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 قواعد النشر بالمجلة
 

مجلة أكادٌمٌة دورٌة محّكمة ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة  "التواصل"
. واألصٌلة فً مختلف العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة واآلداب واللغات

تقبل للنشر فً المجلة األبحاث و الدراسات المكتوبة باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة 
 :لتالٌةوالفرنسٌة على أن ٌلتزم أصحابها بالقواعد ا

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصٌلة و لم ٌسبق نشرها و لم ترسل للنشر فً . 1
 .جهة أخرى

صفحة بما فً ذلك قائمة ( 02)أال ٌتجاوز حجم البحث على أكثر تقدٌر عشرٌن . 2
. صفحة 20و على اال ٌقل عن   المراجع والهوامش والجداول واألشكال و الصور

ٌّن أن هناك أبحاث و لكنها طوٌلة، فمن حق هٌئة التحرٌر أن تطلب  ا قابلة للنشرإذا تب
 .   من المؤلف اختصار البحث قبل نشره

أن ٌتبع المؤلف األصول العلمٌة المتعارف علٌها فً إعداد و كتابة األبحاث . 3
وخاصة فٌما ٌتعلق بإثبات مصادر المعلومات و توثٌق االقتباسات، سواء كانت 

. و عرضا ألفكار و وجهات نظر، على نحو دقٌق وواضحنصوصا حرفٌة مباشرة أ
إذا ذكر . 4ٌشار إلى المراجع المذكورة فً النص برقم ٌوضع بٌن معقوفتٌن مثال 

اسم المؤلف ٌجب أن ٌتبع برقم المرجع، أما إذا كان للمرجع المذكور أكثر من 
رجع مقاال إذا كان الم. مؤلفٌن فٌذكر األول فقط مع اإلشارة إلى أن العمل جماعً

ٌذكر لقب المؤلف و ٌرمز السمه بالحرف األول منه، ثم عنوان المقال و اسم المجلة 
أما إذا كان المرجع كتابا . و عددها و تارٌخ النشر و أخٌرا رقم الصفحات المعتمدة

فٌذكر لقب المؤلف واسمه بالرمز، وعنوان الكتاب ثم رقم الصفحات المعتمدة فرقم 
تثبت هذه المعلومات فً . ر و أخٌرا اسم الناشر و مكان النشرالطبعة و تارٌخ النش

 ".المراجع والحواشً"نهاٌة البحث أو المقال تحت عنوان 
على وجه واحد من الورق  نسخ مكتوبة( 20)ثالثةأن ترسل المواد العلمٌة من . 4

و ذلك وفق  ، باإلضافة إلى نسخة مكتوبة على أقراص الحاسوب(A4) العادي 
 :ت التالٌةالمواصفا

 سمx 20سم  21: لوحة النص ■ 
 ( Simplified Arabic )نقطة  13الحرف  ■         

 نقطة 2,0: بٌن السطور ■ 
 :هامش الصفحة ■ 

 سم0: الٌسار -              
 سم0: الٌمٌن -              
 سم0: األعلى -              
 سم0: األسفل -              

  أن ترقم الصفحات فً الوسط أسفل الصفحة. 5
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إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة فً أحد الملتقٌات أو المنتدٌات العلمٌة فإنه . 6
ٌتعٌن على المؤلف أن ٌذكر تارٌخ انعقاد الملتقى أو المنتدى و كذا العنوان األصلً 

 .للمداخلة
كلمة   222حوالً  ًمقدمة للنشر فأن ٌزود المؤلفون المجلة بخالصتٌن للمادة ال .7

على أن تكون الخالصة  واحدة باللغة التً كتبت بها المادة و الثانٌة بلغة أخرى
 . حة بإمعانقمن
 

 مالحظات عامة
 

و . لتقرٌر مدى صالحٌتها للنشر للتحكيم السريتخضع كل األبحاث والدراسات . 1
للنشر مباشرة بعد صدور رأي تلتزم المجلة بإخطار المؤلفٌن الذٌن قُبلت أبحاثهم 

ٌجوز للمجلة أن تطلب من المؤلفٌن إدخال التعدٌالت التً تراها مناسبة . التحكٌم فٌها
 .على المواد المقدمة للنشر قبل إجازتها للنشر

         .المواد التً ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 2
 . مادة المنشورة وفق ما تراه مناسباوٌحق للمجلة أن تتصرف فً ال

 .ال تقبل المادة المقدمة للنشر إال إذا كانت محررة و منقحة بعناٌة .3
 :أن ٌرفق المؤلفون مقاالتهم بصفحة تقدٌم تحتوي على. 4

 اسم ولقب ووظٌفة المؤلف●
 العنوان البرٌدي و االلكترونً للمؤلف●

 نبذة موجزة عن سٌرة المؤلف●

 .أخرى مجمةلمنشر في  مقاله بعدم تقديم إقرارا خطياأن يقدم  مقالصاحب العمى . 5
   بالضرورة عن رأي ال تعبر اآلراء التً تصدر فً المجلة تعبر عن أصحابها و. 6

 .المجلة

صاحبها أو من طرف  دون وساطةالمجمة  تم إيداع المادة المقترحة لمنشر لدى أمانةي .7
 .هاترسل عن طريق البريد المسجل باسم صاحب

، لذا يتعين المحكمين تقاريررأي هيئة التحرير في المقاالت المقترحة مرتبط باستالم  .8
 .بالمسار السري لمتقويم التام االلتزام عمى المؤلفين 

مجمة عممية تنشر األعمال التي تمبي الشروط العممية و األكاديمية المنصوص  التواصل. 9
المرتبطة  تبعات اآلجال ال تتحمل المجلةس األسا عميها في قواعد النشر، و عمى هذا

 .الخ..............بمناقشة الرسائل، الترقيات،
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 المسانية في تعميم العربية األنظار
 اإلعداديةمثل من كتب قواعد المرحمة  

 األردنفي 
 

 

 

 وليد أحمد العناتي. د
أستاذ المسانيات المساعد بقسم المغة 

 العربية
 جامعة البترا االردنية الخاصة 

  
 

 ِمهاُد البحث
لمعاصرة في يجتيُد ىذا البْحُث أف يدؿ عمى مالمح استثمار النظرية المسانية ا

كًا عمى عمـو التربية تعميـ المغة العربية ألبنائيا وال سيما في مراحؿ التعميـ األساسي، ُمْستدرِ 
 .وأساليب التدريس نقائص أدت إلى ضعؼ في الميارات المغوية األساسية

وأىـ ىذه النقائص التركيز عمى الشكؿ عمى حساب المضموف؛ إذ صرؼ 
ماميـ إلى محاولة تمميؾ الطالب القواعد المغوية السميمة شكاًل، التربويوف، غالبًا، ُجؿَّ اىت

 .لكنيـ أغفموا المضموف، فخمقوا أمثمة تتضمف مفارقة صارخة بينيما

أما النظريات المسانية الحديثة فقد جيدت أف توظؼ مستخمصاتيا النظرية في تعميـ 
ا في بروز المسانيات التربوية المغات ألبنائيا ولغير الناطقيف بيا، وبمغت ىذه الجيود ذروتي

التي تدرس المغة وتحمميا وتصفيا بوصفيا أداة تواصؿ وتفكير تتحقؽ عمى ىيئة ميارات 
 إلخ.. االستماع والقراءة والمحادثة والتعبير الشفوي والتعبير الكتابي: متعددة ىي 

ردف وقد تناوؿ ىذا البحث كتب قواعد المغة العربية في المرحمة اإلعدادية في األ
ُمركِّزًا عمى األسس المسانية والمسانية التربوية التي صدر عنيا ( الثامف والتاسع والعاشر)

يمانًا بأىمية المعرفة المسانية النظرية في  فريؽ التأليؼ، استدراكًا عمى المؤلفات السابقة، وا 
، دِة البحثيا مف الكتب ماوضع تآليؼ لتعميـ العربية؛ فكاف أف دؿ عمى ىذه األسس وَمثَّؿ ل

الكفاية المغوية، والكفاية التواصمية، والبنائية، ووحدة الشكؿ : وأىـ ما كاف مف ذلؾ 
 .إلخ... والمضموف
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وقد اقتضت طبيعتو أف يجيء في قسميف أوليما نظري يتناوؿ توصيؼ الكتب، 
ييما عممي وثان. ومفيـو القواعد الذي تبناه المؤلفوف ، وطريقة بناء القواعد وتقديميا وتدريسيا

يستبطف األمثمة والتدريبات ليستخمص منيا الرؤى المسانية التي صدر عنيا المؤلفوف عند 
 .وضع ىذه الكتب

 اإلطار النظري
 توصيف الكتب *

ىي الثامف والتاسع ( صؼ لكؿ سنة)تستنفد مادة ىذا البحث ثالثة صفوؼ دراسية       
تربوي في األردف أف يكوف لكؿ صؼ مف وقد أرادت مديرية المناىج والتطوير ال. والعاشر

فكاف أف ُبنيت الكتب (. صرفيا ونحوىا)ىذه الصفوؼ كتاٌب خاٌص في قواعد المغة العربية 
الثالثة عمى ىيئة سمسمة تفضي كؿ حمقة إلى التي تمييا وتؤسس ليا، بما يقود أخيرًا إلى 

عرابية وأبنية كمميا، وىي بناء كفاية لغوية سميمة تستوعب العربية في نظميا الجممية واإل
 .تشترؾ في ىيئة نظميا ومنيجيا وتوجييا، يظير ذلؾ في مقدماتيا 

 مفهوم القواعد *      

يدؿُّ تقديـ كؿ كتاب عمى أف المؤلفيف يتبنوف مفيومًا شاماًل لمقواعد يتضمف ثالثة        
وثانييا نظاـ اإلعراب،  أوليا نظاـ الجممة،: جوانب رئيسية مف جوانب المعرفة بالمغة العربية

فإذا تييأت ىذه القواعد لمتمميذ صار قادرًا عمى أف يؤلؼ الجمؿ . وثالثيا نظاـ أبنية الَكِمـ 
تأليفًا صحيحًا، وصار قادرًا عمى إجراء اإلعراب عمييا بصورة مستقيمة، وصار قادرًا عمى 

 .صوغ الكمـ صياغة صرفية صحيحة
الخاص الذي ينبغي أف ُتْسَتعمؿ وفقًا لو، فإذا فورؽ ىذا وذلؾ أف لمعربية نظاميا الُجْممي 

ومف ذلؾ أف أسماء االستفياـ في العربية . النظاـ اختؿ األداء، وزؿ المساف، وتعثرت اليد
كيؼ الحاؿ؟ ومف أنت؟ فإذا تأخر اسـ االستفياـ في ىذيف : تستحؽ الصدارة والتقدـ، فنقوؿ

 .خارجًا عف مألوؼ العربية المثميف وسواىما اختؿ بناء الجممة وصار

أما نظاـ اإلعراب فيقتضي أف تمتـز الكممة بييئة إعرابية واضحة يحددىا موقعيا  
في الجممة، ويضبطيا ما ثبت عف العرب مف إعراب؛ مف ذلؾ أف جمع المذكر السالـ يرفع 

العربية وأخطأت َحَضَر المعمِّميف، فارقت إعراب : فإف ُقْمت . َحَضَر المعمِّموف: بالواو، كقولؾ
 .في حكـ جمع المذكر السالـ
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مخصوصة، "وأما نظاـ أبنية الكمـ فيو ما يقرره صرؼ العربية؛ إذ إف لألفعاؿ أبنية        
ولألسماء أبنية مخصوصة، وقد يتقاطعاف في بعض األبنية، ويكوف البناء ضابطًا صارمًا 

 .إلخ... ِمنشار وِمفتاح: الميـ في  لَمْيز المعاني وتفريقيا، مف ذلؾ أف نخطِّئ َمْف َيُضُـّ 

وتمثُِّؿ ىذه المعارؼ الثالثة بعمـ العربية الشطر األعظـ مف الكفاية بالعربية، فإذا  
تقانيا معرفة وأداء   .تحصمت قطعنا بالطالب شوطًا طوياًل في تمثؿ العربية وا 

  طريقة بناء القواعد 

، وىذه الطرؽ ىي القياسية،  معمـو أف ثمة طرائؽ لتدريس قواعد المغة العربية
ولكؿ طريقة منيا مزايا ونقائص، ليس ىنا محؿ إفاضة . واالستقرائية، وطريقة النص

 .فييا

أما ىذه السمسمة فقد انتيجت نيجًا ائتالفيًا يستمد مقوماتو مف طرائؽ وضع القواعد  
ضة تعرض فييا فقد أخذت مف الطريقة االستقرائية افتتاح الوحدة بأمثمة حية ناب. السابقة

  .القواعد بصورة مباشرة، ومف ثـ تناقش عمى نحو يييئ لمطالب إسيامًا إيجابيًا فاعالً 

فإذا تـ االستقراء، ُقررت القواعد عمى الطريقة القياسية، ولـ يقتصر العمؿ عمى  
زت كؿ قاعدة بأمثمة إضافية تجسدىا  تقرير القواعد في سياؽ واحد جامع، بؿ ُشِفَعْت وُعزِّ

فإذا صاروا إلى التمرينات . حيييا مف جديد في نفس الطالب عمى مستوى االستعماؿوت
تدرجوا فييا مف أمثمة محدودة مباشرة إلى نص كامؿ؛ َقْصد إتاحة الفرصة لمطالب ليتبيف 

 .القاعدة ويستدخميا ثـ يطبقيا فيما يعرض لو مف نصوص

الموسى، أف ليذه الطريقة  نياد. وقد رأى فريؽ تأليؼ ىذه الكتب ، وفي مقدمتيـ د 
 :خصائص إضافية تتمثؿ في 

 :األمثمة والنصوص المشرقة  -1

أراد فريؽ التأليؼ أف تكوف أمثمتيـ ونصوصيـ حية نابضة وذات جدوى لغويًا 
نما كاف ذلؾ باشتماؿ ىذه األمثمة والنصوص عمى لمحات . وتربويًا وأخالقياً  وا 

مكاف العربي والزماف العربي اإلسالمي، ، وامتدادىا عبر ال(عّماف في القمب)محمية 
فتستوعب نصوصًا راقية مف القرآف الكريـ، والحديث الشريؼ، وعيوف الشعر، "

وجوامع الكمـ مف الحكـ واألمثاؿ ، وضروبًا مف االستعماؿ الجاري في لغة الحياة 
العامة والصحافة؛ لتظؿ القواعد في مدارىا الطبيعي الذي تحيا بو وتحيا فيو، 
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تدربوا عمى استعماؿ )كوف تعمميا في سياؽ مف التوجيو التربوي المستقبؿ ولي
ىؿ أنت ممف يحسنوف )الذي يبني لدى الطالب القيـ اإليجابية ( الحاسوب
 .(1)ويصقؿ ذوقو وينمي سميقتو( االستماع

 :(2)المشاركة والتعمُّـ الذاتي -2

ر مسيمًا فاعاًل وبياف ذلؾ أف ىذه الطريقة تيدؼ إلى تفعيؿ دور الطالب؛ ليصي
وىكذا ينتفي الدور . في عممية التعمـ ونقؿ المعرفة إلى زمالئو، بالمشاركة والتفاعؿ

السمبي لمطالب الذي ال يعدو فيو أف يكوف متمقيًا غير متفاعؿ مع المادة وال منفعؿ 
 .بيا

وقد تمثؿ ىذا البعد في حرص السمسمة عمى ترؾ فراغات في ثنايا الشروح، تكوف 
وَتْنُبُع ىذه الفكرة مف فكرة تربوية مفادىا نزع مركزية . نشاط الطالبمخصصة ل

دارة الحصة الصفية ، وجعميا مشتركة بيف المعمـ والطالب مف ذلؾ . البحث وا 
 :األمثمة التالية 

  إعراب الفعؿ المضارع  المعتؿ اآلخر: 

استخرجيا * )، و* ، و *، و : *األفعاؿ التي تحتيا خط فيما تقدـ ىي  -
 (.ثبتيا في دفترؾوأ

 (3)إعراب المثنى: 
 *، * ، * ، : * الكممات التي تحتيا خط في األبيات السابقة ىي  -

 (. اذكر اإلجابة الصحيحة)أسماء، أفعاؿ، حروؼ : وىذه الكممات جميعيا
اذكر )واحد، اثنيف، أكثر مف اثنيف : إف كاًل مف ىذه الكممات تدؿ عمى 

 (اإلجابة الصحيحة

 :(4)ىيـالعناية بالمفا -3

وذلؾ أف بناء الكفاية المغوية يكوف عمى ىيئة مداخؿ ، وىذه المداخؿ مبنية عمى 
أسس مف المفاىيـ والمصطمحات األساسية التي ينبني عمييا النظاـ المعرفي 

فإذا تحصمت ىذه المفاىيـ معززة بأمثمة ناجزة . والنظاـ المغوي ثـ النظاـ اإلدراكي
 .المنفردة ثـ النصوص الكبرى  سيؿ عمى الطالب إدراؾ األمثمة
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وىذا شأف المعرفة المغوية، فإنيا تقـو عمى عدد محدود مف القواعد والمفاىيـ التي " 
وىو نسبة الفعؿ إلى  -فإذا عرؼ المراد باإلسناد. يستعمميا المتعمـ استعمااًل غير محدود

 –لى، ُقِضَى األمر أخطأ عمر، عبس وتو : الفاعؿ أو نائبو اسمًا ظاىرًا أو ضميرًا كما في 
 . (5)فإنو يستطيع أف يبنيو في جمؿ ال تنحصر مما يقرأ أو يكتب

 :الوظيفية  -4

نما تعني الوظيفية أف تكوف قواعد المغة موضوعة أساسًا لغاية سامية، ال لتكوف  وا 
وىكذا . وتمؾ الغاية تكمف في تقويـ أخطاء اليد وعثرات المساف. ىدفًا مخصوصاً 

 .ية ليذه القواعد في استعماؿ لغوي فصيح وأداء رشيؽ أنيؽ تكمف القيمة النيائ

ولتحقيؽ تمؾ الغاية لـز المؤلفيف أف يستوعبوا أمثمة تصدؽ أف تكوف أمثمة واقعية  
فقد حاولنا أف نختار لبياف القواعد عند : "يقولوف. قريبة مف حياة التمميذ وممارساتو اليومية
ع تكوف القاعدة فييا عنصرًا حاسمًا في تفسير أمثمة االستقراء ولتطبيقيا عند التمريف مواض

وظواىر تدور في حياة الطالب، ويحس مف خالليا أف القواعد مفيدة فائدة مباشرة في فيـ 
 .(6)الواقع المغوي مف حولو، مسعفة لو عمى حسف استعماؿ المغة في مواقؼ طبيعية حيوية

 :( 7)ومف أمثمة ذلؾ 
في نماذج مف ( ذو)بتمريف يتناوؿ وجوه إعراب في وحدة األسماء الخمسة جيء  -

 .المراسالت الرسمية 
في إعراب المثنى جيء بتمريف مصور فيو أمثمة مما يعرض لمطالب في المدرسة  -

 .وىذا طريؽ ذو مسربيف. ىذا مثمث متساوي الساقيف : والشارع، مثؿ

 : (8)االعتناء الخاص باألخطاء العامة -5

دؿ عمى ضعؼ كبير في تحصيؿ العربية، وأف ىذا وينبع ىذا االعتناء مف واقع ي
الضعؼ حادث عمى ىيئة جمع مف األخطاء الشائعة المشتركة التي يقع الطمبة 
فييا؛ لذلؾ حرص الفريؽ عمى التنبيو عمى ىذه المواضع ومعالجتيا، وتدريب 

وذلؾ . الطمبة عمى تبينيا وتصحيحيا عمى ىيئة تدريبات تذيؿ بيا األبواب الرئيسة 
 :ؿ مث

في األزواج التالية معينًا الجممة ( ب)والجممة ( أ)قارف بيف الجممة  -
 .(9)الصحيحة، ومبينًا وجو الخطأ في الجممة الخاطئة
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 .لـ يبؽ غير عشر دقائؽ . أ
 .لـ يبقى غير عشر دقائؽ  . ب

أما المعمموف والمعممات فكانوا يقدموا لنا ما عندىـ : كتب أحد الطمبة  -
 .مف معمومات

 ؟ (11)ما ىو. الطالب أحد األفعاؿ الخمسة ورد فيما كتبو . أ
؟ . ب  ىؿ سبقو حرؼ نصب أو جـز
 ما خطأ الطالب في إعراب ذلؾ الفعؿ؟ وما الصواب؟  . ت

 :مراعاة الفروؽ الفردية  -6

ويقـو ذلؾ عمى أف التالميذ متفاوتوف في قدراتيـ المعرفية، ومتفاوتوف في درجة 
ومثؿ ىؤالء ينتظميـ صؼ  .إتقانيـ تمؾ المعارؼ والميارات المغوية المنشودة

دراسي واحد؛ لذلؾ كاف ال مناص أف تكوف الكتب وأمثمتيا عمى مراعاة ليذه 
بيف السيؿ والمتوسط والمحتاج إلى نفاذ ( الكتب)الفروؽ الفردية، فكانت أمثمتيا 

وىكذا حتى يجد الطالب عمى اختالؼ مستوياتيـ أنو . "بصيرة وحسف تفطف 
استعدادىـ دوف أف يخؿ ىذا التفاوت بتحقيؽ الحد يأخذوف مف الكتاب عمى قدر 
 .(11)الضروري الكافي عمى كؿ حاؿ

ويخمص التأطير النظري المقدـ لمكتاب إلى توجييات تشبو أف تكوف دلياًل ىاديًا،  
وعاماًل معينًا لممعمميف في كيفية التعامؿ مع الكتاب وأسموب تدريسو، مؤكدة ضرورة أف 

ف جيد المعمـ وجيد المتعمـ بما يبعد معو أف تكوف العممية يكوف الكتاب حمقة وصؿ بي
 .مركزية محورىا المدرس

 
 
 

 األنظار المسانية في كتب قواعد المغة العربية

يظير النظر الفاحص في الكتب مادة البحث أف المؤلفيف قد صدروا عف رؤى  
اعيًا عف كثير لسانية واضحة، دلوا عمى بعضيا تصريحًا في المقدمات، وصدروا صدروًا و 
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نياد الموسى، وىو لساني ضميع متمرس، قد طغت . منيا دوف تصريح، ويظير أف رؤى د
 :عمى المنيج، فوجيتو وجية لسانية تتمثؿ رؤى تطبيقية متعددة ، فكانت األنظار التالية 

 :الكفاية المغوية  -1
ف؛ إذ ولعؿ ىذا الجانب يكوف أدؿ المقوالت المسانية التي صدر عنيا المؤلفو  

يتخذوف مف ىذا المفيـو التحويمي دلياًل عمى قياس السميقة المغوية وقياس مدى التمكف مف 
المغة العربية في نظاميا الصوتي، وأنساقيا الصرفية، وأنماط  نظميا الجممي وأنحاء 

 . أعاريبيا، ودالالت ألفاظيا، ووجوه استعماليا وأساليبيا في البياف، وأحكاـ رسميا الكتابي

مفاد ىذه الكفاية أف نييئ لمدارسيف مادة لغوية وظيفية سيمة متدرجة، تتواءـ و  
، إلى أف تصير ممكة (الصفوؼ التي يدرسوف فييا)وأعمار الدارسيف وتصنيفاتيـ المدرسية 

فييـ، فيولدوف منيا ما ال يتناىى مف تراكيب الجمؿ العربية وفقًا لتمؾ القواعد المحدودة، ثـ 
مرجعًا يحتكموف إليو في أدائيـ المغوي وفي تمييز الصواب مف الخطأ في  تصير ىذه الكفاية

 .أمثمة جارية مف االستعماؿ المغوي، حتى يصير تحديد الخطأ سميقة فييـ وطبعاً 

وسأتخذ مثااًل يبيف كيفية ظيور ىذا المفيـو في كتب قواعد المغة العربية المعموؿ  
 .(12)عؿ المضارع المعتؿ اآلخرإعراب الف: بيا في األردف، وسيكوف مثالي

 
عمى ىيئة خطوات متسمسمة تشبو ( الدرس)فقد تمثؿ تحقيؽ الكفاية المغوية في ىذا  

العمميات النفسية والعقمية التي يقـو بيا العقؿ اإلنساني في تمثؿ المنظومة المغوية وامتالكيا، 
 : وىذه الخطوات ىي 

 :استدخال القواعد : أواًل 
نما يكوف ذلؾ  بتقديـ القواعد التي تضبط سير الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر،  وا 

أكاف باأللؼ أـ بالواو أـ بالياء، مع التنبو إلى أف مفيـو الفعؿ المضارع، مف حيث داللتو 
 .عمى الزمف، متحصؿ سمفًا لدى الطمبة 

 :وىذه القواعد ىي
عتؿ باأللؼ أو يرفع الفعؿ المضارع المعتؿ اآلخر بضمة مقدرة، يستوي في ذلؾ الم -

 .الياء أو الواو
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وينصب بفتحة ظاىرة إذا كاف معتؿ اآلخر بالواو أو الياء، أما المعتؿ باأللؼ  -
 .فينصب بفتحة مقدرة

 . ويجـز بحذؼ حرؼ العمة مف آخره -

 : األداءات المغوية : ثانيًا 
ثـ . وىذه القواعد وأمثاليا ىي التي تصير المعيار الذي ينضبط بو أداء الطمبة

طمقوف مف ىذه القواعد المجردة المختزنة في أذىانيـ إلى إنتاج ما ال يتناىى مف األداءات ين
 :المغوية السميمة، وبياف ذلؾ في األمثمة التالية 

 عمى  (13)أدخؿ حرؼ نصب مناسبًا عمى األفعاؿ المضارعة المعتمة اآلخر فيما يمي
 : دفترؾ واشكؿ أواخرىا

 .أتمو َعَمْيَؾ نصَّ اإلعالف. .....................انتِظْر  -1
 .أمضي في ىذا المشروع.............. كأنؾ تقترح عميَّ  -2

 .تفضي إلى تغيير جذري.......... إف ىذه اإلصالحات الجزئية  -3

 .تَبيُّف األخطاء واكتشافيا : ثالثًا 
 ثـ تصير ىذه الكفاية فييـ مرجعًا يييء ليـ مقدرة كافية عمى اكتشاؼ األخطاء وتبينيا

 :(14)ثـ تصويبيا، وفقًا لما َقرَّ في ال وعييـ مف القواعد المختزنة، انظر المثاؿ التالي

في األزواج التالية معينًا الجممة الصحيحة ومبينًا وجو ( ب)والجممة ( أ)قارف بيف الجممة 
 :الخطأ في الجممة الخاطئة 

 .لـ يبؽ غير عشر دقائؽ  .  أ -1

 .لـ يبقى غير عشر دقائؽ. ب
 .الحظ أف المعمـ لـ يكتفي بما في الكتابن . أ -2

 .نالحظ أف المعمـ لـ يكتؼ بما في الكتاب .ب
 
ثـ ينتيي المدرس إلى محاولة تثبيت ىذه الكفاية، وذلؾ بتدريبات إعرابية تتغيَّا  

توفير قدر مف الميارة والدُّربة في ممارسة إعراب الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر، وىي ميارة 
يى الغاية في تحصيؿ الكفاية المرجوة؛ وذلؾ أف اإلعراب يتطمب معرفة مركبة تمثؿ منت

وظائؼ الحروؼ، ومعرفة عمميا في الفعؿ المضارع ، والحركة اإلعرابية الدالة عمى عمؿ 
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، وطبيعة الحركة ظاىرة أو مقدَّرة، والقانوف الصوتي الذي يجعؿ (النصب، الجـز)الحرؼ 
 .الظيور ثقياًل أو متعذراً 

 :اية التواصميةالكف -0
وال تقتصر الكفاية لدييـ عمى ما تقدـ ذكره، لكنيـ يتجاوزونيا إلى مفيـو لسانّي  

الكفاية التواصمية أساسًا : دؿ ىايمز"اجتماعي أوسع؛ إذ يتخذوف مصطمح المساني األمريكي 
القدرة في توسيع مفيـو الكفاية المغوية؛ ومفاد ذلؾ أف معرفة القواعد التي تضبط سير المغة، و 

عمى ميز الخطأ مف الصواب في االستعماؿ الجاري ال يستوعب الجوانب االجتماعية لمغة؛ 
لذلؾ ال بد أف تتمـ تمؾ المعرفة بالقدرة عمى استعماؿ القواعد المغوية المختزنة في المواقؼ 

 .المالئمة ليا 
الطالب  إف بموغ الكفاية التواصمية ىو منتيى الغاية مف تعميـ المغة؛ أف يستطيع 

 .انتقاء الجمؿ واألبنية الصرفية المالئمة لمموقؼ والمعبرة عف غايتو ومقصده
 :(15)وبياف ذلؾ في األمثمة التالية 

 :كيؼ تعبر عف معاني العبارات التالية بأبنية مزيدة تدؿ داللتيا: التمريف الثامف
 :نماذج 

 البنية المزيدة الدالة عمى معناها العبارة                

 اطمْب إذناً  -
 تظاَىَر بالمرض -

 شرب االسفنُج الماَء بالتدريج -

 طمب إليو أف يكتب -

 شاركو في المشي -

 جعمو يضحؾ -

 بالغ في األمؿ وأكثر منو -

 يجعؿ المسألة كبيرة -

 استأِذفْ 
 َتماَرض

 تشرَّب اإلسفنج الماءَ 
.................... 
.................... 
.................... 

.................... 
.................... 

 َدْرُس االستثناء: َمَثٌؿ ثاٍف 
 :عبِّر عف كؿ جممة مما يمي بأسموب استثناء مناسب، مع تنوع األداة 

 .زرعُت الِغراس، ولـ أزرع غرستيف -1
 .غسمت البنت األطباؽ ولـ تغسؿ طبقًا  -2
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 .وصؿ المتسابقوف وتخمؼ واحٌد منيـ -3

 مثؿ ثالث مف الحاؿ
حااًل مناسبة في جممة ( كيؼ)أجب عف األسئمة التالية جاعاًل بإزاء : رابع التمريف ال
 :(17)اإلعراب
 كيؼ يستقبؿ الموظؼ معامالت الجميور؟ -1
 كيؼ تأتي إلى المدرسة؟ -2

؟ -3  كيؼ يجمس الميمـو

 كيؼ تقبؿ األـ عمى ولدىا العائد مف السفر؟ -4

 كيؼ يقفز الفائزوف في المباراة؟ -5

 :مثؿ رابع مف الحاؿ 
 : (18)اربط بيف المواقؼ التالية واألحواؿ التي يقاؿ فييا كؿ منيا:التمريف السابع 

 موفَّقاً   ُيقاُؿ لممرتحؿ عند وداعو -1
 مبرورًا مأجورا   يقاؿ لمعائد مف سفر -2
 ساِلمًا غانماً    يقاؿ لمقادـ مف الحج -3
 راشدًا ميدّياً  يقاؿ لطالب فرغ مف االمتحاف -4

 :الوظيفية  -3
وىنا يستفيد المؤلفوف معطيات المسانيات االجتماعية والوظيفية؛ التي ترى أف المغة  

ينبغي أف تؤدي وظائؼ اجتماعية تسيـ في التواصؿ بيف أبناء المجتمع الواحد، وأف تعميـ 
 .المغة ينبغي أف يكوف مما يتداولو الناس ويعرفونو، ال ما ينبغي أف يعرفوه

 :ى ىيئتيف وقد ظير المنحى الوظيفي عم 
عناية فائقة بتقديـ مواد لغوية مفيدة لمطالب، مما يعرض لو في شؤوف حياتو : األولى 

اليومية، فينتقي لو مف الموضوعات النحوية ما يعرفو ويعايشو، ثـ يدؿ عمى كيفية تبياف 
 .مقاصده بتحقيؽ األبنية الصرفية

ختيرت األمثمة لتكوف ؛ إذ ا(العدد)وأبرز ما كاف مف أمثمة ذلؾ ما جاء في درس  
 .(19)قريبة مف نفس الطالب وخبرتو وحياتو اليومية، فكانت األمثمة مشرقة دالة معبرة

 :(21)صحح األخطاء الشائعة فيما يمي: التدريب الرابع : أواًل 



 0227 سبتمبر 19 التواصل عدد 

 

 .إلى المقاء في الحمقة الثالثة عشر مف المسمسؿ اليومي -1
 .أعطيني واحد شاي -2

 .حمولة سيارتي خمسة طف -3

 .(21)حوؿ أرقاـ شيادة الوالدة التالية إلى ألفاظ وفقًا ألحكاـ العدد: التدريب السادس: ثانيًا 
ؿ أرقاـ الشيادة التالية إلى ألفاظ وفقًا ألحكاـ العدد: التدريب الثالث : ثالثًا    (21)حوِّ

 المبحث
النهاية 
 العظمى

 النهاية

 الصغرى

 وعالمجم ةالمستحق المةالع
 التقدير

   

 الفصل

 لاألو

 رقماً  

 الفصل

 الثاني رقماً 
  بالحروف باألرقام

التربية 
 اإلسالمية

111 51 36 39 75   

 المغة

 العربية
111 51 41 42 83   

المغة 
   71 39 32 51 111 اإلنجميزية

 
التي تكوف فييا القواعد عنصرًا حاسمًا في ( األمثمة والتدريبات)اختيار المواضع : الثانية 

ىر تدور في حياة الطالب ويحس مف خالليا أف القواعد مفيدة فائدة مباشرة تفسير أمثمة وظوا
في فيـ الواقع المغوي مف حولو مسعفٌة لو عمى حسف استعماؿ المغة في مواقؼ طبيعية 

 .(23)حيوية
 :(24)التمريف الثالث

 :امأل الفراغ في التعبير عف الصورة المقابمة في كؿ مما يمي عمى دفترؾ
 

  .............اوي ىذا مثمث متس -1
  

 
 

 ...................ىذاف خطَّاف  -2

 

________________ 
________________ 
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 ................فتح الباب عمى  -3

 
 

 

 .................ىذا شارع ذو  -4
 

 

 

 
 
 
 

 

 :(25)وىذا مثاؿ آخر مف األسماء الخمسة
التالية باالسـ المالئـ مف األسماء الخمسة مالحظًا  امأل الفراغ في العبارات: التمريف الرابع 

 :عالمة إعرابو عمى دفترؾ
 تحية طيبة ، وبعد ،  

، المؤرخ في الثالث مف 3/1/112الرقـ ............ فقد بمغني كتابكـ  -
 .ىػ1411الحجة عاـ ...... شير 

المؤرخ في السابع مف شير  7/2/75الرقـ ........ فقد تسممت كتابكـ  -
 ,ىػ1411القعدة عاـ .. ....

المؤرخ في  السابع والعشريف  9/4/129الرقـ ....... فأشير إلى كتابكـ  -
 .1991ىػ الموافؽ لمثاني والعشريف مف شباط 1411مف رجب 

 :وحدة الشكل والمضمون  -4
وذلؾ أف المغة عبارة عف قوالب شكمية ال بد أف تتمظير فييا، وال بد لكؿ قالب  

وىكذا ينبغي التنبو إلى . ع ومفيد يسيـ في استكماؿ عممية التواصؿشكمي مف مضموف ناف
وينبُع اىتماـ فريؽ التأليؼ بيذا . تعميـ الطمبة أشكااًل لغوية ذات مضاميف مفيدة وواقعية
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الموضوع مف أف كثيرًا مف المناىج التربوية وأمثمة المعمميف ُتغمِّب الشكؿ عمى المضموف في 
 .سياؽ تطبيؽ القاعدة 

إف اعتبار ىذه المسألة، مسألة العالقة العضوية بيف الشكؿ والمضموف، يوجينا " 
إلى وجوب حضور ىذيف العنصريف معًا في كؿ موقؼ مف مواقؼ تعميـ المغة والتأليؼ فييا، 
اّل َبَطؿ أف يكوف الموقؼ لغويًا، وَبَطؿ أف يكوف إطارًا طبيعيًا لتحصيؿ المغة واكتسابيا . وا 

لمظاىر السمبية التي تيتز بيا صورة التحصيؿ المغوي لدى الطالب العربي ولعؿ أحد أبرز ا
يتمثؿ في فصؿ ذينؾ العنصريف ، وكأنو لـ يعد مستيجنًا، نتيجة لذلؾ الفصؿ، أف يتخذ 

بإغفاؿ لممضموف، صارخ . المؤلفوف والمعمموف مادة لغوية قائمة عمى مالحظة الشكؿ فقط
 .(26)مرفوض

ؽ الشكؿ والمضموف ىذا استدراكًا ميمًا عمى كثير مف الكتب ويأتي االىتماـ بتواف 
التعميمية والمنيجية التي كانت ُتَغمِّب الشكؿ عمى المضموف، فيكوف اليدؼ الرئيس أف يمتـز 
الطالب تنفيذ القاعدة تنفيذًا آليًا شكميًا غير عابئ بالمعنى، وعميو لـ يكف مستنكرًا لدى أحد 

 :قوؿ المؤلفيف أو المدرسيف أف ي
 أكمت تسعة أرغفة -
 رأى ليمى أعمى -

وذلؾ أف المثاؿ األوؿ يغمب الشكؿ عمى المضموف بأنو يسأؿ الطالب أف يطبؽ 
وأما المثاؿ . قاعدة العدد، بصرؼ النظر إف كاف الكالـ منطقيًا ومقبواًل في الواقع أـ لـ يكف

ف ( األلؼ المقصورة)الثاني فيقصد منو أف يكتب الطالب الياء الميممة  كتابة صحيحة، وا 
 .كاف األعمى أعمى ال يبصر

ثت الطمبة تحصياًل قاصرًا ال يقيـ عالقة توافقية بيف  وأماـ ىذه األمثمة التي ورَّ
 .الشكؿ والمضموف، تنبو مؤلفو كتب ىذه الدراسة ليذه النقائص فحرصوا عمى تجنبيا 

 
 :فكاف مف أمثمتيـ 

(27)في العدد  -
 

 .ميؾ يـو لؾ ويـو ع: الدىر يوماف  -
 .كانت المرحمة اإلعدادية تتألؼ مف ثالثة صفوؼ -
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 .يزدىي ديواف الشعر العربي بعشر قصائد تسمى المعمقات -

 .يطوؿ نيار الصيؼ، فيصؿ إلى ثالث عشرة ساعة -

 .تستعد خمسوف طالبة لمقياـ برحمة إلى البتراء والعقبة -

لقاعدة غرض نحوي يتمثؿ في تطبيؽ ا: وظاىر أف ىذه األمثمة قد حققت غرضيف
تطبيقًا صحيحًا وفقًا لقواعد العدد، وغرضًا دالليًا منطقيًا يتمثؿ في كوف ىذه األمثمة مقبولة 

 .دالليًا وواقعيًا وفقًا لقوانيف الكوف والممارسة االجتماعية 

 (28)ومف باب االستثناء: 
 .تعمؿ الدوائر الحكومية طواؿ أياـ األسبوع إال يـو الجمعة -
 .لبحار إال البحر الميتتعيش األسماؾ في كؿ ا -

يومًا ( غالباً )فالمثاؿ األوؿ يتوافؽ والواقع في األردف؛ إذ تعطؿ الدوائر الحكومية 
 .واحدًا ىو الجمعة، وبذلؾ تقرر ىذه الجممة حقيقة معروفة لدينا

وأما المثاؿ الثاني فحقيقة طبيعية وعممية ومنطقية؛ وذلؾ أّف األسماؾ تعيش في 
 .يتجميع البحار إال الم

 :(29)ومف أمثمة الصرؼ 
 :عيف اسـ اآللة واسـ المكاف في كؿ مما يمي -

 َمْعَصرة   ِمْعَصرة
 َمْصَعد   ِمْصَعد
 َمْعَبر   ِمْعبر

 :بنائية المغة  -5

وىـ يستمدوف ذلؾ مف مقوالت البنيوية عمى التعييف؛ أف المغة نظاـ كمي يأتمؼ مف  
فييا إلى قواعده النسقية الخاصة التي ال  أنظمة فرعية تنحؿ في داخمو ويحتكـ كؿ نظاـ

تتناقض وقوانيف النظاـ الكمي، وتتحدد قيمة كؿ نظاـ منيا بعالقاتو التي تربطو باألنظمة 
ومف ىنا انطمؽ المؤلفوف مف رأي مفاده أف تدريس العربية ينبغي أف يقـو عمى . األخرى

في بيف أنظمتيا الفرعية إال ما تناوؿ المغة بوصفيا نظامًا كميًا دونما حاجة إلى فصؿ تعس
وىكذا يتناوؿ النص وفؽ المتاح، بتحقيؽ نطؽ أصواتو وميزىا، . يقتضيو الدرس والمنيج
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وتحقيؽ ضبط األبنية الصرفية وأثرىا في التركيب الجممي، والتحققات الداللية، واألنحاء 
 .األسموبية في سياؽ جامع

ف عمى تعالؽ النحو بالصرؼ، والنحو ولكف طبيعة منيج المغة العربية جعميـ يركزو  
والداللة، والصرؼ والداللة أكثر مف غيرىا، فكانت محتويات المنيج تجمع بيف قضايا نحوية 

 .وصرفية، منبية إلى تأثير الواحد منيما في اآلخر 

؛ إذ إف احتفاظ (االسـ المنقوص)وأبرز ما يكوف مف تعالؽ النحو بالصرؼ درس  
ميو عنيا رىيف عامميف، أحدىما نحوي يتعمؽ بالحالة اإلعرابية، والثاني ىذا االسـ بيائو أو تخ

 :(31)انظر المثاؿ التالي . صرفي يتعمؽ بالتعريؼ والتنكير

عيف اإلجابة الصحيحة مف اإلجابات الثالث المذكورة بإزاء كؿ مثاؿ مما : التمريف السادس
 :يمي

 عالي، عاٍؿ، عالياً :   سوؼ أحصؿ عمى معدؿ  -
 ماٍض، ماضيًا ، ماضي:    ِفْعٌؿ : اجتيد  -

 داعي، داٍع، داعياً :    ليس لمعجمة -

 قاٍس، قاسي، قاسياً :   المدير حاـز وليس -

نوادي ثقافية، نوادَي ثقافية، نواٍد :  يتطمع الشباب إلى التوسع في إنشاء -
 ثقافية

 
وظاىر أف انتقاء اإلجابة الصحيحة محكـو بعامميف نحوي وآخر صرفي، فالمثاؿ 

ألوؿ، مثاًل، يشير إلى أف الكممة المنتقاة ينبغي أف تكوف مجرورة، وينبغي أف تكوف منكرة، ا
 .وفقًا لقواعد النحو المقررة( عاؿٍ )وىكذا ينبغي أف تكوف اإلجابة الصحيحة ىي 

 
ومف تعالؽ النحو بالداللة أف يكوف معنى الفعؿ متحكمًا في مقتضاه النحوي، أي  

 .فيتحكـ في بنية الجممة وعناصرىاما يمزمو مف المفاعيؿ، 

  (31)(األفعاؿ التي تنصب مفعوليف )َمَثٌؿ مف َدْرس 
 :فرؽ في المعنى بيف األفعاؿ التي تحتيا خط في الجمؿ المتقابمة فيما يمي: التمريف األوؿ

 اهلل أكبر كؿ شيء رأيت ناراً  رأىىؿ أتاؾ حديث موسى، إذ  -
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 الجندي التدريب مينة جعؿ -

 أف اهلل حؽ َتَعمَّـْ  -

 العداوة صداقة دُّ ير الخمؽ الحسف  -

 مخمصاً  َعَدْدتؾلـ أخطئ إذ  -

 الجندي يتدرب جعؿ
 ما ينفعؾ في الدنيا واآلخرة تعمـ

 األمانة ألىميا يردَحَسف يحرُص عمى أف 
 نقودي عددتلـ أخطئ حيف 

 
ومف تعالؽ المستوى الصرفي بالمستوى الداللي أف أبنية بعض المصادر إنما  

مفتوح العيف الالـز أف يكوف عمى ( َفَعؿَ )لمعنى، ومف ذلؾ أف األصؿ في مصدر يحددىا ا
 :لكنو يخرج عمى ذلؾ( فعوؿ)

 :(32)إذا دؿ عمى صوت فمصدره القياسي ىو ُفعاؿ أو َفعيؿ، نحو -1

 بكاء: ىديؿ ، بكى : ىدؿ

 :إذا دؿ عمى حركة وتقمُّب فمصدره القياسي فعالف، نحو -2

 ىيجاف: طيراف، ىاج : طار 
، إال إذا دؿ عمى (فعؿ)المفتوح العيف المتعدي فمصدره القياسي ىو ( َفَعؿَ )أما  

 : ، نحو(ِفعالة)حرفة فإف مصدره القياسي ىو 
 سقاية: ِحياكة، سقى: حاؾ 
 وىكذا.....  

مْستيديًا بالصيغة المجردة لممصادر التالية، اذكر المعنى العاـ الذي يػدؿ : التمريف التاسع -
 :( 33)عميػو

 َىَذياف، َذَوباف، َمَيالف، َغثَياف، َلَمعاف، َرَوغاف 

 

 

 
 :النص والسياق  -6
ُس لمطمبة ينبغي أف تكوف   وىذا متمـ لبنائية المغة، وذلؾ أف القواعد التي تَُدرَّ

منسوقة في نص طبيعي تتخذ عناصر الجممة فيو سمتًا رشيقًا بعيدًا عف التكمُّؼ والتمحُّؿ؛ 
 .ة والتدريبات القصيرة التي يقصد أف تتضمف المثاؿ المراد حسبولذلؾ َقمَّت األمثم
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وقد تراوحت ىذه النصوص لتمثؿ أنواع النص العربي كميا شعرًا ونثرًا، أدبًا وعممًا  
 ...... .وقانونًا وفكاىة، ودعابة، وتراثًا دينيًا وأخالقيًا 

بنية الصرفية ثـ كاف السياؽ فيصاًل في فض االلتباس بيف بعض المفردات أو األ 
نما كاف ذلؾ لتعزيز انسيابية المغة في المجتمع الذي تتداوؿ فيو ومف . أو التراكيب الُجْممية؛ وا 

 :أمثمة ذلؾ
 (34)ميِّز اسـ المفعوؿ مف اسـ الفاعؿ فيما يمي: 

 مف مختار ىذه القطعة الموسيقية؟ .1
 متى نسمع القطعة الموسيقية المختارة؟ .2

 .أنا معتاد عمى النيوض مبكراً  .3

 .ىذا ىو النيج المعتاد .4
 (35)ميز اسـ المكاف مف اسـ الزماف فيما يمي: 

 .1952كاف مولد أبي في عاـ  .1
 .كاف مولد عمي في مدينة عجموف .2

 .شاىدت المباراة مف َمْبَدئيا إلى منتياىا .3

 .قمبت الكتاب مف مبتدئو إلى منتياه .4

 :البنية العميقة  -7
تقاطع ىذا المفيـو مع مفيـو األصؿ وىو مصطمح المساني األمريكي تشومسكي، وي 

وبياف ذلؾ أف مؤلفي ىذه الكتب كانوا يجروف . المقدر الذي عرفو النحاة العرب منذ القديـ
مجرى النحاة األوائؿ في تعميؿ ما يعرض لبنية ا لكممة مف تغيير بالحذؼ أو الزيادة أو 

 .إلخ... التغيير، وما يعرض لبنية الجممة مف الحذؼ أو التكرار
وأكثر ما ظير ذلؾ في تعميؿ التغيرات الصرفية التي طرأت عمى بنية الكممة  

.... العربية وال سيما في اسـ المفعوؿ األجوؼ الواوي أو اليائي، واسـ الفاعؿ مف األجوؼ
 .إلخ
 

 : (36)انظر مثاًل في باب اسـ المفعوؿ
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   المفظ الُمْسَتْعَمل    األصل الُمقدَّر
  َمديف     َمْديوف 

 َمصوف    مصووف  
 َمْرِويِّ      َمرْوُوي
 َمْدُعوّ      َمْدعوو

 
 ....وىكذا 

 
 خـاتمة

استطمع ىذا البحث كتب قواعد المغة العربية في المرحمة اإلعدادية في األردف،  
: محاواًل استبطاف الفكر المساني والرؤى المسانية التي صدر عنيا المؤلفوف، فكاف مف ذلؾ 

 .إلخ.... مغوية والكفاية التواصمية، ووحدة الشكؿ والمضموف مفيـو الكفاية ال
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 نظرات تأصيلية لما جاء على وزن يفعول

 دراسة وصفية تأصيلية –
نظرات فيما جاء على وزن يفعول في 

 العربية
 

 

 حليمة عمايرة. د

 أستاذ مشارك في علم اللغة و النحو
 (اللسانيات) 

–        األردن -  جامعة البلقاء التطبيقية

 كلية إربد الجامعية

 
 

     
مى كزف يفعكؿ في العربية ، ك منيجيا كصفي إحصائي ، تـ في مدار ىذه الدراسة ما جاء ع

، ك في ( لساف العرب ) ضكئو حصر األلفاظ التي جاءت عمى ىذا الكزف ، في معجـ قديـ 
، ثـ تتبعت الدراسة القيمة الداللية ليذه الصيغة الصرفية ، ( المعجـ الكسيط ) معجـ حديث 

 .   ك التطكر الدالي الذم طرأ عمييا

د استضاءت الدراسة ، ببعض أنظار المنيج التاريخي المقارف ، في إلقاء الضكء عمى ك ق
ببعض المغات السامية ، كما أنيا حاكلت حصر األلفاظ األجنبية   مكازنة  نشأة ىذا الكزف ،

، التي جاءت عمى ىذا الكزف كردىا إلى لغتيا األـ ، ىذا فضالن عمى الكقكؼ عمى نمك 
 . ية فيما جاء عمى ىذا الكزف بعض الجذكر التاريخ

  

، ( الجميرة ) عقد ليا ابف دريد بابان في   صيغة يىفعيكؿ مف األكزاف القميمة في العربية ،  
 ( .يىفعيكؿ ) أسماه   ، ك ألؼ فيو الٌصغاني كتابان ( المزىر ) نقمو عنو السيكطي في 

بنات الثالثة في األسماء ك ما لحقتو الزكائد مف ) ك عرض سيبكيو ليذا الكزف في باب     
 .ظ عمى ىذا الكزفالقديمة ك الحديثة جممة ألفا    ، ك ذكرت معاجـ العربية ،( الصفات 
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Abstract  

  

     This paper deals with the morphological form yaf u :l in Arabic . The 

statistical descriptive methodology has been adopted in this study. The 

words of the form ya f u:l have been collected from two dictionaries one of 

the is old i.e Lisanal Arab , the second is contemporary , i.e Al –mu jam al 

wasit. The semantic implications of the form in the above mentioned 

dictionaries have been shed light on . Moreover , the semantic development 

has been taken into consideration  

  

  

     Accordingly ,  some historical comparative components have been 

adopted to explain the relationship between Arabic and other Semitic 

languages which have yaf u:l form .This means that this form has descended 

from the Proto – Semitic language. However , a special consideration has 

been taken to discuss some Arabicized words .   

  

  

 مقدمة
  

، ك  ( 1) األصمية لمفظاالشتقاؽ يعني كجكد معاف ك ألفاظ جديدة مأخكذة مف المادة       
، ، فيك الطريقة التنفيذية لمقياس نمحظ مف تعريؼ القدماء لالشتقاؽ ، بأنو عمـ عممي تطبيقي

ة العربية ، أـ في الكممات الجديدة ، التي سكاءه أكاف ذلؾ في الكممات المكركثة مف المغ
يجرم االشتقاؽ منيا عمى نمط ما ىك مخزكف في أذىاف أفراد الجماعة المغكية ، سميقة ك 

 .( 2) طبعان 
، جديدة( أبنية ) مشتؽ لتكليد صيغ لتغيرات ، التي تطرأ عمى األصؿ الك قد حيصرت ا    

 : ، يمكف إرجاعيا إلى صكرتيف  ( 3) فقد بمغت خمسة عشر تغيران 
 ( . بىطىران -بىًطرى ) ات ، ك ذلؾ نحك تغيير الحركات في الكمم.  1
         نحك  تغيير الحركات ك إضافة حركؼ جديدة ، ك ىي ما تيعرؼ بحركؼ الزيادة.  2

 ( .طالب -طىمىبى )   
أماف ك " قكلؾ    ك قد اىتـ عمماء المغة القدماء بتحديد حركؼ الزيادة بعشرة يجمعيا       
إذا " ، ك سيميت بذلؾ ألنو  ( 5) سألتمكنييا : ، ك جمعيا بعضيـ في قكؿ  ( 4) "تسييؿ 

 ( 6) " تيج عمى زيادة حرؼ لغرض لـ يكف إال مف تمؾ الحركؼ اح
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، إذ قرركا أف   ك قد ذىب عمماء المغة القدامى إلى تعدد أصؿ الكممة في العربية      
ال يخمك الزائد في جعفر : " ، ك قالكا  ( 7) ء ثالثية ك رباعية ك خيماسية األصكؿ لألسما

يككف أك الفاء أك العيف أك الجيـ ، فإف كاف الزائد الفاء ، فكجب أف    مف أف يككف الراء
ف كاف الزائد الفاء ، فكجب أف يككف كزنو( فىٍعمر )   كزنو )   ، ألف الزائد يكزف بمفظو ، كا 

، ك إف كاف الزائد الجيـ ، ( فٌعؿ ) ، ك إف كاف الزائد العيف ، فكجب أف يككف كزنو ( فعفؿ 
، ك إذا كاف زف سفرجؿك   ، ك كذلؾ يصنعكف فيما جاء عمى( جعفؿ ) فكجب أف يككف كزنو 

 . ( 8) " ىذا ال يقكؿ بو أحد دٌؿ عمى أف حركفو كميا أصكؿ 
أف كؿ اسـ زادت حركفو عمى ثالثة أحرؼ ففيو " أما الككفيكف فقد ذىبكا نظريان إلى         
  ، غير أنيـ( 9) " إف كاف عمى أربعة أحرؼ نحك جعفر ، ففيو زيادة حرؼ كاحد زيادة ، ف

زاد  ك أما ما" ...اضطربكا عمميان في كزف األسماء ، التي زادت عمى ثالثة، قاؿ السيكطي 
ال نزف شيئان مف ذلؾ ، ك : عمى ثالثة نحك جعفر ك سفرجؿ ، فاختمفكا فيو ، فمنيـ مف قاؿ 

ال أدرم ، ك منيـ مف يزف ، ك اختمؼ ىؤالء فمنيـ مف ينطؽ بمفظ : إذا سيئؿ عف كزنو قاؿ 
، ك منيـ ( فعمجؿ ) ، ك كزف سفرجؿ ( فعمر ) كزف جعفر ىك : ما زاد عف الثالث فيقكؿ 

  ( 11) " ، مع اعتقاد زيادة ما زاد عمى ثالثة ( فعمؿ) ك ( فعمؿ ) ككزننا فيقكؿ مف يزف 
  

ية ، بمعنى ك ال شؾ أف نظرة القدامى في معالجتيـ ليذه الظكاىر المغكية نظرة كصف     
أنيا تصؼ الكاقع كما ىك ، ك تحاكؿ تقعيد الظاىرة المغكية ليذا الكاقع بمجمكعة مف القكاعد 
المعيارية ، التي تسيـ في ثبكت اإلطار العاـ لمغة ، انسجامان مع النمط القرآني ، الذم كاف 

 . فيمو أساسان لنشكء الدراسات المغكية بكجو عاـ 
ك ذلؾ لمتعرؼ " يىفعيكؿ " عمى كزف     ما جاء في العربية ، ك مدار ىذه الدراسة       
 : أمكر أىميا   عمى
 إلى أم حد يمكف رد ىذه األسماء إلى األصؿ الثالثي ، الذم اشتقت منو ؟  -1  
ك          ما مدل دكراف ىذا الكزف في المعاجـ القديمة ممثمة في معجـ لساف العرب، - 2

 ؟  لكسيط ،الحديثة ممثمة في المعجـ ا
ىذا الكزف ؟ ، ك   ما الكممات ذات األصكؿ األجنبية في لساف العرب التي جاءت عمى -3

    ما لغتيا األـ ؟
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ما القيمة الداللية ليذه الصيغة الصرفية ، كما داللة الكاك ك الياء فييا ، ك ما التطكر  -4
 الحديثة ؟   لقديمة كالداللي ، الذم طرأ عمييا بالمكازنة بيف دالالتيا في المعاجـ ا

الذم   ك الفعؿ  بيف االسـ الذم جاء عمى ىذا الكزف،  ما مدل التطابؽ في الداللة -5
 أشتقت منو ؟ 

، كقد يتىطٌمب ىذا المنيج أف   ك تستضيء ىذه الدراسة بالمنيج الكصفي اإلحصائي       
قارنتيا مع ما   ب ، ثـأقـك بإحصاء األلفاظ ، التي جاءت عمى كزف يىفعيكؿ ، في لساف العر 

لمٌصغاني ، ك مف ثـ أحصيت األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذا ( يىفعيكؿ ) جاء في كاتب 
دالالت األلفاظ عمى ىذا   الكزف في المعجـ الكسيط ، ك ذلؾ حتي يتسنى لي المكازنة بيف

 .الكزف 
  

ما جاء عمى ىذا التاريخي المقارف في تحميؿ   مف المنيج  الدراسة  ك قد أفادت ىذه    
إحصائيان األلفاظ ، التي كردت عمى ىذا الكزف   الكزف ، ك قد تطمب ىذا أف استقرم استقراءن 
 : ، ىما   في معجمي لغتيف تنحدراف مف أركمة العربية

 المعجـ العبرم     .1
 المعجـ السيرياني    .2
  

 .مغات السامية ك ذلؾ لمكقكؼ عمى األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذا الكزف في بعض ال
ك يقـك المنيج التاريخي المقارف عمى ركنيف أساسييف في تحميؿ الكممة ، أما الركف        

) األكؿ فيقـك عمى مالحظة المعنى ، ك أما الركف الثاني فيقـك عمى مالحظة الشكؿ أم 
 ( .أصكات الكممة 

ى أصكليا ، ك معرفة ما ك أحسب أف ىذا المنيج في التحميؿ ييمكننا مف رٌد األلفاظ إل    
طرأ عمييا مف تبايف في الصكت ك في المضمكف ، ك لعؿ ىذا اليدؼ يحقؽ بعض متطمبات 

 . المعجـ التاريخي 
 تىشىكيؿ صيغة يفعكؿ 

  
، الذم ألؼ (  651ت) لفتت ىذه الصيغة الصرفية أنظار المغكييف العرب كالٌصغاني  

جمع فيو عددان مف األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذه  (11)" كتاب يىفعيكؿ " كتابان بعنكاف 
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الصيغة ، مع الكقكؼ عمى معانييا ، ك سأقـك بمكازنة األلفاظ ، التي كردت في معجـ لساف 
ني، ك كذلؾ سكؼ أكازف بيف ما كرد مف استدراكات عند العرب، مع ما كرد عند الٌصغا

 . محققي الكتاب ك ما تكصمت إليو نتائج ىذه الدراسة في جانبيا اإلحصائي 
يجد أنيا تشكمت بإضافة الياء ك الكاك ، " يىفعيكؿ " ك المتأمؿ في ىذه الصيغة الصرفية    

 .( 12) فصؿ بينيما الفاء ك العيف 
ك قد استعمؿ العرب الفعؿ المضارع بمطؿ الحركة ، فشكمت سمة ليجية عند قبيمة طيء ، 

 :  ( 13) فقد قاؿ أحد شعرائيـ فيما أنشده الفراء 
ـٌ أٍف يىرقيكدا ىى ٍمرا ن رى المىعقهكدا            لك أف عى  فانيضٍ  فىٌشدى الًمٍئزى

  
، ك ركم  ( 14) انظكر في معنى انظر : ك نسب أبك العالء المعرم إلى قبيمة طيء قكليـ 

 : قكلو (  126ت )عف الكليد بف يزيد 
 أنظكر مىا شىأنيهنو                   خىرجت أسحبه ذىٍيمي

  
، ك ميطمٍت حركة القاؼ   yar/qu/daفالفعؿ في البيت األكؿ أصالن أف يرقد        

، كما أنيـ مطمكا حركة الداؿ المفتكحة فأصبحت ألفان ، ك    yar/qu/da كدا فأصبحت يرق
فالفتحة مف " ىذا يتفؽ مع مالحظة المغكييف القدامى حكؿ الحركات ، ك أصكات العمة 

 . ( 15) " األلؼ ، ك الكسرة مف الياء ، ك الضمة مف الكاك 
  

أحدىما أنا : الضمة حرؼ مف الكاك بشيئيف " ك ذكر السيرافي أننا نستدؿ عمى أف         
ك االستدالؿ ...نرل أف الضمة متى أشبعناىا جاءت كاكان في مثؿ قكلنا زيدك ، ك الرجمك 

ك الكاك ك الياء ، فقاؿ ألف الكالـ ال يخمك منيا أك الثاني ما قالو سيبكيو حيف ذكر األلؼ 
ك الفعؿ في بيت الكليد أصالن أهٍنظيري ، ميطمت حركة الظاء فيو .  ( 16) مف بعضيا 

، ك ربما عكس ذلؾ حالة المتكمـ النفسية ، التي أراد مف خالليا ( أنظكر ) فأصبحت كاكان 
ك ال شؾ أف ىذا العامؿ ليس عامالن لغكيان ، ك لكف ال . أف يزيد في تأكيد المراد مف كالمو 

بأس مف االستئناس بو في الربط بيف األصكات ك الداللة ، ك قد ذكر شيئان مف ىذا ابف جني 
، في ( أنتي عاقمة : ) ميطُّ الحركات في حالة التذكر نحك قكليـ قد نى " عندما أشار إلى أنو 

ك اختيار الحركة لمتطكيؿ   ( 17) " إلى زيد   ، في قمت( ى زيد ك قمتك إل) أنت عاقمة ، 
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ـ مع أبرز كظيفة لصكت المد ، ك ىي متمثمة في قدرة صكت المد عمى اإلسماع ، ينسج
 .  ( 18) اإلسماع فيو  بب العمك النسبي لقكةبس
  

ءت مف طبيعة النطؽ بصكت المد ، فيك صكت مجيكر ك ال شؾ أف ىذه القكة جا        
يخرج اليكاء عند النطؽ بو عمى شكؿ مستمر مف الحمؽ ك الفـ دكف أف يتعرض لتدخؿ 

 . ( 19) األعضاء الصكتية تدخالن يمنع خركجو ، أك يسبب فيو احتكاكان مسمكعان 
ك ال شؾ أف مف دكاعي ىذا االستعماؿ في البيتيف مراعاة النسؽ ك المكسيقى ، حيث     

    " .معقكدا " ك     "ييرقكدا " المفظيف انسجـ التطكيؿ في الحركة مع مكسيقى البيت ، في 
د أف فييا داللة كاضحة عمى معنى إف المتأمؿ لأللفاظ ، التي جاءت عمى ىذه الصيغة يج

 : المبالغة ك التكثير مف ذلؾ 
أرض يخضكر ، قاؿ : الكثير الخضرة مف األراضي ، ييقاؿ :  ( 21) اليىٍخضيكر     .1

 : كران العجاج يصؼ ث
 بالخيشًب ديكفي اليىدًب اليىخضيكر              كأٌف ريحى حكفة المىزبيكر

 : باف الفيميممؾ النحؿ ، ك أطمؽ عمى الفحؿ مف البقر قاؿ اليي:  ( 21) اليىعسكب     .2
3.      

