تلك املدرسة يكون أمرا

َّ
لنحو الواضح كتاب املبتدئين املَعل

ق. من عالمات تلك املشكالت الحصول املفرقة من بعضها بل أقل من   لتعلم النحو بالتعمُّ
ً
رئيسّيا

َت وهو   بِّ
ُ
َحّك القيمة قد ث  . 65مِّ

 و أما مشكالتهن واسبابها في تعلم ذلك النحو، وهي : 

 فهم مادة النحو الواضح، بسبب : . صعب أ

 خلفية تربيتهن في املدرسة القلبية التي قل في تعليم علم النحو.  .1

 
**** Rachmat Kriyantono M.Si S. Sos, Teknik Praktis Riset komunikasi (Prenada Media, 

2014), 56. 
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 زعمهن بأن مادات النحو الواضح ليس من العلم األساس ي .2

 املادات باللغة العربية حتى يصعبن تعلما قبل الدرس  .3

النحو الواضح يتعلمن، . صعب في عمل علوم النحو املاض ي قد علمن في ذلك الكتاب إلى درس  ب

 بسبب :

 نقص الالمتحان  .1

 نقص حصة النحو، ألن في ذلك املدرسة حصة النحو فيه الإلمتحان واحد فقط  .2

 . نقص الهمة في تعلمه ج

 وأما مجاهدة املدرس ملخرج تلك املشكالت فهي :

 .  ابساط مادة النحو باختيار املادة الصعبة و السهلة واختصارها حتى ف تعلمه جذاب أ

 مذاكرته قبل، عند، و آخر الدرس.  ب

 . صنع الطرائق املمتعة مثال تقّسم الطالبات فرقتا فرقتا إلجابة سؤاله ج

 . شرح املادة الصعبة بالتأني د

 . اعطاءهن واجبة املنزل  ه

 االستنتاج والتوصية 

 . اإلستنتاج  أ

اللغة العربية فاسدة و بسبب النحو أحد العلم الرئيس ي فهو ال ُيَتهاَون. ألن بدون النحو تكون 

قواعد اللغة ال يسهل فهمه   ††††متبعثرة في تنظيمها. لذلك في تعلم اللغة العربية احتياج إلى النحو.

كثير من املدارس العجمية تستخدمون كتاب النحو باللغة العربية  مثال  ‡‡‡‡للطالبين العجمية.

 النحو الواضح. 

املدرس يشترك ترقية طاقة الطلبة. كما نعلم بأن و في وقع ذلك التعلم املدرس من املكون املهم. 

ة وال حّد فيها  بِّ
ة وال حّد فيها. و لكن أحيانا إن كانت عليهم طاقات ُمَعجَّ بِّ

الطلبة عليهم طاقات ُمَعجَّ

 
†††† Ahmad Sehri, “METODE PENGAJARAN NAHWU DALAM PENGAJARAN 

BAHASA ARAB,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 7, no. 1 (June 15, 2010): 48, 

https://doi.org/10.24239/jsi.v7i1.108.47-60. 

 
‡‡‡‡ Sar’an, M.A, “PROLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DAN 

SOLUSINYA,” AT-TASIRI’IY, 2019, 96, file:///C:/Users/Acer/Downloads/200-Article%20Text-

451-1-10-20200828%20(7).pdf. 
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ة. فلذلك وظيفة املدرس مجاهدة في 
َ
تلَزمهم مشكالت ترقية طاقاتهم و يحّصلون الحصول املفرِّق

 §§§§خرج مشكالتهم جعلهم احسن فيما شاؤوا. مساعدة ترقية طاقاتهم و م

 و أما مشكالتهن واسبابها في تعلم ذلك النحو، وهي :

 صعب فهم مادة النحو الواضح، بسبب :   .1

 أ( خلفية تربيتهن في املدرسة القلبية التي قل في تعليم علم النحو.

 ب( زعمهن بأن مادات النحو الواضح ليس من العلم األساس ي

 باللغة العربية حتى يصعبن تعلما قبل الدرسج( املادات 

صعب في عمل علوم النحو املاض ي قد علمن في ذلك الكتاب إلى درس النحو الواضح  .2

 يتعلمن، بسبب :

 أ(  نقص التمرينات

 ب(  نقص حصة النحو، ألن في ذلك املدرسة حصة النحو فيه الإلمتحان واحد فقط

 نقص الهمة في تعلمهج( 

 س ملخرج تلك املشكالت فهي :وأما مجاهدة املدر 

 ابساط مادة النحو باختيار املادة الصعبة و السهلة واختصارها حتى ف تعلمه جذاب .1

 مذاكرته قبل، عند، و آخر الدرس .2

 صنع الطرائق املمتعة مثال تقّسم الطالبات فرقتا فرقتا إلجابة سؤاله   .3

 شرح املادة الصعبة بالتأني .4

 اعطاءهن واجبة املنزل  .5

 التوصية

 بذلك الشرح فتوص ي الباحثة توصية ملن الذين يتعلقون بهذا البحث :

 للمعهد  .1

 الواضح عليه أن يزيد حصة عمل مادة النحو و يزيد تشجيعهن في فهم النحو 

 للمدرس .2

 عليه أن يرقي طرائق تعليمه و يزيد تمرينات لهن و يستمر في تشجيعهن في فهم النحو الواضح 

 
 §§§§ Muhamad Anwar, Menjadi Guru Profesional (Prenada Media, 2018), 21. 
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 للطالبات .3

عليهن أن ال يكنان في تعلم النحو فضال النحو الواضح ألنه علمل أسلسيا في تعلم اللغة العربية 

ي طلب العلم  ألن العلم في الصغر بالتعمق و ابحثن طرائق العلم أسهل لكن، عليكن بالهمة العالية ف

 كالنقش على الحجر.
 

 شكر وتقدير 

" ) لقمان :  هِّ َنْفسِّ ُر لِّ
ُ
ك

ْ
َما َيش نَّ إِّ

َ
ْر ف

ُ
ك

ْ
 ( 12قال تعالى : "َو َمْن َيش

 و قال رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم : " من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز و جل"

مباركا ملئ السماوات و األرض على ما أكرمني به إتمام هذه أحمد هللا تعالى حمدا كثيرا طيبا 

  البحث التي أرجو أن أنال رضاه.
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 والدّي أبي املحبوب رسجاني و أمي املحبوبة سعادة   •

 الشيخ الفاضل أحمد سبحان  •

 الشيخ الفاضل أحمد رشدي •

 الشيخ الفاضل زم زم رشيدي •

 األستاذة عين رفعة محمودة  •

 أساتذة املعهد اإلسالمي روضة الطالبين  •

 أساتذة املعهد العالي لعلوم القرآن •
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 مستخلص البحث

تمت بنية التعابير االستعارية في اللغة الطبيعية   كيفتمحور هذا العمل حول اإلشكالية التالية: 

هدف البحث هو وصف الكيفية التي يمكن للمتكلم أو الكاتب أن يبني كل واحد  و بطريقة طبيعية؟ 

في جائحة فيروس كورونا املستجد.  الخطاب اإلعالمي حول االستعارية التي حددنا في  ر بي عاتمنهما ال

  ، السائدة بإندونيسيا ب سايت(ي)الوا الشبكات العنكبوتية العامليةهي در البحث امص حين أن 

. فقد تسلحنا بمنهج  19-عن كوفيداألخبار الخطاب اإلعالمي الذي حددناه  ، إذن،ع البحثوضو مو 

وصفي كمي لوصف هذه اإلشكالية حتى يمكن لنا إعطاء اإلجابة التي نسعى إلى البحث فيها. وأما  

بالنسبة إلى اآلليات التي نعتمد عليها خالل جمع معطيات البحث فهي القراءة والكتابة. في حين أن  

طاف، وصلنا إلى أن النسقية االستعارية  تم بتقنية التحليل العرفنّي. وفي نهاية املكان قد  التحليل لها  

هي االستعارات البنيوية   التي استخدمها السياسيون لتوضيح املفهوم وتقريبه من الجمهور 

 .19-فيدكو منذ انتشار  الواب سايت في  كثيرا توفرت التي   واألنطولوجية واالتجاهية

 الكلمات الرئيسية:  ، كورونا19-العرفنية، كوفيد، اللسانيات اإلعالمياالستعارات التصورية، الخطاب  
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 املقدمة

لها و  على الدوام،جيال بعد جيل  هاتطور  ستمرا التي كيةدينامي ةعيذات طبكانت اللغة في حد ذاتها 

روالتعبير عما  عن الواقع    ر اإلنسانتفكيفي عملية  في غاية من األهمية  دور  
ّ
بين متينة  عالقة    فثمة،  1.يفك

مستخدمين ـوعقول الالخارجي  أن اللغة تؤثر الطريقة التي ينظر بها البشر إلى العالم    حيثاللغة والعقل  

  نفسها. لتلك اللغة

في غاية من األهمية  ت التواصل البشري التي تلعب دوران اللغة هي إحدى أدواأ 2وأكد سوتيدي

، بالخصوص عند نقل األفكار والتفكير اليوميةفي الحياة بين الناس باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل 

الحصول على املعنى الذي ينقل  لسامع أو القارئ لحتى يمكن  ياوكتاب شفهياوالرغبات إلى شخص ما 

 . من قبل املتكلم أو الكاتب حيوضشكل ب

التي تطورت منذ القديم إلى ما ال نهاية له بشكل أساس يا تعتبر اللغة كائنا اجتماعنضيف إلى ذلك، 

سريع فعال. ففي يومنا الراهن، في عصر الثورة الصناعية الرابعة، كان تبلور اللغة نتيجة عن تطور 

، وتكنولوجيا النانو، تانترناإل ناشئة في مجال الذكاء االصطناعي، والروبوتات، و الالتكنولوجيا 

لتي تفتح األبواب أمام احتماالت ال محدودة من خالل االختراقات الكبيرة والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها ا

كل الناس على الكومبيوتر واإلنترن
ّ
 ات في أعمالهم وأنشطتهم اليومية.لتكنولوجيات فحتى ات

الكالم  ارتبط كالمهم إلى الجمهور،حين توّجهوا ب الناسأن بعلى الرغم من ذلك، يجدر الذكر 

التصورية املختلفة التي  وفي العملّياتمهما كان نوعه.  بمقامه أي ارتبط الخطاب بالوضعية التبليغية،

 بوصفها  تستخدم اللغة  تّتصل باملعرفة اإلنسانّية و اإلدراك بشكل عام،  
 
 التصورات. لتقديم هذه    وسيلة

 linguistics ، باللسانيات العرفنيةالحديثة اللسانياتبحوث ، في التصورية هذه العملية سمى ت

cognitive لذلك، يمكن  .ر في ش يء ما من خالل لغتهيفكفي التشخص ال يةمعرفة كيففي دراسة  . وهي

ما التي قد تختلف عن   لشخصالجسدية الخاصة  اربتجالبناء  على  عرفنيتفسير كل مفهوم على نحو 

 .شخص آخر

 
 1 W. Widhiarso. (2001). Pengaruh Bahasa Terhadap Pikiran: Kajian Hipotesis Banyamin Whorf dan 

Edward Sapir. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1-2. 

https://repository.ugm.ac.id/id/eprint/276189.  
2 Sutedi. (2014). Dasar-dasar Linguistik Jepang. Bandung: Humaniora. 
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ا مأوله .بحثان مهمان التاليين هيفالدراسات السابقة ذات الصلة بهذا البحث املتواضع بالنسبة إلى 

أعضاء : تصورات سوسيو الثقافة ملجتمع سوندا في االستعارات التصورية )بــ ن معنو ـال  Lyraأنجزهبحث 

   الخطاب السياس ي(.بــ)االستعارات التصورية في عنون امل Tawamiا بحث لــموثانيه 3،(الجسد نموذجا

من خالل الدراسات السالفة ذكرها، نالخظ أن الباحثين أنجزا بحثا لهما، بادئ ذي بدء، على 

؛ ألن هذه النظرية االستعارية هي اليكوفون وجونسو استخدام نظرية االستعارات التصورية من قبل

، بين البحثين السالفين الفرق هنانشير إلى أن  و   األخرى في تطبيقها.  اتاالستعاري  ةأحدث نظرية بين نظري

استخدم الخطاب اإلعالمي باعتبارها بيانة عمل ال اهو أن هذوبحثي هذا،  بوصفهما دراسة سابقة،

 .فعال هناالر  نا بما يتفق مع ظروفالوثيقة الصلة  ة ذاتأنه بيانللبحث نظرا إلى 

التي أكدت على أنماط التصورية على االستعارات بحث ال افقد ركز هذ ،وعلى هذا

الشبكات العنكبوتية املعلومات في نشر خططات الصور في امل، و التصوريةاالستعارات، واملعاني 

السياسيون اإلندونيسيون بشكل عام والرءساء بشكل خاص بل  املستجد من ق  كوروناحائحة  عن  

اإلعالمي حول كورونا املستجد املنتشر   خطابال  وقد اخترنا.   وغيرهم  من رئيس الجمهورية والوزراء

لنظام التفكير   ينممثلنظرا إلى أن السياسيين كانوا    ا لبحثناموضوعبوصفه    في الشبكات العنكوتية

املعلومات وسط في توفير التصرفات و   يرة بالثقة فضالشخصية جدوا  الحالي كما اعتبراإلندونيس ي  

 . إندونيسيا خاصة في يومنا الراهن، وبشكل عام العالمالوباء الذي يواجه 

ل علم الداللة و قائم على الخبرة، النحى املعبارة عن هي  أن علم الداللة العرفنية تجدر اإلشارة إلى
ّ
يمث

 اجزء  تعتبر  الزاوية العرفنية،ة من  االستعار في حين أن    .نّيةاختصاص في اللسانيات العرف  أبرز   ةالعرفانيّ 

نت اوك   .حياةالآخر في هيئة سلوك  ش يء    بواسطة تصور شخص ما  من نظام التفكير البشري الذي يتصور  

نفسه، أي إن أساس  تجربة اجتماعية ثقافية وتاريخية للمجتمعاالستعارة من هذه الزاوية  أساس

  .بالفعلة ويلغظاهرة االستعارة ليست 

 conceptual metaphor باالستعارات التصورية اليكوف وجونسنكل من  هسماما ه النظرية هي هذ

تعارة بشكل مذهل في جميع سكل منهما تأسيسا على لبنتين أساسيتين. أولهما انتشار اال  هاوضع الذي 

االستعارية. اعتمادا على هاتين التعابير  بنيةوثانيهما دور التجارب الجسدية  ؛مجاالت حياتنا اليومية

عن    انه، إضافة إلى أعند الباحثين بالظواهر اللغويةفعال  اللبنتين لم ترتبط االستعارة  
ُ
بالبعد الجمالي   لم ت

 اليومية.   تناللكالم وإنما هي مرتبطة بتصوراتنا وأفكارنا عند محاولتنا التعبير عن تجارب أجسادنا في حيا

 
3 “Konseptualisasi Sosiokultural Masyarakat Sunda dalam Metafora Konseptual Bagian Tubuh.” 
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تصورات بشكل   باعتبارها  لالستعارة  اوصف  واللغة  لإلدراك  نموذجية  باتحسا  وجونسون   الكوف  اقترح

ليست سوى مظاهر سطحية للعالقات  linguistic metaphors، بحجة أن االستعارات اللغوية يأساس 

وأن املجاالت  لقد زعم الكثير من الباحثين أن معظم التصورات تعتبر استعارة األساسية. التصورية

 التصورية. تم تجسيدها والتعبير عنها في عائالت االستعارات  التصورية كان قد

تكون هذه االستعارات التصورية أساسا الستعارات جديدة التي تخالف تماما عن النظرية 

الكالسيكية في االستعارة حيث قامت االستعارة من هذه الزاوية عند كل منهما على التجربة الجسدية 

لحضور األقوال االستعارية في فنحن نحيا باالستعارة . embodied physical experienceاملجسدة 

 منها مجال السياسة. جميع مجاالت حياتنا.

تبلورت هذه النظرية بعد ظهور البحوث االستعارية منذ الثمانين من القرن املاض ي على أيدي العلماء 

 Metaphor We Live Byالعرفنيين،  بالخصوص بعد إصدار كتاب جون اليكوف ومارك جونسن 

 )االستعارات التي نحيا بها(.

وإنما ليب وبارع األلفاظ وبليغ املعنى ة األسايلاجممجرد التعابير االستعارية من عند كل منهما ليست 

رت نف
ّ
وتحليلها إلى   هايتطلب فهمفالجمهور موصال كالم  املتكلم وأهدافه عند التبليغ إلى املخاطب.    س  و أث

ن وراء املعنى الحرفي. حتى ُيدر ك املعنى االستعاري امل 4ستيراتيجيات الخاصةاال نة و املعيّ التقنيات   ضمَّ

ه تاالستعارة عند كل منهما آلية من آليات اشتغال الذهن والتفكير من قبل الـمتكلم ومحادث تمثلتف

 عن فتلخاومعاملته وأنشطته الحاضرة كلها في مجاالت الحياة. كان هذا املنظور الجديد في االستعارة 

عمال األدبية، أي تعّد لبالغيين الكالسيكيين الذين ذهبوا إلى أن االستعارة تعتبر زخرفا بالغيا لل أراء ا

 باألساس 
 
 لغوية

 
 5فكرية.الاهر و ظالتي لم ترتبط بالظاهرة

الزمت االستعارات التصورية للغة الطبيعية وتمت بناءها بطريقة طبيعية أيضا. وعلى سبيل املثال، 

ح السياسيون بالخطاب اإلعالمي حول في  التصورية توفرت االستعارات
ّ
وع هذا النكورونا املستجد. تسل

ده مالتعابير عند تبليغ مقصودهم للجمهور أو تقريبه من الجمن 
ّ
هور حيث أن االستعارة، كما أك

 إيمانويل كانط، تعتبر فنا من فنون إقناع الجمهور.

 
قد  منجهة أخرى، كانت التعابير االستعارية لم تعط معنى حرفيا وإنما هي أعطت املعاني املضمنة في النص، وهي املعاني الثناوية التي كانت    4

ا مختلفة للمعاني الحرفية من املعاني املجازية. قد كانت غير خاطر ة على قلوب املخاطب، أي تتضمن االستعارة معان كثيرة رغم ن العبارة أ تبرز صور 

 .figurative meaningواحدة، هذه الـمعاني ليست معنى حرفيا وإنما هي معان مجازية 
 . 22-21(. االستعارات التي نحيا بها. دار البيضاء: دار التبقال للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. 2009جون اليكوف ومارك جونسن. )  5
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اعتمادا إلى ما ذهب اإلعالمي الذي حددناه في الخطاب السياس ي حول كورونا  واخترنا موضوع الخطاب  

وفي أغلب  6من أن االستعارات كان قد توفرت في الخطاب السياس ي بشكل كبير. Gnanaseelanإليه 

األعّم، استخدام هذا النوع من العبارات في الخطاب السياس ي كان من قبل السياسيين والسلطة 

 لسياسة مباشرا كان أو غير مباشر.ذية وغيرهم ممن توّرط في االقضائية والتنفي

فاستخدم السياسيون في خطابهم منذ القديم التعابير االستعارية خالل محاولتهم في توضيح الخطاب 

وتقريبه من الجمهور، أي استخدام االستعارة في الخطاب السياس ي دعا إلى إتيان إشكالية أخرى غير 

 للتعبير عن األفكار ذات مباشرة للقراء والسام
 
عين. نضيف إلى ذلك، تعتبر االستعارات التصورية أداة

 العالقة املتينة بالتجارب الجسدية الحاضرة في كل مجاالت الحياة.

تمثلت وظيفة االستعارة في الخطاب السياس ي في تأطير اإليديولوجيا السياسية املعينة وتشكيل الرأي 

ون في خطابهم بوصفها آلية ناجعة لتشكيل الّرأي العام، وإنتاج القيم السياسي هااتخدف ،العام الكلي

عوب. نحن نحيا باالستعارات وبه نموت حيث 
ّ
 حضرتالجديدة، وتغيير البنى االجتماعّية، وإبادة الش

 .في األنشطة اليومية حياةالفي جميع مجاالت االستعارة 

يتطلب إلى معرفة آليات اشتغال  يةاالستعار بير التعا على الرغم من ذلك، ال بد لنا من الذكر أن فهم

 الذهن والعملية العرفنية
َّ
تطل

ُ
ج الثقافة املحيطة للخطابب من معرفة ، كما ت . في حين أن نفسه الـُمنت 

مجرد األداة لتبليغ املقصود. هذا راجع إلى أن حقيقة االستعارة من هذه –في هذا السياق    –وظيفة اللغة  

ذهنية وعرفنية، أي إنها لم تعتبر زخرفا بالغيا كما أكده الكالسيكيون منذ أرسطو إلى الزاوية ظاهرة 

عدم قدرة الجمهور على لهذا،  7.الحديثة املشار إليها سالفا ظهور مدرسة العرفنية في البحوث اللسانية

 .Misunderstandingإدراك هذا النوع من الـمعاني دعا إلى سوء التفاهم 

ر جميع   فبالتالي، تنتمي بحوث االستعارات التصورية إلى لسانيات عرفنية. وهي، بشكلها البسيط، تصوُّ

ملا فيها عالقة متينة بين اللغة والعرفنة. فبعارة  8العمليات اللغوية على أنها عملية عرفنية في جوهرها

 في اشتغال الذهن وآليات تفكير البشر. 
ٌ
 أخرى، يقصد باللسانيات العرفنية بحث

 
6 Gnanaseelan, J. (2015). The Metaphors on International Intervention: A Discourse Analysis of the Sri 

Lankan English Newspaper Editorials. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. 4 

(4). 21–35. 

http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/1431/1389. 
على سبيل املثال، توجد التعابير االستعارية استخداما في لغتنا اإلندونيسية حول جائحة كورونا في الصحف اإللكترونية، وهي الجمل  7

( وغيرهما من التعابير  bersama kita lawan koronaكافح كورونا؛( و )معا نkita pasti menangالتالية  : )نحن الغالبون بالفعل؛ 

 من االستعارة.االستعارية كما سنحللها فيما بعد. يتطلب فهم هتين العبارتين إلى النظر في التمثيالت الذهنية بوصفها نظاما عرفنيا محيطا بعبارة ما 
 . 32-31تونس: دار محمد علي للنشر. الطبعة األولى. ص   ،(. نظريات لسانيات عرفنية2010األزهر الزناد. ) 8
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 ونمطا فكريا تشكل معرفتنا فباالعت
 
 ذهنية

 
ماد على هذا، تعّد االستعارة من منظور علم العرفنة آلية

التي تهدف  surface structureحول تجارب أجسادنا قبل إنتاجها كظاهرٍة لغويٍة في الجملة السطحية 

 ”” و إليمانحب الوطن من حسن اإلى توحيد العديد من هياكل البنى النحوية ذات الصلة مثل عبارة ”

 يستخدمان كلمات متشابهة.كال العبارتين و  املقصود بالتقريب" نفس وطنه حبمن حسن إيمان املرء 

لهذا، ارتبطت االستعارات التصورية عند كل من اليكوف وجونسن ارتباطا وثيقا بتجربة األجساد 

البيولوجية للجسد وتجاربها. نضيف إلى بالنظر إلى أن اإلسقاط اإلستعاري كان قد ارتكز على الوظائف 

 في التفكير والكالم والـمعاملة وغيرها من األنشطة اليومية 
 
لت االستعارات التصورية طريقة

ّ
ذلك، تمث

أن االستعارات عند كل من  Talmy التي تم بناءها باستخدام العبارات اللغوية العادية. وأكد طاملي

تمثيال للتصورات العابرة من مجال  General fictivityاعية اليكوف وجونسن تناسب التصورات اإلبد

 . domain Target  إلى مجال الهدف domain Sourceاملصدر 

يعتبر التمثيل في مجال املصدر معنا حقيقيا )معنى أوليا(. في حين أن التثميل في مجال الهدف يعد 

باستخدام اللغة الطبيعية، وفي بنية االستعارة على هذا املنوال وتمت  9معنا ثناويا، وهو املعنى املجازي،

أكد كل واحد من كاتبين أن الغاية في نهاية املطاف هي استخدام ”العبارات آن نفسه بطريقة طبيعية. 

 10اللغوية لدراسة طبيعة التصورات االستعارية قصد الوصول إلى فهم الطبيعة االستعارية لسلوكاتنا.”

عمل البحث في ارتباط الخطاب السياس ي بمقام الخطاب والعالم الخارجي املحيط به ومفاد هذا ال

 .11التي اختلفت عن األقوال الحرفية حتى يمكن للمتكلم أن يتكلم باألقوال االستعارية

 منهج البحث

حنا في قراءة الخطاب 
ّ
بشكل  توفرالذي حول كورونا  اإلعالميللحصول على معطيات البحث، تسل

نقوم بقراءة األخبار وتوثيقها بالتالي، ف. باملنهج الوصفي الكمي الشبكات العنكبوتية العامليةفي  كثير

جذاذة البحث حتى نجد اعتمادا على مقامها الخطابي  واألمور األخرى املحيطة بإنتاجها، ثم نسّجلها في 

 .املستجد عديدا من تصورات االستعارية عن حائحة كورونا

 
9 Lenonard Talmy. (2000). Toward a Cognitive Semantics. Cambridge: The MIT Press. Vol. I. 168. 

 .25. الطبعة الثانية .دار البيضاء: دار التبقال للنشر والتوزيع .(. االستعارات التي نحيا بها2009جونسن. )مارك اليكوف وجون  10
ناصر مكونات الجملة والقواعد اإلعرابية والوحدات الصرفية. وفي بعض األحيان، قد يكون لجملة أي معنى الجملة الذي يتركب وفق ع 11

 تكلم الذي اختلف في معظمه عن معنى الجملة. انظر:  واحدة أكثر من معنى حرفي واحد. في حين أن االستعارة تنتمي إلى معنى أراده امل

John Searle. (1979). Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: 

University Press. 117-120. 
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كما أننا تسلحنا أيضا باملنهج التوزيعي خالل تحليل املعطيات نظرا إلى تميزه في بحوث اللسانيات، 

بالخصوص في اللسانيات التوزيعية. وكان ارتكاز هذا النوع من املنهج وصف عناصر اللغة بواسطة 

إلى التعريف أو الوصف تعريفا شامال ألحوال اللغة الـمبحوث فيها بطريقة  اباحثبوصفنا صل نتها لقابلي

 التزامن.

 :النتائج واملناقشة

رتِكزتي  تالاالستعارية  بير  اع التعانو هي تنسيق أهذه الدراسة  التي وصلت إليها  نتائج  ال
ُ
 هالنحلثم  عليها    ا

 إلى مع
 
تحديد  سعى هذا البحث إلى  وفي نهاية املطاف، .conceptual meaningالتصورية ها انياستنادا

: ية من أنواعها الثالثة، وهي االستعار التعابير و عرض لنتائج تحليل  image scheme الصورة ةط اخط

هذه الكوف وجونسون. كل من الباحثين وفقا ملا ذكره نطولوجية واأل االتجاهية و  البنيوية االستعارة

الصادر في الثمانيات من القرن  االستعارات التي نحيا بهااألقسام الثالثة اقترحها الكاتبان في كتابهما 

 الـماض ي. 

التي استخدمها السالفة ذكرها  الستعارات التصورية  ل، األنواع الثالثة الكبرى  في هذا العملفحصنا،  ف

  .كورونا املستجدحول جائحة  عند التعبير عن أفكارهم السياسيون 

 االستعارات البنيوية  أوال: 

أن أساس االستعارات البنيوية هي التصورات الفيزيائية البسيطة، إلى  ذهب كل من اليكوف وجونسن  

وتعتبر هذه التصورات أساسا لهذا النوع من االستعارة مثل أشياء آخرى في نسقنا التصوري. في 

نما هو يعد آلة نحن عندما نتصور شيئا ما اليفيد كثيرا بخصوص الشيئ الذي نتصوره، وإ الحقيقة،

12التشخيص املختلفة.

وكان شأن  هذا النوع من االستعارات شأن االستعارات االتجاهية واألنطلوجية على ترابطات نسقية 

حرب﴾ مثال تسمح  19-﴿معالجة كوفيدفي تجربة أجسدنا في جميع أنشطة حياتنا اليومية، فاستعارة 

هذه للقراء بالتصورات لـما هو الجدال العقلي. هذه التصورات، بطبيعة الحال، استعانت بشيئ نفهمه 

 13بتكنيك أسهل، وهو التصورات الفيزيائية البسيطة داخل الجسد، بشكل خاص في ذهن املتكلم،

التي وقطع عدوى تسلسله    19-معالجة كوفيدحرب﴾ تصور في املحاولة على    19-فعبارة ﴿معالجة كوفيد

 املقصود بالصراع الفيزيائي ) الحرب(.  ذاتّم بناءها باستعانة تصور ش يء آخر، وه

 
 .87 .الطبعة الثانية .دار البيضاء: دار التبقال للنشر والتوزيع .(. االستعارات التي نحيا بها2009جونسن. )مارك اليكوف وجون  12
 .  82-81. الطبعة الثانية .دار البيضاء: دار التبقال للنشر والتوزيع .(. االستعارات التي نحيا بها2009جونسن. )مارك اليكوف وجون  13
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تواجه رهانا   19-على الرغم من أن املعالجة والحرب شيئان مختلفين تماما، إال أن معالجة كوفيد

يروس املستجد أو يهاجمنا الفيروس. وتحققت بين الحياة واملوت، أي أمامنا اختيارين فحسب: نهاجم الف

في عدد كبير من  حرب﴾  19-و ﴿قطع سلسلة عدوى كوفيد حرب﴾ 19-استعارة ﴿معالجة كوفيد

 التعابير االستعارية املختلفة، منها العبارات التالية:

14كل جانب حياتنا 19-لقد هاجم كوفيد -1

15صحة الذهن 19-هدم كوفيد -2

1916-معا نكافح كوفيد -3

-. تسمح عبارة معالجة كوفيدالشبكات العنكبوتية العامليةتوفرت كثيرا هذه التعابير االستعارية في 

ر الذي أسسه الفهم، وهذا حرب بإقامة تصور للجدال العقلي الذي تمت إقامتها باستعانة ش يء آخ 19

 الشيئ املقصود به الصراع الفيزيائي ) الحرب(. 

م عبارة الحرب من قبل السياسيين اإلندونسيين عند تعبيرهم عن انتشار الفيروس ااستخدوكان 

 قد  ، في أيام كورونا املستجد،حيث أننا  املستجد قد أدى إلى تحويلها، مؤخرا، إلى القوة العسكرية بالفعل

وألجساد البشر آليات للدفاع ضد مسببات  بيننا. الفيروس على الدوامنقطع عدوى تسلسل أصبحنا 

 .في كل وقت منذ انتشار هذا الفيروسإصابات الفيروس التي نحاربها 

ونشير إلى أن شيوع استخدام هذه العبارة من االستعارة جلب أحمال الحرب وثقاله إلى الواقع. 

التفكير في إصابة الفيروس يمكن لنا أن نبذل جهودنا في البحوث إشكالية  واشتغال كلمة الحرب في

لهذا السبب، كان السياسيون لم  .املوضوع للبحث التي كشفتها الجائحة، وفي آن نفسه نستفيد منها

 . فحسب يتوقفوا عن استخدام استعارات الحرب للتعبير عن ظاهرة الفيروس املستجد

 19 -سياسة الصحية، بالخصوص قسم مكافحة الكوروناالخدمت استفقد هذا، منذ البداية، 

أو  على حروب الشعب اإلندونيس ي على كورونا، وهو ﴿معا نكافح كورونا﴾  الادخاصا ، شعارا بإندونيسيا

 
14 Merdeka.com, (2021, 01 Juli). ”Anggota Banggar DPR: Covid-19 Telah Merusak Sendi Kehidupan 

Rakyat.” Diakses pada 01 Juli 2021, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-banggar-dpr-

covid-19-telah-merusak-sendi-kehidupan-rakyat.html 
15 Cnnindonesia.com, (2021, 05 Juli). ”WHO: Pandemi Covid-19 Menghancurkan Kesehatan 

Mental.” Diakses pada 05 Juli 05 Juli 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20201006134801-255-554937/who-pandemi-covid-19-menghancurkan-kesehatan-mental 
 ، انظر املزيد:   19-هذه العبارة شعار وزارة التربية والثقافية ضد كوفيد 16

https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id 
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، واستخدام الحرب في وصف قطع سلسلة عدوى كورونا ألن تصوراتنا ﴿صفا واحدا نحن نكافح كورونا﴾ 

 على محاربة الفيروس. ناعدم قدرتو والضحايا مؤثرة بكثير من اإلصابات 

 االستعارات االتجاهية :  ثانيا

ُسمي هذا النوع من االستعارات التصورية باالستعارات االتجاهية نظرا إلى أنها  في األغلب األعم ذات 

متناقضا، أي ارتباطا بهذه الفضائية  لكن الجدير بالذكر كان ارتباطها ارتباط باالتجاهات الفضائية

نبعت هذه االتجاهات من وضعية  17يعطي هذا النوع من االستعارات توجها فضائيا لنسقنا التصوري.

وراء، -مستفل؛ وأمام-تحت؛ وعال-جسدنا وكيفية اشتغاله في محيطنا الفيزيائي. على سبيل املثال: فوق 

واإلصابات  –ة فوق وغيرها من االتجاهات الفضائية، كما يتضح ذلك من التصور التالي )الصح

 بالفيروس مستفل(. 

﴿نختبي  التالي: (kompas.idاإللكترونية ) Kompasموقع الـوهذا على سبيل املثال عنوان املقال في 

 كورونا  ر و مؤقتا في بيوتنا ألن كورونا موجود أمام بيوتنا﴾ و ﴿هيا نلتزم بالبروتوكول الصحي. ال تنتظر حض

18بيت﴾.الأمام بيتنا، ويجبرنا االختباء  في بيت كٌل منا حتى أصبحنا منعزال في 

ي البيوت اختباء. وتعد كان تصور كورونا أمام البيوت مبررا صحة العبارة االستعارية التالية، البقاء ف

لهذا النوع من االستعارات حيث أن تصور االختباء كان مرتبطا  ةتجربتنا الفيزيائية والثقافية مرتكز 

. اعتمادا على ما ذهب إليه اليكوف وجونسن من تصورات الفضاءات خلف-باملرتكز الفيزيائي وهي أمام

مستفل( استعارة اتجاهية  –تصور )فوق االتجاهية املتناقضة بوصفها نسقية االستعارات، فتعّد 

( االلتزام بالبروتوكول الصحي، في  2( االختباء و)1باألساس. فمجال املصدر في العبارتين السالفتين هو )

حين أن مجال الهدف هو االلتزام بالتباعد الجسدي واالجتماعي واالنعزال الشخص ي والحجر الصحي 

 عصر كورونا من أجل قطع عدوى تسلسل كورونا.كل منا في  وغيرها مما يجب االلتزام به

 االستعارات األنطولوجية:  ثالثا

وهي عبارة عن استعارات الكيان واملادة واألحداث واألنشطة واألعمال والحاالت الذي تم بناءها 

، الناتجة عن تفاعلها مع التجارب  concreteإلى هذه امللموسات  abstractبتحويل األفكار املجردة 

ية مصدرا أساسيا الجسدية، أي تعتبر تجارب البشر في كل مجاالت الحياة اليومية مع األشياء الفيزيائ
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18 Kompas.id, (2021, 10 Juli). ”Kami Sembunyi Dulu, Virus Korona Ada di Depan Rumah.” Diakses 

pada 10 Juli 2021, dari https://kompas.id/baca/metro/2020/07/09/kami-sembunyi-dulu-virus-korona-
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من مصادر االستعارات التصورية. هذا يعني، كان قد تم النظر إليها باعتبارها كيانا وموادا حتى يتمكن 

للبشر من أن يمنحوا طرق النظر إلى اإلحساسات، واألنشطة، واألحداث انطالقا من أنساقهم 

 19الفيزيائية.

لتعبير املباشر عن العملية العرفنية األنطولوجية في الفكر بوصفها آلية ل حضرت االستعارات

والذهنية التي تتمثل، بطبيعتها، نسقا استعاريا مهيمنا على آليات اشتغال الذهن في التفكير قبل تحويلها 

إلى البنية السطحية بشكل اللغة الطبيعية. وهذا يعني، أن االستعارات األنطولوجية كان قد تسمح 

ذات العالقة املتينة بكيانات أخرى غير بشرية عن طريق  للبشر بفهم عدد كبير من تجارب جسدهم

 أنشطتهم في كل مجاالت الحياة.

نأُمل، بالتأكيد، أن يعود النمو االقتصادي في “من أمثلة هذا النوع من االستعارات عبارة التالي: 

سُتخدمت  هذه العبارة  ”20إندونيسيا إلى نموه اإليجابي في الربع الثالث من هذا العام.
ُ
لتحويل ما هو ا

 concrete)فكرة النمو االقتصادي( بوصها مجال املصدر إلى ش يء الشيئ الحقيقي     abstractفكرة مجرة

 ، باعتبارها مجال الهدف.19-وهو ارتفاع النشاط االقتصادي بإندونيسيا خالل انتشار جائحة كوفيد

عن ارتفاع النشاط االقتصادي العائد إلى االقتصادي تعبيرا النمو السياسيين عبارة وكان استخدام 

رب الجسدية الحاضرة في كل افيروس كورونا اعتمادا على التجانتشار قبل  القتصاديةا ستوياتامل

مجاالت الحياة. هذا يعنى أن عبارة النمو االقتصادي استخدمت للتصور عن تحسن الوضع االقتصادي 

ما اندالع كورونا. إال أن الجدير بالذكر، أن عودة االقتصاد ليست سريعة وإنبعد أن كان في األزمة خالل  

أنهم نموا مرحلة بعد مرحلة تتحسن بشكل بطيئ مثل نمو األطفال في السنوات األولى من الوالدة حيث    يه

 اعتمادا على هذه التجربة الجسدية للطفال.االقتصادي فاستخدمت عبارة النمو  أخرى.

 االستنتاج 

في الختام يمكن أن نسجل النتائج التالية: النسقية االستعارية في الخطاب السياس ي املتوفرة في و

هي االستعارات البنيوية واالتجاهية واألنطولوجية. بالرغم من ذلك، كان  الشبكات العنكبوتية العاملية

السياسيون يرغب كثيرا في استخدام االستعارات األنطولوجية من النوعين األولين، هذا يدل على أن 

 
 ،  2009. الطبعة الثانية .دار البيضاء: دار التبقال للنشر والتوزيع .(. االستعارات التي نحيا بها2009جونسن. )مارك اليكوف وجون  19

20 Republika.co.id, (2021, 10 Juli). ”Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI.” Diakses 

pada 10 Juli 2021, dari https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-

bagi-ekonomi-ri 
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تصّوروا أفكارهم اعتمادا على تجربتهم الجسدية الحاضرة كل مجاالت حياتهم  كانوا قد السياسيين

 سطة تصور آخر. بوا اليومية

ا عديد من املخططات الصور مثل املخطط الصورة للقوة والوجود ثمة باإلضافة إلى ذلك،  أيض 

. تم التي نجدها خالل قراءة األخبار عن جائحة كورونا املستجد في الشبكات العنكبونية والفضاء

تصور إظهار  والفضّ ن السياسيون اإلندونسيو ألن  يهاعلى نطاق واسع علالبنوية استخدام االستعارة 

 ه. ونلو تسهيل فهم ما يقتصور آخر من أجل باستخدام 

السياسيون اإلندونيسيون في هذه الحالة، أراد  وبساطة عن طريق التشبيه.  كل  ب  التصور تم نقل هذا  و 

التي البنوية  خاصة االستعارة  االستعارية بشكل  نقل مخاطر فيروس كورونا من خالل استخدام السمات  

بحيث يمكن التقاط املعلومات املنقولة لإلندونيسيين أنفسهم الحياة اليومية كل مجاالت ن م تقتربا

 .رثبسهولة أك
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 مستخلص البحث

غة  
ّ
مة للمؤتمر الّدولّي عن الل العربّية وآدابها، ضمن محور  تقوم الباحثة في هذه الورقة العلمّية املقدَّ

غة العربّية، بتسليط الّضوء على هذه العالقة التي  استحدث فيها علماؤنا األكارم   
ّ
عالقة اإلسالم بالل

غوّي واًلصطالحّي، لتشمل مجاًلت أوسع من الحكم الفقهّي  
ّ
 ملعنى كلمة  فقه، بمدلولها الل

ا
استعماًل

مولّية لنواحي الحياة من  ملسألة شرعّية معّينة. وهذا من شأنه أن ي
ّ
وّسع باب الّنظر واًلستدًلل  والش

ّيات، وغيرها.
ّ
ومن   خالل فهمها من وجهة شرعّية، كمصطلح فقه الواقع، وفقه الحال، وفقه األقل

غة العربّية تدخل منه إلى فقه وفهم حياة 
ّ
ا  لل أسباب اختيار الباحثة للموضوع أّنها رأت فيه بابا

غة، بأّنها ًل تنحصر بالكالم فقط، املسلمين، وربطها دائ
ّ
ا باألسس الّدينّية، وهذا من جمال هذه الل ما

  ،
ا

 تعينهم على الفهم أّوًل
ا

 حلوًل
ا
 عن أزمات املسلمين، واضعة

ا
ا باألداء وسبل العيش، باحثة بل أيضا

ى في تعزيز دور  لتحّثهم على العمل والّتغيير ثانية.
ّ
غة العربّية  إّن الهدف الّرئيس ّي لهذا البحث يتجل

ّ
الل

في شّتى مجاًلت املسلم، واإلضاءة الّدائمة على تجّددها ومواكبتها لكّل عصر بإثبات مرونتها، وكّمها  

ل كوكبة من الجمالّيات والحلول لكّل نازلة 
ّ
في استخراج مصطلحات جديدة، تنبثق من سابقتها لتشك

ا، ثّم  وواقعة استدعت حضورها. وقد اعتمدت الباحثة طرَق إيجاِد معن ا واصطالحا ى كلمة فقه لغويًّ

استعمالها املتعّدد عند الفقهاء القدامى، لتنتقل إلى استخداماتها الحديثة عند العلماء املعاصرين، 

ز على املشاكل اآلنّية للمسلمين،  
ّ
وتسطير معاني أقسام كلمة الفقه التي أوجدوها، وانتهت بأن ترك

ا من مفهومها ال ا جديدا اتّي خاّص لتضع لها عنوانا
ّ
 ينضوي تحت كلمة فقه. والذ

غة ، اإلسالم
ّ
 الكلمات الرئيسية:  الحداثة   ، الفهم ،  الفقه ،  العربّية الل
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 املقدمة

رعّي أهّمّية كبرى في حياة املسلمين األوائل واآلخرين، وقد استقوا هذه املكانة من قول هللا 
ّ
للعلم الش

 ِباْسِم 
ْ
َرأ
ْ
َق" )العلق:تعالى :" اق

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  1َرّبِ

ّ
 عليه وسلم: "من يرد ّللا

ّ
 صلى ّللا

ّ
(، ومن حديث رسول ّللا

ا يفّقهه في الّدين" ة أنواع العلوم، وكان لعلم الفقه النصيب 1به خيرا
ّ
. وقد َجمع القرآن الكريم إشارات لكاف

ْؤِمُنوَن ِلَيْنفِ 
ُ ْ
اَن امل

َ
ُهوا األبرز منها حين قال تعالى :" َوَما ك  ِلَيَتَفقَّ

ٌ
اِئَفة

َ
ٍة ِمْنُهْم ط

َ
ّلِ ِفْرق

ُ
َفَر ِمْن ك

َ
 ن

َ
ْوًل

َ
ل
َ
 ف

ا
ة
َّ
اف

َ
ُروا ك

ُروَن" )التوبة:
َ
ُهْم َيْحذ

َّ
َعل

َ
ْيِهْم ل

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
ْوَمُهْم ِإذ

َ
يِن َوِلُيْنِذُروا ق ، فَعَمُل الفقهاء هو إبالغ الّناس (122ِفي الّدِ

 وتغّيرت. أحكام أعمالهم وأمورهم، وإن تطّورت

 اختياره وأسباب املوضوع أهّمّية

م، للّتفّقه تدفعنا والتي الحياة، لنواحي مخالطته لشّدة األهّمّية بهذه الفقه علم َحِظي 
ّ
 وبدوره والّتعل

ّم  ومن املسلمين، تصّرفات في وأثره الفقه كلمة معنى لفهم
ّ
غة في عنه البحث ث

ّ
 لكمال العربّية الل

 .اًلستفادة

ا  املحور   هذا  في  الباحثة  فرأت ا  بابا ا  جديدا
ا
ق

ّ
   خال

ا
غة  اإلسالم  بين  مفيٍد   لربٍط   وجميال

ّ
 والواقع  العربّية  والل

، طّياته بين فحمل. نعيشه الذي 
ا
ا، لغة ، وفقها

ا
  وحداثة

ا
ا أو ألزمات، وحلوًل  .لسلوكّيات توجيها

ته، البحث ويتمّيز قت فقد بجدَّ
ّ
 كتب في ووَجَدْتها، عنها، بحثت التي الفقه أنواع معاني الباحثة وث

رين، املتقّدمين العلماء
ّ
 الخاّص، الباحثة استنباط من كان األنواع هذه من األكبر القسم لكّن  واملتأخ

 .هي ومفهومها منظورها من فقه لكلمة جديد بوصف للفقرات وَعْنونتها

 البحث مناهج

  بحثها، كتابة أثناء مناهج عّدة الباحثة استخدمت
ا
 الفقه عّرفت حيث الوصفّي  املنهج مع بداية

   ومفهومه
ا
ا  لغة رعّية  الّنصوص   استقرأت  حيث  اًلستقرائّي،  الّتاريخيّ   املنهج  استخدمت  ثّم   .واصطالحا

ّ
 الش

تي الّنبوّية واألحاديث
ّ
 . الفقه عن تتحّدث ال

 حين  الفقه أنواع ذكرت حيث الّتحليلّي، الوصفّي  املنهج إلى الفقه تعريف عند الباحثة وانتقلت

ا تصنيفه ومجاًلت وتطبيقاته نوع كّل  ومضمون  أكثر، تعريفاته تخّصصت
ا
 الباحثة واعتمدت .حديث

 
 - رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل ، دار الّسالم، الّرياض، ط2، 1419ه-1999م، ص1.16
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 في اإلنترنت بلغة يسّمى ما لغة كاستخدام للمسلمين، معاصرة مشكلة لدراسة الّتحليليّ  املنهج على حينها

 مناسب عنوان لوضع اإلبداعيّ  املنهج وعلى املشكلة، لهذه الحّل  إليجاد اًلستنباطّي  املنهج ثّم  الكتابة،

 .فقه كلمة مضمون  تحت املطروحة للمشكلة

 العلميّ  املبحث

غة العربّية عالقة مبنّية على فهم املباني واملعاني واملقاصد للغتنا األّم كي يتثّنى  
ّ
عالقة اإلسالم بالل

ريعة اإلسالمّية حين 
ّ
ا بعدها استدرار خير الش ا لدى استخدام مصطلٍح ما، أو فهما ب األمر فهما

ّ
يتطل

ا للمالبسات املحيطة بواقعٍة ما  ملعانيه املختلفة، أو ملدلوًلته من خالل الّسياق الوارد فيه، أو فهما

 للوصول إلى املعنى الّسديد، والحكم األصيل. 

ا لكلمة فقه. فالفقه الي رعي وإذا مانظرنا إلى كلمة فهم وجدنا فيها تفسيرا
ّ
وم بات يطلق على الحكم الش

ا عليها، ومعرفة درجتها الفقهّية من حرمٍة، أو  ب حكما
ّ
ملسألة ما، وقد تكون قديمة، أو نازلة جديدة تتطل

 جواز، أو كراهة، أو استحباب وغير ذلك.

ة شرعت ملصلحة ة وسياسات شرعيّ موضوع علم الفقه هو أفعال العباد، وحقيقته تهذيبات دينيّ و 

  العباد،
ّ
 .2ى هللا عليهم أجمعين وهذا املقصد األقص ى في ابتعاث املرسلين صل

وألّن وجود اإلنسان قائم على جلب املصالح ودرء املفاسد، كان علم الفقة خيُر معيٍن للبشرية على 

 
ّ

ة، فقد أراد الباري تعالى إبقاء هذا العالم خصيّ تصنيف أفعال العباد في معاشهم، كقسم األحوال الش

  إلى وقٍت 
ّ
ة ناسل، مع ضمان استمراريّ والد والتّ ، من خالل التّ ما يكون ببقاء النوع اإلنسانّي قّدره، وهو إن

 
ّ
باس واملسكن، وإحراز ذلك من الخلل بقوانين مؤّيدة شرعّية خاّصة البقاء من خالل الحاجة للغذاء والل

 من علم الفقه.

ي قسم العقوبات من الفقه بعد ترتيب قسم مّدن لزم ترتيب أحكام الجزاء وهاستقرار أمر التّ   كما أّن 

 املعامالت من أجل التّ 
ّ
ق القسم اآلخر من علم الفقه باآلخرة وهي العباداتعاون والت

ّ
 .3شارك. ويتعل

 
  - الزنجاني، شهاب الدين. تخريج الفروع على األصول ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1398ه- 1977، ج1، ص2.33
ة األحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411ه-1991م ، ج 1، 3

ّ
ام شرح مجل

ّ
 - حيدر، علي. ُدرر الحك

.16-15ص   
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   في بيان تبديل أسامي العلوم أّن   4وقد ذكر اإلمام الغزالي   
ّ
س تصّرفوا في اسم الفقه فخّصوه بعلم  النا

دقائقها وعللها. واسم الفقه في العصر األّول كان يطلق على علم اآلخرة ومعرفة الفتاوى والوقوف على 

الع على عظم اآلخرة وحقارة الّدنيا
ّ
 . 5دقائق آفات الّنفوس واإلط

يء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الّدين لشرفه
ّ

 العلم بالش 
ا
. وقيل هو عبارة عن فهم 6فهو لغة

 
ّ
 .7م من كالمهغرض املتكل

   وعّرفه
ّ
 بعضهم بأن

ّ
مَّ خّص به علم الش

ُ
. وقيل هو العلم، واألشبه أّن الفهم مغاير للعلم، 8ريعةه الفهم ث

هن من جهٍة ًلقتناص كّل ما يرد عليه من املطالب، وأّما العلم فهو احتراز 
ّ
إذ أّن الفهم عبارة عن جودة الذ

ه وإن تجّوز بإطالق اسم الفقه
ّ
رعّية، فإن

ّ
ّن باألحكام الش

ّ
ا في  عن الظ عليه، في العرف العاّمّي، فليس فقها

غوّي واألصولّي، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بناءا على اإلدراك القطعيّ 
ّ
 .9العرب الل

 

خصّية، ّتعريفاتحصر كلمة الفقه في هذه ال  ولكنَّ 
ّ

ا للعبادات، والبيوع، واألحوال الش ، جعله مالصقا

 سواها.والحدود والكّفارات، دون 

 

ومن خالل هذا املؤتمر   ،في القرن الواحد والعشرين امليالدّي و  هجرّية،  1443في سنة    فهي دعوة اليوم

رعّية على مسألة معّينة، 
ّ
املبارك، بالعودة إلبراز كّل املعاني الّسابقة للفقه، من ناحية إطالق األحكام الش

مَّ معرفة حقيقة الّنفس البشرّية، وآفاتها، وشهو 
ّ
متناهية،ومن ث

ّ
وتحجيم الّدنيا وتعظيم اآلخرة  اتها الال

ت باملسلمين. 
ّ
 فيها، بسبب وصول املسلمين إلى عصر اًلنحطاط  اإليمانّي بعد صحوة زائفة وصاخبة أمل

وبوصفي كباحثة لهذه الورقة العلمّية من مدينتي طرابلس لبنان، فما نشهده على أرض الواقع من 

ا بلبس خلع املسلمات لحجابهّن  تكرار واتي ارتدينه عبر سنوات، وإن كان مشّوها
ّ
في اآلونة األخيرة، تلك الل

ّية لتظهرن على صفحات مواقع الّتواصل اًلجتماعّي بأدنى مرتبة منه، حيث 
ّ
البنطال، خلعنه اليوم بالكل

 
- 505 ه،من مصنفاته إحياء   - هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوس ي، أبو حامد، حجة اًلسالم: فيلسوف، متصوف،4450

(.19/322 النبالء أعالم سير و، 4/216، وفيات األعيانو اًلصول،) علم من واملستصفى القرآن، البسيط،وجواهر الدين،و علوم  
  - السمرقندي، أبو الليث. خزانة الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1426هـ-2005م، ص 5.20
 - الفيروزآبادي، القاموس املحيط، دار الفكر، بيروت، مكتبة مصطفى البابي، مصر، 1371ه-1952م ، فصل العين والفاء، باب 6

.291الهاء، ص   
  - الجرجاني، علي، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ًل ط، 1416هـ-1995م، ص 168.   7
  - الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ-1990م، مادة)ف ق هـ(، ص 8.215
  - اآلمدي، سيف الدين، اإلحكام في أصول األحكام، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1405هـ-1985م، ج 1-2، ص 9.8-7
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ين، اًلنجرار الّتاّم للموضة ولبس الّضّيق والقصير. ولوحظ اقتران هذا الفعل باًلنفصال بين الّزوج

 إخرى.
ا
 نفسها نحو نصيبها في الّزواج مّرة

ا
 فتتعّمد الّزوجة لخلع الحجاب والّتبّرج، دافعة

ا، وتحّول العالقات بين قسم من وكذلك بتنا نرى انكباب  باب على املخّدرات، والخمر حينا
ّ
الش

باب، وغيرها، إلى ما يسّمى باملصاحبة البريئة، والتي تحمل  
ّ
 فقط، الجنسين من فئة الش

ا
هذا الوصف قوًل

 وراءها تقليص عمل املحاكم 
ا
ودفع عجلة مجتمعنا إلى ما يعرف بالّزواج العرفّي والقوانين املدنّية ، ساحبة

الق، وغياب دور املحاسبين من دور اإلفتاء
ّ
رعّية واقتصارها على إبرام عقود الّزواج والط

ّ
واألوقاف   الش

ريعة اإلسالمّية، وأحكام البيوع عند من اإلسالمّية، وارتيادهم األسواق واملنتد
ّ
يات، للّتذكير بعظم الش

 تكاسل عن الّسؤال عنها، إذ اختلط لحم الجسد باملطعم الحرام فأهلك صاحبه. 

إّن ما كّنا نراه من هجمة نحو الّدين، على مدى عقود مضت، غّيرت اتجاه سهمها اليوم لتجعله هجمة 

ه هللا سبحا
ّ

نه بحفظه، لكّنه عهد إلينا مهّمة حمل األمانة التي عجزت الّسماوات على الّدين، الذي توًل

، كما جاء من قوله تعالى في سورة األحزاب من 
ا

ا جهوًل ه كان ظلوما
ّ
واألرض والجبال عنها وحملها اإلنسان إن

 حقيقة املهّمة املوكلة إليه فيها، وهي العبادة وال72اآلية )
ا

أ جاهال
ّ
ا لنفسه إن تلك

ا
فما  . ّدعوة(، أي ظامل

بهات حول اإلسالم تتصّدر املساقات ) 
ّ
برحت مواقع اإللحاد والكفر بالّدين والعلمانّية والّرّدة وإثارة الش

رندات بلغة اإلنترنت، 
ّ
عن باإلسالم(TRENDأي الت

ّ
 .، باحثة عن مسرٍب صغير تدخل منه للط

غة العربّية بما يسّمى بلغة اإلنترنت
ّ
هرة،  وكذلك كان لكتابة أحرف الل

ّ
الّنصيب األوفر في الش

ريعة، عند املخاطبة والّتواصل مع أفراد 
ّ
غة العربّية، وعلماء الش

ّ
واًلنتشار، حّتى صّعبت مهّمة مدّرس ي الل

املجتمع الواحد، القريب واملغلق، فيبدو للقارئ أّنها رسالة أتته من بلد أجنبي، مع أّن الكاتب لها قد يكون 

 قلب األّمة اإلسالمّية، فهّيأت  اسمه أحمد ومحّمد. وتتوالى
ا
صيحات املوضة عابرة القاّرات، مستهدفة

م، باحثين عن 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
، كما وصفه رسول هللا صل للمسلمين، املتأسلمين، الّدخول إلى جحر َضّبِ

ياب، كان يُ 
ّ
ع من الث

ّ
نون، وًل عرق جذوو أو  الفقراءًلبسوها ب سّمىالحضارة الّزائفة بلبس املّمزق واملرق

دين ما شاهدوه عبر
ّ
الّتيك توك، وكلٌّ يبحث عن برنامج  ننس ى رقصة ما ٌيسّمى ب) الهيب هوب (، مقل

ه يعّرف عن نفسه، في خانة 
ّ
يكات واملشاركة ملقاله، واملزيد من الّتعليقات على صفحاته، واألَمّر أن

ّ
الال

ه يعمل في الفيسبوك كصفحة درد
ّ
ا صباح الخير، ومساء العمل عبر صفحات الّتواصل، أن شة، ناشرا

.  الخير، وطابت جمعتكم، وُعمتم مساءا
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غة العربّية 
ّ
ع إلى املصطلحات الجديدة واملعاصرة لكلمة الفقه في الل

ّ
إّن كّل ما تقّدم يجعلنا نتطل

 بفقه الواقع، أو فقه ال
ا

حال، وعالقتها باإلسالم، والتي وضعها علماؤنا األكارم بجهٍد منهم، فيما يعرف مثال

 .فجعلوا لكلمة الفقه إحاطة أوسع بأحوال املسلمين

ه الّسعي الجاّد   10تعّددت حديٍثا أنواع الفقه بين فقه الّتمكين وهو كما عّرفه الّدكتور الّصالبي  وقد  
ّ
أن

في فقه  11من أجل رجوع األّمة ملا كانت عليه من الّسلطة والّنفوذ، وعّرفه الّدكتور علي عبد الحليم 

ه الهدف األكبر لكّل مفردات العمل من أجل اإلسالماملسؤولّية 
ّ
 .12أن

 فقه األمثل، واملمكن واملقدور واملستطاع، وفقه الواقع 
ا
ّيات  ومنه أيضا

ّ
واملصالح واألولوّيات،  واألقل

ي بديع صنع هللا وعجائب قدرته 
ّ
مع طلب تشييع لفقه الجمالّيات أي جمال الكون الذي هو مسرح لتجل

 .13الوجودفي 

ّية من 
ّ
ّيات، هو مصطلح يراد به املجموعات البشرّية التي تعيش في مجتمع تكون فيه أقل

ّ
وفقه األقل

حيث العدد، ومختّصة ببعض الخصوصّيات الجامعة بينها عرقّية أو ثقافّية أو لغوّية أو دينّية، ويدخل  

افة غير إسالمية إذا كان مغلوب على في هذا املفهوم تلك األكثرّية املسلمة في مجتمع يخضع لقانون وثق

قافة اإلسالمّية في املجتمع 
ّ
أمرها، ويخرج به تلك األقلية التي يكون لها نفوذ يسود به القانون اإلسالمّي والث

الحالتين ينطوي على بعد دعوّي تبليغّي تحتّل فيه مقاصد الّدين العاّمة  يالذي تعيش فيه، وفي كلت 

ّية املوقع ا
ّ
ّية املسلمة، ومراعاة ومغازيه الكل

ّ
ا إلى أصول هي حفظ الحياة الّدينّية لألقل ملرموق استنادا

ها على 
ّ
بنى كل

ُ
ع إلى تبليغ اإلسالم والّتأصيل لفقه حضارّي وجماعّي، ت

ّ
خصوصّيات أوضاع األقلّيات والّتطل

نة بين املصالح قواعد أصولّية كقاعدة مآًلت الفعل، وقاعدة الّضرورات تبيح املحظورات، وقاعدة املواز 

، )وهذا بالّتجربة ما حصل مع الباحثة، وهي في بلدها لبنان، حيث كانت في صدد مشاركة 14واملفاسد

 
فه " فقه الّتمكين في القرآن الكريم". جامعة أم درمان اإلسالمية بالّسودان 10

ّ
- هو علي الّصالبي، دكتوراه في الّدراسات اإلسالمّية بمؤل

نبوّية عرض وقائع  1999 -ه1420،عام 
ّ
فاته عقيدة املسلمين في صفات رّب العاملين، والوسطّية في القرآن الكريم، والّسيرة ال

ّ
م، من مؤل

 / http://www.alsallaby.com وتحليل أحداث، وغيرها.
-  هو علي عبد الحليم محمود ، أستاذ دكتور متخّصص في التربية اًلسالمية من األزهر،1349-1435ه، 1928-2014م ، من مؤلفاته 11

م، 2014 -1435، التربية اًلجتماعية اًلسالمية، التربية العقلية وغيرها، موقع بصائر من واقعنا https://basaer-

online.com/2014/03 في/ -محمود-الحليم-عبد-علي-املرّبي -العالم/  
  - الّصالبي، علي، فقه الّنصر والّتمكين في القرآن الكريم،12

http://www.alsallaby.com/articles/nasr/2.html 
 - البشير، عصام، االجتهاد بين التجديد والتفريط، إعداد محمد وردة،دار الرشد، دمشق-بيروت،ومكتبة اًليمان،  لبنان، بال ط 13

. وما أسقط من تعريفات لبعض أنواع الفقه كان بسبب غياب املصدر.145-141م،  ص 2002 -ه1423،  
 - النجار، عبد املجيد، األمين العام املساعد للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، وعضو مكلف بالبحوث به،ورئيس املجلة الفصلية 14

نحو تأصيل فقهي لألقليات املسلمة في الغرب،  العلمية الصادرة عن املجلس ،

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695206568 

http://www.alsallaby.com/
http://www.alsallaby.com/
http://www.alsallaby.com/
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إحدى األخوات بإعطاء الّدروس الّدينّية عبر اإلنترنت لفتيات في كندا، فأجابتها األخت املدّرسة في تلك 

جتمع، ونمط الحياة والّتفكير، وأسلوب البلد بأّن هذا سيتعارض مع واقع الفتيات هناك، وطبيعة امل

ن 
ّ
هّن على مدى سنوات، ليتمك

َ
ولى أن يعطي الّدروس من عاَين وعايش حال

َ
العيش وما يحيط بهّن، فاأل

 من حسن الّتوجيه لهّن باألسلوب املالئم(.

رعّية التي لها حّق الّتقديم على غيرها ب
ّ
ناء على العلم أّما فقه األولوّيات فيقصد به العلم باألحكام الش

 .15بمراتبها وبالواقع الذي يّتصل بها

م األخير، وتهمل الفرض، وتحرص  ر األّول، وتقّدِ ِ
ّ
وألّن الخلل الذي أصاب األّمة اليوم كبير حيث تؤخ

على الّنفل، أصبحت الحاجة ماّسة لتنظر في فقه األولوّيات وتناقش وتحاور وتستوضح حّتى تّتجه إرادتها 

 . 16لخير وخير العملبعد ذلك إلى عمل ا

وأّما فقه الواقع، فهو علم يبحث في فقه األحوال املعاصرة من العوامل املؤثرة في املجتمعات والقوة 

املهيمنة على الدول، واألفكار املوجهة لزعزعة العقيدة، والسبل املشروعة لحماية األمة ورقّيها في الحاضر 

 .17واملستقبل

م بأحوال األمم وامللوك حيث وّجه أصحابه  ومن األمثلة على فقه الواقع علمه
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
صل

ا ًل ُيظلم عنده أحد فلو خرجتم 
ا
للهجرة إلى الحبشة عند اشتداد أذى كّفار قريش، فقال لهم: )إّن بها ملك

)
ا
 ، وقوله: )18حتى يجعل هللا لكم فرجا

ُ
َيُن ق

ْ
ل
َ
 َوأ

ا
ِئَدة

ْ
ف
َ
 أ
َرقُّ

َ
َيَمِن ُهْم أ

ْ
ْهُل ال

َ
ْم أ

ُ
اك

َ
ت
َ
 أ

ُ
َمة

ْ
ِحك

ْ
يَماُن َيَماٍن َوال ِ

ْ
ا اإل وبا

ُ
ل

 
ٌ
عوب، كما علم طبائع األفراد حين قال: )أرحم أّمتي بأّمتي 19(َيَماِنَية

ّ
، وفي هذا دًللة على علمه بطبائع الش

 
  - الوكيلي، محمد، فقه األولويات، دراسة في الضوابط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بيروت، ط1، 1416هـ-1997م، ص15.16
 - القرضاوي، يوسف، في فقه األولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة، القاهرة، بيروت، ط2، 1416هـ-16

.24م، ص 1996  
 http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466  - ابن كرامه مخدوم، د. مصطفى، فقه الواقع،1428ه-2007م،17

 - رواه أحمد بن حنبل في مسنده في مسند الكوفيين، باب حديث محمد بن حاطب رض ي هللا عنه )259/4(،) إبن حنبل، أحمد،  18

(. م1999  -ه1420، 2ّرسالة، ط تحقيق شعيب األرناؤوط، بيروت، مؤسسة ال، مسند اإلمام أحمد بن حنبل  
َيَمِن ) رواه البخاري في املغازي ، - 19

ْ
ْهِل ال

َ
يَن َوأ َعِرّيِ

ْ
ش
َ ْ
ُدوِم األ

ُ
ْهِل  ومسلم في اًليمان ،(،10/470َباب ق

َ
ْهِل اإِليَماِن ِفيِه َوُرْجَحاِن أ

َ
َفاُضِل أ

َ
باب ت

َيَمِن ِفيِه )
ْ
، 1شيحا، بيروت، دار املعرفة، طتحقيق خليل املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحّجاج، (،) الّنووّي، محيي الدّين، 1/52ال

 (. م1994-ه1414

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466
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بّي بن كعب،
ُ
وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن  أبو بكر وأقرؤهم بكتاب هللا أ

 .20ين، وأمين هذه األّمة أبو عبيدة"جبل، ولكّل أّمة أم

ساء، ومعلوم ما للمرأة من 
ّ
ريعة اإلسالمّية لتغفل عن بيان فقه الن

ّ
وفي ظّل هذا الّتعّدد، لم تكن الش

خصّية، والحدود، والبيوع باستقالل ذّمتها املالّية، 
ّ

 أوفر في مسائل في باب العبادات، واألحوال الش
ّ
حظ

 فاصلة.  حيث تحتاج معها لفتاوى شرعّية

 
ّ
ا . أمّ 21اسهر تنزل بالنّ ديدة من شدائد الّد ومنها فقه الّنوازل، ومفردها نازلة، وهي املصيبة الش

ا ففي القديم يراد بها شديدة من شدائد الدهر ، وفي الحديث ُعرفت بالوقائع واملسائل اصطالحا 

 .ة التي تحتاج إلى حكم شرعيّ املستجّد 

ر جديدة تقع ألوّ ا أن تكون وهذه الحوادث إّم  ر حكمها لتغيُّ يَّ
َ
ل مرة مثل زراعة األعضاء، أو جديدة تغ

ما اعتمدت عليه من عرف مثل صور قبض املبيع املعاصرة، أو حوادث اشتركت في تكوينها أكثر من صورة 

 . 22ور القديمة مثل، عقد اًلستصناعمن الصّ 

غة
ّ
العربّية هو أهّم من استخراج املعادن  إّن استخراج املعاني واملدلوًلت وتفّرعات الكلمة في الل

ا ، وكّل هذا يستدعي  والّنفط، فالّناس معادن  يذيب تراكمات قلبه ليحيا مجّددا
ا

ال
ّ
والبعض يحتاج محل

ا في الّدعوة اإلسالمّية، فالّتحديث الذي طرأ على العالم بأكمله اليوم حّتم علينا الّنظر إلى  ا وفهما مّنا فقها

 نحن عليه.فقه الواقع وفهم ما 

 ومن أنواع الفقه التي ينبغي طرحها بنظر الباحثة:

فقه العرض والّتغيير، فالبريق الذي أحاط باإلنسان في كّل مايشاهده من حوله من آًلت حديثة  -

ات الّتواصل اًلجتماعّي، والحاسوب، وتقليص كوكب األرض 
ّ
هو أو اإلباحّية على محط

ّ
تعرض الل

 فتخرج برؤوسها الّناس من أقص ى املعمورة، 
ا
داخل شاشة صغيرة بين يديه في هاتفه، ينقر زّرا

ا في تقليدهم واقتناء ما عندهم دون  ليشاهد مباشرة أحوالهم ويتبادل خبراتهم، ويطمع حينا
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الّتفكير في املالءمة وحسن اًلختيار، بل جّل الهّم الوصول والحصول، واألخطر تقليد العقيدة، 

ا عّما عند اآلخرين، وهذا ما يفّسر ال ّتحديث قد أوجب علينا تقديم اإلسالم في قالب ًل يقّل بريقا

الذي أوجدته القنوات  في استوديو عرض البرامج عبر الّتلفاز وغيره، فقد بات حسن انتقاء 

ا في إقرار عين املتابعين، وكذا عرضه في مستوى   أساسيًّ
ا

الّديكور املحيط بمقّدم البرنامج عامال

ة يتماش ى مع حاجات الّنفس بدرجة من مواكبة العصر، وهذا ًل يتعارض مع محتوى املادّ 

 وأهّمّيتها عند طرحها.

ريعة على  -
ّ
ومنه فقه مخاطبة الّناس على قدر عقولهم، فعلينا إعادة ترتيب مراحل نزول الش

م واستخالص املنهج الّرّبانّي املّتّبع خاللها، مثل منهج الّتدّرج في 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
سّيدنا محّمد صل

اإلسالم كدين قد انتهى واكتمل، وقد مض ى   إنزال األحكام وتبليغها، وقد يقول قائل أّن عهد نزول

ما أوًلدهما الّصالة 
ّ
ا حين أمر هللا سبحانه الوالدين أن يعل ا واضحا عهد الّتدّرج، لكّننا نراه جليًّ

ِوي عندهم اًلعتياد على العبادة، فلم 
َ
وهم أبناء سبع، فيتدّرجان في ذلك، حّتى إذا بلغوا، ق

دم هذا املنهج  مع من أهمله األهل في سّن الّصغر، ونشأ يتركوها. وبعض املرشدين ًل زال يستخ

على ترك الّصالة، فرأى أّن تعليمه  من خالل الّتدّرج، ليصل بعد فترة إلى كامل اًللتزام ، خير من 

ّية.
ّ
 تركها بالكل

ر ، إذ بإمكان أصحاب املواقع اإللكترونّية الّداعية إلى دين اإلسالم أن تهتّم أكث  ومنه فقه الحداثة -

باب، والّتوّجه إليهم في حّل مشكالتهم 
ّ
بتقسيم زوايا الّصفحة ًل سّيما ملا يهّم قضايا الش

املطروحة عليهم بما يناسب فئتهم العمرّية والفكرّية ، ومواكبة ما يحتاجونه من شعور 

 أوأ
ا

ّي من باًلستقاللّية والّتفّوق في إسالمهم، فتراهم إذا أرادوا املشاركة في مسابقة تصوير مثال

اإلبداعات بشكل عام لجأوا لغير املسلمين، فوجدوا حاجتهم عندهم، وترسخ صورة يد هؤًلء 

ا من  ا، فيرون أنفسهم مضطّرين لتقليدهم ومماشاتهم، فيفقدون بذلك جزءا العليا عليهم دوما

 هّوّيتهم.

ا ف -
ا
ي اإلسالم، ومنه فقه مراعاة األحوال، فال يفوتهم  إنشاء صفحات إلكترونّية ملن دخل حديث

بهات ضّد اإلسالم، مع اعتماد العرض بطريقة سهلة محّببة لنفس 
ّ
وصفحات لدحض الش

ة يزرع اإليمان 
ّ
م قد جلس ثالث عشرة سنة في مك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
العاّمّي، فها هو رسول هللا صل

ن من نفوس املسلمين و 
ّ
 بعد أن تمك

ّ
تطويع في الّنفوس، بال تعليم أحكام عبادات وًل جهاد، إًل

ا وصدىا لها في القلوب بعد الهجرة،  القلوب ولينها للّدين اإلسالمّي ، فجاءت األحكام لترى مكانا

ه فقه الحال والواقع.
ّ
 إن
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ر على مجتمعات املسلمين، والذي نشاهده  -
ّ
ومنه فقه توحيد صفوف املسلمين، فإّن مّما أث

ها للمسألة الواحدة، حّتى احتار املرء ونسمعه فيها، هو تعّدد املذاهب واختالف الفتاوى فيما بين

رعّي وفهمه ألسباب هذا اًلختالف، فينفر
ّ
وما أحوجنا  .في ذلك، ًل سّيما إن ضعف علمه الش

اليوم لالجتماع ًل للّتفرقة، بل نذهب أبعد من ذلك لتقول الباحثة بأّن هذا العرض املنتشر 

رعّي، ولك
ّ
ا للعلم الش

ا
قة من ناحية، عند بشكل علنّي، وإن كان ظاهره بسط

ّ
ّنه أّدى لعدم الث

كين بالّدخول 
ّ
صعوبة فهم هذا اًلختالف، بل وقد أحدث رّدة عند البعض، والّسماح للمشك

 عند تبادل انتقاد اآلراء والّرّد عليها، 
ا
عن في الّدين مع ضعف حّجة العوام. ويزيد األمر عقدة

ّ
والط

ا عن فقه اإلسالم وفهمه، فهذا الّتناحر بما يرد فيها من إساءات علنّية تأخذ باملسلم بعي دا

الحاصل بين الّدعاة  كما ينزف الّدم من خاصرة األّمة، صار يستدعي ألم الجرح واملداواة لحين 

فاء  بالبعد عن الّتجريح واًلنتقاص. على عكس ما تركته برامج تلفزيونّية ضّمت كوكبة من 
ّ
الش

فوا معهم األرواح، ليس العلماء والّدعاة جمعتهم محّبة قلوبهم قبل  
ّ
شاشات الكاميرا، فتآلفوا وأل

 على قاعدة كما تدين تدان، بل كما تكونون يكونون.

قاء املباشر بين املفتي واملستفتي، أّما اليوم  -
ّ
ا كانت الفتاوى مشافهة بالل ومنه فقه اإلفتاء، فسابقا

الواقع الكثير من فتعرض على شاشات الّتلفاز ومواقع اإلنترنت، فتصل مقابلها على أرض 

شكاوى الحيرة والّضياع، لذا توّجب تقسيم ّصفحات الّدعاة على اإلنترنت، أو توزيعها، بين 

رح 
ّ
ب العلم، وغيرها للعوام، مع توحيد مقّدمة لجميع الّصفحات بالحديث والش

ّ
صفحات لطال

ا للمذاهب املبّسط عن تعّدد املذاهب، وهذا لغير طلبة العلم، ثّم وضع املسألة مختصرة وف قا

ا للمذهب املختار من صاحب  رجيح حينها وفقا
ّ
األربعة، بعرض سريع للفتوى فيها، ويمكن الت

ة مبّسطة، بعيدة عن الكثرة والّصعوبة في العرض لتيسير الفهم. وهكذا أينما قرأ 
ّ
املوقع بأدل

رجيح بحسب املذهب ا
ّ
 ملعتمد.  املسلم املسألة سيجد توّحد اإلجابة، واًلختالف فقط عند الت

 ألحوال املجتمع،  -
ا
 مراعاة

ا
ومنه فقه الحضارة،  والّتأكيد على أّن بعض الفتاوى قد تأتي مختلفة

 يعطي فتاوى تالئم أبناء مجتمعه وحاجاتهم، فهل هذا يعني  
ا

فنرى مجلس اإلفتاء األوروّبّي مثال

ا بحال الحضا ريعة أو فتاواها ستختلف هناك، ًل بل استئناسا
ّ
رة البارزة حينها، أّن تطبيق الش

ّيات.
ّ
 كفقه األقل
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ومنه فقه عالقات األمم كإيجاد لجنة عاملّية إسالمّية غير متعّصبة ملذهب فقهّي، يوضع لها  -

قواعد وبنود، تشرف على محكمة دولّية، لها حّق طلب حذف مواقع عبر اليوتيوب وغيره، ملن 

 ملّدة معّينة  إلساءته يشّوه صورة اإلسالم واملسلمين، وكذا معاقبته، مع الحكم  
ا

بإيقاف موقع مثال

للمسلمين، ويمكن القيام بتوأمة مع الّدولة غير املسلمة في بلٍد ما بهدف تنفيذ هذا الحجب، 

وتعليم األهل على ذلك، بصفتها ناطقة ومتحّدثة باسم حقوق املسلمين. كما ُيحتكم إلى هذه 

ا ع زاع، ويمكن عرض املناقشة علنا
ّ
جنة عند الن

ّ
 من الل

ا
لى الهواء بين أصحاب رأي مختلف بدًل

 الفرقة والّنفور، شرط اًللتزام بحّق املسلمين على 
ّ

إنزال فيديوهات ردود متتالية، ًل تجلب إًل

بعضهم البعض والّتناصح.  وكذلك طلب حجب مواقع تدعو لإللحاد، ودعوة املسلمين لذلك،  

ا عن اإلسالم واملسلمين. والعكس صحيح تكافئ كّل   فترة من يقوم على خدمة الّدعوة ذودا

ات بلقاء تعاونّي إذا احتاج األمر ذلك.
ّ
 اإلسالمّية، وتقوم بتشبيك جهود هذه املحط

ط وغصب ممتلكات الغير من خالل الّتعّدي املباشر أو  -
ّ
سل

ّ
لم والت

ّ
ومنه فقه الّنفس وكرهها للظ

قة عند اإلنسان، لذا ي
ّ
جب إعادة الّضبط واملتابعة اًلختالس الخفّي ، قد أّدى إلى موت الث

، إلزالة الّنقمة التي تكبر في شعوب 
ا
ا وزكاة واملحاسبة لكّل ثقب في صندوق نفقات املسلمين وقفا

م كعمر رض ي هللا عنه وَعَدل، نام وارتاح وسعد وأِمن.
َ
 الّرعّية على مسؤوليها، ومن َحك

باب من خالل  -
ّ
اقة لدى الش

ّ
املقابالت والحوار الّدائم عّما ومنه فقه الّتجّدد، كإعادة جذب الط

أعجبهم وشّدهم إليه  في املواقع اإللكترونّية الّتابعة للّدول غير امللتزمة بقواعد اإلسالم ، ونحاول 

ته عند  باب فيشبع نفسه بما أحبَّ
ّ
م ُيطرح على الش

ّ
ْولبتها ضمن عمل منظ

َ
تجميع هذه األفكار وق

موعة فتيات ضمن دورة في لقاءات متتالية عن الّتمّيز اآلخرين ، وكان للباحثة تجربة قريبة مع مج

الذي يجدنه في كّل عبادة على حدة، والبحث عن هذا الّتمّيز في شريعتنا ضمن آيات القرآن 

ريفة، لنرى كم هي غنّية أمام افتقار القوانين املدنّية املتعّددة، 
ّ
الكريم والّسنن الّنبوّية الش

ا في الّنفوس. فنرّسخ بذلك العّزة بهذا الّدين  مجّددا

ربية، وفهم معنى أّن الغرس الذي ًل ُيسقى يذبل، وكم ذبلت أزهارنا من  -
ّ
ومنه فقه الّرعاية والت

أبناء وبنات بتركهم لسموم الحياة تسقيهم منها، ثّم جلسنا نبكي على األطالل.  فاملرحلة األولى 

ربية، ومعالم األسرة املسلمة، تبدأ بتعليم األهل عبر دورات إن فاتتهم دراسة املدرسة لقوا
ّ
عد الت

وحقوق وواجبات كّل فرد فيها، ومواطن الّسعادة بالتئام أفرادها، وتحقيق الغاية والهدف من 

ا، لتحقيق الّتوازن اًلجتماعّي عبر هذه الّنواة الحّية، وجعلها متجّددة  وجودها أسرة ًل أفرادا

ا.  تواكب الّتحديث دوما
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مع مالحظة الّتوّجه نحو حتمّية العمل الفردّي لتطويرها، أي أّن الّتمّيز    ومنه فقه صقل املهارات  -

 بهّمة صاحبه، ومعلوم أهّمّيته، ولكن ينبغي أن يكون في باب الّتمّيز له، ًل اإلعداد 
ّ

ى إًل
ّ
ًل يتجل

تقّل عن األّولّي املبدئّي، فلكّل الحّق في حسن الّتهيئة والخروج إلى مجتمع املسلمين عاّمة بدرجة ًل  

الجّيد جدا في أحواله، وتنمية قدراته ومهاراته وتوعيته وإرشاده، وتبقى درجة اًلمتياز رهن 

ا عند رّبه سبحانه، أّما 
قا
ّ
يل، فهي نفل تزيد العبد تأل

ّ
األفراد وقّوة إرادتهم، كما في صالة الل

ر عنها أو تفويتها 
ّ
 .الّصلوات ففرض ًل ينبغي لعبد مسلم الّتأخ

ا بعد ومنه فقه ا - ألنظمة العاملّية  على أّنها قوانين وضعّية قد تصيب أو تخطئ، والتي يتبّين عاما

عام عدم صالحّيتها وعدم قدرتها على سّد العجز وحاجات املجتمع، فيأتي دورنا لنعرض بنود 

ه الحّل الّدائم واملنفذ الوحيد والخالص املحّتم ملصارع البشرّية وآًلمها
ّ
  شريعة اإلسالم على أن

ر في ظهور قدرة  نظام  اقتصادّي 
ّ
من خالل اًلقتصاد واملشاريع اإلنمائّية، وألّن الّنتيجة تتأخ

عاملّي ما في تلبية حاجات البشرّية على الوجه املطلوب، فيكون تّياره خالل هذه الفترة قد جرف 

لّصفر في معه من املسلمين املندمجين مع تلك األنظمة، ما يحتاجون بعده للعودة إلى نقطة ا

ا.  شريعة اإلسالم والبناء مجّددا

ومنه فقه الّتطّور الّدائم الذي يحوجنا إليجاد لجنة متخّصصة مبدعة تقوم بالّتحديث  -

(update ريعة اإلسالمّية دون تغيير أحكامها، بل لتغيير طريقة عرض هذا
ّ
( كّل حين ملنهج الش

عرض مسرحّيات إسالمّية لألوًلد عديدة   ، وكان للباحثة تجربة ميدانّية من خاللاملنهج وتقديمه

على خشبات املسرح، وكتابة قصص إسالمّية لألوًلد أبطالها أوًلد الباحثة، وكان للقاء بين 

األوًلد املشتركين في مسابقة هذه القصص مع أبطالها األثر الكبير في ترسيخ مفهوم ما قرأوه، 

ل
ّ
ا معهم.حين جلسوا مع شخصّيات تجّسدت في القّصة  ثّم تمث  ت عيانا

بكة  -
ّ
ومنه فقه ملء الفراغ بما يناسب عقيدتنا، فبتنا نحتاج ملواقع ألعاب إسالمّية تغزو الش

ا، أو الهّدامة بتعليم العنف 
ا
 من األلعاب الفارغة هدف

ا
اإللكترونّية لجذب األوًلد نحوها، بدًل

رات أعما
ّ
ا لألوًلد أسمته مذك فل املسلم، وسوء الخلق، وكذلك قّدمت الباحثة كتابا

ّ
ل الط

ما أقدم على خلق حسن يضع 
ّ
فل بطريقة ملصقات ملّونة، كل

ّ
عرضت فيه األخالق اإلسالمّية للط

 وزن 
ا
ّيء، فيزن نهاية ملصق هذا الخلق في الورقة الفارغة حّتى تمتلئ، وكذلك يفعل مع الخلق الس ّ

 كل عمل ليصلح ويجّد أكثر في أخالقه. 
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غة العربّية وما  -
ّ
تواجهه اليوم من تحّولها إلى ما ُيسّمة بلغة اإلنترنت، بأحرف ًل ومنه فقه الل

غة العربّية على 
ّ
عرف جذورها، وتقويم هذ اًلعوجاج يكون باإلصرار على الّرّد بالل

ُ
ًلتينّية، وًل ت

ر فهم ما كتب بها باإلنكار املتواصل بغية إيجاد 
ّ
ه يتعذ

ّ
رسائل تلك الكتابة، واإليضاح الّدائم أن

غة، فهي سبيل ملحو معالم  حقل تنفير
ّ
منها بين كّتابها، وإبراز الخطورة ملن يستعمل هذه الل

ريقة بحّجة 
ّ
 والط

ّ
ا، فقد يتواجد من يتجّرأ على كتابة القرآن الكريم بهذا الخط ا فشيئا القرآن شيئا

 بها، فنكون قد قضينا على كتابنا
ّ

باب لم يعد يقرأ القرآن أو يستطيع فهم حروفه إًل
ّ
 أّن الش

غة العربّية عّزنا 
ّ
باب إن قلنا لهم أّن الل

ّ
ومنهجنا ودستور شريعتنا بأيدينا، وما ذاك إًل ألّن الش

وفخرنا قد ًل تصله الّرسالة واضحة، فيقول وما شأن اًلعتزاز بالكتابة والّتواصل عبر الهاتف، 

 فوجب الّتبيان بشكٍل أوضح. 

غة العربّية واًلن
ّ
غة لنطق وينبغي التّربية على حّب الل

ّ
تماء لها، فإّن أّول من يدخل في اإلسالم يحتاج لل

ا، فكيف نضّيعها ونبيعها ثم نبحث  هادتين، وقراءة القرآن، والّصالة ، تلك التي نمتلكها نحن أساسا
ّ
الش

 عنها لنشتريها، فحافظ يا مسلم على ملك عظيم، لغة القرآن، العربّية.

عوة، كعرض من قصص القرآن الكرم وأجزاء من الّسيرة ويمكن اًلستفادة من لغة اإلنترنت في الّد 

 قليل، هم املتابعون له 
ّ

ه ما آمن مع نوٍح إًل
ّ
ريفة بها، كقول أن

ّ
ومغّرِدو قريش ، (followers)الّنبوّية الش

م، وحاشاه، ساحر وشاعر، ومجنون. 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 (Tweeter)عبر تويتر مكة قالوا عن رسول هللا صل

غة العربّية  طغيان غيرها عليها أثناء املجالس بلسان غير عربّي  وًل مبين، فتغلب وكذا من فقه   -
ّ
الل

م 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 صل

ّ
ا نهي رسول ّللا  على الحوار، وهنا يدخل أيضا

ا
غة اإلنكليزّية مثال

ّ
الكلمات بالل

الث، أي يتحّدثان ويتركانه، فإّن تخاطب اًلثنين بلغ
ّ
ة أجنبّية، غير عن أن يتناجى اثنان دون الث

الث 
ّ
مفهومة للجالسين معهما، هو من باب عدم مناجاتهم في املجلس الواحد، وقد يكون هذا الث

ا.  املتروك مجموعة وليس فردا

 

خصّية املستجّدة كزواج املسيار، فسرعة املواصالت اليوم أحدثت زيارات  -
ّ

ومنه فقه األحوال الش

معه ما يسّمى من زواج املسيار، حيث تتنازل الّزوجة متعّددة ألكثر من بلد في وقت قصير أحدث  

عن بعض حقوقها في املبيت لبعد الّزوج عنها لفترة في بلد ثان، وتقتصر عالقتهما عند حضوره 

 لذلك البلد.
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كاء اًلجتماعّي والعاطفّي.  -
ّ
ومنه فقه املخالطة وحسن اًلستماع، وقد يسّمى في علم الّنفس بالذ

يخ من مجتمعه والّتبادل املستمّر في اآلراء والخبرات، واًلستماع ملشاكل فإّن قرب الّداعية وال
ّ
ش

الّناس، يجعل قلوبهم تصغي أكثر للمواعظ والّتوجيه، فالغياب الحاصل والقائم لسنوات في 

خص ّي واملحيط الّضّيق، 
ّ

ص حضوره الفعلي إًل على الّصعيد الش
ّ
دور الّدعاة في مجتمعهم وتقل

ؤوا لسّد الفجوة واألخذ بأيدي مجتمعاتنا إلى ما تحّبه نفوسهم، وإن فرغ دفع بغيرهم مّمن جا

 مضمونه من الخير والّنفع.

ا للّناس، متناسين ملك هللا سبحانه لها، فمن حّق كّل  -
ا
ومنه فقه الهجرة والتي جعلت األرض ملك

بلد حماية أراضيه لكثرة العدوان  عليه، ولكّن الّتضييق الحاصل ورفض إعطاء جنسّية بلٍد ما 

 في بالد غير مسلمة. وفيها أيضا 
ّ

ا كثرة للمغترب، أو لألب دون األّم، حرم البعض من الّسكن إًل

غة، حيث يسود الجهل ، ومثل واقعّي ألخت 
ّ
الّسفر لبعض البلدان فقط بقصد عرض الّدين والل

غة العربّية، وألزمت ابنها الّصغير 
ّ
في بلد غير عربّي اجتهدت ،حين فقد أبناء الجالّية الّتحّدث  بالل

ا، غة والقرآن الكريم معها بمجهود شخص ّي، وبمعّدل ساعة يوميًّ
ّ
ها وفاَق  بدراسة الل

َ
فكبر وفاق

رة لخادمة جاءت للمنزل، أو  ه في العربّية، فأين نحن اليوم من أجيال تتحّدث العربّية املكسَّ
َ
رفاق

غة العربّية ملستواها الحقيّقي كلغة أّمة، فتجلس في بلد عربّي 
ّ
اختيار مدرسة تتوانى عن رفع الل

سان أعجمّي. نعم نحن نحتاج لالنفتاح ًل للّتقّمص،
ّ
ا عند  والل فإّن أّول ما يباع ويطرح جانبا

ا لغة البلد املضيف، لكّن ثّمة دور يقع على عاتق  م حتما
ّ
غة، واملخالطة ستغّير وتعل

ّ
الهجرة هو الل

 اًلهل في الحفاظ على عربّية لسان أوًلدهم. 

ساء الّدينّية  برحالت ترفيهّية، أو عرض امل -
ّ
علومات ومنه فقه املواكبة واملالءمة، كدعم دروس الن

م. 
ّ
ح وتسعد وتعل ّية تروَّ

ّ
 بطريقة مسابقات مسل

ومنه فقه الّزمان  كربط الّدروس الّدينّية بما يّتصل بها من مكّونات الحياة، فإن كان الّدرس  -

ريعة اإلسالمّية على تسليط الّضوء عليه 
ّ
، يترافق معه ما حرصت الش

ا
الّدينّي في شهر رمضان مثال

ة مباشرة وهو صحة الّصائم وما يتناو  ل عند اإلفطار والّسحور، فيواكب الّدرس فقرة حيَّ

 أو 
ا

تفاعلّية من أخّصائّية تغذية مع الحاضرات، لتسألها عن الغذاء والّدواء ملرض ى كالّسكر مثال

ريعة اإلسالمّية لواقع املسلم بتفاصيل حياته.
ّ
 الكلى، تجّسد  فقه مواكبة الش

ريعة وتنبيه ومنه فقه الخطب واملواعظ، إذ غاب عن ك -
ّ
شرعّية الكثير من عكس الش

ّ
ّياتنا ال

ّ
ل

الّدعاة لفقه الواقع، فالجائع يحتاج أن يخطب اإلمام عن أحاديث الّصدقة واإلطعام، ًل 

أحاديث الجهاد. وًل يحتاج لسماع أحاديث تجّيشه نحو الجهاد في حين فقد العّدة من قّوة 
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يحييها، بل رّبما بما يضّرها ويفسدها، ويضعفها، وسالح ورباط الخيل. فكفانا حقن األّمة بما ًل 

 أو لرّبما يميتها.

زم، كما يحدث من إطالق توجيهات من حكم الّزوجين املختلفين، أو من لجنة   -
ّ

ومنه فقه الال

إصالح ذات البين دون فهم لشخصّية كّل منهما، والّنصائح التي تالئمه ويحتاجها، فوجب إشراك 

 إلصالح مع املرشد األسرّي.أخّصائّية نفس في جلسة ا

فكلمة فقه تعني الفهم للحياة الّدنيا واآلخرة من أجل الوصول للّسعادة الّدائمة واألبدّية بضماٍن 

غة العربّية وعالقتها  من هللا سبحانه إن نحن أخلصنا العبادة.
ّ
وهذا معنى كلمة فقه في الل

 باإلسالم.

 البحث نتائج 

 بمحتواه املساس دون  الحالّي، وعصرنا يتماش ى اإلسالم طرح في جديدة أساليب إيجاد على العمل •

رعيّ 
ّ
 . الش

 .اإلسالم عن مخاطبته عند إنسان لكّل  والقدرات والعمرّية، الّنفسّية الفروق مراعاة •

  الّتكنولوجّي، الّتطّور  مواكبة •
ا

 .الّدعوة نشر لخير توظيفه بل إباحّيته، على تركه أو رفضه، من بدًل

ا للمسلمين خاّصة تبليغه، في والّتدّرج بالّدين، اإلنسان التزام درجة في الّتبّصر •
ا
 .حديث

 .وعوام دعاة األصعدة، مختلف على الّتفرقة، وعدم للّتوّحد، املسلمين حاجة •

 وفهمه، الحكم تبليغ تضمن بطريقة املذاهب، اختالف عند سّيما ًل الفقهّية، الفتاوى  نشر ترتيب •

 .األحكام بتضارب املستفتي حيرة ًل

ّيات  حال  مرعاة •
ّ
رعّية  األحكام  تنفيذ  على  قدرتهم  فهم  لجهة  مسلم،  غير  بلد  في  املسلمة  األقل

ّ
 دون   الش

 .البلد بقوانين اًلصطدام

 .بينها فيما املسيرة لعدل وغيرها، اإللكترونّية، اإلسالمّية املواقع نزاع تفّض  عاملّية لجنة إيجاد •

شديد •
ّ
ا اإلسالمّية املؤّسسات تكون  أن على الت  من لغيرها والّضبط، األمانة في به يحتذى نموذجا

 .الدولّية اًلقتصادّية األنظمة

 على الّناس لتشجيع املجاعة وقت في اإلطعام كأحديث ، عليها لنعرضه مجتمعاتنا تحتاجه ما فهم •

 .الّصدقة

 البحث نتائج   آثار 

غة اإلسالم عالقة ترسيخ •
ّ
 .الفقهيّ  املنظور  من سّيما ًل وتبيانها، العربّية، بالل
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قهم الحياة، في حضارتهم مفتاح هي قوم كّل  لغة أّن  على الّتأكيد •
ّ
 .ساروا أينما وتأل

يه من تبدأ ما مجتمٍع  خسارة أّن  تبيان •
ّ
 .األمّ  لغته عن تخل

غة هذه أّن  إظهار •
ّ
وابت مم هي الل

ّ
  نلبث ًل فارقناها، إن مسلمين، لنكون  الّرئيسّية الث

ا
 زمنّية، فترة

  طالت، مهما
ّ

 .جذورنا إلينا لتعود إليها نعود أن إًل

ا الّسعي •  حلول  إيجاد وتأكيد اإلسالم، على طرقها وعرض املعاصرة، املسلمين حياة في للّنظر دائما

 .خالله من الحياة أساليب لصّحة تأييد أو فيه، ملشاكلها

 ومقترحات توصيات

غة بين دائم رابط إيجاد على والعمل العلمّي،  البحث في اًلستمرار •
ّ
 .اإلسالمّي  والّدين العربّية الل

 .الّسلبّيات ومعالجة اإليجابّيات، لترسيخ اإلسالمّي، الفقه خالل من املسلمين واقع توصيف •

غوّية للمعاني املعّمق الّتحليل •
ّ
ل  جديدة مفاهيم إلى لتقودنا للمفردات، واًلصطالحّية  الل  تؤّصِ

 .الواقع

ي تعني ًل والّتجديد الحداثة بأّن  اإلدراك •
ّ
ابتة، األسس عن الّتخل

ّ
 املناسب واستخراج تقليبها بل الث

 .الحال لواقع منها

ا  أّن   للعاّمة  الّتوضيح •    أحكامٌ   لها  ومعامالتهم  استخداماتهم  من  كثيرا
ٌ
 الّسؤال  يجب  عنها،  تنبثق  شرعّية

 .فيها الفقهاء حكم ومعرفة عنها،

نوازل  هذه تدرس فقهّية، ومجامع علمّي، بحث مراكز إيجاد •
ّ
 الّتجربة خالل من الواقع أرض على ال

غة وربطها واملشاهدة،
ّ
مَّ  ومن العربّية، بالل

َ
 .املستحدثة الفقه أنواع ضمن تبويبها ث

 اإلفتاء،  ودور   الجامعات  من  وكتب،  علمّية  أبحاث  ومراكز  فقهّية،  مجامع  لهكذا  مالّية  ميزانّية  تحديد •

 .املاّدي  الدعم وأبواب اًلسالمّية، واألوقاف الزكاة وبيوت

 شكر كلمة

  سبحانه هللا أشكر
ا

 .العلمّية الورقة هذه كتابة في لي توفيقه على أّوًل

كر
ّ
 .البحث ورقة إلنهائي صبرهم على وأوًلدي  وزوجي الكريمين، لوالدّي  الش

رعّية األكاديمّية دراستي ملتابعة الكرام وأساتذتي املحترمة الجنان جامعة أشكر
ّ
 .الش
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حاد العربّي، األدب بقسمها أندونيسيا، في الحكومّية ماًلنج جامعة أشكر
ّ
 هذا  على الّدوليّ  الجامعات وات

غة املؤتمر
ّ
 .والّنافع القّيم العربّية لل

 : املراجع

 .16ص ،2ط الّرياض، الّسالم، دار البخاري، صحيح ،1999 محّمد، إسماعيل، ابن

 مؤسسة بيروت، األرناؤوط، شعيب ،تحقيق حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،1999أحمد، حنبل، ابن

 .2ط الّرسالة،

كان، ابن
ّ
 .1ط بيروت، صادر، دار ، األعيان وفّيات ،1900 محمد، بن أحمد خل

 مكان، بال الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق ماجه، ابن سنن ،1975ماجه، بن محّمد ، القزويني يزيد ابن

راث إحياء دار
ّ
 .ط بال العربي، الت

 .1ط لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار األحكام، أصول  في اإلحكام ،1985 الدين، سيف اآلمدي،

-دمشق الرشد، وردة،دار محمد إعداد والتفريط، التجديد بين اًلجتهاد ،2002عصام، البشير،

 .ط بال لبنان،  اًليمان، بيروت،ومكتبة

رمذّي،
ّ
رمذّي، سنن ،2006عيس ى،  بن محّمد الت

ّ
 بيروت، العلمّية، الكتب دار  الّصحيح، الجامع وهو الت

 .2ط

 .ط ًل بيروت، العلمية، الكتب دار التعريفات، كتاب ،1995 علي، الجرجاني،

هبي،
ّ
 .1ط بيروت، العلمية، الكتب دار الّنبالء، أعالم سير. 2004 محمد، الذ

 .1ط بيروت، العلمية، الكتب دار الصحاح، مختار ،1990بكر، أبي بن محمد الرازي،

 .2ط بيروت، الرسالة، مؤسسة األصول، على الفروع تخريج.. 1977 الدين، شهاب الزنجاني،

 .1 ط بيروت، العلمية، الكتب دار الفقه، خزانة. 2005 الليث، أبو السمرقندي،

 ًل مصر، البابي، مصطفى مكتبة بيروت، الفكر، دار املحيط، القاموس ،1952 محّمد، الفيروزآبادي،

 .ط

 وهبة، مكتبة والسنة، القرآن ضوء في جديدة دراسة األولويات، فقه في ،1996يوسف، القرضاوي،

 .2ط بيروت، القاهرة،
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 دار بيروت، شيحا، خليل تحقيق الحّجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاج ،1994 الّدين، محيي الّنووّي،

 .1ط املعرفة،

 بيروت، اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد الضوابط، في دراسة األولويات، فقه ،1997محمد، الوكيلي،

 .1ط

ام ُدرر . 1991 علي، حيدر،
ّ
ة شرح الحك

ّ
 العلمية، الكتب دار بيروت، العلمية، الكتب دار األحكام، مجل

 .1ط بيروت،

واقع  اإللكترونّية امل

http://www.alsallaby.com/.   

online.com/-https://basaer  

http://www.alsallaby.com/articles/nasr/2.html   

&cid=1173695206568http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C  

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466  

www.almoslim.net  

http://www.alsallaby.com/
https://basaer-online.com/
http://www.alsallaby.com/articles/nasr/2.html
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695206568
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=4466
http://www.almoslim.net/


 

 

 الرواية السجنية العربية: املغرب نموذجا

 أنس بوسالم

  املغرب-الدار البيضاء  -عين الشق –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /  جامعة الحسن الثاني

 anassbou352@gmail.com  :البريد اإللكتروني
 

 

  

 مستخلص البحث

  التي عبرت عنها  السجن استعراض عذابات ة من خالل يقدم املقال دراسة للرواية السجنية املغربي

الرواية السجنية املغربية سواء مصادرة الحرية أو محو بشرية اإلنسان وسحق إنسانيته وتنميطها  

داخل منظومة السجن أو التعذيب بمختلف أشكاله، ثم استجالء متناقضات السجن )العزلة  

املقاومة،  يل، الضحية والجالد، االستسالم أوالتأه واالكتظاظ، الفوض ى والنظام، التدمير أو

)منذ  الرواية السجنية املغربية تطور اكتشاف الذات من جديد أو فقدانها(، وبعد ذلك تناول 

 ا. اتجاهاتهكذا و الستينات إلى اآلن( 

أدب   ،أدب السجون املغربي   الرواية السجنية العربية، ،املغربية  الرواية السجنية

 ، تجربة السجن في الرواية املغربية. العربيالسجون 
 الكلمات الرئيسية: 
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 املقدمة

هو نوع أدبي يصف فيه الكاتب تجربته الشخصية أو تجربة شخص آخر حينما يكون  أدب السجون 

  مقيدا في مكان ضد إرادته، مثل السجن أو اإلقامة الجبرية، ويمكن أن تكون األدبيات حول السجن، 

مختلف أدب السجون يمثل أو مكتوبة أثناء إقامة الكاتب في السجن، و  أو بعده، أو عن مرحلة قبله،

أفالم..( تعكس واقع الحياة اإلنسانية  قصائد، نصوص مسرحية، ، قصص،أشكال التعبير )روايات

 .اية أبرز شكل من أشكال هذا األدبوتعتبر الرو  داخل السجون،

من النقط األساسية من بينها سلب الحرية ومحو بشرية اإلنسان،  جملة املقال وضوعمخاطب ي

ودراسة السجن بوصفه عاملا بدنية والنفسية واإلنسانية واالجتماعية، وكذا مظاهر معاناة السجين ال

للمتناقضات واألضداد بامتياز، ولعلها مفارقة وجودية كون أصغر الفضاءات )الزنازين( هي التي 

جربة املغربية كنموذج الت ل االعترافات واألحالم، وقد اخترناأنتجت أرحب التخيالت والذكريات وأطو 

تتمحور اإلشكالية حول التساؤل املركزي التالي: إلى أي حد و هذا  ة.العربية السجنية لدراسة الرواي

عن التجربة اإلنسانية الخاصة بكتاب هذه العربية وتحديدا املغربية  السجنية الرواية - وبنجاح - تعبر 

 ؟ الروايات من املعتقلين السياسيين

نزیه أبو نضال من  نذكرمن خالل الروایة العربية، أدب السجون األوائل الذین تبنوا دراسة من 

السجن "، وسمر روحي الفیصل من خالل كتابه1981" الذي صدر سنة أدب السجون خالل كتابه "

 .1983السیاس ي في الروایة العربیة" الصادر سنة 

الحادة التي تواجه الحرية السياسية في العالم العربي، من سلطت الرواية العربية الضوء على األزمة 

خالل رصدها لواقع تلك األزمة، وتجسيدها في مشكالت األبطال الروائيين، العامة والخاصة، فصورت 

، 1998)عطية،  حصار ومطاردة وتعذيب هؤالء األشخاص عبر تناولها حياة السجن كنقيض للحرية

 .(27ص 

 منهج أو طريقة البحث

م االستناد في البحث على مجموعة من املناهج التي ال تتعارض فيما بينها، وإنما تتكامل ويعزز ت

وعلى بعض مناهج النقد األدبي حسب ما  ،املنهج التحليليعلى بعضها اآلخر، وهكذا تم االعتماد 

 استحضار معمنهج علم النفس االجتماعي، كما تمت االستعانة ب تقتضيه الحاجة والنص املدروس،

 النظرية املختلفة ذات الصلة باملوضوع. الطروحات
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 :عرض النتائج واملناقشة

 الرواية السجنية املغربية وعذابات السجن -أوال

 الحريةمصادرة  -1

الحرية، ومن األمثلة التي نسوقها في هذا الصدد عمل  قضية مصادرة تناولتالتجارب التي  نوعتت

 2000جواد مديدش "الغرفة املظلمة أو درب موالي الشريف" الذي ظهر أّول مّرة بالفرنسية عام 

ر األشهر ، حيث تحدث في الفصل الثاني من عمله عن حكاية جهنمية، هي مدا2002وبالعربية عام 

الذي تم فيها   الثمانية التي أمضاها صاحب العمل في درب موالي الشريف )الغرفة السوداء(

االستنطاق والتعذيب، وقد برع صاحب العمل في تصوير "نفق" درب موالي الشريف... حيث العصابة 

لذين يحاصرون التي ال تفارق العين واألصفاد التي ال تفارق اليد، وحيث "الحّجاج غير اآلدميين" ا

الذات التي ال تملك، في سياق الحفاظ على "الكينونة السجنية"، هوامش كثيرة من غير هامش 

من أن يصل ما بين مشاهد ووقائع قد تمكن السارد أن  الحقالقمل. و  املرحاض وأداء الصالة واصطياد

ه في إطار من السخرية التي ال يملك املعتقل أي سالح من 
ّ
  غير سالحها.كثيرة، وذلك كل

 السجن منظومة ا داخلوتنميطهبشرية اإلنسان سحق  -2

من األعمال التي تطرقت ملسألة محو بشرية اإلنسان وتنميطه ما كتبه معتقلو سجن تازمامارت 

الرهيب باملغرب. وفي هذا السياق يتحدث الضابط واملعتقل السابق بهذا السجن محمد الرايس عن 

، فيقول: "بعد أن أخذوا بصماتنا جاء دور املصور الذي وضع على مسألة استبدال السجين برقم

، أي رقم زنزانتي بعد أن أنهى عمله دفعني بقوة نحو الباب وقال: )من اآلن 14صدري لوحة تحمل رقم 

كانظن عندي اسميتي "(. غضبت ملثل هذه املعاملة فأجبته على الفور: 14فصاعدا أصبح اسمك 

 هي لدي إسم، فالحافلة وحدها أنه " )تعبير بالعامية املغربية يعني: "أظنأرقاموالطوبيس وحدو عندو 

سنة من الوجود،  32. انتهت املماحكة مع إغالق الباب الحديدي خلفي. هكذا بعد التي تحمل أرقاما(

د . يا لها من إهانة للبشرية ولكرامة اإلنسان... لق14فقدت وبكل بساطة، اسمي ألن زنزانتي تحمل رقم 

 .(112، ص 2013)الرايس،  في نظر الحراس" 14أصبحت، شئت أم أبيت، مجرد الرقم 

منع ،منع الزيارة،العزلة )السجن االنفرادي(،التعذيب بمختلف أشكاله: التعذيب البدني -3

 سوء التغذية... ،التريض

عُتبر معتقل تازمامارت
ُ
آلة للتعذيب والقتل التدريجي، وهو يقع في منطقة  –في حد ذاته  –باملغرب  ا

كيلومترا من  20قروية وعرة املسالك، تتبع مدينة الرشيدية في الجنوب الشرقي للمغرب، على بعد 
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زنزانة موزعة على بنايتين )أ( و)ب(. وكل زنزانة كانت عبارة عن علبة  58مدينة الريش، وقد ضم املعتقل 

وعرضها متران وعلوها أربعة أمتار. في حالة ظالم دائم، حيث ال تتم  مستطيلة، طولها ثالثة أمتار

 .التهوية إال من خالل ثقوب صغيرة تسمح بتسرب أشعة باهتة

بحدثين كبيرين هزا النظام السياس ي  – 1973غشت  7 الذي فتح في –يرتبط بناء معتقل تازمامارت 

كريين، استهدفا اإلطاحة بامللك الحسن الثاني: املغربي بداية السبعينيات، ويتعلق األمر بانقالبين عس 

باستهداف طائرة  1972بمهاجمة القصر امللكي للصخيرات، والثاني في غشت  1971 األول في يوليوز 

 .امللك والذي نجا بأعجوبة

كانت مجموعة املدانين باملشاركة في االنقالبين تمض ي عقوبة عادية في سجن عسكري بمدينة 

تخذ قرار باختطاف الضباط املعتقلين ونقلهم سرا إلى مطار الرشيدية، ثم إلى القنيطرة، قبل أن ي

 .سجن سري رهيب يوجد في منطقة نائية باألطلس في منطقة الرشيدية

ضابطا عاشوا في ما يشبه مقبرة بحسب روايات الناجين من املعتقل.  58استقبلت زنازين املعتقل 

 1973بين عاما )ما  18منهم من صمدوا بإرادة الحياة  28 وعند اتخاذ قرار اإلفراج عن السجناء كان

 .بينما قض ى اآلخرون في محنة البرد القارس والجوع واملرض والعزلة (1991و

تفيد يوميات السجن التي وثقها عدد من الناجين أن نية القائمين كانت تتجه إلى جعل تازمامارت 

سباب الحياة، والتواصل مع الخارج، غير أنه مع مكانا للموت البطيء، حيث قطعت عن املعتقلين كل أ

في اتجاه الكشف عن مصير  تسرب قصة املعتقل، تنامى الضغط اإلعالمي والحقوقي من خارج املغرب

 .1991أكتوبر عام  23املختطفين واملعتقلين، فجاء اإلفراج عمن تبقى في السجن في 

 ي ن التعذيب عن طريق اإلخفاء القسر ي عيعتبر هذا املعتقل أحد أبرز األمثلة في العالم العرب

العزلة )السجن االنفرادي( ومنع الزيارة والتريض وسوء التغذية واإلهمال الطبي...، حيث ظلت عائالت و 

املعتقلين، ولسنوات،ال تدري شيئا عن أقاربهم من املعتقلين، هل هم على قيد الحياة أو أموات أو في أي 

األوضاع إلى وفاة نصف املعتقلين تقريبا، وبعضهم قبل أن يدركه األجل سجن هم...، وقد أدت هذه 

فقد عقله من شدة الوحدة والعزلة واليأس من الخروج، هذا إضافة إلى تشييد هذا املعتقل السري في 

منطقة صحراوية قارية جنوب شرق املغرب، حيث يصفه أحد نزالئه،ممن كتب لهم الخروج منه على 

ايس، يصفه قائال: "في الصيف كانت زنازننا عبارة عن أفران. في لضابط محمد الرّ قيد الحياة، وهو ا

الشتاء كان التنفس يصعب ونكاد نختنق بفعل الرطوبة. مرت ستة أشهر، ونحن على هذه الحال، فبدأ 

أحد رفاقنا الذي لم يتحمل هذه املعاناة يفقد صوابه ويهذي. كانت الظلمة تزيد من مخاوفه ووساوسه 
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عزلة تفتك بأعماقه. وتدرج حمقه بفعل االستيهامات والتهيؤات. بدأ يعتقد أنه ليس وحيدا في وال

الزنزانة ويتخيل أشياء ال تصدق... هذا الرفيق هو الليوتنان محمد بن شمس ي... ذات ليلة صرخ طويال، 

ملقى على وتوسل إلى أمه لتنقذه، ثم صمت فجأة في يوم الغد فتح الحراس زنزانته، فوجدوه ميتا 

نقل الحراس ما حدث إلى املدير، فأمرهم بدفنه فورا في الساحة القاحلة  األرض وسط بركة ماء عاريا...

للمعتقل، فوارى جثمانه الثرى بدون غسل أو كفن أو صالة جنازة أو طقوس دينية أخرى. أقبر كما 

لى زنزانته وحملوه، ثم تقبر الكالب املسعورة. كانت الساعة العاشرة صباحا عندما دخل الحراس إ

وضعوه في غطائه املتسخ املبقع بالفضالت، ثم حملوه إلى الخارج.. سمعنا صرير النقالة )برويط( وهي 

 (.123 – 122، ص 2013)الرايس،  تنقل الجير وتفرغ فوق جثمانه"

ويتحدث الرايس عن اإلهمال الطبي املتعمد بمعتقل تازمامارت واملفض ي إلى املوت، فيقول: 

صاحبنا كينات الذي كان يشكو كثيرا من آالم في معدته، سقط مريضا ولزم بالطته )عوض فراشه( "و 

مجبرا بفعل اإلنهاك. قل غذاؤه إلى أن توقف تماما بعد أن فقد الشهية، تال ذلك نزيف حاد رهيب، 

رفض  فبصق الدم من فمه وخرج من مؤخرته أيضا، أراه للحراس ليخبروا املدير غير أن هذا األخير

أو تمتيعه بالعالج. طلب من الحراس أن يساعدوه فجابهوه بالالمباالة. توسل إليهم،      إعطاءه أي دواء 

فصموا آذانهم، مرت األيام وزادت اآلالم حدة ونزف الدم: ال دواء أو حتى أعشاب لتهدئة آالمه أو كالم 

الزنزانة وبيده مصباح كهربائي  جميل يجبر الخاطر ويواس ي الروح. وكل صباح كان الحارس يدخل إلى

ليتأكد إن كان ال يزال على قيد الحياة، جر كينات آالمه مدة أربعة أشهر بال أدنى مساعدة، ويوما عن 

ى أبيه أو أمه عندما يوم كان يغرق في بركة املوت اآلسنة يئن بال صراخ أو بكاء. الشك أنه كان ينادي عل

، وظلت نداءاته بال جواب، إلى أن انطفأت روحه يوم فاتح دجنبر أو ينادي على زوجته      يشتد هذيانه

 (.130، ص 2013)الرايس،  في جو ثلجي بارد" 1974

كما ذكر الرايس تجربة السجين الذي قتله املرحاض، والذي انسدت مواسيره، ولم ينقل إلى غرفة 

س. فزع العيدي عندما أخرى رغم توسالت السجين، فظل يسعل ويبصق الدم الذي لم يكترث له الحرا

تيقن بإصابته بالسل وبدأ الجنون يتسلل إليه شيئا فشيئا. صرخ، بكى... وقبل أسبوع من وفاته أصابته 

فبراير  20حمى هذيانية وهّده التعب، فما عاد قادرا على الصراخ أو األنين وظل صموتا إلى حدود 

، ص 2013)الرايس،  شروط املعروفة"، فخر صريعا وأسلم الروح لباريها في صمت، فدفن في ال1978

156.) 
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"، 10ويتحدث الضابط أحمد املرزوقي في روايته وسيرته التوثيقية الشهيرة: "تازمامارت، الزنزانة 

وهو رفيق الرايس في تازمامارت، يتحدث عن مشكلة املراحيض وقضاء الحاجة، فيقول: "قنوات 

نضطر في كثير من األحيان الستعمال أيدينا  الصرف الصحي كانت كلها ضيقة، وقد رأينا أننا كنا

لصرف نفاياتنا كلما قضينا حاجتنا. وهكذا سقط لغالو )هذا غير قتيل املرحاض املذكور سابقا( في 

املحذور، وأصبح كلما أراد التغوط كلفه األمر جهدا باهظا وعناء كبيرا. كيف ال وقد كانت الفظاعة 

أن يتغوطوا في صحونهم، ثم يصبو على  –االت القبض وهم في ح –أحيانا تدفع بعض األصدقاء 

 نفاياتهم املاء ويفتتوها بأصابعهم، حتى إذا ما النت رموا بها في املرحاض ليتقوا شر اختناق القناة"

 (.213، ص 2012)املرزوقي، 

تنه "تبوريدتها" )رقصتها(، حيث توفي السارجان وعن سوء التغذية يقول الرايس: "كما أن املوت لم 

، أي بعد ثالثة أيام على وفاة أبو املعقول، وقد أقعده التهاب معوي 1978أبريل  24تهامي أبونس ي يوم 

         وعانى أيما معاناة إلى أن وافاه األجل ودفن بجوار رفاقه الذين توفي أغلبهم نتيجة التهاب في املعدة 

ن السبب وراء هذا يكمن في سوء التغذية املتجلي في لب الخبز اللصيق والنتن تفوح منه أو األمعاء. كا

 رائحة التعفن، إلى درجة أننا كنا نجد أنفسنا مكرهين على كشطه وترك القشرة تجف قليال قبل أكلها"

 ساق الرايس قصة سماها "وجبة الفئران"، يومها الحظ الكابورال كما (.158، ص 3201، )الرايس

لهبوب الذي كان يوزع وجباتنا، وجود جرذ )طوبة( ضخمة في الطنجرة... كان هذا القارض مطهيا جيدا 

وزغبه يطفو فوق سطح الطعام، اندهش النادل وأسقط في يده فانتشلها بمغرفته وطّوح بها في 

)الرايس، " الكولوار، ثم واصل عمله بكل هدوء. التهمنا وجبتنا بشهية، دون عسر في الهضم أو القيء

 وفيما يخص اإلضاءة أشار الرايس إلى استعمال املرايا الصغيرة التي تأتي بالضوء (.158، ص 2013

  (.162، ص 2013)الرايس، 

)الرايس،  ونتيجة الحرمان الجنس ي الذي تعرض له هؤالء على مر سنوات اضطروا إلى االستمناء

تازمامارت،  يروي تجربة املعتقل عزيز بنبين بسجنأما الطاهر بنجلون حينما  (.180 - 176، ص 2013

فيقول على لسان األخير: "لم أسع ألن أعرف كيف يتدبر اآلخرون أمر ذكرهم، أنا، من جتهي، كنت قد 

سويت املسألة منذ اليوم الثالث لحلولي في الحفرة. فكما قررت أنني بال عائلة، بال خطيبة، بال ماض، 

خارجي، وبالتالي حرمت عل نفس ي كل رغبة، وكل إيحاء بها، لم أستخدم قررت أال أفكر في العالم ال

)بنجلون، ذكري إال للتبول، وما تبقى من الوقت يبقى باردا، حتى إني لم أكن أرى أحالما جنسية"

 .(220، ص 2002
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وأمام التضييق الذي تعرضوا له في الكالم والحديث خصوصا في املواضيع السياسية التي تهمهم 

ين، اختلق هؤالء لغة خاصة يقول عنها الرايس: "والبد ملن أراد فك رموز لغتنا أن يتوفر على كمعتقل

كان هو  –مثال  –شبكة لذلك"، ومن ذلك أنهم وضعوا لفرد من أفراد طاقم السجن لقبا فاملدير 

، كما نجد أحمد املرزوقي رفيق الرايس في "الجحيم" (223، ص 2013)الرايس،  "صاحب الشبشب"

 .(172 – 167، ص 2012)املرزوقي،  صص قسما من سيرته التوثيقية ملا سماه بـ"اللغة التزمامارتية"يخ

ونتيجة الجحيم الذي عاشه هؤالء نجد عبد الرحيم حزل يعنون النسخة املترجمة إلى العربية من 

"تازماموت" تركيب بين"الزمت" ، وعبارة  Tazmamart  بـ"تازماموت" وليس تازمامارت   رواية عزيز بنبين

)أي الضيق الشديد في الدارجة املغربية والناجم عن ظروف مناخية قاسية، وهنا للداللة على موقع 

تازمامارت الصحراوي والقاري جنوب شرق املغرب(،إضافة إلى تضمنها كلمة املوت، وفي هذا السياق 

استبدت بنا األحالم املنذرة، وباتت البومة يقول بنبين: استمر املوت يوقع فينا ضرباته القاصمة، و 

 ،125 ،111، ص 2011)بنبين،  تصر على العودة كل مساء لتذكرنا بأن الحصاد كان ال يزال في أوله"

127، 137.) 

الثالجة طوال  –وتأكيدا لهذا الوصف يقول أحمد املرزوقي: "لقد تحملنا البرد القارس في الزنزانة 

ا إلى حد اإلغماء أحيانا من فرط الحرارة وقلة املاء والتهوية وطغيان الروائح شهور ونحن عراة.. واختنقن

الكريهة في الصيف. وتمزقت أحشاؤنا بمناشير الجوع املروع ما يقرب من خمس قرن من الزمن. 

)املرزوقي،  وتعرضت أجسام بعضنا إلى نهش العقارب وجحافل الحشرات التي عاشت معنا في الظالم"

 .(211، ص 2012

 للمتناقضات مكانالسجن  -نياثا

املكان عنصرا رئیسا في العمل الروائي ال تقوم الروایة بمعزل عنه، بل هو بنیة أساسیة محركة  تبریع

لبنیات أخرى، وسنقف في هذه الدراسة عند بنیة السجن، وهي بنیة تمتلك خصوصیتها من حیث 

الشكل والتأثير، فالسجن هو نقطة انتقال السجين من عالم الحریة والذات إلى عالم ثان تحكمه 

قائال  "یرتكز دوره  –بنیة السجن  –اللتزامات واملحظورات، ویشير میشيل فوكو إلى دور هذه البنیة  ا

حیث ینتقل السجين إلى عالم  (،23، ص 1990)فوكو،  املفترض، أو املطلوب كجهاز لتغیير األفراد"

هیمنة الجالد، یخلو من أبسط أشكال الحریة، تتالش ى داخل هذه البنیة إنسانیة السجين تحت 

 .وتعسف السلطة وثقل الزمن
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حيزا من خطاب الروایة السجنیة العاملیة والعربیة على حد  –بنیة السجن – تشغل هذه البنیة 

سواء، وقد جعل العدید من الروائیين بنیة السجن محورا رئیسا في روایاتهم، إذ جعلوا من وصف ألوان 

 .ممتعا ومؤملا في آن واحدالتعذیب، والحرمان من الحریة متنا روائیا 

واملثقفون هم أكثر األفراد تعرضا للقمع والسجن بسبب تبنيهم مواقف معارضة لجهة ما في الجدال 

السیاس ي أو معارضتهم لسیاسة السلطة الحاكمة، ولذلك فهم أكثر الناس قدرة على التعبير عن معاناة 

والسجين  –التي یواجهها السجين السیاس ي  وعلى الرغم من املعاناة .السجين خاصة إذا كانوا مبدعين

في سجون الطغاة وحكومات االستبداد، فإن املعایشة الیومیة للقهر  –السیاس ي املثقف خاصة 

والتعذیب والقسوة في ظل حكومات مستبدة ال تعرف الرحمة وتمارس شتى أنواع التسلط والعذاب 

تماسكة، تسجلها اللحظات التأملیة التي بحق السجين، تنتج أعماال إبداعیة متميزة ذات بنیات م

یحیاها السجين من خالل فقدان الحریة وصنوف العذاب املسلطة علیه، فالكثير من اإلبداعات ولیدة 

 .عتمة األقبیة وظالم الزنازین، وقد جرت أحداثها خلف القضبان الحدیدیة

 كتظاظاالو  مكان يجمع بين العزلة ن السج  -1

بالضرورة أن تكون بيولوجية مادية، فقد تكون نفسية أيضا، وهذا ما حدث إن العزلة ليست 

 لنزالء سجن تازمامارت، خصوصا من سجلوا تجاربهم في روايات )أحمد املرزوقي، محمد الرايس...(

من خالل طابع املفارقات والتناقضات التي عاشها البطل اإلشكالي في كل روایة، والتي تميز عالم 

وما یميزه من عذاب وقهر وسلب للحریة والطموح لحیاة أفضل وعالم أحسن یقوم  السجن السیاس ي،

على الحق والعدالة والحریة ومن خالل العزلة التي عاشها كل بطل من أبطال روايات أدب السجون 

خلقت هوة عمیقة بين البطل اإلشكالي املتأزم نفسیا واملعذب جسدیا والعالم الذي یعیشه والعالم 

  .إلیه مما ولد في أعماقه حالة من االغتراب الذي یطمح

 والتأهيل السجن فضاء يجمع بين الفوض ى والنظام، بين التدمير   -2

بتازمامارت ونزالئه قائال: "تازمامارت في  – 2009في شهادته املخيفة الصادرة سنة  –يعّرف بنبين 

ل، ليسوا سوى رجال رموا في عالم البدء رجال. أحياء وأموات، مالئكة وشياطين، حكماء ومجانين، رجا

بلغ فيها الرعب والتطرف حد االبتذال. وأود االحتفاء بهؤالء الرجال، لهؤالء الذين لم يعودوا بيننا ليرووا 

آالمهم ومسراتهم، وندمهم وآمالهم. أريد أن أروي بكل صدق ممكن كيف عاشوا، وكيف ماتوا، وأن 

 .(63، ص 2011)بنبين،  أذكر ذلك كما عشته"

 يجمع بين الضحية والجالد مكانالسجن  -3
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السلطة ینشأ الصراع بين الطرفين، إخضاع السلطة وترویض عقل /من خالل ثنائية السجين

السجين إلدارة السجن، ومنه إخضاعه لسیاسة السلطة واالعتراف وما یقابله من صمود السجين 

" )حجازي، وأداة ممارسة سطوته وهیمنتهألعوبة الجالد فيوجه هذه السلطة، وكأن جسد السجين: "

، ومقابل ذلك، ابتدع الضحية قاموسا خاصا لتسمية الجالد، وفي هذا السياق (134، ص 2006

"الغرفة السوداء" لجواد مديدش جانبا من السخرية تبدى في تسمية الجالدين، حيث  تضمنت رواية

 و" )يعني: الشخص ذو األفعال الصبيانية(  هوش"نجد "البر  
 
 اد" و"الحاج نونورس".وّ الهيش" و"الحاج الق

غير أن السجان املباشر القابع قرب الضحية في السجن ال يكون دائما جالدا، فقد يعطف  

أحمد املرزوقي املعتقل بسجن تازمامارت الرهيب باملغرب  –مثال  –ويتضامن مع السجين، وهذا ما دعا 

إلى حد  –"، والذين تعاطفوا 10الزنزانة  -ايته "تازمامارتيصف هذا النوع من السجانين بـ"املالئكة في رو 

 مع املعتقلين، ونقل بعضهم رسائلهم إلى أهاليهم الذين يجهلون تماما مصيرهم أو أين هم. –ما 

ويحكي عزيز بنبين في رواية "تازماموت" أن جاءه هو ورفيق آخر له في املعتقل "حارسان باكيين 

ينقال إلى مكان آخر، فاستجيب إلى طلبهما بصفة استثنائية. فقد كانت العادة يطلبان الصفح. وطلبا أن 

، ص 2011)بنبين،  أال يسمح للحراس بمغادرة تازمامارت، فقد حكم عليهم بمرافقتنا إلى نهاية الرحلة"

127.) 

 التعذيب مقاومةو  الصمود أو اكتساب القدرة على واالستسالم االنهيار   إمكانية -4

رواية "كان وأخواتها" للروائي املغربي عبد القادر الشاوي أحد أبرز األعمال العربية، التي تطرقت  عدت

ملأساة انهيار املعتقلين السياسيين واستسالمهم إلرادة السجان والجالد والسلطة الحاكمة، وطلبهم 

جعل هذه الرواية  وهو ما العفو منها، بل وتملص البعض من انتمائه السياس ي طلبا إلطالق السراح،

تعتبر نقدا للتيار اليساري من الداخل على اعتبار االنتماء السياس ي اليساري للشاوي، إضافة إلى كون 

على التجربة على اعتبار أن صاحبها  أحد الذين عاشوها  –إلى حد بعيد  –الرواية شهادة حية وواقعية 

، وقد آخذ 1989و  1974الفترة ما بين  بصفته معتقال بسجن درب موالي الشريف بالدار البيضاء في

لم يأخذ بعين   –باملقابل  –البعض من رفاق الرجل اختزاله الرواية في الجانب السلبي للتجربة، وأنه 

االعتبار النقص البشري الطبيعي الذي قد يعتري أي تجربة إنسانية قاسية كتجربة االعتقال السياس ي 

. برنامج 2020)الشاوي.  ا الروائي في أحد اللقاءات التليفزيونيةوعذاباته النفسية والبدنية، ويعترف هذ

أن ما كتبه من   (https://www.youtube.com/watch?v=hclPIplDtkIقناة الجزيرة.  –خارج النص 

نقد ذاتي للبيت الداخلي لليسار يصدق عليه قبل أن يصدق على اآلخرين، كما تناولت هذه الرواية 

https://www.youtube.com/watch?v=hclPIplDtkI
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بعض مظاهر النضال داخل املعتقل مثل اإلضراب املفتوح عن الطعام الذي خاضه مناضلو منظمة 

 .1977"إلى األمام" سنة 

كبيرا من  اوالعربية عموما قد فقدت جزءأن بعض الكتابات السجنية املغربية  قد يرى البعضو 

ل بهم وانتهك 
ّ
بريقها وصدقيتها نتيجة توافق أصحابها مع نفس النظام السياس ي الذي اعتقلهم ونك

حقوقهم، فباعوا ماضيهم النضالي مقابل تعويضات مالية أو مناصب أو امتيازات زائلة، وأعطوا 

 العام للجالد وليس املعنى املباشر  له املرتبطجالدهم شرعية جديدة، ونقصد هنا املفهوم السياس ي 

أنفسهم    –باملقابل   –، وبذلك خسروا هم لاملعتقالسّجان املوجود  مع الضحية داخل ب فقط

العربي: هل هو و  ف املغربيجربة االعتقال محكا حقيقيا للمثقوقضيتهم  وإبداعهم األدبي، ولهذا كانت ت

على قناعة حقيقية بما يؤمن به أو بمرجعيته اإليديولوجية، أم أنه بمجرد ما تعرض ملثل هذه التجربة 

املريرة وأطلق سراحه غير  بوصلته لالتجاه املعاكس؟ فإن كان من النوع األول غالبا ما تكون كتابته 

في الغالب   –نف الثاني جاءت كتابته السجنية صادقة ومقنعة ومؤثرة ومبدعة... وإن ثبت أنه من الص

 متكلفة متصنعة متكسبة وغير مبدعة. –

وباملقابل، فإن عمل جواد مديدش "الغرفة السوداء" يسعفنا إلى أن نستخلص آفاق املقاومة. تلك 

املقاومة التي تصل ما بين فعل التذكر وسالح الضحك والسخرية. وعلى املستوى األول، واستطرادا، 

الحياة بأكملها ال تعدو أن تكون ذاكرة ضد النسيان أو كما قال ميالن كونديرا: "إن صراع اإلنسان فإن 

في الحياة هو صراع الذاكرة ضد النسيان". وليس من شك في أنه داخل السجن تغدو للذاكرة نكهة 

ي. وكما قال أخرى ونبرة مغايرة، وخصوصا في املنظور الذي يقرن الذاكرة بفعل التذكر بمعناه الحّد 

الفيلسوف نيتشه: "نحن ال نتحرر إال من خالل التذكر"، مما يضاعف من دالالت التذكـر داخل 

  السجن الذي تتعطل فيه الحياة.

كما أن العمل يتميز بنوع من النقد الذاتي للتجربة، من حيث هي تجربة واقعية، وفي فترة كان يندر 

يء باإلشارات واألحكام التي بموجبها ال يدع أّي مجال للشك فيها أن ُيتخذ مثل هذا املوقف. والعمل مل

د بدءا من نص االستهالل. بل إن 
ّ
. وهو ما يتأك

ّ
بمفارقته للتجربة واعتزالها، ودون شماتة أو تشف

التأكيد على املوقف بلغ حد التكرار الداللي في العمل. غير أن موقفه هذا لم يكن يفيد أي نوع من 

أو التسفيه للتجربة. ومن الجلي أن النقد الذاتي ال يعني التنكر للمرحلة وال التبرؤ التخاذل أو التنازل 

منها أو حتى القول بأن ما حصل فيها كان يرتبط بها. فاالعتقال ال يزال يلقي بظالله وكوابيسه 

ت في وجروحه... ما يجعل من املرحلة، ورغم منحاها اإليديولوجي الزاعق، "سؤاال" ال يخلو من امتدادا



 المؤتمرالدوليعناللغةالعربيةوآدابهاوتعليمها 

1(1), (2021), 841-857 851 

الحاضر. وكما أن النقد الذاتي ال يعفي الدولة من تحمل مسؤولية ما جرى. إضافة إلى أن ما حصل كان 

ال يقتض ي جميع تلك األحكام القاسية. ولذلك فإن نص "ما بعد االعتقال" الذي ذّيـل به جواد مديدش 

له صاحبه إلى عمله، والذي فارق فيه منطق الشهادة، هو بمثابة موقف أو جواب سعى من خال

اإلسهام في مسألة "الصفح والنسيان". ومن هذه الناحية، فهو يؤكد أن نسيان املاض ي ليس باألمر 

 (.188، ص 2002)مديدش،  الهّين وأحرى أن يكون بتعمد ذلك النسيان

فنقده الذاتي قرين عدم النسيان... وقرين طموح تحميل الدولة مسؤولية ما جرى؟ وهنا يكمن 

ملغرب وجنوب إفريقيا مثال... وعلى األقل من ناحية تقديم الجالدين للعدالة وتقديم هؤالء الفرق بين ا

اعتذارهم الرمزي والعلني للضحايا. غير أنه ال ينبغي التغافل، وفي مثل هذه الحال، عن أن ما جرى في 

تراف باملجموعات "بلد نيلسون مانديال" كان محكوما بـ"تحّول سياس ي" وازن وراجح. ومهما كان فإن االع

التي كانت ضحية النظام الزم وضروري في مثل هذا السياق التاريخي، وبدونه ال يمكن إعادة ترتيب 

عالقة الدولة باملجتمع ككل، بل إن انتفاء هذا االعتراف ال يمكن إال أن يفض ي إلى "باتولوجيا أخرى في 

 .ل املؤّرخ الفرنس ي فرانسوا دوسالذاكرة، وهي ذاكرة املاض ي الذي ال يريد أن يمض ي" كما يقو 

يسوق أحمد املرزوقي تجربة أسطورية الكتساب القدرة على مقاومة ألم التعذيب لسنوات طوال، 

جحيم عذاب  –في حد ذاته  –وال نقصد هنا تعذيبا مباشرا بالسياط، فمعتقل تازمامارت 

.(. هذه التجربة تخص الضابط )الزنزانة/التهوية/اإلضاءة/التغذية/املناخ القاري/امللبس/املشرب..

: "ومع 10. يقول صاحب الزنزانة 2"محمد لغالو" أحد رفاق املرزوقي في املعتقل ونزيل الزنزانة رقم 

مرور األيام والسنين، أصابه )لغالو( البرد تدريجيا بتشنج في ركبتيه وحوضه وعموده الفقري، استحال 

هذه املحنة الكبيرة ظل محمد لغالو كما هو ال ينال  معه املش ي أو الحركة إال بواسطة مكنستين. ورغم

من صموده برد أو جوع أو وجع...وهكذا شرعت عضالته ال تطاوعه منذرة بحلول الشلل املؤكد. 

فأصبح ال يقوى على الجلوس على حافة الدكة إال بعناء شديد... واستحال عليه الذهاب إلى املرحاض، 

غالو أن يصمد مدة طويلة على هذا املفجع الرهيب بينما فشرع يقض ي حاجته في فراشه...كيف لل

أصحاب النعيم والرخاء يموتون سراعا كالذباب في عيادات باريس ولندن الباذخة؟... وفي هذه املدة 

كلها كان لغالو مسجيا على جنبه األيسر، فريسة لشلل تام لم يرحم سوى ذراعه األيمن... وبقي لغالو 

ن. كل ش يء مات فيه إال روحه وصوته...تقلص جسم لغالو بشكل مهول ولم يقاوم بدون شكوى وال أني

يعد سوى جثة متآكلة لطفل في التاسعة من عمره... ملا حاولت مع القبطان غلول تجريده من ثيابه، 

ذهبت قطعة من جلده املهترئ مع مزق من قميصه املبلل فانكشفت بعض من عظامه. كان لغالو وهو 

مشوها ملفوفا في كيس من الجلد املمزق املثقوب، تفوح منه رائحة الفناء... أيوب عريان هيكال عظميا 
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ا كانت نهاية املالزم محمد لغالو الحزينة. انطفأ في 
ً
بعد خمسة عشر  1989يناير  3تازمامارت... هكذا إذ

ح سنة من محنة فظيعة، قض ى منها وهو مشلول ما يزيد على إحدى عشرة سنة، ذاق خاللها من تباري

العذاب ما ال يصور وال يرسم وال يفسر وال يوصف. مات في صمت بطولي، من دون شكوى أو توجع أو 

 (.226، 224، 222، 220، 219، 216، 215، 214، ص 2012)املرزوقي،  أنين"

وهناك من أدركه اليأس من معانقة الحرية، فآثر إنهاء حياته انتحارا، ومن نماذج ذلك حالة 

الفاكوري )ينطق بجيم قاهرية( أحد نزالء جحيم تازمامارت، وهو آخر من سقط في الضابط ميمون 

هذا املعتقل صريعا. يقول املرزوقي: "كان املوت كلما اختار من بيننا أحدا ليفترسه عشنا معه مذعنين 

مستسلمين احتضاره الطويل لحظة بلحظة ونحن نتألم في أنفسنا أملا فظيعا مبرحا. وقد كان لكل 

يات وقعها العميق وطعمها املر، ولكن قلة قليلة منها هي التي صدمتنا كما صدمنا انتحار ميمون الوف

الفاكوري... مباشرة بعد وفاة السجعي، تم ترحيل تسعة سجناء من العنبر األول إلى العنبر الثاني، ثم  

رجعوا سريعا إلى زنازينهم بعد أن بدل املدير رأيه. وقد كان ذلك اللقاء القص
ُ
ير بين سجناء العنبرين أ

كافيا لتبادل كل األخبار. فعلمنا أن ستة أصدقاء من العنبر الثاني قد لقوا حتفهم في ظروف فظيعة. 

تجمد الدم في عروقنا من فرط الهول وغرق ميمون كعادته في صمته العميق، وذات صباح خرج من 

آلن في الزنزانة عفريت من الجن عزلته فنادى على الطويل، وقال له:س ي مبارك، هل تسمعني؟ معي ا

 . يهددني باملوت إن لم أرتد عن اإلسالم وأعانق دين املسيحية. فهل أفعل ما يأمرني به؟..

 ميمون؟ ماذا دهاك؟ ال شك في أنك متعب من فرط األرق. أواع أنت بما تقول؟...

تسمعني لن نرى هل  بعد أن استحوذ على روحي... 1953ينبغي أن تعلموا أن جنيا قتلني في سنة 

الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الجحيم يا أصدقائي هو االنتحار. لننتحر جميعا  أسرنا بعد اليوم...

 يا أعزائي.

مر أسبوع وميمون يخرف بهذا الهذيان املحموم، وذات ليلة انطلق فجأة يخبط بعنف شديد على 

ي العنبر الثاني: وا.. العايدي.. وا.. الباب بحجر وهو يصرخ صراخا  يائسا على سجين كان قد توفي ف 

العايدي.. بعد شهور بدأ ميمون يفقد وعيه من شدة الوهن. ولكن ما إن كان يتوب إلى رشده حتى 

 يواصل نداءاته اليائسة...

كانت فكرة االنتحار تومض في عقولنا كالبرق الخاطف ملوحة لنا بمفاتيح الخالص. ماذا لو انتحرنا 

ل به عند رغبة ميمون ونرض ي به كل الجالدين؟ ولكن غريزة البقاء الكامنة فينا انتحارا جماعيا ننز 

كانت تنتصر دائما في النهاية...مر علينا عام على هذه الحال، واصل ميمون هذيانه الطويل طوال شهور 

 عديدة... عالم كان يلتقي فيه أبو بكر بالجنرال ديغول وعمر بن الخطاب ببورقيبة وهلم جرا... وفي
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، جاء الحراس كعادتهم لتفريق املاء والطعام... كان ميمون مشنوقا من عنقه 1990صبيحة فاتح يونيو 

لقد مل املسكين من كثرة نت رجاله تتأرجحان في الهواء... بحبل متين مربوط في ثقبتي الجدار بينما كا

 ،231 ،230 ،229 ،227، ص 2012)املرزوقي،  االنتظار، وخاب ظنه في وعد لم ينجز، فآثر الرحيل"

233، 235.) 

من الذين استعملوا توصيف الجحيم، نجد، أيضا،  ماالرايس وأحمد املرزوقي وغيره ثل محمدوم  

، والتي اعتقلت وباقي 1972مليكة أوفقير ابنة قائد املحاولة االنقالبية على امللك الحسن الثاني سنة 

، وتنقلت بين عدة معتقالت وإقامات جبرية، نجها تستخدم هي 1991و  1972أفراد عائلتها مابين 

الخطوة األولى التي اجتزنا بها بوابة الجحيم، صارت في طيات األخرى هذا التوصيف، حيث تقول: "

املاض ي. منذ تلك اللحظة املشؤومة رحنا نتقدم، بال حول وال قوة، خالل إحدى عشرة سنة من مرحلة 

تعذيب إلى أخرى. صمد تماسكنا العائلي وتالحمنا أمام هذه الويالت والتحديات. واتحادنا، ومحبتنا 

قونا، كلم( فرّ  45حدودا في "بير جديد" )مركز قروي جنوب الدار البيضاء بحوالي  املتبادلة ال يعرفان

 (.157)أوفقير، وفيتوس ي، د. ت، ص  وبعثرونا، وقضوا على أية خصوصية عائلية"

 فقدانها إلى األبد من جديد أو  وبنائها اكتشاف الذات ؤدي إلىالسجن ي  -5

محمد الرايس: "قررت استكشاف إقامتي الجديدة أو إمبراطوريتي، ألنني كنت  في هذا الشأن يقول 

، ويبدو هنا أنه بدأ يستعد نفسيا لدخول معركته (126، ص 2013)الرايس،  واملطلق" السيد الوحيد

 كتسميته باإلقامة الجديدة أو  اإلمبراطورية. مع الجحيم، بمحاولته امتالك املكان عن طريق اإليهام

 واتجاهاتها تطور الرواية السجنية املغربيةمراحل  -ثالثا

 فيما يخص تطور الرواية السجنية املغربية، يمكن الوقوف على املراحل التالية:

 يمكن نعتها باملرحلة الحماسية، ورغم ذلك تميزت بقلة اإلنتاج، ومن نماذجها: مرحلة الستينات: -أ

 (.1965عبد الكريم غالب، سبعة أبواب )  -

 : املرحلة املأساوية )بداية الوفرة في إنتاج أدب السجون(، ونذكر مما كتب خاللها:مرحلة الثمانينات -ب

فعبد اللطيف اللعبي، مجنون األمل، ترجمة علي   -  .(1983) تزلكاد واملؤل 

سعيدة املنبهي، مختارات من ديوان سعيدة املنبهي، مجلة البديل، ترجمة عبد اللطيف اللعبي   -

(1982.) 

 (.1987عبد القادر الشاوي، كان وأخواتها ) -

 ، وأثناءها ازداد الكم، ومن أمثلة ما ألف إبان هذه املرحلة:مرحلة التسعينات -ت
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 ميشيل فيتوس ي، السجينة، ترجمة غادة موس ى الحسيني.مليكة أوفقير، و   -

 (.1998صالح الوديع، العريس ) -

 (.1998إبراهام السرفاتي، املغرب من األسود إلى الرمادي ) -

 (.1992كريستين السرفاتي، سجن املوت في املغرب، باريس )  -

 من نماذجه:، حيث عرف أدب السجون غزارة في اإلنتاج، و بداية األلفية الثالثة  -ث

مليكة أوفقير، حدائق امللك، الجنرال أوفقير والحسن الثاني ونحن، شهادة ومذكرات، ترجمة ميشيل  -

 (.2000خوري )

 (.2011عزيز  بنبين،تازماموت، ترجمة عبد الرحيم حزل )   -

 (.2002الطاهر بنجلون، تلك العتمة الباهرة، ترجمة بسام حجار ) -

 (.2001العتمة )فاطنة البيه، حديث  -

 (.2000خديجة مروازي، سيرة الرماد ) -

- Abdelhak Serhane, KABAZAL,  les Emmurés de Tazmamart,  Mémoires de Salah et Aïda 

Hachad  (2004). 

 إلى صنفين:  باملغرب، فإنها تتفرع من حيث طبيعتها اتجاهات الرواية السجنية أما فيما يخص

  :يه، ومن نماذجهسبقت اإلشارة إلقد * محكي سجني مدني:  

 رواية "كان وأخواتها" لعبد القادر الشاوي. -

 رواية "السجينة" ملليكة أوفقير وميشيل فيتوس ي. -

 رواية "تلك العتمة الباهرة" للطاهر بنجلون. - 

 . درب موالي الشريف" لجواد مديدشالغرفة املظلمة أو  رواية " -

 محكي سجني عسكري، ومن أهم أمثلته نذكر:* 

 " ألحمد املرزوقي.10تازمامارت، الزنزانة رقم رواية "  -

 .ملحمد الرايس "من الصخيرات إلى تازمامارترواية "  -

 للمفضل املغوتي. "ويعلو صوت اآلذان من جحيم تازمامارترواية "  -

للرواية العربية، فهناك من الروايات من لم تهتم على مستوى العالم العربي، هناك عدة اتجاهات 

توثيقي  ثان   بجانب التعذيب الجسدي بقدر ما اهتمت بالجانب املتعلق بنفسية البطل، وهناك اتجاه

 س  تصويري، واتجاه ثالث 
تنتمي معظم الروايات السجنية املغربية،  األخير ري توثيقي، وإلى هذا النمطي 

( للروائي املغربي عبد القادر 1987رواية "كان وأخواتها" )مع وجود بعض االستثناءات املتميزة مثل 
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، وقد تم منعها  الشاوي، والتي تعد عمال متميزا، نظرا لخروجه عن النص املألوف ألدب السجون املغربي

ة لكاتبها داخل السجن املركزي بالقنيطرة، ويقول صاحبها أن ، وتحكي التجربة الشخصيبعد النشر

نف في وجهي بغير قليل من التنكر الجارح أليام  ع  ن قرأه من الرفاق الذين عشت بينهم ي  الكتاب "جعل م 

ير وأوضاع... فظهر املنشقون واملنسحبون واملجمدون  النضال والرفقة... بسبب ما ذكرته فيه من س 

ئرون والصامدون والخائنون وأنصاف الخائنين وكاتبو العفو واملشنعون عليهم وتيار واملطرودون والحا

العزة النفسية الشامخة... وما ال قبل ملعتقل في تلك التجربة الصامدة الحائرة القلقة على تذكره بش يء 

كانت على من الحياد أو املوضوعية أو الجرأة كذلك... حتى احتقنت األفهام، بيد أن الجدران العالية 

الجميع منعقدة، هذا في الوقت الذي لم تكن فيه تلك الفترة التي تراخى فيها الجميع على ش يء كثير من 

االنهيار اإلنساني، الذي تجعله سنوات القمع والحرمان شاهدا على جميع العذابات، قد أقبلت بعد، 

العقول... بين باحث عن السالمة فاحتلت املسافات املفترضة ما كان من املتوقع أن تحتله في القلوب و 

النفسية والجسدية، وطالب للحرية العصية على املنال، وكثرة منكسرين كذلك، من مساحات كانت 

من قبل متشبعة باملقوالت اإليديولوجية العنيدة والضغائن السياسية املستحكمة فضال عن األحالم 

يع آمرا وناهيا ال يرد له رأي وال موقف وإال الطوباوية التي كانت تضع التفكير املطلق سيدا على الجم

انكسر السجن على رؤوس املخالفين... ليس من املهم أن يشهد لي أي رفيق بالسبق، ولكن الذين قرأوا 

الكتاب مخطوطا بعد أن انتهيت منه، أي قبل حوالي ثالثين سنة أيضا، رأوا فيه كثيرا من الجرأة وما ال 

هم الجرأة على أنها الخروج البين في تلك املرحلة عن األوفاق يستحسن من السلب: يمكن أن نف

الضمنية التي كانت تجعل الحياة السياسية والجماعية في قطر مرسوم ال نخرج عنه، تعاش على قدر 

معين من الوئام املمزوج بالصراع والسأم، فلم يكن من الضروري وال من الوارد، باتفاق غير مكتوب أو 

يعمد عامد إلى نشر غسيل املعتقلين، الغسيل السياس ي والذاتي بطبيعة الحال،  باألحرى مفهوم، أن

على مإل، قليل أو كثير، كان يرانا أنداد طهر ثوري وأرباب صمود قدري ووقود نضال طالئعي. لقد 

نشرت بعضه على املإل، فحق أن يرتاب اآلخرون في صناعتي، وحق لي أن أتقبل ولو من حيث ال أحتسب 

 .وحدتي

أما السلب فحديثه يطول. في نفس ي منذ األمد البعيد مناطق ظل هي من قبيل الطبع البشري 

تجعلني ال أفخر بالبطوالت، بل وأهزأ باالنتصارات. فكيف يا ترى واالعتقال يعتقلنا وأخطاء التجربة 

كل وقت  تسائلنا والصغائر اإلنسانية تطالبنا بالصدق ال أقوم بالتعبير عن طبعي الذي يمتحنني في

www.mohamed-  .كان وأخواتها" في طبعة جديدة ".2010. الشاوي ) وحين؟"

dahi.net/news.php?action=view&id=117 ) 
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ويلفت انتباهنا، أيضا، أن معظم ما تحتويه الخزانة املغربية من مؤلفات أدب السجون، خصوصا 

الرواية، هو إنتاج ذكوري، وهو أمر طبيعي ومنطقي  يفسره كون معظم  املعتقلين السياسيين كانوا 

 رجاال، ما عدا بعض االستثناءات القليلة من النساء املناضالت واملثقفات.

 االستنتاج 

، وفي حدود معينة، وقفا على "أرباب القلم" من الكّتاب العتقال السياس ي في املغربظلت كتابات ا

التسعينيات من القرن  عليه إلى أواسطوظل الحال على ما هو . والروائيين واملثقفين والسياسيين

التي شهدت انفجارا ثقافيا وهوياتيا كبيرا كان من نتائجه الكبرى متغيرات مفصلية انعكست و  املنقض ي

على معارف وأشكال من اإلنتاج الرمزي، وعلى النحو الذي أفض ى إلى خلخلة مفاهيم كبرى مثل مفهوم 

ين من وعلى النحو، أيضا، الذي دفع كثيرين للكتابة أو االستعانة بآخر  –مؤّسسة وممارسة  –األدب 

صحافيين وكّتاب... من أجل "رواية" أو "سرد" تجاربهم في االعتقال السياس ي، وبخاصة في النصف 

 األول من السبعينيات الالهبة. 

 أو املغربية العربیة  وأالعاملیة  سواء یعتبر أدب السجون من األنواع األدبیة البارزة واملميزة في الروایة

واقع السیاس ي العاملي وخالفا للموضوعات املعتادة، فالحدیث عن مما یعكس طغیان االستبداد على ال

التعذیب والقهر والعنف لیس اختیاریا یختاره الروائي بمنتهى الحریة، وإنما هو أمر مفروض على من 

إن عالقة األدب بالسیاسة عالقة جدلیة ومتواصلة، "یرید أن یأخذ على عاتقه مسایرة هذا الواقع. 

نفسه داخل مجتمع معين یعبر من خالله عن دوره وحقوقه ومكانته، ویبحث بشكل طاملا وجد األدیب 

 (.30، ص 1998)عبد العظيم،  دائم عن حريته وإنسانيته"

 : املراجع

 . دار الجديد.ترجمة غادة موس ى الحسيني. بيروت .السجينة (.1999) وفيتوس ي، مشيل. .أوفقير، مليكة

 )رواية(.

 .)رواية( األمان.ترجمة عبد الرحيم حزل. الرباط: دار . تازماموت .(2011) بنبين، عزيز. 
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 مستخلص البحث

 لقتتع الرواية كتابة فى والصين العرب عند مشهوران وكاتبان أديبان وباجين محفوظ نجيب

 خصيات،والش األسرة فى تحدث جميلة قصة  الكاتبان ووصف.األسرة بحياة أي بالحياة ثالثيتاهما

 على تشتمل  هاأجزائ وتتابع بتسلسل تميزت التى الروايات أولى تعد   محفوظ نجيب فثالثية. املركزية

زها التى الخصائص من كثير  يالاألج حياة يصف أن محفوظ نجيب استطاع فقد ، غيرها عن تمي 

 من لروايةا تترصد ملا بيئته واقع تعكس وأمكنة وأزمنة وأحداث شخصيات بكلماته ويحيي بأكملها

 الوقت نفس فى أعيش أنا" يقول  محفوظ نجيب وكان.  العربي واملجتمع املصري  املجتمع سلوكيات

 جيبن أدب في الفنية الخصائص أهم".  الناس عن أكتب وإنما أكتبها وال ، الناس فيه أعايش الذي

 من بقةط كل عن والتعبير التصوير فى أساسية وسيلة هو والحوار الحوار، على يعتمد أنه محفوظ

 مثل اإنه ، الحديث الصيني األدب مجال فى خالدة تحفة هي باجين وثالثية.  االجتماعية الطبقات

 الفنية ائصالخص تعكس باجين ثالثية ، العالية الفنية قيمتها ولها املنحدرات من لها نهاية ال سيل

 اتالشخصي وصف فى سواء قوية عواطف يستخدم املؤلف ، والتعبير والحوار اللغة فى الخاصة

 يشعر لكذ ومع الرواية فى شخصية كل مصير يرى  القارئ  ويجعل ، النفسية املشاعر وتحليل والسرد

 إلعجابل مثيرة فنية قوة مع وتعمل منمق، بأسلوب الحياة تفاصيل وصف مجال فى املؤلف بمشاعر

 . خاص بشكل

 الكلمات الرئيسية: .موازنة دراسة،  باجين،  محفوظ نجيب ة،ثالثي،  الكتابية الخصائص
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 وباجين محفوظ نجب ثالثية: األول  املبحث

الثالثية هي عوالم واقعية ، وكانت تمثل الواقعية االجتماعية والثقافية ، وهي واقعة عوالم       

ظرفية تكونت على مدى زمن الثقافة كله ، وصارت نموذجا تحتذيه الصيغ الثقافية كلها من الطاغية 

السرد  لالسياس ي إلى املعلم واألب والفتوات فى الحارة واملجتمع . وهي سجل اجتماعي تاريخي ، اتخذ شك

الروائي وسيلة لبلوغ أهدافه ،الثالثية ليست رواية بمعنى املفهوم ألنها جملة قصص فى قصة واحدة 

،وهذا يسلبها الشكل الفني املتسق ويضعف من تأثيرها الفكري والفني على القراء . ثالثية نجيب محفوظ 

لق فني قائم بذاته
ُ
استمد منه املؤلف مواد روايته  ، بصرف النظر عن مدى مطابقته للواقع الحي الذى خ

، له قيمة كبرى كرواية ، أن حوادث وأشخاص كالتي نجدها فى الثالثية ما كان يمكن أن تجد لها مكانا فى 

الحقبة التاريخية التى تتخذها الرواية موضوعا ومسرحا فى وقت واحد. باختصار أن الثالثية هي أعظم 

لعربي فى العصر الحديث ، فقد أبدع فى تصوير حياة ثالثة عمل أدبي قام بها نجيب محفوظ فى األدب ا

م وجيل الثورة، وجيل ما بعد الثورة . فان حياة هذه األجيال 1919أجيال فى مصر ، وهي جيل ما قبل ثورة 

التى تنتمي إلى الطبقة املتوسطة من خالل قلم وفكر وإبداع نجيب محفوظ ، فنقل الصورة الحقيقة 

ن املرأة والعدالة االجتماعية والقضايا الوطنية ، باإلضافة إلى الصورة التى قدمها ألفكارهم ومواقفهم م

عن عادات وتقاليد وثقافة هذه األجيال. وقال نجيب محفوظ : "فى الحقيقة إن فكرة الثالثية جاءتني 

ع أنا قعلى دفعات  أستطيع تحديد اللحظات األولى ، كنت أقرأ فى كتاب عن أجرومية الرواية ، فى الوا

ل ما تعرض له هذا الكتاب الرواية التي يسمونها رواية  قرأت العديد من الكتب عن فن الرواية ، أو 

األجيال، أو رواية الزمان التي تعرض أجياال عديدة متوالية ، أعجبني الشكل ، ضرورة أن أكتب رواية من 

يل ، وتفرغ كامل ، يعنى إذا كان لدي هذا النوع ، ولكني ترددت ، مثل هذه الرواية فى حاجة الى تمرين طو 

مشروع رواية أفرغ منه أوال . تحدثت كثيرا عن هذا النوع من الروايات ، وأفضت فى شرح أفكاري ، ونيتي 

. وتحكي الثالثية تاريخ أسرة قاهرية متوسطة الحال من بداية القرن العشرين حتى 1كتابتها يوما ما"

ت لكل واحد منهم خالل هذه الفترة، وتعيش هذه األسرة في حي األربعينيات وما يحدث لهم من تغييرا

الحسين، وهو حي شعب ي من طراز فريد يمتاز بانتشار املساجد واألسبلة والكتاتيب والبيوت غير املرتفعة 

 .والدكاكين التي تبيع العطارة أو البقالة أو األقمشة، وبعضها ما زال علي حالته حتى اآلن

                                                 
دراسات فى الرواية املصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي املوسسة املصرية العامة للتأليف والترجمة   1

 63م، ص 1964والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 
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الثالثية هي تاريخ رب األسرة السيد أحمد عبد الجواد وأسرته عبر ثالثة وقال نجيب محفوظ: " 

أجيال. وبينما تمدنا بمقدار هائل من التفاصيل السياسية واالجتماعية وتعتبر الثالثية أيضا دراسة 

للعالقات الحميمة بين الرجال والنساء ، وأيضا حكاية بحث كمال االبن األصغر لعبد الجواد عن 

قال نجيب محفوظ أيضا : "فى الثالثية كما قلت جزء كبير من نفس ي ، يتمثل فى شخصية . و 2الخالص

كمال عبد الجواد ، وكمال لم يدخل الى الثالثية اعتباطا ، وليس ألنه جزء مني ، ولكنه ظهر بهذه الصورة 

دنا قد دخل مرحلة . وقال د. علي  الراعى: " إن فن  الرواية فى بال 3ألنه جزء ال يتجزأ من موضوع الرواية 

التأليف الكبير على يد نجيب محفوظ  وإن اليوم الذى يقف فيه املؤلف الروائي العربي على قدم املساواة 

عندما  4مع املعلمين الكبار فى هذا الفن لم يعد بعيدا ، وإن لم يكن قد حل فعال بظهور الثالثية للناس.

تحدث نجيب محفوظ عن ثالثيته قال: " فى هذه الفترة أخطأت خطأ كبيرا ، لم أكرره فيما بعد أبدا فى 

حياتي ، فى هذه الفترة تحدثت كثيرا عن هذا النوع من الروايات وأفضت فى شرح أفكاري ،ونيتي فى كتابتها 

واية من هذا النوع ، أي رواية أجيال ، يوما ما ، أحد األدباء الذين استمعوا الي  ذهب وشرع فى كتابة ر 

ص د .على الراعي بعض النقاط املهمة فى ثالثية نجيب محفوظ قال:  5وأصدرها بعد ستة شهور".
 
 لقد لخ

:
ً
الهدف الفني الكبير الذى رمى إليه املؤلف من وراء روايته . وهو هدف طويل وعريض وعظيم . إنه  أوال

فأفكارها وآراءها وإحساساتها ومميزاتها ومغامراتها ومزاياها ونواقصها . أراد إحياء دنيا كاملة من الناس، 

إنه استنقاذ حياة كاملة من براثن العدم . وتخليدها الى األبد على ذلك الشريط السحرى الباعث للحياة 

 الذى نسميه بالعمل الفنى . 

:
ً
ية الداخلي والخارجي للشخصرسم الشخصيات بطريقة علمية موضوعية ، توازن تاما بين النمو  ثانيا

 الواحدة. 

:
ً
عنى هذه الشخصيات فى حياتها الداخلية والخارجية ، وتعدد أنواعها وتفرد كل منها بميزات واضحة  ثالثا

 محددة تميزها عن باقي الشخصيات. 

                                                 
 89. ص  577م ،العدد 2006،املجلة العربي . قصوة الذاكرة ،تأليف أدوارد سعيد ،ترجمة :والء فتحي   2
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:
ً
 ريقةبط بداياته تؤدي نجاح الكاتب فى أن يخلق من كل واحدة منها على حدة ، ومنها جميعا متسقا، رابعا

 .نهاياته إلى  منطقية طبيعية

:
ً
بناء القصة التى تكمن وراء الرواية بطريقة هندسية وظيفية محضة . فكل ما يذكر فى الرواية  خامسا

من أفكار وأراء وعادات ومالمح للشخصيات يؤدي وظيفة معينة خاصة به . وهذه الوظائف الصغيرة 

، فى نفس الوقت الذى تؤدي فيه وظيفتها العادية مهندسة كلها ، بحيث تخدم الهدف العام للرواية 

 بالنسبة الى الحادثة أو املناسبة. 

:
ً
الدهاء الكبير الذى يستخدم به املؤلف هذه التفاصيل ليخدم قصته ، ويبرر مفاجآتها ويخفف  سادسا

 من حدة منحنياتها. 

:
ً
قية نتقاء األدوات الفنية الخلاالنسجام التام بين شكل الرواية وموضوعها، وبراعة الكاتب فى ا سابعا

 6بخدمة أهدافه دون التقيد بمدرسة فنية واحدة .

والقارئ لثالثية نجيب محفوظ يجد بطل هذه الرواية هو املجتمع املصري فى السنوات ما بين قبيل 

ير ثالحرب العاملية األولى ومنتصف الحرب العاملية الثانية وأن حادثة فى هذه الرواية هي سير الزمن ،وتأ

هذا السير على أجيال عدة من املصريين عاشت بين هذين املعلمين الكبيرين من معالم التاريخ الحديث 

: "قام برحلة في ثالثية نجيب محفوظ ليمنح القارئ دراسة منمقة عنها، وعن 7. وقال الشيخ نجيب سرور

 اسة واالقتصادية في ذلكحياة بطلها السيد أحمد عبد الجواد، والحديث عن الحياة االجتماعية والسي

: " إن محفوظ أتاح للثالثية أن تبلغ من اإلتقان والروعة ومن 8الوقت بشكل ممتع . وقال طه حسين

. إذن الثالثية ال تكتفي 9العمق والدقة ومن التأثير الذي يشبه السحر ما لم يصل إليه كاتب مصري قبله"

ا
 
،  ذا ، باختصار أنها تنحو منحى الواقعية النقديةبتسجيل الحوادث وال حتى بتصويرها تصويرا فنيا أخ

                                                 
د القومي املوسسة املصرية العامة للتأليف والترجمة دراسات فى الرواية املصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشا  6
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 .سميرة محسن ، لقب ب"شاعر العقل". تزوج من الفنانة املصريةمصري  شاعر.م 1978 أكتوبر
ب بعميدمصري  أديب وناقد  م1973-- 1889أسمه الكامل طه بن حسين بن علي بن سالمة طه حسين  8 ق 

ُ
األدب  ، ل

ر .العربي يعتبر من أبرز الشخصيات 1929 . الذي نشر عام "األيام "في كتابه السيرة الذاتية العربية، مبدع الرواية غي 

، في حين يراه آخرون رائدا  العالم العربي في التنوير في الحركة العربية األدبية الحديثة. يراه البعض من أبرز دعاة

 عميد األدب العربي كما يعتقد البعض أن الغرب هو من خلع عليه لقب .في العالم العربي التغريب من رواد
 22مستقبل الثقافة فى مصر .الدكتور طه حسين ، الناشر دار املعارف القاهرة . الطبعة الثانية .ص    9
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التي تضع املوقف إلى جوار الصورة الفنية ، وترى املستقبل الواعد وراء نماذج الحاضر املتغير واملاض ي 

 املسرع الى املغيب .

ثالثية باجين فن ثمين لتسجيل تغيرات املجتمع الصيني فى وقت مبكر، ولعبت دور التنوير  

لشباب املثقفين الذين اتجهوا إلى الثورة ، وهو ال يدل على الشر والصراع واالضطهاد للعائلة للعديد من ا

اإلقطاعية فقط ، بل يعكس حربا ال هوادة فيها ضد القوات اإلقطاعية من شباب الجيل "حركة الرابع 

تضمن تحمل وت من مايو". تمثل ثالثية باجين أيضا مرحلة هامة فى حياة الصين وهى مرحلة اإلقطاع بما

من عوامل الزيف والقمع والقهر السائد على الجميع، ولكن يخرج من هذه األسرة أحد الشباب الثائر 

املتمرد من أفراد الجيل الجديد، فيثور على تعليمات الجد ويتمرد على واقعه وتبدأ حالة من الغليان 

الثالثية التى ابدعها باجين، من خالل هذه  1911تسود األسرة، وهو تجسيد حي ملا حدث حول ثورة 

وقدم فيها الصين الثائرة على سوط الجد اإلقطاعي األكبر وكأنه يرسم فى العمق سيرة عائلته األقطاعية 

الكبيرة املكونة من حوالى خمسين شخصا ) من أخ وأخت وأبناء عم وأقارب (، وغيرهم من الخدم وعمال 

وثالثية باجين كانت  10: لقد كتبتها ألجعل منها سالحا "األرض . وقد وصف باجين هذه الرواية بقوله " 

تدور خلف جدران البيت الكبير حيث تتعايش أربعة أجيال مثلما هى العادة فى معظم البلدان الريفية 

التى تحيط أبناءها بسياج من الخصوصية يجمعها ويحمي عاداتها الخاصة وتقاليدها العمياء . صحيح 

ائلة، كان محاطا باملياه والسواقي والطبيعة الخالبة، إال أن هذا املجتمع الصغير أن املبنى الذى تقطنه الع

كان يعاني من التعب والحزن واألنين، والسبب هو الوضع االجتماعي الذى كان يلقي بظالله الكئيبة على 

إنها  مية،الجميع  وقال باجين: "لست أنا الذى غير راغب فى أن ينس ى ما حدث، أو أن يخفي الحقائق الدا

الكوابيس التى رأيتها دوما هى التي تمنعني من النسيان، إن حب الحقيقة والحياة بأمانة هو وجتهي وهدفي 

فى الحياة . كن صادقا مع نفسك، وكن صادقا مع األخرين، يكن ذلك هو الحكم الصادق الصحيح على 

 أن يصير االثنان رمادا سوف يبقى السلوك فى الحياة " . وقال أيضا: "إن قلمي مشعل وبدني شعلة، وإلى

لهذا ظل باجين وفيا لقلمه وأفكاره وآرائه وسرده الروائي، وكان يحمل فى   11حبي وكراهيتي فى هذا العالم "

صدره قلبا ينبض بالحب للعالم بأسره، وكان شديد التأثر ملا كان يدور حوله من مظاهر القبح والقمع 

 والظلم .
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لثالثية قبل ست وأربعين سنة ، ومنذ ذلك الحين ، وعلى فترات وقال باجين أيضا :"كتبت ا

متباينة، كتبت عدة مقدمات وخواتيم ومقاالت عارضا فيها وجهات نظري فى هذه الرواية ، وكان معظمها 

وصفا لكيفية اقدامي على كتابتها وعرضا ملا كانت عليه أفكاري وعواطفى حينذاك . ونادرا ما تعرضت 

اط الضعف فى هذه الثالثية . لقد بقيت كاتبا مدة عشرين عاما فى الصين شبه فيما كتبت الى نق

االقطاعية وشبه املستعمرة . وكتبت ماليين املقاطع الصينية، لقد استطعت رؤية مساوئ املجتمع 

القديم ولكنني عجزت عن وصف العالج الشافي . فإن رواياتي التي كانت تعج بالتفجع واألنين ، 

كانت تسير فى عجز ويأس نحو مصارعها ، قد ألقت على قلوب قرائي حجابا كثيفا من  وشخصياتي التي

ثالثية باجين هي رواية مثيرة لقلوب الناس ، يعترف بها معظم العلماء على أنها رواية  12ليل بارد طويل.

ة على بوصفت ثالثية باجين تاريخ الصين فى الفترة االنتقالية من األوقات العصيبة املضطر  13ممتازة.

. ووصفت عائلة اقطاعية نحو التمايز واالنخفاض من أربعة أجيال الحياة فى 14خلفية مدينة تشنغدوا

م . وعبر  عن تصدع أسرة اقطاعية كبيرة وانهيار كيانها ، وآثام نظام األبوة فى إزهاق 1919األسرة الكبيرة 

هاية قواعد امللكية اإلقطاعية فى نروح الشباب الناضر، ويقظة جيل الشباب ونضالهم وحتمية انهيار ال

 األمر .

كما صورت الثالثية انهيار قوة كبيرة من النظام األبوي اإلقطاعي واالتجاه الثوري للشباب الذي 

انطلق إلى تغيير الحياة القديمة . ولقد قال باجين بعد نشر الثالثية :" لم أكف يوما عن محاربة أعدائي 

ات تراث متخلف، إنها كل هذه النظريات بقلمي . فماذا عساها أن تكون  هذه األعداء ؟ . إنها تحيز 

وض الحب، تلك هى أعدائي  م املجتمع، إنها جميع القوى التى تق  ح اإلنسان وتقد  الالمعقولة التى تعوق تفت 

.وقال الكاتب سون  15! ولقد بقيت منذ ذلك اليوم على موقفي هذا أرفض أى تراجع وأي حل وسط ."

أشعر بأن ثالثية باجين "األسرة "و"الربيع "والخريف" تعرض تماما الحياة الفاسدة لإلقطاعية قوه هوا :"

،ويتعاطف مع آالم أجيال الشباب ويطالبونهم بالخروج والتمرد للمقاومة ، ورأينا املجتمع املظلم 
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كشفت  .كشفت أعمال الرواية فى وصف مأساة جيل الشباب وكذلك16والضرورة الثورية فى ذلك العصر.

حب ثالثية باجين وقال :"احتفلت بهروب جيو  السبب األصلي لهذه املأساة .وعبر  الكاتب "لى رونغ" عن

أودع فيها عطفه على أخواته وخدم أسرته وجواريها لسوء  17هوي ، وكنت قلقا من جبان جيو شين.

لى إوعن تعطشه  املصائر التى انتهوا اليها ،كما عبر فيها عن سخطه على نظام األبوة اإلقطاعي

الديمقراطية .وفى الرواية التى تعيش أربعة أجيال منها سويا فى دار واحدة ، وكانت تطبق مجموعة كاملة 

من القواعد املسلكية اإلقطاعية تفرض على جيل األبناء واألحفاد أنواعا من  القيود واألغالل ، وتكبت 

خالفة إرادة الكبار، وإنه يحرم على البنات دخول حريتهم .منها إنه ال يجوز ألي فرد من أعضاء األسرة م

املدارس  وال يسمح للشاب أو الشابة بالحرية فى الحب والزواج ، وهكذا وقعت فى هذه األسرة كثيرا من 

املآس ي فى ظل هذا النظام ، وسبب انتحار الجارية منيغ فنغ الجميلة الطاهرة القلب التى رفضت أن تقدم 

تخذها محظية له .ثم ماتت قريبة األسرة األخت مي الهادئة الطباع التى حرمت لى رجل عجوز ليإكهدية 

من حرية الحب والزواج ، ثم ماتت زوجة الحفيد األكبر نتيجة الظلم من ذويها الكبار واضطرار الحفيد 

 الثالث الى هجران البيت خفية سعيا وراء الحرية .

 محفوظ نجيب ثالثية فى الفنية الخصائص: الثاني املبحث

ثالثية نجيب محفوظ تعد تتويجا ملرحلة روائية كاملة ، لقد حقق نجيب محفوظ غايته الفنية 

بثالثيته املشهورة كما قالت الدكتورة فاطمة موس ى : "لقد بلغ  إسهام  نجيب محفوظ الذروة فى تدعيم 

ة األحداث املكان دليال لتحديد رقعالواقعية االجتماعية فى الرواية ، فى ثالثيته الشهيرة وقد اتخذ من اسم 

وهذه الروايات الثالث، روايات مفتوحة،  18فى كل جزء منها "بين القصرين " و"قصر الشوق " والسكرية ".

ال يعتبر ختامها نهاية ألبطالها، لقد صور فيها املؤلف أزمة املخاض املصري لوالدة مستقبل جديد، 

ر فيها الكرامة، حجر األساس في سلوك األفراد، وفي سلوك والتخلص من املاض ي العتيق ويمكن أن تعتب

األمة، وهي تتطلع إلى يقظة كاملة شاملة، تجعل حياتها اإلنسانية أرقى وأعمق، ولذا، قال نجيب محفوظ 

كما قال  19في حديث له بمجلة "آخر ساعة":" إن بطل الثالثية هو الزمن، فكل ش يء يتغير بحكم الزمن."

س ي جاك جومييه: ومن أجل هذا كله، تعتبر الثالثية في نظرنا عمال جديرا بالتنويه به عنها الكاتب الفرن

واتخذ نجيب محفوظ بداية  20خارج البالد العربية، كي يعرفه األجانب، وكي يعرفوا روح مصر عن طريقه.
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لحياة لعام لللزمن الروائي للثالثية ، واختار هذا التاريخ له داللة ، ألن بعض األحداث أثرت فى الجو ا

املصرية ، فهذا التأثير يمتد فى أسرة الثالثية ، من خالل هذا مفهوم )املفهوم ()نجد( أن نجيب محفوظ؟؟  

للزمن الذي قدمه ، حيث يتنكر دائما لالنسان ويسلبه هبات الحياة الجميلة مثل الشباب والصحة 

لنغمة األولى فى ثالثية نجيب محفوظ والجمال ، فاإلنسان هو الضحية الدائمة لحركة الزمن . ولهذا فا

حين بدأ نجيب محفوظ بكتابة رواية بين القصرين وهي نتاج انفتاح مصر على الثقافة  21هي الزمن .

والتيارات الوافدة، وكذلك الدعوة الى األخذ بالثقافة التى تعتمد على األسلوب العلمي ، وقد واكبت تلك 

ية والرغبة فى إحياء القومية املصرية بعيدا عن أي نفوذ دخيل الحركة الدعوة إلى إبراز الشخصية املصر 

نجيب محفوظ ظهرت كثيرا من تعدد الشخوص ، فإن البطل فيها  وثالثية 22على الشخصية املصرية.

كمال عبد الجواد ، فإن املؤلف نجيب محفوظ قد استخدم الشخوص والبيئة لتبين آثارها لتكوين هذا 

از التناقض والتخلف الذين أحدثا االنقسام داخل هذه الشخصية وفى مقابل النموذج ، ولهذا اهتم بابر 

التناقض والتخلف داخل البيئة كما قالت الدكتورة فاطمة الزهراء :"وقد استخدم املؤلف قصر "آل 

شداد" رمزا اللقاء كما بالحضارة ، واستخدم ايضا "عايدة "التى أحبها كمال الى حد الهوس رمزا للثقافة 

ر الذين شغف بهما كمال. ومما يؤكد اهتمام املؤلف بهذا النموذج لقاؤنا به فى الجزء األول من والفك

الثالثية فى مرحلة الطفولة ، ومن خالل أحداث الثالثية بأجزائها الثالثية نعيش اكتمال هذه الشخصية 

 لذي عانى الحيرة، ويختم نجيب محفوظ أحداث روايته أيضا بكلمات كمال عبد الجواد . وهذا البطل ا

 23والقلق والشك نتيجة للتناقضات التى عاشها فى بيئته".

ويتكفل الجزء األول من الثالثية الجزء األول "بين القصرين "بتقديم القيم واملؤثرات التى 

أسهمت فى تكوين هذا البطل الجديد وهو أحمد عبد الجواد ، فيأكد )فيؤكد ( أن املؤلف يهتم بهذا 

ه عمالق يلغي كل ا إرادة ، فهو ذو تكوين نفس ي وسلوك العنصر فى تكوي
 
ن الفرد، ورأى فيه أحد النقاد: "أن

اجتماعي فريد يقوم على التناقض النابع من سجيته أو املدسوس عليها ، والذين رأوا فيه مجرد صورة 

كاتورية ارياألب املصري الذي مثل اإلرهاب األبوي املألوف فى جيله يرون أن نجيب محفوظ رسم صورة ك 

لهذا االرهاب، ونفس القول ينطبق على أمينة التى اكتسبت مالمح قديسة أكثر من مالمح  فيهامبالغا 

فإن رواية بين القصرين قد تقدم الداللة الرمزية الرامزة الى القيم  24امرأة من الطبقة الوسطى".
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فى  شهاعايض فى أوضح عنصر واملبادىء التى ساهمت فى خلق نموذج كمال عبد الجواد وقد برز التناق

 25بيئته :"فاألب يمثل اآلن الفظاظة الجاهلية، أما األم فهي الرقة الجاهلية . وهو ضحية هذين الضدين".

وفى رواية قصر الشوق يقدم املؤلف نجيب محفوظ لنا سنوات فى حياة أسرة أحمد عبد الجواد ، 

 جواد بفكره وعن التفاوت الثقافي فى بيئته ،حمد عبد الأويكشف فى هذه الرواية عن انفراد كمال ابن 

هي صورة الحياة فى قصر آل شداد فعن طريق صداقته بحسين شداد تعرف على أسلوب حياتهم وفيه 

خاصة مفقودة فى أسرته هي الحرية. بالنسبة لهذه الفكرة يقول املؤلف :"وردت مخيلته على غير امليعاد 

 جنب من الفراندا الى السيارة إلىهانم "وهما يسيران جنبا  صورة عبد الحميد بك شداد وحرمه "بثينة

املنيرفا املنتظرة أمام باب القصر ، ال سيد وال مسود ولكن صديقين متساويين ، يتحدثان فى غير كلفة 

وهي تتأبط ذراعه حتى إذا بلغا السيارة تنحى البك جانبا حتى تركب هي أوال . هل يأتى لك أن ترى والديك 

من خالل هذه اللمحات يمكننا أن نعرف أن كمال  26ه الصورة ؟ يا لها من خاطرة مضحكة.فى مثل هذ

عبد الجواد من هذه املواقف قد رمز الى أزمة الشرق عند اصطدامه بالتيارات الفكرية الوافدة من 

 الغرب.

ومن خالل هذا نجد أن املؤلف نجيب محفوظ قد رمز من خالل إعجاب كمال بآل شداد وتلك 

عة الى التحضر متأصلة عند كمال منذ طفولته ، ويؤكد أن الفارق الحضاري بين البيئتين من خالل النز 

تيار شعور كمال ولهذا تكون الشكل الفني للجزء الثانى من الثالثية "من خالل نظرة كمال عبد الجواد 

ل أو ى املنز الى األحداث الخارجية والتصرفات التى تصدر عن الشخصيات التى تتعامل معه سواء ف

م املؤلف نجيب محفوظ صورة ثانية عايدة تلك املعبودة التى رأى فيها كمال "فكرة وباعثة  27خارجه". وقد 

شعور وطريقا الى الكشف عن منابع روحه الظمأى الى الثراء الروحي والعمق الفكري واالنطالق من قيود 

الصفات ، واختصاص وحده بخلق هذه . ويكتشف أنها تشترك مع أختيه فى كثير من 28الزمان واملكان"

الصورة من واقع تصوره الشخص ي كما يقول اسماعيل لطيف لكمال وهو أحد أصدقائه :"ا)إن( مثيالت 

عايدة لسن قليالت، من أكثر مما تتصوره ، ترى هل تقدرها أكثر مما تستحق ؟ ليست بارعة الجمال على 

ثية نجيب محفوظ ، هذا الجزء قدم املؤلف أحفاد . في رواية "السكرية "الجزء األخير لثال 29أي حال"
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السيد أحمد عبد الجواد عبد املنعم وأحمد شوكت . اختار نجيب محفوظ هذين النموذجين ليجسد 

كونت إلى  الشيوعيين ، وقد ت من خاللهما تيارين فكريين، األول ينتمي إلى اإلخوان املسلمين والثاني

خبط في االحتيار . وقد اهتم فى الوقت نفسه بإبراز ظروف البيئة اتجاهاتهما الفكرية دون قلق ودون ت

التى نشأ فيها ، أهم ما يميزهما هو تمتعهما بالحرية واالستقالل الذي كفل لهما حرية االختيار، اختيار 

 العقيدة والدراسة والعمل .

 باجين ثالثية فى الفنية الخصائص: الثالث املبحث

قال باجين فى وقت كتابة الثالثية بوضوح: "كنت أبدأ فى كتابة ثالثية كأني واحد  . اللغة فى الرواية:1

منهم فى الرواية ، أصاحبهم فى الضحك والبكاء، وأصبر على ألم الحياة أكتب كلمة كلمة ،كأني حفرت قبر 

عر .متحمسا  ، الروايات تشتمل على املشا 30ذاكرتي، ورأيت بلدي املاض ي الذي جعل ذهني )متحمس"(

القوية ، فإن املؤلف يحب أن يجمع بين الشيئين: السرد الغنائي وعاطفة اإلنسان. وتبدأ القصة مع 

(  تنضم الى صورة املناظر فى بداية الرواية . مثال وصف ثلج فى بداية رواية  اكتشاف العاطفة ، ثم )انضم 

 وف يتطاير من لحاف ممزق األسرة قال املؤلف: "كانت الريح تعصف ، ورقاقات الثلج تحوم كقطن مند

، وتتساقط على غير هدى . وكانت الطبقات البيضاء يعلو بعضها بعضا عند أسفل الجدران على كال 

املحفات مقاومة  وحاملجانبى الشوارع مزودة قارعتها املوحلة القاتمة بحواش واسعة. وحاول املشاة 

فى  الثلج وامتألت به السماء ، فراح يتساقط الريح والثلج ولكن عبثا . فقد بدوا منهكين . وازداد تساقط

 31على املظالت ، على املحفات، على القبعات القصبية لحاملي املحفات، على وجوه املشاة ". –كل مكان 

يبدو أسلوب هذا الوصف يحذر الناس أن الثلج يحكمهم ويسيطر على العالم ملدة فترة طويلة ،كأن 

ل املجتمع تحت ظ مظالم تخدام هذا األسلوب فى اللغة ليكشفالربيع املشرق ال يعود . عن طريق اس

اإلقطاع ، ويكشف الخوف من الناس والشوق  إلى  النور املشرق . قال املؤلف فى نهاية رواية األسرة : 

"هذا هو املاء، يمكن أن يكون املاء نعمة للموت ، هذا املاء ال نهاية له ، يندفع الى األمام على نحو ثالت ، 

اياه الى مدينة غريبة . يحمله بعيدا عن بيته الذى عاش فيه ثماني عشرة سنة الى مدينة لم يرها  حامال

يؤكد املؤلف هنا مدح جو هوى وتقريره ، وتشكيل هنا سيل العاطفي 32واناس لم يرهم قبل ذلك قط ".

 وتعبير عن التهنية لجو هوي خروج عن األسرة وذهاب الى املجتمع .
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الخادمة منيغ فنيغ تحب جو هوي حبا جما شديدا ، لكنها ال تستطيع ملحبة واملوّدة: . اللغة مليئة با2

ر عن هذا الحب من قلبها ، وال تستطيع أن تتحدث لآلخرين بسبب أنها خادمة .عندما تعرف جو  أن تعب 

ذه ههوي يحبها أيضا ، عليها أن تفرح ولكنها قالت: "لم آمل إطالقا أن أصبح آنسة غنية ، فأنا لست 

املحظوظة . كل ما أريده هو أن ال تصرفني، وأن أظل هنا جاريتك طيلة حياتي ... إنك ال تعرف مدى 

سعادتي عندما اراك فقط . ما دمت بقربي فقلبي مطمئن ...إنك ال تعرف مدى احترامي لك . ولكنك أحيانا 

ر املؤلف منيع 33كالقمر فى السماء . أعرف أنني ال استطيع وصولك". فنيغ روحا سامية ، وقد  وقد صو 

كتب أن منيغ هي تريد أن تحصل على محبة حقيقة ولكنها ال تجرؤ على قبولها ، تريد أن تحب وتخش ى 

ر املؤلف املحبة الحقيقية التى حدثت  الحب ، تحلم أن تكون آنسة ولكن الواقع دمر  أحالمها . وكذلك صو 

حت إجبار األباء واألمهات فى ذلك العصر, في رواية بين الخادمة وسيد االسرة ونقد أخالقيات اإلقطاعي ت

باجين فإن املؤلف يستخدم دائما تفاصيل الحياة اليومية فى وصف الشخصيات هذه نماذج  تفصيلية 

لكثير من الشخصيات املحددة وكذلك للحياة اليومية .ترك هذا للقارئ انطباعا عميقا . ثالثية باجين 

نجازات اإلبداعية من األعمال املتميزة، وانضم التقنيات الفنية الى تعكس تماما أسلوب اإلبداع واال 

عاطفة الحياة نفسه اتهم جريمة  نظام اإلقطاعي واالستبدادية من خالل وجود صور حيوية لهذه 

الشخصيات ، وكشف االتجاه الحتمي لنظام األسرة اإلقطاعية ، وتظهر االنجازات امللحوظة لباجين فى 

  دبية الحديثة . مجال الروايات األ 

الجملة تتكون من الكلمات ،والجمل الكاملة هي أساس فى تكوين الرواية ،  . الكلمات واملفردات:3

هكذا فإن املفرادات هي أهم وأبسط العناصر األساسية للرواية .اختيار الكلمات واستخدامها يقوم بدور 

املصطلحات والعديد من الكلمات  مهم  لخصائص الرواية وأسلوبها . إن باجين يستخدم كثيرا من

الجديدة واللهجات املحلية واللغة املنطوقة وما إلى ذلك يعكس خصائص مختلفة . ظهرت كلمات حركة 

الطالب غنية جدا فى ثالثية باجين ، على سبيل املثال: الدعاية واملظاهرات واالضربات والنشرات 

الحركة الرئيسية فى الثالثية ، وانعكس والخطابة، وما شابه ذلك، تظهر هذه الكلمات فى بعض 

االضطراب االجتماعي والفوض ي تحت ظل املجتمع القديم والطالب يقومون املظاهرات ضد الحكومة . 

وباالضافة إلى هذه الكلمات التى تعبر عن سبل الحركة الطالبية وكذلك ظهر أيضا عدد من املفردات 

الت. مثل "قصة خداع ايفان "لتولستوي ،"أكل ثلج الخاصة من األدب األجنبي ومختلف الصحف واملج
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و"األحياء" و"روح الصين"و"العصري"و"الصحف الفجرية "و"شباب الصين  34الغرفة "لليانغ تش ي تشاو

"و"النور"و"مجلة الشباب "إلخ ...الطالب سيحصلون على الفكرة املتقدمة من خالل هذه الكتب 

كرة القديمة والثقافة القديمة ، ومع ذلك سعى الى والصحف واملجالت ، ال ينقطع النضال مع الف

 الدعاية على  الثقافة الجديدة لحركة الرابع من مايو.

ظهور الكلمات الوليدة التي تصطدم بوجوه الثقافة التقليدية الصينية مع الثقافة األجنبية األخرى  أ(

ة الشرق التأثير بين اللغتين لغ فى وقت التبادل من عصر خاص بين الثقافة القديمة والجديدة ، ومع ذلك

ولغة الغرب ودخلت بعض الكلمات األجنبية إلى الصين بهدوء . مثل فى رواية "األسرة "يضيف أمام إسم 

الكائن بكلمة "الخارجية". وذلك تشكيل عديد من الكلمات الجديدة التى تبدأ بكلمة الخارجية ، مثل 

 املدرسة األجنبية ، الغرفة األجنبية إلخ .

املفردات العامية كل منطقة لها لهجات مختلفة ، خلفية ابداع ثالثية فى مدينة تشنغدو فى  (ب

اضحة و مقاطعة سيتشوان، وواستخدم املؤلف بعض مفردات اللهجة سنتشوان فتزيد لرواية مشاعرا 

ه فضحك العجوز فى برود. ومسجت عيناه وج عن طريق استخدام اللهجات. فمثال  فى رواية األسرة : "

"ال تكذب " فى الحوار هي  35جيو هوي وقال بحدة:"ال تكذب"، أعرف كل ش يء عنك . لقد أخبرنى الناس ".

ر هنا أن العجور ال يصدق كالم جو هوي ، هذه كلمة اللهجة أشد  من الكذب فى  لهجات سيتشوان ، وعب 

قال  ل آخر فى الروايةاللغة الصينية . إذن املؤلف يستخدم كلمة اللهجة "الكذب "وترك الفصحى. ومثا

العجوز: "إذن أنتم جميعا هنا ، بوسعكم أن تعودو إلى البيت جميعا مبكرين. سنقيم الليلة مأدبة  

"عيد رأس السنة هو تقليد مدينة تشنغدو وجميع  36حتفاال بعيد رأس السنة )أي عيد ربيع الصين(."إ

الف ، عيد رأس السنة لغة اللهجة  ولغة أفراد األسرة يعودون إلى ديارهم لتناول الطعام وعبادة األس

الفصحى عند الصينيين هي عيد الربيع . يستخدم املؤلف كلمة اللهجة هنا لداللة على جمع أفراد األسرة 

 فى هذا اليوم.

ز باجين على النمو والتغيير العاطفي فى إبداع ثالثيته ، ويستخدم  . البالغة املثالية الجميلة:4
 
يرك

الرواية مثل االستعارة والتوازن والبالغة األخرى للتعبير عن املعاني القلبية الحارة بينما  أسلوب البالغة فى

يظهر فن  الجمال فى الرواية ، فإن باجين يرفع من املستوى اللغوي ويعكس خصائص لغة الثالثية 
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ل له : "نحن ويقو  بأسلوب البالغة الجميلة. فمثال فى رواية األسرة : "األخ الكبير يمسك بيد أخيه جو هوي 

كمثل هذا العصفور الصغير الذي فقد أمه ، سقطت دموعه ولم يتحدث جو هوي شيئا ، ويتمسك بيد 

العصفور هنا يشير الى الغراب ، فإن الغراب الذي فقد أمه أصبح وحيدا وقلبه  37أخيه تمسكا شديدا.

ه "نحن" أي جو مين وجو هوي بالغراب ا  لذي فقد األم ، وجود أوجه التشابهمليء بالخوف ، فى األمثلة  شب 

املشتركة بينهما . وكذلك ينقل أيضا بشكل واضح من أجل كسر أغالل وقيود القوات اإلقطاعية حتى 

 الحصول على الحياة الجديدة .

خالصة القول أن ثالثية باجين لها أهمية كبيرة سواء لنفسه أو لألدب الصيني املعاصر  والسبب ليس 

يرا من الشخصيات الحية وتصور عائلة اإلقطاع نموذجية من االزدهار الى الكساد أن املؤلف خلق كث

فقط ، بل فى لغة الرواية عنده  فلديه ميزة كبيرة فى التعبير عن العواطف وتشكيل اللغة الفريدة هي لغة 

عصور، اللون لباجين ، وترك أثر ال يمحى فى تاريخ األدب الصيني . ميزة لغة رواية باجين عموما فى خلفية ا

اإلقليمي واللهجات املختلفة وصور الجمال التى ظهرت فى كلمات وجمل الرواية. ومع ذلك أضاف املؤلف 

إلى ألوان الجمال عن طريق الكلمات املختلفة والخلفية املتخصصة وأحوال حياة الناس وأحوال املجتمع 

، ومع ذلك يختلط بنقد الواقعية  إلخ .ثالثية باجين ونجيب محفوظ قائمة على الواقعية التقليدية

الغربية والحداثة والرومانسية الخ. ويسعى لتحقيق الكمال فى الفن لتشكيل الحفاظ على الثقافة 

التقليدية للصين ومصر وكذلك مليئة بالجمالية الشرقية وأسلوب خيال الغرب وجعلت التطوير 

 مساهمة ايجابية لروايات الصين ومصر.

 الخاتمة والنتائج

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا  

 محمد وعلى آله وصجبه أجمعين ..وبعد :

فقد تبين من خالل هذه الدراسة للخصائص الفنية عند نجيب محفوظ حيث كانت انعكاسا للواقع      

قدرة اإلبداعية لدى الكاتب من حيث دقة التصوير املعيش فى مصر والصين ،كما كشفت الروايات عن ال

 .وفيه كشف إلمكانات القاص الفنية عند رسم الشخصية وعنايته بأسلوب الكتابة والفنية .

 ولقد خلصنا فى هذا البحث إلى  النتائج اآلتية  :

 فى ثالثية نجيب محفوظ وباجين الفنية الحقيقية  الدراسة ت هذهكشف -
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عدة صور متعددة ومتنوعة فى رواياتهم ،ومعرفة من تلك الصورة فى  قدم نجيب محفوظ وباجين -

 مجتمع له خصوصيات وعادات وتقاليد .

من خالل استعراض نتاج ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين، اتضح لي أنهما عمال على استنباط  -

 من خالل روايتهما . أفكار جديدة فى هذا العصر

 سواء على الصعيدتعددة ومختلف من الفنون أنواع منجيب محفوظ وباجين  تجلت ثالثيتي -

 الفكري أو األدبي أو الساس ي أو االجتماعي.

  

 : املراجع
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 مستخلص البحث

 فتعنى مي،العل الركب بهذا تلحق الكوفة فتئت وما وترعرع، ازدهر بها البصرة، في العربية نحو نشأ

 بغداد لىإ اإلسالمية الخالفة عاصمة انتقلت وملا براعة، أيما فيه وتبرع بالنحو، البصرة كنظيرتها

 شيوخهم نع النحوية املسائل بعض في واستقلوا نحاتها، فاشتهر إليها، النحوي  الدرس مشعل انتقل

 ه،وتدريس النحو بدراسة تعنى األخرى  تلو واحدة العربية األقطار وتوالت والكوفة، البصرة في

 صدرامل وكان واملغرب، ودمشق مصر ونحاة األندلس، نحاة األولى األقاليم نحاة إلى إضافة فاشتهر

 ضبع اختار ذلك رغم الكوفيين، بعدهم ومن البصريين قريحة به جادت ما جميعا لهؤالء األول 

 في فعرف شروط، من املصطلح لهذا ما رغم باملدرسة، األقاليم هذه تسمية املحدثين الدارسين

  والكوفة البصرة مدرستي عن فضال النحو
 
 ودمشق، ومصر، األندلس، ومدرسة بغداد، مدرسة

 أو يتهااستقالل فتبين إقليم كل نحاة جهود في لتنظر الدراسة هذه جاءت وقد املغاربية، واملدرسة

 العربية نحو يف الدارسين كبار قبلنا شغلت التي املطروحة اإلشكالية عن النهاية في وتجيب تبعيتها،

 (.نحوية؟ مدارس لنا هل)

 الكلمات الرئيسية: العربية نحو، دراسة، مذهب، مدرسة،

Abstract 

He grew up in Arabic in Basra, where he flourished and grew up, and Kufa continued to 

follow this scientific stage, as its counterpart Basra was concerned with grammar, and 

he excelled in it with great ingenuity. Their sheikhs were in Basra and Kufa, and the Arab 

countries started one after the other concerned with studying and teaching grammar, 

and it became famous in addition to the first regions towards Andalusia, and towards 

Egypt, Damascus and the Arab Maghreb, and the first source for all of these was what 

the Qarihah of the Basrians and after them chose the Kufians Modern scholars called 

these regions a school, despite the conditions for this term, so he defined grammar, in 
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addition to the Basra and Kufa schools, the Baghdad school, the Andalus school, Egypt, 

and Damascus, and the Maghreb school, and this study came to look at the efforts 

towards each region, showing its independence or subordination, and answers In the 

end, about the problem presented that preoccupied the great students of Arabic 

grammar (do we have grammatical schools  ?(  

Key Words: School, Sect, Study, Grammar, Arabic  
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 املقدمة

في مجلة مجمع يقوم مقال الدكتور إبراهيم السامرائي )ألنا مدارس نحوية؟( الذي نشره      

على سؤال جوهري، واضح وصريح، نظرا إلنكاره وجود مدارس في النحو العربي، اللغة العربية األردني،

السباب كما يقول في كتابه )املدارس النحوية وقد تعرض الرجل بعد هذا املقال إلى التعريض، بل إلى 

أسطورة وواقع( الذي ألفه وقفا على هذه املسألة من الخالف النحوي القديم. فالسامرائي يرى أن  

املعاصرين قد غالوا في إطالق مصطلح املدرسة في الكالم على االختالف بين البصريين والكوفيين

. فهو مجرد اختالف في 2استعمال مصطلح املدارس النحوية، ألن هذا االختالف ال يخّول لنا 1

 الفروع ال في األصول.

وهو الرأي الذي ذهب إليه أكثر من واحد فقد عرضت خديجة الحديثي في كتابها )املدارس 

النحوية( تحت سؤال )هل هناك مدارس نحوية( ملجموعة من آراء الباحثين الذين أنكروا جواز تسمية 

بين البصرة والكوفة باملدرسة، ومن أمثال هؤالء جوتولد فايل، وعلي أبو املكارم، االختالف النحوي 

مقابل رأي مهدي املخزومي الذي يقول بوجود مدرسة بصرية وأخرى كوفية، وينفي املدرسة البغدادية 

ث إذ هي بالنسبة له افتعال ملذهب ثالث ال وجود له، ورأي أحمد مكي األنصاري الذي يدافع عن وجود ثال 

. وفي نهاية عرضها لآلراء التي تجيب عن السؤال )هل هناك مدارس نحوية(، تقول خديجة 3مدارس نحوية

الحديثي: "كل هذا االختالف ال نرى مبررا له... ال فرق ظاهرا بين أن نسمي هذه املجموعات مدارس أو 

 . 4مذاهب أو مجمعات أو نزعات"

ال ندعي السبق فيها، فقد انبنت الشك على ما ونحب في هذا السياق أن نبدي وجهة نظر لنا 

تقدم من آراء وأدلة، لكنها تعيد طرح اإلشكال من جديد، وتعطيه روحا أخرى بعد أن أصبح وجود 

املدارس النحوية العربية من املسلمات التي ال يناقشها أحد ، مع محاولة اإلجابة املوضوعية التي تستند 

النحاة واستشهاداتهم. فهل لنا حقا مدارس نحوية، أم أنها ال تعدو أن إلى أدلة علمية نستقيها من أصول 

 تكون تيارات متعددة لنحو واحد؟

ولإلجابة عن هذا السؤال  يجدر بنا الوقوف عند كل إقليم نحوي، بتعريف أعالمه، وجهودهم، 

 ومنهجم في دراسة النحو.
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 :البصرة في النحو 

النحو العربي منذ نشأته حتى عصرنا الحاضر، الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن 

فالذي ال شك فيه أن النحو بصورته املعروفة قد نشأ بصريا، وترعرع بصريا وتطور بصريا. ومما ال شك 

فيه أيضا أن النحو العربي قد نشأ خدمة للقرآن الكريم، سواء أكانت غاية هذه الخدمة وأهدافها هي 

 مه.حفظ النص القرآني من اللحن، أو فه

وقد كانت البصرة سباقة إلى وضع النحو منذ القرن األول للهجرة، فقد عرفت في تاريخ النحو بأنها 

املدرسة التي وضعت أصول القياس النحوي، وأنها كانت تسعى إلى أن تكون القواعد املطردة اطرادا 

 راء اللغوي.واسعا، ومن ثم كانت تميل إلى رفض الروايات الشاذة، متحرية في ذلك صحة االستق

هـ(، 117النشأة األولى للمدرسة البصرية فتنسب إلى عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي )ت أما 

وهو تلميذ نصر بن عاصم، وميمون األقرن، وقد كان الحضرمي أعلم اهل البصرة، وأعقلهم، وهو الذي 

ـ(، وأبو عمرو بن العالء ه149فرع النحو ومد القياس وذكر العلل. وأهم تالمذته عيس ى بن عمر الثقفي )

هـ(، 187هـ( إمام أهل البصرة وصاحب إحدى القراءات السبع، وعليهما تتلمذ أبو جعفر الرؤاس ي )154)

 مؤسس املدرسة الكوفية. 

هـ(، وهو الذي 170ومن أشهر تالمذة أبي عمرو بن العالء أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي ) 

هـ(، ومعمر 182على السماع والقياس والتعليل، ويونس بن حبيب ) أقام صرح اللغة العربية وبنى أصولها

 بن مثنى أبو عبيدة.

وأشهر من أخذ عن الخليل ويونس، وأهم تالميذهما  أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي 

هـ(وهو صاحب أعظم مؤلفات العربية )الكتاب(، الذي شاع عنه أنه قرآن 180املعروف بسيبويه )

مرجع العربية األول إليه يرجع العربي، ومنه يأخذ قواعد لغته. وعن سيبويه أخذ العلم كل  النحو، فهو

هـ(، واألخفش األوسط الذي عرف بمخالفة أستاذه في مسائل كثيرة، فكانت آراؤه بذلك 206من قطرب )

تاذ ني أسممهدة لظهور املذهب الكوفي رغم انه من كبار علماء البصرة، ومن أهم تالمذة األخفش املاز 

هـ(، والسيرافي 347هـ(، وابن درستويه)316هـ(، وابن السراج )311هـ(، وعنه اخذ الزجاج )285املبرد )

 هـ(.368)

 وقد قام منهج نحاة البصرة في دراسة النحو على جملة من األصول تمثلت في:

السماع، فكان دليلهم إلى وضع مختلف قواعد اللغة من صوت وصرف ونحو، فبذلوا جهودا أ. 

كبيرة في السماع عن العرب، وتدوين وحفظ ما يتلقونه عنهم، مما حذا بهم إلى الترحال إلى بوادي جزيرة 



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 873-886 877 

صد ر العرب، واالستماع لألعراب والرواة، فبذلوا العمر الطويل في دراسة املسموع وتتبع صوره، ل

 الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية. 

ب. القياس: نظر البصريون إلى املسموع نظرة متشددة، فتعاملوا معه بشرط االطراد والكثرة، فما 

ماعهم رغم س-كان كثيرا مطردا قاسوا عليه، وما خرج عن حد الكثرة إلى حد القلة رفضوه، فأهدروا بذلك 

ت العرب، وسموها لهجات نظرا ألنهم اشترطوا في املسموع كثيرا من لغا -عن كل من ثبتت فصاحته

 االطراد والكثرة، فأهدروا بذلك حتى القراءات القرآنية، وتركوا االحتجاج بها ما لم توافق أقيستهم.

ج. التأويل: حيث أغرق البصريون في التأويل وتمحلوا فيه، فبعد أن جمع النحاة املادة اللغوية 

ها حسب الشروط الذي وضعوها، وراعوا الحكم السائد في األغلب منها واألعم، التي يمكنهم االحتجاج ب

فدققوا علله، وصنفوها، ثم وضعوا قوانينهم املطردة، وجدوا أن جملة من التراكيب املنقولة عن 

األصناف املحتج بها خرجت عن هذه القوانين، فبذلوا ما في وسعهم لردها إلى الصورة التي صاغوا 

ا لها، وبهذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل الذي يرد التراكيب أصل اعتقدوه، فكانوا قاعدتهم وفق

ْم  ه 
َ
مَّ َبَدا ل

 
يتأولون نصوصا ال حاجة للتأويل فيها مثل تقديرهم محذوفا في البنية العميقة لقوله تعالى: ﴿ ث

ى ِحيٍن﴾، فأل ه  َحتَّ نَّ ن  َيْسج 
َ
ا اآلَياِت ل و 

َ
نهم قرروا أن الفاعل ال يكون جملة استحال في هذا ِمْن َبْعِد َما َرأ

النص القرآني أن تكون جملة )ليسجننه( فاعال للفعل بدا، فالفاعل ما دل عليه بدا وهو املصدر )بداء(؛ 

 أي بدا لهم بداء، فحذف الفاعل ألن الفعل يدل عليه.

احد، وتقدير تأويل النص الو  بلغ أمر املبالغة في التأويل عندهم أن اختلف البصريون فيما بينهم في

كما يروى أن عيس ى بن عمرو الثقفي، وأبا عمرو بن العالء كانا يقرآن قوله تعالى: ﴿يا بنيته العميقة، ف

جبال أوبي معه و الطيَر﴾ بالنصب، و يختلفان في التأويل، فعيس ى يقول: هو على النداء، وأبو عمرو 

 على إضمار )وسخرنا( الطيَر.يقول: لو كان على النداء لكان رفعا، ولكنها 

لتفسير  وسيلة النحاةد. التعليل: وقد جرَّت التأويالت الكثيرة البصريين إلى كثرة التعليل، وهو 

من ذلك مثال قول الرض ي على لسان سيبويه، في  الظواهر النحوية واللغوية، وشرحها شرحا مفصال،

 مفعول به، وناصبه الفعل املقدر، وأصله عنده:باب )املنادى(: "وانتصاب املنادى عند سيبويه على أنه 

، لكثرة االستعمال، لداللة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته".
ً
 الزما

ً
، فحذف الفعل حذفا

ً
 يا أدعو زيدا

ه. كان منهج البصريين في دراسة اللغة عقليا، فقد  مرت القاعدة النحوية العربية في مسيرة 

ادة اللغوية، ومالحظتها، و صوغ جملة من املعلومات، استنادا إلى ما وضعها كما سبق أن بينا بجمع امل
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ّيرت بعد االستقراء نظريات لغوية ال يمكن الخروج عنها،  توفر من معطيات، ثم وضع الفرضيات التي ص 

 فجاء النحو العربي على شكل مجموعة من القواعد املعيارية، كثمرة تفكير عقلي عند علمائنا اللغويين

القول في الحديث عن املدرسة البصرية أن روادها وأعالمها أصحاب فضل كبير في وخالصة 

تأسيس النحو العربي، فهي املدرسة التي ظلت زهاء قرن ونصف تدرس النحو وتعتني بقضاياه، دون 

منافس، فاتخذت في النحو منهجا خاصا بها تميز بالتأويل والتعليل املنطقي، الذي ال يطابق بالضرورة 

ع اللغوي، بل تراه يخرج باللغة عن ظاهرها إلى تصورات اعتقدها النحاة أصال في الكالم، ال لش يء، الواق

فقط ألنهم وقفوا في احتجاجهم واستشهاداتهم على جزء يسير مما تكلمت به العرب، فأهدروا كثيرا مما 

قيد وشابه التعسمعوه، وقاسوا على املطرد الكثير، ومن ثمة اعترى وصفهم للغة كثير من النقص، 

 واملغاالة، وطغى على تفسيراتهم للظواهر اللغوية النظر العقلي الذي ال يمت ألصل اللغة بش يء.

 الكوفة في النحو 

إذا كانت البصرة سباقة إلى وضع النحو، فإن الكوفة ما لبثت أن دخلت ميدانه، بعد أن تعلمت 

النحو من علماء البصرة وشيوخها، لكنها أخذت لنفسها منهجا خاصا فيه، حتى تشكلت لها روية متميزة، 

سائله دون مومستقلة عن البصرة، حتى صار في النحو مذهبان مختلفان، فال تكاد تعثر على مسألة من 

أن تقف فيها على رأي بصري، وآخر كوفي، بل أصبح من املمكن جدا أن تعرف أحد الرأيين إذا عرفت 

 اآلخر. 

وقد ساهم في ازدهار النحو الكوفي أن الكوفة كانت مهجر كثير من الصحابة، فازدهر فيها الفقه، 

ا أصح طرق النقل اللغوي، فكان أن وعلم القراءات الذي يعتمد على الرواية، وعلى التلقي والعرض، وهم

 عرفت الكوفة بطابع القراءات في كثير من نواحي النشاط العقلي، وخاصة النحو.

من هنا نستطيع أن نحدد أول أوجه الخالف بين املدرسة الكوفية وسابقتها البصرية، حيث 

تخراج بلة للقياس، واستوسعت الكوفة في الرواية، فكانت تعتمد املثال الواحد لتجعله ظاهرة عامة، قا

القاعدة التي تصلح لالستعمال، في حين كانت البصرة تتشدد في التوصل إلى القاعدة من األمثلة املطردة، 

 وتعتبر القليل منها شاذا يحفظ وال يقاس عليه.

ويشير كثير من الدارسين املحدثين اليوم إلى أن كثيرا مما ذهب إليه النحو الكوفي أقرب إلى واقع 

ة مما ذهب إليه البصريون، فقد كانت السمة الغالبة للبصريين دراستهم للغة على أساس وصفي، اللغ

 وبطريقة تقريرية تبتعد عن التأويل العقلي، والتعليل الفلسفي.
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هـ( أول من وضع اللبنات األولى 190هـ(، ومعاذ بن مسلم الهراء )187يعد أبو جعفر الرؤاس ي )ت

هما قد تتلمذا على كبار علماء البصرة وشيوخها، كأبي عمرو بن العالء، لنشوء النحو الكوفي، على أن

والثقفي، ثم خطيا الخطوات األولى لطريق هذه املدرسة وشقا طريقها، أما املؤسس الفعلي لها، فهو علي 

هـ(، وابن السكيت 207بن حمزة الكسائي حيث وضع أسسها وأشاد بناءها، ومن أشهر تالمذته الفراء )

 هـ(.327هـ(، وابن األنباري )291، وعلى يدي الفراء تتلمذ كل من ثعلب )هـ(244)

 أما خصائص املنهج الكوفي فهي:

أ. االهتمام الواسع برواية الشعر، نتيجة لوجود القبائل العربية في الكوفة، فكان ذلك عمدة 

 الدرس النحوي بصفة خاصة واللغوي بصفة عامة.

ب. كثرة القياس: فلما توسع الكوفيون في الرواية كثرت أقيستهم، فوضعوا أقيسة تخالف تلك التي 

وضعها البصريون الذين اشترطوا في القياس على املروي أن يكون مطردا، فقد اتبع الكسائي مثال مبدأ 

 قائل: القياس على كل مسموع ومن أي قبيلة كانت، وفي أي بيئة من البوادي والحضر، فهو ال

 وبه في كل أمر ينتفع  إنما النحو قياس يتبع

ج. تميز الكوفيون باالتجاه الظاهري و املنهج العلمي، فكانوا كما أشرنا يحتكمون إلى السماع، 

الذي يقبل املروي دون أن يتأوله، و ال يقول بشذوذه، فعرفوا بالتوسع في رواية األشعار و عبارات اللغة 

و حضرّيهم، لهذا وضعوا قاعدة لكل شاهد، فتضخمت القواعد النحوية،  عن جميع العرب، بدوّيهم

 وتعددت الشواهد.

د. ملا قاس الكوفيون على القليل كما الكثير لم يلجأوا للتأويل كثيرا كنظرائهم البصريين الذين لم 

 لها، أما يضعوا القاعدة إال إذا ثبت أن عددا كبيرا من النماذج اللغوية في ظاهرة ما قد انتظم وفقا

النماذج الشاذة عن هذه الصورة، فإنها تطوع قصرا حتى توافق تصورهم النظري، فغالوا في الركض وراء 

مفاهيم قادتهم إلى تأويل الجمل التوام التي ال تحتاج لفهمها تأويال وال تقديرا، من ذلك مثال تأويلهم لقوله 

رر أن )إن( من األدوات املختصة باألفعال وال تعالى: ﴿وإن أحد من املشركين استجارك فأجره﴾، فلما تق

يمكنها العمل في األسماء، وملا كان من القواعد البصرية أن ال يتأخر الفاعل عن فعله، أصبح من 

الضروري البحث عن عامل الرفع في )أحٌد(، فقدروا فعال محذوفا وجوبا تقديره )استجارك( يفسره 

ه )وإن استجارك أحد من املشركين استجارك(، وهو تأويل ال الفعل املذكور، ليصير التركيب كما تصور 

يمت لواقع اللغة بصلة، في حين تخلص الكوفيون  من هذا املأزق عندما قرروا أن الفاعل يتقدم ويتأخر 

 عن فعله، فكان عامل الرفع في )أحٌد( هو الفعل املذكور )استجارك( .
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، بين البصري والكوفي، نظرا الختالف املصادريالحظ من هذا التوجيه اتساع االختالف بين املذه

أة يعود لهم الفضل في نش نو من ثم اختالف القواعد، ورغم الجهود املبذولة من طرف نحاة البصرة الذي

النحو العربي، إال أنه من الضروري أن نقر أن املعالجة املوضوعية ملنهج املدرستين، تثبت جدارة املذهب 

 بها من واقعها، وقربه من مناهج الوصف اللساني الحديث.الكوفي في وصف اللغة، لقر 

 

 بغداد في النحو 

نشأ النحو في أحضان البصرة والكوفة، كما سبق أن ذكرنا، فازدهر فيهما   

وتطور حتى بلغ أوجه، فلئن بدأ على أيدي نحاة البصرة فقد كان نحاة الكوفة منافسين أقوياء لهم، حتى 

وتذكرت نظيره هناك، فإن قلت الخليل قلت مقابله الرؤاس ي، وإن قلت سيبويه أنك ال تذكر رجال هنا إال 

مثال لوح لك الكسائي من بعيد، وإن ذكرت املبرد الذي تصدر فيما بعد إمامة البصرة ال بد لك من ذكر 

 ثعلب الذي رأس علماء الكوفة، لكن النحو في شبه الجزيرة العربية لم يبق مقصورا على هذين اإلقليمين،

 حيث إنه نما وازدهر في موضع آخر من العراق، وهو بغداد التي كانت عاصمة للخالفة العباسية.

بقيت بغداد عاصمة الخالفة العباسية على مذهب نحاة أهل الكوفة، حيث استقر بها الكسائي 

سنة  ،والفراء وثعلب وأبو بكر ابن األنباري من نحاة الكوفيين، إلى أن دخلها املبرد إمام البصريين

ه(، وكان فيها في تلك الفترة إمام الكوفيين ثعلب، 285ه(، واستقر بها إلى أن وافته املنية سنة)247)

فجرت بينهما املناظرات النحوية التي انبهر بها أهل بغداد فحضروها وتتبعوها وفقهوها، وملا كان التفوق 

ض الحجة والقدرة على اإلقناع، بدأ بعمن نصيب املبرد غالبا، نظرا لبراعته في فنون القول، وامتالكه 

مريدي النحو في بغداد يلتفتون إلى املذهب البصري، فنشأ بذلك جيل جديد من تالميذ العاملين 

الجليلين، ينتخب من رأي املذهبين القائمين في دراسة النحو على أساس مناقشة اآلراء واالجتهاد فيها، 

 .5واستنباط آراء جديدة أحيانا

ذا النشاط الذي يأخذ فيه نحاة بغداد من نحو البصرة والكوفة، فيتخيرون من وقد ازدهر ه

هذا وذاك ما يراه كل واحد منهم مناسبا لتفكيره ومنهجه، وكان ذلك أواخر القرن الثالث، وبدايات القرن 

 الرابع، حيث ازدهرت دراسة النحو في بغداد وفق منهج جديد يقوم على االنتخاب من آراء املدرستين،

وهو منهج لم يألفه نحاة البصرة والكوفة، الذين اعتادوا االختالف في الرأي حتى بلغ بهم األمر أحيانا أن 

  يختلفوا ملجرد أن الفريق اآلخر قد قال برأي ما.
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بيدي وابن النديم من القدامى قد رفضا تسمية النحو في بغداد باملذهب، ألن نحاة  ورغم أن الز 

يدا، بل ارتكزوا في درسهم على خلط املذهبين، إال أن كثيرا من الدارسين هذا البلد لم يقدموا جد

املحدثين من نظر إلى نحاة بغداد بعين الفخر، وعدهم أصحاب مدرسة نحوية مستقلة، فعبده الراجحي 

مثال يقول: "...وما كاد القرن الرابع يبدأ حتى أخذت مدرسة بغداد تتميز بمنهجها الخاص، ولم يكن هذا 

 .6هج جديدا من حيث األسس أو طرائق االستنتاج، ولكنه منهج ينبني على االنتقاء من املدرستين"املن

 :7وقد تميزت دراسة النحو في بغداد نظرا ملنهجهم املعتمد بجملة من امليزات نذكر منها

 االنتخاب من آراء البصريين والكوفيين. -

وغلب على بعضهم اآلخر امليل إلى الرأي  غلب على بعض البغداديين امليل إلى الرأي الكوفي، -

 البصري،  في حين خلط بعضهم بين املذهبين وكان ميله أشد إلى البصريين.

تأثر بعض البغداديين بألفاظ أهل املنطق والفلسفة، وبمصطلحاتهم املختلفة كالعرض  -

 والجوهر والعلة، وعلة العلة...

 للتدريب على مسائل النحو والتصريف.االهتمام باألمثلة املوضوعة واإلكثار منها  -

وقد كان لالتجاهات التي ظهرت في الدرس النحوي ببغداد والتي تمثلت في امليل إلى آراء املدرسة 

الكوفية، أو امليل إلى آراء املدرسة البصرية، أو االنتخاب من آراء املدرستين بالترجيح بينهما واالجتهاد في 

يسان)تاستنباط آراء جديدة علماء يمثلو 
َ
(، وابن 299نها، فمن أشهر من مثل االتجاه األول ابن ك

قير)
 
(، 337(، ومن أشهر من مثل االتجاه الثاني أبو القاسم الزجاجي)ت320(، وابن الخياط)ت315ش

( الذي تمثل أعماله تقدما كبيرا في املنهج واألسلوب، 392(، وتلميذه ابن جني)ت377وأبو علي الفارس ي)

ا قرره قبوال من أحدث املناهج اللغوية، ومن أهم العلماء الذين مثلوا لالتجاه الثالث حيث وجد كثيٌر مم

الذي يعد بذرة نمو املدرسة البغدادية فنهجوا طريقها الخاص فيما يعتقد البعض، وهو الخلط بين 

 (،538(، والزمخشري)ت471املذهبين السابقين مع ميل أقوى إلى املدرسة البصرية نذكر الجرجاني)ت

(، وابن 616(، والعكبري)ت577(، وأبو البركات األنباري)ت543(، واألصبهاني)ت542وابن الشجري)ت

 .8(686(، واالستراباذي)ت643يعيش)ت

 وتمثلت خصائص املنهج البغدادي في:

. السماع: عرف عن البصريين سماعهم عن القبائل الثابت فصاحتها، فلم يأخذوا عن غيرها، 

عهم في الرواية، فقد سمعوا عن كل العرب، ونحا البغداديون املنحى الكوفي وعرف عن الكوفيين اتسا
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نفسه، فلم يميزوا بين لغة وأخرى، ولم يفاضلوا بين القبائل، فكل اللغات عندهم محتج بها، وفي هذا 

 يقول ابن جني: اللغات على اختالفها حجة.

ل بنا، وبناها الكوفيون على املثابنى البصريون أقيستهم على األعم الغالب كما مر  . القياس:

الواحد ، أما البغداديون فتوسطوا الرأيين، فكانوا يقبلون املثال الواحد الذي يقول البصريون بشذوذه، 

بعد أن يناقشوه ويقلبوه على وجوه عديدة، وقد ال يقبلونه، إذا ثبت عدم مالءمته. فالزجاجي مثال قاس 

 الشاعر:على النادر الشاذ من األمثلة، كقول 

عالي خمسا أمساإني رأيت عجبا مذ   عجائزا مثل السَّ

 فـــ)أمس( تأتي مبنية على الفتح قياسا على البيت املذكور وهو قول شاذ غير مطرد. 

قال البغداديون القرآن محكم وال يتكلم العرب بأجود منه، فكان : . االحتجاج بالقراءات الشاذة

 حتى في قراءاته الشاذة.بذلك املصدر األول عندهم لالحتجاج، 

. االحتجاج بالحديث الشريف: لم يحتج البصريون وال الكوفيون بالحديث إال نادرا، لعلة أنه قد 

 يكون مرويا باملعنى، أما نحاة بغداد فاتخذوه مصدرا أساسيا من مصادر السماع.

ا عرًبا، وقد احتج الذين فاتهم عصر االحتجاج و إن كانو  . االحتجاج بشعر املولدين: املولدون هم

 أهل بغداد بشعرهم، خالفا للبصريين والكوفيين، فأخذوا عن ابن برد، وأبي نواس، وأبي تمام...

والثابت أن أهل بغداد قد تميزوا في دراستهم للنحو باالنتقاء واالختيار مما جاد به البصريون 

ملتها ي أن اجتهاداتهم قد خلت في جوالكوفيون، مما نفى عن نحوهم االستقاللية والتميز، لكن هذا ال يعن

من أي جديد، فاملطلع على مؤلفاتهم يتبين له أنهم قد استقلوا ببعض املسائل النحوية على قلتها، فهي 

مقارنة بما اصطفوه من نحو البصريين أو نحو الكوفيين قليلة جدا، كإضافة )ونى( إلى األفعال الناقصة، 

قائما، أي مازال زبد قائما، أو اعتبار كان وأخواتها حروفا ال أفعال، وهي بمعنى )زال(، تقول: ما ونى زيد 

واعتبار )قارب( من أفعال املقاربة، و)إال أن يكون( من عبارات االستثناء، أو إعمال إن وأخواتها إذا دخلت 

 ..لث.عليها ما الكافة، مثل )إنما زيدا قائما(، بدال من )إنما زيد قائم(، ونفي العلل الثواني والثوا

تبين بعد البحث والدراسة أن النحو البغدادي نحو انتخابي، اختار أصحابه ما مالوا إليه من 

آراء بصرية أو كوفية، فلم يكن لدراسة النحو عندهم منهج مستقل، يؤهل جهودهم ألن تشكل مذهبا 

تطوره  تا فيجديدا أو مدرسة مستقلة، لذلك نرى أن النحو في العربية قد عرف مدرستين مهمتين ساهم

وازدهاره، كل بمنهجها الخاص واملغاير، ولم يعرف بعدهما مدرسة، رغم الجهود الجبارة التي قدمها نحاة 

ين النحويين الكبيرين. 
َ
 بغداد، فحسبهم أنهم قد أذابوا جليد العداوة  بين العامل



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 873-886 883 

ر نحاة الشام فاشتهبعد ذلك توالت األقطار العربية التي تعنى بدراسة النحو في املشرق واملغرب، 

ومصر، ونحاة املغرب واألندلس، ويعزى لهؤالء فضل إحياء النحو بعد سباته، وبعثه بعد ركوده، وفيما 

 يلي عرض للنحو عندهم.

 األندلس ي النحو 

نشأ النحو كما بات معروفا في البصرة بها تطور وازدهر، ثم ما فتئت الكوفة أن لحقت بركب 

الدرس النحوي، فنشأ بين اإلقليمين خالف واسع في كل مسائل النحو وقضاياه، وملا انتقل مشعل 

لين و الدراسات النحوية إلى بغداد تغير منهج الدراسة بأن صار مبنيا على االنتقاء من املذهبين األ 

)البصري والكوفي(، وبقي ذلك موضع النحو إلى أن احتاج أهل األندلس إلى تعلم العربية بانتمائهم إلى 

الرقعة اإلسالمية، حيث توسعت دائرة األقاليم العربية التي تعنى بالنحو وقضاياه من البصرة والكوفة 

منهجهم في دراسته، وهل شكل وبغداد إلى األندلس، فكيف كانت نشأته هناك، ومن أبرز أعالمه، وما 

 ذلك عندهم مدرسة نحوية بحق؟  

بلغ ازدهار النحو في البصرة والكوفة وبغداد أوجه، فتأكدت أهمية النحو في الحفاظ على القرآن  

الكريم حفظا وفهما، وخالل كل تلك الفترة كانت األندلس على غير اإلسالم، وملا دخلها أقبل أهلها على 

هـ( 353، فكثر املؤدبون الذين قال فيهم الزبيدي وهو يصف فضل محمد بن يحي )9يمهاتعلم العربية وتعل

عليهم: "لم يكن عند مؤدبي العربية، وال عند غيرهم ممن عني بالنحو كبير علم بالعربية، حتى ورد محمد 

مَل وما ابن يحي عليهم، وذلك أن املؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تالميذهم العو 

شاكلها، وتقريب املعاني لهم في ذلك. ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضها واالعتالل 

ملسائلها، ثم كانوا ال ينظرون في إمالة وال إدغام وال تصريف وال أبنية، وال يجيبون في ش يء منها، حتى نهج 

 من استقصاء الفن بوجوهه واستيفائه لهم سبيل النظر وأعلمهم بما عليه أهل هذا الشأن في املشرق 

. حيث رحل إلى مصر وعاد إلى قرطبة بعلمه يلقنه 10على حدوده، وإنهم بذلك استحقوا اسم الرياسة"

لطالبه، وهنا يتأكد دور الرحالت إلى املشرق، حيث أخذ األندلسيون يرحلون إلى هناك طلبا للعلم، 

 .11معارفهمويستقبلون نظراءهم من املشرق يعلمونهم علمهم و 

ورغم عدم االستقرار السياس ي الذي ساد في عصر املرابطين، النشغالهم بالحروب واملعارك، إال 

أن عصرهم قد عرف بروز مجموعة من العلماء الذين برعوا في اللغة واألدب، فازدهر تعليم اللغة 

 .12العربية؛ ألنها لغة القرآن الكريم
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ندلس، في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة، ثم جاء عصر املوحدين وهو أزهى عصور األ  

حيث ساد فيه الرقي والتطور على مختلف مناح الحياة؛ ألن ملوكه كانوا يقدرون العلوم والعلماء حق 

قدرهم، فعمدوا إلى تشجيعهم واإلغداق عليهم، وعملوا على إطالق الحرية الفكرية للغويين واملفكرين، 

عا في الفكر واللغة واألدب، ونشط العلماء للتأليف والتدوين، وكان للنحو فشهد هذا العصر ازدهارا واس

نصيب وافر وأصيل بين هذه املصنفات، حيث كان من نتائج رعاية املوحدين العلم والعلماء أن تقاطر 

العلماء على مراكش، حاضرة املوحدين وكان من أعالمهم أبو القاسم السهيلي، وأقبل الطالب من املغرب 

 .13معاهد األندلس، فانتعشت الحياة الفكرية في هذين البلدين"على 

هـ( الذي تتلمذ 198وأول نحاة األندلس باملعنى الدقيق لكلمة نحوي هو جودي بن عثمان )ت 

على يدي الكسائي والفراء، وهو أول من أدخل إلى موطنه كتب الكوفيين، وأول من صنف به النحو، وما 

، فازدهر النحو الكوفي هناك، وزاد إقبال األندلسيين عليه، إلى 14املنية زال يدرسه لطالبه حتى وافته

شنيق )
 
هـ( الذي ارتحل إلى مصر، ولقي هناك أبا جعفر 307أواخر القرن الثالث الهجري، حيث نجد األف

 .15الدينوري، فأخذ عنه كتاب سيبويه رواية، وعاد به إلى طلبته يقرأه عليهم

حيث خالط نحاتها جميع النحاة السابقين من بصريين وكوفيين  فازدهرت دراسة النحو وتطورت

وبغداديين، وهنا تشكلت مالمح منهجهم في درسهم النحوي، حيث صاروا كالبغداديين، ينتقون األمثل 

من آراء البصرة والكوفة، ويضيفون من اختيارات النحو البغدادي ما اقتنعوا به، مع استقاللهم 

 . 16يدة تخصهمباستنتاجات واستنباطات جد

لقد عدل األندلسيون بعد استغنائهم عن املشارقة واعتمادهم على أنفسهم عن بعض آراء 

املشارقة في النحو، وخالفوهم في منهاج تعليمه وتدوينه، واستدركوا عليهم مسائل فاتتهم، وبذلك 

 القرن الخامساستحدثوا مذهبا رابعا عرف بمذهب املغاربة أو األندلسيين، ظهرت مبادؤه من أوائل 

 .  17الهجري، الذي يعد بحق فجر النهضة النحوية في هذه البالد

وقد كان لكتاب سيبويه عندهم املكانة املقدسة، فجدوا وتحملوا املشاق واألخطار في ارتحالهم من 

بالدهم إلى املشرق للحصول على صورة منه، فتكاثرت نسخه بعدئذ وصار كتابهم املقدس في العربية، 

ؤول فضيلة النهضة األندلسية املغربية، فقد شغف به األندلسيون واملغاربة من هذا الحين، وإليه ت

 .   18وتنافسوا في استظهاره، وعنوا بشرحه والتعليق عليه، نظرا لقيمته الكبيرة عندهم

 :19وأشهر أعالم النحو في األندلس واملغرب
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منطقة قرب القيروان، ورد العراق وأخذ هـ(، نشأ في 198جودي، وهو ابن عثمان النحوي املغربي) -

عن الكسائي والفراء والرياش ي، وروى عن الكسائي كتابه، واستصحبه معه في عودته إلى وطنه، غير أنه 

 .اتجه بعد إلى قرطبة، فكان أول من أدخل كتاب الكسائي في هذه البالد

هو أول من عرف بحفظ ه( نشأ بالقيروان، و 200حمدون؛ النحوي املغربي محمد بن إسماعيل ) -

 كتاب سيبويه.

ه(، رحل إلى املشرق، فأخذ بمصر عن أبي علي 307وهو محمد بن موس ى األندلس ي ) :األفشنيق -

 .الدينوري كتاب سيبويه، وعاد به إلى األندلس، ويغلب على الظن أنه أول من أدخل الكتاب إلى األندلس

لعربية واشتهر بالنحو؛ ورحل إلى مصر، ه( حذق علوم ا358محمد بن يحيى الرباحي األندلس) -

 .ثم عاد إلى األندلس وتلقى عنه الزبيدي ـ فلقي أبا جعفر النحاس، وروى عنه كتاب سيبويه، 

هـ(: هو أبو بكر محمد بن الحسن، ولد في إشبيلية، وتأدب على أبيه، ثم سمع من 379الزبيدي )  -

 ي قرطبة، حتى غدا أوحد زمانه في النحو وحفظ اللغة.أبي علي القالي، ومحمد بن يحيى الرباحي وغيرهما ف

هـ(: عيس ى أبو موس ى ابن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي البربري املراكش ي أبو 607الجزولي ) -

موس ى، له في النحو مجموعة من املؤلفات التي سعى من خاللها إلى تبسيط قواعد اللغة العربية، مثل: 

 مالي في النحو، والجزولية وهي أشهر ما ألف وكتب.شرح على أصول ابن السراج، واأل 

هـ(: محمد أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي اإلشبيلي، أشهر 577ابن هشام اللخمي ) -

مؤلفاته النحوية: الدر املنظوم، شرح الفصيح، شرح املقصور واملمدود البن دريد، املدخل إلى تقويم 

ف نحوي قديم.  
َّ
 اللسان وتعليم البيان...، وكلها مؤلفات في الشرح أو االختصار ملؤل

لقد ذاع صيت نحاة املغرب بشقيها )الشرقي والغربي( في الدرس العربي واشتهر، نظرا ملا قدموه  

من جهود خلدت ذكرهم، وجعلت مصنفاتهم من أمات الكتب العربية التي ال يستغني عنها باحث في اللغة 

األلفية التي سادت والنحو، وأبرز هؤالء أبو حيان التوحيدي، والجزولي واللخمي، وابن مالك صاحب 

فيما بعد مناهج تدريس النحو في كافة األقطار العربية وإلى يومنا هذا، نظرا لتميزها بالتيسير والتبسيط، 

وهو ما ميز منهج األندلسيين، فضال عن تميزهم باتباع خطى البغداديين في االنتقاء والتخير من آراء 

 خاصة تميزهم عن غيرهم.البصريين والكوفيين، مع االستقالل أحيانا بآراء 
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 خاتمةال

لقد أصبح الخالف أهم خاصية تميز نحو العربية، فكلما ظهرت مدرسة نحوية جديدة عرف 

النحو آراء مختلفة تميز أصحابه، بل إن االختالف امتد إلى أبعد من ذلك، فلطاملا استقل بعض أصحاب 

رسة نفسها، وهذا األمر معروف منذ سيبويه املدرسة الواحدة بآرائهم التي تميزهم عن نظرائهم في املد

إمام املدرسة البصرية وشيخ علمائها، حيث كثرت الخالفات النحوية بينه وبين األخفش الذي مهد بآرائه 

املخالفة لقيام املدرسة الكوفية، رغم أنه بصري االنتماء واملذهب، وقد استمر شأن الخالف النحوي 

التي ضمت إقليمين نحويين مهمين بعد البصرة والكوفة وبغداد، فأخذ حتى عند أعالم املدرسة املغاربية 

املغاربة عن النحاة األوائل ما أخذوا، لكنهم تميزوا بآرائهم الخاصة والجديدة في النحو، والتي ميزتهم عن 

 غيرهم، بل عن بعضهم أحيانا.
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 مستخلص البحث

 معالجتهاو  سينمائي، بأسلوب الكلمة خروج البصرية، والفنون  االدب تجمع التي الفنية الظواهر من

 السردية ةالصور  تأويل مجاالت على الكلمة/القراءة فعالية تنفتح عندما الداللي مناخها ارتسامه في

 جلياتهات نلمح ان يمكن والتي الفنية، االبعاد لنا فتتراءى لألحداث، الدقيق التشخيص طريق عن

 الوعي، في نفس يال بتموضعها متنوعة ومشاهد لقطات في تطويعها و والنص ي السياقي الداللي بتشكلها

 الشاشة لىع املعروض الصوري للتدفق املغذية الكاميرا/السينمائي اللسان مفردات تأثير لتبيان

 عرضت واقعية شهادة  الرزاق عبد حسن رواية ستكون  لذا السينمائية، الصورة بؤرة بعدها الذهنية

 . اللقطة بإيقاع الكلمة اغناء

 الكلمات الرئيسية: . الرزاق عبد حسن ،" خرافي فيلم" رواية ، السينمائية اللقطة جماليات



.... للكاتب" خرافي فيلم" رواية: الروائي السرد في السينمائية اللقطة جماليات ،محي العباس عبد اسيل م.م 888  

 

 دخــــــــــــلامل

والنصوص السردية التي تعالج مادة اساسية أو عند عقد املوازنات بين املنعطفات السينمائية 

لقاعدة الفصح  1(shotاكثر مما يوجد في املفردات السينمائية بمفهومها الجمالي، نجدها تخضع اللقطة )

عن االهداف، وتؤكد على وظيفتها القرائية إلى جانب وظيفتها البصرية "أن وجود الصورة ال يهدف فقط 

 .3، ما يبعدها عن الوقوع في مزالق الرؤية الجمالية الجوفاء2ما هي مرئية" إلى املشاهدة فهي مقروءة بقدر

وتعمل كلتاهما )اللقطة/الكلمة( على تكوين )صورة( من الناحية العملية شرط تحولها  

  4املحسوس، اذ تتخذ اللقطة السينمائية التي  تعد "وحدة العمل"
ً
 يقدم افكارا

ً
 مميزا

ً
االساسية فيها، نمطا

ن طريق عي عملية الفن واالدب، وعندما تسعى)اللقطة( إلى تقريب االدب من الفن السينمائي فعلية ف

، بصورة مباشرة 5دور التعبيري في احجام املناظر، واملؤثرات التي تكتسبها إلغناء املعنى الداللي للصورةال

ك فأن قيقة اعمق، وكذلكانت أو غير مباشرة بـ)رمزيتها( أو بمقابلتها بصورة اخرى حيث تقدم املعنى لح

"
ً
 "دياجيتكيا

ُ
يقدم لغة الصور بتخطيط يتم عن تبسيطات تدريجية؛  6الكلمة في النص السردي عاملا

لتمثل الكتابة واللفظ معنى في النفس)الصورة الذهنية(، واذا لم يظهر هذا االثر في النفس ال ينتظم 

لرواية االدبية باستعمال الكلمة ليقدم صورة ، لذا تتميز طبيعة عمل مؤلف ا7لفظ يدل به على ذلك االثر

ذهنية للمتلقي/ القارئ، تترجم خيال الكاتب، وعلى القارئ ان يعيد تجسيد الصورة في خياله بوساطة 

 ممسكة بعصا(، أو 8الكلمة
ً
، وتصديق هذا القول ان الرجل الصيني عندما يقول "أب" فهو يرى )يدا

 معا(، وعلى هذا النحو يستعمل الرواة املحدثون ما يدل فهو يرى )ولد 9عندما يقول "هاو، بون"
ً
 وبنتا

ً
ا

                                                 

وهي من  shot، الطبعة األولى، اللقطة 2011-1010،عمان،دار مجدالوي،188من مناهج السيناريو واإلخراج واملونتاج، منى الصبان:   1

 اهم املفردات السينمائية ، واصغر وحدة في الحدث الدرامي في الفيلم السينمائي وهي الوحدة التي يتم على اساسها بناء املشهد .  

 0، الطبعة األولى 2014، بيروت، 36الحركة، جيل دولوز، ترجمة جمال شحّيد، الجزء االول:  -سينما الصورة 2

  0 42-41ينظر: م.ن  3

  0، الطبعة األولى 2011-2010، عمان ،دار مجدالوي،  28اهج السيناريو واإلخراج واملونتاج، منى الصبان :من من 4

 http://newsabah.com/newspaper/190254   0 الجديدة ينظر: الدور التعبيري للكاميرا، كاظم مرشد سلوم، جريدة الصباح 5

، الطبعة االولى، الدياجيتك 2017،القاهرة ، اقالم عربية للنشر والتوزيع ،26وي : اللغة السينمائية، مارسيل مارتن، ترجمة سعد مكا 6

ودييجيز وضعها مجموعة من الباحثين بإشراف آتيين سوريو وتعني "كل ما ينتمي، بمفهوم سهل، إلى الحكاية املروية، إلى العالم الذي 

  0تفرضه أو تقترحه رواية الفيلم")العالم الفيلمي( 

، الطبعة 2013دار الكتب العلمية، بيروت،  -عيار العلم في املنطق إلمام ابي حامد الغزالي، شرحه احمد شمس الدين،لبنانينظر: م 7

 الثانية .

،االردن ، مؤسسة 25ينظر: أثر توظيف الحدث التاريخي في صياغة السيناريةوصناعة الفيلم السينمائي، عدى عطا حمادي الياسين: 8

 ، الطبعة األولى. 2011يع، الوراق للنشر والتوز 

 32ينظر : اللغة السينمائية، مارسيل مارتن، ترجمة سعد مكاوي:  9
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 مهما في 
ً
على لقطات االحداث بكلمات كامراتية )وفي لقطة قريبة، أو متوسطة، أو بعيدة( لعبت دورا

تطوير االحداث، لذا سيكون التركيز على االدب لتمثله ظاهرة تعبيرية تصنع لقطة سينمائية، بوساطة 

ه القدرة على االنتقال بالفكرة من شكلها الروائي السردي إلى صورة مخيال تتلقفها ذهنية الخيال الذي ل

املتلقي مما يخلق قدرا من املتعة، هذا االنتقال تحكمه توجهات الكاتب التي هي نوع من انواع السيطرة 

كاميراتية ، عن طريق لقطات االحداث واملؤثرات ال10االجرائية التي تحقق غايتين القصد واالهداف

 )الكلمة( ألنها الوسيلة األكثر اهمية في التداول واالتصال. 

وفي رواية فيلم خرافي للكاتب حسن عبد الرزاق تحددت اهم مفردات اللسان السينمائي    

وبشكل واضح حيث توظفت اللقطات بشكل جمالي، و بحرفنة مقصودة من الكاتب لتحويل انتباه 

لقطة وهو ما يزيد أو يقلل من الدراما بتأثيرها على الجو السردي العام أو على املتلقي الى ما يدور داخل ال

 اسلوب الحكي . 

 اللقطة األولى 

استمر الفيلم املصور بكاميرا خفية يعرض لنا من مسافات بعيدة و قريبة .....، ) في الشريط:

يتطلب من  11(ته:وبعد ثالث دقائق جاء الكالم من خالل الرجل الذي ظللوا وجهه، وضخموا صو 

 بمقدمته الدرامية التي يعمد فيها إلى تأسيس الشخصية الرئيسة )التي تدور حولها 
ً
الكاتب السارد وعيا

االحداث( للمشاهد األولى ألنها االهم في بدايته والحاسمة، وتأسيس الوضع املكاني لبناء صورته 

يل قيقة والبسيطة من قبالوصفية، وترتيب االشخاص فيها، لذا فقد صب اهتمامه بتفاصيلها الد

وصف صورة تتصف بدقة تحليلية وقوة سايكولوجية صادمة تبرر هيبة عمق املجال وتثير القلق عند 

 املتلقي.

 (Close Upيعرض لنا الكاتب على املسافات )بعيدة، وقريبة( حركة الكاميرا/ اللقطة القريبة )     

 بالنسبة ملساحة ال"
ً
،وتعد من اقوى اللقطات بيد 12كادر ككل"التي تظهر الش يء املصور كبيرا

املخرج/الكاتب، والتي يتم التركيز فيها على الوجه مبتعدة عن عمق املجال؛ أي خلفية اللقطة، مما يسهل 

                                                 

 2014لبنان،الطبعة االولى،  –بيروت  -، دار ومكتبة البصائر94ينظر: تجليات النص مسارات تأملية في سؤال الذات، ماجد الحسن: 10

0  

  0، الطبعة االولى 2020،دار الوثائق والكتب في بغداد ،7فيلم خرافي، حسن عبد الرزاق : 11

 بالنسبة ملساحة الكادر ككل، من مناهج  12
ً
اللقطة القريبة: هي الحجم العكس ي تماما للقطة العامة، حيث يظهر الش يء املصور كبيرا

  0 191السيناريو واإلخراج واملونتاج، منى الصبان:
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التعرف على تفصيالت اشكال وجوه البشر املتواجدين في امليناء من الذكور واالناث، وقد ظهرت عليها 

ز على ما تتميز به من لون البشرة الشاحبة، على الرغم من اعمارهم تجاعيد الشيخوخة املبكرة، والتركي

 الشبابية، لترتسم في ذهنية القارئ صورة واضحة عنهم، لقوتها التأثيرية.

، هي صيغة تستمد شكلها ومضمونها من عمق 13(Extreme Long shotاما اللقطة البعيدة )    

مكن القارئ من مشاهدة صورة املكان/امليناء من بعيد ، ت 14الحدث املراد تصويره على وفق قراءة الواقع

كور ال نميز بين الذ ر، مما جعلنابتفاصيل متنوعة، حيث تبدو فيها احجام البشر صغيرة داخل الكاد

واالناث وقد استعملها الكاتب لتأسيس اهم عناصر الحدث)الصراع( القصة التي يدور حولها العمل 

(، والكشف الدرامي، وكشف سايكولوجية الشخص
ً
يات وسط تكوين الصورة )البشر املتحولون شكليا

)والحد املسموح به لتواجد عن حدود املكان املسموح به الطالع املتلقي بحدود تواجد الغرباء

، وإليصال اكبر كم من املعلومات حول العدد الخاص بأفواج البشر املتواجدين في امليناء، 15الغرباء(

طة في افتتاحية املشاهد لتقديم معالم املشهد، لذا تتماهى الكاميرا بحركتها ودائما ما تستخدم هذه اللق

البعيدة والقريبة لتقديم صورة واضحة ألهل مدينة املاس وحقيقة اشكالهم وماهية اجسادهم الخاوية 

كأنها االسفنج، تضع املتلقي داخل فضاء الصورة ليكون على دراية بهم منذ اول وهلة )تجسيد للبيئة 

فتراضية(، من دون معرفة من أين يجيئون؟، أو إلى أين يذهبون؟، أو بيان الناحية السائدة في لال 

 . 16اخالقهم الطبيعة

ومن ثم تنتقل الكاميرا إلى صورة رجل تظلل الكاميرا وجهه، حتى ال يستطيع احد التعرف       

ع بإضافة الذي يلفه الواقعليه، ليؤكد مصداقية ما اظهرته اللقطتين السابقتين املتصفة بالغموض 

جديدة خطورة موقف من يتكلم بهذا االمر، ونهايته الغريبة، التي تدعم احداث الروي من اجل مخادعة 

البطل الذي كان على اطالع مسبق بتفاصيل االحداث، عندما كان ينظر إليهم عبر شاشة التلفاز، مما 

 قد تبين موقفه الخطر فيما بعد.

                                                 
، اللقطة البعيدة: وهي اللقطة التي تحتوي اكبر كم من املعلومات 192: من مناهج السيناريو واإلخراج واملونتاج، منى الصبان:  ينظر 13

 داخل الكادر. 
ً
 يمكن ان تصل إلى املتفرج، وفيها يبدو الشكل صغيرا

 امعة بغداد كلية االعالم ، ج6ينظر: وظيفة اللقطات في البرامج التلفزيونية الرياضية، فاضل جتي سلمان : 14

 13فيلم خرافي:  15

، الطبعة 2018القاهرة،  -، دار السحاب للنشر والتوزيع294الكتابة لإلذاعة والتلفزيون قواعدها واشكالها الفنية، وائل العشري: 16

  0االولى
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لقطات في تلك االثناء كانت الكاميرا تنتقل بيقاع لقطات سريعة ومتتابعة ) ينتقل الكاتب إلى ا   

سريعة، وببث مباشر، إلى دار أرنولد ماثيوس ساحر تلك الجزيرة الشهير لكي تصّوره لنا وهو يحدق في 

 للحدث السريع واملتنامي تساعده على ابراز قصته االساس التي 17(شاشة البالزما بتركيز تام
ً
، مشيرا

من مهمة العرض، والتغييرات الفجائية التي يتعرض لها البطل الذي يكشف عن خيوط الحكاية مع تك

 بعض الشخصيات التي تمر بأكبر قدر من التحوالت عبر احداث الروي .

، تظهر هذه اللقطات 18)وخالل رحلته التي صورها املخرج بلقطات قريبة ومتوسطة وبعيدة (

وكيف يكون سيد نفسه، ال يأبه من املخاطر)اعداد وظيفة فعل الشخصية البطلة بخبرة طير مهاجر، 

الوحوش، واصواتها، وكالب الصحراء، والنبح بعدوانية شديدة، والطائرة املسيرة في االفق البعيد، 

 على تحمل املسؤولي
ً
ل ما يجعل احداث الرواية تتقدم بفع ة،كائنات مبهمة تسير خلفه،.....( ويكون قادرا

 . 19رغبة البطل وإرادته

 20وفي مشهد يقولون 

 Close( CUيفّعل الكاتب بصيغة )زوم( تفاصيل اللقطة، والتي يطلق عليها: اللقطة القريبة )      

Up 21 حيث تختص هذه اللقطة بتصوير الشخص من اكتافه حتى اعلى رأسه؛ اي تكبير ش يء ما داخل ،

فضاء الصورة، وظيفتها توجيه انتباه املتلقي للتركيز على ادق التفاصيل في الوجه مثال: التركيز على 

 التعبيرات او االنفعاالت التي تتضح في الوجه أو  لون البشرة ونسيجها. 

وم التي سلطت عليه أظهرت الحسرة والنار بشكل احمرار حاد غزا وجه )لكن اللقطة ز 

 22الشبيه بارض بور عطش ى، وارتعاش على شفتيه، وابتالع صعب لريقه(

لذا تزعزع اللقطة )زوم( طقوس القراءة، وتخرق مبدأ الحديث متجاوزه بدعمها كل تسويغ    

مني ن اللقطة، حيث يحصر الكادر فيها حسرة التسردي باختزالها التواصل الذهني بين املرسل واملتلقي م

الستعادة الشباب املفقود ولحظة االنهيار التي انتابت عبد حرب مما جعله من الصعب ابتالع ريقه حينما 

                                                 

  8فيلم خرافي، حسن عبد الرزاق: 17

 12فيلم خرافي:  18

  0، الطبعة االولى 2012دمشق، -، املؤسسة العامة للسينما49ينظر: دليل السينارست، كريستو فوغلو، ترجمة زياد خاشوق : 19

 13فيلم خرافي: 20

 195ينظر: من مناهج السيناريو واإلخراج واملونتاج، منى الصبان: 21

 21-20فيلم خرافي : 22
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لبس ترأى صور متوسطة الحجم لشاب فردوس ي مفتول العضالت، وتستند على ذراعه فاتنة مغناجة)

 يكشف عن بياض فخذيها وزنديها
 
 . 23واعلى نهديها( فستانا

أقول السيقان وفي نهاية املشهد " عندئذ تشجعت سيقانهم لالقتراب من منبع ذلك الفرح، و

 بعمق داللة املشهد من خالل الحركة 
 
بالتحديد ألن مخرج الفيلم ركز عليها بشكل خاص موحيا

أخفافا قديمة  مثقبة أو البطيئة التي ارتنا في النهاية كتلة كبيرة من أرجل نحيفة تلبس أحذية عتيقة 

يعمد الكاتب إلى مط الزمن بوساطة اللقطة القريبة ، 24متهرئة تقف أمام باب فرح لم تعرف مغزاه بعد "

لتبدأ بكشف تفاصيل دقيقة مضافة للقطة االفتتاحية مما قد تعزز من الخطاب الصوري، حيث 

ركز افتتاحية الرواية، بينما ت تناولت الثانية مقاطع الشخصيات بشكل قريب من الوجه، اي في مشهد

هذه اللقطة على االطراف السفلى، وكأن الكاتب في صدد لقطات فردية يجمعها في مونتاج لبناء 

 واالجساد الخاوية كأنها الشخصيات من الرأس حتى القدم، لتظهر ما تتميز به من الوضوح، والوهن ،

 إلى اظهار ردود الفعل بشكل واضح)الفض االسفنج،
ً
ول، والرجوع إلى مرحلة الشباب املفقود، مضافا

واالجابة عن االسئلة التي تتبادر إلى الذهن... ماذا يحصل؟،وكيف يعود الشباب بهذه السرعة؟، ومن 

هذا الساحر الكبير، فضال عن تواجد سيارات الشرطة؟( من جهة، وابراز قوة البطل)أرنولد ماثيوس( 

 من جهة اخرى.

دة لقطات متنوعة وطبيعية تنفرد بخصوصيتها النفسية بين )ارنولد، تتبع حركة الكاميرا ع     

كان ارنولد يعرف حربا وبسبب ذلك مض ى قاطعا امتار الغرفة العشرة وحرب( الصديقان الساحران "

بال اكتراث، لكي يقف قبالته ويرمقه بنظرة كزخة رصاص، جعلت املسدس يسقط من يده على مقعد 

، ففي هذا املشهد يمكن ان نقسم حركات 25"مخز ركز عليها املخرج كثيرا الكرس ي راسما لقطة اندحار 

 الكاميرا داخل اللقطة  إلى: 

لقطة عامة : يتابع بها الكاتب حركة البطل داخل اللقطة بشكل يجذب عين املتلقي، فتتشكل  .1

نواع ااداة قوية للسرد، عندما قطع ارنولد امتار الغرفة العشرة بلقطة عامة تظهر امتالكه كل 

 نوع من التوتر لدى املتلقي) 
ً
الطاقة داخل زوايا الغرفة وسيطرته التامة عل خصمة ومثيرة

 القارئ /املشاهد (، وتوضح فيها كيف تتم الغلبة واالنتصار. 

                                                 
 43، ينظر مثله : 20فيلم خرافي، حسن عبد هللا : 23

 51م.ن 24

 59فيلم خرافي:  25
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 عن لقطة بناء تقليدية للحوار املقبل، وبدال عن  .2
ً
تتهئ الحركة الثانية داخل اللقطة لتكون بديال

ت إلنتاج املعنى، عمد الكاتب إلى تحريك الشخصيات داخل لقطة سلسة القطع في اللقطا

 من التوتر 
ً
ساكنه "ان املقاطع الوصفية في النص الروائي تمثل وقفة زمنية ولذلك نجد نوعا

بسرد النص بين دفع القص االول الذي يندفع باألحداث إلى االمام على خط الزمن، وبين جذب 

لكنها ال تعني بالجمود بقدر اثارة  26االستقصاء والسكون"املقطع الوصفي الذي يشد النص نحو 

سأل كاسرا الصمت املمتلئ الحركة/ فعل الشخصية البطلة في مشاعر املتلقي/ القارئ )

تخلق منظور  28، و وسط )صورة ساكنه(27(بالتعابير التي شدت أعصاب جمهور صالة السينما

لك مثلها الكاتب بـــ )زخ رصاص(،  ليرى ذمتغير لتغطية تناثر نظرات البطل من عينه على خصمه 

(
ً
انت اجبن مريد مر بي أيها الناري، سوف تتعلم مني ولكن العيب اللحوح الذي وقع فيه سابقا

، و تحكي دور اللعنة التي حلت بحرب، والتي سوف تقض ي عليه، 29(ستبقى قدراتك محدودة

لكرس ي، استعدادا لتصوير وسط لقطة تركز الكاميرا على وقوع املسدس الخاص بحرب على ا

اسما ر لقطة املنهزم ببراعة، وكأن املخرج عمد إلى تجميد اللقطة بالتركيز املوحي بمضمون املعنى )

 لقطة اندحار مخز ركز عليها املخرج كثيرا(.

بعد تعطل الحوار الذي وقع بينهما بصمت لسان حرب الطويل، ثمة توغل عميق يرجعنا و        

التي جمعت أرنولد وحرب ، تنتقل فيها الكاميرا بنعومة إلى لقطة بتقنية فالش  إلى بداية الصداقة

 من وحدة 30(Flash Backباك)
ً
؛ تمنع تشتت ذهن املتلقي بوساطة بناء درامي يخلع على األحداث مزيدا

 ، للحصول على تأثير الفهم املطلوب؛31االسلوب مبنية على خلق العالئق وتبريرها على متن وحدة املوضوع

الن تسلسل اللقطات لتكوين املشهد عند بدوفكين ال يقوم على مجرد التصوير فحسب، انما على كيفية 

 (انتقلت الكاميرا بعد ذلك الصمت إلى ما قبل أربعين سنة سالفةبنائه عن طريق تغيير وضع اللقطة )

                                                 

 2004، مهرجان القراءة للجميع 158بناء الرواية سيزا قاسم،دراسة مقارنو في "ثالثية" نجيب محفوظ:  26

 59م.ن : 27

ينظر: الدالالت السايكولوجية والجمالية للحركة البطيئة في الفيلم التاريخي)دراسة في عينات مختارة (،شذى حسين محمد العاملي ،  28

 Freez، الصورة الساكنة: ان الصورة الساكنة ) 2012 -73جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/ العدد  –التربية االساسية مجلة 

Image)   ذلك يرجع اصال إلى ان الطابع الزمني للصور املتحركة ينتقل إلى الصورة ،
ً
 غريبا

ً
تدرج وسط فيلم متحرك لتعطي احساسا

 (. Frees( الذي تتخلله حركة سريعة ومن ثم )the maskتحفظ، كما في فيلم القناع ) الساكنة التي تبدو متحجرة دون 
 59فيلم خرافي:  29

، تعد تقنية فالش باك شكل نمطي ال تراعي الترتيب الزمني ففي 650ينظر : من مناهج السيناريو واالخراج واملونتاج، منى الصبان:  30

 أو مجمو 
ً
 عة من األحداث حاسمة في رحلة البطل . الرجوع يتوقف الحكي، ليتناول حدثا

 –، رسالة ماجستير ، قسم اللغة العربية ، جامعة ذي قار 59ينظر: املونتاج الفني في القصيدة الجاهلية، أسيل عبد العباس محي: 31

 .2019كلية اآلداب، 
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هة نظره( إلى سرد ، وعلى الرغم من استخدام الزمن املاض ي، الذي تحول بوعي الكاتب الذاتي أو )وج32

حاضر خاضع ومشمول بالحدث الرئيس؛ بتعالقه السببي، سمحت للكاتب بمرونة وحرية كبيرة في 

 لعللها 
ً
السرد، فضال عن انها لقطة حاسمة لشخصية البطل)أرنولد( لذا " فان تتابع األحداث طبقا

 . 33املنطقية يكون موضع مراعاة "

ارنولد بعبد حرب بتقنية فالش باك، انتقل الكاتب إلى  و بعد ايضاح نوع الصداقة التي تربط    

الدرس السحري االول)السحر العدواني، أو السحر االسود(، والذي يتضمن كيفية القضاء على العدو 

بدون ايدي، أو اسلحة، والذي تلقياه االثنين سويا، بنفس التقنية، وبلقطات كامراتية تحددت بين 

ة(، وقد بدأ )الدرس( في بداية النصف الثاني من الشهر القمري والذي ال )املتوسطة، والبعيدة، والقريب

ينجح اال في هذا الوقت، والذي يلقيه عليهم الساحر املولود من رحم جنية،  صاحب الوجه الجاف 

ولكن قبل ذلك ال بد من سلب أرواحكم القديمة وإحالل أرواحا املتجهم والحامل لغموض مخيف "

 بالغرابة،  عندما وضح فيها  ،34"جديدة بدال عنها
ً
اختزل املخرج/ الكاتب بلقطته القريبة ايقاعا ملفوفا

مالمح شكل شيخ السحرة، ومن ثم وضح ما قاله الشيخ،  تضع املتلقي القارئ/ ومشاهدي صالة عرض 

فيلم خرافي والسحرة الصغار امام اسئلة ال اجوبه لها، عن كيفية استبدال االرواح والعقول، وكيف 

هر اللقطة أكشنة الحدث بما يتمتع به الساحر من سيطرة على عقولهم، تفرض قوة، وهيمنة تسلب تظ

 أرواحهم، واجسادهم، تسببت بإخافة الجميع .

 

وبدون ان يحسن القارئ/ املشاهد تنسحب لقطة بعيدة وبهدوء إلظهار صورة وصفية سردية       

دفع ية للكاتب وعدم اغفاله الهم تفاصيل اللقطة، ما يتهتم بتأثيث املكان، تدلل على الثقافة السينمائ

 بأكشنة اللقطة بصورتها السردية، عندما توظف تقنيات الوصف بسياق فكري  يمكن تقسيمه إلى:

 ارض فيها الشموع ومجموع السحرة .  -

 واالفق حيث الجن بأشكاله الهالمية املرعبة.  -

                                                 
 61فيلم خرافي: 32
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والسماء حيث اشعة القمر تدر على اللقطة اضاءة متوسطة مشحونة بطاقة مكانية هائلة   -

تخترق كل الطبقات، تدفع بدينامية الحدث إلى االمام بتجاوز حدود السرد تضاعيف الروي، 

 عن العالم الواقعي "
ً
 مفارقا

ً
الشموع والتالميذ بشكل فتحديد اطار وقوع االحداث يخلق عاملا

يرة تتوزع في قلب عتمة يعلوها شعاع خفيف آت من القمر، وفوقهم حشد نقاط بيض صغ

"، ومشكلة تفاعل من الجن بأشكال هالمية مرعبة بدت وكأنها تتساقط عليهم من السماء

.
ً
 يقينيا

ً
 هيجني مختلط االبعاد يجعل من كل اعماق املكان املتخيلة حضورا

يل الصورة السردية؛ وتتضاعف قوة ومن ثم تجنح اللقطة املتوسطة إلى مضاعفة تخي     

وق فقد شاهدنا الشيخ يأمر من فالحضور في النص الرتباط الوصف بالفعل، وتتضخم اثارة الفيلم "

 منبره ان يخترق كل جني جسد كل تلميذ لكي يكون االخير مهيئا الستقبال كل ما يتعلمه بال عقبات

 وفعال حصل هذا. 

لتي اختارتها هذه الكائنات وهنا حصل الرعب حيث كانت الرؤوس هي اماكن النفاذ ا

 الحقيقي في الصالة 

إذ ان لحظة ذلك االختراق كانت تصاحبها صرخات مستغيثة يطلقها التالميذ بقوة سرعان 

ما اختفت لنرى بعدها وجها اخر له فيه عينان واسعتان إلى درجة القبح يخرج منهما بريق كريه 

 يكشف عن شر ال تطيق النفس رؤيته. 

 ثم..

اقات اقتربت الكاميرا من وجوه املريدين، لتظهرها لنا ساكنة على  وعند حصول هذه االختر

الرقاب، محدقة بتركيز على شيخ شيوخ السحرة تستمع من فمه إلى أساسيات فن السحر االسود 

 "، فقد جاءت وصف افعال الشيخ مطابقة ألفعاله السحرية، مما يخلق جوا يزيد بعقول يسكنها الجن

 ال يبتعد فيه عن االحداث االساسية للروي) لخلق دالالت الرعب 
ً
من درامية املشهد، ويمنح الروي ايقاعا

 والخوف في نفس املشاهد/القارئ(، بدأ تفعيل املشهد بلقطتين للكاميرا : 

لقطة متوسطة : نجد السحر متموضعا بطرق تتراكب مع املريدين، بالوصف والصوت،  -االولى -

لرؤوس الجن يصحبها أصوات عالية حتى كأننا نسمع الضجيج ، ومن ثم تخلو حيث تخترق ا

 وتخفت االصوات حتى السكون. 
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لقطة قريبة: تظهر االنتهاء من مراسيم التلبس بعيون واسعة قبيحة وكريه تعبر عن شر  -الثانية -

 النفوس، لتتعلم اساسيات فن السحر بتركيز تام، وسط جو مملوء بالهدوء.

ت الكاميرا من تقنية الفالش باك التي تتميز بموضوعيتهما لتستوقف املتلقي بلحمة انتهت لقطا

املشاهد، وتوظيفها الفني املمتد إلى تركيب النص الكلي، بتعريف كيفي يتحدث عن معرفة ارنولد و عبد 

 حرب، وكيف استطاع ان يهزمه بدون سالح أو من دون قطرة دم واحدة.       

نات النهائية لعبد حرب )رئيس جمهورية املاس( بلقطات الكاميرا ومن ثم تصوب الطع   

تصور جنود مملكة الفردوس وهم يسوقون حربا ذا البدلة االنيقة بيدين مكبلتين إلى التلفزيونية " 

 .35" الخلف وقدمين ترسفين بالسالسل

تعد اللقطة التلفزيونية وسيلة من وسائل التواصل االعالمي الثقافية املجتمعية و التعبيرية،      

يوظف محتواها بما يالئم سياسة القناة وفي بعض االحيان السلطة، فضال عما يالئم الجمهور املستهدف 

ة رئيس ة االهمية نهايبعدم التعتيم على الخبر، لذا قدمت اللقطة بزواياها مختلفة لتصور خبر في غاي

 : 36جزيرة املاس على يدي ارنولد، مايدل على فورية نقل الحدث بدون مونتاج ، ونقل مباشر على الهواء

األولى:  توجيه االبصار إلى محور االهتمام بالحدث، تصوير رئيس الجمهورية مبرزة قامته 

موقف الضعيف واملنهزم رغم  ، تظهره في37(Angle-Highالقصيرة الهزيلة؛ أي لقطة بزاوية عليا )

 محاولته االعتدال بقامته القصيرة .

، إلظهار وجه حرب املمتعض وبدون 38(Level Shot-Eyeالثانية: وفي لقطة بزاوية مستوى العين)

 تأثير توحي باملكابرة والتحدي  .

كتب ملالثالثة: لقطات عامة تتنقل في اروقة القصر وتركز على فوز ارنولد وتمتعه بكل زوايا ا

 الرئاس ي الذي ظل خارج ظروف  التحويل .
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 2014،  47ينظر : النقد االعالمي، سوزان القليني:  36
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 يتالئم مع 
ً
 فنيا

ً
 جيدا

ً
لذا يعد التنوع في لقطات الكاميرا التلفازية مهما لصنع صورة تقديم تقريرا

 بما تتالئم مع املوضوعات االنسانية 
ً
احداث السرد ويزيد من دراميته،  بحركة الكاميرا البطيئة ايقاعيا

39. 

 

 واملناقشةعرض النتائج 

كتب على شاشة التلفزيون 
ُ
 من طرق الس، يكتب الراوي في بداية نصه عبارات ت

ً
رد بعدها نوعا

الفرعية الدرامية واملوضوعية غايتها اختصار سيل اللقطات، وغرضها دفع االحداث لألمام بداللة 

 " في يوم قديم جدا محمر بسبب الشمس الحارقة)قبل عشرين عاما كما كتب علىاملوقف

، وظيفتها سرد 41يطلق على هكذا تعليقات بـــ)التفسير البصري(، أو )العناوين التفسيرية(، 40الشاشة("

احداث تاريخية تحتاج إلى كثير من التفسيرات بصيغة مختصرة، وقد استعملت هذه التقنية في السينما 

 ال ع وكانت تمثل البالء في السينما الصامتة، وصفها املخرجين ازينشتين و بودفكين
ً
الج له، ألنها مأزقا

، الن لغة السينما لغة صورية ولسيت لغة 42تحطم ايقاع الفيلم وتسيئ اساءة بالغة إلى قدرته اإلقناعية

الفاظ، انما تعبر السينما عن افكارها ببالغة اللقطة ونضجها، لكن الكاتب عرف كيف يستعين بها 

الفصل الثاني  كما وضعها املخرج "أوتان الراه" بطريقة اكثر منهجية عندما وضع النص في بداية مشهد 

في بداية كل مشهد من فيلم )االحمر واألسود(،  وقد استطاع الكاتب ان يوضح مضمون احداث استمر 

 سردها لست صفحات، توضح ما آلت اليه جمهورية املاس بسبب الحروب في ظل قيادة رئيس جمهوريتها  

 

ج/ الكاتب على لقطة من طرق السرد الدرامية الذاتية عندما وفي نهاية املشهد السابق ركز املخر 

تتخذ الكاميرا وجهة نظر شخصية، لتجسيمها املضمون العقلي للشخصية على الشاشة وامام عين 

 على التشابه في املضمون الرمزي، حتى يقع املتلقي تحت تأثير موقف الكاتب النفساني 
ً
املتفرج مبنيا

 إلى املستوى املزدوج الراهن، وهي نوع من جرأة ا
ً
لتعبير يدعوها مارسيل مارتن)لقطة غير واقعية( نظرا

 في جريانه للواقع الذي يستند اليه املضمون الرمزي" 
 
وليس النهر الذي ظهر في احدى اللقطات مستمرا

                                                 

 ،الطبعة االولى . 2010برامكة، –، دار الفكر ، دمشق  58ينظر : اسس ومهارات الكتابة للصورة والتقرير، فيصل حسن مطر:  39

 ، وينظر مثله: في كتابة ظهرت على الشاشة  )استمرت هذه الحرب ملدة اربع سنوات ثم انتهت بإرادة إالهية(74فيلم خرافي:  40

 254-250ينظر: اللغة السينمائية ، مارسيل مارتن ، ترجمة سعد مكاوي:  41

 251م.ن:  42
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، تفعل اللقطة بإدخال عنصر ال ينتمي إلى الدييجيزية؛ أي 43"ولم تظهر على جرفيه اية مالمح للشحة

ال عنصر ال ينتمي إلى الصدق التمثيلي عن طريق القطع الصريح بين منظرين: االول سير قطعات ادخ

الجيش بشكل فرق متقطعة، ومسير النهر املتقطع الذي لم يظهر على جرفيه أي مالمح للشحة يعبر عن 

لى عدم إالجيش املتقدم بشكل فرق متقطعة تتناسب مع تقطع النهر،  اما عدم ظهور مالمح الشح ترمز 

 حديثة منذ شهر. 
ً
 تعب الجيش على الرغم من انتهائه حربا

من خالل لقطات جوية بعيدة بان منها انحياز املخرج للفردوسين، شوهدت اإلعداد و "

اقص عشرات  املتبقية من جنود املاس تسير في طريق العودة منكسرة خائفة، ومن فوقها تتر

 ".االبتهاج واالستخفاف بهمالطائرات النفاثة و السمتية مؤدية حركات 

 ما تستخدم  44(Aerial Shotبلقطة جوية ) لقطة خارجية يتم تصويرها يتضمن املشهد
ً
غالبا

 جارفا، ابتدأ فيها الكاتب باالنحياز إلى الفردوسيين وانتهى 
ً
لتصوير مزيد من املساحات، لتولد تأثيرا دراميا

بطائراتهم، لتقديم لقطات ختامية توضح عمق التغييرات الدرامية للقوات املحتلة)جمهورية املاس( من 

 لألعلىمنتصر ومتمتع بالغنائم إلى منهزم خائف يجر أذ
ً
 يال الخيبة و الهزيمة، و تتواصل الكاميرا صعودا

لتحض على توغل احساس املتلقي تدريجيا في اعماق مشاهدة الحدث كامال من الجو حيث تالمس 

لقطاتها ابعاد مكانية متميزة، للكشف عن تشكيالت اخرى: تراقص عشرات الطائرات من جمهورية 

 ملاس.  الفردوس مبتهجة بالنصر ومستخفه بجيش ا

 النهاية

)انتهى الفيلم بمشهد طويل جمع لقطات متفرقة حملت دالالت مبهمة، فقد ظهر لنا امللك 

 إلى جنب..........، فيما ذهبت بعض اللقطات 
 
الفردوس ي مع ارنولد يجلسان في قصر عاصمتهما جنبا

هر مهورية الليلية لتظإلى مطار الجزيرة وصورت لنا طائرات عمالقة ......، ثم انتقلت إلى شوارع الج

لقطة غامضة محيرة تمثلت بأجساد شبحية مرعبة..........، وعندما عادت إلى قصر مملكة الفردوس 

 شاهدنا ابتسامة تحمل معنى االنتعاش(.

تتحاور اللقطات بتوليفة حوارية وبذهنية سينمائية تعرض حقائق اجبارية كافية لنهاية       

ا شخصية مهمة ومعقدة، كانت من قبل مفتقره بحركتها الدرامية فتنقل الحكاية بشكل موجز،  بإخراجه

الشخصية من الخفاء إلى الظهور، وعلى الرغم من عجز الفيلم الخرافي من وصف معالم الشخصية اال 

                                                 

  83فيلم خرافي:  43
 209السيناريو واالخراج واملونتاج، منى الصبان: ينظر: من مناهج  44



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 887-901 899 

 نكتشف 
ً
ان املفاجأة تكمن في انها كانت وراء جميع األحداث )ملك جزيرة الفردوس(، بحيث تفتح مجاال

ت الشخصية املستحيلة و مركزيتها املهمة في صنع جميع األحداث، وهو ما يتناسب مع فيه عن امكانا

 .هذه الشخصية الحاكمة

 
 

 ملك الفردوس    
 
 

 سيطرته على     بعث الساحر والسيطرة على جزيرة الماس
                       

 الساحر أرنولدشيخ السحرة          جزيرة الماس على بسبب حرب        
 
 مركزية األحداث للملك           

 العمالقة            جزيرة الذهب 
 

  استطاع الملك السيطرة على جزيرة الذهب واستغالل ملكهم، وعلى جميع الشخصياتالوهن                          

        
 النتيجة سيطرة الملك عليها بطرق غير مباشرة   
 

لقطات الفيلم حتى تعرض الشخصية البطلة الحقيقة التي كانت وراء كل األحداث، تتشكل 

متجسدة في تصرفاتها ومواقفها اتجاه اآلخر، اذ تتقلص األحداث بالفعل، وتتوسع احداث الشخصية 

 املركزية باتجاه الوضع الجديد   :

 امللك هو من بعث الساحر أرنولد إلى جزيرة الفردوس .  -
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دخول ملك املاس في حروب مع العمالقة وجزيرة الذهب اوهنت الشعب،  -

 واضعفت حكمة، وكانت من اهم نتائج الحروب وقوعهم تحت سيطرة ملك جزيرة الفردوس. 

 من ملك  -
ً
عندما استعان رئيس جمهورية الذهب برئيس جمهورية املاس ضعفا

لى البالد، فضال على سيطرته ع جزيرة املاس، جعلت مللك جزيرة الفردوس السيطرة على ثروات

 جزيرة املاس . 

كال الساحران)شيخ السحرة، أرنولد( وقعا تحت تنفيذ اوامر ملك الفردوس  -

 حتى عجزت قدراتهم السحرية . 

كل ما تقدم اظهر شخصية رئاسية بسلطة مسيطرة على جميع األحداث  -

 والشخصيات، تقوده)ملك الفردوس( صيرورة تتطلع إلى هالك الجميع ووضعهم تحت سيطرته 

  االستنتاج والتوصية

بدأ الكاتب يسرد فيلم داخل روايته، ما جعله يذيب الحدود الفاصلة بين الواقع وفضاء    

ته ادارة دفة السرد الصوري بحركتها الدينامية، وطبيعة الكتابة االبداعية بما يكفي التخييل، وقد مكن

لحدوث صراع ادى إلى رسم حدود الفيلم ودمجه بالواقع داخل لقطات تدلل على معرفة جيدة بالفن 

السينمائي، فيتخذ التخييل طريقة بناء الحدث الدرامي بتحقيقه مطابقة بالغية بصرية ، و داللة 

 بوس
ً
اطة الكلمة ملا فيها من تعبير عن رؤية الكاتب، أو رمزية بتطابق عناصر الصور املختلفة ديجييزيكيا

مثل قطعات الجيش وتقطع النهر، أو وصفية تعبر عن موجودات املكان، أو موضوعية تعبر عن وجهة 

القريبة، ، و نظر املتفرج، حيث تشكلت لغة سينمائية بلسان كاميراتي و بلقطات متنوعة )البعيدة 

  ،واملتوسطة، أو بلقطات جوية(، تدخلنا في عالم تدور احداثه برؤية خيالية وصفها الكاتب بالخرافية

 تندمج بالواقع برؤية إدهاشيه لتفرز حقائق واقعية تصيب كبد الحقية.  

 : املراجع
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 مستخلص البحث

 اماه دورا لعب الصرف ألن. العربية اللغة علماء عند الصرف علم أهمية إلى إشارة عن غنى في نحن

 ملعتالتا أفعال تصريف أن الجميع، لدى الواضح من و. النحوية فقرات و املنظمة الجمل تشكيل في

 إتقان على تساعدنا التي بسيطة طريقة أعرض أن أود وبذلك. غيرها إلى إضافة معقد موضوع

 قرون،امل اللفيف والناقص، واالجوف، املثال، يعني أقسامها، بجميع املعتالت األفعال تصريف

 على دنايساع أن هللا عس ى. والالم والعين الفاء واملعتل والعين، الفاء واملعتل املفروق، واللفيف

 املباركة واالستفادة النافعة املعرفة تقاسم

 الكلمات الرئيسية: .بسيطة طريقة،  االستكشاف،  العربية للغة، ا املعتالت األفعال تصريف
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 املقدمة

 األفعال عن الشرح نبدأ ثم. العربية اللغة في األفعال التصريف أهمية عن نبحث ش يء، كل قبل و اوال   

 .هللا بإذن بيانا و تفصيال أمثالها و وانواعها املعتالت

 العربية اللغة في األفعال تصريف أهمية( 1

 العربية اللغة في األفعال تصريف انواع( 2

 العربية اللغة في املعتالت األفعال تصريف انواع( 3

 عرض النتائج واملناقشة

     همية تصريف األفعال في اللغة العربيةأ

لقواعد اعلم الصرف ال حدود مكانية وال حدود زمنية ، وقد اهتم به  كثير من العلماء الذين يعتبرون 

ورد ”.لرياحوتصريف ا”النحوية.وتلك الكلمة مستوحاة من القرآن الكريم كما في قول هللا سبحانه وتعالى

في الكتب الخاصة بأهل اللغة والعلم أن تأسيس علم الصرف يرجع إلى أحد كبار علماء اللغة وهو  كوفي 

ذ ا يدل عليه، أما عن إسمه فهو معا، لم يذاع صيته فقد اندثر ولم يعلم سيرته .كونه لم يخلف ورائه م

 .بن مسلم وهو من موالي محمد بن كعب القرطبي

و من شأنه تيسير على غير الناطقين باللغة العربية من املسلمين تعلم اللغة وتالوة القرآن يمكن بكل 

 مسهولة تحديد كال من الحروف املزيدة واألصلية باألفعال واألسماء ومشتقاتهم. ومن أكثر بحث عل

الصرف أهمية الدالالت اللفظية والتي يتم إستخدامها لتيسير النطق الخاص لبعض الكلمات، هذا 

إضافة إلى تخفيف  الكلمات، فنجد أن لغتنا العربية امتازت بالعديد من الخصائص مما مهد لها البقاء 

 .على مر العصور مقارنة باللغات األخرى التي تأثرت واندثرت

 في اللغة العربية نواع تصريف األفعالأ

ومن الجدير بالذكر أن األفعال العربية تقسم إلى ثالثة أقسام بناًء على زمان الفعل وهي: املاض ي 

و املضارع و األمر. والفعل املاض ي هو الفعل الذي يدل على معنى في الزمن املاض ي مثال كتب، قتل ، ذهَب 

كتبتم،  بَت، كتبِت، كتبتما،، وعالمته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة والتاء املتحركة مثل: كتبْت، كت

كتبتّن، كتبُت. أما الفعل املضارع فهو الفعل الذي يدل على زمن مقترن في الوقت الحاضر أي أنه يحتمل 
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الحال واالستقبال مثل: يدرس، يتعلم، يذهب، و عالمتها أن يقبل سوف أو لم أو السين أو لن مثال 

ألمر فهو الذي يدل على طلب الفعل من املخاطب سندرس، سوف نتعلم، لن نذهب، لم ندرس، أما فعل ا

أي الفاعل، وذلك بغير الم األمر مثال ادرس، تعلم، اجتهد، اذهب، وعالمته أن يدل بالصيغة على الطلب 

مع إدخال ياء املؤنثة مثال تعلمي.تصريف الفعل مع الضمائر إن الفعل ال يتم دون أن ُيسند إلى فاعل، 

قد يكون اسًما ظاهًرا، والضمير إما أن يكون ضميًرا مستتًرا أو ضميًرا بارًزا  وقد يكون الفاعل ضميًرا أو

وُيصرف كل من الفعلين املاض ي املضارع إلى أربع عشرة حالة وهي ثالث للغائب وثالث للغائبة وثالث 

طبة اللمخاطب وثالث للمخاطبة و اثنتان للمتكلم أما فعل األمر فُيصرف على ستة أمثلة وهي: ثالثة للمخ

 وثالثة للمخاطب.ومن الحقائق الواضحة ال تخفى على من له أدنى معرفة

 ينقسم األفعال باعتبارات شتى، ومن أهمها

 باعتبار الزمان : ماض ي ومضارع وأمر( 1

 باعتبار الصحة واإلعتال : صحيح ومعتل( 2

 باعتبار الزيادة : مجرد ومزيد( 3

 باعتبار التصرف : جامد ومتصرف( 4

 ار التعدي والالزم : الزم ومتعدباعتب( 5

 باعتبار فاعل : معروف ومجهول ( 6

 باعتبار التأكيد : مؤكد وغير مؤكد( 7

 .باعتبار التمام : تام وناقص( 8

 نواع تصريف األفعال املعتالت في اللغة العربيةأ

قصودة ال م التصريف في اللغة: التغيير وفي االصطالح: تحويل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ملعان

 تحصل إال بها

التصريف وهو على وزن تفعيل من الصرف للمبالغة والتكثير ألن في هذا العلم تصرفات بال حد ( 1

 وال حصر

 تحويل يعني التغيير( 2

 األصل ما يبني عليه ش يء وههنا املصدر( 3
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على  حروفاألمثلة هي الكلم باعتبار هيئات تعرض لها من الحركات والسكنات وتقديم بعض ال( 4

 بعض وتأخيره عنه

من  فهو أخص  واختار التحويل على التغيير ملا في التحويل من معنى النقل ) املغرب والصحاح(( 5

 التغيير

 العلل األربع( 6

 الصورة : التحويل

 الفاعل : املحول 

 املادة : أصل الواحد

 الغاية : حصول املعاني املقصودة

الواحد' على 'املصدر' ليوافق على مذهب الكوفيين أيضا، ألنهم واختار مصنف العزي ' األصل ( 7

يجعلون املصدر مشتقا من الفعل, فاألصل الواحد عندهم الفعل. و يجوز أن يقال : اختار األصل 

عم من املصدر و غيره، فيشمل تحويل اإلسم إلى املثنى واملجموع، واملصغر واملنسوب 
ٔ
الواحد ليكون ا

 نحو ذلك

 املعتل

تل' هو اسم الفاعل من 'اعتل' بمعنى 'مرض'. أما في االصطالح املعتل: ما كان أحد أصوله أي أحد املع'

 علة، وهي : الواو واأللف والياء، تسمى حروف املد واللين
َ
 .حروفه األصلية حرف

 واحترز املصنف باالصلية املزيد( 1

ثنان منها حرف علة يصدق عليه أن اللفيف املقرون و مثلها داخل في هذا التعريف ألنه إذا كان إ( 2

 .أحدها حرف علة ضرورة

سميت بحروف العلة ألن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض، و حقيقة العلة تغيير الش يء عن ( 3

 حاله

خرج املهموز عن حد املعتل على قول الجمهور ألنه ال يجري فيها ما يجري في الواو واأللف والياء في ( 4

 .كثير من األبواب
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إن كانت حروف العلة )غير األلف( متحركة ال تسمى حروف املد واللين، و إن كانت ساكنة تسمى ( 5

حروف اللين ملا فيها من اللين و حينئذ إن كانت حركات ما قبلها من جنسها تسمى حروف املد أيضا 

تارة ة فقط و و إال تسمى حروف اللين ال املد. األلف يكون حرف مد أبدا. وهما تارة يكونان حرفي عل

 .حرفي لين أيضا وتارة حرفي مد أيضا، فحروف العلة أعم منهما وحروف اللين أعم من حروف املد

إذا كان األلف أحد الحروف األصول من املعتل فتكون منقلبة ألن حروف األصول هي حروف ( 6

ما في صال. و أاملاض ي من املجرد وهي من الثالثي متحركة ابدا في األصل واأللف ساكنة فال تكون أ

الرباعي فالن حروفه األصول تكون متحركة إال الثاني فال يجوز أن يكون ألفا اللتباسه ب)فاعل( من 

 .الثالثي املزيد فيه

  احترز األلف الزائد نحو قاتل، وتباعد( 7

ير غإن األلف في األفعال كلها وفي األسماء املتمكنة إما أن تكون زائدة أو منقلبة بخالف األسماء ( 8

 .املتمكنة والحروف وما أشبه ذلك فإنها فيها أصلية

  :أنواعه سبعة

ألن حرف العلة فيه إما أن يكون متعددا أو ال، فإن لم يكن متعددا فإما أن يكون فاء أو عينا أو 

الما فهذه ثالثة أقسام. وإن كان متعددا فإما أن يكون اثنين أو أكثر فالثاني قسم واحد. واألول إما أن 

فإن افترقا فهو قسم آخر. وإن اقترنا فإما أن يكون فاء و عينا أو عينا والما فهذان   رقا أو يقترنا،يفت

 .قسمان آخران. واملجموع سبعة أنواع

 األول: املعتل الفاء ويقال له املثال

 الثاني: املعتل العين ويقال له األجوف

   الثالث: املعتل الالم ويقال له الّناقص

  العين والالم ويقال له اللفيف املقرون الرابع: املعتل

 الخامس: املعتل الفاء والالم ويقال له اللفيف املفروق

 السادس: املعتل الفاء والعين

 السابع: املعتل الفاء والعين والالم

 



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 902-915 907 

 األول: املعتل الفاء ويقال له املثال

 بإضافة املعتل إلى الفاء إضافة لفظية أي الذي اعتل فاؤه( 1

 له املثال ملماثلته أي ملشابهته الصحيح في احتمال الحركات بخالف األجوف والناقصيقال ( 2

 .والفاء إما أن يكون واوا أو ياء إذ األلف ليس بأصل وقدمت بحث الواو ألن له اكثر من األحكام

ة ر تحذف الواو من الفعل املضارع الذي يكون على وزن يفِعل بكسر العين ألنه وقع بين الياء والكس( 1

 يعد -فهو ثقل. يوعد 

 عدة -تحذف الواو من املصدر على وزن ِفعلة بكسر الفاء. وعدة ( 2

وتسلم الواو في باقي تصاريف املعتل الفاء من املاض ي واسم الفاعل واسم املفعول. وعد وواعد ( 3

 وموعود

 إن لم يكن املصدر مكسور الفاء لم يحذف الواو نحو َوعدا( 4

 ملضارع ولذا ما حذف من األصل حذف من الفرع أيضا نحو ِعْد، لتعد، ال تعدإن األمر فرع من ا( 5

إذا أزيلت كسرة ما بعد الواو أعيدت الواو محذوفة لزوال علة حذفها نحو يوعد على صيغة ( 6

 املجهول 

تثبت الواو في يفَعل بالفتح لعدم ما يقتض ي حذفها إذ الفتحة خفيفة نحو َيْوَجُل بالفتح على معنى ( 7

 يخاف

 و فيه أربع لغات

  األولى : يوجل وهو األصل

 الثانية : ييجل بقلب الواو ياء ألنها اخف من الواو

 الثالثة : ياجل بقلب الواو ألفا ألنها اخف

  الرابعة : ييجل بكسر حرف املضارعة وقلب الواو ياء

 فإن انضم مااألمر من يوجل هو ايجل من اوجل قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قبل الياء املتقلبة عن الواو عادت الواو لزوال علة القلب فتقول يا زيُد ايجل تلفظ بالواو لزوال 

 .الكسرة و لسقوط الهمزة في الدرج و تكتب بالياء

 تثبت الواو في يفُعل بالضم نحو َيْوُجُه، اوجه، ال توجه( 8
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 األصل على وزن يفعل بالكسر ففتح العين حذفت الواو من يطؤ ويسع ويضع ويقع ويدع ألنها في( 9

  .بعد حذف الواو لحرف الحلق

في   و حذفت الواو من 'يذر' مع أنه ليس مكسور العين وليس فتحه الجل حرف الحلق لكن لكونه( 10

معنى 'يدع'. لم يسمع من العرب ودع وال وذر لكن حذف الفاء دليل على أن املحذوف واو إذ لو كان 

 .ياء لم يحذف

عد يّتعد فهو مّتعد أصله اوتعد يوتعد فهو موتعد قلبت الواو تاء ( 11
ّ
نقول في افتعل من الواوي ات

وادغمت التاء في التاء إذ اإلدغام يرفع الثقل ولم تقلب ياء على ما هو مقتضاه ألنها إن قلبت ياء أو لم 

 .ره ابن حاجبتقلب لزم قلبها تاء في هذه اللغة فاالولى االكتفاء باعالل واحد كذا ذك

 

 

 وأما الياء

تثبت على كل حال سواء وقعت في املاض ي أو املضارع أو في األمر أو غيرها و سواء ضم ما بعدها أو ( 1

زالم 
ٔ
فتح أو كسر ألنها اخف من الواو نحو يمن، ييُمن، يمن وهو البركة ويسر ييِسر وهو قمار العرب باال

س
َ
 .ويئس ييئ

أيسر يوسر، لم تحذف الواو الواقعة بين الياء والكسرة ألن أصله و تقول في أفعل من اليائي ( 2

يؤيسر، وحذف الواو مع حذف الهمزة إجحاف أي إضرار.و كذلك أن الواو ليست واقعة بين الياء 

  .والكسرة بل بين الهمزة والكسرة في الحقيقة ألن املحذوف في حكم الثابت

لسكونها وانضمام ما قبلها. أيسر يوسر، موسر. وذلك   تقلب الياء واوا في إسم الفاعل واملضارع( 3

 .قياس مطرد لتعسر النطق بالياء الساكنة املضموم ما قبلها بشهادة الوجدان

سر ييتسر فهو ميتسر قلبت الياء تاء ( 4
َ
سر واألصل ايت

ّ
سر فهو مت

ّ
سر يت

ّ
نقول في افتعل من اليائي ات

 ر الحرفين كحرف واحدوادغمت في التاء الهتمامهم باالدغام ألنه يصيّ 

 

 

 املعتل الفاء من املضاعف
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إن املعتل الفاء من املضاعف حكمه حكم املضاعف من غير املعتل في وجوب اإلعدام وامتنانه ( 1

 وجوازه وسائر أحكامه نحو ودَّ يودُّ ايدد

من  فإن املضاعف املعتل الفاء الواوي ال يكون مضارعه إال مفتوح العين، أما الضم فألنه منت( 2

املثال الواوي قطعا إال ما جاء في لغة بني عامر وجد يُجد وهو ضعيف والصحيح الكسر، وأما الكسر 

 .فألنه لو بني مكسور العين لكان يجب حذف الواو واالدغام لئال تنخرم القاعدة

 الثاني: املعتل العين ويقال له األجوف

لثالثة أيضا لكون ماضيه على ثالثة أحرف نقول األجوف لخلو ما هو كالجوف له من الصحة و ذو ا( 1

 .اذا نخبر عن النفس نحو قلت، وبعت

تقلب عين الثالثي املجرد في املاض ي املبني للفاعل ألفا سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما ( 2

 .قبلهما نحو صان أصله صون و باع أصله بيع

ير املتكلم مطلقا أو ضمير املخاطب مطلقا أو ضمفإن اتصل باملاض ي املجرد املبني للفاعل ضمير ( 3

جمع املؤنث الغائب نقل فعل مفتوح العين من الواوي إلى فعل مضموم العين نحو قال، قاال، قالوا، 

قالت قالتا، قلن، قلت، قلتما، قلتم، قلت، قلتما، قلتن، قلت قلنا. ونقل مفتوح العين من اليائي إلى فعل 

اعوا، باعت، باعتا، بعن، بعت، بعتما، بعتم، بعت، بعتما، بعتن، بعت، بعنا. مكسور العين باع، باعا، ب

 .نقلت الضمة من الواو والكسرة من الياء إلى الفاء وحذفت العين اي الواو أو الياء اللتقاء الساكنين

وإذا بنيت املاض ي من املجرد للمفعول كسرت الفاء من مفتوح العين، ومضمومه، ومكسوره، واويا ( 4

ان أو يائيا نحو قيل وبيع. واعتالل الواوي بنقل الحركة من العين إلى الفاء وقلب الواو ياء، ألن أصله ك 

ِوَل، فنقلت حرقة الواو إلى ما قبلها بعد اسكانه ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها
ُ
 .ق

 ولم يغير فعل بضم العين وال فعل بكسر العين إذا كانا أصليين( 5

 ِبيَع  -واعتالل اليائي بنقل كسرة الياء إلى ما قبلها بعد حذف ضمته، ُبِيَع ( 6

نقول في املضارع يصون من الواوي ويبيع من اليائي واعتاللهما بالنقل أي نقل ضمة الواو وكسرة ( 7

 الياء إلى ما قبلهما

واو فهو نقل حركتي ال أما يخاف من الواوي ويهاب من اليائي اعتاللهما بالنقل والقلب، أما النقل( 8

والياء إلى ما قبلهما وأما القلب فهو قلب الواو والياء ألفا، لتحركهما في األصل وانفتاح ما قبلهما حمال 

 .للمضارع على املاض ي
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واعتالل املبني للمفعول من الجميع أي الواوي إما مفتوح العين أو مضمومه واليائي إما مفتوح ( 9

 .لقلب نحو ُيصان، وُيباع وُيخاف، وُيهابالعين أو مكسوره بالنقل وا

إذا دخل الجازم على مضارع األجوف فيسقط عين الفعل إن كان بعده ساكنا. ويثبت إذا تحرك ( 10

ما بعده نحو لم يقل، لم يقوال ، لم يقولوا ، لم تقل ، لم تقوال ، لم يقلن ، لم تقل ، لم تقوال ، لم تقولوا 

 . قلن ، لم اقل ، لم نقل، لم تقولي ، لم تقوال ، لم ت

 إن املحذوف إن كان النون فال تحذف العين وإال تحذف( 11

األمر يقاس على املضارع الداخل عليه الجازم بأن تحذف العين إذا سكن ما بعده و تثبت إذا ( 12

 .تحرك نحو قم قوما قومي قوما قمن

 حذف بتحرك ما بعدهاألمر مع نون التأكيد بإعادة العين املحذوفة لزوال علة ال( 13

أن الثالثي املزيد فيه املعتل العين ال يعتل منه إال أربعة أبنية وهي أفعل، استفعل، انفعل، افتعل ( 14

نحو أجاب يجيب، استقام يستقيم، انقاد ينقاد، اختار يختار. نقلت حركة الواو من املاض ي إلى ما قبلها 

 .قبلها، كذا يفعل في املضارع و قلبت الواو ألفا لتحركها في األصل وانفتاح ما

 األمر من هذه األربعة اجب واستقم وانقد واختر ، أنه يحذف إذا سكن ما بعده وإال فال( 15

اسم الفاعل من الثالثي املجرد بالهمزة كصائن و قائم وبائع ألن الهمزة في هذا املقام أخف. واسم ( 16

 .ضارعالفاعل من الثالثي املزيد فيه يعتل بما اعتل به امل

اسم املفعول من الثالثي املجرد يعتل بالحذف والنقل كمصون أصله مصوون، واملحذوف واو ( 17

مفعول عند سيبويه وعين الفعل عند أبي الحسن األخفش. ومذهب سيبويه أولى ألن التقاء الساكنين 

  .له إنما يحصل عند الثاني فحذفه أولى وألن قلب الضمة إلى الكسرة خالف قياسهم وال علة

ال يعل جميع ما هو غير هذه األربعة و سائر تصاريفها من املضارع واألمر واسم الفاعل واسم ( 18

 .املفعول واملصدر وغير ذلك لعدم علة االعالل

اقص
ّ
 الثالث: املعتل الالم ويقال له الن

اذا  حرفيقال له الناقص لنقصان آخره من بعض الحركات و ذو األربعة لكون ماضيه على أربعة أ( 1

 .أخبرنا عن النفس نحو رميت وغزوت
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تقلب الواو والياء اللتان هما الم الفعل من الناقص ألفا إذا تحركتا وانفتاح ما قبلهما كغزى ورمى ( 2

اصلهما غزو ورمي في الفعل وكعصا ورحى اصلهما عصٌو ورحٌي في االسم.وعلى ذلك لم يكن بعدهما ما 

 .من نحو غزوا وىميايوجب فتح ما قبلها ليكون محترزا 

وبقول ود'وانفتاخ ما قبلهما' نحو الغزو ، والرمي ،   احترز بقول 'اذا تحركت' نحو غزوت ، و رميت( 3

 لن يغزو 

تقلب الم الفعل الزائد على الثالثة ألفا عند وجود العلة نحو أعطى واشترى أصلهما أعطو ( 4

 دائما فإن ما قبل المه يكون مفتوح  ى واملشترى وكذالك اسم املفعول من املزيد فيه نحو املعط  واشتري 
ً
ا

 .وكذلك املبني للمفعول من املضارع نحو ُيغزى وُيعطى

تحذف الالم من املاض ي في وزن فعلوا مطلقا اي إذا اتصل به واو ضمير جماعة الذكور سواء كان ( 5

 أو مضموما أو مكسورا كان الالم واوا أو ياء وكان ال
ً
 ألن الالم ما قبل الالم مفتوحا

ً
 أو مزيدا

ً
فعل مجردا

 .وما قبله متحركان في هذا املثال دائما

في وزن فعلت وفعلتا نحو غزت وغزتا أصلهما غزوت و غزوتا   تحذف الالم إذا انفتح ما قبلها( 6

باالتصال تاء التأنيث في املاض ي. قلبت الواو ألفا والياء أيضا، لتحركه وانفتاح ما قبله ثم حذفت األلف 

 .لتقاء الساكنين وهو في فعل االثنين تقديري ألن التاء ساكنة تقديراال

و تثبت الالم في غير فعلوا مطلقا و فعلت وفعلتا مفتوحي ما قبل الالم، يعني يكون على فعلت ( 7

 .وفعلتا لكن ال يكون مفتوح ما قبل الالم نحو رِضيت ورِضيتا لعدم موجب الحذف

نحو غَزْو و رمْو لكن ضم في رُضوا ألن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل فتحت ما قبل واو الضمير في ( 8

 .الناقص بعد حذف الالم. إن انفتح أو انضم أبقي و إن كسر ُضم

تسكن الالم من املضارع في الرفع وتحذف في الجزم ألنها قائمة مقام اإلعراب كالحركة ، وتفتح ( 9

األلف بحالها ألنها ال تقبل الحركة وال موجب للحذف على الواو والياء في النصب لخفة الفتحة وتثبت 

  .الراجح. ويسقط الجازم والناصب النونات سوى نون جماعة املؤنث

وتثبت الم الفعل من الناقص واوا كان أو ياء في فعل اإلثنين متحركة مفتوحة نحو يغزوان ( 10

 .الحذف ويرميان و في فعل جماعة اإلناث نحو يغزون ويرمين لعدم مقتض ى

تحذف الم الفعل من الناقص في فعل جماعة الذكور نحو يغزون ويرمون و أيضا في فعل ( 11

 .الواحدة املخاطبة نحو تغزين وترمين
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ويستوي في املضارع لفظ جماعة الذكور واإلناث في الخطاب والغيبة جميعا نحو انتم تغزون ( 12

زون لكن التقدير مختلف فوزن جمع املذكر يفعون وانتن تغزون و في الغيبة الرجال يغزون والنساء يغ

في الغيبة وتفعون في الخطاب بحذف الالم فيهما ووزن جمع املؤنث يفعلن في الغيبة وتفعلن في الخطاب 

 .بثبوت الالم في فعل جماعة اإلناث

سورا كلفظ الواحدة املؤنثة في الخطاب كلفظ جمع املؤنث في الخطاب في كل ما كان ما قبل المه م( 13

 لكن التقدير مختلف فوزن الواحدة على وزن تفِعين أي ترمين بكسر العين وعلى وزن تفَعين 
ً
أو مفتوحا

 .أي ترضين بفتح العين مع حذف الالم ووزن الجمع من تفعلن بالكسر و تفعلن بالفتح بإثبات الالم

 ت الالم املحذوفةوإذا أدخلنا على األمر نون التأكيد ثقيلة كانت النون أو خفيفة أعيد( 14

اسم الفاعل من غزى هو غاز أصله غازو قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها وذلك قياس ( 15

 مستمر

نقول في إسم املفعول من الثالثي املجرد الواوي مغزوٌّ أصله مغزوٌو ومن اليائي مرميٌّ أصله مرموي ( 16

قبل الياء. وهي على قاعدة إذا اجتمعت الواو والياء  تقلب الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء ويكسر ما

على كلمة واألولى منهما ساكنة سواء كانت الواو أو الياء قلبت الواو ياء وادغمت ياء في الياء هذا قياس 

 .مطرد طلبا للخفة

الثالثي املزيد فيه تقلب واوه ياء ألن كل واو وقعت رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضموما ( 17

 .يعطُو  -يعطي األصل أعطو  -لبت ياء تخفيفا لثقل الكلمة بالطول. نقول أعطى ق

 الرابع: املعتل العين والالم ويقال له اللفيف املقرون

يقال له اللفيف الجتماع حرفي علة فيه، كما يقال للمجتمعين من قبائل شتى لفيف واملقرون ( 1

 .بخالف ما سيجري بعدهملقارنة الحرفين املعتبرين ولعدم الفاصل بينهما 

 وال يكون إال من باب ضرب يضرب و علم يعلم( 2

. اجتمعت الواو والياء واألولى منهما ساكنة  -يشِوي شيا، األصل شِوَي  -نقول شَوى ( 3
ً
يشَوُي شويا

فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء، وال يجوز قلب الواو ألفا لئال يلزم حذف إحدى األلفين فتختل 

 .كلمةال

يروى رّيا أصله رويا.  -يقَوُو و رِوي  -يقوى قوة على وزن علم يعلم، واألصل قِوَو  -كذاك نقول قِوي ( 4

ولم تقلب العين من روي ألفا وإن لم يلزم اجتماع االعاللين لئال يلزم في املصارع أن يقال يراُي كيخاف 
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فلم  فَعل مفتوح العين ولم تقلب في املفتوحبياء املضمومة وهم رفضوا ذلك وألن فِعل مكسور العين فرع 

 .تقلب في املكسور أيضا

َي بال اعالل العين و يجوز اإلعدام ( 5 ونقول في فعل مكسور العين مما الحرفان فيه ياءان حِيَي كرض ِ

نظرا إلى أن قياس ما يدغم في املاض ي أن يدغم في املضارع وهنا ال يجوز االدغام في املضارع ملا يلزم من 

 .حيُّ مضموم الياء وهو مرفوض، ويجوز حيَّ باإلدغام الجتماع املثلين وهذه هي الكثيرة الشائعةي

أن امثال ذلك يكتب في املصحف بالواو اقتداء بنفلته وفي غيره باأللف كحياة ألنها وإن كانت ( 6

 .حيى ورّيىلف إال في يمنقلبة عن الياء لكن األلف املنقلبة عن الياء إذا كان ما قبلها ياء تكتب بصورة األ

 -األمر ِاحي من تحيا كارض من ترض ى في سائر التصاريف مؤكدا أو غيره. و نقول في أفعل أحيا ( 7

 .يعطي -يحيي كأعطى 

 الخامس: املعتل الفاء والالم ويقال له اللفيف املفروق

 يقال له اللفيف املفروق الجتماع حرفي العلة مع الفارق بينهما( 1

تقتض ي أن يكون أربعة أقسام وليس في كالم العرب من هذا النوع ما فاءه والمه ياء اال والقسمة ( 2

ييدي من باب رمى يرمي، فالفاء في غيره واو فقط والالم ال تكون إال ياء  -يديت بمعنى أنعمت يقال يدى 

لم رب وعلم يعألنه ليس في كالمهم ما فاؤه واو والمه واو إال لفظة واو ولم يجىء إال من باب ضرب يض

 .وحسب يحسب

 نقول وقى أصله وفَي كرمى أصله ورمَي، على معن حفظ واالعالالت هنا كاعالالت هناك( 3

 نقول في املضارع يقي أصله يوقي ولم يقل كيرمي ألنه يخالفه في حذف الفاء( 4

ة ملضارعنقول في األمر ِق على وزن ِع فيصير على حرف واحد ألن الفاء محذوفة وقد حذف حرف ا( 5

 .والم الفعل فلم يبق غير العين وكذا نقول في سائر املجزومات

ويلزم األمر لحوق الهاء في الوقف نحو قه لئال يلزم االبتداء بالساكن إن سكنت الحرف الواحد ( 6

  .للوقف أو الواقف على املتحرك إن لم تسكن وكالهما ممتنع

 السادس: املعتل الفاء والعين

  فاؤه و عينه حرفي علةوهو ما يكون ( 1
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القسمة أيضا تقتض ي أن يكون أربعة أقسام ولم يجىء ما يكون الفاء والعين منه واوين لكونه في ( 2

 . غاية الثقل فبقي ثالثة أقسام كيين في إسم مكان ويوم وويل

ا فيه ملال يبني من هذا النوع الفعل ألن الفعل أثقل من اإلسم ، وهذا النوع أثقل انواع املتقدمة ( 3

 .من االبتداء بحرفين ثقيلين ولهذا لم يجىء مما هو األثقل اعغني ما يكون عينه وفاؤه واوين اسم وال فعل

 لسابع: املعتل الفاء والعين والالما

 وهو ما يكون فاؤه وعينه والمه حروف علة( 1

 مثاالنالقسمة تقتض ي أن يكون تسعة أقسام لكن لم يجىء في الكالم من هذا النوع إال ( 2

هما واو و ياء السمي الحرفين و و ي، فإن الهمزة والباء إلى آخر اسماء مسمياتها ا ، ب إلى آخر ( 3

  كالرجل والفرس

األصل َيِيٌي، قلبت الياء األخيرة همزة فصار ييء ثم قلبت الياء املتوسطة ألفا، لتحركها وانفتاح ما ( 4

ل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبت الياء األخيرة قبلها فصار ياء او قلبت الواو الوسطى من األص

 همزة تخفيفا فصار ياء

  االستنتاج والتوصية

 صورة لىع الحصول  في الورقة هذه تساعدنا أن آمل املوضوع، في املذكورة األفعال هي السبع هذه 

 عالاألف من فقط متخصصة فئة الورقة هذه ناقشت فقد ، ذلك ومع.  التصريف في لألفعال واضحة

 ال وعدد يةالعرب األفعال مجال في املتبقية الفئات من العديد هناك ، لذلك. العربية اللغة في املعتالت

 طريقة طأبس عرض حاولت فقد ، الفئة هذه في متخصص موضوعي أن بما. فئة كل في الفروع من يحص ى

 حتى الحقائق فهمو  املزيد معرفة في وتعالى سبحانه القدير وفقنا. العربية اللغة في املعتالت األفعال لتعلم

 .الجوهر

 : املراجع

 األداني تدريج

 سيبويه كتاب

 األعظم واملحيط املحكم

 العين

 الكشاف
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 املفصل شرح

 الصرف فن في العرف شذا وتحقيق بشرح الطرف تكحيل



 

 

َعلَ " صيغة
َ
ُعُل  ف

ْ
  الصرفيين عند ومعانيها" َيف

محمد بلو  الدكتور   

  نيجيريا دولة غسو، الفيدرالية، الجامعة، العربية اللغة قسم

     bellomuhammad@fugusau.edu.ng  :البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 البحثمستخلص 

َعَل " لصيغة
َ
 لعربية،ا اللغة في استعماال وأكثرها األوزان أخف ألنه وذلك معان، عدة العين املفتوح" ف

 معنى دويفي األوزان، من غيره من أكثر معانيه وكانت استعمالها، كثرة على دلت التي هي خفته وأن

 ستررا واال  والتحويل والدفع والغلبة واإليذاء واالمتناع والرض ى واملنع، واإلعطاء والتفريق الجمع

 .يةوالتغذ والظهو   والنظام والتصويت واإلفساد، واإلصالح والرمي والتجريد والستر والسير،

َعَل " صيغة
َ
َعَل " معاني، " َيْفُعُل  ف

َ
 الكلمات الرئيسية: ن و الصرفي ،" َيْفُعُل  ف
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 املقدمة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ماءالس بين املسخر والسحاب الرياح تصريف جعل الذي واأليام، الليالي مصرف هلل الحمد

 ماتالظل عن أمته ولصرف له معجزة الرمر انشق من على والسالم والصالة الكبرى، آياته من واأل ض

 .الهدى أئمة وأصحابه آله وعلى النو ، إلى

َعَل " صيغة: "بعنوان املرالة وهذه
َ
 معاني إلبراز محاولة فهي ،"الصرفيين عند ومعانيها" َيْفُعُل  ف

َعَل  صيغة
َ
 الصعوبات عضب ولتخفيف الدا سين، إلى وترريبها كتبهم في الصرفيون  ذكرها التي َيْفُعُل  ف

 .النصوص في وتطبيرها فهمها في الباحثين بعض يواجهها التي

 عرض النتائج واملناقشة

ُعُل" عند الصرفيين
ْ

َعَل َيف
َ
 :1معاني صيغة "ف

َعَل" املفتوح العين يأتي على عدة معان، وذلك  اصطلح
َ
علماء الصرف الردامى واملحدثون أن صيغة "ف

ألنه أخف األوزان وأكثرها استعماال في اللغة العربية، وأن خفته هي التي دلت على كثرة استعمالها، ولذلك 

ِعَل" املكسو 
َ
ُعَل" املضموم العين" و"ف

َ
   العين، وأنه يفيد الجمعكانت معانيه أكثر من معاني بابي "ف

والتفريق واإلعطاء واملنع، والرض ى واالمتناع واإليذاء والغلبة والدفع والتحويل واالستررا  والسير، 

 .2والستر والتجريد والرمي واإلصالح واإلفساد، والتصويت والنظام والظهو  والتغذية

واإلنالة من االسم الذي اشتق منه وإذا اشتق هذا الوزن من األعيان الثالثية يفيد معنى اإلصابة 

ُعَل" املضموم 
َ
الفعل، ويفيد العمل بالصيغة واتخاذها أو األخذ منها، ويأتي ليفيد النيابة عن باب "ف

 .3العين

 املعنى األولى: الداللة على معنى الجمع:

                                                 

َعَل َيْفُعل" قبل صياغة االسم املشتق منه.  1
َ
 ويريد الباحث أن يبين املعنى األصلي لوزن "ف

الصدى في علم الصرف، تحريق وشرح: د. يحيى فا وق ثيط، الفالتي، محمد بن صالح، مروي  2 

 س 403، ص: 2م، ج2010، سنة 1كانو، نيجريا، ط –دا  األمة 

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي، شرح التسهيل، تحريق: د. عبد الرحمن  3 

  .441، ص: 3م، ج1990، سنة 1السيد، ود. محمد البدوي املختون، طبعة هجر، ط
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َعَل َيْفُعُل" للداللة على جمع الفاعل أشياء أو أحواال أو أشخاصا سواء 
َ
عل أكان الف تأتي صيغة "ف

َناَدى".
َ
َر ف

َ
َحش

َ
 متعديا أو الزما، نحو قوله تعالى: ف

ًرا، على وزن  
ْ
ُر َحش

ُ
َر َيْحش

َ
والشاهد في اآلية قوله "فحشر" وحشر: فعل ماض متعد من َجش

ْعال" والفعل يفيد معنى الجمع والضم، والحشر ضم الش يء ويرال حشرت الش يء: إذا 
َ
َعَل َيْفُعل ف

َ
"ف

   4چ ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  چ "ن تفرقه، وعلى هذا املعنى يرول هللا تعالى: " جمعته وضممته ع

 وقوله "ونحشر" أي نجمع من ههنا وهناك وضمها في مكان واحد.

 املعنى الثاني: الداللة على معنى التفريق:

َعَل َيْفُعل" يأتي للداللة على معنى تفريق الفاعل على أمو  أو أحو  
َ
هذا  ال، ويأتي الفعل معوزن "ف

 املعنى إذا كان متعديا، ومن ذلك قول الشاعر:

ُبحَت من ساِلفٍة ومن قفا * عبٌد إذا ما  سب الروم طفا
َ
 . 5ق

والشاهد في البيت  كلمة "َ َسب" في قوله: "عبٌد إذا ما َ َسَب الروم طفا" والرسوب في اللغة يطلق  

 .6الش يء أي فصله وفرقهعلى السيف يمض ي في الضريبة ،ويرال:  سب 

 املعنى الثالث: الداللة على معنى اإلعطاء:

َعَل َيْفُعل" للداللة على أن الفاعل أعطى مفعوله شيئا، ويفيد الفعل هذا املعنى إذا  
َ
يأتي وزن "ف

 كان متعديا، ومن ذلك قول الشاعر أبي العتاهية يهجوا عبد هللا بن معن:

صَّ ابَن معٍن بما * 
َ
ة الَعْرلسبحاَن من خ

َّ
 . 7أ ى به من ِقل

 "
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعل ف

َ
ا" على وزن " ف    والشاهد في اآلية قوله "يختص" من فعل " خصه يخصه خصًّ

ه باألمر أي أفرده به وأعطاه إياه دون غيره  .8وهو يفيد معنى اإلعطاء، ويرال خصَّ

                                                 

 102سو ة طه، اآلية  4 

، وقال هذا البيت 34والبيت البن األعرابي، أو ده أبو الفرج األصفهاني في كتابه األغاني، ص:  5 

 ملناسبة أن لخالد بن الوليد سيف يسمى "مرسبا".

، بال تا يخ، 1ابن منظو ، محمد بن مكرم بن منظو  اإلفريري، لسان العرب، دا  الفكر، ط 6 

 417، ص: 1ج

 25، ص: 4أبي الفرج األصفهاني، األغاني، املرجع السابق، ج 7 

 24، ص: 7ابن منظو ، لسان العرب، املرجع السابق، ج 8 
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 املعنى الرابع: الداللة على معنى املنع.

َعَل يَ  
َ
ْفُعل" للداللة على منع الفاعل مفعوله عن أمر، ويرع هذا املعنى إذا كان ويجيء وزن "ف

"، ويرال "َصددت فالنا عن األمر" إذا 
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
ا" على وزن "ف الفعل متعديا، نحو: َصدَّ َيُصدُّ َصدًّ

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    چ ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ، ومن ذلك قوله تعالى: " 9منعته عنه، والصد معناه املنع

  10ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ "

" أفاد معنى املنع.   والشاهد في اآلية قوله "ويصدون عن سبيل هللا" حيث أن وزن "َصدَّ َيُصدُّ

 املعنى الخامس: الداللة على معنى اإلمتناع.

ع هذا م ويرد وزن "فعل َيْفُعل" ليدل على معنى امتناع الفاعل عن فعل ش يء أو الوقوع فيه، ويرد 

 11املعنى سواء أكان الفعل الزما أو متعديا
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
ا" على وزن "ف

ً
ا وِعَياذ

ً
 َعْوذ

ُ
 يُعوذ

َ
، وذلك نحو "َعاذ

" فعل الزم وهو يفيد معنى االمتناع، والعوذ في اللغة هو اللجوء واالمتناع، ويرال عاذ 
َ
" و "َعاذ

ً
وِفَعاال

چ ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ، ومن ذلك قوله تعالى: " 12ع واالعتصام بهبش يء أي التجأ إليه وطلب االمتنا

   13ک  ک   ک  ک  گ  چ"

" الالزم. 
َ
ون" حيث أنه أفاد معنى االمتناع، وهو من فعل "َعاذ

ُ
 والشاهد في اآلية قوله "َيُعوذ

 املعنى السادس: الداللة على معنى اإليذاء.

َعَل َيْفُعُل" 
َ
ليدل على إثبات أذى أو إلحاقه بالغير من املخلوقات، ويفيد هذا املعنى  يأتي وزن "ف

" فعل متعد وهو يفيد معنى االيذاء، والضر في اللغة 14إذا كان الفعل متعديا " و"َضرَّ ، نحو "َضرَّ َيُضرُّ

                                                 

ابن فا س، أبو الحسين أحمد بن فا س، معجم مراييس اللغة، تحريق، عبد السالم محمد  9 

 220، ص: 3م، ج1979ها ون، دا  الفكر، الطبعة األولى، سنة 

 47ال، اآلية سو ة األنف 10 

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي، شرح التسهيل، تحريق، عبد الرحمان  11 

 443، ص: 3م، ج1990، سنة 1السيد ومحمد البدوي، دا  الهجر، ط

 150، ص: 4ابن فا س، معجم مراييس اللغة، املرجع السابق، ج 12 

 6سو ة الجن، اآلية  13 

 443، ص: 3املرجع السابق، ج ابن مالك، شرح التسهيل، 14 
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ه: أي آذاه وألحق به األذى املعنى ، ومما يدل هذا 15ضد النفع، وهو إلحاق األذى على الغير، ويرال َضرَّ

 قول الشيخ عبد هللا بن فودي:

َفى الُعْمَي ضوءها* وما َضرَّ حوضا إن أبته الروامح
َ
 .16وما َضرَّ شمٌس إن ن

" حيث أنه يفيد معنى االيذاء.   والشاهد في البيت قوله: "َضرَّ

 املعنى السابع: الداللة على معنى الغلبة.

َعَل َيْفُعل" ليدل على الغلبة والتملك 
َ
أو الرهر من الفاعل، وذلك إذا كان الفعل الزما  يرد وزن "ف

ْعال" وهو فعل متعد يفيد معنى الغلبة 17أو متعديا
َ
َعل َيْفُعل ف

َ
، نحو: "َساَس َيُسوُس َسْوًسا" على وزن "ف

كهم وقهرهم
َّ
 ، ومما يدل على معنى الغلبة قول إبراهيم اليازجي:18في األمر، ويرال "ساس الروم" أي إذا مل

 .19اف البالد بحكمة * غمضت سرائرها عن األوهامقد ساس أطر 

 والشاهد في البيت قوله "ساس" حيث أنه أفاد معنى الغلبة. 

 املعنى الثامن: الداللة على معنى الدفع.