 ك ما ذىنبيو أف عافًت الماء ى باقري               كما ضيربى يىٍعسيكبه أف عىاؼى باقره 
  

 . ك اليعسكب مف أفراس النبي صمى اهلل عمية ك سمـ 
كاحد اليعاليؿ ك ىي سحائب بعضيف فكؽ بعض ، ك قيؿ اليعاليؿ :  ( 22) اليىٍعمكؿ   .4

الغدراف ألنيا تعٌؿ االرض بمائيا ، ك : أيضان جباؿ ينحدر الماء مف أعالىا ، ك ىي أيضان 
 . المطر بعد المطر : قيؿ اليىعمكؿ 
   ( 23) ٌيؿاألفيؿ مف األ: البعير ذك السناميف ، ك قيؿ : ك اليعمكؿ 

، أم " ك ظؿه مف يحمـك " د شديد السكاد ، ك قاؿ تعالى دخاف أسك :  ( 24) اليحمـك .  5
األسكد مف كؿ : أم مف نار يعذبكف بيا ، ك قيؿ اليحمـك : مف الدخاف األسكد ، ك قيؿ 

 . شيء 
ىك الجكاد : الفارس الطكيؿ السريع ، ك قيؿ الكثير الجرم ، ك قيؿ    : ( 25 )اليعبكب . 6

 .السيؿ في عدكه ، ك قيؿ الجدكؿ كثير الماء ، الشديد جريو ، ك بو شبو الفرس الطكيؿ 
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الطكيؿ مف الرجاؿ ، ك مف الجماؿ ، الطكيؿ العينيؽ ، ك عينيؽ : ( 26) اليخمكر    (7
 . يخمكر أم طكيؿ 

لينبكتة مثؿ شجرة التفاح نكع مف الشجر الشككي ، ك تككف ا:  ( 27) ينبكت   (8
كرقيا أصغر مف كرؽ التفاح ك ليا ثمرة أصغر مف الزعركر ، سكداء ، شديدة   العظيمة،
 . الحالكة 

بكعان ألنو خرج منيا ماء ك قيؿ نبع الماء إذا جرل مف سيميت العيف ين:  ( 29) يىٍنبيكع   (9
 . العيف ، ك قيؿ الجدكؿ كثير الماء ك كذلؾ العيف 

الىيمكر الماء الكثير ك كذلؾ الرمؿ الكالـ ، ك   اليىيمكر الكثير: ( 31)   اليىيمكر (11
 . الكثير 

  
ك عمى ىذا فربما كظؼ مستعمؿ المغة ، صيغة المضارع بالكاك المطكلة لمداللة عمى معنى 
المبالغة ك التكثير ، ك قد مرت مرحمة استعممت فييا الصيغة نفسيا لمداللة عمى الفعؿ ك 

ة ك التكثير ، فالفعؿ بطبيعتو يفيد التجدد ك القاسـ المشترؾ بينيما ىك داللة المبالغ  االسـ،
ك الحدكث ، ك سر ذلؾ أف الفعؿ مقيد بزمف مف األزمنة ، ك االسـ مع إفادتو الثبكت ، إال 

 .   أنو لٌما أصبح داالن عمى المبالغة اقترب مما في الفعؿ مع التجدد
 : كذلؾ مف حيث ك ال شؾ أف في الصيغة المطكلة ما يتناسب مع الداللة عمى المبالغة ،  
أف المطؿ كقع عمى الحركة ، ك الحركات أقكل في الكضكح السمعي ك الشدة النسبية     .1

 . مف الصكامت 
أف الحركة المطكلة نقمت النبر مف المقطع األكؿ لمفعؿ المضارع إلى المقطع الثاني      .2

ع ما ، يزيد في حجمو ، الذم أصبح بالمطؿ مقطعان طكيالن مفتكحان ، ك كقكع النبر عمى مقط
ك كميتو ، ك يصبح ىك مركز الثقؿ في الصيغة ، ك العنصر األىـ ك األقكل فييا ، ك 

إلى المقاطع المجاكرة ، ك   يعطيو قيمة فكنيمية خاصة بيا ، ك مف خصائصو أنو يمٌد نفكذه
   .ىذا يتناسب مع معنى المبالغة ك التكثير 

ر ميددان زمنية متفاكتة لككنو يحدث في حقيقة أمره أف في مقدكر صكت المٌد أف يستم    .3
مف اتخاذ المساف ك الشفتيف كضعان خاصان ، في حيف يستمر اليكاء بالخركج مف الفـ استمراران 

 . حران 
  

http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn26
http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn27
http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn28
http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn29


 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

ك ىذا يشير إلى أف مطؿ الحركة ، ربما كاف في مرحمة مف المراحؿ لـ يأخذ داللة فكنيمية   
 :  ( 31) ، أك لمراعاة النسؽ الصكتي كما في قكؿ الشاعر ، ك إنما كاف لمضركرة الشعرية

ٍيثي ما يىشرم اليىكل بىصىرم يثي مىا سىمككا أدنك فانظكر ي                    ك إنني حى  ًمٍف حى
  
 :  ( 32) قكؿ آخرك 

ـٌ الًعظاـ  كأف في أنيابيا القىرنفيكؿي                              عطبيكؿ  مىمككرة جى
  

  ة ، رغبة في تحقيؽ أثر مكسيقي يخدـفقد عٌير الشاعر الكممات عف صكرىا المألكف     
ال تكاد   النسؽ التعبيرم في األصكات ك انسجامو في الشعر ، ك لعؿ ذلؾ ألف العربية ،

تفرؽي في نظاميا الصرفي بيف أصكات المد الطكيمة ، ك أنصاؼ المٌد ، فيي تعدىما 
االختالفات في مجمكعة فنكلكجية كاحدة ىي األلؼ ك الكاك ك الياء مف غير أف تنظر إلى 

، بيف ىاتيف المجمكعتيف ، ك ىك أمر سٌكغو النظاـ  quantityك الكمية  qualityالكيفية
الصرفي ، بسبب مف ذلؾ التناكب القكم بيف اصكات المد الطكيمة ، ك أنصاؼ المٌد في 
العربية ، في أثناء التصريؼ ، ك يمكف مف خالؿ ذلؾ تفسير بعض الظكاىر الميجية 

نفعمؾ إلى نفعمكؾ ، مثؿ نيكرمؾ إلى   مصر ك ليبيا ،  بعض المناطؽ مفالدارجة في 
في الميجة الدراجة   نيكرمكؾ ، ففي الصيغة األصمية الفصيحة ، يقع النبر عمى العيف ، ك

 . كقع النبر عمى الالـ ، التي تشكؿ مع حركتيا القصيرة مقطعان قصيران 
في مرحمة الحقة مف  ( 33) فكنيمية ك ربما شٌكؿ مٌد أحد حركؼ العمة ، داللة    

" ( 34) االستعماؿ المغكم ، كما ىك في صيغة فٍعالف ، ك قد أشار إلى ذلؾ ابف يعيش 
غراب ك ًغرباف ، ك غالـ ك ًغمماف ، ك قيؿ إنما قالكا في : قالكا في الكثير فىعالف ، نحك 

الكثير ًفعالف ألف ألفو زائدة ، فمما حيذفت صارى كأنو غرب ك غيمـ عمى مثاؿ صيرد ك جيرذ ، 
 " . داف ك جيرذاف كذلؾ قالكا ًغرباف ك ًغمماف ًصر : فكما قالكا 

أم أف مطؿ الحركة أدل في مرحمة الحقة إلى استعماؿ صيغة المضارع الممطكؿ         
الحركة لمدالة عمى المبالغة في كقكع الفعؿ ك االسـ ، ك مف ثـ أصبح مختصان باالسـ ، ك 

 fa>ulun، فكزف فىعيكؿ يمكف أف نستيدم إلى ذلؾ مف خالؿ حركة تطكر بعض األكزاف

، مما أدل إلى كقكع النبر عمى المقطع   fa>ula، نتج عف مطؿ حركة الكزف فىعيؿ   
  الثاني ، ك قد كيظِّؼ ىذا التعبير إلعطاء داللة جديدة ، فقد استعممت لمداللة عمى المبالغة،
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أككؿ ك  صدكؽ ك كذكب ك: ك عمى اسـ المفعكؿ في مرحمة تاريخية متقدمة ، ك ذلؾ نحك 
النىزكر : شركب ، ك في مرحمة أخرل دلت الصيغة ذاتيا عمى اسـ المفعكؿ ك ذلؾ نحك 

ميكب بمعنى المىحيمكب ، ك ىذه الظاىرة مكجكدة( ك ىك الميقؿ ) بمعنى المنزكر  في   ، ك الحى
. مرحمة تاريخية متقدمة في المغات السامية ، كما تشير الدراسات المغكية التاريخية المقارنة 

مع بعض   أصبح كزف فيٍعكؿ الكزف القياسي فييا،  ،( الحبشية ) ففي المغة الجعزية 
ك   إذ كرد منيا قتكؿ ،  التغيرات الصكتية ، التي تأثرت بيا الحبشية عمى كجو العمـك ،

، التي اتخذت لنفسيا ىذا الكزف ، كزنان قياسيان   معناىا قتيؿ ، ك كذلؾ في العبرية ك السريانية
بير عف اسـ المفعكؿ ، ك أجرت عميو تعديالت صكتية تناسب نظاميا الصكتي ، الذم لمتع

كذلؾ فاسـ المفعكؿ فييا يصاغ مف الفعؿ السالـ المجرد   كصمت إليو في كقت تدكينيا ،
ك معناىا مكتكب ، ك أما مطؿ حركة المقطع  ،  katubمثؿ  fa>ulعمى كزف فاعكؿ 

التي تخمصت فييا العبرية ك السيريانية مف الحركة  ، فيك طريقة مف الطرؽ ، kaاألكؿ 
القصيرة في المقطع المفتكح ثـ طٌكر المستعمؿ المغكم في العربية ، صيغة أخرل لمتمييز بيف 
صيغة المبالغة ك صيغة اسـ المفعكؿ ، فظيرت الميـ في اسـ المفعكؿ ، ك كذلؾ فقد 

إذ إف تغير درجة طكؿ   الن فكنيميان ،االستطالة في صكت المٌد استعما  استعممت العربية ،
رىبى ) صكت المد في الكممة أدل إلى تغيير معناىا ، ك ذلؾ كما ىك في  ضارب ، -ضى

مىسى  اًلس -جى  ( .جى
ك " بضـ الياء ، فيك قميؿ جدان مصداقان لقكؿ سيبكيو    أما ما جاء عمى كزف ييفعكؿ     

العرب في اليىسركع ييسركع ، فإنما ضمكا الياء ، فأما قكؿ   ليس في الكالـ يىفعاؿ ك ال ييفعكؿ
ك يقكم ىذا أنو ليس في ( ييٍعفر –يىٍعفر ) لضمة الراء ، ك مف ذلؾ قكؿ ناس كثير في 

 . ( 35) "الكالـ ييفعيؿ ك ال ييفعيكؿ 
 Regressive، نشأت بسبب المماثمة الرجعية ( يضـ الياء ) ك ال شؾ أ ف ييفعيكؿ        

الجزئية لمحركة الطكيمة بعدىا ك ىي أف يؤثر صكت في صكت سابؽ، ك ىذا النكع مف  
أف يتأثر الصكت األكؿ   ك يغمب عمى العربية ،" المماثمة ىك األكثر شيكعان في العربية ، 

الضمة ) ربما كاف سببو أف   ك لكف مجيء يىفعيكؿ قميالن عمى ألسنة العرب ( 36) "ني بالثا
صيغة بعض ك عميو لـ تنشأ عف استعماؿ ىذه ال  تستثقؿ في الياء كما تستثقؿ في الكاك،

دكة ك ًرغكة ك ريغكة  ) ( المزدكجات المفظية مثؿ ًنسكة ك نيسكة ك ًكنية ك كينية ، ك العيدكة ك العو
 . كما نجدىا في المغة بكجو عاـ ( 37
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ما جاء مف ىذه الصيغة باليمزة في أكليا ، فأحسب أف الياء فييا ىي ياء  ك أما      
دكيبة تنسمخ ) أسركع ك يسركع : المضارعة تبادلت مع اليمزة ، إذ كرد عف العرب قكليـ 

، ك قالكا رجؿ ألمعي ك يممعي ، ك يقاؿ لمرجؿ شديد الخصكمة رجؿ ألندد ك ( فتصير فراشة 
  ك.  ( 38) "ؿ ك ألؿ ، ك ىك أف تقبؿ األسناف عمى باطف الفـ يمندد، ك يقاؿ في أسنانو يم

يىفًعؿ " أك " يىفعيؿ " الكاك ناتجة عف مطؿ الحركة في الفعؿ المضارع ، الذم جاء عمى كزف 
ذلؾ بكصفو نكعاى مف المماثمة التقدمية ، ك ىذا النكع مف اإلبداؿ مكجكد في العربية ، ك " 
 (.  39) " أبدلكا اليمزة ياء لغير عمة إال طمبان لمتخفيؼ " أشار إليو ابف جني بقكلو    ،

 ييفعكؿ في المعاجـ القديمة 
 : في لساف العرب ستيف مرة ، ك ذلؾ عمى النحك اآلتي " يىٍفعيكؿ   "كرد  
  

 صيغة المضارع  أبرز المعاني الكاردة 
 المادة 

 الصفحة /الجزء 
 المفظ 

ك ىما   اسـ قبيمتيف ،
اسماف أعجمياف ، ك 

  :الماء األجاج 
  الشديد الممكحة،

   مف ممكحتو  حرؽالم

 يئج 
 اٌج 

  3/27ج
 يأجكج 

 يأجيري    طيف مطبكخ
 اٌج 

 5/65ج
 يأجكر 

مكضع التقاء عظـ 
الرأس ك عظـ مؤخره 
، ك يأفكخ الصبي ىك 
المكضع ، الذم 

    يتحرؾ مف رأسو

 يأفيخي 
 أفخ 

 3/482ج
 يأفكخ 

األحمؽ الخفيؼ الرأم 
، ك قيؿ الضعيؼ 
األحمؽ ، ك اليأفكفة 

 يئؼي 
 أفؼ

 11/35ج
 يأفكؼ 
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   . الفراشة: 

ك ىك اسـ طائر ، ك 
ك لد : اليحبكر 
بارل     .الحي

 يىحبيري 
 حبىرى 

  5/231ج
 اليحبكر 

 يًحطُّ  . اسـ كادو 
ٌط   حى

  9/145ج
 يحطكط 

طائر ، دابة تشبو 
العنز ، حمار 

   الكحش

 يىحميري 
مىرى   حى

 5/29ج
 اليحمكر 

دخاف أسكد ، شديد 
ده السكاد ، قاؿ ابف سي

الدخاف   :اليحمـك: 
كرد في قكلو تعالى   ،

ك ظؿ مف يحمـك : ) 
، بمعنى الدخاف (

األسكد ، ك قيؿ أم 
مف نارو يعذبكف بيا ، 
ك قيؿ سرادؽ أىؿ 

 .النار 

ك قيؿ اسـ فرس ، ك 
قيؿ األسكد مف كؿ 

     .شيء 

ـي   يىحي
ـى  مى  حى

 15/47ج
 اليحمـك 

المكف األخضر، ك  
أرض يخضكر أم 

   .ضرة كثيرة الخي 

 يىخضيري 
 خضيرى 

   331  / 5  ج
 اليىخضكر 

األجكؼ المضطرب 
مف كؿ شيء، ك 

 يىٍخميري 
مىرى   خى

  5/342ج
 اليخمكر 
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دىع : الييخمكر     .الكى

دكيبة فكؽ الجرذ ، ك 
الييربكع مف : قيؿ 

  )الفأر ، ك ييربكع ىك
ييربكع بف حنظمة ابف 
مالؾ ابف عمر ابف 

    (تميـ 

 يىربيعي 
بى   عى رى

 9/458ج
 يىربكع 

نكع مف الطيكر 
مكصكؼ بالغدر ، ك 

 . قيؿ بالقذر 

ـي   يىرخي
ـى   رىخى

  15/125ج
 يرخـك 

الشديد، ك : اليرقكع 
: قيؿ جكع يرقكع أم 

   جكع شديد

 يىرقيعي 
قىعى   رى

  9/492ج
 يرقكع 

ضعيؼ : اليرمكؽ 
 البصر 

 يىرميؽي 
مىؽى   رى

 /   ج
 يرمكؽ 

مكضع بناحية الشاـ 
انت فيو كاقعة ك  ،

عظيمة بيف الركـ ك 
المسمميف في زمف 
  عمر بف الخطاب

    .ىك ميعرَّب 

َى   يرميؾي
مىؾى   رى

 318/   ج
 يرمكؾ 

 يىرًمؿي  اسـ مكاف 
مىؿى   رى

      /     ج
 يرمكؿ 

دكيبة تككف في الرمؿ 
 . 

 يىسريعي 
 سىرىعى 

      11/14ج 
 يىسركع 

الفرس ًالطكيؿ السريع 
الجرم  ، ك قيؿ الكثير

 يىعيبي 
 عىبىبى 

  2/61ج
 اليعبكب 
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، ك قيؿ ىك الجكاد 
السيؿ في عدكه ، ك 
قيؿ الجدكؿ الكثير 
الماء، الشديد جريو ، 
ك بو شيبو الفرس 
الطكيؿ فقيؿ عنو 

عبكب ًَ  .   اليي

ييطمؽ عمى ما ينكب 
اإلنساف مف أمر ، ك 

 .يمزمو مف حكائج

 يىٍعريؾي 
 عىرىؾى 

 12/351ج
 يعركؾ 

ك ذكرىا ، أمير النحؿ 
حتى سىمكا كؿ رئيس 

طائر   يعسكبان ،
أصغر مف الجرادة ، 
ك قيؿ أعظـ مف 
الجرادة ، طكيؿ الذنب 

تظير لو ك تجتمع   ،
عنده كما تجتمع 
النحؿ عمى يعاسيبيا 
، ك قيؿ الفراشة 
الكبيرة تطير في 
الربيع ، ك قيؿ اسـ 
فرس الرسكؿ صمى 
اهلل عميو ك سمـ ك 
فرس الزبير بف العكاـ 

.  

 يىعسبي 
 عسب

 2/88ج
 يعسكب 

ك   ىك الظبي عامة،  يعفكر  عىفىرى  يىٍعفير
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األنثى يعفكرة ، ك 
تيكس الظباء ،   قيؿ

ىك كلد البقرة   ك قيؿ
الكحشية ، ك الجمع 

جزء   يعافير ، ك قيؿ
مف أجزاء الميؿ 
الخمسة ، ك قيؿ 
حمار النبي صمى اهلل 
عميو ك سمـ ، ك سيمي 
يعفكراى كمكنو مف 
العيفرة ، كما ييقاؿ في 

ييخضكر ، ك أخضر 
قيؿ سيمي بو تشبيياى 
في عدكه باليعفكر ، ك 

 .    ىك الظبي

 6/262ج يىعًفري 

  الذكر مف الجمؿ ك
 .القطا 

 يىٍعقيب
 عىقىبى 

 2/114ج
 يعقكب 

أنثى البقر ، المقابؿ 
لمعجؿ، ك اليعقكط 
القصير مف الرجاؿ ، 
ك اليعقكط ضرب مف 

   .الطير 

 يىٍعقط 

  

 عىقىطى 

 9/226ج
 يعقكطة 

البعير الضخـ الشديد 
، ك قيؿ الضخـ 
الطكيؿ ك كذلؾ 

 . الفرس 

 يىعميد 
مىدى   عى

 4/294ج
 ييعمكد 

الجمؿ الضخـ ، الذم  مىطى  يىعمط   يعمكط  عى
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 9/228ج .يتسدل لمناقة 

حباب الماء : اليعاليؿ 
، ك ىك أيضان 
السحاب المطَّرد ، ك 
قيؿ القطعة البيضاء 

  ب ،مف السحا
اليعاليؿ سحائب 
بعضيا فكؽ بعض ، 
ك اليعمكؿ الغدير 

 . األبيض المطَّرد 

 يىٍعمؿي 
 عمؿ

 13/495ج
 يعمكؿ 

الجدم ، ك اليعامير ، 
الجداء ك صغار 

 . الضأف

 يىعًمر

 يىٍعمير 

 عىمىر 

 6/281ج
 يعمكر 

الطكيؿ مف النبت ، ك 
يعمـك اسـ مكضع في 

 . ديار العرب 

 يىعمـي 
ـى   عىمى

  15/324ج
 يعمـك 

ينفر . الظبي الشديد النفار  َى
 نفر 

 7/82ج
 ينفكر 

ك ىك   اسـ مكضع،
 اسـ أعجمي 

ـي   يىكًس
 كىسىـ 

 15/422ج
 يكسـك 

الشابة : يىمؤدة 
الناعمة ، ك يمؤكد 
اسـ مكضع ، ك ىك 

 اسـ بئر 

 يىماد 
 مأد

 4/411ج
 يمؤكد 

الطكيؿ مف الرجاؿ ، 
ك مف الجماؿ الطكيؿ 
العنؽ ، ك عنؽه 

 يىمخير
 مخر 

 7/342ج
 اليخمكر 
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   .كر أم طكيؿيمخ

نكع مف الشجر 
الشككي ، ك ىك 
الخشخاش ك قيؿ ىي 
شجرة شائكة ليا 

ك   أغصاف ك كرؽ،
كاحدتيا   ثمرتيا مدكرة

ينبكتة ، ك قيؿ الشكؾ 
، الذم يسمى 

ثمرة   الخركب ،ك لو
كأنيا تفاحة فييا حب 
أحمر ، ك ىي عقكؿ 
لمبطف ، ييتداكل بيا ، 

الينبكتة مثؿ  ك قيا
شجرة التفاح العظيمة 
، ك كرقيا أصفر مف 

 . كرؽ التفاح

 يىنبيت 
 نبت 

 2/411ج
 ينبكت 

سميت العيف ينبكع 
ألنو خرج منيا ماء 
كثير ، ك قيؿ نبع 
الماء إذا جرل مف 
العيف ، ك قيؿ 
  الجدكؿ كثير الماء،

 . ك كذلؾ العيف 

 يىنبيع 

 ينًبعي 
 ينبىعي 

 نىبىعى 

  11/222ج
 ينبكع 

طائر أقرع الرأس في 
 الرمؿ 

 يىنتحي 
 نتح

 3/451ج
 ينتكح 

ماء معركؼ عند   ينككب  نىكىبى  يىنكيبي 
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 2/266ج كيراع

الجباف ك كأنو منتزع 
الفؤاد ، ك قيؿ أب ال 

 .قمب لو 

 يىنخيبي 
 نخب

 2/248ج
 ينخكب 

ىي القؼ منيمة مف 
مناىؿ طريؽ مكة 
عمى جادة البصرة ، 
بيا ركايا عذبة الماء 

د منقطع رماؿ ، عن
بيف ماكية ك   الدىناء،
   النباح

 يىٍنسعي 
 نىسىعى 

 11/231ج
 ينسكع 

عمـ ينصب في الفالة 
 ، ك قيؿ اسـ مكضع 

 يىنًصبي 
 نىصىبى 

 2/254ج
 يىنصكب 

، الذم يسير عمى 
 غير قصد 

 يىنكيري 
 نكر

 7/92ج
 ينككر 

 يىيًمري  مف أسماء الرماؿ 
 ىمر 

 7/126ج
 ييمكر 

 ييؼي  القمب الحديد 
 ىؼٌ 

 11/263ج
 ييفكؼ 

نبات عمى شكؿ 
 سنابؿ الدخف 

 يىثيـي 
 14/347ثمـ ج

  
 يثمـك 

 يىبريفي  اسـ مكضع 
 برف 

 16/194ج
 يبركف 

 يكيفي  اسـ مكضع 
 كنف

 17/241ج
 يكنكف 

ـي  اسـ مكضع   يىسني
 سنـ 

 19/198ج
 يسنـك
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 صيغة يىفعيكؿ   دالالت
  

يجد أنيا في   كممات ، التي جاءت عمى ىذا الكزف في العربية ،إف المتأمؿ في ال      
الغالب ذات داللة مادية مبالغ فييا ، ال تنصرؼ داللتيا إلى الناحية المجازية ، ك المعاني 
ٍمؽ  التي ترد فييا متعمقة باألكصاؼ الحسية ، كالطكؿ ، ك الضخامة ، ك الًعظىـ ، ك شدة الخى

 : مكف تصنيؼ ىذه الدالالت إلى ، ك السرعة ، ك الخفة ، ك ي
ضعيؼ : الرجؿ الضعيؼ ، اليرمكؽ : ما ىك صفة لإلنساف ك ذلؾ نحك اليأفكف    -1

 . الشابة الناعمة : البصر ، اليمؤكد 
: كلد بقر الكحش ، ك اليأمكر : ماىك اسـ لمحيكاف أك صفتو ، ك ذلؾ نحك اليأركخ    -2

 . لنفار سريع القفز ظبي شديد ا: مف دكاب البر ، ك الينفكر 
 . دكيبة فكؽ الجرذ : ك اليربكع 

نبات عمى شكؿ سنابؿ الدخف ، : اليثمـك : ما ىك اسـ لمنبات أك صفتو ك ذلؾ نحك    -3
ك يعرؼ عند   التفاح البرم ،: نكع مف الشجر الشائؾ األغصاف ، ك اليبركح : الينبكت 

 . العامة بتفاح المجانيف 
قرية مف قرل األنبار : قرية مف قرل نابمس ، اليأمكر : اليأسكؼ : ما ىك اسـ لممكاف    -4

 . كاد بناحية الشاـ : ، اليرمكؾ 
الكيرباء في :   الطيف المطبكخ ، ك اليبركف: الياجكر :ما ىك داؿ عمى جماد مثؿ    -5

 .الدخاف األسكد : الحجاريف ، ك اليحمـك   اصطالح
  

 ( 41) اب الٌصغاني استدراكات محققيو مكازنة ك استدراؾ عمى ما جاء في كت

 

 : ىي  مر بنا أف الٌصغاني ألؼ كتابان عف ىذا الكزف جمع فيو اثنيف ك أربعيف لفظان   
يأركخ ، يأسكؼ ، يأصكؿ ، يأفكخ ، يأفكؼ ، يأمكر ، يبركح ، يثمـك ، يأجكج ، يأجكر ، 

يحبكر ، يحطكط، يحمكر ، يحمـك ، يخضكر ، يربكع ، يرقكع ، يرمكؽ ، يرمكؾ ، يرمكؿ ، 
يزدكد ، يسركع ، يسنـك ، يعبكب ، يعسكب ، يعفكر ، يعقكب ، يعمكؿ، يعمكر ، يكسـك ، 

كج، ينخكب ، ينسكع ، ينصكب ، ينككب ، ينككر ، يمؤكد، يمخكر ، ينبكت ، ينبكع ، ينج
 . ييفكؼ ، ييمكر 

  

http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn39
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ك قد استدرؾ عميو حسف حسني عبد الكىاب محقؽ الكتاب لممرة األكلى ألفاظان بمغ     
يبركد ، ك يحمكؿ ، ك يخمكر ، ك يرغكز ، ك يردكح : ىي  ( 41) عددىا أربعة عشر لفظان 

 . ينقكز ، كيربكز ، ك يرخـك   ، ك يعبكر ، ك يمركر ، ك يمقكر ، ك ينتكف ، ك
 42) عددان مف األلفاظ   استدرؾ عميو إبراىيـ السامرائي محقؽ الكتاب لممرة الثانية،  ك  
األب   يحبكرة ك يعفكر ك يغمكر ، ك ينسكع ، ك يربكع ، ك يعمكر ، ك استدرؾ  :ىي(

ياركؽ ، ك يازكر ، ك ياغكر ، ك :  ( 43) أنستاس الكرممي ألفاظأ بمغ عددىا عشرة ىي
ياقكت ، ك يامكف ، ك اليخضكض ، ك اليرقكد ، ك اليعمكف ، ك الييككؾ ، ك قد استدرؾ 

بعدد مف األلفاظ ، التي يجكز إضافتيا إلى كزف   عبد اهلل مخمص عمى كؿ مف سبقو ،
، ك يأقكؽ ، ك يأنكح ، ك   يأسكر:يعان أسماء لمكاضع في فمسطيف ىي يىفعيكؿ ، ك ىي جم

يأنكف ، ك يأركف ، ك يأغكش ، ك يألكش ، ك يألكف ، ك يثبكر ، ك يحطكف ، ك يحمكر ، ك 
يسنكف ، ك يعفكر ، ك يغمكر ، ك يقدكر ، ك   يرقكف ، ك يرمكت ، ك يرمكث، ك يسعكف ، ك

 . يقسـك ، ك ييقكع 
  و جاسر أبك صفية محقؽ الكتاب لممرة الثالثة ، إلى عدد مف األلفاظ كردك قد نبٌ       

 :  ( 44) بعضيا عند الٌصغاني غير أنو كقؼ ليا عمى معاف جديدة لـ يذكرىا الٌصغاني مثؿ
في لغة مف ييمزه ، ك يقكؿ أفختو إذا أصاب يأفكخو ، ك ) اليأفكخ كردت عند الٌصغاني    -

سقعان إذا : قاؿ العجاج   يآفيخ: ىك المكضع ، الذم يتحرؾ مف رأس الطفؿ ك يجمعو عمى 
 .*يأفكخ الميؿ معظمو : صاب اليآفيخ احتقر ، أضاؼ جاسر أبك صفية اليأفكخ 

اليأفكؼ كرد عند الٌصغاني بمعنى الرجؿ الضعيؼ ، ك قد كقؼ جاسر أبك صفية عمى     -
كار ، الفراشة  الجباف ،: معاف أخرل ىي   .  **األحمؽ الخفيؼ الرأم ، ك العٌي الخى

 : ك بعضيا لـ يرد عند الٌصغاني ك ىي 
يأنكس ، ك يرجكخ ، ك يرسـك ، ك يطركح ، ك يغمكر ، ك يميكد ، ك ينخكب ، ك ينغكر ،  

 . ك ياقكت 
 مستدرؾ الدراسة

فيما يمي جممة مف األلفاظ ، التي جاءت عمى كزف يفعكؿ ، مما لـ  إتمامان لمفائدة أثبتي   
يستدركو حسف حسني ، ك األب أنستاس الكرممي ، ك عبد اهلل مخمص ، ك جاسر أبك صفية 

 :  ( 45) ك ىي
 .ك يعقكط  يحطكط ، يرخـك ، يرقكع ، ك يرمكؽ ،
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 : لصيغة يىفعيكؿ   التطكر الداللي  
لمكقكؼ عمى التطكر الداللي ليذه الصيغة ، كاف ال بد مف متابعة دالالت األلفاظ ، التي 
جاءت في معجـ قديـ ك آخر حديث ، ك قد حصرت األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذا الكزف 

التي جاءت عمى ىذا   ك حصرت كذلؾ األلفاظ  في جدكؿ سابؽ،  لعرب،في معجـ لساف ا
 : ىي الكزف في المعجـ الكسيط ، ك نمحظ أنيا ألفاظ قديمة كردت في لساف العرب مف قبؿ ك 

  
   كزف يىفعيكؿ في المعجـ الكسيط ،

  
 الجباف الطائش : (46) يأفكؼ        -1
ك ىما   فجكة مغطاة بغشاء تككف عند تالقي عظاـ الجمجمة،:  ( 47) يأفكخ   -2

 . يأفكخ أمامي ، ك يأفكخ خمفي   يأفكخاف
حيكاف مجتر مف فصيمة األيائؿ ك حمار الكحش ، ك مادة   األحمر: ( 48) يحمكر    -3

 . ـ الفقاريات ك الجمع يحامير يتألؼ منيا العنصر الممكف في د  حية زاللية
ك ظؿ مف يحمـك ال بارد ك ال كريـ " الشديد الحرارة ، ك في التنزيؿ : ( 49) يحمـك    -4
أسكد   كد الحار ك ضرب مف الحماـ صغير،ك األسكد مف كؿ شيء ، ك الدخاف األس" 

 . ك الجمع يحاميـ   البطف ك العنؽ ك الرأس ك الصدر أصفر المنقار ك الرجميف،
الاليخضكرٌم اسـ نبات ، أك   نة لمنبات،المادة الخضراء الممك : ( 51) يخضكر    -5

 . األجزاء النباتية الخالية مف اليخضكر مثؿ الفطريات ك األركاؽ الحرشفية 
ك لو ذنب   حيكاف مف الفصيمة اليربكعية صغير عمى ىيئة الجرك الصغير،: يربكع    -6

 . طكيؿ ينتيي بخصمة مف الشعر ك ىك قصير اليديف طكيؿ الرجميف 
ك ىي أنثى ك كاف العرب يظنكنيا ذكران لضخامتيا ،   ممكة النحؿ،:  ( 52) يعسكب   -7

 . ك الجمع يعاسيب   رئيسيـ ك كبيرىـ ك مقدمتيـ،  ك يقاؿ ىك يعسكب قكمو أم
الجزء   كلد البقر ة الكحشية ، ك  الظبي لكنو كمكف العفر، ك قيؿ:  ( 53) يعفكر       -8

 .مف الميؿ ك الجمع يعافير 
 فرقة مف النصارل اتباع يعقكب اليرادعي   اليعاقبة: ( 54) يعقكب        -9

أكراقيا ك أزىارىا مقيئة ك ( الفراشية ) يبة مف الفصيمة القرنية جن:  (55) ينبكت -11
 . الجمع ينابيت 
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 حكمة عمى لسانو عيف الماء ك الجمع ينابيع ، ك يقاؿ فٌجر اهلل ينابيع ال:  ( 56) ينبكع -11
 . الييفكؼ مف الرجاؿ الحديد القمب (:  57) ييفكؼ -12
   .المنحرؼ مف الطرؽ :( 58) ينككب  -13
   

  عمى ىذا الكزف تكاد تككف متشابية تمامان في معجـ لساف العرب، نمحظ أف دالالت الكممات
ك في كتاب يىفعيكؿ لمصغاني ، ك ربما عاد ذلؾ إلى تقاربيما في الفترة الزمنية ، فكالىما مف 

عشر اليجرم ، أما عف التطكر الداللي ليذه الكممات بيف معجمي لساف عمماء القرف السابع 
 : فإنو يمكف مالحظة األمكر اآلتية   ك المعجـ الكسيط ،  العرب،

 اليمؤكد ، اليمخكر ، اليمقكر : كردت ألفاظ قديمان ك حديثان بالداللة ذاتيا ك ذلؾ نحك   -1
 : تيا الحديثة ، ك ذلؾ نحك كردت ألفاظ قديمان ك حديثان مع تحديد دالل   -2
  
كرد في المعاجـ القديمة أنو المكضع ، الذم يتحرؾ مف رأس الطفؿ ، ك : اليأفكخ          -

 .يآفيخ : جمعو 
فجكة مغطاة بغشاء تككف عند تالقي عظاـ الجمجمة : اليأفكخ   ك كرد في المعجـ الكسيط ،

 . يأفكخاف يأفكخ أمامي ك يأفكخ خمفي : ، ك ىما 
كرد في المعاجـ القديمة اليربكع دكيبة أكبر مف الفارة ك أطكؿ قكائـ ك أذنيف ، : اليربكع     -

حيكاف مف الفصيمة :   لحماتو كاحدتيا يربكع ، ك كرد في المعجـ الكسيط ،: ك يرابيع المتف 
اليربكعية صغير عمى ىيئة الجرذ الصغير ، ك لو ذنب طكيؿ ينتيي بخصمة مف الشعر ، ك 

 . صير اليديف ، طكيؿ الرجميف ىك ق
الكثير الخضرة مف األراضي ، ك : اليخضكر : كرد في المعاجـ القديمة    :اليخضكر     -

اليخضكر المادة الخضراء الممكنة لمنبات ، فأصبحت الكممة بذلؾ   كرد في المعجـ الكسيط ،
 . دالة عمى مصطمح 

إذ نمحظ أف عدد األلفاظ ، التي كردت في   :كردت ألفاظ قديمان غير أنيا لـ ترد حديثان   -3
ستة عشر لفظان ، في مقابؿ ستيف لفظان في لساف العرب، ك اثنيف ك   المعجـ الكسيط ،

أربعيف لفظان في كتاب يىفعيكؿ لمصغاني ، ك ىذا يشير إلى أف قمة استعماؿ ىذا الكزف في 
ضمف  ( 59) "صاحب المزىر اٌطراد مستمر ، ك ىذا ما الحظو المغكيكف القدماء ، فذكره 
فعمؿ، ك فعكؿ ، ك فعيؿ ، ك : بضع عشرة صيغة مما أيىمؿ ، أك بىطيؿى استعمالو مثؿ 
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غير أف باب ىذا الكزف يظؿ مفتكحان " ، ك فكعاؿ ، كفعميؿ ، ك يىفعيكؿ ، ك غيرىا فكعؿ
 . الستخدامو في المصطمحات المعاصرة 
   األلفاظ غير العربية عمى كزف يىفعيكؿ

  
المعجـ الحديث ، ) باستقراء المعجميف السامييف ، المعجـ السيرياني ، ك المعجـ العبرم    

المصادر القديمة يمكف  ك مؤلفو ربحي كماؿ، ك بتتبع اإلشارات الكاردة في( عربي –عبرم 
 : تنحدر مف أصكؿ غير عربية باآلتي   حصر األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذا الكزف ك ىي

  
    ك ىذا ( 61) ك في العبرية  ( 61) السيريانية  في  كردت ىذه الكممة آجكج: يأجكج ،

يدؿ عمى أف أصؿ الياء ربما كاف ىمزة ك لٌما اجتمعت اليمزتاف استبدلتا بألؼ ممدكدة ، 
يمزة ك الياء فأصبحت يأجكج ، ك ىذا اإلبداؿ فأصبحت أجكج ، ثـ حصؿ تبادؿ بيف ال

 .كما أكضحنا سابقان   مكجكد في العربية ،
    بالتشديد ، ( جٌر أ)إنو فارسي ميعرب ك فيو لغات ، "  ( 62) ذكر الجكاليقي: اليأجكر
كيركف ) ك ( ياجكر ) ك ( آجكر ) بالتخفيؼ ، ك ( آجر ) ك  ف ) ك ( أجي ك قد جاء ( آجركي

 :في الشعر الفصيح ، قاؿ أبك داككد اإليادم 
 ك بالط يشادي باآلجيركيف                     ك لىقىد كافى كتائبى خيضر

  
ٌر ) أف اليمز في "  ( 63) ك ذكر الجكاليقي       ، فاء الفعؿ ، كما ( اآلجي

   ك ( العاقكؿ ) فاآلجكر مثؿ ( اآلجكر : ) ، بدليؿ قكليـ ( أٌرٌجاف ) في             كانت

، فإذا ثبت أنيا أصؿ ، ( أفعكؿ ) مى ، ألنو ليس في الكالـ شيء ع( الحاطـك  )     
كنت في ( اآلجرٌ ) ىي ىذه ، التي ثبت أنيا أصؿ ، ك لك حقرت ( اآلجر ) فاليمزة في 
ٌير ) فإف حذفت األكلى قمت : الزيادتيف شئت بالخيار   حذؼ أم ، ك ال يستقيـ أف ( أجى

، فإف كاف األمر  ( "أكيىجرهي ) قمت   تعكض مف الزيادة المحذكفة ، ك إف حذفت األخيرة
            تشكمت مف إبداؿ حصؿ بيف اليمزة ك الياء فأصبحت  (ياجكر )      فإف كذلؾ ،

 ( يأجكر )     
  ذكره جاسر أبك صفية مما استدركو عمى ىذا الكزف في تحقيقو الثاني لكتاب : الياقكت (

اسـ كتاب ألبي عمر الزاىد ك ىك اسـ لكتاب آخر ىك :  ( 64) ك مف معانيو( يىفعيكؿ 
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 65) ك كذلؾ ىك" كتاب أنكار الممككت في شرح الياقكت لمعالمة الحسف بف مظير الحٌمي 
ك ذكر " . اسـ عمـ لعمماء عدة منيـ ، ياقكت الحمكم ك ىك اسـ نير مف أنيار البصرة "  (

إف ياقكت عمى كزف فاعكؿ ك ييقاؿ إنو فارسي معرب ك الكاحدة "  ( 66) صاحب المساف
 " . ياقكتة ك الجمع يكاقيت 

ك قد تكممت بو ضمف المعٌرب ، غير أنو لـ يرده إلى أصؿ ،  ( 67)   الجكاليقي  ك ذكره
 : العرب قاؿ مالؾ بف نكيرة اليربكعي 

بيتى بوً  د ك الياقكًت ك الذىًب               لف ييٍذىبي المؤـى تاجه قٍد حي  مف الٌزبىرجى
  
" كأنيف الياقكت ك المرجاف " مف سكرة الرحمف  58ك ىك مف األلفاظ القرآنية ، ففي اآلية    

 ( 68) و لكتاب المعرب ، رأيان لألب أنستاس الكرممي، ك ذكر محمد شاكر في حاشية تحقيق
، ك ربما كاف المفظ عربيان مف مادة   عف اليكنانية ك معناىا ضرب مف الزىر  إنيا معربة" 

 " .ثير مف المكاد أميتت كما أميت ك
    ك معناىا الباذنجاف  ( 69) كردت في المعجـ السرياني: يبركح . 

 . أنو لفظ سرياني ، ك أنو التفاح البرم ، ك الناس يتداككف بو ( 71) ك ذكر الدينكرم 
   ك ىك مف األلفاظ التي استدركيا حسف  ( 71) (كرد في المعجـ السرياني :   اليبركد ،

بيميدة بيف حمص ك : يىٍبركد) ك ذكر أف   حسني عبد الكىاب عمى كتاب ييفعكؿ لمصغاني
مف قرل بيت   بعمبؾ ، فييا عيف جارية عجيبة باردة ك بيا سيميت فيما قيؿ ، ك يبركد أيضان 

 . المقدس 
 .  ( 72) لمغة السيريانية فقد كرد في المعجـ السيريانيك يبدك أف ىذا المفظ يعكد إلى ا

  ك ىك مف األلفاظ ، التي ( 73) أنيا اسـ مكضع   كرد في لساف العرب،: اليبركف ،
لمٌصغاني لممرة األكلى ، ك ( يىفعكؿ ) استدركيا حسف حسني عبد الكىاب ، محقؽ كتاب 

، نقمو عف كتاب " الكيرباء في اصطالح الحٌجاريف ، ك لعمو دخيؿ مف اليكنانية " ذكر أنو 
، ك عٌمؽ ( 74) المصابيح الٌسنية في طب البرية لشياب الديف القميكبي ) عنكاف مخطكط ب

) عمى أف أصؿ المفظ يكناني ، ك ىك "  ( 75) األب أنستاس الكرممي عمى ىذا المفظ بقكلو
، ك اليكنانيكف أخذكىا عف ( يبركف ) فحذفت اليمزة ، ك لـ تينقط الكممة ، فقرأت ( أنبركف 
ثىبىر )   العربية ،  ( " . أنبركف ) ت ، ثـ زادكا في آخرىا كاإلعراب ، فصار ( عى
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  المخطط ، ك  ( 77) بمعنى الحمار  (يحمكر)  ( 76) كرد في المعجـ العبرم: يحمكر
كرد عند الصغاتي دكيبة مف دكاب البر ، ك كرد في المساف اليحمكر طائر ، ك دابة تشبو 
العنز ، ك حمار الكحش ، ك عمى ىذا فربما كاف المعنى األصمي ، حمار الكحش ، ك مف 

 . عمى الطائر ك   ثـ أطمقت لكجو المشابية في المكف عمى الدابة
    ( 78) كرد في المعجـ السرياني : اليرمكؾ. 
    أنو اسـ مكضع ك ىك أعجمي ، ك ذكر الجكاليقي  ( 79)كرد في المساف : اليكسـك
، ك قد تكممت بو العرب صاحب الفيؿ ، ممؾ الحبشة ، ك ىك فارسي معرب "    ( 81) أنو

 : ، قاؿ عدم بف زيد 
 يكسـك ال ييفمتٌف ىاربييا                            يكـى ينادكف بآؿ بىربىرى كاؿ

يضان أنو كرد بمفظ كيسـك ، ك ىك اسـ أعجمي ، ك أطمؽ عمى أ ( 81) ك قد ذكر الجكاليقي 
 . اسـ مكضع 

تو كينية أبرىة ، ك الفيؿ المذككر في القرآف المجيد قيؿ كيني" أنو   ( 82) ك ذكر الٌصغاني
 " . أبك يكسـك 

  
أسماء بعد القرل المبنانية التي جاءت عمى ىذا الكزف مؤصالن   ( 83)   ك قد ذكر أنيس فريحة

 : ليا في المغات السامية ك ىي 
   
    ك ىك اسـ كنعاني قديـ معناه الخكؼ ك اليمع : ياركف . 
    ظاىره أف االسـ سامي كرد في التكراة أنو اسـ مدينة في شماؿ فمسطيف ، ك : يانكح

 .   ( 84) بمعنى استراح( نكخ ) ، ك يقابو في العربية الفصحى ( نىكىحى ) قديـ مف جذر 
    قد يككف السـ ىذه القرية عالقة بالطقكس الدينية الفنيقية القديمة ، التي : يحشكش

، ك ( يس أدكن) كانت تدكر في األكثر حكؿ ألو يتعذب ك يشقى ك يمكت ، انتصاران لمحياة 
 .    ( 85) قرية األكجاع ك اآلالـ : القرية عيرفت باسـ أخر ىك 

    ( 86) اإلحاطة ك التسكير ك التسبيح : ك معناه في المغات السامية : يحفكفة  . 
 
 
 
 

 نمك الجذكر التاريخية فيما جاء عمى كزف يفعكؿ 
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) صمة بيف المفظ ك المدلكؿحاكؿ المغكيكف القدماء مف خالؿ نظرة كصفية لمغة أف يجدكا     

، الذم حاكؿ تممس ىذه الصمة فيما ( 88) ، ك قد تبمكرت ىذه الفكرة عند ابف جني(  87
ي األصكات ، ك قكة في التصريؼ ف  يعرض لو مف ظكاىر صكتية معتمدان عمى دقة نظر

تالقي المعاني ) ، ك   (االشتقاؽ: ) حيث عقد ليا أربعة فصكؿ في كتابو الخصائص ىي 
) ك ، ( 89) ( تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني )   ك( عمى اختالؼ األصكؿ ك المباني 

 ( . امساس األلفاظ أشباه المعاني 
أف المادة المغكية المتقاربة في أصكاتيا " تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني " ك ىك يرل في 

 . تتقارب في معانييا 
ك تحاكؿ ىذه الدراسة مف خالؿ منيج تاريخي مقارف أف تفسر العالقة بيف بعض ىذه 

 . ، التي تشتمؿ عمى قدر مف التشابو في شكميا ك داللتيا األلفاظ 
فيؿ يمكف أف نمتمس بيف ىذه األلفاظ قدران مف التطابؽ ، يشير إلى أنيا تعكد إلى          -

 أصؿ تاريخي كاحد ؟ 
ىذا " ىؿ يمكف أف نفسر ما يمحظ مف تبايف في المعنى ، عمى أنو لمتأكيد عمى أف     -

قد تشقىقىٍت عنو ك منو فركع ، أخذت تنمك مع الزمف   حمؿ معنى كاحدان األصؿ ، الذم كاف ي
، ك يكتسب كؿ منيا لنفسو سيرة ذاتية خاصة بو ، ربما ال تككف في سكاه ، مع احتفاظيا 

،   بما يدؿ عمى ذلؾ األصؿ القديـ ، الذم ظؿ يسرم في جميع الفركع حتى بعد استقالليا
، ك ال شؾ أف ىذا المنيج في المعالجة ليس (  91) " ك انفراد كؿ منيا بمسيرة خاصة بو

منيجان كصفيان كما مٌر عند المغكييف العرب ، ك لكنو منيج تاريخي يسعى إلى كضع لبنة في 
 .بناء المعجـ التاريخي 

ك سكؼ أحاكؿ في ىذه الدراسة معالجة بعض األلفاظ ، التي جاءت عمى ىذا الكزف عمى 
 : النحك اآلتي 

    اليحبكر –اليعمكر –اليحمكر –ر اليامك 
كرد في المساف ، اليامكر الذكر مف اإلبؿ ، ك ذكر الجاحظ اليامكر في باب :  ( 91) اليامكر 

 . ، ك ىك اسـ لجنس منيا   األكعاؿ ك اآليائؿ
مف دكاب البر ، ك   في لغة مف ييمز ،( : اليامكر ) ك كرد عند الٌصغاني باليمز فذكر أف 

ك ذكرىا ابف سيدة  ،(  92)ك اآليائؿ ك األركل  أمكر في باب األكعاؿ الجبميةذكر الجاحظ الي
 .  ( 93) جنس مف األكعاؿ أك شبيو بو : 
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جنس مف األكعاؿ أك شبيو بو لو قرف كاحد : اليامكر (  818ت )   ( 94) ك ذكرىا الدميرم 

متشعب كسط رأسو ، ك قيؿ إنو الذكر مف األيؿ ، لو قرناف كالمنشاريف ، يشبو البقر 
التي التفت أشجارىا ، ك الناس إذا سمعكا صياحو ذىبكا إليو  الكحشي ، يأكم إلى المكاضع ،

 .ك صادكه 
 .    ( 95)الذكر مف اإلبؿ: اليامكر (  817ت ) ك ذكر الفيركز أبادم 

 . ك ربما كاف ىذا مف باب التصحيؼ  ( 96) مص أف الصكاب األيؿ ك يرل عبد اهلل مخ
مف الحيكانات ، التي اختمؼ فييا العمماء في : اليامكر    ( 97) ك ذكر أنستاس الكرممي 

) ، ك اسمو بالفرنسية .(  ,Monokeros) الغرب ك الشرؽ ، فقد سماه اليكناف مكنككيرس 
Unicorne     ) أك (Licome   )أف اليامكر   عمماء الغرب المعاصركف ، ك يرل

(   Oryx) ، ك ذىب آخركف إلى أف اسمو (   Urus) ضرب مف البقر الكحشي اسمو 
، ك لـ يرد    Roeبعضيـ إلى أنو المسمى باإلنجميزية  ك ذىب   كحيد القرف أك الكركدف ،

 . (  99 )ك كذلؾ في المعجـ السرياني  ( 98) في المعجـ العبرم غير كممة اليحمكر 
يىٍحمر ، مف األلفاظ ، التي استدركيا عبد اهلل  –ك ىي مف مادة حمر   : ( 111) اليحمكر 

مخمص عمى كتاب يفعكؿ لمصغاني ، ك ذكر أنيا في األصؿ دكيبة مف دكاب البر ، ك 
يحمكر قرية مف عمؿ صافيتا بالقرب مف الالذقية ك فييا قمعة بيذا االسـ ، ك ذكركا ألبي 

، ك ذكر صاحب المساف أف " المخبكر في لساف اليحمكر   "كتاب  745كفى سنة حياف المت
 . معاني اليحمكر ، دابة تشبو العنز، ك طائر ، ك حمار الكحش   مف

كرد في عىمىرى ، اليىعمكر ، الجدم ك صغار الضأف :   ( 111) اليعمكر 
، ك جمعيا (  112) 

 . يعامير 
بىرى : اليحبكر  كرد في مادة حى

سيفى مف كالـ  ( 113)  ، الحبر في الجماؿ ك البياء ، ك كؿ ما حى
بر حبران   . أك شعر أك غير ذلؾ فقد حي

بتحبير الكالـ ك تحسينو ، ك حبرت   ىك الرجؿ الصالح ، ك ىك العالـ: الحبر : ك قيؿ 
مذيف يحكـ بيا النبيكف ، الذيف أسممكا ل" الشيء تحبيران ، إذا احسنتو ، ك كرد في قكلو تعالى 

) " فيـ في ركضة يحبركف " ك كرد في قكلو تعالى   ( 114) " ىادكا ك الربانيكف ك األحبار 

أم يسركف ك ينعمكف ، ك اليحبكر طائر ك منو الحبارل يقع عمى الذكر ك األنثى ، ك   ( 115
 . أحدىا ك جمعيا سكاء 

http://us.f385.mail.yahoo.com/ym/Compose?YY=47320&y5beta=yes#_edn87
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عمى حمار الكحش ،  لمداللة" اليحمكر " ك عمى ىذا فيمكف أف يككف األصؿ في المادة ىك 
كما بينت     ك ىي مأخكذة مف اسمو األصمي ، ك قد كردت كذلؾ في السيريانية ك العربية ،

 . سابقان 
ك قد جاءت الكممة عمى ىذا الكزف لمداللة عمى المبالغة ، ثـ حصؿ إبداؿ بيف الحاء ك الباء 

، ك لما جاء صكت   ( 116) ، ك يجرم مثؿ ىذا اإلبداؿ في العربية ، " الييمكر " فأصبحت 
ك تبادؿ أصكات   الباء مكرران في أكؿ الكممة ، فقد أبدؿ صكت الباء الثاني بصكت األلؼ

يشكؿ ظاىرة مألكفة فأصبحت اليامكر ، ك ىذا ما يرجح رأم مف     العمة في العربية ،
 . ذكرىا بغير اليمز 

  
لة عمى الجدم ك صغار لمدال" اليعمكر " ثـ حصؿ إبداؿ بيف الحاء ك العيف فأصبحت 

ضبحت اإلبؿ ك ضبعت : الضأف ، ك اإلبداؿ بيف الحاء ك العيف كارد عند العرب ، فقد قيؿ 
 . (  117)   ، ك قيؿ بحثركه ك بعثركه أم فرقكه

ثـ حصؿ إبداؿ صكت الميـ في يحمكر بصكت الباء فأصبحت يحبكر ، لمداللة عمى نكع 
ىذه المفظة لمداللة عمى الجماؿ المعنكم كما كرد  مف الطير ، ك منو الحبارل ، ثـ أصبحت

بنات مخر ، ك بنا بخر ، " في معاني ىذه المفظة ، ك العرب تبدؿ الميـ بالباء فقالت العرب 
سمعت ظأب تيس : ك ىف سحائب بيض يأتيف قبؿ الصيؼ متتابعات في السماء ، ك قيؿ 

 . بني فالف ك ظأـ تيسيـ 
 .  ( 118) أم الربا( ؼ عميكـ الٌرما إني أخا: ) ك جاء في الحديث 

 يعمكؿ  –يعسكب –يعبكب 
  

ك العٌب شرب الماء متتابعان ، ك يقاؿ في الطائر عٌب ك ال  –مف عٌب :   ( 119) يعبكب 
 . يقاؿ شرب 

الجدكؿ الكثير الماء الشديد : ك العباب كثرة الماء ، ك العيباب المطر الغزير ، ك اليعبكب 
 . و الفرس الطكيؿ الجرية ، ك بو شيب

ماء الفحؿ كاف حصانان أك كاف : كرد في يعسكب مف عىسىبى ، العسب :  ( 111) اليعسكب 
 . بعيران ، ك قطع اهلل عسبو أم نسمو ، ك يقاؿ لمكلد عىٍسب ، ك يقاؿ إنو لشديد العسب 



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

أف أمير النحؿ ك ذكرىا كثر ذلؾ حتى سمكا كؿ رئيس يعسكبان ، كمف الكاضح : ك اليعسكب 
المادتيف تشتركاف في معنى كاحد ، ىك تدفؽ الماء ك تتابعو ، ك قد حصؿ التمييز بيف 

 . الشكميف عف طريؽ اإلبداؿ بيف الباء ك السيف 
، ألنو يشير إلى عٌب الماء بكجو عاـ ، ثـ حصؿ إبداؿ بيف ( اليعبكب ) ربما كاف األصؿ 

بيف الباء ك السيف كارد عند العرب ، فقد ، ك اإلبداؿ   الباء ك السيف لمداللة عمى معنى جديد
 :   قيؿ
 . طعاـ ميسىغسىغ ك ميمغمغ ، ك ىك المأدـك بالسمف : ك قيؿ ( البيالطح ك الٌسالطح )

، ك الباء ك الالـ فأصبحت الكممة يعمكؿ   ك ربما حصؿ بعد ذلؾ إبداؿ بيف السيف ك الالـ
أبدلت العرب السيف بالالـ ، ك ذلؾ  لمتعبير عف داللة جديدة ىي الماء في السحاب ، ك فد

 .   ( 111) في قكليـ العقابيؿ ك العقابيس ، لمشدائد مف األمكر 
    اليعفكر–اليثمـك  –اليحمـك   
  

كرد في مادة حمـ اليحمـك ، الدخاف األسكد ، ك قد أطمؽ عمى األسكد :   ( 112  )اليحمـك 
 . كؿ شيء 
مـ ، اليثمـك أطمؽ عمى نبت عمى شكؿ سنابؿ الديخف ، ك كرد في مادة ث ( :  113)  اليثمـك 

، ألنيا تشير ( اليحمـك ) يتضح كجو الشبو بينيما مف حيث السكاد ، ك ربما كاف األصؿ 
إبداؿ الحاء بالثاء لمتعبير عف داللة جديدة ، ك   إلى معنى السكاد بكجو عاـ ، ك مف ثـ

) ( ثطان بسىمحو ك حىطان بو ) فقد قيؿ   لعربية ،اإلبداؿ التبادؿ بيف الحاء ك الثاء كارد في ا

114 )  . 
 . كرد في مادة عىفىرى العفرة ىي الغبرة ك لكف التراب :   ( 115) اليعفكر

نتيجة إبداؿ الحاء بالعيف ، ك الميـ بالراء ، ك العرب أبدلت ( يعفكر ) ك ربما تككنت لفظة   
) ، ك أبدلت الميـ بالراء ، فقد قيؿ  ( 116) الحاء بالعيف في قكليـ ضبحت اإلبؿ ك ضبعت

، ك قيؿ الرغرغة ك  ( 117) ( تكمـ حتى تبيـ تبيمان ك تبير تبيران ، أم حتى ارتج عميو 
كرد مف أركاد اإًلبؿ ، ك ىك أف ترد الماء كمما شاءت ، ك قيؿ جذرت الحبؿ : المغمغة 

     .(  118) لقحر ك القحـ ك قيؿ ا( أجذره جذران ، ك جذمتو أجذمو جذمان ، إذا قطعتو 
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    خاتمة
  
ك الكاك ، فصؿ   ك ترل الدراسة أف ىذه الصيغة الصرفية ، ربما تشكمت بإضافة الياء   

بينيما الفاء ك العيف ، ك أف الياء ربما كانت ياء المضارعة ، تبادلت مع اليمزة في بعض 
 ( .يسركع ك أسركع ) الكممات مثؿ 

  

ة إلى أف المستعمؿ المغكم كٌظؼ صيغة المضارع بالكاك المطٌكلة ، لمداللة ك تذىب الدراس  
عمى المبالغة ك التكثير ، ك قد مرت مرحمة استعممت فييا الصيغة نفسيا لمداللة عمى الفعؿ 
ك االسـ كما تدؿ بعض الشكاىد ، ك مف ثـ أصبح مختصان باالسـ ، ك تستيدم الدراسة إلى 

ك بعض أخكاتيا   في العربية ،( فعكؿ ) زاف الصرفية ، مثؿ ذلؾ بحركة تطكر بعض األك 
 .الساميات 

  

ك تكصمت الدراسة إلى أف استعماؿ ىذا الكزف في تناقص مستمر ، ففي حيف جاءت       
ستيف لفظان   العرب،  اثنيف ك أربعيف لفظان ، فقد كانت في لساف( يىفعيكؿ ) ألفاظو في كتاب 

 . ستة عشر لفظان فقط   ك ىي في المعجـ الكسيط ،

      
الحسية ، كالطكؿ ،    أما دالالتيا فيغمب أف تككف ذات داللة مادية ، متعمقة باألكصاؼ  

ك الضخامة ، ك شدة الخمؽ ، ك السرعة ك غيرىا ، مما تتضح فيو المبالغة في الكصؼ ، ك 
 . ال تتصرؼ دالالتيا إلى الناحية المجازية 

، التي جاءت عمى ىذا الكزف ، ك    حصر األلفاظ غير العربية ك قد حاكلت الدراسة    
 .مف ثـٌ تأصيميا في المغات السامية 

  
ك قد كقفت الدراسة عمى التطكر الداللي لأللفاظ ، التي جاءت عمى ىذا الكزف بيف    

  ، إذ جاءت بعض األلفاظ في المعجـ الكسيط ،  ك المعجـ الكسيط  معجمي لساف العرب،
لة ذاتيا ، التي كردت عمييا في لساف العرب، ك جاءت في ألفاظ أخرل أكثر تحديدان ك بالدال

  .عممية ، لتعٌبر عف بعض متطمبات التطكر العممي الحديث 

 . ك كقفت الدراسة عمى نماذج لنمك الجذكر التاريخية لما جاء عمى ىذا الكزف 



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

 اليكامش 
  
  1956لنجار ،دار الكتب المصرية ، القاىرة الخصائص ، تحقيؽ محمد ا.ابف جني  (1
  291، ص  1983، القاىرة ،     فصكؿ في فقو العربية ،.رمضاف عبد التكاب  (2
تحقيؽ محمد أحمد جاد المكلى ك آخريف ، .المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا . السيكطي  (3

   349-1/348دار الفكر ، ج
الممتع في التصرؼ . ( ق  643، ي بف مؤمف اإلشبيمي أبك الحسف عم) ابف عصفكر   (4

 . ـ  1971، حمب ،   ، تحقيؽ فخر الديف قباكة
  211السابؽ ص   (5
 .، عالـ الكتب ، بيركت ( أبك البقاء ، يعيش مكفؽ الديف بف عمي ) ابف يعيش   (6
،  1954ىرة ، المنصؼ ، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى ك عبد المة أميف ، القا. ابف جني   (7
، تحقيؽ ك شرح عبد السالـ ىاركف ، دار 4/328الكتاب .، ك نظر سيبكيو 1/1818ج

 / .  1991الجيؿ ، بيركت ، 
أبك البركات األنبارم ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، تحقيؽ محٌي الديف عبد الحميد ،  (8

  794-/2/79، ج 114ت المسألة ، .دار الفكر ، د
  2/793، ج114لمسألة السابؽ ، ا (9

السيكطي ، ىمع اليكامع ، تحقيؽ عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار البحكث العممية ،  (11
  6/233، ج1998الككيت ، 

، تحقيؽ جاسر (  651) أنظر رضي الديف أبي الفضائؿ الحسف بف محمد الٌصغانيت  (11
ات عالـ المخطكطات ك النكادر ، المجمد السادس ، العدد الثاني ، أبك صفية ، منشكر 

 . ـ  2112، 1422
   116الممتع في التصريؼ ، ص .ابف عصفكر  (12
 3/122الخصائص ، ج.ابف جني  (13
 .  1981، ، بيركت 1/3إبراىيـ محمد ط ضرائر الشعر ، تحقيؽ السيد.ابف عصفكر  (14
الييئة المصرية العامة  ،  4/242جتحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،. الكتاب . سيبكيو  (15

  1973لمكتاب ، 
 . 2/242جتحقيؽ عبد السالـ ىاركف ،. الكتاب . نظر سيبكيو ا (16



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

  3/129ج  الخصائص ، . ابف جني (17
مكتبة االنجمك المصرية ، القاىرة ،   ، 34األصكات المغكية ،ص .براىيـ أنيس إ (18

1975  
، منشكرات كزارة     ، دراسة في اصكةات المٌد العربية ، 24، ص الب المطمبي غ (19

 /  1984لعراقية ، بغداد ، الثقافة ك االعالـ ا
لساف العرب، مادة خضر ك انظر الٌصغاني، كتاب يىفعيكؿ ، .انظر ابف المنظكر   (21

  298تحقيؽ جاسر أبك صفية ، ص 
 لساف العرب، مادة عىسىبى .انظر ابف منظكر  (21
 مادة عمؿ.لساف العرب، مادة عمؿ ، ك انظر الجكىرم ، الصححاح . ظكر انظر ايف من(22
  311كتاب يىفعيكؿ ، تحقيؽ جاسر أبك صفية ، ص .انظر الٌصغاني (23
 مادة حمـ .  لساف العرب،.ابف منظكر  (24
 ب، مادة عبب لساف العر . ابف منظكر  (25
 لساف العرب، مادة مخر . ابف منظكر  (26
 مادة نبت .   لساف العرب،. ابف منظكر  (27
 مادة نبع .  لساف العرب،. ابف منظكر  (28
 ىمر مادة .   لساف العرب،. بف منظكر ا (29
 3/121الخصائص ، ج. ابف جني  (31
 3/124الخصائص ، ج. ابف جني  (31
 38دراسة في أصكات المٌد في العربية ، ص . غالب المطمبي  (32
 1/64ج÷ شرح المفصؿ ،. ابف يعيش  (33
 4/265الكتاب ، ج. سيبكيو  (34
 .  51ـ ، ص  1975مكتبة األنجمك المصرية ، .مف أسرار المغة . إبراىيـ أنيس  (35
،  3إصالح المنطؽ ، تحقيؽ أحمد شاكر ك عبد السالـ ىاركف ، ط. ابف السكٌيت  (36

 .  181ص  ـ ، 1971القاىرة ، 
اإلبداؿ ، تحقيؽ غز الديف التنزخي ، منشكرات مجمع المغة . أبك الطيب المغكم  (37

 . ـ  1961العربية ، دمشؽ ، 



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

سر صناعة اإلعراب ، تحقيؽ مصطفى السقا ك زمالئو ، مطبعة الباب . ابف جني   (38
 .  2/172ـ ، ج 1954الحمبي ، 

 كتاب يفعكؿ . الٌصغاني  (39
  314السابؽ ، ص  (41
  316السابؽ ، ص  (41
  317ؽ، ص لساب (42
  321كتاب يفعكؿ ، ص .   لٌصغانيا (43
   المساف ، مادة أفخ. ابف منظكر  (44
 السابؽ ، مادة أفؼ (45
 ص ، في الجدكؿ السابؽ   انظر معانييا ك تكثيقيا (46
 1/21المعجـ الكسيط ، ج (47
  1/21المعجـ الكسيط ، ج (48
 1/198المعجـ الكسيط، ج (49
 1/211المعجـ الكسيط، ج (51
 1/241المعجـ الكسيط، ج (51
  2/611المعجـ الكسيط ، ج (52
 2/611المعجـ الكسيط، ج (53
 2/613المعجـ الكسيط ، ج (54
   2/896المعجـ الكسيط ، ج (55
 2/898المعجـ الكسيط ، ج (56
 2/989المعجـ الكسيط، ج (57
  2/951المعجـ الكسيط ، ج (58
            المزىر ، ج. لسيكطي ا (59
   471السرياني ، ص المعجـ  (61
، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، ( عربي –عبرم ) ،   المعجـ العبرم. ربحي كماؿ  (61

 ـ  1975



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

رب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ، المع.   541  أبك المنصكر الجكاليقي (62
 .  22-21، ص  1966تحقيؽ ك شرح أحمد محمد شاكر ، 

 22السابؽ ، ص  (63
 6/76خزانة األدب ، ج. المساف ، مادة يقت ، ك انظر ياقكت الحمكم . ابف منظكر  (64
تاريخ الرسؿ ك الممكؾ ، تحقيؽ أبك الفضؿ إبراىيـ ، ( . محمد بف جرير ) رم الطب (65

    .ـ  1962دار المعارؼ ، 
 المساف ، مادة كقت . ابف منظكر  (66
  356المعرب ، ص . الجكاليقي  (67
 356ب ، حاشية الصفحة ص المعر . أنظر الجكاليقي  (68
 136المعجـ السرياني ، ص (69
كتاب النبات ، تحقيؽ برنيارد لفيف ، دار فرانز شتاينز فيسبادف ، . أبك حنيفة الدينكرم  (71

 . ـ  1974
 419المعجـ السرياني ، ص(71
  314كتاب يفعكؿ ، ص . الصٌغاني  (72
 لساف العرب ، ج. ابف منظكر  (73
  343كتاب يفعكؿ ، ص . الٌصغاني  (74
 112ـ ، ص 1926، آب  4، المجمد ~مجمة لغة العرب . أنظر استانس الكرممي (75
  151المعجـ العبرم ، ص . ربحي كماؿ  (76
 حمر   ةالمساف ، ماد (77
 5/29أنظر المعجـ السرياني ، ج (78
  15/422المساف ، مادة كسـ ، ج (79
  356 المعرب ، ص. الجكاليقي  (81
  291المعرب ، ص . السابؽ  (81
 .  311صفية ، ص   كتاب يفعكؿ ػ تحقيؽ جاسر أبك. الٌصغاني  (82
أسماء المدف ك القرل المبنانية ك تفسير معانييا ، منشكرات الجامعة .أنيس فريحة  (83

 ـ 1956يركت ، األميريكية في ب
   364  السابؽ ص (84



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

 364السابؽ ص  (85
 365السابؽ ص  (86
الصاحبي في فقو المغة ك سنف العرب ( . الحسيف أحمد بف زكريا ) أنظر ابف فارس  (87

، ك انظر ابف فارس  99-98، ص  1911،  في كالميا ، مطبعة المؤيد ، المكتبة السمفية
معجـ مقاييس المغة ، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ، دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، . 

 .   98، ص  1936
الخصائص ، تحقيؽ محمد عمي النجار ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، . ابف جني  (88
 .  168-154، ص  1956-3، ج 1955-1، ج1952-1ج

  139-2/133، ك االشتقاؽ األكبر ج 133-2/113الخصائص ، ج. ابف جني  (89
، ص  2111تطبيقات في المناىج المغكية ، دار كائؿ ، عماف ، . إسماعيؿ عمايرة  (91
13 
  1/166جمادة يمر ، ،  المساف. ابف منظكر  (91
دار   الحيكاف ، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ، دار الجيؿ ك( . عمرك بف بحر ) الجاحظ  (92

  318كتاب يفعكؿ ، ص . ، ك انظر الٌصغاني 7/239ج  ـ ،1988الفكر ، بيركت ، 
 . 8/31ج ت ، .ية ، بيركت ، ددار الكتب العممالمخصص ،. ابف سيدة  (93
 ت .، مطبعة صبيح ، القاىرة ، د2/717حياة الحيكاف الكبرل ، ج. الديرم  (94
 . ، مادة يمر 2/164القامكس المحيط ، ج. الفيركز أبادم  (95
  314كتاب يفعكؿ ، ص . الٌصغاني  (96
 .  181-175مجمة لغة العرب ، الجزء الثالث ، السنة الثامنة ، ص  (97
  151المعجـ العبرم ، ص . ربحي كماؿ  (98
 المعجـ السرياني ، ص  (99

  5/291المساف ، ج. ابف منظكر  (111
  6281المساف ، ج. ابف منظكر  (111
  6/281المساف ، ج. ابف منظكر  (112
  5/229المساف ، ج. ابف منظكر  (113
  44اآلية . سكرة المائدة  (114
  15اآلية . سكرة الرـك  (115



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

   1/329اإلبداؿ ، ج. أبك الطيب المغكم  (116
  86، ص  1978اإلبداؿ ، تحقيؽ حسيف محمد شرؼ ، القاىرة ، . ابف السكيت  (117
طاىر ، تحقيؽ النياية في غريب الحديث ك األثر . ( المبارؾ بف محمد ) ابف األثير  (118

 .  2/269ت ، ج.، المكتبة العميمة ، بيركت ، دأحمد الزاكم ك محمكد الطناحي 
  2/61المساف ، مادة عبب ، ج. ابف منظكر  (119
  3/63المساف ، ج. ابف منظكر  (111
   2/217اإلبداؿ ، ج. أبك الطيب المغكم ) 111
 ،  المساف. ابف منظكر  (112
  14/347المساف ، ج. ابف منظكر  (113
 1/156اإلبداؿ ، ج. أبك الطيب المغكم  (114
  6/262المساف ، ج. ابف منظكر  (115
  68ص . اإلبداؿ . ابف السكيت  (116
  2/82اإلبداؿ ، ج .أبك الطيب المغكم  (117
  2/96اإلبداؿ ، ج. أبك الطيب المغكم  (118

  
 المصادر ك المراجع  
  
 القرآف الكريـ  §
 ت .القاىرة ، د–األصكات المغكية ، مكتبة نيضة مصر .إبراىيـ أنيس  §
 . ـ  1975األنجمك المصرية ، مكتبة .مف أسرار المغة .....................   §
طاىر ، تحقيؽ النياية في غريب الحديث ك األثر . ( المبارؾ بف محمد ) ابف األثير   §

 .ت .أحمد الزاكم ك محمكد الطناحي ، المكتبة العميمة ، بيركت ، د
  1956الخصائص ، تحقيؽ محمد النجار ،دار الكتب المصرية ، القاىرة .ابف جني  §
المنصؼ ، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى ك عبد المة أميف ، القاىرة ،  ،.................  §

1954 . 
، سر صناعة اإلعراب ، تحقيؽ مصطفى السقا ك زمالئو ، مطبعة .................  §

 .ـ  1954الباب الحمبي ، 



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

سالـ ىاركف ، القاىرة ، إصالح المنطؽ ، تحقيؽ أحمد شاكر ك عبد ال. ابف السكٌيت   §
 .ـ  1971

 . 1978، اإلبداؿ ، تحقيؽ حسيف محمد شرؼ ، القاىرة ، ..............  §
 ت .دار الكتب العممية ، بيركت ، دالمخصص ،. ابف سيدة  §
 . ـ  1971الممتع في التصريؼ ، تحقيؽ فخر الديف قباكة ، حمب ، .ابف عصفكر  §
   ـ 1981،ضرائر الشعر ، تحقيؽ السيد إبراىيـ محمد، بيركت ، .................... §
§ الصاحبي في فقو المغة ك سنف العرب في ( . الحسيف أحمد بف زكريا ) ابف فارس

 ،  1911كالميا ، مطبعة المؤيد ، المكتبة السمفية ، 
§ سالـ ىاركف ، دار إحياء الكتب العربية معجـ مقاييس المغة ، تحقيؽ عبد ال. ابف فارس

  . 1936، القاىرة ، 
  1317لساف العرب، ط بكالؽ ، . ابف منظكر   §
 .، عالـ الكتب ، بيركت ( أبك البقاء ، يعيش مكفؽ الديف بف عمي ) بف يعيش ا §
§يف عبد الحميد ، أبك البركات األنبارم ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، تحقيؽ محٌي الد

 .ت.دار الفكر ، د
كتاب النبات ، تحقيؽ برنيارد لفيف ، دار فرانز شتاينز فيسبادف ، . أبك حنيفة الدينكرم  §

 ـ 1974
اإلبداؿ ، تحقيؽ غز الديف التنزخي ، منشكرات مجمع المغة العربية ، . أبك الطيب المغكم  §

 . ـ  1961دمشؽ ، 
        . 2111تطبيقات في المناىج المغكية ، دار كائؿ ، عماف ، . مايرة إسماعيؿ ع §
 .ـ 1926، آب  4، المجمد ~مجمة لغة العرب . ستانس الكرممي نا §
أسماء المدف ك القرل المبنانية ك تفسير معانييا ، منشكرات الجامعة . أنيس فريحة  §

  ـ  1956بيركت ،   األمريكية ،
دار   الحيكاف ، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ، دار الجيؿ ك( . عمرك بف بحر ) الجاحظ  §

   .ـ 1988الفكر ، بيركت ، 
المعرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ ، تحقيؽ ك شرح .   541  الجكاليقي §

 . 1966أحمد محمد شاكر ، 
 .ت .مطبعة صبيح ، القاىرة ، د ،2/717حياة الحيكاف الكبرل ، ج. الديرم   §



 0227 سبتمبر19 التواصل عدد

 

، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، ( عربي –عبرم ) ،   المعجـ العبرم. ربحي كماؿ  §
 ـ  1975

 .  1983القاىرة ،   فصكؿ في فقو العربية ،.رمضاف عبد التكاب   §
  1973العامة لمكتاب ،  تحقيؽ عبد السالـ ىاركف ، الييئة المصرية. الكتاب . سيبكيو   §
o الككيتالسيكطي ، ىمع اليكامع ، تحقيؽ عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار البحكث العممية ،. 

تحقيؽ محمد أحمد جاد المكلى ك .،المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا .................. § 
 .آخريف ، دار الفكر 

، تحقيؽ جاسر أبك (  651   (فضائؿ الحسف بف محمد رضي الديف أبي ال )الٌصغاني §
، 1422صفية ، منشكرات عالـ المخطكطات ك النكادر ، المجمد السادس ، العدد الثاني ، 

 .ـ  2112
تاريخ الرسؿ ك الممكؾ ، تحقيؽ أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار ( . محمد بف جرير ) الطبرم  §

   .ـ  1962المعارؼ ، 
 ، مادة يمر 2/164القامكس المحيط ، ج. كز أبادم الفير   §
ك  منشكرات كزارة الثقافة  ، دراسة في أصكات المٌد العربية ، 24، ص غالب المطمبي   §

 ـ  1984األعالـ العراقية ، بغداد ، 
  

 المراجع األجنبية 
  
- LOUIS COSTAZ ,S.J. DICTIONRY SYRIQUE-FRANCAIS 
SYRIAC-ENGLISH DICTIONRY , IMPRIMERIE CATHOLIQUE , 
BEYROUTH. 
  

      
  
  



 0227سبتمبر 91التواصل عدد 

 

 :النظام المقطعي في المغة العربية
 المفاهيم واألبعاد

 
 

 

 خميفة صحراوي

 قسم المغة العربية
 جامعة باجي مختار

 

     

 

 : الممخص
تضاربت اآلراء واختمفت حول أىمية المقطع والدراسة المقطعية في المغة العربية ، 

يفي لألصوات، وىل ُيتعامل معو عمى أنو وحدة في المغة عمى مستوى التحميل الوظ
 . عممية تتابع من األصوات الكالميةأو ينظر إليو لمداللة عمى 

فعمى الرغم من أىمية الدراسة الصوتية لمغة بمنظور عمم األصوات العام من النواحي 
النطقية والفيزيائية والسمعية ، إال أنو ال بد من االىتمام بالمغة في إطار السمسمة 

 .طعي ، والنبر ، والتنغيم الكالمية ، مثل النظام المق
 

Résumé : 

 
De nombreuses opinions ont été émises autour de l’importance de la 

syllabe dans la langue arabe : doit-on traiter ce concept comme unité 

dans la langue –analyse phonologique- ou signifie –t-il une successivité  

de phonèmes ? 

Malgré l’importance de l’étude de la langue d’un point de vue phonétique 

consacrée aux aspects articulatoires, physiques et auditifs, il est 

nécessaire d’accentuer l’étude de la langue la chaîne parlée ou verbale 

en insistant sur le système syllabique, l’accent et l’intonation. 
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 :توطئة
، ذلك أن المغات األخرى تخمو منيا لمغة العربية خصائصيا وأسسيا، وليس معنى 

وىي التي تغطي ، ىذه األسس تبرز فييا بصورة مميزة، ولكن المراد أن أو أنيا تنفرد بيا
 . المستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية والمعجمية

خصائص المؤثرة في الحقل لذلك ارتأيت أن أسمط الضوء عمى خاصية من ىذه ال 
النظام المقطعي في المغة "وعميو ، ومحاولة لإللمام بكل جوانب الموضوع . التعميمي 

 :، سأتناول بالدراسة المحاور التالية "العربية
 .ماىية المقطع  -أوال 
 .إسيام القدامى في الدراسة المقطعية  -ثانيا 
 .العربيةمعايير بناء النظام المقطعي في المغة  -ثالثا 
 أنواع النسج في المقاطع العربية  -رابعا 

 .خصائص المقطع العربي  -خامسا 
والدراسة المقطعية في  la syllabeتضاربت اآلراء واختمفت حول أىمية المقطع  

المغة العربية ، وىل ُيتعامل معو عمى أنو وحدة في المغة عمى مستوى التحميل الوظيفي 
، أو ينظر إليو لمداللة عمى عممية تتابع من  analyse phonologiqueلألصوات 

 . األصوات الكالمية 
فكم دارت من مناقشات حول جدوى ىذه الدراسة، وشأنيا في الدراسات المغوية،  

ووعيا بيذه ... وخدمتيا خاصة لمغة لمعربية، وكم طرحت من تساؤالت في ىذا اإلطار 
الموضوع من حيث المفاىيم واختالف  اإلشكالية ، ارتأيت اإلسيام بفك بعض خيوط ىذا

 .اتجاىاتيا ، ونظرة عمماء المغة قديما وحديثا ألىمية النسيج المقطعي لمغة العربية وفوائده 
إن كالم أي لغة من المغات ليس مجموعة من األصوات المفردة ، فنحن ال نتكمم  

 . (1)، فنحن نتكمم كممات وجمال وفقرات " برأسو"أصواتا كل منيا قائم 
تمك الصوامت والصوائت  système phonologiqueليس النظام الصوتي  

فحسب ، بل إن ىناك ظواىر مصاحبة ال بد من تعمميا والتدرب عمييا ؛ فأي إنسان يريد أن 
يتعمم كيف ينطق لغة أجنبية ال بد أن يكتسب أوال القدرة عمى أداء العادات النطقية الجديدة ، 

...  l’intonationوالتنغيم  l’accentام النطقي بما في ذلك النبر وال بد أن يتعمم كل النظ
 . (2)الخ 
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 laفعمى الرغم من أىمية الدراسة الصوتية لمغة بمنظور عمم األصوات العام 

phonétique  من النواحي النطقية والفيزيائية والسمعية ، إال أنو ال بد من االىتمام بالمغة ،
 .مثل النظام المقطعي ، والنبر والتنغيم في إطار السمسمة الكالمية ، 

 
 : ماهية المقطع -أوال 
 .ىناك اتجاىان رئيسيان في تعريف المقطع ، اتجاه صوتي واتجاه وظيفي صوتي     

مى عممية تتابع ، فإن مصطمح المقطع يستعمل عادة لمداللة عاالتجاه األولأما  
 sonorité maximaleإسماع طبيعية  ، ىذا التتابع لو حد أعمى أو قمةاألصوات الكالمية

 ..(خرى مثل النبر والتنغيم الصوتيبغض النظر عن العوامل األ)
، فمستعمل بصفة أوسع في مجال المسانيات العامة عمى  وأما االتجاه الثاني 

يحتوي عمى  وحدة في المغةمستوى التحميل الوظيفي لألصوات ، ويحدد المقطع عمى أنو 
 . (3)والصوائت المختمفة  عدد محدد من الصوامت

ومن المغويين من ركز أكثر عمى الناحية الفسيولوجية ، فعرف المقطع عمى أنو  
، حيث إن تقدم الوسائل العممية واستخدام األجيزة الحديثة لتسجيل الكالم،  نبضة صدرية

وتسجيل حركات العضالت ، ومواضع الضغط بين األعضاء ؛ كل ىذا جعل تحديد النبضة 
رية لكل مقطع ممكنا ، ومعرفة الدور الذي يؤديو ىذا التحرك األساسي لتوزيع األدوار الصد

منفردة لتحرك ىواء الرئتين  unitéعمى مكونات المقطع ، كما عرف المقطع عمى أنو وحدة 
 . (4)ال تتضمن أكثر من قمة كالمية 

ممة من إن إصدار ج »:المقطع بقولو  Jean Cantineauوقد عّرف جان كانتينو  
الجمل أو لفظا من األلفاظ ىو عبارة عن إصدار سمسمة متتابعة من األصوات يتطمب النطق 

 appareilبيا القيام بطائفة من عمميات االنفتاح واالنغالق في جياز التصويت 

phonatoire سواء )، وأن الفترة الفاصمة بين عمميتين من عمميات غمق جياز التصويت
 .( 5) «ىي التي تمثل المقطع ( زئياأكان الغمق كامال أو ج

 :  إسهام القدامى في الدراسة المقطعية -ثانيا 
من الغريب أنو اطرد لدى الدارسين عموما أن العرب لم يعرفوا المقطع بمفيوم  

syllabe  وىو حكم يكاد يصبح مقررا لدى كل الناظرين في عمم األصوات كما عرفو ،
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ذا كان في مال رد في تعريف بسة مصطمح المقطع بمعنى المخرج كما و العرب وبموروه ، وا 
 . (6)«...ىو المقطع الذي ينتيي الصوت عندهوالمخرج ...  »:ابن يعيش الذي قال

التي  (7)بعض الدراسات العربية  -عمى سبيل المثال ، ال الحصر  -سأذكر 
فاإلحساس بفكرة المقطع الذي يوافق المصطمح األجنبي . عالجت قضية المقطع 

syllabe
، باعتباره حجما صوتيا متطابقا مع كم زمني متواتر لدى جّل الذين نظروا في (8)
 ...أمر المغة 

يتطرق إلى ما يفيد بأن  -إذ يتناول قضية جنس الصوت  - فالقاضي عبد الجبار 
وعمى ىذا  -بالمعنى الصوتي الفني لمعبارة  -تقطيع الكالم معناه تفصيمو إلى مقاطع 

 .(9)" التقطيع المتجانس والتقطيع المتخالف " صاحب المغني بين  المعيار مّيز
جنس الصوت وجنس  »عند تمييزه بين  ابن رشدكما ترد عبارة المقطع عمى لسان  

، وىو تركيز جمي عمى قضية (11) «الكالم فيفصل بين المقطع الممدود والمقطع المقصور 
 .المدى الزمني الحاضر لفكرة التقطيع 

، فإنو ينص بالتصريح والتحديد عمى فكرة المقطع انطالقا من تتبعو  سيناابن أما  
ألجزاء الحدث الكالمي التي يضبطيا في سبعة ، وفي أعمى درجات السمم يذكر ابن سينا 
المقطع ، ويفرعو إلى ممدود ومقصور ، فينطمق تحديده مع ما تضبطو األصوات الحديثة 

وأما المفظ والمقالة ، فإن أجزاءه سبعة  »:لك يقول من مقاطع قصيرة وأخرى طويمة ، وفي ذ
 . (11) «المقطع الممدود والمقصور كما عممت : 
لقضية المقطع خالل حديثو عن  أبو نصر الفارابيوبنفس الدقة والتصريح يتعرض  

نظرية المحاكاة الطبيعية في أصل الظاىرة المسانية ، ومعموم أن القول بالمحاكاة قد انطمق 
بت المعجمي في المغة بالبحث عما تحكيو بنية المفظة من واقع الداللة التي تقترن بيا من الث

، عمى أن ىذه المحاكاة قد تتماثل كمية بين المفظة ومعناىا ، وقد يقتصر التماثل عمى بعض 
وربما لم تكن المفظة بأسرىا محاكية ، ولكن  »: أجزاء الكممة وىي المقاطع ، يقول الفارابي 

جزائيا مثل زنبور وطنبور ، فإن المقطع األول من زنبور يحاكي زميمو إذا طار ، ببعض أ
 .( 12) «.. وطنبور يحاكي الجزء األول من ىذه المفظة صوت اآللة 

، ابن رشدوتكتمل فكرة المقطع من حيث تصوره المبدئي وتصويره الوصفي عند  
لفظ المقطع نفسو من جية ،  وىو يزاوج في التعبير عن مفيومو بمصطمحين مترافقين ىما
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من جية أخرى ، وىو يحدد أن المقطع يحدث عند اجتماع الحرف المصوت " السالبي"ولفظ 
 .، وغير المصوت 

في قضية المقطع ، ويأتي إلى إشكالية المقطع من باب ضبط  ابن رشدويتعمق  
زمني ، وأبرز ما ىويتو بالنسبة إلى تركيب أجزائو الصوتية في تحققيا عمى محور اإلنجاز ال

من حيث ىو وحدة متناسقة ، معنى  كل ال يتجزأيستخمصو من ىذا االستقراء أن المقطع 
فيو مفيوم كمي ، وىذا مؤداه أن المقطع حتى لو أمكن فصمو  l’unitéذلك أن مفيوم الوحدة 

الحي  تحميال إلى األجزاء المركبة لو ، فإنو في ذاتو ظاىرة ذات ىوية منفردة ، ألنو كالكائن
نما ىو في حقيقة أمره حاصل مجموع العناصر  ليست ىويتو مجرد حصيمة أجزائو ، وا 

 . (13)المركبة لو ، مع شيء آخر 
 :معايير بناء النظام المقطعي في المغة العربية -ثالثا 

إن المعايير التي تبنى عمييا المقاطع في المغة العربية، تكمن في النظر إلى  
 :المقطع من زاويتين

 :la voyelle من حيث موضع الصائت -أ 

إذا كان المقطع ينتيي بصائت قصير أو طويل يسمى بالمقطع المتحرك أو المفتوح  
أما إذا انتيى بصامت فيسمى المقطع الساكن أو المغمق ، نحو ... بي  -يا  -َف  -، مثل 

عف اإلغالق ىو والمقطع المضا, عيْد بالباء والدال الساكنتين في حالة الوقف  -باْب : 
) ، َبْحْر (بإسكان الفاء والالم)حو ُقْفْل المقطع الذي يتمو فيو الصائَت صوتان صامتان ن

 .ويسمى كذلك مقطع مزدوج اإلغالق ( بإسكان الحاء والراء
 :من حيث القصر والطول -ب 
؛ فالمقطع  (14)تنقسم المقاطع من حيث المدى إلى مقاطع قصيرة ومقاطع طويمة  

ىو الذي ينتيي بصائت قصير مثال ذلك الفعل َكَتَب في العربية مركب من ثالثة القصير 
 (.َب / َت / َك ) مقاطع قصيرة 

والمقطع الطويل ىو الذي ينتيي بصائت طويل ، مثال ذلك أن المقطع الثالث في  
 " .نا"مقطع طويل ، وىو " َكتَْبَنا"كممة 
 : أنواع النسج في المقاطع العربية -رابعا 

 :تتوزع المقاطع في المغة عمى األنسجة التالية ، وىي خمسة أنواع  
 .بِ : صائت قصير ، ويسمى مقطع قصير مفتوح ، مثل + صامت  -1
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 .ِفي: صائت طويل ، ويسمى مقطع متوسط مفتوح ، مثل + صامت  -2
 .َعنْ : صامت ويسمى مقطع قصير مغمق ، مثل + صائت قصير + صامت  -3
 .ِعيدْ : صامت ويسمى مقطع طويل مغمق ، مثل + ل صائت طوي+ صامت  -4
ت ويسمى مقطع قصير مضاعف صام+ صامت + صائت قصير + صامت  -5

 .(15)َبْحْر : ، مثل اإلغالق

 

 
 : خصائص المقطع العربي -خامسا 

يالحظ أن األنواع الثالثة األولى شائعة في المغة العربية كثيرا ، أما الشكل الرابع  
با في نيايات الكممات ، ووجوده في حشوىا نادر جدا، مثل ﴿ مدىاّمتان ﴾ فقميل ويرى غال

أما النوع الخامس ، فال يرى إال في نيايات الكممات عند ( . ضال)، والضالين (ىام) (16)
 . (17)الوقف بالسكون 

 :كما يالحظ في المقطع ما يمي  
 .يبدأ بصامت واحد فحسب  - 1
واحد ىو محور لمقطع واحد ، وىذا يعني أن الكممة  يحتوي عمى صائت ، وكل صائت - 2

أو  intoالعربية ال يمكن أن تبدأ بصائت بخالف المغات األجنبية كاإلنجميزية مثال في كممة 
 . imageالفرنسية في كممة 

ن كان ىذان الصامتان يجتمعان  - 3 ال توجد كممة عربية تبتدئ بصامتين متجاورين ، وا 
" يك"، فقد اجتمعت الكاف ، وىي في نياية المقطع األول " َيْكُتُب " في وسط الكممة كما في 

 .مع التاء ، وىي في بداية المقطع الثاني 
ففي بداية الكممة ، يتحاشى العربي أن ينطق بصامتين متتاليين أو أكثر ، ذلك بأن  

ات األجنبية ، وتطبق ىذه القاعدة عمى الكمم" ْكُتْب " بدال من " اكتب " يأتي بصائت فيقول 
، وحيث "أفالطون" قد أصبح في العربية  Platonالتي تنطق بالعربية ، فاالسم اإلغريقي 

َوَجب اإلتيان بصامت لبداية المقطع ، فقد اصطمح عمى أن يكون اليمزة ، كما نالحظ أن 
 ...َرْنَسا تنطق في العربية فِ  (F,R)المبدوءة بصامتين  Franceكممة 

ولما كان ما ال تقبمو العربية من ... ن مميزات المقطع العربي زيادة عمى ما ذكر م 
أنسجة مقطعية كثيرا ، يضيق المقام عن استيفائو ، سنكتفي بذكر بعض األمثمة عما ال يقبل 
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ن وجدت كممات عمى ىذا المنوال ، فيي ال شك أعجمية دخيمة عمى  في المغة العربية ، وا 
 .المغة العربية 

 :ية في نسج كمماتيا ما يأتي فما ال تقبمو العرب 
 .كممة مؤلفة من ثمانية مقاطع أو أكثر  -أ

 (.مقطع طويل مضاعف اإلغالق)كممة في صدرىا أو حشوىا مقطع من النوع الخامس  -ب
مقطع متوسط )كممة مجردة من المواحق ، مؤلفة من ثالثة مقاطع من النوع الثاني  -ج 

أما الكممات " . قاديشا"يي ال شك أعجمية مثل ، فإن وجدت عمى ىذا المنوال ، ف( مفتوح
 " .باعوىا"ذات المواحق ، فال تأبى ثالثة من ىذا النوع ، مثل 

أوليما من النوع الثاني ، وثانييما من النوع الخامس ، مثل : كممة مؤلفة من مقطعين  -د 
 . رجل حومرت أي كّيس: ، وىي المستعممة في ليجة حمب " حومرت"أو " تييرت"كممة 
، والثاني ( مقطع قصير مغمق)كممة مؤلفة من ثالثة مقاطع ، أوليا من النوع الثالث  -ىـ 

والثالث من النوع الثاني ، مثل سرغايا ، وىي كممة سريانية مفيوميا اسم عمم لقرية في 
سوريا ، إال أن بعض الكممات إذا ُوِقَف عمييا باأللف بدل التنوين ، عّدت من ىذا النسيج 

 . (18)ثل قنطاَرا بدال من قنطاًرا وذلك م
، وثانييا وثالثيا من النوع الثالثكممة مؤلفة من ثالثة مقاطع ، أوليا من النوع الثاني  -و 

 ...أي نقيب التجار ، وىي كممة فارسية " شابندر"مثل 
ىذه أمثمة لما ال تقبمو المغة العربية ، وىي في الواقع كثيرة ، وما يالحظ بصفة  

، ال  préfixesأو سوابق  suffixesالكممة العربية ميما اتصل بيا من لواحق عامة أن 
، أو ﴿ أنمزمكموىا (19)يزيد عدد مقاطعيا عمى سبعة، ففي كل من المثالين ﴿ فسيكفيكيمو﴾ 

نما (21)﴾  ، مجموعة مكونة من سبعة مقاطع ، عمى أن ىذا النوع نادر في المغة العربية ، وا 
كالم العربي يتكون من مجاميع من المقاطع، كل مجموعة ال تكاد تزيد الكثرة الغالبة من ال
والمغة العربية تميل عادة في مقاطعيا إلى المقاطع المغمقة ، وىي التي . عمى أربعة مقاطع
 .( 21)...تنتيي بصامت 

ولقد أشار النحاة من القدماء إلى ميل المغة العربية إلى المقاطع المغمقة، حين  
في كممة واحدة ، ومعنى قوليم ىذا كما عبر عنو " متحركات " لة اجتماع أربعة قرروا استحا

)     " اْسَتْفَيْمتُْم "المحدثون أن المسان العربي ينفر من توالي أربعة مقاطع مفتوحة مثل 
 ( .تُمْ /َىمْ / َتفْ /اْس 
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 :إضافة إلى كل ىذا ، فإن االىتمام بالنظام المقطعي يفيد في ما يمي  
فة بنية الكممة وتحديد األصول فييا ، وما يطرأ عمييا من زوائد صرفية ألغراض معر  - 1

 .الخ... َفَعَل ، َفعََّل ، َفاَعَل ، َتَفاَعَل ، اْسَتْفَعَل : داللية ، مثل 
 .معرفة األوزان الشعرية   – 2
 .لو دور في القراءات وال سيما في عمم التجويد  – 3
ية المقطع التي تندرج ضمن الدراسة الفومقطعية وتأسيسا عمى ما سبق ، فإن قض 

étude suprasegmentale  تحتاج إلى مزيد من االىتمام ، كي ُيتمكن من معالجة ،
 ...بعض مشكالت المغة العربية ، وخاصة منيا بناء نظام صوتي متكامل 

 
 :الهوامش واإلحاالت

 . 215، ص  1962كندرية ، محمود السعران ، عمم المغة ، طبعة دار المعارف ، اإلس – 1
 1مكتبة الطالب الجامعي ، الرياض، ط ... سعد عبد ا الغريبي ، األصوات العربية وتدريسيا  – 2
 . 55، ص  1981، 

3 – R.H. Robins, linguistique générale : une introduction , librairie Armand 

Colin, Paris 1973, p. 127. 

4 – André Martinet, éléments de linguistique générale, librairie Armand 

Colin, Paris 1970, p. 59 

جان كانتينو ، دروس في عمم أصوات العربية ، نقمو إلى العربية صالح القرمادي ، الشركة  – 5
 . 191، ص  1966التونسية لفنون الرسم ، تونس 

 . ت .ابن يعيش ، شرح المفصل ، عالم الكتب ، بيروت ، د – 6
 :لممزيد من االطالع والتوسع ، راجع  - 7

Abderrahmane Hadj Salah, la notion de syllabe et la théorie cénético-

impulsionnelle des phonéticiens arabe, Al-lissaniyyat, vol 1 n° 1, 1971,      p. 

63. 

باألصل الالتيني  silbeلمانية واأل syllableواإلنجميزية  syllabeترتبط المفظة الفرنسية  - 8
syllaba  الذي يعود إلى المفظ اليوناني ،sullabe  واألخذ ، الذي يعني الضم والجمع واالحتواء

 .جممة دون تجزئة 
 -عبد السالم المسدي ، التفكير المساني في الحضارة العربية ، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا - 9

 . 261، ص  1981تونس ، 
 . 261رجع نفسو ، ص الم - 11

 . 262المرجع نفسو ، ص  - 11
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 . 262المرجع نفسو ، ص  - 12
 .وما بعدىا  262المرجع نفسو ، ص  - 13
 . 192 - 191جان كانتينو ، دروس في عمم أصوات العربية ، ص  - 14
يقابل مصطمح صامت عند القدامى الحرف ، والصائت القصير الحركة القصيرة ، والصائت  -15
 .يل الحركة الطويمة الطو 
 . 64سورة الرحمن ، اآلية  - 16
ت ، .، د3انظر محمد األنطاكي ، الوجيز في فقو المغة ، منشورات دار الشرق ، بيروت ، ط  - 17
 . 258ص 
 . 261 - 261المرجع نفسو ، ص  - 18
 . 137سورة البقرة ، اآلية  - 19
 . 28سورة ىود ، اآلية  - 21
، ص  1981،  6األصوات المغوية ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ، ط إبراىيم أنيس ،  - 21

162 . 
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 الشاهد في المعجم العربي المعاصر
 .المعجم العربي األساسي، أنموذجا

 

 

 

 .أحمد حابس
 .قسم اللغة العربية وآدابها

 .جامعة عنابة

     

 

 :الملخص
يقػػػػـل اد ػػػػلنص اػػػػم ادػػػػال ادر ارػػػػم رقػػػػلـ اد ا ػػػػ  ا  ػػػػل  اػػػػم إي ػػػػلح ادر اػػػػ   

دهػاا تاػللؿ نػال ادص ا ػ  لا تاالء غرلض ادرف صات، غي  أاه قص يختلط رع رفهـل ادرثلؿ، ل 
ادترييز بياهرل، رع بيػلف صل ل اػم ادخطػلب ادر ارػم، راطلقػ  رػف ادر ػلاـ اد  بيػ  ادر ل ػ ة 
ادرلّاهػػػ  إدػػػػ  ادطػػػػاّلب لادبػػػػلاثيف، رثػػػػؿ ادر اػػػـ اد  بػػػػم ا  ل ػػػػم دلراظرػػػػ  اد  بيػػػػ  دلت بيػػػػ  

 .لادثقلا  لادت ليـ
 

Résumé: 
 Les citations  dans le texte lexicographique jouent un rôle important 

dans l' explication du sens et clarification de l'ambiguïté lexicale, ainsi il a 

fallu le distinguer de l'exemple.  Cet article tente de le distinguer et de 

montrer sa fonction dans le discours lexicographique, sur la base des 

dictionnaires arabe modernes destinés aux étudiants et chercheurs tel que : 

"EL MAAJEM EL ARABI EL ASSACI" de A.L.E.S.C.O. 

 
 : ادق ي 

يلاػػػػي إديهػػػػل ادل ػػػػل    (1)تبػػػػصل اد ػػػػلانص اػػػػم عالقػػػػ  لطيػػػػصة رػػػػع ادخطػػػػلب ادر ارػػػػم، 
لادااػػل  لادر ارػػػم، بلعتبل نػػػل أرثلػػػ  أل اااػػػل، أل ارػػلاج دخطلبػػػلت ادل ػػػ ، لنػػػم راػػػلؿ دػػػـ 
يتاللؿ إاّل الص ا، عك  ادت  يؼ ادر ارم، ادا  أ هـ ايه ادبلاثلف ادر اريلف إ هلرل كثي ا، 

 (2). يقلتاظي ا لتطب

لبلد غـ رف أف دل لنص ادر ارم ادقير  ااتهل رف قير  ادت  يؼ، لادراػزد  ااتهل رف  
راػػػزد  ادت  يػػؼ، الد ػػلنص يرثػػؿ رػػع ادت  يػػؼ اػػزءا أ ل ػػيل رػػف ادخطػػلب ادر ارػػم، ارػػل نػػل 
اد لنص ادر ارم؟ لرل نم رريزاته؟ لرل نم أالاعه؟ لرل نم ادلظيف  ادتم يؤصيهػل اػم ادػال 

 ادر ل  ؟ لكيؼ علداه ادر اـ اد  بم ا  ل م؟ ادر ارم 
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 :ادص ا   
 :ت  يؼ اد لنص ادر ارم/ 1
ادرق ػػػػلص بلد ػػػػلانص ادر اريػػػػ  أ ك  يػػػػ  رػػػػف ادػػػػاك  اداكػػػػيـ، أل اػػػػصيث ابػػػػل  /: أ/1 

 ػػ يؼ، أل أّ  رقطػػع رػػف اػػل، أل ارلػػ  أل رفػػ صة، أل بيػػت رػػف اد ػػ  ، أل اكرػػ  أل رثػػؿ 
ادرػػػصخؿ، ادتػػػم يكػػػلف ادر اػػػـ ب ػػػصص ت  يفهػػػل أل  ػػػ اهل  ػػػل  ، يق ػػػص راػػػه ا ػػػت رلؿ ادكلرػػػ  

ػػػلإ  لادخطلطػػػلت ادتل ػػػياي ، إاا  لتف ػػػي نل، ليركػػػف أف يارثاػػػؿ اد ػػػلنص أي ػػػل ارػػػلاج رػػػف اد ا
 ػاات ادف  ػ  اػػم ت ػلي  ادر اػػ  أل ادصالدػ  ادرق ػػلصة بلد  ػـ أل اد ػػل ة، لي ػر  اد ػػلنص 

ادت  يػػؼ :  ي ػػريه  ب ػػض ادر اريػػيفاػػم ادػػؾ بلد ػػلنص ادتل ػػيام أل اد ػػلنص اد ػػلإ  ، لقػػص 
ػػػلإ  ، در ػػػلبهته ادرطلقػػػ  بػػػلدت  يؼ اػػػم نػػػاا ادرقػػػلـ ،لقػػػص يطلقػػػلف عليػػػه أي ػػػل ادت  يػػػؼ (3)اد ك

 .(4)بلد لنص
يّت ػػػػع رفهػػػػـل اد ػػػػلانص ادتل ػػػػياي  اػػػػم ب ػػػػض ادرقلرػػػػلت ادر اريػػػػ  دي ػػػػرؿ /ب/1

، لعلػػػ  ادػػػ غـ رػػػػف أف ا رثػػػلؿ لاد بػػػل ات ادر ػػػكلك ، لادقلادػػػػب ادل ليػػػ  اداػػػلنزة لاالقتبل ػػػػلت
ادر اريػػػيف ي ػػػت رللف نػػػال ادر ػػػطلالت اري ػػػل دلصالدػػػ  علػػػ  ادر اػػػ  ادلااػػػص، إاّل أف ناػػػلؾ 

 :ا لقل الن ي  بياهل، الايخا عل   بيؿ ادرثلؿ ادف ؽ بيف االاتالج لاال تصالؿ
الال تصالؿ طلب اد مء رف اهػ  غيػ ل، لاالاتاػلج نػل اال ػتقلر  اػم اداظػ   ػلاء  

 . (5)رل يطلب ر  اته ألرف اه  غي لأكلف رف اه  
لي ػػػػتخصـ اد ػػػػلنص اػػػػم ادقػػػػلرل  ادل ػػػػل  اد ػػػػلـ دلصالدػػػػ  علػػػػ  تلظيػػػػؼ ادكلرػػػػ  / ج/1 

ادرػػصخؿ اػػم  ػػيلؽ رػػل، ثػػـ ا ػػت رلدهل اػػم رختلػػؼ ادخ ػػل ل ادت كيبيػػ ، كرػػل ي ػػل  اد ػػلنص 
بػػػصاعلت،  إلثبػػػلت ادت يػػػ  ادػػػصالدم لتاّلعػػػه، لت ػػػايله اػػػم افػػػ  ادلقػػػت رػػػف خػػػالؿ رؤدفػػػلت لا 
بلعتبل نل  هلصا، كرل ي تط ص رف خالؿ ادؾ ر للرلت تل يخيػ ، لثقلايػ  رختلفػ ، اهػل اتياػ  

 .(6)اختبل ات دي ت راليصة أبصا
ي ام ادؾ ل ع ادكلر  ام ا كي  ادث لة ادرف اصاتي ، ايث يا لهل ادرتكّلـ رف / ص/1

دتلظيػؼ اػم خطػلب أاؿ االاتالج، اهل اقت اض رف صات ب ياهل رف أاؿ ادترثيؿ لاداّا ، لا
دلصالدػػ  علػػ  اقتبل ػػهل كرػػل نػػم اػػػم " ػػػ"  رػػل، لكثيػػ ا رػػل تل ػػع نػػال ادرفػػ صات بػػيف رػػزصلايف

ا ػػت رلدهل ا لؿ، ر ػػالب  بلإلالدػػ  أل اإل ػػالص إدػػ  قل لهػػل، اهػػم  ػػلانص رقّيػػصة أل را ػػلب ، 
لف االقتبػل  ادايػص ياػب أف يكػ:"بقلدػه"  le grand Larousseال ل  ادكبي "لي  اهل ر اـ 
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ادػا  ( ا لؿ) ايال، رلازا راقلال كرل نل علػ  طبي تػه، غيػ  راػّ ؼ عػف ر اػلل ا  ػلم 
 (7).يايط به  يلؽ ا ت رلده

 :لرل يصعل إد  ص ا   اد لانص ام ادر اـ أاهل:رريزات اد لنص ادر ارم:2
 .ازء أ يؿ ل  ل   رف   ح ادرصخؿ ادر ارم/ أ/ 2
اتهػػل اػػم ادااػػل، لنػػاا رػػل يػػصعل إدػػ  ترييزنػػل عػػف دػػـ ت ػػلدش اد ػػلانص اػػم ادر اػػـ ر لد/ ب/ 2

اد ػػلانص ادااليػػػ ، ادتػػم تػػػل ص اد ػػلنص علػػػ  تيكيػػص اقيقػػػ  ادقلعػػصة ال دالاتاػػػلج علػػ   ػػػالرتهل 
 .لادتصديؿ عل   اتهل

ادرالاظ  عل  اال تق ا  لادثبلت ام ادزرلف رف قلرل  إد   خ ، لقص يكػلف نػاا نػل / ج/ 2
 .ص اد لبؽ لدـ يزص عليهادصااع إد  تق ي  أف اداّلاؽ قلّ 

اد ػلانص ادر اريػ  راقلدػػ  اقػال تلرػل، أل راػػّل ة أل رطػّل ة قلػيال أل كثيػػ ا، لت ػرف بػػادؾ / ص/2
لرثػؿ نػاا رػل أخػا علػ   ػلاب ادارهػ ة اػم اقلػه  ػلانص اد ػيف، ررػل  أثػل  ر ػل ؾ .ا تر ا نل

 . (8)(نػ321ت" )ابف ص يص"ل(  نػ355ت ")افطليه"ر اري  طليل  بيف 
 . تثبت اد لانص ادر اري  اال تق ا  ام ربصإ اد لنص لدي  ا تق ا  ادل   ام ادلاقع/ ػن/2
عاصال أل - ّكلت اد لانص ادر اري  راهال ر تق ا، لعتيقل راا ظهل  ادفل ف  ادر اري / ل/ 2

لبهػل قػي  ترػليز ادر ارػلت، لاالات ػل  دب  ػهل صلف ادػب ض، كرػل كػلف دهػل  -(9)عاص غي اػل
 .االعتالء بر اـ صلف  لال، لبهل كلف ادتفل ؿ بيف ادر ارلت أي لصل  نلـ ام 

اّت ػػػػـ اد ػػػػلنص ادر ارػػػػم براهايػػػػ  يقّليهػػػػل اداّلاػػػػؽ علػػػػ   ػػػػلء اد ػػػػلبؽ، اب ػػػػص ر الػػػػ  / ز/2
ادتي ػػػي  ادر ارػػػم ادتػػػم اتخاتػػػه خّلػػػ  ا يػػػصة اػػػم إي ػػػلح ادر اػػػ  لت ػػػّصص اال ػػػت رلؿ، لتيكيػػػصا 

ّارػػل كػػلف رػػصا  اداػػصيث دل ػػيلؽ، دػػـ ي ػػص اداػػصيث عػػف ادباػػث اػػم تقا يلتػػه لراهاػػه لل ػػ ه، لا 
لنكاا أ بات  الؽ ادر ارػلت . تطلي ل، لراللد  إقالـ د   اد    ام ر لرياه ادر اري 

 .(11)ادباث عف اد لنص ادارلاام، ادا  ي ّكؿ راهاي  قلّ ة رف إ كلالت ادر لاـ اداّلاق 
 : لظيف  اد لنص ادر ارم: 3
 ض ادر ارػلت دتفػللت قالعػ  أ ػالبهل اػم ا ػتاالء قص ت يب لظيف  اد لنص ام ب 

ادر اػ  أل ادصالدػ ، أل كرػل يػانب ب ػض ادر اريػيف إدػ  اػاؼ اد ػلانص،  اهػـ ال يػ لف ايهػػل 
كبي  افػع لال ػصة، ارػاهـ رػف اػااهل تهػايبل دلر اػـ، أل ابت ػلصا عػف ادا ػل ادرف صاتػم لت ػخـ 

ر ػػلاـ ادارلعػػلت، أل ادهيػػ ت ادر اػػـ لطػػلؿ ا ل ػػه، غيػػ  أف ا رػػ  ال يكػػلف كػػادؾ اػػم 
، أل رارػع ادل ػ  اد  بيػ  بلدقػلن ة،   اد لري  ادكبي ة رثؿ ادراظرػ  اد  بيػ  دلت بيػ  لادثقلاػ  لاد لػـل
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ام رقلبؿ ر لاـ ا ا اص، اإاا كلات نال ا خي ة قص  أت ايهل افل  ادقل ئ لأ بلب ادتإ ؾ لعصـ 
 ػ عت : " اػم ادقػلرل  ادراػيط( نػػ817 ت )االنترلـ، رثؿ رل اػلء اػم قػلؿ ادفيػ لز  بػلص  

ل اِ لت تقػصيـ ]......[ ام كتلبم ادرل ـل بلداّلرع ادراْ َلـ اد االب ادالرع بيف ادرااكـ لاد ابلب 
كتػػلب لايػػز علػػ  ادػػؾ اداظػػلـ، لعرػػؿ رفػػ غ اػػم قلدػػب اإلياػػلز لا اكػػلـ، رػػع ادتزارػػم إترػػلـ 

بػػػ اـ ادربػػػلام، ا ػػػ ات  ػػػلب نػػػاا ادق ػػػص عاػػػل ام، لأّدفػػػت نػػػاا ادكتػػػلب راػػػالؼ ادر ػػػلام، لا 
  (11)"اد لانص

( ـ1888ت")أارػػص اػل   اد ػػصيلؽ"غيػ  أف نػاا اد ػػايع اػت  بػػلب اداقػص لا ػػ ل أرػلـ 
ايػػث عػػّصص  ػػقطلت ادقػػلرل  ادراػػيط اػػم كثيػػ  رػػف ادرػػلاطف " ادال ػػل  علػػ  ادقػػلرل "اػػم 

:" قػلؿ ادقػل ليفلراهل اقل اد لانص، رالنل بصل نل ام ا تاالء ادر ا  لص ء اد رػلض، رفاػصا 
 ". ال عط  ب ص ع ل  لال قلرل  ب ص ادقلرل 

لررل  لؼ اك ل، يركف أف تؤص  تقاي  ا تخصاـ اد ػلنص اػم ادر اػـ لظيفػ  رت ػّصصة  
 :ادالااب، كثي ة ادرالاع، راهل

 
الال ت ػػهلص ادػػا  يؤصيػػه ادر اػػـ اد ػػلـ غيػػ  اال ت ػػهلص : لظيفػػ  با ػػب طبي ػػ  ادر اػػـ/: أ/3

ـ ادخػػػػلل، أل ادر اػػػػـ اداػػػلعم، أل ادر اػػػػـ ادرل ػػػلعم،  ف دكػػػػؿ راهػػػػل ادػػػا  ي لرػػػػه ادر اػػػ
لظيفتػػػه ادخل ػػػ ، اػػػلدر اـ اد ػػػلـ ي ػػػ   إدػػػ  تاصيػػػص ادر اػػػ  اد ػػػل ع لادرتػػػصالؿ، ثػػػـ ادر اػػػ  
اداقيقػػم لادر اػػػ  ادراػػػلز  دلكلرػػػ  ادرػػػصخؿ، لنػػػل رطلدػػب اػػػم اريػػػع نػػػال اداػػػلالت بتلظيػػػؼ 

 اػػـ ادخػػلل اقػػص يكتفػػم ب ػػلنص لااػػص دلصالدػػ  اد ػػلنص علػػ  رػػل يػػانب إديػػه رػػف ر ػػلام، أرػػل ادر
عل  ادر ا  ادرق لص بلدكلر  ادرػصخؿ اػم نػاا ادر ػرل ، غيػ  أف ادر اػـ اداػلعم ادػا  ي ػصك 
باثػػػل رفػػػ صا اػػػم اداقػػػلؿ ادصالديػػػ  اػػػال ي ػػػ ه اػػػم نػػػاا ادرقػػػلـ إاّل االكتفػػػلء بإالدػػػ  لااػػػصة دهػػػاا 

  علػػ   ػّالع ادر ارػػلت ادرل ػػلعي  ادر اػ ، أل رػػل اػلل ل رػػف صالالت رتالاعػػ ، كرػل ال يخفػػ
كثػػ ة اد ػػلانص دل ػػع ادرفػػ صة رل ػػع اد ػػ ح لادتف ػػي ، لت ػػّصص ادراػػلام ادصالديػػ  دهػػل رػػف تػػل ي  
لاقه، لاال ل  ؼ لثقلا ، لا ل ة لتصالؿ ااترلعم، لغي نل رف اد ػبؿ اال ت ػهلصي  ادتػم 

اػم " اد ػالح" ه  ػلاب لرثلؿ ادػؾ رػل  ػا.تبّيف رل دلرف صة رف ا ت اؾ ام ادصالد  لادر ا 
تلظيػػػػؼ اد ػػػػلانص ادكثيػػػػ ة دلصالدػػػػ  علػػػػ   ػػػػا  ادل ػػػػ  لتيكيػػػػص لاػػػػلص ادكلرػػػػ   غػػػػـ أف  ػػػػلاب 

  (12)ادقلرل  ادرايط  أى أاه قص الته ا ؼ ادل  
 



 0227سبتمبر19التواصل عدد 

 

قص يتبع ناا اد ا   اد ا ػ  اد ػلبؽ، : لظيف  با ب أالصي  ادل   لثال يتهل لت صصنل/: ب/3
أل د ػ  ادرػتف  (13)ؼ بػلختالؼ د ػ  ادر ػص  لد ػ  ادهػصؼغي  أف اد ػلنص اػم نػاا ادرقػلـ يختلػ

، اكثي ا رل ت ترص ادر ارلت ا الصيػ  ادل ػ  راهايػ  ت ػّصص اد ػلنص اػم ادت  يػؼ (14)لد   اد  ح
ادلااص، إاّل أف ادر ارلت ادثال ي  ادل   ت ترص اد لنص ادلااص ام د   ادرػتف صلف إتبلعػه ب ػلنص 

ظػلن ة ادت ػخـ ادر ارػم، ليبقػ  علػ  ادبلاػث أل ادػصا    رقلبؿ ام د   اد ػ ح، ابت ػلصا عػف
راللد  إيالص رل يقلبؿ ادؾ أل رل يقل به ام ادر ا ،  ف نال ادر ارػلت تباػث اػم ا  ػل  
علػ  ادرقلبػػؿ دلرفػ صة، لرػػل تؤصيػه رػػف ر اػ ، قػػص يكػلف ررػػلثال اػم د ػػ  ادهػصؼ، لدػػي  ادباػػث 

أرػل اد ػػلنص اػم ادر ارػػلت ادرت ػػّصصة . ادل ػػ  عػف ادت ارػػلت ادا ايػ  ادرقلبلػػ  د ػلانصنل اػػم تلػؾ
ادل لت ايكلص يا صـ، لبخل   إاا كلف نصؼ نال ادر ارلت نل ل ع ادرقلبؿ ادرف صاتم دتلػؾ 
ادرػصاخؿ ادر اريػ  ال غيػ ، لنػػاا رػل الاظػه بػل زا اػػم ادر ػل ص ادر اريػ ، الد ػلانص يركػػف أف 

 ه ناا ادر اـ؟ تا راـ با ب  ّالع ادر اـ دلر اـ لرفهلره لدرف يلاّ 
 
إاا كػػلف اد ػػلنص ل ػػيل  دتاقيػػؽ غليػػ ، ارػػل :لظيفػػ  با ػػب ادهػػصؼ رػػف ل ػػع ادر اػػـ/:  ج/3

اد ليػػ  رػػف اد ػػلنص ادرت ػػّصص أل اد ػػلنص ادلااػػص؟ اػػإاا كػػلف اد ػػلنص ياقػػؽ غليػػ  ل ػػؼ ادر اػػ  
ل ػػفل علريػػل صقيقػػل، اهػػؿ يكػػلف دكػػؿ صالدػػ   ػػلنص؟ لكيػػؼ ارّيػػز بياػػه لبػػيف ادت  يػػؼ؟ ثػػـ بياػػه 

ال ييخػػا ر ػػصاقي  ادػػال إاّل رػػف نػػاا اد ػػلنص؟  -كرػػل ا ػػ ؼ–ف ادػػال ادر ارػػم، ادػػا  لبػػي
عل  أف رل يث   اد لنص لياّله ركلاته ادرهر  اػم ادػال ادر ارػم نػل ادر يػل  ادثقػلام ادػا  
ي فم عليه رهلب ، لا لا  ا ي ، تقـل رقلـ ا   ا  ص ام ادخطلب ادر ارم، اإف ث اء 

يػػب ادرالرػػ  ادصالديػػ  لادل ػػلاي  لادر اريػػ ، أ  اد ػػالت ادػػلثق  بػػيف ركلالتػػه تػػصعلال إدػػ  ت ل
اد ػػلنص لادت  يػػؼ، لبػػيف اد ػػلنص لادػػال ادر ارػػم ادكبيػػ ، لبػػيف اد ػػلنص لادل ػػ  ادلا ػػف  اػػم 
راطلت خطلبي  كثي ة، قص يكلف راهل ت لدؽ اد لنص بلدت بي ، لارتزاج اد لنص بلدت بي  ا صبػم 

اد ارػػػم إدػػػ  أغػػػ اض صالديػػػ  رتفللتػػػ  ادرقلرػػػلت، لادكػػػالـ ادرتكّلػػػؼ ادخػػاّلؽ، لادت بيػػػ  ادراػػػلز  
ادر ػػػالع، لادكػػػالـ ادر ّبػػػ  عػػػف  ػػػا  ادرق ػػػص، لخبليػػػل ادالايػػػل ادبالغيػػػ   كلدتل يػػػ  لادتلرػػػي ، 

لبهػاا ياػّصص  ػّالع ادر ػلاـ ادهػصؼ رػف ادر اػـ إف .لغي نل رػف ااػلف نػال ادرػاانب لت لبي نػل
رػػيثل ات، أل ر اػػـ أ ػػصاص، أل ر اػػـ اقػػؿ رػػف اقػػلؿ كػػلف علرػػل، أل كػػلف خل ػػل، أل ر اػػـ 

 . ادل   أل ادثقلا ، لنل رل ي  ؼ بلدر اـ ادالعم
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ي ػػػتصعم ادباػػػث اػػػم رل ػػػلع اد ػػػلنص صاخػػػؿ ادر اػػػـ :  لظيفػػػ  با ػػػب تاليػػػؿ ادر اػػػ : ص/3
 :  اداظ  ام ادال ادر ارم،  ف ادال ادر ارم خطلب قل ـ عل   كايف أ ل يف لنرل

ادرػػػصخؿ أل ادكلرػػػ  ادرػػػصخؿ، لنػػػم ادكلرػػػ  ادتػػػم تتفػػػّ ع عػػػف ادرػػػلصة / 1                       
 .لتقـل ام ناا ادراا  رقلـ ادر اص إديه-أاـك ادبلب-ادر اري  

ادت  يػػػؼ لنػػػل ادػػػال ادر ارػػػم ادكبيػػػ ، ادػػػا  تا ػػػل  تاتػػػه كػػػؿ / 2                       
اد ػػلنص ب ػػفته ادػػال اد ػػ ي ، ادتف ي ػػلت ادصالديػػ  دلكلرػػ  ادرػػصخؿ، لي ػػـ إدػػ  الاػػب ادػػؾ 

 . ادا  ي فم عليه  ف  ادخطلب لنل ام رقلـ ادر اص
لبػػادؾ ال يكػػلف نػػاا ادخطػػلب لا ػػال،  اػػه رتفػػللت ادػػصالالت لرختلػػؼ ادتلّاهػػلت  

ادثقلايػػػ  لرتاػػػلع ا نػػػصاؼ، اقػػػص يكػػػلف رفػػػ صة تػػػػثي  انترػػػلـ ادبلاػػػث ادل ػػػل ، لقػػػص يكػػػلف ارلػػػ  
ي ، ت ػػػتصعم ادلقػػػلؼ عاػػػصنل رليػػػل، لاػػػم اريػػػع نػػػال ر ػػػالا  بر للرػػػلت ااترلعيػػػ  لا ػػػل  

ادرتلنػػلت ادفل ػػفي ، لرالايهػػل ا صبيػػ  لادل ليػػ ، تكػػلف لظيفػػ  ادر اػػـ با ػػب ادتاليػػؿ ادػػصالدم 
دلر ا ، ررل يا له يارع بيف ادر ا  ام ادا ػل ة، لادر اػ  اػم ادصالدػ  اد لرػ ، لادصالدػ  اػم 

 . راظل  ر ارم نلصؼ ادر ا  ادخلل، لغي نل رف اداقلؿ ادصالدي  لاؽ
 
 : لظيف  با ب ادل   ادلا ف /نػ/3
يك ػػؼ اداظػػ  اػػم اد ػػلانص ااق ػػلرهل إدػػ  ت بيػػ  اقيقػػم لت بيػػ  راػػلز ، لناػػل اكػػلف  

أرػػػػلـ خّلػػػػ  أخػػػػ ى اػػػػم تلظيػػػػؼ اد ػػػػلنص اػػػػم ادػػػػال ادر ارػػػػم ادكبيػػػػ ، ايػػػػث ياتقػػػػم  ػػػػّالع 
اػػػّص ال ػػػؿ اػػػم د ػػػ  ادر ارػػػلت اد ػػػلانص ادر ّبػػػ ة عػػػف ادر اػػػ  ادرق ػػػلص، صلف ادلقػػػلؼ أرػػػلـ 

ادااػػلج، بػػؿ ا رػػ  اػػم نػػاا ادبػػلب ياب ػػم أف يكػػلف اػػم رػػصى ااتقػػلء اد ػػلنص، لد تػػه ادلا ػػف  
ادر ّبػػ ة عػػف ادر اػػ  بػػاف  ط يقػػ  ااتقػػلء ادرػػصاخؿ ادر اريػػ ، اياااػػلف إدػػ  ادكلرػػ  ادب ػػيط  

ر ّقػصة،  ب ػيط  ال -د ػ  اد ػ ح–ادر ّب ة عف اال ػت رلؿ لادلاقػع ادل ػل ، اتػيتم ادل ػ  ادلا ػف  
لياػػللدلف اػػم كػػؿ ادػػؾ االبت ػػلص عػػف اد ػػ ح بلإلالدػػ  علػػ  اد ػػ ب، أل اإلالدػػ  علػػ  رػػل نػػل 
أكث  غرل ل رف ادكلر  ادرصخؿ، بؿ ي رصلف إدػ  اإلالدػ  علػ  ادر ػهل ،  ػلاء ت ّلػؽ ا رػ  

 .كرل ي ّلبلف ام ادؾ اد لانص اد يلقي  لاد لانص ادر الع .بلداقيق  أل ادرالز
 
قػػص يلاػػي ادر ارػػم اػػم أايػػلف كثيػػ ة :  ػػب ادر ػػالع أل ادرتكّلػػؼ رػػف اد ػػلنصلظيفػػ  با/ ل/ 3

إدػػ   ػػالع  اد ػػلنص أل تكّلفػػه تي ػػي ا دل ػػ ح لتب ػػيطل دلر اػػ ، لص ءا دل رػػلض ادػػا  يكتاػػؼ 
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ب ػػػػض رػػػػصاخؿ ادر اػػػػـ، لبخل ػػػػ  إاا كػػػػلف ادر اػػػػـ رلاهػػػػل دلرترص  ػػػػيف ا اػػػػصاث، اي ػػػػتقم 
ام ادثقلا  اد لر ، رع إصخلؿ ت صيالت عليهل، اي  هل  لانصل رف أرثل  يلري ، أل ررإل ي  اه 

 . بت  ؼ صلف اإلخالؿ بلدر ا  اد لـ ادا  تايط به ادكلر  ادرصخؿ

 : لرف لظل ؼ اد لنص ام ادر اـ
   تيكيص لاػلص ادكلرػ  ادرػصخؿ اػم ادل ػلف ادراَرْ َاػـ، لنػاا رػل طبػع اد ػالع  ادر اريػ

لدػػ  اػػم كثػػ ة اد ػػلانص، لات ػػلع  ق تهػػل اد  بيػػ  اد ا ػػصة، ايػػث تالا ػػت ادر ارػػلت ا 
ام ادال ادر ارم ا لؿ، لقص يبصل ناا لا ال ام ا  رلء لا دقػلب ادتػم أطلقهػل 

 (نػػػ321ت )            البػف ص يػػص" ارهػػ ة"نػؤالء ادرػػؤّدفيف علػ  ر ارػػلتهـ،  اهػاا 

ـّ ارهػػل ا كبيػػ ا رػػف ادكػػالـ اد  بػػم، لااؾ    (نػػػ393ت)دلاػػلن   "  ػػالح" اػػه  ػػ

اػػه أتػػ  ارػػع غفيػػ  رػػف اد ػػلانص اد ػػايا  اػػم ادل ػػلف اد  بػػم  ػػرلعل لر ػػلاه   
" ادراػيط"لاقال، لغي نرل ااتفػ  بل دقػلب ادرل يػ  دلصالدػ  علػ  اد ػ   لاد ػرلؿ رثػؿ 

، (نػػػ817ت )دلفيػػ لز  بػػلص " ادقػػلرل  ادراػػيط"، ل (نػػػ385ت)دل ػػلاب بػػف عبػػلص 
لاات االنـ ب ض ادر ػلاـ   ،(نػ651ت" )دل لغلام""اد بلب، لرارع ادبا يف"ل

 (.ـ1883ت)دبط   ادب تلام " قط  ادرايط"، ل"رايط ادرايط: "اداصيث  راهل

  ،بط صالد  ادرصخؿ لاإل هلـ ام ت  يفه دتاصيص أالاع ادصالد  لراػلالت اال ػت رلؿ 
إاا :"دتثبيػػت اداظػػ ة ادا ػػل ي  اػػم اريػػع راػػلام ادل ػػ  تا ػػيصا دلكلايػػصيل ادر ارػػم

 ". (15)ل ة أر  الاظ  ام ر ارهلأ ت أف ت  ؼ ا 

  تي ي  ا ية ادل   لادتطل  ادصالدم دلرف صات، ايث يا ص رلدص ادرفػ صات لتػصالدهل أل
ااػػصثل نل، لت ي نػػل  ػػكال لر ػػرلال دػػاا تاػػ ل ب ػػض ادر ارػػلت علػػ  اكػػ  أ ػػؿ 
ادرف صات أل اإلالد  عل  ادل لف ادا  اااص ت راه، كرل تاللؿ أف ت طيهل ادر اػ  