َعَل َيْفُعُل" ليدل على معنى الدفع أو الطرد، ويرد هذا املعنى إذا كان الفعل  
َ
ويجيء وزن "ف

" وهو فعل متعد ويفيد معنى الدفع، والرد في اللغة ، نحو " َ دَّ َيُردُّ 20متعديا
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعل ف

َ
ا" على وزن "ف َ دًّ

                                                 

الزيات، أحمد حسن، إبراهيم مصطفى، حامد عبد الراد ، محمد النجا ، املعجم الوسيط،  15 

 538، ص: 1تحريق: مجمع اللغة العربية، دا  الدعوة، بال تا يخ، ج

ابن فودي، الشيخ عبد هللا بن فودي، توضيح الغامضات على كتاب تزيين الو قات، تعليق:  16 

 64محمد بوي، بال تا يخ، وبدون ذكر املطبعة، ص: عمر 

سليمان فياض، الحرول الداللية الصرفية لألفعال العربية، دا  املريخ، الرياض، الطبعة  17 

 16م، ص: 1990األولى، سنة 

 107، ص: 6ابن منظو ، لسان العرب، املرجع السابق، ج 18 

 إلصدا  الثالث.إبراهيم اليازجي، ديوان، مصد املكتبة الشاملة، ا 19 

محي الدين، عبد الحميد، د وس التصريف في املردمات وتصريف األفعال، دا  الطالئع،  20 

 62م، ص: 2009، سنة 1الراهرة، ط
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  مئ  حئچ ، ومما يدل على هذا املعنى قوله تعالى: " 21هو الدفع وصرف الش يء بذاته أو إ جاعه إلى خلفه

  22" چ   ىت    مت      خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ

" حيث أفادت معنى الدفع أو الصرف.والشاهد في اآلية قوله    تعالى: "يردوكم" من كلمة "َ دَّ

 املعنى التاسع: الداللة على معنى التحول.

َعَل َيْفُعُل" يأتي للداللة على تحول الفاعل من مكان إلى مكان آخر وذلك بشرط أن يكون  
َ
وزن "ف

َعَل َيْف 
َ
ُروجا" على وزن ف

ُ
ُرُج خ

ْ
رََج َيخ

َ
ُعوال"الفعل الزما، نحو: خ

ُ
، وخرج فعل الزم وهو يفيد معنى 23ُعُل ف

التحول، والخروج في اللغة  نريض الدخول وهو التحول من مكان إلى مكان، ويرال خرج من بيته أي 

، ومما يدل على هذا املعنى قوله تعالى:         24تحول منه، وإخراج الش يء: أي تحويله من موضع إلى موضع آخر

  25ې  ې  ې  ى  ى   ائ  چ" چ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 

 والشاهد في اآلية قوله "يخرجوا" حيث أن الفعل "يخرج" يفيد معنى التحول. 

 املعنى الحادي عشر: الداللة على معنى االستررا .

َعَل َيْفُعُل" للداللة على استررا  الفاعل في حال أو مكان، ويرد هذا املعنى سواء أكان  
َ
يرد وزن "ف

َن" فعل الزم يفيد معنى الفعل الزما أو متع
َ
" و"َسك

ً
ُعوال

ُ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
وًنا" على "ف

ُ
ُن ُسك

ُ
َن َيْسك

َ
ديا، نحو: َسك

، والسكون في اللغة هو الثبوت والهدوء، ويرال سكن الدا  أي استرر فيها، وسكنت الريح 26االستررا 

  27ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  چ"  چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳأي هدأت، ومما و د على هذا املعنى قوله تعالى: " 

 والشاهد في اآلية قوله "سكن" ومعناه استرر وهدأ. 

 املعنى الثاني عشر: الداللة على معنى السير.

                                                 

 317، ص: 2ابن فا س، معجم مراييس اللغة، املرجع السابق، ج 21 

 100سو ة آل عمران، اآلية  22 

 443ص: ، 3ابن مالك، شرح التسهيل، املرجع السابق، ج 23 

 249، ص: 2ابن منظو ، لسان العرب، املرجع السابق، ج 24 

 22سو ة الحج، اآلية  25 

 18سليمان فياض، الحرول الداللية الصرفية لألفعال العربية، املرجع السابق، ص:  26 

 13سو ة األنعام، اآلية  27 



الصرفيين عند ومعانيها" يَْفعُلُ  َفعَلَ " صيغة، محمد بلو الدكتور 922   

َعَل َيْفُعُل" للداللة على معنى الحركة املكانية من الفاعل، بشرط أن يكون الفعل  
َ
يرد وزن "ف

ا وُمُروً ا" على وزن " ويفيد معنى السير الزما، نحو: "َمرَّ َيُمرُّ َمرًّ
ً
ُعوال

ُ
 وف

ً
ْعال

َ
، واملرو  في اللغة 28"فعل يفعل ف

، ومما جاء على داللة هذا املعنى قوله تعالى: 29هو املض ي واالجتياز بالش يء، ويرال َمرَّ به أي سا  واجتازه

   30" چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   چ"

 د في اآلية قوله "مرَّ عليه" حيث أنها تفيد معنى السير.والشاه 

 املعنى الثالث عشر: الداللة على معنى الستر.

َعَل َيْفُعُل" ليدل على معنى ستر الش يء وإخفائه، وذلك إذا كان الفعل متعديا، نحو:  
َ
يأتي وزن "ف

"
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
ا" على وزن "ف :31"َجنَّ َيُجنُّ َجنًّ فعل متعد ومعناه الستر والحجب، ويرال جن  ، وَجنَّ

، ومما جاء على هذا املعنى 32الش يء أي ستره وكتمه عن الحاسة والنظر منه جن الليل أي ستر بظلمته

  33چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ"قوله تعالى: " 

 ى معنى الستر والحجب.والشاهد في اآلية قوله "َجن عليه" حيث أفاد فعل "جن" عل 

 املعنى الرابع عشر: الداللة على التجريد.

َعَل َيْفُعل" ليدل على تجريد الفاعل املفعول مما عليه أو مما معه من التغطية،  
َ
ويجيء وزن "ف

"
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
ًبا" على وزن "ف

ْ
ُب َسل

ُ
َب َيْسل

َ
، 34ويرد الفعل على هذا املعنى إذا كان متعديا، نحو "َسل

َب فعل متعد ويفيد معنى التجريد، والسلب في اللغة معناه التجريد والنزع، ويرال سلب عنه الش يء 
َ
وَسل

چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  أي نزعه منه وجرده عنه، ومما و د على هذا املعنى قوله تعالى: 

  35چ" ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ 

 والشاهد في اآلية قوله "يسلبهم" حيث أفاد معنى التجريد. 
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 38سو ة هود، اآلية  30 

 444، ص: 3ابن مالك، شرح التسهيل، املرجع السابق، ج 31 

 92، ص: 13ابن منظو ، لسان العرب، املرجع السابق، ج 32 

 76سو ة األنعام، اآلية  33 

 445، ص: 3ابن مالك، شرح التسهيل، املرجع السابق، ج 34 

 73الحج، اآلية سو ة  35 
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 املعنى الخامس عشر: الداللة على معنى الرمي.

َعل َيْفُعل" للداللة على معنى  مي الفاعل وطرحه، ويرد الفعل على هذا املعنى إذا  
َ
ويأتي وزن "ف

"، و جم: فعل متعد يفيد 36فعل يفعل فعالكان متعديا، ومن ذلك نحو: "َ َجَم َيْرُجُم َ ْجًما" على وزن "

معنى الرمي، والرجم في اللغة العربية هو الرمي، ويرال  جمه بالحجا ة أي  ماه بها، ويفيد الرجم معنى 

چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  ، ومما و د على إفادة هذا املعنى قوله تعالى: " 37الرتل عن طريق الرمي بالحجا ة

   38ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  چ"  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ

 والشاهد في اآلية قوله "لرجمناك" فعل " جم" حيث يفيد الرمي. 

 املعنى السادس عشر: الداللة على معنى اإلصالح.

َعَل َيْفُعل" ليدل على معنى إصالح ش يء وتهذيبه، ويرد الفعل على هذا املعنى إذا كان  
َ
ويأتي وزن "ف

"متعديا، نحو: "َجَبَر َيْجبُ 
ً
ْعال

َ
َعل َيْفُعل ف

َ
، وَجَبر: فعل متعد يدل على اإلصالح 39ُر َجْبًرا" على وزن "ف

، ومما و د على داللة هذا املعنى قول الشيخ 40والتهذيب، والجبر في اللغة إصالح الش يء وترويم اعوجاجه

 عبد هللا بن فودي:

 .41جبريل من جبر اإلله به لنا * دينا حنيفا مستريم املنهج

 في البيت السابق قول "جبر" ومعناه أصلح وهذب.والشاهد 

 املعنى السابع عشر: الداللة على معنى التصويت.

َعَل َيْفُعل" للداللة على إحداث صوت من الفاعل، ويرد الفعل مع هذا سواء أكان  
َ
ويأتي وزن "ف

 ،"
ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعُل ف

َ
" على وزن "ف

ً
ْوال

َ
اَل َيرول ق

َ
وقال: فعل الزم وهو يفيد معنى متعديا أو الزما، نحو: ق
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 24، ص: 3ابن منظو ، لسان العرب، املرجع السابق، ج 37 

 91سو ة هود، اآلية  38 

 445، ص: 3ابن مالك، شرح التسهيل، املرجع السابق، ج 39 

 445، ص: 1السابق، ج ابن فا س، معجم مراييس اللغة، املرجع 40 
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، 43، والرول في اللغة العربية معناه التصويت بالكالم، ويرال: إنه يرول الصدق أي يصوت به42التصويت

   44ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ"ومما و د على هذا املعنى قوله تعالى: 

 التصويت.والشاهد في اآلية قوله: يرول" حيث أن هذا الوزن يفيد معنى 

 املعنى الثامن عشر: الداللة على معنى النظام والترتيب.

َعل َيْفُعل" للداللة على قيام الفاعل بترتيب ش يء وتنظيمه، ويرد على داللة هذا املعنى إذا 
َ
يأتي وزن "ف

ُعو 45كان الفعل متعديا
ُ
 وف

ً
ْعال

َ
َعَل َيْفُعل ف

َ
ا" على وزن "ف وًّ

ُ
ًوا وُعل

ْ
و َعل

ُ
 َيْعل

َ
"، وعال: فعل متعد ، نحو "َعال

ً
ال

، ومما و د للداللة 46يفيد معنى التنظيم والترتيب، ويرال عال األشياء أي  تبها ووضع بعضها فوق بعض

چ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  على هذا املعنى قوله تعالى: " 

   47ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ"

اآلية قوله: "لعال" حيث أنه دل على معنى التنظيم والترتيب في الش يء، أي لو حدث ذلك والشاهد في 

 لرام كل إله بنظامه وترتيب أمو ه على خالف غيره.

 املعنى التاسع عشر: الداللة على معنى الظهو .

َعل َيْفُعل" للداللة على ظهو  الفاعل وبروزه وذلك إذا كان الفعل الزما، نح
َ
ْبُدو و: َبَدا يَ ويجيء وزن "ف

ُعوال"
ُ
ْعال وف

َ
َعل َيْفُعل ف

َ
ا" على "ف ، وبدا: فعل الوم وهو يفيد معنى الظهو  والبروز، والبدو في 48َبْدًوا وُبُدوًّ

، ومن النصوص 49اللغة العربية هو الظهو  والبروز، ويرال ُبُدّو الش يء أي ظهو ه، وبدا الش يء أي إذا ظهر

   50چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ  چ"الى: " الوا دة على هذا املعنى قوله تع
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، رجع السابقمحي الدين، عبد الحميد، د وس التصريف في املردمات وتصريف األفعال، امل 48 
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 والشاهد في اآلية قوله "وبدا" حيث أنه يفيد معنى الظهو . 

 املعنى العشرون: الداللة على معنى التغذية.

َعَل َيْفُعُل" يأتي للداللة على قيام الفاعل بعمل حيوي تعود إليه فائدته إبراء لحياته ونمو  
َ
 اوزن "ف

َعَل 
َ
" على وزن "ف

ً
ال

ْ
ك
َ
ُل أ

ُ
ك
ْ
َل َيأ

َ
ك
َ
لها، وال بد أن يكون الفعل الدال على هذا املعنى أن يكون متعديا، نحو: أ

 
ً
ْعال

َ
" واألكل في اللغة العربية هو التغذية وتناول املطعم، ويرال أكله أي تغذا به وأطعم نفسه 51َيْفُعل ف

  53چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ"  ، ومما و د على هذا املعنى قوله تعالى:   52منه

 والشاهد في اآلية قوله "تأكلون" حيث أن الوزن يفيد معنى التغذية. 

 املعنى الحادي والعشرون: الداللة على معنى الرض ى.

َعَل َيْفُعل" للداللة على الرض ى والربول، سواء أكان الفعل متعديا أو  
َ
و: َسرَّ الزما، نحيأتي وزن "ف

ُعوال" وَسرَّ فعل متعد يدل على الرض ى والربول 
ُ
، والسرو  في اللغة 54َيُسرُّ ُسُروً ا" على وزن "فعل يفُعل ف

، ومن النصوص الوا دة 55العربية خالف الحزن وهو الفرح، ويرال ُسر ت بش يء أي فرحت به و ضيت

  56جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئىئ  ی  ی    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئعلى هذا املعنى قوله تعالى: 

 واشاهد في اآلية قوله: "تسر" ويفيد على الرض ى بالربول. 

 

 

 :الخاتمة

: نبعنوا البحث هذا ختام إلى الباحث انتهى فرد  الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد 

َعلَ " صيغة"
َ
 صيغةل" أن: هو النتائج، من الباحث إليه توصل ومما ،"الصرفيين عند ومعانيها" َيْفُعُل  ف
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َعَل 
َ
 كشف يف الرصوى  الوسائل من ود استها معرفتها وأن النصوص، في املعاني إبراز في دوً ا" َيْفُعل ف

 .العربي الكالم بناء حسن على الطالب تساعد وأنها العربية، اللغة في املتضمنة األسرا 

 : املراجع

 

 الررآن الكريم

 

، تحريق، عبد السالم محمد ها ون، معجم مقاييس اللغةابن فا س، أبو الحسين أحمد بن فا س، 

 .م1979دا  الفكر، الطبعة األولى، سنة 

يق: عمر تعل توضيح الغامضات على كتاب تزيين الورقات،ابن فودي، الشيخ عبد هللا بن فودي، 

 .محمد بوي، بال تا يخ، وبدون ذكر املطبعة

تحريق: د. عبد الرحمن السيد،  شرح التسهيل،مال الدين محمد بن عبد هللا الطائي، ابن مالك، ج

  .م1990، سنة 1ود. محمد البدوي املختون، طبعة هجر، ط

 .، بال تا يخ1دا  الفكر، ط لسان العرب، ابن منظو ، محمد بن مكرم بن منظو  اإلفريري،

ة بيروت، طبع –تحريق: محمود خاطر، مكتبة لبنان  مختار الصحاح،الرازي، أحمد بن أبي بكر، 

 .م1995جديدة، سنة 

ى، دا  املريخ، الرياض، الطبعة األول الحقول الداللية الصرفية لألفعال العربية،سليمان فياض، 

 .م1990سنة 

تحريق وشرح: د. يحيى فا وق ثيط، دا   مروي الصدى في علم الصرف،الفالتي، محمد بن صالح، 

 .م2010، سنة 1انو، نيجريا، طك  –األمة 

 .دا  الدعوة، بال تا يخ املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،

رة، دا  الطالئع، الراه دروس التصريف في املقدمات وتصريف األفعال،محي الدين، عبد الحميد، 

 .م2009، سنة 1ط



 

 

ح السور بدراسة الحروف املقطعات في فوات مشاهدة الفطرة في اللسان العربي املبين   

 

 حذيفة نورالدين

 بجامعة الكراتش ي املاجيستير  في الفلسفة في اللغة العربية  

 واملدرس بالجامعة السيفية )السند(  

  huzaifa.n@jameasaifiyah.edu: البريد اإللكتروني

 
 

 

  

 مستخلص البحث

ن هللا تعالى فاطر السموات واالرض بمحكم فطرته، ووضع كل ش يء في موضعه الالئق إ

    خت  حت     جت  يب  ىببحكمته واتقن صنعته، فقال جل وعلى في محكم كتابه      به 

خر      (  ٨٨النمل: )  ىتمت
ْ
كذلك   (.١٩لحجر: )اڄ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ، وقال في موضع ا

نرى اللسان العربي املبين  يطابق الفطرة  من خالل  دراسة  فواتح السور، ويكون 

فيها أنبتنا . 2( ؛ التوازن واالتقان في الفطرة) املقدمة. ١ الدراسة  تحت النكات التالية:

ني في الحروف املقطعات لتوازنها مع املخلوقات ) موزون من كل ش يء 
ْ
االعجاز القرا

التوازن بين ، توازن الحروف املقطعات مع الحروف االخرى في صفاتها، واملوجودات

رد االتهامات من  بعض ) صنع هللا الذي أتقن كل ش يء. 3  (؛معاني السور وفواتح السور 

ن، املستشرقين في فواتح السور 
ْ
الكريم وعلم احكام التجويد باب الى االتقان  حفظ القرا

 (.ضرورة تعليم اللغة العربية بطرق الفطرة، في اللهجة العربية الفصحى

 

 الكلمات الرئيسية: املستشرقين، فواتح السور  االتقان، ، التوازن ،  الحروف املقطعات



السور فواتح في المقطعات الحروف بدراسة المبين العربي اللسان في الفطرة مشاهدة، نورالدين حذيفة 928   

 
 

 املقدمة

  قال هللا

 3٠ الروم:  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

وفّسر عن  تعان هللا تعالى فطر فطرته على القرار والثبات حيث ال تبديل لخلق هللا 

، كذلك اللسان العربي بدراسة 
ً
تكوين خلقه على التوازن واالتقان في االيتين اللتين وردتا سابقا

  نصف حروفه املعجمة في فواتح السور  املعروفة  باملقطعات يبدو منها  من التوازن واالتقان

ما ظظظر  في الخلقة ، وان التوازن في الخلقة واالتقان في الكون هو ما عّبر به كتاب اخوان 

 الصفاء بالنسبة االفضل حيث ورد فيه:

"ان احكم املصنوعات و اتقن املركبات و احسن التأليفات 

هو ما كان تركيب بنيته على النسبة االفضل و تأليف اجزائه على 

ل عاقل متفكر معتبر على ان تركيب مثل ذلك دليل و قياس لك

االفالك و كواكبها و مقادير اجرامها و مقادير االركان و مولداتها 

 *موضوعة بعضها على بعض على النسبة االفضل"

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         وان بيان  هذه  النسبة االفضل مما يؤيد التفسير البالغي لالية الكريمة    

بان "  لفظ املوزون كناية عن الحسن قال صاحب مفاتيح الغيب        ١٩الحجر: ڄ  ڦ  ڦ  

ْوُزوٍن { أي متناسب محكوم عليه عند العقول  ْىء مَّ
َ

ّل ش 
ُ
َنا ِفيَها ِمن ك

ْ
َبت

ْ
ن
َ
والتناسب، فقوله: } َوأ

 †".السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة املصلحة

وهو   ‡االفضل"  أحسن كّل ش يء خـلقه وأوثقه"وهكذ ا هللا تعالى  بخلقه كل ش يء في خلقه  على النسبة  

 ٨٨النمل:   ىتمت          خت  حت     جت  يب  ىبما فّسره الطبري في االية    

فهذه توطئة لدراسة الحروف املقطعات كالداللة على كون اللسان العربي لسان فطري حيث هذه 

 الحروف: 

o ،موزونة بالنسبة الفطري املشاهدة في خلق هللا سبحانه 

o  ،وكون نصف عددها موجودة في صفات الحروف التي لها ضد 

o  والتوازن بين معاني السور  وحروف فواتح السور 

                                                 

 من القسم الرياضي في الموسيقى من رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء  الرسالة الخامسة* 

   مفاتيح الغيب† 

 جامع البيان في تفسير القرأن‡ 
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o  كغيرها من االيات في القران الكريم  صلعوان هذه الحروف حروف روحانية  يوحى بها النبي

 حيث ال  يمكن الحد الطعن فها بقول سوى ذلك.

 

  منهج أو طريقة البحث

املقالة سلكت منهج التحليل والوصف في اطار الفطرة والطبيعة وقواعد اللغة والتجويد في معالجة حسب مقتضيات 

 هذا املوضوع.

 

 :عرض النتائج واملناقشة

 وأنبتنا فيها من كل ش يء موزون:

  ني في الحروف املقطعات لتوازنها مع
ْ
االعجاز القرا

 املخلوقات واملوجودات

  الحروف االخرى في صفاتهاتوازن الحروف املقطعات مع 

  التوازن بين معاني السور وفواتح السور 

 

o ني في الحروف املقطعات لتوازنها مع املخلوقات واملوجودات
ْ
 االعجاز القرا

، وهي نصف عدد حروف الهجاء 
ً
 عشَر حرفا

ُ
حروف الهجاء املقطعة الواقعة في فواتح السور هي أربعة

 ، جمعت في قول: 
ً
 له سر"."نص حكيم قطعا جملة

ملحوظ  االن عن كيفية توافق مدار اللسان العربي  على هذه الحروف االربعة عشر مع نظام الفطرة 

:
ً
 فيساعدنا ما جاء به  االستاذ محمد صالح الصديق في  كتابه البيان في علوم القران  قائال

اذا جاء مطتبقا  " ان هللا تعالى أبدع العالم في نظام محكم، متناسق، متناسب، والكتاب السماوي 

 على مجراه، دل ذلك على انه من عنده. 
ً
 على منهاجه، جاريا

ً
 لنظامه، موافقا البداعه، سائرا

واملتأمل املتعمق في العالم املشاهد تستبد به الدهشة عند ما يراه يرضخ لهذا النظام البديع ويسير 

 على هذا النمط العددي العجيب.تأمل ما يلي وهو قليل من كثير:

o ١4صل اليدين في كل يد مفا 

o  في عاله. ١4في اسفل الصلب و ١4خرزات عمود ظهر االنسان منها 

o  خرزات العمود التي في اصالب الحيوانات التامة الخلقة  البقر والجمل والحمير  والسباع

 في مؤخر البدن. ١4في مؤخر الصلب و ١4وسائر الحيوانات التي تلد اوالدها، منها 
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o ريشة  ظاهرة في كل جناح. ١4اجنحة الطير املعتمدة عليها في الطيران  عدد الريشات التي في 

o .عمود صلب الحيوانات الطويلة الخلقة، كالسمكة والحيات 

o  ١4والجنوبية    ١4منزلة، في البروج الشمالية   2٨منازل القمر  .§ 

 

والحرث ما يوافق  وسوى ذلك ما  أكد كريم كتاب هللا تعالى بأن هناك اهم اجزاء الطبيعة من الزرع

ن الكريم  عدد 
ْ
، يتساوى عدد ذكر الحرث بكل  ١4ذكرهما بكلمة الحرث والزرع ومشتقاتها في القرا

 مشتقاته الربع عشرة مرة بالزراعة بكل مشتقاته  الربع عشرة مرة.

املوجودات سورة ، او بَقَسم  2٩املبتدءة إما بالحروف املجردة  وهي  46وان جملة السور القسمية  هي 

، واملوجودات املقسمة بها هي التين والزيتون والنجم والشمس  على سبيل املثال ، فالقران ١7وهي 

 الكريم  في مواضع قّسم  باملوجودات من الطبيعة او  بحروف  لسان الطبيعة في مواضع اخرى.

 

o توازن الحروف املقطعات مع الحروف االخرى في صفاتها 

مقام عظيم،يعمق قعر بحرها كلما يغوص الفكر للبلوغ الى لهذه الحروف شرف صميم و 

منتهاها. قال ابو العباس احمد بن محمد بن املظفر بن املختار الرازي ان  "مدار الكل نصف 

 حروف املعجم اربعة عشر:

 ي هـ ن م ل ك ق ع ط ص س ر ح ا

 **(.2٩وعدد سورها عدد حروف املعجم )  

 

 نصفها، وهي كجموعة في قول "فحثه شخص سكت" :وفيها من  الحروف املهموسة 

 ح س هـ   ك ص

 ومن املجهورة نصفها:.

 ن ي ق ط ع ر م ل ا

 

 ومن الشديدة نصفها،  وهي مجموعة في " أجد قط بكت ": ،

 ف ق ط ا

 

                                                 

 2005، موضع النشر الجزائر،  160-159البيان في علوم القران، محمد الصالح الصديق ، صـ § 

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 158دكتور رمضان عبد التواب، صـ  -ثالثة كتب في الحروف ، خليل بن احمد وابن السكيت والرازي، ت ** 

 1988 - 1402الطبعة االولى 
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 ومن الرخوة نصفها:

 ي ن ح س ع هـ ص ر م ل

 

 ومن املطبقة نصفها: 

 ط ص

 

 ومن املنفتحة نصفها: 

 ي هـ ن م ل ك ق ع س ر ح ا

 

 ومن املستعلية نصفها: 

 ط ص ق

 

 ومن املنخفضة نصفها: 

 ي هـ ن م ل ك ع س ر ح ا

كذلك ذكر ابن سينا بان الحروف املعجمة على قسمين، وهما املفردة واملركبة.فاملفردة هي التي حدوثها 

ما حدوثها  عن   عن حبسات تامة للصوت او للهواء و هي عشرة ب ت ج د ض ق ك ل م ن، واملركبة

 ††حبسات غير  تامة للصوت او للهواء  وحروفها ما بقي بعد الحروف املفردة.

فاملفردة نصف حروفها من حروف اوائل السور  وهي  ق ك ل م ن، وكذلك املركبات نصف عدد 

  حروفها من هذه حروف فواتح السور   وهي  ا ح ر س ص ط ع هـ ي )تسعة حروف جملة(.

                                                 

 الحروف، ابن سينا،  يا اسباب حدوث الحروف مخارج†† 
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حروف مثل الالم في كلمة "  ١4من  احكام التجويد في حكم  الالم القمرية  انها تدغم  في مثل ذلك نرى 

ف َعِقيَمه  ونصفها حروف فواتح السور وهي
َ
َك وخ  القمر" وهي مجموعة في كلمة  إبِغ َحجَّ

 هـ م ي ق ك ح ا

 

حروف مثل الالم في كلمة " الشمس" وهي مجموعة في اوائل كلمات  ١4وتظهر الالم الشمسية  في  

 هذا البيت 

ُفز ِضف ذا ِنَعم
َ
 ت
ً
م صل ُرحما

ُ
 للكرم ِطب ث

ً
ريفا

َ
ّنٍ ُزر ش

َ
 *   َدع ُسوَء ظ

 ونصفها حروف فواتح السور وهي  

 س ن ط ر ص ل ع

تعريف الحرف

صوت هيئة للصوت عارضة له يتميز بها عن
.ْاخر

مركبة

حدوثها  عن حبسات غير  
تامة للصوت او للهواء  

ش سز ر خ ذ حث ا 
و هـغ ف عظ طص

ي

مفردة

حدوثها عن حبسات تامة للصوت 
او للهواء

ق ك ل م نب ت ج د ض 

وجودها  وحدوثها في الوقت الفاصل 
بين زمان الحبس وزمان االطالق
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-ت-ي-ل -املركبة من ستة حروٍف   و ١٩الكهف: چ ائ  چ حتى في كلمة يقع عليها نصف القران الكريم  

 ط   و هي  حروف فواتح السور.-ي-ف  وثالثة منها        ل-ط

في االية الكريمة مركبة من  سبعة  حروف ونصفها من        ١٩الحجر: وحتى كلمة     " ش يء موزون"  

 هي  حروف فواتح السور و 

 

 

كل هذه من االمثلة على شرف هذه املقطعات واهميتها واالتقان في توازنها مع الحروف الباقيات في 

 اللسان العربي املبين.

o  التوازن بين معاني السور وفواتح السور 

  اهمية حروف فواتح السور    ومكانتها بين جميع حروف الهجاء،  وتأملنا في شرف هذه 
ً
الحظنا سابقا

 الحروف وقدرتها وسمو تلك املقطعات وجاللتها. 

  الى غزارة اللسان 
ً
نلتفت االن الى كيفية  تعبير املعاني خالل هذه املقطعات املعجمات لكي تكون دليال

 نقل نفس تلك املعاني السامية   بجسر اي  لغة من اللغات العربي املبين واالتقان 
ً
فيه بحيث كان محاال

 االخرى.كما بين ابن قّيم الجوزية في بيان دالالت فواتح السور وعظم شانها.فقال:

  كانت  ١البقرة:  چ ٱ  ٻ  چتأمل سر  
ً
كيف اشتملت على هذه الحروف الثالثة، فااللف اذا بدئ بها  اوال

 همزة، وهي ا
ً
ول املخارج من اقص ى الحلق، والالم من وسط مخارج الحروف وهي اشد الحروف اعتمادا

على اللسان، وامليم اخر الحروف ومخرجها من الفم، وهذه الثالثة هي اصول مخارج الحروف أعني 

 الحلق واللسان والشفتين.وترتيب في التنزيل من البداية الى الوسط الى النهاية.

 فيصير منها تسعة وعشرون فهذه الحروف معتمد 
ً
املخارج الثالثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجا

، وهو أن لاللف البداية  ، والالم 
ً
 عجيبا

ً
 عليها مدار كالم االمم االولين واالخرين، مع تضمنها سرا

ً
حرفا

وكل سورة التوسط، وامليم النهاية، فاشتملت االحرف الثالثة  على البداية والنهاية والواسطة بينهما، 

استفتحت بهذه االحرف الثالثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه فمشتملة على تخليق 

ل 
ْ
العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية والنهاية  من التشريع واالوامر، فتأمل ذلك من البقرة ، وا

 ‡‡عمران، وتنزيل السجدة، وسورة الروم.

بدء خلق االنسان من طين، كيف أظهر اعجاز كتابه الكريم في اوائل فاهلل الذي احسن كل ش يء خلقه و 

حروف فواتح  السور  وكيف طابق تلك الحروف للمعاني املبينة في تلك السور الكريمة  من اللسان 

                                                 

 123الطبعة االولى ، صـ  2004-1424بيروت،  –البدائع في علوم القران الكريم ، لالمام ابن القيم جوزية ، دار المعرفة ‡‡ 

 ن م ي ء
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الى االية  4العربي املبين ، كما يتيح لنا موقع التفكر  في تلك املعاني املبينة في سورة السجدة من االية 

 بداية الخلق ومنتهاه واحوال االنسان فيما بينهما.وهي كما يتلو: في  ١١
 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک     ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ڦ   ڦ   

  ے  ے  هھ      ه  ھ       ہہ  ہ  ہک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   

ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۋ   ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ۓ  ۓ

 ١١ - 4السجدة: چ    خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئی  ی    ی  ی    ىئۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  

 

كما يطلع االنسان على انموذج من االتقان في خلق هللا  في كل يوم جديد، كذلك املتفكر والناظر بعين 

الكريم  وعّده في عبادة هللا سبحانه ، يقف على  معرفة جديدة في صنعة التدبر الذي دعى اليه القران 

  االتقان في وضع املقطعات في بداية سور القران الكريم.

 

 صنع هللا الذي أتقن كل ش يء:

  رد االتهامات من  بعض املستشرقين في فواتح السور 

 :النتيجة 

o ن الكريم وعلم احكام التجويد باب الى االتقان
ْ
في اللهجة  حفظ القرا

 العربية الفصحى

o ضرورة تعليم اللغة العربية بطرق الفطرة 

 

o  التعليق على قول بعض املستشرقين في فواتح السور 

 نورانية   ويتميز القران الكريم بها  بخاصة حيث  ال توجد املقطعات في 
ً
يعتبر فواتح السور هذه  حروفا

خر.
ْ
 اي كتاب ا

ل االمر فبعض املستشرقين بقلة فهمهم  ونقص 
ْ
اطالعهم خطئوا في بيان معنى الحروف املقطعات، وا

ن 
ْ
قلت نصوص القرا

ُ
ن بل عالمة من  نسخ الوحَي ون

ْ
بهم ان قالوا ان هذه الحروف ليست من اصل القرا

منهم ممن راجع كتابتهم زيد بن ثابت في جمع القران، فالكالم " الر" هو في اصل الكتابة  "الز" مشير الى" 

 §§للفظ " الم" اشارة الى "املغيرة".الزبير"، وا

                                                 
§§; Exegesis of huruf al muqattaa: Journal of Qur’anic studies Vol 14 No 2 

2012.Published by Edinburgh University Press on behalf of Islamic studies at SOAS. 
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فاالمثلة املورودة في هذه املقالة  مثال على االتقان والتوازن في هذه الحروف السامية في القدر واملعنى 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ  چ  چ حيث يثبت بظاهر كتاب هللا غير االمكان للبشر أن يأتي بها،

 ٨2النساء: ڈ  

 
 

 النتيجة:

 

ن من تحديات البالد العربية  مشكلة  التوازن بين لسان القران الكريم وبين لغة كالمهم، إ

 هي غير  لغة القران والكتب املصنفة،ويحتاج املدارس الى حصـص كثيرة 
ً
فالعامية املستعملة  عاديا

عليم املتعلمين لسانهم لتعليم اللغة الفصيحة في الدرجات الثانوية ، التي مع كثرتها ال تنفع في ت

الفطري واملحلي،  فمن الضرورة  تعليم اللسان الفطري بطرق فطرية والتمسك بلسان القران الكريم 

في كالمهم ومعامالتهم في بيوتهم ومدارسهم  ال سيما في املكاملة مع االطفال الصغار،  وكذلك حفظ 

ن الكريم وعلم احكام التجويد باب الى االتقان في ا
ْ
للهجة العربية الفصحى .فعلى االمة املسلمة القرا

 التمسك بالقران الكريم ولسانه الجليل العلي.

 والحمد هلل رب العاملين.
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Abstract 

Orientalist majority are trying to deconstruct Islam. Suggesting that verses 

of al-Qur’an did not concepted, mingling with another verse, disharmony 

collected verse, unconcerned about the themes and ignoring the scientific 

writing method. One suggested that al-Qur’an was the words from 

Muhammad and not about divine revelation of God. Whereas somebody 

suggested that al-Qur’an was the composition between Muhammad’s words 

and God saying. But the other declared about infelicity al-Qur’an. Besides, 

when examining the matter exactly with al-Qur’an sciences and the principle 

of Arabic language science (caused al-Qur’an was Arabic Language), will 

find the feature (I’jaz) of al-Qur’an from sides, one is about language side, 

I’jaz Lughawiy. So, Badiuzzaman Said Nursi was the prominent Muslim 

scholar in his period, found out the beautiful side of al-Qur’an, aptitude and 

peculiar feature of al-Qur’an linguistic. In order to, in this brief paper will 

explain about Badiuzzaman Said Nursi thought according to I’jaz Lughawiy 

in al-Qur’an including four principles points as follow: balaghah and 

fashahah al-Qur’an, the structure text and language arrangement al-Qur’an, 

muqoto’ah letter secret and al-Qur’an word repetition . 

Keywords: I’jaz Lughawiy, Said Nursi, Fasahatu al-Qur’an, The Structure Text of al-

Qur’an, Muqoto’ah Letter, Word Repetition      . 
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 العلمي التنظيم حسب غير منظمة القرآنية بأن اآليات زعموا اإلسالم أعداء هم املستشرقين من

 التأليف منهج يتبع وال للموضوع وحدة فيه ليس مؤتلف غير متنافر وجمع خليط القرآن إن ":فقالوا

السورة  نجد بل الحقائق واستنتاج املالحظات وتدوين املوضوع ومناقشته عرض الفني من أو العلمي

وقيل:   *بين محتوايتها". مناسبة تراعي وال سريعا مبتسرا عرضا الجميع وتعرض من موضوع أكثر في تدخل

 †إن القرآن لم يكتف فيه باستخدام ألفاظ غير عربية بل دخله أيضا أساليب غير عربية.

ومنهم من يقول بأن القرآن كالم محمد وليس الوحي اإللهي، وزعم بعضهم بأنه مخلوط بين كالم 

الم محمد أو أن محمدا متأثر به ألن القرآن لم ينزل على محمد جملة واحدة في وقت واحد وال في إلهي وك

مكان واحد، وإنما نزل مفرقا في مدد زمنية مختلفة. وعارض العرب بأن القرآن كالم إلهي، وقالو عن 

  ‡ى.القرآن: ليس القرآن وحيا إلهيا بل إنما الكالم الذي أخذه محمد من اليهود والنصار 

بئس ما قال املستشرقون وغالة الناس عن القرآن، فهل استطاع اإلنسان على وضع القول كما في 

 القرآن فإنه كالم بليغ، فصيح، منظم وخارق للعادة؟

من العلماء واملفسرين الذين يهتمون اهتماما كبيرا ويبحثون كثيرا عن إعجاز القرآن هو الشيخ بديع 

النورس ي، عالم تركي. رجل ذكي نجيب في زمنه، مفكر اإلسالم ومجاهد فيه في عصره الزمان سعيد 

الحديث. رأى النورس ي بأن القرآن هو الترجمة األزلية لهذه الكائنات، الترجمان األبدي أللسنتها التاليات 

القاطع لآليات التكوينية، ومفسر كتاب العالم. وكذا هو القول الشارح والتفسير الواضح والبرهان 

 §والترجمان الساطع لذات هللا وصفاته وأسمائه وشؤونه.

 

 ، 1ج.  ،التفسي  يف احلديثة العقلية  املدرسة  منهج الرومي، سليمان بن  الرمحن عبد بن فهد  *
   . 222،) 1٩٨٣ السعودية، العربية  والدعوة واإلفتاء  العلمية البحوث  إدارات :الرايض(

، الطبعة األوىل، )القاهرة: دار النشر للجامعات،  القرآن الكرمي من املنظور االستشراقيحممد حممد أبو ليلة،   †
 . 274م(،   2002 –ه   142٣

‡ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir Al-Qur’an, Cet. 1, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 113 . 
قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة،  ، حتقيق: إحسان إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز بديع الزمان سعيد النورسي،  §

 . 21(، 201٣قاهرة: دار سوزلر للنشر، )ال

 

 املقدمة
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إن القرآن الكريم كان هو وحده يكون األستاذ واملرشد للنورس ي، فلم يغادره إلى أي كتاب آخر، ولم 

. وقد تبحر ††لذلك فسر النورس ي القرآن بالقرآن **يتخذ غيره مصدرا، ولم يسترشد دونه مرشدا.

ية كعلم النحو والصرف والبالغة وما أشبه ذلك، ومن الكتب التي قرأها النورس ي النورس ي في العلوم اللغو 

هي "شرح املواقف"، فاستغرق في قراءته ودراسته. بناء على ذلك، اهتم النورس ي بالجانب اللغوي في 

ي القرآن كثيرا، ولون تفسيره للقرآن بالبالغة وجانب اللغة املثلى، كذلك بحث كثيرا عن اإلعجاز اللغو 

 في القرآن.

وأما األهداف التي ترمي إليها الباحثة من هذا البحث هي: الكشف عن دوافع فكرة بديع الزمان سعيد 

والكشف عن وجه اإلعجاز اللغوي في القرآن عند بديع الزمان سعيد  النورس ي في اإلعجاز اللغوي 

 النورس ي.
 

 :عرض النتائج واملناقشة

 تعريف اإلعجاز اللغوي 

اإلعجاز لغة: من كلمة "عجز": عجز الش يء يعجز عجزا فهو عاجز، أي ضعيف. فمعنى اإلعجاز: 

واملراد باإلعجاز هنا: إظهار صدق النبي صلى هللا عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار  ‡‡الفوت والسبق.

جاني: قال الجر  §§عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز األجيال بعدهم.

فإعجاز القرآن: إثبات   ***اإلعجاز في الكالم أن يؤدي املعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق.

فهو من إضافة املصدر إلى فاعله. واإلعجاز ليس  †††القرآن عجز الخلق عن اإلتيان بما تحداهم به،

 
، الطبعة األوىل، )القاهرة: دار سوزلر  نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي إحسان قاسم الصاحلي،  **

 . 104(، 2010للنشر،  
 ,The Risale’I Colin Turnerوذكر الدكتور كولن تورنر إنه فسر القرآن ابلقرآن، وال شيء من نفسه. انظر:  ††

Nur, A Revolution of Belief, (Istanbul: Sozler Publication, 2006), 23. 
 . ٣70ه(،    1414، )بريوت: دار صادر، 5ج.  الطبعة الثالثة،  لسان العرب، ابن منظور،  ‡‡
  1٩٩0  – ه    1411الطبعة الثالثة، )الرايض: منشورات العصر احلديث،  مباحث يف علوم القرآن،  مناع القطان،     §§

 . 25٩-25٨م(، 
الطبعة األوىل، )لبنان: دار الكتب العلمية،  كتاب التعريفات، ، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ***

 . ٣1 م(،   1٩٨٣-ه  140٣
)مطبعة عيسى البايب  الطبعة الثالثة، اجلزء الثاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين،  حممد عبد العظيم  †††

 . ٣٣1، احلليب وشركاه(
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ذي جاء به رسول صدق مقصودا لذاته بل املقصود الزمه وهو إظهار أن القرآن حق، وأن الرسول ال

 ‡‡‡فيلزمهم اتباعه، وكذلك الشأن في سائر معجزات األنبياء.

اإلعجاز اللغوي هو يشمل كل ما يتعلق بالتعبير القرآني من الكلمة، والجملة، واألسلوب. والتعبير 

م كانت معجزة القرآن الكري §§§القرآني تعبير فني مقصود في جوانبه الثالثة، بالغ الغاية القصوى فيها.

تتمثل في وجوه كثيرة، أولها البالغة، وكونه فصيحا بلسان عربي مبين. قال هللا تعالى: 

◆➔ ⧫⧫ ◆  

⚫◆❑ ➔ ⧫❑→⧫  
، وقد عجز العرب رغم فصاحتهم باإلتيان بمثله ملا فيه من حسن بالغة وقوة في املعاني وبراعة  ****

األلفاظ ودقة التشبيه وحسن ترابط وتسلسل ورغم ذلك كان بلسان عربي بليغ ومبين. قال تعالى: 

 ⧫⧫ ✓ 

 †††† .وما أشبه ذلك ، 

 القرآن كما جاء في التنزيل من نحو قوله تعالى: "من أمثلة اإلعجاز اللغوي في 

➔◆ ◆ 

→⬧  ◼◆ 

☺ ⬧⬧ ⧫  "‡‡‡‡ 

اْضِرُبْوا"؟ لإلشارة إلى أن الغرض من الحد اإليالم بحيث يصل أمله 
َ
اْجِلُدْوا" ولم يقل "ف

َ
لم عبر بقوله: "ف

  ◆وقال: " §§§§إلى الجلد، لعظم الجرم ردعا له وزجرا.

➔⬧◆ ❑➔⬧⬧ 

 
إعجاز القرآن الكرمي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مع املقارنة بكتاب إعجاز  حممد بن عبد العزيز العواجي،   ‡‡‡

 . ٩6ه(،   1427 )الرايض: مكتبة دار املنهاج، القرآن للباقالين،  

الطبعة األوىل، )عمان: دار عمار،  حماضرات يف علوم القرآن، أبو عبد هللا غامن بن قدوري بن محد بن صاحل،  §§§
 . 24٩م(،   200٣-ه  142٣

 . 2٨سورة الزمر:  ****
 . 1٩5سورة الشعراء:   ††††
 . 2سورة النور:  ‡‡‡‡
، )دمشق: مكتبة الغزايل،  2الطبعة الثالثة، ج. روائع البيان تفسي آايت األحكام، حممد علي الصابوين،   §§§§

 . ٩م(،   1٩٨0-ه  1400



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 937-950 941 

⧫☺ "*****  ملاذا قدم السارق على السارقة؟ ألن السرقة في

 †††††الذكور أكثر، والغالب وقوعها من الرجل ألنه أجرأ عليها وأجلد وأخطر، فقدم عليها لذلك.

ليس للعرب كالم مشتمل كالقرآن في الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، واملعاني اللطيف، 

البالغة، والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا  والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في

القدر، بل إنما كالمهم وحديثهم محدود ومعدود، وألفاظهم قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع 

فيها االختالل واالختالف، والتكلف والتعسف، وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في 

 ⧫⬧ ⧫⧫قال عز وجل:  ‡‡‡‡‡الفصاحة.

⧫◆→  ❑⬧◆ ⧫ 

    

◆❑⬧  ◼ 

    §§§§§   أخبر أن كالم اآلدمي إن امتد لوقع فيه التفاوت واالختالل

 واالختالف الكثيرة.

 فصاحة القرآن وبالغته

الفصاحة لغة: الظهور والبيان، وفصاحة الكالم في االصطالح: خلوصه من التعقيد، وفصاحة 

والبالغة لغة: مأخوذ من البلوغ   ******القرآن: كونه لفظا عربيا مستعمال مؤدي املعنى بوجه ال تعقيد فيه.

وهو الوصول إلى الش يء واالنتهاء إليه. يقال بلغت املكان بلوغا: وصلت إليه. وفي االصطالح: البالغة في 

 ††††††الكالم: إيصال املعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.

رأى النورس ي بأن بالغة القرآن نبعت من جزالة نظم القرآن وحسن متانته، ومن بداعة أساليبه 

وغرابتها وجودتها، ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوته، ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصاحة ألفاظه 

ظم علمائهم، وسالستها. بهذه البالغة الخارقة، تحدى القرآن أذكى البلغاء بني آدم وأبرع خطبائهم وأع

 
 . ٣٨سورة املائدة:  *****
  2001- ه 1422الطبعة األوىل، )بريوت: دار ابن حزم، سؤال وجواب يف القرآن،  1000قاسم عاشور،  †††††

 . 1٨0م(، 
 . 26٨مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان،   ‡‡‡‡‡
 . ٨2سورة النساء:    §§§§§

- ه 1416الطبعة الثانية، )رايض: دار املسلم للنشر والتوزيع، مباحث يف إعجاز القرآن، مصطفى مسلم،   ******
 . 125م(،  1٩٩6

   . 126مباحث يف إعجاز القرآن،  مصطفى مسلم،  ††††††
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فهناك آيات كثيرة من اآلية  ‡‡‡‡‡‡ولكنهم لم يقدروا لشدة تحديه إياهم، بل خضعت رقابهم بذل وإهانة.

القرآنية تشير إلى أن اإلنس والجن لن يمكن اإلتيان ولو بأقصر سورة من مثله، كما شرحت الباحثة مما 

يله وهما: حرص األعداء على معارضته سبق. ثم إن هناك دافعين في غاية القوة ملعارضة القرآن وإتيان مث

وهكذا فاإلعجاز في بالغة القرآن يقين كيقين حاصل ضرب االثنين  §§§§§§وشغف األصدقاء على تقليده.

 *******في اثنين يساوي أربعا.

وضح صاحب الرسائل في كتابه "الكلمات" حكمة اإلعجاز في بالغة القرآن بخمس حكم: األولى: إن 

الثانية: البالغة الخارقة في معناه، الثالثة: البداعة الخارقة في أسلوبه،  في نظام القرآن جزالة خارقة،

 الرابعة: الفصاحة الخارقة في لفظه، الخامسة: براعة البيان. 

 النظام واألسلوب القرآني

إن في نظام وأسلوب القرآن جزالة خارقة، وقد كثير من النحاة والبلغاء وكذلك العلماء الذين 

القرآن وعلوم اللغة العربية يبحثون عن إعجاز نظام وأسلوب القرآن. إلى أن ذكر يتبحرون في علوم 

 صاحب رسائل النور إعجاز لغة القرآن من ناحية نظمه وأساليبه املمتازة.

ويقصد بنظام القرآن طريقة تأليف حروفه، وكلماته، وجمله، وسبكها مع أخواتها في قالب محكم، 

في األغراض مع أخواتها في قالب محكم، ثم طريقة استعمال هذه  ثم طريقة استعمال هذه التراكيب

التراكيب في األغراض التي يتكلم عنها، للداللة على املعاني بأوضح عبارة في أعذب سياق وأجمل نظام. 

والفرق بين األسلوب والنظام: أن دائرة األسلوب أوسع وأشمل وال يدرك األسلوب بالجملة الواحدة، بينما 

 †††††††مكن إدراكه في الجملة الواحدة بل وحتى في الكلمة الواحدة.النظام ي

وقد بين النورس ي في كتابه "إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز" من أوله إلى آخره هذه الجزالة واملتانة 

 في النظام، وستبحث الباحثة هذه املسألة مفصال في املثال ما يلي:

 
لقاهرة: دار سوزلر  الطبعة السابعة، )ا حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، ،الكلماتبديع الزمان سعيد النورسي،  ‡‡‡‡‡‡

 . 42٣ (، 201٣للنشر،  
 . 425-424الكلمات، النورسي،  §§§§§§

 . 425نفس املرجع،  *******

 . 141مباحث يف إعجاز القرآن، مصطفى مسلم،    †††††††
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 ◆ ◆◆⧫قوله تعالى: "

→❑⧫"‡‡‡‡‡‡‡  فهيئات هذه الجملة تشير إلى خمسة شروط لقبول

 §§§§§§§الصدقة:

ا" معناه أن ال يبسط املتصدق يده  الشرط األول: املستفاد من "ِمْن" يدل على التبعيض في لفظ "ِممَّ

 كل البسط فيحتاج إلى الصدقة. 

نُهْم" معناه يجب على املتصدق أن يخرج
ْ
ماله من ماله، فال  الشرط الثاني: املستفاد من لفظ "َرَزق

يجوز أخذ املال من شخص ثم إعطاؤه إلى شخص آخر كأخذ رجل ماال من زيذ ويتصدق على عمرو. 

 ومعنى اآلية: تصدقوا مما هو رزق لكم.

نُهْم" معناه أن ال يمن فيستكثر، أى ال يجوز على 
ْ
" في كلمة "َرَزق

َ
الشرط الثالث: املستفاد من لفظ "نا

دائما ويتحثد عنها، وال يجوز أيضا أن يحس بأن حقيقة املال له، ألن حقيقة  املتصدق أن يذكر صدقته

املال للرزاق هو هللا سبحانه. أمر هللا املرء أن ينفق مال هللا لعبده، حيث قيل: "أنا أرزقكم، وتنفقون من 

 مالي على عبدي". 

ن الذين في حاجة ضرورية، وإال الشرط الرابع: املستفاد من "ُيْنِفُقْوَن" معناه أن ينفق على املحتاجي

 فال تكون الصدقة مقبولة على من يصرفها في السفاهة والسيئة.

نُهْم" أيضا. معناه أن يكون التصدق باسم هللا، حيث قيل: "املال 
ْ
الشرط الخامس: املستفاد من " َرَزق

 مالي، فعليكم أن نتفقوه باسمي".

أن الصدقة تكون باملال، تكون بالعلم أيضا، ومع هذه الشروط هناك تعميم في التصدق، إذ كما 

ا" بعمومتها. وتشير إليها  وبالقول والفعل واملوعظة كذلك، وتشير إلى هذه األقسام كلمة "َما" في لفظ "ِممَّ

 ********في هذه الجملة بالذات، ألنها مطلقة تفيد العموم.

شروط للصدقة مع بيان تلك الكلمة الوجيزة املتكلمة عن الصدقة تبرز لعقول الناس خمسة 

ميدانها الواسع، وتشعرها بهيئاتها. وهكذا، فلهيئات الجمل القرآنية نظم كثيرة أمثال هذه. وكذا للكلمات 

 القرآنية أيضا ميدان نظم واسع مثل ذلك، كل تجاه اآلخر. وكذا للكالم القرآني ولجمله دوائر نظم كتلك.

 
 . ٣سورة البقرة:  ‡‡‡‡‡‡‡
 . 427الكلمات، النورسي،  §§§§§§§

 . نفس املرجع ********
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 أسرار الحروف املقطعة

لى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكالم، ال يخرج ش يء من السور لقد افتتح سبحانه وتعا

ومن تلك العشرة هو افتتاح السورة بحروف التهجي أو الحروف املقطعة، نحو: آلم، آملص،  ††††††††عنها.

آملر، كهيعص، طه، طس، طسم، حم، حم عسق، ق، ن وما أشبه ذلك، وذلك في تسع وعشرين 

 ي:فستبحث الباحثة عنه فيما يل ‡‡‡‡‡‡‡‡سورة.

إن الحروف املقطعة املوجودة في أوائل السور، شفرات ورموز إلهية، يعطي بها سبحانه بعض 

اإلشارات الغيبية إلى عبده الخاص، ومفتاح تلك الشفرة، لدى ذلك العبد الخاص، ولدى ورثته. وقد 

 وجد األولياء واملحققون إشارات معامالت غيبية في تلك املقطعات فيما يخص السير والسلوك

 وكذا األستاذ النورس ي، إنه قد اهتم بهذا األمر العظيم. §§§§§§§§الروحاني.

اختلف العلماء في معاني تلك األحرف على قولين: القول األول، إن هذا علم مستور استأثر هللا تعالى 

ورأى املراغي أن من حكمة  افتتاح السور بأسماء الحروف  *********به. القول الثاني، إن املراد منها معلوم.

ليس لها معنى مفهوم غير تلك الحروف يتركب منها الكالم، هي تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد التي 

 †††††††††ذلك الصوت العجيب من وصف القرآن وغيره.

ولن يأتوا من مثله  ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ومن أشهر حكمة إتيان الحروف املقطعة إنما هي للتحدي واإلعجاز،

التهجي أساس القراءة ومبدؤها، كما أن املرء تعلم  إنس وال جان إلى آخر األبد. شرح النورس ي كذلك بأن

القراءة والكتابة من أساسه وهو من الحروف. فهذا داللة على أن القرآن موسس لطريق خاص ومعلم 

 ألميين.

 
، )القاهرة: مكتبة دار الرتاث،  األولاجلزء الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي،  ††††††††

 . 164 دون السنة(،
 . 165، األول اجلزء الربهان يف علوم القرآن، الزركشي،  ‡‡‡‡‡‡‡‡
السابعة، )القاهرة: دار  ، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة املكتوابتبديع الزمان سعيد النورسي،   §§§§§§§§

 . 4٩٣ (،201٣سوزلر للنشر، 
الطبعة الثانية، )دمشق: دار الكلم الواضح يف علوم القرآن، مصطفي ديب البغا، حمي الدين ديب ستو،   *********

 . 1٣6م(،    1٩٩٨-ه 141٨الطيب، دار العلوم اإلنسانية، 

ل، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  الطبعة األوىل، اجلزء األو تفسي املراغي، أمحد مصطفى املراغي،   †††††††††
 . ٣٨م(،  1٩46- ه  1٣65البايب احلليب وأوالده، 

 . 155، "علوم القرآن مدخل إىل تفسي القرآن وبيان إعجازه"ذكره أيضا عدانن حممد زرزور يف كتابه    ‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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بين النورس ي ملعات إعجاز الحروف املقطعة في أربعة مباحث، وجاء بمثال من هذه اللمعات في كلمة 

":حيث قال "§§§§§§§§§ 

" ألن اإلعجاز نور يتجلى من امتزاج  اإلعجاز قد تنفس من أفق ""إن 

ملعات لطائف البالغة. وفي هذا البحث لطائف، كل منها وإن دق لكن الكل فجر صادق، منها: 

أن "آلم" مع سائر أخواتها في أوائل السور تنصف كل الحروف الهجائية التي هي عناصر كل 

ر استعماال من املتروك. أن القرآن كرر من املأخوذ ما هو أيسر الكلمات. أن النصف املأخوذ أكث

على األلسنة كاأللف والالم. أنه ذكر املقطعات في رأس تسع وعشرين سورة عدة الحروف 

 **********الهجائية".

"إن النصف املأخوذ ينصف كل أزواج أجناس طبائع الحروف، من املهموسة واملجهورة 

خفضة واملنفتحة وغيرها، وأما األوتار فمن الثقيل القليل والشديدة والرخوة واملستعلية واملن

كالقلقلة، ومن الخفيف الكثير كالذالقة. أن النصف املأخوذ من طبائعها ألطف سجية. أن 

القرآن اختار طريقا في املقطعات من بين أربعة وخمسمائة احتمال، ال يمكن تنصيف طبائع 

ثيرة متداخلة ومشتبكة ومتفاوتة. ففي تنصيف الحروف إال بتلك الطريق، ألن التقسيمات الك

 ††††††††††كل غرابة عجيبة".

ذكر النورس ي بأن الحروف املقطعة في أوائل السور إذا جمعت ععدها أربعة عشر حرفا وهو نصف 

من عدد الحروف الهجائية وهو ثمانية وعشرون حرفا، وقيل إنها تسعة وعشرون مع األلف الساكنة. 

من وكان النصف املأخوذ من الحروف الهجائية أكثر استعماال من النصف املتروك. وأن القرآن كرر 

الحروف املقطعة ما هو أسهل وأيسر على اللسان للنطق به كاأللف والالم. وأنه كذلك ذكر املقطعات في 

 أول تسع وعشرين سورة، وهذا كعدد الحروف الهجائية. 

 
، حبيث يكون هذا املبحث منوذجا  ملعات إعجاز احلروف املقطعة   يف  أربعة مباحثذكرت الباحثة مبحثا من    §§§§§§§§§

 كامل للقارئ. 
 . ٣٩إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز،  النورسي،  **********
 نفس املرجع.  ††††††††††
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إن النصف املأخوذ من الحروف الهجائية ينصف كل أزواج أجناس طبائع الحروف، من املهموسة 

ملستعلية واملنخفضة واملنفتحة وغيرها، وأما األوتار فمن الثقيل القليل واملجهورة والشديدة والرخوة وا

 وكان النصف املأخوذ من طبائعها ألطف طبيعا. ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡كالقلقلة، ومن الخفيف الكثير كالذالقة.

من هذا الشرح الباين الذي شرحت الباحثة، الح بأن الحروف املقطعة إحدى من إعجاز القرآن 

 زايا، مقاصد خاصة، حتى حكم متعددة.اللغوي، وأن لها فضائل وم

 

 تكرار اللفظ في القرآن

إن القرآن الكريم يحدث الناس عن مناحي الحياة املختلفة، فالناس يجدون أنه يكرر بعض آياته، 

وبعض ألفاظه، وبعض عباراته، وإلى بعض قصصه. وهذا التكرار يعد لونا من ألوان إعجازه، حيث 

 §§§§§§§§§§الحظ ذلك األقدمون.

 ***********صاحب رسائل النور يشرح ملعة اإلعجاز في تكرارات القرآن في ست حكم:كان 

األولى: إن القرآن هو كتاب ذكر وكتاب دعاء وكتاب دعوة يكون تكراره أحسن وأبلغ بل ألزم. إذ 

الذكر يكرر، والدعاء يردد، والدعوة تؤكد. فإن في تكرير الذكر تنوير، وفي ترديد الدعاء تقرير، وفي تكرار 

 †††††††††††وة تأكيد.الدع

إن القرآن خطاب ودواء لجميع طبقات البشر، من أعلى طبقاته إلى أدناها. لكل أحد من  الثانية:

الناس في كل وقت ال يمكن قراءة القرآن بتمامه مع أنه دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت. فلهذا أدخل 

 
احلروف "املهموسة" هي ما يضعف االعتماد على خمرجه، وجيمعها يف "ستشحثك خصفه" نصفها    ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

البواقي "اجملهورة" نصفها جيمعه "لن يقطع أمر" ومن "الشديدة" الثمانية اجملموعة    وهي احلاء واهلاء والصاد والسني والكاف. ومن 
يف "أجدت طبقك" أربعة جيمعها "أقطك". ومن البواقي "الرخوة" عشرة جيمعها "مخس محس على نصره" ومن املطبقة اليت هي  

لقلقلة" وهي حروف تضطرب عند خروجها وجيمعها  الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي "املنفتحة" نصفها. ومن "ا
"قد طبج" نصفها األقل لقلتها. ومن "اللينتني" الياء ألهنا أقل ثقال، ومن "املستعلية" وهي اليت يتصعد الصوت هبا يف احلنك  

. النورسي،  ة" نصفها األعلى وهي سبعة: القاف والصاد والطاء واخلاء والغني والضاد والظاء نصفها األقل، ومن البواقي "املنخفض
 . 4٣0الكلمات، انظر أيضا: النورسي،   ،٣٩ص. إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، 

الطبعة األوىل، )دمشق:  أسلوب القرآن الكرمي بني اهلداية واإلعجاز البياين،  عمر حممد عمر ابحاذق،    §§§§§§§§§§
 . 267م(،  1٩٩4-ه  1414دار املأمون للرتاث، 
 . ٨5املثنوي العريب النوري،  النورسي،  ***********

 . 400املثنوي العريب النوري ، 251املكتوابت ، 266 الكلماتانظر أيضا:  ††††††††††† 
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الطويلة، حتى صارت كل صورة امللك القدوس أكثر املقاصد القرآنية في أكثر سور، ال سيما في السورة 

 ⬧⬧◆قرآنا صغيرا، فيسر السبيل لكل أحد. كما في قوله تعالى: 

⧫ ⧫◆→ 

 ⬧   

 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

تكرار اآليات والكلمات للداللة على تكرر االحتياج، ولإلشارة إلى شدة االحتياج إليها، ولتنبيه   الثالثة:

االحتياج وإيقاظه، وللتشويق على االحتياج، ولتحريك اشتهاء االحتياج إلى تلك األغذية املعنوية. كما عرق  

أن الحاجات الجسمانية مختلفة في األوقات، فإلى بعض في كل آن كالهواء، وإلى قسم في كل وقت حرارة 

اء، وإلى طائفة في كل شهر، وإلى املعدة كاملاء، وإلى صنف في كل يوم كالغذاء، وإلى نوع في كل أسبوع كالضي

بعض في كل سنة كالدواء، كلها في األغلب، وما أشبه ذلك. كذلك إن الحاجات املعنوية اإلنسانية أيضا 

مختلفة األوقات، وإلى قسم في كل آن كـ "هو" و"هللا"، وإلى قسم في كل وقت كـ"بسم هللا"، وإلى قسم في 

 §§§§§§§§§§§كل ساعة كـ"ال إله إال هللا" وهكذا.

الرابعة: إن القرآن هو مؤسس للدين اإلسالمي العظيم املتين وألساساته، وأساسات لهذا العالم 

اإلسالمي، وملقب الجتماعيات البشر ومحولها ومبدلها. والبد من املؤسس من التكرير للتثبيت، ومن 

أسئلة الطبقات  الترديد للتأكيد، ومن التكرار للتقرير والتأييد. وكذا إن القرآن فيه أجوبة ملكررات

 املختلفة البشرية بألسنة األقوال واألحوال.

الخامسة: إن القرآن يبحث عن مسائل هامة ويدعو القلوب إلى اإليمان بها، وعن حقائق دقيقة 

ويدعو العقول إلى معرفتها. فالبد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة وإقناعهم من التكرار في 

 ************يب متفاوتة.صور مختلفة وأسال

السادسة: إن لكل آية من اآليات القرآنية ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، ولكل قصة وجوها وأحكاما 

وفوائد ومقاصد، فتذكر في موضع لوجه، وفي آخر ألخرى، وفي سورة ملقصد وفي أخرى آلخر وهكذا، فعلى 

 هذا ال تكرار إال في الصورة.

 
 . 17سورة القمر:  ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
 . 2٣4املثنوي العريب النوري، انظر كذلك: النورسي،  §§§§§§§§§§§

السابعة،  ، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة اللمعاتبديع الزمان سعيد النورسي، انظر أيضا:  ************
 . ٣٨6(، 201٣ر سوزلر للنشر، )القاهرة: دا
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ظ أو الجملة أو اآلية حتى القصة في القرآن حكمتها وضع صاحب الرسائل النماذج من تكرار اللف

فإن تكرار تلك الجمل أو اآليات عند بيان أمثال األمور العظيمة الهائلة ال يعد  ††††††††††††ومقاصدها،

نقصا في البالغة قط، بل هو إعجاز في غاية الروعة واإلبداع، وبالغة في غاية العلو والرفعة، وجزالة 

 فعلى سبيل املثال: ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡قتض ى الحال.فصاحة، مطابقة تطابقا تاما مل

ــية بذنوبهم  ـــ ـــــماوية واألرضـــــــ ــائب الســـــــ ـــ ـــــموات واألرض من نزول املصـــــــ ْيَن"، أنذر رب الســـــــ امِلِ
َ
تكرار لفظ "الظ

ومظاملهم، مثال ذلك نزول أنوان من العذاب واملصــــــــائب على قوم عاد وثمود ولوط وفرعون. وفي الوقت  

نين املظلومين، بذكره نجاة رســـــــل كرام أمثال إبراهيم  نفســـــــه يبحث الســـــــلوان والطمأنينة إلى قلوب املؤم

 §§§§§§§§§§§§وموس ى عليهما السالم.

  االستنتاج والتوصية

لقد كشف النورس ي وجه اإلعجاز اللغوي في القرآن في أربع نقط رئيسية وذكره أيضا الحكم من 

الدليل القاطع على فصاحة القرآن هو عدم إيراثه السأم وامللل، بل إنما يزيد لذة هذه النقط: األولى: 

ملناسبات الخفية، وحالوة. الثانية: إن الجمل القرآنية نظم فائقة، وذلك الوضع املنتظم العجيب، مع ا

واالنتظام الجميل، والنظام الدقيق، واالنسجام اللين تثبت بيقين جازم إشارة إلى أنه ليس من وضع 

البشر وال يمكنه أن يفعله. الثالثة: إن الحروف املقطعة املوجودة في أوائل السور، شفرات ورموز إلهية، 

، ومفتاح تلك الشفرة، لدى ذلك العبد يعطي بها سبحانه بعض اإلشارات الغيبية إلى عبده الخاص

إن القرآن هو كتاب ذكر وكتاب دعاء وكتاب دعوة يكون تكراره أحسن الخاص، ولدى ورثته. الرابعة: 

تكرار وأبلغ بل ألزم، وإنه مؤسس للدين اإلسالمي فالبد من التكرير للتثبيت، والتأكيد والتأييد. وكان 

حتياج، ولإلشارة إلى شدة االحتياج إليها، ولتحريك اشتهاء االحتياج اآليات والكلمات للداللة على تكرر اال 

 إلى تلك األغذية املعنوية. 

 

 

 

 
أن األستاذ النورسي ما أراد أن أييت ابألمثلة من القرآن وحكمتها يف التكرار فحسب، بل  رأت الباحثة  ††††††††††††

 . إمنا ذكره مقاصد التكرار أيضا 
ر  القاهرة: دا ، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة، )الشعاعاتبديع الزمان سعيد النورسي، ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

 . 2٩0(، 201٣سوزلر للنشر، 
 . 2٩0الشعاعات، النورسي،   §§§§§§§§§§§§
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النيجيري  الشعب والثقافة العربية اللغة  

 كورا ابراهيم اسحاق

 نيجيريا نيجير، لوالية والتعليم التربية كلية

 alazhariyishaqibrahim@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

       

 مستخلص البحث

 :النيجيري  الشعب ثقافات في العربية واللغة العرب أدوار عن خلفيات  

 أدوار وعن نيجيريا، في العربية اللغة واقع عن الكشف املتواضعة املقالة هذه تهدف

 على والرد الحياة، نواحي مختلف في النيجيري  بالشعب الرقى في العربية واللغة العرب

 النبذ إلى نيجيريا شمال شعب يدعون  الذين املستعمرين، أحالف من االسالم أعداء

ف لغة أنها ويزعمون  الظهور، وراء العربية باللغة
ّ
ف وتبعية تخل

ّ
 ، بها أخذ من كل يتخل

 الشعب حياة في كثيرة تطّورات يشهد ألنه القول، هذا يكذب النيجيري  والواقع

 علم وبفضل الدولة في العرب دخول  بفضل االسالمية الثقافة ناحية من النيجيري،

 العربية  الدول   إلى  النيجيري   الشعب  نقل  وبفضل  العربية، اللغة  بمبادئ   الشعب  بعض

 فترة  في  كانت  التي  الحكومية  السياسة  ناحية  ومن  االسالمية،  ثقافتها  أنوار  من القتباس

 آثرهم تزل  ولم واملكتوبة، امللفوظة ونصائحهم وخططهم العرب بتدابير الزمن من

 ناحية ومن بنيجيريا، وأعمالها السياسية مسميات من كثير في جلية العربية ولغتهم

 وافريقيا العرب بين الدبلوماسية العالقات جسر نرى  التي الدبلوماسية العالقات

 وبفضل  الهجري،  األول   القرن   منذ  السديدة  وأفكارهم  العريقة  لغتهم  عبره  تتسرب  ممتّد 

م الدبلوماسية العالقات هذه
ّ
 الدول  من الدراسية املنح طلب النيجيري  الشعب تعل

 الدعاة  استغّل   كيف  نرى   الدعوية  األنشطة  ناحية  ومن  الخيرات،  من وغيرها  الخارجية

 وما الدولة، في وتعاليمه االسالم نشر في العربية واللغة للعرب النيجيري  الشعب حب

 ومراكزها الدعوية الجماعات وأعمال الدعوية األنشطة تنظيم في طولى يد للعرب زال

 .بنيجيريا

 الكلمات الرئيسة:  



.النيجيري الشعب والثقافة العربية اللغة 952 كورا  ابراهيم اسحاق ,  

إن عالقة الشعب النيجيري بلغة العربية عالقة قديمة جدا، يصصعب على املفترين فصلها بأوهامهم 

وأكاذيبهم، وإن مما عسر على الباحثين، تحديد وقت ارتباط العالقة بين اللغة العربية والشعب 

اللغة العربية دخلت نيجيريا في أول األمر عن طريق تجار عرب النيجيري، إال أنه من املشهور عندهم أن 

من اإلفريقية  الشمالية ، وكان ذلك قبل دخول االسالم  والدعاة إليه في املنطقة، وكان لهؤالء التجار 

 مركزين عظيمين في شمال نيجيريا، أحدهما  بمدينة كنو واآلخر بمدينة كشنه.*

ا رأو منهم من صدق الحديث وحسن الوفاء، فكان لقدمها في املنطقة  أثر  كبير في حبها والرض ى بأهلها ملم

 وثقافات شؤون التجارة وتقدمها.

ومن أكبر ما حبب اللغة العربية في الشعب النيجيري وجعل لها قيمة روحية كونها لغة القرآن الكريم،  

   ووصفها فيه بما يتضمن املدح والثناء عليها كقوله تعالى :  
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 195ـــ  192" سورة الشعراء آية ِبِلَساٍن َعَرِبي 

وكذلك ألقوال بعض السلف في الترغيب في حب العرب واللغة العربية أثر جلي في قبول الشعب 

النيجيري لكل ما يصدر من العرب والعربية بالرض ى والقناعة، ومن ذلك  قول الثعالبي رحمه هللا : "  إن 

مـن أحـب هللا أحـب رسـوله املصطفـى صلـى هللا عليـه وسـلم، ومـن أحـب النـبي أحـب العـرب، ومـن أحـب 

ى أفضـل العجـم والعـرب، ومـن أحـب العربيـة العـرب، أحـب اللغـة العربيـة الـتي بها نـزل أفضـل الكتـب علـ

 عـني هبـا وثابـر عليهـا، وصـرف همتـه إليها" †

لقد تلقى الشعب النيجيري أمثال هذه األقوال بالرض ى، حتى ظن بعض الشعب أنها نصوص سماوية، 

يا فكان ذلك مفاتاحا ألدوار العرب واللغة العربية في تطّور الشعب النيجيري، ثقافيا وسياس

 ودبلوماسيا ودعويا.

 مشكلة الدراسة 

دّس املستعمرون واملستشرقون فكرة احتقار اللغة العربية واستقذارها في الشعب النيجيري، ورموها 

بالرجعية والتخلف والبالدة، واتهموها بالضعف في مواكبة العصر واملستجدات الزمن، ووصفوها 

 بالجمود والعقم عن الثمار النافعة للشعب، ‡

 

   * ينظر:غالدنثي شيخو أحمد، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيري، المكتبة االفريقية، 1993م ، ص: 134
   .الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل، فقه اللغة وسر العربية، مكتبة الحياة، بيروت، ص: ٢   †

 على الغوني ادريس، ٢019، اللغة العربية في نيجيريا آفاق وتحديات، جامعة والية يوبي ‡                                              

  نيجيريا، بحث منشور على موقع : 

 

 املقدمة
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جدت هذه الفكرة قبوال ملحوظا من قبل أعداء االسالم في الشعب النيجيري، وقنع بها بعض وو 

املسلمون وعملوا على ترويجها في ارجاء الدولة،  وبدء بعض اآلباء يسحبون ابنائهم من املدارس العربية 

العربية في االسالمية، فرأى الباحث أهمية كتابة بحث يذكر الشعب النيجيري بأدوار العرب واللغة 

مها.
ّ
 مجالت حياتهم ما يكذب تلك االفتراءات املنتشرة، ويرّدهم إلى اجالل اللغة العربية وتعل

 أسئلة البحث 

فها ورجعيتها لدارسيها في الشعب النيجيري. 1
ّ
ـ ما حقيقة عقم اللغة العربية عن الثمار النافعة، وتخل  

يجيري.ـ ما هي أدوار اللغة العربية في ثقافة الشعب الن 2  

ـ كيف طّور العرب واللغة العربية سياسة الشعب النيجيري، وما مدى تأثير اللغة العربية في سياسة  3

 النيجيرية الحالية.

ـ ما هي اسهامات العرب والغة العربية في تحسين العالقات الدبلوماسية النيجيرية وتطويرها، وما  4

بالدول العربيةمدى استفادات نيجيريا من العالقات الدبلوماسية   

ـ ما هو دور العرب واللغة العربية في انقاذ الشعب النيجيري  من ظلمات عبادة خلق هللا، وما  5

 اسهاماتها في بناء املساجد واملراكز االسالمية وتدعيم شؤون الدعوية بنيجيريا.

 أهداف البحث

النيجيري بزعم أنها لغة عقيمة ال ثمار لها، وال ــ الرد على الداعين إلى طرح اللغة العربية في املجتمع  1

تتواكب مع مستجدات العصر، ويتخلف دارسوها من بين اْلقران على مر العصور، ويحاول البحث 

 در اْلذهان إلى دراسة اللغة العربية واالستفادة من ثقافات العربية االسالمية في الشعب النيجيري.

ب في ثقافة الشعب النيجيري منذ القديم ما يكذب دعوى بالدة اللغة ــ ابراز دور اللغة العربية والعر   2

 العربية وتخلفها.

ــ ابراز دور اللغة العربية والعرب في سياسة الشعب النيجيري ومصطلحاتهم السياسية واعتمادهم  3

 على أفكار العرب في تطوير سياساتهم.

القات الدبلوماسية النيجيرية وتطويرها، ــ اظهار اسهامات اللغة العربية والعرب في تحسين الع 4

 وشؤونها التجارية والعلمية ما تستفيد منها نيجيريا إلى يومنا هذا. في حروبها األهليةومساندتها 

 

https://www.alarabiahconferences.org/wp-

content/uploads/2019/09/conference_research-850617797-1409211341-654.pdfا 



.النيجيري الشعب والثقافة العربية اللغة 954 كورا  ابراهيم اسحاق ,  

ـــــــــــــــــ اظهار دور العرب واللغة العربية في اشـــر الدعوة االســـالمية في الشـــعب النيجيري، وبناء اَلعابد   5 ـــــــــــــ

عوية، واخراج الشــــــــعب من ظلمات عبادة ىير ر إلى نور عبادة  واَلراكز االســــــــالمية والتمديدات الد

 ر وحده ال شريك له

 :عرض النتائج واملناقشة

 املبحث الول : دور العرب واللغة العربية في انتشار الثقافة االسالمية بنيجيريا

إن األخذ بالثقافة االسالمية يعني األخذ بأفضل ثقافات العالم، التي تتميز بالشمول والقاء الضوء على 

م األول للرقى  بالثقافة االسالمية 
ّ
جميع أطراف حياة البشرية، وإن دراسة اللغة العربية هي السل

ة بنيجيريا، وهي سبيل النيجيرية، وهي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام طالب الثقافة االسالمي

التعامل مع العرب لنقلها منهم ونشرها بين الشعب النيجيري، يقول أحد أساطين اللغة العربية بجنوب 

نيجيريا :  الشيخ أحمد بخاري أديدميج : ظن بعض النيجيريين أن دوراللغة العربية في تحسين حياة 

م اللغة العربية تجار 
ّ
ة كاسدة في السوق النيجيري بعد االستعمار، الشعب النيجيري قد انتهى، وأن تعل

لسّد أبواب وظائفه، ولكن الواقع يبين تغّير األمور بعد االستقالل، فليعلموا أن نيجيريا الحالية يسعى 

إليها سفراء الدول العربية النشاء رابطة الصلة بين الشعب النيجيري وبالد العرب، ولتسنيح فرص 

م والبعثات الثقافية وال
ّ
عالقات الدبلوماسية، وال يظفر بهذه الفرص العلمية والوظيفية إال من التعل

 ركن إلى اللغة العربية  وتعلّم مبادئ علومها وبلغ  مرتبة مخاطبة العرب بها §

م وتطوير الثقافة االسالمية من العرب 
ّ
ويالحظ هنا أن اللغة العربية لعبت دورا فعاال في فتح أبواب تعل

من الشعب النيجيري. أنفسهم أمام الراغبين  

ولقد اعتنى ملوك نيجيريا القديمة وأمرائها بشأن تعليم شعبها الثقافة االسالمية، وقّربوا إليهم العلماء 

لالستعانة بهم في نشر أمور الدين االسالمي، وتطبيق الشريعة االسالمية في البالد، فاضطر العلماء إلى 

مية وفروعها، والتعمق في قواعد اللغة العربية وآدابها، توسيع أفقهم العلمي في أصول الشريعة االسال 

فوفدوا إلى الدول العربية املجاورة ليتفقهوا في الدين وليذروا شعبهم إذا عادوا إليهم، واستقدموا من 

بالد العرب إلى نيجيريا علماء ربانيين لنشر الثقافة االسالمية ولغته العربية، حتى نبغ بعض النيجيريين 

فوا الكتب** 
ّ
 في العلوم االسالمية وثقافتها وأل

 

      §    o.p.press ينظر : أحمد محلي بخاري أديدميج، اعالن تعلّم اللغة العربية، مدينة ابادن، مطبعة   

 ** ينظر:موسى عبد السالم مصطفى، اللغة العربية في نيجيريا بين األمس واليوم، ص: ٢19 ، مقال نشر على موقع :        واطلع عليه 

٢8/8/٢0٢1الباحث بتاريخ  https://dawa.center/file/4128 

  



 وتعليمها  وآدابها العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 951-963 955 

ودور العرب واللغة العربية هنا لم يقتصر على تطوير الثقافة االسالمية لدى علماء نيجيريا، بل تجاوزه 

 إلى السعي في نشرها بين الشعب النيجيري باالقامة بينهم.

بنيجيريا وفود العرب لنشرها واعادة روحها ومن دورالعرب  واللغة العربية في انتشار الثقافة االسالمية 

بعد أن أخمدها االستعمار، وانشاء العرب مدراسا عربية اسالمية في نيجيريا، مثل مدرسة الشريعة 

م  1953م  بشمال نيجيريا، ومركز التعليم العربي االسالمي بأغيغي عام : 1934االسالمية بكنوا، عام : 

، بجنوب نيجيريا، وغيرها من املدارس، وكل ذلك  1958عام : واملعهد العربي النيجيري بإبادن، 

 بمساعدة العرب التجار بنجيريا.††

وكان لهذه املدارس أثر عظيم في الدولة، حيث كان مشاهير القضاة والدعاة واألساتذة الجامعة في 

لشخ نيجيريا من خريجي هذه املدارس، أمثال قاض ي القضاة الشيخ أبوبكر محمود جومي والداعي ا

 أحمد ليمو والدكتور يحيى تنكوا.

 وكان لبعثات األزهر دور كبير في تعليم الثقافة االسالمية باملدارس

والجامعات النيجيرية،    

وقد كان للعرب واللغة العربية اسهام كبير ودو ظاهر في انتشار الثقافة االسالمية بجامعات نيجيريا،  

ربية بجامعة أحمد بللو زاريا،  وقد تركوا آثارا لثقافة ومن ذلك  وفود علماء العرب قسم اللغة الع

العربية االسالمية بالقسم والكلية عموما، وكذلك قسم الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة بايرو 

وفد إليه من علماء العرب وُسمح لهم بالتعليم بالعربية، فبثوا فيه ثقافات االسالمية العربية، وكذلك 

بجامعة بايرو كان تطور علومه بوفود أساطين اللغة العربية  من الدول العربية  قسم اللغة العربية

 إليه‡‡.

 

 †† ينظر: ياسمين مجدي، اللغة العربية بنيجيريا، مقال نشر على موقع : 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7

%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%

D8%BA%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%

D9%89- 
 

%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-.aspx  
:  10: ٢0ساعة  ٢0٢1/ 8/ ٢7اطلع عليه الباحث بتاريخ    

   ‡‡ ينظر: مصطفى انوا أبوبكر، مشكالت التعليم العالي بنيجيريا، دار التقى، مينا، ص: 35

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
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ثم إن منهج الدراسات االسالمية والعربية بجامعات نيجيريا ومدارسها كان مستوردا من منهج الدراسة 

 بجامعات ومدارس الدول العربية االفريقية كاملغرب ومصر والسودان وغيرها.§§ 

دى الباحث عظيم دور العرب واللغة العربية في نشر الثقافة االسالمية بنيجيريا.وبهذا يتضح ل  

 

 املبحث الثاني : دور العرب واللغة العربية في الثقافة السياسية بنيجيريا

لقد كان للغة العربية يد طولى في الثقافة السياسية بنيجيريا حيث كانت اللغة العربية هي اللغة 

االستعمار، ودخلت في نيجيريا كلغة التجارة، فتطّورت إلى لغة السياسة  الحكومية الرسمية قبل

والعلوم، واستعارت نيجيريا من اللغة العربية والثقافة االسالمية  أسماء مناصبها الحكومية : كالقاض ي 

جم والوزير والخليفة والوالي واملتولي واألمير والساعي، وأسماء بعض األعمال : كالخطبة والتعزية والر 

نشأ  بعض املؤسسات قبسا من  سياسة العربية 
ُ
والحّد والقذف والشريعة والسياسة والعفو، وأ

 االسالمية كبيت املال ودور القضاء  والدواوين***

ومن العرب الوافدين الذين أسهموا في تطوير السياسة السلطانية النيجيرية الشيخ عبد الكريم املغيلي 

طانية النيجيرية آثارا نافعا، وكتب وصية جامعة ألصول االجتهاد التلمساني الذي ترك لسياسة السل

 والقياس لسلطان بلد كنو حنذاك عبد هللا بن محمد بن يعقوب، وكان من نصها مايلي: 

"فصن مقامات الخالفة النبوية عن االهانة بردع العامة عن سوء األدب باألقوال واألفعال وسائر 

 األحوال، وال تصبر ملن تعمد ذلك ولم ينته."†††

ولقد أدرك البرطانيون شمال نيجيريا في هذه الثقافة السياسية العربية االسالمية في نظام إداري 

منسق، وأعجبوا بها ظاهر االعجاب، ملا ما فيها من حسن التنظيم وجودة التنسيق وجمال التنفيذ، 

ين بها في وضع نظام الحكم في حتى اضطروا إلى االفادة منها بواسطة اشراك االداريين املسلمين العاملم 

 املنطقة.‡‡‡

وما زال في شمال نيجيريا الحديثة يطّبق بعض األحكام السياسية االسالمية املأخوذة من العرب 

 الوافدين، واملسطورة في كتبهم : كأحكام الطالق والعّدة والرجعة وبعض املعامالت.

 

  §§ ينظرسنوسي أبوبكر، مساعي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في نيجيريا، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية بعنران

٢ص: ٢014، دبيتنظيم المجلس الدولي للغة العربية ومنطمات أخرى  ’’ ستثمار فى اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعربي والدوليا ‘‘   :   

 ***ينظر:  آدم أيوب بنشي وعبد هللا عمر، اللغة العربية واألمن القومي النيجيري، مجلة القلم،بجامعة والية كنو، العدد الثاني يناير ٢016، 

٢99ص:    

  ††† آدم عبد هللا اآللوري، االسالم في نيجيريا، دار الكتاب المصري، القاهرة، }بد ون تاريخ{ ص: 118 

 ‡‡‡ ينظر: موسى عبد السالم مصطفى أبيكن ، طغيان الثقافة الغربية على الثقافة العربية في نيجيريا، مجلة البيان، لندن، العدد ٢65، 

65،ص: ٢009   
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السياسية الدارة جماعاتها وأتباعها من الدول وما زالت الجماعات االسالمية بنيجيريا تستورد ثقافاتها 

 العربية 

ولقد أدت اللغة العربية أدوارا كثيرة في الشعب النيجيري في مختلف مجاالت الحياة، ولم تقتصر على 

 الجانب الديني فحسب، بل تعدته إلى جانب  السياسة واالقتصاد واملعامالت الدبلوماسية.§§§

في تطور سياسة الشعب النيجيري، ما بلغ بهم أن ليس لهم كلمة  وهكذا يتجلى أثر العربية والعرب

 السياسة بلغتهم املحلية إال التي استعاروها من العرب والعربية.

 

 املبحث الثالث : : دورالعرب واللغة العربية في الثقافة العالقات الدبلوماسية بنيجيريا

اسية كثير ومتكرر، ومن دور اللغة العربية في إن دور العرب واللغة العربية في عالقات نيجيريا الدبلوم

تطّور العالقات الدبلوماسية بنيجيريا كون نيجيريا عضوا في منظمة الدول املصدرة للنفط التي تشترك 

فيها عدد كبير من الدول العربية، وقد ترتبط العالقة بين رئيس نيجيريا أو وكيله في املنظمة برئيس 

ريا الى محادثته وليس باستطاعة رئيس نيجيريا أن يتحدث بالعربية، دولة عربية فيحتاج رئيس نيجي

وليس كذلك  باستطاعة رئيس الدولة العربية أن يتحدث باالنجلزية ــ غالبا ـ  وحينئذ يظهر دور اللغة 

العربية، ويضطّر رئيس نيجيريا إلى متخصص في اللغة العربية والترجمة من شعبه النيجيري، فيقوم 

ره في تطوير العالقة الدبلوماسية  بين الدولتين.املتخصص بدو   

وكذلك عند سفر رئيس النيجيري إلى اململكة العربية السعودية يصحب معه أحد علماء الدين 

االسالمي العارفين بلغة العربية ليقوم بدور الترجمة بين رئاسة نيجيريا واململكة، وفي عصرنا هذا كان 

ور عيس ى علي ليقوم بهذا الدور العربي.رئيس بخاري يصحب معه الشيخ الدكت  

ويعظم دور اللغة العربية في تطوير العالقات الدبلوماسية عند تصادف حكومة نيجيريا رئيسا يتقن 

اللغة العربية، ويقدر على تجويد السبك في ألفاظها، وتحسين تراكيبها،  وذلك كما يحدث في الزمن قبل 

ثة أحد أمراء نيجيريا قبل االستعمار: السلطان محمد االستعمار، ويحسن هنا عرض طرف من محاد

بللو وأحد ملوك مملكة الكانم : محمد األمين، سعيا إلى اعادة السلم بين الدولتين، وكيف لعبت اللغة 

 العربية في تحقيق التفاهم بينهما وتخفيف نار الحروب بين الدولتين: 

 

   §§§ ينظر:موسى عبد السالم مصطفى، اللغة العربية في نيجيريا بين األمس واليوم،مرجع سابق، ص: ٢٢3
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" من محمد بللو نجل أمير املؤمنين عثمان بن فودي إلى الحاج األمين محمد الكانمي، يقرأ عليه السالم 

ويحييه بأطيب كالم، أما بعد : فقد وقفنا على كتابك الذي كتبت إلى مجاوريكم من الجماعة، لتستبين 

صل ما فيه أنك طلبت منا الحق والحقيقة، وتأملنا حق التأمل، وفهمنا منه ما انتهى إليه فهمنا، وحا

اِن ِمَن }  امتثال قوله تعالى :  
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 ****الشأن بما استدللت به وشرطت في ذلك ما شرطت في وقوع الصلح"ثم استدللت في 

 

هكذا لعبت اللغة العربية دورا مهّما في التفاهم بين الدولتين واعادة السلم بينهما، وتحسين العالقة  

 3الدبلوماسية بينهما. 

وكذلك أسهمت اللغة العربية في تطوير وتحسين العالقات الدبلوماسية القديمة التي اشترك فيها 

 العرب والعجم من دول غانا ومالي وسنغي وبرنو وصكتو.†††† 

تأكدت العالقات الدبلوماسية بين ونيجيريا ودول العربية بفتح القنصليات والسفارات  1948وفي عام : 

العربية بنيجيريا، وأولها القنصلية اللبنانية، ثم سفارة الجمهورية العربية املتحدة بعد استقالل نيجيريا 

دور كبير في تعزيز العالقات  بقليل، ثم تتابعت السفارات العربية بنيجيريا، وكان لهذه السفارات

الدبلوماسية بين نيجيريا وحكوماتها، ومساندة نيجيريا في حروبها األهلية، وتدعيم الجماعات االسالمية 

 الدعوية بها، وتثقيف طالب العلم بطلب املنح الدراسية من الدول العربية  والخارجية‡‡‡‡

الثقافي املصري في والية كانو  لدعم عقب استقالل النيجيري افتتحت مصر املركز  1960وفي عام 

العالقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتأكيد العالقة بين الشعبين، وترتب على ذلك فتح مكتب في 

الجوس ـ العاصمة القديمة لنيجيرياـ  لشركة النصر للتصدير واالستيراد، وارسال مصر ثالثة مائة 

 طبيب  مصري للعمل في مستشفيات نيجيريا.§§§§

 

 

   ****  السلطان محمد بللو ، إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور ، دار ومطابع الشعب، القاهرة، } 1964م{ ص: 17٢ ــ 187
†††† http: //africansmajma.com/2015/07/03/%D8%A7%D9: 
 

  ‡‡‡‡ينظر: آدم عبد  اآللوري، االسالم في نيجيريا، مرجع سابق، ص: 74 

 §§§§ مقال نشرت على موقع التالي:  بعنوان العالقات المصرية النيجيرية، وآخر اطالع على الموقع كان بتاريخ ٢0٢1/8/30  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%

D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%

D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9  
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ذا القدر يظهر دور الكبير للعرب واللغة العربية في تقدم شؤون الدبلوماسية النيجيرية، ويظهر وبه

مها.
ّ
ف إلى اللغة العربية وكّل من يتعل

ّ
 كذلك كذب الذين ينسبون التخل

 املبحث الرابع : دور اللغة العربية في ثقافة شؤون الدعوة والتوعية االسالمية بنيجيريا

بية والعرب دورا فعاال في الدعوة االسالمية ينيجيريا، وكان للعرب ولغتهم العربية لقد لعبت اللغة العر 

 أثر كبير ظاهر في نشر الدعوة االسالمية ووضع اسسها بنيجيريا.

 ولقد كان دخول االسالم بافريقيا بما فيها نيجيريا بدعوة الصاحابي الجليل عقبة بن نافع*****

يجيريا، وجمعوا بين الدعوة إلى االسالم وتعليم مبادئ االسالم ثم تتابع دخول  الدعاة من العرب في ن

 األساسية، وهم الذين وضعوا أساس التعليم بنيجيريا.†††††

 ثم شارك العرب غيُرهم في الشؤون الدعوية بساحة نيجيريا من املواطنين وغيرهم.

 ومن مشاهير الوافدين الذين سجل التاريخ أسمائهم في نشر الدعوة االسالمية بنيجيريا وفد ونغراويين 

الذين نشر الدعوة االسالمية بكنو في عهد السلطان علي ياج، حتى صار االسالم هو الدين الرسمي 

 ملدينة كنوا بفضل دعوتهم بها.‡‡‡‡‡

وكان مما لن ينساه التاريخ النيجيري دخول العرب في مختلف بالد الدولة للدعوة إلى االسالم، والقاء  

ليم في املساجد، وبناء املساجد واملدارس، ومساندة جماعات الدعوية، وتوزيع الخطب واملواعظ،  والتع

الكتب االسالمية واألشرطة الوعظية، وتقديم املنح الدراسية للتخصصات االسالمية بغرض تعزيز 

 الشؤون الدعوية.

الحديث بها   ولقد تغلغل حب العرب واللغة  العربية في قلوب مسلمي نيجيريا ما بلغ بهم الشوق إلى سماع

ولو ال يفهمون، وحب االستشهاد باألبيات الشعرية خالل الوعظ والخطب وغيرها، ويقدسون كل ش يء 

كُتب بلغة العربية، والحظ الدعاة من الشعب النيجيري هذا الحب الشديد للعرب واللغة العربية 

كبير في توعية الشعب واقبالهم فأدركوا أن لتوظيف اللغة العربية وأبياتها الشعرية في عملية الدعوية أثر  

على الداعي، واعترافهم بعلمه، وحثهم على التحلي بالسلوك املرغوب واألخالق الفضيلة، والتحذير من 

 

  ***** ينظر: آدم عبد هللا اآللوري، االسالم في نيجيريا، نفس المرجع ، ص: ٢6 

  

  †††††ينظر: صالح محمد جمعة أالشو، التعليم العربي في نيجيريا بين مؤامرات التدمير ومجهودا التعمير، مجلة :

ALMAKRIFAH, Vol. 16. November 2019, 79-130 

Available online at htttp://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jba 

doi.org/10.21009/ALMAKRIFAH.16.02.06 ،    84ص:    

 

   ‡‡‡‡‡ ينظر:غالدنثي شيخو أحمد، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيري، مرجع سابق ص: 61ــ 6٢
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اقتراف رذائل األعمال ومنكراتها، فاستغل الدعاة هذه الفرصة الذهبية في األمر باملعروف والنهي عن 

وأبياتها في األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ سعيد املنكر، ومن مشاهير من وظفوا اللغة العربية 

أبوبكر موس ى، لقد استغّل هذا الشيخ هذه الفرصة في الدعوة إلى التحلي بالفضائل، واصالح مفاسد 

 : كثيرة من حياة الشعب النيجيري، في قصيدته : ما يعنينا، وإليكم نص  القصيدة

 

  نا"عيناي تنسكبان ++++++++هل قلت ما يعني

  تغير األزمان +++++++++++ وفتنة ملهينا

  أخالقنا في اليوم +++++++  فسادها مشجينا

  ساداتنا  في   الوطن ++++++ أسودنا   تدمينا

  أئمة   في    الدين  +++++++ خالفهم يلهينا

  وأثرياء   الوطن +++++++ ثراؤهم  مضغينا

  سياسة  الطغيان ++++++++ نظامها   يردينا

  ة الكفران +++++++++ تحطم األركاناسياس

  تدمر  األخالق ++++++++ وتنقص  اإليمانا

  تجارة  التخدير +++++++++ قيامها  مبكينا

  مخدارات  فينا ++++++++++كثيرة  تشجينا

  واحتكار  القوم ++++++++++عالجه  ينمينا

  أال ترى  التجار ++++++++ تطاولوا  البنيانا

  +++++++في كل  يوم فيناأسعارنا  تزداد ++

  مدرسون  الوطن +++++++++مآلهم  يوجعنا

  قضاتنا  في  البلد +++++++ أحكامهم  تردينا

  وكثرة  السراق  ++++++++ تعرقل  العمرنا

  وكثرة  الغصاب +++++++  تخوف  الجيرينا

  غالءة  األمهار  +++++++++ تزعج الفتيانا

  لشيطاناتقلل  التزويج  ++++++++ وتفرح ا

  وكثرة  الفساق ++++++++   مصيبة مبكينا

  مواصالت  فينا ++++++++ صالحها يعنينا
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  ويالت  ذي األوطان ++++++ كثيرة  تعجزنا

  §§§§§هللا  يا  هللا ++++++++ + يارب  ال  تردين" 

  

هم إلى مكارم انظر كيف انتهز الشاعر فرصة حب الشعب النيجيري للغة العربية وأبياتها الشعرية في دعوت

األخالق ونبذ رذائل األعمال، ودفعه إلى تنظيمها حبه للدعوة إلى هللا، وعلمه بتأثير توظيف الشعر العربي 

على الشعب النيجيري في مجال الدعوة، واإلحساس بما يحس قومه من فساد أخالق بعض الشباب في 

آداء حقوق الشعب وغالء األمهار عالقات الدولية، وجور الحكام وبخل األثرياء وقصور الحكومة في 

واهمال املواصالت التي تتسع بها األرزاق، وغير ذلك مما تناولته القصيدة، وكان لهذه القصيد دور كبير 

 في ساحة الدعوة االسالمية والخطب املنبرية وبحوثا اسالمية في املنطقة

  االستنتاج والتوصية

يتضح واقع العرب واللغة العربية باملجتمع النيجيري، وأن عالقة مما سبق عرضه في هذه املقالة الوجيزة  

العرب واللغة العربية بالشعب النيجيري عالقة قديمة، ذات جذور عميقة سبق تاريخ دخول االسالم في 

الدولة، وترتب على هذه العالقة األلفة والرض ى واملحبة، ما سّهل لشعب الدولة تلقي الدعاة العرب 

المية التي جاءوا بها بالرض ى والقبول، ورأينا كيف فتح ذلك للعرب واللغة العربية أبوابا والتعاليم االس

واسعة لتقديم أدوارا نافعة في مختلف مجاالت حياة الشعب النيجيري، من ثقافتهم وسياستهم 

الشعب   وعالقاتهم الدبلوماسية وشؤونهم االسالمية، وظهر دور اللغة العربية وأبياتها الشعرية في توعية

وتقويم سلوكهم، وكان شعر الدكتور سعيد أبوبكر نموذجا لذلك، ما يؤكد مواكبة اللغة العربية 

 ملستجدات العصر، واسهامها في تثقيف الشعب وتقّدمه عكس ما يزعمه ويروجه أعداء االسالم.

 

 

 

 

 

 

 §§§§§ أبوبكر موسى تنكو،  نماذج مختارة من قصائد الشيخ سعيد موسى ابوبكر دراسة تحليلية،  رسالة ماجستير قدمت إلى قسم اللغة العربية 

93جامعة والية نصراوى نيجيريا، ص:   

 

 

 

 

  



.النيجيري الشعب والثقافة العربية اللغة 962 كورا  ابراهيم اسحاق ,  
 

 :املراجع

م اللغة العربية، مدينة  
ّ
   o.p.press*  ابادن، مطبعةأحمد محلي بخاري أديدميج، اعالن تعل

اللغة العربية واألمن القومي النيجيري، مجلة القلم،بجامعة والية  2016آدم أيوب بنش ي وعبد هللا عمر،   

 كنو، العدد الثاني يناير 

 االسالم في نيجيريا، دار الكتاب املصري، القاهرة،  }بد ون تاريخ{آدم عبد هللا اآللوري،  

د موس ى ابوبكر دراسة تحليلية، رسالة أبوبكر موس ى تنكو، نماذج مختارة من قصائد الشيخ سعي

 ماجستير قدمت إلى قسم اللغة العربية جامعة والية نصراوى نيجيريا

 الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن محمد بن اسماعيل، فقه اللغة وسر العربية، مكتبة الحياة، بيروت، 

 ابع الشعب، القاهرة، إنفاق امليسور في تاريخ بالد التكرور ، دار ومط  م{1964} السلطان محمد بللو ،

سنوس ي أبوبكر، مساعي تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في نيجيريا، املؤتمر الدولي الثالث للغة 

 العربية بعنران

استثمار فى اللغة العربية ’’2ص: 2014تنظيم املجلس الدولي للغة العربية ومنظمات أخرى، دبي 

 يومستقبلها الوطني والعربي والدول

 صالح محمد جمعة أالشو، التعليم العربي في نيجيريا بين مؤامرات التدمير ومجهودات التعمير، مجلة :

ALMAKRIFAH, Vol. 16. November 2019, 79-130 

Available online at htttp://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jba 

doi.org/10.21009/ALMAKRIFAH.16.02.06 

 م1993، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيري، املكتبة االفريقية، غالدنثي شيخو أحمد

طغيان الثقافة الغربية على الثقافة العربية في نيجيريا، مجلة  2009موس ى عبد السالم مصطفى أبيكن ،  

 ، 265البيان، لندن، العدد 

 مصطفى انوا أبوبكر، مشكالت التعليم العالي بنيجيريا، دار التقى، مينا

، مقال نشر على  219عبد السالم مصطفى، اللغة العربية في نيجيريا بين األمس واليوم، ص: موس ى 

 https://dawa.center/file/4128      2021/ 8/  28موقع :        واطلع عليه الباحث بتاريخ 

ي االستعماري على التراث العربي االسالمي في الغزو الفكر   م2014موس ى عبد السالم مصطفى أبيكن، 

 غرب افريقيا، مجلة القسم العربي جامعة بنجاب الهور باكستان، العدد الحادي والعشرون

https://dawa.center/file/4128
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ياسمين مجدي، اللغة العربية بنيجيريا، مقال نشر على موقع :  

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%

-D8%AAD8%A7%D9%84%D8%A7%

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9

-%84%D8%BA%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9

-%81%D9%89 

%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-.aspx  

 :10: 20ساعة  2021/ 8/ 27اطلع عليه الباحث بتاريخ  

http: / /africansmajma.com /2015 /07 /03 /%D8%A7%D9  

مقال نشرت على موقع التالي:  بعنوان العالقات املصرية النيجيرية، وآخر اطالع على املوقع كان بتاريخ 

30 /8 /2021 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9

%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D

9%8A%D8%A9 

، اللغة العربية في نيجيريا آفاق وتحديات، جامعة والية يوبي نيجيريا، بحث 2019على الغوني ادريس،  *

  منشور على موقع : 

https://www.alarabiahconferences.org/wp-

content/uploads/2019/09/conference_research-850617797-1409211341-

654.pdfا 
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https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202227/101/587145/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%81%D9%89-


 

وتطورها القرآنية البالغة  

 دار أحمد عبادل

 بالهند كشمير بورة، أونتي والتكنولوجيا، للعلوم اإلسالمية الجامعة 

 daribadil123@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

       

 

 

 

 

 

 

 مستخلص البحث

 فقد بعد، أما واملرسلين، األنبياء سيد على والسالم والصالة العلمين رب هلل الحمد

  البالغيين أشهر تعاريف وذكرت واصطالحا، لغة البالغة معنى املقالة هذه في وّضحت

  مرحالت، ثالث على الكالم وأسهبت  تجاهها،

 .التطور  مرحلة :1

 .االزدهار مرحلة :2

 .التعقيد مرحلة :3

 في  وأيضا العلم هذا تطوير في وخالب بارز  دور  لها التي الكتب أشهر في وتجولت   

 األجالء العلماء قبل من الحديث العصر في لتجديده محاولة هناك كان وإن تعقيده،

 وغيرهم،  السامرائي صالح وفاضل الخولي، وأمين الشهيد، قطب والسيد الرافعي مثل

 . .مستقل بحث إلى تحتاج لكنها

  االزدهار،  مرحلة التطور،  مرحلة البديع،  علم البيان،   علم املعاني،  علم البالغة،  معنى

 . والتبيين البيان  القرآن، معاني القرآن، مجاز  الجمود، مرحلة
 الكلمات الرئيسة: 
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إن علم البالغة من أعظم العلوم وأجلها على اإلطالق، وله شرف عظيم ومكانة سامية، به يعرف اإلعجاز 

هالل العسكري إن أحق العلوم بالتعلم وأوالها القرآني، كما صرح به الزمخشري نفسه ، وكما قال أبو 

علم البالغة ومعرفة الفصاحة، الذي به ُيعرف إعجاز كتاب هللا  -بعد معرفة هللا جّل ثناؤه -بالّتحفظ 

، وقال في موضع وقد علمـنا أن اإلنسـان إذا  أغفل علم البالغة ...لم يقع علمه بإعجاز القرآن من *تعالى

 †من حسن التأليف ، وبراعة التركيب"جهة ما خّصه هللا به 

فكان من الواجب على طالب العلم، وخاصة بالذين يشتغلون هذا العلم، التعرف على معناه وداللته، 

وعلى املراحل التي مر بها هذا العلم، ابتداء من العصر الجاهلي، حتى إلى العصر الجمود، لكي يسعوا 

 على ترقيقه وإعادة شرفه وفخامة أمره.

ال تخفى أهمية هذا البحث إذ كلما تعّرفتا على البالغة القرآنية و سبب اختيار املوضوع:  ة البحثأهمي

أكثر كلما تقّربنا من اللغة العربية وآدابها أكثر، وإن قوام هذه اللغة بسبب كتاب هللا تعالى، فال بد من 

من هذا القبيل فهذه محاولة  استيعاب كل شيئ يتعلق به لغة، صرفا، نحوا، موضوعا، بالغة وإعجازا، و 

 في تبيين معنى البالغة وتطورها وازدهارها، وجمودها.

 أهداف البحث:

 أما األهداف التي أسعى وراء تحقيقها خالل هذا البحث هي كالتالي:

 : بيان معنى البالغة لغة.1

 : بيان معنى البالغة اصطالحا.2

 : ببيان تطور البالغة العربية.3

 مرحلة ازدهار البالغة العربية.: بيان 4

 : مرحلة الجمود للبالغة5

  منهج البحث

 أما املنهج الذي تتبعت آثارها خالل هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي.

 
  أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتين ص 7 *
  المصدر السابق نفسه ص  7 †

 

 املقدمة
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 :عرض النتائج واملناقشة

 معنى البالغة:     

َغ(: بلغ الشيئ يبلغ بلوغا وبالغا: وصل وانتهى،... وبلغت املكان بلوغا وصلت إليه، وكذلك 
َ
جاء في اللسان)َبل

 ‡إذا شارفت عليه، ومنه قوله تعالى }فإذا بلغن أجلهن{ أي قاربه" 

َغ( 
َ
 وجاء في "القاموس املحيط" تحت ماّدة)َبل

َغ  
َ
 §الغالم: أدرك"-املكان بلوغا: وصل إليه، أو شارف عليه، و -بلوغا وبالغا: –َيْبلغ  -" َبل

 وعّرفه "معجم اللغة العربية املعاصرة" تحت ماّدة بلغ، هكذا 

ُغ بالغة -األمُر: وصل إلى غايته -"بلغ يبلغ بلوغا وبالغا  
ُ
ُغ يبل

ُ
فُصح وحُسن  -الشيَئ بلوغا:وصل إليه. وَبل

 نه فهو بليغ"بيا

 و في "معجم الرائد" 

 الشجُر: حان إدراك ثمره. وبلغ األمُر: وصل إلى غايته. 2الشيَئ أو املكان: وصل إليه. 1"بلغ يبلغ بلوغا.  

ُغ بالغة. فصح لسانه وحسن بيانه"  
ُ
ُغ يبل

ُ
 **وَبل

َغ( 
َ
 وفي "املعجم الغني" تحت ماّدة)َبل

ُغ بالغة  
ُ
َغ يبل

ُ
غ الكاتب :  -" بل

ُ
كان بليغا، أي فُصح لسانه وحُسَن بيانه" وبلغ السيل الزبى)مثل( وصل إلى   بل

 مرحلة خطيرة.

ضح أن معنى البالغة في اللغة يتمحور حول املعنيين؛ 
ّ
 وبذلك ات

أحدهما: الوصول واإلنتهاء إلى الشيئ واإلفضاء إليه.وهي أحد علوم اللغة العربية، بمعنى وصل إلى النهاية،  

غة بهذا االسم؛ ألنها تنهي املعنى إلى قلب املستمع مّما يؤدي إلى فهمه بسهولة، وتعرف وقد سميت البال 

البالغة لغة بأنها الوصول واالنتهاء إلى الشيئ، كما في قوله تعالى } وملا بلغ أشده{ أي وصل، فالبالغة تدل 

 في اللغة على إيصال معنى الخطاب كامال إلى املتلقي.

 
  ابن المنظور: لسان العرب،ج1 ص 346،تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف، القاهرة ‡
 محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص 780،تحقيق مكتب تحقيق التراث في نؤسسة  §

هـ 1426الرسالة، الطبعة الثامنة،    
 جبران مسعود: معجم الرائد، ص 180، دار المعلم للماليين، الطبعة السابعة،1992م، بيروت - **

 لبنان 
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يرا من األدباء والبالغاء والنقاد والبالغيين، قد عرفوا هذا املصطلح وعنوا به البالغة اصطالحا: إن كث

عناية كبييرةن فلعل التعريف األقدم لهذا املصطلح هو ما سجله لنا الجاحظ في كتابه " البيان 

هـ(، يقول هي أي البالغة: " تخير اللفظ في حسن 144والتبيين"، وهو تعريف عمرو بن عبيد املعتزلي )

 ، فال بد عنده من إفهام املتلقيين واملستمعين الكالم إفهاما تاما بدون أي لبس. ††فهام"اإل 

والجاحظ نفسه بعد أن أورد لنا العديد من تعاريف العلماء للبالغة، اختار منها تعريفا شائقا أعجبه،  

ه ولفظه وهو كما قال: ؛قال بعضهم" اليكون الكالم يستحّق اسم البالغة حتى يسابق معناه لفظ

 ‡‡معناه،فال يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"

هـ( كان في أغلب الظن من أول األعالم الذي خّرج رسالة وأطلق عليها اسم " البالغة"، ونراه 285واملبرد ) 

أتم   فيها يربط البالغة بالنظم، وتخير الكلمات املنسجمة امللتحمة، وإلتمام الفائدة، لكي يفهم الكالم على

 §§وجه وأكمله.

هـ( مصطلح البالغة تعريفا أدق إذا قارناه بتعاريف السابقين، قال: هي، أي 386ولقد عرف الرماني ) 

، ولقد أومئ خالل هذا التعريف إلى أنواع ***البالغة: إيصال املعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"

لم املعاني والبيان عندما أشار إلى " توصيل املعنى" ، البالغة الثالثة، فإذا أمعنا إليه وجدنا اإلشارة إلى ع

و إلى علم البديع عندما غمز إلى " الصورة الحسنة من اللفظ" التي لم تكن حينذاك جليا. هذا هو 

 التعريف الذي حافظ على فحواه الالحقون وإن كانوا يضيفون عليه التعليقات.

 ال: وحينما جاء الّسكاكي وعرفها بالّدقة والضبط، ق 

البالغة" هي بلوغ املتكلم في تأدية املعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حّقها، وإيراد   

د املعاني غير   †††التشبيه واملجاز والكناية على وجهها"
ّ
الحظنا أنه أدخل علم البيان واملعاني فيه عندما أك

ه أخرج علم البديع عن مسّماها.
ّ
 أن

 
  البيان والتبيين ج  1 ص 114††
  البيان والتبيين، ج  1 ص 115‡‡
  المبّرد، البالغة، ص 59§§
 الّرماني، النكت في أعجاز القرآن )ثالث رسائل في إعجاز القرآن(، تحقيق: محمد خلف هللا، ***

76-75السالم،دار المعارف ص ومحمد زغلول عبد   

 
  السكاكي،مفتاح العلوم،ص 196†††
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ني، واستقّر هذا املصطلح في عهده وعّرفها بقوله: "مطابقته ملقتض ى الحال جاء أخيرا الخطيب القزوي  

 ‡‡‡مع فصاحته"

 وقّسم البالغة إلى ثالثة أقسام:   

 علم املعاني 1

 علم البيان 2

 علم البديع 3

" ولم يخرج البالغيون املتأخرون عن هذا التعريف والتقسيم، وأصبح مصطلح البالغة يضّم هذه  

مطابقة واختار أصحاب املعاجم بعده تعريفه مع اإلضافات البسيطة، فالبالغة إذن "    §§§العلوم الثالثة"

 الكالم ملقتض ى الحال مع فصاحته"

 التاريخ املوجز لعلم البالغة:

البالغة كغيرها من العلوم اإلسالمية لم تكن وليد ساعة أو يوم وإنما مرت بمراحل عديدة حتى اكتمل 

 مستقال قائما بذاته له قواعده وقوانينن. 
ً
 نضجها حتى اكتمل نضجها وأصبحت علما

 لقد كانت العرب على مبلغ عظيم من بالغة و نصاعة البيان وقد بلغوا فيها درجة رفيعة في العصر  

الجاهلي وقد صّور القرآن ذلك في آيات عديدة وقوله تعالى: } ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 

، ومن أكبر الدالئل على أنهم بلغوا في البالغة درجة عالية و رفيعة أن كانت معجزة الرسول ****الدنيا{

معارضته، وتحداهم بأن   صلى هللا عليه وسلم القرآن الكريم وحجته الدالة على نبوته ، حيث دعاهم إلى

يأتوا في بالغته الباهرة، وهي بال شك دعوة تدل بوضوح على تمكنهم ورسوخ قدمهم في البالغة والبيان، 

  .وعلى بصيرتهم بتمييز أقدار املعاني واأللفاظ وتبيين ما يجري فيها من جودة اإلفهام وبالغة التعبير

أنهم كانوا يتحاكمون إلى الشعراء انتقاد الكالم وتحسينه ومما يدل على ذوقهم األدبي وعلى عنايتهم ب    

النابهين الحاذقين مثل النابغة الذبياني فمن نال وفاقه وِرضاه طارت صيته وعظم شأنه، و كان ينتقد 

بعضهم بعضا حين وجد الضعف في التعبير أو الغلط في التصوير أو الخطأ في ّصياغة وانتقاء األلفاظ 

سان عليه وقال:أنا وهللا أشعر منك، حسان بن ثابت، ثار حالنابغة األعش ى على  كما نالحظ حين فّضل 

 فقال له النابغة حيث تقول ماذا؟ قال حيث أقول:

 
  الخطيب القزويني،اإليضاح في علوم البالغة،ص 72‡‡‡
  أحمد مطلوب،أساليب بالغية،ص 60§§§
  البقرة: اآلية 207****
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 لنا الجفتات الغّر يلمعن بالّضحى              وأسيافنا يقطرن من نجدة دما       

  ولدنا بني العنقاء وابني محرق               فأكرم بنا خاال وأكرم بنا             

لت عدد جفانك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن  
ّ
ك قل

ّ
ك وهللا لشاعر لوال أن

ّ
ولدك، فقال له النابغة: " إن

لت العدد، لو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت يلمعن في 
ّ
ك قلت الجفنات فقل

ّ
وفي رواية أخرى فقال له: إن

الّضحى، ولو قلت يبرقن بالّدجى لكان أبلغ في املديح ألّن الضيف بالليل أكثر طروقا، وقلت: يقطرن من 

ب الدم، وفخرت بمن ولدت ولم نجدة دما، فدللت على قلة القتل ولو قلت: يجرين لكان أكثر النصبا

 . ††††تفخر بمن ولدك"

وال يخفى أن هذه املالحظات النفدية كانت تعتمد على الذوق فهي نقد ذاتي ال يقوم عادة على التعليل    

 والتفصيل، وبمرور الزمن ذكر العلماء لهذه األحكام واملالحظات النقدية تعليالت تقوم على أسس بياني.

ن تأثير عظيم في نشأة البالغة وتطويرها فقد عكف العلماء على دراسته وبيان وبدون شك كان للقرآ  

أسرار إعجازه، واتخذوه مدارا للدرس البالغي واتخذوا آياته شواهد على أبواب البالغة واعتبروها مثاال 

 يحتذى في جمال النظم ودقة التركيب.

لعرب، وكما كان شديد االهتمام والعناية وكان النبي صلى هللا عايه وسلم وهو كما نعلم كان أفصح ا  

بالشعر والشعراء يحرص على سماعهم واإلشادة بشعرهم من ذلك قوله لحسان رض ي هللا عنه: " قل 

  ‡‡‡‡وروح القدس يؤيدك"،

هذه األحكام واملالحظات هي التي استحالت على أيدي البالغيين من أمثال الباقالني والرماني والعسكري  

كاكي إلى قواعد بالغية محددة تحديدا علميا دقيقا قصد منها الوقوف على وجه وعبد القاهر والس 

 األعجاز البالغي للقرآن الكريم، وتكوين الذوق األدبي الذي يستطيع إنشاء الكالم البليغ.

وفي عصر بني أمية كثرت املالحظات النقدية كثرة عملت فيها بواعث وأسباب كثيرة منها: تحضر العرب      

رارهم في املدن واألمصار، وازدهار العلوم ورقيها مما أّدى إلى رقي الحياة والعقلية لألمة اإلسالمية، واستق

حيث أخذوا يتجادلونفي جميع شؤونهم السياسية والعقدية فكان هناك الخوارج والشيعة والزبيريون 

غة الكالم وأن تكثر املالحظات واألمويون، واملرجئة والقدرية واملعتزلة، فكان طبيعيا أن ينمو النظر في بال 

البيانية املتصلة بالكالم ال في مجال الخطابة والخطباء فحسب، بل وفي مجال الشعر والشعراء ال تكاد 

تصل إلى العصر العباس ي حتى أخذت املالحظات البالغية تزدهر ازدهارا عظيما وتصطبغ بصبغة علمية 

 
  أبو الفرج االصبهاني:كتاب األغاني،ج 9ص 340††††
  ، جاء بهذا المعنى: في صحيح ابن حبان: رقم الحديث:  7147، وفي الترمذي تحت الرقم: 2846‡‡‡‡
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طوير النثر والشعر مع تطوير الحياة العقلية والحضارية، وقد كان لذلك أسباب عديدة منها ما يعود إلى ت

ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من املعلمين: عنيت إحداهما باللغة والشعر وهي طائفة اللغويين 

 والنحاة، وعنيت األخرى بالخطابة واملناظرة وإحكام األدلة وهي طائفة األدباء، 

البحث البالغي ازدهاره وتطويره، فكثرت املالحظات البالغية  وكل هذه األسباب مجتمعة أدت إلى نمو    

بدءا بسيويه إمام النحاة وانتهاء بإمام البالغيين عبد القاهر الجرجاني الذي اكتمل صرح البالغة على 

 يديه فوضع أصولها وأرس ى قواعدها حتى غدت البالغة علما مستقال.

حياة يهدي للتي هي أقوم وليكون معجزا، للعاملين ودليال نزل القرآن الكريم ليكون كتاب هداية ودستور    

على صدق نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وكان املسلمون في عصر صدر اإلسالم يعتمدون على طبعهم 

 األصيل في إدراكه، وفي معرفة ضروب الكالم وتفضيل شاعر على آخر.

في اإلسالم أخذت هذه العناصر تمتزج  ثم انتشر اإلسالم واتسعت رقعة دولته وكثر عدد الداخلين  

بالعرب امتزاجا قويا وكان له أثره الكبير على اللغة العربية حيث أخذ الذوق العربي ينحرف وبدأت امللكات 

تضعف واإلحساس ببالغة الكالم، وفشا اللحن على األلسنة، حينئذ ظهر العلماء فقاموا بوضع قواعد 

م على لغة القرآن الكريم فظهرت لذلك كتب عديدة اهتمت النحو والصرف، يدفعهم إلى ذلك حرصه

بالعربية، باإلضافة إلى اإلشارة إلى بعض املالحظات البالغية التي كانت مبثوثة في تضاعيف هذه الكتب 

 وبذلك بدأت البالغة رحلتها.

 ومن هذه الكتب: 

 هـ:210مجاز القرآن: ألبي عبيدة معمر بن املثنى املتوفي سنة 

وقد كان أبو عبيدة معمر بن املثنى من أوسع أهل البصرة علما باللغة العربية والنحو وأخبارها وأيامها،  

فكتابه ليس كتابا بالغيا وإنما هو كتاب في التفسير حيث فسر فيه األلفاظ القرآنية بما ورد مثلها في 

ائلها كاإلعجاز واإلطناب كالم العرب، وفي معرض تفسيره آليات القرآن الكريم أشار إلى بعض مس 

والتقديم والتأخير دون تسمية لها في أغلب األحيان، كما أشار إلى خروج بعض األساليب اإلنشائية عن 

داللتها األصلية إلى بعض املعاني كاالستفهام واألمر والنهي، وكما تحدث عن االلتفات، والتشبيه وتعرض 

 ى بعض شواهده التي أفاد منها البالغيون فيها بعد. للمجاز العقلي من غير تسمية له وإنما أشار إل

 : هـ207معاني القرآن: للفراء املتوفي سنة 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وكتابه هذا يعالج املشاكل التي عالجها أبو عبيدة، فهو يشرح بعض 

مذاهب العرب، وقد نثر في  ألفاظ القرآن وبعض األساليب البيانية والتراكيب اإلعرابية ويرد كل ذلك إلى
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تضاعيف هذا الكتاب بعض املالحظات البالغية فقد أشار إلى اإليجاز، وأشار إلى بعض صور اإلطناب 

وبين الغرض البالغي منها، وتحدث عن التقديم والتأخير، والحظ خروج االستفهام واألمر والنهي عن 

ل له من القرآن ومن كالم العرب  داللتها األصلية إلى معان بالغية، ووقف عند صور املجاز
ّ
العقلي ومث

 دون تسمية له، كما عرف التشبيه وبّين أركانه من املشبه واملشبه به واألداة ووجه الشبه وغير ذلك، 

 : البيان والتبيين للجاحظ:3

 هو من أعظم األعالم الذين أسهموا في وضع أسس البالغة في هذه الفترة خالل كتبه القيمة السيما     

 هذا املؤلف املذكور.

 : مشكل القرآن البن قتيبة:4

وقد رد فيه على الطاعنين في لغة القرآن وأسلوبه وتحدث فيه عن العرب وما خصهم هللا به من قوة 

البيان، وتحدث عن وجوه إعجاز القرآن، كما أشار إلى املجاز واالستعارة والقلب واالختصار في الكالم 

مخالفة ظاهر اللفظ ومعناه، ويتميز ابن قتيبة عن سابقيه بأنه قد وضع لكل والزيادة فيه، والكناية، و 

 لون من هذه األنواع بابا يخصه.

 : البديع البن املعتز:5

وكذلك كتاب البيديع البن املعتز له قيمة كبيرة فقد استقل بذكر أنواعه وفنونه، والبديع عنده     

ن خطوة في تطويرها وتقدمها وبخاصة في ميدان في ميدان يختلف له قيمة كبيرة في تاريخ البالغة إذ كا

 علم البديع  فقد استقل بذكر أنواعه وفنونه، 

عرف لدى املتأخرين من علماء البالغة بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكالم  عماوهو عنده يختلف    

كناية والتشبيه واملطابقة وإنما كان البديع عنده عاما يتناول كثيرا من فنون البالغة كاالستعارة وال

والجناس، وقد دعاه إلى تأليف هذا الكتاب تعريفه الناس أن املحدثين لم يسبقوا املتقدمين إلى شيئ من 

 أنواع البديع:

وقد قسم كتابه إلى قسمين: األول: البديع وحصره في خمسة فنون: االستعارة، والتجنيس، واملطابقة،     

مها، واملذهب الكالمي، والثاني: ملحاسن الكالم والشعر، وذكر أنها كثيرة ال ورد إعجاز الكالم على ما تقد

ينبغي لعالم اإلحاطة بها، وحصرها في ثالثة عشر فنا منها االلتفات والتعريض والكناية، والتشبيه 

 وتجاهل العارف، واملبالغة، واالفراط إلى غير ذلك،
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بالغية ضخمة أفاد منها اإلمام عبد القاهر  اها مادةثم توالت الكتب واملؤلفات التي تحمل في ثناي   

الجرجاني وكثير من البالغيين بعده، ممن ساهموا في إرساء قواعد البالغة، منها، كتاب سر الفصاحة 

البن سنان، وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرض ي، وإعجاز القرآن للباقالني، والنكت في 

 مدة البن رشيق القيرواني وغيرها.إعجاز القرآن للرماني والع

 مرحلة نضج البالغة واكتمالها:

الذي وضع نظريتي علم املعاني وعلم البيان  اكتمل صرح البالغة على يدي اإلمام عبد القاهر الجرجاني  

في كتابيه الدالئل واألسرار، فلعبد القاهر مكانة عظيمة في تاريخ البالغة حيث دوت شهرته في اآلفاق 

ا امتاز به عن سابقيه بأنه جمع ما تفرق قبله من علوم البالغة، واستطاع بذكائه ووضع قواعد وذلك مل

شامل  البالغة وبناء صرحها على أساس متين من األصول والقوانين التي استقرت بشكل متكامل وفي إطار

كتف عبد القاهر مدعما ذلك بالشواهد واألمثلة الكثيرة التي ساقها في بيان عذب وأسلوب بليغ، فلم ي

بتعقيد القواعد بل حرص مع ذلك على ضرب األمثلة حتى تتضح فنون البالغة حق الوضوح وتتمثل في 

 األذهان خير تمثيل.

ولقد فتن البالغيون بعبد القاهر وبعلمه الغزير فراحوا يرددون كالمه ويقفون عنده وال يتجاوزونه،   

بعده يعتمد عليها ويقتبس من مسائلها ويدور في فلكها  وأصبح لكتابيه مكانة مرموقة جعلت كل من جاء

 ال يحيد عنها.

هـ، الذي قام بدراسة ما كتبه عبد الفاهر في كتابيه الدالئل واألسرار، 538ثم جاء جار هللا الزمخشري:     

واستطاع أن يهضم ما فيهما من املعارف ويتمثلها، وأن يطبقا بأسرها في كتابه الشهير " الكشاف عن 

قائق التنزيل وعيون األقوال في وجوه التأويل"، اهتم فيه ببيان األسرار البالغية في القرآن، وبإظهار ح

إعجازه عن طريق بيان داللته على املراد مع مراعاته مقتضيات األحوال، وعلى الرغم من أن الكتاب يعد 

 ائلها ولطائفها.من كتب التفسير فإنه يعد في الوقت ذاته من كتب البالغة ألنه مليئ بمس 

 مرحلة التفنن والتعقيد:  

هـ، الذي اهتم بالفلسفة واملنطق، 626تبدأ هذه املرحلة بظهور أبي يعقوب يوسف السكاكي املتوفي   

فقال بتفنين قواعد البالغة مستعينا في ذلك بقدراته املنطقية على التعليل والتعريف والتفريع 

قية جافة والتقسيم، وبذلك تحولت البالغة على يديه إلى مجرد قواعد وقوانين صيغت في قوالب منط

 باعدت بينها وبين وظيفتها من إرهاف الحس وإمتاع النفس و تربية الذوق وتنمية امللكات. 
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وقبل السكاكي ظهر فخر الدين الرازي فهو من أوائل من اتجهوا إلى االختصار والتخليص فهو يعد    

تلخيص كتابي عبد مرحلة انتقالية، حيث اهتم بإدخال املنطق والفلسفة في علوم البالغة، حيث قام ب

القاهر في كتابه نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز"، وشهرة السكاكي تعود إلى القسم الثالث من كتابه مفتاح 

العلوم الذي جعله لعلم املعاني وعلم البيان وملحقاتها من الفصاحة والبالغة، واملحسنات اللفظية 

البالغة حيث فتن به العلماء إلى حد جعلهم ينسون   واملعنوية، وقد نال هذا الكتاب شهرة فائقة في ميدان

أنفسهم وينكرون ملكاتهم، ولهذا ظلوا قرونا عديدة عاكفين على دراسته وشرحه وتلخيصه حتى لكأنه 

لم يؤلف في البالغة كتابا غيره، فاستأثر باهتمامهم وعنايتهم، وقد أخذ رجال هذه املدرسة وعلماؤها 

على النظريات والتقسيمات والقواعد والتعريفات التي أصبحنا نراها شائعة يعمدون في دراستهم البالغية  

 في مصنفاتهم من الشروح والحواش ي والتقارير التي صنفت على هدي كتاب السكاكي والقزويني،

 فمن الذين قاموا بشرح مفتاح العلوم للسكاكي عدد كبير من العلماء منهم:    

 ،  مفتاح املفتاحاب سماه هـ في كت710: قطب الدين الشيرازي 1

 ،  شرح املفتاحهـ في كتابه  745: مظفر الخلخالي 2

 هـ ألف شرح املفتاح940: وابن  كمال  باشا 3

 مراعاته مقتضيات األحوال، وعلى الرغم من أن الكتاب يعد من كتب التفسير فإنه يعد في 

  ومن من عنو بتلخيصه:

  املصباح في املعاني والبيان والبديعهـ أختصره في كتاب 668: بدر الدين مالك 1

 ,  تلخيص املفتاحهـ سماه 739: جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني 2

, ولعل أشهر هذه الشروح وأوسعها شهرة  الفوائد الغياثيةهـ في كتابه 756: وعبد الرحمن الشيرازي 3

 رق كتاب بين العلماء في املش

للقزويني , وهذا الكتاب بدوره حظي لدى أهل العلم باهتمام بالغ فمنهم من شرحه  تلخيص املفتاح: 3

  .ومن لخصه ، ومنهم من نظمه

 فممن شرحه:

 ,  عروس األفراح في شرج تلخيص املفتاح: بهاء الدين السبكي في كتابه 1

  مواهب الفتاح في شرح تلخيص املفتاحفي كتابه  1110: وابن يعقوب املغربي 2
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 ،  مفتاح تلخيص املفتاح: الخلخالي في كتابه 3

 ,  املختصر واملطول : سعد الدين التفتازاني وضع له شرحين 4 

  : 
ً
 وممن نظمه شعرا

 ،  عقود الجمانهـ في كتابه  911: جالل الدين السيوطي املتوفي سنة 1  

 ، وغيرهم كثيرالجوهر املكنون في الثالثة فنون : عبد الرحمن األخضري سمي نظمه 2 

     
ً
فكل من جاء بعد السكاكي سار على نهجه ونسج على منواله ألنها التخرج عن كونها ترديدا وتكرارا

يث ال ملادته، فهي محاوالت قصد بها اإليضاح والتبسيط عن طريق اإليجاز والتلخيص، وإذا هي من ح

  .يدري أصابها قد زادت املفتاح صعوبة على صعوبة

وال شك أن هذه الشروح والتلخيصات واملنظومات تدل على عناية أصحابها منذ عصر السكاكي وما بعده 

 باملناقشات العلمية واملماحكات اللفظية دون العناية بتربية الذوق ففقدت البالغة بذلك هدفها الرئيس.

ابتعدنا عما كان القدماء يهتفون به وهو النظم، وكان كل  ح والخوض في الجزئياتوبسبب هذه الشرو    

همم تخدم لشرحه، وإيضاحه، واآلن صارت همم هؤالء األجالء الخوض في التقسيم، والتلخيص 

والتشريح وتعقيد القواعد املتكاثرة، فتجّمد علم البالغة وتحّجر بعد بسبب عدم التسلح والرعاية إلى 

التزود أوال بالقراءة املتتالية املتسلسلة للكتب األدبية املمتلئة باألشعار واألمثال والخطب العربية، 

ة.
ّ
 المتالك الذوق السليم املصّفى، وبسبب التقعد على القواعد الجاف

قال الدكتور عبد العزيز عتيق في هذا املوقف: " وتلك الشروح والتلخيصات واملنظومات، إن دلت على  

 §§§§ئ فعلى جمود الفكر البالغي وعقمه منذ عصر السكاكي"شي

ويقول الدكتور شوقي ضيف عن جمود البالغة: " وواضح من كل ذلك أن العصور املتأخرة، منذ عصر  

الفخر الرازي والسكاكي، لم تستطع أن تضيف إلى مباحث البالغة مباحث جديدة، من شأنها أن تبقي 

د عبد القاهر والزمخشري، لسبب طبيعي وهو ما ساد في هذه العصور لها على ازدهارها الذي رأيناه عن

من الجمود، ال في البالغة فحسب، بل أيضا في الشعر والنثر، وحقا صاغ السكاكي قواعد الزمخشري 

وعبد القاهر صياغة علمية، ولكن هذه الصياغة نفسها كانت من أهم األسباب التي أشاعت الجمود بل 

 *****ذ تحولت إلى قواعد متحجرة"العقم في البالغة، إ

 
  الدكتور عبد العزيز عتيق: علم المعاني ص 33§§§§
  شوقي ضيف:البالغة تطور وتأريخ ص 358*****
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علماء العرب األجالء في العصر الحديث من قام بإحيائها فأعاد للبالغة وجهها الناصع وإن هناك بعض 

 ، لكننا لسنا هنا بصدد ذلك. الناضر

 

 

  االستنتاج والتوصية

موفور: علم البالغة، علم إن من أهّمِ العلوم التي ُوِضعت للبحث في املعجزة، وأسَهمْت فيه بنصيٍب 

مْت في رحاب 
َ
ا دينية النشأة، قرآنية املولد، درجْت ون

ً
ة إذ الذوق والجمال، والفن األدبي، فالبالغة العربيَّ

 .كتاب هللا، تستهدي آياته، وتتشرَّب معانيه، قبل أْن تتناوَل األدب العربي بوْجه عام

ْدره ومكانته، وعلي
َ
ه املكانة الالئقة به من االهتمام وعلى هذا، فالبالغة علٌم له ق

َّ
نا نحن املسلمين أْن نحل

 .والتقدير

ِقيت عناية كبيرة في عصورها األولى  -لكنَّ البالغة العربية        
َ
ب العلوم  -وإْن كانت ل

ْ
فْت عن َرك

َّ
تخل

ف بها عن ُبلوغ الغاية، وحاَد بها ع
َ
ها من الصعاب والعقبات ما وق

َ
ن َمسار الذوق الحديثة، واعتَرض طريق

وهذا ابتداء من الزمخشري، وزاد التعقيدات عندما جاء السكاكي، وتجمد أكثر عند .والفن والجمال، 

، يجُد الباحث الفلسفة وأساليب املناِطقة "اإليضاح"و "التلخيص" نزول القزويني، ففي كتاَبي القزويني

ا يعوق االنِتفاَع من بالغته   أمامه؛ ممَّ
ً
 في َصْقل األذواق وتربيتها، ولألسف فإنَّ كتابومصطلحاتهم ماثلة

  .هو الذي داَرْت حوله وحول شروحه دراسة البالغة حتى العصر الحديث "التلخيص"

 :املراجع

 ابن املنظور: لسان العرب،،تحقيق نخبة من العاملين بدار املعارف، القاهرة

،تحقيق مكتب تحقيق التراث في القاموس املحيط، .  هـ1426 . محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

 نؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة

 لبنان-بيروت معجم الرائد، دار املعلم للماليين، الطبعة السابعة،. م1992. جبران مسعود

 كتاب البيان والتبيين، الناشر دار ومكتبة هالل، بيروت. هـ1923. الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر

 املبّرد، البالغة، 

الّرماني، النكت في أعجاز القرآن )ثالث رسائل في إعجاز القرآن(، تحقيق: محمد خلف   هللا، ومحمد 

 زغلول عبد السالم،دار املعارف 

 . مفتاح العلوم،املحقق: نعيم زرزور. 1987-هـ1407. يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي
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اإليضاح في علوم البالغة،  . 2003 -هـ1424. لخطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن جالل الدينا

 املحقق إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية

 أساليب بالغية، الناشر: وكالة املطبوعات الكويت. 1980. أحمد مطلوب

 غاني،أبو الفرج االصبهاني:كتاب األ 

 الدكتور عبد العزيز عتيق: علم املعاني 

 شوقي ضيف:البالغة تطور وتاريخ

الشعر والشعراء، الناشر: دار  . هـ.1423. أبو محمد عبد هللا بن عبد املجيد بن مسلم بن قتيبة

 الحديث، القاهرة

 



 

 لألساتذة  العليا  ابملدرسة  وآداهبا  العربية  اللغة  ملعلمي  والرتبوي  األكادميي  اإلعداد  ومراحل  التكوين   نظام
 . اجلزائر  –  سطيف.  زغار  مسعود

 د. أسامة عمريات
 اجلزائر  -املدرسة العليا لألساتذة مسعود زغار سطيف
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 مستخلص البحث

 اللغة  ملعلمي والتربوي  والبيداغوجي األكاديمي التأهيل وبرنامج التكوين نظام يدخل

 العامة  السياسة  ضمن  بالجزائر،  زغار  مسعود  لألساتذة  العليا  باملدرسة  وآدابها  العربية

 تحسين  قصد  الجديدة،  األلفية  مطلع  الجزائرية  الدولة  انتهجته  الذي   التربوي   لإلصالح

 واالشتغال العلمي التخصص إلى باإلضافة املعلمين، لدى  والتربوي  األكاديمي املردود

 نظام العلمية الورقة هذه تقدم .الحديثة التدريس وطرائق التعليم مناهج على املعرفي

 لألساتذة العليا املدارس إحدى  في املعتمد والتربوي  األكاديمي اإلعداد ومراحل التكوين

 البرامج  جهة  من  واالجتماعيات؛  العربية  اللغة  قسم(  سطيف  -  زغار  مسعود)بالجزائر،

 املعلم أو األستاذ شخصية بناء على والتركيز املعتمدة، العلمية واملحتويات الدراسية

 العملية نجاح في واسع أثر من لها ملا والتواصلية؛ والسلوكية املعرفية الناحية من

 واملتعلم املعلم بين الدياليكتيكية العالقة وتفعيل جهة، من التعلمية التعليمية

 النظام هذا تفاصيل عرض في اعتمدنا لذلك  ..أخرى  جهة من التعلمي واملحتوى 

 وإنشاء تأسيس فكرة في أساسا تمثلت العلمية، املعطيات من جملة على التكويني

 منها الشرقية الجزائرية، الجمهورية أقاليم مستوى  على لألساتذة العليا املدارس

 في ملحوظ نقص من التربوية الساحة شهدته وما والجنوبية، والشمالية والغربية

 .(والبيداغوجية العلمية) املختلفة الكفاءات ذوي  املعلمين أو األساتذة

 التربوي  اإلصالح قيمة أهمها، النتائج من جملة إلى العلمية الورقة هذه توصلت لقد

 الكفاءات وتوجيه التربوي  واإلعداد العلمي  التكوين في الرائدة بالتجارب واالرتقاء

 االجتماعية التنمية تحقيق في واملساهمة الوطنية التربية قطاع نحو العلمية

 .املنشودة واالقتصادية

  العليا املدرسة   -وآدابها العربية اللغة معلمو  – والتربوي  األكاديمي اإلعداد  – التكوين نظام

 .لألساتذة
 الكلمات الرئيسة: 
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 صناعة على فعملت خاصة، عناية والتعليم التربية قضية الحديثة والحكومات الدول  تولي

 التغريب  حمالت  خالله  من  وتواجه  وطبقاته،  املجتمع  خصوصيات  تراعي  دراسية  وخطط  تعليمية  مناهج

 .الكبرى  االستعمارية الدول  شنتها التي والتنصير

 من  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  تحقيق  على  املساعدة  الوسائل  أهم  من  التعليم  يعد    كما

ز  الوظيفي  واإلعداد  الجيد  العلمي  التكوين  خالل  هنا ومن  واألمة؛  الوطن  تجاه  باملسؤولية  والشعور   املتمي 

 لألساتذة  العليا  باملدرسة  وآدابها العربية  اللغة  ملعلم  واإلعداد التكوين  مسار تتبع  حول   البحث  فكرة  جاء

 مساره خالل يتلقاه فن أو علم كل في القاعدية واملوارد باملعارف بتزويده تبدأ الجزائر، – سطيف

 املعرفة ألبعاد معرفته في تتمثل أساسية بل ضرورية تكوينية محطة  املسار هذا تتخلل ثم األكاديمي،

 العلمية والفروع املجاالت وبين بينها الوظيفية العالئق وأهم اشتغالها ومجال وخصوصياتها العلمية

 تختبر نهائية محطة أمامه تبقى املحطتين، هاتين في املتكون  األستاذ أو الطالب تدرج وإذا األخرى،

 اإللقاء أو مثال الدراس ي كالصف معينة، تواصلية وضعيات في القبلية املكتسبات أو النهائية املحصالت

 .أيضا والخطابة

 تكوين  في  زغار  مسعود  لألساتذة  العليا  املدرسة  تجربة  نقل  إلى  أساسا  العلمية  الورقة  هذه  تهدف

 التعليم رسالة القول  وبديع البيان أساليب من ويتخذون  اللغة، ناصية يمتلكون  أكفاء، أساتذة وإعداد

ط لديهم، الكتابة وتقنيات التعبير فنيات وتطوير املتعلمين، عند الذوق  وتربية واإلصالح
 
 الضوء وتسل

 العليا، املدرسة في تواجده طيلة الطالب يقضيها التي البيداغوجية واملراحل العلمية األشواط أهم على

 الوالية إقليم في التربوية املؤسسات داخل األستاذ به يقوم الذي  امليداني التدريب أو بالتربص ويختمها

 داخل  املتكون  األستاذ يقضيها التي( املغلق – املدمج -املالحظة) التربص فترات بأهم وتعرف ، األصلية

 .واقتدار كفاءة بكل الشريفة املهنة هذه مزاولة له تسنى حتى التربوية، املؤسسة

 مسار تتبع خالل من التاريخي، املنهج آليات على العرض هذا محتويات عرض في اعتمدنا

 وأهم الجديدة، األلفية مطلع إلى بعده وما االستقالل، نيل إلى االستعمار فترة إبان الجزائر في التعليم

 لألساتذة عليا مدارس إنشاء خالل من التعليم، مستوى  لتحسين العلمية واملشاريع التربوية اإلصالحات

 و التكوين طريقة وصف في الوصفي املنهج على أيضا اعتمدنا كما الدراسية، واملواد التخصصات كل في

 أهم وبيان املتكون، األستاذ لدى  التواصلية واملهارات اللغوية امللكات تنمية على املساعدة الوسائل أهم

 .والتربوي  والبيداغوجي العلمي اإلعداد هذا نواتج

 :عرض النتائج واملناقشة

 مسار التعليم في الجزائر من االحتالل إلى االستقالل:  -1

 

 املقدمة
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تعاقبت على الجزائر أمم وحضارات، مستعمرة ومستدمرة، تاركة وراءها إرثا حضاريا 

متنوعا، أرادت منه الدول املستعمرة تغيير قناعات وتوجهات الشعب الجزائري؛ فتعددت  

الجديد في التفكير والتسيير،   درجات االستجابة والتقبل والتمثل لديه جراء هذا النمط

خاصة بعد االستعمار األخير لها، وهو االستدمار الفرنس ي  الذي أراد طمس معالم الهوية 

الجزائرية عن طريق حمالت التعذيب والترهيب والتغريب والتقتيل والتجهيل ونشر األمية  

اعتبارها حامل لواء والتفريق بين أبناء األمة، ومحاربة ضرب اللغة العربية والنيل منها؛ ب

الهوية والثقافة والحضارة، عن طريق سياسة الفرنسة للشعب الجزائري من مختلف 

ذ الحكام هذه السياسة عالنية وبدون   الجوانب في التفكير والخطاب والسلوك؛ " لقد نف 

 مواربة وتمثلت البداية في:

 نت تعتمد فيها.إقصاء اللغة العربية من امليدان من كل الدوائر الرسمية التي كا -1

 إحالل اللغة الفرنسية محلها في جميع الدوائر واملرافق بدءا من املدرسة إلى اإلدارة. -2

 اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية ال يجوز أن تعتمد في تحرير الوثائق الرسمية.  -3

م سد  أبواب التعليم الوطني الذي كانت فيه اللغة   -4
 
وإمعانا في إقصاء اللغة العربية ت

ية هي اللغة السيدة باالستيالء على موارد األوقاف التي كانت مصدر اإلنفاق على العرب

التعليم، وبالسطو على املؤسسات التعليمية وتخريبها، إما بتهديمها أو تحويل وظيفتها 

 التعليمية بجعلها ثكنة أو إدارة أو إعطائها لرجال الكنيسة ينفذون فيها مشاريعهم التنصيرية. 

على تعليم اللغة العربية ومطاردتها حتى خارج املدرسة الفرنسية التي  تضييق الخناق  -5

أنشئت خصيصا لتطبيق سياسة الفرنسة )فرنسية العقول واأللسنة واملحيط الذي يتعامل 

 معه الجزائري(.

كانت سياسة التجهيل التي اعتمدتها حكومة االستعمار في الجزائر أسلوبا من أساليب  -6

لفرص التعليمية ألبناء الجزائر في البداية، ثم ظهر لها أسلوب آخر  الفرنسة، لذلك لم تتح ا 

نة، وحسب أهداف استعمارية واضحة  فأنشأت لهم مدارس خاصة ووضعت لها برامج معي 

وحرصت أن يكون التعليم كله بالفرنسية، فوضعت بذلك الجزائريين في موقف االختيار بين  

 (79، صفحة 1998)رمضان، الفرنسة أو الجهل." 

وعليه، تظهر معالم السياسة االستعمارية الفرنسية في محاربة اللغة العربية بكل الوسائل  

املتاحة والطرق املتوفرة إلبعاد الجزائريين عن لغتهم وهويتهم وقيمهم املتوارثة عن أسالفهم، 

دفاعيٍة، لهذا املشروع التغريبي الفرنس ي، عن طريق   –فاتخذ الجزائريون أساليب مقاومٍة 
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يظ القرآن الكريم والسنة النبوية واملتون العلمية في الفقه والعقيدة والنحو والبالغة في  تحف

الكتاتيب واملدارس القرآنية؛ خاصة تلك التي كانت تقيمها جمعية العلماء املسلمين  

شماله وجنوبه؛ إذ " يرجع لها الفضل الكبير    –الجزائريين في كافة ربوع الوطن، شرقه وغربه  

ن لهذه اللغة في البيئة الجزائرية والحفاظ عليها وعلى ماضيها العريق وعلى الثقافة في التمكي

العربية األصلية. ولم يقتصر األمر على املناهج والبرامج التعليمية أو على املحاضرات 

والدروس باملساجد وبالنوادي أو على الصحافة التي لعبت دورا هاما أيضا في هذا املجال، ولم 

سب بل تعدى األمر إلى اإلدارة حيث كانت هذه املدارس الحرة تتعامل في أنظمتها يكن هذا فح

 (35، صفحة 2009)ركيبي، اإلدارية باللغة العربية." 

أما عن نظام التعليم في تلك الفترة، فقد " حاولت بعض الزوايا منذ الستينات أن تربط بين  

رنامج التعليم، فكان التالميذ فيها ينتقلون من االبتدائي القرآني إلى املتوسط  حفظ القرآن وب

فالثانوي. وبذلك استمرت تجربة التعليم القديمة في هذه الزوايا. وكان املتخرجون منها 

(، ويتفوقون في مسابقاتها على 1876يدخلون أحيانا إحدى املدارس الشرعية الرسمية )قبل  

أيضا يغترب في املغرب أو تونس ملواصلة التعليم، ولكن األغلبية   زمالئهم. وكان بعضهم

، صفحة 1998)هللا، الساحقة كانت تكتفي بما حصلت عليه في الزاوية لعدم وجود غيره." 

361) 

افها في استمرت الهجمات االستعمارية الفرنسية على السياسة التعليمية الجزائرية واستهد

ها غريبة بين أهلها، عن  
 
غة العربية، من خالل محاولة استئصالها من جذورها وجعل

 
األساس لل

طريق إنشاء مدارس فرنسية يشرف عليها معلمون فرنسيون تجمع بين أبناء املستعمرين  

 وأبناء األهالي الجزائريين، وتدرس املناهج الفرنسية وتعريف الناشئة األدب الفرنس ي في مقابل

األدب العربي القديم والحديث، فنشأ جيل مزدوج اللغة، لغة عربية تلقاها من الزوايا 

واملدارس القرآنية ولغة فرنسية اكتسبها من املدارس الرسمية الفرنسية. وهنا تظهر  

  الجزائريين  القومي عند الوصال و الحر التعليم مخططات ومشاريع فرنسا في "ضرب

 مقومات إحدى  هي اللغة العربية أن الفرنسيون  رأى  فلقد الجذور  من روابطه تفكيك

 مقابل سدى  جهودهم ذهاب يعني وتطورها أكثر  اللغة هذه انتشار وأن الجزائرية الشخصية

 ولقد وهدفهم  مشروعهم تعرقل فهي الجزائريين القومية        والوطنية عند الشخصية بقاء

 يسهل و فرنسية  مقاطعة الجزائر ستصبح عربيةال اللغة بقضائهم على أنهم جيدا  عرفوا 

 (221، صفحة 2018)مهدي، " .الحقا ابتالعها
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غير أن  صمود الشعب الجزائري لم يلين ولن يستكين؛ بل واجهوا األمر بالتكوين واإلعداد  

لجيل مجاهد ومقاتل، عن طريق غرس قيم اإلسالم والعروبة والقومية العربية في مقابل 

الكفر والضالل والغواية؛ إذ " أن هذه السياسة اصطدمت بمقاومة شعبية باسلة وشاملة  

على شكل من أشكال التربية والثقافة الوطنية بواسطة الكتاتيب  استطاعت أن تحافظ 

القرآنية واملدارس الحرة التي كان ينفق عليها الشعب، والتي كان لها الفضل في تكوين أجيال  

ك مع تزامن ذل (16، صفحة 2005)مستواهم، واعية بانتمائها الثقافي والروحي والحضاري." 

مقاومة باسلة من الشعب الجزائري خالل الفترة املمتدة من انطالق الثورة التحريرية املجيدة 

ميالدي، على جميع األصعدة   1962، إلى الخامس من شهر جويلية 1954من الفاتح نوفمبر 

 واملجاالت العسكرية والسياسية واالجتماعية والتعليمية والثقافية. 

ر غداة االستقالل ومطلع األلفّية الجديدة  ) برامج النظام التربوي في الجزائ -2

 التكوين واإلعداد (:

خرج الشعب الجزائري من حرب التحرير واالستقالل مثقال باالنكسارات واألزمات الناجمة 

عن خراب البنية التحية للدولة، جراء السياسة االستعمارية الغاشمة التي أرادت من خاللها  

مية والعربية الجزائرية؛  "هذا الوضع املأساوي أثر كثيرا على سير  طمس معالم الهوية اإلسال 

عملية البناء والتشييد والترميم في جميع املجاالت وجعل الجزائر تعيش مرحلة مضطربة  

اتسمت بالتحدي والعمل وتنظيم األوضاع السائدة وتشريع القوانين وتنظيمها خاصة التي 

، 2012)عباسية، علتها في بؤرة االهتمامات األولية." تناولت قضية التربية والتعليم التي ج

 (60صفحة 

ومواجهة اإلرث  التعريبوأهم خطوة انتهجتها الدولة الجزائرية فجر االستقالل، هي  

االستعماري القديم املتعلق باللغة الفرنسية والثقافة الغربية؛ خاصة بعد  " انهماك القيادة 

الثورية في الجزائر بقضايا التأميم والسيطرة على ممتلكات البالد وثرواتها الطبيعية والشروع  

رة الزراعية، الثورة في ثورة بنائية شاملة ذات ثالثة أركان رئيسية )الثورة الصناعية، الثو 

الثقافية( فرض عليها االهتمام بالقضايا ألنها جزء أساس ي من مسيرة الثورة ذلك أن ثورة 

عندما اندلعت كانت غايتها تحرير اإلنسان الجزائري من كل مظاهر   1954الفاتح من نوفمبر  

ية عمودها  الظلم واالستغالل وإعادة االعتبار لشخصيته الوطنية والتي تعتبر اللغة العرب

الفقري وهكذا جاءت مراسيم القيادة الثورية بقوانين التعريب وتشكيل املجلس االستشاري  

 1975األعلى للتعريب واللجنة الوطنية للتعريب التي عقدت أول ندوة لها في شهر أيار 
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وحددت خطة عمل شاملة لتعريب اإلدارة والتعليم والبيئة والوسط واملحيط وكل مظاهر  

 (07-06، الصفحات 1981)الدوايمة"، املدينة والقرية."  الحياة في

أما من جهة التخطيط التربوي؛ والترتيب البيداغوجي، لتوسيع تعليم اللغة العربية في كافة 

ربية  أنحاء الوطن؛ فقد"أصبح التالميذ في هذه السنة ال يتعلمون إال العربية، ويتعلمون بالع

معلما، وشمل هذا  10961كل مواد البرنامج، وقفز في هذه السنة عدد املعلمين بالعربية إلى 

اإلجراء مجموع التالميذ الذين التحقوا باملدرسة ألول مرة في تلك السنة. وقد استلزمت هذه 

اإلجراءات مجهودات ضخمة لتوفير األعداد الالزمة من املعلمين واملفتشين واملستشارين  

تربويين، وبدأت في نفس الوقت اهتمامات املربين تنصب على وضع املناهج والبرامج والكتب ال

 (1981)الدوايمة"،  الجزائرية املالئمة لروح األطفال وواقع البالد"

وقد صحب هذه املرحلة عملية مراجعة وإصالح للنظام التعليمي والتربوي في الجزائر، خاصة  

 ، انطالقا من املعطيات اآلتية: 1976أفريل 16بعد صدور أمرية 

ت التي  املتناثرة الجزئية اإلصالحات إن   -1
َ
خذ

ُ
نوات طيلة ات  االستقالل من  األولى الس 

يرات كثيرة  أدخلت ها شاملة، وغير متناسقة غير تغي  ر   لم   لكن  ِّ
ي 
َ
غ
ُ
ربوية  املنظومة جوهر ت

 
 الت

 .االستعمار الفرنس ي عن  املوروثة

ربوية املنظومة  تغيير  إن   -2
 
  يتم ال االستعماري  العهد عن املوروثة  الت

 
 شامٍل، بإصالٍح  إال

ربوية املنظومة  هذه كل  جوانب يتناول 
 
نمية  مسيرة مواكبة على أقدر الت  إليها تطمح التي الت 

 .البالد

امل اإلصالح تطبيق إن   -3
 
دَ  أن   يجب الش  ُمريٍح  بانتقاٍل  تسمح طويلة زمنية فترة على يمدَّ

 .املدرسة على لألجيال املتعاقبة 

َع  أن   -4 سِّ
 
فكير  يت ، الغربيِّ  العالمِّ  لتجاربِّ  شامٍل  إصالٍح  وضع في الت   والعالم والعربيِّ

راسات االشتراكي، ومستمر
رها التي  واألبحاث للد 

 
روري  من لكن  .اليونسكو منظمة توف  الض 

جارب.   هذه من لالستفادة انطالٍق  نقطة املجتمع الجزائري  واقع يكوَن  أن  
-2014)فتيحة،  الت 

 (60، صفحة 2015

 بناًء على ما سبق، يمكننا تقسيم فترة ما بعد االستقالل إلى ثالث مراحل هي: 

( التي هي بداية املخطط الرباعي األول فخالل هذه املرحلة 1970 -1962املرحلة األولى: )

تبلورت أهداف التعليم األساسية وهي التعريب وديمقراطية التعليم، واالختيار العلمي 
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والفني، وتنصيب لجنة عليا إلصالح التعليم حيث أعادت النظر في محتويات املناهج، وإنشاء  

 وي لتأليف الكتب املدرسية. املعهد الترب

( مرحلة املخطط الرباعي األول وقد بلغ في نهاية هذه املرحلة 1973 -1970املرحلة الثانية: )

ألف قسم كما  16( ومن ذلك تم بناء  13-6ممن هم في عمر الدراسة )من    %73,2إلى تسجيل  

 معلما. 18943تم تكوين 

ة املخطط الرباعي الثاني وقد بلغ عدد  ( أي بداي 1977 -74املرحلة الثالثة: تبتدئ من )

، 1981)الدوايمة"، أكثر من ثالثة ماليين.  1975 – 74التالميذ في املوسم الدراس ي 

 (89 -88الصفحات 

ر  وهنا يظهر حرص الدولة الجزائرية على تعليم اللغة العربية وآدابها لجميع أبناء املجتمع عب

الجامعي( مع السهر على توفير    –الثانوي    – املتوسط    - األطوار التعليمية املعتمدة؛ )االبتدائي

التعليم الالصفي، سواًء في املساجد والزوايا أو املدارس الخاصة والنوادي والجمعيات ودور 

اولة  الثقافة واملسرح، واالهتمام الواسع أيضا بتكوين املعلمين وإعدادهم اإلعداد الجيد ملز 

 مهنة التعليم بكل كفاءة وإتقان.   

عرفت اللغة العربية خالل فترة الثمانينات والتسعينات ازدهارا واضحا وتطورا ملحوظا من 

خالل اعتمادها كلغة رسمية وطنية في كل املعامالت الرسمية في اإلدارة والتعليم واإلعالم 

ة، باإلضافة إلى مراكز البحث وُيحتفى بها كل عام، وأقيم لها مجلس أعلى للغة العربي

لتطويرها واالشتغال في قضاياها املحورية والفرعية،  والحدث األبرز في هذه العملية هو 

إقامة واعتماد معاهد وأقسام جامعية لتعليم اللغة العربية وآدابها وظهور تخصصات فرعية  

غة العربية وعلومها، وهذا عبر ربوع الو 
 
طن؛ في الشرق )قسنطينة(  لها في هذا املجال، خدمة لل

وفي الوسط )الجزائر العاصمة( وفي الغرب )تلمسان(، لتتوالي الجامعات الجزائرية بعد ذلك  

فتح أقسام للغة العربية، تختص بتكوين الطلبة في علوم اللغة العربية وفروعها وفنونها، من  

 نحو وصرف وبالغة وبيان وأدب ونقد وفنون الكتابة واإلنشاء.  

طلع األلفية الجديدة ونهاية التسعينات، فقد اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث  أما في م

د والتكوين النوعي للمعلمين أو  نظام املدارس العليا لألساتذة،العلمي  قصد اإلعداد الجي 

األساتذة املشرفين الفعليين على العملية التربوية، وهذا في تخصصات علمية مخصوصة  

ية واملهارات األدائية لدى املتعلمين، والتعرف عن كثب وكثف على  تمس الجوانب املعرف

مناهج التعليم وطرق التدريس؛ " ومع اإلصالحات الكبرى التي عرفتها املنظومة التربوية في  



يوالتربو األكاديمي اإلعداد ومراحل التكوين نظام 984 ، عميرات أسامة. د   

( كان البد من تغيير شروط االلتحاق بمهنة التعليم،  2004 -2003بداية السنة الدراسية ) 

علمي والتكويني للمدرسين في كل املراحل، ملسايرة وذلك بالعمل على رفع املستوى ال

مستجدات التربية، وفي ظل اإلصالحات الجديدة أصبحت عملية اإلعداد األولي للمدرسين  

تتم في مؤسسات تابعة للتعليم العالي تدعى بـ " املدارس العليا لألساتذة " حيث يشترط في  

لوريا وفق الشعبة املطلوبة وبمعدل الطلبة الذين يلتحقون بها الحصول على شهادة البكا

  (197، صفحة  2018)العياش ي،  ( وتتراوح مدة التكوين من ثالثة إلى خمس سنوات."  20/  13)

أما من جهة مخرجات هذا التكوين األكاديمي والبيداغوجي والتعليمي التربوي، فهناك عقد 

التزام مع وزارة التربية الوطنية، يضمن منصبا ماليا ومهنيا لكل متخرج من املدرسة العليا في  

بية  لقد حددت وزارة التر املؤسسات التربوية املتواجدة في إقليم واليته أو الواليات املجاورة. " 

الوطنية مجموعة من املبادئ التي تسبق تنظيم تكوين املعلمين وتمكن من تصور االتجاه 

  :الذي ينبغي أن يتبناه محتوى هذا التكوين واملتمثل في مجالين هما

: تقوم املؤسسات املتخصصة بالتكفل باملعلمين. املؤسسات املتخصصة  في مجال التنظيم 

هذا املجال، ولهذا ال يمكن التكفل بتكوين املعلمين في   هي تلك التي تتمتع بخبرة كبيرة في 

  .مختلف الشعب إال من طرف مؤسسات مستحدثة لهذا الغرض

  :: تقوم عملية التكوين بضمان مايليفي مجال البرامج

 التمتع بالثقافة العامة والتحكم املطلق في لغة التدريس.  -

 .  تكوين عام ملعلمي مختلف املراحل التعليمية   -

 ن متخصص بالنسبة للطور الثالث. تكوي -

 تكوين متخصص يوفر االزدهار الشخص ي.  -

 تكوين حول كيفيات تطبيق املناهج الدراسية.   -

 ينبغي للتكوين أن يطور وينمي لدى املعلمين املعارف العامة الخاصة بـ:  -

 الدراية الكاملة بمقرر املادة الدراسية  -

 البرامج واألجهزة املتوفرة. -

 (161، صفحة 2016)خديجة، خصائص التالميذ .  -

فهو نظام جديد من أنظمة اإلصالح التربوي واإلعداد األكاديمي للمعلمين في املواد املعتمدة  

في املنظومة التربوية الجزائرية؛ التي من بينها اللغة العربية وآدابها، حيث إن هذا االختصاص 

أصبح موزعا بصفة رسمية في كافة املدارس العليا لألساتذة بالجزائر، )املدرسة العليا  
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املدرسة العليا لألساتذة   -لألساتذة بوزريعة الشيخ مبارك بن محمد إبراهيم امليلي الجزائري 

املدرسة العليا لألساتذة اآلداب والعلوم اإلنسانية قسنطينة   -باألغواط طالب عبد الرحمن 

املدرسة العليا   - املدرسة العليا لألساتذة سطيف املجاهد مسعود زغار - الكاتبة آسيا جبار

 (.  املدرسة العليا لألساتذة ورقلة - املجاهد الفريق احمد قايد صالح لألساتذة بوسعادة

نظام التكوين ألساتذة اللغة العربية وآدابها باملدرسة العليا لألساتذة مسعود   -3

 التربص امليداني(. –التطبيق املهاري  –)التلقي النظري  الجزائر: –زغار. سطيف 

العليا لألساتذة بسطيف  :   نشأت املدرسة  بطاقة فنية حول املدرسة العليا لألساتذة  –  3-1

، وهي مؤسسة عمومية  2015جويلية  11املؤرخ في  15/183بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية املعنوية  

 .واالستقالل املالي

 :مهام املدرسة

البحـــث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومن بين  تتولى املـــدرســـــــــــــــة مهـــام التكوين العـــالي ومهـــام

 مهامها األساسية:

ــاتــذة مؤهلين تــأهيال عــاليــا لفــائــدة قطــاع التربيــة الوطنيــة بجميع  - ضـــــــــــــمــان تكوين أســــــــــــ

 أطواره.

 تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث. -

 املساهمة في إنتاج ونشر العلوم واملعارف. -

 تواصل.املشاركة في التكوين امل -

 املشاركة ضمن املجموعات العلمية الدولية في تبادل املعارف وإثرائها. -

 :شروط االلتحاق باملدرسة

يلتحق بـاملـدرســـــــــــــة الطلبـة الحـاصـــــــــــــلون على شـــــــــــــهـادة البكـالوريـا وفقـا للشـــــــــــــروط التي يحـددهـا 

مساااااااااااااااابقااااة  املنشـــــــــــــور الوزاري الصــــــــــــــــادر في شـــــــــــــهر مــــاي من كــــل ســـــــــــــنــــة، وكــــذا على أســــــــــــــــاس

 التي تتم وفقا لعدد املقاعد البيداغوجية التي تعرضها املدرسة. االستحقاق

 :التكوين

http://www.ensc.dz/
http://www.ensc.dz/
http://www.ens-setif.dz/
http://www.ens-bousaada.dz/ar/
http://www.ens-bousaada.dz/ar/
http://ens-ouargla.dz/
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 توفر املدرسة تكوينا بيداغوجيا وعلميا ومهنيا في التخصصات اآلتية:

 لغة وأدب عربي. -

 تاريخ وجغرافيا. -

 اللغة اإلنجليزية. -

 اللغة الفرنسية. -

 العلوم الدقيقة. -

 وفقا للمسارات التكوينية التالية:

 سنوات لتكوين أساتذة التعليم االبتدائي 3بكالوريا +   -

 سنوات لتكوين أساتذة التعليم املتوسط 4بكالوريا +   -

 سنوات لتكوين أساتذة التعليم الثانوي  5بكالوريا +  -

 :االمتيازات

باإلضـــــــافة إلى تكوين علمي ومسي من مســـــــتوى جد عال، يضـــــــمن العقد املبرم بين وزارة التربية 

 ملتكون والطالب ا 

 فترة تدريبية تطبيقية في إحدى املؤسسات التابعة للوزارة

) املدرســـــــــــة العليا .  منصـــــــــــب شـــــــــــغل دائم بعد التخرج كأســـــــــــتاذ بقطاع التربية الوطنية -

 (2021سطيف،  -لألساتذة مسعود زغار 

 وآدابها:املقاييس املعتمدة في تدريس اللغة العربية  -3-2

 / السنة األولى:1

 -7علوم التربية.  -6نقد.   -5فقه اللغة.   -4أدب جاهلي.  -3صـرف عربي.   -2 لسـانيات عامة. -1

 -12تكنولوجيا اإلعالم.  -11بالغة.   -10نحو عربي.   -9حضــارة عربية.   -8فنيات التعبير.  

 لغة أجنبية. -14عروض.  -13علوم إسالمية. 

 / السنة الثانية:2
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بالغة  -5منهجية البحث.    -4علم الداللة .  -3تاريخ الجزائر الحديث.   -2عربي.  صرف  -1

نحو  -10لغة أجنبية.   -9أدب عباس ي.   -8علم النفس الطفل.    -7صوتيات.    -6عربية.  

 أدب أندلس ي. -12تكنولوجيا اإلعالم.  -11عربي. 

 / السنة الثالثة:3

أدب أطفال.  -5مدارس لســـــــــانية.    -4النقد الحديث.  -3أصـــــــــول النحو.    -2نحو عربي.  -1

ــا   -10تعليميـــــة اللغـــــة.  -9أدب جزائري.  -8أدب حـــــديـــــث.  -7ترجمـــــة.  -6 تكنولوجيـــ

 علم النفس. -12لغة أجنبية.  -11اإلعالم. 

 / السنة الرابعة:4

تحليــــل  -5نحو عربي.  -4تعليميــــات النص األدبي.  -3نحو وظيفي.  -2نظريــــة األدب.  -1

معجميات.  -9أدب مقارن.  -8ثقافة شـعبية.    -7عاصـرة. مدارس نقدية م -6الخطاب.  

تشــــــــريع مدرســــــــ ي.  -13مســــــــرح مدرســــــــ ي.   -12مناهج تعليمية.   -11تعليمية اللغة.   -10

 آداب أجنبية. -14

 / السنة الخامسة:5

 -5ســـــــــــــيميولوجيا.   -4علم األســـــــــــــلوب.    -3تعليميات النص األدبي.   -2علم املصـــــــــــــطلح.  -1

 لسانيات النص. -6تشريع مدرس ي. 

ــاتـذة، جملـة من املعـارف  ــة العليـا لألســـــــــــ يتلقى الطـالـب/ األســـــــــــــتـاذ خالل مـدة تكوينـه بـاملـدرســـــــــــ

القاعدية واألســـــــــــاســـــــــــية والضـــــــــــرورية لكل طالب علم في العربية وآدابها، وعلوم اللغة العربية 

 عبارة عن اثني عشر علما مجموعة في قوله:

 قرٌض وإنشاءُ نحٌو بياٌن                               
ٌ
     وبعدها لغة

ٌ
 عروٌض ثم قافية

 بيــــاٌن                                         
ٌ
معــــاٍن مع محــــاضـــــــــــــرٍة     واالشـــــــــــــتقــــاق لهــــا اآلداب أســـــــــــــمــــاُء  خط

فهو يتدرج في عملية التلقي من املهم إلى األهم، ويجمع بين  ،(11، صـــــفحة  2005)الهاشـــــمي، 

الجــانــب النظري والجــانــب التطبيقي، لتتشـــــــــــــكــل لــديــه املهــارة في حــل الوضـــــــــــــعيــات املقــدمــة، 

واالهتمـام بطرق التوصـــــــــــــيـل والتقـديم والتركيز على طرق التحصـــــــــــــيـل لتكوين الكفـاءة املهنيـة 

قـــــدرة املعلم على القيـــــام بـــــاألدوار واملهـــــام  لـــــديـــــه؛ " وعليـــــه أن الكفـــــاءة املهنيـــــة للمعلم تعني

والواجبـــات التعليميـــة والتربويـــة املنوطـــة بـــه على الوجـــه األمثـــل وبشـــــــــــــكـــل متقن بحيـــث يمكن 
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، صـــــفحة 2016)التميمي، قياس هذه الكفاءة من خالل األداء الذي يظهر في ســـــلوكه املسي." 

81) 

ل سنوات تكوينه األولى بتشكيل قاعدة صلبة من املعارف واملعلومات حول يبدأ الطالب خال

تكون الظاهرة اللغوية واألدبية والنقدية أيضا، كالتعرف على مكونات الجملة العربية وكيفية  

بناء الكلمة وأوزانها، والتعرف على طرق التشكيل البالغي واألداء الكالمي وفق مقتضيات  

ات وتقنيات التعبير املختلفة  ويتعرف على العصور األدبية املعروفة  املقام أو السياق، وفني

وأهم نصوصها وأعالمها، وخالل عملية األخذ والطلب تبرز لديه أهم مالمح الحضارة العربية  

اإلسالمية ويطلع أيضا على العلوم اإلسالمية التي تشكل لديه الدعم املعنوي للتحصيل  

 والصبر على طلب العلم واملعرفة.

ينتقل الطالب من املستوى األول في املعرفة القاعدية إلى مستوى املعرفة االستكشافية  

ملكونات البناء التعليمي في اللغة واألدب والنقد، من خالل التعرف أكثر على مواضيع النحو  

العربي والبالغة والبيان وحال األدب والنقد في العصور الالحقة، كما تكون له ممارسة  

حليل ملكونات الخطاب والكالم من الجانب الصوتي والصرفي والتركيبي  ومدارسة وت

واملعجمي، كما تكون له جولة علمية ودراسة تأصيلية للنحو العربي والنقد واألدب في العصر  

الحديث وأهم القضايا املتداولة في هذا العصر أو ذاك، واالطالع أيضا على خصوصيات  

بحث عن املشترك اإلنساني وتوسيع دائرة االستفادة األدب الوطني والقومي والعاملي لل

 واإلفادة، وهذا لن يحصل إال بترجمة اآلداب العاملية والتحكم في اللغات األجنبية. 

هناك جانب مهم يكمل عملية التحصيل العلمي واملعرفي للطالب، وهو التحكم الجيد في  

رسة العليا لألساتذة واسع مناهج التعليم وطرق التدريس، وهو الجانب الذي توليه املد

العناية وبالغ االهتمام، كما تركز على طرق التوصيل وكيفيات التعامل مع أنماط املتعلمين  

وسلوكاتهم، وهذا ضمن مسار التوجيه واإلرشاد الذي تقتضيه مهنة ووظيفة التربية  

 والتعليم. 

ربصا وتدريبا ميدانيا في  : تفرض املدرسة العليا لألساتذة للطالب تالتربص والتدريب امليداني

املؤسسات التربوية املتواجدة في إقليم الوالية، تحت إشراف طاقم بيداغوجي وتربوي 

األستاذ أستاذ من املدرسة   –متكامل، يسهر على نجاح العملية التعليمية، يرافق الطالب 

ريبية، تنقسم  العليا لألساتذة، ويتلقي في املؤسسة التربوي أستاذا مكونا يرافقه طيلة سنة تد

 إلى ثالث مراحل:
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يالحظ األستاذ أو املعلم املتربص أهم خطوات تقديم الدرس  :مرحلة املالحظة -1

عند األستاذ املطبق، فيأخذ عنه أهم املهارات في تقديم الدرس واستهاللها وشرح 

معطيات النص الفكرية واللغوية والفنية البالغية وكيفية استثمار املكتسبات  

 واملعلومات في حل الوضعيات املقدمة. 

: يبدأ األستاذ املتربص في هذه املرحلة بتقديم بعض مرحلة التدريب املدمج -2

الدروس واألنشطة املبرمجة، تحت إشراف األستاذ املكون وبالتناوب مع أعضاء 

 الفوج من األساتذة املتربصين، تمهيدا للمرحلة املهمة في مساره التكويني. 

: يتفرغ األستاذ املتربص ملهمة التدريس طيلة اليوم وخالل ب املغلقمرحلة التدري -3

الفترة املبرمجة من هذه املرحلة، حيث يقوم بتدريس كافة حصص األستاذ 

املكون، الذي يتولى مهمة التقييم وتسجيل أهم املالحظات والنصائح لألستاذ 

 املتربص. 

 :خاتمة

 جملة من النتائج أهمها:يمكن لهذه الورقة العلمية أن تصل إلى 

 قيمة التربية والتعليم في مواجهة املشاريع االستعمارية االستيطانية التغريبية الغربية. -

جعل الدولة الجزائرية التربية والتعليم أولى اهتماماتها فترة االحتالل وما بعد االستقالل، وما زال  -

 إلى يوم الناس هذا.

الجزائر إلى عدة مراحل إصالحية فرضتها املتغيرات الحضارية خضعت املنظومة التعليمية في  -

 والشؤون الداخلية للبالد.

كان اللغة العربية وال تزال اللغة الوطنية األولى في البلد، تحظى باهتمام املسؤولين واملختصين  -

 والباحثين واملتعلمين والناس أجمعين. 

 تقديم علومها وفنونها وكل ما يتعلق بها.أقيمت للغة العربية وآدابها أقسام علمية مختصة في  -

اعتمد في الجزائر نظام املدارس العليا لألساتذة لتغطية العجز الحاصل في قطاع التربية  -

الوطنية، وتكوين أساتذة أكفاء يجيدون تقديم املعارف للمتعلمين ويحسنون فن التواص 

 والتعامل مع التالميذ.

 زغار نظاما تعليميا متميزا في تكوين األساتذة في مختلف تعتمد املدرسة العليا لألساتذة مسعود -

 فيه النوعية في التكوين واملتابعة البيداغوجية.      ىاألطوار التعليمية في الجزائر، تراع 
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 تعليم اللغة العربية بين الصناعة وامللكة
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عمار ثليجي األغواط جامعة  

 khalifam09@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 

 مستخلص البحث

عبر قنوات ال يحاط بوصفها وال  ليس كل رصف للعلوم ثم السعي بها من معلم إلى متعلم  

يحصر عديدها يدعى تعليما؛ إذ كل ركن من أركان هذه العملية إذا نحن أخذناه بمعزل عن  

غيره كان دون اسمه أو مساويا له أو فوقه، وهذه كلها اعتبارات ال يصلح بنا إغفالها عند إقامة  

 هذه العملية، فكلها ذات أثر تجعل عملية التعليم ناجعة فعالة.

علوم اللسان، ثم بلغتنا العربية، وجدنا عملية  جعلنا دائرة التعليم أضيَقوحصرناها في   ثم إذا

التعليم أشد تعقيدا، وأكثر تشعبا في أودية تكون ذات زرع وثمر ملن أثبت قدمه فيها، ثم  

خاضها من أولها إلى آخرها، أو تكون خالف ذلك عند من غابت عنه الرؤية العلمية، أو كانت 

 ر واضحة على األقل. غي

وأردت في هذه الورقة أن أشير إلى تداخل علوم اللغة العربية، وعلوم القرآن والحديث، وإلى أثر  

الحفظ، ويكتب الدوام    ؛ إذ بها وحدها يتمةبسيطالاألولى في حفظ الثانية وبقائها على وجه  

امللكة والصناعة، والغرض  واالستمرار، وأردت أن أشير إلى أن تعليم اللغة العربية يتأرجح بين  

من ذلك تسهيل هذه العلوم على طالبها، وقد اعتمدت منهج النظر في كتب السالفين، 

 وقد جعلت هذه الورقة فيما يلي:والتحليل ملا فيها من مقدمات ومبادئ ونهايات في هذا الفن،

 نشأت العلوم عند العرب.  مقدمة. ملخص.

 تداخل العربية وعلوم القرآن والحديث.

 تعليم اللغة العربية بين الصناعة وامللكة.

 خاتمة.

 

 الكلمات الرئيسية:  تعليم، اللغة العربية، الصناعة، امللكة،علوم اللسان. 
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والملكة الصناعة بين العربية اللغة تعليم 992 منصوري  عبدالجليل.د ,  
 

 املقدمة

األلسنة ليست شيئا قارا ال زوال له، بل هي كأصحابها تماما، يصيبها ما يصيبهم من ضعف ومرض 

هالك كثير من اللغات وعفاءها، كما يفسر ثبات بعضها ووهن، أو موت وانقراض، وهذا ما يفسر 

 .اآلخر في وجه نكبات اللغات ونوائبها

واللغة العربية لغة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ال يمكن إنكار سطوتها على األلسن وهيمنتها، 

 .ليس عند العرب وحدهم بل عند كل مهتم باللسانيات حديثا وقديما

واالستمرارية للغة من اللغات ال يأتي من فراغ، بل ال بد من بذل الجهود، وإقامة الدروس لتكون 

 .محافظة على نفسها أوال، ثم محافظة على أهلها ثانيا، فخلود اللغة هو خلود ألهلها ملن تأمل ذلك

الجيل عن الجيل  ال بد إذن من املحافظة على اللسان العربي، وال يكون ذلك إال بالتعليم الذي يورث

هذا اللسان كما يرث نفائس األشياء وأغالها، بل هذا اللسان العربي أغلى ش يء يضم عليه الالحق يديه 

 .إذا قام للفراق مع السابق

 :التعليمية 1 -1

م، فعل مضعف العين من عِلم 
ّ
التعليمية في شقها اللغوي مأخوذة من التعليم، وهو من الفعل عل

الش يء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو أعلى مراتب اإلدراك ثم ُضعفت عينه يعلم علما، أي أدرك 

م: نقل إليه إدراكا لم يكن يعلمه فمحا به عنه جهال
ّ
 .لالنتقال به من اللزوم إلى التعدي، ومعنى عل

وأما االصطالح، فيقصد بها تلك الطرائق الخاصة في تعليم املادة وما يصحب ذلك من نظريات 

 . تجاربوتطبيق و 

الفعل التعليمي إذن عمل بعيد عن العشوائية، يخضع للنظم املؤسسة واملدروسة جيدا، والتي من 

 .شأنها النهوض باملادة املدروسة، وتحقيق األهداف املرجوة منها لتصل إلى تعلم نافع ومفيد

 :تعليمية اللغة العربية 1-2

ة نظرتين مختلفتين؛ األولى نظرة تجعل اللغة إن معالجة اللغات تفرض علينا النظر إلى اللغة العربي

العربية كغيرها من اللغات اإلنسانية، ألنها ال تتعدى كونها لغة بشرية، والثانية نظرة تميز اللغة العربية 

عن غيرها، لتوفرها على عديد الصفات التي تفتقر إليها اللغات األخرى، هاتان النظرتان تجعالن عملية 

شيئا يتأرجح بين املعتاد وغير املعتاد، كما يجعل القائمين على هذه العملية  تعليم اللغة العربية
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مختلفين بين األخذ عن الغرب في تعليمهم للغات، واإلفادة من طرائقهم، وبين الرجوع إلى املوروث، 

 واالعتماد عليه كامل االعتماد في تعليم اللغة العربية للناشئة وللناطقين بغيرها.

 العلوم عند العربنشأة  -1

إن الناظر في تاريخ األمم السالفة والخالفة يدرك من أول نظرة أن للعلم دورا فاعال في ازدهارها 

ورقيها، وفي استقرارها وثبات أركانها على صفحات هذا التاريخ، كما يدرك أن تلك األمم قد تباينت 

 حظوظها في أخذها من العلوم والعناية بها.

أبعد الناس عن الصنائع، والّسبب في ذلك أّنهم أعرق في البدو ليتهم، فقد كانوا " أّما العرب في جاه

، وأهم الصنائع العلوم، إذ العلم صناعة العقل، ثم تصدر عنه i"وأبعد عن العمران الحضرّي 

 iiالصنائع األخرى، فهي ال تقوم أوال، ثم ال تتم بعد ذلك إال به.

ُبعد العرب عما ذكرنا إنما هو إعراقهم في البداوة وبعدهم عن ه( إلى أن  808وقد أشار ابن خلدون )

الحضارة، ولعل فيما ذكر شيئا من الصواب، واألصوب هو بعدهم عن االستقرار بجميع أنواعه، ذلك 

االستقرار الذي لم يعرفه العرب إال بعد ظهور اإلسالم، فصاروا يبدعون وينشئون العلوم، ويؤلفون 

 نون وهم في بواديهم نفسها التي كانت عائقا قبل ذلك على رأي ابن خلدون.الدواوين في مختلف الف

فاالستقرار املفقود عند العرب، املتوفر عند غيرهم من األمم املجاورة أو البعيدة كان السبب 

الرئيس في بعد العرب عن العلوم، ثم يأتي بعده ما ذكره ابن خلدون، وإال فكيف نفسر بعد عرب 

ية ( عن العلوم، وهم أهل عمران وحضارة وملك منذ فجر التاريخ، قال تعالى على الجنوب ) اليمان
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َّ
 ِبالذ

ٌ
َرف

ْ
ْيِه َعِظيٌم َهاِئٌل ُمَزخ

َ
ْجِلُس َعل

َ
َيْعِني: َسِريٌر ت

ٍد  اَل ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمَّ
َ
ِلِئ. ق

َّ
َجَواِهِر َوالَّل

ْ
َواِع ال

ْ
ن
َ
وِت vَوأ

ُ
َياق

ْ
اُه، َمْرُموٌل ِبال

َ
َحت

ْ
َهٍب َصف

َ
 ِمْن ذ

َ
ان

َ
َبْرَجِد. : ك َوالزَّ

 
َ
ُد ْبُن ِإْسَحاق اَل ُمَحمَّ

َ
 ِذَراًعا. َوق

َ
ْرَبُعون

َ
 ِذَراًعا، َوَعْرُضُه أ

َ
ون

ُ
َمان

َ
ُه ث

ُ
ول

ُ
ٍص viط صَّ

َ
َهٍب ُمف

َ
 ِمْن ذ

َ
ان

َ
: ك

ِؤ...
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
َبْرَجِد َوالل وِت َوالزَّ

ُ
َياق

ْ
 vii"ِبال
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، وهذه امللكة _ التي طول viiiخالف وهؤالء الذين أوتوا من متاع الدنيا ما ال يعلمه إال هللا هم عرب بال

عرشها ثمانون ذراعا، وعرضه أربعون ذراعا، وهو ما بين ذهب وياقوت وزبرجد وآللئ، وهو عرش لم 

لك الضخم، والحضارة غير املسبوقة، هما عربيان بال 
ُ
يعرف التاريخ مثيال له _ هي عربية كذلك، هذا املـ

 خالف.     

ْد  ﴿وفي قوله تعالى:        
َ
ق
َ
 ﴾ ل

ٌ
ِنِهْم آَية

َ
 ِلَسَبٍإ ِفي َمْسك

َ
ان

َ
و »مسكنهم« ، قال صاحب اللباب: " ixك

ىيحتمل أن يراد به املكان، وأن يراد به املصدر أي 
َ
ن
ْ
ك  x."ورجح بعضهم الثاني، السُّ

فمن أوتي من متاع الدنيا شيئا عظيما، ثم كان عرش ملكة من ملوكهم مثل الذي ذكر ابن كثير، ثم 

ضخمة، فهذا قد أعرق في الحضارة، وأوغل في التمدن، وابتعد كل البعد عن البداوة كانت سكناه آية 

ومظاهرها، إال أنه مع ذلك كله لم يؤثر عنه علم من علوم الدنيا، ومرجع ذلك إلى افتقار عرب الجنوب 

 إلى االستقرار كما أسلفنا.

ركات يسيرة ليست بش يء إذا ما وهذا ال يعني انقطاع العرب عن العلم بالكلية، وإنما كانت لهم مشا

قابلناها بجهود األمم األخرى من جهة، أو قابلناها بجهود العرب أنفسهم بعد ظهور اإلسالم 

 واستقرارهم الديني والسياس ي واالجتماعي...من جهة أخرى.

ومن العلوم التي شاركوا فيها الطب مثال مع طبيب العرب الحارث بن كلدة وابنه، وقد أخذا هذا 

، وعلى ضوء هذا تتبادر إلينا إمكانية توفر علوم أخرى عند xiم من مدرسة جنديسابور الفارسيةالعل

 العرب قد استفادوها من األمم املجاورة أسقطها التاريخ عمدا أو سهوا.

لكّن القفزة التي صنعها العرب في نشأة العلوم عندهم وازدهارها بعد ذلك كانت بظهور اإلسالم 

ذ وفر اإلسالم للعرب كل مقومات الحضارة، وكان على رأس ذلك كله تقديسه للعلم، باتفاق املؤرخين، إ

 ورفعه للعلماء عمن سواهم.

، وجعل علوم العرب كلها xiiوقد أسند عمر فروخ نشأة العلوم عند العرب إلى ما سماه بالنقل

ثم التعليق والتحقيق مأخوذة عن األمم األخرى عن طريق الترجمة إلى العربية، ثم النظر بعد ذلك فيها، 

 فاملشاركة.

لكن تبقى بعض العلوم التي ال يمكن التسليم كونها مأخوذة عن العجم، تلك العلوم التي لم تظهر 

إال بظهور اإلسالم، ولم يعرفها إال املسلمون منذ نشأتها وإلى يوم الناس هذا، والقصد هنا هو علوم 

 ينجر عنها، وعلوم النحو العربي.القرآن وما يتعلق بها، وعلوم الحديث وما 
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ه( أنها ال تنحصر، ومعانيه ال تستقص ى، وقد أورد منها 794)xiiiأما علوم القرآن، فقد ذكر الزركش ي 

 سبعة وأربعين نوعا، نذكر منها بعضا وهو:

ُزوِل.      
ُّ
 َسَبِب الن

ُ
ة
َ
ُل: َمْعِرف وَّ

َ ْ
 "_األ

اَسَباِت بَ        
َ
ن
ُ ْ
 امل

ُ
ة
َ
اِني: َمْعِرف

َّ
َياِت._الث

ْ
 اْل

َ
 ْين

َواِصِل.       
َ
ف
ْ
 ال

ُ
ة
َ
: َمْعِرف

ُ
اِلث

َّ
 _الث

اِئِر.       
َ
ظ
َّ
ُوُجوِه َوالن

ْ
 ال

ُ
ة
َ
اِبُع: َمْعِرف رَّ  _ال

اِبِه.       
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
ُم امل

ْ
اِمُس: ِعل

َ
خ
ْ
 xiv"_ال

 إلى أن قال:       

ِتِه َوَمَجاِزِه.      
َ
 َحِقيق

ُ
: َبَيان

َ
ْرَبُعون

َ ْ
 َواأل

ُ
اِلث

َّ
 "_الث

ْعِريِض.       
َّ
اَيِة َوالت

َ
ِكن

ْ
: ِفي ال

َ
ْرَبُعون

َ ْ
اِبُع َواأل رَّ  _ال

ى الكالم.       
َ
َساِم َمْعن

ْ
ق
َ
: ِفي أ

َ
ْرَبُعون

َ ْ
اِمُس َواأل

َ
خ
ْ
 _ال

ْرآِن.       
ُ
ق
ْ
َساِليِب ال

َ
ُر ِمْن أ َيسَّ

َ
ِر َما َيت

ْ
: ِفي ِذك

َ
ْرَبُعون

َ ْ
اِدُس َواأل  _السَّ

َدَواِت.       
َ ْ
ِة األ

َ
: ِفي َمْعِرف

َ
ْرَبُعون

َ ْ
اِبُع َواأل  xv"_السَّ

َهِذِه ه( فقد بلغ بها ثمانين نوعا إذ يقول بعد سرده لها كما فعل الزركش ي: " 911أما السيوطي )
َ
... ف

ْوًعا
َ
 ن
َ
ون

ُ
َمان

َ
ى  ث

َ
 َعل

ْ
َزاَدت

َ
ُه ِفي ِضْمِنَها ل

ُ
ْدَمْجت

َ
ْو نّوْعت ِباْعِتَباِر َما أ

َ
ْدَماِج َول ِ

ْ
ى َسِبيِل اإل

َ
ِة َعل

َ
ِثِمئ

َ
ال
َّ
اِلُب  الث

َ
َوغ

َواِع ِفيَها 
ْ
ن
َ ْ
 َهِذِه األ

ٌ
َرَدة

ْ
 ُمف

ُ
َصاِنيف

َ
ِثيٍر ِمْنَها. ت

َ
ى ك

َ
 َعل

ُ
ت

ْ
ف
َ
 xvi"َوق

ال يمكن بحال من األحوال أن تكون مأخوذة عن غير العرب، بل هي عربية فهذه العلوم املشار إليها، 

 محضة، هم من أنشأها، وهم من برعوا فيها، وهم كذلك من صنفوا فيها التصانيف املفردة العجيبة.

ه( 1338أّما علوم الحديث، فمنها علم األسانيد، وعلم الرجال... وقد بلغ بها السمعوني الجزائري )

، بسط القول في كل نوع منها، محاوال بذلك جمع ما كان منثورا قبله في كتب xviiوخمسين نوعااثنين 

 علوم الحديث واملصطلح.

وما ذكرناه عن علوم القرآن نذكره عن علوم الحديث كذلك، فهي علوم عربية خالصة، لم تعرف 

الحديث حتى ال يستكثر  قبل العرب، وال يمكن نقلها عن غيرهم، وإنما أشرنا إلى علوم القرآن وعلوم
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علينا الباحثون إنشاء العلوم، ولكي نتجاوز ما يردده الجم الغفير منهم حول كون العقل العربي بعيدا 

 عن خلق العلوم وإبداعها، قريبا من النقل واملحاكاة فقط.

أّما علوم اللغة العربية عامة _ وعلم النحو خاصة _، فالخالف في نشأتها قائم بين جماعة من 

 العلماء، بعضهم يرى أصالتها، وبعضهم اآلخر يرى فيها تقليدا ملن سبق.

، وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع أول من أسس العربيةوكان ه(: " 231قال ابن سالم الجمحي)

... وإنما قال ذلك حين اضطرب كالم العرب، فغلبت السليقّية، ولم xviiiأبو األسود الدؤليقياسها: 

اة الناس يلحنون، ووجوه الناس، فوضع باب الفاعل واملفعول به، واملضاف، تكن نحوية، فكان سر 

 xix"وحروف الرفع والنصب والجر والجزم.

ه( زعم غير ذلك إذ يقول: " 646وعلى رأي ابن سالم جماعة من أهل العلم، إال أن القفطي)

 
ّ
كرم هللا  -xxبى طالبعلّى بن أمن وضع النحو أمير املؤمنين  أّول الجمهور من أهل الرواية على أن

التي تذكر أن عليا _ رض ي هللا عنه _ لم يكن موعزا  xxii، وقد نقل القفطي بعض الرواياتxxi..."-وجهه

 ألبي األسود موجها، بل كان واضعا للعلم ابتداًء ومنشئا.

وسواء كان الواضع لهذا الفن عليا رض ي هللا عنه أو أبا األسود الدؤلي رحمه هللا، فكل واحد منهما 

أ في بيئة عربية خالصة, وتوفي فيها قبل أن يتأثر بحضارة أخرى, فمن أين لعلم النحو أن يكون غير نش 

عربي األصل والنشأة, ثم قد يأتينا من يزعم أن النحو العربي إنما وضعه العرب ثم ازدهر بعد ذلك 

في قاعدة التأثر بسبب اقتباس علماء النحو من الحضارات األخرى, وهذا الزعم باطل كذلك ألن األصل 

والتأثير أن يأخذ الضعيف من القوي, وال يخفى أن العرب إنما تقّووا باإلسالم, ومازالوا في قوة ورقي حتى 

القرنيين الرابع والخامس الهجريين, وفي هذه الفترة الزمنية كان النحو خاصة وعلوم العربية عامة قد 

رب من غيرهم ما به ُيطورون علومهم وهم أدنى بلغوا الغاية وانتهى فيهم أصحابهم, فكيف يأخذ الع

 منهم؟

ثم نشأت العلوم األخرى عند العرب كالكيمياء وعلوم الطبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا 

وحساب املثلثات وعلم االجتماع، باإلضافة إلى عدد ال يحص ى من االكتشافات واالختراعات الفردية في 

العلوم كان العرب هم من أسسها ووضع قواعدها وأحاط بجزئياتها , هذه xxiiiمختلف فروع العلوم

, تلك xxivوتفاصيلها كما ذكرت ذلك زغريد هونكه, إال أن الغرب استولوا عليها, ونسبوها إلى أنفسهم

العلوم قد سّمتها زغريد: هدايا العرب إلى الغرب, ثم أشارت إلى أن أكبر هدية قدمها العرب للغرب هي 

, xxvمي السليم القائم على املالحظة والتطبيق, والذي يتدرج من الجزئيات إلى الكلياتمنهج البحث العل
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ذلك املنهج الذي كانت تفتقر إليه علوم الشرق قبل علوم الغرب, وهو الذي خرج بالعلوم جميعها من 

 حيز التنظير الضيق إلى سعة التطبيق, ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين.

 وم القرآن والحديثتداخل علوم اللغة مع عل -2

إن عالقة العلوم بعضها ببعض قائمة ال ينكرها عاقل, تظهر واضحة جلية بين علمين إذا هما 

تجانسا وتشاكال, وتختفي بين آخرْين إذا هما تباعدا إال أنها تبقى قائمة, فالعالقة بين علم الحساب 

نحو خفية لتباعدهما ولكن يبقى وعلم الهندسة ظاهرة لتجانسهما, والعالقة بين علم الحساب وعلم ال

خيط رفيع بين العلوم جميعها, ولهذا نجد الرجل الواحد يجمع بين العلوم املختلفة في صدره, والتاريخ 

 مليء بالرجال الذين جمعوا بين الطب والشعر والنحو والصرف والفلك والحساب...

ة إليها عند ذكرنا لعلوم  القرآن تلك العالقة التي نتحدث عنها هي واضحة جدا إذا ما أردنا اإلشار 

والحديث مع علوم اللغة العربية, فإن علوم القرآن على جاللة مكانتها وعلوم الحديث كذلك ال تستغني 

، من أن  عن علوم اللسان العربي, قال الشافعي:"
ُ
َرآن نزل بلسان العربوإنما بدأت بما وصفت

ُ
 الق

م الكتاب أحد، جِهل َسَعة لسان العربال يعلم ِمن إيضاح ُجَمل عِ دون غيره: ألنه 
ْ
 وجوهه، ل

َ
، وكثرة

ها. و 
َ
هاوِجماَع معانيه، وتفرق

َ
 على من جِهل لسان

ْ
ت

َ
َبه التي دخل

ُّ
 عنه الش

ْ
ت

َ
, xxvi."من عِلمه انتف

فالشافعي يرى أن كالم العرب كاشف لكالم هللا عز وجل, موضح ملجمله, ال يستطيع جاهل به أن يقوم 

 وفهما واستيعابا, بل ال يستطيع الجاهل بكالم العرب أن يدفع عن نفسه بكالم هللا عز وجل قر 
ً
اءة

: وقال الزهري  xxvii."لجهلهم بالعربية:" عامة من تزندق بالعراق الشبه املهلكة, قال أيوب السختياني

 xxviii."لجهلهم بلغة العرب"إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن 

وإتقان كل هذه العلوم "( حيث يقول: 665شامة املقدس ي ) ومما يؤكد  كالَم الشافعي كالُم أبي

, من وجوهه وطرقه ومجازه ومجاري استعماله؛ متوقف على التبحر في معرفة علم اللسان العربي

 من  ضل كثير ممن جهله فزلوا في علم األصول والفروعولهذا 
ً
 من الزلل, وأخطؤوا فيها ضروبا

ً
أنواعا

، فإتقان علوم القرآن وعلوم الحديث وما يتعلق بهما من حالل وحرام راجع إلى xxixالخطأ والخطل."

إتقان علوم اللسان العربي، وقد أجمع علماء األصول على أّن من شروط املجتهد إتقان العربية 

 ه( في حديثه عن أركان االجتهاد: "  505وعلومها، قال الغّزالي )
َّ
 ال

ُ
ْرَبَعة

َ ْ
وُم األ

ُ
ُعل

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ف

َ
ُرق

ُ
 ط

ُ
ِتي ِبَها َيْعِرف

اِني: 
َّ
َماِن:... َوالث دَّ

َ
َماِن ُمق

ْ
ِعل

َ
َماِر، ف

ْ
اِب ااِلْسِتث

َ
ْهُم ِخط

َ
ُه ِبِه ف

َ
ُر ل َيسَّ

َ
ى َوْجٍه َيت

َ
ْحِو َعل

َّ
ِة َوالن

َ
غ
ُّ
 الل

ُ
ة
َ
َمْعِرف

َعَرِب 
ْ
ِة." ال

َّ
ن اِب َوالسُّ

َ
ِكت

ْ
 ال

َ
اِئَدة

َ
صُّ ف

ُ
ا َيخ

َ
ِم َما " ه(:  790وقال الشاطبي )، xxxَوَهذ

ْ
ِعل

ْ
ا ال

َ
ِن َهذ َعيُّ

َ
 ت
ُ
َوَبَيان

اِصِد ِمْن 
َ
ق
َ ْ
اِب امل

َ
َم ِفي ِكت دَّ

َ
ق
َ
ِهَم ت

َ
 َمْن ف

َّ
ْهِم ِإال

َ
ف
ْ
َهُمَها َحقَّ ال

ْ
 َيف

َ
ال
َ
؛ ف

ً
ة  َعَرِبيَّ

ْ
ت

َ
ان
َ
ا ك

َ
، َوِإذ

ٌ
ة  َعَرِبيَّ

َ
ِريَعة

َّ
نَّ الش

َ
أ
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ْهِم 
َ
ف
ْ
ِة َحقَّ ال َعَرِبيَّ

ْ
 ال

َ
ة
َ
غ
ُّ
اِن الل ُهَما ِسيَّ نَّ

َ
ْهِم ؛ أِل

َ
ا ِفي ف

ً
ِدئ

َ
ا ُمْبت

َ
َرْضن

َ
ا ف

َ
ِإذ

َ
ْعَجاِز، ف ِ

ْ
َمِط َما َعَدا ُوُجوَه اإل

َّ
 ِفي الن

 
ُ ْ
ِريَعِة َوامل

َّ
ْهِم الش

َ
 ِفي ف

ٌ
ط َوّسِ

َ
ُهَو ُمت

َ
ا؛ ف

ً
ط َوّسِ

َ
ْو ُمت

َ
ِريَعِة، أ

َّ
ْهِم الش

َ
ِدٌئ ِفي ف

َ
ُهَو ُمْبت

َ
ِة ف َعَرِبيَّ

ْ
 ال

ْ
غ
ُ
ْم َيْبل

َ
 ل
ُ
ط َوّسِ

َ
ت

هَ   الّنِ
َ
ْهُمُه ِفيَها َدَرَجة

َ
 ف

َ
ان

َ
ك
َ
ِريَعِة؛ ف

َّ
ِلَك ِفي الش

َ
ذ
َ
 ك

َ
ان

َ
ِة ك َعَرِبيَّ

ْ
اَيِة ِفي ال

َ
غ
ْ
ى َدَرَجِة ال

َ
َهى ِإل

َ
ت
ْ
ِإِن ان

َ
 اَيِة، ف

ً
ة ُحجَّ

 
ْ
غ
ُ
ْم َيْبل

َ
َمْن ل

َ
، ف

ً
ة  ُحجَّ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ِهُموا ال

َ
ِذيَن ف

َّ
َصَحاِء ال

ُ
ف
ْ
ْيِرِهْم ِمَن ال

َ
َحاَبِة َوغ ْهُم الصَّ

َ
 ف

َ
ان

َ
َما ك

َ
ْد ك

َ
ق
َ
َوُهْم؛ ف

ْ
أ
َ
ش

 
َ

، َوال
ً
ة ْم ُيَعدَّ ُحجَّ

َ
ْهُمُه ل

َ
ُصَر ف

َ
لُّ َمْن ق

ُ
ِصيِر َعْنُهْم، َوك

ْ
ق
َّ
َداِر الت

ْ
ِريَعِة ِبِمق

َّ
ْهِم الش

َ
َصُه ِمْن ف

َ
ق
َ
ُه ِفيَها  ن

ُ
ْول

َ
 ق

َ
ان

َ
ك

".
ً

ُبوال
ْ
  xxxiَمق

ُجورَ ﴿ : وفي قوله تعالى
ُ
وُهنَّ أ

ُ
آت
َ
ْم ِبِه ِمْنُهنَّ ف

ُ
ْعت

َ
ْمت

َ
َما اْست

َ
 ف

ً
ة
َ
ِريض

َ
هذه آية يقول الزجاج: " xxxii﴾ُهنَّ ف

ْم ، وذلك أّنهم ذهبوا إلى أّن قوله:     ﴿ قد غلط فيها قوم غلطا عظيما جدا لجهلهم باللغة
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 xxxiii﴾ من املتعة التي قد أجمع أهل الفقه أّنها حرام ."ِبِه ِمْنُهنَّ 

لوم الوحيين وعلوم اللغة العربية ال ينازع فيه أحد، إّن هذا التداخل العميق واالرتباط الوثيق بين ع

وكما أّن علوم القرآن والحديث محتاجة إلى علوم اللغة العربية، فإّن علوم اللغة العربية محتاجة 

كذلك إلى القرآن والحديث، إذ هي تستمد منهما ماّدتها التي تؤسس بها ظواهرها اللغوية، وتصدر منها 

اعدها، وباألخص علم النحو والصرف، فال يخلو كتاب من كتب النحو من أحكامها، وتضع عليها قو 

 عهد سيبويه وإلى يوم الناس هذا من قرآن أو حديث أو كالم العرب.

 تعليم اللغة العربية بين الصناعة وامللكة: -3

توقيفية هي عند طرحنا ملثل هذا اإلشكال يعود بنا املقام إلى الخالف الدائر قديما بين علماء اللغة: أ 

أم اسطالحية؟ وهل يمكننا الجمع بين املوقفين؟ فنقف موقفا وسطا يقول: إن اللغة منها ما هو 

توقيفي، ومنها ما هو اسطالحي، وقد رجح هذا املوقف جملة من العلماء، وثمرته في كونه أن اللغة 

 هو خالف ذلك.تكتسب بالتعليم، ويسهل اكتسابها على من هيئت فطرته لحملها، ويعسر على من 

وقد تفطن العرب قديما لهذا، فأقاموا الدروس لتعليم اللغة للناشئة ولغير العرب على حد سواء، 

وقد كانت بواديهم قبل ذلك املعلم الذي ال يسأم وال يسهو، منها يتخرج الناطق املثالي باللغة العربية، أو 

ب إليها الخلل لألسباب التي ليس في كتب القارئ، أو الكاتب، ثم استبدلوا بها أنفسهم بعد ذلك ملا د

 اللغة كتاب إال وأشار إليها جملة أو تفصيال.

وإن أول علم اعتني به علم النحو، وكان أول نشأته علما جامعا للنحو، والصرف، والبالغة، 

واملعجم...وملا نسميه اليوم: علوم اللغة، بما في ذلك علم العروض؛ إذ كانت ضرائر الشعر تدرس في 

 بواب النحو األخيرة إلى عهد قريب.أ



 وتعليمها  وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر 

1(1), (2021), 991-1003 999 

وال أريد في هذه الورقة الوجيزة أن أشير إلى ما يتعلق بتعليمية اللغة من مهارات استماع، وتحدث، 

وقراءة، وكتابة، وإلى ما يكون مختوما بالتقويم الدال على بلوغ األهداف املنشودة، وإنما أريد أن أشير 

هذا اللسان، ساعيا إلى إثارة نقاط قد تكون محل نزاع بيننا وبينهم،  إلى ما اعتنى به القدماء في تعليمهم

 وقد تكون محل وفاق، أتغيا بذلك خدمة هذه اللغة، وتيسير تعليمها.

 مثالية املعلم: 4-1

عند حديثنا عن أسالفنا وعلمائنا قد ال نشعر أننا بلغنا درجة الغلو _وقد تجاوزناها بمراحل_ في 

نشعر بذلك ونجعله غرضا وغاية، ولعل هذا ليس خاصا بنا وحدنا _نحن مدحهم وإطرائهم، وقد 

 العرب_ بل هو عند كل خلف يرى في سلفه ما نراه في سلفنا.

ثم إذا تحدثنا عن عالم منهم، وخذ من شئت مثاال لذلك، ولنجعل ذلك املثال الخليل بن أحمد، 

هو اآلية، وهو من بلغ في هذا الفن فإننا نخلع عليه كل صفات التعظيم، فهو ذو العقل الجبار، و 

،  xxxivالغاية، وهو كذا وكذا، ثم إذا عدنا إلى ترجمته وجدنا الفراء يقول: إنه كان ال يحسن باب النداء

 وهو باب يسير عند املبتدئين من النحاة.

بد ولو عدنا إلى العقل واإلنصاف قبل العودة إلى الترجمة لوجدنا أن الخليل، وغيره من العلماء ال 

 أن يعتريهم النقص ألنهم بشر كغيرهم من البشر.

فاملعلم املثالي غير موجود؛ ألن اإلحاطة باللغة ال تكون إلى لنبي معصوم كما قال الشافعي، ومع ذلك 

فقد أدرك األوائل من معلميهم أولئك ما لم يدرك املتأخرون من معلميهم هؤالء، وإن كان قياسا مع 

موافق من جهات أخرى، لعل أوضحها ما يشترك فيه املعلمان من الفارق من جهة، فإنه قياس 

 النقائص البشرية.

 املتعلم املثالي: 4-2

ما قيل آنفا عن املعلم يقال كذلك عن املتعلم، فال يمكن أن نجد عبر العصور كلها متعلما مثاليا 

يأخذ عن غير مثالي  يلتقط من معلمه كل ش يء، ولو لم يفوت شيئا _وهذا محال_ لكان غير مثالي؛ ألنه

كما سبق، وما قصة األصمعي والخليل بن أحمد إال شاهد على ذلك، فاألصمعي على جاللة قدره في 

علوم العربية، وتفرده في كثير من أبوابها، إال أنه طلب علم العروض فتعذر عليه وبعد عنه حتى يئس 

 xxxvالخليل منه. 



والملكة الصناعة بين العربية اللغة تعليم 1000 منصوري  عبدالجليل.د ,  

ي عملية التعليم، ال تقوم إال بهما، وقد كانت قديما وبدأت بذكر املعلم واملتعلم ألنهما أهم ركنين ف

عملية مثمرة، أنتجت لنا أجياال من العلماء األفذاذ، فما بالها اليوم تراجعت والركنان األهمان هما هما 

 لم يتغيرا إال شيئا يسيرا؟

فالتعليم صناعة والتعلم ملكة، وإنما تزدهر الصناعة بازدهار الدولة: سياسة واقتصادا 

قافة...كما تزدهر كل الصناعات األخرى، بل إن التعليم صناعة العقل، وهو أحوج إلى قوة الدولة وث

حتى تظهر قوته، وقد كان هذا األمر ظاهرا أيام الدولة األموية، والدولة العباسية، فقد نشأ في هاتين 

جدهم أو نواديهم، الدولتين علم العربية وازدهر، ولم يكن قبل ذلك له ذكر في مجالس الناس أو مسا

وتجمع كتب التاريخ أن هاتين الدولتين أقوى دول اإلسالم وأزهاها، ولذلك برز العلماء وانتشروا في 

األمصار يتحملون علم العربية تعلما، ثم يحملونه إلى غيرهم تعليما وبذال، وإحصاء أسمائهم ال يمكن 

جزم أنه دون عددهم الحقيقي، وفي هذا داللة اإلحاطة به، وأما ما هو في كتب التراجم والطبقات، فأنا أ

على أن صناعة التعليم تقوى وتضعف، ويقبل عليها الَصنَعة ويدبرون، وذلك بقوة الدولة وضعفها، 

 وإقبالها وإدبارها.

وليس هذا السبب الوحيد، وإنما هو أظهر األسباب وأوضحها، وهناك أسباب أخرى تجعل من 

 عف، ال تكفي مساحة البحث لذكرها وتعدادها.التعليم يتأرجح بين القوة والض

وأما ملكة التعلم فمنها فطري ومنها مكتسب، والفطري ال يعني أنه انقض ى مع العرب األقحاح 

ص، فقد يفطر العربي على لغته ولو ولد بين األعاجم ونشأ فيهم، كما يفطر غير العربي على لغته 
ّ
الخل

 كذلك.

ي أن يصقل ملكته ويهيئها للتعلم بالنظر في النصوص وأما اكتساب امللكة فيمكن لكل عرب

الفصيحة البليغة كالقرآن والحديث وشعر العرب ونثرها، وهذا أهم أسباب صقل امللكة في أيامنا هذه 

 وعند املتقدمين.

 لخاتمةا

إن تعليم اللغة العربية من أعظم األسباب التي تحفظ القرآن والحديث، وإن هللا ملا قض ى بحفظ 

الذكر قض ى كذلك بحفظ هذا اللسان العربي، ولقد بذل أسالفنا قديما جهودا جبارة في حفظ هذا 

 .اللسان بتعلمه أوال، ثم بتعليمه للناشئة ولغير العرب ثانيا

وقد مّر تعليم اللغة عندهم بمراحل متفاوتة، فأحيانا يجعلون من اللغة العربية مهيمنة على كل 

 .تابعة لدروس أخرى الدروس، وأحيانا يجعلونها 
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 :ويمكن حصر نتائج هذا البحث في النقاط اآلتية

 .أوال: إن العرب وضعوا كثيرا من العلوم الخاصة بهم، لم يسبقهم إليها أحد من الناس

ثانيا: اختص العرب بعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللسان العربي، لم يتأثروا عند وضعهم 

 .هذه العلوم بأحد

 .بين هذه العلوم التي سبق ذكرها رباطا وثيقا ال يحل وال يضعفثالثا: إن 

 .رابعا: إن حفظ اللغة العربية أعظم سبب لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

خامسا: علينا أن ننظر إلى تعليم اللغة العربية على أنه صناعة كغيره من الصناعات األخرى، تحتاج 

 .اًء.إلى مهرة يتقنونها تحمال وأد
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 مستخلص البحث

البرامج الدراسية في كليات والية تامل نادو الهندية  وجامعاتها تلعب دورا بارزا في تنمية التربية 

ث استخدام الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة في عملية التدريس, للطالب واملجتمع، من حي

ونتيجة لهذه التغيرات والتقلبات، وجدنا الجامعات واملدارس في والية تامل نادو الهندية أنها أحرزت 

فقد حظيت إنجازات متميزة  تطورها التربوي والثقافي، من خالل املواد الدراسية وبرامجها الحديثة. 

لعربية في والية تامل نادو الهندية بكل تقدير وتقديس إذا أنها لغة القرآن والحديث والعبادات اللغة ا

 ترددها السنتهم صباحا ومساء.

فإن هذه الدراسة تركز على تقييم دور ثالثة املعاهد العليا في الدراسات العربية في تامل نادو في 

 تطوير اللغة العربية وهي كما يلي:

 ي بالكلية الجديدة بشنائي.. القسم العرب1

 . القسم العربي بجامعة مدراس )أي قسم اللغات العربية والفارسية واألردوية( بشنائي.2

 . القسم العربي بكلية جمال محمد بترشنافلي.3

املذكورة فما زالت تفقد أن تحرز  وأما بالنسبة لتدريس اللغة العربية في الكليات والجامعات

ومن ناحية أخرى، إن اللغة العربية لم  .من خالل تدريس مادة اللغة العربيةاإلنجازات املستهدفة 

تتطور إلى أن تصدر مجلة ما أو جريدة ما أو أقل منها من قبل قسم اللغة العربية في تاريخ الجامعات 

في والية تامل نادو الهندية منذ خمسين سنة املاضية، ألن واقع تدريس اللغة العربية في هذه  

د، مازال يعتمد على املحاضرة والتلقين والشرح النظري واألسئلة الشفهية وبعض العروض املعاه

العلمية، من حيث نسميها الطريقة التقليدية، بينما اللغات األخرى تدرس باستخدام وسائل 

mailto:arabic.zubair@gmail.com
mailto:ahamedzubair@thenewcollege.edu.in
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 املقدمة

قرآن ووصيته القرآن الذي مألت قلبه من جاللك الصالة والسالم على من كان خلقه ال

 وعينه من جمالك فأصبح مؤيدا منصورا القائل: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". 

فإن هذه الدراسة تركز على تقييم دور ثالثة املعاهد العليا في الدراسات العربية في تامل 

 نادو في تطوير اللغة العربية وهي كما يلي:

 بالكلية الجديدة بشنائي. . القسم العربي1

 . القسم العربي بجامعة مدراس )أي قسم اللغات العربية والفارسية واألردوية( بشنائي.2

 . القسم العربي بكلية جمال محمد بترشنافلي.3

 
 

 :الهندية اللغة العربية في والية تامل نادو

للغة العربية وآدابها اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة محمد صلى هللا عليه وسلم. إن ا

هذه الوالية منذ القرون الغابرة حتى يومنا هذا  ظلت وما زالت محط اهتمام املسلمين من

في والية تامل  وإنها لم تكن من اللغات األجنبية عندهم أو الغربية عليهم، وإن دراستها تجري 

امعات نادو منذ أقدم العصور وهو أمر يشهد به عدد ال يحص ى به من الكليات والج

الرسمية في سائر أنحاء الوالية. وإن لوالية تامل نادو إسهامات جليلة في الدراسات العربية 

صيانة ونشرا وتأليفا.قد نالت اللغة العربية مكانة مرموقة بين شقيقاته من اللغات العاملية. 

اللغة العربية مع شرفها الديني الذي يجعلها عزيزة على املسلمين للحضارة العربية 

التعليمية الحديثة والتقنيات، عن طريق مناهج التدريسية املختلفة. وأما الطريقة التقليدية كما 

إليها التربويون فأنها ال تساعد الطالب على حصولهم على تنمية التحصيل الدراس ي واالتجاه  أشار

نحو مادة اللغة العربية. ولقد عرفت من ذلك كله، أن السبب الوحيد لهذا الجمود على تطور اللغة 

ة عن العربية وهو كاآلتي: عدم االهتمام باختيار مناهج التدريسية الفاعلية املناسبة، والغفل

استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة، وعدم توفير املعلمين املحاضرين املتدربين 

 .املتخبرين بالتدريس
 

 الكلمات الرئيسية: تدريب املعلم ، املعاهد العليا  ،  والية تامل نادو ، اللغة العربية  ،  طرق تدريس 
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واإلسالمية. إن العالقات الوثيقة التي كانت تربط هذه الوالية بالبالد العربية وطنا وشعبا ال 

تزال تقوى يوما فيوما في شتى املجاالت السياسية واإلقتصادية والصناعية. وفي هذه 

 الظروف إن لدراسة اللغة العربية دورا هاما  في تمكين وتحصين هذه العالقات.

إحدى الواليات الشهيرة الواقعة في جنوب الهند. لقد لعبت املعاهد  والية تامل نادو هي

 وعظيما في نشر اللغة العربية و االهتمام  في هذه 
ً
 هاما

ً
العليا في العصر الحديث دورا

 الوالية. هذه معاهد اللغة العربية البارزة التي أسست للمقاصد اآلتية:

توفير التسهيالت الالزمة لتدرسها باللغة نشر علوم القرآن والحديث والفقه والعقائد ب -1

 العربية

 ترويج اللغة العربية الفصحى بين أبناء البالد وغيرها  -2

تدعيم الطلبة العربية بالثقافة اإلسالمية من حيث التاريخ السياس ي واإلقتصادي  -3

 والثقافي.
 

 املعاهد العليا في والية تامل نادو:

 :القسم العربي بجامعة مدراس ( 1

أسست جامعة مدراس قبل قرن ونصف وهذه شهيرة في العالم بسبب نظامها  

العلمي ولدراساتها في اآلداب والعلوم.تحتوي الجامعة على أقسام عديدة من البكالوريس إلى 

تقدم جامعة  م.1221مستوى الدكتوراة.بدأت الجامعة قسما للغة العربية وآدابها عام 

 غة العربية وآدابها ويم فل ودرحة الدكتوراة .مدراس بدراسات املاجستير في الل

 :القسم العربي بالكلية الجديدة ( 2

 هاما في تطوير وتنمية و انتشار اللغة العربية . 
ً
وفي هذه األيام تلعب الكليات العصرية دورا

وأبرزها "الكلية الجديدة" بتشنائي وهي أقدم كليات املسلمين بوالية تامل نادو. فهي تقوم 

فرص نيل الشهادة للطلبة بمستوى درجة البكالوريوس واملاجستير في اللغة العربية  بتهيأة

وآدابها فضال عن املاجستير في الفلسفة )يم،فل( و الدكتوراة. املجلس اإلداري  للكلية 

الجديدة يستثني طالب اللغة العربية الذين يدرسون اللغة العربية كمادة الرئيسية من 

ة تسجيعا للطلبة و لنشر لغة القرآن. وهذه الكلية ملحقة "بجامعة رسوم الدخول و الدراس
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 (.أسست الجمعية التعليمية للمسلمين بجنوب الهند University of Madrasمدراس")

(Muslim Educational Association of South India ) الكلية الجديدة في مدينة تشنائي في

 Part Iون اللغة العربية كمادة اللغة االولى)م. و يبلغ عدد الطالب الذين يدرس1291عام 

Language طالبا ) أي يبلغ عدد الذين يدرسون في الكلية  197( في الكلية الجديدة

 في الكلية املسائية(.أما قسم اللغة العربية فهي أكبر  077طالبا و  397الصباحية 
ً
طالبا

 ربعة أساتذة للكلية املسائية.أقسام هذه الكلية مع ثالثة عشر أساتذة للكلية الصباحية وأ

 :القسم العربي بكلية "جمال محمد" بترشنافلي ( 3

(  توفر Bharathidasanكلية "جمال محمد" بترشنافلي وهي ملحقة بجامعة بهارتي داسن)

فرص تعلم اللغة العربية للطلبة من بكالوريوس إلى درجة الدكتوراة وأكثر من ثالثمأة 

 (.Part I Languageكمادة اللغة االولى) طالب يدرسون اللغة العربية
 

 اللغة العربية في والية تامل نادو: عليمت

إن اللغة العربية في مجال التعليم ما زالت جديدة في والية تامل نادو قياسا إلى اللغات 

األخرى، سواء أكانت في مرحلتها األساسية أو الثانوية أو العليا. وبالنظر في تاريخ تعليم اللغة 

عربية في والية تامل نادو، فقد بدأ تعليمها عبر املدخل االتصالي في املرحلة اإلبتدائية قبل ال

 .استقالل الهند

 ويهدف تعليم اللغة العربية وتعليمها في املعاهد إلى أهداف عامة وخاصة كما يأتي

 األهداف العامة:

ب املهارات اللغوية إن هدف تعليم اللغة العربية وتعلمها هو تمكين الدراسين من اكتسا

األربع من االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وممارستها حسب املحاور واملواقف املعينة 

وتزويدهم بالثروات اللغوية والقواعد النحوية والصرفية واملحفوظات املختارة وتنمية 

ألخالق قدراتهم على استعمال اللغة استعماال صحيحا وتكوين شخصيتهم بالقيم النبيلة وا

 الفاضلة.

 األهداف الخاصة:

 إن هدف تعليم اللغة العربية وتعلمها يرمي إلى تمكين الدراسين من:
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 . االستماع إلى النشرات مع فهمها والتحدث عنها.1

 . الكالم بفصاحة في املواقف املعينة.2

 . قراءة مختلف املواد مع فهمها.3

 نها.. الكتابة مختلف أنواعها وأغراضها مع فهم مضمو 0

 . حفظ املنتخبات من املحفوظات واألوزان الصرفية األساسية وتسميعها.9

 . اإلحاطة بقواعد اللغة العربية األساسية مع القدرة على استخدامها وظيفيا.6

وبالنسبة إلى تعلم اللغة العربية، سيكتسب الطلبة املهارات األساسية األربع، وفروع اللغة، 

عليم اللغة العربية لتحقيق غاية مهمة، عبر تفاعل الطلبة مع وعناصرها التي رسمها منهج ت

 الخبرات واألنشطة اللغوية، وهو تعديل السلوك اللغوي.

أن تعلم اللغات مثل العربية عملية مقصورة على االستماع واملحاكاة والترديد واالستخدام 

أو كفاءة  والتعزيز لالستخدام السليم: وذلك ألن للغة مظهرين أحدهما قدرة باطنة

(competence من حيث تحسه األذن وينطقه الفم وهو الكالم واآلخر األداء الذي تمارسه )

 اليد فيها يعرف بالخط والكتابة.

 األسباب الرئسية التي حملت على اختيار تعلم اللغة العربية بين طالب تامل نادو:

 لحياة:بأن اللغة اتجاه الطلبة نحو تعلم اللغة العربية:اللغة العربية مهمة في ا

العربية مهمة في الحياة يمكن القول اغلب الطلبة لديهم آراء نحو اللغة العربية وأنه 

 ال بد من تعلمها النها لغة تتعلق بالقرآن الكريم.

  الحاجة إلى التمكن من اللغة العربية:بأن التمكن من اللغة العربية يكون حاجة

تعلم اللغة العربية مهمة، فال بد أن ماسة. وقد يكون ذلك ألن الطلبة يرون بأن 

 يتمكنوا منها نتيجة من التعلم.

  الحصول على فوائد كثيرة من تعلم اللغة العربية:الطالب يحصلون على فوائد كثيرة

من تعلم اللغة العربية. الطالب يهتمون بتعلم اللغة العربية ويشعرون الحاجة إلى 

 لعربية له فوائد كثيرة.التمكن منها ألنهم يدركون أن تعلم اللغة ا
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  حب التحدث باللغة العربية:يحبون التحدث باللغة العربية، وبذلك يثبت رغبة

 الطلبة في ممارسة اللغة العربية.

 طرق تدريس اللغة العربية في املعاهد العليا:

املنهج في معانه االصطالحي وهو مجموعة الركائز واألسس املهمة التي توضح مسلك الفرد 

تمع لتحقيق اآلثار التي يصب عليها كل منهم. ويقابله في اللغات  األجنبية أو ما يماثلها أو املج

Curriculum  فإن أفضل ما يعرف به منهاج التعلم: هو الطريق الذي يسلكه املعلم واملتعلم

أو املضمار الذي يجريان فيه بغية الوصول إلى األهداف املنشودة. وفي الحقيقة، نحن 

مة "منهج" حيث تعطي منعى محددا ومقيدا. رغم أنها تعطي معنى مستقال نقصد هنا بكل

غير مقيد من حيث املقررات الدراسية. وهي بمعنى الطريق الواضح للتدريس حيث نقول 

ويعد التعليم  Teaching Methodology"املنهج التدريس ي" ويقابله في اللغة األجنبية 

 .*دان العالم املتقدمة والناميةالجامعي الركيزة األساسية ألي بلد من بل

يعني تدريسها من حيث حاجتها املاسة. أذكر  تدريس اللغة العربية من حيث وظائفها:

أقوال الدكتور جودت الركابي فكتابه املشهور "طرق تدريس اللغة العربية" إنه يقول: "اللغة 

وأخيلة، كما هي أداة يعبر بها اإلنسان عما يجيش في داخله من مشاعر وأحاسيس وأفكار 

أكبر وسيلة للربط بين إنسان وإنسان، وإن هذه األداة هي التي تعمم الثقافة والحضارة بين 

أفراد األمة وتنقلها من األجداد إلى األحفاد وتحافظ على التراث األمم وينقل العلم واملعرفة 

من من شخص إلى آخر ومن جيل إلى جيل" وهذا الهذف يحصل بتدريس اللغة العربية 

 .†حيث وظائفها

(: وهو األمر املهم عند تدريس اللغات ال سيما اللغة العربية. Language labمختبر اللغة )

هذه كلها ال بد أن تكون  :اآلالت السمعية والبصرية مثل التلفزيون والحاسوب وما إلى ذلك

 في قسم اللغة العربية فال حاجة إلى أن نكلف إلى حل املشاكلة.

                                                
* Majalla Al-Aasima, University College-Kerala, India, December 2013, pp:116. 
† Majalla Kerala,Kerala,India,2011,pp:65 
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على الحاسوب وإدخال مواد أخرى في املقرر الدراس ي التي ستؤهلهم للحصول تدريب الطلبة 

 على العمل.

كان هناك في تعليم اللغة العربية مناهج تتماثل املناهج التدريسية التي ما زالت موجودة في 

ثالثة املعاهد العليا سائر األقسام األكديمية.وأما أقسام اللغة العربية فتحتوي اآلن على 

هج التدريس أو طرق التدريس، حسب ما يمتلك الوسائل التعليمية وأجهزتها. وفي بعض منا

الحقيقة إن الطالب يدركون اإلملام واملهارات من خالل التدريس التأثيري، وذلك يتوقف 

على طرق التدريس وتوجيهات األساتذة واجتهاد الطالب ورغبتهم واكتسابهم. ومن املناهج 

ام اللغة العربية، نذكرها على سبيل املثال: املحاضرة في الفصل، التدريسية الجارية في أقس

ودرس مفروض على الطالب، وتقديم فردي، وندوات وورش العمل، والقراءة املباشرة 

واستخدام املكتبات، والعمل املشروعي بالدراسة امليدانية، واملحاضرة أو الندوات تعقد 

 ية أو الرحلة العلمية.بالضيوف الكرام املدعوين، والدراسة امليدان

وأما هذه املناهج التدريسية أو طرق التدريس في هذه األقسام فتجري على الطريقة 

ون منذ سنوات طويلة و هناك بعض التغييرات في طرق التقليدية التي يتبعها املعلم

التدريس أيضا.فتمتلك إلى اآلن املناهج التدريسية التقليدية رغم أن هناك تسهيالت متوفرة 

من حيث وسائل التقنية الحديث في ميدان التدريس والتعلم؟ ويمكن لنا اإلشارة إلى بعض 

عربية في هذه املعاهد العليا وعلى سبيل املناهج التدريسية التي توجد في تدريس اللغة ال

 املثال:

وهي الطريقة السائدة في هذه املعاهد وتعتمد على الشرح النظرى :الطريقة التقليدية

 .واألسئلة الشفهية. وبعض العروض العلمية وعرض لبعض الوسائل التعليمية

 وأما التدريس بهذه الطريقة أو املناهج يمر بثالث مراحل كاآلتي

مهما التعلم، وهو يمثل املحور األساس ي للتعلم املرتكز على املشكلة، ومن خاللها يقدم أوال: 

املدرس املحاضر موقفا للطالب يتضمن مشكلة يكون لها أكثر من طريقة للحل، مما يحثهم 

على صناعة القرارت وكذلك يشجع الطالب على استخدام أساليبهم البحثية الخاصة وعلى 

 .في هذه املرحلة يحاور الطالب أن يبحثوا عن طريقة للحل وعلىاملناقشة والحوار. و



 المؤتمرالدوليعناللغةالعربيةوآدابهاوتعليمها

1 (1), (2021), 1004-1016 1011 

ثانيا: املجموعات املتاونة، ويقسم الطالب فيها إلى مجموعات تضم اثنين أو أكثر، ويعمل 

أفراد كل مجموعة على التخطيط لحل املشكلة وتنفيذ هذا الحل. ويكون دور املدرس 

التفكير والتأمل فيما وصلوا إليه وال  املحاضر املوجه لبعض املجموعات، وذلك بإعادة

يمارس دور موزع املعرفة أو دور الحكم على أفكارهم. وفي الحقيقة أن هذه املرحلة تساعد 

الطالب على معرفة املسؤولية الجماعية وتحثهم على اإليثار وتعلمهم واالجتهاد في الحياة 

 االجتماعية

ل مجموعة حلولهم على الفصل، واألساليب ثالثا: املشاركة، في هذه املرحلة يعرض طالب ك

التي استخدموها للوصول لتلك الحلول، وتدور املناقشات بينهم لتعميق فهمهم لكل من 

 الحلول، واألساليب املستخدمة في الوصول لحل تلك املشكالت.

  استخدام الحاسوب  :

استخدام الحاسوب  أن معلمي املعاهد العليا لهم دور فعال في تنشئة بيئة صالحة في تطوير

 وتكنولوجيا املعلومات وتوفيرها للجيل املستقبل في تعلم اللغة العربية.

ويعّد الحاسوب من الركائز األساسية التي تؤلد االبداع التقني املعاصر. وهو الوسيلة 

األوسع انتشارا. واألكثر تأثيرا إنه أبو الوسائل التعلمية بال منازع عند العلماء فقد أصبح 

سوب موضع اهتمام وعناية القادة التربويين واملعلمين. وبدأ اإلهتمام باستخدام الحا

الحاسوب في مجال تعليم اللغة العربية في السبعينيات من القرن العشرين. وقد نشأت 

 فكرة االستعانه بالحاسوب في تعليم اللغة عن طريق الربط بين أمرين مختلفين هما:

 الحاجات التعلمية )أ( 

 ائل التقنيةوس )ب( 

إن معلمي اللغة العربية ال بد أن يكون لديهم الخليفة األساسية عن الحاسوب والتعامل 

 معه.

البرامج  1البرامج الحاسوبية املستخدمة في تدريس اللغة العربية تنقسم إلى قسمين. ومنها: 

كن العامة: ثمة برامج حاسوبية عديدة غير مقصود بها أصال تدريس اللغة العربية. يم

للمعلم اسخدامها في تدريس اللغة العربية إذا رآها مالئمة في تعليم أو تدريب جانب من 
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. وهو Windows XPجوانب املنهج الدراس ي بين يديه. فلنأخذ النسخة العربية لبرنامج 

برنامج من النرنامج التشغيلية للحواسب وليس له أي عالقة ظاهرة بتعليم اللغة العربية. 

املعلم بتحميله في حواسب املعهد أو في حواسب الطالب الشخصية ولكن إذا قام 

واستخدمه الطالب ملدة أسبوع على األقل سيتعرفون بجميع األلفاظ واملصطلحات 

 Powerاملستخدمة في األعمال الحاسوبية. ومنها برامج التقديم الشعبية مثل باور بويينت )

point( وموفي ميكار )Movie maker برامج الخاصة لتدريس اللغة العربية بما ال 2( وغيرها

فيها البرامج الشبكية من هذا النوع، وهناك مئات من البرامج في هذا القسم والتي تقوم 

بتسويقها شركات عاملة في هذا املجال وتستهدف بها طالب اللغة العربية والباحثين فيها. 

غة العربية أو على مهارة ومن هذه البرامج ما تركز على جانب خاص من جوانب دراسة الل

من مهارتها وأخرى تعالج جميع الجوانب املتعلقة باكتسات املهارات املختلفة في اللغة. وفي 

منظور عام، إن البحوث املعاصرة في مجال الحواسب تسعى إلحداث األشياء في صورة 

صورة  ( فهذه محاولة إلحداث األشياء على الشاشة بأشبهVirtual reality"شبه حقيقة" )

بما هي في العالم الحقيقي. فحينما تنطبق نتائج هذه البحوث في مجال تعليم اللغات 

األجنبية يستطيع الطالب أن يتكلموا باألشخاص الذين يظهرون على الشاشة ويعيشوا 

 .‡معهم في بيئة اللغة التي يدرسونها في صورة طبيعية

  تدريب املعلم:

ية من والية تامل نادو مهتمون بمهارتي القراءة والكتابة، من املالحظ أن متعلمي اللغة العرب

وذلك عند اختيارهم للمناهج املباشرة وقد يرجع ذلك إلى ميل هؤالء الدارسين إلى فهم 

مضمون الدرس واستيعابه للشعور باإلنجاز، فالدرس يستوعب جيدا إذا روجع بعد 

ة. وإذا واجه الدارسون صعوبة في على مهارة القراء –هنا  –املحاضرة حيث يعول الدارسون 

فهم محتوى الدرس، فإنهم يناقشون ما غمض مستخدمين اللغة األم. ومن هنا يتضاءل 

 اهتمام هؤالء الدارسين بمهارة املحادثة.

                                                
‡ Majalla Al-Aasima, University College-Kerala, India, December 2012, pp: 04-05. 
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وأما بالنسبة ملهارة الكتابة، فقد احتلت املرتبة الثانية بعد القراءة: لكونها وسيلة للتعبير في 

توقع أن يهتم الدارسون بها اهتماما كبيرا، فمن يجيد الفهم وال االمتحان. إذن، من امل

يستطيع التعبير عن املفهوم ال يحقق إنجازا جيدا في املادة. وهذا األمر معقول حقيقة لكون 

عّول على املهارات اللغوية كلها، 
ُ
التقويم األكاديمي للمتعلم معتمدا على االمتحانات التي ال ت

أنه ليس في حاجة ماسة إلى املهارات اللغوية التي ال صلة لها مباشر فأصبح في ظن املتعلم 

 بإنجازه في التعلم.

وتأسيسا على ما تقدم، فإن اختيار الدارس ملناهج التعلم واستخدامه إياها يتساوق مع 

أهدافه من التعلم. فالدارس الجيد يكون على وعي بأهدافه التعليمية، وملما بمتطلبات 

في والبة تامل نادو، ويقوده ذلك إلى تبني املناهج املناسبة، والتعويل على املعاهد العليا 

 املهارات اللغوية التي تعينة على بلوغ أهدافه.

املجال لتقديم حلول لظاهرة عدم اهتمام الدارسين باملهارات  –اآلن  –ونفسح ألنفسنا 

طالبه على االهتمام اللغوية عند تعلم اللغة العربية. ومن هذه الحلول أن يحث املعلم 

باملهارات اللغوية عن طريق تبني طريقة تدريس فاعلة تتوخي ممارسة اللغة في الفصل 

 واستعمالها خارج الفصل أيضا.

أهمية التدريب في نفوس املعلمين كافة الذين يحملون أمانة بناء عقول أبناء األمة 

ين: علميين وإداريين، بحيث وشخصياتها، وأعني بهم املعلمين: القدامي والجدد، واملسؤول

يكون إيمانهم باألثر اإليجابي للتدريب الفعال دافعا قويا يجعلهم يسعون إليه سعيا، 

 ويقبلون عليه بدافع ذاتي، وبعقول متفتحة.

ما يتمتع به التدريب املنظم من أثر فعال لتوفين معلم العربية للناطقين بغيرها الجيد، 

هو األمر الذي تعانية الساحة، فتدريب املعلم على األداء  القادر على أداء مهمته باقتدار

 عن أهمية درجة التأهيل. –إن لم تكن تزيد  –الفعال يصل إلى درجة من األهمية ال تقل 

مفهوم التدريب:للتدريب تعريفات كثيرة تعبر عن مفهوم واحد ويمكن أن نذكر تعريفا 

هدف إلى إحداث تغييرات في الفرد واحدا يقول بأن التدريب عبارة عن: "نشاط مخطط ي
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والجماعة التي ندربها، تتناول معلوماتهم، وأداءهم، وسلوكهم، واتجاهاتهم، مما يجعلهم 

 .§الئقين لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية"

ال بد من إجراء عدة دراسات يتم في ضوء نتائجها تحديد املالمح الضرورية لتصميم 

يتعلق بحاجة املؤسسة التعليمية، وحاجة املجتمع، وبعضها الطرف، بعض هذه الدراسات 

 .اآلخر يتعلق بواقع املتدربين أنفسهم، وذلك من حيث نؤهالتهم، واتجاهاتهم، وحاجاتهم

 يعتمد التدريب على بعض أهم أساليب كما يأتي:

و أسلوب املحاضرات، وفيه تتاح الفرصة للمتدربين باالستماع إلى رأى خبير في املجال، وه

 .أسلوب له فوائده، حيث يستطيع عدد كبير من املتدربين االستفادة منه

أسلوب الندوات، وهو أسلوب فعال، حيث يجتمع عدد من املدرسين ملناقشة فكرة معينة، 

 .يتم أثناء مناقشتها عرض التصوات املختلفة للخبراء واملدربين على السواء

م يجمع العديد من العاملين في مجال واحد، حضور املؤتمرات والندوات، املؤتمر اجتماع عا

وفيه يتناول املشاركون قضية معينة، ذات فروع متعددةن ولذا فاملؤتمر يعد فرصة كبيرة 

 .لتبادل الخبرات، واملعلومات، والتعرف على الجديد في حقل التعليم

 

يدته يبين الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي عن مسئولية املعلم ومكانته ودوره في قص

 : **"العلم والتعليم و واجب املعلم" وهذه األبيات التالية 

 كاد املعلم أن يكون رسوال....    قم للمعلم وفه التبجيال

 روح العدالة في الشباب ضئيال      وإذا املعلم لم يكن عدال مش ى

 جاءت على يده البصائر حوال   وإذا املعلم ساء لحظ بصيرة

 ومن الغرور فسمه التضليال   لهوى وإذا أتى اإلرشاد من سبب ا
 

 الخاتمة

                                                
§ Journal of Linguistics and Literary Studies (JLL),International Islamic University, Malaysia 
,February 2012,pp:315. 

 
**
و  142م،  ص:1122ن أمير الشعراء أحمد شوقي"، تحقيق: محمد نعيم بربر، المجلد األول، المكتبة العصرية، بيروت، الشوقيات "ديوا 
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النتائح والتوصيات التي توصلت بعد دراسة هذه األمور املذكورة نستطيع أن نرصد 

 الحقائق اآلتية:

  الهدف األول فقد ظهر أن درجة مستوى دور املعاهد العليا في هذه الوالية إلى حد

شاطات عالية كتشجيع ملموس يشار إليه بالبنان أن هذه املعاهد قد قامت بن

الطلبة املتخصصين في اللغة العربية على القيام بحوثهم ورسائلهم حول القضايا 

 التي املتعلقة باللغة العربية.

 إن املعاهد تواجه السهولة في الحصول على الثروة املادية واملعنوية 

 .إنه هناك برنامج حاد يربط بين هذه املعاهد يشير إلى منوال واحد 

 منهج عام يناسب ومتطالبات العصر الحديث فينبغي أن تقدم العون لها  إنه يوجد

 لتصميم منهج دراس ي جاد.

  يجب أن تقوم املعاهد بتشجيع معلمي اللغة العربية على املشاركة الفعالة في

 املؤتمرات والندوات التي تقوم بها.

 درجة منشودة ومن املالحظ أن تعليم اللغة العربية في والية تامل نادو لم يصل إلى 

  ولعل السبب يعود إلى عدم استخدام الوسائل التعليمة الحديثة عند تدريس اللغة

العربية وإلى عدم وجود املنهج الدراس ي املناسب أي وسائل استخدام الحاسوب في 

تطوير املهارات اللغوية العربية. وباستطاعة املعلم أن يستفيد من خدماتة في مجال 

عددة ونقل هذه املهارات إلى الطالب الراغبين خاصة عند التدريس وطرائقه املت

 تدريس اللغة العربية لطالب.

 .أن الطلبة يتجهون اتجها نحو تعلم اللغة العربية 

 .هناك عالقة قوية بين اتجاها الطلبة ورغبتهم في تعلم اللغة العربية 

 تعلم خاصة يؤدي املعلم دورا مهما في التأثير على الطلبة لتكوين اتجاههم نحو ال

 ملادة اللغة العربية.

  تصميم برامج تدريبية حديثة تلبي حاجات العصر، وترتقي بأداء معلم العربية

 للناطقين بغيرها.
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 .ضرورة إعداد مدربين محترفين لتدريب املعلمين 

  في مجال التعليم على االنخراط في  –وخاصة املعلمين  –تشجيع جميع العاملين

 لفة.البرامج التدريبية املخت

  إن تعزيز طرف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالنشاطات العلمية واألدبية

وقد .يعد عامال قويا يحفز الطالب ويشجعهم على تعلم اللغة العربية بشكل أفضل

تميزت مختلف تلك طرف بالتنوع في النشاطات التي تضمنتها. ويتميز كل طرق من 

 عن نشاطات الطالب. الطريق يضيف نشاطا جديدا مختلفا

  وقد ساعد توقيع اتفاقيات أكاديمية مع العديد من املراكز والجهات األجنبية على

توسيع العالقات األكاديمية وتحسين مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 بين تلك املعاهد واملراكز التي نظمت تلك البرامج.
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 مستخلص البحث

  املواجهة،  التعليم وهو نموذج ثالثة بين يجمع جديد نموذج هو املختلط التعليم  لقد

 على  األخذ هو النموذج تلك تجميع من الهدف. الفردي والتعليم اإلفتراض ي التعليم

 تعليم أسس على التعليم نشطة تخطيط. نقصانها على والتنقيص واحد كل مزايا

  بنشطة   يناسب  الكالم  تعليم  أن  فيبدو.  مهارة  كل  من  باإلحتياجات  يهتم  أن  البد  املختلط

 والكتابة  القراءة اإلستماع، أما. الفعال الغتصال على لإلحتياجة املواجهة التعليم

 التعليم نشطة بين التنسب البد وبالتالى. والفردي اإلفتراض ي تعليم تطبيق يمكن

 بطريقة حتى الوسيلة الطريقة، اإلستراتيجية، مع( والفردي اإلفتراض ي املواجهة،)

 ثم املواجهة، التعليم نشطة على التقليل هو األسس لكن مهم التخطيط هذا. التقويم

 .آخر شكل في التعليم نشطة يليها

 الكلمات الرئيسية:  اللغوية  املهارة املختلط، التعليم
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 :مقدمة

معتمدة   بإندونيسيا  األنشطة التعليمية قامت بها املدارس في املرحلة املتوسطة والثانوية

الطالب واملعلم داخل  وهو إقامة التعليم باملواجهة بين    على األكثر   على نموذج التعليم التقليدي

الفصل. لكن هذا النموذج تؤثر إلي عدم إصغاء الطالب على الدراسة مما تسبب إلي عدم جودة  

-)كوفيد 19فيروس  وبعدما انتشر كورونا 1التعليم املثلى للدراسة إن لم تخطط بشكل جيد. 

( إلي إندونيسيا، أعلن وزير الثقافة والتربية أنه البد لكل املدرسة أن يقوم التعليم عن بعد 19

. فمن هنا، أصبحت هذه املشكلة تحديا جديدة على حماية على سالمة الطالب وكذلك املعلم

 املدارس لصناعة نموذج التعليم الجديد استجابا على هذا التحادى. 

تخطيط الدرس أمر مهم لكل املعلم وطبعا ستأثر إلى نتيجة التعليم مع أنه البد للمعلم 

أن يختار املواد، الطريقة، الوسائل وما إلى ذلك من العناصر التعليمية، مناسبة على هدف 

عن بعد من محور الطق   التعليم املرام. وكان خطة التعليم التقليدي مختلفة بخطة التعليم

عليم التقليدي والتعليم عن بعد لديهما املزايا والنقصان  تستخدمة. وبالتالى، كان ال والوسائل امل

نموذجا مثلى ألخذ املزايا وتقليل النقصان من كال   املختلطالخاصة بهما. فأصبح التعليم 

 نموذجين. 
 

 النظري  اإلطار

 املختلط التعليم مفهوم  .1

إجراء منهجي في تنظيم خبرات  م هو إطار عمل مفاهيمي يصف ينموذج التعل

التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة ويعمل كدليل ملصممي التعلم واملعلمين في 

 2فأصبح اختيار النموذج املناسبة مهم لنجاح عملية التعليم.  تصميم وتنفيذ التعلم.

)املختلط( الذى    Blendedالتعليم املختلط لغة مأخوذ من اللغة اإلنجليزي وهو  

)التعليم( الذي يدل على عملية   Learningيدل على اإلختالط بين اثنين بشكل جيد، و 

 
1 Anggita Putri Iswari, “PERBANDINGAN HASIL BELAJAR ANTARA MODEL PEMBELAJARAN 

KONVENSIONAL DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ACCELERATED 

INSTRUCTION (TAI)” (Universitas Sebelas Maret, 2017). 
2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). Hlm. 53. 
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فهذا   3نقل املعلومات من املعلم إلى الطالب مستهدفا على وجود التغيير فى نفس الطالب. 

)وجها لوجه(    التقليديوهو التعليم ب  التعليم هو نموذج جديد الذى يجمع بين نموذجين

عليم عبر اإلنترنيت )على شبكة ويب(. وبالتالى عّبر الخابرون عن تعريف هذا التعليم والت

 املختلط. 

يدل معنى التعليم املختلط إلى نشاطة التعليم الذى يجمع بين  ر حسامة أنه بع

( فى الفصل ونموذج التعليم من خالل الحاسوب، سواء face to faceنموذج املواجهة )

ت أم دونها، مستخدما على الوسائل مثل تقنية الوسائط كان على شبكة اإلنترني

املتعددة، واألقراص املدمجة، وتدفق الفيديو، والفصول الدراسية االفتراضية، والبريد 

الصوتي، والبريد اإللكتروني، واملؤتمرات عن بعد، والرسوم املتحركة للنصوص عبر  

التعليم املختلط  عبر أسمندري ومليا ساري أن  في جانب آخر، 4. اإلنترنت، وبث الفيديو 

(، ثم التعليم اإلفتراض ى face to face learningيدل على التجميع بين التعليم املواجهة )

(virtual learning (والتعليم الفردى )self learning .)5  وأما موجيونو فعبر أنه يمكن

ر اإلنترنيت معا في نفس الوقت، التجميع بي التعليم التعليم التقليدي مع التعليم العب

 6وال يزال يسمى ب التعيم املختلط. 

أن لكل نموذج النقصان مما تؤثر إلى تنقيص النتيجة املرام من التعليم، وال  

يخلو عنه التعليم وجها لوجه والتعليم عبر اإلنترنيت. وكان التعليم املختلط هو حل  

لتنقيص نقصان كال النموذج وتدعم على مزايا كال النموذج. كما اشتهر أن التعليم عبر  

 
3 Ni’matul Khoiroh, Munoto, and Lilik Anifah, “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BLENDED 

LEARNING DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA,” Jurnal Penelitian Ilmu 

Pendidikan 10 (2017). Hlm. 99. 
4 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning) (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014). Hlm. 17. 
5 Asmendri and Milya Sari, “Analisis Model-Model Blended Learning Di Lembaga Pendidikan,” NATURAL 

SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA 5 (2019). Hlm. 835-836. 
6 Mujiono and H Praherdhiono, “Pengembangan Pembelajaran Sistem Blended Berbasis Universal Design 

for Learning Untuk Kelas Inklusif,” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan 3 (2018). Hlm. 

4. 
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ذ مواد التعليم، لكن القيام على هذا النموذج يقيد على اإلنترنيت توفر الحرية على أخ

 7اإلتصال بين املعلم والطالب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم التعليم املختلط  : 1.1 الصورة

 

، يقال كذلك  Blended Learningاسم سوى أن يقال نموذج التعليم املحتلط ب

نفس املعنى املقصود  . والكل منهم يدل على  Hybrid Learning  و   Mixed Learning  باسم

 8بالتعليم املختلط. 

يخلو عن  التعليم املختلط هو شكل التجميع بين ثاللة نموذاج، فطبعا ال 

 األوصاف هأوالء النموذاج الثالثة. وأما تفصيليا، أوصاف التعليم املختلط كما يلي: 

ال  و  ، التعليم اإلفتراض ي والتعليم الفردي التقليدي التعليم الذى يجمع بين التعليم  .أ

 يذهب واحدا من تلك النموذج الثالثة. 

حسب اإلحتياجات مناسبة على  اإلمكانية الختيار أنواع من طرق إلقاء مواد التعليم،   .ب

 نوع املواد الدراس ي. 

 تنوع املواد الدراس ي الذى يمكن إختيار األجيد منها فى شبكة اإلنترنيت.  .ت

 فى أي وقت وفى أي مكان.  الدراس ي إمكانية الطالب للوصول إلى املواد .ث

 
7 Walib Abdullah, “MODEL BLENDED LEARNING DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS 

PEMBELAJARAN,” FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam 7 (2018). Hlm.  858. 
8 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning). Hlm. 16. 
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عدم الحدود الخاص الذى ينظم الحصة لكل نموذج. واملعلم ينظم بنفسه حسب   .ج

 9ياجة لكل املواد الدراس ي.تاإلح

 

 التعليم املواجهة )التقليدي( مفهوم  .2

الذى   التعليم املواجهة مما يسمى كذلك بالتعليم التقليدي هو نشطة التعليم 

وبالتفصيلي، يدل   10يفضل على املواجهة مستخدما على الوسائل غير متصلة لإلنترنيت. 

القائم في الفصل باملواجهة بين املعلم والطالب في وقت معين.  على نشطة التعليم 

ويتوصف هذا التعليم باإلتصال أحادي اإلتجاه. بمعنى ال يوجد فيها اإلتصال الفعال  

بسبب هذا  حين يلقى املعليم الدرس، والطالب يقبل الدرس. بين املعلم والطالب، في 

 11شكل التعليم، ال يقدر بعض الطالب على فهم املواد الدراس ي. 

هذا التعليم املواجهة يعطى النتيجة األدنى إذا تقارن بالنموذج اآلخر بسبب  

شكل  الوقت املقرر املحددة، ثم عدم تنوع املواد الدراس ي الذى يمكن إثراء املعرفة ب

 12أوسع، كذلك أسلوب اإلتصال حادي اإلتجاه بين املعلم والطالب. 

 

 التعليم اإلفتراض ي مفهوم  .3

باستخدام التكنولوجي اإلعالمات  لتعليم اإقامة نشطة  التعليم اإلفتراض ي هو 

يتصل بها   مثال  من خالل الشبكة العنكبوتية  في نفس الوقت باملواجهة واإلتصاالت 

وليس املواجهة بينهم في نفس املكان مثل في الفصل. والهدف من تطبيق   املعلم والطالب 

هذا النموذج هو  ملراقبة مدى تقدم الطالب في تعلمهم. هذا التعليم سيدفع ابتكار  

. لكن من جانب آخر هذا الطالب في التعليم وتشجعهم للتعليم الفردي دون إعانة اآلخر

إلى اإلستعداد املثلى. هذا سيصعب املعلم الذى ال يستطيع استخدام  النموذج يحتاج

 
9 Husamah. Hlm. 19-21. 
10 Abdullah, “MODEL BLENDED LEARNING DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN.” 

Hlm. 858. 
11 Rasti Fajar Peni Riantika and Mukminan, “Efektivitas Model Pembelajaran Blended Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Pada Materi Litosfer Kelas X SMA,” Jurnal Pendidikan 4 (2019). Hlm 

1728. 
12 Riantika and Mukminan. Hlm. 1728. 



  التعليم نموذج تطبيق ،هللا أسد حمزة          1022

التكنولوجي بشكل جيد. وإذا كان اإلستعداد غير مثلى فلن يجد الطالب اإلرشادات  

 13. الكافية مما تؤثر إلى نقصان نتيجة تعليم الطالب 

املرونة هي من أفضلية هذا النموذج أنه يمكن للطالب أن يتعلم من بعد دون  

الحضور للمدرسة مما تسهل الطالب أن يتناول الدرس.األفضلية اآلخر هو امكانية  

الوصول إلى املواد قررتها ناطق اللغة األصلية. فاكتساب اللغة سيجرى بشكل أفعل مع 

 14معرفة األسلوب اللغوية يستخدمها ناطق اللغة األصلية. 

 التعليم الفرديمفهوم  .4

التعليم الفردي هو استعداد الشخص للتعلم بشكل مستقل الذي يتكون من  

تهم. بجانب آخر أو بدون مساعداآلخرين لتعلم بمساعدة ا  الذى يبدأ عنصر املوقف 

استراتيجيات  ختيار ثم ال  ،وارداملأهداف التعلم وتحديد يستطيع الطالب تخطيط 

التعليم الفردي جرءا    وكان15نتيجة تعلمهم. تقييم يستطيع لوتنفيذ التعلم املناسبة و 

من األنشطة التعليمة التى أقيمت في الفصل حينما كان الطالب بتعلم من خالل قراءة  

مواد الدراسة أو يدرس مرة ثانية دون مساعدة املعلم، أو من خالل فهم املعلومات  

 16املتعلقة بالدرس القديم. 

 ستة خطوة: النشطة في التعليم الفردي أقيمت من خالل 

 . تحديد هدف التعليم وتخطيط عملية التعليم . أ

 . صناعة البيئة املثلى التى تمكن الطالب أن يتعلم بشكل جيد .ب

 . تطوير خطة التعليم . ج

 . اختيار الطريقة املناسبة .د

 إجراء التعليم الفردي مع املراقبة.  .ه

 
13 Hesti Oktaviani et al., “Model Pendekatan Pembelajaran Virtual Di MI Ma’arif NU Limbangan,” 

EDUKASIA 15 (2020). Hlm. 103-108. 
14 Oktaviani et al., Hlm. 109. 
15 Ivonne Ruth Vitamaya, “Pentingnya Belajar Mandiri Bagi Peserta Didik Di Perguruan Tinggi,” Jurnal 

IKRA-ITH Humaniora 4 (2020). Hlm 51. 
16 Riza Anugrah Putra, “Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik,” Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1 (2017). Hlm. 26. 
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 17التقويم على نتيجة التعليم الفردي.  . و

بثالثر عناصر مهمة. األول هو الكفائة الذاتية  نجاح التعليم الفردي متأثر 

(Self Efficacy  وهو  اعتقاد الشخص وتوقعه أنه يمكن عليه أداء مهمة معينة بشكل )

( وهو  Metacognitiveجيد، أو أنه كافية في فن ما. الثانى هو  املعرفة ما وراء املعرفية )

العمليات   ملهام لتحسين الوعي بمواردهم الشخصية ومعرفتهم بكيفية تنظيم إكمال ا

. والثالث هو خبرة التعلم السابقة مما يحتوى على املعرفة  والنتائج املتعلقة بأهدافهم

 18واملعلومات الحاصلة من دراستهم القديم. 

 تعليم املهارة اللغوية  .5

قبل أن يبدأ املعلم بالتدريس، ال بد عليه أن يقوم بالتخطيط أوال. التخطيط هو  

ومن . مما يستعنه تحقيق أهداف التعليم ماذا سيقدمه املعلم طالبهتصور عامة على 

قام املستحيل أن يحقق املعلم على أهداف التعليم وهو ال يعرف الخطوة يسير عليه. ف

املعلم بالتخطيط على جميع العناصر التعليمية يحتوى على: املعلم، املتعلم، األهداف، 

وإن كان أحد العناصر غير  س ثم التقويم.املواد، األنشطة، الوسائل، طريقة التدري 

 19مناسبة فلن يصل إلى غاية املقصود من أهداف التعليم. 

حينما كان اللغة تتكون من أربع مهارات )اإلستماع، الكالم، القراءة والكتابة(  

فتعليم اللغة مركزا على مهارتي القراءة والكتابة أكثر اهتماما من مهارتي اإلستماع 

تعلمهما  الطالب تابعيا بعد القراءة والكتابة. والتعليم على هأوالء املهارات  والكالم، إلنه ي

 20البد من استدام الطريقة والوسيلة املناسبة. 

للتمييز بين األصوات، معرفة كفاءة    الطالب  عطيتعليم مهارة اإلستماع البد أن ي

الكلمة املنطوقة وقدرتهم ملعرفة معناها، ثم يقدر الطالب ملعرفة املعنى من كالم بسيط 

حتى كالم صعوب. فال ينبغى للمعلم أن يطلب من الطالب بقراءة النصوص مثال. وأما 

ة نطق  تعليم مهارة الكالم فالبد أن يقدر الطالب على تعبير مشاعره أو أراءه مع طريق

 
17 Vitamaya, “Pentingnya Belajar Mandiri Bagi Peserta Didik Di Perguruan Tinggi.” Hlm. 52. 
18 Dina Rahmi Daroini, Amelia Pramono, and Marindra Firmansyah, “Analisis Faktor Regulasi Belajar 

Mandiri Terkait Efikasi Diri, Kesadaran Pengetahuan Metakognitif, Dan Pengalaman Pembelajaran 

Sebelumnya Terhadap Prestasi Akademik,” Jurnal Kesehatan Islam 9 (2020). Hlm. 33. 
 .83ص.   .(2008األولي )رياض: دار النشر الدولي,  ,جاهات في تعليم وتعلم اللغة العربيةأحدث اإلت ,خالد محمود 19

 .246-245ص.  .محمود 20
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كثير من املعلم لم يزل يستخدم النصوص املكتوبة لتعليم هذين   21الحروف الجيدة.

 املهارتين، حتى ال يتحقق هدف التعليم. 

القراءة مهارة مهم ولذا نجاح تعليم القراءة ستؤثرر إلى نجاح تطوير باقي املهارة.  

الكتابي، معرفة كيفية النطق  تعليم هذه املهارة البد أن يقدر الطالب على معرفة الرموز  

الجيد ثم اكتساب املعنى من تلك الرموز  الكتابي. وأما الهدف من تعليم الكتابة هو  

فال ينبغى للمعلم أن   22لتقدير الطالب على التعبير بما كان فى ذهنهم من خالل الكتابة. 

لكلمة يركز التعليم على معرفة جانب القواعد بل لتعويد الطالب على اكتساب معنى ا

 وطريقة تعبير اآلراء من خالل الكتابة. 
 

 املبحثة 

ات في نشطة التعليم هي التخطيط. ومن دونه ال يعرف املعلم ماذا سيقدم إلى أهم خطو 

الطالب وكيف يقدم وملاذا يقدم. ومن خالل التخطيط، يثبت املعلم هذف التعليم، يختار املواد  

 يختار طريقة تقديم تلك املواد. املناسب حسب قدرة الطالب، 

واجهة واإلفتراض ي والفردي. كل من نموذج التعليم املدمج يجمع بين ثالثة أنمذج امل

هأوالء األنمذج لديهم املزايا والنقصان. وفي مرحلة التطبيق البد أن ينسجم املعلم بين املادة  

وطريقة إلقاء املادة. فمنهن مادة ال يمكن إلقاءه من خالل التعليم اإلفتراض ي على سوء  

الفردي لإلحتياجة على التوجيه   اإلستجابة، أو منهن مادة ال يمكن إلقاءه من خالل التعليم

 الخاصة. الترتيب من نوع املادة ونموذج التعليم كما يلى:

 املواجهة التعليم   .1

عصر العوملة تؤثر كثيرا إلى عالم التربوي من دخوله وسيلة للتعليم ثم يمد املواد  

باملواجهة إلى التعليمي حتى تغير على شكل التعليم. العوملة يحول بين التعليم التعليم 

التعليم الحري. لكنه ال يمكن إنكار مزايا التعليم باملواجهة على سهولة اإلتصال بشكل  

ويطبقها في مواد يحتاج على ولهذا أخذ نموذج املختلط على هذه املزايا  23الفعال. 

اللقاء األولى مهم كذلك لتوجيه الطالب على  مثل تعليم مهارة الكالم. اإلتصال الفعال

 
 .260-256ص.  .محمود 21

 .268-263ص.  .محمود 22

23 Oktaviani et al., “Model Pendekatan Pembelajaran Virtual Di MI Ma’arif NU Limbangan.” Hlm. 102. 
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تعليم الذى يطبق نموذج املختلط، مما يمضن على كيفية التعليم، التقسيم شكل ال 

 بين املواجهة، اإلفتراض ي والفردي، ثم ماهو واجبة الطالب في هذا التعليم املختلط. 

( أن متعلم  Stephen D Krashenنظرا إلى نموذج املراقب ل ستيفن د. كراشن )

وهذه املراقب   يحميهم من األخطاء في التبير.  (monitorاللغة في تعلمه يحتاج إلى املراقب )

فأما املهارة التى تحتاج على التعليم  24هو املعلم الذى يقوم بتصحيح أخطاء الطالب. 

)وفي نفس الوقت يقوم املعلم بتعليم  الكالم تعليم مهارةباملواجهة لسهولة اإلتصال هو 

زعج على تركيز الطالب، فلن تأخير استجابة املراقب )املعلم( سي  مهارة اإلستماع كذلك(.

 يصبح نشطة التعليم فعاال لكثرة اإلضطراب فيها.

اإلتصال الفعال ضروري في تعليم الكالم ألن الطالب بحاجة ماسة إلى القدوة  

يعتمد بها ملعرفة أسلوب الكالم الجيد. الطريقة املناسبة يمكن استخدامها هي طريقة  

مباشرة مما فعل املعلم، أو طريقة السمعي الشفهي حين  املباشرة حين يتعلم الطالب 

صوص، بل  نيمثل الطالب على مقاطع الكالم أعطاه املعلم. املواد املقرر ليس بشكل ال 

بشكل امللف الصوتي أو من كالم املعلم. من تطبيق هذا النموذج يمكن التصحيح من 

من خالل اإلستجابة الفورية،   وأما طريقة التقويم  قبل املعلم إذا وجد الخطأ في التعبير. 

 سواء كان السؤال حول املواد املقرر أم حول أنشطة الطالب يومية. 

 التعليم اإلفتراض ي .2

هذا النموذج يساوى بالتعليم املواجهة والذى يفرق بينهما هو أن التعليم  

اإلفتراض ى أقيم من خالل شبكة اإلنترنيت وليس املواجهة مباشرة في نفس املكان. بسبب 

تخدام تلك شبكة اإلنترنيت، أصبح اإلتصال بين أعضاء الفصل ال يبلغ على الجودة  اس

 25الجيدة مثل املواجهة في الفصل. 

شبكة اإلنترنيت يحتاج إلى وقت معين إلرسال املعلومات. على سبيل املثال تطبيق  

هذا النموذج ل و املؤتمر من خالل الفيديو، سنجد التأخير في الصور واألصوات. 

حينما ال يحتاج الطالب على  اض ي يناسب لتعليم اإلستماع أو القراءة والكتابةاإلفتر 

 التصحيح بأسرع ممكن، ويمكن التصحيح من خالل وسيلة آخر. 
 

24 Stephen D Krashen, Second Language Acquisition and Second Language Learning (California: 

Pergamon Press Inc, 1981). Hlm. 12-13. 
25 Oktaviani et al., “Model Pendekatan Pembelajaran Virtual Di MI Ma’arif NU Limbangan.” Hlm. 103-

108. 
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بعض الطرق يمكن استخدامها في التعليم اإلفتراض ي لتعليم اإلستماع مثل  

تكلم املعلم باللغة  املحاضرة أو التعليم من خالل إجابة األسئلة. على سبيل املثال 

العربية، ثم يعطى سؤاال وجوابا باللغة اإلندونيس ي. ويمكن أيضا للمعلم أن يستخدم 

 لعب "الصحيح والخطأ". النتيجة يظهر فورية أثناء نشطة التعليم. 

الهدف من القراءة هو معرفة املعنى املضمون في النصوص، ولهذا الطالب  

اصر الداعمة لفهم املعنى كما وجد في الكالم.  مضطر على اثراء املفردات من عدم العن

لكن املذاكرة على املفردات واحدا فواحدا ال يعطى أثرا كبيرا. ولهذا ينبغي للمعلم أن  

يقدم النصوص مع املفردات الصعوية فيها، ثم قرأ الطالب تلك النصوص واحدا تلوى  

أما في تعليم ها. االطالب على النصوص قرأو األخرى. اللهجة الجيدة من عالمة فهم 

الكتابة فيحتاج املعلم وسيلة للكتابة، مثل الدردشات أو صفحة الحوار حينما أعطى  

املعلم أسلوبا ثم يكتب الطالب تلك األسلوب مناسبا على حالتهم. واملثال اآلخر هو من 

 خالل إمالء الفراغ. هذا سيعّودهم على الكتابة. 

 التعليم الفردي .3

التعليم الفردي كمثل أخذ سالح ذو حدين ألن التعليم الفردي  تقرير واجب 

وهو القدرة للقيام على ( self regulated learningيحتاج إلى التعليم املنظم نفسيا )

( self efficacyالتعليم وتنظيمها دون تشجيع اآلخرين. ثم يحتاج إلى الكفاءة الذذاتية ) 

واجبة معين بشكل جيد. هذان األمران صعب وهو اإلتقان أن نفسه قادر إلقامة 

للطالب. ولهذا ينبغى للمعلم أن يقوم بالتعليم على أسس الواجبات، والواجبات املقرر  

 بشكل بسيط. 

هذا النموذج الفردي يناسب لتعليم القراءة والكتابة. املدخل املستخدم هو  

القائم على التعليم  وأ  (student centered learning) حول املتعلم املتمحور التعليم 

. قرر املعلم موادا بشكل النصوص مع املفردات  ( task based learningاملهام )

الصعوبة، فطلب إلى الطالب أن يفهم تلك النصوص أوال ثم يسجل قرائتهم في امللف 

  أو قرر موادا بشكل الفيديو  ها إلى املعلم.ونيرسلثم    ،الصوتي أو يقومون بواجبة الكتابة

ادة، فطلب إلى الطالب أن يقوم بواجبة بسيط تساعدهم فهم املواد شرحها  لشرح امل

 املعلم. 
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 تقسيمات النموذج في التعليم املختلط  :  2،1 جدول ال

 البيان  **النموذج املهارة اللقاء 

 اإلفتراض ي • اإلستماع  1

 الفردي  •

 املدخل : التعليم املتمحور حول املعلم

 الشفهي الطريقة : املحاضرة، السمعي 

 الوسيلة : الفيديو، مقاطع صوتي 

 ( test)  التقويم : اإلختبار

 

 املدخل : التعليم املتمحور حول املتعلم

 اإلستراتيجية : اللعب

الوسيلة : الورقة للعب، اإلختبار عبر اإلنترنيت  

(online quiz ) 

 التقويم : مباشرة 

،  (cooperative  learningاملدخل : التعليم التعاوني )  املواجهة  • الكالم  2

 التجريبي 

 اإلستراتيجية : املعرفي وما وراء املعرفي 

 السمعي الشفهياملباشرة، الطريقة : 

 الوسيلة : مقاطع صوتي، كالم املعلم

 التقويم : مباشرة 

 اإلفتراض ي • القراءة  3

 الفردي  •

 املدخل : التعليم املتمحور حول املتعلم، التجريبي

 اإلستراتيجية : املجموعة الصغيرة، تقديم الواجبة 

 الطريقة : التجربة، اإلختبار عبر اإلنترنيت

 الوسيلة : قراءة النصوص من خالل مقاطع صوتي 

 التقويم : اإلختبار مباشر أو غير مباشر 

 اإلفتراض ي • الكتابة  4

 الفردي  •

 املدخل : التعليم املتمحور حول املتعلم، التجريبي

 اإلستراتيجية : التعليم القائم على املهام 

 الوسيلة : األسلوب التحريري 

 التقويم : اإلختبار 
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 البيان اإليضافي: 

 هذه القائمة حسب ترتيب أفضل النموذج يمكن تطبيقه ** : 
 

 اإلستنتاج 

التعليم املدمج هو نموذج جديد يظهر من تجميع ثالثة أنمذج السابق استدامه، وهو  

التعليم املواجهة، نموذج التعليم اإلفتراض ي ونموذج التعليم الفردي. التجميع على تلك  نموذج  

األنمذج الثالثة ألجل األخذ على مزايا كل نموذج والتنقيص على نقصانها، رجاء أن يصبح  

التعليم غير ممل وأقرب للهدف املرام من خالل تنوع الطريقة املستخدمة التى تشجع الطالب،  

 الوصول إليها بنفس الطالب.  نوع املواد والوسائل يمكنومن خالل ت

في الحق أن التعليم املواجهة واإلفتراض ي في نفس املعنى. والذي يفرق بينهما هو املكان  

املستخدمة. أقيم التعليم املواجهة في الفصل و التعليم اإلفتراض ي أقيم في أي مكان من خالل  

الفردي قام به الطالب بنفسه دون مساعدة وتشجيع من اآلخر. شبكة اإلنترنيت. أما التعليم 

وبالتالى البد للمعلم أن يرتب تعليم مهارة اللغة األربعة حسب اإلحتياجات من كل مهارة مناسبة  

على نموذج التعليم املقرر، مواجهة كان، إفتراضية أم فرديا. إختيار النموذج، اإلستراتيجية،  

 لتعليم ستؤثر كثيرا إلى نجاح التعليم. الطريقة، الوسيلة وطريقة ا 

نظرا إلى إحتياجات تعليم كل مهارة، فرتب الباحث استخدام النموذح املناسب كما يلى: 

تعليم اإلستماع مناسبة بنموذج اإلفتراض ي والفردي. والتعليم الكالم مناسبة بنموذج املواجهة  

ة القدوة املثلى الكتساب اللغة  على ضروري التواصل بأسرع ممكن، واحتياجة الطالب على جود

املرام. ثم تعليم القراءة والكالم مناسبة بنموذج اإلفتراض ي والفردي، لكن البد أن يكون  

 الطريقة مختلفا على اختالف هدف التعليم.
 

 التوصية 

لم يزل هذا البحث بعيد عن الكمال ومليء بالنقصان سواء كان فى أسلوب الكتابة حتى 

ألن هذا   ذا البحث يحتاج إلى اإلجراءات لتجربة التخطيط السابق ذكرهوهأسلوب التفكير. 

بحث مكتبي. يرجى أن يكتمل هذا البحث من خالل تلك التجربة ويمكن تطبيق  البحث مجرد 

 هذا التخطيط من نموذج التعليم املختلط لتعليم مهارة اللغة األربعة. 

والطالب ألداء تعليم اللغة فى عصر يرجو الباحث أن يصبح هذا التخطيط يسهل املعلم  

 19-العوملة ويسير مع تقدم التكنولوجي، وكذلك يرجو الباحث نافعا للتعليم في عصر كوفيد

 الذي يوجبنا إقامة التعليم عن بعد. وهللا املوافق واملستعان. 
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، معتمدة على ديوانه، قطب سيد رشع في بيانية دالالدلـ بالتحليل والتطبيق الدارسة قاربت

إلى علم  مدخل ثم، شاعريتهو ديوانه : تناول التمهيد مباحث. ثالثةو  ومدخلعلى تمهيد  وتوزعت

هي:  ثالثة مطالب، إلى وينقسم به، صلة له بدالالت تشبيهية وما فيرتبط أما املبحث األول  الداللة.

 على علّو الهمة وعدم االنخداع بظواهر الدنيا،
ّ
، فساد الكون بفساد الناسوتصوير  الحث

 إلى فيرتبط بدالالت استعارية، وينقسم املبحث الثاني وأما والتعبير عن رفض طغيان الطغاة.

كالرحمة،  وتصوير الجانب اإليجابي في اإلنسان،الشعور بالغربة الزمانية، ثالثة مطالب: وهي 

فيرتبط بدالالت كنائية، حث الثالث املبأما و لشعور بالسعادة والصحة النفسية. والتعبير عن ا

املثل  تصويرالتعبير عن الحب والقالقات اإلنسانية الحميدة، و وهي   مطالب: ثالثة إلى وينقسم

وهكذا  عن حقوق اإلنسان واألماني الوطنية للشعوب.، كالشجاعة، والتعبير األعلى في اإلنسان

على  يعين ما كل كنائية، ودراسةمن خالل تتبع دالالت تشبيهية واستعارية و حاول الباحث 

 قَيم من الشعرية النصوص خلف يختبئ إلى ما لها، والتوصل املطلوبة الصورة إلى الوصول 

 ديوان قراءة عندو  .اللغوية ومفرداته أساليبه الكالمية يختار الشاعر يدفع ما وإلى جمالية،

 بعض مع بتشبيهات كثيرة حافل البيانية فهو للدالالت واسع ميدان القارئ أنه يجد الشاعر

  عنده يقف العربية البالغة باحث تجعل التي والكنايات االستعارات
 
 ينتظر مخبوء   فيجده كنزا

 ويحلله. ويدرسه فيه ما ويستخرج يبحثه من
 

 مستخلص البحث

 الكلمات الرئيسية: يةئكنا، ةياستعار ، يةتبشيه، بيانية،  دالالت

mailto:ataboumariam@gmail.com
mailto:ataboumariam@gmail.com
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Abstract 

 
This study approaches the analysis and application of the Rhetorical 

sematics in sayyed qudb poetry (1906-1966), based on his collection of poems, 

and distributed on a Preface and three chapters.    The preface deals with his 

collection and poetic talent, and an introduction to semantics. The first chapter 

focuses on the study of the semantics of the comparison, through three sections: 

Section I: The urge to be high in energy and not to be deceived by worldly 

phenomena. Section II: Depicting the corruption of the universe with the 

corruption of people. Section III: Expressing rejection of the tyranny of tyrants. 

The second chapter deals with the semantics of the allusion, through three 

sections also: Section I: Feeling of temporal alienation. Section II: Depicting the 

positive side in a person, such as mercy, for example. Section III: Expressing 

feelings of happiness and mental health. The third chapter approaches the 

semantics of the metonymy: through three sections as well: Section I: Expressing 

love and good human relations. Section II: Depicting the ideal in man, such as 

courage, for example. Section III: Expressing the human rights and national 

aspirations of the peoples. Thus, the researcher tried through examining 

anything that helps to find the desired image, and arrive at what is behind the 

poetic texts as aesthetic values and what motivates the poet to choose the 

methods, language and the impressive vocabulary. The study ended with a 

conclusion and an evaluation of the role that these poems played in describing 

different aspects of life during the sixties. 

 
 

 

Keywords:  Rhetorical, Sematics, Comparison, Allusion, Metonymy     
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 مقدمة

 رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:هللا الحمد 

ا (1)علم البيان دالالت يتناول  البحث هذا إن
 
 سيّ  (2)ديوان من متخذ

 
 د ق

 
 قاعدة (3)بط

 لمفعِ  مرغوب، جديد وكل ا،وتطبيقيّ  انظريّ  لِجدته كان عاملوضو  هذا واختيار والتطبيق، للدراسة

ب  ،(4)انسبيّ  جديد الداللة
 
ط

 
 الدراسة من والهدف كذلك. جديدالالكثير من فيه وشعر سّيد ق

 يختار الكاتب يجعل ما وإلى جمالية، قَيم من الشعرية النصوص خلف يختبئ إلى ما التوصل هو

 .اللغوية ومفرداته أساليبه الكالمية

الدالالت البيانية لدى سيد قطب، وإبراز أبعادها بعض حث لدراسة اهذا ما دفع الب

السياسية واالجتماعية واإلنسانية والنفسية، بما يشير إلى أهمية الوظيفة التي يقوم بها البيان في 

 من هللا ، بناء األعمال الشعرية الهادفة
 
 . العون والسداد –سبحانه وتعالى  –راجيا

 

/ 
ً
 /أوال
ً
  مشكلة البحث:مشكلة البحث:  أوال

 بدراسات موّسعة ؟ أعمال سيد قطب الشعرية حِظَيت  هل 

 وهل تبَنى العنف، أو يراه مسيرة ناجحة في طريق العمل السياس ي ؟

 وما أبعاد الدالالت الشعرية، والخبايا الذهنية التي انعکست  في شعره ؟

 

                                                 
لم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة ععلوم البالغة العربية الثالثة، وهو علم البيان: من  -(1)

   عليه.

  -والنشر والتوزيع  للطباعة الوفاء دار حسين، محمد جمعه ووثقه وقدم له: عبد الباقي ،"قطب سيد ديوانكتاب: " -(2)

 ؛ وذلك لسهولة الحصول عليها.  م 1989ش.م.م، الطبعة األولى:   -المنصورة 

هــ، في قرية "موشة" إحدى قري 1321م الموافق 9/11/1911د الحاج قطب إبراهيم حسين الشاذلي ُوِلدَ يوم هو سيّ  -(3)

 محافظة أسيوط. بصعيد مصر، وله مكانته في عالم األدب والنقد، كما له آراءه في التربية واألدب والنقد والصحافة.

في الصفحة الالحقة: "أن معنى الشيء وفحواه ومقتضاه ومضمونه هو  فعلم الداللة هو علم المعاني، بدليل قول الّزبيدي –( 1)

وإن كان علم المعاني هو محصور؛ ألنه في الدراسات البالغية بالنمط العربي المعروف. أما علم الداللة ما يدل عليه اللفظ". 

   ريات لعلماء الغرب.اليوم في مفهوم التأخرين هو يشمل علم المعاني بمفهومه العربي القديم وكذلك بعض النظ
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 عن التع يحاول الباحث التطرق إلى شخصية سيد قطب األدبية،

 
صب للرجل أو وبعيدا

 عن التحيز الفارغ ضده، والنقد غير املوضوعي لشخصه؛ هذا واجب العلم 
 
 أيضا

 
لفكره، وبعيدا

  –بعيد  قبل الظالل والنثري  الشعري  أدبه بقي إذ ،ومهمة أهله
 
 على الضوء، دائرة عن –نسبّيا

  له تكفل خصبة بيانية مقومات امتالكه من الرغم
 
 حيا

 
 بسبب وذلك ي،الثقاف املشهد في وجودا

 غيرها. دون  معينة بأسماء غالبا الدراسات النقدية اهتمام وبسبب جهة، من املعروفة محنته

 / أهمية البحث:
ً
 ثانيا

 للدراسات التي تناولت  -1
 
 جديدا

 
تكمن أهمية هذا البحث في أن يضيف هذا الجهد شيئا

 يالبالغعلم الداللة األعمال الشعرية ولكن من جانب 
 
 في مجال علم البيان.  ة، وتحديدا

إن تناول مجموعة األعمال الشعرية من املنظور البالغي يمهد لدراسات موسعة في هذا  -2

 املجال.

إن موضوع علم البيان جدير بالبحث والدرس؛ ملفارقته لعلم املعاني والبديع، وفائدته في  -3

عده؛ لذا فهو في حاجة إلى إنشاد الشعر، وأثره في بالغة الكالم، ويتغلغل في معظم أبواب قوا

دراسة تطبيقية منظمة ملعرفة الطرق التي تؤدي املعنى، وتكشف عن مضمونه، واملراد منه 

 بأوضح داللة، وتضعه في صورة جديدة تبرز قيمته في بناء األعمال األدبية املتكاملة.

  ثالثا: /  منهج البحث:ثالثا: /  منهج البحث:

دبي مرور الكرام، وليس من السهل ليس من السهل أن يمّر الباحث حول سيد قطب وتراثه األ 

 أن يمّر املهتّم 
 
 يجمع بين جميع الرجل  بشعر وموروثأيضا

 
الثقافي واألدبي، دون أن يسلك منهجا

 مناهج البحث العلمي.  

 ملتطلبات البحث، من تسليط الضوء على عمل أدبي يموج بالحياة، تأتي ضرورة 
 
وفقا

" الذي يتيح للباحث التعرف Integrative methodلتكاملي "االستعانة باملنهج املتكامل أو املنهج ا

 على جوانب أكثر بالنسبة لهذا املوضوع. 

واإلملام  ودالئل شاعريته للتعرف على ديوانهففي التمهيد تّم االعتماد على املنهج التاريخي 

إلى  الذي تطرق  التحليلياملنهج الوصفي  ببعض الجوانب التي أثرت في شعره، كما اعتمد على
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تحليل النصوص الشعرية، بغية إرساء أعمدة دراسة بيانية، تعتمد على أسس علمية، تساعد 

 للوصول إلى نتائج دقيقة شاملة تتسم 
 
على اتباع املنهج التطبيقي للدراسة البالغية؛ أمال

 باملصداقية.

  : ديوان سيّد قٌْطب وشاعريته: ديوان سيّد قٌْطب وشاعريتهتمهيدتمهيدالال

 :ديوانه -أ(

ب  في مقدمة ديوانه الشاطئ املجهول... على ما قرأه الباحث.. و  بناء  
 
ط

 
بناء  على ما أورده سّيد ق

 فحسب. إنه فلسفة وعلم نفس... ديواٌن شعرّي يسبر  بيمكن القول، 
 
أّن هذا الديوان ليس شعرا

 مع كل أفراد 
 
تب فيه يتالءم تماما

 
أغوار النفس اإلنسانية..! وكما يمكن الجزم بأن بعض ما ك

 .لحظات معينةالجنس البشري...في 

موهبة خاصة، قد فطره هللا إلبداع األدبي عطاء من هللا، يهبه ملن يشاء من عباده، وهي "ا

عليها، تجعله حاضر البديهة، قوي املالحظة، واسع الخيال، سريع التأثر، مرهف الحس، رقيق 

 .[1](253م:1991،الجندي) . الشعور"

 والطبيعة والعالم الكون  جماليات، "فإن األديب يرى الكون والحياة رؤية متميزة خاصة

  الفنان أو األديب نفس في الروحية الهزة حدود إحداث عند تقف ال والحياة
 
 فحسب، عموما

  تدفعه واإلعجاب، ولكنها بالدهشة يكتفي وتجعله
 
 التعبير  إلى دفعا

 
 دقيقا

 
عن هذه الرؤية تعبيرا

."
 
   .[2](51م:1911،خليل)  وجذابا

ء تحفه الفتنة والغواية من كل جانب، مثل فتنة املال والصحة والولد، وموهبة الشعر عطا

قد تكون هذه املوهبة مخبوءة أو مدخورة كالكنز؛ فهي بحاجة إلى من ينقب عنها ليزيل الركام، و"

ويصقلها، ويبرزها للعيان، وكيفية البحث عن هذا الكنز تكون بجالء القريحة، وشحذ امللكة هو 

    .[3](234م:2001،الشنطي) . س الطريق إليه"الذي يمكن أن نلتم
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يسرع إلى  (1)ثم إن الحرية التي ينالها الشاعر ذات مسئوليات كبيرة ولذلك نجد ابن رشيق

إنكار مسئولية الشاعر تجاه ما يؤمن به من مبادئ: "وما للشاعر والتعرض للحتوف، وإنما 

   .[4](361م:1913،عباس)هو طالب فضل".  

 الشعر ن
 
َمَته إذا عمة عظيمة، مسئوليته كبيرة في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لح 

، وتربية أذواقهم، وتعظيم الفضائل، وتحقير الرذائل وأهلها، وترقية الحياة والنهوض ووحدته

 بها.

يخونون قضية أمتهم، إن الكثير من أصحاب املواهب، وعلى رأسهم "الشعراء الذاتيين، 

  .[5](410م:1991)عباس،خالص الفردي" ويزحفون إلى دنيا ال

.
 
 محصورا

 
 أنانيا

 
 تغرهم مواهبهم، فال يؤدون حقها، فيسعون بها سعيا

لِبس الباطل ثوب الحق،  بتزيينه الباطل وتحسينه وهناك نوع آخر من ذوي املواهب ي 

   .[6](1/49م:1911)اليوس ي، . القبيح وتقبيحه الحسن

ب  شخصية سوية التكوين،
 
ط

 
موهبة اإلبداع والتذوق  أديب شاعر يملك املوهبة، سّيد ق

الرفيع للغة، والتعبير الجيد عنه هو السمة البارزة التي تميز بها الرجل وجعلت لفكره جاذبية 

.
 
 وتأثيرا

انفعاالته  يربط ألن الشاعر بفكره والتزامه بكل ما يصدر عنه،يضاف إلى ذلك إيمانه القوي 

إن الفكرة ش يء جميل قيم ثمين، لكنها ال تؤثر إال حين ينبض بها " بالفكرة، ولهذا نسمعه يقول:

". الشعور من الداخل حتى لينساها الفكر الواعي، حتى لتكون جزء  من حياة صاحبه

   .[7](13م:1919)قطب،

 بين يدي الديوان:

                                                 
الحسنننننن بنننننن رشنننننيق القيروانننننني، أبنننننو علننننني: أدينننننب، نقننننناد،  م( 1101 - 1111هنننننـ    113 - 391) بنننننن َرِشنننننيق -( 1)

باحنننك. كنننان أبنننوه منننن منننوالي األزد. ولننند فننني المسنننيلة )بنننالمغرب( وتعلنننم الصنننياغة، ثنننم منننال إلنننى األدب وقنننال الشنننعر، 

تهر فيهنننا. وحننندثت فتننننة فانتقنننل إلنننى جزينننرة صنننقلّيّة، وأقنننام بمنننازر ومننندح ملكهنننا، واشننن 111فرحنننل إلنننى القينننرواون سننننة 

((Mazzara .(.2/191م:2112،الزركلي) إحدى مدنها، إلى أن توفي 
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ب  ووثقه وقدم له األستاذ/ عبد الباقي محمد حسين، ثم قامت 
 
ط

 
جمَع ديوان سّيد ق

هــ املوافق 1409نشر بدار الوفاء في مصر بتصحيحه وضبطه ونشر طبعته األولى عام لجنة ال

 صفحة. 300سم(، وعدد صفحاته 14× سم 11م، حجمه من القطع الصغير )1919

 م، املنصورة: دار الوفاء.1992وهناك طبعة ثانية نشرت عام 

 

 يبدأ الديوان باإلهداء الشعري التالي:

 نفس ي حينما أنت" *** م تشارفآلمـالَي القصـوى التي ل
َ
 صورة أخي" أنت

 .[8](5م:1919)قطب،

ب  بنفسه، ويشتمل الديوان على تسعة أجزاء تمثل أغراض 
 
ط

 
له مقدمة نثرية كتبها سّيد ق

 مع 
 
شعره: التمرد، الشكوى، الحنين، التأمل ، الغزل، الوصف، ، الرثاء، الوطنيات، ختاما

 الخالدين. 

 

، وهي قصيدة "السر أو ويضم مائة واثنتان 
 
وثالثون قصيدة، وأطول قصيدة ستون بيتا

 الشاعر في وادي املوتى" وأقصر قصيدة عشرة أبيات مثل "ابتسامة، وخراب، واللغز.."

 .[9](124،115،51،102م:1919)قطب،

نفت  القصائد في هذا الديوان حسب املوضوعات التي تعالجها، وهي:  وقد ص 

لقصائد: اضطراب خانق، زفرات جامحة مكبوحة، عزلة في ثورة، : ويشتمل على االتمرد -1

 عاشق املحال، بعد األوان، وحلم قديم.

: وتوجد في قصائد: خريف الحياة، الصديق املفقود، غريب، خراب، النفس الشكوى  -2

الضائعة، نهاية املطاف، الغد املجهول، مر يوم، خطى الزمن الوثاب، سعادة الشعراء، 

 ر، إلى الثالثين.وسخرية األقدا

: وقصائده هي: جولة في أعماق املاض ي، عهد الصغر، رثاء عهد، وحي الريف: الحنين -3

)العودة إلى الريف، ليالت في الريف، الليالت املبعوثة(، بين عهدين: )العش املهجور، نداء 
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دعاء  العودة(، ريحانتي األولى أو الحرمان، السعادة حديث األشقياء، ابتسامة، هتاف روح،

 الغريب، عبادة جديدة، تسبيح، في السماء، نداء الخريف، عهد ذاهب.

: في الصحراء، اإلنسان األخير، إلى الظالم، قافلة الرقيق، أقدام في الرمال، التأمل -4

القطيع، خدعة الخلود، الدنيا، الخطيئة، السر أو الشاعر في وادي املوتى، بين الظالل، إلى 

ع الخابي، التجارب، هدأت يا قلب، عودة الحياة، البعث، مصرع الشاطئ املجهول، الشعا

 قصيدة، في مفترق الطريق، وجوه طريفة، بسمة بعد العبوس، خبيئة نفس ي، على القمة.

: وتتناوله القصائد التالية: هي أنت، الظامئة، رسول الحياة، تحية الحياة، أحبك، الغزل  -5

ياة، املعجزة، اللحن الحزين، الغيرة، مصرع حب، ملاذا أحبك، توارد خواطر، سر انتصار الح

الحنين والدموع، اللغز، قبلة، داعي الحياة، الخطر، يقظة، رقية الحب، الحياة الغالية، 

الكون الجديد، حب الشكور، عصمة الحب، االنتظار الخالد، الحب املكروه، نكسة، على 

حلم الفجر، انتهينا، الكأس  أطالل الحب، غني، وحي جديد، أكذوبة السلوان، وحي لقاء،

املسمومة، حلم الحياة، حدثيني، خصام، بيانو وقلب، ليلة، نظرة موحشة، طيف، عينان، 

 صدى قبلة، صوت.

: وتعالجه قصائد: هدأة الليل، وردة ذابلة، الصبح يتنفس، يوم خريف، وداع الوصف -6

س، حلم النيل، عبث الجمال، الشاطئ، في ليلة من ليال الربيع، وادي الخلود أو الوادي املقد

 ناحت الصخر، الجبار العاجز، العود، جمال حزين، وبريشة الشعر أو صورة صادقة.

: ويوجد في قصائد: وحي الخلود، الذكرى الخالدة لسعد، ذكرى سعد زغلول، الرثاء -9

صدعة الفاجعة، البطل، طليعة الضحايا، نوسة أو شطر من العمر، وموت سوسو، الزاد 

 .األحمر

 : إلى البالد الشقيقة، مأساة البداري، صوت الوطنية، واملهرجان.الوطنيات -1

ب  إنتاج أدبي غزير، وقد حظي سيد ما لم يحظ به 
 
ط

 
ومن املالحظ، أن ديوان سّيد ق

أحد من أدباء جيله، من حيث الشهرة والبحث والدرس والتوقير. وليس من السهل أن يمّر 

 أن يمّر املشتغل بالتاريخ األدبي الباحث في ِشعره مرور الكرام
 
، وليس من السهل أيضا

 الحديث دون أن يستوقفه هذا الديوان غير العادي.
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 شاعريته -ب(

، إذ كتب الشعر ومارس ب 
 
ط

 
ان في شاعرية سّيد ق

ّ
ك
 
 نظمه في ال يختلف اثنان أو يش

رة فترة
ّ
عى نحو طموحاته وكان عالي الهمة، وال يرض ى بالعجز والكسل، بل يس حياته، من مبك

 بالجد واملثابرة، وال يركن إلى االستسالم واليأس. 

 له مطبوع مؤلف أول  أّن  تحليله، و األدب بالشعر ونقداملبكر  اهتمامه دالئل ومن

  كان
 
، هو كتابا

 
 في تقدمه ، واستمر"الحاضر وشعراء الجيل الحياة في الشاعر "مهمة نقديا

 فيها ويعلن كبرى، أدبية ومجالت صحف في ه النقديةمقاالت منذ بدأ ينشر األدب نقد عالم

ملفت  بشكل املجالت صفحات على املعارك النقدية ويدير بجرأة وشجاعة، النقدية آراءه

 األربعينيات في أوساط صار حتى وظل يتطور  النقدية، الكتب وينشر لإلعجاب، مثير للنظر،

جديدة.                     أدبية نقدية ن مدرسةعلى تكوي وأوشك العربي، والعالم مصر في األول  الناقد

    .[11](10م:1919)الخالدي، ، [10](62م:1916)حسين،

ب  شغوف
 
ط

 
  کان منذ أن واألدب بالشعر سّيد ق

 
 التي املدرسة في وتعّرف قريته في طفال

شاعرّيته منذ  من أشعارهم، فاستوت نماذج وحفظ العرب أخبار علي القرية في دخلها

"الشاطئ املجهول"  األول  ات، وله شعر كثير، منه ما جمعه بنفسه وأخرجه في ديوانهالثالثين

ا في كان مام، ومنه 1935 يناير في  حسين محمد الباقي عبد وجمعه واملجالت الصحف مبعثر 

"، وهو يقول: "يشكل "ديوان سماه بديوان في"الشاطئ املجهول" ديوان  مع ونشره ب 
 
ط

 
 سّيد ق

ا، كله إنتاجه نصف ملجهول( حواليديوان )الشاطئ ا ل النصف جمعته وما تقريب  ِ
ّ
 الباقي يشك

".  يزيد أو
 
   .[12](11م:1919)قطب:قليال

 النقاد من يعتبره نجم يوسف محمد الناقد جعلت رفيعة سيد منزلة بلغ وقد

 فعل كما الغربيين، النقاد على االعتماد دون  بأنفسهم، طريقهم الذين شقوا العصاميين،

   .[13](362م:1961)نجم؛وآخرون، الحديثة.  النهضة في النقاد رأكث

  الفترة في وكان الشعر بالنسبة له ولغيره ممن عاشوا
 
 حيوية لطاقة املاضية، متنفسا

 تحقيق في والرغبة الطموح مع النفس ي استعداده السياسية، إلى جانب الظروف بسبب مخبأة،
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)أبو                         مبكرة.  نقدية دراسات في تمثل ذيواألدبي ال النقدي النشاط ذلك وراء الذات

   .[14](95م:1995األنوار،
 

ب   ويبدو أّن 
 
ط

 
  وأشّدهم الراشد التجديد روح من جيله شعراء كان "أقرب سّيد ق

 
را
ّ
تأث

  العقاد، عباس املجددين برائد
 
  تنظيرا

 
  .[15](123هـ:1416)عبد املجيد،  ".وتطبيقا

 في شعره، سمحت له كل رجل بهذه القا
 
، مبدعا

 
 بارعا

 
مة يحق له أن يكون شاعرا

 بالشعر، 
 
 ه يعتبر الظروف أن يلتقي بمثل هؤالء الشعراء، وكان سيد معجبا

 
 الحياة أنعم من نعمة

  في فيقول  البارعة، الجمال آيات من وآية
 
 الشعر:  حقيقة قصيدة "سعادة الشعراء"، واصفا

 
ُ
  الُبؤَس  فيه َوَعرفت

َ
ربة

َ
ِزب ض

َ
ْعُر  *** ال ِ

ّ
َياةِ  ِنَعم ِمن الش

َ
ه الحـ

ُ
 َعرفت

 
ً
ا
َ َ
  أمل

ً
اِهـــب َحِنيــِن  ِفي َوَوجدا

َ
عُر  *** ذ ِ

ّ
وُب  الش

َ
ة   ذ

َ
اش

َ
وكة ُحش

ُ
  َمسف

 .[16](53م:1919)قطب،

ب   اهتمام قّل  األربعينات أوائل ولكن في   
 
ط

 
 واالتجاه األدبي النقد وغلب بالشعر سّيد ق

 األدبية حياته في الظاهرة أن هذه حسين محمد الباقي عبد وأشار عريته،شا التأليف على نحو

 التالية: األسباب تعود إلى

ب   يحضرها کان التي األدبية العقاد على ندوة النقدي الطابع غلبة -1
 
ط

 
 .سّيد ق

 .فمأل الفراغ كثرة الفرسان في امليدان الشعري وقلتهم في امليدان األدبي، -2

 والعالم الجديد، والفکرکالرسالة  املقاالت بعض تحرير في اکهواشتر  بالصحافة اشتغاله -3

الکتب.  وتأليف املقاالت کتابة إلى وتحويلها الشعرية طاقاته انتهاب أّدى إلى مما ،العربي

 .[17](131م:1916)حسين،
 

 أن وفي "مكتبة القرآن الكريم"، بعد الکريم القرآن عالم في دخوله األسباب هذه إلي وأضاف

ارصي حمل ا د  ا هائال نقدي  ا وحس  ، نقدي 
 
 أساليبه البليغة ويدرس الفني، القرآن جمال ليتذوق  كافيا

 مهمة النقد أن إيمانه منطلق من عليها، وذلك اشتمل التي اإلعجاز أسرار بعض ويستوعب

 مهمة وهي جديدة أخرى  تشغله حيثما أخذت بها اهتمامه قّل  ثم أدبي كناقد عليه تجب وضريبة

 .[18](99م:1916)حسين،اإلسالمية.  والدعوة االجتماعي اإلصالح
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ب  
 
ط

 
ا في النهاية، كان سّيد ق  وأديب 

 
ا شاعرا ا يکون  أن قبل وناقد  ، مفکر 

 
 ويرجع إصالحيا

ر تأثيره من جزء
ّ
 .التعبير في وسحره األدبية قدرته إلى فكري  ککاتب ومنظ

  علم الداللةعلم الداللةمدخل في مدخل في 

 له، املطلوبة الصورة إلى على الوصول  يعين ما كل ةدراس هي للنص الداللية الدراسة إن

 ال بحيث إلى املقصود للوصول  وسيلة والنطق مدلول، باللفظ دال واملقصود اللفظ إن حيث

 إلى غاية. توصل لم إن للوسيلة فائدة وال الوسيلة دون  إليه الوصول  يمكن

 مظهر واللفظ ،املدلول  مع والدال املضمون  مع الشكل تداخلومن هنا يدرك الدارس 

ا كانت الداللة وقد الداللة،  معنى أن" :الفارابي عن الزبيدي نقل فقد املعنى، بها يقصد سابق 

بيدي . "اللفظ عليه يدل ما هو ومضمونه ومقتضاه وفحواه الش يء  .[19](39/123ب.ت:،)الزَّ
 

ا أما
 
 أكبر إلى الحركة وهي بنية أصغر النص من يحمله ما كل الداللة شملت فقد حديث

 وقد ورمز، ولون  وحركة صوت من فيه معنى وما من املوضوع البناء يؤديه وما اللفظ، وهي بنية

 أن رأى من ومنهم واملعنى، الداللة بين بالترادف إلى القول  ذهب من املحدثين من أن البعض ذكر

 من أوسع لةالدال أن رأى من ومنهم املفردة، اللفظة على القتصار األخير الداللة من أوسع املعنى

 .وخصوص عموم فبينهما داللة، يتضمن معنى كل وليس معنى، عندهم تتضمن داللة فكل املعنى

 .[20](29-21م:2009)نهر،

  ::القدماءالقدماءالداللة عند الداللة عند   --((أأ

 الخليل عن جني ابن نقله ما ذلك ومن األلفاظ، لدالالت السابقون العلماء  تعرض قد

 و  استطالة الجندب صوت في توهموا العرب أن"
 
 البازي  صوت في وتوهموا ،رَّ صَ : فقالوا ،مدا

 
 
   .[21](2/154)ابن جني،ب.ت:       ."صرصر :فقالوا ،تقطيعا

 املصادر في سيبويه وقال" :جني ابن قول  الحركات لداللة إدراكهم على كذلك يدل ومما

 فقابلوا يان،والغث النقزان، والغليان، :نحو والحركة لالضطراب تأتي إنها :الفعالن على جاءت التي

 .[22](2/154)ابن  جني،ب.ت: ."األفعال حركات توالي املثال حركات بتوالي

 .جني ابن عند املسائل بكثرة دت هذهِج ولقد و  
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 هـ(:339 )ت الداللة عند الفارابي -1

  تدل مركبة ومنها مفردة، معان على تدل مفردة منها: الدالة األلفاظ": الفارابي يقول 
 
 أيضا

 ثالثة املفردة املعاني على الدالة فاأللفاظ مركبة، معان على تدل مركبة ومنها ردة،مف معان على

 معنى على دال منها واحد كل أن في تشترك الثالثة األجناس فهذه ...وأداة وكلمة، اسم، :أجناس

 .[23](1-9م:1996)الفارابي، ". مفرد

 

 (:هـ505 ت) الغزالي حامد الداللة عند أبي -2

 فحواها حيث من بل صيغتها حيث من ال األلفاظ من يقتبسفيما  الغزالي فيقول 

 به ونعني :اللفظ من ال اللفظ إشارة من يؤخذ ما :الثاني الضرب ... أضرب خمسة وهي: "وإشارتها

 كالمه أثناء في وحركته بإشارتهيفهم  قد املتكلم أن فكما إليه، قصد تجريد غير من اللفظ يتبع ما

 ".عليه ويبني به يقصد لم ما اللفظ يتبع قد فكذلك إشارة، فيسمى نفسه اللفظ عليه يدل ال ما

 .[24](263م:1993،الغزالي)

 هـ(:684ت القرطاجني ) عند حازمالداللة  -3

عبر  املعاني أن تبين قد: "فيقول  األلفاظ، داللة عن بطريقته البلغاء منهاج في القرطاجني ي 

 تلك على يدل ما جهة من ولها األذهان، في وجودةم صور  ولها األعيان، في موجودة حقائق لها

 الخط من األلفاظ تلك على يدل ما جهة من وجود ولها األفهام، في وجود األلفاظ من الصور 

  .[25](19)القرطاجني،ب.ت: ". واألذهان األفهام في عليه دلت ما وصور  األلفاظ صور  يقيم

 هـ(:808ت )خلدون  الداللة عند ابن -4

 على الدالة املسموعة الكلمات على تدل حرفية وأشكال رسوم وهو": الخط عن ون خلد ابن يقول 

 .[26](2/961هـ:1401)ابن خلدون، ".اللغوية الداللة عن رتبة ثاني فهو النفس، في ما

 هـ(:816)ت الجرجاني  السيد الشريفالداللة عند  -5\

 به العلم من يلزم الةبح الش يء كون  هي: "لداللةعند تعرييفه ل الجرجاني الشريفيقول  

 املعنى على اللفظ داللة وكيفية املدلول، هو والثاني الدال، هو األول  والش يء آخر، بش يء العلم

 ويعرفثم   ."النص واقتضاء النص، وإشارة النص عبارة في محصورة األصول  علماء باصطالح
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 معناه، منه فهم تخيل أو أطلق متى بحيث اللفظ كون  هي": بقوله الوضعية اللفظية الداللة

    .[27](104م:1913)الجرجاني،. "عهبوض للعلم

  الداللة عند "جون الينز": -6

 أواخر استحدثت الداللة لفظة وأن املعنى، دراسة الداللة: "هو علم أن جون الينز((يرى 

 من أقل قبل إال الكلمات معاني بدراسة يهتموا لم أن املفكرين يعني ال وهذا عشر، التاسع القرن 

 إلى هذا يومنا حتى األزمنة أقدم منذ اهتمامهم النحاة وجه من ذلك، العكس وعلى بل عام، مائة

  الكلمات، معاني
 
 وأكبر النحوية، بوظائفها اهتمامهم من أكثر الكلمات تعنيه بما ما اهتموا وغالبا

 درست التي العالم أجزاء كل في العصور  خالل أنتجت التي الالمعدودة ذلك القواميس على برهان

 .[28](9م:1910)الينز، اللغة".  فيها

  الداللة عند "بريال": -7 

 القارئ  إليها يدعو التي الدراسة أن الحديث، الداللة علم واضع يعد الذي "بريال" يرى 

وما  ، الكلمات وشكل بجسم اهتموا اللسانيين معظم أن يرى  كما للغاية، حديث نوع هي من

 على تاريخ والوقوف الجديدة العبارات وانتقاء املعاني تغّير تنظم تيال القوانين إلى قط انتبهوا

 علم املعاني. على للداللة ،(semantique)اسم:  الدراسة هذه على وأطلق ووفاتها، ميالدها

 .[29](43-42م:2001)الجليل،

الحظ وكما  ،عند السابقين واضح الداللة عن الحديثأن  يبدو  هذه اآلراء، جميع مني 

 .له قيمة ال الداللة املنزوع اللفظ أنشير إلى تكأنها 

  الداللة عند املحدثين:الداللة عند املحدثين:  --((بب

ا أما
 
صّ  فقد حديث

 
  تخ

 
 الفرنس ي اللغوي  ويعد ومناهجه، طالبه له مستقل بعلم الداللة

 ( بريال)
 
 اللغة علم فرو  من فرع عن ليعبر ،م1113 عشر التاسع القرن  أواخر العلم لهذا واضعا

 . اللغوية األصوات بدراسة يعني الذي الصوتيات علم ليقابل تالدالال  علم هو العام

 .[30](6م:1996)الداية،
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  وتجعله النص جمال تكشف الداللية والدراسة

 
هِمل ما وإذا ،حيوّيا

 
 الداللة عنصر أ

 لأ إال النص يكون  فلن الشعرية
 
 إلىالوصول  يمكن فكيف وإالال طعم لها وال لذة.  باهتة فاظا

 ! اللفظ داللة معرفة دون  باللفظ تدرك ال كلهاف ؟ والكناية ارةاالستعو  املجاز

 تشبيهيةدالالت  المبحث األول:

 معينة صفة في آلخر طرف مشاركة هوو  التشبيه، هي البيان علم محور  في اللبنة األولى

 الصفة، تالصقه الذي وهو به، املشبه الطرفين أحد ويسمى مقدرة، أو ظاهرة وسيلة بوساطة

أما و  الشبه، وجه فهي الصفة أما الصفة، عليه تقع الذي وهو املشبه، يسمى آلخرا والطرف

  .التشبيه أداة هيف الوسيلة

 تحدده ما ومنها التراكيب، بين يقوم ما ومنها املفردات، بين يقوم ما منها فروع، وللتشبيه

 ائل التصوير البيانيفي وس الدراسة تطرق لها األنواع تلك وكل الشبه، وجه يحدده ما ومنها األداة

 ، وتناولتها كتب البالغة بالتفصيل.في الفصل الرابع

 من أکبر الـمفکّرین واألدباء النابهين فی زمننا الـمعاصر، واَجَه فی 
 
را

ّ
سید قطب باعتباره مفک

 فی صراٍع فکری مع 
 
 طویلة

 
حیاته صراعات مریرة مع االستعمار واالستبداد الداخلی، وقض ى مدة

 جتمع حوله. نفسه والـم

االبتعاد ر في عناوين قصائده، هكما يظ ،لدی سید قطب الشعري  التصويرمن أهّم عوامل و 

وفقدان رعایة األّم، واإلحساس بالضیاع والتیه فی  ،فی الـحّب  والفشلعن الوطن، والتبّرم بالدهر، 

 اد السیاس ى...لیده، وتجربة االستبدالدنیا والوحشة الروحّیة فيها، والضجر من الـمجتمع وتقا

هذه تعتمد علی استقصاء نماذج شعرّیة لسید قطب کأدیٍب بارٍز فی الشعر  فالدراسة

للوصول إلی نتائج  ،من خالل أشعاره التصوير البيانيکشف عن أبعاد للالـمعاصر،  العربي

 .وخبایاه الذهنّیة التى انعکست  فی شعره ،علی معرفة جذور شخصّیة الشاعر تساعد

 يوضح أو األلفاظ، داللة أبعاد أن يعرض التصور  في الغوص خالل من حثالبا ويحاول 

 ..تأكيدها أو تعميقها سبيل في أو الصورة، وضوح زيادة سبيل في املقصودة، املعاني
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كثيرة  لكونها الرتابة من ش يء فيها األدبي النص في كلها الصور  وليس املراد هنا دراسة

باقي  ومقاربة الواحد النموذج على السير يقتض ي الذي الكلي التصور  ومتكررة، وإنما هو أخذ

 مع هذا املتماثلة الصور  كل مقاربة ثم صورة، كل على واحد نموذج دراسة يكفي به، لذا الشواهد

 .والكناية واالستعارة التشبيه :هي فنون، على عدة البياني ويقوم النموذج، في التصوير
 

لبياني، في تصوير العديد من النماذج وتظهر في شعر سيد قطب، أبعاد التصوير ا

 جتماعية...اليات، واإلنسانية، والعادالة اال اإلنسانية، مثل: املث

 نخداع بظواهر الدنياوعدم اال الحّث على علّو الهمةالمطلب األول: 

  الهمة لغة:الهمة لغة:  --أ(أ(

مر.
َ
: ما هّم به في نفسه، تقول: أهّمني هذا األ  الَهمُّ

 
 
ة ة، وإنه لبعظيم  الهَ ر ليفعله. وتقول: إنه لما هّم به من أم: والِهمَّ صغير  الِهمَّ

َ
عيد  ّم وِإنه ل

ة  .[31](12/621هـ:1414)ابن منظور،. الِهمَّ

ة وفي "املصباح":  بالكسر: أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي، فيقال: له همة الِهمَّ

   .[32](2/641)الفيومي،ب.ت:  عالية.

:  --ب(ب(
ً
:علّو الهمة اصطالحا
ً
  علّو الهمة اصطالحا

  ."عظم )علّو( الهّمة: عدم املباالة بسعادة الّدنيا وشقاوتها"املناوّي:  قال

   .[33](243م:1990)املناوي،

در هو من ال يرض ى بالهمم الحيوانّية ق ،الكبير الهّمة على اإلطالق": األصفهاني وقال الّراغب

 .[34](209:م2009)األصفهانى،  ."فال يصير عبد بطنه وفرجه ،وسعه

س إلى غاية كمالها املمكن لها في العلم والعمل"وزيابن الج لوقا )ابن  . : "خروج النف 

 .[35](193م:2004الجوزي،

فترض أن كل الناس يصلون إلى القمة، وإن كان الناس ال ت في واقعيتها الهمة علّو إن 

قبلأن يحاولوا الصعود إليها، ثم بطبيعتهم مطلوب منهم  ما  ،منهم بما يصلون إليه في محاولتهم ي 
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قبل داموا ال يهبطون عن املستوى الذي  صرون على الهبوط إذا الهبوط عنه، أو ما داموا ال ي  ال ي 

 .[36](431م:1913)قطب، . غلبتهم مرة دوافع الشر رغم املجاهدة والتطلع إلى الخير

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

 من أکبر الـمفکّرین واألدباء النابهين فی زمننا 
 
را

ّ
قض ى الـمعاصر، سید قطب باعتباره مفک

 فی صراٍع فکري 
 
 طویلة

 
بعض فئات  عليه نكاره ورفضه ملافوجه ا  مع نفسه والـمجتمع حوله. مدة

ات،  من اإلمعان املجتمع
َّ
ذ
َ
ل
َ
َهوات، واإِلسراِف في امل

َّ
فینخدعون بظواهر الدنیا في اإِلقباِل على الش

 م تکتمل شخصیاتهم. األطفال الذین لم تنضج عقولهم ولاعتبرهم مثل  حتى ،وزخارفها

 حقارة الدنیا وهوان شأنها: يصّور  ،الدنيا"في قصيدة " يقول سيد قطب
 

ـِت ِســَوی 
ْ
َیا َوَما أن

ْ
 إیـِه َیا ُدن

ــِوی 
َ
ْحت

َ
 ت

َ
 ال

ٌ
 َصاِخَبـة

ٌ
ــة جَّ

َ
 ض

 َعْن َمْبــَعِثــَها
َ
ت

ْ
ــش

َّ
ت
َ
ا ف

َ
إذ

َ
 ف

*** 

*** 

*** 

 
ْ
َعُبـون

ْ
اِل ِفیــَما َیل

َ
ف
ْ
 َعَبِث األط

يْ 
َ
ِنیـْن غ ـاِت الرَّ ویَّ

َ
اء  ق

َ
 َر أْصــد

یِه  ّبِ
َ
خ
ُ
 ت
ً
ْیئا

َ
ِجْد ش

َ
ْم ت

َ
! ل

ْ
ــون

ُ
 الُوک

 .[37](101م:1919)قطب،

لهى األطفال بنفسهاكاألالدنيا  يجعل فالنص
 
 ،وهوان شأنهاحقارتها  لبيان وهذا ،لعوبة التى ت

 قوة على حافظةامل مع املقصود املعنى يوجز أن لشاعرا تمكن التشبيه استخدام خالل فمن

 .التعبير

 

عقولهم ولم تکتمل شخصیاتهم،  تنضجهم الذین لم  األطفال فی رؤیة الشاعر أن املراد

لقوا من أجلها، ولکّن 
 
فلذلک ینخدعون بظواهر الدنیا وزخارفها، ألّنهم نسوا الغایة التى خ

 أصحاب العقول الراشدة ال یسعون وراء الدنیا وملذاتها الفانیة.

 يتضح وعليه ،تصوره يمكن ش يء إلى مجرد معنى من الدنيا تحول ت التشبيه اهذ وبوساطة

  يسمى فإنه الشبه ووجه األداة من خال النص في التشبيه وألن لبس، دون  األثر
 
 تشبيها

 
 ما أو مؤكدا

 وسائل عن يستغني يجعله ما املتلقي نفس من بلغ ألنه البالغة وصف عليه وأطلق بالبليغ، يعرف

 .تظهره
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 فساد الكون بفساد الناس تصويرلب الثاني: المط

  الفساد لغة:الفساد لغة:  --أ(أ(

)ابن                             .الفساد: مصدر فسد يفسد فسادا وهو ضّد الّصالح

 .[38](3/335هـ:1414منظور،

يء يفسد فسادا، وهو فاسد "يقول ابن فارس: 
ّ

الفاء والّسين والّدال كلمة واحدة، فسد الش 

 .[39](4/503:م1999،)الرازي  . "وفسيد

يث: 
ّ
الفساد: نقيض الّصالح، والفعل فسد يفسد فسادا، ولغة أخرى: فسد "وقال الل

  ."فسودا، واستفسد الّسلطان قائده إذا أساء إليه حّتى استعص ى عليه

 .[40](12/259م:2001)الهروي،

:  --ب(ب(
ً
:الفساد اصطالحا
ً
  الفساد اصطالحا

يء عن االعتدال"قال الّراغب: 
ّ

ن الخروج عليه أو كثيرا، قليال كا ،الفساد خروج الش 

 .[41](636هـ:1412)األصفهانى، ". ويستعمل في الّنفس والبدن واألشياء الخارجة عن االستقامة

يء."الفساد وقال املناوّي: 
ّ

وفساد )البيوع( عند الفقهاء ما كان مشروعا   هو انتقاض صورة الش 

افعّية، وض
ّ
ل قسما بأصله غير مشروع بوصفه، وهو يرادف البطالن عند الش

ّ
ّده الّصّحة، ويشك

يء عندهم إّما صحيح، وإّما باطل، وإّما فاسد
ّ

 ."قائما برأسه عند األحناف: فالش 

  .[42](260م:1990)املناوي،

يء  الفسادو "وقال ابن الجوزّي:  
ّ

يء عّما كان عليه من الّصالح، وقد يقال في الش 
ّ

تغّير الش 

   .[43](469م:1914)ابن الجوزي،  ."ه إذا بطل وزالمع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال في

: "صالح الشيم بمعاشرة الكرام، وفسادها بمخالطة اللئام".  غاء 
َ
ل  قال بعض  الب 

 .[44](54م:2009)الخراز،

إن في نفس اإلنسان قوى رديئة من الهوى والشهوة والحسد تطلب الفساد وتعادي 

 .[45](40م:1913)األصفهانى، العقل والفكر. 