دػا  ل ػػ ت دػه ثػػـ اإل ػل ة إدػػ  رػػل طػ أ عليهػػل رػف ت ييػػ ،  ليكثػ  رثػػؿ نػػاا ا لؿ ا
 .ام ادت  يؼ بب ض ا  رلء رثال، ايقلدلف إف كاا ا  ؿ ايه كاا

  ادترييػػػز بػػػيف ر ػػػتليلت ادل ػػػ  رػػػف ايػػػث ادف ػػػلا  لاد لريػػػ  لادلهاػػػ  اااػػػص ب ػػػض
 ل ة إدػ  ادر ارلت تال عل  أف كلر  كاا د   ام كاا، لنل اد ايع ااته عاص اإل

 .  ادرلدص لادصخيؿ لادر ّ ب، لاد لرم
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  تهػػػػايب ادػػػػالؽ ادل ػػػػل  لا صبػػػػم در ػػػػت رؿ ادر ػػػػلاـ،  ف ادهػػػػصؼ ا  ػػػػر  دػػػػب ض
اد لانص نل تلقيف ر تخصـ ادر اػـ ب ػض ادا ػلل ادث يػ  ادتػم يكػلف دهػل صل  اػم 

 . إث اء ادقلرل  ادل ل  لا صبم دلقل ئ

 
 :أالاع اد لنص ادر ارم/ 4
ادر ارػػػلت إدػػػ  اد ػػػلنص دالاتاػػػلج بػػػه، كرػػػل ياتػػػلالف إدػػػ  ادرثػػػلؿ  ياتػػػلج  ػػػّالع 

لادترثيؿ دتق يب ادهلة بيف ر ت رؿ ادر اـ لد ته اديلري ، أل د ته ادلاق ي ، كرل ااتلج اد  ب 
قصيرل إديه دالاتالج بل   ا يا  درل خلالا عل   الر  ادل   ب ص أف اختلط أنلهل بل علاـ، 

بطه د ػػلف د ػػلاهـ، ايّكػػصلا عليػػه كرػػل أّكػػصلا علػػ   لايتػػه، لادػػا  لدػػادؾ اّبهػػلا إدػػ  ل ػػع  ػػلا
 .  ي اع إديه دألخا بل ته، لرصى  صقه لا لاته

ادكػػػالـ اد  بػػػم ادف ػػػي  ادراقػػػلؿ اداقػػػؿ لاد ػػػلنص اػػػم ادر اػػػـ إرػػػل  ػػػلنص اقلػػػم لنػػػل  
 ب اد اي  ادخل ج عف ادقّل  إد  اّص ادكث ة، لعل  ناا يخ ج رل الء  لاا رف كالـ غي  اد ػ

لادكالـ اد  بػػػػم ادقػػػػ  ف ادكػػػػ يـ لاداػػػػصيث ادابػػػػل  اد ػػػػ يؼ،: رػػػػف ادرلدػػػػصيف لغيػػػػ نـ لنػػػػل أاػػػػلاع
ادف ػػي  أل رػػل أثػػ  عػػف اد ػػ ب ادخّلػػل ادف ػػالء، رػػف أقػػلاؿ لاكػػـ لأرثػػلؿ،أل  ػػلنص عقلػػم 

اد لنص ادقيل م، لادقيل  عاص ا  لدييف نػل بيػلف اكػـ أل أرػ  را ػلل علػ  اكرػه : لنل
اكرػػه بػػلدال عليػػه اػػم ادكتػػلب لاد كػػا ، كرػػل ي ّ الاػػه أي ػػل بياػػه إداػػلؽ بإدالقػػه بػػير  ر لػػـل 

، (16)أر  غي  را لل عل  اكره بير  را ػلل علػ  اكرػه دال ػت اؾ بياهرػل اػم اداكػـ
لنل ام ت  يؼ اداالة ارؿ ا ع عل  أ ؿ ب ّل ، أل إداػلؽ ادفػ ع بل  ػؿ باػلرع أل اعتبػل  

اا أخاال ادقيل  (17) مء ب مء الرع اػم أب ػط ر لايػه  تبػّيف داػل أاػه عرليػ  اك يػ ، يقػـل ، لا 
بهػػل َرػػْف ياترػػم إدػػ  ارلعػػ  د ليػػ ، لياػػ   برقت ػػلنل اال ػػت رلؿ ادرطػػ ص اػػم نػػال ادارلعػػ ، 

ليترثػػؿ . لنػػال اقيقػػ  رػػف اقػػل ؽ االاتاػػلج ادل ػػل  ادػػا  تاباػػم عليهػػل اال ػػت رلالت ادل ليػػ 
الء لادرلثػلؽ ب ػ بيتهـ اتػ  إف كػلالا اد لنص اد قلم ام كالـ اد  ب، لنل رل ثبت عػف ادف ػ

رف اد بيلف لادرالايف لادفّتلؾ لاد  لديؾ،  ف اال ت هلص لنل االاتالج دل أ  أل ادرػانب، 
أ  أف يػػػيتم ادر ت ػػػِهص درػػػل يقػػػلؿ ب ػػػلنص رػػػف ادقػػػ  ف ادكػػػ يـ، أل اداػػػصيث ادابػػػل  اد ػػػ يؼ، أل 

 .يصل ليصعرهب لنص رف اد   ، أل اداث  رف ادقلؿ ادر ترص ادرلثإؽ ديؤ 
غيػػػ  أف ادر ػػػيد  دي ػػػت كػػػادؾ اػػػم اريػػػع رلاقػػػؼ اال ت ػػػهلص، ررػػػل ا ػػػؿ ب  ػػػهـ   

يا ػػ ل اػػم ادقػػ  ف ادكػػ يـ، لبرػػل  ػػّ  رػػف ا الصيػػث ادابليػػ  اد ػػ يف ، لبكػػالـ اد ػػ ب  ػػ  نـ 
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دلهاػػ ة ( نػػػ2)ادقػػ ف ادثػلام-لاثػ نـ،  ػػ يط  أف يكػػلف ادقل ػؿ رػػف ع ػػل  االاتاػلج ادر ترػػصة 
دلهاػػ ة د ػكلف ادبػػلاص ، ادػػايف رػػلزاؿ د ػػلاهـ ا ػػيال دػػـ ( نػػػ4)دقػػ ف اد ابػػع د ػكلف ادالا ػػ  لا
رف ادكالـ اد  بم دال تصالؿ به علػ  " تلثيقي "لبهاا أخا اد لنص ا لا   -تصخله اد اار  ب ص

قػػلؿ أل  أ ، كرػػػل كػػػلف اد ػػػلنص اػػم كػػػؿ نػػػال ادر ػػػل ؿ ال ػػ ا، اتػػػ  أف ب  ػػػهـ ار ػػػه اػػػم 
بػصاعلتهل ادرختلفػ ،  رؤدفلت خل   به، رف خالؿ ادكتب لادرصّلالت ادتػم ارلػت تػ اث ا رػ  لا 

 . ام اداال لاد  ؼ لادل   ل ل   ادفالف
اد ػلنص : ليرّيز  ّالع ادر اـ اد  بم  ام ناا ادرقلـ بػيف اػلعيف رػف اد ػلنص، لنرػل 

ادرا ػػػلب أل ادرقّيػػػص أ  اد ػػػلنص ادرلثإػػػؽ، لنػػػل أقػػػلاؿ اد ػػػ  اء لادكتػػػلب ادرػػػاكل ة أ ػػػرلؤنـ اػػػم 
، لاد ػلنص ادر ػػالع، أل اد ػػلنص ادرل ػػلع، لنػػل ادػػا  (18)لف نػػال ادرؤدفػػلت ادرا ػػلب  إدػػيهـرتػ

يؤت  به ق ص تق يب ادر ا  لتب يطه، لقص يكلف اػم أايػلف كثيػ ة رقتب ػل رػف ب ػض ا رثلػ  
 .اد ل    دصى ادخلل لاد لـ

 
 :قير  اد لنص ادر ارم/ 5
تهل ام إث اء ادال ادر ارم،  اهػل ال أاص يالصؿ ام أنري  اد لانص ادر اري  لقير  

 VOLTAIRE" اػلدتي "ت ع ادكلر  ادر  لا  ام  يلقلت ا لي  أل ت بي ات اّي ، أدـ يقؿ 

ادر اػـ بػصلف  ػلانص كلدا ػـ :" ا صيب ادف ا م  ػلاب ادر اػـ ادفل ػفم -1694-1778-"
ا ػػتصؿ  الد ػػلانص رػػف أنػػـ خ ػػل ل ادر اػػـ اد  بػػم ا  ل ػػم، اقػػص (19)"؟!بػػال نيكػػؿ عظرػػم

بيتل  52اصيثل لبػ 299 لنصا رف ادق  ف ادك يـ، لبػ 2735ادرؤدفلف عل  رل   الا رف أدفلظ بػ
لا ؿ . ِاَكـ رف ريثل  ادكالـ 11رثال رف ا قلاؿ اد ل  ة لبػ73رف اد    اد  بم ادف ي  لبػ

ادػاك  اداكػيـ نال ادلفت  ادطّيب  ام اإلكثل  رف اد ػلانص  رػف  - اره اهلل–" إب انيـ اد رل ا م"
لادر اػػػـ كثيػػػػ  رػػػف  ػػػػلانصل رػػػف د ػػػػ  ادتاػػػػزيؿ لنػػػػاا :" َرْاَرػػػَصة ا ػػػػا  اػػػم نػػػػاا ادر اػػػـ اقػػػػلؿ

 .(21)"ا ف
يرثؿ اد لنص ازءا نلرل رف ادػال ادر ارػم، ليل ػع عػلصة ب ػص ادت  يػؼ، لادهػصؼ 
راػه نػػل تكرلػػ  ادر للرػػلت ادخل ػ  بػػلدر ا  أل ادصالدػػ ، لبخل ػػ  اػم كيفيػػ  ا ػػت رلؿ ادلاػػصة 

لنل غي  ادرثلؿ  اه ال يركف بت  اد لنص أل قط ه عف أ ػله، .ر اري  ادتم تكّلف ادرصخؿاد
اهػل عػػلصة ارلػػ  ق ػػي ة رػػيخلاة رػػف أثػػ  أل إبػػصاع رل ػػلع  رل ػػع ادااػػلج أل ادػػصديؿ علػػ  
اال ػػت رلؿ ادايػػص اػػم ر ػػ ض تيكيػػص ادرػػصخؿ أل ا ػػت رلده، لقػػص يتخػػا أارلااػػل اّيػػصا اػػم ادػػؾ، 
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ط عػػ يض رخػلدؼ دخػط ادػال ادر ارػم دترييػػزل رػف اد ػ ح ليل ػع بػػيف لكثيػ ا رػل يكتػب ببػا
را ػػلبل د ػػلابه، لرػػل يبػػ   ا ػػل ل نػػل تػػلاي  ادر ػػلام ادصالديػػ  لادت كيبيػػ  "....." رػػزصلايف 

ػػػؿ ادكلرػػػ  اد ػػػلنص ادػػػلا صة اػػػم ادػػػال ادر ارػػػم،  ادتػػػم تػػػاقل ادت  يػػػؼ كرػػػل يلّ ػػػ  أل يؤ ا
 ػػلام ادثلاليػػ ، لاال ػػت رلالت ادرت ػػصصة دلرػػصخؿ الد ػػلنص يثبػػت إ اصة ادر ارػػم اػػم إعطػػلء ادر

إف ادر اػـ ادػا  ال يارػؿ  ػلانص "اد ل ع ام رفهـل ادال ، ايقلبلهل بر لف اصيصة، لدهاا يقلؿ 
ل تظهػ  اد ػلانص بكثػ ة اػم ".اهل ر اـ غي  ل ػفم رثػؿ ادر اػـ ادػا  ي ػّزز رصاخلػه ب ػلانص

 .ادرلّاه   غ اض ت بلي  ربتص   ادرل لعلت، بصؿ ادر لاـ اد  ي ة ادااـ أل ادر لاـ
لام ادارل  لاعترلصا عل  إا ل ي  صقيق ، تبّيف دال أف ادرؤدفيف يريللف إد  راللد   

 ػقؿ ادػػالؽ ادل ػل  در ػػت رؿ ادر اػـ، بػػإي اص نػال ادكثػػ ة رػف ا يػػلت، لا ػؿ رػػل يػانبلف إديػػه 
ا  ل ػم، راللدػ  اتخػلا خلد ل ام ادل   لادصالد ، لعرال برل الء ام عالاف ادر اـ اد  بػم 

اد لانص ادق  اي  صديال عل  ادؾ، اهل ع بم ادل ػ  ا ػي  اػم أ ل ػه، كرػل أصخػؿ نػاا اد ػ ب 
  .(21)رف اد لانص ادق  اي  ا كي  صالدي  عل  ادرلصة ادر اري  ادربثلث  ام طيلته

 
 : ادف ؽ بيف اد لنص لادرثلؿ/ 6

را ػلب إدػ  رصّلاػ  أل خطػلب أل يترّيز اد لنص عف ادرثلؿ بياه ال رقّيص أ  / أ/6
ادرثػػلؿ اا : "J.REY DEBOVEقل ػؿ ب ياػػه أ  دػػه ر ا يػػ  قبليػػ  ي ػلص إديهػػل، لدػػاا ت ػػريه 

 ".اد ف ة
ي ػػرؿ اد ػػػلنص كػػؿ اػػػل دػػه ر ا يػػػ  ثلبتػػ ، أل رقّيػػػصة بقل ػػؿ أل غيػػػ  رقّيػػػصة، / ب/6

ادرػػيثل ، لكػػؿ ادقػػ  ف ادكػػ يـ، اداػػصيث ادابػػل  اد ػػ يؼ، اد ػػ  ، اداكرػػ ، ادرثػػؿ ادقػػلؿ : لراػػه
 ....عبل ة رقتب   رف ال علرم أل ال أصبم، 

لاّيػ ،  ف ادلاػلء دأل ػؿ نػل ادػا  ي طيهػل ( اد ػلانص)ياب أف تكػلف االقتبل ػلت / ج/6
ا ػػػػلا  لقيرػػػػ  ا ػػػػي  ا كيػػػػ ، لكػػػػادؾ عالرػػػػلت ادتػػػػ قيـ ادتػػػػم تتخلػػػػؿ نػػػػال ادا ػػػػلل 

 .ع كرل نم صلف ت ّ ؼادرقتب  ،  اهل ت ّلؿ صالدتهل لرفهلرهل، اياب أف تاتـ  لتل 
نػػ 411ت ب ص  ػا  " )أبل ايلف ادتلايص "لخي  َرْف  ّاؿ ناا ادرفهـل عل  عاّلته  

نل  أف ي ػت ؾ اثاػلف أل أكثػ  رػف اداػل  لرفلص" ادرقلب لت" ام كتلبه ( نػ414لقبؿ  ا  
اػػػم راػػػلل ة علريػػػ ، اييخػػػا أاػػػصنـ اد لػػػـ رػػػف ا خػػػ  لي طيػػػه رػػػل عاػػػصل رػػػف اد لػػػـ، لاػػػم 

ادر ػػص  " أبػػل ايػػلف"أعلرػػه، لي ػػت رؿ : ا ػػتفلصل، لأقب ػػه: قػػب  اد لػػـ لاقتب ػػه: ادر اػػـ
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: قلدػػػه " ادرقلب ػػػلت" اقبػػػل   لاقتبػػػل  بر اػػػ  إاػػػلصة اد لػػػـ لا ػػػتفلصته، لاػػػلء اػػػم كتػػػلب 
بلالعتبػػل  تظهػػ  ا  ػػ ا ، لبتقػػصيـ االختبػػل  :  ػػر ت أبػػل  ػػليرلف ادراطقػػم يقػػلؿ].....[ 

لام ادرقلب ػ  : ....  ر ت ابف ادرقصاص يقلؿ: ي ّ  االختيل ، لقلؿ ام ادرقلب   اد اب  
اد ّلػػ  قبػػؿ ادر لػػلؿ ال صخػػؿ دلزرػػلف : قػػلؿ ادقل ػػؿ: قػػلؿ ياػػم بػػف عػػّص : ادثلدثػػ  ع ػػ ة قػػلؿ

قػػلؿ ياػم بػف عػػّص  اػم ص   ادبػػصيهم عليػه  ػػا  : ادرقلب ػػ  اد اب ػ  ع ػػ ة قػلؿ ايػه، لاػم
ربػصأ اداػلن  اد ػل ة لادرػلصة، لربػصأ ادكػـ اداقطػ  لادلاػصة، لربػصأ  -لأال ال   -نػ 361

 . (22)ادكيؼ اد كلف لادا ك 
( اد ػػلانص)تاػػّصص االقتبل ػػلت":  l' école"اػػم كتلبػػه "  FOLQUIE"قػػلؿ / ص/6 

أالف "، لقػػػػلؿ (23)"دلصالدػػػػ  علػػػػ  اقلهػػػػل"...." لتل ػػػػع بػػػػيف رػػػػزصلايف رلخ ػػػػلت ا ػػػػي  
  "ALAIN REY ":" ال أاتق  ا ايػلؿ ادرقتِبَ ػ ،  ف نػاا يػلا  عليهػل عاػلء اداػصيث

 .(24)"بط يقتهل ادخل  
ادرثػلؿ : " اػم ادر اػـ ادتػيثيلم  ERNOUT ET MEILLET: قػلؿ ا  ػتلااف  -

  (25)"يالنل رل ل ع دآلخ يف رف أاؿ اتخلال صد
يقتطػػؼ ادرثػػلؿ عػػلصة رػػف رؤدإػػؼ رػػل اهػػل ارلػػ  أل ت كيػػب أل رتالزرػػ  لال ي ػػ ؿ اّيػػزا / نػػػ/6

كبي ا رف ناا ادال،  اه ر الف بصالد  ر ت ك  رع ناا ادرصخؿ، ادا  يثبته اال ت رلؿ ام 
 .ادخطلب رف خالؿ ادا لل ا  لي ، اهل ام ناا ادبلب ي به اد لنص ادر ارم

 : ؿ ام ادر لاـ ادل لي طبي   ادرثل/7
كرػل قيػؿ اػم ( 26)﴿ لي  ب اهلل ا رثلؿ دلال  لاهلل بكػؿ  ػمء علػيـ -: قلؿ ت لد 

 ".  بلدرثلؿ يّت   ادرقلؿ:" ا ث 

ليكلف اداصيث ام ناا ادرقلـ الؿ أرثل  ادارؿ أل ادرتالزرلت ادتػم ت ػرؿ ادرػصخؿ 
ب ياهل، رع إعطلء ر ا  رل ام  ادر ارم، أل تلؾ ادرقتطفلت ادتم تاتل  عل  نال ادرصاخؿ

ّارػل نػم اػم اال ػت رلؿ، اقلداػل  : ادل   اد لصي ، الدكلر  دي ػت رػف ا  ػصاص لدي ػت عالرػ  لا 
 .الدث يل ت ام  د  إ لءة لدي ت عالر " ادقلع  ر لءة بلدث يل"

 .اهاا ادرثلؿ ال ي لرال برل يا   خل ج ناا اد يلؽ

أ  ا تا ػػػل  أّ   ػػػمء راػػػّصص إاّل رػػػل كػػػلف اػػػصثل الدرثػػػلؿ اػػػم ادر اػػػـ ال ي ػػػتصعم ادتّػػػاك  
خل ػػل، رثػػؿ ا اػػصاث ادتل يخيػػ  افػػم كثيػػ  رػػف اداػػلالت يّت ػػؼ ادرثػػلؿ بقيرػػ  علرػػ  لغيػػ  
راّصصة، اه يارؿ ام ثاليلل ازءا رػف ادكلرػ  ادرػصخؿ، رثػؿ اد ػكؿ لادر اػ  أل أ  إالدػ  رػف 
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،  ف ادرثػلؿ ر ػالف بصالدػ  إالالت ادت  يؼ لال ي فم عل  ادر ا   ي ل رػف خػل ج اد ػيلؽ
 . قص ت ص ام عصة  يلقلت

ال يكلف ادرثلؿ ام ادال ادر ارم  را لبل أل رقّيصا،  لكثي ا رل ي طا ه  ّالع ادر اػـ،  -
أل ييخالاه رف اال ت رلالت  ادخطلبيػ  رػف أاػؿ إظهػل  اال ػت اؾ ادلفظػم، ليكثػ  ل لصل اػم 

تم ي لزنل اد  ح، اب ض ادر ػلاـ ال يلاػص ايهػل ادر لاـ ادصالدي ، لبخل   ر لاـ ادت اكيب اد
، ايػػث "د ػليرلف ايػلض" "ادرػػيثل ات ادل ليػ  لادت ػلبي  ا صبيػػ  "غيػ  نػال ا رثلػػ ، ااػل ر اػـ 

يل ص ا رثل   لاد لانص، كؿ با ب ادرصخؿ ادر اص   اه، لب  ػهل يقت ػ  علػ  اكػ  ا رثلػ  
ال  ا رثلػػ  ليلصعهػػل ر ػػلاـ ادل ػػلت رػف ادكػػالـ ادر ػػت رؿ ا ػػال، لب  ػػهل ياػػللؿ أف يارػع نػػ

ادرّيت ، لط يق  ا ت رلدهل دهال ا رثل ، اهم ر لاـ رتلاؼ أل ر لاـ د لت راصث ة ام رقلبؿ 
ادر ػػػػلاـ ادر ػػػػت رل ، أل ر ػػػػلاـ ادل ػػػػلت اداّيػػػػ ، لاػػػػم اريػػػػع اداػػػػلالت ياػػػػللؿ  ػػػػّالع نػػػػال  

اػػلف "لقػلؿ .   اػم لقػت رػلادر ارػلت إثبػلت  ػهلصة ا صبػلء أل ادربػصعيف، بياهػل أا ػػلؿ إا ا يػ
 -اػم ريػصاف ادر اريػ -ت ػّكؿ ا رثلػ  ارػال،  أل رتالزرػلت":    JAEN DUBOIS" "صيبلا

 ػػ بل رػػف ادتل ػػي  دلرػػصخؿ،  بل ػػتاالء ر لايػػه ادل ليػػ  أل ادصالديػػ ، أل ادت كيبيػػ  لبخل ػػ  
كػػػلف ادر ػػػلام اد ػػػل   ، أل ادر ػػػت ك ، كرػػػل ت طػػػم ر للرػػػلت ثقلايػػػ  لا ػػػل ي ، لكثيػػػ ا رػػػل ت

رقتطفػػ  رػػف رػػػصّلالت أل  ثػػل  أصبيػػػ  اا  ػػ  اد ػػيت، لقػػػص ي ػػطا هل ادر ارػػػم باكػػـ  ػػػلطته 
 :ادل لي  لركلاته اد لري  لا صبي ، لتهصؼ ا رثل  ادر اري  إد 

إثبػػػلت ادت  يػػػؼ ادػػػا  يػػػانبلف إديػػػه لت زيػػػزل ايػػػث يكػػػلف ادرثػػػلؿ اػػػزءا راػػػه، كرػػػل تػػػلا  باػػػلء 
أل ت طم ارال خل ج اد يلؽ،  لدل كلاػت رقتطفػ  . الد ادت اكيب اد ل    أل ادر ت ك  ام ادص

رػػف رػػصلالت ر ّياػػ ،  اهػػل ت ػػفم علػػ  ادرػػصخؿ ر اػػ  اصيػػصا لبهػػاا  تػػلا  صالالت لر ػػلام 
 .ثقلاي  رت صصة ادالااب

أف ادرثػلؿ اػم ادر اػـ قػص ي ػلصؿ :  R/ FAYOLLE ET F/ VANOYEليػ ى 
 . ارلتادت  يؼ أل اد  ح، لناا رل قص ي تخصره  ّالع ادر 

ػػػا  غيػػػ  أف ترثّػػػؿ نػػػال ادل ػػػ ي  اد ػػػلاة  ليػػػ صؼ ادت  يػػػؼ أل اد ػػػ ح بيرثلػػػ  رل ا
يتطلػػب أايلاػػل نػػصال ر ّياػػل  ف ادقػػل ئ قػػص يلاػػي إدػػ  ادباػػث اػػم ادر اػػـ عػػف ادطبي ػػ  ادل ػػلاي  
دلرػػصخؿ أل  ػػفته ادكالريػػ  دكػػف ادرثػػلؿ ياػػلاظ اػػم كثيػػ  رػػف ا ايػػلف علػػ  نػػال ادراػػػزد  اػػم 

 ادال ادر ارم  
 



 0227سبتمبر19التواصل عدد 

 

 : أ كلؿ رت صصة دلرثلؿ/ 8
 : قص ييتم ادرثلؿ عل  أ كلؿ رتاّلع ، ركتلبل  بخط ررّيز ام ادال ادر ارم، راهل

ت ص ادرتالزرػلت اد  ػيص ادل ػل  درػت لاـ ادل ػ ،  اهػل ت ّلػـ افػظ ادت اكيػب ال : ادرتالزرلت/ أ/8
ت بيػػػ  ب  ػػػلق  اد - غػػػ اض  خ ػػػي  أل رهايػػػ -ادرفػػػ صات، كرػػػل تي اػػػ  علػػػ  َرػػػْف ي ػػػت رلهل 

لتاّابػه ادت بيػػ  اػػم  كلكػػ  أل اإلطاػلب، كرػػل ت ػػلعص ادرتػػ اـ إديهػل علػػ  اد ثػػل  علػػ  ادرقلبػػؿ 
 .ادرال ـ، ب يصا عف ادتيثي  عل  ا  ؿ ادا  يلق ه ام ادا اي 

لنػػم ت ػػلبي  اػػلنزة تػػلات  ا ػػت رلدهل راػػا ادقػػصيـ ا ػػل ت لاػػصة ر اريػػ  قل رػػ  علػػ   
 : لنم العلفادرالز، لاات لظيف  إالدي ، 

 .رتالزرلت تاليلي  تقبؿ ادت ار  -*
لرتالزرػػػػلت ا ػػػػطالاي  اتياػػػػ  ادخ ل ػػػػي  ادصالديػػػػ  ادر ّلبػػػػ  علػػػػ  ادت بيػػػػ ، لال تقبػػػػؿ  -*

  (27)."اّاكته ادتال ب:"ادت ار ، رثؿ قلدال 

" انػػب اداػػل   ػػا  رػػا : "لنػػاا رػػل يطػػ ح إ ػػكلدي  ا ػػتخ اج ادر اػػ  ادرػػ اص، اقلداػػل 
ل اباث عف ناا ادر ا  رف خالؿ ناا ادرثلؿ لاػؽ ادكلرػلت ادتػم تكّلاػه، ال تفّ قلا، لد: ت ام

ّارل يا ؿ ادػؾ رػف تاريػع نػال ادرفػ صات، لنػاا رػل يػصعل  ا ث  عل  ادر ا  ادر اص رطلقل، لا 
 ػا ، "إد  ادقلؿ بػيف ادرتالزرػلت ت طػم ر اػ  ثلدثػل، لرػ صك ادػؾ اػم ادرثػلؿ اد ػلبؽ أف كلرػ  

خّبػي، : ، أرػل كلرػ  رػا  ات اػم(28) ؿ، كرػل ت اػم ا  ػيلء ادرتاػلث ةادف: ارع،  ال ،  لت ام
: لبتاريػػػع ادر ايػػػيف ادال ػػػليف رػػػف ادكلرتػػػيف اد ػػػلبقتيف اا ػػػؿ علػػػ  ادر اػػػ  ادثلدػػػث، لنػػػل

، ررل ا ؿ اقلص تلظيؼ ادرتالزرلت ي لاهل اات صل   لبم ام تل ػي  ادر اػ ، بقػص  "تفّ قلا
ل ام ا تاالء ادر ا ، لاصا بهـ  ادؾ إدػ  ا لهػل أ ػبلل رل تزيصل  بلبي ، اال تؤص صل ا لظيفي

(29).رصاخؿ ر اري  لدي ت أرثل  تل ياي 
 

َرػػػؿ ادتإلرػػػ /ب/8 كثيػػػ ا رػػػل تكػػػلف نػػػال ا رثلػػػ  رػػػف  ػػػاع لا ػػػ م ادر اػػػـ، ليكثػػػ  ناػػػل : اداا
ادت لؤؿ علػ  رػصى االعػ  نػال ا رثلػ  اػم ا ػتاالء ادر اػ ؟ الدارػؿ ادر ػالع  رػف ادكػالـ 

 بالء ادل لف ادلااص قص يختلػؼ رػف اهػ  إدػ  أخػ ى، لدهػاا يقتػ ح ب  ػهـ ( دلهالتا)اد لص  
أف تكلف رقتطف  رف ا ثل  ا صبي  ادرصلا  بل لف ا ر  أل ادل   ادلطاي ،  ف نصاهل ادرثلدم 

 J.REY" "الزيػػػػػت    صلبػػػػلؼ"نػػػػل تل ػػػػػي  ادر اػػػػ  أل تيكيػػػػػص لاػػػػلص ادرفػػػػػ صة، قلدػػػػت 

DEBOVE  ":ليكلف .   (31)"صرل ااص أرثل  رقتطف  رف ت اث كّتلبال ادكبل كثي ا رل ا ّ  عا
ركلاهػػل اداقيقػػم اػػم ادر ػػلاـ اد لرػػ  أل ادرل ػػلعلت، كرػػل يلظفهػػل  ػػّالع ادر اػػـ رػػف أاػػؿ 
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تل ي  اال ت رلؿ اد لص ، لدي  ادهصؼ راهل بيلف ادخل ي  ا  للبي  رف خالدهل، لنػاا رػل 
 .    كيك  لرلازة، ام ا لل ادر لاـيب   ع لا ي  لالص اارؿ ب يط ، أل ت لبي

قص ال تلّظػؼ اد ػلانص اػم ادر ارػلت ادكثيػ ة رػف أاػؿ تل ػي  ادر اػ ،  بقػص  : اد لانص/ج/8
رػػل تلّظػػؼ رػػف أاػػؿ اتخلانػػل رػػلصة ر اريػػ  يركػػف االاطػػالؽ راهػػل اػػم إثػػ اء ادػػال ادر ارػػم 

، غيػ  أف ا رػػ  لادلقػلؼ علػ  رػصى ثػ اء ادل ػ  لتاػّلع أ ػللبهل اػم ل ػؼ ا اػصاث لا  ػيلء
قػػػص ال يػػػ لؽ  ػػػّالع ادر ارػػػلت ادرلّاهػػػ  دلت بيػػػ  لادت لػػػيـ، ايػػػث يػػػ لف أف تلظيػػػؼ اد ػػػلانص 
ا صبي  ادبلي   رف أاؿ  رلف ادتلا ؿ بيف ا ايػلؿ رػف اهػ ، لرػف اهػ  أخػ ى أاهػل تكػلف 

" اػلدتي "الازا رلا ل أرلـ تلظيػؼ ع ػلا ي  ادتكّلػؼ لا ػطالع ا رثلػ ، لكػياهـ عرلػلا برقلدػ  
"VOLTAIRE " ال يركاهػػػػل أف ت ّ ااػػػػػل، ال  -اد ػػػػلانص–إف نػػػػال ادرقل بػػػػلت ادبػػػػل صة : ادقل لػػػػ

، لقػػػص تلّظػػػؼ اد ػػػلانص  غػػػ اض بالغيػػػ ، ااػػػل (31)"بتاّلعػػػلت، لال بارػػػلؿ، لال ب بق يػػػ  ادل ػػػ 
ادت بيه لادكالي  لاال ت ل ة، لدهػاا تايػؿ ربل ػ ة ب ػص إثبلتهػل علػ  ادر اػ  ادراػلز ، ليبػصل أف 

قػػػػػص ق ػػػػػص ادػػػػػؾ، ايػػػػػث أ صؼ ب ػػػػػض (  نػػػػػػ538ت ") دلزرخ ػػػػػ  " "أ ػػػػػل  ادبالغػػػػػ " ر اػػػػػـ
" زعػػػزع: "، لااػػػل ادػػؾ، اقػػػلؿ ب ػػػص  ػػ ح كلرػػػ "لرػػف ادراػػػلز قػػػلؿ اد ػػلع : "اد ػػ لالت بقلدػػػه

 [ادكلرؿ:] صيص، قلؿ: َاْ  ك َزْعَزعا : لرف ادرالز: بلدتا يؾ اد صيص، قلؿ

َالِب َتلَ           لِب َاْ  ك َزْعَزعا َلِبِه ِإَد  أاْخَ ى اد ا  . فكتا            َلِبِه ِإَد  ادَرْك ا

: َأْزَاْلػتا إديػه ا رػ َ : لرف ادرالز: بَرْبَ ص" َزْاؿ"كرل قلؿ ام رل ع  خ ، ب ص أف   ح كلر  
ْأتاها إديه ََ َْ ََ َأدْش
(32) . 

ادكلر ، قص يكلف اد  ض رف اد لنص نل ادتيكيص عل  لالص  :ادكلر  اد لنص لاد لنص ادكلر / 9
 ف إيػ اص ادكلرػػ  اػػم اد ػػيلؽ نػل تبػػّيف ر النػػل اػػم ادت كيػػب، لدػي  ر النػػل رفػػ صة، لعاػػص ت ػػّصص 
ر النػػػل يلاػػػي ادر اػػػـ إدػػػ  إيػػػ اص اد ػػػلانص ادكثيػػػ ة ق ػػػص تػػػصقيؽ ادر اػػػ  ادرت ػػػّصص، اتت ّيػػػ  لاهػػػ  

 .ادكلر  اد لنص إد  اد لنص ادكلر 
 بيػػ  نػػل إثبػػلت لاػػلص ادكلرػػ ،  الػػ ف كػػلف اد ػػ ض عاػػص  لاص اد ػػالع  ادر اريػػ  اد  

،  عػف (نػػ65ت")اػلاع بػف ا ز ؽ"، درل  يده (نػ68ت")عبص اهلل بف عبل "كرل نل ام  ايع 
لالص ب ض ادرف صات ام ادق  ف ادك يـ، لنؿ ع اتهػل اد ػ ب قبػؿ ادػؾ، اكلاػت  ػل ة ادر ػيد  

: ايقػلؿ ابػف عبػل ايػاك  ادلفػظ ادر ػؤلؿ عاػه، ......أخب ام عف قلده ت لد ": الاع"أف يقلؿ 
أرػل  ػر ت قػلؿ اد ػلع  ": ابػف عبػل "لنؿ كلات اد  ب ت  ؼ ادؾ؟ ايقػلؿ : كاا ايقلؿ الاع

أخب ام  عػف ": الاع"اياك  اد لنص أل اال ناا، لرف أرثل  نال ادرالظ ة ادر اري   قلؿ .... 
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ِرػػػْف ِطػػػيفب اَلِزبب :قلدػػػه ت ػػػلد 
لنػػػؿ ت ػػػ ؼ ": لاعاػػػ"ادراْلتَػػػِزؽا، قػػػلؿ ": ابػػػف عبػػػل "، قػػػلؿ (33)

 [ادطليؿ:]أرل  ر ت قلؿ ادالب  . اد  ب ادؾ؟ قلؿ ا ـ
 (34)َلاَل َيْاَ بالَف ادَخْيَ  اَل   إ َبْ َصلا              َلاَل َيْاَ بالَف ادَ  إ َ ْ َبَ  اَلِزبب     

لت ػػتر  نػػػال ادرالق ػػ  ادر اريػػػ  علػػ  نػػػاا ادااػػل بػػػإي اص ادكلرػػ  اػػػم ادػػاك  اداكػػػيـ 
ثبلت لا لصنل بلد لنص رػف اد ػ   اد  بػم ادف ػي ، لبهػاا اداظػ ، تيخػا ادكلرػ  راػػزد  ادكلرػ  لا 

اد لنص ام كالـ اد  ب، غي  أف رل يهرال ام ادر اػـ اد  بػم نػل اال ػت رلؿ،  ادػا  ت ػتخصـ 
ايػه ادكلرػ  دتتاػػزؿ راػػزد  اد ػػلنص ادكلرػ  رػف خػالؿ اد ػيلؽ ادػػا  تػ ص ايػه، بيرثلػ  تاتػل  علػػ  

دبيلف ادر ا ، لتزخ  ادر لاـ اد  بي  ادر ل  ة بهاا ادالع رف اد لانص، غي  أاهل ق ا ف كلاي  
الصت عف إثبلت ادرف صات صلف ا ف االاتقلء، لادت ّصص دبيلف اد يلقلت ادصالدي  ادتػم تػ ص ايهػل 
ادرفػػ صة رػػف اهػػ  تاػػّلؿ رفهػػـل اد ػػلنص إدػػ  إثبػػلت لاػػلص ادكلرػػ ، صلف اإلالدػػ  علػػ  اد ػػلنص 

يلقلت رت ّصصة، القت   ادؾ اإلالد  عل  اد ػلنص اد ػ ب، أل اد ػلنص اد ػلرض، ادكلر  ام  
: بر اػ "أ ػب  اػم خبػ  كػلف: "ادا  قص ياتلج بصل ل إد   لنص  خ  ديّت   ر اػلل، الػل اقػلؿ

ااتخ اػل بػه،  كػب : بكػؿ  ػ ل ،  اػع  أ ػال: ااصث  ، عل  اد يف لاد أ  أل علػ  ادػ أ  لاد ػيف
يفهـ ناا ادر ا  إاّل بلاترلع نال ادرف صات دت طم ادصالد  ادرق ػلصة، كلب  لعلاص، اال :  أ ه

 .لعاص تفكيكهل، كؿ كلر  عل  اصل درل ا ؿ ادؾ ادر ا ، لرل تاّ صت تلؾ ادصالد 
لد له رف ادت  ؼ أف اطلب  لانص ت قؿ ادالؽ ا صبم، لاػم ادلقػت اف ػه ياتػل  

ف ر لت بػؿ ا الؼ رػف اد ػلانص اػم رػلصة عل  ق ا ف دتبيلف ادر ا ، اادؾ يقت م االختيل  ر
 .  ر اري  لناا رل صعل إد  إ  اؾ ارهل  كبي  ام اختيل  اد لانص

 كيؼ علدش ادر اـ اد  بم ا  ل م ر يد  اد لنص؟ /11
يتبػػػلأ نػػػاا ادر اػػػـ ادراػػػػزد  لادركلاػػػ  ادر رلقػػػ  بػػػيف ادر ػػػلاـ اد  بيػػػ  ادر ل ػػػ ة دػػػي   

ص كثيػػ ة رلّزعػ  بػػيف اداقػػؿ لاد قػػؿ لاد ػػالع  لادتب ػػيط،  دكلاػه يارػػع رػػلصة ر اريػػ  اي ،ل ػػلان
 "ادراظرػػػػ  اد  بيػػػ  دلت بيػػػ  لادثقلاػػػ  لاد لػػػػـل"بػػػؿ  اػػػه  ػػػلص  عػػػف راظرػػػػ  علريػػػ  كبيػػػ ة نػػػم 

لت ػػصى دتيديفػػه اخبػػ  رػػف ادل ػػلييف لخبػػ اء اد ػػالع  ادر اريػػ  ادر ل ػػ ة، ااػػلءت ر لداتػػه 
 : دل لنص عل  اداال ا تم

ر اريػػ  لااػػصة صلف  ػػلنص  اػػيكث  ادر اػػـ اد  بػػم رػػف اكػػ  اد ػػلانص  دػػـ يتػػ ؾ رػػلصة/:  أ/11
ادتم بل ت ام رارلهل بيف ادق  ف لاداصيث لاد    لادرثػؿ لاداكرػ  بلعتبل نرػل رػل لث ا رػ  
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ادؾ رف اد لانص ادر ػالع   لنصا را لبل لِ ْ ؼا   3159لر تلصع ا ل تهل رل ي بل عف 
 .  دتق يب رفهـل ادكلر  ادرصخؿ لصالدتهل

تاّلع اد لنص  تاّلع اد لنص ام ادر اـ اد  بم ا  ل م اػيت  علػ  ادكثػ ة ادكثيػ ة رػف /: ب/11
 299 ػػلنصا، كرػػػل بلػػ  رارػػلع ا الصيػػث ادابليػػ  اد ػػػ يف   2735ادػػاك  اداكػػيـ ايػػث بل ػػت 

 ػػلنصا، كرػل بلػػ  عػصص اد ػػلانص  73بيتػل، لبلػػ  ادرثػؿ 52اػصيثل، أرػػل اد ػلانص اد ػػ  ي  اقػص بل ػػت
 :اكـ ليركف أف ارّثؿ دادؾ بلداصلؿ ا تم ام بلب ادايـ لاد يف لادقلؼ 11اكر  رف اد

أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاؿ  أرثلؿ     اصيث ق  ف ادبلب
 ريثل ة 

 ادرارلع

 132 2 21 1 15 94 ادايـ
 157 1 5 4 3 145 اد يف
 172 1 3 2 32 134 ادقلؼ

 
ا  ل ػم تلزي ػل رّتزاػل دـ تلّزع اد ػلانص اػم ا ػلل ادر اػـ اد  بػم : تلزيع اد لانص/: ج/11

لقص يكلف ر صك ادؾ د لب  اد لانص ادر ػالع  ادتػم ل ػ هل رؤدافػل ادر اػـ دتيكيػص لاػلص ادكلرػ  
َاَرَ ػػها : ااترػػع، ػ اد ػػْمءَ : ػػػ اد ػػمءا : َقْرَطػػَ  ياقرِطػػ ا َقْرَطػػَ ة  : اػػم د ػػ  اال ػػت رلؿ رثػػؿ قػػلدهـ

 ".َقْرَطَ  كاتاَبه"
د  بػػم ا  ل ػم ادارػلاج ادطػػلغم رػف ادا ػلل ادرقّيػػصة، اد ػلنص ادق  اػػم اػم ادر اػـ ا ليرثػؿ

صلف اإل ل ة إد  ا ـ اد ل ة أل [ ق  ف]ليظه  بيف نالديف﴿ ق  ف  ليتبع بلد رز بيف ر قلاتيف
كرػل نػل :"، أل "اػلء اػم ادتاػػزيؿ اد زيػز"، أل "قلؿ ت لد " قـ ا ي ، أل صلف اإل ل ة إد  عبل ة 

ؾ ب ػػػض ادر ارػػػلت ا خػػػ ى ادتػػػم نػػػم اػػػم راػػػػزد  نػػػاا ، كرػػػل ت ػػػي  إدػػػ  ادػػػ"اػػػم قلدػػػه ت ػػػلد 
 .ادر اـ

لا ػػي  اػػم نػػاا اد ػػصص إدػػ  أف اكػػـ ادر ػػلاـ اد  بيػػ  ادر ل ػػ ة علػػ  اد ػػلنص، لالعيتػػه 
أ ػب  يختلػػؼ عػػف اكػػـ ادقػػصرلء ادراػػصلص بلدزرػلف لادركػػلف، لاالرتثػػلؿ دقػػلة ادف ػػلا  لادتاّيػػز 

ادر يل يػػػ  ادل ػػػلاي  ادتػػػم ل ػػػ لنل  درػػػل نػػػل قػػػصيـ، لنػػػـ بػػػادؾ ال يكػػػلصلف يخ اػػػلف عػػػف اػػػصلص
لاقتا ػػلا بهػػل، الدر ػػلاـ ادر ل ػػ ة خلػػل رػػف نػػال اداػػػزع  ادرقّيػػصة، لاد ػػلنص ايهػػل راكػػـل بايػػلة 
ادلفظ ل يلعه، لتلات ل لقص ته عل  اال ت رلؿ، ل ه ته ال أ لدته ادل لي ، أل االات ا ي  ام 

 . ل  ادل ل  دلرتكلاـادف لا  لادبيلف، لدل كلف ر صلرل، أل رتلنرل ام ادقلر
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أرػػػل رػػػف ايػػػث تلزيػػػع اد ػػػلنص علػػػ  ادرػػػصاخؿ لادػػػصالالت ايظهػػػ  ادتفػػػللت لعػػػصـ ادتػػػلازف 
لتظػؿ رػصاخؿ أخػ ى صلف  ػلنص يػاك ،  (35)لا ال اقص يا ػ  رػصخؿ لااػص بػيكث  رػف  ػلنص

اهػػؿ كػػؿ صالدػػ  تاتػػلج إدػػ   ػػلنص؟ لرػػل نػػل ادتلزيػػع ادرال ػػب دل ػػلنص اػػم ر ػػلا   ادا ػػلل 
 كثي ة؟ ادر اري  اد

لّظؼ ادر اػـ اد  بػم ا  ل ػم كلرػلت  ػل    رػف د ػ  اد لرػ  : تلظيؼ ادل   اد ل   /:ص/11
ت بيػػ  عػػف : يػػل ِدْلخ ػػل ة/ ادل قػػ   قػػـ لااػػص رػػف أل اؽ ادل ػػب، يػػل خ ػػل ة( ادػػاّلز: )ا  : ااػػل

دبػل  الع رف ادّ قل اإليقلعم ادت بي   يلتـز اػم ادكال ػم راػه : ادَبلِديه. ادا  ة لعصـ اد  ل
 .           ّقل هل: ا ـ رتاّ ؾ ا ك  تابابي  الؿ رال  أاقم ثلبت، باصلؿ اد لع : ر ّيف،  َبَاصالؿ

: تلظيؼ اد لنص ادثقلام رثؿ اد  ل ات اد يل ي  لادثقلاي  لادا ل   ادطبي  رثؿ قلدهـ/ نػ/11
ر  اي ، ال تكثػ   يل م راّاؾ، الزت نال ادرقت الت قبلؿ ادرؤتر ، تّزيل بزّ  ا ري  ام اد

 .رف أكؿ ادصنلف ديال
تػػػ أ  ادػػػلزي  .ااأل ادرتكّلػػػؼ صن ػػػته اد ػػػيل ة، أصن ػػػه أف ي ػػػرع كػػػ: اد ػػػلنص ادر ػػػالع/: ل/11

 .االاترلع،  ات  ت ابت لرته ات  أ لءت الااب رايلل
ادت  ي  ام اد يل   لادت  ي  ام : اد لنص بلإلالد  عل  ريلصيف ا ت رلؿ ادكلر  اال/:ز/11

ع ػػ  ادػػاّ ة، لدػػي  اػػم قلدػػه اّ ة : أل ادػػاّ ة اػػم ادكيريػػلء لادػػاّ ة اػػم ادت بيػػ ، كقػػلدهـ. ءادكيريػػل
 .  لاب

 

  : الخاتمة
أ ل  ادر اـ اد  بم ا  ل م إد  أف ادت ل يؼ الءت ر ّززة بلد لانص لا رثل  رػف 

ص دػه ادػؾ اػم ادق  ف ادك يـ لاداصيث ادابل  اد  يؼ لاد بل ات اد يلقي  لد ػ  اد  ػ ، اهػؿ تيّكػ
اإلا اءات ادتطبيقي ؟ افيه رف اد لانص ررػل  ػلغه لا ػ ل ادر اػـ، ر ػترصة رػف لاقػع ادايػلة 
ادر ل ػػػ ة، لنػػػصاهـ اػػػم ادػػػؾ نػػػل ت زيػػػز ادت  يػػػؼ لادلقػػػلؼ علػػػ  صالدػػػ  ادكلرػػػ  لا ػػػت رلالتهل 

 .ادرختلف 
لناػلؾ ب ػػض ادر  اػػلت ي انػػل لا ػػ ل ادر اػـ ال تاتػػلج إدػػ   ػػلنص، كيدفػػلظ ادػػالات 

  أف ا رػػػ  دػػػي  كػػػادؾ اػػم اد ػػػالع  ادر اريػػػ  ادر ل ػػػ ة، ادتػػم أخػػػات علػػػ  اد ػػػالع  غيػػ
 . لعصتهل َرْاَقَ   ام ادال ادر ارم اد تيؽ" ر  لؼ"ادر اري  ادقصير  عبل ة 
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لي تا ػػػػػف أف تكػػػػػلف اد ػػػػػلانص اات ال ػػػػػصة د ليػػػػػ  أل اك يػػػػػ  أل ثقلايػػػػػ  أل أخالقيػػػػػ  
ب از عبق ي  .  ادل   ب ف  غي  ربل  ةبلإل لا  إد  ادرت   اداف ي ، لا 

إف ادرزالا  بيف اد لانص ام ادر اـ ادل ل  ا ام نم أنـ رل تهصؼ إديػه ادر اريػ  
ادر ل ػ ة، ادتػػم ت رػػم إدػػ  ا ػؿ ادر اػػـ أصاة علريػػ ، ي ػػتطيع ادقػل ئ رػػف خالدهػػل أف يالرػػ  

 . ادرل م لادال   ام ادلقت ااته
كؿ صالد  رثلال يل اهل، لياقلهػل لال  ؾ ام أف أّ  ر اـ عرلم يا ل عل  أف تالؿ 

 .إد  ادلاقع اال ت رلدم، لدل كلف ناا اد لنص  يلقل اّ ا
اا كلاػػػػت –بقػػػم أف ا ػػػي  أف اد ػػػلنص عا ػػػ  أ ػػػػل  اػػػم باػػػلء ادػػػال ادر ارػػػم  لا 

اػإف اد ػلنص ي ػب  ا ػل  ػ ل يل إلثػ اء  -ادر اري  ادر ل  ة ت تب  ادر اػـ خطلبػل رتكػلرال
 ..إد  رل يارله رف  االت ا ل ي  لثقلاي  ر ّب ةناا ادخطلب ا ارلاج، إ لا  

لبل ػػتق اء العيػػ  نػػال اد ػػلانص ااػػصنل تتػػلّزع علػػ  عػػصة أاػػلاع  أصبيػػ  لعلريػػ  لال ػػفي  ل ػػ   
 .لتل ي  لا لل  لا ي  لأقلاؿ ريثل ة
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 : الهوامش
 اـ،أكتػػلب ، رارػػص   ػػلص ادارػػزال ، رالػػ  رارػػع ادل ػػ  اد  بيػػ  بصر ػػؽ،  عػػصص خػػلل باػػصلة ادر -( 1

 . 1138ل،  2113
ادايالدم االـ، تقايلت ادت  يؼ ام ادر لاـ اداصيث ، اتالص ادكّتلب اد  ب، : ياظ  -( 2

 . ل يل.صر ؽ
لادر اـ اد  بم ا  ل م خلػل رػف نػال اد ػلانص، غيػ  أف ب ػض ادصا  ػيف انػب إدػ  أاػه لّظػؼ  -( 3

، لد له قص أخلط بيف ادر اـ  -لنل ااالز اػ ص  -اد  بم اداصيث ال ل  اد ّل  لادخطلطلت لاد  ـل
لنػل رػػف اااػلز ادراظرػ  اد  بيػػ   -رل ػػلع ص ا ػتال–د ػلابه خليػؿ اداػ ، لادر اػػـ اد  بػم ا  ل ػم 

ادابيػػػػػب ادا ػػػػػ ال ، ادص ا ػػػػػلت : ياظػػػػػ . ـ1988دلت بيػػػػػ  لادثقلاػػػػػ  لاد لػػػػػـل طب تػػػػػه صا  ال ل  عػػػػػلـ 
 . 89ل،/ 2نػ/ 2116/ 5/ادر اري ، ع

  ػػػػلص ادارػػػػزال ، اداظ يػػػػلت ادر اريػػػػ  ل ػػػػبلهل إدػػػػ  ا ػػػػتي لب ادخطػػػػلب اد  بػػػػم، ياظػػػػ  رارػػػػص  -( 4
 .  31ل،

 . 61أبل نالؿ اد  ك  ، ادف لؽ ام ادل  ، ل،  -(5
 .  177علم ادقل رم، علـ ادل   ل الع  ادر اـ،ل،  -( 6
7)- Paul FOULQUIE,dictionnaire pédagogique ,p/ 204.   

 .21اد  بي  لر لص نل ام ادركتب  اد  بي ، ل، عبص اهلل اد لام، ادل    -( 8
   JEAN DUBOIS, introduction a la lexicographie, p201ياظ ،  -( 9

ي لص تل ي  ا تثرل  اد لنص ام ادفل ف  ادر اري  اد  بي  إد  ادق ف ادثلام دلها ة ااطالقل رف  -(10
 (. نػ175ت ) كتلب اد يف دلخليؿ بف أارص ادف انيص  

 . 3ادقلرل  ادرايط، ادرقصر ،ل،  -(11
 . ـ،  -(12
عل  ادل   ادتم ت طم ادكلرلت أل ادت لبي  دل   رل، أل  –د   ادر ص   -يطلؽ ناا ادر طل  -(13

نم ادل   ادتم ياقؿ راهل إد  د   أخ ى أثالء ادت ار  ، أرل ادل   ادهصؼ نم ادل   ادتم يت اـ إديهل 
 .ROBERT GALISSON et D:عرليلت ادت ار ، ياظ  كرل ت ر  أي ل ادل   ادرق لصة ام

COSTE dictionnaire de didctique et des langues,p/510   
د   ادرتف نم ادل   ادتم يت اـ راهل أرل د   اد  ح نم ادل   ادتم يت اـ إديهل، لعلصة رل تكلف  -(14

دل   ادثلاي  كيف اقلؿ ر اـ د   ادرتف ادل   ا لد  ام ل ع ادر لاـ ادثال ي  لد   اد  ح نم ا
ياظ  علم .ا ا م اتكلف د   ادرتف نم ادل   اد  بي ، لد   اد  ح نم ادل   ادف ا ي  -ع بم

 . 38ادقل رم علـ ادل   ل الع  ادر اـ،ل، 
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، 1997ادايالدم االـ، ادر لاري  اد  بي ، ق اءة ام  ادتي ي  اداظ  ، لن اف ، ادازا  ،  -(15
 .3ل، 

 . 119ري  اايب ادلبص  ، ر اـ ادر طلالت اداالي  لاد  اي ، ل، رارص   -(16
 .  79رارص ادخ   ا يف، ادقيل ، ل،   -(17
 .لدهاا ي ر  اد لنص ادرا لب -(18
19)- R/ FAYOLLE et F/ VANOYE , les dictionnaires, p/144 

2
 .633إب انيـ اد لر ا م، ام اد الع  ادر اري ، ل،  -(1

2
1)- R/ FAYOLLE et F/ VANOYE , les dictionnaires, p/144  

2
 . 95، 94، 83، 57أبل ايلف ادتلايص ، ادرقلب لت،  ل، -(2

2
3)-  FOLQUIE, dictionnaire de la langue pédagogique, p/76   

2
 ـ،   -(4

2
ادر ػل ؼ  ادكلرػلت تلقاػف"،  "ادكلرػلت ت لاػـ لا رثلػ  تػص اب: كرل قػلؿ غي نرػل -: كرل قلؿ غي نرل -(5

 ".ادكلرلت تث   ادر ارلت لا رثل  ت ّزز ادرهل ات".  "لا رثل  ت قؿ ادرلانب
 . تطلؿ ادر لالت بلدت ليـ لتق   بل رثل " :  Sénèque" لقلؿ -
 .أكث  رف ا ت رلؿ ادتهصيص –ام ريصاف ادت ليـ -يفيص ادرثلؿ " : CORNEILLE"لقلؿ  -
 "رف ادرثلؿ ال رؤث  أكث ": RECHE FOUCAULDلقلؿ -

عل  ادر ّلـ أف ي  ؼ، قبؿ كؿ  مء، أف ادخطلبلت لا لار  ال تاص  اف ل، لعليه ياب ادباث " 
ترثؿ ا رثل  ام ريصاف ادت ليري  "."عف ا رثل  ادرفيصة،  ف أنـ ط يق  دلت ليـ نم ثقلا  ادر لـ لت بيته

 . لبؽاد ". الابل خل ل للاق يل  اهل تلّ   قلعصة أل تؤّكص رفهلرل
2
 . 24/ 35ادال ،  -( 6

2
، ادص ا لت ادر اري ، ع   إب انيـ ابف ر اص، ادلاصة ادر اري -( 7 ، 5/بيف  اإلا اص لادت لـ لادتالـز

 . 23ل، 
2
لب ص اهاا كتلب   ات به رخت    ": "   ح  ال  ادانب"قلؿ ابف ن لـ ام كتلب  -( 8

صل لار ت  لا صل  لرّكات رف اقتالل ألابصل ادر ّر   ال  ادانب ام كالـ اد  ب، تّررت به  لان
ابف ن لـ،   ح  ال  ادانب : ياظ " زا صة، ق صت ايه إد  إي لح اد بل ة ال عل  غخفلء اإل ل ة

 . 11ام ر  ا  كالـ اد  ب، تاقيؽ، رارص رام ادصيف عبص اداريص ادرقصر ، ل، 
2
9)- FOLQUIE, dictionnaire de la langue pédagogique, p/146 
30)- R/ FAYOLLE et F/ VANOYE , les dictionnaires, p/145 
31)-  R/ FAYOLLE et F/ VANOYE , les dictionnaires, p/147 
 . زعزع: ادزرخ   ، أ ل  ادبالغ ، رلصة  -( 32
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 37/ 11اد لالت  -(33
3
 . 97رارص أارص ادصادم، ر ل ؿ الاع بف ا ز ؽ، عف عبص اهلل بف عبل ، ل،  -(4
 . الدت ثالث   لانص" َ َبؽَ "اظيت بثالثيف  لنصا، بيارل رلصة " َ َبعَ "لرثلؿ ادؾ رلصة   -(35
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 الخطاب الّمسانّي  المغاربيّ 
 اتجاهاته ومضامينه 

 
 

 

 

 

 يوسف منصر
 قسم المغة العربية وآدابها

 جامعة عنابة

     
 :الممخص 

تنددج ج هددلد اسج ايددط رددي رطددا  تجددا  سيدداني بججددج  ددا رتددا جتبيدد   رددي اس  ارددط اس  بجددط  
ع اسح كدط اسييدانجط اس  بجدط اسييانجط اسحجج ط؛  أعني به االتباد اسيياني اسن جي، اسلي ج نى بتتبد

 ددن لددال  ددا ت ج دده  ددن لطابددات سيددانجط  ت ددججة االتباهددات،  كددلا ا عددام اسييددانججن اسددلجن 
 .أغن ا اسنشاط اسيياني اس  بي عا ط  اس غا بي  لاصط ب لتيف اس  االت  اس صنفات

 : ين كز ري هلد اسج ايط عيى اس حا   اآلتجط 
 .اسلطاب اسيياني -
 .اس غا بي اسلطاب اسيياني -

 .أن اط اسلطاب اسيياني اس غا بي -

 . ضا جن اسلطاب اسيياني اس غا بي -

 

Résumé: 

 

Cette étude fait partie d'un courant nouveau qui prend de plus 

en plus forme dans le paysage de la culture et de la linguistique 

arabe moderne; c'est une linguistique critique qui se penche sur les 

différents tendances du  discours linguistique ainsi que le parcours 

de certains linguistes arabes en général, et les maghrébins en 

particulier et leurs contributions dans ce domaine. 

L'étude s’est  concentrée sur les axes suivants: 

- le discours linguistique. 

- Le discours linguistique maghrébin. 

- Modèles des discours maghrébins. 

- Contenus des discours linguistiques maghrébins.  
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 :توطئة
 : تتطّ   اس ي م عيى التاف أن اعها    باح ها،  رق ص جججن ه ا      

رسدددددى ( اس حدددددج جن)رّ ددددا بددددداسّت اكم،   رّ دددددا باس طج ددددط، ر يدددددى اسّصددددد جج ا ّ ل تضدددداف  بهددددد جات 
،  ددع ب ددا   بددال اسّ حجدط   ّحددجا  يددتّ  يا عيددى اسدد تج ة نفيددها،   (اس ددج ا ) بهد جات اس ت ددّج جن 

س ّدداني تكدد ن ح كّجددط عيددم  ددن اس يدد م  بنّجددط عيددى االّتصددال   االنفصددال رددي  ن عيددى اسّصدد جج ا
 احج، رب ج   ا ج  ن اس تأّل  ن ري تغجج   يا ات اسبحث    يداليه اسّنظ ّجدط   اس نهبّجدط،   
غاجاته استي جصب  رسجها، ب دج   دا جك ند ن ددج جر د ا بتيدك اس   ردط أشد اطا رسدى ا  دام، أ  ب ّد ا 

ددددا بججددددجيا، غجدددد  أّن ا هددددم بددددجن هددددلا   لاك هددددي سحظددددط  ددددد ع االّتصددددال   حددددج ث  رجهددددا نفيي
االنفصال؛ رّنها ن طط ان طاف  ت ّدف جيتجج  رجها اس  دل رسدى اسد  ا  س  اجندط اسّصد ح اس   ردّي 

،   (أي اسّصدج   ة اس   رّجدط)اسلي شّججد    جحدا ل ت  ج ده   ت جج ده، تحّيدبا س  اصديط اس يدج ة 
 .ط ايتش ارّجط بجججةط ح آلراق عي جّ 

رّن تيك اسّيحظط اّستي ت دف رجهدا اسدّلات اس ا ردط س   ردط   ّجندط   اج ندط       حيايدط   ناددجة،     
سجيدددت راّل  حا سدددط  نهدددا س ددد ا ة لطابهدددا اس   ردددّي لاتددده،  دددن لدددال أج ات د الّجدددط تصدددطن ها 

ردق  ح  سجيدت باسّضد   ة سنفيها، رتنظ  بلسك رسى  نبزها عجد   حّطدات ز نّجدط  ت ادبدط،     
 . تبانيط

هندددا رلن جتندددّزل تصدددّ    دددجاليتنا، اّستدددي نيددد ى  دددن لاسهدددا رسدددى   ا بدددط اسلطددداب اسّييدددانّي    
 ددن لددال تبجددان  اهّجتدده،   ا ن دداط اسلطابّجددط  –  ب جددجيا عددن كددّل نزعددط رديج ّجددط  –اس غددا بّي 

زها   جتأيس عيجها كّل س ن  ن أس ان اسّييانّجط اّستي جزل  بها،    ن  ّ ط اس ضا جن اّستي جف  
 :اسلطاب اسّييانّي اس غا بّي   عيجه يتت ّزع  جاليتنا ري ع   ها عيى اس باحث اآلتّجط

 :ضبط مفاهيمي و مصطمحي: الخطاب الّمسانّي و الخطاب الّمسانّي المغاربيّ  -9
 :أنماط الخطاب الّمسانّي المغاربّي و فيه نتحدث عن -0

 .استأيجيّي اسّت يج يّ  اسلطاب اسّييانيّ  - أ

 (.اس  الّي اسّشا ح)اسلطاب اسّييانّي است ا يّ  - ب

 (.است سججّي اسّتح جييّ / اس ظجفيّ ) اسلطاب اسّييانّي اس تلّصص - ت

 .اسلطاب اسّييانّي اسّن جيّ  - ث
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مضامين الخطااب الّمساانّي المغااربّي مان خاضن عرضانا لابعض اللضاايا الّمساانّية اّلتاي  -3
 نماط المذكورة: ماط المذكورةاستوقفت مختمف األ ن

 
 : Le discours Linguistique:الخطاب الّمسانيّ  -1

اسلطدداب اس ي ددّي لطدداب  ت ددّجج ا ن دداط، ر  ددط لطدداب عي ددي  اصددف  لطدداب عي ددي ت  جدد  
 لطدداب س  ددي تفيددج ي،  لطدداب عي ددي ب دداعي،  سكددل  نهددا بنجددط  لصالصدده  أهجاردده استددي 

ن ت اطع   ها ري  .ب ض اسي ات ت جزد عن غج د  ا 
 اسلطدداب اسييدداني ج كددن اعتبددا د س نددا  ددن أسدد ان اسلطدداب اس ي ددي، جألددل هدد  أجضددا  

بحظدده  ددن ب ددض   جددزات اسلطابددات اس ي جددط اس ددلك  ة  نفددا  جيددت ل بلصددالص ال تتدد ار  رددي 
 .غج د

لطددداب عي دددي سددده حدددج أ   اهجدددط،  ددداجة أ    ضددد ع أ  ظددداه ة » راسلطددداب اسييددداني 
»     ، أ  ه  بت جج  أك   جدط (1)« ج ها  ن لال تطبج اته اس لتيفط  غاجط أ  أهجاف ج ج تح

 عيى هلا ا ياس جب ز سنا اعتبا  كل كام عن اسظداه ة  (2)«استحجث عن حجج نا عن اسيغط 
اسيغ جط  جتصف باس ي جط لطابا سيانجا ر ا كتبه جي ي يج   تش  يكي  عبج اس ح ان اسحاج 

يجي،  أح ج اس ت كل  غج هم ك جد ، كيهدا لطابدات سيدانجط  نهدا صاسح،  اسفايي اسفه ي،  اس 
 .تتلل اسيغط ك اجة ا    ض ع بغ ض بح ها  رق   طجات  نهبجط  حججة

 :الخطاب الّمسانّي المغاربيّ  -0
    (اس غدا بيّ )ب ج أن تبّجنا حج ج   صجنا ب صطيح اسلطاب اسّييانّي؛ رإّن رسحاق اسدّجال      

يح، سدن تلد ج بده عدن جالستده استدي  صدجنا، غجد  أّنده جنددزاح بده رسدى حدج ج رضارته سهلا اس صط
ز انّجدددط    كانّجدددط ن ّجنهدددا رجصدددبح اس  صددد ج لسدددك اسلطددداب اسّييدددانّي اّسدددلي جتحدددّ ك ردددي رضدددا  

أي اسلطاب اسّيياني ب صدفه تفكجد ا  حك  دا باس ي ّجدط  –بغ ارّي  حّجج    تدّم رنبازد   تح ج ه 
نشدج  رسدى اس غد ب  – ش جن رسى ج  نا هلا،    دن دبدل سيدانّججن  غا بدط  نل أ ال  اس  ن اس –

كاسددّجكت   عبددج اس ح ددان اسحدداج صدداسح  دن اسبزالدد ،   عبددج اس دداج  اس هجدد ي،   عبددج  –اس  بدّي 
اسّيدددام اس يدددّجي  دددن تددد نس،   عبدددج اس ددداج  اسفايدددي اسفهددد ي،   أح دددج اس ت كدددل،    صدددطفى 

يانّججن اسلجن جضجق اس بال سلك هم أب  دجن   عيجده ردإّن عيفان  ن اس غ ب،   غج هم  ن اسيّ 
اسّت ّبددده رسدددى اسلطددداب اسّييدددانّي اس غدددا بّي ت يجددده اعتبدددا ات حضدددا ّجط اسهدددجف  دددن   الهدددا تبجدددان 
اسبه ج اسّييانّجط س ي ا  اسّييانّجات اس غا بّججن، ب صفهم بز يا  ن اسح كط اسّييانّجط اس  بّجط عاّ ط 
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أله ّجط اسباسغط اّستي تكتيجها تيك اسبه ج،    دا تت جدز بده  دن ناحجدّط ألد  ، ج ن  س ن ناحّجط 
أن جكدد ن سكا نددا هددلا االيددتلفاف أ  االنت دداص  ددن اسبهدد ج اسّييددانّجط اس شدد دّجط؛ رل أّنهددا تب ددى 
 الدددجة،  دددن حجدددث أّن سهدددا اسفضدددل ردددي ظهددد   اس ّ اردددط  اسّييدددانّجط ردددي اس ددداسم اس  بدددّي   بلاّصدددط 

  (3).اس ص ّجطاسبا  ط 
غجدد  أّن اّسددلي ح ينددي عيددى هددلا اس صددف أ  اسّتف جددق سيلطدداب اسّييددانّي اس غددا بّي، ب يددط      

 دن اس  ا دل اس  ضد عّجط س دّل أهّ هددا جك دن ردي كد ن بجاجدط اسّتب بددط اسّييدانّجط اس غا بّجدط سدم تكددن 
  أنشدددا يدددنط تحاشدددت اسّطفددد ة،   بانبدددت اال تبدددال، رفدددي اسبزالددد" عشددد الّجط أ   صددداجرط، بدددل 

  هدددج اس يددد م اسّييدددانّجط   اسّصددد تّجط،   ظدددّل جحّيدددس اس  دددل اس  ددداب  حتّدددى أصدددج  يدددنط  6966
اّستي أّجت  غم ت ّ  ها  ظجفط يا ّجط ري ت يدج  اسد عي *  بّيته اس تلّصصط اسّييانّجات 6976

 اس   رددي اس  جددق،   رددي تدد نس بددجأ اس  حدد م صدداسح اس   دداجي اس شدد  ع اسكبجدد  بت ب ددط كتدداب
ردددي ت ب دددط  6975،  دددّم يدددنط 6966عدددام " ج  س ردددي عيدددم أصددد ات اس  بّجدددط" بددد ن كدددانتجن  

ج  س جي ي يددج    ردددي أ ندددا  لسدددك انصددد ف  دددن بهتددده رسدددى ت ب دددط كتددداب أندددج ي  ا تجنجددده 
  ردي بهدج      رأتّ ه    اراد ا بل دبل  ن جل به رسى اسّناس،"  باجئ ري اسّييانّجات اس اّ ط"

"  فاتجح اسّييانّجات " بز اسباحث اسطّجب اسبّك ش ت ب ته سكتاب ب  ج   نان   اٍز سكّل لسك أن
  (4).6986ينط 
رضددارط رسددى هددلا اس  ددل اسّتأيجيددّي اسّيدداعي رسددى غدد س اسبحددث اسّييددانّي رددي اسّت بددط اس  بّجددط      

حه عاّ ط بشكل جض ن ن  يا طبج ّجا سها، نبج لص صّجط أل   سيلطاب اسّييانّي اس غا بّي ت ن
ن عددا  دددن اال تجددداز   أعندددي بددلسك اسّتبّ  دددات اس ي ّجدددط ا  سدددى اّستددي احتضدددنتها بيدددجان اس غددد ب 

ندج ة اسّييدانّجات   اسّيغدط : اس  بّي،   هي  ه ط باسّنظ  رسى اسّظ  ف استي ع جت رجها  دن لسدك
6978اس  بّجدط 

6986  اسّييددانّجات رددي لج ددط اسّيغددط اس  بّجددط  (5)
اس ّاسددث رددي   اس يت ددى اسددّج سّي (6)

6983اسّييانّجات 
،  هي  ا ّجط احتضنتها اسبا  ط اسّت نيدّجط،   أع دب لسدك بيدن ات أ بدع   (7)

،استدي احتضدنتها اسبا  دط (8)؛ نج ة ت ّجم اسّييدانّجات ردي أدطدا  اس داسم اس  بديّ 6987تحجججا ينط 
جحين بندا ردي هدلا اس  دام  اس غ بّجط   بإش اف  ن اس نظ ط اس  بّجط سيت بّجط  اس ّ ارط   اس ي م،  

انج اج اس ّ ارط اسّييدانّجط ردي اسح كدات اسب   ّجدط لات  -عا ة عيى  ا لك نا  -أن نشج  أجضا 
اسّطددابع اس ي ددّي، ردداس غ ب نيدد ع بب  ّجددط اسّييددانّجات اّستددي جت ّأيددها اسددجكت   عبددج اس دداج  اسفايددي 

بط رسددى اسّنظ ّجددط اسليجيّجددط اسحجج ددط اّستددي اسفهدد ي،   بدداسبزال  أ ياددس حددجج ا اسب  ّجددط اسليجيّجددط نيدد
 .ج  ل بها اسجكت   عبج اس ب ان اسحاج صاسح
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 :أنماط الخطاب الّمسانّي المغاربيّ  -3
جت ّجددز  اددددع اسبحدددث اسّييدددانّي اس غدددا بّي   اس  بدددّي عيدددى حدددّج يددد ا  بت دددّجج ن البددده        

اسليفّجددات اّستددي تضددبط   تحددّجج هددلا أن اطدده،   هددلا اسّت ددّجج ج كددس  بددجلجا ت ددّجج اس  ب ّجددات أ  
  يددددن ت ج رددددي عدددد ض أن ددداط هددددلا اسلطدددداب اسّييددددانّي .اسن ددد لج  ددددن اسكتابددددط اسّييدددانّجط أ  لاك

:"  صدددطفى غيفدددان ردددي ج ايدددته اس ّج دددط اس  ي  طبدددد: اس نهبّجدددط نفيدددها اّستدددي اعت دددجها اسباحدددث
؛ رل سبددأ رسددى (9)"ط   اس نهبّجدطج ايدط ن جّجددط ردي اس صدداج    ا يدس اسّنظ ّجدد: اسّييدانّجات اس  بّجددط

          اس  ض ع   اسغاجط: اس ا ّجط اّستي تحكم رنتاج كّل لطاب  ه ا التيفت طبج ته   هي
اس دددنهب، بجدددج أّنندددا ين تصددد  عيدددى اس نصددد  ا لجددد  ردددي ايدددتلاص ن دددالج اسلطددداب اسّييدددانّي 

اس  ضد ع  اسغاجدط رسدى  اس غا بّي، عيى أن ن بأ اسنظ  ري اسن الج استدي تت تدب عدن اسنظد  ردي
 .ج ايط أل    يت يط

" رّن اس  ص ج باس نهب كبح ة إلر از اسّن الج اسّييانّجط اّستي ن  م بح ها سجس راّل تبجانا     
، أ  اسّط ج ددط اّستددي تددّم  ر هددا اسّت ا ددل  ددع (61)"س بهددط اسّنظدد  اس ّتب ددط رددي بحددث   ضدد ع   ددّجن

طا ، نبج اسباحث اسّييانّي اس غا بّي، ددج يديك أ بدع طد ق اس ّ ارط اسبجججة اس ارجة،   ري هلا اإل
 : تباجنط أ  ت ا ل  ع اسّييانّجات  رق أ بع  نهبّجات هيّ 

اس الم عيى است ضجح   استبجان   اسّشد ح،    دا جتطيّبده كدّل "  :المنهج التعميميّ  -9
 ط   عيجدده جتحددّجج اسددنّ  (66)"لسددك  ددن  يددالل  يدداعجة كا   يددط   اسّ يدد م اسبجانّجددط

ا ّ ل  ددددن اسلطدددداب اسّييددددانّي اس غددددا بّي   هدددد  اسلطدددداب اسّييددددانّي اسّت يج ددددّي أ  
" استبيددجطي، اسددلي جهددجف رسددى تيددجج  اس   رددط اسّييددانّجط،   تي ددجن  باجلهددا رسدددى 

اس ا ئ اس  بّي ي ا  كان جيب عاسم استلّصص أ  دا لدا جنشدج استيدّيح باسّييدانّجات 
أل    ن ركد  ع بدّي أ  ن دج أجبدّي أ  تدا ج   سايتفاجة  نها ري  باالت رك ّجط

 (61)".أ   ا شابه لسك 
  هدددد  اس ددددنهب اسددددلي ج ت ددددج اس دددد ا ة ك سّجددددط إلنتدددداج لطابدددده  :الماااانهج اللرائاااايّ  -0

اسّييانّي، انطادا  ن  ب ج اس اجة  حل اس  ا ة،   هي ري  ادع اسبحث اسّييدانّي 
جة    تنّ عدط  دن اسّظداه ة اس غا بّي اسّنصد ص است ا ّجدط اّستدي عنجدت ب يدالل عججد

اسّيغ ّجددط،    دددن  ّ ددط جتحدددّجج اسدددّن ط اس ّدداني   هددد  اسلطدداب اسّييدددانّي اسّت ا دددّي، أ  
  (63).سيانّجات اسّت اث عيى حّج ت بج  أحج اسباح جن
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  اس  صد ج بدلسك  لتيدف اس نداهب اّستدي تصدطن ها اسّييدانّجات  :المنهج العمماي -3
        اس نهب اس صدفّي   اسّتفيدج ّي   اس  دا ن ردي   اسبتهدا سيّظداه ة اسّيغ ّجدط كد

غج  لسك،    نه جتحّجج سججنا اسّن ط اس ّاسث   ه  اسلطاب اسّييدانّي اسّصد ف أ  
اس تلّصدددص اس ت ّجدددج بلطددد ات اسبحدددث اسّييدددانّي اس    ردددط ردددي رطدددا  اسلطددداب 

 .اسّييانّي اس اس ي

تددد ي   جيدددت عب كدددّل اسلطابدددات   أعنددي بددده اس دددنهب اسدددلي جح :المااانهج النلاااد ّ     -4     
اس حّججة  نفا  ن ت يج ّي   ت ا ّي   سيانّي ص ف بغجدط   اجنتهدا كبنجدط لطابّجدط عاسبدت اسّيغدط 
   ت ّي اتهددا،   ن ددج أييددها    ناهبهددا   كددلا غاجاتهددا اّستددي تهددجف رسجهددا،   جت تددب عددن لسددك 

س غدا بّي   هد  اسلطداب اسّييدانّي اإلد ا  باسن ط اسّ ابع   ا لج   دن أن داط اسلطداب اسّييدانّي ا
اسن ددجّي، اسددلي تشددهج كتابددات ك جدد ة ع بّجددط كانددت أم  غا بّجددط عيددى  بدده اسلصدد ص بتنا جتدده   

 (64). ياج ته سي نبز  ن لال اسكتابات اسّييانّجط اس لتيفط
 :الخطاب الّمسانّي التبسيطي أو الّتعميمّي أو الّتأسيسيّ : الّنمط األّون

  هدد  ك ددا أ ضددحت لطدداب ل  ، (65)كتابددات اسّييددانّجط اسنّ جّجدط باسّت هجددجيّ   ج يدم رددي ب ددض اس
غاجط ت يج ّجط هجره رشاعط اسّج س اسّييانّي   غ يه ري  نظ  تنا اس   رّجط،   ن بجن اسكتابات 

هددلا اس نحددى أ  ج كددن رج ابهددا تحددت هددلا اسّصددنف نددلك  عيددى  ااسّييددانّجط اس غا بّجددط اّستددي تنحدد  
 :اسحص  يبجل اس  ال ال

 . باحث تأيجيّجط ري اسّييانّجات س بج اسّيام اس يّجي .6

 . باجئ ري اسّييانّجات سل سط طاسب اإلب اهج يّ  .1

 .اسبنج ّجط س ح ج اسحّناش .3

 . جلل رسى عيم اسجالسط سح ج جحجاتن .4

  جتأّيس هلا اسلطاب باعت اجنا عيى ب يط  دن اس يدّ غات اّستدي ت طجده شد عّجط اس بد ج عيدى 
 :ث اسّييانّي اس غا بّي اس ام،   اّستي  ن بجنهال جطط اسبح

جا   غ جبا عن اس ّ اردط اس ي ّجدط اس     دط،   راعتبا  اسّييانّجات بي ا  ا .6
أّن رج داج هدلا اسبيدم،   ز عده ردي اسّت اسجدج اس ي ّجدط اسّيدالجة جتحّ دق  دن 
بجن  ا جتحّ ق به عب  ت جج ه سي ت ّيم لاّصط   اس ا ئ عاّ دط س دا جكفدل 

است ددّ ف عيددى تيددك اس نظ  ددط اس   رّجددط اسبججددجة، ب ددج ا جكدد ن استيّ ددي  سدده
ددددج تدددّم بشدددكل دبيدددّي   يدددابق  دددن سدددجن  دددن يدددجت س ن  هّ دددط تجيدددج د   
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تبيجطه،   بت بج   ل  ن دل اسّييدانّجات  دن رطا هدا اس ي دّي اسدّجدجق رسدى 
،   اسلي ج  نى بت دججم اس حدا   اسكبد   سيدّج س اسّييدانيّ  اإلطا  اسّت يج يّ 

شحن اس ت ّيم بكل اس فاتجح اس   رّجط اّستي ت كنه عيى  ح   اسّز ن  دن 
 .(66)تبا ز اسّت يج ّي رسى اس ي يّ 

رل غاسبدددا  دددا : اسّتصدددّ   اس بيدددّي س نشدددأ اسلطددداب اسّت يج دددّي أ  اسّتبيدددجطيّ  .1
جصد ح كتداب هدلا اسددّن ط  دن اسلطداب اسّييدانّي، بددأّن  دا جكتب نده أ   ددا 

سي بتدجأ أ  رسدى اسدلي : ه  ب به(   هلا اس نحىتنح)جل ب نه  ن كتب 
ج جج االّطاع اسبجلّي، أ  اسّجا س ري اسّصف اسبا  ّي اسفاندّي،   غجد  
لسدددك  دددن هدددلد اسّصدددفات اّستدددي تحّكدددج ت ابدددج اسكتابدددط اسّييدددانّجط است هججّجدددط 
 .انطادا  ن  عي  حسفجها، بان جام  باجئ اسّج س اسّييانّي سج  اس تي يّ 

اس بددددل ل ردددي  بددددال اسّت ب ددددط اسّييدددانّجط، ركددددأن اسّييددددانّي  ضددد ف اسبهددددج .3
اس غدا بّي جفّضددل اس جددام باسكتابددط اسّييددانّجط اسّتبيدجطّجط بنددا ي عيددى  ددا ر هدده 
 ددن عيددم اسّييددان بشددكل شلصددّي، عيددى أن جلدد ض غ ددا  ت ب ددط أحددج 

 .(67)اسكتب اس فاتجح ري اسّج س اسّييانّي اسغ بيّ 
 :انّي الّتراثيّ الخطاب الّمس: الّنمط الثّاني

ج ّج هلا اسّن ط  ن أن اط اسلطاب اسّييانّي اس غا بّي،  سجدج اس ّنالّجدط اّستدي شدغيت   ال 
ا صددداسط   اس  اصددد ة أ  اسحجا دددط   استّددد اث،   اّستدددي : زاسدددت اسفكددد  اس  بدددّي اس  اصددد ،   هددديّ 

 .أر زت ك ا ه    ي م  اث  ح   تباجنط
  ت تبد   دا بدا  ( اإلنيانّجط لاّصط)شّتى ض  ب اس   رط تتبّنى    الت اس جا ى ري  :أّولهما

 .به اس حج  ن، تك ا  س ا يبق أن ب حث   أ سف رجه
،   ج تبدد د بنجددط (اس نبددز اسفكدد ّي اس  بددّي اس ددججم)ج ددا س ر ددل اس طج ددط  ددع استّدد اث  :و ثانيهمااا

 . غاج ة تا جلّجا     ارجا      رجا   ا نط باسلطاب اسغ بّي أ  لطاب اآلل 
ل   جدددد ل تدددد رج ّي، جيدددد ى أن جلّفددددف  ددددن حددددّجة استطددددّ ف اّستددددي تطبددددع اسدددددّ حجتجن  و ثالثهمااااا

 .اسّياب تجن، رجألل  ن    الت اس ج ا       الت اس حج جن  ا جحسف به لطابا ت رج جًّا
  سّ ددا كددان اسلطدداب اسّييددانّي اسّت ا ددّي،  حّييددا عيددى تيددك اسليفّجددط، أي   ارددط ح ددل اسفدد ع عيددى 

، رإّنده يد ى رسدى ت دججم اس بدّ  ات اّستدي ت طجده (68)ا صل عيى حدج ت بجد  عبدج اسّيدام اس يدّجي
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ب ج ن  ش  عّجط اس ب ج،   تنا ل اسّظاه ة اسّيغ ّجط  ن لال اسّنظ  ري دضاجا سيانّجط   اص ة 
 :ت ا ّجط   استي نص غها ري اآلتي

ريددد اط اس  حيددددط اسحضددددا ّجط اإليددددا ّجط اس  بّجددددط رّبدددان عه جهددددا اسّزاهّجددددط  ددددن تددددا ج   .6
اسبحدددث اسّييدددانّي اسبشددد ّي عبددد  ا تددددجاجد اسّز ندددّي، رأشددده  اس صدددّنفات اسغ بّجدددط اّستددددي 

 احنددا اس دد ب أّ لددت سيفكدد  اسّييددانّي اسبشدد ّي، ت فددز عيددى اسفتدد ة اّستددي أعطددى رجهددا عي
،    ددن  ّ ددط (69)اس ددجا ى اسك جدد   ددن اس باحددث   ا ركددا    اسّنظ ّجددات حدد ل اسّيغددط

جصبح اسلطاب اسّييانّي اسّت ا ّي، ري ب ج  ن أب داجد اس لتيفدط  صداي س فصد ل  دن 
 .حي ات اسفك  اسبش ّي،   تنبجها رسجه

ججم عيددددى ضدددد   جدددد   أصددددحاب هددددلا االّتبدددداد، أّن رعدددداجة ددددد ا ة اسفكدددد  اسّيغدددد ّي اس دددد .1
اس باحدددث اسّييدددانّجط اس  اصددد ة ال ج دددّت بصددديط رسدددى اسفددد ا ق اسّيدددّجادّجط اس تباجندددط بدددجن 

حيددب  أي اس دداليجن ب   سددط  –اسبحددث اسّيغدد ّي اس ددججم   نظجدد د اسحددججث،  ّ ددا جيغددي 
كدددّل بهددج ت  جبدددّي أ  تددد رج ّي، بددل رّن اس ضدددّجط عندددجهم   تبطدددط  –اسفدد ا ق اسّيدددّجادّجط 

 دددن حجددددث ددددج اتنا عيدددى رعددداجة ب  دددده   تطددد ج د، ج ن دددا حابدددط رسددددى  بددداسّت اث لاتددده
د ا ة اسّت اث تأيجيا سي يت بل عيى أص ل "   ا عته باسحججث،  هم بلسك ج تب  ن 

،   جددجع  ن  أجهددم (11)"اس اضددي، ب ددا جيدد ح بب ددث اسبججددج عبدد  رحجددا  اس كتيددب
 نده  يداسط سيدانّجط، رهدلا بإ كانّجط تبجج استّد اث عبد  رعداجة د ا تده، بداس   ن اسكد جم ك

كان  ن اس ف  ض أن جتبّجج ن ط د ا تده  ندل نز سده " ا لج  حيب  بهط نظ هم 
أي  نل حي سه  حّل اس  ب ج اسّييانّي عيى سيان با ّده ا ّ ل اليدج ا أّنده ندّص ليد  

، راّل أّن ت ّجددزد بصدداحّجته اسّز انّجددط   اس كانّجددط عبدد  (16)" ددن اسّطايددم أ  اس يّغددزات
ت د م عيددى  بدجأ اسّنشدد     " اس د ا ات اس تنّ عدط، جب ددل اسحضدا ة اس  بّجددط اإليدا ّجط 

است ّسج جتنايل اس    ث عب  اسّز ن رتت ّسج  ن اس  ب ج اس احج كالنات  ت دّججة عيدى 
 . (11)"دج   ا تت ّسج  ن اسّنص نص ص تي  اسّنص ص

س اسّييدانّي اسحدججث،   أّن اعتبدا هم نصد ص استّد اث اسّيغ ّجدط  طاب دط س باحدث اسدّج   .3
اسفدا ق اس حجدج ال ج دد ج سلصدالص ت دّس هددلا اسّصدنف  دن اسبحددث أ  لاك، بدل س ددا 
 ّر تددده استكن س بجدددا  دددن ت نّجدددات    الت جّيددد ت ع دددل اسّييدددانّي اس  اصددد ،   س دددّل 

بتف جددق "ا  د  بهددلد اسكجفّجدط يددجغج   يدّ غا رسددى اس دد ل سدجس باستطددابق رحيدب، بددل 
 .(13)"جثاس ججم عيى اسحج
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 :الخطاب الّمسانّي المتخّصص: الّنمط الثّالث
ج تب  هلا اسّن ط  ن أن اط اسكتابط اسّييانّجط اس غا بّجط ا د ب رسى   ا يدط اسف دل اسّييدانّي،     

  ا نط بب ّجط ا ن اط،   اسّيبب ري لسك أّنه ال جتنادض     ض ع اسّييانّجات نفيها، رإلا كان 
جي "   ج ايددط اسّيغددات اسّطبج ّجددط سددلاتها    بددل لاتهددا عيددى حددج ت بجدد   ضدد ع هددلد ا لجدد ة هدد

  ك ا ين  ض عنج حدجج نا عدن  –رإّن هلا اسلطاب ال جحجج عن هلا اسّتحججج، رن اد " ي يج 
اسّص تّجط    اسّص رّجط،   اسّت كجبّجدط،   اسّجالسّجدط، : جشتغل عيى بنجات اسّيغط اس  بّجط –اس ضا جن

ت ّيددددا رددددي لسددددك با يددددس اسّنظ ّجددددط   اس نهبّجددددط اّستددددي أدّ هددددا اسبحددددث اسّييددددانّي   اس  ب ّجددددط،  
أ   (14)" ت اسجددددا عيددددى   ضدددد عه " اسحددددججث، بلدددداف اسلطدددداب اسّييددددانّي اسّت ا ددددّي اسددددلي جبددددج  

اسلطداب اسّت يج دّي، اّستدي ج دّج عيدى هدا ش اسّييدانّجات أ  ردي  دجليها،   ي دا تشدي بدلسك اس ججدج 
 .تي تنج ج ض ن هلا اسبحث ن اس صّنفات اسّ 

  سيلطاب اسّييانّي بج  د ب يط  ن ا يباب استي أّييدت سظهد  د   استدي ت د ج باعت داجي رسدى 
 : يببجن ه ا

اعتبا هدا اسبحددث اسّيغد ّي اس ددججم ب سّجاتده اسّنظ ّجددط   أج اتده اس نهبّجددط    نظ  تدده  .6
يددانّجط اس تجا سدددط اس صددطيحّجط،  نبددزا  نظدد  ردددي بنجددط سيددانّجط  غددداج ة سيبنجددط اسيّ 

 .حجج ا

 بط اسبحث اسّييانّي، ب ه ط اسّتفيج ،   سجس اس صف رحيب ك ا جلهب رسى  .1
لسددك أصددحاب استجددا  است سجددجّي اسّتحدد جيّي، رددي ن ددجهم ساّتبدداد اس صددفّي،   أّن 
عجم االكتفا  باس صف   تبا زد رسى اسّتفيدج  ح جدق بدأن ج ددف اسباحدث عيدى 

اسكيجدددات )اسّنح ّجدددط سّيغددات اسّطبج ّجددط  طف ا نظ دداس  اجسددط اس شددت كط بدددجن  لتيدد
 (.اسييانجط

 :الخطاب الّمسانّي النلد : الّنمط الرابع-4
 ه لطدددداب  حيددددس عيددددى لطدددداب  لدددد  جيددددب ه ز نجددددا ، غاجتدددده أن جتتبددددع  نبددددزات  

اسلطددداب اسييددداني اس غدددا بي عيدددى الدددتاف أن اطددده  جسدددك بددداسنظ  رسدددى ا يدددس اسنظ جدددط استدددي 
ات اس نهبجط  اإلب الجط استي جت يل بها  اسنتدالب استدي ح  هدا  تك دن أه جدط جصج  عنها  ا ج  

هدلا اسدن ط رددي اسدج   اسددلي جي بده رددي رطدا  اس  ارددط اسييدانجط اس  بجددط  اس ت  دل أيايددا ردي ت دد جم 
 ددج  د بهددا أ  ب ددجها )اسح كددط اسييددانجط اس غا بجددط  تحججددج   د هددا  ددن صدد جم اسنشدداط اسييدداني 

 .  ر  الها  ن ناحجط  ت بجهها  ن ناحجط أل     ا جيهم ري( عنه
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 :مضامين الخطاب المساني المغاربي .3
تتباجن  ضا جن اسلطاب اسّيياني اس غا بّي بحيب ا ن اط استي حججناها؛ رل أّن كّل ن ط 
جف ز  ضا جنه اسلاصط به،  ع  احظط أل   هي أّن اس ضا جن اّستي جتنا سها كل ن ط 

 .ت   ا هجاف استي ج ي ها هلا اسلطاب أ  لاكلطابّي   تبطط باسغاجا
 :مضامين الخطاب الّمسانّي المغاربّي التأسيسّي أو التعّميمي -أ

ج ب ل أحج اسباح جن اس هت جن بإشكاالت تي ي اسييانجات ري اس  ارط اس  بجط  حا   
لها    باج" ن حجث استط ق رسى  (15)"اسنظ جات اسييانجط "اسج س اسّيياني استأيجيي ري 

،  نفهم  ن هلا اسّتحججج أّن اسلطاب اسّييانّي استأيجيّي (16)" ناهبها،   اتباهاتها   أعا ها
 ن لال  ضا جنه اس ا ط جي ى رسى تشكجل  جالل، أ    ّج ات أ   حاض ات، سي   رط 

 .اسّييانّجط   بهط لصجصا سي ا ئ اس بتجئ أ  اسبججج عيى هلا اس ججان
ي  ا أ ب  ل  ن  باحث اسكتابط اسّييانّجط استأيجيجط أ  است يج جط، رإّنه   رن شلنا استفصجل ر

 :ري اآلتي -ب ج اسّنظ  ري  ا تشت ك رجه اسكتابات اسّييانّجط است يج ّجط-ج كن حص ها 
 .است  جف باسّييانّجات ك يم هجره اسج ايط اس ي جط سيغط .9

سي يج جط اس    رط اس ا ط سييانّجات  ع است كجز عيى اس ّنالجات ا اس باجئ .0
 ح   /  ح   است اكجب)،(يانك  ني/ججاك  ني)،( جس ل/جال)،(كام/سغط)

 (.االيتبجال

است  جف بف  ع اسشب ة اسّييانّجط أ  استلصصات اسّييانجط اس لتيفط   ل اسييانجات  .3
 .االبت اعجط، اسييانجات اسنفيجط، اسييانجات استا جلجط   غج ها

اس جا س اسّييانّجط،   لسك بشكل جتيم باس    جط، ال  است  جف بأهم االتباهات أ  .4
 . استفصجل

كاستا جلجط   اس  ا نط،  ّم  ع ظه   : است  جف باس ناهب  ا دبل ظه   اسّييانجات .5
 .اسّييانجات  ن بنج جط    صفجط   تفيج جط ت يجيجط

 :مضامين الخطاب الّمسانّي المغاربّي الّتراثّي اللرائّي أو الّشارح -ب
جج  ضا جن هلا اسلطاب انطادا  ن  سجط اس  ا ة استي ج ت ج عيجها   طبج تها أجضا، رإن تتح

كانت د ا ة ت  م اسش ح   استبجان س ا ه  ت ا ي بغ ض  يا اته  ع اس نبز اسّييانّي اسحججث، 
رنك ن أ ام  ضا جن تلتيف ري بزلجاتها ال ري طاب ها اس ام  ع اس  ا ة استي تبحث ري 

ا ه    جن   دابل سانب اث  ن بججج   لسك  ن باب رحجاث ت اصل بجن دجج نا   است اث ع 
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حجج نا، عيى غ ا   ا ج  م به اسيياني اسبزال ي اسجكت   عبج اس ح ان اسحاج صاسح ري رطا  
 .  ا أصبح ج  ف باسندظ جط اسليجيجط اسحجج ط

 :  ج كن تيلجص  ضا جن هلا اسصنف  ن اسلطاب ري اآلتي
باسّييانّجات  ن  نظ    غاج  س نظ   اسكتابط اسّييانّجط اسّتأيجيّجط أ   اسّت  جف .6

اسّت يج ّجط؛ حجث أّن ا  سى تي ى رسى بنا  هلا اسّت  جف  ن جالل اسّت اث   سجس 
 ن جالل اس   رط اسّييانّجط، رإلا كانت اسّييانّجات عبا ة عن اسّنظ  اس ي ّي ري اسّيغط، 

  أجضا عن نظ  عي ّي،    عّي أص سّي باسّظاه ة رإّن رحص اسّت اث يجكشف ه
 .اسّيغ ّجط

اسّت  جف ب  ض ع اسّييانّجات  هي اسّيغط،  لسك باسكجفّجط نفيها استي ج   ض بها اس يم  .1
اسّييانّي؛   ع اسّت كجز عيى ت  جفات اس ج ا  سيغط، كت  جف ابن بّنّي سيغط اّسلي 

 .ت ا ّجط صا  نّصا، ال تلي   نه أّجط كتابط سيانّجط

تنا ل اسّظاه ة اسّيغ ّجط  ن ط ف بجلات    رّجط ت ا ّجط  لتيفط رل ال جكتفي أصحاب  .3
هلا االّتباد، ب  ا نط نتالب اسبحث اسّييانّي انطادا   ا أنتبه اسّنحاة أ  اسّيغ ّج ن 
ع   ا، بل جت ّج  شأن اس  ا نط   اس  ا ة   اسّش ح رسى بجلات أل  ، كاسفايفط   

 .اسّججن   اسّن اج   غج همعي ا  

اإلشا ة رسى احت ا  اسّت اث عيى ب ض استلّصصات اسّييانّجط اس    رط، ر يم اسّجالسط  .4
  ا ، تنا سه اس ج ا   ن لال أك  ّجط  باح ه   رن سم جكن لسك باسّتي ّجط نفيها، 

 س رضا عن رشا تهم أجضا رسى تنا ل اسبحث اسّيغ ّي اس ججم سب ض  نالّجات اسجّ 
 .اسّييانّي اسحججث

 :مضامين الخطاب الّمسانّي المغاربّي المتخّصص أو العمميّ  -ج
تت ّجز  ضا جن هلا اسّن ع، باالنل اط اس باش  ري طيب اسلطاب اسّييانّي اس اس ّي،    حا سط 
  اكبته  ن حجث  ا جت ّصل رسجه  ن نتالب،    ا جت ّيل به  ن  ناهب،   ه  أد ب ا ن اط 

اسّيغط اس  بّجط " ّجط اس غا بّجط اس لك  ة رسى اس  ا يط اسّييانّجط اس طي بط  ن لال اعت اجد اسّييان
  ض عا جشتغل به   جت ح   ح سها كل اهت ا ه،   جتم اسّنظ  سيغط اس  بّجط باعتبا ها ني ا 
ص  ّجا أ   ظجفّجا ج كن  صفه أ  تفيج د ري  لتيف اس يت جات اس    رط ري اسّتحيجل 

 :،   عيجه تحّججت  ضا جن هلا اسلطاب باعت اجي ري ن طتجن ه ا(17)"ّييانّي اسحججثاس
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ن ج ن طّي اسلطاب اسّييانّي اسّياسفجن   بلاصط اسلطاب اسّييانّي اسّت ا ّي، باعتبا   .6
رّ ا أّنه ا ال جنتبان كفا ات عي ّجط ري  بال اسّييانّجات، أ  أنها ال ت ني  ادع 

 .بّجط بشي   هماسبحث ري اسّيغط اس   

 حا سط ت ججم بججل نظ ّي    نهبّي، جي ح بإعاجة بنا  نح  بججج سغط اس  بّجط،  .1
عيى أياس أّن اسبهاز اسّتفيج ّي سيغط اس  بّجط   اسلي ادت حه اس ج ا  دج ن ج  ن 
عجة   اضع، رسى بانب اعت اج أصحاب هلا االّتباد، ب جم صاحّجته   تبا ز 

ل استّجا  است سججّي اسّتح جيّي،    ا ري أع ال اسفايي اسفه ي اسّز ن سه،   هنا جتنزّ 
  تا لته، رسى بانب استّجا  اس ظجفّي ك ا ت كيه أع ال اسباحث اس غ بّي أح ج 

 .اس ت ّكل

 :مضامين الخطاب الّمسانّي المغاربّي النلد ّ  -د
جد  ت  ج ه،   عيى اسّ غم  ن غاجط هلا اسّن ع ه  تتبع اسّنشاط اسّييانّي اس غا بّي،    حا سط ن 

دّيط   ل هلد اسكتابات استي ت كس أب اج هلا االّتباد  ن اسكتابط اسّييانّجط اس غا بّجط اس  بّجط رإّنه 
 :ج كن  صج  ضا جنه استاسّجط

 .االيت  اض اسّتا جلّي سنشأة اسبحث اسّييانّي اس  بّي ع   ا .6

 .بط اسّييانّجط اس لك  ة  نفان ج ا يس اسّنظ ّجط   اس نهبّجط سن الج اسكتا .1

 .ايتش اف ا ب اج اسبجججة سيبحث اسّييانّي اس غا بيّ  .3

 
 

 :خاتمة
س ج ي جت  ن لال هلا اس  ل اس ت اضع رسى  حا سط  يم اس ا ح اس ا ط سيلطاب اسّييانّي 
 اس غا بّي عب  اسّت  جف به،   شّتى االّتباهات اسّتي تشّكيه، رسى بانب  ضا جن أ    اضجع
هلد االّتباهات،   رن كّنا ن ت ف  بجلّجا بك ن اس  ل دج جك ن  غفا سب انب عيى حياب 
أل     االلتصا  ج ن اسبيط،   غج  لسك   ا تف ضه ب ض اس  ا ات كأ  اق اس  ل 

 .اس ي جط أ  كتابط اس  االت
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 لسانيات الخطاب الّسردي في البخالء
قصص "دراسة االّتساق واالنسجام في 

 "يروييا المسجدّيون
 

 

 

 نجاة عرب الشعبة
 قسم المغة العربية وآدابيا

- عنابة-جامعة باجي مختار 
 

 :ملخص    

تتألؼ ىذه الدراسة مف قسميف رئيسيف، حيث خصصنا القسـ األوؿ منيا لمجانب  
دافع إليو رفع المبس عف جممة مف االصطالحات المسانية والنقدية التي النظري الذي كاف ال

تتعمؽ بعمـ شامؿ يدعى عمـ النص، وىو العمـ الذي اشتدت حولو اختالفات المنظريف في 
ىذا مف ..: تحديد تسميتو أوال ، وتحديد مفاىيـ مفرداتو ثانيا؛ مف مثؿ النص والخطاب 

أىـ مجاالت البحث التي تتأسس عمييا لسانيات  جانب ، ومف آخر حاولنا عرض صورة عف
 .وتتحدد في الترابطات النصية التي تحكـ بنية النص  ،الخطاب/النص

أما القسـ الثاني، وىو تطبيقي بحث، وجاء محاولة الستقراء إحدى النصوص  
السردية في كتاب البخالء وذلؾ بمباحثة مبدأيف مف مبادئ الترابط النصي في المسانيات 

 .وتبييف فعاليتيما في تحديد البعد الداللي لمنص ،صية وىما االتساؽ واالنسجاـالن

 
Résumé 

 

Cette étude se compose de deux parties : la première, est penchée à 

la théorie, qui se résume par la levée de la confusion d’un ensemble des 

terminologies linguistiques et critiques, qui est consacré à une science 

globale qu’on nomme textologie. Celle-ci est s’accentue sur les différences 

des théoriciens dans l’identification et dans les définitions des vocabulaires, 

citons en exemple : le texte, et le discours. Ceci d’un cote et d’un autre coté, 

on a essayé d’exposer une image sur les importants domaines de recherche 

de linguistique de texte/discours qui définit, les enchaînements textuels qui 

gouvernent ainsi la structure du texte. 

La deuxième partie c’est la pratique proprement dite, qui vient d’une 

tentation d’induction un des textes narratifs du livre d’El-Boukhala basé sur 

deux principes de recherche essentiels de l’enchaînement textuel dans la 

linguistique du texte qui sont : la cohésion, la cohérence, et d’éclaircir 

ensuite leur efficacité dans la dimension sémantique du texte 
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 :ظريالقسم النّ :أوال
منذ بداية القرف العشريف، والعالـ يعيش حركة نقدية واسعة النطاؽ نتيجة ظيور 
المدارس المسانية واألدبية التي كاف ليا الدور الفعاؿ في بروز مفاىيـ وأطروحات 

ولعؿ ظيور عمـ جديد عرؼ .واصطالحات جديدة، خضع ليا الخطاب األدبي بشتى ألوانو 
إال دليال عمى حدة  بالنص وتحميؿ الخطاب،في منتصؼ القرف الفارط يعنى "عمـ النص"بػ

ونشاط تمؾ الحركة النقدية، حيث أحدث ظيور ىذا العمـ ثورة في مقاربة وتحميؿ الخطاب 
 . األدبي

أف اتجاىات البحث في ىذا العمـ، أخذت أشكاال عدة، وذلؾ  -ىنا-ويجدر الذكر 
وكاف مف نتائج ذلؾ، أف عرؼ ىذا العمـ كغيره . اء النصتبعا لألسس التي يستند إلييا عمم

مف العمـو المسانية النقدية الحديثة العديد مف المشكالت، ولعؿ أكثرىا وضوحا مشكمة 
المصطمح، والمفيـو الذي تقـو عميو، والذي بدوره انجر عنو اختالؼ المنظريف والنقاد في 

تتفؽ في االتجاه حينا وقد تختمؼ أحيانا، نذكر تسمية ىذا العمـ؛ فمقد نعتوه بتسميات عدة، قد 
اشيرىا، لسانيات النص، لسانيات الخطاب، نحو النص، عمـ لغة النص، نظرية النص، 

 .نظرية تحميؿ الخطاب وغيرىا
المفيـو الذي تتأسس  -ىو واضح -لعؿ أىـ ما يفرؽ بيف ىذه التسميات، كما 

والمقاـ ىنا ال يسمح بوصؼ .أـ النص؟عميو بؤرة البحث لدى المنظريف، ىؿ ىو الخطاب 
ولقد بّرر الباحث سعيد يقطيف ىذا االختالؼ .حدة جدؿ الدارسيف واختالفيـ حوؿ ىذه المسألة

إنيا جميعا مفاىيـ . الممفوظ -النص –الخطاب:" والتضارب، تبريرا موضوعيا جاء في قولو
التعامؿ معيا خارج الحياة  يتعدد استخداميا بحسب اإلطارات والخمفيات والمقاصد، وال يمكف

فعمى الباحث إذا أف يجيز نفسو لمثؿ تمؾ [. 1"]العممية والعممية التي يتحدد في إطارىا
 .العوائؽ ويتعامؿ معيا بحسب اإلطار الذي يشتغؿ فيو 

إف العالقة بيف النص والخطاب مف منظور الدارسيف متعددة، ففي مجاؿ تحميؿ 
جنيت وغيرىما بيف المفيوميف ويروف أنيما شيء واحد، السرد ال يفرؽ كؿ مف تودوروؼ، و 
يركزوف عمى ما يحدد سردية العمؿ السردي ولـ يكونوا "والسبب في ذلؾ يرجع إلى أنيـ 

، فإف كممة (ىالداي ورقية حسف)أما المسانيوف ونخص بالذكر . [2"]ييتموف بالبعد الداللي
طوؽ أو مكتوب وأيا كاف طولو، تستخدـ لدييـ لتشير إلى أف أي مقطع من( texte) نص

 [.3]يشكؿ كال متحدا، فالترابط قواـ النص أو ىو عمى األقؿ شرط أوؿ لكي يكوف الكالـ نصا
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كالـ ينجز "بيف المفيوميف، مف حيث نظرتو لمخطاب عمى أنو J.M.Adamأداـ .ـ.ويفرؽ ج
لنص ىو في ظرفية ما مف ظروؼ التواصؿ، وىي ظرفية تعامؿ اجتماعية خطابية بينما ا

 [4"]كالـ مف غير ما تركيز عمى ىذه الوضعية التواصمية
 P.Ricoeurوليس ببعيد عف ىذا التصور، فإف الباحث الفرنسي بوؿ ريكور 

لنسـ :" ويظير ذلؾ في قولو (التدويف )يفرؽ بيف الخطاب والنص عمى أساس فعؿ الكتابة 
ثبيت بالكتابة مؤسسا لمنص تبعا ليذا التعريؼ يكوف الت. نصا كؿ خطاب تّبثتو الكتابة

ذا كاف الحاؿ بالنسبة ليذيف المفيوميف عند الغرب عمى ىذا النحو مف االختالؼ [. 5"]نفسو وا 
 الذي كما رأينا وصؿ إلى حد التناقض، فكيؼ ىو الحاؿ عند النقاد العرب المحدثيف؟

لقد اختمؼ الدارسوف العرب حوؿ ىذه المسألة وذىبوا فييا كؿ مذىب، نذكر 
 .ـ، سعيد يقطيف ومحمد مفتاح، وتوفيؽ قريرة مني

أما سعيد يقطيف، فإنو يرى بأف النص أعـ مف الخطاب، ذلؾ مف حيث إف 
الخطاب يرتبط بالمظير النحوي؛ بينما النص يرتبط بالمظير الداللي، وكاف منطمؽ يقطيف 

( الخطاب)ؼ بأف التحميؿ ال يمكنو أف يتوقؼ عند حدود الوص"في ىذا الطرح يرتيف بإيمانو 
 [.6("]النص)وأف عميو أف يتعداه إلى التفسير 

أما محمد مفتاح وتوفيؽ قريرة فإنيما عمى عكس يقطيف، إذ يتفقاف عمى أف 
الخطاب أعـ وأشمؿ مف النص مف منطمؽ أف الخطاب يصير في بنيتو أجناسا مف عمـو 

تاريخية ،إعالمية إنسانية مختمفة، وتتشكؿ ىذه األجناس بدورىا في صورة نصوص أدبية، 
 .إلخ...

لنعود اآلف إلى موضوعنا األساس، الذي يتعمؽ بماىية عمـ النص أو لسانيات 
الخطاب، متى وكيؼ ظير ؟ ما ىي مجاالتو؟إلى غيرىا مف األسئمة التي نزمع /النص

 .اإلجابة عنيا في ما يأتي 
 الخطاب، كاف نتيجة النجاح الباىر الذي حققتو/إف ظيور لسانيات النص

المسانيات في تناوليا لمغة، فإف ذلؾ ػ دوف شؾ ػ كاف لو أثر كبير في حقؿ الدراسات األدبية 
واالجتماعية واإلنسانية بصفة عامة، مف ذلؾ استفادة البحوث األدبية مف العديد مف 
اإلنجازات التي حصمت عمييا المسانيات، ويظير ذلؾ واضحا في ىيمنة المصطمحات 

األدبية نتيجة التالـز الذي كاف وثيقا بيف األدب والمسانيات منذ  المسانية عمى الدراسة
 [.7]الشكالنييف الروس 
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ويجمع الدارسوف عمى أف إرىاصات عمـ النص، أو لسانيات النص بدأت عمى يد 
الذي احتؿ الريادة في ىذا المجاؿ مع  Zellig Harrisىاريس . العالـ المساني األمريكي ز
ف القرف العشريف، حيث نشر دراستيف اكتسبتا أىمية منيجية في بدايات النصؼ الثاني م

تحميؿ منيجي / الذي قدـ فيو أوؿ" تحميؿ الخطاب: " تاريخ المسانيات الحديثة تحت عنواف
أوؿ لساني حاوؿ توسيع حدود موضوع البحث " ، وىو بتمؾ الدراسة عد [8]لنصوص بعينيا 

 [.9"]المساني بجعمو يتحدى الجممة إلى الخطاب
 Van" فاف دايؾ"نما كاف عمى يد إف -كما تشير الدراسات-أما تطور عمـ النص 

Dijk بؿ إّنو في نظر بعض الدارسيف يعد مؤسس عمـ النص في بداية السبعينيات لما ألؼ ،
حيث يقارف فيو بيف النص والخطاب في معنى " بعض مظاىر نحو النص" كتابو المشيور 

 Textفي كتابة ( النص والخطاب)تمؾ بأف فرؽ بيف المفيوميف واحد، إال أنو أقمع عف نظرتو 

and Context (النص وسياؽ النص ) 1977سنة. 
مف الواضح أف ظيور نظرية المسانيات النصية قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتحميؿ 

فيي . الخطاب، متجاوزا بذلؾ مفيـو الجممة التي كانت المسانيات تقؼ في التحميؿ عندىا
بينما [. 11"]آخر وحدة تعتقد أف مف حقيا االىتماـ بيا" بة ليا كما يقوؿ بارتتمثؿ بالنس

استخراج "يشكؿ النص وحدة الدراسة بالنسبة لمسانيات النص ويتمثؿ ىدؼ البحث لدييا في 
 [.11"]المبادئ المتحكمة فيما يحدث مف تفرعات لمجمؿ داخؿ ىذه الوحدة النصية

بين الدارسين الميتمين بعمم النص عمى  ولعل أىم مسألة شكمت نقطة التقاء
اختالف منطمقاتيم واتجاىاتيم ، ىي مسالة ترابط النص التي عرفت لدييم بمقولتي، 

ولقد عبر الباحث محمد خطابي ( .la cohésion et la cohérence)االتساق واالنسجام
د مؤلفا، ينتمي حتى أننا ال نكاد نج"عن ىذا التوافق النظري في كتابو لسانيات النص بقولو

النص، ونحو النص /وقد حددىا في تحميل الخطاب ،ولسانيات الخطاب)إلى ىذه المجاالت 
أو من المفاىيم المرتبطة بيما ( أو من أحدىما)، خاليا من ىذين المفيومين(وعمم النص

 [ 90"]كالترابط والتعالق وما شاكميما
مقاـ األوؿ لدى عمماء ومف المنطؽ أف نجد مسألة الترابط النصي قد احتمت ال

النص وتحميؿ الخطاب في دراساتيـ النقدية، ذلؾ ألف أساس تمؾ الدراسات والنظريات قاـ 
ىناؾ سوى جمؿ أخرى متتالية [ 13]عمى ما وراء الجممة ، وفيما وراء الجممة كما يقوؿ بارت

تساؽ في اال"وتعد دراسة ىاليداي، ورقية حسف التي بعنواف  (.نصا)تشكؿ في مجمميا خطابا
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مف أشير الدراسات التي أولت مسألتي االتساؽ واالنسجاـ عناية خاصة "المغة اإلنجميزية
التي تربط ( الوصؿ والفصؿ)بمبادئ الترابط "بالبحث والتنظير حيث عنيا صاحبا الكتاب 

[ 14"]أجزاء النص بعضيا ببعض وتفرض اعتمادنا في فيـ جزء عمى معاني األجزاء األخرى
. 

، (ىميداي، وحسف)ظاىر االتساؽ أو الترابط النصي حسب ىذا الثنائي وتتحدد م
اإلحالة، واالستبداؿ ، والحذؼ، والوصؿ،واالتساؽ : في خمسة أشكاؿ عالقية كبرى ىي

ذلؾ التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة "لؾ حدد مفيـو االتساؽ بأنو ذمف  .[15]المعجمي
التي تصؿ بيف العناصر المكونة ( الشكمية)مغوية خطاب ما، وييتـ فيو بالوسائؿ ال/لنص 

 [16"]لجزء مف خطاب أو خطاب برمتو
البحث في مسألة الترابط النصي أو ما يعرؼ  van dijk وقد عمؽ فاف ديؾ

أساس ىذا الطرح باالتساؽ بطرح سؤاؿ حوؿ ماىية الشروط التي تحكـ الترابط ؟ وكاف 
س عمييا نظريتو حوؿ مسألة االتساؽ، وىي أف ، ىو الفرضية التي تتأسبالنسبة لفاف ديؾ

أما [. 17]كما أف وجود الروابط ال يعني عدـ الترابط  ،ترابط ال يتوقؼ عمى وجود الروابطال
يرى أف مسألة تحميمو تحتاج إلى تحديد نوع " فاف ديؾ"، فإف فيما يخص مفيـو االنسجاـ
شأنو فقد عدوا مفيـو االنسجاـ أعمؽ وىو ما اتفؽ المنظروف ب. الداللة التي ستمكننا مف ذلؾ

يتجاوز مستوى الترابطات الشكمية ليبحث عف التعالقات "مف مفيـو االتساؽ مف منطمؽ أنو
الداللية العميقة بيف عناصر النص التي تبدو في عديد األحياف متنافرة عمى مستوى بنيتيا 

 [.18"]الظاىرة
مف حيث الوظيفة البنائية تساؽ واالنسجاـ متكامميف الوبيذا يكوف مفيوما ا

 .والداللية

 

 

 

 
 الخطاب الّسردي -

 

ذا كنا إلى ىنا نتحدث عف الخطاب بشكؿ عاـ، فإننا سنخصص الحديث في ما  وا 
فمما ال شؾ فيو أف الخطاب . يأتي عف الخطاب السردي، كنوع مف أنواع الخطابات األدبية
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تمتمؾ مف اآلليات والشروط التي  السردي ال يختمؼ عف باقي الخطابات، فيو فعالية خطابية
 .توفر لو النصية، ما يجعمو يكتسب األبعاد الداللية المختمفة التي تضمف لو االنسجاـ

إذا اعتبرنا مجموع األدب خطابا، بالمعنى المساني لمكممة، : " يقوؿ جورج مولينيو
ب سردي لسممنا بأف قسما كبيرا مف ىذا الخطاب، إذا أدرؾ في كميتو، ينقسـ إلى خطا

لقد درس الخطاب السردي، بسبب الدور المثالي والمؤسس الذي قاـ عمـ ... وخطاب وصفي 
وعمـ السرد أو الّسرديات يقـو عمى  [.19"]وعند أحدث تابعيو"  بروب"السرد البنيوي عند 

األولى أف يحتوي عمى :دراسة وتحميؿ مكونات الحكي الذي يقـو عمى دعامتيف أساسيتيف 
ما، تظـ أحداثا معينة ، والثانية أف يعيف الطريقة التي تحكى بيا تمؾ القصة  محكي أو قصة

وليذا السبب فإف السرد ىو الذي يعتمد عميو في تمييز أنماط . وتسمى ىذه الطريقة سردا
 .الحكي بشكؿ أساس

 -كما يؤكد بعض الدارسيف -إف ىذه العناية الخاصة بأوجو الخطاب السردي 
بروز تياريف رئيسيف في السردية، أوليما السردية الداللية التي تعنى أفضت إلى " ىي التي 

،وثانييما السردية المسانية التي ... بمضموف األفعاؿ السردية دونما اىتماـ بالسرد الذي يكونيا
تعنى بالمظاىر المغوية لمخطاب، وما ينطوي عميو مف رواة وأساليب سرد ورؤى وعالقات 

 [.21"]تربط الراوي بالمروي
والحديث عف الخطاب السردي يعني أيضا الحديث عف الوعاء المغوي الذي 

وىو ما يشكؿ موضوع اختبار بالنسبة لمسانيات النص، .يحتوي كؿ عناصر النص السردي 
حيث تتقصى الوسائؿ والتقنيات المسانية التي اصطنعيا السارد في تشكيؿ نسيج النص 

بيف كؿ وحدات النص الصغرى والكبرى فيتحقؽ مف مفردات وتراكيب وروابط تصؿ . السردي
 . ما يسمى باتساؽ النص وانسجامو

وسنحاوؿ .تمؾ ىي إذا أىـ مجاالت البحث التي تتأسس عمييا لسانيات النص 
في ىذا القسـ التطبيقي مف ىذه الدراسة استثمار بعض معايير مقولتي االتساؽ واالنسجاـ 

ورأينا أف نقسـ ىذه .تقاة مف كتاب البخالء لمجاحظلتطبيقيا عمى إحدى النصوص السردية المن
. أوال، خاصية االتساؽ وفعاليتيا في انسجاـ النص السردي: الدراسة إلى مبحثيف رئيسيف ىما

 .ثانيا، أسس العالقة التخاطبية بيف السارد والمخاطب
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 :القسم التطبيقي: ثانيا
خالء محتال الترتيب في كتاب الب" قصص يروييا المسجدّيوف"يقع نص الدراسة  
وكتاب البخالء كما نعمـ وضعو ." نوادر أىؿ خراساف"، و" رسالة سيؿ بف ىاروف"الثالث بعد 

الجاحظ ليعرض فيو نوادر البخالء، وىـ شخصيات عاشت في العصر العباسي، وما قبؿ 
 العصر العباسي اتخذت مف البخؿ مسمكا اقتصاديا تعيش عمى مبادئو ، وتنتصر لمزوميتو في

والنص مف حيث الشكؿ يتألؼ مف مجموعة مف الوحدات السردية الكبرى والصغرى  .الحياة 
تربط بينيا روابط لسانية متنوعة بحسب تنوع السياؽ السردي الذي ورد فيو خطاب السارد 

 .والشخصيات السردية ،وىو ما سنيتـ بمدارستو في العنصر األوؿ مف الدراسة التطبيقية 
I : وفعاليتيا في انسجام النص السرديخاصية االتساق: 

إف النص بكميتو البد أف ينطوي عمى مجموعة مميزة : " يقوؿ جوف لوينز 
مف الخصائص التي تؤدي التماسؾ واالنسجاـ مف خالؿ تأمالت المتمقي في النص المنجز 

 [21"]أمامو
نفيـ مف ىذا القوؿ، أف التماسؾ النصي أو االتساؽ النصي يعني وجود عالقة 

كأف تكوف جمال أو فقرات أو مقاطع أو وحدات لسانية أو داللية وكالىما  يف أجزاء النص ،ب
ذا نحف نظر . يؤدي دورا تفسيريا ا ػ بداية ػ إلى النص موضوع الدراسة مف حيث تشكمو نوا 

ونعني بتشكمو الييكمي، الجوانب الفيزيقية التي يحددىا  الييكمي لمعاينة وجوه االتساؽ فيو،
فإف ذلؾ [. 22"]الخط وتقسيـ الفقرات والفصوؿ والصفحات"في  R. Fowlerلر روجر فاو 

يقودنا إلى القوؿ، إف ىذا النص يتشكؿ مف كتمتيف نصيتيف واحدة خارجية شاممة إطارية تمثؿ 
 .البنية الكبرى، وأخرى داخمية تمثؿ البنى الصغرى

اب البخالء، الذي بنية النص الكبرى في النص الكمي الذي جاء في ثنايا كتتتمثؿ 
قاـ الجاحظ فيو عمى تحويؿ أخبار ونوادر البخالء مف واقع تناقمتو العامة عبر المشافية إلى 

فيو المرتبة " قصص يروييا المسجديوف"ويحتؿ نص الدراسة . نص مثبت عف طريؽ الكتابة
 " .نوادر أىؿ خراساف" و " رسالة سيؿ بف ىاروف"الثالثة بعد نصي، 

الذي يفسح " قاؿ"بجممة فعمية يتصدرىا الفعؿ " المسجديوف"ص يفتتح الجاحظ ن
مف خاللو مجاؿ الحكي إلى أصحاب القوؿ، وىـ جماعة مف المسجدييف يرووف قصصا 

جاء في مقدمة سردىـ عرضا استيالليا يعرفوف مف . نقموىا عف جماعة تنتمي إلى مذىبيـ
اجتمع ناس في المسجد، ممن :"يخاللو المتمقي بيذه الفئة فجاء قوليـ عمى النحو التال
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وقد كان ىذا . ينتحل االقتصاد في النفقة، والتثمير لممال، من أصحاب الجمع والمنع
المذىب صار عندىم كالنسب الذي يجمع عمى الّتحاب، وكالحمف الذي يجمع عمى 

وكانوا إذا التقوا في حمقيم تذاكروا ىذا الباب وتطارحوه وتدارسوه، التماسا . التناصر
 [23].مفائدة، واستمتاعا بذكرهل

بيذه الفقرة االستياللية يتحدد الشكؿ اإلطار لمنص الكمي، حيث تتتالى بعدىا 
مجموعة مف النصوص السردية الداخمية، التي تشكؿ بدورىا وحدات سردية مستقمة بذاتيا ليا 

وىي خمس قصص كؿ . مف المكونات السردية ما يجعمنا نطمؽ عمييا قصة تامة الحبؾ
وىذا النوع مف .احدة منيا تضـ أحداثا معينة منفصمة تماما عف أحداث القصة التي تميياو 

ما يسمى بالسرد العنقودي ، وىو يختمؼ عف السرد المؤطر عمى نحو ما  لىالسرد ينتمي إ
ومادمنا نتحدث عف االتساؽ أو التماسؾ باعتباره ىنا . نجده في ألؼ ليمة وليمة، وكميمة ودمنة

بنية خطابية في بنية نصية، فإننا نرى أف ىذا التماسؾ الموجود في نص الدراسة أثر تنضيد 
أي أف تمؾ النصوص السردية . إنما يستمد ترابطو مف منطؽ البنية السردية في المحكي ككؿ

الداخمية إنما ىي منفصمة مف حيث أنيا مكتفية بذاتيا دالليا، لكف ذلؾ لـ يمنع ترابطيا 
 .يبرز في مظيريف، أحدىما لساني واآلخر داللي. خر بعضيا ببعض عمى نحو آ

فأما المساني، فيتحدد في حروؼ الربط التي تتصدر بداية كؿ تركيب نحوي في 
ثـ اندفع شيخ منيـ "،"فأقبؿ عمييـ شيخ فقاؿ"،..."فقاؿ شيخ منيـ:" كؿ قصة مف ذلؾ مثال 

 إلخ"...فقاؿ
نالحظ أنو إلى جانب حروؼ الربط ، ىناؾ الربط عف طريؽ اإلحالة الذي يتحدد 

إف ىذه الضمائر إنما تعود عمى تمؾ الجماعة " منيـ، عمييـ، منيـ"في ضمائر الغائب 
وىذا النوع مف الربط حقؽ ما . المجتمعة في المسجد تتطارح بينيا موضوع االقتصاد في النفقة

ية غير المنطقية أو السببية ، فمو يطرأ أّي تغيير عمى ترتيب تمؾ نطمؽ عميو بالعالقة العضو 
 .الوحدات السردية الكبرى، فإنو لف يحدث أي خمؿ أو تشويش عمى نظاـ النص الخارجي 

ىذا عف الترابط المساني، أما الترابط الداللي الذي يحقؽ انسجاـ النص ككؿ فإنو 
سري في نطاقو مضاميف تمؾ القصص والتي يظير عمى مستوى السياؽ الداللي العاـ الذي ت

تتمحور جميعيا حوؿ فكرة واحدة، وىي االعتقاد بفائدة البخؿ، وتحويمو مف صفة الرذائؿ إلى 
 .صفة الفضائؿ
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بعد أف قمنا بوصؼ وتحميؿ خاصية االتساؽ عمى مستوى ترابط النص الكمي 
ولكف عمى مستوى بنية الوحدات فإننا سنتناوؿ ػ فيما يمي ػ الخاصية ذاتيا . بأجزائو الكبرى 

التي تشكؿ نظاما مغمقا وبنية مكتفية الداخمية، الصغرى التي تتكوف منيا تمؾ النصوص 
 .بذاتيا وىو ما يحقؽ ليا صفة النّصية

إف موضوع الترابط بيف وحدات النص الصغرى إنما يعد مف بيف أىـ المباحث 
اب؛ فيؤالء يعنوف بيذا المبحث مف األساسة التي شغمت عمماء نظرية النص وتحميؿ الخط

مبدأ فحص ووصؼ أنواع الربط عمى مستوى بنية الخطاب المغوية، أي العالقات النحوية 
التكرار )التركيبية، وغير النحوية كأف تظير في عدة مظاىر مختمفة كالتكرار بأنواعو المختمفة

 .النصي إلى غير ذلؾ مف وسائؿ االتساؽ...(. الجزئي، والتكرار بالمرادؼ،
لننظر إذا في أدوات الربط التي كونت لحمة تمؾ النصوص السردية، وحققت 

ولعؿ طرح جممة مف األسئمة المنيجية يقودنا إلى تحقيؽ غايتنا مف البحث . انسجاميا الداللي
 :والتي تتحدد عمى النحو اآلتي

 كيؼ وبحسب أي نحو تترابط الوحدات الصغرى عمى امتداد المرّكب الّسردي في
 ؟ ما ىي قواعد االتساؽ التي اعتمدىا الناص في إنشاء نسيج خطابو الّسردي ؟تمؾ النصوص
 :مظاىر االّتساق -

شرطا ضروريا وكافيا لمتعرؼ ( ىاليداي،وحسف)يعتبر مفيـو االتساؽ مف منظور 
وىو يتحقؽ مف تعالؽ الوحدات الصغرى فيما [ 24]عمى ما ىو نص وعمى ما ليس نصا 

ويتحدد شكؿ االتساؽ في . نظاـ الخطاب السردي مف حيث ىو وحدة دالليةبينيا لتشكؿ 
جممة مف األدوات حددىا ىاليداي وحسف في خمس أدوات سبؽ ذكرىا، سنعمؿ مف جانبنا في 

في إحدى ( اإلحالة والحذؼ)ىذا الجزء مف الدراسة التطبيقية عمى اختبار اثنيف منيا ىما 
 ".اء العذبالحمار والم"النصوص الداخمية وىو 

يحتؿ ىذا النص المقاـ األوؿ مف حيث الترتيب في فضاء النص الكمي بالنسبة 
وىو نص قصير مف حيث الحجـ يتألؼ مف مقطعيف متوازييف في . لباقي النصوص السردية

: الطوؿ، استيمو السارد بجممة استيالؿ ترؾ السرد فييا يأتي عمى لساف البطؿ جاء فييا 
بئرنا كما قد عممتم مالح أجاج، ال يقربو الحمار وال تسيغو اإلبل، ماء : فقال شيخ منيم"

 [25]...."وتموت عميو النخل
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جاء أسموب ىذا المقطع السردي في صيغة إخبارية تقريرية يعرض السارد مف 
خالليا عمى المتمقي الماثؿ أمامو، الموقؼ السردي الخاص الذي يقـو عمى أساسو المحكي 