  ريب أن فساد األرض ومصائب الخلق، هي حصائد أعمالهم وعواقب أفعالهم.ال
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وجود التكامل والشمول في حقيقة الكون والحياة  ،بات من البدهيات اليوملقد 

لتغلب على العقبات والصعوبات في سير الحياة التي هو الذي يسعى  ل املجتمع الجادّ ف واإلنسان،

بقوى الطبيعة املودعة في هذا الكون وخيراتها وخزائنها املبثوثة  سببها الجهل والضعف، واالنتفاع

 .[46](111)الندوي،ب.ت:  في األرض وال فساد. فيها، واستخدامها ملقاصد صحيحة من غير علّو 

فإن األمور كلها تفقد استقامتها، واملوازين إذا بدأ أهل الفساد تعملون ويشتغلون، أما 

الفطرة  فساد األرض إال العوج الذي ال يستقيم؛ إنه الفساد: يكلها تفقد سالمتها، وال يكون ف

، وفساد في الضمير، وفساد في الخلق، فساد في التصور و وفساد الحياة باعوجاجها ..  بانحرافها،

ين الناس بعضهم وفساد في كل ما ب وفساد في السلوك، وفساد في الروابط، وفساد في املعامالت،

 هم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر .. وما بين وبعض من ارتباطات،

 .[47](10م:2010)الشحود،

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

فی سواء ، بالتعاليم اإلسالمية ومتأثرفسيد قطب كشاعر عربي معاصر، وإنساٍن مثّقف 

فكان من  ،ضّد الفساد العاملة اإلصالحية الحركية التربيةأو فی ظّل  الحضانة األسريةظّل 

  .عكس تلك الثقافة وذلك اإلتجاه على شعرهنالطبيعي أن ت

درکون وال یفهمون معنى الوجودأناس عن یتحّدث ،  اضطراب حانق"في قصيدة "  ، فيقول:ال ی 
 

ـَرات  
َ
ْم َحـش

َ
 أَری أ

ً
ا اِسـیَّ

َ
نـ
ُ
ْوِن الـَجِمیْل؟ *** أأ

َ
َعِة الک

ْ
ل
َ
 ِمن ط

ْ
َهت وَّ

َ
 ش

َمات َک الّسِ
ْ
اَس ِفی ِتل

َّ
 الن

َ
ُسُهم  ِرْجــٌس  َیِسیْل !بَ  *** ُیشِبُهون

ُ
ف
ْ
َما     أن

َ
 ْین

 .[48](24م:1919)قطب،

 ال فالنص كذلك، ليس األمر لكن تشبيه، كأي رتيبا التشبيه أن يظن النص يقرأ الذي

 بإنسان، الكون  صّور  قدالشاعر نجد  بل ،بالحشرات فحسب أناس تشبيه يقصد
 
 طلعة له أيضا

 ناسال هؤالء أمثال وجود وجهه؛ وعبوس الكون  تشويه في الّسبب أن يرى  هوو ، الناس ههاشوّ ي  

  يصبح ولن فيه،
 
 من فهموي، يعبس وجه له بإنسان الكون، شبه فهو عنه، ابتعدوا إذا إال جميال
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في فساد لنتيجة ل يظهر الفساد في الكون ؛ بأن دينية ثقافة من معها يتضافر ما مع املعاني مجموع

 .الناس

 ن رفض طغيان الطغاةالتعبير عالمطلب الثالث: 

  الطغيان لغة:الطغيان لغة:  --أ(أ(

تي تّدل على مجاوزة الحّد في 
ّ
مصدر قولهم: طغى يطغى، وهو مأخوذ من ماّدة )ط غ و/ ي( ال

  .[49](3/412م:1999)الرازي، .العصيان

، طغى املاء على قوم نوح )فأغرقهم(قال الخليل: وكّل ش يء يجاوز القدر فقد طغى، مثلما 

  .[50](4/435،ب.ت:الفراهيدي) . )فأهلكتهم( ثمودوكما طغت الّصيحة على 

غيان.وقال الّراغب: يقال: طغوت وطغيت طغوانا وطغيانا
ّ
 ، وأطغاه كذا: حمله على الط

 .[51](520هـ:1412)األصفهانى،
 

اغية فيراد به معاني عديدة، منها: ملك الّروم، والّصاعقة، وصيحة العذاب، والجّبار 
ّ
أّما الط

ذي ال يبالي ما أتى، يأكل الّناس ويظلمهم ويقهرهمالعنيد، واألحمق ا
ّ
الم، وال

ّ
)ابن . ملستكبر الظ

  .[52](15/9هـ:1414 منظور،

  الطغيان اصطالحا:الطغيان اصطالحا:  --ب(ب(

غيان: مجاوزة الحّد في العصيان
ّ
 .[53](141م:1913الجرجاني،) .قال الجرجانّي: الط

غيان إفراط االعتدال في حدود األشياء ومقاد
ّ
  .[54](229م:1990)املناوي، .يرهاوقال املناوّي: الط

ذي كان عليه من قبل، وكّل ش يء جاوز الحّد فقد طغى
ّ
غيان: تجاوز الحّد ال

ّ
 . وقال الكفوّي: الط

 .[55](510)الكفوي،ب.ت:

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

 
 
، له في عصره جتماعيواال رواد اإلصالح السياس ي من الشاعر الناقد سيد قطب كان رائدا

 الشعور وهذا ، املتجبرين الطغاة ظلمرفض  بضرورةويرى شهورة معروفة، ه مع الطغاة مفقموا

ر فی وعیه الفکری السیاس ى الذی ال یستطیع أن ی
ّ
القهر تحّمل أّی نوع من الظلم والـجور، و متجذ

 .واالستغالل
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ل هذا النمط من و 

ّ
 واملأل ،للطغاة الـمستبدین الـجائریناملصور ه شعر فی  الشعور تمث

 إلحقاق حقوقهم الشرعّیة واإلنسانّیة. ذّل وهوان وال الذین یرضون کّل 
 
 یرفعون صوتهم عالیا

" وعلى سبيل املثال: َبل  َبٌل ه  ، كالصنم )هبل( الذي صّور الطغاة بالوثن، في قصيدة "ه 

 فقال: األصنام، بألوهية تؤمن كانت التيالجاهلية  املعتقدات كان في

 والّدجل السخافة رمز هبل هبٌل 

  ثوب في اليوم ناإلي عادت
ْ
 الطغاة

 للخجل يا ...جموعهم يقود وثن

 .[56](219م:1919)قطب،

 الصالبة من الوثن لفظ يستدعيه ما يحققه ال ما يحقق بالوثنالطغاة  فتصوير

أن  الوثن لكلمة يمكن إذ ؛الداللة أبعاد يوسع الصورة من الشبه وجه اختفاء ولعل والجمود،

 األداة وحذف للجهالء، بالنسبة التقديس معنى تحمل أخرى  منو  ناحية، من الجمود معنى تحمل

 بين يتحقق الذي املفرد التشبيه باب من عدي   سبق وما بليغ.  التشبيه أن يعني الشبه وجهو 

 وهو البليغ. املفردات،
 

أخرى غير يدرك املتلقي صورة بيانية "هبل هبل"،  هانفسالقصيدة في وبعد إمعان النظر 

 من ت افيحبذ الباحث ذكره هنا، اوإن لم يكن موضوعهكناية، التشبيه، وهي ال
 
 كرار املثالتخاشيا

 .نفسه

  به مض ى لقد
 
في ثوب الفاسدين  اليوم يعود )هبل( الصنم ذلك تصّور  إلى خياله بعيدا

 :فقال العشرين، القرن  سماه في أدبياته بجاهلية فيما الطغاة،

 والدجل السخافة رمز هبل هبٌل 

 األباة أيدي على دثرتان ما بعد من
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 الطغاة ثوب في اليوم إلينا عادت

 .[57](219م:1919)قطب،

د أر 
َ
ق
َ
ى الطغاة، فعدل عن نسبتها إليهم  (1)د أن َينسب رمزية السخفاف

َ
والشر والبالء إل

ه اتصال بهم وهو ثوبهم، فاملكنى عنه هنا هو:ونسب مباشرة،
َ
ى ما ل

َ
"نسبة السخافة والشر  ها إل

عتقال والتشويه بالدعايات ال الطغاة" الذين طاملا جرعوا اإلنسان الذل والهوان، با والبالء إلى

 التي الصفة تكون  بحيث التراكيب، بين التشبيه يقع وقد الزائفة، إلى غير ذلك من الزوابع والفتن.

 .ألفاظ عدة مزج نتاج عن ة عبار هي املشبه يتقمصها
 

 املبهور  الّريف، في قضاها أيام يتحدث عن ،ي قصيدة "ليالت في الريف"فكما قال سيد 

 بجماله، فيقول:

  مثَل  *** (3)رتيٌب  (2)اج  َس  األمواِج  وخريُر 
َ
و  ْد ش

 عَ  في (4)
َ
 ورِ ُح ْس مَ  م  ال

 .[58](13م:1919)قطب،

  التشبيه هذا ويسمى
 
  يشكل التشبيه طرفي من طرف كل ألن تمثيليا

 
  مشهدا

 
 ومن ،تمثيليا

 يصاحبها ما إلى باإلضافة الفنية، الصورة على الحركة عنصر النص يضفي التشبيه هذا خالل

  في النظر خالل من إال املشبه يمتثلها التي الصفة إلى الوصول  يمكن وال والتفاعل، الحيوية من

دوِ  األمواج بين ليس التشبيه ألن طرف، كل منه يتكون  ما مجموع
َّ
 صوت األمواج بين إنما ،والش

 دتسكن ها التي
 
 أن في يترك الشاعر في عالم مسحور  ،في ألحانه املتوائم الشدوِ  بينو  منخفضة ئة

 
 

 .ميلمسحوب بلحن عذب جبصوت موزون  يترنم منهما كال

                                                 
   .تفاهة وكالم فارغ ال فائدة منه: السخف –( 1)

   : ساكن هادئ.َساج   –( 2)

 : صوت منخفض.رتيب   –( 3)

 : ترطيب وترنم بأعذب األلحان.  َشْدو   –( 1)
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 استعاريةدالالت  :الثاني المبحث

 خال اتشبيه   تعد واالستعارة االستعارة، فهي البياني التصوير محور  في الثانية البنية أما

إال  االستعارة من قصيدة تخلو ال إذ ؛التشبيه من أكبر بشكل الكالم في وترد طرفيه، أحد من

 التصوير روعة من االستعارة في ملا وذلك تشبيه، دون  قصيدة تجد أن يمكن املقابل وفي ،النادر

 أكثر االستعارة أن إلى باإلضافة األقل، على ركنين ذكر إلى الحاجة عدم بسبب التعبير وحرية

 
 
بسبب ، الجمهور  في واملؤثر لهم املحرك يعد والذي الشعراء، فيه يغرق  الذي الخيال في غوصا

 )املتَ إبراز املعنى املوهوم املبالغة في 
َ
 .[59](191م:1912)عتيق، إلى الصورة املشاهدة.ل( يَّ خ

 ، وهيله وضع ما غير في لفظ استخدام هي، في الفصل الرابعبيانها  كما سبق واالستعارة

 صفة في املجازي  واملعنى للفظ األصلي املعنى بين املشابهة عالقةل ،مجازية صورة كل في القاعدة

  .األصلي املعنى إرادة من مانعة قرينة وجود مع ،ما

 الشعور بالغربة الزمانية المطلب األول:

:   الغربةالغربة  --أ(أ(
ً
: لغة
ً
  لغة

ه أي نح  أي تنحى، أغربته وغّربت 
 
ربا

َ
ب غ َرَب فالٌن عنا يغر 

َ
ربة: االغِتراب من الوطن. وغ

 
يته. الغ

ربة: الّنَوى البعيد، يقال: شقت بهم غربة النوى.
 
 .[60](4/410،ب.ت:الفراهيدي) والغ

الغربة االغتراب من الوطن. والغرب بفتح الغين وسكون الراء الذهاب والتنحي "وقال الخليل: 

عن الناس. تقول غرب عنا يغرب غربا بفتح الراء في املاض ي وضمها في املستقبل وسكونها في 

 .[61](309م:1995)القالي،  ."راملصد

ربة فيها. 
 
د، نَزح عن وطنه. اغترب داخَل بالِده: أحسَّ بالغ : َبع  خص 

َّ
اغترب الش

  .[62](2/1601م:2001)عمر،

   --ب(ب(
ً
 االغتراب اصطالحا
ً
    ::االغتراب اصطالحا

وإن اقترح بعض      (، alientationللکلمة اإلنـجليزیة )مصطلح عربي مقابل هو 

للکلمة ذاتها. ولها أصل التینّى  "اإللینة"و "االستالب"و "ارغتباال "الـمترجمين تعابير أخری کـ 

 من فعل )
ٌ
 "االستالب"الذی یعنى نقل ملکیة ش ىء ّما إلی آخر، وهذا الفعل هو ( alienareمستمدة
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)العبد  .آخر( أی االنتماء إلی شخص alienus، وهذا الفعل بدوره مستمد من )"اإللینة"و

 .[63](21:م2005هللا،
 

 تناوله أول األمر، الفیلسوف األلـمانی "هیغل" )فاالغت
 
 حدیثا

 
 (Hegelراب بوصفه مفهوما

إلی أن دخل معظم الدراسات األدبیة والنفسیة واالجتماعیة، فهو حالة  .[64](239ش:1312)ستوده،

من شعور الفرد بانفصاله عن واقعه وعجزه عن التکّیف مع الـمجتمع الذی یعیش فیه، فهو 

تعبيٌر عن التوتر "فرد فی تحقیق التوازن بين الواقعیة واإلمکان، وبمعنى  آخر، هو حالة إخفاق ال

والقلق النفس ى، وضیاع الذات أو استشعار الـخوف من فقدان األمن واألمان، والفرح والسعادة، 

  .[65](24م:2011)جمعة، "والتواصل مع الـجوهر الطبیعی...

 هو االبتعاد عن  و بذلک یتداخل الـمعنى اللغوی واالصطالحی
 
 واحدا

 
لیعطی مفهوما

  .[66](15ق:1430)الرکابی،  .الناس بالـجسم أو بالفکر
 

علی الکوکب   آدم أبينا إّن االغتراب وإن کان ظاهرة قدیمة تعود جذوره إلی هبوط

 من سمات العصر الـحدیث، ملا یتميز به هذا العصر من 
 
 ومصطلحا

 
 أنه صار مفهوما

ّ
األرض ى، إال

في ضطهاد وإحساس الناس بالضيف واال  تدهور العالقات االجتماعية،من لهذه الظاهرة؛  بواعث

  .[67](55م:1991)عباس، أوطانهم.
 

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

ابیة شبابه باألحاسیس االغتر  ريعانسید قطب فی  أنشدهااألشعار التى  امتألتوقد 

فال بّد ، األصليموطنه بيئته املصرية و هذا اإلغتراب في يشعر وكان ، تتناول جوانب إنسانّیة كثيرة

لدی  غترابیالخيال اال  قوةستیعاب من نظرة ثاقبة ودراسة فنّیة تحلیلّیة دقيقة، حتى يتسنى ا

 .الشاعر فی أشعاره
 

 القلب صّور ،   في قصيدة "صوت؟!" يقول سيد قطب:على سبيل املثال ال الحصر، 

 :لفقا ويبكي، يئن بإنسان

 
ُ
 ت
َ
ِ ذ
ّ
 ِذ لِ  ىفآس َ  ياملاض ِ  نيرُ ك

ْ
  *** هرِ ك

ُ
 وت

ُ
  وقظ

ْ
  وقد يانِ َج أش

ُ
  كنت
َ
 ااسيَ ن
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ُ
 وت
ْ
  ياس ِ إحَس  ُب هِ ل

َ
 تحّدِ  *** التي َك امِ بأنغ

ُ
  قلبي عن ث

َ
  اإذ

َ
 باكيا (1)نَّ أ

 .[68](151م:1919)قطب،

 إلى وللوصول  بالكآبة، توحي صور  عدة اجتماع خالل من بائسة لوحة يرسم فالنص

 تحد حدود ال إذ ؛الحقيقة إليه تصل ال ما إلى يصل ذيال بالخيال الشاعر استعان املقصود

 التشبيه ركني أحد عن تستغني التي االستعارة بنية تمثلها الخيالية والصورة امتداده،

 خياليّ  أعمق الصورة لتكون  وذلك األساسيين،
 
 :ليصير التشبيه ركنا فيه ذكر لو التعبير ر وّ َوتصَ  ،ا

( 
 
ث ا قلبي عن تحّدِ

َ
نَّ  كاإلنسان إذ

َ
 من(باكيا أ

 
  ، بدال

 
ث ا قلبي عن )تحّدِ

َ
نَّ  إذ

َ
 .باكيا( أ

 

 دالليّ  أضيق الصورة يجعل املحذوف الطرف فذكر
 
 التعبير من الناتج يصير بحيث ،ا

ا القلب يجعل السابق والنص املطلوب، من أدنى  اإلنسان صفات من صفة ذكر طريق عن إنسان 

كر به املشبه ذفح   ما وإذا ،محذوف وهو به مشبه فاإلنسان البكاء، وهي
 
 كانت املشبه وذ

 صفاته، من بصفة عنه ويكنى منها يحذف به املشبه ألن باملكنية وسميت مكنية، االستعارة

 
 
 ..املصور  األمر في باملبالغة االستعارة ترتبط ودائما

 ، كالرحمةتصوير الجانب اإليجابي في اإلنسانالمطلب الثاني: 

  الرحمة لغة:الرحمة لغة:  --أ(أ(

ة والعطف والّرأفة، يقول ابن فارس:  تدور ماّدة )ر
ّ
الّراء والحاء وامليم "ح م( حول معنى الّرق

ة والعطف والّرأفة. يقال من ذلك
ّ
ف  :أصل واحد يدّل على الّرق

ّ
رحمه يرحمه إذا رّق له وتعط

 .[69](2/491م:1999)الرازي، ."عليه، والّرحم واملرحمة والّرحمة بمعنى

 

                                                 
    : يألم: صوت االلم.أَن   -(1)
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ف.ويقول الجوهرّي: الّرحمة: الرّ 
ّ
ة والّتعط

ّ
واملرحمة مثله، وقد رحمته وترّحمت عليه،  ق

. رجل مرحوم ومرّحم، شّدد للمبالغةرحم بعضهم بعضا ... و  وتراحم القوم:

   .[70](5/1929م:1919الفارابي،)
 

والّرحم عالقة القرابة، ثّم سّميت رحم األنثى رحما من هذا؛ ألّن منها ما يكون ما يرحم ويرّق له 

 .[71](2/491م:1999رازي،)ال .من ولد

  اصطالحا:اصطالحا:الرحمة الرحمة   --ب(ب(

  .[72](110م:1913الجرجاني،). قال الجرجانّي: هي إرادة إيصال الخير

والرحمة هي اإلشفاق من أن يفوت ذا حق حقه، فهي تولد : الراغب األصفهانيوقال 

انية هي الحلم، والحلم يقتض ي العفو، واإلنسانية والكرم يجمعان هذه الفضائل، وذلك أن اإلنس

 الفضائل النفسية املختصة باإلنسان، وبقدر ما يكتسبه اإلنسان يستحقها. 

 .[73](116م:2009)األصفهانى،

 لالنعطاف معه، 
 
 ملن به رقة القلب، وتكون مبدأ

 
والرحمة صفة وجدانية تعرض غالبا

ال  ورحمة البشر واإلحسان إليه، وهي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها رحم.

 .[74](3/2614)التويجري،ب.ت: تخلو عن رقة مؤملة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة املرحوم. 

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

 في اإلنسان،  الجانب اإليجابي معاني تحمل والعفو والحلم فالرحمة
 
وكان سيد موفقا

ناحت ة "في قصيديقول ف يخجل، الشاعر أن يطالبه الذي باإلنسان "الرحمة" عند تصويره

 :الصخر أو الفاعل"

  ويا
َ
  وِك عُ أدْ  اإلنساِن  رحمة

َ
 ف

ْ
  اإلنساِن  بني أمامَ  *** يِل َج اخ

ْ
  إن

َ
 يَ  كان

ْ
 ! ُل َج خ

 .[75](243م:1919)قطب،

 معنى يجعل أن يحاول  ال لكنه ،للرحمة إدراكها يمكن صورة رسم إلى النص يسعى

 الرحمة 
 
 فطريّ  الرحمة يدرك إنسان كل ألن الذهن، من قريبا

 
 ال الفطري  الوجود هذا وبسبب ،ا

  كون لت تشخيص أو تجسيد إلى الرحمة حتاجت
 
ا، مفهوما

 
 دركت افإنه بالحواس دركت لم فإن ومدرك
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طالب منه أن  الذي باإلنسان الرحمة تشبيه في املكنية فاالستعارة وعليه سهولة، بكل بالشعور  ي 

 .ودةاملقص الداللة في للمبالغة بل املعنى، لتقريب ليست يخجل

 والصحة النفسيةالسعادة ب الشعور التعبير عنالمطلب الثالث: 

  السعادة لغة:السعادة لغة:  --أ(أ(

أي فرح واستبشر، والسعادة هي اليمن وهي  "السعادة في اللغة : مشتقة من فعل "سعد

  .[76](3/213م:1414)ابن منظور،نقيض النحس والشقاوة، 

  يسعد املرء سعد و
 
 ، وضده شقي. سعيد فهو الخير نال  :وسعادة سعدا

 .[77](2/311م:2001)الجمل،

 

ضاد الخير نيل على لإلنسان هللا معاونة"الوسيط:  املعجم في والسعادة
 
 . "الشقاوة وت

 .[78](430:النجار،ب.ت؛عبد القادر؛الزيات؛مصطفى)

 

:  --ب(ب(
ً
:السعادة اصطالحا
ً
  السعادة اصطالحا

 Mental" السعادة من أهم املفاهيم التي يبحث فيها علم الصحة النفسية اصطالحإن 

Health"يهدف إلى تحقيق السعادة لإلنسان ، بل إن هذا العلم عادة ما يعرف على أساس أنه ،

"بأنها حالة دائمة نسبيا، يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا، ويشعر  :فتعرف الصحة النفسية

ى بالسعادة مع نفسه، ومع اآلخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته إل

أقص ى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، 

ويكون سلوكه عاديا، بحيث يعيش في سالمة وسالم، وهي حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة 

 .[79](23)زهران،ب.ت. العقل والجسم". 
 

املنتج في بيئة تستهدف معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد والصحة النفسية 

 للصحة النفسية
 
"الصحة النفسية للفرد تقاس  ،اجتماعية، وكذلك تعتبر السعادة مقياسا
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ؤدي بصاحبها إلى قدر على التكليف مع الحياة بما ي هبمدى قدرته على التأثير في بيئته وقدرت

 .[80](20الغفار،ب.ت: عبد). والكفاءة والسعادة " يشباع الشخص معقول من اال 
 

 كر عن مؤشرات الصحة النفسية هو نفس ما يذكر عن مؤشرات السعادة.وما يذ

إما مرتبة األشياء       : "فالسعيد من الناس يكون في إحدى مرتبتين: (1)ابن مسكويه قال

 بأحوالها السفلى بهاالجسمان
 
 ية: متعلقا

 
 عنها مشتاقا

 
، وهو مع ذلك يطالع األمور الشريفة بأحثا

 نحوها 
 
 بها. إليها متحركا

 
 بأحوالها وإما أن يكون في مرتبة األشياء الروحانية متع         مغتبطا

 
لقا

 بها
 
 في عالمات القدرة اإلال العليا سعيدا

 
 بها ناظرا

 
هية ، وهو مع ذلك يطالع األمور البدنية معتبرا

 للخيرات عليها".
 
 لها مفضيا

 
 بها ناظما

 
 .[81](59مسكويه،ب.ت:) ودالئل الحكمة البالغة مقتديا

شهدهم سِعدوا، الذين َونشهد: "قطب سيد قالو 
َ
 غير مقطوع دائم عطاء فيها لهم الجنة في ن

 .[82](4/1929م:1412)قطب،. "ممنوع وال

 

  وجه الداللة: وجه الداللة:   ––ج( ج( 

 بتصوير الجمال، سعادته في قمة مدى سيد قطب يصور ، سعادة الشعراء""في قصيدة 

  ، فيقول:له يتسرر  الذي البدر

 بمصاحب يأتنس لم مستوحشا *** طوافه بسّر  لي يوحي والبدر

 .[83](54م:1919)قطب،

 سبيل على صفاته إحدى وذكر به املشبه وحذف بإنسان، ردالب الشاعر شبه فقد 

 مرئيّ  املرئي غير جعل في يكمن الصورة هذه وجمال املكنية، االستعارة
 
 الداللة وضوح ابتغاء ا

 البدرالجامدة:  ةيالطبيع ظاهرهذه املخالل  ها منيحّس  التي صّور السعادةحيث  املقصودة؛

  الحياة، عليه خلع الذي
 
  طوافه سبب ويخبرهأمام األعين،  وجعله شاخصا

 
  منفردا

 
 دون  وحيدا

 .بصحبته يأنس من يجد ال نهأ له ووضح الناس، من غيره
  

                                                 
   .هـ(121أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه )المتوفى : هو  -( 1)
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 دىإح وإحالل به املشبه حذف على تقوم التي املكنية االستعارة باب من سبق ما وكل

  مكانه. صفاته
 

 ويتوصل به، املشبه ويذكر الصورة من املشبه يحذف إذ بالعكس االستعارة تكون  وقد

 ذلك، من تمنع قرينة لوجود للفظ األصلي املعنى حدوث امتناع طريق عن خيال من فيها ما إلى

   بالتصريحية. االستعارة هذه وتسمى
 

 إلى بالفجور النصر حيث يصّ  ،أخي"في قصيدة " :قطب  سيد قول ومن ذلك 
 
أن ر، مشيرا

 وتحقيق أسباب النصرأهّم بالتربية والتزكية، من  تقويتها مع نتصار على النفس وأهوائهااال 

 ، فيقول:سعادةال

 
َ
  َك وِح رُ لِ  ْق طلِ فأ

ْ
 رَ إش

َ
ا *** هااق

َ
ن
ُ
ْجَر َيْرُمق

َ
َرى الف

َ
 مْن َبِعيْد  (1)ت

 .[84](291م:1919)قطب،

 سبيل على به باملشبه حرّ وصَ  املشبه حذف وقد ،بالفجر النصر سيد قطب يشبه 

  أعمق املكنية واالستعارة التصريحية، االستعارة
 
، أكثر فإنها التصريحية أما خياال

 
 حيث غموضا

 واضحة تكون  التي املكنية في كما ال ،اللفظ من املقصود معرفة يقتض ي إليها الوصول  إن

 املتلقي إلى ذهن الصورة تقريب الشاعر حاول ي النص في االستعارة توظيف خالل ومن التخييل،

  ألن لو قال: نفسه، في وتأكيدها
َ
 الذي الحتمي بالقرب تفي ال ا من بعيد(ن)ترى النصر يرمق

  يحمل الفجر ألن ،)ترى النصر( في الخيال استعمال يحققه والذي الشاعر، يقصده
 
 قدوما

 
 
  تطابق التي النصر جيءم صورة املتلقي لدى ترتسم وبذا الليل، طال مهما حتميا

 
 صورة تماما

 .الفجر مجيء

 

                                                 
   : ينظر إلينا.يَْرُمقُنَا –( 1)
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عرفال التصريحية  أن االستعارة ويبدو 
 
  تتطلببسهولة، و  ت

 
  فهما

 
 ألنها إلدراكها؛ واسعا

 باملقصود، معرفة من املتلقي لدى ما على بناء املشبه إلى الوصول  فيها يتم حيث ،مباشرة غير

 
 
 ..السياق من تفهم معنويةملعنى الحقيقي من إراة ا املانعة القرينة تكون  ما وغالبا

 دالالت كنائية الثالث: المبحث

 وآخر بنية في الصورة املجازية بنية الكناية، و 
 
 إليها يلجأ التي البيانية األوجه أهّم  من عّد ت

 فال متميزة، أهمية والبالغيون  النقاد أوالها وقد .العصور  كل عبر واملبدعون  والشعراء األدباء

 .تها الدالليةياوجمال الكناية سحر إلى اإلشارة من تخلو والنقدية البالغية مآثاره تكاد
 

  التصوير؟ من النوع هذا إلى األدباء لجوء سّر  فما

 ؟ البالغة وعمالقة جهابذة قبل من العظيم االهتمام ذلك إلى الدافع وما
 

 أسلوب يحققه ما معرفة خالل من وذلك يقال، كما العجب يزول السبب عرفي   وحين

 :بعضها هذه فنية وغايات أبعاد من الكنائية الصورة

 أبلغ ذاته بحد هو الصورة خالل من تعبير فكل التعبير؛ في الصورة على الكناية اعتماد -

  املباشر. التعبير من وأجمل

 بحد املعنى في وليس املعنى عن للتعبير وسيلة إال الفن وليس التصريح، من أبلغ الكناية -

 .ذاته

لكنايات تعبير عن الحياة االجتماعية بأحاديث يومية راقية معّبرة عن ثقافة ثم إن ا -

 .[85](251م:2003ديب،)قاسم؛املجتمع وذوقه. 

 الحب والعالقات اإلنسانية الحميدةالتعبير عن  المطلب األول:

  الحّب لغة:الحّب لغة:  --أ(أ(

بات.مأخوذ من ماّدة )ح ب ب( ال
ّ
زوم والث

ّ
 .[86](2/62م:1999)الرازي، تي تدّل على الل

ِديٍن. يقال  بالكسر.الِحبُّ والحب: املحبة، وكذلك قال الجوهرّى: 
َ
ٍن وخ الحبيب، مثل ِخد 

ه بالكسر فهو محبوب ه َيِحبُّ . وَحبَّ َحبٌّ   .[87](1/105م:1919الفارابي،) .أحّبه فهو م 
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واملحّبة والحّب: نقيض البغض. وكذلك الحّب بالكسر ويقال للمحبوب. وأحّبه فهو محّب، 

هو محبوب على غير قياس، وقد قيل: محّب على القياس. واستحّبه كأحّبه واالستحباب و 

. وجمع الحّب: أحباب وحّبان، تحّبب إليه توّدد. واألنثى: حّبةو  كاالستحسان. واملحّبة: اسم للحّب.

أي  ون:والحبيب والحباب بالّضّم: الحّب واألنثى بالهاء. وحّبب إليه األمر: جعله يحّبه. وهم يتحابّ 

 .[88](1/292هـ:1414)ابن منظور، يحّب بعضهم بعضا. والّتحّبب: إظهار الحّب.

 إلقامة قلبه على ود املحبوب. أخذ من البعير املحب، وهو الذي يبرك 
 
إنما سمي املحب محبا

  .[89](1/332م:1992)األنباري، ويلزم مكانه. فال يبرح 

:  --ب(ب(
ً
:الحّب اصطالحا
ً
  الحّب اصطالحا

، يختلف مفهوم الناس لكلمة 
 
 كبيرا

 
بّي إلى  تصدق هذه الكلمة علىو الحب اختالفا

 
ل
َ
"ميل ق

افعة"،  ابة أو النَّ
ّ
 .[90](1/433م:2001)عمر،األشخاص أو األشياء العزيزة الجذ

حب األبناء آلبائهم والعكس، وميل الرجل الغريزي نحو املرأة والعكس، وكذلك على ميل مثل 

 .لبوسات واملرئياتاملطعومات وامل اإلنسان لبعض املحبوبات من

ِكيد "أن ذكر أبو البقاء في الكليات: و 
 
أ
َ
ِإن ت

َ
ء امللذ، ف ي 

َّ
ع ِفي الش  ب 

َّ
َو عباَرة َعن ميل الط حّب ه 

 
ال

َها َجّرد َعن  حب م 
 
سمى عشقا، والعشق: مقرون بالشهوة، َوال وي ي 

َ
يل َوق

 
 .[91](391)الحنفي،ب.ت: ."امل

 

فإن هذه اللفظة تستعمل  ،لب وراحته إلى ش يء مابينما تطلق اللفظة في اللغة على ميل الق

 ،وخاصة في مجال العالقات اآلثمة ،خاصة بين الرجل واملرأة ،خطأ على املمارسات )الجنسية(

وهذا منتهى اإلفساد لهذه الكلمة الطيبة والتبديل ملعناها، فاالسم الصحيح للعالقات اآلثمة هو 

وكذلك  ،يبة على املعاني الفاسدة يفسد اللغة والذوق الزنا والبغاء. ووضع الكلمات الطاهرة الط

  استعمال هذه اللفظة )الحب( في معناها الصحيح. فينبغي ،يهدم الدين واألخالق

 .[92](36م:1911)اليوسف،

  وجه الداللة:وجه الداللة:  ––ج( ج( 
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 والحّب الحياة،  في الشاعر فلسفة فيه تحّركت الذي العام اإلطار عن الحب في قطب سيد تحّدث

 إلى الجسم خطل عن باإلنسان يرتفع الذي الخالد الطاهر العفيف، الحّب  هو عنه ثتحّد  الذي

 .والضياء النور  عالم

ذهب الحزَن والهّم، الشاعر عّبر ، نهاية املطاف"في قصيدة "ومن ذلك  ي وي  ِ
ّ
سل عن القلب بما ي 

 فقال:

 
َ
 ت
ْ
 ن

ُ
 الس   ُد ش

ْ
 وَ ل

َ
 قديْم  اء  دَ  من ءَ ْر البُ  وترومُ  *** يمقِ عَ  ّب  ُح  ْن مِ  ان

 .[93](69م:1919)قطب،

يذهب الهمَّ أراد القلب فلم يعبر عنه باسمه املوضوع له، وعدل إلى الكناية عنه بما 

لواَن" ألنه إذا ذكره بهذه  ؛، وكان ذلك أحسنوالحزَن كما يقال عادة: "ألهمه هللا الّصبَر والسُّ

 على داٍل  إيحاٍء  في فيه، بلح  ا هذاكان قد دل على شرفه وتميزه عن جميع الجسد بكون  ،الكناية

 . الحميمة اإلنسانية والعالقات الحب عهد

د  ولو قال: 
 
ش

 
لم يكن في ذلك داللة على أن القلب أشرف أعضاء الجسد، القلَب"،  "َين

، ملا يقع فيه من املبالغة في الوصف، ما ال يكون في نفس اللفظ فعلى هذا السبيل يحسن اإلرداف

 .املخصوص بذلك املعنى

 ، كالشجاعةالمثل األعلى في اإلنسان تصوير المطلب الثاني:
 

  الشجاعة لغة: الشجاعة لغة:   --أ(أ(

تي تدّل على الجرأة 
ّ
مصدر شجع فالن أي صار شجاعا وهو مأخوذ من ماّدة )ش ج ع( ال

 .[94](2/1169م:2001)عمر،والثقة بالنفس. 

جاعة: شّدة القلب في : شجع شجاعة: اشتّد عند البأس.وفي تاج العروس
ّ

ويقال:  البأس. والش

رجل شجاع وشجاع، وشجاع وأشجع، من قوم شجاع وشجعان، وشجعان. واملرأة شجاعة 

جاعة. 
ّ

ف الش
ّ
وشجعة وشجيعة وشجعاء، وقيل: ال توصف به املرأة. وتشّجع فالن: أي تكل

جاعة
ّ

. وشّجعته: إذا قلت له أنت شجاع أو قّويت قلبه. ورجل مشجوع: أي مغلوب بالش

بيدي،ب.ت:)   .[95](12/255الزَّ
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  الشجاعة اصطالحا:الشجاعة اصطالحا:  --ب(ب(

هي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في اإلنسان بحسب إنقيادها للنفس الناطقة املميزة 

واستعمال ما يوجبه الرأى في األمور الهائلة أعني أن ال يخاف من األمور املفزعة إذا كان فعلها 

  .[96](26)مسكويه،ب.ت:  جميال والصبر عليها محمودا.

 .[97](202م:1990)املناوي،. "هي اإلقدام االختيارّي على مخاوف نافعة في غير مباالة"ناوّي: وقال امل

ود عن الّدين أو الحريم أو عن الجار املضطهد أو عن "وقال ابن حزم: 
ّ
هي بذل الّنفس للذ

املستجير املظلوم، وعّمن هضم ظلما في املال والعرض، وسائر سبل الحّق سواء قّل من يعارض 

 .[98](32م:1999)الظاهري،  ".ثرأو ك

وقال الجرجانّي: هي هيئة حاصلة للقّوة الغضبّية، بين الّتهّور والجبن، بها يقدم على أمور 

 .ينبغي أن يقدم عليها، كالقتال مع الكّفار ما لم يزيدوا على ضعف املسلمين

  .[99](125م:1913)الجرجاني،

بات واإلقدام وتبدو بوضوح معني 
ّ
وتكون في جميع التعريفات السابقة،  فيالّصبر والث

  .األفعال واألقوال

كبر النفس. النجدة. عظم الهمة، الثبات. الصبر، : الفضائل التي تحت الشجاعةومن 

هذا  الحلم. عدم الطيش، الشهامة، احتمال الكد والفرق بين الصبر والصبر الذي في العفة أن

أما كبر النفس فهو االستهانة باليسير الهائجة. يكون في األمور الهائلة وذلك يكون في الشهوات 

قتدار على حمل الكرائه فصاحبه أبدا يؤهل نفسه لألمور العظام مع استخفافه لها. واال

 .[100](30)مسكويه،ب.ت:

  
 
هي وسط بين رذيلتين إحداهما الجبن واألخرى التهور. أما الجبن فهو  الشجاعة إذا

ا التهور فهو اإلقدام على ما ال ينبغي أن يقدم عليه. ن يخاف منه. وأمأالخوف مما ال ينبغي 

 .[101](36)مسكويه،ب.ت:

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

نه حوله واملصائب الشاعر ممدوحه يصور ، ذكرى سعد"في قصيدة "
ّ
 يكترث ال هادئ بأ

 ، فيقول:يخاف وال
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 اإلعصار حوله يعصف كأشم *** وتنثني الخطوب حواليه تدوي 

روع الهول  مض ى فإذا
ُ
 األخطار وتراخت غمراته *** وانجلت امل

 املقدار كأنه أشّم  راض   *** هادئ بسمة الهول  تحت أبصرت

 .[102](265م:1919)قطب،

 

، عتزازواال  والرض ى الهدوءأن ينسب إلى ممدوحه في البيت الثالث فقد أراد الشاعر هنا 

  ل عن نسبتها إليهعدف كناية عن شجاعته وثباته وصبره،
 
رك المباشرة

َ
 ريح باالسم بأنصت، وت

 " يقوَل:
 
ى إ هال نسبب "سعد يتبسم هادئا

َ
ال ،بسمتهل

َ
أشّم":  راٍض هادئ  أبصرت.. بسمة": وق

ى  ونسبة الصفات
َ
ى املمدوح، البسمةحالة إل

َ
سَتلزم نسبتها إل

َ
ن جهة أنه إذا أثبت م فاالنتقال ت

 له. نفسه فقد أثبتي ف الحال

 واألماني الوطنية للشعوب نحقوق اإلنساالمطلب الثالث: التعبير عن 

 ستقاللالحرية واال في

  الحقوق لغة:الحقوق لغة:  --أ(أ(

قوٌق وِحقاٌق     َباِطِل، ويقال ح 
 
ِقيض  ال

َ
، وهو ن وحّق الش يء: .             الحقوق: جمع الَحقُّ

 ال يشكُّ ِفيِه.
 
َبَته  َوَصاَر عنده حّقا

 
ث
َ
ه، أي: أ ا وأَحقَّ ه َحقًّ قُّ ه َيح    .[103](10/49ـ:ه1414)ابن منظور، َحقَّ

ى عَدد. وقال أبو الفيض: 
َ
دن

َ
ه  ِبناء  أ

َ
وق وحقاٌق، وليَس ل ق  ه: ح  "والَحق: ِخالف الباِطل َجمع 

ول".  فع 
َ
َتض ى امل ق 

  
: األمر  امل بيدي،ب.ت:والَحقُّ  .[104](25/166)الزَّ

وفي لغة الفقهاء: "الحق: بفتح الحاء، جمع حقوق، الصواب، ضد الباطل.. وهو الثابت 

   .[105](112م:1911،قلعجي؛قنيبي) ."دمي على غيرهما وجب لل  :دميحق اآل و ال يجوز إنكاره..  الذي

  حقوق اإلنسان اصطالحا: حقوق اإلنسان اصطالحا:   ––( ( بب

ة عام  ة الوطنّية الفرنسيَّ هـ/ 1206إعالن حقوق اإلنسان: فهو قرار تاريخّي أصدرته الجمعيَّ

1991 
ّ
حّرم اّتهام األشخاص أو القبض عليهم أو محاكمتهم إال ع م ي  ل لهم حقَّ التمتُّ  بقانون، ويكف 
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حدة في صيغة جديدة عام  ة، أصدرته منظمة األمم املتَّ ة الخاصَّ كيَّ

 
ة وامِلل ة الفكرّية والدينيَّ بالحريَّ

 .[106](1/532م:2001)عمر، باسم: اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان. م1941

 

اإلنساني نحو إحقاق الحق اإلنساني في حياة أفضل هدف بشري، وظل هذا املسعى ف

الحقوق أمال يراود بني البشر، خصوصا كلما عصفت بهم املحن، وازدادت الرغبة في ذلك أيضا 

مع توسع املجتمع وارتقاء االجتماع البشري، وصيرورته أكثر تعقيدا، فكانت الحقوق الشخصية 

 .[107](9)الليل، ب.ت:  تطمسها مطالب الجماعة، وتحّد منها مصلحة القبيلة.

 

بدو أن التحّرر السياس ّي هو محور تاريخنا الحديث، وكان موضوع حقوق اإلنسان هو محور ي

وال ، عارض حقوق الفلسطينيينبينما ي ويتحدث العالم عن حقوق اإلنساناليومي؛  الحديث

عب  الفلسطينّي يتعرَّض الضطهادات كثيرة
َّ
 .يزال الش

و العدوان على املدنيين زمن الحرب، فإن القانون الدولي يحظر اعتداء دولة على أخرى، أ

وتسهيل وصول املؤن واملواد الطبية لالجئين، وحق املهجرين في العودة إلى أوطانهم، وال حاجة 

لتوضيح التناقضات الصارخة بين هذه املبادئ البراقة وبين الواقع القائم في عالم اليوم، وما 

 .[108](24م:2000)الشريف، .لدول الصغرى في حق ا - وال تزال تقترفه -اقترفته الدول الكبرى 
 

وهل توجد قضية في التاريخ اإلنساني يظهر فيها التنكر ألبسط حقوق اإلنسان كالقضية 

 الفلسطينية ؟ 
 

ألم تكن هناك مجافاة كل قيم العدالة والصدق، والتحدي الصارخ للقوانين واألعراف 

 الدولية ؟ 

  وجه الداللة:وجه الداللة:  --ج(ج(

ويلقي كلمات في  هسته وهوما زال في الثالثة عشرة من عمر كان يقف سيد قطب في مدر  

لم يكن يفكر في قضية بالده مصر لمظلومين. لحب الوطب، ويدافع عن حرية الشعوب نصرة 

ودعم موقفها وحدها، وإنما كانت رؤيته تشمل الشعوب العربية األخرى، وكيف يمكن مساندتها 
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، ويوجه تحية إلى كل األبطال املناضلين من أجل بادئعبر في قصائده عن هذه املويستقاللي، اال 

   إلى البالد الشقيقة":"فيقول في قصيدة  الحق والعدالة والحرية والسالم،

 من مصر يبعثها فؤاد مفعُم  *** أبطال االستقالل تلك تحية

 
ً
 إخواننا فيما يلذ ويؤلم *** إخواننا في الحال والعقبى معا

 يهفو إليكم بالقلوب وتعظم *** مصر الفتاة وما تزال فتية

 .[109](210م:1919)قطب،

 

لشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه الشاعر ل ةدمسان حول  يدور  األبياتهذه  ومحور 

 للمعنى إثبات الشاعر يرومه الذي املعنى ترِس  وفي ستقالل وتقرير مصيره.اال وخاصة حقه في 

نهه إلى للوصول  والعقل لفكرا إعمال خالل من واستنباطه اكتشافه إلى ودعوة وتقويته،
 
.  ك

 وهي كناية عن صفة، ستقالل": الشعب الفلسطيني، فاملقصود بـ"أبطال اال 
 
على رفع  داللة

 مع هذا الشعب الذي وصفه بالة والتشجيع، يّ و املعن
 
على له  تشجيعطل، وفي ذلك  بتضامنا

 السترجاع حقوقه وتحرير أرضه.الصبر والثبات 

 

وجه الذي لم تفلح جهود املفاوضين على وقف العدوان عليه،  ،املظلومإلى هذا الشعب 

 من مصر الكنانة. نية القلبيةالشاعر تحّيته التضام

فؤاد الشاعر  وهو" يقصد نفسه، كناية عن موصوف، "يبعثها فؤاد مفعم  في قوله: ف

 بي.ستنكار ملا يحدث في أرض فلسطين منذ عقود في ظل غياب الوعي العر املمتلئ بالحزن واال 

الحظ  "،"فؤاد مفعم   في التعبير عن نفسه مباشرة، بل قال: فالشاعر انصر أن  وي 

 لألطفال 
ٌ
ة املتضخم من األلم ملا يحدث من قتل واغتيال وحرق لألخضر واليابس، وإبادة جماعيَّ

ووظف الشاعر هذا األسلوب البالغي حتى تكتمل الصورة ، لعشرات السنين! والنساء والعجائز

 ، وتكون أملح وأوقع في النفس.في التعبير
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 وفي قوله: "

 
ة الروابط األخوية بين الشعبين كناية عن قوّ  "،إخواننا في الحال والعقبى معا

على نفس املستوى في الحال والعقبى هذه الروابط دائمة وباقية  وذلك كون املصري والفلسطيني، 

  .في الدين والتاريخ واملصير ة عريقةل، وهي متأّصِ بط وأَزليتهاامعا، داللة على ِقَدم هذه الرو 

، وحاصر املصريون الفلسطينيين، وأغلقوا البوابات األمور وتغيرتانقلبت أما اآلن 

كناية عن الوقوف الصارم إلى جانب الشعب إخواننا فيما يلذ ويؤلم"، "وفي قوله: دونهم... 

َماَرس ضّده أبشع املجازر في التاريخ املعاصر. الفلسطيني الذي
 
الكنائية،  بالصورة التعبير فيو ت

  املتلقي ديب سيد قطب انفعالاأل أثار الشاعر 
 
 الكناية في ألنَّ  وتقبلها، الصورة لتلقي إيجابيا

 
 
  استساغة. وأكثر وأستر أجمل هو ما إلى هو مستقبح ملا تجاوزا

 صاحب تجارب متعددة في مجال حياته. وهذا غيض من فيض شعر سيد قطب، 

 ـةخاتمـــــــال

بعد هذه السياحة املمتعة من جهة، واملرهقة من جهات أخرى، مع الشاعر العربي 

والصور البيانية الجميلة، يصل الباحث  اإلفريقي املصري سيد قطب، في رحلة مليئة باألحداث

 هللا تعلى على توفيقه وامتنانه.
 
 إلى ختام هذه الدراسة، حامدا

 

رف تم التعرف   على سيد قطب فع 
 
،م شاعرا

 
 يرسم كما الشعرية الصور  يرسم جيدا

 ويحفرها العالي، القوي  البناء املاهر البّناء يبني كما ويبنيها بالقلوب، لوحاته اآلخذة البارع الرسام

 وتماثيله. لوحاته الفنان النحات يحفر كما وتمتع تدهش باقية ذاكرة املتلقي صورة في
 

الجوانب التي لم يقف عندها من  وسعت الدراسة إلى جمع ش يء من سيرته إلى إضاءة

 في بيان أثر الحياة التي عاشها وانعكاس ذلك في 
 
ترجموا له. وقد استفادت الدراسة من ذلك كثيرا

 شعره وتأثيره عليه.

)
ً
()أوال
ً
  نتائج:نتائج:  --)أوال

خرجت الدراسة بناتائج مهمة مبنية على ما تمّيز به سيد قطب من الشخصية والشاعرية وما 

 ص فنية وأسلوبية، وخلصت إلى مجموعة من النتائج، وهي:اتسم به شعره من خصائ
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شاعرّيته منذ  فاستوت حياته، من مبکرة فترة في الشعر نظم قطب سيد مارس - 1

 .شاعريته ازدهار فترة م1935 إلي م1930 من الفترة الثالثينات، وتعد
 

 للواقع في ثوب  - 2
 
جديد، وألجأ عمد سيد قطب إلى استخدام الدالالت البيانية تصويرا

في ذلك للتشبيه، ملا فيه من جمال ولكونه أوجز وأنه ينقل النفس الخفي إلى الجلي، وإعماله على 

في  وظفها ما بقدر جمالية ألبعاد لم يوظفها الشاعر إظهر العالقة الخفية القائمة بينهما، إال أنَّ 

ل العليا في اإلنسان، والبعث للوجدان والض
 
ث
 
 مير والحياة.التعبير عن حضور امل

 

 العربي، البيان جوهر ألنها االستعارية الصورة لتوظيف كبرى  أولى الشاعر أهمية قد - 3

تصوير بعض الجوانب اإليجابية في  قطب من سيد تمكن خاللها من التي التعبيرية والوسيلة

 اإلنسان، والتعبير عن الغربة، وعن الشعور بالسعادة والصحة النفسية.
 

 عن والتورية الكناية في ملا التصريحية، الصورة من أكثر املكنية الصورة ىعل التركيز - 4

 وأرسخ تأثيرا أكثر كان إدراكه، في جهد بذل إذا والش يء والتمعن، الفكر إعمال إلى دعوة من املعنى

 .النفس إلى الذهن وأحب في
 

 إخفاء إلى امليل في ديوانه، بوفرة الكناية ألسلوب سيد قطب توظيف في السّر  لعل - 5

 وال. والتدبر العقل إعمال إلى املتلقي ودعوة املعنى، على الداللة قوة من ذلك في ملا وستره، املعنى

 حّد  إلى والترميز الغموض في يوغل ال أن بشرط ودالالت إيحاءات من املعنى ستر في يخفى ما

 .التعمية
 

 الدفاع مقام في الشاعر ألن ،عند سيد قطب توظيفا أكثر الصفة عن الكناية وتبقى - 6

وصف انطباعاته اإلنسانية السامية، والسعي نحو التحرر،   للقيم وتوضيح حقوق اإلنسان، عن

 عن العالم الجديد.
 

ا يختار الشاعر تجعل التي األسباب إلى الوصول  الدراسة حاولت - 7
 
  ألفاظ

 
 وصورا

 إلى الناقد يصللكي االختيار، و  العزل  على قائمة األدبية الكتابة ألن أخرى، ويعزل  وأساليب
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 سر، من أكثر يمتلك داللة من أكثر يحتمل الذي والنص أجلها، من النص وضع التي الداللة

  يمتلك املتوقع غير على يأتي الذي والنص
 
  كنزا

 
. جماليا

 
 ممّيزا

  )
ً
()ثانيا
ً
  توصيات ومقترحات:توصيات ومقترحات:  --)ثانيا

 

 بأمور: التوصية يمكن السابقة الدراسة خالل من  

 يغوص أن عليه بل املتموج، سطحه إلى ينظر أال النص يحلل أن يريد من علىينبغي  - 1 

 للنص اللغوي  الجمال إدراك يمكن وال يمتلكها، التي الداللية الكنوز  إلى ليصل النص أعماق إلى

 . أجلها من النص وضع التي الداللة إلى الناقد يصل لم إذا
 

درس أن - 2
 
 كنز فهو البحث، عليها يقف لم أخرى  زوايا من سيد قطب شخصية ت

  يبّين أن الباحث حاول  مخبوء
 
 . البحث هذا في جمالياته من شيئا

 

إن ديوان سيد قطب مليء كذلك باملعاني والبديع، يصلح أن يطرقه الباحثون حتى  -3

 يقفوا على براعة فّنه.
 

ى للدارسين أن يقوموا بدراسة قصصه الروائية، ألنها تمثل مدرسة نثر  - 4 وص َ ية قائمة ي 

 ومستقلة بذاتها، آخذة من القديم في ثوب جديد من عصر النهضة الحديثة.     
 

 بدراسة الناحية املوسيقية من شعر سيد قطب، وتناول شعره بالدراسة  - 5
 
كما أيضا

 النقدية والتحليلية على نطاق واسع.
 

ر على الوصول فاألمل عظيم، بما تهيأ للباحثين في العصر الحديث من التطور والتيسي

إلى املعلومات، واإلطالع على الثقافة والحركة األدبية، أن يقوم من يؤدي لهذا األديب الشاعر 

 سيد قطب حقه،             ويتقدم بالتراث العربي خطوات واسعة نحو الكمال.
 

 وهللا ولي التوفيق.

 قائمة املصادر واملراجع 

 

 الهيئة املصرية العامة للكتاب. الخصائص.أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي. )ب.ت(.  .1
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 .2الرسالة، ط

 -دمشق: دار الفكر  علم الداللة العربية بين النظرية والتطبيق.م(. 1996فايز الداية. ) .44

 .2ط 

. 36ورد. الـمجلدالـم االغتراب فی شعر الـمتنبى.ق(. 1430فلیح کریم خضير الرکابی. ) .45

 .2العدد

قدم في الندوة  حقوق اإلنسان والقضايا الكبرى.م(. 2000كامل إسماعيل الشريف. ) .46

هـ 19/11/1420العاملية لحقوق االنسان في االسالم املنعقدة في روما بإيطاليا بتاريخ: 

 م(: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي.25/2/2000املوافق 

براهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إ .49

 القاهرة: دار الدعوة. املعجم الوسيط.ومحمد النجار. )ب.ت(. 

 القاهرة: مكتبة الشباب. الحوار األدبي حول الشعر.م(. 1995محمد أبو األنوار. ) .41

بيت األفكار  موسوعة فقه القلوب.محمد بن إبراهيم بن عبد هللا التويجري. )ب.ت(.  .49

 ية.الدول
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املحقق:  -تهذيب اللغة م(. 2001محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور الهروي. ) .50

 .1ط -بيروت: دار إحياء التراث العربي  محمد عوض مرعب.

الزاهر في معاني م(. 1992محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري. ) .51

 .1ط -ؤسسة الرسالة بيروت: م املحقق: د. حاتم صالح الضامن. -كلمات الناس 

 -دار الشروق  مذاهب فكرية معاصرة.م(. 1913محمد بن قطب بن إبراهيم قطب. ) .52

 .1ط

بيدي.  .53 محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى الزَّ

 دار الهداية. املحقق: مجموعة من املحققين. -تاج العروس من جواهر القاموس )ب.ت(. 

كرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى محمد بن م .54

 بيروت: دار صادر. لسان العرب.هـ(. 1414اإلفريقى. )

دار  معجم لغة الفقهاء.م(. 1911محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، و قلعجي. ) .55

 .2ط -النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 

األدب م(. 1961رون، و يوسف نجم محمد. )محمد يوسف نجم وآخرون، و نجم، وآخ .56

 بيروت: دار العلم للماليين. العربي في آثار الدارسين.

 دمشق: اتحاد الكتاب واألدباء. علم الداللة.م(. 2001منقور عبد الجليل. ) .59

األردن : دار األمل للنشر  علم الداللة التطبيقي في التراث العربي.م(. 2009هادي نهر. ) .51

 .1ط  -والتوزيع 

 طهران: انتشارات آواز نور. روان شناس ى اجتماعی.ش(. 1312هدایت هللا ستوده. ) .59

االغتراب: دراسة تحلیلّیة لشخصّیات الطاهر بن جلون م(. 2005یـحيى العبدهللا. ) .60

 بيروت: الـمؤسسه العربیة للدراسات والنشر. الروائیة.

 

 

                                                 
 طبعة دار التراث األول. -م(. في تاريخ األدب الجاهلي. مكتبة دار التراث 1991علي الجندي. ) -[1]

 .2م(. مدخل إلى نظرية األدب اإلسالمي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1911عماد الدين خليل. )-[2]
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(. فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه. السعودية / حائل: دار األندلس م2001محمد صالح الشنطي. ) -[3]

 للنشر والتوزيع.

 لبنان: دار الثقافة. -م(. تاريخ النقد األدبي عند العرب. بيروت 1913إحسان عباس. ) -[4]

نون م(. اتجاهات الشعر العربي املعاصر. الكويت: املجلس الوطني للثقافة والف1991إحسان عباس. ) -[5]

 واآلداب.

م(.  زهر األكم في األمثال والحكم. الدار 1911الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوس ي. ) -[6]

 املغرب: دار الثقافة. -البيضاء 

. املنصورة: دار الوفاء1919عبد الباقي محمد حسين. ) -[7] ب 
 
ط

 
 .م(. ديوان سّيد ق

 املصدر السابق. -[8]

 سه.املصدر نف -[9]

: حياته وأدبه. املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 1916عبد الباقي محمد حسين. ) -[10] ب 
 
ط

 
م(. سّيد ق

 .1والتوزيع، ط 

  : دار املنارة.2ط -م(. نظرية التصوير الفني عند سّيد قطب. جدة 1919صالح عبد الفتاح الخالدي. )  -[11]

 . سيد قطب. املنصورة: دار الوفاء. م(. ديوان1919عبد الباقي محمد حسين. ) -[12]

 م(. األدب العربي في آثار الدارسين. بيروت: دار العلم للماليين.1961محمد يوسف نجم وآخرون. ) -[13]

 .م(. الحوار األدبي حول الشعر. القاهرة: مكتبة الشباب1995محمد أبو األنوار. ) -[14]

. القاهرة: كلية اللغة هـ(. أصداء شعر ال1416حسن أحمد عبد املجيد. ) -[15] ب 
 
ط

 
عقاد في شعر سّيد ق

 .14العدد  -العربية 

[16]- . ب 
 
ط

 
 ديوان سّيد ق

: حياته وأدبه. -[17] ب 
 
ط

 
 سّيد ق

 املصدر السابق. -[18]

بيدي. )ب.ت(. تاج العروس  - [19] محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتض ى الزَّ

    دار الهداية.         املحقق: مجموعة من املحققين.  - من جواهر القاموس

   .1ط –م(. علم الداللة التطبيقي في التراث العربي. األردن : دار األمل للنشر والتوزيع 2009هادي نهر. ) - [20]

 أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي. )ب.ت(. الخصائص. الهيئة املصرية العامة للكتاب. - [21]

 در نفسه.املص – [22]
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 .تحقيق الدكتور محمد سليم سالم. مصر: دار الكتب -م(. العبارة 1996أبو نصر الفارابي. ) – [23]

تحقيق: محمد عبد السالم عبد  -م(. املستصفى 1993أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي. ) – [24]

 الشافي. دار الكتب العلمية.

تحقيق: محمد  -طاجني. )ب.ت(. منهاج البلغاء وسراج األدباء حازم بن محمد بن حسن، ابن حازم القر  – [25]

 .الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب اإلسالمي

تحقيق علي عبد الواحد وافي.  -هـ(. مقدمة ابن خلدون 1401عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ) – [26]

 .3ط -القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر 

املحقق: ضبطه  -م(. كتاب التعريفات 1913ن الشريف الجرجاني. )علي بن محمد بن علي الزي  – [27]

 .لبنان: دار الكتب العلمية-وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. بيروت 

جامعة  –ترجمة:مجيد عبد الحليم املاشطة وآخرون. كلية اآلداب  -م(. علم الداللة 1910جون الينز. ) – [28]

 البصرة.

 م(. علم الداللة. دمشق: اتحاد الكتاب واألدباء.2001ل. )منقور عبد الجلي – [29]

 .2ط  -دار الفكر    م(. علم الداللة العربية بين النظرية والتطبيق. دمشق: 1996فايز الداية. )  – [30]

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى.   – [31]

 .عرب. بيروت: دار صادرهـ(. لسان ال1414)

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس. )ب.ت(. املصباح في غريب الشرح الكبير.   – [32]

 .بيروت: املكتبة العلمية

زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي   – [33]

 .1عبد الخالق ثروت ط 31. التوقيف على مهمات التعاريف. القاهرة: عالم الكتب م(1990القاهري. )

 -الذريعة إلى مكارم الشريعةم(. 2009أبو القاسم الحسين بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى. )  – [34]

 القاهرة: دار السالم. تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي.

بعناية:  -م(. صيد الخاطر 2004بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. )جمال الدين أبو الفرج ع  – [35]

 .1ط -حسن املساحي سويدان. دمشق: دار القلم 

 .1ط -دار الشروق       م(. مذاهب فكرية معاصرة. 1913محمد بن قطب بن إبراهيم قطب. )  – [36]

 ديوان سيد قطب.  – [37]

 .لسان العرب  – [38]
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م(. معجم مقاييس اللغة، املحقق: 1999زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين. )أحمد بن فارس بن   – [39]

 .دار الفكر عبد السالم محمد هارون.

املحقق: محمد عوض  -م(. تهذيب اللغة 2001محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور الهروي. )  – [40]

 .1ط -مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي 

 -هـ(. املفردات في غريب القرآن 1412الحسين بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى. ) أبو القاسم  – [41]

 .1ط -املحقق: صفوان عدنان الداودي. دمشق بيروت: دار القلم، الدار الشامية 

 .التوقيف على مهمات التعاريف  – [42]

نزهة األعين النواظر في علم  م(.1914جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. )  – [43]

 .1ط -بيروت: مؤسسة الرسالة  -املحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراض ي. لبنان  -الوجوه والنظائر 

ِق. الكويت: مكتبة أهل األثر للنشر 2009خالد بن جمعة بن عثمان الخراز. )  – [44]
َ

ال
 
خ
َ
 األ

 
وَعة س  م(. َمو 

 .1ط -والتوزيع 

م(. تفصيل النشأتين وتحصيل 1913ين بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى. )أبو القاسم الحس  – [45]

 لبنان: دار مكتبة الحياة. -السعادتين. بيروت 

ماذا خسر العالم بانحطاط                  علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي. )ب.ت(.   – [46]

 املسلمين. مصر: مكتبة اإليمان، املنصورة.

ريق. ط2010علي بن نايف الشحود. )  – [47]
َّ
َفاٌت على الط

َ
 .2م(. َوق

 .ديوان سيد قطب  – [48]

 .معجم مقاييس اللغة  – [49]

 -أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري. )ب.ت(. كتاب العين   – [50]

 .بة الهاللاملحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي. دار ومكت

 .املفردات في غريب القرآن  – [51]

 لسان العرب.  – [52]

 كتاب التعريفات.  – [53]

 .التوقيف على مهمات التعاريف  – [54]

أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي. )ب.ت(. الكليات معجم في املصطلحات   – [55]

 محمد املصري. بيروت: مؤسسة الرسالة. -املحقق: عدنان درويش  -والفروق اللغوية 
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 .ديوان سيد قطب  – [56]

 املصدر نفسه.  – [57]

 .السابقاملصدر   – [58]

لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -م(. علم البيان. بيروت 1912عبد العزيز عتيق. )  – [59]

  .والتوزيع

 كتاب العين.  – [60]

القاسم بن عيذون بن هارون بن عيس ى بن محمد بن سلمان القالي.  أبو علي القالي، إسماعيل بن  – [61]

دار الحضارة  -املحقق: هشام الطعان. بغداد + بيروت: مكتبة النهضة بغداد  -م(. البارع في اللغة 1995)

 .1ط -العربية بيروت 

 .بم(. معجم اللغة العربية املعاصرة. عالم الكت2001أحمد مختار عبد الحميد عمر. )  – [62]

م(. االغتراب: دراسة تحلیلّیة لشخصّیات الطاهر بن جلون الروائیة. بيروت: 2005یـحيى العبد هللا. )  – [63]

 .الـمؤسسه العربیة للدراسات والنشر

 ش(. روان شناس ى اجتماعی. طهران: انتشارات آواز نور.1312هدایت هللا ستوده. )  – [64]

، 29حیاة الـمعری وأدبه . دمشق: مجلة جامعة دمشق، الـمجلدم(. االغتراب فی 2011حسين جمعة. )  – [65]

 الثانی. -العدد األول 

 .2. العدد36ق(. االغتراب فی شعر الـمتنبى. الـمورد. الـمجلد1430فلیح کریم خضير الرکابی. )  – [66]

 اتجاهات الشعر العربي املعاصر.  – [67]

 ديوان سيد قطب.  – [68]

 معجم مقاييس اللغة.  – [69]

 -م(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 1919أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. )  – [70]

 .تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للماليين

 .معجم مقاييس اللغة  – [71]

 .كتاب التعريفات  – [72]

 الذريعة إلى مكارم الشريعة.  – [73]

 .بد هللا التويجري. )ب.ت(. موسوعة فقه القلوب. بيت األفكار الدوليةمحمد بن إبراهيم بن ع  – [74]

 ديوان سيد قطب.  – [75]
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 لسان العرب.  – [76]

 معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن.   – [77]

 املعجم الوسيط.  – [78]

 .3ط-عالم الكتب حامد عبد السالم زهران. )ب.ت(. التوجيه واإلرشاد النفس ي. – [79]

 سالم عبد الغفار. )ب.ت(. مقدمة في الصحة النفسية.                 القاهرة: دار النهضة.عبد ال – [80]

حققه وشرح  -أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه. )ب.ت(. تهذيب األخالق وتطهير األعراق  – [81]

 .1ط -غريبه: ابن الخطيب. مكتبة الثقافة الدينية 

 -القاهرة: دار الشروق  -هـ(. في ظالل القرآن. بيروت 1412بي قطب. )سيد قطب إبراهيم حسين الشار  - [82]

 .19ط

 ديوان سيد قطب.  – [83]

 املصدر نفسه.  – [84]

لبنان: «. البديع والبيان واملعاني»م(. علوم البالغة 2003محمد أحمد قاسم، محيي الدين ديب. )  – [85]

 .1ط  -املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 

 مقاييس اللغة.معجم   – [86]

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.  – [87]

 .لسان العرب  – [88]

الزاهر في معاني كلمات الناس            م(.1992محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري. )  – [89]

 .1ط -مؤسسة الرسالة        املحقق: د. حاتم صالح الضامن. بيروت:  -

 غة العربية املعاصرة.معجم الل  – [90]

 الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية.  – [91]

 -م(. الزواج في ظل اإلسالم. الكويت: الدار السلفية 1911عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف. )  – [92]

 .3ط

 ديوان سيد قطب.  – [93]

 .معجم اللغة العربية املعاصرة  – [94]

 لقاموس.تاج العروس من جواهر ا  – [95]

 تهذيب األخالق وتطهير األعراق.  – [96]
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 التوقيف على مهمات التعاريف.  – [97]

م(. األخالق والسير في 1999أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلس ي القرطبي الظاهري. )  – [98]

 .2ط -مداواة النفوس. بيروت: دار اآلفاق الجديدة 

 كتاب التعريفات.  – [99]

 يب األخالق وتطهير األعراق.تهذ  – [100]

 .املصدر نفسه  – [101]

 .ديوان سيد قطب  – [102]

 .لسان العرب  – [103]

 تاج العروس من جواهر القاموس.  – [104]

م(. معجم لغة الفقهاء. دار النفائس للطباعة 1911محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي. )  – [105]

 .2ط -والنشر والتوزيع 

 ربية املعاصرة.معجم اللغة الع  – [106]

 طاهر أحمد موالنا جمل الليل. )ب.ت(. حقوق اإلنسان في اإلسالم.  – [107]

م(. حقوق اإلنسان والقضايا الكبرى. قدم في الندوة العاملية لحقوق 2000كامل إسماعيل الشريف. )  – [108]

م(: مجلة مجمع 25/2/2000هـ املوافق 19/11/1420االنسان في االسالم املنعقدة في روما بإيطاليا بتاريخ: 

 الفقه اإلسالمي.

 ديوان سيد قطب.  – [109]

 



 

 القديمة والحديثة   تدريس اللغة العربية طرائق

 إرشاد أحمد مير تحت إشراف الدكتور  ،بالل أحمد لون 

 الجامعة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، أونتبورة ،كشمير ،الهند

blone372@gmail.com 

 

  

 مستخلص البحث

 ويعني. الحاضر وقتنا إلى الزمان قديم من العربية اللغة تدريس طرائق معرفة  إلى البحث هذا هدف

 وتلك. غيرها عن بعضها يخالف خصائص منهما ولكل. الحديث والطرائق القديم الطرائق بها

 لذا بغيرها، للناطقين العربية اللغة وتلعيم والتقويم واملدخل الغرض حيث من تكون  االختالفات

 معرفة  في تساعده استعمالها على وقدرته والقديمة الحديثة التدريس بطرائق املدرس معرفة فإن

 للمتعلم وممتعة محببة التعليم عملية تصبح إذ. التعليمي باملوقف تحيط التي التدريسية الظروف

 تعليم ينجح حتى املستقبلية، وتطلعاته ورغباته وميوله واحتياجاته اليومية بحياته  الصلة ووثيقة

 هذا في وأبحث. شامل كامل بشكل النبوية واألحاديث القرأن لفهم ووسيلة ثانية كلغة العربية اللغة

 تعلم في الطالب تواجهها التي والصعوبات األجنبية اللغة للتدريس يستعمل مختلفة طرائق البحث

 في واملفتوحات الحلول  وأقدم صعوبات تلك ترد التي الوسائل أبحث وكذلك األجنبية، اللغة هذه

 .العربية اللغة تدريس طرائق تحسين

 الكلمات الرئيسية:  طرائق التدريس، اللغة العربية  

mailto:blone372@gmail.com
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 الية البحث: sإشك

 أقوم بدراسة حول "طرائق  يواجه الطالب واملتعلمين صعوبة مختلفة في طرائق تدريس اللغة العربيةـ؛ لذلك أردت أن

 " .القديمة والحديثة تدريس اللغة العربية

 أهداف البحث: 

 التعرف على صعوبة طرائق تدريس اللغة العربية.

 . كشف عالج صعوبة طرائق تدريس اللغة العربية وتقديم الحلول واملفتوحات.

 أهمية املوضوع: 

 يتعرف على الجوانب السلبية في طرائق تدريس اللغة العربية.

 ساعد في تحسين طرائق تدريس اللغة العربية.نتائج هذا البحث سي

 يأخذ دورا لزيادة رغبة الطالب في تعلم اللغة العربية.

 منهج البحث:  

 يتبع هذا البحث املنهج التحليلي للحصول على النتائج املتوقعة.

 

 :مقدمة
أن اتسعت الفتوحات اإلسالمية إن تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بدأ في القرن األول من الهجرةـ، بعد 

خارج العرب ودخل الناس في اإلسالم من ال يعرفون اللغة العربية، فأصبح تعليم اللغة العربية ألبناء البالد املفتوحة 

 واجبا على املسلمين الناطقين بالعربية ألنها لغة القرأن الكريم ووسيلة من وسائل تبليغ اإلسالم ودعوة الناس إليه.

اللغة العربية وأصواتها ومفرداتها املعجمية وقواعدها الصرفية في ذلك الزمان ليسوا بحاجة إلى تعلم  أما العرب

والنحوية في فصول دراسية بل يكتفى الناش ئ منهم يتلقى اللغة العربية عن أهل الفصاحة، وربما تعلم القراءة والكتابة 

لعربية من لغة ونحو وصرف إال في نهاية القرن األول، بعد  ولم تظهر الحاجة إلى العلوم التي تضبط استعمال اللغة ا

أن اختلط أبناء العرب بالناس من الناطقين بغير العربية فظهر اللحن بينهم باإلضاغة إلى حاجة أبناء البالد املفتوحة 

 إلى تعلم اللغة العربية لغة ثانية.
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يظهر بعد مطلع على مصادر اللغة العربية وتاريخها وأساليب تعلمها وتعليمها أن اساليب تعليمها لغة ثانية في العصور  

األولى تختلف عن األساليب التي يتحدث عنها متخصصوا اللغات بتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في  

األول نابغ من الحاجة املاسة والضرورة امللحة إلى فهم اإلسالم عصرنا الحاضر. كانت تعلم اللغة العربية في الزمن 

أخرى في عصرنا الحاضر فمستمد من أساسيات تعليم اللغات ولغته، أما تعليم اللغة العربية للنالطقين بلغات 

ي ظهرت األجنبية وطرائق تدريسها. وتلك األساسيات والطرائق املنبثقة من نتائج الدراسيات اللغوية والنفسية الت

 بعض معاملها في النصف األول من القرن العشرين وتبلورت بشكل جلي في النصف الثاني منه.

إن معرفة املدرس بطرائق التدريس وقدرته على استعمالها تساعده في معرفة الظروف التدريسية التي تحيط باملوقف  

بحياته اليومية واحتياجاته وميوله ورغباته  التعليمي إذ تصبح عملية التعليم محببة وممتعة للمتعلم ووثيقة الصلة

وتطلعاته املستقبلية، والطريقة التدريسية ليس قوالب جامدة يتقيد بها املدرس في الظروف واألحوال كلها متصلة 

بطبيعة املادة أو بيئة التعلم الصفية أو املدرسية أو سواهما، فاملدرس ليس مطالبا بالتزام طريقة معينة أو طريقة 

م بل عليه أن يكون مبدعا لطريقته مرنا في اتخاذ األسلوب والطريقة املناسبين التي يقتنع بأنهما ة في التعليجامد

 سيوصالنه إلى تحقيق األهداف املرسومة، وعليه ال بد أن يكون معلما بطرائق التدرس بنوعيها القديم والحديث.

 املبحث

 تعريف الطريقة: 

العروس هي املذهب والسيرة واملسلك،وجمعها طرائق، وقال هللا تعالى : "كنا طرائق الطريقة في معجم الصحاح وتاج 

 (.11قددا" )سورة الجن : 

 تستمل على أنشطة تعليمية وتعلميه  الطريقة االصطالحي مجموعة من اإلجراءات لتحقيق أهداف متوخاةأما مفهوم  

باملتعلم والتفاعل معه وتعد مثيرا تعليميا لسلوك    وتوظف طل مصادر التعليم املتاحة وتعد وسيلة متقدمة لالتصال

 .1املتعلم وتنظيم النشاط املعرفي له ووسيلة لالبتكار واإلبداع

هي مجموعة األساليب التي يتم بواسطتها تنظيم املجال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق     Methodطريقة التدريس  

 .2أهداف تربوية معينة

لتوصيل املعرفة أو إجراءات وأنشطة تدريسية يقوم بها املعلم في داخل الفصل والطريقة ليست مجرد وسيلة 

وحسب، بل هي خطة شاملة يستعان بها في تحقيق الهدف التربوي املنشود وتتطلب عددا من الخطوات واإلجراءات  

 
 ۱۷۵-۱۷۴، ص۲۰۱۳عمران جاسم الجبوري، المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، مؤسسة دار الصادق الثقافية،  -  1
م، ۲۰۰۲عبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  -  2

 ۲۲ص 
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املقرر واختيار واألساليب واألنشطة في داخل الفصل وخارجه، وترتبط أيضا تطريقة إعداد املنهج وتأليف الكتاب 

 وتقنيات التعليم والتوجيهات ووسائل التقويم التي يشتمل عليها دليل املعلم.موضوعاته وتنظيمها 

 طرائق تدريس اللغة العربية 

 ومن الطرائق املعروفة في مجال تعليم اللغات األجنبية كما يلي:  

 طريقة القواعد والترجمة 

 الطريقة املباشرة

 الشفهيةالطريقة السمعية 

 طريقة القراءة 

 والطريقة املعرفي.

 طريقة القواعد والترجمة - ۱

 نشأة الطريقة: 

ستخدمت في تعليم طريقة القواعد والترجمة أو الطريقة التقليدية كما تسمى في الغالب، وهي من أقدم الطرائق التي ا

وفي كثير من األحيان في الوقت الحاضر اللغات األجنبية . ويعزز معظم الباحثين انتشار هذه الطريقة في املاض ي )

، حيث نقلت 3أيضا( إلى أن اللغات األجنبية التي ساد تعلمها في أوربا منذ العصور الوسطى حتى بداية القرن الحالي 

البالد اللغان اليونانية والالتينية للتراث اإلنساني الكثير إلى العالم الغربي، فضال عن تزايد العالقات بين مختلف 

األوربية، مما أشعر أهلها بالحاجة إلى تعلم هاتين اللغتين. فاشتد اإلقبال على تعلمها وتعليمها، واتبعت في ذلك  

للغات الثانية في العصور الوسطى. وتبدأ هذه الطريقة بشرح قواعدها  األساليب التي كانت شائعة في تدريس ا

ثم تدريس النحو حيث نظر  غوية األخرى الخاصة بالقراءة والترجمة.واالنطالق من هذه القواعد إلى تعليم مهارات الل

إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكير. ولقد ظهرت هذا الطريقة ابتداء في الثالثينات في القرن  

 العشرين.

 

 
 .۱۵۵، ص اللغة األجنبية تعليمها وتعلمها، علم المعرفة المويثنايف خرما علي حجاج ،  -  3
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 أهداف الطريقة ومالمحها 

 غة العربية كلغة ثانية فيما يلي:ومن أهم أهداف ومالمح طريقة القواعد والترجمة في تعليم الل

إن أهداف الرئيس ي من تعليم اللغة العربية كلغة ثانية هو تمكن الدارسين من قراءة النصوص املكتوبة بها،  

واالستفادة من ذلك في التدريب العقلي وتنمية امللكات الذهنية وتذوق األدب املكتوب واالستمتاع به مع القدرة عل  

 .4اللغة الهدف وإليها الترجمة من 

 إن اإلملام بقواعد اللغة العربية شرط أساس ي ملمارستها.

 يتم تزويد الطالب بعدد كبير من مفردات اللغة العربية.

 االهتمام بالقراءة مع القدرة على الكتابة التقليدية من خالل التدريب على الترجمة من اللغة األم إلى اللغة الهدف.

 النظرية واملدخل 

الطريقة للتدريس اللغة ليست تنطلق من مدخل وال تستند إلى نظرية لغوية أو نفسية أو تربوية تعليمية، بل إنها هذه  

طريقة بال نظرية على حد قول رتشارذر وزميله روجرز "أظن أننا نستطيع أن نفهم عدم النظرية في طريقة القواعد  

 والترجمة".

تقليدية تنظر إلى اللغة على أنها قواعد جافة، وأن تعلم اللغة هو تعلم إن كل ما نعرف عن هذه الطريقة أنها طريقة 

 تلك القوعد مع القدرة على القراءة والترجمة.  

 املواد التعليمية

املنهج الذي تتبع في هذه الطريقة يحتوي على كتابين هما للقواعد النحوية والصرفية واآلخر للقراءة، وال يسمح في  

هما إال في حدود ضيقة، ألن فيها املطلوب من املعلم أن يشرح جميع محتويات الكتاب املفرر  هذه الطريقة بالخروج عن

 بالتفصيل، وعلى الطالب أن يحفظ أكبر قدر ممكن من الكلمات والنصوص األدبية مع تراجمها إلى اللغة األم.

 :5والنص النموذجي في طريقة القواعد والترجمة يتكون عادة من  

 القواعد النحوية موضحة باألمثلة.تقديم 

 
، ۲۰۰۲عبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  - 4

 .۳۵ص 
 .۸-۷، ص ۱۹۹۰محمد إسماعيل صيني، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات، دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية،  -  5
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 تقديم قائمة من املفردات مع مقابالتها من اللغة األصلية

 تدريبات الترجمة وتمريناتها.

 تقويم الطريقة 

 :6في ضوء املالمح السابقة لطريقة القواعد والترجم يمكن تسجيل املالحظات التالية

محور االهتمام في هذه الطريقة أمران : االتصال باللغة الثانية عن طريق الترجمة، والتمكن من قواعدها. ومن ثم 

 تغفل كثيرا من املهارات اللغوية األخرى التي تتعلق بتعليم اللغة العربية كلغة ثانية. 

، أما استخدام اللغة في الكالم وما يستلزمه ذلك القراءة والكتابة إذا يحتالن املكان األولى في تعليم العربية كلغة ثانية

 من فهم للغة املسموعة فهو أمر ال اهتمام به. 

استخدام اللغة األولى للدارس عنصر رئيس ي من عناصر هذه الطريقة، ولقد ثبت من الدراسات الحديثة، أن  

 في إتقان هذه اللغة.استخدام اللغة األولى للدارس في تعليمه اللغة الثانية بكثرة عامل معوق له 

 يالحظ أيضا في هذه الطريقة أن العبء على عائق املعلم قليل وال يتطلب منه شيئا من النشاط اإلبداعي.

 الطريقة املباشرة  -۲

 نشأة الطريقة: 

ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو والترجمة التي كانت تعامل اللغات كما لو كانت كائنات ميتة تخلو تماما 

م تنادي يجعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالية. ۱۸۵۰ن الحياة. ولقد ظهرت دعوات كثيرة منذ سنة م

وطالبت هذه الدعوات بتغييرات جذرية في طرق تعليم اللغات األجنبية. واملصطلح الذي انتشر بصورة أسرع فقد كان  

 اسم الطريقة املباشرة.

 أهداف الطريقة ومالمحها 

 أهداف ومالمح الطريقة املباشرة في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية فيما يلي:أهم 

لدارس على ان يفكر باللغة العربية وليس بلغته األولى واالتصال إن الهدف الرئيس ي في هذه الطريقة هو تنمية قدرة ا

 بها مع الناس بشكل طبعي عقوي.

 
 .۱۲۹-۱۲۸ص  ۱۹۸۹رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، جامعة المنصورة مصر  -  6
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 .7ر الجوانب املكتوبة منها االهتمام كثيرا بالجوانب الشفهية من اللغة وتأخي

فراد الشكل األول والشائع الستخدام اللغة في املجتمع اإلنساني. وبعد ينبغي املطلع في دروس  يعتبر الحوار بين األ 

العربية كلغة ثانية بحوار بين شخصين أو أكثر، ويجب ان يشتمل هذا الحوار على املفردات والراكب اللغوية واملهارات  

 للدرس.املراد تعليمها 

تهتم هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات واكتساب مهارة الكالم وأيضا يفوق اهتمامها بجوانب 

 .8أخرى تهتم بها طريقة النحو والترجمة

النحو وسيلة لتنظيم التعبير اللغوي وضبطه. ومن ثن يتم تعليم النحو العربي بأسلوب غير مباشر من خالل 

 التعبيرات والجمل التي يرد ذكرها وفي الحوار. 

 النظرية واملدخل 

ظهرت هذه الطريقة في الوقت الذي ظهرت فيه الدراسات اللغوية الحديثة التي دعت إلى دراسة اللغة دراسة علمية 

مظهر  مجرد. وكان من أساسيات هذه الدراسات أن اللغة سلوك طبعي وأن األصل فيها الكالم الشفهي وأن الكتابة

 ثانوي طارئ على اللغة.

وعلى الرغم من أن فكرة هذه الطريقة بدأت قبل ظهور هذه النظريات، فإنها آمنت بهذه األساسيات ونظرت إلى اللغة  

 .على أنها سلوك إنساني طبيعي يعتمد أساسا على الجانب املنطوق قبل الجانب املكتوب

 املواد التعليمية

ليستعمله وفقها وال  املواد التعليمية في هذه الطريقة التدريسية هي السلطة العليا والسالح الذي وضع بيد املعلم 

أن تجاوز خطوات محددة. والسبب في ذلك أن عناصر اللغة هذه املواد ومفرداتها ومكوناتها وضعت وفق  يستطيعه 

لغوي لدى املتعلمويتفق مع مراحل النمو الطبعي للطفل تدرج معين، يعنقد أنه تدرج طبعي يناسب مراحل النمو ال

 في اكتسابه لغته األم.

 تقويم الطريقة 

 يمكن أن نسجل املالحظات اآلتية في ضوء املالمح السابقة للطريقة املباشرة:
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االستخدام الفعلي ستطيع الدارس من خاللها فهم املفردات والتراكيب. إنها تجعل إنها تقدم اللغة في موقف حية ي

 ة أساس التعليم.وتحول معالجتها من مجرد نصوص جامدة في كتاب إلى وسيلة للتفاهم بين الناس.للغة في الحيا 

 إنها ترفض تماما استعمال اللغة وسيطة مما يدعم مهارات اللغة الجديدة ويقلل من آثار التداخل اللغوي.

 اللغة األجنبية بعد أن كانوا يتسربون من برامجها.يتزايد مع هذه الطريقة دوافع الطالب على تعلم 

 إنها أول محاولة الستخدام الحوار والسرد القصص ي كأساس لتعليم املهارات اللغوية املختلفة.

ولكن من مشكالت هذه الطريقة أنها تسمح للطالب بحرية الكالم والتعبير في مواقف غير مخططة أحيانا، مما يترتب 

 ود.عليه انطالق غير محم

 الطريقة السمعية الشفوية  -۳

 نشأة الطريقة 

 : 9ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهمين في خمسينات وستينات هذا القرن وهما 

 قيام عدد من علماء النفس وللغويين بدراسة اللغات الهندية غير املكتوبة بالواليات املتحدة األمركية.

قرب املسافات بين أفرادها، وكذلك خلق الحاجة إلى تعلم اللغات األجنبية وتطور وسائل االتصال بين الشعوب مما 

 املباشر بين األفراد بعضهم وبعض. ليس فقط الستخدامها في القراءة وإنما أيضا الستخدامها في االتصال

ي فقط أو نقل  عندما نودى ذلك إلى إعادة النظر إلى اللغة مفهوم ووظيفة، لم تعد اللغة وسيلة لالتصال الكتاب     

التراث اإلنساني فحسب، بل أصبحت أداة لتحقيق االتصال الشفهي، أوال بمهارتيه االستماع والكالم، يليه االتصال 

الكتابي بمهارتيه والكتابة. وترتب على هذه النظرة إلى اللغة وفي ظل الظروف الجديدة أن ظهرت طريقة حديثة لتعليم 

سمعية الشفوية أو نظرا لصعوبة نطق هذا االصطالح وكثرة الخلط بين جزئية، اللغات األجنبية سميت بالطريقة ال

 ليعني تماما ما يعنيه االصالح السابق.  audio lingualاستبدله بروكسن باصطالح آخر هو 

آثارها ولقد انتهت الدراسات التي قام اللغويون أخيرا بها إلى عدة نتائج شقت طريقها إلى تعليم اللغات األجنبية وتركت  

عليه هدفا وطريقة. ويلخض لنا بولتون أهم املفاهيم التي جدت في تعليم اللغات األجنبية في ضوء الدراسات اللغوية 

، وأن اللغة هي ما يمارسه في أن : اللغة كالم وليست كتابة، وإنها مجموعة من العادات وأمه ينبغي أن نعلم عن اللغة

 ينبغي أن يمارس وأن اللغات تتباين بين بعضها وبعض.الناطقون بها فعال وليست ما يظن أنه 

 
 .۱۳۳، ص۱۹۸۹العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، جامعة المنصورة مصر رشدي أحمد طعيمة، تعليم  - 9



 وتعليمهاوآدابها  العربية للغة الدولي  المؤتمر

1 (1), (2021), 1079-1095                                                                                  1087 
 

 كان لهذا املفاهم أثر في ظهور الطريقة السمعية الشفوية وفي أن تكتسب املالمح التي تميزها.

 أهداف الطريقة السمعية الشفوية ومالمحها

 10ثانية فيما يلي:هناك نوجز أهم مالمح الطريقة السمعية الشفوية في تعليم اللغة العربية كلغة 

جتمع على داللتها  تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أنها مجموعة من الرموز الصوتية التي يتعارف أفراد امل

بقصد تحقيق االتصال بين بعضهم البعض، من هنا فإن الهدف األساس ي في تعليم العربية هو تمكن غير الناطقين 

 ن بها.بالعربية من االتصال الفعال بالناطقي

في لغته األولى. يكتسب اإلنسان لغته يتبع املعلم في تدريس املهارات اللغوية الترتيب الطبيعي الكتساب األفراد لها 

األولى كما نعلم، عن طريق االستماع إليها أوال ثم تقليد املحيطين به في الكالم فينطق بعض كلماتها ثم يقرأ هذه  

أن ترتيب املهارات األربع في هذه الطريقة يبدأ باالستماع ثم الكالم وتأتي بعدهما  الكلمات وأخيرا يكتبها. ومن ثم نجد 

 القراءة وأخيرا الكتابة.

 النظرية واملدخل: 

املنبثق من االتجاه السلوكي البنيوي في  the aural oral approachتنطلق هذه الطريقة من املدخل السمعي الشفهي 

النظرة إلى اللغة وأساليب تحليلها وتعلمها وتعليمها. وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن االتجاه السلوكي البنيوي هذا  

تطبيق تبلور في منتصف القرن العشرين، نتيجة محاوالت السلوكيين من علماء النفس وبخاصة باروس سكنر، 

 :11ساب اللغة وتبنئ اللغويين ، أمثال ليونارد بلومفيلد وغيره، هذا املنهج السلوكي في دراسة اللغةنظريتهم على اكت

 املواد التعليمية

تعتمد الطريقة السمعية الشفهية اعتمادا كليا على املواد التعليمية املقررة في املنهج سواء أكانت مسموعة أم مكتوبة. 

وكذلك املفردات والعبارات والتراكيب وغيرها  وقد أشرنا إلى أن هذه املواد يتم اختيارها وفقا لقوانين وضوابط معينة.  

ائعة االستعمال ثم تقدم بتدرج من حيث درجات الشيوع والصعوبة  تعد من عناصر اللغة وينبغي أن تكون ش

 والتعقيد.
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 تقويم الطريقة  

 :12يمكن أن نسجل في ضوء املالمح السابقة السمعية الشفوية املالحظات اآلتية

تشبع هذه الطريقة كثيرا من الحاجات النفسية عند الدارسين من حيث تمكينهم من استخدام اللغة  -

 وتوظيفها. إنها في وقت قصير تمكن الدارس أن يعرف نفسه لآلخرين وأن يبادلهم التحية بلغتهم.

واستعمال الوسائل املعينة واألنشطة التربوية أمر الزم في هذه الطريقة التدريسية، وهذه الوسائل   -

 التعليمية تنقل إلى الطالب الخبرة في شكل بدون اتصاله املباشر بها.

  ريقة ناجحة في تعليم اللغة إن يكن املعلم ذا كفاءة عالية وقدرة على ابتكار فائقة .وكذلك هذه الط -

 طريقة القراءة   -۴

 نشأة الطريقة 

يرجع التفكير في هذه الطريقة إلى عدد من املتخصصين في تعليم اللغات األجنبية في الربع األول من القرن العشرين ،  

استمرار لعدم الرضا عن الطريقة التقليدية، وفي    Bilingualism with special referenceإذ نشر مايكل وست كتابه   

ف تعود بالفائدة املباشرة على املتعلمين، سواء أكان ذلك ألغراض عامة محاولة لتعليم اللغة األجنبية الحية، وفي موق

إن الناس في  كاالستمتاع بقراءة ما يكتب باللغات األجنبية، أم لألغراض الخاصة مثل االطالع على املصادر األجنبية.

فة إلى أنها أيسر في التعليم. ليم القراءة واالنطالق فيها من غير حاجة للتحدث باإلنجليزية باإلضا الهند أشد حاجة لتع

في اختيار  teachers word book وقد بدأ وست بالفعل في تأليف كتب تعليم القراءة مستندا إلى قائمة ثورنديك 

قد أعدت تقريرا حول تعليم اللغة MLA مفرداته وضبط عددها. ولقد كانت رابطة تعليم اللغات الحديثة في أمريكا 

 الثاني عشر منه للحديث عن طرق تعليم هذه اللغات.األجنبية خصص الجزء 

دئ األمر، وانتشرت بعد ذلك انتشارا واسعا في انحاء  انتشرت هذه االطريقة التدريسية في الواليات املتحدة في با  

العالم. ومما ساعد على تبني هذه الطريقة قصر الوقت الذي كان يتاح عادة لتعليم اللغة األجنبية في املدارس من  

 جهة، وألن الطالب يجد في هذه الطريقة تشابها بين طريقة تعليم اللغة األم في املدرسة وطريقة تعليم اللغة األجنبية.

يطلب من الدارس قراءة اللغة الجديدة ومحاولة فهمها دون فهمها دون الرجوع إلى اللغة  وبموجب هذه الطريقة كان  

القراءة: القراءة املركزة لفقرات أو موضوعات قصيرة تعطى بعدها أسئلة نوعان من  األم أو الترجمة إليها. وكان هناك  

كثيرة حول دقائق محتوى هذه الفقرات واملوضوعات، والقراءة املوسعة لقصص وكتب ذات موضوعات شيقة 

والتدريب للطلبة، مكتوبة بلغة سهلة تشجيعا لهم على قراءتها. وفي كلتا الحالتين كان التركيز على القراءة الصامتة، 

على إنجازها بسرعة تقترب من سرعة الناطقين األصليين بهذه اللغة. وقد صاحب هذه الطريقة ظهور قوائم الكلمات 
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قبل البدء بعمليه القراءة،   األكثر شيوعا أو استخداما التي يجري تعلمها )مع تعلم بعض التراكيب اللغوية املناسبة(

     أو في أثنائها.

 الطريقة ومالمحها أهداف 

 13من املمكن إيجاز أهم مالمح طريقة القراءة فيما يلي:  

 الهدف من تعليم اللغة وقفا لهذه الطريقة هو القدرة على فهم املقروء فهما دقيقا. -

 االهتمام باملفردات وتقديمها للمتعلمين بأساليب مقتنة ومتدرجة من حيث السهولة والصعوبة والشيوع. -

بالقراءة الصامتة وتدريب الطالب على االستقادة منها بوصفها منطلقا لتنمية املهارات األخرى. االهتمام  -

 انطالقا من مبدأ انتقال أثر التدريب من مهارة إلى أخرى.

 التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية ، بل عدم اللجوء إليها إال في حاالت الضرورة. -

لمون نحو تحليل الكلمات الجديدة إلى عناصرها األولية من سوابق بدال من شرح القواعد يوجه املتع -

 وصدور ولواحق ومعرفة أزمنة األفعال وما تحدثه هذه التغيرات من تغيير في املعنى والوظيفة.

 النظرية واملدخل 

رية غريبة تبين مما سبق أن هذه الطريقة تهتم بالجانب املكتوب من اللغة وتهمل الجانب الشفهي املنطوق. وهذه نظ

هى مراحل نمو الدراسات اللغوية البنيوبة التي تؤكد الجوانب جدا، خاصة أن هذه الطريقة نشأت وطورت في أز 

 الشفهية في اللغة.

وفيما يتعلق بتعلم اللغة، فإن هذه الطريقة تنطلق من فلسفة نفسية تعليمية مؤداها أن إتقان املتعلم مهارة القراءة   

املعنى من النصوص املكتوبة وسيلة إلتقان املهارات األخرى. فهذه الطريقة إذن تؤمن بانتقال أثر وقدرته على فهم 

 التدريب من مهارة إلى أخرى.

 املواد التعليمية

إذن كان التدريس بهذه الطريقة يتم بخطوات مقننة من خالل كتب قرائية اختيرت موادها وعناصرها، وقدمت 

ا عرفنا من قبل، فهذا يعني أن املواد التعليمية هي األساس واملواجه الحقيقي للعملية للمتعلمين بأساليب متدرجه كم

 التعليمية.

 تقويم الطريقة 

 14في ضوء املالمح السابقة لطريقة القراءة يمكن تسجيل املالحظات اآلتية:

توظف في هذه  ليس في هذه الطريقة جديدة كثير. إنا أساسيات العمل في تعض طرق التدريس األخرى  -

 الطريقة. ولعل تركيزها على مهارة القراءة هو ما أعطاها نكهة تختلف بها عن غيرها.

 
م، ۲۰۰۲عبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،  - 13

 .۸۰-۷۹ص 
 .۱۳۸-۱۳۷م، ص۱۹۸۹لناطقين بها مناهجه وأساليبه، جامعة المنصورة مصر رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير ا - 14



  والحديثة القديمة العربية اللغة تدريس طرائق ،لون أحمد بالل  1090
 

ال ترفض هذه الطريقة استعمال اللغة الوسيطة أو الترجمة من لغة إلى أخرى. وهذا كما قلنا في النقطة  -

 األولى، مأخوذ من طريقة القواعد والترجمة.

ضوابط لتقديم املادة التعليمية. فليست كل كلمة وال أي جملة بالتي ينسب لهذه الطريقة الفضل في وضع  -

 تجد مكانا في الدرس. من هنا بدأ ضبط املفردات وعدد تكرارها وظهر استخدام قوائم املفردات في مثل هذا األمر.

لحاجة لم تنشأ هذه الطريقة استجابة لتغييرات في املفاهيم اللغوية أو نظريات علم النفس. وإنما ظهرت ا -

إليها من منطلق عملي. اذ كانت حاجة الدارسين لتعلم القراءة باللغة الثانية أشد من حاجتهم لغيرها من املهارات. وهذا  

الطريقة إذن استندت إلى أساس نفعي عملي وليس على أساس  كان منطلق مايكل وست للتفكير في هذه الطريقة. 

  فلسفي نظري.

 الطريقة املعرفية  -۵

 الطريقة: نشأة 

تتردد بخصوص هذه النظرية عدة مصطلحات، منها: النظرية املعرفية ومنها النظرية املعرفية لتعليم الرموز اللغوية،  

 ويترجمها البعض بنظرية الفهم وحل الرموز اللغوية ومنها املدخل املعرفي لتكوين العادات.

ل ألمرين: أولهما النقد الشديد الذي وجه للطريقة ولقد بدأ التفكير في هذه النظرية في منتصف الستينات كرد فع 

السمعية الشفوية، وثانيهما ما استجد من دراسات لغوية خاصة في مجال النحو التحويلي التوليدي ومن دراسات 

 modernنفسية خاصة في مجال علم النفس املعرفي. ولقد استعرض كارول في دراسة موسعة له نشرت في مجلة 

language journal ۱۹6۵    ثم صدرت في كتاب فالدمانtrends in language teaching  .  تقول إن كارول استعرض في

دراسته تلك إسهامات نظريات علم النفس والبحث التربوي في مجال تعليم اللغات األجنبية. وقدم في هذه الدراسة  

 فكرة النظرية املعرفية لتعليم الرموز.

الطريقة السمعية الشفوية ومبادئ النظرية املعرفية، وبين تصور هذه النظرية لعملية ولقد قارن كارول بن مبادئ  

تعلم اللغة. في قوله "إن تعلم اللغة إنما هو العملية الذهنية الواعية الكتساب القدرة على السيطرة على األنماط  

 :15ألنماط بوصفها محتوى معرفيا"الصوتية والنحوية واملعجمية للغة الثانية. وذلك من خالل دراسة وتحليل هذه ا

 أهداف الطريقة ومالمحها 

  16من املمكن أن نؤجز أهم مالمح الطريقة املعرفية في تعليم العربية كلغة ثانية فيما يلي:

تشجع هذه الطريقة على تعريف الطالب بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي والدالالت العربية كلغة ثانية.  -

 لتمكن الطالب من ممارسة العربية هو أن يسيطر بوعي على نطامها متفهما له مستوعبا لحقائقه.فاألساس األول 

 
 .۱۴۰-۱۳۹، ص۱۹۸۹رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، جامعة المنصورة مصر  - 15
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يبدأ الدرس بشرح القاعدة ثم ضرب أمثلة عليها، أي تتبع الطريقة االستنباطية في تعليم اللغة والهدف من  -

 هذه األمثلة تدريب الطالب على تطبيق القاعدة بشكل واع.

يساعد املعلم الطالب على تكوين أكبر قدر من التداعيات املرتبطة بكل ظاهرة  وكذلك في هذه الطريقة -

لغوبة يتعلمها، سواء أكانت سمعية أو بصرية أو حركية. ليضمن بذلك جودة التعلم والقدرة على االحتفاظ به وفي  

 ما يتعلمه الدارس.كل هذه املواقف يقوم املعلم بإبراز املالمح األساسية لكل 

 املدخل النظرية و 

تنطلق هذه الطريقة من النظرية املعرفية العقالنية وما انبثق عنها من نظريات فطرية وتوليدية تحويلية، تلك التي 

يرى أصحابها أن اللغة ليست بنى شكلية وقوالب سطحية وإنما هي نظام معقد من القواعد الكامنة في عقل اإلنسان  

العربية تقتصر على قواعدها وأشكالها الظاهرة بل تتعدى ذلك إلى   ينبغى أن ال تكون دراسة اللغة منذ الوالدة.

 .17قواعدها العميقة والبحث عن أساليب اكتسابها وتموها والعمليات العقلية التي تتحكم في ذلك

 املواد التعليمية

هذه الطريقة تعتمد على الجانب املعرفي العقلي ويهتم بتقديم قواعد اللغة الهدف بطريقة منظمة في املناهج واملقررات 

وفي حجرة الدرس. وهذا يعنى أن جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين ومتعلمين ومواد تعليمية تحتل مكانة 

 ممثلة في قواعد اللغة يليها املعلم فاملتعلم.ليمية مهمة في هذه الطريقة. يبد أن أهمها املواد التع

 تقويم الطريقة  

 :18يمكن أن نسجل املالحظات اآلتية في ضوء املالمح السابقة للطرقة املعرفية 

تولى النظرية املعرفية لتعلم الرموز الصوتية اهتماما لتعليم املهارات اللغوية األربع في وقت واحد. وهي بذلك  -

طريقتي القواعد والترجمة والسمعية الشفوية اللتين توليان اهتماما بمهارات لغوية على حساب تخالف كال من 

 أخرى.

 يضمن لنا هذا األمر أن تكون ممارسة الفرد للغة ممارسة واعية, وليست تكرارا آليا لتدريبات نمطية. -

ثة في مجال اللغويات وفي انطلقت هذه النظرية في نقدها للطريقة السمعية الشفوية من نتائج دراسات حدي -

 مجال علم النفس املعرفي.

 

 

 
، ۲۰۰۲عبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  - 17
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 طرائق تدريس اللغة العربية القديمة والحديثة  

 أوال : طريقة التدرسة القديمة: 

طريقة التدريس بصفة عامة هي اإلجراءات والخطوات التي يتبعها املعلم في شرح وتقديم ما يتضمنه منهج  ما من  

ويمكننا القول إنها تصور نظري لكل ما يقوم به املعلم من إجراءات وعمليات تدريسية معلومات ومعارف وخيرات 

 داخل الفصل.

وهي قديما كانت تعنى بنقل املعلومات واملعارف فقط مع إهمالها لبقية جوانب التعلم، وبالتالي كانت تنصب أساسا  

، مع االعتماد الكامل على املعلم في تنفيذها في خطواتها وإجراءاتها على ما يدعم ويناسب الجوانب املعرفية فقط

 .19وإهمال مشاركة املتعلمين كما أنها كانت منفصلة عن البيئة املحيطة باملتعلمين

 :20ويمكن تحديد أهم االنتقادات التي وجهت إليها فيما يلي 

 أنها تقويم على التلقين. -

 ال تعتمد على الوسائل التعليمية إال في حدود ضيقة. -

 تعتمد على املعلم في تنفيذها وتهمل املتعلم. -

 ال تعتمد على أصول منطلقة من علم النفس أي ال تعتمد على نظرية نفسية معينة. -

 يتم وضع خطواتها في ضوء خبرة املعلم وحسب اجتهاده. -

 ال تعتمد على نظريات لغوية معينة. -

 تهمل الفروق الفردية بين املتعلمين  -

 ال تراعى أهداف الدرس  -

 نفصال التام عن خبرات املتعلمين اال  -

 ال تراعي االختالفات بين املواد الدراسية أو االختالفات بين املوضوعات الدراسية في املادة الواحدة   -

 عدم مراعاة ميول املتعلمين وحاجاتهم -

 ال تنمي القدرات واملهارات لدى املتعلمين  -

 ال تساعد على نمو التفكير والتأمل لدى املتعلمين -

د على تلبية حاجات املجتمع الذي يحتاج إلى خريحين لديهم مهارات وخبرات وقدرات عقلية عالية ال تساع -

لتحقيق التنمية والتطوير الالزمين لنهضة املجتمع ولكن ذلك ال يعني أن طرائق التدريس التقليدية كلها عيوب  

وم في التخصصات املختلفة، كما أن الطريقة وسلبيات ألن هذه الطرائق هي نفسها التي تتلمذ عليها عباقرة األدب والعل
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التقليدية يمكن أن تحقق نتائج جيدة إذا ما توافر معلم جيد يستطيع أن يطورها وفق املوقف واملتعلمين واملادة  

 وطبيعتها.

 ونظرا للعيوب السابقة التي اتصفت بها الطرائق التقليدية ظهرت الطريقة الحديثة.

 التدريس الحديثة ثانيا : طريقة 

نظرا لالنتقادات التي وجهت لطرق التدريس التقبيدية ونتيجة للدراسات التي تمت في علم النفس ، والتطور الحادث 

، تغير مفهوم طريقة التدريس فأصبح على العكس تماما من مفهوم الطريقة في مجال املناهج وطرق التدريس

عارف واملهارات والقيم واالتجاهات وغيرها من جوانب التعلم التقليدية، حيث صارت طريقة التدريس تعني بامل

الضرورية، وأصبح التلميذ مشاركا وفاعال في عملية التعلم. كما أنه أصبح باحثا عن املعلومات ومقوما لنفسه ولزمالئه 

علم مجرد وصانعا ملواقف التعلم بل أصبح هناك التدريس تعتمد على املتعلمين بصورة شبه كلية وأصبح دور امل

 .21التوجيه واإلرشاد وإدارة موقف التعلم

 يمكن تحديد خصائص طريقة التدريس في ظل مفهومها الحديث، فيما يلي:  وبناء على ما سبق  

 تعتمد على املعلم واملتعلم -

 وتستخدم فيها وسائل تعليمية مختلفة -

 تراعي في إجراءاتها أهداف التعلم وطبيعتها -

 ملتعلمين تراعي الفروق الفردية بين ا -

 تعتمد على خلفية نفسية ولغوية -

 تراعي جوانب التعلم املختلفة املعرفية واملهاراية والوجدانية -

 تعمل حاجات املتعلمين وحاجات املجتمع -

 تنمي مهارات التفكر والقدرات العقلية املختلفة -

 تعمل على ربط املتعلمين بالحياة خارج املدرسة -

 تعود التالميذ على اإليجابية في مواقف التعلم وفي مواقف الحياة فيما بعد  -

 تساعد في تكوين شخصية املمتعلمين بصورة جيدة  -

 تراعي االختالفات بين املواد وبين الوضوعات في املادة الواحدة  -

 تعتمد على أنشطة تعليم وتعلم متعددة -

 لها خطوات وإجراءات معروفة ومشتركة بين املتعلمين  -
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 :22وبالنظر إلى املفهوم الحديث لطريقة التدريس نجد أنه مر بعدة مراحل يمكن أن نشير إليها فما يلي

 مرحلة وضع طريقة التدريس على حسب طبيعة املادة –  ۱ 

وقد أصبح بناء على ذلك لكل مادة طريقة تدريس تناسبها وتناسب ما تتضمنه من مفاهيم وخبرات. فظهرت طريقة  

 وطريقة تدريس البالغة وطريقة تدريس األدب وهكذا. تدريس القواعد

 مرحلة االعتماد على نشاط املتعلمين  -۲

حيث ظهرت طرق مختلفة تعتمد على نشاط املتعلم في مواقف التعلم وأصبحت في معظمها تعتمد على مشاركة  

غيرهما من الطرق التي تعتمد املتعلم وفاعليته، ومن هذه الطرق التعلم باالكتشاف بمختلف أنواعه وحل املشكالت و 

 على نشاط املتعلمين.

 مرحلة وضع طرق التدريس في ضوء خصائص املتعلمين  -۳

حيث ظهرت دراسات في علم النفس تشير إلى أن هناك فروقا فردية بين املتعلمين في مختلف الجونب العقلية  

حدات التعليمية املمصغر  استراتيجيات التفريد كالو والجسمية واإلجتماعية واالنفعالية. وقد ترتب على ذلك ظهور 

فريد والتي انعكست آثارها على جميع مكونات ونظام التوجيه السمعي، والتعلم بالتعاقد وغيرها من استراتيجيات الت

 املوقف املدرس ي.

 مرحلة االهتمام بيئة التعلم -۴

"باندورا" في التعلم االجتماعي والتي ترى أن املتعلم حيث ظهرت دراسات ونظريات في علم النفس االجتماعي مثل نظرية   

يتعلم بصورة أفضل عندما يكون في وسط جماعة مختلفة القدرات واملستويات، وقد ترتب على ذلك ظهور  

استراتيجيات التعلم التعاوني مثل استراتيجية املهام املتقطعة والتفريد من أجل الفريق وغيرهما من استراتيجيات 

 عاوني.التعلم الت

 مرحلة االهتمام بالتفكير وتنميته -۵

فظهرت بناء على ذلك االستراتيجيات املعرفية كخرائط املفاهيم وغيرها، وما وراء املعرفية مثل استراتيجية التساؤالت 

 الذاتية والحديث الذاتي وغيرها.
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 الخاتمة 
القديمة كانت تعني بنقل املعلومات واملعارف فقط طرائق تدريس اللغة العربية القديمة والحديثة يفرق بينهما، أما 

مع إهمالها لبقية جوانب التعلم، وال تعتمد على أصول منطلقة من علم النفس أي التعتمد على نظرية نفسية معينة، 

وال تعتمد على نظريات لغوية معينة، وبالتالي كانت تنصب أساسا في خطواتها وإجراءاتها على ما يدعم ويناسب 

على املعلم في تنفيذها وإهمال مشاركة املتعلمين. وأما طريقة التدريس  ب املعرفية فقط، مع االعتماد الكاملالجوان

الحديثة تعني باملعارف واملهارات والقيم واالتجاهات وغيرها من جوانب التعلم الضرورية، وتعتمد على خلفية نفسية 

 علم. ولغوية ، وأصبح التلميذ مشاركا وفاعال في عملية الت

 

 املصادرواملراجع
 م.۲۰۰۸خالد محمود محمد عرفان، أحداث االتجاهات في تعليم وتعلم اللغة العربية، دار النشر الدولي الرياض 

عبد العزيز إبراهيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة اإلمام محمد بن سعود  

 م.۲۰۰۲اإلسالمية 

 م. ۱۹۸۹ة، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه ، جامعة املنصورة مصر رشدي أحمد طعيم

 م.۱۹۹۰محمد إسماعيل صيني، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات، دار عالم الكتب اململكة العربية السعودية، 

 م.۲۰۱۳الثقافية، عمران جاسم الجبوري ، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، مؤسسة دار الصادق 

فتحى علي يونس ومحمد عبد الرؤوف الشيخ، املرجع في تعلبيم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق، مكتبة 

 م.۲۰۰۳وهبة القاهرة  

 م.۱۹۸۸نايف خرما وعلي حجاج، اللغة األجنبية تعليمهاوتعلمها، علم املعرفة الكويت، 

 



 

 الحاسوب باستخدام بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم تيسير

 يوسف  العليم عبد حسن

 اإلسماعيلية – السويس قناة جامعة

 
 

 

 الحاسوب باستخدام بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم تيسير

 في الكتاب عربية على ونص الرسالة لحمل العربي اللسان وجل عز هللا اختار لقد   

ا" منها اآليات من العديد
َ
ِبين   َعَرِبي   ِلَسان   وَهذ ا"  و( 1") مُّ َناه   ِإنَّ

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ْرآًنا أ

 
ا ق  فقد لذا( 2") َعَرِبيًّ

 نظيريةت أسس وضع طريق عن والتحريف اللحن من وصيانته العربي باللسان األمة اهتمت

 .وغيرهم نيج وابن وسيبويه الفراهيدي أحمد بن الخليل وضعه بما بداية العربية اللغة لعلوم

 عالجةللم قابلة جعلتها الخصائص من بجملة العربية اللغة أي األخيرة هذه وتتميز

 فرع وهو;  اللسانيات فروع أحدث من علم عنه نتج الحاسوب مع اللغة فتعالق اآللية

 إلى آلخرا ونصفه الطبيعية اللغة إلى نصفه ينتمي َبْيني   علم فهو;  الحاسوبية اللغويات

 تعليم نهام املتعددة التطبيقات في العربية للغة اآللية املعالجة أهمية وتتضح  الحاسوب،

 من غيرهاو  اآللية والترجمة النصوص أخطاء وتصحيح وبغيرها بها للناطقين العربية اللغة

 تعلم تعليم في الحاسوب تطبيقات دراسة: " بقوله LEVY وضحه ما وهذا التطبيقات،

 اطقينللن العربية اللغة تعليم هو الوحيد هدفه كان ، آليا العربية اللغة ومعالجة ،(3")اللغة

 وغيرها لنحوا علم في النحوية والتراكيب األصوات علم في األصوات نطق كتعليم وبغيرها بها

 للغةا تعليم تيسير: ب موسوما املقال عنوان ليكون  العنوان هذا اختيار إلى دفعني هذا كل

 ناصرللع التعرض ذلك خالل من وارتأيت الحاسوب، باستخدام بغيرها للناطقين العربية

  :منها باملقال عالقة لها التي

 مصطلح التيسير: -1
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رف مصطلح التيسير في عدة معاجم منها لسان العرب: َيَسر: الَيْسر  قوله  لغة: -أ ع 

، يكون ذلك (1)الَيْسر بفتح فسكون وبفتحتين كما في القاموس ) اللين واالنقباد(

.ر  وَياَسَره لإلنسان والفرس وقد َيَسر وَيْيِس  َيَنه 
َ
 ال

 أنشد الثعلب: 

وم إِ 
َ
ومِ ق

 
ام          ذات الِ هِ َماس  بِ الشَّ  سوا َجدَّ ذا ش م َيَسر   .(2)عَماد وإن َياَسرَته 

 وياَسَره  أي ساهله.

" ْسر   .(3)وفي الحديث: " إن هذا الدين ي 

العسر أراد أنه سهل، سمح قليل التشديد، وفي الحديث اآلخر:" من أطاع  واليسر ضدُّ 

 ، أي ساهله.(4)اإلمام وياسر الشريك"

ْسَريِن  ْسر  ي  ، وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى " فإن مع العسر (5)"وفي الحديث: " لن يغلب ع 

وا.(7)، وفي الحديث: "تياسروا في الصداق"(6)يسرا"
 
ال
َ
غ
 
 ، أي تساهلوا فيه وال ت

                                                
 لسان العرب البن منظور.  –(1)
تحقيق عبد السالم محمد هارون، مصر، القاهرة، دار المعارف،  ثعلب،مجالس ثعلب ألبي العباس أحمد بن يحي  –(2)

 ، وذكر فيه لفظ)لج( بدل )جد(.632دط، دت، ص
يراجع تسير النحو العربي في منظور المجامع اللغوية العربية )المجمع اللغوي السوري نموذجا( ما جيستير في النحو 

 ، جامعة تلمسان. 6102-6103اد جياللي بوترفاس، إشراف د. هشام خالدي، والصرف، إعد
تيسير صحيح،  يراجع،  عنه، قال 0200من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه وهو في صحيح الجامع برقم:  –(3)

 .01، صالنحو العربي
 ، يراجع، حسن،  قال عنه 0200من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،  وهو في صحيح الجامع، برقم  –(4)

 .01، صتيسير النحو العربي
 تيسير النحو العربي، قال عنه ضعيف،  يراحع،  2172، الجامع برقم  وهو في صحيح الحسن من مراصيل –(5)

 .01ص
 .2و5سورة الشرح، اآليتان  –(6)
 .01صتيسير النحو العربي،  يراجع، ، قال عنه ضعيف،2751عبد الرزاق في المصنف، برقم أخرجه  –(7)
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  ِ
َهيَّ (1)ه"دوا وقاربوا فكل ميسر ملا خلق لوفي الحديث:" اعملوا وَسد  ، ، أي م 

 
، مصروف

 
أ

َسهَّ  ِ م 
س  ، ومنه الحديث :" وقد ي  "ل  هور 

َ
ِ (2)َر له ط

ي  ضع.، أي ه   ئ وو 

ويقال: إذا قوائم الفرس ليسرات حفاف إذا كن طوعه والواحدة يسرة يسره واليسر: 

ِد 
ْ
خ

َ
ل، وفي قصيدة كعب : ت ِه  ي على َيَسَرات  السه 

َ
 .(3)ية      اليسرات قوائم الناقةوهي ال

األولى  ; وعليه نقول إن اليسر كما جاء في معجم لسان العرب البن منظور يحمل داللتين

السهولة واالنقياد وكل ما كان ضد العسر فهو يسر والثانية ما أدى الغرض بانسجام وهذا 

ْهل.  ما وضح في بيت الشاعر والذي يراد منه الس 

ل انتقالها كانت  وهذا ما جاء في التعذيب فمطاولة قوائم الفرص حركتها سه 
 
 َيَسَرات حفاف

 ه(:" َيَسَرات البعير قوائمه وقال ابن قسوة373لألزهري) ت

 لها يسرات للنجاء كأنها      مواقع قين ذي عالة ومبرد "         

اد وقد حاول من خالل هذا إضافة معنى آخر وهو أن ّحيث شبه قوائمها بمطارق الجد

فقط بل يكون في الشر وقد وضح ذلك من خالل قوله تعالى" التيسير ال يكون في الخير 

 
َ
 هذا في الخير وقوله تعالى أيضا"  (4)"ى رَ ْس للي   نيِسره  َس ف

َ
هذا يكون  (5)"ى رَ للعْس  ه  يِسر  ن  َس ف

  .(6)للشر

                                                
، قال عنه 5420من حديث عائشة رضي هللا عنها  مع بعض االختالف في اللفظ ، في صحيح الجامع، برقم –(1)

 ..01صتيسير النحو العربي،  يراجع، صحيح،
 ،01، وقال عنه ضعيف جدا، ص2161في السلسلة الضعيفة برقمأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وهو   -(2) 

 تسير النحو العربي. يراجع
لسان العرب ابن منظور، تحقيق عبد هللا علي الكبير محمد أحمد حسب هللا هاشم محمد الشادلي، مصر، القاهرة،  –(3)

 ، وما بعدها مادة يسرا.2551، ص2دار المعرفة، دط، دت، ج

 .1سورة الليل اآلية  –(4) 
 .01سورة الليل اآلية  –(5) 
 
مراجعة علي محمد ، العلي البردونياللغة، أبو منصور محمد بن أحمد االزهري، تحقيق أحمد عبد  تهذيب -(6) 

 ، مادة )يسر(.21، ص03الدار المصرية للتأليف والنشر، دط، دت، ج القاهرة ،البجاوي، مصر 
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: اهتم العلماء بمصطلح التسيير وعرفوه بعدة تعاريف تتفق في عمومها على ب/ اصطالحا

بالجانب التربوي التعليمي منها تعريف مهدي املخزومي إذ يقول:       " كون التيسير يتعلق 

 .  (1)التيسير تقريب طرائق وأساليب التدريس بما يتفق وذهن املتعلم البسيط"

أما محمد صاري فعرفه بقوله:" هو عرض جديد ملوضوعات النحو والترسيخ لها بطرق 

 .(2)أن تنصب جهود التيسير"حية جذابة فيها إبداع وابتكار وعلى هذا ينبغي 

نستنتج مما سبق أن معنى التسيير يكون في طريقة العرض والتعليم ال في مادة التعليم     

 نفسها .

 استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية:-2

أحذ الفروع  callلقد عرف استخدام الحاسوب في تعليم اللغة، وهو ما يعرف اختصار ب

تطبيقي ألول مرة في الستينات بمعهد الدراسات الرياضية في العلوم الحديثة لعلم اللغة ال

االجتماعية بجامعة ستانفورد وفي الواليات املتحدة األمريكية وقد أشرف على ذلك كل من 

عم بين " وبدأي بي إمالعاملين " ريتشارد أتكنسون" و" باتريك سويس" بالتعاون مع شركة "

لية تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب في فترة الستينات تتم الحكومة الفيدرالية ولقد كانت عم

من خالل أجهزة الحاسوب املركزية والتي كانت تربط بنهايات طرفية داخل مباني الجامعات 

بواسطة خطوط الهاتف أما عن البداية الحقيقية لتعلم اللغة بمساعدة الحاسوب وقد 

 .(3)سوبنت والوسائط املتعددة ألجهزة الحاكانت في فترة التسعينات امليالدية بعد ظهور اآلنتر 

التي تجمع خصائص التعليم بمعاونة الحاسوب وبهذا يتم التواصل إلى البرامج التعليمية 

ومصادر املعلومات املختلفة وأما عن االستخدامات املتعلقة بالشابكة فيمكن حصرها فيما 

 : (2)يلي

                                                

  (1)- رحيم العزاوي ، في حر ية تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث، ص065.
، منشورات المجلس 6110وة تيسير النحو الجزائر، ذ، أعمال ن، تيسير النحو موضة أم ضرورةمحمد صاري  -(2)  

 .613األعلى للغة العربية، ص
كيف يتم استخدام الحاسوب واالنترنت في إعداد وتدريب معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغويات  – (3)

 .322لك سعود المجلة األردنية ،  صبجامعة الم
 .24 -27م، ص6101يونيو  -01مجلة العربية للناطقين بغيرها ، العدد  - (0) 

 Dudeney gevin 2007  و 
The inter and the language classrom Apractical guide for Teacher combridge. University. 
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أو عناصرها فهناك العديد من البرامج / أداؤه لتعليم أو تعلم اللغة أو بعض مهاراتها 1

املتعلقة بتعليم اللغة بما فيها تعليم  اللغة العربية للناطقين بغيرها املتاحة لقاء اشتراكات 

تفتح للمشترك عاملان الدراسة أو التدريب في نزله أو مكتبه على عشرات اللغات يتم أن هناك 

ات كاالنجليزية بما في ذلك النطق واملفردبرامج أخرى لتعليم بعض الجوانب اللغوية للغة ما 

 والتراكيب أو مهارات معينة كاالستماع أو القراءة .

 / تعد مرجعا لغويا  مثل املعاجم املختلفة أحاديث اللغة وثنائية اللغة.2

 / مصدر معلومات عن اللغات املختلفة حتى شتى الجوانب اللغوية والثقافية  3

ن بعضهم البعض لتنفيذ مشروعات لغوية مشتركة وبينهم / أداة للتواصل بين املتعلمي4

 وبين معليهم من جهة أخرى.

/ أداة تواصل بيم دارس اللغة وبين الناطقين بها حتى أهلها سواء أكان ذلك بالترتيب مع 5

 مؤسسات أجنبية أم عن مجرد التواصل بالبريد اإللكتروني وبرامج الدردشة.

 املختلفة ومشاهدة قنوات التلفزة الفضائية./ أداة لالستمتاع إلى اإلذاعات 6

ومن ثم التدرب على اللغة التي يتعلمها الدارس وذلك دون الحاجة إلى أنظمة استقبال 

 خاصة لكون أن معظم اإلذاعات متاحة على الشابكة.

 مشكالت تعليم اللغة باستخدام الحاسوب-3

 : (1)يمكن حصر مشكالت تعليم اللغة باستخدام الحاسوب فيما يلي

/ يتطلب استخدام الحاسوب إجادة استخدام لوحة الطباعة حيث نجد املبتدئ يضيع 1

العديد من الوقت في البحث عن املفاتيح املناسبة بدل ذكر اإلجابة بالرغم من أنه يعرفها 

 ولكنه يستغرق وقت كبير لكتابتها وإدخالها في الحاسوب.

 حية الستخدام اللغة./ تقديم السياقات الطبيعية من صور ومواقف 2

/ التهجئة الخاطئة واإلجابة الصحيحة قد يرفض الحاسوب بعض اإلجابات ملجرد خطأ 3

 طفيف في تهجئة بعض الكلمات.

                                                

  (1)- تعليم اللغات باستخدام الحاسوب ا. د محمود اسماعيل صالح ، ص24- 10.



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

1(1), (2021), 1096-1106 1101 

 / رفض اإلجابة الصحيحة املخالفة ملا في البرنامج وغير مخزنة في ذاكرة الحاسوب.4

 / صعوبة تقديم الجانب الشفوي للغة .  5

 قين بغيرها:تيسير الصرف للناط-4

بدأت صلة الحاسوب تتوثق باللغات الطبيعية منذ ظهوره في أواخر األربعينيات من القرن 

املاض ي وذلك بسبب أساس ي وهو أن اللغة تجسيد للنشاط الذهني لإلنسان في حين ان 

الحاسوب صنع ليحاكي بعض وظائف البشر وقدراته الذهنية ومنها اللغة في مستوياتها 

منها: الصرف الذي له أهمية كبيرة بالنسبة لنظامها ومعالجة هذا األخير آليا  املختلفة ونذكر

يسهل على الناطقين بالعربية أو بغيرها فهمه وعدم وجود صعوبة في تطبيقه واستخدامه، 

بحيث أن معالجة هذا األخير آليا وتحويل ما يتعلق به من موضوعات إلى خوارزميات رقميته 

الناطقين بغير العربية، فإن تم ذلك حلت مشكلة صعوبته  من أجل تيسيره وفهمه من

واملتمثلة في موضوعاته املتعددة من خالل وضع أنظمة داخل الحاسوب تساعدنا في ذلك، 

فالذاكرة اإلنسانية ذات صفات تخزينية محدودة، بينما تسع ذاكرة الحاسوب لتخزين أكبر 

ة ها كما أننا ال ننكر عجز الكتب املطبوععدد من املعلومات دون عناء كتوليد األفعال،تصريف

أمام تضخم املعلومات تعقيدها، بينما يستطيع الحاسوب تقديم املادة التعليمية ملتعلمي 

اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك عدم قابلية وسائل التعليم التقليدية األخرى، وهنا 

ق وان عمليتي التعلم والتعليم، وسبيأتي الحاسوب بديال منطقيا قادرا على مضاعفة إنتاجية 

ذكرنا أن اللغة العربية تتميز بخصائص تجعلها قابلة للمعالجة اآللية فاالطراد في الضوابط 

والقواعد تجده واضحا في الصرف خالفا ملا عليه الحال في كثير من اللغات األخرى، أما الشاذ 

جدا وبفضل الحاسوب يمكن والنادر والغريب فقلته تسمح بمعالجة آليا بجدوى عالية 

تصميم برامج لدراسة الظواهر الصرفية في العربية، وما الهدف من هذا إال ملضاهاة اإلنسان 

في كفايته وأدائه اللغويين فيصبح قادرا على توليد اللغة وتحليلها فيعرف ما يتعلق 

 بموضوعاتها من املبني واملعرب وغيرها.

س  بفتح الالم بدل كما يستطيع أن يتبين الخروج على قوا
َ
عد الصرف، إذا قال قائل َيْجل

س  بكسرها وَمْعَجم بفتح امليم بدل ضمها، ويتم هذا العمل في الحاسوب من خالل املولد َيْجلِ 
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الصرفي اآللي، فهو يقوم بعد إدخال الكلمات بتحديد الصيغة النهائية لها، فعلى سبيل املثال 

َساَمَح( تمثل البنود التالية مدخالت تكوين فعل
َ
 .(1))ت

 الصيغة الصدفية  )تفاعل(

 عناصر الفعل )س م ح ( 

) 
َ
 زوائد تصريفية )ت اــ

 زوائد إعرابية ) البناء( 

يقوم بعد ذلك املولد الصرفي اآللي بصهر عناصر الفعل األصلية )س م ح( في قالب 

 عالمات اإلعجابالصيغة الصرفية مع إجرائه لعمليات اإلبدال واإلعالل واإلدغام ويضيف 

 ومن هذا العرض املوجز تتضح السهولة النسبية لعملية التوليد الصرفي اآللي لألفعال.

ويمكننا وصف خوارزمية  توليد الفعل باستعمال قوانين ومعادالت ورموز رياضية، 

باإلضافة إلى كلمات لغوية تفسيرية لوصف وتحديد خطوات سير الخوارزمية مثال ذلك: 

د الفعل املضارع من الفعل املاض ي )َضَرَب( الفعل= خوارزمية تولي

 .(2)+ضر صن3+ر3+ح2+ر2+ح1+ر1مض+حص+ح

 شرح الخواريزمية:

)مض( تعني حرف املضارعة)ءن. بت( و) حص( تعني حركة حرف املضاعفة وهي الضمة 

 للثالثي املزيد بحرف أو الرباعي املجرد والفتحة ملا سوى ذلك.

 2حركة فاء الفعل و ر 1الفعل وعينه والمه على الترتيب و ر( تشير إلى فاء 3،ح 2، ح1و)ح

حركة الم الفعل و)ضر( يشير إلى ضمير النصب املتصل إن وجد  3حركة عين الفعل و ر

وهو)نا،الهاء(، فالفعل يتألف من ثوابت ومتغيرات في حين تبقى عناصر الفعل األصلية) ف 

ناصر الفعل األصلية) ج ذ ب( زوائد ع ل( فمثال: انجذب يتألف من صيغة صرفية انفعل ع

 تصريفية)أ ن َ(  وزوائد إعرابية البناء

                                                

 ، الجزيرة ، الشبكة العنكبوتية 6102فبراير  4، علم صرف العربية للناطقين بغيرهااللسانيات الحاسوبية وت –(1) 
 ، الجزيرة ، الشبكة العنكبوثية6102فبراير  4، علم صرف العربية للناطقين بغيرهااللسانيات الحاسوبية وت – (2) 
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( ويمكن لهذا املعالج الصرفي  3َح ، 2،َح 1حويتم تخزينها في الحاسوب على النحو التالي: )ا ْن ،  

 : (1)اآللي أن يقدم الخدمة والفائدة لجهتين هما

ال سيساعد في تسيير تصريف األفع للناطقين باللغة العربية من أبنائها حيث إنه أوال:

 العربية دون قواعد لغوية أو قوانين صوتية لغير املتخصصين من الطالب والعلماء 

اللغة العربية لغير الناطقين بها والذين يرغبون في تعلمها حيث إن هذا البرنامج  ثانيا:

 سيساعد في مهمة تسهيل تعلم الصرف لدى متعلمي اللغة العربية 

 لنحو للناطقين بغيرها تسيير ا-5

ال يخفى على أحد أن أية لغة كلما كانت سهلة رغب الناس في استعمالها وكلما كانت معبرة 

عن واقعهم تشبتوا بها وكلما بعدت زهدوا فيها لذلك كان من الواجب العناية بهذه اللغة 

ذا ما عولج إ وبمستوياتها عامة واملستوى النحوي خاصة، فال بد حتى تيسير هذا األخير خاصة

أليا وذلك بتحديد املنطلقات التأسيسية وهي مجموعة من املعايير واملقاييس لدى النحويين 

وبذلك يلزم التخفيف من اآلراء وتعددها في املسألة الواحدة ويرى "رأفت الكمار" أن من 

املعارف التي يحتاجها محوسب اللغة معارف موجودة في النحو التقليدي عن العامل 

مول فالعامل ومعموله يرتبطان بقواعد النحو املذكورة في كتب النحو والتي يمكن واملع

اشتقاقها في صورة معارف لتمثيلها وعالمة العامل بمعموله إما عالقة تقديم أو تأخير 

 والتركيب بين العامل واملعمول يخضع إلى قواعد وقوانين 

 (2)النحو

 (3)أمثلة عن تسيير النحو

هم قواعد النحو واالعراب لتوضيح األمثلة املتعلقة بذلك ، إذ نجد شرح مبسط وجديد لف

أن النحو واإلعراب مشكلة كبيرة للطالب خصوصا و أن تدريس النحو التقليدي طريقة ينفر 

منها الطالب لكونه يعتمد الحفظ وسنحاول من خالل هذه األمثلة أن نبسط هذه القواعد 

                                                

  (1) - اللسانيات الحاسوبية وتعليم صرف العربية للناطقين بغيرها 4فبراير 6102، الجزيرة ) الشبكة العنكبو ثية(
  (2)-  علي نببيل اللغة العربية والحاسوب، 0477، ص310
  (3)- الشيكة العنكبوتية، اللغة العربية لجميع األعمار أصنام عز الديم من خالل برنامج اكسر الحاجز 
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ن بغير العربية فهمها فهما صحيحا، ومن ذلك بطريقة سهلة وميسرة ليسهل على الناطقي

 مايلي: 

 الحلقة األولى: تحديد نوع الكلمة أي كلمة ال نخرج عن كونها 

 *إسم

 * فعل

 * حرف

هدف هذا هو نسيان الحفظ والفهم هو األساس فهم الكلمة، تحديد نوع الكلمة سواء 

 من الشعراء أو النثر 

 اسم، فعل، حرف 

 أوال االسم: كيف أعرفه

 عالمات االسم: يقبل التعريف ب "ال"

 املدرسة يقبل التنوين   مدرسة  

 يقبل الجر مثال : مررت باملدرسة 

 كل أسماء األشخاص مثال : فاطمة ، محمد

 أسماء األعالم: الجزائر ، سوريا

 كل الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء املوصولة 

 ثانيا: الفعل : كيف أميزه

 املاض ي أو حاضر أو مستقبل  الفعل كلمة تدل على زمن

 ينقسم الفعل إلى 

 فعل ماض ي حدث في زمن املاض ي ومن عالماته قبول تاء التأنيث  -

 فعل مضارع يحدث في الزمن الحالي ومن عالماته قبول" لم" مثل: لم يقرأ  -
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 فعل أمر يدل على زمن املستقبل ومن عالماته دخول ياء املخاطبة مثال: أكتبي -

 قبل عالمات االسم وال عالمات الفعل من أمثلة ذلك " من، إلى، في ، عن" .الحرف: ال ي

الحلقة الثانية: تحديد نوع الجملة:أي جملة في اللغة العربية ال تخلو أن تكون جملة 

فالجملة االسمية هي التي تبدل باسم بينما الفعلية فهي التي  ; اسمية أو فعلية أو شبه جملة

 الجملة فهي التي تتكون من جار ومجرور أو ظرف ومظروف تبدأ بفعل، أما عن شبه 

 مثال على ذلك: 

 املدرسة نظيفة  -

 املدرسة تعمل األجيال  -

 املدرسة في كبد السماء  -

 املدرسة فوق رؤوسنا -

االسم في أول الجملة يعرب مبتدأ مرفوع بالضمة كما في املثال األول فالخبر فيه مفرد 

والرابع فالخبر  ثا في املثال الثاني فالخبر فيه جملة أما املثال الثالويمثل في كلمة نظيفة، أم

 فيهما شبه جملة.

 قائمة املصادر واملراجع:

 القران الكريم 

  2313، 4والعدد ، 9املجلة األردنية في العلوم التربوية ، املجلد/ 1

 هارون،/مجالس ثعلب ألبي العباس أحمد بن يحي ثعلب، تحقيق عبد السالم محمد 3

مصر، القاهرة، دار املعارف، دط، دت.و يراجع تسير النحو العربي في منظور املجامع اللغوية 

العربية )املجمع اللغوي السوري نموذجا( ما جيستير في النحو والصرف، إعداد جياللي 

 ، جامعة تلمسان.2314-2313بوترفاس، إشراف د. هشام خالدي، 

 .1611صحيح الجامع برقم:   / 3

 4557املصنف، برقم  –/4

 5941/ صحيح الجامع، برقم5
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 6727/ املعجم الكبير برقم6

لسان العرب ابن منظور، تحقيق عبد هللا علي الكبير محمد أحمد حسب هللا هاشم  –   /7

 6محمد الشادلي، مصر، القاهرة، دار املعرفة، دط، دت، ج

 .الحديث ية تجديد النحو وتيسيره في العصرر في ح ،زاوي عرحيم ال /13

وة تيسير النحو الجزائر، ذمحمد صاري، تيسير النحو موضة أم ضرورة، أعمال ن/ 11 

 .، منشورات املجلس األعلى للغة العربية2331

كيف يتم استخدام الحاسوب واالنترنت في إعداد وتدريب معلم اللغة العربية  – /12

 .لة األردنية للناطقين بغيرها في معهد اللغويات بجامعة امللك سعود املج

 م.2313يونيو  -13مجلة العربية للناطقين بغيرها ، العدد / 13

 Dudeney gevin. 2007.  The inter and the language classrom  و 

Apractical guide for Teacher combridge. University 

 .تعليم اللغات باستخدام الحاسوب ا. د محمود اسماعيل صالح/ 14

، 2316فبراير  9، اللسانيات الحاسوبية وتعلم صرف العربية للناطقين بغيرها/ 15

 الجزيرة ، الشبكة العنكبوتية

  1955علي نببيل اللغة العربية والحاسوب، /16

رنامج من خالل ب نكبوتية، اللغة العربية لجميع األعمار أصنام عز الدينكة العبالش -/17

 اكسر الحاجز

 

 

 



 

وطرق والية آسام تعليم اللغة العربية في املشاكل والصعوبات التي تواجه طالب املدارس في 

 حلولها

 الدكتور محمد حسين احمد

 أر كالين، كتشار )آسام( -قسم اللغة العربية بكلية إس
 

 :مقدمة
من املعلوم أن اللغة العربية من أقدم اللغات وأوسعها نطقا وفهما، وهي اليوم لغة رسمية إلثنين وعشرين  و 

مها أكثر من مليار ونصف املليار من املسلمين في دمليون شخص في العالم العربي، ويستخ 244دولة وينطق بها أكثر من 

 هي من أهم مقومات الحضارةخترعات الحديثة لفترة زمنية طويلة، و كانت لغة العلم، والتكنولوجيا، واملوهى  (1).العالم

اإلسالمية، استطاعت أن تستوعب تراث الحضارات القديمة كالفارسية، والرومانية، واليونانية، وتهضمها وتضيف 

 بدراسة اللغة العربيةات والثقافات، يقوم فيها هي مهد لعديد من اللغ فالهند إليها، رغم تباعد الديار واختالف البيئات.

تبلغ نسبة املسلمين فيها نحو خمس وثالثين  ،ومن أهم والياتها آسام (2).مليون مسلم هندي 831كلغة دين وثقافة حوالي 

باملائة، فجميعهم يقومون بدراسة هذه اللغة بسبب صلتها بدينهم وثقافتهم ولكنهم يعانون بمشاكل شتى وصعوبات 

واللغة البنجالية وألسباب أخرى. سيستعرض هذا البحث الوجيز ألغتهم األم اللغة اآلسامية مختلفة للحصول عليها لكون 

 والية آسام.املشاكل التي يواجهها الدارسون اللغة العربية ثم يعرض الحلول، بعد نظرة عابرة على دراسة اللغة العربية في 

هو انتقال املعلومات، والتواصل اللغوي: التواصل اللغوي بين أبناء املجتمع الواحد، إن الهدف األساس ي ألي لغة هو

واألفكار بين شخصين، أو أكثر ألجل التفاهم ،حيث إن اللغة هي منهج الفرد في التفكير؛ فالفرد يستخدم األلفاظ 

سان من اآلخرين، ويكتسب معارفه م اإلنته ويستمع إليها من اآلخرين، فباللغة يتعلاوالتراكيب، والجمل في كالمه ،وكتاب

كما أنها اسلوب من  وفي العيش في مجتمعه املحلي والعالمي، جزءا كبيرا من ثقافته، وخبراته ،ومهاراته في العمل،

فاللغة ليست مجرد ألفاظ مسموعة أو مقروءة أو  والتواصل مع اآلخرين،، األساليب التي يستعين بها في حل مشاكله

واللغة العربية هي  بل تتعدى كل ذلك إلى كونها منهجا لنمو التفكير ومهاراته املختلفة، نطوقة فحسب؛أو م مكتوبة،

؛ ومن بينهم الشعب اآلسامى املسلمين، ألن املسلمين في العالم اللغة الوحيدة التي تجمع جميع املسلمين من كل بقاع

، م الكبير باللغة العربية في والية آسامالسبب ظهر االهتمالهذا  ،والية آسام تبلغ نسبتهم حوالى خمس وثالثين باملائة

 واإلقبال على تعلمها في الجامعات واملدارس واملراكز املختلفة.

( التي يواجهها الدارسون اللغة العربية واآلئمة والخطباء في والية آسام كل والصعوباتاخترت هذا املوضوع)املشا

اآلساميين ومعالجتها معالجة  واآلئمة والخطباءدارس املتي تواجه طالب استطعت من خالل موضوعي طرح املشاكل ال

دقيقة؛ مثال املشكالت الصوتية، وعدم التفريق بين حروف )الزاي والذال، والظاء والضاد( ،ومشكلة صعوبة تكوين 

 لطالب اآلساميين،الجمل ،ومشكالت صوتية وإمالئية، ومن ثم قمت بوضع الحلول املناسبة لهذه املشاكل التي تواجه ا
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ومعرفة أماكن الصعوبة، من أجل التغلب عليها في املستقبل من قبل املعلمين القائمين على تعليم اللغة العربية للطالب 

اآلساميين ،واتباع أفضل وسائل التدريس الحديثة سواء على مستوى املناهج الدراسية، أو على مستوى األجهزة 

املعلمين داخل الفصول التعليمية من أجل إيصال املنهاج الدراس ي للمتعلم بأحدث  اإللكترونية التي تستخدم من قبل

 الوسائل التعليمية الحديثة. وأسهل الطرق ،وذلك من خالل مواكبة 

اللغة العربية لغير الناطقين بها( تحدثت به عن كيفية تعليم  ى مبحثين: املبحث األول: )تعليميحتوي موضوع مقالتي عل

اللغة العربية للطالب األجانب بصورة عامة، بجميع املهارات اللغوية )مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة اإلستماع، مهارة 

 املحادثة(.

اء اآلساميين وطرق حلها ( تحدثت في هذا اآلئمة والخطبو دارس طالب املأما املبحث الثاني عن: )املشكالت التي تواجه 

عند  ضوء على جميع املشاكل التي وجدتها، وسلطت الرس في والية آساماملداطالب املبحث عن الصعوبات التي تواجه 

 الطالب في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، وبعد ذلك وضعت الحلول املناسبة لها.

 ير الناطقين بها()تعليم اللغة العربية لغ املبحث األول: 

 :تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

في التحصيل  من املعروف أن مشكالت التعلم هي مصطلح عام يصف مجموعة من املتعلمين الذين يظهرون انخفاضا 

الدراس ي عن زمالئهم الذين في نفس أعمارهم ومستواهم الدراس ي ؛ مع أنهم يتمتعون بذكاء عادي إال أنهم يظهرون 

صعوبة في بعض العمليات املتصلة بالتعلم كالفهم، والتفكير، واإلدراك نتيجة؛ لعوامل وراثية، أو مرضية ، أو 

تؤثر على الجهاز العصبي للفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء، وتظهر أثارها في ضعف مستوى الفرد في املجاالت التي  بيئية 

بعد من هذه الحاالت ذوي اإلعاقة العقلية، واملضطربين انفعاليا، ترتبط بالنضج، والتعليم، والتوافق النفس ي، ويست

واملصابين بأمراض، وعيوب السمع، والبصر، وذوي اإلعاقات املتعددة ، حيث إن إعاقتهم قد تكون سببا مباشرا ً 

 للصعوبات التي يعانون منها ومشكالت متعددة .

يكا، ولندن، وفرنسا مها لألجانب الذين ليست لغتهم األصلية،كأمر تعلي إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أي  

 .العالم بلدان،وغيرها من 

  (3)وقد عرفها الدكتور عبدالرحيم بقوله: هو نقل ما في ذهني إلى أذهان املتعلمين وزيادة.

املعلم على املستوى أما معنى ذهني، فيتلخص فيما يحتوي عليه من بنى عميقة، وسطحية، وثقافات متنوعة، اكتسبها 

الشخص ي، فتعليم العربية اليقف عند حد اللغة بل تعلم من أن تقدم للمتلقي ما في ذهنك من رؤى وأفكار، وهنا 

تترخص الفروقات بين معلم وآخر، ومن الضرورة أن نشير أن لتعلم أي لغة البد من تعلم املهارات اللغوية األربعة وهي: 

  تين؛ إضافة إلى ذلك مهارة القراءة، ومهارة االستماع .ارتين إنتاجبة والذان يعتبران مهمهارة املحادثة، ومهارة الكتا
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والبد أن نشير أنه لتعلم أي لغة ال يكون دفعة واحدة، وإنما عبر مستويات تعليم، ومن مستويات تعليم، وتعلم اللغة 

 :حسب اإلطار األوروبي هي ثالثة مستويات مقسم كل مستوى إلى إثنين

 امل( ستوى املبتدئ a2ـ  a1 ) 

 ( املستوى املتوسط b2ـ  b1) 

 ( املستوى املتقدمc2 ـ c1  )(4)  

بعيدا يجب أن يستخدم املعلم الفصحى ، العامة في البرامج التعليمية إن تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

  (5).عن اللهجة العامية، وسبب رفضنا استخدام العامية هو لعدة إعتبارات

ومن ثم يعجز متعلموها عن  اإلعتبارات الدينية: إن العامية ال تساعد على اإلتصال بالحرف العربي املطبوع. .8

 قراءة القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف وغيرهما من كتب التراث اإلسالمي.

كان من شأنه توحيد  اإلعتبارات القومية: إن العامية تفرق بين الشعوب العربية. وتقطع من روابط الفكر ما .4

  اإلتجاه، وتدعيم الصالت بين أبناء الوطن العربي.

اإلعتبارات التربوية: ثبت من دراسة أجراها أحد املعلمين في أمريكا أن الدارسين الذين يبدأون بتعلم  .3

الفصحى يكونو أقدر على تعلم العامية، أسرع من الذين يبدأون تعلم العامية ثم يتحولون إلى دراسة 

 صحى.الف

التعبير عن بعض وفكرا من الفصحى ، وإذا بدا أمامنا قصور عن  رات اللغوية: العامية أضيق لفظا،اإلعتبا .2

 ؛ فليس في العامية غالبا من يجبر هذا القصور.املفاهيم بالفصحى

 (6)ية: اإلجراءات التعليم

من حيث بعض اإلجراءات التعليمية ماهو ال شك أن العمل الذي يجري اآلن في تعليم العربية لغير الناطقين بها يفضل 

ين في علم اللغة ممن يعرفون الوصف العلمي للغات ، صمعمول به في تعليم العربية ألبنائها؛ فثمة عدد من املختص

ويتصلون بالجوانب األخرى في العملية التعليمية كعلم اللغة النفس ي، وعلم اللغة اإلجتماعي، ولديهم اإلستعداد للتواؤم 

لكن ذلك كله ال يزال ، ستحدث من وسائل لتطوير تعليم اللغة األجنبية ، ويسعون في األغلب إلى متابعة املؤتمراتمع ماي

في حاجة إلى تطوير حقيقي؛ فليس مهما أن تكون لدينا معامل لغوية، أو وسائل سمعية بصرية، أو حاسبات آلية، لكن 

بهذه الوسائل من املكتبة الصوتية الشاملة، وأفالم املواقف اللغوية،  املهم أن تكون لدينا معامل لغوية )املواد( العربية

 والتدريب الذاتي ، وبرامج الحاسب اآللي التي نعدها نحن وفقا ألهداف املقررات.

                                                                     :  إعداد املدرسين

يجب أن يكون املعلم متخصص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإعداده إعدادا صحيحا ؛ ألن تعليم اللغة الثانية 

بالنسبة للمعلم تختلف عن تعليم اللغة ألبنائها، وقد كان الشائع وال يزال أن أي متخصص في اللغة العربية يصلح أن 
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من غير املختصين في العربية يتولى تعليمها في أماكن كثيرة من العالم ، وهذا يدرس العربية كلغة أجنبية ، بل إن عددا 

خطأ بالغ؛ فال هؤالء وال أولئك يصلحون لهذا العمل ؛ ألنه يحتاج إلى إعداد خاص ، يسترط أوال تخصصا في العربية 

د له من إعداد علمي في علم اللغة بحيث يكون عارفا بتاريخها ، وأنماطها ، ونصوصها ، واستعمالها في االتصال .ثم ال ب

التطبيقي يقف فيه على أساليب تعليم اللغة األجنبية ، ويمارس التجربة العملية تحت اإلشراف، ثم ال يتوقف عند هذا 

الحد ، بل ال بد أن يتلقى كل فترة دورة تدريبية يطلع فيها على )تقويم( التجارب السابقة ، وعلى مايجد من مقررات 

 سائل.وأساليب وو 

 مع وضع الحلول املناسبة لها( ليم اللغة العربيةفي تع املدارس في آسامطالب )املشكالت التي تواجه  املبحث الثاني:  

 : في آسام اآلئمة والخطباءو دارس امل املشكالت التي تواجه طالب  

بشكل كبيرعلى املتعلمين، ويكون يعاني مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من عدة مشكالت، وعوائق أثرت  

املشكالت  ، ومن أبرز ومشكالت عامة ،مشكالت خاصة سبب املشكالت إما املتعلم، أو املعلم، وتنقسم املشكالت إلى

  (7): العامة هي

   . كثافة الطالب في الفصول 

 .تفاوت املستوى اللغوي للطالب 

 . كثرة الفروق الفردية بين الطالب 

 املعلمين. قلة تجاوب الطالب مع 

 .عدم إهتمام الطالب بمظهرهم وخاصة بعض الطالب ال يشاركون في األنشطة التعليمية 

 .وجود إتجاهات سلبية نحو اللغة العربية من بعض الطالب 

  ،وعناصرها، وقلة برامج االعداد للمعلم . ضعف املدرس في بعض مهارات اللغة 

 .عدم قيام بعض الطالب بأداء الواجبات املنزلية 

 .عدم توفر الوسائل التعليمية 

 فهي : املشكالت الخاصة أما أهم

 .مشكالت خاصة بتعلم األصوات 

 . مشكالت خاصة بدراسة النحو 

 .مشكالت خاصة بالداللة 

 . مشكالت خاصة بفهم الثقافة العربية 

 .مشكالت خاصة بمهارة اإلستماع 

 . مشكالت خاصة بمهارة القراءة 
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 . مشكالت خاصة بمهارة املحادثة 

 .مشكالت خاصة بمهارة الكتابة 

 .مشكالت تربوية ونفسية  

تخلفا ومعانين الفقر والفاقة حتى يموت بعضهم في القرن   من املعلوم أن املسلمين في آسام أكثر الفقر والفاقة:

وليس  (8)من املسلمين يسكنون في املناطق الريفية، وأكثر من تسعين باملائة العشرين أيضا بسبب الجوع والعطش،

هناك لهم أي سبيل للكسب والدخل، ونحن نعلم جيدا، أن هناك حاجة ماسة في مجال التعليم والتعلم إلى املال، 

اليستطيع الدارس بدونه أن يحصل على التعليم أو يواصله، فمعظم أطفال املسلمين يبدأون العمل في صغر سنهم 

البالد، بدال من أن يلتحقوا باملدارس ثم يذهبوا إلى الخارج بسبب الفقر والبؤس، ويسافرون له إلى خارج الوالية أو 

للحصول على مزيد من التعليم العالي، فمن وجهة نظري هذا أكبر سبب النتشار الجهل واألمية في أوساط املسلمين، 

 وعدم اهتمامهم بالدراسات العربية.

 :رتبط بالدين والثقافة للمسلمين ألن حقا، إن الدراسات العربية ت قلة فرص الوظائف وعدم اهتمام الحكومة

بلغة عربية، ولكن متعلم اللغة العربية يحتاج بعد إكمال دراسته إلى املال والروبية لقضاء   القرآن والحديث

حياته، هناك نشاهد أن دارس ي اللغة العربية حاملين شهاداتهم يتجولون في الطريق بدون وظائف شخصية أو 

طالب إلى اللغة العربية. فنلتمس من الحكومة املركزية عامة والحكومة الوالئية حكومية، فنتيجة يقل رغبة ال

خاصة أن تعتني بهذه اللغة املظلومة وتعدل بها وتخلق فرص الوظائف للحاصلين عليها، وعلى األقل تملي الوظائف 

 الشاغرة في املدارس والكليات والجامعات بالعدل.

 (9):  ة بالدراسات الشرعية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامشكلة املبالغة في ربط اللغة العربي 

يتصور املعنيين بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أن املتخرج في أحد التخصصين )شريعة ـ لغة عربية( يستطيع أن 

املتخرجين في الجامعات العربية ، هذه يقوم بتدريسهما معا وبدرجة واحدة أو متقاربة ، وال سيما إذا كان الدارس من 

املبالغة في ربط التخصصين ببعضهما أدت إلى اإلعتقاد الخاطئ بأن من يعطي دورة شرعية يستطيع أن يقدم دورة في 

تعليم اللغة العربية. كما أن هذا الربط أدى إلى ترتيب مواد كتب تعليم اللغة العربية ومفرداتها ترتيبا مراعى فيه أهمية 

وضوع "الشرعية أو العامة" دون مراعاة للتدرج اللغوي في تعليم اللغة ، هذا التدرج قد يقتض ي تقديم بعض املواد امل

التي ترفع من مستوى الدورات التدريبية  ةوتأخير أخرى، بمعزل عن أهميتها الشرعية. كما أن هذا الربط أدى إلى قل

 ين بها، وقد كثرت في املقابل الدورات الشرعية.العربية وتؤهله لتعليم العربية لغير الناطق معلم 

 مشكلة عدم التمييز بين تعليم العربية ألبنائها وتعليمها لغير أبنائها  :  

من يطلع على كتاب سيبويه يجد أن بداية التأليف النحوي اهتمت بالتفاصيل والتفسيرات واستنباط العلل واألحكام ؛ 

يمية، وهذا ما جعل خلف األحمر صاحب "مقدمة في النحو" يلجأ إلى أسلوب ولذلك فهي قواعد علمية أكثر منها تعل

آخر في التعليم ، يتبين لنا أن النحو العربي وضع للناطقين بالعربية ليلبي حاجات بدت ملحة بعد اختالط العرب 
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ما اكتسبه العرب بالعجم. ولكن هذا النحو، وإن وضع ألهل العربية فقد فصّل فيما ال يحتاجه العربي؛ فيما يعد م

، وأصبح من كفاياتهم
ً
اللغوية، لكن ما نشاهد من قبل بعض املعلمين لغير الناطقين بها هو تعليم النحو العربي  اكتسابا

بنفس طريقة تعليمه للناطقين بالعربية مما يؤدي إلى النفور من العربية من قبل املتعلمين، وعدم االستمرار بتعلمها ملا 

 ريقة توصيل املادة لهم.رأوه من صعوبة في ط

 دارس في آساممعلم اللغة العربية في امل:          

على وجه العموم هو أن البعض من مدرس ي هذه  دارس في آسامإن من املشكالت والعوائق التي التي تواجه املتعلمين في امل

املدارس هم من القدامى الذين استلموا مهنة تدريس العربية منذ زمن ، فبعضهم يّدرس العربية منذ خمس عشرة 

سنة، ويدور هؤالء املعلمون في دائرتين، الدائرة األولى الرواسب القديمة في عملية التدريس التي تعتمد على اإللقاء والتي 

جعل عملية التعليم تتمركز حول الرواسب القديمة في عملية التدريس التي تعتمد على اإللقاء والتي تجعل عملية ت

التعليم تتمركز حول املعلم وحده وتستبعد الطالب كشريك في العملية التعليمية، وبذلك تعمق عمل املعلم الذي 

العربية في هذه الثانويات يقوم على التعليم الروتيني الذي أسس على أساليب خاطئة، وأما الدائرة الثانية فإن تعليم 

  يسير في إتجاه واحد فال يوجد محاوالت من قبل بعض املعلمين لكسر هذا النهج وهذا الروتين.

 )الجانب التطبيقي(: وضع الحلول املناسبة لهاو  الت التي تواجه الطالب العربية املشك .8

الناطقين بها كثيرة ومتداخلة ، كما أن تعليم اللغات في بيئة تختلف عن بيئتها الطبيعية إن مشاكل تعليم اللغات لغير 

يزيد من الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها الطالب ، أو املتعلم ، فإذا تحدثنا عن تعلم اللغة العربية في البيئة 

لفروق الصوتية بين اللغة العربية واللغة اآلسامية، نجد أن صعوبات تعلمها تتنوع تبعا إلختالف عوامل عديدة ؛ كا

اآلسامية، وكذلك إختالفات تكوين الجملة ، واختالف البيئة التي تحيط باملتعلمين، أيضا عدم توفر املعلم الجيد الذي 

يتقن الحديث باللغة العربية ، والبرنامج املناسب لتعلم اللغة العربية ، وبالنظر في تلك املشاكل نجدها مقسمة بين 

ثالثة )الطالب ـاملعلم ـ البيئة التعليمية( وهي نفسها عناصر التعليم الرئيسية،كما أن تلك املشاكل يتعلق بعضها 

بالجانب اللغوي ويتعلق بعضها اآلخر باملشاكل اإلجتماعية الخاصة بالبيئة اآلسامية، ويمكن إجمال املشاكل التي 

 -تواجه الطالب لغير الناطقين بها:

.
ً
 : وتتمثل البيئة التعليمية هنا في :التعليميةالبيئة أوال

 .املجتمع اآلسامي 

 .املنهج الدراس ي 

حيث يتسم املجتمع اآلسامي بإعتزازه بلغته والقليل النادر من يعرف لغة أخرى، سواء كانت اللغة العربية أو اللغة 

فتات آسامية، حتى التلفاز ت واملتاجر باملحال  اإلنجليزية أو أي لغة أخرى، فمن املألوف أن تسير في الشوارع لتجد جميع

يتكلم اللغة اآلسامية أو بأي لغات هندية. ولحل هذه العوائق واملشاكل تم تصميم مجموعة املدارس الجديدة 

املتخصصة بتعليم اللغة العربية للطالب اآلساميين في الصف التحضيري، تكون مدرسة داخلية ، فيعيش الغالب من 
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رسة )السكن الطالبي( ويعودون إلى بيوتهم في أوقات العطل ،والبعض من يبقى أشهر في السكن الطالب في داخل املد

الطالبي دون العودة إلى أهله بسبب بعد مدينته عن املدينة التي يدرس بها،كما تم تزويد جميع الفصول في هذه املدرسة 

م االعتماد على التلقين والحفظ فقط من املناهج )أجهزة العروض التقديمية ، وأجهزة العرض الرقمية التفاعلية( ال يت

الطالب  الدراسية، بل ينتقل األمر لالهتمام بالتطبيق واالستماع واملشاهدة ، ويوجد في داخل املدرسة جميع احتياجات 

تحوي كتبا في  ، فيتوفر بها املالعب الرياضية بجميع أنواعها )كرة السلة .. كرة الطائرة .. كرة القدم.....( واملكتبة التي

مختلف الجوانب ، وأماكن الحاسوب، واألماكن الصوتية ،كما يوجد قاعة لعمل اإلجتماعات واملؤتمرات أو تقديم عرض 

مسرحي أو فني باللغة العربية، كما أن جميع الألفتات في داخل املدرسة مكتوبة باللغة العربية ،فعندما يدخل الطالب 

 ة متكاملة.للمدرسة يشعر كأنه في بيئة عربي

التي تواجه الطالب هي مشكلة املنهج الذي يتم تدريسه؛ حيث أن كل املناهج والبرامج املتاحة  ومن املشاكل املهمة أيضا 

 قديمة، تعتمد فقط على تعليم النحو وبعض النصوص، وال تتطرق على التدريب للمحادثة أو التحدث باللغة العربية.

جديد لتعليم اللغة العربية )سلسلة اللسان في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  ولحل هذه املشكلة تم إعتماد منهج

بها( يحتوي على ثمانية أجزاء، حيث يوجد في كل كتاب أقراص صوتية مسجل عليها جميع دروس املنهج، ويوجد في داخل 

دروس إمالئية من أجل تسهيل تعلم القرص العديد من التدريبات الصوتية التي تميز بين الحروف املختلفة، كما يوجد 

 اللغة العربية للمتعلمين .

 املعلم: ثانيا :

إن األداء التدريس ي للمعلم أحد املعايير األساسية للحكم على جودة  املعلم هو ركن أساس ومهم في العملية التعليمية،

( أن ئيسية في والية آسام )املعلم اآلساميالتعليم بما يتناسب مع الجوانب التربوية الحديثة، لكن تتمثل مشكلة املعلم الر 

يجيدون التحدث بها، ألن املعلمين تعلموا القواعد فقط ولم  يجيدون قواعد اللغة العربية ، ولكن ال  الكثير من املعلمين

يجدوا من يشجعهم ويعلمهم املحادثة،فكيف يمكن لهؤالء املعلمين تعليم الطالب خالل عام دراس ي وهم باألساس 

 دون الحديث بها؟اليجي

، ولديهم خبرة اللغة العربيةوللتغلب على هذه املشكلة تم توظيف مجموعة من املعلمين العرب الذين تخرجوا في كليات 

 لغة العربية لغير الناطقين بها. في تدريس ال

 الطالب: ثالثا :

م بالتنظير وتبتعد كل البعد عن هو الهدف والعنصر املهم في العملية التعليمية، فال فائدة من دراسات لغوية تهت

التطبيق العملي لتوصيل نتائج النظريات العلمية وتطبيقها، فاللغة العربية لديها الكثير من األصوات التي التوجد في 

اللغة اآلسامية، وقد لوحظ مع التطبيق العملي ملنهج تعليم اللغة العربية الجديد اكتشاف مجموعة من املشاكل في 

ي، ربما تعود الختالف املستويات العلمية بين الطالب، لذلك تم اعتماد مجموعة من الخطوات للتعامل التحصيل اللغو 

 مع الطالب داخل املدرسة :
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  :االستماع والفهم -

يتم عرض مواد صوتية للطالب ومناقشتهم ومعرفة مدى فهمهم للمادة العلمية ، ومن ثم يتم تكليف كل طالب بكتابة 

الصوتية التي سمعها، وبعد ذلك يتم عرض املادة الصوتية مكتوبة لكي يقارن  املتنوعة من املادة مجموعة من الجمل 

الطالب ما تم فهمه في النص األساس ي . كذلك تم االهتمام بعرض أفالم أو رسوم متحركة مرئية باللغة العربية وغير 

  خالل االستماع. مترجمة، لكي يتعلموا نطق الكلمات بشكل جيد،ومعرفة كلمات جديدة من

 : مجموعات تقسيم الطالب إلى

قسم الطالب إلى عدة مجموعات وفي كل مجموعة ستة طالب ، وتكون على شكل مسابقة بين جميع الطالب، حيث أن تن 

غاية مثل هكذا مسابقات هو من أجل زيادة التحصيل اللغوي للطالب، وتنمية املفردات اللغوية ، وفهم املترادفات 

  لديهم.

  : املستوى اللغوي  

حيث تم عمل امتحان بسيط فيما يخص جانب القراءة والتمييز بين الحركات والحروف،وتم تقسيم الطالب على فصول 

دراسية حسب املستوى اللغوي لكل طالب،هذا التقسيم من شأنه أن يقوم بتحفيز الطالب على القراءة واالجتهاد 

 ومتابعة دروسهم بشكل مستمر.

 :زة حديثة داخل الفصلاستخدام أجه-

فبجانب منهج سلسلة اللسان تم استخدام املواد العلمية الحديثة ،وتقديمها بواسطة األجهزة اإللكترونية املختلفة مثل 

)الداتا شو والعروض التقديمية ، وأجهزة العرض التفاعلية( حيث أثبتت التجارب العلمية إن أفضل طريقة لتعلم اللغة 

صورة غير مباشرة، عن طريق استخدام اللغة في اللعب ومشاهدة التلفاز، من خالل األجهزة الجديدة هو التعلم ب

 اإللكترونية الحديثة.

                      : الندوات العلمية -

عمل دعوة مستمرة ملجموعة من أساتذة الجامعات واملثقفين ، لتقديم مجموعة من التوجيهات التي تخص الطالب في  

 نب من أجل تشجيع الطالب على اإلجتهاد ورفع مستواهم العلمي.مختلف الجوا

  :االهتمام باملسابقات بين املدارس -

حيث تقيم مجموعة من املسابقات األدبية )مسرحية ـ شعر ـ خطابة ( حيث تم حث الطالب في املدرسة وتشجيعهم في 

إزداد تحصيلهم اللغوي، وأصبحوا يتكلمون اللغة االشتراك بها ، وأغلب الطالب الذين اشتركوا في مثل هكذا مسابقات 

 العربية بشكل جيد.

  :اجتماعات أولياء األمور  -
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عمل اجتماع ألولياء األمور لالطالع على مستوى أبنائهم، ومعالجة الدروس التي يجدون صعوبة فيها من أجل  حيث يتم 

 ر.التغلب عليها، وهذا األمر يتم بالتنسيق مع املعلم وأولياء األمو 

 :ممارسة اللغة العربية خارج بيئة املدرسة -

إن الطالب الذين يتحدثون اللغة العربية بشكل جيد، وهو كان بسبب األتصال مع العرب املقيمين في املدرسة أو 

    أتقنوا اللغة العربية، وأصبحوا يتكلمون بها بشكل جيد. الجامعة، والتحدث معهم بشكل مستمر، إلى أن 

 قتراحاتالتوصيات واإل

 :توصيات للمعلمين

اإللتزام بالحديث مع الطالب) داخل بيئة املدرسة( باللغة العربية الفصحى،واالبتعاد عن الحديث باللهجة  .8

 العامية.

يجب تحبيب الطالب للغة العربية من خالل تسهيل وشرح املوضوع بأبسط الطرق، ألن الطالب عندما  .4

 والنتيجة سيجتهد بتحضير الدروس ويتقن اللغة العربية بشكل جيد.يحب املادة بالتأكيد سيحب األستاذ 

  يجب املتابعة املستمرة ألفضل الطرق التعليمية الحديثة.  .3

 :توصيات للقائمين على إدارات املدارس

عمل مسابقات مستمرة بين الطالب كالشعر واملسرحية والخطابة من أجل أن تزداد مهارة الطالب اللغوية  .8

 وإتقانها.

 هتمام بمكتبة املدرسة وتزويدها بالكتب واملجالت العلمية املكتوبة باللغة العربية.اال  .4

باملحادثة، خالل العطلة الصيفية، وذلك من خالل اختالطهم مع العرب،   عمل برامج صيفية خاصة  .3

العربية ويكون التحدث باللغة العربية حصرا، فخالل فترة وجيزة ستكون النتائج جيدة،وسيتكلمون اللغة 

 بشكل أفضل مما كانوا عليه.

 :توصيات للطالب

بعد بيئة املدرسة هو اإلختالط مع العرب والتحدث معهم ،فوجود  أسهل طريقة لتعلم اللغة العربية  .8

 الجالية العربية في تركيا فرصة كبيرة للطالب األتراك لتعلم مهارة املحادثة بشكل جيد.

ة ،يبذل الوقت والجهد من أجل تعلمها، لذا ينصح أن ال يدخل يجب أن يكون الطالب محبا للغة العربي .4

 هذه املدارس إال من يريد أن يتكلم اللغة العربية.
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 :النتائج
 

ممارسة اللغة العربية في األماكن الخارجية من خالل االختالط مع العرب،وهذا الش يء ستكون نتائجه  .8

 إيجابية، وهو تعلم اللغة العربية بشكل غير مباشر.

زيادة العالقات بين إدارات املدارس ومراكز وكليات تعليم اللغة العربية مع جميع البلدان العربية؛ وبالتالي  .4

 سيتم اكتساب خبرات ومهارات حديثة في تعليم اللغة العربية للطالب اآلساميين .

مهارة املعلم إن عدم اعتماد املعلم على املنهج املقرر فقط، واتباع طرق التدريس الحديثة سيزيد من  .3

 التطبيقية في تعليم الطالب للغة العربية ؛ وبالتالي ستنمي مهارة الطالب اللغوية. .

إن معرفة أماكن الصعوبة لدى الطالب اآلساميين من قبل املعلم في تعليم اللغة العربية سيقلل العقبات،  .2

 توى.من خالل التركيز على الجوانب التي يخفقون بها ،واإلرتقاء بهم ألفضل مس

إن عمل اإلختبارات املتكررة ستزيد من تحفيز الطالب على املتابعة املستمرة للدروس وبالتالي سيزيد من  .5

 إجتهاد الطالب، وإتقانه للغة العربية.

 

 :الخاتمة
  اتضح من السطور قد سبق ذكرها أن اللغة العربية يتم دراستها في والية آسام منذ زمن قديم، ولكن القانطين املسلمين

في الشكل واملخارج والقواعد  ساميةيواجهون في دراستها تحديات ومشاكل متعددة بسبب اختالف اللغة العربية عن اآل 

وما إلى ذلك، وهذا من جانب، ومن جانب آخر هناك قلة للمدارس الجيدة واملدرسين املؤهلين، واملكتبات اململوءة 

وعدم تواجد بيئة علمية وما إلى ذلك. فيجب على الحكومة  بالكتب القيمة، وفضال عن عدم اهتمام الحكومة بها

 تزموا لعالج املشكالت بهمة كبيرةوبالخصوص على املسلمين أن يعتنوا بها عناية بالغة، ويع

 

 :املراجع
 3م، ص:4182البعث اإلسالمي، العدد الثامن، مارس  (1)

 م.4118طبقا إلحصائيات الهند الرسمية عام  (2)

العربية على الشبكة العاملية ، رائد عبدالرحيم ، مقال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها منتدى مجمع اللغة  (3)

 م.4182

 41م، ص4111اإلطار املرجعي األوروبي املشترك للغات،عبدالجواد، (4)

 23_22م، ص: 8991طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، (5)

 843ـ  844م،ص4112ية ،الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العرب (6)

 3،ص4118عبدالعزيز، مشكالت عامة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، (7)

 م.4118وفقا إلحصاءات الهند الرسمية عام  (8)
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 .91ـ  19ـ  11ه، ص 8238إضاءات، الفوزان،  (9)

 قائمة املصادر:

  م.4184واملقترحات "أطروحة ماجستير" طأحمد، الدياب، املشاكل التي تواجه األتراك في تعليم اللغة العربية 

  ،رائد،عبدالرحيم، مقال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،منتدى مجمع اللغة العربية لغير الناطقين بها

 ه.8238ط

 م، عميد كلية 8919رشدي أحمد،طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،مناهجه وأساليبه، ط

 ورة. مصر.التربية، جامعة املنص

  هـ. 8238عبدالرحمن، الفوزان، إضاءات،ط 

  عبده،الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، أستاذ العلوم اللغوية بجامعة اإلسكندرية ، عضو جمع

 م.4112ه ـ 8245اللغة العربية، ط 

 م.4111عال وآخرون، عبدالجواد، اإلطار املرجعي األوروبي املشترك للغات، ط 

  حميد،عبدالعزيز، مشكالتعامة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،املؤتمر العلمي السادس محمد

،تعليم العربية لغير الناطقين بها، الواقع والتحديات املنعقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس في الفترة من 

 م.4118يوليو، الجمعية املصرية للقراءة واملعرفة، ط  83ـ 84

  

   

 



 

 حديث"الوفي  الكريم التراث في القرآن" 

 مظفر أحمد شيخ

 باحث الدكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة لكناؤ، الهند

aasifnabi710@gmail.com 

 بين املعجم واملصطلح "التراث"أوال: 

 التراث، معجميا

، وهرررررررال ي رررررررع ى  ررررررر ، وت  ررررررر    ررررررر  «ور »تحررررررر   رررررررع   «   تررررررر   »ترررررررا  ي املرررررررع بررررررر     رررررررع      ا اررررررر     ررررررر       

حاررررررررف أارررررررع   ييهرررررررعت يل    ررررررراأ ثهال رررررررالن  ورىرررررررر     ررررررر     ررررررر  أ ررررررر  أرىرررررررر ، «   رررررررال و»ييهرررررررع أ ررررررر  ع «   ترررررررع »أن 

 .  وور ى  ويرىع، ورىعاع كسا ييه ع، 

ال ثرررررررراي   يررررررررع ارررررررر ن هررررررررج       رررررررر  «  ارررررررر     ا  رررررررر »  رررررررر  هررررررررج     ررررررررع، ا مل ررررررررع   ررررررررع   لجررررررررالها  وقررررررررع  رررررررر  

  رررررررررررررالر ، و  رررررررررررررالر ، و  ر ، و  رررررررررررررالر  ، »و ررررررررررررر ن اهاررررررررررررر    فررررررررررررر ع     رررررررررررررته   ررررررررررررر  هرررررررررررررج    رررررررررررررع  ، ياهرررررررررررررال   

 و  ر  ، و  ت    و حع.

 رررررررررررع ور ، ثهرررررررررررال   » اررررررررررر  فررررررررررراع  ي ررررررررررر ي أن هرررررررررررج       ررررررررررر  و  رررررررررررتهع هع تررررررررررر       ررررررررررر  و حرررررررررررع  هرررررررررررال  »أ رررررررررررع  

 «.  ر ، و  ر ، و  ت   ، و      ،  ع ور   ال »

و  ررررررررج  ثرررررررر و  ي املررررررررع   ررررررررع ثررررررررالر   ال ررررررررعن، ه ررررررررع    ررررررررع      رررررررر      ررررررررع   ، و ل سرررررررر      رررررررر       ملررررررررال  ، يل 

   بررررررر   ل سررررررر  ر   و   ررررررر    بررررررر    رررررررع ، و   ر   رررررررال » رررررررع قارررررررع  ررررررر     ررررررراأ أن  «   صرررررررا   اررررررر   مل رررررررالر » هرررررررع 

 1  

   ملرررررررررال  ا     حررررررررص    ررررررررر   صررررررررر    رررررررررع      رررررررررع  ، أو حرررررررررال  حصرررررررررال    تررررررررر  « ور » رررررررررع      رررررررررع  وتررررررررعور 

 .ل ررررررر   ل سررررررر  و  جرررررررع...    ررررررر  فرررررررمه     تهرررررررعم ، فرررررررال    رررررررعن   تهرررررررعم و  رررررررع  أو قا مرررررررع  ال ررررررراع أو  حرررررررال 

يررررررع ا  ال أ رررررر  ال  رررررر   ارررررر ن    يررررررال  ن   رررررر  أ هررررررع    رررررر    ررررررع ث   رررررر    تهررررررعم  الرىترررررر  «   ترررررر   »أ ررررررع    رررررر    2 

  ل س ...أثع  عن  ال        ع  أو 

                                                           

لسان العرب البن منظور، مادة )ورث(، طبعة دار المعارف بمصر، محققة ومشكولة، لعبد هللا على الكبير، ومحمد أحمد حسب هللا، وهاشم   (1)
مادة  ،للزمخشري . وانظر: مختار الصحاح للرازي، عنى بترتيبه محمود خاطر، دار الحديث بالقاهرة. وأساس البالغة ٨٤٨٤محمد الشاذلي، ص

 م.۲۸۹۱ -هـ 1٨٨١عبد الرحيم محمود، دار المعرفة ببيروت  قيق)ورث( بتح
  ۷۷صقطوف أدبية، دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث، لعبد السالم محمد هارون،   (١)
. 

mailto:aasifnabi710@gmail.com
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  "التراث مصطلحا"

، وهملررررررع ثه ررررررا   سرررررر      تررررررع     ارررررر  و رررررر   «  ترررررر   »قررررررع ملع  ررررررع  رررررر    ارررررر     يال ررررررالن برررررر  أ ررررررع    رررررر      

 ي املع        بهج    صالر ؟

   ارررررررررررع «   صرررررررررررا   اررررررررررر   مل رررررررررررالر »و   رررررررررررعى ن، حارررررررررررف ثملهرررررررررررع    هرررررررررررع      عاررررررررررر   ملرررررررررررع    يرررررررررررال  ن    ررررررررررراأ 

ا حرررررررررع حررررررررراو    ورررررررررعر  ت  القال  رررررررررع اررررررررر ن ثرررررررررع  و سرررررررررا   ررررررررر    ورررررررررعر    مرررررررررعو  «   رررررررررال و»   ررررررررراأ فرررررررررهال  

  3  .وه ع  ت ع ستعن و  ال و   ي  ع، و   ى   جي ، وب  هج  ثهال  

وي  رررررررع فرررررررهس    رررررررال و  ررررررر    سرررررررتهمع  ثرررررررالر ،  رررررررالر ، ترررررررالر ، أور    القال  رررررررع اررررررر ن ثرررررررع  و سرررررررا ، وه رررررررع »

   ررررررررر  و  ترررررررررع   ت ع سرررررررررتعن، و  رررررررررال و  ورررررررررع  ه ع، ي رررررررررجي ت ال تملعي  رررررررررع يثعهرررررررررع، ىررررررررر    رررررررررع حك  رررررررررع  ررررررررر  

 «.و  ملالن  ج  ت   ه   معالت  نهع

برررررر  هررررررج    سا ررررررص،  نهررررررع    ت  ررررررع   أ رررررر  ع   ال ررررررع ، «   ترررررر   »وى ررررر     ررررررعت وي رررررر   برررررر     ا ارررررر ، تملررررررع ا    رررررر   

 أ   لج  .

    . و  ت     وه    ز     ملعشئ     ىهع   س عم، وأ   ع    ال 

 ت عوز حع      ل عو ،و  ته    وه  تاله     سعن أن أ ع  قع أفع  أو 

 «.  اله  »وأ   ع 

  كم ررررررر     رررررررعم   هاى ررررررر ت يل ثرررررررمل    ررررررر  هرررررررج     رررررررعها  بررررررر  أ رررررررع    ررررررر      يرررررررال  وهرررررررع  حررررررر  أ رررررررعم    سرررررررا 

رررررررر    »ع   يهرررررررع ا رررررررر،    ررررررررعت    ا اررررررر ، برررررررر  ت سرررررررر   قرررررررال   ل ررررررررص  ررررررررع شررررررر     سرررررررر ه «   تررررررر   »
 
وترررررررر   الن   ت

   4  أ    ع ثهال  

  ررررررال و تررررررع ،   ررررررع قررررررع ال  برررررر    . وأ رررررر      ررررررالر  ،  رررررر   ورىرررررر ت ي اررررررع ال ع    اترررررر وترررررر   الن   ترررررر   ، أ    رررررر    

 ت ع ، وت   ، وت   ، وت   ، و حال ل   .

هررررررج  وقررررررع  ررررررا    ررررررع تالر ر وررررررعن  مررررررع   تررررررال أ هررررررج     ررررررعها  برررررر     ررررررعت    ا ارررررر  ي رررررر   ررررررع  سرررررر   برررررر    رررررر  

ملررررررررررع  رررررررررر  هررررررررررج  ، وأور  ىعئ رررررررررر   رررررررررر     ررررررررررعت    ا ارررررررررر     رررررررررر  و رررررررررر   ي ا«  هاررررررررررع   ل ررررررررررعى »   يرررررررررر  اعفرررررررررر  

، اإاررررررررع     ررررررررال و تررررررررع ت اسرررررررر    ررررررررع «ور » رررررررر  الل  رررررررر      ررررررررع  « ا  ترررررررر»وأ ررررررررع    رررررررر      5    سا ررررررررص، يهررررررررع 

يل قررررررررع ثررررررررر  ي هررررررررج    ملرررررررررال   رررررررر    هارررررررررع  ي رررررررر    رررررررررال  «   هاررررررررع   ل رررررررررعى » سرررررررر   برررررررر    ررررررررر     يرررررررر  اعفررررررررر   

                                                           

 ، وما بعدها.٨٤٨٤لسان العرب: مادة )ورث(:   (3)
 
 ، ٣3/١٨ ،القرطبيالجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري   (٨)
  9- ٤ والمحدثين ص القدامىمناهج تحقيق التراث بين   (٣)
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   رررررررررعت  عثرررررررررع  بررررررررر     يررررررررر ... وال شررررررررر  أن هرررررررررج  هرررررررررال   سا رررررررررص،   رررررررررج  و ررررررررر   ي املرررررررررع  ملررررررررر     رررررررررعت   رررررررررع  

« ع رررررررررررعت  »، و«وقررررررررررر » ررررررررررر   «   تهرررررررررررالي » ررررررررررر    س رررررررررررعم   رررررررررررال ا ، و«   ت  ررررررررررر »، و«و رررررررررررع» ررررررررررر   «   رررررررررررتك ن»

«   سررررررررررررعر »ت  ن   ملررررررررررررع     ررررررررررررع    ال ررررررررررررال   ملررررررررررررع أ رررررررررررر عا ، ا كرررررررررررر   «و ررررررررررررع» رررررررررررر  «   ت اررررررررررررع»و«   ت  رررررررررررر»و

 رررررررر  «   ترررررررر   »، وأ  رررررررر   «تال رررررررر » رررررررر . «  رررررررر  ت  »، و«و رررررررر » رررررررر   « ت ررررررررع »  سررررررررتحع . و  ررررررررع ل رررررررر  أثوررررررررع  

هررررررررج    ملررررررررال   رررررررر    هاررررررررع  ا ملررررررررع    ا ارررررررر ، و رررررررر  « اا ست  فررررررررا»     رررررررر     رررررررر    ملررررررررع. و سرررررررر   وهرررررررر  « ور »

ىا هررررررر  أارررررررع     رررررررال و ترررررررع ت   أ رررررررعا ، ىررررررر     ثرررررررعم، و ررررررر     رررررررع رأي ا ررررررر،    سرررررررا   أن   ارررررررع   حرررررررع  

  6  تي    ال ی  ع  ، وب  هج  ثهال  

 

  هرررررررال  ررررررر ن   صررررررررال أ. يال أن  ل رررررررا   ا   رررررررا   ررررررر   أن   ترررررررع  بررررررر     ررررررر    ه رررررررر ، أارررررررع    ررررررر    رررررررال و. وهرررررررج

  تي ررررررررر   ررررررررر    ررررررررر    تي ررررررررر  ت،   صرررررررررالتا     وررررررررر ،   رررررررررع رأي هرررررررررال، وي  رررررررررع أارررررررررع     رررررررررال و اع ترررررررررع  اال فرررررررررس  

هررررررر  اه ررررررر    رررررررال و ترررررررع  اع أ رررررررعا  ىررررررر  ي ثع  رررررررع بررررررر  ترررررررع   املرررررررع    ا اررررررر ت ول ررررررر  أن  اليت رررررررع   ررررررر   وهررررررر ، هرررررررال     

 ، يعشررررررتهال   نهررررررع    ررررررعت  عثررررررع  يع هررررررع  اليت ررررررع ، و  هرررررر   ررررررعتم  برررررر     اهررررررع، ي ملررررررال  أ هررررررع  رررررر    هرررررر ،  تمرررررر

   تع ،  نهع    ته   .

 هاررررررررع  »، يهررررررررع   ررررررررع  ررررررررج      ررررررررا  ىا  ررررررررع   ت ررررررررع   رررررررر  « مررررررررع   سرررررررر م هررررررررعرون»أ ررررررررع   فررررررررتعل      رررررررر  

   رررررررررعت   ررررررررر «    تررررررررر  »، ين  رررررررررال هرررررررررج      رررررررررالم، يم رررررررررع أن أور   رررررررررع ثملرررررررررع ا    ررررررررر  «  هرررررررررال  بررررررررر   ل ررررررررراو 

  رررررررررال و   تصرررررررررعر    رررررررررج       رررررررررعت ترررررررررع ت   هرررررررررع أ  رررررررررع  ررررررررر    رررررررررال و    وهكرررررررررج  ثرررررررررعور ق ررررررررر  2   ا اررررررررر ، قرررررررررع   

 وأقالي، وال تتي   اتي   أحال    ع قم  ع .

الر رررررررر  برررررررر  أن أقررررررررعم   ملصررررررررالم وأاازهررررررررع ت رررررررر     رررررررر   سررررررررع   ييهررررررررع    رررررررر      ترررررررر      و  فرررررررر ع     ررررررررته        

   م ن. تعأ هللا    كا  ،هال   هاآن   ،وأثوع  ع  هع   ور    نهع،

  ع  هرررررررررررع،  ررررررررررر     رررررررررررع  أور  هملرررررررررررع ا ررررررررررر،   ثرررررررررررعت   هاآ اررررررررررر    كا  ررررررررررر     ررررررررررر  تتوررررررررررر        ررررررررررر  أوو  ررررررررررر  ثت 

    سا  .و  ملعهع  ملع ا ، 

ْاَ عن     ش    ثهال   ع 
َ
 ف  

َ
و َ  َوَوِر    7   َ  و 

   رررررررر   أو رررررررر و  و       رررررررر ،و  ت سرررررررر     ررررررررج    ثرررررررر  هرررررررر  ور ىرررررررر    و  هصررررررررال    قررررررررع    فررررررررتعل   فرررررررراع قسرررررررر  

و ررررر  ثهصرررررع اررررر    رررررع     هررررراآن،و كررررر     ررررر  ال ثرررررج ا بررررر   رررررع   ل رررررعثف   رررررج  ثرررررج ا   و    ررررر ، ررررر    ملمرررررال  

                                                           

 ٣1 ص للغة العربية، أخرجه وصححه وعلق عليه د. رمضان عبد التواب النحوي التطور  (6)
 
 16( سورة النمل، بداية اآلية الكريمة 7)
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 سرررررررر     ررررررررا  وأن  رررررررر  ن ور ىرررررررر    ررررررررع  ت ررررررررالن لج ارررررررر  أوال  فرررررررر ا عن و رررررررر   الارررررررر  و حررررررررع  ع رررررررر   أثوررررررررع،

  8    ج ا.. و ع  و      هال   ها       اع       ست هع 

 شررررررر    و هررررررال   ررررررع  و ل ك رررررر .    رررررر      تهررررررعم  رررررر  تررررررا   فرررررر ا عن      حررررررص ،أ ررررررج   و  وهررررررال  وهكررررررج ، 

   
 
ف
 
 
ُّ
     ِ ِّ ِ

 
أل
َ
َااَل    ي

َ
   أ

َ
ٌع َوَوِرى

َ
   َو 

َ
   ْ

 
ْ  َثك

َ
ِإْن  

َ
  9   ي

 اهال    و       ف، ع ل ا  أن   اال   يل  ورىع  أن  ألم   ي  ب    هاى   و هال     عم  

هرررررررج    رررررررا   ن وهرررررررج    رررررررع تهرررررررال    رررررررألأ،أن   مرررررررعق  وهرررررررال      رررررررعن      رررررررف،وورىررررررر  أارررررررال     وي مرررررررعر  أن  رررررررألم 

يإ ررررر  حرررررع ت  ث رررررا  ملررررر       ررررر ن ارررررمل   ى رررررفتأ ررررر  ثرررررع يررررر ن  ررررر   ملررررر    حرررررعه ع   رررررع  ا ملك رررررع، ىررررر  تهرررررال  

و ن قررررررال    كرررررر م بررررررر  قال رررررر    وورىرررررر  أاررررررال     ثرررررررع    رررررر  أ ه ررررررع  مل ررررررا  ن  ررررررر    ارررررر  أهررررررع   سررررررر عم     رررررر ت

  10    ت   هج   و    ب  ث   ،   و ع 

و ررررررر    ررررررر   تررررررالب ،و ال رررررر       ررررررر      برررررر    ور    هملرررررررع  ال رررررر   ع ثررررررر  تت  ررررررص املصررررررر       م    رررررر  و رررررررعهع يل  

   اال  . ع ثاى  فالي 

ررررررررررال   شرررررررررر    ثهررررررررررال   ررررررررررع       ررررررررررِجثَ  آَ مل 
 
َهررررررررررع    ُِّ

َ
ررررررررررال  َثررررررررررع أ

 
ِاى
َ
ن ت

َ
ررررررررررْ  أ

 
ك
َ
 َثِحررررررررررعُّ  

َ
ررررررررررع ال ْاه 

َ
َسررررررررررعَ   

ِّ
قررررررررررع     ررررررررررعم   11      ِ 

وأال ت  رررررررع    سرررررررع   ع رررررررع  ثرررررررالرى    ررررررر    ثررررررر  يلهرررررررعأ  رررررررع  رررررررع ال    اررررررر  بررررررر   رررررررعه اته   و  هصرررررررال    هاى ررررررر  

  12    ع       ا ع    ع ثالر  

وين فررررررررررمهت  بهررررررررررع   ررررررررررال ر  ين فررررررررررمص يرررررررررر  ه    يهررررررررررع ىال ررررررررررع ي ررررررررررال أحررررررررررص    ررررررررررعن   سررررررررررع  و هررررررررررع قررررررررررال     ررررررررررعم 

  13  امل س ع . ع   أحص  أه  ع،يجهم  ي   

ور ىرررررر    رررررراأ   رررررر  أن   هرررررراآن   كررررررا   ثورررررر  حررررررع   ررررررع  ررررررعن   ارررررر     رررررراأ برررررر   لجعه ارررررر   رررررر       رررررر ،و ررررررعها   

   و  ررررررررررررررع   ثهررررررررررررررال   ل ررررررررررررررص تمررررررررررررررعر     ررررررررررررررعحم . ع ررررررررررررررع  ثرررررررررررررر و   ي رررررررررررررر   ررررررررررررررعحم  يل   ررررررررررررررعت   اهررررررررررررررع،زو  ررررررررررررررع 

 
َ
 

َ
 
َ
 
َ
ال  ِ   ي

 
 َوِرى

ٌ
 

ْ
 
َ
ِكَتعَأ  َاْ ِعِهْ   

ْ
     14  

                                                           

 م.19٤6، الطبعة الشرعية الثانية عشرة، دار الشروق ٣/١633ظالل القرآن في ( ٤)
 11بداية اآلية الكريمة  سورة النساء،( 9)
 ٣/71الجامع ألحكام القرآن ( 1٨)
 19بداية اآلية الكريمة  سورة النساء،( 11)
 ٣/9٣ الجامع ألحكام القرآن( 1١)
 ٣/9٣المصدر السابق(13)
 169سورة األعراف من اآلية  (1٨)
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وهررررررررال   ال ررررررررع   صررررررررعلال ثمهرررررررر  ا ررررررررع  شرررررررر   ، ررررررررع  فررررررررت   ت   رررررررر     رررررررر م،ا ررررررررت    ل  رررررررر     مل ررررررررالر قررررررررع   ارررررررر  

  رررررررررعن أو  و ل  ررررررررر     سرررررررررعلال، اع سررررررررر الن بررررررررر    ررررررررر م ... وال ث رررررررررالن  ل  ررررررررر     سرررررررررعن،
 
يال  ررررررررر     ارررررررررعر، قا رررررررررع

  15    شا ر و ع ، وال ث الن  ل    يال    

 -يررررررريه    صرررررررعلال و  سررررررررعلال   لجارررررررع،  ررررررر   ررررررر  ا رررررررع ل رررررررر    ع ررررررر  و   ررررررر    رررررررمل    هاآ ررررررر    كرررررررا   اصرررررررر   

و رررررر  تترررررر ىا    ارررررر ،و كررررررنه   رررررر  ثتكا ررررررال     رررررر  آ ررررررا ال   رررررر  يرررررريه  ورىررررررال    كتررررررعأ وهررررررال   تررررررالر    رررررر  آاررررررع ه 

 ا هارررررررررع ه و رررررررررج    حرررررررررال   ع ررررررررر ،و ر فررررررررر   ارررررررررع حال رررررررررال  ي ررررررررر  ىهعيررررررررر  و  ررررررررر  ثح ررررررررر  وفررررررررر ال   ،ق رررررررررالبه  

  ررررررررر   ل رررررررررص، وهكرررررررررج  ور  املرررررررررال يفرررررررررا ئاع   كترررررررررعأ 
 
و كرررررررررنه   ررررررررر    هارررررررررع ،و      ترررررررررالر    حرررررررررال  آ رررررررررا ا ارررررررررع 

و سرررررت ته  ررررر  هرررررج  أن   تررررر      رررررج   رررررعن  م ررررر  يفرررررا ئاع  آ رررررا. سرررررت اعو    رررررع  رررررع  ييهرررررع وحال رررررال  ي ررررر  أ رررررا 

  وقع   صايال   هعئع ،هال تا   
 
  16  ا اع . مل  يو ال  ض ال

أل رررررررررا  نهرررررررررع قرررررررررال   ل رررررررررص تمرررررررررعر    ،أر  ررررررررر   ال ضررررررررر    رررررررررا   بررررررررر هرررررررررج  وقرررررررررع ور    ررررررررر    ور    بررررررررر  فرررررررررالر    

يل رأي    سرررررررررراون و  رررررررررر،   ملحررررررررررع     سررررررررررا   أ رررررررررر    ررررررررررت ع   رررررررررر     ررررررررررع      رررررررررر  تررررررررررع نهع     رررررررررر   و  ررررررررررع  ،

ِ   هال وهج    الض      ملال ،        ع   و       أ       ت   ،
 
الَأ    َثِاى  ِ ْ  آِ  َ ْ ه 

 
  17 ·َوَ ِا 

يارررررررر   ي    رررررررع · ثاى ررررررر  و ررررررررا   ررررررر  آ  ا هررررررررالأ  -   ررررررر    ي  ررررررررع هرررررررر  ۳۳۳ قرررررررع     رررررررعم أاررررررررال    رررررررا   ملحررررررررع  

  ع .ه  ور ى   وقاع  حك  .ه  ور ى   وقاع   مال ،ه  ور ى   قاع  أ ال   ى ى  

  ملرررررررررع     ررررررررر  قعئرررررررررع  و رررررررررال  ع ررررررررر  ترررررررررالر   هرررررررررع   ترررررررررالر ، ن   ملمرررررررررال  ال   حرررررررررع تور ىررررررررر   مرررررررررال   قرررررررررال    ي  رررررررررع 

. حسرررررررر . ل ك رررررررر  و    رررررررر   ررررررررجه   وور ىرررررررر  افررررررررع وهررررررررال   رررررررر   وفرررررررر  ،ث سررررررررمالن ي رررررررر   ررررررررال   رررررررر   هللا   ارررررررر  

  18 ·  لج ا .. ن   ال حع ث ب       س  اإ معر   مل ت ال حج ي ج  

     ررررررررررع   قال رررررررررر   برررررررررر    كررررررررررا  ،و سررررررررررع      رررررررررر      ترررررررررر      ا ررررررررررع أا اتهررررررررررع برررررررررر  فررررررررررالر        ررررررررررا    رررررررررر    هرررررررررراآن 

ررررررررر 
ْ
 
َ
 أ
َ
رررررررررَ   

ُّ
الَن   ت

 
 
 
 
ْ
ررررررررر 
َ
رررررررررع   َوت

ًّ َ
يل  رررررررررعن    ررررررررراأ بررررررررر   لجعه اررررررررر   شرررررررررعثع .وتررررررررر   الن    ررررررررر    أ ررررررررر   و    ررررررررر     19  

 صرررررررر م  و صرررررررر   ث رررررررر     رررررررر  ال  أ  ث  ررررررررج   رررررررر ع،ثرررررررر   الن   رررررررر       سررررررررع  و  وال    صرررررررريعر أ رررررررر  شرررررررراهع 

ح رررررررر  وين  ررررررررعن    ررررررررع ،و ا  ررررررررالن أن  حا  ررررررررع،وال  سرررررررر  الن  رررررررر   ررررررررعل   ررررررررعن حرررررررر ال أو  قررررررررال ،حررررررررال    رررررررر  وال 

 ثهعتع.ال  ستحه  يال      الروىع،

                                                           

 1١36خلف( ) لسان العرب، مادة (1٣)
 6/١3١تفسير الكشاف، لإلمام الزمخشري  (16)
 6سورة مريم جزء من اآلية  (17)
 3/6إعراب القرآن  (1٤)
 19اآلية الكريمة سورة الفجر  (19)
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 لجرررررررعه االن  ترررررررا    رررررررع   يوررررررر   ررررررر   رررررررع   أ رررررررع    ررررررر     رررررررع   تال ر هرررررررع  رررررررع ث  ررررررر و  تررررررر    هملرررررررع   ررررررر   حرررررررال 

 يأ. املع    

تررررررعور   ع يهررررررع برررررر  يىررررررعر    رررررر    ترررررر      ررررررع     ررررررع تهررررررعم،ث رررررر    ، 20 وى رررررر  آثررررررعت أ رررررراي برررررر    كتررررررعأ   كررررررا   

 .و   ملال  

بررررررررر    رررررررررج  ور    ملررررررررر   ل رررررررررعثف وفررررررررر  ،و    ررررررررر      تررررررررر      ترررررررررعر   بررررررررر  حرررررررررعثف رفرررررررررال  هللا  ررررررررر   هللا   اررررررررر  

أ   اه  رررررررع  شررررررر اع  اررررررر   قرررررررع  –و      رررررررع   رررررررال ر    ررررررر   و صررررررراي، اسررررررر       ررررررر  أ ت  ررررررر    •  21    رررررررع ع  

 أ الت.  اح ن ف ا  ن ح       

و  مصررررررررا و ر رررررررر   يا ررررررررالن   سرررررررر     مل سررررررررع ا ،أر   اهع ه ررررررررع وقال ه ررررررررع  ملررررررررع   كبرررررررر  و  حرررررررر     هررررررررالي  وقاررررررررع 

 .ا عهع و  معقا ن   هالي،فعئا 

 ى تررررررال   يهررررررع    ايرررررر ،  ا ررررررف  ارررررر   ا رررررر     صررررررعر  ي رررررر  أهررررررع  قررررررع  وروي  ملرررررر   رررررر   هللا   ارررررر  وفرررررر   أ رررررر  

 .يإ ك      ير     ير  ياا ها    هج ،      ع ا   

يل و رررررررررع ا رررررررررع   ررررررررره   ررررررررر   و  ه ررررررررر تث ررررررررر  أ هرررررررررع تت رررررررررعوت بررررررررر  ل ررررررررر  اررررررررر ن   ررررررررراليا       رررررررررع   وت ترررررررررت  احرررررررررا  

أن ى ررررررر  ىررررررر    رررررررال    حج  رررررررع،  ررررررر    رررررررت       ا اررررررر ، ررررررر    رررررررع    ثرررررررع يا رررررررع اررررررر ن  و  ت تررررررر  ،  محرررررررف 

 وه       ع  ،و   ثهع حا    اع تع  تمعأ 

  ررررررر    رررررررع ثحررررررراموتملكررررررر   رررررررع      رررررررعر،و  ت رررررررف هرررررررال  تررررررر     ررررررر ا وقررررررر   22   ت رررررررف    رررررررع     و ررررررر   رررررررع   

  ىررررررر   اهورررررررال  ت رررررررثه  و االيرررررررال     كرررررررا   وبررررررر    ت  ثرررررررع    حررررررر  ،و   ررررررر   ل ررررررراوى  ررررررر    حرررررررا م ي ررررررر      رررررررام،

 .أهع    ي    ت ف يال      ت س   ال   ا    ا عى قع    ، جوره  

  رررررررع      ع  رررررررر   ررررررررع    -3   سررررررررمع .وهررررررررال  رررررررال   رررررررر  ت ارررررررع    ت اررررررررف،و نهرررررررع     23   ف ت رررررررر  رررررررع      ع ارررررررر   رررررررع   

    ررررررع ل ررررررا  رررررر   حررررررال    تررررررال ،وهررررررج   يرررررر  ضرررررر ا   برررررر   تالىرررررر . و حعترررررر      ا ررررررع ،   تررررررال  و نهررررررع    24  تررررررال  

 . ا   مل الر 

                                                           

 1٨٣، ٤9ة األنبياء، ، وسور 176سورة النساء، جزء من اآلية  (١٨)
 ٨٤٨9( )ورث لسان العرب، مادة (١1)
 ٨3٣، ولسان العرب مادة )تفث( 3٤( )تفث ي أساس البالغة للزمخشر  (١١)
 ٨3٤لسان العرب مادة )تلث(  (١3)
 ٨٣3لسان العرب مادة )توث(  (١٨)
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 املصادر واملراجع

أفرررررررررررررع    م ثرررررررررررررر  لجررررررررررررررعر هللا  ح ررررررررررررررال    ا   ررررررررررررررا ، تحهاررررررررررررررص  مررررررررررررررع   رررررررررررررراحا   ح ررررررررررررررال    ر    ررررررررررررررعر   .1

 م.۲۸۳۱-هر  1402ام  وت 

.  لجرررررررررررررع    ح رررررررررررررعم   هررررررررررررراآن   رررررررررررررر   مرررررررررررررع هللا   هاى ررررررررررررر ،   ر يحارررررررررررررع    ترررررررررررررر       ا ررررررررررررر  ام ررررررررررررر وت  مملررررررررررررررعن 2

 م.1985-هر1405

،   ا   رررررررررا  ت سررررررررر     ك رررررررررع   ررررررررر  حهرررررررررعئص   ت  ثرررررررررع و ارررررررررالن   قعو رررررررررع بررررررررر  و رررررررررال    ت و رررررررررع،    رررررررررعم  .3

 تحهاص و   اص  ح ع  اس    ع ا،   ر   ص   اع هعها   اعون تعر   .

. قسرررررررررال  أ ااررررررررر ،  ر فرررررررررعت  هعثررررررررر  بررررررررر    تررررررررر       ا ررررررررر  حرررررررررال  تحهارررررررررص   تررررررررر   ،   مرررررررررع   سررررررررر م  ح رررررررررع 4

 م.1988هر 1409اع هعها   هعرون،   سم     و  ،  كتم    سمل 

.  سررررررررعن    رررررررراأ الارررررررر   مل ررررررررالر   صررررررررا ،  حههرررررررر  و  رررررررر ال     مررررررررع    ررررررررر      رررررررر    كم رررررررر  و ح ررررررررع أح ررررررررع 5

 م.۲۸۹۳وهعش   ح ع    عل  ،   ر    عر  ا صا حس     ر 

م،  ل رررررررررررع    1986 -هرررررررررررر  1406.  ملرررررررررررعتر تحهارررررررررررص   تررررررررررر    اررررررررررر ن   هرررررررررررع    و   رررررررررررعى ن،   سم ررررررررررر    و ررررررررررر  6

 اع هعها .

ثررررررعز، ز هررررررع،  زه رررررر  ،  تحهاررررررص. ي ررررررا أ   هرررررراآن   رررررر     ررررررا أح ررررررع ارررررر   ح ررررررع ارررررر  يفرررررر ع اع   ملحررررررع  7

 م. 1985هر ر  1405 ع     كت ، و كتم    نهو     ا ا  ا صا،   ىع ا ، 

 م.1982.   تسالر   ملحال    ي     ا ا ،  . ر وعن  مع   تال أ  ل ع   ، اع هعها ، 8

   رررررررررا    سررررررررراع قسررررررررر ،   سم ررررررررر     رررررررررا ا     ع اررررررررر    رررررررررا    ر    ررررررررراو  . برررررررر   ررررررررر     هررررررررراآن   كرررررررررا  ، 9

 هر.1406 -م 1986

 .   تعر   ص ع ،    ع ا  أ   اكا   ا ز ، تاتی   ح ال   عىا   ر  ل عثف اع هعها .10

 

 



 
 علم االقتصاد والغزل في العصر االموي 

 رباب صالح حسن

 التربيةكلية الجامعة املستنصرية/

 

أن الدراسات االكاديمية تميل عادة إلى البحث في التخصص الدقيق في املجال املعرفي 

 . (1)وذلك في محاولة منها البعاد العلم عن خطر السطحية وشبح الغموض 

االنغالق حول جزيئات معرفية محددة إلى االنطالق نحو  وقد زاد امليل إلى االنعتاق من

 القحربط املنظومة املعرفية من خالل تطور نمو الجامعات وتطورها وبما يخلق حالة من الت

العلمي والثقافي. والبد من التركيز على نقطة مهمة أن هذا يعني أن هناك تأثيرات متبادلة بين 

 وعلم العروض، وهناك تالقح  التخصصات املتالقحة، فهناك عالقة ربط
ً
بين شرح العلوم شعريا

بين البالغة وااللسنية الجديدة وربما نجد علوم مختلفة داخلة في صميم العمل االدبي نتيجة 

 حاول هذه املداخلة تبيانه والتأكيد عليه.تتأثيرات البيئة، وهذا ما 

تجاري قد وجد له منافذ أنَّ األثر ال وتبين لقد تم استقراء النصوص الشعرية الحجازية

 لالنتباه، وإذا لم يكن الشعر 
ً
 الفتا

ً
من خالل الشعر، فانعكس في الصور والتعابير ليشكل حضورا

قد ُعني بتسجيل عقود البيع التجارية الحقيقية، فإن مفاهيم الحياة التجارية ومعطياتها 

 كان ومصطلحاتها، قد ُوظفت في النص الشعري بما يخدم الفكرة التي يسعى إ
ً
ليها الشاعر، أيا

الخطاب الشعري الذي يوجهه، فبدأنا نجد مصطلحات من مثل )البيع، والشراء، والسوق، 

والبضاعة، والربح، والخسارة، والغبن، والديون، والغريم، والقضاء، واآلجل، والعاجل، 

عسر، واليسار(، بل أن هناك من مستلزمات التعامل التجا
ُ
ري بين والتسويف، واملماطلة، وامل

 األفراد، ما استعان به الشعراء على تصوير مواقف معينة.

وبعد فرز النصوص الشعرية الدالة على صور أو معان يظهر فيها األثر االقتصادي أو 

التجاري، وجد البحث أنه يمكن تقسيم هذه الصور على بابين، بحسب النظام االقتصادي الذي 

 كيدها، أما البابان فهما : تسير عليه، لتسهل عملية تتبع النصوص وتأ

 الصور التي تدل على البيع والشراء. –أ 

 الصور التي تدل على الديون وقضائها وما يتعلق بها . -ب

 اما الصور الدالة لى البيع والشراء ، فال بد للشاعر، في تجربته االبداعية -أ

ان ابن بيئته ، من أن يصدر عن الواقع الذي ينتمي إليه، والبيئة التي تؤثر فيه، فاالنس

 من الصدق والقبول في نظر االخرين، 
ً
عليه أن يصدر وجب ولكي يعطي لتجربته الشعرية  بعدا

 بعفوية وتلقائية من ذلك الواقع والبيئة التي ينتمي إليها.
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 ال حياة فيه، بل عليه اإلفادة من 
ً
 فوتوغرافيا

ً
لكن هذا ال يعني تصويره للواقع تصويرا

 إلى تجربته الشعرية، وهذا ما عمله معطيات ذلك الواقع بم
ً
 مضافا

ً
 جديدا

ً
ا يمنحه إبداعا

الشعراء الحجازيون عندما استغلوا ما تميزت به بيئتهم من خصائص وسمات اقتصادية وتجارية، 

وإضافته إلى تجربتهم بما يخدم املوقف النفس ي والشعري لديهم، وهذا ما نالحظه في كثرة الصور 

 : (2)اء، والسيما صور شعراء الغزل، ومن األمثلة على ذلك قول املجنون الدالة على البيع والشر 

 مييييييييييييييييييييين   يع ييييييييييييييييييييي 
 
 َوِليييييييييييييييييييييي ي ييييييييييييييييييييي   م روحييييييييييييييييييييية

و  ا يييييييييييييييييييييييييا ه ال   يييييييييييييييييييييييييتره
 
 أبيييييييييييييييييييييييييينه ويييييييييييييييييييييييييي    الن

 

 ل سيييييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييييي ا  قييييييييييييييييييييييرو  
 
 ب يييييييييييييييييييييا ي يييييييييييييييييييييي ا

يييييييييييييييييييييييييية ب ييييييييييييييييييييييييييي ي 
 
 وميييييييييييييييييييييييييين   يييييييييييييييييييييييييييتري  ا عل

 

تين( مرة فلو فصلنا الفاظ هذين البيتين )الكبد مكررة مرتين( معروضة للبيع )مكررة مر 

ع ومرة للشراء ، الكبد التي تساوي البضاعة  بلغة أهل التجارة فيها عيوب )ذات قروح( فال يللب

تباع، ومرة يروم شراء كبد )بضاعة( ليست بذات قروح، فيمتنع الناس عن التعامل التجاري معه 

جارة فال يبعونه وال يشترون منه، فتعرض بضاعته )كبده( للكساد، والشك في ان أثر الت

 ومصطلحاتها واضح في تركيب معنى البيتين.

وفي صورة أخرى نلحظ املجنون هو املشتري، أما البائعان فإنهما صيادان لظبي وجده 

 لها فقال 
ً
 بليلى وإكراما

ً
 بليلى، فأراد شراءه حبا

ً
 : (3)الشاعر شبيها

 ى ييييييييييييييا   شيييييييييييييي   لي ييييييييييييي  ولييييييييييييييو أبييييييييييييييوا
ه
يييييييييييييَري 

َ
 ش

 للي ييييييييييييييييييييييي  قتلت يييييييييييييييييييييييا
 
 فييييييييييييييييييييييييا بيييييييييييييييييييييييا  ي شييييييييييييييييييييييي  ا

 فلييييييييييييييييو ينت
 
  ييييييييييييييييا حييييييييييييييييرين مييييييييييييييييا ىعت ييييييييييييييييا معييييييييييييييييا

 فييييييييييييييييييييييييييييييي  واب ييييييييييييييييييييييييييييييا
 
 واعت ت اهييييييييييييييييييييييييييييييا ر  يييييييييييييييييييييييييييييية

 

 ميييييييييييييين ميييييييييييييييالي  ري يييييييييييييي  و الييييييييييييييي ي 
ه
 ألعطييييييييييييييي 

 وجن ت يييييييييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييييييييييا  الييييييييييييييييييييييييي ه كييييييييييييييييييييييييي   عابيييييييييييييييييييييييييي 

 للي ييييييييييييييييييييييييييييييييي  بيعييييييييييييييييييييييييييييييييية املت ا ييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 
 شييييييييييييييييييييييييييييييييي   ا

 ولييييييييييييييييييم  ر  ييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييياق    يييييييييييييييييير  ا يييييييييييييييييي 

 

ويمكن بسهولة استخالص املفاهيم التجارية من هذه املقطوعة ، فهي تحتوي على: 

التعامل التجاري من وجود البائع واملشتري والبضاعة(، فالبضاعة  )البيع والشراء وطرائق

املعروضة للبيع ظبي يشبه الحبيبة، واملشتري الشاعر، والبائعان الصيادان اللذان صادا الظبي، 

والسعر الذي طلبه البائعان شاة الشاعر، وأن أرادا استزادة فالشاعر يبذل جميع ماله القديم 

ي استحصله، لكي يحصل على هذه البضاعة، وباالمكان أن يضع البحث الذي ورثه والجديد الذ

مالحظة تجارية هي األخذ بنظر االعتبار طريقة املساومة والتزيد من البائعين ودعاء الشاعر عليهما 

 وتذمره منهما، وهذا ما يحصل عادة في التعامل التجاري.

بيئتهم وأضافوه إلى تجاربهم الغزليون الحجازيون من كل ما شاع في  شعراءلقد افاد ال

الشعرية الغنائها بما يمنح نصهم الشعري الواقعية املعتمدة على هذه اإلفرازات البيئية التجارية 

 من الجدة واالبداع، عن طريق املجاز.
ً
 ويكسبه نوعا
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وليست هذه الصور مقصورة على شاعر واحد فحسب، إذ اشترك في رسمها واإلفادة من 

في ذلك أغلب الشعراء الحجازيين، والسيما الغزليون منهم، فلو نظرنا إلى قول املعطيات البيئية 

 : (4)قيس لبنى الذي جاء فيه 

 ف صيييييييييييييييييييييييي    الغيييييييييييييييييييييييي ا  ألييييييييييييييييييييييييو     يييييييييييييييييييييييي  

 ي غ ييييييييييييييييييييييييييييييييو    عيييييييييييييييييييييييييييييييي ه ع يييييييييييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

     ولييييييييييييييييييييييييييييي   ب سيييييييييييييييييييييييييييييتطا  
َ
 ع ييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييي 

 ال يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
َ
   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه ىعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

بتلك العالقة،  فقيس جعل نفسه ولبنى طرفي عالقة حكمها الفشل نتيجة لتفريط قيس

، بتطليقه لبنى فأقام صورته الشعرية تلك على 
ً
فأصبح يلوم نفسه على ما ال يستطيع له دفعا

، ألنه أحسَّ 
ً
التشبيه بثمن بخس ولم يقيمها التقييم الذي تستحقه فبدأ يعض على يديه ندما

 بقيمة البضاعة بعد فوات االوان فاستشعر الغبن.

 : (5)عر بقوله وتتكرر الصورة نفسها عند الشا

 ع يييييييييييييي  مييييييييييييييا كييييييييييييييا  م يييييييييييييي   ف يييييييييييييي    
ه
  يييييييييييييي م 

 

 ي ييييييييييييييييييييييا  نيييييييييييييييييييييي  ه املغ ييييييييييييييييييييييو  حيييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييينه  

 

إن إحساس قيس بالندم على تفريطه بحبيبته جعله يكرر الصورة القائمة على التشبيه  

 .
ً
 بمغبون يعضُّ أصابعه ندما

 : (6)النفيسة التي عرضت على تاجر مجوهرات متخصص بالدرة أما عمر فيشبه حبيبته 

يييييييييييييييي   وا يييييييييييييييي   ييييييييييييييييو   ييييييييييييييييع ها
 
 ك    ييييييييييييييييا ال 

 

ف  لل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين أو ق يييييييييييييييييييييييييييييييييييييير   أو در  شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو 

 

 : (7)ومن الصور التجارية الطريفة قول العرجي 

ييييييييييييييييييييييييي  ملوف  يييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييين اليييييييييييييييييييييييييود ييلييييييييييييييييييييييييي 
 
 وإن

 

 إ ا   يييييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييييود امللييييييييييييييييييييييول املط يييييييييييييييييييييي  

 

. ألن الشاعر قد أوفى كيله، ولم   (8)إن العرجي ليس من الذين نزل فيهم قوله تعالى: 

يل هنا كان كيل الود والحب وليس كيل بضاعة، فهو يوفي إذا نقص كيل ود الحبيبة يطفف، والك

 تجاهه، أما هي فبدأت تكون من املطففين في ميزان الحب.

لقد قدم العرجي صورة قائمة على ما اصطلحت عليه أعراف أهل األقتصاد والتجارة 

 :(9)ة بيعية أخرى في قوله )امليزان، والكيل، والتطفيف، وااليفاء، والنقص( ، ويقدم صور 

 ق ييييييييييييييييييييييييييييييييييييو  م   يييييييييييييييييييييييييييييييييييية
 
 ع ييييييييييييييييييييييييييييييييييييارا

 كيييييييييييييييييييييييييييييييييييي   

  ال ييييييييييييييييييييييييييييية أحيييييييييييييييييييييييييييييوال   ييييييييييييييييييييييييييييياول فرصييييييييييييييييييييييييييييية

  عييييييييييييييييييييييييي   ب يييييييييييييييييييييييييا أ ياب يييييييييييييييييييييييييا ىعييييييييييييييييييييييييي   جعييييييييييييييييييييييييية

 

 أ ييييييييييييييييييي  بيع يييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييي   مييييييييييييييييييين الت ييييييييييييييييييير  ييييييييييييييييييياد  

يييييييييييييو  ال  ييييييييييييي ري م ييييييييييييي  السيييييييييييييو   يييييييييييييا    ميييييييييييين الس 

والييييييييييييييييييييين
 
 ييييييييييييييييييييو  الط

 
 وقيييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييال للغييييييييييييييييييييور الن
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ريق الحبيبة في الليل  فقد قدم الشاعر صورة لتعامل التجار مع البضاعة، إذ شبه طعم

بعد أن مالت النجوم إلى الغور، فالخمر املعتقة املجلوبة من مقد وهي قرية في الشام تنسب إليها 

صناعة الخمر الجيدة وهذه الخمرة املعتقة تجر بها تاجر يصفه العرجي بأنه مخادع، وذلك ألنه 

ذي يريد، فترك البضاعة يعرف باحوال السوق )صعوده ونزوله( ومتى تحقق بضاعته الربح ال

 ،
ً
عنده ثالث سنوات ليحقق من هذا االحتكار والتخزين للبضاعة فائدتين االولى تعتيقها جيدا

وتحصيل ربح أفضل كلما عتقت اكثر، والفائدة الثانية انتظار فرصة مناسبة لطرح البضاعة، 

 وتحقيقها الربح الذي يريده هذا التاجر املخادع.

 نظام  لقد فصل لنا العرجي في
ً
طريقة تخزين البضاعة من غير عرضها في السوق متبعا

العرض والطلب، فكلما قل العرض زاد الطلب ليتوصل الشاعر بعد ذلك عبر هذه العالقة 

 التجارية إلى ريق الحبيبة وطعمه الذي هو كطعم تلك الخمرة التي زاد الطلب عليها.

 :  (10)ويقول املجنون 

 وميييييييييييييييييييييييييا ق يييييييييييييييييييييييييو  صييييييييييييييييييييييييي  ا  فيييييييييييييييييييييييييي مت نييييييييييييييييييييييييين

 ا م صيييييييييييييييييينا  حول ييييييييييييييييييا هيييييييييييييييييين  م ل ييييييييييييييييييال يييييييييييييييييي

 ب  يييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييين ف  يييييييييييييييييييا وال املسييييييييييييييييييي  بلييييييييييييييييييي 

 

يييييييييييييييي  -ب ييييييييييييييييورا   علييييييييييييييييو   شييييييييييييييييرارها -حيييييييييييييييي   ف  

 عوا ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ارجاهييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ل يييييييييييييييييييييييييييييييييييين    ارهييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين الليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ارو  وقطارهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

فهذه الصورة، كالصورة التي قدمها العرجي، مع فارق أن العرجي قد فصل في احوال 

العتماد على صورة تجارية واحدة ليصال إلى خزن البضاعة، واملجنون اجمل، لكنهما اشتركا في ا

هدف واحد هو تقديم صورة غزلية للحبيبة قائمة على تشبيه ريق الحبيبة بتلك الخمرة املعتقة 

 التي أبى أصحابها بيعها.

واملصطلحات التجارية التي قدمتها الصورتان ))البضاعة(( وهي الخمرة املعتقة التي 

 اخر هو تشبه ريق الحبيبة، ولم يعرض الش
ً
اعران للسعر، وإنما عرضا مصطلحا اقتصاديا

مصطلح االرجاء وهو تأجيل عرض البضاعة في السوق رغبة في تحقيق ربح اكثر، واطراف البيع 

هم )التجار( ، والشك في أن دقة استعارة هذه املصطلحات تدل على ألفة للحياة التجارية وتأثر 

 واضح بها.

لحبيبة نفسها ألنها تباع وتشتري في االسواق أي أنها أما ابن قيس الرقيات فبضاعته ا

جارية، وليست بذات مركز اجتماعي متميز بدليل قوله )بيعت( فالحرائر ال تباع وإنما تباع 

 : (11)الجواري، يقول 

 لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو أ   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا بيعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  أل لي  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 م تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  
 
 وي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلعة
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والبائع، والثمن( فالبضاعة  فاستعمل مفاهيم أهل التجارة )البيع، والبضاعة، واملشتري،

اسون أو أحد مالكيها، املشتري، الشاعر، والثمن، لم خاملعروضة للبيع هي الحبيبة، والبائع أما الن

 يحدد لكنه غاٍل )ألغليتها(.

أما جميل بثينة فيذكر مصطلح الربح وعدمه، وهو من مصطلحات أهل االقتصاد يقول 
(12): 

 
 
 ف يييييييييييييييييييييييي   ولييييييييييييييييييييييييم  علييييييييييييييييييييييييم ع يييييييييييييييييييييييي   يا يييييييييييييييييييييييية

 

  الييييييييييييييييييييي   لليييييييييييييييييييييرب  لييييييييييييييييييييي   بيييييييييييييييييييييراب وييييييييييييييييييييييم  

 

 من بيئة حجازية تجارية، وتحكم العقل التجاري بأهلها قال: ))وكم 
ً
 وانطالقا

ً
إن جميال

 طالب للربح ليس برابح(( ليعطي مفاهيم اقتصادية تجارية.

ومثلما افاد اصحاب الغزل بشقيه العذري والواقعي، من معطيات البيئة التجارية 

 من تلك املعطيات واالفرازات، فكانت هذه الصورة  الحجازية وإفرازاتها، أفاد
ً
أهل السياسة أيضا

 :(13)التي قدمها كثير في املدح السياس ي 

 ولييييييييييييييييييييو  سييييييييييييييييييييتطين املسييييييييييييييييييييل و  ل سيييييييييييييييييييي وا

 فع ييييييييييييييييييييييي  بييييييييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييي    رايييييييييييييييييييييييي 

 فيييييييييييييييييييييييي رب  ب ييييييييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييييييييين صيييييييييييييييييييييييي  ة  مل ييييييييييييييييييييييييا ن  

 

ييييييييييييطر ميييييييييييين اع ييييييييييييارهم   يييييييييييير  يييييييييييي   
 
 ليييييييييييي  ال 

 بامل يييييييييييييييييييييييييييييا  و ميييييييييييييييييييييييييييييز 
 
 مطيييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 مغييييييييييييييييييييييييييييي 

    يييييييييييييم  اعظيييييييييييييموأعظيييييييييييييم ب يييييييييييييا  اعظيييييييييييييم ب يييييييييييييا

 

 من تأثير بيئي اقتصادي مباشر، عقد صفقة بين املمدوح 
ً
لقد تصور كثير، وانطالقا

، بتقسيم اعمارهم إلى شطرين، شطر لهم، وشطر 
ً
واملسلمين لو يستطيعون إلى  ذلك سبيال

للممدوح، يعطونه من غير ندم فيعيش عيشة الخالدين ال يموت وال يهرم )فعشت ما حج هلل 

في البيت االخير، يتصور تلك الصفقة اعظم صفقة يعقدها مبايع، ومن ربحها أن راكب(، و

الشاعر كرر عبارة )اعظم بها( ثالث مرات، واستعمل الشاعر مصطلحات أهل التجارة وهي 

)البائع وهم املسلمون(، واملشتري وهو الخليفة والبضاعة هي شطر من اعمار املسلمين، وسعر 

 للخليفة.تلك البضاعة دون مقابل ا
ً
 وحبا

ً
 كراما

 ملتذوق النص الشعري 
ً
وسيعرض البحث بعض الصور ذات الداللة االقتصادية تاركا

 واستخراج مفاهيمها االقتصادية، يقول املجنون 
ً
 :(14)الحجازي، حرية تقويم هذه الصور تجاريا

 ب ييييييييييا  ليييييييييي   ييييييييييا لي يييييييييي  ميييييييييين ال سيييييييييين وال  ييييييييييا

  عييييييييييييييييييييييييالي   يييييييييييييييييييييييين د نييييييييييييييييييييييييا بيييييييييييييييييييييييي  يا ل  يييييييييييييييييييييييي    

 

 ا  ج يييييييييييييييييييييييييييييييييياجحوعييييييييييييييييييييييييييييييييييز   أ ييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ييييييييييييييييييييييييييييييييييير  

 ف ت يييييييييييييييييييييييييير اربيييييييييييييييييييييييييياب ال ييييييييييييييييييييييييييو  أي رابيييييييييييييييييييييييييي 

 

 :(15)ويقول عمر 

 ف يييييييييييييييييييييييي  ولييييييييييييييييييييييييم  علييييييييييييييييييييييييم ع ييييييييييييييييييييييييي  يا يييييييييييييييييييييييية

 

 أال رب بيييييييييييييييييييييييييا ي اليييييييييييييييييييييييييرب  لييييييييييييييييييييييييي   بييييييييييييييييييييييييييراب  
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 :(16)ويقول املجنون 

 وقصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر  اال يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ود جل سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا

 

 ليييييييييييييييييييييو بييييييييييييييييييييييا  م لسيييييييييييييييييييييي ا ب  يييييييييييييييييييييي  ح يييييييييييييييييييييييم 

 

 :(17)ويقول 

 
 
ة
 
يييييييييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييييييييل

 
 أ ييييييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييييييا  ي لي يييييييييييييييييييييييييي  ب  

 ف ييييييييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييييييييي   امل تييييييييييييييييييييييييا  لي يييييييييييييييييييييييي  ب اليييييييييييييييييييييييي 

 

 نييييييييييييييييييييا   ا عت اهيييييييييييييييييييي 
 
 ا هيييييييييييييييييييي   سييييييييييييييييييييتوي ال 

َ ييييييييييييييييييييييييا   نييييييييييييييييييييييييا   بييييييييييييييييييييييي  ال ا عييييييييييييييييييييييييا لي ييييييييييييييييييييييي  هه

 

 :(18)ويقول قيس لبنى 

 فلسيييييييييييييييييييييييي  ب  تييييييييييييييييييييييييا   وصيييييييييييييييييييييييياال بوصييييييييييييييييييييييييل ا

 

 أ  ييييييييييييي  
َ
ها حييييييييييييي    ب  ييييييييييييي    ييييييييييييير 

ه
 ولسييييييييييييي 

 

 :(19)ويقول العرجي 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ارباب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
 
 إ ا  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير الن

  عجييييييييييييييييييييييييييييييييي  عييييييييييييييييييييييييييييييييين جريييييييييييييييييييييييييييييييييية املا  يييييييييييييييييييييييييييييييييا 

  يييييييييييييييييييييييييير  السييييييييييييييييييييييييييا  و  إ ا مييييييييييييييييييييييييييا اشييييييييييييييييييييييييييتر  

 

 وقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالوا م ت رهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا امليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح 

 امل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   فنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور أو ىع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرب 
 
 أ 
 
 جناهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

 

لقد تحولت مصطلحات االقتصاد والتجارة من وضعها الحقيقي إلى وضع جديد عليها، 

 جديدة 
ً
ومنحت الحياة والحيوية بتوظيفها في فن يتعامل مع كل ما يمنح الرؤية االبداعية أبعادا

 يصدم ذهنية املتلقي.
ً
، وخرقا

ً
 أسلوبيا

ً
 وطريفة، شكلت انحرافا

أما الباب الثاني من الصور ذات الداللة االقتصادية فهي الصور التي تدل على الدين  -ب

 وقضائه.

وفي هذه الصور االقتصادية نلحظ الفاظ مثل )الدين، الغريم، القضاء، املماطلة، 

التسويف، املعسر، اليسر(، وغيرها مما يدخل ضمن مصطلحات الدين، فأفاد الشعراء منها 

ان وتوظيفها في الشعر لتمنح شعرهم جدة وطرافة، من ذلك قول ابن قيس ومما تؤديه من مع

 : (20)الرقيات 

 ميييييييييييييييييييييييييا لييييييييييييييييييييييييي ا ال يييييييييييييييييييييييييم ال  يييييييييييييييييييييييييريمه فييييييييييييييييييييييييي ادي

 

 م ل يييييييييييييييييييييييييييييييا  لييييييييييييييييييييييييييييييييز  الغييييييييييييييييييييييييييييييييريم الغييييييييييييييييييييييييييييييييريم 

 

فالشاعر يتعجب من هذا الهم الذي ال يفارق فؤاده نتيجة حبه، فالهم مالزم له كما 

ظ االقتصاد هنا كانت الغريم واملالزمة حتى يالزم الدائن املدين حتى يستوفي دينه منه، فألفا

قضاء الغرم )الدين(، فالشاعر هو املدين، والهم هو الدائن فقدم صورة لتالزم الدائن مع املدين 

 :(21)ويقول جميل 

  وييييييييييييييييييييييي     ا يييييييييييييييييييييي  ا بطيييييييييييييييييييييي   ق يييييييييييييييييييييييا ها  ويييييييييييييييييييم لييييييييييييييييييي عل  ييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييين د ييييييييييييييييييو  ي  يييييييييييييييييير   
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قت طويل من غير أن فلجميل على بثينة ديون وهذه الديون كثيرة تراكمت منذ و 

 تقضيهما، أو إنها تقضيها ببطء.

 :(22)فجميل هو الدائن ، وبثينة هي املستدينة، ويقدم صورة أخرى بقوله 

  د  يييييييييييييييييييييييييي  و ييييييييييييييييييييييييييي  ا   سييييييييييييييييييييييييييار   
  سييييييييييييييييييييييييييو 

 

ييييييييييييييييييييي  م ييييييييييييييييييييي  د  ييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييي   ا  سيييييييييييييييييييييو     ف   

 

ار ورغم هذا تسوف وتماطل في اداء دينها، لقد اوحت فالغريم هنا الحبيبة وهي ذات يس

للشعراء االفادة من هذه املعاني،  -وبتأثير بيئي اقتصادي مباشر –مخيلة الشعراء الحجازيين 

 من أن يقول أن 
ً
ووظفوها في شعرهم بشكل مجازي يخدم الفكرة التي يرمون إليها، فجميل بدال

وإنها بدأت بإخالف الوعد معه، عمد إلى استعمال الفاظ  الحبيبة بأنها وعدته تبادله الود والحب،

تؤدي داللة اقتصادية تجارية تمنح أبياته الشعرية جدة وطرافة، وواقعية، ألن مثل هذه االمور 

املجنون فإنها تسوف في قضاء دينها كما سوفت بثينة مع  ىمما شاع في البيئة الحجازية. أما ليل

 :(23)جميل، يقول املجنون 

  ري مييييييييييين  يييييييييييريم    ييييييييييير  ي عسييييييييييير  مييييييييييين عيييييييييييا

يييييييييييييييييي  فين يييييييييييييييييير 
 
 يييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييين ح 

 
 ال   عيييييييييييييييييي ه الن

 

  يييييييييييييييييييييييييييي    في طل ييييييييييييييييييييييييييييي  د  ييييييييييييييييييييييييييييي  ويليييييييييييييييييييييييييييييوي   

  يييييييييييييييييييييييييييييييو     يييييييييييييييييييييييييييييييي  
 
 وال   ييييييييييييييييييييييييييييييي      أ 

 

فليلة ذات يسار وذات قدرة مادية، لكنها رغم ذلك تسوف وتماطل، وال تدفع ما عليها، 

، واوقعت املجنون في حيرة من أمره فال هي تنكر دينه، وال هي تقضيه، 
ً
وهذه حال العذريين دائما

مصطلحات اقتصادية من مثل )الغريم، وغير ذي عسر، واملماطلة، والدين،  ينووجد في البيت

 والنقد، والحق، والقضاء(.

وإذا كان ألصحاب الغزل العذري ديون مستحقة الدفع على الحبيبات ولم يدفعن مع 

ة صبابة كما يأخذ الغريم بفضل ثواب أنهن ذوات غنى، ويسار، فان العرجي قد تالزم مع الحبيب

 :(24)املعسر ليستحصل ديونه املستحقة يقول العرجي 

 
 
 فتال ميييييييييييييييييييييييييييييا عنييييييييييييييييييييييييييييي  ال يييييييييييييييييييييييييييييرا  صييييييييييييييييييييييييييييي ابة

 

 أ ييييييييييييييي  الغيييييييييييييييريم ب  ييييييييييييييي   يييييييييييييييوب املعسييييييييييييييير 

 

لقد عمد العرجي إلى تصوير لحظة الفراق مع الحبيبة، وملا كان الشعراء يعمدون إلى 

يقرب الصورة بدقائقها وجزئياتها وحرفيتها سوى  تشبيه ش يء بش يء قريب منه، لم يجد العرجي ما

ما شاع في بيئته من معامالت تجارية وقد اكسب هذا صورته واقعية اكثر بتشبيهه للتالزم 

واملعانقة مع الحبيبة بتالزم الدائن للمدين، وأخذه بقوة بفضل ثوب هذا املدين املعسر في 

 محاولة الستحصال ديونه.
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لم يعمد إلى الغريم ذي اليسار كما فعل املجنون، وجميل، بل واملالحظ هنا أن الشاعر 

 فيعطيه وال حتى ما يؤجله، فتكون لجأ إلى املعسر ألنه ال يملك شيئ
ً
صورة التالزم أقوى، في حين  ا

 لو لجأ إلى مدين ذي يسار ملا اعطتنا الصورة معنى ذلك التالزم الشديد.

عرضناها تمييز الدائن من املدين فإننا في  وإذا كان باالمكان، في الصور التجارية، التي

 صورة العرجي التشبيهية لم نميز بينهما، فلم نعرف من هو الدائن ومن هو املعسر.

وما دامت حبيبات عمر ذوات مراكز اجتماعية متميزة، فالبد أنهن ذوات يسار إال أنهن 

 :(25)يمطلن دينه ويسوفن في الدفع، يقول 

 يييييييييييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييييييييييين د يييييييييييييييييييييييييين نعييييييييييييييييييييييييييم
 
 لع يييييييييييييييييييييييييير  أ 

 
 
 وميييييييييييييييييييييييييييا نعيييييييييييييييييييييييييييم وليييييييييييييييييييييييييييو عل ييييييييييييييييييييييييييي  نع يييييييييييييييييييييييييييا

 وميييييييييييييييييييييييا   يييييييييييييييييييييييزي ب ييييييييييييييييييييييير  اليييييييييييييييييييييييود نعييييييييييييييييييييييييم

 

 لكالييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ي إلييييييييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييييييير ا جيييييييييييييييييييييييييييييييييي  

   ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوال وال م  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 وال  عييييييييييييييييييييييييييييييييي  النيييييييييييييييييييييييييييييييييوال إلييييييييييييييييييييييييييييييييي  قريييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

أن تكرار اسم الحبيبة اربع مرات خالل ثالثة ابيات يوحي بمدة صعوبة استحصال الدين 

 
ً
 يكرر اسم مدينة غيضا وغضبا

ً
 مستحقة،  ألنه لم يدفع والقرض منها، وكأنه يشبه دائنا

ً
ديونا

، فال هي  (26)، ويدعوه لقضاء دينه لكنها دعوة بال مجيب، فال حياة ملن تنادي فعمر يطالب مدينه

، ويقول 
ً
 بقضائه قريبا

ً
 :(27)تجزي فترض ى الود، وال هي تعطيه وعدا

 ميييييييييييييييييييا ا ييييييييييييييييييي  والوعييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييي ي  عييييييييييييييييييي  ن  

 
 
   ضييييييييييييي   الييييييييييييي  و  ولييييييييييييي    ن يييييييييييييزه عييييييييييييياجال

 

 ي ييييييييييييييييييييييييييييييير   ييييييييييييييييييييييييييييييي ابة   
 
 ليييييييييييييييييييييييييييييييم   طيييييييييييييييييييييييييييييييرإال

 هييييييييييييييييييي ا الغيييييييييييييييييييريم لنيييييييييييييييييييا ولييييييييييييييييييي   ب عسييييييييييييييييييير

 

يصور عمر نفسه بانه يقض ي ديونه أن كانت عليه ديون، لكن الحبيبة وهي الغريم التي ال 

تنجز وعدها فتدفع ديونها بسرعة مع أنها ذات قدرة مالية، وذات يسار. أما املفاهيم التجارية التي 

 نجاز العاجل، الغريم، واملعسر(.سادت البيت الشعري فهي )الديون، والقضاء، وعدم اال 

ن وماطلن في قضاء ديونهن، فإن الثريا ابرز حبيبات فوإذا كانت حبيبات عمر، قد سو 

 : (28)عمر، قد قضت كل ما عليها من ديون لعمر، فيقول 

 ليييييييييييييييييييييييييي طن
 
 و ييييييييييييييييييييييييييربنا ال يييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييييرا

 
 
 فل ثنيييييييييييييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييييييييييييي ا  ع يييييييييييييييييييييييييييييييييرا   اعيييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 وآ  نييييييييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييييييييين امر ييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييا اشيييييييييييييييييييييييي  ينا 

 اف  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نا د و نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا واقت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن

 

 فال دائن وال مدين.

 
ً
 من الحوار الذي أفرزه االسلوب القصص ي مبرزا

ً
وإذا كان البحث قد قدم صورا

 من اللهجة النسائية، واكتشف 
ً
ساعد على وحدة القصيدة، شدا بنائيا السهولة اللغوية، وإنماطا

 من الحوار التي اعتمدت اللغة ا
ً
لتجارية كما سيدرس البحث، فإنه في هذا املجال قدم صورا

 في بنائها، يقول كثير 
ً
 :(29)اساسا



 وتعليمهاوآدابها  العربية للغة دوليال المؤتمر

1 (1), (2021), 1125-1138                                                                                  1133 

 أقييييييييييييييييييييييييول ل ييييييييييييييييييييييييا عزيييييييييييييييييييييييييز مطليييييييييييييييييييييييي  د  يييييييييييييييييييييييي 

 ف الييييييييييييييييي  ويييييييييييييييييي    ييييييييييييييييير  ييييييييييييييييييي  أقضييييييييييييييييي  

 

 وشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  الغا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   وو املطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال 

 ميييييييييييييييييييييييييييا  ه ييييييييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييييييي  ب يييييييييييييييييييييييييييال
 
  ري يييييييييييييييييييييييييييا

 

 ولتوضيح الصورة حاولنا نثر هذه االبيات على شكل حوار قصص ي:

 املطال.، وشّر الغانيات صاحبات ةكثير: لقد اخرت ديني وماطلتني يا عز  -

؟!  -
ً
 عزة: ويل لغيرك!!! كيف أقض ي دينك وأقض ي دين غريم لم اخذ منه ماال

أن الحوار الذي ابدعه كثير على لسانه ولسان عزة ينم عن شفافية صادقة، وجواب عزة 

كان يعطي داللة واضحة ملا يريد أن يوصلوه من أن التسويف واملماطلة واالمتناع عن اداء الدين 

يدة على تمنع املرأة الحجازية املتغزل بها وداللة عن اعتزازها بنفسها وكرامتها، إنما هو داللة اك

 وأن حاول البعض تصويرها بأنها امرأة خارجة عن حدود االلتزام واالخالق.

 يحكم بالعدل بينهما 
ً
 وقاضيا

ً
وتجري محاكمة بين جميل وبثينة وطرف ثالث جعاله حكما

 :(30)ويعطي كل ذي حق حقه، يقول جميل 

 ف لنييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييا ق يييييييييييييييييييييييي   بيييييييييييييييييييييييي  ر يييييييييييييييييييييييي نا

 فيييييييييييييييييييييييييييياح م علينييييييييييييييييييييييييييييا
 
 ق ييييييييييييييييييييييييييييا    افيييييييييييييييييييييييييييي 

 فسييييييييييييييييييي  هيييييييييييييييييييي ي م ييييييييييييييييييي    ضيييييييييييييييييييي   د ييييييييييييييييييييون 

 ف اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  أ    ا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ب  وبطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 فيل ييييييييييييييييييييييييييييي 
 
 وليييييييييييييييييييييييييييييم ا ييييييييييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييييياال

 

 وأ يييييييييييييييييييييييي  ب ييييييييييييييييييييييييا ق يييييييييييييييييييييييي   بيييييييييييييييييييييييي  ي ييييييييييييييييييييييييي ه  

 ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييا   ييييييييييييييييييييييييييييييييييو  ورأ يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ال   ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه 

 وهييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييي   و العلييييييييييييييييييييي  املطيييييييييييييييييييييول 

 وشييييييييييييييييييييييييييييييير  مييييييييييييييييييييييييييييييين  صيييييييييييييييييييييييييييييييومت   ويييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ليييييييييييييييييييييييييييييي  د يييييييييييييييييييييييييييييين ع ييييييييييييييييييييييييييييييي  ي ييييييييييييييييييييييييييييييا   ييييييييييييييييييييييييييييييول 

 

حكومة هذا القاض ي ورضيا بما يحكم، فعرض جميل دعوته وهي ان لقد قبل الحبيبان 

.
ً
 ليجد له عليها ديونا

ً
 لم تقضها، فترد بثينة أنها لم تأخذ منه ماال

ً
 له على بثينة ديونا

لقد قدم الحبيبان حكومة هذا القاض ي ورضيا بما يحكم، فعرض جميل دعوته وهي ان 

 لم تقضيها، فترد بثينة
ً
. له على بثينة ديونا

ً
 ليجد له عليها ديونا

ً
 أنها لم تأخذ منه ماال

 من مظاهر السهولة اللغوية، والدفاع عن النفس وقدم 
ً
لقد قدم هذا الحوار مظهرا

صورة من صور التعامل التجاري بين الدائن واملدين، وأدلى أهل السياسة بدلوهم في اإلفادة من 

شعري الذي يرومون، يقول ابن قيس معاني )الدين، وقضائه( في أداء معان تخدم املوقف ال

 :(31)الرقيات 

 ارقت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالزاب   ه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ح  
 
 وميييييييييييييييييييييييييييييييييييينعَن الرقيييييييييييييييييييييييييييييييييييياد م 

 

   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريمه  
 
  تعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياور    كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   

ييييييييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييييييي   ب يييييييييييييييييييييييييييمه 
 
  ييييييييييييييييييييييييييار   ييييييييييييييييييييييييييم  والل
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فالشاعر في موقف رثاء سياس ي البرز قادة الحزب الزبيري الذي ينتمي إليه الشاعر 

عر بفقد املرثي، كما تؤرق الديون الثقيلة الغريم، )مصعب بن الزبير(، فأرقت الهموم الشا

فالشاعر منع عنه النوم بسبب عظم املصيبة والهم الذي هو فيه، وقد اتبع الشاعر اسلوب 

املقاربة التشبيهية بين شيئين للوصول إلى صورته الرثائية املعتمدة في بنائها على اساس تجاري ، 

 :(32)ويقول كثير عزة 

 عيييييييييييييين  
َ
 لييييييييييييييوِ  وج ييييييييييييييي  و ي مغيييييييييييييير  فرجيييييييييييييي 

 

ِ مظلييييييييييييييييم 
 صيييييييييييييييي ابة  ي دجيييييييييييييييين ميييييييييييييييين ال ييييييييييييييييم 

 

فاملمدوح قد فرج عن صاحب الدين الثقيل بقضاء دينه، وإزاحة اللون األسود عن لون 

 :(33)وجهه كناية عن الهم والحزن والذلة التي تعتري املدين، ويقول 

 وييييييييييييييييييييييييييم  ِمييييييييييييييييييييييييين   يييييييييييييييييييييييييار  فرجييييييييييييييييييييييييي  عنييييييييييييييييييييييييي 

 

 مغييييييييييييييييييييييييييييييييييار  كيييييييييييييييييييييييييييييييييي  م  ل ييييييييييييييييييييييييييييييييييا   ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 

أصحاب الديون، وكل دين من هذه الديون حملها ثقيل على  فاملمدوح عند كثير يفرج عن

، ويتناول 
ً
الغريم، لكن املمدوح بسخائه وسماحته، وكرمه، قد فرج عنه، وجعل حمله خفيفا

 :(34)األحوص املعنى ذاته فيقول 

 ف  لتيييييييييييييييييييييييي ه 
 
 فادحييييييييييييييييييييييييا

 
 وشيييييييييييييييييييييييي و   رمييييييييييييييييييييييييا

 

 مل ليييييييييييييييييييييييييييييييييييِ  مت  ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  وأ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 ع 

 

األحوص فحمله املمدوح، ألن مثله من يتحمل  فالغرم هو الدين الثقيل الذي ينوء بحمله

 مثل هذا الغرم الفادح كناية عن الكرم والسخاء.

وسيعرض البحث مجموعة من األبيات التي وجد فيها داللة على الدين وقضائه، أو 

 املماطلة والتسويف في الدفع.

 :(35)يقول جميل 

 إ ا قليييييييييييييييييييييييييييي  أنسيييييييييييييييييييييييييييياها   ييييييييييييييييييييييييييييردد ح  ييييييييييييييييييييييييييييا

 

 مييييييييييييا كييييييييييييا 
 
   ييييييييييييي ي اليييييييييييي  ن   ضيييييييييييي   مغرمييييييييييييا

 

 :(36)ويقول املجنون 

 يييييييييييييييييييييا
 
 ف ييييييييييييييييييييا ليييييييييييييييييييي  مسييييييييييييييييييييلوب العييييييييييييييييييييزا  ك  

 

 أ يييييييييييييي   ارميييييييييييييي  
 
  يييييييييييييير   يييييييييييييي ي لي يييييييييييييي  مغرمييييييييييييييا

 

 :(37)ويقول عمر 

 
 
 أصيييييييييييييييييييييييييي   ال ليييييييييييييييييييييييييي ه بييييييييييييييييييييييييييال تول حزينييييييييييييييييييييييييييا

 

 هيييييييييييييييييييييا م اللييييييييييييييييييييي  ليييييييييييييييييييييو ق يييييييييييييييييييييت  الييييييييييييييييييييي  و ا 

 

 :(38)ويقول كثير عزة 

   ري يييييييييييييييييي ه 
 
 م طييييييييييييييييييييييييييييول  مع يييييييييييييييييييييييييييي    ري  ييييييييييييييييييييييييييييا  قضيييييييييييييييييي   كيييييييييييييييييي    ي د يييييييييييييييييين فييييييييييييييييييوف

ه
 وعييييييييييييييييييييييييييييز 
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لدالالت البيانية في بناء هذه الصور املعتمدة على األثر االقتصادي، وإذا ما فتشنا عن ا

نجد أن االستعارة هي الغالبة في هذا املجال، إذ استعار الشعراء املعاني التجارية ووظفوها في 

خدمة الفن الشعري، فاستعاروا الدين أو القرض لوعد الحبيبة بالوصال، بدليل أن الحبيبة في 

قول أنها لم تأخذ منه ماال، مما يؤكد أن الدين والقرض هو الوعد، وليس محاججتها للحبيب ت

 كما أن داللة املطل، والتسويف والتأجيل تعني ممانعة الحبيبة في الوفاء بما وعدت.
ً
 دينا حقيقيا

واعتمد الشعراء الحجازيون وظيفة التشبيه في التقريب بين مفردات الصور في بناء 

نت الصور من األنواع املعتمدة على البيع والشراء، أم من األنواع صورهم التجارية سواء أكا

 املعتمدة على ذكر الفاظ الدين وقضائه.

واألمثلة األخيرة خير دليل على ما ذهب إليه البحث، فاعتمد الشعراء أداتي التشبيه 

 في الشعر الحجازي، وال 
ً
 ودورانا

ً
سيما الغزلي )الكاف، وكأن( حتى كانت من أكثر األدوات استعماال

 منه.

لقد وجد الشعراء في التشبيه وسيلة وأداة توصيل ملا أرادوا توصيله من أفكار ومعان 

ومشاعر، فقيس لبنى كاملغبون، وابن قيس الرقيات كالغريم، وريق الحبيبة في شعر املجنون 

 والعرجي كالخمرة املعتقة التي أبى التجار بيعها.

بكل ما أمد شعراءها بصور وأخيلة احسوا أنها تقدم لقد كانت البيئة الحجازية زاخرة  

 ملا قدموه.
ً
 مضافا

ً
 إبداعا

وإذا كان د. عبد القادر القط قد وجد أن الشعراء العذريين الحجازيين ))لم يكونوا من 

ذوي الخيال، املحلق، وال من القادرين على ابتداع الصور الشعرية املركبة أو انبعاث كوامن اللغة 

فإن البحث يؤكد أن بناء الشعراء الحجازيين للصور كان للبيئة فيه أثر كبير، وإن  (39)وطاقتها((

 خيالية أو مركبة فذلك نابع من كون الخطاب الفني الذي يوجهونه يعتمد 
ً
كانوا لم يبتدعوا صورا

في الغالب األعم على مقاربات تشبيهية بسيطة، وإن كان البحث ال يعدم وجود صور جميلة 

ها ما امتلكته الحبيبة من القدرة الخارقة على احياء املوتى بحسب ما يتخيل وجديدة، ومن

الشعراء، وفي استعماالتهم املجازية لعقود والشراء والدين والقضاء مما يدلل على مرونة عالية في 

 استعمال الحقيقي فيما هو مجازي.
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 الخا  ة

مهمة حجازي تتضح لنا نتيجة بعد هذا االستقراء والتحليل لنماذج من الشعراء الغزلي ال

ان الشعراء في ذلك العصر وفي كل العصور يمثلون صورة لواقع البيئة التي يعيشونها باختالف 

 انماطها.

 عن أن هذه املداخ
ً
داخل البنية االدبية  لة كشفت وأكدت على وجود علوم تتالقحفضال

على تطويع بعض املفاهيم  لتعطي صورة للبيئة التي خرجت منها من جهة ولتمثل قدرة الشعراء

 الشعرية سواء كانت تشبيهية أو استعارية.االقتصادية والتجارية في ابراز صورهم 

هذه املداخلة أن عالقات البيع والشراء والعاجل واآلجل، والدين وقضاء الدين  توجدو 

         ائتها حاضرة في صورة شعراء الغزل الحجازي    واملبادلة والبضائع وجودة البضاعة ورد

ان هذه الورقة لم تلجا الى قسر االبيات الشعرية لتاكيد الفرضية التي ذهبت اليها وانما كانت  -

 مصطلحات اهل االقتصاد حاضرة وبينة داخل الفاظ وتراكيب وصور الشعراء

الى دراسة القصائد بعيدا عن اطر ضيقة ونتائج مسبقة تتيح للباحث التقاط خيوط من  -

ابكة واملتداخلة داخل النصوص االبداعية وبما تفرزه البيئة وثقافة الشاعر.العالقات املتش
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 ال وام :

                                      
ينظر: من التخصص إلى الدراسات البنية د. مسعود عمشوش مقالة منشورة في الملحق  (1)

 .4002لصحيفة الثورة اليمنية ديسمبر  الثقافي
 .59المجنون، الديوان، ص (4)
 .111نفسه، ص (3)
 .111قيس لبنى، الديوان، ص (2)
 .110قيس لبنى، الديوان، ص (9)
 وما بعدها. 14/144عمر، شرح الديوان  (6)
 .197العرجي، الديوان ،  (7)
 .3 -1سورة المطففين،  (1)
 .90العرجي، الديوان، ص (5)
 .126 -129المجنون ، الديوان، ص (10)
 .161ابن قيس الرقيات، الديوان، ص (11)
 .92جميل، الديوان، ص (14)
 .336كثير عزة، الديوان، ص (13)
 .52المجنون، الديوان، ص (12)
 .263/ 303عمر، شرح الديوان،  (19)
 .496المجنون، الديوان، ص (16)
 .476نفسه، ص (17)
 .95قيس لبنى، شعره، ص (11)
 . 112رجي، الديوان، صالع (15)
 .161ابن قيس الرقيات، الديوان، ص (40)
 .44جميل، الديوان، ص (41)
 .132جميل، الديوان، ص (44)
 .475المجنون، الديوان، ص (43)
 .171العرجي، الديوان، ص (42)
 .377/ 409عمر، شرح الديوان ق (49)
 هذه الكلمة هي عجز بيت في شعر كثير سارت مسرى االمثال وصدره:  (46)

 
 
 (222ول ن ال حيا  ملن  نادي )ال  وا  ص  ل   ا  ع  لو  اد   حيا

 

 .252/ 312عمر، شرح الديوان ق (47)
 وما بعدها. 302/ 124عمر، شرح الديوان ص (41)
 .445كثير عزة، الديوان، ص (45)
 .169جميل، الديوان، ص (30)
 .152ابن قيس الرقيات، الديوان، ص (31)
 ينظر:  (34)
 ينظر:  (33)
 ينظر:  (32)
 ينظر:  (39)
 .421المجنون، الديوان، ص (36)
 .301عمر، شرح الديوان، ص (37)
 .123ُكثّير عزة، الديوان، ص (31)



االقتصاد والغزل في العصر االموي علم                                                                   1138 ،رباب صالح حسن   

                                                                                                          
 .162د. عبد القادر القط في الشعر االسالمي، ص (35)
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 املقدمة

اللغة هي وسيلة التصال الفهم والفكر والشعور بين الناس بالنطق كانت أم بالكتابة، 

وهذا على الغرض تبادل الفهم أو األفكار لدى الناس. من إحدى اللغات في العالم هي اللغة  

 مستخلص البحث

دراسة اللغة العربية لها أغراض، منها ما يشتمل على األغراض العامة و ما يشتمل على 

نوع هذا البحث هو الدراسة الحالية أي أن الباحثة بحثت عن  األغراض الخاصة. 

األفراد أو  املجموعة أو األنشطة أو غيرها في وقت معين، وعينية هذا البحث هي طالبات 

أداة البحث هي الجدول والباحث ير كالوج باندوج . جيج معهد نهضة العلماء في 

األغراض من دراسة اللغة العربية العامة ( 1نتائج هذا البحث هي : ) .وإرشادات املقابلة

وهي استيالء املهارات األربعة التي تتكون من مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة  

واألغراض من دراسة اللغة  (,2, )يالقراءة ومهارة الكتابة والتواصل الشفوي والكتاب

العربية الخاصة وهي تتكون من أغراض الدين واالقتصادي والسياس ي والحضارة و 

واألغراض العامة من دراسة اللغة العربية لدى الطالبات في معهد ( 3, )الدفاع واألمن

واألغراض من دراسة ( 4) , هي لتنمية مهارة الكالم  ج باندوجنجيجير كالو نهضة العلماء 

اللغة العربية الخاصة لديهن هي من جهة الدين، أي يشمل أغراضهن في دراسة اللغة  

العربية الخاصة هي لكي يستطعن أن يدرسن دين االسالم، خاصة لكي يعرفن ما في كتب 

ن والحديث من مصادر التفسير من معاني القرأن  وتأويل الحديث ألنهما يعني القرأ

اإلسالم وكانا مرجع اإلسالم في الحكم والقضايا واألحكام. وهناك من يقول بأنه يريد أن 

يتعلم اللغة العربية لكي يفهم معاني من ألفاظ الصالة والدعاء في اللغة العربية حتى 

 . كان العالقة بين العبد وربه قريبا

 الكلمات الرئيسية:  3_ج باندوج نهضة العلماء جيجير كالو معهد ن و، 2_اللغة العربية  ،   1األغراض 

http://u.lipi.go.id/1180428382
http://u.lipi.go.id/1474020529
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العربية وهي لغة من اللغات املستخدمة في العالم، وهي لغة القرأن والحيث والنثر والشعر  

ا ولغة يستخدمها معظم املسلمين في العالم. وبهذه اللغة كان اإلسالم يتصل  العربي وغيره

 إلى الجو األعلى حتى يكون من أكثر اتباعه في العالم.  

كما املعروف سوى  .(Shobirin: 2020)اللغة العربية تتكون من االسم و الفعل و الحرف  

الكتابة حتى يبني حضارة اإلسالم حوالي أن اللغة العربية لغة االتصال وهي أيضا لغة 

املسلمين. برهانا على ذلك هو بوجود التأليف من العلماء يتكون من اللغة العربية في كل  

املجال، مثاال: في مجال التفسير والحديث والعقيدة وفي مجال أخر في املجال اإلسالمي. وكان  

توبة باللغة العربية وهذا يصير  مصادر اإلسالم هو من القرأن والحديث والنثر وغيرها مك

 سببا  من األسباب للمسلين أن يدرسوا اللغة العربية وفهمها لترقية الدراسة اإلسالمية

(Putri ; 2017, Wekke : 2014)  . 

 ,al-Irsyadi; 2020, Husna ; 2021).وضوعات املهمةملراسة اللغة العربية هي احدى اد 

Muslimah: 2021) . ة اإلسالمية ،  فهم مصادر الشريعل( 1اللغة العربية هي: ) دراسةأهداف

( للتواصل  3فهم الكتب العربية املتعلقة بالثقافة والتاريخ ، )ل ( 2، )أي القرآن والحديث

ية ومهارات  تقان اللغة العربإل ( 5( لفهم لغة العبادة ، )4والتأليف باستخدام العربية ، )

   ( إلدارة األمور اإلدارية7الشؤون االقتصادية ، )لشراء والبيع و ل ( 6اللغة العربية ، )

(Iswanto, 2017; Mustari, 2014; Mustofa, Bisri & Hamid, 2012; Ridwan & Awaluddin, 

2019) 
وكان بعض األشخاص يعتبرون بأن اللغة العربية هي لغة الدين ووسيلة من وسائل 

فهم العلوم اإلسالمية فصارت اللغة العربية شرطا من شروط فهم العلوم اإلسالمية وبذلك  

تدل اللغة العربية والدراسة اإلسالمية لها عالقة عميقة واليمكن التفصيل بينهما. وهناك  

ربية لغة أجنبية أي اللغة االتصالية وهي ليست شرطا لفهم العلوم  من يقول أن اللغة الع

اإلسالمية. ولذلك، تشعر الباحثة بالحاجة إلى التعيين  ما يسمى بالغرض لكي تحصل  

 دراسة اللغة العربية إلى غرضها، هل هي من األغراض العامة أم من األغراض الخاصة.  
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(  2)  دراسة اللغة العربية العامة ( ملعرفة الغرض من 1أهدف هذا البحث  هي : )

( ملعرفة الغرض من دراسة اللغة  3ملعرفة الغرض من دراسة اللغة العربية  الخاصة )

ملعرفة  (4)  ج باندونجنجيجير كالو لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء  العربية العامة

جيجير   اءلدى الطالبات في معهد نهضة العلم الغرض من دراسة اللغة العربية الخاصة 

 . ج باندونج نكالو 

( 2) لتسهيل املعرفة من أ غرض دراسة اللغة العربية العامة( 1)  منافع البحث

( لتسهيل املعرفة من أ غرض  3)  لتسهيل املعرفة من أغرض دراسة اللغة العربية الخاصة

(  4ج باندونج )نجيجير كالو  دراسة اللغة العربية العامة  لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء

لتسهيل املعرفة من أغرض دراسة اللغة العربية الخاصة لدى الطالبات في معهد نهضة  

 .  ج باندونجنجيجير كالو  العلماء

  منهج أو طريقة البحث

البحث هو الدراسة الحالية أي أن الباحثة بحثت عن األفراد أو  املجموعة نوع هذا 

أو األنشطة أو غيرها في وقت معين، وهدفه هو الحصول على وصف كامل. بيانات هذا البحث  

  من تحليل  هي الحواصل من املقابلة عن أغراض دراسة اللغة العربية العامة و الخاصة و 

مصدر البيانات هذا البحث هو طالبات  .  ة اللغة العربيةأغرض دراس الكتب و املقالة عن 

.  وعينية هذا البحث هي و الكتب و املقالة  معهد نهضة العلماء في جيجير كالوج باندوج

. أداة البحث هي الجدول والباحث   طالبات معهد نهضة العلماء في  جيجير كالوج باندوج

البحث هي املقابلة عن أغراض دراسة اللغة  وإرشادات املقابلة. عملية جمع البيانات لهذه 

(  2جمع اليانات و فحص البيانات و ) (1العربية العامة و الخاصة. عملية تحليل البيانات )

 .   (Ainin 2013 : 133)( التلخيص4( عرض البيانات و ) 3تخفيض البيانات و )
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 :عرض النتائج واملناقشة 

 غرض دراسة اللغة العربية العامة 

دراسة اللغة العربية لها أغراض، منها ما يشتمل على األغراض العامة و ما يشتمل على 

األغراض الخاصة. ولكن قبلما تبدأ الباحثة البحث عن غرض دراسة اللغة العربية فينبغي  

هي عبارة   AG Pringgodigdoللباحثة شرح ما هي اللغة و ما هي اللغة العربية. اللغة عند 

اللغة هي   WJS. Poerwadarmintaار والشعور من االنسان، و عند منطوقة عن األفك

:  2015األقوال واألفعال يستخدمها الشعوب أو البالد أو املنطقة أو غيرها )لطيفة سليم، 

واللغة في املعجم الكبير للغة اإلندونيسة هي نظام رمز األصوات تنتجه اللسان أللة   (. 169

(. وبهذا كنا  77: 1989)املعجم الكبير للغة اإلندونيسة، االتصال لتعبير األفكار والشعور 

 نعرف أن اللغة هي ألة االتصال يستخدمها االنسان للتعامل و للحاجة التي لديهم. 

واللغة العربية لغة أصلها من "العرب" وهو الصحراء دون فيها املاء والنبات، واللغة   

د الصحراء أي في جزيرة العربية. واللغة  العربية اصطالحا هي اللغة يستخدمها االنسان في بال 

العربية عند الشيخ املصطفى الغالييني هي الكلمة التي يعبرها العرب عن أغراضهم  

(. وهذه اللغة هي اللغة العبودية ألنها لغة القرأن الكريم  07: 1973)املصطفى الغالييني، 

(. وهذا يعرف أن اللغة  03 كما قال هللا "إنا جعلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون" )الزخرف:

العربية هي لغة قوم أم أمة اختارها هللا ليخاطب بها عباده محمد صلى هللا و عليه سلم  

الذي يؤيد بها القرأن واألحاديث النبوية التي وصلت إلينا وانتشرت بقاع األرض األرض 

ن هذه  بواسطة الدين والعلوم والثقافة والسياسة واالقتصادية حتى يستخدمها االنسا 

 اللغة في أنحاء العالم األن.  

واألغراض من دراسة اللغة العربية العامة وهي استيالء املهارات األربعة التي تتكون من 

 مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة والتواصل الشفوي والكتابي.  

وهناك فروق عميقة بين السماع  مهارة االستماع هي عملية إنقال األصوات إلى املعنى.   .1

واالستماع واإلنصات. فالسماع هو مجرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معين  
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دون إعارتها انتباها مقصودا. أما االستماع فهو فن يشتمل على عمليات معقدة. فإنه ليس  

صوات.  مجرد السماع إنه عملية يعطي املستمع اهتماما خاصا ملا تتلقاه أذنه من األ 

 (  75: 1991واإلنصات هو استماع مستمر )علي أحمد مذكور،

وبذلك كنا نعرف أن السماع هو استقبال األذن الصوت املعين بدون انتباه وهو أمر  

اليتعلمه االنسان ألنه ال يحتاج إلى تعلمه. مثل سماع صوت الطائرة أو سماع صوت الريح  

فهم وتحليل و تفسير املسموع، واإلنصات هو  أو غيرهما. واالستماع هو عملية إدراك و 

 تركيز االنتباه على املسموع. 

إلقاء ما في األفكار أوالشعور إلى املتكلم. وال شك أن الكالم أو التحدث    ي مهارة الكالم ه .2

من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء. فالناس يستخدمون الكالم  

أي أنهم أكثر الكالم مما يكتبون. ومن هنا كنا نعرف أن الكالم   أكثر من الكتابة في حياتهم.

 هو أهم جزء في املمارسة اللغوية واستخداماتها.

مهارة القراءة هي عملية قبول املعلومات من الش يء املقرؤء في املطبوع، والقراءة   .3

ل  تساعد الناس على اكتساب املعارف. بالقراءة تزداد معرفة الناس من الكلمات والجم

 والعبارات املستخدمة املسخدمة في الكالم و االستاع و الكتابة. 

مهارة الكتابة هي عملية إلقاء املعلومات أو األفكار أو األحاسيس واالنفعاالت أو غيرها   .4

 في الكتابة بأسلوب جميل 

، التواصل هو تعبير املعلومات واألفكار و األحساس  التواصل الشفهي و الكتابي .5

للغة الشفهية واللغة الكتابية وتطبيقها أوتنفيذها في املهارات األربعة والفهم و تحصيل ا

وهي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة ومهارة الكتابة.  وكانت دراسة اللغة  

العربية مهممة جدا للتنمية ولترقية تلك املهارات األربعة حتى يحصل إلى التواصل الشفهي  

 ( 146: 2016 والكتابي )أحمد مخلص،

 أغرض دراسة اللغة العربية الخاصة  
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واألغراض من دراسة اللغة العربية الخاصة وهي تتكون من أغراض الدين واالقتصادي  

 والسياس ي والحضارة و الدفاع واألمن 

 من جهة الدين  .1

اللغة العربية له وظيفة خاصة ومميزة من اللغة األخرى ألنها لغة دين االسالم ومصادره هو 

القرأن والحديث. واللغة العربية هي اللغة العبودية ألن لفظ الصالة كلها تتكون من اللغة  

(. والكتب االسالمية معظمها تتكون من اللغة العربية مثل  19: 2017العربية )رامضانة، 

كتب التفسير وغيرها. فمن املمكن أن هناك من يدرس دراسة اللغة العربية بغرض الدين  

 يعمق و يدرس دين االسالم  أي أنه يريد أن

 من جهة  االقتصادي  .2

من املعروف أن في زمن انتشار اإلسالم إلى البلدان أحده هو بالتجارة، فمن املمكن أن هناك  

من يدرس دراسة اللغة العربية يريد أن يوسع تجارته مع البلدان العربي أو مع البلدان  

دية يتجهها العالم في األونة األخيرة يجعل  يتكلمون بالعربية. وكما املعروف أن األزمة االقتصا

انتباه املجتمع االقتصادي لنظرة على تطور االقتصاد واملصرفية من النظام الشرعي 

(. وهذا له تأثير على تطوير و نمو املفردات العربية  04: 2012)محمد مخلص عبد هللا، 

ت مثل املعاملة، املضاربة، الجديدة املتعلقة باالقتصادي و املصرفية. ومن هنا ينشأ املفردا

 األجرة، الكفالة، الوضيعة، الرهن وغيرها. 

 من جهة السياس ي .3

اللغة العربية تتطور وتتأثر على العالم الداخلي الشرقي والغربي، في الشرقي املجتمع الذين  

يستخدمون اللغة العربية كثير، منها: سعودي العرب، سيريا، ليبان، مصر، وغيرها. وكان  

للغة العربية هو من إحدى اللغات التي تستخدم اللغة الرسمية كالندوة الدولي استخدام ا

أو املؤتمر الدولي، فكان دراسة اللغة العربية هي ش يء مهم هنا، فكيف عملية السياس ي  

 سيتجرى بدون التعامل و التواصل بين الشخص السياس ي 

 من جهة الحضارة .4
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والوطنية جزء مهم منذ تطور االسالم في األرخبيل  كان دور اللغة العربية في الثقافة العاملية  

في القرن الثالث عشر حتى في العصر الحاضر  سواء في املعجم كان أم في الداللة. وينظر  

هذا في مختلف املجال، مثاال في احتفاالت الزواج والختان وغيرهما الذين فيه مستخدمون 

 ألفاظ اللغة العربية   

 من جهة الدفاع واألمن    .5

ياة تتطلب العمل الجماعي بين األفراد، وكنا نعرف أن الحياة املجتماعية هي حياة  الح

جماعية التي تحتاج تنظيمها وهنا يحتاج ما يسمى بالدفاع واألمن . وللبلدان عليه االعتراف  

بالبلدان األخرى لكي يأمن من الش يء املخطور وعليه أيضا الدفاع واألمن في جميع أنحاء  

ة السالم للدول املجاورة والخدمات للمواطين فيه أمر خاطر.مثالملساعدة  العالم مع حماي

 لحرية االستعمار في فلسطين أم غيرها. وهنا تحتاج ما تسمى بدراسة اللغة العربية. 

جيجير   الغرض من دراسة اللغة العربية العامة لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء

 وجنج باندنكالو 

فتجد الباحثة    ,وجنج باندنجيجير كالو بناءا على املقابلة على الطالبات في معهد نهضة العلماء  

أن الغرض من دراسة اللغة العربية العامة لديهن هي لتنمية مهارة الكالم، ويشمل أغراضهن  

  في دراسة اللغة العربية العامة هي لكي يعرفن ويتعودن التكلم انطالقا حتى يحصلن إلى معرفة 

أنواع النبر والتنغيم املختلفة واألصوات املتجاورة واملتشابهة، و إللقاء ما في األفكار أوالشعور  

 إلى املتكلم بتركيب صحيح. لكي سهولة في التفهيم فكانت الباحثة عارضة في الجدوال الألتي:  

األغراض   إرشادات املقابلة  االسم الرقم

 العامة 

 الشرح

حليمة   1

 النهاية 

أغراضك في دراسة  ما 

 اللغة العربية العامة؟ 

 استطاع التكلم انطالقا  مهارة الكالم 
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ما أغراضك في دراسة   رينا رحماواتي  2

 اللغة العربية؟ 

معرفة أنواع النبر والتنغيم   مهارة الكالم 

املختلفة واألصوات املتجاورة 

 واملتشابهة 

ما أغراضك في دراسة   إثنينية  3

 اللغة العربية؟ 

إللقاء ما في األفكار أوالشعور   مهارة الكالم 

 إلى املتكلم بتركيب صحيح 

أسيتا   4

 املفيدة

ما أغراضك في دراسة  

 اللغة العربية؟ 

إللقاء ما في األفكار أوالشعور   مهارة الكالم 

 إلى املتكلم بتركيب صحيح 

ما أغراضك في دراسة   رينا راحيمي 5

 اللغة العربية؟ 

 استطاع التكلم انطالقا  مهارة الكالم 

ما أغراضك في دراسة   تيارا أوليا  6

 اللغة العربية؟ 

 استطاع التكلم انطالقا  مهارة الكالم 

ديني خير   7

 النساء 

ما أغراضك في دراسة  

 اللغة العربية؟ 

إللقاء ما في األفكار أوالشعور   مهارة الكالم 

 إلى املتكلم بتركيب صحيح 

 1جدول : 

جيجير   لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء   اللغة العربية الخاصةالغرض من دراسة 

 ج باندوجنكالو 

فتجد الباحثة   ,ج باندوجنجيجير كالو بناءا على املقابلة على الطالبات في معهد نهضة العلماء 

أن الغرض من دراسة اللغة العربية الخاصة لديهن هي من جهة الدين، أي يشمل أغراضهن  

في دراسة اللغة العربية العامة هي لكي يستطعن أن يدرسن دين االسالم، خاصة لكي يعرفن  

ر  ما في كتب التفسير من معاني القرأن  وتأويل الحديث ألنهما يعني القرأن والحديث من مصاد

اإلسالم وكانا مرجع اإلسالم في الحكم والقضايا واألحكام. وهناك من يقول بأنه يريد أن يتعلم  

اللغة العربية لكي يفهم معاني من ألفاظ الصالة والدعاء في اللغة العربية حتى كان العالقة  

 :بين العبد وربه قريبا. لكي سهولة في التفهيم فكانت الباحثة عارضة في الجدوال الألتي
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 الشرح األغراض العامة  إرشادات املقابلة  االسم الرقم

حليمة   1

 النهاية 

ما أغراضك في  

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

 معرفة معاني القرأن  مهارة الكالم 

رينا   2

 رحماواتي

ما أغراضك في  

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

فهم معاني من ألفاظ   مهارة الكالم 

الصالة والدعاء في اللغة  

 العربية 

ما أغراضك في   إثنينية  3

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

معرفة معاني القرأن وتأويل   مهارة الكالم 

 الحديث  

أسيتا   4

 املفيدة

ما أغراضك في  

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

فهم معاني من ألفاظ   مهارة الكالم 

الصالة والدعاء في اللغة  

 العربية 

رينا   5

 راحيمي

ما أغراضك في  

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

معرفة معاني القرأن وتأويل   مهارة الكالم 

 الحديث

ما أغراضك في   تيارا أوليا  6

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

معرفة معاني القرأن وتأويل   مهارة الكالم 

 الحديث

ديني خير   7

 النساء 

ما أغراضك في  

دراسة اللغة  

 العربية؟ 

معرفة معاني القرأن وتأويل   مهارة الكالم 

 الحديث

 2جدول : 
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  االستنتاج والتوصية

دراسة اللغة العربية لها أغراض، منها ما يشتمل على األغراض العامة و ما يشتمل 

على األغراض الخاصة. واألغراض من دراسة اللغة العربية العامة وهي استيالء املهارات  

القراءة ومهارة الكتابة والتواصل  األربعة التي تتكون من مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة  

الشفوي والكتابي. واألغراض من دراسة اللغة العربية الخاصة وهي تتكون من أغراض الدين  

 واالقتصادي والسياس ي والحضارة و الدفاع واألمن. 

واألغراض العامة من دراسة اللغة العربية لدى الطالبات في معهد نهضة العلماء  

لتنمية مهارة الكالم، ويشمل أغراضهن في دراسة اللغة العربية  هي   ج باندوجنجيجير كالو 

العامة هي لكي يعرفن ويتعودن التكلم انطالقا حتى يحصلن إلى معرفة أنواع النبر والتنغيم  

املختلفة واألصوات املتجاورة واملتشابهة، و إللقاء ما في األفكار أوالشعور إلى املتكلم بتركيب  

 صحيح. 

اللغة العربية الخاصة لديهن هي من جهة الدين، أي يشمل   واألغراض من دراسة

أغراضهن في دراسة اللغة العربية الخاصة هي لكي يستطعن أن يدرسن دين االسالم، خاصة  

لكي يعرفن ما في كتب التفسير من معاني القرأن  وتأويل الحديث ألنهما يعني القرأن والحديث  

الحكم والقضايا واألحكام. وهناك من يقول بأنه   من مصادر اإلسالم وكانا مرجع اإلسالم في 

يريد أن يتعلم اللغة العربية لكي يفهم معاني من ألفاظ الصالة والدعاء في اللغة العربية حتى  

 .  كان العالقة بين العبد وربه قريبا

 شكر وتقدير 

حتى قد انتهيت من كتابة هذه املقالة اشكر الى هللا عز وجل على العناية و الفرصة 

لدى الطالبات في معهد نهضة   أغراض دراسة اللغة العربية العامة والخاصةتحت املوضوع "  

. بدون صعوبة و مشكلة. و اشكر  الى املعلمين و املعلمات في  " ج باندونجنجيجير كالو  العلماء

إن هذا البحث هناك النقائص، فلذك ينبغي للقارئ أن يكمل هذا جامعة اندونيسيا التربوية. 
 . البحث لكي يكون أحسن العرض عما قبله

 : املراجع
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 ص]Zم

 ملعلا لدابتو بوانتل سانلا اef قطني ةيلاصتإلا ةلآلا ^[ ةي@رعلا ةغللا  

 ةغللا yzغأ نم ةي@رعلا ةغللا .ملاعلا ^v ةفاقثلا ةضrf لماوع نم ^[ امنnو .مmفلاو

 yzعملا سردي يذلا صا]Iا ملعلا كانmف .اef سانلا ب��= ��لا ا�انعم ةدع ب|س}

 اي|يكرتو ظافلألل ايفرح اmللح�و ناعم نع ثحبي يذلا و� ھب داري .ةلالدلا ملع  و�و

 نم دصقلاو دارملا ھنأب yzعملا موmفم ^v رصتخا دقق .مالكلل ايقايسو تاملKلل

 بلقلاب الإ فرع� ال يفخ و�و ،ةلالدلا نم ھيضتقي امو مالكلا لمش� ام ل�و ،مالكلا

 ��ع لوصZJل yzعملا للحي نأ بجيف .ةين�ذلا ةروصلا ��ع كلذب لصح�و لقعلاو

 فشكل يوغللا ليلحتلا ^v ثحبي نا ثحبلا جئاتن اّما ،مالكلا ^v دصقيامو داريام

 ةيتوصلا تالالد ^v ليلحتلا اf¦م بلغألا ��ع تالا�¤ا ةع£رأ ^v كلاذ عقوو ، ي"اعملا

 ةعيبط نم دمتس= ��لا ةيتوصلا ةلالد ^v ليلحتلا.ةيم��ملاو ة�وحنلاو ةيفرصلاو

 ،تامنوفلا ^[و ةيتوصو ةيلالد فئاطو مالكلا ^v ر�اظملا تدأ دقو ،تاوصألا

 ةملKلا ةغيصب لصتي يذلا و� ةيفرصلا ةلالد ^v ليلحتلا امأ .»ªنلاو ،مينغتلاو

 ةملKلاو ظافلألا مدختس� يذلا و� ة�وحنلا ةلالدلا ^v ليلحتلاو .اrfازوأو اfي¬@و

 ةلالدلا ^v ليلحتلاو .ةقوطنملا وأ ة@وتكملا ةلم�Iا ^v ةيمالكلا روصلاوأ ةبكرملا

 لKش ��ع امf¦ع فشكت اrfأل اfلالدو ةملKلا نع ثيدZJل ةوطخ لوأ نوKت ةيم��ملا
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 تالالد »ªتع= ة�وحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا تالالدلا امأ ،مجاعملا ملع نم �²±اسأ

 .ةيفيظو

 ،ة�وحنلا ةلالدلا ،ةيفرصلا ةلالدلا ،ةيتوصلا ةلالدلا ،yzعملا : ةيساسألا تاملKلا

 ةيم��ملا ةلالدلا

  

 ةمدقم

 ^[ امنnو .مmفلاو ملعلا لدابتو بوانتل سانلا اef قطني ةيلاصتإلا ةلآلا ^[ ةغللا نإ كشال

 ةي@رعلا ةكلمملا .1 :مf¦م ,لودلا ^v رش¬ي ةي@رعلا ةغللا ّنأ مولعم .ملاعلا ^v ةفاقثلا ةضrf لماوع نم

 .9 ، ت�وKلا .8 ، قارعلا .7 ، ندرألا .6 ، ن«طسلف 5 ، ا�روس .4 ، نامع.3 ، نميلا .2 ، ةيدوعسلا

 .15 ، رئاز�Iا .14 ، رصم .13 ، نانبل.12 ، ةدحتملا ةي@رعلا تارامإلا .11 ، ن�رحبلا .10 ، رطق

 اينات�روم  22 اي»«جين.21 ، لاموصلا ، Ä^ ، 20ام .19 ، برغملا .18 ، نادوسلا .17 ، اي|يل .16 ، س"وت

(Ikhwan Nur Rois, 2019). ملاو نامزلا روطتب تروطت دق ةي@رعلا ةغللا كلذلوKكلذ ب|س£و نا 

 ةي¬يد تاموmفملاو تامولعملا لاصيإ ^v تالكشملا �Äإ تدأ سانلا نا�ذأ ^v ناعم ةدع فلتخا دق

 نم »«ثك ھيف دجو يذلا مالسإلا نيد ^v ةصاخو .كلاذ ھبشأ امو ةيعامتجإ وأ ةيسايس وأ تنا�

 ةغللا ^[ امÍfف ةمدختسملا ةغللاو .يوبنلا ثيدIJاو م�ركلا نآرقلا نم ردصت تالماعملاو ماKحألا

 لواحي نأ سانلا دبال كلذ نمف م�ركلا نآرقلا ةغل اrfأل ىرخألا تاغللا نم »Îكأ تازايتمإ اmل ةي@رعلا

v^ =فو نآرقلا ةءارقل ةليسو ةغللا هذ� ملعmغأ نم ةي@رعلا ةغللا و .ھمyz ةغللا v^ ةدع ب|س} ملاعلا 

  .ةلالدلا ملع  و�و yzعملا سردي يذلا صا]Iا ملعلا كانmف .اef سانلا ب��= ��لا ا�انعم

 ^v  "ّلوت"  لثمك ,ةي@رعلا ةغللا ^yz vعم امmفل ملع" نا بجن يذلا ملع و� ةلالدلا ملع

Õ َّلَوَتَي نَمَو( 65 : ةدئاملا ةروس ^Ä� vاع= هللا لاق  .م�ركلا نآرقلا
لوُسَرَو ََّ

َ
لاَو ُھ

َّ
ف اوُنَمآ َنيِذ

َ
 َبْزِح َّنِإ

Õ
َّ

لا ُمُ� ِ
ْ

غ
َ

 اضيا �Äاع= هللا لاقو .ن«نمؤملا و ھلوسر ةرصن و هللا ةعاطب مايقلا و� ّلوتي yzعم و )َنوُبِلا

v^ ق اَّنِإ( 44 :ھط ةروس
َ

أ ْد
ُ

لِإ َ^Ûِو
َ

أ اَنْي
َ

لا َّن
ْ

ذَع
َ

�َع َبا
َ

ك نَم ٰ�
َ

ذ
َّ

تَو َب
َ

 .Þßش ضرعأب ّلوت yzعم اّمإ )......َّلَو

 .ةيم��ملا ,ة�وحنلا ,ةيفرصلا ,ةيتوصلا :اmلف تالاجم ةع£رأ �Äإ ةلالدلا مولع تالاجم ةبس¬لاب امأ
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 ام نع مكل حرش� ةقرولا هذ� ^v فلؤملا و ةي@رعلا ةغللا ةساردلل اًدج ةمmم ةلالدلا مولع، كلذل

 .ةلالدلا مولعلاب قلعتي

 

 يرظنلا راطإلا

 ةلالدلا ملع} ف�رعتلا .أ

 اmملعتت ةرامأب Þßشلا ةنابإ تم�دحأ �yع� نالصأ ماللاو لادلا ةغل ةلالدلا فرع=

 Þßشلا ^v ةرامألا ليلدلاو "ق�رطلا ��ع انالف تللد" مmلوق لوألاف ،Þßشلا ^v بارطضا رخآلاو

 .)1979 ،نورا�( ةلالِدلاو ةلالَدلا ن«ب و�و

 ،ةلاحب å²ßلا نو� ^[" حالطصإلا ^v )ه 816-740( ي"احر�Iا ف�رشلا اmفرع دقو

 ،رديح( "لولدملا و� ي"اثلاو ،لادلا و� لوألا å²ßلاو ،رخآ Þßش} ملعلا ،ھب ملعلا نم مزلي

 ^v ن«عم نئا� و� ھيلع لولدملا نأو »Îكأ وأ ةدحاو ةمل� نوKي دق لادلا »«بعتلا نnو .)2005

 .)2001 ،)'و%$ا( ن«عم فقوم ^vو ن«عم لوق ^v لادلا »«بعتلا ھيلإ »«ش� ^æرا]Iا ملاعلا

 عرفلا كلذ وأ yzعملا سردي يذلا ملعلا وأ yzعملا ةسارد و� ةلالدلا ملع نأ فرع�

 بجاولا طورشلا سردي يذلا عرفلا كلذ وأ yzعملا ة�رظن لوانèي يذلا ةغللا ملع نم

 ةمدقم ^Ä^ vو]Iا لاق دق .)1998 ،رمع( yzعملا لمح ��ع ارداق نوKي �zح زمرلا ^v ا�رفاوت

 م�أ نم و�و ،تايناسللا وأ تا�وغللا وأ ةغللا ملع عورف نم دحأ و� ةلالدلا ملع نأ ھباتك

 ةفيظولا و� يذلا yzعملا ^v ثحبي ھنأل ما� وmف .دحاو نآ ^v اmعتمأو ا�دقعأو عورفلا هذ�

 .)2001 ،)'و%$ا( ةغللا ^v ةيس2ئرلا

 هركذمsemantike  ثنؤم ي"انوي لصأ نم قتشم ةلالدلا ملع Zêطصم نإ

semantikos ع� يأy�، شملا ي"اسللا عضو دقو ،)1996 ،ةيادلا( لديmل�رب رو Breal 

 ة�وغللا ظافلألل ^vرIJا yzعملا ليلحتب �yع� يذلا لاجملل semantics ةلالدلا ملع Zêطصم

 لب ،بسحف yzعملا نم ةيم��ملا بناوج ��ع ملعلا اذ� تامامت�ا رصتقت ال نكلو اmفصوو

  .)2004 ،^�ع( ةيدعاوقلا بناو�Iا اضيأ لمتش=

  yzعملا موmفم .ب
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 :)2005 ،رديح( ي=أي ام ��ع ةغللا ^yz vعملا موmفم  رصتخا دق

  ،ھنم دصقلاو مالكلا نم دارملا .1

 .ةلالد نم ھيضتقي امو مالكلا نومضم .2

 .ظح ھيف ھل ناسللا نأل ظفللا »«غ Þßش ھنأو ،لقعلا وأ بلقلاب فرع� يفخ yzعملا نأ .3

 فلتخا دقو .ظافلألا اïfازإب عضو ثيح نم ةلصاIJا ةين�ذلا ةروصلا و� حالطصإلا ^yz vعملا امأ

 ةيضقلا هذ� ^v ن«س2ئر ن«ب|س كان� نأ رش} لامك روتكدلا ىأر دقو اعساو افالتخا yzعملا وسراد

 :)2005 ،رديح(

 .ةيلصألا مðfوحب ندايم فالتخاو ن«سرادلا ةفرح فالتخا .1

 .اÍfناعم ��ع مmقافتإ مدعو مðfوحب ^v اmلامعتسا ��ع اوجرد ��لا تاZJطصملا ة»Îك .2

 س2ل ھنأ امك ،لقعلا وأ ن�ذلا ^v ائ2ش س2ل ھنأ ث»«ف دنع yzعملا موmفم كان� ،كلذ نم ةفاضإ

 صئاص]Iاو طابترالا نم ةعومجم ھنكلو ء�å²لل ةين�ذلا ةروصلاو ظفللا ن«ب ةلدابتم ةقالع

 لي|سلا الف .قايسلا انل ا�ددح�و ،ن«عم فقوم ^v اÍfلع فرعتن نأ عيطتس" ��لا ة�وغللا تاó«مملاو

  .)1998 ،ليلخ( ليلحتلا تاوطخو لحارم ^v »«سلاب الإ yzعملا �Äإ لوصولل

 قوطنملا دصقي امنإ .موmفملاو قوطنملا ام�و yzعملا نم ن«ساسأ ن«عون ن«ب س2بارق لوب قرف دق

 ةيفرصلا( ةيدعاوقلا �yعملا عومجم لمش� يذلا ^Äالذلا ا�اوتحم ةلم�Zل ^ôضولا yzعملا وأ

 ةدوجوملا( ةيجرا]Iا ةبس¬لا �Äإ اmعومجم »«ش� ��لاو اf¦مضتت ��لا ةيم��ملا ي"اعملاو ،)ة�وحنلاو

 اfبس¬ب ةطبترملا ةلم�Iا ةغيص ن«ب يديلقتلا ق�رفتلاب نورو� ركذ امك موmفملا امأ ،)ن�ذلا جراخ

 .)2004 ،^�ع( ةيجرا]Iا اfبس¬ب طبتريال يذلا ا�اوتحمو ةيجرا]Iا

  مf¦مف ،yzعملا ملع و� عøاش رخآ مسا ةلالدلا ملعل نأب ةغللا ءاملع ضع}   ركذ دق كلذل

 نأ ةغللا �²±راد ل� ��ع بجي يذلا yzعملا ةسارد و� قباسلا ^v ركذ  راتخم دمحأ روتكدلا

 .ةغللا ^v نافدا»úم ام� yzعملاو ةلالدلاف .yzعملا لمح ��ع ردقي �zح اùfعوتس�
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 ثحابملا

 ةغللا ^Ä^ vالدلا ليلحتلا عاونأ

 ^vرصلاو ي=وصلا لا�¤ا ^v عقو دقو ، يوغللا ليلحتلا �Äإ جاتحي ي"اعملا فشك نإ

 :ةلالدلا ملع �Äإ دوع= ��لا ةعيبط تالا�¤ا هذ� لKل نnو .���ûملاو يوحنلاو

 ةيتوصلا ةلالدلا .1

 توص ثدح اذnو ،تاوصألا ضع} ةعيبط نم ةدمتسم اrfأ ةيتوصلا ةلالدلاب داري

 اf¦م ل� ةلالد فالتخا �Äإ كلذ ىدأ رخآ ةمل� ^v رخآ توصب ةمل� ^v لالحإلا وأ لادبإلا

 ةيتوصلا ةلالدلا يدل مالكلا ^v ر�اظم كان� نأ ،ةفاضإلا@و .)2005 ،رديح( رخآلا نع

v^ ا رصعلاIJةيتوصو ةيلالد فئاظو يدؤت ��لا ثيد : 

 ي"اعم ن«ب ق�رفتلا ��ع ةرداق ةيتوص ةدحو اrfأ رش} لامك ركذ دق : تامنوفلا ).أ

 ءاملعلا مسق دقو .ددحم قايس ^v لعفلاب اقوطنم ايتوص امالك تس2لو تاملKلا

 ü� Segmentalيكرت تامينوف وأ ةئس2ئر تامنوف لوألا ،ن«عون �Äإ  تامنوفلا

Phoneme ع= ^[وyz ت ��لا ةيتوصلا تادحولابKة�وغل ةغبص طس}أ نم اءزج مو 

 ي"اثلاو ،ةدرفملا ةملKلا ^v ايساسأ اءزج نوKتو قايسلا نع اذوخأم yzعم تاذ

 سكع} ^[و  Suprasegmental Phonemeةي|يكرت »«غ تامينوف وأ ة�وناث تامينوف

 .)2007 ،ىفطصملا( ةملKلا بيكرت ^v اءزج نوKت ال ةيس2ئرلا

 طوبmلا وأ ضافخنالاو دوعصلا وأ عافترالا ��ع لدي ي=وصلا Zêطصملا و� : ميغنتلا ).ب

v^ ا ةجردI�mر v^ ي=وص رصنع و� قوطنملا مالكلا مينغ= نإ  .)2007 ،يمالس( مالكلا 

 ،�ûيعنلا( احيJ$ ا»«سفت ةلم�Iا »«سفت �Äإ يدf#  »«بك يونعم وأ ^Äالد رثأ وذ

 ةيماعلا ةغللا ^v ماmفتسالاو تابثإلا ��لاح ن«ب ق�رفتلل ةليسو م�أ و� امنnو .)2009

 ��ع نودمتع� مmف ةادأ نودب تJ$ دق مf#دل ةيماmفتسالا لم�Iا ضع} نأل ة�رصملا

 تاودألا دجوت �%صفلا ^v ةيماmفتسالا لم�Iا امأ ،قايسلاو ماقملا ةدعاسمب مينغتلا
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 دوصقملا حاضيإل مينغتلا ةدعاسم �Äإ جاتحتت ىرخألا ^v نكلو "ةزم�"و "ل�" ^[و

 . )2005 ،رديح(

 ��ع فقوتتو عطقم وأ  توص اef اقطني ��لا سفنلا ةدش وأ ةوق وأ ةجرد و� :  »ªنلا  ).ج

 نوKي ثيح  »ªنلا ��ع تادمتعملا تاغللا تيمس دقو ،ن«تئرلا نم ءاوmلا عافدنا

 »ªنلا »ªتعيف Stress Language ةي»ªنلا تاغللاب بيك»úلا ي"اعم ن«ب ق�رفتلل اساسأ

 .)1997 ،ليل�Iا( ةديدج ةلالدلا عضو ��ع ةردقلا وذ امنوف

  وحن لاثملا ،فقوملا اÍfضتقت ثيح اf¦م ل� لمعتس= ��لا تاوصألا نم تلعج رومألا كان�

ق" اولاق ام
ّ

خ" اولاق رخآلاو ،"َمَض
َ

ق( لوألا نكلو ل�ألا ��ع نالدي ن«ظفل نيذ� ،"َمَض
ّ

 )َمَض

خ( ي"اثلاو ،س}ايلا ل�ألا yzعمب
َ

 "َبَرَض"  وحن لاثملا اضيأ كان�و ،بطرلا ل�ألا yzعمب )َمَض

 »úتسم »«مضلاو لعفلا نم )َبَرََض( لوألاف ،"لوmجملل �yبم َبِرُض ،مولعملل �yبم و�و

 ال نكلو تمت دق ��لا برضلا ةيملع نم و� )َبِرُض َ( ي"اثلا امأ ، ")لعافلا( و�" هريدقت

 فالتخالا نوKي ة�وي¬بلاو ةيبارعإلاو ةكرIJا ^v بوانتلا نوKي امك ،اef ماق يذلا نم فرع�

 .ةملKلا ^v اf'اذ تاوصألا دوجو نم مغرلا ��ع امت دق اf¦م الكو ،yzعملا ^v »«يغتلاو

 ةيفرصلا ةلالدلا .2

 ةملKلا ةغيصب لصتي يذلا Morpheme ميفروملا و� �²±اسألا Zêطصملا ^v اrfإ

 ة�وحن وأ ةيفرص ةفيظو وأ yzعم لدت ة�وغل ةدحو رغصأ ھنأ ھف�رع= ^v قفتا دقو ،اfفيظوو

 نازوألا و� لوألا ،ن«عون ��ع ةمسقم ةلالدلا تاذ ةيفرصلا تادحولا .)1998 ،ليلخ(

 ةفصلاو ،لوعفملا مساو ،)لعافلا مسا( تاقتشملاو ،رداصملاو ،لاعفألا نازوأ� ةيفرصلا

 عونلا امأ ،»«غصتلاو »«سكتلا عمج نازوأو ،ةلآلا مساو ،ناKملاو نامزلا امساو ،ةùfشملا

 ^[و Infixes    لخاودلاو Suffixes قحاوللاو Prefixes قباوسلا ^[ و ،قصاوللا و� ي"اثلا

 ��مل� ^v كلذ نم لاثملاو ،ةلالدلا ^v كراش=و ي"اعم قيقحتل ةملKلا ةي¬ب ةقد ^v لخدت �zلا

 قداصو ،قدصلاب ماق نميف ةغلابملا ديفت قيدصف ةلالدلا افلتخم امrfأ " ٌقِداَصو ٌقْيِّدِص"

 .)2019 ،هزقاوق( قدصلاب ماق نم ��ع لدت
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 لوقلا yzعمب لوقي-لاق : لعفلا ^v لاثملاف ةملKلا عون  »«يغ= ثيح نم yzعملا »«غ= دقو

 و� ليس� لاس : لعافلا مسا ^v لاثملاو ،راf¦لا طسو مونلا yzعمب ليقي لاق امأ لعفلاو

 انادجو دجو :ردصملا ^v لاثملا ،لاؤسلا yzعمب لئاس و� لأس� لأس امأ ،ليسلا yzعمب لئاس

 بحأ yzعمب ادجو تدجو اضيأ كان�و ،بضغ yzعمب ةدجوم تدجو امأ Þßشلاب ملع yzعمب

 .)2011 ،ن«نسح( اديدش ابح

 ة�وحنلا ةلالدلا .3

 ةلم�Iا ^v ةيمالكلا روصلا وأ ،ظافلألا مادختسا نم ةلالدلا هذ� تلصح دق

 ن«مسق ةي@رعلا ةغللا ^v اrfإف ،�üيك»úلا وأ ^�يلحتلا ىوتسملا ��ع ةقوطنملا وأ ،ة@وتكملا

 لKش} بلاسألاو لم�Iا نم دفتس= ��لا ةماعلا ي"اعملا ^[و ةماع �Äوألاف .ةصاخو ةماع

  با@و ،لوعفملا با@و ،لعافلا بابك ة�وحنلا باوبألا ي"اعم ^[و ةصاخ ي"اثلاو ،ماع

 .)2005 ،رديح( كلذ ھبشأ امو لاIJا

 نم ةروص ��ع اmلوصحو ةفولأم ةق�رط ��ع ةملKلا بيكرت نم بسèكم yzعملا نإ

 تاملKلا ن«ب ط@رت ��لا تاقالعلا ثحبب وحنلا موقي ،كلذ نم اقالطنإ ،فيلأتلا ةصاخ

v^ اIفئاظو ناي@و ةدحاولا ةلم�mج نبإ قلطأ دقو .اyz عم ��ع ة�وحنلا ةلالدلاyz 

 بيكارت نم ققJ¤ا yzعملا دصقت �zلا ة�ونعملا ةلالدلا مسا ةي|يك»úلا ةلالدلا وأ بيك»úلا

 ��ع بيك»úلا ^v ةمل� ل� دمتع= نأل ھظافلأ عومج نم بيك»úلا ةلالد ي=أتو ،مالكلا

  .ھسفن بيك»úلا ^v ىرخألا ةفيظو

ك وحن لوmجملل ةي¬بم ^[و ةلم�Iا ^v لاثملا دجو امدنع
ُ

 لم�Iا هذmف ُسردلا بت

ك و� قيمعلا بيك»úلا امأ ^%طسلا بيك»úلا لثمتت
َ

 اءزج نأ قلطأ دقو ،سردلا دلولا بت

 نأ كلاذل ،ةيحطس ةي¬ب �Äإ ةقيمعلا ةي¬بلا لقنل ةيل�وحت دعاوق �Äإ جاتحي بيك»úلا نم

 رصنع ام�و ن�رصنع نم نوKتت ^[و ةيساسألا ةدعاقلا ��ع لمش= ةقيمعلا ةي¬بلا

 Grammatical    ة�وحنلا تاودألا ل� ��ع لمش= ��لا Ä^ Categorial Componentوقم

Apparatus م��ملاو Lexicon  ب موقت ام ل� ��ع لمش= ��لاKةيم��ملا تادحولا ل، 

ك" لوألا لاثملا ^v نوKي امك
َ

 ��ع الوأ م��ملا يوتحي نأ بجيف "سردلا دلولا بت

ك " ةيم��ملا تادحولا
َ

 ة�وحنلا تامولعملا ل� ��ع اضيأ يوتح�و "سردلا -دلولا -بت
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 "سرد" ،مسا "دلو"و ف�رعتلا ديفتل ةادأ نم "لا" ك تادحولا هذ� لوح ةيساسألا

 ام�و ن«لوقم �Äإ مسقني يذلا ةلم�Iا هذ� ^v تالوقملا رصنع كان�و ،لعف "بتك" ،مسا

 بكرمو لعف نم نوKتي يذلا ��عف بكرمو ،مسا "دلو"و "لا" حرش� يذلا �ûسا بكرم

 ةيحطسلا بيكا»úلا ديلوت ��ع ةردقلا ^[ هذ� نم تامولعملا ةجيèن نوKت كلاذل ،ûzسا

 ^Äالدلا »«سفتلا دعاوق ةليسوب ةقيمعلا ةي¬بلا نم yzعملا �Äإ لصوتلا ��ع ةردقلا و

 .)2011 ،ن«نسح(

 ةيم��ملا ةلالدلا .4

 مجاعملا ملع نم ايساسأو اض�رع اعاطق لKش=و ةغللا ل� ^v ةملKلا فشكت ��لا اrfإ

Lexicology، تع� كلذ لجأ نموª« عملا ةسارد نأ مجاعملا ءاملعyz ملا��û� لا وفmفد 

 تالالدلا امأ ،اfلالدو ةملKلا نع ثيدZJل ةوطخ لوأ نم ^[و ملعلا اذmل �20²ئرلا

 و� بلغألا ��ع ةملKلا سردت ��لاو ةيفيظو تالالد »ªتع= ة�وحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا

 yzعم ل� ثحب ��ع ةيم�Jملا ةلالدلا لمش= كلذ نم اقالطنإ .)2005 ،رديح( م��ملا

 لKش= ��لا ةيظفللا بلاوقلاو ،لاثملاو ،^Ûالطصإلا بيكا»úلا yzعم ل� و ةدرفملا ةملKلا

 .يزا�¤او يقيقIJا yzعملا ،ةيقايسلا ي"اعملاو ،ة�ونعم ةدحو

 ةلالث ةيس2ئر رصانع ��û� Lexical Meaningملا yzعملأ وأ ةيم��ملا ةلالدللاف

 : )2005 ،رديح(

 ^æرا]Iا ملاعلا ^v ةملKلا ھيلإ »«ش= ام ).أ

 نكلو ،ةملKلا هذ� مmف �Äإ مef لصت ��لاو عمت�¤ا دارفأ اmفرع� ��لا ةملKلا ھنإ داري

 ،مmضع} نا�ذأ ^v ةمùfم ةراتو عمت�¤ا دارفأ ل� نا�ذأ ^v ة1Jاو ةرات ةملKلا هذ�

 ك»úشملا ردقلا و�و Iêاملا ءاملاب ء^�ملا عساولا ىر�¤ا yzعمب رحبلا ةمل� و� لاثملا

  .ةملKلا هذmل عمت�¤ا دارفأ ن«ب ةلالدلا نم

 ناعم نم ن�ذلا ^v ھيعدتس= ام وأ ،تالالد نم ةملKلا ھنمضتت ام ).ب

 اوثرو امو مf'ا»ªخو دارفألا براجتل اب|س  رخآ �Äإ درف نم فلتخت ي"اعملا نوKت امنإ

 ،لسرملا لثمك ^æرا]Iا ةملKلا قايس} yzعملا رثأت دقو ،م�دادجأو مïfابآ نع

 ثيدح دنع داري لولدم ھنإ "موصلا" تاملKلا ضع} لولدم وحن ،نامزلاو ،ناKملاو
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 "ن«تداmشلا" ةملKلاو ،كلذك س2ل ملسم »«غ ثيدح دنع نكلو ناضمر موص ملسملا

v^ عملا نع ا�انعم فلتخي ةمكحم ةعاقyz ي يذلاèا ھلوانI[بيط v^ و�و د�2ملا 

 لاجم فالتخا اضيأ كان�و ،)هللا لوسر دمحم نأو ،هللا الإ ھلإ الأ دmشأ(

 .هاوس نود ھ@وب2س باتك yzعمب ةاحنلا دنع "باتكلا" ةملKلا ^v لثم صصختلا

 ي"اثلاو لوألا رصنعلا ن«ب قباطتلا تاجرد ).ج

 اذإف فدا»úلاو يظفللا ك»úشملا تالاح ^v ارايعم Zêصت ��لا قباطتلا ةجرد نإ

 كان� س2لف اÍfف اقباطتت مل اذnو ،كا»úشا وأ فدارت كان� نا� ،ةلالدلا ^v اتقباطت

 .كا»úشا وأ فدارت

 :���ûملا yzعملا »«سفت ^v ةددعتملا قرطلا كان�و 

 ،قيدصتلا yzعمب  ناميإلا :ةدحاو ةملKب كلذ نم »«سفتلا لاثمو ،فدارملاب »«سفتلا ).أ

 ،ىوmلا ،ھلولا yzعمب بIJا :لثم ةمل� نم »Îكأب »«سفتلاو ،ةمعنلا yzعمب ةفا»úلاو

   .دادولا

 لاثملاف ،ھضيقنوأ ھفالخوأ yzعملا دض ��ع كلذ �yع3و،ةفلا]¤ا وأ ةرياغملاب »«سفتلا ).ب

 .كلذ ھبشأ امو ،ركنملا دض :فورعملاو ،لقثلا دض :ةف]Iا  و�

 ةيحاتفملا ةملKلا مدختس= ابلاغ كان�و ،ف�رعتلاب وأ ةلم�Iا وأ ةرابعلاب »«سفتلا  ).ج

 ،ھت2ضق يأ "ھقح انالف ت�زج" وحن "ام ،اذإ ،يذلا ،و� ،�yع� ،يأ" ّن�و ةي»«سفت

 .يدنmلا زو�Iاو� "ليجرانلا"و

 �Äإ بيكا»úلاو تاملKلا ضعبل يزا�¤ا yzعملا �Äإ ب�ذي يذلا و�و ، زا�¤اب »«سفتلا ).د

 زا�¤ا ^vو ضرألا نم ضفخنملا yzعمب "طئاغلا" كلذ لاثم ،يقيقIJا yzعملا ركذ راوج

أ : �Äاع= هللا لاق ،ز»ªتلا نع ةيانك yzعمب ھنم ءاجو ،"طئاغلا �Äإ ب�ذ"
َ

أ َءاَجْو
َ

كْنِم ٌدَح
ُ

 ْم

غلا َنِم
َ
 .ازاجم ھسفن زا»ªلا yzعمب طئاغلاو )43 :ءاس¬لا( ِطِئآ

 ،ةي@رعلا ^v قيقدلا لباقملا وأ حيضوتلا دجوي مل نإ ةي|نجأ ةغل ^v ا�»«ظنب »«سفتلا  ).ه

 ھج : نم اfيسراف ركذت دقو ة@رعم قونجنملا� ةرا�I6ا اef ىمرت ةلآ "قينجنملا" وحن

 .ي"دوجأ ام انأ يأ كين
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 ھيف بتك يذلا و� يوغللا قايسلا لوألا: ن«مسق �Äإ مسقنا دقو،^7ايسلا »«سفلا ).و

 ^v ھقفلاو ملعلا yzعمب ءاج "مكIJا" ظفللا لاثمك ^7ايسلا هانعم ركذي مث ظفللا

تاَءَو" �Äاع= ھلوق قايس
َ

كIJُا ُهاَن2ْ
ْ

 و� ي"اثلا لمأ،اmقفو املع يأ )12 :م�رم( "ا8يِ|َص َم

 نوKت ثيح ة�وغل »«غ ثادحأ نم yzعملاب قلعتي ام �yع� يذلا ^æرا]Iا قايسلا

 أش" يذلا عمت�¤او ھت9ي@و ھجاتنإ فورظ وأ ^æرا]Iا يظفللا طيحم نع تامولعملا

 برضلا yzعمب "قفغلا" yzعم حرش ^v ناسللا بحاص ركذ امك كلذ نم لاثملاو ھيف

 .ةردلاو طوسلاب

 لثم ةي|بس ةلع} ھيف السوتم ھللع� وأ yzعملا ب|س بتكي يذلا و� ،�üبسلا »«سفتلا ).ز

 ةيمس= م��ملا بحاص للع "ديسلا" ظفل ^v كلاذ وحن "ماللاو ،ملوأ ،امنإ وأ ،نأل"

 ابارعإ �ûس "بارعإلا" ظفل ^v رخآلاو ،هداوس �Äإ نوئ�Zي سانلا نأل مسالا كلاذ

 .ھحاضيnو ھن2بتل

 ةروص ظفللاب نرقت ��لا ةثيدIJا مجاعملا عادتبا نم و� امنإ ،ةروصلاب »«سفتلا  ).ح

 ^v اصقن ألمتو ظفلل ^æرا]Iا ملاعلا روصلا هذ� لثمتو ،هانعم 1êوت ��لا ةيحيضوت

 ^v ةيحيضوتلا روصلا ءاملعلا مدختسا دقو،ةملKلا ةلالد حوضو ^v د�زتو ،yzعملا

 .كلذ »«غو ة�ركسعلاو ،ةيعانصلاو ةيبطلا مجاعملا� ةصصختملا ةيملعلا مجاعملا

 

 ةيصوتلاو حات?تسالا

 ةغللا ^v �20²ئرلا فدmلا نم ھنأل ليلحتلا �Äإ جاتحي yzعملا نأ ثحابملا هذ� نم جت¬تس"

 ,ة�وحنلا ,ةيفرصلا ,ةيتوصلا :اmلف ةع£رأ ةلالدلا مولع تالاجم ^v ليلحتلا عقو دقف ،ةي@رعلا

 لوح ن«يلاتلا باتكلل اًعجرمو تالالدلا لوح ملعتلل اًردصم ةقرولا هذ� نوKت نأ لمأن .ةيم��ملا

 .ةلالدلا ملع نع ثحبم
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 مستخلص البحث

تعّد دراسة اللهجات من أحدث االتجاهات، في البحوث اللغوية، حيث              

أصبحت عنصر مهّما من بين الدراسات الحديثة، وأولت الجامعة لهذه األخيرة أهمية  

انشاء فروع  لدراستها، والتي ارتبطت بالعبية الفصحى السامية، كبيرة من خالل 

فاللغة تكتسب قيمتها من الثقافات التي تعّبر عنها والحضارات التي تنهل منها، فهي 

سمة انسانية بامتياز، تخضع لجهاز عصرنا وقوانينه املعرفية، وهي بذلك تواجه 

سائدة ومتعّددة في مختلف  العديد من التحديات من بينها اللهجات، التي أصبحت

املناطق من دول العالم التي تساير اللغة العربية الفصحى، في جميع املجاالت نذكر  

مت 
ّ
ما توسعت وانتشرت اللغة في العالم وتكل

ّ
منها: الخطابات الرسمية والعلمية، وكل

نظر  بها الشعوب، ساد ما يسّمى بالتنّوع اللهجي، وهي من مظاهر التجديد واالرتقاء في 

 العلماء املؤّيدين، وهي تعتبر فرعا مهّما من فروع اللغة التي تّميز كل قوم عن غيره.

إذا نحن في ورقتنا البحثية هذه حاولنا الحديث عن أهم األهداف التي تسعى            

إليها اللهجة، من خالل التنّوع الذي شهدته وأثر بدوره في اللغة الفصحى، فقد أخذنا 

ثال اللهجة التواتية الجزائرية لتبيان العالقة واألثر املنجلي عنها ، من  على سبيل امل

هذا يمكننا طرح التساؤالت : ما املقصود باللهجة؟ وفيما تجلت عالقتها باللغة 

 الفصحى؟ وكيف تمظهر ذلك في النموذج املذكور؟.
 

اللهجة  -5 التنوع اللهجي،-4 البحوث اللغوية،-3 اللغة العربية الفصحى،-2اللهجات، -1

 التواتية الجزائرية.
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 املقدمة

تباينت العالقة بين اللهجات العامية واللغة العربية األم، منذ العصر الجاهلي، 

والذي تعّددت فيه هذا األخير، اللهجات أو اللكنات من قبيلة ألخرى، وتمّيزت وانفردت من  

راجع ألسباب وليدة لظروف مختلفة، منها الجغرافية ومنها االقتصادية،  بقعة ألخرى، وهذا 

واالجتماعية، وما إلى ذلك من ظروف أخرى، فالبيئة لعبت دورا أساسيا في اختالف النطق  

واألصوات والعامل التجاري هو اآلخر ساعد في ذلك من خالل التبادل التجاري، وتعامل 

ة، مّما أّدى إلى االمتزاج وظهور بما يسّمى بالتنّوع اللهجي، األفراد فيما بينهم بلهجاتهم الخاصّ 

واملالحظ في بعض املناطق أو الدول العربية من خالل لهجاتها، واقترابها اقترابا شديدا من 

 اللغة العربية الفصحى، من حيث التركيب واملعنى الداللي وحّتى الحروف.

ّمق فيها، لتعّم الفائدة ونحن سنتبّين  مّما أّدى بالضرورة إلى دراستها والبحث والتع 

ذلك من خالل ورقتنا البحثية هذه، فقد كان هناك دراسات سابقة لهذا املوضوع ومنها 

دراسة "إبراهيم أنيس" من خالل كتابه } في اللهجات العربية{ وغيره من الكتب التي بحثت  

التحليلي، ملختلف   في اللهجات في مختلف الدول العربية، وقد اعتمدنا املنهج الوصفي 

 املفردات املتشابهة واملترابطة في معناها ومبناها. 
 

 :عرض النتائج واملناقشة 

I. :بين العامية والفصحى 

تعّددت اللهجات وذلك نظرا لتمّسك املنطقة الواحدة بلهجتها، بالرغم من توحيد 

تستطع القضاء عليها لهذه  العقيدة والدين في تلك املناطق إال أن اللغة العربية بوحدتها لم 

 األسباب. 

لم تستطع اللغة العربية الفصحى، القضاء على اللهجات حّتى بعد نزول القرآن مع   

أّنه جمعهم على دين واحد، وقبلة واحدة وإله واحد، إذ أّن توحيد اللهجات في الساعة عام  
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رغم من تقريب  واحد، ليس باألمر اليسير هذا ألنه قوم كّل لهجة متمسكون بها، على ال

 . .(06م، ص 2006؛ هللا، Espace_réservé1)  ريم للفصحى، ولهجاتها أّيما تقريبالقرآن الك

وعند النظر في تاريخ العربية نجد أّن هناك لغة أدبية متمثلة في نصوص األدب   

بلغت أوّج مجدها وعظمتها في النّص القرآني الحكيم، الجاهلي، وبخاّصة الشعر وهذه اللغة 

كما أن هناك في الوقت نفسه لهجات متباينة للقبائل العربية على اختالفها، وقد أطلق  

علماء العربية اسم ) اللغات( على ما يفهمه املحدثون باسم ) اللهجات( حيث تعني ) اللهجة(  

ما، وقد غلبت النظرة الدونية على علماء  مجموعة من الخصائص اللغوية املشتركة في بيئة 

اللغة املتعّصبين للفصحى عند اشارتهم لهذه اللهجات، ألنهم رأوا في هذه اللهجات  

، 2006)هللا، أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات،  انحطاطا، عن اللغة الفصحى 

 .( 06ص 

لهجة أدى إلى تعصب بين العلماء اللغة العربية الفصحى هذا التباين بين اللغة وال 

ألنهم يعتبرون اللهجة أقل نفعا وقيمة من اللغة العربية األم، الفصيحة في كالمها والبليغة  

 في قولها ودالالتها ومعانيها.

II. العالقة بين اللهجة العامية والفصحى  : 

جدال واسعا بين الباحثين لم يحسم أثار الحديث عن رابطة العالقة بين اللغة واللهجة 

 فيه بعد ، ذلك ألنها قضية شائكة ال يمكن فصلها عن اإلنسان و ثقافته و كينونته . 

لقد حدث التمييز بين اللغة األصلية )العربية الفصحى ( و ما يتفرع عنها ) اللهجة ( ،  

هما تتضح في النقاط  فاألولى سميت بالتنوع الرفيع أما األخرى بالتنوع الوضيع والعالقة بين 

 التالية : 

 اللغة العربية الفصحى أصل ،أما اللغة العامية فرع عنها . -1

يمكن أن تتحول الفصحى إلى لهجة أو عدة لهجات بفعل ظروف معينة ، لكن ال يمكن -2

 للهجة أن تتطور متحولة إلى لغة . 
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املعامالت  الفصحى هي لغة الخطاب الرسمي ، بينما تمثل العامية لغة السوق و -3

 اليومية. 

 اللغة الفصحى هي لغة التعليم ،أما العامية فال ُتدرس في املؤسسات التعليمية .  -4

 األدب الرسمي هو أدب الفصحى ، أما أدب اللهجة فيعد أدبا شعبيا .  -5

تعتمد اللغة الفصحى غالبا على الجمل الطويلة نسبيا ،أما اللهجة تستعمل بشكل  -6

 القصيرة. كثير الجمل 

  يعنى في اللغة الفصحى بالتركيب ، فيما تتميز تراكيب اللهجات بالسهولة و البساطة-7

 . .(394، ص 02م،ع 2021)رابح، 

من خالل هذه النقاط تبين لنا أن عالقة اللغة باللهجة هي عالقة بين العام و  

الخطابات الرسمية غير اللهجة التي تستعمل في األحاديث الخاص ، فاللغة تستخدم في 

 اليومية و بطرق مختلفة . 

و جاءت اللهجات كما قيدتها كتب التراث اللغوي في تسميات عّدة ومن ذلك 

 الكشكشة و الكسكسة   

و االستنطاء و نحو ذلك مما ذكره ابن فارس تحت عنوان باب اللغات املذمومة و  

م، ص 1993)هالل،  ن معرفة الرديء و املذموم من اللغاتذكره السيوطي تحت عنوا 

162 ). 

و عليه فاللغة أعم من اللهجة و العالقة بينهما هي العالقة بين العام و الخاص ،  

فاللغة عادة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها و جميع هذه اللهجات تشترك في  

ت اللغوية  والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من  مجموعة من الصفا 

 اللغات . 
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اللهجة تتولد من اللغة و تتفرع منها ، و إذا ما تهيأت األسباب للهجة أن تنمو و    

تكتمل و تفي بحاجات املجتمع الذي تعيش فيه  فإن العوامل اللغوية تحتم على الباحثين  

   .(57م، ص 1996)كريم،  اللهجة إطالق اسم اللغة على تلك 

فاللغة تشبه تلك الشجرة التي تتدلى فروعها إلى األسفل فتالمس التربة و ترسل في 

األرض جذورا تصبح أشجارا فتية فيما بعدها و قد تموت الشجرة األم و لكن من فروعها  

ي الذي يطرأ  تنشأ أشجار جديدة . و إذا قلنا أن اللغة تموت 
ّ
فإنما نقصد باملوت التغيير الكل

على املجتمع ، و التبدل الجذري في الحياة و في الظروف املحيطة بالحياة إلى حد نستطيع  

 .( 50م، ص 1981)فريحة،   فيه القول أن لغة اليوم مغايرة للغة أمس

جهة واللهجة من جهة أخرى، فقد وصفها لقد اختلفت اآلراء حول قضية اللغة من  

البعض باالنحطاط أي أن مستواها التركيبي ال يتوافق وقواعد اللغة العربية الفصحى، وأن 

هذه األخيرة ليس لها ضوابط تقوم وفقها، أي أننا نجد في املوطن الواحد عدة لهجات  

 . تختلف في اصواتها وتركيبها ودالالتها فمثال نذكر اللهجة البربرية 
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 : تتميّز اللهجة البربرية بالمصطلحات التالية
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 و.( -م، ص ج2007)سعدي،  

 تتميز اللهجات باختالف األصوات من منطقة ألخرى، من حيث مخارج الحروف. 

 

III.  اللهجات ومميزاتها الصوتية : 
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 اللغوية. اختالف في مخرج بعض األصوات  -

 اختالف في وضع أعضاء النطق مع بعض األصوات.  -

 اختالف في مقياس بعض أصوات اللين.  -

 تباين في النغمة املوسيقية للكالم.  -

 اختالف في قوانين التفاعل بين األصوات املتجاورة، حين يتأثر بعضها ببعض -

 .( 17م، ص2003)أنيس، 

األخيرة عالقة وطيدة بالعربية الفصحى من حيث بعض الحروف والكلمات، كان لهذه 

 واملعاني املختلفة نذكر على سبيل املثال: اللهجة البربرية وعالقتها بالعربية الفصحى. 

IV.  :وافقها مع اللغات العروبية  البربرية وت

بعض املصطلحات لبعض الحاجيات في حياة الفرد التي تتوافق مع مصطلحات في  

 ف بقاع البلدان العربية. مختل

غروم: الخبز، في اليمن: الغرم، نوع من الخبز. 
َ
 أ

ييس: الحصان، بالكنعانية الفينيقية : سس، باآلرامية: سسيو
َ
)سعدي، معجم الجذور  أ

 م، ص و( 2007العربية للكلمات األمازيغية البربرية، 

 من حيث الترتيب، واختالف طفيف في املعنى. نالحظ اختالف بعض الحروف فقط 

V. نشأة اللهجات : 

أشار مؤرخوا العرب وصرفيوهم إلى اللهجات العربية اشارات عابرة ولكنهم لم يحاولوا  

اإلجابة عن السؤال، كيف نشأت؟ فقد تكلم الكسائي تلميذ الخليل عن لحن العامة وتكلم 

ن أشار اشارات دقيقة إلى لهجات  غيره عن لغات فاسدة عن الرطانة والعجمة ومنهم م

وقرنوها بأسماء تميزها، كشكشة أسد، وعنعنة تميم، وطمطمانية حمير، وعجعجة  

 قضاعة، وفحفحة هذيل، وغيرها.....، ولكن أحدا من القدماء لم يدرسها. 
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وعلى دارس اللهجات العربية القديمة أن يبدأ باالختالفات في القراءات املتبعة في   

وبجمع النتف الباقية في ثنايا كتب األدب وبجمع املالحظات املعجمية، ومتى  قراءة القرآن،

تم جمعها يتبّين له أن الفروقات بين هذه اللهجات ليست يسيرة، بل تتناول نواحي لغوية  

 .( 85م، ص 1989)فرحة،   الصوتي والصرفي والنحوي واملعجميعديدة على الصعيد 

( يعني العربية العدنانية التي نزل بها القرآن الكريم،  Arabeمثال مصطلح عربية )  

( الذي يعني اللغات العربية القديمة التي تسّمى خطأ Arabic ; Arabique) ومصطلح عروبية

باللغات السامية والتي تفرعت عن اللغة العربية األم قبل آالف السنين، كالبابلية واآلشورية  

واألكدية والكنعانية الفينيقية، واآلرامية والحميرية والسبئية، والثمودية واللحيانية  

واملعينية واملصرية القديمة، والبربرية وغيرها، ولم تبق حية من هذه اللغات العروبية سوى  

لكلمات األمازيغية  )سعدي، معجم الجذور العربية ل برية في شكلها الشفوي غير املكتوب البر 

 م، ص ب( 2007البربرية، 

مما يعني أن مختلف اللغات أو اللهجات إن صح القول هي مصطلحات عربية   

أصيلة، ضاربة جذورها عمق التاريخ، فقد تفردت الشعوب بلهجاتها قصد التميز وابراز  

 الحضارات املختلفة من بقاع العالم.  