فاستيؿ، سرده بتركيب إسنادي . معضمة الحصوؿ عمى الماء العذب ككؿ، والذي يتمثؿ في 
(. كما قد عممتـ)اسمي يتوسطو تركيب شبو نحوي جاء في شكؿ اعتراضي يتمثؿ في عبارة 

استخدميا السارد لتؤدي وظيفة استمرارية التواصؿ السردي مع المتمقي الذي يدؿ عميو ضمير 
تساىـ " يقوؿ ىاليداي وحسف بشأنيا أنيا امية، التي وىو نوع مف اإلحالة المق" أنتـ"المخاطب 

 [26.]في خمؽ النص لكونيا تربط المغة بسياؽ المقاـ
ال يقربو " ثـ يمي ىذا التركيب ثالث جمؿ فعمية قصيرة جاءت عمى التوالي

فكنا نمزج منو لمحمار، فاعتل منو وانتقض ...الحمار وال تسيغو اإلبل وتموت عميو النخل
 "موعمينا من أج

نالحظ ىنا، أف السارد لجأ إلى استعماؿ الجمؿ الفعمية القصيرة معتمدا األسموب 
اإلحالي ، ذلؾ ألنو استعاض عف ذكر المفردات بضمير الغائب المتصؿ بتمؾ األفعاؿ 

واألسموب اإلحالي ىنا إنما . وىو يعود عمى الماء المالح ..." ال يقربو، وال تسيغو،:"كقولو
النصية القبمية، ألف الضمير يعود عمى اسـ ورد قبؿ تمؾ المتتاليات مف  ينتمي إلى اإلحالة

كما أغنى . وىو سبب ربطيا مع التركيب اإلسنادي األوؿ، ليبرز المعنى لممتمقي . الجمؿ
. السارد ىذا النوع مف اإلحالة عف استخداـ أسموب التكرار غير المستساغ في مثؿ ىذا المقاـ 

المحكي قد استساغ أسموب اإليجاز في التعبير باعتماده األسموب ويبدو أف السارد في ىذا 
اإلحالي، مف باب تطبيؽ مبدأ االقتصاد في كؿ شيء، سواء أكاف مجردا مثمما ىو في 

 .الخطاب، أو واقعيا مثمما ىو في النفقة
كما لجأ السارد إلى استخداـ أسموب الحذؼ إلى جانب اإلحالة، وىو مف أدوات 

عالقة "، أي أنو "عالقة داخؿ النص"في كتابيما أنو ( وحسف ىاليدي،)حدده االتساؽ الذي ي
ويظير الحذؼ [ 27" ]ويبحث عنو في العالقة بيف الجمؿ وليس داخؿ الجممة الواحدة. قبمية

والنير منا بعيد وفي تكمف العذب ": في ىذا التركيب الذي جاء في المقطع األوؿ مف النص
بالعذب، أي الماء الصالح لمشرب واالستعماؿ العادي والعبادي، يقصد السارد  ".عمينا مؤونة

وىو بيذا يكوف قد عمؿ عمى حذؼ الموصوؼ وأقاـ الصفة مقامو، وىذا الموف مف الحذؼ 
إنما يتـ عند ذكر المفردة المحذوفة في جممة سابقة والموصوؼ المحذوؼ ىنا يتمثؿ في 

 . لكالـ لإليجازالماء، وىو أسموب شائع في العربية يستخدـ في ا
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ثم انفتح لي " ويأتي المقطع الثاني مف النص عمى ىذا الشكؿ مف قوؿ السارد
فيو باب من اإلصالح، فعمدت إلى ذلك المتوضإ، فجعمت في ناحية منو حفرة، وصيرجتيا 

لقد غمبت عمى  [02. ..."]وممستيا، حتى صارت كأنيا صخرة منقورة، وصوبت إلييا المسيل
اكيب االسنادية الفعمية لتدؿ عمى الحركة والحيوية والفعالية، ولعؿ استخداـ ىذا المقطع التر 

السارد لألفعاؿ الصحيحة ذات اإليقاع السريع إال ليعبر مف خالليا عف حالة النشاط التي 
انبعثت فيو نتيجة لتمؾ الفكرة اإلليية التي أخرجتو مف مأزقو وجعمتو يغنـ بالماء العذب دوف 

 .أف يغـر ألجمو
ولقد استند السارد في نسج خطابو السردي في ىذا المقطع ػ بشكؿ بارزػ عمى 
أسموب اإلحالة الذي يسر لو عممية ربط تمؾ التراكيب بعضيا ببعض، محققا بذلؾ مظيرا 

بالترتيب العادي لموقائع في ( فاف ديؾ)آخر مف مظاىر انسجاـ الخطاب الذي يسميو 
ييا في تمؾ المتتالية مف التراكيب القصيرة، فإننا نجدىا الخطاب فمو نتأمؿ األفعاؿ المحاؿ إل

مرتبة حسب وقوعيا في المحكي، حتى يحقؽ السارد غرضو السردي الذي يتمثؿ في إقناع 
 .المتمقي بمدى فعالية أسموب االقتصاد في حياة المرء 

مف ىنا، يمكف أف نستنتج أف ىذا النص منتوج خطابي مترابط متسؽ ومنسجـ، 
 .بعا عشوائيا أللفاظ وجمؿ وأفعاؿ كالميةوليس تتا

II - السارد والمخاطب 
إف الخطاب السردي كباقي أنواع الخطابات األخرى، يحتاج إلى متكمـ ومستمع، 

وفي سياؽ بحثنا حوؿ كيفية تحقؽ مفيومي االتساؽ واالنسجاـ في . فإنو بدونيما يفقد معناه
دى فعالية قطبي التخاطب السردي في فإننا سنبحث في ىذا العنصر عف م. النص السردي

 .تنمية حبكة النص وانسجامو الداللي في مستوييو الكمي والجزئي
بالتركيب " قصص يروييا المسجديوف" يطالعنا الناص في مطمع النص السردي 

يؤدي ىذا التركيب وظيفة إخبارية قواميا التمييد ". قاؿ أصحابنا مف المسجدييف "التالي 
لقد جاء الفعؿ . ناص مف خالليا ذىف القارئ، لتمقي ما سيأتي مف خطابوالربط ليييئ ال

. ليفتح أماـ الناص المجاؿ واسعا المتداد نسيج الخطاب السردي عبر فضاء النص" قاؿ"
ويحيمنا الفعؿ ذاتو عمى أف ىناؾ ىيئة تمفظية تقـو عمى إسناد الفعؿ الحكائي إلى ىيئة 

وتتمثؿ ". أصحابنا مف المسجدييف"في النص في عبارة تمفظية أخرى حددىا السياؽ التمييدي
في شخصية الجاحظ الذي يأخذ عمى عاتقو ميمة " قاؿ"الييئة التمفضية صاحبة الفعؿ 
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اإلعالف عف ظيور النص السردي، موىما المتمقي أف حدود وظيفتو السردية قد انتيت عند 
 .ىذا الحد

قة التي تربط ما بيف المرسؿ إف ىذا التحميؿ يقودنا إلى النظر في نوع العال
والمتمقي الواقعييف، أي المؤلؼ الحقيقي منتج األثر األدبي والقارئ الحقيقي الذي يتجو إليو 

والجاحظ ػ كما نعمـ ػ حرص في كتابو البخالء عمى نقؿ المادة الحكائية في أخبار . ذلؾ األثر
الحرص عمى مخاطبة القارئ  ونوادر البخالء مف الشفيية إلى التدويف وىو بذلؾ يحرص شّدة

نما لجأ . الغائب ال المستمع الحاضر ف كاف لـ يسند عممية السرد واإلخبار إليو شخصيا، وا  وا 
كما ىو العرؼ في الّسردية العربية إلى اقتناء أداة فنية تؤدي وظيفة إرساؿ الخطاب السردي 

وظيفة السارد  ويحتفظ ىو لنفسو بوظيفة تشكيؿ اإلطار الخارجي لممحكي مجسدا بذلؾ
 .المفارؽ لمرويو 

وبشيء مف التأمؿ في المقطع السردي الذي جاء عمى لساف أصحاب الجاحظ 
اجتمع ناس في المسجد، ممن ينتحل االقتصاد في النفقة، :  "مف المسجدييف في قوليـ

وقد  كان ىذا المذىب صار عندىم كالنسب . والتثمير لممال، من أصحاب الجمع والمنع
وكانوا إذا التقوا في حمقيم . عمى التحاب، وكالحمف الذي يجمع عمى التناصر الذي يجمع

فإننا نستنتج مف ." تذاكروا ىذا الباب وتطارحوه وتدارسوه، التماسا لمفائدة، واستمتاعا بذكره
سياقو السردي أنو مقدمة تمييدية لممحكي؛ بحيث يقدـ السارد مف خالليا عرضا تعريفيا عف 

الناس تجتمع عمى رأي وموقؼ واحد حوؿ فائدة االقتصاد في النفقة والتثمير طائفة معينة مف 
إف داللة ىذا المقطع توحي إلى أف وظيفة الجاحظ السردية لـ تتوقؼ عند حد اإلعالف  .لمماؿ

نما  فع السرد كما أوىمنا، وذلؾ بإسناده الفعؿ السردي إلى بعض أصحابو مف المسجدييف، وا 
. وحدات السردية الصغرى أف صاحب الخطاب السردي ىو نفسو الجاحظتؤكد لنا داللة تمؾ ال

أما األوؿ، فإف الجاحظ حتى يضمف أمر تواصمو : ولقد شجعنا عمى حمؿ ىذه النتيجة أمراف 
، "المسجديوف"مع القارئ فإنو أزاؿ عف ذىنو اإلبياـ والتشوش الذي قد يحدث بسبب عبارة 

احظ عمى كؿ فئة تتفؽ عمى مذىب أدبي أو عممي خاصة إذا عممنا أنيا تطمؽ في عصر الج
أو عقدي أو معيشي إال وتجعؿ مف فضاء المسجد منتدى ليا، لتتبادؿ الرأي والطروحات في 

 .مسألة مف المسائؿ كما الحاؿ مع جماعة البخالء في ىذا النص 
ي أما األمر الثاني، فيتمثؿ في أسموب االستيزاء والتعريض بياتو الفئة البخيمة الذ

وظفو الجاحظ في داللة تمؾ التراكيب النحوية الموجزة، فوصؼ مف خالليا شدة حب ىذه 
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كما صور في أسموب تيكمي أمر تالحـ ىذه الفئة . الفئة لمتثمير لمماؿ ومنعو مف اإلسراؼ
بعضيا ببعض، لما شبو مجازا مذىبيـ في البخؿ بالنسب الذي يجمع الناس عمى  اوارتباطي
نعتقد أف يأتي مثؿ ىذا الكالـ عمى لساف المسجدييف أنفسيـ وىـ ممف فنحف ال . الّتحاب

 . ينتحؿ البخؿ مذىبا في حياتيـ 
تمكف الجاحظ عبر ىذا المقطع السردي التمييدي، أف يحدد مف خاللو شكؿ 
النص الخارجي، بحيث أفضى ىذا الشكؿ إلى خمؽ إطار سردي احتوى كؿ النصوص 

فكاف ذلؾ التنظيـ بمثابة الشرط البنائي الذي . والد والتعاقبالسردية التي جاءت عف طريؽ الت
أوصد مكامف حبكة النص الكمي في ترابطو بعضو ببعض، وانسجامو باستمرار داللتو في 

 .عالـ النص
خاللو العالقة بيف السارد مف  وىناؾ مستوى آخر يمكف لمباحث أف يرصد
ابمو مسرود لو حاضر يتمقى ذلؾ والمخاطب وىو مستوى يحيؿ عمى سارد ينتح الحكي، يق

 .المحكي، ويتحقؽ ىذا المستوى في النصوص السردية التي تشكؿ بنويا أجزاء النص الداخمية
فبالنظر إلى نوع العالقة التخاطبية ما بيف السارد والمتمقي في ىذا المقاـ، نمفييا عالقة مباشرة 

خاطب السردي يجمعيما مقاـ ال تستند إلى وسيط، والسبب في ذلؾ يرجع إلى أف قطبي الت
تمؾ االستراتيجية الحكائية المشتركة بيف الراوي "تواصمي واحد يتمثؿ في المجمس الذي يحقؽ 

 [29" ]فشروط المجمس تساىـ في تحقيؽ التفاعؿ بيف الراوي ومتمقيو...والمروي لو
إف ىذا الكالـ يحققو واقع النصوص السردية المؤطرة، فنجد السارد في النص 

يصطنع تراكيب نحوية تحقؽ الوظيفة التواصمية " الحمار والماء العذب"وؿ الذي بعنواف األ
المتصؿ في ىذه العبارة " أنتـ"بينو وبيف المتمقي عف طريؽ أسموب التخاطب باستخداـ ضمير 

ثـ يسترسؿ في عرض المحكي معتمدا أسموب السرد الذاتي الذي جاء عمى ". كما قد عممتـ"
، محققا بذلؾ نمط السارد الذي ينيض بميمة الرواية إلى جانب مشاركتو في لساف أحد الشيوخ
إف ىذه الداللة األولى أفادتيا صيغ المتكمـ بصفتيا عالمات إشارية أي . أحداث المروي

كما نستنتج مف ذلؾ أف الشيخ يسرد عف نفسو وقائع حدثت لو في . مالزمة وجوبا لمرجعيا
 فكنا"، "ماء بئرنا" طريؽ فعؿ السرد مف ذلؾ قولو زمف ماضي يعمؿ عمى استعادتو عف

وعندما ينتيي السارد مف الفعؿ السردي فإنو . ،إلى غير ذلؾ"ثم انفتح لي فيو باب"، "نمزج
، "ىذا بتوفيق اهلل ومنو: قال القوم" يتمقى خطابا موجزا حدده السياؽ السردي في ىذه العبارة 

ع ليعبر مف خالليا عف اقتناعو بما جاء في لقد صدرت ىذه العبارة عف المتمقي المستم
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المحكي وىو بذلؾ قد استخمص العبرة التي تزيد مف درجة اعتقاده بمذىب الشح والبخؿ في 
 .المعيشة

عمى ىذا النحو مف أسموب التخاطب بيف السارد والمتمقي، ينبني الخطاب 
جسدىا كؿ مف السردي في باقي النصوص السردية ، فعممية التخاطب إذا ىي مزدوجة ي

المتكمـ والمخاطب،وتدؿ عمييا تمؾ الدالئؿ المغوية التي تحيؿ إلى التواصؿ القائـ ما بيف 
 .السارد والمسرود لو وىو تواصؿ مباشر غير منقطع

 :خالصة القول 
نخمص إلى أف ىذا النص الذي حاولنا دراستو باستثمار مقولتي االتساؽ واالنسجاـ في 

ألفت بيف بنيتو الكمية والجزئية ، أنو منتوج سردي مترابط ومنسجـ مستوييو الكمي والجزئي، 
 .تمؾ األدوات التي أحكـ الناص اصطناعيا في سبؾ نسيج النص وحبؾ داللتو
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 التفكير النقدي االدونيسي
 ستشراقإلوا

 

 

 عبد الرحيم مراشدة
 قسم المغة العربية

 االردن - جامعة جرش

  
 

 ممخص
تسعى ىذه الدراسة الى الوقوؼ عمى انماط التفكير التقدي االندونيسي و تتبع الدراسي 

 :مصادر ىذه االنماط في مستوييف
اغطة  عمى عقمية ادونيس و التي  كاف المستوى االستشراقي الذي يشكؿ مرجعية ض: االولى

 (و المتحوؿ الثابت)ليا الحضور الال فت في طروحاتو النقدية  المختمفة، و ال سيما،  في 
ىذه المساحة التي . الميتوى التراثي العربي، الذي يشكؿ مساحة كبيرة في نقد ادونيس: الثاني

 .د و التحديث لمسارات االدب العربيكثيرا ما حاوؿ االنقالب منيا سعيا الى التجدي
كاف مف ابرزىا انو شاعر و ناقد ثـ اف . و قد جاء اختيارنا الدونيس نتيجة عوامؿ عدة

طروحاتو النقدية احدثت ردات فعؿ مختمفة و اثارت سجاال نقديا ساخنا اضافة الى اف 
 ادونيس صاحب مشروع خاص  في تحديث القصيدة العربية

األطروحة؛ إذ /لمثابت والمتحوؿ" بولس نويا"عودة لتصدير األب يبدو مف المفيد ال 
يقـو عمى ىذا التصدير كثير مف التساؤالت التي يمكف اعتبارىا مشروعة إلى حد بعيد، 

 .إضافة إلى أف ىذا التصدير صادر عف ذىنية استشراقية بالدرجة األولى
كتوراه؟ ىؿ مرد ذلؾ بالحرج أماـ طالب يسجؿ ألطروحة د" بولس نويا"لماذا يشعر  

توافؽ ما في البنية الذىنية لكمييما؟ ىو يحاوؿ تصريحًا اإلجابة عف ذلؾ، لكف ىذا التصريح 
قد يحتمؿ ما ورائيات ما، تتوضح مف خالؿ العرض التقديمي لألطروحة، حيث تتماس ذىنية 

يود  -حمـ–مع طالبو فكريًا، حوؿ موضوع الدراسة، يجسد تحقيقا لمشروع " بوليس نويا"
 .إنجازه، وقد تـ ىذا بالفعؿ فيما بعد
، بالنسبة لمستشرؽ متخصص في الفمسفة (الحممية) إف مثؿ ىذه المشاريع 

والدراسات اإلسالمية تمس التراث العربي، باعتباره مركزا قاعديا يتأسس عميو بنية العقؿ 
 ".لمكوف اإلنساني العربي"العربي، إضافة لكونيا بنية تحتية 
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لدراسات تكوف ليا أىمية خاصة، لما ليا مف أثر ليست لدى الشعوب مثؿ ىذه ا 
نما لمذيف يفيدوف بإطالؽ مف مثؿ الموضوع كانت مضاميف . موضوع الدراسة حسب، وا 

وربما لدى غير واحد مف " بولس نويا"حمما  مف أحالـ  -كما سمؼ–األطروحة األساسية 
و الماورائي والعمقي لماىيتو، واألىداؼ لوال فيم( المشروع)المستشرفيف، وىو لـ يتحمس لو 

التي قد يتمخض عنيا، بنتيجة الرحمة االستكشافية المتوقعة في بحر التراث العربي، إف جاز 
 .التعبير

يشعر األب، أو عمى األصح، يستشعر تحقيؽ الحمـ بطريقة منجزة مف اآلخر، ال  
عر العربي، وىو باحث لو تجربة ليست باليسيرة في الش( شاعر)سيما وأف ىذا اآلخر

" بولس نويا"موسوعي مطمع؛ مف ىنا انبثؽ تحقيؽ الحمـ  عمى أرضية الواقع، وليذا نجد 
ال بؿ مرات –ويضيؼ الدارس (1( )1)(إنؾ ستحقؽ حمما حممتو في شبابي مرتيف)يقوؿ لطالبو

 .بقدر اإللحاحية النفسية والذاتية، وحتى اإليديولوجية الفكرية عمى الموضوع –
الحمـ لدى )ءأدونيس إلنجاز ميمة، أو عمى األقؿ، ليسيـ في إنجاز ىذه الميمةجا 

وكاف أدونيس االبف األكثر نشاطا في حضرة أبيو، وىنا قد يبدو مناسبا التعريؼ (2)( األب
، لعؿ ذلؾ يشكؿ مفتاحا ما يسيـ في توضيح ما نذىب إليو حوؿ الثقافة "ببولس نويا"

 .العربية، مف وجية نظر أدونيس
عالـ استشراؽ اىتـ بالفكر اإلسالمي، وال سيما األبعاد الصوفية منو، " بولس نويا"  

حيث كاف ليذا المقاء األثر الفعاؿ في "ماسينيوف"وبدأت اىتماماتو ىذه بعد التقائو بالمستشرؽ 
نحو الحركات الالفتة في تاريخ الفكر اإلسالمي، إذ كاف قبؿ ذلؾ ييتـ " بولس نويا"توجيو 

كاف حممي أف أحاوؿ التخصص في )قد الشعري عند العرب، ويتضح ذلؾ مف قولو بالن
غير " ماسينيوف"دراسة الشعر العربي ألميز ما فيو مف الفصاحة والبالغة، ولكف لقائي بػ

 .( 3)( مجرى حياتي، فتركت الشعر وانصرفت إلى التصوؼ
نما كاف ىذه وشغفو بالصوفيات لـ يأت اعتباطا أ" بولس نويا"انزياحات  و عبثا، وا 

يتكئ عمى خمفية ثقافية، وحمـ ثقافي، ينبعاف مف مرجعيات أيديولوجية إستشراقيو؛ وبيذا 
يكوف االنحراؼ عف دراسة الشعر ونقد   الشعر مف زاوية بالغية لو ما يبرره، وال يفوت 
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رؽ وىي مف الف -إف جاز التعبير-كفرقة( اليسوعية)إلى " بولس نويا"الدارس انتماء األب
النصرانية الالفتة في الفكر النصراني،  تتجاوز الظاىر في فيميا لمنصوص، وتيتـ بالباطف 

، وكما ىو معروؼ يوجد في الفرؽ اإلسالمية ما يتوازى وىذا التوجو، فأىؿ (الماورائيات)
معروفوف في اإلسالـ، والتعمؽ بالتصوؼ، ىو في الواقع يشكؿ انسجاما ( الباطنيوف)الباطف 
، فإذا كانت اليسوعية تجسد شكال مف أشكاؿ "بولس نويا"ى الفكرية التي تأسست لدى مع البن

التصوؼ في الفكر النصراني، فالتصوؼ في اإلسالـ فكر واضح، ولو أثر فعاؿ في بنية 
–الباطف )العقؿ العربي، ويشكؿ ركيزة أساسية فيو، ولو حاوؿ المرء تممس ىذا االتجاه 

تمميذ ذىب في المنحى ذاتو، بيد أنو كاف األكثر اقترابا مف لوجد أف أدونيس ال( الفكري
 : الموضوع لعالقاتو البحثية، وبتوجياتو ىذه اقترب مف األب في قضايا عدة منيا

حيف حاوؿ أف يسيـ في كشؼ تحوالت بنية القصيدة العربية، وتتبع مساراتيا  .1
عبر التراث  المضمونية والشكمية، وتمكف مف الوقوؼ عمى بعض المفاصؿ الميمة

الشعري، والفكري، لفترات تمتد منذ انبثاؽ اإلسالـ وحتى مراحؿ متقدمة مف ىذا 
 . القرف

فادتو مف ىذه الرحمة االكتشافية، اسيـ في تحريؾ  .2 ونتيجًة الطالعو الواسع، وا 
القصيدة العربية، والنقد العربي، باتجاه خالفي لمسائد في الساحة األدبية، ومف ىنا 

ياماتو في القصيدة الحداثية والنقد الحداثي، وميدت مع آخريف، قبؿ مثال جاءت إس
( المحض" )بولس نويا"الذي سماه -إف جازت التسمية_ ذلؾ، لمشعر الحديث

لكنو تعمؽ بيا كثيرا فيما  -عمى األقؿ -فأدونيس كاف يكتب القصيدة غير التقميدية
ىنري بريموف عف "تاب، وربما يكوف لألب دور ما في ذلؾ الطالعو عمى ك( 4)بعد
وآخريف، وفي المقابؿ "بوؿ فاليري"و"ماالرميو"، وقراءاتو ألشعار (الشعر المحض)

كاف قد اطمع عمى كثير مف الشعر العربي؛ ليذا التفت إلى التحري عف مقاربات ما 
المحض إف وجد ليسيـ  –بيف الشعر الغربي والعربي، وتتبع جذور مثؿ ىذا الشعر 

معيارًا … ى لألماـ؛ فكاف يتخذ مف أشعار ماالرميو وفاليري في دفعو خطوات أخر 
وكاف أدونيس مف التابعيف ليذا . ميمًا لمشعر الجيد، بؿ يراه مثااًل صالحًا لالتباع

 .الموف مف األشعار
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الثابت " ، ليؤسس لجدلية (في بنية العقؿ العربي)اقتراب أدونيس مف األب في بحثو .3
مبدأ )، (5)لممنيج الديكارتي -أدونيس  –بي، مع تبنيو في تاريخ الفكر العر "والمتحوؿ

وىو المبدأ ذاتو الذي أتكأ عميو مف قبؿ طو حسيف، في بحثو الميـ في ( الشؾ
الذي يقـو (نسبة إلى ىجيؿ)الييجمي( األب)الشعر الجاىمي، الذي يضارع منيج 

 . مذىبو عمى أساس الجدلية أيضاً 
، الحظت أف ىيجؿ لـ "تجميات الفكر"ب ىيجؿ فعندما قرأت كتا": )بولس نويا"يقوؿ  .4

يعط أىمية لمتجربة اإلسالمية العربية، في مراحؿ تطور الفكر البشري، مع أنو لـ يكف 
تجميات الفكر العربي اإلسالمي : يجيميا، فتساءلت ماذا يا ترى سيكوف كتاب عنوانو

اريخ العربي عبر تاريخو؟ وما الطريقة كتابتو؟ وىؿ يمكف أف نفيـ شيئًا مف الت
يود إنجاز ( األب المحتـر)، ىؿ ىذا يعني أف ( 6)(اإلسالمي إذا لـ يكتب ىذا الكتاب؟

ما لـ ينجزه ىيجؿ في طروحاتو وأبحاثو حرصا عمى تبياف تطورات الفكر العربي عبر 
 ".بولس نويا"تاريخو، ولماذا؟، مع أنو في نية ىيجؿ، لـ يمتفت إليو حسب 

( البّحاثة األب)أبعد مف ذلؾ بكثير، إذا ما عمـ المرء أف يظف الدارس أف القضية  
وجد ضالتو ىنا، ليتكئ عمييا، ويؤسس مف خالليا مشروعا استشراقيا ميما في الثقافة 
العربية، ال حرصا عمى الثقافة الفكرية والتراث العربييف، بؿ حرصا عمى مرجعيات كامنة في 

وىو الطالب /صة في توازي رغبة باحث آخر وقد ظيرت الفر  …بنيتو العقمية االستشراقية
نيابة عف األب وبتوجيياتو، وبذلؾ يكوف قد تحقؽ / الميمة/ في إتماـ المشروع/ أدونيس
 :أمراف

 .لدى المستشرؽ( الحمـ)إنجاز البحث بالكيفية  .1
تحقيؽ البحث في بنية الثقافة العربية عبر تاريخيا بوساطة بنية عقمية عربية، وفي  .2

بحث )بحث، معنويا وفكريا، وتنتفي بالتالي عنو ما يراه العقؿ العربي كػ ذلؾ تدعيـ لم
 (.استشراقي

 الفكر األدونيسي والتراث
يتخذأدونيس في توجياتو النقدية،  مف الرؤية الدينية وسيمة لمولوج إلى الثقافة 

ى أي مدى إل: العربية، وبالتالي إلى فيـ البنية العقمية العربية، وىنا ينتج التساؤؿ التالي
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أسيمت الذىنية العربية في تثبيت المعيار الجاىمي، باعتباره المرجعية المثاؿ لتبعية راحت 
 –إنيا ": )بولس نويا"وىذا التساؤؿ قد ينتجو قوؿ ! تنجذب إلييا عمى مدى عصور متتالية؟

ازف ظاىرة إنسانية لو غابت لكانت نتائجيا وخيمة بالنسبة إلى التو  –يعنى الرؤية الدينية 
الدينية في تغمب االتباع في الشعر، لكف  –كذا  –الذىني، ال أقوؿ ىذا لكي أنكر دور الرؤيا 

ربما لـ تتوصؿ ىذه الرؤيا مف فرض ما فرضتو، إال ألنيا صادفت في بنية الفكر العربي ما 
، ثـ إف ىذه السطور االلتفاتية لألب تثير لدى اآلخر ( 7)(…ساعدىا عمى تحقيؽ ما حققتو

ا تساؤليا عمى مستوى الذىف العربي، ال سيما في عممية البحث عف العوامؿ األخرى قمق
 .المساعدة في ترسيخ االتباع بشكؿ سمطوي في الشعر
إلى الماضي، ( ظاىرة القبوؿ باالرتداد)إف أوؿ ما يقفز إلى الذىف مف العوامؿ، 

، وىذا ( 8) (ة لمشعر العربيمقدم)وىي متجاوزة لظاىرة القبوؿ لمسائد، التي يراىا أدونيس في 
ثـ يشي السياؽ بأف  …قابمية بنية العقؿ العربي لمتمحور حوؿ ما كاف" األب"يفترض حسب 

البعد الديني تدّعـ واكتسب قوتو المييمنة لوجود خمؿ ما في البنى العقمية السائدة، كوف ىذه 
ويرى الدارس في  –ز التعبير إف جا –( الفراغ الديني)البنى العقمية تبدو وكأنيا مييأة بنتيجة 

 المنحى األبوي ما ينقض ىذه التوجيات لدى األب نفسو، عند قولو 
بعمومية الظاىرة االرتدادية، مف حيث النكوص إلى الماضي، بحيث تشتمؿ 
الظاىرة اإلنسانية بعامة، إذ ىي ليست ظاىرة خاصة بالعالـ العربي، ثـ إف االرتداد لمماضي 

 –عمى األغمب  –والعقؿ اإلنساني ظاىريا . ف في بنية العقؿ اإلنسانييؤدي إلى عدـ التواز 
 …محكـو بالتماس والتعمؽ بما كاف وااللتصاؽ بما ىو كائف، إذ ربما يجد في ذلؾ راحة ما 

، مع ( 9) (السمطوية الدينية)إضافة إلى أف الساحة قبؿ مجيء اإلسالـ لـ تخؿ تماما مف 
 .الصرامة التحفظ عمى كممة السمطوية بيذه

إف الذىنية اإلنسانية ال يمكف ليا االبتداء عمميا بما ىو كائف فقط، وىي غير 
ألف االنبتات يعني االبتداء مف فراغ، وىذا ال يستقيـ والواقع، ألف االنقطاع  …منطقية بتاتا

. ىذا ىو الخيط األوؿ في نسيج الظؿ. لسنا مف الماضي: )عبر عنو أدونيس في قولو
، ثـ ( 10)(…نعممو أف يكسر المجاـ. اإلنساف عندنا ممجـو بالماضي. ناالماضي ىو سر 
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يتراجع أدونيس بعض الشيء عف ىذا القوؿ، ربما إلدراكو خطورة ىذا االنقطاع، وذلؾ في 
إف الشعر العربي الحديث، أيا كاف كالمو أو أسموبو، وأيا كاف : )قولو في مراحؿ متقدمة

 .(11) (ث، أي جزء عضوي منواتجاىو إنما ىو تموج في ماء الترا
المنحى ذاتو يتضح في أشعاره، فتارة يشعر المتمقي كأنو إزاء شخصية متعمقة  

أتسمؿ في ألياؼ الماضي فاتحا ذاكرة . أكنس العيوف في غباري: )بالماضي كما في قولو
 يشمس تعبي ويقمر في لحظة –أتعب وأرتاح في الزرقة . أنسخ ألوانيا وألوف األبر. األوليف
قادر أف أغير لغـ : )وتارة ينسى الماضي ويتعمؽ بالمستقبؿ كما في قولو (12) (واحدة

الغد الذي  –سيدتي أنا إسمي الغد الذي يقترب : )وقولو (13) (ىذا ىو اسمي –الحضارة 
 .(14) (يبتعد

إف العودة لمماضي ليست دائما عودة سمبية بإطالؽ، وال تشكؿ ثباتا أو سعيا نحو 
بالنسبة لما يسمى بعصر النيضة، " أدونيس"، و "األب بولس نويا"كما يرى  الثبات بإطالؽ،

فاالرتداد لمماضي عمى مستوى الشعر والنقد في ىذه الفترة بالذات ارتداد إيجابي النييار 
البنى القاعدية األساسية الصالحة لالنطالؽ، والبعث والعودة ىنا تكوف تأسيسًا وبناًء، وال 

ى المفيـو األدونيسي لميدـ ينطبؽ عمى ىذا العصر، فاليدـ ىنا عودة نكوص وىدـ، وحت
وىذا ما حصؿ بالنسبة . ال ىدـ إمحاء، ىدـ فينيقي تموزي –إف جاز التعبير  –( ىدـ انبناء)

 (.مف وجية نظر الدارس)لعصر النيضة 
يتجمىالحنيف إلى الماضي  في غياب الحاضر المنتج الدافع؛ فاإلنساف في طبيعتو 

ال سيما إذا كاف  –حسب نويا وعمماء النفس  –اضي وىي ظاىرة إنسانية يحف لمم
الزمف دوف الماضي خاصة عند إحساس اإلنساف باجترار ىذا الماضي، حتى /الحاضر

 .االجترار حالة تعويضية ألحشاء جائعة تتحرؾ متجاوزة السكوف
عادة البعث ىي بمثابة إحياء بشكؿ أو بآخر، وتحتاج إلى جيد ال يقؿ عف جيد  وا 

وقد أحس غير واحد مف النقاد العرب عندما أطمقوا مصطمح . وىو تأسيس اإلبداع/ اإلبداع
إف شعر شوقي وحافظ ىو مف : قالوا) …"شوقي وحافظ وآخريف"عمى مرحمة ( اإلحياء)

صميـ مرحمة اإلحياء التي تزعميا محمود سامي البارودي، والتي قامت لتستيدؼ ربط 
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؛ (15) (قد انفصمت عندما نضب الشعر العربي بعد عصور العباسييفحمقات التاريخ، كانت 
وليذا يبدو التقميد منتجا وفاعال، ويسيـ في عممية الخمؽ واإلبداع؛ ألنو يتخذ بعد التحفيز، 

وتعمؽ بالماضي األقوى، وبذا يمكف االنطالؽ أو  –الخاوية  –الذي ىو تجاوز لممرحمة اآلف 
التراث / عمى االنقطاع عف الماضي" بولس نويا"توكيد حتى مع  –عمى األقؿ  –التييؤ 

نحف نعمـ منذ فرويد أف االبف ال يستطيع أف يكتسب : ) لتأسيس الشخصية، حيث يقوؿ 
عمى اإلنساف العربي أف يميت تراث الماضي في . حريتو ويحقؽ شخصيتو إال إذا قتؿ أباه
، إذا كاف التراث بمثابة األب عند أدونيس، (16)(…صورة األب لكي يستعيده في صورة االبف

ويجب قتمو عند نويا، فكيؼ يكوف شكؿ االنبعاث إذا؟ ىؿ يكوف مف فراغ، مف غيبيو؟ ىؿ 
تتضمف فعؿ االستعادة ال شعوريا، وكأنيا " بولس نويا"يكوف مف ركاـ ميدـ؟ حتى مقولة 

 (.–نسبة إلى فرويد  –فرويديا )تحركت عمى لسانو 
لكؿ أمة في التاريخ : )ث مف عدـ، مف غيب، وال بد مف استعادة لوال يكوف البع

تراث واحد ال أكثر، كما لإلنساف رأس واحد ولساف واحد، ال يمكف االستغناء عف أحدىما إال 
ذا كاف ال بد مف االستعادة فإنو يمكف أف يتصور بقاء ( 17) (في حاالت الجنوف واالنتحار ، وا 

وبذا تضعؼ مقولة االنقطاع التاـ، وبالتالي تكوف  …ادةالجدلية في كيفية ىذه االستع
إف تجاوز : )المقارنة ممكنة مع ما ذىب إليو أدونيس مف مراحؿ متقدمة مف نقوده، كقولو

الماضي ال يعني تجاوزه عمى اإلطالؽ دائما، يعني تجاوزا ألشكالو ومواقفو ومفاىيمو، وقيمو 
روحية والثقافية واإلنسانية الماضية، والتي التي نشأت كتعبير عف الحاالت واألوضاع، ال

، فاإلنساف العربي في (18) (يجب أف يزوؿ فعميا بزواؿ الظروؼ التي كانت سببا في نشوئيا
التراث واستعادتو في صور االبف، ال بد وأف يتشكؿ ىذا المولود بعروؽ وراثية /قتمو ألبيو

شخصية المنجزة ستتحوؿ زمنيا حتى ىذه ال …المتالكو شعورا جمعّيا، مف الصعب تجاوزه
إلى تراث قابؿ لالستعادة، ىذا الحديث أو شبييو سيقود إلى الطرائؽ التي استند عمييا 
أدونيس، والقت ارتياحا لدى أستاذه، وربما تتضح ىذه الطرؽ مف خالؿ منيج أدونيس 

 .البحثي
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شعر، يظير مسار الحداثة عند أدونيس، منذ طروحاتو األولى والمبكرة في مجمة 
عمى الصعيديف، النقدي و الشعري، فقد جاءت  ا سياماتو الفتة، وكانت تبدو مختمفة إلى 
حد بعيد عند قياسيا بغيرىا مف الطروحات، ومف ىنا كانت تمقى العناية واالىتماـ، مف غير 

وأصبحت طروحاتيو النقدية، خاصة، تتخذ أسموبية أكثر وعيا وعمقا، في . واحد مف النقاد
لقد مثمت فترة ما بعد شعر، برأي عدد مف الدارسيف تغييرا جوىريا في )بعد شعر،  مرحمة ما

ولعؿ مرد ذلؾ إلى تركيز بحثو في التراث العربي بأسموبية لـ يعتدىا  (19) (فكره أدونيس
آخروف مف النقاد، مما حممت غير واحد مف النقاد عمى تناوليا، سمبا أو إيجابا، تبعا لوجيات 

الذي " الثابت والمتحوؿ"، ولعؿ أىـ ىذه الطروحات ما جاء بو في كتاب النظر لكؿ منيـ
والحقيقة أف جزءا كبيرا مف ىذا العمؿ : )نشر شيء منو قبؿ الستينات، فيذا عمي الشرع يقوؿ

قد نشر في فترة الستينيات، أي قبؿ انتظاـ أدونيس في برنامجو األكاديمي لمحصوؿ عمى 
 .(20) (.درجة الدكتوراه

كتاب جاء في فترة ىامة، لعميا تكوف بداية إطاللة المثقؼ العربي عمى ىذا ال
الحداثة بمعناىا الواسع والتي وفدت إلى المنطقة مف الغرب، فكاف طرح الكتاب في الساحة 
النقدية العربية،بيذه الكيفية المنصبة عمى دراسة التراث العربي النقدي، خاصة، مثار جدؿ 

دية وحفزىا إلفراز العديد مف الدراسات والنقود اليامة، نذكر منيا واسع، حرؾ معو الساحة النق
ونبيؿ سميماف  (21)"بحثا عف التراث العربي"عمى سبيؿ المثاؿ مقاالت رفعت ساّلـ في كتابو 

أدونيس "وكاظـ جياد في كتابو الموسـو  (22)"مساىمة في نقد النقد"في كتابو الموسـو 
 .الخ (23)"منتحال

لحداثة عبر التراث النقدي العربي، جاءت عند أدونيس في مرحمة إف تناوؿ مسألة ا
مسألة التراث في الساحة العربية بقوة، وراح النقاد يتناولونيا )بالغة الحساسية، حيث طرحت 

بطرؽ مختمفة، ولكف وفؽ ما يبدو، ضمف خمفية أيدلوجية وسمطوية عمى األغمب، فبعضيـ 
قداستو، نظرا لخمفيتيـ اإلسالمية، واعتقادىـ أف وقؼ إلى جانب التراث متمسكا بأصولو و 

التمسؾ باألصوؿ التراثية واجب ديني، ومثاؿ ىذا التوجو نجده عند فكتور سحاب مثال، في 
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الذي يبدو منو النفس اإلسالمي وليذا انبرى لمدفاع عف " ضرورة التراث"كتابو الموسـو 
اصر، تماشيا مع مستجداتو التراث اإلسالمي،و بعضيـ حاوؿ أف يواجو الفكر المع"

الذي . "في بنية العقؿ العربي: "الحضارية، ومثاؿ ذلؾ محمد عابد الجابري في كتابو الموسـو
 .أثار جدال واسعا حوؿ الطريقة التي تناوؿ بيا التراث

النقدي، الشعري، : يبدو أف أدونيس كاف مف أوائؿ الباحثيف في التراث العربي
صحيح أف ىناؾ مف تناوؿ التراث بطرؽ مختمفة في ىذه .يدالفكري، بيذا األسموب الجد

المرحمة مع ىذه البدايات ألدونيس، لكف دراساتيـ كانت تبدو و كأنيا تسير وفؽ أيدلوجية 
مسبقة، فدراسات حسيف مروه، تفوح منيا الروح االشتراكية، نظرًا لخمفيتو السياسية وكذلؾ 

، مف ىنا، تبدو دراسات أدونيس األكثر الخ…الحاؿ يبدو محمد دكروب ومثمو حسف حنفي
توفيقًا عمى الصعيد النقدي، لصدورىا عف باحث لو خمفية شعرية ونقدية عميقة ومتمثمة لفكرة 

 .الحداثة
الشؾ في أثر المرجعية الغربية في فكر أدونيس النقدية، والتي تتضح أحيانا بشكؿ 

لديو، ىذا إضافة إلى مخزونو مف " وحتى الشعرية" واضح في تسييره لخطاب الحداثة النقدية 
القراءات في التراث العربي، حيث ال يمكف استبعاد المصادر الغربية نيائيًا في مقوالتو 

ال أظف أحدًا يمكف أف يقوؿ إف : )وطروحاتو، وىو يصرح بذلؾ في غير مكاف، فيا ىو يقوؿ
بريتوف أو بونفوا، أو رينو شار، مثال، أو ساف جوف بيرس، أو ميشو، أو جوؼ، أو تولج، أو 

دوبرشية، أكثر حداثة مف ىيراقميطس، أو نيتشو، أو ىولدريف، أو غوتو، أو رامبو، أو 
بودلير، أو ماالرمية، أو لوتر ياموف، إال بالمعنى الزمني، وىذا الذي أقولو فيما يتعمؽ 

داثية األولى وأقولو قصديًا ألف ىذه الكتابة ىي مرجعيتنا الح) بالكتابة الشعرية الفرنسية، 
أكثر حداثة  …وىذا ينطبؽ تمامًا عمى الكتابة الشعرية العربية، فميس أبو نواس، أو أبو تماـ

، ثـ إف أدونيس يؤمف بأف الحداثة نتاج (24)مف جمجامش أو أمرئ القيس إال بالمعنى الزمني 
  (25)،(يةلقاء ديالكتيكي بيف ثقافتيف عربية وغرب: )اندماج ثقافات، والحداثة العربية ىي

ىذا الحشد مف األسماء الغربية، التي ترجـ أدونيس، أو اطمع عمى كتاباتيا، عمى 
األقؿ،ىي التي أسيمت في حداثة الغرب، وأفاد منيا الحداثيوف العرب، ومف وجية نظر غير 
واحد مف النقاد العرب،  وأدونيس منيـ، وقد كاف أكثرىـ اتياما بيذه اإلفادة واالتكاء عمى 

                                                 

  

  



 0227سبتمبر 91عدد التواصل 

 

الغربية،  حتى أف بعض النقاد عابوا عميو ىذا المنحى، وذىبوا إلى رصد ما يتعمؽ  الثقافة
بالطروحات الغربية في كتاباتو، وعابوا انزياحاتو إلى الحداثة الغربية، بيذه الكيفية الواضحة، 

 .وبعضيـ اتيمو بانتحاؿ أفكار النقاد الغربييف، أو عمى أقؿ تقدير صياغتيا بمغة عربية
أف : ثمة نادرة بصدد أدونيس الميتـ بالشعر العربي مفادىا: )كاظـ يقوؿ جياد

الرجؿ يعيد طبخ ما لغيره، تمخص ىذه الصيغة بالطبع ما يقعوف عميو مف شعره، ىنا وىناؾ، 
، ولـ يكتؼ (26) (مف أصداء ألعماؿ اآلخريف، يعيد ىو معالجتيا أو يذيبيا في نسيج لغتو

دونيس، التي راح يقابميا بنصوص لكتاب غربييف الناقد بذلؾ، بؿ راح يعرض لنصوص أ
إال " التناص"، وال يود الدارس أف يدحض بعضيا تحت ما يسمى "انتحاال"إلثبات ما أسماه 

أف ذلؾ يشكؿ إشارة   واضحة إلى خمفية أدونيس ومراجعياتو الحديثة المستقاة مف الغرب ، 
ف كاف مف الصعب لمممة خيوط ىذه المرجعية في طروحات و النقدية ، خاصة، إال نادرًا وا 

 .والسبب في ذلؾ عدـ اإلشارة إلى مصادره 
وال يفوتنا أف : ) وىذا ما الحظو ، أيضًا ، نقاد آخروف ؛ فيذا سامي ميدي يقوؿ 

إلى إحدى الصعوبات التي  –يعني دراسة لمجمة شعر  –نشير ، قبؿ التوغؿ في ىذا البحث 
س ال يشير عمى اإلطالؽ إلى مصادره األجنبية ،أي أف أدوني: واجيتنا أثناء ذلؾ ، وىي 

( مصادر المفاىيـ التي يقتبسيا ، وكأنو يتعمد أف يقطع عمى الباحثيف سبيؿ الوصوؿ إلييا 
إف تغييب مثؿ ىذه المصادر وتوثيقيا قد يكوف معيبًا لكف ىذا ال يمغي دور أدونيس في ( 27)،

ـ تكف نقمت بعض المفاىيـ لمحداثة الغربية ، تممس الحداثة واالسياـ بيا عربيًا ، فيي أف ل
فيي ، عمى أقؿ تقدير قد عّرفت القارئ العربي بيا ، ودفعتو لمتفكير في مضامينيا 

 .وممارستيا 
ويرى الدارس مع غيره ،أف أدونيس مف أوائؿ النقاد العرب الذي أسيموا في الحداثة  

ذلؾ يصعب نفيو إف لـ يكف  العربية وفي تأسيسيا ، مصطمحًا ومفيومًا ، وجيده في
يقوؿ . وىذا ما يثبتو بعض النقاد أيضًا ، رغـ معارضتيـ لبعض أفكاره الحديثة . مستحياًل 

إذا لـ يكف أدونيس أوؿ مف أدخؿ مصطمح الحداثة بمفيوميا الشائع اليـو :) سامي ميدي 
ؾ يصح القوؿ إلى األدب ، فانو أكثر مف شغؿ بو ، ومف حاوؿ إيجاد معادؿ نظري لو ، وذل
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في األدب العربي، مف حيث ىي مفيـو شامؿ " الحداثة"، مع بعض التحفظات ، بأف 
 ( .28)( لمصطمح محدد، أطروحة أدونيسية 

الحداثة التي سعى إلى اثباتيا أدونيس ، وحاوؿ بثيا في العالـ العربي ، جاءت 
خػالؿ معالجة أدونيس  مشبعة بروافد مف الفكر اإلستشراقي ، وقد بدت آثار ىذه الروافد مف

لمحركات اإلسالمية ، ال سيما المتمردة منيا عمػى األصوؿ الفكرية لمثقافة اإلسالمية، حيث 
 .رأى فييا المحرؾ الفعمي لعجمة التغيير والتطور 

إف اإلستشراؽ بمفيومو الغربي خاصة ، جعؿ مف المقولة األدونيسية في الفكر 
؛ فحركة اليدـ في ىذه المقولة، سعت إلى خمخمة السائد العربي مقولة ىدمية وبنمئية في آف 

والقار لدى الكثيريف مف المتمقيف والقارئيف لمتراث العربي ، والسبب في ذلؾ تركيز أدونيس 
عمى السمبيات وعمى مواقع الضعؼ في التراث ، وكاف يكمف وراء ىذا التركيز إيماف ىذا 

نادى بيا ديكارت ، ولـ يكف أدونيس ىو  الباحث بأفكار المستشرقيف وبفكرة الشؾ التي
الباديء بيذا التوجو ، في العالـ العربي ، فقد سبقو إلى ذلؾ طو حسيف وأستاذه المستشرؽ 

 .مارجميوث 
أما الجانب البنائي واإليجابي في المقولة األدونيسية  ، في الفكر العربي ،فقد 

عمؽ بالشعر الحديث ، إضافة إلى أفادت مف حركة النقد في العالـ ، السيما الجانب المت
تطور حركة الترجمة في العالـ العربي ، التي أسيـ فييا أدونيس، حيث ظير إلى جانب 
آخربف بوصفو ناقدا وشاعرا دافعا لحركة الشعر والنقد في العالـ العربي ، فيذا أنسي الحاج 

دو ىذا صحيحا إذا ما يب( .29( )يبقى أدونيس ىو المثاؿ األبرز عمى الحداثة العربية:)يقوؿ
أخذ بعيف االعتبار الطروحات الفكرية والنقديةوالمقاالت المنشورة حوؿ الحداثة في النتاجات 

 .العربية حتى المترجمات الميمة 
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 الحواشي 

 
 .9،ص1983 4،بيروت ،دار العودة،ط1الثابت والمتحوؿ،ج( عمي أحمد سعيد)أدونيس -1
ىنا البعد الديني لكممة أب فقط ،بؿ يضاؼ إلييا ما أمكف مف المفيـو العرفي ال أعني -2

 .واالجتماعي والفكري
 .9،ص1الثابت والمتحوؿ،ج(عمي أحمد سعيد)أدونيس-3
راجع ما صدر عنو مف أشعار حيث ضمف كثيرا في المجموعة الكاممة ، الصادرة عف دار -4

 .1988!(العودة،
 .ويبدأ مف ىذه الجدلية لفيمو لمحياة والوجود( إذا أنا موجودأنا أشؾ : ) يقوؿ ديكارت -5
 .المقدمة 1الثابت والمتحوؿ، ج( عمي أحمد سعيد)أدونيس -6
 .المصدر السابؽ -7
 .3ص 1979مقدمة لمشعر العربي ، بيروت ف دار العودة ،( عمي أحمد سعيد)أدونيس-8
وجود النصرانية وبقايا الييودية ورواسب عبادة األصناـ ىي لوف مف ألواف التديف ، إضافة إلى  -9

 .مف ديانات أخرى شائعة في حينيا
 . 25،ص 1978، بيروت،2زمف الشعر، دار العودة،ط( عمي أحمد سعيد)أدونيس -11
،وقد ألقيت ىذه  141،ص1981، 3في الشعرية ،مجمة الكرمؿ ،ع( عمي أحمد سعيد)أدونيس  -11

حمامات في تونس،وأضافيا أدونيس إلى كتابو الشعرية العربية المقالة في المركز الثقافي الدولي بال
 . 1985الصادر عف دار اآلداب عاـ 

 .415،ص581988، بيروت ، دار العودة،ط1األعماؿ الكاممة،ج( عمي أحمد سعيد)أدونيس 12-1
 .273، 2المصدر السابؽ، ج -13
 .168المصدر السابؽ ،ص -14
، 31مجمة فصوؿ ، مجمد  الشعرية عند شوقي ،دالئؿ القدرة ( محمد زكي)العشماوي-15
 .11،ص1،1988ع

 .16،ص1الثابت والمتحوؿ ،ج( عمي أحمد سعيد)أدونيس  -16
 .75،ص1962، 1قضايا األدب واألدباء،ع( محمد)الماغوط -17
 .115مقدمة لمشعر العربي،ص(عمي أحمد سعيد )أدونيس -18
 .41المصدر السابؽ ،ص-19
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يدة القصيرة في شعر أدونيس ، دمشؽ ، اتحاد الكتاب العرب ، بنية القص( عمي)الشرع -21
 . 22،ص 1987

 .26المصدر السابؽ ،ص  -21
وبعض المقاالت .1989بحثا عف التراث العربي، بيروت ،دار الفارابي، ( رفعت )سالـ  -22

 . المنشورة لو في المجالت العربيى ال سيما ما تعمؽ منيا في األدب والتراث في مجمة اآلداب
 .1986مساىمة في نقد النقد ، المالذقية ، دار الحوار، ( نبيؿ) سميماف  -23
 .1991أدونيس منتحال ، المغرب ، دار أ فريقيا الشرؽ ،( جياد) كاظـ  -24
 .1993النص القرآني وآفاؽ الكتابة،دار اآلداب ( عمي أحمد سعيد)أدونيس  -25
 . 75، ص1981القرف ، بيروت ، دار العودة، فاتحة لنيايات ( عمي أحمد سعيد ) أدونيس  -26
لمزيد مف المعموماف يمكف مراجعة النصوص النقدية . 27أدونيس منتحال، ص(جياد ) كاظـ -27
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 .29المصدر السابؽ ،ص -29

 
     

 



 0227 سبتمبر 91التواصل عدد 

 

 إشكالية حكم القيمة في النقد األدبي
 

 
 
 

 

 أحسن مزدور
 قسم المغة العربية

 كمية األدب والعموم اإلنسانية واالجتماعية
 جامعة باجي مختار عنابة

 
     

 :ممـــخص
يدور موضوع ىذه الدراسة، حوؿ عممية التقدير الفني في النقد األدبي، واإلشكاؿ  

ايير التي يستند عمييا النقاد في إصدار أحكاميـ النقدية، الذي سنبحثو، يتمثؿ في طبيعة المع
 وبخاصة عند النقاد القدماء

أف : وقد توصؿ الدارس إلى مجموعة مف النتائج والمبلحظات نجمعيا في ما يمي 
المعيار الذي صدر عنو الناقد العربي ىو الذوؽ المصقوؿ بالثقافة والدربة والمراف، ىذا 

ؿ، أبرزىا ما اصطمحنا عمى تسميتو بالذوؽ العاـ، وىو الذي الذوؽ تمظير في عد أشكا
صاغتو جماليات القصيدة الجاىمية، واتخذ منيا الناقد معيارا لما يجب أف يكوف عميو الشعر 
الجيد، وقد عبر القدماء عف ىذه التقاليد بمسميات كثيرة منيا؛ طريقة العرب، ومنيا ما جرت 

 .بو العادة، ومنيا عمود الشعر
ا ألؼ الناقد العربي شعر المحدثيف وأنس بما استجد فيو مف جماليات، حاوؿ أف كم 

والحؽ أف الذوؽ العاـ ال . يؤصؿ ليا باالعتماد عمى ذوقو الخاص سواء بالقبوؿ أو بالرفض
ينفصؿ عف الذوؽ الخاص في الحكـ عمى النص الشعري المحدث، فقد يستجاد النص ألف 

الجاىمية، وقد يستجاد لما فيو مف ابتكار لـ يعرفو الشعر الشاعر تمسؾ بتقاليد القصيدة 
 .القديـ

وفي ىذا العصر ظير صوت يكاد يكوف شاذا في اتجاىو النقد ي تمثؿ في قدامة بف جعفر 
 الذي حاوؿ أف يؤسس لنقد جديد لـ يعرفو العرب قبمو، سماه عمـ تمييز جيد الشعر مف رديئو
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Résumé 

 
Cette étude traite de l’appréciation artistique dans la critique 

littéraire. La problématique que nous avons étudié est représenté par la 

nature des critères sur lesquels s’appuient les critiques  dans leurs jugements 

sur les phénomènes artistiques de la poésie . 
Nous avons concrétisé notre recherche par un ensemble de 

résultats et remarques qu’on citer comme suit : 

Le critère principal qui était retenu par les critiques littéraires arabes dans 

leurs jugements des textes poétiques est le goût esthétique poli par la culture 

et l’expérience et la pratique. Ce goût est apparu sous plusieurs forme , 

parmi lesquelles ce qu’on a appelé le goût général, conçu par le poème 

antéislamique par son esthétique qui s’est transformé chez les critiques du 

4
ème

 siècle en traditions artistiques stables qui sont devenues des critères de 

jugements poétiques, elles sont devenues des normes que doit respecter tout 

poète arabe. Ces traditions ont eu des dénominations diverses, telles la 

méthode des arabes, le pylône de la poésie … etc.  
En plus du goût général, les critiques ont usé du critère de goût 

spécifique dans l’étude de la poésie nouvelle , dans laquelle sont injectés des 

principes esthétiques inconnus dans la poésie de référence (antéislamique), et 

malgré qu’ils ont accepté cette nouvelle poésie et l’ont écouté, leurs outils 

critiques ne leurs ont pas permis de l’évaluer , ce qui a conduit chaque critique 

à utiliser son propre goût dans les jugements (favorables ou défavorables) sur 

les phénomènes artistiques . 
Un troisième critère instauré par Kodama Ibn Jaafar, dans lequel il a 

transgressé les traditions arabes dans la critique de la poésie, qu’il a nommé la 

science de la distinction entre la bonne et la mauvaise poésie. Il a tenté 

d’élever la critique au niveau de science basée sur des lois et des règles stables 

que le critique utilise dans son évaluation des textes poétiques, ce qui a 

conduit les catégories artistiques à devenir des principes logiques, ce qui est 

incompatible avec la nature artistique de la poésie.   
Il convient de signaler qu’il existe quelques principes critiques 

impressionnistes dans les textes critiques anciens précités, mais ces 

impressions prennent leurs crédibilités chez les anciens quand elles émanent 

de critiques de renom, ayant habitués à découvrir les secrets de la beauté  

poétique, ces impressions expriment un niveau esthétique appelé l’éclat. 
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فػللى  ،وظائفػوأىػـ مػف واحػدة فػي  االبحث في أحكاـ القيمة في النقد األدبي بحث يعد
يػػػؤدي النقػػػد وظيفػػػة التقػػػويـ والتقػػػدير الجمػػػالي،  جانػػػب التفسػػػير والتعميػػػؿ والكشػػػؼ والوصػػػؼ،

، أو ىػػػذا العمػػػؿ رديء، أو أف ىػػػذا العمػػػؿ أفضػػػؿ مػػػف ذاؾ، مػػػ  جيػػػدفػػػيحكـ بػػػ ف ىػػػذا العمػػػؿ 
انطبلقا مف خمفية ترى أف العمؿ األدبػي ينبنػي عمػى منظومػة  يف،حكـ وفؽ معيار معالتعميؿ 

 (.1")الناقد عمى تطبيؽ آلرائو في القيمة" مف القيـ الفكرية و الجمالية، يعمؿ فييا
فلف القيـ المتوخاة ىي بالضرورة  ،وباعتبار أف بحثنا ىذا يدور حوؿ نقد الشعر

وبالتالي فلف األسئمة الممحة ، الجماليحكـ القيمة  وأف مدار بحثنا ىو ،قيـ فنية جمالية
الجمالية ؟  الفنية القيـالناقد قدر يكيؼ و  ما ىو الجماؿ؟:التي ستواجينا في ىذا السياؽ ىي

و مقبوال مف  موضوعيا وحتى يكوف حكم اتوبني عمييا تقدير يما ىي القواعد واألسس التي 
 .؟ قبؿ اآلخريف
ميؿ ىو الذي يرضي الجمي  دوف إف الج:"بقولو لجماؿا( kant)كانت يعرؼ  

بداع غير مسبوؽ، وقياس  ،(2)"سابؽ فكرة أو صورة ذىنية   ابمعنى أف الجماؿ ىو خمؽ وا 
ألف النسج  ،يكرر نفسو أو غيره ال أفينبغي  ،عمى ىذا فالشاعر كمبدع لمجماؿ وخالؽ لو

 . ينتج جماال أو عمى المنواؿ ال يمكف أف يفرز إبداعا
تجريد  ، ومقواعد التي تنتظـ الجماؿلنفي لممعايير و يعني لة التسميـ بيذه المقو 

فلذا كاف الجميؿ ىو خمؽ . النقد الفني واألدبي مف وظيفتو في وض  األسس و القواعد
غير مسبوؽ، فلف معيار تقدير ىذا الجماؿ ينبغي أف يكوف جديدا أيضا، فبل يمكف أف 

ىي ما .لي يبقى السؤاؿ المطروح قائمانقدر الجديد المبتكر بمقياس موجود سمفا، وبالتا
المعايير التي يستند إلييا مدرؾ القيمة الجمالية لمحكـ عمى األثر الفني واألدبي؟ يرى كانت 

ىي قواعد غير صادرة عف التقميد لكنيا مقاييس حكـ أو الفف آثار العبقرية " أف 
 (.3)"لمغير

ينسجوف  ،ة أو مثاؿ سابؽعنى أف الشعراء العباقرة يبدعوف عمى غير قاعدوىذا ي
أي أف الجماؿ الشعري،  العبقريات مقاييسثـ ي تي النقاد فيستخرجوف مف تمؾ ، عمى منوالو

النقاد يضعوف األسس الجمالية لؤلجناس األدبية لكؿ عصر مف العصور األدبية مف خبلؿ 
 ية،استخبلصيا مف أرقى النماذج التي تمثؿ كؿ عصر أدبي أو مدرسة مف المدارس األدب

مدخؿ إلى " ينكر في كتابو( harle Lalo)  ِCولذلؾ نجد الباحث الجمالي شارؿ اللو  
فميست إال  أما المقاييس التي قد توجد،.وجود القواعد في الفف كمقاييس لمجماؿ "األستطيقا
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أنيا  أما اآلثار الجديدة فبل تنطبؽ عمييا تمؾ األحكاـ،، أحكاما مستقاة مف آثار فنية سابقة
ويكشؼ عف  أي أف كؿ أثر فني جديد يحمؿ سر جمالو معو، ،(4)."عف سابقاتيامختمفة 

 .مظاىر اختبلفو عف اآلثار األخرى المزامنة لو أو السابقة عميو
ما ىي المعايير التي يصدر عنيا الناقد في الحكـ :ىذه الحقيقة تثير سؤاال وجييا  

 .كمو؟حآلخريف أف يتبنوا عمى األثر بالجودة أو الرداءة و يستطي  بيا أف يدف  ا
ذا كاف الذوؽ  ال شؾ أننا نتفؽ جميعا أف لمذوؽ الدور األساس في نقد الشعر، وا 

قدرة اإلنساف عمى التفاعؿ م  القيـ الجمالية في األشياء وخاصة األعماؿ " الفني ىو 
ف كانت ال تخمو مف أي إنساف فلنيا توجد بمستويات متفا(5")الفنية وتة ، فلف ىذه القدرة وا 

مف  ذلؾلعند الناس، وباعتبار الذوؽ قدرة أو ممكة، فيو قابؿ لمنمو والصقؿ والتثقيؼ، و 
فالذوؽ الفني  السذاجة أف نفيـ الذوؽ الفني عمى أنو انطباع ساذج خاؿ مف عمؿ الفكر،

مف و إذا اختمفت األذواؽ بعد ذلؾ فيي تختمؼ . ىو الذوؽ المصقوؿ بالثقافة و الدربة
اختبلؼ درجة اإلحساس الفطري، والتفاوت في  بسبب (Burke)د بورؾ ة نظر أدمونيوج

 .(6)مقدار المبلحظة واالنتباه والشذوذ واختبلؼ في درجة المعرفة والخبرة والمراف
والذوؽ بيذا المعنى قادر عمى أف يفرض سمطتو ومصداقيتو ألنو ال يكتفي في 

مواطف الجماؿ ل ،الشرح والتحميؿبؿ يشف  الحكـ بالتفسير و وحسب،  حكومتو عمى االنطباع
 .حكـ  مصداقية تدف  اآلخريف إلى تبنيولاوىو ما يكسب  ،أو القبح في األثر

يجعؿ مف  ةخاصبإف التسميـ بوجود معايير لمجماؿ الفني بعامة و الشعر  
بشرط إلماـ صاحب الحكـ ، اإلجماع في الحكـ عمى العمؿ الواحد ممكف التحقيؽ

يتمكف مف التدليؿ لأي أ ف يكوف متخصصا ، الفف الذي ينظر فيوالتي تنتظـ  خصائصبال
 .عمى صحة حكمو
القيمة إلى ظيور نظريات تميزت كؿ حكـ اختبلؼ النقاد الجمالييف حوؿ  لقد أدى

واحدة عف األخرى بتميز الزاوية التي نظروا مف خبلليا إلى العبلقة بيف حكـ القيمة الجمالي 
 يءأف حكـ القيمة ال ينطوي عمى أي ش الموضوعيةلنظرية اترى (.7)والعمؿ ومتمقي العمؿ

ما يعرؼ في النقد األدبي المعاصر بالنقد الداخمي الذي يفصؿ  وىو(. 8")العمؿ اآخر ما عد
  .بيف النص وصاحبو مثمما ىو الحاؿ في النقد القائـ عمى األلسنية واألسموبية والسيميائية

كامنة في العمؿ األدبي أو الفني سواء وترى ىذه النظرية أف القيمة الجمالية 
وصؼ القيمة الجمالية و  .فيي قيمة مطمقة أي موضوعية ،أو لـ ندركيا أدركناىا
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 ويبقى عمى النقاد ذوي األذواؽ المثقفة، يعني بالضرورة أنيا قابمة لبلستكشاؼ، ،بالموضوعية
 .الذيف يممكوف القدرة واألدوات ميمة الكشؼ عنيا

ة أف العمؿ الفني الواحد قد تختمؼ حولو األحكاـ النقدية القيمية، التجرب وقد عممتنا
والسر في ذلؾ يتضح عند فحص مختمؼ التحاليؿ التي  إلى حد التناقض، احيث تصؿ أحيان
فقد يعود االختبلؼ في األحكاـ إلى اختبلؼ . أحكاميـ في العمؿ ذاتو فسيرتيقدميا النقاد ل

  .ي األثرزاوية الرؤية أو الجانب المدروس ف
ىذه الظاىرة كثيرا ما نجدىا في الدراسات النقدية المنيجية، حيث يتعصب الناقد  

فترى صاحب المنيج االشتراكي يعتقد أف النص الذي ال يدور موضوعو  لممنيج الذي يتبناه،
حوؿ الصراع الطبقي أقؿ جودة مف أي نص آخر ال يدور موضوعو حوؿ ىذا 

ني أف النص الذي يدور موضوعو حوؿ العقد النفسية أجود مف ويعتقد الناقد النفسا.الصراع
وىكذا قؿ عف جمي  المناىج النقدية التي تتسـ ب حادية النظرة وتعصبيا  أي نص آخر،

 .لدائرتيا
والقوؿ بموضوعية القيمة الجمالية معناه أف لمجماؿ سمات مصاحبة يعرؼ بيا وتدؿ  

يؤكد  ،وفي ىذا الش ف بي و تمت مبلحظتيا،عميو إذا ما توافرت في العمؿ الفني و األد
أف القيمة الجمالية تتوقؼ عمى البناء القابؿ لمتمييز "  vivas Eliseo فيفاسإليزيو 

discriminable structure يمكف أف يحمؿ ويناقش بقدر ما يمكف الذي  لمعمؿ الفني
ء ليس ىو ذاتو الرغـ مف أف البناوعمى .تحميؿ ومناقشة أية صيغة موضوعية في األشياء

ال تكوف عمى ما ىي عميو بدوف ىذا  فلف ىذه األخيرة ال يمكف أف توجد، القيمة الجمالية،
 ،وجماؿ البناء يكمف في جماؿ سماتو فمكؿ بناء سمات تميزه عف غيره مف األبنية،.(9")البناء

 .في حيف أف ىذه السمات ليست سوى عبلمات عمى القيمة الجمالية
لتمييز بيف أمريف في نقد النصوص األدبية؛ األمر األوؿ مف الضروري إذف ا

طبيعة النص األدبي، واألمر الثاني قيمتو، م  إقرارنا بالتداخؿ الكائف بيف طبيعة النص 
األدبي وقيمتو، وبعبارة أخرى إف الكشؼ عف مكونات القيمة وعناصرىا تتحدد مف خبلؿ 

ا ي تي التداخؿ بيف التركيب والقيمة عمى الكشؼ عف الكيفية التي يتـ بيا التركيب، ومف ىن
 .الرغـ مف أنيما مختمفاف في الحقيقة

ذا كاف النقد األدبي، ىو دراسة العمؿ الفني مف حيث ىو تركيب مف األلفاظ  وا 
عمى نحو ما حوؿ تجربة إنسانية، فلف قيمة النص ال وجود ليا خارجو، وأف النص ىو 
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ف كانت المثير الفعمي الذي ينبغي تقويمو، وأ ف ميداف النقد ىو ىذا الوجود المادي لمنص، وا 
ليس ىو ثمرة التحقؽ في " إف موضوع حكـ القيمة . آثار النص عمى المتمقي ال مادي

نما ىو ثمرة التحقؽ بالتشكيؿ، أي أف مجاؿ بحثيـ ىو العمؿ الفني نفسو ال  الذىف، وا 
   . (11)"العمميات التي جرت قبؿ تشكيمو

 كما يمكف ،يمكف تعريفوب الجمالييف الموضوعييف وجودا ماديا إف لمجماؿ بحس 
فحسب ىذه النظرية  ،(11)"أيضا تحديده دوف أف يكوف ىناؾ تجربة جمالية عمى اإلطبلؽ

أف الناقد ليس مضطرا أف يشعر بمذة النص حتى يحكـ عميو بالجماؿ إذا انتيى بو التحميؿ 
  .إلى توفره عمى السمات الجمالية

ر الموضوعي لمقيمة الجمالية يتفؽ عمى نحو ما م  النقد العربي القديـ ىذا التصو 
خبلؿ القرف الراب  اليجري، في حصره جماليات الشعر العربي في ما سمي بعمود الشعر، 
الذي يعني في ما يعني أف الجماؿ الفني يمكف تعريفو كما يمكف تحديده، دوف أف يكوف 

اقد أف يقؼ عمى السمات الجمالية المحددة سابقا في ىناؾ تجربة جمالية جديدة، فيكفي الن
النص المنقود حتى يحكـ عميو بالجودة والحسف، والنظرية النقدية الحديثة ترى أف الجماؿ 
الفني لو وجود منفصؿ تماما عف الموضوع، ومف ثمة يمج  أصحاب ىذه النظرية إلى 

قاعدة لما يمكف أف يكوف عميو  التجارب المتراكمة الستخراج السمات الجمالية، ويتخذونيا
 .(12)الجماؿ الفني، وىي طريقة عممية في تحديد الجماؿ الفني

وفي نقد القرف الراب  اليجري أيضا ما ىو قريب مف ىذه النظرية الموضوعية 
: يتـ الكشؼ عف القيمة في ىذا النقد مف خبلؿ عمميتيف غالبا ما تتداخبلفالمعاصرة، حيث 

عف القيمة وتممس عناصرىا وأبعادىا داخؿ النص وتستعير معايير  األولى تحاوؿ الكشؼ
جاىزة لمحكـ عمى قيـ النص، والثانية، تقـو بالعممية األولى نفسيا ولكف الناقد يستخدـ 

 . معايير تنب  مف النص بغض النظر عف موضوعيتيا أو ذاتيتيا
ث غالبا ما فالمعاني والمضاميف واألغراض التي يتضمنيا النص الشعري المحد

تخض  العتبارات اجتماعية تحولت بسبب العرؼ االجتماعي إلى قيـ ثابتة في الواق  
االجتماعي العاـ، وبقيت عمى حاليا عندما انتقمت إلى النص الشعري، فصفات الفرس الكريـ 
المتعارؼ عميو في المجتم  العربي منذ العصر الجاىمي، ىي صفات الفرس الكريـ في 

والمحدث، وقؿ ذلؾ في صفات المرأة في الغزؿ، وصفات عمية القـو في الشعر القديـ 
فلذا ما خرج الشاعر . المدح، وىكذا في جمي  المعاني وطرائؽ ورودىا في الشعر القديـ
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المحدث عف تقاليد العرب في طرؽ المعاني، عيب عميو خروجو ىذا ونزؿ شعره درجات في 
 .سمـ القيـ بحسب درجة خروجو

ا فلف القيمة تتجمى في القصيدة الشعرية بمقدار مطابقتيا لمتقاليد وفي ضوء ىذ
العربية، التي انتقمت بدورىا إلى الشعر وتحولت إلى تقميد شعري في القصيدة العربية 
الجاىمية واإلسبلمية، وأف بمقدار محافظة الشاعر المحدث عمى ىذه التقاليد المعنوية يكوف 

وبيذا تغدو وظيفة الناقد ىي مجرد . ت ثير في المتمقيفمقدار جودت شعره، وقدرتو عمى ال
مراقبة عقمية لدرجة التماثؿ واالختبلؼ بيف صورة الشيء في القصيدة المحدثة، وبيف صورتو 

 .في القصيدة الجاىمية التي نصطمح عمى تسمينيا المثاؿ أو النموذج
يخض  لموف مف الرغـ مف أف الحكـ الذي ينتيي إليو الناقد في ىذا الحاؿ عمى و 

الضبط العقمي، فلف الناقد العربي القديـ كاف يصدر عف إدراؾ تاـ ييدؼ إلى تثبيت القيـ 
فلذا كاف واق  القصية النموذج واقعا مثاليا، فلف .الكائنة سمفا، وكاف نادرا ما يسمح بتجاوزىا

ا؛ فقد يحدث ىذه المثالية ىي القيمة الثابتة التي ال ينبغي  لمشاعر المحدث االنحراؼ عني
لمناقد أف يغض الطرؼ عف خروج الشاعر المحدث عف بعض التقاليد المعنوية، وبخاصة إذا 
كاف المعنى جديدا أوجده الواق  الجديد ، لكنو ال يسمح بيذا الواق  الجديد إال أف يكوف مثاليا 

 .قياسا عمى واق  القصيدة المثاؿ
جري كانوا واعيف بمدى تغير واق  وعمى الرغـ مف أف النقاد في القرف الراب  الي

الحياة، وتغير واق  الرؤية إلى ىذا الواق ، واعترافيـ بدخوؿ تصورات جديدة إلى الشعر 
لى الذوؽ العربي، فلف أىـ ما قدر عميو النقاد, العربي في محاولة االنفكاؾ مف أسر  -وا 

فض النفي المطمؽ ىو رفض التسميـ المطمؽ لمقديـ لمجرد أنو قديـ، ور  -القصيدة المثاؿ
 .لممحدث لمجرد أنو محدث، أي رفض المعيار الزمني في تقدير الشعر العربي

فالتطور الذي عرفو النقد في القرف الراب  اليجري أنو استطاع أف يرف  رداء 
القدسية مف عمى القصيدة القديمة، ولـ تعد قيـ الجودة منحصرة في الشعر القديـ، ولـ تعد 

منحصرة في الشعر المحدث، فالقيمتاف موجودتاف في الشعر المحدث كما أيضا قيـ الرداءة 
ف حاوؿ أكثرىـ تبرير مظاىر الرداءة في الشعر القديـ،  أنيما موجودتاف في الشعر القديـ، وا 
وتمحؿ األعذار ألخطائيـ في حيف لـ يعامموا القصيدة المحدثة بالمثؿ، وألدؿ عمى ذلؾ أنيـ 

وسيوا، في حيف أنيا أخطاء وعيوب تشيف الشعر في الشعر سموا عيوب القدماء شذوذا 
 .المحدث
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أما معايير حكـ القيمة عمى القصيدة المحدثة ىي في الغالب معايير منتزعة مف 
ىذه المعايير وردت . أرقي القصائد القديمة التي اصطمحنا عمى تسميتيا النموذج أو المثاؿ

قة العرب، أو ما ألفو الناس، أو ما جرت بو في مؤلفاتيـ النقدية بمسميات عديدة منيا طري
العادة، أو عمود الشعر التي حصرىا القاضي عبد العزيز الجرجاني في نص واحد بعدما 

 .كانت متفرقة، ثـ جاء المرزوقي وأضاؼ إلييا معايير جديدة ت صمت في الشعر المحدث
تى يكوف الواحد ىذا الموقؼ ىو أكثر ما قدر عميو النقد في القرف الراب  اليجري ح

والحؽ أف . منيـ موضوعيا في أحكامو جريئا في تحميمو لمظاىرة األدبية أو الشعرية الجديدة
قارئ النقد في ىذه المرحمة المخصصة لبحثنا يبدو لو ألوؿ وىمة أف معيار عمود الشعر ىو 
د معيار ذوقي باألساس وليس قواعد موضوعة سمفا لتقويـ الشعر، حيث يعرض فييا الناق

العناصر النصية عمى ذوقو فيثبت القيمة لما يستجيده، وينفييا عمى ما يرفضو ذوقو، غير 
أف ىذا الذوؽ الخاص بالناقد قد تشكؿ في إطار الشعر القديـ، فكانت معاير جودة الشعر 
المحدث ىي نفسيا معايير جودة أرقى القصائد القديمة، حتى إذا اصطدـ ىذا الذوؽ بشعر 

مو الفنية والجمالية في القصيدة المثاؿ، قبمو عمى مضض واكتفي بنعتو جيد لـ ي لؼ قي
 .بالطرافة

بحؽ حكما عادال بيف القدماء  (ى392ت)القاضي عبد العزيز الجرجانيو يعد 
والمحدثيف، يقّر ب فضمية القديـ عمى المحدث، حيث يقوؿ في سياؽ دفاعو عف الشعر 

أو أذكر محاسف حضري أف تظف بي  وليس يجب إذا رأيتني أمدح محدثا:" المحدث
االنحراؼ عف متقدـ أو تنسبني إلى الغّض مف بدوي، بؿ يجب أف تنظر إلى مغزاي فيو، 
وأف تكشؼ عف مقصدي منو، ثـ تحكـ عمي حكـ المنصؼ المتثّبت، وتقضي قضاء المقسط 

 . (13)"المتقدـ
ف ينصؼ ال" القاضي الجرجاني كاف  أيضا أفإبراىيـ سبلمة وقد الحظ  محدثيف وا 

كاف يتخذ األقدميف أحيانا أئمة وأمثاال لمف يريد أف يعرؼ موض  المفظ الرشيؽ مف القمب، 
ف كاف أكثر نقاد القرف الراب  (. 14")وعظـ عنائو في تحسيف الشعر فالقاضي الجرجاني وا 

عبلنو صراحة رفضو المطمؽ  اقتراف القيـ بمعيار  اليجري إنصافا لمشعراء المحدثيف، وا 
في  -مف، إال أنو في احتجاجو لمشعر المحدث كانت معاييره الفنية والجمالية، مستقاةالز 

 .مف القصيدة المثاؿ، ممثمة في عمود الشعر العربي القديـ -غالب األحياف
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ف كانوا قد ألغوا المعيار الزمني في  القوؿ وخبلصة أف نقاد القرف الراب  اليجري، وا 
لف ىذا الذوؽ قد تثقؼ بثقافة الشعر القديـ وصقؿ عمى تقويـ الشعر لصالح معيار ذوقي، ف

جمالياتو، ولذلؾ وجدناىـ ال يحصروف نعوت الجودة في الشعر القديـ، وال ينفوف وجود شعر 
محدث جيد، غير أف ىده الجودة مردىا إلى تقيد الشاعر المحدث بتقاليد عمود الشعر 

الذي  الجماؿ المقيد)مى نحو ما م  فجماؿ الشعر وفؽ عمود الشعر، يتفؽ ع.العربي القديـ
 (.15)عند كانت (يخمط فيو بيف الجماؿ والكماؿ

إف كسر القيد الزمني في تقويـ الشعر صاحبو في القرف الراب  اليجري رف  رداء 
القدسية عمى الشعر الجاىمي، حيث وجد مف النقاد مف كانت لو الشجاعة األدبية في إثبات 

لجاىميوف واإلسبلميوف، فدواويف الشعر الجاىمي واإلسبلمي بعض الينات التي وق  فييا ا
إما في لفظو أو نظمو، أو ترتيبو وتقسيمو " بحسب عبد العزيز الجرجاني ال تخموا مف عيب 

عرابو؟ ولوال أف أىؿ الجاىمية جدوا بالتقدـ، واعتقد الناس فييـ أنيـ القدوة،  أو معناه وا 
 (.16)"ارىـ معيبة مسترذلة، ومردودة منفيةواألعبلـ والحجة، لوجدت كثيرا مف أشع

جرأة في رف  رداء  مف أكثر نقاد العرب القدماء -بيذا –لقاضي الجرجاني يعد ا
ذا كاف، جاىميالشعر ال القدسية عمى نسب إلى القديـ بعض  بعض المعاصريف لو قد  وا 

ات أو مبحث الضرورات الشعرية أو مبحث السرق:منياالعيوب الشعرية في مواقؼ شتى 
نيـ كانوا يتمحموف ليـ األعذار أو يبحثوف ليـ عف تخريج فلالبحث في معاني الشعر ولغتو، 

 . لمعيب، أو أنيـ عمى أقؿ تقدير يصفوف العيب بالشذوذ والسيو
مف مفردات عمـ النحو العربي انتقمت إلى النقد، والمعروؼ أف الشاذ  (الشذوذ)و

اد يعيبوف عمى الشاعر المحدث القياس عمى الشاذ يحفظ وال يقاس عميو، ولذلؾ وجدنا النق
، (السيو)وا عيوب القدماء بالقوؿ إنيا جاءت في شعرىـ عمى سبيؿ أكما بر . في شعر القدماء

ولفظ السيو مف مفردات الفقو اإلسبلمي، فالساىي كالنائـ رف  عنو الحرج ألنو فاقد لئلرادة 
يمة إذا كاف ىذا الفعؿ مجردا مف القصد أو والقصد، وعميو فلف الفعؿ اإلنساني ال يتسـ بق

الوعي بحدوثو وأىميتو، ولذلؾ ال يصمح إطبلؽ حكـ قيمة عميو، وال يجوز لمشاعر أف يقمد 
 .الشاعر القديـ فيما سيا فيو

ىذا التصور في الزمف فللى حيف، حيث عّممنا تاريخ األدب العالمي  ولئف صمد
الرغـ مف العراقيؿ التي تقؼ في عمى تطور بسرعة والعربي أف الفنوف، والشعر واحد منيا ت

وجو تطورىا، فالجديد كاف دائما وال يزاؿ يثير حساسية بيف محافظيف ينتصروف لمقديـ، وبيف 
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حداثييف يتبنوف الجديد وينتصروف لو، وال تيدأ المواجية بيف الفريقيف إال بعد أف يصبح 
روفة، وال أدؿ عمى ذلؾ التطور الذي عرفو لمتجربة الجديدة تراثا متراكما وقيما جمالية مع
 .          الشعر العربي منذ امرئ القيس إلى يومنا ىذا

لى كوف القيـ الفنية  ولعؿ ىذا التطور المطرد لمفنوف مرده إلى تطور الحياة نفسيا وا 
ال ترتكز عمى أسانيد ثابتة، وال تت سس عمى مبادئ مطمقة، وبالتالي فبل وجود لممعيار 

نما ىناؾ معايير كثيرة تتصؼ المطم ؽ في تقويـ اآلثار الفنية، أو ال وجود لمعيار واحد وا 
بالنسبية والتحوؿ، فلذا سممنا ب ف الفنوف الجميمة تتطور في الزماف والمكاف، يصحبيا تغير 
في القيـ الفنية، وتغير في األذواؽ، فلف ىذا يؤدي بالضرورة إلى تغير المعايير ولو بعد 

 .حيف
ؿ كؿ ىذا ال ينبغي حصر معايير نقاد القرف الراب  اليجري في تقويـ مف أج

فلذا كاف ذوؽ الناقد العربي في ىذه الفترة .النصوص الشعرية في مبادئ عمود الشعر القديـ
في إطار الشعر القديـ، فلف ىذا الذوؽ قد جرب  –كما بينا مف قبؿ  –الزمنية قد تشكؿ 

و، وبالتالي كاف كثيرا ما يعتمد عمى معايير أخرى في الشعر المحدث أيضا، وألؼ جماليات
 .تقويـ ما يعرض عميو مف نصوصو الشعرية، مف ىذه المعايير الذوؽ الخاص بالناقد

وتدخؿ الذوؽ الخاص في عممية تقدير الشعر في النقد العربي القديـ يتفؽ والنظرية 
الموضوع ش نيا ش ف النظرية  النسبية في النقد الحديث، التي ترى أف حكـ القيمة يشير إلى

نما ىي  الموضوعية، غير أنيا تختمؼ عنيا في كونيا ترى أف القيمة الجمالية ليست مطمقة وا 
( C.I.Lewis)نسبية الرتباطيا بتجربة بشرية، ممثمة في الناقد مكتشفيا، ولذلؾ وجدنا لويس 

ما ىو الحاؿ عند أحد أقطاب ىذه النظرية، يميز بيف القيمة التي ىي خاصية لمموضوع ك
الجمالييف الموضوعييف، والقيمة التي ىي شعور لدى المدرؾ الجمالي كما ىو الحاؿ عند 

عمى إحداث تجارب ليا قيمة باطنة، " قدرة" الجمالييف الذاتييف، ويرى أف القيمة الجمالية 
ف نتيجة أي أنيا واحدة مف السمات التي تنتمي إلى شيء معي" عبلئقية"فالقيمة الجمالية سمة 

لما يفعمو ىذا الشيء عند اتصالو بكائف عضوي بشري، ولكف ىذا ال يعني أف السمة ال 
توجد إال عندما يكوف الموضوع عمى صمة فعمية بكائف بشري، ألنيا قوة كامنة قابمة 
لبلستكشاؼ، ونتيجة لكوف القيمة الجمالية سمة عبلئقية فلف لويس يميز بيف الذوؽ الياوي 

    (.17)كما يميز بيف ما يصدر عنيما مف أحكاـ والذوؽ المختص
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ينبغي أاّل نفيـ أف المقصود بالدوؽ الخاص ىنا ىو االنطباع الذي ال يخمو منو 
إنساف، فميس المقصود بالذوؽ ىنا، األثر النفسي السري  الذي يتركو في نفوسنا بيت مف 

ال لكاف مثمنا الشعر، أو المتعة الوقتية الخاطفة التي تعقب قراءتنا لقصيدة  مف القصائد، وا 
في ىذه الحاؿ مثؿ الذي يشغمو الييكؿ العاـ عف رؤية التفاصيؿ الدالة الموحية، مثمما كاف 
عميو النقد العربي في مراحمو األولى، حيث كانت األحكاـ عمى اآلثار تتسـ باالنطباعية، 

 .وعدـ تبرير األحكاـ النقدية
قوؿ بالرواية والدربة والمراف، ذوؽ النقاد الذوؽ المقصود ىو الذوؽ المثقؼ المص

المتخصصيف بيذا الفف، أو ىذه الصناعة، والحؽ أف فكرة التخصص فكرة ظيرت في القرف 
أف  (ى232ت)الثالث اليجري عند ابف سبلـ الجمحي والجاحظ، فقد روى ابف سبلـ الجمحي

قمت فيو أنت وأصحابؾ، قاؿ لخمؼ إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنتو، فما أبالي ما " أحدىـ 
إذا أخذت أنت درىما فاستحسنتو، فقاؿ لؾ الصراؼ إنو رديء ىؿ ينفعؾ استحسانؾ : فقاؿ
فف تذوؽ النصوص منوط بدوي  وىو ما يعني أف العرب قد تفطنوا إلى أف( 18)"لو؟

و يؤكد ىذا . االختصاص المتمرسيف عمى الشعر ش نيـ في ذلؾ ش ف كؿ الفنوف والصناعات
لمشعر صناعة وثقافة يعرفيا أىؿ :" ويدعمو ما نص عميو ابف سبلـ نفسو في قولوالتصور 

 (.19)"العمـ كسائر أصناؼ العمـ والصناعات
لمشعر صناعة وثقافة، يعني فيما يعني أف الشعر الجيد ىو الذي إف القوؿ ب ف 

منوط  يحقؽ قدرا مف اإلمكانات الفنية، والعناصر الجمالية، وأف الكشؼ عف ىذا القدر،
بالناقد المتخصص العارؼ بخبايا ىذا الفف، وسماتو وخصائصو، وأف معيار الناقد في تمييز 

 .الجودة والرداءة ىو ذوقو المثقؼ
. والذوؽ المثقؼ، ىو ذوؽ متعقؿ، يتشابؾ فيو الوجداف بالعقؿ واالنطباع بالتعميؿ

ورد عمى الفيـ الثاقب وعيار الشعر أف ي:" معبرا عف ىذا العيار (ى322ت)يقوؿ ابف طباطبا
فما قبمو واصطفاه فيو واؼ وما مجو ونفاه فيو ناقص، والعمة في قبوؿ الفيـ الناقد لمشعر 

ال يمكف أف يكوف إال ( الفيـ الثاقب ) و(. 21)"الحسف الذي يرد عميو، ونفيو لمقبيح منو
فيا مواق  ولؤلشعار الحسنة عمى اختبل:" الذوؽ المتعقؿ المتخصص، وال أدؿ عمى ذلؾ قولو

لطيفة عند الفيـ ال تحد كيفيتيا، كمواق  الطعـو المركبة الخفيفة والتراكيب المذيذة المذاؽ؛ 
وكاألراييح الفائحة المختمفة الطيب والنسيـ؛ وكالنقوش الممونة التقاسيـ واألصباغ، واإليقاع 

 –وردت عميو المطرب المختمؼ الت ليؼ وكالمبلمس المذيذة الشيية الحس، فيي تبلئمو إذا 
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ذىا ويقبميا ويرتشفيا كارتشاؼ الصدياف لمبارد الزالؿ؛ ألف يمت -أعني األشعار الحسنة لمفيـ
 .(21)"الحكمة غداء الروح ف نجح األغذية ألطفيا

فالمبلحظ أف كؿ ما ذكره ابف طباطبا مف أمثمة أنيا شبيية بالشعر، مدارىا 
العناصر المعنوية والشكمية فلف عمة الحواس، غير أف الشعر بوصفو تركيب لمجموعة مف 

الحسف والقبح فيو تتعدد أيضا، وبقدر تمكف الشعر مف عمؿ الحسف تكوف مرتبتو مف الجودة 
 .والحسف، ومعيار الجودة ىو االعتداؿ، واالعتداؿ معيار ذوقي عقمي معا
مداره " فالجيد عنده ،ويذىب عبد العزيز الجرجاني المذىب نفسو في تقويـ الشعر

تشياد القرائح الصافية والطبائ  السميمة التي طالت ممارساتيا لمشعر فحدقت نقده وأثبتت اس
أما وأنت تقوؿ ىذا غث مستبرد، وىذا متكمؼ ...عياره، وقويت في تمييزه وعرفت خبلصة

القرائح ) وال شؾ أف (. 22)"متعسؼ، فلنما تخبر عف نبو النفس عنو، وقمة ارتياح القمب إليو
 . عند ابف طباطبا( الفيـ الثاقب ) عنده، ىي نفسيا ( طبائ  السميمة الصافية وال

عيار الشعر عند الناقديف ابف طباطبا وعند عبد العزيز الجرجاني ىو الذوؽ، لكنو 
تقوؿ ىذا ) ليس الذوؽ الساذج الذي يكتفي باالنطباع و إصدار األحكاـ دوف تعميؿ، ك ف 

، (بر عف نبو النفس عنو وقمة ارتياح القمب إليوغث مستبرد وىذا متكمؼ متعسؼ، فلنما تخ
نما ىو انطباع ليس إال أما الذوؽ الذي قصده عبد العزيز الجرجاني ىو .وىذا ليس نقدا وا 

المتمرس بالشعر، الماىر بخصائص صناعتو، عمى دراية بتقاليد الشعر التي ىي عيار 
احتفؿ بو نقاد القرف الراب  جمالو، قادر عمى تمييز جيده مف رديئو، ىذا الذوؽ ىو الذي 

 .اليجري وىو ما سميناه الذوؽ المتعقؿ أو المثقؼ
مفيـو الذوؽ النقدي بيذا المعنى قريب جدا مف مفيومو عند األستاذ ليونيؿ إلفف  

Lionel Elvin الذوؽ شيء يتكوف مف االستمرار " قي كتابو مقدمة لدراسة األدب مف أف
ار الفنية، وعمى الناقد أف يكوف قادرا عمى أف يعطي في مصاحبة ومعاشرة الجيد مف اآلث

 (.23")أسبابا معقولة لمفاضبلتو
ال شؾ أف أوؿ ما يشد المتمقي باألثر الفني، ىو قدرتو عمى الت ثير فيو، لذلؾ مف 
الطبيعي أف يكوف التذوؽ ىو االستجابة اإليجابية األولى لمت ثير الذي تمارسو اآلثار األدبية 

والمتمقي السمبي يكتفي بمذة تذوؽ النصوص وقد يتجاوز ذلؾ إلى إصدار . عمى متمقييا
عجابو بنص القراءة، وىذا ال يسمى نقدا، وقد يكوف المتمقي  انطباع يعبر بو عف تمذذه وا 
إيجابيا؛ بحيث ال يكتفي بالتمت  بمذة القراءة ليحقؽ لذة أخرى ىي لذة الكتابة حوؿ نص 



 0227 سبتمبر 91التواصل عدد 

 

والمعيار أو بيف المذة وتعميميا، وىذا ىو ما يمكف أف نسميو القراءة، بربط عبلقة بيف الذوؽ 
 .نقدا أدبيا

والواق  أف الحكـ النقدي المعمؿ ال يمغي الحكـ االنطباعي بؿ كبلىما ضوري في 
العممية النقدية، فالحكـ االنطباعي ي تي في مرحمة أولى يعبر عف حساسية الناقد وحسف 

كحكـ استنتاجي معمؿ، وىما موجوداف مف غير ما تناقض تقبمو لؤلثر الفني، ثـ ي تي الثاني 
فقمما استطاعت الحساسية أف تبمغ الكثير مف القوة النقدية إال بتقبؿ مقدار معتبر : ضروري

مف التقدير النظري، كذلؾ فلف حكما معمبل في شؤوف األدب ليس لو أف يصاغ إال عمى 
 (. 24)"دةأساس شيء مف الحساسية الفورية المولّ 

ألف األدب ( تعميؿ األحكاـ) فؽ ىذا التصور، ينبغي أف نكوف حذريف في فيـ وو 
بوجو عاـ والشعر بوجو خاص ليس مف العمـو المضبوطة كالرياضيات التي يمف أف يتحقؽ 
الناس مف صحة معاييره لما لو مف صفات العمـو والثبات، فالشعر ال يخض  لمعيار مطمؽ 

تطور ال يثبت عمى تقاليد فنية بعينيا، وبالتالي فيو متمرد األوؿ أنو نشاط إنساني م: لسببيف
والثاني أنو نشاط إنساني مصدره األحاسيس والمشاعر، وىذه األخيرة ال . عمى كؿ قاعدة

 .تقدر بمقياس أو قاعدة محددة
وقد أدرؾ نقاد القرف الراب  اليجري حقيقة الشعر ىذه فقد سبؽ ألبي حاتـ الرازي 

نما سموه شعرا، ألنو الفطنة بالغوامض مف األسباب، :"عر بقولوأف عرؼ الش( ى322ت) وا 
فالفطنة تعني ىنا الشعور، (.25")وسموا الشاعر شاعرا ألنو كاف يفطف لما ال يفطف لو غيره

يرد الشعر إلى جذره المغوي، فالشعر مف الشعور، وقد ت صمت ىذه الفكرة في النقد  وىو بيذا
ينص صراحة ( ى335ت)العربي خبلؿ القرف الراب  اليجري، فيذا إسحاؽ بف وىب الكاتب

الشاعر مف شعر يشعر فيو شاعر، :"عمى ىذه الحقيقة في تعريفو لمشعر حيث يقوؿ
ذا كاف والمصدر الشعر، وال يستحؽ الشاعر ىذ ا االسـ حتى ي تي بما لـ يشعر بو غيره، وا 

ف  إنما يستحؽ اسـ الشاعر لما ذكرنا، فكؿ مف كاف خارجا عف ىذا الوصؼ فميس بشاعر وا 
 ( 26")أتى بكبلـ موزوف مقفى

فالشعر مف الشعور، والشعور أمر داخمي منبعو الوجداف، وما يستطيعو الناقد، ىو 
ت جمالية، ولذلؾ ال يمكف أف يقدر الشعر بمعيار ثابت أو تحويؿ الشعور بالجماؿ إلى مقوال

ـ بمعايير كثيرة، وأف قيمو الفنية تتصؼ وبعبارة أخرى أف الشعر يقوّ .أف تكوف لو قيمة مطمقة
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لكف ىناؾ سؤاال أراه وجييا في ىذا المقاـ وىو ىؿ يكفي النص الشعري دليبل عمى . بالنسبية
              المتمقي؟    قيمتو الفنية قدرتو عمى الت ثير في

يرى الجماليوف االنطباعيوف وأنصار النظرية الذاتية أف الجماؿ يتحدد ب ثره في 
النفس وأف المعيار الوحيد لمفف ىي الغبطة واالنبيار والنشوة التي يثيرىا فينا األثر 

فة، فالجماؿ الفني بحسبيـ قد يتمظير في أشكاؿ متعددة وأجناس أدبية مختم(.27)"الفني
 . وب ساليب فنية متنوعة، لكف أثره عمى النفس يمكف مبلحظتو عمى المدركيف لو

والمتفحص في مقوالت  الجمالييف االنطباعييف يبلحظ أنيـ لـ يضعوا معايير 
لمجماؿ يمكف أف يستند إلييا النقاد قي تذوقيـ لؤلعماؿ الشعرية، وأف الصفات التي ذكروىا 

اؿ في حد ذاتو، أي أف جيدىـ انصب عمى وصؼ أثر تتصؿ بمدرؾ الجماؿ وليس الجم
 .الجماؿ الفني عمى متمقيو وحسب، أما الجماؿ فميس لو صفات محددة

ونحف إذا سممنا بيذا المذىب الجمالي االنطباعي، سنواجو بسؤاؿ لو قيمتو في النقد 
يمة األدبي وىو كيؼ يمكف مراجعة األحكاـ النقدية، أو كيؼ نستدؿ عمى سبلمة حكـ الق

أما الجماليوف االنطباعيوف فقد أجابوا ب ف قالوا إف األحكاـ الفنية أحكاـ ذاتية ال . الجمالي؟
           (.28)"فبل مشاحة في األذواؽ" تحتاج إلى البرىنة عمييا ألف مرجعيا الذوؽ واألذواؽ تختمؼ

ف في مقالو ع  (Spingarn)ويعجبني ردا عمى ىؤالء االنطباعييف، قوؿ شبنجرف 
لستـ أنتـ موض  اىتمامنا، :"النقد الجديد لمف يغمب عاطفتو عمى كؿ شيء في نقد الفنوف

نما القصيدة التي بيف أيديكـ ىي التي تعنينا، وأنتـ بوصفكـ لحالتكـ النفسية ال تساعدوننا  وا 
عمى فيـ القصيدة أو االستمتاع بيا، بؿ إف نقدكـ ليحاوؿ دائما أف يبعدنا عف األثر الفني 

 ( .29")ركز االىتماـ بكـ وبمشاعركـلي
أف مجرد الميؿ أو عدـ الميؿ غير كاؼ لمتقدير، ( B.C.Heyl)كما يرى ىيؿ 

عماؿ الفكر فيو، ومف الناحية  بؿ البد أف يضاؼ إلى ذلؾ تحميؿ متعمؽ لمعمؿ، وا 
الموضوعية تكوف بعض األحكاـ أصح مف األخرى ألنيا أكثر اتصاال بالعمؿ موضوع 

 (. 31)جب الناقد أف يقدـ دائما تفسيرا لمعمؿ وبالتالي معايير في التقديرالحكـ، ووا
وشبيو بيذا ما ذىب إليو الكثير مف النقاد العرب المعاصريف في وصؼ النقد 
العربي القديـ، مف أنو ذوقي انطباعي، ويوردوف شاىدا عمى ذلؾ قوؿ عبد العزيز 

وتفقد ما يتداخمؾ مف االرتياح، :"لوالجرجاني، تعميقا عمى شواىد مف شعر البحتري قو 
ويستخفؾ مف الطرب إذا سمعتو، وتذكر صورة إف كانت لؾ تراىا ممثمة لضميرؾ، 
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حقيقة، إف عبد العزيز الجرجاني في ىذا النص ، يصؼ ( . 31)"ومصورة تمقاء ناظريؾ
أثر النص في المتمقي، وال يصؼ النص نفسو، غير أف بقيت النص، وىي العبارات التي 

ثـ أنظر ىؿ تجد معنى مبتذال، ولفظا مشتيرا مستعمبل، وىؿ :" يقوؿ فييا. اءت قبؿ ىذه ج
بداعا أو تدقيقا أو إغرابا  ..."ترى صنعة وا 

ىذا المقط  األخير كثيرا ما يغفمو النقاد المعاصروف عند ذكر المقط  األوؿ، 
ار رداءة المعنى القاضي الجرجاني عمى عناصر القيمة ومعيار كؿ منيا؛ فمعي وفيو ينّص 

االبتذاؿ، ومعيار رداءة المفظ كثرة تداولو واستعمالو، والشعر الرديء ىو الذي اعتمد فيو 
يا صاحبو عمى عممو دوف طبعو بكثرة استخداـ المحسنات البديعية، وتكمؼ لغة غريبة تشبّ 

ميو بمعنى أف اإلحساس باإلعجاب أو النفور الذي نس. بالبدو مف الجاىمييف واإلسبلمييف
انطباعا قد تحوؿ عند ناقد متخصص كالقاضي الجرجاني إلى شيء محدد يمكف وصفو، 

. ويكفي النقد ىذا داللة عمى موضوعيتو المتناسبة م  موضوعية فف الشعر.ويراه اآلخروف
     !فيؿ يجوز بعد ىذا أف نقوؿ أف عبد العزيز الجرجاني مف النقاد االنطباعييف؟

ره األثر الفني فينا مف لذة أو متعة جمالية، وبيف المعايير ينبغي أف نفرؽ بيف ما يثي
الحقيقية لفف الشعر، فميس كؿ لذة يثيرىا األثر فينا ىي دليؿ عمى قيمتو، وليس األثر النفسي 
الذي تتركو قصيدة شعرية فينا ىو المعيار عمى جودتيا، ألف ىذا األثر مرده في أحياف كثيرة 

في نفوسنا، وىو أمر طبيعي فالكوب ال ينضح إال بما فيو إلى كوف القصيدة المست حاجة 
كما يقوؿ المثؿ العربي، فالمذة أو المتعة الجمالية، غالبا ما تكوف خادعة في تقدير قيمة الفف 
عموما والشعر بوجو خاص، ألنيا مرتبطة بالت ثرية المصاحبة لمعمؿ الفني، وبالموقؼ 

ص قديـ لـ يجد لو استجابة في عصره، وكاف لو فكـ مف ن.النفسي الذي يكوف عميو المتمقي
 .الت ثير الكبير في النفوس في عصور الحقة، والعكس صحيح أيضا

والحؽ أف النقد العربي في القرف الراب  اليجري ال يخمو مف النزعة الت ثرية 
االنطباعية في دراسة بعض القضايا النقدية، وبخاصة عند النقاد التطبيقييف، فيذا القاضي 

 لجرجاني تصؿ بو النزعة االنطباعية في دراسة بعض القضايا النقدية إلى درجة البل تعميؿ،ا
اإلفراط في "وقد الحظت ذلؾ في موضعيف مف كتابو المشيور؛ األوؿ في مبحثو الموسـو 

وأكثر ىذا الصنؼ مف الباب الذي قدمت لؾ القوؿ فيو، وأقمت لؾ :"، حيث يقوؿ"االستعارة
وربما . عممتؾ أنو يميز بقبوؿ النفس ونفورىا، وينتقد بسكوف القمب ونبوهالشواىد عميو، وأ

ودعـ (.32)"تمكنت الحجج مف إظيار بعضو، واىتدت إلى الكشؼ عف صوابو أو غمطو
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يونس بف عبد األعمى  موقفو االنطباعي ىذا في تمييز جيد االستعارة مف رديئيا بما رواه
إني ألجد بيانا في قمبي ولكف ال ينطؽ :لة فقاؿس لت الشافعي رضي اهلل عنو عف مس :قاؿ

 .(33)"بو لساني
، "موق  الكبلـ"أما الموضوع الثاني الذي حّكـ فيو القاضي الجرجاني االنطباع ىو 

وأنت ترى الصورة تستكمؿ شرائط الحسف وتستوفي أوصاؼ الكماؿ، وتذىب في :"حيث يقوؿ
د أخرى دونيا في انتظاـ المحاسف األنفس كؿ مذىب، وتقؼ مف التماـ بكؿ طريؽ ثـ تج

والتئاـ الخمقة وتناصؼ األجزاء، وتقابؿ األقساـ وىي أحضى بالحبلوة وأدنى إلى القبوؿ 
ف قايست واعتبرت، ونظرت وفكرت  ليذه  –وأعمؽ بالنفس وأسرع ممازجة لمقمب، ثـ ال تعمـ وا 

ة، وىي مقصورة كيؼ صارت ىذه الصور : ولو قيؿ لؾ. المزية سببا ولما خضت بو مقتضيا
عف األولى في اإلحكاـ والصنعة وفي الترتيب والصيغة، وفيما يجم  أوصاؼ الكماؿ وينتظـ 

ولكاف أقصى ما في وسعؾ، وغاية ما عندؾ ...أسباب االختيار أحمى وأرشؽ وأحضى وأوق ؟
 . (34)"أف تقوؿ موقعو في القمب ألطؼ، وىو بالطب  أليؽ
، (ى371ت)الموضوعيف يشبو ت ثرية اآلمديت ثرية القاضي الجرجاني في ىذيف 

ففي سياؽ توضيح طريقتو في الموازنة بيف الطائييف، يقوؿ معبرا عف عجزه تعميؿ بعض 
وأنص عمى الجيد وأفضمو عمى الرديء، وأبيف الرديء وأرذلو وأذكر مف :"األحكاـ التفاضمية

ال  يمكف إخراجو إلى عمؿ الجمي  ما ينتيي إليو التمخيص وتحيط بو العبارة، ويبقى ما 
ويدعـ موقفو ىذا بمثؿ ما دعـ بو القاضي الجرجاني . (35)"البياف، وال إظياره إلى االحتجاج

: قاؿ لي المعتصـ:" موقفو الوارد سابقا، حيث ينقؿ ما روي عف إسحاؽ الموصمي قولو
ال تؤدييا مف األشياء أشياء تحيط بيا المعرفة و : أخبرني عف معرفة النغـ وبّينيا لي، فقمت

 .(36)"الصفة
فكبل الناقديف يرى أف مف األحكاـ النقدية ما يمكف تعميو وأف مف جماؿ القوؿ ماال 

قاؿ فيو عبد العزيز أنو يجد  ىو ماتصؿ إليو العمؿ وال ي تي عميو البياف، وىذا النوع األخير 
قولو أشياء بيانو في قمبو، و يعجز لسانو عف النطؽ بو، وىو نفسو ما عبر عنو اآلمدي ب

 .      تحيط بيا المعرفة وال تؤدييا الصفة
لكف ينبغي أف نحتاط في فيـ االنطباعية بالتمييز بيف حقيقة االنطباع عند أنصار 
النظرية الذاتية، أو الجمالييف االنطباعييف في النقد الحديث واالنطباعية بمفيـو النقد العربي 

أف الجمالييف االنطباعييف ال يميزوف بيف  لقد سبؽ أف بينا. في القرف الراب  اليجري



 0227 سبتمبر 91التواصل عدد 

 

ال مشاحة في " انطباعات ذوي االختصاص، وانطباعات العامة مف الناس ورفعوا مبدأ 
، وبالتالي فيـ ال يناقشوف مس لة اختبلؼ األحكاـ أو درجة مصداقيتيا، فكؿ  (37)"األذواؽ

 .يةاألحكاـ أو االنطباعات متساوية وليا الدرجة نفسيا مف المصداق
ف اعترؼ بعضيـ بوجود أناس ذواقيف لمجماؿ الفني،  فالجماليوف االنطباعيوف، وا 
فلنيـ يروف أف أحكاميـ ليست ممزمة ألحد، وحجتيـ أف الذي شعر بجماؿ شيء ما، ال 
يمكف أف يكذب إحساسو، ويرج  عنو ألف فبلنا المشيود لو بالذوؽ السميـ يرى عكس ما يراه 

مثبل، يسمـ بوجود الذوؽ السميـ والذوؽ الرديء، لكف الذوؽ  (C.J.Ducasse) فدوكاس.ىو
السميـ في رأيو إما أف يعني ذوقو الخاص، أو ذوؽ مف ىـ متفقيف م  ذوقو، أو أنو يعني 

وأف فارؽ التجربة بيف المتخصصيف (.38)ذوؽ أناس يود أف يكوف ذوقو متشابيا م  ذوقيـ
وأذواقيـ أفضؿ مف حكـ أي شخص وغير المتخصصيف ال يجعؿ مف أحكاـ المتخصصيف 

 ( 39")آخر وذوقو
وفي مناقشتو ألىمية المعرفة المتخصصة في إصدار األحكاـ، يرى دوكاس أف 
ىذه المعرفة ال غنى عنيا ألفراد مف فئة واحدة، عند إعماؿ الفكر في تبرير األحكاـ، غير 

لجمالية، إذ يصبح أنو يرى أف ىذه المعرفة المتخصصة تودي في غالب األحياف بالمتعة ا
 (. 41")المرء معنيا بمشكبلت التكنيؾ، وبذلؾ يفقد القدرة عمى الت مؿ الجمالي

ذا كاف الجماليوف الموضوعيوف يستدلوف عمى وجود سمات ومعايير لمجماؿ  وا 
يستعاف بيا عمى تحديد جماؿ النصوص الفنية واألدبية، مف خبلؿ اتفاؽ النقاد حوؿ قيمة 

س يرج  سبب ىذا االتفاؽ إلى تكوينيـ المتشابو بالدرجة األولى، وأف عمؿ معيف، فلف دوكا
ىؤالء المتفقيف ال يستطيعوف أف يثبتوا جماؿ الموضوع ألولئؾ الذيف ال يدركوف فيو أي 

 (.41")جماؿ
والظاىر أف دوكاس يجيد الدفاع عف النظرية الذاتية التي يؤمف بيا ويتبناىا، لكف 

فنحف قد نسمـ معو بصعوبة ترجمة .ف اآلراء المردودة عميودفاعو ىذا يعتوره الكثير م
اإلحساس إلى مقوالت جمالية في بعض األحياف، مثمما عبر عف ذلؾ اآلمدي والقاضي 

ذلؾ بقي النقد يؤدي وظيفتو بلعماؿ العقؿ في فحص اآلثار  بالرغـ مفالجرجاني، لكف 
 .األدبية، وكشؼ مواطف الجماؿ والقبح فييا

عمى خبلؼ ما قدمو  –ثانية أف عممية تذوؽ موضوع الجماؿ الفني والمبلحظة ال
عممية معقدة يتدخؿ فييا عدة أطراؼ منيا العقؿ الذي لو دوره في فيـ التجربة  -دوكاس
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ولذلؾ فيو يزيدنا استمتاعا بموضوع الجماؿ، وقد سبؽ أف بينا كيؼ أف قدامة قد فطف إلى 
 .ىذه الحقيقة في القرف الراب  اليجري

لمبلحظة الثالثة، ىي ضرورة توفر مبدأ التخصص في عممية التذوؽ، أو عمى وا
أقؿ تقدير المعرفة بخصائص جنس الفف المدروس حتى تكتسب األحكاـ الفنية مصداقية، 
وبالتالي فلف أحكاـ القيمة الصادرة عف غير المتخصصيف تفتقر إلى ىذه المصداقية حتى 

ف كانت صائبة  .وا 
. يقة االنطباعية في النقد العربي خبلؿ القرف الراب  اليجريومف ىنا نمج إلى حق

فاالنطباع الذي قصده اآلمدي والقاضي الجرجاني، ويشترؾ معيما كؿ نقاد العصر، ىو 
يقوؿ اآلمدي مواصمة لمنص السابؽ، في تعميؿ األحكاـ . انطباع النقاد المتخصصيف

ة ما ال يعرؼ إال بالدربة ودائـ و ىي عم:"االنطباعية التي تصدر عف النقاد المتخصصيف
التجربة وطوؿ المبلبسة، وبيذا يفضؿ أىؿ الحذاقة بكؿ عمـ وصناعة مف سواىـ ممف 
ال  نقصت قريحتو وقمت دربتو، بعد أف يكوف ىناؾ طب  فيو تقّبؿ لتمؾ الطباع امتزاج بيا، وا 

 (.42")فبل يتـ ذلؾ
المبلبسة، يكسبو فاالنطباع الصادر عف ذوؽ مجرب، مصقوؿ بالدربة وطوؿ 

مصداقية، يستغني معيا المتمقي إلى حاجتو إلى الشرح والتفسير، خاصة وأف مثؿ ىذه 
االنطباعات ترد قميمة وضمف أحكاـ أخرى مشفوعة بالشرح والتعميؿ، وأف العجز عف تعميؿ 
األحكاـ كما بّينو الناقداف ىو في قضايا بعينيا، يذكر اآلمدي منيا المفاضمة بيف نصيف 

أىؿ العمـ بصناعة " ديف يعجز غير المتخصصيف عف تحديد أجودىما في حيف يعمـجي
الشعر أييما أجود، إف كاف معناىما واحد، أو أييما أجود في معناه، إف كاف معناىما 

 (.43)"مختمؼ
فاالنطباع المقصود ىاىنا ىو انطباع النقاد المتخصصيف، وليس انطباع العامة، 

فمف سبيؿ مف عرؼ بكثرة النظر في الشعر " مصداقيتو ومنو اكتسب ىذا االنطباع 
واالرتياض فيو وطوؿ المبلبسة لو أف يفضي لو بالعمـ بالشعر والمعرفة ب غراضو وأف يسمـ 

وأف ال ينازع في شيء مف ذلؾ إذا . لو الحكـ فيو، ويقبؿ منو ما يقولو، ويعمؿ عمى ما يمثمو
يـ وال يخاصميـ فييا وال ينازعيـ إال مف كاف مف الواجب أف يسمـ ألىؿ كؿ صناعة صناعت
ألنو ما ال يدرؾ إال عمى طوؿ الزماف ...كاف مثميـ نظر في الخبرة وطوؿ الدربة والمبلبسة

 (.44")ومرور األياـ ال يجوز أف تحيط بو في ساعة مف نيار
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فعندما يكوف الخبلؼ في الحكـ بيف ىاو ومتخصص، فمف الممكف إثبات أف الثاني 
وؿ، أما عندما يكوف الخبلؼ بيف ناقديف متخصصيف، فلف تسوية الخبلؼ أصح مف األ

تصبح أمرا أكثر تعقيدا، فبل بد أوال مف إثبات أنيما يفسراف العمؿ ويحكماف عميو بنفس 
، أما إذا كاف التفسير (عمرو)إلى ىذا العنصر الذي تنبو إليو ( زيد)الطريقة، فننظر ىؿ تنبو 

لتفسير الذي قدمو عمرو، فلف الجم  بيف التفسيريف في قراءة الذي قدمو زيد يختمؼ عف ا
 .  واحدة يوف أشمؿ، ويكوف ىذا التفسير الجديد الذي يجم  بيف التفسيريف األصمييف أكثر ثراء

و في ىذا السياؽ يقدـ القاضي الجرجاني وجية نظر متميزة، فيو يميز بيف نوعيف 
ات المصاحبة لمقيـ الفنية في الشعر؛ األولى مف النقد األدبي نتيجة وجود نوعيف مف السم
والنقاد يتفاوتوف في قدرتيـ عمى . ميا الضمائرظاىرة تحسيا النواظر، والثانية باطنة تحصّ 

يقؿ التفاضؿ في عممو، وىو ما كاف اختبللو وفساده " أما النوع األوؿ، .الكشؼ عف النوعيف
ظير مف ىذا ما عرض لو ذلؾ مف قبؿ وأ. مف باب المحف والخط  مف ناحية اإلعراب والمغة

الوزف والذوؽ، فلف العامي قد يميز بذوقو األعاريض واألضرب، ويفصؿ بطبعو بيف 
 (. 45")ف، والزحاؼ السائغاألجناس واألبحر، ويظير لو االنكسار البيّ 

أما الباطف الذي تحصمو الضمائر، ىو ما كانت سماتو غامضة، أو باألحرى ىو 
، (الروعة ) ني تعجز الكممات عف كشفو أو وصفو، وىو ما سماه العرب نوع مف الجماؿ الف

والروعة بوصفيا صفة ألقصى درجات الجودة التي تعبر عف الكماؿ والجودة المطمقة، فيي 
مف األمور المحيرة ألف أدوات النقد السائدة تعجز عف تعميؿ حقيقة الروعة، ولذلؾ يرى عبد 

، (الناقد المتخصص)الحاؿ ينبغي االطمئناف إلى حكـ العزيز الجرجاني أف في مثؿ ىذه 
يوصؿ إلى بعضو بالرواية، ويوقؼ عمى بعض بالدراية، ويحتاج في كثير منو إلى دقة "الذي 

الفطنة، وصفاء القريحة، ولطؼ الفكر، وبعد الغوص، ومبلؾ ذلؾ كمو، وتمامو الجام  لو 
دماف الرياضة؛ فلنيما : والزماـ عميو را في أمراف ما اجتمعا في شخص فقصّ صحة الطب ، وا 

، وأف يؤخذ حكمو بالقبوؿ إذ ىو (46)"إيصاؿ صاحبيما عف غايتو، ورضيا لو بدوف نيايتو
قاؿ أف ىناؾ روعة ال تحد، وىذا النوع األخير مف النقد ال يقدر عمى كشفو إال النقاد 

 .المبرزيف، بتعبير النقاد القدماء
ال يوازف بيف الناقد المختص وغير المختص  والمبلحظ أف عبد العزيز الجرجاني

فنقد الشعر أو التذوؽ الفني أصبح  -كما فعؿ مف قبؿ أنصار النظرية الذاتية أمثاؿ دوكاس
نما يوازف بيف أذواؽ النقاد أنفسيـ ومف  -تخصصا عند العرب في القرف الراب  اليجري وا 
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ال " كما أف القوؿ . والخفيحيث درجة حساسيتيـ في الكشؼ عف الجماؿ الفني الظاىر منو 
لـ يكف لو اعتبار بيف النقاد العرب في ىذه الفترة الزمنية، وبخاصة إذا " مشاحة في األذواؽ

كاف المقصود بو األذواؽ غير المثقفة، أما أذواؽ النقاد فيي تتفاوت في درجة مصداقيتيا 
دماف الرياضة، ودقة الفطنة  .بحسب طوؿ الممارسة، وا 

ايا النقدية التي ناقشيا القدماء تحتاج إلى حضور الفكر أكثر وىناؾ بعض القض
مف حضور الذوؽ، منيا البحث في موضوع السرقات الشعرية، ففي ىذا المبحث يتطمب مف 
الناقد عدة شروط منيا سعة الحفظ، والقدرة عمى مبلحظة الصبلت بيف األبيات الشعرية ، 

الصبلت بيف السارؽ والمسروؽ منو، وقد ويمكف فييا لممتمقي مراجعة حكـ الناقد بفحص 
:" يقوؿ عبد العزيز الجرجاني في ىذا المعنى. يكوف لمذوؽ دورا فقط في المفاضمة بينيما
ز مف اإلقداـ قبؿ ة البحث، وحسف النظر، والتحرّ وىذا باب يحتاج إلى إنعاـ الفكر، وشدّ 

عمى  منو الواضح الجميّ  ف، والحكـ إال بعد الثقة، وقد يغمض حتى يخفى، وقد يذىبالتبيّ 
 (.47)"مف لـ يكف مرتاضا بالصناعة، متدّربا بالنقد

فالمبلحظ أف كؿ العمميات التي ذكرىا الناقد، ىي عمميات عقمية محضة ما يوحي 
أف أكثر األحكاـ النقدية موضوعية، ىي تمؾ المتعمقة بالسرقات الشعرية، غير أف المتفحص 

ف األحكاـ المتصمة بالسرقة لـ تكف أحكاما موضوعية، في ىذا المبحث يبلحظ أف الكثير م
والسبب في ذلؾ يعود إلى صدور النقاد في أحكاميـ وىـ تحت وط ة التعصب، وىو ما أشار 

غير أف العصبية ربما كدرت صفو الطب ، وفمت حد الذىف، :" إليو القاضي الجرجاني بقولو
كمت ورسخت صورت لؾ الشيء ولبست العمـ بالشؾ، وحسنت لممنصؼ الميؿ، ومتى استح

. بغير صورتو وحالت بينؾ وبيف ت ممو، وتخطت بؾ اإلحساف الظاىر إلى الغيب الغامض
 (48")!أو أبقت منو لئلنصاؼ نصيبا. وممكت العصبية قمبا فتركت فيو لمتثبت موضعا

ولعؿ التعصب الذي صبغ مبحث السرقات الشعرية بصبغتو عند أكثر النقاد، 
الثالث والراب  اليجرييف، ىو ما دف  القاضي الجرجاني إلى عد مبحث  وبخاصة في القرف

السرقات، أدخؿ المباحث في النقد األدبي وأكثرىا داللة عمى مكانة الناقد العممية، حيث 
ض لو ز، وليس كؿ مف تعرّ وىذا باب ال ينيض بو إال الناقد البصير والعالـ المبرّ :" يقوؿ

 (.49")...فاه واستكمموأدركو، وال كّؿ مف أدركو استو 
ىذه اإلشارات الدالة عمى دور العقؿ في النقد العربي، نجد ليا مكانا بارزا في النقد 
المغوي والببلغي؛ ففي األوؿ نجد لو دورا في محاولة النقاد ترسيخ لغة شعرية نقية مف كؿ 
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عت عيب، بلخضاعيا إلى قواعد الخط  والصواب، وما ينبغي وما ال ينبغي، ولذلؾ خض
القيمة لطبيعة التركيب الصوتي الذي تحكمو القوانيف الصوتية، كقانوف االستثقاؿ، كما 
خضعت القيمة لطبيعة النظاـ النحوي والمعجمي والتركيبي والداللي، ألف غاية النقاد كانت 

 .وال شؾ الوصوؿ بمغة الشعر إلى ما يمكف أف نسميو الكماؿ المغوي
تحكميا عناصر ثابتة، ترج  حسف الشعر أو قبحو  إف مكونات القيمة بيذا المعنى،

إلى خصائص كائنة في النص الشعري ذاتو والحكـ عمييا بمعيار خارجي ىو القاعدة، الميـ 
إال ما اتصؿ ببعض قضايا المغة الشعرية كالخفة والثقؿ عمى المستوى الصوتي، والسيولة 

مى مستوى القوى المبدعة، وىي والصعوبة عمى المستوى المعجمي، وقضايا الطب  والتكمؼ ع
كميا تتوقؼ عمى حسف التمقي، وبالتالي فلف معيار التقدير فييا غالبا ما يكوف ذوقيا،  

 .والموضوعية فيو محدودة
واألمر نفسو يقاؿ عف النقد الببلغي، السيما وأف ىذا المبحث نش  وترعرع في كنؼ 

سائؿ اإلقناع، واإلقناع كما نعمـ ىو المتكمميف الذيف اتخذوا مف الببلغة وسيمة ىامة مف و 
وقد تميز عمماء المعتزلة ونقادىا . غاية الجدؿ الكبلمي، وليذا كاف المعتزلة معممي ببلغة

بالنزعة العقمية في حواراتيـ، ومحاجتيـ، ومجادلتيـ لخصوميـ مف الممؿ والفرؽ األخرى،كما 
والنزعة العقمية تظير . عممياوظؼ المعتزلة العقؿ مف أجؿ النظر في الظواىر والكشؼ عف 

أكثر ما تظير في محاولتيـ وض  المفاىيـ، والتقسيمات وبخاصة تمؾ التي وضعوىا لصور 
البياف والبدي ، وتحديد المعايير التي تضفي عمى التعبير جماال أو قبحا، ألف غاية النقاد في 

 . اؿ الببلغيىذا المدخؿ ىو الوصوؿ بالتعبير الشعري إلى ما يمكف أف نسميو الجم
إف تدخؿ العقؿ معيارا في أحكاـ القيمة، يجرنا إلى الحديث عمى اتجاه نقدي آخر، 
حاوؿ أف يجعؿ مف العمميات النقدية عمميات عقمية منطقية، بوض  قواعد ومعايير مطمقة 
وثابتة ثبات قواعد العمـو الرياضية، وأشير مف نحى ىذا المنحى قدامة بف جعفر، الذي 

مـ جديد لـ يسبؽ إليو ىو عمـ تمييز جيد الشعر مف رديئو، وىي محاولة كاف حاوؿ وض  ع
يمكف أف يكوف ليا قبوال، وصدى واسعا في النقد العربي لو أف قدامة ربط معاييره بالشواىد 
الشعرية التي استنبط منيا تمؾ المعايير، ولـ يجعميا معايير مطمقة، تطبؽ عمى الشعر كمو، 

عايير قواعد ثابتة في تقدير الشعر جودة ورداءة عمى المطمؽ، فذلؾ ما أما أف يجعؿ تمؾ الم
يرفضو منطؽ الشعر نفسو، ألف كؿ قصيدة جميمة تحمؿ معيا سر جماليا، وىذا السر ىو 
ما يتوجب عمى الناقد األدبي كشفو لممتمقيف، ولذلؾ يتعذر عمينا أف نقارب المعيار بحركة 
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ثمما فعؿ قدامة بف جعفر، وأف استقراءه المنطقي الخالص آلية متصمبة وفقيرة إلى المرونة م
 .  ال يستطي  أف يدرؾ الجماؿ الفني عمى وجيو، أو يصؿ إلى قراره وسره

وىنا ال يجب أف يغيب عنا أف قدامة في محاولتو ىذه لـ يصدر عف ثقافة عربية 
لـ يصدر عف  رسختيا تقاليد الشعر العربي، كما رأينا ذلؾ عند أنصار عمود الشعر، كما

نما صدر عف ثقافة جديدة وافدة  ذوؽ عربي كاف سائدا في عصره كما بينا ذلؾ أيضا، وا 
 .عمى الثقافة العربية ىي ثقافة يونانية، محصورة بوجو خاص بالفمسفة والمنطؽ األرسطي

وخبلصة القوؿ إف معايير تقدير القيمة الجمالية في النقد العربي القديـ خبلؿ القرف 
ليجري لـ تخض  لمعيار واحد ثابت بؿ تعددت بما يتفؽ وطبيعة فف الشعر المتمرد الراب  ا

وأف معايير القدماء في تقدير القيـ الفنية والجمالية ىي في األساس معايير . عمى كؿ ثبات
ذوقية تشكمت في إطار القصيدة القديمة الموروثة، وىو ما أسميناه الذوؽ العاـ، كما تشكؿ 

وأف ما يميز . وىو ما أسميناه الذوؽ الخاص ي إطارالقصيدة المحدثة،ىذا الذوؽ أيضا ف
أي  الذوؽ الفني بمفيـو القدماء ىو الذوؽ المتعقؿ المثقؼ المصقوؿ بالرواية والدربة والمراف،

 .  ذوؽ النقاد المتخصصيف
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أسئمة ديمقراطية في زمن غير 
 ديمقراطيً لمّشاعرة سعاد الّصباح

 –دراسة جمالية أسطورّية  -

 

 

 سامية عميوي

 جامعة سكيكدة

  

 الممخص

، وتطرح اثنتْي عشرة سؤاال تعالج الّشاعرة في ىذه القصيدة، قضية المرأة العربية 
 –فالمرأة العربية . ''ال''بػ  ، تكوف اإلجابة عنيا دائماستنكاريا في قصيدة مف خمسة مقاطعا

والسّفر،  ،العمـ، واختيار الّزوج: رومة مف أدنى حقوقيا الممثّمة فيمح –حسب الّشاعرة 
مخّوؿ لمّذكر دوف  –حسبيا  –وكيؼ ال ؟، وكّؿ شيء .. والكتابة، وحريّة التّعبير، واألحبلـ

انيا مف حرّياتيا ، تعاني مف حرمفي القصيدة صرخة امرأة مف الكويتونسمع . األنثى
 .  الديمقراطية

 
 

: Résumé 
  La poétesse, traite dans ce 

poème la condition de la femme 

arabe, et pose douze questions 

dans un poème de cinq parties, 

dont la réponse est toujours par ‘’ 

non ‘’.  
 La poétesse voit que la femme 

arabe est toujours dépourvue de 

ses moindres droits qu’elle 

résume dans : Etudier, choisir son 

mari, voyager, écrire, s’exprimer, 

et rêver … pourquoi  pas ?  , tant 

que tout – selon elle – est un droit 

de l’homme sans la femme. 

 Le poème est un cri de la 

femme Kuwaitienne qui souffre de 

frustration et d’inexistences de 

ses droits démocratiques. 