اللهجات القديمة تعيش على األلسنة حتى اليوم مع ومع ذلك فقد ظلت آثار هذه  

وجود اللغة الفصحى، وظل ما بين الفصحى واللهجات من مد وجزر بدافع عوامل التوحيد  

أحيانا، وبدافع عوامل التفرق أحيانا أخرى، حتى قبل أن الكثير من الظواهر اللهجية  

)هللا، أصوات اللغة   للهجات القديمةلواقع إال امتداد املعاصرة في العربية ليست في ا

 .( 07-06م، ص 2006العربية بين الفصحى واللهجات، 

سنحاول في هذه الفقرة تبيان مفهوم وأهمية اللهجة في حياة الشعوب بعامة، حياة الفرد  

 بخاصة. 
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 : مفهوم اللهجة  -1

تنتمي إلى بيئة خاّصة، ويشترك في هذه الصفاة  اللهجة هي مجموعة من الصفاة اللغوية، 

جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضّم عدة لهجات،  

لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تسير  

حديث، فهما بتوقف   اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من

م، ص 2003)أنيس، في اللهجات العربية،  على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات

15) 

لكل منطقة لهجتها الخاصة التي تنفرد بها، ولها حروفها وأصواتها اللغوية التي تتميز بها،  

ما، والتي يصعب على أي فرد خارج تلك املنطقة  عن غيرها من املناطق املتواجدة في موطن 

 الحديث بها. 

التي قد تشتمل على عدة لهجات أو   (Language)جزء من اللغة  ( Dialect)اللهجة ف 

تتفرع إلى عدة لهجات، لذلك العالقة بينهم هي بمنزلة العالقة بين العام ) اللغة = والخاص=  

هر اللغوية التي تميزها عن غيرها وهي  اللهجة( وتحتوي اللهجة على مجموعة من الظوا

 ظواهر تتصل بـ: 

طريقة نطق األصوات املفردة وتأليفها في كلمات، والنبر ، والتنغيم، واإلبدال   -

 الصوتي وغير ذلك من الظواهر الصوتية. 

التركيب النحوي للجملة وما تتميز به اللهجة عن غيرها من اللهجات في الحذف،  -

ادة واالتساع، واستخدام بعض األساليب النحوية دون  والتقديم والتأخير، والزي

غيرها حين التواصل اللغوي بين األفراد وغير ذلك من الجوانب التركيبية 

 واألسلوبية. 

داللة األلفاظ وما يتصل بها من االتساع في معنى بعض الكلمات أو تضييقه،   -

أو نفيه، واملفردات التي والوسائل الداللية التي يلجأ إليها ابن اللهجة، لتأكيد املعنى 
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تتفرد بها اللهجة عن غيرها من اللهجات التي تفرعت من اللغة نفسها، واأللفاظ التي 

)ابراهيم،  دخلت اللهجة من اللغات التي تنتمي إليها وغير ذلك من الظواهر الداللية

 د(-م، ص ج2005

لهجة ألخرى، من حيث الصوت والنبر ومخارج الحروف فقد اختلفت تراكيب الجمل من 

وعدد ها وداللتها التي تقصد بها، وهذا مالم نلحظه عند العلماء األقدمين، فقد كان 

 جميعهم يتحدث اللغة األم الفصيحة. 

حيث كان القدماء من علماء العربية يعّبرون عما نسّميه اآلن باللهجة بكلمة اللغة، حينا  

، ويالحظ ذلك جليا في املعاجم العربية القديمة وفي بعض الروايات  وباللحن حينا آخر

م األدبية، فيقولون مثال: الصقر بالصاد من الطيور الجارحة، وب
ّ

الزاي لغة ) بضّم الال

 .( 15م، ص 2003)أنيس، في اللهجات العربية،  وكسرها( 

عند القدماء من العلماء العرب باملفهوم الذي  ولم يكن مصطلح اللهجة معروفا  

نعرفه اآلن، وهو أّنها جزء من اللغة، وإّنما كانوا يستخدمون كلمة اللغة للداللة على لهجات  

القبائل العربية املختلفة، فيقولون لغة قريش، أي لهجة قريش ولغة تميم أي لهجة تميم  

ا، وكان القدماء يستعملون في عناوين  ...وغير ذلك من لغات القبائل العربية، أي لهجاته

مؤلفاتهم مصطلح لغات لإلشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم من لهجات القبائل العربية،  

)ابراهيم، اللهجات العربية دراسة وصفية   ك كتاب لغات القرآن لهشام الكلبيومن ذل

 د(-جم، ص 2005تحليلية في املمنوع من الصرف، 

ال يمكننا الجزم أن فيما إذا كانت اللهجات العربية هي التي سبقت اللغة الفصحى في  

الجاهلية، أو أن الفصحى هي التي سبقت وجود اللهجات، وأن األخيرة تفرعت عنها في وقت 

متأخر، فإن غموض املعلومات ونقص األدلة فيما يتعلق بنشأة اللغات عموما، واللغة  

صا، سيؤدي إلى كثير من الفروض والحدس واصطراع اآلراء دون الوصول من  العربية خصو 

 ذلك إلى نتائج مقنعة. 



 ...  بين العامي والفصيحتعدد اللهجات 

I(1), (2021), 1163 - 1183 

1174 

لكن الذي ينبغي معرفته أن اللغة العربية في عصورها املعروفة اختلفت ألسنة   

العرب في نطق لهجاتها تبعا الختالف القبائل، وظروفها االجتماعية وأن هذا االختالف قد 

ت وبنيتها والجمل واإلعراب، كما شمل أيضا معاني الكلمات فهما  شمل أصوات الكلما

 وداللة.

كما ينبغي معرفة أنه كان لدواعي الصلة بين العرب اجتماعيا وتجاريا ودينيا أثر في   

استخدام لغة عامة واحدة يفهمها الجميع، وقد تكونت وشاعت بفعل العرف الذي فرضته  

 ، ولم يأت نتيجة اصطالح ومواضعة. الصالت االجتماعية والنفع واالنتقال

أن يعلم ملاذا وجد ذلك ومتى فقد وجد بين العرب فصحى ولهجات، وليس من املفيد  

 .( 39)عيد، دت، ص  وجد؟

 كيف تتكون اللهجات؟:  -2

 لتكّون اللهجة مميزات نبرزها في اآلتي:  

فكلما انقسمت او انعزلت الشعوب ببيئاتها اإلنعزال بين بيئات الشعب الواحد:  -أ

 ازداد تنوع اللهجات واختالفها من فرد آلخر.

م، ص  2003)أنيس، في اللهجات العربية،  الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات  -ب

: مما يعني أن الصراع بين األفراد حول لهجة ما حتما سيؤدي إلى النفور أو  .(20

جرة، وبالتالي اضافة لهجة أخرى تضفي به للتنوع اللغوي، ومن جهة أخرى سبب اله

 الغزو، الذي يضطر الفرد إلى التكلم بلهجة املستعمر واكتسابها بطرقة غير مباشرة. 

 :  أسباب وجود اللهجات -3

رافية  -أ : فإذا كان أصحاب اللغة الواحدة يعيشون في بيئة جغرافية   أسباب جغ

واسعة ، تختلف الطبيعة فيها من مكان ملكان كأن توجد جبال أو وديان تفصل  

بقعة عن أخرى بحيث ينشأ عن ذلك انعزال مجموعة من الناس عن مجموعة ، 

فس  فإن ذلك يؤدي مع الزمن إلى وجود لهجة تختلف عن لهجة ثانية تنتمي إلى ن
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اللغة ، و الذين يعيشون في بيئة زراعية مستقرة يتكلمون لهجة غير التي يتكلمها  

 .( 37م، ص 1996)الراجحي،  الذين يعيشون في بيئة صحراوية بادية 

: إن املجتمع الواحد يتفرع إلى طبقات كما قال الدكتور عبد   أسباب اجتماعية   -ب

الغفار حامد هالل:" و املجتمع الواحد قد يوجه فيه الطبقات األرستقراطية و  

الدنيا أو الطبقات الصناعية و الزراعية و التجارية و غيرها من أرباب املهن املختلفة  

 . معات و تختلف  ر تتفرع لغات املجت، وبقدر ما يوجد من تلك املظاه

فالعوامل االجتماعية لها دور أساس ي في نشأة اللهجات ، ألن املجتمع طبقات طبقة 

غنية و متوسطة و فقيرة ، فالطبقة الغنية تتنمق في كالمها و تنتقي ألفاظها ألنها تمثل أرقى  

الطبقات وبالتالي تحاول أن تبدو في أحسن الصور على جميع املستويات على خالف 

 ين املتوسطة و الفقيرة اللتين تمتازان بالعفوية و البساطة لبساطة حياتهما . الطبقت 

لقد قال عبد الواحد وافي :" تتأثر اللغة في تطورها و ارتقائها بعوامل كثيرة يرجع    

أهمها إلى أربع طوائف ...وثالثتهما عوامل اجتماعية و نفسية وجغرافية ، كحضارة األمة و  

اليدها و عقائدها و ثقافتها و اتجاهاتها الفكرية و مناحي وجدانها و  نظمها و عاداتها و تق

 .( 67م، ص 2011)مادن،  فية ... و ما إلى ذلك نزوعها و بيئتها الجغرا

وقال في هذا الصدد يقول عبده الراجحي :" إن املجتمع اإلنساني بطبقاته املختلفة  

اللهجات ، فالطبقة األرستقراطية مثال تتخذ لهجة غير لهجة الطبقة الوسطى  يؤثر في وجود 

أو الطبقة الدنيا من املجتمع إذ تتهيأ لهجات تجارية و أخرى صناعية و ثالثة زراعية و  

 هكذا" .

فاملجتمع اإلنساني بطبقاته املختلفة يؤدي إلى االختالف اللهجي ، باعتبار أن كل  

معها وعليه فانتشار اللغة الواحدة في بيئات منعزلة يكّون لهجات  طبقة تتخذ لهجة تتماش ى 

ال تلبث أن تستقل و تتميز بخصائص ، وآخر ما استشهد به مصطفى صادق الرافعي الذي  

  معت؛ فإن اللغة كما أسلفنا بنت املجقال : "األصل في تشُعب اللغات تشُعب الجماعات 

 .( 68م، ص 2011لعربية القديمة، )مادن، اللهجات ا 
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: لقد أثبتت الدراسات أن اللغة و إن كانت واحدة ال يتكلمها  أسباب فردية -ج

 شخصان بنفس الطريقة ،  

واختالف األفراد في النطق يؤدي مع مرور الزمن إلى نشأة اللهجات . وقد قال فندريس في  

األفراد الذين يتكلمونها ، و من املسلم به أنه ال  اللغة :" كانت واحدة فهي متعددة بتعدد 

 ". كلم شخصان بصورة واحدة ال تفترق يت

قال الدكتور عبده الراجحي :"و اختالف األفراد في النطق يؤدي مع مرور الزمن إلى  

 تطوير أو إلى نشأة لهجات أخرى ...". 

قد ضرب عبده الراجحي مثاال بّين من خالله أن أخطاء األطفال في املستقبل تصير  

عادات لهجية و ذلك في قوله :" ويمكن أن يلتحق بهذا أيضا ما يسمى بخطأ األطفال و  

القياس الخاطئ ، فنحن نالحظ مثال أن بعض األطفال يقول أحمرة و أخضرة في مؤنث  

ألطفال في معزل عمن يقّوم لهم ألسنتهم كأن يكون  أحمر و أخضر ، فإذا عاش هؤالء ا

آباؤهم مشغولين في الغزو أو في طلب الرزق ، أصبحت هذه األخطاء بعد فترة من الزمن  

 .( 78م، ص 2011)مادن، اللهجات العربية القديمة،  عادات لهجية ..."

الزمن لهجة من اللهجات ، و أكدت دراسات  فما لم يصحح في وقته ، صار مع مرور 

عديدة ذلك كما قال عبده الراجحي :" ومن األسباب املعروفة في تطور اللغات ما يقرره  

اللغويون من نشأة أخطاء لغوية تظل دون تصحيح لظروف معينة ، إلى أن تصبح مستوى  

 .(109م، ص 1972للغة في الكتب العربية، )الراجحي، فقه ا   لغويا مقررا بعد ذلك ..."

: تتأثر اللغات بعضها   احتكاك اللغات و اختالطها نتيجة غزو أو هجرة أو تجاوز   -د

ببعض وألبرز مثال على ذلك لغتنا العربية قديما حيث حدد اللغويون الفصاحة فوضعوا  

لذلك مقاييس من بينها عدم  مخالطة املتكلم العربي لبيان أعجمي ، و حتى حديثنا و مثال  

فاللغة   ذلك اختالط العربية باللهجات األمازيغية و ذلك ألن اللغة كما قال شريف قصار :"

 كالكائن الحي في تفاعل  مستمر مع البيئة التي تحيط به ..." 
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 كان نتيجة الفتوحات اإلسالمية  كما ال ننس ى أن نشأة العامية في املغرب العربي مثال

ت اللغة العربية مع قدوم اإلسالم ، و أدى  
ّ
إذ كانت اللهجات األمازيغية اللغة الوحيدة ، وحل

واملسماة بالعامية . و قد وصفها ابن خلدون قائال :"و هذه ، عامةهذا إلى نشأة لغة تناسب ال

مملكة ممتزجة من امللكة األولى التي كانت للعرب ومن امللكة الثانية للعجم ، فعلى مقدار ما 

)مادن، بين الفصحى   يسمعونه من العجمية ويربون عليه يبعدون عن امللكة األولى "

 م( 2004والعامية ، 

VI.  التطبيق على اللهجة التواتية الجزائرية:  

فيما يلي سنوضح هذه العالقة بالتطبيق على نموذج اللهجة التواتية الجزائرية ألنها 

 أقرب إلى الفصحى من العامية، من خالل األمثال والحكم الشعبية. 

م توات والية أدرار حاليا،  حيث ظهرت اللهجة التواتية في جنوب الجزائر، وبالضبط بإقلي

وتميزت هذه اللهجة بكلماتها القريبة إلى الفصحى، سواء في التركيب أو الداللة أو حتى في  

املعنى وسنتبّين ذلك من خالل كتاب اللهجة التواتية الجزائرية والذي اخترنا منه فصل  

 ة القديمة. األمثال والحكم، واملرتبة وفق الحروف األلف بائية وفق املعاجم العربي
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 ( 486-480، الصفحات 460 -457م، ص 2014)جعفري، 
 

  االستنتاج والتوصية

 : خاتمة بأهم النتائج والتوصيات

كانت والزالت اللهجة من بين أهّم الرموز التي تمّيز الحضارات، في مختلف الدول   

العالم، وعنصرا من أهّم العناصر القومية  للمنطقة الواحدة، فمنذ ومن مختلف بقاع 

األزل واللهجات تقترن أّيما اقتران باللغة العربية الفصحى، في مختلف املستويات وامتزاجها 

 بها، مما أّدى إلى اختالف العلماء والدارسين لهذه األخيرة، حول التركيب والداللة املعجمية. 
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العربية لم تتغّير كثيرا في قواعدها وأصواتها بين مختلف لغات  واملالحظ أّن اللغة  

األمم األخرى، التي اعتنقت االسالم، نذكر من بينها: الفارسية، والتركية، واملاالوية، 

 واألمازيغية، وغيرها... ، فقد أصبحت لها قيمة لغوية القترانها باللغة العربية. 

للتوضيح عن اللهجة التواتية، املوجودة  نحن في هذه الورقة البحثية أخذنا نموذج  

في جنوب الجزائر وبالضبط في والية أدرار، كما أن هناك العديد من اللهجات في الجزائر،  

والتي لم نقم بذكرها أال وهي: اللهجة امليزابية، واللهجة األمازيغية، اللهجة الترقية، ومنها 

ها الداللية، والتي ال يسعنا ذكرهم  كثير، والتي تختلف في أصواتها وتراكيبها، وتشكيالت

جميعا، حيث أن اللهجات ساعدت في بناء مقّومات كل منطقة من املناطق، املتواجدة 

 هناك التي تمّيزت بها وانفردت بها لذاتها. 

 والدعوة هنا من خالل مجموعة من التوصيات: 

األمم  تعميم البحوث وجعلها في املتناول لتعرف األمم والشعوب حضارات ولهجات  -

ع عليها قصد التبادل املعرفي والثقافي بينها. 
ّ
 األخرى وتطل

 عقد مؤتمرات وندوات للتعريف بهذه األخيرة وابراز مميزاتها من مختلف بقاع العالم. -

 توسيع دائرة البحث في املعاجم التي تتحّدث عن اللهجات.   -
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 ةمدقملا

 نكمي ھتاظوفلمو ھبيكارت ملW ھعّزوتت يذلا بارعإلا ّنأ Q:إ ةيادبلا ذنم ةيMرعلا ةاحن ھبLنا      

للا ماظن طبضل اقلطنم ھلعج
ّ

 نوjرم ھعiزوت ّنأ مhل نgبت نأ دعf اصوصخ ،ةّيMرعلا ةغ

 ثحبلا صلختسم

 ،اقيبطتو ا$Mظنت ةيJرعلا ة5وحنلا ةEFاعملا اBCلع ت<بنا ة5رظن م;أ لماعلا ة5رظن ّدع/       

للا ھب تزاتما يذلا بارعإلا ةصيصخ و; ة5رظنلا هذ; ساسأو
ّ

 تاغللا abو( ةّيفيلوّتلا تاغ

 )بارعإلا opع ا;دامتعال ةكرElا ة5رح اjل ا;رصانع نإ لب ،ا;رصانع نMب ةبترلا دمتع/ ال cdلا

 اrCيب بلاطتلا أدبمل ةيJرعلا yb عضخي ملvلا opع بارعإلا عtزوت ّنأ مولعمو ،ةيJرعلا ةغللا اrCمو

 ةاحنلا دنع ةيلماعلا ة5ؤرلا اBCلع d}ب<ت cdلا سسألا نم اساسأ  بلاطتلا اذ; ّدعtو ،|}عمو اظفل

 بجاElا نبال ة5وحنلا �bامألا باتك نم نيذختم ةركفلا هذ; opع ليلدتلا انلواح دقو ،برعلا

 ةينآرق( ة�Mمتم تاظوفلم opع قيبطتلاو يرظنلا شرفلا نMب عمج ھنأل ارظن ،ةساردلل اجذومنأ

 ،ھتايلآ تلمتكاو وحّنلا اBCف ��ن ةلحرم yb ى/أ دق بجاElا نبا ّنأ �pإ ةفاضإلاب ،)ة5رعشو

 هذ; دودح دنع فوقولا �pإ ةيثحبلا ةقرولا هذ; نم فد�Cو .ھب نMلغتشملا تارظن تعّسوتو

 عمجن ،يفصولا ��نملا كلذ yb نMعبتم ،تاظوفلملا ليلحت yb ا;رامث�سا ةّيفيكو ،ة5ّرظنلا

 ةغللا ماظن ميمص نم ةع�ان ة5رظن لماعلا ة5رظن نأ ر5رقت �pإ انلصوت دقو ،اjللحنو لاوقألا

 ظفحي قيبطتلا yb هراضحتساو لماعلا ةاعارم نأو ،ھجراخ نم ھيلع ةضورفم تس�لو ةيJرعلا

 تمدق |}عملا عم ةعانصلا تضراع/ |cمف كلذلو ،|}عملا b¡لي الو ظوفلملل obكشلا بناEFا

 نع لزعمب س�ل لماعلا ھيجوت نأ انلF£ امك ،ل5وأتلا نكمأ ام |}عملا لوأو ةعانصلا

  .ظوفلملا ةلالد راضحتسا

 :ةيس+ئرلا تامل#لا بجاDEا نبا -5 ،ةي?رعلا ةغللا ماظن -4 ،ة7وحنلا 23امألا -3 ،بارعإلا -2  ،لماعلا -1
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 نوjرم هّ◌نأ امك ،vwعم نم مزلتسs امو ،ملrلا نgب ماقت pqلا تاقلاعتلا فلتخم راضحتساب

 سّسأ ام وj ;�ولا اذj ،)... فورح ،لاعفأ ،ءامسأ( ظوفلملل ةنّوrملا رصانعلا ةعيبطب

 ةكرح نم ا��ع أش�ي امو ،ظوفلملا رصانع نgب مئاقلا بلاطّتلا �Qع موقت pqلا لماعلا ةّ=رظنل

 بلاطّتلا ةعيبط هدّدحي نgّعم ّيوحن vwعم �Qع ةلالّدلل اjرخآ ;� ةMرعملا تاملrلا ا�� مسوت

 ةّيلاrشإلاو .باط��ل ةنّوrملا رصانعلا نgب ةمئاق ةي�يكرت تاقالع نم ھنع أش�ي امو ،يونعملا

 نايMو ،لماعلا ة=رظنل ةسّسؤملا لوصألا نع فشكلا وj ةلخادملا هذj ;� ا���Bاعم مورن pqلا

 ليلحت ;� لماعلا رود �Qع فوقولا ّمث ،ةhج نم بارعإلا ةرjاظب ة=رظنلا هذj ةقالع

 اjدنع فوقولا نأ الإ ةديدج �gغ تدب ن�و ةّيلاrشإلا هذj .ىرخأ ةhج نم تاظوفلملا

 ة=وحنلا ة=رظنلا نايك ھيلع ميقأ لصأ مjأ دنع فوقو وj ا��امزلتسم دنع فوقولاو

 ت�ثت تلازام ة=رظنلا هذj نأ كلذ ،نآ لW ;� ادجتسم اعوضوم ھلعجي ام اذjو ،ةيMرعلا

 نgثدC¤ا برعلا نgيناسللا لشفو ،ا�gبك اروطت ةثيدBCا تايناسللا روطت نم مغرلا �Qع ا��وق

 بارعإلا موhفم Q:إ نgقرطتم ةيلاrشإلا هذj ان�Bاع .ة=رظنلا هذhل اليدب ة=رظن ميدقت

 روصتلا ءانب ;� برعلا ةاحنلا قلطنم نgبLن نأ انلواح مث ،ةيMرعلا ةغلل ةبس�لاب ھتيمjأو

 رضحتسا pqلا بجاBCا نبا تاليلحت عبLتب اjاني�¦أو ،لماوعلا فلت�¤ انضرع مث ،;�ماعلا

 ا�¦أ نم ةساردلا هذj ةيمjأ ى©أتتو .ھتلالد ھيجوتو ظوفلملا ليلحت ;� هرود نايMو ،لماعلا ا�¨ف

 ;� ا��يمjأ �Qع للدت ا�¦أ امك ،ا��اقلطنمو اhلوصأ نgبتو ،ةيMرعلا ةيلماعلا ة=ؤرلل مدقت

 .صوصنلا فلتخم قاطنLسا
	

  ثحبلا ةق=رط وأ ¯®نم

 ةداملا ءارقتسا �Qع vqب�ي يذلا يفصولا ¯®نملا ةلخادملا هذj عوضوم ةسارد ;� اندمتعا

 بس´ألا ¯®نملا وj يفصولا ¯®نملا ناWو ،جئاتنلا ر=رقت Q:إ الصو اhليلحتو ،ا�¦اظم نم ةيملعلا

 Q:إ انيعس امك ،اhليلحتو لماعلاب ةقلعتملا ةيMرعلا ءاملع ءارآ عيمج �Qع انزكر اننأل ارظن اhل

 ام فصن نأ Q:إ جاتحي اذjو ،اقيبطتو ا�gظنت لماعلل ةرضحتسملا بجاBCا نبا تاليلحت عبLت

jدوجوم و fفت دعhا نبا يأر نراقن دقو ،ھنيماضم مBCهدروأ امب بجا fوحنلا ضع=gن، 

 لوقو ،بارعإلا ةركف انعبLت نgح ;·راتلا ¯®نملا ةيلآ فيظوت Q:إ لاقملا ةيادب ;� انجتحاو

 .لماعلا ;�و ،ا�¨ف ءاملعلا
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 :ةشقانملاو جئاتنلا ضرع

 :ھتيمjأو ھموhفم ،بارعإلا -1

ـــــــسأتي نأ نكمي ال نيديعـــــــص مالكلل ّنإ        ،ىوتC¤ا وأ نومـــــــضملا ديعـــــــص :امj ام�¦ود نم سّ

 ،القتــــــسم الوانت ديعــــــص ّلW لوانLب حمــــــسs ال افلآت نافلآتم ناديعــــــص امjو ،�gبعتلا ديعــــــصو

sُعvw و ،يد=رجتلا يونعملا نايكلاب نومضملا ديعصMبعتلا ديعص اّمأ ،ھب ةطونملا فئاظولاg� 

ـــــــــــــصلا وhف للا ةـــغيّ
ّ

 ھـــنم فلتأـــي اـــم ّلـــقأ ّنأ مولعمو ،اـــhلالخ نم رhظيف ،ھـــب سّ�لتت pqلا ةـــيظف

فوت وj مالكلا
ّ

Ãلا اذhف ،)ا�Âخ + أدتبم / العاف + لعف( وأ ،ھيلإ دنـــــــسمو دنـــــــسم ر
ّ

 ام وj بيك�

sع اــــــــــــساــــــــــــسأ موق=و ،ةّيدانــــــــــــسإلا ةاوّنلاب فرع�Q نأ كلذ ،ھب سّ�لت=و رابخإلا
ّ

 الب لــــــــــــصاوت ال ھ

 ّنأل ،�Âخ ھــلـــــــــــــصأ ;� مالكلا ّنأ Q:إ او�Äّنت دــق م�¦أ مhفُي ةاــحّنلا دــعاوق عّبLت لالخ نمو ،راــبخأ

ـنأـrف ،ھـيلع لـــــــــــــصاوّتلا رادـم
ّ

لrتملاو ،مالكلا لـــــــــــــصأ ھ
ّ

 تـÅنب دـقو ،راـبخألا لوادـت=و لـقني اـمنإ م

 نوrي لعاف ھثدحي �Âخ وj يذلا لعفلا كانhف ،روـــصّتلا اذhل اقفو ةلم��ل ةيد=رجتلا ةي�بلا

 لـــــمكت pqلا تادـــــحولا ةـــــيقب ي©أـــــت ّمث ،ھـــــنع �Âخيل ركذـــــي يذـــــلا أدـــــتبملا كاـــــنjو ،ھـــــنع ا�Âخم

ـــــــسلا  دنـــــــسملاو دنـــــــسملا( دورولا ّيمازلإلا نايكلا اذj ةرئاد ;� ةحباـــــــس نوrتو ،ةّيمالكلا ةلـــــــسلّ

نأل ،دمعلاب داريإلا بجاولا نايكلا اذÇّq jـــــــــس ،)ھيلإ
ّ

 رـــــــــصانعلا ةيقMو ،مالك ّيأ ةماقإ دامع ھ

 .ا�¦ود مالك زاجنإ نكمي ھنأل تالضفلاب

ــــــــــصتخا دقو   ة�gثك ا�¦أل ،تاWرBCا هذhل ةلماح نوrت pqلا تاملrلا نgب نم ءامــــــــــسألا تّ

ذلا
ّ

 تاWرBCا اومـــــــــــــس ،لاعفألا ضعf ا�� ق�C=و ،ةدّدعتم فئاظوب مالكلا جرد ;� ناروّدلاو رك

 تاWرBCا ا�¨لع رhظت pqلا تاملrلا اوّمـــــسو ،بارعإ تاWرح ةبيك�Ãلا فئاظولا ھتاhل ةCـــــÈوملا

 تـنـاW اـمل ءاـمـــــــــــــسألا ّنإ" :;Éاـجّزلا لاـق ،بارعإلا وj اـ�� vwعs يذـلا ثـحبلاو ،تاـMرعم ةـيبارعإلا

 ،اـjروـــــــــــــص ;� نكت ملو ،اـ�¨لإ اـفاـــــــــــــضمو ،ةـفاـــــــــــــضمو ،ةـلوعفمو ،ةـلعاـف نوrتف ي´اـعملا اـjروتع©

ـلدأ اـ��ي�بأو
ّ

 هذـj نع ËÌنت اـ�¨ف بارعإلا تـاWرح تـلعج ،ةـك�Ãـــــــــــــشم تـنـاW لـب ي´اـعملا هذـ�Q jع ة

ارمع ٌد=ز برـــض :اولاقف ،ي´اعملا
ً

 نأ �Qع ورمع بـــصنMو ،ھل لعفلا نأ �Qع دــــــــــــــــ=ز عفرب اولدف  ،

Lيل ا�¨لع لئالد تاWرBCا هذj اولعج ،ي´اعملا رئاس كلذكو ... ھب عقاو لعفلا
ّ

 ،مhمالك ;� اوعس

ــلاد تاــWرBCا نوrتو ،ھــميدــقت Q:إ ةــجاــBCا دــنع لوعفملا وأ ،كــلذ اودارأ نإ لــعاــفلا اومّدــق=و
ّ

 ة

 نMgو بارعإلا نgب عـــــــساـــــــش قرف كانjو ،)70-69 تاحفـــــــصلا ،É; ، 1986اجزلا( "ي´اعملا �Qع

 ،ةحتف ىرخأو ،ةّمض ةّرم ا�¦وWو ةكرBCا فالتخا نإف ،ظفل ال vwعم" بارعإلاف ،بارعإلا ةلآ

 ،بارعإـب ةـكرBCا سفن سÅلو ،بارعإ ةـفلتخم ناـعم �Qع فالتخالا اذـj ّلدـيل ةرـــــــــــــسك ةـثلاـثو
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 الأ ،فيكو ،نيأ كـــلذو ،ةـــMرعم ةـــملrلا نكت مل فالتخالا دـــجوي ملو ،تدـــجو اذإ اـــ�¦أ ىرت الأ

 ،اــمjرخآ ;� دوجوم �gغ فالتخالا ّنأ لــجأل ،تاــMرعم اــ�¦أ دــحأ لوقي الو ،تاــWرحتم اــ�¦أ ىرت

ـــــــــــــضلا صاــــــــــــــصتخا :لــقف ،؟بارعإلا اــم )دــ=ز ي´ءاــج( :كــلوق ;� كــل لــيق نإــف  ،لاــBCا هذــ�� ةــمّ

 ّلـrف ،دـ=زي تررم كـلوق ;� ةـحتفلا اذـكو ،ادـ=ز تـيأر :كـلوق ;� لوزت اـ�¦أ صاـــــــــــــصتخالا vwعمو

ــــــــــــــصخ دــق اــ��م ةدــحاو  اــ��بحاــــــــــــــص ي©أــتو ،vwعملا كــلذ لاوزب لوزت q×ف ،vwعم �Qع ةــلالّدــلل تّ

ثلا ي©أت كلذكو ،ي´اثلا vwعملل ةعوــــــــــــضوملا
ّ

ثلا vwعملل ةثلا
ّ

 ّنأل ،بارعإلا ةلآ اذإ ةكرBCاف ،ثلا

 نم ءزج اذـــ�� بارعإلاـــف ،)99-98 تاـــحفـــــــــــــصلا ،1982 ،ي´اـــجر�Bا( "اـــ�� لـــــــــــــــصحي فالتخالا

 ةّيــــــــصا�Bا هذg�، jبعتلا ديعــــــــص ق�Cت تاWرح ھيلإ دــــــــشرملاو ،ھليلد ّنكل ،نومــــــــضملا ديعــــــــص

قد و ،كرحّتلا ;� ةنورم ةيMرعلا ت�سكأ
ّ

  .ي´اعملا عiزوت ;� ة

 ،لاوحألا نم لاـــــح ّيأـــــب هراـــــrنإل لاـــــجم الو ،برعلا ةـــــغل ;� ةـــــليـــــــــــــصأ ةـــــقيقح بارعإلاو         

 يرجت ةرطفو ةـقيلـــــــــــــس م�¨ف بارعإلا نـاWو ،الوادـت م��غل اوثرو نgمدـقتملا برعلا نم لاـيجألاو

 وحنلا اذــ�Q jعو ،م��غل اــ�¦وg� Wغf كــلذ لــيلع© اولواــحي نأ نود ،م�Ùداوب ;� م��نـــــــــــــسلأ ھــيلع

- ةـملW ;� مjدـحأ أـطخأ نأ ثدـح نإـف ،لـيج دـعf اليج م��ع اـjوقلتو ،م�Úاـبآ نم اـjوعمـــــــــــــس

 .)60 ةحفص ،1993 ،الولعلا( عومسملا Q:إ اjودرو اjانعم �gغ© -عوقولا ردان ناW ام كلذو

 لW لبق ;Ýب�ي"ـــــــــــــــــــــف ،الإ سÅل مالكلا اذhل عبLتو ءارقتــــــــسال ةجيLن وj ةاحّنلا ھمّدق امو  

Þـــــــßqفن نأ ءhب ةيملع ة=رظن لثمي ال ميدقلا وحّنلا ّنأ مvw سكعلا لب ،ةـــــــسرامم ةاحنلا ا�¨لع 

jلا وàــــــ ّCغ ال ةــــــسرامم ميدقلا وحنلاف ،حيg�، امنإ jت ةاحنلا لواح ةــــــسرامم درجم وÂري�jا 

fة=رظن تلمتكا نأ دع fـــــــــــضعhع ا�Q بك بناجg� ةحفـــــــــــص ،1998 ،بود�¤ا( "ةطاـــــــــــس�لا نم 

361(. 

 يمالعلا ماظنلا رــــــــصانع نم ارــــــــصنع لثمي بارعإلا ّنأ" Q:إ برعلا ةاحّنلا ىدتjا دقل  

 �áطـــــــــــــصملل ثــــــيدــــــBCا موhفملاــــــب تاــــــمالعلا نم ةــــــعومجم ;� �Qجتي وhف ،ةــــــيMرعلا ةــــــغللا ;�

 نم اــــــ��يب امم اــــــ��ميق دمتس©و ،نgعم بÅترت بسح مالكلا ةــــــلسلس ;� رhظت اتاوصأ اjرابتعاب

 وj(: ھــلوقب بارعإلا فرعs اــمدــنع vqج نبا مالك نم ھــفـــــــــــــشLـــــــــــــس´ اــم اذــj ،فالتخا وأ لــباــقت

 قرفي ال )ظافلألا( ةـــــــــملW ھلامعتساب صئاص�Bا بحاص ناrف ،)ظافلألاب ي´اعملا نع ةنابإلا

 لادـــلاو ،vwعملاـــب ظوفلملا اـــ�¨ف محتلي pqلا ةـــ=وغللا تاـــمالعلا رئاــــــــــــــــسو ،بارعإلا تاـــمالع نgب

 .)56 ةحفص ،1993 ،ي�hgملا( "لولدملاب
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 :برعلا ةاحنلا روصت 12 لماعلا مو*فم ليصأت - -2

 قحي لj :ي©آلا لاؤـــــسلاب انLـــــشقانم ل��ـــــس´ برعلا ةاحنلا دنع لماعلا موhفم لـــــصؤن يrل      

 ؟ا�¨لع اليلد نوrتو ،ا�� موقت ة=وحن ةفيظو Q:إ بارعإلا تاWرح نم ةكرح ّلW ةبس´

 ّنأ اوأرو ،اـــــصاـــــصتخا ةــــــــــــــــــيبارعإ ةكرح لrل نgلعاج ،ة=ؤرلا هذj طبـــــض ةيMرعلا ةاحن لواح 

 بصنلاو ،لعافلل عفرلاف ،ةفاضإلا و ةيلوعفملا و ةـــــــيلعافلا ؛ناعم ةـــــــثالث �Qع مالكلا لوصأ"

 اذj ّنأ Q:إ اوتفتلا م��كل ،)210 ةحفص ،1982 ،ي´اجر�Bا( "ھيلإ فاضملل ر�Bاو ،لوعفملل

 ا�¨لع اونMو ،لـصألا ;æ ة=ؤرلا هذj لعج اولواح كلذل ،ةيـساـسأ ىرخأ رـصانع لفغs عiزوتلا

 نالخاد �B�Âاو أدـتبملاـف ...كـلذ �Qع عرف ءادـتبالا ;� ھـنوWو ،لـــــــــــــصألا ;� لـعاـفلل عفرلاـف" اـعورف

ـــلدـــ=و ،لـــعاـــفلا �Qع
ّ

 ;� لـــــــــــــــصألا وj لـــعفلاو ،ھـــنع �Âخيل ھـــب ى©ؤي اـــمنإ أدـــتبملا ّنأ كـــلذ �Qع ك

 ةــحفـــــــــــــص ،1982 ،ي´اــجر�Bا( "ةــبترملا ;� أدــتبملا لــبق لــعاــفلا نـاـW كــلذــك نـاـW اذ�و ،راــبخإلا

210(. 

 نوjرم اـــــ��الالد و بارعإلا تاـــــمالع عiزوت vqعأ عiزوتلا ;� ةـــــ=ؤرلا ھـــــتاـــــj لوبق نكل

    :امj ،نg=رورض نيديق رفوتب

ــــــــــصلا هذj تــــــــــسÅلو .تالامعتــــــــــسالا فلتخم ;� ادرطمو الماــــــــــش مكBCا اذj نوrي نأ-1     ةغبّ

 . امئاد ةرفوتم

 .ما��إلا نم ايلاخ نوrي pwح ا�¨لع فقوتم بارعإلا ةمالع Q:إ جاتحم مالكلا -2   

 ،ةعوفرم نوrت ة=وحن باوبأ كانhف ،)59 ةحفـــــــــص ،1993 ،ي�hgملا( ارفوتم هدجن ال ام اذjو 

 .ةلالدلا ;� �gيغ© ةمث نوrي نأ نود ،ةMوصنم �gصت نأ ثبلت ام مث

 يظفللا بنا�Bا ;� رظنلا �Qع ةــــــــــــســــــــــــسؤم ة=ؤر ،Q:وألا ة=ؤرلا بناج Q:إ ، ةاحّنلا ح�Ãقا اذhلو 

 هذj ،فرع© مل مأ ا��فيظو تفرع ءاوس ،ا��ناrم ةيبارعإ ةمالع ّلrل ظفحت لم�Bاو بيكا�Ãلل

 ،ةــيMرعلا ;� ةدوجوملا بــيكا�Ãلا عاونأ تاــيـــــــــــــضتقم ةاــعارم �Qع تــÅنب دــقو ،لــماــعلا ;æ ةــ=ؤرلا

 اـjاــــــــــــــضتقمب فلتأـت pqلا نgناوقلا ةـفرعم �Qع ا�gثك دـعاــــــــــــــس اـم وjو ،اـ��ادرفم قلاـع© ةـق=رطو

 .Èáوتت مل مأ ةلالدلا تÈCوت ءاوس ،يèرعلا مالكلا ن=وrتل ملrلا

 ناـــيبلاو حيـــــــــــــضوتلا ;� اـــ�� لـــمعلاو ،اـــhفيظوت دودـــح ;æ اـــمو ،ةـــ=ؤرلا هذـــj داـــعfأ ;æ اـــمف       

 ؟ طبضلاو



 )اجذومنأ بجاBCا نبال ة=وحنلا ;:امألا باتك( برعلا ةاحنلا دنع ھتاقيبطتو لماعلا
I.(1), (2021), 1182 - 1200  

 

1187 

 ّنأو ،رابخألاو ماrحألا ھتايط نgب لمحي ،لـــــــــــصاوتلل ةليـــــــــــسو مالكلا ّنأ اعيمج فرع´ اننإ        

 قلعتي ال )ةدرفم( بـــيك�Ãلا نع لزعمب نوrت اــمدـــنع ةــلادــلا ھــتادــحو رغـــــــــــــصأ ;pq æلا ةـــملrلا

الإ نjذلا
ّ

 عم ;æو ،ايليـــصوت اعفن ققحت ال ،ةدودحم ةلالد ;æو ،ةيم�éملا ةيعـــضولا ا��لالدب 

 رادــم ّنأ اــنملع دــقو ،اــم بــيكرت ن=وrتل ىرخألا تاــملrلا نم تاــئم عم قلاــعتلا لــمتحت كــلذ

فوت وj ھــــــساــــــسأو مالكلا
ّ

 دنــــــسملاو دنــــــسملا( ا�¦ود نم موقي نأ نكمي ال pqلا ةاونلا وأ ةرؤبلا ر

كرملا نم نgعونل س�ج ;æ ىرحألاــب وأ عونLت ةرؤبلا هذــj ،)ھــيلإ
ّ

 بــكرملا وj لوألا عوّنلا ،تاــب

ــثلا عوّنلا اــمأ ،ةءادــب لــعفلا ھــيف ركذــي يذــلا وjو ;�عفلا
ّ

 pqلا وjو ؛Çqـــــــــــــسالا بــكرملا وhف ي´ا

 )أدـتبملا /لـعفلا( فارطألا دـحأ ركذ درجمMو ،ه�gغ ھـيلع vwبي نأ �Qع ةءادـب مـــــــــــــسالا اـ�¨ف ركذـي

 العاف مزلتــسs لعفلاف ،ديفم مالك ليكــشLل اhمزلتــسiو ا�Äلطتي تايــضتقم ركذ ßqــëتقي ھنإف

 ھعم مت=و ھيلع vqبي ا�Âخ مزلتــسs أدتبملاو ،ىرخأ فئاظو وأ ،لوعفم مازلتــسا Q:إ هادعتي دقو

 اhجورخ مدعf نوjرم اhلوط نكلو ،نgبكرملا الك عم ةيمالكلا ةلــــــــــسلــــــــــسلا دتمت دقو ،ةدئافلا

 كلف ;� ةحباــــــــس تادحولا هذj لظت نأ :رخآ vwعمب ،ةاونلا ا�¨لع رطيــــــــس© pqلا ةحاــــــــسملا نع

jةاونلا هذ. 

 نم فرح رخآ ;� نوrت ،هgìمت تاــمالع نgبكرملا تادــحو نم ةدــحو لــrل نأ ظحالملاو 

 كـلت اـhلغـــــــــــــش© pqلا ةـفيظولا �Qع -بـلغألا ;�- لدـت تـاWرح ;æ تاـمالعلا هذـj ،ةـنوrملا تاـملrلا

 قفو ةــــــيMرعلا بــــــيكا�Ãلا فلتخم عبLتMو ،ةــــــكرBCا  لاوزب لوزت نأ ثــــــبلت ال pqلاو ،ةدــــــحولا

 اـــنلدـــبLـــــــــــــسا اـــملW ھـــنأ دـــجن ،)لادـــبLـــــــــــــسالا( يدومع روحمو )بـــيك�Ãلا( يقفأ روحم ،ن=روحم

 فاـــضت دقف ،بيك�Ãلل ةنوrملا رـــصانعلا ةيقب �Qع رثؤي لادبLـــسالا اذj نإف ،رـــصنعf ارـــصنع

 رصنع ةفاضإ درجمب نكل ،نgعوفرم نانوrي �B�Âاو أدتبملاف ،ىرخأ فذحت دقو ،تامزلتسم

 عم ھـــــــــــــسفن رمألاو ،عفرلا ةـكرح ـاWراـت بـــــــــــــصنلا ةـكرح ذـخأـي أدـتبملا ّنأ دـجن الثم )ّنإ( دـيكوتلا

 هرصانع رــثأتت نذإ بيك�Ãلاف ،الثم )ناW( لــعفلا لاــخدإب كلذك بصنلا Q:إ �gغتي يذلا �B�Âا

fــــــضعhو ،ضعبب اWتقي فاــــــضي وأ ،فذحي رــــــصنع لëــــــßq جتت ةنيعم تابلاطتو تامــــــس�Q �; 

 .بيك�Ãلا لاطت pqلا تا�gغتلا

 نgب ةيمازلتــــــــــسالا ةكرBCا هذj رود Q:إ ةعــــــــــساو ءارقتــــــــــسا ةيلمع دعf ةاحنلا ھب�ت دقو      

 نومـــــــــــــضملا ىوتـــــــــــــسم �Qع اـ��يب اـميف تادـحولل نوrي دـق ھـنأ اوأرو ،بـيك�Ãلا تادـحو فلتخم

 ھــــــــــسفنل ذختي �gبعتلا ديعــــــــــص ّنأ نم مغّرلا �Qع �gغتي ال ،اjرواجت نم مhفي اــــــــــساــــــــــسأ vwعم

 ،)مئاـق ادـ=ز ّن�و /اـمئاـق دـ=ز نـاW( :لـثم ;� �B�Âا وB�Â� jاو أدـتبملا وj أدـتبملاـف ،ىرخأ تاـمالع
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 ةل��خ Q:إ كلذ ّدؤي مل كلذ مغرو ،)ّنإ /ناW( فاـــــــــــضم رـــــــــــصنع دوجوب ت�gغ© تاWرBCا نكل

 ىوتـــــــــــسم ظفحت ةدعاق عـــــــــــضو وj م��م بولطملا ناWو ،تل��خ دق عقاوملا ّنأ الإ ،فئاظولا

 تبجوأ ام ;æو ،لماوع تايـــضتقملا اوّمـــسs نأ اوأرف ،�gبعتلا ىوتـــسم ظفحت امك ،نومـــضملا

Wلا رخآ نوrا كلت لمحي ةملBCةنيعملا ةكر.  

 وj بولطملا ّنإ :لاقيف ،نومــــــــــضملا باــــــــــسح �Qع نوrتــــــــــس ة=ؤرلا هذj نإ :لئاق لوقي دق      

لrتم اـــhلمعتـــــــــــــسs اـــمك برعلا ةـــغل �Qع ظاـــفBCا
ّ

 لاونم �Qع اـــhلاـــمعتـــــــــــــسا ّنأ ّكـــــــــــــــشالو ،اـــjوم

 نايكلا ضّوقت ال ا�¦أو اــــــــــصوــــــــــصخ ،ھنأــــــــــش نم صقني وأ ،vwعملا لفغs ال يèرعلا لامعتــــــــــسالا

ــــــــــشلا
ّ

 نأ اّمإف اjان�ــــــــــصن اذ�و ،ةعوفرم تناW ھيلإ تدنــــــــــسأو لعف اjاــــــــــضتقا اذإ ةملrلاف ،;�ك

 ھـــب لوعفملاـــW ىرخأ ةـــفيظول ةـــلماـــح نوrت وأ ،اـــjزجنم ةـــينjذ ;� الإ اـــhل ةـــلالد ال أـــطخ نوrت

 .الثم

ـــــــــــــÈوي نأ وj وحّنلا نم بولطملا نإ         ّá ياـقملاÅلا سpq لالخ نم فلتأـيhلا  اـrل ملLلـيكـــــــــــــش 

 نأ عاطتسا ،ايد=رجت انايك اhسفنل ترفح ة=ؤرلا هذjو ،برعلا ةغل ھيلع ;æ امل اقفو ،مالكلا

 ضرغل نوrت ،بـــيك�Ãلا اـــ�Äجوي ال تاـــWرح نMgو ،بـــيك�Ãلا اـــ�Äجوي ةاـــــــــــــــضتقم تاـــWرح نgب gّìمي

 ،ةيد=رجتلا تانايكلا ىدحإ ;� تاملrلا ىدحإ تعقو اذ�و ،كلذ ھباــــش ام وأ ،قطنلا ليhــــس©

 ،ةدوجوم ةرjاــظ ةــملW تــنـاـW ول اــمك اــ�¨لإ اــhعاــجرإ اولواــح ،ةــيبارعألا ةــمالعلا ةــبئاــغ تــنـاـWو

 اـــ��كرح ردـــقت pqلا ردـــقملا تاـــملrلا ضعf و تاـــMرعملا لـــحم لـــحت pqلا تاـــي�بملا ّصخي اذـــjو

 �Qع يرجت ;æو ،ةيMرعلا  ملrلا رخاوأ يراجم باب اذj" :ھMوبÅــــــــس لاق ،بابــــــــسألا نم ب�ــــــــسل

 امن�و ،فقولاو رــــــــسكلاو مــــــــضلاو حتفلاو ،مز�Bاو عفرلاو ر�Bاو بــــــــصنلا �Qع: يراجم ةينامث

 - لـماـعلا ھـيف ثدـحي اـمل ةـعèرألا هذـj نم برـــــــــــــض ھـلخدـي اـم نgب قرفأل راـجم ةـيناـمث كـل تركذ

 ءßqـــــــــــــg� Þغل ھـنع لوزي ال ءاـنب فرBCا ھـيلع vwبي اـم نMgو -ھـنع لوزي وjو الإ اـ��م ءßqـــــــــــــÞ سÅلو

ـــــÈوي مث ،)13 ةحفـــــص ،1983 ،ھ=وبÅـــــس( " لماوعلا نم كلذ ھيف ثدحأ ّá لاrلا ملpq لخديhا 

 ءامـــــــسألل بارعإلا فورحو ،بارعإلا فورBC مز�Bاو بـــــــصنلاو ر�Bاو عفرلاف" :الئاق بارعإلا

 فقولاو مـــــــــــــضلاو رـــــــــــــسكلاو حتفلا امأو ...نgلعافلا ءامـــــــــــــسأل ةعراـــــــــــــضملا ءامـــــــــــــسألاو ،ةنكمتملا

 �gغ سÅل vwعمل ءاج امم لعف الو ،مـــــــــساب سÅل ام  مjدنع ةعراـــــــــضملا ةنكمتملا �gغ ءامـــــــــسأللف

 الو ءامــــــــسأب تــــــــسÅل pqلا فور�Cلو ةعراــــــــضملا ىرجم يرجت pqلا لاعفأللو ،دقو فوــــــــس :وحن

 رjاقلا دبع مامإلا د=زي و ،)15-13 تاحفـــــــصلا ،1983 ،ھ=وبÅـــــــس( "vwعمل الإ ء;îت ملو لاعفأ

 ،ابارعإ فالتخالا كلذ نوrي الو فلتخي دق ةملrلا رخآ ّنإ" :لوقيف احيــضوت رمألا ي´اجر�Bا
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 )لــجرلا نم تذــخأ(: لوقت مث اــنكاـــــــــــــــس نونلا نوrيف )دــ=ز نم تذــخأ( :لوقت كــنأ اذــj ناــيب

 "بارعإب سÅلو ىرت امك فالتخا اذhف، اروـــــــسكم نوrيف )كنبا نم( لوقتو ،احوتفم �gـــــــصيف

 :اjدحأ" :الئاق بارعإلل طئارــــــــــش عــــــــــضوب ھــــــــــضرع q×ني مث ،)99 ةحفــــــــــص ،1982 ،ي´اجر�Bا(

 لـماوعلا فالتخاـب نوrي نأ :ةـثلاـثلا و ،ةـملrلا رخآ ;� فالتخالا نوrي نأ :ةـيناـثلاو ،فالتخالا

 تركذ اذإ تايضتقم ةقيقBCا ;� ;æ امنإ لماوعلا هذjو ،)100 ةحفص ،1982 ،ي´اجر�Bا( "

 عاــمجإ رـــــــــــــسكت مل روظنملا اذــj قفو ةــيلماــعلا ةــ=ؤرلاــف ،اــنيعم اــطمن تــمزلتـــــــــــــسا بــيك�Ãلا ;�

 لدي ھMو ،ةلrــــــــــشملا ي´اعملا نgب لــــــــــصفيل مالكلا لخد امنإ بارعإلا نأ " اودروأ نgح نg=وحنلا

 ،É; ، 1986اجزلا( "ي´اعملا نم كلذ رئاـــسو ،ھيلإ فاـــضملا و فاـــضملاو لوعفملاو لعافلا �Qع

 اورـــــــــــــصح مث ،ةـــلالد لـــمحت ال pqلا تاـــWرBCاـــب لـــخي نأ نود اـــ�¨لع ظفاـــح لـــب ،)77 ةـــحفـــــــــــــص

 ;� لماعلا وj لــــــــــــــــــــــــعفلا نgلعاج ةيدانـــــــــــسإلا ةاونلا وj امود مjرظن زكترمو لماوعلا فلتخم

 ّنأل إدـتبملا ;� لـماـعلا وj ءادـتبالاو ،ةgìمملا اـ��ـاWرحب اـ�Äلط=و ،اـ�¨ـــــــــــــضتقي ھـنأل ةـيلعفلا ةـلم�Bا

 اــــم�¦أل �B�Âا ;� نالمعs أدــــتبملا عم أدــــتبملا لــــماــــعو ،ركذــــي مل وأ لاز دــــق يظفللا ßqـــــــــــــëتقملا

 امو ،لماوعلا لـــــــصأ هولعج دقف ةددعتم تايـــــــضتقم ھل لعفلا نأ امMو ،ھنابلط=و ھنايـــــــضتقي

 اولعج امك ،فورBCا ضعf عم ھــــــــسفن رمألاو ،لعفلل ھت��اــــــــشم ةhج نمف ءامــــــــسألا نم لمع

 هولمح لاعفألا نم برعأ امو ،ةفلت�¤ا تالالّدلل ةلماBCا ا�¦أل ءامــــــــــــسألل بارعإلا ;� لــــــــــــصألا

 نـاW ،اـ��اوخأو نإ :لـثم ةددـعتم ةـ=وحن اـباوبأ اوعـــــــــــــضو مjدـجن لـماـعلا لـــــــــــــضفب اذـكjو ،اـ�¨لع

 ،ةـــيلوعفملا لـــثم ةـــفيظولل ةـــلماـــBCا ةـــ=وحنلا باوبألا عم اـــjوجزمو ...اـــ��اوخأو ّنظ ،اـــ��اوخأو

 ديعـــص �Qع ظافBCا Q:إ ðQـــس© ةكـــسامتم ة=وحن ة=رظن ميدقت اوعاطتـــسا pwح ...و ،ةيلاBCاو

  .برعلا ھب تملrت امل اقفو ،�gبعتلا ديعص �Qع ظافBCاب نومضملا

 يذــــلا لــــماوعلا ماــــظنو ،ءاــــنبلاو بارعإلا ةــــ=رظن ّنأ" معزن نأ اــــننكمي  هاــــندروأ اــــمل اــــعبتو      

 اg�jغ نMgو ا��يب اوgìمو ،ةيـــــساـــــسألا ة=وحنلا فئاظولا هاـــــضتقمب اوطبـــــضو ءامدقلا ھـــــض�Ãفا

 ةـمئالم اـ�¦أو ،ركنت ال ةـيفـــــــــــــصو ةـياـفك تاذ ñáار ضرف ßwـــــــــــــëتقمب ودـبت عfاوتو تالـــــــــــــضف نم

 ثا�Ãلا يدقان ز�ò رـــــسفي يذلا وj ب�ـــــسلا اذj لعلو ،يèرعلا ناـــــسللا ;� نومـــــضملا لrـــــشل

 ،بود�¤ا( "ھل مjدقن ةّدــــــــــــش مغر مhــــــــــــضوعs ي�gــــــــــــسفت زاhجب لماوعلا ماظن لادبLــــــــــــسا نع

 .)323 ةحفص ،1998
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 :بجاGHا نبال C2امألا باتك 12 لماعلا تاقيبطت -3

ةـ=ؤرلا افنآ انضرع               
َ

 ة=رظنب مjدنع فرع امل مjزاربإ ;� انتاحن ھـّجوت مكحت تناpq Wلا 

 ،ديفملا مالكلا ةدمع وj يذلا بيك�Ãلا ;� رظّنلا نم اقالطنا ا�¦ايكل تسّسأ ة=ؤر ;æو ،لماعلا

 ّلrلا مhقلطنم ناrف ،عبLتلاو لاغتشالا ناديم يèرعلا مالكلا نم اولعج ةاحّنلا نأ vqعs اذjو

 موrحمو vqبم لrلا مhف نأ كلذ ،لrلا اذj مhفل ابلط ءز�Bا لوانت Q:إ اوجرد مث ،;�صاوتلا

 عادتبالا ليبق نم تسÅل يèرعلا وحنلا ;� لماعلا ة=رظن نأ اديج مhفي يrلو ،ءز�Bا مhفب

 ة=ؤرلا مامإل ا�gسفت درون ;�صاوتلا لrلا اذj ;� رظنلا جاتن نم ;æ لب ،ةغللا �Qع يرسقلا

 يونعم لماعو ،يظفل لماع ،نو=وحنلا لاق امنإ " :لوقي ثيح vqج نبا مامإلا ؛ةيليصأتلا

 ھضعèو ،مئاق ارمع تيلو ،د=زب تررم:ـك ھبàCي ظفل نع اب�سم ي©أي لمعلا ضعf نأ كو�gل

 عقوم ھعوقول لعفلا عفرو ،ءادتبالاب أدتبملا عفرك ،ھب قلعتي ظفل ةبحاصم نم ا=راع ي©أي

  .)111 ةحفص ،vq، 1999ج نبا( "لوقلا ةحفص ھيلعو رمألا رjاظ اذj ،مسالا

 لW مزلتسiو ،بيك�Ãلا لخاد ام رصنع )دوجو ال /دوجو( :ةيئانõب طوMرم اذإ لماعلاف

 اjرثأ لادبLسالا ةيلمعل نوrي دقو ،رخآلا ءز�Bا ھك�Ãي يذلا �gغ ارثأ ةيئانثلا هذj نم ءزج

 ھلW بيك�Ãلا دجن رخآ رصنع ناrم رصنع لادبLساب ھنأ كلذ ،ة=رظنلا هذj مhف ;� �gبكلا

 pqلا تارثؤملا فلتخم طبض نم ةيMرعلا ةاحن نكمت ةق=رطلا هذ��و ،لادبLسالا اذ�� رثأتي

 يöر دقو ،ةرضاح ;æو ھتكرت يذلا رثألا �gغ رخآ ارثأ ك�Ãت ا��ايغèو ،انيعم ارثأ ك�Ãت اjدوجوب

 يذلا اومسو ،ابارعإ تا�gغتلا هذj اومسف ،ملrلا رخاوأ لاوحأ ق�Cت تا�gغ© رثأتلا اذhل نأ

fغتلا ثدحي ھب�سg� الك راصو ،الماعjل دعقملا ةطوبضملا رومألا نم امhا.  

 ھيجوت اhلالخ نم نمضُي ةليسو q×ف ،نgمhم نيدعf تاذ ة=رظن لماعلا ة=رظن دع©و    

اقفو ملrلا رخاوأ تاWرح
ً

 ي´اعم مhف لئاسو نم ةليسو ;æ مث ،ةحيصفلا ةغللا ھيلع امل 

  .تالالدلاو فئاظولا ھيجوتل ي�gسفت ;�يلع© طباضو ،وحنلا

 اjرhشأ ;æ ةثالث ;� مhف=راع© زاجيإ نكمي و ،لماعلل مhف=رع© ;� ةيMرعلا ءاملع فلتخا دقو   

 :)27 ةحفص ،1982 ، هدبع(

 ظحالملاو ،ھتيفاW ;� بجاBCا نبال ف=رعتلا اذj ،)بارعإلل ëßqتقملا vwعملا موقتي ھب ام( -/1

اب�س vwعملا لعجي ف=رعتلا اذj نأ
ً

 ،عفرلا ëßqتقي vwعم ةيلعافلاف ،بارعإلا دوجو ;� 

 ةحيC÷ تناW ن�و - ة=ؤر ا�¦أب ة=ؤرلا هذ�Q jع درلا نكم=و ،بصنلا ëßqتقي vwعم ةيلوعفملاو
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 �Qع قبطنت ىرخأ ةرابعf وأ ،ةيبارعإلا تامالعلا عيم�B ا�Úاوتحا ;� ةرـصاق ا��كل ،ا�¦ومضم ;�

 .ھيضتقي vwعم ال عراضملا لعفلا رخآ ;� مز�Bا نأ كلذ ،طقف ءامسألا ا�Ùدؤت pqلا فئاظولا

اعوفرم ةملrلا رخآ نوW بجوأ ام( -2
ً

اMوصنم وأ ،
ً

ارورجم وأ ،
ً

انكاس وأ ،
ً

(، jف=رعتلا اذ 

 اذ�Q jع ذخؤي ام ،ي´اجر��ل ةئاملا لماوعلا نÃمل ھحرش ;� هركذ ،يرjزألا دلاخ خيشلل

 ... نgنكاسلا ءاقتلاو ،ةبسانملا ھتحت جردني ذإ ،ماع ف=رع© ھنأ ف=رعتلا

 ،ليhسLلل ھحرش ;� كلام نبا هركذ ،)Ëqيك�Ãلا vwعملاب قلع© ھل ارثأ ةملrلا رخآ ;� رثأ ام( -3

 ،لماوعلا عيم�B لماش وhف ،نgقباسلا نgف=رعتلا نم قدأ ف=رعتلا اذj نأ ظحالملاو

 ،نgنكاس ءاقتلا وأ ،ةبسانمل ءاج ام جرخيف ،Ëqيك�Ãلا vwعملا ھبلطتي يذلا رثألاب صصخمو

 ...وأ

 ،بارعإ الب لماع الو ،لماع الب بارعإ الف ،ةدحاو ةلمعل ناhجو بارعإلاو لماعلا نإ     

ثحبلا ھب ناميإلاو مزالتلا اذj باعيLسا جئاتن نم ناW دقو
ُ

 اذكو ،ا��ايغ لاح ;� ةكرBCا نع 

 ،;�C¤ا بارعإلاو ،يريدقتلا بارعإلاب فرع ام لوألا نع جتنف ،ھبايغ لاح لماعلا نع ثحبلا

 اذj دنع اوفقوتي ملو ،ھعضاومو ھناrم لrلو ،هروhظ مدعو لماعلا رامضإ ي´اثلا نع جتنو

 ،ھتاj م��اديعقت تاWرح نم ةكرح لÈّá Wوت ةي�gسفت ةغبصب ة=ؤرلا هذj اوغبص لب دBCا

 ناذj رسكي دق نكل ،رخآلا ةحيC÷ نوrت نأ ةملrلا ;� لصألاو ،روhظلا ةكرBCا ;� لصألاف

 ھجو ھل نوrي نأ دبال -انتاحن دنع- عرفلاو ،لـصألا اذQ j:إ نMgوذجم نالظي اـم��كل ،نالصألا

 طوMرم لظي ھجورخ ;� وjو ،ةـلعل الإ لـصألا اذj نع جرخي ال عرفلاف ّمث نمو ،ھتيعرف ر�Âي

 ا�¨لع رثؤي pqلا ملrلا نوددحي كلذك مjدجنو ،ھنع فرحنا يذلا لصألا اذ�� جئاشولا

 الو ةيعقوملا رابتعاب لماعلا ا�¨لع رثؤي pqلا ملrلا نوددح=و ،ةكرBCا ا�¨لع رhظتو ،لماعلا

 فورBCاو لاعفألا لصأو ،بارعإلا ءامسألا لصأ" :ي´اجر�Bا مامإلا لاق ؛ةكرBCا ا�¨لع رhظت

 تأت مل ولف ،ةيلوعفملا و ةيلعافلاW ،فالتخالا بجوت ناعم ھيف نوrي مسالا نأ لجأل ،ءانبلا

 �Qع ا��غيصب ّلدت ا�¦أل ،فورBCاو لاعفألا كلذك سÅلو ،دصاقملا نgب لصفي مل فالتخالاب

 سÅلو ،ةياغلا ءادتبال )نم( اذكو ،لبقتسملل برضيسو ،ùßqاملل برض نأ ىرت الأ ،ا�¨ناعم

 ;� فرBCا �Qع لخد دق مـسالا نإ مث ،...،ظـفللا فالتخا بجوت pqلا ي´اعملا نم ءÞßq ا�¨ف

 ةحفص ،1982 ،ي´اجر�Bا( "ة��اشملا لجأل كلذ لWو ،بارعإلا ;� مسالا �Qع لـعفلاو ،ءاـنبلا

 ،اقحتسم ا�¨ف نوrي ال pqلا عضاوملاو ،بارعإلا ةيقاقحتسا عضاوم اوددح اذ�� مhف ،)108

�ي ھسفن ميسقتلاو ،رخآلا �Qع امjدحأ لمح نgعضوملا نgب ھبش دجو اذ�وúCع ب�Q 
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 ;� نوrي امنإ اذjو ،لعفلا ھباش اذإ مسالا لمعs دقو ،لاعفألل لمعلا ;� لـصألاف ،لماعلا

 ةغلابملا غيصو رداصملاو ،ليضفتلا ءامسأو ،ة�Äشملا ةفصلاو ،لوعفملا مساو ،لعافلا مسا

 .صت�¤ا ا��م لمعيف فورBCا امأ .لصأب سÅلو عرف ءامسألا ;� لمعلاف ،...

 jامس لماوعلا هذjرعلا ةاحن اMو ،ةيظفللا لماوعلاب ةيæ; ت نأ نكمي لماوعLبوان 

 هذj بايغ جاتن ا�¦إ لق وأ ،ةملrلا رخآ ;� ارثأ ك�Ãت ا��كل اظفل رhظت ال ىرخأ لماوع عم

 لوألا �Qع �áطصا :نgلماع ;� تطبضو ،ة=ونعملاب لماوعلا هذj تيمس ،ةيظفللا لماوعلا

 ةصا�Bا üýاونلا تباغ اذإ رhظي ،�B�Âاو أدتبملا ;� لمعs لماع وjو ،ءادتبالا �áطصم

 �áطصم ھيلع �áطصاف رخآلا امأ ،)...ا��اوخأو ناW ،ا��اوخأو نإ ( �B�Âا و أدتبملا �Qع اhلوخدب

 مزا�Bاو بصانلا نم درجتلا ؛درجتلاب vwعiو ،لاعفألا �Qع ھلوخدب صوصخم وjو ،درجتلا

 ةاحنلا ضعf لواح دقو ،)باغ ترhظ اذ�و ،رhظ تباغ اذإف ،مزاو�Bاو بصاونلا عم بوانLي(

 رjاقلا دبع عم لاBCا وj امك ،ةئاملا ا�� غلبف )ة=ونعملاو ،ةيظفللا( لماوعلا هذj رصح

 ا��م ةيظفللا ،ة=ونعمو ةيظفل :نgمسق اhمّسق ثيح ،ةئاملا لماوعلا :ھباتك ;� ي´اجر�Bا

 ا�¨لع ساقي نأ زوجي الو برعلا نع تعمس ام ;æ ةيعامّسلا ،ةيسايقو ،ةيعامس Q:إ مسقنت

 ا��لالد ّنأ امك ،ةتباث ةروص تاذ ا�¦أ كلذ ،...،لعفلاب ھبشملا فورBCاو ،ر�Bا فورح:ـك اg�jغ

 ساقي ھنأ الإ برعلا نع تعمس ام q×ف ةيسايقلا ةيظفللا اّمأ ،)ةتباث( ةكوبسم ةّراق ةماعلا

 ةبس�لاب اذj ،ظوفلملا عونت بسحب اhعونتلو ،ةhج نم ا��=رصح مدعل ارظن ،اg�jغ ا�¨لع

 ضعf ا�¨ّمسs امك - وأ ،ركذلا ةمودعم لماوع q×ف ة=ونعملا لماوعلا امأ  ،ةيظفللا لماوعلل

 ادحاو - ةئاملا لماوعلا باتك ;� امك - ةيظفللا لماوعلا ددع غلبي ،ة=رفصلا – نgثحابلا

 ةحفص ،1988 ،ةيMرعلا ملع لوصأ ;� ة=وحنلا ةئاملا لماوعلا ،ي´اجر�Bا( الماع نgعس©و

 :ي´اثلا– ،قالطإلا �Qع لعفلا :لوألا- ;æ ةعبس اjددعف ،ةيسايقلا ةيظفللا لماوعلا امأ ،)87

 - ،ردصملا :سما�Bا - ،ة�Äشملا ةفصلا :عfارلا - ،لوعفملا مسا :ثلاثلا - ،لعافلا مسا

 .)210 ةحفص ،1989 ،ديع( ماتلا مسالا :عfاسلا - ،فاضملا مسالا :سداسلا

 داrت ةرظن ;æو ،;:امألا باتك لالخ نم لماعلل ةيبجاBCا ةرظنلا عبLت وj انjاj انم�Ù يذلاو   

 امMو .اليلق الإ مhفلاخت داrت ال q×ف ،نg=رصبلا يداو ;� ةيتاذ ءارآ نم ھلمحت ام لW عم بصت

 ئراقلا اjدجي لماعلا ةيضق Q:إ ت�Äن pqلا ;:امألاف ،ةقرفتم تاعوضوم تاذ ;:امألا هذj نأ

 دجي ال علطملا نأ كلذ ،تحب Çqيلع© اhفدj ةطقن ;� عمتجت ا�¦أ الإ كلذك ةقرفتمو ةعزوتم



 )اجذومنأ بجاBCا نبال ة=وحنلا ;:امألا باتك( برعلا ةاحنلا دنع ھتاقيبطتو لماعلا
I.(1), (2021), 1182 - 1200  

 

1193 

 جاتحاو ،ضمغو ،ةبلطلا �Qع ھمhف رسع امم ،طقف اhضعf دجي لب ،لماوعلا عيم�B اضرع

  :نأ اندجوف ،اhعبLتو ا�Úارقتساب انمق دقو ،نايMو طسQ f:إ

 ا�¨ضتقي pqلا ي´اعملاو ،بيك�Ãلا ھيضتقي يذلا vwعملاب طبترم بجاBCا نبا دنع لماعلا -/1   

 اذj ءاج يذلا ماعلا vwعملا بسحMو ،ھل ةنّوrملا تادحولا بسحب عونLتو ،ددعتت بيك�Ãلا

 نبا( "ëßqتقملا vwعملا موقتي ھب ام لماعلا" :بجاBCا نبا لاق ،ھغيلبتو ھليصوتل بيك�Ãلا

 وحن موقتلا ":لاقف ،موقتلا vwعم حيضوت ùßqرلا لواح دقو ،)841 ةحفص ،2000 ،بجاBCا

 ،ةدمع ةملrلا نوW :ةفاضإلاو ،ةيلوعفملاو ،ةيلعافلا vwعم نإف ،رjو�Bاب ضرعلا مايق نم ا

 ب�سf ،ھيلإ فاضملاو ،ةلضفلاو ،ةدمعلاب ةمئاقلا ضارعألاæ; Wو ،ا�¨لإ افاضم وأ ،ةلضف وأ

 نوrي لماعلا نأ وùßqّ jّرلا مالك vwعمو ،)65 ةحفص ،1998 ،يذابا�Ãسألا( "لماعلا طّسوت

 ،ةدماخ نوrت ة=وحنلا ي´اعملا ّنأ يأ ،بيك�Ãلا لخاد ام ةملW ;� يوحنلا vwعملا داجيإ ;� اب�س

 �áطصم كانjو ،بيك�Ãلل ةيظفللا ةروصلا نم ديضعتب ا��زربأو ا��كرح لماوعلا تءاج اذإف

 يوحن vwعم ّلrلف ،مازلتسالا ءاضتقالاو ،)ëßqتقملا( ھلوق وjو ،ة�gبك ةيمك ةيمjأ وذ رخآ

 ،ةكرBCا هذ�� ھيلع لدي لماعلا دوجوب رhظملا يوحنلا vwعملا نأ كلذ ،ةنيعم ةكرBC مازلتسا

 :لثم ;�قعلاف ،;�قع ءاضتقاو ،يدوجو ءاضتقا" :نMgرض ءاضتقالا بجاBCا نبا مّسق=و

 ;� ھل دبال ھنأل ابكار د=ز ءاجو ،كناrمو ةعم�Bا موي تMرض :لثم يدوجولاو ،اد=ز تMرض

 رابتعاب يدوجولا مسقلا نمف ،اMرض تMرض :مhلوق امأو ،ناrمو ،نامزو ،لاح نم دوجولا

 نأ وj اـم��يب قرفلا نأ ودب=و ،)842 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "عونلا نايMو ،ديكأتلا

 امأ ،بورضم دوجو نم دـبال ھنأ القع مhفي )تMرض( يفف ،لـماعلا ركذ pwم مhفي ;�قعلا

 Q:إ فاضي دييقت لW لب ،القع اhمزلتسs الف قلطملا لوعفملا وأ ،لاBCا وأ فرظلاب هدييقت

 ،يدوجولا ءاضتقالاب بجاBCا نبا ھنع �Âع ،;�قع ىطعم Q:إ ال ھلالخ نم مhفي ;Éراخ ىطعم

  .؟لومعملا رخآ ;� لماعلا ھك�Ãي يذلا رثألاب نايضتقملا ناذj ةقالع ام نكلو

 بابلا بسحب ،ايدوجو نوrي دقو ،ايلقع نوrي دق ëßqتقملا vwعملا نأ وj ودبي يذلا      

 ناذj نوrي اذ��و ،لماعلا اhك�Ãي pqلا ھتكرح باب لrلو ،لماعلا ھبلطتي يذلا يوحنلا

 .الإ سÅل ،ةنابإلاو حيضوتلا ;� ةدا=ز نايضتقملا

 نأ درو=و ،ة=ونعمو ةيظفل Q:إ لماوعلا ميسقت ;� ةاحنلا ةيقب عم بجاBCا نبا قفتي -/2   

 )ام(و ،ا��اوخأو )نإ(و ،ا��اوخأو )ت�نظ( �Qعو ،ا��اوخأو )نا�Q )Wع ةقلطم" ةيظفللا لماوعلا

 ذإ ،رصBCا اذvq jعs الو ،)811 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "ر�Bا فورحو ،ة=زا�#Bا
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 ملف ة=ونعملا لماوعلا امأ .اقباس انضرع ام بسح ةروWذملا ھتاj نم �$كأ ةيظفللا لماوعلا

 ;� اـhفشLسs نأ ئراقلل نكمي نكلو ،ةيظفللا لماوعلا عم لاBCا وj امك نgعم ءالمإب اhصخي

 Q:إ رخآ ا=ونعم الماع فيضي بجاBCا نبا نأ انjاj هابLنالل تفلملا نأ الإ ،ليلحتلا ايانث

 اذj حيضوتلو ،)لعفلا vwعم( وj لماعلا اذj ،)ءادتبالاو درجتلا( ام�¨لع قفتملا نgلماعلا

  :رعاشلا لوق وjو ،لصفملا دjاش �Qع ھليلحت درون لماعلا

ن           
ُ

%ّب
َ

أ ُت
َ

خ
ْ

ظ *** ُد=ِزَي vِqَب ;ِ:اَو
ُ

ل
ْ

لَع اًم
َ

ل اَنْي
َ

hُف ْم
َ

  .ُديِد

 عضوم ;� ةلمج :)ديدف مhل(و ،ھلجأ نم لوعفم ام�و ،لاBCا عضوم ;� ردصم امإ املظ" :لاق

 هذ�� نgفوصوملا ;:اوخأ نأ ت�Âخأ :لوقي لئاقلا اذj نأ :تÅبلا vwعمو ... ثلاثلا لوعفملا

 اـمjالكو ،مhملظ لجأل وأ انيلع نgملاظ م�¦وW لاح ;� ةبلجو ،توص انيلع مhل ةفصلا

 وjو ،لعفلا vwعم نم )مhل( ;� ام ھيف لماعلاو ،)مhل( ;� �gمضلا نم ھنألف لاـBCا امأ ،فيعض

 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "فيعض يونعملا لماعلا �Qع لاBCا مدقتو ،يونعم لماع

 دوصقملا ناW نإف ،)... رقتسم ،دوجوم( مhل ھب قلعتي ام لعفلا vwعمب دوصقملا لعلو ،)339

jاذ Wا نبا ناBCنكمي لماعلا نأ كلذ ،يظفل لماع ھنأ نم ةاحنلا ھيلع قفتا امل افلاخم بجا 

 .دوصقملاو دارملاب ملعأ (اف رخآ ائÅش دوصقملا ناW نإ امأ ،...وأ ھنع vwغتسs وأ ،فذحي نأ

ظلا )pwمو ، اذإ( ،اhلماع ھيجوت ;� فلتخا pqلا لئاسملا نم /3
ّ

 نأ دبال نامسا امhف ،ناتيفر

 ّنأ �Qع ةاحنلا قفتا دقو ،لماع ھل نوrي نأ دب ال يوحنلا vwعملاو ،يوحن vwعم امhل نوrي

 لعفلا لخديف ،ثدBCا وj فرظلا ;� عقي يذلاو ،ھيف عقاولا وj فورظلا ;� لماعلا

 عم اÈCاو ودبي ال رمألا اذj نكلو ،)580 ةحفص ،1980 ،ليقع نبا( ردصملاو فصولاو

 ھسفنل اذختم فالتخالا اذj بابع ;� بجاBCا نبا ضاخ دقو ،نgتيفرظلا )pwمو ،اذإ(

 لماعلا :ليقف ،pwمو ،)اذإ( ;� لماعلا ;� سانلا فلتخا" :لاق ليلدلا �Qع ھيف دمتعا احيجرت

 �$كأ لوق اذjو ،طرشلا )pwم( ;�و ،طرشلا باوج )اذإ( ;� لماعلا ليقو ،طرشلا لعف ام�¨ف

 ةhجو لصفي الامجإ رمألا اذj ركذ دعèو ،)869 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "نgققC¤ا

Wم(و )اذإ( ;� لماعلا ّنإ :لاق نم ھجوف" :الئاق ق=رف لpw( شلا ّنألف :طرشلا لعف
ّ

 ءاز�Bاو ،طر

 ھنأل ،ةدحاو ةلمج �gصي نأ Q:إ يدؤي ھنأل :طرشلا مسا ;� ءاز�Bا لمع ميقتسs الو ،ناتلمج

 ،)869 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "ةيناث ةلمج نوrي الو ،ھتمتت نم ناW ھل افرظ ناW اذإ

 نgتلومعم )pwمو ،اذإ( لعج نأ ىأر ثيح ؛ھيجوتلل ارايعم بيك�Ãلا نم لعج لوألا ق=رفلاف

 ھنأ Q:إ دوقي اذjو ،طرشلا لعف ةلمج نم أزجتي ال اءزج امhلعج Q:إ ëßqفي طرشلا لعفل
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 ةادألا ام��يب طMرت ناتلمج ءاز�Bاو طرشلا نأ مولعمو ،ناتلمج ال ةدحاو ةلمج انيدل نوrي

 ،طرشلا باوج لماعلا نأ Q:إ بjذ دقف ي´اثلا ق=رفلا امأ ،)112 ةحفص ،1991 ،ماشj نبا(

 لاحتسا كلذك تناW اذ�و ،اhطورش Q:إ vwعملا ;� ةفاضم ءامسألا هذj نأ" :مjدنع ھhجوو

 لطب اذ�و ةدحاو ةhج نم الومعمو الماع نوrي نأ Q:إ يدؤي الئل فاضملا ;� ھيلإ فاضملا لمع

 ي´اثلا ق=رفلاف ،)869 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "ءاز�Bا نgيع© طرشلا لماعلا نوrي نأ

 ةhج نم الومعمو الماع نوrي ال لماعلا ّنأ وjو ؛ھيجوتلا دعاوق نم ةدعاق �Qع دمتعا

 ام ھيف لماعلاو ،ةـفاضإلاب رج لحم ;� نوrي ،طرشلا ةلمج يأ ؛اjدعf ام نأ كلذ ،ةدحاو

 ;�و ،طرشلا باوج )اذإ( ;� لماعلا" ّنأ Q:إ بjذ ثلاث ق=رفل ضرعs امك ،فرظ نم ھـلبق

شلا )pwم(
ّ

 امل ھنأل ،)pwم( ;� ھفعضو )اذإ( ;� ةفاضإلا مjُّوت ةوق ،سانلا �$كأ لوق وjو ،طر

 اذإ :كلوـقك نgيعتلا لصحيل ةفاضإلا بوجو مjوت نgعملا تقولل الإ نوrت ال )اذإ( نأ ىأر

 ،م�Äملا تقولل )pwم( نأ ىأر املو ،كيتآ سمشلا علطت نgح :تلق كنأW ،كيتآ سمشلا تعلط

  .)870 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "طرشلا لماعلا ناrف ،ةفاضإلا مjو هدنع وقي مل

شلا لماعلا ّنأ حيàّCلاو ":الئاق ھيأر بجاBCا نبا ركذي ضرعلا اذj دعèو
ّ

 "اعيمج ام�¨ف طر

 ،)اذإ( ;� ةفاضإلا نم مjوت ام" ھنأ �Qع ھيأر vwب دقو ،)870 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا(

 نباف ،)870 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "حيg� ÷Cغ اعيمج ام�¨ف وأ ،)pwم( ;� ھئافتناو

 مhمjوت امأ" بجاBCا نبا بيجي ؟كلذ نوrي فيك نكلو ،نgتادألا نيذj ةفاضإ ىفن بجاBCا

أ :ت�ث دق ھنألو ،ما��إلل ;æ امن�و ،كلذ مjوتيف نgيعتل تسÅل ا�¦أل ،ديعبف )pwم( ;�
َ

 ٍلُجَر َّي

´إف ْمركت
ّ

 نبا( "كلذك كلذ نوrي نأ بجوف ،قافتاب طرشلا لماعلاو )يأ( بصنب ،ھمركأ ي

 �Qع دمتعs ھيأر حيضوت ;� بـجاBCا نبا نأ ظـحالملاو ،)870 ةحفص ،2000 ،بجاBCا

 ßq-ايق ق=رطو ،نgعم تقو نgعتل تسÅلو ما��إلل )pwم( ّنأ نوW وjو ؛يونعم ق=رط ؛نgق=رط

 ةداعإ Q:إ انوعد=و ،نg=وحنلا �$كأ يأر فلاخي اذ�� وjو ،)ةيطرشلا يأب ةيطرشلا pwم سايق(

 رـفوتي ال ام وjو ،ھـنÅيع© نكمي ام وأ ،ھنÅيع© داري ام ا��م فاضيف ،فورظلا ةفاضإ ;� رظنلا

 vqع´ انسل انأل ؛ھيلإ ا��فاضإ اhطرش نgيع© نم مزلي ال" :ھلوقب اjر�Âيف )اذإ( امأ ،)pwم( ;�

 نم مزلي ملف ،ھيلإ افاضم نوrي نأ ëßqتقي فرظلا نأ ال ،اعقاو نوrي نأ مزال ھنأ الإ نgيعتلاب

Wا نبا( "ھيلإ فرظلا ةفاضإ انيعم ھنوBCو ،)870 ةحفص ،2000 ،بجاjي اذ�� وrدق نو 

 باوج لماعلا نوrي نأ لاطبإ ھيلع ىقب=و ،ةدحاو ةhج نم الومعم الماع نوrي نأ لطبأ

 دقو ،ةدحاو ةلمج نوrي نأ بجول لمعلل ءاز�Bا نgع© ول" :ھلوق ;� ھÈّCوي ام وjو ،طرشلا
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 ال الماع نوrي نأ ريدقت �Qعو ،ام��يب طرشلا طMرل امjركذ مÃìلا امن�و ،ناتلمج ام�¦أ ت�ث

 ھجولاو ،ھفرظ ;� ءاز�Bا لمع لجأل نوrي امن�و ،طرشلا لجأل طMرلا نوrي الف ،نgتلمج نوrي

 vqتمركأ اذإ :كلوقك عضاوملا نم �gثك ;� لماع فرظلل نكي مل افاضم ناW ول ھنأ :وj ي´اثلا

 ميقتسs ال ،كمركأ ي´إف :كلوق نأ ىرت الأ ،ادغ كتمركأ مويلا vqتمركأ اذإ وأ ،كمركأ ي´إف

 لماعلا ناW ول ةيناثلا ةلأسملا ;�و ،اhلبق اميف لمعs ال ءافلا gìح ;� ام نأل ،ھلبق اميف ھلمع

 لعج ولف ،ءاز��ل فرظ )ادغو( ،)اذإ(ـل نgبم )مويلا( نأل ،لوقعملا فالخ Q:إ ىدأل ءاز�Bا

 لوق=و ،"لطاب كلذو ،مويلا وj دغلا نوrي نأ بجو مويلا نوrي نأ نgع© دقو ،)اذإ( ;� الماع

fدع jا اذBCطورشلا ءامسأ ;� لـمعلا نأ تـبث كلذ ررقت اذ�و" :يدينفتلا راو Wلhلعف ا 

 .)871 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "ءاز�Bا ال طرشلا

  :لصفملا دjاشلا ھليلحت ;� بجاBCا نبا نكل

ف ْنِمَو          
َ

الَع
َ

أ يِ©
َ

ذِإ***ىَرِقلا ُنَسَح vِqَّن
َ

للا ا
َّ

لْي
َ

ة
ُ

أ ُءاَبhَّْشلا 
َ

 .اjَُديِلَج Qَ.ْض

 نم ھمزلتسs امو ،نgلوألا نgبjذملا دروي لب ،ھيلإ صلخ يذلا حيج�Ãلا اذ�Q jع دمتعs ال

 اhلعف )اذإ( ;� لماعلا ّنأ ;� فال�Bا �Qع ء;îيف ا�¨ف لماعلا امأو" :لاق ،ھيجوت لW نع ريدقت

 طرشلا باوجو ،ىرقلا نسح :ھيلع ّلد ،يارق َنُسَح :هريدقتف ا��اوج ناW نإف ،ا��اوج وأ

 نبا( "Èáاوف اhطرش ناW ن�و ،vqتأت نإ كيتآ :كلوقك ،ھيلع لدي ام مدقت اذإ فذحي

 .)297 ةحفص ،2000 ،بجاBCا

 نم ّدبالف لومعملا ىفتخاو ،لماعلا دجو اذإ ھنأ - ةيMرعلا ةاحن دنع - ةررقملا دعاوقلا نم /4 

 مدع ا��مو ،دحاو لومعم �Qع نgلماع عامتجا زوحي ال ھنأ ا��مو ،سكعلاب سكعلاو ،هريدقت

 نم �gثك نظي نgباب يوحنلا سردلا ;� تجتنأ دعاوقلا هذj .دحاو باب ;� نgترم لمعلا زاوج

 نأ ھيف عنم لاغتشالاف ،عزانّتلاو لاغتشالا باب امj ،ھنم لئاط ال ا�¨ف ضو�Bا نأ نgثدC¤ا

sمض ;� لماعلا لمعgاظلا مسالا( ھيفو ،ه�jةلالدلا ب=رق لماع ريدقت نم دب الف ھيلعو ،)ر 

 ةلالد حيضوت ;� ناّيس ھمدعو ريدقتلا لj نكلو ،�gمضلا ;� لمع يذلا لماعلل واسم وأ

 ةشقانم �Qع لمعأسو ،ھلحم اذj سÅل طسQ f:إ جاتحتو رظن ا�¨ف ةيضقلا هذj ،؟ظوفلملا

 لاق ،ھلوانتو ،هداريإب ردجأو ،ھب قيلأ عضوملا اذj ناrف لمعلا ھساسأ باب ھنأل عزانتلا باب

 vwعملا ;� دحاو رjاظ Q:إ نhgجوملا نgلعفلا نم دحاو لW لامعإ نأ ررقت دق" :بجاBCا نبا

 ھلعجت نأ ھيف ھلامعإ vwعمو ،لوألا نgيفوrلاو ،ي´اثلا لامعإ نg=رصبلا رايتخا نأ الإ ،زئاج
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 ،2000 ،بجاBCا نبا( "رج فرحب ضفخ وأ ،بصن وأ عفر نم ھب ھقلع© ھيضتقي امب اMرعم

 لعفلا نأل لوألا لامعإ اوراتخا نويفوrلاف ،ھب ةصاخ رظن ةhجو بjذم ّلrلو ،)497 ةحفص

 ناW ھب اءودبم ناW امل ھنأ الإ ،ي´اثلا لعفلاW لمعلل Báاص وjو ،ي´اثلا لعفلا قباس لوألا

 نو=رصبلا امأ ،)90 ةحفص ،1998 ،يرابنألا نبا( "ھب ةيانعلاو ءادتبالا ةوقل Q:وأ ھلامعإ

 ھلامعإ ;� سÅلو ،لوألا لعفلا نم مسالا Q:إ برقأ ي´اثلا لعفلا" نأل ي´اثلا لامعإ اوراتخاف

 نبا Èáو=و ،)93 ةحفص ،1998 ،يرابنألا نبا( "Q:وأ ھلامعإ ناrف ، vwعم ضقن لوألا نود

 �Qع ي©أي مث ،ھيلع اليلد ةكرBCا نوrت قلاع©و بلاطت ام��يب لعجي نأ وj لامعإلا ّنأ بجاBCا

 نأ زجي مل ھيف امjدحأ تلمعأ اذإف" : لوقيف بابلا اذj تجتنأ pqلا ةيلماعلا ةدعاقلا ركذ

 ،بجاBCا نبا( " ارhظم وأ ،افوذحم وأ ،ارمضم رخآلا قلعتم نوrي نأ دبالف ، ھيف رخآلا لمع©

 ي©أت اذj دعèو :نgلماعل ال دحاو لماعل الومعم نوrي نأ دبال لومعملاف ،)497 ةحفص ،2000

 ،رخآلا �Qع بت�Ãي اذام ، امjدحأ تلمعأ اذإ يأ ، ي´اثلا لامعإ روص اذكو، لوألا لامعإ روص

 "ةيلوعفملا وأ ةيلعافلا ةhج �Qع اhجوم نوrي نأ نم لوألا لخي مل ي´اثلا لمعأ نإف" :لاق

 ةثالث �Qع ةيلعافلا ةhج �Qع ھ�¨جوت ;� فلتخاو ،)497 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا(

  :بjاذم

 ،نيد=زلا تMرضو ي´اMرض :لوقتف رjاظلا قفو �Qع -ا��يب نم رات�¤ا ھنأب ىر=و- رامضإلا -)1( 

 ) نيد=زلا( �Qع دوعg� sمض لوألا لومعملا ;� لعافلاف

 Mvqرض :لوقتف ،)يöاسكلا بjذم وjو( ركذلا لبق هرامضإ زوحي الو ،فذحي نأ -)2( 

 برعلا مالك ;� ت�ثي مل ھنإ ثيح نم بجاBCا نبا ھفعضي بjذملا اذj ،نيد=زلا تMرضو

 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( ضرغل دراو ھنإف ركذلا لبق رامضإلل افالخ ،لعافلا فذح

498(. 

 ام�و ،ام�¨ف راhظإلا" امإ بجو=و ،فذBCا الو ،رامضإلا زوجي ال ھنأ وjو ءارفلا بjذم -)3(

 نإ ھفذح زوجيف ةيلوعفملا ةhج �Qع اhجوم ناW نإ امأ ،ي´اثلا ;� رامضإلاو ،لوألا ;� راـhظإلا

Wام ھعم نا sرض :لثم كلذ غوسMرضو تMvq ركذلا لبق اورمضي نأ نع ةينغ ;� م�¦أل ،د=ز 

 غوسs ال امم ناW نإ امأ ،ن=رخأتملا نم هرمضأ نم بjذم فعض كلذلو ،ةلضف ھنوW عم

 ارhظم ھب نايتإلا بجو تملعأ باب نم ثلاثلاو ،تملع باب نم ي´اثلا لوعفملاW ھفذح

 هايإ ھتملعأو ، اقلطنم ارمع د=ز vqملعأ :كلوقكو ،اقلطنم اد=ز ت�نظو ،اقلطنم vqنظ :كلوقك

 .)498 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "اقلطنم
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 وأ ةيلعافلا ةhج �Qع اhجوم نوrي نأ نم ي´اثلا ولخي الف ،لوألا لامعإ عم ھسفن رمألاو 

 كلوقك رjاظلا قفو �Qع اقافتا هرامضإ بجو ةيلعافلا ةhج �Qع اhجوم ناW نإف" ،ةيلوعفملا

 ،ھفعضي امم هول�B كلذو ،)498 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "نيد=زلا ي´اMرض و تMرض :

 ّلدأ ناrف ،ھيلع vwعملاو نكمم ھنأل رامضإلا رات�¤اف" ةيلوعفملا ةhج �Qع اhجوم ناW نإ امأ

 �gغ نم تMرض :لوقت نأ زوجي امك، ةلضف ھنأل فذBCا زوج=و ،سابلإلل ىفنأو  vwعملا �Qع

 بجو عنم اذإ امأف ،فذBCاو رامضإلا نم ع´ام عنمي مل اذإ ھلW اذjو ،لوعفملا ركذت نأ

 .)499 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "راhظإلا

 وأ ھلالتخاو vwعملا ضقن مدعو ،ةعنصلا ةاعارمو ،مالكلا ةعfاتم لماعلا ھيجوت رادمف 

  .بابلا اذ�Q �; jارم ئراقلا هدجي ام وjو ،ھس�ل

 لمعs ام ھنع بوني دقو ،لعفلل لمعلا ;� لصألا نأ ;� ةاحنلا ةيقب عم بجاBCا نبا قفتي  /5

 )اhلالج( ظفل نأ دروي كلذلو .ةغلابملاو ،لوعفملاو ،لعافلا مساو ،ردصملا :كلذ نم ،ھلمع

  :لصفملا دjاش نم

خأ               
َ

ل ِبْرBCَا ا
َ

اساَّب
ً

لالج اَ�¨لإ 
َ

hلو *** اÅالوب س
ّ

قْعأ ِفلاو�Bا  ج
َ

 .ال

 لعافلا مسا اورجأو" :لاق ،ةلأسملا هذj ;� ھ=وبÅس هركذ ام ادروم ،اسابل :ھلوقب بوصنم  

 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( "لعاف ءانب �Qع ناW اذإ هارجم رمألا ;� اوغلابي نأ اودارأ اذإ

 لمعs وjو ،ھلمع لمع© q×ف كلذلو ،ھثدح ;� غلابم لعاف مسا ;æ ةغلابملا ةغيصف ،)319

 لاثم ،لعفلا لمع لمع© q×ف ة�Äشملا ةفّصلا عم ھسفن رمألاو ،ةنيعم طورشf لعفلا لمع

jظلا( ةظفل ھيجوت اذhرعاشلا لوق نم )ر:  

نَو                  
َ

أ
ْ

خ
ُ

ذ
ْ

 fَنِذِب ُهَدْع
َ

أ ***ٍشÅَْع ِبا
َ

ظلا َّبَج
َّ

hْل َر
َ

Åْل َس
َ

  .ُماَنَس ُھ

أ" :لاق
َ

ظلا َّبَج
َّ

hْع بوصنم َر�Q لاLظلا بصنو ،لوعفملاب ھي�شhكلوق ;� ھجولا بصنك ر: 

 ،2000 ،بجاBCا نبا( "لوعفملا ھي�ش© �Qع ةحيصف ةغل ;æو ،َھْجَولا ِنَسَح ٍلُجرب تررم

 نبا( "ھب�س نم ناW اميف ھلمع© نأ ھتلمعأ اذإ" ة�Äشملا ةفصلا ;� ط�Ãشiو ،)458 ةحفص

 مسا �Qع ةلوـمحم لمعلا ;� ة�Äّشملا ةفّصلا ّنأ رّرـق=و ،)569 ةحفص ،2000 ،بجاBCا

 "ھيلع ھب ة�Äتشملا ةفصلا تلمحو ،لعافلا مسال ام�¨ف لامعإلا ;� لصألا" :لوقي ،لـعافلا

 .)792 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا(
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 )اس´اوقلا( ةملW نوrت نأ ضفر كلذلو ،رjاظلا ;� لمع© ال ا�¦أ ى�gف ليضفتلا ةفص مسا امأ

أ         :رعاشلا لوق نم
َ

ك
َ

أَو َّر
َ

انم َبرضأو***ُمُ�ْ�ِم ةقيق�Cل Çَwْح
ً

  .اَسِ´اوقلا ِفويّسلاب 

أ(ـل ةلومعم نوrت نأ
َ

 ھنأW ،رّدقم لعفب بوصنم اس´اوقلا" :لاق ؛الماع اhل رّدق لب )َبَرْض

أ( ّنأل ،اس´اوقلا برضن :لاقف نوMرضي امع لئس
َ

ف
ْ

ظلا ;� لمعs ال )َلَع
ّ

 ،بجاBCا نبا( "رjا

 ةحفص ،2000 ،بجاBCا نبا( اhل لمع ال ھنإف نامزلاو ناrملا امسا امأ ،)461 ةحفص ،2000

351(. 
 

  ةيصوتلاو جات�تسالا

 ;� بــجاــBCا نبا اــhل ضرع© pqلا لــماــعلا ةــ=رظنب ةــقلعتملا اــياــــــــــــــضقلا ّلــج هذــhف مومعلا �Qعو

 سرّدــلا رارمتـــــــــــــسا تاــقلح نم ةــقلح لــثمي بــجاــBCا نبا نإ :ھــلوق نكمي اــمو ،;:اــمألا ھــباــتك

الإ ،يèرعلا يوحنلا
ّ

ـقولا ھـتÅنjذـب gìمت ھـنأ 
َّ

 ّيأل لاـفغإ نود جئاـتنلاو تاـمدـقملا ;� ةـثحاـبلا ةدا

 ;� رمألا مظعم نأ ادــــب ن�و pwح ،vwعملا مكحت pqلا تاــــيطعملل كــــلذــــك لاــــفغإ نود و ،اــــ��م

 .vwعملا Q:إ ال ةعانّصلا Q:إ عجري لماعلا ةيضق

 :ةجيLنك ةيتآلا طاقنلا لي�ú© اذj دعf نكم=و

 .ةيMرعلا ةغللا ;� ليصأ بارعإلا -1

 .ةيطسرألا ةيقطنملا ة=ؤرلاب اhل ةقالع الو ،ةيMرعلا قطنم نم ةذوخأم ة=ؤر لماعلا -2

 وأ اــ��يعf ةــكرح دوجو Q:إ يدؤي ھــباــيغ وأ رـــــــــــــصنع دوجو ةــيئاــنث وj لــماــعلا ساــــــــــــــسأ -3

 .ا��ايغ

 باــغ اذإ ھــيلإ ةاــحنلا أــ��ي يونعملاو ،يونعم وj اــم اــ��مو يظفل وj اــم اــ��م لــماوعلا -4

 .لماعل ةمزلتسملا ةكرBCا تدجوو يظفللا لماعلا

 .ظوفلملا ةلالدل ھجوم لماعلا -5

 ظوفلملا ھلمتحي يذلا vwعملاو ةعانصلا طباوضل ھطبضو لماعلا ھيجوت عضخي -6

7- jرظن ;� ةاـحنلل ةـــــــــــــصاـخ ةـفـــــــــــــسلف كاـنjلج ،ھـتاـيطعمو لـماـعلل مhي ال اـrاـمع جرخي داـ 

 .ا�¨ف رظنلا نع جتانلا ;�قعلا قطنملاو ،ةغللا قطنم ھضرفي

 ةداعإ Q:إ جاتحي وhف اميدق ناW ن�و لماعلا عوــــــــــــضوم نأ Q:إ ھب�ن نأ الإ �gخألا ;� انعــــــــــــسs الو

 ةــيMرعلا ةــ=وحنلا ةــنودــملاو ،رـــــــــــــصاــعملا لــقعلاو قفاوتي اــمب ميدــقتو ةــغاــيـــــــــــــص ةداــع�و ،نgيحت

 .صيحمتو ةغايصو ةءارق ةداعإ Q:إ طقف جاتحت ،ادج ة=رث ةميدقلا
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 : عجارملا

 
 .ةیملعلا بتكلا راد :نانبل .1ط) نییفوكلاو نییرصبلا نییوحنلا نیب فالخلا لئاسم يف فاصنإلا .(1998) .أ ,يرابنألا نبا
 .لیجلا راد :نانبل . 1ط) بجاحلا نبا يلامأ .(2000) .ع ,بجاحلا نبا
 .ةیقیفوتلا ةبتكملا :رصم .صئاصخلا .(1999) .أ .ع ,ينج نبا
 .يبرعلا ثارتلا ءایحإ راد :نانبل .2ط) لیقع نبا حرش .(1980) .ب .ع ,لیقع نبا
 .ةیرصعلا ةبتكملا :نانبل .1ط) بیراعألا بتك نع بیبللا ينغم .(1991) .ج .ع ,ماشھ نبا
 .سئافنلا راد :نانبل .5ط .وحنلا للع يف حاضیإلا .)1986( . يجاجزلا مساقلا وبأ
 .ةیملعلا بتكلا راد :نانبل .1ط) بجاحلا نبا ةیفاك حرش .(1998) .ر .م ,يذابارتسألا
 .دیشرلا راد :قارعلا .حاضیإلا حرش يف دصتقملا .(1982) .ع ,يناجرجلا
 .فراعملا راد :رصم .2ط) ةیبرعلا ملع لوصأ يف ةیوحنلا ةئاملا لماوعلا .(1988) .ع ,يناجرجلا
 .ةیعماجلا ةفرعملا راد :نانبل .ةینآرق ةیوحن ةسارد ىنعملا طبض يف هرثأو بارعإلا .(1993) .ب .م ,الولعلا
 .يماحلا يلع دمحم راد :سنوت .1ط) ةدیدج ةیناسل ةءارق يبرعلا يوحنلا لاونملا .(1998) .ع ,بودجملا
 .يمالسإلا برغلا راد :نانبل .1ط) يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن .(1993) .ع ,يریھملا

 .لیجلا راد :نانبل .1ط) باتكلا .(1983) .ب .ع ,ھیوبیس
 نالعإلاو عیزوتلاو باتكلا تاروشنم :ایبیل .(.ed 1ط) لماعلا ةیرظنو نییوحنلا دنع بارعإلاو ىنعملا .(1982) .ع , هدبع

 .عباطملاو
 .بتكلا ملاع :رصم .4ط) ثیدحلا ةغللا ملع ءوض يف ءاضم نبا يأرو ةاحنلا رظن يف يبرعلا وحنلا لوصأ .(1989) .ر ,دیع
 
 



 

ا على النهار لياسمينة خضر  تحليل الخطاب السردي الجزائري رواية فضل على الليل   

 

Analysis of the Algerian narrative discourse, a novel preferred 

over night over day by Yasmina Khadra 
براهمي فطيمة-د  

 الجزائر سيدي بلعباس / –جامعة الجياللي ليابس  -اآلداب و اللغات و الفنون  قسم اللغة العربية و آدابها ،كلية 

 brahhiba@gmail.com: البريد اإللكتروني
 

 

 

 مستخلص البحث

ل الرواية أبرز األشكال السردية
ّ
و ضج فقد مرت بعد مراحل قبل أن تصل إلى مرحلة النّ  ،ا ا و تميز  حضور   تشك

ا الرواية الجزائرية حول،خصوص  لم تكن الرواية الجزائرية املعاصرة بمنأى عن هذا الحضور و التّ  االكتمال،

 
ّ
 غة الفرنسيّ املكتوبة بالل

ّ
ة، يرجع سبب اختيار هذا املوضوع إلى معرفة تحول الخطاب غة العربيّ ة و املترجمة إلى الل

 السردي الجزائري،و ماهي اإلضافة التي أضافتها ال
ّ
هذا   هدف ي ة إلى الرواية الجزائرية.غة العربيّ رواية املترجمة إلى الل

البحث إلى الوقوف على تحليل الخطاب الّسردي في الرواية الجزائرية املعاصرة، ومن بين الروائّيين الذين اهتموا بها  

اب السردي من خالل . تكمن أهمية دراسة تحليل الخط)فضل الليل على النهار(في روايته  "ياسمينة خضرا"نجد 

خصيات ،الزمن ، 
ّ
لة للبّناء السردي  منها: عتبة العنوان ، الش

ّ
االعتماد على املنهج التحليلي و بعض اآلليات املشك

فضل  و اإلشكالية املطروحة هنا كيف تبلور تحليل الخطاب السردي الجزائري في رواية  املكان ، بنية الحدث .

نتائج تتجلى في فك  من البحث بمجموعة خرج  املعتمدة في الّتحليل السردي ؟  ؟ و ماهي آلياتهالليل على النهار

مغاليق الخطاب السردي الروائي الجزائري ، تقديم شكل جديد في رواية فضل الليل على النهار ياسمينة خضرا ،  

 اكتشاف تحليل الخطاب الروائي و السردي والتفاعل الحاصل بينهما .

 ياسمنة خضرا. ، رواية فضل الليل على النهار، الرواية الجزائرية،  السردي،  تحليل الخطاب
Abstract:  

of the research The novel constitutes the most prominent and distinguished narrative form, as 

it passed through several stages before it reached the stage of maturity and completeness. The 

contemporary Algerian novel was not immune to this presence and transformation, especially 
the Algerian novel written in French and translated into Arabic. The topic is to know the 

transformation of the Algerian narrative discourse, and what is the addition that the novel 

translated into Arabic added to the Algerian novel. This research aims to stand on the analysis 

of the narrative discourse in the contemporary Algerian novel, and among the novelists who 
were interested in it, we find "Yasmina Khadra" in his novel (The Virtue of the Night over the 

Day). The importance of studying the analysis of narrative discourse lies in relying on the 

analytical method and some of the mechanisms that form the narrative construction, including: 

the threshold of the title, the characters, the time, the place, the structure of the event. The 
problem posed here is how did the analysis of the Algerian narrative discourse crystallize in 

the novel The Virtue of Night over Day? And what are its mechanisms adopted in narrative 

analysis? The research came out with a set of results that are reflected in deciphering the 

Algerian narrative discourse, presenting a new form in Yasmina Khadra's novel The virtue of 
the night over the day, discovering the analysis of the narrative and narrative discourse and the 

interaction between them. 

 

Key words: Discourse analysis, narrative, Algerian novel, novel The virtue of night over day, 
Yasmina Khadra. 
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 املقدمة

عرفت الروايات العاملية تطورات عبر حقب تاريخية متعددة ، و مس هذا التطور الرواية عموما و الرواية الجزائرية على وجه   

الخصوص ، فلم تبق بمنأى عن هذا التحول الذي لحق باألشكال و املضامين ، بحث دخلت الرواية الجزائرية مرحلة جديدة ، 

 كتوبة باللغة الفرنسية و املترجمة إلى العربية.فتنوعت بين الرواية العربية و امل

مرت الرواية الجزائرية كغيرها من الروايات العديد من العراقيل التي اعترضت سبيلها ، فحاولت أن تخطو خطوات ثابتة نحو 

بحضور الفت في  النضج و االكتمال ، فبرزت إلى الساحة أسماء كثيرة أسست للرواية الجزائرية الحديثة و املعاصرة ، و حظيت

 الرواية العاملية .  

 أسئلة البحث: -

 نحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكاليات املطروحة:

ــ: تحليل الخطاب ؟ السرد الروائي؟  -  ما املقصود بــ

 كيف نشأت الرواية الجزائرية ؟ -

 ؟ى النهارفضل الليل علكيف تبلور تحليل الخطاب السردي الجزائري في رواية  -

 و ماهي آليات املعتمدة في الّتحليل السردي ؟   -

 هذه األسئلة و غيرها سيتم اإلجابة عنها .

 تم اإلعتماد على التحليلي الوصفي ، و بعض اآلليات ملقاربة تحليل الخطاب السردي للرواية . 

 
 

 منهج أو طريقة البحث 
، سيتم الوقوف  معمار الدراسة التطبيقية  ليصل إلى ، تؤثثه و منها ينطلق مجموعة مصطلحاتتقتض ي دراسة أي موضوع 

 على مايلي :

 تحليل الخطاب: -أ

و ذلك يستحوذ على اهتمامات الباحثين، مختلف األجناس األدبيةبصار البحث في ميدان الخطاب األدبي و عالقته بالنقد و 

السيميائية و غيرهم من مصطلحات و أدوات إجرائية ساهمت في حقول املعرفية الجديدة كالبنيوية،األسلوبية،بفضل ال

مختلف املقاربات النقدية، وساعد هذا توجه الدارسين في العناية بأنواع الخطابات ، و على وجه الخصوص الخطاب النقدي 

 ب األدبي و غيرهما ، و تجلت في السياقية و النسقية، و بهذا اكتسب تحليل الخطاب حضورا في الساحة النقدية . ، الخطا

املطروح هنا ما املقصود بتحليل، و   ، والسؤالخطاب و  تحليلال يمكن الحديث عن تحليل الخطاب ملم نفكك العبارتين إلى 

 املقصود بالخطاب؟ هذا ما سنجيب عليه من خالل ما يأتي.

 تحليل: -*

أي حلها و قام بإرجاع  ؛ ل العقدةل، فكلمة تحليل آتية من ح  (حلل) ورد في املعجم الوسيط التابع ملجمع اللغة العربية مادة

األشياء إلى عناصرها األولى ، فيقال حلل الدم ، حلل البول ، و حلل نفسية فالن ، و ذهب إلى دراستها للكشف عن خباياها ، و 

.كما تعني كلمة تحليل تلك  (104م،ص2007مجمع اللغة العربية،  )تحليل الجملة ، و بيان أجزاءها و وظيفة كل جزء منها

عقلية و العلمية التي يعتمد عليها املحلل في تحليل اللقطات و فك عناصرها و معرفة سمات هذه العناصر و طبيعة العملية ال

.و    (162ص  مناهج البحث االجتماعي م2005:الحسن حسان،ينظر )العالقات القائمة بينها ، و أسباب االختالفات و الدالالت

من األفضل وصف تحليل الخطاب على أنه دراسة الحديث و   »برفقة مجموعة باحثين أنه :   Wetherell   رل"ذ"وي يذكر 

 )«النصوص ، و إنها مجموعة من األساليب و النظريات دراسة اللغة املستخدمة و اللغة االجتماعية و السياق 

Wetherell. ,Taylor,Discourse as Data : A Guide for Analysis, 
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P : I .) في قضية التحليل  "رشيد بن مالك". يذكرAnayse-Analysis : :«  يستعمل التحليل للداللة على مجموعة من

اإلجراءات املستعملة قصد وصف املوضوع.. و تتمثل خصوصيتها في اعتبار املوضوع ككل محتو على داللة شاملة ، ترمي هذه  

 بن )«اإلجراءات إلى إقامة عالقات بين األجزاء و املوضوع ، حتى يتم تحميل الوحدات الصغرى غير قابلة للتحليل إجراء 

 هذه بعض التعاريف البسيطة حول مفهوم التحليل. .( 20، قاموس التحليل السيميائي للنصوص ، ص م2000،مالك

 الخطاب: -*

"مرتض ى استعمال لفظ مصطلح الخطاب يرد بشكل الفت لالنتباه في مخلف الدراسات و األبحاث العلمية ، قدم أصبح    

:» )الخطب و الشأن(و ما خطبك أي ما شأنك الذي تخطبه وهو مجاز كما في األساس...و  تعريفا ملصطلح الخطاب  الزبيدي"

 .(237،ص  (س-د)الزبيدي،  ألمر و الشأن...«الخطب األمر الذي يقع فيه املخاطبة و جل الخطب أي عظم ا

لفظ الخطاب :»خطب:خاطبه أحسن الخطاب،و هو املواجهة بالكالم ،و  "أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري"ذكر 

 .(167 ،صأساس البالغة م2006 ،الزمخشري  )خطب الخطيب خطبة حسنة...«

َوِعَباُد  :﴿قوله تعالىب( في القرآن الكريم بصيغ متعددة و تضمنته بعض اآليات منها صيغة الفعل :-ط-ورد لفظ الخطاب )خ  .  (

 
 
ما
َ
 َسال

ْ
وا

ُ
ال
َ
وَن ق

ُ
َبُهْم الَجاِهل

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا َو ِإذ ْرِض َهْون 

َ
ى األ

َ
وَن َعل

ُ
ِذيَن َيْمش

َّ
ْحَمِن ال "بسام  . تطرق (  63سورة الفرقان ، اآلية )﴾ (63)الرَّ

  ) ،خطاب ،كالم،حديث ،مباشر،غير مباشر،منقول،أقسام الكالم « discoursإلى مفهوم الخطاب من الوجهة اللغوية :»  بركة"

 . (61ص م،1984بركة ،

هو اآلخر مفهومه للخطاب حيث يقول:»يعد الخطاب ...حالة وسيطية ما بين اللغة و الكالم .وهذه السمة   "صالح فضل"يورد 

 . (304 ،ص م1996فضل،) ذات أهمية خاصة في عمليات الفهم و التأويل...«

:»الخطاب بمعناه األكثر اتساعا بأنه كل تلفظ يفترض متكلما و مستمعا و "سعيد يقطين"  يذكر  . ( عند األول هدف التأثير أنَّ

"دومينيك مانغينو  ويضيف  . ( 19تحليل الخطاب الروائي ،ص م،1997 سعيد يقطين ،) على الثاني بطريقة ما...«

Dominique Maingueneau "   مفهوم الخطاب يدخل ضمن تواتر تقابلي:لغة/ الخطاب. اللغة تقدم على أنها مجموعة «:

العناصر،بينما يفهم الخطاب على أّنه املوضع الذي تمارس فيه اإلبداعية ،موضع السياقية الطارئة التي  كاملة ،نسبيا قارة 

  Maigneneau,Initiation aux Methodes de L’analyse de )تمنح قيما جديدة لوحدات اللغة«

Discours, 1967,P 16) . دومينيككك مككانغينو  قـام"Dominique Maingueneau  بوضـع تقابـل بـين اللغـة و الخطـاب والعمليـة

 اإلبداعية تسير بينهما.

البناء النظري املجرد أو بأنه وحدة ذهنية مجردة ال تتجسد إال من خالل الخطاب كفعل تواصلي ،ففي »يعرف الخطاب بأنه :

ينظر  ) «يتجلى من خالل الخطاب إطار هذه العالقة يتم الربط بين النص،كإعادة بناء نظري مجرد و بين سياقه التداولي ،كما

 . (19،النص والسياق، ق،ص م2000،فان 

هو نص ... لكنه يفرض حضوره ... ويمكن استكشافه عن طريق قراءة أنظمته...   »: أما الحديث عن تحليل الخطاب فإنه يعني:

يوسف،شعريات الغياب و  )  «  الداللية...و قوانين تشكيله ،بمستوياته الصوتية و التركيبية و املورفولوجية و املعجمية و 

 .(118جمالية الغياب الباني، ،ص

ــد وضــــع  ــاب داخــــل الفكــــر الفرن ــــ ي مــــع بدايــــة  Dominique Maingueneau"دومينيكككككك مكككككانغينو لقـ مقدمــــة منهجيــــة الخطـ

مـــن اختصــاص علمـــاء اللســـانيات و  1965تحليل الخطـــاب فــي فرنســـا كــان قبـــل كــل منـــذ ســنة »الســتينات و قـــد أشــار إلـــى وضــعية:

ــاء الــــنفس ،و قــــد أدى الرجــــوع إلــــى املســــائل الفلســــفية  والسياســــية قاعــــدة عريقــــة ومشــــتركة  ــاء التــــاريء و بعــــض علمــ كــــذلك علمــ

حسـب .  (.Maigueneau,  Nouvelles Tendances en Analyse du Discours, ,1987,P.P 05-06 )«للعمليـات االديولوجيـة 

 مصطلح الخطاب ظهر في مرحلة متقدمة و ظهوره أيضا كان في عدة اختصاصات كاللسانيات.  "Dominiqueدومينيك"رأي 

ثمة باحثين آخرين نظروا إلى الخطاب بوصفه بنية كلية تستوعب النص،أو مجموعة نصوص،و من هنا جاء وصفهم للخطاب 

بها تتشكل الجمل مكونة نظاما متتابعا سهم به في تشكيل نسق كلي مغاير و متحد الخواص،و على نحو الطريقة التي »بأنه:

يمكن معه أن تتألق في خطاب بعينه لتشكل نصا مفردا ،أو تتألف النصوص نفسها في نظام متتابع لتشكل خطابا أوسع 

إلى   " Ramane Salden "رامان سلدن ينظر  . (168لنظرية األدبية ،ص ام،1991سلدن، )«ينطوي على أكثر من نص مفرد
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الخطاب بأنه املسلك الذي تتكون به الجمل وفق نظام متتابع،وهذا بال شك يسهم في بناء نسق مختلف لكن متحد إما مع نص  

 فردي أو عدة نصوص. 

 السرد: -*

هذا املضمار منوهين بتلك الجهود الكتب التي تعرضت إلى مصطلح السرد بالدراسة و البحث سنقف على بعضها في كثيرة هي 

 التي تسعى إلى التطوير في محتواه و تقنياته و آلياته في مختلف األجناس األدبية.

لواحد أو أكثر من واقعة  (كمنتج و عملية و هدف و فعل وبنية و عملية بنائية  ) اإلخبار:» الحديث أو   Narrativeيعني السرد 

من الساردين و ذلك لواحد أو اثنين أو أكثر    (غالبا ما يكون ظاهرا  )ل واحد أو اثنين أو أكثر  من قب  (روائية )حقيقية أو خيالية 

  .يورد(145برنس ، املصطلح السردي ،ص  ) « (و قد تكون مهمة   )من املسرود لهم ، و مثل هذه النصوص  (ظاهرين غالبا  )

هذه طريق القناة نفسها ، و ما تخضع ، و ما تخضع له  طريقالسرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن  »: "حميد لحمداني" 

لحمداني ، بنية النص السردي من  )« من مؤثرات ، بعض متعلق بالراوي و املروي له ، و البعض الىخر متعلق بالقصة ذاتها

 اإلنتاج ، فعل ، بنية و غيرهم .يمثل اإلخبار يحمل عدة أدوار و بهذا السرد  .  (45م ، ص 1991منظور النقد األدبي ، آب 

فعل ال حدود له ، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أو غير أدبية ،  :»كما تطرق "سعيد يقطين"إلى مفهوم السرد 

يبدعه اإلنسان أينما و حيثما كان...يرتبط السرد بأي نظام لساني أو غير لساني ، و تختلف تجلياته باختالف النظام الذي 

تضمن السرد الخطاب اليومي و الشعر و  استعمل فيه .قدم لنا العرب منذ أقدم العصور أشكاال و أنواعا سردية متعددة ، و 

 . (19 صم ،1997يقطين ، الكالم و الخبر ، مقدمة للسرد العربي ،  )« مختلف الخطابات التي أنتجوها 

 : املعاصرة  الرواية الجزائرية تطور نشأة و -3

 الرواية الجزائرية باللغة العربية: – 3-1

و ذلك بفعل األوضاع التي عاشتها الجزائر إبان االحتالل الفرن  ي، له خصوصية معينة، ةعن نشأة الرواية الجزائري النقاش

كالشعر، القصة ،   نت عامال مهما في تأخر ظهور هذا النوع من الفن اإلبداع،مقارنة بغيره من األجناس األدبية األخرى،اكف 

 القصة القصيرة، املقامة،و غيرها.

غة العربّية مع األديب ظهور الرواية كان:»  أّن  "اسيني األعرجو "يذكر 
ّ
أحمد رضا  كفن جديد على األدب الجزائري املكتوب بالل

على تطوير هذا الفن و السير به إلى األمام  ظروفه الخاصة و طبيعة ثقافته التقليدية و الذي لم تسعفه  حوحو

في تلك األثناء ظهرت العديد من األعمال اإلبداعية الروائية خلل .(67ص:األعرج،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، «)

ــ:ل (الطالب املنكوب ) روايتي  م،و تضاف إلى ذلك1949الحقبة من بينها رواية غادة أم الفرى ألحمد رضا حوحو سنة  عبد "ــ

 م.1957سنة  "لنور الدين بوجدرة" (الحريق) م، و رواية 1951 " املجيد الشافعي

الحديث عن األدب العربي بصفة عامة ملا فيه كل بيئة من   األدب الجزائري يشبه إلى حد كبيرحول :»....  الحديثو الواقع أّن 

سعد  «)عاشها األدب العربيفقد عاش هذا األدب نفس الظروف و املواقف الفكرية و التاريخية التي بيئاته الوطنية 

عن األوضاع السائدة داخل  ة الرواية الجزائرية لم يكن بعيدا.التطرق إلى نشأ(21صدراسات في األدب الجزائري الحديث،هللا،

آنذاك،فقد كان يؤرخ ملرحلة جديدة،أما فترة الستينيات شهدت مرحلة خاصة باعتبارها مرحلة التحرر و  املجتمع الجزائري 

 م.1967من براثن املحتل الفرن  ي،فظهرت رواية صوت الغرام ملحمد املنيعي سنة االستقالل

 ن الروايات نحو األثر البالغ في تغيير العديد من الطروحات،حيث توجهت الكثير م الثمانيات و  كان لفترة السبعينيات

كانت روايات   »معينة: ة، و ارتبطت باديولوجي بالروية املأدلجةذات طابع إيديولوجي أو كما يطلق عليها  و الواقعياالشتراكي 

نموذج للنجاح في البناء الفني  الالز،و الزلزال،و ريح الجنوب،و الشمس تشرق على الجميع،و طيور في الظهيرة أحس 

على تركت الثورات التي عاشها العالم بصمة واضحة .(08االتزام،ص:بين الواقعية و مصايف،الرواية العربية الجزائرية «)

ــ (ريح الجنوب )رواية  ،مستوى املضامين و األشكال في الروايات الجزائرية على وجه الخصوص  عبد الحميد بن هدوقة"،:"لـ

"الحبيب  ،م1982 "رشيد بوجدرة "لــ:  ( التفكك)م، رواية 1981سنة  "واسيني األعرج"لــ: (وقع األحذية الخشبية)رواية 
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ــ (االنفجار)،رواية م1985 (زمن التمرد)رواية  "سايح رائحة  ) رواية  "الجياللي خالص"،م، 1984سنة  "محمد مفالح":لـ

 . م1989 (الكلب

ــ: عرفت فترة التسعينيات  ـــ ـــ ــ ــ أو ،العشرية السوداءحقبة صعبة جدا أين كانت الجزائر  في أوج اإلرهاب ،أو كما اصطلح عليه بـ

و اغتصب و كل أنواع العنف و الهمجية مارسها على  اإلرهاب،أخذ الدم موقع القلم،نكل سنوات الدم،أو  سنوات الجمر

املواطنين العزل على اختالف مستوياتهم االجتماعية،ووضع اقتصادي متردي،و سياس ي متعفن يندر بخطر داهم كل مناحي 

 الحياة.

من املثقفين إلى  طرف الجماعات اإلسالمية املسلحة،أجبر الوضع غير اآلمن الكثير   محاربة من هي األـخرى لم تسلم الثقافة 

الهجرة إلى دولة أجنبية و عربية لالحتماء من اإلرهاب و  فضاعته،فقد عبرت الكثير من الروايات التي كتبت آنذاك عن الوضع  

مثال تضعنا أمام صنعة بارودية قائمة على املفارقة اللفظية فيطل   »:لذا ألفينا بعض الروايات الذي آل إليه الشعب الجزائري 

و في هذه سنة  .(79،ص املتمثل إلى املتخيل الجزائرية منبلعلى،املتخيل في الرواية  «)ار السردي مع جو مأساوي علينا املس

سميت روايات هذه الفترة بروايات املنحة أو األزمة ألنها ي تؤثث لسنوات اإلرهاب و التقتيل،ظهرت العديد من الروايات الت

رواية  "بشير مفتي "من بين الروايات  نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر:  املروعةجسدت الواقع و حاكت كل تفاصيله 

ـــ:ل ( ميزاج مراهقة)م،رواية 1998عام  ( املراسم و الجنائز) الفراشات و )رواية  جالوجي"" عز الدين  ، "فضيلة فاروق"ــ

، و غيرها من الروايات التي مازالت تحفر في الذاكرة ، و  تجسد حقائق ووقائع اإلرهاب الذي نخر في الشعب الجزائري  (الغيالن

 لفترة ما.

 : الجزائرية باللغة الفرنسية الرواية – 3-2

،الديني، السياس ي، و مس   االجتماعي فقط،بل تعدته إلى االقتصادياآلثار البارزة ليست على املستوى كان لالستعمار الفرن  ي 

جاهدا  بأن يتأثر مثقفون بلغته و ثقافته،لذا حاول سنة من االحتالل الفرن  ي للجزائر كافية  130،كانت  أيضا الجانب الثقافي

 إرساء معالم دينه و ثقافته
ّ
ا طمس الهوية  حاول أيضعلى تبني لغته و دينه،و عب الجزائري ،و إجبار الش

 
ّ
من أجل إيصال رسالة  ين إلى الكتابة بلغة املستعمر أثر ،فاتجه الكثير من الروائيّ أثير و التّ ،فوقع التّ الدينغة،الجزائرية،الل

 
ّ
 بلغة العدو الل

ّ
 غة الفرنسية.دود مفادها ظلم و  بشاعة املحتل ،فظهرت العديد من األسماء الروائية التي تبدع بالل

 ملا 
ّ
ة إلى الكتابة باللغة الفرنسية صادفت العديد من العراقيل و االنتقادات غة العربيّ انتقلت الرواية الجزائرية من الكتابة بالل

  من أبرز الروائيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية أمثال: لقراء من الجانب الشكل و املحتوى،من طرف املثقفين و  جمهور ا

مولود "، م1952سنة  (الدار الكبيرة )في رواية  "محمد ديب"، م1950سنة  (الفقير ابن)رواية  "مولود فرعون "

ياسمينة  "، م 1962سنة  (أطفال العالم الجديد )رواية   "أسيا جبار"، م1956سنة  (نجمة)رواية  "كاتب ياسين"،"معمري 

  أّن  "سعاد خضر محمد"ترى  . Ce que le jour doit à la nuit""   رواية فضل الليل على النهار "خضرا

أن أضم صوتي إلى صوت فقد كان همي ككاتب و منذ أول عمل قصص ي و ألسباب عديدة  »يذكر أنه : "محمد ديب"

الجموع...و يوضع جميع قوى الخلق و اإلبداع لدى كتابنا لخدمة إخواننا املظلومين ف، ذلك يجعل من نتاج أولئك الكتاب 

و بهذا اتخذ الروائيين و  .(127خضر،األدب الجزائري املعاصر ،دراسة أدبية نقدية،ص «)  املعركة...سالحا من أسلحة 

و  التنازل   إخضاعهمبالجزائريين و محاولة  ل التنكيو  املبدعين من الكتابة باللغة الفرنسية سالحا للرد على مظالم الفرنسيين

 عن األرض لصالح املحتل..

: تحليل الخطاب السردي الجزائري رواية فضل على الليل على النهار لياسمينة خضرا تقنيات-4  

: الجزائري املغترب  بطاقة فنية حول الروائي-4-1  
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 يناير 10ولد بتاريخ  .حممد مولسهولهو االسم املستعار لزوجته يدعى بــ:  Yasmina Khadra : ابللغة الفرنسية خضراايمسينة 
كان والده ضابطا يف جيش التحرير الوطين أثناء احلرب ضد املستعمر الفرنسي مث يف صفوف  .اجلزائرية والية بشار يف ابلقنادسة 1955

التحق خضراء مبدرسة أشبال الثورة بتلمسان ابلغرب اجلزائري   اجليش الوطين الشعيب بعد استقالل اجلزائر ووالدته بدوية، يف عمر التاسعة
راي وهي مدرسة تديرها وزارة الدفاع الوطين والدراسة تتكفل هبا وزارة الرتبية واحلياة فيها شبه عسكرية، وخترج منها متحصال على الباكالو 

مث التحق ابلقوات احملمولة جوا .  1976عام  مالزم رتبةلاللتحاق ابألكادميية العسكرية ملختلف األسلحة اليت خترج منها ب 1974سنة 
خضراء اعتزال  عاماً من اخلدمة يقرر ايمسينة  36وبعد  2000خالل فرتة عمله يف اجليش قام إبصدار رواايت موقعة ابمسه احلقيقي. عام 

 .فرنسا احلياة العسكرية والتفرغ للكتابة، وإستقر الحقاً مع أسرته يف

كتاب يربر فيه مسريته املهنية. وتبلغ   يف العام التايل نشر روايته "الكاتب"اليت أفصح فيها عن هويته احلقيقية وتليها "دجال الكلمات"
العامل  بلد حول العامل. تتطرق أفكار ايمسينة خضراء إىل مواضيع هتز أفكار الغربيني عن 25شهرته حد العاملية حيث ترتجم وتباع كتبه يف 

ن الذي  ، ولكن أيضًا عن اجلنو اجلزائر ، حيث ينتقد احلماقات البشرية وثقافة العنف، ويتحدث عن مجال وسحر وطنه األمالعريب
 .يكتسح كل مكان بفضل اخلوف وبيع الضمائر متذرعاً ابلدين وخملفاً وراءه محاماٍت من الدم

 من أهم أعماله:
 1984 ,آمني •
 1984 ,حورية •
 1985 ,بنت اجلسر •
 1986 ,خلية املوت -القاهرة •
 1988 ,من الناحية األخرى للمدينة •
• Le Privilège du phénix, 1989 
 1990 ,اجلنون ابملبضع •
 1993 ,معرض األوابش •
• Morituri, 1997 

 1998 ,الربيع الوهم •
 1998 ,أبيض مزدوج •
• Les Agneaux du Seigneur, 1998 

 1999مباذا حتلم الذائب"  •
 2001 ,الكاتب •
 2002 ,دجال الكلمات •
 2002 ,سنونو كابل •
• Cousine K, 2003 

 2004 ,قسمة امليت •
 2005زهرة البليدة", " •
نذار بغداد •  2006ترمجت "ارواح اجلحيم" , صفارات ٍا
• "Ce que le jour doit à la nuit", 2008 فضل الليل على النهار ومرتمجة 
 "آهلة الشدائد"2010" •
 2011,املعادلة اإلفريقية"2011" •

https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
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 املالئكة متوت من جراحنا"2013" •
 "ماذا تنتظر القردة" "2014" •
 "األخرية ليلة الرئيس" 2015 •
 "ليس هلافاان رّب حيميها" 2016 •
 . الذي مل يرتجم بعد إىل العربية Ce que le mirage doit à l'oasis "فضل السراب على الواحة" 2017 •

 : فضل على الليل على النهارملخص رواية -4-2

ــ:   (فضل الليل على النهار )تدور أحداث رواية  بــ  تم تسميته ،و"يونس محيي الدين"حول قصة الطل "ياسمينة خضرا" لـ

غة الفرنسية "اسن جو "
ّ
و  معروفة بانتاج العنب ، ( ريو دو صالدو  -وهران) في إحدى القرى املحاذية ملدينة أقام عند عمه بالل

يونس حياة الفقر  ،عاش الصبي الفرنسيين (املعمرين)نزاعات بين الجزائريين السكان األصليين للجزائر،و املستوطنين  تعرف 

 . و البؤس و الشقاء جراء وجود املحتل على أرضه الذي سلب و نهب الثروات و الخيرات

،و  "ماحي الدين"،ذهب إلى العيش مع عمه الذي يعمل في الصيدلية يدعى ر في نمط العيشييغت "جوناس"يونسعرف الشاب 

أن يتأقلم مع جوناس" -"يونس استطاع الطفل (ريو دو صالدو )في قرية التي تكفلت بتربيته " جرمان "جوان فرنسيةزوجته ال

"جان  .عرف الصبي األذى من طرف،فكان الوحيد الذي بينهم يدين بالديانة اإلسالمية أقرانه من أبناء املستعمر الفرن  ي

فتتجه نحو   هاتتنببا "جوناس"الذي أراد أن يستولي عليها،تالحظ األم تعلق الشاب  "إيميلي" بسبب حبه لفتاة تدعى كرستوف" 

 التي يشتغل بها عمه،وتأخذ منه وعد بعدم التقرب و الزواج من ابنتها. الصيدلية 

 .الحزن و املعاناة بسبب الوفاء بالوعد لعمه بعدم االقتراب منها "جوناس" يعاني الشاب

،لكنه يبقى محافظا على إلى الضغط عليه من أجل االعتراف بحبه لها مغادرة القرية،و تسعى إيميلي  "جوناس" يقرر الشاب

"جان وعده .تتطور األحداث إلى الثورة التحريرية،و ظهور املنظمات و الجماعات اإلرهابية بقيادة صديقه الخائن 

رة التحريرية،يوافق و يفتح املنزل و الصيدلية ملعالجة إلى املشاركة في الثو  لالنضمام"جوناس" "،يضغط الثوار على كريستوف

 .من قبضتهم  "جوناس"لدى املعمرين، و أنقذه الذي كان خادما  "جلول"الجرحى و إيوائهم،من بينهم 

للثوار ،فيقع أسيرا ،و  "جوناس" بتحريات كثيرة استطاعت القوات الفرنسية معرفة املساعدات التي كان يقدمها  بعد القيام

رة و تحت التعذيب لإلعتراف بعالقته بالثو قتل من طرف الثوار الذي وضعه الذي  "سيمون"سائق صديقه "كريمو"  يقوم

حالة من  "جوناس"من سطوة و تعذيب املستوطنين،فيعيش و" "روسين الثوار ،فتبوء محاوالته بالفشل الذريع ،لينقذه 

بعد مقتل زوجها  التي ذهبت لإلقامة في الجزائر العاصمة"إيميلي"  ،و ضياع الهوية بسبب حبه الهائم لصديقته فقدان الذات

 "إيميلي" . بالتقرب من "جوناس"،باءت محاوالت 

عقيدا متقاعدا في الجيش الوطني  جلول" املعمرين باتجاه أوطانهم،فيصير "تنتهي الرواية باستقالل الجزائر ، ومغادرة 

ــ "جلول" ،و احتفظ  ،ثم يغتال من طرف املنظمات اإلرهابية في التسعينياتالجزائري  الذي أطلق سراحه  "جان كريستوف"بـ

 ، فتأخذه لزيارة قبر والدتها ،ليقرر ""ميشال الشابة  "إيميلي"أمام "جوناس" ،فيتوجه هذا األخير نحو فرنسا فيلتقي بإبنة 

 بينهما. العداوةو يعود إلى بلده،فتتبدد جان كريستوف"  "العودة إلى الجزائر ،ليعلم بمغادرة صديقه "جوناس" 

 رواية فضل الليل على النهار:  و عنوان  غالفال خطاب قراءة في  4-3

 : غالفال خطاب قراءة في  -أ

لجمهور املتلقين،فهو يحمل دالالت كثيرة  و املوجه ص،و هو املرشد يعد غالف الرواية من العتبات الرئيسية للولوج إلى النّ 

االنتظار لدى القارئ،و تشكله،فال يمكن إغفال لوحة لوحة الغالف،و العنوان،و اإلهداء،و العناوين تساهم في بلورة أفق 

يربط القارئ بالنص لذلك البد من االهتمام بصياغته و  الجسر الذي »:الرواية ،فهوالداخلية التي تمثل أبواب أو فصول 

   يق القارئ،وجذب اهتمامه و تركيز وعيه بأهمية ما يلقاه في تسويق املعرفة و تشو  إخراجه في صورة جمالية جذابة تساهم

يمثل الغالف الواجهة األولى التي العمل األدبي . (29،ص بدري،وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ«)

......و عنوان الرواية تشكل عناصر لسانية في الخطاب نفسه،فإذا ظل املعنى خفيا بين طيات الصورة و   »أيا كان جنسه و نوعه:
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التباسها فإن هذه العناصر تضيف للقارئ اقتراحات واضحة املقاصد و الوظائف لجعل التعاقد يحصل بين املؤلف ذاته و  

  « القارئ 

 .sountag,l'ecriture même: à proposed barthes,1982,P26) 

 
 ( االسم املستعار ياسمينة خضرا)لروائي الجزائري املغترب محمد مولسهول ا

أولت الكثير من الدراسات االهتمام بالغالف باعتباره لوحة تشكيلية،تختصر العمل األدبي و تختزله عبر مسارات تأويلية 

 تمثل أيقونة و صورة خطاب سردي. متنوعة،و قراءات نقدية و جمالية تؤثثه،و عتبة 

رأي  الحديث عن عنوان الرواية و داللته،البأس من تقديمقبل الرواية العربية   يجدر التنويه إلى أمر في غاية األهمية أّن 

"محمد  ترجمة العنوان،ذكر  سابقا أن ترجمة الرواية كانت من طرف املترجم و الروائي،و املثقف الجزائري  بخصوص

قام الناقد و الكتاب الجزائري محمد ساري بترجمة الرواية  »أّنه: في النقد و الترجمة تخصصامل "عبد هللا شطاح"يرى ،ساري"

 Ce que le jour doit   à la nuitو عنوانها 

م،بعنوان فضل الليل على النهار  و هي ترجمة غير دقيقة ملعنى العنوان األصلي في  2014إلى العربية عن دار سيديا الجزائر 

،ما يجعل  "بش يء  هو ما يفصح عنه ضمن موضوعته و خطابه بمفردة   التي تحيل إلى معنى " الذي نظرنا إذ يحدد ذلك الفضل 

 Ce queاملعنى العربي الغريب إلى األصلي

يل،لسبب رئيس واضح جلي،هو أن فضل الليل على النهار ال يعلق العنوان بالحق محرض لخيال املتلقي 
ّ
هو  ما يدين به النهار لل

الذي وجه عليه قراءة النص ملعرفة حقيقة ذلك الفضل إلى أنه يحدده بش يء مخصوص قد ال يعدوه إلى غيره،مما يجعل ذلك  

إلى أفضلية النهار املقطوع بها في مخيال معظم الشعوب و الثقافات،خالف العنوان املترجم  الفضل قليال و محدودا بالنظر 

الذي يوحي باتساع ذلك الفضل و بوجوده في املطلق ربما يفسر ،على نحو و من األنحاء ،برودة االستقبال الذي حظيت به،و  

لونيالي إزدواجية الخطاب و تمزقات الذات و الهوية في  شطاح،تخييل الزمن الكو «)بها خالف املعهود من األعمالقلة الحفاوة 

تبقى إشكالية ترجمة عناوين .(83ص-82م،ص2017،صيف 05،املجلد 21رواية ما يدين به النهار لليل ،مجلة تبين العدد 

ترجمة املصطلحات و  و املطروحة حول ضبط اإلشكاليات،من األعمال اإلبداعية سواء الشعر، القصة، الرواية و غيرهم 

و بهذا يشكل الغالف فضاء و مساحة ،فو يمتلك دورا مهما و بارزا  و سليم مايزال مثار جدل لحد اليوم.رات بشكل دقيق االعب

تشكيل البعد الجمالي و الداللي للنص إذ أن النص تصميم الغالف لم يعد حلية تشكيلية بقدر ماهو يدخل في تشكيل  »في:

مبروك،جيوبوليتيكا النص األدبي تضاريس «) يكون هو  املؤشر الدال على األبعاد اإليحائية للنصانا تضاريس النص،بل أحي

االهتمام املتزايد بالغالف ساهم ال محالة في االقتراب من القارئ و جذبه نحو  عوالم  .( 124م،ص 2002الفضاء الروائي،  

 النص الروائي و  استكشاف مغاليقه و فك شفراته تدريجيا.

 قراءة في عنوان الرواية:-ب 

ألي عمل أدبي،لذا أصبح من  ص اإلبداعي هو مركز االهتمام الوحيد،بل صار العنوان من أهم العناصر املشكلةلم يعد النّ 

ه من املحطات الرئيسية التي يمكن اغفالها و تجاهلها،و املرور عليها مرور سريع،يمتلك العنوان ،كما أنّ الضروري االهتمام به 

يعد العنوان من أهم   »من آفاق تتفتق على يد قارئ حصيف: في تشكيل و اتساق النص و انسجامه دالليا و ما يحمله دورا

في دراسة النص األدبي أو الفني.فهو املحور الداللي الذي يدور حوله مضمون النص.و تبنى عليه داللته العتبات املهمة 



 تحليل الخطاب السردي الجزائري رواية فضل على الليل على النهار لياسمينة خضر

,1.(1), (2021), 1201 - 1212  

1209 

يتحكم في بناء األشكال اإلبداعية ،و اختيار الفنيات الجمالية و  السطحية و العميقة كما أنه األساس املوضوعاتي  الذي 

رواية فضل الليل  عنوان)ذا عدنا إلى العنوان الذي بين أيدينا إ.(06م،ص 2020حمداوي،سيميوطيقا العنوان،«) األسلوبية

ــ:  للروائي الجزائري املغترب (على النهار جلوس شخص  تشير اللوحة التشكيلية املوجودة على غالف الرواية "ياسمينة خضرا"لـ

يبدأ بسواد حالك ثم تدرج لوني من بنفسجي إلى أحمر،برتقالي يتدرج هو اآلخر،ليصل إلى اللون األصفر   قبالة غروب الشمس

 يعرف تدرج لوني ليصل إلى اللون األبيض الذي يظهر بشكل دائري. 

عبد الرحمن "،(النهاردرج الليل درج )في روايته  "نبيل سليمان"،نجد (الليل و النهار)ثنائية  إلى تعرض الكثير من الروائيين

ــ: (أشباح الليل و النهار)، (-تقاسيم الليل و  النهار-مدن امللح) "منيف   ( كلمة الليل في حق النهار)،رواية "إدوارد غاليانو"لـ

ــ  ( بياض الليل و سواد النهار)،رواية "أشرف الصباغ :"لــ (كائنات اليل و النهار )رواية ،"إبراهيم الكوني"للروائي  غادة " :لـ

ــ:  ( شبح ثائر ليل ونهار)،(نهار بعين آدم في تفاصيل الليل و ال  األلسنة الزرقاء)  ، رواية "ساملي ناصر"، "صديق رسول  ــ فتحي "لــ

 .من رواية ألخرى  و غيرها من الرويات التي وظفت هذه الثنائية و إن كانت املضامين تختلف،"محمد

  تعالى﴿  هللا قول  منها فنذكرسبقت الكالم البشري في العديد من اآليات القرآنية الكريمة  ثنائية الليل و النهار و إن كانت هذه 
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ْ
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َ
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َ
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 الحصر. ال  التمثيل  سبيل على النماذج بعض  هذهالحكيم. العزيز هللا كتاب تضمنها التي القرآنية اآليات  من غيرها و. [6يونس:

تعاقب الليل على النهار ، فقد كتبت بخط   ،األوقات على تحيل مركبة صيغة في فضل الليل على النهار()  الرواية عنوان جاء

 العقلية في خصوصية الليل يحمل .بخط سميك متوسط "ياسمينة خضرا"سميك بلون أحمر مع اإلشارة إلى الرواية 

 متعددة جهات في األوجاع،و و الهموم معاني يحمل أخرى  جهة من و ، جهة من هذا السكينة و الهدوء يعني العربية،فهو

 بغتة. عليه  الهجوم و العدو  نوم ينتهزون أين الخدعة  السهر،حروب

 من مباغتته،بالرغم و الفرن  ي االستعمار مواجهة في كبير فضل لليل كان أنه  هو الروائي بالنص عالقته و العنوان بخصوص

 في ساندوهم هم إن أنفسهم مصيرهم تقرير حق إعطائهم و بتحريرهم يرسلها يكون  التي  الجزائريين الحق في حفةاملج الوعود

  و عليها يثورون  الثوار  جعل وعودها،مما فرنسا الشيوعي.أخلفت املد مواجهة في الحلفاء مع  الوقوف و الثانية العاملية الحرب

  نقل  في الجزائر على فرنسا فضل إبراز  هو العنوان بخصوص أيضا قوله مكنماي .و جهارا نهارا يترصدونها كم ، ليال يترصدونها

 تجلى ،و العالم دول  من مختلفة بأجناس تعج كانت أين  وهران مدينة في الليلية املالهي و الحانات فتح خاصة املتعفنة حضارتها

  إلى  األزمنة و الضيق هي النهار على الليل فضل لةدال و ،متناقضاتها و الحضارة هذه دهاليز في دخل الذي يونس الشاب في ذلك

 التيسير.   و االفراج

 الشخصيات:-4-4

 يتكفل الذي الرئي  ي العام املحور  » فهيمجرياتها، و األحداث تحريك في دور  من لها ملا الشخوص على األدبية األعمال تنبني

 «)قيمتها و  القصة في املثارة  القضية أهمية  بمدى اإلقناع في األول  العبء يكون  عليها الحدث،و بإبراز

،الشخصية الرئيسية  العديد من الشخصيات بتوظيف  "ياسمينة خضرا" الروائي قام حيث.(40م،ص2009الخالق،عبد

و أنا طفل نحيف ووحيد،لم أكد أتفتح حتى ذبلت،أحمل سنواتي العشر كأعباء ثقيلة ...    »:تجلت في الطفل يونس 

 .(07م،ص2014خضرا،«)

 »: إقامته عند أطلقت عليه زوجة عمه جرمان هذا االسم و تتحدث بلكنة أعجمية غير مفهومة: أثناءتم تسميته بجوناس  و

 فرنسا أطفال  بين و بينه يفرق  لم أشقر شاب هو.(110م،2014خضرا،«) الزرقاوين... ...بعينين أسنانه في أمه حليب يزال ...ال

 كان»:زهرة ،األم،االبنة األب يونس بعائلة تتعلق لشخصيات الروائي يتعرض كماعمه. بيت في  العيش إلى انتقل ملا املدرسة في

 من النهائية سلسلة عن عبارة الحجر.....حياة من كومة على مقرفصا قلقه،كان من املحررة سحنته تربكني ....أحيانا سعيدا أبي

 ظل في أمي .... القرع من حذره مثل املتملص الخائن الغد تقلبات من هلعة؛يحذر دوما نظرته املحن،و صقلته االنكسارات،فقد
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 بثالث تصغرني التي أختي زهرة ؛ فيه مشكوك بطعم عساقل من حساء   آلية بكيفية تحركقدرها، فوق  ،منحنية كوخها

 هذه جانب إلى.(07م،ص2014خضرا،   «) حضورها إلى ننتبه ال الغالب في أننا حد إلى ركن،كتومة عمق في سنوات،منسية

-ماما-الحالق-أمايزة-بتول -بدرة-املطعم صاحب-بليس-التاجر-القايد) الرواية أحداث تتطلبه ملا الكثير وظف الشخصيات

-إيزابيل -إيميلي-أندري -هواري -كريستوف جان-الفرنسية جرمان زجته—الدين ماحي العم-الحطب ساق الحانةتي-أملورو

 دورها ةشخصي كل  إعطاء إلى الروائي ،سعى متطورة أخرى  نامية،و بشخصيات  الشخصيات هذه  ،عرفت( غيرهم و – سيمون 

 سيطر الذي الفرن  ي االستعمار و الحرب أوضاع بسبب تقلبات من تعرفه وما األحداث ملسار تبعا مسارها يتغير و بها، املنوط

 من الروائي يحاول   اختفاقات. و املعارك في فوز  من عالم في يحدث ما بذكر الروائي اهتم الجزائر،بينما من مناطق عدة على

  أفكار  عدة رصد خالل من الحضاري  و الثقافي التعايش و التفاهم من نوع خلق املستوطنين معاملمتزجة الشخصيات خالل

 كلها. بذكرها يسمح ال فاملقام األمريكية.  و األوروبية البلدان من واردة

 املكان: -4-5

 نص ألي السردي الفعل  تشكل التي املكونات من هباعتبار  النقدية، و األدبية الساحة في  متميزا و كبيرا حيزا املكان موضوع احتل

 الفضاء لتشيد بينها  فيما ترتبط و تنسجم التي النظر ووجهات العالقات من شبكة عن عبارة »أنه: بحراوي" "حسن ،يرى 

  الروائي البناء في مهما عنصرا يشكل أساسيا مكونا   باعتباره األحداث،فاملكان فيه ستجرى  الذي الروائي

يتشكل   »:ث روايته سنقف على بعضها.العديد من األمكنة لتأثي "ياسمينة خضرا" الروائي .اختار( 42 م،ص1996بحراوي،«)

املكان من فناء داخلي صغير ،تحيط به من جميع الجهات غرف منفصلة تتكدس بداخلها عائالت منهكة فرت من الجوع و 

.كان للمكان األثر الكبير في بناء الرواية و  (19م،ص2014خضرا،«)التيفوس اللذين يتسيدان املناطق الريفية....  

توقع لواقع جزائري أثناء الفترة االستعمارية أين كانت البيوت مبنية بالطوب و   سيرورتها.،فاألماكن التي اختارها الروائي هي

 الطين و هشة، ال تتحمل قساوة الطبيعة. 

و بال نافذة،أكبر بقليل من حجم قبر و ال تقل عنه كآبة.تنبعث منها رائحة   غرفة عارية » التعرض ملنزل يونس:ينتقل الروائي إلى 

القيئ ،الجدران سوداء و تسيل رطوبة،وحدها املعجزة أبقتها واقفة و فوق األرضية الترابية   بول القطط و الدجاج العفن و 

واقع أقل ما يقال  "ياسمينة خضرا".يسرد الروائي(19م،ص2014خضرا، «) افترشت طبقة سميكة من البراز و بعر الجرذان

و  عنه واقع مر، و فقر مذقع فالعائلة كانت أحوالها جيدة لوال الحرائق التي أتت على محصود عام كامل ،تجرعت األس ى 

 الحرمان ،تحولت حياتها إلى حياة بائسة متدهورة،فاملستعمر أتى على األخضر و اليابس،و استغل كل الخيرات لصالحه.

 الزمان: -4-6

....من أهم العناصر  »: من عنصر الزمناآلخر برعاية النقاد و األدباء ،بحيث يكاد ال يخلو من أي عمل إبداعي  الزمان هوحظي 

املكونة ألي نص روائي إذ أننا نجد أي نص خال منه كونه هو الذي يضبط األحداث و سير األفعال،و يرى أفالطون أن الزمن  

تنوعت األزمنة التي استخدمها الروائي .(14م،ص 1999املحادين، «)الحق هو مرحلة تمض ي من حدث سابق إلى حدث 

، تم االعتماد على الزمن على مواضيع كثيرة مثل ضياع أب صفحة من الرواية  294و هي طويلة على امتداد  "ياسمينة خضرا"

 ماذا حدث ألخي؟   »:  العم يسأل "يونس"

( 7، منذ ثالثة أسابيع( 6، منذ متى؟( 5، يعني أنه لم يرجع إلى منزله( 4، ....ماذا تعني بكلمة اختفى ( 3، ماذا؟( 2، لقد اختفى( 1

 ثالثة أسابيع 

.تعرف العائلة هلع كبير بسبب اختفاء األب ليتم العثور عليه في حالة سكر، (70م،ص2014خضرا، «) و ال تخبرني إال اليوم  

 لى الحانات و املالهي،و يتم رميه و ركله خارج الحانات.حالة مزرية، ضياع محصوله جعله ضائعا و هائما يتردد ع

سأقفل ثالثة عشرة بعد ثالثة أسابيع   »تقول أنها:يتحاور الشاب يونس أو باألحرى جوناس مع الشابة إيميلي حول العمر 

باالستقالل و  زائر يتعلق .و في نص أخر عن الزمن يتجلى في احتفال من أكبر احتفاالت الج( 87م،ص2014خضرا، «)

غدا اليوم الخامس من جويلية،سيكون للجزائري بطاقة هوية و راية و نشيدا وطني و آالف العالمات ينبغي إحيائها  »الحرية::

كان من األزمنة التي تساير أحداث  "ياسمينة خضرا"الزمن الذي اختاره الروائي.( 267م،ص 2014خضرا،   «)من جديد  
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صعوبات كثيرة عرقلت حياة املجتمع الجزائري و أحكم املستعمر سيطرته على جميع النواحي الجزائر  و ما رافقها من 

بقوة و يضمنها إلى فرنسا لتصبح الجزائر أرض   اجتماعية،دينية، سياسية،اقتصادية، ثقافية.حاول جاهدا أن يحصل الجزائر

 فرنسية بشعبها.

 :عرض النتائج واملناقشة 
 الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و هي كاآلتي:بعد هذه 

الذات بين يونس الجزائري و    إشكاليةطرحت الرواية ( 2، تجسد الخطاب السردي في الثورة التحريرية الجزائرية املظفرة( 1

و من جهة أخرى محاربته و  مع العدو الفرن  ي من جهة، التواطؤيبرز الخطاب السردي ( 3، جوناس الذي يعيش اغتراب روحي

أظهرت الرواية ظاهرة ( 5، نفراجالوضع ليصل إلى اال  النهار تأزمأبرز عنوان رواية فضل الليل على ( 4، تحرير الوطن منه

ار  الروائي  اخت( 6، الطبقات التي أحدثها املستعمر الفرن  ي، و ذلك من أجل بث العداوة و البغضاء بين أبناء الوطن الواحد

مدينة وهران و مختلف املناطق املحيطة بها،لم يكن اختياره عبثي بل وجد أنها مدينة تحفل بتثاقف حضاري و اجتماعي، في 

 أظهرت األزمنة املوظفة عمق التاريء و  تحوالته و معايشته في كل مراحله املختلفة.( 7، حين بقيت املناطق األخرى مهمشة
 

 االستنتاج والتوصية 

 : جاالستنتا

 في هذه الدراسة ما يلي: االستنتاجاتمن مجمل 

تنوعت الشخصيات بين الجزائرية و بين األروبية و مختلف  ( 2 شكل التاريء مصدرا من املصادر املهمة في اإلنتاج الروائي.( 1

( 4، جسدهن للزبائنجلب فتيات من الجزائر  و أروبيات للعمل في الحانات و  بيع ( 3، (أمريكا-فرنسا)الجنسيات األخرى 

كشفت الرواية  ( 5، استعان الروائي باملوروث التاريخي لتعرية جرم فرنسا و بشاعتها في بث الفقر و االستغالل في جميع امليادين

 . عن الواقع املرير  الذي عاشه املجتمع الجزائري إبان الثورة التحريرية،و  فضاعة املحتل الفرن  ي

 التوصية: 

 إليها يمكن اقتراح بعض التوصيات و كاآلتي: بناء على النتائج املتوصل

غة باعتباره من العناصر  الرئيسية التي تددخل في ( 1
ّ
في ضوء الورقة البحثية التي تم تقديمها آنفا يمكن التطرق إلى عنصر الل

مع بين  الرواية،ألن هذه األخيرة تجكما يمكن اقتراح عنصر الهوية هو اآلخر  يدخل في تكوين ( 2، تشكيل أي عمل سردي

 يمكن تناول الرواية وفق مقاربة تجمع بين املتخيل و الواقع. ( 3، هويتين عربية و فرنسية

 شكر وتقدير 
األستاذة ( 3، الجزائر -الدكتور قش ي محمد جامعة أبو  قاسم سعد هللا (2، الجزائر -الدكتور علي منصوري جامعة البليدة( 1

الدكتور عبد ( 5، الجزائر-سيدي بلعباس–الدكتور سعداني يوسف جامعة جياللي ليابس ( 4، الجزائر-األغواط ي فاتحة معمر 

 الجزائر-الدكتورة لوت زينب املدرسة العليا لألساتذة مستغانم ( 6، الجزائر-هللا شطاح جامعة البليدة
 

 : املراجع 
 . مكتبة الشروق ،العربية،جمهورية مصر 4ط،)حلل( ،املعجم الوسيطم(،2004،)بتصرف، مجمع اللغة العربية-

   . دار وائل للنشر و التوزيع،األردن، ،عمان1،طمناهج البحث االجتماعي م(2005)ينظر:الحسن حسان،-2

3-Wetherell.M ,Taylor ,S.J ,Discourse as Data : A Guide for Analysis , London , 

 California and  New Delhi , sage , P : I . 

 . دار الحكمة الجزائر، ،فرن  ي)شكل مضمون(-إنجليزي  -،قاموس التحليل السيميائي للنصوص،عربيم(2000،)رشيد بن مالك-4

 . ،منشورات دار مكتبة الحياةبيروت،لبنان ،تاج العروس من جواهر،املجلد األول س(-)دمحمد مرتض ى الزبيدي، -5

 ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. ، بيروت،لبنان1،طأساس البالغةم (2006) القاسم محمود أبو عمر الزمخشري،أبي  -6
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1لا نم -)اص جا()ا قلطني ةمدقملا
ّ

 ديكأت لDب @Bو ،@?يل<)ا ثا13لا ةصاخ ،ليصألا يوغللا ثا3

 ال نيد%$جم كلذ @^ م\ل عابتأ نحنو ،ىمادقلا نويليل<)ا  ةاحّنلاف :لوقي امك دلقم ال دMNجم ةقالطنا

 @^ قبسp مل ھنأ -ملعأ اميف-و  ھثاحبأ @^ ھحرطي ام لk @^ ادرفتم اfgمتم ھلعجي ام اذaو ،)i(نيدلقم

 @^ xyج نباو ،ناسwك نباو ،@?ي\ّسلاو يuاجرs)اk  ةرقابعلا ىمادقلا ةاحّنلا نم ناk ام الإ كلذ

 كلذل ةجي�نكو ،.)ةدعسم نب ديعس (طسوألا شفخألا هذيملت ھنلعأ نأ دع� ھ~وبwس باتكل مMNسارد

pُل مويلا هارن يذلا وحّ◌نلا نأ دقتعwس aسو ليل<)ا وحن وwامن�و ،ھ~وب aمالكلا ءاملع وحن و 

 ةيملعلا ميaافملا تدسفأ �yلا تال~وأتلاو تاليلعتلا ة�3ك نم ىوح امل ،نfملسملا ةقطانملاو ةفسالفلاو

 
 

 
 

 ثحبلا صلختسم

 

  يتلاو ليلح9تلاو ةسار9دلاب ،حلاص جاحلا نمحرلا دبع اهلوانت يتلا ةيثار9تلاو ةيوح9نلا ةيملعلا ميهافملا ثحبلا اذه لوانتي صخلم
 ت9سم ةقيمع تالاكشإ نم هتحرط امل،مامتهالاب ةريدج يهو ،يبرعلا وح9نلل اديدج اWمهف نييوغللا نيسرا9دلا يأر بسح ربتعت
 نورخأتملا  ةاح9نلا ّ اهيف عقو تالاكشإ يهو،....يميلع9تلاو يملعلا وح9نلا اياضقو ،حلطصملا و جهنملا يف يوح9نلا سر9دلا
  ةيبرعلا ةغلل لبقتسم قيقحتل .،ايرورض اهئدابمو اهسسأ يف رظ9نلا ناك انه نمو نيثدحملا نيثحابلا بلغأ كلذ يف مهعبتو ،
 .ةثيدحلا ةيليلخلا ةيرظنلا لالخ نم اهدوجو تابثإ نم ةيبرعلا ةغللا نيكمتو ،ثيدحلا يملعلا روطتلا راسم نمض
 ،ةحيح9صلا ةيلق9نلا لوصألا نم ةطبنتسملا ةيملعلا ماكحألا و ،ميهافملل هضرع يف يليلحتلا جهنملا ىلع ثحبلا دمتعا
  ةاحنلا اهثدحأ ةقيمع تاريغت كانهو ،امهدعب ءاج نمو ،هيوبيس هذيملتو ليلخلا اهمدختسا يتلا حلطصملا ةلالد ىتحو 
 تبثأ ،ةدئار ةيناسل ميهافم  ىوح  يذلا ،هيوبيس باتكل ةثيدح ةديدج ةءارق يهف ،روص9تلا يفو جهنملا يف نورخأتملا
 .ثيدحلا ناسللا ملع اهتحص 
 

 :ةيس+ئرلا تامل#لا – ئدابملا – جهنملا– نورخأتملا -لئاوألا- ةاحنلا 
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 -ّ��ت ةديدج ةيملع ةءارقب ،ثا13لاب ھمامتaا ناk قلطنملا اذa نمو. ،نومدقتملا ةاحّنلا ا\حرط �yلا

 ، لماعلاو ، ةلعلا ة~رظنك تا~رظن ةدع تر\ظ ،ةقيمعلا تاساردلا هذ\ل ةجي�نكو ،ھنم دسف ام

 ىوتسم �?ع ھتارضاحم @^ ا\ل ضرع� نم لوأ -)اص جا()ا ناk... لامعتسالا و عضولاو ، عضوملاو

 جا()ا fgمي ام ّنإ ،ا\عيمج @^ اوضع هرابتعاب ةي�رغلا تايميداkألا ��حو ةي�رعلا عما�sاو تاعماs)ا

 :امa نارمأ ،ناسللا ملع @^ ن~رصاعملا برعلا نfثحابلا بلغأ نع -)اص

  -رخأ ماقم ھل اذaو-.ي¦رعلا يوغللا ثا13لا نع ةئطا<)ا نfقرش�سملا ضع� ءارأ نم ھفقوم -

 . ثحبلا اذa @^ انمªN  ام اذaو .ةغللا ليلحت @^ ھ~وبwسو ليل<)ا ھعبتا يذلا ©¨نملل ھت~ؤر -

 ّنأ ا\قلطنمو ،ةي�رغلا تاروصتلاب ن~رصاعملا نfثحابلا لج رثأتو لاصتا ىدم ركني دحأ ال 

 ممأ نم ةرداص اN¯أ ىوعدب ي¦رعلا يركفلا طاشلا @^ ا\ماقم أوب�ت نأ قحتس� ميaافم نم انwتأي ام

 نم ّدجتساو ّدج ام ّلk ةي�رعلا ةغللا �?ع نوطقسp م\لعج .اسوملم امدقت انيلع تمدقت ،ةيقار

 اسuأتسم ،اµNف أش�y uلا فورظلا بسح ھم\فو ثا13لا ةءارق لواح ھنإف -)اص جا()ا ءان²تساب.©±انم

كم اّمم ،ةثيد()ا ةي�رغلا تايناسللاب
ّ

 نfي�رغلا نfيناسللا ة~ؤر نfب تافالتخالا �?ع فوقولا نم ھن

 .ا\ل لئاوألا نfملسملا ءاملعلا ة~ؤرو ،ةغلل

 :ثحبلا ةيضق -

 ّسمي ھنأل ،ةي�رعلا ة~وغللا تاساردلا قمع لّ◌كشp لب ،انّيa ارمأ سwل ثحبلا ھحرطي ام نإ 

 لk تّسم ةدئار ةيناسل ميaافم نم نوملسملا ءاملعلا ھعدبأ ام ض~وقت لالخ نم ،اaرaوج

  ام اذaو ،ةزوجرأ وأ ةيفلأ @^ ن~رخأتملا ةاحنلا دنع y·تتل...فرصو وحنو توص نم ةغللا تا~وتسم

 ،نولوألا انؤاملع ا\حرط �yلا ةيناسللا داع�ألا نع فشكت ،ةديدج ةءارق مّدقي -)اص جا()ا لعج

 .ةثيد()ا ةيناسللا تاساردلا @^ هدجن ام نع  ةدوج لقت ال @Bو

 :ةقباسلا تاساردلا -2

 aم ركذأ ةيملعلا -)اص جا()ا لامعأ اولوانت ،نوسارد كان»Nيراص دمحمو ،ديعلب -)اص :م، 

 اN¾حاص مزال نمم ذخؤي امن�و ،داجأ دقف بتك نم لk سwل نكلو ،يولعلا ةقيفش ،ي�اوتلا نب ي�اوتلا

 ءالؤaو ،فر()ا ھيلع بعص اذإ ةرشابم ھنم رسفتس¿و ،ةدارو و ةدراش لk ،ھنع ذخأي لاوط تاونس

 .مÂNارآب ذخؤ~و ،م\مالك @^ قثوي ،ھتذمالت مa مÀNركذ نيذلا
 

 
	

 ثحبلا ةق/رط وأ *(نم

 :ه01/+سو ل+ل(لا جه$م -

 ا9هه يهو ،ةA-غللا ;ها-:لا @أ ;ها-:= ةغللا ىلإ ;:9لا ىلع ةغلل 5ه#سارد يف ن-$ل,$لا ءا$لعلا %$#عا
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 تاغلو ،جراYم تاذ  -ه UVح Oمو ،يعا$#جالاو يلا$ع#سالا QناPلا Oم هL ا-قJنو ع$س ا$= ب;علا مالك
 يهو دو%fلاL ه-$س ا$Uف ةA-غللا تا%ح-لا غ-cل تاUل$علا Oم مbلی ا$Uف ;:9ّلا- .)ةA-غل تاع-9ت ( ةع-9#م

 ]4ص ،20[ةiU;علا Lhا-ض

 Oــلعأ اــ$= ،اهــ,سأو اــهئداL$s ةــUلUلYلا ةــA;:9ّلا م%ــقن  ةــUف;ع$لا ةUناــ,للا ةــUفلYلل ماعلا 5هفلا اpه Oمو .

  .هUs-Aس هUp$لتو لUلYلا ;vف Oم uل9Jت ي#لاو اه9ع

 %ج-ف ،لUلf#لاو ~ا9s#سالاو فا|#كالا ىلع ةر%قلا هل @pلا @;قsعلا يكpَّلا فق-م ب;علا مال= Oم لUلYلا فقو
 ام ىلإ ;Uشأ ا9هو ،ف;fلاو لعفلاو 5سالاL ه#U$,ت ىلع حلJَصا ام -هو ،ثالث Oم فلأ#ت ب;علا ةغل نأ
 ل-صأ UOب ةAs;غلا ةPUsعلا ةنراق$لا�s� Lی نأ لواح @pلا ;ل-م �Aز-ج �=رام ينا$لألا ق;|#,$لا ه;=ذ
 ":حلاص جاfلا ل-ق� يثالّ�لا U5,قّ#لا هUلع bَّ=ر ام UOب Oمو ،يi;علا -9ّfلا ل-صأو ،ي,Uلا�-Jسرألا 9Ju$لا
 ىلع او;c#قا %قف ،اه-ف;ع� 5ل �fلا ء-,لو ب;علا vOّلو نان-Uلا ةاfن %9ع ةعsس �نا= اهنإ(: �=رام ل-ق�
 ا-نا= ناA;ّ,لا ةاfن نأ Oهpّلا ىلإ ةرداs#$لا ة;vفلا ك;#ل فا= ه%ها|ن @pلا اpهو مالvلل ما,قأ ةثالث UUb$ت
 -ه اهف ف;fلاو لعفلاو 5سالا ما,قأ ةثالث ىلإ مالvلا هUs-Aس 5,قAو :الئاق ه�ی%ح لصا-ی 5ث...ب;علا ةpتاسأ
 ]53ص ،19[ .")نان-Uلا ةاfن %عL ا$Uف ه9َّ,ح @pلا -Jسرأ U5,قت اذ

 sUّOن نأ ا9هاه %بال :حلاص جاfلا لاق ب;علا UOسرا%لا Oم هعاsتإ Oم ىلعو هلئاق ىلع دود;م ل-ق اpهو
 يثالث U5,قت @أ -Jسرأ Q#= يف %ج-ی ال :هpه يهو ع-ض-$لا اpهب ي9ع O$م ;�كأو �=رام �تاف %ق ةقUقح
 اه;Uغو ةلا,$لا هpه يف قافتا ىلع ا-,Uل ن-ق;||#,$لاف ،UOف9cم ن-vن ى#حو ،]53ص،19[اقلJم مالvلل
 فالYلا ;�= ام%9ع نا$#Uل -9یا  لعف ا$= 5هفقا-م ا-#sثأو ،fuلا ة$ل= Oیpلا ءاه9ّbلا 5هUفف ،لئا,$لا Oم
 اAf;صو اعاPش افق-م لج;لا اpه فقو... ناA;,لل نو;خآو نان-Uلل ;مألا عجرأ Oم 5ه9م )ن-ق;|#,$لا(5هU9ب
Lع-ض-م ل�Uنو ةbل -9یا لاق :لاقف ةهاU#$9لا 5لع ب;علا ع%بأ هنأ -ه و ....(:ناf- ال هنأو ،ءا%#بالا يف 
 يف ناA;ّ,لا Oم ةUنان-Uلا ةف,لفلا ب;علا 5لعت ا$ل vOل ه-م%قت Oیpلاو -ه هع;#خا ام الإ هUs-Aس با#= يف %ج-ی
 ]45ص ،9ّf-( ]19لا Oم ا�Uش ا��أ ا-$لعت قا;علا دالب

 U5,قت اpهو ى9ع$ل ءاج )ف;حو لعفو 5سا( 5لvلاف :هUs-Aس لاق هUف فل#Yم ة$لvلا U5,قت نأ  لذ ناه;iو
 Oمو يناA;ّ,لا ىلإ ينان-Uلا Oم �$ج;ت تا$لvلا هpهو )~اiرو ة$ل=و 5سا( مالvلا اهUفف ةف,لفلا امأ ،يلصأ
 اهنإف ف;حو لعفو 5سا تا$ل= امأ -9fلا Q#= يف ال ةفسالفلا Q#= يف  ا�pه �U$,ف يi;علا ىلإ يناA;ّ,لا
 ما:ن هLا#= يف ة%U$ح ىفcJم ر-#=%لا نأ %ق#عأ الو  ]22ص،8[�لقن الو �$ج;ت ام ةiU;ع تاحالJصا
 . يناA;,لاو ينان-Uلا U5,ق#لا اpه Oع %UعL ،ةiU;علا ةل$Pلا UQ=;ت يف ihّ;لاو ~اsترالا

 )?6+<ف>لا(يضا6ّ1لا جه$5لا-1

ــ|لا %ــعا-ق عــضو @pــلا لــUلYلا  �ــ9Uب @pــلا ،ةــغلل يــUs=;ت ماــ:ن Oــم هعــضو اــم اــ��أو ،)ضو;ــعلا( @أ ;عّ

 تالUــلf#لا Oــم هعــ�� اــم عــU$ج يــف ةUــضاA;لا لــUلYلا ةــع9bب ع9#ق� ام ناع;س ،سا9لا اهفلأ ي#لا 5جاع$لا هUلع

 ،ةــUلUلYلا ةــU$لعلا ءارآلا لــUلfت لالــخ Oــم  ــلذ %ّــكأتو ،5ه�ی%ــحو 5ه$�%ــق �UOحاــsلا عــU$ج قاــفتاL ,تاــA;:9لا و
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  .اهUف ةUضاA;لا تا�ا9s#سالا ناsUتو

 هpه و. اهب يi;علا ينا,للا @-غللا sfVلل %هع ال ،ة%ی%ج ةA;:ن ءاسرإ Oم ه9ّ�م يضاA;لا جه9$لا اpه
 Oم اوءاج وأ هو;صاع ة;قاsع ءا$لع Oم f#�Oُت نأ اهل vُ#Qف ،hقف لUلYلاL تاsّ�لا اهرو%ق$��O L 5ل ةA;:9لا
Lه%ع =,Us-Aسوألا ©فخألاو هh باوO ه,لاو يضّ;لاو ي9جUلاو ،يلP;غو...يناجU;م يف شاع %ق -هف ،5هfUh 
 ه%حو -ه �Uل لUلYلا نإ :حلاص جاfلا ل-ق� ة$Uقلا ثاLfألا هpه ءاسرإ يف ا-=راش 5هل= ،ة;قاsعلا Oم
 ه%عL ءاج Oمو ، هل�م اA;قsع نا=و ه;صاع Oم كا9هف ،UOلوألا ءا$لعلا ة;قاsع هع%بأ ام ل= Oع ل-�,$لا
 ].89ص ،21[يعفا|لا مامإلا ءال»ه Oم ;=ذأو هل�م اA;قsع نا=و

  :لعفلاو Jسالل ة+ئا6جإلا دوBCلا-2

 :Jسالا -أ

 -ل  نأ ءا$سأU,� Lل اهنأ  ل AsUّOو : ل-ق� ةU$سالا عض-م pخأ اذإ الإ 5ساL 5سالا ةU$,ت لUلYلا �Pb 5ل
 ]14ص،1ج ،1[ لذ �Pb 5ل ءا$سألا عضا-م اه#عضو
  L$ت اهنأ ى9عf%د LلباقU#لل اهbخ هل د;ف$لا 5سالاف %ئاوc5سالا ئا Lتالا$ع#سالا د%عت 5ث عض-$لا Lf,Q 
 لUلYلاف :لاق اذإ لا$ع#سالاو عض-لا باL يف ه#A;:ن يف حلاcلا جاfلا ر-#=%لا هUلإ راشأ ام -هو ،ض;غلا
 ا$= %ئاوbلا حلاص جاfلا ;cح %قو ،%ئاوbلا Lf,Q ،ةU$سالا لما= 5سالا pخأ� ى#ح عض-$لا ىلع %=»ی
 ].15-14ص،2ج ،19[يلا#لا= لUلYلا اهد%ح

 
 لخ%ی ا$م ةد;Pم @أ( ةد;فم ة$ل�= 5سالا UOب ساs#لالا عق� ال ى#حو " :حلاص جاfلا فA�Uو

 ©Uع� Oباو يض;لا هل$ع#سا اfلcJم ;Uخألا اpه ىلع ا9قل�أ هUلع ةلخا%لا %ئاوbلا عم 5سالا iUOو ) اهUلع
 ]14ص،2ج ،19[" )ةUلعفلا وأ ةU$سالا( ة:فللا -هو
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 �ع$س ى#$ف ":ي9ج Oبا لاق م-هف$لا اpه ىلإ ;U|� اه$:عم نأ ت%ج-ف -9fلا Q#= ®عL �عs#ت %قو 
  لذ %عO Lم  ل 5ث.فو;fلاو ،لاعفألاو ،ءا$سألا Oم اpه °-س ا$Uف اّ;ج 5لهو،اهUنّ◌عم ف;ع اpه Oم ة:فللا
 ].44ص،1ج ،2["اه;Uغ ىلإ ةعضا-$لا هpه لق9ت نأ

 :يJع$لا %sع Oبا ل-ق يف ل-cفلا ح;ش يف راLإ Oبا لاقو :لاق ;هb$لا يف ي�-U,لا هلقن ه,فن ى9ع$لاو.
  %Uف$لا Qّ=;$لا ُ�فللا -ه مالvلا

 
Lز ي9ع� ا9ه عض-لاو ].35ص،1ج ،17[عض-لاAق ةداsلUوأ ة Lة�%ع Lلا :ا9ل-قف  ،ةرو;�لاv#فم باU%.  

 نإ " :ل-ق� عضو نود ى$,م ىلع ل%ت نأ �O$� ال ة:فللا نأ °;ی ذإ  لذ Oم %عLأ ىلإ يكا�,لا QهApو
 اهعض-ل نأو ،اعضو اهل نأ يف  |ت 5ل ةلاد اه#یأر ى#$ف عضو ;Uغ Oم ى$,م ىلع ل%ت نأ ع9#$ت ة:فللا

 ة:فللا يه ة$لvلا مالvلاو ة$لvلا ى9عم ":لاق UOح @;|Yمbلا مامإلا Qهpی هUل³و ].159ص ،18["اsحاص
 ا9هو ].23ص،1ج ،10["ف;fلاو لعفلاو 5سالا :عا-نأ ةثالث ه#fت �9ج يهو.عض-لاL د;فم ى9عم ىلع ةلا%لا
 با;عإلا تا=;ح امأ.باYJلا اهض;ف� تاداbAب عض-لاL ة:فللاو ةد;فم ة$ل�= 5سالا UOب ق;فلا ا9ل %كأت
L9لا,sس ل-ق� ا$= يهف 5سالل ةUs-A9لاو :هcQ ز �یأر :ءا$سألا يفA%لاو ،ًاP;ّ: ب تر;مbA%، ه :عف;لاوpا 
 ].2ص،1ج ،1[مbج ءا$سألا يف �Uلو .%Aز

 .)با#ك( ةا-9لا ما%Y#ساsU;، L= ل�|L ى9ع$لا sUOی يتآلا 5س;لاو  

 :يئا6جإلا Jسالا Cح -أ

 
 يف ةUلصألا ةدا$لا ىقsتو ارا,Aو اUO �$U9#هPلا Oم يهو ،لصألا ىلع ةداbAلا %Pن 5س;لا لالخ Oمو



ةثيدحلا ةيليلخلا ةيرظنلا ءوض ىلع ةسارد ةيبرعلا ةغللا لبقتسم   

 
1.(1). (2021). 1213 - 1235 

 

1218 

 .ةUلصأ ةدا$= ;Uغ#ت الو ةUفµU-لا اه#لالد ;Uغ#ت hس-لا

 ةــهج Oــم اــمأ);Pلا فو;ــحو )ـــلأ () وأ(;ــPلا فو;ــح وأ)ـــلأ(�A;ع#لا ةــلآ UOــ$Uلا Oــم %ــئاوbلا Oــم لخ%ــی اــ$مو 

 ةداbAلا ةعQ �sU,ح) ةفcلاو AO-9#لاو ) هUلإ فا�$لا(وأ)با;عإلا(ةفاضإ �O$� را,Uلا

 ،اــUئاقلتو اــA-فع لصا-#لاو ه9م �O$#لاو هLاعU#سا ىلع ارداق 5لع#$لا راص اذإف 5سالل ةs,9لاf% Lلا اpه

 %ــح Oــع لاــق� 5ــسالا %ــح Oــع لــUق اــمو ،مالــvلا Oــم °;ــخألا ءاbــجألا ءاــ9ب يهو ة%ی%Pلا ةلح;$لا ىلإ لق#9ی هنإف

 اه#�#قا دو%ح ةثالث لعفلل نأ -هو هUلإ ةراشإلا يغ9sی ;خآ ;مأ كا9هو ، اه#ع�sUو ةداbAلا ص-LYc ، لعفلا

 لـــعف %ـــح/ لsق#ـــ,$لا(، )عراـــ�$لا لـــعفلا %ح/;ـــضاfلا(، )يـــضا$لا لـــعفلا %ح/يـــضا$لا( ةـــUنامbلا تا$Uـــ,ق#لا

 .);مألا

 :لعفلا - ب

 �i9Uو ،ءا$سألا ثا%حأ �فل Oم تpخأ ةل�مأف لعفلا امأو ":هUs-Aس لاق ءا$سألا ثا%حأ �فل Oم pخأ ام -هو
 ].13ص،1ج ،1[عJق9ی 5ل Oئا= -ه امو ،عق� 5لو ن-�� ا$لو ،ى�م ا$ل

 ن-ــvت ال يــهف ،%ــ$حو Vــ�مو ع$ــسو Qــهذ يــف ;ــ9fcی ال -هف ،لعفلا Oع لاق� 5سالا Oع لUق ام و

  ."اهعض-م Lf,Q ا$ن³و اه%ح-ل الاعفأ

 AO;خأ#$لا ةا9fلا نأل ةAs;غ و%sت يهو ،;مألاو عرا�$لاو يضا$لا :لUلYلا اهر-cت ا$= لعفلا دو%ح هpه
 @pلاو ،@;Pهلا �ماYلا ن;قلا يف يi;علا ;vفلا اbغ @pلا ،يف,لفلا جه9$لاL ةم-$,م ةدو%fم اراvفأ ا-ثرو
 Qناجو ي$لع Qناج:9UOثا sUOناج وذ هUs-Aس با#= نأ  لذ،PUOه ينا�لاو لUصأ ا$ه%حأ AOر-cت UOب uلف
 QناPلل ا-J9ف#ی 5لو ،ي$Uلع#لا -9fلاL ا-$#ها ب;علا ةا9fلا Oم نو;خأ#$لاو].79ص ،15[يج-غا%Uب-ي$Uلعت
 5هفالسأ هUلع راس @pلا ه,فن برّ%لا ىلع UOث%f$لا ب;علا ةا9fلا ُ®عL راس %قو :ا��أ ل-ق�.ي$لعلا
 .].75ص ،15[ناf,sلاL با#vلل ي$لعلا QناPلا pخأ نود نو;خأ#$لا

 ].22ص ،11[يضا5لا لعفلا Cح

 )لص0لاU( ةTفللا لخاد تا6+غت                                      
 )ءا$/لاU( ةا0$لا لخاد تا6+غت                                        
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 ل�|Aو عJق9م Oمز يف ةUلعفلا ةU:فللا ةا-9لا وأ @b=;$لا ;9cعلا ل�|� ،عض-$لا نأ %Pن ا9هو

 نان-vتو لعافلاو لعفلا UO#$ل= ىلع @-#fت و ،لصألا يهو ةs=;م ةا-ن ) ع-ف;$لا ;U$�لا لعفلا( ع-$Pم
L$9bلعافلاو لعفلاف %حاو 5سا ةل، L$9bلع َي9ب ة:فل @أ %حاو 5سا ةلUت وأ اهs9غ ىلع ىU;2[ه، 

 ].257ص،2ج

 عضا-$لاف ،ءاs9لا لاوز ىلإ @د»ی ا$ه9م %حاو فpحو ،لعافلاو لعفلا UOب لcفلا �O$� ال هUلعو

 �5%ق#لا ةJسا-ب اهلcف �O$� ال اهلغ|ت ي#لا ;صا9علاو ة#باث ا$ئاد يه ةUلعفلا ة:فللا لخاد يف ةد-ج-$لا

 Oم ءs; =Pb#عت ةUقUقح تاYccم اهنأل ،;فcلا عم لا%s#سالا ةJسا-ب الإ اهلcف �O$� الو ،;Uخأ#لاو

 .هUلع لخ%ت @pلا لعفلا

 نأ(و اهم%ـــع عـــم Qـــقاع#ت يـــ#لا )%ـــق( :يـــه 2 عـــض-$لاو 1 عـــض-$لا @أ UOـــ$Uلا Oـــع تاداـــbAلا اـــمأ 

 .ةلc#$لا ;ئا$�لاL صاخ hقف 1 عض-$لا %Pن را,Uلا Oع امأ.)امو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ].42ص ،11[عرا5Yلا لعفلا Cح

                                                 )لص0لاU( ةTفللا لخاد تا6+غت
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  ع;ف#تو د;ف$لا 5لv#$لا ىلع ل%ی @pلا )0لعف-ص( اهUف لصألاو ، ةا-9لا ل�$� 0 عض-$لا نأ %Pن

 .)تاودألا تاداAز( را,Uلاو U$UOلا Oم ، ةداbAلاL عو;ف ىلإ ة:فللا هpه

 لــvلو ) ـــل ، 5ــل ، Oــل ،ال ،ف-ــس ،ـــس ،%ــق( يــهو اــ9Uمز عراــ�$لا ةــ$Uق د%ــfت تاودألا هــUف ;ــه:ت  UOــ$Uلا Oــم

 .ةصاخ ةفµUو ى9عم

 Oئا;ــقلا هpــهو )نذإ،يك،ام،نأ(هsــcنو عراــ�$لا لــعفلا ىــلع لخ%ــت يــ#لا Oئا;قلاــL صاــخ -ــهف 2 عــض-$لا اــمأ

 .نذإ ا%ع ام 5سالا Lf�5 لعفلا %ح لعPت

 يــف اــغراف ن-ــ�� %ــقو ن-ــ9لا ت-ــsث وأ ة$ــ�لا يــه لــصألاو، عراــ�$لا با;ــعإ ةــمالع لــ�$� 1 راــ,Uلا Oــم اــمأ

 .%U=-#لا ن-ن وأ ة-,9لا ن-9ـب عرا�$لا لاcتا ةلاح

 .ةلUق�لا وأ ةفUفYلا %U=-#لا ن-9ـب صاخ 2 عض-$لا

 .ة9c-i$لا ةلc#$لا ;ئا$�لاL صاخ 3 عض-$لا

 ].285ص ،11[ : 6مألا لعفلا Cح

 
 ةا-9لا عم جم%م 1 عض-$لاف يلا#لاiو لصألا ا$ه 0+1 ةUلا#لا عضا-$لا ;مألا لعف %ح يف �حالن
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 لصألا يف لعافلاو ،لعاف + لعف لصألا ل�$#Aو ،عرا�$لا ةا-ن %ئاوز عم Qقاع#ت ;مألا لعف ةا-ن نأ @أ ،

 . ب;عم ;Uغ ;مألا نأل غراف هv9لو با;عإلا ةمالع -ه را,Uلا Oم 1 عض-$لا. ;$�م

 .%U=-#لا ن-ن عض-م 2 عض-$لا 

 .ةلc#$لا 9cQلا ;ئا$ض 3 عض-$لا

  .U$UOلا Oم هUلع لخ%ت ال %ئاوbلا

 :ءا$/لا م0هفم - 3

 ال ةــU9عم ةــ=;ح ةــ$لvلا موbــل -ــهو ،با;ــعإلل لــباقم -ــهف لوألا ءاــs9لا اــمأ ،ةــiU;علا يــف ناءاــ9ب ءاــs9لا

 ىــ�9$لا ىــلع ل%ــی @pــلا ا%ــعام (ةــصاYلا ةل-ــص-$لا ءا$ــسألاو ، ةراــشإلا ءا$ــسأ ءاــs9= ،عــض-$لا ;ــUUغ#ب ;ــUUغت

  ....اه;Uغو فو;:لاو ماهف#سالا ءا$سأو )ب;عم -هف

 ل-ق� ،اهUs=;تو ة�دا9سإلا UQكا;#لا ءاs9ب uلع#Aو ،لوألا Oم ّقدأ -هف ءاs9لا Oم ينا�لا ع-9لا امأ 
 الو ىلعأ °-#,م Oم عسوأ ا;9cع نان-�� ا$هنأ LfUV ;خآ اA-غل ا;9cع لعPت نأ ءاs9لا" :حلاص جاfلا
 لوألا ;9cعلا عج;ی 5لو ف�fp ن³و ف�fp نأ �O$� ال @أ ةUم%علا ةمالعلا 9c;AOعلا Oم %حاو @أ Qقاع�
 ىs9ت ¹افلألاف ، غUلs#لا Lf,Q ¹افلألا UQ=;ت نأ ي9ع� اpهو  ]111ص ،14[."د-ج-لا Oع لاز هلصأ ىلإ

 ي#لا ةAر-cلا ةقالعلا -ه ءاs9لا:ةل-خ ةر-#=%لا @أر ىلع ا9ه د-cق$لاو)هUلع ىs9$لاو يs9$لا( اه�عL ىلع
 ة:فللا ةUنا�لاو اهUلع يs9$لا ة:فللا ى$,ت ا$ه9م ة%حاو ل= �5ح ;Uغ#ب °;خأ ة:فلب ة:فل ihر يف ل�$#ت
  ة:فلل ةعLات ةs9U$لا ة:فللا ن-vتو ،ةs9U$لا

 ":يناج;Pلا لاق ،ةدافإلا ض;غل ا$هU9ب لماv#لا UO#:فل UOب UQ=;#لاL د-cق$لاو].111ص ،14[ ..°;خألا
 :ةا9fلا ف;ع يفو .ًالوأ اهUلع ت-�,لا ح�c ة%ئاف �QاY$لا %Uف� نأ Oم 5عأ ،;خآلا ىلإ OیأPbلا %حأ ةs,ن
 ت-�,لا �f,O هجو ىلع @أ ،ةما#لا ةدافإلا هجو ىلع °;خألا ىلإ UO#$لvلا °%حإ 5ض Oع ةراsع
 ].18ص،1ج ،12["هUلع

 ةل$Pلا UOب ق;فلاو" :يض;لا ل-ق� ت-�,لا �f,O ال امو ،هUلع ت-�,لا �f,O ام UOب Ub$ن نأ �PQ ا9هو.
 ;sخ يه ي#لا ةل$Pلا= ،ال ،وأ اهتاpل ةد-cقم �نا= ءا-س يلصألا دا9سإلا O$�ت ام ةل$Pلا نأ ،مالvلاو
 ام عم ف;:لاو ةهs|$لا ةفcلاو ل-عف$لاو لعافلا ءا$سأو ،ر%c$لا ج;UYف ،ل$Pلا Oم ;=ذ ام ;ئاسو أ%#s$لا
 �f,O ��ع9ی الو ةل$ج مال= لvف ،هتاpل اد-cقم نا=و يلصألا دا9سإلا O$�ت ام مالvلاو.هUلإ ت%9سأ
 ةل$ج ل= �Uلو ةل$ج مال= لvف ةل$Pلاو مالvلاu Lلع#ی ا$Uف هUلع ت-�,لا �f,O ال امو ،هUلع ت-�,لا
 دا9سإلا عض-م يف Q=;#ی %قو .د;Pم يغUلsت دا9سإ UQ=;ت uل9Jم %Aز  لذ لا�مو.]49ص،1ج ،16[مالك
 ....ةفص وأ هL ل-عفم وأ لاح وأ أ%#s$ل ا;sخ ن-�Uف

 مال=  );sخو أ%#sم ةل$ج(هUلع ت-�,لا �f,O دا9سإ UQ=;ت:uل9Jم %Aز
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 .هUلع ت-�,لا �f,O ال دا9سإ UQ=;ت ......: ه-خأ uل9Jم

          )ناUs=;ت(%Aز uلA9Jو ،uل9Jم %Aز ،هUلع ت-�,لا �f,O دا9سإ UQ=;ت........ : uل9Jی %Aز

      )ناUs=;ت( ه-خأ uل9Jمو ه-خأ uل9Jم %Aز هUلع ت-�,لا �f,O دا9سإ UQ=;ت  ..:ه-خأ uل9Jم %Aز

 :عض0لا م0هفم-4

 م-هفمو ،AO;خأ#$لا ةا9fلا @أر -هو ،مالvلا جر%م يف عض-لا UOب hل#خا ذإ ،ّ%ج Uuقد -هف عض-لا م-هفم امأ
 ة$لvلا يف تا%ح-لا ما:#نا يف عض-$لا ى9عم كر%ی 5لو:حلاص جاfلا لاق هUs-Aس @أر -هو ةs9Uلا يف عض-لا
 ].9ص، AO]21;خأ#$لا ;�كأ ةل$Pلا يفو
 ةU$لعلا U5هاف$لا ث%حأ Oم -ه عض-لاو ":حلاص جاfلا ل-ق� ،ا�Uش ي9ع� ال مالvلا جر%م م-هف$L عض-$لاف  
 لاfلاو ل-عف$لا عض-$=  لذو ¹-فل$لا مالvلا UQت;ت ;Uغت عم ه;Uّغت م%ع 5ث ،م-لعلا ;ئاسو تاUنا,للا يف
 ].9ص،21[ . "%حاو عض-م ا$هUف %bAل )�یأر ا%Aز(و )ا%Aز �یأر( ف ا$ه;Uغو

 تا%ــحو -- :ةــUلUلYلا ةــA;:9لا يــف ءا%ــ#بالاو لاــcفنالا م-ــهفم uــUقدو 9:5ــمو عــساو ل�ــ|L م-ــهف$لا اpــه ح;|Aو

 )ىلإ( ل�م اهلsق اّ$ع لcف9#ف اهب أ%#sی

 لعفلا وأ 5سالاL لc#$لا ;U$�لا اه%عL اّ$ع لcف9ت اهنأ @أ اهUلع فق-Aو اهب أ%#sی ال تا%حو-

  )%Uعس( ةراsع ل�م اه%عL اّ$ع ةلcف9م يهف اهUلع فق-Aو ،اهلsق اّ$ع لcف9#ف اهب أ%#sی تا%حو -

 ةد;فم ة$ل�= 5سالا UOب ساs#لإلا عق� ال ى#حو حلاص جاfلا فA�Uو].47-46ص ،6[ءاج Oم با-ج يف
 اfلcJم ;Uخألا اpه ىلع ا9قل�أ هUلع ةلخا%لا %ئاوbلا عم 5سالا iUOو ) اهUلع لخ%ی ا$م ةد;Pم @أ(
 -9fلا Q#= ®عL �عs#ت %قو].14ص ،6[ )ةUلعفلا وأ ةU$سالا( ة:فللا -هو ©Uع� Oباو يض;لا هل$ع#سا
 ا$Uف ،اهUناعم ف;ع اpه Oم ة:فللا �ع$س ى#$ف :ي9ج Oبا ل-ق� م-هف$لا اpه ىلإ ;U|� اه$:عم نأ ت%ج-ف
 ،3[اه;Uغ ىلإ ةعضا-$لا هpه لق9ت نأ  لذ %عO Lم  ل 5ث.فو;fلاو لاعفألاو ،ءا$سألا Oم اpه °-س
 ].44ص،1ج

 نأ �O$� ال ة:فللا نأ °;ی ذإ  لذ Oم %عLأ ىلإ يكا�ّ,لا Qهذو ،;هb$لا يف ي�-U,لا هلقن ه,فن ى9ع$لاو.
 5ل ةلاد اه#یأر ى#$ف عضو ;Uغ Oم ى$,م ىلع ل%ت نأ ع9#$ت ة:فللا نإ :ل-ق� عضو نود ى$,م ىلع ل%ت
 UOح @;|Yمbلا مامإلا Qهpی هUل³و].159ص،1ج ،18[اsحاص اهعض-ل نأو اعضو اهل نأ يف  |ت
 لعفلاو 5سالا :عا-نأ ةثالث ه#fت �9ج يهو ،عض-لاL د;فم ى9عم ىلع ةلا%لا ة:فللا يه ة$لvلا:لاق
 اهض;ف� تاداbAب عض-لاL ة:فللاو ةد;فم ة$ل�= 5سالا UOب ق;فلا ا9ل %كأت ا9هو].23ص،1ج ،10[ف;fلاو
 .باYJلا

 تاقالع يه )ة:فللا(و )عض-$لا(و )ة$لvلا( م-هف$ف ،®عsلا اه�عsب ةsJت;م U5هاف$لا هpهو 
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 Oع  ف9ی ال هUلع ة$لvلا �عضو ف;ح ل=و ،هل عضو �فللاL ةU$,#لا نال  لذ ا$ن³و :يض;لا ل-ق� ةلماv#م
 عم اUناث اعضو ه#عضو %قف ،هU� L$س اذإف ،ءا#لا عم اع-ض-م �Uل �P9لا يف ،ة|ئاع : ل-قف ،ة$لvلا
 ].116ص،1ج ،16[عض-لا اpه يف ة$لvلا مال= ءا#لا تراcف ،ءا#لا

 .اه,9ج ىلع �َّلد...لا%بإلا يف ةb$ه ىلإ ةsلق9م فلألا.....شاع :ة$لvلا

 .اUناث اعض-م ىلع �لد اهعم �sّ=ر ي#لا ءا#لا.............ة|ئاع:عض-لا

:لا5ع>سالاو عض0لا أC/م -5  

 ،6[ .لا$ع#ساو عضو ةغللا : لاقف ةغللا Oع ث%fت ام%9ع fUOلcJ$لا Oیpه ىلإ Vحاsلا ق;Jت
 م-هفم نإف  لpل ،اعU$ج اهب UOق�ا9لا  لم يه ا$ن³و %حأل اvلم �,Uل ،يعا$#جا ثور-م ةغللا نإ].41ص

 Lhار نود يعا$#جا جام%نا كا9ه ل�fc نأ �O$� ال ذإ لصا-#لا ىلإ نا,نإلا ةجاح ا9ل ��ع�  عض-لا
�P$ب عU9ل 5هpت ىلع سا9لا عضا-ت  ل,$Uشألا ةUءا L$,$Uناو 5هافت كا9ه ن-�� ى#ح تا,Pكا9ه نأ الإ ما 
 @أ  عض-لا اpه لا$ع#سا ةUف�Y =U امو عض-لا Vحاsلا sUّOف ،لا$ع#سالا تالاحو ةغللا عضو UOب اقو;ف
 عقاو يف ما:9لا اpهل يلعف لا$ع#ساو، غUلs#لا ض;غل ةUع-ض-$لا ةلدألا Oم ما:ن يه
 Qقا-ع وذ ©حاف أJخ @-غللا Vحاsلا لsق Oم sUOناPلا Oیpه %حأ ىلع راc#قالاو].42ص،6[باYJلا
 ;Uغ جئا#9لا لع�P ا$م ةسار%لا ر-fم اهن-لعAPو ةغللا عضو ىلع نوb=;ی UOسرا%لا Oم %ی%علاو ة$Uخو
 ن-ع%s$لا اهر-c#ی ا$= ةغللاف ،%حاو نآ يف ا$هUلع اوb=رو ا$هU9ب ا-ق;فف  لذ انؤا$لع كردأ %قو:ل-ق� ،ةقUقد
 عضو ئش ل= لsق يه،لوألا ر%cلا يف ;هO µ$م 5ه;Uغو ي9ج Oباو هUs-Aسو لUلYلا لا�مأ ا9ئا$لع Oم
 ].113ص ،6[ اهل UOق�ا9لا لا$ع#ساو

 ىــلإ عــجار -ــه اــم UOــب bّــU$� يلاــ#لاiو ،هــضا;غأ Oــع ;sUع#لل هجا#�f ام را#�Y لاو%لا Oم ما:ن ةغللاف

 لا$ع#ــسالا UOنا-ــق نأ 5ــ�Lf ةــU9عم ةــUباJخ لا-ــحأ يــف ةــغللا ءا;ــجإ @أ لا$ع#ــسالا ىــلإ عــجار -ــه اــمو ،ساــUقلا

 ةــصاخ UOنا-ــق لا$ع#ــسالاو عــض-لا Oــم لــvلف نو;ّخأــ#$لا ةاــ9fلا هــلهاPت اــم اpــهو ساــUقلاو -ــ9fلا UOنا-ــق ;ــUغ

 لــلO �fــ$ل يــغ9sی اpــهلو لا$ع#ــسالا يــف اــ$ه;Uغ عــض-لا يــف ىــ9ع$لاو �ــفللا نأ  ــلذ Oــع Qــت;#Aو ،اــهل عــ�Yت

 دا;ـــفألا UOـــب اـــهتاUفU= فال#ـــخاو ةـــ�دأ#لا ىـــلإ عـــجار -ـــه اـــم UOـــب ق;ـــف� نأ تال-ل%ـــمو لاود Oـــم ناـــ,للا ;ـــصا9ع

 لا$ع#ــسالا ضا;ــعأ Oــم د;ــPم ءيــش هــنأل هــUف فالــخ ال عــض-لاL صاــخ -ــه اــم UOــiو ، U5لاقألاو تاع$#P$لاو

 .ى9عم وأ ا:فل

 ،لصا-#لا ةع�sU اهمbل#,ت ي#لا باYJلا ةUل$ع يف ةغالsلاو -9fلاL ة�ا9علا وأ ةاعا;م ىلع %=»ی ةهج Oمو 
 ،5لv#$لا °%ل ة;ف-#$لا ةUغUلs#لا ةvل$لا Q,ح ةAزاPم ةقLاJم ىلإ ةUقUقfلا ه#قLاJم Oم �فللا لق9ی %ق 5لv#$لاف
 ةA-غللا ةvل$لا با,#كا ي�#ق� ةغللا با,#كا " :%Uعلب حلاص ل-ق� ا$= @-غللا لماع#لا ما�حإ نا= ا9ه Oمو
 ةvل$لاو ةA-غللا ىs9لا فل#Yم يف ف;c#لا ما�حإ -9fلا نأ راs#عاL %حاو نآ يف ةUغUلs#لا ةvل$لاو ة9f-Aلا
 Lf,Q اهید»ت نأ �O$� ي#لا ضا;غألا iUOو ،اههsشأ امو ىs9لا هpه UOب Uuث-لا ih;لا ىلع ةر%قلاو ةUغUلs#لا
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 ].42ص ،6[."ةU9عم باJخ لاح يف @أ )ماق$لا( Vی%fلا لاح ه�U#ق� ام

  :با/لا أC/م -6

 ة$لvلل ةUلصألا فو;fلا Oم ةsت;م ةع-$Pم ىلع هUs-Aس هقل�أ باsلا م-هفم نأ" حلاص جاfلا °;ی
 Oم ةع-$Pم هنأL" :حلاص جاfلا هف;عAو ،UQ=;#لا °-#,م ىلع 9Jsuی ام وأ" ].218ص ،6[ةUثال�لا
 د;Pم ال يضاA;لا يق9J$لا ى9ع$لاL ةع-$Pم هن-=و ة%حاو ة9Uب اهع$Pتو ،ف9ص وأ ة�ف ىلإ ي$#9ت ;صا9علا

 ةفص هل اف9ص هن-= UVح Oم الإ،يi;علا ى9ع$لا يف باsلا م-هفم هp@ �|sلا يJسرألا ى9ع$لاL �9ج
 ].212ص،1ج ،19[.ةUb$م

 
 نأ �O$� الو ،اهع$Pت ي#لا ةs9UلاL لب �P9لاL 5#هت ال %ق لب( اه,9ج �Uل تا%ح-لا هpه UOب عماPلاف       
 راs#عا عم @أ اهما:#نا ةاعا;م عم ه;U:ن ىلع اه9م ءbج ّل= ل$Lf لب ،®عL يف اه�عL لاخدإL ج;Y#,ت
 اهنزوو ة$لvلا ءاs9ب دا;$لا :ةغcUلا Oع ه�ی%ح يف @ذاLا;#سالا يض;لا راشأ %قو هعض-م يف ءbج ّلك
 اهن-�سو ةU9ع$لا اهتا=;حو  ةsت;$لا اهفو;ح د%ع يهو اه;Uغ اهUف اه=را|� نأ �O$� ي#لا اه#�Uهو اه#غUصو
 �P9لا -ه باsلا نإف ا9ه Oمو].117ص،1ج ،16[ .هعض-م يف ّل= ةUلصألاو ة%ئاbلا فو;fلا راs#عا عم
  لذ Oع الا�م يJعAو ،هL ةصاYلا UOنا-قلا هض;فت ،صاخ ما:ن �fت �9ج ل= @-9Jی تاع-ض-$لا Oم
 بp= لاfم ،حsUق U5ق#,م ،بU5 =pق#,م ،لاfم U5ق#,م ،O,ح U5ق#,م، مالvلا يف ةماق#سالا م-هفم Oع
 U5ق#,م ه9$ف ":ى9ع$لا اpه يف هUs-Aس ل-ق� ].218ص،1ج ،19[مالvلا باL -ه %حاو باL يف لخ%ت يهف.
  .O,ح

  .بp= لاfم -ه امو ،حsUق U5ق#,مو ،بU5 =pق#,مو ،لاfمو

 .ا%غ  Uتآسو ، �مأ  #Uتأ :  ل-قف f,Oلا U5ق#,$لا امأف-

 �مأ  Uتآسو ، ا%غ  #Uتأ : ل-ق#ف ه;خآL  مال= لوأ ®ق9َت لاf$لا امأف-

 . ه-fنو ;sfلا ءام �i;شو ، لPsلا �ل$ح :  ل-قف بvpلا U5ق#,$لا امأ-

 هاsــشأو ،  ــUتأ� ُ%ــAز يــ=و �ــیأر ا%ــAز %ــق : ــل-ق -هو ، هعض-م ;Uغ يف �فللا ع�ت نأف حsUقلا U5ق#,$لا امأو-

  .].26-25ص،1ج ،1["�مأ ;sfلا ءام ب;شأ ف-س" : ل-قت نأف لاf$لا امأو-.اpه

 Oــ,fلا U5ق#ــ,$لا( �ــفللا ىــلإ ةــعجا;لا ةمالــ,لا UOــب bّــUم Oــم لوأ -ــه هUs-Aس نإ": حلاص جاfلا ل-ق�

 ساــUقلا اهUــ�#ق� يــ#لا ةمالــ,لا UOــب اــ��أ bــUم 5ــث ، لاــf$لا/ U5ق#ــ,$لا: ى9ع$لاــL ةــصاYلا ةمالــ,لاو ،) حUــsقلا
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 اpــهو( UOق�اــ9لل يــقUقfلا لا$ع#ــسالا اهUــ�#ق� يــ#لا ةمالــ,لاو ) °;ــخأ ةغل Oم ةغل p@ �$Ubلا ماعلا 9ّ:5لا @أ(

 يــف U5لــس = Oــ,ح U5ق#ــ,م : ةــUفvUلا هpــهب bــUU$#لا ن-ــ�� اpه ىلعف O,ح:) 5ه,فنأ UOق�ا9لا نا,f#سالا ى9عم

  لا$ع#سالاو ساUقلا

 .لUلقو ساUقلا لا$ع#سا جراخ ةv9ّلو fOل ;Uغ = حsUق U5ق#,م

  ى9ع$لا UVح Oم U5لس ;Uغ هv9ّلو لا$ع#سالاو ساUقلا يف ا$Uلس ن-�� %ق = لاfم

 تاراs#عا ىلإ ء-PللاL ;ّ,ف وأ د%ح اذإ �فللا نأ  لpب ي9عأو ى9ع$لاو �فللا UOب uلJ$لا UUb$#لا ءاج 5ث Oمو
 �فللا ىلع ;U,ف#لاو %ی%f#لا لcح اذإ امأ،;Uغ ال semantique @-9عم لUلfت -ه لUلf#لاف ى9ع$لا Yت
 ].218ص،1ج ،f-@"]19ن ي:فل لUلfت -هف ى9ع$لل نود ه,فن

           :لا5dلا أC/م -7

 eلا ه$ع ل0قBم م0هفم 0ه": حلاص جا$lل$ع -هف ،].319ص،1ج ،19[يضا1ر يقUئا;جإ ةUة 
 pخأن : اه9م 9sh#,ت ي#لا نازوألاو )َلَعَف( ةUلصألا ةدا$لا ىلع @;Pت ي#لا �Aراc#لا ع-$Pم @أ ةUلf-Aت
 ،19[  :يتآلا ل�|لا يف ا$= اهل ةلباقم يه اه9م ة9sJ#,$لا نازوألاو ةUلصألا ةدا$لا)ب;ض( ال�م
 ].319ص،1ج

 
 ىلإ @%ِت ة�%Aر%Pت ةUل$ع :U#UOل$ع UQ=;#ب لا�$لا لAfcو : حلاص جاfلا ل-ق� لا�$لا تاA-#,م امأ    
  ].319ص،1ج ،19[الا�م ى$,� ك;#|م UOعمءا9ب لUfcف ةUsUت;ت °;خأ ةUل$ع اه,فن يه اهUلع hل,ت ة�ف
 .ر-cت هل م-هفم ءاs9ل UOجذ-$ن UOب جbم كا9ه نأ ج#9#,نو

 :o+كا6>لا ة5<ق -

  ةUلصألا ةدا$لا UOب UQ=;#لا °-#,م -هو suس ا$م u$عأ يهو ;خآ ع-ن Oم °;خأ ةUsU=;ت ة$U,ق كا9ه

  ءا%PلاL تاUضاA;لا يف نآلا ى$,� ا$ع جتان -ه UQ=;#لا اpهو . اهلا�م وأ اهئا9ب وأ اهنزو iUOو ة$لvلل

 : UOلخ%م تاذ ةف-فcم Oع ةراsع -هو يترا��%لا

L9لا,sلا ل= يثال�لل ةf;=قفأ ن-�,لا عم تاUلاو اf;=و ا�د-$ع اه%حو تاA#$يلا#لا= ل� : 

  :يثال�لل UQكا;#لا ة$,قو يترا��%لا ءا%Pلا
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 5ــث ةUلــصألا ةداــ$لا فو;ــح: AUO-#ــ,$لا Oیpــه يــف ةــ$لvلل يلخا%ــلا QــU=;#لل ر-ــc#لا اpــه Oــع ل-ــق�

 هpــه ىــلإ 5ــلvلا لــUلfت يــهو °;ــخأ ةــUل$ع لUــfc#ب الإ لــ�fc نأ Oــ�$� نا= ام ةدا$لا هpه عم نز-لا °-#,م

 اــهنأل يــضاA;لا لــUلf#لا تاــجرد ىــلعأ ىــلإ يــقت;ت ا%ــج ةــقU$ع ةــ�%P;Aت ةــUل$ع يــهو ةــ$لvلا نزو ىــل³و ةداــ$لا

 تاUناــ,للا يــف لاــfلا -ــه اــ$= ق-ــ9J$لا مالــvلا ل,ل,#ل ع��Y ال @د-$ع لUلfت– م-لعلا خAرات يف ة;م لوألو

 .ة�ی%fلا ةiU;غلا ةs9U-Aلا

 الــiو ( ةــ$�%قلا ةــ�%9هلا تاUناــ,للا Oــم ن-ــiU;غلا هراع#ــسا %ــق رpــPلا م-ــهفم نأ -ــه ;=pــلاL ;ی%ــPلاو  

 هــلثا$� اــم %ــج-ی الو لUــصأ يــi;ع م-ــهفم -ــهف اــهؤاi9و اــهنزو وأ ةــ$لvلا لاــ�م م-ــهفم اــمأ )اــ��أ -ــ9fلا Oــم  ش

 .ةiU;غلا تاUنا,للا يف نآلا ىلإ

 نأ %ب الو ) CANTINEAU -ه Scheme  ها$س Oم لوأو ب;علا Oم هوpخأف ن-A-غللا ن-ق;|#,$لا امأ( 
 فلأ#ت ي#لا ةUت-cلا عJقلا ف|�� نأ لوا�f -هف �فللا ل,ل,ت عs#ی يi;غلا لUلf#لا نإف ا%Uج  لذ كر%ن
 -ه 9Jsuی نأ �O$� ال اpهف uحا-للاو uبا-,لا Oم اهUلع داbی امو ر وpج ىلإ عJقلا هpه 5,قUف ة$لvلا اه9م
  لذ ;Uغو %bAم ىلإ د;Pم لعف Oم وأ ال�م ;v,U#لا ع$ج ىلإ د;ف$لا Oم 5لvلا لf-Aت نأل ةiU;علا ىلع ه%حو
 يه اهUف ل%ت ي#لا ةUت-cلا ةعJقلا يه Oیأ )با#vل (ع$P= )Qُ#ُك( ة$ل= Ypف : hقف اUقفأ الUلfت �O$� ال
 ].©ماهلا 48ص،1ج ،19[؟ع$Pلا ىلع اه%حو

 :سا+قلا أC/م -8

 ،-Jسرأ ىلإ Q,9ی @pلا  لذ �Uلو لاYلا يi;علا ساUقلا -ه ةUلUلYلا ةA;:9لا يف ساUقلا م-هفم       
 عماPل ءيش ىلع ءيش ل$ح :ل-صألا ءا$لع ل-ق� ا$= ي9ع� ا9ه ساUقلاو قال�إلا ىلع ا$هU9ب ةقالع الو
 Oم ةU9عم ة�ف وأ �9ج ىلإ ة�ف وأ �9ج ىلإ ي$#9ی ام ل= ل$fت نأ -ه ةا9fلا %9ع ساUقلاف ، ا$هU9ب
 ].221ص،1ج ،19[ ةs9Uلا يف اه»فاvت ح�#ی نأ �O$� ى#ح ®عL ىلع ه�عL ةA-غللا ;صا9علا
 5لعL ه;ها:مو هقئا;� يف @-9fلا ساUقلا ;ثأت °%م ح�#ی":ل-ق� حلاص جاfلا ه;قأ @pلا uل9J$لا اpه Oمو 
 AO;خأ#$لا U5,قتو ةA-غللا ;ها-:لل ةا9fلا تالUلعت -ه اpه ىلإ 5هب °دأ @pلا نأ O:لا Qلغأو ،هقفلا ل-صأ
 Vلا-ثو نا-ث للعو لوأ للع ىلإ ;خآ ر-:9م Oم اهل 5ه$U,قت وأ ةA-9عم °;خأو ةU:فل للع ىلإ للعلا 5ه9م
 ءا$لعو ل-صألا ءا$لع %9ع تالUلع#لا يف ;vsUلا بواP#لا يف ;�كأ ه$هفنو ه%Pن اpهو .].347ص ، 07[
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 يتا-#لا ل-ق� %حاو نآ يف اf-Aنو اهUقف لUلYلا نا= %قف هقفلا ءا$لع 5ه,فنأ 5ه -9fلا ءا$لع نأ ا$لع ،هقفلا
 ام يع�sU بواPت ه$Uهافمو هقفلا ل-صأ iUOو ه$Uهافمو -9fلا ل-صأ تال-قم UOب بواP#لا نإ":يتا-#لا Oب
 ].388ص ،7[ةUمالسإلا ةفاق�لا ما:ن را�إ لخاد AUO-ناث UOما:ن هقفلاو -9fلا ماد

 ىلإ ي9ج Oبا راشأ %قو ةصاخ فا9حألا %9ع هقفلا ل-صأ جه9م 5هل-صأ يف ا-Pه#نا 5هنأL 5ه,فنأ ةا9fلا ;ق�
 ل-صأ Qهpم ىلع -9fلا ل-صأ ل$عل ض;عت Oی%لsلا ءا$لع Oم ا%حأ ;ن 5ل ا9نأ  لذو" :لاقف ى9ع$لا اpه
 لصألا Oم عA;ف#لا :ةUضاA;لا ةUق9J$لا ةUل$علا ىلع ءا9ب يi;علا -9fلا يف ساUقلا لAfcو ،هقفلاو مالvلا
 ;9cعلا هUلإ ي$#9ی @pلا باsلا ةغUص ءاp#حاو تاJUع$لا يه ةUلوأ دا-م لا$ع#ساL مالvلا وأ ة$لvلا ءا9ب
 ةsلاغلا ةغcUلا ىلع @أ ;�كألا ىلع ساقUف د;�J 5ل اذ³و ،باsلا د;َّ�ا اذإ الإ ز-�P ال عA;ف#لا اpهو ،ث%f$لا
 ،f�5لا يف ءيش ل$حو ، ا$هU9ب عماPل ءيش ىلع ءيش ل$ح :-ه ساUقلاف ا9ه Oمو لا$ع#سالاو باsلا يف
 ى#ح ةع-$Pم ىلع ةع-$Pم JsUuتو ;U:9لا ىلع ;U:9لا JsUuت يضاA;لا 9Ju$لا يف ى$,� @pلا -ه
 سر%لا يف ه#U$هأ هل ساUقلاف].220ص،1ج ،19[ .لقألا ىلع UO#ع-$Pم UOب ةs9Uلا يف uباJت ;ه:�
 ءا$لعلا نا,ل ىلع )ساUقلا( ة:فل ءيPم نإ: حلاص جاfلا ل-ق� 5هثاLfأ يف ر;v#ی ه%Pن  لpل @-9fلا
 ;Uخألا اpه ساسأف ،لال%#سالا ىلإ أPلت ي#لا ةUمالسإلا م-لعلا عU$ج نأ ف;ع� لvلاو ا%ج ا;UO =�U$ل,$لا
 ].144ص،1ج ،9ّf- ...." ]19لاو هقفلا=  لذو ساUقلا -ه

 :ع;فلاو لصألا أ%sم -9

 لــصألا -ــهف ع;ــفلا اــمأ ةا-ــ9لا وأ �ــبا�لا ;ــ9cعلا هــنأL لــصألا اود%ــfف ،عو;ــفلا Oع ل-صألا ب;علا ةا9fلا Uّbم

 ].219ص،1ج ،19[ةsUلس وأ ةUبا�Pإ ةداbAب

  اــمأ ،ه;ــUغ ىــلع sOــی 5ــلو هــUلع ىــs9ی اــم 5ه%ــ9ع لصألاف ،ل-ــصألا Oــم عو;فلاــف ،ةداــAز عــم لــصألا -ــهف ع;ــفلا

 -ــه ع;ــفلا ىــلإ لــصألا Oــم لاــق#نالا نألو ىــ9عمو اــ:فل اه#�اــ,sب اــه9ع زاــ#$ت اــهنألف اــهUلع ل-ــصألا اه$�%ــقتو

].220ص،1ج ،19[@-غللا ر-J#لا ة;U,$ل Qسا9م -ه ي,�علا لf-A#لا ىلع ه$�%ق#ف @د;� لf-Aت  

 ه#لL$9b امو د;ف$لا 5سالاف ، لf-A#لا Oم ع-ن يه لصألا ىلع ةداbAلل ةs,9لاL امأ": %Uعلب حلاص ل-ق�
 لvلف )ة:فللا( ة%ح-لا هpه اه9م فلأ#ت ي#لا تان-�$لا ل= د%fت Oیأ يئا;جإلا %ی%f#لا اpه اهد%�f ة%حو -ه
 اه%عiو لصألا UO$� ىلع لوألا عض-$لا يف الإ ;ه:ت ال �A;ع#لا ةادأف صاخ عض-م ة:فللا هpه Oم ءbج
 هUف ن-�� نأ �O$� ا$s� L#لی ال عض-$لا نإ 5ث ،ةAر-ص ةUفL�U ا9ل د%fت ة9f-Aلا ةفµU-لاف ،;Pلا ف;ح
 اه-$,ف %ئاوbلا ®عL لsقت ال ي#لا ءا$سألا اوUّbم %قو.هUف لخ%ی ا$م الخ اذإ ةs9Uلا Oم ءPb= قاL عض-$لاف
Lلا$#$�O غU; مأ�O قت ي#لاوsل Lلا$#$�O مأ�O )م#$�O مأ�O لا -هو$#c;ف =bA% ، مو#$�O غU; مأ�O 
 يلال%لا لUلf#لاL عجا9لا @ر-cلا لUلf#لا اpه UOب hلYن الأ يغA9sو.)...%جا,م ، %$حأ: ف;c#م ;Uغ -هو
 ةAر-ص ة%عاق -ه لا�$لا اpهف) لصألا يف هل �عضو ي#لا @أ( ه#لالد عض-م لvل ن-�Ycc ةا9fلا نأ الإ
 ا-لاق  لpل،تا%ح-لل @ر-cلا وأ ي:فللا %ی%f#لا يف ةلال%لا ىلإ ا%بأ نو»Pلی الو،)يعض-لا( ى9ع$لا لUلf#ل
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Lلا يف ا$= ;خآ ى9عم يعض-لا ى9ع$لا راص اذإ امأ،لوألا -ه �فللا نأ$Pف زاU�-هل نpة;ها:لا ه �;Aةق 
 ].14ص ،6[ ")يناع$لا 5لع @أ( ةغالsلا ىلإ عج;تو لUلf#لا يف °;خأ

 :ءا%#بالاو لاcفنالا أ%sم -10

 ;ه:$لا نأل ا%بأ ف;ح ىلع ;ه:م 5سا ن-�� ال هنإ (:هUs-Aس هUp$لت نا,لب لUلYلا ل-ق�  
 -ه ءيش هلsق �Uلو ه9ع ��,� @pلاو].304ص،1ج ،1[ءيش هfu Lلی الو ءيش هلsق �Uلو ه9ع ��,�
 ةفص يه هL أ%#Asو لcف9ی ام ل= 5ه%9ع uل9J$لا نا= لعفلاو].96ص،1ج ،1[أ%#Asو لcف9ی @pلا 5سالا
 ا$م ه9Jsu Lی ام لقأ Oم uل9Jی نأ UPQف اpهلو ، هUلع ع;ف#ت °;خأ ءاUشأل  لpب ن-�� نأ A$�Oو دا;فنالا
 د;ف9ی نأ هلخاد يف ا$ل �O$� الو هUلع ع;ف#ی ءيش ل=و ةiU;علاL ;ه:$لا 5سال -هو )د;فم=( أ%#Asو لcف9ی
 °;Aو ) lexie( حلاص جاfلا اه$ج;تو )ة:فللا( يض;لاو ©Uع� Oبا هUلع uل�أ) د;ف$لا 5سالا ةلL$9b -هف
 يف لfcت ي#لا ةUقUقfلا دو%fلا فا|#كا Oم Vحاsلا نا�9$ت ءا%#بالاو لاcفنالا ي#فص نأ حلاص جاfلا
 ةل$ج ن-vت نأ �O$� اهنأل �فللا ىلع عج;ی ام الإ اهد%�f ال ةU:فل ة%حو Oع ةراsع 9Ju$لا اpهف ،مالvلا
 Oم اد%ع ل$#fت نأ �O$� ةعJقلا نأ ي9ع� @pلاو �O$#لا ساUقم ىلإ عض-$لا اpه يف ض;ع#ی ا9هو ة%Uفم
 ه9ع انّ◌ $ت تا$لvلا ;�كأ ةiU;علا يف ;ه:$لا 5سالا اpه ;s#عAو Qقاع#لا ةر-ص ىلع ارا,Aو اU9$� تاداbAلا

 uلعAو.. ءيش هfu Lلی الو ءيش هلsق �Uلو ه%9ع ��,� ;ه:$لا نأل ،ا%بأ ف;ح ىلع ;ه:م 5سا ن-�� ال
 �Uل لاcفنالاف ءا%#بالاو لاcفنالا iUOو ،ع;فلاو لصألا UOب اiJر �حالن ةقUقfلا يفو (:هل-قU% Lعلب حلاص
Lل ءا%#بالاو ،ءيش ه%عU� قsغل ة%حو ل= نأ  لذ ى9عمو ءيش هل-Aفنالل ةلباق ةcق اّ$ع لاsام وأ اهل Lاه%ع 
 ].47ص،66[مالvلا Oم اهعق-م Q,ح اهUلع ف-ق-لا وأ اهب ءا%#بالا �O$� ة%حو ل=و تا%ح-لا Oع

 :يلا#لا= Qلا� ةل-خ ةر-#=%لا اهتد%ح ا$= تا%ح-لاو ،يi;علا نا,للا يف ةثالث فا9صأ كا9هو  

 )  5,قلا ىلإ( يف ىلإ ل�م اهUلع فق-ی الو اهب أ%#sی تا%حو-

  )�لخد( يف )ُت( ل�م اهUلع فق-Aو اهب أ%#sی ال تا%حو-

 ].98ص ،14[ ) ءاج Oم( با-Pلل لجر ل�م اهUلع فق-Aو اهب أ%#sی تا%حو-

 :لماعلا أC/م -11

 -ــ9fلا ساــسأ يــه يــ#لا اــهر-Jت لــحا;م ى$ــسأ يــف ،لــماعلا ةــA;:ن لــUلYلا هــUلإ لــص-ت اــم 5ــهأ Oــم 

 ماــ�ح³و ،ف;ــfلاو لــعفلاو 5ــسالا فئاــµو ىــلع ف-ــق-لاو ،ب;ــعلا ةــغلل يــل= ~ا9s#ــسا ىــلع ةــ$ئاق يــهو ،يــi;علا

 ةــUلsقلا تاداــbّAلا ع-ــ$Pمو دو%ــfلا %ــعsف ،;ُّثأــ#لاو ;Uثأــ#لا تاــقالع اــه$�fت ةــA-غللا ;ــصا9علا ذإ اــهU9ب ةــقالعلا

 فاـــ|#كا ىـــلإ لـــص-#ف .ةـــUلال%لاو ةUف;ـــcلاو ةUت-ـــcلا اـــهداعLأ يـــف QـــUكا;#لا °-#ـــ,م ،لـــUلYلا shـــض ،ةـــ�%عsلاو

 اهv9لو ،ةA;:9لا ساسأ يهو ،ةمالعلاو تال-$ع$لاو لماعلا  لpب ي9عنو.ةغللا هUلع م-قت @pلا يلصا-#لا ما:9لا
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 ،عـــض-$لاL لـــب ،hـــقف لـــما-علا ;ـــUUغت Qـــ,Lf ،ةـــUبا;عإلا ةـــ=;fلا ;ـــUUغت يـــ9ع� ال ىـــ#ح ،ةـــA;:9لا لـــ= �ـــ,Uل

 .UQكا;#لا ءا9ب ;Uغ UQكا;#لا ;U,فت ا��أو ،ة:فللا يف ا��أ تاداbAلاو

 UOفA;عت ىلع ف-ق-لاL م-هف$لا اpه ح;ش A$�Oو ،لقن Oم ة9sJ#,م ةUلقع ة;vف uل9J$لا اpهب لماعلا ةA;:نو
 ،ة�9U#لا= ،ه;Uغو با;عإ Oم هف;cت يف ،ب;علا مال= �$س ءاf#نا -ه :-9fلا هفA;عت يف ي9ج Oبا لاق
 ةiU;علا ةغللا لهأ Oم �Uل Oم fuلUل ، لذ ;Uغو ،UQ=;#لاو ،Q,9لاو ،ةفاضإلاو ;v,U#لاو ،;Uقf#لاو ،ع$Pلاو
Lفلا يف اهلهأc8ص،1ج ،3[ةحا.[L$تا ى9عsفلا ب;علا عاcfيف ءا �;Aت 5ث ،5همال= ةقJ-ه رpع#لا ا;A� 
 ي#لا هئاbجأ ما�حأ ةف;عم ىلإ ةلص-$لا ب;علا مال= ءا;ق#سا Oم ة9sJ#,$لا �Uیاق$لاL 5لعلا :يتاللا= حUcsل
 ].6ص،1ج ،16[اه9م فل#ئا

 ما:ن Oم ءا$لعلا اهأ;ق#سا ي#لا UOنا-قلاL لب ،UOقل#لاL ال ب;علا مال= �$س ءاf#نا حsصأ ا9ه Oمو  
 ن-ق�ا9لا P9Q#ی اهلالخ Oمو ،�sJض ي#لا ة9f-Aلا UOنا-قلا ةع-$Pم يه لماعلا ةA;:نو ،ةiU;علا ةغللا
 نأ �ف|= ة�ی%fلا تاUنا,للا نأ عقا-لاو" :لاق لماعلا ةA;:ن �Y ا$Uف ;ع-لا نزام ر-#=%لا ;=ذ .fOّللا
 ،ة9Uق#لا ي�,م-|ت ةA;:ن اه#fَّص �#sثأ ةUقئالع ةUلماع ة�%P;Aت ةA;:ن Oم اقلJنا %ق انا= هUs-Aسو لUلYلا
 Oع$� Oموand binding theor  government  )يلاحإلا ih;لاو ل$علا جه9م(ب ةا$,$لا ةA;:9لا  لت
 روpب Oم ه#غاUص يف داف#سا اقUقد اU$لع ال$ع ُّ%عُ� هUs-Aس هلعف ام نأ ف|#�U,ف ةA;:9لا هpه يف ;:9لا
 ].76-75ص،U%@]15ها;فلا %$حأ Oب لUلYلا هذا#سأ هL 5,تا @pلا يضاA;لا ;vUف#لا

 ىــلإ هــ�%عتو هــموbل هــLاL يــف ;ــ=ذو ، عراــ�$لا لــعفلاL أ%ــiو ،لــما-علا راــs#عاL با-ــبألا هUs-Aــس عَّزو

 ل-ــعف$لاو لــعافلا ءا$ــسأ= تاق#ــ|$لا Oــم هــل$ع لــ$ع� اــ$ع ث%ــfت 5ــث لــUعافم ةــثالثو UOل-ــعفمو %ــحاو ل-ــعفم

 QــA9cو فpــ�f %ــق يلــصألا ;ــPلا ف;ــح نأ �ــحالAو ،راــPلا O �;Auع رو;P$لا يف هل$ع ;=ذو ،ر%c$لاو

 -ــه اــ$هلوأ نإ ل-ــقAو UOل-ــعف$ل ا�%ــع#م ناــ= اذإ ل-ــهP$لل يs9$لا غcUل ض;عAو ،®فاYلا عbن ىلع رو;P$لا

 يــهو اــهل ;ــsخ لــب ال-ــعفم �Uــل اه%ــعL ب-ــ9c$لا نإ ل-ــقAو اــهتا-خأو ناــ= %ــ9ع فقAو ،لعافلا Oع ب-9ی @pلا

 .ةcقان  لpب

 �لغشو ،Qهذ يف عفترا ا$= ا9هه عفترا هللا %sعف ل-عفم ىلإ هلعف ها%ع#ی @pلا لعافلا باL يف هUs-Aس لاق
 ت;خأو ل-عف$لا �م%ق نإف .لعافلا لعف هUلإ °%عت ل-عفم هنأل %Aز cQ#ناو ،Qهذ هL �لغش ا$= هL ب;ض

 ].34ص،1ج ،1[هللا %sع ًا%Aز ب;ض : ل-ق  لذو ،لوألا يف °;ج ا$= �فللا °;ج لعافلا

 ،لعافلا عف;ی مزاللا لعفلا نأ ا$= ل-عف$لا A9cQو عف;ی @%ع#$لا لعفلا نأ باsلا اpه Oم هUs-Aس %cقAو
 راصو :ا��أ ل-ق� ةل$Pلا ى9عم يف ;ث»ی الو ةUبا;عإلا اه#=;ح يف ;ث»ی ال �5%ق#لا هنأل ل-عف$لا �5%قت زاجأو
L$9bلا ل-عف$لا ةلp@ لإ °ّ%عتUلعافلا لعف ه Lق ل-عفم ىلإ °ّ%عت ام%عsع ب;ض : ل-ق= راصو ،هلs% هللا 
 ].1،221ج ،1[ى9ع$لا يف هل�م �Uلو ،;ی%ق#لا يف هل�م -هف ،ًا$ئاق ًا%Aز

  :ةUضاA;لا ةلداع$لا.
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  =  Yc$لا =خ.ينا�لا ل-$ع$لا2=م . لوألا ل-$ع$لا =1م .لماعلا =ع:حلاص جاfلا °;ی

 ،21[°;غcلا ةUsU=;#لا ة%ح-للف نا#ف-قع$لا امأ Qت;$لا جوbلا ناع$�P ناس-قلاو ،Qجا-لا UQت;#لا
 .ةUلعفلا ةل$Pلا يف اقلJم ;Uغ#ی ال ا$هUsت;ت )1م       ع( :Qت;$لا جوbلاو].82ص

 امأ.)ةف-vلاو ة;scلا UOب ةUفالخ ة�Uق( هUلع لعافلا لوألا هل-$عم م%ق#ی نأ ز-�P ال ،لعفلا لماعلا نا= اذإف

 :لعفلا Oع لعافلا �5%قت هUs-Aس �Pb 5ل اذا$ل

 bــPع �5%ــقت ز-ــ�P ال ا$vف ،اعضو ;خآلا ىلع ا$ه%حأ م%ق#م ة%حاو ة$لvل OیأPb= هلعافو لعفلا نأ :ا5هCحأ 

 .هلعف ىلع لعافلا �5%قت ز-�P ال اهر%ص ىلع ة$لvلا

 لــعافلا �5%ــقت ناــ=و"ماق %ــAز" �ــلق اذإ  ــنأ  ــلذو ،أ%ــ#s$لا UOــiو هــU9ب �sــللا يف عق-ی لعافلا �5%قت نأ :ا5ه+ناث 

 ماـــق دا9ـــسإ تدرأ مأ ،;##ـــ,$لا هـــلعافو ماـــق ةـــل$LP هـــ9ع راـــsخإلاو %ـــbAب ءا%ـــ#بالا تدرأأ عماـــ,لا ر%ـــی 5ـــل اbئاـــج

 .لعاف هنأ ىلع %Aز ىلإ ر-=p$لا

 
 %ق ةiU;علا ه�U#قت ا$ل ع��Y -هو انر-cت Oم -ه @pلا @;P|لا 5سّ;لا اpهو...ةلخا%لا ةداbAلا ى9ع$L ز-م;لا
 ال لوألا ل-$ع$لا نأ.....@;P|لا عA;ف#لا  يف ل�$$لا جار%نالا ةbAم يف )عض-$لل( UQت;#لا ةbAم هUف اP9مدأ
 ].86-85-21،84[ا%بأ هلماع ىلع مّ%ق�

 U5ــ:ع رود اهل ن-�Uس ي#لا تاA;:9لا ;Jخأ Oمو هLاfصأو لUلYلا هع%بأ ام عورأ يه لماعلا ةA;:ن نإ

 هــUلع يــ9s9ی @pــلا ي�ما9ی%ــلا م-ــهف$لا -ــه لــماعلا م-هفم نأل  لذو ةA-غللا ;ها-:لا ل-ح اهتام-لعم ;J-Aت يف

 ىلفــ,لا تاA-#ــ,$لا Oــم ا%ــP;Aت ;ــ�كأ °-#ــ,م ىــلإ يــقت;ی نأ @-ــغللا عJU#ــ,� هلــ�فsف ةــغلل يــUs=;#لا °-#ــ,$لا

 QــU=;#لا °-#ــ,م نأــL ل-ــقلا Oــم ;ــu L��Uــ$عأ عــقا-لا يف -ه اpهو ةAs;قلا اهتام-قمو تا%ح-لا ىلع @-#fت ي#لا

syntaxe ــع جتاــن -ــهO ت;=UــQ يــ#لا ةــلا%لا تا%ــح-لا -�Jــلu لعUفر-$لا( اــهU$ــصا يــف )تاــJــغلا حال;iUUO- 

 هــ$هف اــ$= ناــث ل-ــ$عمو لــماع Oــم هــUلع Qــت;#ی اــمو(لماعلا م-ــهفم لالغ#ــسا ةــUنا�مإ -ــه  لذ ىلع لUلد لوأو
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 هــلf-Aتو هJــ,Lأ ذاــYتاL هــ:فل Oــم ;ــ�كأ -ــه اــ$م مالــvلا لــقأ لــ$�f  ــلذو ةــUئا;جإلا تاــUل$علا يــ9عAو هUs-Aــس

LلاbAــهو ،ةداــpقالا م-ــهفم براــق� اــم ا#cلا يــف داــvــلا مالــp@ داــن° Lلا هــ-µUفUلاو )ي9تراــم @ر%ــنأ( ن-ــbيــف %ــئاو 

 يــه ةــ:فللا نأ �ــحالن اpــه Oــمو )با;ــعإلا( 5ــلvلا ;ــخاوأ يــف ;Uثأــ#لا= QــUكا;#لا يــف f�5#ــتو ;ث»ــت مالvلا ة�ا%ب

 ،19[يلـــصألا اـــها9عم ىـــلع %ـــbAتو اـــهبا;عإ ;ـــUغ#ف اـــهU9$� ىـــلع لخ%ـــت نأ Oـــ�$� ;ـــصا9ع كاـــ9هو ، لـــصألا

 ].223-222ص،1ج

 
 هــUلع ن-ــ�� اــم لــقأ ةراــsعL وأ ىــs9ی نأ Oــ�$� اــم لــقأ Oــم اــ��أ اــ9ه ةاــ9fلا uــل9Jی": حلاــص جاــfلا ل-ــق�

 ].328ص،1ج ،19[ "ة:فلا ق-ف -ه ا$م مالvلا

 Oــ�$� اــم ةداــbAب QــU=;#لا اpــه نو;�Y#s 5ث UO#:فل Oم فلأ#Aو %Uفم مال�= ئ�P %قو )uل9Jم %Aز( ل�م  لذو  

 .ةا-9لا هpه ءاقL عم هتداAز

 
  لpــلو QــU=;#لا ةــsقL ىــلع ;Uثأــت هــلو اــUs=;ت لــب ةــ:فل وأ ةــ$ل= ن-ــ�� %ق ;9cع لخ%ی O$�ألا د-$علا يفف

 %ــ9ع -ــهف هــلماع ىــلع م%ــق� نأ لاــO Lfــ�$� ال يناــ�لا د-ــ$علا يــف د-ــج-$لا ;ــ9cعلا ا-ــ:حال 5ــث الماــع ي$ــس

 يناــ�لا ل-ــ$ع$لا اــمأ  couple ordonné)اــsت;م اجوز(هــلماع عــم نذإ نّ-ــ�Aو.)1م( لوألا ل-ــ$ع$لا هUs-Aــس

 ]223ص،1ج ،19[ ) نإ ل�م( لماعلا د-$ج ةلاح يف الإ 5هللا ;صا9علا ل= ىلع م%ق#ی %قف )2م(

 :ل-ــق� ةــUsU=;#لا ةــUعs#لا هــعم �م%ــعنا يــ:فللا لــماعلا م%ــعنا اذإ امأ.ا%ــAز را%ــلا يــف نإ اــف;µ ناــ= اذإ الإ 

 م%ــع 5ه%ــ9ع -ــهو( ءا%ــ#بالاL هن-$ــ,� @pــلا -ــهو )0( ¹-ــفل$لا ;ــ9cعلا Oــم لــماعلا عــض-م عــض-م -ــل�Y %ــقو

 ةــ:فل Oــم ن-ــv#ت يــ#لا QــUكا;#لا ا-ــل$ح %ــقو اpــه .5هــ�عL %ــق#ع� ا$= ةل$Pلا ة�ا%ب ها9عم �Uلو ةUsU=;#لا ةUعs#لا

 ;ـــUغ ( لـــعفلا نأ ىـــلوألا ىـــلع ةـــع-$P$لا هpـــه uـــJsUت %ـــ9ع ا-فـــ|#كاو لاـــ�$لا اpـــه ىـــلع )ةYـــسان ;ـــUغ( ةـــUلعف
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 هــL ل-ــعف$لا -ــه ةــلاfلا هpــه يــف يناــ�لا ل-ــ$ع$لا نأو ،QــU=;#لا يــف ;ث»ــی هــنأل لــما-علا هpــه ةــلL$9b -ــه )خــسان

-223ص،1ج ،19[لـــ�م  ـــلذو QـــU=;ت لـــب ةـــ:فل وأ ةـــ$ل= اـــهل#fت نا Oـــ�$� 2م 1م عـــض-م نأ اـــ��أ ا-ـــ#sثأو

224.[ 

 
 )ج;ــYتو لخ%ــت( °;ــخأ ;ــصا9ع كاــ9ه نأ اــ$= ةد;ــPم ةــصاخ ;ــصا9ع يــه ةــUsU=;#لا ;ــصا9علا نأ اpــهب U#sUOف

 اه;Uغو لاfلاو °;خألا لUعاف$لا= ةYccم %ئاوز يهو ةUsU=;#لا ةا-9لا هpه ىلع لصو ةقالع اه;UغL اه#قالع

  : ةغcUلا هpهب ةUsU=;#لا تا%ح-لا هpه UOب ة$ئاقلا تاقالعلل ل�$ن نأ A$�Oو: هbمر

 
 هpــه Oــم ن-ــقل9Jی ةاــ9fلاو هــf9ت اــ$ل ةــUsU=;ت ة$ــ,ق Oــع اــPتان °-#ــ,$لا اpــه �Uــل °;ــن اــ$vف(:ل-ق�

 ةــلا�إلا وأ را;v#لاــL هن-$ــ,Aو Enchassement وأ Emboitement لخا%ــ#لا ة;هاــµ يــف ةUلــصألا غUــcلا

Recursivite أ %قوµةعا;ب  لذ يف او;ه =sU;و .ا%ج ةA|لا يــف ا;ــكاذ  ــلذ ذا#ــسألا ح;ــs%لــماعلا م-ــهفم نأ ةــ�ا 

 ة%ــUف$لا ةــل$Pلا -ــهو ةــ:فللا Oــم ىــلعأ -ــه @pــلا °-#ــ,$لا نأ UّOــsی 5ــث ا�ی%ــحو ا$�%ــق ب;ــعلا Oــم ن-ــiU;غلا هpخأ

 هpـــه ن-ـــvتو يناـــ�لا ل-ـــ$ع$لاو لوألا ل-ـــ$ع$لاو لـــماعلا يـــهو ا%ـــP;Aت ;ـــ�كأ ;ـــصا9ع هـــUف ا-فـــ|#كا ةاـــ9fلا نإـــف

 ىــلع @-ــ#�f نأ Oــ�$� اــه9م %ــحاو لــ=و ، ةــYccم ;ــصا9ع اــهUلإ فاــ�Aو ةــUsU=;#لا ةا-9لا ةد;P$لا ;صا9علا

 خــسان وأ خــسان ;ــUغ الــعف ن-ــ�� نأ Oــ�$� لــماعلاف ،ل-ــ$عمو لــماع ل�م UQ=;ت ى#ح وأ ة:فل وأ ةد;فم ة$لك

 وأ)ءا%ــ#بالا هــلماعو( أ%ــ#sم اد;ــPم ن-ــ�� نأ Oــ�$� لوألا ل-ــ$ع$لاو هــلعف ل$ع ل$ع� ا$سا وأ اهتا-خأو )نإ( وأ

 يــهف ةــYcc$لا اــمأ ، هــL ال-ــعفم وأ ا;ــsخ يناــ�لا ل-ــ$ع$لاو اــهتا-خأو )نإ( وأ خــسان ;ــUغ وأ خسان لعفل ا$سا

 ;ــYsلا عــض-مو %ــحاو لــعفلاو ءا%ــ#بالا عــض-م نأ يــ9ع� اpــهو ةلــ�فلا ى�9#ــ,$لاو لــUعاف$لا وأ bــUU$#لاو لاــfلا

 .;صا9علا هpهل ةUلال%لا ةUحا9لا Oم %ج-ی @pلا %ی%|لا فالYلا عم هL ل-عف$لاو

 

. 
 

 ةءا;ــق اــهنأ -ــه ةــ�ی%fلا ةــUلUلYلا ةــA;:9لل يــلUلf#لا ا9ــض;ع Oــم هــL اــ9ج;خ اــمو :ةــشقانملاو جئاــتنلا ضرــع

  ــلذ لUلدو ،UOسرا%لا Oم نو;v�Uلا %ق#ع� ا$= ،-fن با#= �Uلو ينا,ل با#= -ه @pلا ،هUs-Aس با#vل ة%ی%ج
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 �ــلوا9ت در-فــ,كأ ةــعماLP ةــح;�أ م%ــق @pــلا ;تراــ= لــ��ام :لــ�م iUUO;ــغ �UOحاــO Lــم ه9ع تاسارد Oم ه%Pن ام

 جاــfلا لــعج اــم اpــه لــعلو ،%ــلUف م-لiو ر-س-س @د O$ض هUs-Aس ف9ّصو ،هUs-Aس با#= يف ةsU9-Aلا U5هاف$لا

 ةاـــ9fلاو ن-م%ـــق#$لا ةاـــ9fلا( uـــUقد يـــ9مز ف9Uـــcت هـــ9ع ج#ـــن ،ب;ـــعلا ةاـــ9fلا هـــم%ق اـــ$Uف ;ـــ:9لا %ـــUع� حلاـــص

 . لذ ىلإ ق;Jت Oم لوأ هنإف ي$لع Q,حو )نو;خأ#$لا

 :ثحبلا جئاتن -

 :ةيتآلا طاقّنلا @^ جئاتنلا صي<Ãت نكم~و

 .يداقتعإلا يفسلفلا ©¨نملا و Èyلعلا ©¨نملا :امa نfفلتخم نsf¨نم نfب fgمّتلا ةرورض-1

 .Èyلع @Êوضوم f3كفتب الإ رسفي ال ،Èyلع باتك ھ~وبwس باتك-2

  xyيب ملعك -تايضا~ّرلا– ھ~وبwسو ليل<)ا ا\حرط �yلا دصاقملا م\فل ة~رورض ةيملع تايلآ نم دبال-3

 

. 
 

 Oم iUO;قم ا-نا= Oیpلا UOسرا%لا ®عL اهلوا9ت ن³و ،ة�ی%fلا ةUلUلYلا ةA;:9لا نإ ةيصوتلاو جات@تسالا

 اهنأ الإ -هللا ه$حر– ;ع-لا نزامو %Uعلب حلاصو @-لعلا ةقUفشو Qلا� ةل-خو @راص  %$fم لا�مأ اهsحاص
 نإف اJJش ل-قأ �,لو ،ةiU;علا ةU$لعلا ةحا,لا Oع  Uهان ،;ئاPbلا يلصألا اه�9-م يف ةل-هPم �لازام
 اه9ع ن-ف;ع� ال ةiU;علا لو%لا Oم اه;Uغو..اAر-سو قا;علاو ;cم يف 5لعلا ةsل�و �UOحاsلا ة-خإلا Oم ;v�Uلا

 . فداهلا ي$لعلا شاق9لل ح;J#ل ،5ه9م اهiّ;قت ثاLfألا هpه ل�مو ،ا�Uش
 

 

 ريدقتو ركش

شلاب مدقتأ
ّ

 امك ايس̀ودنأب ةيمو^[Lا جنالام ةعماجب يYرعلا بدألا مسق QRإ ل/زLMا رك

 انلامأ نع opبعتلل ،ةمّيقلا ةصرفلا هذi انل امghحاتإل Qdودلا تاعماLMا داحتا ركشأ

 وأ  اوناu نoفرشم ماركلا ةذتاسألا لu ركشأ امك ،ةيtرعلا ةغلل ةمدخ ةيملعلا انتاحومطو

  . Qdودلا ىقتلملا اذi حاجن zRع ن/رiاّسلاو  نoلماعلا لuو نoكراشم
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 ةایح قیثوت يف اھتیمھأو ،يلھاجلا رصعلا يف تماق يتلا قاوسألا

 برعلا
 

 نامرد مأ ةعماج /كرا2م ذا&سأ /نا86ع $56م 1234 حالص اهم :ةر'&%$لا
 نامرد مأ ةعماج بادآ ةلRم 53Q3ت G3تO3س /ة3NGعلا ةغللا KLق /بادآلا ةGل% ةGلهألا
 .اهG3غG\ 1قZاXلل ة3NGعلا ةغللا GLلعت /تاغللا ةGل% /تاWXلل دافحألا ةعماجو /ةGلهألا

 maha73salah@gmail.com :ينو%*(لإلا '&%$لا

 
  (ل'&%$لا

 ةا/Dلا B5C8ت يف اه8ثأو ،يلها=لا 8ـــــــــــ>علا يف ب8علا قا5ـــــــــــسأ ة/4هأ نا/ب ىلإ ةـــــــــــسار#لا ف#هت
  .صاخ لJKL ة5Cغللاو ة/بدألاو ماع لJKL ة/عاH4جالا

 ًا4ئاق نا_ XWلا نH4#لا Vم ةـــKه#لا 8/^ی ام #ـــشأ :ع5ـــض45لا اXهل Wرا/Hخا يعاود Vم      
 ال اهنأل ،اه/ف ض8عdُ ا4/ف i#م عـــــــــــسوأ gنا_ ةd4#قلا قا5ـــــــــــسألا نإ ؛ةd4#قلا ب8علا قا5ـــــــــــسأ يف
 8عــــشو 8^ن Vم اه/ف ض8عd ام ىلإ اها#عHت لب ؛nقف ةعاmــــ>لاو ةرا=Hلا تاــــضو8عم ىلع 8ــــ>Hقت
 يهو ،qهrو8ح ماـdأو qهعئاـقو ماـdأو qهتاـ/ح نا5ید ب8علا قا5ــــــــــــــسأ gـل^م اXـل ،يعاـH4جا لــــــــــــــصا5تو
 .qهل ي4س8لا يبدألا 5Wغللا qهع4=م gل^م اq، _4هناtلب ةث#4HDلا ة/4س8لا ةف/D>لا
 .اهلاحو ،اه#/عا5مو ةd4#قلا اهقا5ـــــــــسأ راwخأ gلواmت V/ح يCvراHلا جه4mلا ىلع ةـــــــــسار#لا تH4#عا
 ة/4لعلا رداــــ>4لا يف ءاJدألا ءارآو ة/بدألا ص5ــــ>mلا هg Jــــض8ُع يل/لHDلا يفــــص5لا جه4mلا امأو
 .ة5ج48لا جئاmHلا }/قDت ة/mب ،ةق5ث45لا ةقق4Dلا

 Vم ًا8ها|م gـــLtع ةd4#قلا ب8علا قا5ـــسأ نأ :اه4هأ Vم ،جئاHن ة#ع ىلإ ةـــسار#لا gلـــص5ت
 بدألا نأ ةـسار#لا wgثأو .ةل/ـصألا ة/8rعلا ة/ـ>vـKلا تا4ـس r/Vو ،ة/لها=لا ةا/Dلا رB5ت 8ها|م
 8ئاـــــــــسو #ئاقعلاو #/لاقHلاو تاداعلا ىلع ف5ق5لا يف qهـــــــــسأ يلها=لا 8ـــــــــ>علا يف ًا4ئاق نا_ XWلا
 ًاــض8عم نا_ �/ح ةر5ــ>لا ~لت �اLع ق5ــس �Lعو ،8ــ>علا ~لذ يف ة/عاH4جالا ةا/Dلا تا/Bعم
 ل4عو هل4ع ا4هmم #حاو ل_ فق^Cو بXهی ،�/vBلاو 8عاــــKلا اه/ف يقHلی ةCو#ب ةــــسر#مو ،ةغالwلل
 Vم تدازو ،ة/لها=لا ءا8عــــــــــــش V/ب �فاHmلا حور ءا_ذإ ىلع ب8علا قا5ــــــــــــسأ gل4عو.ه#قCmو 8خآلا
 Vم يلهاــ=لا 8ــــــــــــــ>علا يف ًاــ4ئاــق ناــ_ XWــلا يبدألا ثاH8لا gــ|فح اــ4_ ،بدألاــJ ب8علا ماــH4ها
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 قا5ــسأ 4gهــسأ .ةH8فلا ~لت  ِخCراHل ًاعج8م wDgــصأ اXل ،بدألا #ــص8ت ًامود gنا_  اهنأل عا/ــ�لا
 تأّـ/هت ىHح ،ب8علا لـئاـwق لـ�ل ة#ـح5م ةـغل داـ=dإ يف جDلا qــــــــــــــسا5م يف ماـقت gـناـ_ يHلا ب8علا
 .�8Cqلا نآ8قلا اه/ل�نو ،ة/8rعلا ة�C8=لا هwش ب8عل ة_4KH8لا ةغللا حw>ت نأ ة/ش8قلا ة=هلل
 

 ةم'ق>لا
 r/Vو اــهm/ب Wراــ=Hلا لداــHwلا ىلع م5قت ن#ــ4ت ةــ_8ح ةــ/8rعلا ة�C8=لا فا�8أ يف ت8ه� #ــقل

 �لق ~لذ #عJ راـــــــــصو ،ةا/DلاJ جعd ًا48م ة�C8=لا هwـــــــــش Vم لعج ا4م ،اهmم ة#/عwلاو ة8Cwقلا لو#لا
 ىلع ةـعJاـقلا لو#ـلا ~ـلت ةـ_JD8 لـعفmت gـناـ_ يHلا �w8iلا ةـ/بدألا ةـ_D8لل ًاـح8ــــــــــــــtم ةـ/8rعلا ة�C8=لا
 .ة�C8=لا لهأ �mج ءاmبأ Vم اهفا�8أ

 اــهHل^م يHلاو Wراــ=Hلا عHm5لا ىلع ةــ4ئاــقلا ن#ــH4لا ةــ_8ح ىلإ W#ــ/حH5لا ناــ/ح 5بأ راـــــــــــــــشأو
 ،ة/لها=لا يف اهن45/قd ا5نا_ يHلا qهقا5ـــــسأ ،qهHیداJ يف qه8ـــــ�Dت ىلع ل#ی ا4مو" :لاقف قا5ـــــسألا
 ،ىلوألا ع/rر 8هـــــــــــش Vم م5ی لوأ ساmلا اهل�mی نا_ ،زا=Dلا لا4ـــــــــــش عقت يHلا ل#m=لا ةمود ل^م
 ىلإ ن5لقmHی qث ،8هــــKلا 8خآ ىلإ qهق5ــــس م5ق/ف ؛ءاBعلاو Xخألاو ،ءا8ــــKلاو ع/wلاq Jهقا5ــــسأ ن45/ق/ف
 iواـس Vب ر4mXلا qه8ـKعd نا_و ؛qهقا5ـسأ م5قHف ،8خآلا ع/rر 8هـش يف 8قـ4Kلا ىلإ qث ،8=ه ق5ـس
 qث ،راـDــــــــــــــ>q Jث ،اـJد راـd#ـب qهق5ــــــــــــــس م5قHف ،ناـ4ُع D5ن ن5لDت8ی qث ،مراد Vب هللا #ـwع يmب #ـحأ
 Vمو ،V/بأ ن#ع ن5ل�m/ف ن5لDت8ی qث ،ًاماdأ qهقا5ـــــــــــسأ م5قHف D8ـــــــــــKلا 8iقو ،مرإ ن5ل�m/ف ن5لDت8ی
 ن5لDت8ی qث ،اهmم tVحأ ًاw/� ة�C8=لا ضرأ يف q dLVلو ،�/Bلا عا5نأو qئاBللا KH8Wت ن#ع ق5س
 عاwی نا_ اه/فو qهقا5ـــسأ م5قHف ءاعmـــص رو�Cو اهزوا=Hی Vم qهmمو ،ت5م8ـــ�ح Vم ة/با8لا ن5ل�m/ف
 .)Dw8")1لاو دوw8لا ن#م يهو 8فاعم Vم اه/لإ �ل=XW dلا دوw8لاو مدألاو زv8لا اه/ف

 لئاwق ل_ اه/ف عH4=تو ،ةmـــــــtلا 8هـــــــشأ ل_ ماقت gنا_ ب8علا قا5ـــــــسأ نأ ىلإ 8/ـــــــdK ~لذو
 اه8ـــــ�8i، dDخُألا ىلإ اها#حإ Vم ن5لقCmHو ةmـــــtلا 8هـــــشأ يف اهن45/ق8W: "dـــــvKم�لا لاق ،ب8علا
 ماــdأ Vم اــه/ف qهل ناــ_ اــمو qهئاــJآ �ــقاــmم نوX_8ــCو نو8خاــفHی ،#ــعV Jمو qهmم ب8ق Vم ب8علا
 ءاmثأ qهلا5مأو qهئامد ىلع قا5ــــــــسألا هXه �عJ يف نm5مأq  dهف .qهراعــــــــشأ نو#ــــــــشاCHmو ،ب8علا
  .)2("اهب qهئاقHلا

 �لا� اه#ـــــ>قd ،ءا8ـــــKلاو ح8rلا �لا� اه#ـــــ>قd ا4_ قا5ـــــسألا هXه نإ" :يناغفألا فاـــــضأو
 نو#ــــــشاmی نوداmم اه/ف نا_ ا4_ ،ةراجإلل �لاBلاو ،فئاvلا اه/لإ Wوأd نا�ف ،ًاــــــ�dأ ءا#فلاو Vمألا
 ،تا8خاف4لا اه/ف 8i=ت gنا_و ،qهراعــــــشأ نو#ــــــشاHmی ا5نا_ اه/فف ،qهتاجاح ىــــــ�قHل تاجاDلا Wوذ
 يف ساـmلا qه/لإ dDH�q نDL45م qهل ناـ_و ،qهل ب8علا لـفDHتو نو8خآ 8ــــــــــــــCvtو ما5قأ اـه/ف ز5ف/ف
  .)3("ءاBwخ قا5سألا هXه يف نا_ اq، _4هراعشأو qهت8خافم
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dK/8 لا نأ ىلإ ~لذmنا_  ساg تtه ىلإ ىعXش برآ4ل قا5سألا هHاغو ،ىdم تاHwیاmا4_ ،ة 
 ،اه/ف HDL/qلاو 8مأ ن5لCH5و اهHیاJD4 ن5م5قCو اه8مأ ىلع ن5فقV dیXلا اهی#�Cم قا5ــــــــــسألا هXهل نأ
 نأ و#Cwو ،ماع ل_ Vم تام5لعم ًاماdأ م5قت ة/ل5ح ،ءا8ـــKلاو ع/wلا 8/غل نا#/م اهنأ ىلع 8/ـــdK ا4ك
 qهHل�mمو اه/لإ نو#فV dیXلا ساmلا د#ع �/ح Vمو ع5یXلاو ة8هــــــKلا �/ح Vم توافHت قا5ــــــسألا هXه
 .ة/لwقلاو ة/سا/tلاو ة/عاH4جالا

 ن�5ت نأ ىلع ب8علا جرد #ـق " :لاـقو .قا5ــــــــــــــسألا اـه/ف ماـقت يHلا 8هــــــــــــــشألا يناـغفألا د#ـع
 يف ماقت gنا_ �/ح اهmكامأ ~لX_و ،مD8لا 8هــــشألا Vم يه قا5ــــسألا ~لت اه/ف ماقت يHلا 8هــــشألا
 8هـــــــــــشألاو ،رأ^لاX Jخألا الو ،لاHقلا الو ،و�غلا الو ناو#علا اه/ف زd=5 الف ،اـــــــــــ�dأ مD8لا Vكامألا
 هXــه ىلع ءا#ــHعالا #ــعCُو .)4("�ــجرو ،مD8مو ،ةــ=Dلا وذو ،ة#ــعقلا وذ :يه ةــعrرأ qه#ــmع مD8لا
 لهأ ةفا/ـض يف مادام هلامو همد ناـtنإلا اه/ف Vمأ ~لXل ،تام4D8لا Vم ر5هـKلا هXه يف قا5ـسألا
  .W#قعلا ما�Hلالا اXه فلاV dvم ق5س ل_ يف نا_ ~لذ qغرو .هHم8ُح يفو قt5لا

 8iخألاو ،LVــــtلا Vكامأو 8iقلاو ن#4لا يف ماقت ةHباث قا5ــــسأ :V/4ــــtق ىلإ قا5ــــسألا qــــtقmت
 اهـــــــــــ�عJ نا_ #قو .ب8علا ة�C8ج Vم ة8ثاHmم Vكامأ يف عقتو ةm/عم qـــــــــــسا5م يف #قعتو ة/4ـــــــــــس5م
 ،Dْ8ــــــــــــــKلاو ،ةـماـ4/لاو ،8=حو ،8=ه ق5ــــــــــــــt_ :ة8/غــــــــــــــ>لا 8iقلا Vم هرواـ=d اـم ىلع ًا8ــــــــــــــ>Hقم
 ،�اLع ق5ــس ل^م ة/8rعلا ة�C8=لا فا�8أ ل_ Vم ساmلا ه/لإ #فd ًاماع نا_ ام اهmمو ،ت5م8ــ�حو
 .ةm=مو زا=م Wذو

 قا5ـــــــسأ هJاH_ يف ،ًاق5ـــــــس 8CVـــــــKع اهmم #ع #قو يناغفألا ب8علا قا5ـــــــسأ اود#ع VیXلا Vمو
 ةمود ق5ــwH#W Jtت قا5ــسألا هXه ع/4ج نأ" :8كُذو اهw/تH8ب Hqهأ #قف ،مالــسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا
 ،ًانأـــش اهالعأو قا5ـــسألا هXه 8هـــشأ gنا_ �اLع ق5ـــس نأ ىلع ا5قفتاو .)5("لوألا ع/rر يف ل#m=لا

 ًال5فLم Vمألا نdL5 �/ح مD8لا 8هـــــــــشألا يف ماقت اهنأ ا4_ ،اهنو�ـــــــــش ىع8تو اهـــــــــسأH8ت ¡8Cق نأل
 ،qهناw/صو qهءاtنو qهلا5مأ qهعم نوXخأd ب8علا لعج ًاغلwم �اLع يف Vمألا غلب #قلو ،اهیدات48ل

 �اLع ماdأ نا_ اذإ ،�اLع ق5ــس ىلإ هH/ب لهأ يف جdv8 يــwtعلا ةXd4ج Vب 8/هز ناك" :ل/ِق ىHح
 Vمأ يف qهو ةXd4ج يmب لاح ةغJاmلا فـــــصو #قو .)6("ًاـــــ�عq Jهـــــ�عV Jمأ اXل ماD8لا 8هـــــKلا يف
 :)7(هل5قJ نw5علی qهو qهدالوأ ن5ع8ی اهب نD/B5م �اLع يmwج يفLHmم

ـــــــــــــــــــص ُّيح ةـــــXd4ـــــج rm5و   ةداـــــــــــــــــــس ٍق#ِ
 

ـــت ىـــلإ gٍـــــــwـــخ ىـــلـــع ا5ـــwـــلـــغ *  ِراـــــــــــــــــــــKعِ
ــم  ــع يــwــmــج يــفــmــHــ�ُ         اـــــــ4ــهــ/ــلــ_   �اـــــــ�ُ

 
ــــــنا#ـــــــلو اـــــــهــــــب 5ــــــع#ـــــــی * ــــــع qــــــهُ  )8(راـــــــع8َْ

 
 

 ب8علا ناـ_ ،ةـ/هاـفرو Vمأ يف قا5ــــــــــــــسألا ل5ح ن5ــــــــــــــK/عd ا5ناـ_ ب8علا نأ ىلع ًال/لد ~ـلذ #ـعCو
 عHB5ی نا_ qهناـس8ف Vم �عwلا نأ ىHح ،qهقا5ـسأ Vمألا ا5|فdD نأ ىلع صD8لا #ـشأ ن5ـ>8Cح
 ق5ــــس يف هــــtفن �ــــ>mی Vم نا/Hفلا يف نا_و " :هل5قJ ~لذ ي5rقع/لا ل=ــــCtو ،ة4ه4لا هXهب ما/قلل

 يmب Vم ا5نا�ف .....V/م4D8لا ةداXلا ن45ــــــt/ف ،ءام#لا ~فــــــس Vم ع4mلاو ،م5ل|4لا ة8ــــــ>mل ،�اLع
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 ن5ــــــــــwtلی qهناــــــــــس8فو qهنا/Hف نا�ف ،...لیXه Vم م5قو ،ةاmم #Cز Vب ةل|mح يrmو ،q/4ت Vب و48ع
 ة�8ـKلا وأ ،مالـtلا §فح تا5قJ م5/لا ه/4ـtن ام ~لذ هwـCKو)9("ساmلا Vع عاف#لل �اLع يف حالـtلا
      .ة/wعKلا
 ،qهئا8ـــــــــشو ،qهع/ب Vم qهتا/ح يحا5ن ةماع Vم ة/لها=لا ب8ع لا5حأ �اLع ق5ـــــــــس ر5ـــــــــص     
  .qه4لسو qه8rح ،qهmید ،qهتاداع ،qهHغل ،qهبدأ ،qهv8ف

 اهل نا_ #قلف ،مالـــــسإلاو ة/لها=لا يف ماقت gنا_ يHلا ة/بدألا تا4mH#dلا ب8علا قا5ـــــسأ #عتو
 8هــــشأ8C© JعHلا يلی ا4/فو .ة/عاH4جالاو ةdداــــ>Hقالاو ة/فاق^لاو ة/mی#لا ب8علا ةا/ح يف ا4̈هم ًاناــــش
 .اهراثآو اهفا#هأو اهCvرا5تو قا5سألا Vكامأ

 :)ا&ع ق"س
 اـه/ناـعم ىلع ةـ4ل�لا اw5لقو ،ة#ـع �ـهاXـم اـهH/4ــــــــــــــtتو �اـLع قاـقHــــــــــــــشا يف ن5C5غللا �ـهذ

 ةmـtلا يف 8هـش اه/ف ن5عd=H4 يلها=لا 8ـ>علا يف ب8علا نا_ ق5ـس qـسا �ا�ُع :§Lع" :ةفل4vHلا
 Vب #ـCرد اـه/ف ل5قd عئاـقو هـ/ف gـناـ_و ،مالــــــــــــــسإلا يف م#ُـهف ،ن5قH8فq dث ،نو8خاـفCHو نو#ـــــــــــــــشاـHmی
 :)10(ة4ِّ>لا

  اـــــــ4ــهــ/ــلــ_ �اـــــــLــع يــم5ــی Vــع �ـــــــ/ــغــت
 

 ُ�ــــــــــ/ــــــــــغــــــــــت ٌ�ــــــــــلاــــــــــث ٌم5ــــــــــی ُ~ــــــــــd نªو *
ـــــــــعأ ال ٌعـــــــــJار ٌم5ـــــــــی ُ~ـــــــــd نªو   هـــــــــل #ُ

 
 ُ�ــــــــmــــــــ=ــــــــتأ �ــــــــماــــــــخ م5ــــــــی ~ــــــــd نªو *

 ل_ يف عH=4ت gنا_ ب8علا نأل هJ ي4ـسو ،�اLع ق5ـس ىلإ ب5ـmtم" :ي�اLع ًاـ�dأ ل/قو 
 .)q")11هر5مأ يف نوm|8ی اJt5اDت اذإ م5قلا §كاعتو ،داKنإلاو ة8خاف4لاJ ًا�عJ ا4ه�عLِ§ُ Jع/ف ةmس
 ،ةmـــــس ل_ يف ب8علا لئاwق اه/ف عH=4ت ،فئاBلاو ةلvن V/ب #=ن ىلعأW Jداو هلوأ qـــــ�J :�اLعو"
ـــ�CDو ،نو8خافCHو ،ن5ع/Cwو ،نوH8ـــK/ف  Vم هو#ـــKنأ ام نو#قاCHmو نو#ـــشاHmی نو8خافHی qهؤا8عـــش ه8ُ
 .)12("هmم ف>mلا ىلإ ة#عقلا Wذ لوأ Vم ماقت ،8عش
 ىلإ لقmHت qث ة#عقلا Wذ Vم ًام5ی 8CVــKع �اLع ق5ــg Jtماقأ جDلا تدارأ اذإ ب8علا نإ" :ل/ق   
 ،جDلا ىلإ اه/ف q/قHف زا=4لا Wذ ق5ــــس ىلإ لقmHت qث ،ة=Dلا Wذ لئاوأ ىلإ اه/ف q/قت ةm=م ق5ــــس
 ،qهHنداـــهم gـــناـــ_ �اـــLع يف " :يناـــغفألا لاـــق  .)13(" هوأر اـــم qهل او8_ذ qهم5ق ىلإ ا5عجر اذإـــف
 لــــئاــــwقلا V/ب تاــــم5ــــــــــــــ>vلا يف HDL/qلا هــــ/ف ماــــقd اــــq، _4هجاوزو ،qها#ــــفو ،qهرأــــثو ،qهتال4حو
  .)vB� ")14لاو راعشألا ةBسا5ب ث#dD ~لذ ل_ ،تا8فا4mلاو

 ة/لها=لا يف ًارود اهw8كأو اهق8عأو ب8علا قا5ـــسأ 8هـــشأ �اLع #عُت" :لاقف يناغفألا اهفـــصوو
 ،دالwلا ءاDنأ ل_ Vم ءا8عـــــKلا اه/لإ يتأg dنا_و اهmم لفحأ ع4=م ب8علل q dLVلو .)15("مالـــــسإلاو
 8عــKلا يف لــ>فلا 5ه هل5قو ،باwقلا هل ب8ــ�ت gنا_ XWلا ينا/بXلا ةغJاmلا_ ،نDLّ45م اهب نا_و
 Wزا=Dلاو يماهHلا ه/لإ يتأd" ،بدألل ًاق5ـــــس gنا_ ~لX_ ءا8ـــــKلاو ع/wلل �اLع gنا_ ا�4ف .بدألاو
 اـه/لإ لـD4ت اـ4_ اـهHعاـmــــــــــــــصو اـهتراـ=ت #ـلب لـ_ هـ/لإ لـD4ت ،هB8ق ةـغلو هـ|فلب لـ_ يناـ4ُعلاو ي4m/لاو
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 مدألاو دوw8لا 4V/لا Vم اه/لإ لـــــــــسC8و ،ة8ـــــــــ>wلاو ة�غو قا8علاو 8=ه Vم v48لا ه/لإ لdD4 ،اهبدأ
 عاwت اه/فف ،}/ق8لا اه/ف ض8عd ا4ك،)16(ين#علا ءا�Dلاو ءا_5لا اه/ف عاCwو ،حالـــــــــtلاو �/Bلا عا5نأو
 .)17("ةرا=Hلا ضو8ع ع/4ج

 ةلDلاو عئا8لا س8فلاو ع�اقلا ف/ــــــــــtلاJ اه/لإ نا_ 8iــــــــــt_ نإ" ًاــــــــــ�dأ �اLع Vع درو ا4مو
 الف .)ب8علا #/ــــــــــــس ىلإ ~ل4لا ة^عJ هXه نأ( :iداmم iداCmو ،�اLع ق5ــــــــــــس يف ض8عHف ،ة8خافلا
dخأXم الإ اهV عذأmg ًاع/4ج ب8علا هل Jلاtم 8خآ نا�ف ،دد�ــV خأXم اهV ع ق5ــسLب8ح 5ه �ا 
 ر5مأ ةف8عم يف qه/لع H4#عd ىHح ة/8rعلا لئاwقلا ءا4عز ةف8عم ~لXب دارأ t8i_ لعل .)18("ة/مأ Vب
 ،ف/قثو نال/ع Vب �/قل ق5ــtلا هXه نو�ــش gنا_و" .ب8علا دالب يف هل ًان5ع ا5نdL5 ىHحو ب8علا
 ،¡/باحألاو نافBغو نزا5هو ةعا�خو ¡8Cق اهل�mت gنا_و ،)19(راـــــKعِت اه/ف �/ل ةماع ق5ـــــس يهو
 ،4V/لاو ،ناـــــ4عو ةـــــماـــــ4/لاو ،wD8CVلاو ،قا8علا Vم اـــــهم�ت ب8علا ءاـــــ/حأ Vم فئاg �5ـــــناـــــ_و
 اهب زاف اذإف ،ة8CعــKلا تاCرا4wلا ه/ف ماقتو" بدألا يف ل/م هل Vم ق5ــtلا اXه 8ــ�CDو.)20("اه8/غو
 زD5ت يHلا ة#ـ/ــــــــــــــ>قلا X_8iـل ا#ـ/لvت ا5ناـ�ف ،w8i_ ةـ/بدأ ة8ثأـمو ةv8فم هـل #ـعُت ،V/4ــــــــــــــ>vلا #ـحأ
 #ئاـ>قلا g/4ـس اmه Vمو جDلا qـس5م يف ةwع�لا ىلع }لعتو اهنdLHw5 ع#4wلا اهwحاـ>لو با=عإلا
  .)21("تاقلع4لاJ عtwلا

 : )ا&ع -,عا"م
 ،مالـسإلا ر5ه� #عJ ام ىلإ g/قrو ةmـس ة8ـKع �Jv4 ل/فلا ماع #عJ ق5ـtلا هXه g±ـKنُأ #قف

dُع ق5ـس ماقLذ يف �اW عت يف فالخ ب8علل �/لو ،ة#عقلا//V أdم اهماV هXلا اKلذ  يفو ،8هـ~ 
dل5ق dلا ت5قاD45W: "عLعأ �ا|q م 5هو ،ب8علا قا5ـــــــــــــسأLب نا/V لاBنو فئاvنا�ف ةلg ب8علا 
 qث ،هmم 8CVـــKع ىلإ نوH8ـــCKو ن5ع/wی ،ة#عقلا Wذ لوأ Vم ق5ـــtلا هXهب gماقأ جDلا ت#ـــ>ق اذإ
 ًا�_8م �اLع ن�5ت ~لXب .)q.")22هنا�وأ ىلإ نود5عq dث جDلا ~ـــــساmم ن5ـــــ�ق/ف ةLم ىلإ ن5هجH5ی
 ن5عd=H4 ساmلا نا_ #قف" ،ًاـــــ�dأ ةdداـــــ>Hقاو ًا/عاH4جا ًا�_8م #عت ا4_ ةعـــــساو ة5Cغلو ة/بدأ ة_D8ل

 يف ءاــــــــــــــmtلاو لاـج8لا nلCvHو ،كاـmهو اـmه ماـقت مادأ باـwق يف وأ ،mw8م ىلع �ـdvB �ـ/Bخ ل5ح
 .)23("رداmت وأ جاوز وأ ةBwخ يف ًاwwس ~لذ نdL5 #قو ،عما=4لا

 يف اوراHw/ل دالwلا ءاDنأ ل_ Vم qهلئاwق qهعمو �اLع ق5ـــس ىلإ نو#فاH5ی ءا8عـــKلا نا_ ا4ك
 ىلإ ةرا=Hلا عم نو#فاH5ی لئاwقلا فا8ـــــــشأ gنا_ " يناغألا �حاـــــــص ~لذ فـــــــ>d ،8عـــــــKلا داـــــــKنإ
 د#CُDو ،اهق5ـــس 8ـــ�8C© dDـــش #لب ل�ل نا�ف ،ك5ل4لا qهل خـــض8ت �/ح ،�اLع ةـــصاخو قا5ـــسألا
 ،تا/8rعلا ءاــــــmtلا ر5ــــــ�ح ب8علا قا5ــــــسأ يف §حالی ا4مو .)24("حاrرألا Vم qهــــــ8C© Jtــــــش ل�ل
JtهعلـــV هـــضو8عوV للw/ـــشاو" ،عHت8ه Jهـــ�عV J4ا d<ـــmعV وCH=8ن Jیدر ل^م هmلا ةHـــشا يHت8ه 
Jلا حام8لاHـــــ>ن يmتو اهعw/ع8ب ا4_ ،اهجوز ةقف8ب اهعg مmKـــــq علا �/_8ت يفB5ام 8^كأ نا_و ،ر 
 mD//Vلا تاذو #ل5Cخ mgب ءا4ـــــسأ ~لXب ن8هHـــــشا 4Vمو ،nقألاو ،4Vـــــtلاو ،د5ل=لا :هع/wب ن8هHـــــشا
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dDLحإ تدرو #ق" :هنأ ى#i نtع ة/لها=لا ءاـــــــــــLب �اmD//V)25( ًا±لم Jt4ـــــــــــV لHw/ه هعmف8عف ،كاg 
 ،�اLع ق5ـــــس يف الإ اهن5غلwی ال يHلا عئاـــــ�wلا ءا8ـــــJK نو8خافHی ب8علا نا_و .)mD//V")26لا تاXب
 نأ لwق اهنوH8ـــK/ف ،ةا#هم 4V/لا }V �8Cع يتأت يHلا ة/ـــسرافلا ةلDلا ءا8ـــش ىلع qهفا8ـــشأ �فاHm/ف
 Vب ف/ــــس ةلح  هwلق ناd4إلا لخ#ی نأ لwق  H8iــــشا ما�ح Vب L/qح نأ ىdDL " ق5ــــtلا ىلإ لــــ>ت
  .)27("كاXنآ ًا4لtم q dLVل هنأل اه�ف8/ف ،qلسو ه/لع هللا ىلص هللا ل5س8ل اهی#ه/ف ،ن�ی iذ

 يHلا تا/بألا �عJ هXهو ،8iخألا قا5ـسألاو �اLع ق5ـس ثا#حأ Vم 8/^�لا 8عـKلا #َّلخ #قف
 ىلع اه/ف ت�_ر #قو ،قا5ـسألا ~لت 8_ذ اه/ف درو يHلاو مالـسإلا ءي=م لwق ة/8rعلا ةا/Dلا تر5ـص
  :)28(يلXهلا �Cؤذ 5بأ لاقف ،هH/4هأل �اLع ق5س

   ٍ�ـــــــــــهو َّمأ يـــــــــــقالـــــــــــن نأ ُلـــــــــــم�ـــــــــــت
 

* Jـــــ4ـــــvـــــجا اذإ ٍةـــــــفـــــلـــــHـــــــعـــــ4ـــــg ُفـــــ/ـــــقـــــث 
ــــــب اذِإ  ُmــــــ ــــــقــــــلا َيِ ِwــــــع ُباـــــــ ــــــع ىــــــلَ         ٍ�اـــــــ�ُ

 
ــــــــwــــــــلا َماــــــــقَو * ــــــــHــــــــجِاَو ُعــــــــ/َ ــــــــ4َ  ُف5ــــــــلُألا عَ

 
 

ـــــــــت ـــــــــعا5ُ ـــــــــع اـــــــــنُ#ِ ـــــــــل َ�اـــــــــ�ُ َHـــــــــmـــــــــلِ�ـــــــــ َmُهـــــــــ 
 

ــــــــلَو * َq ــــــــت ــــــــلــــــــعَ َq فــــــــ/ــــــــلــــــــخ يــــــــنإ  ًاذِإ 
 

 
 v48لا �ـ/ح �اـLع باـwق يف اـه#ـعا5ت اXـل ،ًاـناـــــــــــــــش هـJ4Dw5rH هـئاـقلل نdL5 نأ �ـCؤذ 5بأ دارأ     
 يقالت لـــ/فBلا Vب 8ماـــع #ـــmع gـــل^م �اـــLع نأ اـــ4_ ،ف5لألا هـــ/ف ىقالHی XWـــلا يبدألا ىقHل4لاو
 :)29( هل5قJ هءا#عأ ��اخ الXل ،تالwB5لاو m<8لاو 8ضاDلاJ يضا4لا

 ،هما4عأ عم ًاrراDم اه8ــ�Dف ،ًارا8م اه8ــ�ح #قف r :�اLع ق5ــس 8ــ�ح Vم 8هــشأ نا_و
 q: " _mgلـسو ه/لع هللا ىلـص ل5ـس8لا لاق ،هHلاـسر ًاغلwم هللا ىلإ ًا/عاد اه8ـ�حو ،ًاق5ـHtم اه8ـ�حو
 .)30("ةmس ةK8ع عrرأ Vبا انأو را=فلا م5ی يما4عأ عم لwْنُأ

 �ق ىلإ عH4ــساو ب8علا ءاL4ح ىلإ عH4ــCtو ¡8Cق عم ق5ــHtی نا�ف " :ينا^لا هر5ــ�ح يفو
 ق5ـJt هاـtنأ ام" :qلـسو ه/لع هللا ىلـص ل5ـس8لا هmع لاقف ،ه8^ن §فحو هJ �=عأو Wداdإلا #عاـس Vب
 ل4كأو خلا......ا5عاو ا5ع4ــــسا ساmلا اهیأdvB�: d 5هو قروأ ل4ج ىلع ماD8لا 8هــــKلا يف �اLع
 .)31(8عKلا هmع هللا يضر JL8 5بأ

 لئاwقلا فا8ـــــشأ ىلع هـــــtفن ض8عd ،ف/Dmلا Vی#لل غلwم ر5ـــــ�ح 5هف :�لا^لا هر5ـــــ�ح امأ
 هللا ل5ـــــسر  نإ" :لاق 8باج �ی#ح يفو ،هق#ـــــ>ت qلو ¡8Cق ه8ـــــ>mت qلف ،هو8ـــــ>Cmو ه5ق#ـــــ>d ي�ل

 ةلاــسر غلwی �اLعو ةq J4=mــس45لاq Jهلزاmم يف ساmلا عHwی m/Vــس 8ــKع �wل qلــسو ه/لع هللا ىلــص
 )32("هrر

 �اLع ق5ـــJt ماق هنأ" Wور #قف ،�اLع ءاBwخ ز8بأ qلـــسو ه/لع هللا ىلـــص هللا ل5ـــسر نا_و
 ناـت8ی#ـغ هـل لـجر هـعHwف )اm=D5تو اD5لفت هللا الإ هـلإ ال ا5ل5ق ساـmلا اـهیأـd( :لاـقف  ءا48ح ةـwج هـ/لع
 5بأ هــ4ع 5ه لــج8لا اXــه :لــ/قو )هورXــحاــف باXــ_ 5هو يخأ Vبا اXــه نإ ساــmلا اــهیأــd( :ل5قd 5هو
 .)33("�هل
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  :ة1ِِّ/َم ق"س
 ~لXب g/4ـسو )34( "ناHـwtلا اهب #ـ>قd يHلا ةmََّ=لا وأ ،نm5=لاو V=لا Vم ّ}HـKم qـسا :ةmَِّ=َم 

 هل لاقd لwج ب8ق ةLم لفــــــــــــسأJ ةm=م ق5ــــــــــــس #قعت" .ها/مو لا4ج تاذ gنا_ ضرأ يف عقت اهنأل
 8ــــــــــKعلا اهب ن45/قCو �اLع #عJ اه/لإ ساmلا �هCXو .هXه اmماdأ يف ة�4اف Wداو 5هو ،8فــــــــــصألا
 ن45/قd ا5ناــ_ لــ/قو .زاــ=4لا Wذ ىلإ ا5لقmH/ف ،ةــ=Dلا Wذ لاله او8ی ىHح ة#ــعقلا Wذ Vم ةــ/ق4Hwلا
 ماdألا يف م5قت ةناm_ ضرأ Vم اهـــضرأو ةنا�mل ق5ـــtلا هXه #عتو ،ة#عقلا Wذ Vم اًم5ی 8CVـــKع اهب
 ةرا=ت #ــــ>ق Vم ل_ يهCmHو ،�اLع ق5ــــس �فmت نأ #عJ ب8علا اه#ــــ>قd ،ة#عقلا Wذ Vم ة8/خألا
 ،ة�غو 8iـــ>rو ماـــKلا Vم اه/لإ لdD4 نا_ XWلا v48لاJ ةm=م ت8هHـــشاو.)35("8خافت وأ ءا#ف وأ هل

 :)36(يلXهلا �Cؤذ 5بأ لاق ىHح
ـــــــــــــــــــس ـــــــفالُ ـــــــــــــــــــض ٍحار ُةَ ـــــ4ُ ِّmـــــ َHٌةَوادِإ اـــــــهـــــ 
 

ــــــــم * ــــــــ/ــــــــغُ ــــــــل ٌفدِر ٌة8ََّ ــــــــ4ِ ــــــــخ�ُ  ِلــــــــح8َّــــــــلا ِة8َِ
 
 

ـــــت ـــــم اـــــــهَدَّوَ�َ ِV ِلـــــــهَأ Jُ<8ــــــــــــــــــi ـــــغَو         ٍةَّ�َ
 

ـــــع5ف8َم ٍة8َــــــــــــــtَج ىلَع *  ِلـــــفِ�لاَو ِلـــــیXَـــــلا ِةَ
 
 

        اـــــــهِــب ىــتَأ qَُّــث َناـــــــفـــــــــــــــtُع اـــــــهِــب ىــفا5َــف
 

ـ=َـم * َmـــــــ  يـلـغَـت الَو ِلالِـقـلا يـف 5ـفـــــــــــــــ>َت َةَّ
 
 

 ،هت8/قع عف8ف ،ة4Lل قK5تو ىD4لاJ �/صأ ةmی#4لا ىلإ 8جاه ا4ل ًالالب نأ يس5لألا 8_ذ  
 :)37(لاقو

 ةـــــــلـ/ـل VَّـHـ/ـبأ لـــــــه 8Wـعـــــــــــــــش gـــــــ/ـل الأ
 

ـــــخذإ" اـــــــهـــــmـــــم #ـــــــmـــــعو * ـــــلـــــجو 8ٌِ  )38("ُلـــــــ/ِ
ـــــــهَو  ـــــــم َهاـــــــ/ـــــــم ًاـــــــم5ـــــــی ْندِرأ ْلَ ـــــــmـــــــ=ِ  ةَّ

 
ــــهَو * ــــwَت ْلَ  )39("ُلــــ/ف�و ٌةــــماـــــــــــــــــش" يِل نو#ْ

 لا4ج Vم اه/فو ،ةLم ضاCر Vم ةـــــــضور gنا_ ةm=م ضرأ نأ ىلإ 8/ـــــــdK اXه لالب ل5قف       
  .اه/ف ام ةع/Bwلا

 #عُت اه�mل ،ًانأـش V/ق5ـtلا V/تاه نود اهنإف ،زا=4لا Wذو �اLع عم ن8ق نªو ةm=م ق5ـس نإ
 ال ب8علا Vم اه8/غو ¡8Cق gنا_ " :يقرزألا لاق ،مD8لا 8هــشألا يف ماقت يHلا قا5ــسألا ةثالث Vم
 .)40("جDلاV J/مD8م الإ زا=4لا Wذو ةm=مو �اLع ق5س يتأت

  :زا/7لا 5ذ ق"س
 ىلع زا=م Wذو .تاف8ع ىلإ اهmم ن�5ت ج/=Dلا ةزاجإ نأل ~لXب زا=4لا Wذ ق5ــــس ي4ــــس

 gـــــس ةLم Vم #عwتو ،ةـــــشاwحو ةف8ع Vم ة8Cwق �wL_ لwج ة/حاmب تاف8ع Vم لا/مأ ةثالث ةفاـــــtم
 ة=Dلا وذ ّلهی V/ح ق5ــــــــtلا هXه م5قت .)41("اهنا8/جو اهلهأ qهو لیXه راdد Vم ق5ــــــــtلا هXه .لا/ل
 م5ی 5هو ،ة=Dلا Wذ Vم Vما^لا م5/لا ىHح اهب ن45/قCو ،اه/لإ ةm=م ق5ـــــــس Vم ساmلا ف8ـــــــ>m/ف
 نأل ةـف8ع ىلإ لـ/ح8لل qهH/عوأ نو�لC4و ءاـ4لا Vم هـ/ف نو5ت8ی ا5ناـ_ qهنأل ~ـلXـب ي4ِّــــــــــــــس ،ةـCوHّ8لا

 #ـقلو .جاـ=Dلا د5فو اـهُّم�ی �ـ/ح جDلا qــــــــــــــسا5م Vم اـهنأ ىلإ هـH/4هأ عج8تو .ءاـم اـهب �/ل تاـف8ع
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 Wذ ق5ـــــــــــس يلCو " :§حا=لا هmع لاقو ،ة/لها=لا ب8ع #mع w/8_ نأـــــــــــش زا=م Wذ ق5ـــــــــــtل ناك
 ،ةd#قعلاو ة/بدألاو ةdدا4لا qه=ئا5ح q|عم ءا�قل د5ف5لا ه/لإ يتأت gنا_ ،نأKلا يف  �اLع زا=4لا
 ءا8ــــــــــــــKلاو ع/wلا Vم �اـLع يف d=8W اـم اـه/ف 8W=تو .جDلا qــــــــــــــسا5م Vم اـهنأ ىلإ اـهH/4هأ عج8تو
 اً/عاد qـــسا45لا يف اهّم�یr ل5ـــس8لا نا_و .)42("رأث �ل�و  8iـــسأ ءا#فو 8خافتو راعـــشألا #ـــشاmتو
 Vم ه/لع او#هع اJ4 ن5ل5غـــKم ساmلاف ،#هعلا لوأ يف هل ة/غـــ>م اًناذآ #=q dل نªو }Dلا Vید ىلإ
 لاقف ،�w8iلا qهقا5ـسأ Vم اهنأل لیXه ءا8عـش ا4/ـس الو ب8علا #mع زا=4لا Wذ 8_ذ CL^8و .ةرا=Hلا
 :)43(يلXهلا �Cؤذ 5بأ اه/ف

 )44( ِلDَwلا ىلِإ ِتاقJِاtلا ىلوَأ ُرِداwُی  *  ًةَّ/Kَِع ِزا=4َلا Wذ Vِم اهَحو8ََّف
 :)45(ي^/للا لاقو   

 dqُ#َق Vَّهُ#هع َةّ�َم wِwَBVَِف   *  ُم5سُر ِزا=4َلا XWِب ِتا/ناغلل
 ذإ د5هعلا ةJاH_ يف زا=م Wذ ق5ــــس لــــ�ف هHقلعم يف L8WــــK/لا ة�لح Vب ثراDلا 8_ذ #قو

d46(ل5ق(:  
 ُءالَفُ�لاَو ُد5هُعلا ِه/ف َمِّد   *   ـُق امَو ِزا=4َلا Wذ َفلِح او8ُُ_ذِاَو

 .ة/لها=لا قا5سأ Vم 8rgخ يHلا قا5سألا 8خوآ Vم زا=م Wذ ق5س #عُتو
  :ل-1/لا ةمود ق"س
 اهwحاـــــص ر#/كأ نإ" :لاقd ،ي8rعلا ج/لvلاو ماـــــKلا V/ب nـــــسH5م عق5م يف عقت ل#m=لا ةمود

 ذإ #/ــــ>لل ا5ج8خ ة8م تاذو ،qه#mع ن8r5غH/ف qهلا5خأ نورو�Cو ،ةD/8لا ةمود ن5ل�mی ا5نا_ هنا5خªو
 اوداـعأـف ل#ـm=لاـJ ةـ/wmم gـناـ_و ،اـهناـB/ح �عJ الإ اـهmم }wی qل ةـم#ـهم ةـ8rخ ةـmی#ـم qهل ت8ه�
 ا5ناـ_ .)47("ةD/8لا ةـمود r/Vو اـهm/ب ًاـق8Cفت ل#ـm=لا ةـمود اـه45ــــــــــــــسو ،ن�CH5لا اـه/ف ا5ــــــــــــــس8غو اـهءاـmب
 ًاق5ـــس �Vت qل" لداHwلاو ءا8ـــKلاو ع/wلل اهقا5ـــسأ يف ن5عd=H4 لوألا ع/rر 8هـــش Vم م5ی لوأ اهن5ل�mی
dس5م يف ب8علا اه#>قq نا_ لب #حاوg م ًا4هم ًاق8فمV لا قرافمB8ًاعض5مو ،ق dصأ ه#>قDبا 
 ع/rر 8هــــــــش اه4ــــــــس5م ،�Lعلاrو ماــــــــKلا دالب ىلªو قا8علا ىلإ ب8علا ة�C8=لا Vم نw5هاXلا لفا5قلا
 لـئاـwقلا Vم ق5ــــــــــــــtلا اXـه رواـ=Cو .)48("ةـ/لاـDلا ف5=لا ةـmی#ـم اـهعق5مو ،هـmم فــــــــــــــ>mلا ىلإ لوألا
 ق5ــــــــــــــtلا اXـه يف نHD5فd ا5ناـ_ #ـقف ،ىmغ 8^كأ �ـل_ gـناـ_ �ـ/ح ،ءي�و �ـل_ :ناـHل/wق ةـ/8rعلا

 ،ءاــغwلا ىلع qهتاــ/Hف ن5هdL8 ا5ناــ_ اــq، _4هءاــمªو qه#ــ/wع اــه/ف ن5لع=d ،8عــــــــــــــKلا Vم gــ/نا5ح
 �ل_ ةل/wق V/ب ة4ـــــــــــtقم ق5ـــــــــــtلا اXه سوؤر gنا_ #قف ، ةw/8_ �ـــــــــــساLم ~لذ ءارو Vم نC8rD5و
 8مأJ م5قCو ساmلا ىع8ی ل#m=لا ةمود �حاـــــــــص ر#/كأ نا_ ":يـــــــــس5لألا لاقف ،ر#/كأ اهwحاـــــــــصو
 ةdاهن ىلإ ق5ــــtلاJ اL5ــــtمأو �ل_ m5ب ق5ــــtلا ىلع �لغ اr4رو ،8هــــKلا Vم فــــ>mلا ىلإ ق5ــــtلا
 ىلإ يقوز48لا 8/ــــdK .)49("ق5ــــtلا ىلع #ی#ــــش �فاmت �ل_ يmب ةل/wقو ر#/كأ V/ب نا_ #قف ،8هــــKلا
 ق5ــس ىلع ة#ی#ــش ةــtفاmم يwل�لا يmب ةل/wق r/Vو هm/ب نا_ Wداwعلا ر#/كأ نإ" :هل5قJ �فاHmلا ~لذ
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 لعفd ق5ــtلا هل ك8ت هwحاــص �لغ ا4هیأو ،ا#ــشاHmی نأ #عJ نdL5 �فاHmلا اXه �لغأ ،ل#m=لا ةمود
Jام ه dKی الو ،ءاـــــw/م #حأ عV لاKالإ قا8علاو ماـــــ Jحو ،هنذإHی ىw/و عCم يـــــ�قLtعو هـــــK50("ه8ـــــ(. 
 ةر5ع5ل ~لذو ،ق5ـــــtلا هXه ىلإ ل5ـــــص5لا ل/wـــــس يف راBخألا Vم 8/^�لل ن5ـــــض8عHی را=Hلا نا_و
 V/ب ةــwهاXــلا ةــCراــ=Hلا لــفا5قلل ض8عHی J4V �ــعwی ناــ_ ر#ــ/كأ نأل" اــه/ف Vمألا نا#ــقفو ،}B8Cلا
 اهدرا5م ة8^_ ق5ــــــــــtلا هXهل ءي=4لاJ را=Hلا 8WغXW dلاو .)51("اهب V d48م qل|Cو ماــــــــــKلاو ةmی#4لا
 را=Hلا اهقا5ـــــسأ يف q/ق/ف ،داز Vم 8فاـــــ4tلا ه/لإ جاdDH ام ل_و اه/ف بXعلا ءا4لا د5جوو ،ةCرا=Hلا
 قا8علا V/ب qهم ق�8 ىقHلم ل#m=لا ةمود ق5س #عت ا4_ .ءاBعلاو Xخألاو ءاK8لاو ع/wلل نو8فا4tلا
 .ب8علا ة�C8جو ماKلاو

 ةد#عHم لما5ع كاmه نأ ت#جو ،ل#m=لا ةمود ق5ــtل ة�8Cفلاو ة/بدألا ةا/Dلا اmــض8عHــسا اذªو
 ل#ـm=لا ةـمود ´اـwترا :اـهmم ل#ـm=لا ةـمو#ـب ةـ/فاـق^لاو ةـ/بدألا ةاـ/Dلا 45ن يف رود اـهل ناـ_ ةـmیاـHwمو
JلاD/8ــــــش ~لذو ،اهلهأو ةLت يف ًاق/ثو ًالماع لB5لاو ةماع ةمو#لا رtلا نأل ،ةــــــصاخ ق5ــــــD/8يف ة 
 ةعاmــــص نو#/=Cو ةJا�Hلا ن5ف8عd ا5نا_ اهلهأ نأ ىلإ ةفاــــضإ ،ًاw/8_ ًا/4لع ًا�كا8م gنا_ gق5لا ~لذ
 يف ةفاق^لاو بدألا راـــــــHKنا يف w/8_ رو#ب gماق ل#m=لا ةمود ق5ـــــــس نأ ىلإ 8/ـــــــdK ~لذو ،vnلا
 ،8عــKلاو بدألاو �8فلا باrرأ اه/ف عC=H4و ،ةmــس ل_ #قعت gنا_ ق5ــtلا نأ ا4_ ،يلها=لا 8ــ>علا

 ل#m=لا ةمود ق5س #عdُ ~لذ ىلع ًال�ف ،ةد#ع4Hلا ة/فاق^لاو ة/بدألا يلا/للاو لفا4Dلا اه/ف ماقت �/ح
 w/8_ يعاH4جا ٍلقث اذ gنا_ ا4_ ،عw/5لاو تاv/8لاJ ًةّ/mغ ًاق5ــــــس gنا_ ذإ ،ب8علا قا5ــــــسأ م#قأ Vم
 .اه/لإ #فا5لا wK8Wلا عHm5لا يف لّ^H4ی

 :<ق>7لا ق"س
 ،ن5/ناd4 دزأ هلهأو ،ة8خآلا iدا4ج لوأ يف ماقCو ،8=ه Vم �8Cق wD8CVلاV J>ح 8ق4Kلا 

 Vـ>ح 8قـ4Kلا" :لاقو D45Wلا هفـصو #قو ،هئاmب يف }/Hع Vـ>ح 5هو �/قلا #wعل اهmـ>ح �ـmtی
JلاwD8CV علw# 8ق 5هو �/قلاC� مV ه ،8=هXلا اD<ــــــV لا }/ثوwm/ح ناHن ا5عفر ىtــــــwب ةmىلإ هئا 
  :)53(ه/ف #wعلا Vب ةف�8 لاقف )52("ماLحإلاو ةعm>لا يف ل^4لا هJ ب8ض #قف ،نا4/لس ان#/س

ـــ±ـــلو ِVْ ـــبmـــــــ/ـــ ْgِ 4ُـــلا يـــلKـــقــــــــــــــــ     يـــف 8َِّ
 

ــــــــــــــ>قُت )54(ٍ�ــــــــــــــ�ه * ــــــــــــــ>ُعلا ُهَنوُد 8ُِ ْqُ")55( 
ـــــــ4ـــــــلا يـــــــmـــــــع VْـــــــwـــــــقـــــــmـــــــHـــــــل  َmةـــــــ/ـــــــ     

 
ــــــــ4ــــــــLــــــــDــــــــ_ �ــــــــ/ــــــــل هللا نإ * ــــــــح ِهِ ــــــــ�ُ ْqُ 

 :)56(لاقف ىKعألا ًا�dأ اه8_ذ #قف      
 اهل/vن ا4ج vnلا ان#جو انإف   *  اف>لاو 8ق4Kلا اmم ا5ع4mت نإف

 r/Vو اهm/ب َانراقم ،هئاmب ىلع ا5ماق VیXلاJ ًا/هاwم ،اهءاmب ة4|ع Vع را8ـــــــض Vب خا4ـــــــKلا ث#Dتو
 :)57(ةف�5لا Vم ًا8Cwق ل/vن nسو عقXW dلا ناَّفخ 8>ق

 8َّق4ُKلا ًهاَ/ِناJ اَهاJَ ُخCِرا4ََش    *     ُهCmُِ�ی qْجُأ ناَّفخ Vِْم َض8ْعأو
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 يف يلXهلا �Cؤذ 5بأ ًاــــــ�dأ اه8_ذو .ة4/|علا ر5ــــــ>قلا Vم 8قــــــ4Kلا ر5ــــــ>ق خا4ــــــKلا ُ#عd ~لrXو
  :)58(لاقف ه/wmل هH/ث8م

 ُع8قُت ِم5ی َّلُ_ 8ِق4ُKلا اَف>Jِ    *    ٌةو8ْم ِثداD5لل يِّنأ_ ىHح
 ،اه/لإ نو#فا5لا را=Hلا Vم راو�لا dَ�^ُ8 ا4_ اه/لع 8^�ت ثداD5لا نأ �Cؤذ 5بأ ~لXب #ـ>قCو

 qئاBل ىلع ءا#Hعالا يف عB4تو ،´اقللاو ة4/8لل 8=هو 8قــــ4Kلا ىلإ 8/ــــtت لئاwقلا gنا_ #قف" :ل/قو
 ىHح 8قـــ4Kلا ضرأ ىلع هتال5ـــصو هلاHقJ ل/فBلا Vب 8ماع سرافلا 8عاـــKلا v8ف #قو .)8i")59ـــtك
 :)60(لاHقلا اXه لاJBألا جعزأ

ــــی *     qِهِعِقا5َم يف اmَّع ِلْ/vلا يِلأtت نأ ــــقــــــــــــــــــ4ُKــــلا َم5َْ ــــJألاو 8َّ ْBــــعَز يــــف ُلاـــــــ  ِجَ
ــــت  ُvــــ ْwــــنأ ِك8ــــ ــــهــــmــــ/ــــب 8َّــــ�ــــلا #ـــــــ/ــــعُأ يِّ ُqُ   

 
ـــقـــلا اَذإ * َmـــح اـــــــ ُBـــ ـــم ِم5ْـــی يـــف gْـــــــ4ِّ ـــعُ ْHِجـــلـــ 

  ة8^_ يف ًاDـــــــضاو ~لذ أ#rو ،ةdداـــــــ>Hقالاو ة/فاق^لا 8قـــــــ4Kلا ق5ـــــــس ةنا4Lلا ءا8عـــــــKلا �Lع 
 qهترا=تو qهHناعم ا5ل4هی qلو ،اهها=ت qهـــــt/ـــــساحأ ا5لفغq dلف ،اه/لع qهلاwقªو اهل qهتراCزو ءا8عـــــKلا

 .يmفلا H<5C8لاو يباvBلا لاعفنالاJ ةنKD5م ةغل يف 8عKلا اه#لخ اXل ،اه#mع
 :</ه ق"س
 بm5ج wD8CVلا ة/حان 8=ه ق5ــــــــس عقت" ب8علا دالب �ــــــــ>خأ Vم 4V/لاو نا4عو 8=ه #عت

 :ع�=لا Vب ف5ع Vب لاق ،ي8rعلا ج/لvلا
 )61(راd#لا 8Wُّجاهلا }قش ا4_    *     اmفَّالُس ة�حألا }ش

 سرافو #mهلا دالwب qئاد لاـــــــــ>تا ىلع gنا_ اXل ،ب8علا دالب #عJأ Vم 8=ه ق5ـــــــــس gنا_و
 لـهأ ناـ_ #ـقف ،ل#ـm=لا ةـمود ق5ــــــــــــــس Vم ا5لDت8ی نأ #ـعJ ق5ــــــــــــــtلا هXـه ب8علا ل�mتو .qهmم اـه8rقل
 XخأXW dلا نا_و" :يناغفألا لاق ~لذ يفو ،8خآلا ع/rر 8هــــــــــــش يف اهب qهقا5ــــــــــــسأ ن45/قwD8CV dلا
 qث ،ةماع wD8CVلا ~لم 5هو مراد Vب هللا #wع يmب #حأ iواـــــس Vب ر4mXلا ق5ـــــtلا اXه Vم راـــــKعلا
 Vم D8ـKلا 8iقو مرإ ن5ل�m/ف ن5لDت8ی qث اهب qهق5ـس م5قHف اـ�dأ wD8CVلا Vم نا4ع D5ن ن5لحH8ی
  .ل#m=لا ةمود Vم ة8هش 8^كأ gنا_ اهنأ و#Cwو .)62(اماdأ اهب qهقا5سأ م5قHف 4V/لا

 نو#=q dهنأل ساmلا Vم 8/^_ 8=ه ق5ـــــــــس wnهی ناك" :هل5قJ هrر #wع Vبا اهلاح فـــــــــصوو
 عا5نأ د5جأ اـه/ف نو#ـ=d اـ4_ ،سراـفو #ـmهلا دالب Vم qه/تأـت يHلا ةراـ=Hلا Vم ةد#ـعHم ًاـفاـmــــــــــــــصأ اـه/ف
 #قو ،H48لاg J±لم #قو عج8ت qث ،�/BلاJ ةلD4م qئاBل 8=ه ق5ــس ىلإ لــس8ی 8iــt_ نا_و ،H48لا

 mw8عو ~ــــــtم اه/ف ،8=ه ق5ــــــس ىلإ 8iــــــt_ اهب �عJ ةB/4ل ىلع q/4ت m5ب تراغأ نأJ ة8م ث#ح
 ~لذو  .)63(")ةقفــ>لا م5ی ( ةعق45لا هXه g/4ــسو 8=ه Vم ب8قلاq Jهم�هو هــK/ج لــسرأف ،8ه5جو
 هت8هـــــــش gقاف ام H48لا Vم اهب نا_و .ًاـــــــ�dأ ق5ـــــــtلا اXه ىلع ًاw/8_ نا_ 8iـــــــt_  ذ5فن نأ #_�ی
 ع/wی 4Vل :لاقd )8=ه ىلإ H48لا عــــــ�Hwــــــ4tك( :qهل5ق_ دالwلا يف ل^4لا هتدJ=5 ب8ــــــضو ،قافآلا
 :)64(ة4>لا Vب #Cرد لاق ،هعض5م 8/غ يف ءيKلا
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 )65(48ت 8Cqج 8Wجاهلا حt_     *     اه/ف gعضوأ ةراغ rَّgُرو
 ،ةm/^ب ىلإ ل/4ج ل5ــــــسر اXهف" .هتد5ج ىلعو ه/لع ءاm^لاو اه48ت X_8ب ساmلا ضافHــــــسا #قو

  .)66("8=ه H48ب هفHHDف ،هJ لسرأ ام اهغلwی
 :نا7ع ق"س
 ،ماق اذإ 4Vع4V dع :ل/قو ،ن#ع يخأ أwــس Vب ثافن Vب نا4عل ةwــtن نا4عJ ق5ــtلا g/4ــس"

  :)68(w#Wعلا ق�44لا لاق .)67("اه/ف ماقأو نا4ع ىتأ اذإ 4Vعأ :ا5لاقف ًالعف اهmم ا5قHشا #قو
  .)69(ق8عأ بD8لا يwقtHDمو 4Vعd نªو   *   qه/لع ًافالخ #=نأ ا45هHت نإف
 رXعت Vم :r ل5ـــس8لا لاق ،هJ ماق4لا ىلع ماد Wأ 4Vعأ :ل/قو ،ن45عو Vماع لجر" :ل/ق

 4V/لا JD8 لــحا5ــــــــــــــس ىلع #ــ4Hت ةــ/8rعلا ة�C8=لا بm5ج ناــ4ع عقت".)70("ناــ4عJ هــ/لعف قز8لا هــ/لع
 اهلو ،)H/Vلاو ،نام8لاو ز45لا( ل^م هكا5ف اهب ،D8لا ة#ی#ـــــــش يهو ،ل/vن تاذ ة8/^_ ًادالب ل4ـــــــKتو
 اذإ ،ق5ــــــــــــtلا هXه ب8علا #ــــــــــــ>قت" :يناغفألا لاقف ،اه#/عا5م Vع امأ .)71("ة/نا4ُعلا :هل لاقd لvن
 nـــــسH5ت نا4عو ،ىلوألا iدا4ج 8خآ ىHح اهق5ـــــس q/قتو نا4ُع ىلإ لحH8ف 8=ه ق5ـــــس Vم gهHنا
 اه#ع #قف".)72("ةثال^لا ~لا44لا هXه عئاــــــــــــــ�J اه/ف gع4=ت ~لXل ةــــــــــــــDwKلاو #mهلاو سراف دالب V/ب
 :هل5قJ ~لذ ،4V/لل ةعJاHلا يضارألا Vم ينا#4هلا

 8ق4Kلا ضرأ #عJ نا4ع ضرأو   *  هل_ ف/tلاو ناwD8لا اهل دزأو      
 :هل5قو

ـــــHـــــHــــــــــــــــــسا qـــــه VـــــیXـــــــلا ناـــــــــــــــــــــtغو ُّwا5ـــــ 
 

 دالــــــــــwــــــــــلا فا8ــــــــــ�أــــــــــq Jــــــــــهــــــــــلــــــــــئاــــــــــwــــــــــق *
ــــــــع ا5ــــــــل�ــــــــن qــــــــهــــــــmــــــــم ًاــــــــ/ــــــــحو   ناــــــــ4ُ

 
ـــــــــــ4ـــــــــــهـــــــــــی qـــــــــــل qـــــــــــهارأ *  دا#ـــــــــــتراـــــــــــJ ا5ُّ

 ء�=لا يف عقت �ــ/ح ب8علا دالب #ــعJأ Vم ناــ4ع #ــعُت.)4V")73/لا لــئاــwق Vم دزألاو ناـــــــــــــــtغ 
 Vم ة#/عJ يهو ،فاقحألا ءاD8ــــص 4V/لا r/Vو اهm/ب لــــ>فCو ة/8rعلا ة�C8=لا Vم يق8ــــKلا بm5=لا
 ،}/ـــــ�م الإ سراف r/Vو اهm/ب gـــــt/لو #mهلا Vم ب8علا دالب ب8قأ ،اه�mل ماـــــKلاو زا=Dلاو قا8علا
  .ءا8rغلا اه/ف 8^_ ~لXل

 ةناLم ىلع gلــــ>ح اXل ب8غلا را=ت را|نأ Dnم مالــــسإلا لwق ة/نا4ُعلا قا5ــــسألا gنا_ #قل
 ع�4و ،ىmغلاو ةو8^لا باwـــــــسأ اهل أ/هت ~لXب ،ءاخرو �ـــــــ>خ يف يهو ،ب8علا قا5ـــــــسأ V/ب ة/لاع
 ب8علا Vم نا4ع لهأ ا5ف8عq dلف ،اهلهأ ةغل ىلع q/�لا لخد اXل ،qجاعألا اه/ف 8^_و ،س8فلا اه/ف
Jعو .ةحاـــــ>فلاV ـــــساHأ نأ" :ل/ِق اهلهأ ما=عJب 48ع اV م يقل ءالعلاV ـــــ>ف ًا/با8عأ نا4ع/Dلف ًاq 
dLHq ـــساHا8غJم هV حtـــV 4م :هل لاق ،هفـــصوV نأgـــسأ :لاق ؟#W، لقg: هیأqهن :لاق ؟#W، لقg: 
 ه/ف ع4ـــtن ال ًاB8ق LVـــسأ انأ :لاق ؟ةحاـــ>فلا هXه ~ل ىنأف :gلق ،نا4ُع Vم :لاق ؟دالwلا Wأ Vم
 لwجو ،)75(حــــــــ>Dــــــــص ءاــــــــ�فو ح/فأ ف/ــــــــس :لاق ؟~ــــــــضرأ يل فــــــــص :gلق ،)74(را/Hلا ةvجان
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 نإ :لاق ؟لبإلا Vع gنأ Vیأف :gلق ،لmvلا :لاق ؟~لام ا4ف :gلق ،)77(حwــــــصأ لمرو ،)76(حو8ــــــص
 اهـــــص5خو ،)78(ءاـــــشر اهف/لو ،ءالـــــص اه8r_و ،ءاmب اهع�جو ،ءا/ـــــض اهفعـــــسو ،ءاXغ اهل4ح لmvلا
 .)80("ءانإ )79(اهو8قو ،ءاعو

  :ةشاBح ق"س
 لـــصاو .)8C¡")81ق ¡/باحأ هLmـــV dtم ي4ـــسو ،ةLم لفـــسأJ لwج نL5ـــtلا qث qـــ�لاw¡ Jح"

 ~لXب g/4ـــــــــــس اهلعل .)82(#حاو �mج Vم �/ل ساmلا Vم ع4=لا :ةـــــــــــشاDُwلاو ،ع4=لا" :¡wح ة4لك
 .جDلا qـــــــــــس5م يف gـــــــــــt/ل اهنأ عم ةرا=Hلل ساmجألاو لئاwقلا فلvHم Vم اه/لع ساmلا #فا5ت ة8^�ل
 qـــسالا اXهب" ًاـــ�dأ عاقm/ق يwmل 8iخأ ق5ـــس g/4ـــس اq، _4ـــسالا هXهب ةd4#قلا ةماهت ق5ـــس g/4ـــسو
 اه/ف 8جات #قو ،ةماهHب يHلا ىلوألا يه اهmم ر5ه4Kلا �Vل ًا�dأ دزألل يهو ،�جر يف ماقت gناك
ـــــسا ا4ََّلَفr هللا ل5ـــــسر نأ" :�ی#Dلا يف ءاج ا4كr ل5ـــــس8لا ْHَ5َi َوrَـــــشَأ َغَل  Vَِم 8ٌ/ِ^َ_ ُهَل َ�ْ/َلَو ،ُهَّ#ُ
ــسا ِلا4َْلا ْHََخ ُهْت8ََجْأ#ِd=َْبا ُةmَ5َُخ ُةCْــس ىَلِإ ٍ#ِل ــشاwَُح ِق5ُ ــس 5َُهَو َةَ ــساَو َةَماَهHَِب ٌق5ُ ْHَ8ََخآ ًالُجَر ُهَعَم ْت8ََجْأ 
ـسَر َلاَقَف ،ٍ¡8َCُْق Vِْم ـص َِّ· ُل5ُ ـسَو ِهْ/َلَع ُهللا ىَّلَ ـص Vِْم gُْیَأَر اَم اَهmَْع ُثِّ#dُDَ 5َُهَو qََّلَ  ا8ًْ/َخ 8ٍ/ِجَأ ِةwَِحاَ
 .)83("اmََل ُهْ±vْwُِت ٍماَعَ� Vِْم ًةَفDُْت اَهَ#mِْع اَنْ#َجَو َّالِإ يwِِحاَصَو اَنَأ ُعِج8َْن اmَُّ_ اَم ،َةَ=dِ#َخ Vِْم

 .4V/لاو زا=Dلا V/ب ة_H8ـــ4Kلا nـــس4H5لا 8جا4Hلا Vم #عُتو ،قراJ راdد يف ق5ـــtلا هXه ماقت
  ة/عw5سأ ق5س يهو ةLم Vم لا/مأ ةHس ىلع ةماهت ق5س ةشاwحو

 يخأ ىلإ ىتأ ،8باج Vب ما8ح 8عاــــــKلا ه/بأ لتاق 8iفmــــــKلا َلHََق ا4ل هنأ " :اهث#حأ Vم Wورو
 م5ق هل #ـــــصH8ف )ةـــــشاwح ق5ـــــ8i JtفmـــــKلا g_8ت( :هل لاقف ،8باج Vب #ـــــسأ يmب Vم لجر لH5ق4لا
 ةجر#لا يف يتأت يهف ،8iخألا قا5ـــــسألا_  w/8ٌ_ ٌنأـــــش ةـــــشاDwل �/لو .)84("ه5لHق qث هو8ـــــسأو ل/Hقلا
  .qسا45لا يف ماقت ال اهنأل ،ب8علا قا5سأ Vم ة/نا^لا

 :راEص ق"س
 8ـKع �ماvلا ىلإ �جر Vم 8ـشاعلا يف راDـ>ل ةماعلا ق5ـtلا ب8علا q/قت" :يناغفألا لاق

 ،�اLع ل^م qـسا45لا Vم الو ةماعلا قا5ـسألا Vم راDـص gـt/لو ،ةـشاwح ق5ـس ضاـ�فنا #عJ ،هmم
 يف ق5ـــtلا هXه ما/ق لعلو .)85("ةـــ�Dم ةCرا=ت ق5ـــس يه لب ؛صD8لا ~لذ اه/لع ا5ـــصdD8 ىHح
 نأل ؛ةراـفخ الب اـwلاـغ ساـmلا اـهد8ی اXـل ،qهتراـ=Hل nقف ةـdاـD4لا نو#ـ8Cی اـهی#ــــــــــــــصاـق نأ يmعd �ـجر
 ءا5هلا ةw/� ةmی#م يهو نا4ع ةw>ق iراDص" :لاقو D45Wلا اهفصو #قو .م8ح ر5هKلا Vم �جر
 wD8لا لـحاـــــــــــــــس ىلع ة#ـ4Hم .#ـmهلا V JD8م ب8قلاـJ جاـ/ــــــــــــــtلاو 8جآلاـJ ةـ/wmم ،هـكا5فلاو تاv/8لاو
 ق8ــــــــKلا ةنا�خو V/ــــــــ>لا �/لهد #عتو .ءيــــــــش ل_ Vم ةعــــــــس يف اهلهأو ،ة5لح راJآ qهلو ،48حألا
 D45Wلا مال_ فــCLKو .)12º")86 ةmــس }ی#ــ>لا JL8 5بأ اهاmب اه#جاــtمو ،4V/لا ةن5عمو ،قا8علاو
 اهب نأو ،ضرألا عاقJ فلvHم Vم را=Hلا اهل �ل=d عئاــــ�rو تا8/خ Vم راDــــص هJ عH4Hت ام نأ
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Jم عئاـ�vHمو ةفلHm5أ ل#ی ~لذو ،ةعdجاعألا نأ ىلع ًاـ�q خاHلB5ا J8قل اهلهأrم اهV )JD8 هلاm#( 
  .m#Wهلا 4D/nلا

 Vم اه8/غو ر5ــــــــــــ4mKلا �wلا اه/ف #=d اهرو�ی Vم "يناغفألا لاق اه�wب راDــــــــــــص ت8هHــــــــــــشاو
 .)C/V")87راDص 5r/V^ب Vفُكr ل5س8لا نأ �ی#Dلا يف ءاجو ،تاع/wلا

 ،ةرافخ الب ًاwلاغ را=Hلا هم#ق/ف ةرافvلا Vع اهی#ـــصاق ىmغdُ �جر يف راDـــص ق5ـــس ما/ق نإ
 8هـــــــــــKلا اXه 8/غ يف ماقت يHلا قا5ـــــــــــسألا Vع زا4Hت ~لXب يهو ،مD8لا 8هـــــــــــشألا Vم �جر نأل
        .8ق4Kلاك
 :)يبد ( اGد ق"س

 اهmعلاق  ب8علا ماdأ يف 8_ذ اهل ةر5هــــــــــKمو ة4/|ع ةmی#م يهو نا4عJ ق5ــــــــــس  يبد وأ اJد
 ،اه�_8م ل4Dـــــضا qث نا4ُع Vم ةwـــــ>ق gنا_ ذإ ،q/|ع نأـــــش اذو dq#ق اJد ق5ـــــس نأ" :يقوز48لا
 اه8/غ Vع زا4Hتو ،�جر 8خآ يف ق5ـــtلا هXه ماقُت ،نا4ع ةwـــ>ق يه تراـــصو راDـــص اهتH5حاو
 ةرا=ت اهmم Xفmتو wD8لا }V �8Cع q=علا دالب Vم را=Hلا اهلdD4 يHلا عئاــــــــــــ�wلاJ قا5ــــــــــــسألا Vم
 ل^م nقف ةCرا=ت حلاـــــــ>مو فا#هأ ىلع H4#عت ق5ـــــــtلا اXه نأ ىmعd اXهو .)88("جراvلا ىلإ ب8علا

 ~لrXو D8ــــKلاو راDــــص يق5ــــس V/ب ق5ــــtلا اXه ما/ق #/عا5م يقوز48لا لعج ا4_ ،راDــــص ق5ــــس
 ،ج/لvلا لحاــــــس ىلع عقd هنأJ يبد ق5ــــــس ا4هmع �/CH4و ،ة5Cق قا5ــــــسألا هXه V/ب ةــــــtفا4mلا ن�5ت
 عفا#HلاJ قا5ــــسألا Vم اه8/غ Vع تزاHما #ق ن�5ت ~لrXو V/ــــ>لاو #mــــtلاو #mهلا ةرا=ت اه/لإ لD4تو
 جراــخ ىلإ ب8علا ةراــ=ت هw8ع ر#ـــــــــــــــ>تو ،wD8لا w8ع ةراــ=Hلا اــه/لإ لــD4ت �ــ/ح ،اــه/لع يmwجألا
 الو H�w8ـــــــــــ4tلا Vب m#Wل=لا 5ه اه/ف ساmلا 8ـــــــــــKعXi dلاو" ،اهmم �ناجألا ةنا4Lل ،ة/8rعلا ة�C8=لا
  .)89("هعئا�J ل_ اه�لم ع/wی ىHح ءيش اه/ف عاwی

 :<E>لا ق"س
 ة/حان #mهلا JD8 لحاــــس ىلع عقــــص 5هو }/ــــ�لا nــــKلا :D8ــــKلا" :هل5قJ يقوز48لا اهف8ع

 ة�C8=لا Vم بm5=لا ىـــــ>قأ يف اهع5ق5ل ةwـــــtنو ،4V/لا ة/حان نا4عو ن#ع V/ب D8ـــــش عقت ،4V/لا
ـــض #mهلا JD8 ىلع  ~لذ #كأو .)D8")90ـــش gغلب 5لو ان�=عg J4ـــtل :لاق/ف ،#عwلا يف ل^4لا اهب ب8ُ

 ن#ع V/ب ة/8rعلا ة�C8=لل يm5r=لا لحاـــــtلا ىلع qـــــسالا اXه }لdB" :~/لا44لاو ~لاـــــ4tلا �حاـــــص
 .)91("لبإلا اه/ف qهلا5مأ gنا_و .ة8i _^/8قو ةdدوأ لK4تو ،KD8لاو ،نا4عو

 :لاـق ،ح/ــــــــــــــ>ف 8/غ qهناــــــــــــــtل لـعج ةــــــــــــــDwKلاو #ـmهلا Vم qجاـعألاـJ اـهلهأ ´الHخا نأ اـ4ك
 اهلهأ ¡/عو ة8فغم ةل4=لا يف qهـــضرأو ،اه/لع هقفd داdL ال ًا#ج ة4=عم qهmHـــtلأ نإ" Bv8Wـــصألا
 4m/gت 5لو" :يwلاع^لا لاقف .)93("D8WـــــــــــــKلا mw8علا اه/لإ �ـــــــــــــCmtو .)mw8")92علا ةرا=تو ،ماعنألا Vم
 ضاـــ�فنا #عJ ،ناwعـــش Vم لوألا فـــ>mلا يف ق5ـــtلا هXه ماقُت.)D8")94ـــKلا mw8ع Vم نا_ ،ًاB8ع
 اه/ف ة=ئا8لا ةعاــــــــ�wلاو ،wD8لاو w8لا Vم را=Hلا اه#ــــــــ>قCو ،لحاــــــــtلا يف عقتو ) يبد ( ق5ــــــــس
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 ةرافJv الإ اهو#ــصاق اه/لإ 8/ــdt الو ،Vخ#لاو ،راwــ>لاو ،)96(48لاو )95(ر#�mلاو ،مدألاو �wلاو ،mw8علا
 .)97("8هم لهأ qه انا/حأ ةرافvلاJ م5قV dمو ،اهعاBقناو اه#عwل

  :M,بأ ن-ع ق"س
 ن#ع يف ا5جv8ف wD8لا تw8ع ةـــــDwKلا نأ iو8ُی" :هل5قJ اهH/4ـــــtت ر#ـــــ>م D45Wلا V/ب #قل

 V/بأ ن#ع عقتو ،V/بأ ىع#ی 4/8ح يmب Vم لج8ل ةwــــــtن V/بأ g/4ــــــtت نأ لاقCو ،ن#ع ة/4ــــــس اXل
 ىلإ ةدرا5لا Vفـtلا ىـس8م اه/ف ماقت ،4V/لا ة/حان Vم ،ب#4mلا باJ }/ـ�م بm5ج ،#mهلا JD8 ىلع
 فـــــصو ا4_ .)98("ةـــــDwKلاو زا=Dلاو 8ـــــ>مو #mهلا �كا8م اهب 48ت ا4_ ،48حألا wD8لا Vم ا/ـــــسآ
 ة8/ــــــــــtم ن#عو اهm/ب V/ع Vم اهلهأ ب8ــــــــــCKو ىع8م الو اهب ءام ال ،ءا5هلا ة±یدر #لب يهو" :اهلاح
  .)99("باو#لا 8ه� ىلع ءا4لا اه/لإ لقmی ،م5ی

 #ج5ی ا4_ ،)8فاعم(Vم دوw8لاو dqدألا اهل �ل=Cو ،هعا5نأB/� Jلا ق5ــــtلا اXه ع5/ب qهأ Vمو
 :يقوز48لا لاقو ،اه/لإ �ـــــــmtی #/ج mw8ع ل_ نأ ىHح اهmw8عJ ت8هHـــــــشا #قو ،�ل�لل يـــــــصاقم اهب
 هHَّ=8 Jتو ن#عJ ل45ع4لا �/Bلا لـــــ�فت wD8لا را=ت نأ ىHح ،اه/ف عmـــــ>B/� dلا Vـــــtحأ نا_و"
 اـه#ـ/عا5مو .~ـلذ ىلع ساـmلاو ،مو8لاو سراـف ىلإ wD8لاو w8لا راـ=ت هـJ لـح8تو ،#ـmــــــــــــــtلاو #ـmهلا ىلإ
 .)100("نا�مر 8هش يف

 Vم ىلوألا ة8ــKعلا اه/ف ن45/ق/ف ،D8ــش ق5ــس Vم qهلاDترا #عJ ب8علا هل�mی" :D45Wلا لاقو
 .)101("اه/ف ةmH|4م ةمL5ح ما/قل ،ساmلا ةرافخ Vع ىmغ يف ق5ــــــــــــtلا هXه و#ــــــــــــصاقو ،ناــــــــــــ�مر
 ةCرا=Hلا قا5ـــــــسألا Vم #عتو ،مD8لا 8هـــــــشألا يف ماقت يHلا قا5ـــــــسألا Vم ق5ـــــــtلا هXه نأ §حالCو
 ةرا4لا ةرا=Hلا }�8C يف عقت اهنأ ىلع ًالـــــ�ف �ناجألا را=Hلا Vم اهیدات8م q|عم نأل ،ةـــــ>لاvلا
JلاwD8 48حألا، Jغ8لاq مV را=ت ق5س اهنأC5غللا 8ثألا نإ الإ ة>لاخ ةW لاXW ث#حأHه هXلا هt5ق 
    .هلها=ت d4LV ال
  :ءاع1ص ق"س
 يف ة�5قلاJ ة8Cق 8iخألاو ،ة4|علا يهو 4V/لاJ ا4ه#حأ ناعــــــــــــض5م ءاعmــــــــــــص" :D45Wلا لاق    
 (dq#قلا يف ى4ـtت ءاعmـص gناك" :4V/لا ءاعmـص يه D45Wلا اه#ـ>قd يHلا ءاعmـصو .)102("}ـKمد
 ،هmبا ءاعmصو ،اهاmب XWلا 5هو ،حلاش Vب 8ماع Vب BVقV dب لازأل ةtwن حHفلاJ لازأ g/4س )لازأ
 يهف ،4V/لا دالب �/�أ Vم ءاعmـــــص #عُت.)q")103ـــــسالا اه/لع �لغو هmبا qـــــساJ ~لذ #عg J/4ـــــس qث
 4V/لا ةwــ>ق ءاعmــص" :يت5قا/لا لاق ،اه/ف ¡/علا Vــtحو ،ِهلا#Hعاو ءا5هلا �/� يف ل^4لا ب8ــ�م
ــــــشو ،اهدالب Vــــــtحأو ُwهg م#بKلو اهها/م }ف#تو اههكا5ف ة8^�ل }ــــــ/� J=4/4/لا عV كأ الو 8^كأw8 
 Vم اه/ف ام iأرو ءاعmـــص و48ع Vب #�Cی م#ق ل/قو ،ءاHـــKلاو ف/ـــ>لا تاعاـــس اه/ف براقHتو ،اهmم
  :لاقف  ؟ءاعmص gیأر ف/_ :هل ل/ق ف8>نا ا4لف ،�ئا=علا



 برعلا ةایح قیثوت يف اھتیمھأو ،يلھاجلا رصعلا يف تماق يتلا قاوسألا
1. (1). (2021). 1235 - 1263 

 

1249 

 اـــــــهــلــهأو د5ــmــ=ــلا ءاـــــــعــmــــــــــــــــص 8ــی Vــم
 

 ا8ــــ/ــــ4ــــحو  Vــــ/ــــmــــ�اـــــــق 8ــــ/ــــ4ــــح د5ــــmــــجو *
 
 

dــــلــــعــــq Jُق ¡ــــ/ــــعــــلا نأـــــــtـــــــــــــــــq ــــ/ــــبmــــهــــq            
 

 ار#ـــــــ_ اـــــــم ،ا5ـلـهـناـــــــف ءاـــــــفــــــــــــــ>لا ا5ـwـلـج *
 
 

ـــــCو ُ8i ةـــــــ=ـــــهـــــب اـــــــهـــــ/ـــــلـــــع تاـــــــماـــــــقـــــم               
 

* Jـــــح8ـــــفـــــV ـــــهmـــــــ#dمو ًاـــــــtـــــــــــــــــــLا8ـــــفزأ ًاـــــــ 
 
 

 ضرألا تاmج i#حإ يه" :ل5قCو اهX_8ب ُ#/dK ينا#4هلا_ ًا/d4m عt4ت نأ �8Cغلا Vم �/لو
 ،4V/لا ك5لم اهrو ،تارامªو ةBmلـــــــس راد ءاعmـــــــص #عت" :D45Wلا اهفـــــــصوو .)104("ساmلا ةفا_ #mع
 يف ءاعmـــص ق5ـــس م5قCو ،م5/لا ىHح د5ج5م q/|ع لت ىلع }هاـــش ءاmب 5هو ،نا48ع 8ـــ>ق اه/فو
 .)105("اهHیدوأ

 8هــــش فــــ>ن Vم H48ــــHtف ءاعmــــص ق5ــــس ا5ماقأ ن#عو D8ــــKلا Vم ا5لDترا اذإ ب8علا نا_و
 نا8فع�لاو BVقلاJ اه/لإ ن5تأd را=Hلا ناك" :لاقو ،اهعئاــــــ�J يقوز48لا د#عو .ه8خآ ىHح ناــــــ�مر
 اه/ف qهترا=ت 8هـــــــشأ gنا_و ،D8C8لاو �wلا Vم نو#8Cی ام اهmم نوH8ـــــــCKو ،اههاwـــــــشأو غاwـــــــصألاو
 اـه/ف عاـwی �ـ/ح 4V/لا 8iق i#ـحإ )8فاـعم( Vم اـه/لإ ناـwل=dُ ناـفmــــــــــــــ>لا ناXـه ناـ_و مدألاو دوw8لا
  .راBقألا ة/قJ ىلإ اهmم ر#>Cو

  :ت"م<Pح ة,بار ق"س
 عقCو ،ة#ی#ع ًالاwجو ًاها/مو 8iقو ًادالب qـ�4V d/لاJ عـساو q/لقإ ت5م8ـ�ح" :�/wح Vبا لاق

 لامر اه/فو ،wD8لا Vم �8Cق يهو ،ءاعmــــــــص اه8rغو ،نا4ع اهق8ــــــــش ىلªو ،D8ــــــــش ق5ــــــــس اهm5rج
 ه/لع هللا ىلـص ل5ـس8لا اهلهأ لـسار ،ة8/غـصو ةلحاق اهHلJ=4 ت5م8ـ�حو ،فاقحألاJ ف8عت ةعـساو
 #فو يف ًا4لــtم ًاwكار 8ــKع ةعــ�wب �/ق Vب �عــشألا ه/لع م#قو ،ًاDلــص هHعا� يف ا5لخ#ف ،qلــسو
 اه/لإ �ــــCmtو .8/^_ لvن اهب نأل ،H48لا اهلهأ ت5ق �لغأ" :ًاــــ�dأ لاقو .)r")106ل5ــــس8لا هم8كأف
  .م5/لا ىHح ة4ئاق هت8هش gلازام لاعن 5هو ،)108(")107(يم�8ح لعن :لاق/ف ،ة8هش وذ #/ج لعن

 ،ت5م8ـــــــــ�JD ة/بار ة8Cق يف ق5ـــــــــtلا اXه ماقdُ" :لاقو ،اه#/عا5م ىلإ �/wح Vبا راـــــــــشأ qث
 يف ماقت �اLعو ت5م8ــــــ�ح نأ ىلع ل#ی اXه .)109( "ه8خآ ىHح ة#عقلا Wذ فــــــ>mHم Vم اه#ع5م
 هXهو ،ت5م8ـــــــ�ح ة/بار ىلإ هجH5ی qهـــــــ�عrو �اLع ىلإ هجH5ی ساmلا �عJ نأ و#Cwو ،#حاو م5ی
 اه/ف ن5ــض8عd د5ه/لا نأل ،#/عV Jم ساmلا اه/تأd ام ًا�V _^/8ل ،اهل5ح اJ4 ةــصاخو ة8/غــص ق5ــtلا
Jهعئاـــــ�q 44لاH8ق ه/لإ لـــــس8ت ا4_ ،ةزاC¡ لا اهلفا5قH=راCو ،ةCtـــــHغmلا ىmه يف ساXلا هtع ق5ـــــV 
  .8/فخو ل/لد

 :<B,خ ةاSن ق"س
 Vم Vــــ>ح يهو ،كw5ت r/Vو اهm/ب عقت ةر4m5لا ةmی#4لا لا4ــــش ة8Cق w8/خ" :8كاــــtع Vب لاق

 لvن ة8Cقلا ل5ح #ج5ی ،اهب V/ع qــسا ل/ق اهب Vــ>ح qــسا ةاBنو ،عرا�مو ها/م اهب د5ه/لا ن5ــ>ح
 Vم #عُتو.)110("ةعار�لاو ةرا=HلاJ اه/ف ا5لغHـــــــشاو ،م#قلا mXم زا=Dلا يف اH5�m5ـــــــسا د5هی اهلهأ ،8/^ك
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 Wذ ق5ـــس #عJ اهما/ق أ#wی" .ًاراهدزا ةCرا=Hلا قا5ـــسألا 8^كأ Vمو ،ةmی#4لا يف د5ه/لا قا5ـــسأ 8هـــشأ
 #عd ،ماــــKلاو 4V/لا V/ب عقا5لا ةرا=Hلا }�8C يف عقت اهنأل ؛~لذ .)111("جDلا 8هــــشأ #عW Jأ زا=4لا

 :لاقف ،يقوز48لا اهH/4هأ ىلإ راشأ و .}B8Cلا ~لذ يف ةCرا=Hلا لفا5قلا تاDBم i#حإ Vم اهق5س
 يف اـهلهأ ح=ن اXـل .)w8")112/خ ق5ــــــــــــــس gـل�ن ناـ4عmلا qئاـBل Vم ةـB/4ل وأ ¡8Cقل 8/ع ت8م اـ4لك"
 ل5ق ~لذ #كأو ،ةv4ــــــــــض لا5مأ سوؤر qهل تأــــــــــKنو ،ًاعــــــــــساو ىmغ ~لذ Vم اودافأ ىHح qه8جاHم
 ماـــع� Vم qهتاـــنو�vمو qهلا5مأ اـــه/ف ا5لع=ف ،ةـــv4ــــــــــــــض ًاـــن5ــــــــــــــ>ح د5ه/لا ىmب #ـــقف" :يناـــغفألا
 ن#4لا qهأ Vم w8/خ ة8Cق  wDgـصأ اXل ،لالغلا نزاJ4v م5/لا ى4ـdt ام هwـKت اهلعلو .)113("بw5حو
 #حا5لا لج8لا عاHBــــسا" :ل/ق ىHح اه/ف د5ه/لا ةرا=ت gعــــtتاو ،ةmی#4لا لا4ــــش يف اهw8كأو ةCرا=Hلا
 ا8rلاJ لماعHلا 8ـــKن Vم qهف ،ماـــKلا ىلإ هJاـــDtل ةCرا=ت لفا5ق 8َ/ـــdt نأ w8/خ يبأ Vبا عفاq _8هmم
 ق5ــــس Vمز ءاهHنا #عw8 J/خ ةاBن ق5ــــس ماقت " :يقوز48لا لاقف اه#/عا5م Vع امأ .)114("ماــــKلا يف
 .)115("8=ح ق5س ةdا#ب لwقو جDلا #عW Jأ زا=م Wذ

 :</ح ق"س
 يm5rجو wD8CVلا ي8rغ عقت يHلا ةما4/لا دالب nـــــــــــسو يف 8=ح ق5ـــــــــــس عقت" :يناغفألا لاق

 Vم عئاــــــ�wلا اه/لإ �ل=تو ،ةما4/لا ةالوو ءا8مُأ اه/ف ل�mی يHلا يهو ،اها8ق Vم 8=ح #عتو ،قا8علا
 dq#قلا يف ر5ـ>ق اهب نا_و ،ءامو لvن اهب #جC5و ةما4/لا nـسو عقتو ،ة/8rعلا ة�C8=لا ءاDنأ ع/4ج
 اهب ب8ـــــــــ�d يHلا ةما4/لا ءاقرز اهmم ت8هHـــــــــشا ،ةف/mح Vب #/wع يwmل يهو ،نأـــــــــش اهل نا_ V/ح
 ه/ف لاق XWلاو #/عV Jم اه#ـــــ>قd نا_ XWلا اهفا8ع ًاـــــ�dأ اه/ف 8هHـــــشاو ،اه8ـــــ>J ة#ـــــش يف ل^4لا

 :)116(ما�ح Vب ةو8ع
 )117(ينا/فش ا4ه نإ ة#=ن افا8عو    *     ه�4ُح ةما4/لا فا8عل gلعج

 اه#ـــ>قd يHلا ة/لها=لا  قا5ـــسأ Vم 8=ح ق5ـــس #عتو" :لاقو اهH/4هأ ىلإ يقوز48لا راـــشأو
 5Wمألا 8عاـKلا يفvBلا 8C8ج راد اهنأل مالـسإلا يف اه8_ذ #Hما qث ،داـKنإلاو ءا8ـKلاو ع/wلل ساmلا
 8خاوآ ىHح تH48ـــــــساو ،اه#عwل ناBلـــــــtلا Vم ًا8rه ةم8لا وذ 8عاـــــــKلا اه/ف ل�ن ل/قو ،ر5هـــــــ4Kلا
 نا_ ذإ ،هئا=هو هحJ4# ا/ن#لا ألم #قف مالـــسإلا ءا8عـــش لDفأ Vم 8C8ج #عCُو .)5W")118مألا 8ـــ>علا
Jی ام#عmHم يهV لا ِهثا#حأK8عـــــCلاو قا8علا يف ةKماـــــ، dوأi اورا�و ،ها5^م ا5م8كأف ،هم5قو ه#لب ىلإ 
Jو ،هراعـــــــشأC8ج �ل=م #عC8 مV م #حأmث ،8=ح ق5ـــــــس 8باq يفو ،مالـــــــسإلا يف 8_ذ اهل راـــــــص 
 ،لwقأ �كار اذإف ،8=ح ق5ــــــــــس ءاmفJ ًاــــــــــtلاج نا_ ًا8C8ج نأ" :ىdDL ةاو8لا راwخأو بدألا �یداحأ
 تJ45 هw8خأف ،vw8لا Vع هلأـــــــــــtف .ة8ـــــــــــ>wلا Vم :لاقف ؟ �كا8لا حـــــــــــضو Vیأ Vم :8C8ج هل لاقف
  :لاقف قدز8فلا

 ال/لق شاع نا_ قدز8فلا g/ل   *  ُهHعَّ#ج ام#عJ قدز8فلا ~له
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 ،~V Jـــــــtحأ نا�ل هH/ثر 5ل ،تام ام#عJ ~4ع Vبا 5=هتأ ،gلق ام �±ب :8Wجاه4لا هل لاقف
 الفأ ،هـــ4=ن }فا5ی ي4=ن ناـــ_ نªو ،لـــ/لقل ه#ـــعJ يئاـــقJ نأ qلعأ ينإ هللا½ :هـــل لاـــق qث ًال/لق �8فف
 )8C8:)119ج لاق qث ،ب8علا ~t/Hن ا4ل هH/ثر mg_5ل :هل لاقف  ؟ه/ثرأ

    لـــــــماـــــــح قدز8ـــــفـــــلا #ـــــــعـــــJ ت#ـــــــلو الـــــف
 

ـــــــلــــــwــــــت ساـــــــفــــــن Vــــــم لـــــــعــــــJ ناز الو * ّg 
   ىــــــــــــــض8لا }ثا5لا ن5مأـــــــ4لا #ـــــــفا5لا 5ه 

 
 gـــــــلز ة8ــ/ـــــــــــــــKعــلاـــــــJ ًاـــــــم5ــی لـــــــعــmــلا اذإ *

 
 

 ىلع 5هو قt5لا �8ح لج8ب ذإ ،8=ح ق5س ع/فش Vب يلع ىتأ" :ًا�dأ 8=ح ق5س ثا#حأ Vمو
 Vب 8فاmی Vم ين8خافV dم :ل5قd 5هو ،هmم Vــــtحأ nق 8ی qل هHلاحو هH±/ه يف لجر ،8Wهم �/=ن
 يwmب gلق ؟J4V لاق .انأ :gلق ،ًالاعفو ًاد#ع ءا8عــشو ًناع=ــش ًاناــس8ف ًالاجر 8ماع يwmب نإ ،8ماع
 qث ؟ة8فا4mلا Vع ىهن qلــــــسو ه/لع هللا ىلــــــص ل5ــــــسر نأ ~غلب  اَّمأ :لاقف ،لئاو Vب V JL8با ةwلعث
 .)120("يبال�لا ��Cعلا #wع ل/ق ؟اXه Vم gلقف ،ًاrراه ىلو
   dُم 8=ح ق5ـس #عV 4لا قا5ـسألاH5ـسBة، dا4_ ب8علا اه#ـ>ق  dنو#ـ>ق Jج5ت ،قا5ـسألا ة/ق# Jه 
Jم عئاـ�Hm58خ�تو ةع JنإلاK4لاو داـmف4لاو تا8فاvع لاق #قف .تاراmو" :يناغفألا اهr8=ح ق5ـس يق 
 Vم �اLع يف d=8W اJ4 هwـــــــــــــشأ ق5ـــــــــــــtلا هXه يف d=8W ام نا_و ،5Wمألا 8ـــــــــــــ>علا 8خآ ىHح
 .)121("م4D8لا 8خآو ءار5شاع V/ب قt5لا هXه ماقت gنا_و .ة8خاف4لا

 :ب"یأ <ید ق"س 
 8iــــ>J لا4ــــش عقت ،}ــــKمد يحا5ن Vم نار5ح 8iق Vم ة8Cق ب5یأ 8ید" :D45Wلا اهmع لاق

 ماقم اه/ف ،م5/لا ىلإ ة4ئاق لا�ت الو ،)#عــس خ/ــش ( qــساJ م5/لا ق5ــtلا هXه ف8عتو ،تاعرذأ ب8غو
 اـه/فو هـلج8ب اـهــــــــــــــ�_ر يHلا V/علا اـه/فو ،هللا هالHبا اـهب نأ ن45ع�Cو ،مالــــــــــــــtلا هـ/لع ب5یأ يmwلا
 لاق ،ماـــــKلا يف gماق يHلا قا5ـــــسأ لئاوأ Vم #عتو ،جDلا qـــــس5م #عJ ماقت ق5ـــــtلا هXهو .)122("هw8ق
 ا5هناو ،زا=4لا Wذو ةm=مو �اLع :ة/4ــــــــــس45لا qهقا5ــــــــــسأ Vم ا5هHنا اذإ ¡8Cق gنا_و" :يقوز48لا

 اذªو ،ب5یأ 8ید ق5ــــJt اه/ف qهترا=ت ا5ماقأف ماــــKلا ىلإ 8فــــtلل ا5±/هت ،نا#لwلا د5فو gعجرو qه=ح
 .)J<8i")123 ق5س ا5ل�ن qث ،ًام5ی V/عwس او#Hعا �gفناو اهmم ا5هHنا

 :تاعرذأ ق"س       
 ؤ8مُا لاقف ،ة/لها=لا ب8ع #mع ًا8/^_ ت8_ذ #قف ،)اعرد(ـــــــــــــب م5/لا ف8عتو ،ماKلاJ #لب تاعرذ     
 :)124(�/قلا

 ِلاع 8ٌَ|َن اهِراد ىندَأ َب8ِ^َ/ِب   *    اهُلهَأَو ٍتاعُرذَأ Vِم اهُترmَ5ََّت
  8خآ لاقو

 !ا#عJ ًا�8r ةجاح Wذ ىلع #=mب  *  iرأ امو تاعرذأ Vم يHm=ه     
 :)125(يلXهلا �Cؤذ 5بأ هmع لاقف ،اهJv48 ت8هHشا ل/قو
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 اهُراَقَو ُقاق8ِّلا )128(اهmَّHُعو )127(ٌبا_ر *   )126(اهب ت5ه تاعرذأ Vم ةعKعKم
 :)129(ًا�dأ لاقو

 ِلDَّ�لا ِةdِداه_ mْ�ٌع )130(ٌة8َّكXَُم   *   اهب ْت5ه تاعرذأ Vم ٌةل�ف ا4ف
 يقوز48لا اه_ردأ #ق .اهلهأ اهلان مالـــــــــــــسإلا ءاج ا4لف مو8لا لا4ع ة/لها=لا يف اهdDL4 ناك

 هXه g/قJ ،اه#مأ لCB5و ةل/ل V/عwــــ8i Jtــــ>J ق5ــــس #عJ ق5ــــtلا هXه ماق" :لاقف ،اه#/عا5م 8_ذو
 .)V")131م�لا Vم ةH8ف مالسإلا #عJ ة4ئاق قt5لا

 :ة<,Eلا ق"س
Jغ8لاq مV Jلا ق5ــــس #عD/8م ةV مL4ل اهنأ الإ ةH�V ع ة�8نV لا لهأ=�C8يف ب8علا نا�ف ،ة 

 ،ب8علا Vم qهرواج Vم عم اهHقالعو اه_5لم ثا#حأو اه4H|عو ةD/8لا ن5ــــــ>ح Vع ن5ث#HDی ةLم
 ل/mل ةD/8لا ق5ــtلا او#ــ>ق VیXلا ءا4|علا ءا4ــسأ ،ءا8عــKلا راعــشأو خCراHلاو بدألا �H_ يف #=نو
 لwق أ#ب ةD/8لا ق5ـــــــــــس " :لاقف ،Bw8Wلا اهفـــــــــــصوو .ا4ه8/غو ىـــــــــــKعألاو ينا/بXلا ةغJاmلا_ تاwهلا
 ة8/^_ ءا5هلا ةw/� ،اهmم لا/مأ ةثالث #عJ ىلع ةف�5لا لا4ــــــش اهعــــــض5مو ،نو8ق ةــــــJv4t مالــــــسإلا
 ف/ـــــــــ>م }g JDنا�ف ،اهراdدو اهقئا#حو اهrv48و اهب اHm5فو ب8علا ءا8عـــــــــش اهراز #قف ،V/تاـــــــــwtلا
 Vب 48ع اه/لإ �ــmtف ،سا/قلا ىلع )8W/ح (و )Wراح( ا5لاق اه/لإ اw5ــtن ام#mعو ،)132("ةماع ب8علا
 :هل5قJ ،ةD/8لا ىلإ)133(بdL8 #عم

 ُع5مُ#لا ُرِ#wHََت ُ�/JD ُّفdُtَ    *   اه/ف WَِّراDلا َ#4ِثِإلا ّنأك
 : ا5لاقف اه/لإ اtw5نو

 �KBم �/Kق 8W/ح ل_ ىلإ     *    انر5ه� اmفضأ هاmلخد اذإف
 نأ #ب ال هXه_ #لب" :يناهفــصألا ه/لإ راــشأ ام مالــسإلا لwق اهت8هــشو اهم#قت ىلع ل#ی ا4مو

 Vب صاــعلا يبأ Vب DLqلا ج8خ #ــقل ،ًاــق/ثو ًاــCراــ=ت ًاــ�اــwترا q/لاــقألا Vم اــهرواــج اــJ4 ةــwBت8م ن�5ت
 ل_ ساmلا ه/ف عH=4ی ق5ــــــــس ةD/8لاJ نا_و ،ةD/8لا #8Cی B8ع هعمو ةLم Vم �4ــــــــش #wع Vب ة/مأ

 راــــــــ>ف راwنألا qــــــــسا mwnلا qه/لع }ل�أو ،ة/8rعلا عاقwلا فلvHم Vم سانأ ةD/8لا يف ع4=ت ،ماع
 خm5تو ،q/4تو ،�ل_و 4/8حو ،ءي�و ،ن�مو ،ناــــــtغ Vم ة/8rعلا لئاwقلا فلvHم Vم ًاــــــساmجأ اه/ف
 ت5/ب باDـــــــصأ qهف :خm5ت ًالوأ "ماـــــــtقأ ةثالث ىلإ ةD/8لا لهأ qـــــــtُق اXلو ،ب8علا لئاwق Vم اه8/غو
 ،تw/5لا اHm5با ن5/لـــصألا ةD/8لا ناLـــس qهف نو#باعلا ينا^لا qـــtقلاو ،تا8فلا ب8غ ن5ل�Cmو ،8عـــKلا
 ةD/8لا لهأJ ا5قHDلا VیXلا را=Hلا qهف فالحألا qه �لا^لا qــــــــــــــtقلاو ،كاmه ا5ماقأو اه_5ل4ل او#wعتو
 :)134(8عاKلا ل5قJ ءال�ه �عwل اوراشأ ،اه/ف ا5ل�نو

 ن#ع لهأ Vم ةD/8لا ل�ن    *  ىHح 4/8ح يف عwت ا�غو
 ق5ـس wnترا ا4_ ،8ی#ـtلا 8ـ>قو }نرv5لا 8ـ>ق ا4ه نا4/|ع ناءاmب ةD/8لا يف 8هHـشا #قو

 ´الHخالا ~لذ ة=/Hن نا_و ،Vی#لwلا V/ب }ئالعلا ت8^_و ،اهل qهؤا8مُأ عـــــــــــ�خو سراف لهأJ ةD/8لا
Jلا اهنأـــش عـــس5ت نأH=راW غلا اه/ف 8ه�وmلاو ىH8م ًاـــصاخ ًاع5ن اه/ف س8فلا ث#حأو ،فV ةفاق^لا، 
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 D/8CVلا باــــtنأ لعج ،´اwنألاو ةD/8لا لهأ V/ب ´الHخالا اXه لعلو ،ةJا�Hلاو با�Hَّلا اه/ف ت8ه�و
 نا_ ام ل^مو ،ًاـ�عJ 8/عq dهـ�عJ راـصو ة4=علا qهHلخد #قف ،ب8علا باـtنأ ة/قJ نود ةل�mم يف
 :ا4هmع Wور #قف  Hqهألا Vب و48عو qـصاع Vب �/ق : qه ةD/8لا لهأ Vم m/Vثا Vع w8خ ~لذ Vم
 ةD/8لا لهأ 4Vل qهنªو اmم qه ام هللا ل5ـسر اd هللا½" Hqهألا Vب و48ع يف لاق :qـصاع Vب ًاـt/ق نأ"
 :Hqهألا Vب 48ع ه/ف لاق !!

 ُنD5ل/tلاف ُةD/8لا q_راد    *  ا#wْعأ mHq_ يعافد ال5ل
 ه4ـــــــ>خ �ـــــــmtی نأ الإ يفd ام ه/ف #=q dل XWلا ،w/8عHلا اXهب ًا8ثأHم Hqهألا Vب و48ع لاقف

  :)135(لاق qث )اmم �/لو مو8لا Vم هللا ل5سر اd لب( :لاقف مو8لا ىلإ
 ِب8علل َءا�غwلا ~ل4ت ال ُمو8لاو   *  �qلصأ مو8لا نإف ان�5غwت نإ

 ام 8ئاـــسو لا5مألاو ل/vلاو 8ها5=لاو دوw8لاو B8علاو مدألا ق5ـــtلا هXه يف ض8عd نا_و   
dيف ض8ع Jو ،ب8علا قا5ـسأ ة/قCأ ه/ف ض8عdام ًاـ� dُD4لا ىلإ لKم ماـV J4/لا عئاـ�V نا4ع وأ 
 ،دو8قو ها/ـــــــــــشو لبإ Vم با8عألا هلD4ت ام ىلإ ةفاـــــــــــضإ ،سرافو #mهلا وأ wD8CVلا وأ زا=Dلا وأ
  .)136("قا5سألا Vم اه8/غ يف  ماقd ام ه/ف ماقCو ،تا8فاmمو �Bخو 8عشو بدأ ا�dأ اه/فو

 gنا_ #قف ~لذ Vع ًالــــــــ�فو ،w/8ٌ_ ٌيبدأو Wٌرا=ت ٌنأــــــــش اهل نا_ ةD/8لا نأ ~لذ Vم 8ه|Cو
 ،ماــــــــــKلا ىلإ لــــــــــ>Hل اهب 48ت qث نا4ع }V �8Cع #mهلا 8جاHم ةلماح w8لا Vم لفا5قلا اه/لإ يتأت
 ءا8عــــــــش اهلــــــــ>d" :يناغألا �حاــــــــص لاق ~لذ يفو .لفا5قلا ~لHل w8i_ ةDBم ةD/8لا ن�5ت ~لXب
 ،مو8لاو #ـmهلا راـ=ت اـهب 8م اـ4_ ،زاـ=Dلا دالب Vمو ،ةـ/8rعلا ة�C8=لا ىــــــــــــــ>قأ Vم qهداـقنو ب8علا
 ةD/8لا لــهأ XــخأــCو qه4لعو qهبادآ Vم نوXــخأــCو ،راــwخألاو تاــdاو8لا qهل نوC8و اــهلهأــJ نB5لvH/ف
 ةء5ل4م ةغ5ب#م ًاــــش8_ ةD/8لا ق5ــــس يف عاJ ىــــKعألا نأ" :اهل زا=Dلا لهأ ةراCز Vع Wورو ،qهmم
  .)137("ءا48ح ةقان ةئام ةثال^ب ًاmw8ع

 .Wرا=Hلا اهِنأـــــش Vع ة/4هأ لقd ال ،ج/ـــــmtلا ةعاmـــــص يف ٍقار ٌيعاmـــــص ٌنأـــــش ةD/8لل نا_و
 ةعاmـــــــــص ل^م ة8/^_ تاعاmـــــــــص ن5فq dDH8هلعج سراف لهأJ اهلهأ ´الHخا نأل �8CغJ ~لذ �/لو
 ةD/8لا لهأ ´الHخا نإ" :هل5قBw8W، Jلا ~لذ ىلإ راـــــــــــــشأو ،سراف لهأ Vم اه45لعت يHلا ج/ـــــــــــــmtلا
Jهلعج سرافq d4Hهm5م هودافأ ا4مو ،ة8/^_ ًاف8ح نV ــــــــــــــص س8فلاmلا ةعاmtلا ج/ــــــــــــــHنا_ يg تD4ل 
 .)138("مالسإلا ءي=م لwق ةD/8لا يف عm>ت gنا�ف ة/نا5/ح فراخز

 8^_ ىHح 8CVئا�لا اه/لإ gبXج يHلا اهتاناحو اه48خو اهنJ4=5 ًاـــــــــــــ�dأ ةD/8لا ف8عت gنا_و
 �Vل ،اه48خ X_8ی يلها=لا 8ــــــــــ>علا يف ةD/8لا X_8ت ا4ل�ف ،اه48خ ءا8ج Vم qهتو8ث wgهذ VیXلا

 ءا=ف ،اهw/Xن 8ــــtُ_و ةD/8لا تارا4خ ىلع v48لا ع/ب ةف�5لا ءا8مُأ �عJ م8ح مالــــسإلا ءاج ام#mع
JL8 بV ةجراخ dKع ب8ـــــــm#هq _أر ا4لو ،هتداعi م ًا48خtـــــــL5rع ةm#هq لا يفB8C{، JL�5 ىCًال. 
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 i#حإ ةD/8لا يف L8ــــtلا راــــص ىHح ،ة±/ــــmtب ةD/8لا يف ن8r5ــــm4/8W dKلا يmب Vم ًالاجر نإ ل/قو
  :)139(ا5لاق ىHح ة/لاغلا ى4mلا

 ؟ال/wس تا44لا لwق ًام5ی ةر    *     ـ/Dلا ة/حان Vم ةL8س ىلإ له
 #wْعم Vبا ساwعلا ُهXخأف ،ةD/8لاW J#ــــــسألا �v/q ب8ــــــش هنأ" ًاــــــ�dأ v48لا Vع يLح ا4مو

 :)140(لاقف ،هسأر }لحو ،4�Wلا
ــــrَو ــــــــــــــش ِءاــــــــــــــــــ�/wَلا ِةD/8َلاِ ــــــــــــــtُم ٌخ/َ   nٌَّلَ
 

ــــــــح اذِإ * ــــــــلَ ــــــــJ ناــــــــ4ــــــــdَألا َفَ ــــــــب َِ¿اِ  ِت8ََّ
 
 

ـــــل ـــــــقَ ـــــح #َ ـــــلَ ـــــم ا5ـــــقَ ِmـــــ ـــــــغ يّ ـــــــ_ ًاـــــــفا#ُ ـــــــنَأَ    ُهَّ
 

ــع * َmــ_ ُ#ـــــــ/ــقاـــــــ ـــــــعَــmــیَأ ٍم8َ َg ـــــــف ــ�َــwـــــــــــــــسِاَ  ِت8ََّ
 
 

dـــــــ|ــــ ـــــــعــــلا َّلَ َXراi ــــی ــــت َم5َ ُDــــلــــ ــــل ُ}َ ــــ4ِ َّHيــــ 
 

ــع * ــی ٍلـــــــ=ــع ىــلَ ــح اـــــــهَــmــBُــقــلَ ــخ ُ�ـــــــ/َ  ِت8ََّ
 
 

dلا نإ" :لاقKقألا 8عاـــــ/Kنا_ 8ـــــ dLH8W Jرا�4ُلا ءاـــــ�4لا يبأ ةلغW، 8/ف_wلا ىلإ اهv4راCV 
Jtلا ق5ــــD/8ح ،ةHال ى dtال نا_و ،#حأ لأــــ dخأX م 8^كأ هعمV 4خtهارد ةــــq، d=4هرد لع/V يف 
 ب8ش #قو .ءا�8لا ةلغwلا 4Vث عفد هنأ لاق/ف ،ماعBلل ًا4هردو باK8لل V/4هردو ةD/8لا ىلإ هلغ8i Jك
 ،هنود باwلا }لغأف ه/لع لخ#/ل 8/مألا سا8ح Vم ي�8ــــــــــــش ءا=ف ،ةD/8لا يف را4خ g/ب يف ًام5ی
 باwلا يف �قث اXه �Vلو ،~mمآ ام هللا½ 8ـــــK/قألا لاقف ،Vمآ gنأف ًاw/Xن يmقـــــسا ي�8ـــــKلا هل لاقف
 لخا#لا Vم mw/Xلا ه/ف �ــصو باwلا �قث يف �ــ>قلا Vم بw5نأ عــضو ،هmم ~/قــسأو ه#mع �لجاف
 :)K8)141/قألا لاقف ،L8س ىHح باwلا جراخ Vم بdK8 ي�K8لاو

ــــقــــــــــــــــــtن نأ ُّيــــ�8ــــــــــــــــــKلا لأـــــــــــــــــــــس  ُهـــــــ/ِ
 

ـــــنأـــــــJ اـــــــmـــــ/ـــــقـــــــــــــــــــtف * ْwـــــ  ْ�ـــــــــــــــــــــ>َقـــــلا ِب5ُ
 
 

ـــــــــنإ ــــــــــــــــــــــKن اـــــــــ4َّ ـــــــــم ُب8ْ ِVْ ـــــــــمأ ـــــــــلا5ْ ِmاـــــــــ         
 

ــــــــــــــKلا ا5ُلــــــــــــــtَف *  ْ�ـــــــــــــــ�َغلا اXــه اــم َّي8ْ�ُِّ
 
 

 Vم :هل ا5لاق qث ،هو8قف qها8قHـــــــساف �لغت يwmب 48ف ةD/8لا ق5ـــــــس قدز8فلا Vب ةwBل م#ق" ل/ق
 :ل5قXW dلا Lqحدامو q_8عاش Vبا انأ لاق ؟gنأ

 8عاــــــــــــــش q/4ت يmب Vم �لغHل ىDــــــــــــــضأ
 

 ِلـــــــقـــثألا �ـــ8CـــقـــلاـــــــW Jداـــــــعألا يـــم8ـــی *
 

 

   qــهــmــع لـــــــ/ــعــج Vــب �ـــــــعــ_ باـــــــغ نإ
 

 ِلـــــــBــــخألا #ـــــــعــــJ ءا8ــــعــــــــــــــــــKلا 8ــــ4ــــmــــتو *
 

 

         qـــــــهءاروو ِهـــــــت5ـــــــ4ـــــــJ نو8ـــــــــــــــــــــشاـــــــwـــــــHـــــــی
 

 ِلـــــــــــــــــــــس8ــ4ــلا باXـــــــعــلا ُعــBــق qــهــلــی Vــم *
 
 

 ،q_8عاـــــــــــش }ح ا5ـــــــــــ�قأ �لغت لهأ اd ،اوداmتو ا5ماقف .qعن :لاق ؟نذإ قدز8فلا Vبا gنأ :هل ا5لاقف
 نأ ~لذ Vم 8ه|Cو.)142("اهب ف8ـــــــــــ>ناف ه/لإ اه5قاـــــــــــس ةقان ةئام هل ا5لع=ف ،هmبا يف m�qع #ئاXلاو
 ،ةحاـــ>فلا Vم ًا#ح ا5غلب ةD/8لا لهأ نأو ،�اLع ق5ـــس يف ث#dD ام ه/ف ث#dD نا_ ةD/8لا ق5ـــس
 نو�ـــــش ع/4ج يف qهتاعm5ـــــ>م ىلع او8ـــــ>Hقاو ،عw/5لاو تاـــــضو8ع4لاJ ة=ئار qهقا5ـــــسأ gنا_ ا4ك
 ،ةفا_ ة/8rعلا دالwلا يف qهترا=ت ت#�5ت #قف ،اهب ا5فHكاو qهتال5ــــــــ>Dم ىلع اوH4#عا ~لX_ ،ةا/Dلا
 لفq dDهق5ـس نا_ #قو ،�ـDtف ةCرا=ت qهعئاـ��V Jت qل ،qهعئاـ�J كالهHـسا ىلع ب8علا gفاهتو
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J4لاKخا نأ ا4_ ،ةـ/بدألا #هاــــــــــــــHه�الq Jعلا=q _لا ه8ثأ هل نا�w/8 خأف ،ةغللا ىلعXم اوmهq افلألا� 
 اXل ،q=علا دالب يف ة/8rعلا ةغللا 8ـــــKن ىلع او#عاـــــس ا4_ ،ةJا�Hلا qهmم ةD/8لا لهأ qلعتو ،ة#ی#=لا
dلا ق5ـــــــس #عD/8م ةV ـــــــش يف ة4ه4لا قا5ـــــــسألاwلا ه=�C88علا ةr/رات اهل نا_ �/ح ،ةCع خ|/q ل#ی 
  .اه/لت يHلا ر5>علاو يلها=لا 8>علا يف اهت8هشو اهم#قت ىلع
 
 
 

 
 ة>تا@لا

 :جئا*Cلا
 هرB5تو يلها=لا بدألا §فح يف w/8ٌ_ ٌرود اهل نا_ #ق ب8علا قا5ـــــــسأ نأ ىلإ ةـــــــسار#لا gلـــــــص5ت
  :يتآلا يف ًال^H4م ًاDضاو ~لذو ىل=ت #قو ،هراهدزاو
 هـwــــــــــــــش يف �w/8لا يمالعإلا رو#ـلا ةـ/بدألا اـهعماـ=مو اـهتاـd#ـJ4mH ب8علا قا5ــــــــــــــسأ gـل^م -1      
 .ة/8rعلا ة�C8=لا
 ؛ة/8rعلا ة�C8=لا هwـــــش يف gث#ح يHلا �w8iلا ة5Cغللا ة#ح5لا يف ب8علا قا5ـــــسأ 4gهـــــسأ -2     
 دا=dإ ىلع gل4عو قا5ــــــــسألا يف ماقت يHلا ة/بدألا qهعما=مو ،ةCرا=Hلا qهتالحر �wــــــــJt ~لذ qتو
 ة�C8=لا هwــــش ناLــــtل ة#ح45لا ةغللا حwــــ>ت نأ ة/ــــش8ق ة=هلل تأ/هو ،ب8علا لئاwق ل�ل ة#ح5م ةغل
 .~لذ #ع�8Cq Jلا نآ8قلا اهب لو�ن يHلا ةغللا يهو ،ة/8rعلا
 ف5ق5لا يف qهاس ةd4#قلا ب8علا قا5سأ يف ًا4ئاق نا_ XWلا بدألا نأ ةسار#لا mgه8ب ــــــــــــــــــــــــــــــ3    
 قا5ــسألا نإف ~لذ ىلع ًالــ�ف ،ة/عاH4جالا ةا/Dلا تا/Bعم 8یاــسو ،#ئاقعلاو #/لاقHلاو تاداعلا ىلع
 d4LV ال w8i_ ةCرا=تو ة/بدأ ة5ق ىلإ ة/8rعلا ة�C8=لا هwــــش gل5ح يلها=لا 8ــــ>علا يف gماق يHلا
 .اهلها=ت

 ماH4ها Vم تدازو ة/لها=لا ءا8عش V/ب �فاHmلا حور ءا_ذإ ىلع ب8علا قا5سأ gل4ع ــــــــــــــــــــ4 
 اXل ،بدألا #ـــــص8ت ًامود gنا_ اهنأل عا/ـــــ�لا Vم يلها=لا ثاH8لا g|فح qث Vمو ،بدألاJ ب8علا
 .~لذ #عJ ةH8فلا ~لت  ِخCراHل ًاعج8م wDgصأ
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:تاHصF*لا    
 يف ب8علل #/ح5لا لب لوألا 48ت�4لا gل^م ب8علا قا5ــــــسأ نأ :ةــــــسار#لا Vم ة^حاwلا gــــــ4tل

 ىلع اmف8عتو .ًالما�Hم ًا48ت�م ًا/mفو ،ًا/4لعو ،ًا/بدأ 48ت�م لب ،ًا/ــــــــــــسا/ــــــــــــس ًا48ت�م نا�ف ،ةH8فلا ~لت
 ،لا>تالا لئاسو ف8عq dلاعلا q dLVل gقو يف ًاDجان يمالعا يلا>تا ًا�_8م اهHف>J �اLع ق5س
 �لق يف gث#ح يHلا �w8iلا ة5Cغللا ة#ح5لل ق8ف4Hلا يلwقلا ماعلا Wأ8لا ةــصاخ �اLع ق5ــس أ/ه #قف
 5�Vلا يف ي�اLعلا نأـــــــــــKلا ةداعإ Vم #ب ال ،ة^حاwلا ىـــــــــــص5ت ~لذ Vمو ،ة/8rعلا ة�C8=لا هwـــــــــــش
 :ب5ل4Bلا ~لذ ل/wس يفو ،5i>ق ة/8rع ةرو�8_ ،ي8rعلا
 }V �8Cع ؛ي8rعلا ثاH8لاـJ ماـH4هالاو ةـ/8rعلا ةـمألا يــــــــــــــضاـJ4 يع5لا }/4عت ىلع لـ4علا -أ     
 بالBلا كاردإ Vم #�Cت تاعما=لاو سرا#4لا يف ة/ـــــــسارد تار8قم عـــــــضوو ،ة/بدألا تاو#mلا gماقأ
Jقلا ب8علا قا5سأ ة/4هأ#d4ة. 
 ث#dD نا_ ا4ل ةلثا4م nشاmم ةسرا4مو ،ة/ثاH8لا حرا4tلا ءاKنإJ :ة�8Cفلا ة_D8لا mK/nت  -ب    
  .ب8علا قا5سأ يف
 يلها=لا بدألا يف اه8ثأو ب8علا قا5ـــــــسأ ل5ح ة/بدأ تاـــــــساردو ثJD5 ءا8جإ ىلع ل4علا  -ج   
 ف5ق5لا ع/HBــــtنو ،ة/8rعلا ةمألا gبا5ثو ة/ــــص5ــــ>Jv §فDHن ىHح ،ةماع ةر5ــــ>J ة/8rعلا ةا/Dلاو
 #ــــــــــــــــص8لا }V �8Cع ~ــلذ CHqو ؛ةــ4ل5علا ةــل|م gــDت ة5قJ اــm/لإ ةــفحا�لا ةــ/4لاــعلا تالHD5لا ماــمأ
 .ان8ضاحو اm/ضام V/ب لصاH5لا ع/tHBن تاسار#لا ~لت لالخ Vمو ،§فDلاو فاHKكالاو
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 عجا%>لاو رداK>لا ة>ئاق
 

 ةm=ل ،ناwmل ــــــــــــــــــــ 8>م ،�CVلا #4حأو V/مأ #4حأ حت ،W#/حH5لا نا/ح 5بأ ،ةtنا�4لاو عاHمإلا )1(
 .51ص .م2007 ،ة4جH8لاو ف/لأHلا

 ،ناwmل تو8/ب ،2´ ،ة/4لعلا ��Hلا راد ،8WـــــvKم�لا 48ع Vب دD45م qـــــساقلا 5بأ ،لـــــ>ف4لا )2(
 .369ص 7ج،م1995

 ،تو8/ب 4´ ،ةrو8علا راد ةLHwم ،يناغفألا #/عــــــــــس ،مالــــــــــسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5ــــــــــسأ )3(
1416º - 199691ص .م. 

 .51ص،مالسإلا و ة/لها=لا يف  ب8علا قا5سأ )4(
 ،لالهلا راد ةLHwم ،V/ـDtلا 8ماع }/قDت ،يwـ�لا 8ماع Vب D4#م Vب لـ�ف4لا ،تا/لـ�ف4لا )5(

  .7ص ،2ج .م1998 ،تو8/ب ،2´
 ،8/ثأ VباJ فو8ع4لا يناw/ــــKلا م�8لا يبأ Vب يلع VــــDtلا يبأ Vی#لا �ع ،خCراHلا يف لما�لا )6(

 .557ص ،1ج ،مW، 2004 ب8علا ثاH8لا ءا/حإ راد ،K/8Wلا يلع حت
 ـــــــــ 1419 ،8>م ،3´ ،فراع4لا راد ةعBwم ،q/ها8بإ ل�فلا 5بأ حت ،ينا/بXلا ةغJاmلا نا5ید )7(

 .56ص .م1987
  .56ص ،}باtلا ر#>4لا /اهب �علل ا5عH4=/ل ن5عا#CHو ،اهب نw5علی ةwعل :8ع8ع )8(
 ��Hلا راد ،رm<5م ل/لخ حت ،ي5rقع/لا �هو Vب 8فعج Vب قاDسأ Vب #4حأ ،ي5rقع/لا خCرات )9(

 .270ـــــ 270ص ،1ج .ت.د ،تو8/ب ،ة/4لعلا
 ،ة8هاــقلا ،2´ ،فراــع4لا راد ةــعBwم ،ل5ــــــــــــــس8لا #ــwع 48ع حت ،ةــ4ــــــــــــــ>لا Vب #ـCرد نا5ید )10(

  .123ص ،م1989
 ،رداـــــــــــص راد ،Wدا#غwلا يمو8لا D45Wلا ت5قاd هللا #wع Vب Vی#لا باهـــــــــــش ،نا#لwلا q=عم )11(

  .142ص ،4ج .م1995 ،تو8/ب ،2´
 q/عن #ــــD4م حت ،WداــــJآزو8/فلا ب5قعd #ــــD4م 8هاــــ� 5بأ Vی#ــــلا #ــــ=م ،4D/nلا س5ماــــقلا )12(

 ،§Lع ةدام ،2005 ،3´ ،ناwmل  ــــــــــــــــــــــ تو8/ب ،mK8لاو ةعاBwلل ةلاس8لا ةعBwم ،يسt5ق8علا
 .642ص

  .70ص ،2ج ،}باtلا ر#>4لا )13(
 .127ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )14(
 ،نوراه مالtلا #wع حت ،Wدا#غwلا 48ع Vب رداقلا #wع ،ب8علا ناtل باwل �ل بدألا ةنا�خ )15(

 .130ص ،م1997 ،3´ ،ناwmل ،ي=نا=لا ةعBwم
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 ،2ج ،ءا�ح ةدام ، ب8علا ناـــــــــtل /qغلwلا جو8خ يف #عاـــــــــtت ة�لع هنأ لاقd :ين#علا ءا�Dلا )16(
 .112ص

 .123ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )17(
 .160ص ،2ج ،ةLmمألا و ةmمزألا 123ص ،}باtلا ر#>4لا )18(
 ،رداــــــص راد ،يق8Cفإلا رm|5م Vب مL8م Vب D4#م Vی#لا لا4ج لــــــ�فلا 5بأ ،ب8علا ناــــــtل )19(

 ةدام ،ب8علا ناــــــــــtل ،را=Hلا Vم ك5ل4لا اهXخأت ة8Cwــــــــــض :راــــــــــKعلا .م2005 ،تو8/ب ،2´
 .65ص ،3ج ،راKع

 .143ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )20(
 ،يناو8/قلا }/ــــــشر Vب VــــــDtلا يلع VــــــDtلا 5بأ ،ه#قنو هJادآو 8عــــــKلا VــــــساDم يف ة#4علا )21(

 - ه1383 ،ناــwmل ،�w8i، ´1لا ةــCراــ=Hلا ةــ4LHwلا ،#ــ/D4لا #ــwع Vی#ــلا ى/Dم #ــD4م }/قDت
 .69ص ،1ج .م1963

  .142ص ،4ج ،�اLع ةدام ،نا#لwلا q=عم )22(
 ،10ج .رداــــــــص راد ةعBwم ،نو8خأو ساwع ناــــــــtحإ حت ،يناهفــــــــصألا ج8ف 5بأ ،يناغألا )23(

 .145ص
 .136ص ،4ج،ر#>4لا �فن )24(
 .123ص ،16ج ، ب8علا ناtل ،راvف Vم V/ت8ج :D//Vن )25(
 .292ص ،1ج ،ب4mt5لاو فا�4لا ةف8عم يف ب5لقلا را4ث / 84ص ،1ج ،يناغألا )26(
 .115 ـــــ 114ص ،4ج ،8كاtع Vب خCرات �یXهت )27(
 ،1998 ــــــــــــــــــــ ــــهK{، ´1، 1419مد ،تو8/ب ،ة/مالسإلا ة4LHwلا ،يلXهلا �Cؤذ 5بأ نا5ید )28(

 .83ص
 راد ،يناHـــــــــــــwtلا م8_ حت ،Wراwنألا qـــــــــــــساقلا Vب D4#م JL8 ةdاو8ب ،ل/فBلا Vب 8ماع نا5ید )29(

 .129ص ،م1986 ــــــ  هmK8، ´2، 1406لاو ةعاBwلل تو8/ب
 .186ص ،10ج ،ةmw5Cلا ةt/8لا )30(
 راد ةـعBwم ،نوراـه مالــــــــــــــtلا #ـwع حت ،§حاـ=لا V JD8ب و48ع ناـ4^ع 5بأ ،Hw//Vلاو ناـ/wلا )31(

 .308ص ،10ج .م1366º - 1996 ،تو8/ب ،2´ ،ي8rعلا با�Hلا
 ،م1989 ،ة8هاـقلا ،2´ ،فراـع4لا راد ةـعBwم ،ينالقــــــــــــــtعلا 8=ح Vب §فاـDلا ،Wراـwلا حHف )32(

 .190ص ،6ج
 .24ص ،2ج ،ي5rقع/لا خCرات )33(
   .58ص ،5ج،V=م ةدام ،نا#لwلا q=عم )34(
  .287ص،17ج،)V=م( ةدام ،ب8علا ناtل )35(
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 #4حأ راHــtلا #wع D4#م حت ،L8Wــtلا V/ــDtلا Vب VــDtلا #/عــس يبأ ،V//لXهلا راعــشأ ح8ــش )36(
 .94 ص ،يلXهلا �Cؤذ ة#/>ق ،1ج ،8>م ة8هاقلا،1´ ،ةrو8علا راد ةLHwم ،جا8ف

 راعـــشأ ح8ـــش / 131ص ،ةLم راwخأ /241ص ،1ج ،ب8علا راwخأ ةف8عم يف برألا غ5لب )37(
  .94ص ،1ج،V//لXهلا

  .ةm=م يف اعر�ت wHH/Vن :ل/لجو 8خذإ )38(
   .156ص ،4ج ،نا#لwلا q=عم ،ةm=م ىلع نالBم نالwج :ُل/ف�و ٌةماش )39(
  .132ص ،داwعلا راثآ Vم اه/ف ءاج امو ةLم راwخأ )40(
  .124ص ،4ج ،نا#لwلا q=عم )41(
  .76 ص،3ج،ناD/5لا )42(
 .95ص ،يلXهلا �Cؤذ 5بأ ة#/>ق ،V//لXهلا راعشأ ح8ش )43(
  .تاف8ع لwج :لDwلا )44(
 Vب 48عV dب n/قل Vب 48ع Vب Vب عفاـــــــــــtم Vب لـــــــــــKهن Vب هللا#wع Vب ل_4H5لا 5ه :ي^/للا )45(

 لهأ Vم 5هو ،مالـــــــسإلاو ة/لها=لا او8ـــــــصاع VیXلا ءا8عـــــــKلا Vم ،ةناV _mم ،سا/لإ Vب كر#م
  .235ص ،1ج ،ءا8عKلاو 8عKلا /ة4هج اJأ ىCLmو ،ةف�5لا

 ،تو8/ب ،2´ ،8=ه رد ،ةــ/Bع Vب ناو8م ، L8WــــــــــــــK/لا ة�لح Vب ثراــDلا نا5ید ح8ــــــــــــــش )46(
  .م1994ــ ه1415

 رداقلا #wع D4#م حت ،ي4ـــــــــــشاهلا  ع/mم Vب #عـــــــــــس Vب D4#م هللا #wع 5بأ ،�w8iلا تاقBwلا )47(
  .61ص .م1990 ،2´ ،تو8/ب ،ة/4لعلا ��Hلا راد ،اBع

 . 372 ــ 371 ص ،7ج،ل>ف4لا )48(
   .122ص ،3ج ،ب8علا لا5حأ ةف8عم يف برألا غ5لب )49(
 اmب VــــــــــDtلا Vب #/عــــــــــس حت ،ي4ــــــــــشاهلا 48ع ة/مأ Vب �/wح Vب D4#م 8فعج 5بأ ،4ُDw8لا )50(

  .264 ـــ 263ص .ت.د ،تو8/ب ،mK8، ´2لاو ةعاBwلل ةCرا=Hلا ة4LHwلا ،tL8Wلا Dt/Vل
 راد ةLHwم ،نو8خآو اقــــــtلا ىفBــــــ>م حت ،ب5یأ Vب ~ل4لا #wع ماــــــKه Vبا ،ةmw5Cلا ة8/ــــــtلا )51(

  .443ص3ج .م1982 ـــــــه1402 ،ة8هاقلا ،q، ´2لعلا
  . 134ص ،5ج ،8قش ةدام ،نا#لwلا q=عم )52(
ـــــKلا qَِلعألا ح8ـــــش ،#wعلا Vب ةف�8 نا5ید )53( َّmHْ48Wّ، ـــــس�4لاt8علا ةـــــr/لل ةBwلاو ةعاmK2´ ،8ـــــ، 

 .182ص .ة8هاقلا
 .182ص ،}باtلا ر#>4لا ،ت45لا Vم ~لذ ه=mی qل ~لXب #>قd ،لw=لا :��هلا )54(
 يف qـــ>ع4لا عـــض5م اهی#یأ يف ٍضا/wل ءا4ـــ>ع g/4ـــسو ،qـــ>عأ اهد8فمو لع5لا :qُـــ>علا )55(

 .167ص ،4ج ،q>ع ةدام ،ب8علا ناtل ،ناtنإلا
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  .م1980 ــــــــــــــ ه1400 ،ة8هاقلا ،4´ ،تو8/ب ،ةفاق^لا راد ،ىKعألا �/ق Vب ن45/م نا5ید )56(
 .70ص

 ،2´ ،فراع4لا راد ةعBwم ،Wداهلا Vی#لا حالـــــص حت ،ينا/بXلا را8ـــــض Vب خا4ـــــKلا نا5ید )57(
 .141ص .م1968 ،8>م

 .9ص ،يلXهلا �Cؤذ 5بأ ،V//لXهلا راعشأ ح8ش )58(
 ،8/ثأ VباJ فو8ع4لا يناw/ــKلا م�8لا يبأ Vب يلع VــDtلا يبأ Vی#ل ا�ع ،خCراHلا يف لما�لا )59(

 .468ص ،1ج .م2004 ،ي8rعلا ثاH8لا ءا/ح ªراد ،K/8Wلا يلع حت
 .37ص ،م1979 ،تو8/ب ،1´ ،رداص راد ،ل/فBلا Vب 8ماع نا5ید )60(
 .393ص ،5ج،8=ه ةدام ،نا#لwلا q=عم )61(
 .171ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )62(
 ل5خد Vم t8i_ 8/ع ع4mل ،q/4ت يmب Vم س8فلا qقHنا ،ب8علا ماdأ Vم م5ی 5ه ةقف>لا م5ی )63(

 .265ص ،3ج ،}فص ةدام ،نا#لwلا q=عم /4V/لا
 .44ص ،ة4>ل اmب #Cرد نا5ید )64(
 .�Jا/لا H48لا :H48لا 8Cqجو /ةلmvلا 5ه :م8=لا )65(
 .138ص،2ج،يناغألا )66(
 .149ص ،4ج ،نا#لwلا q=عم )67(
 /wD8CVلا Vم �wعلا #ـwع V JBVم JL8 يmب Vم Vــــــــــــــ>Dم Vب Xـئاـع 5ه :W#ـwعلا ق�44لا )68(

 .154ص ،2ج ،ءا8عKلاو 8عKلا
 لاعلا #wع 8باج D4#م حت ،Bv8Wــصألا يــسرافلا D4#م q/ها8بإ }Dــسإ ،~/لا44لاو ~لاــ4tلا )69(

 .85ص ،م1961 ،ناwmل تو8/ب ،2´ ،�8فلا راد ةعBwم ،يD/mلا
 .150ص ،4ج ،نا#لwلا q=عم )70(
 .129ص ،م1992 ،ة8هاقلا ،4´ ،ة/فلtلا ة4LHwلا ،q/ها8بإ ب5قعV dب فس5ی 5بأ ،جاv8لا )71(
 ،ة8هاقلا ،فراع4لا راد ،#/D4لا #wع D4#م Vی#لا يDم حت ،ينا#4هلا ،ة/8rعلا ة�C8=لا ةفـــص )72(

 .211ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف  ب8علا قا5سأ /48ص،م1903 ،1´
 .212ص ،ر#>4لا �فن )73(
 .146ص ،17ج ،خ=ن ةدام ، ب8علا ناtل ،ج45لا ت5ص :را/Hلا ةvجان )74(
 .183ص ،3ج ،ح>Dص ،ةدام ،}باtلا ر#>4لا ،ءاD8>لا :ح>D>لا )75(
 .251ص ،3ج ،ح8ص ،ةدام ،}باtلا ر#>4لا ،�ل>لا :حو8>لا )76(
 . 23ص ،3ج ،حwص ،ةدام ،}باtلا ر#>4لا ،ة48ح هضا/ب 5لعXW dلا :حwصألا )77(
 .172ص ،4ج ،ءاشر ،ةدام ،}باtلا ر#>4لا ،لDwلا :ءاش8ِلا )78(
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 .152ص ،6ج ،و8ق ،ةدام ،}باtلا ر#>4لا ،H48لا ه/ف mwXی لmvلا ع�ج Vم ءاعو :و8قلا )79(
 ،Vی#لا لالج ي�5/ــtلا D4#م Vب JL8 يبأ Vب 4Vح8لا #wع ،اهعا5نأو ةغللا م5لع يف 8ه�4لا )80(

 ،ة8Cـــ>علا ة4LHwلا ةعBwم ،Wوا=/wلا يلع D4#م و q/ها8بإ لـــ�فلا 5بأو ىل45لا داج D4#م حت
 .232ص ،2ج .م2005

 .214ص ،2ج،¡wح ةدام ،نا#لwلا q=عم )81(
 g/4ـــــس اهلعلو ؛#حاو �mج Vم ا5ـــــt/ل ساmلا Vم ةعا4=لا يهو :¡wح ةدام ،ب8علا ناـــــtل )82(

 .لئاwقل افلvHم Vم ساmلا اهب عd=H4 ام ة8^�ل ~لXب
 ،4Vح8لا �ـ/wح حت ،يناـ4/لا D4/8Wلا عفاـن Vب ماـ4ه Vب قاز8لا #ـwع JL8 5بأ ،فmــــــــــــــ>4لا )83(

 .211ص ،2ج ،نا#لwلا q=عم 313ص،5ج،ه1403 ،تو8/ب ،2´ ،ة/مالسإلا ة4LHwلا
 76ص ،5ج ،D8ص ةدام ،ب8علا ناtل )84(
 .115 ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )85(
 .393ص ،3ج،iراDص ةدام ،نا#لwلا q=عم )86(
 حت ،يقه/wلا 5rL8بأ يناـــسv8لا ىـــس5م Vب يلع Vب VـــDtلا Vب #4حأ 5rL8بأ ،�w8iلا mVـــtلا )87(

  ،3ج .م1994 ــــــــــــــــــــــــــــه1414 ،ةم4L8لا ةLم ،1´ ،زاwلا راد ةعBwم ،اBع رداقلا #wع D4#م
  .132ص ،�6677ی#Dلا qقر

 ��Hلا راد ةعBwم ، ،ر5ـــــ>mم ل/لخ حت ، ،يقوز48لا  VـــــDtلا Vب #4حأ ،ةLmمألاو ةmمزألا )88(
 .163ص ،2ج .م1996 ،3´ ،ة/4لعلا

 .164ص ،2ج ،}باtلا ر#>4لا )89(
 .164ص ،2ج ،}باtلا ر#>4لا )90(
 .223ص ،~/لا44لاو ~لا4tلا )91(
 .214ص ،}باtلا ر#>4لا )92(
 .327ص ،3ج ،D8ش ةدام ،نا#لwلا q=عم )93(
 D4#م حت ،ل/عا4ــسإ Vب D4#م Vب ~ل4لا #wع ،ب5ــ4mtلاو فاــ�4لا ةف8عم يف ب5لقلا را4ث )94(

  .157ص ،1ج .م1965 ،تو8/ب ا#/ص ،ة8C>علا ة4LHwلا ،q/ها8بإ ل�فلا 5بأ
 .qغلwلا دB8ل عفان ~لعلا Vم ب8ض :ر#�mلا )95(
 .ءاعمألا نا#ی#ل ًا�dأ راقعو ،لاعtلل عفان جالع :48لا )96(
 .266ص ،4Dw8لا )97(
 .89ص ،4ج ،ن#ع ةدام ،نا#لwلا q=عم )98(
 .89ص ،4ج ،}باtلا ر#>4لا )99(
 .163ص ،2ج ،ةLmمألاو ةmمزألا )100(
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 .90ص ،نا#لwلا q=عم )101(
 .167ص ،اعmص ةدام ،4ج ،نا#لwلا q=عم )102(
 .168 ــــ 167ص ،لازأ ةدام ،4ج ،}باtلا ر#>4لا )103(
 Wرام �ناHـــtنأ حت ،#4حأ Vب VـــDtلا ،ينا#4هلا ،4/8ح باـــtنأو 4V/لا راwخأ Vم ل/لكإلا )104(

 12ص ،8ج .م1993، تو8/ب ،2´ ،رداص راد ةLHwم ،يلم�8لا
 168ص ،ءاعmص ةدام ،4ج ،نا#لwلا q=عم )105(
 .266ص ،4Dw8لا )106(
 .لاعmلا Vم ةtmل4لا يهو :يم�8ح لعن )107(
 .267ص ،4Dw8لا )108(
 .165ص ،2ج ،}باtلا ر#>4لا )109(
 VباJ فو8ع4لا هللا ةwه Vب VــــــــــDtلا Vب يلع qــــــــــساقلا 5بأ ،�w8iلا }ــــــــــKمد خCرات �یXهت )110(

 ،4ج ،م1995 ،8ـــــــــmKلاو ةعاBwلل �8فلا راد ةعBwم ،Wو48علا ةما8غ Vب 48ع حت ،8كاـــــــــtع
 .415ص

 .166ص ،2ج ،}باtلا ر#>4لا )111(
 .165ص ،2ج ،ةLmمألاو ةmمزألا )112(
 .23ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )113(
 .155ص ،}باtلا ر#>4لا )114(
 .166ص ،2ج ،ةLmمألاو ةmمزألا )115(
 Vم 8عاـش ،ةرXع يmب Vم ،يmـ�لا 8جاهم Vب م�ح Vب ما�ح Vب ةو8ع 5ه :ما�ح Vب ةو8ع )116(

 .125ص ،2ج ،ءا8عKلاو 8عKلا ،ءا8فع اه4سا هل qع Vبا �dD نا_  ب8علا يH/4م
 .156ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )117(
 .157ص ،}باtلا ر#>4لا )118(
 158ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )119(
 .157ص ،}باtلا عج48لا )120(
 .158ص ، مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا  قا5سأ )121(
  .499ص ،2ج ،8ید ةدام ،نا#لwلا q=عم )122(
 .186 ،2ج ،ةLmمألاو ةmمزألا )123(
  .53ص ،�/قلا 8Ëما ةقلعم ،K8علا تاقلع4لا ح8ش )124(
  .74ص ،V//لXهلا راعشأ ح8ش )125(
 .74ص ،}باtلا ر#>4لا ،اهب تراس :اهب ت5ه )126(
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 .74ص ،}باtلا ر#>4لا ،لبإلا :با_8لا )127(
 .74ص ،}باtلا ر#>4لا ،اهwtHح :اهmHع )128(
 .93ص ،V//لXهلا راعشأ ح8ش )129(
 .156ص ،18ج ،ب8علا ناtل ،سأ8لا ة4/|علا ةقاmلا :ةX_8م )130(
 .170ص ،2ج،ةLmمألاو ةmمزألا )131(
 Vــــــــــــــ4Dtلا #wع Vب هللا #wع حت ،Bw8Wلا 8C8ج Vب D4#م 8فعج يبأ ،ك5ل4لاو qمألا خCرات )132(

 . 7481ص ،1جم1979 ـــــه1399،تو8/ب ،mK8لاو ةعاBwلل �8فلا راد ،يل�mلا
 ناـق�r8لا لاـخ Vبا 5هو ،بdL8 #ـعم Vب 48ع ر5ث 5بأـJ ىW: dLmْ#ـ/rُ�لا بdL8 #ـعم Vب 48ع )133(

 سأwلاCV Jر5هـ4Kلا ناـس8فلا Vم 5هو ،هت#ل5ف #Cرد Dgت gنا_ ة4ـ>لا هت#لاو ،يH4/4لا ر#ب Vب
 8عـKلا ،ة/ـسداقلا ة_8عم يف لHق ،مالـسإلا ىلإ داعو #ترا qث qلـساو مالـسإلا كردأ ،ة/لها=لا يف
 . 135ص ،2ج ،ءا8عKلاو

 .166ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ /231ص ،1ج ،�w/8لا خCراHلا )134(
 .150ص ،12ج ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )135(
 .87ص ،20ج ،يناغألا )136(
 .125ص ،5ج ،}باtلا ر#>4لا )137(
 .2677ص ،1ج ،Bw8Wلا خCرات )138(
 .168ص ،مالسإلاو ة/لها=لا يف ب8علا قا5سأ )139(
 .179ص ،8ج ،يناغألا )140(
 .86 ــــ 81ص ،10ج ،يناغأل )141(
 .95ص ،19ج،يناغألا )142(



 

 

 19-ديفوك نع ايسDنودنألا ءاملعلا سلجم ىواتفل ا89قالعو ءاد2شلا تايآ *(الب ليلحت
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 ةمدقملا

 ثحبلا صلختسم

 سو$Xف ب`س_ اولتق وأ اوتام نيذلا نXملسملا ّنأ PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم DEفأ

cشلاب نو$#تعم 19-ديفوjدي. kl mلحي نأ ثحابلا دارأ ،ثحبلا اذ
ّ

 بيلاسا نم ي,اعم ل

 PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم ىواتفب ةقالع ركذو نآرقلا تايآ kl ةروcذملا ةيغالبلا

 تايآ �lالب ليلحت فيك )1 : ثحبلا اذkl m ن�رمأ ثحابلا دّدح .19-ديفوc زئانجب

 فدjلاو .19-ديفوc زئانجب ءاملعلا ىواتف ةقالع فيك )2و م�ركلا نآرقلا kl ءادjشلا

 نآرقلا kl ءادjشلا تايآ ةغالبلا بيلاسأ نم ي,اعم ناي�و حيضوت وm ثحبلا اذm نم

 ةق�رطب يفصولا ��نملا ��ع ثحبلا راس .19-ديفوc زئانجب ءاملعلا ىواتف ةقالعو

 ةظحالملا ةق�رط �l تانايبلا عمج ةق�رط و ةيئارقتسإلا ةق�رط �l تانايبلا ليلحت

 �Eعمب ةقلعتم م�ركلا نآرقلا نم تايآ عس� ثحبلا اذkl m ثحابلا ركذ .ةيملعلا

 $Xسافتلا �¤إ رظنلا ةjج تايآلا نم �lالب ليلحتو .تايآ ّل¡ل ةفلتخم غيصب ديjشلا

 ،$Xخأتلاو ميدقتلاو ،تافتلإلا �l ةيغالب بيلاسأ هذm نمو .ةغالبلا بيلاسأل ي,اعمو

 ثحابلا دجو .ةراعتسإلاو ،لصفلاو ،بانطإلاو ،قابطلاو ،زاجيإلاو ،فذ©¨او ركذلاو

 ءاملعلا سلجم ىوتفب ة�وق ةقالع اjل تناcو 111 : ةيآلا ،ة�وتلا ةروس نم ةدحاو ةيآ

 نXملسملل زئان´¨ا jX³جت تا²±جوت نع رّرق يذلا 2020 ةنس 18 مقرلا PQRSنودنألا

 .ثحبلا اذjل اً�رظن اًراطإ حبصأ كلذل ،19-ديفوc سو$Xفب نXباصم

 :ةيس+ئرلا تامل#لا زئانج ، دي(شلا ،ةغالبلا ،ءاملعلا ىواتف ،19-ديفو2 سو/.ف ،ءاد(شلا تايآ
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 ةطقلاو بل¡لاو رأفلل سو$Xفلا اذm باصأ .ةيضام ةنس 70 ذنم 19-ديفوc سو$Xف ءاملعلا دجو

 �¤إ  تاناوي©¨ا هذm نم سو$Xفلا اذm لقتنا دقو .RS¼اوملاو ريº»³¨او سرفلاو ¹RSّ`©¨ا جاجدلاو

 ةداح ةيسفنت ةمزالتم لثم تاحئا´¨ا ضع_ سو$Xفلا اذm ب`سÂ .(Kurniawan, Nanang 2021)سانلا

 ا�روMERS( kl c( ةيسفنتلا طسوألا قرشلا ةمزالتم ةحئا´¨او 2003-2002 ةنس )SARS( ةميخو

 ÏّEسÂ ام ًءا�و حبصأو 2019 ةنس سو$Xفلا اذm داع نآلاو .(Azhar et al. 2019)2015 ةنس ّيÌون´¨ا

 .انوروc سو$Xف ةحئاجب

 .3ديjشلا $#تعÂ 19-ديفوc ب`س_ تام وأ klوت اذإ ملسملا نأب ايسPنودنألا ءاملعلا سلجم DEفأ 

 نم $Xثك" : ي$Xشق �lع DSكم ذاتسألا ،ايسPنودنألا ءاملعلا سلجم ىواتف ةن´¨ ءاضعأ دحأ لاق امكو

نأل .(Al-Ghifari 2021)"نوعاطلاب رمألا اذm قلعÂ ءاملعلا
ّ

 رظنلا نود سانلا ة$×ك �¤إ رشÖناو باصأ دق ھ

 ّنأ كلذك راشا دق رصم kl ءاتفإلا راد .نكامألا �¤إ عس�ا لب دحاو نا¡م kl ةّيسØجو رمعو سØج ّيأ �¤إ

 ھنأ نوعاطلا نو�وغللاو ءاملعلا فّرع ّنأل .نوعاطلا ب`س_ اوتام نيذلا لثم 19-ديفوc ب`س_ تام نم

  .(Supriatna 2020)ةماعلل ةرشÖنم ضارمأ

أ ْنَع ، ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحب رمألا اذm دنسأ 
َ
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â ِليِ`َس kِl َلِت
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jِق ٌدي
َ

ش َّنِإ َلا
ُ

jَأ َءاَد
ُ

ذِإ DِSَّم
ً

ل ا
َ

 ٌليِلَق

ق
َ

لا
ُ

ف او
َ

â َلوُسَر اَي ْمmُ ْنَم
َّ

ق ِ
َ

ق ْنَم َلا
ُ

â ِليِ`َس kِl َلِت
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jَِتاَم ْنَمَو ٌدي kِl ِليِ`َس â
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jِْنَمَو ٌدي 

طلا kِl َتاَم
َّ

ف ِنوُعا
َ

jُش َو
َ

jَِتاَم ْنَمَو ٌدي kِl لا
ْ

طَب
ْ

ف ِن
َ

jُش َو
َ

jِملسملا هاور( ٌدي(. 

 kl mل، نامزلا اذPلامعلا طقف س kl لاæ©ّة cضرمملاو ءابطألاXدل نيذلا نيدعاسملاو نç²رود م 

 نم ب`سملاو ب`سلا شPتفت kl كلذك رود مjل ءاملعلا لب ،19-ديفوc ب`س_ èREرملا ة´¨اعم kl ميظع

mف اذX$سو. 

 ىواتفب اë²قالعو نآرقلا kl ءادjشلا تايآ �lالب ليلحتب قلعتي امع حرشÂ نأ د�ري انm ثحابلا 

 kl ءادjشلا تايآ �lالب ليلحت فيك )1 : امm ، نXمjم ن�رمأ ثحابلا دّدح .19-ديفوc زئانج نع ءاملعلا

 ليلحت حيضوتلاو نايبلا ثحبلا نم فدjلاو .19-ديفوc زئانجب ءاملعلا ىواتف ةقالع فيك )2 و نآرقلا

 .19-ديفوc زئانجب ءاملعلا ىواتف ةقالعو و نآرقلا kl ءادjشلا تايآ �lالب

 mو و انايدرام يديدل قباسلا ثحبلاب قلعتي ثحبلا اذìl ناونعلا تحت اناسكلامراد نيدلا " 

Relevansi Syahid Ma’nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan 
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Ma’anil Hadis ". او¨ºشلا ثيد©¨ ّنأ ھنم ةصالjنملا ضارمألا نع يونعملا ديÖنو¡تل قلعتت رواحم ةرش 

ةغيص
ً

 .(Dede Mardiana 2020)19-ديفوc ةحئاج هذjل ضراع� 

 Fenomena Penolakan Jenazah " ناونعلا تحت ديحولا دبعو يراس انالوم نم رخآلا ثحبلاو 

Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia ". ركذ kl mتيملا نأ ثحبلا اذXب`س_ ن cل 19-دفوjرجأ م 

 مل هللا لوسر نأل 19-ديفوc زئانج عفدنو عنمن نأ احي©ø سPل ،لوألا انm نم ذوخأملاف .ديjشلا لثم

 X³´�ت ةعفادم ةل¡شم ّلح ،ي,اثلاو .ةرخآلا ءادjش نم مú²أو ءا�ولاب اوبPصأ نيذلا زئانج عفد�و عنمي

 Sari and Wahid) تاّرضملا نع ريذحتلاب عýارشلا عابتûو ةيئاقولا تاءارجإلاب مjX³mجت وmو زئانج

2020). 

 Respons Muhammadiyah " ناونعلا تحت نيدلا حالف اjفلأ DSلا ىرخأ ثوحبلاو 

Menghadapi Covid-19". ركذ mنع عافدل ةيئاقولا تاءارجإلاب نوع_اتملا ّنأ ان cاوتام م²!كلو ،19-دفو 

 نXباصملا ةدعاسم kl اولتق وأ اوتام نيذلا ة©æلا kl نودعاسملا كلذك .ديjشلا نم نو$#تعيف اولتق وأ

 .(Falahuddin 2020) ديjشلا نم اًضيأ مjف 19-ديفو¡ب

 مكح ��ع اوناc 19-ديفوc سو$Xفب نXباصم نXتّيملا ّنأ ��ع نوثحابلا قفتا ،ثوحبلا هذm نم 

كؤي نأ دارأ ثحاب ل¡ل نأ وm ثوحبلا هذm لوح فالتخالاو .ديjشلا
ّ

 ب`س_ نXتّيملا ّنأ يرظنلا راطإلا د

cش 19-ديفوjةينآرقلا تايآ نم ةلدأب دي. 

 ةغالبلا ملع .ءاملعلا ىواتفو ديjشلاو ةغالبلا ملع �l ثحبلا اذm نم ة�رظنلا تاراطإلا ضع_ 

 مالكلا دنع ةلمعتسم بيلاسأب ةغللا دعاوق ھيف سرد�و مjفي يذلا ةي�رعلا ةغللا ملع عورف نم عرف

 برعلا مالك kl المعتسم ا�ولسأ ةغالبلا تناc ،ةيلmا´¨ا رصع kl .(Fathoni 2014)ةباتكلاو

 ةيغالب ةسارد تناc .ةيمويلا مë²غل kl ةيغالبلا بيلاسأ لامعتسإب نورخفي مm .(Ahyar 2019)ايموي

 هذm تلمعتسا مويلا نكل .(Aziz 2014)نآرقلا kl ةي�رعلا ةغللا تانسحم فشكل ةلمعتسم اقباس

 .لثملاو ةصقلاو رعشلاc ةيبدألا تافلؤم تانسحم ةعلاطمل ةساردلا

 DSلا يÌرعلا مالكلا لاوحأ ا²' فرعÂُ ،دعاوقو لوصأ وm ي,اعملا ملع )1 : ماسقأ ةثالث اjل ةغالبلاو 

 زاجيإلا : ھتاعوضوم نمو ،ھل قيِس يذلا ضرغلا قفو نو¡ي ثيحب ،لا©¨ا RE)تقمل اًقباطم ا²' نو¡ي

 ملع )2 .اX$mغو تافتلإلاو ،فذ©¨او ركذلاو ،لصفلاو لصولاو ،$Xخأتلاو ميدقتلاو ،ةاواسملاو بانطإلاو

 نمو ،ھيلع ةلالدلا حوضو kl ةفلتخم قرطب دحاولا �Eعملا داريإ ھب فرعÂ يذلا ملعلا وm نايبلا
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 دع_ مالكلا نXسحت هوجو  وm عÂدبلا ملع )3 .لسرملا زا´(او ةراعتسإلاو ةيانكلاو ھي`شÖلا : ھتاعوضوم

 ع´*لاو سان´¨او ةلباقملاو قابطلا : ھتاعوضوم نمو ،ةلالدلا حوضوو لا©¨ا RE)تقمل ھتقباطم ةياعر

 .اX$mغو فراعلا لmاجتو ة�روتلاو

kوت يذلا ملسملا �Eعمب مالسإلا kl ,+طصم وm ديjشلا امأ 
ّ

l ا وأ لاتقلا دنع¨´jدا kl هللا لي`س 

 امك ا².امالع وأ ءادjشلا تافص نمو .(Irawan 2014)صالخإلاو $#صلاب سفنلا عافدلا و ّق©¨ا ز�زعتل

 تام نم )3 ،هللا لي`س kl تام نم )2 ،هللا لي`س kl لتق نم ديjشلا )�l، 1و ثيد©¨ا kl تركذ

 ھيدل نو¡ي نأ دبال دjشلا ةجرد �¤إ صº/لا لصيلف .(Arofi 2020)نطبلاب تام نم )4 ،نوعاطلاب

 .صالخإلاو $#صلا

 وm ىوتفلاو .ثيد©¨او نآرقلاب ةدمتعم ءاملعلا ىواتف �¤إ جاتحي دjشلا kl ةع1رشلا موjفم 

 حئاصن وأ تارارق ھنأ انm دوصقملا امأ .مالسإلا ما¡حأب ةنيعم ةل¡شمل $Xسفتلا وأ يأرلا نع $#عÂ ,+طصم

 DSفتسملا نم ةح$*قم ةلئسأل اًباوج ءاملعلا وأ DSفملا هاقلأ ،نXّعملا ملاعلا وأ ةسسؤملا نم ةذوخأم ةيمسر

 .ةقالع ھل سPل يذلا

 .19-ديفوc نع ءاملعلا ىواتف ديكأتل ثحبلا اذm ةّيمmأو 
	

  ثحبلا ةق/رط وأ *(نم

 ��ع لوص©¨ قيمعلا رظنلاب ثحبلا وmو يفصولا ��نملا وm ثحبلا اذX$ kl mسÂ يذلا ��نملا

 هذm .ةيئارقتسالا ةق�رطلاب يأ ثحبلا اذkl m تانايبلا ليلحت ةق�رطو .(Rukajat 2018)تانايبلا ىدحإ

 .(Zaim 2014)ثحبلا kl ةغللا لامعتسإل عامسلا وأ ةءارقلا ةيلمع ةع_اتم لالخ نم $Xس� ةق�رطلا

 نأ �Eعمب .دصرلا وأ ةيملعلا ةظحالملا ةق�رط �l ثحبلا اذkl m داوملاو تانايبلا عم´¨ ةق�رط امأ

 فصتو .(Hasanah 2017)نXمولعملا ليلدلاو ملعلا ساسأ ��ع ثادحألا ةفرعم و ءkl ¼RS رظن�و ظحالي

mسملا لامعتسإ ةق�رط يأ ثاحبألا ةبتكمب ةق�رطلا هذÖتادن cلعلا ثحبلاو بتكلاÏS تاساردلاو 

 .(Reynolds et al. 1997)ةقباسلا
 

 :ةشقانملاو جئاتنلا ضرع

 م\ركلا نآرقلا ZT ءادXشلا تايآ STالب ليلحت .أ

 تافتلإلا .1

 157 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )أ  
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لَو﴿   
َ
ق ْن7ِ

ُ
لِت
ْ

â ِليِ`َس kِl ْمُت
َّ

أ ِ
َ

مل ْمُّتُم ْو
ََ

غ
ْ

ةَرِف
ٌ

â َنِم 
َّ

ةَمْحَرَو ِ
ٌ

خ 
َ

Xْ$ٌ َنوُعَمْجَي اَّمِم﴾ 

لَو " ةلم´¨ا kl )تافتلإلا( ايغالب ا�ولسأ ةيآلا هذm نم دجن 
َ
ق ْن7ِ

ُ
لِت
ْ

â ِليِ`َس kِl ْمُت
َّ

أ ِ
َ

 ْمُّتُم ْو

 ةغيص �¤إ باطº¨ا ةغيص نم تافتلإ وأ لاقتنا ةيآلا هذkl mو ." َنوُعَمْجَي " ةمل¡لا �¤إ تلقتنا مث "

 .ثلاثلا ثّدحتملا �¤إ ي,اثلا ثّدحتملا نم يأ ةبيغلا

 وأ لاتقلا kl ءادjش نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

ابيغرت ركذ .هللا لي`س kl توملا
ً

ابيmرتو 
ً

 ، هللا لي`س $Xغ kl توملاو هللا لي`س kl توملا لعجف ، 

ملا امë²بقعأ اذإ
َ

ا$Xخ ةرفغ
ً

 ةليسو هللا لي`س kl لتقلاو توملا لعجو ، ا²±ف نوعمجي امو ةاي©¨ا نم 

لف باس©¨او رش©+ل
ْ

لْعَي
َ

ذامب دحأ م
َ

 نيذلاc اوبذكت ال { : ھلوق ��ع فطعلل واولاو . ھّ�ر 9lالُي ا

 Muhammad al-Tahir ibn Ashur) ) 156 : نارمع لآ [ } تيم�و l>ي هللاو { : ھلوق ��عو } اورفك

1984).  

لَو " ةيآلا هذm ةيادب kl تركذ 
َ
ق ْن7ِ

ُ
لِت
ْ

â ِليِ`َس kِl ْمُت
َّ

أ ِ
َ

 ةغيصب ةلم´¨ا �lو " ْمُّتُم ْو

مل " �¤اع� هللا ركذ اmدع_ مث ،باطº¨ا
ََ

غ
ْ

ةَرِف
ٌ

â َنِم 
َّ

ةَمْحَرَو ِ
ٌ

خ 
َ

Xْ$ٌ ةبيغلا ةغيصب " َنوُعَمْجَي اَّمِم. 

 ناولع and ناولع( خي�وتلاو صاصتخإلل فدç² يذلا ي,اعملا ملع ةسارد نم تافتلإلا بولسأ

 عاتم نم نوعمجي امم لضفأو $Xخ ءادjشلا رجأ ناcو ءادjشلل روفغ �¤اع� هللا نأب  )1998

 .)1987 ىواطنط ديس دمحم( ةلئازلا ا².اوjشو ايندلا

 169 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )ب  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لا َّنَ#َسْح
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب اًتاَوْم
َ

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع ٌءاَيْح
ُ

 ﴾َنو

الَو " ةلم´¨ا kl )تافتلإلا( ايغالب ا�ولسأ ةيآلا هذm نم دجن 
َ

ت 
َ

 �¤إ تلقتنا مث " َّنَ#َسْح

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع " ةمل¡لا
ُ

 ةبيغلا ةغيص �¤إ باطº¨ا ةغيص نم تافتلإ وأ لاقتنا ةيآلا هذkl mو ." َنو

 .ثلاثلا ثّدحتملا �¤إ ي,اثلا ثّدحتملا نم يأ

�ص دمحم CSنلا وm بطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 
ّ

 ملسو ھيلع هللا �

 لاق .هللا لي`س �k اولتق نيذلا نأ نمؤملا اç²أ وأ ، م�ركلا لوسرلا اç²أ ن#سحت ال : ىأ نونمؤملاو

 هذk� m - �¤اع� - هللا $#خأ دقف " : ھصº+م ام - امX$mغو نXثيد©¨ا نيذm قاس نأ دع_ - CEطرقلا

 ءادjشلا ةايح نأ نو$Xثكلا ھيلع ىذلاو . نوقزري ةن´¨ا �k ءايحأ مú²أ ءادjشلا نع تايآلا

 مmروبق �k رافكلا ايحي امك ، نومعنيف مmروبق �k حاورألا م²±لإ درت : لوقي نم م²!م مث . ھققحم
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 . ةن´¨ا �k معنتلل نوقحتسم هللا مكح �k مú²أ �Eعملاو ، زاجم اذm نأ �¤إ موق راصو . نوبذعيف

 اذmو . نومعن�Öو نولcأ�و ةن´¨ا �k نوقرزي مú²أو رضخ $Xط فاوجأ �k مjحاورأ نورخآ لاقو

mلا وæ©ام نأل ، لاوقألا نم حي ø, ف لقنلا ھبj1987 ىواطنط ديس دمحم( عقاولا و(. 

الَو " ةيآلا هذm ةيادب kl تركذ 
َ

ت 
َ

لا َّنَ#َسْح
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

أ ِ
َ

 ةلم´¨ا �lو " اًتاَوْم

أ ْلَب " �¤اع� هللا ركذ اmدع_ مث ،باطº¨ا ةغيصب
َ

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع ٌءاَيْح
ُ

 بولسأ .ةبيغلا ةغيصب " َنو

 نأب )1998 ناولع and ناولع( عماسل ب´Dتلا ا²±ف فدç² يذلا ي,اعملا ملع ةسارد نم تافتلإلا

 نولcأ�و نوقزري ةن´¨ا �k ءايحأ مú²أ لب اتاومأ سPل هللا لي`س kl اولتق نيذلا نم ءادjشلا

 .نومعن�Öو

 195 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )ج  

ف﴿ 
َ

لا
َّ

اَو اْوُرَجاmَ َنْيِذ
ُ

خ
ْ

اَو ْمmِِراَيِد ْنِم اْوُجِر
ُ

ذْو
ُ

قَو lِْ�ْيِ`َس kِlْ اْو
ٰ

لَت
ُ

قَو اْو
ُ

لِت
ُ

ال اْو
َُ

ك
َ

 ْم²ُْ!َع َّنَرِّف

اِّيَس
ٰ

الَو ْم²ِِ.
َُ

لِخْد
َ
ت ٍتّٰنَج ْم²َُّ!

َ
ت ْنِم ْيِرْج

َ
الا اëِ²َْح

َْ
úْ²ُٰر

ۚ
ث 
َ

â ِدْنِع ْنِّم اًباَو
ّٰ

âَو ۗ ِ
ثلا ُنْسُح ٗهَدْنِع ُّٰ

َّ
 ﴾ِباَو

ف " ةلم´¨ا kl )تافتلإلا( ايغالب ا�ولسأ ةيآلا هذm نم دجن 
َ

لا
َّ

اَو اْوُرَجاmَ َنْيِذ
ُ

خ
ْ

 ْنِم اْوُجِر

اَو ْمmِِراَيِد
ُ

ذْو
ُ

قَو lِْ�ْيِ`َس kِlْ اْو
ٰ

لَت
ُ

قَو اْو
ُ

لِت
ُ

ال " ةمل¡لا �¤إ تلقتنا مث " اْو
َُ

ك
َ

اِّيَس ْم²ُْ!َع َّنَرِّف
ٰ

الَو ْم²ِِ.
َُ

لِخْد
َ
 ْم²َُّ!

ت ٍتّٰنَج
َ

ت ْنِم ْيِرْج
َ

الا اëِ²َْح
َْ

úْ²ُٰر
ۚ

ل¡تلا ةغيص �¤إ ةبيغلا ةغيص نم تافتلإ وأ لاقتنا ةيآلا هذkl mو . "
ّ

 م

 .لوألا ثّدحتملا �¤إ ثلاثلا ثّدحتملا نم يأ

 نXب ھناحبس  عمجو .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

قَو { ھلوق
َ

تا
َ

ل
ُ

او
ْ

قَو 
ُ

لِت
ُ

او
ْ

 : نXيØس©¨ا ىدحأ الإ مK²يصي نل مú²أو اباوث نXمسقلل نأ �¤إ ةراشإلل } 

قو ، ةداjشلا وأ رصنلا
َ

قو : فلخو ، يýاسكلاو ، ةَزمَح أَر
ُ

 لآمو روjم´¨ا ةءارق سكع اولتاقو اولت

 وأ اودjشÖساف اودmاج نيذلا نم راصنألاو ن�رجاjملا ��ع قدصت ةلاح هذmو ، دحاو نXتءارقلا

أل { : ھلوقو .اوقب
ُ

ك
َ

ئPَِّس ْم²ُْ!َع َّنَرِّف
َ

 . م².ائPس م²!ع نرفكأل هللاو ىأ ، فوذحم مسق باوج } ْم²ِِ.ا

ف " ةيآلا هذm ةيادب kl تركذ 
َ

لا
َّ

اَو اْوُرَجاmَ َنْيِذ
ُ

خ
ْ

اَو ْمmِِراَيِد ْنِم اْوُجِر
ُ

ذْو
ُ

قَو lِْ�ْيِ`َس kِlْ اْو
ٰ

لَت
ُ

 اْو

قَو
ُ

لِت
ُ

ال " �¤اع� هللا ركذ اmدع_ مث .ةبيغلا ةغيصب ةلم´¨ا �lو " اْو
َُ

ك
َ

اِّيَس ْم²ُْ!َع َّنَرِّف
ٰ

الَو ْم²ِِ.
َُ

لِخْد
َ
 ْم²َُّ!

ت ٍتّٰنَج
َ

ت ْنِم ْيِرْج
َ

الا اëِ²َْح
َْ

úْ²ُٰر
ۚ

 فدç² يذلا ي,اعملا ملع ةسارد نم تافتلإلا بولسأ .مل¡تلا ةغيصب "

 .هدابعل ةن´¨ا لخد�و تائPسلا رّفكي يذلا هدحو ھنأب �¤اع� هللا �¤إ صاصتخإلا ا²±ف

 74 : ةيآلا ،ءاسØلا ةروس )د  
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ف﴿ 
َ

ل
ْ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي
َّ

لا ِ
َّ

شÂَ َنيِذ
ْ

¨ا َنوُر
ْ

ةاَيَ©
َ

نُّدلا 
ْ

آلاِب اَي
ْ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي ْنَمَو ۚ ِةَرِخ
َّ

ِ 

ف
َ

أ ْلَتْقُي
َ

غÂَ ْو
ْ

ف ْبِل
َ

فْوَس
َ

ن 
ُ

أ ِھيِتْؤ
َ

 ﴾اًميِظَع اًرْج

ف" ةلم´¨ا kl )تافتلإلا( ايغالب ا�ولسأ ةيآلا هذm نم دجن 
َ

ل
ْ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي
َّ

لا ِ
َّ

 َنيِذ

Âَش
ْ

¨ا َنوُر
ْ

ةاَيَ©
َ

نُّدلا 
ْ

آلاِب اَي
ْ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي ْنَمَو ۚ ِةَرِخ
َّ

ف ِ
َ

أ ْلَتْقُي
َ

غÂَ ْو
ْ

 ةمل¡لا �¤إ تلقتنا مث "ْبِل

ف"
َ

فْوَس
َ

ن 
ُ

أ ِھيِتْؤ
َ

 مل¡تلا ةغيص �¤إ ةبيغلا ةغيص نم تافتلإ وأ لاقتنا ةيآلا هذkl mو ."اًميِظَع اًرْج

 .لوألا ثّدحتملا �¤إ ثلاثلا ثّدحتملا نم يأ

 ھلوق �k ءافلاو .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

ف"
َ

ل
ْ

 ضرم م²'ولق �k نيذلاو نوقفانملا ءالؤm أطبأ نإ ىأ . ردقم طرش باوج نع حاصفِإلل "ْلِتاَقُي

شÂَ " نيذلا نوقداصلا نونمؤملا لتاقيلف ، لاتقلاو داj´¨ا نع اورخأتو
ْ

 ةاي©¨ا نوعي`ي ىأ " َنوُر

 - ھناحبس - مدقو . ةرخآلا �k - �¤اع� - هللا اضر ��ع لوص©¨ا لجأ نم ا².اوjشو اjعتم ل¡ب ايندلا

 نم دشأ ، هللا لي`س �k داjشÖسالا ��ع صلº(ا دmا´(ا صرح نأب ناذيِإلل ؛ بلغلا ��ع لتقلا

 .رصنلاو بلغلا ��ع ھصرح

ف " ةيآلا هذm ةيادب kl تركذ 
َ

ل
ْ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي
َّ

لا ِ
َّ

شÂَ َنيِذ
ْ

¨ا َنوُر
ْ

ةاَيَ©
َ

نُّدلا 
ْ

آلاِب اَي
ْ

 ۚ ِةَرِخ

â ِليِ`َس kِl ْلِتاَقُي ْنَمَو
َّ

ف ِ
َ

أ ْلَتْقُي
َ

غÂَ ْو
ْ

 " �¤اع� هللا ركذ اmدع_ مث .ةبيغلا ةغيصب ةلم´¨ا �lو " ْبِل

ف
َ

فْوَس
َ

ن 
ُ

أ ِھيِتْؤ
َ

 فدç² يذلا ي,اعملا ملع ةسارد نم تافتلإلا بولسأ .مل¡تلا ةغيصب " اًميِظَع اًرْج

 .اًميظع اًرجأ هدابعل ي�ؤي يذلا هدحو هللا نأل صاصتخإلا ا²±ف

 cdخأتلاو ميدقتلا .2

 157 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )أ  

لَو﴿   
َ
ق ْن7ِ

ُ
لِت
ْ

â ِليِ`َس kِl ْمُت
َّ

أ ِ
َ

مل ْمُّتُم ْو
ََ

غ
ْ

ةَرِف
ٌ

â َنِم 
َّ

ةَمْحَرَو ِ
ٌ

خ 
َ

Xْ$ٌ َنوُعَمْجَي اَّمِم﴾ 

ق " ةمل¡لا X$ klخأتلاو ميدقتلا بولسأ دجن 
ُ

لِت
ْ

 لتقلاو توملا درو دقف ،" ْمُّتُم " و " ْمُت

 kl توملا ��ع لتقلا مدقتو ،ا²!م $Xخألاو لوألا kl لتقلا ��ع توملا مدقتو ،تارم ثالث ام²±ف

  .)2020 شامقلا دمحم نب نمحرلا دبع( فرشألاو مmألا ميدقتل اعبت ،طسوتملا

 �¤اع� هللا مّدق دقل .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

kl mق " ةمل¡لا ةيآلا هذ
ُ

لِت
ْ

 مmألا ركذ وm بولسألا اذm نم فدjلاو ." ْمُّتُم " ةمل¡لا اmدع_ مث " ْمُت

 .توملا نم فرشأ هللا لي`س kl لتقلا نو¡ي نأ هللا دارأ ةيآلا kl نأل فرشألاو
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 58 : ةيآلا ،�P¨ا ةروس )ب  

لاَو﴿ 
َّ

â ِليِ`َس kِl اوُرَجاmَ َنيِذ
َّ

ث ِ
ُ

ق َّم
ُ

لِت
ُ

أ او
َ

تاَم ْو
ُ

ل او
َ

Xَ$ْقُز
َ

â ُم²َُّ!
قْزِر َُّ

ً
â َّنûِو اًنَسَح ا

ل ًَّ
َ

jُخ َو
َ

Xْ$ُ 

 ﴾ َنXِقِزاَّرلا

لا " ةلم´¨ا X$ klخأتلاو ميدقتلا بولسأ دجن 
َّ

â ِليِ`َس kِl اوُرَجاmَ "و "َنيِذ
َّ

ث ِ
ُ

ق َّم
ُ

لِت
ُ

أ او
َ

 ْو

تاَم
ُ

 .ةيلعف ةلمج $#º¨ا ��ع مدق نيذلا لوصوملا مسا نأ ثيح ."او

لسو ھيلع هللا ��ص دمحم CSنلا وm بطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 
ّ

  .م

â لي`س kl ةر´�لل
َّ

 ، لالضلاو Qlبلا لmأ ادmاجم ھنطو نم ناس,إلا جرخي نا ا²!م ، رmاظم 

 نيدلاب ملعلا بلطل رجاm نم ھمكح klو ، ھبجاوب مايقلا نع هدصي نمم ھنيدب رفي نأ ا²!مو

 ھيلإ نمو ءالؤm نم دحاو يأف ، �P¨ا ةض�رف ءادأل وأ ، لال©¨ا قزرلا بلطل وأ ، نيدلا لجأ نم

â دنع ھل ناف ھتر´kl R تام وأ لتق اذإ
َّ

 ةينغم( م�ركلا قزرلاو ميظعلا رجألا نم ءادjشلل ام 

2005( . 

 kl mأدتبملا ركذ ةيآلا هذ kl ا ��ع ھميدقت وأ ةيالا ةيادب¨º#$، أدتبملاو mاو "نيذلا" و¨º#$ 

mةلم´¨ا و " mَاوُرَجا kِl ِليِ`َس â
َّ

ث ِ
ُ

ق َّم
ُ

لِت
ُ

أ او
َ

تاَم ْو
ُ

 ميدقتلا يأ بولسألا اذm نم فدjلاو ." او

 . لعفلا $#º¨اب ھصيصخت و هر�رقتو مك©¨ا ة�وقت وX$ mخأتلاو

 4 : ةيآلا ،دمحم ةروس )ج  

لاَو ... ﴿   
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

ف ِ
َ

ل
َ

أ َّلِضُي ْن
َ

لاَمْع
َ

jُْم﴾ 

لا" ةلم´¨ا X$ klخأتلاو ميدقتلا بولسأ دجن 
َّ

ق "و "َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

 نأ ثيح ." ِ

 .ةيلعف ةلمج $#º¨ا ��ع مدق نيذلا لوصوملا مسا

 اولتق نيذلا" ركذو .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

kl ظإ "هللا لي`سjرا kl ذإ رامضإلا ماقم cتقم نا(RE اظلاmمكلامعأ هللا لضُي نلف : لاقي نأ ر 

 ميدقت kl نو¡يل راjظإلا �¤إ رامضإلا نم رmاظلا RE)تقم نع لدعف ، باطº¨ا بولسأب اذكmو ،
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 ھ�ونتلل لوصوملاب نايتإلا �¤إ ةع1رذ نو¡يلو ، $#º¨ا يّوقت ةدافإ �lعفلا $#º¨ا ��ع ھيلإ دنسملا

 .$#º¨ا نم اmدع_ درو ام ةلع �l ةلصلا كلت نأب ةلصلا ��ع $#º¨ا ءانب ھجو �¤إ ءاميإللو ، ھتلصب

 kl mأدتبملا ركذ ةيآلا هذ kl ا ��ع ھميدقت وأ ةيالا ةيادب¨º#$، أدتبملاو mاو "نيذلا" و¨º#$ 

mق " ةلم´¨ا و
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

 ة�وقت وX$ mخأتلاو ميدقتلا يأ بولسألا اذm نم فدjلاو ."ِ

 . لعفلا $#º¨اب ھصيصخت و هر�رقتو مك©¨ا

 فذ:0او ركذلا .3

 154 : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )أ  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لوُق
ُ

ِمل او
َ

â ِليِ`َس kِl ُلَتْقُي ْن
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

لَو ٌءاَيْح
َ

ال ْنِك
َ

 �
َ

ش
ْ

 ﴾َنوُرُع

أ " ةمل¡لا kl انm فذ©¨او ركذلا بولسأ دجن 
َ

أ "و " ٌتاَوْم
َ

 وm ةيآلا kl دوصقملاو ." ٌءاَيْح

أ " ةمل¡لا يأ انm روcذم دنسملاو .دنسملا ركذو ھيلإ دنسملا فذح
َ

أ "و " ٌتاَوْم
َ

 ." ٌءاَيْح

 ةيآلا هذkl m ركذ .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

أ " ةمل¡لا وmو الأ $#º¨ا وأ دنسملا
َ

أ "و " ٌتاَوْم
َ

 يأ امmالك أدتبملا وأ ھيلإ دنسملا فذحو " ٌءاَيْح

cةمل "mمض "مX$ او�رقت ال" لاقي نأ لصألا .بئاغلل mو "تاومأ م"mفذحي نكلو "ءايحأ م 

 .عماسلا ھبØت رابتخإ وm فذ©¨او ركذلا يأ بولسألا اذm نم فدjلا .ةيآلا هذkl m ھيلإ دنسملا

 169 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )ب  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لا َّنَ#َسْح
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب اًتاَوْم
َ

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع ٌءاَيْح
ُ

 ﴾َنو

أ " ةمل¡لا kl انm فذ©¨او ركذلا بولسأ دجن 
َ

 دنسملا فذح وm ةيآلا kl دوصقملاو ." ٌءاَيْح

أ " ةمل¡لا يأ انm روcذم دنسملاو .دنسملا ركذو ھيلإ
َ

 ." ٌءاَيْح

لسو ھيلع هللا ��ص دمحم CSنلا بطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 
ّ

 .م

 نولضفي مjلعجت ةصاخ ة�زم ءادjشلل نأ ��ع ھبØت ةم�ركلا ةيآلا نأ : سفنلا ھيلإ ن7مطت ىذلاو

 . م²'ر دنع نسح قزرو ، ذيذل ميع,و ، ةراس ةايح �k مú²أ ��و ، سانلا ىدل نXفورعملا ى�وملا

 �Eعملا ناc نûو ، تاومأ : مX$mغ �k لاقي امك م²±ف لاقي نأ نع مjعفرت ةزاتمملا ةاي©¨ا هذmو

 .ى�وملا نم مX$mغك ءادjشلل الصاح - رمألا رmاظ �k دس´+ل حورلا ةقرافم �Eعمب - توملل ىوغللا
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أ " ةمل¡لا وmو الأ $#º¨ا وأ دنسملا ةيآلا هذkl m ركذ 
َ

 أدتبملا وأ ھيلإ دنسملا فذحو " ٌءاَيْح

 هذkl m ھيلإ دنسملا فذحي نكلو "ءايحأ مm" لاقي نأ لصألا .بئاغلل $Xمض "مm" ةملc يأ ھنم

 .عماسلا ھبØت رابتخإ وm فذ©¨او ركذلا يأ بولسألا اذm نم فدjلا .ةيآلا

 

 زاجيإلا .4

 154 : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس  )أ  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لوُق
ُ

ِمل او
َ

â ِليِ`َس kِl ُلَتْقُي ْن
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

لَو ٌءاَيْح
َ

ال ْنِك
َ

 �
َ

ش
ْ

 ﴾َنوُرُع

أ " ةلم´¨ا kl انm زاجيإلا بولسأ دجن 
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

 هذkl m لمعتسم زاجيإلاو ." ٌءاَيْح

 يأ درفملا وm فوذ©(اف انm امأ ،)(ةلم´¨او درفملا ھنم فذحي ام يأ فذ©¨ا زاجيإ وm ةلم´¨ا

 .أدتبملا

 ةيآلا هذkl m ركذ .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

أ " ةلم´¨ا kl زاجيإلا بولسأ
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

 زاجيإ يأ اًقباس روcذم وm امك انm زاجيإلاو ،" ٌءاَيْح

أ ْمmُ لاقي نأ لصألاو ."مm" أدتبملا وم فوذ©(او فذ©¨ا
َ

أ ْمmُ ْلَب ٌتاَوْم
َ

 ةروcذم ةيآلا نكلو ،ٌءاَيْح

 نوروصتي اوناc ام مú²أل أدتبملا ��ع $#º¨ا ةيمmأ انm فذ©¨ا زاجيإ بولسأ فدç² .أدتبملا فذحب

 .$#º¨ا ��ع ميظعتلل كلذكو  اقيشر ار�وصت ةلي´Dلا ةيئادبلا هذm ھناحبس دنفف ءايحأ مú²أ

 169 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )ب  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لا َّنَ#َسْح
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب اًتاَوْم
َ

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع ٌءاَيْح
ُ

 ﴾َنو

أ " ةلم´¨ا kl انm زاجيإلا بولسأ دجن 
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

 هذkl m لمعتسم زاجيإلاو ." ٌءاَيْح

 .أدتبملا يأ درفملا وm انm فوذ©(اف فذ©¨ا زاجيإ وm ةلم´¨ا

 .ملسو ھيلع هللا ��ص دمحم CSنلا وm بطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

أ ْلَب" ةلم´¨ا kl زاجيإلا بولسأ ةيآلا هذkl m ركذ
َ

 يأ اًقباس روcذم وm امك انm زاجيإلاو  ، "ٌءاَيْح

أ ْمmُ ْلَب لاقي نأ لصألاو ."مm" أدتبملا وم فوذ©(او فذ©¨ا زاجيإ
َ

 ةروcذم ةيآلا نكلو ،ٌءاَيْح

 ��ع ميظعتلل كلذك و أدتبملا ��ع $#º¨ا ةيمmأ انm فذ©¨ا زاجيإ بولسأ فدç² .أدتبملا فذحب

  .$#º¨ا
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 قابطلا .5

 154 : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )أ  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لوُق
ُ

ِمل او
َ

â ِليِ`َس kِl ُلَتْقُي ْن
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب ٌتاَوْم
َ

لَو ٌءاَيْح
َ

ال ْنِك
َ

 �
َ

ش
ْ

 ﴾َنوُرُع

 ّنأ ةيضاملا بيلاسأc سPلو ." ءايحأ "و "تاومأ" ةمل¡لا kl انm قابطلا بولسأ دجن 

 .عÂدبلا ملع ةسارد نم قابطلا

 ةيالا kl �¤اع� هللا ركذ .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

 نم فدjلاو .ءايحأو تاومأ نXب ،قابطلا يأ ة�ونعملا تانس©(ا نم عون وmو عÂدبلا نم ا�ولسأ

mبولسألا اذ mعملا ديكأت و�E ھحيضوتو. 

 169 : ةيآلا ،نارمع لآ ةروس )ب  

الَو﴿   
َ

ت 
َ

لا َّنَ#َسْح
َّ

ق َنيِذ
ُ

لِت
ُ

â ِليِ`َس kِl او
َّ

أ ِ
َ

أ ْلَب اًتاَوْم
َ

قَزْرُي ْم²ِِّ'َر َدْنِع ٌءاَيْح
ُ

 ﴾َنو

 ." ءايحأ "و "اتاومأ" ةمل¡لا kl انm قابطلا بولسأ دجن   

 .ملسو ھيلع هللا ��ص دمحم CSنلا وm بطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

 تاومأ نXب ،قابطلا يأ ة�ونعملا تانس©(ا نم عون وmو عÂدبلا نم ا�ولسأ ةيالا kl �¤اع� هللا ركذ

 .ھحيضوتو �Eعملا ديكأت وm بولسألا اذm نم فدjلاو .ءايحأو

 بانطإلا .6

 69 : ةيآلا ،ءاسØلا ةروس )أ  

Vٱ ِعِطُي نَمَو﴿ 
ف َلوُسَّرلٱَو ََّ

َ
أ
ُ

ل۟و
َٰٓ

لٱ َعَم َكِئ
َّ

أ َنيِذ
َ

,
ْ

Vٱ َمَع
لَع َُّ

َ
 َنXِقيِّدِّصلٱَو َنۦCِSَِّّنلٱ َنِّم م±ْ²ِ

اَدjَُّشلٱَو
ٓ

َّصلٱَو ِء
ٰ

+ِ©ِXأ َنُسَحَو ۚ َن
ُ

ل۟و
َٰٓ

 ﴾اًقيِفَر َكِئ

ف " ةلم´¨ا kl ةيآلا نم بانطإلا بولسأ دجن 
َ

أ
ُ

ل۟و
َٰٓ

لٱ َعَم َكِئ
َّ

أ َنيِذ
َ

,
ْ

Vٱ َمَع
لَع َُّ

َ
 َنِّم م±ْ²ِ

اَدjَُّشلٱَو َنXِقيِّدِّصلٱَو َنۦCِSَِّّنلٱ
ٓ

َّصلٱَو ِء
ٰ

+ِ©ِXبانطإلا بولسأ عونو ." َن mا ركذ يأ ان¨ºدع_ صا 

 .ّماعلا

 نXي`نلا َنِّم" : ھلوقو .نونمؤملا مm نوبطاº(او �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا

 مë²ب©k� ø عيطملا نو¡يس نيذلا م²±لع معنملل نايب "نX©¨اصلاو ءآدjشلاو نXقيدصلاو
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 ءالعإ لجأ نمو ، هللا لي`س �k اودjشÖسا نيذلا مmو . ديjش عمج } ءآدjشلاو { ھلوقو ،مë²قفرو

ق نم مjف ءادjشلا اّمأو . ھتع1رشو ھنيد
ُ

 .هللا ةملc ءالعإ لي`س kl اولت

 َنِّم" �l صاº¨ا ةلمجو .ماعلا دع_ صاº¨ا ركذ يأ بانطإلا بولسأ ةيآلا kl ركذ 

اَدjَُّشلٱَو َنXِقيِّدِّصلٱَو َنۦCِSَِّّنلٱ
ٓ

َّصلٱَو ِء
ٰ

+ِ©ِXماعلا ةلمج امأو "َن �l " ف
َ

أ
ُ

ل۟و
َٰٓ

لٱ َعَم َكِئ
َّ

أ َنيِذ
َ

,
ْ

Vٱ َمَع
َُّ 

لَع
َ

 اmدع_ مث ماعلا ظفلب م²±لع هللا مع,أ نيذلا عم كئلوأف ھلوقب ةيآلا kl �¤اع� هللا مّدق دقف ." م±ْ²ِ

اَدjَُّشلٱَو َنXِقيِّدِّصلٱَو َنۦCِSَِّّنلٱ َنِّم " قبس امل اًحيضوت صاº¨ا ظفل ركذ
ٓ

َّصلٱَو ِء
ٰ

+ِ©ِXلاو ." َنjفد 

 يÌأ نب يولع نب رمع( ةّ�زم ��ع ھي`نت كلذكو صاº¨ا نأش ��ع ھ�ونت وm ةيآلا kl بانطإلا نم

 .)2014 فا¡لا ركب

 111 : ةيآلا ،ة�وتلا ةروس )ب  

â َّنِإ﴿ 
شا ََّ

ْ
*
َ

ملا َنِم ٰىَ$
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

أَو ْمjَُسُف
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

لِتاَقُي ۚ 
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ِ 

ف
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

لَع اًدْعَو ۖ َنو
َ

إلاَو ِةاَرْوَّتلا kِl ا]قَح ِھْي
ْ

نِ
ْ

لاَو ِليِج
ْ

أ ْنَمَو ۚ ِنآْرُق
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

ِ ۚ 

ف
َ

كِعْيَ`ِب اوُرِشْ`َتْسا
ُ

لا ُم
َّ

ذَو ۚ ِھِب ْمُتْعÂَاَب يِذ
َٰ

لا َوmُ َكِل
ْ

لا ُزْوَف
ْ

 ﴾ُميِظَع

 اًدْعَو" ةلم´¨ا kl امmو ،لييذتلا امjعون بانطإلا بولسأب امm نXتلمج ةيآلا هذm نم دجن 

لَع
َ

أ ْنَمَو " و " ا]قَح ِھْي
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

 ��ع لمتش� ىرخأ ةلمجب ةلم´¨ا بيقع� وm لييذتلاو " ِ

 امع �Eغتساو هانعم لقتسا نإ كلذو ،لثملا ىرجم راج لييذت )1 : نا�رض ھل .ديكوتلل اmانعم

 ھنم ضرغلا مjفي الو ،هانعمب لقتسÂ ال يذلا مالكلا وmو ،لثملا ىرجم راج $Xغ لييذت )2و ھلبق

 .ھلبق ام ةنوعمب الإ

 kl ركذ .نXنمؤملا �¤ûو ھناحبس ھسفن نع مل¡تي �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

لَع اًدْعَو " �¤اع� ھلوق kl لوألا برضف ،ھنم ن�Xرضب بانطإلا بولسأ ةيآلا
َ

 ةيالا kl ىرن " ا]قَح ِھْي

 ْنَمَو " �¤اع� ھلوق kl ي,اثلا برضو ،ةقباسلا ةلم´¨ا نم اjلبق امع تنغتساو اmانعم تلقتسا اú²أ

أ
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

 فدjلاو .اjلبق ام ةنوعمب الإ ا²!م ضرغلا مjفي الو اmانعمب لقتس�ال �lو " ِ

 .)2009 قيتع ز�زعلا دبع( احاضتا دصقملاو �Eعملا kl احارش,ا ھب دادزي وm بولسألا اذm نم

  لصفلا .7

 111 : ةيآلا ،ة�وتلا ةروس  
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â َّنِإ﴿ 
شا ََّ

ْ
*
َ

ملا َنِم ٰىَ$
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

أَو ْمjَُسُف
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

لِتاَقُي ۚ 
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ِ 

ف
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

لَع اًدْعَو ۖ َنو
َ

إلاَو ِةاَرْوَّتلا kِl ا]قَح ِھْي
ْ

نِ
ْ

لاَو ِليِج
ْ

أ ْنَمَو ۚ ِنآْرُق
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

ِ ۚ 

ف
َ

كِعْيَ`ِب اوُرِشْ`َتْسا
ُ

لا ُم
َّ

ذَو ۚ ِھِب ْمُتْعÂَاَب يِذ
َٰ

لا َوmُ َكِل
ْ

لا ُزْوَف
ْ

 ﴾ُميِظَع

â َّنِإ  : �¤وألا ؛ نXتملج �¤إ مسقنو انm لصفلا بولسأ دجن 
شا ََّ

ْ
*
َ

ملا َنِم ٰىَ$
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

 ْمjَُسُف

أَو
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

لِتاَقُي : ةيناثلاو ۚ 
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ف ِ
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

 وm ةيآلا kl لصفلاو .َنو

 .لاصتإلا لامك عون

 kl ركذ .نXنمؤملا �¤ûو ھناحبس ھسفن نع مل¡تي �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا 

لِتاَقُي " ةيناثلا ةلم´¨ا ،لاصتإلا لامك نم امm نيذلا نXمسقب لصفلا بولسأ ةيآلا
ُ

 ِليِ`َس kِl َنو

â
َّ

ف ِ
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

â َّنِإ " �¤وألا ةمل¡لل احيضوت وأ اًنايب نو¡ت " َنو
شا ََّ

ْ
*
َ

ملا َنِم ٰىَ$
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

 ْمjَُسُف

أَو
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

 ۚ ". kl سفنأ ى$*شا هللا ّنأ يأ "ى$*شا" ةمل¡لا تركذ �¤وألا ةلم´¨ا 

 اًحيضوتو انايب ةيناثلا ةلم´¨ا تركذ كلذل .نونمؤملا ھلدبي امب ركذي مل نكل ،مjلاومأو نXنمؤملا

 .ةروcذم ةيآل حيضوت وأ نايب يأ لصفلا بولسأ نم فدjلاو .هللا لي`س kl ةلتاقملاب يأ

 ةراعتسإلا .8

 111 : ةيآلا ،ة�وتلا ةروس  

â َّنِإ﴿  
شا ََّ

ْ
*
َ

ملا َنِم ٰىَ$
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

أَو ْمjَُسُف
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

لِتاَقُي ۚ 
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ِ 

ف
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

لَع اًدْعَو ۖ َنو
َ

إلاَو ِةاَرْوَّتلا kِl ا]قَح ِھْي
ْ

نِ
ْ

لاَو ِليِج
ْ

أ ْنَمَو ۚ ِنآْرُق
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

ِ ۚ 

ف
َ

كِعْيَ`ِب اوُرِشْ`َتْسا
ُ

لا ُم
َّ

ذَو ۚ ِھِب ْمُتْعÂَاَب يِذ
َٰ

لا َوmُ َكِل
ْ

لا ُزْوَف
ْ

 ﴾ُميِظَع

 ."ى$*شا" ةمل¡لا �l klو ، ةراعتسإلا وmو نايبلا ملع بيلاسأ نم ا�ولسأ ةيآلا kl دجن  

 .ةيعبتلا ةراعتسإ �l انm ةراعتسإلا عونو

 نولتاقي" : ةلمجو .نXنمؤملل و ھسفن نع مل¡تي �¤اع�و ھناحبس هللا وm ةيآلا هذjل لئاقلا  

kl افان\تسا ةفنأتسم " هللا لي`س
ً

اينايب 
ً

 $Xثي رmاظلا kl ھتبارغل لاومألاو سفنألا ءا$*شا نأل ، 

 . ^¨ا " هللا لي`س kl نولتاقي " ھباوج نا¡ف ؟ مjلاومأو مjسفنأ نولذبي فيك : لوقي نم لاؤس

لُتقَيف " : ھلوقو
ُ

 نيذm دحأ نم ولخت ال لتاقملا لاح نأل ، " نولتاقُي " ��ع ع1رفت " نولتقُ�و نو

 أرقو . لوعفملل �Sبملا ةغيصب هدع_ امو لعافلل �Sبملا ةغيصب " نولتقَيف " روjم´¨ا أرقو . ن�رمألا
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 ىرخألا ةءارقلا klو ، ودعلا لتقب مmداjجب مامتmا روjم´¨ا ةءارق klو . سكعلاب يýاسكلاو ةزمح

 .ةن´¨ا قاقحتسا kl لخدأ DS �lلا ةداjشلا ب`س_ مامتmا

 رجأل نايبلاو ةغالبلا ةورذ kl ليثمت وmو ةن´¨اب مjسفنأو نXنمؤملا لاومأ ى$*شا هللا نإ  

ثم ،نيدmا´(ا
ّ

 ھيف دقع ةروصب ھلي`س kl سفنألاو لاومألا مjلذب ��ع ةن´¨اب مmءازج �¤اع� ل

الاومأ ،اjقلخ وm اًسفنأ ،هللا مرك �¤إ اورظناو نمثلا مjل ��غأف مjعÂاب : نس©¨ا لاق ءارشو عيب
ً

 

mقزر وjو مث اmK²ل اjا$*شا مث ،مmاغلا نمثلا اذ²' م²!م ا¤l إفú²ضع_ لاقو ةحبار ةقفصل اjم : 

 بتكلا ھيف كصلاو ،ةن´¨ا ھيف نمثلاو ةزعلا ّبر ھيف ي$*شملاو ،نمؤملا ھيف عýابلا عيب نع كيmان

 هذm نم فدjلاو .(Al-Sabuniy 1981)ملسو ھيلع هللا ��ص دمحم ھيف ةطساولاو ة�وامسلا

 .اjل ةروص مسرب ةركفلا حيضوت وm ةراعتسالا

 19-ديفوك زئانجو |}yzنودنألا ءاملعلا سلجم ىواتفب ءادXشلا تايآ ةقالع .ب

ثبع مjلامعأ نو¡ي نأ نود�ريال نXملسملا نم ةمأ ل¡ل
ً

 جاتحي ةع1رشلا صوصن مjفيل كلذل ،ا

 م²!يب نزاوتو ءاملعلا رواش ،ىواتفلا جرخي وأ DSفي نأ لبق .مالسإلا ما¡حأ يردصم نم رظنلا تاjج �¤إ

kl نم ءاملعلا عمتجا كلذ لجأ نم .ھتابثإ لبق مك©¨ا ر�رقت cأ م²!م ،م².اصصخت لmأو نآرقلا لmل 

 .مX$mغو ھقفلا لmأو ثيد©¨ا

 زئان´¨ا jX³جت تا²±جوت نع 2020 ةنس 18  مقر ىوتفلا PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم رّرق 

 ءاملعلا سلجم راشأ "$Xكذتلا لصف" ةيناثلا ةطقنلا kl .19-ديفوc سو$Xفب نXباصملا نXملسملل

 .)19-ديفوc( انوروc سو$Xف ةحئاج ب`س_ تام وأ لتق نم نأب نXملسملل PQRSنودنألا

 ھيلع هللا ��ص لوسرلا ثيدح نم PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم هراشأ ام �l ةدوصقم ةطقنلا 

 : يأ "$Xكذتلا لصف" ةيناثلا ةطقنلا kl .ملسو

أ ْنَع
َ

Ìِي mُةَرْ�َر
َ

ق 
َ

ق َلا
َ

â ُلوُسَر َلا
َّ

�َص ِ
َّ

� â
لَع َُّ

َ
لَسَو ِھْي

َّ
� اَم َم

َ
كيِف َديjَِّشلا َنوُّدُع

ُ
ق ْم

َ
لا
ُ

â َلوُسَر اَي او
َّ

 ْنَم ِ

ق
ُ

â ِليِ`َس kِl َلِت
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jِق ٌدي
َ

ش َّنِإ َلا
ُ

jَأ َءاَد
ُ

ذِإ DِSَّم
ً

ل ا
َ

ق ٌليِلَق
َ

لا
ُ

ف او
َ

â َلوُسَر اَي ْمmُ ْنَم
َّ

ق ِ
َ

ق ْنَم َلا
ُ

 kِl َلِت

â ِليِ`َس
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jَِتاَم ْنَمَو ٌدي kِl ِليِ`َس â
َّ

ف ِ
َ

jُش َو
َ

jَِتاَم ْنَمَو ٌدي kِl طلا
َّ

ف ِنوُعا
َ

jُش َو
َ

jَِتاَم ْنَمَو ٌدي kِl 

لا
ْ

طَب
ْ

ف ِن
َ

jُش َو
َ

jِملسملا هاور( ٌدي(.  

 kl يوونلا مامإلا ,_وأ "ھي`نتلا لصف" �¤وألا ةطقنلا kl ثيد©¨ا نع ملسملا ��ع يوونلا حرش 

 مjل يأ هللا لي`س kl اوتام وأ اولتق نيذلا نم ىوس ديjشلا نم دوصقملا نأ" : ءاملعلا لاق .اقباس روcذملا
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kl شلا لصح امك رجأ ةرخآلاjامأ .ءاد kl إف ،ايندلاú²م Âھحرش مدقت امك نولص�و نولسغ kl ناميإلا باب. 

 ،ي,اثلاو .هللا لي`س kl اولتق نيذلا مm يأ ةرخآلاو ايندلا kl ديjشلا ،لوألا ؛ماسقا ةثالث ديjشلل نأ

 ايندلا kl ديjشلا ،ثلاثلاو .نايبلا  kl ركذ يذلا اذmو ايندلا مكح kl ديjشلا سPل يأ ةرخآلا kl ديjشلا

 ."لاتقلا نم مmرارف دع_ توملا وأ ةمينغلا kl شغلا kl عقو نيذلا يأ ةرخآلا kl ال

 kl mدوجوم ىوتفلا نأ ثحابلاو فلؤملا رعش ،ىوتفلا اذ mاًصقان لازام ان kl و ناقيإûنانئمط 

 kl يوونلا مامإلا حرش .ديjشلا kl لخاد )19-ديفوc( انوروc سو$Xفب بPصأ نيذلا مú²أب نXملسملا ىدل

 .لاتقلا kl ءادjشلا لصح امك رجألا ��ع اولصح نيذلا مm ةرخآلا ءادjش ،ملسملا ��ع يوونلا حرش ھباتك

 .نآرقلا نم ةلدألا لامعتسإ ةلق ب`سل ىوتفلا ديكأت ناصقنف .نولص�و نولسغÂ مjف ايندلا kl امأ

 : ىوتفلا كلذ kl تايآ عÌرأ تركذ 

لَو ﴿
َ

ك ْدَق
َ

لَمَحَو َمَداَء Eِٓ�َب اَنْمَّر
ْ
!َ
ٰ

لٱ �kِ ْم²ُ
ْ

لٱَو ِّ$َ#
ْ

قَزَرَو ِرْحَب
ْ

!َ
ٰ

طلٱ َنِّم م²ُ
َّ

َ`ِّي
ٰ

فَو ِت
َ

لَّض
ْ
!َ
ٰ

�َع ْم²ُ
َ

ك ٰ�
َ

خ ْنَّمِّم ٍ$Xِث
َ

ل
َ

 اَنْق

ت
َ

اليِضْف
ً

  70 : ةيآلا ،ءارسإلا ةروس ﴾

الَو ﴿
َ

ت 
ُ

ل
ْ

أِب اوُق
َ

كيِدْي
ُ

¤ِإ ْم
َ

لëَّ²ْلا �
ُ

ك
َ

 195 : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ﴾ۛ ِة

â ُد�ِرُي ﴿
كِب َُّ

ُ
لا ُم

ْ
Pُالَو َرْس

َ
كِب ُد�ِرُي 

ُ
لا ُم

ْ
 185 : ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ﴾َرْسُع

لَع َلَعَج اَمَو ﴿
َ

كْي
ُ

 78 : ةيآلا ،�P¨ا ةروس ﴾ۚ ٍجَرَح ْنِم ِنيِّدلا kِl ْم

 نأ ,ّ_وت ةيآلا دجوت مل ،PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم اjلمعتسا DSلا ةعÌرألا تايآلا هذm نم 

 ّنظ ،ب`سلا اذm نمو .ةرخآلا ءادjش لثم رجأ مjل )19-ديفوc( انوروc سو$Xف ةحئاج ب`س_ نXتيملا

 تثدح ةقطنم ل¡لف .ما¡حألا وأ ةع1رشلا هذm نع اًديج اومjفي مل PQRSنودنألا kl عمت´(ا ضع_ ثحابلا

mاشم كانcةعراصم ا²!م ،ل kl يدلا جمارب ءادأو ةيئاقولا تاءارجإلا نود زئان´¨ا لسغو زئان´¨ا ذخأØةي 

 .كلذ $Xغو اًرابجإ صcº توم دع_

 ا²±لع ترم دق DSلا م�ركلا نآرقلا kl ةيآلا نم ليلدلا ميدقت ��ع ثحابلا ح$*قا ،ثحبلا اذm نم 

â َّنِإ﴿ �l تايآلا هذm نم ،ةيغالبلا ا²'ولسأو اX$mسفت ةjج نم ليلحتلاو س1ردتلا لحارم
شا ََّ

ْ
*
َ

 َنِم ٰىَ$

ملا
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

أَو ْمjَُسُف
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

لِتاَقُي ۚ 
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ف ِ
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

لَع اًدْعَو ۖ َنو
َ

 kِl ا]قَح ِھْي

إلاَو ِةاَرْوَّتلا
ْ

نِ
ْ

لاَو ِليِج
ْ

أ ْنَمَو ۚ ِنآْرُق
َ

kْو
َ

â َنِم ِهِدjَْعِ_ ٰ�
َّ

ف ۚ ِ
َ

كِعْيَ`ِب اوُرِشْ`َتْسا
ُ

لا ُم
َّ

ذَو ۚ ِھِب ْمُتْعÂَاَب يِذ
َٰ

لا َوmُ َكِل
ْ

 ُزْوَف

لا
ْ

  .111 : ةيآلا ،ة�وتلا ةروس ﴾ُميِظَع
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 ةسارد نم امmو قابطإلاو لصفلا ؛ ةغالبلا ملع نم بيلاسأ ةثالث ةيآلا هذm نم ثحابلا دجو 

â َّنِإ " ةلم´¨ا kl تءاج ةيآلا هذm نم لصفلا .نايبلا ملع ةسارد نم ةراعتسإللاو ي,اعملا ملع
شا ََّ

ْ
*
َ

 ٰىَ$

ملا َنِم
ُْ

أ َنXِنِمْؤ
َ

ن
ْ

أَو ْمjَُسُف
َ

لاَوْم
َ

jُأِب ْم
َ

ل َّن
َ

jُا ُم¨
ْ

ةَّنَ´
َ

 مjسفنأ نونمؤملا لدبي فيك حوضولاب نXبت مل DSلا " 

لِتاَقُي " اmدع_ ةلم´¨ا kl �¤اع� هللا ركذف ،ةّن´¨اب مjلاومأو
ُ

â ِليِ`َس kِl َنو
َّ

ف ِ
َ

لُتْقَي
ُ

لَتْقُ�َو َنو
ُ

 انايب " َنو

 .هللا لي`س kl لاتقلاب اولدب يأ قبس امل احيضوتو

 ،لثملا ىرجم راج لييذت )1 : نا�رض لييذتلل ،لييذتلا ھعونو بانطإلا وm ي,اثلا ةغالبلا بولسأ 

 لمكو مت دق مالكلا نإف "اقح ھيلع ادعو" �¤اع� ھلوق kl وmو ،ھلبق امع �Eغتساو هانعم لقتسا نإ كلذو

 مالكلا وmو ،لثملا ىرجم راج $Xغ لييذت )2  .هدكؤتو اjلبق ام ققحتل لييذتلا ةلمج تتأ مث كلذ لبق

أ ْنَمَو " �¤اع� ھلوق kl وmو ،ھلبق ام ةنوعمب الإ ھنم ضرغلا مjفي الو ،هانعمب لقتسÂ ال يذلا
َ

kْو
َ

 ِهِدjَْعِ_ ٰ�

â َنِم
َّ

  .مالكلا اذm لثمب مل¡تملا ناحبسف لثملا جرخم كلذ اجرخم " ِ

 ةدوصقم ةمل¡لاو ةيعبتلا انm ةراعتسإلاو ،نايبلا ملع نم ةراعتسإلا وm ةيآلا نم ثلاثلا بولسأو 

kl ةيآلا �l "ثمو ةل¡لا هذ²' �¤اع� هللا راعسا يأ ."ى$*شا
ّ

 لاومألا مjلذب ��ع ةن´¨اب مmءازج �¤اع� ل

 مرك �¤إ اورظناو نمثلا مjل ��غأف مjعÂاب : نس©¨ا لاق ءارشو عيب ھيف دقع ةروصب ھلي`س kl سفنألاو

الاومأ ،اjقلخ وm اًسفنأ ،هللا
ً

 mقزر وjو مث اmK²ل اjا$*شا مث ،مmاغلا نمثلا اذ²' م²!م ا¤l إفú²ةقفصل ا 

 ،ةن´¨ا ھيف نمثلاو ةزعلا ّبر ھيف ي$*شملاو ،نمؤملا ھيف عýابلا عيب نع كيmان : مjضع_ لاقو ةحبار

 "ى$*شا" ظفل ھناحبس راتخاو .ملسو ھيلع هللا ��ص دمحم ھيف ةطساولاو ة�وامسلا بتكلا ھيف كصلاو

  .�Sغلا وm ھنأ ��ع اليلد

 ةئطوت نو¡يل ، ةرْسُعلا شPج مmو كوبت ةوزغ لmأب ھ�ونتلل يýادتبا فان\تسا : ةيآلا نم $Xسفتلا 

اديjمتو
ً

نûو ، مú²اميأ kl نXقداص اوناcو ةوزغلا نع اوفلخت نيذلا ��ع ة�وتلا ركذل 
ْ

 اورمضأ نيذلا ِءاَب

اقافن رفكلا
ً

 نم مدقت ام ةبسانملاو ملسو ھيلع هللا ��ص ھلوسر مjل رفغتسÂ الو م²±لع هللا بوتي ال مú²أب 

 ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اç²أي " : ھلوق نم ًءادتبا م²±لع مالكلا لسلس� نيذلا نXقفانملا لاوحأ ركذ

 فلتخم ركذ نم كلذ ��ع دلوت امو ، تايآلا ) 38 : ة�وتلا [ "ضرألا �¤إ متلقاثا هللا لي`س kl اورفنا مكل

  . رارضلا د´*م ءانب نم كلذ بقع امو مjلالتعاو داj´¨ا نع نXفلº(ا لاوحأ

 ض�رحتلا ةحتاف ناc امل ھنأ ��ع ةنمضتملا ، $#º¨اب مامتmالل ديكوتلا فرحب ةلم´¨ا تحتتفاو

 ھلوق kl ضرألا �¤إ لقاثÖيف لمعل ض²!تسÂُ نم لاحب مjليثمتو يرا¡نإلا ماjفتسالا ةغيصب داj´¨ا ��ع
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 نونمؤملا ل³«ي نأ بسان ) 38 : ة�وتلا [ " ضرألا �¤إ متلقاثا هللا لي`س kl اورفنا مكل ليق اذإ مكلام “ : �¤اع�

  . ةن´¨ا قاقحتسا داj´¨ا ءازج نوkl c بلاطلا دد$*ملا ةل³«م

 امك ، لبق نم رقتسا دق رمأ كلذ نأ �¤إ ةراشإ RS)ملا �Eعم ا².دافإل ةيلعف ةلمج دنسملاب ءelو

ادعو “ : ھلوق kl ي�أيس
ً

اقح ھيلع 
ً

 kl أو ، “ نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاú²م cح هوسانت وأ هوس, نيذلاXمل ن 

  . ة�وامسلا بتكلا kl فورعم رركتم ميدق كلذب دعولا نأ �¤إ ةراشإ هورفنÖسا يذلا $Xفنلا �¤إ اوُفخي

ادعو “ : ھلوق ھيلع لد امك ، داj´¨ا نع ءاز´¨اب دعولل راعتسم : ءا$*شالاو
ً

اقح ھيلع 
ً

 ة²'اشمب “ 

  . رخآلا بنا´¨ا نم لذب لباقم ءRS¼ ءاطعإ ھنأ kl َءا$*شالا ِدعولا

 ة²'اشمل “ ةن´¨ا مjل نأب “ kl انm تلخدأ ءا$*شالا غيِص kl نمثلا ��ع لخدت نأ ءابلا نأش ناc املو

mلو . َنمثلا دعولا اذPس kl mل ذإ ليثمت بيك$*لا اذPةمث س mشم ةئيK²ا²' ھبشم ىرخأو ة .  

 اورش`تساف “ : دع_ ھلوقل بسانملا وmو . ةمألا هذ�S mمؤم نو¡ي نأ رjظألا kl نXنمؤملاب دارملاو

  . “ ھب متعÂاب يذلا مكعي`ب

ادعو “ : ھلوق �Eعم نو¡�و
ً

اقح ھيلع 
ً

 kl ءاج ام “ ليجنإلاو ةاروتلا kl فصو نم ليجنإلاو ةاروتلا 

 رافكلا ��ع ءادشأ ھعم نيذلاو “ : �¤اع� ھلوق ھيلإ راشأ ام وmو . ةلاسرلا مِتخي يذلا لوسرلا با©øأ

 . )29 : حتفلا( “ رافكلا م²' ظيغيل “ ھلوق �¤إ ليجنإلا kl مjلثمو ةاروتلا kl مjلثم كلذ ھلوق �¤إ م²!يب ءامحر

 ةاروتلا kl “ : ھلوقل بس,أ وmو مالسلاو ةالصلا م²±لع لسرلاب نXنمؤملا عيمج نو¡ي نأ زوج�و

 نيد عابتأ نم نيدلا عابتا ��ع $#صلاب اورمأ نمو داj´¨اب م²!م اورمأ نيذلا دارملاف ٍذئØيحو ، “ ليجنإلاو

 مm$#ص ��ع هللا لي`س kl ةلتاقملا قالطإف . بيذعتلاو لتقلا ��ع او$#ص مú²إف ق©¨ا اjjجو ��ع ةيحيسملا

المعتسم “ نولتاقي “ لعف نو¡ي كلذ�و ، زاجم هوحنو لتقلا ��ع
ً

 kl هزاجمو ھتقيقح .  

  . قاقْحتسالاو كلملل “ ةن´¨ا مjل “ kl ماللاو

الجآ ناc امل نمثلا نأل ةن´¨اب لقي مل امنûو ، ةن´¨ا مjكلمت قيقحتب : ريدقتلاو ، ردصم رور´(او
ً

 

cنا mج نم عيبلا اذØملسلا س .  

افان\تسا ةفنأتسم “ هللا لي`س kl نولتاقي “ : ةلمجو
ً

اينايب 
ً

 ھتبارغل لاومألاو سفنألا ءا$*شا نأل ، 

kl اظلاmثي رX$ سفنأ نولذبي فيك : لوقي نم لاؤسjلاومأو مjنولتاقي “ ھباوج نا¡ف ؟ م kl هللا لي`س “ 

  . ^¨ا
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لَس عيبلا اذm نأل ، ةكرعملا وm ميلسÖلا نا¡م نأل ، نايب “ نولتاقي “ ھلوقف « : CSيطلا لاق
َ

 ، م

ث نمو
َ

 ھبناج نم عيبلا هللا مزلأ مث $#º¨ا ةروص kl رمألاب ي�أو . ةن´¨اب لقي ملو “ ةن´¨ا مjل نأب “ ليق م

ادعو “ : ھلوقب م²±لإ نمثلا لاصيإ نمضو
ً

اقح ھيلع 
ً

 ام مث . ةزعلا ةرضح نم ةلاقتسا الو ةلاقإ ال يأ ، “ 

 يمري وmو . ـmا » نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا �lو ةعÂابملا هذm ا²±ف ت`ثملا كو¡صلا نXع لب كلذب ىفتكا

اليثمت نمضتت ةيآلا نو¡ت نأ �¤إ اذ²'
ً

افنآ ھب انرسف ام سكع 
ً

 .  

لُتقَيف “ : ھلوقو
ُ

 نيذm دحأ نم ولخت ال لتاقملا لاح نأل ، “ نولتاقُي “ ��ع ع1رفت “ نولتقُ�و نو

 ةزمح أرقو . لوعفملل �Sبملا ةغيصب هدع_ امو لعافلل �Sبملا ةغيصب “ نولتقَيف “ روjم´¨ا أرقو . ن�رمألا

 ب`س_ مامتmا ىرخألا ةءارقلا klو ، ودعلا لتقب مmداjجب مامتmا روjم´¨ا ةءارق klو . سكعلاب يýاسكلاو

  . ةن´¨ا قاقحتسا kl لخدأ DS �lلا ةداjشلا

 و . لجؤم ضوِعلا ذإ دعو �Eعمب ھنأل ، “ ى$*شا “ نم ةقلطملا ةيلوعفملا ��ع بوصنم “ ادعَو “ و

اقح “
ً

ادْعو “ ةفص “ 
ً

اقح “ ب قلعتم وغل فرظ “ ھيلع ”و . “ 
ً

ق ، “ 
ُ

 ھيلع لد امب مامتmالل ھلماع ��ع مد

  . بوجولا �Eعم نم ) ��ع ( فرح

ادعو “ نم لاح “ ةاروتلا kl “ : ھلوقو
ً

ا�وتكم يأ ، بوتكملل باتكلا ةيفرظ ةيفرظلاو . “ 
ً

 kl ةراوتلا 

  . نآرقلاو ليجنإلاو

ادعو “ : ھلوق kl رور´(ا $Xمضلا نم لا©¨ا عضوم kl “ هللا نم هدjع_ �kوأ نمو “ : ةلمجو
ً

 ھيلع 

اقح
ً

ادعو يأ ، “ 
ً

اقح 
ً

 لعجي نم ةل³«م عماسلا لي³«تب يرا¡نإ ماjفتسالاف ، ھنم هدjع_ �kوأ دحأ الو ھيلع 

mالمتحم دعولا اذ
ً

ارا¡نإ هللا نم هدjع_ �kوأ نمو : لاقيف دوعولا بلاغك ھمدعو ءافولل 
ً

  . ھيلع 

kو نم ليضفت مسا “ �kوأ ”و
ّ

  . ھلعف ��ع دmاع ام لعف اذإ دjعلاب �

ذو . يزا´(ا ءادتبالل يأ ، ھ�وبPس دنع ءادتبالل �lو ، ةيليضفت “ نِم ”و
ُ

اضوع ةلال´¨ا مسا رك
ً

 

 دjع ةعيبلاو ، دكوملا دعولاو فلحب دعولا : دjعلاو . لامكلا تافصل عما´¨ا �Eعملا راضحإل ه$Xمض نع

  . دjع ةيصولاو ،

اقح دعولا نوc ��ع عرفتو
ً

 نونمؤملا رش`تسÂ ْنأ ، دعاو لc نم هدjع_ �kوأ هللا نأ ��عو ، هللا ��ع 

اراjظإ مX$mمض �¤إ عيبلا فيضأو . ةمألا هذm نم نXنمؤملل باطº¨اف ، اذm مjعي`ب
ً

  . ھب مjطابتغال 

اديكأت “ ھب متعÂاب يذلا “ ھتلصو لوصوملاب ھفصوو
ً

 ظفلب يظفل ديكأت وjف ، “ مكعيب “ �Eعمل 

  . فدارم
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 تافصل عماج ھلوأ kl عقاولا ةراشإلا مسا نإف ، عماج لييذت “ ميظعلا زوفلا وm كلذو “ : ةلمجو

 ةيمmألل ديفملا “ ميظعلا “ ب فصولاو ةيمسالا ةلم´¨ا�و لصفلا $Xمضب دكأو . ھْيضوع_ عيبلا كلذ

(Muhammad al-Tahir ibn Ashur 1984). 

 kl ع, ،نآلا انرصعPف ةحئاج لوح شX$سو cانورو )cفم حبصاف . )19-ديفوjوأ لاتقلا مو 

 ة�وتلا ةروس نم 111 ةيالا موjفم كلذل .(Piwko 2021) سفنلا ظفح عاونأ نم هللا لي`س kl داj´¨ا

mو mسفنأ نوظفاحي نيذلا مjم kl نم تاّرضملا نع ريذحتلاو ةيئاقولا تاءارجإلاب ةظفا©(ا يأ لاتقلا 

 .لاتقلاو داj´¨ا عاونأ نم اعون حبصأ اذmو 19-ديفوc سو$Xف ةباصإ

 يدؤي ناc نملو .هللا دنع نم ةن´¨ا مjلف ةحئا´¨ا هذkl m ةعاطلاو صلاº¨ا $#صلا مjل ناc نمل 

 نو$#تعÂ مjف سو$Xف اذm ب`س_ اوتام وأ اولتق م²!كلو 19-ديفوc سو$Xف نم عفدل ةيئاقولا تاءارجإلاب

 .ةرخآلا ءادjش ��ع نولصح�و

 
 

  ةيصوتلاو جات<تسالا

kl mثحبلا اذ، ¨º
ّ

 هذm نمو .ةيغالب بيلاسأ ةدع_ ءادjشلا تايآ عس� دوجو ��ع ثحابلا ص

 ميدقتلاو ،)74 : ءاسØلا ،195 : نارمع لآ ، 169 : نارمع لآ ,157 : نارمع لآ( تافتلإلا �l بيلاسألا

 ،)169 : نارمع لآ ،154 : ةرقبلا( فذ©¨او ركذلاو ،)4 : دمحم ،P� : 58¨ا ،157 : نارمع لآ( $Xخأتلاو

 ءاسØلا( بانطإلاو ،)169 : نارمع لآ ،154 : ةرقبلا( قابطلاو ،)169 : نارمع لآ ،154 : ةرقبلا( زاجيإلاو

 .)111 : ة�وتلا( ةراعتسإلاو ،)111 : ة�وتلا( لصفلاو ،)111 : ة�وتلا ،69 :

 18 مقرلا PQRSنودنألا ءاملعلا سلجم ىوتفب 111 : ةيآلا ة�وتلا ةروس ةقالع اًضيأ ثحابلا دجو 

 مm هللا لي`س kl اوتام وأ اولتق نيذلا ّنأ ةيآلا ت©_وأ .19-ديفوc زئانج jX³جت تا²±جوت نع 2020 ةنس

 نونمؤملا لذ�و ،مjلاومأو مjسفنأ نم ى$*شا دق ھناحبس ھنأ ��ع ةن´¨ا مjل هللا لّد�و هللا دنع ديjشلا

 )19-ديفوc( انوروc سو$Xف ةحئا´¨ا لوح رصعلا اذkl m داj´¨ا وأ لاتقلا ظفل .لاتقلاب ھلوصح ��ع

العف ةيئاقولا تاءارجإلاب مjسفنأ اوظفاح نيذلا نXملسملاب ة�وق ةقالع ھل
ً

ذح ،
ّ

 DSلا تاّرضملا نع اور

 لتق ھّنكل ،ةعاطلاو صلاº¨ا $#صلاب ةيئاقولا تاءارجإلاب ىدأ ناc نمل اذإف .19-ديفوc سو$Xفب قلعتت

 .ةرخآلا ءادjش نم وjف تام وأ
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الماc نكي مل ثحبلا اذm ّنأ ��ع ثحابلا فرع 
ً

الماش ھطقنب اًزاتمم ھل¡ش_ 
ً

 وج$Xف .ھتاعوضومل 

 .ةXّ³متمو ةفلتخم تارظنب ثحبلا اذm ��ع نوّمت�و نولمكي ن�رخآلا نXثحابلا كانm ثحابلا

 
 

 ريدقتو ركش

Âح ةعساولا ھتمحر ��ع �¤اع�و ھناحبس هللا �¤إ ناثحابلا ركشDE نØتkS ةباتك لمكنو mثحبلا اذ 

 ةعما´¨ا و اتركاروس_ ةيمو¡©¨ا ةيمالسإلا ديعس سام نيدار ةعما´¨ا �¤إ ركشلا ل�زج اًضيأ ركشÂ ّمث

 .ام²±ف ناثحابلا سردي نيذلا اتركاجكوجب ةيمو¡©¨ا ةيمالسإلا اcاجيلاc نانوس
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 "ةيبرعلا ةغللا ظفح يف هتيمهأو ميركلا نآرقلا"

 ةديشر شويشق .أ
 ناسملت دياقلب ركب وبأ ةعماج

 تاغللاو بادآلا ةيلك
  :صخلملا

 ربتعي ثيح ،ةيبرعلا ةغللا ظفح يف هتيمهأو ميركلا نآرقلا ةسادقو ةناكم ىلإ ثحبلا اذه يف ريشن
 ّلكل مهم عوضوم وهف كلذل ،ةيمالسإلا ةعيرشلاو نيdدلا ةسارد تحت جردنت يتلا ةمهملا عيضاوملا نم
 اهيلع تبّلغت ةدdدعتم تاجهل تناك لب نآرقلا لوزن لبق ةدdحوم نكت مل ةيبرعلا ّنأ ملعن امك ... ناسنإ
 اليس ةغللا ىطعأو هنايبب لوقعلا رحس نآرقلا لزن املو ،ةنورمو ىنغ تاذ تناك اهنكلو ،شيرق ةجهل
 نم ةيبرعلا ظفحو الماك اديحوت ةيبرعلا ةغللا ديحوت ىلع لمعو ،عجسلا ةبوذعو كبسلا ثيح نم
 ةسارdدلا هذه نم يساسألا فدهلاف ،اذ�و ... خيراتلا ايابخ يف عايضلاو رdيغتلا نمو راثدنالاو ضارقنالا
 اهتيبرتب اdيرهوج ارصنعو ،انتفاقث نم ايساسأ انهر نيبملا يبرعلا باتكلا تلعج ةزيمملا ةغّللا هذه ّنأ وه
 نحن ّنإ« :لئاقلا هللا ناحبسو ،هئاقبب ةيقاب هظفحب ةظوفحم اهلعج نآرقلاب اهطابتراف ،ةيقلخلاو ةيركفلا
 .»نوظفاحل هdنإو ركذلا انلdزن

 ةدdدعتم تاجهل -راثدنالا -ضارقنالا -ةيمالسإلا ةعيرشلا -ميركلا نآرقلا : ةيحاتفملا تاملكلا

 :ةمدقم

 و ارعش ناسنالا ثارت تظفح يتلا يهف ،اهتيو� قطانلا ناسللا و ،مأ يأ ناونع يه ةغللا نا
 يذلا بلاقلا و ءاعولا و نآرقلا و يحولا ةغل يه ةيبرعلا ةغللاف ،اخيرات و ارضاح و ةفاقث و املع و ارثن
 وه و ،نيبم يبرع ناسلب هلوزنب ةغللا هذه ميركلا نآرقلا فرش دقف..م�اعادبا و برعلا ةفاقث ظفحي
 و تاوصألا ثيح نم ةغلل ةروس ىقرأ يف ةيبرعلا ةغللا ظفح هنم و ،هظفحب هللا دهعت يذلا باتكلا



 "ةيبرعلا ةغللا ظفح يف هتيمهأو ميركلا نآرقلا"

1.(1). (2021) 1284-1301 

 
 

1285 

 قفدتملا انر� و يراضحلا انؤاوه ا�أ و ،ةغالبلا و ةحاصفلا ةغل امئاد ىقبتس و لازتال و ،بيكارتلا
 .نمزلا عم ةلاعفلا ةرصاعملا و ددجتلا و راكتبالاب

 : هلازنإ ةيفيكو ميركلا نآرقلا فيرعت

 يبرعلا ظفللاب )ملسو هيلع هللا ىلص( دمحم ىلع لزنملا لجو زع هللا مالك وه ميركلا نآرقلا
 : يلي ام اهمهأ ناعم ةدع نمضتي فيرعتلا اذهو ،هانعمو هظفلب زجعملا رتاوتلاب انيلإ ةلوقنملا هتوالتب دبعتملا

 لوسرل سيلو )ملسو هيلع هللا ىلص( لوسرلا ىلإ ىلاعت هللا نم هب ىحوم ميركلا نآرقلا نإ -1
 .غيلبتلاو نايبلا الإ رود يأ هيف هلالا

 اهرهاظ تاملك هيف تدجو نإو "ةيبرعلا ةغللا" الإ هيف سيلف ،يبرع مالك ميركلا نآرقلا نإ -2
 ناتغللا هيلع تقفاوت امم ا�أ وأ ةيبرعلا ىلإ ةلوقنم يأ ةبرعم ا�إ ءاملعلا لاق دقف ،ةيبرع  ريغ
 .كلذ وحنو "سدنسو قربتسا" لثم

 .ىلاعت هللا نم باوث اهيف ،هتوالت درجم نأ ىنعمب هتوالتب دبعتم ميركلا نأرقلا نإ -3
 رتاوتلاب )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر نم انيلإ لقن ميركلا نآرقلا نأ هانعمو : رتاوتلا -4

 اذه انموي ىلإ )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر نم اهلثم نع ةريفغلا عومجلا هتلقن يأ
 .بذكلا ىلع عومجلا هذه قفتت نأ نكمي ال ثيحب

 نع اوزجعو هنم ةروس لثمب وأ هلثمب اوتأي نأ برعلا ميركلا نآرقلا ىدحت دقف : زاجعإلا -5
 ،ثارتلاو رخافملا نم نوكلمي ام زعأ وه لب ،نايبلاو ةحاصفلاو ةغالبلاب م�رهش مغر كلذ
 لثمب نايتإلا نع عيمجلا زجع دقو ،امئاق اعيمج رشبلل ميركلا نآرقلا يدحت لاز امو اذه
 هتاراشإ وأ ةيبيغلا هرابخإ وأ همظنو هعيرشتو هتحاصفو هتغالب ءاوس ميركلا نآرقلا نم ءيش
 امو نيملاعلا بر نم ليزنت هنأ ىلع حوضوب لدي باتكلا نأ ىلع لدي هلك اذهو ةيملعلا
  .رشبلا مالك نوكي نأ هل يغبني

 : هتيمهأو ميركلا نآرقلا
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 يرثنلا صنلا وهو ،"نيبم يبرع ناسلب" ىلاعت هللا مالك هنأل ىلوألا ةبترملا يف ميركلا نآرقلا يتأي
 نمم ريثكلا ةيانعلاب الجو هتوالت يف ارثاوتم ،هبيكارتو هظافلأ يف احيحص الماك رهظ يذلا لوألا يبرعلا
 ،وحنلا يف هب جتحي ام لضفأو نسحأ وهو .نيعمجأ سانلل هرسفو هحرش مث ،هنيودتو هعمجب اومتها
 .1 ا�اولأو ا�ونف فلتخمب ةغالبلاو ةغللاو ،فرصلاو

 يف برعلا ةغل هيلإ اومست ام حصفأب )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا لوسر ىلع نآرقلا لزن دقل
 اهعامتجاو اهمظن ماكحإو اهعاضوأ ةقدو اهتلازج يف ببسلا وه امم ،هب موقت امو ةبيجعلا اهصئاصخ
 فورحلا سارجأ نيب بسانتلاو ،بيكارتلا يف اضحم ايقيسوم نوكي داكي يتوص فيلأت ىلع كلذ نم
 نأ ةرورضلاب هنم دبال هلك اذه نم مظعألاو ،هيدؤي يذلا توصلا ةعيبطو ىنعملا ةعيبط نيب ةمءالملاو
 يتلا ةيناسللا عورفلا ئفاكي اددعت فيلأتلا كلذ نوكي نأو ،اهلك تافصلا هذ� كلمأ نآرقلا نوكي
 يرطفلا هنحل ىلع هتاملكو هفرحأب عقوي نأ يبرع لك عيطتسي ىتح ،2 برعلا يف ةغللا ةرطف ا� تقبس
 هنومسي امب ،سفنلا هذه يف برطلا ا� عيشي يتلا ةيقيسوملا تاوصألا هسفن نم قلطي اعيقوت ،هموق ةجهلو
 .3 ةيوغللا ىقيسوملا ةقيقحلا ةغل يف وه كلذ ىلع ةوالعو ةحاصفو انايب برعلا ةغل يف

 مالك ةغللا ثحبم يف فلس دقو ،شيرق ،مهتغلب نآرقلا لزن نميف لصألا نأ لوقلا انب ردجيو
 ناك نمم ،برعلا تاغل يف مهنيب اوراو فيكو ،بيذهتلا ىلإ مهتغل هب تصلخ يتلا حالصإلا ىنعم يف
 .قوستمو مسوم لك يف برعلا م� لزني وأ جيجحلا نم مهيلإ عمتجي

 ةبيجعلا ةبسانملا هذ� اهنم نأبو ،ىنعملا كلذ نم تاغللا كلت يف ام نسحأ نآرقلا ىفوتسا دقو
 ،اهسفن يف ةزجعم ةبسانم يهو دحاولا عونلا رهظم ةيبيكرتلا عاضوألا يف هعونت ىلع هترهظأ يتلا
 يبنلا ناك نيذلا ركب نب دعس ينب ةغل يهف ،شيرق ةغل ريغ نآرقلا ا� لزن يتلا تاغللاف ركذلاب ريدجلاو
 ركب نب مشج يهو تاغللا هذه رئاس مث نزاوه نم ،زجعلا تاغل ىدحا يهو ،مهيف اعضرتسم )ص(
 ،ةبضو ،دسأو ،ةنانكو ليذهو ةعازخ مث ،ةلمج برعلا تاغل حصفأ يه كلتو ،فيقثو ةيواعم نب رصنو
 ةريزجلا        طسو يف يتلا اهفافلأو سيق مهدعب نمو اهيلإ ددرتلا نورثكي ةكم نم برق ىلع اوناكو
4. 
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 : ةيبرعلا ةغللا ظفح يف هتيمهأو ميركلا نآرقلا •

 امكو ،تاغللا نم اهريغل ىتأتت ال ةيزم ةيبرعلا ةغلل ناكف ،نيبم يبرع ناسلب ميركلا نآرقلا لزن
 ةغللا يف اضيأ رثأ دقف ،ا�ايح يحاون ىتشو ا�ديقعو اهقالخأ يف ،ةيبرعلا ةمألا يف ميركلا نآرقلا رثأ
 : ةيلاتلا رواحملا يف هلامجل نكمي اغلاب اريثأت ةيبرعلا

 : ةيبرعلا ةغللا ظفح •

 : لئاقلا هللا ناحبسو ،هئاقبب ةيقاب هظفحب ةظوفحم اهلعج ميركلا نآرقلاب ةيبرعلا ةغللا طابترا نإ
 اهظافلأ نم ريثكلا دجن ةرصاعملا ةيبرعلا يف رظنلا ققدي يذلاو ،5 "َنوُظÆفاÀحَل Âهَل ا¿نِإÀو Àرْكِّذلا اÀنْل¿زÀن ÂنÁحÀن ا¿نِإ"
 ةنسلاو ميركلا نآرقلاب طبترملا ينيدلا مادختسالا ىلع ةروصقم ةيح ىحصفلا مألا كلت تلظو ،همأ قراف
 .6 ةرهطملا ةيوبنلا

 تجضنو اهبيلاسأ تعصن هيف ،ةيبرعلل راهدزا رصع دعي ثيدحلا رصعلا نأ يف كشلا نم سيل
 بلاطم نم ةنهارلا ةراضحلا هتضتفأ ام تعضو ىتح اهريبعت ضارغأ تعونتو ا�دام تبصخأو ،اهتغالب
 .7 نادجولاو ركفلاو لقعلا

 نم لوألا ليعرلا اهلذب يتلا دوهجلا كلت قومرملا وحنلا اذه ىلع رهدزت نأ ةيبرعلل حاتأ اممو
 ىلع يرجي ام اوعبتتو تارابعلاو ظافلألا رارسأ نع اوفشكا ذإ ةضهنلا رجف يف اهتظفحو ةغللا ةندس
 تارشعلا نم اهتلاقإو ،بئاوشلا نم ةغللا ةيفصت ىلع انوع اوناكف ،بيلاسألا فلتخم نم ماوقألا تالسأ
 "يقوسدلا" و "يرماوعلا" و "يبرغملا" و "يلمركلا" و "يسولألا" و "يجزايلا" مهنم ركذن نأ انبسحو
 .8 تارظنلا توافتو رادقألا نيابت ىلع ءارظنلاو هابشألا نم مهيلإ نمو

 ،اهضايح نع نودوذي اوثعبناف ،اهل اظافحو اهيلع هريغ نوبوذي ،ةغلا سارحأ اوناك موق كلئلوأ
  .مهفالسأ وذح ليبسلا هذه يف نيدنحم ءافصو ءاقن نامزلا ىلع اهل رفاوتي ىتح

 اهئاقب يف ةيبرعلا ةغللا هل نيدت ،ىلعألا نيذلا دالمو ىمسألا برعلا ةغل دامع وه نآرقلاف
 هنإ ،ا�دامو اهيبلاسأ يف تاغللا رئاس تقاف هبو ،9 ا�رثكو اهعونت ىلع اهمولع هنم دمتستو ،اهتمالسو
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 ،ءاحصفلاو ءاغلبلا زجعأ ،همولعو هريثأتو هتيادهو هبولسأو همظنو هظفلب زجعملا هللا باتك ،هللا باتك
 جارخال ،ضرألاو تاومسلا رون ،هللا وه هلزنأ يذلاو رونلا وه نآرقلاف ،ءارعشلاو ءابدألا سرخأو
 َنوُلÀمÁعÀت اÀمِب ÂهَّللاÀو اÀنْلÀزÁنَأ يÆذَّلا ِروÏنلاÀو ÆهÆلوÂسÀرÀو Æهَّللاِب اوÂنÆمآَف" : ىلاعت هللا لاق ،رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا
 .Ð" 01ريِبÀخ

 : ةيبرعلا ةغللا راشتنا •

 نوصرحي نوحتافلا ناك ثيح ،ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا راشتنا لاجم عستا حوتفلا ةيلمع عاستا عم
 سرادملا وأ ىلوألا زكارملا لثمت دجاسملا كلت تناكو ،ا�وحتفي يتلا ندملا يف دجاسملا سيسأت ىلع
 مث ،مالسإلا ردص يف ةمهملا هذ� نوعابتلاو ةباحصلا ماق دقو ،ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا رشنل ةيساسألا
 يف ،انسح ءالب ءالؤه ىلبأ دقو ،برعلا ريغ نم مالسإلا ىلإ لخد نم اهعيسوتو اهمامتإ ىلع مهدعاس
 .11 اهئاهقفو  ةمألا ءاملع مظعم نم ناك ثيح ،نآرقلا ةغلو مالسإلا ةمدخ

 ممألا نيب هورشنيو نآرقلا اوملعتي نأ برعلا ىلع متح يذلا ينيدلا لماعلا ىلإ فاضي اذكهو
 ملعتت نأ بوعشلا كلت ىلع ناك ثيح ،حتفلا دعب مالسإلا تلخد يتلا بوعشلا وهو ،رخآ لماع
 ىلإ لقنت نأ ةيمالسإلا ةمألا وحن اهبجاو نم نأب ترعش ةيبرعلا تملعت نأ درجمبو ،نآرقلا ةغلو نآرقلا
 . 21 ميدقلا يراضحلا اهثارت نم ديفم وه ام ،نيملسملا عيمجل تحبصأ يتلا "ةيبرعلا ةغللا"

 ."يجافخلا"و "يبلاعثلا و "يقيلاوجلا" و "يريرحلا" و "يناذمهلا" و "تيكسلا نبا" ءالؤه نمو
 نأ ىلإ ضرألا ةلود يف دولخلا ىنعمو ،لوزن ىتح ايندلا قفأ يف هللا رون وهف ءامسلا رس نآرقلا نأ مرج
 ام لطبو قحلا عقوف نوكفأي ام فقلت هتايآ تلطو ،نوهمعي م�ايغط يف برعلا ىدامت كلذكو ،رودت
 .31 نولمعي    اوناك

 تاهجلا ددعتم بهاذملا ريثك حرب ام هيف رونلا نإو موقأ يه يتلل يدهي لازي ام نآرقلا اذه نأف
 ءاج دقو ،اهدوتسمو اهرقتسم ضرألا ىلإ ءامسلا باتك وه ذإ ،ضعب ىلإ اهضعب يضفي دودحلا لصتم
 تنأو الإ هنونفو مالكلا نم ةهج نم امف ،هيلع رهدلا دهشيو رهدلا ىلع دهشي يذلا يدبألا زاجعإلاب
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 يه اذإف هتمتاخ دنع ايندلا يهتنتل ىتح هنم ةحفص بلقم وهو الإ رصع نم امو ،هيف اهجوتم اهيلإ دجاو
 .41 "سانلاو ةنجلا نم" ءالخ

 : ميركلا نآرقلاو ةيبرعلا ةغللا •

 ÆهÆفْلÀخ ÁنÆم اَلÀو ÆهÁيÀدÀي ِنÁيÀب نÆم ُلÆطاÀبْلا ÆهيÆتْأÀي اَّل" ميركلا نآرقلاو ،ميركلا نآرقلا ةغل يه ةيبرعلا ةغللا
 غيصلا عئادب اهيف ىلجتت ةلماك ةمجرت ىرخأ ةغل ىلإ نآرقلا مجرتي نأ نكمي الو "ØديÆمÀح ٍميÆكÀح ÁنÖم ٌليِزنÀت
 .51 فيرحتلا يف عقيف حرشلا ىلإ رطضي دق مجرتملا نأل ،ءاحصفلا غلبأ تزجعأ يتلا

 اثيدحو اميدق ةيحلا تاغللا نيب ةيماس ةناكم ينيدلا اهعضو مكحب ةيبرعلا ةغللا تبسك دقو
 .ثباع لك ديك نم ا�اص يذلا ميركلا نآرقلل كلذ يف لضفلاو

 تاغل ةسارد بالط ىلع ادج ريسعلا نم دجت كنأف ،رخفلا لك ةيبرعلا ةغللاب رخفنل اننإو
 نم نم اهيف ريكفتلا قيرط وأ ا�ادأ وأ ىرخألا ةيمالسإلا دالبلا تاغلو ،نيملسملا دونهلاو كرتلاو سرفلا
 .ةمات ةداجإ ةيبرعلا ةغللا ةداجإ ريغ

 : ةيبرعلا ةغللا يف ميركلا نآرقلا رثأ

 ةبوذع يف رثألا اذه ىلجت دقو هيحو دتمسا ،يبرعلا بدألا يف ريبك رثأ ميركلا نآرقلل ناك
 نم دحأ عطتسي ملو ىقيسوملاو ىنعملا يف هلامجو بولقلا يف هتعورو ،سوفنلا يف هعقو ةوقو ،هبولسأ
 ،اوزجعف عجسلا يف هتاكاحم نيقرشتسملا نم ريثك لواحو هبولسأ يف ميركلا نآرقلا ىكاحي نأ نيمجرتملا
 هذه نيكاسأ نودعي اوناك نم نأو ،ةاكاحملا يبلاط وأ نيكاحملا كئلوأ نم ابيجع رمألا اذه ودبي دقو
 ،61 اهودارأ ةلواحم لك يف احضاف ازجع اوزجع دق مهسفنأ برعلا يف ةيبرعلا ةغالبلا ناسرفو ،ةغللا
 .؟ رصعلا اذه يبرغتسم نم مجاعألا كئلوأب فيكف

 ةمدقم يف * )سيربن( لوقي ،هتعورو ميركلا نآرقلا لامج ركني نأ نيرشبملا نم دحأ عيطتسي الو
 ىلإ عفترت ةينغ ةغلب يسكت ،ةيلاع ةيرعش راكفأ ،رهابلا لامجلا نم ريثك كانه : )نآرقلا مجعم( هباتكل
 اهمهفي نأ عيطتسي ال قرشتسملا ا� بجعي يتلا نآرقلا نساحم نم اريثك نإو ةمجرت يأ ا�ود ةجرد
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 نيمجرتملا ءالؤه ريحي ريثأتلاو ريبعتلا ةوق يف اريثك ديزي يذلا ليمجلا زاجيإلا نإو نيقرشتسملا نم ئدتبملا
71. 

 ةلمج يف رونلاب ءيش هبسنأ ناكف ،اعم هريثكو هليلق زجعي طمن ىلع ةغللا هذ� ميركلا نآرقلا لزن
 يفو هئازجأ نم ءزج لك يف وهو ،هتعيبط نم هجرخي ال رابتعاب أزجتي امنإو ةدحاو ةلمج رونلا ذإ هقست
 ناك امنإو ،ضرألا ريغ ضرألا تلدبو ءامسلا ريغ ءامس تفلتخا اذإ الإ ءيشب ضراعي ال ةلهج هئازجأ
 لامجلا ءام يف ا� ءاجف ،اهرارسأ نطاوب ىلع اهرهاظ يف اهازجأو اهرادكأ نم ةغللا ىفص هنأل كلذ
 يف اهزربأ يتلا ةقيقدلا يناعملا يف اهل لوانت امب مث ،بابشلا نم لمجأ قلخلا ةءارط يفو ،باحسلا نم المأ
 اهالج هنأل ،هنم بجعلا يضقي ال ارهظم اهرهظأ دق ...زاÞاب اهقطنأو ةقيقحلاب اهروصو زاجعإلا الج
 .81 هتصاخب برعلا ليج ىلع ال هلك خيراتلا ىلع

 نوكت امنإو معزتارغ نم تناك ىتم اهلهأ راوطأ نع بشت ال ةغللا نإف ،مدقت ام ىلع ءانبو
 يف مهو مهيناعم ظافلأ يهف ،ةركفملا ا�روص مهو ةملكتملا م�روص ا�أل ةوقو افعض مهرادقم ىلع
 دح ةراضحلا يف اوزواج موق ةغل نم رثأ وه امنإ نآرقلاف هلك اذه نم مهألاو .اهظافلأ يناعم ةقيقحلا
 مولعم ماقم يف مولعلا نم اوناكو ،لاوحألا هذه ىقرأ ةنيدملا لاوحأ نم اوغلبو ،لايجألا رئاس نم اهلهأ

19. 

 ام هريغ يف سيل ذإ ،هريغ مالكب اهل يغبني امو اهيف ناك ام نآرقلا ال ول ساسألا اذه ىلعو 
 نم عقي وأ مهخيراتو مهلاوحأو برعلا يف هرثأ لثمب قلعتيف ،ةرطفلا يف يوغللا لامكلل ادح نوكي نأ غلبي
 ٰىَلÀع ÏنِجْلاÀو ÂسÁنِإْلا ÆتÀعÀمÀتÁجا ِنÆئَل ْلُق" : ىلاعت هلوقك مولعم قح هيف هل نوكي وأ موسقم رادقم ىلع كلذ
 .02 "اáريِهَظ ٍضÁعÀبÆل ÁمÂهÂضÁعÀب َناَك ÁوَلÀو ÆهÆلْثÆمِب َنوÂتْأÀي اَل ÆنآÁرُقْلا اَذÀٰه ِلْثÆمِب اوÂتْأÀي ْنَأ

 اقراف اهدحو نوكت دق ا�أل ،ظافلألا نع انأش لقت الو ةغللا نم لكشلا ةلزنم ةجهللا لزنت
 ملو اهدحو اهيلع املع ،ام ةليبق يف رمتسملا روطتلا اياقب اوذخأ تاجهللا نع نوثحابلاف ...رطخ ىلع
 .12 ةدحاولا ةجهللا تارابتعا نم رابتعا يأ اوعاري
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 اذه أطخ ىرن ،نحنف" : يليالعلل ةيوغللا ةمدقملا بيذ� هباتك يف يلع دمحأ دعسأ لوقيو
 ىنعملا اذه هل سيل تاغللا فالتخاب هنومسي اوناك ام نأل يلاتلابو ،ههوجو لك نم حصي ال هنأل ،يأرلا
 تافلتخملا هذه لكل حيحص ريسفت هذه انناريدقتو لماكتي مل يذلا روطتلا اهفلخ اياقب يه امنإو ،ةقيقح
 ،ينايبلا جهنلا وأ بارعألا وأ ةينبلا يف ةظوفحملا تافالتخالا عيمجف ...ةغللا ءاملع اهحرش يف راح يتلا
 "هرسكت وأ هقاستاو فرحلا جرخم ىلإ عجرت يتلا ةيوغللا تافالتخالا ريغ يهو ،طقف تاروطت يه امنإ
22. 

 : ةيبرع تاجهل ديحوت •

 ةيقلخلا للعلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهنيب لاصتالا لئاسو فعضو ،اهضعب نع لئابقلا لازعنا ببسب
 ناك ام اهنم ،ةنيابتم ةريثك تاجهل برعل ناك ،ءادألا ءوسو عمسلا ءوس نم ةيوغللا ةيلمعلاب ةلصتملا
 نيابتل ةروهشملا دهاوشلا نمو ،فافجو ةنوشخ نم مهتئيب امو ودبلا لهأل ناك ام اهنمو ،رضحلا لهأل
 : 32 ةيلاتلا ةلثمألا تاجهللا

 : ةدحاولا ةملكلل قطنلا ةئيه فالتخا -أ

 ،"اعد" ،"ىق" ،"ىجس" ،"ىحضلا" : اهتلثمأ رهشأو ةلامإلا ةرهاظ وه كلذل لاثم حضوأو
 بتك يف اهيلإ عجري ةعونتم ناولأ ةلامإللو ءاي ىلإ اهدعب يتلا فلألاو ةرسك ىلإ ةريخألا ةحتفلا ةلامأب
 .ةغللاو تاءارقلا

 : تاملكلا يناعم فالتخا -ب

 نم تعقو دقو )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا يقل ربيخ ماع سورد نم مدق امل ةريره ابأ انأ ىري
 اهيلإ راشأو لوقلا هل رركف ،هدارم مهفي ملو ةرسيو هنمي تفتلاف "نيكسلا ينلوان" : لاقف ،نيكسلا هدي
 الإ اهتعمس نكأ مل هللاو : لاق مث ! ؟ انيكس مكدنع ىمست وأ : لاق ،"معن" : لاقف ؟ ديرت ةيدملا : لاقف
 .ذئموي
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 برعلا ةغل نم ىفطصي ميركلا نآرقلا ءاجف ،دحاو لولدملاو لاودلا ددعت ىلع دهاش اذهف
 .اهمهف دحأ ىلع يصعتسي الو ةبذع ةدحاو ةجهلو ةحيصف ةدحاو ةغل برعلل مدقيل ،اهلضفأ ا�اجهلو

 : ةيبرعلا تاجهللا باقلأ

 باقلألا هذه ضعب ضرعتسي ثيح 42 "ةمومذملا تاغللا باب" يف ةيضقلا هذه سراف نبا لوانتي
 نم هركذ ام بناج ىلإ اهعيمج اهعمسي مل نإو ،ةنشنشلاو ةجعجعلاو ةسكسكلاو ةنعنعلاو ةلتلتلاك
 وأ ةيسرافلا فاجلا يأ )ك( يرهاقلا ميجلا توصكو ،ءاف ءابلا بلق لثم تاوصألا ضعب يف تاريغت
 .اهريغ

 ا�أ ريغ ةمومذملا تاغللا نم اهلعج نإو تاغللا هذه نأ سراف نبا ىري ،ساسألا اذه ىلعو
 بسحف يه امنإ ،ةيجهللا تاعونتلا هذه نأب تاغللا فالتخا باب يف ررقي ثيح ،موقلل تاغل دعت
 لوقي ثيح ،52 ةغل ىلع ةغل زيمتب قلعتي ال رمألا نأو ،ةيبرعلا لئابقلا دنع قطنلا تايناكمإ يف تاعونت
 ترشتنا امل ا�أف ،موق نود موقل تناك نأ يهو ...ا�احصأ ىلإ ةبوسنم تامس تاغللا هذه لك" نأب
 هدجم لب "برعلا تاغل فالتخا ىلع لوقلا باب" : هامس باب يف كلذل لثمي وهو 62 "لك اهرواعت
 انسلف ،تاغللا حصفأب لزن نآرقلا نأ ملعن انك نإو نحنو" : الئاق "ةمومذملا تاغللا باب" يف حرصي
 امك ،ةبرعتملا برعلا مهاوس نأو ،ةبراعلا برعلا م�أ ركذت ناطحق نأ عم ،ةغل موق لكل نوكت نأ ركنن
 نوجتحيو ،ابرع اوسيل م�أب ناطحق دلو نودعي مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نأب اومعز نم ىلع قلعتي
 . 72"باسنألا يف احداق تاغللا فالتخا سيلف" : لوقيف ،ةيريمحلا م�اسنأ نأب مهيلع

 للقي وأ حدقي ال اهيلإ بسنت يتلا ،مألا ةغللا نع تاصخ يف اهداعبأو تاجهللا هذه فالتخاف
 .اهتمالسو اهتحصو اهتميق نم

 نم ثدحي امل يوغللا روطتلا نيناوق ءوض يف ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا للعت ،اذه نم اقالطناو
 .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا يوغللا ليلحتلا تايوتسم ةفاك ىلع تاجهللا هذهل تاريغت

 ةليبق لكل ةجهل كانه تناك ثيح ،ةيلهاجلا مايأ نم برعلا دنع ادوجوم ناك تاجهللا ددعتف
 تاجهل ةالول تدأ ءيشلا بابسألا زربأ نمو ،مالسإلا ئيجم دعب اذكه عضولا ارمتسا دقو ،لئابقلا نم
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 ،نيد الو ةرامإ الو ةراجت مهطبرت ال نييمأ مهدهع ةيادب يف اوناك برعلا نأ وه مدقلا نم ةفلتخم ةيبرع
 ريثأتو ،لاحرتلاو لحلا ةرثك نمو ،لاجترالاو عضولا فالتخا نمو كلذ نم أشني نأ يعيبطلا نم ناكف
 ءانبلاو لالعألاو لادبألا يف تاجهللا فالتخاو فدارتلاك( ةغللا يف بارطضا لازتعالاو ةطلخلا
 ءايلا دعبو نيعلا دعب اميج ءايلا بلق يأ ةعاضق ةجعجع : ظافلألاو تاجهللا زربأ نمو )بارعألاو
 "مإ" لعج يهو ريمح ةيناطمطو "جسرك" : يسرك يفو ،"جعار" : اهيف نولوقي يعار : لثم ةددشملا
 ءاحلا لعج يأ ليذه ةحفحفو "مايصمأ" مايصلا يفو "ربمأ" : ربلا يف نولوقيف ،فيرعتلا يف "لآ" لدب
 لوأ يف تعقو اذإ ةزمهلا يف نيعلا لادبإ يهو ،ميمت ةنعنعو ،"هيلإ لعأ" نولوقيف هيلإ لحأ : لثم ،انيع
 ا�ولوقيف "كيلع" لثم انيش فاكلا لعج يأ دسأ ةشكشكو "نامك" : نامأ يف نولوقيف ةملكلا
 ريغو "اسحلا ابأ اي" حبصت ،"نسحلا ابأ اي" : مهلوق لثم ،ةملكلا رخآ فذح وهو ئيط ةعطقو ،"شيلع"
 .82 اهلصأ براقتي الو اهلهأ مهافتي ال تاغل ىلإ ةغللا مسقي نأ كشوأو ةنسلألا نيب دعاب امم كلذ

 نكت مل ا�أب يحوي امم اهنم ءىشب )ص( هللا دبع نب دمحم لوسرلا نيلسرملا ديس ثدحت دق
 اهجراخو ةيبرعلا ةريزجلا نم عضاوم يف هذه انمايأ يف امئاق لاز ال اهنم اضعب نأ لب امات الامهإ ةلمهم

 .مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةيملعلاو ةيركفلاو ةيبدألا ةيمسرلا ةغللا نكت مل لاح يأ ىلع اهنكلو ، 29

 نأ ىلإ ةيوق ةدحاو ةعفد ةغللا ىطعأ ةيبرعلا ةغلل يمسرلا لثمملا يه نوكي ةدحاو ةجهل ءاقتناو
 تاغللا يف ترثأو 03 باعيتسا لمكأ يماسلا يوغللا لصألا صئاصخ لك تبعوتسا ،ةيملاع ةغل حبصت
 ةيدنهلاو ةيسرافلاك ةريثك تاغل يف ةيبرع ظافلأ لوخد ىلع لدت تاساردلاو ،اهل ةرواÞا ىرخألا
 .ةيزيلجنإلا ةغللا اهنمو ةثيدحلا ةينامرجلاو ةينيتاللا تاغللا نم ءيشو ةميدقلا

 : ةجهللا فيرعت •

 ةصاخ ةنيب ىلإ يمتنت ةيوغللا تافصلا نم ةعومجم يه ثيدحلا يملعلا حالطصإلا يف ةجهللاف
 ةدع مضت لمشأو عسوأ ةئيب نم ءزج يه ةجهللا ةئيبو ةئيبلا هذه دارفأ عيمج تافصلا هذه يف كرتشيو
 دارفأ لاصتا ريست يتلا ةيوغللا رهاوظلا نم ةعومجم يف اعيمج كرتشت اهنكلو اهصئاصخ اهنم لكل تاجهل
 .13 ضعبب مهضعب تائيبلا هذه
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 اذه نمف ةغللاب اهتيمست ىلع حلطصا يتلا يه تاجهل ةدع نم فلأتت يتلا ةلماشلا ةئيبلا كلتو
 ،تاجهل ةدع ىلع ةداع لمتشت ةغللاف .صاخلاو ماعلا نيب ةقالعلا يه ةجهللاو ةغللا نيب ةقالعلاف قلطنملا
 يتلا ةيمالكلا تاداعلاو ةيوغللا تافصلا نم ةعومجم يف كرتشت تاجهللا هذه عيمجف اهزيمي ام اهنم لكل
 .23 تاغللا نم اهريغ نع ةلقتسم ةغل فلؤت

 انمالكف ... : برعلا دنع ىلوألا ةيناسللا ةكرحلا رداوب هباتك يف ضاترم ليلجلا دبع لوقي
 ذنم ىحصفلا نع ةفرحنملا هبلاوق ا� بكرت يتلا ةيفيكلا بسح ةدودحم اضارغأ يدؤي هنأل مالك يملاعلا
 "...نحللا وأ أطخلل ادبأ اسايقم سيل هنكلو كئلوأو ءالؤه نيب ةيبرعلا راشتناو ،مجعلاب برعلا طالتخا
33. 

 مدقأ نكلو ،هتاقتشمو نحللا ظفل ىنعم نع انربخت ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملاف ،مدقت ام ىلع ءانبو
 لادلا للزلا ىنعمب هراهتشاو هراشتناو هوشفو ،ريخألا هحلطصمب نحللا ظفل دوجو دعب ءاج مجاعملا هذه
 .43 ةيوحنلا دعاوقلا يف أطخلا ىلع

 ،نطف يأ سدنو سدن لجر لاقيف ةنطفلا ىلع لدي ناك اميدق نحللا ظفل نأ بيرغلاف اذ�و
 .هنم نطفأ يأ هنم نحلأ وه : لاقيو ،نطف يأ نحل لجرو

 اذه يفو همالك هيلع لد اميف يأ همالك نحل يف كلذ تفرع : برعلا لوقت اذه نم اقالطناو
 ةنسلاو ضئارفلا اوملعت" باطخلا نب رمعل مالك يفو  "لوقلا نحل يف مهنفرعتلو" : ىلاعت هللا لاق ىنعملا

 ثيدحلا يفو ةغللا يف نحللا ملعت ىلع ثحي نأ رمعل نكمي ال هنأل ،53 "نآرقلا نوملعتت امك نحللاو
 ىلع لدي هنأ انه نحللاب دصقنف اهل لطبأو اعازتنا دشأ يأ "ضعب نع هتجحب نحلأ مكضعب لعل" اضيأ
 .63 قطنملاو جاجتحالا ةوقو لئاسملا صيوع مهفو ءاكذلاو ةنطفلا

 ينعي حبصأ مث ،باوصلا ةفرعم ىلع هيلع لدي امم لدي ناك نحللاف ،مامتهالا اذه لظ يفو
 نم مغرلابو .اعم باوصلاو أطخلا ىلع الاد اهيف ءاج يتلا ةغللا يف دادضألا بتك هدكؤت ام اذهو أطخلا
 ينع همهفي ام هل تلق يأ : انكل هل تنحل دقل لاقيف ،ءافخلا اضيأ نحللا لولدم هيلع لدي امم هنأ ،اذه
 : ءاجو ،هيرغ اللع يفخيو
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 .انحل ناك ام ثيدحلا ىلحأو ،ان                      ايحأ نحليو حضاو قطنم

 : رخأ رعاشب وأ : حامرطلا لوقيو

 نحالملا لوقل ونرت وأ نحالت              هلوز نهنع لوقلا يلإ تدأو

 .73 سانلا ىلع يفخي امب ملكت يأ

 ىلع دهاوشلا مدق لعلو ةغللاو بهذملاو دصقلا ىلع اضيأ لدي نحللاف ،قبس ام ىلع ءانبو
 : يدسألا لدبع نب مكحلا لوق يوغللا أطخلا ىنعم يف نحللا ةملك لامعتسا

 38 نحليو دصقلا يفكي نم لك نم                  هتيفشف ينعاطأ *ريمألا تيل

 مهنيب نوشيعيو ماجعألا ءالؤه نوطلاخي يذلا برعلا ىلإ اضيأ فيرحتلاو نحللا قرطتي دقو
 دبالف ،هريغل وأ ببسلا اذهل امزال ناك وحنلا ملع لعلو ،39 مهتنسلأ داسفلاب بيصيف مهعم نولماعتيو
 .ا� لصتي ام لكو اهرعش ىقيسومو اهفرصو مهتغل دعاوق اوفرعي نأ ءاملعلل

 هنأ هلوق باسح ىلع كردي ةديرفلا هتصالخ يف نودلخ نبا ركذي ثيح فاطملا اذه ةيا� يفو
 اذه نأ ظحالن اذكهو لافطألاو مجعلا اهملعتو ليج ىلإ ليج نم تاغللاو نسلألا تريصت اذكه دقل
 اهوذخأي ملو ،مهنع تذخأ يتلا ىلوألا ةكلملاب يأ عبطلاب برعلل ةغللا نأ نم ةماعلا هلوقت ام ىنعم وه
 عجريو ،مجاعألا مهتطلاخمب رضمل ةكلملا هذه تدسف دقلف انهه ريشن نأ انب ردجيو ،04 مهريغ نع
 تايفيكلا ريغ ىرخأ تايفيك دصاقملا نع ةرابعلا يف عمسي راص ثيح ليجلا نم أشنت نأ اهداسف ببس
 .مهريغ نم برعلل نيطلاخملا ةرثكل هدوصقم نع ا� ربعيف ،برعلل تناك يتلا

 م�اهج عيمج نم مجعلا دالب نع مهدعبل اهحرصأو ةيبرعلا تاغللا حصفأ شيرق ةغل تاك اذهلو
 .ميمت ينبو دسأ ينبو نافطغو ةنانك ينبو ةعازخو ليذهو فيقث نم مهفنتكأ نم ةمت نمو

 يف مخض ثارت جاتنإل مهرامعأ اوبهو يذلا ءاملعلا ءالؤهل امارتحا ينحنيل الإ ءرملا كلمي ال
 ريبك دهج نع مني يذلا يوغللا ثارتلا لكشيو ،هئارثإو هقيمعت وأ هعضو يف اودهتجا ،ىتش فراعم
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 ةمدخ اذه لك ءارو يقيقحلا غزاولا ناك دقف ،هنم امهم اءزج يوق قشعو ةديدش ريغو ةصلاخ ةبغرو
 ÁمُكَّلÀعَل اèيِبÀرÀع اáنآÁرُق ÂهاÀنْلÀزÁنَأ ا¿نِإ" : زيزعلا هباتك يف ىلاعت لاق ،ا� ميركلا نآرقلا لوزنب تفرش يتلا ةغللا كلت
 .14 "َنوُلÆقÁعÀت

 : ظافلألا بيذ� •

 مه ءالؤهو يناعملا لفغتو ظافلألاب ينعت برعلا نأ موق معز ظافلألا *بيذهتب برعلا ةيانعلو
 تيأر اذإف" : بابلا اذه يف لاق اممو ،صئاصخلا باتك نم لقتسم باب يف ينج نبا مهيلع در نيذلا
 نيرت الف ،اهوفهرأو ا�ورغ اولقصو اهوبذهو اهيشاوح اومحو ،اهونسحو مهظافلأ اوحلصأ دق برعلا
 كلذ ريظنو فيرشتو هيونتو يناعملل مهنم ةمدخ اندنع يه لب ظافلألاب يه امنإ كلذ ذإ ةيانعلا نأ
 .24 "هتيكزتو هنيصحتو ءاعولا حالصإ

 لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ" : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نمو
 ايند ىلإ هترجه تناك نمو ،هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف ،ىون ام ئرما
 .34 "هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهيصي

 ناسنإلا داكي ال انرق رشع ةعبرأ رورم مغرو نأشلا اذه يف : دواد دمحم لوقي نأشلا اذه يفو
 ةبعص ظافلأ نم انفداصي دق امو ،ظافلألا هذه يف ةبارغ هفداصت الو صوصنلا هذه مهف يف ةبوعص دجي
 ،ةيتوصلا( ةيوغللا تايوتسملا يقاب عم نأشلا اذكهو .ةبوعصلا هذه ددبي أ نكمي مجاعملا رسيأ نأف
 .44 هب عفنتو هنم ديفت رخازلا اهثارتب ةلوصوم ةمألا نوكت نأ ةميظع ةيزم هذهو )ةيوحنلاو ،ةيفرصلاو

 اهتحاصفو ةغللا ةمالس ىلع مكحلا ىلإ قيرطلا نأ ىمادقلا ةغللا ءاملع ىأر ددصلا اذه يفو
 وأ ةحصلا رايعم لثمت مهتغل نأ ذإ طالتخالا عضاوم نع نيديعبلا ودبلا تاغل ىلع اهسايق وه اهئاقنو
 يف بارعألا ءالؤه ىلإ لاحترالا بجيف اهروص ىقنأ يف ةغللا ىلع فرعتلا ديرأ ام اذإف ،ةيوغللا ةمالسلا
 مهنع ذخألاو مهلاؤسو م�رشاعمو ةحيصفلا ةيبرعلا لئابقلا اهيف شيعت يتلا يداوبلا ىلإ وأ مهنطاوم
 يتلا ةحيصفلا لئابقلا كلت نع ةحيصفلا ظافلألا ليجست الإ مهفده نكي مل كلذبو اوعمس ام نيودتو
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 وأ رضحلا لهأ نع ذخألا اوبنجتو ،ئط ضعبو ةنانك ضعبو ليذهو دسأو ميمتو سيقب رداصملا اهددحت
 .ةيبرع تسيل ةيوغل تاعامج م�رواÞ موختلا تنكش يتلا لئابقلا نع

 ةيبرعلا ةغللا تناك ةيلهاجلل ةمدقتملا روصعلا يف برعلا ةريزج يف ةيبرعلا ةغللا راشتنال رظنلاب
 امبر لب ،مألا ةغللا نع ةلقتسم تاغل حبصت نأ ةاجهللا هذه اهعم تداك ةجرد ىلإ ،تاجهللا يددعتم
 لوصأب ةقلعتملا ،ةكرتشملا تافصلا نم ريثك اهنيب عمتجت ةيماس تاغل ةعومجم تناك ةيبرعلا ةغللا نإ ليق
 وأ اهدارفأ نيب هبشلا هوجو تيوقف ،ميظنتلاو فرصلا دعاوقو فورحلا جراخمو تاوصألاو تاملكلا
 .54 ةدحاو ةغلل تاجهل درجم ثحابلا اهبسحي ىتح اهدارفأ ضعب

 نم ددعل تاجهل نع ةرابع نآرقلا لوزنو مالسإلا ئيجم لبق تناك ةيبرعلا ةغللا نأ مولعملا نمو
 ةرئادلا م�اغل نم ةغل لك تناكو ،تاغل مهدنع ىمست تاجهللا هذه تناكو ،ا� نيقطانلا لئابقلا
 ىلع ةيبنجألا ظافلألا نم اريثك لمعتست تناكف ،همحانن يذلا يبنجألا بعشلا ةغلب رثأتت ةيبرعلا كلف
 .ا�اوصأو ةيبرعلا غيصلل اهفييكت عم اهل بيرعتلا ليبس

 اذه ديزيف ،ا� ميركلا نآرقلا لوزن ىوقأ ةعفد شيرق ةجهل يف ةلهم ةيبرعلا ةغللا ىطعأ اممو 
 ةفرعم هتفرعمو مالسإلا نم دوزن ىلإ ادصق ،اهميلعتو اهملعتل عفاودلا دادزتو ةغللا ةدحو نم ثدحلا
 هللا دبع نب دمحم انديس لبق نم نيثوعبملاو دوجولا ةغلو فيرشلا ثيدحلا ةغل اضيأ يه نوكتو ،ةقح
 .مالسإلاب فيرعتلاو ميلعتلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلإ ادصق لئابقلاو ةداقلا ىلإ )ص(

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ا�رصح دقو اهيلإ تلdصوت يتلا جئاتنلا ضعب ركذأ نأ ماتخلا يف dدوأو

 يتلا ةغّللا يهف ،ميركلا نآرقلا لضفب اذهو ،ىماست ال ةناكمو ،يهاضت ال ةلزنم ةيبرعلا ةغّلل .1
 .ميركلا هباتك ةغل نوكتل هللا اهراتخا

 .ىحصفلا يمحت يتلا يه نآرقلا ىلإ ةوعدلاو ةغل ا�وك ربكأ ىنعم ةيبرعلا ةغّللا نآرقلا ىطعأ .2
 ،هظفحب هّللا دهعت يذلا باتكلا وهف ،نيبم يبرع ناسلب هلوزنب ةغّللا هذه ميركلا نآرقلا فdرش .3

 .بيكارتلاو تاوصألا ثيح نم ةغّلل ةروص ىقرأ يف ةيبرعلا ةغّللا هذه ظفح دق هنمو
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 ،ضرألاو ءامسلا ا� تبطاخ يتلا ةينغلا ةيرثلا ةسdدقملا ةغّللا يهف ،اهرشنو ةيبرعلاب مامتهالا .4
 ازازتعا ا� زازتعالا ثيحب ةdمألل dزع ردصمو ... خيراتلاو ةراضحلا فيشرأو حورلا ناسل يهف
 .ميظعلا يراضحلا هثارتو مالسإلاب

 ،ةرصاعملا تاغّللا ةمدقم يف ةيبرعلا ةغّللا عضت تازيملا نم اهريغو ةيلاتتملا تامسلا هذهف .5
 ميركلا نآرقلا لضفب اذهو... نوثدحملا ةغّللا ءاملع اهنع ثحبي يتلا ةغّللا نوكت نأل اهحشرتو
   .ينايبلاو يملعلا هزاجعإو
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 مستخلص البحث

 الداء مثل اللغوي، األصل حيث من الشائعة الطبية املصطلحات بعض تبيان إلى البحث يهدف

 البحث هذا إلجراء دفعني الذي السبب وكان ذلك، وغير  والطب والصداع والسعالوالسخونة 

  العالم في انتشر  الذي الوباء كورونا جائحة هو 
 
 فلم كثيرة، علمية دراسات بسببه ونتجت حديثا

  ذهني على يخطر 
 
 جميلة دراسة فكانت اللغوية، بالدراسة املصطلحات هذه  أتناول  أن سابقا

 .والعافية العفو  هللا نسأل. الشائعة املصطلحات من لكثير  اللغوي  األصل على وقفت

 

 كلمات رئيسة    الداء  ، الدواء ، السخونة ، الصداع  الطب ،  :

Abstract 

The research aims to clarify some common medical terms in terms of 

linguistic origin, such as disease, cough, headache, medicine, bandage, 

digestion, etc. That I deal with these terms with linguistic study, and it was 

a beautiful study and stood on the linguistic origin of many common 

terms. We ask God's pardon and wellness. 

 

:  Medicine, disease, medication, cough Keywords     
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 قدمةم

( انطلق من الصين وقد     covid 19انتشر في العالم كله وباء )كورونا( أو ما يسمى )      

أطلق عليه في بداية األمر وباء ألنه في بداية ظهوره في الصين فقط، وهو فيروس معٍد 

سريع االنتقال يستهدف الجهاز التنفس ي، ولم تحافظ دول العالم على منع الدخول  

ا أدى إلى انتشار هذا الوباء من دولة إلى أخرى حتى عم جميع  والخروج بين الدول مم

دول العالم مما أدى هذا االنتشار السريع إلى تسمية الوباء )جائحة( ألنها جاحت جميع  

: )الَجْوح  : العالم )فالجائحة عامة والوباء أقل( فهي مشتقة من الفعل )َجَوَح(

، ْئَصال  ْستا َن  االا ياح ما نةال جاَحتهم. االْجتا   سَّ
 
ياحة َجوحا جاَحتهم وجا

َ
: واجتاَحْتهم وأ

صلت
ْ
موالهم، استأ

َ
يَ  أ هم َوها وح  ج 

َ
  ت

 
ياحة، َجْوحا يَ  وجا   َسَنة َوها

 
َحة ْحت   َجْدبة؛ : َجائا  وج 

وحه( الش يءَ  ج 
َ
 (1) .أ

 أنه مرض جديد ال      
 
وقد أدت هذه الجائحة إلى وفيات باآلالف ومما زاد األمر تعقيدا

 عن الخوف الذي انتاب األطباء، وقد نتجت 
 
يعرف األطباء كيفية التعامل معه فضال

بسبب هذا الوباء دراسات كثيرة جدا في جميع الجوانب الصحية وغيرها بكل ما يتعلق  

عيد ومن هنا وردتني فكرة دراسات بعض املصطلحات  بهذه الجائحة من قريب وب

الطبية وال سيما التي تتعلق بهذه الجائحة واخترت في الغالب مصطلحات األعراض التي 

تكون عند املصاب بكورونا، كالسخونة والسعال والصداع وضيق النفس، ولم أستطع  

بعدد  التوسع أكثر بتناول مصطلحات أخرى ال تخص كورونا؛ ألن البحث محدد

 
 .2/431لسان العرب مادة )جوح(: ((1
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  األصل حيث من الشائعة  الطبية  املصطلحات  بعض تبيان إلى  البحث صفحات فيهدف

  املصطلحات من لكثير اللغوي  األصل على  وقفت جميلة دراسة اللغوي، فكانت

والعافية،  العفو للا  نسأل الشائعة، وخرجت بنتائج وتوصيات أثبتها في نهاية البحث

   ويجنبنا جميع األمراض.                                                                        

  منهج أو طريقة البحث

منهج البحث هذا هو املنهج االستقرائي من حيث استقراء معاجم اللغة ملعرفة  

األصل اللغوي لكل مصطلح ورد ذكره في البحث للوقوف على كل املعاني الناتجة عن  

األصل اللغوي ومن أشهر هذه املعاجم العين للفراهيدي ومقاييس اللغة البن فارس 

والقاموس املحيط للفيروز آبادي   والصحاح للجوهري ولسان العرب البن منظور 

 وغيرها يعقب هذا االستقراء نتائج دونت فيها اهم ما توصل إليه البحث.     

 املصطلحات الطبية  

 : بُّ ِّ
 
 الط

َبَب(: أصل لغوي يشتق منه معان كثيرة منها:  
َ
 )ط

: العالج بُّ ِّ
 
 الط

بٌّ 
َ
ل  ط فسا َرج  ْسما والنَّ جا

ْ
: عالج  ال بُّ ا

 
، )الط

 
بيبا

َ
: َما كنَت ط ول  ق 

َ
؛ ت ا

ب  ا
 
م  بالط : َعالا يب  با

َ
وط

ي   َتانا فا
َ
غ
 
، ل بُّ

ُّ
، والط بُّ

َّ
ا والط

ب  ا
 
لم الط ي َيتعاطى عا ذا

َّ
: ال ب  ا

ب 
َ
َتط

 
سر وامل

َ
ْبَت، بالك با

َ
َقْد ط

َ
َول
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َ
ه  األ

َ
ل ل

َ
: سأ ه 

َ
َب ل بَّ

َ
ط

َ
وا ت

 
ال
َ
َب َوق بَّ

َ
ط

َ
، وت بُّ بُّ وَيطا

 
بَّ َيط

َ
ْد ط

َ
ا َوق

ب  ا
 
:  الط يلا َقلا

ْ
اَء. وجمع  ال بَّ طا

اء(.  بَّ طا
َ
: أ يرا ثا

َ
ك
ْ
، َوال

 
ة بَّ طا

َ
َفْيه   (1)  أ ى َبْيَن كتا

َ
َم، فرأ

َّ
ْيها َوَسل

َ
  َعل

َّ
ى َّللا

َّ
، َصل ا

ي  با
لى النَّ  إا

ل  َوَجاَء َرج 

 
َّ
، َصل يُّ با

ه  النَّ
َ
َقاَل ل

َ
. ف ني طبيب  ها فإا

ي عالجت  ْنَت لا ذا
َ
ْن أ َقاَل: إا

َ
ة، ف وَّ ب  َم النُّ

َ
ات
َ
ْيها  خ

َ
  َعل

َّ
ى َّللا

َقها(
َ
ل
َ
ي خ ذا

َّ
ها ال بيب 

َ
َم: )ط

َّ
نت وجاَء (2) َوَسل

َ
 أ

َ
قها ال

َ
ل
َ
ي خ ذا

َّ
ها ال َها خالق   با

: العالم  ، َمْعَناه 

 . ها َدائا ح لا
 
ها َيْصل يُّ

َ
 الدواَء أ

 
ف ي َيْسَتوصا

َ
بُّ لوَجعه أ  َيْسَتطا

 ومنها اإلصالح: 

 ٍ
ب 
َ
ٍ وط

ب 
 
ٍ وط

ب  ا طا
َ
ن كنَت ذ وا: إا

 
ال
َ
ا  )َوق

َ
ن كنَت ذ : إا يتا ا

 
ك ا

ك اْبن  الس  بَّ لَعْينا بَّ فطا
 
 فط

صالح نفسَك(.  بإا
 

ال وَّ
َ
 أ
ْ
ي اْبدأ

َ
َك أ بَّ لَنفسا طا

َ
، ف ٍ

ب    (3)   طا

 والذي يبدو ان الطب هو من معنى اإلصالح بمعني اذا طبب فقد أصلح علة املريض.      

 ومنها الحذق واإلتقان والجودة  

 
، ، واملحكم واملحيط األعظم1/170، وينظر: الصحاح: مادة )طبب(: 1/553لسان العرب، مادة )طبب(:  ((1

 .      9/134مادة )طبب(:
وب  ْبن  ]ص: ((2 َنا َيْعق 

َ
ث ا َعْبد  للاا ْبن  َجْعَفٍر، َحدَّ

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
، أ َفْضلا

ْ
َسْينا ْبن  ال ح 

ْ
و ال ب 

َ
ا أ

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
 404)أ

َ
ث ْفَياَن، َحدَّ َنا [ س 

ى َّللاَّ  عَ 
َّ
يَّ َصل با

ْيت  النَّ
َ
ت
َ
اَل: أ

َ
، ق

َ
ة
َ
ي راْمث با

َ
يٍط، َعْن أ قا

َ
َيادا ْبنا ل ، َعْن إا ْفَيان  َنا س 

َ
ث ، َحدَّ

 
يَصة با

َ
  ق

َ
ف

ْ
ل
َ
ا خ

َ
ذ إا

َ
َم، ف

َّ
ْيها َوَسل

َ
ل

َها  بُّ طا
 
ي أ َدْعنا

َ
ي ف َداوا

 
ي أ ا

 
ن وَل للاا إا : َيا َرس  ت 

ْ
ل ق 

َ
اَحةا ف فَّ ا

ل  الت 
ْ
ث ها ما فا تا

َ
َمام   ك ا

ْ
اَل اإل

َ
َقَها " ق

َ
ل
َ
ي خ ذا

َّ
َها ال يب  با

َ
اَل: " ط

َ
يَها، ق َداوا

 
َوأ

ْحَد  ْت إا
َ
ان
َ
ةا َوك وَّ ب  َم النُّ

َ
ات
َ
اَن خ

َ
ه  ك نَّ

َ
ها ألا َداَواتا ْن م  َما اْمَتَنَع ما

نَّ ا إا
َ
: " َوَهذ َمه  للا   َرحا

ْحَمد 
َ
ها َوللا  أ َفتا ْن صا وَرةا ما

 
ك
ْ
ذ
َ ْ
ها امل ى آَياتا

 
َ
ى أ

َ
َعال

َ
م  "( شعب االيمان للبيهقي، باب التوكل باهلل عز وجل والتسليم ألمره، رقم الحديث )ت

َ
، 2/403(:1138ْعل

ْبَجَر 
َ
ْعت  اْبَن أ اَل: َسما

َ
ْدرايَس، ق  إا

َنا اْبن 
َ
ث ، َحدَّ ءا

َ
َعال

ْ
د  ْبن  ال َحمَّ َنا م 

َ
ث َيادا ْبنا وفي سنن ابي داود برواية أخرى )َحدَّ ، َعْن إا

يٍط، َعْن  قا
َ
  ل

َ
، ق يب  با

َ
ل  ط ي َرج  ا

 
ن إا
َ
ْهراَك، ف

َ
ظ ي با ذا

َّ
ا ال

َ
ي َهذ رانا

َ
ي: أ با

َ
ه  أ

َ
َقاَل ل

َ
اَل: ف

َ
، ق َبرا

َ
خ
ْ
ا ال

َ
ي َهذ ، فا

َ
ة
َ
ي راْمث با

َ
  أ

اَل: »َّللاَّ

َقَها(.
َ
ل
َ
ي خ ذا

َّ
َها ال يب  با

َ
، ط يق  ل  َرفا

ْنَت َرج 
َ
، َبْل أ يب  با

َّ
 . 4/86(:4207سنن ابي داود باب في الخضاب رقم الحديث ) الط
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البي  يَ        الكا
ي )وسمعت  مثالهم فا

َ
ْن أ حمر: ما

َ
ْن َحبَّ األ

َ
، ملا

بَّ
َ
ا َعَمَل َمن ط

َ
ي َهذ : اْعَمْل فا ول  ق 

ْن 
َ
ٍق ملا ي َصْنَعة حاذا

َ
ْن َحبَّ أ

َ
 ملا
بَّ
َ
َحاَجةا وتْحسينها: اْصَنْعه َصْنَعة َمْن ط

ْ
ي ال ق فا

َنوُّ التَّ

ه(. بُّ حا
 بمعنى اإلتقان والجودة.  (1)  ي 

بُّ 
َّ
ٍل: والط

ْ
خ
َ
راسةا ن َفةا غا ي صا  فا

ب 
َ
ْعل

َ
نشد ث

َ
؛ أ ها ما

ْ
ل عا  با

، املاهر  اَجالا
َن الر   ما

ق  َحاذا
ْ
: ال بيب 

َّ
 والط

رِّ  بيٍب ماهِّ
َ
ْرسِّ ط

َ
ى غ

َ
 َعل

ْ
 جاءت

َعَربا  
ْ
ْنَد ال ، وكلُّ حاذٍق بعَمله: طبيب  عا ٍ

ْيَس بقوي 
َ
، َول ْنه  يبا ما با

َّ
ن اشتقاَق الط يَل: إا ْد قا

َ
)َوق

، بٌّ
َ
ل  ط .  َوَرج  ها  با

م  ي َعالا
َ
ا أ

َ
ذ
َ
ك  با

بٌّ
َ
ن  ط

َ
ال
 
: ف َقال  ؛ ي  م  ي َعالا

َ
، أ َفْتحا

ْ
ال با

مان   (2)  
ْ
يثا َسل ي َحدا َوفا

 .)
 
بيبا

َ
َت ط

ْ
ل عا

نك ج 
َ
ي أ نا

َ
غ
َ
: )َبل ْرَداءا

بي الدَّ
َ
 (3)  وأ

ي ي   ذا
َّ
يب  ال با

َّ
َي الط ا

م  ها س  َها، َوبا  با
 
َعاراف

ْ
مور، ال

 
صل: الحاذق  باأل

َ
ي األ  فا

بيب 
َّ
عالج  )الط

َن  ي ما َقاض ا
ْ
 ال

َ
ة
َ
زال
ْ
ن َمن

َ
، أل وما

ص 
 
خ
ْ
ما َبْيَن ال

ْ
ك َقَضاءا والح 

ْ
َنا َعنا ال ها َهاه  َي با نا

 
ْرض ى، وك

َ
امل

ه   
 
 َيْعراف

َ
، َوال بَّ ا

 
عاني الط ي ي  ذا

َّ
: ال ب  ا

ب 
َ
َتط

 
صالح الَبَدن وامل ْن إا يبا ما با

َّ
ةا الط

َ
زال
ْ
َمن ، با وما

ص 
 
خ
ْ
ال

ْحل  
َ
 وف

 
َدة ا

 َجي 
 
ة
َ
ْبَعة  َمْعراف ، والضَّ لا َحائا

ْ
َن ال ح ما  الالقا

 
راب، يعرف ا

ق  بالض  ر  حاذا : ماها بٌّ
َ
ط

  . مَّ يعود  وَيْضراب 
 
 ث
 
ر ف

ْ
، وَيك ما ي الرَّحا دا فا

َ
َول

ْ
ْقَص ال

َ
 ن
 
، وَيعرف ْبسورةا

َ
َن امل  ما

 
 املصادر السابقة.      ((1

 املصادر السابقة.       ((2

3))  
 ْ
ْرضا امل

َ ْ
ى األ

َ
ل  إا

مَّ
 
ْن َهل

َ
: أ ا

ي  َفاراس ا
ْ
َماَن ال

ْ
ى َسل

َ
ل َتَب إا

َ
ْرَداءا ك

َبا الدَّ
َ
نَّ أ

َ
يٍد؛ أ ْيها  )َعْن َيْحَيى ْبنا َسعا

َ
ل َتَب إا

َ
ك
َ
. ف َسةا

َقدَّ

ْد 
َ
. َوق ه 

 
َساَن َعَمل

ْ
ن ا
ْ

س  اإل ا
َقد  َما ي  نَّ . َوإا

 
َحدا

َ
س  أ ا

َقد   ت 
َ
ْرَض ال

َ ْ
نَّ األ : إا

َمان 
ْ
ْنَت َسل

 
ْن ك إا

َ
ي. ف َداوا

 ت 
 
يبا با

َ
َت ط

ْ
ل عا

َك ج  نَّ
َ
ي أ نا

َ
غ
َ
َبل

ْبرائ  )
ا )1ت  مَّ عا نا

َ
ا 2( ف

َ
ذ ، إا ْرَداءا

و الدَّ ب 
َ
اَن أ

َ
ك
َ
اَر. ف َل النَّ

 
َتْدخ

َ
 ف
 
َسانا

ْ
ن َل إا

ْقت 
َ
ْن ت

َ
ْر أ

َ
اْحذ

َ
 ف
 
با ا
ب 
َ
َتط ْنَت م 

 
ْن ك َك. َوإا

َ
ى َبْيَن  ( ل ض َ

َ
ق

ْدَبَرا َعْنه  
َ
مَّ أ

 
َنْينا ث

ْ
يَّ )اث

َ
يَدا َعل عا

َ
. أ يَّ

َ
ل َعا إا اَل: اْرجا

َ
َما. َوق ْيها

َ
ل َر إا

َ
ظ

َ
(. املوطأ، باب جامع 3، ن ، َوللاا ب  ا

ب 
َ
َتط َما. م 

 
َتك صَّ ( قا

 .4/1117(:2842بالقضاء وكراهيته، رقم الحديث )
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اْسَتَعاَر 
َ
، ف ر  ْبصا  ي 

 
ال حيث ه إا

فَّ
 
 َيَضع  خ

َ
ي ال ذا

َّ
بل ال َن اإلا بُّ ما

َّ
يَل: الط ْينا َوقا

َ
حَد َهذ

َ
أ

 
ْ
ل ْرسا

َ
ْم َيْرويه: أ ه  ا. َوَبْعض 

 
اط

َ
ه  ط

ْ
ل ْرسا  ت 

َ
، َوال

 
ا ب 
َ
ه ط

ْ
ل ْرسا

َ
: أ لا

َ
ث
َ ْ
ي امل الله. َوفا عاله وخا

ْ
ف
َ
ْعَنَيْينا أل

َ ْ
ه  امل

.) ها  با
 
أ
َ
يَن َيط

َ
ه أ ا

ف 
 
َع خ : يتعاهد  َمْوضا بٌّ

َ
ير  ط ا. َوَبعا اب 

َ
     (1)  ط

: ا
ب 
َّ
صل  الط

َ
َبْيٍد: )وأ بو ع 

َ
اَل أ

َ
ذا  ق  إا

يب  با
َ
بٌّ وط

َ
ل  ط : َرج  َقال  َها؛ ي   با

 
شياءا واملهارة

َ
ق باأل

ْ
ذ الحا

 :
 
َرة

َ
اَل َعْنت

َ
؛ ق َرضا

َ ْ
جا امل

َ
ال ْيرا عا

َ
ي غ اَن فا

َ
ن ك َك، وإا لا

َ
ذ
َ
اَن ك

َ
 ك

م  ئِّ
ْ
ل
َ
ْست

ُ
ذِّ الفارِّسِّ امل

ْ
خ
َ
بٌّ بأ

َ
ني        ط

َّ
ن ناَع، فإِّ ي القِّ دِّ في ُدونِّ

ْ
غ
ُ
ن ت  إِّ

 :
ُ
َمة

َ
ق
ْ
اَل َعل

َ
 َوق

ن بيُب( فإِّ
َ
ساءِّ ط ِّ

 
ْدواءِّ الن

َ
ني         َبصيٌر بأ

َّ
ن ، فإِّ لوني بالنساءِّ

َ
ْسأ

َ
 (2)  ت

ُق 
ْ
ِّف
 ومنها الر 

ْيَس   
َ
، َول

 
 َجَمال

 
ف ، َيصا يُّ يٍد الَفْقَعس ا ار  ْبن  َسعا رَّ

َ ْ
اَل امل

َ
؛ ق يق  فا : الرَّ يب  با

َّ
ق  والط

ْ
اف
: الر  بُّ ا

 
)والط

ار الَحنظلي:  للَمر 

يُن  بيُبها َيدِّ
َ
ٍق ط

ْ
اها برف ، َسو  ْبهِّ ِّ

 
َن الش قٍة           مِّ

ْ
بِّ َحل

ْ
لى َجن ْزروٍر إِّ

َ
 ملِّ

به،   ا
 
َن الش قة ما

ْ
: َحل ها ْولا

َ
َو َمْعَنى ق َرة، َوه   بالب 

 
امام  املربوط

: الز  زرور 
َ
طيع وامل : ي  ين  َوَمْعَنى َيدا

ل  إا
 
ها املربوط  زامام 

َ
ها الناقة طيع َهذا ي ي 

َ
ْفر، أ َو الصُّ ها(. َوه  نفا

َ
َرةا أ

 (1)  ى ب 
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ْحر ِّ
 ومنها الس 

ت: 
َ
ْسل

َ
اَل اْبن  األ

َ
ْحر؛ ق ا

: الس  بُّ
ُّ
بُّ والط ا

 
 ( 2) )والط

م ُجنوُن؟ 
َ
َك، أ

ُ
 َداؤ

َ
بٌّ كان

ُ
ط
َ
ي                 أ ِّ

 َعن 
َ
ان ٌغ حس  ال َمن ُمْبلِّ

َ
 أ

بو 
ْ
ط
َ
. وامل بَّ الرجل 

 
ْد ط

َ
َك؟ َوق بُّ اَن طا

َ
ْحر  ك سا

َ
: أ يَبَوْيها :  َوَرَواه  سا

َ
َبْيَدة بو ع 

َ
اَل أ

َ
. ق ْسحور 

َ
: امل ب 

.) ْرءا
لا بالب 

 
فاؤ ى التَّ

َ
 َعل

 
ا ب 
 
ْحر  ط ا

َي الس  ا
م  نما س  إا

  (3) 

 .) ق 
ْ
ذ نه الحا

َ
ي أ ْندا ي عا ذا

َّ
يَدْه: )َوال اَل اْبن  سا

َ
: ( 4)  ق ْنه  َقال  ما َر ي  حا

ي س 
َ
بَّ أ

 
َبْيٍد: ط بو ع 

َ
اَل أ

َ
)ق

ي َمْسحور، 
َ
بوب  أ

ْ
ل َمط َنْوا َعنا  رج 

َ
َما ك

َ
، ك رءا

 بالب 
 

ال
 
فاؤ

َ
ْحر، ت ا

ا َعنا الس 
ب  ا
 
َنْوا بالط

َ
ك

المة(.  بالَفوز والسَّ
 

ال
 
فاؤ

َ
وا َمفازة، ت

 
َقال

َ
َي َمْهلكة، ف فازة، َوها

َ
، َوَعنا امل وا سليم 

 
َقال

َ
ديغ، ف

َّ
  الل

(5) 

ني(. ومنها العادة والشأن 
ْ
ي وشأ ي بدْهري َوَعاَدتا

َ
ي أ ا

ب  طا ة   (6)  )َوَما ذاَك با ويَّ
َّ
ومنها الط

رادة:   واإلِّ
ُ
ْهَوة

َّ
اَل: َوالش

َ
رادة؛ ق  واإلا

 
ْهَوة ة َوالشَّ ويَّ

َّ
: الط بُّ ا

 
 والط

مالِّ  في ُصدوَر الجِّ ْعطِّ
َ
ْن ت

َ
             أ

َ
ن الَبين ، فإِّ

َ
راق كِّ الفِّ

بُّ ْن طِّ
ُ
ْن َيك  إِّ

ي:  رادا
 
َسْيٍك امل  بَن م 

َ
ْروة

َ
ْول  ف

َ
 َوق

 
 املصادر السابقة.  ((1

.الكتاب: ((2 سلت األنصاري 
َ
 .1/49أبو قيس بن األ
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ينا  بِّ
َّ
ل
َ
يُر ُمغ

َ
ْب فغ

َ
ل
ْ
غ
ُ
ْن ن                وإِّ

 
ْدما ، قِّ

َ
بون

 
ال
َ
غ
َ
ْب ف لِّ

ْ
غ
َ
ْن ن  فإِّ

رينا 
َ
 آخ

ُ
ْن               َمنايانا وَدْولة كِّ

َ
نا ُجْبٌن، َول بُّ ْن طِّ َما إِّ

َ
 ف

ا 
َ
ين حِّ

َ
 ف
 
ينا ه حِّ

ُ
رُّ ُصروف

ُ
ك
َ
جاٌل              ت ه سِّ

ُ
ت
َ
اَك الدهُر َدْول

َ
ذ
َ
 ك

وَن 
 
ن َيك

َ
وز  أ ا  َيج 

َ
نا. َوَمْعَنى َهذ : شهوت  وَن َمْعَناه 

 
ن َيك

َ
نا، وأ نا وعاَدت  ن 

ْ
نا وشأ : َما َدْهر   َمْعَناه 

  : ب 
َّ
ل
َ
غ
 
بين. وامل

َّ
ل
َ
غ ْير  م 

َ
غ
َ
َنا، ف

ْ
َبت
َ
ل
َ
غ
َ
ْدم ف ي َيْوما الرَّ ْيَنا فا

َ
هرت َعل

َ
ْت َهْمدان  ظ

َ
ان
َ
ن ك : إا ْعرا ا

 
الش

ب إا 
َ
ل
ْ
غ
 
ْم ن

َ
ي ل

َ
 أ
 
رارا ب  ما

َ
ل
ْ
غ ي ي  ذا

َّ
(.ال

 
َدة  َواحا

 
ة  (1)  ال َمرَّ

 ومنها القطعة من الش يء:  

  ، َحابا ، َوالسَّ ْملا ، َوالرَّ ْوبا
َّ
َن الث  ما

 
ة
َ
يل ْسَتطا

 ْ
 امل

 
بيبة: الطريقة

َّ
بابة والط ا

 
 والط

 
ة بَّ ا

 
)والط

ْوَر: 
َّ
 الث

 
ف ةا َيصا مَّ و الرُّ

 
اَل ذ

َ
؛ ق َبب  باب  وطا : طا َجْمع 

ْ
، َوال عاعا الشمسا

 
 وش

ى  َبُب َحتَّ ، َبْيَنها طِّ
 
عاعا

ُ
       شمُس النهارِّ ش

ْ
ي الُجْدرِّ وانَحَدَرت ها فِّ

َ
ذا مال  إِّ

  :
 
ة بَّ ا

 
ي َرْمل وسحاٍب. والط  فا

ق  َرائا
َ
ا ط

َ
لُّ َهذ

 
: ك

 
باَبة ا

 
بيبة والط

َ
ة والخ بَّ ا

 
ة والط بَّ صمعي الخا

َ
األ

؛ وَ  َبب  ا
 
: الط َجْمع 

ْ
، َوال ْوبا

َّ
َن الث  ما

 
ة
َ
يل ْسَتطا

 ْ
 امل

 
ة قَّ َي  الشُّ ، َوها ْمسا عاع الشَّ

 
َبب  ش َك طا لا

َ
ذ
َ
ك

و  
َ
، أ

 
ة
َ
يل ْسَتطا

 ْ
 امل

 
دة

ْ
ل ة: الجا

بَّ
ُّ
. والط

 
يضا

َ
باب أ ا

 
َي الط َعت، َوها

َ
ل
َ
ذا ط يَها إا َرى فا

ي ت  تا
َّ
ق  ال َرائا

َّ
الط

َها(. ْحوا
َ
و َون

ْ
ل ْفَرة، والدَّ زادة، والسُّ

َ
ي امل  فا

 
يَرة ْسَتدا

 ْ
و امل

َ
، أ

 
َعة َربَّ

 ْ
 (2)  امل

 
 املصدر السابق. ((1
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 ( ِّ
 
:والط

ُ
َي،  بابة ا

و  ذا س  داوة إا ، واإلا قاءا ا
ْربة، والس  ي القا دا فا

ْ
ل ي الجا

َ
َرف

َ
ى ط

َ
ْجَعل َعل ي ت  تا

َّ
دة ال

ْ
ل الجا

 ،
 
ة يَّ نا

ْ
 َمث

 
راَضة

َ
ْعت َي م  ، َوها

َرز 
 
َها الخ ى با

َّ
ط

َ
غ
 
ي ت تا

َّ
 ال

 
لدة : الجا َحاحا ا

ي الص  . َوفا ٍ
ي  نا
ْ
َز غيَر َمث را

 
مَّ خ

 
ث

رْ 
َ
ع الخ ى موضا

َ
ْصَبع َعل ذا  كاإلا لدا إا َرفي الجا

َ
َتَقى ط

ْ
ل ى م 

َ
ْجَعل َعل ي ت  تا

َّ
 ال

 
بابة ا

 
صمعي: الط

َ
. األ زا

شياء  
َ
ها األ سافل َهذا

َ
ي أ  فا

لد  اَن الجا
َ
ذا ك بو َزْيٍد: فإا

َ
داوة. أ قاءا واإلا ا

ربة والس  سفلا القا
َ
ي أ َز فا را

 
خ

مَّ 
 
َي ث ا

و  ذا س  ، وإا
راق  َو عا ه 

َ
، ف ْيها

َ
َز َعل را

 
مَّ خ

 
، ث

 
ا ي  نا

ْ
بيب  َمث

َ
. وط باب  َو طا ه 

َ
، ف ٍ

ي  نا
ْ
َز غيَر َمث را

 
خ

ير    : السَّ
 
ة بَّ

ُّ
ين. والط

َ
ْرَزت

 
ير  َبْيَن الخ : السَّ َرزا

 
َن الخ بابة ما ا

 
: الط

 
ْيث

َّ
اَل الل

َ
ه. َوق َعت 

ْ
ق : ر  قاءا ا

الس 

بابة َسير َعرا  ا
 
يَدْه: والط َرز. اْبن  سا

 
ب  الخ قار 

َ
َي ت سفَل القْربة، َوها

َ
 أ

ون 
 
ي َيك ذا

َّ
َقع   ال

َ
يض  ت

: اَل َجراير 
َ
؛ ق باب  : طا َجْمع 

ْ
، َوال يها  فا

َرز 
 
َتب والخ

 
 الك

بابا  ِّ
 
َربِّ الط  بالسَّ

َ
ت

ْ
ن َما َعيَّ

َ
ْزٍر                  ك

َ
ير ن

َ
ضَّ َدْمُعَك غ

َ
 َبلى فاْرف

د  ا
د 
 
، ش َبه  بَّ

َ
قاَء وط ا

بَّ الس 
َ
َك ط لا

َ
ذ
َ
، َوك

 
ا ب 
َ
ه ط بُّ

 
ْرَز َيط

َ
بَّ الخ

َ
ْد ط

َ
َميت   َوق

 
اَل الك

َ
؛ ق َرةا

ْ
ث
َ
ك
ْ
ل لا

 :
 
طا

َ
 ق

 
ف  َيصا

ُب  ِّ
ب 
َ
ط
ُ
نَّ امل رِّهِّ

ْ
ْم َيف

َ
َيٍة، ل ْسقِّ

َ
               بأ

ْ
َدت

َ
ذا غ ، إِّ اتِّ

َ
ق ادِّ

قات الصَّ و الناطِّ
َ
 أ

بَّ 
 
ْفرة ط َيةا السُّ و َحاشا

َ
وا أ

ْ
ل ى َحْرفا الدَّ

َ
َرز  َعل

ْ
خ ي ت  تا

َّ
 ال

 
عة

ْ
ط َيتا القا ا

م  َما س  بَّ يَدْه: َور  ة؛  اْبن  سا

اَل  
َ
َض؛ ق

َ
ْمخ مَّ ي 

 
، ث َبْيتا

ْ
ي َعمود ال  فا

قاء  ا
َق الس 

َّ
َعل ن ي 

َ
: أ يب  با

ْ
ط . َوالتَّ باب  َبب  وطا

 
َجْمع  ط

ْ
َوال

ب   نَّ
َ
ط َما ي 

َ
يَب ك نا

ْ
ط ه التَّ ب  ْحسا

َ
، وأ ْيثا

َّ
ْيرا الل

َ
غ ْعَنى لا

َ ْ
ا امل

َ
َهذ طبيَب با سمع التَّ

َ
ْم أ

َ
زهري: ل

َ
األ

ْبت  ال بَّ
َ
: ط َقال  . َوي  َها.  البيت   با

ه  ع  وسا  ت 
 
يقة َت َبنا

ْ
ل
َ
ْدخ

َ
ذا أ  إا

 
بيبا

ْ
ط

َ
 ديباَج ت
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رض، الكثير    
َ
َن األ  ما

ق  ا
ي  : املستطيل  الضَّ

 
بابة ا

 
 والط

 
بيبة

َّ
ة والط بَّ ا

 
: الط

َ
يَفة بو َحنا

َ
اَل أ

َ
َوق

  . َباتا  النَّ

ذا اضْ  اءا إا
َ ْ
َو َصْوت  امل يَل: ه  ، َوقا ْيلا ما السَّ

 
الط

َ
: َصْوت  ت

 
َبة

َ
ْبط

َّ
. والط كَّ

َ
َرب واْصط

َ
 ط

َب. باطا
َ
ها ط َصْوتا ْعَت لا ، َوَسما ذا ساَل باملاءا  إا

 
َبة

َ
ْبط

َ
ي ط َوادا

ْ
َب ال

َ
ْبط

َ
: ط

 
ْيث

َّ
 الل

  ، ها ْحوا
َ
 املاءا َون

َبة صوت 
َ
ْبط

َّ
: الط َحاح  ا

َبْعٍض الص  ه با
ْضَرب  بعض  : ش يء  َعريض ي 

 
َبة

َ
ْبط

َّ
والط

َب(.
َ
ْبط

َ
ط

َ
ْد ت

َ
 (1)  َوق

بَ 
َ
ش

َ
: خ

 
ْبطاَبة

َّ
َرة. اْبن  والط

 
َها بالك َعب  الفارس  با

ْ
: َيل يبا ْهذا

ي التَّ َرة. َوفا
 
َها بالك َعب  با

ْ
ل  ي 

 
 َعريَضة

 
ة

لا  
لرَّج  َقال  لا ل  ي 

َ
ا َمث

َ
، َوَهذ

 
ْعَم َرجال َك: نا َقْولا

َ
، ك

 
ا ب  َب طا ر 

َ
: ق َقال  ، َوي  بٌّ َب طا ر 

َ
: ق َقال  ٍئ، ي  َهانا

َب  ر 
َ
ْد ق

َ
ي ق ذا

َّ
مر ال

َ
ل  َعنا األ

َ
كر َيْسأ با

َ
َها: أ

َ
َقاَل ل

َ
ٍة، ف

َ
َعَد َبْيَن راْجلي امرأ

َ
 ق

 
ال ن َرج 

َ
َك أ لا

َ
، َوذ ْنه  ما

. بٌّ َب طا ر 
َ
: ق ه 

َ
ْت ل

َ
َقال

َ
ب؟ ف ا

ي 
َ
م ث

َ
  (2)  أ

 يتبين مما سبق أن مصطلح الطب من املشترك اللفظي.  

 الداء: 

(: أصل لغوي يشتق منه معان كثيرة منها:
َ
 )َدَوأ

 الداء: املرض 
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ه ُيْحَمُل على املصدر(.)داء يداء 
َ
ْوُء أصَوُب ألن ه يقال، والدَّ

ُّ
ل
ُ
 (1)   دوء وداء  ك

َقاَل: داء   ى ي  ٍن، َحتَّ و َباطا
َ
ٍر أ اها

َ
اَجالا ظ

ي الر  ا مَرض وَعْيب فا
ل 
 
ك ع  لا : اْسم  َجاما : الداء 

َ
)َدَوأ

ه  
َ
ة: كلُّ داٍء ل

َ
ْول  املرأ

َ
ْنه  ق ْدواءا َوما

َ
شدُّ األ

َ
ا أ
ح  يها  الشُّ َو فا ه 

َ
اَجالا ف

ي الر  رادْت: كلُّ َعْيٍب فا
َ
، أ داء 

.) ْدواء 
َ
َجْمع  أ

ْ
، َوال َرض 

َ
: امل ه: الداء   (2)  غير 

   ومنه العيب والبخل كما تقدم

 ) لا
ْ
خ َن الب  ْدَوى ما

َ
يُّ َداٍء أ

َ
يث )أ ي الَحدا يُّ  (3)  )َوفا

َ
ْي أ

َ
ثير:    أ

َ
اَل ابن  األ

َ
ْنه  ق  ما

َبح 
ْ
ق
َ
َعْيٍب أ

ه   فَرد  ممدود  وَجمع  مهم م 
َ

ال
َ
ي ك ْيَس فا

َ
َوْيه، ل

َ
ال
َ
اَل ابن  خ

َ
( ق ْدَواء 

َ
َهْمز )ج أ

ْ
ال ، با

 
ْدَوأ

َ
الصواب  أ

يخَنا(.
َ
قله ش

َ
، ن َدَواء 

َ
 َداء  وأ

َّ
ال  إا

 (4)  ممدود 

و داٍء، ورجالن داءان، 
 
، بالرفع، أي ذ ر. ويقال:  )يقال رجل داء  ما

َ
، قاله ش ورجال  أْدواء 

  
 
َئة ا

 َدي 
 
ئ  وامرأة ا

، وفي لغٍة أخَرى: رجل َدي  اءا
ْوء  في املصدر أصوب من الدَّ ، والدَّ

 
 داَءة

 
امرأة

لة(.  ْيعا
َ
ل وف ْيعا

َ
 (1) على ف

 
 .8/94العين: ((1

2))  ،)
َ
   .     1/79لسان العرب، مادة )َدَوأ

عَ  ((3
ْ
و ال ب 

َ
َنا أ

َ
ث ب  )َحدَّ

َ
ا أ

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
ى، َوأ

َ
د  ْبن  َيْعل َحمَّ ، ثنا م  يُّ ْنَعانا ْسَحاَق الصَّ  إا

ْحَمد  ْبن 
َ
وَب، ثنا أ د  ْبن  َيْعق  َحمَّ اسا م  و بَّ

: ثنا َسهْ 
َ

اال
َ
يه  ق َفقا

ْ
َعْيٍب ال

 
ْحَمَد ْبنا ش

َ
د  ْبن  أ َحمَّ ٍد م  و َحاما ب 

َ
، َوأ د  اها

ٍ الزَّ
ي   َعلا

د  ْبن  َحمَّ يبا م  ا
 
، ثنا ل  بْ الط يُّ َعَتكا

ْ
اٍر ال ن  َعمَّ

َي َّللاَّ    َرض ا
َ
َرْيَرة ي ه  با

َ
، َعْن أ

َ
َمة

َ
ي َسل با

َ
، َعْن أ

َ
َقَمة

ْ
 َعْمراو ْبنا َعل

د  ْبن  َحمَّ ى، ثنا م 
َ
د  ْبن  َيْعل َحمَّ ا  م 

ول  َّللاَّ اَل َرس 
َ
اَل: ق

َ
َعْنه  ق

ي َس  ْم َيا َبنا
 
ك د  ا

َم: »َمْن َسي 
َّ
ْيها َوَسل

َ
ى للا  َعل

َّ
ْدَوى َصل

َ
يُّ َداٍء أ

َ
اَل: »َوأ

َ
، ق

 
ال

 
خ يها با  فا

نَّ
َ
 أ

َّ
ال ْيٍس إا

َ
َجدُّ ْبن  ق

ْ
وا: ال

 
ال
َ
؟« ق

َ
َمة

َ
ل

اَجاه  (.
ر 
َ
خ ْم ي 

َ
ٍم، َول ْسلا ْرطا م 

َ
ى ش

َ
يح  َعل وٍر« َصحا َبَراءا ْبنا َمْعر 

ْ
ر  ْبن  ال

ْ
ش ْم با

 
ك د  ا

، َبْل َسي  لا
ْ
خ ب 

ْ
َن ال املستدرك على   ما

 .3/242:(4965الصحيحين، رقم )
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دا   داَء ي 
َ
ه الداء  وأ ي َجْوفا ا صاَر فا

َ
ذ  إا

الا شاَء يشاء 
َ
ث ى ما

َ
ْد داَء َيداء  َداء  َعل

َ
: َمراَض  )َوق

َ
ْدَوأ

َ
يء  وأ

 : يبا ْهذا
ي التَّ . َوفا يَبَوْيها ، َعْن سا ل  عا

َ
، ف ل  داء  . َوَرج  َو داء  ه 

َ
بي َزْيٍد، ف

َ
خيرة َعْن أ

َ
ا داٍء، األ

َ
وصاَر ذ

 : يب  ْهذا
. التَّ

 
ة داَءة

َ
ى، وامرأ ل  َضن 

ْ
ث ، ما ور 

ى، َمْقص  ل  َدو  ، َوَرج  ْدواء 
َ
، َوراَجال  أ نا داءانا

َ
ال َوَرج 

ي  ا كلُّ   َوفا ْد داَء َيداء  َداء  وَدْوء 
َ
لٍة، َوق ْيعا

َ
ٍل وف ْيعا

َ
ى ف

َ
، َعل

 
ئة ا

 َدي 
 
ة
َ
ئ  وامرأ ا

ل  َدي  خرى: َرج 
 
ٍة أ

َ
غ
 
ل

نت 
َ
َت، فأ

ْ
َدأ

َ
، وأ ل  َت َيا َرج 

ْ
ئ ْد دا

َ
. َوق ْصَدرا

َ ْ
ى امل

َ
ْحَمل  َعل نه ي 

َ
ْصَوب  أل

َ
اَل: وَدْوء  أ

َ
َقال  ق َك ي  لا

َ
ذ

 
َ
ي أ

َ
ه أ ت 

ْ
َدأ

َ
. وأ يء  دا (. م  اء  صابه الدَّ

َ
ا أ

َ
ذ  إا

ى. وداَء الرجل   َيَتَعدَّ
َ

ى َوال ه بداٍء، َيَتَعدَّ  (2) َصْبت 

 ومنه االتهام: 

َهْمَته  ا اتَّ
َ
ذ : إا

 
ديء  إداَءة داَء الرجل  ي 

َ
لا  )وأ

لرَّج   لا
ول  ق 

َ
بو َزْيٍد: ت

َ
. أ َمْعَناه  ْدَوى با

َ
َم وأ ها

: اتُّ
َ
ْدَوأ

َ
وأ

 .) َت إْدواء 
ْ
ْدَوأ

َ
 وأ

 
َت إداَءة

ْ
َدأ

َ
ْد أ

َ
همَته: ق ا اتَّ

َ
ذ إا

  (3) 

 ومنه السماح وعدم الحقد:

. وَ   ْيها
َ
ل  إا

يء  س ا
ى َمْن ي 

َ
د  َعل  َيحقا

َ
اَن ال

َ
ا ك

َ
ذ ، إا  الداءا

ت  ا
ن  َمي 

َ
ال

 
: ف َقال  داءا )َوي   با

ْم: َرماه َّللاَّ  ه 
 
ْول

َ
ق

 : ه 
 
ْول

َ
، َوق وع  : داء  الذئبا الج  ب 

َ
ْعل

َ
اَل ث

َ
ئب، ق ا

 
 الذ

هْ 
ُ
ل ه عوامِّ

ْ
ن
ُ
خ
َ
ْم ت

َ
ْبٍي، ل

َ
نا داُء ظ َما         بِّ

َّ
ن إِّ
َ
مَّ َعْمرو، ف

ُ
ينا، أ ْجَهمِّ

َ
 ت

َ
 ال

 
 .8/94، وينظر: العين:1/21التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: ((1
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 ث

 
يال لا

َ
ث ق

َ
َب َمك ن َيثا

َ
راد أ

َ
ا أ

َ
ذ نه إا

َ
ْبيا أ

َّ
موي: داء  الظ

 
اَل األ

َ
بو َعْمٍرو:  ق

َ
اَل أ

َ
اَل، َوق

َ
ب. ق

َ
مَّ َوث

بو  
َ
اَل أ

َ
. ق ْبيا

َّ
 داَء بالظ

َ
َما ال

َ
ها داء  ك ْيَس با

َ
ْبٍي، َمْعَناه  ل

َ
ها داء  ظ  با

َقال  ، ي  نا داء  ْيَس با
َ
َمْعَناه  ل

ع  ببالد هذيل(.    َمْوضا
 
... وداءة َحبُّ إليَّ

َ
ا أ

َ
: َوَهذ

َ
َبْيَدة  (     1) ع 

 الداء هو من املشترك اللفظي. يتبين مما تقدم أن لفظ  

 السخونة: 

َن( أصل لغوي يشتق منه: 
ُ
 )َسخ

   السخونة: وهي الحرارة: 

َن، 
َ
، وَسخ ا

م  الضَّ ، با
َن الش يء  واملاء 

 
، َسخ َبارادا

ْ
دَّ ال : الحارُّ ضا ا

م  الضَّ ، با
ن 
ْ
خ )سخن: السُّ

  
 
نا

َ
 وَسخ

 
نا

ْ
خ نة وس 

ْ
خ  وس 

 
خونة وَسخانة ٍر، س  ي َعاما  َبنا

 
ة
َ
غ
 
خيرة ل

َ
َن؛ األ ، وَسخا َفْتحا

ْ
ال با

 
 
َنْت وَسخ رض وَسخا

َ
َنْت األ

 
َنه وَسخ  َوسخَّ

 
ْسخانا َنه إا

َ
ْسخ

َ
(. وأ ْمس  ْيها الشَّ

َ
 (2) َنت َعل

: جاء في حر   خاخين  ، ومطر س 
 
، أي: قدم إليك حارا خاخين   وطعام  س 

 
نانة

ْ
خ )وليلة س 

: املر الذي يعمل به في الطين(  ين  خا  (3) .القيظ، والسَّ

 ومنه نقيض القرار: 

 
   املصدر السابق.      ((1
، والقااااااااااااااااموس 5/2134، والصاااااااااااااااحاح:4/199، وينظااااااااااااااار: العاااااااااااااااين:13/204لساااااااااااااااان العااااااااااااااارب، ماااااااااااااااادة )ساااااااااااااااخن(: ((2

، وتحفاااااة املجاااااد 2/1046، ومعجااااام اللغاااااة العربياااااة املعاصااااارة:1/440، و معجااااام الصاااااواب اللغاااااوي:1204املحااااايط:

 .6/47، تكملة املعاجم العربية:400الصريح في شرح كتاب الفصيح:

 .4/199العين/ مادة )سخن(: ((3
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، وهو َسخين  العين(
 
ونة

 
خ  وس 

 
َنة

ْ
خ ن  س 

 
ْسخ

َ
َنْت عينه: نقيض قرت، وهي ت

 
 (1) .)وَسخ

 وكذا الحال يتبين لنا ان لفظ السخونة من املشترك اللفظي. 

 السعال:

 )َسَعَل( أصل لغوي يشتق منه:  

 السعال:

: موضعه من الحلق والسعالة: أخبث الغيالن، وكذلك  ْسَعل 
َ
 وامل

 
عاال ل  س  )َسَعَل َيْسع 

، إذا صارت  
 
ْعالة تا املرأة: صارت سا

َ
ْسَعل

َ
السعالء، يمد ويقصر، والجمع الَسعالي، واْست

 .)
 
ة يَّ  َبذا

 
ابة  (2) صخَّ

 ومنه النشاط: 

اه  من 
َ
ق
ْ
ل
َ
ي أ

َ
م: أ وا: َرَماه فَسَعل الدَّ

 
ال
َ
ى ق ك َحتَّ لا

َ
ة، ثمَّ كثر ذ

َ
ْعل ه س  ، َوبا

 
عاال ل س  )َسَعل َيْسع 

حلق، وَسَعل َسْعال: نشط... وأْسَعله  
ْ
ل: ال ة. والساعا

َ
َبالغ

 ْ
ل: على امل عال ساعا َصدره... وس 

ْعالء: ا
ى، والس 

َ
ْعل ا

ْعالة، والس  ا
ْيء: أنشطه... والس 

َّ
َرة   الش  َي َساحا الغول. َوقيل: ها

 
 املصدر السابق. ((1

 ، 1/460، ومجمل اللغة:1/333، وينظر: العين:5/1729الصحاح، مادة )سعل(: ((2
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ْعالة(.  ا
ة: َصاَرت كالس 

َ
ْرأ
َ ْ
تا امل

َ
ْسَعل

َ
...واْست ن  جا

ْ
وكذا الحال يتبين لنا ان لفظ السعال  (1) ال

 من املشترك اللفظي.  

 

 الصداع:

 )صَدَع(: أصل لغوي يشتق منه معان كثيرة منها: 

 : شقُّ ال

َدع: الفتي  من األوعال والر جل  : شق  في )صدع: الصَّ ْدع  الشاب املستقيم القناة.... والصَّ

ه   ْصَدع  في وسطه فتشق 
َ
ْهر  ت  جوزاها. والنَّ

َ
 قطعت  وسط

َ
ش يء له صالبة، وَصَدْعت  الفالة

.)
 
م به جهارا

 
. والر جل  َيْصَدع  بالحق: يتكل

 
   (2)  شقا

 
ْرَمة : الصا . والَصديع  : الصبح  )والَصديع 

اَل: اْصَدْعَها  (3) من: اإلبل، والفرقة من الغنم(.
َ
 َوق

 
ة يَّ ْبطا

 
ي ق انا

َ
ْعط

َ
أ
َ
 »ف

 
يث َحدا

ْ
ْنه  ال )َوما

 . ْصَفْينا نا ْقها با
 
ْي ش

َ
« أ ْدَعْينا  صا

َها«(. َتَمرت با
ْ
 فاخ

 
ْدَعة ْنه  صا  »فَصَدَعْت ما

َ
ة

َ
ش  َعائا

 
يث ْنه  َحدا  (4) َوما

 
 .1/488املحكم: ((1

 .3/337، ومقاييس اللغة:3/1243، وينظر:  الصحاح:1/291العين، مادة )صدع(: ((2

 .8/194، ولسان العرب:3/1243الصحاح: ((3

 .3/16النهاية في غريب الحديث واألثر: ((4
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)ومن املجاز: صدع البين شملهم. وصدع الظعائن يوم بن فؤاده. وتصدع الحي.  

 تصدعوا عني. وانصدع الفجر. وجئته وعمود الصبح منصدع. قال ذو الرمة: و 

 عنه وسائره بالليل محتجب              فغلت وعمود الصبح منصدع     

وطلع الصديع وهو الفجر. وانصدعت األرض بالنبات. وصدعها للا تعالى " واألرض  

وصدعت الغنم صدعتين.  ذات الصدع " وصدعت الفالة: قطعتها. وصدعت النهر. 

 ( 1)  وصدع ثوبه صدعتين(.

س:  وجع
ْ
أ  الرَّ

داع: ) ْدعة من   والصُّ يها صا َع، َوَعلا دا ْعر: ص 
 
ي الش ع الرجل. َوَجاء فا ا

د  س َوقد ص 
ْ
أ وجع الرَّ

ْرَبعين  
َ ْ
ى األ

َ
ل َرة إا

ْ
عش

ْ
ل، َوَما َبين ال با ا

ْ
تين من اإل ا

ْحو الس 
َ
: ن ْدَيع  ا

 والص 
 
ْدَعة ا

يل. والص  لا
َ
ي ق

َ
َمال: أ

يَن. َوق ا
ت  ذا بلغت سا غنم إا

ْ
قطَعة من ال

ْ
ن. َوقيل: ال

ْ
أ َو القطيع من الظباء(.من الضَّ   (2)  يل: ه 

اَجال   (3)  )و"َصدع" الش يء َصْدعا عاشقه وعن الش يء صرفته(. 
)وكل َوَسط من الر 

.) َباء َصَدع  ا
 
 (4)  والظ

 الش يء الوسط: 

 
 .1/540أساس البالغة: ((1

 .1/427مادة )صدع(: املحكم واملحيط األعظم، ((2

 .2/247كتاب االفعال: ((3

 .1/427مادة )صدع(: املحكم واملحيط األعظم، ((4
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ي  : َماض فا  بالصغير، َورجل َصَدع 
َ

 بالكبير َوال
َ

يص َبين القميصين، ال َقما
ْ
: ال يع  دا )والصَّ

مر يَ 
َ
األ زايل: )فاْصَدْع أمره، وَصَدع با

ْ
ن ي التَّ ، َوفا ها عه، وجاهر با ها َمْوضا ْصَدع  َصْدعا: أَصاب با

م، 
َ

ال
َ
ك
ْ
ْصَدع: بليغ جريء على ال ْصَدع: َماض لوجهه، وخطيب ما يل ما ْؤَمر(، َوَدلا

ما ت  با

ي  
َ
مر َصْدعا: أ

َ ْ
ي مجتمعون بالعداوة، َوَما َصَدَعَك َعن األ

َ
د: أ اس علينا َصْدع َواحا َوالنَّ

ْرض(.صرف
َ
ي غلظ من األ رايق سهل فا

َ
ْصَدع: ط

َ
يظهر لنا أن املعنى األصل لا   (1) ك، وامل

 )صدع( هو االنشقاق ووجع الراس هو كاالنشقاق.    

س: 
َ
ف
َّ
يُق الن  ضِّ

 )َضَيَق( أصل لغوي يشتق منه معان كثيرة منها: 

س: 
َ
ف
َّ
يُق الن  ضِّ

، ضاَق الش يء   َعةا يض  السَّ قا
َ
: ن يق  ا

َقه  )الض  ضاَيَق وَضيَّ
َ
َق وت َضيَّ

َ
 وت

 
 وَضْيقا

 
يقا يق  ضا َيضا

 ، ق  ا
ي  ْيء  الضَّ

َّ
ْيق  الش  بو َعْمٍرو: الضَّ

َ
. أ ق  ا

مر َضي 
َ
َو أ ه، َوه 

َ
ضاق

َ
ي أ ا

ن  ى اْبن  جا
َ
َو، َوَحك ه 

ق(. ا
ي   الضَّ

 
يف فا

ْ
خ
َ
: ت

 
يضا

َ
ْيق  أ يق. والضَّ ضا

َ
ق: َجْمع  امل ضايا

َ
، وامل ْصَدر 

َ ْ
يق  امل ا

 ( 2)  والض 

بو، ولكن هناك فرق بينهما:ض فس: عند األطباء هو الر   يق الن 

 
 .1/193املخصص: ((1

، واملصباح 3/340، واملخصص:6/485، واملحكم:5/186، وينظر: العين:10/208لسان العرب: ((2

 .2/367املنير:
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 ضيقا ال  
 

س منفذا إال فس )عبارة عن أن ال يجد الهواء املتصر ف فيه بالتنف  ضيق الن 

فس يشبه نفس صاحبها نفس   ا الربو فهو عسر في الن   قليال قليال( )وأم 
 

يجري فيه إال

واء كان معه أو ال... والسمرقندي  املتعب وهو أن ال يخلو عن سرعة وتواتر وصغر س 

فس والبهر وجعل األلفاظ الثالثة مترادفة، وفي حدود األمراض   لم يفر ق بين ضيق الن 

ما هو في   فس كأن  قال القرش ي إذا كان دخول الهواء عند االستنشاق وخروجه عند رد  الن 

فس انتهى(.  ق قيل له ضيق الن   ولضيق النفس مرادف وهو:   (1)  منفذ ضي 

 ختناق:اال 

ه، أو انكتم حتى   َفس 
َ
: ضاق ن خص  ق اختنق الشَّ ا، فهو مختنا

 
)اختنَق يختنق، اختناق

 في التنفس أو البلع أو الكالم "اختنق من شدة البكاء
 
اختنق   -مات، واجه صعوبة

ة"  صوت مختنق: محبوس متحشراج(. : ضاق   والبهر: (2)  بالغازات السام  َفَسه 
َ
)ضاقت ن

، أصابه البهر، تنفس بصعوبة، حصر صدره(.  َفَسه 
َ
   (3) ن

ة:  مَّ
ُ
 الغ

ة مَّ
 
َفس(والغ

َ
ة: مرض الصدر. ضيق ن مَّ

 
 (4) : )غ

 الزهق: 

 
 . 2/1122كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: ((1

 .1/703معجم اللغة العربية املعاصرة: ((2

 .6/526تكملة املعاجم العربية: ((3

 .7/432املصدر السابق: ((4
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   (1)  )زهق: ضاق نفسه وتنفس بصعوبة(والزهق:

 التقطع: 

وله مشترك    (2)  )تقطع نفسه: ضاق نفسه، بهر، انقطع نفسه من اإلعياء(.والتقطع:

 لفظي منه:  

قلب(الشك: 
ْ
ي ال ك: يكون فا

.   )والضيق، والضيق: الشَّ كُّ : الشَّ ، بالتحريكا َيق  قال:   )الضَّ

.) ر؛ َيْعني بالفتحا
َ
ث
ْ
ك
َ
ْعنى، أ

َ
، بهذا امل ْيق  (.والضجر:  (3)  والضَّ َفسا ق  النَّ ا

: َضي  ر  جا
   (4)  و)الضَّ

 نتائج وتوصيات 

بعد انتهاء مسيرة البحث في املصطلحات الطبية في األصل اللغوي توصلت إلى نتائج 

   وتوصيات ومن اهمها ما يلي: 

فاللفظ  تبين بالدراسة اللغوية للمصطلحات الطبية إن بعضها فيه مشترك لفظي، -1

 الطب له معنى اإلصالح و   الواحد فيه أكثر من معنى
 
 .والجودة واإلتقان الحذقمثال

الواحد  فاللفظ ترادف، فيه بعضها إن الطبية للمصطلحات اللغوية الدراسةب  تبين -2

 ضيق النفس يرادفه االختناق.
 
 تجد معه مرادف للداللة على املعنى نفسه، مثال

 .الطبي الجانب ومنها الحياة جوانب ببقية اللغوي  الجانب أهمية ربط   -3

  وليست لغته من بأنها الطبية باملصطلحات املجتمع ضرورة تعريف -4
 
  شيئا

 
 .غريبا

 
 .5/101، والتكملة والذيل والصلة:5/376ة:تكملة املعاجم العربي ((1

 .8/316التكملة والذيل والصلة : ( (2
 .  6/485املحكم: ((3
 .3/402االبانة في اللغة العر بية: ((4
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 إلبعاده إال  اجنبية بلغة حصره  فما العربية اللغة من الطبي الجانب ضرورة تقريب -5

  ينتج  عنها مما
 

ا جهال ا، وهذا ما نشهده بالواقع. طبي   عربي 

  املجتمع. عند الصحي والطبي الوعي ضرورة -6

 .مكروه كل عنا يبعد وأن للجميع، للا السالمة نسأل       

 : املراجع 

 

م الَعْوتبي -1 ْسلا مة بن م 
َ
حاري، املحقق: د. عبد الكريم  اإلبانة في اللغة العربية،  َسل الص 

د. جاسر  -د. محمد حسن عواد  -د. صالح جرار  -د. نصرت عبد الرحمن  -خليفة 

سلطنة عمان، الطبعة:  -مسقط  -أبو صفية، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 

 م. 1999 -ها  1420األولى، 

زمخشري جار للا أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال  -2

ها(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، 538)املتوفى: 

 م. 1998 -ها  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –بيروت 

ها(، املحقق: د. 244األلفاظ، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )املتوفى:  -3

 م.1998، الطبعة: األولى، فخر الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون

اق الحسيني، أبو  -4 د بن عبد الرز  د بن محم  تاج العروس من جواهر القاموس، محم 

بيدي )املتوفى:  ب بمرتض ى، الزَّ ها(، املحقق: مجموعة من  1205الفيض، امللق 

 املحققين، الناشر: دار الهداية.
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لدين أْحَمد بن تحفة املجد الصريح في شرح كتاب الفصيح )السفر األول(، شهاب ا -5

و َجْعَفر الفهرى املقرى اللغوى املالكى )املتوفى:  ب 
َ
يُّ أ ْبلا

َّ
ف الل وس  ف بن على بن ي  وس  ي 

ها(، املحقق: د. عبد امللك بن عيضة الثبيتي، األستاذ املساعد في كلية املعلمين 691

 -رى بمكة املكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربية، جامعة أم الق

 م.1997 -ها 1418ها، سنة النشر:  1417مكة املكرمة، في املحرم 

التعريفات الفقهية، محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي، الناشر: دار الكتب  -6

م(، الطبعة: 1986 -ها 1407العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 

 م.2003 -ها 1424األولى، 

ي )املتوفى:  -7 وزا
ها(، نقله إلى العربية 1300تكملة املعاجم العربية، رينهارت بيتر آن د 

د َسليم النَعيمي، جا 8 - 1وعلق عليه:، جا  : جمال الخياط، الناشر: وزارة 10، 9: محمَّ

 م. 2000 - 1979الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية، الطبعة: األولى، من 

ة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: الحسن بن التكملة والذيل والصل  -8

، حققه مجموعة  6ها(، عدد األجزاء:  650محمد بن الحسن الصغاني )املتوفى: 

 محققين،  مطبعة دار الكتب، القاهرة.

ها(، املحقق: 321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )املتوفى:  -9

 م.1987بيروت، الطبعة: األولى،  –دار العلم للماليين رمزي منير بعلبكي، الناشر: 

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  -10

ْستاني )املتوفى:  جا ا
ها(، املحقق: محمد محيي الدين عبد 275عمرو األزدي الس 

 بيروت.  –الحميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 
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ردي الخراساني، أبو  شعب اإليمان، أحمد  -11 ْسَرْوجا
 
بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

ها(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 458بكر البيهقي )املتوفى: 

العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 

شد للنشر الهند، الناشر: مكتبة الر  –الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 1423والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 

 م.  2003 -ها 

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  -12

د  -مطهر بن علي اإلرياني  -ها(، املحقق: د حسين بن عبد للا العمري 573)املتوفى: 

لبنان(، دار الفكر  -حمد عبد للا، الناشر: دار الفكر املعاصر )بيروت يوسف م

 م. 1999 -ها  1420سورية(، الطبعة: األولى،  -)دمشق 

الشوارد = ما تفرد به بعض أئمة اللغة، رض ي الدين الحسن بن محمد بن الحسن  -13

لعام ها( ، تحقيق وتقديم: مصطفى حجازي، املدير ا650القرش ي الصغاني )املتوفى: 

للمعجمات وإحياء التراث، مجمع اللغة العربية، مراجعة: الدكتور محمد مهدي 

عالم، األمين العام ملجمع اللغة العربية، الناشر: الهيئة العامة لشئون املطابع 

 م. 1983 -ها  1403القاهرة، الطبعة: األولى،  –األميرية 

حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن  -14

ها(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم 393الفارابي )املتوفى: 

 م. 1987 - ها 1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –للماليين 
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العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  -15

براهيم السامرائي، الناشر: دار  ها(، املحقق: د مهدي املخزومي، د إ170)املتوفى: 

 ومكتبة الهالل.

ها(،  401الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )املتوفى  -16

تحقيق ودراسة: أحمد فريد املزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي، الناشر: 

 -ها  1419ولى، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األ  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

 م. 1999

الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )املتوفى:   -17

ها(، املحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، 180

 م. 1988 -ها  1408الطبعة: الثالثة، 

اع كتاب األفعال، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو ال  -18
َّ
قاسم، املعروف بابن الَقط

 م.1983-ها 1403ها(، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى 515الصقلي )املتوفى: 

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن  -19

د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )املتوفى: بعد  ها(، تقديم وإشراف 1158محم 

يق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارس ي إلى العربية:  ومراجعة: د. رف

د. عبد للا الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة لبنان 

 م.1996 -بيروت، الطبعة: األولى  –ناشرون 

القاموس املحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )املتوفى:  -20

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم ها(، 817
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وس ي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  لبنان،  –العرقس 

 م. 2005 -ها  1426الطبعة: الثامنة، 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -21

بيروت، الطبعة:   –ها(، الناشر: دار صادر 711فريقى )املتوفى: األنصاري الرويفعى اإل 

 ها.  1414 -الثالثة 

متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، أحمد رضا )عضو املجمع العلمي العربي  -22

 ها[. 1380 - 1377بيروت، عام النشر: ] –بدمشق(، الناشر: دار مكتبة الحياة 

ف األخبار، جمال الدين، محمد طاهر مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائ -23

ي الكجراتي )املتوفى:  نا
ها(، مطبعة مجلس دائرة 986بن علي الصديقي الهندي الَفتَّ

 م.1967 -ها  1387املعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 

مجمل اللغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  -24

اسة وتحقيق: زهير عبد املحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة ها(، در 395)املتوفى: 

 م. 1986 -ها  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –الرسالة 

املحكم واملحيط األعظم ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي ]ت:   -25

بيروت،  –ها[، املحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 458

 م. 2000 -ها  1421، الطبعة: األولى

ها(، 458املخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده املرس ي )املتوفى:  -26

بيروت، الطبعة:   –املحقق: خليل إبراهم جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 م.1996ها 1417األولى، 
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املستدرك على الصحيحين، أبو عبد للا الحاكم محمد بن عبد للا بن محمد بن  -27

عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري املعروف بابن البيع حم
 
دويه بن ن

 –ها(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 405)املتوفى: 

 .1990 – 1411بيروت، الطبعة: األولى، 

املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  -28

 بيروت. –ها(، الناشر: املكتبة العلمية 770بو العباس )املتوفى: نحو الحموي، أ

معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العربي، الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة  -29

 م. 2008 -ها  1429فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: األولى، 

ها( 1424ر )املتوفى: معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عم -30

 م. 2008 -ها  1429بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى، 

املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات /  -31

 حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

ها(، املحقق: 179املوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني )املتوفى:  -32

محمد مصطفى األعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال 

 م.  2004 -ها  1425اإلمارات، الطبعة: األولى،  –أبو ظبي  -الخيرية واإلنسانية 

مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )املتوفى:   -33

ها(، املحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  395

 م.1979 -ها 1399

النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن  -34

ها(، 606كريم الشيباني الجزري ابن األثير )املتوفى: محمد بن محمد ابن عبد ال 
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 -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1979 -ها 1399بيروت،  -الناشر: املكتبة العلمية 

 محمود محمد الطناحي.

 

 

 

 

 

  



 

 

 )ة2م*ی 23ما1م( يف ,زا*(لا )'لا ةلالد

 يلع ل+لخ ر)ن :$لق!

 78ح لخاد سا1عل

 <م اهل ا;ل , <=ث1#;لا داق9لا 91ع ةق(م-م ةنا5م ة3ی1#لا ة/د-,لا عا(نألا ى$#ت      

 ًارود اهل يJلاو ,ًا1ج ة-=Pقلا ةPقلا <ف ا;=س الو ,يقلJ;لاو HتاGلا <م لC 91ع ة-=CD ة=;هأ

 [#م \#Dصأ اZل ,Y-خألا ة/د-,لا لا5شألا يف ا;C ة3ی1#لا تا/د-,لا لاTم يف ًاماه

 تا;لb5 لJ;3ت اهن(C اهترو-=صو اهJن(C=9و ة/د-,لا اهJع=D` _=ح <م ,داق9لا 1Yل را$نألا

 .fراقلا <هذ 1Yل ة-=3م تالالد تاذ ةلcJdم

 ف=k(ت ىلإ جاJ#ت يهف , ةداJع;لا اهتدا-فb ًا1ج ة-=Pقلا ةPقلا \لقJسأ أD1;لا اZه <مو   

 لC <ع اJ9سارد يف Cd-ن نأ 1بال qلذ ف=J)kلو, Y-خألا سا9جألا يف ا;o Cزا(;لا 9mلا

 ف-عtو ةtزا(;لا ة=9Pلا تاJDعلا يهو ,ة=جراخو ة=لخاد -صا9ع <م 9mلاb [=#/ ام

 هZهب هتاذ ح-Jقtو اbاCJ ه,فن <م هb عP9/(( <م (ه .)oزا(;لا 9mلا( ,v=9ب 1;#م

 ,تاJDعلا لالخ <م 9mلا ف�f /5راقلاف ,1))ر(ه;Tلا ىلع ام(;عو ،هئا-ق ىلع ةفPلا

 اهلالخ <م جJ9J,/ يJلاو ةحو-�م تار(Pت وأ تال=cت <م ه9هذ يف درا(Jی ام ناع-س

 لJPت ،نآ يف هجراخو هلخاد ،9mلا دو1ح ىلع ةد(ج(;لا -صا9علا ((oأ  ,راGفأو Yؤر

bتا هPالا /Tت اهلعJ1ت 1ح ىلإ هعم لخاDسا <==عت <م ةجرد ه=ف غلJلالق=Jف9تو ،هPه9ع ل 

 \=9ج ف-عtو 2))هJ=لالد جt9Jو لغ�J/ نأ ،ءا�9و ة=CD9 ،ي9Pلا لخا1لل ح;,/ الاPفنا

 
 ،I1/1989 ،ءاF0Gلا را*لا ،&$/لل لاق'Dت راد ، 0B/ب *A(م .د ،ة;*0لق8لا اهتالا*ب5و هتا0/ب :,ی*(لا ي'&علا &ع$لا 1

 .77 ص
 76ص : ن . م - 2
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 يلاعJلا <م ناث [;ن هنأPalimpsestes ( b( سا-`ألا(( هbاCJ يف oزا(;لا 9mلا

 يف 9mلا اه;=قtو .اعا,تا -3كأو اح(ضو لقأ ام(;ع يه ةقالع <م ن(tJGو(( .ي9Pلا

 تاقـ#ل;لا وأ ،oزا(;ـلا 9mلاb ه=;,ن نأ <5;/ ام عم ،يبدألا ل;علا هلZo /�5لا لGلا

 ،تام1ق;لاو ،ة=لخا1لا <tوا9علاو ،oد-فلا نا(9علاو ،نا(9علاLes Paratextes، C ة=9Pلا

 تا,JDق;لاو ،ة/اه9لا يف وأ ة#فPلا لفسأ يف �ما(هلاو ،1=ه;Jلاو ،تاه=J9Dلاو ،تاق#ل;لاو

 Y-خأ عا(نأو ،m=;قلاو ،[t-�لاو ،-�5لاو هJ9)tلاو ءا1هإلا تاراDعو ،م(س-لاو ،تاJdt=9لاو

 1قو .اع(J9م ا�سو 9mلل -ف(ت ا;م اه-=غ وأ ة=باGJلا تاراشإلاو ةt(نا3لا تامالعلا <م

 1))ي;سر هDش وأ ا=;سر اق=لعت وأ اح-ش نا=حألا �عb يف ن(5/

 ة=CD9 ث1#/ ًالعاف ًار(�ح vس ی نا oزا(;لا 9mلا لوا#/ ا9ه ,ةtؤ-لا ح�Jت ىJحو    

 ة=س(ق�لا <م ةلاه ءافضإ عم ةلثا;م ةعا�b جاJنا ة�سا(ب ةحا,لا ىلع)عا-Pلل(

 ,vس ;لا 9mلا 1ّع/ لب ,ًا=�ماه ًاPن v=ل هنا ،oزا(;لا 9mلا ىلع ¢حال;لاو, ة=قP1لاو

 .-خآلا 91ع vس ;لا 9mلا ةزا(;b اهقاD3نا -Dع اهJ$#ل vس ت ص(Pن اهT1ن qلZل

 تا9یاJDمو <=ما�م ةلماح ةدالو لب ،ة=ع=D` وأ ة-=,ع ةدالو ن(Gت <ل اهتدالو <Gل 1ل(Jف

 .2هءازإb \,سأت Zoلا 9mلا <م ىلعأ

 يJلاو , اهب ةصاخ ة=PPق  ع=ماTم يف ًا1ج ة-=Pقلا ةPقلا لالقJسأ ة=;هأ ىلإ -=�نو

 <م ة=ع(9لا اهتا;,ل ة�راق;لا , ة=9Pلا تاtزا(;لا هZه ف=k(ت ىلإ ًاجا=Jحا 1شأ \#Dصأ

 
1 - Genette(G):palimpseste>p9, ع ًالقنk لAلا اذا/T لاADزاV , ج .دA0ح لA*واV , لاAم ةو*ن , ب&غsةل 
 . vج&A8لا &ع$لل ة0نو&u8لإ
 . ندمتملا راوحلا ,يھابسلا دمحم , يزاوملا صنلاو صنلا :رظنی - 2
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 ى9ع;لا -=§Dتو ,d=م-Jلاو, ةدا#لا ةقراف;لاو, زاT/إلاو , د-,لا لاJdخاو يلال1لا ف=JG3لا _=ح

 1يلال1لا اهحاJفنا o-3ی ءا�ف ن(Gت ىJح

   :يلخاBلا Aزا)?لا <=لا : ًالوأ

 فالغلا ةJDع <م 9mلا <b;J [=#/ ام لC (هو ,يلخا1لا oزا(;لا 9mلاb ه=9عن امو

 …خلاو ة=لخا1لا تانا(9علاو ءا1هإلاو هJلالدو

 :روا#م ةع�رأ يف يلخا1لا 9mلل اJ9سارد يف ء(�لا [ل,ن اZل

  يمامألا فالغلا ةJDع -

 ءا1هإلا ةJDع -

 )ة=ع-فلا( ة=لخا1لا <tوا9علا ةJDع -

  يفلcلا فالغلا ةJDع -

 يJلاو ، <,ح لخاد ساDعل ) ة=م(ی -=ماdم ( ة/اور يف يلخا1لا oزِا(;لا 9mلا اG59ف (لو 

 ةc=Dلا <م HتاGلا ةاناعم ل;#ت ة-=غص تاع(�قم <ع ةراDع يهو, ة#فص )59( يف عقت

 يهو , هص(Pن يف ة#ضاو ة;bP \ناC هJخ-Pف , ب(ل,;لا ه9̀و يف را,Gنالاو

 , ة�=,Dلا ةا=#لا تام(قم [,bأ -قJف/ [=,b نا,نإ لC ةاناعم <م ةل;#م ةخ-ص

   :يلی ا;م ة=لخا1لا تاJDعلا qلت ىلإ -=�ن qلذ ح=ض(Jلو

  يمامألا فالغلا ةر)ص :ىلوألا ةC1علا

 <ع HتاGلا هt(#/ ا;ع ة-Dعم اهT1ن ةلهو لوأ <م ةر(Pلا ح;لن ام91ع أD1;لا اZه <مو

 (ج ±لcت نأ ىلع ةرداق يهف ة1با5;لا °غرو , ةا=#لا 1با5م لC ل;#ت يJلا ةt-م(,لا ةأ-;لا

 
 راد , ينا0F$لا ةAYح *A(م .د , ةلال*لا جا8ن5و ءا/Fلا ةwAنأ &صاعAلا ي'&علا د&yلا يف ًا*ج ة&x0قلا ةxقلا :&w/ی - 1
 .مI1, 2016 , قا&علا, ع~ز8Dلاو &$/لاو ةعاF{لل ر0FDن
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 نأل؛ نا(9علا عم مألJی ءا,9لا د1عت ر(ص امأ , ة=ساقلا فو-$لا qلت يف ةداعس <م

 ءاD5لاb ىلا3Gلا ءا,9لا تا(صأ ن(Gت 1ق ا;�ر ءاض(ض تا(صأ ىلع ل1ی يم(=لا _ی1#لا

 عم ة;غاJ9;لا ة=م(=لا <ه3یداحا ىلع ل1ت وأ ,ة-م1;لا بو-#لا qلت هJفلخ ام ةJ=Tن لt(علا

 ةأ-;لا ةر(Pلا يف ت-هq kلCZ ،)ح-فو ،ةداعسو ،°لkو ،قا-فو ،Hح( ةا=#لا عقاو

 ,ةءاDعلا ( ة=�(T9لا ةأ-;لا 1Yل 1o=لقJلا o-م(,لا doلا 1oت-ت يهو ةل=صالا ةt-م(,لا

 يJلا 1=لاقJلاو ،ة=�(T9لا ةأ-;لا ثا-ت ىلإ -=�ت تالالد يهو ) bqا�لاو ,ةt-م(,لا ةدالقلاو

 (هو ) bqا�لا( امإ ,ةفعلاو ،راق(لا ىلا dم-ت يهو ًةصاخ ب(T9لا ءا,9لا ىلع اهب ¢فا#ت

 ةأ-;لا ةD=` (ىلإ oأ ,اهtJ-�ف ىلإ -=�/ اZهو ،ماع` ه=ف م1ق/ ،ل=9cلا فعس <م عP9/ ام

 <م هجاJ#ت ام لC عP9ت يهو ة=�(T9لا ةأ-;لا )-;3لا H=`ا ل;#ت ةل9cلا ا;C اهJلاصاو

       .ة=�(T9لا ةأ-;لا ة=لا;ج <م ف=�/ ام اZهو ,ءا9عو فلGت نو1ب ةا=#لا تاDل�Jم

 را=Jخا ¢#لن ذإ , HتاGلا 91ع ة#ضاو اهT1ن ة=ن(للا ةر(Pلا تالاغ�نا cm/ ام اما 

 ةtؤر ا9ل 5vعت ةر(ص ه;=;JPب 1ّع/ Zoلاو ,فالغلا ىلع ة9;=هم ة=فلCc -�خألا ن(للا

 ,ًاماه ًارود هل فالغلا ةر(Pلاف ,oزا(;لا 9mلا -Dع يقلJ;لل اهلس-ی يJلا هJلالدو صاقلا

 هاJDنا بTZت ام لوأ اZهل , صاقلا هb ح(Dیام ف�C اهلالخ <م ع=�J,ن ةن(ق/أ اهفص(ب

 ءا;9لاو cPHلل dم-ی  Zoلاو, -�خألا ن(للا ¢#لن -=ماdم يفو ,ةر(Pلا يه يقلJ;لا

 ه=ف _عDت يJلا ةئداهلا نا(لألا <م 1عtو ،ة=�(T9لا ةأ-;لا ة=cPش عم HساJ9ی ام اZهو

 نا(9عC �=بالا ن(للا فاضأ ا;نا -�خألا ن(للاH bتاGلا يف5J/ °ل ,ن(5,لاو ة9=نأ;�لا

 ءو1هلا نا(9علا G,Hت يJلا تامالعلا °هأ <م (هو )ة=م(ی -=ماdم( ًا1ج ة-=Pقلا ةPقلل

 ة=ق=س(;لا تالآلا °هأ <م )-=ماdم( 1عتو )ة=م(ی(و)-=ماdم( <=تد-ف;b تءاج 1قو ,لمأJلاو

 \ناCو ،°هJحا-Jسا ءا�ق \قو يف فdعلل ل;عJ,ت \ناC 1قف ,ل=صألا ي�-علا ثا-Jلا يف

 ًانا(9ع -=ماd;لا HتاGلا ل;عJسا qلZل , °هل;ع يف 1هTلاو قا�لا ل;علا <م mلJcلل ةل=سو

 1عb ة=م(ی تا-ه,ل  ة=�(T9لا ةأ-;لا هJcZت ناC فdعلا نأل ،فالغلا ةر(ص °ئالی ام اZهو
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 <م هb -;ت ام °غ-لا ىلع اهJ=ب ىلع ةداع,لا لخ1ت يهف , راه9لا يف لصا(J;لا 1هTلا

 يف HتاGلا ح9Tف ,اهJهجا(م ىلع ةرداق اهنأ الإ , ة-;J,;لا بو-#لا و ة=ساقلا فو-$لا

 ،oدام 1ع�و o(9عم 1عb :<ی1عb ىلع ا9ه نا(9علا ل;Jشا  اZهل هص(9Pل نا(9علا ف=k(ت

 ث1#لا (هو ،oدام ءيش هل ف=ضأ, ة=فcم ةلالد وأ ةراشإ ل;#/ o(9عم ءيش ز(م-;لاف

 رامdم <ع ةراDع هل;كأb نا(9علا نأ راJDعا9m، bلا ةم1خ يف نا(9علا ءاج 1قف، يم(=لا

 .  يم(ی ر(�#b ر(مd;لا ر(�ح ن-Jقا 1قف ، ةاناع;لا qلت م(ی لC ر-5/

 : )ءاBهإلا( ةNلاNلا ةC1علا-  

 يف 1ئاز ٌ(�ح \,=ل يه ذا ,9mلا ة=9ب يف °ها,ت ةصاخ ماهم اهل ءا1هإلا ةJDع       

 HتاGلا 1Yها 1قو ,HتاGلا ص(Pن اهلالخ <م fراقلا ف�5J/ ة=لالد ةd=م ا;نا ،9mلا

 -ثأت ¢#لن ذا ,)78ح لخاد قازرو ,ناه1س Xكاش داUإ ( ا;هو ه=ق/1ص ىلإ )-=ماdم(

 ةم(عن 9Zم ءاق1صا ا(ناC اذا ،يل(ف�لا ةقاP1لا ¶ا�ر b,DH ا;�ر ,<=cP=Jش qلJب HتاGلا

  .هص(Pن ةbاGJل ةل=سو ,HتاGلا ا;هcZتأ qلذ ء(ض يفو ,°هرافkا

 v=ل ضا=Dلا عضو HتاGلاف , fراقلا ة-=ح ىلع ةلالد 9mلا يف ضا=Dلا ف=k(ت 1عtو    

 ف�C يف ةDغر <م يقلJ;لا يف ضا=Dلا هراثأ ام ((fراقلا مامأ تالtوأت ح=Jی ا;ن̧و ,ًا`اJDعا

 ةمالعلا -ه(ج ع�ت تا=3=ح <م ىفJcسا ام , ءالجو , ه=ف Yرا(ت امو ,P1قلا <;5م را-سأ

 ي�ع/ 1ق هنأ qلذ فضأ , هتالtوأت يف هلعف د-ب J-C=dلا يف يقلJ;لا Hل�م (هو ةلا1لا

  1)) لوألا ى9ع;لا فلخ -خآ ًاtرا(Jم ى9عم  ح9;/ وأ , ىلوألا ةر(Pلل ًاtزا(Jم ًاbا(ج

 ة+لخاBلا تانا)=علا :ةع!اXلا ةC1علا

 
 5ص , F)&~kلا ةعماج -  حو*0ف رداقلا *Fع .د , &صاعAلا ي'&علا &ع$لا يف Vزا8Dلا ةغالب - 1
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 ,2ر(مdم ,1 ر(مdم ((يهو ًا1ج ة-=Pقلا ة=PPقلا تانا(9علا عم تءاج 1قف      

 \#ت ,ةهاJم ,ناقهد ,-;قلا ح�س \#ت ما1قأ ةعDس ,*ن(ن ,5ر(مdم ,4ر(مdم ,3ر(مdم

 ,v;�لا ةهلآ ,ة;=Jش ,ةلا�لا بالGلا ناهر ,ة=ضا-Jفا تالص ,ة/ا5#لا لصأ ,1حاو فقس

 ,س(=فر(م ة9عل ,ةأ-;لا ,ة-ما م ,را,م ,س(باC ,<̀و م(;ه ,ةقافص ,-=خالا 1ه�;لا ,لا س

 ,ءاD5لاb ًةDشأ qٌ#ض ,ع(ج ,Yو1ع ,ةئ1ص -عا�م ,ُ-ثأ ’±لق ,ق-ب ,¢عا(لا ,مالحألا -فس

 1))حاDشأ ,ناD,ح ,ٌ�ع ,لج م ت(م ,سا ن (بأ ,°لا$;لا نا(ید ,ر(با�لا

 <م ةقbا,لا تاJDعلل oزا(;لا 9mلا ة=لخا1لا <tوا9علا تاJDع ل�5ت qلذ ء(ض يف      

 ةJDع (هف oزا(;لا 9mلا -صا9ع °هأ <م نا(9علاف(( ,-خأ Hناج <م 9mلا ة=�9و ,Hناج

 ة=لوألا ¶(=cلاq b,;=ل doم-لاو يلال1لا هءا�فو 9mلا را(غأ يقلJ;لا اهJ`اس(ب °#Jق/

 ةلال1لا ل=�5ت يف ًاtرو-ض ًا-9Pع 1ع/ هتا=لTت فلb;cJ (هف ,يبدألا ل;علل ة=ساسألاو

 نأ ة=;حر ة=9ب ًا�/أ (هو لخا1لا ةءاضإ P1ق جراcلا حا�/̧و ،ةdtم-لا لاو1لا G=qفتو

 ص(9Pلل ةD,9لاT,1 bلا <م سأ-لا ةbاb;3 (هف ،9mلا تالالد °$عم 1ل(ت فص(لا حص

 v=ئ-لا 9mلاb ة�=#;لا ةtزا(;لا ة=9Pلا تاJDعلا °هأ <م نا(9علا 1ع/(( .2)) ة=عا1بإلا

 ن̧و ا;هف نإ ة=فcلاو ة-ها$لا ه=ناعم فا�JGساو ،9mلا تالالد ح=ض(ت يف °ها,/ _=ح

 3))اG=5فت نأو ا-=,فت

 اه�=ع/ يJلا ة�=ع;لا ة�-JTلا <ع ة-Dعمو ة=ح(م اهT1ن ة=لخا1لا تانا(9علا Hلغأ qلZل    

 °,ق اZهل , ة;C-t ةا=#b ا(;ع9ی °لف ,سأ=لاb هDشأ ن(Gت داGت ةج-ح فو-$b نا,نإلا

 ,)5 ,4 ,3 ,2 ,1ز(م-م( ـب أD1ت يJلاو ز(م-م ةد-فم ىلا ص(9Pلا <tوا9ع �عH bتاGلا
 

 ykح لخاد ساFعل ) ة0مDی &0ماYم( ًا*ج ة&x0قلا ةxx0قلا ةعAsADلل  k~وا/ع  - 1
 ة0'&8لا ة0ل� ةلsم ,دوواد ي�م *عسأ م .م – ةداyلا *Fع  داDج ءا/ه د . أ ,)رyDلا ءاAسأ ( ة0لخا*لا تاناD/علا ة8Fع -2
 .303 ص , م2015, نا0yن ,20 د*علا , لبا� ةعماج , ة0ناyنإلاو ة~D'&8لا مDلعلل ة0ساسألا
 , �~uDلا ,,لا�لا د*علا ,k~&$علاو Bما�لا *لAsلا ,&uفلا vلاع  ةلsم , Vوا*A(لا لA0ج :هنD/علاو ا0قy0AD�0لا - 3

  .79ص ,1997
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 ة�هد يف fراقلا لعT/ ام اZهو ,)ة=م(ی -=ماdم (ي,=ئ-لا نا(9علا <م ةق�Jم يهو

 ،هزومرو ھتارفش كیكفتب أدبیس صوصنلل ھتءارق دنع<Gل ,HتاGلا °=,قت <م با-غJساو

 ةد-فم \ل;ح تانا(9علا Hلغأف  ,صنلا ةمومیدب جولولا دنع تالالد نم انل حیتی ام اذھو

 ةفdt;لا ةسا=,لا هاTت 1ی�1لا اه�cس <ع -Dعت تا(صأ مامأ ا9نأ ¢#لن ا9هو )ز(م-م(

 ت(bP أD1ی (هو, 1لDلا حلPت يJلا لا;عألا لC ا(لق-ع Zoلا ةسا,لا (#ن هTتا )1ر(مdم(

 ,1)ةXقاعلا $هد)عوو $هb1خو ةج)??لا $هCنا+1ل AوB?لا خاX_لا ىلع داCعم انأ( يلاعJلا

 ت(Pلا <=ت(ص cZتأ ا9ه )2ر)مdم( امأ ,<ی1,ف;لا هاTت خا-CP ا9ه انألا ت(ص cZتأف

 ها(فأ ا(5Jسا Zoلا <=`ا=�لا تا(صأ هاTت °هی1یأو °هتا(صأ لCD <م (#ن <�Tلاb ءيل;لا

 د)ج)لا 8م CglX?لا $لاعلل ةكاCفلا ةgلسألا اهعلقتو ,ة+jحو iلاhم اهق7gت ( سا9لا

 يقلJ;لا ت(صو HتاGلا ت(ص حDصأ ا9ه ,2)Bحأ 8م pq)فت وأ oح هجو وأ iنذ نود

 زراb يقلJ;لا ت(ص 9mلا اZه يف T1ن , )3ز)مXم( امأ ,ةاغ�لا مامأ ًا1حاو ًات(ص

 ( ةعداcلا ة�ل,لا هاTت يقلJ;لا ت(ص ز-tDو ا9ه يفH /cJتاGلا دارأ ا;نأCو حمال;لا

 (يف امأ ,3)…ًافقاو ل+h=لا تامو C+Bعلا ر7ّBلا sXش حاورأ ا)قهزأو ءا=gلا راsشأ ا)علCقا

 -JZCی (هو ءاض(�لا qلن يف لمألا ة#,ف ت(ص ا9ه ¢#لن )5ز)مXم( و )4ر)مdم

 (اه�=ع/ يJلا ة;ل$;لا ة�-غلاو ة1ح(لا <م °غ-لا ىلع هت-كاZب ةقلع;لا ةل=;Tلا تاZC-tلا

 ة+=غأ وأ ل+للا عdpه يف ةع?ش ء)ض وأ راه=لا ء)ض .ة?sن وأ ةدرو وأ ًار)ف_ع z8ف

 ة-كاذ يف d=ح تZخأ تاZC-tلاف , 4)ةBح)لاو ة�Xغلا دXب 8م ةXpعلا �حور اهب XثB=ت

 ًاق;ع -3كأ تاJDع وذ Pmق ىلإ ز(م-;لا °=,قت <م HتاGلا لقJنأ qلذ 1عb ,يقلJ;لا

 
 13 :2018 ىلوألا ةعF{لا  ,ع~زDتو &$نو ةعا�F ة*ی*sلا لمأ, ykح لخاد ساFع ) ة0مDی &0ماYم( - 1
 14 :ن . م - 2
 yk : 16(لا لخاد ساFع ,ة0مDی &0ماYم - 3
 18 : ن .م - 4
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 ى#9م cZتأ <Gل يسا=س 1عb ه=ف mن ¢#لن 1)*ن)ن ( يف  HتاGلا هح-�/ ا;b ًاج(لوو

 ا;ك, �ماهلا يف HتاGلا هل3م ام اZهو , ةفdt;لا ةسا=,لا اهJ;سر يJلا ة=فئا�لا (هو , -خآ

 فلغم <Gل ا9ه حضاو يسا=,لا [cلا T1ن X(2?قلا حbس �gت ماBقأ ةع1س( mن يف

bلا ينا,نإلا °ه(لاJت ي-CJت نا,نإل ة�ل,لا هJ-Cع/ ه=� bو ماهوأCا;ل /Pه�قن ىلإ ل 

 ةقفXب , �8)لل ي?ه)لا �hلا 8م ةUدوBح ةbقن Xخآ ةاذاg?!( °هو يف هنأ كر1ی ةد1#م

 ( يف امأ, 3)ا=ها)فأ فافج �B=لا �قا7ت ف�U7 $ل.… ٍبXهمو dp8ح iحاش X?ق

 يعا;Jجا 1عDلا ا9ل ل3;/ , <ی1ع9T1 bل <=9Pلا يف لمأJن (ل 4)Bحاو ف�س �gتو ,ناقهد

 يف ا=لعلا ة�ل,لا وذ ةلو1لا لاجر ةلاح ا9ل ل3;/ ناقهد يفف ,يسا=س 1عDب فلغم <G9لو

 لا(مألا \ناC (ل نأ HتاGلا دارأو ل�فلاb تأb هJلوا#م <Gل اهGل;/ نأ دارأ ا9ه 1لDلا

 لP#/ نأ ع=�J,/ °ل ة-ه(Tلاف ءيش لC ةلع لP#/ نأ ي9ع/ °ل اZه ة/1ل ة�ل,لاو

 ر)عش ه!اCنا , BیBش دا=ع! ,ًاB+ع! ةقلgم ه�Xpان مامأ ترا�(( لا(مألا \ناC ا;/أ اه=لع

 ةJDع ىلع HتاGلا لاغJشا ¢#لن B(6حاو ف�س �gت( يفو,5))Xهقلا gBل ة?dpهلا! ٍساق

 ا;هDح يف  <ید-�Jم ا;هالGف نا(9علا ىلع ±9�Dی هT1ن 9mلا ن(;�;ف حضاو 9mلا

 -Gفلا ةنا=خ ىلع [لس HتاGلاف , ((ةقbا,لا هJجوdب -Gف/ (هو ±با,لا اهجوdب -Gفت يه

 ام اZهو , °هع;Tت ة/1,ج ةقالع كا9ه <م °غ-لا ىلع °ه9=ب ماT,نأ T1ن °لف T,1لا v=لو

 HتاGلا اهcZتأ HتاGلا ا9ل اه1,ج ام هDشا م(=لا ة=نا,نإلا ةقالعلاف ا9عقاو يف ه,;Jلن

 ة§=هلا ة=بذاTلا وذ ز(Tعلاو يق-�لا لج-لا T1ن)ة;=Jش( يف امأ, اهل يع(ض(م لداع;ك

 اهنأ ا;H CلGلا ز(Tعلا \J�9حا ه9م HلGلا Hعترأ لج-لا ف(قو 91عو HلGلاD] bت-ت يهو
 

  51 :عDج , ,50 :�و*ع ,52 :ءا�Fلا� هFشأ �(ض ,44-43 :�عاDلا ,35 : ةقافص (&w/ی 1
   �k : 36و مADه ,39 :ة&ما م  ,30 -29 :هلاGلا بالuلا ناهر ,26 : تا;ا�(لا لصأ ( &w/ی - 2
 22 :ن .م - 3
 )38 : راyم ,57 :¡ع ,v : 54لاAwلا ناDید (&w/ی - 4
 23 : ن . م - 5
 )53 رDبا� ,48 :ُ&ثأ  ,28 -27 ة0ضا&8فا تالص ( &w/ی - 6
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 اه1ل� �ا�ر ة+خXم …وXفلا 8م فbع?! ةفCgلم ز)sع ت1Xع ةأsفو(( لج-لا \;Jش

 اZه يف 1))يمامأ ةXثا=C?لا اهترا1ع �ق_! …يCماقCسا B=ع iلzلا أجافت ..X+غ_لا

 ق-�لل ب-غلا ةر(ص  ينا3لا 1عDلاو HلGلاو ز(Tعلا <=ب ينا,نإلا 1عDلا <ی1عT1 bن 9mلا

 , اهل يع(ض(;لا لماعلا 1عtو )) قjXلا / لجXلاو , بXغلا / iلzلا ((, ه(�Jم ةر(ص

 °لاعم لD\ CلJسأ يJلاو لهTلاو فلcت <م بو-#لا هCJ-ت ا;ل ة=;J#لا ة9J=Tلا يهو

 يف .°لاع;لل °هرامد b,DH ,ا9=لع ةقئاللا -=غلا ة-$9لا \لعجو , ان91ع ة=نا,نإلا ةر(Pلا

 عم HتاGلا ±لاعJف 9mلا يف زراb ه9ع ت(5,;لا ةغل د(جو ¢#لن )v;�لا ةهلآ( ةPق

 °ل$لا 1ض ةt-#لا <ع ت-Dع يJلا تا=�cPلا °هأ <م 1ّع/ Zoلاو )وروأ( ة=cPش

 م(=لا امأ , ةلداع ة�لس وروأ ة�لس \ناC ة=,5ع ةقالعb ±لاعت اZه <م ج9Jی ,نا=غ�لاو

 ةرا�#لا لجأل v=ل -خآلاو <=#لا <=ب ر(Dقلا ن(Dق9ی °هف , اهنا=غ�b ةJD1,م ة�لس \ناك

 اgN! ماعلا ةل+� "�zل " ر)1ق ن)1j=ی (( <كامألا qلت يف ر(ث1م (ه ام لجأ <م ا;ن̧و

 لا5شأ لC ا(ع;ق اZل ,2))ك)ل?لا iه�ب ة�+ل?لا راhفلا راXجو تاقلb?لا ةlف نا=مأ 8ع

 ه(لعج Zoلا )oزاغb( 1ه�Jسا ام91ع, °هنا=غ�b <یJD1,م ك(لم °ه,فنأل ا(لعجو ةرا�#لا

b;55ع ةق(م-م ةناv ل;لاq ق يف امأ ,وروأPلا�س ( ة( تJ,° علاJDة bcP)ة9=عم ة=ص 

 , <J;لا اه9م 1لا(Jی ة=لالد ةر ب ا9ل ح=Jت اهنأ ذإ ,ةل§سألا ةغ=bP درو يJلاو 9mلا <Jم عم

 يف ماهفJسالاف , ةم(;/د يف هلعTتو 9mلا ة=C-ح ىلإ fراقلا / يقلJ;لا د(ق/ ام اZهو

 -خأ لا ,b هdفJ,ت °ث ت(;لا <ع هلأ,ت (هو <هZلا يف راGفأ <م رداDی ام ىلإ د(ق/ 9mلا

 ا9نأb ا9ل ح-�=ل يع(ض(م لداع;H CتاGلا هcZتا <ی1ض ةدال(لاو ت(;لاف ةدال(لا ى9عم ام

 <#ن ا5Zهو ,نآلا vفن يف 1ل(تو ةل=;Tلا ءا=شالا ت(;ت \قو لC يف <ی�1لا <=ب �=عن

 ف-ع/ °ل با(Tلا ناCو هJلأس ةأ-;لاف ةل(ف` ا9=ف ال(Jق اه=ف <=J=م <#نو ةا=#لا يف �/اعJن
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 قاXقر يل)ف� ت)_! ��lgف ( ةا=#لا 1=ق ىلع ه,فن °لع/ °ل (هو اه=لع د-ی اذام

 .)ءيش فXعت ال �نأ : �لاق ةد)هع?لا اهCئا�1Xو

 هDشأ دا5/ لا=خ ىلإ عقا(لا ل(#ت <J;لا ةtؤر <م J;vلن )X+خألا Bهj?لا( ةPق يف

b;لا <هذ يف رو1ی ام ناع-س ,يح-,م 1ه�;Jلاف  ,ح-,;لا ثا1حأ <م يقلP)لTيه نا 

 ل3;;لا عم هما�1صا ةJ=Tنو ا=لعلا ة�ل,لا با#صأ oوذو ك(ل;لا اهمJc1,/ يJلا اPعلا

 ر)ه?sلا qفنأ ((ح-,;لا <م سان بو-هف ىض(فلا ةلاح <م ث1#/ ام ث1حو, عقو

 ))عرا)jلا يف حا1شأ ىلإ $هلاحأ هقاف Xفصأ ء)ض $هX?غU با)بألا ىلإ ةعفاCBم باXسا

 ام91عو يسائ-لا يس-Gلا يه اPعلا نأb ا9ل <=Dی نأ دارأ ا;نأCو يع(ض(م لداع;C ةلعTف

 ا9هو ,°هما�1صا ةJ=Tن نا5م لC يف ىض(فلا -�9تو ,°هT=Tض ثH /#1صا9;لا Jdهت

 .نا(9علل هرا=Jخا يف حجان HتاGلا ف=k(ت ناك

 ةر(9m bPلا يف d=م-Jلا J;vلن ذإ ,ًا=ئا#/̧و ًاdt=م-ت 1عDب 9mلا J;=dی )س)باك( ةPق يف

 <م -JDع/ هنأ ا;C ,ثا1حألا عرا,ت يف ة�ه1لا -9Pع J;vلن qلذ <ع ًال�ف , ةف53م

 P1ق/ °ل ا9ه ه-فح °ت Zoلا -Dقلاف ,ماهبإلا 1ح ىلإ ة=لال1لا ةفاG3لا ة/اغ يف ص(9Pلا

bقلاD- ع;لاJدا-ی ا;ن̧و , ا9ی1ل دا bلاو ةا=#لا (ه هJش يDاهه bقلاD- شأ ةا=#لا لعجوDه 

b5لف س(با° /T1 ل ن(ل الو °ع` اهلZلq ی نأ دارإJcلm ه <مZعلا اDهلا <م ل;#;لا ءا° 

 ة)ق! اهCعفد ,ًاBج ًاق+?ع ًا1Xق تXفح (( ةtو1;لا ةخ-Pلا \JTن ة;كا-Jم ثا1حأ يھف °ل$لاو

 8م �_لhتو , ءا+حألاو تا)مألا اهCع?س ةp)ق ةخXص �خXصو , ة?ل ?لا هقا?عأ يف

 .))ةمال?لا

 هنأ الإ , ة=لاع ةفاC3 وذ ًا=لالد ًا1ع9m bلا ىلإ نا(9علا ةJDع <م J;=dت )ةآX?لا( ةPق يفف

 -==غJلا  يف ةدارإلا \ناC ا;لCو ةآ-;لا <=�و اه9=ب 1o#ت \ناC ةهجا(;لاف -خأ ى#9م JcZی

 $مXت (( ةلوا#م لC يف ل�فت اهنأ الإ ,اههجو ءال` <م °غ-لا ىلعو , اهJلاح <م جو-cلاو
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 ىلع ًالp)� اهBعاU7 ال أB_لا را1غ ن)لب ق)7g?! اه1غXت يCلا ةB+=علا اهB+عاsت

 بو-#لا رامد <م اه9هذ يف -JZC,ت ام ناع-س اهنأل 1))8مdلا Aداعت يهو, اهئافخا

 اZل ه9ع ت(5,;لا °ت ا;b ±�ن ا9ه oزا(;لا 9mلاف , لمارأو ىلاGث <م هJفلخ امو °ل$لاو

 . ز(م-لاو تاراشإلاb ىفJكأ

 ة-قف لC ,ة;ق-م تا-قف ىلإ 9mلا <Jم °=,قت ىلع HتاGلا J;1عا 2)مالحألا -فس( ةPق يف

 , °ل#لا (هو 1ح(م نا(9ع \#ت ة�Dت-م تا-قفلا هZه لC نأ الإ , ةفلcJم -$ن ةهجو اهل

 \ناC لامآ °ل#لا <م cZتأ ةراتو ,J;,qلا لواحو اهب [Dترأ ماهوأ °ل#لا <م cZتأ ةرات

 ر-ق اZهل عقا(لا ضرأ يف ±ق#Jت اهT1ن °ل لامأ د-Tم اه1جو اهنأ الأ ه9هذ يف ةم(س-م

 بو-هلا (ه داعJبالا ناGف ةا=#لا ةوا,ق <م بو-هلل ةل=سو اهcZتأ ةراتو  ,اه9م بو-هلا

 -3كأ هT1ن ا;م 9mلا عم fراقلا لعافJ=ل HتاGلا اهcZتأ ,ةع1خ ناC °ل#لاف ,°ل#لا ىلإ

 . ة=C-حو ةt(=ح

 ي,=ئ-لا نا(9علل ًاtزا(م ًاPن ة=لخا1لا <tوا9علا تاJDع <م J;vلن ,تا-ش ;لا qلت لk يفو

 تالالد <م ا9ل ح=Jت ا;ل ,oزا(;لا 9mلا يف ة-=CD ة=;هأ اهل يJلاو , )ة=م(ی -=ماdم(

                 .صاقلا هح-�/ ا;b جJ9,ن يJلاو ص(9Pلا تا-فش qف ع=�J,ن اهلالخ <م ة=9;ض

 يفلhلا فالغلا ةر)ص : ةع!اXلا ةC1علا   

 ة-غPم ةح(ل فالغلا ةر(ص يفف ،اdtمرو ا=ئا#/إ ا1عb ) ة=م(ی -=ماdم( فالغ ل;ح 

 فPن ىلع ل1ت ةأ-;لا ن(J>، C;لاD] bت-م فالغلاو ،يمامألا فالغلا ةر(ص vفن ل;#ت

 \,=ل((ـف ،  ةلشافلا تام(5#لا اهJقلخ يJلا ة=ساقلا فو-$لا أDع <م هJل;#ت امو ع;TJ;لا

 ىلع ل=#/ Zoلا JZC=-oلا HناTلا اZه اه9م ة1ع Hنا(ج ةر(Pلل ،H,#ف الاعفنا ةر(Pلا

 
 40 :ةیموی ریمازم - 1
 )46 -45 :قرب (رظنی - 2
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 ةر(Pلا ر(Dع ة=نا5مإ °ع1ت يJلا  ة=9مdلا ة=سا,#لا <م ا=ح(J,م يتا-كاZلا ها9ع;b يضا;لا

 ،ة=;هألاو ةرو-�لا _=ح <م ة=ع;,لا ةtؤ-لا مزالت صاقلل ةDP-tلا ةر(Pلاف.1))ي9مdلا

 هPن -Dع HتاGلا <هذ يف ل(T/ام ةف-عم ىلإ fراقلا د(قت Zoلا ةtؤ-لا ل3;/ ا;هالGف

 <ع °9ی Zoلاو ،ة/او-لا فالغل HتاGلا را=Jخا ا9ه ةDP-tلا ةر(PلاP1 bقأو ،يبدألا

 .2يفاق3لا هثر̧و HتاGلا ة=9هZل ةن(5;لا )ة�=#;لا ة§=Dلاو ر(Pلا( ةDP-tلا ةقئاZلاو ة=فلcلا

  : يجراhلا Aزا)?لا <=لا ًا+ناث

 ,-شاD;لا 9mلا ل(ح رو1ی ام لC (ه )يجراcلا oزا(;لا 9mلا( حل�b;P ه=9عن امو

 تاءا-قلا يف اهT1ن يJلاو، ًا1ج -=Pقلا يPPقلا 9Td;لا ة=نا5مز -Dع اZه ثt#1و

 ,ةPقلا رو1ص د-b;T .خلا ... ،ة=ف#Pلا تاو91لاو تارا(#لاو ة=بدألا تاسار1لاو ,ة/1ق9لا

 <م ءا(س يPPقلا 9Td;لا اZه ة=;هأل يح(ی ا;b ,ءاbدألاو داق9لا 91ع ًا-=CD ًاd=ح تZخأ

 ام اZهو ,صاقلل يعا1بإلا جا9Jلا <م ةDقت-;لا ة=9فلا ة;=قلل وأ ,هcPش و صاقلا °سا _=ح

/Tلا لعP#ت ة=بدألا فJ-قH نJت ا9هو , هجاD1لا يبدألا 1ق9لا ةلح-م أD9ام _=ح <م ءا 

/cلذ <ع ًال�ف , -�سألا ا/ا9ث <=ب تالالد <م صاقلا ه=فq یJ=لا <ما5م حT;وأ لا 

 Yؤر \ع(9ت ذإ ,)ة=م(ی -=ماdم( ـل ًا1ج ة-=Pقلا ةPقلا 9Tdم يف لPح ام اZهو , حDقلا

 .اه=ف _#Dلا با(بأ تد1عتو ,داق9لا

 ( يف نالع�لا ءا9س ةDتاGلا ,) ة=م(ی -=ماdم( \لوا9ت يJلا تاءا-قلاو تاسارد °هأ <مو

 \لوا9ت )ّيم(=لا °لألا تاحا,مو <,ح لخاد ساDع -=ماdم يقلJلا ةمذو °/1قJلا ة=ن ىلع

 ة=نا,نإ ةحا,م \,;ل يJلاو ص(9Pلا ا/ا9ث <=ب صاقلا اه=فc/ (هو تالالدو Yؤر ه=ف

 ةاغ�لا ىلع ة-Dح ئل;/ (هو ,صاقلا ىلع ة-,#لا 1ها�ت يهو تارا,Gنالاو ةc=Dلاb ة§=لم
 

 ،قا&علا ،�~&uت ةعماج ،ة0'&8لا ة0ل� ،يفا&غDتDفلاو يباu8لا 0kب ة0تا¤لا &y0لا ةرxDلا ة0ساyح ،*F0ع &باص *A(م- 1
 .35 ص ،2008 &یا/ی
  ق&$لا ة*~&ج ,را&ض 0vح&لا *Fع : Vد&yلا T/لا تا8Fع kم ة8Fع … ة;او&لا فالغ : &w/ی  - 2
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 ا;C , <̀(لا <م ه�J-غ لDق ة9̀و يف اه�=ع/ (هو ةل=;Tلا تا$#للا ه9م \ق-س يJلا

 مآلألاو ةاناع;لا ل;#/ (هو اهب -;/ يJلا ة=عقا(لا  ة=نا,نإلا براJTلا  ىلع ء(�لا \�لس

 اهل ا;ل يبدألا ة9Tdم يف باGJلل ةم1ق;C صاقلا اهلعج qلذ <ع ًال�ف ,اه�=ع/ يJلا

 .اهcPش ة;=قل وأ ,ة;=قلا اهتاbاGJل ءا(س صاقلا 91ع ة-=CD ة=;هأ

 ىلإ ءاسإ <م لT-t° b#± Cت ةق=ثو) ة=م(ی -=ماdم( <ع يقا-علا Hقا-;لا تر1ص ا;ك

 -;/ (هو س Dلاو °لألاb هتا=ح جعت نا,نإ تا=م(=ل تاراJPخأ اهنإ Y-ی (هو , نا̀وألا

bى,قأ k-ةا=#لا فو. 

 ةع(;T;لا ل(ح عل�J,ت يهو -خأ ى#9م تcZتا , ة1یT1لا حاPDلا ةt1-ج ا;9=ب

 تاو1ن \t-جأ ا;Pm , Cقلا qلت ه=فcت امو ة=لخا1لا <tوا9علا -ZCب ىفJكأو ,ة=PPقلا

 ءاDنألل ةلcن ةلاCو تاءاقل °هأ <مو , ة=م(ی -=ماdم هJع(;Tم ل(ح Hیدألا عم تاءاقلو

 ندرالا يف <,ح لخاد ساDع يقا-علا Hیدألا عم ءاقل را,;لا عق(مو ةف=#ص qلZك

bلا ةس1عDي,=قلا ة/أ ة3حا. 

 ( ة=PPقلا ةع(;T;لا نأb جJ9J,ن لاق;لا اهع,/ ال Y-خأ تاءا-ق كا9ه qلذ <ع ًال�ف

 d=م-Jلا و ,لاJdخالاو ,ف=JG3لا _=ح <م داق9لا 1Yل عساو ل(Dق \=$ح )ة=م(ی -=ماdم

 <م الإ ة-ف�لا qف يقلJ;لا ع=�J,/ ال ةdtمر تالال1ب \=$ح ا;C ,ة/د-,لا تا=9قJلاو,

   .صاقلا 91ع ة/د-,لا ةD5#لا ةغا=ص ة(ق ةلع ل1ی ام اZهو لtوأJلا لالخ
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 :عجاX?لاو ردا_?لا

 لاق�)ت راد ، ¤+=ب g?Bم .د ،ةBU+لقCلا اهتالاBب¢و هتا+=ب :¡یgBلا ي�Xعلا Xعjلا-

 .77 ص ،�1/1989 ،ءاl+1لا راBلا ،jX=لل

 , ةلالBلا جاCن¢و ءا=1لا ة? نأ Xصاع?لا ي�Xعلا د7Xلا يف ًاBج ةX+_قلا ة_قلا :X =ی-

 ,�1 , قاXعلا, عpز)Cلاو jX=لاو ةعاb1لل ر)1+ن راد , يناj+1لا ةd?ح g?Bم .د

 .م2016

 , 1gXp8لا ةعماج -  حوB+ف رداقلا 1Bع .د , Xصاع?لا ي�Xعلا Xعjلا يف Aزا)Cلا ةغالب-

 5ص

 Bعسأ م .م – ةدا7لا 1Bع  دا)ج ءا=ه د . أ ,)ر)7لا ءا?سأ ( ة+لخاBلا تانا)=علا ةC1ع-

 , لبا! ةعماج , ة+نا7نإلاو ةCX�(pلا م)لعلل ة+ساسألا ة+�CXلا ة+ل� ةلsم ,دوواد ي�م

 .303 ص , م2015, نا7+ن ,20 دBعلا

 ¤ماhلا Bلs?لا ,zXفلا $لاع  ةلsم , Aواg?Bلا ل+?ج :هن)=علاو ا+ق+�)?+7لا-

  .79ص ,1997 , �z(pلا ,¡لاNلا دBعلا ,jXp8علاو

 ة+ل� ،يفاXغ)ت)فلاو يباzCلا 8+ب ة+تا�لا X+7لا ةر)_لا ة+سا7ح ،B+1ع Xباص g?Bم-

 .35 ص ،X 2008یا=ی ،قاXعلا ،�zXpت ةعماج ،ة+�CXلا
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 -اpر)س , عpز)Cلاو jX=لل ةBیsBلا لمألا راد , 78ح لخاد سا1ع : ة+م)ی X+ماdم -

 .م2018 ,ىلوألا ةعb1لا ,joمد

- Genette(G):palimpseste>p9, زا)?لا <=لا اذا?ل 8ع ًالقنA , ل+?ج .د 

 . $جCX?لا Xعjلل ة+نوzCXلإ ةلsم ةوBن , بXغ?لا , AواB?ح

 .نC?B?لا را)gلا ,يها71لا g?Bم , Aزا)?لا <=لاو <=لا -

 ةXpBج ,راXض $+حXلا 1Bع : Aد7Xلا <=لا تاC1ع 8م ةC1ع … ةUاوXلا فالغ -

 قjXلا



 

 

 .ة?غالب ة?لالد ةسارد ،ماعنألا ةر$س ة4تاخ يف يغال,لا ف*(لا ب$لسأ

 يغDاس ةد$عCم داعس ،أ

 -J-02ئاGHلا ةعماج

 :NOل4لا

 يف اهف6'-ت يف لئاوألا ب*علا ّ@?فاو ،ةغللا يحا-ن ع56ج 1ّ3خ ة.-غل ة*ها' ف%$لا     

 نآ*قلا ر-س 6Lتا-خ يف اهدور-ل ناYو ،X*.Lلا نآ*قلا يف ة*RST تدروو ،Lهراعشأو Lهمالك

 ةر-[لا *c?عت ي?لا ،ماعنألا ةر-س :اه`م ي?لاو ،لا-ّ^لا ر-[لا يف ةصاخ ،ة*YT6 تالالد X*.Lلا

 ىلع عالlالا ع-ض-5لل iرا6?خا cdس ناh Yل%ل ،f*.gلا ف$51لا 6dت*ت يف ةسدا[لا

 اهتا6لا5ج Lّهأ ىلع ف-ق-لا ىلإ ةفاضإ ،ةX*.5لا ةر-[لا ة5تاخ يف اهئا1حqو ،ة*هاpلا ه%ه

 :اه`م ي?لاو ةx6*علا 6dلاسألا *ثأ ناc6ت :-هف ع-ض-5لا @م فtهلا امأ .ة6غالcلا اهtئا-فو

 يناع5لا Lهأ {اc`?سا لجأ @م هلقع ل5عُ} هلعجو ،يقل?5لا ىلع *6ثأ?لا يف ف%$لا ب-لسأ

 ةسارtلا يف ةعc?5لا جها`5لا @ع امأ .ر-^[لا فلخ اه5لاعم 53سُر ي?لا ة6ّف~لا tصاق5لاو

 يئا*ق?سالا جه`5لاو ،اهتا�56ّم Lّهأو ة*هاpلا @ع �یt$لل حلi {1%لا يفص-لا جه`5لا :3ناXف

 ة*هاpلا tئا-ف نا6ب لجأ @م ،ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ة*هاpلا عcّ??ل حلi {1%لا يل6ل$?لا

 ة*ها' ف%$لا ة*ها' نأ يف ل5T?ت ،جئا?`لا @م ةع-5�م ىلإ ا`لصو ا%ه لY لجألو .اها}ا�مو

 ةر-س ة5تاخ يف تز*ب ة*ها' اهنأو ،X*.Lلا نآ*قلا يفو ،ةx6*علا ةغللا يف ا6لعف ةد-ج-م

 �56ّ?ی i%لا ّي5Sلا نآ*قلا تا�556ل ةcسا`م ة*هاpلا 3ناt Yقو ،ةS6ّم ةر-س يه ي?لا ،ماعنألا

Rإلا{� .�افلألا ّلقأR يناع5لاو فاtهألا ىلإ ل-ص-لاو ،زا

Abstract 
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     Omission is a linguistic phenomenon that concerned all aspects of 
the language, and the first Arabs were fascinated by using it in their 
speech and poetry, and it was mentioned in abundance in the Holy 
Qur’an. The Noble Qur’an, so the reason for my choice of subject was 
to see this phenomenon, and to count it in the conclusion of the noble 
surah, in addition to examining its most important aesthetics and 
rhetorical benefits. As for the objective of the topic, it is: To show the 
impact of the Arabic methods, including: the method of omission in 
influencing the recipient, and making him work his mind in order to 
derive the most important hidden meanings and purposes whose 
features have been drawn behind the lines. As for the approaches used 
in the study, they were: the descriptive approach, which is suitable for 
talking about the phenomenon and its most important characteristics, 
and the inductive-analytical approach, which is suitable for tracing the 
phenomenon at the end of Surat Al-An’am, in order to explain the 
benefits and advantages of the phenomenon. For all of this, we arrived 
at a set of results, which are that the phenomenon of omission is 
actually a phenomenon that exists in the Arabic language, and in the 
Holy Qur’an, and that it is a phenomenon that emerged in the 
conclusion of Surat Al-An’am, which is a Meccan surah. To goals and 
meanings in the fewest words. 
 

 :ةمYّقم

 ل%ب tقو ،تاغللا @م اه*6غ يفو ةx6*علا ةغللا يف ةد-ج-م ة*ها' ف%$لا ب-لسأ     

 ع56�R ةlاحإلا ةلوا$مو ،ه?سارد يف اد-هج ة.-غللا تا11~?لا فل?~م يف ن-سراtلا

 ،X*.Lلا نآ*قلا يف درو ب-لسأ هنأ اY5 ،را*سأو تان-`Sمو تا6لا5جو tئا-ف @م هل ا5ل ،هcنا-ج

 @م ،هتال-لtم {اc`?ساو ،هعضا-م فاf?كا -@6ئراقو @.*[فم @م-نآ*قلا م-لع -سراد لواحو

 ،اه5هف يقل?5لا ىلع dعt {1ق ي?لا هتال-لtمو ه`lا-م فYfو ،X*.Lلا نآ*قلا Lهف *6[6ت لجأ

 .اهتا6لا5جو اها}ا�م ىلع فّ*ع?لاو
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 Lّهأ ىلع عالlالل ،ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ف%$لا ب-لسأ ةسارد ان*ثآ hلذ لجأ @مو     

 ةر-س يف يغالcلا ف%$لا ب-لسأ :ا`R$T نا-`ع ءاج ا`ه @مو ،ةX*.5لا ةر-[لا يف هtئا-ف

 امو ،؟@66غالcلاو ةا$`لا t`ع هلا-حأ امو ،؟ف%$لا ام :�*ت ا6ف .ة6غالب ة6لالد ةسارد ،ماعنألا

 ها}ا�م Lّهأ امو ،؟ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف هدورو �tم امو ،؟ة6غالcلا هtئا-ف امو ،؟هعا-نأ

 .؟ة6غالcلا هtئا-فو

 :ف*(لا ب$لسأ \]Jعت

 ع^قلاو ف^قلا :ثالث ة6[6ئر ناعم ىلع ة.-غللا Lجاع5لا يف )ف ،ذ ،ح( ةدام روtت     

 @م ف%$ُ} اY5 ف*^لا @م ءيfلا ف^ق ":هل-قR )ـه170ت( ل6ل~لا هفّ*ع tقو .{اقسإلاو

l*نذ فd لاfأ ،1"...ةاi ال فو%$5لا نأ {S-لا �سو نfف*^لاو ،ٌلصأ �س-لا ّنأل ،ءي 

 .تادا.�لا يف ثt$} ا5نqو لصألا يف ثt$} ال يل~?لاو ،ٌةدا.ز

 اف%ح ف6[لاR هسأر 3ف%حو ":ل-ق} hلذ يفو ،ع^قلاR هف*ع @م -ه )ـه311ت(t.رد @باو     

 اهب L?ی ي?لا ة6فX6لاو ةق.*^لا ىلع �Yّ*ی t.رد @با نأ عقا-لاو ،2"ةع^ق ه`م 3ع^قف ه?x*ض اذإ

 لtی ع^قلا �فلو .فو%$5لا @م ه1ّل~ت ءا`ثأ فذا$لا اهب م-ق} ي?لا ة6ل5علا ارّ-1م ،ف%$لا

 باعتإ ه6ف هر-�ح نإ لب ،ءا-س tّح ىلع هRا6غو هر-�حو ه`م ةtئاف ال ا5م فو%$5لا نأ

 @با ل-ق} ه6فو .ما�[نالاو ةحا*لاو ةل-ه[لا �6ق$?ل *?cلاو ع^قلا ه6ف dج-?ی ا5م ،ٌّيعو

 *عfلا ف%$} ماّ�$لاو ،هف*l @م هع^ق اف%ح هف%$} ءيfلا ف%ح ":)ـه711-ـه360(ر-p`م

 نأل @[حأ ه6ف ع^قلاو ،هع^ق وأ هY*ت ء*5لا ع6^?[} ا5م -هو ةقلِخ *عfلاف ،h..."3لذ @م

 .ة`.زو 6dت*تو لیtعت ه6ف

 
 ،ةیملعلا بتكلا راد ،نانبل توریب ،01ط ،يوادنھ دیمحلا دبع روتكدلا :قیقحتو بیترت ،مجعملا فورح ىلع ابترم ،يدیھارفلا دمحأ نب لیلخلا - 1

  .297ص ،01ج ،م2002-ـھ1424
 .128ص ،02ج ،ـھ4134 ،فراعملا راد سلجم ةعبطم ،01ط ،ةغللا ةرھمج باتك ،يدزألا دیرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ دیرد نبا - 2
 .810ص ،09ج ،تد ،طد ،لصفم سراھفب ةّلیذمو امات الكش ةلوكشمو ةققحم ةدیدج ةعبط ،برعلا ناسل ،روظنم نبا - 3
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 ءيfلا ف%ح ":)ـه393ت(i*ه-�لا ل-ق} ه6فو ،{اقسإلاR ف%$لا ف*ع @م كا`هو     

 ،هف%ح tعR فو%$5لا ةلاح ه6لإ *16ت ا5ل ل.وأت {اقسإلاR ف%$لا g.*عت يفو ،4"...هlاقسإ

 ي?لا ف%$لا يناع5ل ا`6cت*ت يفو .هY*تو هداعRإ tعR هعضوو هناSمو هل�`5ل *.-1ت ه6فو

 6tلل tٌّم ف%$لا يفف ،فئا^للا @م ةف6^ل ءيش {اقسإلاو ع^قلاو ف^قلا :-$ن ىلع تءاج

 ٌب%جو ف*^لا ا%هل لوا`تو كا[5غ اه6فو ،هف^قو ه%خأ يف ةلوا$مو ،ءيfلا ف*l ىلإ

 .فو%$5لا tئا�لل {اقسqو ¢ّل~تو ،�.�5تو

�عم لYو ،ةx6*علا Lجاع5لا يف ف%$لل تاف.*ع?لا @م *Yc6 دtع كا`ه ّنأ عقا-لاو     L قت*.cا 

 ا%ه ..."*ّ[ف @م كا`هو ،*خآلا @ع فل?~تو هRاf?ت ق*^R ف%$لل تاف.*عتو تال.وأت ى^عأ

-ادورو تاف.*ع?لا *Tكأ نأ الإ .5"...يلالtلا ر-^?لا @م ع-ن هنأ ىلع Lجاع5لا @6ب فال?خالا

 -ه ام ءيfلا @م %خألا نا6`ع} ع^قلاو ف^قلاو ،{اقسإلاو ع^قلاو ف^قلا ناY -ان*Yذ ا5ك

 هح*lو ه6م*ب ه`م ¢ل~?لا @[حألاو ،ءيfلا t[ف} tئا�لا ءاقR نأل ،ه`م ¢ّل~?لل tئاز

  .dی%ه?لاو ة.-[?لا -هو ف%$لا @م هلY ض*غلا �ق$?6ل ،هlاقسqو

     Y%لh لاXعلاو لب ¢`لاو مالc5لا ةراS-ّ5} ي?لا اه*صا`ع @م ةنS@ ىلإ فّ`1ت نأ 

 ه6ف �ف?حا اذإ الإ ¢`لا ا%هو ةراcعلا ه%ه ةد-ج �ق$?ت الف ،ةtئاز �*خأو ة6ساسأ *صا`ع

 اه`م ةفو%$5لا *صا`علا ه%ه نإ .ةدا.زو -fح ه6ف ام ه`م حَ*lَو ،ةّقدو ةtئاف ه6ف اR5 لِس*5لا

 ا}اف~لا ىلع فّ*ع?لا ةcغر يقل?5لا يف يY%6ل لس*5لا اه6ف~} ةعورو لا5ج هف%ح يف ام

 ر-ف`لاو مأّ[لاو لل5لا *T6ت ي?لا ةل6قTلا tئاو�لا @م *c?ع} ا5م اه6فو ،ا}اc~لاو عئاو*لا فاf?كاو

    .اهف%حو اهlاقسqو اهع^ق @م صا`م الف يقل?5لا §فن يف

 :احال^صا ف*(لا \]Jعت

 
 ملعلا راد ،نانبل ،توریب ،04ط ،راطع روفغلا دبع دمحأ :قیقحت ،ةیبرعلا حاحصو ةیبرعلا جات حاحصلا ،دامح نب لیعامسا يرھوجلا - 4
  .1341ص ،04ج ،م1990 ،نییالملل
 .199ص ،م2007 ،عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بیرغ راد ،رصم ،ةرھاقلا ،01ط ،يبرعلا وحنلا يف ریدقتلاو فذحلا ،مراكملا وبأ ّيلع - 5
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 �حاcم ع56ج يف اc.*قت ةc$Tلاو ءا5لعلا @م *YT6 ما5?ها �$م 3ناY ف%$لا ة*ها'     

 @66غالcلاو @66ف*1لاو @6.-$`لا ف*l @م عساو ما5?هاp3 Rح tقف ،ةx6*علا ة.-غللا

 t`ع ة*هاpلا @ع ل6ق ام ّلXل ق*^?لا لا-حألا @م لاح iأ يف ا``5S} الو ،...@66ضو*علاو

 .�قف @66غالcلاو @6.-$`لا t`ع اه6لإ ةراشإلا لوا$`س ا5نqو ،ءال©ه

 .@66غالcلا t`ع Lث @6.-$`لا t`ع ة*هاpلا @ع �یt$لاR ءctلا ن-6Sسو

 :ةا(aلا aYع ف*(لا

 ع56ج ءاف6?سا ا5ه6�?`م ىلع اما�ل ن-S} ¢`لا وأ ةل5�لا نأ يهیxtو يق^`م -ه ا5م     

 ¢`لا وأ ةل5�لا ه%ه *صا`ع ªعR 3ثtحأ نإ @Xلو ،نا1قن وأ ف%ح نود ا5ه*صا`ع

 @6.-$`لا رودو .ةمال[لا عم ةف~لا �ق$??ل اهف%ح dجا-لا @م ح1c} ةلاlإ وأ اه.-fت وأ القث

�} ي?لا ص-1`لا ح6$1ت "يف ل5T?یd قc-ه[فن 3ق-لا يف يفت ي?لاو اهل R5هض*?فت ا 

 @م ةا$`لا ل1.و ،ه6ف ةد-ج-م *6غ ¢`لا يف داعRأ ضا*?فاLّ R?ی ف%$لاو ،ماSحأ @م tعا-قلا

 ،ة.-$`لا ةtعاقلا اهض*فت ي?لا {و*fلا @6ب �ّف-ی هّنأ نورّ-1?ی فق-م ىلإ ضا*?فالا ا%ه

 .6"اهقcّ^ت الو {و*fلا hلت @م ىفا�?ت ي?لا ص-1`لا @x6و

 يناع5لاو تالالtلاR ا-5?هی Lل hل%ل ،ة.-$`لا tعا-قلا مt~ت ة*ها' ةا$`لا t`ع ف%$لاو     

 باR @م تافو%$5لا ل.وأ?ب ا-ماقو ا-سرد ا5نqو ،¢`لا وأ ةل5�لا يف ف%$لا اهY*?ی ي?لا

  .فو%$5لاو ر-Y%5لا @6ب ةقالعلا ح6ض-ت

 ه%ه @ع iرا1نألا ماfه @باو ي`ج @باو ه.-6cس ه*Yذ ام ىلإ ةراشإلا لوا$`سو     

 ن-S} ام باR يف ف%$لا *Yذ i%لا )ه180ت(ه.-6cس :با?Xلا dحاR1 أct`سو .ة*هاpلا

 *6غ مالXلا يف هلصأ ناY نqو LلXلا ن-ف%$} ا5م Lهنأ Lلعا ":الئاق ضا*عألا @م �فللا يف

 
 .248ص ،م2006 ،رشنلل بیرغ راد ،رصم ،ةرھاقلا ،01ط ،يوحنلا ریكفتلا لوصأ ،مراكملا وبأ ّيلع - 6
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 @م ه.-6cس ه*c?عا hل%ل ،ف%ح نود *صا`علا لماY د*ی نأ مالXلا يف لصألا نأ iأ ،h"7لذ

 .مالXلا ر-?عت ي?لا ضرا-علا

 -$ن يف ¢ئا1~لا هRا?Y يف ف%$لا ة*ها' *Yذ tقف )ـه392-ـه322(ي`ج @با امأ     

 ة.-$ن *ها-' ه6ف ع5ج باR -هو ،ةx6*علا ةعا�ش :ها5ّس باR يف ،ة$فص @.*fعو tحاو

 ب*علا نأ ىلإ ي`ج @با هcّن tقو .ةعا�fلا ةفص اه6ل5ع?[5ل ى^عأو ،ةx6*علا 6dكا*?لا i*?عت

 ة6حان @م *cكألا اهنأل ةل5�لاR أtب tقو ،8"...ةY*$لاو ف*$لاو د*ف5لاو ةل5�لا ..."ف%$ت

 ىلإ لق?نا اهtعxو ،"د*ف5لا" :هل-قR اه`ع *cّع ي?لا ة5لXلا وأ �فللا ىلإ لق?نا Lث ،Y6d*?لا

 i%لا ل6لtلا د-جو ةرو*ض ىلإ راشأ Lث .*غصألا ىلإ *cكألا @م ًءtب ،ةY*$لا ىلإ Lث ف*$لا

{fي Rو ،فو%$5لاqال Yض ..."ف%$لا نا*xت @م اXلع ف6لL 6غلاd 9"ه?ف*عم يف. 

 ام نا6ب ىلإ لق?نا Lث ،هlو*ش ىلإ ةراشإلاR ف%$لا @ع هTیtح أtب tقف ماfه @با امأ     

{ُp@ لا نأfم ءي@ Rلذو ،10ه`م §6لو ف%$لا باh ع56ج ع^ق لجأ @م حجرألا ىلع 

 يف فو%$5لا *یtقت ةرو*ض ىلع tّكأ هtعxو .ة*هاpلا ه%ه دورو ل-ح ة¯lا~لا تال.وأ?لا

 ،رtّق5لا راtقم نا6ب ىلإ *خآ عض-م يف راشأو ،ه`م ف%ح i%لا هعق-مو يلصألا هناSم

 نا6ب ىلع dهذ اهtعxو .ه`ع ةلTمأ *Yذو ،لصألا فلا~} ال يXل هل6لقت @م tبال هنأ حضوأو

 وأ تاف-ص-م وأ ةفا�م �افلأل ف%ح مالXلا يف tجو اذإ هنأ ىلإ �عوأو ،*یtق?لا ة6ف6ك

 ،11"ج.رt?لا ىلع لب ،ةtحاو ةعفد ..."اه*یtقت مtع dجو ّ*ج فو*ح اهقc[ت تارو*�م

 �فل @م ن-S} نأ يغc`ی فو%$5لا نأ ىلإ hلذ tعR هcّنو .ة6$6ض-ت ةلTمأ hل%ل ى^عأو

 
 ،رشنلاو عبطلل يجناخلا ةبتكم ،رصم ،ةرھاقلا ،03ط ،نوراھ دمحم مالسلا دبع :قیقحت ،باتكلا ،ربنق نب نامثع نب ورمع رشب وبأ ھیوبیس - 7
 .24ص ،23ج ،م1988 -ـھ1408 ،عیزوتلاو
 ،02ج ،تد ،ةیملعلا ةبتكملا ،ةیرصملا بتكلا راد ،رصم ،ةرھاقلا ،طد ،راجنلا ّيلع دمحم :قیقحت ،صئاصخلا ،نامثع حتفلا وبأ ينج نبا - 8

 .360ص
 .360ص ،02ج ،ھسفن ردصملا ،صئاصخلا ،ينج نبا - 9

  .317ص ،60ج ،تد ،طد ،بیطخلا دمحم  فیطللا دبع :حرشو قیقحت ،بیراعألا بتك نع بیبللا ينغم ،يراصنألا ماشھ نبا :رظنا - 10
 .376ص ،06ج ،ھسفن ردصملا ،بیراعألا بتك نع بیبللا ينغم ،يراصنألا ماشھ نبا - 11
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 ةلTمأ hلذ لXل ى^عأو ،*كُذ ام d[ح ه*یtقت @[حألا @م هنأو ،@Sمأ ا5هم ر-Y%5لا

 .ف%$لا @ع ة*YT6 �*خأ لئا[م ىلإ جّ*عو .ة6$6ض-ت

 :هعا$نأ

 ،ةفاYTو ةناqRو اق5ع *Tكأ ن-5�5لا @م لع�ت ي?لا *صا`علا ªعR @ع ٍّل~ت ف%$لا     

 ماهبإلا ىلإ iد©ی ال نأ ىلع ،6dكا*?لاو ل5�لاو ةل�فلا �افلألاو ة5tعلا �افلألا يف عق} -هو

 tقو ،ةفو%$5لا *صا`علا ه%ه ة6ع-ن ىلإ ادا`?سا هعا-نأ ةغللا ءا5لع �c`?سا tقو .ض-5غلاو

 .لا�?خالاو كاc?حالاو ءاف?كالاو عا^?قالا :يه ،عا-نأ ةعxرأ هل دtّح

 :عا^dقالا

�ن ام *Tكأو ،باcسألا @م cd[ل ة5لXلا فو*ح ªعR ف%ح -ه عا^?قالاو     tيف ه 

 @م ع-ن -هو ،-*Tكأ وأ @6ف*ح وأ اف*ح ناY ءا-س-ةpفللا *خآل {اقسإ هنأ iأ ،6L12خ*?لا

 يق^`لا هزاهج ىلع *6[6?لل وأ ،ام يغالب ض*غل لس*5لا هR م-ق} i%لا يت-1لا دا1?قالا

 ا} :هلاTمو ،فو%$5لا ىلإ يقل?5لا هاc?نال ه`م ةراثإ ى`ع5لاR لالخإ نود @م مالXلا ة6ل5ع يف

�ن ام *Tكأو .ةfئاع ا.و ةl5اف ا} :1tقلاو .²ئاع ا.و ،lLافt يف ف%$لا @م ع-`لا ا%ه 

 :§6قلا ³*ما ل-ق " :ه?لTمأ @مو ،ءاtّ`لا

 يل5جأف يم*ص 3عمزأ tق Y`3 نqو      لّلt?لا ا%ه ªعR الهم lLافأ

  .i"13*عfلا نز-لا ةمالس ةدارإ عم cّd$?لا ى`عم *ه6L {ُpخ*?لا ا%هو ،ةl5افأ :iأ

 :ءافdكالا
 ةقالع د-ج-ل ،اه?خأ ف%حو ة5لY* Y%ب LلX?5لا يف?S} نأ :-ه -حجرألا ىلع- ءاف?كالاو     
 ةراشإلا ة5ّهم ةر-Y%5لا ة5لXلا iد©ت �6ح ،ف^علا :ةقالعلا ه%ه ن-Xت ام اcلاغو ،ا5ه`6ب �x*ت

 
 .88ص ،02ج ،ةغالبلا ساسأ ،يرشخمزلا - 12
 .332ص ،01ج ،اھنونفو اھمولعو اھسسأ ةیبرعلا ةغالبلا ،ينادیملا - 13
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�تو هناtجوو هلقعR اه6لع فّ*ع?لا يقل?5لا ع6^?[} ي?لا ةفو%$5لا ة5لXلا ىلإ*x?ة.-غللا ه. 
 ،{اcتراو مزالت ا5ه`6ب @6¯6ش *Yذ ماق5لا ي�?ق} نأ ...":-ه ءاف?كالا ّنأ ناه*cلا يف ءاجو
 ءاف?كالا دا*5لا §6ل Lث ...اcلاغ يف^علا {اcترالاR ¢~.و ،*خآلا @ع ا5هtحأR ىف?6ُXف
Rحأtا5ه Y6ن ه6ف نأل لب ،�فتا فX?قو .14"ه6لع را1?قالا ي�?قت ةt حاص ى^عأd 
 ة5لXلاو لا5Tلا ةّ*م ّلY يف ا*كاذ ،X*.Lلا نآ*قلا @م ع-`لا ا%ه @ع ةtیtع ةلTمأ15ناقتإلا
 !ٱُّ :ىلاعت هل-ق ..."لTم .اه`6عR ةفو%$5لا ة5لXلل هدا*یإ *6[فت ىلع dهذو ،ه`م ةفو%$5لا
 ،ةّراح Lهدالxو ،ب*علل با^~لا ّنأل *كّ%لاR ّ*$لا ¢1ُّخو ،د*cلاو :iأ ،)81ل$`لا (َّ رب  "

  .16"...د*cلا @م Lهt`ع tّشأ هّنأل ،Lّهأ Lهt`ع ّ*$لا @م ة}اق-لاو
 :كا,dحالا
�تو ج6[`لا ةع`ص @6[$ت ي`ع} كاc?حالاو     -.tو اهqاهناقت، Y5ة56[?لا ه%ه %خأم ..."ّنأ ا 
 ّنأ ه`م ه%خأ ناx6و ...ب-Tلا يف ةع`1لا *ثأ @6[$تو ،ماSحإلاو fّtلا ها`عم i%لا chَ$لا @م
 هغ-c16* R1لا tقاّ`لا اهYردأ ا5لف ،{-6~لا @6ب ج*ُفلاR 3هcُّش مالXلا يف ف%$لا عضا-م
 ،هق*^} للخ @م اعنام هل اRSاح ناY هعضا-م فو%$5لا عض-ف ،هY-َحو هp5ن يف *ها5لا
 اج*ُف ثt$ُ} ف%$لاف ،17"�نوّ*لاو @[ُ$لا @م هc[كأ ام عم ،لل~لا هR ل1ُ$} ام ه*یtق?ب tّ[ف
 *هp} ى?ح Y6d*?لا ةغا6ص @[ُح ىلع لس*5لا ل5ع} ه`م ع-`لا ا%ه يفو ،Y6d*?لا يف
  .ةtئافلاو @[$لاو لا5�لا هلالخ @م *هp} لب ،ه6ف 6dع ال ادوftم
 ،18يلباـق5لا ف%ـ$لاR ناه*cلا يف )ـه749-ـه775(يYfر�لا ها5ّس ف%$لا @م ع-`لا ا%هو     
 يـــف *ـــخآلا لـــباق} ء�ـــج ىـــلوألا i-ـــ?$ت ،@6ـــ?ل5ج @ـــم ةـــYّc*م ةـــل.-l ةـــل5ج لـــس*5لا در-ـــی هـــ6فو
-ـــه775(ّيــYfرّ�لا هــفّ*ع tــقو .هــ6لع ف%ــ$ُ} Lــل اــم ةــلالtل @یأ�ــ�لا @ــم tــحاو ف%ــ$6ُف ،ةــ6ناTلا

 ةــلالtل هــلباقم اــ5ه`م tــحاو @ــم ف%ــ$6ُف ،نالباــق?م مالــXلا يــف عــ5?�} نأ -ــهو ":هــل-قR )ه794
  0 / . - , + * ( ) '  &% $ # ٱُّٱ:ىلاـــــــعت هـــــــل-قY ،هـــــــ6لع *ـــــــخآلا
 اّـ5م ء*ـب اـنأو SLما*ـجإ 6SLـلعو ،هـ`م ءآ*ُـب L?ـنأو يـما*جإ ّيـلعف هـ?.*?فا نإـف :لـصألا ،)35د#ه(َّ
 ةcـ[`Y -�ـلاTلا -ـهو-SLما*ـجإ 6SLـلع :هـل-ق ىـلإ لّوألا #ـهو َّ  + ٱُّ:ىلاعت هل-ق ةc[`ف ،ن-م*�ت

 
 .118ص ،03ج ،نآرقلا مولع يف ناھربلا ،يشكرزلا - 14
 .)ـھ911ت(ركب يبأ نب نمحرلا دبع نیدلا لالج يطویسلا - 15
 .1621ص ،05ج ،نآرقلا مولع يف ناقتإلا ،يطویسلا - 16
 .1624ص ،05ج ،نآرقلا مولع يف ناقتإلا ،يطویسلا - 17
 .129ص ،03ج ،نآرقلا مولع يف ناھربلا ،يشكرزلا - 18
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ــب L?ــنأو :ىلاــعت هــل-ق  #ــهو ،)35د#ــه(َّ   / . - ,  ٱُّ:ىلاــعت هــل-ق ىــلإ-يناــTلا -ــهو-هــ`م ءآ*ُ
       .19"اBهAحأ/ 6<=سا:2م ّل7 6م ىف2كاو ،ع/ا.لا

 :لاdHخالا 
 :هــل�خ @ــم ،لاــع?فالا -ــه ...لا�ــ?خالا ...":هــل اــفّ*عم )ـــه794-ـــه775(يــYfر�لا ل-ــق}     
 وأ لـــعف وأ Lـــسا اـــمإ يـــهو ،*ـــTكأ وأ ةـــ5لY ف%ـــح ىـــلإ حال^ـــصالا يـــف لـــقُن Lـــث ،ه^ـــسو عـــ^ق
 ف*ـ$لا ف%ـح @ـ5ف ،dـY6*?لاو ةـل5�لاو ةـ5لXلاو ف*ـ$لا ف%ـح يف ع-`لا ا%ه ل5Tّ?.و .20"ف*ح
 با-ــج يــف أtــ?5cلا ف%ــح ةــ5لXلا ف%ــح @ــمو ،لــcق @ــم ا%ــه اــندروأ اــY5 ءاtــ`لا فو*ــح ف%ــح
 ،*ــR~6 يلاــح :با-ــ�لا لــصأو ،*ــR~6 :يــقل?5لا dــ6�6ف ،؟hــلاح فــY6 :اــ`ل-ق لــTم ،ماهف?ــسالا
 ف%ــح ةــل5�لا ف%ــح @ــمو ،فو%ــ$5لاL Rــلعلل راــ1?خالا :هــ`م ض*ــغلا أtــ?5cلل اف%ــح tــ�ن اــ`هو
 dـY6*?لا ف%ح @مو ،...ل-قلا ةل5ج ف%حو ،L[قلاو {*fلا با-ج ةل5ج ف%حو ،{*fلا ةل5ج
 تاــــ}اS$لاو ¢ــــ1قلا يــــف هtــــ�ن اــــم اــــcلاغ i%ــــلا ،ةــــل.-^لا عlاــــق5لاو ة*ــــXT6لا لــــ5ُ�لا ف%ــــح
 .تا}او*لاو
 :ة?غال,لا هYئا$ف

�ت لعف وأ Lسِا @م ا5ف " ،اه[فن تافو%$5لاR �ّلع?ت ةع6فرو ة6لاع ةناSم ف%$للو     tق هt 

�ت 3نأو ّالإ ،اه6ف ف%$ُ} نأ يغc`ی ،لا$لا يف فِ%ُحو ،هعض-م ه6d Rصأ Lّث ،فِ%ُحِt هف%ح 

 *ه' -ل "و ،21"هR �^ّ`لا @م §نآو ىلوأ §فّ`لا يف هرا5ضإ �*تو ،ه*Yذ @م @[حأ كا`ه

 ناXلو ،لذ*?[ُم ّك*?[ُم ءيش ىلإ را1لو ،ه?غالب ِّ-ُلُع @ع مالXلا ُرtْق ل�`ل فو%$5لا

 .22"ةقّ*لاو @[ُ$لاو ةوالّ^لا @م مالXلا ىلع *هp} ا5ل ًالِ^cُم

 
 .129ص ،03ج ،نآرقلا مولع يف ناھربلا ،يشكرزلا - 19
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-اق6ثو اlاcترا tئا-فلا ه%ه �cت*تو ،ة6ّغالب tئا-ف @م هل ا5ل ةنا5Sلا ه%هب ف%$لا يpح tقو   
 كِّ*$6ُل ه?لاسر @م ة`6ّعم *صا`ع ف%ح ىلإ 5tع} i%لا 23لِس*5لا tصاقR5 -حجرألا ىلع
 .اه`6عR ٍناعم {اc`?سا ىلإ ه6لإ لَس*5لا @هذ hل%ب

�} ال بدألل قّو%?5لا ..."و   t ِج ِحضا-لا قا6ّ[لا يف ه[فن عا?مt¹5لاو ،اSf-ح ىلإ فtِّ 
�} ا5ّنqو ،هئاYذو هلقعpّ@ّ Rلا ءي[} i%لاو .ة.*عّ?لاt و هُّ[ِح كّ*$?ی �6ح ه[فن ةع?م.`f� 
 ،هدا*م كرtی @6حو ،ز-مّ*لاو تاءا$}إلا ءارو يناع5لاو را*سألا فSf.و @c6َّ?.و حِض-?[6ل
�} ي?لا يناع5لا @م اهل hلمأو ه[فن يف @Sمأ hلذ ن-S} ى`ع5لا @م ه?cلl ىلع عق.وtاه 
 .24"�فّللا قاح يف ةلو%cم

 *1`علل ن-t {Sقف .ى1$ُت ال اهّنأ حّج*ن داXن لب ،ةدtّع?مو ة*YT6 ف%$لا ضا*غأو     
 ،*1$لا ق-ف} اتوافت ةتواف?م مالXلا تاماقم" ّنأل ،25ةدtّع?م ضا*غأ فو%$5لا tحا-لا
 ف%$ل اًض*غ 3نأ ها*ت ا5ف .26"لا-حأو راXفأ @م §فّ`لا ُرِ-?ع} ام دtُّع?ب دtّع?ت ضا*غألاو
�ت اxّ5رو ،ك*6غ ها*ی ال tق @6ّعم *1`عt 6خألا ا%ه* {ُ$tّخآ اًض*غ فو%$5لا ا%هل د*،  
R$SL لا?ّ�*xلا �6$5لاو ،ة%i {وأ ،ه6ف 6²ع R$SL ة16ّ~ش Yه6لع ض*فت �6ح ،د*ف ّل 
�} ال tق ة`6ّعم تال.وأتt ة5ّ6هأ *خآ ¢~ش اه6ف Rةغلا. 

 يف را1?خالاو زا�}إلا :ف%$لا @م داف?[ُت ي?لا ة6ّغالcلا ضا*غألا *هشأو Lّهأ @مو     
 ةّ%ل ةدا.زو ،ماهبإلا @م ه6ف ا5ل ماpعإلاو 6L~فّ?لاو ،مالXلا يف هنارود ة*XTل ف6ف~ّ?لاو ،مالXلا
 ،فو%$5لاR نا6تإلا @ع *صاق?ی نامّ�لا ّنأ ىلإ هc6`ّ?لاو ،فو%$5لل هlاc`?سا ءا`ثأ عماّ[لا
 له�لاو ،هنأش @م *6ق$ّ?لاو ه`ع نا[ّللا ةنا6صو ،هل اف.*fت *كّ%لا @ع فو%$5لا ةنا6صو
Rلعلاو ،فو%$5لاL حضا-لا R1قو ،ةلصافلا ة}اعرو ،فو%$5لاt لاو ،عا[تالاو ،م-5علاc6نا 
Rعt 1قو ،ماهبإلاt فا$5لاو ،ه6لع وأ ه`م ف-~لاو ،ماهبإلاpلا يف نز-لا ىلع ةfّع*.  

 
  ةباتكلا عضو يف بتاكلاو قّطنلا ةلاح يف ّملكتملا :انھ لِسرملاب دوصقملا - 23
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�ن ام زا�}إلا ةلTمأ @مو     tع ..." ه`t ئان ىلإ لعفلا دا`سإd ف%$ُ} لعافلا ّنإف ،لعافلا. 
 ،ةراcعلا يف زا�}إلاو را1?خالا :اه`م ،ةدtّع?م اضا*غأ ف%$لا ا%هل ةا$ّ`لاو ن-6ّغالcلا *Y%.و
 ل-ق.و .27")126 ل$ّ`لا (}هdُs tِْ,ِق$ُع اَم ِلtِ4ِuْ ا$ُ,ِقاَعَف dُsْ,َقاَع ْنnَِو { :ىلاعت هل-ق يف ا5ك
 وأ ل?ق @م ء-س ع6`ص RSL ع`ُص نإ " :ا%ه *6[فت يف )ـه538 - ـهf*iّ ) 467~مّ�لا
 .28"...ه6لع اوt.�ت الو ،هلR5T ه-لباقف ،ه-$ن

 (}ْضJِْعَأ ُفُس$ُی {:-$ن ءاtّ`لا ف*ح ف%ح ...":ف6ف~ّ?لا هض*غ i%لا ف%$لا @مو     
 ي4ِ?ِق4ُلاَو { ةءا*ق :ه`مو ،Lلاّ[لا ع5�لاو ،)53 لافنألا (}sْ Dَzَُل {:ن-ّ`لاو ،)29 فس-ی
�فلا (}DَCْJ اَذِإ ِل?َّللاَو { ءا.و ،)35 ج$لا (}ةَالَّ}لا* 29")04. 

 ه6ف ا5ل ماpعإلاو 6L~ف?لا @ع ةعوّ*لا يف ة}اغ لاTم ىلإ ةد-5ح نا65لس *هاf6* l.و     
 ،اcئاغ مأ ناY ا*ضاح ا1~ش ن-م-لی ةعا5ج ىلع tحأ iّأ ل-خد :يف ل5Tّ?ی ،ماهبإلا @م
 ةعا�فو هع`ُص p6Lع ىلإ ةراشإ ه6ف ا%هو ،لعفو لعف tقل :ن-ل-ق} ه?لعف @ع ا-ل¯ُس نإف
 .30هلعف
�ن ام ه?لTمأ @5ف فو%$5لا {اc`?سا ءا`ثأ عما[لا ة%ل ةدا.ز امأ     tلا يف ه`tهل-ق ..."يف ءا 
 م#قلا اهیأU( :اه.یAقتو ،اAج ة.<7O عضا#م يف نآ.قلا يف ءاA:لا اGه درو Aقو ،َّ  مت خت حت ٱُّ:ىلاعت
 -را2gخالاو زاUdإلا bناج ىلإ-دافأ Aق ةUآلا يف ل#ص#Bلا Zسالا ءاAنو ،)ا#:مآ 6یGلا
 لاقو ،هّ=حأ Gnلا لج.لا ءاج :لئاق لاق #ل ذإ ،Zهب عماkلا 6هذ لغشو ،Zه.مأ/ ما2Bهالا
 عماkلا 6هذ ةراثإ نود rA.ی ام ىلإ ناهذألا ف.ص Aق لّوألاف ،هّ=حأ Gnلا ءاج :.خآ
 Zهلغشو ،ا.uف 6<عماkلا ناهذأ يف راثأ Aقف يناOلا امأ ،هّ=Gn Uzلا wxyلا vل يف .uّف2ّلل
 Zسالا ءيBd/ ةUآلا يف ءاA:لا vلذ يفو ،ه{<dم bُّق.تو ،wxyلا vلذ ةف.عم #zن يعkلا/
 .Z"31ه<لع ه.gقو Zهب ناUBإلا قاgلإ ةدافإ )اهّیأ( Aع/ ل#ص#Bلا

 
  .102 ص ،قباس عجرم ،يوّغللا سّردلا يف فذحلا ،ةدومح نامیلس رھاط - 27
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�} فو%$5لاR نا6تإلا @ع *صاق?ی نامّ�لا ّنأ ىلع هc6`ّ?لا يفو     t 5لا?XّلL عا*ص يف ه[فن 
 .�قف Lّهألا *Y%ب يف?6Sف ،ل6صافّ?لا ع56ج راه'إ @م 3ق-لا ُ*1َِق هع`5} �6ح ،@مّ�لا عم
 اX5ف ،ءا*غإلاو *ی%$ّ?لا نأش مالXلا يف ةلاlإلا ي�?ق} الو ،عا*سإلا ي�?ق} tق ماق5لا ..."ـف
 ،ب*قعلا ر%$ت نأ 6hلع وأ ب*قعلا ر%حا :اه`ع لفاغ -هو هx*قR ب*قعلا 3ناY @5ل ل-قت ال
 tق ا`هاه hل%Yو ،ب*قعلا ب*قعلا :الئاق نا6ب ع*سأR ه`م رّ%$5ُلا *Y%?ف هغ6لcت يف ع*[ُت ا5ّنqو
 ل-ق?ف ،ن-ّ`لا ف%ح يف ىّ?ح ،ءيش ّلY يف �ج-?ف ،�یt$لا يف زا�}إلا ماق5لا ي�?ق}
 .h"32لذ هcشأ ام وأ الفاغ hُت ال :الTم لجاعلا *فّ[لا هYردأ i%لا h`بال

 فو%$5لا *Yذ @م ر%$لا ي`ع} هل اف.*fت @6ّعم ماقم يف *كّ%لا @ع فو%$5لا ةنا6صو     
 لس*5ُلا 5tع} hل%ل ،ةع6فّ*لا ه?ناSمو ،ه?ل�`م ِّ-ُلُعل هف.*fت ض*غلاو ،هR �6لی ال ماقم يف
 ldُا~} *عاfّلا ل-ق ى`عم ىلع ،هرtق ةلال�ل *كّ%لاR ل%?cُی نأ @ع ه5سا ن-ص ..."ىلإ
 :هحو5tم

 .33"اaِ?aَـْغDُ َكاَذ ْ�َع يِل4Gdَلا zَُفْصَ$َف        ًةَمJِْ�َتو ًالالْجِإ Cَ4ِّ?zَُن اCْaََل

 ِّ-ُنtُل ه*Yذ @ع نا[ّللا نا1ُ} هنأش @م *6ق$ّ?لاو فو%$5لا @ع نا[ّللا ةنا6ص يفو     
 ّيcغ :ل-قت نأh Yلذو ".هل ª.*عّ?لا وأ ه6لإ ةراشإلاR يف?6Sف ه*كاذ §فن هفاعت �6ح ،ه?ل�`م
 ال ،ينا[ل ىلع ه5سا i*جأ نأ t.رأ ال :ل-ق?ف ،؟-ه @م :chحاص hل ل-ق6ف ،dلY را5ح
 ال6لذ ا*6قح ا1~ش �*ن نأ ا`تا6ح يف hلذ -$نو ... ...هل اراق?حا ه*Y%ت الف ،ه*Yذأ نأ t.رأ
 ه[فا`م Lسا *Y%ی الف hلذ يف هل لاق6ف 1d`م وأ *مأ يف ا6cهم اY*.5 ا1~ش §فا`ی
 الباقم ه[فن لْعج ّنإف ،hلذ ىلإ امو انالف dلغأ انأ :وأ ه`م ّ�عأو نالف @م م*كأ انأ :ل-ق6ف
 @م �*6س ،*p``س :ل-ق6ف م-5علا ج*~م همالY ج*~ُ} ها*?ف هل ¢6ق`ت -هف §6[~لا hل%ل
 :اt{5ق ل6ق tقو ،هل ا*6ق$ت ّي`ع5لا الو �*6س اذام *Y%ی الو ،*c?ع}

 .34"ا}علا �م ى�مأ ف?Cّلا ّنإ ل?ق اذإ          هرYق Oقaی ف?Cّلا ّنأ Jََت sَْلَأ
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 �6ح لعافلا dئا`ل لعفلا دا`سإ عضا-م ªعR يف حضاو ...":فو%$5لاR له�لا امأ     
 -هو ،لتاقلاو قراّ[لا ف*عُ} Lل اذإ ،نالف َلِ?ُقو ،ُعا?5لا َقِ*ُس :-$ن ،هR له�لل لعافلا ف%$ُ}
 له�ُ} لعافلا dئان ىلإ t`[م ّلY §6لو ،ل-ه�5لل اc`6ّم ةلا$لا ه%ه يف لعفلا ة56[ت cdس
 .35"ّلXلا ىلع ء��لا قالlإ لc6ق @م ،زا�م �*خألا عا-نألا ىلع ة56[ّ?لا قالlإف ،هلعاف

 الف حمال5لا @6ّب Lلاع5لا حضاو فو%$5لا ناY اذإ ل5ع?[ُ} فو%$5لاR حضا-لا Lلعلاو     
 :hلام @با ل-ق} ا%ه يفو .ة`�ه?[5لا ةدا.ّ�لاو -f$لا لc6ق @م *c?ع} ه*Yذ ّنأل ه*Y%ل يعاد

 .)؟اaY�4ع �م ( Yعt )Y]ز ( ل$قت         اHٌ، �4ئاج sلعDُ ام ُف*حو "

 Lلعُ} الو ،هف%ح زاج ªعR @ع ة6`ُغ مالXلا ªعR يف ناY اذإف ،ةدافإلا ه1t Rقُ} ا5ّنإ مالXلا
 لاق ،؟اtY5`ع @م :لاق @5ف ،ه6لع لاtّلا مالXلا Lهُف اذإ ّالإ ه`ع ت-S[5لا ى`ع5لا
 ...هL Rلعلل ،t.ز انt`ع :ال-ق} نأ ىلإ اجا?$} Lل ،tٌ.ز :ناlcا~5لا

 .ْفJُِع ْذإ ُهaَْع َيaِغdُسا H[Yٌف         )ْفِنَد ( لُق )Yٌ]ز ف?� ( با$ج يفو

 هّ`Xل .ٌفِنَد tٌ.زو ،l6ِّdٌ يلاح :ل-قت نأ لصألاف :t.ز فY6و ،؟hلاح فh: Y6ل ل6ق اذإ ...
 ام *c~لاR يف?Xت نأ hل ىلوألاف ،لاق5لاو لا$لاR م-لعم -ه ا5ل ةداعqو ،لئاl الب ل.-^ت
 .ld"36ا~5لا هف*عو فو%$5لا 3ف*ع tق 3مُد

 ع�ّ[لا ةاعا*م @مو "،ع�ّ[لا ةماق?سا هR ىعا*ُی ام ة5لXلا @م ف%$ُ} ةلصافلا ةاعا*م يفو     
 با*عإ *6ّغ?ل ،هت*6س ساّ`لا 5tح :ل6ق -لف ،هت*6س ت5tح هت*.*س 3باl ْ@َم :Lهل-ق
 لّص-?.و ،ا�}أ ةم-�5م �*خألا ن-Xت نأ م�ل.و ،ة5ّّ�لاR ةكّ*$ُم ىلوألا ءاّ?لاف ،@6?لصافلا
 ،ىعو امو سأّ*لا �فحا :-$ن "و .37"هcئان ىلإ لعفلا دا`سqو ،لعافلا ف%$R ا5هقفا-ت ىلإ
 .38"ا-عف?ناف L?ع5س اذqو ،ا-عو ا-ع5سا :-$نو ،ىلcلاو ت-5لا *Yذاو ،�-ح امو @^cلاو
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 �لlُأ i%لا SL$لا ة6ّم-5ع تاcثإ لجأ @م فو%$5لاR ءي�5لا مtع -ه م-5علا 1tقو     
 tق (:ل-قت نأ ..."ه`مو .66tقت نود ه*6غل حل1} ا5ّنqو ه`6عR د*فل حل1} ال هّنأو ،ةل5�لا يف
 )ي`یذ©ی ام (:3لق -لو ،م-5علا ج*~م ه?ج*خأف ،ءا%یإلا ىلإ iّد©ی :iأ ،)iذ©ی ام h`م عقو
 ،ماع ه6ف ءا%یإلا :لّوألاف .*ها' -ه اc6*.@ Y5عّ?لا @6ب ق*ف كا`هو ،Rh ءا%یإلا ت6ّtق X`3ل
 .39"...ك*6غ iذ©ی ال اxّ5ر h}ذ©ی امو ،6ّtقُم :يناTّلاو

 ىلإ اهلcق ي?لا لق`تو ة5لXلا ف%$ُت �6ح ،ف%$لا عا-نأ @م ع-ن -هف عا[ّتالا امأ     
 ق*فلا ّنأ ّالإ ،ف%$لا @م ٌب*ض عا[ّتالا ّنأ Lلعا ":)ـه316 ت ( جاّ*ّ[لا @با ل-ق} ،اهS5ح
 باcلا hلذو ،هRا*عإR هx*عتو فو%$5لا ماقم ه65قت ا%ه ّنأ ،هلcق i%لا باcلاو باcلا ا%ه @6ب
 @م ع-ن عا[ّتالا يفو " .40"...با*عإلا يف هلاح ىلع ه6ف ل5ع ام ُعtتو لماعلا ف%$ت
 ة`.*قلا @م فو%$5لا Lْهَف ىلع ادا5?عا LّلX?5لا ه6لإ 5tع} i%لا ف%$لا ة�6?ن را1?خالا
 .41"ةغالxو ةّ-ق *Tكأ *c6عّ?لا لع�} زا�5لا @م ع-ن ف%$لا ا%ه @ع ج?`.و ،ةp6ّفّللاوأ ة6ّلقعلا

 :c$?*iلا ل-ق ..."هلTم ماهبإلا tعR ناc6لا امأ     

 .Yِِلاخ Jَِثآم ْمYِْهت sلو ًامsٍ        �َJَِتاح َةحا4س CِYْْفُت sَْل َ�ْ�ِش ْ$َل

 لّوألا @م hلذ ف%ح Lّث ،اهt[فت Lل Lتاح ةحا5س t[فُت نأ 3¯ش -ل :ةلا$م ال لصألا
 ام ىلع -هو ،ةRا*غلاو @[$لا @م ه5لعنو ها*ت ام -ه Lّث ،ه6لع يناTّلا يف ه?لالtب ءا`غ?سا
 .�فّللا ىلإ *هp} الو فو%$5لاR �^`ُی ال نأ ةغالcلا SLح يف dجا-لا نأ @م hل ت*Yذ
 Lل Lتاح ةحا5س t[فت ّالأ 3¯ش -ل (:3لقف هلصأ -ه ام ىلإ ه6ف 3عجر -ل hّنأ ىف~} §6لف
 ناc6لا ّنأ يف hلذو .§فّ`لا هفاعتو ،ُع5ّ[لا هّ�5} ءيش ىلqو ،ٍّ�غ مالY ىلإ تْ*ص )اهt[فُت
 اذإ 3نأو .كّ*$} ام مtّق?ی Lل اذإ ن-S} ال ًالcُْنو ًاف^ُل اtبأ ،هل h.*$ّ?لا tعxو ماهبإلا tعR درو اذإ
 يف ع�} -هف ،ءيR5f ى`ع5لا يف ة¯5f6لا ه%ه 3قّلع hّنأ عماّ[لا Lلع ،)3¯ش -ل (:3لُق
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 ةحا5س t[فُت Lل (:3لق اذإف .ن-S} ال وأ ن-S} نأ هل ه?¯f6م ى�قت ا¯6ش ا`هاه ّنأ ه[فن
 .42"...ءيfلا hلذ ف*ع )Lتاح

 §فن يف §cْل دا�}إل همالY @م *1`علا ف%ح هL RّلX?5لا 1tق} :ماهبإلا 1tقو     
 ل6لد ة5ّث §6لو با-�لا *Y%ت الف S3[تو ،6hلإ 53ُُق نإ هللا¿ :ل-قت نأ hلذ @مو ،عماّ[لا

 *YT6 ا%ه -$نو ،dه%م ّلY @هّ%لا dه%ی ىّ?ح با-�لا ماهبإ 1tقلا ّنأل @6ّعم فو%$م ىلع
 tقف ا%لو tیt$ّ?لا هجو ىلع فو%$5لا Lلعت Lل @Xلو اف%ح ة5ّث ّنأ Lلعت 3نأف .X*.Lلا نآ*قلا يف
 ىب نب 2 1 رب " ! ٱُّ:ىلاعت هل-ق -$ن hلذو ،داه?جالا ه6لإ iد©ی ام R$]d تا*یtقّ?لا فل?~ت
 :نو*خآ رtّقو ،)نآ*قلا ا%ه ناXل (:Lه�عR با-�لا رtّق tقف ،)t 31عّ*لا (َّ 5يت ىت  نت 4 3 رت يب
 .43"...)ا-`م©ی Lل (

 :ه?لTمأ @مو ،ه`م ف-~لا R]cd ،ةل5�لا @م *1`علا يف?~} ه6لع وأ ه`م ف-~لا يفو     
 :حا^ّ`لا @ب *RSْ ل-ق ..."

 اَ�ْقــــــــــــaَّلاو َماJبإلا Jُِه�ُتو        ا�غُ,لاو َّ�ُ(لا �Y,ُت ُ�?علا

 ى�4ُaْلا GCYَلا 4ْ�ِِحَر الو        �$هلا يف يdْaف}نأ ام ُةّرُد

 .ىَضJْـــــــــــــت وأ َدرا,لا sَُعْ�أ ال        اهـلهأ اD هللا� الو ى,ْ�غ

 ،)ى�cغ ( :هل-ق د-1ق5لاو .ه`م اه-ع`5ف اهلهأ ىلإ هR َيِعُسو ،اهcّ$} ناY ة.راج يف هل-ق}
 §فّ`لا �*ت hّنأ �*ت الأ ،ةلا$م ال )يه ى�cغ ( وأ ،)ى�cغ يه ( :*یtقّ?لا ّنأ hلذو
 فY6 ةحال5لا �*تو ،؟هرا5ضإ ىلإ §نأت فY6و ،فو%$5لا ا%ه راه'إ @م �داف?ت ف6ك
 ه?c-x$م ىلإ ةراشإلا @م ىf~} *عاfّلا ّنأ �حال5ُلاف .44"؟هL RُّلXّ?لا 3َْمُر 3نأ نإ dه%ت
 .Lه`م ه[فن ىلع اًف-َخو ،اهلهأ @م اه6لع اًفْ-َخ

 ... ":*عاfّلا ل-ق ه?لTمأ @مو *عfّلا يف نز-لا ىلع ةpفا$5لا ف%$لا tئا-ف *خآو     
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 .اt�J كاخأ H�Jهلا ىقال Yقو           �,خ �^ـــــ,ب تYهش $ل �sافأ

 :هل-قو0

 .45"لل¢م ٍّيَ,ُح يف �یY?ـــلا ع4ل�           ه�?مو z]رأ اقJب �Jت حاصأ

 tُع} Lلو نز-لا t[ف )يcحاصأ ( :يناTّلا c63لا يفو ،)ةl5افأ ( :لّوألا c63لا يف ل6ق -لف
  .اً*ْعِش مالXلا
 :ة?غالب ة?لالد ةسارد ماعنألا ةر$س ة4تاخ يف ف*(لا ب$لسأ

 :ن-Xل5} ام ّ�عأ يف ب*علا ا}tّ$?م ،@c6م ّيx*ع نا[لب X*.Lلا نآ*قلا ىلاعت هللا ل�نأ     

 ب-لسأ ناYو ،ن-`ق?ی اه6cلاسألو ،ن-`ّ`ف?ی اهتاد*فمو اهتاراcعxو ،نو*خاف?ی اهب ا-ناY ي?لا Lه?غل

 يناع5لا فو*ح :اه6ع-`ب ف*حألا 3ف%ُح tقف ،X*.Lلا نآ*قلا ر-سو تا}آ يف ا*ها' ف%$لا

 ،ل5ُ�لا يف اهراودأو اهتاRا*عإ فال?خا ىلع �افلألاو تا5لXلا 3ف%ُحو ،ينا5cلا فو*حو

 S6L$لا *Y%لا ر-س @م ةر-س -ل~ت ال هنأY ى?ح ،ة*16قلاو ةل.-^لا تاراcعلاو ل5ُ�لا 3ف%ُحو

 ه[فن يقل?5لا لع�تو ،اً^fن يقل?5لا لقع لع�ت ي?لا ه?ناSمو ه?5ّ6هأل hلذو ،ف%$لا @م

 .S6L$لا عراfلا اه1tق ي?لا اهتا6ّلا5جو اها}ا�م ىلع ف*ع?لاو ،تافو%$5لا {اc`?سال اpّق6?م

 ،ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ف%$لا ب-لسأ ىلإ قّ*^?لا لوا$`س ه%ه �$cلا ة6ئ�ج يفو     

 .ة6غالcلا اهtئا-ف Lهأ @c66تو ،اه6ف ةدرا-لا تافو%$5لا زا*بإ لوا$نو

 ة5تا~ل �g R]6.*عت ىلإ *f6ن نأ هرا*سأو ف%$لا @ع �یt$لا يف ءctلا لcق tّبالو     

 لTم ا�}أ يه "و ،ل-قلا ةxtُز يهو ،اهب يه?`ت ي?لا ة*6خألا اهتا}آ يه ةر-[لا ة5تا~ف ،ةر-[لا

 عم ةع}ctلا يناع5لل ة`�5?م تءاج ا%هلف ،عا5سألا ع*ق} ام *خآ اهنأل ،@[$لا يف حتا-فلا
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 @6ب اهنأل ،tُعY* R%ُی ام ىلإ ٌفّ-fت س-ف`لل هعم ىقcی ال ى?ح ،مالXلا ءاه?ناR عما[لا نا%یإ

 .h..."46لذ *6غ ىلإ ،6tعوو tعوو �عا-مو ل6لهتو 56t$تو ªئا*فو ا}اصوو ة6عدأ

 عxرأ يف 3عقو اه?5تاخ نأ ىلإ ةراشإلا iرو*�لا @م ماعنألا ةر-س ة5تاخ @ع �یt$لا لcقو

  .ةل1ف`م فو*$لا hلذ يف اR5 ،ةpفل @6عcسو نا5ث -$ن يف 3عقوو ،تا}آ

 6 مث هت مت خت حت ٱُّ:ىلاعت هل-ق يف ل5T?ت ،47قافتالاR ةS6م ةر-س يهو ماعنألا ةر-س ة5تاخو     

 , + * ( ) ' & % ٱ$  # < = > مس ;: 9 مخ8 مح 7  مج
-. / 0 ?  @ A BC D E هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل ملخل حل جلF مه G  مي خي حي جي H I J 

K  L M NO P Q R S T U V W  َّ، قوt ع تافو%$م اه6ف تدروtیtفو*$لا اه`م ،ة 

 ةرّ*Sم تدروو ،ينا5cلا فو*ح @م نا`ثا ،ف*حأ ةعxرأ اه`م 3ف%ُ$ف فو*$لا امأ .تا5لXلاو

 اهض*غ امأ ،@6`كا[لا ءاق?لا ف%$لا cdس ناYو ،)ْل-ُق( :هلصأ i%لا )ْلُق( لعفلا يف

 .ف6ف~?لا ناXف يغالcلا

 ..."." ،"تاجرد ªعR ق-ف �SLعR عفرو" :ىلاعت هل-ق يف لّوألا ناXف ى`ع5لا اف*ح امأ

 ":ىلاعت هل-ق يف درو يناTلاو ،48"...تاجرد ىلإ :iأ ،ªفا~لا {اقسإ1d Rُن ٍتاجرد

 يف نأ عقا-لاو .49"...ماللا tعR ة*�5م نأR ب-1`م عرا�م لعف YL-لc.و ..."،"YL-ل6cلو

 ن-Xت ..."يناع5لا فو*ح ّنأل ،را1?خاو زا�}إ ة*5�5لا )ْنأ(و )ىلإ( :ّ*�لا ف*ح ف%ح

 عم ة.-`ع5لا اهتtئاف 6tفت يناع5لا فو*ح ّلXف ،ٍ�فل �جْوأR اها`عم 6tفتو ،ل5ُج @ع اًض-ِع

 .50"...را1?خالاو زا�}إلا
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 .158ص ،07ج ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ــ 48
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 ،لا$لا و لعافلاو لعفلا :يه تا5لXلا @م عا-نأ نا5ث ماعنألا ة5تاخ @م 3ف%ُحو     

 ،ه6لإ فا�5لاو ،§`�لل ة6فا`لا )ال(*cخو ،)ّنإ( *cخو ، أ5c?tلا *cخ :اه`م ي?لا راcخألاو

 .tئاعلاو

 لعفR ب-1`م هR ل-عفم *6غ ..."و ."اxر يغRأ هللا *6غأ ":ىلاعت هل-ق يف درو لعفلا ف%حو

 ،51"...هللا *6غ اxر %~تأ نأ نوt.*تأ :ى`عx5و هللا *6غ يغRأ :*یtق?ب ر-Y%5لا ه*[ف} فو%$م

 تا*c6ع?لا @م *YT6 يفف ...":يمو�~5لا tiهم ل-ق} ا%ه يفو ،هL Rلعلل ف%ُح هنأ حجا*لاو

 @م هنأل ،ه*یtقت ىلإ ةجاح عما[لا وأ LّلX?5لاR ن-Xت الو ،ه*Yذ الإ دا*ُی الو ،لعفلا �فل *�5ُ}

 .52"ه`م �وtج ال اً-fْح مالXلا ناXل اهعم *كُذ -ل ةجرد يف ح-ض-لا

 :ة6تآلا لاعفألا عم ،تا*م نا5ث درو tقف لعافلا ف%ح امأ

 اx-جو ه6ف *??[م *56ض ..." :)ْلُق(لعافو ،"يS[نو يتالص نإ لق " :ىلاعت هل-ق يف -

 .53"...3نأ ه*یtقت

 ه*یtقت اx-جو ه6ف *??[م *56ض ..." :)ْلُق( لعافو ،"هللا *6غأ لق " :ىلاعت هل-ق يف -

 .54"3نأ

 .55"...انأ :ه*یtقت ه6ف *??[م *56ض ..."هلعافو ،"يغRأ " :ىلاعت هل-ق يف -

 .56"...-ه ه*یtقت ازا-ج ه6ف *??[م *56ض ..."هلعافو ،"c¯XL`6ف ":ىلاعت هل-ق يف -

 .57"...-ه :ه*یtقت ازا-ج ه6ف *??[م *56ض ..."هلعافو ،"XLلعج ":ىلاعت هل-ق يف -

 
 .373ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 51
 .208-207ص ،ھیجوتو دقن يبرعلا وحنلا يف ،يموزخملا يدھم - 52
 .371ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 53
 .373ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 54
 .373ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 55
 .374ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 56
 .352ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا .375ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 57
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 لTم عفر ..."ّنأل ،-ه :ه*یtقت ،ازا-ج ه6ف *??[م هلعافو ،"�SLعR عفر ":ىلاعت هل-ق يف -

 .58"...لعج

 :iأ ...".59"...-ه :ه*یtقت ازا-ج ه6ف *??[م *56ض ..."هلعافو ،"YL-لcی ":ىلاعت هل-ق يف -

 .60"هللا

 :ه*یtقت ازا-ج ه6ف *??[م *56ض ...")Lكاتآ( لعافو ،"Lكاتآ ا65ف ":ىلاعت هل-ق يف -

 .61"...-ه

 حضا-لا Lلعلاو ف6ف~?لا يف ل5T?ی يغالب ض*غ ة6ناT5لا تالعافلا ف%ح يف نأ حجا*لاو

Rفو%$5لا. 

 ..." ،"اه6لع الإ §فن لX]d Yت الو ":ىلاعت هل-ق يف hلذو ،ةtحاو ةّ*م 3ف%ح لا$لاو     

 اR5 اه6لع ا6لع?[م اهcنذ ن-Y ةلاح الإ :iأ ،لاح فوR5$% ناقلع?م رو*�مو راج اه6لعو

 اه6لع ادود*م الإ ..."وأ ،63"اه6لع tّترا الإ ى`عR5 فوR5$% ..."وأ ،62"...اهعف`ی الو اه*�}

Rم وأ ...باقعلاو ة*�5لاS?-xلا هجو نأ حجاّ*لاو ،64"...اه6لع اcيف لا$لا ف%ح @م ةغال 

 .فو%$5لاR حضا-لا Lلعلا -ه عض-5لا ا%ه

 ،)ّنإ( *cخو ،أ5c?tلا *cخ يف ل5T?ت ،راcخألا @م ةع-5�م ماعنألا ة5تاخ @م ف%ُحو     

 SLعج*م xSLر ىلإ Lث ":ىلاعت هل-ق يف ل5Tّت أ5c?tلا *cخ ف%حو .§`�لل ة6فا`لا )ال( *cخو

 *cخ فوR5$% ناقلع?م رو*�مو راج xSLر ىلإ ..."و ."ن-فل?~ت ه6ف Y`?L اc¯XL R5`6ف

 
 .352ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ــ 58
 .352ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا .375ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 59
 .352ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ــ 60
 .375ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 61
 .504ص ،08ج :ھنایبو نآرقلا بارعإ ــ 62
 .373ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 63
 .350ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ــ 64
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 الإ ...":6²ع} @با ل-ق} ا%ه يفو ،هL Rلعلا هف%ح @م يغالcلا ض*غلا ناYو .65"...مtقم

 .66"...هL Rلعلل ه?Y*ت hّنأ

 يتا5مو iا6$مو يS[نو يتالص نإ لق ":ىلاعت هل-ق يف hلذو ،)ّنإ( *cخ اه6ف ف%حو     

Á و ،"@56لاعلا بر"... Á مو راج� راج ..."-هو ،67"...نإ *cخ فوR5$% �لع?م رو*

 يف نأ حجا*لاو ،.68"...ىلاعت هللا هج-ل ة1لاخ :*یtق?ب نإ *R~c �لع?م p6Lع?لل رو*�مو

 .ّلجو ّ�ع هل ة1لاخ الإ ةداع ن-Xت ال هxّ*ل ctعلا ةعاl ّنأل ،را1?خاو زا�}إ هف%ح

     Y5خ ف%ُح اc* لل ة6فا`لا ال� اناو ت*مأ hل%xو هل h.*ش ال ":ىلاعت هل-ق يف hلذو ،§`

 فوR5$% ناقلع?م رو*�مو راج هلو ،اه5سا h.*شو ،§`�لل ة6فا`لا ال ..."و ."@56ل[5لا لّوأ

 يف ه*Yذ @ع نا[لل ةنا6ص ف%ُح tقو ،70"...د-ج-م وأ @ئاY ه*یtقتو ..."و ،69"...اه*cخ

 .هل ءاردزا ه`ع �یt$لا ل5هُأ tقو ،ىلاعت )هللا(�فل ه6ف *�ح ماقم

 رزو ةرزاو ر�ت الو ":ىلاعت هل-ق يف hلذو ،ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ه6لإ فا�5لا ف%ُحو     

 يفو ،71"...ه6لإ فا�5لا ف%$ف ،�*خأ §فن Lثإ /ة5ثآ §فن ةفص :�*خأ ..."و ."�*خأ

 .72"ةغالxو ةّ-ق *Tكأ *c6عّ?لا لع�} ..."زا�مو عا[تا هف%ح

     Y5ئاعلا :ماعنألا ة5تاخ يف ف%ح اt، لذوh كاتآ ا65ف ":ىلاعت هل-ق يفL"، سا :ام ..."وL 

 ف%ُح هنأ حجا*لاو ،73"...فو%$م tئاعلاو ،"YL-لcی "ــب �لع?م ّ*ج ل$م يف ي`cم ل-ص-م

 .هL Rلعلل

 
 .505ص ،08ج :ھنایبو نآرقلا بارعإ ــ 65
 .94ص ،01ج ،لصفملا حرش ،شیعی نبا - 66
 .348ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ــ 67
 .372ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 68
 .504ص ،08ج :ھنایبو نآرقلا بارعإ ــ 69
 .372ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 70
 .374ص ،03ج ،لترملا هللا باتكل لصفملا بارعإلا ــ 71
  .104 ص ،قباس عجرم ،يوّغللا سّردلا يف فذحلا ةرھاظ ،ةدومح نامیلس رھاط - 72
 .352ص ،08ج ،ھنایبو ھفرصو نآرقلا بارعإ يف لودجلا ــ 73
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 *fع ة6نا5ث :يه ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ةد-ج-5لا تافو%$5لا ةع-5�م نأ �حال5لاو     

 ل-ح روtت ة6غالcلا اهضا*غأ dلغأ 3ناYو .ة5لf* Yع ةعxرأو ،فو*ح ةعxرأ :اه`م ،افو%$م

 ءاجو ،tئاعلاو أ5c?tلا *cخو لعافلاو لا$لا ف%ح يف عقو i%لا ،فو%$5لاL Rلعلا يض*غ

 زا�}إلا ض*غ اه`مو ،لعافلاو ،ينا5cلا فو*ح ف%ح يف عقو i%لا ف6ف~?لا *cخ اه`م

 *cخ ف%ح يف عقو i%لا ءاردزالاو ،)ّنإ( *cخو يناع5لا فو*ح يف عقو i%لا را1?خالاو

 .ه6لإ فا�5لا ف%ح يف عقو i%لا زا�5لاو عا[تالاو ،§`�لل ة6فا`لا )ال(

 ل6لد *cكأ ّلtی ةر-[لا  Lتاخ @م �قف تا}آ عxرأ يف ة*XT6لا تافو%$5لا ه%ه ع-قو لعلو     

 ةفاضإ ،ل-قلا ةصالخ اهنأل ،زا�}إلاو را1?خالا اه6ف @[$?[ُ} يه ةر-[لا ة5تاخ نأ ىلع

 اهفاtهأ ىلإ dه%ت ي?لا تا}آلا *1ق هصا-خ Lّهأ @م ّي5Sلا نآ*قلاو ،ةS6ّم ةر-[لا ن-Y ىلإ

 Lه?غلب Lهزا�?عا يف ب*علا ة}tّ$?م ةغالcلاR اه�56ّتو ،با`lإ وأ ل.-^ت ا5نود ةّ}tئاقعلا

 .Lه?غالxو Lه?حا1فو

 :ة4تاخ

 :ة6تآلا جئا?`لا ىلإ ¢ل~ن نأ @c$� {5Sلا ا%ه *خآ يفو     

 .{اقسإلاو ع^قلاو ف^قلا :يف ل5Tّ?ت ة.-غللا ف%$لا يناعم -

 اهlاc`?سا ىلع ل5ع} i-$`لا لع�ت ي?لاو ،ةفو%$5لا ةpفللا هY*?ت غا*ف ةا$`لا t`ع ف%$لا -

 .اه*یtقتو

 .ٍناعمو تا6لا5ج فّل~ت ة.-غل ة*ها' -ه @66غالcلا t`ع ف%$لا -

 .لا�?خالاو كاc?حالاو ءاف?كالاو عا^?قالا :ف%$لا عا-نأ @م -

 .ة*X*.L RSTلا نآ*قلا يف د-ج-م ف%$لا -
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 .اهعا-نأ فال?خا ىلع تا5لXلاو فو*$لا :ماعنألا ةر-س ة5تاخ @م ف%ُح -

- Yهأ @م ناL ئا-فt إلاو ف6ف~?لا :ماعنألا ةر-س ة5تاخ يف ف%$لا{� Lلعلاو ،را1?خالاو زا

R5لاو عا[تالاو ءاردزالاو ،فو%$5لا� .زا

 :عجا4Jلاو ردا}4لا سJهف

 .قحال تقو يف ھثعبأس سرھفلا لامكإ نم نكمتأ مل ارذع
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 :صخلم

 تايوتـسملا يف ايمازلإ اروـضح ةرـضاح يهو ،ةيناـسللا تاـساردلا ةزيكر ةلالدلا دعت

 نييوغللا تالاغـشنا نم نكت مل اgأو ،ةيمجعملا ،ةيوحنلا ،ةيفرـصلا ،ةيتوـصلا ؛ةيناـسللا

 وأ ايوحن وأ ارsـسفم املاع دجن الف ،يبرعلا ناـسللاب ملكت نم لك ا9 لغتـشا امناو ،بـسحف

 .مامتهالاو ثحبلاب اهعم لماعتو ّالإ ايلوصأ وأ ايقطنم

 ىلع انرايتخا عقو ،ءاملعلا رئاـس نيب ةلالدلل فلتخملا يتاحلطـصملا حرطلل ةجيتنو

 تاـفلؤم اـنل كرت يذـلا ةـيزوجلا ميق نبا ةـمالعلا وهو الأ ؛يلوــصألا سردـلا يف لـيلج ملاـع
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 باـطخلاـب هـتياـنعل ةـلالدـلا رحب يف هولدـب رخآلا وه يلدـيل مولعلاو فراـعملا ةـعونتمو ةـماـه

 -طقف– ثيدحلا انـصـصخ اننأ ّالإ بناجلا اذه يف ةـضيفتـسملا هثوحب مغرو ،ينـسلاو ينآرقلا

 رواـحم تءاـج هـنمو ،حلطــصملا اـهلمح يتلا ةددـعتملا يناـعملاو هدـنع ةـلالدـلا حلطــصم لوح

 :يتآلاك ثحبلا

 برعلا دنع ةلالدلا موهفم-

 برغلا دنع ةلالدلا موهفم-

 كلت نمو ؛ةلال�دلاو ةلال�دلا نيب هتقرفت عم ،الثم ميقلا نيا دنع يلالدلا حلطصملا -          

 .مهفلا ،مالعإلا ،فيرعتلا ،لاحلا دهاش ،نايبلا ،داشرإلا ،ةيادهلا ،دصقلا :دجن تاحلطصملا

 :ةمدقم

 ريخ ىلع ميركلا نآرقلا لوزن ذـنم برعلا دـنع يلالدـلا ثـحبلاـب ماـمتهالا ناـك دـقل

 هرارـسأ ىلع فوقولاو ،هظافلأ مهف لوح ةبـصنم مهتيانع تناكف ،r دمحم انديـس ةيربلا

 ملع ،ريـسفتلا ملع اهنم ؛هـسرادت لجأل مولع ةدع كلذ ىلإ تعراـست ةمث نمو .هنيماـضمو

 نييوغللا دنع ةروــصحم نكت مل ةلالدلا نأ رابتعاب ؛هقفلا لوــصأ ملع ،ةغالبلا ملع ،ةغللا

 ملاع لك نأ ّالإ ،ىنعملاو ظفللا ةيئانث ىلع فوقولا لواح نم لك ا9 لغتـشا امنإو ،بـسحف

 .ةصاخلا هتيواز نم اهيلإ رظن

 اوناكأ ءاوـس ؛نيثدحملا نيـسرادلا نأـش مgأـش كلذ يف ىمادقلا برعلا دوهج نإو

 ملاعم ءاـسرإ -ناكمإلا ردق- تلواح اgأ ّالإ ،ةركبم ادوهج تناك ْنإو .نييبرغ مأ ابرع
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 ةيوغللا تاـساردلا تايادب عم ّالإ سـسأو طباوـض هل ملعك ددحي مل نأ هرابتعاب ملعلا اذه

 غزبت مل ةيـساـسألا هتانبلو ،ىلوألا هملاعم نأ وه ،هلوق نم دب ال يذلا ءيـشلا نكلو .ةثيدحلا

 ىمادـقلا تاـفلؤم ىلع عالّطإلا لواـحي اـّمل ئراـقلا نأو ،ىمادـقلا برعلا نيــسراsدـلا دـنع ّالإ

 ،ةدرفتم ةيلالد اياـضقك لقتـسم وه ام اهنم ،ىـصحت الو دعت ال ام ةيلالدلا فراعملا نم دجي

 ،توــصلا ملعك ؛ىرخأ ةـيوغل مولع عم ةـلالدـلا لـخادـتك ؛لـقتــسم ريغ وه اـم اـهنمو

 كلت نمـض ايمازلإ اروـضح ةرـضاح ةلالدلا نأ ىلإ عجار كلذ لكو ،وحنلاو ،فرـصلاو

 ةيوغللا تاـساردلا ةمق يه ةلالدلا نإ لاقي نأ نكمي لب ،ركذلا ةقباـسلا ةيوغللا بناوجلا

 .ءاملعلا ضعب يأر بسح

 هيناعم مهف لجأل ينآرقلا صنلا سرادت ىلإ تعراـست يتلا مولعلا كلت نيب نم دجنو

 نييلوـصألا تافلؤم ىلع علّطملا ثحابلا نأ كلذ ىلع دهـشي يذلا ،هقفلا لوـصأ ملع

 فرع¶ي امب مهبتك نيئدتبم ،ةيلالدلا اياـضقلل هركذ نم ولخي ال باتك يأ دجيـس ىمادقلا

 لوـصأ دعاوق عـضو هتلواحم لبق يلوـصألا نأب ةمات ةيارد ىلع اوناك مgأل ؛ةيوغللا ئدابملاب

 لواحي نمل ةيـساـسألا ةزيكرلا هرابتعاب ؛ًالوأ يوغللا بناجلا يف هقفsتلا نم هيلع دب ال ،هقفلا

 .ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا لاجم يف ينsسلاو ينآرقلا صنلا عم لماعتلا

 ىلإ عجار وه كلذ نأ ظحلن ةفلتخملا اºاميـسقتو ةلالدلل نييلوـصألا ةـسارد يفو

 وأ ةيفنحلا ةـسردمو ،نيملكتملا وأ ةيعفاـشلا ةـسردم ؛نيتريبك نيتـسردم ىلإ مهماـسقنا

 نع فلتخملا اهجهنمو ،اهرظن ةهجو بـسح تالالدلا مـ�سق¶ت ةـسردم لكو .ءاهقفلا
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 ىلع - اـمِّلم نوكي نأ ةـلالدـلا لاـجم يف ثـحاـب يأ ىلع بـجو كـلذـلف ،ىرخألا ةــسردـملا

 ىلع ةـعقاو اـهرهوج يف تاـفالخ يهو ؛نيتــسردـملا نيب ةـعقاولا تاـفالتخالا كـلتب -لـقألا

 ثحبلا لاجم يف نييلوـصألا دوهجب دsيـشنو فرتعن نأ دب ال نكلو .بـسحف تاحلطـصملا

 ينآرقلا صنلا نم ةيعرـشلا ماكحألا طابنتـسا لاجم يف هاياـضق رامثتـسا اولواح مgأل ؛يلالدلا

 طاقـسإلاو ،قيبطتلا انفرع مهلالخ نمو .قايـسلاو ،بيكرتلا اياـضقل مهلافغإ نود ينsـسلاو

 .ىمادقلا نييوغللا دنع ةسارد لحم تناك يتلا تالالدلا كلتل يقيقحلاو يلعفلا

 نبا يلبنحلا يلوصألا دجن ،بناجلا اذه يف عاب مهل نيذلا نييلوصألا باطقأ نيب نمو 

 ،ثيدحلا يلالدلا سردلا هب ءاج ام عم هباشتت ةيلالد تاحورط هلالخ نم سملن يذلا ميقلا

 ىلإ زا¿او ليوأتلاو ،قايـسلا اياـضقب قلعتي ام اهنمو ،ىنعملاو ظفللا اياـضقب قلعتي ام اهنم

 ةلالدلا موهفم لوح ةفيفخ ةلالطإ اsنم بجوتــسي نكلو ،ةيلالدلا اياــضقلا نم كلذ ريغ

 .ًايناث يلالدلا ثحبلا لاجم يف بطقلا اذه دوهج ىلإ ةراشإلا مث ،ًالوأ

 

          :برغلاو برعلا دنع ةلالدلا موهفم -1

 :برعلا دنع -أ

 يوغللا اـهاـنعم ثـيح نم ةـميدـقلا ةـيبرعلا تاـنودـملا يف ةـلالدـلا حلطــصمل اـنرظن اذإ

 اذِإ نالف َّلÂدو « :روظنم نبا لوقي ثيح ،داــشرإلاو يدهلا نم هنأ ىلع عمج¶ت اهاندجول

 بيرق ُّل�دلاو…هئاطعب �نÂم اذِإ ُّلÅدÂي َّلÂد و ىÂدÂه اذِإ ُّلÅدÂي َّلÂد …رخــتفا اذِإ َّلÂد و .ىدÂه
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 كلذ ريغو لئامشلاو رظÈنÂمــلاو ةئيهلا يــف راقولاو ةنيكسلا نم امهو ،يÈدَهلا نم ىنعمــلا

 .1 »ىـلعَأ حـتفلاو ،ةلول¶دو ةلالÅدو ةلالÂد هُّل¶دÂي قيرطلا ىـلع هَّلÂد دقو…

 زوريفلا لوقي ثيح ،روظنم نبا هلاق امع جرخي ال هبحاـص دجن طيحملا سوماقلا يفو

 ةلولدو ةلالد هيلع هــَّلدو ،كميمح ىلع هب لدت ام ةــلال�دلا « :)ــه817ت( يدابأ

 داـشرإلاو يدهلا نم نذإ وهف ؛2 » يدهلاك لاsدلاو لدت تّلد دقو …هيلإ هددـس :لدناف

 .دادسلاو

 ميقتـسملا طارـصلا ىلع ¶هـــَّلÂدو ،هلعافك ريخلا ىلع لا�دلا « :زا¿ا ثيح نمو

 .3 » هاليِّلد هللا يده اولبقأو .هيلع هب ل�دتساو ،عمسلا ةلÅدأو لقعلا ةلÅدأ ترصانتو

 لا�دـلا « نأ ىلع عمج¶ت اـgأ دـجن ،ةـميدـقلا ةـيبرعلا تاـنودـملا يف فيراـعتلا كـلت لالخ نمو

 ظفللاو ،هادهو هدـشرأ اذإ هّلدو ،هÅتئيهو Åهيدهو هÅتمس نـس¶ح عم يداهلاو دـشرملا وه ليلدلاو

 نم يه ةلالدلا نأ يأ ؛4 »قفرو ددوت يف هيلع هب لدتـسيو ،هيلإ يدهيو ىنعملا ىلإ دـشر¶ي

 .هيلإ هدشرأو هاده يأ ؛ميقتسملا قيرطلا ىلع هّلد :لاقي اّملو ،داشرإلاو يدهلا

 يناجرجلا فيرــشلا دجن اننأف ،ميدقلا يبرعلا يحالطــصالا موهفملا ثيح نم امأو

 ءيشلاو ،رخآ ءيشب ملعلا هب ملعلا نم مزلي ةلاحب ءيشلا نوك يه « :لوقي )ـه816ت(

 ؛نيماـه نيبطق رفاوت بـجوتــست ةـلالدـلا نأ يأ ؛5 » لولدـملا وه يناـثلاو ،لاsدـلا وه لوألا

 امهدحأ ىلع موقت ال ةلالدلا نأو ،يناثلا روضح بجوتسي امهدحأ روضحف ،لولدملاو لادلا

 .ًاعم امه لب ،رخآلا نود
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 :برغلا دنع -ب

 ةقتـشم Sémantique ةلالد ةملك نأ دجنف نييبرغلا حالطـصا ثيح نم امأو

 اذه حبـصي ملو ،6"ىنعم" ةملك ىلع لدت ةفـص لـصألا يف تناك دقو ،"لاد"  Sema نم

 تحت م1897 ماع هتلاقم Michel Breal لايرب لاـشيم رـشن نأ دعب ّالإ ًالقتـسم ملعلا

 ناونعب هرــشن يذـلا باـتكلا لالخ نم وأ ،7"يناـعملا ملع ،ةـلالدـلا ملع يف لاـقم" ناونع

Essai de Semantique  ملعب ملعلا اذه ىلع حلطـصا هنأو ،8اهـسفن ةنـسلا نم 

 دكأو ،دعب اهل امسا قلتت مل اgأ ةجرد ىلإ ادج ةديدج ةـسارد يه ةلالدلا نأ ىريو ،ةلالدلا

 .يناعملا ملعب ىمسي ام ىلإ اهئانغإو اهديدجت دعب عقاولا يف بسنت اgأ ىلع

 نيثدـحملا نيــسرادـلا نأو ،ملعلا اذـه ملاـعم دـيدـحت رهظ لاـيرب تاـحورط لالخ نمو

 ملعلا اذـه بــستكا يلاـتلاـبو .9 » ىنعملا سردـي « يذـلا ملعلا هـنأ ىلع اوقفتا نييبرغلا

 ةيملعلا ةغبـصلا هيلع تقـصتلاو ،نييبرغلا دنع لثم ةغالبلا مولع نع ةـصاخلا ةيلالقتـسالا

 هلوح تفّلُأو ،اهيلع موقي ئدابمو ،همكحت نيناوقو سـسأ هل تحبـصأو ،10يملعلا سردلاو

 ةـسارد بلاق يف اهلك بـصت ةديدج تايرظن هنع تقثبناو ،اهماجحأ فلتخمب تافلؤملا

  .ىنعملا

 

 :ميقلا نبا دنع ةلالدلا موهفم -2
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 ةدـع لـمحي ةـلالدـلا ظفل نأ ىلع عمج¶ت ةـميدـقلا ةـيبرعلا مجاـعملا نأ لـبق نم اـنفرع اذإو 

 ايعو اهل دجن ىرخألا يه ةيلوـصألا ةفاقثلا نإف ،دادـسلاو داـشرإلاو يدهلا يف كرتـشت ناعم

 11ميقلا نبا دـنع هدـجن اـم كـلذ نمو ،ظفللا اذـه اـهلمحي يتلا ةددـعتملا يناـعملا هذـ9 اـقيمع

 ىلإ لـصوتلا يهو :ةلالدلا « :ًالئاق "لد" لـصأ نم يه يتلا ةلالدلا موهفم نع رsبع امنيح

 نب هللا دبع ناكو ،هلاعفأ نم دبعلا ىلع لدي ام وهو لsدلا هنمو ،هفـشكو هتنابإب ءيـشلا

 نم دبعلا اهيلع يتلا ةقيرطلا يدهلاف ،هتمسو هلدو هيده يف r هللا لوـسرب هبـشي دوعـسم

   هتنازرو هراقوو هتأيه تمـسلاو ،هنطاب ىلع هرهاظ نم لدي ام لsدلاو ،هلامعأو هقالخأ

 ةأيهلا نـسح عم ،ام ءيـش نع فـشكلا وأ ةنابإلا لجأ نم هب لـصوتي ام يه يأ ؛12»

 .ةنازرلاو راقولاو تمسلاو

 :ةلال�دلاو ةلال�دـلا نيب هتقرفت عم ،ميقلا نيا دنع يلالدلا حلطصملا

 ًادارطا ًايدبم ،صاخ ىنعمب ةلالدلا حلطـصم مدختـسي هدجن رخآ عـضوم يف اننكلو

 نيب قsرفي هدجن ثيح ،ةيفلــسلا لوــصألا ىلع ادنتــسم ،يلوادتلا هجهنم يف ًاــسوملم

 يه يتلا لادلا لعف ىلإ اهعجرأ ىلوألاف ؛-رـسكلاب- ةلال�دلاو ،-حتفلاب- ةلال�دلا يحلطـصم

 نم عماـسلا همهف ام ىلإ ةعجار يهف ةيناثلا امأ ،هظفلب عماـسلل هتلالدو ،ملكتملا دـصق ةجيتن

 ةـلالدـف « :لوقي اـمل كـلذو ،"مهفلا" وهو الأ ،رخآ ىنعم ةـلالدـلا تـلمح يلاـتلاـبو ،ظفللا كـلذ

 ثـيحب ظفللا نوكو .لادـلا لـعف :نارمأ ةـلالدـلاـب داريو ،هـب ملكتملا دــصقب ملعلا يه ظفللا

 لاد ملكتملاـف ،ةـلالد اذـه ىلع مالكلا ّلدو ،ةـلالد هـمالكب هـّلد لاـقي اذـهلو .ىنعم مهفي
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 لـعف :اـمهدـحأ :نارمأ اـ9 داري ةـلالدـلا نأ « :كـلذـكو ،13 »هـماـظنب لاد هـمالكو ،هـمالكب

 امك ظفللا نم ىنعملا كلذ عماــسلا مهف :يناثلاو .ةلالد هل لاقي ،هظفلب هتلالد وهو ؛لادلا

 يه ةلالدلاف...اهحتفب يناثلاو ،لادلا رـسكب لوألا نأ رهـشألاو ،ةلالدلا هل تلـصح لاقي

 .14 » مهفلا

 ،داــشرإلاو ،ةـيادـهلا :دـجن ميقلا نبا دـنع ةـلالدـلا ظفل اـهلمحي يتلا يناـعملا نم كاـنهو

 بلاق يف بـصت يهو ،لاحلا دهاـشو ،ءيـشلا ىلإ لـصوتلاو ،فيرعتلاو ،مالعإلاو ،نايبلاو

 اـيلالدو اـقيمع اليلحت لاـن ةـيادـهلا ظفل نأ ىرن ثـيح ؛ىنعملا نع حاــضيإلا وهو ،دـحاو

 ىلإ لـصألا يف دوعت اهلكو ،ةفلتخم بتارم رـشع ةيادهلا بابل ميقلا نبا لعج ثيح ،اعـساو

 وه ميقلا نبا نإف ،طقف هجوأ ةعبرأ يف اهنع يناهفــصألا بغارلا فقو ْنإو .15بابلا اذه

 هيلإ راــشأ امم رثكأ ًاحيــضوتو ًاليــصفت اهيف داز ةعبرألا هجوألا هذه نع ثدحت رخآلا

 ،ةماعلا ةيادهلا لوح تروحمت ماـسقأ ةعبرأ ىلإ ةيادهلا ريخألا اذه مsـسق ثيح ؛16بغارلا

   .17ةيورخآلاب ةقلعتملا ةيادهلاو ،قيفوتلا ةيادهو ،ةلالدلا ةيادهو

 :ةـيادـهلا « :لوقي ثـيح ،ناـيبلاو ةـلالدـلا نم ةـيادـهلا ظفل دـعي ميقلا نبا دـجن كـلذـلو

 ناـيبلا ىلإ لـيبــس الو .ةـلالدـلاو ناـيبلا دـعب وهو ،ماـهلإلاو فيقوتلا مث ،ةـلالدـلاو ناـيبلا يه

 ةـيادـه هـيلع بـترت فيرعتلاو ةـلالدـلاو ناـيبلا لــصح اذإـف .لــسرلا ةـهج نم ّالإ ةـلالدـلاو

 ،هب ًايـضار ،ًارثؤم هلعجو ،بلقلا يف هنييزتو ،هيلإ هبيبحتو ،بلقلا يف ناميإلا ُلعجو ،قيفوتلا

 ةلـصاحلا قيفوتلا ةياده ةبترم قبـست فيرعتلاو ةلالدلاو نايبلا ةبترم نأ يأ ؛18 » هيف ًابغار
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 هـلوق لـثم يف كـلذو ،ميقتــسملا قيرطلا ىلإ مهتيادـهو ،نينمؤملا هداـبعل U ىلوملا قيفوت نم

 tRÏ�÷d$# xÞºu�Å_Ç9$#$ [ :ىلاـــعـــت

tLìÉ)tGó¡ßJø9$# ÇÏÈ [.  

 امل )ــه400 لالخ ت( يركسعلا لاله يبأ يأر عم عطاقتي هدجن يأرلا اذه نإ

 ناـيبلا « :لوقي ثـيح ،ةـلالدـلاو ناـيبلا ةـيادـهلا نيب ةـيلالدـلا تاـحاــسملاو قورفلا نع ثدـحت

 اـمهمحر- مــشاـه وبأو يلع وبأ لاـق اذـهلو ،ماـكحألا هـب نsيبتت يذـلا لـيلدـلا نيملكتملا دـنع

 وه ناـيبلا :هريغ لاـقو...ًادـحاو ناـيبلاو ةـلالدـلا العجف ،ناـيبلاو ةـلالدـلا يه ةـيادـهلا :-هللا

 ةفرعم ىلإ ةلالدلاب لـصوتي هنأ ىلإ بهذ ةلالدلا وه لاق نمو...ةراـشإلاو طخلاو مالكلا

 هيل راـشأ امب هيبـش وهف ؛19 »هل نايب وه ام هب نيبتي نأ حـصي ام وه نايبلاو ،هيلع لولدملا

 .اهنيب زييمتلاو ءايشألا ةفرعمل ا9 لصوتي ام يله ةلالدلا نأ يف ميقلا نبا

 يتلاو ،ةـماـعلا ةـيادـهلا وهو اـهدـحأـف ميقلا نبا دـنع ةـيادـهلل ةـعبرألا هـجوألا نع اـمأو

 .هريغ نع هزيمت تافصب هتاقولخم نم قولخم لك اs 9صخ

 ريخلا نيب زييمتلا لـجأل فرعتلاو ةـلالدـلاو ناـيبلا ةـيادـه يف لـثمتم وهو اـهيناـثو

 .ماتلا ىدهلا مزلتـسي ال ةيادهلا نم هجولا اذه نكل ،كالهلاو ةاجنلا يقيرط نيبو ،رـشلاو

 [ :ىلاـعت هـلوق لـثم يف اـهعم ىدـهلا يغبني نكلو .بـجوم ال طرــشو بـبــس اـgإـف

$¨Br&ur ß�qßJrO öNßg»oY÷�y�ygsù 
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 يدهلا نم عونلا اذه نأل ؛21اودتهي مل نكلو ،مهانللدو مهاندــشرأو مهل انsيب يأ ؛20]

 ةيآلا صوــصخب رخآ عــضوم يف ميقلا نبا فيــضي ثيح ،ةلالدلاو نايبلا دعب يده وه

 هـب نرتقي مل ْنإ هـنإـف .بـجوم ال طرــش وهو ،ةـلالدـلاو ناـيبلا دـعب يدـه اذـهف « :ةـميركلا

 نأ يأ ؛22 » ماـهلإلاو قيفوتلا يدـه وهو ،ءادـتهالا لاـمك هـب لــصحي مل هدـعب رخآ ىدـه

 وه يذلا يدهلا دنع فقوت هنكلو ،دومث موق ءادتها لمتكي ىتح قيفوتلا ىلإ لـصي مل يدهلا

 ملو ،هب اوذخأي مل هيلإ مهّلدو مهدشرأو ميقتسملا قيرطلا مهل نsيب اّمل يأ ؛ةلالدلاو نايبلا دعب

 .يدهلا نم ًالدب ىمعلا اولsضف لب .اودتهي

 هداـبعل U ىلوملا نم ةـيادـه يهو ؛ماـهلإلاو قيفوتلا وهف ةـيادـهلل ثـلاـثلا هـجولا اـمأو

 Å3»s9ur` [ :ىلاـعت هـلوقك ءادـتهالل ةـمزلتــسملا ةـيادـهلا يهو ،نينموملا

�@ÅÒã� `tB âä!$t±o� �Ï�ôgt�ur `tB âä!$t±o� 

4 [23. 

 ةاـيحلا ىلإ هداـبع U ىلوملا ةـيادـه يهو ،ةـيادـهلا هذـه ةـياـغ وهف عبارلا هـجولا اـمأو

 [ :ةـنـجلا باـحــصأ نـع U ىلوـملا لوـقـيـف ،راـنـلا وأ ةـنـجلا ىلإ ؛ةـيورـخآلا

(#qä9$s%ur ß�ôJptø:$# ¬! �Ï%©!$# $uZ1y�yd 

#x�»ygÏ9 $tBur $¨Zä. y�Ï�tFöks]Ï9 Iwöqs9 

&rb÷ dy�y1Zu$ #$!ª ( [24، راـنـلا باـحــصأ نـعو: ] 
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ÇËËÈ `ÏB Èbrß� «!$# öNèdrß�÷d$$sù 4�n<Î) 

ÀÅ�uºÞÅ #$:øgpsÅìLË ÈÌËÇ [25. ميقلا نبا ربتعي كـلذـلو 

 ،داـشرإلاو فيرعتلاو لالدلاو نايبلا ةياده نيب عمجت ةحتافلا ةروـس يف ةـصوـصخملا ةيادهلا نأ

 .26ثلاثلاو يناثلا هجولا نيب يأ ؛ماهلإلاو قيفوتلا ةيادهو

 حوــضولا نم ناـيبلا دـعي ميقلا نبا دـجن اـننإـف ،ناـيبلا ةـيادـهلا بـتارم نم تـناـك اذإو

 لطابلا نم هزيمتو قحلا نييبت وهو « :لوقي ثيح ،ءيـشلا نع فـشكلاو ةبانإلاو زييمتلاو

 &tBur $uZù=y�ö�r$! [ :ىلاـعت هللا لاـق...هـمالعأو هدـهاوــشو هـتلدأـب

`ÏB @Aqß�§� �wÎ) Èb$|¡Î=Î/ ¾ÏµÏBöqs% 

�úÎiüt7ã�Ï9 öNçlµ; ( �@ÅÒã�sù ª!$# `tB 

âä!$t±o� �Ï�ôgt�ur `tB âä!$t±o� 4 uqèdur 

#$9øèy�Í��â #$9øsy3Å�OÞ ÈÍÇ [27هللاو .نيبت لـسرلاف ؛ 

 ءاج نايبلا نأ يأ ؛28 » هتمكحو هتزعب ءاـشي نم يدهيو ،ءاـشي نم لـضي يذلا وه

 ،مهنع لكـشأ ام دابعلل حيـضوتل تءاج -ميلع هللا تاولـص- لـسرلاو ،زييمتللو حيـضوتلل

 .U ىلوملا نم لالضلاو ةيادهلا نكلو ،ميقتسملا قيرطلا مهل نيبتو

 لعج رخآلا وه ظحاجلا دجن اننإف ،حيـضوتلا نم وه ميقلا نبا دنع نايبلا ناك اذإو 

 لكل عماج مـسا نايبلا « :نايبلا موهفمل هديدحت يف لوقي ثيح ،ةلالدلا هـسفن وه نايبلا

 ىلإ عماـسلا يـضفي ىتح ،ريمـضلا نود باجحلا كتهو ،ىنعملا عانق كل فـشك ءيـش
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 كـلذ يف ناـيبلا وه كـلذـف ،ىنعملا نع تـحــضوأو ماـهفإلا تـغلب ءيــش يأـبف...هـتقيقح

 ملكتملا نيب مئاقلا باطخلا ىنعم نع فـشكلا يف ليبـسلا وه نايبلا نأ يأ ؛29 » عـضوملا

 .يقلتملاو ثابلا نيب وأ ،عمتسملاو

 ؛لاحلا دهاـشو ليلدلاو مالعإلا دجن ميقلا نبا دنع -اـضيأ- ةلالدلا يناعم نم نإ

 نع ىلاعت هربخ هنمـضت ام وهف :هلعفب همالعإو هنايب امأو « :لوقي ثيح ،ةبـصنلاك يهو

 هيف لمعتـسي -اـضيأ- اذهو .ةرطفلاو لقعلاب اهتلالد ملعت يتلا هتينادحو ىلع ةلادلا ةلدألا

 لولدملا نيبي ليلدلا نإف .نايبلاو ،داـشرإلاو ،ةلالدلا ظفل هيف لمعتـسي امك ،ةداهـشلا ظفل

 اذهف ،30 »غلبأو رهظأ لعفلاب نايبلا نوكي دق لب ،ربخملاو دهاشلا هنsيب¶ي امك ،هرهظيو هيلع

  .ليلدلاو مالعإلا نع

 هـل ًالوقو اـقطن لاـحلا دـهاــش ىمــسي دـقو « :لوقي هدـجنف لاـحلا ةـلالد نع اـمأو

 :ليق امك ،هادؤم هئادأو ،هماقم همايقل ،ًامالكو

 ؛31» بقَّث¶ي امل رØدلاب اتر�دحو  # ةعاطو اعمس :نانيعلا تلاقو 

 يه ضرألاو تاوامسلا لاحو ،U ىلوملا تاقولخم ىلع قلخلا ةداهـش نأ كلذ نم مهفيو 

 امنإو ،فارتعالا لجأ نم حيرـصتلا وأ قطنلا ىلإ جاتحت ال يهف ،هتينادحو ىلع ةلاد نيهارب

 ميقلا نبا اهيلإ راـشأ يتلا لاحلا دهاـش نأو ،ناـسل نود ةملكتمو ،توـص نود ةقطان يه

 .32ةسمخلا ةيلالدلا فانصألا نع ثدحت امل ظحاجلا دنع لاحلاب ىمست ام يه
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 لولدملاو لادلا ؛ةلالدلا يبطق نيب ةيزمرلا ةقالعلا زربي ام -اضيأ- ةلالدلا يناعم نمو

 .öNs9r& t�s? 4�n<Î) y7În/u� y#ø�x [ :ىلاـعت هـلوق يف

£�tB ¨@Ïjà9$# öqs9ur uä!$x© …çµn=yèyfs9 

$YYÏ.$y� ¢OèO $uZù=yèy_ }§ôJ⁄±9$# Ïµø�n=tã 

�y9Ï�xW ÈÎÍÇ [33يبتي ثـيح ؛sميقلا نبا بــسح صنلا ىنعم نم ن: » 

 .هـيلع ةـلاsدـلا هـتاـقولخم بـئاـجعو هـناـحبــس برلا ةردـق ىلع ةرهاـبلا ةـلالدـلا هذـه ىلع هـيبنتلا

 رهظت يتلا يه اgإف ،هيلع ًاليلد سمــشلا لعجو...لظلا كبر طــسب فيك رظنا :ىنعملاو

 ،اهتكرح يف اهعبتي وهف ،لظلا كلذ ىلع ًاليلد اهبـصنو سمـشلا قلخ « هنأو ،34 »هنsيبتو

 ةـلالدـلا نأ يأ ؛35 »هـليلدـل لولدـملا ةـيعبت اـهل عباـت وهف ،صلقتيو دـتميو ،صقنيو ،اـ9 دـيزي

  الول هـنأ  راـبتعاـب ؛لولدـملاو لادـلا نيب ةـيزمرلا ةـقالعلا ةـجيتن يه صنلا اذـه يف ةـلــصاـحلا

 رانلا" ةقالعب ةهيبـش ةقالعلا ه\هف ؛لظلا دوجو ىلع لدت سمـشلاف ،لظلا فر¶ع ام سمـشلا

 .36هـلولدـمب لادـلا طبرت يتلا ةـيعيبطلا ةـقالعلل ًالاـثم ةـلالدـلا ءاـملع هـنع ثدـحت يذـلا " ناـخدـلاـب

 دوجو ةرورــض ىلإ هـsبنت نأو ،ناـقرفلا ةـيآل هـليلحت يف هـنع ريبعتلا ميقلا نبا لواـح اـم وهو

 .لظلا ىلع ةلاد سمشلا نأ ىلإ هتراشإ لالخ نم كلذو ، لولدملاو لادلا ؛ةلالدلا ينكر

 مل ملاـعلا اذـه نأ اـنل نبتي ميقلا نبا دـنع يلالدـلا حلطــصملا موهفمل اـنعبتت لالخ نمو

 يتلا يناعملا كلت نأو ،ةلالدلا حلطـصمب ةهيبـشلا يناعملا صخي اميف نومدقألا هلاق اsمع جرخي

 ،مالعإلا ،داـشرإلا ،فيرعتلا ،ةيادهلا ،نايبلا ،مهفلا ،دـصقلا " :يف لثمتت هدنع اهاندجو
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 يناعملا هذه نع جرخي ال ثيدحلا سردلا يف ةلالدلل يملعلا حلطـصملا نأو ."لاحلا دهاـش

   :ةيتآلا ةميسرتلا يف اهحيضوت نكميو ،ميقلا نبا اهقاس يتلا

 

 

 

 

 :ثحبلا شماوه

 
 .249-11/248 ،)للد( ةدام ،برعلا ناسل - 1

 .1/1292 ،)لد(  ةدام ،طيحملا سوماقلا - 2

 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ىدهلا راد ،ينالق ميهاربإ.أ هل مدقو هعجار ،201ص ،)للد( ةدام ،يرشخمزلا هللا راج ،ةغالبلا ساسأ - 3
 .رئازجلا ،ةليلم نيع ةيعانصلا ةقطنملا

 .14ص ،لاله دماح رافغلا دبع .د ،ةيوغللا ةلالدلا ملع - 4

 .م1938-ـه1357 ،ةرهاقلا ،يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ،215ص ،يناجرجلا فيرشلا ،تافيرعتلا - 5

 .م1988 ،1ط ،قشمد ،رشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل سالط راد ،يشايع رذنم ةمجرت ،16ص ،وريج رييب ،ةلالدلا ملع رظني - 6

 .12ص ،دهاجم ميركلا دبع ،ةيوغللا ةلالدلا - 7

 يف رظني ،اضيأ لايرب دنع حلطصملا اذه روهظل اخيرات 1883 ةنس ةيادلا زياف ددحي امنيب .317ص ،نارعسلا دومحم ،ةغللا ملع رظني - 8
 . م1985-ـه1405 ،قشمد ،ركفلا راد ،06ص ،قيبطتلاو ةيرظنلا -يبرعلا ةلالدلا ملع هباتك

 .م1987 ،دادغب ،ةرصبلا ةعماج ،نيرخآو ةطشاملا ديجم ةمجرت ،09ص ،زنويل نوج ،ةلالدلا ملع - 9

 .م1996 ،1ط ،بلح ،يراضحلا ءامنإلا زكرم ،24ص ،يشايع رذنم ،ةملكلا -ةلالدلاو تايناسللا رظني - 10

 فيرعتلا

 مالــعإلا

 لاحلا دهاش

 ميقلا نبا دنع ةلالدلا موهفم

 داـشرإلا

 نايبلا

 ةيادـهلا

 دصـقـلا مهفلا
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 ةمحر- ةيميت نبا هخيـش ةرهـشلو لب ،اهيف ثيدحلاو ملعلا ةكربو ،اهعونتو ،اهراـشتناو ،هتافلؤم ةرهـشك هترهـشل فيرعتلا نع ينغ - 11
 .ميقلا نبا هذيملت هعم دجنو ّالإ ةيميت نبا ركذي املق ذإ ،-هيلع هللا

 يماعلا اهمهفي يتلا ةـسلـسلا تارابعلاو لا�يـسلا ملقلا بحاـص ،فراعلا يوحنلا رـسفملا يلوـصألا هيقفلا ملاعلا وه ميقلا نبا  
 و ،هللا دبع يبأب ىنكملا ،يلبنحلا يقـشمدلا لـصألا يعرزلا ريرج نب دعـس نب بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ،ملاعلاو
 . ةيزوجلا ميق نباب فورعملا و ،نيدلا سمشب بقلملا
 ةريثك ىرق تاذ ،ةلبقلا ةهج نم قـشمد لامعأ نم ةعـساو ةقطنم يهو ،ناروح نم ةيرق – يازلا مـضب – عر�ز ىلإ ةبـسن :يعرزلاو   
  .عرازمو
 سرادـم ىدـحإ يهو ،ةـيزوجلا ةــسردـملل اريدـمو ارظاـن يأ ؛اـم�يق ناـك يعرزلا بويأ نب ركب وبأ ،هـل مجرتملا دـلاو وه ،ةـيزوجلا ميقو   
 .قشمدب ةلبانحلا
 ةرجهلل ةئام تـسو نيعـستو ىدحإ ةنـس رفـص رهـش نم عباـسلا يف ناك ميقلا نبا دلوم نأ مجارتلاو خيراتلا بتك تركذ   

 "ةيزوجلا م�يق" هدلاو ناك دقف ،ىوقتلاو ملعلا نم ةرسأ يف ،م1292-ــه691
 رثكألا وهو )ميقلا نبا ( لوقيف زوج�تي نم مهنمو . ةيزوجلا ميق  نباب نيرخأتملاو نيمدقتملا ملعلا لهأ نيب مامإلا اذه رهتـشا

 بويأ نب ركب وبأ خيــشلا :ماـمإلا اذـه دـلاو وه )ةـيزوجلا ميق ( بـقللا اذـ9 رهتــشملا نأ ىلع مجارتلا بـتك قفتتو ،نيرخأـتملا ىدـل
 ،كلذب دعب نم م¨دفحو هتيرذ ترهتـشاو )ةيزوجلا ميق ( هل ليقف ،نمزلا نم ةدم قـشمدب ةيزوجلا ةـسردملا ىلع ًا�ميق ناك ذإ يعرزلا
 .ةيزوجلا ميق نباب ىعدي مهنم دحاولا راصف

 كلذك نوكي نأ ودعي ال حالطـصالا لهأ مالك يفو هحلـصي امب هيلع مئاقلا رمألل سئاـسلا صخـشلا وه :ةغللا يف ميقلاف
 ةـسردملا هذه ةماوق هل ىطعت نأ ًارخف هدلاو يفكيو ،دحاو ىنعمب اهلك اهم�يقو اهيـصوو ةـسردملا رظان :لاقيف رظانلا ىنعمب وهف
 .كاذنآ سرادملا نيب لاعف رود نم اهل امل ا¨رادإو

 يف لوألا ردـصملا تناك هترـسأف ،هميلعتو هملعتو ،هريدقتو ملعلا بح ىلع أـشنو هيف ىبرتف ،ملعو حالـص تيب يف ميقلا نبا دلو       
 ادبعتم احلاص الجر )ــه723ت( ةيزوجلا ميق بويأ نب ركب وبأ هوبأ ناك دقف ،رومألا يلاعم بلطل ههيجوتو ،ملعلا بلطل هتمه ذحش
 نامحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا نيز هوخأ امأو .لوألا ملعملا هوبأ ربتعيو ،اتيم و ايح اريخ سانلا هيلع ىنثأ ،ةعمـسلا نـسح ،فلكتلا ليلق
 نب ليعامسإ ءادفلا وبأ دامع وه دلو نيدلا نيزل ناكو .هتخيشم يف بجر نبا هركذ ،ةودق امامإ ناك دقف ،)ــه769ت( ركب يبأ نب
 نبا مامإلا همع بتك ىنتقا يذلا وهو ،ا¨راعإب لخبي ال ةيسفنلا بتكلا ءانتقاب افوغش ناكو ،لضافألا نم دع )ــه799ت( نيدلا نيز
 ،نيميثعلا ناميلــس نب نامحرلا دبع.د ،179-5/169 ،يلبنحلا بجر نبا ،ةلبانحلا تاقبط ليذ رظني هتمجرت يف رظني .هتافو دعب ميقلا
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 د.ه,ف جا9لا حا6فلا &(ع يلع .د.أ ض.ع ل.س,لا &(ع ر&%ح .م.م
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 XَّZلVُلا

 ىــلع =یUــT5عم ،ا8ــQنو ا8عــش ب8ــعلا مالــJ =>ــIو هــG>كا8تو 8CDــBلا نآ8ــقلا ?اــفلأ =>ــب نو8ــ7ف5لا لــضاف
 هــل 8ــi`ی hــفل لــBل نأ فو8ع5لاف ،اه`م يفe8لا ساسألا نا>Gب G_bلا ي`ع ،ة_ضاو ةC[غل ]سأ
 لــــ5هی Dــــلو ،هــــعق[p5 يناــــQلاو ،هــــG`<Tب لــــT5Qی لوألا ،يــــ8J<Gت يــــقفأو ،يــــتاذ mد[ــــ5ع :=>Gناــــج =ــــم
 Uــعا[قلا =ــمو ،اــهنا>Gل اجذ[5نأ ردا5eلا ة>`بأ تT8خا يTلا DهTلضافم يف =>Gناtلا =یsه نو78ف5لا
 لـــBلو ،لـــعفلا =ـــم |[ـــقأو }ـــGثأ رUـــ5eلاو ،ىـــ`ع5لا ةداـــCز ىـــلع لUـــت ىـــ`5Gلا ةداـــCز اهوUـــT5عا يـــTلا
  ةT<t`لاIو ،لعفلاp اهعم U_تاو ىTح ردا5eلا =م ه8>غ =ع فل��T هp صاخ ى`عمو ةلالد رeUم
    .رUقp عضو hفل لBف ،B8CDلا نآ8قلا يف فدا8ت ال

 ،ىــ`ع5لا ةداــCز ،ىــ`5Gلا ةداــCز ،ة>لــ�فألا ،ة>ف8ــeلا ةــ>`بألا ،رداــ5eلا ةــ>`بأ :ةــ%حا6فVلا تاــVل]لا
 .ة>فe8لا ةلضاف5لا ،ةC[غللا ةلضاف5لا

Summary 

The commentators preferred between the words and structures of the 
Noble Qur’an and the words of the Arabs in poetry and prose, relying on 
clear linguistic foundations. The interpreters of these two aspects in their 
comparison, which I chose the structures of the sources as a model for 
their statement, and among the rules that they adopted, the increase of the 
building indicates an increase in the meaning, and the source is proven 
and stronger than the verb, and each source has its own significance and 
meaning that differs from other sources until it is actually united with it, 
and as a result it is not synonymous in the Qur’an Holy, every word put 
as much. 

Keywords: resource structures, morphological structures, preference, 
increasing the structure, increasing the meaning, linguistic comparison, 
morphological comparison. 
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 ةà.ت

 احالfصاو ةغل ةلضافVلا

  :ةغل

 .8ـــ>�لاو ةداـــ�Cلا :لـــ�فلا �ـــلذ =ـــم ءيـــش يـــف ةداـــCز ىـــلع ُّلUـــی ح>_ـــص لـــصأ(([هو :َلـــ�َف =ـــم
ــ�ْفُم لــجرو .ناــ7حإلا :لاــ�فإلاو ــ�َف :لاــقCو .لِ ــ�ْفَ� ُءيــ�لا َلَ ــ�َف :ا[لاــق اــIَّ5رو ،ُلُ ــ�ْفَ� َلِ  ،لُ
ــ�لا Uــحأ ةداــ�Cل(( :ُلــ�َفلاو ،1))ٌةرداــن يــهو  ًةلــضافم =>�>ــ�لا =>ــب(( لــضافو ،2))8ــخآلا ىــلع =>�>ّ
ــ�عp ُهUَّــ>قو ،3))ا5هUــحأل ل�فلاBDَ pَح mأ :ًالا�ِفو  ،ر8َّــق5لا مزالــلا [ــه اــم ىــلع ُةداــ�Cلا(( هَّــنأD pهُ
ــقل�م ال  ماــع�لا Uــعp ءيــش ك8ــتو ف8ــ�لاو ناــ7حإلاو يقاــGلاو 8ــ>�لا ىــلع �ــل�� ?اــ_للا اsــهIو .اً
 .ال�ف ةداCز لJ ]>لف ،U>ج U>>قت [هو ،4))لا5لا لضا[فو
ــضافTَّلاو ــ�َفلا يــف mِزاــTَّ5لا(( :لُ ــ�َفو .لْ ــم :هلَّ ــضافTَّلاو .هاَّ�َ ــ�فَأ Dهــ�عp َن[ــ�� نَأ :م[ــقلا =>ــب لُ  لَ

 .5))ه8ُ>غ هلَ�َف Uق :ٌل[�ْفَم ٌلجرو .ٍلْ�َف وذ :لِضاف لجرو . عp =م

ــضافُمو ــ�فُم ا5هUــحأ =>ف8ــ¢ =>ــب ةJراــ�5لا يــ�Tقت يــهو ،ةــلَعافُم نزو ىــلع ةلَ ــ�فُم 8ــخآلاو لَّ  لَّ

 .8خآلا ىلع ا5هUُحأ َل�َفو ةفص يف اT8Jشا ،ه>لع

 احالfصاو

 اــهنأp :هدUــpe =ــ_ن اــم لاــtم يــف اــهف8Cعت =ــ�C5و ،ناــiم =ــم Umــی =>ــب اــم يــف اــهف8ع =ــم Uجأ Dل

 ىلع ،8خآلا ىلع ا5هUحأ ل>�فت فUهب ،ة`>عم ةفص يف ،Q8كأ وأ =G<8Cعت =>ب ةنراقم وأ ةنزا[م

 .=>عم ٍساسأ

ـــ�ف5ُلا :يـــه ناـــJرأ ةـــعIرأ ىـــلع ةلـــضاف5لا َلT5ـــ�ت نأ =ـــم Uـــب الـــف £ـــ8CعTلا اsـــه ىـــلع ءاـــ`Iو  ،لَّ

 .ةلضاف5لا هقفو ىلع ن[Bت smلا ساسألاو ،ةفeلاو ،ه>لع لَّ�ف5ُلاو

 
 .)ل5ف(4/508 :ةغللا '&یاقم 1
 .639 :نآرقلا ظافلأ بیرغ يف تادرفملا 2
 .5/5209 :م>لFلا Eم بCعلا مالA ءاودو م>لعلا ':ش 3
 .FCPQ: 9/109لا نآCقلا تا:لA يف K&قIJلا 4
 .)ل5ف(11/524 :بCعلا ناSل 5
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 I,jkفVلا &iع ةلضافVلا hسأ

 الــف Dــ�ح راUــصإ اــه>ف ماد اــمو ،8ــخآ ىلع ¦>8Jت ة>ل�فأ�D pح راUص¥و ةنزا[م يه ةلضاف5لا نإ

 ةــC[غللا ةلــضاف5لا يــف نو8ــ7ف5لا اهUــT5عا يــTلا ]ــسألا =مو ،ل>لدو ساسأ ىلع ا>`Gم ن[�� نأ Uب

 ساـــسألاو ،يـــt5ع5لا ساـــسألاو ،m[ـــ_`لا ساـــسألاو ،يف8ـــeلا ساـــسألاو ،يت[ـــeلا ساـــسألا :يـــه

 =>ــ5TلJ =>ــب ةلــضاف5لا هــ>ف ن[ــBت smــلا اــه`م يف8ــeلاb pــ_Gلا يــ`عو ،يــغالGلا ساــسألاو ،يقا>7لا

p_7¦ حالم عم ،ا5هئا`بiلا قا>7لا ةsm ه>ف ادرو. 

 دَّ,Vqلا يثالoلا لعفلا رداnم -1

 لْعَف -

 :ت(8ــ>JQ =ــباو ،2)ـــه671 :ت( يــG¢8قلاو ،1)ـــه468 :ت(Umــحا[لا :Dه`ــم =8Cــ7ف5لا  ــعp ¦ــهذ
 4)ــــه393 :ت(8mه[ـــtلا �لsـــب =>عpاـــTم ،هـــق[فو )Uـــ5_لا( =ـــم غـــلبأ )Uـــ>T_5لا( نأ ىـــلإ  ،3)ــــه774

ـــــتUجو smـــــلا  (:ىلاـــــعت هـــــل[ق 8>ـــــ7فت يـــــف mأ8ـــــلا اsـــــه نوsJ8ـــــی Dـــــهو ،�لsـــــب ح8َّـــــص =ـــــم لوأ هُ
#$9øsyJô�ß !¬ �uU_Å #$9øèy»=nJÏüú� (5، ـــلوD ـــیsJ8ـــلاو ،�ـــلذ لـــ>لد اوsm 
ـــ5َح( لـــعفلل رUـــeم Uـــ5_لاف ،ىـــ`ع5لا ةداـــCز ىـــلع ُّلUـــت ىـــ`5Gلا ةداـــCز ةUـــعاق ىـــلإ Uـــئاع هـــنأ هارأ ِU(، 
 .)5َّUح(ـل T_5<Uلاو
 اsه يف 5U_لا =م غلبأ T_5<Uلا َّنأ ة>حان =م اَّمأو ،اقل�م hفللا ة>حان =م ه>لإ ا[Gهذ ام عم =_نو
 :=8Cمأل ،T_5<Uلا =م غلبأ 5U_لا نأ ،]�علا ىلع لب ،Uیp7U ]>لف نآ8قلا =م عض[5لا

 ىلإ ىلوألا ةGت58لا يف ه>ف eUقلاو هُّج[Tلا(( ن[�� ،)ل>ِعْفTَّلا(نزو ىلع )Tَّ_ْ5ِ<Uلا( َّنأ -1
 ]>لو ،Uما_لا [هو لعافلا ىلإ ةهج[Tم ة�آلاو ،6))ع[ق[لا ُّل_م :mأ ،هp ل[عف5لا
 .T_5<Uلا =م غلبأ ا`ه 5U_لا ناJ اsل ،د[5_5لا

 يف لعج Uق ))ُلِماBلا َّالإ ُهGُِجْ[7ْTََ� ال(( ،T_5<Uلا =م ىندأ [ه smلا 5Uُ_لا ناJ اذإ -2
 Uَِمَألا ىلع يل[57Tلا الإ هق_�7T(( ال smلا ،T_5<Uلاp ف>Bف هنا_Gس µ ةB8C5لا ة�آلا

 
 .WS&X: 6/ 37لا S&CفIلا :TUCی 1
 .133 /1 :نآCقلا ما`حأل عما\لا :TUCی 2
 .E Ac&C: 1/202با S&Cفت :TUCی 3
 .)f:ح(2/466 :حاdJلا :TUCی 4
 .2 :ةJتافلا ةر>س 5
 .FCPQ: 9/61لا نآCقلا تا:لA يف K&قIJلا 6
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 ال هنا_Gس [ه �ل�5لا لماBلا َّنأل ،ا��أ هل [ه ىلوأ باp =5ف ؟1))لاB5لا يف
 ىلعألا نأ Dه[Tی ال يBل )T_5<Uلا(ىلعألا sJ8ی Dلو )5U_لا([هو ىندألا J8ذو ،8>غ
 (�xsù : -هpاp 8>غ يف ناJ ن¥و -ىلاعت هل[قJ ،هل T_5<Uلاو 5U_لا لب ،·قف هل
?s)à@ ;°lçJy$! &é$e7  (2، قفU لا يف درو_Uیb لا مامإلا =عeقدا: 
 ة5لJ نإف ،3))هْ`َع ىَهَ`َل هْ`ِم َنَ[ْهَأ ًا�ْ>َش َّلَجو َّ�َع َّ̧ Dَِلَع ْ[َلو ،ٍّفُأ ِق[ُقُعْلا ىَنْدَأ((
  .اه8>غو ة�T<5لاJ اهق[ف smلاp ف>Bف اه`ع يه`م فأ

 لَعَف -

ـــــــtَع( ل>ـــــــ�فت يـــــــف )ــــــــه606 :ت(mزا8ـــــــلا ه8ـــــــJذ اـــــــم  (:ىلاـــــــعت هـــــــل[قp )¦ـــــــ>tع( ىـــــــلع )¦َ

%è�öäu#Rº$ �xgp7Y$ (4: ))َع(َوtَGــ ــeَم )اً ْUَــض[ُی ٌر ــضْ[َم ُعَ ــش َالَو ،ِ¦ــ>tَِعْلا َعِ ــنَأ َّ�َ  ُهَّ

 .tِ<¦ِ((5َعْلا َ=ِم غلبأ

 فـــصُو اذإ(( هـــنأل ،ةـــغلا5Gلا Uـــeق اذإ لـــصألا اsـــه =ـــع لUـــعCو ،افـــصو }ـــع`لا ن[ـــ�� نأ لـــصألا

p5لاeـــUف[ـــص[5لا راـــص ر Jل �ـــلذو .لـــعفلا �ـــلذ =ـــم ق[ـــل�م ةـــق>ق_لا يـــف هـــنأBQهـــل هـــ>¢اعت ة8ـــ 

 :ىلاـــعت هـــل[ق 8>ـــ7فت Uـــ`ع ىـــ`ع5لا اsـــه ىـــلإ )ــــه310 :ت( 8mـــ�Gلا راـــشأ Uـــقو ،6))هاـــ�إ هداـــ>Tعاو

)ru)Î�ø eèLö Uwgøqu�# (7: ))وJناــــ p8علا لــــهأ  ــــعI<لا لــــهأ =ــــم ةــــGeل[ــــق� ة8ــــ: 

 .D((8هلعف :اضر ا5ن¥و ،اضر م[ق Dه :ل[ق� اt]|، J5`لا Dه Dهلعtف ،Dهلعف |[t`لا

 .افنآ J8ذ ام ىلع ،¦tعلا [ه ة�آلا يف نآ8قلاف

 
 .WS&X: 6/37لا S&CفIلا 1
 .23 :ءاCسإلا ةر>س 2
 .2/348 :يفاFلا 3
 .E: 1\لا ةر>س 4
 .l: 30/666&غلا ح&تافم 5
 .o: 3/259ئاmdلا 6
 .47 :ءاCسإلا ةر>س 7
 .17/460 :نا&Wلا عماج 8
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 ،...، ةــغلا5Gلا ىــلع اــمإ(( :)ـــه756 :ت(يــGل_لا =>5ــ7لا لاــق ،�ــلذ يــف تا8یUــقت ةــثالث =8Cــ7ف5للو

 ا8ــGخ عــقو رUــeم لــJ اsــ�هو ، لــعافلا Dــسا عق[م ر5eUلا ع[قو ىلع وأ...فا�م فsح ىلع وأ

 .لCوأTلاو 8یUقTلا =ع هUعGل ه_ِّجرأ انأو ،1))لوألا اه_جرأ ،ةثالQلا لا[قألا ه>ف الاح وأ ةفص وأ

 ىَلْعِف -

 نأ ىــلإ )ـــه425 :ت(يناهفــصألا ¦ــغا8لا ¦هsــف ،)8كsِّــلا(و )|8َْكsِّــلا( =>ــب ةلــضاف5لا =ــم 8ــكُذ اــم

 ZptHôqy� $¨ZÏiB (:ىلاـــــعت لاـــــق ،8كsِّـــــلا =ـــــم غـــــلبأ [ـــــهو ،8كsِّـــــلا ة8ـــــJQ :|8َْكsِّـــــلا((

3�t�ø.Ï�ur �Í<'rT{ É=»t7ø9F{$# (]43 /ص[، ö�Ïj.s�ur) 

¨bÎ*sù 3�t�ø.Ïe%!$# ßìx�Zs? �úüÏZÏB÷sßJø9$# (]ـــــــــلاsراC55 /تا[ ، 

 ُهَّــلَعَلَو(( :هــل[قm pأ8ــلا اsــه ىــلإ هــpاهذ )ـــه1354 :ت(ي`>7_لا U>شر 5U_م للعو .2))ةm JQ<8آ يف

 .3))ِة8َِّثَ¿5ُْلا ِةiَِعْ[5َْلاَو ِعِفاَّ̀لا 8ِ>ِكTَّsْلا ىَ`ْعpِ5َ ِنآ8ُْقْلا يِف اَهِلا5َْعTِْسا ِةJَQْ8َ ْ=ِم ىَ`ْع5َْلا اsََه sََخَأ

 �ã&©#yès9 #�ª1¨�t… (ىلاـــعت هـــل[قل(( ة>لـــ�فألا )ــــه1225 :ت(8mـــه5iلا لـــلعو

 . ها`ب ]>لو ،5))را8بألا لزا`م ة�اغ ىلإ راعشإ 4)

 رUــeم اــ5ه>لJ َّنأ =ــم Dغ8ــلا ىــلعف ،Uــ>عp اsــهو ،U6ــحاو sJ8ــلاو |8كsِّــلا نأ ىــلإ Dــهi5عم ¦ــهذو

 .اUًحاو ُلصألا ناJ ن¥و ،ى`ع5لا فالTخا ىلإ mِّد¿ی ءا`Gلا فالTخا نإف ،)J8ذ( لعفلل

 ةداــ�Cل لــ�فأ |sJ8لا نأ ءا`Iو ،7¦لقلل |sJ8لاو نا7للاsJ8 pلا نأ ى`عم :ا5ه`>ب ق8فلا َّنأ حجا8لاو

 .8اهئا`ب

 
 .1/87 :ن>d:لا رfلا 1
 .329 :نآCقلا CPlغ يف تادCف:لا 2
 .8/271 :راT:لا S&Cفت 3
 .W': 3ع ةر>س 4
 .Ct: 10/198هU:لا S&CفIلا 5
 :لـــITyPلا Qلاـــعم ،X: 3/562&ـــس>لا C&ـــSفIلا ،4/168 :ساـــTJلل نآCـــقلا باCـــعإ ،1/194 :نآرـــقلا زاـــجم :CـــTUی 6
 .19/209 :نآCقلا ما`حألا عما\لا ،2/304 :زیجولا ررحملا ،7/97
 .259 :رفظملا نبال ریسفتلا ثحابم :رظنی 7
 .23/277 :ریونتلاو ریرحتلا :رظنی 8
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 (sJ8|: ] ÷bÎـــلا =ـــ5ف ،ةهباـــ�Tم تاـــ�آ يـــف ادرو اـــ5هالsJ8| Jـــلاو sJ8ـــلا نأ ةراـــشإلاp 8یUـــtلاو

dèqu )Îw� �Ï.ø�t�3 9Ï=ùèy»=nJÏüú� 1[، ـــلاوsJ8 ] )Îb÷ dèqu )Îw� 

�Ï2ò�Ö 9jÏ=ùèy»>sHÏüût 2[، لا لـــــلعوB8ـــــیأو 3)ــــــه505 :ت(يناـــــمUـــــب هUـــــلا رUی= 

 øèã�ô /tè÷�y(ùsx� ?s [ اهمUــــــــــقت اــــــــــهَّنأp ىــــــــــلوألا ةــــــــــ�آلا 4)ـــــــــــه733 :ت(m[ــــــــــ5_لا

#$9�jÉ2ò�t�3 Btìy #$9ø)sqöQÏ #$9à©»>ÍHÏüût [5، ] 

ru9s»6Å` �Ï2ò�t�3 9sèy=¯gßOó �tF)àqc� [6، دورو ي¢اـــــن8غلا لـــــلعو 

 çµ¯RÎ)] ãAöqs)s9… :ىلاـــــعت هـــــل[ق يـــــف ةsJ8ـــــم اهTقGـــــس يـــــTلا 8ئا5ـــــ�لا نأل ؛sJ8ـــــلا

�u�ßqA5 .x�Ì�O5 [7، قو]هـــــــــــــــــــــــــــــــــل: ]ruBt$ dèqu ãt?n� #$9øót�ø=É 

/ÎÒ�YÏüû& [8، ـــلو] لا ىـــلإ |دأل �ـــلذ فالـــخ دروT`ـــعو 8فاـــUلا مT`خاف ،9¦ـــساT<راـــ Jلـــ 

 .اهقا>س يف ىل�ف ا5ه`م ةUحاو لJ لب ،ا5ه`>ب ةلضافم ال ةT<t`لاIو ،قا>7لل اعGت ا5ه`م ةUحاو

 نَالْعُف -

 =>ــب ق8فلا يف ل5ع�7T هنأل(( :)ق8َْفلا( ىلع )ناَق8ُْفلا( ل>�فت يف يناهفصألا ¦غا8لا هلاق ام ه`م

ــــــفلاو ،...،لــــــ¢اGلاو ّ�ــــــ_لا  !$ruBt (:ىلاــــــعت لاــــــق ،10))ه8ــــــ>غ يــــــفو �ــــــلذ يــــــف ل5عTــــــ�7 ق8َْ
$uZø9t�Rr& 4�n?tã $tRÏ�ö6tã tPöqt� Èb$s%ö�à�ø9$# tPöqt� 

#$9øGt)s� #$9øfyJôèy$bÈ 3 (11، ـــسو  :ىلاـــعت لاـــق ىـــ`ع5لا اsـــهل اـــناق8ف نآ8ـــقلا ي5ُ
) x8u�$t6s? �Ï%©!$# tA¨�tR tb$s%ö�à�ø9$# 4�n?tã 
ãt6ö�ÏnÍ¾ 9Ï�u3äqbt 9Ï=ùèy»=nJÏüú� Rt�É��•# 12(، هـــنأل ]>ـــلو 

 ô�s)s9ur (:ىلاــعت لاــق اــ��أ ناــق8فلاp }فــصوو ةUــحاو ةــل5ج }ــل�ن ةار[ــTلا نإــف ؛اــق8َّفُم ل�ــن

 
 .90 :ماعنألا ةروس 1
 .27 :ریوكتلا ةروس 2
 .110 :راركتلا رارسأ :رظنی 3
 .162 :يناعملا فشك :رظنی 4
 .68 :ماعنألا ةروس 5
 .69 :ماعنالا ةروس 6
 .19 :ریوكتلا ةروس 7
 .24 :ریوكتلا ةروس 8
 .1/163 :لیوأتلا كالم :رظنی 9

 .14/296 :نآCقلا S&Cفت يف ناy&:لا :PTUCو ،633 :نآCقلا CPlغ يف تادCف:لا 10
 .41 :لافنألا ةر>س 11
 .1 :ناقCفلا ةر>س 12
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äu#?s�÷Yo$ Bãq�yÓ4 rudy»�ãrbt #$9ø�à�ö%s$bt (1. ةلـــــــــضاف5لاف 

 .ى`5Gلا ةدا�Cل ى`ع5لا ةداCز ?ا_لب ا5ه`>ب

 �z`»ysö6ß (:ىلاــــــــعت هــــــــل[ق يــــــــف )نا_Gُس(ـــــــــل )ـــــــــه685 :ت(mواــــــــ�>Gلا ل>ــــــــ�فت هــــــــ`مو
ü�Ï%©!$# 3�u�ó�r& ¾ÍnÏ�ö7yèÎ/ Wxø�s9 �ÆÏiB 

Ï�Éfó¡yJø9$# ÏQ#t�ysø9$# �n<Î) Ï�Éfó¡yJø9$# $|Áø%F{$# 
�Ï%©!$# $oYø.t�»t/ …çµs9öqyµ …çµt�Î�ã\Ï9 ô`ÏB 

äu#�t»GÏYo$! (2، ىــــلع )ــــسGَّ(:ىلاــــعت هــــل[ق يــــف )َح �y7¬xy !¬ Bt$ ûÎ� 
ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur �Îû ÇÚö�F{$# ( uqèdur â��Í�yèø9$# 

#$:øtp3Å�OÞ (3، ىـــلعو )�ُـــ7Gِّ(:ىلاـــعت هـــل[ق يـــف )ُح �ç¡|7µÎxß !¬ Bt$ ûÎ� 
ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur �Îû ÇÚö�F{$# ( ã&s! à7ù=ßJø9$# 

ã&s!ur ß�ôJysø9$# ( uqèdur 4�n?tã Èe@ä. &äóÓx« 
%s�Ï��í (4، هــــنأل ))�ُ8ُعــــ� pــــسا ىــــلع هــــقال¢إT_لا قاقT7ــــG<ــــم ح= Jيــــفو ،ءيــــش لــــ Jلــــ 

 ،=>ــعم =م�ــب ناUَّــ>قُم عراــ�5لاو يــضا5لا :=>ــلعفلا َّنأ ?اــ_لب :ةUــع ه[ــجو =ــم ةــ>غلبألاف ،5))لاــح

 |[ــقأو }ــGثأ Dــسالاو Dــسا نا_Gــسو .ةــ`مزألا لــJ ل5ــ�� ىلاــعت هــهT`�Cف ،Uــ>قم 8ــ>غ �ــل�م ر5eUلاو

 ىــلع ُّلUــت يــTلا هــ>ف ن[ــ`لاو فــلألا =ــع الــ�ف .هنا_Gــس هــل هــT`�Cلا ت[ــGث ىلع لUی [هف ،لعفلا =م

 .ةغلا5Gلا

 هللا DَّــلBت ىــلوألا يــف َّنأل ،ةــ>ناQلا يــف حGــC7و حGَّــسو ،ىــلوألا ةــ�آلا يــف نا_Gــس راــTخا هــنأ حــجرأو

 نأ يــف َّ�ــش الو ،¦ــئاغ =ــع bیUــ_لاف =>ــTیآلا يــف اــمأو ،DلTBــ5لل اــه>ف 8>5ــ�لاف ،هــ7فن =ــع ىلاــعت

  .ه5ئالی smلا هعض[م hفل لJ عض[ف ،¦ئاغلا با�خ =م |[قأ ه7فن =ع ىلاعت هpا�خ

 نالْعَف -

ــــــــــ>َ_ْلا( ل>ــــــــــ�فت هــــــــــ`م  tBur ÍnÉ�»yd$ (:ىلاــــــــــعت هــــــــــل[ق يــــــــــف )ةاــــــــــ>َ_لا( ىــــــــــلع )نا[َ
äo4qu�ysø9$# !$u�÷R�$!$# �wÎ) ×qôgs9 Ò=Ïès9ur 4 �cÎ)ur 

 
 .15/173 :نآCقلا S&Cفت يف ناy&:لا :TUCی . 48 :ءا&Wنألا ةر>س 1
 .1 :ءاCسإلا ةر>س 2
 .1 :فdلاو J}Cلاو fیJfلا ةر>س 3
 .E: 1باغIلا ةر>س 4
 .5/185 :لPوأIلا راCسأو لITyPلا را>نأ 5
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u�#⁄$!$# not�ÅzFy$# }�Îgs9 ãb#uqu�ptø:$# 4 öqs9 (#qçR$�2 
�tèô=nJßqc� (1 نا[َ>َ_لاف ))مeUي5ُس ،ي>َح ر pلقف ناــ>>ح هلصأو ،ةا>_لا وذ هGءاــ>لا }ــ 

 �لsــلو ،ةاــ>_لل مزالــلا با�8ــضالاو ةــ8J_لا =م نَالْعَف ءا`ب يف ا5ل ةا>_لا =م غلبأ [هو ،ًاواو ة>ناQلا

 .2))ا`ه اه اه>لع T<8خا

ــعَف ءاــ`Iو  =>C[ــغللا =ــم �لsــل هَّــG`ت =ــم لَّوأو ،با�8ــضالاو ةــ8J_لا ىــلع هــTلالد يــف د8ّــ�ُ� داــ�� نَالْ

 .4)ـه393 :ت(ي`ج ُ=با هعGتو ،3)ـه180 :ت( هG]C>س

ــعَف( ءاــ`ب راــ>Tخا يــنآ8قلا 8ــ>GعTلا ةــ>لا5ج =ــمو  ؛)ة8ــخآلا( فــصو يــف ةــ8J_لا ىــلع ُّلUــی smــلا )نالْ

ــمأو ،اــه>ف ت[ــم ال ةــ5ئاد ةــ>ق>قح ةاــ>ح يــهف ،·ــقف هــp فــص[ُت نأ �_Tــ7ت يــTلا يــه اهنأل  )ا>نUــلا( اَّ

ــش ةاــ>ح يــهف ،اــقل�م هــp ة8ــخآلا فــص[ت Dــلو ،هــلJ نآ8ــقلا يــف )ةاــ>_لا( ُةــiفل اــهعم تءاــtف  ال ة>ل�َ

  %ãAqà)t� ÓÍ_tGø�n=»t� àMøB£�s [ :ة8ــخآلا يــف ناــ7نإلا اsــل ،اــهل ةــق>قح

:Îtp�u$AÎ�[5، ةایحب سیل ایندلا يف ھشاع ام نأكف.  

 ةــ5>ق الو ،Uــحاو ةاــ>_لاو نا[ــ>_لا َّنأ ىــلإ 7)ـــه516 :ت(m[ــغGلاو ،6)ـــه209 :ت(ةUــ>Gع [ــبأ ¦ــهذو

 .mأ8لا اsهل

 ةَلْ%ِعَف -

ــــ`ْ>ِهَر( ل>ــــ�فت يــــف :لــــ>ق اــــم ــــهَر( ىــــلع )ةَ  /ä. ⁄§ø�tR $yJÎ@� (:ىلاــــعت هــــل[ق يــــف )=ْ>ِ

.x¡|6tMô �udÏ�Yopî (8غ8لا ىلع ؛D نأ =م )قفا[م ة>حان =م ¦7نأ )=>هرTةلصافل ه 

 جاـــT_� ال هـــن[Jو ،ÎwH &r¾õtp»=| #$9ø�uJÏüûÈ (9( (يـــهو اـــه>لت يـــTلا ةـــ�آلا

 
 .64 :ت>TFWعلا ةر>س 1
 :lــــئاغCلا Cــــ�Jو Kئاقfــــلا yــــC: 5/242، AT&ــــسافIلا ةfــــ�ز :CــــPTUو ،199 /4 :لــــPوأIلا راCــــسأو لــــITyPلا را>ــــنأ 2

 .11/13 :يناع:لا حور ،10/164
 .4/14 :هW<P&س باTUC: AIی 3
 .170-2/154 :هSفن رdf:لا :TUCی 4
 .24 :رجفلا ةروس 5
 .2/117 :نآرقلا زاجم :رظنی 6
 .3/474 :لیزنتلا ملاعم :رظنی 7
 .C: 38ثf:لا ةر>س 8
 .C: 39ثf:لا ةر>س 9
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 ا[ــفلTخاو ،1))هــ>ف ةــ>iفللا ةGــسا`5لل }فTلی الف ماق5لاp ¦7نأ [هف غلبأ ا`ه ر5eUلا(( َّنإف لCوأت ىلإ

ــ�لاJ رUــeم اــهَّنأ ىــلإ m3واــ�>Gلاو 8m2ــ��م�لا ¦هsــف ؛اهلصأ يف ــ�لاو ة5َْ>ِ�َّ َّTِ<ْ5ََةغ>ــص ْ}ــ7>لو ،ة 

ــهَر :لــ>قل �لJs }ناJ [لو ،ل[ُعْفَم ى`عp5 ةغلاGُم ــعَف َّنأل ؛=ْ>ِ  sJ8ــ5لا هــ>ف T]mــ�7 ل[ــعْفَم ىــ`عp5 ًالْ>ِ

  .ه>ف لCوأت ال ذإ ؛حجا8لا mأ8لا [هو ،bن¿5لاو

 [ــبأ هراــTخا smــلاو ،4ناــ7نإلا ىــ`عم ىــلع ال hــفللا bــ>نأت ىــلع :لــ>ِقو ،ةــغلا5Gلل اــه>ف ءاــهلا :لــ>قو

ــهَّنَأ(( :)ـــه745 :ت( يــ7لUنألا ناــ>ح ــ5ِم اَ ــJ ْنِ¥َو ،ُءاَّــTلا ِهــ>ِف ْ}َــلَخَد اَّ ــعْفَم ىَــ`ْعpِ5َ َناَ ــصَْألا يِــف ٍل[ُ  ِلْ

ــ5َل ُهَّنَأ َ�ِلَذ ىَلَع ُّلCَUَُو ،ِةَ_>ِ�َّ̀لاَك ــJ اَّ ــع ا8ًَــGَخ َناَ ــ5ْلا ِ=َ ُsَ8َِّك Jــ ــعَت َلاَــق ،ٍءاَــه 8ِْــ>َغpِ َناَ  .ä@� (:ىَلاَ

#$Dö�Í�⁄ 3Ï�o$ .x¡|=| �udÏüû× (5 ((6، اذ¥و Jن¿م ناـــــQف اـــــGلاTءاـــــ J5ةـــــ�آلا يـــــف اـــــ 

 .G_bلا ع[ض[م

 ت.ُلَعَف -

ـــBَل5َلا نأ ىـــلع =8Cـــ7ف5لا 8ـــQكأ عـــ5جأ ـــل5ُلا =ـــم غـــلبأ ت[ُ  ��ru.x�xº9Ï (:ىلاـــعت لاـــق ،�7ْ
ü�Ì�çR zO�Ïdºt�ö/Î) |Nqä3n=tB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö�F{$#ur 

ru9Ï�u3äqbt BÏ`z #$9øJßq%ÏYÏüût  (8، جو =ــــــم لوأوUــــــت  �لsــــــب ح8َّــــــص هُ

 ،�ــل5ُلا =ــم ةــغللا يــف غــلبأ ت[ــBل5َلا َّنأ الِإ ،�ْــل5ُلا ةــل�`p5 ُت[ُــBل5َلاو(( :هل[قp )ـه311 :ت(جاج�لا

 َت[ــBل5لا َّنأ الإ ،َ�َــلَم لــعفلل رUــeم ا5هالJ ت[Bل5َلاو �ل5ُلاف ،9))ةغلا5Gلل نادا�ُت َءاTلاو وا[لا َّنأل

 .ى`ع5لا ةداCز ىلع لUت ى`5Gلا ةداCز ةUعاق ?ا_لب ،هT>غلبأp ا[لاق اsل ءا`ب ل[¢أ

 ةَلْعِف -

 
 .146 /15 :يناع:لا حور ،t: 8/ 278واW&5لا S&Cفت ىلع باه{لا ه&شاح 1
 .4/654 :فا{Fلا :TUCی 2
 .5/263 :لITyPلا را>نأ :TUCی 3
 .y: 5/398&ج>لا رJC:لا :TUCی 4
 .21 :ر>�لا ةر>س 5
 .J&X: 10/337:لا WJCلا 6
 :نآCــقلا C&ــSفت يــف ناyــ&:لا ،20 /2 :لــITyPلا كراfــم ،C: 2/46&ــS:لا داز ،Tft: 1/480قC:ــSلا C&ــSفت :CــTUی 7

13/197. 
 .75 :ماعنألا ةر>س 8
 .265 /2 :ه�اCع�و نآCقلا يناعم 9
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ـــــ�َف ـــــ5ْعِن( يناهفـــــصألا ¦ـــــغا8لا لَّ ـــــعِن( ىـــــلع )ةَ َD( ىلاـــــعت هـــــل[ق يـــــف:) (#rã�à2ø�$#ur 

RÏè÷Jyps #$!« æt=n�ø3äNö (1، لوD لق� )َعِنD ِهللا( فلبh لاt5َّنأل ؛ع ))فلh حا[لاU 

 يــف Uحا[لا hفل َّنأ عم ،]اsك[ i<Dع لغش ٍةUحاو ٍة5عن J8ِذ يف َّنأ ه>G`ت ه>فف ؛غلبأ عض[لا اsه يف

 .t`[((2لا ي�Tق� ه[_ن

 bÎ)ur (#r��ãès? |MyJ÷èÏR «!$# �w (:هــل[ق يــنآ8قلا لا5عTــسالا فــ>�ل =ــمو

BétøÁÝqdy$! (3، ــعلاف ُUُّ كأل ن[ــ�� اــم ًةداــعQــحاو =ــم 8ــU، لB`ــسا هــTــحا[لا عــم هل5عUل ؛ةG<ناــ 

  .!؟اع>5ج اهب ف>Bف ،اه`م ةUحاو Uع ىلع =Cرداق 8>غ Dهنأو ،هللا ة5عن ةi5ع

 اعــض[م =>ــ57خ يــف 8CDــBلا نآ8ــقلا يــف تدرو ةــ5ع`لا ةــiفل َّنأ ؛�ــلذ =ــع ناــ7نإلا �ــtع ناــ>Gلو

pe<لو ،د8ف5لا ةغD د8ت pe<لا ةغt5اه`م نا`ثا ،عضا[م ةثالث يف الإ ع pe<ةلقلا ع5ج ةغ: 

ـــــــ�لا =¢[ـــــــم يـــــــف :ا5هUـــــــحأ  ©�Å2$x\# (:مالـــــــ7لا هـــــــ>لع D>ها8ـــــــبإ يـــــــG`لا �ـــــــح يـــــــف �8ُّ

{XR÷èãJÏµÏ (4، ـــنأل  هـــ5عن لـــJ �8ـــش ىـــلع رUـــق� الـــف ا8كاـــش ناـــJ هـــنأ =ـــم Dغ8ـــلا ىـــلع هَّ

 ناJ هنأ ىلع ه>T`Gلل ةلقلا hفلب J8ذ((هنأm pوا�>Gلا ه78ف اJ5 ]>لو ،اهئاeحإ =ع ال�ف ،ىلاعت

 .5))ةBQ<8لاp ف>Bف ةل>لقلا Dع`لا p��8 ُّل�� ال

 z>u��Ñur ª!$# WxsWtB Zpt�ö�s% ôMtR$�2 (:8ــفBلا =¢[ــم يف 8خآلاو
ZpoYÏB#uä Zp¨ZÍ³yJôÜ�B $yg�Ï?ù't� $ygè%ø�Í� #Y�xîu� 

BiÏ` .ä@eÈ Bt3s%b5 ùs6x�x�tNô /Î'rR÷èãOÉ #$!« (6، َفBُ8ــــــــــــــــــــــــــــــف 

 .اهi5Tعل هنا_Gس هpاsع ¦ج[ی اه>ل>لق

 
 .7 :ةfئا:لا ةر>س 1
 .291 /4 يناهفصألا lغاCلا S&Cفت 2
 .Q: 34&هاCبإ ةر>س 3
 .121 :لTJلا ةر>س 4
 .3/244 :لITyPلا را>نأ 5
 .112 :لTJلا ةر>س 6
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 x÷t7ó�r&ur  (:هـــــل[ق [ـــــهو ة8ـــــBQلا عـــــ5ج ةغ>ـــــpe ·ـــــقف Uـــــحاو عـــــض[م يـــــف تدروو

æt=n�ø3äNö RÏèyJyµç… ßs»gÎ�toZ ru/t$ÛÏZupZ (1 ، عـــض[م هـــنأل 

 .Dلعأ هللاÄ ،ه>لع Dَع`5ُلا ال ،Dِع`5ُلا ?ا_لب اهJ8ذ نأ =ع ًال�ف ،ٍل�ف نا>Iو ،ٍّ=َم

 ءاَ'ِلْعِف -

ـــــ,ِ:لا( ىـــــلع )ءاـــــ<ِ=ْ,ِ:لا( )ــــــه1402 :ت(يئاـــــ,.ا,+لا *(ـــــ)لا لـــــ"ف  [ :ىلاـــــعت هـــــلEق يـــــف )=َ
ã&s!ur âä!$t�Î�ö9Å3ø9$# �Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# 

ru#${F�öÚÇ ( rudèqu #$9øèy�Í��â #$:øtp3Å�OÞ ( 2 غ=ــلا ىــلعJ 

 هــعج=مو ةَّ(ــ)\لا =(غ ةZQعلا يف لQعY)ت((ءا<=,:لا َّنأ الإ )=,ك( لعفلل ر*Rم اQه(لO نأ Lم

 غـــلبأ ءاـــ<=,:لاف .د=ـــQeلاو يـــ)\لا يـــف لQعYـــ)d =ـــ,:لاو ،3))هـــلاOQ يهاـــbت الو هدEـــجو لاـــOQ ىـــلإ

 .ىb,مو ىbعم غلبأ يهف ،=,:لا Lم ءاbب =lكأ اهنأ Lع ال"ف ،تاد=Qeلا يف اهلاQعYسال

 &Vxjلا يثالoلا لعفلا رداnم -2

 لاَع6ِْفا -

ـــغTِْبا( ل>ـــ�فت هـــ`م  �tBur ö@yèø�t� ��Ï9ºs` ( :ىلاـــعت هـــل[ق يـــف )ءاـــغpُ( ىـــلع )ءاَ
uä!$tóÏFö/$# ÏN$|Êó�sD «!$# t$öq|¡sù Ïµ�Ï?÷sçR #•�ô_r& 

ãtàÏ�K\$ (4 لاsm م [ه= ))pََلَ¢ َءْيَّ�لا ىَغGُهَــ pِــعِفْلا ــغTَْباَو ،ِلْ ــم غــلبأ ُهاَ ِ=ْ pَــغ  ِةَــلَالUَّلا يِــف ُهاَ

 .5))ُهَل ِلاTِ5َْعِالاَو ِه>ِف ِداَهTِْجِالا ىَلَع ُّلUَُی ُهَّنَِأل ;ِ¦َلَّ�لا ىَلَع

 )ىــغp( لــعفلا رUــeم =ــم اــ`ه ¦ــ7نأ [ــهو ،)لاــعTفا( نزو ىــلع ىغTبا لعفلا =م رeUم )ءاغTبا(و

 نإــف ،اــ>ناث داــ7فلا ىــلع لاUــلا لعفلا =ع �>T5ی يBلو ،الوأ افنآ 8كُذ smلا ¦7Gلل ،)ءاغpُ( [ه smلا

 
 .20 :نا:قل ةر>س 1
 .37 :ة&ثا\لا ةر>س 2
 .18/181 :نآCقلا S&Cفت يف ناy&:لا 3
 .114:ءاTSلا ةر>س 4
 .333 /5 :راT:لا S&Cفت 5
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)pيـــغ( ـــیUلـــصأ ىـــلع ل<=: ))ـــحأUلاو ،ءيـــ�لا ¦ـــل¢ ا5هQـــ`عو ،1))داـــ7فلا =ـــم ]`ـــج يناـــUءاـــج ام 

p5لاeUبا( رTءاغ( لاsm م [ه= )ْباTَقف )ىغU ت_Uباو ،¦ل�لا [هو لوألا لصألا دTعU لاQينا. 

ــ�ُفو ــغpَ( ىــلع اــ��أ )ءاــغTِْبا( لِّ  tBur >�tnL{ …çny�YÏã$ (:ىلاــعت هــل[ق يــف )يْ
`ÏB 7pyJ÷èÏoR #�t�øgéB ÇÊÒÈ �wÎ) uä!$tóÏGö/$# Ïµô`ur 

�u/nÎµÏ #${Fãô?n�4 (2، ــــی هــــنألUــــل�لا ىــــلع ل¦ ptــــU3ــــهو ؛sم اTةغ>ــــص =ــــم ٍتأــــ 

  .4ةعوا�5لاو را>Tخالا ىلع ةلاUلا لاعTفالا

 	

 
 .)يغ�(1/271 :ةغللا '&یاقم 1
 .20 ،19 :ل&للا ةر>س 2
 .IT<PC: 30/392لاو IJCPCلا :TUCی 3
 .FCPQ: 8/103لا نآCقلا تا:لA يف K&قIJلا :TUCی 4
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 عجارملاو رداصملا
 د[5_م :)نا>Gلاو ةt_لا =م ه>ف ا5ل نآ8قلا هpا�Tم ه>ج[ت يف ناهG8لا( نآ8قلا يف راTB8لا را8سأ /

 ةــعجا8م ،اــ�ع Uــ5حأ رداــقلا UــGع :�ــ>ق_ت ،)ـــه505 [ــ_ن :ت( يناــمB8لا 8ــeن =ــب ة�ــ5ح =ــب
 .م1905 ،ةل>�فلا راد ،ض[ع با[Tلا GUع 5Uحأ :�>لعتو

ــ_َّ̀لا Uــ5_م =ــب Uــ5حأ 8ــفعج [ــبأ :نآ8ــقلا با8ــعإ /  :هــ>لع �ــلعو ه>ــشا[ح عــضو ،)ـــه338 :ت(ساَّ
 . ـهÇ1، 1421 ،تو8>ب ،ة>5لعلا ¦BTلا راد ،D>ها8بإ ل>لخ Dع`5لا GUع

 :�ــ>ق_ت ،)ـــه685 :ت(mواــ�>Gلا 8ــ5ع =ــب هللا UــGع U>عــس [ــبأ :لــCوأTلا را8ــسأو لــT`�Cلا را[ــنأ /
 .ـهÇ1، 1418 ،تو8>ب ،ي8Iعلا ثاT8لا ءا>حإ راد ،يل�ع58لا =5ح8لا GUع 5U_م

 يقUــص :�ــ>ق_ت ،)ـــه745 :ت( يــ7لUنألا يــلع =ب فس[ی =ب 5U_م نا>ح [بأ :·>_5لا G_8لا /
 .ـه1420 ،تو8>ب ،B8فلا راد ،ل>5ج 5U_م

 :)Uـــ>5tلا باـــBTلا 8>ـــ7فت =ـــم UـــیtUلا لـــقعلا C8[ـــ`تو UیUـــ7لا ىـــ`ع5لا 8ـــ8C_ت( C8[ـــ`Tلاو 8ـــT_8Cلا /
 .ـه1984  ،]ن[ت ،ة>7ن[Tلا راUلا ،)ـه1393 :ت( ر[شاع =ب 5U_م =ب 8ها�لا 5U_م

 ،يمالــسإلا داــشرإلاو ةــفاقQلا ةرازو ،m[ف�ــ5eلا =ــ7ح خ>ــ�لا :B8CDلا نآ8قلا تا5لJ يف �>ق_Tلا /
 . ـهÇ1، 1417 ،نا8یإ ،نا8ه¢

ــــ7ْفTَّلا / ــــGَ7لا 8>ِ  ،mر[باــــ7>`لا ،Umــــحا[لا يــــلع =ــــب Uــــ5_م =ــــب Uــــ5حأ =ــــب يــــلع =ــــ7_لا [ــــبأ :·ْ>ِ
 =ــب Uــ5_م ةــعماpt هار[ــJTد ةلاــسر )15( يــف هــق>ق_ت لــصأ :�ــ>ق_ت ،)ـــه468 :ت( ،يعفاــ�لا

 .ـهÇ1، 1430 ،ة>مالسإلا د[عس =ب 5U_م ةعماج - ي5لعلا G_bلا ةدا5ع :�8ن ،د[عس
 ،1ج ،)ــــه502 :ت( يناهفـــصألا Uـــ5_م =ـــب =>ـــ7_لا Dـــساقلا [ـــبأ :يناهفـــصألا ¦ـــغا8لا 8>ـــ7فت /

 - ـه Ç1، 1420 ،ا�`¢ ةعماج ،بادآلا ة>لJ ،ين[>�C� p7علا GUع 5U_م .د :ةساردو �>ق_ت
ـــ�لا يـــلع =ـــب لداـــع .د :ةـــساردو �ـــ>ق_ت ،3 ،2ج .م1999 ِّUِm، 8لا ،=¢[ـــلا رادCضاـــ، Ç1، 
 ةــ>لJ ،راد8ــس Uــهاز =ــب Uــ5_م }ــ`ب Uــ`ه .د :ةــساردو �ــ>ق_ت ،5 ،4ج .م 2003 - ـــه 1424

 .م2001 - ـه Ç1، 1422 ،|8قلا مأ ةعماج ،=یUلا ل[صأو ة[عUلا
 د[ــ5_م .د :�ــ>ق_ت ،)ـــه383 : ت( ،Um`ق758لا 5U_م =ب e8ن b>للا [بأ :Um`ق758لا 8>7فت /

 .ت .د ،تو8>ب ،B8فلا راد ،يج�8م
 ،)ـــه1354 :ت( ،ي`>ــ7_لا اــضر يــلع =ــب U>ــشر Uــ5_م :)راــ`5لا 8>ــ7فت( D>ــ�_لا نآ8قلا 8>7فت /

 .م1990 ،باBTلل ةماعلا ة5e8Cلا ة�>هلا
 :�ــ>ق_ت ،)ـــه774 :ت( يــش8قلا 8ــ>JQ =ــب 8ــ5ع =ــب ل>عا5ــسإ ءاUــفلا [ــبأ :i<Dعلا نآ8قلا 8>7فت /

 .م1999 -ـهÇ2، 1420 ،ةG>¢ راد ،ةمالس 5U_م =ب يماس
 ،يـــ7ن[Tلا يـــGن مالـــغ :�ـــ>ق_ت ،)ــــه1225 :ت(8mـــه5iلا هللا ءاـــ`ث Uـــ5_م :8mـــه5iلا 8>ـــ7فTلا /
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 .ـه1412 ،نا7Tكاp ،ة�Uش8لا ة�TGم
 D>ــــلعلا UــــGع Uــــ5حأ :ح>_ــــeت ،)ـــــه671 :ت(يــــG¢8قلا =یUــــلا ]5ــــش :نآ8ــــقلا ماــــ�حأل عماــــtلا /

 .ت .د ،نا`Gل ،تو8>ب ،ي8Iعلا ثاT8لا ءا>حإ راد ،ينودG8لا
 Uــ5حأ :�ــ>ق_ت ،)ـــه310 :ت(8mــ�Gلا 8فعج =ب 8C8ج =ب 5U_م :نآ8قلا لCوأت يف نا>Gلا عماج /

 .م2000 -ـه1420،ةلاس8لا ة7س¿م ،Ç1 ،8كاش 5U_م
ــ�>Gَلا 8ِ>7ْفت ىَلَع ىِضا8َّلا ُة�اَفJِو ىِضاَقلا ُة�اَ`ِع(mِواَ�>Gَلا 8ِ>7ْفت ىَلَع ِباَهِّ�لا ة>ِشاَح /  :)mواَ

 . ت.د ،تو8>ب ،رداص راد ،)ـه1069 :ت( يجاف�لا 58ع =ب 5U_م =ب 5Uحأ =یUلا باهش
 ،راــt`لا يــلع Uــ5_م :�ــ>ق_ت ،)ـه392 :ت( يلص[5لا ي`ج =ب ناQ5ع حTفلا [بأ :Êئا�eلا /

 .ت ،د ،Ç4 ،باBTلل ةماعلا ة5e8Cلا ة�>هلا
 =>5ــ7لا DئاUــلا UــGع =ب فس[ی =ب 5Uحأ =یUلا باهش :ن[`�5لا باBTلا م[لع يف ن[5eلا رUلا /

 .ت .د ،��مد ،Dلقلا راد ،Çا�8لا 5U_م 5Uحأ ر[UJTلا :�>ق_ت ،)ـه756 :ت( يGل_لا
 هللا UـــGع =ـــب د[ـــ5_م =یUـــلا باهـــش :يناـــ5Qلا عGـــ7لاو D>ـــiعلا نآ8ـــقلا 8>ـــ7فت يـــف يناـــع5لا حور /

 ،Ç1 ،تو8ــ>ب ،ةــ>5لعلا ¦ــBTلا راد ،ةــ>�ع mراGلا GUع يلع :�>ق_ت ،)ـه1270 :ت( يس[لألا
1415Ë. 

 :ت( ،mز[ــtلا =ــب يــلع =ــب =5ح8ــلا UــGع ج8ــفلا [ــبأ =یUــلا لاــ5ج :8>ــ7فTلا Dــلع يــف 8>57لا داز /
 .ـهÇ1، 1422 ،تو8>ب ،ي8Iعلا باBTلا راد ،Umه5لا قاز8لا GUع :�>ق_ت ،)ـه597

 : ةــع�Gم ،فراــع5لا ةــ7س¿م :�ــ>ق_ت ،)ـــه988 : ت( يناــشاBلا هللا حTــف الــ5لا :8>ــسافTلا ةUــIز /
 . ـهÇ1، 1423 ،نا8یا ،Dق ،تT8ع

 :�ــ>ق_ت ،)ـــه573 :ت(8mــ>5_لا U>عــس =ــب نا[ــ�ن :م[ــلBلا =ــم ب8ــعلا مالJ ءاودو م[لعلا ]5ش /
 8ــBفلا راد ،هللا UــGع 5U_م فس[ی .د ،يناCرإلا يلع =ب 8ه�م ،58mعلا هللا GUع =ب =>7ح .د
 .م1999 -ـهÇ1، 1420 ،تو8>ب ،8صاع5لا

 :�ــ>ق_ت )ـــه393:ت( ،8mه[ــtلا داــ5ح =ــب ل>عا5ــسإ :)ةــ>8Iعلا حا_ــصو ةــغللا جاــت( حا_ــeلا /
 .م1987 -ـه1407 ،تو8>ب ،=>یال5لل Dلعلا راد ،را�ع ر[فغلا GUع 5Uحأ

 يــلع :�ــ>لعتو ح>_ــeت ، )ـــه329 :ت(يــ`>لBلا ب[ــقع� =ــب Uــ5_م 8ــفعج [ــبأ خ>ــ�لا :يفاــBلا /
 .ش.ـهm، Ç5، 1363رU>ح ةع�Gم ،mرافغلا G8كأ

 Uــ5_م مالــ7لا UــGع :�ــ>ق_ت ،)ـــه180 :ت(8ــG`ق =ــب ناQ5ع =ب و58ع G�8لا [بأ :هG]C>س باTك /
 .ت.د ،تو8>ب ،ل>tلا راد ،نوراه

 ،)ـــه538 :ت( 8mــ��م�لا و8ــ5ع =ب د[5_م Dساقلا [بأ :لT`�Cلا  ما[غ �ئاقح =ع فا�Bلا /
 .ـهÇ3، 1407 ،تو8>ب ،ي8Iعلا باBTلا راد



ّسفُملا دنع ةَّیفرصلا ةلضافُملا  اًجذومنُأ رداصملا ةینبأ نیرِ

1(1). (2021) 1379-1394 

1393 

 :ت( هللا Uعــس =ــب D>ها8ــبإ =ــب Uــ5_م ،هللا UــGع [ــبأ :يناــ5Qلا =ــم هpاــ�5Tلا يــف يناــع5لا فــ�ك /
 .م1990 -ـهÇ1، 1410 ،ةر[e`5لا ،ءاف[لا راد ،فلخ دا[tلا GUع .د :�>ق_ت ،)ـه733

 ،)ـــه1125 :ت( Umهــ�5لا يــ5قلا اــضر Uــ5_م =ــب Uــ5_م خ>ــ�لا :¦ــئا8غلا 8ــ_Iو �ئاقUــلا �ــ`ك /
 ،Ç1 ،يمالــــسالا داــــشرإلاو ةــــفاقQلا ةرازو 8ــــ�`لاو عــــ�Gلا ةــــ7س¿م ،يهاــــÍرد =>ــــ7ح : �ــــ>ق_ت

 .ـه1407
 ،تو8ـــ>ب ،رداـــص راد ،)ــــه711: ت( mراـــeنألا ر[ـــi`م =ـــب م8ـــ�م =ـــب Uـــ5_م :ب8ـــعلا ناـــ7ل /

 .م1993 -ـهÇ3، 1414 ،نا`Gل
 :)يــGلعQلل ناــ>Gلاو فــ�Bلا 8>7فت ىلع تاق>لعتو تاJرTUسا [هو( 8َّف5iلا =بال 8>7فTلا bحاGم /

 ،يــش8قلا Uــباع =ــب Dتاــح :�ــ>ق_تو ةــسارد ،)ـــهU 630ــعp :ت(mّزا8ــلا Uــ5حأ =ــب Uــ5_م =ــب Uــ5حأ
 .م2009 -ـهÇ1، 1430 ،زاt_لا ،ا>ل>Gشإ ز[`ك

 دا[ــف Uــ5_م :�ــ>ق_ت ،)ـــه209 :ت( 8mــGeلا ىــT<5لا ىــ`5Qلا =ب 58عم ةG<Uع [بأ :نآ8قلا زاtم /
 .ـه1381 ،ة8هاقلا ،ىtنا�لا ة�TGم ،=>�Íس

 يــ7لUنألا ةــ>�ع =ــب ¦لاغ =ب �_لا GUع 5U_م [بأ :��Cعلا باBTلا 8>7فت يف �>ج[لا ر8_5لا /
 ،Ç1 ،تو8ـــ>ب ،ةـــ>5لعلا ¦ـــBTلا راد ،Uـــ5_م يفاـــ�لا UـــGع مالـــ7لا UـــGع :�ـــ>ق_ت ،)ــــه542 :ت(

 .ـه 1422
 :�ــ>ق_ت ،)ـــه710 :ت(يفــ7`لا د[ــ5_م =ــب Uــ5حأ =ــب هللا UــGع :لــCوأTلا �ئاــقحو لــT`�Cلا كراUــم /

 .م2005 ،تو8>ب ،]ئاف`لا راد ،راع�لا 5U_م ناو8م
 :ت( ،m[ــغGلا د[عــ7م =ــب =>ــ7_لا Uــ5_م [ــبأ :)m[ــغGلا 8>ــ7فت( نآ8ــقلا 8>7فت يف لT`�Cلا Dلاعم /

 .تو8>ب ،ـهÇ 1، 1420 ،ي8Iعلا ثاT8لا ءا>حإ راد ،Umه5لا قاز8لا GUع :�>ق_ت ،)ـه510
 UـــGع :�ـــ>ق_ت ،)ــــه311 :ت( جاـــج�لا 8mـــ7لا =ـــب D>ها8ـــبإ قا_ـــسإ [ـــبأ :هـــpا8ع¥و نآ8ـــقلا يناـــعم /

 .مÇ1، 1408Ë- 1988 ،تو8>ب ،¦BTلا Dلاع ،يGلش هGUع ل>لtلا
 ءاــ>حإ راد ،)ـــه606 :ت( mزا8ــلا 8ــ5ع =ــب Uــ5_م =یUــلا 8ــ�ف :)8ــ>BGلا 8>ــ7فTلا(¦>غلا ح>تاــفم /

 .ـه Ç3، 1420 ،تو8>ب ، ي8Iعلا ثاT8لا
 :ت( يناهفــصألا ¦ــغا8لاp فو8ــع5لا Uــ5_م =ب =>7_لا Dساقلا [بأ :نآ8قلا ¦8Cغ يف تاد8ف5لا /

 .ـه Ç1، 1412 ،تو8>ب ��مد ،Dلقلا راد ،mدواUلا نانUع نا[فص :�>ق_ت ،)ـه502
 راد ،نوراــه Uــ5_م مالــ7لا UــGع :�ــ>ق_ت ،)ـه395:ت(اJ8Cز =ب سراف =ب 5Uحأ :ةغللا ]>یاقم /

 .م1979 -ـهB8، 1399فلا
 Uــ5حأ :لــT`�Cلا mآ =ــم hــفللا هpاــ�5Tلا هــ>ج[ت يــف لــ>�عTلاو دا_لإلا mوsب ع¢اقلا لCوأTلا كالم /

 ،يــسافلا يــلع Uــ5_م يــ`غلا UــGع :ه>ــشا[ح عــضو ،)ـــه708 :ت( يــفقQلا 8ــ>�Iلا =ــب D>ها8ــبإ =ــب
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 .ت .د ،نا`Gل ،تو8>ب ،ة>5لعلا ¦BTلا راد
 8ــ�`لا ةــ7س¿م ،)ـــه1402 :ت( ،يئاــG¢ا�Gلا =>ــ7ح Uــ5_م U>ــ7لا :نآ8ــقلا 8>ــ7فت يــف نا�ــ>5لا /

 .ت .د ،ةف5�8لا Dق ،=>سر5Uلا ةعاt5ل ةعpاTلا يمالسإلا
 �ــ>ق_ت ،)ـــه468 :ت( Umــحا[لا Uــ5حأ =ــب يــلع =ــ7_لا [ــبأ :Uــ>5tلا نآ8ــقلا 8>ــ7فت يــف ·>س[لا /

 ،Ç1 ،ناــ`Gل ،تو8ــ>ب ،ةــ>5لعلا ¦ــBTلا راد ،هpا_ــصأو د[ــج[5لا GUع 5Uحأ لداع خ>�لا :�>لعتو
 .م 1994 - ـه 1415

 



 

 .(قا"لا 924ف7لاو ةف4ع)لا :ةف4ع)لا ا2ج#ل#ثا. :ةلخا()لا نا#"ع

 ARAR ZAKIA  راع'ع ة$#ز :ةذا$سألا

 'ئا>;لا – ةلقرو ة6تاسألل ا$لعلا ةسر+*لا

 a.zakia2015@gmail.com :ينو/$3لإلا +0/.لا

  :>;.لا  :9لم

 اهتازا'فhو ة'صاعaلا ةefقcلا ةف'عaلا ا$ج_ل_ثا[ \$]Zت ىلإ VWXلا ا6ه لالخ Qم ىعNن

 .ة$ل_aش ة$لماkت ةlؤر uع_es fNtقن k'sف ر_crم ح'p لالخ Qم oلذو ،ةk'lفلا

 :ة?@?ئ/لا تا*ل3لا

 .يل_Zaلا ر_acrلا /5 ةlرا|Wلا ةلواaeلا /4 ةlزا;نإلا ة$لاعفلا /3 ا$ج_ل_ثا[ /2 ةف'عaلا /1

  :ةم+ق*لا

 فلa[tلا ...يسا$Nلاو يcیeلاو يفاق�لاو k'sفلاو sد_ج_لا عقا_لل كاردإ ةف'عaلا eعت

 ن_kلا نا# اaلو ،هد_جو ة$هامو ن_kلا يف هعق_م eیWeت Qم ناNنإلا a�Qت ب_عZلاو �مألل

]aا fW_lم هQ تc_ع ]Z's وpV$قّالخو 'ها[ يع faم ل�N'لا حaمو ةف'ع�eق_لا يف اهر� 

 6sلا ا6ه ،ةف'عaلا راNم دfWe اk'lف ار_crم ل�aت هل ) فق�aلا ( ناNنإلا ةlؤر نإف ،هNفن

 �نا# اaلو ،ب_عZلاو �مألل ةlرا|Wلا ةلواaeلا دWeت يtلا ةlزا;نإلا اهt$لاعف �eم يف ��tWی

 Qّ�م u$هر يaلع را;فنا Qم هtققح اa[ نا$علل ة'ها� ة$�'غلا ةف'عaلل ةlزا;نإلا ة$لاعفلا

 ار_crم قا$Nلا ا6ه يف حf�V ي�'غلا ر_acrلا نإف ،�لاعلا ىلع هنا�لس ض'ف Qم ب'غلا

 ح|tی 'صاعaلا يف'عaلا عقا_لا ّل� يفو ،ة$ن_kلا تافاق�لا ّل# ه$لع حtفcت اجذ_aنو الاّعف
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 ة$لاعفلا نأ e;ن Q$ح يف ،Qیدا$aلاو تالا;aلا ىtش يف ةلغلغtم ة$�'غلا ةف'عaلا نأ[

 ا6ه يف ح'�6s fلا لا�شإلا نإف ه$لعو ،ة$�'غلا اهت'$rن �_Ntم ىلإ ىق'ت ال ةlزا;نإلا

 ة'صاعaلا ةف'عaلا ّل� يف ةlرا|Wلا ةلواaeلا با$غ 'Nف6s fلا ام :يلی اa$ف لta�ّی قا$Nلا

  ؟

  :ة$لاtلا ¢اقcلا ىلإ ق'�tلا ه$لع ة[اجإلا uل�tتو

 )ة$�'غلا ةف'عaلل ةk'lفلا ة$عج'aلا( ةف'عaلا ةدالو يف اهرودو ة$�$tVNلا ةlؤ'لا -

  ة$ل_aش ة$ف'عم ةlؤر ىلإ ةجاWلا -

 ة$ل_Zaلا ة$ف'عaلا ةlؤ'لا �لاعم -

 

 

 

 

 

 \ئا�]لا ه6ه �نا# اذإ ام ةف'عم \]ت ةلأaNلا ّنإ<<

 د';م اهّنأ مأ ةار�eلا نا�م لWtت يtلا يه ة$با;fإلا

 داعfُ نأ يغcVی ل$Vقلا ا6ه Qم الا¦س ّنإ ،ةl_ناث 'ها_�

 ضراعtلا ىلع e$كأtلا يغlcVو ،�عأ راpإ يف هعضو

 يctaی امو ،ةV'�'lلل يctaی ام eیtWeل Q$مزالaلا e$قعtلاو

 ،ةV'�'lلا تاف'�ت 'V'lت ا6ه Qم د_�قaلا ª$لو ،ةرا|Wلل

 اc$لع اaهت'�$س cu;تو اaهل e$;لا �هفلا _ه فeهلا اaّنhو

]Zعأ ل�aى<<. 

 نار_م راغدأ

 يtلا ،ة|هcلا ة#'Wل ةهّج_aلا ة$عج'aلا تار_acrلا نإ <<

 يه ة|هcلا ه6ه ة#'ح يف ة'ث¦aلا ةفلa[tلا c[uلا اهاtVcت
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 تازا;نإلا ةa$قو ةع$Q pVع ةfاهcلا يف ةلو¦aNلا

 ه$ف اa[ ءانإ ّل# " لاقf اa#و ،ة|هcلا ه6هل ةlرا|Wلا

 >> ح|cی

 ث_غ'ب u$�لا 

 ن_ناق" اهVZ's fW�aلا sرا|Wلا خlراtلا ة#'ح<<

 اهa]ضأ ىلإ اه$ف ة#'ح ±N[أ Qم "eیt;eلاو ةعفاaeلا

  ث_غ'ب u$�لا      .>>اهeقعأو

 

 :ةف/ع*لا ةدالو يف اهرودو ة?E?@.$لا ة0ؤ/لا :الوأ

 يaلع ر_�ت Qم هقّقح اaّم �غ'لا ىلع 6sلا ي�'غلا k'sفلا عو'aZلا لآaل '�اcلا ّلعل

 ام ا6هو ،اهtن_c$#و اهtق$قحو اهt$هاa[ لهج ةماود يف ةVZ'lلا لخدأ هنأ الإ ،له6مو u$هر

 ه$خأ Qع اlV'غ ±قف ª$ل م_$لا ناNنإ<< هل_ق يف �هNفنأ Q$$�'غلا k'lQفaلا eحأ ه�]ل

 ّنأ كرeی 1>>هتاذ قاaعأ Qع لو>عم lu'غ هنأ _ه '$��[ �هألا لب ،ةع$�Vلا Qعو ناNنإلا

 ض'فو ه$ف ��tWلا ةدارإ ىلإ هزوا;tی ام رeق[ �لاعلا �هف ىلع '�tقf ال ةف'عaلل ي�'غلا عفاeلا

 ،يع$�Vلا �لاعلا �هف _ه اaهeحأ :ناعفاد اهل ة$aلعلا تا$لaعلا<< ّنأ راtVعا[ ،ه$لع ة'�$Nلا

 ،د'فلا �لاعلا ىلع Q$عفاeلا Qی6ه Qم sأ aQ$هی نأ aa�Qلا Qمو ،ه$ف ��tWلا _ه 'خآلاو

 
 ىلإ ةجا;لاو ة&ف7عPلا ة&لماMNلا :ث+غ7ب I&<لا :Hع القن ،49 :ص ،ةلاس7لا ة/س@م ،ل$+<لا ي;8ص ل&8ن :7ت ،نا/نإلا ة&نا/نإ :+*ود ه&%$ر –1
 . 20 :ص ،2017 ،7ئاYZلا -ناPع%لا راد ،نزا+Mم ين+V ي%%س ر+U%م
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 ةfاهن يف �دأ ام ا6هو 2>>كاذ وأ عفاeلا ا6ه Qم ة$لصألا اه�عا_ب يقNtت eق �لعلا تالا;مو

 .ار_ن ال احالس �لعلا لعج ىلإ فا�aلا

 Qم لعج 6sلا هNفن عفاeلا يف t;Neی قا$Nلا ا6ه يف ح'�6s fُلا لا�شإلا ّنإف ه$لعو 

 ª$ل اهض'ف ّنأ راtVعا[ ،ة'�$Nلا ةدارإ µقWت ةk'lف ةرو'ض VZ'sلاو k'sفلا ع_tcلا لا>tخا

 ةع$�Vلا هtل�م ،هاtcم الو u$هر يعاtaجا يNفن esئاقع يفاقث k'sف ع_cت ىلع Qّ$هلا 'مألا[

 ىلإ فا�aلا ةfاهن يف ةدارإلا ه6ه تدأ X$ح ،��tWلا لVقت ال يtلا ة$ن_kلا ة$ناNنإلا

 .Q<<3$$ناNنإلا عa;taلاو ةا$Wلا ر_هeت ىلإ oل6ل ة;$ct#و ،W$_sلا ±$aWلا ر_هeت<<

 اaل يVلNلا 'ثألا ىلع 'صاعaلا 'kفلل esقcلا هعو'Zم يف "نار_م راغدإ" eّكأ eقلو 

 ةN$ئر ةaّلNم ىلع oلذ لا$ح اtaeعم ،ةف'عaلا ىلع )ة$لا>tخالا( ±$tVNلا ةم_acr[ هاaّس

 _ه 6sلا �لاعلل eیe;لا eج_لا ل�aت ىلع ةرداق '$غ<< -±$tVNلا ةم_crم sأ-اهّنأ اهدافم

 oلذو 4>>يئاهن الو ل_tWمو ع_tcمو s_فeصو يماcیدو u#'م �لاع هltر6ج يف اساسأ

 ءا�قإ[<< ن_kلل اهcr$aت يف م_قت اهلعج ام ،ها;تالا ةfداحأ ةlؤر ىلع اهc$tب يف اهداtaعال

 امإ �'ت ةpاVNلا نإ Q$عم ٍإVeمو ن_ناق يف ماcrلا لا>tخإ �tی اcهو ،هلخاد Qم لالtخالا

 لaع f�aQ ،ادeعtم هتاذ �ق_لا يف ن_�e fق eحا_لا ّنأ �'ت ال اهkcلو ،دeعatلا امhو eحا_لا

 ام ا6هو 1>>)لا>tخإلا( دeعtم _ه ام e$ح_ت وأ )ل�ف( ±Vت'م _ه ام ل�ف يف امإ ةpاVNلا

 اهسّ'#و تافالtخالا ل# زوا;ت اaهف ،�لاعلل اصاخ اaهف �مeق ة$�'غلا ةم_acrلا ّنأ[ حض_ی

 .ةVZ'lلل ة�را|tم تاlّ_ه �aسر ةc$عم ة$ج_ل_یeیإ ةlؤر Neجو ،هNفن �ق_لا يف

 
 ، l: 1، 2010 ،ة7هاقلا ،1560 :دbعلا ،ةPجM7لل يم+قلا P7VZلا ،يPهف d&ها7بإ ىف<fم :7ت ،ي%&ل+V يناف&Mس :bcdقت ،ناMفاقaلا :+%س .يب .يس–2

 .146 :ص
 .25 :ص ،l: 1، 2007 ،ب7غPلا ،p7%لل لاق*+ت راد ،يلالهلا Pb;م :7ت ،اهM$7*7*و ا*وروأ ةفاقث :نار+م راغدإ –3
 ،l: 1، 2009 ،ع$ز+Mلاو p7%لل لاق*+ت راد ،يج+Y;لا 7&%م و را+fقلا Pbحأ :7ت ،P7VIلا N7فلا ىلإ لخbم -ل8قP/Mلاو N7فلا :نار+م راغدإ–4

 .76 :ص
 
 .61 :ص ،vبا/لا عجP7لا –1
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 يtلا ي�'غلا k'sفلا ر_acrلل ة$¸t;<lلا ةlؤ'لا 'ثأ ل_ح ر_taWی هصال]tسا fa�Q امو 

 لعف[ ه6ه اهt$ج_ل_ثا[ تteماو ،ا�Z'lو ا$ناNنإ �هtناو )ترا�fد عم( ا$ف'عم اk'lف �ئteبا

 يه ةهِّ_Zم ةk'lف تار_crم oل6ب ةeّل_م ،ءاعaج ةVZ'lلا لtZaل �لاعلا ىلع ب'غلا ة'�$س

 ª$ل ة$�$tVNلا تاlؤ'لا اهtثeحأ يtلا با']لا عا_نأ ّنأ 't6#لا f;u<< ه$لعو .�لاعلل �'خألا

 Q$یالم اهل ع|]f يtلا ةاناعaلا Qم '$�kف ،ةا$Wلا يف ا|fأ kQلو ،k'sفلا �لاعلا يف ±قف

 اهنا'$ن �م'ضأ يtلا تاعا'�لا لعف[ oلذو e<<2عVلا sداحألاو عَّ�قaلا 'kفلا اهVVس 'VZلا

 �VWصأو ،ه6ه ئt;<lلاو ل�فلا ةم_crم اهتز'فأ يtلا تا$ئا�cلاو تاف$t�cلاو دوWeلا oلت

 وأ ر_acrلا با$غ ةمزأ Qم اهّل# يناعتو ة$لا�شإلا ه6ه ¼$عت اهّل# ة$ناNنإلا<< oل6ل اعVت

 ةا$Wلاو ناNنإلل ةنزا_atلا ة'crلا ءاcب e$ع6s fلا نزا_atلا يعج'aلا ين_kلا يcNVلا ر_�tلا

 هt#'حو ناNنإلا ةا$ح ما;Nناو لماkت ىلع eعاfN ل�Z[ خlراtلا ة#'Wلو ن_kلاو

 .3>>ةlرا|Wلا

 يtم_acrل اk'lNتو ة[ا;tسا ة$�'علا ةk'lفلا ةم_acrلا تءاج ساسألا ا6ه ىلعو 

  ىلإ 'خآلاو تا6لا تزوا;ت يtلا ةk'lفلا تاعا'�لا oلت اهتNّeج يtلا لا>tخالاو ل�فلا

 ة$لاعفلا ىلع '$V# ل�Z[ 'ثأ عض_لا ا6ه ،ي�'غلا 'kفلل ضراعمو le¦م Q$ب ة$لخاد تاعا'ص

 �ل ام<< هّنإف ه$لعو ةlرا|Wلا ةلواaeلا ة'$Nم ىلع 'Vكأ ل�Z[ ت'ثأ يtلا ةمألل ةlزا;نإلا

 هنإف ،ةc[Vلل يعج'aلا ر_acrلا يف ةl'ف�لا ة$فاt¸cسالاو ةl'فاtcلاو ة$¸t;<lلا ه6ه زوا;ت �tی

  .4>>ةنزا_tم ة$ق$قح ةlرا|ح ة|هن يف لمأ ال

 ي]lراtلا ثرإلا oلذ اه�VقfNt ام اaئاد 'خآلاو تا6لا Q$ب ةقالعلا ّنأ م_لعaلا Qمو 

 k'lªت �_س اهئارو Qم لئاp ال تا$ئاcث Qم اaهcع عّ'فت امو ،'خآلا لباقم تا6لا ع|6s fلا
 

 .83 :ص ،ه/فن –2
 .40 :ص ،ة&ف7عPلا ة&لماMNلا :ث+غ7ب I&<لا –3
 .اه/فن :ص ،ه/فن –4
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 تeقف اهتاذ ة$¸t;<lلا �ؤ'لا ه6هو 'kفلا ا6ه Qم '$�kلا ّنأ Qم �غ'لا ىلع ،ةهجا_aلا

 eع�و ،ة$ناNنإلا ةم_acrلا يف تا6لل ة$ق$قWلا ةنا�aلا[ يع_لا Qمز يف اص_�خ اهt$حالص

 Qم '$�# oلذ '$غو ةlراaعtسالا عlراaZلا لZفو ة$�'غلا µئاقWلل ةWضافلا تاسارeلا

 حاtفنا ّل� يف ازوا;tم ا¸$ش 'خآلاو تا6لا Qع ة$�'غلا ةlؤ'لا Qم �لعج يtلا تاسارeلا

 �لعج ة�یeح لا�تا لئاسو Qم اهcع ';نا امو ةaل_علاو ة';هلا لعف[ ه|ع[ ىلع �لاعلا

 .اeج ة'$غص ةl'ق �لاعلا

 ّنأ راtVعا�و ،ةماع ن_kللو ةا$Wللو 'خآللو تا6لل ةlؤر ة$لا�شإ ة$لا�شإلا ّنإف ه$لعو 

 ّ'ب ىلإ ةVZ'lلا[ امeق '$Nلا Qم الVeف ،لZفلا[ ءا[ �لاعلل ي�'غلا �هفلا وأ ة$�'غلا ةlؤ'لا

 ثeحأ "نار_م" '$Vعت eح ىلع uقا'م '$غلا لئاهلا يaلعلا را;فنالا نأ e;ن ،نامألا

 sدا�tقالا يcقtلا ر_�tلا جtنأ اtW�� #aلا لVقت الو اهل ل$�م ال ةl'$مeت تا�لس 'l_�ت<<

 يفو ،1>>ة$ناNنإلا ةرا|Wلا ¢ا�Wنا ىلإ اهNفن يه sد¦ت يtلا ،ة$Wلا تاcئاkلا ¢ا�Wنا

 eقلو ،c$QیاtVم Q$ت'rن د_جو كرeن اcلع;ت ي�'غلا >;acلل ة$عقاو ةefقن ة'rن ّنإف قا$Nلا ا6ه

 ة$|ق اهّل# ة$|قلا<< :الئاق عض_لا ا6ه تارا|Wلا يخر¦م eحأ _هو "s'ب سام_ت" \]ل

 sد¦ت ةefaقلا ة'crلا الف ،ةل_Vقم ة'rن اcیeل ª$ل هنأل ةل�Zم هجا_ن تا6لا[ نآلا WQن ،ة'rن

 .2>>ةeیe;لا ة'crلا اacّلعت WQن الو ،�$لNلا هج_لا ىلع اهرود

 نإف ه$لعو ،ةk'lف تاعا'ص ةe$لو )ة$�'علا( ة'صاعaلا ةف'عaلا ّنأ ىلإ \ل]ن oل�6و 

 ة$عVتو فعض ةلاح Qم هNe;ت امو ة$�'علا ةk'lفلا ةم_acrلل 'فاatcلاو ب6بat6لا عقا_لا ا6ه

 لجأل اهt$ج_ل_ثا[ Qع فkZلا لالخ Qم oلذو ،اه$لع ةaئاقلا ةlؤ'لا يف 'crلا ةداعإ �Wtِّت

 .تافاق�لل 'باع يف'عم ر_acrل ª$سأtلاو اهزوا;ت

 :ة?لO*ش ة?ف/عم ة0ؤر ىلإ ةجا;لا :ا?ناث
 

 .37 :ص ،اهM$7*7*و ا*وروأ ةفاقث :نار+م راغدأ – 1
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 لfZa �لاعلل eیeج �هف ءاcب ةداعإ مزاللا Qم حVصأ ةeیe;لا فو'rلا ه6ه ّل� يفو

 ّالhو ،ة$جرا]لا وأ ة$لخاeلا ءا_س ةk'lفلا تاعا'�لا زوا;tی اaهف ،ةماع ن_kلاو 'خآلاو تا6لا

 eع[ ام با�خ ل$�aت '$خ اهل�م يtلا ةcها'لا تارّ_�tلاو ةk'lفلا تاسارeلا Qم ةeئافلا اaف

 تteماو ،ةق$قح اهنأ �ّعدا يtلا ةف'عaلا µئاقح ف6s #Zلا ة$لا$ن_ل_kلا eع[ امو ةثاWeلا

 ا6هب ةk'lفلا c[uلا<< نإف ه$لعو ،ة$لاV'lمإلاو راaعtسالل ةeیe;لا µئا'�لا Qع فtkZل

 يccس يعج'م ر_crم ءاcب �tی ف$�[ µلعtت ة'$V#و ة'$�# ةل¸سأ مامأ فقت s'فاtcلا عض_لا

 ،ه$ف ةcماkلا ةVZ'lلا تا'V]لا eشرو خlراtلا تاءا�ع uع_fNt نزا_tم يلماkت ين_# يل_aش

 اa# ؟اهلVقNtمو ة|هcلا 'ضاح ىلإ ر_Vعلا[ اهل حfNa الو اهءا�خأو ه�قا_ن زوا;ltو

fNt_عu لا تاءا�ع[V'لا ةW|راlلا ةaو ،ة'صاعlNtف$e مQ ش'لاe لاkماQ و ،اه$فlt;زوا 

 uع_fNt اa#  ؟اهلVقNtمو ة|هcلا 'ضاح ىلإ ر_Vعلا[ اهل حfNa الو اهءا�خأو اه�قا_ن

 ،ناNنإلل ةfد_ج_لا ةف$�_لا�و ،ة$ن_kلا تاfاVeلا[ ل�atلا u$غلاو ،حو'لاو ةداaلا اfا|ق

 ،3>>هّل# oل6ب يع_لا اهVل�tی وأ اهض'فf يtلا ¢و'Zلاو تاقاقtWسالاو ،VZ'sلا '$�aلا�و

 يف اهW_lتو ة$¸t;<lلا اهت'$rن زوا;tت ةلماtkم ة$ف'عم ةk'lف ةlؤر e$لو ار_crم oل6ب ن_�lو

 اهتز'فأ يtلا ة$ناNنإلا ىلع ة$ناNنإاللا اهتافّل]م ىلع ء_|لا ءاقلإ لالخ Qم ،هNفن �ق_لا

 Qم ة$ناNنإاللا مرو لصأNtت ةlرّ'Wت ةlؤر...ة$cیeلاو ة$ق'علا تاف$t�cلاو ة$فا'غ;لا ¢_�]لا

 'crلا Áغ[ ،ناNنإلا اهفeهو ناNنإلا اهقل�cم ة$ل_aش ةlؤر اهلع;6s fلا 'مألا ة$ناNنإلا

 ،ي�'غلا ىلع اه$ف ناNنإلا م_هفم '�tقf ال ةlؤر...يسا$Nلاو يق'علاو يcیeلا هئاtaنا Qع

 وأ ة$aلعلا ءا_س uنا_;لاو داع[ألا ّل# ىلع ةtWفcم ةlؤر يه ام رeق[...لقاعلا عنا�لا

 6sلا ناNنإلا ةف'عم يف e$فت ةلماtkم ة$ف'عم ةم_crم ةعta;م ل�Zت اهنأ راtVعا[ ،ة$ناNنإلا

 ه6ه ل�aت X$ح ،)...يعاtaجا ،يNفن ،يلقع( دWeم uناج ىلع را�tقالا[ هفl'عت fa�Q ال

 اaك-ةlرا|Wلا ةلواaeلل اp'ش eعت يtلا ةlزا;نإلا ة$لاعفلا µ$قtWل اlرو'ض اp'ش ة$لماtkلا
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 اهلّوأو داع[ألا ل# ىلع k'sفلا لماtkلا ا6ه '$ثأتو سا�عنا لالخ Qم -ان'شأ نأو Vµس

 .ين_kلاف sرا|Wلاف يعاtaجالاف ي#_لNلاف يحو'لاف يNفcلا

 امو ،Qها'لا عض_لا زوا;ت لVس �WXو ةف'عaلل eیeج ر_crم ىلإ ةجاWلا راpإ يفو

 eح يف ةف'عaلا م_هفم k$oفت f;u ،ةlزا;نإلا ة$لاعفلا �_Ntم ىلع '$V# عجا'ت Qم ه$لإ لآ

 ؟)اعpV ة'صاعaلا( تأZن ف$#و ؟ةف'عaلا يه ام ،هتاذ

 ةع$pV هcع �|]aت 6sلا ماعلا راpإلا ىلإ ق'�tلا f;u ،لا¦Nلا ا6ه ىلع ة[اجإللو

 �ق_لا يف اVVسو ة;$tن نا# 6sلا راaعtسالا خlرات ىلإ اه]lرات د_عf يtلا ة'صاعaلا ةف'عaلا

 Vuس _هو ،)ب'غلل ةcNVلا[( ا$ناNنإ ةaateلا ة$ف'عaلا ة$¸t;<lلا ةlؤ'لل ة;$tن _هف ،هNفن

 تارا|Wلا Q$ب ءاقللا ة�قن _هو ،)ق'Zلل ةcNVلا[( ا$ف'عم ةaateلا ة$ناNنإلا ة$¸t;<lلا ةlؤ'لل

 نhو ،تا'V]لا لداVتو اه|ع[ ىلع تارا|Wلا حtفtل ةص'ف ءاقللا نأ م_لعaلا Qمو ،ةفلt]aلا

 ة$¸t;<lلا �ؤ'لا '�$Nت �ل _ل ،اساسأ ةد_�قم '$غو ة'شاVم '$غ ةقl'�[ لاWلا ا6ه يف ناك

 ىلع ا'Vح ه'tVعQ fم Q$�و ،اد_�قم نا# يبا;fإلا uنا;لا ّنأ 'tVعQ fم Q$ب ،ة�را|atلا

 يtلا ةف'عaلا تءاجو ،ىaعأ ل�Z[ 'خآلاو تا6لا Q$ب ةقالعلا �aسر راpإلا ا6ه يفو ،قرو

 هتا6ل ناNنإلا ةف'عa# 1>>ةا$Wلا يف eیeج ءيZل افاtZكاو اكاردإ<< قا$Nلا ا6ه يف 'tVعت

-2>>"انألا" كاcه ª$لف "�'خأ تا_نأ" كاcه kQت �ل نإ<< هنأ راtVعا[ lQ'خآلا فاtZكاو

 �ؤ'لل ضراعمو le¦م Q$ب �$قع لeج راaغ ض_]tل– قا$Nلا ا6ه يف �لق ةف'عaلا تءاج

 ءا$aعلا �ؤ'لا ه6ه زوا;ت ةرو'ض ىلإ "نار_م راغدإ" هVّن eقلو ،'خآلاو تا6لا Qع ة$�'غلا

 ك'aZtلا يبا;fإلا uنا;لا[ 6خألا W$X f;u[ هتا$Vلسو هتا$با;fإ ب'غللف ،هل_ق eح ىلع

 �ؤ'لا زوا;ت لالخ Qم oلذو ،Z's[ يناNنإ e$لو ي�'غلا >;acلا ةfاهcلا يف نأل ، يناNنإلا
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 Qما# sرا|Wلا ّنأ راtVعا[ ،يناNنإلا s'�فلا uنا;لا ىلإ ع_|]لاو ة$لا>tخالا ة$ج_ل_یeیإلا

 عض_لا ا6ه "نار_م" \]ل eقلو ،ه[ taNoلا f;u ام _هو ،'صاعaلا 'kفلا يف ةلاWم ال

 ّنإ<< :يلاtلا# يهو ة'$V# ةlزا;نإ ة$لاعف ،اهل$عفت µقfW ة$فاو ةلماش ةل_قم يف هزوا;ت لVسو

 ةار�eلا نا�م لWtت يtلا يه ة$با;fإلا \ئا�]لا ه6ه �نا# اذإ ام ةف'عم \]ت ةلأaNلا

 ،�عأ راpإ يف هعضو داعfُ نأ يغcVی ل$Vقلا ا6ه Qم الا¦س ّنإ ،ةl_ناث 'ها_� د';م اهنأ مأ

 يctaی امو ،ةV'�'lلل يctaی ام eیtWeل Q$مزاللا e$قعtلاو ضراعtلا ىلع e$كأtلا يغlcVو

 اaهل e$;لا �هفلا _ه فeهلا اaنhو ،ةV'�'lلا تاف'�ت 'V'lت ا6ه Qم د_�قaلا ª$لو ،ةرا|Wلل

 ل# يف ّيلجو حضاو ي�'غلا 'ثألا ّنأ راtVعا[ 1>>ىaعأ ل�Z[ اc$لع اaهت'�$س cu;تو

 ةا$ح ل$�Zت داعأ راaعtسالا نأل ،ف'� sأ �Wت اهراkنإ fa�Q ال ةق$قح ل�laو ،تالا;aلا

 ه[اt# يف "ا[ا[ يم_ه" راشأ اa# ة�لاخ ة$قن ةفاقث كاcه eعت �لف ،�لاعلا نا�س Qم % 84

 تافاقث كاcه �VWصأ لب ،...ع[اtلا تاسارد ةعاaجو "كاف$Vس s'تاfاغ" oل6#و "ةفاق�لا عق_م"

 ،يناNنإلا �_aNtلا ىلع k'sفلا uنا;لا ت'ثأ تافاق�لل ة'باع ةk'lف تا$�]ش �;tنأ ةc$;ه

 .e$عس دراودإ :اهز'بأ ّلعل

 6sلا روeلا ةف'عم f;u يفاق�لا ءاقcلا Qع VWXی 6sلا �$قعلا لe;لا يف ض_]لا لVeف ه$لعو

 .�لاعلا ةlؤر ل$�Zت يف تا6لا هVعلت

 ة'$خألا ه6هو ،ةlزا;نإلا ة$لاعفلا ةe$لو ةlرا|Wلا ةلواaeلا �نا# اذإ ،Vµس اaل ةkل6فو

 ه$لع م_قت 6sلا k'sفلا ر_acrلا نا# اذhو ،k'sف ر_crم ىلع اساسأ م_قت ةف'عaل سا�عنا

 ام ،قا$Nلا ا6ه يف ح'�6s fُلا لا�شإلا ّنإف ،s'فاcت عضو يف اهع|f ة'صاعaلا ةف'عaلا

 هaلاعم يه امو ؟ةlرا|Wلا ةلواaeلاو ةlزا;نإلا ة$لاعفلا µق6s fWلا لیVeلا ر_acrلا _ه

 ؟�'kVلا
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 :ة?ف/ع*لا ة?لR*Oلا ة0ؤ/لا Qلاعم :اPلاث

fعeّ لاacr_فلا رk's 6لاs fُNtم ىقQ لا نآ'قلاk'l� لاوNcلا ةcV_l6لا _ه ةs س¦یª 

 دWeت يtلاو ،ةlرا|Wلا ةلواaeلاو ةlزا;نإلا ة$لاعفلا ءارو فقت يtلا ة$ل_Zaلا ةlؤ'لا ه6هل

 ىلع دltWeو ،ضرألا يف VZ'sلا خlراtلا ة#'Wلو ن_kللو ةا$Wللو هNفcل ناNنإلا ةlؤر<<

 ةر_ص دWeت ة$�'غلا ةم_acrلا �نا# اذإف ،s<<2و'خألا ه'$�مو s_$نeلا هعضو ،oلذ ء_ض

 ف'tعت ة$نآ'قلا ةlؤ'لا ّنإف ،¼ح_atلاو V'�'sلا[ اهفلا]Q fم �عcتو ي�'غلا ناNنإلا

 هWض_ت ام _هو ،فالtخالا نا# ءVeلا يفو ،ا$ساسأ اfد_جو اp'ش هcم لع;تو ،فالtخالا[

 Qم الإ "Q "118$فلt]م ن_لا>ی الو ةeحاو ةمأ ساcلا لع;ل oّ�ر ءاش _لو<< :ةk'laلاةfآلا

 "Q "119$عaجأ ساcلاو ةc;لا Qم �cهج نألمأل �oر ةaل# �aتو �هقلخ oل6لو oّ�ر �حر

 ةlؤ'لا ه$لع م_قت نأ f;u ه|ف'lو لب ي�'غلا 'kفلا هل>6s f[tلا فالtخالا ّنإف ه$لعو ،3>>

 عفاeلا نإف oل�6و ،VZ'<<4لا Q$ب ةف'عaلاو ءاtcغالل ة$ض'ف# ه6خأو<< ينآ'قلا ر_acrلا يف

 'ّ]Nم لصألا يف _ه 6sلا هتاد_ج_مو �لاعلا ىلع ة'�$Nلا يف ل�taی ال ةف'عaلل ساسألا

 ل$Vس يف ،هتاد_ج_م 'ئاسو ن_kلل �هفو يعو µ$قWت يف ل�taی ام رeق[ ،ناNنإلا ةمe]ل

 Qم ناNنإلا فق_م لالخ Qم �هفلا ا6هو يع_لا ا6ه ر_لltVو ،هتاذ د_ج_لا Qم ةfاغلا ةف'عم

 ة$ل# ةlر_Wم لخاeم "ث_غ'ب u$�لا" 'rن يف ل�Zت ،ةلماtkم ة$ل# ة$ن_# تام_crم ةع�رأ

 ةف$�_لا ّنأ راtVعا[ ،ضرألا يف VZ'sلا فال]tسالا ة#'Wل ةlرا|Wلا تارو'$�لا �هفل

 1:يف لخاaeلا ه6ه ل�taتو ،ضرألا يف ةفال]لا µ$قWت يه ةف'عaلا[ ةac_pلا
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 يل$لtWلا يئا'قtسالا 'crلاو :[/R.لاو ين3Oلا دOجOلا\ يئاغلا يعOلا Y?سأت لخ+م-1

 نآ'قلا eصاقم Qم مألا ةlر_aWلا ة'ئاeلا ه6ه ّنأ[ اcل V$Qی ينآ'قلا ن_a|aلا يف esصاقaلا

 اa$ف ةلماtkم ة$ل# ةlر_Wم ةefصاقم تام_crم وأ تا$ل# aªخ يف اه'�ح fa�Q ة$لkلا

 :يه اهc$ب

 .VZ'sلا ين_kلا أacZلا ة$ل�[ يع_لا ª$سأت �eقم -

 .ضرألا يف ةVZ'lلا ةفال]لا ة$ل�[ يع_لا ª$سأت �eقم -

 .ىلاعت Æ ةfد_Vعلا ة$ل�[ يع_لا ª$سأت �eقم -

 .ضرألا يف sرا|Wلا نا'aعلا ة$ل�[ يع_لا ª$سأت �eقم -

 .ناNنإلل sو'خألا د_ج_لا ة$ل�[ يع_لا ª$سأت �eقم -

 Qم ةم_acrلا ه6ه ل�tZتو :ة?ل3لا ةfO0علا اه_?ناOقو فال9$سالا a_س ةمO`_م لخ+م-2

 :يه ةلماtkم ة$ل# Q$نا_ق ةع�رأ

 .ضرألا يف فال]tسالا ة#'ح ىلع ةaساWلا هتا'$ثأتو ءالtبالا ن_ناق-أ

 ة#'Wل ةlرا|Wلا تال_لaeلا وأ تارو'$�لا ن_# ىلع ªسأtی 6sلا :ةعفاaeلا ن_ناق-ب

 داع[أ ةعفاaeللو ماع ل�Z[ ةعفاaeلا ن_ناق اه$ف ��tWی ،اهه'ققتو اهد_عص يف ،خlراtلا

 :يه ة$ساسأ رواWمو

 .ةماع ةفاقث ىلإ ةف'عaلا لtW_lل ةعفاeم-ةلماZلا ة$Nccلا ةف'عaلا جاtنإل ة$لaع ةعفاeم -

 ة$Nccلا ة$فاق�لاو ة$ف'عaلا تا$�عaلا ء_ض ىلع sرا|ح جذ_aن ءاcب لجأ Qم ةعفاeم -

 .ةق[اNلا
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 .ا$لعلا هWلا�م ةfاaحو ،عa;taلا ة|هن ةlرا'taسا ناa|ل ةعفاeم -

 .ةلواaeلا ن_ناق-ج

 .eیt;eلا ن_ناق-د

 :يف ل�taتو :ة?ل3لا ةfO0علا اه_?ناOقو /?9@$لا a_س ةمO`_م لخ+م-3

 قافآلا cQس ةم_crم -

 .ªفنألا cQس ةم_crم -

 .ةfاeهلا cQس ةم_crم -

 .e$یأtلا cQس ةم_crم -

 :لZaتو :ة?ل3لا اه_?ناOقو ة0راf;لا ةiاقOلا a_س ةمO`_م لخ+م-4

 .ة'�aVلا ةlرا|Wلا ةfاق_لا cQس ةم_crم -

 .ةقفا'aلا ةfاق_لا cQس ةم_crم -

 .ة$كارteسالا ةfاق_لا cQس ةم_crم -

 اهلالخ Qم 'Nفت ،ةلماtkمو ةلماش ةk'lف ةم_crم لخاaeلا ه6ه Qم �ِلاعلا فق_م ل�laو

 ،ةlؤ'لا ه6ه د6s fWeلا _ه يcیeلا ينآ'قلا ر_acrلا نا# اaلو ،ةمألا 'قهقت وأ د_عص ة#'ح

 6sلا هتاذ Qیeلا م_هفم يف 'crلا داعfُ نأ ة�را|atلا ةف'عaلا لاحو sرو'|لا Qم هنإف

 زوا;tی يناNنإ sرا|ح فق_م ءاcب ةداعإل oلذو ،د'لاو 6خألل ةل$س_# 6]تا اaلا�ل

 eیt;eلاو ةعفاaeلا يلخeم ل$عفت لالخ Qم الإ لاWلا ا6ه µقtWی الو ،تاN$aقtلاو تاف$t�cلا

 ءاقVلا ÈفWل ةlرا|ح ةرو'ض ةعفاaeلا eعت X$ح ،�'kVلا ة$لا�شإلا اaه$ف kaQت Qی6للا

 ،ة$فاق�لا وأ ة$aلعلا ءا_س تارّ_�tلاو تا'$غtلا ىلع حاtفنالا لالخ Qم ،ةlرا'taسالا ناaضو
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 جذ_aن ءاcب ةداعإ لجأل oلذو ةق[اNلا ة$فاق�لاو ة$ف'عaلا تا$�عaلا ء_ض ىلع اه;مد ةداعhو

 .'صاعaلا sر_�tلا عقا_لا هز'فأ امو ل$صألا يتا6لا نّ_�aلا Q$ب عs f;aرا|ح

 ىلع دود'م 'مأ ا6هف ،فeهلا يه ة$جرا]لا تا'$ثأtلا Qم Qیeلا ىلع ةrفاaWلا �نا# اذإف

 قالغنالا ،�'خألا قاNنألا ىلع حاtفنالا لالخ Qم الإ ةaئاق هل م_قت ال Qیeلا نأل ،ه[اWصأ

 'ه_ج ىلإ فا�aلا ةfاهن يف uلقcت يtلا ،ةل>علاو t;aeلاو ة$ماcیeلا فقو ىلإ ةلاWم ال sد¦ی

 k'sف Nµن sأ لاح ا6هو ،قا'tZسالا اهWضو يtلا اهNفن ةر_�لا يهو ،ه$ف حور ال  �باث

 :الئاق هحاtفنا لالخ Qم cNµلا ىلع ÉافWلا ةرو'ض ىلع "نار_م راغدإ" eّكأ eقلو ،نا# اaهم

>>f;u لا ىلعcNµ ی نأcلغµ م يجرا]لا �لاعلا مامأQ لا لجأWافÉ ب ىلعc$ه�سوو هتا 

 .1>>قالغنالا ا6ه هل ح$tی 6sلا _ه cNµلا حاtفنا kQل ،اً$ّل# koفt$س الhو ،يلخاeلا

 أّ>جو Qیeلا ةر_ص هّ_ش 6sلا ة'صاعaلا ةف'عaلل برا|atلا عقا_لا هf;Ne عض_لا ا6هو

 Qیeلا رّ'fW �ل امو ،Qیeلا[ يع_لا ناNنإلا eعfNt �ل ام<<ـف ه$لعو م_لعلا أّ>ج اa# ةVZ'lلا

 aµعلا ىلإ ناNنإلا 6فcی �ل امو ،ماهوألاو ءا_هألاو فا'عألا ة�لسو خlراtلا يشا_غ Qم

 ة�cمألاو ةcمزألل ة'باعلا ة$ل�$هلا ه�c$tو هحورو Qیeلا 'ه_ج ه'tVعlو ،Qیeلا يف �با�لا يNccلا

 ة$ساسألا ة$ف$�_لا هt$لعافو هذ_فنو هt$;حو Qیeلا ة�لس لا;م دfWe �ل امو ،عاضوألاو

 ةلماtkم ةk'lف ةlؤر µ$قWت ر6عtی هنإف 1>>ة$لkلا ةVZ'lلا ة$ف'عaلا ةم_acrلا  Qم هعق_مو

 'crلا Áغ[ ناNنإلا Qید ،ةق$لNلاو ة'�فلا Qید _ه مالسإلا ّنأ راtVعا[ ة$ناNنإلل ةلماشو

 eّكأ eقلو ،مألا يه ةfاهcلا يف ضرألا نأل ،يفا'غ;لا هعق_مو ،هtفاقثو هق'عو هن_لو هcید Qع

 _هو>>اN;eم ضرألا 'ه� يل لِعُجو<< هل_ق يف ع$a;لل ضرألا ة'kف Qع )ص( ل_س'لا

 ىلع eّكأ X$ح ،ضرألا-pQ_لا ة'kف Qع ه�یeح قا$س يف "نار_م" هح'6s pلا ىcعaلا

 :هل_ق يف هaNلن ام ا6هو ةVZ'lلل اt$ب ه$ف ضرألا ن_kت يناNنإ عta;م µ$قWت ةرو'ض

 
 .25 :ص ،لبقتسملاو ركفلا :ناروم راغدأ –1
 .56-55 :ص ،ة&ف7عPلا ة&لماMNلا :ث+غ7ب I&<لا -1
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 ا$ج_ل_�$م ىلع Wt_sت "pQو" ةaل# ّنأ �لعلا عم "pQ_لا/ ضرألا" ة'kف �ح'tقا eق �cك<<

 هنأ pQ_لا ر_�ت اcل ل_قf ،ةc_lعaلا اهa$ق يف ىtح �ق_لا ªفن يف ةl_بأو ة$م_مأ ة$cغ eج

f;u مWVلا ة$م_مألا ضرألا ه6ه ةtقلخ يcم اcلا ه6هو ،اهNبألا ة�ل_lلل ةeنا# اذإ ةلو� 

 .3>>ةلداع

 eّح ىلإ حاtفنالا ة;$tن ،ةداح ةمزأ يف ةف'عaلا عقوأ 6sلا ساسألا NVuلا ن_�f ا6ه�و

 _ه �ئاق لعف در ª$سأت ةدارhو ،�'خأ ةهج Qم 'ّ;tWلا eّح ىلإ قالغنالا وأ ةهج Qم نا�و6لا

 امو تا6لاو ة$ناNنإاللا عcVم ،قا$Nلا ا6ه يف ب'غلا 'tVعf ذإ ،'ه_;لا ة'kف ىلع 'خآلا

 يف فالtخالاو ع_tcلا ل>Q f[tم V$Qف ،�l_قلا جهcلا يه ،'خآلا Qم فقا_مو ثا'ت Qم هلWaت

 ،ةVZ'lلا ةeح_لا lNWµو فالtخالا ا6ه س'�Q fم Q$�و -اcیأر نأو Vµس اaك-ة�$N[ ةم_crم

 .ةlزا;نإلا اهt$لاعف �ّلقو ،'�كأف '�كأ ةف'عaلا عضو مزأت

 Qم ينا�لا لخaeلا هt|acی 6sلا eیt;eلا ن_ناق با$غ ّل� يف عض_لا ا6ه داس eقلو

 يف ªسأtی 6sلا ن_ناقلا ا6ه ،اه$لإ ةراشإلا �قVس يtلا ةلماatkلا ة$ن_kلا ةم_acrلا لخاeم

 ة$عاtaجالاو ة$فاق�لا ةعفاaeلا يف �ساWلا 'ث¦aلا هن_# ىلع "ث_غ'ب u$�لا" 'rن

 ةefقن ةعجا'م<< ة[ا�a[ هلع;f ام ا6هو ،ةlرا|Wلا ةلواaeلا ة#'ح يف �ث Qمو ،ةlرا|Wلاو

 جهاacلاو �$هافaلاو راkفألا Qم Qم>لا هزوا;ت ام ّل# Qم ه$ّل]ت ،عa;taلا ة#'Wل ةVئاد ة$la_قت

 Qم ةلاّعفلا '$غ...ة$سا$Nلاو ة$عاtaجالا ةraنألاو ة$#_لNلاو ة$حو'لاو ة$Nفcلا عاضوألاو

 .4>>�'خأ ة$حان Qم ةeیeج جهاcمو �$هافمو اراkفأ عVeتو ،ة$حان

 ،Weلaلا "نار_م راغدإ"و ينآ'قلا ر_acrلا ل�6s faلا "ث_غ'ب u$�لا" Q$ب عa;لا eّعlو 

 يف'عaلا لماtkلا Qع جذ_aن ة[ا�a[ ،ةءاcب ةefقن ة$ج_ل_یeیإ ةk'lف اfا|ق Qم هل_ح اقفتا امو

 ىقaNtلا ر_acrلا ّنأو ة'�فلا Qید _ه مالسإلا ّنأ ىلع �'خأ ة'م l¦#eو ،يل_Zaلا ،يناNنإلا
 

 .76 ،37 :ص ،اهM$7*7*و ا*وروأ ةفاقث :نار+م راغدإ –3
 .79 :ص ،ة&ف7عPلا ة&لماMNلا :ث+غ7ب I&<لا -4
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 ةlرا|Wلا ة#'Wلا حcم �ث Qمو ،ةنزا_atلا ة$ف'عaلا ة$لماtkلا µ$قWت هنا�مإ[<< نآ'قلا Qم

 ةlرا|Wلا اهt$لماkتو ة$عاtaجالاو ة$#_لNلا اهt$لاعفو ة$حو'لاو ةk'lفلا اهtلاصأ ناNنإلل

 .1>>نا�مو نامز ل# يف ةVZ'lلا هcع VWXت ام ل# _هو ،ة$]lراtلا اهtیدا'hpو

 ة$ناNنإ ب'ح راaغ ض_]ل فق�aلا اهب حلtNی نأ f;u يtلا ةefقcلا ةlؤ'لا يه ه6هو

 ناVNtلا ة[ا�a[<< ضرألا ن_kتو...ة$فاق�لاو ةk'lفلا تا$جاودزالاو تا$ئا�cلا ل# زوا;tت ة'aّعم

 ،ةفاق�لاو ةع$�Vلا Q$ب نواعtلا _ه ناVNtلا يف ام لaجأ ّنأ لاWلاو ،'VZلا يcب Q$ب ك'aZtلا

 2>>�'خألا اaهاeحإ 'ّمeت نأ لeب ،ناctثإلا نواعtت X$ح نا�aلا _ه ناVNtلاف

 :ة*تا9لا

 ىلإ es fNtceقن 'kف ىلإ ةجاW[ ة'صاعaلا ةف'عaلا ّنأ[ ل_قلا ىلإ \ل]ن '$خألا يفو

 ة$ناNنإلا تاد_ج_aلا Qم ب'غلا لع;lو ة$�'غلا تاف$t�cلا زوا;tی يل_aش ين_# ر_crم

 اهعدوأ ةقا�ل ل$عفت الإ _ه ام ي�'غلا k'sفلا >;acلا نأل ،اهaهفو اه$لع فّ'عtلا f;u يtلا

 'بteلاو 'kفtلا ىلإ ة$عاد �k'lلا نآ'قلا يف لاعفألا تءاج اهساسأ ىلع يtلاو ،س_فcلا يف هللا

 :ىلاعت هل_قل اقا�eم ا6هو ة$ناNنإ ةرو'ض ي�'غلا cNµلا ىلع حاtفنالا ّنأو ،ن_kلا يف

 فاtZكال ،يVلNلاو يبا;fإلا Q$ب >$$taلا �ث Qمو >>ا_فراعtل لئاVقو ا�_عش �كاcلعجو<<

 اهر_;ف اهaهلأف<< :ىلاعت هل_ق يف �k'lلا نآ'قلا اهرّ_ص يtلا ªفcلا ةق$قح

 ة$لاعفلا µق6s fWلا يبا;fإلا uنا;لا ل$عفت �ث Qمو >>Qیc;eلا هاcیeهو<<>>اها_قتو

 Z's[ ق_ل]م ل# ّنأ ىلع ة'�فلا[ "نار_م" eكأ eقلو ،هcم يVلNلا زوا;تو ،ة'ِّ$]لا ةlزا;نإلا

fWaنإلا يف ام أدرأو د_جأ هلخاد يف لNلا نإف ه$لعو ،ناacr_لا رcقes 6لا _ه ينآ'قلاs 

 .ةlزا;نإلا اهt$لاعف µ$قtWل م_$لا ةف'عaلا هجاWtت

 
 .61 :ص ،vبا/لا عجP7لا –1
 .143 :ص 2012 ،ب7غPلا ،قp7لا ا&ق$7فأ ،لZح d&ح7لا 8bع :7ت ،ة$واهلا ىلإ 7&/ن له :نار+م راغدإ –2
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  :>;.لا رداjم

  :نارOم راغدأ

 ،1 :¢ ،ب'غaلا ،'cZلل لاق�_ت راد ،يلالهلا Waeم :'ت ،اهlt'�'�و ا�وروأ ةفاقث -

2007. 

 ،يج_;Wلا '$cم و را_�قلا aeحأ :'ت ،a'#uلا 'kفلا ىلإ لخeم -لVقaNtلاو 'kفلا -

 .2009 ،1 :¢ ،عlز_tلاو 'cZلل لاق�_ت راد

 ةفاق�لل ي�V_بأ ة¸$ه ،يVWص ءاcه :'ت ،ةVZ'lلا ةl_هلا /ةVZ'lلا ة$ناNنإ :جهcلا -

 .2009 ،1 :¢ ،عlز_tلاو 'cZلل ةaل# ،ثا'tلاو

 2012 ،ب'غaلا ،ق'Zلا ا$قl'فأ ،ل>ح �$ح'لا Veع :'ت ،ةlواهلا ىلإ '$Nن له -

 :خال?م 0YرOب

 ةماعلا ة¸$هلا ،د_Nلا ن_$ع را>ن :'ت ،ة$لماkت ة�راقم :يcفلا كاردإلاو عاeبإلا ة$لaع -

 .2017 ،اlر_س-Zµمد ،باktلل ةlر_Nلا

 :O_س يب يس

 يم_قلا >#'aلا ،يaهف �$ها'بإ ىف��م :'ت ،يc$ل_# يناف$tس :�efقت ،ناtفاق�لا -

 .2010 ،1 :¢ ،ة'هاقلا ،1560 :دeعلا ،ةaج'tلل

  :ثOغ/ب E?oلا

 ،'ئا>;لا -ناaعcلا راد ،نزا_tم ين_# يccس ر_crم ىلإ ةجاWلاو ة$ف'عaلا ة$لماtkلا -

2017. 



 
 

 )تاقرولا نA@زت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناويد -, صصقلا نم روص

  هللادبع دمحم ا$ركز

  ةيGرعلا تاساردلا مسق ،وتكص ةيب:9لل يراغاش وخيش ةيل.

 : hafiduabdullahi@gmail.com    ي,و$*كلإلا دي$#لا

 
 

 
  

 ثحبلا صلختسم

 دقو .يدوفدمحم نب هللادبع ةمالعلا ناويد ;: صصقلا نم روص :نع ةرابع زجوملا ثحبلا اذ$ نإ

 ايUVجين ;: ةيبدأ تاجاتنا ةساردل ةديدشلا ةUVغلا :اRSم ةديدم بابسأل عوضوملا اذ$ ثحابلا راتخا

 كلت زاربإ كلذكو ،ةيhرعلا ةغللا ةناeم عفر ;: ھتاماaس̀و،ةماع ةفصب ملاعلا ;:و ةصاخ ةفصب

 بالطلا عيvwx ;: ثحابلا ةبغر ،يsرعلا بدألا ;: هللا دبع ةمالعلا اrS ماق opلا ةUVبكلا ةلواlmا

 لاlxا ;: يركفلاو �pلعلا روتسم عيسوت |�إ ثحبلا فد�Sو .ءاملعلا كئلوأ راثآ ءافتقا |}ع ءالمزلا

 برغ ;: ةيhرعلا ةغللاب opكصلا دا�xaا ءاملع مامت$ا |}ع ءوضلا طيلسv كلذكو ،�pفلا �Vنلا

 .ةما$ بناوج نم صوصنلل ام |}ع فوقولاو ،ليلحتلاو عم�xا ةق�رط ثحبلا عب�يسو .ايق�رفإ

 لوألا ىدامج رaش نم ي�اثلا مويل ،نUنثإلا موي دلو يدوف دمحم نب هللادبع نأ ثحبلا فشكدقو

 يداليملا فلأو ةئامعبسو نUتسو تس :قفاوملا. )1179( ير�xلا فلأو ةئامو نUعبسو عسv ماع

 .ةيبدأ ةيملع ةأش� ھتأش� |}ع دعاس يذلا رمألا حالصلاو ةفرعملاو ملعلاب aUVش ت¤ب ;: أش�و ,)1766(

 نامثع خيشلا( قيقشلا ھيخأ |�إ مث ،ءاوح ھتدلاوو يدوف دمحم هدلاو دي |}ع ةيملعلا ھتايح أدب دقو

 امن¤ب .ھيلع هللا ةمحر رمع نب ليV¨ج خيشلا :ةصاخو هرصع ءاملع UV$اشم |�̀و ,)يدوف دمحم نب

 اS®ف ركذ opلا صصقلا ضع»، ضرعف تاقرولا ن�Uزت باتك ;: ةدراولا صصقلا :نع ثحبلا ثدحت

 ثحبلا راشأ اUVخأو .ةلودلا ةماق̀و دا�xaا رمأب قلعتت ع¯اقوو ثادحأ نم ةعومجم هللا دبع ةمالعلا

 opلا ي�اعملا ءادأ |}ع ةريدق ،ةبذع تامغ� تاذ ةلaس ظافلأ لامعتسا عاطتسادق هللا دبع نأ |�إ

 .ةعونتم ةيغالب بيلاسأ لامعتسا كلذك عاطتساو ةلالدلا ةm±او ةلaس ةرابع ;: ،اaمحت

 :ةيس+ئرلا تامل$لا .بيلاسأ  ،تاقرولا ن�Uزت باتك  ،صصق



  )تاقرولا نییزت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناوید يف صصقلا نم روص ، هللادبع دمحم ایركز 1412

 
 ةمدقملا

 نآرقلا اذL كيلإ انيحأ امب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن" :لئاقلا ن7ملعلا بر 2 دم0/ا

 نبا تام اذإ" :لئاقلا ن7لسرملاو ايeنألا فرشأ a`ع مالصلاو ةالصلاو )1( "ن7لفاغلا نمل ھلبق نم تنك نPو

 (2) "ھلوعدي x/اص دلووأ ،ھب عفتuي ملعوأ ،ةrراج ةقدص :ثالث نم الإ ھلمع عطقنا مدآ

 نب هللادبع ةمالعلا ناويد �� صصقلا نم روص :عضاوتملا ~7جوملا ثحبلا اذL نإف دع}امأ

 ا�� مايقلا هللادبع مالعلا عاطتسا ��لا ة$7بكلا ةلوا�0ا �aإ ةراشإلا فد��و .)تاقولا نr7زت( يدوفدمحم

 a`ع ثحبلا يوتحrو .ةلوا�0ا كلت لثمب مايقلا ةلواحم a`ع ن7ئشانلا عي���ل ،���صقلا لا��ا ��

 :اLركذ ي�آلا تايساسألا

 ثحبلا عوضوم

 ةرابع وLو .يدوفدمحم نب هللادبع ةمالعلا ناويد �� صصقلا نم روص :ثحبلا اذL عوضوم نإ

 عفر �� ھتاما�سPو ي�رعلا بدألا �� هللا دبع ةمالعلا ا�� ماق ��لا ة$7بكلا ةلوا�0ا كلت زاربإ ةلواحم نع

 .ةي�رعلا ةغللا ةنا�م

 ثحبلا OPنم

 بناوج نم صوصنلل ام a`ع فوقولاو ،ليلحتلاو عم�/ا ��نملا :ثحبلا اذL �� عبّتملا ��نلا نإ

Lةما. 

 ثحبلا ةلRشم

 كلت نم $7ثك لازت ال نكلو ،ةيبدألا صصقلاب ظتكم هللا دبع ةمالعلا ناويد نأ ثحابلا ظحال

 نمف .ا�� ةدافتسإلا متت ¥�ح ةلوادتملا صوصنلا نمض �� نو�ت ي�ل ،ةساردلاو زاربإلا �aإ جاتحت صصقلا

 .ا�»ساردو صصقلا كلت جارخإل ةل�شملا هذL ة�/اعم نم دب ال ھنأ ثحابلا ىأر ،قلطنملا كلذ

 ثحبلا فادTأ

 :�aإ ثحبلا فد��

 �¯فلا $®نلا لا��ا �� يركفلاو �لعلا ىوتسم عيسوت -

 .ايقrرفإ برغ �� ةي�رعلا ةغللاب ��كصلا دا��/ا ءاملع مامتLا a`ع ءوضلا طيلس� -
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 اي$7جين �� ةي�رعلا ةفاقثلا رش, �� ا�� مايقلا هللا دبع ةمالعلا عاطتسا ��لا ةميقلا ةلوا�0ا كلت زاربإ -

 .ةماع ايقrرفإ برغ ��و ،ةصاخ

 .ي�دألا لا��ا �� هرود لي��µو ،هللا دبع ناويد �� ةي$®نلا صوصنلا ليلحت -

 .يدوق دمحم نب هللا دبع ناويد صصق ضع}  �� ةينفلاو ،ةrركفلا ميقلا زاربإ - 

 ثحبلا ةيمTأ

 :�`ي ام ا�¸مو ،ةفلتخم بناوج �� ثحبلا اذL ةيمLأ لثمتت

 راثكإ �� ةصرف ھيطع¹ امك ،��كصلا ي�رعلا دألا �� ���صقلا $®نلا �� ةº0او ةركف بلاطلا يطع¹ ھنإ

 .ةيبدألا صوصنلا ةعلاطم

 �«ولا ثب �� ا$7ثك ع��¹ ،ةيبدألا صصقلا ا�لمحت ��لا ةقيقدلا را�فألاب بابشلا ناLذأ دادما نإ 

اوموقي ¥�ح ،بابشلا كئلوأ ىدل يركفلا
ْ

 ،ةيسايسلاو ،ةيعامتجإلا عاضوألا ن7سحت وحن م�½جاوب 

    .ةقومرملا فادLألاو تاعلطتلا ھغول�و ،نطولا مدقت نمضي ام ،ةيداصتقإلاو

  .ةي�رعلا ةغللا روطت ��و ،ةي�رعلا ةبتكملا ديطوت �� م�س¹ عضاوتملا ثحبلا اذL لثمب مايقلا نPو

Lا�»�/اعم ثحابلا لواح ��لا طاقنلا نإف ،اذ �� Lثحبلا اذ À�: 

 .�Ãالطصالاو ��Âملا صصقلا مو�فم /1

 .ي�دألا ھما�سPو ،يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ةايح /2

 .ناويدلا صصق ضعبل ضرع /3

 .ةمتاÇ/ا/4

 .ةيصوتلا /5

 bcالطصالاو [\]Zملا صصقلا موWفم

 ن7ب ةصاخ ،مالسإلا لبق ممألاو بوعشلا مظعم ن7ب دجوو ،ادج ميدق يملاع ي�دأ نف ةصقلا

 لاق .ةقباسلا ممألا صصق نم ديدعلا a`ع مrركلا نآرقلا ىوتحا امك ،ةيسرافلاو ةينامورلا تاراض0/ا

 (3) "كيلع م�صصقن مل نم م�¸مو كيلإ انصصق نم م�¸م كلبق نم السر انلسرأ دقلو " :�aاع�



  )تاقرولا نییزت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناوید يف صصقلا نم روص ، هللادبع دمحم ایركز 1414
 .هدروأ :اصصقو اصق ھصقي ه$#خ �`ع صقو ،$#Ç/ا �¯ع� ةصقلاو .ةصق عمج ةغللا �� صصقلاف

 ،ةديدع تافrرع� ا�لف :احالطصا امأو )4(.بتكت ��لا ةصق عمج :صصِقلاو .صوصقملا $#Ç/ا :صصَقلاو

 :ي�آل �� ا�¸م فرط �aإ ةراشإلا نكمي و

 (5) .ام�ÍلÌ وأ لايÇ/ا وأ عقاولا نم ةدمتسم ة�وتكم ةيا�ح /1

2/ �µءاوس ،تا$*فلا نم ةنيعم ة$*ف �� ثدحي امل لي� Ìو ،ادحاو اثدح وأ ة$7ثك ثادحأ تناLهذ 

 (6) .ا�»باتك �aإ ھعقو يذلا رمألا ھسفن بتا�لا a`ع ةمصب تكرت ثادحألا

 :امLو ن7يسÏئر ن7عون �aإ صصقلا مسقنتو

 روصت ��uÐمور ع}اط تاذ نو�ت دقو .عقاولا �� ا�ل دوجو الف ،بتا�لا لايخ �µ, نم �Àو .ةيلايÇ/ا /1

 .ةليeنلا قالخألاو ةيماسلا تاقالعلا فصتو ،ناسرفلا تالوطب

 صصقلا :لثم .نا�ملاو نامزلا �� تامولعمو ،ةيعقاو ثادحأ عم لماعتي ام �Àو .ةقيق0/ا /2

 (7).امL$7غو ميدقلا ثا$*لا صصقلاو ،ةيخrراتلا

 يlدألا ھماWسiو ،يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ةايح

Lف " ـب بقلملادمحم نب هللا دبع ةمالعلا دمحم وبأ و
ُ

 دمحم نب نوراL نب x/اص نب امثع نب " ِيُدو

غ " ـب بقلملا
ُ

طْرو
ُ

ث "نب " ِّبَج " دمحم نب " 
َ

 " ¥�×وم نب َّباَب َبوُب نب بويأ نب نارسام نب بويأ نب  " وُبْم

�َج
ُ

لو
ُ

 نم لوأو،نادوسلا دالبلا �� يداليملا رشع عساتلا نرقلا ءابدأ ةدمعأ نم ةيناثلا دمعلا وLو ." و

 (8).ةفالÇ/ا سأر a`ع نامثع خيشلا ع¹اب

 ن7عبسو عس� :ماع ،�aوألا دامجر�ش نم ي,اثلا مويل ن7نثإلا موي  هللا ةمحر ھيلع هللادبع ذاتسألا دلو

 �¯ثا دع} كاذو   ،)1766( يداليملا فلأو ةئامعبسو ن7تسو تس :قفاوملا )1179( ير��لا فلأو ةئامو

 �� نوخرؤملا فلتخا دقو .ھتمحرب هللا امLدمغ� يدوف نب نامثع خيشلا ةقيقش ةدالو نم اماع رشع

ط" �� دلو ھنإ �aإ م�ضع} بLذف ،ھتدالو نا�م
َ

نْرَم "دلب �� دلو ھنأ م�ضع} ىرrو "ْلِغ
ُ

نو
َ

 ضع} ن7ح �� " ا

غَم " .ةrرق �� دلو ھنأ رخآ
َ

 (9) ." ِم

 ةيملع ةأش, نامثع خيشلا ھيخأÌ أش, دقو .حالصلاو ملعلاب فورعم تÏب �� هللادبع ذاتسألا أش, 

 .ةيبدأ

 امLو ءاوح ھتلاوو يدوف دمحم هدلاو دي a`ع ةيملعلا ھتيح يدوف دمحم نب هللا دبع ةمالعلا أدب

 وLو نامثع خيشلا قيقشلا ھيخأ دنع هدلاو ھكرت مث ،ةيص�Çلا هذL ءانب �� �aوألا ةنبللا اعضو ناذللا
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 ءاملع L7$اشم دنع مث ،ةيمالسإلاو ةي�رعلا نونفلا �� ة$7ثك ابتك ھنع  ذخأ ثيح ،ةنس ةرشع ثالث نبا

 ةقطنملا كلت �aإ تلصو  ��لا مولعلا عيمج سرد ھنأب ليق دقو .رمع نب لي$#ج خيشلا ةصاخو هرصع

 (10).اقيمع ارحبت ا�Íف رحبتو ذئتقو

 ةي�رعلا نونفلا فلتخم �� ةيبدألا ھتاجاتنأ نم ا$7ثك يدوف دمحم نب هللا دبع ةمالعلا كرت دقل و

ش ¥�ح ،ةيمالسإلاو
ُ

 �� بدألل ايلاع اجذومن ناÌ لب ،ةقطنملا هذL �� ي�رعلا بدألل ا$7بك اناونع ھنأب ھب

 (11).نادوسلا ةمالعو نامزلا ةردانب بقلي ناÌ كلذلو ،ايقrرفأ برغ

 نب هللا دبع لثم ةيملع اراثآ كرت نم دا��/ا ءاملع نم دحأ كانL سÏل ھنأ �aإ ةخrراتلا رداصملا $7ش�

ذ ثيح ،يدوف دمحم
ُ

 (12).كلذ $7غو ةغللاو بدألا �� ةلاسرو باتك ��ئام نم $®كأ فلأ ھنأب رك

 تاقرولا نr7زت " ھباتك �� ا�عمج ��لاو ةفلتخم ةrرعشلا ضرغألا �� ةمج هدئاصق :ھبدأ a`ع لدي اممو

اوعمتسا .ا$®نو ارعش ةيبدألا ةيحانلل ةقداصلا ةآرم وL ھنأب ءابدألا ھفصو يذلا باتكلا كلذ "
ْ

 خيشلا �aإ 

 :لوقي ذإ يرولإلا هللا دبع مدآ

 هذL هراعشأ a`غ فقاولاو ،ه$®نو هرعش ةيبدألا ةيحانلل ةقداصلا ةآرم وL "تاقرلاو نr7زت " ھباتكو 

 خيشلل ھحدم �� ةيلادلا بحاص ��×ويلا نس0/اب ا$7ثك رثأت دق يدوف نب هللا دبع نأ دامتعإلا �� دد$*يال

 13(." ةيميج " ¥سملا ھتديصق �� لي$#ج ھخيش حدم �� هللا دبع ھب ىدتقاف ،ھتيلاد �� �«ردلا رصان

 :لقعلا تامالع ركذي وLو لوقي

 ،روبقلا ¥¯كُسل دو~*لاو ،دولÇ/ا راد �aإ ةبانإلاو ،رورغلا راد نع ��اجتلا :لقعلا تامالع نم نإ "

 �� ةليح الو ،$#Ç/اام توملا دنع ملعتس ھب لمع� مل نإف .رشeلا $7خ مالك اذL ،روشuلا مويل بLأتلاو

 اي .رانلا �aإ وأ ةن�/ا �aإ ك$7صم لL ملع�الو ،راقوأ نم ك�ونذ لامحإ �� مك ،ردقلا هدّيق نمل ءاضقلا

 لاحترالاب هرمع ناء دقو الفاغ اي .راصبألاب ھعمس� ام نياع�و راتسألا كتL دنع ملعتس رازوألا لماح

 .لاجم لطابلا �� كلذ عمو

 :اضيأ لاقو

 .لوصولاو لبق كلاصوأ تقزمتل ،لاع توصب ا�� نوبLذت نيأ ا�لrواي زئان�/ا ضع} ءادن تعمس ولو

طق ن7علا دماج اي
ّ

  (14)"...عشخي ال ابلق نالذÇ/ا ةمالع نم نإ ،عمدتام 
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غ "�� ھيلع �aاع� هللا ةمحر هللا دبع ذاتسألا ��وت و

ُ
نو
ْ

 تاوزغ �� ن7ملسملا شويج داق نأ دع} " ُد

 نامثو نrرشعو عس� ماع مر�0ا هللا ر�ش �� ھتافو تناÌو .ة$7ثك  انوصح ھيدي  a`ع هللا حتفو ،ةديدع

 .ةنس نوتسو سمخ رمعو ،)1829( يداليملا فلأو ةئام

 ناويدلا صصق ضعبل ضرع

 ��كصلا ي�رعلا بدألا �� صصقلاب دصقrو .صصقلا :ةيمالسإلا وتكص ةلود �� �¯فلا $®نلا نونف نم

  .ةلودلا ةماقPو دا��/ا رمأب قلعتت عåاقوو ،ثادحأ نم ةعومجم

 صـصـقـلا نـم فرـعـ¹ُ اـم نـسـحأ نم و .��كصلا �¯فلا $®نلا دفاور نم ا$7بك ادفار صصقلا كلت دع� و

 يدوــف دـمحــم نـب ھــللا دـبـع ةـمالـعـلا باـتــك يــف درو اـــم :يـتكصلا يـ�رعلا بدألا يـف

 ��لا كلتو ،كذنآ اسوL تايالو كولم ن�7و م�¸يب تثدح ��لا ثداو0/ا ركذ نم ) تاقرولا نr7زت(

غ ناطلس ايادL ةصق �`ي ام ��و .كلذ $7غو ونرب ءاملع ن�7و م�¸يب تثدح
ُ

غْنَج َواَب ْرِ�و
َ

 :وُزْرا

 نأب هدالب ءاملع عيمج �aإ اَواَب وL يذلا ر�وغ ناطلس لسرأ ،ن7ماع وأ ماع} ةنسلا هذL دع} مث..."

اوعمتجي
ْ

غَم " ¥س¹ يذلا نا�ملا �� كاذ ذإ وLو ،æaضألا ديع �� هدنع 
َ

 لاق ام لاقو ھيدل انعمتجاف " ِم

 �aإ انل ةجاح ال ��عمجو ي,إ :لاقو ھيدي ن7ب نامثع خيشلا ماقف ،ة$7ثك لاومأب ءاملعلا a`ع قدصتو

 ام كتيطعأ ي,أب ناطلسلا باجأف ،نيدلا ةماقإ نم ا�لÌ ارومأ ھل ددعف اذكو اذك كلأسأ نكلو ،كلاومأ

 ،نيدلا ةماقإب انعجرو كلذ a`ع هللا اندمحف ،هذL اندالب �� لعفت نأ بحت ام عيمجب كل تÏضرو تلأس

 (15) ".لاومألاب ءاملعلا رئاس عجرو

غ كلم ن7ب ثدح ام :انL بتا�لا صقي 
ُ

غْنَج َواَب :¥سملا رِ�و
َ

 ،كذ نآ اسوL ضرأل $7مأ وL يذلا وُزْرا

 خيشلا الإ م�عيمج اLذخأف ،ة$7ثك ةيلام ايادL م�Íلإ مدقو كلملا م�عمج ثيح ھضرأ ءاملعو كولم ن�7و

 اودمحف ،خيشلا ھبط ام عيمجب كلملا م�ل ��çرف ،لاملا نم الدب نيدلا ةماقإل ةrرح ھلأس يذلا نامثع

 .ةrر0/ا هذ�� ن7حرف مLدال �aإ وجرو كلذ a`ع هللا

 ��لا لاوحألا بتا�لا ا�Íف حرش ��لا دا�ج ةياد�و ةر��لا ةصق ناويدلا اذL �� ةراولا صقلا  نمو 

 اسوL كولم ىذأ م�Íلع دتشا ن7ح برè0ل مLادعتسا نم كلملا فاخ امل ،َواَب $7مألا وضم دع} اLو�جاو

اولعجف ،ھناوعأو
ْ

 لواح ىـتــح ،ىذألا عاوـــــنأ نــــم كلذ $7غو $*سلا ءاسuلا نوعنمrو مامعلا لاجرلا نوعنمي 

 مLو ھقرحت نأ تدا�ف ھيلإ رانلا تعجرف هراــــــنب مــــ�ــــــقرحيل ھطفن م�Íلع برضف ،ھrرrزوو خيشلا لتق

  :ةصقلا هذL مكيلPو  .اربدم ّرفو ،م�م دحاو كرحتي ملو ،ھيلإ نورظني
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اوفاخ ،حالسلا نودعتس¹ خيشلا ةعامج م�êاوعأو كولملا ىأر املو "
ْ

 م�ظيغ¹ كلذ لبق م�êأ عم كلذ 

اور�ظأف ،م�ما�حأ نع اLدرفتو ا�ë$®ك
ْ

 امو ،لاصي�سإلاو وزغلاب ةعام�èل نودعوتrو ةوادعلا م�»نسلأب 

اولعجف .$#كأ مLرودص يفخت
ْ

 ،$*سلاب ءاسuلا رمأو مئامعلاÌ ،ةعام�/ا ّيِز نم ھنوعمس¹ ام نوعنمي 

اورجا�ف مالسلا دبع انيخأ موق مLو مLديعو نم ةعام�/ا ضع} فاخف
ْ

 " ¥س¹ بك �� نا�م �aإ انلبق 

اوعجري نأ م�Íلإ ر�وغ ناطلس م�Íلإ لسرأ مث " اَنeَْنِغ
ْ

اوبأف 
ْ

." (16) 

 :اضيأ لاق و

 ،اـنيلع ھـطلس¹ مل هللاو انكالLإ هدصقو ،ھيلإ انرسف ھيلإ $7س¹ نأ خيشلا �aإ ناطلسلا كلذ لسرأ مث "

  ّيوــــــــــمكلا رمـعو ،اـنأو ،خيشلا :ةـــثالـــــث نحنو انيلإ ءاج هرصق يـف ھيلع انلخد املـف

 ھيلإ رظنن نحنو ھقرحت نأ تدا�ف ھيلإ رانلا تعجرف هرانب انقرحيل ھطفن انيلع برضف ) ھقيدص (

 :انل لاقف هانملÌو ھيلإ انلصوف ان�رق سلجو ةدم دع} انيلإ عجر مث .ارق�قتم ّرفو ،انم دحاو كرحتي ملو

اوملعا
ْ

 انيلع ةردقلا هللا ھطع¹ ملو ،ھفاخن ال انأ ھل انÏبف ،ھتوادع انل ن�7و مكلثم ضرألا a`ع ��ودع ال ي,أ 

 انل~íم �aإ هدنع نم انجرخف انع هللا ھفكف ھيكحأ نأ نآلا ردقأ ال امم لوقي نأ هللا ردق ام كلذ �� لاقف

اوعداف كلذ امتكا :خيشلا انل لاقف ،ان$7غ كلذ نم ء��î} ملع¹ ملو
ْ

 رفا�لا اذL عم يقتلن ال نأ �aاع� هللا 

 (17) ".اندلب �aإ انعجر مث ،ھيلع انّمأو كلذ a`ع اعدف .ةرملا هذL دع}

 " :لاق اضيأ و

 ،ن7ملسملا نم رسأ نم رسأو لتق نم لتقو ،مLازغف مالسلا دبع ةعامج �aإ كلذ دع} اشÏج جرخأف "

 قاسفلاو رافكلا نم هدلب لLأ نم ھعبت نمو وL لعجف ،انايغطو ا$#كت كلذ هداز بك ضرأ �� م�Íقاب قرفتو

 وL ةيحان �aإ م�قرافrو ھتعامج ن7ب نم جرخي نأ خيشلا �aإ ر�وغ ناطلس لسرأ ¥�ح كلذ لثمب انودد��

 انل أي�»ف ةعساو هللا ضرأو كدالب قرافأ �¯كلو ��عامج قرافأ ال ي,إ خيشلا ھيلإ لسرأف ،طقف ھلايع عم

 دف " ¥س¹ يداوبلا �� هدالب فارطأ �� نا�م �aإ رجا�ف ،ى�أف ھلحم نم موقي نأ خيشلا �aإ لسرأو ةر��لل

اولعجف ،خيشلا �aإ $7س¹ نم لÌ ذخأي نأ هدالب ةالو رمأف ،لادلاو فاقلا مضب "
ْ

 ن7ملسملا نونتفي 

 (18) ".م�لاومأ نوذخأrو م�êولتقي

 :لوقي رمتساو

اوناÌ نأ �aإ رمألا زواج مث "
ْ

 انيلع خيشلا انْرّمأف كلذ دتشا امل انعمتجاف ،انيلإ شوي�/ا نولسري 

 a`عو ةعاطلا a`ع ھع¹اب نم نم لوأ هللا دمحب تنكف ،ان$7مأو انمامإ ناÌ كلذ لبق وLو ،انرمأ طبضيل
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كْنَتَم " نصح انحتفو مLانوزغف ،انوزغ¹ نمم رصتuن انلعج مث انصح كانL انرفح مث .ةنسلاو باتكلا

َ
 ِر

ك ناطاس نصح مث "
ُ

غ ناطلس ءاج مث ،ّن
ُ

فْنُي ْرِ�و
َ

 الفلاو قراوتلاو ة�ونلا نم شوي�/ا عمج دقو انيلإ 

 �� ھعم انيقتلاف ،ھيلع ي,رّمأو ھيلإ اشÏج ن7نمؤملا $7مأ انل جرخأف ،هللا الإ ھملع¹ ال ام ھل ن7عبتملا ن7ين

 دم0/ا ھلف ھلضفو ھنمب ھشÏج هللا مز�ف ،مامشإ ةمضب ن7تمومضم ءاتو فا�ب " تك " ¥س¹ نا�م

 (19) " .ن7مناغ ن7ملاس خيشلا �aإ انعجرو مLاندرطو مLانلتقو م�لاومإ انمنغف ،ركشلاو

أ " ةوزغ ةصق ) تاقرولا نr7زت ( يدوف دمحم نب هللا دبع باتك �� ةدراولا صصق ر�شأ نمو
َ

ل
ْ

 اَواَضاَق

أ " ر�وغ $7مأ نصح حتف ةلواحم نم ھب اوماق امب بتا�لا ا�Íف $#خأ ��لاو �aوألا "
َ

ل
ْ

 �aوألا ةركلا �� " اَواَضاَق

ث "ةلوزغ} رابخإلا �aإ لقتنا مث ،ذئuيح ھحتف م�ل هللارّدقُي ملو
ُ

u
ْ

ث
ُ

 عم ر�وغ شويج م�Íلع عمتجا ثيح " اَو

 :لوقي عراش ذإ ھيلإ اوعمتسا .ھتردقب هللا مLدرط ا$7خأ مث ،ةعام�/ا رايخ نم $7بك ددع د�ش�سا م�قراوت

أ " ر�وغ $7مأ نصح �aإ ھيلع ي, رمأو اشÏج ن7نمؤملا $7مأ ز�ج مث "
َ

ل
ْ

 مLانلتاقف ھيلإ انلصوف " اَواَضاَق

 انعمس ن7ح خيشلا �aإ انعجرف ،ذئuيح ھحتف انل هللارّدقُي مل رارم ثالث نص0/ا تا�ج لÌ نم لاتقلا دشأ

 رمأ �� هللا ل�سف ،لوألا لاتقلا تقو �� م�س} �`جر تبÏصأ دق تنكو انلايع a`ع نو$7غ¹ قراوتلا نأ

ث " ھل لاقي ٍلحم انلصو ¥�ح لايعلاو تاعام�/ا عيمج عم ماق خيشلا �aإ انلصو املو .كلذ
ُ

u
ْ

ث
ُ

 عمتجاف " اَو

اولصو دق مLو الإ م�عمس, مل ،ةتغ} انيلع اLوعقوأف م�قراوت عم ر�وغ شويج
ْ

 مLاقلتف لايعلا �� انيلإ 

 (20) " .ا�ل ةمrز�لا لصحف ةعام�/ا

 ھبقلب رو�شملا نس0/ا نب دمحم انوخأ ءاوللا بحاص م�¸م ،اLرايخ نم ا�¸م ¥��حي ال ام د�ش�سا "

ث دمحم مامإلاو ،نادعس
َ

u
ْ

 مايقلا a`ع ردقأ ال ذئموي تنكو .مL$7غو دمحم نب دrزو ،نمحرلا دبع نبا ُب

 �¯عبتف ،م�»فلاخو راّرفلا تيقلتف جرعأ تمق انيلإ ةمrز�لا تلصو املو ،م�سلا نم لجرلا �� �¯باصأ امل

لسðو نولتقي ودعلا لئاوأ انيقل ¥�ح م�ضع}
ُ

اوبلقنف ةدحاو ةيمر مLانيمرو �ñم نم تففصف ،نوب
ْ

 �aإ 

 انعبتاو بكرف خيشلا �aإ ةمrز�لا لصوف مLانعبتاف ھتردقب هللا مLدرطف ،م�¸م دحأ مقي ملف م�مظعم

 (21) ".ودعلا هللا درط دقو ءاجو

 :لاق اضيأو

أ " نصح نم بrرق �aإ انلصو ¥�ح انلقتنا كلذ دع} مث "
َ

ل
ْ

 امل انلقتنا مث ر�ش وحن مLانرصحف " اَوَضاَق

 انتر�ò نم ةنس مامت دنع انلصوف لاتق $7غ نم انل هللا ا�حتف دقو رفنز دالب �aإ ةعام�/اب عو�/ا دتشا

 ھنصح �� نامألا هانيطعأف انم نامألا مغ ناطلس بلطف ھحتفن مل انصح ك$*ن ملو ...ةدعقلا يذ ر�ش ��
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 اعضب هللا حتفو كلذك رمألا نا�ف ،ن7نمؤملا $7مأ �aإ ھعم ترس وزغلا نم تعجر اذإ ي,أ a`ع طقف

 (22) ...انصح نrرشعو

 ثادحأ نم ةعومجم :ا�� دوصقملاو ،��كصلا ي�دألا $®نلا نونف نم صصقلا نأ  قبس اميف ودبي و

 دبع ةمالعلا ناويد �� درو ام :صصقلا �� فرع¹ ام نسحأ نو .ةلودلا ةماقPو دا��/ا رمأب قلعتت عåاقوو

 اسوL كولم ن�7و دا��/ا ءاملع ن7ب تثدح ��لا ثداو0/ا  ركذ نم )تاقرولا نr7زت( يدوف دمحم نب هللا

 .كذنآ

 لوحو ،)ةلودلا ةماقPو دا��/ا( ةيضقلا هذL لوح ناويدلا اذL �� تدرو ةديدع صصق كانLو

نْرَب ءاملع ن�7و دا��/ا ءاملع ن7ب تثدح ��لا ثداو0/ا
ُ

 صصقلا هذL درس a`ع ثحابلا رصتقا امنPو ،و

 .مالكلا �� ةلاطتسالا نم افوخ

 صصقلا uc ةينفلا صئاصrsا

 ��لا ةي�ولسألاو ،ةrونعملاو ،ةيعوضوملا صئاصÇ/ا دنع فوقولا �aإ صصقلا ضرع دع} نآلا لقتuن

 .ضرعلا اذL ھب تمس�ا

 ةيعوضوملا صئاصÇ/ا /1

 ةت�باث ةقيمع ارا�فأ ھلامعتسا :صصقلا �� بتا�لا ا�لمعتسا ��لا ةيعوضوملا صاصÇ/ا زربأ نمو

 " :ھلوق كلذ نمو .ةصقلا ھيف بتكي يذلا عوضوملا دrؤت ةينآرق تايآ هدرس :ركف قمع نمو .ةيلاثمو

اور�ظأف
ْ

 (23) "$#كأ مLرودص يفخت امو ،لاصي�سإلاو وزغلاب ةعام�èل نودعوتrو ةوادعلا م�»نسلأب 

 �� ام~*لم هاقلت ثيحب ،ةتباث ةدماص ةميقتسم ارا�فأ �/اع هللا دبع ةمالعلا نإف ،تابثلا ةيحان نمو

 :ةيلاتلا لاوقألا �� كلذ óxتrو .�aاع� هللا �aإ ةبانإلاو عرضتلاو لÌوتلاو ناميإلا

 هللا مز�ف ،مامشإ ةمضب ن7تمومضم ءاتو فا�ب " تك " ¥س¹ نا�م �� ھعم انيقتلاف " :ھلوق |1 

 (24) " ركشلاو دم0/ا ھلف ھلضفو ھنمب ھشÏج

 نأ نآلا ردقأ ال امم لوقي نأ هللا ردق ام كلذ �� لاقف انيلع ةردقلا هللا ھطع¹ ملو " :ھلوق /2 

 (25) "ان$7غ كلذ نم ء��î} ملع¹ ملو انل~íم �aإ هدنع نم انجرخف انع هللا ھفكف ھيكحأ

أ " ر�وغ $7مأ نصح �aإ ھيلع ي, رمأو اشÏج ن7نمؤملا $7مأ ز�ج مث " :ھلوقو /3 
َ

ل
ْ

 انلصوف " اَواَضاَق

 (26) "ذئuيح ھحتف انل هللارّدقُي مل رارم ثالث نص0/ا تا�ج لÌ نم لاتقلا دشأ مLانلتاقف ھيلإ



  )تاقرولا نییزت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناوید يف صصقلا نم روص ، هللادبع دمحم ایركز 1420
 نمو ،ميك0/ا لي~íتلا �� لجو زع �aوملا لاوقأ لثمث ارا�فأ لوانت هللا دبع نإف ،ةيلاثلا ةيحان نم امأ و

 فا�ب " تك " ¥س¹ نا�م �� ھعم انيقتلاف " :ھلوق دنع كلذ a`جتrو .�aاع�و كرابت هللا مع, �aإ ةراشإلا كلذ

 م�لاومإ انمنغف ،ركشلاو دم0/ا ھلف ھلضفو ھنمب ھشÏج هللا مز�ف ،مامشإ ةمضب ن7تمومضم ءاتو

 (27)  "ن7مناغ ن7ملاس خيشلا �aإ انعجرو مLاندرطو مLانلتقو

 انيلع ةردقلا هللا ھطع¹ مل و" :ھلوق دنع كلذ ر�ظrو .�aاع�و ھناحبس هللا ةيLولأب رارقإلا :كلذ نمو

 انل~íم �aإ هدنع نم انجرخف انع هللا ھفكف ھيكحأ نأ نآلا ردقأ ال امم لوقي نأ هللا ردق ام كلذ �� لاقف

 (28) "ان$7غ كلذ نم ء��î} ملع¹ ملو

 ةrونعملا صئاصÇ/ا /2

 ةحوضاو  ةل�س تارابع لامعتسا عاطتسا هللا دبع ةمالعلا نإف ةrونعملا صئاصÇ/اب لصتي اميف و

 كلت كلذ ºxوي ام زربأ نمو .ئراقلاو عماسلا �aإ دوصقملا ¥¯عملا لاصيإ �� $7بك رثأ ھل امم ،ا�»لالدلا

غ " كلم ن�7و م�¸يب تثدح ��لا ثداو0/ا نم ةثداح ا�Íف ركذ ��لا ةصقلا
ُ

 :ھلوق كلذ نمو . َواَب ْرِ�و

 نأب هدالب ءاملع عيمج �aإ اَواَب وL يذلا ر�وغ ناطلس لسرأ ،ن7ماع وأ ماع} ةنسلا هذL دع} مث..."

اوعمتجي
ْ

غَم " ¥س¹ يذلا نا�ملا �� كاذ ذإ وLو ،æaضألا ديع �� هدنع 
َ

 لاق ام لاقو ھيدل انعمتجاف " ِم

 �aإ انل ةجاح ال ��عمجو ي,إ :لاقو ھيدي ن7ب نامثع خيشلا ماقف ،ة$7ثك لاومأب ءاملعلا a`ع قدصتو

 ام كتيطعأ ي,أب ناطلسلا باجأف ،نيدلا ةماقإ نم ا�لÌ ارومأ ھل ددعف اذكو اذك كلأسأ نكلو ،كلاومأ

 ،نيدلا ةماقإب انعجرو كلذ a`ع هللا اندمحف ،هذL اندالب �� لعفت نأ بحت ام عيمجب كل تÏضرو تلأس

 (29) ".لاومألاب ءاملعلا رئاس عجرو

 حيضوت عاطتساو ،اديج اقيقد افصو كلملا ن�7و م�¸يب ىرج ام ةصقلا هذL �� بتا�لا فصو دقف

 ةغللا �� ا�½تاÌ نكمت a`ع حوضوب كلذك ةصقلا نL$#تو .ةلالدلا ةº0او ةل�س تارابع �� هدصاقم

 .ةيeيك$*لاو ةيفرصلا دعاوقلاب ھتاعارمو ،ا�� ةباتكلا بيلاسأب ھماملPو ،ةي�رعلا

  ةي�ولسألا صئاصÇ/ا /3

 ةيغالب بيلاسأ لامعتسا عاطتسا دق هللا دبع ةمالعلا نإف ،ةي�ولسألا صئاصلا نع امأو 

 :ةيلاتلا ماقرألا �� كلذ نم فرط �aإ ةراشإلا نكمrو .ةعونتم

اور�ظأف " :بتا�لا لوق دنع كلذ ظحالrو .سابتقإلا /1 
ْ

 ةعام�èل نودعوتrو ةوادعلا م�»نسلأب 

 �aإ ةراشإلا نود نم ميك0/ا ركذلا نم ائÏش سeقا دقف "$#كأ مLرودص يفخت امو ،لاصي�سإلاو وزغلاب

 .ھنم ھنأ
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 انL رمألاو "رملا هذL دع} رفا�لا اذL عم يقتلن ال نأ هللا اوعداف كلذ امتكا " :ھلوق ھنمو .رمألا /2 

 .$7مألا كلذ ن�7و م�¸يب ثدح ام نع رابخإلا نع فكلا �aإ ةراشإلا ديفي

 هدصقو ،ھيلإ انرسف ھيلإ $7س¹ نأ خيشلا �aإ ناطلسلا كلذ لسرأ مث " :ھلوق دنع ر�ظrو  .لصولا /3

 a`ع ،ھيلإ انرسف ھيلإ $7س¹ نأ خيشلا �aإ ناطلسلا كلذ لسرأ مث " :ةلمج فطع :انL لصولاو "انكالLإ

  "انكالLإ هدصقو " :ةلمج

 ّرفو " :ةلمج فطع :انL لصولاو "ان�رق سلجو ةدم دع} انيلإ عجر مث ،ارق�قتم ّرفو " :ھلوق دنعو

  "ان�رق سلجو ةدم دع} انيلإ عجر مث " :ةلمج a`ع "ارق�قتم

 �� انL لصولا ظحالrو "انوزغ¹ نمم رصتuن انلعج مث ،انصح كانL انرفح مث :ھلوق دنع كلذكو

  "انوزغ¹ نمم رصتuن انلعج مث " :ةلمج a`ع "انصح كانL انرفح مث " :ةلمج فطع

 ھيلإ رانلا تعجرف هرانب انقرحيل ھطفن انيلع برضف " : بتا�لا لوق دنع a`جتrو .$#Ç/ا /4 

 ،انم دحاو كرحتي ملو ھيلإ رظنن نحنو ھقرحت نأ تدا�ف

 رسأ نم رسأو لتق نم لتقو ،مLازغف مالسلا دبع ةعامج �aإ كلذ دع} اشÏج جرخأف " :ھلوق دنعو

 ".ن7ملسملا نم

 ابÏترت ا�½يترتو ،را�فألا نم ديدعلا درس عاطتسا دق ھيلع هللا ةمحر بتا�لا نإف رمأ نم نكي ام�مو

 ��لا ي,اعملا ءادأىلع ةريدق ،ةبذع تامغ, تاذ ،ةل�س ةققد ظافلأ لامعتسا كلذك عاطتساو .ام�uµم

 .ةعونتم ةيغالب بيلاسأ ھلامعتسا كلذ �aإ فضأ .ا�لمحت

 ةمتاrsا

 ي�دألا لا��اب  ��كصلا دا��/ا ءاملع مامتLا ھيف انل óxتي زجوملا ثحبلا اذa L`ع فوقولاب  

 نأ �aإ تراشأف ،يدوف دمحم نب هللا دبع ناويد �� صصقلا نم روص :نع ثيد0/ا تلوانت دقو .ي�رعلا

 قلعتت عåاقوو ،ثادحأ نم ةعومجم حيضوت �� ا�مدختساو ،ا$7بك امامتLا صصقلاب متLا دق هللا دبع

  .ةلودلا ةماقPو دا��/ا رمأب

 : ثحبلا ھيلإ تلصوت ��لا تامولعملا نأ لصا0/او 

 تس :قفاوملا. )1179( ير��لا فلأو ةئامو ن7عبسو عس� ماع دلو يدوف دمحم نب هللا دبع ةمالعلا نأ /1

 يذلا رمألا حالصلاو ةفرعملاو ملعلاب $�7ش تÏب �� أش, ھنإ و ،)1766( يداليملا فلأو ةئامعبسو ن7تسو



  )تاقرولا نییزت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناوید يف صصقلا نم روص ، هللادبع دمحم ایركز 1422
 :ةصاخو هرصع ءاملع L7$اشم �aإ مث تÏبلا �� ملعتلا أدب دق و .ةيبدأ ةيملع ةأش, ھتأش, a`ع دعاس

 .ھيلع هللا ةمحر رمع نبا لي$#ج خيشلا

ش ¥�ح ،ةيمالسإلاو ةي�رعلا نونفلا فلتخم �� ةيبدألا تاجاتنإلا نم ا$7ثك كرت هللا دبع ةمالعلا نإ /2
ُ

 ھب

  ،ايقrرفأ برغ �� بدألل ايلاع اجذومن ناÌ لب ،ةقطنملا هذL �� ي�رعلا بدألل ا$7بك اناونع ھنأب

 ��كصلا ي�رعلا بدألا �� ا�� دصقrو  ,ةيمالسإلا وتكص ةلود �� �¯فلا $®نلا نونف نم صصقلا نإ /3

 �¯فلا $®نلا دفاور نم ا$7بك ادفار دع� و .ةلودلا ةماقPو دا��/ا رمأب قلعتت عåاقوو ،ثادحأ نم ةعومجم

 دـبـع ةـمالـعـلا باـتــك يــف درو اـــم :يـتكصلا يـ�رعلا بدألا يـف صـصـقـلا نـم فرـعـ¹ُ اـم نـسـحأ نإ و .��كصلا

 اسوL تايالو كولم ن�7و م�¸يب تثدح ��لا ثداو0/ا ركذ نم ) تاقرولا نr7زت ( يدوــف دـمحــم نـب ھــللا

 .كلذ $7غو ونرب ءاملع ن�7و م�¸يب تثدح ��لا كلتو ،كذنآ

 عاطتساو .ام�uµم ابÏترت ا�½يترتو ،را�فألا نم ديدعلا درس عاطتسا دق ھيلع هللا ةمحر بتا�لا نإ /4

 �aإ فضأ .ا�لمحت ��لا ي,اعملا ءادأ a`ع ةريدق ،ةبذع تامغ, تاذ ،ةل�س ةققد ظافلأ لامعتسا كلذك

 .ةعونتم ةيغالب بيلاسأ ھلامعتسا كلذ

اولوانت ن7ثحابلا نم $7ثك كانL نأ املع
ْ

 يـ�رعلا بدألا �� وتكص ءابدأ لامعأ لوح ةديدع تاسارد 

 ثحبلا اذL يمري يذلا ��×اردلا بنا�/ا لوان�ت مـل ثوحبلا كلت تاعوضوم نكلو .ا$®نو ارعش ي$7جينلا

 .ھت�/اعم �aإ

 �� صصقلا لوان�ت مل ،ثوحبلا كلت عيمح نأ :وL ثحبلا اذL ن�7و ةقباسلا ثوحبلا ن7ب قرفلا امأو 

 ةفاقثلا لوح ھتلوانت ��لا ةرrزغلا تاعوضوملا ن7ب نم عوضومك ھت�/اع ا�¸كل .ةساردلاب هللا دبع ناويد

 تاوطÇ/ا مسرت ملو ،صصقلا هذL ميظنتل ضرعتت ملامك .يداليملا رشع عساتلا نرقلا �� ةيبدألا

 .ةعضاوتملا  ثحبلا اذL ھلوانت امك ،ا�ل ةº0اولا ةضrرعلا

 ةيصوتلا

 نم كذل امل ،صصقلا هذL لثم جارختساب مايقلا ةلواحمب ن7ثحابلا بالطلا ثحبلا ��ùوrو  

 ھب مايقلا نيدLا��ا ءاملع عاطتسا ام ةقيقح ةفرعم a`ع دعاس� ا�êأ ثيح ،مايألا هذL �� ة$7بك ةيمLأ

 $7بكلا مامتLا كلذ ةفرعم a`ع ن7ع¹ امك .ةيمالسإ تاعمتجم نrو�تب مايقلاو مالسإلا راعش رش, نم

  .ةماع ةي�رعلا ةغللا�و ةصاخ ي�رعلا بدألاب ةيقrرفإلا ةراقلا ءابدأ ھب ماق يذلا
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 ��لا داوملا �� ن7نكمتملا بالطلا جrرختل ة$7بك دو�ج لاذبإب ن7سردملا كلذك ثحبلا ��ùوrو  

 يركفلاو �لعلا ىوتسم عيسوت a`ع دعاس� ةميق ةيميداÌأ ثاحبأ ةباتكب مايقلا a`ع نrرداق ،ا�êوسردي

 .اL$7غو ةrوغللاو ةيبدألا تالا��ا ��

 ريدقتو ركش

 نع ��ودلا رمتؤملا ةن�/ ءاسؤر :ةليضفلا باû0أل صلاÇ/ا يريدقتو يركش لrزج ميدقت ي,رس¹

 اذL دادعا ةلواحم �� ا$7بك ادو�ج اولذب نيذلا )هللا م�ظفح ("�aدم" ا�ميلع�و ا��ادآو ةي�رعلا ةغللا

 �aاع� ھنإ .ةن�/اب زوفلا م�قزري نأو ،م�ëانسح نا~7م �� كلذ لعجي نأ لجو زع �aوملا أسأ .كرابملا رمتؤملا

 .ريدج ةباجإلا�و ء��ý لa Ì`ع رداقلاو كلذ ��و

 ةعماج ي�رعلا بدألا مسق سÏئر ةليضفل رفاولا يريدقتو يركش مج مدقأ نأ �`ع امازل ناÌ دقو

 اوماق امل )هللا م�ظفح( كرابملا مسقلا اذ�ل سðردتلا ةئيL ءاضعأ عيمجو ،ايسÏنودنإب ةيمو�0/ا جنالام

 .عيم�/ا هاوثم ةن�/ا هللا لعج .$7بكلا رمتؤملا اذL دادعتسا ليeس �� لاعف دو�ج نم ھب

 كرابت هللا لأسأ .زrزعلا رمتؤملا اذ�ل ن7كراشملا نمزلا عيمج �aإ يركش لrزج ميدقت :بجاولا نمو

 .ن7ملعلا بر 2 دم0/او .ةيمالسإلا ةمأللو انل اعفان كلذ لعجي نأ �aاع�و

 شماوWلا

 .(3) :ةيآ )12( ةروس مrركلا نآرقلا /1 

 ةعبطلا ،ن7لسرملا ديس ثيداحأ نم ن07/اصلا ضاrر )مامإلا( يقشمدلا يونلا فرش نب ¥þحي /2 

 .(362) :ص م1427 :ماع نانبل تو$7ب $7ثك نب راد ةسداسلا

 .(78) ةيآ ،)40( ةروس مrركلا نآرقلا /3 

 م2003 :ماع ،ا�عاونأو ةصقلا مو�فم ،يدمح ةمطاف /4 

 .م2020 :ماع ،ة$7غصلا ةصقلا رصانع ،احالطصاو ةغل ةصقلا فrرع� ،ىدL هاروتكدلا /5 

 .ھسفن عجرملا /6 

 .ھسفن عجرملا /7 

 ،ءايفصألا ىوأم دنوغ ءارمأ ركذب ءابحألا سÏنأت ،)روتكدلا( ،دينج رrزولا يراخبلا دمحم نبا /8 

 . ( 4 ) : ص ، وتكص دينج رrزولل ةخrراتلا قئاثولا راد طوطخم



  )تاقرولا نییزت( يدوف دمحم نب هللادبع ةمالعلا ناوید يف صصقلا نم روص ، هللادبع دمحم ایركز 1424
 .( 5 ) : ص ھسفن عجرملا /9 

ت مدآ $7بك /10 
ُ

ن ْنُد
ُ

 ةعبطلا ،يداليملا رشع عساتلا نرقلا �� ي$7جينلا ي�رعلا بدألا �aإ لخدملا ،اَواَف

ك ةمألا راد �aوألا
َ

  .(102) :ص م2008 :ماع ،اي$7جين وُن

 راد ةيناثلا ةعبطلا ،اي$7جينلا رايدلا �� ةيبدألا تاساردلا حابصم ،)خيشلا( يرولإلا هللا دبع مدآ /11 

 .( 41 ) ص ،م2012 :ماع ،ةrرصملا بتكلا

 .(104) :ص ،قباسلا عجرملا ،يداليملا رشع عساتلا نرقلا �� ي$7جينلا ي�رعلا بدألا �aإ لخدملا /21 

 .( 41 ) ص ،قباسلا عجرملا ،اي$7جينلا رايدلا �� ةيبدألا تاساردلا حابصم  /13 

 :ص :خrرات نودب ةيلحم ةعبط ،حالفلا �aإ حالصلا لLأ ليeس ،)ةمالعلا ( يدوف دمحم نب هللا دبع /14 

(6). 

 ،خrرات نودب ةيلحم ةعبط ،تايبألا نم �� ام عمجب تاقرولا نr7زت ،)ةمالعلا( يدوف دمحم نب هللا دبع /15 

 .( 15 ) : ص

 .( 48 ) :ص ،ھسفن عجرملا /16

 .ةحفصلا سفن ،قباسلا عجرملا /17     

  .( 49) :ص ،ھسفن عجرملا /18   

 .ا�سفن ةحفصلا و ،ھسفن عجرملا /19

 .( 59 ) :ص ،   "          "        20

 .( 61-60 ) :ص ،    "         "      /21     

 .(62) :ص ،    "         "      /22     

 .(48) :ص ،    "         "      /23 

 .(49) :ص ،    "         "      /24 

 .(48)  :ص ،   "         "       /25 

 (59) :ص ،   "         "       /26 

 .(49) :ص ،    "         "       /27 

 .(48) :ص ،    "         "       /28 
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   .)15( :ص ،    "         "       /29     

 : عجارملا

 مrركلا نآرقلا /1

 طوطخم ،ءايفصألا ىوأم دنوغ ءارمأ ركذب ءابحألا سÏنأت ،)روتكدلا( ،دينج رrزولا يراخبلا دمحم نبا /2 

 .وتكص دينج رrزولل ةخrراتلا قئاثولا راد

 بتكلا راد ةيناثلا ةعبطلا ،اي$7جينلا رايدلا �� ةيبدألا تاساردلا حابصم ،)خيشلا( يرولإلا هللا دبع مدآ /3 

 م2012 :ماع ،ةrرصملا

 .م2020 :ماع ،ة$7غصلا ةصقلا رصانع ،احالطصاو ةغل ةصقلا فrرع� ،ىدL هاروتكدلا /4 

 ةسداسلا ةعبطلا ،ن7لسرملا ديس ثيداحأ نم ن07/اصلا ضاrر )مامإلا( يقشمدلا يونلا فرش نب ¥þحي /5 

 .م1427 :ماع نانبل تو$7ب $7ثك نب راد

ت مدآ $7بك /6 
ُ

ن ْنُد
ُ

 �aوألا ةعبطلا ،يداليملا رشع عساتلا نرقلا �� ي$7جينلا ي�رعلا بدألا �aإ لخدملا ،اَواَف

ك ةمألا راد
َ

 .م2008 :ماع ،اي$7جين وُن

 .(6) :ص :خrرات نودب ةيلحم ةعبط ،حالفلا �aإ حالصلا لLأ ليeس ،)ةمالعلا ( يدوف دمحم نب هللا دبع /7

 خrرات نودب ةيلحم ةعبط ،تايبألا نم �� ام عمجب تاقرولا نr7زت ،)ةمالعلا( يدوف دمحم نب هللا دبع /8  

 م2003 :ماع ،ا�عاونأو ةصقلا مو�فم ،يدمح ةمطاف /9 

  



 
ي6رعلا ثا12لا /. تاوصألا ملع اياضق  

ي,امرب ةمطاف /د  

 رئاز78ا – راردأ ةيارد دمحأ ةعماج

 f.bermati@gmail.com :يBو=@كلإلا دي=>لا
 

 

 ثحبلا ن_ماضم دنع فوقولا وأ ةداشإلا اّنم TUVتقي ،يPرعلا ثا=@لا MN ةغللا نع ثيد7Gا َّنإ

 شtرق ةغلب لزن يذلا- مnركلا نآرقلا نأ نانثا ھيف فلتخي ال اممو ،ىمادقلا ءاملعلا ىدل ھنماcمو يوغللا

 ةغللا MN ثحبلاب ةي�رعلا ةراض7Gا مامت~ا MN ساسألاو لوألا ثعابلا دع|- r دمحم انديس مانألا =_خ vwع

ةيغالبلاو ةيم8�ملاو ةيلالدلا ،ةnوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا ا��ايلامجو ا��انوcمو
ّ

 يBآرقلا صنلا نأ كلذ 

 vwع ھتغالب ةحاصف�و ،ھنايب رP�Gو ،يوغللا هزا�8إب م8�لاو برعلا ادحتيل ءاج ھمظنو ھظفلب ز8�ملا

 .يوغل قاطن عسوأ

ملو
ّ

 w£إ تعراس,و تقباس, ،هدصاقمو ھيناعم م فو ھظافلأ عُّب�ت MN ةnرورضو ةGِّ�ُم ةجا7Gا تنا� ا

 نمو ،لا7Gا ةعيبطب لو©¨لا أدبم ةاعارم قفَو ةيدصقلا ةيلصألا ھت¥نب قاطن�سا ةيغُ¤ مولع ةدع ھتسارد

�...لوصألا ملعو ،=_سفتلا ملعو ،ةغالبلا ملعو ، وحنلا ملعو ،فرصلا ملعو ،توصلا ملع :مولعلا كلت
ُ

 ٌّل

 ا~دافم ةدحاو ةقيقح دنع -كش الب – فقيس عب�تملا نكلو ،صاصتخالا ع¤اط ھيلع ھيلمي ام قفَو ھسردي

 ن_سرادلا نأش كلذو ،²³عملاو ظفللا ةيئان°ب ةلص ھلام ةساردب مامت~الا MN ك=@ش, مولعلا كلت نأ

 .ةيئانثلا هذ ل ى=>ك ةيانع اولوأ نيذلا ىمادقلا

 برعلا دنع ةغللا مولع ةأش«ل دقتعB اميف يقيق7Gا ب¹سلاو « :N·جارلا هدبع لوقي كلذ MNو

 w¼س| ملع ن_ب =_بك قرفو ،ةاي7Gا مظت«ت V¾لا ماcحألا طانم هرابتعاب يBآرقلا صنلا م فل N¼سلا و~ امنإ

 برعلا جتنأ امل ن�Gلا نم صنلا ظفح ھنم ةياغلا تنا� ولو ،ن�Gلا نم ھظفw 7G¼س| ملعو صنلا م فل

 ا�Çأل ÅÆنملا راسم تددح V¾لا ÄN هذ~ م فلا ةلواحمو ،يوغللا سردلا لاجم MN ةمÁÂلا ةو=Àلا هذ~

 .* »صنلا م فل w¼س, V¾لا ىرخألا تالواÈGا لcب ةغللا سرد تط�ر

 برعلا فو7Âو ،يPرعلا ثا=@لا MN ةركبملا ةnوغللا تاساردلا ةأشMN B لضفلا بحاص ،نذإ نآرقلا

 MN ن_لخادلا ةنسلأ تددع, نأ دع¤ فnرحتو ن7G نم ةنسلألا باصأ ام لثم ھيلع ن�Gلا لوخد نم

 
1974م.* 34-35 ،توریب ،ةیبرعلا ةضھنلا راد ، ص ،يحجارلا هدبع.د ،ةیبرعلا بتكلا يف ةغللا ھقف  -  

 

 ةمدقملا
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 ةيامح MN ا�Ëمصب عضول ةيدرفلا دو 78ا ضع¤ ھيلإ تعراس, ،ن�Gلا ةر~اظ تشفتو تطلتخاو ،مالسإلا

 N£ؤدلا دوسألا يPأ ةلواحم MN امو ،ديع¤ نم الو بnرق نم ال ن�Gلا ھسملي ال ³¾ح N£زألا سّدقملا صنلا اذ~

الإ ÄN ام †لcشلاب فÓGملا طبض MN ةركبملا )ـ~69ت(
ّ

 ز8�ملا صنلا اذ�Ô برعلا ةيانع vwع عطاق ليلد 

 V¾لا ةدوصقملا ة 78ا vwع ةحيÓGلا ةءارقلا ھظافلأو ھفورح ةءارق نم نكمتلاو ناcمإلا ردق ھتيامحو

أ
ُ

لْعا « :)ـ~444ت( يBاّدلا ورمع وبأ لوقي كلذ نمو ،ا لجألو ا�Õلع لِزن
َ

أ ھقيفوتب هللا كدّيأ م
َ

لا َّن
َّ

 اَعَد يِذ

ÙUَر- فلّسلا ِV َع هللاÚْ�ُِإ -م£
َ

w ملا طقن
َْ

أ دع¤ فِحاَص
َ

� ن
َ

نا
َ

خ ت
َ

ذ نم ةَيِلا
َ

 ن_حَو ا مسر تقَو ُھْنِم ةnراعو كِل

£ِإ ا �Õجوت
َ

w ألا
َ

أ ةد~اشمو ةحاصفلا نمز نم م�Ôرق َعَم ،م~رصع ل~أ نم هود~اش ام ...راَصْم
َ

 نم ،اَ ل~

ف
َ

خاَو م�Ëنسلأ داَس
ْ

الِت
َ

غ,َو ،م ظافلأ ف
َ

خدَو م عابط =_
ُ

�لا لو
ّ

Gع نvw خ نم =_ثك
َ

 ،م ماوعو ساَّنلا صاو

ألا روُرُم َعَم هوفاخ اَمَو
َ

ألا لواطتو ماَّي
َ

ذ دnزت نم ناَمْز
َ

أَي نَميِف ھفعاضتو كِل
ْ

ال َوُ~ نَّمِم دع¤ يِ,
َ

 MِN ّكش 

ل ضرع نَّمِم هود~اش نم نود ةياردلاو م فلاو ةحاصفلاو ملعلا
َ

لا ُھ
ْ

لَع لخدَو ،داسف
َ

�لا ِھْي
ّ

Gل نc
َ

 عجري ي

£ِإ
َ

w و ،ا طقنnِإ راص£
َ

w شcخُد دْنِع ا ل
ُ

ملا مدعَو كوcشلا لو
ْ

فرع
َ

لا باَرْعِإ كلذب ققحتnو ،ة
ْ

c
َ

 ِھِب كردتو مل

ك
َ

 .‡ »ظافلألا ةَّيفْي

الإ ،مnركلا نآرقلا لوزن ذنم يوغللا ثحبلاب برعلا مامت~ا نم مغرلا vwع نكلو 
ّ

 ةنراقملاب م�Çأ 

اينمز نورخأتم ةميدقلا بوعشلا دنع ةnوغللا تاسارّدلا عم
ً

 تاسارد ا ضعبل فِرُع ھنأو اصوصخ ،

ابصنم نا� برعلا مامت~ا نأ رابتعاب ،نورقب مالسإلا ءßNم لبق ةÞÂار ةnوغل
ً

 MN مولعلا وحن هرمأ لوأ 

 ةغللا مولع ا�Úم V¾لا ،ىرخأ مولع¤ ةيانعلل او جتا مولعلا كلت نم م غارف دنعو ،ةيمالسإلاو ةيعرشلا

 ن_عPرأو ثالث ةنس àV: MN~ذلا لاق « :ھلوقب يطويسلا نيدلا لالج هدكأ ام و~و .§رمع راتخم ىري امك

 ،ھبnوبتو ملعلا نnودت =Àكو ...،=_سفتلاو ،ھقفلاو ،ثيد7Gا نnودت MN رصعلا اذ~ MN مالسإلا ءاملع عرش

 ،م ظفح نم نوملcتي ةمئألا نا� رصعلا اذ~ لبقو ،سانلا مايأو خnراتلاو ،ةغللاو ،ةي�رعلا بتك تنودو

 .** »ةبترم =_غ ةحيãG فãG نم ملعلا نووري وأ

 w£إ قترت مل ةي�رعلا ةراض7Gا نأ äNّدي ال رمع راتخم هدنع فقوت يذلا مالكلا كلذ نكلو 

 تمت~ا V¾لا ةيدن لا ةراض7Gا� ؛ةnوغللا تاساردلا باحِر MN ةميدقلا ةراض7Gا ھتغلب يذلا ىوتسملا

اما سإ تم سأ ةي�رعلا ةراض7Gا ّنإ لب ،"ةي�nركس«سلا" مألا ا�Ëغل اذكو ،"اديفلا" سدقملا ا�Ôاتك ةساردب
ً

 

 ،تاراض7Gا كلت نم نأش لقأ تس¥ل çVف N£اتلا�و ،ھتاnوتسم فلتخم vwعو يوغللا ثحبلا لاجم MN ا=_بك

الئاق يBاسح دمحأ ھب حّرص ام و~و
ً

 باحر MN ا~اوس نم انأش لقأ ةيمالسإلا ةي�رعلا ةراض7Gا نكت مل « :

 
† .م 2012 ، 2 ط ،رصم ،يبرعلا ملعلا راد ، 27-25 ص ،نارھز يواردبلا.د ،ةغللا مولع يف ةمدقم رظنی  -  
‡ ، 2 ط ،قشمد ،ركفلا راد ،نسح ةزع.د قیقحت ، 19-18 ص ،ينادلا ورمع وبأ ،فحاصملا طقن يف مكحم لا  - 

.ـھ1407  
§ .م 2003 ، 8 ط ،ةرھاقلا ،بتكلا ملاع ، 79 ص ،رمع راتخم دمحأ .د ،برعلا دنع يوغللا ثحبلا رظنی  -  
** زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ، شادرمدلا يدمح ، ص194 ، :قیقحت  -  ،يطویسلا نیدلا لالج ،ءافلخلا خیرات

.م2004-ـھ1425 ،1ط  



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1428 يتامرب ةمطاف /د ,  
 MN ركنت ال دو ج م ل نومدقألا برعلا نوسرادلاف ،ةصاخب يوغللا طاش«لاو ةماع¤ يركفلا طاش«لا

الئاق فيضي مث .†† »ةيلالدلاو ةي¹يك=@لاو ةيتوصلا ؛ا��اnوتسم لcب ةnوغللا ةساردلا لقح
ً

 ام اذإف « :

 نآرقلا ھثدحأ يذلا قيمعلا يراض7Gا لوحتلا لظ MN عرعرتو أشB يذلا -يPرعلا يركفلا ثا=@لا w£إ انتفتلا

 ركفلا MN ھنأش نم طحي ال MNرعم ديصرب رخزي هدجن -ماع لcش¤ يBاسBإلاو يPرعلا عمتÈ8ا MN مnركلا

 تازكترملا لامتكا MN دمتعُ| يcل ةnراض7Gاو ةيملعلا ةيعرشلا كلمي يذلا ديصرلا و~و ،رصاعملا يBاسللا

ثيح ؛ٍنّعمتب ا~دنع فقن نأ نم انل دبال ةقيقح ÄNو .‡‡ » ةيملاعلا ةيناسللا ةnرظنلل ةيفرعملا
ُ

 انثارت َّنِإ 

 ثيد7Gا سردلا تاحورط عم لخادتت ةيناسل تاحورطب رخزي صوص7Âا ھجو vwع ²Vيدلا يركفلا

 تافلؤمل ةقيمعلا ةءارقلاو بيقنتلاو ثحبلا MN ن_صتÈÂا فرط نم دا�Ëجالا -طقف– ىقبي ،ةيناسللا

 نأ انلعجي ام اذـــ~و .ا~رــيغو ةيفسلفلاو ةي=_سفتلا ،ةيلوصألا ،ةي قفلا ؛ةميدقلا ةي�رعلا انتراضح مالعأ

ن
ُ

 ²Vّيّدلا م ّصن جاردنا مكح�و ،م��راضح تا©ّ_مم مكحب برعلا «  :يّدـــسملا مالـــّسلا دـبع لوــقب يأرــلا مــِّعد

MN إ اوعُد دق تا©_مملا هذ~ بلص£w كفت
ّ

 رظنلا م�TU³ Ôفأف ،ا~زا�8إ بتارمو ا�Ëيسدقو ا ماظن MN ةغللا ِر

ش سرد w£إ ال
ُ

 ةر~اظلا رارسأ نم =_ثك نع فشكلا w£إ -اضيأ- رظنلا م~داق لب ،بسحف ةغلل يBو� N£وم

 ةقدب ي,وصلا زا �8ل ءاملعلا فصو MN ي,وصلا بنا78ا لثمك كلذو ؛§§ » نnرشعلا نرقلا علطم ذنم

 .ةيتوصلا رباخملل م فيظوت MNو ،حnرش�لا ملع MN نوي�رغلا ھيلإ لصوت ام ÄNاضت
 

 :ةشقانملاو جئاتنلا ضرع

الوأ
ً

 :ا45يم1أو ةغللا مو(فم :

الوأ ةغللا مو فم نع ثيد7Gا ىرحألاف ةnوغللا تاساردلا نع ثيد7Gا نا� املو 
ً

 MN جولولا لبقو ،

للا :اغل «  :)ه711ت( روظنم نبا لوقي ثيح ،ا�Õف ثحبلا تاnوتسم
َّ

غ
ْ

للاو و
َّ

ال اَمَو طَقَّسلا :اغ
َ

 ْنِم ِھِب ّدتعُ| 

ك
َ

ال
َ

غَو ٍم
َ

الَو ِهِ=ْ_
َ

vَع ُھْنِم لَصحُي 
َ

w ف
َ

ن الو ٍةَدِئا
َ

للا :ُبيِذËَّ�ْلا .ٍعْف
َّ

غ
ْ

للاو و
َّ

للاو اغ
َّ

غ
ْ

� اَم ىَو
َ

لا َنِم َنا
ْ

ك
َ

ال
َ

غ ِم
َ

 ٍدوُقْعَم َ=ْ_

لَع
َ

ق ...ِھْي
َ

ألا َلا
َ

للاو :ير~ز
ُّ

غ
َ

ألا َنِم ة
َ

أو ،ِةَصِقاَّنلا ءامس
َ

ل ا لص
ُ

غ
ْ

ل ْنِم ةو
َ

ت اذِإ اغ
َ

c
َ

ل
َّ

ق...َم
َ

لا َلا
ْ

ل :ُّيðِاَسِك
َ

 MِN اغ

لا
ْ

لَي ِلْوَق
ْ

ñ
َ

w، َوPَلَي ُلوُقَي ْمُ ُضْع
ْ

غ
ُ

لو ،و
َ

ñِNَ لَيñ
َ

w، ل
ُ

ةغ
ٌ

لو ،
َ

لَي اغ
ْ

غ
ُ

ل و
َ

غ
ْ

او
ً

ت :
َ

c
َ

ل
َّ

للاو....َم
ُّ

غ
َ

للا :ة
ّ
أ ا~ُّدَحو ،ُنْسِ

َ
Çا� 

أ
َ

ق ل� ا�Ô =ِّ>عُ| تاوص
َ

أ ْنَع ٍمْو
َ

ف ÄِNََو ،م ِضارغ
ُ

ةلْع
ٌ

ل ْنِم 
َ

غ
َ

أ تْو
َ

لcت ي
َّ

أ :َليِقَو...تم
َ

ل ا لص
ُ

ñ
َ

Nٌ أ
َ

ل و
ُ

غ
َ

لاَو ،ٌو
ْ

 ُءاَ 

ل اَ ُعْمَجَو ،ٌضَوِع
ُ

ñ
ً

w ثِم
ْ

Èا MِNَو ،ىًرُ�و ةرُب َل
ُْ

Gْك
َ

7ا :ِم
ْ

ل ُعْم8َ
ُ

لو تاغ
ُ

 .*** » َنوغ

 امو ةغللا vwع لوقلا باب MN لوقي )ـ~392ت( ²Vج نبا دجنف óNالطصالا مو فملا ثيح نم امأو 

ÄN الئاق
ً

 املف ،ا فالتخا اّمأو .ا~ّدح اذ ف ،م ضارغأ نع موق ل� ا�Ô =ّ>ع| تاوصأ ا�Çّإف ا~ّدح اّمأ«  :

 
†† 1999 .م ، 6 ط ،ةیعماجلا تاعوبطملا ناوید ، 03 ص ،يناسح دمحأ ،تایناسللا يف ثحابم  -  
‡‡   -  .امھسفن ةحفصلاو عجرملا رظنی
§§ ، 2 ط ،سنوت ،باتكلل ةیبرعلا رادلا ، 26 ص ،يدسملا مالسلا دبع.د ،ةیبرعلا ةراضحلا يف يناسللا ریكفتلا   - 

  .م1986
*** 1414 .ـھ ، 3 ط ،توریب رداص راد ، 253-150/15   -  ،)اغل( ةدام ،روظنم نبا ،برعلا ناسل
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 ةر~اظ ²Vج نبا مو فم MN ةغللا نأ كلذو ؛††† »؟..ما لإ مأ ÄN ةعضاومأ :ا�Õلع لوقلا باب MN ركذنس

 م~وتي يذلا عðاشلا أط7Âا دعب�س| اذ�Ô و~و ،تاوصأ ةغللا نأ دكؤي « و ف ،ةيفيظوو ،ةيتوص ةيعامتجا

 عومسملا سر78ا تاذ ةقوطنملا ةغللا vwع بصني «  ھنأ امك ،‡‡‡ »ة�وتكم ةر~اظ ا~ر~وج MN ةغللا نأ

 .ا~دحب قلعتي ام اذ ف ،§§§ »مالكلاب ³÷سملا

 اذ~ øù MNوي ناسح مامت دجن اننأف ،ا=_ثك ھلوح ثيد7Gا لاط يذلا ا��أشMN B فال7Âا امأو 

الئاق بنا78ا
ً

 ام�Úيب راcفألا حوا=@ت ن_ساسأ برعلا دنع انا� قيفوتلا وأ ما لإلاو فراعتلا وأ ةعضاوملاف«  :

MN لا ن_ب ةقالعلا تنا� دقلو ،ةغللا لصأ نع مالكلاcو( ا لولدم ن_�و ةملÄN مالكلا� ةيق©_فاتيم ةسارد MN 

 ّنإ ثيح ؛**** » ن_nوغللا ب¥صن نم تنا� امم =Àكأ ةيمالسإلا ةفسلفلا ةسارد ب¥صن نم )ةغللا لصأ

ا=_ثك لاط ةغللا ةأشMN B شاقنلاو ثيد7Gا
ً

 MN جارخإ نم ن_سارّدلاب ىّدأ اّمم و~و ،ةفسالفلا طاسوأ 

 ھنأل ؛مالكلا ملع لاجم w£إ ةnوغللا تاساردلا وأ يوغللا MN ثحبلا ةرئاد نم ةغللا ةأشMN B ثحبلا ةيضق

 ماتلا يðا�Úلا لصفلا ةيناcمإ مدع MN امئاد فال7Âا ىقب¥سف ةيضقلا هذ~ MN رصق وأ شاقنلا لاط ام م

MN ديدحت Bدنع ةغللا مو فم نع اذ ف ،حالطصالاو ةعضاوملا ،ما لإلا وأ فيقوتلا ثيح نم ؛ةغللا ةأش 

 .ىمادقلا

 نوcتي قسB ا لثمي ةبس�كم ةين~ذ ةردق« ا~=>تع| م�Úم ضعبلا دجنف ن_ثدÈGا دنع ا مو فم امأ 

 فnرعتلا اذ~ نم فش�سB نأ نكمnو ،†††† »ام عمتجم دارفأ ا�Ô لصاوتي ةقوطنم ةيطابتعا زومر نم

 :‡‡‡‡ةيتآلا قئاق7Gا

 دعاوقلاو ،تاوصألاو تادرفملاو يBاعملا ا�Õف امب ،ةnوغللا فراعملا عومجم نم نوcتت ةين~ذ ةردق ةغللا نإ-

 ھتغل تارابع جاتنإ نم ھنكمتف ا لمعتسم وأ ،ةغللا قطان درفلا ن~ذ MN ومنتو دلوتت ،اعيمج ا مظنت V¾لا

 .ةباتك وأ امالك

الإ ناسBإلا دلوي الو بس�كت ةردقلا هذ~ نإ-
ّ

 Ôو ،ا�üاس�كال يرطفلا دادعتسالا ھيدلو دلوي امنÔا�. 

 
††† 33/1 ،رشنلاو ةعابطلل ىدھلا راد ،راجنلا يلع دمحم قیقحت ،  -  ،ينج نب نامثع حتفلا وبأ ،صئاصخلا

  .تد ،2ط ،نانبل ،توریب
‡‡‡ 14 رشنلاو ةعابطلل ،ةیدوعسلا ةیرصملا رادلا ، ص ،يزاجح يمھف دومحم.د ـةغللا ملع ىلإ لخدم  -  

  .م2006 ـ4ط ،ةرھاقلا ،عیزوتلاو
§§§ 15 رشنلاو ةعابطلل بتكلا ملاع ، ص ،ينیدرلا میركلا دبع يلع دمحم.د ،م اعلا ةغللا ملع يف لوصف  -  

  . م2002-ـھ1423 ـ1ط ،توریب ،عیزوتلاو
**** 25 ،برغملا ،ءاضیبلا رادلا ،عیزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ، ص ،ناسح مامت.د ،ةغللا يف ثحبلا جھانم  - 

  .م1986-ـھ1407
†††† 15-16 ،تیوكلا ،دیسلا دمحأ يملح دواد.د ةمجرت ، ص ،نامجھ  -  ىور ،ةیرشبلا ةعیبطلاو ةایحلاو ةغللا

  .م1989-ـھ1409 ،تیوكلا ةعماج
‡‡‡‡ . 19-18 ص ،ماعلا ةغللا ملع يف لوصف رظنی  -  



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1430 يتامرب ةمطاف /د ,  
 =_س,و ،م��اقالع ميقتس�ل ن_عم عمتجم دارفأ ا�Ô لصوتي ةادأ ÄN امنüو ،ا��اذ MN ةياغ تس¥ل ةغللا نإ-

  .ةيعامتجالا ةاي7Gا تارورض نم ةرورض ا ملع, وأ ةغللا ةفرعم تنا� اذ لو ،م��اجاح رومأ

 ھيلع قلطي ام دارفأ ن_ب ھيلع فراعتم وأ ،قفتم قسMN B لثمتت ا�Ëعيبط MN ةبس�كملا ةردقلا هذ~ نإ-

 قاسBأ وأ ،تادحو ةداعلا MN قس«لا اذ~ نnوcت MN لخدتو ،ام ةغل ةقطانلا ةعام78ا وأ ،ةnوغللا ةعام78ا

 .ضعبب ا ضع¤ طبتري ةعرفتم ىرخأ

 ،MNرصلا ىوتسملاو ي,وصلا ىوتسملاب ³÷س, ام ÄN ةغللا نع ةعرفتملا تاnوتسملا هذ~ نأو 

8�ملا ىوتسملاف N£الدلا ىوتسملاو ،àVيك=@لا وأ يوحنلا ىوتسملاو÷V.  

 قيمع äNو vwع اونا� ىمادقلا برعلا نإف ،ةغللا نع ةعرفتملا تاnوتسملاب ³÷س| ام اذ~ نا� اذüو 

 vwع فوقولا نم م�Úكمت ةقيمع ةسارد م�Ëغل ةسارد لجأل ،ھتاnوتسم فلتخم MN يوغللا ثحبلا ةيم~أب

 حيضوت ةيغُ¤ ،ملcتملل يقيق7Gا دصقملا w£إ لوصولل صنلا وأ بيك=@لا وأ ةي«بلا وأ فر7Gا تايلامج

 عمتسملا =>تع| لب ،ةnوغللا ةيلصاوتلا ةيلمعلا MN ملcتملا عم ك=@ش| يذلا عمتسملل دصقملا طيس¹تو

 لوصو نامض لجأل كلذ ل�و ،هؤاصقإ وأ ھل~اجت اننكميالو ،ةيلصاوتلا ةيلمعلا MN ايساسأ ارصنع

اظفل ةnوغللا ةلاسرلا
ً

 .²³ًعمو 

ك ْنüو 
ُ

 ةيم~أو ا�Ëيم~أ vwع ديكأتلا لجألو ،ن_ساردلا ضع¤ دنع ةغللا ةيم~أ انفرع قبس اميف اَّن

 دجن اننأف ،صوصنلا وأ تاباط�Âل ةقيقدلا دصاقملا vwع فوقولا وأ ماcحألا طاب«تسا MN ا�Ô لمعلا

لُي لئابق لوح لاؤس نع ةباجإلا" ھتلاسر MN ا�Ëيم~أ نع لوقي vNيغملا خيشلا
َ

غلِاب نوُبَّق
َ

 ّدُب الف « :"فِئال

� MN رِظانلل
ُ

امكح ھنم م فيل مالك ِّل
ً

افراع نوcي نأ ،ماcحألا نم 
ً

 w£إ لصوتي ةغللاب نأل ،...ةغللا ملع¤ 

الصأ ھم فب قثوي ال...،ةغللاب ھل ةفرعم ال نمف ...تاملcلا يBاعم ةفرعم
ً

 نم ا فش�سB ةقيقح ÄNو ؛§§§§ »

 كلذلو ؛ماcحألاو تاباط7Âا دصاقم w£إ لوصولا MN ةغللاب لمعلاو ذخألا ةيم~أ vN MNيغملا خيشلا مالك

ظ
َ

ظو ،فوسليفلا َّل
َ

 نأ- اضيأ- نكمي الف ،ةغللا w£إ ةسام ةجاحب N£وصألا ّلظو رّسفملا ّلظو ،ھيقفلا َّل

الإ ءاتفإلا ِسرامُي
ّ

املاع نا� نم 
ً

اّرحبتمو 
ً

 MN وغللا مولعلاnغال�و ا��الالدو ا~وحن ا فرصو ا��وص نم ؛ةËا�... 

 ن_ماضم م فو ماcحألا MN ا�Ô لمعلا ةرورضو ا�Ëيم~أ w£إ =_ش| )ه728 ت( ةيميت نبا لبق نِم لعج ام و~و ،

 م ف َّنإف ،ٌبجاو ٌضرف ا�Ëُفرعمو ،نيّدلا نم ةي�رعلا ةغللا سفن َّنإ « :ھلوق ²V MNُّسلاو يBآرقلا صنلا

الإ م فُي الو ،ضرف ةَّنُّسلاو باتكلا
َّ

الإ بجاولا متي ال امو ،ةي�رعلا ةغللا م فب 
َّ

  .***** »بجاو و ف ھب 

 اذ~ MN ثيد7Gا لواحنس اننأف ،vNيغملا خيشلا دنع ا��اnوتسمو ةغللا ن_ماضم w£إ لوصولا لجألو

8�ملاو N£الدلا ىوتسملا نع ثيد7Gا ليجأت عم ،يوحنلاو MNرصلاو ي,وصلا ىوتسملا نع بنا78ا÷V 

 
§§§§  -  مھنوبقلیو ءالخأُ دوھیلا مھذختی ءارمألا ُماكحأ مھلانت ال ءارحصلا رخآ يف لئابق لوح لاؤس نع ةباجإلا

 ةمالعلا نمض روشنملا ،57ص ،يبتكلا وداّمح نامحرلا دبع.أ قیقحت ،يلیغملا میركلا دبع نب دمحم ،فئالغلاب
  .م2013 ،رئازجلا ،ثاحبألاو تاساردلاو رشنلل غالبلا ةسسؤم ،ةلماكلا قئاثولا-دوھیلا عم ھتسایسو يلیغملا

***** 527/1 قیقحت ، رصان دبع میحجلا باحصأ ةفلاخمل میقتسملا طارصلا ءاضتقا ،ةیمیت نب نیدلا يقت ،  - 
.م1999 - ـھ1419 ،7ط ،نانبل ،توریب ،بتكلا ملاع راد ،لقعلا میركلا  
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 w£إ لوخدلا مث ،ىوتسم ل� MN برعلا تاما سإ -زاجيإب- نّ_ب«س اننأ U³!ع ،ةقحاللا لوصفلا w£إ ÿNالبلاو

    .ةnوغللا تاnوتسملاب ةلص ھلام ل� MN ه=_باع,و ھصوصن قاطن�سا ةيغُ¤ vNيغملا خيشلا ملاع

 

ايناث
ً

 :ي=وصلا سردلا :

 :توصلا مو(فم -1

لاَو ُداَّصلا « :ةغللا ثيح نم توصلا مو فم MN )ــ~395ت( سراف نبا لوقي
ْ

أ ُءاَّتلاَو ُواَو
َ

 ٌلْص

ãَGِِج َوُ~َو ،ُتْوَّصلا َوُ~َو ،ٌحي»
ْ

cِل ٌس
ُ

قَو اَم ِّل
َ

أ MِN َر
ُ

ذ
ُ

ذـــَ~ :ُلاَقُي .ِعِماَّسلا ِن
َ

ذِإ ؛ٌتِّ¥َص ٌلُجَرَو .ٍدnَْز ُتْوَص ا
َ

 ا

ك
َ

ش َناــــ
َ

ذِإ ٌتِئاــَصَو ،ِتْوــــَّصلا َديِدــــ
َ

   .††††† »َحاـــَص ا

 لاقnو ...سر78ا :توصلا « :نأ كلذ نمو ،مو فملا اذ ل ھسفن حرطلا دجن روظنم نبا دنعو 

اتnوْصت ُتِّوَصُي َتَّوَص
ً

اتوَص ُتوُصَي َتاص لاقnو ...ٌتِّوَصُم و ف 
ً

 تيكسلا نبا حئاص هانعم تئاص و ف 

   .‡‡‡‡‡» حئاصلا ُتئاصلاو .ه=_غو ناسBِإلا ُتوص ُتوصلا

 

 يBا فصألا بغارلا لوق ا�Úم ،ةديدع فnراع, ھل دجن اننأف óNالطصالا ھمو فم ثيح نم امأو

 توصلا ثودح ةلالدل ھناي¹ت عم ،ن_تئرلا نم ثعبنملا ءاو لا ةعيبط انل نّ_بي نأ لواح يذلا )ـ~395ت(

 عرق نع طغضنملا ءاو لا و~ :توصلا « :ھلوقب ديفم =_غ مأ اديفم نا�أ ءاوس مفلا نم قطنلا نع جتانلا

 سّفنتملاو .ام ٍتْوَصِب سّفنتو ،ِدَّتمملا ِتْوَّصلا� ؛ءUV#¤ سُّفنت نع ٌدَّرجُم ٌتْوَص :نا�رض كلذو ،ن_مسج

 كلذو ،ناسBإلا نم نوcي امك :ّيرايتخاو ،تاناوي7Gا نمو تادام78ا نم نوcي امك :ّيرايتخا =_غ :نا�رض

 =_غو قطن :نا�رض مفلاب يذلاو ؛مفلاب برضو ،هارجم يرجي امو دوعلا ِتْوَصك ديلاب برض :نا�رض

كرم اّمüو ،مالكلا نم درفم اّمإ ھنم قطّنلاو ،ياّنلا ِتْوَصك قطّنلا =_غو ،قطن
ّ

 .§§§§§» مالكلا ب

 

ةعفد ءاو لا جّومت توصلل بnرقلا ب¹سلا ّنإ«  :)ـ~428ت( ان¥س نبا لوق ھنمو
ً

 نم ٍةوقو ٍةعرس¤ 

 كردن نأ نود ا~رثأ كردن ةيعيبط ةر~اظ توصلا « :ّنإ س¥نأ مي~اربإ لوقو ،****** »نا� ب¹س يأ

 .††††††»ا �Úك

 
††††† 318/3-319 ،نوراھ دمحم مالسلا دبع قیقحت ،  -  ،)توص( ةدام ،ءایركز سراف نب دمحأ ،ةغللا سییاقم

.م1979-ـھ1399 ،ركفلا راد  
‡‡‡‡‡.57/2 ةدام ،  ،)توص( برعلا ناسل  -  
§§§§§ 496 ،ملقلا راد ،يدوادلا ناندع ناوفص قیقحت ، ص ،)توص ةدام (  -  ،يناھفصألا بغارلا ،تادرفملا

.ـھ2141 ،1ط ،توریب ،قشمد ،ةیماشلا رادلا  
****** 103 ریم يحیو نایطلا ناسح دمحم قیقحت ، ص ،انیس نبا  -  ،فورحلا ثودح بابسأ سیئرلا خیشلا

.ت.د ،قشمدب ةیبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم ،ملع  
††††††.1971 ، 4 ط ،ةرھاقلا ،ةیرصملا ولجنألا ةبتكم ، 06 ص ،سینأ   -  میھاربإ .د ،ةیوغللا تاوصألا



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1432 يتامرب ةمطاف /د ,  
 MN لقت«ت ةيتوص تازا©@~ا كاcتحالا كلذ نع جت«يل رخآب مسج كاcتحا ةجي�ن ثدحي ھنأ امك

 .‡‡‡‡‡‡ن_عماسلا ناذآ w£إ لصت ³¾ح ردصملا اذ�Ô ةطيÈGا طاسوألا

 نم كلذ عمس| دق ماسجألا نم مس78 ةدرطمو ةرمتسم ةبذبذ نع جتانلا N¼مسلا رثألا و~ وأ 

 نم وأ ،ةيخفنلاو ةnرتولا ةيقيسوملا تالآلا نم عمس| وأ ،ھب ھمادطصا وأ رخآ مسجب مسج كاcتحا

   .§§§§§§ناسBإلا دنع قطنلا زا ج

 ةسارد w£إ رظني ملعلا اذ~ نأ رابتعاب ،ةغللا تاوصأ ةسارد و~ توصلا ملع نإف N£اتلا�و

 ن_nوغللا ضع¤ نكلو ،ا عامس ³¾حو لب ،ا جارخإ ثيح نم ا��افص سردnو ،ا��اذ دح MN تاوصألا

 ةجي�ن ةغللا تاوصأ MN ثدحت V¾لا تالّوحتلاو تا=ّ_غتلا ةساردب مت�% يذلا ملعلا ھب نودnرnو ھنوقلطي

 .*******ا~روطت

 UV'اسألا ا�&عا�و ا قلطنم نا� برعلا دنع ةnوغللا تاساردلا نأ لصفلا اذ~ ةيادب MN انرشأ دقل

 ساسألا ھقلطنم رخآلا و~ ةnوغللا تاnوتسملا w£وأ دع| يذلا ي,وصلا بنا78ا نأف ھنمو ،مnركلا نآرقلا

 ھب مت~ا امنüو ،بسحف ةغللا ل~أ دنع ارصتقم نكي مل برعلا دنع ھب مامت~الا نأو ،مnركلا نآرقلا

 م مامت~ا ةقيقح نّ_بُنل ھمدقن ام لضفأ نأو ،لوصألا ءاملعو ةفسالفلاو نورّسفملاو ءاّرقلاو ةاحنلا

 نا� ،يPرعلا وحنلل ةيس¥سأتلا =_ياعملا عضو MN ھيلع لّوعملا N£ّوألا ساسألا نأ و~ «  ةيتوصلا ةر~اظلاب

 اننكمي ةروص øùوأ ّنإ ثيح ؛†††††††»ةرشابملا ةظحالملل ةلباق ةيجولوي©_ف ةر~اظ و~ ثيح نم توصلا

تا امنيح N£ؤدلا دوسألا وبأ ھب ماق ام -اضيأ- ا ميدقت
ّ

ابتا� ذخ
ً

اقذاح 
ً

 ى,أف ھضري ملف س¥قلا دبع نم « 

 ةطقن طقناف فر7Gاب V÷ف تحتف دق ²Vتيأر اذإ :دوسألا وبأ ھل لاقف .م�Úم ھبسحأ سابعلا وبأ لاق رخآب

 تحت ةطقنلا لعجاف ترسك نüو ،فر7Gا يدي ن_ب ةطقن طقناف V÷ف تممض نإف ،هالعأ vwع ھقوف

ائ¥ش تعبتأ نإف ،فر7Gا
ً

غ كلذ نم 
ُ

 نم ديدعلا لعج ام و~و ،‡‡‡‡‡‡‡ »ن_تطقن ةطقنلا ناcم لعجاف ةَّن

 :§§§§§§§ا�Úم جئاتن ةدع انل اوصلختس¥ل ةلّوطم ةفقو صنلا اذ~ دنع اوفقي نأ ن_سرادلا

 .عقاولا ÄN MN امك ةقيقدلا ةظحالملا vwع مئاق ،äNوضوم V÷لع ÅÆنم ان ~ ھيلع لّوعملا ÅÆنملا ّنإ-

اقالطنا vNعفلا ءادألل طباوض عضو w£إ فد�% ھنإ -
ً

 ةءارقلا ÄNو ،مnركلا نآرقلل ةحيÓGلا ةءارقلا نم 

 .يPرعلا ناسلل ةnوغللا ةيافكلل عضخت V¾لا

 .ةيتوصلا ةر~اظلا ةنياعم باحر MN أشB ةي«ين78ا ھتلحرم MN يدعاوقلا ماظنلا نإ -

 
‡‡‡‡‡‡.153-152 ص ،ماعلا ةغللا ملع يف لوصفو ،امھسفن ةحفصلاو عجرملا رظنی  -  
§§§§§§.69 ص ،تایناسللا يف ثحابم رظنی  -  
******* ، 8 ط ، ةرھاقلا ، بتكلا ملاع ،رمع راتخم دمحأ.د ةمجرت ، 46 ص ،ياب ویرام ،ةغللا ملع سسأ رظنی  - 

.م1998-ـھ1419  
†††††††.62-61 ص ،تایناسللا يف ثحابم  -  
‡‡‡‡‡‡‡ 13 دبع دمحمو ،ينیزلا دمحم ھط ھققح ، ص ،يفاریسلا دیعس وبأ نسحلا ،نییرصبلا نییوحنلا رابخ  - أ

.م1966-ـھ1373 ،يبلحلا يبابلا ىفطصم رشانلا ،يجافخ معنملا  
§§§§§§§.62 ص ،تایناسلل ا يف ثحابم رظنی  -  
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 نم N*ولوي©_فلا بنا78ا ا ساسأ يPرعلا ناسللا MN )بارعإلا تا�رح( ةيفيظولا تا©_مملا تا�Gطصم -

 .ةيتوصلا ةر~اظلا

 ة=@ف ذنم ھب«ت يPرعلا يوغللا ركفلا نأ vwع لدي امم ،ةيعقاو ةلواحم تنا� N£ؤدلا دوسألا يPأ ةلواحم نإ -

 .ةيناسBإلا ةغللا MN توصلا ةيم~أ w£إ ادج ةركبم

 ا�Úم V¾لاو ،ىمادقلا برعلا انئاملع ىدل ةيتوص دو 78 ةيقيقح ةقالطنا صنلا اذ~ دع| امك 

 "ن_علا" ھم8�م لالخ نم ةيانع امّيأ توصلاب ²³ع يذلا )ـ~170ت( يدي~ارفلا دمحأ نب ليل7Âا دو ج

 ،قل7Gا فورحب أدتبم باوبألا ب¥ترت MN فور7Gا جراخم رابتعا و~ ،هآترا ي,وص ساسأ vwع ھماقأ يذلا

اي�Ëنمو
ً

 تأدب دقف برعلا ةغللا ءاملع امأ « :ھنع لوقي ن_سرادلا دحأ لعج ام و~و ،ةnوفشلا فور7Gاب 

 ةيتوصلا ةساردلا ةرورضب سحأ ن_لوألا ةاحنلا نم اnوحن دجأ ملف ،دمحأ نب ليل7Âا لمع¤ م��الواحم

 جرختساو ،ھعاقيüو رعشلا نازوأل ھتيانع ھّجو « و ف  ،******** » دمحأ نب ليل7Âا =_غ ةي�رعلا رارسأ م فل

 رعشلا ىقيسومل ةيتوص ةسارد نوcي نأ ودع| ال يذلا ،ضورعلا ملع وأ ،ھيفاوقو رعشلا روحب انل

 ديفnو ا�Ô عفت«ي نأ عاطتسا امنüو ،طقف ھجراخ ھتافص ثيح نم نكي مل توصلا MN ھثحب نأو ،††††††††»

ا=_ثك ا�Õلع ²³بُي نأو ،ةيملع دئاوف ا�Úم
ً

 V÷ت«ت ةفئاط ل� فئاوط فور7Gا مّسق نأ دعبف ،وحنلا لوصأ 

لأتي ام vwع ھّبنو ،جزامتت ن_ح ،ةفلتÈÂا ا��الا7Gو ا��افصل ضرع| ذخأ ،جراÈÂا نم جرخم w£إ
ّ

 ه=_غ عم ف

لأتي ال امو
ّ

مل كلذ لثمو ،‡‡‡‡‡‡‡‡ف
ّ

ت ال نْ_َعلا نإ « :لوقي ا
َ

أ
ْ

ت
َ

خَم بْرُقل ةدحاو ةمل� MN ءا7Gا عم فِل
ْ

 ام�Õَْجَر

شُ| ّنأ الإ
ْ

اضيأ لوقnو ،§§§§§§§§ » "vwع óَNَّ" لثم ن_تمل� ن_ب ٍعمج نم ٌلعِف َّقَت
ً

 MN نافلتأت ال ءا7Gاو ءا لا « :

خَم برُقل ،فور7Gا ةّيلصأ ٍةدحاو ٍةمل�
ْ

ل7Gَا MN ام�Õَْجر
ْ

 .********* » ق

 عرب يذلا "باتكلا" ھباتك لالخ نم ةيتوص تالواحم MN )ـ~180ت( ھnوب¥س هذيملت هدع¤ ي,أي مث 

الوانت ةnوغللا تاوصألا لوانت امل كلذو ،ي,وصلا ثحبلا لاجم MN رخآلا و~
ً

الماش 
ً

 جراÈÂا ثيح نم 

الثم قابطإلا نع ھلوق لثم MN كلذو ،تافصلاو
ً

 هذ~و...ءاظلاو ،ءاطلاو ،داضلاو ،داصلاف ةقبطملا امأف « :

 vwعألا كن7Gا ىذاح ام w£إ ن عضاوم نم كناسل قبطنا ن عضاوم MN كناسل تعضو اذإ ةعPرألا فور7Gا

 
******** ةعبطم  ىفطصم  ،168 ص ،يموزخملا يدھم.د ،وحنلاو ةغللا ةسا رد يف اھجھنمو ةفوكلا ةسردم  - 

.م1958 -ـھ1377 ،2ط ،رصمب هدالوأو يبلحلا  
†††††††† 14 ،يجناخلا ةبتكم ، ص ،باوتلا دبع ناضمر.د ،يوغللا ثحبلا جھانمو ةغللا ملع ىلإ لخدملا  - 

.م1983-ـھ1403 ،1ط ،ضایرلا ،يعافرلا راد ،ةرھاقلا  
، ص168.‡‡‡‡‡‡‡‡ ةفوكلا ةسردم   -  رظنی
§§§§§§§§ ،يئارماسلا می راد ھاربإ.دو 60/1 ،يموزخملا يدھم.د قیقحت،  -  ،يدیھارفلا دمحأ نب لیلخلا ،نیعلا

.تد ،طد ،لالھلا بتكمو  
*********.05/3   -  ،ھسفن ردصملا



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1434 يتامرب ةمطاف /د ,  
 عضوم w£إ كن7Gاو ناسللا ن_ب اميف ٌروصحم توصلاف كناسل تعضو اذإف ،كن7Gا w£إ ھعفرت ناسللا نم

 .††††††††† »فور7Gا

 لالخ نم )ـ~392ت( ²Vج نبا دي vwع يرÅ8لا ع¤ارلا نرقلا À= MNكأ ةيتوصلا تاساردلا تر~دزا مث 

 زا 78 ھفصو دنع ةيفيظولاو ةnوضعلا ةيحانلا نم توصلا ھيف لوانت امل بارعإلا ةعانص رس ھباتك

الئاق ناسBإلا ىدل قطنلا
ً

 سلمأ اليطتسم ھيف جرخي توصلا نإف ،يانلاب مفلاو قل7Gا م ضع¤ ھبش « :

 يانلا قورخ vwع ھلمانأ رمازلا عضو اذإف ،ةعنص =_غ¤ الفغ فلألا MN توصلا يرجي امك ،اجذاس

 كلذكف ،ھبحاص ھبش| ال توص ا�Úم قرخ لcل عمسو ،تاوصألا تفلتخا ،ھلمانأ ن_ب حوارو ،ةقوس«ملا

 تاوصألا هذ~ انعامتسا ب¹س نا� ،ةفلتخم تا ج vwع دامتعاب ،مفلاو قل7Gا MN توصلا عطق اذإ

 .‡‡‡‡‡‡‡‡‡ »ةفلتÈÂا

مل "افشلا" ھباتك MN  ان¥س نبا دو ج اضيأ كلذ نمو 
ّ

 عون ؛ن_عونل ةجي�ن توصلا ثودح نع =ّ>ع ا

 ثدحيف ةبشخ وأ ةرãÂ عرقت ام لثمف عرقلا امأ « :لوقي ثيح ،علقلا نع جتان رخآو ،عرقلا نع جتان

 ا�Õقش دحأ ن_بت نأب ا�Õلع w·نت ةبشخك ،رخآلا نع قوقشم يقش دحأ علق ام لثمف علقلا امأو ،توص

الوط رخآلا نع
ً

 ةوقب ام�Úم ل� نوcي نأ اتوص علقلا وأ عرقلا ثود7G ط=@ش| هدجن اننأ امك .§§§§§§§§§ »

الئاق لصاوي كلذ نمو ،ةنّيعم
ً

 نأ بجي لب ،اتوص سحت مل ادج ن_ل عرقب فوصلا� امسج تعرق نإف « :

 فنع عورقملا w£إ ھب عورقملل V¾لا ةكر�Gل نوcي نأو ،ام ةمواقم ھعرقت يذلا مس�8ل نوcي

ا=_س| ائ¥ش تققش اذإ كلذكو...مداص
ً

 ،********** » ةتبلا توص علقلل نكي مل ھل ةبالصال ءUV#لا نا�و 

 نذأ w£إ رثألا كلذ لوصوو تابذبذلا رثأب ةفرعم vwعو ،هايابخو توصلا ملع¤ =_صب ھنأ vwع ليلد ھمالكف

اتوص ³÷س| ³¾ح ا�Õلإ N¼مّسلا رثألا لوصو ن_ثدÈGا طا=@شال ،عماسلا
ً††††††††††. 

ت V¾لا ،²Vيدلا ركفلا ثارت MN ا سملن V¾لا ةيتوصلا دو 78ا ضع¤ -اضيأ– ھنمو
ُ

 قيمع äNو نع ,àن

 جتانلا توصلا ثود7G قيقدلا ھفصو MN )ـ~751ت( ةnزو78ا ميق نبا لوق كلذ نمو ،توصلل م�Ëيانع¤

 دنع ثدحي توصلا رثأ ّنإ « :لوقي ثيح ،ان¥س نبا لبق نم ھقاس يذلا حرطلا� علقلا وأ عرقلا نع

 كاcطصالا بجوم ھنكلو ،ھلاق نم كلذب لاق امك كاcطصالا سفن س¥لو ،مارجألا ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡كاcطصا

 w£إ ھيدؤnو ءاو لا ھلمحيف توصلا ثدحيف ،علق وأ عرق ھب¹سف ،ھنع ھعلق وأ ،مس�8ل مس78ا عرقو

 
††††††††† 436/4 ،ةرھاقلا يجناخلا ةبتكم ،نوراھ دمحم مالسلا دبع قیقحت ،  -  ،ھیوبیس ربنق نب نامثع ،باتكلا

.م1988-ـھ1408 ،3ط  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ، 1 ط ،توریب ةیملعلا بتكلا راد ، 22-21/1 فلا وبأ نامثع ،بارعإلا ةعانص رس ،ينج نب حت  - 

.م2000-ـھ1421  
§§§§§§§§§ 82 ،ندنل ،عیزوتلاو رشنلاو تاساردلل ةیعماجلا ةسسؤملا ، ص ،انیس نبا سیئرلا خیشلا ،افشلا  -  

.م1959  
**********.83-82 ص ،ھسفن ردصملا  -  
††††††††††.158 ص ،ماعلا ةغ للا ملع يف لوصف رظنی  -  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ -  ،روظنم نبا ،برعلا ناسل رظنی .وْدعلا دنع ىرخألا نیتبكرلا ىدحإ برض نع جتانلا توصلا ھنمو

.10/456 ،)ككص( ةدام  
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 نم ةميظعلا تاوصألا ثدحتو ،را�Úلاو ليللاب م��الماعمو م جئاوح MN ھب نوعفت«يف ،سانلا عماسم

اساطرق ءاو لا اذ~ لعج نأ ميك7Gا زnزعلا ةمكح تضتقاف...م��ا�رح
ً

ايفخ 
ً

 غلبي ام ردقب مالكلا لمحي 

اديدج دوعيف ھ�ر نذإب w·مي مث ،ةجا7Gا
ً

ايقن 
ً

 لالخ نمف .§§§§§§§§§§ »تقو ل� لمح ام لمحيف ھيف ءUV. ال 

اب¹س ام�Õلإ فاضأ « ميقلا نبا نأ ن_ب�ي صنلا اذ~
ً

اثلاث 
ً

 كاcتحالاب ³÷س| ام و~و ،ان¥س نبا ھøGوي مل 

 .*********** » ن_ب¹سلا لصاح دع| يذلا كاcطصالاب ھسفن ميقلا نبا هامس ام وأ

 دا ش�سا طحم تنا� V¾لاو ىمادقلا ءاملعلا دنع ةيتوصلا دو 78ا نع ضيف نم ظيغ اذ~

 نأ معز نم vwع هّدرو ،دو 78ا كلتب نامل�ورب با�8إ لثم MN كلذو ،م سفنأ ن_ي�رغلا ندل نم باü�8و

 دنع تاوصألا ملع دوجو نأ =>تعاو ،ةnوحنلاو ةيتوصلا م��اسارد MN ةميدقلا تاراض7Gاب اورثأت برعلا

 .†††††††††††ا��اذب ةمئاق ةر~اظ برعلا

 ةطحم نوcت نأ ا~اندرأ ،برعلا دنع ةيتوصلا تاما سإلل ةيساسأ ةنبل ا~ان=>تعا دو 78ا هذ ف

 لثمتت اميفف ،vNيغملا خيشلا و~و الأ ؛ن_nرئاز78ا مالعألا دحأل ةيتوصلا تاما سإلا دنع فوقولل ةيدي مت

  .؟ىرت اي ةيتوصلا هدو ج

 :دجن ھيدل توصلا اياضق نمو

 :MNعملاو ظفللا نIب ةبسانملا-2

اشاقن ا��الولدمو ظافلألا ن_ب ةبسانملا ةيضق ىمادقلا ءاملعلا شقان 
ً

الّوطم 
ً

 زاربإ ثيح نم 

 ظفللا بس�كيف ؟ا�Õناعمو ظافلألا ن_ب ةيعيبطلا ةلصلا نع ةجتان ÄN يأ ؛ھلولدمو توصلا« ن_ب ةلصلا

 .ا��الولدمو تاوصألا ن_ب ةيعيبطلا ةبسانملاب ³÷س| ام ھنع جت«ي يذلا ي,وصلا سر78ا لالخ نم ھتلالد

 .‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ »؟م سفنأ رش¹لا ن_ب ةيحالطصالا ةيعضاوتلا ةقالعلا نع ةجتان ةلصلا كلت نأ مأ

ك ْنüو
ُ

 اننأف ،بنا78ا اذ~ MN ىمادقلا ءاملعلا دو جب ةراشإلل ةيضقلا هذ~ MN ةلاطإلا دnرن ال ان

الئاق ھلولدمو توصلا ن_ب ةلصلا دوجوب ن_لئاقلا نم دعُ| يذلا ²Vج نبا يأرب -لقألا vwع – لثمن
ً

 نإف «:

ا=_ثك
ً

تْدجو ةغللا هذ~ نم 
ُ

اي~اضُم ھ
ً

 .§§§§§§§§§§§» ا�Úع ا�Ô =ّ>ع V¾لا لاعفألا تاوصأ ھفورح سارجأب 

 صنلا MN ةلصا7Gا ةبسانملا MN ثحبلا -اضيأ- اولفغ| مل ىمادقلا ءاملعلا نأ بنا78ا اذ~ MN دجنو 

امل كلذ نمو ،ا لبق V¾لا ةمتاخب ةروسلا ةحتاف MN ةبسانملا وأ ،ا متاوخو رّوسلا حتاوف ن_ب يBآرقلا
ّ

 ىري 

مل « :w U£وملا نأ )ـ~794 ت( UV#كرزلا
ّ

ارِمآ ءاس«لا ةروس متخ ا
ً

كأ ،دابعلا ن_ب لدعلاو ديحوتلاب 
ّ

 MN كلذ د

 
§§§§§§§§§§ 213/1-214 راد ،ةیانع دمحأو يناردنكسإلا دمحم قیقحت ، ةیزوجلا میق نبا ، ، ةداعسلا راد حاتفم  -

  .م2005-ـھ1425 ،1ط ،نانبل ،توریب ،يبرعلا باتكلا
*********** 751 ،ایوخ نب سیردإ .د ،)ـھ ت( ةیزوجلا میق نبا ةّمالعلا ثارت يف يفرصلاو يتوصلا سردلا  -

  .م2016 ـ1ط ،ندرألا ،نامع ،عیزوتلاو رشنلل مایألا راد ،36ص
†††††††††††.65 ص ،تایناسللا يف ثحابم رظنی  - 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ . 15 ص ، )ـھ 751 ت( ةیزوجلا میق نبا ةّمالعلا ثارت يف يفرصلاو يتوصلا سردلا  - 
§§§§§§§§§§§.65/1   -  ،صئاصخلا



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1436 يتامرب ةمطاف /د ,  

 yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä$  [:ةدئاملا ةروس لوأ

&rr÷ùèq#( /Î$$9øèã)àq�Ï 4 [************ «††††††††††††ھب دَّتعُم رمأ ةبسانملا ثودحف ؛ MN 

ذüَِو «: MN -اضيأ- UV#كرزلا ىري امك كلذو ،مnركلا نآرقلا
َ

فا َتْ=َ>َتْعا ا
ْ

� َحاَتِت
ُ

تْدَجَو ِهِروُس ِّل
َ

غ MِN ُھ
َ

 ِةَيا

ملا
ُْ

ِمل ِةَبَساَن
َ

خ ا
َ

ةَروُّسلا ِھِب َمَت
َ

ق 
َ

لْب
َ

ث ،اَ 
ُ

خَي َوُ~ َّم
ْ

ت ىَف
َ

ةَرا
ً

ظnََو 
ْ

أ ُرَ 
ُ

خ
ْ

 ھنأف ،دم7Gاب ماعBألا ةروس حاتتفا� ىَر

 zÓÅÓè%ur  [:ھناحبس لاق امك ءاضقلا لصف نم ةدئاملا ةروس مات7Â ٌ◌بسانم

NæhuZ÷�t/ Èd,ptø:$$Î/ �@�Ï%ur ß�ôJptø:$# ¬! Éb>u� 
#$9øèy»>sHÏüût ÈÎÐÇ [‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡، رطاف ةروس حاتتفا�و: ] #$:øtpJô� 
 ruµÏ�@� /t�÷ZuhæNö [  :ھلوق نم ا لبق ام مات7Â بسانم ھنأف ؛اضيأ §§§§§§§§§§§§]

tû÷üt/ur $tB tbqåktJô±o� $yJx. �@Ïèèù NÎgÏã$u�ô©r'Î/ 
BiÏ` %s6ö@ã 4 [*************...ھلوقب ةرقبلا حاتتفا�و:  ]  #9!O$ ÈÊÇ �sº9Ï7y 
#$9ø6ÅGt»=Ü w� �u�÷=| ¡ 4 [††††††††††††† إ ةراشإ£w ]  #$9Ç_Å�uºÞx  [ MN 

 xÞºu�Å_Ç9$# $tRÏ�÷d$# tLìÉ)tGó¡ßJø9$# ÇÏÈ [ :ھلوق

 ةياد لا متلأس يذلا طارصلا كلذ :م ل ليق ميقتسملا طارصلا w£إ ةياد لا اولأس امل م�Çأ�؛‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

  .§§§§§§§§§§§§§»ةحتافلاب ةرقبلا ةروس طابترا ھيف ر ظي نسح ²³عم اذ~و ،باتكلا و~ ھيلإ

 ةيضقل ى=>ك ةيانع اولوأ نيذلا ءاملعلا نم رخآلا و~ vNيغملا خيشلا نأ دجن ،قلطنملا اذ~ نمو 

 ھتافلؤم نم نطاوم ةدع MN هانسمل ام اذ~و ،ھلولدمو توصلا ن_ب وأ ،²³عملاو ظفللا ن_ب ةلصا7Gا ةبسانملا

 ظفللا ةمالس نع جتان و~ يذلا ،²³عملا ةمالس vwع هديكأت لواح امل كلذ نمو ؛مولعلاو فراعملا ةددعتملا

 هدجن ثيح ،هانعمو ظفللا ن_ب ةقيق7Gا ةبسانملا ققحتت نأ لجأل ،ھفورح MN لقثلاو رفانتلا نم N£ا7Âا

 ظفللا ة�وذعف ؛²³عملا حوضوو كبّسلا نسحو ظفللا ة�وذع « نم ھل دبال يذلا مالكلا نساحم نع لوقي

خب كبّسلا ُنسحو ...لقثلاو رفانتلا نم ھصولخب
ُ

ل
ُ

ملا =_خأتلاو ميدقتلاو ديقعتلا نم ھصو
ُ

 س¹ِل

كر امل� ھنأو ،ةøGاولا ةنيابتملا ةل سلا تاوصألا وأ فور7Gا نم ظفللا بيكرت يأ ؛**************»
ّ

 انب

ترم =_غو ةليقثو ةرفانتم تاوصأ وأ فورحب ظافلألا
ّ

 ةnوحنلا ةمالسلا نمضي يذلا يقيق7Gا ب¥ت=@لا ةب

ام�1م ²³عملا ءاج ،مالكلا دصقمو
ً

ابذع نا� نإف عماّسلا عرقي ام نأل« ؛مات =_غو 
ً

 حيãG ،كبّسلا نسح 

 
************01 ةدئاملا ةیآلا ،  -  ةروس
†††††††††††† 186/1 راد ،میھاربإ لضفلا وبأ دمحم قیقحت ، -  ،يشكرزلا نیدلا ردب ،نآرقلا مولع يف ناھربلا

.م1957 -ـھ1376 ،1ط ،نانبل ،ةیبرعلا بتكلا ءایحإ  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.75 رمزلا ةیآلا ،  -  ةروس
§§§§§§§§§§§§.01 رطاف ةیآلا ،  -  ةروس
*************.54  -  ،أبس ةروس ةیآلا
†††††††††††††.01 ةرقبلا ةیآلا ،  -  ةروس
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.06 ةحتافلا ةیآلا ،  -  ةروس
§§§§§§§§§§§§§.38/1 ،نآرقلا مولع يف ناھربلا  - 
**************.386-385 ص ،يلیغملا میركلا دبع نب دمحم خیشلا ،نایبلا ملع يف نایبتلا حرش  - 
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1(1), (2021), 1426-1440 1437 

الüو ُھَعيمج äwوف مالكلا vwع عماّسلا لبقأ ²³عملا
ّ

 نمض جردني ام اذ~و ،††††††††††††††»ھضفرو ھنع ضرع 

 ا�Õف لوقي يذلا ²³عملاو ظفللا ن_ب ةلصا7Gا ةبسانملل vNيغملا خيشلا ةيانع¤ تعنُي يذلا ماعلا راطإلا

اøGّوم
ً

ثيحب ا ظافلأل يBاعملا ةبسانم « :
ُ

ظفللا UV!�كي 
ُ

فnرشلا 
ُ

 ²³عملا حوضوو ،فيÂّ�لا ²َ³عملا 

ف امم...قاوشألا ركذ MN ةقيقدلا ةظفللا لامعتسا بجي امم...عانتمالاو ضقانتلا نم ھتمالس¤
ُ

 ھب حِت

 انجاتنإ دنع ھتاعارم نم ّدب ال يرورض طباض و~و .‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡» ةبسانملا ةياعر عم دوصقملا w£إ مالكلا

 .انراcفأو اندصاقم نع =_بعتلا ةيغُ¤ لمج وأ ظافلأل

 ه=_سفت vN MNيغملا خيشلا د ج لالخ نم ؛مnركلا نآرقلا روس MN ةصا7Gا -اضيأ- ةبسانملا MN ثحبلا نمو

 ب~ذ ابnرقت ھنأو ،ةحتافلاب ةرقبلا ةروس طابترا ّرس MN ةبسانملا ثحبي نأ لواح يذلا ةحتافلا ةروسل

  vN: » ] xÞºu�Å_Ç9$#يغملا خيشلا لوقي ثيح ،UV#كرزلا ھيلإ ب~ذام w£إ

tLìÉ)tGó¡ßJø9$# ÇÏÈ  [~و :تلق .نآرقلا :انnُأ� ةرقبلا لَّوأ ُھُنِّ¥َبÇاولاق امل م�: ] 
x$tRÏ�÷d$# xÞºu�Å_Ç9$# tLìÉ)tGó¡ßJø9$# ÇÏÈ 
xÞºu�ÅÀ tûïÏ%©!$# |MôJyè÷Rr& öNÎgø�n=tã Î�ö�xî 

ÅUqàÒøóyJø9$# óOÎgø�n=tæ �wur t ûüÏj9!$�Ò9$# ÇÐÈ  
 [ ميقتسملا طارصلا يأ ؛*************** ] #9!O$x ÈÊÇ [ :w£اع, ھلوقب اوُبيجأ §§§§§§§§§§§§§§]

y7Ï9ºs� Ü=»tGÅ6ø9$# �w |=÷�u� ¡ Ïµ�Ïù ¡ �W�èd 
9jÏ=ùJßF)É�`z ÈËÇ [††††††††††††††† إ£w ّرس اذ ف ؛‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡» نآرقلا رخآ 

 طارصلا w£إ ةراشإ و~ ةرقبلا ةروس حاتتفا نأ نم دقّتملا ھقوذو ھّسح ةفاطلب vNيغملا خيشلا ھنّ¥ب ةبسانملا

MN يغملا خيشلل ليلحتلا اذ ل نّعمتملا نأو ،ةحتافلا ةروسvN ن_ب ةبسانملل هزاربإ دنع فقي ال ھنأ دجيس 

نüو ،ةرقبلا ةروس ا�Ô دصقلاو ؛ا�Õلت V¾لا ةروسلاو ةحتافلا ةروس
ّ

 ةروس ن_ب ةبسانملا لمش¥ل كلذ ىدع, ام

اøّGوم vNيغملا خيشلا لوقي ثيح ،مnركلا نآرقلا 2Nا�و ةحتافلا
ً

 2Nا�و ٌلمجُم ٌلصأ دم7Gا ةروسف«  :

ل نآرقلا
َ

ت ةقيقد ةيملع ةفاضإ ÄNو ،"نآرقلا مأ" ا�3امسأ نم دجن كلذلف ؛§§§§§§§§§§§§§§§» ٌرِّسفُم ُھ
ُ

 بسح

 كلذ نمو ،ةحتافلا ةروس ا�Ëنمضت مnركلا نآرقلا ا�Ô ءاج V¾لا يBاعملا ل� نأ w£إ ھتراشإ vN MNيغملا انخيشل

 
††††††††††††††.385 ص ،ھسفن ردصملا  - 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.389-386 ص ،ھسفن ردصملا  - 
§§§§§§§§§§§§§§.07-06 ةحتافلا ناتیآلا ،  -  ةروس
***************.01 ةرقبلا ةیآلا ،  -  ةروس
†††††††††††††††.02 لا ةروس ،اھسفن ةیآلا  - 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 232 ریسفتو ،)قیبروب .د( ، ص ،يلیغملا میركلا دبع نب دمحم خیشلا ،ةحتافلا ةروس ریسفت  -

.)ریدخ.د( 59-58ص ،يلیغملا میركلا دبع نب دمحم خیشلا ،باتكلا ةحتاف  
§§§§§§§§§§§§§§§ 59 قیقحت ، ص ،باتكلا 232 ةحتاف ریسفتو ،قیبروب.د قیقحت ، ص ،ةحتافلا ةروس ریسفت  -

.ریدخ.د  



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1438 يتامرب ةمطاف /د ,  
 عيمجو« :ا متاوخو روسلا حتاوف ن_ب ةصا7Gا ةبسانملا صوصخب ةماع ةدعاقك رخآ عضوم MN ھلوق

 .****************» ا لمكأو هوجولا ِنسحأ vwع ا متاوخو روُّسلا حتاوف

مل كلذ نمو 
ّ

 س¥ل ام تافصلا نم ةحتافلا MNو « :ھلوقب رخآلا و~ حرصُي )ـ~671ت( àVطرقلا دجن ا

 نمو ،نآرقلا مولع عيمج تنمضت ةمل� نورشعو سمخ ÄNو ،ا�Õف نآرقلا عيمج ّنإ :ليق ³¾ح ؛ا~=_غل

الإ ة�رُقلا Óùُت الو ،هدبع ن_�و ھن¥ب ا مسق ھناحبس هللا نأ ا فرش
ّ

 Ôي الو ،ا��Gاوثب لمع قÔو ،ا�Ô²³عملا اذ� 

 MN كلذ دعب�سُ| الو ،=_كذتلاو ظعولاو ةدابعلاو ديحوتلا تنمضت ةحتافلاو ...ميظعلا نآرقلا مأ تراص

 .††††††††††††††††» w£اع, هللا ةردق

كأ ام م ھنأو ،ه=_سفت هوجو نم ھجوو ،مnركلا نآرقلا تايلامج نع اذ ف 
ّ

 vNيغملا خيشلا ا~د

 يBآرقلا صنلا =_سفت ملاع MN دا�Ëجالا لواحي نم ل� ھنابسُح MN عضي نأ ñNب«يف ،ةدعاق ا~=>تعاو ھسفنب

 è% öq©9@ [ :ھلوق MN ريدقلا vNعلا øّùو امك دع, الو 4U³حت ال w U£وملا تامل� نأب ملع| نأ

tb%x. ã�óst7ø9$# #Y�#y�ÏB ÏM»yJÎ=s3Ïj9 �În1u� 
y�Ï�uZs9 ã�óst6ø9$# �@ö7s% br& y�x�Zs? àM»yJÎ=x. 

�În1u� öqs9ur $uZ÷¥Å_ ¾Ï&Î#÷WÏJÎ/ #Y�y�tB ÇÊÉÒÈ 
 َكلذ نأ ،هللا باتك نم ءUV. =_سفتل ُعماّسلا ا�ّ%أ م~وتت الف « :vNيغملا خيشلا لوقي ثيح ،‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

لبَم
َ

كِح َغ
َ

نإ ،ھم
ّ

� ،ھل لحاس ال ٌرحب نآرقلا ام
ُ

 لاق كلذلو ،ھملع بسح vwع ،ھم ف سأcب ھنم ف=@غ| ٌّل

ال [ :àV rنلا
َ

فَي 
ْ

ق
َ

Y ُلُجَّرلا ُھ
ُ

قِفلا َّل
ْ

قلل ىَرَي Nَّ\َح ِھ
ُ

ا1وُجُو ِنآْر
ً

ك 
َ

ةIaَِث
 اذ~و ؛***************** » §§§§§§§§§§§§§§§§ ]ً

 ام م نnرسفملا نأو ،ةعاسلا موقت نأ w£إ =_سفتلا MN ءاملعلا ىدل حوتفم دا�Ëجالا باب نأ نم مغرلا vwع

 ز8�ملا يBآرقلا صنلا اذ ل ةلماcلا دصاقملاو تالالدلاب ةطاحإلا م�Úكمي ال ھنأف ،ملعو ةيارد نم اوغلب

 نا~ذألاو ما فألا ةجرد توافت بسحب فلتخت لا7Gا ةعيبطب =_سفتلا ةجردف ؛ھتغال�و ھبيكارتو ھظفلب

 .م��اذ دح MN ءاملعلا ن_ب

 :توصلاو عمسلا نIب-3

 ن_�و ھن¥ب تمت V¾لا "تاعجارملا" MN ناسBإلا دنع توصلاب ةلص ا ل اياضق vNيغملا خيشلا شقان

مل كلذو ،عمسلا ا�Úمو )ـ~895ت( UV'ونسلا فسوي نب دمحم مامإلا
ّ

 U قلا7Âا تافص نّ_بي نأ لواح ا

 
****************.392 ص ،نایبلا ملع يف نایبتلا حرش  - 
†††††††††††††††† 100/1-111 يبرعلا بتاكلا راد ، -  ،يبطرقلا يراصنألا هللا دبع وبأ ،نآرقلا ماكحأل عماجلا

.م1967-ـھ1387 ،2ط ،رصم ،رشنلاو ةعابطلل  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.109 كلا ةروس ،فھ ةیآلا  - 
§§§§§§§§§§§§§§§§ 138/1 ، قیقحت يلع دمحم خیشلا يبلاعثلا نمحرلا ، نآرقلا ریسفت يف ناسحلا رھاوجلا ، دبع  -

 يلع نب دمحم ،ریدقلا حتف رظنیو ،ـھ 1418 ،1ط ،توریب ،يبرعلا ثارتلا ءایحإ راد ،نورخآو ضوعم
ــھ1414 ،1ط ،توریب ،قشمد ،بیطلا ملكلا راد ،ریثك نبا راد ،يناكوشلا  

***************** .)قیبروب .د( ، 219 ص ،ةحتافلا 18 ریسفتو ،)ریدخ.د( ، ص ،باتكلا ةحتاف ریسفت  - 
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 خيشلا لواح ،ام�Úيب تمت V¾لا تالسارملا لالخ نمو ،لا7Gا ةعيبطب ناسBإلا تافص نع فلتخت V¾لا

 تاوصألا عامس رُّسع, و~ ممصلا نا� اذإف ؛"مكبلا"و "ممصلا" لثم تافصلا ضع¤ øّùوي نأ vNيغملا

 فور7Gاب قطنلا رسع, و~ مكبلا نأو ،عمسلا vwع ا ضع¤ وأ تاوصألا ةبيغ وأ ،عمسلا vwع فور7Gاو

كرملا
ّ

 خيشلا هاريام رابتعاب ؛بسحف ناسBإلا vwع قلطي رمألا اذ~ نإف ،†††††††††††††††††يBاعملا ةدافإل ةب

 كرابت ھقح MN ليحتسملا مكُبلا ّنإ « :لوقي هدجن w U£وملا قح MN كلذ معزي نم vwع هدر MNو vNيغملا

العو ّلج ھمالك ةلالد نع تامولعملا نم ام مولعم جورخ ،w£اع,و
َ

افرح ھمالك نوcي الو ،
ً

اتوص وأ 
ً

 وأ 

كلا =_سفت دضب ا~ُ=_سفت بجي تاليحتسملا هذ~ نأل ؛ٌتوcس ھيلع أرطي وأ ،دّدجتي
َ

 V ÄN¾لا تالاَم

 مالكلاو ،تادوجوملا عيمجب ناقلعتملا رصبلاو عمسلا و~و ،w£اع,و كرابت w£وملل ةبجاولا ÄNو ،ا~دادضأ

 ءايشألا نَّ_ب�ت ا~دضب نأل ؛ملعلا ھب قلعتي ام عيمجب قلعتnو ،ٍتوص الو ٍفرحب س¥ل يذلا

«‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

 ام w£إ ھعجرأ يذلا مكُبلا ²³عم  انل øّùوي حار لب ،د7Gا اذ~ دنع فقي ال vNيغملا خيشلا نأ امك

 ؛ثيد7Gا سردلا MN دوجوملا ھسفن مو فملا و~و ،§§§§§§§§§§§§§§§§§"ةس7Gُ¹ا"ـب صاصتخالا ل~أ دنع ³÷س|

كري نأ عيطتس| ال يذلا و~ مكبلاب فصّتملا نأل
ّ

 ةدافإل ھضارغأ نع =_بعتلا لجأل قطنلا دنع فور7Gا ب

 خيشلا ھب ّدر ام و~و ،كلذ مع©@ي نم vwع U قلا7Âا vwع ةفصلا هذ~ قالطإ ةّتبلأ نكمي ال امن¥ب ،ام ²³عم

الئاق vNيغملا
ً

كو « :
َ

ذ
َ

ذع, ²³عمب w£اع, ھقح MN َمكبلا لاحأ ْنَم ا
ُّ

كرملا فور7Gاب قطنلا ر
ّ

 ،يBاعملا ةدافإل ةب

العو َّلج انالوم فصو دقف
َ

الج ھمالك نو� ةلاحتسال ؛مكُبلا ن_ع¤ 
َّ

العو 
َ

اتوص 
ً

افرحو 
ً

 مكبلا لصأ ذإ ؛

الإ ھتامولعم vwع ةلالّدلا نع مالكلا MN ةس7Gُ¹ا
ّ

 ولف ،ا ل ةيا�Ç ال w£اع, ھتامولعم نأ مولعمو ،ةنمزأ دع¤ 

ال ،توصلاو فور7Gاب ھمالك ّلج نا�
َ

فُد ا�Õلع ةلالّدلا نع س¹ََتْح
ْ

 نكمي الف ؛****************** »ٍةدحاو ةع

الإ w£اع,و ھناحبس قلا7Âا vwع ةفصلا هذ~ قالطإ
ّ

ق نم 
َ

 خيشلا ىري امك و ف ،ھت=_صب تمعو ھم ف رُص

ادج رصبلا صقان « vNيغملا
ً

، MN للا
ّ

اعم †††††††††††††††††† »فرُعلاو ةغ
ً

.  

 
††††††††††††††††† -  دمحم مامإلا ةیصخش نمض روشنملا ،يسونسلا مامإلاو يلیغملا خیشلا نیب تاعجارملا رظنی

 تاساردلاو رشنلل غالبلا ةسسؤم ،قیبروب لالع.د قیقحت ،286-285ص ،يملعلا ھثارتو يلیغملا میركلا دبع نب
.2013 ،رئازجلا ،ثاحبألاو  

ص286.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  -  ،ھسفن ردصملا
§§§§§§§§§§§§§§§§§ -  تابارطضالا نم ةعومجم يھو ،مالكلا ءادأ يف للخ ىلإ يدؤی ایوغلً اضرم لكشت :ةسبُحلا

 لابقتسالاو ریبعتلا يتردقم بیصت نأ نكمیو ،ریطخ يلقع زجع نود يوغللا لصاوتلاب لخت يتلا ةیضرملا
 هذھ ببس عجریو .طقف نیتردقملا ىدحإ بیصت نأ نكمی امك ً،اعم ةبوتكملا وأ ةقوطنملا ةیوغللا ةلدألل
 نایحألا بلاغ يفو ،ىنمیلا دیلا يلمعتسم دنع غامدلا نم رسیألا فصنلا يف ةیعضوم تاباصإ ىلإ تابارطضالا
 ،ةیقیبطتلا تایناسللا يف سورد رظنی .تایصوصخلا ضعبب مھزیمت عم ىرسیلا دیلا يلمعتسم دنع -اضیأ-

.م2000 ،3ط ،رئازجلا ،ھموھ راد ،177ص ،دیعلب حلاص.د  
******************.287 ص ،تاعجارملا  - 
†††††††††††††††††† .امھسفن ةحفصلاو ردصملا  - 



.يبرعلا ثارتلا يف تاوصألا ملع ایاضق 1440 يتامرب ةمطاف /د ,  
 نأ رابتعاب ؛تاوصألا MN لخاد و~ فور7Gاب ةلص ھل ام نأف ،رصبلاب عمسلا قلع, نع ھثيدح امأو

 نمض جردني كلذ ل�و ،ا فيلأتو ا�1يكرت ءانثأ ةنيابتملا فور7Gا ةجي�ن نوcت نأ نكمي ةفلتÈÂا تاوصألا

نإ « :ھلوقب كلذ فالخ معزي نم vwع هّدر vN MNيغملا خيشلا ا�Úع =ّ>ع امك ةيتوّصلا وأ توصلا
ّ

 :اضيأ لوقن ا

الإ ،ةنيابتملا فور7Gاو ةفلتÈÂا تاوصألا ن_ب ك=@شمال ھنأ vwع ²Vٌّبم عمسلا MN =ْ>َّسلا كلذ مكؤارجإ
ّ

 

� تك=@شا ا�Çأل ؛حيãG =_غ و~و ،رصبلا MN امك دوجولا
ُ

ل
ُّ

الثم ةيتوَّصلا MN ا 
ً

 فيضnو ،‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ »

الئاق
ً

الإ قلعتي ال عمسلا لب « :
ّ

لع نوcي نأ زاجف ،توصلاب 
ّ

 طقف ةيتوصلا ÄN ةيعومسملا ةãG ة

الإ ا�Úيابت نم مغرلا vwع فور7Gا كلت لبقتس, نذألاف ؛§§§§§§§§§§§§§§§§§§»
ّ

 نع =ّ>ع, فاطملا رخآ MN ا�Çأ 

  .ه=_مض MN ام نع =_بعتلل ام ةلاسر لاصيإ لواحي يذلا ناسBإلا و~ يذلا قطانلا كلذل فلتخم توص

 

 

 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.307 ص ،ھسفن ردصملا  - 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ -  دبع.أ دادعإ ،يلیغملا میركلا دبع نب دمحم خیشلا ،يسونسلاو يلیغملا نیب تاعجارملا

-تاوت دوھی ةلزان بحاص مامإلا میركلا دبع نبا يلیغملا عم" نمض روشنملا ،530ص ،يبتكلا وداّمح نمحرلا
.2013 ،رئازجلا ،ثاحبألاو تاساردلاو رشنلل غالبلا ةسسؤم ،"قئاثوو قئاقح  



 
 ةيملعلا ةض3<لل اب=س تراص ةيملع تام6اسم نم ا23 تماق امو ةيسابعلا ةفال#"ا

يمالسإلا ملاعلا BC ةعAرسلا  

طسابلا دبع دمحم  

رولغنب ،ايلعلا ةيمالسإلا تاساردلل ا4يك زكرم ةيل-  

basithmazhoor786@gmail.com 

 دحاولا نرقلا deإ يوبنلا دaعلا ذنم ءانتعإلا متأ ھب [\تعاو مامتRإلا ديدش مالسإلا ھب متRا UVش مRأ

 امل هالولف ،ممألا لايجأ ھنوعq يقترjو ملاعلا نايك ھيلع سّسأتي يذلا وRو هدحو ملعلا وR نjرشعلاو

 e|ص ّ��نلا ّنأ e|ع اRرباع فرعتي ةjوبنلا ثيداحألا تاحاس ~{ع رورملا دنعو .ناش e|جنا الو نيد ىقترا

 ھjوذو ملعلا اوثح دقو .رابتعالاو ءانتعالا بجوي UVش مRأ ملعلا نأب اوف~�عا دق ھبا��أو ملسو ھيلع هللا

ق( : deاع� هللا لوق نيذخآ ةjوبنلا ثيداحألاو نآرقلا ظفح e|ع اوضرحو روجألاو ي�ا��لا غلابب
ُ

 ۡلRَ ۡل

لٱ یِوَتۡسَ�
َّ

لۡعَ� َنیِذ
َ

لٱَو َنوُم
َّ

ال َنیِذ
َ

لۡعَ� 
َ

َنوُم
ۗ

ذَتَی اَمَّنِإ 
َ

ك
َّ

أ ُر
ُ

ل۟و
ُ

او
۟

ألٱ 
َۡ

ل
ۡ

ـَب
ٰ

ثحو )ِب
ّ

 ملسو ھيلع هللا e|ص لوسرلا 

 نا- فيك ءامدقلا ةمألا ءاملع ىرن الأ .اaعاونأ ل4ب ةقشملا ءابعأ لمحتب ولو ملعلا بلط e|ع ھتمأ

 فيلآتلاو فيناصتلا دادعإب ةرض°¯ا مولعلا ءار�� ® مaمايخ او¬رض ةنمزأ مكو ملعلاب مaمامتRا

 نم ةلئاR ةّيمكب يمالسإلا ملاعلا ألتما [·ح ملعتلاو ميلعتلا لجأل فيلا4تلا ةرارم اولّمحت ةرقابع ءاش�¶و

  .ةت«ش«ملا نونفلا نم ةديدع ةّدع ھتاّيط ® لمحت �·لا بتكلا

 ارود ھنjو4ت ® مالسإلا بعل دقل ةفرعملاو مولعلا لويسq معفملا نRارلا ملاعلا نأ ن¼قي e|ع نحن اقح

 نم أدب يمالسإلا خjراتلا عراوشq رّمن انعد .خjراتلا نع ®Âوو ةفرعم ى�دأ ھيدل نّمم دحأ [ÀÁ¿ي ال اظو�½م

 .ÅÁ�ٌابعلاو ّيومألاو يدشارلا دaعلاب ارورم نRارلا رصعلا deإ ّيوبنلا دaعلا

 

 ةمدقملا



...ةیملع تامھاسم نم اھب تماق امو ةیسابعلا ةفالخلا 1442 طسابلا دبع دمحم ,  
 نآرقلا نأ الإ يÉرعلا بدألا ® ءا�Çفلاو ءاغلبلا نسحأ اوغلب موق ® لزنأ دق مjركلا نآرقلا نأ فرع�

 مRزاÊËإ نوّرقي امات الشف ھمامأ اولشف لب اظفل الو انعم الو ابدأ ھيلع قاف م�Ìمدحأ الف اّرط مRزÊËأ

 نونف ت¿ّنفت ھلوزن دعÉو ،ھتّمرب ملاعلاو مÐËلا لب برعلا خjرات ® لّوحت ةطقن نآرقلا لوزن راص [·ح

 نّمم مR~¼غو ءابدألاو ءاaقفلاو نوثّد�Óاو نورّسفملا م�Òف امب مولعلاو مل�¯اووذ اRووذ تقّرفتو مولعلا

 .قافآلا e|ع م��يص تراط

وت امدعÉو
ّ

 تايآل ا~¼سفت مaل ىفكو نآرقلا عمج deإ ةبا�Çلا تعرسأ ملسو ھيلع هللا e|ص لوسرلا ®

 لوألا نرقلا ® نكي مل اذaلو ملسو ھيلع هللا e|ص ��نلا مف نم اوعو ثيداحأ نم م�Øولق ® ام نآرقلا

 نع ةفرعم مRدنع سÛلو ملعلا نوفرعÙ ال م�Úأ �\عÙ ال اذRو .ركذي ام ددع ثيداحألا بتك الو ~¼سافتلا

  .ثيداحألاو نآرقلا ي�اعم

 ®|ي امك اaضعq !؟..ةبا�Çلا رصع ® ثيداحألا بتكو ~¼سافتلا ةلقل بابسألا امف

 م�á~�عÙ الف م�Øولق ® ة°àار ةينآرقلا تايآلاو ةjوبنلا ثيداحألا تنا- -: مولعلا ® ةبا�Çلا خوسر #

  نايصعلا الو نايس¿لا

 اوورأو مaعجار ةل4شم يأ e|ع دحأ علطي امدنعف نو°àار ءاملع ةبا�Çلا ن¼ب اميف نا-  -: عجارملا ة~âك #

 .م�Úاطبأ

 ةليلق عãاقولا تنا- اّملف .دحاو بناج نم ثداو�¯او عãاقولا e|ع فقت ~¼سافتلا ة~âك ّنإ -: عãاقولا ةلق #

طت مل ةبا�Çلا نمز ®
ّ

 .~¼سافتلا نم ىرن ام لثمل ةجاح م�Ìم عل

 ® نورق ةسمخ نم ~âكأل ّدتمملا �ÅÁابعلا رصعلا راحب ® ضو°¯ا وR ثحبلا اذR ميدقت نم دصقأ امو

«ش«م ةرّونم اaموجن ىقبتو العلا ءامس e|ع عملت ةعمال ةيملع ةروث لازي نلو لزي مل يذلا �æلعلا ھبناج
ّ

 ةت

 ةقّرفتم
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 ديق e|ع اولازي مل ةعطاس ةعمال اصا°çأ يمالسإلا ملاعلا ةوس� تدلوت ي�اثلا نرقلا مايأ تعلط امل مث

 نرقلا وR ي�اثلا نرقلاف .ءابدألاو ءاaقفلاو نورّسفملاو نوثّد�Óا م�Ìم ن¼ملسملا ~¼RامË¯ا بولق ® ةاي�¯ا

 تيقب ةروث اaمايأ تدaش ��Rذ دaع مRدaعو نويسابعلا ءافل°¯ا ةفال°¯ا بصانم e|ع ھيف deوت يذلا

 اباوبأ مaل اوحتفو ءاملعلاو ملعلاب اوّمتRا ةّيسابعلا ءافل°¯اف .ةعاسلا مايق deإ ىقب«س لب ةديدع اماوعأ

 ا�Òف تÛن¬و مولعلا َزكرم ،ةفال°¯ا ةمصاع ،دادغq تراص .ءازË¯او ايادR مaل اودRأو مaفادRأ deإ مaلصوت

 م��غل deإ اولقنو ةسÛفنلا مولعلا e|ع اولصحو برغلاو برعلا ءاملع نم دوفو ا�Òلإ تدفو �·لا ةمك�¯ا راد

 .ءابدأ ءاملع مaسفن ءافل°¯ا تنا- [·ح اظو�½م اّدح ملعلا ةنا4م تغلب .ة~¼ثكلا بتكلا

 ھيف éêن .ةدايسلاو ةراض�¯او ةفاقثلاو ةو~âلا ® اRدجم ةمق �ÅÁابعلا رصعلا ® ن¼ملسملا ةلود تغلبف"

 ةي¬رعلا deإ تلقنو ةيمالسإلا مولعلا ~âكأ ھيف تنّودو ءابدألاو ءاaقفلاو ءاملعلا ھيف غبنو نونفلاو مولعلا

 سرادملاو بتا4ملا ءاش�إ deإ ةيانعلا تaجتاو ةيلقعلا مولعلا مRأ

 نونفلا نم ةدافتسالاو مولعلا نم ةدا�ìسالل ضرألا ءاحنأ deإ رRاظ سامح ® نولحري نوملسملا نا-و

 .اوعمج ام في¿صتو اوعمس ام نjودت e|ع م�Ìم نوثحابلا فكعو .ا~¼ثك ا~¼خو ارفاو اظح اوزرحأ [·ح

 مجاعملاو عجارملا نم انيديأ ن¼ب ام ~âكأو .ةمaملا بتكلا عوضوم ل- ® ترaظو ةي¬رعلا بادآلا تقترا [·ح

 ةثيد�¯ا مولعلل ةيلصألا رداصملا ةنيمثلا بتكلا هذR تراصو .رRازلا رصعلا اذR رامث نم وR امنإ

 ةفال°¯ا زكرم مّمي الإ بدأ وأ ملع وأ ةحjرق وذ قبي ملف .ءابدألاب ةلفاحو ءاملعلاب ةلRآ ءافل°¯ا رود تنا-و

 نا-و .ءابدألاو ءاملعلا نم مRٔوانبأو ءارزولاو ءارمألاو ءافل°¯ا ~âكأ نا-و .ابتار وأ ةيدR وأ ةزئاج لاني [·ح

 نونفلاو مولعلا نم ا~¼بك اطسق نولاني اونا- ®dاوملا [·ح تاقبطلا عيمج ® دaعلا اذR ® ارش«نم ملعلا

 بRايغ ® ا¬روأ ھيف تنا- تقو ® كلذ ل-و .ميعنلاو ةطلسلاو هاË¯او ةو~âلا نم ارفاو اظح نولاني امك

 "ةلاËa¯ا

 )٩٢،٩٣ يمالسإلا ملاعلا خjرات(                                         



...ةیملع تامھاسم نم اھب تماق امو ةیسابعلا ةفالخلا 1444 طسابلا دبع دمحم ,  
 سõركت لجأل ھقفلاو ~¼سفتلاو ثيد�¯ا ا�Òف امب نونفلا فلتخم ® ÅÁ�ّابعلا رصعلا جئاتن نع ثحبن انعد

 مaعيË÷� ءافل°¯ا لذ¬و م�öايح ءاملعلا

 
 

 :ةشقانملاو جئاتنلا ضرع

 -:.-سفتلا ملع يفف

ن¶و نآرقلا ي�اعم سانلا مaفي ي4ل ادjور رّوطت دق ملعلا اذaف
ّ

 نا- ~¼سفتلا نأل ي�اثلا نرقلا ® هأش� أدب ام

Ùترم ~¼غ نكامألا فلتخم ® ة¬وتكم ~¼سافتلا تنا4ف ثيد�¯ا نم اًءزج مالسإلا أدب ® ~{تع
ّ

 ّنألو ةب

 .~¼سفت وأ باتك deإ اوجاتحي ملف ا�Øابسأو اaلوزن فورظ اوملعو نآرقلا ي�اعم او-ردأ دق اونا- ةبا�Çلا

 .�ÅÁابعلا رصعلا ® مظنملا ~¼سفتلا أش� أدب لّوألا نرقلا �ùÁم دعq مث

  R  - 310 R 224 -ي~{طلا رjرج نب دمحم

 )اضيأ خرْوملا(                                            

 نآرقلا يآ لjوأت نع نايبلا عماجب [æسملا ي~{طلا ~¼سفت

 ىرخألا ھتافلْوم 

 )كولملاو ممألا خjرات( ي~{طلا خjرات

 نيدلا ملاعم ® ~¼صبتلا

 ةيقنلا قالخألاو ةديË¯ا سفنلا بادآ باتك

 467R -- 538R يرشخمزلا رمع نب دمحم

  فاشكلا ~¼سفت

 ثيد�¯ا – ةاورلا ىماسآ ھب«شم

 ھقفلا – ضئارفلا ملع ® ضئارلا
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  ثيد0/ا ملع يفف

 ® مaعبت نم الو مR ال اRونّودي ملو ثيداحألا اوظفح دق ةبا�Çلاف .نآرقلا دعq نيدلا ® ساسألا وRو

 ÅÁ�ّابعلا رصعلا ® ثيداحألا اونّود نّممف .ي�اثلا نرقلا ® ھنjودت أدب لب لوألا نرقلا

 93R - 179R – س�أ نب كلام مامإلا

 أطوملا

 164R - 241R – لبنح نب دمحأ مامإلا

 دنسملا

 194R - 256R – يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ

 يراخبلا حي�� -  حي�Çلا عماË¯ا

 درفملا بدألا

 206R - 261R – يروباسÛنلا يرشقلا جاË'¯ا نب ملسم

 ملسم حي�� حي�Çلا عماË¯ا

 ملسم تاقبط

 202R - 275R – ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ

 دواد يÉأ ن(س

 209R - 278R – يذم~�لا سÛع نب دمحم

 يذم~�لا عماج وأ يذم~�لا ن(س



...ةیملع تامھاسم نم اھب تماق امو ةیسابعلا ةفالخلا 1446 طسابلا دبع دمحم ,  
  ةيدم�Óا لئامشلا

 

 j\� – 209R - 275Rوزقلا دjزي نب دمحم

 ھجام نبا ن(س

 215R - 303R يãاس¿لا بيعش نب دمحأ نامحرلا دبع وبأ

 يãاس¿لا ن(س

 ھقفلا ملع يفف

 80R - 150R ®و4لا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ

  يفن�¯ا بRذملا بحاص

  )فيلأتلا نع ھلغش سõردتلا (

 93R - 179R – س�أ نبا كلام

 ي4لاملا بRذملا بحاص

  )أطوملا الإ فيلأت ھل رaشÙ مل (

 R - 204 R 150 ®*فاشلا سõردإ نب دمحم

 مألا باتك

  ®*فاشلا ناويد

 164R - 241R لبنح نب دمحأ

 بRذملا بحاص

 وحنلا ملع يفف
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  ةرصبلا ةاحن

 

 70R - 154R يرصبلا ءالعلا ن¬و رمع وبأ

 100R - 175R دمحأ نب ليل°¯ا

 ) ضورعلا ملع عضاو ةغللا ®( ن¼علا باتك

 )ت( R 177 -         نس�¯ا وبأ شفخألا

 48R - 180R نامثع نب ورمع – ھjوبÛس

 وحنلا ملع طًسq نم لّوأ

 ھjوبÛس باتك

 210R - 286R دjزي نب دمحم سابعلا وبأ – د~{ملا

 بدألاو ةغللا ® لما4لا

  ةفو4لا ةاحن

 283R -        ّيãاسكلا ةزمح نب ّ®|ع – ّيãاسكلا

  وحنلا ® رصتخم

  فور�¯ا باتك

 ددعلا باتك

 144R - 208R – ءارفلا داjز نب اjركز وبأ – ءارفلا

  نآرقلا ي�اعم باتك

 دودمملاو روصقملا باتك



...ةیملع تامھاسم نم اھب تماق امو ةیسابعلا ةفالخلا 1448 طسابلا دبع دمحم ,  
 

  U] 200R - 291Rحي نب دمحأ سابعلا وبأ – بلع,

 حيصفلا باتك

 ةغللا ملع يفف

 255R -       ناتسË-لا دمحم نب لaس متاح وبأ

  تارش�¯ا باتك

 502R -    دمحم نب ن¼س�¯ا مسقلا وبأ – ي�اaفصالا بغارلا

 نآرقلا ظافلأ تادرفم

 -: مجاعملا

 R - 175 R 100              دمحأ نب ليلخ – ن¼علا

 R - 321 R 223            دjرد نبا – ةغللا ةرaمج

 d®           - 356 Rاقلا ®|ع وبأ – ةغللا ® عرابلا

 R 385 - م 945            داّبع نبا – طي�Óا باتك

 392R – م940 -            يرRوË¯ا – حا�Çلا

 خBراتلا يفف

 باس�ألا

 110R - 204R ��ل4لا ماشR – ~¼بكلا بس¿لا باتك

  يزاغملا

 124R -            يرRزلا – يزاغملا باتك
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 حوتفلا

 130R - 207R يدقاولا دمحم – ماشلا حوتف

 190R - 279R يرذالبلا دمحأ – نادلبلا حوتف

 تاقبطلا

 168R - 230R دعس نب دمحم – ~¼بكلا تاقبطلا باتك

  ~¼سلا

 80R - 150R – قا�àإ نب دمحم ة~¼س

 213R -        ماشR نب كلملا دبع ة~¼س

 ماعلا خjراتلا

 R - 310 R 224 ي~{طلا رjرج نب دمحم – كولملاو ممألا خjرات

 R - 630 R 555   ~¼ثألا نب نيدلا زع – خjراتلا ® لما4لا باتك

 R 654 -        ىزوË¯ا نب طبس – نايعألا خjرات ® نامزلا ةآرم

 ةيخBراتلا مجاعملا

 681R -           نا4لخ نبا – نايعألا تايفو

 ةيفارغF/ا يفف

 574R- 626R يوم�¯ا هللا دبع نب بوقاي هللا دبع وبأ – نادلبلا مÐËم

  يمزراو°¯ا [ÅÁوم نب دمحم – ةيفارغË¯ا ® طئار°¯ا مسر نم لوأ

  رعشلا

 �ÅÁابعلا  دaعلا ® ءارعشلا رaشأ نمف



...ةیملع تامھاسم نم اھب تماق امو ةیسابعلا ةفالخلا 1450 طسابلا دبع دمحم ,  
q96           درب نب راش R - 167 R 

 R - 198 R 145               ساون وبأ

 R - 211 R 130            ةيRاتعلا وبأ

 R - 232 R 188                 ماّمت وبأ

 R - 354 R 303    ��نتملا بيطلا وبأ

 R -  449 R 363    ىّرعملا ءالعلا وبأ

 R 632 -                ضرافلا نب رمع

  تاغللا فلتخم نم ةمج~�لا لامعأب ءافل°¯ا متRا دق لب بسحف ��Rذلا رصعلا كلذ جئاتن اذR نكت ملو

 عسوأب ةمج~�لا ةكرح هدaع ® تjوق �ÅÁابعلا عqاسلا ةفيل°¯ا نومأملا اذaف .ةي¬رعلا deإ نونفلا [·ش

 ةمك�¯ا رادب أش�أو .مومعلا e|ع مولعلا رئاس لقن¬و صوص°¯ا e|ع قطنملاو ةفسلفلا لقنب متRا .قاطن

® qع ىطعأ ھنأ ةمج~�لا ® ھتيانع نم غل¬و ةمج~�لل ات1¬و بتكلل ةنازخ دادغ|e qةميقلا بتكلا ضع 

 ىراصنلا كولملا نا- .بطلاو ةسدنaلاو ةفسلفلا ® ةينانوي بتك ةjردنكسإلاب نا-و .ابRذ ھنزو ةمج~�ملا

 رصتنا املف .ھباب ا�Òلع اوقلغأو ميدق ل4يR ® اRولعجو م�áديأ نم اRوذخأف اaلوادت سانلا اوعنم دق

 يطعÙ نأ 5½صلا دقع ® مaكلم e|ع طرشف .ةصرفلا هذR لبتRا )٢١٥R ةنس ( مورلا e|ع نومأملا

 ا�6اقترا جوأ ةمج~�لا تغلب ةلمË¯ا¬و .ةي¬رعلا deإ اaلقنب رمأ ھتلصو املف .ةنوز°Óا بتكلا هذR ن¼ملسملا

 .نومأملا دaع ®

   )١٠٥ يمالسإلا ملاعلا خjرات (                                                

 [·ح ةفرعملاو مولعلا لاجم ® يمالسإلا ملاعلل �ÅÁابعلا رصعلا تامRاسم نم اندRاشو انيأر ام اذaف

 لاÓËا مظعم ® مالسإلا ديدجتل اjوق اب1س ةيسابعلا ةفال°¯ا تراص
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 يDن ىلع مالAلاو ةال1لاو ،هم=> ىها:9ی الو ،هلئا4ف ى1#ت الو ،ه$عن %عت ال *(لا ،' %$#لا

.ة$ح=لاو ةو%قلاو G%هلا  

:'&ه$#لا  

 ،اــه$هأ ه[ــج[لا \ــم =ــ]Z> يــف نآ=ــقلا زاــTعYو ،زاــTعإلا Vــح UــTعم نآ=ــقلا نأ نذإ Nــش الــف   

 \kــل لــق " لاــقف هــ:م gــعf لــf$Z وأ هــلf$Z ا[تأــd نأ cــنإلاو \ــTلا لــجوUع هللا G%ــ#ت %ــقف ،هــ$`ن

 را=ـــسأ \ـــع qـــ]ق:9لاf ءالـــجألا ءاـــ$لعلا ماـــق اـــ:ه \ـــمو .."ةـــdآلا =ـــخآ ىـــلإ \ـــTلاو cـــنإلا lـــع$9جا

 |ه9D> ه:ع }ی%#لاf اوز=zو ،هم[لع حا9فم ةغالDلا او=9Dعاو ،هزاTعإ لئالد ا:ل ا[#ضوأو ،ه9غالب

 ةمالعلاو ،يناهفصألا ةمالعلاو ،*زا=لا ةمالعلاو ،*=�~مUلا ةمالعلا :لZم |ه=]سافتو |هتاف:1مو

 لاق ا$> ،ة]ق]9�Dلا ة]نآ=قلا ةغالDلا يف ة%ی%ج ةسارد V$ع ا:ل ح9ف *=�~مUلا ةمالعلاو،*واD[4لا

 ."هلZم هلDق ف:d1 |ل ":فا��لا ه=Aفت \ع *=�~مUلا ةمالعلا

 يفا�> لZم *=$عل اهف c]لو           ــــــــــــــد%عالب ا]ن%لا يف =]ساف9لا نإ

 يفا�> فا��لاو ءا%لا> لهTلاف        هتأ=ق مUلاف G%هلا يغDت l:> نإ

    

:2345م1لا ةمالعلا ةا&ح  
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 عfاـAلا ءاـع�رألا م[ی *=�~مUلا يمزا[~لا =$ع \ب %$#م  \ب =$ع \ب د[$#م |ساقلا [بأ %لو   

 سردو =ـ�~مUب أـ�نو .)م1074( =ـ�~مUب ةئا$ع�رأو \]9سو عDس ة:س qجر =هش \م \�=�علاو

 ا[ـع$ج مزرا[ـخ |]ـلقإ |هج=ـخ  ءاـ$لعلا \ـم ةـعا$ج كاـ:ه ناـ> }ـ]ح ئ�:$لا qلا�لا هسر%یام اهب

 هـل %عاـdA ى9ح ،عق%$لا %ی%�لا *=�~مUلا ةا]ح \�ت |لو .ة]:ی%لا م[لعلاو بدألاو ة]�=علا |لع \]ب

 اــه]ف شاــع يــ9لا ةــD[kلاو ،هــDه($f =ثأــتو ا=ــ]Z> هــمزال *(ــلا =ــ4$لا [بأ،هذا9ــسأ ناــ]حألا gــعf يــف

 \ـم |ـلعلا ل[ـ1ح ىـلع همUع نا>و ،Gرا~�و دا%غ�و ة�مو مزرا[~> |لعلل ا%هم =9Dعت *=�~مUلا

fــلا عــقDعلا دال=�[ا(ــهلو ةــ dــق]وو :لzkــl <ــخأو |ــهراز \ی(ــلا ةــ$ئألاو ،ب=ــعلا ضرأ يــف ةــ�=ت لــ) 

 ،=]ـAف9لا يـف =ـ]�Dلا ماـمإلا راـصو |لعلا |ه:م (خأو ،|هراز \ی(لا ه(]تاسأ ةر%ق$f هلعج |لعلا |ه:ع

 =ــDكأ هللا راــج هــDقلو .ه=ــ1ع ماــمإ ىع%ــی Nــشالب ناــ>و ،ناــ]Dلا |ــلعو ،ةــغللاو ،[ــ#:لاو ،}ی%ــ#لاو

 =]ــAفت يــف فاــ��لا ،عd%ــDلا هــfا9> هللا lــ]ب رواــdT فــلأو ،اــنامز ما=ــ#لا هللا lــ]ب هــترواT$ل %هاــش

 Nـلذ ىـلع %هاـش =ـ]خو .هلZم ه%عf الو هلDق ف:d1 |ل هنأf ،=>(لاf =ی%جو ،TUع$لا U�Uعلا نآ=قلا

 :هAفن *=�~مUلا ه:ع  هل[قdام

يفا�> لZم *=$عل اه]ف c]لو          د%ع دالب ا]ن%لا يف =]ساف9لا نإ    

 )1( .يفا�لا> فا��لاو ءا%لا> لهTلاف      هتءا=ق مUلاف G%هلا يغDت l:> نإ  

:فا3;لا 4&:ف#ب 467ع#لا  

  .|لعلا لهأ \]ب ة[4ح لان هنأو ،*=�~مUلا تافل�م ز=بأ \م نا> فا��لا نإ   

 :فا3;لا 4&:فت ف&لأت ?<س

 
 29-26 ص ،فاشكلا يف يرشخمزلا اهرسف امك ميركلا ٓن:رقلا يف ةیغالبلا 1اونلا :ميلس دمحم ناطلس دمحم )1(
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 ىــلع مUــع |ــث ،الوأ هــ:ع ماــTحإلاو نآ=ــقلا =]ــAفت ىــلع ما%ــقإلا \]ــب *=ــ�~مUلا ماــمإلا دد=ــت %ــقل   

 .اعفان اعماج اfا9> سا:لل هج=خأ ى9ح هف]لأت

 ىــلع هــل$ح *(ــلا DqــAلا \ــع فــ�>و ،Nــلذ ىــلع ل%ــی اــم فاــ��لا هــfا9> ةــم%قم يــف درو %ــقو   

 \]عماـTلا ةـ]ل%علا ةـ]T:لا ةـkفلا لـضافأ \ـم \ی%ـلا يـف اـ:نا[خإ lـیأر %ـقلو ":لاقف ا(ه ه=]Aفت ف]لأت

 \ــم Vئاــق#لا gــعf |ــهل تز=بأــف ةــdآ =]ــAفت ىــلإ ا[ــعجر اــ$ل> ،ةــ]:ی%لا ل[ــصألاو ةــ]�=علا |ــلع \]ــب

 ،Nـلذ \ـم اـفا=zأ |ـd4 ف:ـ1م ىـلإ اق[ـش او=]�9ـساو ،qـTع9لاو ناـA#9سالا يـف ا[ـضافأ Tq#لا

 ه[ـجو يـف لـ�واقألا ن[]عو ل�U:9لا Vئاقح \ع ف��لا |ه]لع يلمأ نأ \]ح=9قم ىلإ ا[ع$9جا ى9ح

 .ل�وأ9لا

 ه9لغـ�م Nـلذ نا>و ا(ه هfا9> ف]لأd ةثالث اما[عأ }Dل %ق هنأ فا��لا =]Aفت ةم%قم يف اd4أو   

 يـضر =ـ�f يـبأ ةـفالخ را%ـق$f هـ:م غ=ـفف د%ـسو هللا Vـفوو ":لاـقف ةـم=�$لا ةـ�$f يناZلا هرا[ج ة%م

 ،م=ــ#$لا lــ]Dلا ا(ــه تاــdآ \ــم ةــdآ الإ يــه اــمو ،ة:ــس \]ــثالث \ــم =ــZكأ يــف ر%ــقd ناــ>و هــ:ع هللا

 .|`ع$لا م=#لا ا(ه تا>=ب \م l]4فأ ة>=�و

 \ـم ه[ـجو اـه]ف ز=Dت ي9لا ة]غالDلا ةو=Zلا Nل9ب با9> جو=خ =dA نأ ه::مو هللا ل4ف \م ا(ه    

 )2( .ه(ه> ة%م يف هللا با9> يف يغالDلا زاTعإلا

:فا��لا =]Aف9لا �ئا1خ  

 "lـلق نإـف" ةـ$ل�ل لا�Aلا ن[:ع�و ،ا=]Z> با[Tلاو لا�Aلا ق=z هحاd4ا %1قd ا$]ف ه>[لس •

 *=ــ�~مUلا ماــمإلا ىــلع ا[ــ$ل�ت *(ــلا ةــ$ئألا %ــTن ا(ــ�هو . "lــلق " ةــ$ل�ل با[ــTلا ن[ــ:ع�و

 .ة�[غللاو ة]غالDلاو ة]بدألا ة]حا:لا \م ه]لع ا[:ثأ %ق ة]لا9Uعالا ة]حا:لا \م ه=]Aفت ىلعو

 
 5-4ص ،)جذامن( يرشخمزل] فاشكلا يف تاءارقل] يغالبلا هXجوتلا :يواTیSش ةیرامع )2(
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 تاـــــ]لا9Uعا فاـــــ��لا \ـــــم lـــــج=خأ" :يـــــ:]قلDلا لاـــــق ىـــــ9ح ،تاـــــ]لا9Uعالاf هـــــfا�9ل ه[ـــــ�ح •

fقا:$لا[ ". 

 ا(ـهو ،ه=]ـAفت يـف ا=هاـ¡ ناـ> ا(ـهو هـ]ف \]:�$9$لا \م الو }ی%#لا لهأ \م *=�~مUلا \�d |ل

 )3( .ي:�[#لا قا#سا [بأ ث%#$لا ه]لا راشا

:فا3;لا 4&:فت يف ة&غال<لا ة1&$لا  

 قاــ�ن ىــلع نآ=ــقلا ةــغالDل ض=ــعd *(ــلا %ــ]ح[لا =]ــAف9لا م[ــ]لا ىــلإ *=ــ�~مUلا باــ9> لاUــی ال   

 .=Aفd ذإ =Aف$لا ىقA9م لاUی ال ا$> عساو

 \ناــ> اــfاf ح9ــف فاــ��لا =]ــAفت نأ Gأر }ــ]ح هــfا9> يــف ر[ــشاع \ــب لــضافلا ه%ــكأ *(ــلا ا(ــهو   

 عـــض[$لا ا(ـــه يـــف ح9فناـــف"  :لاـــقف نآ=ـــقلا qـــ]كا=ت يـــف UـــTع$لا يـــغالDلا هـــج[لا ناـــ]ب ىـــلع اـــقلغم

 لــ> يــف UــTع$لا يــغالDلا هــج[لا ناــ]ب [ــهو ،=]ــAف9لا يzاــع9م هــجوأ يــف اــقلغم ناــ> باــf لــ]لTلا

 ."q]>=9لا \م دافA9$لا ى:ع$لا كالم هج[لا Nلذ لعجو ينآ=ق q]>=ت

 \ــم تاــdآلا \ــم =ــ]�Zل ه=]ــAفت %ــ:ع *=ــ�~مUلا هروأ اــم ىــلع فــقd فاــ��لا باــ�9ل حفــ91$لاو   

 لــ> اــ�1=ح ناــ> ماــمإلا نأ G=ــ]ف ، G=ــخألا ةــ]غالDلا لا�ــشألاو تازاــT$لاو تاراع9ــسالا فو=ــح

 .ه$`ن لا$>و نآ=قلا ب[لسأ لا$ج ةعd%ب ةلح يف ز=Dی نأ ص=#لا

 =ـAفd نأ %ـ�=ی \ـ$ل يkـش لـ> لـDق ناـ]Dلاو يناـع$لا يـ$لعf ماـ$لإلا ةرو=ـf4 *=ـ�~مUلا ح=ـص %قو

 باــDلألا =ــهDی اــ$f اهــ4هنأو ،حئا=ــقلا =ــ$غd اــ$f م[ــلعلا ألــمأ نإ " :لاــقف =]ــAفت ةــم%قم يــف نآ=ــقلا

 ال *(ـلا =]ـAف9لا |ـلع ،اه�لـس ق%ـی را=ـسأ تاعد[9ـAمو ،اهل�ـAم فـل�l dـ�ن qـئا=غ \ـم حرا[قلا

 
 .كاربل] ةیواgطلا ةدXقعلا حرش )3(
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 اـ$هو نآ=قلاـf \]ـ91~م \]ـ$لع يـف ع=ـب %ـق لـجر ىـلإ |ـلع *ذ لـ> هـ]ف =`:لا ةلاجYو ة]zاع9ل |9ی

 ."ة:مزأ ا$ه:ع =]ق:9لا يف qعتو ،ةنوآ ا$هدا]ترا يف ل$هتو نا]Dلا |لعو يناع$لا |لع

 هـــل[ق \ـــع |ـــل�ت ام%ـــ:ع ،=ـــمألا لوأ \ـــم *=ـــ�~مUلا =]ـــAفت يـــف ةـــ]غالDلا حو=ـــلا ه(ـــه =ـــه`تو   

 \ــم ةــل$T$لا ه(ــه لــ#م يــف ز[ــTت يــ9لا تالاــ$9حالا لــ> =ــ>ذ نأ %ــعDف ،)\]ــق9$لل *%ــه(  :يلاــعت

 ،اــه]لع ¦فاــ#�و يناــع$لل lــف9لی نأ ىلاــعت هللا مالــ> =ــAفم ىــلع qــجا[لا نأ ىــلع هــDن ،با=ــعإلا

 ه(ـه \ـع ب=d4 نأ ةغالDلا يف اق=ع خسرأ [ه *(لاو"  :ه1ن ام لاقف ،اهل اع9ب §افلألا لع�Tو

 ةلق9ــAم |ــTع$لا فو=ــح \ــم ةــفئاz وا اهــسأ=ب ةــل$ج )|ــلا(  " هــل[ق نإ :لاــقd نأو ا#فــص لاــ#$لا

 q]ــصأ %ــقو .ةــعfار )\]ــق9$لل G%ــه( و ةــZلاث ةــل$ج )qــ�ر ال( ةــ]ناث ةــل$ج )qــ�9لا Nــلذ( .اهــAف:ب

 ف=ــح =ــ]غ \ــم ا(ــ�ه ةقــسا:9م اــهب ئــ]ج }ــ]ح ،|`:ــلا \ــAح qــج[مو ةــغالDلا لــ1فم اــهD]ت=9ب

 |ــلهو اــهل ةــق:9عم ىلوألاــf ة%ــ#9م ةــ]ناZلاف gــعV fــ:عf اهــ4عf ا(ــخآ ةــ]خآ9م اــهT[k$ل Nــلذو ،VــAن

 )4( .ةعfا=لاو ةZلاZلا ىلإ ا=ج

 =ــAفd \ــم لــ> اــهب \]ع9ــdA ةــ]غال�و ةــ�[غل ةو=ــث لــعفلاf هــ9لعج يــ9لا فاــ��لا =]ــAفت ةUــ]م ه(ــه   

fه%ع. 

 :HI<لا ةصالخ

 م[ـلع \ـم اD]ـ1ن (ـخأف دا%ـغf دروو،مرزا[خ |]لقإ \م =�~مز ة�=ق يف %لو  *=�~مUلا ةمالعلا   

 =ـA]ف9لا هـ9D> |ـهأ \ـمو ."هللاراـج" ى$ـAف ارواـTم اـه]ف ىـق�و ،G=قلا مأ ىلإ =فاس |ث ،بدألاو ةغللا

 لـ�وأ9لاو =]ـAف9لا \]ـب عـ$ج ،Vـ]قد لـ]لج باـ9> [ـهف *أ=لاf =]Aف9لا 9q> ّ|هأ \م =9Dعd ،فا��لا

 \ـ�لو ،تاـk$لا غـلDت =]ـAف9لا يـف ا=ـ]Z> اـ9D> ءاـ$لعلا \ـم =]Z> فلأ %قف  ،ة]�=علا ةغللا ن[ناق ىلع
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 غــلب نإــف ،فاــ��لاf فو=ــع$لا *=ــ�~مUلا =]ــAفت [ــه ه=ــ1ع اdاــ4قل ةــلما> ةر[ــص اــ:]�عd *(ــلا

 ،*أ=لاــf =]ــAف9لا يــف ةور(ــلا *=ــ�~مUلا غــلب %ــقف ،ر[ثأــ$لاf =]ــAف9لا يــف ةور(ــلا =ــ�=ج \ــبا =]ــAفت

 }ـ]ح ة:ـAلا لهأ \م ى9ح ،\�=Aف$لا G%ل ا=ثأ ثا%حأ ءا$لعلا \م =]G <Z=ی ا$> فا��لا با9>و

 تاـ�ن \ـم هـ]لع هـDن اـم او%ـ$9عا }ـ]ح هال[ـل اـه]لإ ن[ـ9ف9لی ال ا[ناـ> ة=ـ]Z> %ـئا[ف ه=]Aفت \م اوداف9سا

 ه=ـــAفت يـــف *=ـــ�~مUلا اه=ـــAف اـــ$> عd%ـــDلا |ـــلعو ،يناـــع$لا |ـــلعو ،ناـــ]Dلا |ـــلع }ـــ]ح \م،ةـــ]غالب

 ."فا��لا"
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 :عجا4$لاو رداJ$لا

 .م1988 ،نا<)ل ،تو4(ب ل(:لا راد، تاءا4قلا يف فال/خالا :يل()لا $#حأ •

 .U4م 4هاقلا ،بادآلا ة)/Qم ،ة(نآ4قلا تاءا4قلل يغال)لا ه(جJ/لا :$#Iم $عس $#حأ •

 ،يـل(#علا فـسJی.د _(ق$ـتو \)ـض ،عY$ـ)لاو ناـ()لاو يناـع#لا يـف ةـغال)لا 4هاJـج :ي#شاهلا $#حأ •

 .نا<)ل ،ةU4bعلا ة)/Q#لا

 ،ةـ(#لعلا hـ/gلا راد ،f$ـeb#لا $4bف $#حأ :ت ،ع)dلا تاءا4قلا يف ة:Iلا :$#حأ cب هJbلاخ cبا •

 .م1999 ،نا<)ل تو4(ب

 .رداص راد ،نا)<ل ،تو4(ب ،سا)ع ناdحإ :ت ،نا(عألا تا(فو :$#Iم cب $#حأ ناgلخ cبا •

 )جذا#ن( on4fمeلل فاgnلا يف تاءا4قلل يغال)لا ه(جJ/لا •

 .مg/h، 2000لا uلاع ،4هاقلا U4م لJصألا :dcح ما#ت •

 ،نو4ـخآو cی$لا ف4ش$#Iم :ت،نJ<فلاو g/hلا يماسأ cع نJ<}لا فzn :هللا$)ع ةف(لخ يجاح •

 .ي{4علا ثا4/لا ءا(حإ راد ،نا<)ل تو4(ب

 ةـــعماج،تو4(ب ناـــ<)ل ،رداـــصراد ،نا$ـــل)لا uـــ:عم :Jfـــ#Iلا تJقاـــf Yدا$غ)لا:fواo(ـــش ةـــbرا#ع •

 . 2014-2013، 4/سا#لا ة$هاهش ،$یاقلب J}Q4بأ

 يـــف 4fـــonمeلا اه4ـــdف اـــ#4bu zـــgلا نآ4ـــقلا يـــف ةـــ(غال)لا يحاJـــ<لا :u(لـــس $ـــ#Iم نا�لـــس $ـــ#Iم •

 .2012 ،رJ)مJل الاzJ اYالام ةعماج ،فاgnلا



 

 ثيدحلا رصعلا يف يبرعلا وحنلا ريسيت تالواحم

 )ريمشك( ايجولونكتلاو مولعلل ةيمالسإلا ةعماجلا نم تب دمحم ليفط :ثحابلا

nadwitufailulislamnadwi@gmail.com 

 :صخلملا

 رثؤي ضعبلا نأ الإ ،ملاعلا تاغل نم ريثك يف دجوت ال تازيم يهو ،ةعاجشلاو ةوقلا تازيمب ةيبرعلا تزيمت دقل      

 ا]دعاق ىلإ كلذ ببس اعجرم ،ديقعتلاو ةبوعصلاب اهمسي نأ رخآلا ضعبلا رثؤي امك ،زجعلاو فلختلاب اهمسي نأ
 برضلاو ةدعاقلا هذه فسنب نوداني مهلعجي امم ،ئيشب ةغللا لصأل تمت ال ةيقطنم سسأ ىلع تبترت يتلا ةيوحنلا
oريسيتلا تالواحم مهأل ضرع لاقملا اذهو .اهطيسبتو اهريسيتب اددشت لقأ تالاح يف نوداني وأ ،طئاحلا ضرع ا، 
 .داضلا ناسلل اهرض وأ اهعفن ىدم نع فشكل اهدقنو

 ،حالصإلا تاكرح ،ةريبك ةجض ،ديدجلا ديدجتلا ،ةيوحنلا تاساردلا ،ريسيتلا تالواحم :ةيحاتفملا تاملكلا

 .ريسيتلا تايباجيإ ،ريسيتلا تايبلس

 :عوضوملا ةيمهأ

 دامعو اهلكيهو ةيبرعلا ةغللا سيردت  بلص وحنلا نأل يبرعلا وحنلا ريسيت ةيمهأ لوانتت ةساردلا هذهو      
 ثيحبو اo ةيانعلا ىلإ ةجاحلا لزت ملو ، اهتميق بهذت ملو ،اهتيمهأ نم ًائيش ةيضقلا هذه دقفت مل كلذل. اهانعم
 .نييوحنلا نيب ةنراقملاو وحنلا ريسيت ةيمهأ زاربإ ،ةددعتملا اهاياوز نم وحنلا ريسيت ةيضق ثحبلا اذه ىف و ،اهبناوج

 :ثحبلا فادهأ

 .ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىف نويوحنلا اهعبتا يتلا ريسيتلا جهانملا نايب -1

 .سيردتلا لاجم ىف اهريثأتو ثيدحلا رصعلا ىف يبرعلا وحنلا ريسيت تالواحم نايب -2

 مهدصاقم حيضوتو ،ثيدحلا رصعلا يف نييوحنلا رود نايب -3

  :ةمدقملا
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 ،مالكلا يف نحللا بنجتو ،ناسللا ةماقإ يه ،ماعلا ميلعتلا لحارم يف وحنلا سيردت نم ةياغلا نأ يف ةفلاخم ال      
 ةيناسللا ةكلملا نيوكت ىلع لمعي وحنلاف .ابوصنم رسكي ملو ،ارورجم عفري مل بتك وأ ،ثدحت وأ ،ملعتملا أرق نإف

 أدتبملا نيب قرفلا فرعي ملو ،زييمتلا امو ،لاحلا ام فرعي نكي مل لوألا يبرعلاف ،ةدر�ا دعاوقلا ظفح ال ،ةحيحصلا
  1.نحللا نم اهظفحل ةغللا دعاوق اوعضو امدنع ةاحنلا اهامس ءامسألا هذه لكف،لعافلاو

 دهاوشلا نمو ،ةغللا نم ال نهذلا نم ا]دام يفتنت ،اهسفن لوح تراد دق ةيوحنلا تاساردلا مظعم نألو   
 سايقلا ىلع دمتعت يتلا تارداصملا نمو ،ةعباتملاو ءارقتسالا اهماوق يتلا ةيناديملا ثوحبلا نم ال ةدمجتملا
 كلذ ةعباتمو ،اهل مهلامعتساو ةغللاب نيقطانلا ةظحالم نم ال ،دعاوقلل اهرك وأ اعوط ةلثمألا عاضخإل تاضارتفالاو

 ةيبرتل املع ال ،ةيوحنلا دعاوقلا ةعانصلا ملع هرابتعاب ةذتاسألا هسردي ،اميقع املع وحنلا حبصأ2،ةروطتملا ةساردلاب
 .ةماع ةفصب ةغللا يف ةئشانلا فعض ىلإو ،هتاسارد نم روفنلا ىلإ اذه ىدأ دقو ،ةيبرعلا ةيناسللا ةكلملا

 .لمعلا اذه يف هضرعنس ام كلذو ،ةئشانلل هريسيت وأ وحنلا اذه ديدجت تالواحم ىلإ ةجاحلا تءاجف

   ةيبرعلا يف ريسيتلاو ديدجتلا تالواحم

 ىلإ اساسأ هجوي يذلا يميلعتلا وحنلاو يملعلا وحنلا نيب قرفلاب مات يعو ىلع ةيبرعلا ءاملع نم ءامدقلا ناك    
 ال يناثلا اهاوتسم يف فيلأتلا نإف ،ةيوحنلا ةساردلا نم لوألا ىوتسملا يف تافلوملا ترثك نئلف ،نيملعتملاو ةئشانلا
 ىلإ مهعفد ام كلذو ةزجوملا ةرابعلاو ةطسبملا ةدعاقلا ىلإ ملعتملا ةجاح ةاحنلا كردأ دقف ،دقف ،افيكو امك لقي

 امب تافالتخالاو تاديقعتلا ةكرات ،وحنلا تاعوضوم مهأ ىلع ةرصتقملا نوتملاو ،حورشلاو تارصتخملا دادعإ
 تدمتعا يتلا تافنصملا هذه نم انلصو ام رهشأ نمو ،يملعلا وحنلا بتكل ليلعتو جاجتحاو ليصفت نم هجاتحت
 نبال ىدنلا رطق( و ،)ينج نبال عمللا(و ،379)يديبزلل حضاولا(و ،338 )يجاجزلل لمجلا ( طيسبتلاو رسيلا

 3....)ماشه

 ،ةيملعلا تائيهلا يف ةريبك ةجض ثدحأ يذلا ،ةاحنلا ىلع درلا هباتك يف يبطرقلا ءاضم نبا ةلواحم تءاج مث    

 4.نيقرشتسمو ابرع نيرصاعملا نيسرادلاو نيثحابلا تاباتك نم ريثك يف هركذ ددرتو

 ةيركف ئدابمو لوصأ قفو اهل ديعقتلاو ةيبرعلا ةغللا فصول ديدج جذومن عضو اذه هباتك يف ءاضم نبا لواح     
 نأ باتكلا اذه نم يدصقو " :لوقي ثيج ةرصبلا ءاملع اهعضو يتلا كلت نع ايرذج افالتخا فلتخت ةيفسلفو

 
 322 ص روكدم دمحأ ،ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت 1
 200-199 ص اAاساردو ةغللا يف ،ديع دمحم2
 157 -156 ص ةرورض مأ فرت ،وحنلا ريسيت ،يراص دمحم 3
 ةيبرعلا ةغللا يف ريسيتلاو ديدجتلا تاوعد ،فيطللا دبع دمحم 4
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 ةميقب هفارتعا يفني ال اذه نأ الإ ،1"هيف أطخلا ىلع اوعمجأ ام ىلع هبنأو ،هنع يوحنلا ينغتسي ام وحنلا نم فذحأ
      مالك ظفحل وحنلا ةعانص اوعضو دق _مهيلع هللا ةمحر _ نييوحنلا تيأر ينإ " :لوقي ذإ ،هلبق ةاحنلا هعضو ام

 مµأ الإ ،اوعبتا يذلا بولطملا ىلإ اوهتناو ،او́مأ يتلا ةياغلا كلذ نم اوغلبف ،رييغتلا نع هتنايصو ،نحللا نم برعلا
 2"اهينابم تنهوو اهكلاسم ترعوتف ،اهنم اودارأ اميف يفاكلا ردقلا اهيف اوزواجتو ،مهمزلي ال ام اومزتلا

 دعب هرشنو هقّقح مث 1947ماع فيض يقوش روتكدلا ذاتسألا هقيقحتب ماق دق " ةاحنلا ىلع درلا " باتكو     
 ةمدقمب )ةاحنلا ىلع درلا (ءاضم نبا باتكل فيض يقوش م́دق دقو  3.انبلا ميهاربإ دمحم روتكدلا ذاتسألا اماع نيثالث
 لق وأ ،هتوعد ماهس ءاضم نبا ددس "لوقي ذإ لماعلا ةيرظنل همده يف ءاضم نبا هاري امب رثأتم هنأ ىلإ اهئراق صلخي

 ةريسعو ،لحلا ةبعص دَق¹ع ىلإ يبرعلا وحنلا باتك بناوج نم اريثك تلاحأ يتلا ،لماوعلا ةيرظن ىلإ هتروث ماهس
 4"..........مهفلا

 مل هنكلو ،يبرعلا مهوحن اهيلع اوماقأو ةاحنلا اo كسمت يتلا لماعلا ةيرظن مده ىلع هباتك يبطرقلا ءاضم نبا ىنب    
 ضفرو ثلاوثلاو يناوثلا للعلا ءاغلإو لماعلا ةيرظن مده ىلع مئاق ديدج جµ ىلإ اعد امنإو ،وحنلا مده ىلإ عدي
 .ةيلمعلا ريغ نيرامتلا طاقسإو سايقلا

 ،مهيلع محرتيو ريقوتلاب مهركذي ناك دقف ديدج جهنم ىلإ مهاعدو ةاحنلا ىلع در نإو ءاضم نبا نأ ظحالملاو     
 اوغلبف رييغتلا نع هتنايصو نحللا نم برعلا مالكلا ظفحل وحنلا ةعانص اوعضو دق نييوحنلا تيأر ينإو" :لوقي ذإ

 يفاكلا ردقلا هيف اوزواجتو ،مهمزلي ال ام اومزتلا مµأ الإ اوغتبا يذلا بولطملا ىلإ اوهتناو او́مأ يتلا ةياغلا ىلإ كلذ نم
  .اهججح عانقإلا ةبتر نع تّطحناو ،اهينابم تنهوو ،اهكلاسم تبعص ،اهنم هودارأ اميف

 أدبمو لماعلا أدبم ،ةيوغللا ةيرظن ساسأ لكشت يتلا يه ئدابم ةثالث مهأ دض  هماهس ءاضم نبا ددس دقو     
 :يلي امك راصتخاب اهل ضرعن نأ لواحنس يتلا ئدابملا يهو ،يوحنلا سايقلا ةرظنو ريدقتلاو رامضإلا

 ليوأتلاو ليلعتلا يف ةضافتسالا ىلإ ةاحنلا تعفد يتلا لماعلا ةيرظن يف اداسف هآرام ىلع هدقن بصنا دقو     
 ىلع بترت امو ،ةيقطنملا تاليلعتلا مادختسا نع دعتبت يتلا ةيفصولا ىلإ برقأ اذه هلعف ناكو ،ريدقتلاو فذحلاو

 5.ىنعملاو ىنبملا نيب ةقالعلا مده ىلإ يدؤت تاليوأت نم لماعلا ةيرظن

 
 76 ص فيض يقوش قيقحت ، ةاحنلا ىلع درلا }نمحرلا دبع نب دمحأ { يبطرقلا ءاضم نبا 1
 76 ص ردصملا سفن 2
 06 ص ءاضم نبا رصع ىلإ وحنلا ريسيت ناميلس مزاح يلحلا 3
 07 ص فيض ىقوش قيقحت ، ةاحنلا ىلع درلا )دمحأ سابعلا وبأ ( يبطرقلا ءاضم نبإ 4
  ةیبرعلا ةغللا يف ریسیتلاو دیدجتلا تاوعد ،فیطللا دبع دمحم 5
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 نوتملا نع اديعب اثيدح اضرع وحنلا ضرعل ىلوألا ةلواحملا تءاجو ريسيتلا تالواحم كلذ دعب تلاوت مث     
 اضرع يبرعلا وحنلل ضرعي باتك لوأ فلأ يذلا يواطهطلا ةعافر وهو ،رهزألا ءاملع نم ملاع دي ىلع حورشلاو

 وحنلا يف نييسنرفلا تافلوم طمن ىلع باتكلا اذه ءاجو "ةيبرعلا ةغللا بيرقتل ةيبتكملا ةفحتلا" هامس افلتخمو اديدج
 امك ،حرش الو نتم هل سيل ضرعلا لهس ،ةرابعلا طيسب باتكلا ءاجف ،اسنرف ىلإ هتثعب ءانثأ اo بجعأ يذلا
 رصعلا يف يوحنلا باتكلا حالصإ ةكرحب ىمسي ام ةعافر أدب كلذبو ،ةيحاضيالا لوادجلا ةرم لوأل هيف مدختسا
 نم عونلا اذه راثأ دقو ،تافالتخالاو ةضماغلا تارابعلا نم ةيوحنلا بتكلا صيلخت اo دوصقملا ناكو ،ثيدحلا

 وحنلا"و "حضاولا وحنلا " لثم ،ةفلتخم نيوانعو ءامسأ تحت اذه انموي ىتح ةقفدتم تلاز ال ةيوق ةجوم تافلؤملا
 1."ىفصملا وحنلا" و ،"يوحنلا قيبطتلا " و"يفاولا

 هذه ىلوأ تناكو ،هئدابمو وحنلا لوصأ يف رظنلا ةداعإ ىلإ هذه )ديدجتلا ( حالصإلا تاكرح تلصو دقو      
 ،ةدشب ةيضقلا هذه كرح يذلا وهو ،)1937(ىفطصم ميهاربإ ذاتسإلل )وحنلا ءايحإ( باتك ةيئايحإلا تالواحملا
 هط ، ،)1943(يلوخلا نيمأ ،)1945(يبنلا دبع بوقعي ،)1938(فراعملا ةرازو :اهمهأو تالواحملا هدعب تلاوتف

 دمحم )1968( يئارماسلا ميهاربإ ،)1966(يموزخملا يدهم روتكدلا  ،)1958 (قنارب دمحأ دمحم ،نيسح
 نم وكشت ا]ذمالتو ةيبرعلا ةبلط عيمج نأ ىأر يذلا )1947(فيض يقوش اهرخآو ،)1972(نيسح لماك
 ةرثكب يقلتملا قهري يذلا وحنلا وه كلذ عجرم نأ ىأرو ،اميلس اقطن ةيبرعلاب نوقطني ءالؤه داكي الو ،وحنلا
 2.لامعتسالا نع دعبو ديقعت نم اهيف امب ةيضارتفالا هغيصو هتينبأو هتاعيرفتو هباوبأ

 وحنلا ديدجت لاجم يف فيض يقوش روطي امب ىواست نأ هريسيتو وحنلا ديدجت يف ىفطصم ميهاربإ ةلواحم داكت      

 ءاضم نبا وه يرجهلا ةرشع عساتلا نرق نم قباسلا دد�ا روط امب نيرثأتم ىفطصم ميهاربإ ناك ثيح هريسيتو
 .يبطرقلا
 وحنلا يسراد لكل يبرعلا وحنلا ملعتلا ريسيتل فد] تناك ىفطصم ميهاربإ اهراشأ يتلا ديدجتلا تايرظن نإ      
 نع فلتخم رابتعاب قستنت ىفطصم ميهاربإ اهددجي يتلا ةيوحنلا دعاوقلا تناك ،هملعت يف نيئشانلا نيئدتبملل ةصاخ

 .ءامدقلا ةاحنلا تايرظن

 ليلذتو وحنلا ريسيت قيرط ىلع تراس يتلا ثيدحلا رصعلا يف ةئيرجلا تالواحملا نم ىفطصم ميهاربإ ةلواحم دعت      
 نأو ،ةيبرعلا ةغلل يوحنلا ثحبلا جهنم ريغأ نأ عمطأ :هلوقب )وحنلا ءايحإ( هباتك نم هتياغب حرص دقو ،هيف باعصلا
 هقفلا نم ظح ىلإ مهيد]و ،ةيبرعلا نم مoرقت ،ةريسي ةلهس الوصأ هنم مهلدبأو ،وحنلا اذه رصإ نيملعتملا نع عفرأ

 .3"اهبيلاسأب

 
 ةیبرعلا ةغللا يف ریسیتلاو دیدجتلا تاوعد ،فیطللا دبع دمحم 1
 125 ص هدیدجت جھن عم يمیلعتلا وحنلا ریسیت ،فیض يقوش 2
 وحنلا ءایحإ ةمدقم ،میھاربإ ىفطصم  3
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 نم :ةفلؤم ةنجل ليكشتب )1938(ةنس فراعملا ةرازو تماق دقف ،ايمسر اعباط رصم يف ريسيتلا تالواحم تذختا      
 يف رظنلل كلذو ،يعفاشلا دي�ا دبعو ،ميهاربإ ركبوبأ دمحمو ،ىفطصم ميهاربإو ،مراج يلعو ،نيمأ دمحأ ،نيسح هط

 :يتأي اميف صخلتتو ،اهيلع ريستس يتلا سسألو دعاوقلا ةنجللا تددح دقو ،ةغالبلاو فرصلاو وحنلا دعاوق ريسيت

 .اهلاكشأ نم لكش وأ ةغللا لوصأ نم لصأ يأب ديعب وأ بيرق نم ساسملا مدع   •

 .ثيدحلا لقعلا نم ةبيرق حبصت ثيحب لوصألو دعاوقلا ريسيت ىلع لمعلا   •

 :ءايشأ ةثالث ةنجللا رظن يف وحنلا رسعي ام مهأو ،نيملعتملاو نيملعملا ىلع هرسعي امم وحنلا صيلخت   •

 ضارتفالاو ليلعتلا يف فارسإلا ىلع ءامدقلا تلمح ةفسلف   -أ

 تاحلطصملاو دعاوقلا يف فارسإ -ب

 بدألاو وحنلا نيب دعاب يذلا يملعلا قمعتلا يف ناعمإ  -ج

 اياضق نم( هباتك يف فصان يدجنلا يلع :مهنمو ،ةيبيرعلا دعاوق ىلع اجورخ تارارقلا هذه اوأرف نوضرتعملاو      
 )ديدجلا وحنلا (هباتك يف يديعصلا لاعتملا دبعو )بدألاو ةغللا يف ثيداحأو ءارآ (هباتك يف يرصحلا عطاسو )وحنلاو
 ( هباتك يف يلوخلا نيمأو )ةيبرعلا مولعلا ريسيت يف ةيرصملا تاحرتقملا دقن (هباتك يف يرئازجلا خيشلا لآ داوجلا دمحمو
 اهاجتا هجتي مهضعب ناكو ،تاحرتقملا هذهل نيضفارلا نم مهريغو )ةاحنلاو وحنلا ( هباتك يف ةفرع دمحم )وحنلا اذه

 1.ليصألا يفاقثلا ثوروملا مدهو ىمادقلا ةاحنلا دنع فولأملا نع جورخ ريسيتلا اذه نأ ىري ايديلقت اظفاحم

 ،ةرازولاب هميلعت ىلع نيمئاقلا رابك هيف عمتجاو ،رسيملا وحنلا اذه ميلعت جئاتن يف رظن رمتؤم دقع نأ ثبل امو      
  2.هريسيت لبقوحنلا ةروص ىلإ عوجرلاو ،هنع فارصنالاب رارق كلذ ءوض ىلع ذختاو ،تاعماجلا ةذتاسأ ضعبو

 ةدعل لشفلاب ءاب هنأ ريغ ،ةيبرعلا لودلا تاموكح نم ةموكح هاعرت يمسر ريسيت لوأ اذه عم�ا ريسيت دعيو      
 ثارتلا لهاجت كلذكو ،سابتلالو طخلا عقو امم كلذل ةيمهأ نود تاحلطصملا لادبتسا ىلع زيكرتلا :اهمهأ بابسأ
 جهانم لافغإ عم ،ا]اذ ىحصفلا دعاوق ىلإ ةبوعصلا ةلأسم ءاجرإو ،نيملعتملاو نيملعملا دنع هخوسرو يوحنلا

 .ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلاب ةطيحملا فورظلاو ،سيردتلا

 ،لماعلاو ةلعلا ةلأسملا لطبأ ،م1968 )ءانبو دقن يبرعلا وحنلا ( عوضوملا اذه يف باتك هل يئارماسلا ميهاربإ       
 مسق ىلإ هباتك مسق دقو ،لوصألا هباتك يف ناسح مامت ةسارد نم دافتساو ، ةغلل هتسارد يف يفصولا جهنملاب ذخأو
 و لاعفألاو ةلمجلا عاونأ سردي يوحن مسقو ،هيلع لمتشت امو ءامسألاو اهؤانبو ةملكلاو ةيبرعلا تاوصأ سردي يوغل
 ،اo دوزتي نأ وحنلا بلاطل يغبني يتلا يه داوملا نأ لوقيو ،عباوتلاو رجلاو تابوصنملاو تاعوفرملاو بارعألا عاونأ

 
 151 ص ةثیدحلا يوحنلا ریسیتلا تالواحم )نسح لیدنم نسح( يلیكعلا 1
 233 ص ةرھاقلا يف ةیبرعلا ةغللا عمجم ىدل يوحنلا دیدجتلا رھاظم :نیسای ءاجیھلا وبأ 2
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 اهيلع جرد يتلا بيلاسألا ىلعو عورفلاو لوصألا ىلع فقت  ةديج ةفرعم ميدقلا وحنلا ةفرعم نع ينغي ال كلذ نكلو
 .1نومدقألا

 )1958( ةنس ةيوغللا انتايح تالكشم نع هتارضاحم يف يلوخلا نيمأ روتكدلا ةوعد اضيأ تاوعدلا هذه نمو      
 اننأكف ،بارعإلا نم ظحلا ةعساو ةبرعم ةغل ملعتنو ةعساو الو ةبرعم ريغ ةغلب شيعن اننوك ىلإ ةيبرعلا ةبوعص ازع نيح
 هدعاوق ددعتتو ءانثتسالا هدوسي لب ةدعاقب هطبض لهسي ال ةغللا هذه بارعإ نأ امك ،ةبعص ةيبنجأ ةغل ملعتن
 2.دحاولا ريبعتلا وأ ةدحاولا ةملكلا يف ةدعاق ىلع رقتست ال اoارعإ بارطضا عم يهو ،براضتتو

 امم نيسرادلاو ةبلطلا ىلع قافشإلا ىلإ اذه هب اذحو ،يوغللا سردلا ىلع هعالطا ىلع ئبنت ةداج هتوعد تناك دقو
 ريسلا ةبلطلل أي] نمل ميلعتلا لحارم يف امدق ضما " :لوقي وهو ،ميلعتلل ىمسألا ةياغلا نع ديعب بدأو وحن نم نونقلي
 نإ ىرخأ تاغل بادآ يف اددب هاوه بهذي ءشنلا اذإو ،ببحم ريغ اoدأ اذإو قفوم ريغ ةيموقلا ةغللا ميلعت اذإف ،اهيف
 3"اهارق

 اوجرختسا يتلا لوصألا ىلإ هجتنو ،مهدعاوقو  مهئارآو ةاحنلا عدن نأ وحنلا ريسيتل يلوخلا نيمأ حرتقا دقو      
 ةايحلا ةغل نم ببسب وه ام رايتخإو ،دعاوقلا بارطضاو ءانثتسالا ليلقت نابسحلاب نيذخآ ،دعاوقلا هذه اهنم
 هيف ئيش ىلإ هتوعد تهتنا ام اذإ اسأب ىري الو هتامالعو بارعالا نم صلختلا ةرورض عم ،اندنع لامعتسالاو
  4.ةغللا لوصأ ضعبل مده وأ ةضراعم

 دعاوق يبرعلاا وحنلا يفو( ،1964)هيجوتو دقن يبرعلا وحنلا يف( :هيباتك يف تلثمت دقف يموزخملا يدهم ةلواحم امأ   

 .1966 )ثيدحلا يملعلا جهنملا ىلع قيبطتو

 وأ ،ةدعاق نيملكتملا ىلع ضرفي نأ تاغللا نم ةغلا وحن جلاعي نأ ديري يذلا يوحنلا ةفيظو نم سيل " :لوقي وهو
 ،هتاظحالم انل لجسي نأ يوحنلا ةفيظو ....لاحب كلذ ىدعتت ال ،ةيقيبطت ةيفصو ةسارد وحنلا نأل ابولسأ مهل أطخي
 أرطي ام الثم انل فصي نأو ،اoاحصأ تالامعتساو ،ةغللا هذه ةيبط اهيلمت دعاوقو لوصأ ةروص يف هتارابتخا جئاتنو
 5."لقعلا ماكحأ نم مكح ىلع هينبي وأ ،كلذ فسلفي نأ هل سيلو...ةفلتخملا اهعاضوأو ةلمجلا وأ ،ةملكلا ىلع

 نم تسيل بئاوش نم ليوطلا هخيرات يف هب قلع امم ولخ ،ديدج وحن ىلإ ةسام ةجاحلا تحبصأ دقل " :هلوق يف فاضأو

 سردلا اذه ةيويح ىلع تتأ يتلاو ،موقلا اهعنطصا يتلا ةيفسلفلا تاليلعتلا هذه نم أربم ،همئالي جهنم قفو سوردم
       6"امهل دح ال قيض و مÍرÍب ردصم نوكي نأ سردلا اذo رمألا ىهتناو ،اo تفصعف ،يوغللا

 
 10 ص ءانبو دقن يبرعلا وحنلا ،میھاربإ يئارماسلا  1
 55 -54 ص ،ثیدحلا رصعلا يف هریسیتو وحنلا دیدجتلا ةكرح يف :میحر ةمعن يوازغلا 2
 6 ص  ةیوغللا انتایح تالكشم نع تارضاحم :نیمأ يلوخلا 3
 117 ص يبرعلا وحنلا ریسیت تالواحم يف رھاط هللا دبع يولع 4
 19 ص هيجوتو دقن ،يبرعلا وحنلا يف ،يموزخملا يدهم 5
 27 ص ردصملا سفن 6
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 مالكلل ىرغصلا ةيظفللا ةروصلا يه ةلمجلا " :هلوقب اهفرعي يتلا ةلمجلا نع ثيدحلاب لوألا هباتك لهتسا دقو      
 مث ،هنهذ يف اهؤازجأ تفلأت دق تناك ةينهذ ةروص نأ هب ملكتملا نيبي يذلا بكرملا يهو ،تاغللا نم ةغل ةيأ ديفملا

 .1"عماسلا نهذ ىلإ ملكتملا نهذ يف لاج ام لقنت يتلا ةليسولا يه

 ديفي مالكلا نم ردق لقأ " اµأب ةلمجلل هفيرعت يف سينأ ميهاربإ هيلإ بهذ ام اذهو ،ماتلاو ةدافإلاب طبترت هدنع ةلمجلاف

 يف احضاو كلذ رهظيو ،اهاينبت يتلا ةثيدحلا راظنألاب رثأتم اذه امهموهفم نأ كش الو ،2"هسفنب القتسم ىنعم عماسلا
 .ةلمجلا تاميسقت

 ةيمهأ " :نإ هلوقب كلذ للعو ،هيلإ دنسملا ال دنسملا هيف ىعار يذلا ،دانسإلا ىلع هميسقت ماقأ يموزخملا يدهمف      
 ةعيبط ثيح نم ةلمجلاو ،3"ةلالد نم دنسمللام ىلعو ،ةفيظو نم دنسملا هيدؤي ام ىلع موقي امنإ ثيدحلا وأ ربخلا
 :عاونأ ةثالث دنسملا

 .نمؤملا هللا رصنيو ،نيملسملا رصني هللا :وحن ددجتلاو ريغتلا ىلع الاد العف دنسملا اهيف نوكي يتلا يهو :ةيلعف •

 لوسر دمحم{ :ىلاعت هلوق وحن ،العف دنسملا اهيف نوكي ال يتلا يه وأ ،ماودلا ىلع الاد دنسملا نوكي يتلا يهو :ةيمسإ •
 4}هللا

 مهراصبأ ىلعو{ ،5}باجح امهنيبو{:ىلاعت هلوق وحن ،ةادألاب هيلإ افاضم وأ افرظ دنسملا اهيف نوكي يتلا يهو :ةيفرظ •
 .يوغللا عقاولا هرقي حيحص هنأب هميسقت يمزخملا فصيو ،6}ةواشغ

 اهل بتكي مل ىفطصم  ميهاربإ هذاتسأو ىمادقلا ةلواحم نأ يموزخملا يدهم كردأ دق يبرعلا وحنلا يف هبولسأ امأ
 امامتها  مهلعف اودر تناكو ةيوحنلا لوصألل  رييغت يأ اوضفر نيذلا نييفلسلا حاير اo تفصع ثيح  حاجنلا
 يدهم روتكدلا دجو اذكهو.7مهل لمأ ةبيخ كلذ ناكف ، ةيلصألا هتلواحم لابقتسا نوسرادلا نسحي ملف ،اءادعتساو
 ، لماعلا ةيرظن درط ليبس يف ةاحنلا هبكترا يذلا فسعتلا نم ةيلاخ ةلهس الولح وحنلا تالكشم نم ريثكل يموزخملا

 يه يتلا ،ةيوغللا لولحلا تلمهأو ، هدحو يلقعلا  رظنلا جاتن نم يه دعاوق سانلا اومزلأف ،ةيعيبطلا لماوعلا ىلع اسايق
 نم نيئدتبملا اصوصخو اهل نيطاعتم ىلع تبعصو وحنلا لئاسم تدقعت  كلذلو ،ةيوغللا ثحابملا يف ةياعرلاب ردجأ
 ةمئأ مالكو ، برعلا مالك ىلع عالطالل صرفلا م]اوت ملو ، مهلوقعو م]اكلم فصحتست مل نيذلا ملعلا بالط

 
 27 ص ردصملا سفن 1
 276 ص ،ةغللا رارسأ نم ،سينأ ميهاربإ 2
 86 ص يملعلا جهنملا ىلع قيبطتو دعاوق ،يبرعلا وحنلا يف ،يموزخملا يدهم 3
 29 ةيآلا حتفلا ةروس 4
 46 ةيآلا فارعألا ةروس 5
 7 ةيآلا ةرقبلا ةروس 6
 29 ص يموزخملا يدهم د ةيوحنلا اياضقلا 7
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 يدهم ذاتسألا مزتلي الو  .1نييفوكلا نم ءارفلاو يئاسكلاو ، نييرصبلا نم هيوبيسو ليلخلاك ،نيقباسلا وحنلا
 اهنم ريختيو ،هرظن مامأ اهلك بهاذملا عضي امنإو نييوحنلا بهاذملا نم انيعم ابهذم وحنلا تالكشم لح يف يموزخملا

 بحاص ناك اءاوسو ،ايسلدنأ وأ  ايدادغب وأ ايفوك وأ  ايرصب هب لئاقلا ناك اءاوس ، ةغللا ةعيبط ىلإ برقأ ناك ام
 فلكت اهطلاخي ال ةلوهس يف هب لمعي نأل حلاصلا يأر الإ  كئلوأ لك نم همهي ال ،ارخأتم  وأ امدقتم  راتخملا يأرلا
  2.ةغللا ةعيبط هيفاجت الإ ،طرشب
 اهعبتت ىلوأ ةقلح وهو )هيجوت و دقن يبرعلا وحنلا يف( هباتك يموزخملا يدهم روتكدلا عضو هلك اذه لجأ نمو      

 نم ،هب تقلع يتلا بئاوشلا نم يبرعلا وحنلا صيخلتل ، هتايح هيلع فقو يذلا هلمع ةلسلس يف ىرخأ ةريثك تاقلح
 " :اقسلا ميهاربإ فيضيو .ةيوغللا ثحابملا يف ةيلصألا ريغ تايرظنلاو ، ةفسلفلاو قطنملا ثحابمب هثحابم طالتخا ءارج
 يه اµإ ْلقف تئش ناو ةيوحنلا تاسرادلل اثيدح اهيجوتو اديدج اريوطت قحب دعت يموزخملا باتك ثحابم ّنأ
 )ةاحنلا ىلع درلا(هباتك يف ةميق ثحابم نم يبطرقلا  ءاضم نبا هأدب ام متت يهو ،هرثأ ىقبيس يذّلا يقيقحلا ريوط́تلا

 ميهاربا  موحرملا ذاتسألا هعضو يذلا ،وح́نلا ريوطت جهنمل  ارارمتسا دعت امك ،3"فيض يقوش روتك́دلا هرشن يذلا
  .هيف ام اور́دقو ةاحنلا هأرق يذّلا )وح́نلا ءايحإ( هباتك يف ىفطصم
 نم هنم عطتقأ امو،هدقف ام  وحنلا ىلإ ديعي نأو ،يوحنلا سردلا عوضوملا ددحي نأ يموزخملا روتكدلا لواح      
 ، سردلا اذه يف ةلمجلا ةيمهأ ىلع تدكأف" :لوقي مoاسح نم اهوطقسأ دق ةاحنلا ناك يتلا ،ريبعتلا تاودأ ةسارد

 نوكتل  ةدرفملا ةملكلا نكت ملو .فيلأتو مظن وحنلا نأل ،هب ءدبلا دنع قالطنالا ةطقن هيف ثحبي يذلا هعوضوم اµأل
 ةشقانمو ةاحنلا لامعأ هدقن يموزخملا روتكدلا ىنب هيفو 4"نورخآ نوصصختمو رخآ لاجم اهلف ، لاجم هل اعوضوم
 .هتعيبطب هبشأ اهآر يتلا ةيوغللا ةهجولا ىلإ يوحنلا سردلا هيجوت لواح هيلعو ، مهماكحأ

 ،نوقباسلا هبتك ام اهلالخ نم ديعي ةيحطس ةءارق يبرعلا وحنلا ثارتلل نكت مل يموزخملا دهم دنع رسيتلا امأ       
 اوبتك نيذلا نوثحابلا هفصو اذهلو  ،يبرعلا وحنلا تالكشم نم ريثكل ليدبلا ميدقتو دقنلاب ثارتلل هتؤارق تزيمت امنإو

 نم هعضو امب كلذو ،يوحنلا سردلا يف نيدد�ا رابك نم هلعج عورشم بحاص " :هنأب وحنلا ديدجت يف هدوهج نع
  5")قيبطتو دعاوق يبرعلا وحنلا يف( و )هيجوت و دقن يف يبرعلا وحنلا  (هباتك يف اميس الو عوضوملا اذه يف تاسارد
 يه بتك ةعبرأ يف يبرعلا وحنلا ةيرظن بعوتسا يموزخملا ّنأ لوقلا نكميو 6نيباتك نسحأك نيتزئاج امهنع لان دقو
 يف يوحنلا سردلا( باتكو ،)وحنلاو ةغللا ةسارد يف اهجهنمو ةفوكلا ةسردم( باتكو امهركذ قباسلا ناباتكلا

 لشف در دقو ،هميلعتو وحنلا ةساردب سرمتم نع تردص اµأل ،ةغلاب ةيمهأ تاذ هدوهج لعج ام اذهو ،)دادغب
 

 109 ص يموزخملا يدهم هيجوتو دقن يبرعلا وحنلا يف 1
 110 ص يموزخملا يدهم هيجوتو دقن يبرعلا وحنلا يف 2
 44 ص يموزخملا يدهم د هيجوت و دقن يبرعلا وحنلا يف باتك يف يفصولا جهنملا 3
 17 -16 ص ردصملا سفن 4
 215ص يناسيع ديvا دبع ديدجتلاو ةلاصألا نيب يبرعلا وحنلا 5
 161 ص شورطل فراشلا وحنلا ريسيت يف يموزخملا يدهملا ءارآ 6
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 ،وحنلا تاعوضوم ديدجتو ،دعاوقلا ةغايص ةداعإل مهلامهإو ،وحنلا رهظم حالصإب مهمامتها ىلإ هلبق ريسيتلا تالواحم
 ديدج ضرع" يموزخملل ةبسنلاب هتقيقح يف ريسيتلا ّنأ ريغ ،حورشلل افذحو ،راصتخا درجم ريسيتلا اونظ مµأو

 ّنأ ذإ ،روطتلا هيلع رهظ يوحنلا سردلا لوانت نيحو ،1"اهلثمتو اoاعيتساو اهذخأ نيئشانلل رسيي وحنلا تاعوضومل
 ىتح نيئشانلا نيمّلعتملا تاردقو ىشامتي امِب وحنلا تاعوضوم ديدجت ةداعإك ديدج وه ام ّلكب تمستا هتسارد
 اهّلك ةيوحنلا ةساردلا ":ّنأ ىلع دكؤي ام وهو ةيمويلا م]ايح يف اهفيظوت ىلع ةردقلا مث ،اoاعيتساو اهمهف لهسي
 ىلع ّلد ّنإ اذهو ،2"ديفت اميفو ملكتت اميفو ،أرقت اميف لايجألا اهنم ديفت ةيقيبطت ةيحان ىلإ فد] ةيوغل تاعوضوم

 .هميهفتو همهف نم هسراد نكمتي ىتح وحنلا ريسيتب ماق يموزخملا ّنأ ىلع ّلدي هنإف ءيش

 وحنلا ىلع ثيدحلا يوغللا ثحبلا جهانم قيبطت ىلإ اوعد نيذلا لئاوألا نم بويأ نمحرلا دبع روتكدلا ربتعي        
 ىلع هجهانم قيبطت اولواح مث ،ابروأ يف ثيدحلا ةغللا ملع مه́وقلت نيذلا نم وهف،ةاحنلا جهانمل ادقن دشأ نمو ،يبرعلا
 دقنل ةداج ةلواحم وه )1957(ةنس رهظ يذلا )يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد(  هباتكو ،ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا
  3هيلع ىنثأو ىفطصم ميهاربإ ذاتسألا باتكلا اذهل مدق دقو ،ةاحنلا جهانم

 ،برعلا ةاحنلا دنع يوحنلا ريكفتلا بويع اهزاربأ نمو ،ةاحنلا جهانم ىلع ذخآملا مهأ هباتك ةمدقم يف نيب دقو
 :يهو

 ةيرظنلاب ينغي نأ لبق لاثملاب ينغي يئزج ريكفت هنأ -أ
 ىرخأ ةيلقع تارابتعا نم ساسأ ىلع ىنبي هنإ لب ،هتدام نم هتدئاق ىلإ صلخيال هنأ -ب

 .ةدعاقلا صالختسا يف تاجهللا نيب طلخي هنأ -ت
 ةيوغللا نوطالفأ ءارآو ينانويلا قطنملاب ةدع عضاوم يف رثأتي هنأ -ث

 فصو ىلع موقي نأ وهو ،اهامس امك تايبلسلا وأ ذخآملا كلت زواجتي  ديدج جهنم ىلإ اعد دقف اذه لجأ نم
 جهانم يف روصقلا يحاون فشكو دقنلا هيجوتب باتكلا اذه ىفتكا دقف نذإ اهتيفسلف ال ةيعوضومب ةيوغللا رهاوظلا

 حالصإ يأ نع اديعب ،ةيوحنلا راكفألو لئاسملا ضعب يف ثيدحلا يوغللا جهنملا فقوم ىلإ انايحأ ةراشإلاو ،ةاحنلا
 .هتمدقم يف فلؤملا حرص هبو ،يقيبطت وأ يلعف

 لمجلاف ،ةيدانسإلا ريغو ةيدانسإلا لمجلا ،ناعون هدنع ةلمجلاف :لماعلاب دادتعالا مدع ساسأ ىلع هميسقت ماقأ دقف
 ةلمجلا هذهو ،بجعتلا ةلمجو ،معنو سئب ةلمجو ءادنلا ةلمج :يهف ،ةيدانسإلا ريغ امأ ،ةيمساو ةيلعف : يه ةيدانسإلا

 
 15 ص يموزخملا يدهم هيجوتو دقن يبرعلا وحنلا يف 1
 27 ص يموزخملا يدهم دادغب يف يوحنلا سردلا 2
 26 ص يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد ، نمحرلا دبع بويأ 3
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 لوقلا اذه ىلع هلمح يذلاو ، 1"ةيلعف تارابعب اهل ةاحنلا ليوأت در� ةيلعفلا لمجلا نم ربتعت نأ نكميال " هدنع
 .بيلاسألا هذه يف ىمادقلا ةاحنلا هيلإ أجلي يذلا ريدقتلا يدافت

 ام اهيف عمج ةريثك تاداهتجا هلو ،اقيبطتو اريظنت   يبرعلا وحنلا ريسيتب نيمتهملا ربكأ نم فيض يقوش روتكدلا ربتعي
 :تاساردلا هذه مهأو ،ةيدقنلا ةساردلاو ةيخيراتلا ةساردلا نيب

 ةنس اذهو ،هتوعدل ةباجتسالل ايعادو ءاضم نبال اديؤم ،هل ةلوطم ةمدقمب هريدصتو )ةاحنلا ىلع درلا(باتك قيقحت .1

)1947( 
 )1982 (ةنس وحنلا ديدجت  .2
 )1986( ةنس هديدجت جµ عم اثيدحو اميدق يميلعتلا وحنلا ريسيت .3
 2)1990( ةنس ةيوغل تاريسيت .4

 يف اهنم ةثالث ركذ سسأ ةتس يف صخلتتو ،هريسيتو يبرعلا وحنلا ديدجت يف هترظنو صاخلا هجهنم بتكلا هذه لثمتو
 اميدق قيميلعتلا وحنلا ريسيت (باتك يف اهحرش مث )ديدجلا وحنلا ( هباتك يف ةتس اهلعج مث )ةاحنلا ىلع درلا( ةمدقم
 3)هديدجت جµ عم اثيدحو

 ىرخأ باوبأ ىلإ اهدرب ةفئاط نع ءانغتسالا ىلإ يدؤي اقيسنت وحنلا باوبأ قيسنت ةداعإ .1
 .ةينبملاو ةصوقنملاو ةروصقملا تادرفملاو لمجلا يف يلحملاو يريدقتلا نييبارعإلا ءاغلإ .2
 .هتمالسو قطنلا ةحص يف ديفي ال اoارعإ ماد ام لمجلاو غيصلا يف ةملك برعت الأ :قطنلا ةحصل بارعإلا .3
 .وحنلا باوبأ ضعبل ةقيقد طباوضو تافيرعت عضو .4

 .اهيلإ ةجاح نود هيف ضرعت وحنلا باوبأ نم ةريثك دئاوز فذح .5
 4.اقيقد الثمت ةيبرعلا ةغايصلا لثمتل ،باوبألا ضعبل فاضإ ةدايز .6

 ،ةثيدحلا ةراضحلاب اهتقالعو ةيبرعلا يف رظنلا رايت ىلإ ريشن نأ دب ال ديدجتلاو  حالصإلا ةكرح قايس يفو      
 ءالؤه سأر ىلعو ،ىرخأ انايحأ اهنم الدب ةيماعلا عانطصا وأ انايحأ ىحصفلا ريوطت ىلإ ةوعدلا يف رايتلا اذه لثمتيو

 ال دويقلا نم ةيماعلا تلفت " :نإ لوقي يذلا ةميعن ليئاخيم ىلإ ةفاضإ ،نيسح لماك دمحم روتكدلاو ،ىسوم ةمالس
 امأ ،ىضم اميف ةيرورض تناك اµأ نوكي دق ةريثك دعاوق كانهف ،قاهرإلا نم ىحصفلا دويق يف امع انيمعي نأ بجي
 يف انل ةغللاف ،سكعلا ىلع لب ،ائيش رسخن وأ ،ةغللا رسخن نأ ريغ نم اهذبن انتعاطتسا يف يجاحأ تحبصأ دقف مويلا

 
 159 ص يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاسارد ،بويأ نمحرلا دبع 1
 06 ص يوحنلا سردلا نم فيض يقوش فقوم )ليعمسإ ءالع (يوارمحلا 2
 571 ص برغملاو قرشملا يف يبرعلا وحنلا خيرات ،راتخم دمحم ، هابأ دلو 3
 67 -46 ص ةاحنلا ىلع درلا  يقوش فيض رظني 4
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 ناك ،ماغدإلاو لالعإلاو ينمتلاو ءادنلاو مزجلاو بصنلا فرحأ لاثملا ليبس ىلع ركذأو ،ميمع ريخ اهليدعت وأ اهذبن
  1"...ةبكرملا دادعألاو عراضملا نيعو ةزمهلا و ا]اوخأو نإ ،ا]اوخأو

 ةمتاخ
 يبطرقلا ءاضم نبا ةلواحم يه هيف رظنلا ةداعإو ايرذج هريغتب تبلاطو يبرعلا وحنلا جهنم تسم ةئيرج ةلواحم مهأ     
 ،اهيلع ينب يتلا هلوصأ تسم اµأل ،يديلقتلا وحنلل ةفينع ةزه لكش ىلع تءاج يتلاو ) ةاحنلا ىلع درلا (هباتك يف

 .ةيلمعلا ريغ نيرامتلا طاقسإو سايقلا ضفرو ثلاوثلاو يناوثلا للعلا ءاغلإو لماعلا ةيرظن ىلإ اهمومع يف تعد دقو
 اهاجتاو ،ةثيدح ةيوغل ةضµ ىحضأو ،اعساو امامتها هريسيتو وحنلا  ديدجت عوضوم يقل ثيدحلا رصعلا يفو
 يف ثحب دقو .ةيوحنلا تاساردلا يف رصعلا ةمس ريسيتلا حبصأ دقف ،رصاعملا يوحنلا ريكفتلا ىلع ايغاطو ادئاس
 تاودنلاو تارمتؤملا نم ديدعلا هلجأ نم تدقعو ، نييوغللاو ءاملعلا نم ريبك ددع هيف بتكو عوضوملا اذه

 ىلإ جاتحي هلاجم لازي امو ، اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مهأ هذه تناك .يبرعلا ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف تاءاقلاو
 .رظنو ةدايزو عيسوت
 

 رداصملاو عجارملا
 2004 ةفاقثلاو ميلعتلل يوادنه ةسسؤم ،وحنلا ءايحإ ،ىفطصم ميهاربإ •

 2004 ايبيل ةيميوقت و ةيليلحت راد ،ثيدحلا رصعلا يف هريسيتو وحنلا ديدجت ةكرح ،ناميلس رمع ميهاربإ •

 1995 ةرهاقلا باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ،ريسفتلاو ةغالبلاو وحنلا يف ديدجتلا جهانم ،يلوخلا نيمأ •

 2009 نامع ةيارلا راد ،ةيوحنلا هدوهج و يموزخملا يدهم ،داوسلا ضاير •

 2001 رشنلل نيقيلا راد ،وحنلا ريسيت ،يهقفلا يميرك دعس •

 ةرهاقلا فراعملا راد ،اثيدح و اميدق يميلعتلا وحنلا ريسيت ،فيض يقوش •

 ةرهاقلا فراعملا راد ،وحنلا ديدجت ،فيض يقوش •

 2008 توريب مزح نبا راد ،ديدجتلاو ةلاصألا نيب يبرعلا وحنلا ،يناسيع دي�ا دبع •
 1430 توريب يبرعلا دئارلا راد ،هيجوت و دقن يبرعلا وحنلا يف ،اقسلا ىفطصم •

 2000 توريب يبرعلا دئارلا راد ،دادغبلا يف يوحنلا سردلا ،يموزخملا يدهم •

 2002 توريب يبرعلا دئارلا راد ،قيبطتو دعاوق يبرعلا وحنلا يف ،يموزخملا يدهم •

 1990 ةرهاقلا وحنلاو ةغللا ةسارد يف اهجهنمو ةفوكلا ةسردم،يموزخملا يدهم •
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 دقنلا نازيم يف ريسيتلا تالواحم

 يف ةديفم ةيوبرت ئدابم نم ةيوحنلا تارصتخملا ضعب هب تزيمت امم مغرلا ىلع

 ديدحت يف حوضولاو ،اهبيترتو اهضرع يف جردتلاو تاعوضوملا ءاقتناك ،اهرصع
 اهيلع ذخؤت نأ نكمي هنأ الإ ،اهلئاسم بيذYو ،اهرصانع
 
 

       

 



 

 

 تاد#ف3لل يلال0لا ر.-,لا يف نآ#قلا #ثأ
 72ئا45لا ةعماج ر%-,ق *ب ة'&%خ /د : 1 فل,+لا:  &%$قت و

 7ئا45لا ةزا>;ت يعما4لا 795+لا  ة,8لع *8مأ /د  : 2 فل12لا
 

 0791025756 :  فتاھلا            zozaakii@gmail.com: ينو=@?لالا %-=>لا

 :&%ل#لا

 ةغللاو ة7ناEنإلا تاغللا نأو يلال"لا ر>;:لا ة97هأ  ة7لال"لا ةسار"لا ه/ه لالخ *م ا'ف%ع "ق

 لما>علا "'ع ا'فقو "قو ، ةلال"لا لاMم يف ةصاGKو E:9%م ر>;ت ةلاح يف اها"حإ ةG7%علا

 ةK7]را:لاو ، ة]>غللا باRسألاو ، ةجاYلاX يلال"لا ر>;:لا ىلإ VدTت ي:لا باRسألاو

 : اه9هأ *مو ،يلال"لا ر>;:لا اه7ف ىلM:ی ي:لا %ها[9لا "'ع ا'فقو اX9 .ة7عا9:جالاو

 .%خآ لاMم ىلإ لاMم *م اهلاق:ناو اه979عتو ةلال"لا Ka7bت

 %Rع:ل hلذو . اه7ف لصاYلا %7غ:لاو ر>;:لا "ص%ل يلهاMلا %aعلا تاد%فم fعRل ا'ض%عو

 اه:لالد iلق:نا تاد%ف9لا نأ "M'ل. اه7ل9ع:Eم تاجاح يRلتو %aعلا *عو "ی"Mلا *ی"لا *ع

 ةلال"لا لاق:ناو Ka7b:لاو 97mع:لا  k%[l *ع ة"ی"Mلا يناع9لا ىلإ ة7عض>لا اه7ناعم *م

 ىلإ د%9Mلا *م لاق:نالا >ه ر>;:لا %ها[م *م %ه[م mهأ نأ RYpلا فXn "قو . اه7قرو

 يف Ka7b:لا ، ل>س%لا ةد%فم يف يق%لا mث ،lفا'9لا ماa:عالا يتد%فم يف اX9 س>9YEلا

  .ءاف'ح ةد%فم

 . @?>(لا نآ>قلا – يلال5لا ر78-لا – ةلال5لا – ى2ع#لا : ة/حا-ف#لا تا#ل(لا

  : ةم"ق9لا

uم "عMالقنا مالسإلا ءيvم اw نا>ج ع97جy لاY7لا و ة7'ی"لا ةاE7ة7بدألاو ة7عا9:جالاو ة7سا  

 %7غ:لا ثو"ح اما~ل ناX ،%ها[9لا ه/ه زا%بإل ل|فألا ةل7س>لاو %}فلا ءاعو ةغللا نأ اG9و
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 ، ةغللا تاد%فم اهلY9ت ة"ی"ج تالالد لالخ *م ةاY7لا تا"E:Mم ةRكا>9ل ، اه7ف ر>;:لاو

 . ةر>;:9لا ة"ی"Mلا هتان>�v9 "ی"Mلا %aعلا اهض%ف]و

 مالسإلا %7ثأت �"م ىلع فق'ل m]%}لا نآ%قلا تاد%ف9ل يلال"لا ر>;:لا ةلخا"9لا ه/ه يف RYpن

 لا�شإلا *ع ةvاجإلا *7لواYم ، يلهاMلا %aعلا تاد%فم *م 7%�}لا تالالد ر>;ت يف

 : يلا:لا

 تالالد iل9ح اهنأ مأ ، نآ%قلا ءيv9M يعض>لا اها'عم ىلع ة7لهاMلا تاد%ف9لا i[فاح له

 اu9"ق ةلال"لا م>هفم "'ع فقن لا�شإلا ا/ه *ع ةvاجإللو ؟ "ی"Mلا *ی"لا *ع %Rعت ة"ی"ج

 %ها[م يه ام mهألا لاETلا ىلإ لa'ل ه%ها[مو هلما>ع  يلال"لا ر>;:لا م>هفمو ، ا�ی"حو

 .اه:ل9ح ي:لا ة"ی"Mلا تالال"لا يه امو. ة7نآ%قلا تاد%ف9لا ر>;ت

 يفو ةG7%علا mجاع9لا ىلع ةد%ف9لا ض%عن 7pح يل7لY:لا يئا%ق:سالا جه'9لا ا'عRتا hلذ غ>لRلو

 ر>;:لا %ها[م ىلإ لa'ل m]%}لا نآ%قلا يف اه:لالد ىلع ف>ق>لا mث ، يلهاMلا %عnلا

  . ةnقا'9لاو ل7لY:لا ة;سا>ب ةد%ف9لا iباصأ ي:لا يلال"لا

 m]%}لا نآ%قلا ةغلو يلهاMلا %عnلا ةغل *7ب يلال"لا ر>;:لا با:X ىلإ ةسار"لا ت"':سا "قو

 . ةر"لا ماغ%|ل %عnلا ةغل يف يلال"لا ر>;:لاو. ةد>ع >بأ ل7لخ ةد>عل ةنراقم ة7لالد ةسارد

 : اIی5حو ا#5Fق ةلال5لا م8هفم

 : ةغللا يف ةلال5لا م8هفم-1

uإ ا9ه"حأ :نالصأ مّاللاو لاّ"لا ( سراف *با ل>قvلا ةناnءي vبا%;ضا %خآلاو ،اه9ّلع:ت ةرامأ 

 *با(  )ءيnلا يف ةرامألا : ُل7لَّ"لا و . l]%ّ;لا ىلع ًانالف iُْلَلَد : mهل>ق لّوألاف  .ءيnلا يف

 )1979 1399 ،ا]%Xز *ب "9حأ *YE7لا >بأ ، سراف

 .ءيnلا يف ةد>ج>م ة']%قv ماهفإلاو ح7ض>:لا سراف *با Eyح ةلال"لا ة9لX ي'عت
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 لا"لا :زا9Mلا *مو ، ه7لإ iی":ها : l]%ّ;لا iُْلَلْدأ ( Kn%Vم~لا ل>قu ، ةuا"هلا اه7ناعم *مو

 ُةلِّدأ ت%صا'تو . لئالد ا/ه ىلع يلو : 7mق:9Eلا �ا%aلا ىلع ُهَّلدو ، هلعافK7% Xلا ىلع

  )1998 ،7+ع Jب دH+Fم &ساقلا Fبأ، A7B@م5لا(  .). ه7لع و هv ل":ساو ، عE9لا ةّلدأو ، لقعلا

 ىلإ ل>ص>لاو ،fماغ ءيش *ع ةناvإلاو ،دا%9لا ى'ع9لا ىلإ ءا":هالا ي'عت ا[فل ةلال"لاف

  . "َش%مو "ِش%م %ف>ت لالخ *م ."ی"E:لا و ،داشرإلا و ، ةuا"هلا Vأ .ةرامأv ل>مأم ف"ه

 : احال7صا ةلال5لا م8هفم -2

  : ا#5Fق ب>علا ءا#لعلا 25ع ةلال5لا م8هفم -2-1

 ة]>غللا %7غ ز>م%لا *م ه%7غ مأ ، V>غل ~مر ةلالد iناكأ ءا>س ماعلا اهم>هفم يف ةلال"لا

 *م م~لی ةلاvY ءيnلا ن>ك يه( :  يجراخ م>هفم وأ ى'عم ىلإ ةراشإلاو ةلالّ"لل ةع>ض>9لا

 ،يناج%Mلا( .  ) ل>ل"9لا >ه ينا�لاو ُّلا"لا >ه لّوألا ءيnلاو ،%خآ ءيm vnلعلا هm vلعلا

 ام ءيm vnلعلا ن>�u نأ يه  ةلال"لا نأ hلذ ي'ع]و  )مY9"، 2004م *ب يلع  ]%nلا

 %ف>:ب lقY:تو ، هv ل":uE نأ *�u9 ام ءام"قلا ةراRعv وأ ، %خآ ءيm vnلعلا ىلإ الص>م

k%لاو ،لا"لا >ه لوألا  %خآلا ىلع ل"ی ا9ه"حأ *7ف� . ل>ل"9لا >ه ينا

 ءا>س ، ةلال"لا ثو"ح �و%vn ةلماش ةkاحإ uY7¤ ( :  ]%ع:لا ا/ه نأ يناEح "9حأ �%ی

 لالخ *م يلج حضاو hلذو ، ة7لقعلا ةلال"لاv مأ ، ة7[فللا ةلال"لاl vلع:ی hلذ ناكأ

 ءا7شألا *م ءيش هر>aت يف >هو ، لا"لا >ه ا'ه ر>X/9لا ءيnلاف ، )ءيش ( ¥فل هما"K:سا

 وأ ز>مر وأ تاراشإ وأ تا>صأ ( ةلی"ب تامالع اهذاKتال ناEنإلا اه7لإ أMلی ي:لا ة'�99لا

 *م م~لی هل>ق يف  ]%ع:لا يف ر>X/9لا ينا�لا ءيnلا *ع ب>'ت  ) ةلاد ءا7شأ وأ لا�شأ

 ةق7قحو . *ه/لا يف mئاقلا ل>ل"9لا >ه %خآلا ءيnلا ا/هف ،  %خآ ءيm vnلعلا هm vلعلا

 mهف يه ه"'ع ةلال"لا

 .   )2013 ،يناEح "9حأ( %خآ ءيش *م ءيش 
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 ¦افلألا ةلال"ك ،ءيnلا ةف%عم ىلإ هv لص>:ُی ام  : ةلالِ"لا ( :  تاد%ف9لا يف yغا%لا لاقو 

 hلذ ناك ءا>سو ،باYEلا يف د>قعلاو ، ةvا:}لاو ،ز>م%لاو ،تاراشإلا ةلالِدو ، ى'ع9لا ىلع

vقa" 9م* uMل وأ ، ةلالد هلعm u�* vقa"، ح �%ی *9ك%Xنإ ةEلع7ف ناm لاق ،يح هنأ 

 ر"aم ةلال"لا لصأ ،14  : ةuآ أRس ةر>س ) ِضْرَألا ُةvَّاَد َّالإ ِهِتْ>َم ىَلَع mُْهَلَد اَم(:ىلاعت

 ،رداقو ،7mلعو ،mلاعك ةغلا9Rلا يف ل7ل"لاو ،hلذ ه'م لaح *م : لا"لا و ،ةرامألاو ةvا:}لاك

 mساقلا >بأ ،يناهفصألا yغا%لا( هر"v9a ءيnلا ةE97:ك ةلالد ل7ل"لاو لا"لا ىm uE9ث ،%ی"قو

 .)م2009 – ه1430 ،"9حأ *ب *YE7لا

 ىلع ¦افلألا ةلالد   ةلال"لاف  لaفu حار mث ، ماعلا اهم>هفم يف ةلال"لا yغا%لا فّ%ع

 اه%Xذ  ي:لا ¤Kلاو ، "قعلاو ،ةراشإلا يهو  �%خألا ة7لال"لا فا'صألا ىلإ راشأ mث ، يناع9لا

 *ع وأ "aقv ءا>س  هv ل":uE نأ *�u9 ام يهو ةvا:}لاX ر"aم ه"'ع ةلال"لاو .¥حاMلا

  . "aق %7غ

 :V/ثT5#لا 25ع ةلال5لا  @لع م8هفم-2-2

  V/لا ةغللا mلع *م ع%فلا hلذ وأ ،ى'ع9لا سر"ی V/لا mلعلا وأ ى'ع9لا ةسارد >ه ةلال"لا mلع

 ،%9ع را:Kم( ، ى'ع9لا ل9ح ىلع ارداق ن>�u ى:ح ~م%لا يف اه%فا>ت yجا>لا �و%nلا سر"ی

 )1998 ،ةلال"لا mلع

 تا9لك اهَّنإ 7pح *م ةغُّللا سر"ی ( :ةلال"لا mلع َّنأ ةE'7َّلألا تاYل;9aلا Mmعم يف ءاجو

 ر>;ت hل/ك سر"]و ،ها'عمو V>غُّللا ~م%لا *7ب ةقالعلا سر"ی هَّنأ ا9ك ،يناعم ىلع ُّل"ت

 يف تا9ل}لا *7ب تاقالعلاو ،V>غُّللا زا9Mلاو ،يناع9لا اً|uأ سر"]و ،اK7َّ]رات تا9ل}لا يناعم

 .)م1995 ،كراRم( ) ة"حا>لا ةغُّللا

 يناعم ر>;ت *م ، تاغللا *7نا>ق ةف%عم ىلإ اق]%k( : ةلال"لا mلع ن>�u كرا9Rلا "Y9م "'عو

 ، ماع هج>ب اهباYصأv ةغللا ةلصو ، هل>ل"مو ¥فللا *7ب ةلaلاو ، اهل"Rت باRسأو ¦افلألا
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 اه®افلأ ر>;تو ءا7شألا ةE97ت يف ةصاKلا اهقئا%kو ةغللا hلت را%سأ ةف%عم ىلإ k%[lو

 ) ه%7}فت لحا%مو هتاداعو ه:¯G7و اهب mل}:ی V/لا yعnلا ة7لقع ةف%ع9ل ةل7سوو ، اه7ناعمو

 . )مY9"، 1964م كرا9Rلا(

 : يلال5لا ر78-لا

 (Semantic Change)  يِلال5ِلا ر78َّ-لا م8هفَم-1

uع هف%عR" لا{%[m مY9" حE* جRر":لا %7غ:لا  (:>ه ل[Mلا ي/V ua7y افلألا تالالد¦ 

v9%تو ،*م~لا روR"لا لY7نإلا ةاEم اهلق'7ف ،ة7نا* k<ىلإ ر k<ج( )%خآ رRع لR" لا{%[m 

 . )م1997 ،تا7ل|ف9لل VراRنألا ح%ش يف ة7قR7;ت ةسارد ةلال"لا mلع يف ،*Eح "Y9م

 RE7¤لا ها'عم يف >هو اهEفن ةاY7لا ر>;ت ه>جو *م اهجو ن>�u نأ هunR ي9:ح %مأ ( >ه  و

 اهER:}ت ي:لا ةدا]~لا يف وأ اهتاد%فم ةلالد و اهتا>صأ يف ءا>س ةغللا ىلع أ%;V u/لا %7غ:لا

 ةاvY7 اق7ثو اkاRترا ¤Rت%ت ةفل:Kم لما>ع ة7M:ن هلh Xلذ ، اهV ua7R/لا ناaق'لا وأ ةغللا

 .)م1985 ،ةد>ع >بأ ل7لخ ةد>ع( ) ةفاX هتالاMم يف mمألا

 ث"7Yف ةلداR:م ةقالع *9ض اه:لال"ب ¤Rت%ت ¦افلألا نأل ،اه7ناع9ل  >¦افلألا %77غت ي'ع]و

 ةقالع هَّنأv ى'ع9لا ا'فَّ%ع( نا9لوأ ل>قu ،ةقالعلا ه/ه يف %7غت ث"ح ا9لX يلال"لا ر>;:لا

 ه/ه يف %7غت Vأ "جو ا9لك ى'ع9لا يف %7غ:لا عقu ا/ه ىلعو ...ل>ل"9لاو لا"لا *7ب ةلداR:م

 َّنأ ( 9E"Vلا �%]و ر>ه[لا يف جر":لاو ء¤Rلاv يلال"لا ر>;:لا ~97:]و ، )ة7َّساسألا ةقالعلا

 اهنإف ةلوا":م iماد ام ةَّ]%Rnلا ة'Eلألا لك َّنأ يه م>7لا اه7ف ءا%م ال ي:لا ة97لعلا ةق7قYلا

 يف ذ>خأم >ه ا9َّن¿و ،اRًلس الو اvًاuMإ ال ةَّ]را7عم ة'Yش لuY9 ال ا'ه ر>;:لا م>هفمو ،ر>;:ت

 ،ةهج *م 7yكا%:لاو تا>صألا يف يERن ل"Rت اهئا~جأ fعv ىلع أ%;u ذإ %7غ:ت اهنأ ى'عم

 Ywلا ىلع ىفvY7p uK ء¤Rلا *م %7غ:لا ا/ه *}لو ،ص>Kaلا هجو ىلع ةلال"لا يف mَّث

 )م 1986 ،مالEلا "Rع 9E"Vلا( .)%شا9Rلا Vد%فلا
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 تاد%ف9ل ةَّ]ر>;:لا ةY%Xلا يف ل|فألا ىلإ الاق:نا ةرو%|لاv ي'عu ال ا'ه ر>;:لا م>هفمو

 نا:لال"لا uÂاع:ت "قو ، لاو~لاو ت>9لاv ام ةد%فم ىلع uY�m اR7لس ر>;:لا ن>�u "قف  ؛ ةغللا

 mجاع9لا يف ة[فللا رو/ج ىلإ ةد>علاRف .)م1996 ،~یاف ةuا"لا( "حا>لا V>غللا 9Y7¤لا يف

 "عv ًار>kَ :ل>قت ،ةرا:لا :ر>;لا ( :ة7لا:لا يناع9لا )ر>ـk( ةدام يف ر>['م *با در>ی ة]>غللا

kَ<أ ،رV ةرات vأ ر>َّ;لا ع9جو ،ةرات "عk<أ ساـ'لاو .راk<أ راV ىّ:ش تالاح ىلع فا7خأ. 

 . )ر>['م *با( ) ،لاYلا :ر>َّ;لاو

 >هو ، تاغللا ع97ج u9w دا�u ماع >ه لب �%خأ نود ةغل ىلع %a:قu ال ر>;:لا ا/هو  

 ن>�u *}ل . )م2004 ،ةغللا mلع ،"حا>لا "Rع يلع يفاو( "حأ هفق>ی ال R%Vجو ي9:ح %مأ

 د>جو "'ع ،hلذ ل�v9 ة97لعلا تا¯7هلاو ،ة]>غللا عما9Mلا ما7قX اًد>aقم هتالاح fعv يف

 وأ ،ة7عا9:جا ةا7ح اه:Rل;ت ي:لا ¦افلألا  fعRل ة"ی"ج تالالد  عضو ىلإ ةجاYلا

  .ة"ی"ج ة7سا7س وأ ،ةuداa:قا

 %7غ:ی ( :هل>قh vلذ و%7ج %77ب ح%un . ة9E:9%لا ةغللا ةX%ح ءا'ثأ يلال"لا %7غ:لا ث"Y]و 

 يE9ن ا'نإ ،ة]R7%عت وأ ة7كاردإ تاuاغ لجأ *م ام م>هف9ل "9ع *ع ًا9سا ي;عن ا'نأل ى'ع9لا

 ة79ق ،ة]R7%عت ة79ق ،يقا7س ى'عم( ة]>نا�لا تا9n:%Xلا �"حإ نأل ى'ع9لا %7غ:]و ءا7شألا

 ،و%7ج %77ب( . )ى'ع9لا ر>;:7ف هلYم لYتو يساسألا ى'ع9لا ىلإ ًاM7]ر"ت lل~'ت )ة7عا9:جا

 . )م1988 ،ةلال"لا mلع،

 :*7:لح%م يف ى'ع9لا V ua7y/لا ر>;:لا ا/ه نا9لوأ لعM]و

 دا%فأ lف:ی نأ فداaت ن¿و Vد%ف ل9ع يهو ،"ی"M:لاو عا":بالا وأ ، %7غ:لا ةلح%م : ىلوألا

 ."حاو iقو يف عا":بالا ىلع mهل %aح ال

 ةلح%م يهو ،"ی"Mلا ى'ع9لل *]%خآلا لا9ع:سا اه7لع yت%:ی ي:لا راn:نالا ةلح%م : ة7نا�لا

– تاراRع يف وأ ةراRع يف ع":9Rلا ءيnلا ع9س ام اذإف "7لق:لا ةَّ>ق ىلع ة"9:عم ة7عا9:جا
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 ج]ر":لاv /فنو ،هل *]%خآلا لا9ع:سا hلذ ىلع yت%تو ،*ه/لاl vلع -mعألا yلغألا >ه ا9ك

 ةلح%9لا و%7ج %77ب ى9َّس "قو . )ةغللا يف ة9ل}لا رود ،نا9لوأ *ف7:س( ةغللا ما[ن ىلإ

 ،و%7ج %77ب( )يعا9:جالا ثا�Rنالاv(ب ة7نا�لا ةلح%9لا )يعا>لا Vد%فلا lلKلا( ب  ىلوألا

 . )م1988 ،ةلال"لا mلع

 ة"ی"Mلا يناع9لا نأل( :ل>قu ،اعGرأ *7:لح%9لا .  )م1990 ،ناEح ما9ت( ناEح ما9ت لعM]و

 -2 ،صاخ عض>م يف  "ی"ج ى'عم دورو -1عGرأ لحا%م يف l]%;لا ا/ه *ع ر>لR:ت

 "ی"ج ى'عم ر>ه® -3،ى'ع9لاو ةغa7لا *7ب �اRترالاو دور>لا ر%}ت *م ة7لاق:نا ةلح%م

 ."ی"Mلاو um"قلا *77'ع9لا *7ب ةلaلا ع;ق نا�مإ -4 ،ةفل:Kم عضا>م يف لق:Eم

Z8يلال5لا ر78-لا >ها:  

 يلال"لا ر>;:لا %ها>® . )م2004 ،ةغللا mلع ،"حا>لا "Rع يلع يفاو( *7�حاRلا fعv عج%ی

 : عا>نأ ةثالث ىلإ

 ىلإ امو ةراRعلا *]>}تو لM9لا X7y%تو تا9ل}لا فئا®>ب ةلa:9لا "عا>قلا Ylلی ر>;ت-1

 . 7m[':لاو ف%aلاو قاق:شالا "عا>قh Xلذ

 . ةG7%علا *ع ةRعn:9لا ة7ماعلا ةثدا9Yلا تاغل يف ث"ح ا7y X9لاسألا Ylلی ر>;ت-2

  . ا'�vY هل>ح رو"ی V/لا ا/هو ،هEفن ة9ل}لا ى'عم Ylلی ر>;ت-3

 : يلال5لا ر78-لا با^سأ

 *فE:7ف ،لa7ف:لاو لا9جإلا *7ب iتوافتو ،يلال"لا ر>;:لا باRسأ ل>ح ءا9لعلا ءارآ تد"عت

 ،ة]>غل لما>عو ،ةE7فن لما>ع ،ة7فاقث ة7عا9:جا لما>ع :ةثالث يف لما>علا ه/ه %aح نا9لوأ

 حض>ی ،يلال"لا ر>;:لا يف Y�m:ت �%خأ لما>ع "ج>ت "قف تالاYلا ل}ل ةعماج 7Eiل اه'}ل
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 %7غت *م ة7%�X تالاح حض>ت نأ اه'7ب ا79ف عE:;7ت ةعM:9م ةثال�لا عا>نألا ه/ه( :هل>قh vلذ

 .)*ف7:س نا9لوأ( )لا>حألا *م لاvY ةعماج 7Eiل hلذ عم اه'}لو ،ى'ع9لا

 يلع يفاو( ة7ساسأ %صا'ع عGرأ ىلإ يلال"لا %7غ:لا باRسأ عج%ی يفاو "حا>لا "Rع يلعو

  : .)م2004 ،ةغللا mلع ،"حا>لا "Rع

 . فلEلا ىلإ فلKلا *م ةغللا لاق:نا -
 . �%خأ تاغل وأ ةغلب ةغللا %ثأت -
 اه"7لاقتو اهتاداعو اه9[نو ةمألا ةرا|XY ،ة7فا%غجو ةE7فنو ة7عا9:جا لما>ع -

 . ة]%}فلا اهتاهاMتاو اهتافاقثو ،اه"ئاقعو
 7mلع:لا "هاعم هل/Rت امو ،ةغللاv *7قkا'لا حئا%ق هM:'ت ا79ف ل�9:ت ةد>aقم ة7بدأ لما>ع -

 .اهب ءاقترالاو اهتا7ح يف ة]>غللا عما9Mلاو
 : يه )w]ر"'ف( ةّ"ع باRسأ ىلإ %77غ:لا عجرأ را:Kم "9حأ  امأ

 اهقالk¿و ة%ث"'9لا تالال"لا تاذ ةu9"قلا ¦افلألا ةغللا ءا'بأ ءا7حإh vلذ m:]و ةجاYلا ر>ه®-1

 .ةvEالم ىندأ hلذ يف *9E7:لم تاث"9E:Yلا ىلع

 . ة"ی"ع الا�شأ /خأu >هو يفاق�لاو يعا9:جالا ر>;:لا-2

 . ةهو%�م تاءاuYإ اهل ي:لا تا9ل}لا لا9ع:سا ةغللا %[Yت: ةE7ف'لاو ة7فkاعلا %عا9nلا-3

 . XR7% ل�vn لافkألا ه7ف mهاE]و mهفلا ء>س *ع ج:']و V>غللا فا%Yنالا-4

 . ةغللا يف ث"Yت ي:لا ةM97ع9لا تا>Mفلا "Eل "aق نو"ب ةداع m:]و Vزا9Mلا لاق:نالا-5

 *م مال}لا يف ةراه9لا باYصأ هv م>قu امو ة]>غللا عما9Mلا ه7لإ أMلت ام >هو : عا":بالا-6

 . ءاvدألاو ءا%عnلا
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 ،¦افلألا ةلالد ،7wنأ 7mها%بإ( ا9ه *77ساسأ *7لماعل يلال"لا ر>;:لا 7wنأ 7mها%بإ عج%]و

   : )م1984

 %7غ:لل ةض%ع اهلعuM ر%}:9لا لا9ع:سالل ¦افلألا ع>|خ نأ هa" vق]و لا9ع:سالا-1

 .اهلا/:باو ،¦افلألا ىلGو ،mهفلا ء>س : اه'م ،لا9ع:سالا ا/ه اه7لإ VدTی لما>عل ة7M:ن

 uر"'ف  ]ز>ج ل>ق[w:) ك� ،با>:لا( ) اه:غ7ص يفو اها'عم يف تا9ل}لا يلRت لا9ع:سالا ة%

 .)V، 1950>غللا ر>;:لا

 "بالف ، ع9M:9لل يساE7لاو Vداa:قالاو يعا9:جالا ر>;:لا *ع ةMتان يهو : ةجاTلا -2

 . R7%ع:لا ة9هv9 عل;|:ل ر>;:لا ا/ه yكا>ت نأ ةغلل

vهأل ض%علا ا/ه "عm سألاRن باM" لخا"تو تد"عت اهنأi ، ل/لh uaعy تa'7لاف  اهف{�7% 

 . اهRعn:ل اه%aح لهuE ال ة"ی"ع لERل ة7M:ن يه ا9نإ يلال"لا ل>Y:لاو %7غ:لا تالاح *م

 ،~یاف ةuا"لا( ن>ناق ة9ل}ل ة97لعلا ةق"لاv ة7لال"لا *7نا>قلا *ع ث"Y:ن نأ yعaلا *9ف ا/لو

 . )م1996

 *7ساسأ *7لماع يف ةد"ع:9لا تافa'7:لا *7ب lِّف>ی >Yن ىلع اه%aح ن>7لال"لا لواح *}ل

 : ا9ه

  . ةE7ف'لا و ة7فاق�لاو ةK7]را:لاو ة7عا9:جالا ة¯R7لاl vلع:ت :ة7جراخ لما>ع

 ة]>Y'لاو ة7ف%aلاو ة7قاق:شالاو ة7ت>aلا لما>علا يهو اهEفن ةغللاl vلع:ت :ة7لخاد لما>ع

 . ة7قاE7لاو

  : يلال5لا ر78-لا >هاaم -4

 ةلالد Ka7bت : يه ،ةثالث ¦افلألا a7yت ي:لا يلال"لا ر>;:لا %ها[م mهأ نأ "Mن hل/Gو

 . اهلا9ع:سا لاMم %77غت وأ ،اه:لالد 97mعت وأ ،ة9ل}لا
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  : ةلال5لا @/#عت-1

 *م ةلال"لا لاق:نا ي'ع]و ،)1998 ،ةلال"لا mلع ،%9ع را:Kم( ى'ع9لا ع7س>ت نا9لوأ ها9س

 وأ ، lباEلا *م %�كأ ة9ل}لا ه7لإ n7%ت ام د"ع حV )uaRأ ماعلا ى'ع9لا ىلإ صاKلا ى'ع9لا

uaRم حMق *م عسوأ اهلا9ع:سا لاRم( ) لK:لع ،%9ع راm 7ف )1998 ،ةلال"لا:Eم عMلا 

 ء~Mلا ىلع ُّل"ت  ة9ل}لا iناك نأ "عRف ،ه7لع ناك ا9م %�كأ ل7n9ل لا9ع:سالاو ةلال"لا

 *م تاغللا يف اع>7ش لقأ ةلال"لا 97mعت نأ 7wنأ 7mها%بإ �%ی ،ل}لا ىلع ل"ت تراص

 wفن را:Kم "9حأ ه7;عu *7ح يف ، اه%7غتو تالال"لا ر>;ت يف ا%ثأ لقأو اهKa7aت

 .)م1984 ،¦افلألا ةلالد ،7wنأ 7mها%بإ( ى'ع9لا 77l|ت عم ة97هألا

 ىندأل ههunR ام لك ىلع ءيnلا mسا ن>قل;u ا9'7ح لافkألا "'ع 97mع:لا ا/ه ¥Yلنو

 لXو ،ةجاجد %ئاk لك يuE9 "قف ،V>غللا mهل>Yaم ر>aقل hلذو ،ةلثا9م وأ ةvEالم

 .)م1984 ،¦افلألا ةلالد ،7wنأ 7mها%بإ(  اًناaح R7%ك نا>7ح

 : ةلال5لا &/c%ت - 2

 هa" vق]و )ةغللا يف ة9ل}لا رود ،نا9لوأ *ف7:س( )ى'ع9لا 77l|ت ( نا9لوأ ه7لع lلkأ

 ، اهلا9ع:سا لاMم 77l|ت Vأ ، صاKلا يئ~Mلا ى'ع9لا ىلإ يل}لا ى'ع9لا *م ةلال"لا ل>Yت

 ة9ل}لا ل>ل"م حvY7p uaR ،ه7لع ل"ت iناX ام fعv ىلع ماعلا ¥فللا ةلالد %aقت نأ >هو

 ةَّماع تالالد يف ل9ع:Eت iناك ¦افلأ كا'هف ه7لع iناX ا9م ًاد"ع لقأ ءا7شأ ىلع ًار>aقم

 وأ ةصاKلا ةلال"لا كاردإ َّنأل   ؛اهلا9ع:سا لاMم  قاضو aaiخ iق>لا رو%م عمو

 ةلالد ،7wنأ( ةماعلا ةلال"لا كاردإ *م %uEأ– 7wنأ 7mها%بإ ل>قu ا9ك – ةَّصاKلاv ةهnR7لا

 .)¦افلألا

 نا7'ع9لا لداع:ی ام"'ع ث"uY و )نا9لوأ( ى'ع9لا لاق:نا نا9لوأ هuE97 : ةلال5لا لاق-نا  -3

  )1998 ،ةلال"لا mلع ،%9ع را:Kم( ص>Kaلا و م>9علا ةهج *م نافل:uK ال اناX اذإ وأ



 تاد#ف3لل يلال0لا ر.-,لا يف نآ#قلا #ثأ
1(1). (2021). 1470-1490 

 

1480 

 يف %خآ ءيش ىلع ةلال"لا ىلإ ،ام لاMم يف ءيش ىلع ةلال"لا *م ¥فللا لاق:نا ي'ع]و

 m]%}لا "Rع لRج( لاق:نالا ا/ه اغ>س ا9ه'7ب ك%:nم ح9لم وأ ةقالع د>ج>ل hلذو ،ه%7غ لاMم

  )م1997 ،تا7ل|ف9لل VراRنألا ح%ش يف ة7قR7;ت ةسارد ةلال"لا mلع يف ،*Eح "Y9م

 يه ةقالعلا ه/هو  *7ل>ل"9لا *7ب ةقالعل %خآ ٍلاMم ىلإ ه:لالد هلاMم *م ¥فللا ةu"عت  Vأ

 لاMم عE:]و ، ¦افلألا ةا7ح د"M:ت هGو يلال"لا ر>;:لا %ها[م *م %ه[م >هو زا9Mلا

  )م2007 ،يG%علا ثا%:لا يف يقR7;:لا ةلال"لا mلع ،%هن Vداه( اهما"K:سا

 ي:لا زا9Mلا عا>نأ ع97ج لا9ع:سالا لاMم %77غت وأ ى'ع9لا لاق:نا %ه[م *9ض لخ"ی

 يبدأ ض%غل ةم"خ ةa"uق ةر>m va:ی ى'ع9لا لقن نأ �%ی *م كا'هو . ناف%;لا اه7ف �واE:ی

 hلذو ، ةلال"لا ر>;ت يف mهم yناvM د%ف:ی ع>'لا ا/ه نأ رو"ق "Y9م �%]و )w]ر"'ف( اRلاغ

 .)مY9"، 1996م "9حأ رو"ق( تالK7:لا ىلع ة9ئاقلا تازا9Mلا عا>نأ ىلع هلا9:شاو هع>':ل

 ة7M:ن هنأ )م2007 ،يG%علا ثا%:لا يف يقR7;:لا ةلال"لا mلع ،%هن Vداه( �%ی *م كا'هو

 ¥فللا لا9ع:ساف ( : رو"ق "Y9م hلذ "TX]و ةق7قYلا ةل~'v9 زا9Mلا حuaR لا9ع:سالا ة%�ك

vلا ى'ع9لاM"ی" u�<يف ن vداÇ ع %مألا* k%[l 9لاMه'}ل ، زا vع" X� %تا>:لاو لا9ع:سالا ة%

 .)مY9"، 1996م "9حأ رو"ق( ) ة]زا9Mلا ةغa7لا ه'م ل9Y|ت V/لا لق'لا *م و"غu ي'م~لا

 :)1998 ،ةلال"لا mلع ،%9ع را:Kم(  عا>نأ ةثالث زا9Mلا را:Kم %9ع لعجو

 . يقل:9لا "'ع ةnه"لا 7%�ی V/لا >هو : يYلا زا9Mلا-1

 . لا9ع:سالا ة%�vEEy X  ةق7قYلا ةفص Ey:�]و ه:]زاMم ع>'لا ا/ه "قف97i : uلا زا9Mلا-2

  . *7ع>'لا *7ب ا;سو انا�م ل:m : uYئا'لا زا9Mلا-3
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 نإف  ة%شا9Rلا ةلال"لا زواM:ت ،ة"ی"ج تاقالع ا'7;عu تا9ل}لا *م 7%�}ل Vزا9Mلا لا9ع:سالاف

 ،لاMم ىلإ لاMم *م ل>Y:تو ة]زاMم ةر>va م"E:Kت ام"'ع ة7لال"لا اه:79ق %7غ:ت ة9ل}لا

  "ی"Mلا اهقا7س يف هاR:نالا يع%:Eت اهنأل ح>ض>لا *م ىلعأ ةجرد "ی"Mلا اهعق>م يف Ey:}:ف

 : ناG%ض -زا9Mلا– ةقالعلا ه/هو 

 : ةراع:سالا يهو ةهباnم ةقالع-1

 *مو ( : ل>ق7p uح ،اهمالX يف ب%علا *'س *م ة7شاف ة'س ةراع:سالا نأ سراف *با �%]و 

 : ن>ل>ق7ف ،%خآ عض>م *م ةراع:Eم ءيnلل ة9ل}لا ا>ع|u نأ >هو ،ةراع:سالا : ب%علا *'س

 اهقاس *ع iفXn : ن>ل>ق]و ،م>قلل ن>�u الو اaعلل ن>�h uلذو ،ا>ق%فت اذإ )mهاaع iقnنا(

 .))م1997 ،سراف *با( بو%Yلا

 ، ة9ERR7لاو ، ةERR7لا ل�م ةد"ع:9لا هتاقالعv لس%9لا زا9Mلا يهو ةهبا9nلا %7غ ةقالعو-2

 . ن>�u ام راR:عاو ،ناX ام راR:عاو ، ة7ل}لاو ، ة7ئ~Mلاو ، ة7نا�9لاو ، ة7نام~لاو ، ة7لاYلاو

 ىلع ل9Yلا وأ ، فو%[9لا ىلع ف%[لا lل;u "قف ةد"ع:م ر>ص يف زا9Mلا ا/ه %ه[]و

 mسا lل;u "قو ، هلهأ د>aق9لاو لج%لا G7iو ، ءا9لا *م اX<G ب%ش : >Yن يف اX9 ، لاYلا

 ةغللا ىلع ناEللا قالkإX ، هMئا:نو هراثآ ىلع mلعلا mسا وأ ، اه:ف7®و ىلع ةلآلا وأ ةادألا

 ،.ه'7نا>قو هللعو ه%ها[م .V>غللا ر>;:لا ،با>:لا( )V، 1950>غللا ر>;:لا ،با>:لا(

 لداع:ی ةلال"لا لاق:نا يف نأ >هو ،اهق7ضو اهعاEتا *G7و ةلال"لا لاق:نا *7ب ق%فلاو )م1997

 هل واEم >ه لب ،mعأ الو um"قلا *م bخأ 7wل ا'ه "ی"Mلا ى'ع9لا نأ Vأ نا7'ع9لا

 ةلال"لا لاق:نا *7ب ق%فلا نأ  (Arlotto)>ت>لرأ *ع %9ع را:Kم "9حأ لق']و)w]ر"'ف(

 pلا�لا امأ ة]ر>عش %7غ ةر>va ةداع نا9:ی *7لوألا(نأ )Ka7bتو 97mعت( *7قvاEلا *7ع>'لاو

 ،ةلال"لا mلع ،%9ع را:Kم( اRلاغ يبدأ ض%غل ةa"uق ةر>m va:7ف )ةلال"لا لاق:نا (

1998(.   
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 ا/هو يعا9:جالا لا9ع:سالا mلس يف يقت%تو ¦افلألا fعv ةلالد ر"ق عفت%ی  :ةلال5لا يقر-4

 nKbلا ى'عم اهل ناX ل>سر ة9لh Xلذ ةل�مأ *مو ،اه7قرو ة7عا9:جالا ةاY7لا ر>;:ب ¤Rت%م

 ،7wنأ 7mها%بإ(  م>7لا اهف%عن ي:لا ة7ماEلا ةلال"لا ه/ه اهل راص mث ، ام ة9هم يف لس%ی V/لا

 .)م1984 ،¦افلألا ةلالد

 : ةلال5لا hاT7نا -5

 E7%فت *�u9 و ، ناهذألا يف اه%ثأ "قفتو فع|لاو را7هنالا >Yن ¦افلألا fعv ةلالد هM:ت

 حRقلاv اهتالالد ةلa:9لا ¦افلألاف ،ة7َّفkاعلاو ةE7َّف'لا يحا>'لاv اهتالالدو ¦افلألا �اRتراh vلذ

 فعض نأ 7wنأ 7mها%بإ �%ی ،اه%7غ *م �ا;Yنالل ةض%ع %�كأ ةM'E7لا ة~]%غلا وأ ةرا/قلا وأ

  )م1984 ،¦افلألا ةلالد ،7wنأ 7mها%بإ( تاغللا يف اع>یذ %�كأ، اهkا;Yنا وأ ةلال"لا

  : يق/^7-لا jناiلا

 ىلع ا9ه'م ة"حاو لX لاRقإ : *7م"قلا يف ُفَ'Yَلا ( : ر2a8م Vبا ل8قF : ف/T2لا -1

 اهلصأ Kbش �%ُی ى:ح اه:Rحاص ىلع *7ماهبإلا *م ة"حاو لX ل7م >ه ، اهماهبإv �%خألا

 وأ ، %ش ىلإ %7خ *م لئا9لا فY'7لا، اه%ه® اه';ua7% v ى:ح م"قلا بالقنا >ه ، اجراخ

 : ُفYَ'7لاو ،لام : َفَّ'Yتو -ءيnلا *ع َف'َحو . ُفَ'Yَلا /ِخُأ ه'مو ،%7خ ىلإ %ش *م

 >ه : ل7قو ، bل9Kلا >ه : ل7قو ، Ylِّلا ىلإ لV u97أ ، ناuدألا *ع ُفَّ'Y:ی V/لا mل9Eلا

 ، ُل9َ7ْلا ةغللا يف ة7فY'7لا ى'عمو . 7mق:9Eلا فY'7لا ، يف >:لی mلف هللا %مأ يف mلسأ *م

 لجَر mهل>ق *م ف'Yلا /خُأ ا9ّن¿و ، مالسإلا *یدو هللا *ید ىلإ ف'ح 7mها%بإ نأ ى'ع9لاو

 . ءاف'ح لجِرو ف'حأ

 يف ة7فY'7لا ى'عم - الؤافت ف'حأ لجِّ%لا لئا9لل ل7ق ا9ن¿و ، ةماق:سالا ف'Yلا ّنإ : ل7ق "ق  
 ه7لع iبا�لاو مالسإلا ىلإ ل97لا حaY7لا : فY'7لاو . ه"قع ىلع ةماقإلاو ه7لإ ل97لا مالسإلا
 .)ر>['م *با( مالسإلا ةلم : ة7فY'7لا و ، مالسإلا : فY'7لا *ی"لاو .
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 يف لد "قو . ل97لا >ه لصألا يف ف'Yلا و . ف'ح لعفلا >ه ف7'ح ة9ل}ل V>غللا لصألا
 V>غللا ى'ع9لا ر>;تو  �%خألا >Yن ا9ه'م ة"حاو لX *7م"قلا ل7م ىلع هلا9ع:سا لصأ
 k%[l *ع يناث ر>;ت ث"حو *ی"لاو داق:عالاو ك>لEلا يف ل97لا ي'عu راصو ة9ل}لل
 لا9ع:سا هv ءاج V/لا "ی"Mلا ى'ع9لا >هو .هللا *ید ىلع ةماق:سالا ي'عu حRصأو Ka7b:لا
 يEح ل7م *م ل>Yت ا9نأX ( . فY'7لا يمالسإلا *ی"لل افصو ة9ل}لا ه/هل m]%}لا نآ%قلا
 ةلال"لا يف ر>;:لا ا/ه تزاجأ ي:لا ةقالعلا يه ل97لا ةر>ص iل®و . V>'عم ل7م ىلإ Vدام
 .)م1985 ،ةد>ع >بأ ل7لخ ةد>ع( )

 

 

 

 T@U;Vلا J Q7RSع لقن

  

 

  : ئرا^لا -2 

 ، lلKلا ا9ه"حأ : باRلا عو%ف عج%ت ا9ه7لإ نالصأف ة~9هلاو ءا%لاو ءاRلا ( : 7wیاق9لا يف درو
uلا هللا أ%ب لاقKلl یR%هؤm لاو . اء%بRراÇ ف ( : ىلاعت لاق. هؤا'ث لج هللا:<G<ىلإ ا vئرا{m ( . 
 ) ض%9لا *م ةمالEلا >هو ء%Rلا hلذ *م ، ه:لیا~م و ءيnلا *م "عاR:لا : %خآلا لصألاو
 lلKلا يه ةغللا يف أ%ب ةلالد .)1979 1399 ،ا]%Xز *ب "9حأ *YE7لا >بأ ، سراف *با(
 ~977ت ء%Rلا ى'عم نأ E�%Vعلا لاله >بأ  راشأو . lباس لا�م %7غ ىلع م"علا *م داuMإلاو
 Vأ lلKلا هللا أ%ب : mهل>قو ، ةر>aلا ~977ت : >ه ء%Rَلا نأ (: ع;قلا ة9ل}لا لصأو ، ةر>aلا
 هنأX ض%9لا *م iئ%Gو ، ةقلعلا ع;ق يهو ، ةءا%Rلا ه'مو ، ع;قلا هلصأو ، mهر>ص ~7ّم
 اذإ لج%لا *م أ%Rتو ، هع;ق m[علا *م Ymللا أ%Gو ، *ی"لا *م iئ%Gو ، h'ع هvاRسأ iع;قنا
 . )لاله >بأ E�%Vعلا( ). ه'م ه:a9ع iع;قنا

ة;لصألا ةلال$لا ةرT\F+لا ةلال$لا   
ف;^Hلا  

 داقTعالا يف ل;+لا

  كFل`لاو

 

J;م$قلا يف ل;+لا  
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 هللا أَ%َب  ، لا�م *ع ال lلKلا lلخ V/لا >ه: ÇراRلا ، لجو ~ع هللا ءا9سأ *م : ÇُراRلا
 . )ر>['م *با( .ضا%عألاو %ها>Mلا يف hلذ ن>�m ، uهقَلَخ : اءوُ%Gُو اًء%َب mهؤ%Rی lلKلا

 

 ىلإ yه/ی *م mه'9ف ÇراRلا لصأ يف ءا9لعلا ءارآ ىلإ ة']~لا با:y Xحاص ض%عu *7ح يف
 ز>uM هنأ ىلإ bلm uKث . با%:لا >هو �َ%Rَلا *م هنأ mع~ی *م mه'مو . د>علا iُ]ْ%َب *م هنأ
 و ،  Yi'لاو ة]>E:لا ى'عR%V v9لا *م ن>�u نأو ،%ی"ق:لاو lلKلا ى'عv9 ءْ%Rَلا *م ن>�u نأ
uح م"قMMت اTX" 7ل هنأw لا *م اذ>خأمR%� با%:لا >هو  vكأ نأ *7ب نأ "ع� ب%علاو ءا%قلا %
 . )V، 1994زا%لا mتاح >بأ( .ة'Eلألا ىلع اهنارود ة%�}ل  ة9ل}لا نو~9هی ال

 

 

  

 

  Sل@لا ةFR`ت           ةT`FRلاو Hc^لا                         Sل@لا              ع\قلا    

 ا9م هa9عu نأ : ه"Rع هللا ُةaْ9َِعو ،ُعْ'9َلا : ب%علا مالX يف ُةaْ9َِعلا ( : ماa:عالا -3
 اذإ Îاa9i v:عاو ، ¥فYِلا : ُةaْ9ِعلاو  ،هاقوو هع'َم : اaْ9َع ُهaِ9ُْعuَ ُهaَ9ََع  هقG>ُی
 ماa:عالاو .  يماYلا عنا9لا : mصاعلاو  ،ُةع'9لا : ةa9ِعلا  ، ةa7ع9لا *م هف;لب iع':ما
 "قف ا¯7ش Ehمأ ام لXو ؛ لYRلا ةa9علا لصأ : جاج~لا لاق. ه'م لاع:فا ،ءيnلاv كاE:مالا

 .)ر>['م *با( . هa9ع

 yغا%لا( ) كا9E:سالا : ماa:عالاو ، كاEمإلا : aْmَُعلا ( : كاEمإلا  ةa9علا لصأ
 "قف ا¯7ش Ehمأ ام لXو ؛.)م2009 – ه1430 ،"9حأ *ب *YE7لا mساقلا >بأ ،يناهفصألا

 .ءيش لX �اGر >هو ماaع ع9ج : aُmُعلا و .هn" vت لRح : ةG%قلا ماaِع ه'مو ؛ هa9ع
 ¥فYلا ةa9علاو  ة9ل}لل يلالد ر>;ت ث"ح . هللا "هعv ا>�9Eت Vأ ؛ هللا لvYR ا>a9:عاو
 لX �اGر ماaعلا ه'مو ، ه[فuY و ب%E:لا *م ءا9لا ع'u9 و ةG%قلا u9Eh لYRلاف ، ةع'9لاو

ء7َْ>لا 7ْBَ>لا   
hرا>لا  

ة;لصألا ةلال$لا ةرT\F+لا ةلال$لا  ة;لصألا ةلال$لا  ةرT\F+لا  ةلال$لا   
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 ىلإ لYRلا ىلإ كاEمإلا *م ةلال"لا iلق:نا  . ه9Eh v:لا : هللا لvYR ماa:عالاو . ءيش
 .ةuاق>لاو ع'9لاو ¥فYلا

 

 

 

 سH`F+لا ىلإ د47+لا Jم لقن

 

   

 : ل>س%لا -4

uغللا اها'عم يف سراف *با ل>ق<V : )لا >بأ ، سراف *باYE7* ز *ب "9حأX%[1399 ،ا 

 لس%لاف. دا":مالاو ثاعRنالا ىلع ل"ی ، ساق'م د%;م "حاو لصأ ماللاو *E7لاو ءا%لا )1979

 ع%|لا *م لس%:ی هنأل *Rللا : لس%لا. لصاف9لا ة'7ل : ةلسر ةقان و . لهEلا E7%لا :

 اهلعv تام ي:لا لسا%9لا  ةأ%9لا. ا|عm vه|عv عR:ی : الاسرإ م>قلا ءاج. ع7;قلا : ل7س%لا.

 .) اهن>لسا%ی با;Kلاف

 : )مR"، 1962علا *ب ةف%k( ةف%k ل>ق يف يلهاMلا %عnلا يف اه"Mن

  ل>سر h'ع ءاRنألا غلRی "قو    ةلاسر لالّ|لا "Rع اغلبا الأ

  : )م1968 ،ىnعألا( ىnعألا ل>ق]و

   اهراRخأ ثّ"uY ل>سر           ا''7ب امو انامز ا'nعف

  %KRلا لماحو لس%9لا مال}لا >ه يلهاMلا %عnلا يف ل>سر ة9لX ى'عم

ة;لصألا ةلال$لا ةرT\F+لا ةلال$لا   
ة+Uع  

 

ل>Hلا كا`مإلا   

 و ةع^+لاو nفHلا

  ة%اقFلا
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 يف اها'عم فل:خاو  اعض>م *7ثالثو ة:سو *7:ئام يف m]%}لا نا%قلا يف ل>س%لا ة9لX تدرو

  سا'لل ه'ید غل7Rل هللا هرا:V uK/لا ناEنإلا >هو يلهاMلا %عnلا يف اها'عم *ع m]%}لا نآ%قلا

 yغا%لا ل>قu.144: نا%9ع لآ ُ)ُلسُّرلا ِھِلْبَق ْنِم ْتَلَخ ْدَقٌ لُوسَر َِّالإٌ دَّمَحُم اَمَو (: ىلاعت لاق

 pعR'9لا ل>س%لا ه'مو E7%لا ةلهس: ةلسر ةقان لاق]و ةدT:لا ىلع ثاعRنالا لس%لا لصأ:

 ل>س%لا ه'م l:شاف ثاعRنالا ةراتو lف%لاv هت%مأ اذإ hلسر ىلع ل7قف lف%لا ةرات ه'م ر>aتو

 و ة}ئال9لا اهب دا%ی ةرات هللا لسر . ةلاس%لاو ل>قلا لY9:9ل ةراتو ل9Y:9لا ل>قلل ةرات ل>س%لا.

 ، 81:د>ه)ۚ ُُلسُّرلا ِھِلْبَق ْنِم ْتَلَخ ْدَق ٌلُوسَر َِّالإٌ دَّمَحُم اَمَو( : ىلاعت هل>ق ة}ئال9لا *9ف ءاR7نألا اهب دا%ی ةرات

  .48 ماعنألا)ۖ َنیِرِذنُمَو َنیِرَِّشبُم َِّالإ َنیَِلسْرُمْلا ُلِسُْرن اَمَو ( : ىلاعت هل>قX ءاR7نألا *مو

 %عnلا يف و ع7;ق:لاو *7للا : يه mجاع9لا يف درو ام Eyح ل>سر ة9ل}ل ة7لصألا ةلال"لا

 ى'عم ةد%ف9لا iل9حو %7غت "قف m]%}لا نآ%قلا يف اها'عم امأ .راRخألا لقن ي'عت يلهاMلا

   . mه'ید ر>مأ mه79لعتو سا'لل ة7ناG%لا ه:لاسر غ7لR:ل هللا هرا:V uK/لا nKbلا >هو "ی"ج

 

 

  ةلال$لا يقر J Q7RSع لقن 

 

   

 

 ب%س ( >هو )lف'لا( *م ةذ>خأم )lفان( ة9لX ى'عم لصأ نأ ةغللا لهأ %Xذ  : oفا2#لا -5

 . ه%Yج *م ع>G%7لا هُقِّق%ی عض>م : ُءاقفاَّ'لاو ةقفُّ'لاو .%خآ عض>م ىلإ n:lم ضرألا يف

 l:شا مالسإلا يفو ،ة9ل}لل Vدا9لا ى'ع9لا >ه ا/ه .)ر>['م *با( . ه'م ج%خ : ع>G%7لا lَِفَنو

 يف ءاج ،ناu9إلا %ه[]و %ف}لا u|9% *9ل فصو >هو )lفا'9لاو قاف'لا( : حل;aم اه'م

ة;لصألا ةلال$لا ةرT\F+لا ةلال$لا   
  لFس7لا

 

 غل>+لا ثFع>+لا

  هللا Jید
 ىلع ثاع>نالاو J;للا

  ةد,Tلا
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 ي9س ا9نإ : ل7قو ،ضرألا يف ب%Eلا >هو lف'لل ًاقفا'م lفا'9لا ى9س ( : )ب%علا ناEل(

 يف لخد Vأ ، lفانو ، اق7ف'ت ع>G%7لا lفن .هءاَقِفان هـل>خد >هو ،ع>G%7لاl Xفان هنأل ًاقفا'م

 ب%علا هف%عت mل يمالسإ mسا >هو )ر>['م *با( ) . *ی"لا يف lفا'9لا قاق:شا ه'مو ، هئاقفان

v9لا ى'ع9لاKa<ص vلا >هو( ،ه/V uE:% Xإ %ه[]و ه%فu9ن¿و )هنا Xةغللا يف هـلصأ نا 

 . )ر>['م *با( ًافو%عم

 ءاقفان *م لصألا ناXو، هو%ه®أ ام %7غ ا>';vأ م>قل مالسإلا هv ءاج mساف lفا'9لا امأف 

 uh ع>G%7لا %Yج �"حإ يهو ع>G%7لا

 .ةیرصمولجنالا ةبتكم :ةرھاقلا .)5ط رادصإلا( ظافلألا ةلالد .)م1984( .سینأ میھاربإ

 .ظافلألا ةلالد .)خیرات الب( .سینأ میھاربإ

 .ظافلألا ةلالد .)خیرات الب( .سینأ میھاربإ

 .قباس عجرم ظافلألا ةلالد .)خیرات الب( .سینأ میھاربإ

 .)2ج رادصإلا( ,نوراھ دمحم مالسلا دبع : قیقحت ،ةغللا سییاقم مجعم .)1979 1399( .ایركز نب دمحأ نیسحلا وبأ ، سراف نبا
 .عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

 .ةیملعلا بتكلا راد :نانبل توریب .)1ط رادصإلا( اھمالك يف برعلا ننسو اھلئاسو ةغللا ھقف يف يبحاصلا .)م1997( .سراف نبا

 .)1ط رادصإلا( برعلا ناسل, .)خیرات الب( .روظنم نبا

 ثوحبلاو تاساردلا زكرم :ءاعنص .)1ط رادصإلا( ةیبرعلا ةیمالسإلا تاملكلا يف ةنیزلا باتك : رظنی .)1994( .يزارلا متاح وبأ
 .ينمیلا

 ةیمالسإلا تاساردلا ةیلك تاروشنم :ةدحتملا ةیبرعلا ترامالا .)2ط رادصإلا( تایناسللا يف ثحابم .)2013( .يناسح دمحأ
 . ةیبرعلاو

 .ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .راتخم دمحأ

 .عیزوتلا و رشنلا و عبطلل نامیإلا راد :ةیردنكسإلا .تافیرعتلا باتك .)م2004( .دمحم نب يلع فیرشلا ،يناجرجلا

 .ركفلا راد :قشمد .قیبطتلاو ةیرظنلا يبرعلا ةلالدلا ملع رظنی .)م1996( .زیاف ةیادلا

 .يبرعلا ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .زیاف ةیادلا

 يدوواد ناندع ناوفص : قیقحت نآرقلا ظافلأ تادرفم .)م2009 – ه1430( .دمحأ نب نیسحلا مساقلا وبأ ،يناھفصألا بغارلا
 .ملقلا راد :قشمد .)4ط رادصإلا(

 .ةیملعلا بتكلا راد :نانبل ،توریب .)1ج ، 1ط رادصإلا( ةغالبلا ساسأ .)1998( .رمع نب دومحم مساقلا وبأ، يرشخمزلا

 .ةفاقثلاو ملعلا راد :ةرھاقلا .ةیوغللا قورفلا .)خیرات الب( .لالھ وبأ يركسعلا
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 يف لیصألا ةیبرعلا جھنمل ضرعو ةیبرعلا ةملكلل ةنراقم ةیلیلحت ةسارد ، ةیبرعلا صئاصخو و ةغللا ھقف .)م1964( .دمحم كرابملا
 .عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ،ركفلا راد .) 2ط رادصإلا( دیلوتلاو دیدجتلا

 .،رشنلل ةیسنوتلا رادلا :سنوت .,ةیفرعملا اھسسأو تایناسللا .)م 1986( .مالسلا دبع يدسملا

 .قباس عجرم ةغللا يف ةملكلا رود .)خیرات الب( .نفیتس ناملوأ

 .رشنلل سالط راد :قشمد )نومجرتملا ،،يشایع رذنم : ةمجرت( .)1ط رادصإلا( ةلالدلا ملع، .)م1988( .وریج رییب

 .رشنلل سالط راد :قشمد .)1ط رادصإلا( ةلالدلا ملع .)م1988( .وریج رییب

 .ةیرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرھاقلا .) ط د رادصإلا( ةغللا يف ثحبلا جھانم .)م1990( .ناسح مامت

 ةفرعملا راد :ةطیرازألا .تایلضفملل يرابنألا حرش يف ةیقیبطت ةسارد ةلالدلا ملع يف .)م1997( .نسح دمحم میركلا دبع لبج
 .ةیعماجلا

 ةفرعملا راد :ةطیرازالا .تایلضفملل يرابنألا حرش يف ةیقیبطت ةسارد ةلالدلا ملع يف .)م1997( .نسح دمحم میركلا دبع لبج
 .ةیعماجلا

 ةبتكم :ةرھاقلا )نومجرتملا ،يلخاودلا دیمحلا دبعو صاصقلا دمحم : ةمجرت( .يوغللا روطتلا .)1950( .باوتلا دبع ناضمر
 .ةیرصملا ولجنألا

 .يجناخلا ةبتكم :ةرھاقلا .)2ط رادصإلا( .ھنیناوقو ھللعو هرھاظم .يوغللا روطتلا .)م1997( .باوتلا دبع ناضمر

 .بابشلا ةبتكم )نومجرتملا ،رشب لامك( .ةغللا يف ةملكلا رود .)خیرات الب( .ناملوأ نفیتس

 .ةغللا يف ةملكلا رود .)خیرات الب( .ناملوأ نفیتس

 .ةغللا يف ةملكلا رود .)خیرات الب( .ناملوأ نفیتس

 .ةیسینولجالا ةبتكم :ةرھاقلا .ناویدلا .)م1962( .دبعلا نب ةفرط

 .قباس عجرم ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .راتخم رمع

 .قباس عجرم ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .راتخم رمع

 .)1ط رادصإلا( ةنراقم ةیلالد ةسارد ، میركلا نآرقلا ةغلو يلھاجلا رعشلا ةغل نیب يلالدلا روطتلا .)م1985( .ةدوع وبأ لیلخ ةدوع
 .رانملا ةبتكم :ندرالا

 .ةغللا .)خیرات الب( .سیردنف

 ةرازو تاروشنم :ایروس - قشمد .يرجھلا رشاعلا نرقلا ىتح يوغللا فیقثتلاو نحللا تافنصم .)م1996( .دمحم دمحأ رودق
 .ةفاقثلا

 .ينانبللا ركفلا راد :توریب .) 1ط رادصإلا( ) يبرع ،يزیلكنإ ،يسنرف ( ةَّینسلألا تاحلطصملا مجعم .)م1995( .كرابم كرابم

 .ةرھاقلا .)5ط رادصإلا( ةلالدلا ملع .)1998( .رمع راتخم

 .قباس عجرم ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .رمع راتخم

 .عیزوتلاو رشنلل يقرشلا بتكملا :توریب .ناویدلا .)م1968( .ىشعألا سیق نب نومیم

 .لمالا راد :ندرالا .)1ط رادصإلا( يبرعلا ثارتلا يف يقیبطتلا ةلالدلا ملع .)م2007( .رھن يداھ
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 .يبرعلا ثارتلا يف يقیبطتلا ةلالدلا ملع .)خیرات الب( .رھن يداھ

 .رصم ةضھن :رصم .)9 ط رادصإلا( ةغللا ملع .)م2004( .دحاولا دبع يلع يفاو

 .قباس عجرم ةغللا ملع .)خیرات الب( .دحاولا دبع يلع يفاو

 .قباس عجرم ةغللا ملع : رظنی .)خیرات الب( .دحاولا دبع يلع يفاو

  )م1997 ،سراف *با( اه%7غ %ه[]و اه9ت

 lفا'9لا ةر>ص mس%ت يهو. ةuأ *7ثالثو عRس يف lفا'م  ة9لX% Xذ "Mن m]%}لا نآ%قلا يفو

vلاnKb لا/V u]ألا %هu9و نا[R;* ىلاعت لاق )م1985 ،ةد>ع >بأ ل7لخ ةد>ع( %ف}لا : 

 .145 : ءاE'لا )اً=bِ8َن aُْهَل َ%ِ'َت *َلَو ِراUَّلا َ*ِم ِلَفْسَْألا ِكْرَّ%لا يِف َ*8ِقِفا1ُUَْلا َّنِإ(

 

 

 سH`F+لا ىلإ د47+لا Jم لقن

 

  : جئا:'لا 

   :يهو اه'ع فXn ي:لا جئا:'لا *م اد"ع ز%Rن  RYpلا ة9تاخ يفو

 "ی"Mلا yع>:Eت اهلعuM ام ةنو%9لا *م hل9ت ، لاح ىلع %ق:Eت ال ةE:9%م ةX%ح يف ةغللا-

 .هتاRل;:م *ع %Rع]و ، %aعلا yكا>ی اv9 تالال"لا *م

 اهف%عت mل ة7مالسإ تالال"ب نا7تإلا وأ ة"ی"ج تالالد ¦افلألا ح'م يف زراRلا هرود *ی"لل ناك-

 .تالماع9لاو تاع]%n:لاو ما�حألاو ة"7قعلا *R7ت لRق *م ب%علا

 97mع:لاو Ka7b:لا %ها[م l]%k *ع �%خألا يناع9لا ىلإ يعض>لا ى'ع9لا *م لاق:نالا -

 . س>9YEلا ىلإ د%9Mلا *م لق'لاو ةلال"لا يقرو

 ."ی"Mلا *ی"لا *ع %Rعت ة"ی"ج ناعم ة7لهاMلا تاد%ف9لا m]%}لا نآ%قلا ل9ح-

ة;لصألا ةلال$لا ةرT\F+لا ةلال$لا   
  Sفا^+لا

 

%uو نا+%ألا 7هRx+7 

7فyلا  

ضرألا يف ب7`لا  
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 ة7عا>k ىلع ل7لد ا/هو ، تاد%ف9لا *م "ی"علا تالالد %77غت يف حضاو ل�vn مالسإلا mهاس

 عم ، ءاقRلا تام>قم اهEف'ل *9|ت يهف ، ةG7%علا ةغللا تا~7م *م ا/هو ، اه:لالد يف ةغللا

 .ةلال"لل ماعلا لا9Mلا ىلع ة[فا9Yلا عم "ی"Mلا باع7:سا ىلع ةر"قلا

 : عجا%9لاو ردا9aلا

- 	
 



 

 

 الهوية إشكاليات و  العربية اللغة

 العباس  عبد موس ى فاطمة م. م

  بابل تربية مديرية

 : hchumake@gmail.com    البريد اإللكتروني

 
 

 مستخلص البحث

  العامليَن، ربه   لله  الحمد  
 
 للاه  عبده  بنه  محمد   الزهراءه  أبي واملرسلين، األنبياء خاتمه  على والسالم   والصالة

هه  أهله  وعلى عليه، للا صلى األمينه  الصادقه  َك  والثناء   والشكر   الحمد   لك اللهم الطيبين، الكرامه  بيته  أنَّ

، الرحمن   للا   َبغي كَما الحمد   ولَك  الرحيم 
ْ
َك  لجالله  َين َك، َوَعظيمه  وجهه لطانه  باإليمانه  الحمد   ولك س 

، واإلسالمه  ، أنَت  الحمد   ولَك  والقرآنه َك  الحق 
 
ك الحق   وقول ، ووعد  قاؤَك  الحق  ا الحق   وله مَّ

َ
 إنَّ  : بعد   أ

  األرض   هو الكريم القرآَن 
 
ة، للعلومه  الخصبة

 
ا العربية؛ اللغة هي العظيم القرآن هذا ولغة كاف

َّ َ
 كانت ومل

ا اللغة بهذهه  الكريم القرآن نزول معجزة مَّ ْن  تحولت فقد االلهية، والعناية القدسية عليها أضفى مه  مه

ة لغة إلى الصحراء بقبائل تختص لغة  كبيرة أهمية لها إذ متتالية؛ لقرون الحضارة قادت إسالمية أمَّ

؛ واألدبه  والتراث الثقافةه  في ها العربي    تعتبر ألنَّ
 
، الحضارةه  من جزءا َن  فهي العربيةه  اإلنسانية اللغات مه

ة   زالت ما والتي السامي 
 
  والنحوي   اللغوي   تأريخها على محافظة

 
 العربية اللغة تعتبر .الزمان قديم منذ

ْن   وحين الكبرى، انطالقاتها وَمهد   والثقافة، املعرفة ووعاء الهوية، على املؤثرة املكوناته  أخصه   مه

ْن  فهي ازدهارها، عصور  أفضل في اللغة أنَّ  تجد اآلخر الجانب إلى فانظر وتزدهر الثقافة تتطور   مه

  عملت حيث العربية، الهوية مقومات أهم
 
 الزمن عبر العربية الحضارات وثقافة تأريخ نقل على طويال

ْن  وتعتبر َن  العربية االمة توحيد على حافظت التي العوامل أهم مه  ساهمت كما الخليج، إلى املحيط مه

 وألنَّ  وشعرهم؛, وبطوالتهم, الكامل تأريخهم حفظت فقد الجاهلي، العصر منذ العرب تأريخ حفظ في

  انتشرت وقد الكريم والقرآن واملسلمين االسالم لغة العربية اللغة
 
  انتشارا

 
َن  فه واسعا  التي اللغات مه

َن  العديد يسعى ب مه
 

 , دراستها إلى الطال
 
ْن  بها الناطقين غير وخصوصا  جمال على التعرف أجل مه

ها كما كلماتها َن  أنَّ   ظلت التي اللغات مه
 
 الثقافة أنَّ  كما الوقت هذا حتى اللغوية قواعدها على محافظة

  العربية
 
َن  بالعديد غنية ة سواء   املؤلفات مه َبْت  التي األدبية أو العلمي  ته

 
ة   ك

َ
غ
 
ل  .فصيحة   عربية   به
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 املقدمة

ا مَّ كَّ  ال َومه
َ
نَّ  ش

َ
  أ

َ
  اللغة

َ
كر هي العربية  وتواجه, املستقبل وفي والحاضر واملاض ي الهوية وهي الفه

 وقد واملحاضرين، واملذيعين الباحثين لغة استعمال منها آفات عدة الحاضر الوقت في العربية اللغة

ة لغة غلبت سين لغة على حتى العامَّ  
 األمر عليهه  كاَن  ما بخالفه  والجامعات، املدارس في واألساتذة املَدره

ْن  ْن  السليمة، العربية باللغة إال دروسهم يلقون  ال االبتدائية املدارسه  في املعلمون  كاَن  فقد قبل، مه  َومه

  انتشارها املعاناة
 
ى في أيضا  والفتات اإلعالنات وفي بها واملنطوق  واملسموعة, املرئية اإلعالم وسائل شتَّ

ا وغيرها، واملقاهي واملطاعم التجارية املحال  املاجستير مناقشة في العامية استعمال األس ى على يبعث وممَّ

 علينا فبهذا العربية؛ الدول  بعض في الرسمية الجامعات في العليا الدراسات كليات بعض في والدكتوراه

ْن  العربية الهوية إنقاذ ْن  االجتماعية التوعية خالل مه  تثقيفية ندوات وإقامة والتلفزة، اإلذاعة طريق مه

حض   محاضرات وإلقاء
َ
 املجتمع أبناء بين التفاهم تيسر التي فهي الفصيحة، اللغة استعمال على ت

  تحقيقها يتأتى ال السياسية فالوحدة العربي،
 

ْن  إال  العربية باللغة واالعتزاز اللغوي، التوحيد طريق مه

ْن  للغتنا كان بما املجتمع وتذكير املجاالت كل في استعمالها على والحرص  املختلفة العصور  في كبير   شأن   مه

 في االستقرائي املنهج استخدمت وقد. االسالمية العربية الدولة راية تحت انضوت التي األمم جميع ولدى

  ومنها مصادر عدة من املعلومات جمعت و البحث هذا
 
 والتبين البيان وكذلك جني ألبن الخصائص مثال

 .وغيرها للجاحظ

 
 
 الهوية إشكاليات و  العربية   اللغة

 األصوات تلك هي البعض يتصورها كما ليس فاللغة بالهوية، وعالقة وظائف لها العربية اللغة

ما فحسب، بينهم فيما بواسطتها الناس يتواصل التي
 
 والبحر تؤديه الذي الدور  غاية الوظيفة هذه وإنه

ها وأكبر، أعمق، اللغة بحر أنَّ  والحق   إليه، تصل الذي  هوية بذلك فتشكل والتأريخ الدين مع تتشارك وأنَّ

ْن  املتعددة، وظائفها بكامل للمجتمع مه
َ
 وهو التواصل، هو بالهوية عالقة لها التي اللغة وظائف أبرزه  ف

ها كما فاللغة أهمها، وليس أحدها
َ
ف  كتابه في( هـ392: ت) املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو َعرَّ

ْصوات  :)الخصائص
َ
ر   أ َعبه

ها ي  ل   به
 
م َعن قوم   ك هه راضه

ْ
غ
َ
 بعد أما اللغة، نشوء لدور  يصلح التعريف هذا(1( )أ

  صارت فقد اكتمالها
 
 الرمزية، مجرد من وأرقى أسمى صفة الزمن مع واكتسبت أصحابها، تفكير من جزءا

 .ومشاعرهم وعقائدهم الناس بخواطر اتصلت ألنها

 الكلمات الرئيسية: .إشكاليات العربية، الهوية، اللغة،
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 مر على تصاريفها وعجائب أساليبها بأسرار ويحيط لبانها ويرضع الفرد فيها ينشأ التي فاللغة

ه، جيل كل من حاملة املوروثة وتراكيبها ألفاظها تصير حتى الزمن،  ومالمَح  سلوكه، ومظَهر بصماته

 الضياع من يحفظها وخياله وقلبه بعقله إليها ينتمي ملعارفه وعاء   وشمولها بوضوحها وتصبح شخصيته،

 
 
ْن  يفقدها، حين شخصيته يفقد نأ من خوفا مه

َ
ر أْن  اإلنسان يستطيع اللغة خالل ف ه

َعب  ، َعْن  ي   آرائهه

، زه كثيرة، موضوعات نحو الخاصة واتجاهاتهه  وَمشاعرهه َن  غيرهه  َعْن  وتميَّ  قال كما املخلوقات، مه

َم :))تعالى
َّ
ْسَماءَ  آَدمَ  َوَعل

َ ْ
َها األ

َّ
ل
 
مَّ  ك

 
ْم  ث ى َعَرَضه 

َ
ةه  َعل

َ
ك ئه

َ
ال
َ ْ
اَل  امل

َ
ق
َ
ي ف ونه

 
ئ به
ْ
ن
َ
ْسَماءه  أ

َ
أ ءه  به

َ
ال
 
ْن  َهؤ ْم  إه ْنت 

 
يَن  ك قه  َصاده

َمه   ،(31: البقرة(() رَّ
َ
ك
َ
َمه   بأْن  ف

َّ
ت   بذلك وهو ش يء، كَل  أسماء عل به

ْ
ث م الشخص ي وكيانه هويَته   ي   

ده
َ
ق  أفكار وي 

     .(2)لآلخرين

  العربية باللغة املعتبرين األمة علماء اهتم لقد  
 
؛ اهتماما

 
َها بالغا  نبينا ولغة الكريم القرآن لغة ألنَّ

فَهم( وسلم وآله عليه للا صلى)محمد   الدين، ي 
 
حفظ ل، وي 

َ
ْنق   اللحن   وكاَن  وي 

 
  أمرا

 
شينا عاب   م  هه  ي   الناس، به

ما   .والعلم الفضل أهل سيَّ

  وقد     
َّ
م على العلماء   حث

 
َعل

َ
ا وآدابها العربية ت

َ
ْن  صاحبها على ينعكس مله  وبالغة اللسان، فصاحة مه

سن البيان،   الكالم، وتركيب وح 
 
ق؛ والدين العقل في تؤثر فهي الخلق، وجمال الدين فهم َعْن  فضال

 
ل
 
 والخ

  فأولوها
 
  اهتماما

 
 ذلك على والدليل لفهمها، ووسيلة آلة فهي الشرعية، بالعلوم اهتمامهم عن يقل ال كبيرا

 في أقمت: "قال أنه الشافعي عن فيروى وآدابها العربية اللغة في واملجلدات الكتبه  من الكثير تأليفهم هو

  بي َمر   أنه علمت فما القرآن وحفظت ولغاتها، أشعارها آخذ سنة، عشرين العرب بطون 
 
 وقد إال حرف

  (3) .فيه املعنى علمت

ه ما عن والتعبير والتخاطب التفاهم وسيلة تعتبر فاللغة       يحمله وما البشرية، النفس تكنَّ

 مطالع: "قيل فقد, العلوم مطالع رأس فهي األشياء، وتجاه اآلخرين تجاه ومشاعر عواطف من اإلنسان

 كان ولهذا الجود؛ مطالع أحد اللسان وكان ،(4)مصور  وبيان معبر، ولسان مفكر، قلب: ثالثة العلوم

 أحد أو اإلنسانية، الحياة نصف الكالم جعل إذ الجاهلي الشاعر وفق وقد البياني، السحر أداة الكالم

 :(5)قال فقد الثالثة أجزئها

سان                 تى له
َ
  الف

 
ْصف   نه

 
صف ه   َونه ؤاد 

 
ْم ...  ف

َ
ل
َ
  َيْبَق  ف

 
  إال

 
وَرة حمه  ص 

 
مه  الل

 والد 

سَتدر املؤثرة الجميلة الجزلة فبالعبارة       
 
جمع عواطف، ت  أخطر فاللغة قلوب، شتات بها وي 

م وكل اإلطالق، على اإلنسانية االجتماعية الظواهر َب  اجتماعي تقد  ته
 
ه   ك

َ
ما الكمال ل مَّ  إنَّ

َ
، لوجوده  ت  اللغةه

لو
َ
صورنا ف

َ
َن  طائفة ت ن، عمل على مجتمعة الناسه  مه   يتم ال معيَّ

َّ
 فذا الطائفة؛ هذهه  أفراد بين بالتعاون  إال
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  يقتض ي التعاون 
 
كله  يكون  بحيث للعمل توزيعا ، يقوم الذي الخاص دوره   فرد له  بعض يكون  وبحيث بهه

، األفراد
 
  مَوجها

 
  وبعضهم َورئيسا

 
ها ، مَوجه

 
م أن يلزم وبحيث ومرؤوسا  الرئيس بين معين نوع من اتصال َيت 

َن  الباب هذا في أنجح لالتصال وسيلة نجد ال فسوف خيالنا في نبحث ثم العمل، لصالح واملرؤوس  مه

ْن  أداة هي إذ اللغة؛  (6).عام جمعي مجهود في ومزجها الفردية، الجهود تنسيق أدوات مه

َن  املختلفة األجيال بين تربط تأريخية رابطة أخطر واللغة       عب مه
َ
، الواحد الش

 
َباطا  وحدة يجعل ره

 الشعبية التجارب وعاء اللغة بأنَّ  ذلك العصور، اختالف رغم على ملموسة حقيقة األجيال هذهه 

  األجيال تتوارثها التي والعقائد والتقاليد والعادات،
 
 تأتي ال هذا لكل االستمرار فصفة اآلخر، بعَد  واحدا

 
َّ

ا ببقاء وتبقى معها تورث اللغة، طريق َعْن  إال َن  عليها يدل مه  الخلف وإحساس والتراكيب، املفردات مه

ة   بجهة
َ
ْرك ، لغوَية   شه  (7).بيَنهما الشعبية بالوحدة إحساس بخلقه  كفيل السلف وبيَن  بينه 

سان لوال اإلنسان ما: يقال كان))اللسان مدح باب في الثعالبي وقال     
 
لة، صورة إال الل

 
 ضالة، أو ممث

 قاتل قاتل وإن ببيان، نطق نطق إن ولسانه، قلبه بأصغريه املرء: الحكماء بعض وقال. مرسلة بهيمة أو

 بين يفصل وحاكم الضمير، عن يعبر وشاهد البيان، به يظهر أداة اللسان: ))الجاحظ وقال ،(8(()بجنان

 عن ينهي وواعظ األشياء، به تعرف وواصف الحاجة، به تدرك وشافع الجواب، به يرد وناطق الخطاب،

 املودة، يحرث وزارع األسماع، يونق ومله األضغان، به تذهب ومعتذر األحزان، به ترد ومبشر القبيح،

 مخبوء املرء: ))ويقال(. 9(()الوحشة يسلي ومؤنس املزيد، يستوجب وشاكر العداوة، يستأصل وحاصد

 الجوارح، في معدومة فضائل للسان: البلغاء العلماء بعض وقال. طيلسانه تحت ال لسانه، طي تحت

 كمال أن اعلم ،...والقرآن، بالذكر وأنطقه والبيان النطق من به للا خصه ملا درجاتها، على عالية ودرجته

 وسلم، عليه للا صلى للا رسول  نظر. البيان هو وجماله اللسان، هو اإلنسان وكمال اإلنسان، هو العالم

 يا جمالك أعجبني»: فقال للا؟ رسول  يا ضحكت مم  : له فقال فتبسم، عنه للا رض ي العباس عمه إلى

  وقال لسانه، إلى فأشار مني؟ الجمال موضع أين: فقال ، «عم
 
 الرجل جمال»: والسالم الصالة عليه أيضا

 .(10)((«لسانه فصاحة

  أمة   لكله   كان وإذا      
 
  حضارة

 
ية

 
ها على مبن ها، لغته هذهه  يعرض   اختالل فكل   وثقافته  نتيجة يكون  الحضارة له

ها غياب ، عن لغته   بها، االحتفال قلة أو التداوله
َ
ها فتضعف م هي إذ عليهم، سيطرت  حه  ذلك ويكون  بينهم، الرَّ

 
 
 تستوجب ومخاطر مزالق عنها، والقصور  باللغة اإلحاطة وبين سقوطها، أو حضارتهم بانهيار إيذانا

شوهة املعاني فتنقلب العقول، عنها تضل الحذر،  صوابها وال مزيفها، من صحيحها يتبين فال الصورة، م 

ْن  ها، مه  سلوكه أنواع عن للكشف املجتمعات، من مجتمع أي ولوج على يساعدنا مفتاح، واللغة خطئه

 العصور، من عصر في شخصيته مالمح وتحديد واالقتصادي، واألخالقي واالجتماعي الثقافي ونشاطه
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درة أو املعاني اختزان على اللفظ وقدرة واملعاني، األلفاظ بين العالقة هي والفكر، اللغة بين والعالقة
 
 ق

ْحن على الفكر
َ

 فروع من الدارسين باختالف تختلف املعنى إلى والنظرة. املعاني من طاقة بأكبر األلفاظ ش

 (11).النفس وعلم واملنطق والفلسفة الفقه وأصول  واللغة كاألدب اإلنسانية، الدراسات

       
 
َحظ

ْ
ل
َ
نَّ  ون

َ
ر الذي الفكري  واالنهياَر  القومي الضياعَ  أ ْنذه

َعد   التي الهوية أو االنتماءه  روحه  بمحوه  ي 
 
 ت

طبها اللغة
 
تمثل َيتجسد الذي ق

َ
 واملميزة وقوم قوم   بيَن  الفارقةه  السلوكه  وأنماطه  واملثله  القيمه  كل   فيهه  وت

 
 
ة ْن  ألمَّ ها تقليل   فيهه  العربية لغتنا على األجنبية اللغات إيثار   هو أخرى، مه  الناس، بين ملنزلتها واضعاف لشأنه

 االختبارات تجاوز  لحين املؤقت االستيعاب على قائمة الغالب في العربية اللغة دراسة أصبحت حتى

نا بيد الدراسية، ناتها الكالمية تراكيبها وجمال ألفاظها، بعذوبة تمتاز العربية اللغة نجد  أنَّ  ومحس 

ا البديعية، مَّ  التربوية آثارها إلى إضافة بتطبيقاتها، والتحلي جماليتها تذوق  في رغبة دراستها يجعل مه

ْن  السلوكية، الرذائل ونبذ الخلقية، الفضائل غرس في العميقة  تزخر الذي العربية اللغة أدب خالل مه

َن  بفيض  من بها، والتمثل الفضائل اكتساب نحو الهمم يشحذ الذي والنثر والقصائد واألمثال الحكم مه

 .ذلك ونحو وعفة وكرم وأمانة صدق

 يندر كان حتى بلغتهم، عنايتهم في ظهرت قد مدنيتهم فإن قديم، مادي تمدن للعرب يكن لم وإذا      

  بينهم، يلحن من
 
ديما

َ
  اللحن   كاَن  فق

 
َبة

َ
ْن  َمثل ب مه اله

َ
تى، َمث

َ
ي َيرتقي ال الف  حتى واألفهام األلباب ذوي  أْعين فه

َن  ْحسه ْن  ي  ، مه هه سانه   الكالم في الخطأ يكون  وكيف: ))األنباري  ابن قاَل  له
 
، والصواب مستحسنا

 
 مستسجما

: فيقولون  رميكم، أسوء ما: رميهم استقبح قوم ،...وتبعدهم، الالحنين، وتنقص املعربين، تقرب والعرب

ْن  عليَّ  أشد لحنكم: فيقول  متعلمين، قوم نحن م عليه للا صلى)للا رسول  سمعت رميكم، فساد مه
َّ
( وسل

  للا رحم" يقول 
 
ْن  أصلح امرأ   (12".)لسانهه  مه

  شنيع اللحن ويعتبر     
 
 يتعلم وال الحديث، يتعلم الذي مثل: "شعبة يقول  املتعلمين، طبقة في خاصة

  منه سمع وقد أوالده ألحد املأمون  وقال". له رأس ال البرنس مثل النحو،
 
 يتعلم أن أحدكم على ما:" لحنا

لَّ  مشهده، بها ويزين أوَده، فيقيم العربية
َ
كمه، بمستمسكات خصمه حجج بها وَيف  مجلس ويملك ح 

ر   أو بيانه، بظاهر سلطانه هَر  يزال فال امته، أو عبده، كلسان لسانه يكون  أن أحدكم َيس   أسير الدَّ

 .(13)كلمته

 األجنبية اللغات أخذت وربما وفنونها، وعلومها وبأدائها اللغة بقواعد الجهل ازداد عصرنا وفي     

 ما: ))بقوله الشافعي اإلمام ذلك وذكر األثر، قديمة شكوى  وهي بالعربية، العناية تفوق  تربوية عناية

ل  .(14)((أرسطاطاليس لسان إلى وميلهم العرب، لسان لتركهم إال اختلفوا وال الناس جهه
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ْن  انبثقت عظيمة، تربوية ومنزلة قيمة لها العربية اللغة       بها اختصت التي العظيمة مكانتها مه

زت، َن  وتميَّ أهداف التمسك هو العربية للغة الخلقية اآلثار فمه  أوصاف اول  وهو اإلسالمية الشريعة به

ن للفرد، الحميدة األخالق َتَمعه ها يجد علومها وفروع العربية اللغة في فللم  ، للتربيةه  عميق وعاء أنَّ  الخلقيةه

نَّ  السلوكية، للرذائل وهجر
َ
ها العناية َوأ   به

 
ناية نَّ  والسلوك، باألخالقه  عه

َ
 إذ الخلقية؛ للتربيةه  رعاية رعايتها وأ

نَّ 
َ
  لها أ

 
را
َ
  أث

 
  عظيما

 
ْن  الخلقية، الفضائل بث في وفاعال زت التي اللفظية البالغة خالل َومه َميَّ

َ
 اللغة بها ت

 الكونية، للا آيات في التأمل البديع الشعر أو الجميل بالنثر يثير أن   الداعية أو الكاتب يستطيع العربية

ْن  فيها للا أودعه وما ْن  وأسرار، وإعجاز جمال مه   آثارها ومه
 
 العربية للغة األخالق، مكارم على الحث أيضا

 األدب عليه اشتمل بما وذلك السلوكية، الرذائل وهجر الخلقية الفضائل اكتساب في عظيمة تربوية آثار

 الفضائل اكتساب في عظيمة تربوية آثار العربية فللغة األخالق، مكارم على حث من والشعري  النثري 

ما وذلك السلوكية، الرذائل وهجر الخلقية ْن  والشعري  النثري  األدب عليه اشتمل به  مكارم على حث مه

  .األخالق

ة بصفة اللغة تعتبر     ل   العلم، ويحمل يحتضن الذي الوعاء عامَّ
َ
َتق

ْ
ن ان مشْن  بهه  وي 

َ
ان، إلى َمك

َ
ْن  َمك  َومه

َن  التي اللغة نعمة ولوال آلخر، زَمن
َّ
، على بها للا امت ن واستفادت غيرها، حضارات األمم توارثت ملا عبادهه  مه

َبره  م فن كل في العقالء عقول  عنه   تفتقت وما األحداث عه
ْ
ل  األنبياء خاتم ولغة الكريم، القرآن لغة فهي. وعه

رسلين،
 
 تركيب جمال في بالفصحاء تأثرت وازدهار، نمو في ثابتة وهي أخرى، واندرست اللغات تغيرت وامل

تهم البلغاء، في وأثرت البيان، وحسن   للا كتاب وسعت حتى األلفاظ، وأفصح الكلمات بأجمل فأمدَّ
 
 لفظا

،
 
َم  العرب صاغ اللغة بهذه أنَّ  ونلحظ وعضاة، بهه  آية َعْن  ضاقت وما وغاية

َ
ك ظموا واألمثال، الحه

َ
 ون

ن فيهم صنعت التي العربية بلغتهم متأثرين األلفاظ، وأجمل العبارات، بأعذبه  وتحدثوا األشعار  الَتَمد 

ن حقيقة رأينا لغتهم اعتبرنا إذا ولكننا0: )الرافعي صادق مصطفى يقول   والذوقي، الفكري   فيها التمد 

م فهي متحققة، مجموعا في وشروطه متمثلة، ْنه   .(15(()الحياة بحر مه

ة علماء َبدأ حينها ذلك        ، الباعث كاَن  اللغة تقنين األمَّ
 
ْن  ش ْي، كل قبل تعليميا ق مه

َ
ْنطل  الحفاظ م 

د صحة على ، التعب  ة علماء أمام وكان بهه  اللغة هذهه  قوانين تدوين واملطلوب متكاملة، ناضجة لغة األمَّ

َتَعلم إليها الرجوع يمكن نحوية وأصول  قواعد في التعبيرية وصورها ما ال اللغوي، األداء طرق  له  أنَّ  سيَّ

 
 
ْن  كثيرا دَّ  وال اإلسالمي، الدين دخلوا قْد  العرب غير مه ْن  لهم ب   القرآَن  ويقرؤوا اإلسالم يفهموا أْن  أجل مه

ْن  الكريم  .العربية يتعلموا أْن  مه

ْن  ينطلقوا لم العربية فعلماء وذا لهذا  ْن  انطلقوا بل فراغ مه  إلى ترشدهم كانت أساسية قواعد مه

ن أحكامها، واستنباط اللغة رواية مه
َ
 وصل الكريم القرآن ألنَّ  السماع؛ أخذوا تلقيهه  وطرق  الكريم القرآن ف
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  اناس إلى
 
ل  مسموعا اظهه  وأوَّ م وآلهه  عليه للا صلى)محمد األكرم السول  هو حفَّ

َّ
َد  وقد( وسل

َّ
 املعنى هذا أك

ا:)) تعالى بقولهه 
َ
ذ رهَئ  َوإه

 
ْرآن   ق ق 

ْ
وا ال ع  اْسَتمه

َ
ه   ف

َ
وا ل ت  صه

ْ
ن
َ
ْم  َوأ

 
ك
َّ
َعل

َ
وَن  ل ْرَحم 

 
 اللغة فإنَّ  ،[204: األعراف((]ت

َن  الهوية على حافظت العربية ها الضياع؛ مه   للا كتاب وسعت التي الكريم القرآن لغة ألنَّ
 
، لفظا

 
 قال وغاية

َتاب  ))  تعالى ْت  كه
َ
ل ه
ص 

 
ه   ف

 
ا آَيات ْرآن 

 
ا ق ي  ْوم   َعَربه

َ
ق وَن  له م 

َ
 .[3:فصلت((]َيْعل

ت      صَّ
 
 لغات عن بها َسَمْت  غيرها، عن بها انفردت بخصائص العاملين لغات بين من العربية اللغة وخ

 فلكها في والكل القطب وكأنها حولها، من األنوار تتضاءل الكواكب بين كالقمر بينها وأصبحت الدنيا،

 (16):يلي ما قاطبة الدنيا لغات عن بها انفردت التي الخصائص تلك ومن يدور،

 .متناسقة وجذورها االشتقاق مرونة -1

َن  يعد   الذي االشتقاق، -2   .العربية اللغة في النادرة الخصائص مه

  يعتبران اللذان والتضاد الترادف -3
 
ْن  مظهرا   .العربية اللغة مظاهر مه

ة واإلعجاز الكمال بلغت العربية اللغة إنَّ  إذ األصوات -4   .الصوت صفة في خاصَّ

ز العربية اللغة إنَّ  حيث التعبير دقة -5   .التراكيب وسالمة والجودة، والرصانة، بالفصاحة، تتميَّ

  تخرج   التي للكلمة تهذيب عملية عن عبارة التعريب، -6
 
قا

ْ
ف   .وأبنيتها العربية لألوزان وه

 .اإليجاز -7

َن  بكل الخاصة الضمائر على واحتواؤها واملؤنث، املذكر بين التمييز -8   .واملؤنث املذكر مه

ها -9   .األخرى  املختلفة اللغات استيعاب على قدرت 

نَّ  يخفى وال  
َ
 أهمية عن والكشف املوضوع لهذا التطرق  أهمية تؤكد التربوية واملنطلقات الزوايا هذهه  أ

ْن  دراستها لكأن حتى الناس، من كثير عنها يغفل والتي الهوية، على الحفاظ في وعلومها العربية اللغة  مه

 ما أنَّ  حين في إليها، والحاجة أهميتها إدراك عن النظر مصروف بتجاوزها، النجاح لحصول  الطالب قبل

ْن  تغرسه  .  وجهده ونشاطه وسعه الدارس فيها يبذل بأن جدير تربوية آثار مه

 النتائج

 :وهي منطلقات، عدة من البحث أهمية تظهر

 تدور  الذي ومحورها العربية القومية أساس هي الفصحى فاللغة بها والعناية العربية اللغة أهمية -1

 .حوله
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 .العربية اللغة ممارسة ميدان في التربوي  الضعف -2

 وعلمهه  فكرهه  في بها املهتم على تنعكس التي العربية للغة العظيمة التربوية الخصائص إظهار إلى الحاجة -3

،  .وذوقهه  وأخالقهه

ْن  العربية للغة التربوية اآلثار معرفة إلى التعليمية الجهات حاجة -4 ْنها االستفادة أجل مه  مجال في مه

 .الدراسية املناهج وضع وفي التدريس،

ْن  العربية اللغة وتذوق  استشعار نحو املعلمين حفز -5  طرائق على ينعكس بما التربوية آثارها خالل مه

 .تدريسهم

ْن  العربية باللغة االهتمام نحو الطالب حفز في املساهمة -6  التي العظيمة التربوية آثارها بيان خالل مه

ْن  عليهم تنعكس  .دراستها مه

  زالت وما كانت العربية اللغة أنَّ  إلى إضافة -7
 
ْن  طالبهه  على وتسهيله العلم حفظ في مأرزا  نظم خالل مه

 .جميلة بديعة قصائد في العلم متون  من الكثير

ْن  الفكري  للنمو تربوية وسيلة العربية اللغة أنَّ  كما -8  .والتفكر والتأمل والخيال، املدارك توسعة حيث مه

 وفروع قواعدها بتفعيل واالهتمام وتدريسها َودراستها  العربية، للغة كبيرة أهمية  إيالء من بد ال  -9

 .علومها

 الهوية على الحفاظ في  العربية للغة التربوية اآلثار أبرز  بيان في مساهمة البحث هذا يكون  أن وأرجو

  يكون  وأن العربية
 
 ودراستها وبتدريسها الشريفة اللغة بهذه العناية من مزيد نحو الهمم لشحذ عونا

 .حياتنا في وتفعيلها

 الهوامش

 العامة املصرية الهيئة: الناشر ،(هـ392: املتوفى) املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو الخصائص، (1)

 بكر، أبي بن الرحمن عبد وأنواعها، اللغة علوم في واملزهر. 1/34:ص الرابعة،: الطبعة للكتاب،

 بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر منصور، علي فؤاد: تح ،(هـ911: ت) السيوطي الدين جالل

 .1/11:ص م،1998 هـ1418 األولى،: الطبعة

ر (2)
َ
ْنظ  درجة لنيل أطروحة: الكتاب أصل فاضل، نديم محمد  الكريم، القرآن في النحوي  التضمين: ي 

 اململكة - املنورة املدينة الزمان، دار: الناشر بالخرطوم، الكريم القرآن جامعة من الدكتوراه

 .1/29:ص ،(م 2005 - هـ 1426) األولى،: الطبعة السعودية، العربية
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اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد للا عبد أبو الدين شمس النبالء، أعالم سير (3)
َ
 املتوفى) الذهبي ق

 الرسالة، مؤسسة: الناشر األرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف املحققين من مجموعة: ت ،(هـ748: 

 بن علي بن أحمد بكر أبو وذيوله، بغداد وتاريخ ،8/239: ص ،1985/  هـ 1405 ، الثالثة:  الطبعة

 بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر ،(هـ463: ت) البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت

 بن علي القاسم أبو دمشق، وتاريخ  ،1/62:ص ه 1417 األولى،: ط عطا، القادر عبد مصطفى: تح

 دار: الناشر العمروي، غرامة بن عمرو : تح ،(هـ571: ت) عساكر بابن املعروف للا هبة بن الحسن

 .51/297:ص م، 1995 - هـ 1415: النشر عام والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر

 باملدينة اإلسالمية الجامعة: الناشر الحازمي، حامد بن خالد العربية، اللغة لدراسة التربوية اآلثار (4)

 .450-446:ص هـ،1424( 35) السنة(, 121) العدد: الطبعة املنورة،

 محمد علي: ،ت(هـ170: املتوفى) القرش ي الخطاب أبي بن محمد زيد أبو العرب، أشعار جمهرة (5)

 التسع، املعلقات وشرح ،178:ص والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة: الناشر البجادي،

 أبي زمن عن متأخرة نقول  الكتاب ففي نسبته تصح وال( هـ 206 ت) الشيباني عمرو  ألبي منسوب

 بيروت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة: الناشر همو، املجيد عبد: تح أسلوبه األسلوب وليس عمرو 

 .م 2001 - هـ 1422 األولى،: الطبعة لبنان، –

ْنظر (6)  .450-446: ص العربية، اللغة لدراسة التربوية اآلثار: ي 

نظر (7)   1:ص املصرية، األنجلو مكتبة: الناشر حسان، تمام اللغة، في البحث مناهج: ي 

: الناشر ،(هـ429: ت) الثعالبي منصور  أبو إسماعيل بن محمد بن امللك عبد والظرائف، اللطائف (8)

 .1/102:بيروت املناهل، دار

 بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو  والتبيين، البيان (9)

 .2/50:ص هـ، 1423: النشر عام بيروت، الهالل، ومكتبة دار: ،الناشر(هـ255: ت)

 .1/103:والظرائف اللطائف (10)

نظر (11)  .1/30:النحوي  التضمين: ي 

: بيروت الجزائري، طفيش إبراهيم صححه األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو املالحن، (12)

 .72:ص ،(م1987 ـ هـ1407) العلمية الكتب دار

 القرطبي، محمد بن للا عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ابن املجالس، وأنس املجالس بهجة (13)

 .1/64:ص العلمية، الكتب دار: بيروت, الخولي موس ى محمد: تح

 .10/74:النبالء أعالم سير (14)
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 .441: ،ص(ت. د) العلمية الكتب دار بيروت، الرافعي، صادق مصطفى ،1ط العرب، آداب تاريخ (15)

 .193:والتوزيع،ص والنشر للطباعة غريب دار: الناشر بشر، كمال اللغة، علم في دراسات:  ينظر (16)

 شكر وتقدير

 وقاريها من فعطته جهدهه  من وأعطاها خدمتها إلى وسعى العربية أحب من لكل واالمتنان الشكر

  فزاجهم املؤتمر على القائمين الفضالء األساتذة إلى موصول  والشكر
َّ

 .الجزاء أفضل اّلل

 : املراجع

 .الكريم القرآن •

 باملدينة اإلسالمية الجامعة: الناشر الحازمي، حامد بن خالد العربية، اللغة لدراسة التربوية اآلثار •

 ـ هـ1424( 35) السنة(, 121) العدد: الطبعة املنورة،

: تح القرطبي، محمد بن للا عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ابن املجالس، وأنس املجالس بهجة •

 .العلمية الكتب دار: بيروت, الخولي موس ى محمد

 بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو  والتبيين، البيان •

 هـ 1423: النشر عام بيروت، الهالل، ومكتبة دار: الناشر ،(هـ255: املتوفى)

 .(ت. د) العلمية الكتب دار بيروت، الرافعي، صادق مصطفى ،1ط العرب، آداب تاريخ •

: املتوفى) البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو وذيوله، بغداد تاريخ •

: الطبعة عطا، القادر عبد مصطفى: وتحقيق دراسة بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر ،(هـ463

 .هـ 1417 األولى،

: تحقيق ،(هـ571: املتوفى) عساكر بابن املعروف للا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو دمشق، تاريخ •

 1995 - هـ 1415: النشر عام والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر العمروي، غرامة بن عمرو 

 .م

 درجة لنيل أطروحة: الكتاب أصل فاضل، نديم محمد الكريم، القرآن في النحوي  التضمين •

 العربية اململكة - املنورة املدينة الزمان، دار: الناشر بالخرطوم، الكريم القرآن جامعة من الدكتوراه

 .(م 2005 - هـ 1426) األولى،: الطبعة السعودية،

 وزاد وضبطه حققه ،(هـ170: املتوفى) القرش ي الخطاب أبي بن محمد زيد أبو العرب، أشعار جمهرة  •

 والتوزيع والنشر للطباعة مصر نهضة: الناشر البجادي، محمد علي: شرحه في
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 العامة املصرية الهيئة: الناشر ،(هـ392: املتوفى) املوصلي جني بن عثمان الفتح أبو الخصائص، •

 .الرابعة: الطبعة للكتاب،

 .والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار: الناشر بشر، كمال  اللغة، علم في دراسات •

اْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد للا عبد أبو الدين شمس النبالء، أعالم سير •
َ
:  املتوفى) الذهبي ق

 الرسالة، مؤسسة: الناشر األرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف املحققين من مجموعة: ت ،(هـ748

 .1985/  هـ 1405 ، الثالثة:  الطبعة

 نقول  الكتاب ففي نسبته تصح وال( هـ 206 ت) الشيباني عمرو  ألبي منسوب التسع، املعلقات شرح •

 مؤسسة: همو،الناشر املجيد عبد: وشرح تحقيق أسلوبه، األسلوب وليس عمرو  أبي زمن عن متأخرة

 م 2001 - هـ 1422 األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت للمطبوعات، األعلمي

 دار: بيروت الجزائري، طفيش إبراهيم صححه املالحن، األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو •

  .(م1987 ـ هـ1407) العلمية الكتب

: الناشر ،(هـ429: املتوفى) الثعالبي منصور  أبو إسماعيل بن محمد بن امللك عبد والظرائف، اللطائف •

 .بيروت املناهل، دار

 ،(هـ911: املتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد وأنواعها، اللغة علوم في املزهر •

 .م1998 هـ1418 األولى،: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر منصور، علي فؤاد: املحقق

 دار: بيروت الجزائري، طفيش إبراهيم صححه األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو املالحن، •

 .(م1987 ـ هـ1407) العلمية الكتب

 .املصرية األنجلو مكتبة: الناشر حسان، تمام اللغة، في البحث مناهج  •



 

 

هشام البن النبوية السيرة كتاب  

(موضوعية دراسة)  

 الدين محيي خالد نور . م، عزام نجم عبد بيداء. د.م.أ

 العراق/  املستنصرية الجامعة

 
 

 

 مستخلص البحث

 توضيحا وتمثل ، االسالم وبعد قبل العربية للمجتمعات ووصف املجتمع صورة النبوية السيرة تمثل

. املجتمعات تللك احوال عن تعبر التي واملواقف والدينية واالجتماعية االقتصادية لالحوال دقيقا

 وتدرس ، السيرة صاحب يمثله الذي الخاص التعبير من ظاهرة على السيرة كتب خالل من ونقف

 اثره وتوضيح الشعري  للشاهد وتضمنها ، وتوجيهية تعبيرية افعال من الجملة نظام خاللها من

 ،وايضا االدبية التعبيرات تلك خالل من االنسانية التجربة عمق وكذلك. السيرة في ووظيفته وقيمته

 لدى النفس ي بالوازع وارتباطها الحوادث وتوثيق ، املعروفة القصصية التعبيرية الصنعة اثر

 .النبوية السيرة شخوص

 الكلمات الرئيسية: .فنية، دراسة، كتاب، هشام ابن،  السيرة

Summary 

The biography of the Prophet represents the image of society and a 

description of Arab societies before and after Islam, it represents an accurate 

illustration of the economic, social and religious conditions and attitudes that 

express the conditions of those societies. Through the biography books, we 

stand on the phenomenon of the special expression represented by the person 

of the biography, through which the sentence system of expressive and 

directive actions is studied, and included for the poetic example and to clarify 

its impact, value and function in the biography. As well as the depth of the 

human experience through those literary expressions and the impact of the 

well-known anecdotal expressive craftsmanship, and the documentation of 

accidents and their connection with the psychological propensity of the 

characters of the Prophet's biography. 
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 املقدمة

 تبعها وما السالمية الدعوة أبان األسالمية للمجتمعات ووصف صورة تمثل النبوية السيرة ظلت

 ومواقفهم أحوالهم عن وتعبيرا شخوصها على ظهرت ومواقف ودينية واجتماعية اقتصادية أحوال من

 ذلك رافق وما(  وسلم عليه هللا صلى) الرسول  حياة السيرة كتب وتضمنت.  والخاصة العامة حياتهم في

 ونسبه وحبه صفاته عن ودقيق كامل ووصف ،(  السالم عليهم) بيته وأهل ، وبدايتها للدعوة وصف من

 الفريدة الشخصية تلك عظم لنا أظهرت والتي قادها التي ، والحروب الغزوات أبرز  وكذلك ، وأخالقه

 نجده(  النبوية السيرة كتب) الخصوص وجه على السيرة لكتب واملتصفح.  العظيم املثالي الطابع وذات

 يتحدث عندما فهو ، السيرة أو املقال صاحب يبثه الذي الخاص التعبير وهي ، مهمة ظاهرة أمام يقف

 اليخلو ، وممتع شيق بأسلوب والقضايا الحوادث تلك يسرد أنه نالحظ السيرة، أمر من قيل ما كل عن لنا

 نمط وفق يجريان ونظامها فالسيرة ؛ املعروف القصص ي السرد عن مختلف أسلوب أنه ، فريد أدب من

 الى حادثة من( السيرة صاحب) املتحدث عبرها يتنقل التي ، والسجعات والفواصل ، الجمل من محدد

 أو للمتلقي توحي بصيغة املبني األنشائي الطابع ذات الجمل الى باألضافة.  آلخر موقف ومن ، أخرى 

 األفعال ووجود.  األجيال عبر ومتوارثة مستمرة وكأنها ، مض ى فيما حدثت التي األمور  بأن القاريء

 أدب تقسيم الى أفضت متكاملة بالغية صورة أحداث الى أدى ، املتنوعة البالغية واألساليب والصفات

 والشاهد. والتوجيهية التعبيرية االفعال خالل من الجملة نظام الى هشام ابن كتاب في النبوية السيرة

 وظيفة) السيرة في النص ووظيفة.السيرة في والزمن. السيرة كتب في وقيمته واثره وظيفته:  الشعري 

 هذه اليه ماتوصلت أبرز  فيها أوضحت خاتمة ثم. السيرة شعر في األنسانية التجربة وعمق(.األبالغ

 . التوفيق هللا ومن ، الدراسة

 الجملة نظام

 الحقائق عرض في عليه وتعتمد للجملة خاص بنظام تحفل السيرة كتب أن املعروف من

 الذي األسلوب بهذا ملئى السيرة وكتب ، األحداث تلك سرد في الكاتب يعتمد وعليه والوقائع، واألحداث

 لذلك ، القاريء الى يخرجها أن قبل حقائق عدة على يعتمد فاملؤلف.  توجيهها في الصدق على يعتمد

 والكذب الصدق التحتمل وشخصياتها أحداثها ألن ، النبوية السيرة كتب في معتمد األنشائي فاألسلوب

  نالحظه ومما ، والشخصيات الحوادث تلك عن املعروف الواقع مخالفة أو ،
 
 األنشاء أسلوب خروج أيضا

  بدا الذي(  األمر أسلوب)  ذلك أمثلة ومن. النبوية السيرة كتب بها زخرت معان عدة الى
 
  واضحا

 
 في جدا

 هشام أبن قول  في السجع مع األمر صيغة كأستخدام نفسها، الشخصية مقال وحسب ، النصوص أيراد
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:  به عنى والذي... ُجرش الى أبين   بين ما فليملكن   ، الحبش أرضكم لتهبطن  : ))  الكاهن سطيح قول  عن

 وكذلك ،( 1(( ) نجران أبين   بين ما وليملكن   ، البنان طفلة كل على فليغلبن   ، السودان أرضكم لينزلن  

 بين تدور  التي األحاديث في جلية ونراها ، السيرة في األخبار ثنايا في واضحة بدت الطلب أساليب نالحظ

 التختص وأصولها فالبالغة ، حضرية أم بدوية الشخصيات تلك تختص كانت سواء السيرة شخصيات

 ، خاص ثقافي طابع ذا كانت الفترات تلك في الشخصيات تلك أن الخصوص وجه وعلى آخر دون  بجنس

 األدنى وحتى والحكايات واملقامات والشعر الحديث وأصحاب القبائل ورؤساء والشيوخ األساقفة فمنها

 كثيرة كالمية محسنات من التخلو التي واملقاالت البالغية األقوال ويتبادلون  يتحدثون  نراهم ، ذلك من

 أبي بن علي األمام قول  ذلك ومن ، شخصياتها على وأنما السيرة واضع على البالغي التعبير يقتصر وال.

مغط بالطويل يكن   لم( )) وسلم عليه هللا صلى) الرسول  صفات في ،(  السالم عليه) طالب
ُ
 القصير وال امل

عة وكان املتردد، ب  د يكن   ولم ، القوم من من ر    كان ، السبط ،وال القطط بالجع 
 
دا   جع 

 
 يكن ولم ، رجال

هطم
ُ
كلثم وال بامل

ُ
  أبيض وكان ، امل

 
شاش جليل ، األشفار أهدب ، العينين أدعج ُمشربا

ُ
 دقيق ، والكتد امل

سربة
 
ثن أجرد ، امل

 
ب في يمش ي كأنما ، تقلع مش ى أذا ، والقدمين الكفين ش ب    ألتفت ألتفت وإذا ، ص 

 
 ، معا

  الناس أجود ، النبيين خاتم(  وسلم عليه هللا صلى) وهو ، النبوة خاتم كتفيه بين
 
 الناس وأجرأ ، كفا

،
 
 ، هابه بديهة رآه من ، ِعشرة وأكرمهم ، عريكة وألينهم ، ذمة الناس وأوفى ، لهجة الناس وأصدق صدرا

 عليه) فأنه( . 2(( ) وسلم عليه هللا صلى ، مثله والبعده قبله أر   لم:  ناعته يقول  ، أحبه خالطه ومن

 وأسود الوجه مستدير أو الجسم عظيم وال القامة املمتد وال الشعر جعودة شديد) يقل لم( السالم

 تعدى بل ،  الخ ، الحسم شعر والقليل املفاصل رؤوس عظيم وال واألشفار األهداب والطويل العينين

 ومن ، لديه والتعبيرات ، املعاني وفرة من( السالم عليه) عنه ُعرف كما ، مطلقة ببالغة وصفه الى ذلك

  حكاية لنا وفر ما وهذا ، الشريف ثغره في البالغة وملعان ، ثقافته غزارة
 
  ومثال

 
 وتمكنه ، البالغة في عظيما

 النفس في املؤثرة األلفاظ الى فأتجه ، فذة وعبقرية ُحسن بكل( وسلم عليه هللا صلى) الرسول  وصف من

  يقل لم فهو ،
 
 أوحت تقلع فلفظة ، تقلع مش ى أذا:  بقوله له كنى وأنما األرض على قدميه يثبت لم:  مثال

 غليظ:  يقل ولم ، والبالغة اللطف في غاية وهذا ، عليها تستقر أن قبل األرض عن القدم بأنقالع لنا

 تزامن النبوية السيرة كتب أغلب في واملالحظ.   والقدمين الكفين شثن:  قال بل ، والقدمين الكفين

 أو صادقة) حالة تعرض وفيه الخبر، بنظام الفعل نظام وجاء األحداث سرد مع تتوافق بصورة األفعال

 لألحداث سرد األخبارمن طريقة على ألعتماده ،وذلك السيرة كتب في نجده ما وهو( 3( )صحيحة غير

 مات، وبني، الناقصة، واألفعال قال، خرج، حدثنا،) األفعال تلك أنماط ومن.  للمتلقي املباشر والقص
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 أمثلة ومن.  الحدث أو بالنص األبتداء أو األخبار على داللة وكلماوردماله الخ،(...قام أخذ، ذكر، دعا،

  ( 4(( ) أمر حيث ليحفر وقام باملعول  فجاء: ))  هشام ألبن السيرة كتب في ورد ما األفعال تلك

 التوجيهية األفعال

 وثيقة عالقة على يجعله بحيث املتلقي الى القصة أو الحدث أو املقال السيرة صاحب يوجه أن وهي

 نرى  فعندما.  املغلق أو الجاف السرد من املتلقي اليمل أذ ، ببعضها األحداث يصل بأن األحداث بتلك

 
 
  السيرة كتب في نصا

 
 السيدة يصف السيرة صاحب نرى  ،( عنها هللا رض ي) خديجة السيدة حديث مثال

 هللا ـرض ي خديجة تكتِف  ولم)) بقوله( وسلم عليه هللا صلى) النبي على الوحي نزول نبأ أستقبلت عندما

 ورقة ، الجليل العالم عمها أبن الى ذهبت بل نبوته، على(وسلم عليه هللا صلى) النبي أخالق بمكارم عنهاـ

 هللا صلى) النبي تثبت في طيب أثر ورقة لحديث وكان...الزمان آخر نبي ظهور  ينتظر كان الذي ، نوفل بن

 السر صاحب هو خاطبه الذي بأن( وسلم عليه هللا صلى) النبي أخبر وقد قلبه وتقوية( وسلم عليه

 قامت لقد...بالجنة النبي له وشهد( وسلم عليه هللا صلى) النبي برسالة نوفل بن ورقة صدق لقد...األعظم

 مجتمع في شخصية من ملالها( وسلم عليه هللا صلى) النبي حياة في مهم بدور ( عنها هللا رض ي) خديجة

 الرحمة،والحلم من العالية األخالق على تقوم التي النفسية املجاالت في الكفاءة من عليه جبلت وملا قومها

 أفعال طريق عن الحدث السيرة صاحب وجه فقد( 5...(()األخالق مكارم من ذلك وغير والحزم والحكمة

 خديجة السيدة عن حديثه فوجه(. عنها هللا رض ي)خديجة السيدة لصفات املتلقي أمتاع في األثر لها كان

 واثبات املوقف تعليل في واألصابة الحدث لتقوية عمها أبن بشخص وربطها(عنها هللا رض ي)

 (6()ذهبت،أخبر،صدق،قامت،جبلت)مصداقيته،باألفعال

 التعبيرية األفعال

وهو أن يلزم صاحب السيرة نفسه بالتعبير عن موقف نفس ي في الحالة التي يوصف بها الحدث  

 ))كان األنصار قد واسوا أخوانهم املهاجرين بأنفسهم، وزادوا على ذلك بأن آثروا 
 
أو املوقف، كقوله مثال

صلى هللا عليه وسلم( على أنفسهم بخير الدنيا، فعن أبي هريرة )رض ي هللا عنه( قال: قالت األنصارللنبي )

أقسم بيننا وبين أخواننا النخيل، قال )ال( فقالوا: تكفونا املؤونة )املنونة( ونشرككم في الثمرة، 

( فهذا الحديث يفيد أن األنصار 7.) 2200( صحيح البخاري: املزارعة: رقم 1فقالوا:سمعنا وأطعنا)

الهم بينهم وبين أخوانهم املهاجرين...وقد عرضوا على النبي )صلى هللا عليه وسلم( أن يتولى قسمة أمو 

(. فكان التعبير عن املوقف في 8شكر املهاجرون لألنصار فعله ومواقفهم الرفيعة في األيثار والكرم...(()

حديث صاحب السيرة في)فهذا الحديث يفيد أن األنصار عرضوا ... ألزم املتكلم نفسه 
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يرة في األشتراك باملؤونة. وقرر أن أموالهم كانت بالفعل)يفيد(حسب الحديث الذي أورده عن أبي هر 

النخيل...وفعل)األفادة( جاء لتقرير املوقف وأثباته من حيث أهميته في السيرة نجد نظام الجملة يترافق 

 مع البعد الزمني للكالم،ويقع على نوعين:

 ـ الزمن القريب من النص أو زمن الكالم أو الكتابة.1

 ـ األنفصال عن النص.2

ضمن النوع األول أتصال سارد الحدث أو السيرة بالنص ، ويجعله قريبا منه لدرجة التعايش مع ويت

 في عيد لهم 
 
أحداثه وأنفعاالته واضحة ، وكأنه يعيش اللحظة بلحظتها، كقوله:))وأجتمعت قريش يوما

 لهم  عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه وينحرون له، ويعكفون عنده، ويديرون به، وكان ذلك
 
عيدا

، ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على 
 
، فخلص منهم أربعة نفر نجيا

 
في كل سنة يوما

 (9بعض، قالوا:أجل...(()

وتتنوع صيغ الجمل في هذا الزمن))أي زمن الكتابة(( أو )الزمن القريب من النص(بين الخبرية واألنشائية، 

 .ويجري مع ذلك صيغ  ويغلب الخبر على صيغ األنشاء من حيث أن
 
أحداث السيرة كما أشرنا تعتبر أخبارا

 تمتاز تلك األخبار بترصيعها بآيات القرآن الكريم التي 
 
الشاهد الشعري التي تأتي على صيغ قصائد،وأيضا

 الى املتلقي. أما النوع اآلخر من 
 
تأتي كمصداقية أخرى ألحداث السيرة ، وتزيد األحداث واقعية وقربا

لنص عن زمن الكتابة : ويكون في األخبار التي يفصل فيها مؤلف السيرة الخبر عن اآلخر دون أنفصال ا

أتصال بينهما حتى وإن كان األتصال في الحدث، لكن األنفصال يكم في أختالف التعبير والعبور من صيغة 

 )عندما يخبرنا صا
 
حب السيرة ألخرى دون أن يشعر املتلقي بأن الكاتب يقفز من نص آلخر ، فمثال

باألحداث املتسلسلة التي حدثت منذ أن سرد نسسب النبي )صلى هللا عليه وسلم(الى آدم)عليه 

السالم(وأصل العرب وموطنهم األصلي واملمالك التي قامت وأندثرت وأصحاب الفيل ...ألخ ، كلها أحداث 

نه يوردها بشكل تاريخي بدت للمتلقي متسلسلة ولكنها منفصلة عن زمن املتكلم ،أو صاحب السيرة ، أل 

دون اللجوء الى أضفاء أي ش يء من عنده ، أما عندما يتحدث عن أخبار الرسول )صلى هللا عليه 

وسلم(ودعوته والحوادث التي مرت به فأنه يتعمد أضفاء صبغة معنوية من خالل أسلوبه الخاص في 

داث التاريخية، أما بالنسبة للسرد النص ،وتحويله الى املتلقي بصيغة تختلف عما جاء بها أول سرده لألح

 خبر أستيالء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه الى يثرب،قال 
 
التاريخي البعيد عن النص مثال

أبن أسحاق))فلما هلك ربيعة بن نصر ،رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد أبي كرب ـوتبان 

يد هو تبع األول بن عمرو ذي األذعار بن أبرهة ذي املنار بن أسعدـ هو تبع اآلخر أبن كلي كرب بن زيد، وز 
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الريش...قال أبن هشام : ويقال الرائش ـ قال أبن أسحاق أبن عدي بن صيفي ...وتبان أسعد أبو كرب 

الذي قدم املدينة ، وساق الحبرين من يهود املدينة الى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه،وكان ملكه 

( ، أما القريب فعندما يتصل املتكلم أي صاحب السيرة، وينفعل 10ن نصر...(()قبل ملك ربيعة ب

بأنفعاالت أصحابها وشخوصها، فيعمد الى سرد الحدث مع أضفاء صبغة من التأليف القصص ي الشيق 

، كقوله في خبر 
 
الذي يشد القاريء الى أحداثها، ويتفاعل مع شخصياتها، وينضم الى الزمان واملكان معا

عد به أبو جهل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: فلما قام عنهم رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ما تو 

 ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا،وتسفيه 
 
 قد أبى األ

 
قال أبو جهل: يامعشر قريش، أن محمدا

 بحجر ما أطيق حمله، أو 
 
كما قال فاذا سجد في أحالمنا، وشتم آلهتنا، وأني أعاهد هللا ألجلسن  له غدا

صالته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو أمنعوني فليضع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، 

 كما وصف، ثم جلس 
 
، فأمض ملا تريد، فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا

 
قالوا: وهللا ال نسلمك لش يء أبدا

لى هللا عليه وسلم( كما كان يغدو، وكان لرسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ينتظره وغدا رسول هللا )ص

ى صلى بين الركن اليماني والحجر 
 
رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بمكة وقبلته الى الشام، فكان أذا صل

األسود،وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش 

جهل فاعل، فلما سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحتمل أبو فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو 

جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره، 

حتى قذف الحجر من يده، وقامت اليه رجال قريش، فقالوا له: مالك يا أبا الحكم، قال: قمت أليه ألفعل 

لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من األبل، ال وهللا ما رأيت مثل هامته وال مثل به ما قلت 

قصرته، وال أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال أبن أسحاق: فذكر لي رسول هللا صلى هللا عليه 

 ( 11وسلم قال: ذلك جبريل عليه السالم لو دنا ألخذه.)

 تب السيرة عدة أنماط من الشاهد الشعري هي كاآلتي:برزت في ك:الشاهدالشعري :2

ـ الشاهد املفرد: الذي يتخذه صاحب السيرة في تحديد)النسب( أو )املكان الذي قيل من أجله الشعر( 1

أو حادثة معينة كأن تكون معركة أو مجموعة مساجالت كالمية بين الشعراء يركزون من خاللها على 

رد أحد الشعراء على شاعر آخر وكالهما يبرزان الحدث من وجهة نظره، الحدث ،وقيمته ونتائجه، كأن ي

 فيعظمونه ويصفونه كما يريدون هم.
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ـ قصائد السيرة: تتمتع قصائد السيرة بالحصة األكبر داخل الكتب، وتكون تلك القصائد عادة تركز 2

ته، مستعينا على حدث معين ، فيقوم الشاعر،بالوصف الشعري لذلك الحدث من بدايته الى نهاي

بالرموز املختلفة كاألماكن واألشخاص واملعارك فيصف األسلحة واآلآلت املستخدمة وكأنه يشترك مع 

صاحب السيرة في ذلك الوصف العجيب الذي يدخل الى األذهان فيحرك الوجدان ويشد القاريء الى 

الئم للحدث واملقام. وفيما ذلك النص ، فيبرز من خالله أبداع صاحب السيرة األدبي في أنتقاء الشعر امل

 ( 12يلي قصيدة من أجمل ما قيل من قصائد السيرة وهي من شعر أبي طال في أستعطاف قريش ، بقوله)

 وملا رأيت القوم الود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل

 وقد صارحونا بالعداوة واألذى  وقد طاوعوا أمر العدو املزايل

 خلفنا باألناملوقد حالفوا قوما علينا أضنة ي
 
 عضون غيظا

 صبرت لهم نفس ي بسمراء سمحة  وأبيض عضب من تراث املقاول 

 وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي  وأمسكت من أثوابه بالوصائل

 قياما معا مستقبلين رناجهلدى حيث يقض ي حلفه كل نافل

 وحيث ينيخ األشعرون ركبهم بمض ى السيول من إساف ونائل

 تها  مخيسة السديس وبازل موسمة األعضاد أو قصر 

ومما نالحظه في الشاهد الشعري للسيرة، أستعانة الشاعر بألفاظ حسب بيئة الشاعر فمرة تظهر 

واضحة وبسيطة وأخرى غامضة تحتاج لتوضيح من خالل العودة الى مراجع خاصة ملعرفتها .فمعظم 

دها ويضيفها الى النص دون أن األحيان اليتطرق شارح السيرة الى شرح اآلبيات والقصائد، وانما يور 

يترجم لتلك األلفاظ أو تفسيرها، فهذا من أختصاص الباحث واملحقق، ولذلك فقد حققت كتب السيرة 

ملعرفة املعاني واأللفاظ التي أستخدمها الشعراء لتفصيل الحدث أو وصفه. وتتنوع قصائد السيرة من 

م للسيرة النبوية، عن أبن أسحاق، حيث ما جاء في الكتب، وعلى وجه الخصوص كتاب أبن هشا

بين)الحماسية والرثائية والفخر والهجاء والرد بين الشعراء والوصف( ويتضمن وصف املعارك واألمكنة 

 والشخصيات التي تميز ذلك الحدث . 

ـ القصائد الحماسية: وهي القصائد التي قيلت في املعارك  قبلها أو بعدها لغرض التفاخر وأضفاء 1

 ( 13الحماس بين صفوف املسلمين أو املقاتلين، ومن أمثلة ذلك، قول عبد هللا بن الزبعري السهمي )

 لنترك أصناما بمكة ُعكافا  مواريث موروث كريم لوارث
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 وجرد عتاق في العجاج لواهثفلما لقيناهم بسمر ردينة  

 وبيض كأن امللح فوق متنها  بأيدي كماة كالليوث العوائث

 غير البث
 
  ونشفى الدخول عاجال

 
 نقيم بها إصعار من كان مائال

ـ القصائد الرثائية: وهي القصائد التي قيلت من أجل رثاء الشخصيات املهمة داخل السيرة 2

ثاء الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وآل بيته الطاهرين وأصحابه النبوية،كتلك القصائد التي قيلت في ر 

والقادة، وحتى بعض األشخاص الذين أشتركوا بمواقف معينة مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من 

رجال ونساء أبتداء من آل بيته األطهار، الى األشخاص العاديين باألضافة الى أشخاص تركوا بصمات 

 (14رة، مثال ذلك قول)حسان بن ثابت في رثاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم()مهمة في التاريخ والسي

حلـــت  مآقيها بكحل األرمـــــــد
ُ
 مابــــال عينك ال تنـــام كأنها ك

على املهدي أصبح ثاويا ياخير من وطئ الحص ى التبعد
 
 جزعا

 وجهي يقيك الترب لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقــــــد

 وأمي من شهدت وفاته في يوم األثنين النبي املهتديبأبي 

 ياليتني لم أولــــــــــد
 
 متلـــددا

 
 فظللت بعــــد وفاته متبلدا

 (15وقول صفية أبنة عبد املطلب تبكي أباها: )

 أرقُت لصوت نائحة بليل   على ر جل بقارعة الصعيد

 ففاضت عند ذلكم ُدموعي  على خدي كمنحدر الفريد

د الفخر: وهي القصائد التي قيلت من أجل التفاخر بين القبائل العربية، من حيث النسب ـ. قصائ3

( مثال 16والشجاعة، وكذلك التفاخر بين الشعراء في املعارك أذا غلبت قبيلة أحدهم قبيلة اآلخر . )

 ذلك قول سعد بن أبي وقاص :

 أال هل أتى رسول هللا أني     حميُت صحابتي بصدور نبلي

      بكـــــل حـــزونة وبكل سهـــــــــلأذود 
 
 بها أوائلــــــهم ذيــــادا

 فما يعتُد رام في عــــــدو         بسهم يارســــــول هللا قبلـــــــي

 وذلك أن دينك دين صـــــدق          وذو حق أتيُت به وعـــــدل

3 
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 ـ قيمة الشاهد الشعري:

في األفادة من أثبات الحدث وتبيان أهميته،ويتساوى الشاهد  وتكمن قيمة الشاهد في كتب السيرة

 في غرابته وبالغته في التعبير، وتتباين 
 
الشعري مع شاهد النثر بالداللة على الحدث. وتكمن قيمته أيضا

درجة تأثيره على املتلقي بتباين التعبير وطريقة السارد في أيراده داخل نصوص السيرة. ومن ذلك قول أبن 

 17) ...فوقعت بأرض تهمة ، فأكلت منها كل ذات جمجمة...(( )هشام )
 
( فالتعبير )كل ذات( أطلق أحساسا

 من التعبير عن طريقة األكل وصاحبه ، فاملقصود))النفس والنسمة ويدخل فيه جميع ذوات 
 
مختلفا

 (18األرواح(( )

بعنفوان الحياة ، وما قرأناه من  وهذا يعتمد على البيئة التي كانوا يعيشونها واملتسمة بالقوة واملتصلة

 على تلك األوضاع التي 
 
معان للشاهد الشعري ، يجعلنا نؤمن بأن تلك الشواهد أصبحت أشارة أو شاهدا

 
 
 جذريا

 
 على حياتهم. فعندما نتصفح كتب السيرة نجدها تختلف أختالفا

 
 صادقا

 
كانوا يعيشون فيها ومثال

 لقرآني أو القصص األخرى بأنواعها ، فهي تتميز بما يلي : عن ما قرأناه في كتب الحوادث والقصص ا

ـ تتميز كتب السيرة النبوية عن سواها بأحتوائها على موضوعات فكرية وأجتماعية وسياسية وحتى 1

 أقتصادية ، بأثبات معامالت العرب قبل األسالم وبعده ، وتصوير حياتهم بكل فعالياتها وصورها. 

من حيث التعبير األدبي الذي تتخلله مجموعة من الصور الفنية التي نالحظها في ـ تتميز باألبداع الفني 2

جنبات تلك الكتب ، فيبدأ السارد لألحداث والسيرة بتصوير الحدث وأضفاء صبغة أدبية رفيعة 

 في طلب املعاني اللطيفة التي 
 
املستوى وأحداث األثر الفعال في عملية التصوير ، وجعل املتلقي مستمرا

فها السارد على قصصه ، بأشكال تعبيرية متنوعة تتسم ببساطة القول تارة ، وغموضه والحاجة يضي

 الى تفسير املعاني تارة أخرى .

ـ وجود الصنعة التعبيرية القصصية املعروفة لدى الجميع في أيراد األحداث ويتبين ذلك من خالل 3

 مما يكشف عن أبداع نص 
 
ي فريد يرقى فوق القصة والرواية التي مستويات النص التي ذكرناها سابقا

 نعرفها .

ـ شمولية الروايات املوجودة في كتب السيرة فتتمثل في سرد الحوادث بتسلسل تارخي ، شاملة بذلك 4

 بمختلف نواحيها وبشخوصها وأماكنها وأزمنتها ، ويمكننا القول بأن السيرة النبوية ينطبق 
 
العصور جميعا

 من »ألن  ،مزية(( مثل القصص املليئة بالرموز عليها وصف )) الحكاية الر 
 
الرمز أكثر أمتالء وأبلغ تأثيرا

الحقيقة الواقعة. الرمز أكثر شعبية من الحقيقة الواقعة، فهو ماثل في الخرفات واألساطير والحكايات 
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والنكات وكل املأثور الشعبي. والتفاهم بطريق الرمز بين الناس ش يء مألوف. والناس يلتقون عند الرمز 

( ويكتس ي 19«.)ألنه أثر للتراث السحري؛ فهو يأسرهم ويجذبهم إليه بقوة ال تجذبهم بها الحقيقة الواقعة

القصصية. والتي تتكون من عدة رموز الرمز هذه األهمية البالغة ملا له من وظائف في البناء الفني للكتابة 

متتالية تتميز بأشكالها وتنوعاتها وشخصياتها املتعددة وبأزيائها وأمكنتها وأزمنتها ، فهي ال تتكون من 

 عدة عناصر متداخلة 
 
مجموعة ألفاظ أو تعبيرات وأنما تقوم على أحياء عالم معين وزمان سابق مكونا

 ومتكاملة ولهذا العالم جانبان : 

ول : أدبي كما أسلفنا ، والثاني: أخالقي ونفس ي وديني ، ول تنطبق الحكايات الساذجة أو البسيطة على األ 

كتب السيرة وأنما نجعلها في مقام الحكاية ذات املثل واألخالق والعبر واألدب والدين . ومما نجده في 

شعار التي قيلت في أشخاص قتلوا الحكاية الرمزية تلك الرموز واألشارات في شعر السيرة النبوية تلك األ 

 وأمراء. ومن أمثلة تلك الحكايات ما قيلت في املراثي التي تحكي 
 
 أو ملوكا

 
أو أستشهدوا أو كانوا شجعانا

قصص وبطوالت أصحابها الذين قضوا ، وهم يدافعون عن أوطانهم أو أحبابهم أو ماتوا على ذكر حسن 

عراء فيما بينهم في مجالس الشعر . ومنها قول الشاعر ) مخلفين وراءهم ذكريات جميلة يتناقلها الش

 ، حين أتاه نعي نوفل بن عبد مناف ( 
 
مطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد املطلب وبني عبد مناف جميعا

(  :20 ) 

 هجت ليالتي   إحدى ليالي  القسيات
 
 يا ليلة

 وما أقاس ي من هموم وما   عالجت من رزء املنيات

   ذكرني باألولياتإذا تذكرت أخي 
 
 نوفال

 ذكرني بأزر الحمر واألردية   الصفر القشيبات

 أربعة كلهم سيد  أبناء سادات لسادات

 ميت بردمان وميت بسلمان  وميت عند غزات

 لدى  املحجوب   شرقي البنيات
 
 وميت أسكن لحدا

، األزر الحمر ، األردية فنالحظ حكايته الرمزية تتكون من مجموعة من الرموز وهي : ) القسيات ، نوفل 

الصفر، أربعة ، أبناء، سادات ، ميت ، غزات ، املحجون ، عبد مناف ، املغيرات ، وأبنائها ( كلها تدل داللة 

واحدة على عظم املصيبة في رثاء )املطلب( بأستخدام األشارات واأللوان واألماكن املقدسة لديهم أنذاك 

 شخاص وعالقات الرمز هنا كاآلتي : ، وتقديس األماكن ينعكس عليه تقديس األ
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ــــ ما عاناه الشاعر من فراق أحبته   الليالي القسيات ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ نوفل بن عبد مناف  املنيات األوليات ــــــــــــــــ

/ املطلب بن  أربعة كلهم سيد ـــــــ نوفل بن عبد مناف / هاشم بن عبد مناف / عبد شمس بن عبد مناف

 هاشم بن عبد مناف

ــــ ردمان) أرض اليمن(/سلمان )مكان قبر نوفل بن عبد مناف(وسلمان أرض في ناحية  وأربعة أماكن ـــــــــــــــ

العراق/غزات مكان قبر)هاشم بن عبد مناف( وهي أرض في الشام / واملحجون شرقي الكعبة )عبد شمس 

يرة مبني على الرمزية لكثرة ما بها من شخصيات وأحادث وأماكن بن عبد مناف( ومكانه مكة . وشعر الس

ومراثي وفخر وكذلك األستشهاد بالقرآن الذي يعتبر من املعالم املتميزة لكتب السيرة النبوية ملا يتعلق 

من حياة وسيرة املصطفى محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( ، ومن أشعر ما جاء من القصائد الرمزية ، قول 

 ذو جدن الحميري( : الشاعر )

 في إثر من ماتا
 
 هونك ليس يرد الدمع ما فاتا   ال تهلكي أسفا

 أبعد بينون ال عين وال أثر    وبعد سلحين يبني الناس أبياتا

(، يقول بول ريكور: 21)) بينون وسلحين  : من حصون اليمن التي هدمها أرياط ولم يكن في الناس مثله (( )

(. بمعنى آخر إنه مقيد باملكان، فالرمز يتجلى في املكان وهذا ماحصل في 22إن "الرمز مقيد بالكون")

 السيرة النبوية ارتباط الرمز بالحكاية واملكان .

 ـ أثر الشاهد الشعري في السيرة : 4

من خالل أضفاء نوع من التشويق داخل 
 
 ومتميزا

 
 واضحا

 
تأثرت أنواع النثر الفني بالشعر العربي تأثرا

بية ، فعمد الكتاب على مر العصور الى األستعانة بالشعر بنصوصهم األدبية ، حيث كان النصوص األد

بعضهم يتعمد أدخال األبيات والقصائد الى أحاديثهم ملنحها الشرعية الكاملة التي تؤثر في املتلقي وإن 

 في قراءته وأستجالء
 
املعنى األدبي  غفل املتلقي عن النص النثري ، فسوف يقرأ الشعر مما يجعله مستمرا

والتعبير الفني املتميز من خالل تلك األبيات والقصائد . ومن الفنون األدبية التي تأثرت بالشعر العربي 

خاصة ) القديم( منه كتب السيرة النبوية إذ أستعان أصحابها بالشاهد الشعري الذي يدخله الكاتب 

 لصورة الحدث واملقام الذي
 
 مميزا

 
يتحدث عنه ، فال تخلو كتب السيرة من  من هؤالء ليجعله أطارا

 ، والسبب في ذلك يعود الى أن بعض الشعراء قد عاصروا الحدث وبعضهم 
 
الشعر ، ألنه مرتبط بها تماما

 شعراء صدر األسالم )حسان بن ثابت( و)كعب بن زهير( 
 
 في تلك األحداث ومن هؤالء مثال

 
قد أشترك فعال

ة للداللة على أهدافهم وتحفيز املستمع الى وجود أولئك الشعراء وغيرهم ممن أستعان بهم أصحاب السير 
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 بالحدث عن طريق الرواية والصفة ، ومن ثم 
 
 مبتدئا

 
 متسلسال

 
 فنيا

 
 أسناد الحدث أسنادا

 
، وأيضا

يوضحه بأبيات أو قصائد قد تصل الى عشرات األبيات ومن ثم أضفاء اللمسة الفنية من خالل التعبير 

 بأبيات تتضمن فنون البالغة املختلفة . وتنقسم أستراتيجية الشاهد الشعري عن تلك األبيات 
 
مستعينا

 في السيرة الى : 

ـ األتجاه الفني املتضمن فنون البالغة من أنواع البديع والتعبير الصوري من خالل ) األستعارة والتشبيه 1

 والكناية ( وكذلك نظام الجملة داخل نسق الشاهد .

 نوي املتضمن أسناد الشعر الى الحدث لبعث التشويق واألثارة في نفس املتلقي.ـ األتجاه املع2

ـ مصداقية الشاهد الشعري تؤثر في مصداقية السيرة أو الحدث الخاص الذي يريده صاحب السيرة ، 3

 الى شاعره الذي عاش في تلك الفترة كلما كانت السيرة موثوق بها وتصل الى 
 
فكلما كان الشاهد مستندا

 جة الصحة والتثبت.در 

ـ بيان تأثير الشعراء في الحوادث التي حصلت في املاض ي وعالقتهم الوثيقة بأصحابها وأشتراكهم أغلب 4

األحيان في املعارك واملواقف التي حصلت في تلك العصور. وكذلك من خالل رد الشعراء على بعضهم 

اء الخصوم ، وبيان املناقب فيما البعض بحيث إن كل شاعر من هؤالء يرد بطريقته الخاصة عن شعر 

بينهم ، وكذلك تتضمن األعتذارات الخاصة واملراسالت بين القبائل واألشخاص والتحريض فيما بينهم 

وبين أقوامهم وغيرهم ، وأصبح الشعر في ذلك الوقت والى يومنا هذا وثيقة مهمة لتسجيل األحداث التي 

اك أشعار قيلت في حوادث حصلت كأنهيار )سد مأرب( حصلت عبر العصور ومنها السيرة النبوية . وهن

وهذا ما حصل في كتب السيرة فيما نستطيع تسميته )الترتيب الزمني ( فتكمن فائدة الشاهد الشعري 

 حيث أبتدأ صاحب السيرة )أبن هشام( بأيراد الخبر الشعري من زمن أنهيار 
 
 في ترتيب الحوادث زمنيا

 
أيضا

ن أمر أصحاب الفيل وأبرهة الحبش ي وأصحاب األخدود وغير ذلك مما سد مأرب ، وكذلك ما حصل م

. 
 
 حصل عبر التاريخ من حوادث مهمة دونها أصحابها شعرا

 ـ ضرورة الشاهد الشعري:5

 ألهمية السيرة بأعتبارها الشاهد التاريخي على أحداث مهمة في الدين األسالمي وتضمنها ملجموعة 
 
نظرا

الشعري( نالحظ ضرورته تكمن في عملية التوحد املعنوي بين الشعر  من األساليب ومنها )الشاهد

 والحكاية أو السيرة املحكية عن لسان صاحبها أو مجموعة من الشراح .
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 في تحديد أدبية السيرة والتخلص من السجعات النثرية املتعارف عليها والخروج 
 
وعليه فالشاهد مهم جدا

قصص ي الذي يصل بالقاريء أو املتلقي الى امللل ومن ثم من النمط التقليدي املعروف )السرد( ال

األنفصال عن الحدث نتيجة لذلك وعليه يعتبر الشاهد همزة الوصل بين أن تكون السيرة مجرد حدث 

أو أن تكون )أدب الحدث( هذا من الجاني األدبي .أما من الجانب املعنوي فتتركز ضرورته من حيث 

ها كاتب السيرة ألحداث معينة ومن ثم ربطها بالشعر للتخلص من أضفاء صبغة جديدة ينتقي من خالل

 األنتقال املعنوي من إيحاء الى آخر بأعتبار جعل 
 
القيود التي يفرضها النص والحدث كما سبق، وأيضا

وأنشراح املتلقي للقراءة من خالل التنويع بين الشعر والنثر. أما من الناحية التاريخية 
 
النص أكثر أنفتاحا

نا تكمن أكبر األهمية في جعل الحدث التاريخي مرتبط يتاريخ آخر وهو الشعر، فصاحب السيرة ، فه

 ، فيكون الشعر هو نقطة األنطالق الى كال 
 
يتعمد ربط الشعراء بالحدث وربط الشعر بالحدث أيضا

 من خالل 
 
أبراز الحدثين ، ) الحدث األصلي أي الحكاية والحدث التاريخي( الذي يمثله الشعر أيضا

الشعراء الذين عاصروا الحدث ومعرفة أحوالهم وشخوصهم وتفاعلهم مع الحدث باألضافة الى تطعيم 

 .ى املكان والزمان الذي ينطلق منهاملتن بأصول شعرية متميزة وقصائد تركز على الحدث والشخصية وحت

من خالل متابعة النص الزمني للسيرة ، نالحظ أن أغلب األزمنة أتخذت من : الزمن في السيرة النبوية: 6

الفعل املاض ي بجميع صيغه الحيز األكبر من تلك النصوص وكذلك الصيغ النحوية األخرى )املضارع 

وأفعال الكينونة والجمل األسمية واملنفية وحروف العطف والجر واألسثناء ...( وهذا طبيعي لوجود نص 

ن أشارات وحوادث وقصص تتطلب البحث عن صيغ نحوية وصرفية للوصول الى حالة سردي يتضم

التكامل من اللغة واالدب.وتوزعت األزمنة في كتب السيرة ومنها سيرة أبن هشام بشكل منتظم ومتضمن 

الزمن الذي حدثت فيه معظم أحداثها وأحوالها . وبطبيعة الحال تصدر الفعل املاض ي املرتبة األولى في 

لية سرد األحداث على أعتبار أن األحداث حدثت في املاض ي ، وتأتي باقي األفعال بالتوالي متضمنة عم

الفعل املضارع واألمر وباقي الصيغ األخرى .وكذلك أتخذالراوي عملية الرجوع الزمني الى أحداث حدثت 

ول )صلى حتى قبل عصره وعصر الذين يتحدث عنهم وعلى وجه الخصوص وهو يتحدث عن سيرة الرس

هللا عليه وسلم( وتضمنت األحداث التي حصلت قبل مبعثه أو والدته منذ نسب ولد أسماعيل )عليه 

السالم( وأصل العرب وأوالد عدنان وموطنهم الى أن ينتهي بوفاته)صلى هللا عليه وسلم( وما حدث من 

ة مثيرة داخل نص أحداث أملت بمستقبل املسلمين.وأشترك الزمان مع املكان لتشكيل وحدة موضوعي

السيرة من خالل تعدد الزمان مع تنوع املكان وأشار صاحبها الى كل ذلك من خالل سرد األحداث خاصة 

عندما يتحدث عن زمان زمكان واحد ولشخص واحد ، ونالحظ ذلك في حديثه عن حادثة األسراء 
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د لحظة األعراج الى السماء واملعراج وفيهما يتجسد تنوع املكان مع وحدة الزمن أي أن الزمن متوقف عن

 مع تنوع األمكنة .

ونالحظ ثبوت الزمن في ليلة األسراء مع عدم ظهور الصباح مع تنوع املكان املشتمل على خروجه )صلى 

هللا عليه وسلم ( من بيته الى املسجد الحرام ثم املسجد األقص ى ثم خروجه الى السموات السبع ولقاءه 

ى الى أن نزل )صلى هللا عليه وسلم( الى سماء الدنيا ورؤيته القافلة التي بمن القاه هناك وسدرة املنته

أصبحت الدليل على ثبوت الزمن إذا رآها في نفس الليلة ، ومن ثم وصوله الى بيته . وتترافق األحداث 

ها كذلك مع زمنية نزول القرآن الكريم على النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم( ولكل آية أو سورة تنزل مع

 سبب نزولها مشتركة بتوثيق الحدث وزمانه ومكانه.

 ما أو حكاية  : وظيفة النص في السيرة )وظيفة األبالغ(:7
 
إن وظيفة النص في السيرة أبالغ املتلقي خبرا

معينة واألستفادة منها كمصدر أساس ملعرفة ماض سبق عن أناس سبقونا بآالف السنين ،  ويمكن أن 

توضح وظيفة األبالغ بالعبارة املفسرة األتية: )) قال أبن أسحاق : وحدثني من ال أتهم عن أبي سعيد 

نه(أنه قال: سمعت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( يقول: ملا فرغت مما كان في الخدري )رض ي هللا ع

 أحسن منه، وهو الذي يمُد اليه ميتكم عينيه إذا حضر ، 
 
 قط

 
بيت املقدس، أتى باملعراج، ولم أر شيئا

ن فأصعدني صاحبي منه، حتى أنتهى بي الى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة، عليه ملك م

املالئكة ، يقال له أسماعيل ، تحت يديه أثنا عشر ألف ملك... قال أبن أسحاق : وحدثني بعض أهل 

العلم عمن حدثه رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( أنه قال: تلقتني املالئكة حين دخلت السماء الدنيا ، 

 ويدعو به...وقال أبو سعيد ال
 
 يقول خيرا

 
 مستبشرا

 
 ضاحكا

 
خدري في حديثه: أن رسول هللا فلم يلقني إال

 تعرض عليه أرواح بني آدم ، 
 
 جالسا

 
)صلى هللا عليه وسلم( قال : ملا دخلُت سماء الدنيا رأيُت بها رجال

 ويسُر به ، فيقول : روح طيبة خرجت من جسد طيب... قال أبن 
 
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا

محمد ، أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال:  أسحاق : وحدثني جعفر بن عمرو ، عن القاسم بن

أشتد غضب هللا على أمرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فأكل حرائبهم )أي : املال( وأطلع على عوراتهم 

، ثم رجع الى حديث أبي سعيد الخدري ، قال : ثم أصعدني الى السماء الثانية ، فأذا فيها أبنا الخالة عيس ى 

ن زكريا... قال أبن أسحاق : ومن حديث عبد هللا بن مسعود )رض ي هللا عنه( عن النبي بن مريم ويحيى ب

 
 
)صلى هللا عليه وسلم( فيما بلغني : أن جبريل لم يصعد به السماء من السموات يستأذن في دخولها اال

ياه هللا من قالوا له: من هذا يا جبريل ؟ فيقول: محمد ، فيقولون : أو  بعث؟ فيقول: نعم ، فيقولون: ح

أخ وصاحب، حتى أنتهى الى السماء السابعة ، ثم أنتهى به الى ربه، ففرض عليه خمسين صالة في كل يوم. 
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 ، فلما مررُت بموس ى_ )عليه السالم(_ ، ونعم 
 
قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( : فأقبلُت راجعا

مسين صالة كل يوم، فقال إن الصالة الصاحب كان لكم، سألني : كم فرض عليك من الصالة؟ فقلُت : خ

ثقيلة ، وإن أمتك ضعيفة، فأرجع الى ربك فأسأله أن يخفف عنك وعن أمتك ، فرجعُت فسألت  ربي أن 

 ، ثم أنصرفت ... ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك ، كلما رجعت 
 
يخفف عني وعن أمتي ، فوضع عني عشرا

 خمس صلوات في كل يوم وليلة ، ثم رجعت الى  اليه قال: فأسأل حتى أنتهيت الى أن وضع ذلك عني
 
، إال

موس ى ، فقال لي مثل ذلك ، فقلت : قد راجعت ربي وسألته ، حتى أستحييُت منه ، فما أنا بفاعل . ))فمن 

 لهن ، كان له أجر خمسين صالة مكتوبة((. )
 
 بهن وأحتسابا

 
( ، فلو تأملنا الى ما كان 23أداهن منكم إيمانا

لسيرة أن يوصل لنا من رسالة أو معلومة ، نالحظ إنه مر بسلسلة طويلة من األخبار يرجو الراوي ل

املتواترة عن أصحابها وأراد في كل خبر من األخبار أن يعرفنا ويقول لنا معلومة مختلفة عن األخرى رغم 

تضمن  أن الحادثة واحدة وهي معراج الرسول)صلى هللا عليه وسلم( .ثم مجيئه بخبر حديث جبريل الذي

مجموعة من األخبار وكأن الراوي يحاول أن يشدنا الى ماهية تلك األخبار بتفصيلها وأستخدام مجموعة 

 من أوجه البالغة املتنوعة الى ذلك وكانت كاآلتي: 

 قالوا له يستأذن في دخوله .
 
 ـ إن جبريل لم يصعد الى سماء من السموات اال

 ـ من هذا يا جبريل؟

 ـ فيقول : محمد

 ولون : أو  قد بعث؟ـ فيق

 فيقول: نعم

 ـ فيقولون : حياه هللا من أخ وصاحب

*** 

ثم حديث الصالة املفرضة مع موس ى )عليه السالم( وكان الخبر مبني على سلسلة يريد الراوي تعليمها 

 للمتلقي وهي كاآلتي:

 ـ معراج الرسول )صلى هللا عليه وسلم( 1

 ـ لقائه باألنبياء2

 على املسلمينـ الصالة التي فرضت 3
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ومن يتأمل الخبرين في حديثه)حديث جبريل والصالة( يرى أن ثقل املحادثة أو الرسالة التي يريد 

الراوي أيصالها لنا في : بعثة النبي )صلى هللا عليه وسلم( والصالة وما فيها من ثقل وضعف األمة لتحملها 

حداث بغض النظر عن مصداقيتها . وما نالحظه في كتب السيرة  يسرد لنا صاحبها مجموعة من األ 

وموضوعيتها أو وجودها ، فهو يصفها كما هي وبأسلوبه الخاص مع بعض التعبير الجميل في العبارات 

 بكالمه ثم كالم من سبقه وعرضه بصيغة 
 
كما فعل في النصوص السابقة حيث كان عرضه مستهال

 أتاحت لنا معرفتها ومن ثم التصديق بها على األرجح.

كتب السيرة من بعض الصيغ والعبارات اللغوية عن أشكال التقويم في النص ويمكننا  والتخلو

 عليه وفق رؤيته 
 
مالحظة ذلك عندما يبدأ أو يتكلم الشارح للسيرة بأتخاذ موقف أزاء كل حادثة معلقا

األستهزاء ،  الخاصة ، ومثال ذلك : )) ... فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(

أنزل هللا عليه: )) فأصدع بما تؤمر وأعرض عن املشركين إنا كفيناك املستهزئين الذين يجعلون مع هللا 

 آخر فسوف يعلمون(( )
 
( ، فالتقويم عنده في )ملا تمادوا في الشر( فجاء تقويمه النفس ي على 24إلها

عليه وسلم( بنفسه ، وكذلك األستشهاد الحادثة وما حكم عليه من إيذاء املشركين للرسول )صلى هللا 

 آخر للموقف. وكذلك قول أبن هشام)) ثم أن خديجة بنت خويلد، وأبا طالب 
 
باآلية الكريمة يعد تقويما

، هلكا في عام واحد ، فتتابعت على رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( املصائب بهلك خديجة ، وكانت له 

 وزير صدق على األسالم ، يشكو أليها 
 
 في أمره، ومنعة

 
 وحرزا

 
، وبهلك عمه أبي طالب ، وكان له عضدا

 على قومه...(( )
 
 25وناصرا

 
(. فالتقويم في قوله :)تتابعت املصائب ، كانت له وزير صدق ، وكان له عضدا

 من نوعه يتحدى النصوص األخرى.
 
 فريدا

 
 أدبيا

 
( كل ذلك يقوي من متن السيرة ويجعلها نصا

 
 وحرزا

 من خالل أما بسط ا
 
 نحويا

 
ملوضوعات فهو بسط وصفي ، خبري ، تترابط فيها الجمل ترابطا

 عن التقرير العادي أو الخبر املعروف . ويرقى الى 
 
 يبتعد كثيرا

 
 نصيا

 
الصيغ والتراكيب ومتماسكة تماسكا

باته نفحات األدبية العالية في التعبير السردي الذي يأخذنا في عالم قصص ي مثير ومؤثر ملا يحمل بين جن

 عطرة من حياة الرسول الكريم )صلى هللا عليه وسلم( .

تتميز كتب السيرة النبوية كما أسلفنا بميزة )الشعر( والذي : عمق التجربة األنسانية في شعر السيرة : 8

سميناه )قصائد السيرة( أو شعر السيرة، وملا الحظناه من مميزات خاصة به، ونتحدث اآلن عن عمق تلك 

 ب الشعرية ألصحابه وشخصياتها ، وملا له من األهمية الكبرى في أدبية النص للسيرة.التجار 

ومن خالل ما تابعناه من قيم وميزات في تلك األشعار نالحظ ظهور كثير من الشعراء الذين جسدوا تلك 

بعده، وما األحداث املهمة في حياة املسلمين والتي أبتدأت منذ والدة النبي )صلى هللا عليه وسلم( وما 
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 أخرج لنا مجموعة من القصائد 
 
 كبيرا

 
تحمل تلك املشاعر من عمق التجربة وتأثرهم بمحيطهم تأثرا

 واألبيات املتناثرة هنا وهناك بين ثنايا أحداث السيرة ، ومن خالل متابعة تلك القصاءد نالحظ ما يأتي:

نه يقول الشعر لحادثة معينة وزمان ـ ظهور عدد من الشعراء من قبيلة معينة وغير معروفة للناس أي أ1

معين وموضوع معين ، كما حصل وأن يفتخر الشعراء بقومهم أو بشخص معين أو ينذرون بأشياء قد 

 عن ظهور نبي آخر الزمان ، 
 
تقع بناء على تنبؤات مستقبلية كان الكهان أو األحبار ينبؤن بها الناس مثال

ن الحميري...(  ومن هؤالء الشعراء: )خالد بن عبد العزى بن د  ب ، ذو ُرعين ، ذو ج   غزية ، ُسبيعة بن األح 

ـ توثيق الحوادث اليومية أو التاريخية من عصور سابقة ألصحابها أو التنبؤ ألحداث ستحصل كما 2

حدث وأن تحدث بعضهم عن حوادث معروفة تسبق زمن الشعراء بكثير ، كما في قول : أبو قيس أبن 

 ( 26األسلت)

حوا    بأركان هذا البيت بين األخاشِب فقوموا  كم وتمس  وا رب 
 
 فصل

ق       غداة أبي يكسوم  هادي الكتائِب   فعندكم منه بالٌء مصد 

ه      على القاذفات في رؤوس املناقِب 
ُ
جل مس ى ور 

ُ
 كتيبتُه بالسهل ت

هم    جنود املليك بين ساٍف وحاصِب  د   فلما أتاكم نصر ذي العرش ر 

هارب
 
ب   الى أهلِه ِملحِبش غيُر عصائِب فولوا سراعا

ُ
ؤ  ين ولم ي 

 قول ) عبد هللا بن الزبعري بن عدي بن قيس بن عدي بن سعد( في وقعة الفيل )
 
 ( 27وأيضا

ريمها  ال يرام ح 
 
 تنكلوا عن بطن مكة إنها   كانت قديما

 لم تخلق الشعرى ليالي ُحرمت   إذ ال عزيز من األنام يرومها

 عنها ما أرى   ولسوف ُينبي الجاهلين عليمهاسائل أمير الجيش 

 لم يؤوبوا أرضهم   ولم يعش بعد األياب سقيمها
 
 ستون ألفا

 كانت بها عاُد وجرهم قبلهم   وهللا من فوق العباد يقيمها

 روى بعض الشعراء املعروفين قصصهم وشعرهم عن هذه الحادثة من أمثال ) الفرزدق وعبد هللا 
 
وأيضا

 (28وغيرهم( ومنه قول الفرزدق: ) بن قيس الرقيات

 تسوق الفيل حتى أعادهم   هباء وكانوا مطرخميالطراخم
 
 جنودا

 نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله   إليه عظيم املشركين األعاجم
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فيل( في 3
ُ
ـ أو تكون حادثة ألجل وازع نفس ي قيل الشعر من أجله كما حدث من شعر )زيد بن عمرو بن ن

  (29فراق دين قومه: )

 أم ألف رب    أديُن إذا تقسمت األموُر 
 
 واحدا

 
 أربا

  كذلك يفعل الجد الصبور 
 
لُت الالت  والُعزى جميعا ز   ع 

 فال الُعزى أدين وال أبنتيها   وال صنمي بني عمرو أزوُر 

   لنا في الدهر إذ حلمي يسيُر 
 
 أديُن وكان ربا

 
 وال ُهبال

 فها البصيُر عجبُت وفي الليالي معجبات   وفي األيام يعر 

ـ توثيق الحوادث األجتماعية وملا لها من أثر في نفوس الناس في تقبل األحداث والتأثر بها، كتوثيق 4

( وقدومه على الرسول)صلى هللا عليه وسلم( يسأله 
 
صاحب السيرة لشعر )حارثة( حين فقد أبنه )زيدا

 ( مع اكمال االبيات30ورد  عليه : )

 عل   أحي فُيرجى أم أتى دونه األجل  بكيُت على زيد ولم أدر ما ف

 فوهللا ما أدري وأني لسائل    أغالك بعدي الهل أم غالك الجبل  

ل    وياليت شعري هل لك الدهر أوبة   فحسبي من الدنيا رجوعك لي بج 

وقد يرتبط الوازع النفس ي األجتماعي مع السياس ي ونقصد به دعوة النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم( 

ومجتمع مكة لألسالم ووقوف املشركين بوجهه ومن ثم معاداته ، ومنه أبي طالب في أستعطاف لعشيرته 

 قريش للكف عن أيذاء الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وتركه وشأنه:

 وملا رأيُت القوم  ال ود فيهم   وقد قطعوا كل الُعرى والوسائل

زايلوقد صارحونا بالعداوة واألذى    وقد طاوعوا أمر العدو 
ُ
 امل

 خلفنا باألنامل
 
    يعضون غيظا

 
 علينا أظنة

 
 وقد حالفوا قوما

 ال يتسع ذكرها في هذا املوضع من الدراسة وتستحق منا دراسة أخرى لشرح ما 
 
وفي قصيدة طويلة جدا

 شعر اللوم والعتاب ، كقول )عثمان بن مضعون ( يعاتب أمية 
 
فيها من معان جليلة وأدب رفيع .وأيضا

 (:31وكان يؤذيه في أسالمه،)بن خلف 

    ومن دونه الشرمان والبرك أكتُع 
 
 أتيم  بن عمرو للذي جاء بغضة

     وأسكنتني في صرح بيضاء تقدعُ 
 
 أأخرجتني من بطن مكة آمنا
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ـ توثيق األحداث املهمة التي سجلت في حياة املسلمين ، ومن أبرز تلك األحداث ، الهجرة النبوية 5

أحمد بن جحش بن رئاب( وهو يذكر هجرة بني أسد من قومه الى هللا تعالى والى  الشريفة، كقول )أبي

 (32رسوله )صلى هللا عليه وسلم( : )

 أجابوا بحمد هللا ملا دعاهم   الى الحق داع النجاح فأوعبوا

 لنا فارقوا الهدى   أعانوا علينا بالسالح وأجلبوا
 
 وكنا وأصحابا

 لحق مهدى ، وفوج معذبكفوجين: أما منهما فموفق   على ا

يبوا
ُ
 طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم   عن الحق إبليس فخابوا وخ

يبوا
ُ
 ورعنا الى قول النبي محمد    فطاب والة الحق منا وط

 الخاتمة

 السيرة كتاب تخص عامة نتائج إلى ، سبق مما نخلص، ، وتوفيقه وتعالى سبحانه هللا على األتكال بعد

 :كاآلتي وهي النبوية السيرة نص ألدبية نتائج عدة الى هشام البن النبوية

 ، وبدايتها للدعوة وصف من ذلك رافق وما(  وسلم عليه هللا صلى) الرسول  حياة السيرة كتب تناولت ـ1

 قادها التي ، والحروب الغزوات أبرز  وكذلك ، وأخالقه ونسبه وصفاته والدته عن ودقيق كامل ووصف

  . العظيم املثالي الطابع وذات الفريدة الشخصية تلك عظم لنا أظهرت والتي

 اليخلو ، وممتع شيق بأسلوب التاريخية والقضايا الحوادث سرد في السيرة اسلوب جمالية أن ونالحظ

 وفق يجريان ونظامها فالسيرة ؛ املعروفة القصص أنواع من نوع أي عن مختلف وأسلوب ، رفيع أدب من

 حادثة من( السيرة صاحب) املتحدث عبرها يتنقل التي ، والسجعات والفواصل ، الجمل من محدد نمط

  . آلخر موقف ومن ، أخرى  الى

 ألنه ، السيرة صاحب ،أو املتكلم زمن عن منفصلة ولكنها متسلسلة أحداث عن عبارة والسيرة .1

 . عنده من ش يء أي أضفاء الى اللجوء دون  تاريخي بشكل يوردها

  واملكان الزمان شخصياتها،وينضم مع األحداث فيها تتفاعل السيرة وأحداث .2
 
 . أليهما معا

 في السيرة صاحب يتخذه والذي الشعري  الشاهد من أنماط عدة السيرة كتب في برزت .3

 مجموعة أو معركة تكون  كأن معينة حادثة أو(الشعر أجله من قيل الذي املكان)أو(النسب)تحديد

 أحد يرد ونتائجه،كأن ،وقيمته الحدث على خاللها من يركزون الشعراء بين كالمية مساجالت



 وتعليمها وآدابها  العربية اللغة عن الدولي المؤتمر

, 1 (1), (2021), 1502-1526 1521 

 يريدون  كما ويصفونه نظره،فيعظمونه وجهة من الحدث يبرزان وكالهما آخر شاعر على الشعراء

 .هم

 حدث على تركز عادة القصائد تلك وتكون  الكتب، داخل األكبر بالحصة تتمتع السيرة وقصائد .4

 .واملقام للحدث املالئم الشعر أنتقاء في األدبي السيرة صاحب أبداع خاللها من فيبرز ، معين

 تظهر فمرة الشاعر بيئة حسب بألفاظ الشاعر للسيرة،أستعانة الشعري  الشاهد في ومماالحظناه  .5

 . ملعرفتها خاصة مراجع الى العودة خالل من لتوضيح تحتاج غامضة وأخرى  وبسيطة واضحة

 للسيرة هشام أبن كتاب الخصوص وجه الكتب،وعلى في جاء ما حيث من قصائدالسيرة تتنوع  .6

 الشعراء بين والرد والهجاء والفخر والرثائية الحماسية)بين ، أسحاق أبن النبوية،عن

  . الحدث ذلك تميز التي والشخصيات واألمكنة املعارك وصف ويتضمن(والوصف

 الشاهد أهميته،ويتساوى  وتبيان الحدث أثبات من األفادة في السيرة كتب في الشاهد قيمة تكمن  .7

  قيمته وتكمن.  الحدث على بالداللة النثر شاهد مع الشعري 
 
 ، التعبير في وبالغته غرابته في أيضا

 .السيرة نصوص داخل أيراده في السارد وطريقة التعبير بتباين املتلقي على تأثيره درجة وتتباين

 وحتى وسياسية وأجتماعية فكرية موضوعات على بأحتوائها سواها عن النبوية السيرة كتب تتميز  .8

  .وصورها فعالياتها بكل حياتهم وتصوير ، وبعده األسالم قبل العرب معامالت بأثبات ، أقتصادية

 نالحظها التي الفنية الصور  من مجموعة تتخلله الذي األدبي التعبير حيث من الفني باألبداع تتميز  .9

 األحداث أيراد في الجميع لدى املعروفة القصصية التعبيرية الصنعة وجود الكتب تلك جنبات في

  ذكرناها التي النص مستويات خالل من ذلك ويتبين
 
 يرقى فريد نص ي أبداع عن يكشف مما سابقا

 . نعرفها التي والرواية القصة فوق 

 بذلك شاملة ، تارخي بتسلسل الحوادث سرد في فتتمثل السيرة كتب في املوجودة الروايات شمولية  .10

  العصور 
 
 النبوية السيرة بأن القول  ويمكننا ، وأزمنتها وأماكنها وبشخوصها نواحيها بمختلف جميعا

 . ((الرمزية الحكاية))  وصف عليها ينطبق

  مهم الشاهد كان .11
 
 عليها املتعارف النثرية السجعات من والتخلص السيرة أدبية تحديد في جدا

 امللل الى املتلقي أو بالقارئ  يصل الذي القصص ي( السرد) املعروف التقليدي النمط من والخروج

 . الحدث عن األنفصال ثم ومن
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 بجميع املاض ي الفعل من أتخذت األزمنة أغلب أن نالحظ ، للسيرة الزمني النص متابعة خالل من .12

 الكينونة وأفعال املضارع) األخرى  النحوية الصيغ وكذلك النصوص تلك من األكبر الحيز صيغه

 سردي نص لوجود طبيعي وهذا...(  واألسثناء والجر العطف وحروف واملنفية األسمية والجمل

 حالة الى للوصول  وصرفية نحوية صيغ عن البحث تتطلب وقصص وحوادث أشارات يتضمن

 .واالدب اللغة من التكامل

 حدثت الذي الزمن ومتضمن منتظم بشكل هشام أبن سيرة ومنها السيرة كتب في األزمنة وتوزعت .13

 سرد عملية في األولى املرتبة املاض ي الفعل تصدر الحال وبطبيعة.  وأحوالها أحداثها معظم فيه

 الفعل متضمنة بالتوالي األفعال ياقي وتأتي ، املاض ي في حدثت األحداث أن أعتبار على األحداث

 حدثت أحداث الى الزمني الرجوع عملية أتخذالراوي  وكذلك. األخرى  الصيغ وباقي واألمر املضارع

 الرسول  سيرة عن يتحدث وهو الخصوص وجه وعلى عنهم يتحدث الذين وعصر عصره قبل حتى

 أسماعيل ولد نسب منذ والدته أو مبعثه قبل حصلت التي األحداث وتضمنت( وسلم عليه هللا صلى)

 وما( وسلم عليه هللا صلى)بوفاته ينتهي أن الى وموطنهم عدنان وأوالد العرب وأصل( السالم عليه)

 موضوعية وحدة لتشكيل املكان مع الزمان وأشترك. املسلمين بمستقبل أملت أحداث من حدث

 خالل من ذلك كل الى صاحبها وأشار املكان تنوع مع الزمان تعدد خالل من السيرة نص داخل مثيرة

 حديثه في ذلك ونالحظ ، واحد ولشخص واحد زمكان زمان عن يتحدث عندما خاصة األحداث سرد

 األسراء حادثة عن

  املتلقي أبالغ السيرة في النص وظيفة إن .14
 
 أساس كمصدر منها واألستفادة معينة حكاية أو ما خبرا

 السنين بآالف سبقونا أناس عن سبق ماض ملعرفة

  الجمل فيها تترابط ، خبري  ، وصفي بسط فهو املوضوعات بسط .15
 
  ترابطا

 
 الصيغ خالل من نحويا

  ومتماسكة والتراكيب
 
  تماسكا

 
  يبتعد نصيا

 
 الى ويرقى.  املعروف الخبر أو العادي التقرير عن كثيرا

 جنباته بين يحمل ملا ومؤثر مثير قصص ي عالم في يأخذنا الذي السردي التعبير في العالية األدبية

 . (وسلم عليه هللا صلى) الكريم الرسول  حياة من عطرة نفحات

 ألحداث التنبؤ أو ألصحابها سابقة عصور  من التاريخية أو اليومية للحوادث الشعر توثيق .16

 وتوثيقه  بكثيرـ الشعراء زمن تسبق معروفة حوادث عن بعضهم تحدث وأن حدث كما ستحصل

 الوازع يرتبط وقد.  بها والتأثر األحداث تقبل في الناس نفوس في أثر من لها وملا األجتماعية للحوادث

 لعشيرته( وسلم عليه هللا صلى) محمد النبي دعوة به ونقصد السياس ي مع األجتماعي النفس ي
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  معاداته ثم ومن بوجهه املشركين ووقوف لألسالم مكة ومجتمع
 
 وتوثيق.  والعتاب اللوم شعر وأيضا

  .الشريفة النبوية الهجرة ، األحداث تلك أبرز  ومن ، املسلمين حياة في سجلت التي املهمة األحداث

 . العاملين رب والحمدهلل.  التوفيق ولي وهللا هذا جهدنا يتقبل أن القدير العلي هللا ونسأل هذا

 الهوامش

 السقا طبعة17: ص 1ج هشام ابن سيرة اخرى  وطبعة41 ص االول  القسم 1ج هشام ابن سيرة( 1)

 واالبياري 

 . 42:ص 2ج/ بيروت طبعة هشام أبن سيرة( 2)

 منشورات ، لغوية دراسات سلسلة ، فرنسيس مريم( : الكالمية األحالة محاور ) وداللته النص بناء في( 3)

 132 ،1998 ، دمشق ، السورية العربية الجمهورية في الثقافة وزارة

 ، 154 1ج هشام أبن سيرة( 4)

 . 81: ص الصالبي لعلي:  أحداث وتحليل وقائع عرض:النبوية السيرة(5)

 255 ـ 250:ص 1ج هشام ابن سيرة( 6)

 هـ1407 للنشر، الريان ،دار العسقالني حجر بن علي بن احمد ، البخاري  صحيح شرح  الباري  فتح( 7)

 12 ،ص ط دـ ، م 1986،

 .318 وقائع عرض النبوية السيرة(8)

 .237:  1ج الحلبي البابي مصر طبعة هشام أبن سيرة(9)

 20ـ19 1ج الحلبي البابي طبعة هشام أبن سيرة( 10)

 320ـ319 1ج بيروت طبعة هشام أبن سيرة( 11)

 1936 بيروت طبعة 292ـ291 1ج هشام أبن سيرة( 12)

 لبنان بيروت طبعة243:ص 2ج هشام ابن سيرة( 13)

  317 ص 4ج هشام ابن سيرة(14)

  179 ص 1ج هشام ابن سيرة( 15)

 : وقاص أبي بن سعد قول  ذلك مثال( 16)

 17ـ 16 ص 1ج هشام ابن سيرة( 17)
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 60:ص 1ج االنف الروض(18)

 دار بيروت،. واملعنوية الفنية وظواهره قضاياه: املعاصر العربي الشعر: إسماعيل الدين عز. د( 19)

 .139-138. ص ،2/1972 ط الثقافة، ودار العودة

 146 ص 1ج هشام ابن سيرة( 20)

 39ص 1ج واالبياري  السقا بيروت طبعة النبوية السيرة( 21)

 بيروت، البيضاء، الدار الغانمي، سعيد ترجمة املعنى، وفائض الخطاب – التأويل نظرية: ريكور  بول (22)

 96. ص ،2003 األولى ط العربي، الثقافي املركز

 . 50 ـ 44 ص 2ج بيروت طبعة النبوية السيرة( 23)

 51 ص 2ج بيروت طبعة النبوية السيرة( 24)

 57 ص 2ج النبوية السيرة( 25)

 :61 ص 1ج النبوية السيرة( 26)

  58ـ 57: ص هشام ابن 1ج 1ق( 27)

 63 ص 1ج النبوية السيرة(28)

 241 ص 1ج النبوية السيرة( 29)

  265 ص 1ج النبوية السيرة( 30)

 :355 ص 1ج النبوية السيرة( 31)

 117 ص 2ج النبوية السيرة(32)

 املصادر

    ه 508) ت السهيلي الرحمن عبد املحدث لالمام ، هشام البن النبوية السيرة شرح في االنف الروض ـ1

 دار ، الوكيل الرحمن عبد:  وشرح وتعليق تحقيق ،( ه218)ت هشام البن النبوية السيرة ومعه( م581ـ

 . م1967 ـ هـ1387 ، 1ط ، االسالمية الكتب

 .الحلبي البابي مصر طبعة بيروتو واالبياريوطبعة السقا مطبعة هشام البن النبوية السيرة ـ2

 .م2008 هـ1429 ،7ط املعرفة، دار. الصالبي محمد لعلي:  أحداث وتحليل وقائع عرض:النبوية السيرةـ 3
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 العودة دار بيروت،. إسماعيل الدين عز. د.واملعنوية الفنية وظواهره قضاياه: املعاصر العربي الشعر ـ4

 .2/1972 ط الثقافة، ودار

 هـ1407 للنشر، الريان ،دار العسقالني حجر بن علي بن احمد ، البخاري  صحيح شرح  الباري  فتح ـ5

 . ط دـ ، م 1986،

 منشورات ، لغوية دراسات سلسلة ، فرنسيس مريم( : الكالمية األحالة محاور ) وداللته النص بناء في ـ6

 ـ1998 ، دمشق ، السورية العربية الجمهورية في الثقافة وزارة

 بيروت، البيضاء، الدار الغانمي، سعيد ترجمة ريكور  املعنى،بول  وفائض الخطاب – التأويل نظرية ـ7

 .2003 األولى ط العربي، الثقافي املركز
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 مستخلص البحث

 األخطاء من حماية وظائفه من أي. العربية اللغة تعلم في التخصصات أهم من النحو علم يعتبر

 منهن و. فيها والنظر اللغة تعليم مكونات اختيار جًدا املهم وبالتالي. والنطق الكالم في العربية اللغوية

 سهلة بطريقة النحو معرفة تقدم التي الكتب أحد هو أمثلتي وكتاب. واملواد التدريس طريقة

 توفيق ألفه الذي أمثلتي كتاب في النحو علم على البحث هذا يركز. العمق في ولكن ومختصرة

 كتابه في حكيم توفيق منظور  على النحو علم بيان و وصف هو البحث هذه من الغرض. الحكيم

 ملخص هو الكتاب هذا أن البحث نتائج تظهر. أدبي بمنهج نوعي بحث هو البحث. أمثلتي يسّمى

 بالصيغ أيًضا ومجهز ، املادة تعقيد املواد من سلسلة في يعرض الذي مالك ابن األلفيه لكتاب

 .النحو علم فهم ودعم لتسهيل قادًرا يكون  حتى التعليم وإجراءات واألساليب والطرق 

 الكلمات الرئيسية: أمثلتي كتاب ، النحو علم
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 املقدمة

 في العربية باللغة التحدث في الشخص تنقذ التي القواعد و الحكم يحتوي  علم هو النحو علم

 أهل اعزم هو الجرجاني الكهير عبد قال  ثّم . والبناء اإلعراب حيث من ومكتوبة وقراءة شفهية شكل

 علم إلى بالحاجة االعتراف سوى  أخرى  طريقة الناس يجد لن" بأنه النحو علم أهمية توصف ، البالغة

 الكتساب جًدا مهم فإنه فلذلك ، النبوي  الحديث و الكريم القرآن لفهم إليه نحتاج نحن وإضافة النحو

 التي الكلمات اخير تغيير ملعرفة يستخدم الذي النحو علم خاصة ، العربية للغة املختلفة املعرفات

 اللسان وضع منه الغرض فإن( ٢٠١٥:٤٦) ويدودو ذلك، إلى باإلضافة. وخاطئة صحيحة جمل ستشرح

 .الصدد هذا في األخطاء عن واالبتعاد والكتابة والقراءة التحدث في صحيح بشكل

 تناقش التي الكتب من وهي النحو علم وتحدث وتشرح تناقش التي العديد الكتب أنواع من

 ، النحو علم في وامليسر ، الواضح ونحو ، جوان نحو كتاب عرفنا كما وتفصيل بعمق باختصار

 ومع. وغيرها العروبية الغة دروس وجامع ، العربية قوأىد وملخص ، واأللفية ، واإلمريطي ، والجرومية

 في للمبتدئين الكتب أحد من. التعليم في فهمها يسهل التي الكتب استخدم عليهم البد للمبتدئين ، ذلك

 باللغة والكتابة القراءة لتعليم سريع نظام وهي( ٢٠٠٣) توفيق حكيم. أمثالتي كتاب هو النحو تعليم

 الكريم القرآن آيات من مختلفة بأمثال مقارنتها تتم للنحو مختلفة قواعد نقدم. حركات بدون  العربية

 هو. الكريم القرآن آيات على دراية يجبون  املسلمين ألن بالطبع النحو علم فهم السهل من تجعل التي

 يتوتر الصرف علم ويسمع مرتبكا يصبح النحو علم يسمع من" أيًضا املصطلحات سماع عند الجواب

 ."أعصابه

 حتى  الجمل في وتطبيقها املختلفة القواعد على النحو علم يحتوي  يقول  أن يستطيع الرغم على

 و ، الصحيح والنظام ، الصحيحة بالطريقة مدعوًما يكون  ال عندما ولكن. فقط اللغة في يخطئوا ال

 أن يمكن. فهمه في املشكالت من العديد أيًضا هناك سيكون  ، بالطبع. الصحيحة القواعد و املواد إعداد

 على النحو علم املؤلف سيصف وبالتالي ، أعاله املذكورة األشياء على اإلجابة هو أمثالتي كتاب يكون 

 .أمثالتي كتاب في الحكيم توفيق منظور 

 النظري  اإلطار 

 أمثالتي كتاب
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 مختصر هو. واإلعاللية والصرفية النحوية املعارف من العديد على يحتوي ( ٢٠٢١:٥٨) الفارس ى قال

 تقريًبا كلها الكتاب هذا في الواردة القواعد أن املقصود.األندلس ي مالك ابن ألفية لكتاب ملخص أو

 فيه تلخيصها تم والتي ، شعر ١٠٠٢ على يحتوى  ان فيها بدأ ما. األلفية كتاب محتويات وتلخص مأخوذة

. الكتب قراءة تعليم في تطبيقات و بأمثال أيًضا الكتاب هذا تجهيز تم ، ذلك جانب إلى. شعر ١٨٤ على

 للمبتدئين منهج و األصفر الكتاب وقراءة القرآن لدراسة عملية طريقة أيًضا عليه ُيطلق ذلك مع

 فهم و قراءة على قادرين الطالب جعل  الغرض فإن ، آلريس وفًقا. األصفر الكتاب قراءة من ليتمكنوا

 الكتاب يرتب ، محتوياته من نظرة. حركات دون  بالكتاب يسّمى األصفر الكتاب أو الكالسيكية الكتب

 يدخل ثم ، الجار حرف هو األول  املواد هذا لذلك ، األحيان من كثير في تظهر التي للمواد األسبقية بوضع

 .الفعل و اإلسم عن

 النحو علم لتعليم وسهلة سريعة طريقة وهي أمثالتي،  بطريقة ايضا يسمى( ٢٠١٨:١٦) لوبيس عند

 مثل التعليمية املؤسسات استخدمت. السلف وكتب والحديث القرآن لدراسة كأساس الصرف و

 هذا يميز ما. النحو علم دراسة في كمقدمة الكتاب هذا الدينية املدارس و واملدارس املعاهداإلسالمية

 اإلسم بين يميز التى رئيسية صيغ أي. تشريحها أو الكلمات فهم تسهل صيغ على يحتوي  أنه الكتاب

 ، فقط كلمات ثالثة إلى تنقسم العربية الكلمة ألن الكلمة بحث في رئيسيا معيارا تجعل. والحرف والفعل

 اتضح إذا التالية الصيغة ستدخل الكلمات، تمييز على قادًرا تكون  أن بعد. والحرف والفعل اإلسم وهي

 .B1, B2, B3 بالصيغ تستمر فعل أنها اتضح فإذا .A1, A2, A3 بالصيغ تستمر إسم أنها

 الكتاب مؤلف

 واسمه شخص من املؤلفة هو املختلفة ومزاياها بجمالها أمثالتي كتاب( ٣٩-٣٧: ٢٠١٨)هللا عبيد قال

 لديها لعائلة ولد. ١٩٧٥ يونيو ١٤ في جبارا في ولد ، توفيق غوس الناس يسميه الذي. الحكيم توفيق

 املدرسة ثم ، األطفال روضة من التعليمي تاريخه بدأ. التعليم خالل من الدينية املعرفة بنشر شغف

 مسلح املعهد في درس ، ذلك بعد. ١٩٩٠ عام حوالي هاشم واحد الثانوية املدرسة في واستمر ، االبتدائية

 علي العليا املدرسة ثم ، ذلك بعد. الفالح مطالع وسطى بدينية أيًضا والتحق ،  اإلسالمية كاجن الهدى

 فوفوعان املنشور  اإلسالمية املعهد في أيًضا قام ثم. سالم هللا عبد والشيخ محفوظ سهل الشيخ  اإلدارة

 .اإلسالمية الفالح دار معهد على مشرف هو واآلن. كالتن

 من ذلك إثبات ويمكن. اإلسالمية املعاهد عالم في خاصة التعليم بعالم جًدا مهتم شخص إنه

 الخالصة، بهياتي جنايات، مناكحات، معمالت، و عبودية، ،و الطهارة مختصر: ومنها ، املتنوعة مصنفاته
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 والتتيمة التوفيق معجم مع  ٥-١ املجلد أمثلتي هو واملشهور  وغيرها، شريعتي عقيداتي، قأىدة،

 .والصرفية

 النحو علم األغراض و تعريف

 ، معاني خمسة لها النحو فإن ،( ه٩٢٩) األشموني عند. والغرض واالتجاه الطريق لغة النحو علم

 :يلى كما األرقام كقول  واصطالحا.  والقسم واملقدر، ، والجهة واملثل، القصد: وهي

 من جزء أنه وبهذه. محددة بقواعد الشفهي النطق من الحد إلى يهدف علم هو ، خلدون  ابن .١

 .العربية اللغة في وضعها تم التي القواعد وتوفير لتقييد يستخدم العربية باللغة العلوم

 وفًقا الكلمات اخير تحديد أي والبناء اإلعراب حول  مناقشته يتم علم هو الكالسيكيين، العلماء .٢

 .الجمل في ملوقعها

 ، ونحوه اإلعراب تغييرات حيث من ، العربية باللغة التحدث طريقة على القسد هو جني ابن .٣

 يمكنهم. العربية غير الناس يتكلم حتى وغيرها والتركيب والنسب واإلضافة والتحقير والجمع التثنية مثل

 ، العربية اللغة عن انحرفوا وإذا ، عرًبا وليسوا  بالعربية التحدث من يتمكنوا ثم ، بفصيحه تقليدا

 .النحو قواعد أساس على فعادوا

ستخدم التي املختلفة القواعد هو اآلخر التعريف .٤
ُ
 عليها التعرف و العربية الكلمات حالة ملعرفة ت

 .شكلها في أو النهائي تغييرها في سواء ،

 :يالى كما( ٥١-٥٠: ٢٠١٠) فوناوان فى النحو علم تعليم أهداف

  العربية اللغة في النحوية األخطاء تجنب لكي .١
ً
 اللغة استخدام على التعود وكذلك وكتابيا شفويا

 .الفصيحة العربية

 .وكتابًيا شفهًيا اللغة استخدام على قدرة الطالب ليكون  .٢

 بسرعة العربية النصوص أو التعبيرات فهم في ساعد .٣

 العربية اللغة كنوز  ويطوروا ويستنيرون عقولهم الطالب يصقل حتى .٤

 الطالب ينألفها التي الكتابات أو املقاالت في الدقيق التحكم توفير في القواعد تساعد .٥

 السابقين العلماء وكتب والحديث القرآن لغة فهم في املساعدة .٦
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 العربية اللغة فهم في منتظم بشكل املنطقي التفكير على ويعودون  املالحظات على الطالب ليعتاد .٧

 .نفسها العربية لغة بترتيبات

 لغوي  جو في العربية القواعد استخدام على القدرة الطالب إكساب .٨

 .العربية باللغة املعنى فهم لتسريع العربية التعبيرات فهم على الطالب مساعدة .٩

 الذي العربية اللغة علم أجزاء أحد هو النحو علم تعريف أن االستنتاج يمكن ، أعاله النظرية بيانات من

 القراءة ،و التحدث في خطأ يكون  ال بحيث الجمل فى والبناء اإلعراب ملعرفة معايير و قواعد على يحتوي 

  العربية باللغة والتحدث الفهم في نخطئ ال الن محدًدا وتكون  املساعدة هو الهدف أن ثم. والكتابة
ً
 شفهيا

 
ً
 .وكتابيا

 املناقشة

 قواعد فيه ألنه. وشامل صحيح بشكل فهمه يجب العربية اللغة تعليم في مهم عنصر النحو علم

 الداخلي اإلسالمي املعهد تعليم عالم وعند. وكتابًيا شفهًيا اللغوية األخطاء لتجنب فهمها يجب مختلفة

 مصدر من كثير. الكتب بعض إلى تشير النحوية القواعد حفظ تتطلب الذي بعضه هناك ، التقليدي

 التحتية والبنية ، التسليم وطرق  ، واالستراتيجيات ، املستخدمة األساليب من بدًءا. التعليم نجاح في قلق

 .بصحيح النظر أيًضا يجب املواد أو الكتب اختيار حتى التعليم تدعم أن يمكن التي

 تبدأ ، مجلدات خمسة من  يتألف. النحوية املواد فقط تقدم ال التي الكتب أحد هو أمثالتي كتاب

 املجلد جوهر أو ملخص على يحتوي  الذي قأىداتي بكتاب مصحوًبا. الخمسة املجلد حتى األول  املجلد من

 والصرفية النحوية املادة تطبيق لدعم يستخدم الذي الصرفية كتاب يوجد كما. األخير إلى األول 

 . واإلعاللية
ً

 والجاوية العربية وهي ، لغات ثالث من باملعجم أيًضا تجهيزه تم فقد ، الكتاب لهذا واستكماال

 النحو، علم تعليم و دراسة في للغاية معقدة وطريقة وسيلة هو الكتاب هذا كأن األمر يبدو. واإلندونيسية

 ترتيب ويتم. الكالسيكية األصفر الكتاب لقراءة السريعة الطريقة أيًضا يسمى و ، واإلعالل والصرف،

 سواء ، العربية النصوص مع مباشرة التعامل عند شيوًعا األكثر املواد من بدًءا التعليمية املواد

 جميع على ثم. والحرف والفعل اإلسم وهي الجمل تحديد كيفية حول  املادة على يركز ثم. ال ام بالحركات

 .الفعل و بـاإلسم املتعلقة املواد

  ألنها اليها املهم على البد( ٢٤٥-٢٤٤: ٢٠١٨) واخوانه هيري  قال ، املادة إعداد في
ً
 النحوية املواد خاصة

 املرجوة األهداف لتحقيق املعلمين عند صحيح بشكل وإعداده مراعاته يجب التعليم فى مهم جزء هي ،

 مجموعة على يحتوي  الكتاب اختيار في والخبرات املهارات امتالك الضروري  من ، وبالتالي. ناجحه وهي
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 على يحتوي  ، األول  املجلد أمثالتي كتاب قدمها. الطالب سيدرسها التي التعليمية املواد من متنوعة

 ووزن  وأنواعه اإلسم عالمات على الثاني واملجلد. واملوصول  واإلشارة الضمير واسم ، الجار حروف

 واملشتق املنصرف غير وإسم النواسخ وعوامل املبتداء على الثالث واملجلد. واملصدر واملفعول  الفاعل

 واملجلد. الجملة ومكمالت املزيد الفعل ووزن  والفاعل املاض ى فعل على الرابع واملجلد. والتوابع واملعتال

 وبالطبع. املهمة والقواعد ، األمر وفعل والجزم النصب وعوامل املزيد ووزنه املضارع فعل على الخامس

 بصيغ أيًضا الكتاب هذا تجهيز تم باإلضافة. النحو تعليم في والنجاح الفهم في للغاية داعم ذلك على

 B1 والصيغة إسما، تتعامل التي A1 ، A2 ، A3 الصيغة ، الرئيسية الصيغة من تتكون  التى جًدا مفيدة

، B2 ، B3 كالتالي فهي فيه الصيغة أما. فعال تتعامل التي: 

 :الرئيسية الصيغة

 والحرف والفعل اإلسم من ، كلمة كل تمييز

 :A1 الصيغة

 املعرفة او النكرة اسم تحديد

 املعراب أو املبني اسم تحديد

 املؤنث أو املذكر اسم تحديد

 .الجمع أو املثنى أو املفرد اسم تحديد

 :A2 الصيغة

 الفاعل اسم تحديد

 املفعول  اسم تحديد

 مصدر اسم تحديد

 ذلك من غير او

 :A3 الصيغة

  الصيغة تحليل
ٔ
 املكمل+  الخبر+  مبتدا

 الخبر+  املكمل+  مبتدأ الصيغة تحليل

 :B1 الصيغة
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 املاض ي فعل تميز

 املضرع فعل تمييز

 األمر فعل تمييز

 النهي فعل تمييز

 :B2 الصيغة

 املزيد أو املجرد فعل تمييز

 املعرب أو املبني فعل تمييز

 املجهول  أو املعلوم فعل تمييز

 :B3 الصيغة

 املكمل+الفاعل+الفعل+النقطة الصيغة تحليل

 الفاعل+املكمل+الفعل+النقطة الصيغة تحليل

 الفاعل+الفعل+املكمل+النقطة الصيغة تحليل

 املكمل+الفاعل+الفعل الصيغة تحليل

 الفاعل+املكمل+الفعل الصيغة تحليل

 الفاعل+الفعل+املكمل+ الصيغة تحليل

 الجاوية اللغتين أو الجاوية باللغة األصفر الكتاب ومعنى الترقيم بعالمات أيًضا مزود الكتاب هذا

 :م) كمثل. التقليدية اإلسالمية املعاهد في تدريسه تم كما واإلندونيسية
ٔ
  (utawi)أوتاوي  معنه( مبتدا

  (sopo) سفا معنه(عاقل فاعل:فا)و  (opo)أفا معنه(عقل غير فاعل:ف)و (iku) إيكو معنه( خبر:خ)و

 النحو علم لفهم خصة السلفية اإلسالمية املعاهد لطالب ومساعدة تسهيال أيًضا يجعل لذلك. وغيرها

 الخاصة التعليمات أو اإلجراءات يشرح كما .(sorogan & bandongan)فيها تعليم طرق  باستخدام

 يقرأ ثم. الكتاب هذا لنشر يعاون  ومن الكتاب هذا مؤلف إلى الفاتحة قراءة تواصل من بدًءا ، بدراستها

 األولى القراءة مع مرتين اآلية مثال مًعا الطالب يقرأ ،. كاف   بشرح دراستها املراد املادة أو العنوان املعلم

 ، القواعد أساسيات ويقرأون  أدناه املعلومات الطالب يكرر  ذلك بعد ، بالوقف ثم النحو لقواعد وفًقا

ترك ، األسفل إلي التالية األمثلة تابع
ُ
 تعبئتها من الطالب يتمكن حتى قصد عن فارغة اآلية أجزاء بعض ت
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 يبدأ أن قبل ، والقواعد الصيغ يحفظون  عندما التعليم من انتهوا قد الطالب أن ويستطيع ، شفهًيا

 املنزلية الواجبات أو املهام استخدام يمكن مسبًقا إعطاؤها تم التي الدروس مراجعة يمكنهم التعليم

 معنى على للحفظ إضافتها أيًضا يمكن القواعد وفهم بالحفظ يشعروا أن بعد ، الطالب جودة ملعرفة

 :أدناه الشرح في موضح هو كما الصيغة وتطبيق. الكلمة

 (١: اإلحالص) أحد هللا هو قل

 :قل

 Ngucapo siro :الجاوية

 Katakanlah:اإلندونيسية

 فعل هي B1 الفصيغة. بالفعل مرتبطة ألنها B الصيغة على ركز وبعدها ، فعل هي الرئيسية الصيغة

 واملبني ،( أحرف ثالثة من وهي) املجرد فعل وهي B2 الصيغة تستمر ذلك بعد. أمرا وتدل تسكن ألنها األمر

  (sopo)فا" ب الفاعل وعالمة. مكمل+فاعل+فعل هي B3 الصيغة ثم. واملعلوم  مبني كلها األمر فعل ألن

 عاقل فاعل ألنه "

 :هو

 Utawi Alloh :الجاوية

 dialah :اإلندونيسية

 إسم هي A1 الفصيغة. باإلسم مرتبطة ألنها A الصيغة على ركز ثم ، إسم هي الرئيسية الصيغة

 واملصدر واملفعول  الفاعل إسم غير وهي A2 الصيغة تستمر ذلك بعد. واملفرد واملذكر واملبنى املعرفة

  (utawi)"م" ب وعالمته مبتدأ واعرابه. خبر+امكمل+مبتدأ هي A3 الصيغة ثم. وزنهم من ليس إلنه

 :هللا

 Nyatane Alloh:الجاوية

 Alloh:األندونيسية

 إسم هي A1 الفصيغة. باإلسم مرتبطة ألنها A الصيغة على ركز ثم ، إسم هي الرئيسية الصيغة

 واملصدر واملفعول  الفاعل إسم غير وهي A2 الصيغة تستمر ذلك بعد. واملفرد واملذكر واملعرب املعرفة

 ب وعالمته مرفوع بدل واعرابه. خبر+امكمل+مبتدأ هي A3 الصيغة ثم. وزنهم من ليس إلنه

  (Nyatane/rupane)"ب"
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 :احد

 Iku siji:الجاوية

 Satu:األندونيسية

 النكرة إسم هي A1 الفصيغة. باإلسم مرتبطة ألنها A الصيغة على ركز ثم ، إسم هي الرئيسية الصيغة

 ليس إلنه واملصدر واملفعول  الفاعل إسم غير وهي A2 الصيغة تستمر ذلك بعد. واملفرد واملذكر واملعرب

  (iku)"خ" ب وعالمته خبر واعرابه. خبر+امكمل+مبتدأ هي A3 الصيغة ثم. وزنهم من

 نفسا هللا يكلف ال

 ال

 ora:الجاوية

 tidak:األندونيسية

 .النافى معنى يدل ألنه النافي حرف وهي حرف الرئيسية الصيغة

 يكلف

  bakal bebanake:الجاوية

 akan membebani  :األندونيسية

 فعل هي B1 الفصيغة. بالفعل مرتبطة ألنها B الصيغة على ركز وبعدها ، فعل هي الرئيسية الصيغة

 ثم. واملعلوم واملعرب املزيد فعل وهي B2 الصيغة تستمر ذلك بعد. املضارعة حرف يحتوي  ألنها املضارع

 .مكمل+فاعل+فعل+نقطة هي B3 الصيغة

 :هللا

 Sinten Alloh:الجاوية

  Alloh:األندونيسية

 إسم هي A1 الفصيغة. باإلسم مرتبطة ألنها A الصيغة على ركز ثم ، إسم هي الرئيسية الصيغة

 واملصدر واملفعول  الفاعل إسم غير وهي A2 الصيغة تستمر ذلك بعد. واملفرد واملذكر واملعرب املعرفة

  (sopo/sinten)"فا" ب وعالمته مرفوع فاعل واعرابه. وزنهم من ليس إلنه

 :نفسا
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 Ing Awakan:الجاوية

 Seseorang:األندونيسية

 النكرة إسم هي A1 الفصيغة. باإلسم مرتبطة ألنها A الصيغة على ركز ثم ، إسم هي الرئيسية الصيغة

 مفعول  واعرابه. فعال وزن عليه إلن مصدر وهي A2 الصيغة تستمر ذلك بعد. واملفرد واملذكر واملعرب

 (Ing)"مف" ب وعالمته به

 تنحصر بسبب وحذرة جيدة فأنها.ومنهجي ودقيق جيد بشكل وتحضيرها املادة عرض اسلوب مع أما

 عن التغاض ي يتم ال متنوع كثيرة قواعد فيه لكن ملخص الرغم على. فقط ١٨٤ الى ١٠٠٢ األلفية نظم

 باستخدامه ومقترحا معقًدا مصنفا ويجعل.أيًضا مدرجة وغيرها الصرف علم عن ناهيك. املهمة القواعد

 كيفية خالل بنظرة نظاميا يقال. األصفر الكتاب قراءة وكيفية النحو علم في تعليما يريدون  لطالب

 حيث.العربية النصوص مع التعامل عند غالًبا تظهر املادة هذه أن يوضح الذي األول  املجلد من التنظيم

 التي الصيغ أن الدراسة في  مقترحا تجعل التى الخصأىص إن. له تأثر والعوامل وعالماته بـاإلسم تتعلق

  تجعل حتى  جمعت
ً

 القرآن آيات من أيًضا مأخوذة فهي املوضحة األمثلة حيث من. تعليم و لخفظ سهال

 شيًئا ألن. املوجودة املواد فهم تسريع في كبير تأثير له بالتأكيد فلذلك مألوفا القارئ  يشعر حتى الكريم

ا حتى عدة نعتبره
ً
 .بسرعة فهما يجعلنا مألوف

 االستنتاج 

 هو أمثلتي كتاب أن االستنتاج ، أعاله وصفها تم التي التحليل ونتائج املختلفة املناقشات من 

 املعاهد من كال. األصفر الكتاب يقرأ أو النحو علم ويدرس يريد ملن استخدامه املقترحة الكتب أحد

 . واألخرى  والجامعات واملدارس الداخلية اإلسالمية
ً
 مواد على الكتاب هذا يحتوي  ، البيانات إلى واستنادا

 ألنه معقد النحو اي عنده. العربية الكتب وقراءة لفهم الالزمة العلوم أيًضا لكن فقد النحو ليس معقدة

 موجوًدا يزال وال اآلن حتى املاض ي من مرجعًيا مصدًرا يعتبر حيث. مالك ابن األلفية لكتاب ملخص

 أنه القول  يمكن. غيرها أو اإلسالمية الداخلية املعاهد سواء ، التعليمية املؤسسات مختلف في ويدرس

 ، ذلك إلى باإلضافة. مالك ابن األلفية كتاب نصف فهم أيًضا يسمى فإنه ، األمثالتي كتاب تفهم عندما

 .التعليم كيفية في الخلط أو للقلق داعي ال بحيث االستخدام وأساليب بطرق  أيًضا تجهيزه تم

 اإلقتراح

 أيًضا يحتاج هذا ولكن ، معطيات أو عقبة ليس ،بالطبع فيه الواردة املادة إلى فقط نظرنا إذا

 ربما. األساليب و بالطرق  أيًضا مجهز ولكن ، النحو علم قواعد فقط يوفر ال الكتاب أن فيه النظر إلى
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 كيفية على يحتوي  بكاسيت مزوًدا كونه بمثل يمكن التدريس وكيفية بالتدريب أيًضا التجهيز تم ، كاقتراح

 الطالب يجعل فإنه ، الكريم القرآن آيات من مأخوذة أمثلة يستخدم الكتاب هذا ألن نظًرا. استخدامه و

 املجلد مادة فقط هو مناقشته تتم ما ،إن املثال سبيل على اآليات بهذه تتعلق أسئلة أحياًنا يطرحون 

 .يبحث لم الذي األخر املناقشة قسم في ولكن فيه ليس أسئلة الطالب يطرح فقد ، الثاني
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 مستخلص البحث

للسنة النبوية تجاه تجاوبها حول فكرة إسالمية  القراءات الحداثيةتناولت هذه الورقة بعض 

وذلك أن مشروع أسلمة العلم أو إسالمية املعرفة من القضايا التي لقيت تجاوبا واسعا املعرفة، 

من املثّقفين املسلمين في أنحاء العالم. أما سبب اختيار هذا البحث فهو إنتشار ظاهرة اإلنحراف 

ل خطرا داهما على املجتمع وبراعةاملنهج النبوي فيالفكري حتى 
ّ
مث

ُ
َل ذلك إلى مشكلة ت َحوَّ

َ
بناء  ت

ل أقوم املناهج في بناء الفكر. 
ّ
ويهدف هذا البحث إلى الفكر املسلم، حيث إن املنهج النبوي ُيمث

تحقيق عدة أمور، منها: التعريف باملنهج النبوي في البناء الفكري اإلسالمي. والوقوف على ما ورد في 

 املجتمعالسنة املطهرة حول أسس بناء الفكر ورعايته وإبراز الدور العظيم للسنة النبوية في إقامته 

ويتمثل  املسلمة. ممن يعيشون في الدولةسلمين وغيرهم يشمل امل الذي العام السلم من أسس على

ف وينتج هذا البحث بالنتائج، منها عّر   .منهج البحث اتباع املنهج التأصيلي االستقرائي التحليلي

البحث باملنهج النبوي في البناء الفكري بأنه الطرائق النبوية املتبعة في بناء فكر املسلم، وفق منهج 

توافق مع العقل والفطرة والواقع، وصوال إلى التصور األمثل متكامل يتسم بالشمول والتوازن، وي

ل وإنصاف ومرونة وانفتاح، ودرء املفاسد عنه، وحمايته من حول القضايا التي تشغل املسلم  بتعّق 

 انحرافه. والضالالت املهلكة، وتحريف الغالين وانتحال املبطلين، ومعالجة مظاهرْ األهواء املردية

 الكلمات الرئيسية: القراءة املعاصرة، خطاب الحداثي، الالحداثة، إسالمية املعرفة،  السنة النبوية
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 املقدمة

اإلسالمي   العالم في العلوم مع التعاطي في جديد اهاتج تبني الى دعوة املعاصرة احةبرزت في الس

 ووفق الميةسإبالتشديد والتأكيد على كتابة العلوم من ناحية  متعددة اتعبر دراسمنذ ربع قرن تقريبا 

 الميسالتأصيل اإل عن  مي فضالسال إجتماعية وفق منظور اإل العلوم  وصياغة للعلم اإلسالمية القواعد

سلمة املعرفة او أسسه و أو  المساإل نهج م ضوء في وبنائها لها الميساإل  والتوجيه اإلجتماعية للعلوم

 وم.سلمة العلأو  مية املعرفةسال إ

تتحّرك عملية إسالمية املعرفة على محورين أساسين، أحدهما تنظيري واألخر تطبيقي. ويكاد 

ى التعريف باملصطلح ويوضح ضروراته 
ّ
يكون املحور األول مدخال ضرورريا للمحور الثاني، فهو يتول

ل اإلسالمية عموما من امللحة، ويصنف الحلقات األساسية للمعرفة، ويؤشر على موقف القرأن واألصو 

العلم الحديث، ويلقي الضوء على التراث املعرفي اإلسالمي في إطاره التاريخي لتحديد معطياته اإلسالمية 

كما يسعى باملقابل ملتابعة عوامل اإلنفصال املحزنة بين التصور اإلسالمي والنشاط املعرفي في  األصيلة،

حيث لعبت قوي الغزو اإلستعماري بصيغتيه القديم إطا هذا التراث وامتدادا إلى العصر الحديث 

إلى اإلزدواجية التي تتحكم بمجرى النشاط والجديد، دورا فاعال في تعميق هذا اإلنفصال والوصول به 

 .(Khalil, 2006, p. 5) ةاملعرفي في عالم اإلسالم عبر اللحظات الراهن

جاهات من املعرفة إسالمية روعمش 
ّ
املعاصرة  اإلسالمية الساحة في املطروحة ةالفكري اإلت

كثر من ذي قبل بسبب أتجه نحو النمو بل يثير جدال واسعا يهتمامات كبيرة إويستقطب هذا التوجه 

 لبياتيجابيات والسلى اإل إهدافه النهائية يضاف أراء واحتدام الجدل والنقاش حول جداوه و أل اتعارض 

ة وموقعها في جدلية الصراع مأل مية بل على نهضة اسال الحواضر اإل  في العلمية املسيرة على يخلفها التي

راء أل ايديولوجي واملذهبي لذا اختلفت الحضاري املستمر وهو كأي مشروع يتخذ طابع الشمول والتنوع األ 

 .ي الذي تعيشه األمةاملأزق الحضار  لتجاوز  الضرورية الخطوة يراها من ممية املعرفة فمنهسال إحول 

مية سال ستبدال العلوم اإل إهي تعني  ذنإ يجابيإ روعلى مشإنها لن تؤدي أومنهم من يعتقد  

عتماد على و بناء منهج علمي جديد يستمد معارفه العلمية من النص الديني بدل اإل أبالعلوم الغربية 

 واملعارف الدينية اتالعلمية للمقدس خضاع التجربةإو تعني أل التجربة الطبيعة واملوضع نفسه من خال

 .(Ghalioun, 1993, p. 3) اليقينية

ع متعلق بأخطر قضايا كما تكمن أهمية هذا البحث في عدة أمور، منها أنه بحث حديثي ملوضو  

النبوية في مجال بناء الفكر   السنة به وتميزت تضمنته ما وإبراز. عامة واإلنساني خاصة املسلم املجتمع

 كحق من حقوق اإلنسان.
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  منهج أو طريقة البحث

املوضـــوع. ويتمثل منهج البحث فيما يأتي: اتباع املنهج التأصيلي االستقرائي التحليلي في بحـث هـــذا 

فأمـــا املـــنهج التأصـــيلي: فيتجلـــى في التعريـــف بـــأهم املـــصطلحات الـــشرعية واملفردات اللغوية الواردة في 

البحث. وأما املنهج االسـتقرائي: فيتمثـل في االختيـار واالنتقـاء ممـا صـح مـن األحاديـث النبويــة املتعلقـة 

وأمــا املـنهج التحليلـي، فيتمثــل في تدبر األحاديث النبوية واستخالص ما اشتملت  باملوضــوع وتـصنيفها.

املنهجيـة املتبعـة في البحـوث، مـع مراعـاة أن مـساحة البحـث  جانـب إلى تها،عليـه مـن الحقـائق وبيـان هـدايا

سـوف يختـار البحـث فقـط نمـاذج  محـدودة حـسب مـا هـو متبـع في مثل هـذا النـوع مـن األبحـاث، وبالتـالي

 مـن األحاديـث النبويـة دون استقصاء الوارد منها في موضوعه.

 عرض النتائج واملناقشة

 م إسالمية املعرفة ومساراتهامفهو 

إن مفهوم إسالمية املعرفة في حد ذاته كمصطلح يمكن صياغته إلى عدة معان، مثل التأصيل  

توجيه العلوم وجهة إسالمية أو إسالمية املعرفة أو النظام املعرفي لإلسالم اإلسالمي للعلوم واملعارف أو 

. لذلك فكل هذه املصطلحات وغيرها تمثل تعبيرا عن (Ghanim, 2008, p. 30) أو علم العلوم واملعارف

قضية أساسية واحدة هي قضية البديل الفكري واملعرفي والثقافي ثم الحضاري الذي يمكن لإلسالم أن 

 .(Iqbal, 2000, p. 5) يقدمه لعالم اليوم بما في ذلك عالم املسلمين

وقد عّرف عماد الدين خليل مفهوم أسلمة املعرفة بكونها ممارسة النشاط املعرفي كشفا وتجميعا 

. وعّرفها أبو (Alwani, 1996, p. 11) ونشرا من زاوية التصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياةوتوصيال 

قاسم حاج حميد بقوله: أسلمة املعرفة تعني فك اإلرتباط بين اإلنجاز العلمي الحضاري البشري 

ه العلوم ضمن نظام منهجي ديني غير واإلحاالت الفلسفية الوضعية بأشكالها املختلفة وإعادة توظيف هذ

كما أن البعض ظن أنها محاولة من فصيل إسالمي أصولي  ،(Abdul Majid, 2006, p. 11) وضعي

الستالب املعرفة والفكر والثقافة وتحويلها إلى جزء من أدوات سلطة سياسية، تضاف إلى السلطة التي 

خطاب كانت تتوثب إليها بعض الحركات السياسية اإلسالمية، مما جعل ذلك الفريق ينظر إليها ك

ويبقى تعريف طه جابر العلواني  .(Al-Luwaihiq, 2009, p. 10) أيديولوجي ال كخطاب معرفي ومنهجي

ألسلمة املعرفة هو التعريف األدق وذلك بقوله: أسلمة املعرفة تمثل الجانب الذي يمكن أن نطلق عليه 

 الذي يقابل الجانب النظري في سواه.املعرفي  الجانب النظري من اإلسالم أو الجانب

هو أول واجب على اإلنسان و أول مطلوب منه باتفاق املتكلمين و وهذا الجانب يتناول النظر الذي 

الفالسفة إذ أن هذا النظر األولي ضروري ملعرفة اإلنسان لذاته و لوجوده عند الفالسفة، و ضروري و 
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اإلنسان لخالقه، وحين تحصل لإلنسان هذه املعرفة بذاته و بخلقه، حتم وواجب لذا املتكلمين ملعرفة 

التي تشكل إجابات عن أسئلة ال بد من اإلجابة عنها  فإن هذه املعرفة تستلزم و تستدعي املعارف األخرى 

 حول مصادر املعرفة و متعلقات املعرفة

ها بالحقائق و السنن و غير ذلك و ميادين املعرفة وأنواعها و مقاصدها وغاياتها و طرق توظيفها، وربط

مما له عالقة قريبة أو بعيدة بها من خالل فطرة إنسانية، تشكل في اإلنسان دافعا ال يقاوم الكتشاف 

 ,Jabiri, 1986) العالقات بين األشياء املحسوسة و بعضها من ناحية، وبينها و بين غيرها من ناحية أخرى 

p. 43). 

املعرفة التوحيدية التي تؤمن بأن للكون خالقا واحدا ليس كمثله ش يء و لذلك فهي إذن بناء لنظرية 

، رهو خالق كل ش يء و هو على كل ش يء وكيل، ال تدركه األبصار هو يدرك األبصار و هو اللطيف الخبي

ال تحيط به العقول و ال تدركه األفهام حق اإلدراك استخلف اإلنسان و علمه ما لم يكن يعلم و جعل 

را إنشائيا أساسا ملعرفته .و الوجود مصدرا موازيا، بقراءتهما في إطار التوحيد الخالص الوحي مصد

ستخالف و األمانة و العمران والشهود تتكون املعرفة السليمة الرشيدة الهادفة، معرفة التوحيد و اإل 

و لتحقيق هذا املبتغى فنحن مأمورون بقراءتين يجب علينا أن . (Ramadan, 2008, p. 12) الحضاري 

  .ابين أنزل هللا أحدهما، و خلق الثانينجمع بينهما لكت

الكتاب األول هو القرآن الكريم املكنون املجيد الذي فيه تفصيل كل ش يء، و الكتاب الثاني هو الكون 

والخلق الذي ما فرط هللا فيه من ش يء و قراءة أي منهما بعيدا عن اآلخر ال تغني عن اإلنسان شيئا و ال 

اقرأ باسم ربك  ) الحضارية الشاملة. يقول هللا عز وجل في محكم تنزيلهتكفيه لتحقيق و إيجاد املعرفة 

الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ و ربك األكرم الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يكن 

املسألة األولى هي القراءة، واملسألة الثانية  ،فهذه اآلية الكريمة تنص على مسألتين أساسيتين .يعلم

 التفكر في قضية خلق اإلنسان و الكون و هذان شرطان أساسيان لتحقيق إسالمية املعرفة.التدبر و 

 

 نشأة مشروع أسلمة املعرفة

 .1969يرجع أغلب الدارسين فكرة أسلمة املعرفي إلى كتابات سيد نقيب العطاس في كتاب نشره عام 

وكانت فكرته تهدف إلى تحرير الناس من عالم التقاليد والخرافة والثقافات املحلية والسيطرة العلمانية 

كانت مع جمعية العلماء اإلجتماعيين غير أن بدايات البناء التنظيري لهذه الفكرة  على التفكير واللغة،

وقي وجعفر شيخ إدريس، عند إسماعيل الفار  املسلمين في الواليات املتحدة األمريكية، خصوصا

بأمر األمة فقد كان اإلهتمام . (Malkawi, 2015, p. 83) باإلضافة إلى سيد حسين نصر والعطاس
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اإلسالمية وقضاياها ومحاولة تشخيص أزمتها وراء قيام عدد من أبناها املخلصين الذين وضعوا هذه 

املسلمين القضية على قائمة أولوياتهم وقد توصل هؤالء العاملون إلى قناعة بأن األزمة الكبرى لتأخر 

تكمن في حالة األمة اإلسالمية الفكرية، تلك الحالة التي أصابها الجمود والتوقف بحيث جعلت األمة 

. وأخذوا (Sarmini, 2020, pp. 143–168) عاجزة عن الخروج من أزمتها واللحاق بركب الحضارة

 .(Guénon, 2016, p. 32) وإقالتها من عثرتهايلتمسون ما يجب فعله لإلسهام في إنقاذ األمة 

قلوب هؤالء الشباب وأفئدتهم، مثل كثير من أبناء األمة املخلصين ويزيد في إصرارهم فكان األلم يعتصر 

خير أمة ما كانوا يقرؤونه من كتابات ومقاالت ومؤلفات وتحليالت توضح مدى ما وصلت بعد أن كانت 

ثلة من الشباب بطرح العديد من األراء مما دفع هؤالء ال (al-Faruqi, 1992, p. 14) أخرجت للناس

 ويفكرون ويتساءلون من نحن وماذا نريد وماذا يجب علينا أن نفعل. 

وفي ظل هذا الحماس املتزايد بدئوا يعقدون ندوات مصغرة يتداولون فيها همومهم وأراءهم 

عن درجة  وتصوراتهم عن مشاكل هذه األمة وأبرز قضاياهم واهم أسباب تدهورها وانحطاطها وهبوطها 

بدأت هذه الثلة من الشباب املخلص والغيور على و  .(al-Faruqi, 1992, p. 14) الوسطية ومرتبة الخيرية

دينه باإلتصال بالعديد من العلماء ورجال الدعوة والفكر واإلصالح املعاصرين ليتبادلوا معهم الرأي 

وليشركوهم فيما توصلوا إليه من تصورات ووجهة نظر وليستفيدوا من تجارب قادة األمة وخبراتهم 

لذلك الغرض العديد من اإلجتماعات إلى زيادة اليقين بسالمة التشخيص وصحته، فانعقدت وصوال 

 .(Fakhry, 2013, p. 25) والندوات واللقاأت بين هؤالء الرجال وعشرات من العلماء ورجال الفكر

م جمع فيها مجموعة من أهم قيادات العمل اإلسالمي  1976وكانت أول ندوة موسعة في أوروبا سنة 

الشباب الذين كانوا في قيادة العمل اإلسالمي  في الشرق والغرب، وقد حضر تلك الندوة إلى جانب هؤالء

وطرحت  من مختلف التخصصات ومن كبار العاملين في العمل اإلسالمي، في أوروبا وأمريكا ثالثون عاملا

في ساحت هذا اللقاء مختلف األراء والتصورات، واستعرضت حصيلة مختلف التجارب والخبرات 

املؤتمرون في نهاية ندوتهم تلك بأن أزمة األمة الكبرى في واستغرقت هذه الندوة أسبوعا كامال، وأكد 

أن تعطى قضية الوقت الحاضر إنما هي أزمة فكرية وأن العالج ينبغي أن يبدأ من هذا املنطلق، وأنه البد 

واإلصالح، وأنه البد من تأسيس هيئة علمية  الفكر و منهجه األولوية اللزمة كأساس إلنجاح جهود اإلنقاذ

 (al-Faruqi, 1992, p. 12) قضية الفكر، وبالفعل تم إنشاء املعهد العالمي للفكر اإلسالمي متخصصة في

تبنا أسلمة املعرفة، وبدأ املعهد منذ ذلك الوقت أعماله في قضية الفكر اإلسالمي بعقد عدة  الذي

 مؤتمرات تبين أهداف هذا املشروع، مشروع أسلمة املعرفة.
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  ة إسالمية املعرفة وأهميتهاحقيق

 الضوابط التي یجب مراعاتها في األسلمة

تتقيد بأمرين اثنين مرتبطين غير منفصلين، أوالهما: هضم  أنهاتبدى من تعريف عرفان لألسلمة  

منجزات الفكر الغربي الحضاري املادي والثقافي املعنوي، وثانيهما: وجوب تأمين تحرير تلك املنجزات التي 

وذلك بإعادة تفسيرها، وربطها بإطار قيمي  نشأت ضمن مفاهيم فلسفية، مادية إلحادية، ال دينية، 

 .(Alwani, 2001, p. 9) متصل بالهدي اإللهيإسالمي، موصول و 

ة ناجعة للتوفيق بين الفكرين الغربي ومن هذه الخطة التمهيدية لألسلمة وكيفية اتخاذها أدا

، وهي على بها لتزامواإلسالمي، حدد عرفان جملة من الضوابط التي يتوجب على املنادين باألسلمة اإل

  :النحو التالي

ستسالم ملفاهيمه الفلسفية الكلية، هذا نصهار الثقافي في الغرب، بالشغف، واإل الحذر من اإل   :أوال

ودعا إليه مفكرو الثقافة القومية العلمانية، مستهدفين من ورائه إقصاء اإلسالم نصهار الذي رامه اإل 

وتنحيته عن الحياة العامة للمسلمين، وصياغة هذه الحياة وفق مسلمات الفكر الغربي ومنطلقاته 

  .الفلسفية

عارضة رد كل تفسير للحياة والوجود واإلنسان يقوم على مبدأ الصراع بين األقطاب ّ املت  :ثانيا

  .املتصادمة، مع وجوب إخضاع كل ما نقدمه من تفسير ملبدأ الوسطية، وقانون الواحدية ثنائية القطب

رفض كل التفسيرات والتأويالت التي تفصل العقيدة عن التاريخ، فتقيم بذلك برزخا وحجرا   :ثالثا

الم ومنهج القرآن حزمة محجورا بين الدين والدنيا وبين العلم وبين أصول الدين، فهما في شرع اإلس

 .نفصام، والتنكر ألحد الطرفين يسوق ال محالة إلى نفي الطرف اآلخر ونسخهواحدة تأبى اإل 

رد كل املقوالت التي ولدت في رحم املذهب املادي، وما يلزم عنه، ويلحق به من تصورات ومفاهيم : رابعا

 اته اإليمانية وقواعده األخالقيةباعتبارها جميعا تصورات ومفاهيم عامة تصطدم باإلسالم ومسلم

أسلمة املعرفة تقتض ي أيضا تثبيت القول بقيم أخالقية دينية مطلقة، إلهية املصدر  :خامسا

  .األخالق عن العقيدة واملرجعية، وهذا مما يلزمنا رفض القول بأخالق الوضعية العلمانية التي فصلت

سادسا: رفض القول بأن اإلنسان حيوان اجتماعي طبيعي، ألن الذي يقرره اإلسالم هو أن اإلنسان 

نوع مستقل، قائم بذاته، خلق بفعل إلهي ال يحده زمان، وحمل مسؤولية األمانة واالستخالف في  :

ثي النشاة والتكوين، كائن ثال -كما ورد في كتاب هللا العزيز  - األرض، وأنه ليس كائنا له بعد واحد، بل هو

ثالثي الحاجة واملطالب. ففي اإلنسان جانب مادي محض، وجانب عقلي، وثالث روحاني، ومن ثم فإن 

ال ينبغي أن يفهم ويفسر ارتداديا منكوصا على عقبيه، كما تقول  –من وجهة النظر اإلسالمية –التطور 
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يعني اإلمكانات املكنونة التي أودعها هللا املذاهب املادية والوضعية، ألن التطور من وجهة نظر قرآنية 

تعالى في النفس اإلنسانية، وهي التي تمكنه من االرتقاء من ّ مستوى النشأة الحيوانية التي حاجتها اللهاث 

والنزوات البهيمية إلى مستوى التعقل والتدبر والتفكر في  وراء املطالب الحسية والشهوات الحيوانية

ى ّيتبين الحق وتتجلى عظمة الخالق في مخلوقاته، ثم مغالبة شهواته ومجاوزة خلق السموات واألرض حت

 .حيوانيته بالعروج إلى عالم الكمال، واملالئكة، واإلنسانية السامية

 

 عالم ما بعد الحداثةوية في النب نةسالمنهجية التعامل مع 

مة، وانتقال من العصور التقليديـة الكالسـيكية إلى العصـور ان الحداثة قطيعة تأإن القول ب

أنها القول بوإن  ،إلغــاء القــيم الســائدة في تلــك العصــور، وإحــالل قــيم الحداثــة محلهــا كليــاالحديثة، يعنى 

ن قــيم العصــور أب ل للقـو  املجـال ويـترك نفسـه، التقليـدي النظـام في الحداثـة أصـول  يوضـح انتقـاء عملية

 
ّ
 أجـد و درة،نات جاثمــة في خلفيــة العقــل الغــربي الــتي تمظهــرت في أحــداث وشخصـيات التقليديــة ظل

نتقـاء، وهـو الـرأي الـذي دعـا إليـه رينيـه غينون مؤسس الفلسفة التقليديـة مـن القـول بإل  قريبـا نفسـي

ط الضـوء علـى مـا جـرى في عصـور االنتقـاء هــذه، وأوضــح أصــولها التقليديــة 
َّ
والتقليد  –التكامليـة؛ إذ سـل

 املتوقعة اهتاياهن عند وتوقف ووقائعها، األمور  تيا، وراقــب مجر -قــديم غــير أرضــي في رأيــه هنا معطى 

(Guénon, 2016, p. 54) 

 الغربيـة الثقافـة تنامكـو  أحـد عتبارهـااب نيـة،ناأحال غينون أصول الحداثة إلى الفلسفة اليو 

في  معـرفيين اتجـاهين بـذور  -نشـأهتا منـذ- تحمـل عنـده نيـةناشتراك مع املسيحية، والفلسـفة اليو بإل 

بثنائيـة الـروح املتصالح مع هذه املفاهيم الذي يقبل  ل و تجـاه األ والكـون واإلنسـان؛ اإلالتعامل مع اإلله 

أحــد مصــادر املعرفــة،  واملـادة، واألخـالق واملصـالح، ويقـر بوجـود الخـالق، و أن الـوحي والجسـد، واملثـال

 ويمكــن تســميته بمصــطلح الفلســفة الروحيــة. و اإل
ّ
القطيعة والصراع مع الخالق جــاه الثــاني الــذي يــرى ت

 محلها العقالنية والدهرانية، ي، ويحـلالروحـي لإلنسـان، فـيرفض األلوهيـة والـوحوالطبيعة والبعد 

 ومصـطلح الفلســفة املاديــة هــو األقـرب إلى مضــامين هــذا اإل
ّ
 .(Guénon, 2016, p. 56) جــاهت

ل في أن رّو 
ّ
الفلسفة الحداثة ومؤسسيها بـدؤوا يبحثـون في  داأما املالحظة التي نّبه إليها غينون فتتمث

 عــن اإل اليونانية
ّ
ــوا أفكــاره وخصائصــه، وأعلــوا مــن شــأن رجاالته منت  جــاه املــادي فحســب، فتبنَّ

مـن الـوعي الثقـافي  وتمحـى تنسـى نانالفالسفة، حتى كادت أسماء كثير من الفالسفة الروحيين في اليو 

ثم بدأ تقليم أظافر الكنيسة ورجال الدين، وصوال إلى تنحيته  .(Al-Jabiri, 2010, pp. 27–28)الغـربي 

قليدية صريحة، ال مع تراث العصور التنتقــاء تلــك إلى قطيعــة لــت عمليـة اإل عــن الشـأن العــام، بحيــث تحوّ 
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 قطيعة مختصة بإلكله، وإنما 
ّ
جـال املجاه الروحي فيهـا. وال تجـد الحداثـة غضاضـة في قبـول الـدين في ت

 األديان أثــر تنكــر ال ألنهــا يان؛ملنفعـة الـتي تتحقــق مــن هــذه األداالخـاص، إال أنـه قبـول براغمـاتي متصـل ب

لـدين في سـياق امقارنـة باملجتمعات، وعليه تكون خصائص الحداثة  واســتقرار الفــردي الســلوك ضــبط في

  :نظريـة املعرفـة علـى النحو اآلتي

 اإلسالمي، وهي الكون والعقل بحسب التصور  التصـور  في مصـادر املعرفـة هـي الكــون والـوحي معـا -

ـا عند أصحاب هن، وأداة مـن أدواتالحـداثي؛ فالعقـل مصـدر مـن مصـادر املعرفـة عنـد الحـداثيي

 .التصور اإلسالمي

إلى ذلك  ه خـارجي في التصـور الحـداثي، ولكنـه يحتـاجيمكـن للعقـل أن يسـتقل بنفسـه عـن موّج  -

 ، وهو الوحي والغيب في   التصور اإلسالمي.وّجهامل

 التصــور  ي، وروحــي، كمــا فيعدين؛ مــادذات ب ةبتــة وليســت نســبية، و الرؤيــة الكليـاالقــيم ث -

 .فحسب ْ   مــاديالحداثي فالقيم نسبية، والرؤية الكلية ذات بعد  ر التصو أما في  اإلسالمي،

مصادر  مع لالتعام أثنـاء في ممكنـة وقـراءات صـحيحة، منـاهج ـانهعلـى أقبول األصول اإلسالمية  -

–Sa’d, 1993, pp. 28) منها الحداثي ر التصو املعرفة، أو القطيعة معها، أو مع ما ينافي خصائص 

36). 

السلب ونفي  أّصلتها الحداثة، وهي تقوم على ةوتنعكس هذه الخصائص على فلسفات ومناهج معرفي

واملــنهج التجــريبي   املناهج الكالسيكية التقليدية، وعلى رأسها العقالنية التي تنفي التفسير الغيـبي،

التأويلية في مقاربتها للنص و  ةلتاريخانياوالنقــدي الــذي ينفــي مصــدرية الــوحي، ويلــزم عــن ذلــك القــول ب

 مصـدره الـوحي.و  الديني بوصفه غيبيا

 

 إمكانية اللقاء بين أطروحات التصور الحداثي  والتصور اإلسالمي أوال:

واألطروحة املبنية على التصور اإلسالمي،  داثيةللكالم عن مبدأ الوصل أو الفصل بين األطروحة الح

اإلمكان، ثم الثمـرة هنا هو ثالث قضايا متتالية: املبدأ نفسه، ثم  شسيناقي الذ أن توضيح البد من

داثية من جهة إبستمولوجية والنتـائج التطبيقيـة. والكـالم في املبـدأ يسـتدعي تحليـل املنظومـة الح

  .مناسـبة تياثم توزيعهـا في مسـتو  معرفية،
ّ
منهجـين  الدراسة فيه على تحليل ـزتأما الكـالم في اإلمكـان فرك

الدراسـة ال تتسـع لعـرض جميـع تلـك املنـاهج،  ألن تاريخانية والتأويلية،فقـط مـن منـاهج الحداثـة، همـا ال

وألن الدراسـة توقفـت عنـد زاويتـين معـرفيتين في تلــك املنــاهج؛ أوالهمــا: إمكانيــة التوفيــق بينهــا وبــين املنــاهج 

بنية على التصور ناهج املاملفي  ةنيتهما: حضـور تلـك املنـاهج الحداثيالتصـور اإلسـالمي. وثااملبنيــة علــى 
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 .Alwani, 2001, p) عند تحليل جوانب الوعي املنهجي والخلل املنهجي فيهااإلسالمي، ثم توقفت الدراسة 

33). 

 

ةهالحداثة وتحليل أطروحات  ا املعرفيَّ

ها الذي يردّ من املنظور املعرفي  األنموذج األتي  داثيةتقـترح الدراسـة في سـياق تحليـل األطروحـة الح

  واألدوات. واملناهج، الكلية، الرؤية: هي يات،إلى ثالثة مستو 

الحداثـــة بوصـــفها رؤيـــة كليـــة: هـــي فلســـفة قائمـــة برأســـها، و لهـــا مصـــادرها وقيمهـــا وخصائصـها 

ومصادرها: العالم الذاتيـة. وهـذه الفلسـفة قائمـة علـى رؤيـة ماديـة تنفـي الغيـب، وتـرفض امليتافيزيقيـا، 

ولها قيم  .(Al-Sharafi, 1998, p. 39)عقـل بمنـز لة اإللـه فغـدا الوالعقل فقط، فترفض الوحي مصدرا، 

 نية، واألنسنة والفردانية.، منها العقال تعبر عن هذه الرؤية

الرؤيـة الكليـة املـذكورة لهـا منـاهج معرفية تعبر عن اقتصـارها علـى الحداثة بوصفها مناهج معرفية: 

الجانـب املـادي فحسـب، وتـؤول بمجملهـا إلى املـنهج التجـريبي الكمـي الـذي أثبـت فعاليتـه في فهـم العـالم، 

اإلنسانية والغيبيات. ومن أهم هذه املناهج ب إلى حقـل الدراسـات جلثم اسـت وفي حقـل الدراسـات الكليـة،

 ,Al-Sharafi, 1994) تاريخانية، والتأويلية، والنقدية، ثم التفكيكية، والنسبية املطلقةاملسـتحدثة: ال

pp. 43–44). 

الحداثة بوصفها أدوات منهجية: املناهج املذكورة أفرزت أدوات معرفية حاصة تتناسب مع طبيعة 

كلية، ومن أهمها الحفر التاريخي والبحث في النشأة واألصول، والنقد تلك املناهج ومع فلسفة الحداثة ال

العلمي، والشك املنهجي، وكذلك املنطق األرسطي واألفالطوني، واملنطق األنثروبولوجي الحديث، وأيضا 

 أدوات البحث اإلجتماعي والتاريخي واإلقتصادي والنفس ي.

–Sarmini, 2020, pp. 515)تي مخرجــات الحداثــة ونتائجهــا علــى املســتوى املعــرفي أوعقــب ذلــك ت

هـي والرؤية الدينية الكالسيكية الكالسيكية  الرؤية بـين العالقـة فـإن املـذكورة، ياتوبتأمل املسـتو  .(521

 (Al-Sharafi, 2009, pp. 12–19) عالقـة التنـاقض الـذي ال يجتمـع فيـه الطرفـان

املـنهج الكالسـيكي والحداثـة هـي التعاضـد والتعـاون؛ فاألسـئلة الـتي طرحتهــا  والعالقـة بـين أدوات

استدعت ، ومعّمقة ا كانــت أســئلة مشــروعةهالحداثــة عــن اإلســالم وتشــريعاته ونصوصــه وتوثيقهــا ونشــأت

ليس بالقليل من  جزأأن فضال عن للوصـول إلى أجوبتهـا،  داثيةدوات املنـاهج الحبأاإلجابة عنها اإلستعانة 

بمعنى أنها لم تكن بالضرورة أدوات  األدوات هو من املشترك بين اإلتجاهين الكالسيكي والحداثي،
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. أما بالنسبة إلى (Abdurrahman, 2006, pp. 171–172)حداثية، أو معطى من معطيات الحداثة 

 مع مخرجات التصور اإلسالمي.النتائج فال غرابة في أن تجتمع بعض مخرجات التصور الحداثي 

ـــى اإلشـــكال في املنـــاهج، فهـــل يمكـــن أن يجتمـــع املنهجـــان أم أن العالقـــة بينهمـــا التعارض؟ وهـل ويبق

حـد املنهجـين هـو نفـي للمـنهج اآلخـر كمـا في القـيم والرؤيـة الكليـة أم أن األمر خاضع للتوفيق أالقـول ب

 والتوافق كما في األدوات؟ 

هم طـه عبـد الـرحمن الدراسـات الحداثيعلـى سـبيل املث املنهجيات ما للتراث بأنها تستخدم من  ةـال، يـتَّ

 ,Hamzah, 2005)ال يتالءم مع طبيعـة املوضـوع؛ أي الـتراث. ولهـذا وجـب تجديـد املـنهج في تقـويم الـتراث 

p. 19) قـدمتها املدرسـة العقلية اإلصالحية مطلع القرن العشرين  تيالتوفيقيـة الـت افي حـين تتجـه املقـارب

ص أخضعوا منهبمعنى أ دة قرأة الدين حداثيا،إلى إعا قاومن نحا نحوهم الح املعارف الغيبية و  الديني النَّ

 دائما.مخرجات هذه املناهج التوفيقية مثار إشكال   إلى املنهج العقالني في نقـده وتقويمـه، فكانـت

سلكت أكثر من اتجاه، ومن ذلك اإلتجاه وفي ما يتصل بالسنة النبوية فإن املقاربات التوفيقية 

يسعى ، واإلتجاه القيم الذي املقصدي الذي يفهم السنة في ضوء املقاصد لتطويعها إلى قيم الحداثة

لقراءة السنة بقيم الحداثة، واإلتجاه اللغوي التأويلي الذي يبحث في تأويل النصوص وصرفها عن 

 .(Sarmini, 2020, pp. 143–168)ظاهرها الذي يتنافى مع الحداثة 

وعلى مستوى املناهج، ظهرت القراءة النقدية والتفكيكية والتأويلية، فرفضت حجية السنة 

وسلطتها، أو بحثت في تأويلها وصرف دالالت ألفاظها عن معانيها املجمع عليها. وعلى مستوى األدوات، 

ي تروم إعادة في النشأة واألصول، والدراسات النقدية التظهرت الدراسات التاريخية الحفرية التي تبحث 

النظر في كل ما قّدمه املنهج التقليدي الكالسيكي من معارف، وقد فتحت جهود املستشرقين باب هذه 

 الدراسات بدافع من املناهج واألدوات الحداثية، ثم انتقلت إلى الجامعات في البالد اإلسالمية الحقا.

موقف ناقد من مخرجات املدرسة  أما الرافضون ملبداء التواصل املنهجي بين اإلتجاهين فكان لهم

ويتفاوت اإلتجاه الرافض في شدة رفضه ولينه ومرجعيته، فمنهم أنصار املذهب العقلية بأنواعها، 

 السلفي، وبعضهم أنصار التراث واملذهبية، وأخرون دعاة الفصل التام بين اإلسالم والحداثة. 

 

 ثانيا: بناء الفكر املسلم على التوازن الوسطي

 متفاوتين، أو متقابلين، طرفين إلى نزالقاإل  من صاحبه يعصم محمود سلوكنها الوسطية بأتعرف 

، أو هي إتخاذ موقف معتدل بين سواء في ميدان ديني أو دنيوي  ،والتفريط تتجاذبهما رذيلتا اإلفراط

 .موقف معتدل بين طرفين، وعدم امليل إلى طرف دون آخر طرفين وعدم امليل إلى طرف دون أخر.
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والتكليف والعبادة  عتقــاد والتــشريعوالوســطية سمــة ثابتــة بــارزة في كــل بــاب مــن أبــواب اإلســالم: في اإل  

والشهادة والحكم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والجهاد في سـبيل هللا واألخـالق واملعاملـة وكـسب 

العـدل والفـضل والخيريـة  الوسطية عن معـاني تخـرج وال. اتهاملـال وإنفاقـه ومطالـب الـنفس وشـهوا

عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة الوسط أرادوا  فقـد اسـتقر .والنـصف والبينيـة والتوسـط بـين طـرفين

وال يـصح إطـالق مـصطلح )الوسـطية(  معاني الخير والعدل والنصفة والجودة والرفعة واملكانة العالية.

البينيـة، سـواء أكانـت حـسية أو - ٢الخيريـة، أو مـا يـدل عليهـا. - 1صـفتان:   إذا تـوفرت فيـهعلـى أمـر إال

 معنويـة. كمـا يقصد بالتوازن في الشريعة اإلسالمية: النظر في كل الجوانب، وعدم طغيان جانـب علـى آخـر

 .(Hakim, 1997, p. 48) جفاءوذلك باجتناب الغلو وال

 هذه الوسطية لها معالم وأصول تقوم عليها في الكتاب والسنة، فاألية التي نتيه فخرا بأنها نزلت في في

َك لعظيمة: أمة اإلسالم ونبي اإلسالم صلى هللا عليه وسلم، هي األية التي ذكر هللا فيها هذه الصفة ا ل 
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 السنة النبوية تجاه إسالمية املعرفة

 ةعام نقاط حول  تمحورت نبويةال سنةمية املعرفة عدة مسائل تخص السال إصحاب اتجاه أثار أ

 واملكان الزمان رتأثي مدى – السنة حجية من املراد – نةحجية الس – السنة مفهوم:  مثل ، خاصة وأخرى 

 مبعثر كلمور ونظائرها بشلهذه األ  تناولهم طبيعة وكانت السنة تقاللسإ ،املطهرة السنة أو الحديث في

 : مر في استعراضنا لها ومن ذلكغير شامل وغير منتظم وسنبين جلية هذا األ  وعشوائي

 أوال: السنة حجة بالنحو العام فقط

 إلاهذا  أصحاب عند حجة نةتعد الس ففي اإلطار العام
ّ
 جاه وليس بالنحو الخاص وجاء تأكيدهم ت

الخالق  عبد يالغن عبد لكتاب تقديمه في يتأكيد طه جابر العلوان في جاء ما أولئك نومعلى ذلك عموما، 

 السنة أن – بها التام ليمالتسإال ب عاقال يسع ال التي - القاطعة بالداللة تثبأ يقول )ثم السنة( إذ )حجية

 .(Imarah, 1991, p. 15) ن حجيتها بديهة دينية يكفر جاحدهاأشرعية و  ملطهرة كلها حجةا النبوية

وليس في قولنا ما فيقول:  العام باإلطار نةبو القاسم حاج حمد على مرجعية السأوكذلك يعتقد 

 التزاما الصحيحة نةبمرجعيةالس اإللتزام ضرورة على نؤكد فإننا ذلك نيبطل السنة بل على النقيض م
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فما يسع  حسمها تم قد: فيقول  الحجية قضية نع يتحدث أخر موضع وض. وفيغم والال لبس فيه 

 حجية السنة. مسلما يؤمن باهلل ورسوله أن ينكر 

ن العصور باا ن مسألة السنة حسمتذكر هذه القضية قائال: إ على سليمان بوأ الحميد عبد ويأتي

 في الفقه صول أ عمام الشافعي واضبها اإل  الجهود واملناقشات التي قام حصيلة وذلك ولىاأل  الميةساإل 

 لمون والدور الذي اضطلع به العلماء املس الجبارة الجهود جانب الى هذا نةتبيان الس في الرسالة كتابه

م وسيأتي الكال  نحوه يذكر جديد وال مراأل  هذا على ءؤالحظ اطباق هواملال  تمحيص وتدقيق السنة، في

 .عن هذا املوضوع

 السنة في مدرسة إسالمية املعرفةثانيا: مفهوم 

طار بيئة وواقع وثقافة سائدة ومحددة إنبوي معصوم في  أداء السنة أن املدرسة هذه أصحاب ييدع

في  معصوما داء نبوياأولى ن السنة النبوية تمثل بالدرجة األ إبو سليمان أو في ذلك يقول عبد الحميد 

 أن يبين ة، ثمالعام مؤسساته وبناء املجتمع لهذا اتووضع سياس مؤسساته يسدارة املجتمع وتأسإ

 الغايات باتجاه واقع نم منطلقا الزمكانية ادهبعأبعينه له  الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يدير مجتمعا

ن أمفهوم السنة هو تطبيق لقيم القر  أن على العلواني ويؤكد الته،ورس المساإل  ومقاصد واألهداف

 سابقاغير معروف ُبعدا  ن التعريفين قد أعطيا للسنةهذي نأ ومعلوم ،محدد بيوتنزيل لها في واقع نس

في  واضحا عطوا للسنة مفهوماأمر مرتبط بزمان معين ومكان خاص وواقع محدد وبذلك أباعتبارها 

 .(Zaki, 1987, p. 27) هذه القضية مناقشة على أتينمدى حجيتها وس

 ثالثا: املراد من حجية السنة عندهم

لحجية هذه السنة النبوية، والذي يكمن في جديدا  مفهوما أثمر قد لديهم نةن مفهوم السأذلك 

الحميد  عبد يقول  ذلك وفي الجزئيات تتبع يوليس ف لها العامة القيم تخراجفي اسطار املنهجي املتمثل اإل 

صول و الفكر لى جانب معرض الحديث عن األ إن املشكلة الحقيقية التي تحيط بالسنة إ بو سليمان :أ

 ايتوجب تواجدهم والذي عليهم واملكان الزمان عاملي ثرأ متفه في االخفاق هي بأشمله التقليدي يالسياس 

ن السنة أو انتهاج نظام ما بيد ألى التعليمات املتعلقة بسلوك معين إو بأخرى عند التطرق أ بطريقة

 تتعدى تلك املحددات الزمانية واملكانية. الأوتوجهاتها واحتفاظها بأهدافها النبيلة يجب 

 امملوعديم اإل، الرؤية وقاصر املحافظة، بالغ طمحي ظل في إال يرهيمكن تواجده وتفس الوهذا الوضع 

ت مجاال في وشامال ن القياس يجب ان يكون كليا أفي  تتمثل مثلةاأل  هذه من والعبرة والحقائق بالوقائع

الجذري في املكان ن مض ي ردح من الزمان والتغير أ، كما سبيال لىإمكن أجتماعي ما التفاعل والتداخل اإل 

 .باملثل املثل وحكم الجزئيات ةاتباع طريقللقياس في   كافيايفسح مجاال قد ال
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 كان اكم لدى الصدر األول مالحظة، األصوليين كما كان واضحا دىلقد كان واضحا ل :ويقول العلواني

 والتقرير النبوي  الفعل قضية في اوضاعهأو  املراحل وخصوصيات واملكانية ةبعاد الزمانياأل واضحا

 للمتخصصين يمكن فهل الضوابط بعض كوبشرية التجربة النبوية الفعلية ونسبيتها. ووضعوا لذل

 من مكال ال هذا يكتنف ما مع وكيف، وي نواع القول النبأ بعض في مور األ  تلك فيها حظتال  ضوابط دتحدي

بعاد صوليون األاأل  فيها حظال  التي النبوية راتفعال والتقريتعيين األ  صعوبة في املتمثل والخلط الغموض

 اعدمه من نسبيتها تعيين ليتم ريةبمقتض ى التجربة البش صلى هللا عليه وسلم الزمكانية التي فعلهاالنبي

الناظم الضابط ملثل  املنهج لىإ الوصول  من ذنإ بد فال: فقال راخ موطن في الحجية مفهوم وضح نهأ الإ

بدال من  املنهج لى دائرةإحاديث والسنن معرفية تخرج األ وقراءتها قراءة  هذه القضايا الواردة في السنة

تدل على الش يء ونقيضه  جزئية قوالأ لىإ ون ما يحولها املختلفالتي كثيرا الجزئيات املتصارعة، دائرة 

 جزئياتها ال نةن الحجة عنده تكمن في منهجية السأحظ واملال . ئمة املذاهب املختلفةأقوال أوكأنها 

الى استنباط منهج التأسيس  تدعو املنهجية وهذه ،وعقليته تركيبته في الواقعن ايرمغ بواقع املرتبطة

 عن فن السنة تكشأكما  فيقول:، لى هللا عليه وسلملى تقليد النبي صإلها دون النزوع تباع من خالواإل

 مغاير واقع وهو فيه ويتحرك معه ليتعام هللا صلى هللا عليه وسلم ول خصائص الواقع الذي كان رس

ل الى استنباط منهج فقه التنزيل على الواقع من خال ذلك فيدفعنا وعقليته تركيبته في نحياه ذيللواقع ال

ل النزوع التقليد واملحاكاة في الجزئيات من خال ال لى هللا عليه وسلمتطبيقات النبي املعصوم ص

 .(Alwani, 1996, p. 37) التقليدتباع غير منهج فمنهج التأس ي واإل ،والتفاصيل كما يظن الكثيرون

 رابعا: تأثير الزمان واملكان في النص الحديثي

ن أ على متفقون  أنهم وحجيتها نةحول مفهوم الس النزعة هذه أصحاب أراء أن لنا تبين تقدم امم

مثل نموذجا  ألداء هذا إن إذ محلية. بيئة و معين واقع نممنطلقا  نبويا أداء مثلت نبوية تجربة نةالس

 أغلب اعتبار ةمعقولي لعدم التوجه هذا أرباب رأى محددة. فقد بعاد زمانية ومكانيةأقرآنيا ضمن 

من واحد ألخر.  متفاوتا كان ةالنبوي نةن ما ترتب على خصوصية النظرة للسأبيد  كذلك السنة نصوص

 نصوص أما فقط، القرأن هو واملكان انالزم مع املتعاطي املطلق النص أن يرى  فأبو القاسم حاج حمد

 حكامواأل  ةتمثل القواعد الكلي خصائصه املحلية وبالتالي فهي ال له مجتمع ضمن نبوية تجربة فهي نةالس

 مجتمعة. أم كانت منفردة الجامعة

فمن  .ولىاأل  العصور  في سالميةاإل  النظر وجهة ستعك السنة نأ فيرى  ليمانبو سأما عبد الحميد أ

 تمثل يمكن نةعموم الس نأ بمعنى مجتمعة كذلك تعتبر نهاأ بيد ةعتبارها تمثل قواعد عامإغير املعقول 

 موقفه نإف العلواني طه ماأ .ابقي نص سف ذلك ذكر كما كانعاملي الزمان وامل باعتبار العامة القواعد
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م في سنته يمثل تجسيدا ة والسال كان عليه الصال  لقد: يقول  ذإ سليمان بوأ الحميد لعبد فاملوق ذات هو

 نةفي الس وردت التي القضايا من رمن الصعب فهم كثي نإف ولذلك والواقع، نأالقر  بين طملنهجية الرب

 تطبيق بن من الصعأ كما فيه، يتحرك والسالم ةالصال  هكان علي الذي الواقع كم ذلفه عن معزل  في

 اإل وتحقيق السنة
ّ
الجزيئات وحدها دون  عتتبّ  طارإ فيلى هللا عليه وسلم ص به قتداءواإل يوالتأس  باعت

 ,Imarah, 2006) منهجي ارطإللسنن بضم جزيئاتها في موضوعيا  باعتباره ناظما التأس ي منهج تنباطاس

p. 73). 

  االستنتاج والتوصية

شهدت  فقد فيه. جاء ما مجمل تلخيص يمكن اهوثناي البحث غضون  في املكثفة الجولة ذهبعد ه

مي في دراسات سال اإل  العربي العالم في العلوم عجديدة في التعامل متبني دعوة  مؤخرا املعاصرة الساحة

جتماعية ي وصناعة العلوم اإل مسال اإل  العلم أساسيات ووفق الميسإتؤكد على كتابة العلوم من جانب 

 املعرفة سالميةإ وأ املعرفة لمةسأو  المسمي والتأصيل لهذه العلوم في ضوء منهج اإل سال إوفق منهج 

الطبيعية والتطبيقية وكذا العلوم هذه املدرسة فشملت العلوم وقد اتسعت مؤخرا  العلوم. سلمةأو 

 مللتش مداركها واتسعت ومفكرون باحثون  ةاملدرس لهذه وانضم سالميةإ صياغة انسانية وصياغتهاإل

املعرفة قد أبدت  سالميةإ نإف الشريف النبوي  الحديث المج في ماأ .العام بالطابع سالمياإل  الفكر

 تأثير – نةمفهوم حجية الس –حجية السنة  –مسائل منها مفهوم السنة  في ذلك تمثل وقد فيه انظره

 .واملكان في السنة وما الى ذلك مما جاء في ثنايا البحث الزمان

 شكر وتقدير

قدم الباحث جزيل الشكر والتقدير لفضيلة رئيس جامعة خزينة العلوم اإلسالمية األهلية بلورا ي

 وتشجيعاته إلى تطّور أفاق العلوم البحثية.جاوى الوسطى على توجيهاته 
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 مستخلص البحث

 من بالعديد دفع الذي الش يء والخطأ، اللحن من العربية اللغة حماية بمحاولة النحو ظهور  ارتبط

 مؤلفه صّنف الذي سيبويه مثل عنها، الخروج يجب ال وأسس قواعد، وضع على يعملون  اللغويين

 الجرجاني، القاهر لعبد النظم كنظرية أخرى  دراسات ظهرت اللغوي  الدرس تطور  مع لكن. الكتاب

 دور  بذلك له فكان الجمالي، النحو إلى التقعيدي الوضع من النحو انتقال في خاللها من ساهم والتي

 والبيان، الفصاحة، حق في املخطئين وجه في والثابتة الصارمة النحوية القواعد تجاوز  في جلي

 والداللة األسلوب صياغة في القاعدة ودور  الجمالية، النحو إمكانات مبرزا العربي، التعبير وسالمة

 العربي، اللسان جمالية أسرار عن الكشف في العربي النحوي  الدرس أهمية تبيان وبهدف. معا

 اللفظية بين النحوي  الدرس: األول  املحور : محورين تناولنا. وفصاحته بيانه مالمح وتوضيح

 ثم. املعاني ونحو القواعد نحو بين العالقة وإلى العربي النحو بداية إلى اإلشارة خالل من والجمالية

 بين التداخل تناول  خالل من الجرجاني، القاهر عبد عند الجمالي النحوي  الدرس: الثاني املحور 

 النظم نظرية تقاطع إلى وصوال النظم، نظرية في النحوي  التركيب بالغة ثم النحوية، واملعاني النظم

 .الحديث اللساني الدرس مع

 الكلمات الرئيسية: القيمة ،السياق، البالغة، النحو ،املعاني علم، الجرجاني، النظم
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 املقدمة

من أهم النظريات اللغوية العربية التي المست اللغة  1القاهر الجرجاني تعتبر نظرية النظم عند

واألدب، والنقد جملة واحدة، استنبط الجرجاني من خاللها رؤى جديدة، ونظرات قيمة في التراث 

 اللغوي، فتقاطعت أفكاره مع ما استجد اليوم في الدرس اللساني الحديث.

الجرجاني، الذي استطاع من خالل نظريته إخراج نهدف من خالل هذا البحث إبراز جهود   

النحو من دوره التقعيدي إلى دائرة معاني النحو، بإسناده للنحو دورا وظيفيا في تأدية املعنى. مبينا 

إمكانات النحو الجمالية، ودور القاعدة النحوية في صياغة األسلوب والداللة معا، ونظم الصيغ 

واالنتقال من حصر النحو في أواخر الكلمات . 2لنحوية، والقيم األسلوبيةالتعبيرية القائمة على املعاني ا

. حيث إن االنتقال من طور القاعدة إلى طور االستعمال قادر على تمكين الدرس 3والتعرف على أحكامها

النحوي من الكشف عن أسرار جمالية اللسان العربي، والوقوف على مالمح بيانه وفصاحته، ومكامن 

وألجل ذلك  4.والتعبير، في عالقة الكل بطبيعة املتلقي، وخصوصية املقام ومقتض ى الحال حسن الصورة

وظفنا املنهج الوصفي، من خالل رصد بداية النحو العربي، واإلشارات التي تدل على وعي علمائنا القدامى 

م. إلى جانب تبيان بالعالقة بين النحو واملعاني، مع تبيان فضل األوائل في تأسيس الجرجاني لنظرية النظ

 تقاطع نظريته مع الدراسات اللسانية الحديثة، بتوظيف املنهج املقارن ألجل توضيح مالمح االلتقاء بينها.

 والجمالية اللفظية بين النحوي  الدرس

 : علم النحو تعريف .1

أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل املعنى  اعتبر السكاكي    

وقوانين مبنية عليها ليتحرز بهما عن الخطأ في  ،مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب

                                                
لفارسي ابن أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، كان تلميذا لعلي بن عبد العزيز الجرجاني، وأبي الحسين ا  1

الجزء  2ه. أنظر: كارل بروكلمان. )ط474م وقيل سنة 1078ه/471أخت أبي علي الفارسي في جرجان، توفي سنة 
 .199ارف. صجامعة الدول العربية. دار المع تاريخ األدب العربي. (.5

 .23(. النظم بين نحو القواعد ونحو المعاني، مجلة مجمع اللغة العربية. ص2007 13عبد النبي هماني. )ع 2
 .23نفسه، ص 3
 .24-23نفسه، ص 4
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السبيل الذي سلكته العرب في التعبير عن أغراضها  بهعلماء النحو يقصدون وكان . 5التركيب

 ومقاصدها، ويشمل ذلك أمرين: 

  تنقل األغراضتأليف الجمل وبيان ما يجب أن تكون عليه الجملة بمفردها أو الجملة مع غيرها حين 

 واملعاني من صدور املتكلمين إلى نفوس السامعين.

  لقوانين اإلعراب التي كشفها العلماء في  جمل تبعاال منها الجملة أوضبط أواخر الكلمات التي تتألف

 6في ذلك الحين. علم النحو

الدين ابن هشام في كتابه املغني في اإلعراب:"  وتتجلى أهمية علم النحو، من خالل قول جمال     

والذي يتحصل أن األهم املقدم منها هو النحو، إذ يتبين أصول املقاصد بالداللة فتعرف الفاعل من 

ويذكر أهميته أيضا عبد القاهر الجرجاني، فيقول: "إذ قد علم أن   .7عول واملبتدأ من الخبر..."املف

وأن األغراض كامنة فيها حتى يكون هو  ،األلفاظ معلقة على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها

، واملقياس الذي ال املستخرج لها، وأنه املعيار الذي ال يتبين نقصان كالم ورجحانه حتى يعرض عليه

 .8يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه "

هو علم يحترز به عن الخطأ لتأدية املعنى الذي يريده املتكلم إليصاله إلى ذهن تعريف علم املعاني:  .2

 .10، أو بمعنى فاالحتراز عن الخطأ يتمثل في مطابقة الكالم ملقتض ى الحال9السامع

                                                

 (. المدخل2007 ،1)ط. نقال عن عمار سامي. 93أبي يعقوب السكاكي. مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. ص  5 
 .31إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب الحديث، ص 

 .15المريخ، ص  ردا . الرياض. السعودية.التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عن عبد القاهر .الشين مفتاح 6
بر ومن والعجم والبر  المقدمة كتاب العبر ودوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  (.1984) خلدون عبد الرحمان ابن 7

 (. المدخل2007 ،1)ط. نقال عن عمار سامي. 712ص للنشر.عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، الدراسة التونسية 
 .30 الكريم. صإلى النحو والبالغة في إعجاز القران 

قال عن سامي . ن24ص   . دار المعرفة.لبنان. دالئل اإلعجاز في علم المعاني (.1982)عبد القاهر الجرجاني.  8
 .31عالم الكتب الحديث. ص  .المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم (.2007 1ط)عمار. 

دار العزة والكرامة  . الجزائر.-المعاني البيان البديع -الجامع في علوم البالغة العربية (.2013 1محمد التوجي. )ط 9 
خصائص التركيب النحوي بين علم النحو وعلم المعاني في اللغة  .2017.. نقال عن بولشفار سعاد23ص .للكتاب

  .العربية، مجلة مقامات للدراسات اللسانية واألدبية والنقدية
1 بتصرف. نقال عن  93ص .بيت الحكمة . الجزائر.األسلوبية والبالغة العربية (.2015 1ط)مسعود.  بودخة  0

مجلة مقامات  .خصائص التركيب النحوي بين علم النحو وعلم المعاني في اللغة العربية .2017.بولشفار سعاد
  .للدراسات اللسانية واألدبية والنقدية
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 :بداية النحو العربي .3

املحاوالت األولى للدرس اللغوي التي تمت في أماكن مختلفة من العالم كانت مرتبطة بالدين إن      

. حيث بدأ البحث اللغوي عند العرب، على شكل جمع ملادة اللغة )متن اللغة(، أوال ثم جاء 11والعقيدة

  .12و خاصأدون منهج معين  ،بعده الدرس النحوي، وقد تم الجمع بطريقة املشافهة والحفظ

فاستنبطوا من الكالم القواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم، واصطلحوا على هذه الصناعة بعلم 

وملا جاء عصر   14بغرض حماية اللغة من االنحراف واللحن والخطأ.ة هذا العلم ارتبطت والد إذ. 13النحو

الكالمية واملنطق خصوصا بعد تأثرهم بالفلسفة ، بلغت دراسة النحو ذروتها هوسيبوي ،الخليل

عن في الحقيقة يتحدث  املتقدمين كانه( من 180)ت هسيبويتحدث عن  ونجد أن من. 15اليوناني

، فقد قالوا:" إن كتابه كان أول وضع شامل لقواعد اللغة العربية لم تغير هسيبوي، وليس عن الكتاب

ويطلقون عليه  ،ن بالكتاب. وقد كان أهل البصرة يفتخرو 16األجيال املتأخرة شيئا من أسسه وقواعده"

جاء عبد القاهر الجرجاني، وحاول إخراج النحو من كونه مظهرا شكليا، معتبرا دقة ثم  .17ن النحوآقر 

 .18كامنة في معاني النحو، ومطوية في التركيب اللغوي  ،والبيان ،والبراعة ،والبالغة ،النظم

ة النحويون األوائل، ليبني من خاللها نظريوبالتالي فقد أفاد الجرجاني من أسس النحو التي أرساها     

النظم، ولعل العالقة بين النحو واملعاني كانت بّينة من خالل كتب النحو التي سبقت نظرية النظم عند 

 عبد القاهر الجرجاني.

                                                

 1 . 1982.4ط .عالم الكتب. البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر .أحمد مختار)عمر(  1
إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب  (. المدخل2007 1عمار. )ط. نقال سامي 77.78ص

 .31الحديث ص 
1  .25 ص .الحديثإلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب  (. المدخل2007 1عمار. )طسامي  2
1  . بتصرف.29نفسه. ص  3
 1  .3ص .دار المريخ الرياض السعودية. التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عن عبد القاهر، مفتاح.الشين  4

 بتصرف.
1  . بتصرف.3نفسه. ص 5
1 البالغية  التراكيب النحوية من الوجهة الشين مفتاح.. نقال عن 5ص .العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب 6

 .15ص .المريخدار  . الرياض السعودية.عن عبد القاهر
1 ار د . السعودية.التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عن عبد القاهر مفتاح.. الشين 106ص .مراتب النحويين 7

 .15ص .المريخ
1 . 4دار المريخ، ص . الرياض. السعودية.النحوية من الوجهة البالغية عن عبد القاهر بالتراكي مفتاح.الشين  8

 بتصرف.
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 نحو القواعد ونحو املعاني:العالقة بين  .4

القاعدة النحوية هي ما قرره النحاة من أحكام وضوابط في أبواب النحو املختلفة، في املرفوعات     

وغيرها. أما علم املعاني فهو ما تعرف به أحوال اللفظ العربي التي  ،والتوابع ،واملجرورات ،واملنصوبات

عد، واألحكام النحوية، وحال ، فهو يبحث في املعاني النفسية والثانوية للقوا19يطابق بها مقتض ى الحال

. الش يء الذي يدل على العالقة الوثيقة بين علم النحو وعلم املعاني. 20املتكلم، واملخاطب، أعني املقام

حيث إن من يمعن النظر في كتب النحاة األوائل يجد بين النحو، وعلم املعاني صلة وثيقة ال تكاد تنفصم 

للطائف البالغية على نحو يكشف قوة الترابط والتالزم بينهما، عراها، حيث امتزجت القواعد باملعاني، وا

فاملعاني كانت موضع عناية النحاة واهتمامهم، بل كانت األساس الذي اعتمدوا عليه في دراسة لغة العرب 

عند عدد من علماء العربية،  املعاني،ونحو  ،تجلت فكرة الترابط بين نحو القواعد. حيث 21وأساليبها

مة من خطوات الدرس النحوي، واتساعا ملحوظا في درس العربية، ومن تجليات هذه وعدت خطوة مه

كما هو موسوم  ،وما هو بالغي ،الفكرة أثر النحاة في البحث البالغي، وتقفي أثر االمتزاج بين ما هو نحوي 

جني  قبل تداول مصطلح علم املعاني، وطرح قواعد العربية على يد ابن ،ه(180 لسيبويه )تفي الكتاب 

 ـ ل بسر العدول وصحة التعلي واالقناع املنطقي ،ه( في الخصائص، من خالل التدقيق العلمي392)ت

. حيث 22النحو واملعانيمن البالغيين على علم بالعالقة بين  يتضح لنا بشكل جلي أن علماء العربية     

وما يتصل بها من االستحسان  ،ف السكاكي علم املعاني:" بأنه تتبع خواص تركيب الكالم في اإلفادةعرّ 

بعض  كما نجد .23وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكالم عن مقتض ى الحال"

في النحو، صرفت  سيبويهه(، التي تدخل تحت البالغة، لكن شهرة 180)ت سيبويه في كتاب اإلشارات

                                                
1 القاعدة النحوية في ضوء علم  (.2019). الرهاوي . نقال عن محمد خالد 23اإليضاح في علوم البالغة، ص   9

 .17ص .مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية .المعاني )ضوابط وتحليل(
2 القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني )ضوابط وتحليل(، مركز الملك عبد هللا بن  (.2019). الرهاوي محمد خالد  0

 .17ص .بيةعبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العر 
2  .18نفسه. ص 1
2 . 56المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب الحديث. ص (. 2007 1عمار. )طسامي  2

 بتصرف.
2 ى المدخل إل(. 2007 1عمار. )ط.نقال عن سامي 80ص .دار الكتب العلمية .مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكي.  3

 .57عالم الكتب الحديث ص  .ران الكريمالنحو والبالغة في إعجاز الق
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 24منفصال عن باقي العلوم األخرى. الناس عن البحث في الجوانب األخرى. وذلك باعتبار النحو لم يكن

وعدم  ،على اإلعراب والبناء، وإنما كان كالما يؤدي إلى فهم كالم العرب هسيبويولم يقتصر النحو عند 

لذلك نجد في الكتاب عدة أبواب )باب اللفظ واملعنى..(، ولعل ذلك  اللحن فيه، والتأليف على سمته،

 .25وعلم املعانييوحي بوجود عالقة تكاملية بين علم النحو 

أن النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام وقد اعتبر تمام حسان    

. 26حتى أنه ليحسن في رأيه أن يكون علم املعاني قمة الدراسة النحوية ،الذي يسمى علم املعاني ،البالغة

 ،عاني ينظم الجمل في أسلوب كالم متصل، وأن علم املفي الجملة " النحو ينظم األبوابأيضا أن: ويقول 

يبدأ باملفردات، وينتهي إلى الجملة  باعتباره أن النحو  27املعاني تركيبي." وعلمأو دعوى أن النحو تحليلي، 

وقد يتخطاها إلى عالقاتها بالجملة األخرى في  ،الواحدة على حين يبدأ علم املعاني بالجملة الواحدة

 ،هو أحد علوم البالغة، فوظيفته هي النظر في األسلوب الفني أن علم املعانيكما  28السياق التي هي فيه.

من حيث بناؤه النحوي، أي من حيث ترتيب عناصره، والعالقات الخاصة املاثلة بينها في هذا الترتيب، 

 . 29والكيفيات أو األحوال النحوية التي تتعاورها: من تعريف أو تنكير، أو ذكر أو حذف أو فصل أو وصل

العرب بهذا الحقل من الدراسات اللغوية نحاتهم عندما درسوا  اهتم منوقد كان أول من        

إليه وتأخيره، وما يصيبها من  تقديم املسنديعتريها من  وما ،السالسل الكالمية وحللوها، وتناولوا الجملة

حيث بين أن النظم يراعى  ،، من هؤالء القاض ي عبد الجبار30ذكر وحذف، وما ينالها من فصل ووصل

فيه أبواب النحو املختلفة لكل عنصر من عناصر التركيب اللغوي، وأن التركيب في هذه الحالة ال يقوم 

                                                
2 . 06المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب الحديث. ص (. 2007 1عمار. )طسامي   4

 بتصرف.
2  .61عالم الكتب الحديث ص  .المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم(. 2007. 1عمار. )طسامي  5
 2 امي . نقال س18الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص .العربية معناها ومبناها ةاللغ (.1976 .2ط ) حسان.تمام  6

 .63 الحديث. صالمدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم، عالم الكتب ( 2007 1عمار. )ط
2 ن ع.نقال 216ص. الهيئة المصرية العامة للكتاب .اللغة العربية معناها ومبناها  (.1976 .2 طتمام حسان. )  7

 .56المدخل إلى النحو والبالغة في إعجاز القران الكريم. ص (. 2007 1عمار. )طسامي 
 2 المدخل إلى النحو (. 2007 1عمار. )ط. سامي 346ص .الهيئة المصرية العامة للكتاب .األصول حسان. تمام  8

 .56م الكتب الحديث صوالبالغة في إعجاز القران الكريم، عال
2  . بتصرف.7ص  .علم المعاني في الموروث البالغي، مكتبة اإليمان بالمنصورة. (2004 2ط ) حسن. طبل  9
3 . انينظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرج(. 1983 1)ط وليد محمد.مراد  0

 .57ص  الفكر.دار  دمشق.
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ثم  .31يمثل بابا معينا من أبواب النحو املختلفة ،إال إذا كان جزءا من أجزائه ،بأداء وظيفته الداللية

اإلعجاز على املعاني النحوية، على أساس أن جمالية في دالئل نظرية النظم  ه( 471الجرجاني)تأقام 

إلى ما هو مرتبط بالجمال واملزية،  ،األسلوب تتجاوز قواعد اللغة العربية الثابتة التي تخص نحو القواعد

ولن تتحقق هذه املزية إال حين التعامل مع الصور األسلوبية كأبنية فنية، تضع أمام املتلقي العربي رصيدا 

 النتقاء الصيغ التعبيرية التي ستشكل أسلوبه املطابق ملعانيه وأفكاره تطابقا مقبوال، ،عاسلوبيا واسأ

والفروق الدقيقة املوجودة بينها، الش يء الذي  ،ويؤكد هذا االنقاء قدرة االهتداء إلى الصور األسلوبية

إمكانات أسلوبية يحيلها إلى أنساق متميزة من خالل النظم/ التأليف بين الكلمات، أو باألحرى إلى 

تخطي علماء النحو دائرة الصواب والخطأ إلى مجال وبالتالي فالجرجاني يؤكد على ضرورة       . 32عديدة

املزية والجمال، فتتسع الصور األسلوبية، ويتسع النحو فيعطي ما يمكن أن يسمى جمالية النحو الذي 

 .  33سيضم كل ما يراعي في النظم من عناصر فنية

قواعد النحو جزء من الصورة األسلوبية املنظومة، ويمكن أن يساهم إلى جانب قراءة يتضح أن    

فنية موازية ملا تبقى من أجزاء النظم األسلوبي، من قواعد معجمية وصوتية وتركيبية في إرساء مقاربة 

حو لتحقيق نقدية جديدة قادرة على اإلحياء الجمالي ملعادلة النص والقاعدة، وإعادة املكانة ملعاني الن

 ،وتمثل الضوابط، ومستوى املعاني / رصد التركيب ،الوصلة الطبيعية بين مستوى القاعدة/ رصد األداء

وهذا ما أتاحته نظرية النظم  .34وتمثل العالقة بين املعنى واملبنى، أي الترابط الجمالي بين البناء والداللة 

 عند عبد القاهر الجرجاني.

 الجرجاني القاهر  عبد عند الجمالي النحوي  الدرس

 التداخل بين النظم واملعاني النحوية: .1

بظاهرة اإلعجاز القرآني التي ساهمت في فهم  اللغوية: العناية نشأة الدراساتأسباب  كان من   

األحكام الشرعية  استنباطوأسلوبه، و  آياته، وتفهم ،على إعجازه والبرهنة .35أسراره. القرآن وإدراك
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القاهر الجرجاني نظرية في التراث العربي تعرف بنظرية النظم، وضع فيها قوانين  صاغ عبد وبذلك .36منه

كلية للداللة اللغوية على مستوى التركيب، وأدخل علم معاني النحو أساسا صلبا لهذه النظرية. كما 

 .37تنّبه للعالقات النحوية، وتأثيرها على الداللة الوضعية للعالمة اللغوية في سياق بعينه

. حيث يقول الجرجاني:" 38سبب بعض منالنظم تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها ب ديقص  

اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، 

 .39وتعرف مناهجه التي نهجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل بش يء منها"

بدراسة  ولعل مبادرته .40ال يقصد من النظم إال تأليف الكالم وفقا ألبواب النحو املختلفة جرجانيفال

من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية في سبيل  ،وتعليق ،وتركيب ،النظم، وما يتصل به من بناء

من خالل  ،على النحوفضل كبير  وبذلك يكون للجرجاني .41إيضاح املعنى الوظيفي في السياق والتركيب

 النحو، وإلىإخراجه من دائرة القواعد إلى ما اصطلح عليه بمعاني النحو، التي تعود مفاهيمه إل أصول 

 .42النحو وتجريداته ثوابت

فاالهتمام بنظم الكالم قديم بقدم األبحاث اللغوية،  ،أول من اهتم بالنظم الجرجانيلم يكن      

. ومما يدل 43عالجوه ضمن الثقافات األخرى  ضمن مان قدماء اليونان قد عالجوا قضاياه أحيث نجد 
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 ،على ذلك أننا نجد أرسطو قد تحدث في املقالة الثالثة من كتاب الخطابة عن مراعاة الروابط بين الجمل

من  عبد القاهر الجرجاني أفادف فضال عن ذلك، .44وحذف أدوات الوصل والتكرار ،واألسلوب املفصل

، أمثال سيبويه ومن جاء 45جهود النحاة في دراسة التركيب، ومحاولة التعرف على خصائصه املختلفة

بعده، إلى القرن الرابع الهجري في بلورة نظريته، كما ساهم أبو علي الفارس ي، وتلميذه ابن جني في إرساء 

كر اللغوي قائمة على الفكر القواعد اللغوية، التي بفضلها تمكن الجرجاني أن يؤسس دعائم نظرية للف

. وقد سبقه لفكرة النظم كل من 46النحوي، كمنهج يبحث في العالئق التي تقيمها اللغة بين الكلمات

الجاحظ، والرماني، والقاض ي عبد الجبار، "الذي رأى أن إعجاز القرآن في فصاحة لفظه املنظوم من 

تها اإلعرابية، وهو بهذا يرى أن ثالث جهات، من حيث وضعها، ومن حيث موضعها، ومن حيث حرك

الجمال يتحقق بالقيم املوسيقية في خاصة اللفظ، وفي القيم الجمالية، من حيث تشكيل اللفظة 

وموضعها من السياق، وبالقيمة املعنوية التي ترمز إليها حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظ املعنوي 

ال في معاني النحو. وبذلك يكون أول من هيأ الفكرة ، فقد حصر الجم47أو املعنى الوظيفي لنمو الكالم"

لعبد القاهر الجرجاني، حيث من خالل تفسيره للنظم، وتوخي معاني النحو هو الذي أوحى بوضع علم 

 .48جديد عرف بعده " بعلم املعاني" نتيجة حديثه عن النظم

ساسية للغة تظهر في استخدامها الوظيفة األ  اللغوية في اعتبارتتجلى أهمية نظرية اإلمام الجرجاني     

كوسيلة اتصال الناس بعضهم ببعض، مبينة ارتباط معاني النحو، لذا ال يصح الفصل بين النحو 

 ،على أن النحو يختص بصحة العبارة في ذاتها بغض النظر عن صلتها بالقراء والسامعين ،والبالغة
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انتهى األمر بالسلف إلى  وبذلك .49اطبينعرضا مالئما للمخ ،وتختص البالغة بعرض األفكار واملعلومات

 . 50وجمال الكالم يرجع إلى مبلغ تأثيره في النفوس ،أن بالغة الكالم ترجع إلى خصائص بالنظم

أكد عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز على معاني النحو أوال فقال:" فقد ال تدرك      

هو الذي  ،ا أنا سمعت، وما سمعت أنا، لكن علم املعانيوم ،أنا ما سمعتقولنا: "الفرق املعنوي بين 

بين كل من هذه التراكيب، لذلك قالوا إنه علم معاني  ،ويوقفنا على املعاني املتباينة ،يعلمنا هذه الفروق

وأحواله، إضافة إلى هذا فهو يعلمنا متى تجعل  ،أغراضه وعلته، وبيان ،النحو الذي يعد روح . 51النحو"

 .52ومتى تجعل إنشائية، وهي دراسة معان وظيفية ،الجملة خبرية

 في نظرية النظم عند الجرجاني: بالغة التركيب النحوي  .2

يعتبر عبد القاهر الجرجاني من املؤسسين األوائل لعلم البالغة العربية، وفي كتابه دالئل اإلعجاز       

 ،واملعنى ،سيطرت على الكتابة نظرية النظم بشتى أقسامها من علوم املعاني، تناول فيه اللفظ

أن بالغة  إثباتى هذا الكتاب إل حيث سعى في.53وغيرها ،وتحرير القول في اإلعجاز ،والبالغة ،والفصاحة

 ،ن معجز بنظمه ال بالصرفة، وأن بالغة الكالم ال ترجع إلى األلفاظآالكالم تكون في النظم، وأن القر 

مؤكدا أن نظم الكلم يقتض ي فيه أثار املعاني، . 54وإلى العالقة القائمة بين اللفظ واملعنى ،وإنما إلى املعاني

 .55وترتيبها حسب ترتيب املعاني في النفس

تأثيرا عظيما، وسار على نهجه كل من  واللغوية القرآنيةفي الدراسات  كتاب دالئل اإلعجازأثر وقد    

ن آفي كتابه مفتاح العلوم، والفخر الرازي في كتابه إعجاز القر  والسكاكي ،الزمخشري في كتابه الكشاف
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على  وسيطرت، 57لغوي أتاحت نظرية النظم فهم طرق التركيب الحيث  .56والقزويني في شروح التلخيص

ذلك أن كتابه دالئل اإلعجاز في علم املعاني حوى شرحا    58الكتابة   بشتى أقسامها من علوم املعاني.

هاما ومعمقا في توضيح نظام العالقات في التراكيب اللغوية، ثم إن تحليله للتراكيب اتسم بالبعدين 

 59التركيبي والداللي.

في املعنى مزية وفضل، إال إذا كان هذا املعنى تمهيدا ودليال إلى معنى عبد القاهر الجرجاني  دال يج     

.  وبالتالي يكون املعنى 60اخر، ال تدركه إال األفهام الجيدة والهمم اليقظة، فهذا ما يهمه ويسعى إليه

الثاني، هو سر انفعال السامع، وسر دهشته. حيث يذكر الجرجاني" إنما تكون املزية ويجب الفضل، إذا 

. ويمثل لهذا بقوله تعالى:" وجعلوا هلل 61حتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها اخر"ا

شركاء الجن" ويذهب أن في تقديم)شركاء( حسنا وروعة، ومأخذا من القلوب، أنت ال تجد شيئا منه أن 

ى الجليل الذي في وجعلوا الجن شركاء هلل(.  وسبب ذلك هو الفائدة الشريفة، واملعن)أنت أخرت فقلت 

. و يتضح أن بتقديم اللفظ يتحصل معنى "هو أنه ما كان 62التقديم، والذي ال سبيل إليه مع التأخير

ينبغي أن يكون هلل شريك، ال من الجن وال من غير الجن، وإذا تأخر، فيقل جعلوا الجن شركاء هلل، لم 

 .63ا الجن مع هللا تعالىيفد ذلك، ولم يكن فيه ش يء أكثر من اإلخبار عنهم بأنهم عبدو 

إن عبد القاهر الجرجاني وهو يبحث في دالئل إعجاز القران الكريم، وبعد إعمال فكر، يتوصل إلى     

 أن سبب إعجازه ال يرجع ال إلى لفظه، وال إلى معناه، وإنما إلى نظمه، وما يقرره في ذلك، ما يلي:
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  النظم.أن البالغة والفصاحة والبراعة كلها تتحقق من خالل 

 .أن النظم قائم على عدم الفصل بين اللفظة وبين املعنى 

 .أن الكلمة مفردة تأخذ قيمتها من خالل السياق التي ترد فيه 

 64أن النظم هو توخي معاني النحو، وأحكامه، وفروقه فيما بين معاني الكلم. 

الجيدة الرائعة، وبين أن قدم الجرجاني األمثلة الفاسدة في النظم لعدم توخي معاني النحو، وأتى ب    

سر روعتها هو توخي معاني النحو فيقول:" ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى:" 

واشتعل الرأس شيبا"، لم يزيدوا فيه على ذكر االستعارة، ولم ينسبوا الشرف إال إليها، وليس األمر على 

 .65لفعل فيه إلى الش يء وهو من سببه.."ذلك، ولكن ألن يسلك بالكالم طريقة ما يسند ا

نجد أن نظرة عبد القاهر الجرجاني إلى معاني النحو تهدف إلى جعل التركيب اللغوي، وتنوع     

أساليبه، وتعدد طرائقه، هي موضوع الدراسة النحوية، وهو ما تعنى به الدراسات اللغوية الحديثة، وقد 

التحليلية من التركيب الكالمي موضوع دراستهم، فكرسوا  خالف بذلك نظرة النحاة حين جعلوا األجزاء

 .66جهودهم على دراسة الجزء من التركيب منعزال عن غيره

 تقاطع نظرية النظم مع الدرس اللساني الحديث: .3

ومعناه الواسع في منهج  ،الهتمامه بالنحو ،الكالم تحليال علميا قام عبد القاهر الجرجاني بتحليل   

حيث  .67وصل إليه علم اللسان الحديث مع ماعلماء عصره، وهو منهج يتماش ى  علمي دقيق سبق به

 تتقاطع نظرية النظم عنده مع الدرس اللغوي الحديث.  ومثال ذلك مصطلح كل من القيمة والسياق.
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 : نظرية النظم ومصطلح القيمة 1-3 

لها قيمة ما لم تدخل في تركيب  لم يعر عبد القاهر الجرجاني اللفظة املفردة اهتماما كبيرا، فليس    

. كما 68معين، ومن هنا كان انصرافه إلى تلك العالقات التي تتحقق بين الكلمات بدخولها في تركيب نحوي 

أن استخدامه ملصطلح التعلق إقرار منه بأن الكالم بصيغته االجتماعية بناء يحكمه نظام مكون من 

العالقات السياقية املحددة لوظائف املفردات في  طائفة عناصر لغوية مترابطة منسقة ضمن شبكة من

. وهذا ما ذهب إليه اللغوي السويسري فردينان دي 69السياق من الفاعلية واملفعولية واالبتداء والخبر

سوسير، بتأكيده على أن اللغة كتلة عناصر متماسكة، وأن أهمية الدراسة اللغوية، والسيما دراسة 

 .70تكمن في دراسة العالقات، والروابط الجامعة بينهماداللة العناصر التنظيمية، 

وخالصة ما يقرره دي سوسير حول قيمة الكلمة: "إن اللغة نظام من العناصر املعتمد بعضها على      

 .71بعض تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت واحد"

، ووشائج على اعتبار هذه األخيرة تحيل على أولى الجرجاني أهمية بالغة ملا بين املفردات من عالقات   

نشاط عقلي صرف، لذلك كان له "الفضل العظيم في تقريره قضية النظم ضمن اللفظ واملعنى في طريق 

األداء الحاسم لتصوير املعنى، وبذلك يربط املعاني بطرق األداء ربطا ال يجوز الحديث بعده عن املعاني 

نهما بفاصل، ولن يبرز املعنى بمقدارها، وأّي تبدل في األلفاظ البد أن واأللفاظ عن انفراد، وال نفصل بي

 .72يقابله تبدل في املعنى، وهذه هي الطريقة املثلى في الفن"

وفي هذا املقام يقول عبد القاهر الجرجاني:" إن األلفاظ ال تدل على البالغة، وال توصف بالفصاحة    

ق اللفظ الوصف بأنه فصيح عائدة في الحقيقة إلى معناه، ولو وحدها، وإنما املزية التي من أجلها استح

قيل إنها تكون فيه دون معناه لكان ينبغي إذا قلنا في اللفظة أنها فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة 
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لها بكل حال، ومعلوم أن األمر بخالف ذلك، فأنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع، ونراها 

 .73من املواضع، وليس فيها من الفصاحة قليل وال كثير" -ال يحص ىبعينها فيما 

األلفاظ ببعضها  74وبذلك فنظرة الجرجاني إلى اللفظة تتقاطع مع نظرة سوسير في تأكيده على تعلق 

إن عناصر اللغة ال يمكن أن يتم إال بالنظر إلى عالقة كل عنصر بما عداه من عناصر أخرى،  ذفي الكالم. إ

 . 75ن هذه العناصر ال يملك أي قيمة ذاتية إال متقابلة مع العناصر األخرى ألن واحدا م

أول قضية أثارها عبد القاهر الجرجاني تمهيدا لعرض نظريته في النظم هي قضية التفريق بين      

. معتبرا 76اللغة والكالم، فالكالم في نظره هو تعلق األلفاظ، بعضها ببعض عن طريق العالقات النحوية

لفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، وال من حيث هي كلمة مفردة، وإنما تتبث لها أن األ

 .77الفضيلة)املزية(، وخالفها في مالئمة معنى اللفظة ملعنى التي سبقتها

ذكره، فهم ينظرون إلى  قإن علماء اللغة املحدثين يتفقون مع عبد القاهر الجرجاني في كل ما سب    

ه ال وجود له إال من خالل العالقات التي يقيمها مع غيره من العناصر، وهذا يدل على العنصر اللغوي كأن

أن الجرجاني قد بنى نظريته على مقياسين أساسيين وهما: االختيار، ومقياس التركيب، وذلك لضمان 

املعنى فصاحة املفردات، وسالمة بنيتها الداخلية مما يعكر فصاحتها، ويفسد جمالها األدبي، والستقامة 

حيث يقول:".. وال جهة الستعمال هذه الخصال غير أن تأتي املعنى  78الداللي، وتصويره أحسن تصوير،

من الجهة التي هي أصح لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هو أخص به، وأكشف عنه، وأتم له، وأحرى 
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بفصاحة العنصر اللغوي، . إذن مبدأ االختيار عند الجرجاني يتعلق 79ألن يكسبه نبال، ويظهر فيه مزية"

ومدى مسايرته لالستخدام اللغوي السليم، بأن يكون مألوفا، ومستعمال، وجاريا على املعايير الصوتية، 

 .80ويرتبط كذلك بامللكة اللغوية البليغة عند املتكلم

 كما أن مقاربة واعية بين منهجي عبد القاهر الجرجاني ودي سوسير تبين ما يلي:  

  التأليف عن عبد القاهر يقابله مصطلح التركيب عن دي سوسير.إن مصطلح 

  إن الكلمة بمفردها عن عبد القاهر ال فائدة لها في تأدية املعنى، إال بضمها إلى أخواتها التي تكون

مجموع الكلم أو البناء، وهذا ما يقابه تماما عند دي سوسير أن الكلمات املتفرقة ال تعني شيئا في 

 ا كانت مجتمعة داخل وحدات متداخلة.التركيب إال إذ

  ،ال تفاضل للفظة على لفظة أخرى في رأي عبد القاهر، ما لم تكن هناك داللة تربط املعنى بمدلوله

 . 81وتفسير هذا عند دي سوسير، أن ال معنى للعالمة إال بعالقتها بما ترتبط به من معنى كلي

 لح السياق: نظرية النظم ومصط 2-3    

ورد في شرح لفظ السياق في املعاجم العربية القديمة والحديثة على السواء معاني كثيرة، غير أن    

القاسم املشترك الذي يستخلص من بين هذه املعاني جميعا في تناولها مادة سوق بالتفسير والتوضيح 

ا يؤدي هذا املعنى ، وم82معنى واحد تشترك فيه، وهو التتابع، والسير، واملالءمة، واالتفاق، والنظم

ه(، في أساس البالغة " وتساوقت اإلبل، تتابعت، 538مباشرة دون تأويل أو مشابهة قول الزمخشري)ت
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وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك يساق الحديث، وهذا الكالم مساقه إلى كذا وجئتك بالحديث 

 .83على سوقه"

د القاهر، وذلك حين أوضح بأن السياق هو كان لقضية السياق مفهوم يكاد يكون متكامال عند عب    

ترتيب األلفاظ في الجملة وتأليفها، بحيث تأتلف مع ترتيب هذه األلفاظ، ومعانيها في النفس، والذهن، 

والعقل، وقد تناثرت أقواله في كتابيه:" دالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة"، فالبالغيون عبروا عن توافق 

شهورة لكل مقام مقال، وهو عبر عن مدى االرتباط بين الكلمات بعضها اللفظ مع املعنى بعبارتهم امل

ونجد أن البحث الجرجاني، وبنيوية دي سوسير   .84ببعض، ومناسبتها للسياق، واملقام الذي تذكر فيه

يلتقيان في دراسة اللغة كنسق يتمثل في وجود السياق الذي تجري فيه اللغة، وكنظام يتكون من 

وأي تغيير في البنية الواحدة يحدث تغييرا في النظام ككل، وهو ما تعرض إليه عبد مجموعة من البنى، 

. وفي ذلك يقول:" ال يمكن أن تكون الكلمات بليغة في حد ذاتها، 85القاهر الجرجاني في مفهومه للتعليق

بالغة يمكن أن تكون هناك  -أي النظم -ولكنها بحاجة إلى سياق. وعندما يترتب السياق بالشكل الصحيح

وتفّوق في األسلوب. ويشير الترتيب الصحيح في هذا السياق إلى التوافق بين املعاني في الذهن والكلمات في 

. وهذا ما يقف عنده الدرس اللغوي الحديث، حيث إن نظرية السياق قائمة على مالحظة 86الجملة"

ول مؤسس هذه النظرية العالقات الرابطة للوحدات اللغوية، وذلك لتحديد املعنى املراد، إذ يق

م(: أن املعنى ال ينكشف إال من خالل تنسيق الوحدة اللغوية، أي بوضعها في 1960م/1890فيرث)

. حيث إن" اللفظ اللغوي ال تتضح داللته إال من خالل 87سياقات مختلفة بواسطة العالقات التركيبية

ومستقلة، تستدعي عند النطق به السياق األسلوبي الذي يدرج فيه، فليس كل لغوي يحمل داللة ثابتة 
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. وبذلك تبرز 88في كل موطن يساق فيه، وإنما تتلون داللة األلفاظ بألوان الكلمات املجاورة لها في العبارة"

فكرة العالقات بين الكلمات في ترتيبها الجملي، أو التركيبي، وكيف يتفاوت إبراز املعنى، وتصويره حسب 

ها، وكلما كانت العالقة بين الكلمات محكمة النسيج متسقة تفاوت هذه العالقات، وتعدد أحوال

 .89متناسبة، بلغ األسلوب شأوا عظيما من التفنن واإلبداع

 خاتمة

 متكاملة بنظرية يأتي أن استطاع الجرجاني القاهر عبد أن تسجيل من البد البحث ختام في 

 الغربيين العاملين جهود وبخاصة العشرين، القرن  من الثاني النصف في اللغوية النظريات أحدث تضاهي

 التي. النظم بنظرية وثيق ارتباط لها والتي السياق، -القيمة حول  أرائهما خالل من وفيرث، سوسير دي

.  دارسيها نفوس إلى تقربها وأن العربية، بالغتنا عن الجفاف تبعد أن وشرحها، بسطها خالل من يمكن

 :يلي ما إلى نخلص البحث هذا خالل ومن

 عن شأنا أقل ليس لكونه واألدبية اللغوية الظواهر مكاشفة على قادر العربي الفكر أن نجد 

 األساليب خالل من العربي والبيان العربية، البالغة أثرى  الجرجاني القاهر عبد أن ذلك. الغربي نظيره

 .بينها فيما والخصائص الفروق واستنباط وتحليلها،

 على القدرة الفنية القيم ومناط النحوية، املعاني نظم أساس أن البحث هذا خالل من يتبين        

 امللمح رسم في فعالة أدوات اإلعرابية والياته النحوي  العامل فأصبح. النحوي  لألساس الوظيفي التشغيل

 األبعاد رصد على يعمل القارئ  جعل على والقادرة اختالفها، على األسلوبية للصور  والفني الجمالي

 .اللغوية االستخدامات ملختلف الجمالية والجوانب العميقة الداللية

 يعرف الذي املعيار وهو معانيها، على املغلقة األلفاظ يفتح الذي هو الجرجاني القاهر عبد عند النحو 

 .كالم على كالم فضل به

 وكذلك النحوية، التعبيرات خصائص في سيبويه منذ العرب نحاة كتبه مما القاهر عبد أفاد     

 في نظريته ابتكار إلى الحال به وصل حتى النحو، معاني توخي إلى أشار الذي الجبار عبد القاض ي من

                                                
8 مجلة فصول. نقال عن  .ة المصطلح في النقد القصصي(. أزم1989، 7م/3)ع .عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 8

 .21. كشف أسرار المعاني عند عبد القاهر الجرجاني. ص1433محمد حامد محمد. 
8 حبيب هللا علي ابراهيم علي. نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وتأثيرها في دراسته للصورة البيانية. ص   9
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 .معاصرة دراسات

 الجرجاني القاهر عبد عند املعاني أسرار كشف(. ه1433. )محمد حامد محمد
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اجذومنأ يAاو@?قلا قيشر نبا -يدقنلا مك12ا  ھيجوت +* قوذلا رثأ
ً

 

 

 يواشلا 0/ع نمحرلا دبع يدا'لا دبع

 ةفوكلا ةعماج قارعلا ة6رو'مج

 

 ةمدقملا

 – اجذومنأ يJاوHIقلا قيشر نبا اذختم  يدقنلا مك<=ا ھيجوت 67 قوذلا رثأ ةساردب ثحبلا مت"!

 تعفد دقو  )هدقنو ھبادآو رعشلا نساحم 67 ةدمعلا( ھباتك 67 ةيدقن ءارأ نم هدروأ ام STع ادمتعم

 ةsرطف ءارأ تناq ةميدقلا ةيدقنلا ءارآلا بلغا نأ ا"kم, عوضوملا اذf ةسارد 67 ضوcdل ةدع بابسأ

ايدقن ايأر مدقي ناq ميدقلا يtرعلا دقانلاف,
ً

 نع دئاس يأر اذfو, ةينف سسأل عضخي الو للعم HIغ اsرطف 

 STعو يtرعلا دقنلا  نأ نوثد<�ا داقنلا ���انت دقف, ةثيد<=ا ةيدقنلا تاساردلا نم HIثك 67, يtرعلا دقنلا

 ,مHIfغو بدنج مأو يJايبذلا ةغ�انلا لثم fS7ا�=ا رصعلا 67 داقنلا ءارعشلا نم ءادتبا دقنلا لحارم لوط

qدأ خانم 67 م�ما�حأ نوردصي اوناtإ ةجا<=اف , ھيف نحن امل رياغم ي�T تس�ل سسألا ميدقتو ليلعتلا 

 ةغل STع اولبج دق  م"�أل ؛ا"�ف لوقلا بيلاسأو, ھتغلب يقلتملا ملعل ةيفتنم ��ف , نالأ انلاحك م"�لع ةيفاخ

 67 ثحبلا رظني نأ ا�وجو راص كلذلو ,ةفقثم ةفfرم م"�قئاذف, م�عامسأ �Tإ ن<cلا لخدي ملو ,ةميلس

fاظلا هذfو, ةرsو برعلا داقنلا ءارأ مدقsبHع ثحبلا انمسق كلذل ,م�ما�حأ 67 قوذلا رثا نST ثحبمHن: 

 STع تدعاس �£لا لماوعلاو حالطصالاو ةغللا 67 يtدألا قوذلا فsرع� ھيف انسرد دقو : لوألا ثحبملا

 ةميلسلا ةرطفلا: لوألا لماعلا : 7¥ لماوع ةثالث STع موقت اfاندجوف , هروطتو ھيف HIثأتلاو ھتأشJو ھنsو�ت

 HI 67ثأت نم ھمدقت امو ,ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةئ�بلا ا"§ دصقنو ةئ�بلا وf يJاثلاو, يtرعلا ا"�لع أشJ �£لا

 لماع وf داقنلا نم HIثك ھيلع زكر يذلا :ثلاثلا لماعلاو, ةحي<¨لا ة�جولا ھ"�جوت 67و قوذلا ةيمنت

 . ةبfوملا لقصت ا"�أف نارملاو ة�ردلا

 تلوانت تارقف �Tإ ھتمسق دقو, يدقنلا مك<=ا ھيجوت 67 قوذلا رثأ ھيف تلوانت دقف: يJاثلا ثحبملا امأ

 ةيدقنلا ما�حألا رادصإ 67 نsHوغللا قوذ رثا نع ھيف تثدحت ةيناثلا ةرقفلا 67و داقنلا ءارعشلا اfالوأ 67



ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1572  
 مالس نبا م"kم تI»خا دقلو برعلا داقنلا دنع قوذلا ةسارد STع ابصنم مامتfالا ناq, ةثلاثلا ةرقفلا 67و,

 يولعلا ابطابط نبا ما�حأو ءارأ �Tإ قرطتلاب داقنلا ءالؤf تمتخو  )ـ276fت(ةب�تق نباو )ـ230f( 7¬م�=ا

 HIثك ا"�ف, ةميق ةيدقن ءارأ نم )ـ471fت(يJاجر�=ا رfاقلا دبع   خيشلا ھمدق ام �Tإ ترشأو )ـ322fت(

 تاس�الم نم ةي�رعلا سفنلا طيحي ام�و, ةي�رعلا بيلاسأب قيقد م�ف نع منتو, را�تبالاو ةد�=ا نم

 . ما�حألا نم HIثك ھيجوت 67 ان�ب ارثا تكرت

 نساحم 67 ةدمعلا( باتك اذ�ل تI»خا دقو ءارآلا هذf دكؤت ةيقيبطت ةسارد و�ف :ثلاثلا ثحبملا امأ

 ا<¹او ادب يذلا يtرعلا دقانلا اذf قوذ نع فشكنل )ـ456fت( يJاوHIقلا قيشر نبال – هدقنو رعشلا

 هوقبس نم ما�حأو ءارأ نم HIثك عم ةم�«ºم تءاج �£لاو, ھباتك ا"kمض �£لا ةيدقنلا ھما�حأ نم HIثك 67

 . ثحبلاب ةلص ا�ل ةثيدحو ةميدق رداصم STع ثحبلا دمتعا دقلو .ةيضاملا هروصع 67 برعلا داقن نم

 قوذلا مو'فم

 :ةغللا 0@ قوذلا

 ا"kم )ـ395f(سراف نبا ركذ دقف, ةعونتم تالالد لمحت 7¥و مجاعملا بتك 67 قوذلا ةظفل تدرو       

اقوذ  ھقوذأ  لوqأملا تقذ: لاقيف, ازاجم ھنم قتشÀ مث, مّعطت ة�ج نم ء��¾لا رابتخا وf(( قوذلا نأ
ً

, 

 قاذ لاقsو, ھقاذ دقف هوركم نم ناسJإب لزن ام لq: ليلd=ا باتك 67و ,ھتÃIتخا, نالف دنع ام تقذو

 اقوذ قوذي قاذ(( نم قوذلا نأ روظنم نبا ركذ اميف *))ا"�قوq فيكو, ا"Åاطعإ رادقم رظن اذإ, سوقلا

ذ((  لجو زع لاق, ھتقذ دقف هوركم نم كب لزن امو, هدنع ام تقذو نالف تقذو,اقاوذو اقاذمو ةقاذمو
ُ

 ْق
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ك
َ

 قوذلا ةظفلل �Ð�Ñملا �Ïعملا �Tإ برعلا ناسل راشأ دقو   , ﴾٤٩﴿ناخدلا )) ُمsِر

 رمأو ,ھتÃIخ يأ هدنع ام تقذو نالف تقذ لوقتو, اقاذمو اقوذ ھقوذي ء��¾لا قاذ ,ردصم قوذلا((لاقف

Ò َبَرَضَو((�Tاع� لاق, دمحsو هركي اميف نو�ي قوذلاو, مولعم برجم يأ قاذتسم
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 †))...مفلا HIغtو مفلاب

ال((�Tاع� ھلوق ا"kمو ا"Øاقتشم عم تدرو دق قوذلا ةظفل ناف مsركلا نارقلا 67 امأ
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 اھمیلعتو اھبادآو  ةیبرعلا ةغللا نع يلودلا رمتؤملا
, 1 (1), (2021), 1571-1589 1573 

 ةلالد ذخأت قوذلا ةظفل نأ STغ لدتسJ  فsرعتلا اذf لالخ نمو ةمsركلا ةينآرقلا تايآلا نم اHIfغو

 قsرط نع ءايشألا سسحت �Tإ ةظفللا ةلالد تلقتنا مث نمو ,ناسللاب ءايشألا ةسمالم 67 لثمتت  ةيسح

 سفن HI 67ثت �£لا ءايشألا كاردإل ةادأ تحبصأ دق كلذب 7¥و ,,ةئيدرلا وأ ةنس<=ا ا�صاوخ ةفرعمل سفنلا

 . عونتمو فلتخم ساسحإ وأ ةذل نم رثأ قوذتملا

 :امو'فم قوذلا

 ھب مامتfالا داقنلا نم بلطتي, ايدقن امو�فم قوذلا ةيمfأ �Tإ )ـ322f( يولعلا ابطابط نبا ھبºت دقل

 موعطلا عقومك, ا"�يفيك دحت ال م�فلا دنع ةفيطل عقاوم’ ا�فالتخا STع ةنس<=ا راعشألل(( نأ  ىأر ھنأل,

 ھيلع تدرو اذإ ھمئالت ��ف , س<=ا ةي�شلا ةذيذللا سمالملاqو..., قاذملا ةذيذللا بيكI»لا ةفيفd=ا ةبكرملا

 (( ھلوقب )ـ538f( يرشخمزلا راشأ مو�فملا اذã�T fو ‡))ا�لبقsو اfذتليف – م�فلل ةنس<=ا راعشألا �Ïعأ–

اعوبطم ناq اذإ ,رعشلل قوذلا نسح وfو... زا��ا نمو
ً

 داقنلا دنع قوذلا نأ STع لدت ةراشإلا هذfو  §))

 نودلخ نبا راشأ اميف, يدقنلا مك<=ا ھيجوت STع لمعيس ھنأل, فsرعتلاو ديدحتلا 67 ھقsرط ذخأي أدب دق

 ةغالبلا ةكلم لوصح هانعمو نايبلا نفب نونتعملا ا�لوادتي(( قوذلا ةظفل نأ �Tإ ھتمدقم 67)ـ808f ت(

 نايبلا ةعانص لfأ ھيلع cèطصا يذلا "قوذلا" مسأ رقتس�و åæرت امدنع ةكلملا هذ�ل HIعتساو, ناسلل

 موعطلا نأ امك, ناسللا نادجو و�ف اضيأو, ھمسا ا�ل HIعتسا و ... موعطلا كاردإل عونصم وf امنãو

 ةيعضولا ةلالدلا نم تلوحت دق قوذ ةظفل نأ STع لدي اذfو **))"قوذ" ھل لاقيف, ھل ةسوسحم

 STع ةردقلا �Ïع� تراصف, ةsزا��ا ةلالدلا �Tإ اfرمو اfولح نHب Héيمتلاو موعطلا كاردإل ةيم�Ðملا

ايبلس,ھب2 رثأتلاو ھتميقب روعشلاو نفلاو بدألاب ساسحإلا
ً

 ةردقو HIثأتلا 67 نفلا ةردقل اعبت اباجيإ وأ 

 دادعتسالا وf وأ, �Ïفلا رثألا ا"§ ردقي ةوق(( وf: قوذلاف ،يقلتملا ةيسفن HI 67ثأتلا اذf لعف STع نانفلا

 انلامعأ 67 عيطتسJ ام ردقب ھتاqاحمو ھب عاتمتسالاو لام�=ا ريدقت STع ھب ردقن يذلا بسëكملاو يرطفلا

 يJاسJإلا لعفلاو عقاولا تاHIثأت ا"�لع تر�ظ مث, ةsرطف ةساح وf يذلا قوذلا ناو ††))انرا�فأو انلاوقأو

ابيذ"Øو اروطتو اHéمت ا�ل ققح امب سوردملا
ً

. 

 :امf نامسق قوذلاو

 : صاGHا قوذلا-1

 
 15:رعشلا رایع ابطابط نبا , يولعلا   - ‡
 514: يرشخمزلل– فاشكلا - §
 516: ةرھاقلا – ةیھبلا ةعبطملا– نودلخ نبا ةمدقم- **
 120: بیاشلا دمحأ – يبدألا دقنلا لوصأ- ††
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 يدقنلا مك<=ا رادصإ ھيف نو�sو, يرطفلا دادعتسالا نع ةجتانلا ةيدقنلا ةكلملا وأ ةردقلا كلت وfو

 يذلا يtدألا صنلا 67 يأر ا"kع جتºي HIثأتل ةباجتسا وf امنإ, ةيدقنلا تاfاجتالاو سرادملاب ارثأتم HIغ

 ,ةيدقنلا ما�حألا رادصãو Héيمتلا STع ةردقلا 67 ةلثمتملا ةsرطفلا ةكلملا بحاص يقلتملا وأ دقانلا هاقلت

 نم ام HIثأت ثودح نم دب الف, اقالطإ دقانلاو عدبملاب ةطي<�ا ةئ�بلا تاHIثأت جراخ نو�ي ال مك<=ا اذfو

 دق امنا , اقلطم ةدئاسلا قاوذالا نع ھسفنب صاd=ا قوذلا �Ïغتسñو ,صاd=ا مك<=ا اذST fع ةئ�بلا

 , نيدد<�ا نا�ملاو نامزلا 67 دئاسلا ماعلا قوذلا عم كI»شñو , ىرخأب زامنsو , صئاصخ ضعبب درفني

 �£لا ةدئاسلا قاوذالا نم هHIغ نع ةيلالقتساو هدارفا ةلواحمو , ھب ءانتعالا دع� ا<¹او ودبي Héمتلا اذfو

 .رصع يأ 67 67اقثلا عقاولا ا�ضرف , ةنيعم نsو�ت حئاشوب طبترت

 :ماعلا قوذلا-2

fإلا براجت ةعومجم(( وJو�ت ةليصحو, ھت�رجت قمعو ھتسرامم لوط ناسsا"§ رسفي �£لا, يركفلا ھن 

 س<=ا وأ حي<¨لا كاردإلا ذئºيح �Ñسñو, ھكاردãو ھسح لالخ نم ھيلع مكحsو هHéمsو �Ïفلا لمعلا

 ةاي<=ا يطع� �£لا 7¥ ةصاd=ا قاوذألاو, ةيعوضوملا نم اطح ةينفلا ةاي<=ا يطعÀ يذلا وfو ,ميلسلا

 ةيفاقثو ةيخsرات ةلحرم 67 ماعلا قوذلا لثمت �£لا 7¥ ةماعلا ما�حألا هذfو ‡‡ ))ةيتاذلا نم اطخ ةينفلا

 نولتتو ةيفاقثلا تارايتلا نم ةعومجم نHب ومنت و�ف , ةتباث وأ ةيعطق HIغ ما�حا 7¥و ,ةددحمو ةنيعم

 جذومن ءانب 67 ايلج اHIfثأت دجن , ةقراف تامس ا�ل ددحتتو ع�اطلا كلذ ا�ل عبطنيف , ا"kم بلاغلا دئاسلاب

 ھيف كI»ش� ضاخم دع� الا قوذلا نم طمنلا اذf نو�تي الو. ةنيعملا ةيخsراتلا ةلحرملل ماعلا قوذلا

 . ةلعافلا لماوعلا نم ةلمج

 : يMدألا قوذلا 0@ ةلعافلا لماوعلا

 هذf نمو, عدبملاو يقلتملا دنع ھ�ôنو ھنsو�ت 67 دعاس� لماوع رفاوت دع� الإ ھققحت قوذلل متي ال

 : ةيناسJإلا سفنلا 67 ةلعافلا لماوعلا

 :ةرطفلا1-

  , يرطفلا دادعتسالا STع دنëسÀ ةيناسJإلا ةفرعملا لوقح نم لقح Ï� 67فلا عادبإلا تاsولوأ نم نإ

 ةقيلس كلتما نم م"kمف , سانلا رئاس نع ا"�ف اوفلتخا ةHéمتم تا�لم سانلا ضع� �Tاع� هللا بfو دقف

 قوذ STع رطف نمف , نوفلتخم سانلاف , لزالزلا هز"Ø ال نم م"kمو , ماغJألل بيجتسÀ نم م"kمو  , ظف<=ا

 نم ا"÷"! ةينا�ر ةممتم 7¥ ةكلملا هذfو , ائيدر نا�مو رعشل نم داج ام Héيمت STع رداق و�ف فاص ميلس
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Àو هدابع نم ءاشfثك دعاس�و  , دقانلا طورش نم طرش وHIدألا لمعلا قوذت 67و ما�حألا رادصإ 67 اtي 

 نمع فلتخا كلذ ھيدل ناq نمف, يرطفلا دادعتسالا دوجوب الإ كلذ ثدحي الو , ھب رثأتلا مث نمو  ,

 قفتي نأ ردنيل �£ح, تاذلا جراخ دجوت �£لا تاdHI=او فراعملا باسëكا عم دادزي ((فالتخالا اذfو هاوس

 كانf نا ليق انf نمو , ةيلامج رصانع نم  ھيف ام نايبل  , يtدأ لمع يأ ريدقت 67 الماq اقافتا نانثا

 §§)) اميقس وأ ادساف اقوذ كانf ليق امنإ , اميلس وأ احي<ù اقوذ

 هراركتو برعلا مالك ةسرامم لالخ نم Héمتي(( نأ نكمي يرطفلا دادعتسالاو ةكلملا هذf كالتما ناو

 نسحو مظنلا دوجو �Tإ غيلبلا يد"Ø ناسللا 67 ةغالبلا ةكلمف ... ھبيكرت صاوd= نطفتلاو عمسلا STع

 برعلا بولسأ نع ادئاص مالكلا ھيلع ضرعا اذإف م�مالك مظنو م�ظفل برعلا بيكI»ل قفاوملا بيكI»لا

 ***)). ھجمو ھنع ضرعا م�مظن

 كاردإلا ذئºيح �Ñسñو ھكاردãو ھسح لالخ نم  , ھيلع مكحي وأ هHéمsو �Ïفلا لمعلا ا"§ رسفي �£لا

  . ميلسلا س<=ا وأ حي<¨لا

 ال ةكلملا هذf ناو  , ةنيعم   ھيفاقثو ةيخsرات ةلحرم 67 ماعلا قوذلا لثمت �£لا ةماعلا ما�حألا هذfو

 رادصإ STع ةردقلا دقانلا حنمي امم كلذ ناف,†††))برعلا مالكلل راركتلاو دايتعالاو ةسرامملاب الإ(( لصحت

 نم اظح ةينفلا ةاي<=ا يطعÀ يذلا وf ماعلا قوذلا((نال ةيعوضوملا ةبئاصلا ةيدقنلا ما�حألا

 قوذلا ل�شsëو‡‡‡)).ةيتاذلا نم اظح ةينفلا ةاي<=ا يطع� �£لا 7¥ ةصاd=ا قاوذألا هذfو . ةيعوضوملا

 .بعش وأ ةما ةيأل 67اقثلا عقاولا تايطعمل اعبت ماعلا

 : ةئQبلا -2

 ةيصûd 67 رثؤت �£لا , ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلل صاوd=ا ةعومجم لثمت 7¥و 

 نم جsزم وf �7وألا قوذلا ناq املو ((, ةيدقنلا  ما�حألا رادصإ ¹è 67او رثا ھل ةينلا فالتخا ناف , دقانلا

 ةيدام فورظ نم نHتüيبلا نHب ناq املو , رض<=ا لfأ دنع هHIغ ودبلا دنع ناq , نس<=او لقعلاو ةفطاعلا

 بارطضالا ن�Hو ةقرلاو ةنوشd=ا نHب فورظ 7¥ ام"�تلq 67 ا�ع�اطب قوذلا رصانع عبطت ةsونعمو

 ةيدابلا 67 شاع نمض , ةي�رعلا ما�حألا نكمتب هدجن ام اذfو ,§§§)) ديقعتلاو ةطاسýلا نHب , رارقتسالاو

 ليصفت �Tإ ليمي و�ف ءاوجألا هذ"§ ارثأتم نو�يس يدقنلا ھمكح ناف ا"�فاقثو ا"Åاوجأب عبش�و ةي�رعلا
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ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1576  
 عنصتلاو لايd=ا نع اfداع�ãو , ةروصلا حوضوو ظفللا ةلازج نم , ةوادبلا تافص ا"�ف ÿIكت يذلا رعشلا

 ةثداح ر�شأ لعلو ا"�نوشخ وأ رعاشلا راعشأ ةقر 67 ةئ�بلا HIثأت STع ةHIثك دfاوش يtرعلا رعشلا 67و .

 : ھلوقب ھحدمي لqوتملا STع درو امدنع م��=ا نب S7ع رعاشلا ثدح ام يtدألا خsراتلا 67 ةفورعم

تنأ
َ

 Wاولد كتمدعال ولدلا
ً

 ِبونذلا ليلق اياطعلا _^ثك نم      

تنأ                    
َ

 Wلاeو             دولل كظافح 0@ ِبلWتلاQا   ِعارق  0@ ِسGHِبوط 

 ھعبط نال �£ح نHنس ضع� رض<=ا 67 ميقي ھكرتو م�عنم لqوتملا نكل, ھلتقب نsرضا<=ا ضع� م�ف

 : لاقف قرو

نويع
ُ

ن^ب ا'ملا 
َ

ثيح ْنِم ىو'لا نrلج  ِ◌ِرسGoاو ِةفاصرلا 
ُ

 يردأ الو يردأ 

ندعأ          
َ

◌َ v0 قوشلا
َ

تولس               ْنكأ ملو َميدقلا 
ُ

ارمج َّندز ْنكلو 
ً

 ****ِ◌ِرمج {/ع 

 يأ 67 يtرعلا دقانلا ناف , ھعبط قرو ةئ�بلاب رثأت رعاشلا ناq اذإف ,ةئ�بلا رثا STع ليلد ھيف اذfو

  . ا"Øامس ضع� ا"�ف ش�عÀ �£لا ةئ�بلا نم ذخأي نأ نم دبال نا�مو نامز

 رثأتي نأ نم دبال اعبط ناف ةsوار<ù ةقاش ةبعص تناq ناو , ھعبط قر ل�س ةقيقر ةئ�بلا ناq ناف

 الف صûd 67 رثؤي امف دحاو ىوتسم STع رثأتلا نو�ي نأ نكمي ال اذإ , �"سJ رثأتلا اذf لضsو , اضيأ ا"§

 .ةدحاولا ةئ�بلا 67 ةيدرفلا قورفلا تأشJ انf نمو مظعأ هHIثأت نو�ي دقو رخآ 67 رثؤي نأ نكمي

 :نارملاو ة�ردلا-3

 ا"!ذغ� ة�رد دوجو نم دب ال ذإ, يفكت ال, ةيبدألا صوصنلل ميلسلا قوذتلا STع ةsرطفلا ةردقملا نإ

 نو�ردي fS7ا�=ا رصعلا 67 برعلا ءارعشلا ناq ال اميدقو, حاجنلاو ةلواطلاو رارمتسالا لماوع� اfدمتو

 �Tإ ءارعشلا أ�cي كلذل, م�قوذ ميقتسñو م"Øدع لمتكت نأ دع� الإ م"�وHéجي الو رعشلا لوق STع مfءانبأ

ù>و رعشلا 67 م�قبس نم ةبsناو, م�ل ةاور نونو� fالا اذfة�ردلا ةيضق 67 ءارعشلا ھيدبي يذلا مامت 

 يوقتو دسافلا cèصتو جوعملا موقت ة�ردلاف, ةماع ةروصب نفلاو رعشلا ةيضقل ميلسلا م�فلا �Tإ هدرم

 ةيبI»لاب نو�ي امنإ, ھبيذ"Øو ھيقر نكل ةيعيبط ةبf(( قوذلا ناq املو, يوقلاب ومس�و, فيعضلا

 داقنلاو ءارعشلا كلس دقلف, اميدق برعلا داقنلاو ةاورلاو ءارعشلا ا"�لع لمع ام 7¥و††††))ةحي<¨لا

 دقلو, ةئيدر نم ھنسح ةفرعم مث نمو ھقوذتو رعشلا ظفح STع م�سفنأ او�ردو كلسملا اذf ءامدقلا

 
– رصاعملا ركفلا راد-ةیادلا ناوضر دمحم-قیقحت , ةیبرغملا ةسامحلا, مالسلا دبع نب دمحأ سابعلا وبا, يوارجلا- ****
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 برعلا مالك ةطلاخمب-برعلا ناسلب مل�تملا يأ– ھتاماقم تلصتا اذإف((لاقف ة�ردلا �Tإ نودلخ نبا راشأ

 T¬نم HIغ ھيف وحني دا�ي ال �£ح بيكI»لا رمأ ھيع ل�سو, ھجولا كلذ STع مالكلا مظن 67 ةكلملا ھل تلصح

 HIغ� لب ركف ىJدأب ھعمس نع ابنو ھجم T¬نملا كلذ STع راج HIغ ابيكرت عمس ناو, برعلل �£لا ةغالبلا

 ا"�أq تر�ظ ا�لاحم 67 تådرو ترقتسا اذا تا�لملا ناف, ةكلملا هذf لوصح نم ةدافتسا امب الإ  ركف

 لصح امنإ, ء��% 67 ةكلملا ليصحت 67 بتكلا 67 ةرطسملا نHناوقلا نم ةكلملا كلت فرع نمو, ةيعيبط

 قمعÀ يذلا‡‡‡‡))برعلا مالكل راركتلاو رابتعالاو ةسرامملاب ةكلملا هذf لصحت امنãو, تفرع امك ا�ما�حأ

 يذلا ميدقلا دقنلا 67 هدجن ام اذfو, ةميلس ةيدقنلا ھما�حأ لعجsو, دقانلا دنع ةيعيبطلا قوذلا ةردقم

 نارمب نI»قا دقو ,اfايافخو ةغللا رارسأب ةفرعمو ةميلس ةرطف STع مئاقو بردم 7&وذ دقن ھنأل, انيلإ لصو

 خsراتلا انثدحي ملف, ةميلس ةيدقنلا م"Øاراشإ تءاج كلذ�و, ھنونفو ھصئاصخو رعشلاب ةيلاع ةفاقثو

 ءارأو تاراشإ ا"�أل,ادبأ ا"�الطب فشëكا دق ةقحاللا روصعلا 67 دقنلا نأ وأ تاراشإلا هذf أطخ نع يtدألا

 لايجألا بساور ا"��ôنأ �£لا ةيناسJإلا ةبfوملا كلت(( لثمي يذلاو بردملا قوذلا تدمتعا ةيدقن

 ناو§§§§))يtدألا قوذتلا وأ Héيمتلا ةساحب �Ñسملا ء��¾لا اذf تنو�ف اعيمج تجé»ما �£لاو, ...ةقباسلا

fمالا اذ«éب جاHو ةرا�م نم ة�ردلا ھمدقت ام ن�Hقذحو ةنطفو ساسحإ ةردقم نم ةرطفلا ھمدقت ام ن 

,Àمي نأ ا"§ دقانلا عيطتسHé بHمسلاو ثغلا نHةليسو قوذلا(( حبصي كلذ�و, ةيبدألا صوصنلا نكم ن 

 يذلا يtدألا دقنلا قئارط نم ةبئاص ةقsرطو اماf اجذومن تلثم �£لا*****))ةفرعملا لئاسو نم ةعورشم

 ام اذإ ةميلسلا ةيدقنلا ما�حألا �Tإ لوصولا 67 هرمثëسÀ نأ ثيد<=ا دقنلل كلذكو ميدقلا دقنلا ھفرع

 ليلحتلا تاينقت ل�ب cèسمو بذ�م ميلس قوذ اذ دقان قلخن نأ عيطتسJ ثيحب ھعم لماعتلا نسحأ

 STعو يtدألا صنلا 67 لام�=ا نطاوم ةنابإ STع ار\داق ادقان انعنص دق كلذب نو�نف, ةثيد<=ا ��'نلا

 فارحنالاو غñزلاو أطd=ا م"÷ينجتو ,ةيبدألا م�صوصن جاتنإ 67 ميلسلا قsرطلا �Tإ ءابدألاو ءارعشلا ھيجوت

 . ا"Åابعأ لمحب دقنلا ض"� املاط ةفيظو 7¥و,

 يدقنلا مك�Gا 0@ ھيجوت قوذلا رثا

 :ءارعشلا دنع يدقنلا مك�Gا ھيجوت 0@ قوذلا رثأ-1

 نوردصي اونا�ف ت�ردتو تبذf ةينف ةردقم او�لتما دقف م�سفنأ ءارعشلا مf رعشلل دقان لوأ نإ

 م"�أ يأ, لعم HIغ مك<=ا اذf نو�ي ام ابلاغو رعشلا نم م�سوفن åæ 67رت ام قفو STع ةيدقنلا ما�حألا

 
 624:ةمدقملا ,نودلخ نبا - ‡‡‡‡
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ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1578  
 STع يقلتملا ال م�مكح نوللعÀ ال م"kم رعاش STع وأ رعشلا نم ت�ب STع يدقنلا مك<=ا نوردصي امدنع

 دقنلا اذfو ,ھيدل الصأ ¹èاو ام حيضوت �Tإ جاتحي الو ما�حألا هذf رادصإ �Tإ تداق �£لا بابسألاب ةيارد

fدقف 7&وذ دقن و qا�=ا دنع دقنلا ةكلم(( تناfيلHبم نºع ةيST يلحتلا ركفلا ال, يرطفلا قوذلاS7 ,و�ف 

Àغ, 7&وذت دقن دعHI سمýامدنع كلذو, ةغايصلا وأ ظافلألا دنع ھفوقو لثم†††††))تايئز�=ا دنع فقي ب 

Àع ام رعاش بيعST غ 67 ظافلأل ھلامعتسا رخآ رعاشHI ا�=ا رعاشلا ةثداح 67 امك, ا�لحمfS7 نب ةفرط 

 :لوقي ھعمس امدنع سلع نب ب�سملا عم دبعلا

  ِمدكم ةsرعيصلا ِھيلع ٍجانب           ِهراضتحا َدنع م�لا ���انتأ دقو                 

 س�لو ةقانلاب ةصاخ ةظفل 7¥و " ةsرعيصلا" ةظفل لمعتسا دقف"لم�=ا قونëسا" ةفرط لاقف

 ظافلألل لامعتسالا �Tإ دنëسا انf مك<=اف‡‡‡‡‡)) ةصاخ ةقانلا قنع 67 قلع� ءارمح ةمس ((ا"�أل,لم�=ا

 نsرعاشلا ا"�ف ش�عÀ �£لا ةفاقثلا نال ليلع� �Tإ جاتحي ال ھنكل. ايئزج امكح لظي وfو, رخآ *�% �Tإ س�لو

 . هHIغو بئاصلا لامعتسالا نHب Héيمتلا STع ةرداق

 هذخأ(( ام كلذ دfاوش نمو حيدملاوأ فصولا 67 ھتغلابم رعاش STع داقنلا ءارعشلا ذخأي دقو

 : لاق امدنع§§§§§)) ھلعف نم ÿIكأب ھيف 7+دsو, لوقلا S7 67غÀ ناq ھنا ةعي�ر نب ل�ل�ملا STع برعلا

  ِروqذلاب ُعرقت ِضيبلا ُليلص         ِر�,ب ْنم َعمسأ ُحsرلا الولف              

 وfو, يJاعملاو ةغايصلاو ظافلألاب مت"! ادقن ناq ةيلfا�=ا 67 برعلا ھفرع يذلا دقنلا اذf نأ ودبsو

 نودت مل ناو ا"Øاددحم ا�ل �£لا ةsرعشلا ةئ�بللو ةي�رعلا ةقيلسلل ا"�مءالمو ا"�<ù ثيح نم ا"�ف رظني

 ھبيع ر�ظ ا�فلاخ نمف, ةقيلس تراصف عامسلاو ة�ردلاو ةسرامملاو ةاي<=ا ھتلقص كI»شم م�ف 7¥ امنإ,

 ةغايص نHيلfا�=ا نم ھتدقن دنع رعشلاف, ھيف عقو يذلا أطd=ا STع اولدو نورخآلا ءارعشلا ھيلإ راشأو

 ام HIغل ةفص دنسا ھنأل دساف سملتملا �Ïعمف لوبقم �Ïعمو, مكحم HIغ وأ امكحم امظن ناq, ةردقو

 هذST fع ةHIثك دfاوشلاو******)) لوقعملا قوف ا"�أل, ةدساف ا"�ف �Tاغ �£لا ل�ل�ملا يJاعمو ,ھيلإ دنس�

 .ةلوبقم ةغايصو �Ïعم اذ رعشلا نو�ي نأ �Tإ وعدتو أطd=ا بوصت تناq �£لا ةيقوذلا ةيئز�=ا ما�حألا

 :ن^6وغللاو ةاورلا ماeحأ 0@ قوذلا رثأ-2
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 ا"kع ىأن �£لا ھميقو هرا�فأو هروصو ھتيلامج سملتو fS7ا�=ا رعشلا �Tإ ةدوعلا يومألا رصعلا د�ش

 67 برعلا سوفن 67 ا�ليصأت �Tإ نوsومألا T-س �£لا ميقلا كلت نم HIثكل ارياغم اجذومن مدقو مالسإلا

 كلذ لHI ,qثكلا ا"kم م"!دل �£لا ةيلfا�=ا ميقلا  رشJو, ةطلسلا STع ظاف<=ا كلذ �Tإ م�عفادو م"�امز

 نم اوناq ةاورلا ءالؤf بلغا ناو, fS7ا�=ا يtرعلا رعشلاب اومتfا نيذلا ةاورلا ةكرح طاش�T Jإ ىدأ

 نأ �Tإ ىدأ امم اذfو ةيلfا�=ا ميقلاو ةليصألا ةي�رعلا ةدرفملاو ةغايصلا نع نوثحبي نيذلا نsHوغللا

 اذf لqو, تاغايصو روصو ميق نم, ھيف ام ل�ل ماI»حالاو ةسادقلا  نم ء��¾� fS7ا�=ا رعشلا �Tإ اورظني

 دنع دقنلاف, ةsوغل بناوج ا�لqو بناو�=ا هذ�T fإ نورشÀ اوناq رعشلا دقن STع نومدقي امدنع م�لعج

 ا"�وردصي �£لا ما�<=ا STع قوذلا اذf رثا كلذل فرص يوغل قوذ م�قوذ نأ يأ يوغل دقن وf ةاورلا

 ملاعو ةsوار وfو)ـ154f( ءالعلا نب ورمع وبأ دنع هدجن ام كلذ دfاوش نمو ,ةsوغللا ةغبصلاب ا�غبصو

 ءالعلا نب ورمع وبأ بfذ دقل((ھلوق ا"kم ةHIثك ةلثمأ) ûèوملا( ھباتك 67 )ـ384f(يJا�زرملا ركذ دقف, ةغل

 :ھلوق 67 أطخا دق ةغ�انلا نإ :لوقلا �Tإ

فsرص ھل        ا�لزاب ِضحنلا س�خدب ٍةفوذقمو             
ٌ

 †††††† ِدسملاب وعقلا فsرص 

 فsرص نال:لاق؟ فيكو)7-مصالل لوقلا( ھل تلقف, فصو ام ھتقان 67 ھيلع رضا ام: لاق نHح

 اديé»سم ي�و�س� يJارف )برعلا تمل�ت اذك( ر�ôلاو ءايعإلا نم ثانإلا فsرصو طاشºلا نم لوحفلا

 :ةعي�ر لوق عمس� ملأ: لاقف

 ‡‡‡‡‡‡اموتك اfارت نÿع� ام اذإ                 ةيلامج عيضبلا رانك              

 STع مئاق وfو )برعلا ھب تمل�ت ام STع( مئاق يtدألا دقنلا نأ STع لدتسJ لاثملا اذf لالخ نمز

 STع سايقلا 67 ساسألا وf يوغللا رايعملا نأ يأ, يوغل 7&وذ دقن لثمي ام اذfو ظافلألا باوص 67 رظنلا

 دقف نsHوغللاو ةاورلا بلغا دنع هدجن رعشلل ارايعم اfدعو ةsوغللا ظافلألاب مامتfالا اذfو ,رعشلا

qوي يوغللا طقسا دقف ا�طقس� وأ ةديصقلا نأش نم عفرت نأ ا"�عاطتساب ظافلألا تناJب�بح نب س 

 يtأ نب ناورمل ةديصق مدق امنيح)لاحطلا( ةظفل 7¥و ةبسانم HIغ اfآر ا"�ف ةدحاو ةظفل بس� ةديصق

 :ا�علطم ةديصق 67 ناورم لاق امدنع , ��¾عألا STع  ةصفح

 ا�لايخ 7¬ف  ةرئاز كتقرط

 :ھلوق 67 دsري, ��¾عألا نم رعشأ هللاو تنأف ,رعشلا اذf ر�ظاف بfذا اذf اي : ناورمل سJوي لاق
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ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1580  
ف            

َ
ةلفغ ُتيمَر

ً
ةبح ُتýصأف              ِھتاش نع ُھنيع 

َ
لاحطف ا"َ÷لق 

َ
 ا�

 يذلا يوغللا دقنلا STع ليلد اذfو §§§§§§))كلذ لقت مل تنأو هدسفت الإ ء��% 67 لخدي ال لاحطلاو

 ةديصقلا لعج STع ةرداق ةظفللا هذf تراص �£ح, ةديصقلل يوغلا ءانبلا نم ا�لحمو ةدرفملاب مت"!

 سJوي نب ب�بح لوق STع يJا�زرملا قلع دقو, نsHوغللا ىدل ا"�ف بوغرم HIغ وأ ةلوبقم ة<=اص

 ىو�لا ركذ دنع رعشلا 67 اHIثك ددI»ي دبكلاو داؤفلاو بلقلا ركذ اوأر م"�أل كلذب موق ھباع دقو((ھلوقب

 67 لمعتسا لاحطلا اودجي ملو بركلاو ةرار<=ا نم  ءاضعألا هذf 67 مرغملا هدجي امو قوشلاو ةب<�او

fالو, ا"�ف ھل عضوم ال ذإ لا<=ا هذ fكي نمم وëانو�س الو ادرب الو قشع الو نزح 67 ةكرحو ةرارح بس 

 .*******))هركذ اون�/تساف رفظ وأ حرف 67

 م�ل ناq نيذلا نsHرابخإلاو نsHوغللاو ةاورلا قوذ لثمي يذلا يوغللا دقنلا اذf جئاتن نم ناq دقلو

 مك<=ا هدsري ام نورياسÀ اذf م�لمع� م"�أل يومألا رصعلا 67 ةي�رعلا ةيفاقثلا ةحاسلا Hé 67مم ال نا�م

 ا"§اع �£لا م"Øاداعو م�مايأ ديجمتو مfرصع فلاس �Tإ سانلاب ةدوعلاو ةيلfا�=ا ميق رشJ نم يومألا

 67 ةلضافملا تراد ذإ, درفملا ظفللا STع صرحي يذلا يوغللا 7&وذلا دقنلا اذf رثا نم ناq دقو, مالسإلا

 مك<=ا نأ �ÏعÀ اذfو, اذكfو ت�ب لزغا كاذو ت�ب حدما اذf اولاقف دحاولا ت�بلا STع ءارعشلاو رعشلا

 باسح STع ةدرفملاب تمتfاف ةيئزج ةرظن رعشلا �Tإ ترظن �£لا ةرfاظلا هذ�T fإ داق  يوغللا 7&وذلا

 سانلا ھيف متfا يذلا رصعلا اذf 67 دقنلاف ,رخأ تالالد نم ھمدقت امو اfءا�و اfروصو ةديصقلا

 تحن �£لا  ةيعامتجالا ةاي<=ا عم م�«ºم ايقوذ ايفاص ادقن لثمي ناfS7 qا�=ا رعشلاب ةاورلاو رابخألاب

 .هاطخ STع HIسلاو ھيناعم ما�لتساو fS7ا�=ا ثاI»لا �Tإ ةدوعلا T 67¬نملا اذ�T fإ

 ناq يذلا ءالعلا نب ورمع نsHوغللا داقنلا نمو ,ھيفاوقو ھنازوأ ة�ج نم رعشلا نوsوغللا دقن دقلو

 نالحف((ھلوق كلذ ةلثمأ نمو  67اوقلا 67 بارعإلا فالتخا ھنأب ھفرع يذلاو ءارعشلا دنع ءاوقإلا بقعتي

 نطفف هرعش� �Ïغف بÿIي لخد دقف ةغ�انلا امإف, مزاخ يtأ نب رشtو ةغ�انلا: ناsوقي ناq ءارعشلا نم

 ت�بلا رخآو ھت�ب هدشJاف ءاوقإلا امو لاقف يوقت كنا :هوخأ هداوس ھل لاقف رش� اما, ءاوقإلا �Tإ دعÀ ملو,

"Jإ:لاق مث عفرف" ماذح ت�س�T ملف رش� نطفف ضفخف يماشلا دلبلا Àو †††††††))دعã�T fاظلا هذfةر 

 ,ةنيدملا لfأ �Tإ ھتفرعم تýسJ دقف ,اميدق فرع ءاوقإلا 67 مالكلاو((لاقف مولس دوواد روتكدلا راشأ
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 نبا ھيلإ ھبºت لب فرعم HIغ نكي مل ءاوقإلا ناو ‡‡‡‡‡‡‡))العف كلذ اوqردأ م�لعلو ءانغو نف لfأ اوناqو

 ءاوقإلا دصقي §§§§§§§ ))HIثك بارعألا رعش 67 وfو((لاقف مالس

 قدزرفلا مدقي �"ضلا لضفملا نا�ف((رخآ STع رعاش ليضفت �Tإ م"Øداق دق نsHوغللا ما�حأ تناqو

 نومدقي الثم ةفو�لا ءاملع ناqو ,قدزرفلا مث رsرج مث لطخألا مدقي ءالعلا منب ورمع وبأو,رsرج STع

 قلعتت ةsوغل ا�لج بابسأ ميدقتلا ا1ھلو********))اذكfو fHIزو ةغ�انلا نومدقي زا�0=ا لfأو.س�قلأ أرما

 .ةغللا مولع 67 رfزملا ھباتك نم يJاثلا ءز�=ا 67 ا"�ف يطويسلا لصف دقو, ظافلألاو بsرغلاب

 :ءابدألا دنع دقنلا 0@ قوذلا رثا-3

Àُلصو يدقن رثأ لوأ ير�1  (231 ) 7¬م�=ا مالس نب دم<� )ءارعشلا لوحف تاقبط( باتك دع 

 رعشلل دقانلا 67 عمتجت نأ بجي طورش كانf نأ ىري ثيح,   يtدألا قوذلا نع ھيف ثدحت دقو ،انيلإ

 ا"kمو نHعلا ھفقثت ام ا"kم تاعانصلاو مولعلا رئاسك ملعلا لfأ ا�فرعÀ ةفاقث(( ��2تقي هدنع رعشلا نال

 ة�ردتم ةكلم هدنع يtدألا قوذلاف ††††††††  ))ناسللا ھفقثت ام ا"kمو ديلا ھفقثت ام ا"kمو نذإلا ھفقثت ام

 اعبت  رخأل صûd نم فلتخت 7¥و ة�رد نم دب ال لب طقف ةبfوم قوذلا دعÀ ال و�ف ا�لمعل ةسرامم

 ةفص الب ھل عامتسالاو ةنياعملا دنع ءاملعلا ھفرعÀ ء��%(( قوذلا نال  ناسJإلا ا"�لع ءاج �£لا ةرطفلل

 ة�رد نم ا�ل دبال دقانلا ا"§ درفني �£لا ةHéملا وأ ةفصلا هذfو  ‡‡‡‡‡‡‡‡))ھيلع فقوي ملع الو ا"�لإ ��تºي

 ناq دقو ةللعم تءاج دق ) ءارعشلا لوحف تاقبط( ھباتك 67 ةيدقنلا هءارآ اندجو كلذل ؛ ةفاقثو نارمو

 67 وfو, ءارعشلا نHب لضاف امدنع ھيºيع بصن ا�عضو اسسأو, ايملع ا�/نم عبëي ھتاقبطل ھميسقت 67

 نم دحاو مالس نبا دنع قوذلاف, ميدقلا يtدألا دقنلا 67 ةي�/نم سسأ عضو 67 دئارلا دعÀ اذf ھلمع

 رعشلا ملع� ةفاقثو ةينفلا دقنلا تاودأل كلتمم بردم قوذ ھيدل قوذلاو, دقنلا ا"�لع موقي �£لا HIياعملا

 . ءارعشلا 67 ترثأ �£لا لاوحألاب ةفرعمو ھن�ناوقو

 67 هركذ يذلاq  ا"kم امسق للعو ةيدقنلا ھما�حأ قلطأ م"Øائ��و ءارعشلا لاوحأب ةفرعملا ءوض 67و

 �£لا بور<=ا 67 رعشلا ÿIكي ناq امنãو ,HIثكلاب س�لو رعش فئاطلا�و((لاق نHح ةنيدملاو فئاطلا ءارعش

 مل م"�أ شñرق رعش للق يذلاو م"�لع راغñو نوHIغÀ موق وأ جرزd=او سوألا برح وحن  ءايحألا نHب نو�ت
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ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1582  
  نبا نأ �Tإ HIشÀ اذfو §§§§§§§§))فئاطلا لfأو نامع رعش للق يذلا كلذو او�راحي ملو ةرئان م"kيب نكي

 ةر�ش ناف فلتخم قوذلا ناq املو ,هراشëناو ھتوق 67 ابýس ا�لعجو بور<=ا �Tإ رعشلا ةÿIك عجرا دق مالس

 ةنا�ملا كلت ھسفنل دجي الو ةماعلا دنع رعاش ر"�شÀ دقف, ةصاd=او ةماعلا قوذ ا"§ مكحتي ناq ءارعشلا

 رعشا رsرجو ءاملعلا ةماع دنع يأ ةماع رعشا( قدزرفلاف مالس نبا هركذ ام اذfو  ةصاd=ا دنع

 هوقبس نم لاوقأ ركذي هارن لب برعلا عامجإ نع جرخي ال ةيقوذلا ھما�حأ 67 مالس نباو *********))ةصاخ

 ھنكل, طباوض قفو STع تاقبط �Tإ ءارعشلا مسقي نأ عاطتسا ھنا نم مغرلا STع نsHوغللاو داقنلا نم

 . برعلا داقنلا نم ھقبس يوغل دقانل لوق �Tإ ادانëسا رخآو رعاش نHب لضافي ام اHIثك

 STع لدت هءارآ تناq دقف)ـ255f(ظحا�=ا ,قوذلا ةعوضوم 67 اورظن نيذلا ءابدألا داقنلا نمو

 ميدقل ةيسدق ظحا�=ا دنع س�لف يJا�ملاو يJامزلا دييقتلا نم ةيلاخ ةرظن يtدألا قوذلا �Tإ رظنت ةيلقع

 رعش لضفي دق و�ف ,ا�ل ةبسانم ظافلأب ا�جارخا نسحأ �£لا يJاعملا ةداجإل هدنع ةsزملا امنإ ھمدقل

 نم هHIغ STع ھمدقي ھناف �Ïعملاو ةsرعشلا ةروصلا نسحتسÀ امدنعف, ميدق رعاش STع دلوم رعاشل

 ال هHIغ STع رعشل ھناسحتساو ظحا�=ا ركذي �£لا ءارآلا نكلو, نمزلا ثيح نم ارخأتم ءاج ناو ءارعشلا

À¹وي اليلحت اليلد مدقي الو ا�للعè اوس نم ةيلوبقملاب هدنع تيظح اذامل ھيفfدنع يدقنلا مك<=اف, ا 

 67 نsHوغللا ءارآ ظحا�=ا باع دقو ,داقنلا نم ھقبس نمك للعم HIغ ھنكلو, ررحتم 7&وذ مكح ظحا�=ا

 ھيف رعش لqألا راعشألا ةاور ةياغ َرأ ملو بارعإ ھيف رعش ل�T qا نsHوحنلا ةياغ َرأ ملف((لاقف دقنلا

 دfاشلا ھيف رعش لqألا رابخألا ةاور ةياغ رأ ملو ,جارختسالا �Tإ جاتحي بعص �Ïعم وأ بsرغ

 .نsHرابخإلاو نsHوغللاو ةاحنلا ءارآ نع ةديع� ةيبدأ ةرظن رظني ھنا اذf نم ¹èاوو †††††††††))لثملاو

 اذf رثآ ا"�قف الجر ناq دقف )ـ276fت(ةب�تق نبا رعشلا 67 ةديدج ءارآ اومدق نيذلا داقنلا نمو

 سسألاو دعاوقلا ىرن انرص كلذل ھ�جوت عم ةم�«ºم ءارأ تءاجف يدقنلا ھقوذ STع يركفلا ھجوتلا

 ظفللاب دsري ناq دقو  �Ïعملاو ظفللا ا"�ف لوانت برضا ةعtرأ STع رعشلا مسق ذإ رعشلل ا�عضو �£لا

 ت�بلا ا"kع نHبي �£لا �Ïعملاب دsرsو ,يورو نزوو ظفل نم ھمضت امب ا�لq ةغايصلا دsرsو, مظنلاو فيلأتلا((

 رعشلا ةكلم 67 نوتوافتي مfو  عوبطمو عونصم نافنص ءارعشلا نأ دقتعÀ وfو ‡‡‡‡‡‡‡‡‡))تايبألا وأ
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 ا"§ مكحني قوذلا ادب �£لا,§§§§§§§§§ ةيدقنلا ھئارآ بلغا هذf رخأتم STع هدنع مدقتمل ةHéم الو اHIبك اتوافت

 .ةنقتملا ةغايصلا وأ �Ïفلا بنا�=اب ھمامتfا نم ÿIكأ �Ïعملاب مت"! ھيقف قوذ وfو

 67)ـ322f( يولعلا ابط ابط نبا ةيدقنلا م"Øاباتك 67 اHéح ھل اولعجو قوذلاب اومتfا نيذلا داقنلا نمو

 دراولا مالكلا ناq اذإف((لوقيف اfددحي ةيعوضوم سسأ ھل درفاو قوذلاب متfا يذلا رعشلا رايع ھباتك

 ناHéمب انوزوم فيلأتلا روج نم املاس ن<cلاوأ أطd=ا  وأ نم اموقم ردكلا نم ىفصم اموظنم م�فلا STع

 درو اذãو, ھب سJاو ھل حاتراو م�فلا ھلبقف ھ�=اوم تفطلو ھقرط تعس�ا ابيكرتو �Ïعمو اظفل باوصلا

 ئدصو ھب ھسح دنع شحوتساو هافنو ھقرط تدسJا الو�جم الاحم الطاب ناq ةفصلا هذf دض STع ھيلع

 **********))ا�فلاخي امب ساو<=ا رئاس يذأتك ھب ىذأتو ھل

 نم ساو<=ا رثأ ناq اذãو ،سمd=ا ساو<cل ةلثامم ةساح ھلعج �£ح قوذلاب ىقترا دق ابطابط نباف

 دقو ،ليلد �Tإ ھيدل جاتحت ال ةسوملم ة<¹او قوذلا ةساح نو�ت نأ 7-يبطف ،ركني ال فنأو نذأو نHع

ام�ف م�فلا نو�ي نلو بقاثلا م�فلا( اfامسأ
ً

 لبقتلاو ة�/بلاو حايترالا نم م�فلا رثأ نكلو ،هدحو لقعلاب 

Àإ دوع�T اعم نادجولاو لقعلا حبصي كلذ�و ،نادجولا
ً

 STع ھب مكحي يذلا قوذلل نHتقيقد نHتHéكر 

 ةذيذللا ةلا<=ا ال ةيقالخأ ةليسو دع� هدنع رعشلاب ذذلتلاو م�فلا نم ةلا<=ا هذf ناو،ةيبدألا صوصنلا

 قوذلا حبصأ دقف ††††††††††))م�فلا �Tإ دفنت ذا لام�=اب عاتمتسالا دح ا"Øدئاف زواجتت يقلتملل عقت �£لا

fع دعاس� ھب ةصاخ ةساح كلتمي انST دألا صنلا م�فt67 ةم�م ةلقن مدق دق ابطابط نبا نو�ي اذ"§و, ي 

 امب رثأت يذلاو ھتقبس �£لا روصعلا 67 يرعشلا صنلا ھب ساقي اساقم لظ يذلا يtدألا قوذلا �Tإ رظنلا

qاجتاو تافاقث نم داقنلا ھيلع ناfوقاس �£لا ةيدقنلا م�ما�حأ 67 ة<¹او تدب تاfرعشلا مييقت 67  ا 

 �£ح ةيمالسإلا روصعلا 67 يtرعلا يرعشلا صنلا ةسارد لواح دقان ل�ل ادحاو اfاجتا تلثم �£لا  يtرعلا

 .ابطابط نبا

 رمتسا كلذكو هوقبس داقنل ةيدقن ءارآ ةعومجم نم ليلق ءزج 7¥ ا"�لإ انقرطت �£لا ءارلا هذfو

 ھباتك 67 يJاجر�=ا رfاقلا دبع ا"§ ءاج �£لا ءارآلاq ةميق ةيدقن ءارآ ھيف ر�ظتو روطتي يtرعلا يtدألا دقنلا

 ��'نلا ليلحتلا �Tإ تدنëسا �£لا ةيملعلاو ةد�=او ناقتإلا نم ةياغ STع ��ف ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡زا�4إلا لئالد

 .للعملا HIغ با�4إلا �Tإ س�لو
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اجذومنأ )هدقنو رعشلا نساحم 0@ ةدمعلا( باتك– ي�او_^قلا قيشر نبا دنع قوذلا
ً

 

 فرعتلا بجو, ثحبلا اذf ا"§ �ÏعÀ �£لا ةيدقنلا ءارآلا �Tإ قرطتلاو ةدمعلا باتكب فsرعتلا لبق       

الوأ
ً

 نم ةنيدم لfأ نم((, يJاوHIقلاب فورعملا قيشر نب نس<=ا S7ع وبأ : و�ف يJاوHIقلا  قيشر نبا STع 

 نس<=ا دلو, دزألا نم ةيدّم<�ا لfأ نم لجرل يمور كولمم قيشر هوبأو ةيدّم<�اب فرع� ةيقsرفأ ندم

 رعشلا أرقو, ةغايصلا 7¥و, ھتعنص هوبأ ھملعو, ا"§ أشJو, ةئامثالثو نHعبس ةنس 67  ةيدم<�اب قيشر نب

 ھب حدتمأو, ةنس رشع ةتس هرمعو ناوHIقلا �Tإ لحر... ملُ<=ا غلبي نأ لبق رعشلا لاقو ,ةيدم<�اب

 ةرشع عبس ةنس 67 ناوHIقلا بحاص حدتماو ,ةرضا<�ا نسحو ,ةحsرقلا قدصو رطاd=ا ةدوجب ر"�شأو,

 برعلا لضف STع ھبºتلاو بدألا قوس ةماقإ نم ھيلع وf ام STع قيشر نبا لزي ملو... ةديصقب ةئامعtرأو

 ماقملا ھنكمي ملو, يtرغملا رحبلا لحاس �Tا ا"kع رف كلذ دنعو... ,§§§§§§§§§§ناوHIقلا STع برعلا م�1 نأ �Tإ

fإ رحبلا ىّدعف, كان�T زجsع ا"�دم ىدحأ, رزأمب لزنو ةيلقص ةرST مأHIfإ هدنع لزي ملو... ا�T تام نأ 

 ةنس 67وت (( ھنإ )ـ681f( نا�لخ نبا ركذ اميف,***********))�Tاع� هللا ھمحر ةئامعtرأو نHسمخ ةنس رزأمب

 ھباتك STع فيلأتلا 67 يJاوHIقلا قيشر نبا دو�ج رصتقت ملو,†††††††††††)) رزأب ةئامعtرأو نHسمخو تس

 فيطل وfو " بfذلا ةضارق" ھفيناصت(( نم تناq لب) هدقنو ھبادآو رعشلا نساحم 67 ةدمعلا ( �HIشلا

 زارط" باتكو  ا"§اب 67 ةذاش تءاج ةملq لq ھيف ركذي ةغللا 67 " ذوذشلا" باتك ھلو, ةدئافلا HIبك مر�=ا

  ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡)) اHIfغو... " بدألا

 هءارأ نم اHIثك يوح دق  نيأزج 67  عبط يذلا " هدقنو ھبادآو رعسلا نساحم 67 ةدمعلا "باتك نأ _^غ

 ناq دقو, ھتغال�و ھسسأو ھتاعوضوم 67 يtرعلا رعشلا اياضق نم ةHIثك اياضق لوانت ھيف و ةيدقنلا

 ام نسحأ تعمجف(( لاقف ةساردلا 67 ھتي�/نم نع فشكلا 67 اذf ھباتك ةمدقم  67 ا<¹او يJاوHIقلا

 هÿIكأ 67 تلوعو ،�Tاع� هللا ءاش نإ“ ھبادآو رعشلا نساحم 67 ةدمعلا ”نو�يل ھباتك 67 م"kم دحاو لq ھلاق

 ھتطبضو ،dÃI=اب قلع� ام الإ راصتنالا ءاجرو ،راركتلا فوخ ،يرطاخ ةجيëنو ،��7فن ةحsرق STع
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 �Tإ دنسأ مل ام ل�ف ،ھ�جو STع رمألاب ى�ؤيل ،هانعم الو ھظفل نم ء��% HIيغ� �Tإ ليýس ال ھنإف ،ةياورلا

الوادتم نو�ي نأ الإ ،كلذ نم و�ف ،ھنيع� باتك STع ھيف تلحأ الو ،ھمساب فورعم لجر
ً

 ال ءاملعلا نHب 

ادحاو ھب صتخي
ً

اI»س� ،بدألا لfأ ضعtو ،برعلا دحأ ھتلحن ام�رو ،رخآلا نود م"kم 
ً

اعوقوو ،م"kيب 
ً

 

 باوصلا ھجو ئدتبملا *�%انلل تºي�و ،ھلصأ �Tإ عرف لq تددرو ،ھل�ش� ل�ش لq تنرق نأ دع� ،م"�ود

 دقلو §§§§§§§§§§§))ھقدص نم ھبذك Héمأو ،ھقح نم ھلطاب فرعأ �£ح ،ھب بايترالا ھجو ھنع تفشكو ،ھيف

 ركذ دقلو  ،ھضارغأو ،HIبعتلا 67 ھقرطو ،ھيناعمو ،ھتغايص  ثيح نم,  يtرعلا رعشلا اذf ھباتك 67 سرد

 لقن 67 انيمأ ناq دقف , م"kم ادحأ سخبي ملف رامضملا اذf 67 هوقبس نيذلا ءامدقلا داقنلا ءارآ نم اHIثك

 زÃIت اذf ھباتك 67و  ا�سرد �£لا تاعوضوملا نم HIثك 67 ھيأر يطعÀ دقو, ةيدقنلا م"Åارآب  اعفتنم, مfرا�فأ

ûdو, ةيبدألاو ةيدقنلا ھت�صsفلا ھقوذ ا"�ف ودبÏ� و ةيدقنلا هءارآ مكح يذلاsع لالدتسالا نكمST كلذ 

  :لالخ نم

 : ةعنصلاو عبطلا ةيضق -1

 STع اومسقناو لوقلا ا"�ف داقنلا ÿIكأ دقو ميدقلا يtرعلا دقنلا نم ةعساو ةحاسم تلغش ةيضق 7¥و

 ذإ, هرعش 67 عنصت نم لq باعو عوبطملا رعاشلا ليضفت �Tإ امو ساسألا وf عبطلا دع: لوألا :نHمسق

اتاقوأ ��2مي يذلا رعاشلا ناو ةحsرقو ةي�å م"!دل رعشلا
ً

 HIغ رعاش ةديصقلا جاضنإ 67 ةلsوط 

 اومس�ا نيذلا ءارعشلا اولضف دقو, لاجترالاو ة"!دبلاب ققحتت ةsرعاشلاو ةبfوملا نال, ةبfوملا لمتكم

 ھلوق 67 هدجن ام كلذ ليلدو داقنلا نم مسقلا اذf نم يJاوHIقلا قيشر نبا ناq دقلو,تامسلا هذ"§

 نم وfو– س�قلأ ؤرما لضف امنإ(( ركذ دقف, ùèألا وf عبطلا نأ ىري ذإ ءارعشلا نم نHعوبطملا احدام

fعو ھعبطب عنص امل – وST åغ نم ھتي�HI ھيأر دضع دقو ************)) عزج الو عمط fھليضفت 67 اذ 

 يtأ نب S7ع نع ي�ح(( ھيف لوقي)مالسلا ھيلع( S7ع مامإلل يأرب س�قلأ ؤرما ةصاخو عوبطملا رعاشلل

اعم اورجف ةيار م�ل بصنو, دحاو نامز م�مض نHمدقتملا ءارعشلا نأ ول :لاق ھنأ مالسلا ھيلع بلاط
ً

 

 يدنكلا : لاقف ؟ وf نمو, ليقف, ةبfرل الو ةبغرل لقي مل يذلاف نكي مل اذãو, م"kم قباسلا نم انملع,

 قيشر نبا نأ نع فشكي اذfو††††††††††††)) ةرداب م�قبسأو ةردان م"kسحأ ھتيأر يJأل:لاق؟َمِلو: ليق,

 رعشلا اولضف نيذلا نHمدقتملا ضع� رياسÀ كلذب وfو, عوبطملا رعشلا �Tا �Ïفلا ھقوذب ليمي يJاوHIقلا

 عونصملا STع عوبطملا
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 كلذ 67 نوقرغتسñو  ا"�وحقنيفو مfدئاصقب نونتعÀ نيذلا ءارعشلا لضف : داقنلا نم يJاثلا مسقلاو

 مامتfا ناو, �Ñلس يtأ نب fHIز م�سأر STعو تايلو<=ا ءارعش ميدقلا انرعش 67 مfزربأ نمكو اتقوو اد�ج

fب ءارعشلا نم فنصلا اذëرعش حيقنfدقو)رعشلل اديبع(( داقنلا نم لوألا مسقلا رظن 67 م�لعج م 

 داقنلا ءارأ نم HIثك تHIغ� دقو ةر�/لل سماd=ا نرقلا 67 ءاج دق قيشر نبا نكل, م"�ف فصولا اذf عاش

 كلذ نكل لوحتلا اذf لفغÀ ال هارن كلذل, هداقنو ھيبحمو ةصاd=ا ھع�اوط ھل ثد<�اب �Ñس رعش ر�ظو

 هرظن 67 ھنأو ثد<�ا رعشلا نع ھثيدح 67 هدجن ام كلذ ليلدو يدقنلا ھمكح HI 67ثأتلا نم ھقوذ عنمي ال

 ةوالحب الإ, ��¾عألاو ةغ�انلاو س�قلأ ؤرما مدقتي ملو(( : لوقي كلذ 67و نسحو ùè نإ ھقبس ام �Tإ ع�ات

 عبط وf ذإ, م"kع الومحم كلذ نا�ل او�رغأ ول م"�أ STع, ةكاqرلاو فd«لا نم دعبلا عم ھتوالطو مالكلا

 ةفرعمو عابتإلا نس<= نHبلا لضفلا ھبحاصل ناùè q اذإ -اذST fع– ثد<�ا دلوملاو, م�عابط نم

اqوح قرأ ھنأ عم, باوصلا
ً

 لضفلا ضعبب ھفاI»عا عم يJاوHIقلا قيشر نباف ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡))ةجابيد نسحأو 

 كلذ مغرلا STعو, يودبلا ھقوذو ھعبطل اصلخم لظ ھنكل, ةجابيد سحو ةقر ھيف يذلا ثد<�ا رعشلل

 فل�ت HIغ نم اعونصم ادب ناو ھيف فل�ت ال يذلا دلوملا رعشلا �Tإ هرصع 67 قاوذألا ليم ركني ال ھنأف

 ناو عونصملاو, رادملا ھيلعو الوأ عضو يذلا لصألا وf عوبطملاف, عونصمو عوبطم رعشلا نمو(( لوقي ذإ

 نم ةعنص هومس يذلا عونلا اذf ھيف عفر نكل, نيدلوملا راعشإ فل�ت افل�تم س�لف مسالا اذf ھيلع عقو

 فشكsو §§§§§§§§§§§§))ليملا ضع� ھيلإ اولامو هونسحتساف ,اوفع موقلا عابطب نكل, لمع� الو دصق HIغ

fغ�و ھعبط علتقت نأ عطتس� ال �£لا طوغضلا نم اعون ھيلع سرام دق ھنا ودبي 67اقث عقاو نع اذHI ائ�ش 

 .يودبلا ھقوذ نم

 : يرعشلا تQبلا ةيلالقتسا ةيضق -2

 ةديصقلا نأ ىري م"kم مسف م";يدحو م�ميدق 67 داقنلا تلغش �£لا ةيدقنلا اياضقلا نم ةدحاو هذfو

 لالخ نم الإ اHIfغ� ا�ل طبار الو, اfانعم 67و ا"Åانب 67 ةلقتسملا ةsرعشلا تايبألا نم ةعومجم 7¥ ةي�رعلا

 ىري رخآ مسقو, هوحن هرا�فأ نع HIبعتلاو هرsوصت �Tا ھعفديف رعاشلا زفتسÀ يذلا ثد<=ا وأ ةعقاولا

 نع ازجاع لظي ھناف �Ïعملا نم ائ�ش كلتما ناو يرعشلا ت�بلا ناو لما�تم لq ةي�رعلا ةديصقلا نأ

 عوضوملا اذf 67 بتك نم ¹èوأ لعلو,  رخألا ةديصقلا ءازجأ نم ھطبارت لالخ نم الإ ةركفلا لاصيإ

 عساو درس ھيفو مساج ةاي<= )يtرعلا رعشلا 67 ةديصقلا ةدحو(( باتك وf ةرfاظلا هذf نع ثدحتو

 يذلا صنلا اذf لالخ نم  ھيأر انل ودبيف يJاوHIقلا قيشر نبا امأ,************* ةيضقلا هذf 67 ءارآلل

 
 1/83: ةدمعلا - ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
 1/116   ةدمعلا - §§§§§§§§§§§§
 93 - 59 :  م1972, دادغب, ةعابطلل ةیرحلا راد, مساج ةایح, يبرعلا رعشلا يف ةدیصقلا ةدحو : ظنی - *************
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 ھضع� ايºبم رعشلا نسحتسÀ نم سانلا نمو (( لوقي ذإ  يرعشلا ت�بلا ةيلالقتسال ھليضفت نع فشكي

 ىوس امو, هدع� ام �Tإ الو ھلبق ام �Tإ جاتحي ال ھسفنب امئاق ت�ب لq نو�ي نأ نسحتسا انأو, ضع� STع

 ظفللا STع ظفللا ءانب ناف ,ا�لqاش امو تايا�<=ا لثم ةفورعم عضاوم 67 الإ HIصقت يدنع و�ف كلذ

 ةفرعم 67 سرمت قوذ �Tإ ليمي و�ف انf ھيار STع رابغ الو †††††††††††††))درسلا ة�ج نم كلانf دوجأ

 وfو ةداجإلا 67 ةياغ هدنع و�ف ھتاذب امئاق ادرفنم ت�بلا نو�ي نأ ھب�4أ دقو ميدقلا يtرعلا رعشلا

 ما�حألا رادصإ 67 ھقوذ فشكت ھل ةHIثك ءارا ةدمعلا باتك 67و ,اضيأ يودب قوذ نع فشكي كلذب

 ردقلا اذ"§ ثحابلا يفتكsو, اHIfغو  ةديصقلل �Ïفلا ءانبلا لثم رخألا ةيدقنلا اياضقلا نم HIثك 67 ةيدقنلا

 فشكي نأ ھتياغو ثحبلا بلص ناq ام اذfو ھقوذب يدقنلا ھمكح رثأت STع ةلاد ��ف ةيدقنلا هءارآ نم

  .دقانلا قوذ نم صلختت ال ةيدقنلا ما�حألا نأ نع

 : ةمتاGHا

 :ھنأل ام�مو اعتمم اعوضوم يدقنلا مك<=ا ھيجوت 67 قوذلا رثا ثحبلا عوضوم ناq دقل

 67 تليق �£لا ةيدقنلا ءارآلا STع عالطالا نم تعطتسا دقو ةيفاخ تناq ةHIثك بناوج نع �7 فشك -1

fا�=ا ءارعشلا ما�حأ 67 قوذلا رثا ةفرعم نم تنكمتو عوضوملا اذfيلHنيذلا ن q67 ا"�ومدقي اونا 

 اولعج ذإ ھئارأ 67 يودبلا قوذلا مكحت دقف, رخآ STع رعاش ا"�ف اولضاف �£لاو م�قاوسأ 67و م�لفاحم

fاوباعو م"�غل 67 برعلا ن=سل ا"�قباطم 67و ظافلألا 67 رظنلا م�م qبرعلا ھيلع تداتعا امع جورخ ل 

 ةيلصألا ةي�رعلا ميقلا نم ةبsرقلا يJاعملاو ظافلألاو بsرغلاب مامتfالا كلذ تدجو ةاورلا دنعو, مالك نم

 ءارعشلا نم ھقبس نم اطخ STع راس نم وf دي��ا رعاشلاو رعاشلا STع ةبلثم لثمي ا"kع داعتبالاف

 .نHيلfا�=ا

 نHب لضافت تناq �£لا م�ما�حأ نم ا<¹او ودبيف نHغالبلاو نsHوحنلا دنع قوذلا رثأ امأ نابأ-2

 اذإ م�ف, مالكلا نم ��%و<=او بsرغلا نع مfداعتبا ىدمو ةي�رعلا ظافلألاب ماé»لالا ساسأ STع ءارعشلا

 ,ةيدقنلا م�ما�حأل HIسملا وf يوغللا م�قوذ ناq رعشلا 67 اورظن ام

 تافاقثلا لوخدو ا�عسوتو ةي�رعلا ةاي<=ا روطتل اعبت يtرعلا رعشلا 67 رظنلا روطت دق ھنأ ôèتا-3

 دمتعÀ �£لا ة<¹اولا سسألا نم ةعومجم ةماقإ 67و بsوبتلاو ميسقتلا 67 داقنلا ا"kم دافأ �£لا رخآلا

 ءابدألاو داقنلا نم هدع� ءاج نمو مالس نبا دنع هانسمل ام اذfو يدقنلا ھمكح رادصإ 67 دقانلا ا"�لع

 اينف اقوذ كلتما دق دقانلا راص لب, با�4إ ةجيëن ردصت الو اليلع� ا�ل دجت ةيدقنلا ما�حألا تدب دقف,

 
 227/ 1 :,ةدمعلا , يناوریقلا قیشر نبا - †††††††††††††



ً اجذومنأ يناوریقلا قیشر نبا -يدقنلا مكحلا  ھیجوت يف قوذلا رثأ ،يواشلا يلع نمحرلا دبع يداھلا دبع 1588  
 ةعومجم لالخ نم Iåæ»ت تدب دعاوقو تايلآ قفو STع رعش نم ھعمسÀ ام نHب Héيمتلا STع ارداق ا�ردم

 .بردملا فfرملا قوذلا ا"�لإ افاضم ةينفلا ةردقملاب اوزاتما نيذلا داقنلا نم

 67 ةدمعلا " ھباتك 67 يJاوHIقلا قيشر نبا ما�حأ 67 قوذلا رثأ ثلاثلا ھثحبم 67 ثحبلا ¹èوأ دقلو-4

 ھليمو يودبلا ھقوذ HIثأت ا"�ف ر�ظ �£لا ةيدقنلا ھئارأ نم اHIثك ىوح يذلا )هدقنو ھبادآو رعشلا نساحم

 رعشلا STع ءانثلاو ا�حادتماو ا"Øرياسمو ةميدقلا ةيدقنلا ءارآلا بقعتب ھمامتfاو ميدقلا رعشلا �Tا

 نم نHت�ضق HI 67ثأتلا اذf ان<¹وأ دقلو, ھقبس نمل ةيدقنلا ءارآلاب ابا�ã4و ھقوذل ةاراجم الثم عوبطملا

 يرعشلا ت�بلا ةدحو ةيضق :ىرخألاو ةعنصلاو عبطلا: ات�ضق 7¥و ميدقلا يtرعلا دقنلا اياضق

 رعشلل ھبح 67 ليصألا يtرعلا قوذلا اذf نع ةفشا�لا ھصوصن لالخ نم ھقوذ HIثأت STع انيلدتساو

 ةمات ةsونعم ةيلالقتسا يرعشلا ت�بلل نو�ي نأ �Tإ ماتلا ھليمو ميدقلا يtرعلا
 

 : عجارملا
 

 راد-ير�/لا ع�ارلا نرقلا �Tإ fS7ا�=ا رصعلا نم برعلا دنع يtدألا دقنلا خsرات, دمحأ ھط . ميfاربا -1

 .توHIب – ةمك<=ا

 .توHIب– يtرعلا ثاI»لا ءايحإ راد– نودلخ نبا ةمدقم , نودلخ نبا -2

 ءايحا راد , نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو , )ـf 681-608 ( نيدلا سمش سابعلا وبأ, نا�لخ نبا -3

 .م1997, 1ط, توHIب , يtرعلا ثاI»لا

 ،قالوب ةعبط نع ةروصم ةعبطم , برعلا ناسل، روظنم نبا  مركم نب دمحم نيدلا لامج , يراصنألا -4

 .ةرfاقلا ،رشºلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةsرصملا ةسسؤملا

 ،لي�=ا راد ،نوراf مالسلا دبع: حرشو قيقحت  ,نHيýتلاو نايبلا ,)ـ255fت(نامثع نب رحب , ظحا�=ا -5

 .)ت.د( توHIب ،2ط

 .م1972, دادغ�, ةعابطلل ةsر<=ا راد,  يtرعلا رعشلا 67 ةديصقلا ةدحو , ةايح , مساج- -6

 , رصاعملا ركفلا راد ,ةيادلا ناوضر دمحم-قيقحت,  مالسلا دبع نب دمحا سابعلا وبأ , يوار�=ا -7

 توHIب

 7<ناd=ا ةبتكم ،ركاش دمحم دومحم ،ھيلع قلعو هأرق  ،زا�4إلا لئالد ,رfاقلا دبع , يJاجر�=ا-6 -8

 .م1989 ,ةرfاقلا

 , ةرfاقلا , يJدملا ةعبطم, ركاش دومحم دمحم , قيقحت,ءارعشلا لوحف تاقبط , مالس نبا , 7¬م�=ا -9

 .م1980
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 راد– سابع ناسحإ.د-و مجن فسوي دمحم– قيقحت , ءارعشلاو رعشلا , ةيتق نبا, يرونيدلا -10

  م1969 -2ط– ةفاقثلا

-هدالوأو حيýص S7ع دمحم ةعبطم , ا�عاونأو ةغللا مولع 67 رfزملا, نيدلا لالج , يطويسلا - -11

 رصم– رfزألا

 .م1964-7ط– رصم, يtدألا دقنلا لوصا -دمحأ ,بياشلا-12

 .م1978- توHIب– ةفاقثلا راد  , برعلا دنع يtدألا دقنلا خsرات, ناسحا , سابع-13

 توHIب – ةي�رعلا ةض"kلا راد, برعلا دنع يtدألا دقنلا خsرات, زsزعلا دبع .د , قيتع -14

 1980- رصم – ةsردنكسإلا ةأشºم– مالس لولغز دمحم قيقحت, رعشلا رايع, ابطابط نبا , يولعلا -15

 .م1979 – رصم ةض"� راد , يtدألا دقنلا اياضق,  يqز دمحم , يوامشعلا -16

  ةاحنلا هابنأ STع ةاورلا ءابنأ ,ـ624f ةنس 6Tوتملا فسوي نب S7ع نس<=ا يtأ نيدلا لامج ,يطفقلا-17

 م1,2004ط ,نانبل , اديص, ةsرصعلا ةبتكملا , ميfاربإ لضفلا وبأ دمحم, قيقحت

 2005 – رطق – ةحودلا – ةفاقثلا ةبتكم– يtدألا قوذتلا , ميfاربا.د , ضوع-18

 دبع.د, قيقحت , هدقنو ھبادآو رعشلا نساحم 67 ةدمعلا , قيشر نب نس<=ا S7ع وبأ,  يJاوHIقلا-19

  م2007, توHIب, ةsرصعلا ةبتكملا, يوادنf ديم<=ا

 1973 – رصم ةض"� راد– يواجبلا S7ع دمحم قيقحت , ûèوملا , نارمع نب دمحم , يJا�زرملا-20

 1973– ةرfاقلا– رصم ةض"� راد , ناHéملا 67 , دمحم , روذنم -21



 
 

 

 صاGHا مالكلل BCآلا بيك@?لا ضرغل ةطيسو ةلحرمك ا8مادختسال نازوألل جذامن بيكرت

 ةيLرعلا ةغللاب

 يرامعلا ي%ارقش

 رئاز12ا ةعماج

 : lamari.chegrani@univ-alger2.dz    ي,و$*كلإلا دي$#لا

 
 ةمدقملا

 ةصاRSا نازوألل ةصاخ لاLشأ ديلوت G9ع ةرداق ةيضاBر ةغيص داجيإ 89إ لمعلا اذ2 فد0/

 اما2 ارود بعلت نازوأ اc0كلو ةيWرعلا ةغللا ab ةفورعملا نازوألل ةقباطم ةرورضلاب تسXل ةيWرعلا ةغللاب

ab ب ةطاسو ءاش,إiةيتوصلا زومرلا ن (API)ج نمrو ةWiا تاوصألا نRSرعلا ةغللاب ةصاWج نم ةيrىرخأ ة 

 مالكلل ةبكرملا ةنكمملا نازوألل ةدلوملا لاLشألا لz انل رفوت ا0}وab z ةقBرطلا هذ2 ةعاجن نمكت ثيحب

 ةدحاو ةدحول ةفلتخم ةثالث ھجوأz $#تع� ��لا ةفورعم نازوأ ةثالث نم اقالطنا ةيWرعلا ةغللا ab دوجوملا

 .طقف

 ،ةي�بألا كلت لاوحأو ملLلا ةي�بأ ةفرعمل نا�iم وأ سايقم 89إ اوجاتحا برعلا نBiوغللا نأ مولعم

ايظفل ارايعم اوذختاف
ً

 ةكرحو $iخأتو ميدقت نم ھت�يab 2 نوزوملا ةقفاوم ھيف اوم�*لاو ،"نا�iملا" هومس 

 نiعلاو ،اrلوأ لباقي ءافلاف ،ةنوزوملا ةملLلا لوصأب نا�iملا فرحأ اولباقو "لعف" ظفللا اوراتخاو .نوLسو

 نوLسو تاzرح نم ةنوزوملا ةملLلا ةي�بل نا�iملا ةقفاوم ةاعارم عم ،ا�0لاث لباقي ماللاو ،ا0َ�ناث لباقي

ف" لعفلا نأ :اrم2أ ،ة$iثك بابسأل كلذو ،فرحأ ددعو بXترتو
َ

 قلطي ثدح لLف ،ةَّماع ةلالد ھل ؛"َلـ ـَعـ ـ

الثم ،"لْعِف" ھيلع
ً

أ" :
َ

z
َ

ش"و "َل
َ

الضف اذ2 .اذك2و ،لاعفأ برشلاو لzألاف "َبِر
ً

 لثمت )لعف( فورح ّنأ نع 

 تناLف .ناسللا اrجرخم ماللاو ،قلRªا اrجرخم نiعلاو ،نiتفشلا اrجرخم ءافلا نإ ثيح ،جراS¨ا عيمج

اذوذش لاعفألا لقأ نم َلعف لعفلا نأ نع الضف ،جراS¨ا ثيح نم فورRªا b»ابل ةلثمم فرحألا هذ2
ً

 

ab ةيفرصلا دعاوقلا. 
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أ نم فلأتت ،ةيWرعلا ab لاعفألا
ُ

 .رمألاو عراضملاو �°¯املا :b® ،دارفأ ةثالث ھنم ةرسأ لab z ،رس

 b® الو ،ا0}اقرافي ام2 الف ،اrل ةBّوrلاz ام2 ،عاقي́و ميغن³ب ،ىرخألا رسألا رئاس نم ةرسأ لz زاتمتو

 .ھBوخأ عاقي́و ميغنت ،ةرورضلاب تفرع دقف ،ةرسألا دارفأ دحأ عاقي́و ميغنت َتعمس �µمو .امrقرافت

 ةيBرعلا مالكل ةصا<1ا نازوألا ةعانص

zانديفي و2 و ةمداقلا ةساردلل ةدعاقك $#تع· ھيلإ قرطتلا مت ام ل ab اRªع لوصG9 ¸نازوألا ضع 

 فدrلا و2 نآلا ھيلإ قرطت�س ام لz مالكلل 8bآلا عانطصالا لاجم Gb abمع ھنا الإ صاRSا لLشلا تاذ

 ةيWرعلا تادحولاب صاRSا نزولا 89إ قرطت�س ةساردلا هذab 2 نإ ثيحب ةقباسلا ةساردلا هذ2 لz نم

  مالكلل 8bآلا عانطصالاب موقن ھلالخ نم نزولا و2 و

 ةغللا ab ةملLلا ناب ملع, .تاملLلا وأ تادرفملا و ةيWرعلا تادحولل �°¯اBرلا لLشلا نزولا $#تع·

 و ةديد¼Rا ةقBرطلا هذab 2 نزولل ةلباق b® تادحولا هذ2 لz وأ افرح وأ العف وأ امسا نوLت دق ةيWرعلا

  لعف ةملLلا نزو الثم ناz اذإ ناب كلذ لاثم و مالكلل 8bآلا عانطصالل ةلباق �½ف نزولل ةلباق تناz اذإ

faʕala و ab ش دجو تانايبلا ةدعاقLر لBتادحولا لاخدإب انمق و لاثملا اذ2 نم �°¯ا (χ,r,ʤ) اننإف 

  : Gbيام G9ع امتح لصحن

f(x)=∑(f,a,ʕ,a,l,a) 

Si (f,ʕ,l)=(χ,r,ʤ), on aura : 

f(x)=∑(χ,a,r,a,ʤ,a) 

f(x)=//χaraʤa// 

الثم انيدل نكيل  :              

f(x) = faʕala 

 ˸ عم

 (f,ʕ,l) = (∂,h,b) 

G9ع لصحن امتح اننإف  :  

f(x) = ∂ahaba 
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 نازوألا نم ادج ا$iبك اددع كان2 ناب لوقلا 89إ انداق ةيWرعلا ةغللاب ةصاRSا نازوألا عيمج ةسارد نإ

 تاملLلا ضع¸ كان2 لب ،لودج ab اrعيمج ا2ؤاصحإ نكمي ال نازوألا هذ2 و ةيWرعلا ةغللاب ةصاRSا

 . مز¼Rا و بصنلا و ر¼Rا و فطعلا فورحك نازوأ اrل سXل ��لا

 عراضملا ،�°¯املا( ا�0ف فرصتي ةنمزأ ثالث ھل لعف لLف ةفلتخم نازوأ لاعفألل ناب كلذ 89إ فض

 بئاغلل رئامض ةتس و بطاخملل رئامض ةسمخ و ملLتم ي$iمض عم لعفلا فرصي نمز لab z و) رمألاو

 ةغللا ab لعفلل لاLشأ Ö°µ 10حأ نم كان2 ةيWرعلا ةغللا ab لاعفألا ددع مك و لعف لLل ا$iمض 13 يأ

 .ءامسألا كلذ 89إ فض كان2 ةيWرعلا

ab 2ي�وصلا عطقملا ناب اندجو ھيلإ قرطتلا مت ام لالخ نم ةساردلا هذ CVCC تماصلا ةميق بسح 

)V) ا نكميRªع لوصG9 و نازوأ ةثالث ®b: )fuʕl ، faʕl و fiʕl ) و®b ةدحولل ةثالثلا ھجوألا CVCC . 2هذ 

®b لالخ نم نكمي ��لا ةدعاقلاrةعانص ا zنازوألا ل ab رعلا ةغللاWغ ةيi$ شأ تاذ ا0}أLنع ةفلتخم لا 

 مالكلا ةعانص ab ادج ة$iبك اc0م ةدئافلا نكل و ادج ليلق ا2ددع امنXب ةيWرعلا ةغللا ab ةفورعملا نازوألا

 (fVʕl( ةBردصملا نازوألا نم ىرخألا نازوألا ةعانص ab اrسفن ةدعاقلا ىقبت و ةيWرعلا ةغللاب صاRSا

 : (CVCC(ب ةصاRSا ةساردلا فلاسك

 (JK )CVCCجرملا عطقملاب ةصا<1ا ةFردصملا نازوألا نم نازوألا ةعانص

  اÝ0المكم و ةيتوصلا عطاقملا صخت ��لا لواد¼Rا 89ا قرطتن

 لود¼Rا G9ع لصحن اc0م ةبكرملا ىرخألا عطاقملاو CVCC ي�وصلا عطقملا G9ع نازوألا قيبطت لالخ نم

 : ي�الا

CVCC ــب ةدلوم عطاقم  

تئاصلا ةلاح  CV00 CVC0 CVCC CV00+0V00 CV00+0VC0 CV00+0VCC 

نزولا  

ةحتفلا  fa faʕ faʕl  fa00+0a00  fa00+0aʕl  fa00+0aʕl 

ةمضلا  fu fuʕ fuʕl  fu00+0u00  fu00+0uʕl  fu00+0uʕl 

ةرسكلا  fi fiʕ fiʕl  fi00+0i00  fi00+0iʕl  fi00+0iʕl 

 

 ام G9ع لصحتن اننإف ةلماz اrل ةقفاوملا نازوألا G9ع لوصRªا دصق ةمودعملا طاقنلا لا�*خاب انمق اذإ

 :Gbي

CVCC   ــب ةدلوم عطاقم

تئاصلا ةلاح  CV00 CVC0 CVCC CVV CVVC CVVCC 

نزولا ةحتفلا   fa faʕ faʕl  faa  faaʕl  faaʕl 
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ةمضلا  fu fuʕ fuʕl  fuu  fuuʕl  fuuʕl 

ةرسكلا  fi fiʕ fiʕl  fii  fiiʕl  fiiʕl 

 

 اذ2و ةحتفلا ةلاح f) ab( و2 و ةيضاBرلا ةلداعملا هذ2 لثمي دحاو لوrجم كان2 نأ �ßع· (fa( نزولا دوجو

 ab ةيWرعلا فورRªا عيمج G9ع لوصRªا نكمي قباسلا نزولاب اننأ يأ (wa( فطعلا فرح الثم بساني

 $iصقلا توصملا تاذ ةيتوصلا عطاقملا نiب ةنراقملاWو لود¼Rا لالخ نم صالختسا نكمي و ةحتفلا ةلاح

 تالمكم âµس� ةيفاضإ تادحو عم اá0قباس نiب بيكرت b® ة$iخألا هذ2 نأ دجن لBوطلا توصملا تاذ و

 :Gbي امك ةيتوصلا عطاقملا

CV00+0V00 CV00+0VC0 CV00+0VCC 

= 

CV + V CV + VC CV + VCC 

 fa00+0a00  fa00+0aʕl  fa00+0aʕl  fa+a  fa+aʕl  fa+aʕl 

 fu00+0u00  fu00+0uʕl  fu00+0uʕl  fu+u  fu+uʕl  fu+uʕl 

 fi00+0i00  fi00+0iʕl  fi00+0iʕl  fi+i  fi+iʕl  fi+iʕl 

zوطلا تئاوصلا تاذ ةيتوصلا عطاقملا لBش³ت ةلLنم ل CV ا بسح عطقملا لمكم عم بكرمRªةجا، 

 :ك$*شم لماعك  CVصالختسا نكمي

 

 ةلNشم

  ab 2عون نم تابكرم دجوت ال ةساردلا هذ V, CV, VCC ح ال و�µ CV امنإ ®b zلrعون نم ا CVCC 

 بكرملا توصلا G9ع اi$2ثأت و ةمودعملا ميقلا نمز باسح 89وألا نم نذإ .ةمودعم ميق لمحت اc0كل و

 . ةعومسم نوLت تاغارفلا نإ وأ ةعطقتم اتاوصأ قلخي اذ2 ل2 و )دلوملا(

 و ةروا¼¨ا تاوصألا G9ع اi$2ثأت ىدم و تاغارفلا هذrل ةينمزلا ميق باسحب موقن كلذ لجا نم

  اc0يب اميف اã0يكرت



  ةیبرعلا ةغللاب صاخلا مالكلل يلآلا بیكرتلا ضرغل ةطیسو ةلحرمك اھمادختسال نازوألل جذامن بیكرت ، يرامعلا ينارقش 1594
ab راجفنالا تاوصألا ةلاحBثأت ناف ةi$ 2ع رثؤي دق ةمودعملا طاقنلا هذG9 غ عنطصملا توصلاi$ كلذ نأ 

 ةلاح ab الإ ثدحي ال اذ2 و ةرواجتم ةمودعم تاوصأ ثالث دوجو ةلاح ab ةåªاو ةفصب نوLي $iثأتلا

 . ةBراجفنالا تاوصألا نiب ثدحي ال وrف نذإ طقف ةلBوطلا تئاوصلا بيكرت

ab توص ةلاحiيلاتتم نiمودعم نiرجتلاب انمق يراجفنا توصل نWاندجوف ةيتآلا ة: 

ab ذ: ي�ألا لاثملا
َ

  َب2َ

 عون نم ةيتوص عطاقم ثالث انيدل يقفألا عæزوتلا و ليدعتلاب ةصاRSا 89وألا ةقBرطلا صخي اميف دجن

CV يكرت نكميã0ةطساوب ا CVCC ي ثيحبLنو CC مودعمiع لصحنف نG9 هذ2 بيك$*ل عطاقم ثالث 

 : Gbي امك ةملLلا

 :b® و ا�0لع لصحن نازوأ ةثالث كان2 ھنم و

Fa fa fa ,fa faʕa و fafala   

 : Gbي امك لعف فورعملا نزولا G9ع لوصRªا ةيناLمإ كان2

Faʕ00a0l0a ع لصحن ةمودعملا طاقنلا لا�*خاب وG9 : faʕala 

 ةيناثلا ةقFرطلا VWع ةزكترم ةيBرعلا ةغللاب مالكلل ةصا<1ا نازوألا بيكرت ةدعاق

 مادختساب نأ $iغ fafafa و2 لخد ةملLب صاRSا لاثملا نزو دجن 89وألا ةقBرطلا مادختساب

 قفو )ةيناثلا( ةقBرطلا هذè0 نازوألا بيكرت متي و faʕaʕa و2 ةملLلا سفن نزو دجن ةيناثلا ةقBرطلا

 الأ ةلثامتم نوLت ي�وصلا بيك$*لا نم ةوجرملا ةجي³نلا نأ مغر 89وألا ةBرطلا نم لضفأ ةقباسلا ةجي³نلا

 ab ا�0لع لصª¨ا لاLشألا ديفت ال ةيطيسو ةلحرم b® ةلحرملا هذ2 نأ نم مغرلاب الكش لضفأ نزولا نأ

é°ء�. 

 ةمتا<1ا

 8bآلا عانطصإلا ab اباجيا رثؤت ةيطيسو ةلحرمك ةمدجتسملا ةينزولا لاLشألا نوLت نا نكمي

 ام اذ2و ,ائطاخ امتح نوLتس ةبكرملا جي³نلا نإف ائطاح نزولا ناz ام اذإ ةيWرعلا ةغللاب صاRSا مالكلل

 نكت مل نازوأ G9ع لوصRªا ab اندافأ ام ةيWرعلا ةغللاب ةصاRSا نازوألا لab z رظنلا ةداعإ 89إ انرج

 ةملz نزو لاح لثم ةيفرصلاو ةBوحنلا ةيحانلا نم ةقئال $iغ ا0}أ وأ ةيWرعلا ةغللا ab ايلاح ةفورعم

 b®و ةWوغرملا $iغ ةجي³نلا دجن 8bآلا بيك$*لا لالخ نم امنXب )ةلِعاف( و2 فورعملا ا0}زو نأ دجنف )ةّماط(

 اذ2و )ةلْعاف( و2 بسانملا توصلا ةعانص 89إ يدؤي يذلا ةساردلا هذab 2 ققª¨ا نزولا نكل )ةَمِماط(
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ةحئاجلا نمز يبرعلا وحنلا سيردت يف انتبرجت :دعب نع ميلعتلاو ةيبرعلا  

 012/ردإلا ي+ارمعلا ةعي#ر         

 .برغملا ،شكارم ،ضايع 12;اقلا ةعماج ،ةي#رعلا ةغللا ةيل3 

  mtafa34@yahoo.com :ي+وHDكلإلا ديCDلا

 يف ايجولونكتلا رامثتسا  ةرورض  ىلإ م2000 ةنس نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا رودص  ذنم برغملا اعد
 Programme ينيج جمانرب ثادحإ  كلذ تايلجت نم ناكو  ،هتنمقرو يميلعتلاو يوبرتلا لاGا

GENIE ، امه دعب نع  ميلعتلل  نيتسيئر نيتباوب ءاشنإ  نم نكم يذلا  taalimtice.maو  
SoutiensLD.men.gov.ma ينورتكلإلا ميلعتلا لعجو  e-learning حاجنا  يف ةسيئر ةماعد 

 ذنم تأجل  ايقيرفإو برغملا يف ىلاعلا ميلعتلا ىوتسم ىلع ةسسؤم لوأ ضايع يضاقلا  ةعماج دعتو .ميلعتلا
 ـلاب اراصتخا ةفورعملا ”تنرتنألا ىلع ةحوتفملا ةمخضلا تارودلا ” جمانرب ىلا  ،م2013 ربنجد رهش

” MOOC” مولعلا ةيلكو ةيلالمسلا مولعلا ةيلك نم لكب دع}ب نع ةساردلا ةعباتم نم نِّكم}ي يذلا 
 امنإ  هميمعتو دعب نع ميلعتلل يلعفلا قيبطتلا نكل  .ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكو ةينوناقلاو ةيداصتقالا
 سيردت يف انتبرجت ضرع لاقملا اذه يف لواحنو .19 دجتسملا يجاتلا  سوريفلا ةحئاج روهظ  عم ناك
 . ةحئاجلا هذه نمز -"برعلا مالك تمس ءاحتنا" وه يذلا-  يبرعلا وحنلا ملع يف ةلثمم دعب نع  ةيبرعلا
 ةنراقملاو  يحصلا رجحلا ةرتف يف ةدمتعملا تاماعدلا صوصخب ةبلطلا ىلإ  هجوم نايبتسا جئاتن انتداق  دقو
 تائفلاو ميلعتلا نم طمنلا اذه  تايدحت نع ثحبلا ىلإ يروضحلاو  دعب نع ميلعتلا يف  م�اعيتسا نيب
 ةبسنلاب هتيمهأو هخيراتو دعب نع ميلعتلا موهفم دنع فوقولا نم دب ال ناك كاذو اذه لبقو .هنم ةديفتسملا
  .ةيبرعلل

 

 :ةشقانملاو جئاتنلا ضرع

  :دعب نع ميلعتلاو ةيبرعلا ةغللا )1

 ة�اشم تاحلطصم نع هزيمنو دعب نع ميلعتلا ىنعم ديدحت دنع الوا فقن

  :ة�اشتملا تاحلطصملاو دعب نع ميلعتلا موهفم )أ

 

 ةمدقملا
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 ةيلعافتلا  تالاصتالا مظن هيف مدختستو ملعتلا تاعومجم هيف دعابتت مظنم يماظن ميلعت" دعب نع ميلعتلا 
 )*(."ًايوس نيملعملاو ةيميلعتلا رداصملاو نيملعتملا طبرل

  يهو ةيساسأ رصانع ةعبرأ ىلع موقي دعب نع ميلعتلا نا فيرعتلا لالخ نم حضتيو 

 ةساردلا وأ ،يتاذلا ملعتلا موهفم نع هزيمي امم هيماظن تاسسؤم هنضتحت  ميلعتلا نم عونلا اذه نأ : الوأ
 تاسسؤمو ةيراجتلا تاكرشلاك ةيديلقت ريغ وا ةيديلقت سرادم وا تايلك نوكت دق تاسسؤملاو ،ةلقتسملا
  لامعألا ةرادإ

 ناكم يف بالطلاو ناكم يف ملعملا نوكي ذإ ؛ يناكملا دعابتلا لمشيو ،بالطلاو ملعملا نيب دعابتلا :ايناث
 نم هلابقتساو ،ام تقو يف ميلعتلا ميدقت نوكي نيح ، ينامزلا ىوتسملا ىلع اضيأ دعابتلا  نوكي دقو ،رخآ
  ،رخآ تقو يف بالطلا بناج

 ،تنرتنإلاو فتاهلاو نويزفيلتلا :لثم ةينورتكيلإلا طئاسولا  ا� دصقيو ؛ةيلعافتلا تالاصتالا مظن  :اثلاث
 .ةلسارملاب ميلعتلا يف ةدمتعملا ،ةيديربلا تالسارملاك "دعب نع لصاوتلا"  لئاسو اضياو

 سيل نكلو ةياغلل ماه وهو ؛نمازتم ريغ وأ انمازتم نوكي دق  ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا فارطا نيب لعافتلاو
 لعافت ىلا امهزواجتي  لب نيملعتملاو ملعملا نيب ةقالعلا دنع فقي الأ يغبنيو ،يميلعتلا ىوتحملا باسح ىلع
  .ملعتلا رداصم عم وأ ضعبلا مهضعب عم  ةبلطلا

 كلت عمو بالطلا عم نولعافتي نيملعم كانه نأ ىنعمب ،ايوس نيملعملاو رداصملاو نيملعتملا نيب طبرلا : اعبار
 وأ ،ةسوسحم وأ ،ةيئرم رداصم رداصملا هذه نمضتت دقو .انكمم ميلعتلا لعجل ةحاتملا ةيميلعتلا رداصملا
 .ةعومسم

 نإف كلذلو ،دحاو نآ يف دعب نع ملعتلاو ميلعتلا يتيلمع نمضتي دعب نع ميلعتلا نأ ظحالن نأ مهملا نمو
 تاربخلا لك نم ةدافتسالا عقت امنيب ؛دعب نع ميلعتلا موهفم تحت عقي ميلعتلا مييقتو ةرادإو ميمصتو ريوطت
 ملعتلا نإف لمشألا هانعمب دعب نع ميلعتلا موهفمل اقبطو.دعب نع ملعتلا موهفم تحت ملعتلا لاجم يف ةيميلعتلا
 .دعب نع ميلعتلا نودب انكمم نوكي نل دعب نع

 :ينورتكلالا ميلعتلا )ب

Electronic Learning : ينورتكلالا ميلعتلا  

 
 1:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا)*(



ةحئاجلا نمز يبرعلا وحنلا سیردت يف انتبرجت :دعب نع میلعتلاو ةیبرعلا 1598   ،يسیردإلا ينارمعلا ةعیبر  
 نمضتت ةلثمألاو ،انيعم اعوضوم وأ ةراهم ملعتي يكل ةينورتكيلإلا طئاسولا عم ملعتملا هيف لعافتي ماظن وه"
 )†("اهريغو يتوصلا ليجستلا طئارش ،ويديفلا طئارش ،ةجمدملا صارقألا ،ويديفلا صارقأ

 ميدقتل مدختسي. ةفرعملا عمتجم ءانبل ساسأ طرش وهو ، ةيميلعتلا ةئيبلا يف ةيجولونكتلا لئاسولا جمد هنأ يأ
 دمتعي هنإ ثيح يضارتفالا لصفلا يف وأ يديلقتلا لصفلا لخاد ءاوس ملعتلاو ميلعتلا يتيلمعل زيزعتلاو زفاحلا
 ةكبشلا, يلآلا بساحلا لمشت تاودألا هذهو ميلعتلل ةماعدك لمعت يتلا ةينورتكلإلا تاودألا عيمج ىلع
 لمعت ثيح…عايذملا,زافلتلا رئاود, ةينورتكلإلا ةروبسلا, ةينورتكلإلا حاولألا, تاعامتجالا ويديف, ةيملاعلا
 .ددعتملا طئاسولاب ةيملعلا ةداملا ىلع لوصحلل ملعتملا ةدعاسمل لئاسوك ةقباسلا تاودألا عيمج
  يضارتفالا ميلعتلا اهنم, ملعتلاو ميلعتلل ةثيدح تاينقتو قرط روهظ يف ينورتكلالا ميلعتلا مهسأ دقو 

  يضارتفالا ميلعتلا )د

 نكمي ال ةينورتكلإلا طئاسولا مادختسا نودب ذإ ،يضارتفالا ميلعتلاب اقيثو اطابترا ينورتكلإلا ميلعتلا طبتري
 ام ثدحأ رخس}ت يتلا ميلعتلا تاينقتو بيلاسأ يف ةثيدح ةيملع ةروث وهف ,يضارتفا ميلعت كانه نوكي نأ
 ميلعتلاف , اهريوطتو ةيميلعتلا ةيلمعلا زيفحت ةمدخ يف تنرتناو جماربو ةزهجأ نم ايجولونكتلا هيلإ لصوتت
 يتلا ةيداملا ةفلكتلا للقي هنا امك ةفلتخم ةيفارغج قطانم يف بالطلا نم ريبك ددع ةيطغت يف دعاسي يضارتفالا
 لوصفلا اهبلطت ةيسارد تازيهجت نم كلذ ىلإ امو نيملعملا ريفوتو ةيساردلا ينابملا ريفوت مامأ اقئاع نوكت دق
 نكلو , ةمراص لوادجب ةطوبضم وأ نامز وأ ناكمب ةروصحم دعت مل ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع نأ ىتح , ةيديلقتلا
 ىلوألا اÀاوطخ وطخت مويلا تأدب ا¾أ الإ ,برغلا لود دنع ةميدق تحبصأ ةركف يضارتفالا ميلعتلا نأ مغر
 .ةيبرغملا ةكلمملا يف

 ةراشإلا وه .يديلقتلا يساردلا لصفلل ةيعقاو ةئيب دوجو نودب ةلماك ةيفيظوو ةيلعافب ثدحي يذلا ملعتلا وه"
 يلاتلابو ،ةيداملا لاكشألا نم لكش يأب دجاوتي الو رتويبموك تايجمرب قيرط نع هدوجو قالتخا متي ءيش ىلإ
 )‡("ةلماش ةيضارتفا ةيرتويبموك ةئيب وهف

  دعب نع ميلعتلا ايجولونورك )ب

 ةيديوسلا فحصلا ىدحإ يف نالعإ رهظ دقف دعب نع ميلعتلا يف ةدمتعملا تاونقلا مدقأ ديربلا ربع ةلسارملا دعت
 لئاسولا دامتعا امأ  ،)§(ديربلا قيرط نع ةيوحنلا اÀابيكرتو ةغللا ملعت ةيناكمإ نع نلعيل 1833 ماع يف

 
 75:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا)†(
 .149:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا رظني )‡(
 .7:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا رظني )§(



 اھمیلعتو اھبادآو ةیبرعلا ةغللا نع يلودلا رمتؤملا
1(1), (2021), 1596-1616 1599 

 ذا  نيرشعلا نرقلا ةيادب الإ رهظي ملف دعب نع ميلعتلا يف  فتاهلاو زافلتلاو ويدارلا  اهنمو ةيرصبلا ةيعمسلا
 نويزفلتلا عسوت  امك . ةيميلعتلا تاسسؤملاب ةطبترم ةيعاذإ ةطحم  ةئامو نوعبسو تس 1920 ةنس ترهظ
 ةيرصبلا فايلالا تدعاس امك .)**(اهتفلكت ضافخناو ةيعانصلا رامقألا روهظ دعب  تانينامثلا ذنم يميلعتلا
  .)††(ةنمازتملا ةرشابملا تاءاقللا مبدقتب تالاصتال مظن ىدحإك

 ةسسؤم لوأ 1962  ماع تىشنأ يتلا  "ايقيرفأ بونج ةعماج دعتف  دعب نع ميلعتلا تاءاضف صوصخبو
 ماع ةدحتملا ةكلمملا يف "ةحوتفملا ةعماجلا"روهظ عم هجوأ ميلعتلا نم عونلا اذه فرع دقو ، دعب نع ميلعتلل

 ةكلمملاب 2002 ماع رونلا تفرع يتلا ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا اهنمو ةيضارتفالا تاعماجلا تلاوت مث ،1971
 ،نادوسلا ،نيرحبلا ،نانبل ،رصم ،تيوكلا( يهو ةيبرع لود عست يف اعورف لمشتو و ةيدوعسلا ةيبرعلا
  )نيطسلفو  .ندرألا ،نامع

 ةدعلا  رامثتسا ةرورض ىلإ م2000 ذنم .نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا اعد  ةيبرغملا ةكلمملا يفو 
 لايجألا دادعإ ىلع انم اصرحو " هبطخ يف كلذ كلملا ةلالج دكأو ,هتنمقرو ميلعتلا لاجم يف ةيجولونكتلا
 يف رييغت نم اهنع مجني ام باعيتساو ةثيدحلا تايجولونكتلا هذه يف مكحتلا ىلع ةرداق نوكتل ،ةدعاصلا
 مالعإلاو لاصتالا تايجولونكت لاجم يف نيوكتلا نم انلعج دقف ،ةفاقثلاو شيعلا طامنأو لمعلا بيلاسأ
 نأل نيعلطتم ،نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا اهنمضتي يتلا ةيزكرملا فادهألاو ةيساسألا لئاسولا ىدحإ
 يغبني امك ،لاجآلا برقأ يف طئاسولا ددعتم زكرم ةعماجلا ىلإ ةسردملا نم ةيميلعت ةسسؤم لكل نوكي
 نيقلتملاو نيملعتملا ةفاك ةراشإ نهر اهلعجو ةلعافتملا ةيوبرتلا تايوتحملاو داوملا جاتنإل دراوملا زكارم ءاشنإ
 ليصحتلاو يتاذلا ميلعتلاو ميلعتلا دفاور نم ايوق ادفار لكشت مالعإلا ايجولونكت نأب انم اعانتقا
 )‡‡( "....فيقثتلاو

 
 .10:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا رظني )**(
 .11:ينورتكلالا ميلعتلا تاحلطصمو دعب نع ميلعتلا رظني )††(
 ةيجيتارتسالا" ةرظانم يف نيكراشملا ىلإ هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالجل ةيماسلا ةلاسرلا نم فطتقم)‡‡(

 ،2001 ليربأ 23 ساف "ةفرعملاو مالعإلا عمتجم يف برغملا جامدإل ةينطولا
http://www.taalimtice.ma، ةعساتلا ةعاسلا ىلع م2021 ربنتش 14 لوخدلا خيرات. 



ةحئاجلا نمز يبرعلا وحنلا سیردت يف انتبرجت :دعب نع میلعتلاو ةیبرعلا 1600   ،يسیردإلا ينارمعلا ةعیبر  
 Programme GENIE ينيج جمانرب ثادحإ ةيكلملا ةبطخلا هذه  نيماضم ليعفت رهاظم نم ناكو
 نيوكتلاو ةيبرتلا لاجم يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولنكت ميمعتل ةينطولا ةيجيتارتسالل اديسجت  م2006 ةنس
 :)§§( ةيسيئر رواحم ةسمخ ىلع ادامتعا ةيبرغملا سرادملا ةفاك يف

 ؛تنرتنالا ةكبشب اهطبرو يتايمولعملا داتعلاب ةيميلعتلا تاسسؤملا ةفاك زيهجت -

  ميلعتلا يف اهلامعتساو  تايمولعملا ئدابم  مهميلعت و نيسردملا نيوكت -

 ربع ذيمالتلاو تاذيملتلاو نيسردملاو تاسردملا ةراشإ نهر اهعضوو  ةيمقرلا دراوملا جاتنإو ةمءالمو ءانتقا -
 ؛ةينطولا ةيمقرلا ةباوبلا

  سيردتلا يف ةفاضملا اهتميقب سيسحتلا لالخ نم تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تالامعتسا ريوطت -

 راطإ يف يلحملاو يميلقإلاو يوهجلا ديعصلا ىلع ةينطولا ةيجيتارتسالا فيرصت لالخ نم جمانربلا ةدايق -
 .)***(ةيميلقإلا تاباينلاو نيوكتلاو ةيبرتلل ةيوهجلا تايميداكألا و ةيزكرملا ةرادإلا نيب يكراشت ريبدت

 ريغو طئاسولا ةددعتم تاعاق ىلع رفوتت ال ةيميلعتلا تاسسؤملا نم ديدعلاو هميمعت عطتست مل ةلودلا نكل
 .يورقلا ملاعلاب ةدجاوتملا ةصاخ تينرتنألا ةكبشب ةطبترم

  وtaalimtice.ma امه دعب نع ميلعتلل نيتسيئر نيتباوب ءاشنإ  نم جمانربلا اذه نكم دقو
SoutiensLD.men.gov.ma ينورتكلإلا ميلعتلا لعجو  e-learning حاجنا  يف ةسيئر ةماعد 

 ايجولونكت لامعتسا ىدمل يلخادلا ميوقتلا لوح ةينطولا ةساردلا تناك  م2013/م2012ةنس يفو .ميلعتلا
 ايجولونكت جامدإ عورشمل يناديملا عبتتلا راطإ يف جردنت يتلا ،ةيوبرتلا تاسرامملا يف تالاصتالاو تامولعملا
 ةيجيتارتسإلا عم اماجسنا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هتدمتعا يذلاو ،سيردتلا لاجم يف تالاصتالاو تامولعملا
 .يمومعلا ميلعتلاب لصاوتلاو تامولعملا ايجولونكت ميمعتل 2005 سرام يف ةموكحلا اهتنبت يتلا ةينطولا

 لكب ةصاخ ىرخأ لئالدو ،ميلعتلا يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جامدإل يجوغاديبلا  ليلدلا ردصو 
  .يليهأتلا يوناثلاو يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا يكلسب ةيبرعلا ةغللا ةدامب صاخلا كاذ اهنمو ، ةدح ىلع ةدام
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جامدإل ةيجوغاديبلا لئالدلا نم ةنيحم  خسن م2014 ةنس يف ترهظ امك
 ةيمقرلا ةدعلا جمد ىلع مئاقلا ينورتكلإلا ميلعتلا نأ كش الو .عورشملا نم ىلوألا ةلحرملاب ةصاخلا ميلعتلا يف

 
 :ةرايزلا خيرات ـhttps://www.mo7itona.com/2014/11/genie.html :انطيحم عقوم رظني  )§§(

 .شتينيرك تيقوتب ةرشاعلا ةعاسلا ىلع م2021 ربنتش 14 ءاثالثلا
 :ةرايزلا خيرات ـhttps://www.mo7itona.com/2014/11/genie.html :انطيحم عقوم رظني  )***(

 .شتينيرك تيقوتب ةرشاعلا ةعاسلا ىلع م2021 ربنتش 14 ءاثالثلا
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 ةدعاسم ةليسو م2000 ذنم .نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا قاثيملا  هدع يذلا .دعب نع ميلعتلا وحن ةسيئر ةوطخ
 .ةلوزعملا قطانملا يف ةصاخ يروضحلا ميلعتلل

 ىلا  ،2013 ذنم تأجل  ايقيرفإو برغملا يف  ةعماج لوأ ضايع يضاقلا دعتف يلاعلا ميلعتلا ىوتسم ىلع امأ
 نع ةساردلا ةعباتم نم نِّكم}ي يذلا ”MOOC ” ”تنرتنألا ىلع ةحوتفملا ةمخضلا تارودلا ” جمانرب
 مدقت.ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلكو ةينوناقلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكو ةيلالمسلا مولعلا ةيلك نم لكب دع}ب
 ” تدهوش ،ةيتوبكنعلا ةكبشلا لامعتساب ةدام نينامثو اعبرأ 184 مضت ةدحو ةدحو نیعبرأ

MOOC”خيراتلا كلذ دودح ىلإ ةرم فلأ نيسمخو نينثاو انويلم)†††( 

  هتلعج يتلا  2030 -2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا يف دعب نع ميلعتلا ىلع صيصنتلا دجو  امك
 هريوطت ىلإ تعدو ؛)‡‡‡(يكراشتلاو يعامجلا لمعلا ةفاقث ةيمنت يف الماعو ،يروضحلا ميلعتلل المكمو اززعم
 تامدخ نم هرفوت امو لاصتالا ةمظنا فيظوتب تحرص امك .)§§§(يلاعلا ميلعتلا يف اصوصخ هتيمنتو
 ،دعب نع ملعتلاو ،ويديفلا قيرط نع تارمتؤملاو ،راكفألاو تامولعملل ينآلا لدابتلا ليبق نم تاقيبطتو
 ؛)****(خلإ ،ةيمقرلا تابتكملاو

 ،ةيمقرلا دراوملا جاتنإو راكتبالل تاربتخم ثادحإ ىلع دكأ يذلا راطإلا نوناقلا يف اهدحن اهسفن ةوعدلاو
  .يروضحلا ملعتلل المكم هرابتعاب ،دعب نع ملعتلا ريوطتو ةيمنت ؛لاGا اذه يف نيصتخم نيوكتو

  :دعب نع ميلعتلاو ةيبرعلا ةغللا )ج

 ريثك ةبغرب لصتي ام اهنم ةيتاذ لماوعل ةجيتن رخآ دعب اماع ايملاع اهملعت ىلع لابقإلا  دادزيو ةيبرعلا رشتنت
 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع عالطالاو يفرعملاو يملعلا عابشإلل ةيبرعلا ملعت يف برعلا ريغ نيفقثملاو نيمتهملا نم
 ةيوغللاو ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةملوعلا يف ىلجتت ةيعوضوم ىرخأو  ،ددعتملاو عونتملا اهثارتو اهركفو

 
 2 ءاثالثلا ،يواتكل تيأ ةدجام ، https://www.hespress.com ،ةينورتكلالا سيربسه   ةديرج رظني)†††(
 .12:27 .م2014 ربنجد

 ىلعألا سلGا عقومب.105:ةداملا ،20 :ةعفارلا.م2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا رظني )‡‡‡(
 www.csefrs.ma  .يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو ةيبرتلل
 
 .م2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا رظني )§§§(
 م2030-2015 حالصإلل ةيجيتارتسالا ةيؤرلا رظني)****(



ةحئاجلا نمز يبرعلا وحنلا سیردت يف انتبرجت :دعب نع میلعتلاو ةیبرعلا 1602   ،يسیردإلا ينارمعلا ةعیبر  
 بوعشلا فلتخم نيب راوحلاو مهافتلا قيقحتو كرتشملا شيعلل ةمهملا طورشلا ا¾وكل ، تاغللا ملعت يعدتست يتلا
 ..تاراضحلاو

 ا� نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعتب  متÀ ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ةحوتفملا تاعماجلا تراص اذل
 ةكبشلا وسكلألا: مولعلا و ةفاقثلا و ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ترفو امك .ةيبرعلا ريغ لودلاب تايلاجلا ءانبأل وأ
  نيمتهملا بيردتبو " mooc"باطقتسالا يلاع ينورتكلإلا ميلعتلاب متÀ يتلا ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملل ةيبرعلا
 .ةيبرعلا ةغللا  اهنمو مولعلا  ميلعت يف ايجولوتكتلا جامدإو ةيمقرلا دراوملا عضو ىلع

  نيتسيئر نيتباوبو ينيج جمانرب نم ةسردملا داوملا نم اهريغك ةيبرعلا ةغللا تدافتسا ةيبرغملا ةكلمملا يفو 
 ذنم ردص  اذكهو ،  SoutiensLD.men.gov.ma  وtaalimtice.ma  امه دعب نع  ميلعتلل

 يكلسب ةيبرعلا ةغللا ةدام سيردت يف تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جامدإل يجوغاديبلا ليلدلا  م2013
 ةيبرعلا ملعت ىلع  بناجألا لابقإ  ةريخالا تاونسلا يف ظحولو  .يليهأتلا يوناثلاو يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا
 نيوخألا ةعماج ىلإ ةفاضإلاف ، يويحلا لاGا اذه عيجشتو ريوطت ىلع صرحت ةيبرغملا ةكلمملا تراصف برغملاب
 ،ةصاخ وأ ةماع ضارغأل امإ ةيبرعلا ملعت مهفده بناجأ ابالط لبقتست لازت ام و تناك يتلا-  ةيلودلا
 تحتتفا  - ةمداقلا تاونسلا يف اروطتو ةيدودرم رثكأ نوكيل لاGا اذ� نيصاخ ةذتاسأ نيوكت ىلع فرش}تو
 ةيلك عم ةكارش دقع يذلا م2016  ةنس نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل يعماجلا زكرملا سماخلا دمحم ةعماج
 ةيبرتلل يمالسإلا ملاعلا ةمظنم اهتقلطأ يتلا ةردابملا راطإ  يفو . (Middlebury College)يروبلديم
 ديفوك ـ دجتسملا انوروك سوريف راشتنا راثأ نم Òدحلل ”يمقرلا وكسيسيإلا تيب“ ناونعب ةفاقثلاو مولعلاو

 وكسيسيإلا زكرم عم نواعتلاب ،اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل وكسيسيإلا زكرم قلطأ ، ميلعتلا ىلع 19
 مَّلعÓت“ Òيمقرلا يميلعتلا جمانربلا ،ةيوبرتلا تامدخلاو رشنلل ةطانرغ ةسسؤمو ،رشنلاو قيثوتلاو تامولعملل
 نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا بالط عيمجل حوتفم ٍّيناجم لكشب اهتحاتإ لجأ نم ”كتيب يف ا� ًارهام ×نُك ،ةيبرعلا َةغللا
 .ملاعلا لود فلتخم يف اهريغب

. 

 ةيوغللا ةساردلاب  متÀ ،ةيبرعلا سيردتب ةصصختملا برغملاب ةديحولا ةيعماجلا ةسسؤملا ةيبرعلا ةغللا ةيلك دعتو
 ةيمالسإلا تاساردلاو يبرعلا بدألا يتبعش تادحو نيب عمجت داكت كلذبو ،ةيعرشلاو ةيبدألا صوصنلل
 مÀ  ايمقر ادروم )††††(824 تغلب ةصنملا يف ةيمقر ةدع ريفوت  ةساردلا فقوت نع نالعإلا ذنم  تعاطتسا
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 تاغللاو ةيبرعلا ةغللا كلسم يف ةرشع عبسو ،ةيبرعلا ةغللا كلسم يف ةدحو نيرشع (ةدحو نيعبرأو اثالث
 ىلع يمقرلا دروملا اذه عزوتو.بلاط 1878 ىلإ ةهجوم )يعرشلا صنلاو ةغللا رتسام كلسم يف اتسو ةيحلا
 اليجست 88 ،اروصم اليجست 179 ،ايحول اضرع ادروم 90 "فدب" ةغيصب ادروم 286 :يلاتلا لكشلا
  ربع تارضاحم تس .ةيوهجلا ةعاذإلا ربع ادروم 51.ةيضارتفالا لوصفلا نمض يأ ايلعافت اسرد 42 ،ايتوص
 هوجاولاو " "watsapp " باستاولاك ىرخأ طئاسو ربع تمت دروم ةئام ىلإ ةفاضإ.ةيضايرلا ةزفلتلا ةانق
"facebook"امك .ةبلطلا فرط نم ةرمثتسملا تاماعدلا يف توافت دوجو نايبتسالا تبثأ دقو .بيتويلاو 
 .ميلعتلا نم طمنلا اذه نم ةدافتسا رثكأ تناك تائف دوجو ىلإ راشأ

 :دعب نع سيردتلا نايبتسا يف ةءارق )2
  :  ةيئاوشعلا ةنيعلا ةعيبط )أ

 
 ةرملل وحنلا نوسردي نيذلا ددجلا ةبلطلا مهو :يناثلا لصفلا: ةثالثلا لوصفلا ةيئاوشعلا ةنيعلا تلمش
 وحنلا لظو عبارلا ىلإ اولقتناف يناثلا لصفلاب مهو وحنلا اوفوتسي مل نيذلا ةبلطلا مهو عبارلا لصفلا.ىلوألا
 دوجوو .نيتيلاتتم نيترم يبرعلا وحنلا اوفوتسي مل نيذلا ةبلطلا مهو سداسلا لصفلا مث .هؤافيتسا بجي اقلاع
 ةظحل الإ نورضحي الو نوبيغتي نيذلا مهنم اصوصخ .ةداملا يف ةبوعص  نودجي ةبلطلا نأ ىلع لدي ةنيعلا هذه
 يذلا صوصنلل يوحنلا ليلحتلا دمتعن اننأ املع .اهئافيتسا يف فاك ةداملا ظفح نأ نيدقتعم تاناحتمالا
 .اهلامج قوذتو اهيناعم نع فشكلاو صوصنلا مهف يف دعاوقلا قيبطت ىلع زكري
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  :ةدمتعملا تاماعدلا )ب

 

 
 

  %91,2 تغلب يتلا ".ف.د.ب" ةغيصب سوردلل تناك ةنميهلا نأ ظحالنف ةدمتعملا تاماعدلا صوصخب امأ
 حرطي انهو .بلاط يتئامو نيتسو نينثا غلب يذلا ةنيعلا عومجم نم بلاط اتئامو نوثالثو ةينامث اهدمتعا ذإ
 يتايس اميف دوجوم باوجلا .   ةيلعاف رثكأ ىرخأ طئاسو دوجو مغر ةطاسولا هذه دامتعا رس ام لاؤسلا
 ةيلكلا هذ�  ةبلطلا نم ريبك ددعف .دعب نع ميلعتلا ةبرجت حاجن تايدحت نع ثدحتن نحنو بابسا نم هضرع
 لهسألا يه ةغيصلا هذهو.اهمادعنا وأ ةيتوبكنعلا ةكبشلا فعض نم يناعت يتلا ةريقفلا ةقبطلا ىلإ يمتني  ةقيتعلا
  ماسقألا روضح يف مÀاناعم  صوصخب  اننولساري  اوناك ةبلطلا ضعب نأ كلذ  ىلا فضأ .ليمحتلا يف
  .فدب ةغيص يف ىرج ام  نيودتب مهدعن انكف ةيضارتفالا

  اهتطاسوب اندعأ يتلا ةيوهجلا ةعاذإلا هيف تمهسأ دقو %46,7 ةبسنب يتوصلا ليجستلا ةيناثلا ةبترملا يف يتأيو
 نÀابجاو نيب نجوازي يتاوللا تويبلا تابرك ةصاخ ةئف عم بسانتت يهو.ةحئاجلا لبق تناك يتلا صصحلا
 هتدافتسا ىدم نع ربع ةئفلا هذه نم بلاط ةداهش يتأتسو نيفوفكملا  ةئف مث تارضاحملا ىلإ تاصنإلاو ةيلزنملا
 ددع يف روصلا نع توصلا لزع  ىلع ةبلطلا ضعب لمع لب .ةماعدلا هذه رفاوت ببسب دعب نع سيردتلا نم
 .ليمحتلا يف فخأو لهسأ حبصتل ةروصملا تاليجستلا نم
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 يف هتيمهأل ارظن هلبق يتأي هنأ دقتعأ تنكو .يتوصلا ليجستلا دعب  ةثلاثلا ةبترلا روصملا ليجستلا لتحا دقو
   كلذ فلخ تناك ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا نكل ىنعملا حاضيإ

 فلكأ تنكو  ةئاملا زواجتي ال ددع اهجلي ناك يتلا ةيضارتفالا ماسقألل تناكف ةريخألا لبق ام  ةبترملا امأ
 "youtube"  " بويتويلا" ةانق ىلع اهعضو دعب ةبلطلا عم اهمساقتو ،ةروصو اتوص اهليجستب ةبلطلا دحأ
 توصلا لزع ةينقت ربع ةيتوص تاليجست ىلا اهولوحي نا نوثبلي ام مث  ، ةيلكلاب تايمالعإلا نع لوؤسملا
 رفوتملا بيبصللو مÀزهجأ ةعيبطل ةاعارم

 .رابتخالا رواحم )د

 ةبسن دامتعا عم ،ايروضح تمت يتلا تارضاحملا ىلع ريبك لكشب زيكرتلا ةذتاسألا ةداسلا نم ةعماجلا تبلط
 حوارتت ةبوجألا تناكف اهفذح يف نوبغري يتلا سوردلا نع ةبلطلا نم اددع تلأسف .دعب نع سرد امم ةليلق
 :ناحتمالا ةلئسأ عضو هيلع ينبأل نايبتسالا نمض لاؤسلا عضو ىلإ ينعفد يذلا رمألا .طقف تارايخ ةثالث نيب
  :يلاتلا لكشلا ىلع ةجيتنلا تناكف

 
 لعافلا بئانب ةصاخلا تارضاحملا فذح تلضف    %66.3 ىلإ تلصو ةبلطلا نم ةريبك ةبسن نأ ظحالملاو
 لعافلا بئانلا دوجو ىلإ ةفاضإ لوعفملل لاعفألا ضعب ءانب ةقيرط  اوبعصتساو دعب فرصلا اوسردي مل م¾أل
  .مزاللا لعفلا عم
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 ريدقتب باطخلا مهف يعدتسي بكرم لاؤس هنأل ربخلاو إدتبملا تارضاحم نمض فذحلا روحم  ةبسنلا يف هيليو
  .ايناث هبارعإ مث الوأ فوذحملا

 ال اهفذحب نيبلاطملا ةبسن تناكو اهيف اونحتمي نأ ةبلطلا لضف دقف خساونلاب ةقلعتملا ةريخألا تارضاحملا امأ
 .امهلمعو ةيفرحلاو ةيلعفلا خساونلا  ةفرعم ىلع اهيف انرصتقاف  ةرضاحم رخآ تناك ا¾أل./%50.2 زواجتت

 :دعب نعو يروضحلا نيب تارضاحملا باعيتسالا بسن )ج

 
 ددع غلب امنيب   %40.6 تلصو لقأ وأ اطسوتم مهاوتسم ناك  نيذلا ةبسن  نأ نايبملا اذه يف ظحلن 
  .%62 ةبسن طسوتملا نم ىلعأ ةبسنب سوردلا  اوبعوتسا نيذلا
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 ىلإ تلصو ةبسن اولكش دق لقأ وأ طسوتم لكشب تارضاحملا  اوبعوتسا  نيذلا نإف دعب نع ميلعتلا يف امأ 
 ،ريبك لاكشإ اذهو  .طسوتملا نم ىلعأ ةبسنب تارضاحملا اومهف نم  %16.6 طقف هنأ ىنعمب .84.4%

 ىلإ راشأ امك ةئاملا يف نيعست تزواجت ذإ ةعفترم تناك ةبلطلا عم لعافتلا ةبسن نأ مغرف .لمأتلا يعدتسي
 رشابملا ءاقللا ناك ذإ لوذبملا ريبكلا دهجلا مغرو ، دعب نع ميلعتلا لوح  ةودن يف ةيلكلا ديمعلا ديسلا كلذ
 ةبوجألا وأ ىرخألا تاماعدلا لاسرإ ربع ارمتسم ناك لعافتلا نأ امك .تاعاس ثالث زواجتي جوف لك عم
 تناك ميلعتلا نم نيطمنلا  نيب ةنراقملا نإف ، يربلا ىلع وا ةشدردلا مسق يف ةدوجوملا ةبلطلا تالؤاست ىلع
 الو .يروضحلا ميلعتلا ضوعي نأ هنكمي ال دعب نع ميلعتلا نأ نم ءاربخلا هيلإ بهذ ام دكؤت  لامآلل ةبيخم
 نيعست تزواجت دق ةبلطلا عم انلعافت ةبسن نأ مغرو .لاعفلا هرثأ هل ناك لبق نم ةبرجتلا ضوخ مدع نأ كش
 دعب نع ميلعتلاو يروضحلا ميلعتلا نع ىنغ ال هنأ دكؤت نايبتسالا لالخ نم ةبلطلا ءارآ نإف )‡‡‡‡( ةئاملا يف
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 ةبسن فعض نأ  كش الو .ةحئاجلا دعب ميلعتلا نع رداصلا موسرملا هدكؤيس ام اذهو .هضوعي الو هلمكي
 .ميلعتلا نم طمنلا اذه هجاوت يتلا تايدتلا نم ةعومجم ىلإ ةعجار دعب نع ميلعتلا يف باعيتسالا

 : دعب نع ميلعتلا  تايدحت )3
  :اهنم تايدحتلا نم ةعومجم دعب نع ميلعتلا هجاوت

  :ةثيدحلا لاصتالا لئاسوو تامولعملا ايجولونكت رامثتسا     )أ

 لوقت ، ايجولونكتلا لئاسولا عم لماعتلا يف ةيلصاوتلا ةيافكلا نوكلتمي ال ةذتاسألاو ةبلطلا نم ريثكلا كانه
 يحصلا رجحلا نع نالعالا دعب ةرشابم ": ةحئاجلا نمز لصفلا تاقسنم ىدحإ مقرلا يلمشلا لاون ةبلاطلا
 ةيارد يل  تناك ام اذإ  ينتلأسو يسيردالا ينارمعلا ةعيبر ةروتكدلا  وحنلا ةذاتسأ يب تلصتا  ءابولا ببسب
 ةيادب يف  نانئمطالاب انترعشأف ...وحنلا ةدامل ةبسنلاب لصفلل ةقسنم نوكأ نأ يناكمإب لهو ،تايمولعملاب
 ليجستلاو   pdfيتغيص لاسرإ دعب ،رثكأ ةداملا نم انبرق داز لب ،ةعماجلا نع  دعتبن مل اننأكو  رجحلا
 فده ناك .يناثلاو لوألا جوفلاب نيتصاخ "watsapp "باستاولا يف نيتعومجم ليكشت ىلإ انتعد  روصملا
 انلقتنا ابيرقت عوبسأ رورم دعب ، هنولمعتسي ةبلطلا لج نأل لكلا عم لصاوتلا وه قيبطتلا اذه نم ةذاتسألا
 نم ةريبك دادعأ عمجي ثيحب"watsapp " باستاولا نم ةدوج ىلعأ وهو "line " وهو رخآ قيبطت ىلا
 ةصنم يف ليجستلا ةرورض ىلع ةذاتسألا تحلأ قيبطتلا اذه ربع رشابملا ءاقللا يف نحنو .ةئاملا زواجت ةبلطلا
 ةرورض -نيقسنملا نحن- انيلع تدكأو،اهتبكاومو سوردلا عبتت لجأ نم ةعماجلا اهتعضو يتلا ةيلكلا
 ،ائيش هقفي ال نم كانهو طسوتملا كانهو تايمولعملا  نقتي نم كانه ، ةفلتخم تائف ةبلطلا ناك .مÀدعاسم
 ةئف ةقيقحلا يف يهو ،ةلوهسب نونكمتيو لوخدلا ةيفيك ىلع نوعلطي طقف لاكشإ الف ىلوألا ةئفلل ةبسنلاب
 لوألا جوفلا : نيتعومجم ىلا مهميسقتب صاصخم ةكلام يتليمز ةيعمب تمق دقف نايرخألا ناتئفلا امأ ،ةليلق
 جولول ةبلطلا لج عم ةريثك تابوعص  اندجو ةيادبلا يف ، line  رشابملاو ديدجلا قيبطتلا نمض يناثلاو
 لكل روصب ةمعدمو ةبترم تاوطخلا عبتتب لكلا دشرنو فتاهلا ىلع ةصنملا ليمحت ةقيرط حرشن انكف ،ةصنملا
 ،ةديدع تارم حرشلا ديعن انكف ،ا� ليجستلا مهيلع رذعتي ةبلطلا نم ةئف دجن كلذ نم مغرلابو ،لحارملا
 هذه...درف لكل يتاذلا ملعتلا وهو ىمسأ  فده اهل ناك ةذاتسالا نكلو ،لكلا ليجست انيلع بعصلا نم سيل
 ريبك رود وحنلا ةذاتسأل ناك ،فصتنم ىلإ رهسن انك نايحألا ضعب يف لب ، اريبك اتقو انم تبلطت تايلمعلا
 ،وحنلا سورد  عبتتل ةبلاطو بلاط لكل يساسألا عجرملا تلكش يتلا  ةصنملا ىلإ ةبلطلا لج لوخد يف
 ةذاتسألا تعضو ا�و ، ةيضارتفالا ماسقألا روضح نم مهتنكم امك ةروصملا تاليجستلاو ، pdf ةطساوب
 لاسرإب ةذاتسألا انتبلاط اهربعو .ةحئاجلا لبق تارضاحم مÀ يتلا ةيوهجلا شكارم ةعاذإ تاليجست تاروكشم
 ةباتكلا يف  " word " لامعتسا ىلع ةبلطلا بردت نأ ناكف ، ةيبيرجتلا تارابتخالاو تاقيبطتلا ةبوجأ
   ،لوادجلا مسرو
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 ةداملا بيرقت ليبس يف اهتقو نم هتطعأ ام لك ىلع يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر ةلضافلا انتذاتسأل اليزج اركشف
 "لئاسولا ىتشب بلاطلل

 تاقيعملاو تاهاركإلا نع تدحتلا ماقم ماقملا نا امبو": لوقت ذإ يرسعلا ةميمأ ةبلاطلا هتدكا ام اذهو
 حرطو لصاوتلاو مهفلا ىلع  ةداملا دمتعت ثيح ،وحنلا ةدامب  تاقيعمو لكاشم نم هتهجاو امل  قرطتأسف
 يضارتفا ءاضف قلخ لجأ نم ديدج قيبطت ىلا انتعدو ةروصم سوردلا ةذاتسألا  تتب ، لجأ نم ةلئسالا
 عم لماعتلا يف  يتربخ ةلقل قيبطتلا اذه ىلا جولولا نم نكمتا مل فسألل نكل  ؛مهفلل يروضحلاب هيبش
 ،ةيقيبطتلاو ةيرظنلا سوردلا ىلا جولولا ةيفيك هلالخ نم فرعأ يلبق نيوكتب ظحأ مل  ذإ ،ةيمقرلا لئاسولا
 "watsapp " باستاولا ليبق نم ىرخا لئاسو اودمتعا يلبق نيوكتل مهيقلت مدعلو ةذتاسالا  ضعب نأ امك
 راكفأو ةقلاع ةلئسا كانه لظتو ذاتسالا عم رشابملا شاقنلاو لعافتلا ةصرف حيتي ال امم ةلجسملا  تاهويديفلاو
 نمو  اهتظحل يف ةبوجألاو  ةلئسألاو  اينآ لعافتلا اهيف نوكي يتلا ةيروضحلا سوردلا سكع ةشوشم
 ،هيف رظنلا ةلاطا ىلع ةردقلا مدعو ةراضلا هتعشا ببسب فتاهلا لامعتسا نم بعتلاو للملا اضيأ تاهاركإلا
 للخلاو تينرتنالا بيبص ءاهتناو نحشلا نم ةيراطبلا غارف ليبق نم ةئجافملا ةينقتلا باطعالا نع كيهان
 "ةينورتكلالا تاسوريفلا نع جتانلا

 :تينرتنألا بيبص )ب

 ناك ةحئاجلا نمز هيلع رفوتلا نأ كش الو .دعب نع ميلعتلا حاجنإ يف امهم ارصنع ديجلا تينرتنألا بيبص دعي
 أدب م2020  ةنس ،رياربف رهش ةيا¾ يف  ": يراكGا ةمطاف ةبلاطلا لوقت .بلاطلل ةبسنلاب امهم ابسكم
 أ،رومعملا ءاحنأ يف نيعل يجات سوريف راشتنا ربخ عاذ ، طاشنلاو ةيويحلاب معفم  رهش دعبو ؛يناثلا لصفلا
 دامتعا وهو ،ئجافم رارق نع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نلعتل  ،ةيوجلا تالحرلا تقلعو سرادملا ةموكحلا تقلغ
 نع نيربعم ، عضولا نم ةبلطلا نم ددع رجضتف ،ضرغلا اذهل ةصصخم ةينورتكلإ تاصنم ربع دعب نع ميلعتلا
 ينكل ؛يكذلا فتاهلاو بوساحلاك ةيجولونكتلا تاودألا ىلع رفوتلا مدعو  تنرتنألا بيبص عم مÀاناعم
 .تابوعصلا هذه هجاوأ مل هللا دمحلاو

 لخاد ةيدايقو ،ةيوق ةيصخش تاذ  تناكو ، وحنلا ةذاتسأ  يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر ةروتكدلا  انتبلاط  
 نأب -اهتمارص انتعفن انهو - ةيميداكألا ةمارصلا طرفو ةوسقلاب اهيلع مكحي نأ اهفرعي ال نم داكي ،لصفلا
 ةيمقرلا دراوملا  لاسرإب صاخلا ءاضفلا نوكتس ا¾أل "ةصنملا ىلإ "watsapp "باستاولا تاعومجم نم لقتنن
 امك ، ةحئاجلا قبست يتلا صصحلاب  ةصاخ تاليجست عضوتس ا�و ،اهححصنو تاقيبطتلا ثعبن اهربعو
 نكل ةبعص ةيادب ةيلمعلا تناكف . ةصنملا هذه ىلإ لوخدلا يف مهئالمز ةدعاسمب ةبلطلا نم ةعومجم تفلك
 تارضاحملا هلصت تناك جولولا هيلع رذعت نمو . ليجستلا يف ةبلطلا  بلغا قفوف ،عضولا نسحت اديور اديور
  . ةفلتخملا طئاسولاب ماظتناب
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 عالطا راظتنا يف  روصم رخآو يتوص ليجست لكش ىلع مث ,)pdf( ةئيه ىلع ةرضاحملا عضت ةذاتسألا تناك
 ةرشابملا تاءاقللا يف  حيحصتلاو ميوقتلا  نوكي اهدعبو ،ةصنملا ربع تاقيبطتلا لاسرإب انبلاطت مث ، اهيلع ةبلطلا
 دقو ,اقحال BigBlueButton   قيبطت ةطاسوب ةصنملاب ةيضارتفالا ماسقالا يف  مث ةيادبلا يف "نيل" ربع
 تارضاحملا عم تلعافتو ةرشابملا تاءاقللا ترضحو  تاماعدلا هذه لك نم ةدافتسالا دمحلا هللاو تعطتسا
  "ديجلا تينرتنألا بيبص ببسب

 ":ريكتشا ناوضر بلاطلا  ةبرجت هدكؤت ام اذهو امامت فلتخيس رمألا نإف  ،ةيتوبكنعلا ةكبشلا تباغ اذإ امأ
 ةعباتملو ةيلصاوتلا ةيلمعلا ءارجإل ةبولطملا ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع رفوتأ ال ةيفير ةقطنم ىلإ يمتنأ بلاط انأ
 رخأتم تقو يف هلك اذهو لابجو تاجرعنم اهلكو تارتمولك ةثالث براقي ام ةفاسم عطقأ.  دعب نع يسورد
 مدعنم هبش وأ افيعض ةيراهنلا ةرتفلا يف تنرتنألا نوكل قوف امف )23:00( رشع ةيداحلا يلاوح ليللا نم
 ليزنت عيطتست الو ، ةعاس نم رثكأ "watsapp " باستاولا قيبطت ربع ةيتوصلا ةلاسرلا قرغتست ثيح
 تاراوحلا ضعب امأ ، اليل ةرشع ةيداحلا دعب الإ اهيلإ يمتنأ يتلا ةيلكلا اهتعضو يتلا ةصنملا يف ةرفوتملا سوردلا
 نيرامتلاو مايأ دعب الإ اهضعب ليصافت دجأ ال دق اهريغو مارغليتلا قيبطت ربع ةذتاسألاو ةبلطلا نيب ترج يتلا
 الو لصفلا يف ءالمزلا دحأل بلط ميدقت دعب الإ اهيلع عالطالا يننكمي ال ةذتاسألا فرط نم عضوت يتلا
 نأ مغر ؛ ةاناعملا ينتدبك يتلا داوملل اجذومن وحنلا ةدام ذخآ و ، ةثالث وأ نيموي دعب الإ ا� لصوتلا عيطتسأ
 سوردلا طيسبت يف ادهج رخدت مل  يسيردالا ينارمعلا ةعيبر ةذاتسالا ةداملا ىلع تفرشأ يتلا ةروتكدلا
 ةصنمبو "watsapp "باستاولا قيبطتب فتكت مل ا¾أ  ذا ، تاكربلاو تاريخلاب انع هللا اهازج ةبلطلل اهلاصيإو
 يذلا )نيال (قيبطت لثم اهتمهم ءادأل ةدعاسملا اهيف ىرت يتلا تاقيبطتلا لج تذختا لب سوردلا عضول ةيلكلا
 نكمتأ مل  لئاسولا هذه نأ الإ ةنمازتملا ريغو ةنمازتملا ةيضارتفالا لوصفا ىلا ةفاضا ، ةرشابم تارضاحملا هيف ثبت
 نم عونب سحأ ينلعج ام كلاذو ، اقباس تلق امك، ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع يرفوت مدعل اهنم ةدافتسالا نم
 يدوكملا حرش ىلع نودمح نبا ةيشاح ( باتك ةراعإ ىلا رمالا ينعفدو ، نيديفتسملا ةبلطلا يناوخإ نم ةطبغلا
 اهمهفو اهئافيتسا بلاطلا عيطتسي ال وحنلا ةدام نأ اصوصخ ؛ ةليبقلا دجسم مامإ نم ) كلام نبا ةيفلأل
 ةمولعملاب يلصوت مدعل يتسارد رسخأ يننأب رعشأ انايحأ تنكو ةبعص ملعت ةبرجت تشعف  .ذاتسألا نع اديعب
  اهنمو  ةيلزنملا لامعألا نكلو ام سرد ىلع لصحاو ظحلا ينفلاحي  دق انايحأو ، بسانملا تقولا يف ةبولطملا
 لجانملاو يدايألا لامعتساب ةميدقلا ةقيرطلا ىلع  ةدمتعملاو – ةحئاجلا ةرتف  عم تنمازت يتلا- داصحلا ةيلمع
 اندوقيو." تقولا ةرادإ ةبوعص عم  عيجشتلاو زيفحتلا ينع باغ اذكهو. اريبك ادهجو اريزغ اتقو ينم تذخأ ،
 يف لاعف رصنع اهعم ققحتي يتلا  ةنمازتملا ةيضارتفالا ماسقألا نع ثيدحلا  ىلا ديجلا بيبصلا نع ثيدحلا
 .  ةذتاسألاو ةبلطلا نيب ديجلا لعافتلا وهو سيردتلا ةيلمع

  :سردملاو بلاطلا نيب لعافتلا  )ب
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 ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجن  ساسا هنأل ؛سردملاو بلاطلا نيب  لعافتلا قيقحت دعب نع ميلعتلا تايدحت  زربأ نم نا
 اهنع بيجي   تابوعص نم ههجاوي امع لؤاستلا عيطتسي يروضحلا ميلعتلا يف بلاطلا ناك اذإو .ةيملعتلا
 الف ةيملعلا تابوعصلا ةهجاوم يف اديحو هسفن دجي  دعب نع ميلعتلا يف هنإف ؛نيحلا يف هؤالمز وأ ذاتسألا
  زئافلاب ةلي¾ ةبلاطلا لوقت .تالضعملا لح ىلع هعم نونواعتي ءالمز الو ،هيلع لكشي ام هل حرشي سردم
 اصوصخ ،ةريثك  تاهاركإ اهلالخ   -ةبلطلا نحن – انتهجاو ذإ ملقأتلا ةبعص تناك يحصلا رجحلا ةلحرم"
 ةيقيبطتلا تادحولل ةبسنلاب ةظوحلم تناك  ةبوعصلاو .ايروضح سردن نحنو يساردلا انراوشم انأدب ذنم اننأ
 نأ نود .ذاتسألاو ةبلطلا نيب العافتو اروضح بلطتي هنأل يل ةبسنلاب اريبك اّمه همهف لكش دقف . وحنلاك
 اهيلع يفضت يتلاو ، ةصحلا لاوط ىرخألاو ةنيفلا نيب ةذاتسألا فرط نم ةيمارتملا تافاضإلا تاليبتت ىسنأ
 كانه ناك سرام نم رشع ثلاثلا لبق تناك يتلا صصحلاف .مهفلا لهسو اسلس ا�اعيتسا حبصيف ، ةيويح
 انمهفو ا�اعيتسا ىدم رابتخال ةصحلا ءانثأ ةلئسأل ةذاتسألا حرط  ،مهبملل حرش ، ةيروضح تاقيبطت ، لعافت
 حرشلاو ةباتكلا .ةيفاضإ طاقنب زوفلاو ةديدسلا ةباجإلا صانتقا ةعرس يف سفانتن لصفلا ءالمزو انا تنك.
 هلك اذه لوحتيس فيكف؟ رمألا اذه لايح لعفأس يذلا امف . طالسملا مادختسا كلذكو ، ةروبسلا ىلع
 بعوتسنس فيك ؟ةئاملاب ةئام ةيقيبطت ةدام يهو دعب نع وحنلا ةدام سردنس فيك ؟هيلإ قاتشن  ايضام حبصيو
 "؟ ايقيبطت اناحتما زاتجنو ةيرظن اسورد ىقلتنس فيك؟ العافت بلطتت ةدام يهو  دعب نع سوردلا

  ارشابم  العافت قلخت يتلا  ةنمازتملا  ةيضارتفالا لوصفلا  ءانثتساب هنأل  ةعورشم ةبلاطلا هذه تالؤاست معن 
 كرتي نأ بلاطلل نكمي يتلا ةنمازتملا ريغ وأ  نيحلا يف باوجلا يقلتو لاؤسلا حرط  بلاطلا هلالخ نم عيطتسي
 انديعت يتلا  ةيبلسلا ءاقلإلا   قرط ىرخألا طئاسولا دمتعت  ،دعب اميف اهنع باوجلا ذاتسألا عيطتسيل هتالؤاست
 .نيقلتلاو نيماضملا ايجوغاديب ىلا

  :بلاطلا هابتنا دشل ةبسانملا طئاسولا ءاقتناو حوضوب هفادهأ ذاتسألا ديدحت)د  

 تحرتقا ،وحنلاك ةيدجو ازيكرت بلطتت داومب ينغ لصف وهو يناثلا لصفلاىلإ انلقتنا ":يوارغملا ةبلاطلا لوقت
 ترج ا¾أكو اهركذأ ، ةعئار اهصصح تناك ,ةيعماجلا تايوتسملل اهتبسانمل ةيفلألا سيردت انيلع ةذاتسألا
 يف ةميرك ،ىنعم نم ةملكلا هذه لمحت امب ةميرك ةذاتسألا تناك دقلو ,ينهذ يف اهخسرت ةدشل ،ةحرابلا
 ةيادب يف ،هابتنالا دشيو ةعاقلا المي ناك يذلا يوقلا اÀوص ركذتأ ،ةبلطلا عم اهلصاوت يف ةميرك ،اهئاطع
 ،ةيفاضإ طقن ىلع لوصحلل ةباجإلا ىلإ قباستي عيمجلا ناكو ،ةقباسلا تاملعتلا لوح ةلئسألا حرطت ةصحلا
 هذ� نيفوغش انلعج ام وهو .سردلل ةبحاصم تاقيبطت ىلإ ةفاضإ ،ةيويحو اطاشن رثكأ ةصحلا هده لعجي امم
 ،انوروك ةحئاج ببسب ةيروضحلا ةساردلا فيقوت ةرورضب ةيلكلل ةيرادإلا تاهجلا نم ربخلا ءاج نأ ىلإ ،ةداملا
 كلذ اندهع امك سوردلا مهف نم نكمتنس لهو ؟ةساردلا هذه نوكتس فيك، ينهذ يف ةريثك ةلئسأ ترادف
 ؟لصفلا لخاد
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 نم نوريثكلا هيلع علطي ملو، ةبصنملاب هتعضو يذلا عوبطملاب يندمت يكل انتذاتسأ يب تلصتا ةليلق مايأ دعبو
 عوبطملا ىلع يعالطا دعبو.باستاولاك ةينورتكلإلا طئاسولا ةطساوب اهنيوكت مت يتلا تاعومGا يف هرشن لجأ
 ةوالح مهفلا ةيلمع ىلع يفضت تناك يتلا لصفلا ءاوجأ يداقتفال نكل ،همهفأ مل يننأل ال راود ينباصأ
 نهعم رمألا عالطتسا دصق يتاليمز ضعبب تلصتا ،اهادن ةمولعملا دقفي فافج اهيف ةرشابملا هتءارقف ،ةوالطو
 اÀربخأف  عوبطملل انباعيتسا ىدم نع ينتلأسو ةذاتسألا يب تلصتا ابيرقت نيموي دعبو ،هتيناعام نيناعي نهتيفلأف
 ءادعصلا  تسفنتو  ،ايبسن ةاناعملا تلازف  .كلذ ناك العفو  .هتايوتحم حرشي روصم ليجستب انتدعوو ،ةقيقحلا
  ةذاتسالا صرحلو .انماهفأ نم تامولعملا برقو ،لصفلا ءاوجأ هباش يذلا  ،ليجستلل عامتسالا يلامكإ دنع
 تدتهاف ،ملعتلا ةيلمع حاجنإل ةبسانملا تاقيبطتلا نع ثحبت تناك ةبلطلا نم تامولعملا بيرقت ىلع ديدشلا
 نمز اهيف انب دتما يتلا ةليللا كلت ركذتأ تلز امو .ةرشابم لصاوتلا انل حاتأ يذلا "نيال""line" قيبطت ىلإ
 ،كلذب رست انتذاتسأ لعج امم ةبلطلا نم ريبك ددع قيبطتلا اذه ةبرجت عم لعافت دقو .ليللا فصتنم ىلإ ةصحلا
 ةفاضإ اذه ،ةديدجلا تارضاحملا نم ديزم ءاقلإو ،ةقباسلا تاعوبطملا يف انيلع لكشأ ام حرشل هتلغتسا امك
 ءاضفبو  ةشاشلا ةكراشمب ةناعتسالا عم رشابملا يباجيإلا لعافتلا اهيف ناك يتلا ةنمازتملا ةيضارتفالا لوصفلا ىلإ
 حيحصت يف اضيأ  اÀدمتعاو ةرشابم اهموقت ةذاتسألا تناك يتلا ةبوجالا عضو  وأ ةملكلا ذخأ يف ةشدردلا
 لمعلا نم رهشأ ةعبرأ .ةحئاجلا ةأطو اهنع ففخو انسفنأ ىلس ام اذهو. تاناحتمالا  جذامنو تاقيبطتلا
 .اليبس كلذ ىلإ تعاطتسا ام ةبلطلا ةفاك ىلإ ةمولعملا لصت نأ اهيف لغاشلا  ةذاتسألا لغش ناك بوؤدلا
 ةبرجت تناك دقل. ةينورتكلإلا طئاسولا هذه فلتخم عم ينقتلا لماعتلا ىلع ةردقلا  ةبلطلا نم ديدعلا بستكاف
 ينتلعج ينارمعلا ةعيبر ةميركلا انتذاتسأ تادوهجم نأ الإ دعب نع ميلعتلا ذبحأ ال يننأ نم مغرلا ىلعو ةديرف
  "تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هللا دمحلاف ،ةيساردلا ةنسلا رخآ هيف ةديج ةمالع ىلع يلوصحب كلذ جوت ،هلبقتأ

 دعب نع ميلعتلا نم ةديفتسملا تائفلا )4

  دعب نع ميلعتلا نم ةديفتسملا تائفلا مهأ نم

 : ةساردلا ةعباتم يف نوبغارلا نوفظوملا )ت

 تالامعتسا نيب قيسنتلا ةرورض ،هتسارد ةعباتم يف بغري نيح فظوملا ليبس ضرتعي قئاع ربكأ نأ كش ال
 تقحتلا ":يمومعلا ميلعتلاب ةينابسإلا ةغلل  ةذاتسأ يهو صاصخم ةكلام ةبلاطلا لوقت.اعم نيلاGا يف نمزلا
 مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ملعت يف يتبغر عفادلا ناكو ، 2020-2019 ةيساردلا ةنسلا لالخ ةيبرعلا ةغللا ةيلكب
 يتساردو يلمع نيب قيفوتلا لجأ نم دهاجأ ينتدجو ىتح يناثلا لصفلاب ةساردلا تقلطنا نإ امو .ةيعرشلا
 ةيئادتبالا ةساردلا ذنم ينفيخت تناك ةديدج داوم كانه نأو ةصاخ ،ةرضاحم يأ عيضأ الأ تررقف ، يترسأو
 لجسأ تنك ،  ةداملا هذه يف ائيش فرعأ ال يننأ تفشتكا ملعلا اذه يف ةرضاحم لوأ ذنمو .الثم وحنلاك
 ةيفلأ ىلع ليقع نب حرش( ا� ىصوملا ةيساسألا عجارملا تيرتشا ،ال مأ  تمهف ءاوس ةذاتسألا هلوقت ام لك
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 ةيفلألا اهيف تحفصت ةرم لوأ ركذتأ تلز ام ،)يحجارلا  هدبع روتكدلل يوحنلا قيبطتلا (و)كلام نبا
 تأدبف ؛ تاملك عضب الإ مهفأ مل ليقع نبا حرش ةءارق تأدب امدنعو ، اهمهف بعصي مسالط يل  تدب
 أرجتأ انايحأو ةذاتسألا هحرشت ام مهفأ ةرضاحملا رضحأ امدنع تنك .وحنلا ملعت ىلع يتردق يف لمألا دقفأ
 ام  ،الهسو ايهدب ناك مهل ةبسنلاب باوجلا نأل ةهفات ةبلطلا ضعبل ةبسنلاب تناك يتلئسأ  نأ مغر لأسأو
 ةغللاب يتقالعف انا امأ، ةيوناثلا مهتسارد او¾أ داكلاب لقألا ىلع وأ قيتعلا ميلعتلا نم اوناك ةبلطلا مظعم ماد
  .تاونس ذنم تعطقنا ةيبرعلا

 صيصب أدب نإ امو ،لجوج تاحفص ىلعو بتكلا يف  همهف يلع رسعت امع ثحبأ تنك ةرضاحم لك دعب  
 ، ابولا نع جتانلا لماكلا يحصلا رجحلا ببسب ةيروضحلا ةساردلا فيقوت نلعأ ىتح ،اديعب نم حولي  لمألا
 ام ناعرس نكلو رمألا ينعزفأ ةيادبلا يف ،دعب نع سردأ و لمعأ نأ يلع  لزنملا  ةنيجس يسفن تدجوف
 لكش ىلع مث  pdf ةرضاحم لوأ انل تلسرأ ،"watsapp"باستاولا ربع انعم لصاوتت ةذاتسألا تأدب
 بوساحلا مامأ سولجلا ينقار ائيشف ائيشو Kديدجلا عضولا عم ةعرسب تملقأت ،ةروصو اتوص  يحول ضرع
 يف ةبغر يدي طخب اهتباتك ديعأ ىرخأ انايحأو   انايحأ اهعبطأ تنك .تارضاحملا ىلا عمتساو يتوهق يستحأ
 غيصب تارضاحملا عضت ثيح ةيلكلا ةصنم ربع انعم لصاوتلا  ىلإ ةذاتسألا تلقتنا . ةركاذلا يف اهخيسرت
 "نيال" قيبطت ىلع ةرشابملا ةيحلا تاءاقللا ىلا اهدعب ترم مث ،روصم ليجستو ، يحول ضرع،   pdf:ةفلتخم
"line" "لصي ناك ةبلطلا ددع نأو  ةصاخ  ريبك ازاجنإ رشابملا لصاوتلا ناك ، اضيأ ةيلكلا ةصنم ىلعو 
 لخدتن و ةملكلا بلطن انايحأ انكو  ةلثمأ يطعتو ،حرشتو ةرشابم بيجت ةذاتسألاو لأسن انك ،ةئاملا ىلا
 نم لجخأ الو ةذاتسألا عم رثكأ لصاوتأ ينتلعج ةعدبم و ةديرف ةبرجت تناك يل ةبسنلاب و ،رشابملا ىلع
 ةديدج ةلحرم ىلا ةذاتسألا تلقتنا مث ،اراركتو ارارم ليجستلا ةدهاشم ديعأ ءاقللا ءاهتنا دعبو .ةلئسألا حرط
  اهانسرد يتلا ىلوألا عبرألا تارضاحملا تداعأ ا¾أ يظح نسح نمو.ةيوهجلا شكارم ةعاذإ ربع ثبلا يهو
 ،ىلوألا ةرملل اهعمسأ يننأك و اهل تصنأ تنك  ذإ،ةديدج تاقيبطتلا و افلتخم اهؤاقلإ ناكو ، ايروضح
 .هتيا¾ ىلا ررقملا ةيادب نم ةفلتخم قرطب ةلجسم تارضاحملا ىلع تلصح اذكهو

 نم ةعومجم حيحصت ىلع يعامجلا لمعلل نيال قيبطت ىلع تاعومجم ةذاتسألا تلكش ،ررقملا ءا¾إ دعب
 يربص رامث ينجأ تأدب طبضلاب ةلحرملا هذه يف ؛ةيلكلا ةصنم ربع انل اهلسرت تناك يتلا ،تاقيبطتلا

 ،يئاطخأ تّلق و ايوحن لمجلا ليلحت يف ةعتم دجأ تأدب ،تانيرمتلا زاجنإ يف ةبوعص دجأ مل ،يتبضاومو 
 ةروتكدلا ةعدبملا انتذاتسأ نم جيردتلابو رفصلا نم وحنلا ملعت تأدب ،اميظع ازاجنإ تققح يننأب ترعش
- هنأل ةيبرعلا ةغللا ىلا قيرطلا هنأ تملعت ، هتياغو وحنلا ملع ةيمهأ دنع تفقو ،يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر
  أدبت هفادهأ . ةيبرعلا ةغللا ملع يهو ةياغ ىلإ لصوم ةلآ ملع وه ؛هتاذ يف ةياغ سيل امئاد  -ددر}ت امك
 ةيبرعلا  صوصنلا  تالالد فاشكتسا  مث مهفلا ريسيتو  ،ةباتكلا حيحصتو ،نحللا نم هظفحو ناسللا ميوقتب
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 لصفلا يف الثمف داوملا يقاب يف هترمثتسا وحنلا  نم هتملعت امو .ةيوحنلا يناعملا عبتت لالخ نم اهرارسأو
 مهف تعطتسا امل وحنلا الولو …فذحلاو ريخاتلاو ميدقتلا لوح روحم انيدل ناكو ريسفتلا انسرد  هسفن
 ىلعأ ىلع لصحأ يك اريثك يندعاس يناثلا لصفلا يف وحنلا يف هتملعت ام نا  تلق اذإ غلابأ نل ،روحملا كلذ
 هكلتمأ امل "يناعملا ملع "بيكارتلا ةغالب  ةدام  يف قوفتلا تعطتسا دقف ،اضيأ ثلاثلا مث يناثلا لصفلا يف لدعم
 نم للقو ةباتكلا يف يبولسأ نم نسح يناثلا لصفلا يف وحنلل يملعت نا كش الو .وحنلا ملع يف ةعاضب نم
  نإ لوقأ ؟رومألا هذه لكب دعب نع ميلعتلا لخد ام لئاق لوقي دق ، يسفنب يتقث نم عفرو ةيئالمإلا يئاطخأ
 ناكم رايتخا ةيرح  ينحنم يذلا -ةعفان ةراض برو -يحصلا رجحلا الولف يحاجن رس وه دعب نع ميلعتلا
 لخبت مل يتلا  يسيردالا ينارمعلا  ةعيبر ةروتكدلا ةذاتسألا عم يوقلا لصاوتلا كلذ الولو  ،هنامز و ملعتلا
 نم يفوخت  لاز املو ، ةيبرعلا ةغللا يف ياوتسم نسحت امل ةمولعملا ليصوتل  ةحاتملا لئاسولاب الو تقولاب انيلع
 العج دعب نع ميلعتلا ةرورضو يحصلا رجحلا   اذه نأ كشال .. ينقرؤي اسجاه لكشي ناك  يذلا وحنلا
 تارضاحملاب اءدب ةفلتخم ةيجولونكت غيصب و قرطلا ىتشب ةبلطلا ىلإ تارضاحملا لاصيإ يف عدبت ةذاتسألا
 وأ "نيال" قيبطت ربع  ةرشابملا و ةيحلا تاءاقللا ىلا الوصو عايذملا ربع ثبلاو ةيتوصلا تاليجستلاو ةنوقرملا
 مدقتأ.دعب نع ملعتلا و ميلعتلا ةيلمع حاجن يف يساسأ ببس عادبإلا اذهو ، ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةصنم ربع
 ميلعت ليبس يف اهتلذب يتلا دوهجلا لك ىلع يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر ةروتكدلا انتذاتسأ ىلا ليزجلا ركشلاب
  "تابوعصلا لك مغر اعتمم انملعت لعج يذلا وحنلاب ريبكلا اهفغش ىلع و وحنلا ملع ئدابم ةبلطلا

  :اهيف نوملعتي يتلا دهاعملاو سرادملا نكامأ نع حوزنلا ىلع فورظلا مهتمغرا نيذلا نورجاهملا )ب

  برغملا  جراخ  شيعأ  ةيبرعلا ةغللا ةيلكب ةبلاط انأ" برغملا جراخ ةفظوم يوافلخل ىده ةبلاطلا لوقت
 لئاسو ربع دعب نع ةساردلاو ةيروضحلا  ةساردلا نيب قرفلا نع ةحارصب يتبرجت فصأسو ، اديدحت تيوكلاب
 .ايجولونكتلاو لاصتالا

 ةرودلا  زايتجا نم مرحأ تنك امك ،تارضاحملل روضحلا بعصلا نم ناك ةيلكلاب  لوصف ةثالث  تيضق
 امك  ةلبقملا ةنسلا ىلا لجؤت ،ةيداعلا ةرودلا يف  اهيفوتسأ ال ةدام لكو ،ةيعامتجا فورظل ةيكاردتسالا
 ،اهساسأو ةغللا دومع يهو ةداملا يف افيعض ناك ياوتسم  ارس مكيفخأ ال .يبرعلا وحنلا ةدام عم ثدح
 يف تررق .العف ينبهرت تناك ا¾أ اصوصخ اهيفوتسا الأ ايهدب ناكو .ةيبرعلا ةغللا  ناقتا نكمي ال ا¾ودب
 دصق لمعلا ةيجهنم نع اهلأساو  ،يسيردالا  ينارمعلا ةعيبر ةلضافلا ةذاتسألا يقتلا نا ثلاثلا لصفلا ةيادب
 بترمو طيسب لكشب وحنلا ةدام تايساسأ حرش مت نيتعاس نوضغ يف اوليختت نل .ةداملا يف ياوتسم نيسحت
 وحنلا تدجوو ةداملا ةعورب تسسحأ ةرم لوأ ينوقدص. عامتجالا اذه يهتني الأ تينمت يننأ ةجردل عئارو
 نايرورض ةكراشملاو روضحلا نأ تنقيأ انه .ةجيتنلا ىلع لوصحلل ةدعاقلا قيبطت الإ جاتحي ال ةيضاير ةيلمع
 .ةبولطملا ةياغلا ىلا لوصولل
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 نأ يل نكمي ال،تريغت تاباسحلا لك،انوروك ةحئاج ترهظ ، عبارلا لصفلا لولحو ،ثلاثلا لصفلا ةيا¾ عم
 لك اهيف ىقلت  تايلكلاب ةصنم زاجنإ ىلا ةعماجلا  تعرسأ ،روضحلا مهل نكمي ال ةبلطلا كلذك رفاسأ
 ...تاصخلملاو ةرشابملاو ةلجسملا تارضاحملا

 يف ادوهجم تلذبو ،ايجولونكتلا لئاسو ربع تاءاقل ميظنت ىلإ ةقابس تناك يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر ةذاتسألا
 .ميظنتلاو قيسنتلا يف ريبك رود مهل ناك،ةبلطلل اضيأ ركشلاو ،انلجأ نم كلذ

 ،اهتقو يف تارضاحملا ىلع يلوصحو ،ةذاتسألا تاهيجوتو ،ةكراشملاو ،ةرشابملا تاءاقللا هذهل يروضحب
  تلصح ةنس نم وحنلا ةدام ،زاتمملا قوف ةجيتنلاو دعب نع تاناحتمالا تزتجا،عجارملاو بتكلا ةناعتسالاو
 ةذاتسألا هذه ببسب ةداملا بحأ تحبصأ.ةحرفم ةجيتنلا تناك ايجولونكتلا عم مويلا ،ةجرد لقا ىلع اهيف
 .ىلوألا لوصفلا نع امامت فلتخت دعب نع ةساردلاب اهتلمكأ يتلا لوصف ةثالث رخآ جئاتن نأ امك،ةعئارلا

 كراشأ ، ةرضاحملا عباتأ جردملا لخاد ينأكو ،هيف بغرأ ام  قيقحت نم ينتنكم ،دعب نع ةساردلا نإ لوقأ
 "يسيردإلا  ينارمعلا ةعيبر ةذاتسألل ريدقتلاو ركشلا . ديفتسأو

 نع تارضاحملا  ةعباتمو ةعماجلا ىلا  لقنتلا نوعيطتسي ال نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا ووذو ىضرملا  )ج
 .برق

 نم سرام رهش فصن يف ميلعتلا فرع":ةحئاجلا نمز ةساردلا نع  )فوفكم بلاط( يمساق ديعس لوقي
 ديدج يسارد طمن مامأ انسفنأ دجنل ،دجتسملا انوروك سوريف ببسب نابسحلا يف نكي مل افقوت يضاملا ماعلا
 ةيمقرلا تايوتحملا قيرط نع ليصحتلا ةعباتم نم اننكم ام اذهو ةعومسم وأ ةبوتكم تارضاحم انيقلت يف لثمتي
 يف افرط تنك ذإ ،ميلعتلا نم عونلا اذه عم تملقأت دقو. انتويب اهلوخدل ريثكلا لضفلا ةذتاسألل ناك يتلا
 لقنتلا ءانع ينبنجو .دعب نع سوردلا ةبكاوم يف ايلج يندعاس ام اذهو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم تاعومجم
 دوهGاو ةداملا هذهل يبح ببسب  كلذو ، اهعون نم ةديرف يبرعلا وحنلا ةدحو عم يتبرجت ىقبت و.شكارم ىلإ
 يف ىلجتي  ،اديرف ايجوغاديب ابولسأ اهدامتعاب يسيردإلا ينارمعلا ةعيبر ةليلجلا انتذاتسأ  هتلذب يذلا ريبكلا
 ةبوتكم سوردلا ءييÀ تناكف  ةدمتعملا طئاسولا تعون ذإ  ،طسبمو حضاو لكشب ةمولعملا لاصيإ ةلواحم
 ةنسلا جوتتل ،ديج لكشب وحنلا ةدام مهف تعطتساو ةعومسملا تافلملا تدمتعا دقو. ةيئرم وأ  ةعومسم وأ
 "ريدقتلاو ركشلا تارابع رحأب ةذاتسألل  مدقتأل ينتوفت ةبسانملا عدأ ال اذهلو .ةديج ةطقن ىلع يلوصحب

 

  ةيصوتلاو جات6تسالا

 ةبلطلا ديفت ا¾أل، تاعماجلا تاصنم يف  ةيمقرلا دراوملا ريفوت  ةرورضو دعب نع ميلعتلا ةيمهأ اماتخ دكؤن
 قفاوم  1443 (مرحم15 خيراتب 2.20.474 موسرملا  رودص ناك كلذلو ,يعماجلا نمزلا ةرادإ يف مهستو

 ددحي  ،)ربنتش 6 ((28  مرحم28 – 7019 ددع  ةيمسرلا ةديرجلاب دعب نع ملعتلاب قلعتملا )سطسغأ 24
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 ينهملاو يسردملا نيوكتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمب نيملعتملا  ةدئافل  هتايفيكو دعب نع ملعتلا ميدقت طورش
 ةفصب مدقي سيردتلا لاكشأ نم الكش دعب نع ملعتلا موسرملا اذه دع دقو.صاخلاو ماعلا نيعاطقلاب يعماجلاو
 .يروضحلا ميلعتلل المكم ،ةمئاد وأ ةتقؤم
 

 :عجارملا
 

 :عجارملاو رداصملا ةحئال
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 مستخلص البحث

من  لك التنوع الكبير فبها ابتداء  ذعلم اللهجات سوف يدرك ال محالة  الباحث في مجال إن   

ن هذا التنوع مرتبط بالبيئة الخاصة باألفراد وفي مقابل هذه أو الراهن.العصر الجاهلي  إلى عصرنا 

 
 
نه أكما  الفصحى.غة الرسمية األم اللهجات املختلفة سوف يجد لغة التواصل املوحد التي هي الل

ة  ن هذا إومن هذا املنطلق فالفصحى.سيتيقن أن دراسة هذه اللهجات يعد خدمة للغتنا العربي 

 
 
ة غة الفصحى باختيار األمثال الشعبي  املقال يبحث في طبيعة العالقة التي ترتبط اللهجة بالل

ة كمدونة للبحث باعتبارها أكثر األقوال تداوال في املجتمع فهي قريبة من تعاب  .يرناالجزائري 

ويهدف هذا البحث إلى إثبات نقاوة عاميتنا بحد تعبير الدكتور عبد املالك مرتاض ومدى  

ة ة الجزائري  تحليلي مقارن لألمثال الشعبي   أصالتها.وذلك وفق منهج ة باألمثال الفصيحة وحتى العربي 

ة منها باالستناد على معاجم وقواميس األمثال العربي   ر الرجوع إلى مصادة الفصيحة وكذا بوالعاملي 

غة العربي  
 
وحتى األقوال  الشريف والشعر العربي   ن الكريم والحديث النبوي  آبالقر  بتداء  إة وآدابها الل

سواء كان على  من املثل الشعبي   ة.ويتوصل البحث في األخير إلى قرب خصائص املثل العربي  العاملي  

 .مستوى اللفظ أو املعنى

 

 الكلمات الرئيسية:  . املعاجم  -الفصحى.   -ةاألمثال العربي    –ة األمثال الشعبي  –ة اللهجة الجزائري  
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تراث زاخر وحافل ومتعدد ومتمازج، وهو بذلك يكتس ي طابعا  الجزائري   التراث الشعبي  

غوي الذي يخضع لعوامل 
 
هجات الجزائرية، وذلك تبعا للتطور الل

 
متكامال، ويكمن هذا الثراء في تنوع الل

 فيزيولوجية وعرقية وسياسية وجغرافية وصوتية وداللية.

لى اختالف منابعه وتعدد وتعترى الدارس لهذا التراث عدة إشكاليات، وقد يرجع ذلك إ 

ما يضفي طابعا مة املساهمة في خلقه، بين طبقة دنيا ومتوسطة ومثقفة. الطبقات والذهنيات الشعبي  

 
 
ة، بين لغة واحدة ولهجات محلية متعددة، بين لغة القرآن الكريم غة بين فصحى وعامي  ازدواجيا في الل

 .ي  اليوم العامي   الشريف والقول املأثور ولغة الحديث والحديث النبوي  

 تلك إشكالية كبرى يصعب تحديدها وتتطلب جهدا غامرا، ووقتا وافرا، وسط هذا التراث الفني   

 املتداخل واملتشعب. والفكري  

ة الراهنة والسريعة، من وسائل ة والفكري  وفي ظل موجة الحداثة التي تفرضها التطورات العلمي   

لتراث وإن اهتم به فيقتصر على الجمع والتدوين في أغلب ا هتمام بهذايغيب اإل واالتصال.اإلعالم 

 األحيان.

ة ة ملا لها من قيمة تعبيري  ة الجزائري  ومن ثم ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا على األمثال الشعبي    

لتلك  امن ذاكرة الشعب واألمة، وانعكاس اجزء  وباعتبارها  ،ةعن مكنونات العقليات الشعبي  

التناقضات التي يعيشها اإلنسان في كل زمان ومكان بين املاض ي والحاضر واملستقبل والتي تتجلى 

ة ونتائجها عليه، وباألخص الكيفية التي يواجه بها اآلخر بصورة أوضح من خالل سلوكاته اليومي  

ة جمعا وتصنيفا ة الجزائري  أن أتطرق لألمثال الشعبي   تفحاول عاموالحياة وقوانينها اإللزامية بشكل 

 .ورواية وتحليال فكانت دراستي وفق منهج تحليلي مقارن 

  
 
 غة واألدب، وركزت على القرآن الكريم والحديث النبوي  جنحت فيه إلى مختلف حقول الل

 ةوالعربي  ة ة الجزائري  الشريف والشعر القديم بوصفها املصادر األساسية ملضامين األمثال الشعبي  

 عامة.

 

 املقدمة
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ة، وأكدت على ة وعاملي  ة بأمثال أخرى عربي  ة الجزائري  وكثيرا ما كنت أقارن األمثال الشعبي   

ة املدونات لألمثال العربي  ة وذلك من خالل رجوعي إلى بعض الجانب الفصيح في األمثال الشعبي  

 الفصيحة.

وقد صنفت تلك األمثال بحسب املوضوعات التي تندرج ضمنها تماما كما صنفها أحمد أمين في  

كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير املصرية، خالفا ملن صنفوها بحسب الحروف األبجدية. وكان 

ة بالفصحى.ة ي  الهدف من هذه الدراسة هو تبيان مدى عالقة العام  الجزائري 

 منهج أو طريقة البحث 

ي عموما إن الحديث عن إتباع منهج معين للدراسة والبحث والتنقيب في مجال األدب الشعب    

ة بالخصوص أمر معقد يصعب تحديده، ولعلنا ال نبالغ إن قلنا أنه مستحيل في وحقل األمثال الشعبي  

 بعض األحيان.

عالم خصب من التجارب والقيم والحكم واملعتقدات والعادات، هذا العالم ة فاألمثال الشعبي  

 
 
غة واألدب: ]فقه اللغة، البالغة، الصوتيات، اللسانيات، ، النحو يستدعي معرفة شاملة بعلوم الل

[، بل ويتعداها إلى معرفة علوم أخرى: كعلم …والصرف، األدب املقارن، النقد، علوم اللهجات

لنفس، واألنتربولوجيا،... ومن ثم فإن هذه الدراسة التي في هذا البحث محاولة بسيطة جتماع، وعلم ااإل 

ة وفق منهج تحليلي مقارن، فعلى ة الجزائري  ومتواضعة إلستكشاف جانب الفصيح في األمثال الشعبي  

تتم  الرغم من أن املنهج املقارن هو منهج مستقل بحد ذاته ولكن معظم الدراسات املقارنة ال يمكن أن

حتى أن الكثير من الباحثين يقيمون  دون اإلعتماد على مناهج أخرى مساندة مثل املنهج التحليلي  

م، 2019-هـ1441)املحمودي، تحليليةبيانات دراساتهم على هذا املنهج داللة على إعتماد املقارنة على 

 .(76صفحة 

مقارنتها باألمثال  معة على مستويي '' اللفظ واملعنى'' تحليل األمثال الشعبي   قدحاولناو 

ة املراد دراستها وتم ذلك بالرجوع الفصيحة للعرب، فكانت أول مرحلة في البحث هي جمع املادة العلمي  

ثم تصنيف هذه األمثال بحسب رواياتها  ة املتداولة في املجتمع الجزائري  إلى مدونة لألمثال الشعبي  

بين أن اللهجات حتى وإن اختلفت رواياتها من منطقة إلى أخرى إال أنها تصب في ناملختلفة ومعانيها ل

تمدنا في ذلك على ة باألمثال الفصيحة واعمعنى واحد، ثم انتقلنا إلى مقارنة هذه األمثال الشعبي  

باعتباره الكتاب  2-1للخوارزمي ومجمع األمثال للميداني ج  لألصمعي واألمثال مثالاأل مصادر ككتاب 
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ة التي وقعت ة القديمة، لوفرة كتب األمثال العربي  الذي جمع فيه كما ال يستهان به من األمثال العربي  

 .بين يديه

فقد تصفح أكثر من خمسين كتابا، وقلب ما فيها فصال فصال وبابا بابا وبدأ ينقل هذه األمثال 

كما  ،(65، صفحة 2011-2010)عبد هللا، رب العخرافات نها ما اطمأن إليه مبتعدا عن ويختار م

 
 
الشريف  ن الكريم'' وكذا الحديث النبوي  آغة العربية ''القر اعتمدنا على أول مصدر من مصادر الل

في الجانب التحليلي لهذه األمثال فكثيرا ما تربط األمثال باملعاني لتعدد موضوعاتها كما  والشعر العربي  

استندنا في املقارنة على مراجع درست األمثال كقاموس الحكم واألمثال ومصادر أخرى وموسوعة 

ديم ا على القنقتصر في مرجعيتناألمثال والحكم ليوسف ماروت واألقوال العاملية ملنير عبود، فلم 

ة ومالئمتها لكل لنبين مدى أصالة هذه األمثال الشعبي   فحسب وإنما تجاوزناه إلى الحديث وحتى العاملي  

ة وعالقتها بالفصحى ة الجزائري  زمان ومكان، ومن املصاعب التي تعترض الباحث في مجال دراسته للعامي  

زال كثير من الباحثين ينفرون من ة فال هي قلة الدراسات األكاديمية وعدم اإلهتمام بالدراسات اللهجي  

 هذه الدراسات.

 :عرض النتائج واملناقشة

 تحليل األمثال الشعبية بحسب املواضيع: -1.

 وجمعه ُصُبٌر الصبر حبس الَصْبُر:-أ
 
 واألنثى َصبورا

 
اٌر وصبيٌر وصبورا ، فهو صابٌر وصب 

 
َصَبَر، َيْصِبُر َصْبرا

 . (193، صفحة 2000)املصري، النفس عند الجزع

: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما والَصْبُر في االصطالح األخالقي الديني  

 (58، صفحة 2001-2000)زيان، يقتضيان حبسها عنه.

ي القرآن الكريم إلى التزام الصبر ومدحه بل وجعله اسما من أوقد دعا هللا تعالى في كثير من 

ُبوُر أن هللا تعالى قال: ﴿ -صلى هللا عليه وسلم -أسماءه وفي الحديث القدس ي عن النبي  ا الصَّ
َ
ن
َ
ي أ ِ

 
﴾، ِإن

 راهيم(.وضرب لنا األمثال فيه من خالل أنبيائه الصالحين )يعقوب، يوسف، نوح، إب

َ َمَع الَصاِبِريَن قال تعالى: ﴿  .                46﴾ سورة األنفال: اآلية واْصِبْر ِإنَّ َّللاَّ
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ة يظهر لنا جليا اهتمام الفئات الشعبي   ة في مجتمعنا الجزائري  غة العامي  وإذا ما رجعنا إلى الل

فئتين مختلفتين في نظرتهما، فئة أيدت من خالل أمثالها وأقوالها املأثورة بموضوع الصبر. نالحظ 

نت فضائله، وفئة أخرى استبعدته وذمته. ومن ذلك نورد املثل الشعبي   : "الصابر ينال" الصبر وبي 

ي يصبر ينال" تونس ي.
 
ن الصبور يلقي جزاءه ومعناه أن اإلنسا (49، صفحة 1981)الخميري، و"الل

، 2001-2000)زيان، الفرج منه ملواساته.ويقال لإلنسان الذي وقع في بالء شديد يرجوا الحسن حتما،

 (58صفحة 

للتخصيص وللتأكيد على أن  على الفعل وذلكاملعنوي  الفاعل واملثل جملة إسمية قدم فيها 

ر"،  الصابر مهما طال به الزمن، فسوف يجني ال محالة ثمار صبره. ومن قول العرب: "من تبصر تصب 

 نوائب الدهر ال تدفع إال بعزائم الصبر"."وإن 

 كما قال علي بن أبي طالب:

 إني رأيت وفي األيام تجربة ***** للصبر عاقبة محمـــودة األثـر

 -ه 1409)بن أبي طالب، .الصبر إال فاز بالظفر*****واستصحب  يطالبه-وقل من جد  في أمر 

 (44م، صفحة 1988

  ة في الصبر:ومن األقوال العاملي  

ة ولكن ثماره حلوة )روسو( -  بذور الصبر مر 

 من أسباب النجاح الصبر )جونسون( -

 متنكر بثياب الفضيلة )بيرس(الصبر شكل من اليأس  -

 بالصبر نستطيع الحصول على كل ش يء )فرانكلين( -

)ب.  كل صبورا أتاه كل األشياء، ولكن بصورة رئيسية تجاه نفسك )مادام دي ستايل(. -

 (576-577، الصفحات 2001عبود، 

 القضاء والقدر: -ب
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ُم ج أقضية قض ي يقض ي قضاء إذا حكم وفصل والقضاء والقدر أمران متالزمان القضاء قض ي: 
ْ
الُحك

ره.
 (133، صفحة 2000)املصري، ال ينفك أحدهما عن اآلخر وقض ى الش يء: َصَنَعُه وقد 

ره هللا سبحانه من أمور خلقه في عمله والقدر:
 .هو ما قد 

هو ما حكم به هللا من أمور خلقه وأوجده في الواقع، ومن ثم فإن اإليمان بالقضاء والقدر والقضاء: 

 معناه: اإليمان بعلم هللا األزلي، وبمشيئة هللا النافذة وقدرته الشاملة سبحانه.

َها ِإنَّ َما أَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة فِ قال تعالى: ﴿
َ
ْبَرأ

َ
 ن

ْ
ن
َ
ْبِل أ

َ
اٍب ِمْن ق

َ
 ِفي ِكت

َّ
ْم ِإال

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
ْرِض َوال

َ
ي األ

ى هللِا َيِسير  
َ
ِلَك َعل

َ
 . 22﴾ سورة الحديد، اآلية ذ

ذات يوم والناس يتكلمون في  -صلى هللا عليه وسلم -وفي الحديث: »خرج علينا رسول هللا 

ان من الغضب، فقال لهم: مالكم تضربون كتاب هللا بعضه القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الزم

 ببعض؟ بهذا هلك ما كان قبلكم« ]رواه أحمد[. 

بقضائه  ابكتاب هللا عز وجل وسنة نبييه مؤمن انجده متشبع وعند انتقالنا إلى التفكير الشعبي  

 وقدره خيره وشره.

ي مكتوب : "املكتوب على الجبين ما ومن ذلك نورد املثل الشعبي  
 
يمحوه اليدين" ومثل ذلك: "الل

 على الجبين الزم تشوفه العين" ويستهدف املثل إلى إيضاح ما يأتي:

 .في كل ما ينوب من قدر -1

 .في استنهاض الهمم لإلقدام ملن يخاف األحداث -2

 .لكل من يحرص على أن يجاوز ما كتب له من عمر -3

 (100، صفحة 2000) سليم،  للحث على الرضا بقضاء هللا. -4

 وقال فون روتشلد: »القضاء والقدر أقوى من محاوالت البشر«.

 (384، صفحة 2001)عبود،  وقال كارليل: »ال يستطيع أحد تغيير قدره املحتوم«.
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 "ما" وفعل وفاعل.واملثل جملة اسمية مكونة من مبتدأ أو جار ومجرور وأداة نفي 

ولحر في الياء والنون أثر في هذا املثل يظهر من خالل السجع الذي يتولد عنه جرس موسيقي 

 . ]الجبين، ْيدين[

 .فالياء مخرجها الشجر وصفتها الجهر

 (64، صفحة 2006)درار،  .لق وصفتها الجهر أيضاذوالنون مخرجها ال

 والك

 تناسبها الياء.سرة 

 وألفاظ املثل فصيحة:

ُتوْب 
ْ
ك
َ
 .املكُتوبامل

ى
َ
 .َعلىْعل

 . الَجبيْن الْجِبيْن 

 َماَما  

 َيْمُحهُ  -َيْمُحو -َمَحا َيْمُحه 

ين   ِ
 َيَدْيْن َيد 

 واستعمال حرف النفي "ما" تأكيد على عدم نفع الحذر مع القدر

باالشتراك على أربعة معان: كما يطلق اسم العين مثال على معان اسم يطلق  العقلالعقل: فضل -جـ

 عدة.

 .: الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائمفاألول 

 .هي العلوم التي تخرج إلى الوجوه والثاني:
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 .علوم تستفيد من التجارب والثالث:

 (145-146)الغزالي، الصفحات  معرفة عواقب األمور. والرابع:

ة بهذا املوضوع ومن ذلك قولهم: "مول العقل في راحة" و"أهل وقد اهتمت الفلسفة الشعبي  

 (57، صفحة 1981)الخميري، العقول في راحة" مثل تونس ي ]الخميري[.

 .حياة هنيئةبمعنى أن من يستخدم عقله في ما ينفعه يحيا 

 وللعقل في القرآن الكريم معان بحسب نوع املعقول من هذه املعاني:

وَن﴾ )
ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
 ل
 
 َعَرِبيا

 
ْرآنا

ُ
َناُه ق

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ا أ  (2سورة يوسف، اآلية فهم الكالم: ﴿ِإنَّ

وَن ِفي  َحاجُّ
ُ
ْهَل الِكَتاِب ِلَم ت

َ
ِجيل وعدم التناقض في القول: ﴿َيا أ

ْ
 َواإِلن

ُ
ِت الَتِوَراة

َ
َزل
ْ
ن
َ
ِإْبَراِهيَم َوَما أ

وَن﴾ 
ُ
ْعِقل

َ
 ت
َ
ال

َ
ف
َ
 ِمْن َبْعِدِه أ

َّ
 (65سورة آل عمران: اآلية ) .إال

را االشائع، العقل يخلط عادة مع التفكير، وعادة ما يكون "عقلك" حو  وفي االستعمال الشعبي  

 داخليا مع نفسك.

 ة قولهم:ملي  ومن األمثال والحكم واألقوال العا

 .العاقل هو من ال يالئم بين نفسه وبين العالم  )برنادشو( -

 شمعة العقل ال تنطفىء بل تض يء وشمعة القلب أيضا )شيشرون(. -

، 2001)ب. عبود،  ال عظيم في األرض إال اإلنسان، وأعظم ما فيه عقله )هاملتون(. -

 (152-153-156الصفحات 

 وألفاظ املثل فصيحة تماما:

 .مأخوذة من املولى: املالك والصاحب ُموْل  

ْل 
َ
 . الَعقلالْعق
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 . فيِفي 

 .َراحةَراَحة 

 والجملة: جملة إسمية مكونة من مبتدأ أو مضاف إليه وجار ومجرور )خبر(.

 قال أبو الطيب املتنبي: في فضل العقل:وقد 

ــُه***** وذو اللبُّ يكره إنفاقــهوأشرف ما للفتى  بُّ
ُ
 (159م، صفحة 1983ه/ 1403)املتنبي، .ل

م، 1983ه/ 1403)املتنبي، لوال العقول، لكان أدنى ضيغم*****أدنى إلى شرف من اإلنسان

 (414صفحة 

 بيان الحقيقة: -د

غة: ما أقر في االستعمال على أصل وضعه
 
 (178، صفحة 2000)املصري، الحقيقة في الل

ُموَن﴾ 
َ
ْعل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
ُتُموا الَحقَّ َوأ

ْ
ك
َ
ِبُسوا الَحقَّ ِبالَباِطِل َوت

ْ
ل
َ
 ت
َ
 (42سورة البقرة، اآلية)قال هللا تعالى: ﴿َوال

وقد تطرقت األمثال الشعبية لهذا املفهوم مستندة على الصورة واملشهد املأخوذين من 

 الطبيعة وال سيما من الواقع الذي نعيش فيه.

 "الشمس ما تتغطاش بالغربال"، و"ماتتغطاش الشمس بالغربال"، من ذلك قولهم: 

« On ne cache pas le soleil à l’aide d’un tamis » 

 (169م، صفحة 1996-ه،1407)مبي ض، ومعنى املثل: أن الحقيقة ال يمكن سترها

 شيئا ليخفيها عن األنظار يتسرب نورها.فالحقيقة ظاهرة كالشمس وإذا ما عرضنا لها 

ة فالتصوير كما أشارت د. نبيلة إبراهيم في ومن هنا تظهر براعة التصوير لدى الفئات الشعبي  

، فالفكرة تتجسد كتابها "أمثال التعبير في األدب الشعبي" من أهم خصائص أسلوب املثل الشعبي  

 من حاسة السمع إلى حاسة النظر. ثل الشعبي  وتتضح من خالل الصورة املرئية وهنا انتقل بنا امل
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حظة 
 
وال يقف األمر عند التشبيه فحسب بل إلى إبراز الحقائق التي يالحظها اإلنسان مرارا في الل

 (205)إبراهيم، صفحة  التي يمعن فيها نتيجة تجربته التي عاشها.

 وألفاظ املثل فصيحة تماما:

مْ 
َ
ْمُس ْس الش

َ
 الش

ى  تتغطاش
َ
ط

َ
ى  غ

َ
ط

َ
غ
ُ
ى      ت

َ
ط

َ
َتغ

َ
 ت

 الِغربالالغربال

( على الفعل لالهتمام بأمر املتقدم معنوي  قدم فيها االسم )مفعول به اسميةواملثل جملة 

 تأكيدا على الجالء والوضوح  وأردفت بحرف النفي "ما" والفاعل ضمير مستتر تقديره ُهو أو هي أو ُهم

 "التغطية" أو "الحجب" ال يقتصر على فرٍد بعينه، فاملثل يخاطب الجماعة ]جماعة الغائبين[.ففعل 

 ة:ليس من خفي إال سيظهر وال مكتوم إال سيعلن.ومن األقوال العاملي  

يك ملح:التلميح  -ه
 
: النظرة بالعجلة، وقولهم: ألرن

ُ
مَحة

 
 وأملَح: اختلس النظر، والل

 
 أملَح: ملح إليه يلمُح ملحا

 
ا

 (231، صفحة 2000)املصري، باصرا أي أمرا واضحا.

الجزائري: »الَهْدَرة ْعِلي واملعنى على جارتي« يقال في  ويظهر ذلك من خالل املثل الشعبي  

واملثل تحريف للمثل  (223، صفحة 1992)ابن هدوقة،  التضليل فالرجل يريد شيئا ويوهم بآخر.

 العربي القديم الذي ورد في كتاب مجمع األمثال للميداني:»إياك أعني واسمعي يا جارة«.

 (69-70م، الصفحات 2002 -ه 1422)امليداني،  ضرب ملن يتكلم بكالم ويريد غيره.وي

ر" الفصيح على أنهم يستعملون ذولفظ الهدرة: يريدون به الكالم، وهي مأخوذة من لفظ "الهَ 

 (60م، صفحة 1981)مرتاض،  لفظ الكالم أيضا وكل ألفاظ هذا املثل فصيحة.

م، صفحة 2008)جعكور ،  ومثله "الهدرة على أختي واملعنى على جارتي" ]جعكور مسعود[

ويظهر  (173، صفحة 1981، )الخميري ، و"الكالم علي واملعنى على جارتي" مثل تونس ي ]الخميري[(267
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ي، حارتي[، 
 
اإليقاع املوسيقي من خالل السجع وأثره في إضفاء نغمة موسيقية من خالل "الياء"، ]عل

 ]أختي، جارتي[.

 (109، صفحة 1998)حركات،  فالياء: حرف شجري، لين مجهور، منفتح، فموي.

 (97، صفحة 1998)حركات،  شديد مهموس، منفتح، فموي.والتاء حرف نطعي 

ر -و  :كتمان الس 

ه: كتمه  ه، وكاتمني سر  َتمة، مثال ُهمزة، إذا كان يكتم سر 
ُ
الكتمان: نقيض اإلعالن، ورجل ك

 (23، صفحة 2000)املصري، عني.

  التزامة على األمثال الشعبي  وقد حثت 
 
سان عن كف األذى الصمت ملا فيه من أثر كحفظ الل

 ورفع الضرر عن الناس.

ومن ذلك قولهم: "ما نحكي سري لبري يصبح في النوادر يدري"، فهي دعوة صريحة من أجل االحتفاظ 

ر في موطن األمان الذي هو النفس تجنبا إلنتشاره وجريانه على كل لسان.  بالس 

ظهر تلك الدعوة من استعمال حرف النفي "ما" + الفعل املضارع "نحكي" وإتباعهما بالفعل املضارع وت

 "يصبح".

 وكذلك قولهم:

 مثل مصري ]الخميري[. –السر بين اثنين درج، وبين ثالثة فتح الباب وخرج  -

 مثل سوري ]الخميري[.  –السر بين اثنين يبصر بين ألفين  -

ر متى صار بين  - ، الصفحات 1981)الخميري، مثل سوري ]الخميري[. –اثنين اشتهر الس 

115-114) 

ر بين  - ض، اثنين درج وبين ثالثة خرج.الس   (166م، صفحة 1996-ه،1407)مبي 

ْوٍل 
َ
 ِمْن ق

ُ
َفظ

ْ
َدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾ )قال هللا تعالى: ﴿َما ُيل

َ
 ل
َّ
 (18سورة ق: اآلية ِإال
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وقال النبي صلى هللا عليه وسلم:»من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل خيرا أو ليصمت«  

 (145م، صفحة 1988 -ه 1409)بن أبي طالب، ]البخاري ومسلم عن أبي هريرة[

 وقال العتبي:

ضيُق إذا 
َ
ر أ م، 2004 -ه1425)يزيد ، ضاَق صدُر املْرِء سِر نفســه *****فصدُر الذي ُيستوَدُع السَّ

 (505صفحة 

ه ***** نديٌم وال ُيفض ي إليه شـــراُب. وقال املتنبي:
ُ
ر مني موضع ال ينال م، 1983ه/1403)املتنبي، وللس 

 (479صفحة 

ي بن أبي طالب
 
رك أسيرك، فإن تكلمت به، صرت -رض ي هللا عنه- وقال اإلمام عل :»س 

 (155م، صفحة 1996)ماروت، أسيرُه«

 وألفاظ املثل فصيحة تماما:

 
ْ
 .َماَما

ْحِكي 
َ
ْحكين

َ
 .ن

ِي 
ِي ْسر 

 .سر 

َبِري 
ْ
ِي ل

(،رِي  البَ )ِلبر 
ُ
 الَنواِدْر )ج نادرة(.لْنَواَدر اِفيُيْصِبُح ،  ِفيَيْصَبح  ة

ا )الش يء علم به( َيدِري  َدَرى  َيدِري 
َ
، َدَريان

 
، ِدَراية

 
 َدْريا

 :رباط األخوة -ز

وقد تعرضت  (67، صفحة 2000)املصري، : من النسب معروف وقد يكون الصديق والَصاحب.األخ

 األمثال الشعبية ملوضوع "األخوة" وبينت فضل صلة القرابة.

 .من ذلك نجد املثل الشعبي: "خوك خوك ال يغرك صاحبك"

 .ومثله: "خوك خوك ال يغروك"
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, "ton frère est ton frère, veille ne pas te l’laisser188" (boutarène, 1991, p. 188) 

ويقال املثل في الرجل يعادي أخاه من أجل الصديق، وتحذيرا له من مغبة عواقب ذلك، كما 

ة أما  يقال في الحث على التمسك بوشائج األخوة والقرابة مهما كان الحال، فالصاحب قد يترك في الشد 

، صفحة 1992)ابن هدوقة،  ي امللمات والشدائد، ولو كنت معه في خصام.األخ فلن يختلف معك ف

24) 

كما يذكر هذا املثل عند محاولة إصالح ما بين أخوين فوقهما نزاع ويحاول البعض أن يضرموا 

 )بوتارن( النار بينهما، ولذا جاءت هذه الدعوة إلى صلة الرحم.

﴾ ) قال تعالى:
 
َوانا

ْ
ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإخ

َ
أ
َ
 (103سورة آل عمران: اآلية ﴿ف

ُل األخوين إن التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما األخرى، -ملصلى هللا عليه وس-وقال  
َ
: »َمث

.»
 
 أفاد هللا أحدهما من َصاحبه خيرا

َّ
 إال

ُّ
 (141-142)الغزالي، الصفحات  وما التقى مؤمنان قط

  قول الشاعر: واملثل يشبه

م، 1970 –ه 1389)الدرامي، أخاك أخاك إن من ال أخا له    *****    كساع إلى الهيجا بغير سالح

 (29صفحة 

فزاد  -الزم أخاك، وأكرم أخاك "وإن من ال أخا له"، أراد ال أخ لهفنصب قوله: أخاك، بإضمار فعل أي: 

 .(39م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني،  ألف ألن في قوله: "له" معنى اإلضافة.

داللة على والتكرار في هذا املثل كما ذكر الخطيب القزوني في كتابه "اإليضاح في علوم البالغة" 

وهذا ما يؤكد فضيلة لزوم األخ دون  (200)القزويني، صفحة أن اإلنذار الثاني أبلغ وأشد وزيادة تنبيه.

 .سواه من الناس

 وإن اعتبر البعض التكرار فضيلة في ترشيح الفكرة لكن املبرر الفني الخالص ينعدم فيه.

ة خاصة وأنها ترمي إلى اإلقناع الظاهرة تكون ذات فائدة فنية في األمثال الشعبي  فإن هذه  

)رحوي ،  والتأكيد أو محاولة ترسيخ معنى في الذهن ليصبح العمل به أو اتجاه أسلوب في الحياة.

 .(52، صفحة 2006 -2005
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 وألفاظ املثل فصيحة تماما: 

وْك 
ُ
اَك  خ

َ
خ
َ
 .أ

 .ال ال

(ْيغر ك  ، َيِغرُّ  .يغر ك  )غر 

احُب(َصاْحَبك  .َصاِحُبَك )الص 

 ثبات الطبع: -ح

َباُع: واحد طباع 
 
ة التي جبل عليها اإلنسان، والط ْبُع والطبيعة الخليقة والسجي 

َ
طبع: الط

 اإلنسان.

َرهُ 
َ
ط

َ
: ف

 
ْبعا

َ
َبُعُه ط

ْ
َبَعُه هللا على األمر َيط

َ
 (86-87، الصفحات 2000)املصري، وط

: ة بطبائع اإلنسان ويظهر ذلك جليا من خالل املثل الشعبي  وقد اهتمت األمثال الشعبي  

 "الجبال ما يحولوا والطبايع ما يزولوا"، وكذلك "الطبيعة جبل والجبل ما يتحول" ]قادة بوتارن[

« lecaractèreestunemontagne, et la montagnene se déplace pas » (boutarène, 1991, p. 

213) 

)بوتارن،  فهو مثل يندد بالشخص الذي فيه من العيوب املتأصلة التي ال يرجى إصالحها. 

 (189صفحة 

فالطبع سلوك ينش ئ مع اإلنسان منذ والدته أي أنه الصفة الفطرية التي زرعت به ونمت  

بداخله وترسخت.والطبع ال يزول أبدا ولكنه يختفي ويخمد وينام لحين من الدهر وتحدد فترته دنياه 

 ومن فيها وما فيه. 

 وألفظ املثل فصيحة تماما:

 .الِجَباْل الْجَباْل 
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وا و ْيُح 
ُ
 .لوا و َيُح  ل

َباَيْع 
ْ
َباِئْع  الط

َ
 .الط

وا 
ُ
وا ْيُزول

ُ
وا" َزاَل َيُزل

ُ
 ."َيُزول

وحرف النفي "ما" تأكيد على الثبات والرسوخ فالجبال رمز للبقاء وللصالبة والقوة فهذه 

 الجبل باألرض. ثفينا ال يمكن اقتالعها كتشب متشبثةالطبائع 

قيا "يزولوا = يحولوا"، يفيد التأكيد ويضفي جرسا موسيوكذلك بالنسبة لتكرار الفعل بمعناه 

 .من خالل الالم 

فالالم حرف ذلقي مجهور والواو حرف شفوي مجهور وفي لفظ: "الطبايع" انتقال من الهمزة 

 )درار، التي هي حرف مجهور يخرج من أقص ى الحلق إلى الياء وهي حرف مجهور مخرجها الشجر.

 (64، صفحة 2006

 :الطمع -ط

مُع: ضد اليأس 
 
  –الط

 
 وطماعة

 
: حرص عليه ورجاه. وطمع فيه وبه طَمعا

 
، 2000)املصري، وطماعية

 (145صفحة 

ٍة  هللا سبحانهوقد دعا  وتعالى في كتابه الكريم االلتزام القناعة والحرص والبخل حين قال: ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

َها﴾ )
ُ
ِ وِرْزق

َ
ى َللا

َ
 َعل

َّ
ْرِض ِإال

َ
 (06سورة هود: اآلية ِفي األ

»لو كان البن آدم واديان من ذهب ال يتغنى لهما ثالثا  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 دم إال التراب ويتوب هللا على من تاب« ]متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس[.وال يمأل جوف ابن آ

 (15-16-22)الغزالي، الصفحات 

ومن هنا انتقلت فكرة نم البخل والطمع والحرص إلى العقلية البشرية فقالت: "الطمع  

 .l’avidité avilit (l’individu)"(boutarène, 1991, p. 116)يفسد الطبع" و"الطمع يخسر الطبع" "

 وكلمات املثل فصيحة تماما:
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َمْع 
ْ
َمُع الط

َ
 .الط

ِسُد  ُْيَفَسْد 
ْ
 .ف

َبْع 
ْ
ْبْع الط

َ
 .الط

موضوع على الفعل وذلك لالهتمام بأمر املتقدم )الطمع( أي املعنوي  وفي هذا املثل: قدم الفاعل 

، 2006)درار،  طعية املجهورة.نالطمع وتأكيدا على بعثه لألخالق السيئة، فحرف الطاء من الحروف ال

 (97، صفحة 1998)حركات،  والشديدة وهي أسنانية فموية.(64صفحة 

 (64، صفحة 2006)درار،  مجهور.وكذلك امليم هو حرف شفوي  

 (107، صفحة 1998)حركات،  والعين حرف حلقي )وسط الحلق(،رخو ، مجهور، منفتح فموي.

 جزاء املكر والخديعة: -ي

كُر احتيال في خفية، الخديعة واالحتيال  
َ
 (110، صفحة 2000)املصري، .مكر: امل

 أي أراد به املكروه.
ٌ
 وخدعة

ٌ
دُع إظهار خالف ما تخفيه وخديَعة

َ
، 2000)املصري، خدع: الخ

 (38صفحة 

 ِبأْهِلِه﴾  قال تعالى:
َّ
ُء ِإال ي  ُر الس َ

ْ
ك
َ
 َيحيُق امل

َ
 (42سورة فاطر، اآلية ) .﴿وال

 1409)بن أبي طالب، .»املكروالخديعة والخيانة في النار« قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 (355م، صفحة 1988 -ه

ة إلى بينت جزاء من يقال أخاه باملكر ويتضح هذين املفهومين من خالل األمثال الشعبي

 والخديعة.

ي حفر حفرة طاح فيها"
 
 .من خالل قولهم: "الل

     قال الشاعر:ويضرب للشخص الذي وقع في شر كان يكيده لصاحبه وأصوله، 
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َ
 لغيره *****َيِبْت وُهَو فيها ال َمحالة

 
، صفحة 2001-2000)زيان، .واِقُع ومن يحتفر في الشر  بئرا

90) 

)بوتارن، صفحة  زرداب لخوه املومن يطيح فيها ]قادة بوتارن[ ومثله قولهم:كل من حفر ش ي

20) 

« tel qui creuseune fosse a son frère en religion estprécipité de dans » (boutarène, 1991, p. 

23)   

ي يحفر زرداب لخوه، يطيح فيه  مثل تونس ي ]الخميري[
 
 .والل

ي يزرع الشر  يحصد الندامة مثل 
 
 .تونس ي ]الخميري[والل

 (38-231، الصفحات 1981)الخميري، ياحافر حفرة شو، يا طايح فيها

 (124، صفحة 2000)خدوس ي، زردية يطيح فيها ]رابح خدوس ي[كل من حفر لخوه 

املؤمن يقع فيها ويقال في املخادعين الذين يدبرون مكائد ومعناه أن كل من يدبر مكيدة ألخيه 

 (20)بوتارن، صفحة  ألصدقائهم ويقعون فيها.

في مقابل  امريض وتواكال اعاجز  اوهذا املثل يعكس فقدان الوسائل األخالقية التي تصبح فتور 

 (56، صفحة 1984)أبو ستة،  تلك اآلثار الشعبية الداعية إلى الصبر والتسامح.

اة وقع فيها"، و"من حفر حفرة ألخيه وقع  واملثل تحريف للمثل العربي   و 
َ
القديم "من حفر ُمغ

كله أو بعضه، وسميت مغواة ألن صوت  فيها" أي من أراد الشر  بالناس ال بأس أن يصيبه هذا الشر  

 (349م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني،  الجدي يغوي الضبع فيقع.

 وألفاظ املثل فصيحة تماما:

َواة َحَفَر  َمْن 
َ
َع  ُمغ

َ
 ِفيَها َوق

اْح  ُحْفَرة ْحَفْر  الِلي
َ
 ِفيها ط

+ + + + + 
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 واستبدل  ذإ
 
 بـ ُحْفرة

ٌ
َواة

َ
أبدل االسم املوصول "من" باالسم املوصول "اللي" واستبدلت لفظ ُمغ

 الفعل وقع بـ "طاح"، فالفعل "طاح" ربط الفعل مباشرة بنتائجه. 

ْح  ْحَفْر   
َ
 .طا

)مرتاض ع.، صفحة  وقد أطلق عبد املرتاض تسمية "الوتد التقني للخطاب" على عنصر "اللي".

151). 

 ة:ومن األقوال العاملي  

"تستطيع أن تخذع كل الناس بعض الوقت، وأن تخذع بعض الناس كل الوقت ولكنك ال 

 تستطيع تخذع كل الناس كل الوقت"  ]بنيامين فرانكلين[. 

-223، الصفحات 2001)عبود،  وكذلك قولهم: "إذا خدعت إنسانا، فقد خدعت نفسك!".

222) 

 ة باألمثال العربية الفصيحة:ة الجزائري  عالقة األمثال الشعبي   -2

 األمثال العربية الفصيحة األمثال الشعبية املوضوعات 

 ]القديمة والعاملية[

 الصابر ينال - الصبر -أ

 اصبر تجبر -

 الصبر يجبر املكسور  -

 مفتاح الجنةالصبر  -

 الصابر من أهل الجنة -

 الصبر مفتاح الفرج -

صبري على نفس ي وال صبر  -

 الناس علي

 جميلة عاقبة الصبر الجميل -

 (206م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

)الخوارزمي، الصبر مفتاح ما يرجى -

 (29م، صفحة 1993

م، 1993)الخوارزمي، من صبر قدر -

 (25صفحة 

 صبرا فإن اليوم يتبعه غٌد  -

 (256م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

اصبر على القدر املجلوب وارض به  -

 (263م، صفحة 1993)الخوارزمي، 
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في الصبر الغنيمة والنجاح  -

 (272م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

َفَر بالخير -
َ
)ماروت، من صبر ظ

 (206م، صفحة 1996

)ماروت، دواء الدهر لصبر عليه -

 (207م، صفحة 1996

من صبر في الشدة، شارك في النعمة  -

 (207م، صفحة 1996)ماروت، 

)ب. بالصبر يخف الحمل الثقيل -

 .(577، صفحة 2001عبود، 

الجبين الزم املكتوب على  - القضاء والقدر -ب

 تشوفه العين

 كل خيط مكتوب على لباسه -

 أنتم السابقين واحنا الالحقين -

ة  اللي عمره مدة ما تقتله شد 

ْوِقِه  -
َ
)امليداني، ِإنَّ الَجَبان َحْتُفُه ِمْن ف

 (35/ 1م، صفحة 2002 -ه 1422

إذا حان القضاء ضاق القضاء  -

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

1 /83) 

ض، إذا وقع القدر ُعمي البصر - )مبي 

 (30م، صفحة 1996-ه،1407

ِل ش يء أجٌل ومنتَهى  -
ُ
)الخوارزمي، ِلك

 (220م، صفحة 1993

العاقل من يرى مقرَّ َسْهِمه من رْمَيته  - مول العقل في راحة - فضل العقل -ج

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

2 /42) 

)مبي ض، العقل زينة لبني آدم -

 (210م، صفحة 1996-ه،1407

ن الصبح لذي عينين  - الشمس ما تتغطاش بالغربال - بيان الحقيقة -د قد تبي 

دوسيي، صفحة   (189)الس 

)امليداني، قد صرَّحت بجلذان -



1636 Fatima Zohra Bendehina, 

Dialect and its Relation to Standard Arabic-A Comparative Analytical Study of Algerian 

Popular Proverbs - 

 (116م، صفحة 2002 -ه 1422

اٌء َيْحُجُب  -
َ
خ
َ
ْيَس على الشرق ط

َ
ل

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

3 /241) 

)امليداني، إياك أعني واسمعي يا جارة - الهدرة عليَّ واملعنى على جارتي - التلميح  -ه

 (69/ 1م، صفحة 2002 -ه 1422

ما نحكي سري لبري يصبح في  - كتمان السر   -و

 النوادر يدري 

ه  - أملك الناس لنفسه أكتمهم لسر 

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

2 /337) 

 -ه 1422)امليداني، وحٌي في حجر -

 (439/ 2م، صفحة 2002

والسر  عند كرام الناس مكتوم  -

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

215) 

)الخوارزمي، وسر ك ما كان مع واحد

 (211م، صفحة 1993

)الخوارزمي، وسر  ثالثة غير الخفي -

 (211صفحة م، 1993

ه كثر املتآمرين عليه  - من أفش ى سر 

 (37م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

صدور األحرار قبور األسرار  -

 (35م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

السر  عبء ثقيل في صدر صاحبه،  -

لكنه يزداد ثقال حينما يخرج من 

م، 1996)ماروت، ذلك الصدر

 (155صفحة 
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 خوك خوك ال يغرك صاحبك - رباط األخوة -ز

خوك من واتاك، ما هوش من  -

 والك

خوك من واساك ما هوش  -

 مالك

ه 1422)امليداني، إذا حز  أخوك فكل -

 (75/ 1م، صفحة 2002 -

أخوك من صدقك النصيحة  -

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

1 /40) 

)بن عبد امللك ، إذا عزَّ أخوك فُهن

 (33م، صفحة 2003

)امليداني، أنصر أخاك ظاملا ومظلوما -

 (392/ 2م، صفحة 2002 -ه 1422

عليك ألخيك مثل مالك عليه  -

 (25م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

الجبال ما يحولوا والطبايع ما  - ثبات الطبع -ج

 يزولوا

الطبيعة جبل والجبل ما  -

 يتحول 

 الجبال ما ترحل من بالدها -

دا  - وكل امرئ جاٍر على ما تعو 

 (263م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

)ب. عبود، الطبع غلب التطبع -

 (197، صفحة 2001

من شبَّ على ش يء شاب  -

 (248م، صفحة 1996)ماروت، عليه

ض، الطبع تحت الروح - -ه،1407)مبي 

 (195م، صفحة 1996

 الطمع يفسد الطبع - الطمع والقناعة -ط

 الطمع يخسر الطبع -

 البركة في القليل -

ال خير في طمع يهدي إلى طبع  -

 (34م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

أخرج الطمع من قلبك تحل القيد من  -

م، صفحة 1993)الخوارزمي، رجلك

16) 

)ماروت، املطامع تذل الرجال -

 (320م، صفحة 1996

ت عيُنُه  - رَّ
َ
من قنع بما هو فيه ق
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م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

2 /368) 

من رض ي باليسير طابت معيشته  -

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

2 /368) 

)امليداني، مثل املاء خير من املاء  -

 (337/ 2م، صفحة 2002 -ه 1422

ال كثرة املال  الغنى القنوعإن  -

 (239م، صفحة 1993)الخوارزمي، 

 اللي حفر ش ي حفرة طاح فيها - جزاءاملكر والخديعة-ي

كل من حفر شيزرداب لخوه  -

 املومن يطيح فيه 

اللي يزرع الشر  يحصد  -

 الندامة

) بن أبي ضرب أخماس ألسداس  -

م، صفحة 1998ه، 1418السيوطي، 

382) 

اة وقع فيها - )امليداني، من حفر مغو 

 (349م، صفحة 2002 -ه 1422

)ب. من حفر حفرة ألخيه وقهفيها -

 (596، صفحة 2001عبود، 

إنك ال تجني من الشوك العنب  -

م، صفحة 2002 -ه 1422)امليداني، 

1 /73) 

 التعليق على الجدول: 

ينظر الكثير من املثقفين والدارسين إلى األدب الشعبي نظرة ازدراء واحتقار وتهميش، وذلك 

اللغة التي كتب بها هي لغة ثانية غير رسمية دارجة في مقابل اللغة العربية  أن العتبار أساس ي يتمثل في

 الرسمية أي الفصحى.

 ويتجلى ذلك من خالل األمثال الشعبية، إذ أن العرب قد قسموا األمثال إلى قديمة ومولدة:
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 الرابع عشر.: هي أمثال عصر االحتجاج أي من الجاهلية حتى نهاية القرن فاألمثال القديمة  

 هي األمثال التي نشأت بعد عصر االحتجاج.واألمثال املولدة:  

ة خالف    ة" من الناس، واملقصود بالعام  أما األمثال العامية فهي األمثال املنسوبة إلى "العام 

اب والخطباء ومن في مستواهم العلمي  ة" والخاصة هم العلماء والشعراء، والكت  "الخاص 

 (224)يعقوب، صفحة واألدبي.

وقد حدد الجاحظ مدلول هذه الكلمة حينما قال: »وإذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست 

أعني الفالحين والحشوة والصناع والباعة، ولست أعني أيضا األكراد في الجبال، وسكان الجزائر في 

ان، ومثل موتان وجبالن ومثل الزنج وأشباه الزنج، البحار، ولست أعني من األمم مثل: البيرو والطيلس

وم والباقون همج وأشباه  وإنما األمم املذكورون من جميع الناس أربع: العرب، وفارس، والهند، والر 

 الهمج.

تنا ودعوتنا، ولغتنا وأدبنا وأخالقنا، فالطبقة التي عقولها فوق تلك 
 
وأما العوام من أهل مل

 -ه1419)الجاحظ، الخاصة منا، على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضا«.األمم ولم يبلغوا منزلة 

 م(1998

واختلف بعض الباحثين فيما بينهم حول أمثال العامة، التي ذكرت في كتب األمثال القديمة: 

 أهي فصيحة تجري على سنن العرب في كالمها أم هي ملحونة؟.

ها العلماء فذهب الدكتور "عبد  العزيز األهواني" إلى أن هذه األمثال كانت بلغة ملحونة، ثم مس 

 الذين رووها في كتبهم بالتغيير حتى تتماش ى مع قواعد العربية.

وقال: »نحن إزاء مشكلة ال نستطيع إال أن نفترض أحد أمرين: إما أن يكون هؤالء املصنفون قد 

معربة مع املحافظة على لفظه وترتيبه في الجملة بقدر  رووا املثل العامي باملعنى، وصاغوه في لغة

املستطاع، وإما أنهم قصدوا بالعامة واملولدين طائفة من املثقفين ترتفع كثيرا عن مستوى العامة 

 (225)يعقوب، صفحة باملعنى الحقيقي الذي تفهمه اليوم«.
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" الذي رأى أن هذه األمثال، رويت كما ينطق بها العامة، وخالفه الدكتور "عبد املجيد قطاش

ي، وفي الحقيقة إن الصفات املختلفة التي تطلق على األمثال من  عربية مستقيمة على النحو العرب 

لدة" إلى "عامية" تتحدد من خالل املعايير التي على أساسها صنفت هذه األمثال.  "قديمة" و"مو 

نكار عوامل التطور التي تعتري املثل حين تداوله وانتقاله من بيئة إلى ومن البديهي أنه ال يمكننا إ

أخرى عبر تاريخ هذا التداول، وما يصحب ذلك من تغيير في بعض من مبناه، سواء بالطول أو 

والداللي. أما إذا تجاوز   القصر،كما في األمثال املركبة، لكن ذلك التغيير ال يؤثر على أساسه اإليقاعي

إلى لغة أخرى غير التي صيغ بها، فإن معناه يكون له أثر واضح في تداوله، ألن سر هجرته  حدود لغته

 إحكام معناه.

من هنا كانت األمثال الشعبية العربية بهذه التقنية األدبية واللغوية، قد أضافت وما زالت 

كا، أسهم في وضوح تضيف رصيدا من التجارب واملمارسات إلى األمثال العربية، وكونت معها تراثا مشتر 

شخصية اإلنسان العربي، وفي تحديد معالم تاريخه، إال أن األمثال العربية، بهذا التالحم بينها وبين  

أمثال اللهجات، قد أثرت فيها من جانب الصياغة واملضمون للتقارب اللغوي بين اللهجات وبين اللغة 

 ليدهم من جهة أخرى.األم العربية من جهة، ولتشابه بيئات العرب وعاداتهم وتقا

وال غرو أ نجد األمثال الشعبية قد حوت خصائص األسلوب العربي، املتمثل في التعبير عن 

 –الحقيقة مباشرة، أو التعبير عنها بطريق التوسع، ومنح الكلمة أو املفردة وظائف يحددها السياق 

، 2013)عيالن، هن املتلقي.عن طريق التوهم أو التوسع في مدلولها، لتوضيح معالم صورة غامضة في ذ

 (10-9الصفحات 

غة التي يتملكها الناس في تعاملهم للاوتبعا لذلك فإنه يترتب علينا التمييز بين لغة الكتابة، و 

لدة وفق قواعد النحو  والصرف وفي االجتماعي اليومي، ففي اللغة األولى كان العرب يكتبون أمثالهم املو 

 (227-226)يعقوب، الصفحات اللغة الثانية كان العرب ينطقون باألمثال وفق سنن هذه اللغة.

فإن كانت هذه فصيحة سليمة، جاءت أمثالهم كذلك والعكس بالعكس، ومن هنا فإن 

الل العصور، ال سيما بعد الفتوحات الحديث عن لغة األمثال هو جزء من الحديث عن لغة العربي خ

 (228)يعقوب، صفحة العربية، واختالط العرب باألجانب، ودخول اللحن إلى ألسنة العرب.
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فمعرفة الفصيح من العامي في هذه األمثال يستدعي العودة إلى أصول اللغة بما فيها اللهجات 

ما عدنا إلى ألفاظ العامية الجزائرية وجدناها فصيحة في  ذاوإالعامية الشائعة في املجتمع 

 (5)مرتاض ع.، صفحة أغلبها.

نه من خالل جدول حصرت فيه بعض األمثال الشعبية الجزائرية  وذلك ما حاولت أن أبي 

 .مثال العربية والعاملية وربطتها ببعض األ 

الشعبية والعربية ال تعني بالضرورة التطابق بينهما فال يمكن بأي  وهذه املقارنة بين األمثال

حال من األحوال املساواة بين ثقافتين وذهنيتين مختلفتين وما يرتبط بهما من حضارات وعادات 

 وتقاليد وأعراف وطقوس وغيرها.

جتماعية واألرجح في ذلك هو التشابه بين الذهنيات الذي فرضه الواقع املشترك بين الفئات اال 

 من منطقة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر، ومن زمن إلى آخر.

يختلف اثنان في أن ما من لسان في الدنيا إال وفيه مستويان قائمان على التفاعل  ال وبذلك

 واالفتراض والتعايش بينهما.

 هذان املستويان في اللغة العربية يمثالن طابعين لغويين كل منهما بميزاته الخاصة.

اراتها واللغة فاللغة األولى هي لغة القرآن الكريم التي كانت تخضع لقوانين تضبطها، وتحكم عب 

-2000)بوداود ، الثانية املتمثلة في اللهجات املحلية وهي العامية املنتشرة على ألسنة ناطقي العربية.

 (8، صفحة 2001

 االستنتاج والتوصية 

 في ختام هذه الورقة البحثية نخلص إلى:

، فهي عربية املنشأ مع اختالف في لفظها ومحافظة على األمثال الشعبية الجزائرية أصالة منابع -

 معناها، ويظهر ذلك من خالل تعلق الفئات الشعبية بالقيم واألخالق العربية األصيلة.

ن فلسفة املثل الشعبي لم تتغير عما كانت عليه األمثال الفصيحة ويظهر ذلك من خالل إ -

تعكس مشاعر الشعب وأحاسيسه وآماله، وآالمه، وأفراحه وأحزانه  التعدد في األغراض التي

 وتفكيره وحكمته في جميع مستويات الحياة.
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، فنية، وباألخص الوظيفة التربوية حيث ئف اجتماعية، ثقافية، سياسيةتؤدي عدة وظا -

 كد القيم والنصح،ؤ تساهم في التأثير على النفس والحث على االنفعال والفعل والتعليم، وت

 وتوجه السلوك، وهذه الخصائص كلها من سمات املثل الفصيح.

كثرة تداولها باعتبارها الشكل الشعبي األكثر ارتباطا باللغة العامية الجزائرية، ومن ثم تعددت  -

وهذه الشعبي.وث الروايات لهذا الفن الشعبي تبعا للتنوع الثقافي والعرقي والحضاري لهذا املور 

 الفصيح. باملثل العربي   أيضاخاصية ترتبط 

 أن أجملها في ما يأتي: فيمكننيالشعبية لهذه األمثال  أما في ما يتعلق بالبنية اللغوية واألسلوبية

فظ وتركيزه، وإصابة املعنى، وتحديد املغزى. -
 
 بالغتها إذ تمتاز بإيجاز الل

وسيقي يهز النفس موسيقاها وإيقاعها: إذ ال تخلو األمثال من الرشاقة اللفظية ففيها جرس م -

والوجدان وفيها تناغم بين ألفاظها وتناسق بين الجمل والتراكيب وتجانس بين األحرف من 

حيث املخارج والصفات. يتجسد في السجع من خالل اختيار أحرف متجانسة ضمن الكلمات 

 املتوافقة والجمل، والتي قد تتوازى وقد تطول.

وربط الفعل مباشرة بنتائجه ولحروف النفي: "ما، استعمالها إلسمين موصولين: "اللي" و"من"  -

ال" للتحذير والحث على االبتعاد عن الش يء املراد عمله، وكذلك استخدام أسلوب التكرار 

 ما.لإللزام بأمر 

يخلون بنظام الكتابة والقواعد النحوية والصرفية فيقدمون الفاعل على الفعل واملفعول به  -

 وغيره. على الفاعل والخبر على املبتدأ 

يؤكدون على الجملة اإلسمية بكثرة وذلك ألن اإلسم يدل الثبات في حين الفعل يدل على حركية  -

 الوقت.قد تتجاوز مع مرور 

هذا وال ندعي أننا أملمنا بموضوعنا كل اإلملام فال زال مجاال خصبا، ملن أراد أن يطلع عليه 

أكبر، ودراسة أعمق وأدق حتى نخلص إلى نتائج ويستكشف أعماقه وخباياه، وهذا يستدعي جمع مادة 

ة في كل مستوياتها  ة واللهجاتي  أكثر دقة وعلمية تفتح آفاقا مستقبلية في تعميق الدراسات اللغوي 

ة مثلما هو في الدول املتقدمة.  والتفكير في تأليف معجم للهجتنا الجزائري 
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ةونأمل أننا من خالل دراستنا لهذه قد أثرنا بعض القضايا  ة واالجتماعي  تاركين بابها  اللغوي 

 مفتوحا ملن يهتم بهذا املجال التراثي  الرحب.

 .وختاما نسأل هللا عز وجل أننا قد وفقنا في دراسة هذا املوضوع ولو بالقليل

 : املراجع

 

(. مجمع األمثال للميداني، دراسة لغوية داللية، رسالة ماجستير. 2011-2010)أحمد جاسر عبد هللا. 

 جامعة الشرق األوسط،كلية األداب.

( األردن: 1م(. كتاب األمثال . )ط2003ألصمعي أبي سعيد عبد املالك بن قريب بن عبد امللك . )ا

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

 ( بيروت: دار الجيل.1أمثال العرب. )ط إميل بديع يعقوب. )بال تاريخ(. موسوعة

 .م(. األمثال . موفم للنشر1993بو بكر محمد بن العباس الخوارزمي. )أ

( 1م(. املزهر في علوم اللغة وأنواعها . )ج1998ه، 1418جالل الدين عبد الرحمان بن أبي السيوطي. )

 بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

 ( دار الكتاب العملي.1ط. إحياء علوم الدين، لهامشه: الحافظ العراقي. )أبو حامد الغزالي. )بال تاريخ(

(. أمثال جزائرية. وحدة الرغاية، الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون 1992عبد الحميد ابن هدوقة. )

 املطبعية.

أنموذجا" (. صلة اللهجة املحلية بالعربية الفصحى "لهجة تايلديت 2001-2000خديجة بوداود . )

 شهادة ليسانس. سيدي بلعباس، جامعة الجياللي ليابس.

 ( بيروت: دار الحيل.3لخطيب القزويني. )بال تاريخ(. اإليضاح في علوم البالغة. )طا

(. األمثال الشعبية في الخطاب السياس ي، شهادة املاجستير. جامعة 2006 -2005خير الدين رحوي . )

 لوم االجتماعية واإلنسانية.أبو بكر بلقايد كلية اآلداب والع

( 3حكمة من كنوز الذاكرة. )ط 3000(. موسوعة الجزائر في األمثال الشعبية "2000رابح خدوس ي. )

 الجزائر: دار الحضارة.

 (. منتخبات من األمثال العامية التونسية. الدار التونسية للنشر.1981الطاهر الخميري. )

غة واألدب مصر الجديدة. )طم(2004 -ه1425أبو العباس محمد يزيد . )
 
( مؤسسة 1. الكامل في الل

 املختار للنشر والتوزيع.
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( بيروت، لبنان: دار الكتب 1م(. البيان والتبيين . )ط1998 -ه1419بو عثمان عمرو الجاحظ. )أ

 العلمية.

 -هللا وجههكرم -م(. ديوان أمير املؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب 1988 -ه 1409علي بن أبي طالب. )

 ( دار الفكر.1)ط

دوسيي. )بال تاريخ(. كتاب األمثال. بيروت: دار النهضة العربية.  أبو فيد مؤرج بن عمر الس 

قادة بوتارن. )بال تاريخ(. األمثال الشعبية الجزائرية. )تر: د. حاج صالح( الجزائر: ديوان املطبوعات 

 الجامعية.

 ث الشعبي. القاهرة: األمل للطباعة والنشر.(. الطفل في الترا2000لطفي حسين سليم. )

(. الفصيح في األمثال الشعبية منطقة سيدي بلعباس نموذجا دراسة لسانية، 2001-2000ليلى زيان. )

شهادة املاجستير. جامعة أبو بكر بلقايد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 تلمسان.

مثال الزراعية "دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثال شعبيا عبد املالك مرتاض. )بال تاريخ(. في األ 

 جزائريا. الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.

م(. العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى. الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 1981عبد امللك مرتاض. )

 والتوزيع.

 طباعة والنشر.م(. ديوان املتنبي. بيروت: دار بيروت لل1983ه/ 1403املتنبي. )

 ( مصر: الهيئة املصرية العامة للكتاب.2(. فلسفة املثل الشعبي. )ط1984محمد إبراهيم أبو ستة. )

 ( صنعاء: دار الكتب.3م(. مناهج البحث العلمي. )ط2019-هـ1441محمد سرحان املحمودي. )

ض. ) يار الشام1996-ه،1407محمد سعيد مبي  ( الدوحة، 1ية. )طم(. الحكم واألمثال الشعبية في الد 

 قطر: دار الثقافة.

(. معالم نحوية وأسلوبية في األمثال الشعبية الجزائرية. عنابة: دار العلوم للنشر 2013محمد عيالن. )

 والتوزيع.

م(. حكم وأمثال شعبية جزائرية . عين مليلة، الجزائر: دار الهدى للطباعة 2008مسعود جعكور . )

 والنشر.

 ( بغداد: مطبعة دار البصري.1م(. ديوان مسكين الدرامي. )ط1970 –ه 1389مسكين الدرامي. ) 

 (. الصوتيات والفوتولوجيا. العاصمة، الجزائر: دار اآلفاق.1998مصطفى حركات. )

 ( وهران، الجزائر: دار األديب للنشر والتوزيع.2(. املجمل في املباحث الصوتية. )ط2006مكي درار. )
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 ( بيروت: دار صادر.8)ط (. لسان العرب.2000فريقي املصري. )ابن منظور اإل 

(. موسوعة األمثال والحكم واألقوال العاملية )أكثر من عشرة آالف مثل وحكمة 2001منير عبود. )

 وقول(. بيروت: شركة املطبوعات للنشر والتوزيع .

 لبنان: دار الفكر للنشر والتوزيع.( بيروت ، 1م(. مجمع األمثال . )ط2002 -ه 1422امليداني. )

 ( القاهرة: دار املعارف.3بيلة إبراهيم. )بال تاريخ(. أشكال التعبير ال في األدب الشعبي. )طن

م(. قاموس الحكم واألمثال واألقوال الخالدة )قطرات من ينابيع الفكر العاملي( . 1996يوسف ماروت. )

 للكتاب.طرابلس، لبنان : املؤسسة الحديثة 

Boutarène, K. (1991). proverbes et dictons populaires algériens. Alger: office des 

publications universitaires. 
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