: تمهيد        
العممية التي عرفيا القرف كاف لمحركة  

، أثرىا الكبير في تطّور العمـو واآلداب الماضي
نساف عمى الّسيطرة عمى نتيجة ازدياد قدرة اإل

 .الّطبيعة، وعمى تغيير العالـ المحيط بو
أّف '' ىيجؿ ''ويرى الفيمسوؼ األلماني  

ظروؼ العمؿ واإلنتاج التي تعّقدت بمرور الّزمف 
، أّدت باإلنساف إلى اإلحساس الّدفيف باالغتراب ، 

مف نتاج عممو إذ وجد نفسو محاطا بأشياء ىي 
لكّنيا مع ذلؾ تتخّطى حدود سيطرتو وتكتسب مف 

اخترع  يكفي أّف اإلنساف. تمقاء نفسيا قّوة متزايدة 
يجد نفسو في  ، فإذا بوىذه اآللة لتكوف في خدمتو

، بؿ إّف خدمتيا وتحت رحمتيا
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 ( 1.  )القديـ إلى ريشة في ميبّْ الّرياح  مصيره مرتبط بيا ، مّما أحاؿ كيانو الواثؽ

وبذلؾ تحّولت غربة اإلنساف في حياتو إلى قدر مكتوب عميو ، بؿ أصبحت معادال  
، قديمة ، فالمحسوس أصبح غير محسوسلمفيـو القدر الميتافيزيقي الذي عرفتو العصور ال

مرئيٍّ ، ومف وراء الواقع الذي تدركو الحواس ، يبرز واقٌع رماديّّ والمرئيُّ أصبح غير 
ّف عاَلًما  يتخّطى الحواس ويتجاوز الخياؿ وال يمكف الّتعبير عنو إاّل بالمعادالت الّرياضية ، وا 

 .ال يفيمو غير العمماء ليو عالـ ال بّد أف يشعر فيو البشر بالغربة 
يعة خاّصة ، تجنح نحو استبطاف األشياء والّنظرة ولّما كاف الشّْعر تجربة ذات طب     

الّشمولية، كما تجنح نحو االنفعاؿ والّتعقيد والخياؿ ؛ فقد كاف مف المستحيؿ الّتعبير عف  
بقواعدىا الّصارمة الخاضعة لمعقؿ  -ىذه األشياء جميِعيا بالّمغة العادية التي ستقؼ وال شّؾ 

فؽ الّشعوري الذي يتزاحـ في نفس الّشاعر مطالبا عاجزة أماـ ذلؾ الّزخـ والدّ  -والمنطؽ 
وال شّؾ أّف . ، وخروجو مف الفكرة إلى الّتجسيد -ولو عمى شبر مرّبع مف الورؽ  –بالمثوؿ   

الّضرورة تستدعي أسموبا خياليا بعيدا عف المباشرة ، يتجاوز الّمغة العادية بقواعدىا الثّابتة ، 
لّدالالت الّشعرية في شمولّيتيا وتعّقدىا ، ويتمّثؿ ىذا بحيث يكوف قادرا عمى صياغة ىذه ا
 ( .لغة األساطير ( = ) الّمغة الّرمزية )  األسموب الخيالي الجمالي الخاّص  في 

 ويذىب بعضيـ إلى أّف األسطورة ، كانت سببا في ظيور الّمغة ، وأّف الّشعر نشأ     
كّيتيا ؛ ويذىب البعض اآلخر إلى اعتبار كوسيمة لممحافظة عمى األسطورة واالحتفاظ بدينامي

األسطورة نوعا مف الّمغة الّشعرية ، الّمغة الوحيدة التي كاف اإلنساف قادرا عمى الّتعبير بيا في 
لذلؾ ظّمت الخاّصية الّرمزية ىي ما يتيح لمّشعر ما يربطو ... *  . مرحمة تطوُّره البدائي 

 ( .2)عمـ  بالموسيقى والّرسـ ويفصمو عف الفمسفة وال
، **«األسطورة والّشعر شيء واحد ال انفصاؿ بينيما  »كما يذىب بعضيـ إلى أّف      

، كما كاف يعتقد القدماء  » أّف '' نورثروب فراي''ويرى . فيما يؤّلفاف حقيقة مف نوع خاصٍّ
و األسطوري  األدب أسطورة أزيحت مف مكانيا ، وخير وسيمة إلى فيمو ىو إعادتو إلى نصّْ

 (3.) «ّصحيح ال
، نمحظ انصراؼ الّشعر العربي الحديث وفي ضوء ىذه المفاىيـ، وتأثُّرا بالّشعر الغربي     

إلى  االىتماـ  –ومع ظيور الحركة الجديدة  –في الّربع األخير خاّصة مف ىذا القرف 
 . يحاء والّتأثيرالواعي بالّتراث في القصيدة ، باعتباره مصدرا مف أىـّ مصادر اإل
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وقد بدأ اىتماـ الّشعراء العرب بالّتراث مع تطّور مرحمة اإلحياء ، غير أّف استخداميـ      
لمّتراث آنئذ كاف استخداما خارجيا دوف تمّثؿ رموزه أو االستفادة منيا، لذلؾ ظّؿ استيحاءا 
عاجزا وحضورا سطحيا ؛ ولـ يتجاوز ىذا الّتوظيؼ ذكر األسماء فاقدة الحركة، ومجّرد جثث 

 .دة تطفو عمى الورؽ ىام
 ، حتّى ظير الّشاعرلمّتراث في الّشعر سائدا ُمتّبعاوقد ظّؿ ذلؾ االستخداـ الخارجي      

 ،والّرموز تمّثبل إنسانيا وفّنيا أف يتمّثؿ الّشخصيات الّتراثية واألساطير »الجديد ، فاستطاع 
األقنعة الّتاريخية واألسطورية فقد برزت في األعماؿ الّشعرية الجديدة . ) .. ( وتمّثبل عصريا 

 (    4) «.. واألدبية المستقاة مف عيوف الّتراثيف العربي واإلنساني  
، حجر  –الذي ينُـّ عف نظرة ثاقبة وواعية ومثّقفة  –لمّتراث '' إليوث''ولقد كاف تعريؼ      

فو بقولو  أساسا الحسَّ الّتاريخي التُّراث يتضّمف  »: الّزاوية في بنية الّنقد الحديث ، حيث يعرّْ
الذي ينطوي عمى إدراؾ نافذ ليس لماضوية الماضي فحسب ، بؿ لحضوره ، وىو ُيمـز 
الّشاعر بأف يكتب ال بوعي االنتماء إلى جيمو فحسب ، بؿ بتأثير الّشعور بأّف أدب ببلده 

رورة وفيو يؤّكد إليوث عمى ض( . 5) «بأسره موجود بشكؿ متزامف ويؤلّْؼ نظاما متزامنا 
الّتراث في كتابات أيّْ مبدع ، ألّنو ال يمكف أف يكتب مف فراغ ، فالماضي ال بّد أف يبدلو 

يو الماضي  فالّشاعر إذف يكتب وأمامو الحاضر . الحاضر ، كما أّف الحاضر ال بّد أف يوجّْ
 Gabriel Garcia :  -كما يقوؿ غابلاير غارسيا ماركيز  -ووراءه الماضي ؛ و ىناؾ 

Marquez: «  (6) «.. نكتبيا       عشرة آالؼ سنة مف األدب خمؼ كّؿ قّصة   
و دسِّا أو يقحمو في       و لكف ليس معنى ذلؾ أف يعمد الّشاعر إلى الّتراث يدّسو في نصّْ

 .الّنص دوف أف تكوف بو حاجٌة إليو  ، مّما قد يؤّدي بالقصيدة إلى الّتغريب واإلبياـ 
مقمّْديف وناسجيف عمى  –'' إليوث''الّشعراء العرب المحدثيف وراء  ولعّؿ السّْر في جري     

ىو أّنيـ لـ ييضموا ما عناه بضرورة تمثُّؿ الّشاعر الّتراث الفكري والجمالي منذ  –منوالو 
فيو بذلؾ يشير  إلى  الّتراث  الغربي بالّدرجة األولى ، ومف ثـّ ( 7. )ىوميروس إلى اليوـ 

مة المتينة بينو وبيف تراثوأف يراعي ىذه  »ي كاف عمى الّشاعر العرب  ، وأف يحسف تمثُّؿالصّْ
 األسطورة بشكؿ عميؽ وكمّْي ، بعد أف يجرّْدىا مف مبلبساتيا وتفاصيميا ، ويكتفي فييا

 (  8. ) «بالّداللة المحورية أو البناء العاـ 
لقصيدة ؟ في  في ىذه ا'' شيرزاد '' فيؿ نجحت سعاد الّصباح باستحضارىا لرمز      

لى أيّْ مدى  اإللماـ بكؿّْ مناحي ىذه الحياة التي عجزت الرُّموز األخرى عف أف تشمميا ؟ ، وا 
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سعاد '' ؿ تحميمنا لقصيدة الّشاعرة مف خبل واإلجابة عن ؿىذا ما سنحاو . كاف ذلؾ ؟ 
 . «أسئمة ديمقراطّية في زمف غير ديمقراطي  » :''الّصّباح
الّشعريَّ لو خصوصّيُتو التي ال يكشؼ عنيا جيارا ، والتي تتمّثؿ في وبما أّف الّنّص       

الذي يبقى طيَّ كتماف قابؿ لئلظيار ، وقادر عمى جعؿ المعتـّ مف الكينونة  »فّف الخفاء 
، فقد آثرنا أف يكوف نبراُسنا ( 9) «يفصح عف غيابو بغياب ممّوف ال يتنّكر لجذوره األصمّية 

بغية كشؼ مجاىمو ، ممّثبل في منيج الّنقد األسطوري الذي يقـو لدخوؿ كيوؼ ىذا الّنص 
في كتابو             ''   Pierre Brunel:بيار بروناؿ ''عمى الخطوات الّثبلث التي حّددىا 

«Mythocritique  »  الّتجّمي والمطاوعة واإلشعاع : ونعني بيا. 
 *قراءة أسطورية ألسئمة ديمقراطية    *    
أماـ إشكالية صعبة ، كما تضعنا أماـ مجموعة مف  –بدءا بعنوانيا  –ا القصيدة تضعن      

األسئمة المفّخخة الّشائكة ، فأسئمة الّشاعرة ديمقراطية لكّف الّزمف الذي ُتطرح فيو ىذه األسئمة 
، ويمكف فيو األدب والفكر مناخا حّرا يزدىر »غير ديمقراطي ، ذلؾ أّف الّديمقراطية توّفر 

تغيير حياة الّناس إلى األفضؿ عف طريؽ نقد الوضع القائـ وذلؾ بدال مف أف يوّظؼ بذلؾ 
وكذلؾ فإّف وظيفة الفّف ، إصبلح . الفكر لخدمة الّسمطة ويصبح وسيمة لمّتبرير والّدعاية 

.  «المجتمع وتوعيتو ، وىذا لف يتأّتى إاّل في ظّؿ مناخ حّر و إاّل انقمب أداة لميدـ واإللياء 
(11 ) 

لذلؾ تضعنا الّشاعرة منذ البداية في الواجية ، لتخبرنا أّف أسئمتيا الّديمقراطية ىذه ،       
في  –إصبلح أوضاع المرأة العربية الميضومة الحقوؽ  –أسئمة شرعية ُيراد بيا اإلصبلح 

ولنعرؼ سبَب . زمف غير ديمقراطّي ، فمماذا جعمت الّشاعرة ىذا الّزمف غير ديمقراطي ؟ 
التي ىي كممة إغريقية  األصؿ  –كذلؾ ، عمينا أف نقؼ عند المعنى العاـ لمّديمقراطية  كونو

بأّنيا حكـ الّشعب ( لنكولف ) والتي يبقى تعريؼ الّرئيس األمريكي  –، تعني حكـَ الّشعب 
 ( .11)بالّشعب ولمّشعب ىو األفضؿ واألكثر شيوعا  

،إذ الّرغبة في الّتغيير أو المعارضةعمى (  سؤاؿ) فالعنواف يحيمنا ،ومف خبلؿ كممة       
بعدـ المساس بالحقوؽ والحّريات العاّمة لؤلفراد بحّجة إرادة  »أّف الّديمقراطية تقّيد الّسيادة 

فالمساس بحرّية مف الحّريات يتضّمف في ذات الوقت إىدار باقي الحّريات،كما أّف . األغمبية
أّن ية الجميع عمى المدى الّطويؿ،ومعنى ذلؾ إىدار حّرية البعض يؤّدي إلى إىدار حرّ 

 (.12)«ضماف حرية المعارضة ىو الذي يكفؿ استخبلص إرادة األغمبية استخبلصا صحيحا
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إلى الّدفاع عف حرّية  -الممّثمة لممعارضة  -'' سعاد الّصباح''وذلؾ ما دفع بالّشاعرة      
ت الّديمقراطية ، والنُُّظـ التي تتغّنى األغمبية مف الّنساء الميضومات الحقوؽ في ظّؿ الحّريا

بيا، لتنسج الّشاعرة شبكة مف األسئمة الّديمقراطية تُمقي بيا في بحار العالـ الّديمقراطي عّميا 
 .ّؿ ىذه النُُّظـ العربية الوضعيةتخرج بأجوبة ألسئمة ظّمت تؤّرقيا في ظ

سطورية الّصريحة الّتامة منيا عددا مف الّتجميات األ'' سعاد الّصباح''وتحوي قصيدة       
 .    والجزئية ، والمبيمة الغامضة 

عنواف القصيدة ال يحيمنا عمى شيء ، ومعنى ذلؾ أّف األسطورة ال تتجّمى في العنواف،      
، وىذا الّسؤاؿ يحيمنا مباشرة (؟ .. ىؿ تستطيع امرأة :) ولكّف الّشاعرة تفتتح قصيدتيا بسؤاؿ 

المرأة مّنا إّف  »   :ألؼ ليمة وليمة وبالّتحديد إلى قوؿ فتاة الّصندوؽ  إلى القّصة اإلطار في
، ( الّتحّدي)سطورة بذلؾ في موتيؼ ، فتتجّمى األ( 13) «.. إذا أرادت أمرا لـ يغمبيا شيء 
 .اإلغريقية '' برومثيوس '' الذي يحيمنا بدوره إلى أسطورة 

اثنتي عشرة مّرة في ...( ىؿ تستطيع ؟ :) اري الّسؤاؿ االستنك'' سعاد الّصباح''وتكّرر      
 : قصيدة مف خمسة مقاطع 

 ثبلث مّرات في المقطع األّوؿ  
 مّرتاف في المقطع الثّاني  
 مّرتاف في المقطع الثّالث  

 ثبلث مّرات في المقطع الّرابع   

 .ومّرتاف في المقطع الخامس   

الّشاعرة ترى امرأة اليـو أضعؼ حيمة مف   ونجد أنفسنا مجبريف عمى الّتأويؿ لنقوؿ إفّ      
فتاة الّصندوؽ ، وأكثر منيا قمعا ، واإلغبلُؽ عمييا أصبح بأقفاؿ تفوؽ الّسبعة ، فيي 
موضوعة داخؿ أكثر مف سبعة صناديؽ ، وىذا يعني أّنيا عمى عكس فتاة الّصندوؽ ، حّتى 

ف أرادت فعؿ شيء سيمنعيا أكثُر مف شيء   .وا 

مف خبلؿ الخصائص الممّيزة التي ُوّظفت كتيمات داّلة  –جزئّيا  –ألسطورة وتتجّمى ا     
بنات جنسيا '' سعاد الّصباح''الذي تدعو ( الّتمرُّد ) موتيؼ : عمى األسطورة ، لعّؿ أبرزىا 

إلى الّتحّمي بو ، اقتداء بشيرزاد التي تمّردت عمى كّؿ األعراؼ لتكوف سببا في خبلص بنات 
جبّلد المسّمط عمى رقابيّف ، وىنا تريد الّشاعرة أف تتقّمص شخصّية جنسيا مف سيؼ ال
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'' سعاد الّصباح''شيرزاد ، لتمعب ىي الّدور ذاتو الذي لعبتو شيرزاد مف قبُؿ ، ويتمّثؿ تمّرد 
 : في كونيا تريد لنساء العرب أف تكتسب كؿُّ واحدة الحؽَّ في أف 

 تتيّجى اسميا »
 ..أو اسـ مف خّمفيا 

 (14) «مف عّمميا الّتاريخ والحساب  ؟  أو اسـ
 : كما يحيمنا قوؿ الّشاعرة       

 « ..تركب فوؽ ىودج يجّره األعراب  ىؿ تستطيع امرأة»
، إلى أسطورة شيرزاد ، حيث كاف شيريار متحّكما في ( يجّره : ) وبالّتحديد فعؿ       

يحيؿ ( الجّر ) يؼ جبّلده ، فِفعُؿ رقاب الّناس ، مجبرا إّياىـ عمى أف يدفعوا ببناتيـ إلى س
لى الّتسمُّط والعنؼ المتحّكـ في الّرقاب  واالستبداد الذي يتجّمى في فعؿ . إلى الجبروت وا 

الجّر في األسطورة ، ىو استبداد الّسمطاف وجّره لفتيات يستيمؾ براءتيّف ، ثـّ يدفع بيّف إلى 
ف كّف  –'' سعاد الّصّباح''لدى  سيؼ الجبّلد ، ونساء العرب جميعا مجرورات وتابعات حّتى وا 

ف  –داخؿ ىوادج  إاّل أّف الجّر يبقى جّرا ولو اختمفت ُطُرقو ، كما أّف الّذبح يبقى ذبحا وا 
 . -سواٌء كانت الُمدية مف حديد أـ مف ذىب  –اختمفت أدواُتو 

يا شيرزاد لكبح التي تبّنت( الّثورة ) كما تتجّمى األسطورة في بعض إشاراتيا في موتيؼ       
ِجماح الممؾ ولتخميص بناِت جنسيا مف قبضة ىذا المارد الجّزار ، ونجد ذلؾ حيف تُتبع 

 : الّشاعرة تساؤليا األّوؿ بتساؤؿ ثاٍف 
 ..ىؿ تستطيع امرأة  »

 تعيش في قارورة اإلرىاب
 تموت في قارورة اإلرىاب

 أف ُتطمؽ الّنار عمى تاريخيا الّطويؿ في
 «أقبية العذاب ؟ 

، أعمنت ثورَتيا عمى تاريخ عمى أبييا فكرة تزويجيا مف الممؾفقبؿ أف تعرض شيرزاد       
ولغ فييا شيريار كانت المرأة فيو مطموبًة ال طالبة، كما ثارت عمى تاريخ داـ ثبلث سنوات 

'' سعاد الّصباح''وكذلؾ تتساءؿ . شبابيّف وبراءتيّف حّتى الّثمالة، وشرب مف في دماء العذارى
، وأف تخرج مف مف االستعباد مى ىذا الّتاريخ الّطويؿ  عف إمكانية أف تطمؽ المرأُة الّنار ع

كما أنقذت شيرزاد نفسيا وبنات جنسيا سيا وغيرىا مف نساء العرب ،   أقبية العذاب لتنقذ نف
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مف سيؼ الجبّلد وأخرجتيّف مف أقبية قصر شيريار ، وحّررتيف في مدينٍة محكوـٍ عمى كّؿ 
 .ئيا بالموت مذنبات كّف أـ بريئات ، وفّيات كّف أـ خائنات نسا

، فتتساءؿ الّشاعرة ( العمـ والّتعمُّـ) وفي المقطع الثّاني ، تتجّمى األسطورة في موتيؼ      
عف إمكانية أف تجير المرأة بالعمـ والوعي ، وىي المحرومة مف الجير بعمميا ، وكؿُّ شيء 

وكّؿ ما يحيط باألنثى ىو مف جنس المذّكر يرصد خطواتيا ، مخّوؿ لمّذكر دوف األنثى ، 
 : ويكتـ أنفاسيا ، ويجثـ عمى صدرىا 

 ىؿ تستطيع امرأة »
 في زمف اإلحباط والكآبة

 أف تّدعي الكتابة
 وكؿُّ شيء حوليا مذّكرُ 

 الّسيُؼ في قاموسنا مذّكرُ 
 والفكُر في تاريخنا مذّكرُ 
 والّشعُر في آدابنا مذّكرُ 

 المنير في سمائنا مذّكرُ والقمُر 
 والحبُّ في حياتنا مذّكرُ 
ـُ مف نشأتو مذّكٌر   «مذّكُر  .. والّظم

حيف عجز الجسد وحده  –فسيؼ الجبّلد مذّكٌر ، والفكر الذي تجابو بو مرض الممؾ      
مذّكُر ، والّشعر الذي يمكف أف يحّرؾ المشاعر ويرّقؽ الوجداف مذّكُر ،  –عف ترويضو 

 .ي يحرس الكوف برّقتو وينير ظممات الّدروب ويضيء وحشة القموب مذّكُر والقمر الذ
ولـ تكف شيرزاد فريسة شيريار وال الجسد الذي يميو بو ، وال الّثمرة التي يستيمكيا ثـّ      

يرمي بيا ، ولكّنيا كانت عقبل وفكرا ظّؿ يشغؿ شيريار طيمة ألؼ ليمة وليمة ويتركو مشدوىا 
 .عمى االنفبلت مف سحر ما يمميو ىذا العقؿ ، وما ينسجو ذلؾ الخياؿ مبيوتا غير قادر 

، فحيف يسيطر الّذكر ويفرض سمطانو ( االحتجاج ) وتجّمت األسطورة أيضا في موتيؼ     
عمى كّؿ ما يحيط بالمرأة ، ويجعؿ حرسا أماميا وموانَع، ويكوف عائقا لعرقمة حركتيا ومنعيا 

سكر يرصد نوعية اليواء ، ويرصد كّؿ نفس يصعد وييبط ، فعمى رئتييا ع: مف الّتنفس 
ويضع مخبرا يرصد عمميتْي الّشييؽ والّزفير ، وتكوف إشاراُت مرورىا عساكُر عف اليميف 



 0227سبتمبر 91التواصل عدد 

 

  

والّشماؿ ، فينا ال بّد مف تنظيـ مسيرة احتجاجية ، ومف رفع الفتات تجير بالّتمّرد، وتدعو 
 :                            الّرقابة وترفضو أجيزتيا الّسرية والعمنية إلى الّثورة ، وتسّطر كؿَّ ما تمنعو يد 

 ىؿ تستطيع امرأة أف تعمف احتجاجيا »
 وفي اليميف عسكٌر وفي الّشماؿ عسكرُ 

 ىؿ تقدر المرأة أف تسكب في أوراقيا ما تشعر ؟
 «؟   !ىؿ تقدر
ريار ، وسكبت عمى أوراؽ وكذلؾ كانت شيرزاد ثائرة ، أعمنت احتجاجيا عمى سمطة شي     

ذاكرتو ما تشعر بو في شكؿ قصص تروييا لو ، وحكايات ترسميا في مخّيمتو ، وكانت 
 .قادرة تمّكنت مف صرفو عف الّتفكير في القتؿ طواؿ ألؼ ليمة وليمة 

، حيث تتساءؿ (الحرية ) أما المقطع الثّالث ، فتتجّمى فيو األسطورة في موتيؼ      
نكار كبير معّرية الواقع المرير الذي تعيشو المرأة العربية ، والذي ليس سوى الّشاعرة في است

ففي زمف اآللة وغزو الفضاء واإلنترنت ، تظؿ المرأة العربية . سمسمة مف البّلءات المتتالية 
تعاني مف وجود حرس عمى أحبلميا ، ومصادرة لرأييا ، والعيش في اإلقامة الجبرية ، 

بع خطواتيا األعماـ واألخواؿ والعشيرة كمُّيا ، كما يطاردوف شاة شردت ترصدىا العيوف ، ويت
عف القطيع أو انفمتت مف القيد ، أو تمّردت عمى األعراؼ والّتقاليد ، لُييَدر دُميا، وُيتبّرَأ  

 : منيا 
 ىؿ تستطيع امرأة »

 يجمس فوؽ رأسيا الّسياؼ
 أف تحمـ الحمـ الذي تريد
 أو تعمف الّرأي الذي تريد

 أو تعبر البحر أليّْ مرفإ تريد
 مف غير أف تخاؼ
 ودوف أف يتبعيا

 أعماميا في الّميؿ ، أو أخواليا
 ليذبحوىا مثؿ أيّْ نعجة
 «.. ويأخذوا ثأر بني مناؼ 
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وكذلؾ كانت شيرزاد ، حّرة تيوى الحرية ، لذلؾ عّز عمييا أف ُترَغـ بناُت جنسيا عمى      
ـَ في حرّيتيف ، وأف ُيكرىف عمى الّزواج دوف  -ولو لميمة واحدة  –زواج المتعة  ، وأف ُيَتَحّك

استشارتيّف ، وأف ُيطاَردف ليمقى عمييّف القبض ، وُيرمى بيّف في أحضاف شيريار الذي 
 .يستيمؾ زىرة شبابيّف ،  ثـ يبعدىّف كالعنز الجرباء تُبعد عف القطيع  

تتساءؿ الّشاعرة عف إمكانية خروج ، إذ ( الخبلص ) كما تجّمت األسطورة في موتيؼ      
رىا العقمي  وحصوليا عمى  –بعد تحّررىا الجسدي  –المرأة وتخّطييا األبواب المغمقة ، وتحرُّ

، والحصوؿ عمى ونات نفسيا ، وامتبلؾ حّؽ الحوارالحّؽ في إبداء رأييا ، والّتعبير عف مكن
 :الحّؽ في أف تتساءؿ وأف تجد جوابا ألسئمتيا 

 ع امرأةىؿ تستطي »
 أف تتخّطى منطؽ األبواب واألقفاؿ

 نازعة مف عقميا عباءة الّرماؿ
 «حّتى آخر الّسؤاؿ  .. ىاربة مف آخر القبوؿ 

وكذا كانت شيرزاد ، امرأة قرأت الكتب ، وتخّطت األبواب المغمقة في وجو العمـ      
ال يمكف أف تكوف جسدا  وأقفاليا ، وجابيت الممؾ بعمميا وحكمتيا ، بعد أف عّممتو أّف المرأة

 دوف عقؿ ، وأثبتت أّف عقؿ المرأة قادر عمى أف يكوف أكثر فتنة مف جسميا ، فيي
التي شغمتو عف الجانب الّشيواني فيو بالجانب الفكري ، وغّمبت الّتركيب اإلنساني فيو عمى 

،  الّتركيب الحيواني ، وجعمت عقمو ىو المتحكّْـ في شيوتو التي لـ يكف يكبحيا شيء
 وحّررت بذلؾ  فتيات ُكُثٍر كاف يمكف  أف يقعف تحت  سطوتو ، ومنعت أبواب قصره مف 

أف ُتغمؽ دونيّف ، وتحوؿ دوف حرّيتيف إلى أف َيمقْيف المصير الذي لقيتو غيرىّف طيمة 
 . الّسنوات الّثبلث المظممة 

المسموبات اإلرادة وقد جعمت الّشاعرة نساء العرب كّميف صورة مف نساء مممكة شيريار      
، المنقادات دوف أف تجرؤ إحداىّف عمى الّرفض أو المعارضة ، كما جعمت رجاؿ العرب 

 .جميعا صورا مف شيريار ، ونماذج جديدة لمّصاصي الّدماء 
عّما إذا '' الّصباح''، حيث تتساءؿ ( الّتحّدي ) ونجد تجّميا آخر لؤلسطورة في موتيؼ      

ف تتحّدى الّرجؿ العربي الكاذب ، بتسمُّطو وجبروتو الّمذْيف  يجعبلنو كانت ىناؾ مف يمكنيا أ
يرى المرأة مجّرد متعة وأداة لمّتسمية ، ووسيمة إلخماد نيراف غرائزه الممتيبة وجوعو الجسديّْ 
الذي ال يمكف أف يجد الّسكينة إاّل في الّسيطرة عمى جسد آخر ، في مجتمع ال يؤمف إاّل بقوة 
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 -حسب النظرة الماركسية  –ية في مواجية الّضعؼ الجسدي األنثوي ، العتقادنا الّذكر البدن
ال يمكف أف يكوف لنا إاّل إذا امتمكناه ، بمعنى أف يوجد كرأس ماؿ لنا ، حيف  »أّف الّشيء 

يكوف بحوزتنا مباشرة ، وأف نأكمو أو نشربو ، أو نرتديو عمى أجسادنا ، أو أف نعيش معو ، 
أضحت شكبل مف .. وليذا فإّف كّؿ المشاعر . )..(وجزة ، حيف نستيمكو بكممة م.. الخ 

يمكف أف  –تتساءؿ الّصباح  –فيؿ ( 15) «. االغتراب الذي تـّ تعويضو بمشاعر االمتبلؾ 
توجد امرأة قادرة عمى تغيير تفكير مجتمع كامؿ ، طالما تحّدث عنيا تابعة ال متبوعة ، 

ال قائدة ؟ ، وىؿ بإمكانيا أف تكتب تاريخيا الذي طالما شّوىتو ُمسيَّرة  ال ُمسيّْرة ، مقودة 
أيدي الّرجاؿ ، فُتغيّْر ما فيو ، وتنّقيو مف كّؿ الّصفات التي ُألصقت بيا لقروف عّدة ، وأف 

 : تسطّْر فيو ما كاف يجب أف ُيكتب بدال مف كّؿ ما ُكتب عنيا ؟ 
 ىؿ تستطيع امرأة »

 اذب الّدجاؿ ؟أف تضـر الّنيراف في ثياب الك
 وتكتب الّتاريخ

 «..  فالّتاريخ عادة يكتبو الّرجاؿ 
وقد كانت شيرزاد الّتاريخ والمؤرّْخ ، فيي التي استطاعت أف تروّْض ذلؾ األسد الّرابض      

 الذي ظّؿ طيمة ثبلث سنوات يمتيـ كّؿ ليمة فريسة جديدة ، –في أعماؽ شيريار 
، بر سّفاح يمكف أف يعرفو الّتاريخكأك –و الّتاريخي ويتذّوؽ طعـ لحـ جديد يضاؼ إلى سجمّ 

وبالّتالي كتبت تاريخيا ، وجعمت أرقاـ الحسابات تتوّقؼ عند عدد بعينو ، وأغمقت قائمة 
طويمة كاف يمكف أف تظّؿ مفتوحة لتضيؼ كّؿ يـو رقما جديدا إلى سجّؿ شيريار الحافؿ 

 . -يّْ تيس عربي وسط قطيع نعاج يتبختر كأ -بالفتوحات واالنتصارات في معاركو الّميمية 
عف '' الّصباح''مّرة أخرى ، حيث  تتساءؿ ( الّثورة ) و تجّمت األسطورة في  موتيؼ      

إمكانية وجود امرأة تكوف موفورة الكرامة ، ُتعامؿ عمى أنّيا إنساف لو كينونة ومشاعر، ال 
ة يمكف أف تؤّدي دورا في الحياة سمعة تباع في المزاد ، يحظى بيا مف يدفع أكثر ، امرأ

ووظيفة تحيا لممئيا ، وال يمكف أف يؤّدييا غيرىا ، ال أف يكوف دورىا مقتصرا عمى خدمة 
 : الّرجؿ وتسميتو 

 ىؿ تستطيع امرأة في ىذه الببلد »
 أف ال تكوف سمعة تباع في المزاد

 وال يكوف دورىا
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 ..تسمية الّسمطاف حتى مطمع الفجر 
 «كشيرزاد  

وقد كانت شيرزاد المنتقمة لكرامة بنات جنسيا التي أىدرنيا أماـ شيريار، وىّف ُيقدف      
و لكّف     .  -دوف أف تجرؤ إحداىّف عمى االعتراض   –إليو كما تقاد الّشاة إلى المسمخة 

، وكيؼ عرفت كيؼ تثأر لنفسيا -ة شيريار التي قرأت الكتب ، وخبرت نفسي -شيرزاد 
ظمإ مستمرٍّ إلييا ، وكيؼ تجعمو طفبل ينتظر قدـو الّميؿ لتروي لو أّمو تجعؿ شيريار في 

؟، فقد كانت  -أليس الحكي أداة مف أدوات الّتعميـ  –قصص األمـ الغابرة ، وأف تعّممو 
شيرزاد المعّمـ الذي يسكب في ذىف شيريار ما يريد أف ُيسيّْره بو وأف يبرمجو كما يشاء ، 

يقوده إلى الوجية التي يختار ، وبالّتالي قمبت األدوار ، وأصبح  وأف يسطّْر خطواتو ، وأف
شيريار ىو الذي يريؽ ماء وجيو منتظرا ما تجود بو قريحة المعّمـ ، وما يسكبو في فكره مف 

حّتى و إف كاف سقوط مممكتو عمى يد ىذا المعّمـ الذي عرؼ كيؼ يتغمغؿ في  –أفكار 
 .لممثّمة في شخصو وجدانو ، وأف  يزعزع أركاف  دولتو ا

فقد كانت شيرزاد الثّائرة عمى كّؿ القيـ واألعراؼ ، فيي الخاطبة ال المخطوبة ، وىي       
رة ال التي تّتبع القرارات ، وىي التي تختار طبيعة  ثة ال المستمعة ، وىي المقرّْ ْْ المتحدّْ

 .الحكاية ال التي ُتختار كمماُتيا وُترَصد أنفاسيا 
في محاولة منيا لئليياـ بالواقعية ، وبما يبلئـ  –الّشاعرة شيرزاد البطمة وقد حّولت       

مف ابنة وزير وزوجة ممؾ ، إلى امرأة شرقية  -الجانب االجتماعي ، وما يخدـ رؤيتيا الفنية 
عاّدية ال تختمؼ عف أّية امرأة أخرى في سذاجتيا ، وأّميتيا ، وجيميا بحقوقيا ، وحيائيا 

جبف ، وخوفيا الذي يجعميا تساؽ كالّشاة إلى الجّزار دوف أف تجرؤ عمى الذي يصؿ حدَّ ال
 :الّصراخ ، أو الّرفض والّتشّبث بالحياة 

 ىؿ تستطيع امرأة »
 تركب فوؽ ىودج يجّره األعراب

 أف تتيّجى اسميا
 ..أو اسـ مف ثّقفيا 

 «..  أو اسـ مف عّمميا الّتاريخ  والحساب 
ستنكر وتستبعد وجود امرأة عربية واحدة يمكنيا أف تتمّرد عمى ت'' الّصباح ''كما نجد      

سيطرة الّرجؿ وأف تفمت مف قبضتو التي ُيحكميا عمييا مف أجياؿ،وأف تثور عمى كّؿ القوانيف 
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التي صاغيا الّرجؿ ليكوف دائما الّسيد وتكوف دائما َأمًة تابعة لو فيما يخّصيا ، وفيما يخّصو 
( حياتيا الخاصة)الستقبلؿ وتقرير مصيرىا بعد أف تحّرر دولتيا ، وأف تطالب بحّقيا في ا

مف كّؿ سيطرة أجنبية ، فقد كانت شيرزاد المتمّردة التي أعمنت رغبتيا في الّزواج مف الممؾ 
شيريار محّطمة بذلؾ كّؿ الّطابوىات القاضية بأف تكوف المرأة مطموبة ال طالبة ، فكانت 

 .ء التي تعمف عف اسـ مف تحّبو ، وترغب في االرتباط بو شيرزاد الوحيدة مف عالـ الّنسا
ذا كانت شيرزاد ، قد استطاعت أف تطمؽ الّنار عمى تاريخيا الّطويؿ ، وأف ترّوض       وا 

الممؾ الوالغ في دماء العذارى ، وتجعمو طفبل يجثو عند ركبتييا كّؿ ليمة ليستمع إلى تتّمة 
ال زلف يرزحف تحت نير  -حسب سعاد الّصباح  –الحكاية ، فإّف نساء الّشرؽ جميعا 

 .عبودية الّذكر ، ويعشف في أقبية العذاب المسّمط عمييّف 
، فقد كانت شيرزاد ثائرة بطبعيا ، حيث ( الّثورة ) كما نجد مطاوعة أخرى في موتيؼ      

فتمؾ  -وذلؾ ما لـ يكف متعارفا عميو –أعمنت ألبييا رغبتيا الممّحة في االرتباط بشيريار 
ثورة عمى الّتقاليد الّسائدة ، وقد نالت في األخير موافقة أبييا مكرىا ، كما كانت ثورتيا عمى 

وقد تفّوقت عمى جيميا بإصرارىا عمى العمـ الذي كاف سبلح . خموؿ المرأة في مجتمعيا 
، ال بكونيا جسدا جميبل فحسب  –ثورتيا فيما بعد ، وبذلؾ تفّوقت شيرزاد عمى بنات جنسيا 

 :تتساءؿ '' سعاد الّصباح''، في حيف تظّؿ  -بؿ بامتبلكيا لعقؿ واٍع أيضا 
 ..ىؿ تستطيع امرأة  »

 ..أف تتمّنى حجرة صغيرة 
 في زمف اإلقطاع
 أو أف تقوؿ رأييا

 أو أف تبوح باسـ مف تحّبو
باع  ؟ ؟   «مف غير أف تأكميا الضّْ

األسطورة ضعيفة جّدا ، فقد أشّعت وكما كانت المطاوعة التي أحدثيا الّشاعرة عمى      
 :األسطورة إشعاعا باىتا أيضا ، وقد تمّثؿ اإلشعاع في 

التي يجثـ عمى صدرىا  -حيث ربطت الّشاعرة وضعية المرأة الخميجية : االسـ  -     
بشيرزاد التي جعمت نفسيا فداء لبنات جنسيا  –تاريخ طويؿ مف القوانيف التي صاغيا الّذكر 

ـ عمى صدورىّف جبؿ مف الخوؼ مف المصير المجيوؿ الذي ينتظر كّؿ واحدة الّمواتي جث
منيّف ، وىّف يجيمف متى يحيف دور كّؿ واحدة في اإلعداـ حيف تطيح بمطة الجّزار برأسيا ، 
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فتكتسب األخريات ليمة أخرى مف ليالي االنتظار الذي يميتيّف مّراٍت عديدة قبؿ أف يحيف 
خوؼ يسيطر عمى كّؿ واحدة مف أف تكوف الّضحية المقبمة أو موعد إعداميّف ؛ ويظّؿ ال

 :القرباف الذي سيقدَّـ في ساحة معارؾ شيريار الّميمية ، ويمنعو مف إبادة كّؿ المممكة 
 ىؿ تستطيع امرأة في ىذه الببلد »

 أاّل تكوف سمعة تباع في المزاد
 وال يكوف دورىا

 ..تسمية الّسمطاف حّتى مطمع الفجر 
 «كشيرزاد 

دوف أف يجد مف يصّده  –الذي ولغ في دماء الّضحايا '' شيريار '' كما نجد ذكرا السـ      
 :  -أو يقؼ في وجو جبروتو ، ليوقؼ أنيار الّدماء 

 ىؿ تستطيع امرأة مقيمة في مدف الغبار »
 «أف تتحّدى مّرة واحدة سمطة شيريار  ؟ 

العيش عمى حاّفة : ستجيب ىنا لدعوة نيتشة ت'' سعاد الّصباح''و نصؿ إلى أّف الّشاعرة      
الخطر ، إّنيا تقمب كّؿ القيـ ال لُتِحؿَّ مممكة األنثى محّؿ مممكة الرّْجاؿ ، بؿ لكي يتقاسـ 

 (16... )الّرجاؿ والّنساء مممكة اإلنساف عمى الّسواء 
طوري ذلؾ وبيذا ،  يمكننا القوؿ إّف الّشاعرة استطاعت أف تستنفذ طاقة العنصر األس     

أنّيا لـ توظّْؼ األسطورة توظيفا تفصيميا ، بؿ قامت بتفكيؾ األسطورة األصؿ ، واستعممت 
أجزاء منيا مبثوثة في القصيدة ، تفكيكا يذكّْر بأصوليا دوف أف يتجّمى العنصر األسطوري 

نّي تجميا تاّما ، وىذا يدّؿ عمى وعي الّشاعرة بأصوؿ األسطورة ومقدرتيا عمى الّتوظيؼ الف
الذي يجعميا تنتقؿ مف أصميا األّوؿ إلى وجود رمزي مف خبلؿ توظيؼ أجزائيا الّدالة عمييا 
، وجعميا تنصير مع الّتجربة الّشعرية مف خبلؿ إعادة صياغتيا بما يخدـ رؤيتيا الفّنية 

، رمزا لئلنساف المتحّدي ، المضّحي في كؿّْ زماف '' شيرزاد''والفكرية ، لتصبح أسطورة 
ر خطابا فّنيا أرادت مف خبللو أف تبّيف أّف مأساة . ف ومكا وبذلؾ استطاعت الّشاعرة أف تمرّْ

المرأة العربية واحدة ميما تغّيرت معطيات الّزماف والمكاف ، لتّتحد شيرزاد بذلؾ مع كّؿ نساء 
 . الّشرؽ ، ويرتفعف معا إلى مستوى الّرمز 

 *جماليات الّتوظيف األسطوري * 
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نا الوقوؼ عمى مواطف الجماؿ في الّنص بتتّبع حركة العناصر مف حيث ىي يمكن         
عناصر مختمفة فيما بينيا ، وكذلؾ مف حيث أّف ىذه العناصر تنسج في حركتيا أنساقا مف 

فالجماؿ مكمنو الّنسيج وقدرة العناصر عمى توليده نسقا متمّيزا  »مف العبلقات المتنّوعة 
لى وضعو عمى مستواه الّصافي الّشّفاؼ  ينيض بالبنية ، ويصؿ بيا إلى نمذجة الّنظاـ وا 

 ( 17. ) «حّتى الخفاء والبّلحضور ، أو حّتى اإليياـ بالبّلنظاـ أو بالعفوية 
موضوع دراستنا  –اليب التي أعطت القصيدة لذلؾ سنحاوؿ الوقوؼ عمى أىـّ األس         

صبغة جمالية ، مرّكزيف عمى أربعة منيا رأينا أّنيا ميّمة جّدا الرتباطيا بالّرموز  –
الّتداعي ، الّمغة الّشعرية ، الّصورة : األسطورية ، زيادة عمى وظيفتيا الجمالية ، وىي 

 .الّشعرية ، والموسيقى 

 : الّتداعي  -أّوال          
الّتداعي الذي سنتناولو بالّدراسة ىو القائـ في األساس عمى الّتداعي المعنوي لمكممة          

حيث تبرز  –خاّصة  –المفردة مع ما يوحي بو ىذا الّتداعي في ارتباطو بالّصور الّشعرية 
تبدو الّتفاصيؿ ، فتحيمنا مفردة واحدة عمى جممة مف الّتراكمات األسطورية والّتراثية التي ال 

. لنا إاّل إذا تعّمقنا أكثر داخؿ ىذه الّنصوص ، وأمسكنا بالخيط الذي يقودنا إلى جوىرىا 
(18 ) 

سعاد ''لمّشاعرة  «أسئمة ديمقراطية في زمف غير ديمقراطي  »فحيف نقرأ قصيدة          
 :  ، نجد  2111عاـ  –، التي ُكتبت عمى مشارؼ القرف الحالي '' الّصباح

 امرأةىؿ تستطيع  »
 تركب فوؽ ىودج يجّره األعراب

 أف تتيّجى اسميا
 أو اسـ مف خّمفيا
 أو اسـ مف ثّقفيا

 «أو اسـ مف عّمميا الّتاريخ والحساب  ؟ 
أو شرة عمى عرب شبو الجزيرة العربية، في مطمع القصيدة تحيمنا مبا( األعراب ) فكممة      

ّية بعصور عّدة، وىذه الكممة  عمى سّكاف الّصحراء حيث البداوة ، وحيث تبعد المدن
توحي لنا بصور تتداعى الواحدة بعد األخرى إلى فكر الّشاعرة ، فحيف ُيذكر ( األعراب )
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ىذه  التي  ظّمت ُتوأد في  –األعراب ، تتبادر  إلى الّذاكرة  صورة  المرأة ، ونظرتيـ  إلييا 
 :مف عصور الجاىمية المظممة  –الّرماؿ لقروف عّدة 

 يع امرأةىؿ تستط »
 يجمس فوؽ رأسيا الّسّياؼ
 أف تحمـ الحمـ الذي تريد

 أو تعبر البحر أليّْ مرفإ تريد
 مف غير أف تخاؼ
 ودوف أف يتبعيا

 أعماميا في الّميؿ ، أو أخواليا
 ليذبحوىا مثؿ أيّْ نعجة
 «ويأخذوا ثأر بني مناؼ 

التي لـ تكف تنتظر أجوبة ، '' سعاد الّصباح ''وىنا تتوالى األسئمة الممّحة في ذاكرة      
ألسئمتيا ، بقدر ما كانت تمؾ األسئمة أسئمة استنكارية ، تستبعد حدوث ىذا الّشيء الذي 

فكاف أف تشّكمت . ويندفع صوت الّشاعرة الذي ال يمبث الّشيء فيو أف يجمب نقيضو . تتمّناه 
: نتيجة انفعاالت معّينة  المتضاّدات بما يوحي لممتمّقي أّف الّشاعرة كانت تتخّبط في ال وعييا

الحرس مف كّؿ / الخوؼ ، الحّرية واالنطبلؽ / وجود الّسياؼ ، حّرية الّتعبير / الحمـ ) 
في حيف كانت الّشاعرة قد قصدت إلى ىذه المتضاّدات لتبّيف .. ( . الّذبح / جانب ، الحياة 

الّتشدُّؽ بتحرير المرأة ،  :مف خبلليا ، أّف حياة المرأة الّشرقية اليـو تقـو عمى الّنقيضيف 
/ الّتيميش ، حّرية االختيار ، مقابؿ / القيود المفروضة عمييا ، حّرية الّرأي ، مقابؿ / مقابؿ 
 إلخ ..  الجبرية 
وتستمّر الّشاعرة في عممية توليد الّصور في تكنيؾ الّتداعي حّتى يستحيؿ أخيرا إلى      

 مثميا بضرورة الّتغيير ، والّثورة عمى الّظمـ الممارس حوار بينيا وبيف كّؿ امرأة شرقية تؤمف 
ضّدىا لتخّطي سمطة الّذكر ، وتخّطي منطؽ األبواب واألقفاؿ المفروضة عمييا منذ عصور 

 : الّتاريخ الّسحيقة 
 ىؿ تستطيع امرأة في ىذه الببلد »

 أف ال تكوف سمعة تباع في المزاد
 وال يكوف دورىا
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 ..الفجر تسمية الّسمطاف حتى مطمع 
 «.. كشيرزاد 

وىنا تبمغ الّصور ذروتيا ، فحيف تُذكر المرأة ، ال تُذكر معيا غير المرأة الّشرقية ،      
'' ىاروف الّرشيد''ليحيمنا ذكر المرأة عمى صورة أخرى ، وىي صورة الجواري واإلماء في ببلط 

تضخيمو لتجعؿ  المرأة ، ونرى الّشاعرة تعمد إلى تيويؿ الموقؼ و  «ألؼ ليمة وليمة  »في 
؛ وترى  -في زمف الّتحرير، والقضاء عمى أسواؽ الجواري والعبيد –سمعًة تباع في األسواؽ 

أّف المرأة ال زالت تمعب دورا واحدا تكّرره عمى مّر العصور، تورثو األّميات '' الّصباح''
الّدوُر ذاُتو الذي لعبتو المرأة  –لبناتيّف ويمقّنيّف إّياه كما تمّقف القرود نسميا ، وىو دور الّتسمية 

، والتي لـ تستطع ترويض ىمجّية الّرجؿ الّشرقي إاّل عف  -األكثر دىاء  ومكرا في الّتاريخ 
 وىؿ كانت شيرزاد إاّل أداة تسمية استيمكيا شيريار ألفا وواحدة مف الّميالي ؟ . طريؽ تسميتو 

سمسمة متتالية مف : وىذا ما تحفظو ذاكرتيا صور المرأة تتكّرر ، '' الّصباح''وىكذا ترى      
المعاناة التي ال تنتيي ، وأسفار مف البّلءات والممنوعات ، وجباؿ مف الميانة تنتصب 
شامخة عمى صدر كّؿ امرأة عربية ، وغابات مف الذُّؿّْ تنمو في خياليّف وفكرىّف ، ومتاىات 

، فبل تُفتح إاّل بأمره ، وسجوف يربضف  تُبنى حوليّف يمتمؾ مفاتيح مغاليقيا الّرجؿ الّشرقيُّ 
 .فييا طيمة حياتيّف ، كأّية حيوانات مفترسة ُيسعى لترويضيا 

 : الّشعرية المغة -ثانيا       
الّشعر تشكيؿ لغوي جميؿ ، ال يمكف لمّشاعر أف يكوف شاعرا إاّل بو ، ذلؾ أّف       

وي خاص ، وال يمكف لموضوع األحاسيس والمعاني تظّؿ جامدة ما لـ يدعميا بناء لغ
كاألسطورة أف يجد سبيمو إلى المتمّقي إاّل عبر بناء لغوي يتجاوز مرحمة الّتوصيؿ إلى مرحمة 

فالّمفظة ىي التي تفصح عف تجربة الّشاعر ، وقدرتو عمى اختزاف طاقات داللية . اإلبداع 
يحائية وتعبيرية وموسيقية ، فيي التي تحّدد شخصية الّشاعر وأفك اره ، وىي التي تعّبر عف وا 

 .حقيقة مشاعره وصدؽ أحاسيسو مف خبلؿ عممية الّتشكيؿ 
غير أّف الّمغة بيذه األىمّية ، ال تكوف حكرا عمى الّشاعر في زمف ما ينشئيا ، ويختّص      

بيا مف دوف غيره ، بؿ ىي امتداد لتراكـ لغوي خصب أساسو ىذه األّمة العربية الممتّدة عبر 
ر قروف مف ا لّزمف ، والمؤيدة بمغة القرآف التي أمّدت ىذا الّتراكـ الّمغوي بكثير مف الّتطوُّ

 .والّنماء المصحوبيف بالّتقديس واالحتراـ 
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ولكّؿ شاعر معجمو الخاّص ، ذلؾ أّف لكّؿ إنساف إحساسو الخاصُّ برموز الّمغة      
فس تبعا لؤلحداث الخاّصة وألفاظيا التي ترتبط لحظة بمحظة مع ظبلؿ عديدة ترسخ في النّ 

فالكممة ال تحمؿ  » التي تمّر بيا ، والّتأّمبلت البّلشعورية التي تتفاعؿ معيا في أعماقو ،
و ال تكتفي الكممات . معناىا المعجميَّ فقط ، بؿ تحمؿ ىالة مف المترادفات والمتجانسات 

أو بالمعنى            بأف يكوف ليا معنى فقط ، بؿ تثير معاني كممات تّتصؿ فييا بالّصوت
 ( 19) «. أو باالشتقاؽ ، أو حّتى كممات تعارضيا أو تنفييا 

يعتمد أحدىما عمى إحياء : في حديثو عف لغة الّشعر عمى شيئيف '' إليوت''ولقد ألّح      
وعي األّمة الّتاريخي واستدعاء الّنصوص األخرى ،كما أّكد خاّصة عمى ضرورة تمثُّؿ 

 –عنده   -فخير إنتاج الكاتب  ..الفكري والجمالي منذ ىوميروس إلى اليـو  الّشاعر الّتراث 
 ( 21) «. أّف األقدميف مف نوابغ األسبلؼ لـ يموتوا    –في جبلء  -يظير  »ىو الذي 

      ، أو ما أسماه غة المحكية أو لغة الحديث اليومياالّتصاؿ المستمّر بالمّ : وثانييما     
في مجتمع الّشاعر وعصره واالرتفاع بالّتعابير الّدارجة إلى مستوى ( يالموضوع بالمعادؿ) 

ىكذا ينبغي أف أتكّمـ    » :فنّي يستوعب أدّؽ المشاعر فيحمؿ القارئ أو الّسامع عمى القوؿ 
 ( 21) «. لو أمكنني أف أتكّمـ شعرا 

أوجد صنفا آخر مف  ىذه ، فإّف تبّنييا قد'' إليوث''وميما كاف تصّور الّشعراء ألطروحة      
وىو معجـ لغة الحديث  » معجـ الّشعر ، يقؼ جنبا إلى جنب مع المعجـ األسطوري ،

الّدارجة التي تتمّتع بمرجع اشتقاقي عربي قديـ، أو  –اليومي ، بما في ذلؾ المفردات الواقعية 
ة أو مستعار ـ العربي ، كانت مفردات عربية بعض الكممات التي ليس ليا أصؿ في المعج

 ( 22) «. مف الّميجات المحّمية  
وقد يمجأ الّشاعر إلى ابتداع تعابيره الخاّصة ، أو الّتأكيد عمى بعض الّظواىر الّمغوية      

حبلليا محّؿ الفصحى ،أو اإلكثار  غير المعيودة عند األسبلؼ ، كاعتماد كممات عامية وا 
ت االستفياـ ، أو طغياف ، أو أدوا -كما في شعر البياتي  –مف استخداـ واو العطؼ 

األفعاؿ عمى األسماء ، أو غير ذلؾ مف الّظواىر الّمغوية التي تسيطر عمى شعر شاعر 
 .  بعينو 
، (ىؿ ) ىذه ، ىو سيطرة أداة االستفياـ '' سعاد الّصباح '' وما ُيبلحظ عمى قصيدة      

ضب الممزوج بمعاني القمؽ ذلؾ أّف طبيعة الّشعراء المحدثيف تتّسـ بالعنفواف القائـ عمى الغ
والخوؼ مف استمرارية الّضياع ، وينعكس ذلؾ بوضوح في أساليبيـ ، حيث نرى قصائدىـ 
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تزدحـ باألسئمة التي تنبض باالستنكار والّسخرية والّتعجُّب ؛ و ُتجّسد حيرة الّشاعر ، وقمقمو 
لعربية ال تزاؿ مثقمة ممتينة أّف المرأة ا'' سعاد الّصباح'' إزاء واقع الحياة المحيطة بو ؛و ترى 

لكّف الغريب الذي يثير أكثر مف . تعاني العذاب والحرماف ،ويقيرىا اإلذعاف لمّرجؿ الّشرقي 
ىو أّف المرأة التي ألفت الّرضوخ ، تأبى أف ترضخ يوما لمّرغبة  –في نظر الّشاعرة  –تساؤؿ 

 .في العصياف والّتمّرد 
اثنتي عشرة مّرة في القصيدة ، إذ تتعّجب '' سعاد الّصّباح''، تكّررىا ( ىؿ تستطيع امرأة ؟  )

( الحّرية )، ومف  (الّتعمُّـ ) الّشاعرة مف األسباب التي تجعؿ الّرجؿ الّشرقي يحـر المرأة مف 
حّرية )، ومف   ( حّرية الفكر ) ، ومف (  حّرية الّتعبير ) ، ومف ( اختيار الّزوج ) ، ومف 
 ( ...تغيير واقعيا ) ، ومف ( الّسعادة ) ومف  ،( الحركة = الّتنقُّؿ 
فكّؿ  ىذه األمور تمنع  المرأة  العربية مف مواكبة ركب  الحضارة ، بؿ  تتركيا بعيدة      

متخّمفة  عنو بأجياؿ عّدة ، وتحتاج إلى عصور أخرى لتتمّكف مف أخذ مكانيا في الحياة 
 .العصرية 

ف كاف   يخّيؿ  –ينو ، والزاؿ يسأؿ وال يمقى جوابا وىكذا ظّؿ اإلنساف يسأؿ منذ تكو       وا 
، فإّف ىذه األسئمة تبقى  -إليو في عصر األساطير أّف الكوف يحاوره ، ويجيب عف أسئمتو 

اليـو قمقة دوف جواب ، ألّف اإلنساف لـ يعد يسأؿ الكوف ، ولكّنو يسأؿ مف يعمر ىذا الكوف 
 فيؿ ينفع الّنداء ؟ . مناداتو ويعيث فيو فسادا ؛ وذلؾ ما أّدى بو إلى 

 : الّصورة الشعرية    -ثالثا          
تتعّدد أبعاد الّنص الّشعري الجمالية ، ورّبما تكمف أسرار ىذا الجماؿ في ذلؾ الّشكؿ          

المكّثؼ الذي ُيكتب بو أو ُيمقى مف خبللو ، ورّبما مف خبلؿ الّصور والموسيقى والّتضمينات 
ً  )المباشرة  الّشعرية غير ويكاد اىتماـ الّنّقاد بالّصورة الّشعرية يطغى عمى (  23..

ولعّؿ ذلؾ يعود إلى أىمّيتيا البالغة          في . اىتماماتيـ األخرى كالّمغة والموسيقى 
بالخياؿ والّصور التي يشتمؿ  » القصيدة ، مّما يجعؿ الّشعر متفّوقا عمى غيره مف الفنوف

الخياؿ عنصر أساسي في الّشعر قديما وحديثا عند العرب وغيرىـ مف عمييا ويعرضيا ، ف
و ُيَعدُّ  ُقدرًة خبّلقة  تقمب  قوانيف  الّطبيعة ، وتمنحيا  قوانيف  خاّصة ، ( . 24) «.. األمـ 

ونظرا ليذه . وتستنيض ثقافة المبدع ، وتسترجع الحالة الّشعورية التي عايشيا في تجربتو 
 (  25. )«مكثّفة        لغة خيالية »الّشعر '' نورثروب فراي''األىّمية فقد جعؿ 
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ال يكتمؿ جماليا إاّل بتفاعميا مع العناصر  –وعمى الّرغـ مف أىمّيتيا  –لكّف الّصورة      
ومّما يسيـ في الّتقميؿ مف فاعمّيتيا ، الوقوؼ عند الّتشابو الحّسي بيف األشياء دوف . األخرى 

خيّْـ عمى الّشاعر أثناء  تجربتو ، ومف األمور التي تُفقدىا القيمَة ربط ذلؾ بالّشعور الم
تناُقُض الّصورة الجزئية داخؿ القصيدة ، حيث إّف الصورة الجزئية ال بّد أف تتبلءـ مع 

ومّما ال شّؾ فيو أّف الّصورة التي تعتمد عمى اإليحاء أجمؿ . الّصورة الكّمية وتتكامؿ معيا 
ة التي تعتمد الوصؼ والّتقرير المباشر ، مع مراعاة أّف الّشاعر ال وأقوى أثرا مف الّصور 

يتوّقؼ عند كوف ألفاظ الّصورة مجازية ، فقد تكوف ألفاظيا وعباراتيا حقيقّية ، وتشّع مع ذلؾ 
 .بصور دقيقة موحية تدّؿ عمى سعة خياؿ المبدع 

ي استخداميما لعناصر و يكمف الفرؽ  بيف الّشاعر القديـ والّشاعر المعاصر ف         
الّطبيعة ، في كوف الّشاعر القديـ قد استخدميا استخداما جزئيا ، مقتصرا عمى جعميا وسيمة 

في حيف تمّثؿ الّشاعر المعاصر الّصورة . ببلغية تتمّثؿ فيما استخدمو مف تشبيو واستعارة 
كّميا تفرض  ترتبط في رؤياه ىذه العناصر ارتباطا عضويا يجعؿ الّصورة »كاممة ، حيث 

لنفسيا وجودا خبلؿ منطؽ الخياؿ ىو أكثر واقعية مف الواقع نفسو ، شأنيا في ذلؾ شأف 
 (  26) «. األسطورة القديمة 

الّشعبي  ثولمّصورة الّشعرية عّدة مصادر تغترؼ مف معينيا ، أحدىا األسطورة والمورو      
ي بذلؾ مصدر أساسي لمّصورة ، إذ ُتعّد مصادر أساسية في لغة الّشعراء المحدثيف ، وى

عندىـ ، سواء ما تعّمؽ منيا بالموروثات الّشعبية أو اإلشارات الّتاريخية التي ُتشّكؿ المنابع 
األولى لثقافة المبدع وتمنحو خبرة مكتسبة في تشكيؿ الّصورة وطرؽ إبداعيا، أو مف  خبلؿ 

المعيش فيما ُيسّمى بالمفارقة إقامة المبدع لعبلقات بيف عناصر ىذا الّتراث وعناصر الواقع 
ف كانت ال تتعّدى االلتفاتة الّصريحة العابرة التي ُتعّبر عف موقؼ ذىني دوف  –الّتصويرية  وا 

 .  -أف تكشؼ عف موقؼ يتطّور وينمو ، وُيصبح فاعبل في تجارب الّشعراء 

 :أنواع الّصورة التي استخدمها الّشعراء المعاصرون  - 9     
ؽ ، والعمعبة بيف الوضوح والواقعية مف جيةراء عمى تحقيؽ المعادلة الصّ حرص الّشع     

، ىما الّصورة المفردة فوا نوعيف مف الّصور وفؽ بنائيا، فوظّ الفّني في اإليحاء مف جية أخرى
ولعّؿ ىذا الّتقسيـ يسّيؿ عمينا ميّمة استقصاء صور . الجزئية ، والّصورة المرّكبة الكّمية 

 .أبسط أشكاليا إلى أكثرىا تعقيدا مف'' د الّصباح سعا'' الّشاعرة 
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 : الّصورة المفردة الجزئية –أ      
ف كانت غير منعزلة بذاتيا  -تمتمؾ الّصورة المفردة أّىمية في الّتعبير عف الّتجربة       وا 

، فما الّصورة الكّمية سوى صور جزئية متجّمعة ، تكاممت مف خبلؿ  -عف باقي الّصور 
وما الّصورة المفردة الجزئية إاّل شريحة مف القصيدة تحمؿ سماتيا . فيما بينيا تفاعميا 

الّنفسية ودالالتيا المعنوية ، وتبنى بعّدة أساليب ووسائؿ تنبثؽ مف وجداف الّشاعر ، متبلحمة 
 :مع أفكاره وأحاسيسو واأللفاظ التي ينتقييا والموسيقى التي تحتوييا ، و ذلؾ 

 :ادؿ المدركات عف طريؽ تب  –     
قد تُبنى الّصورة المفردة مف خبلؿ تبادؿ المدركات ، أي مف خبلؿ تبادؿ الّصفات بيف      

الماّديات والمعنويات ، فمف خبلؿ الّتجسيـ تأخذ المعنويات صفات محسوسة مجّسمة ، ومف 
خبلؿ خبلؿ الّتشخيص تدّب الحياة والّصفات اإلنسانية في المحسوسات والمعنوّيات ، ومف 

 . وؿ الحواجز بيف المعنوي والماّديالّتجريد  تكتسب الماّديات  صفاٍت معنويًة ، وتز 
 :التشبيو  -          

اقتصرت الّصورة في ىذه القصيدة عمى الّتشبيو الذي ورد في مقطع واحد مف القصيدة      
 : ، و نجد ذلؾ في قوؿ الّشاعرة 

 «كشيرزاد ..طمع الفجر تسمية الّسمطاف حتى م وال يكوف دورىا »
فقد جعمت الّشاعرة كّؿ الّنساء صورا متكّررة لشيرزاد في الوظيفة التي قصرتيا عمى      

 .الّتسمية 
 : الّصورة المرّكبة  –ب      
الّصورة المرّكبة ىي مجموعة مف الّصور الجزئية المترابطة ، يوّظفيا الّشاعر ألّف      

تستوعب عاطفتو وفكرتو بصورة متكاممة ، وخصوصا إذا كاف الّصور الجزئية ال تستطيع أف 
 :الموقؼ عمى قدر مف الّتعقيد أكبر مف أف تستوعبو صورة جزئية ، ومنيا 

 : المفارقة  –     
، وجعمتو وير البديعي القائـ عمى الّتضادّ اىتّمت الببلغة العربية القديمة بموف مف الّتص     

، لكّف الواضح أّف فكرة ( مقابمة ) وفي صورتو المرّكبة ، ( طباقا ) في صورتو البسيطة 
ّديف في عبارة واحدة ليس إاّل ، دوف أف تشترط وجود  الّتضاّد ىذه قامت عمى الجمع بيف الضّْ
تناقض واقعي عميؽ بينيما ، فيي محسّْف شكمي جزئي ىدفو الّتحسيف البديعي الّشكمي الذي 

 .ال يتجاوز مداه عبارة األديب 
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 : المفارقة ذات المعطيات التراثية  –     
المفارقة الّتصويرية ذات المعطيات الّتراثية تقنية فنية تقـو عمى إبراز الّتناقض بيف      

بعض معطيات الّتراث ، وبيف بعض األوضاع المعاصرة ، و تقـو عمى ثبلثة أنماط ، منيا 
ّطرفيف الّتراثّييف ، والمفارقة المبنّية المفارقة ذات الّطرؼ الّتراثي الواحد ، والمفارقة ذات ال

 .عمى نّص تراثي 
تعتمد المفارقة المبنية عمى نّص تراثي، عمى تحوير الّشاعر في الّنص المقتبس      

أوالمضموف، رغبة منو في توليد داللة معاصرة تتناقض مع الّداللة الّتراثية لمّنص الذي 
لمقابمة بيف المدلوليف الّتراثي والمعاصر تنتج ارتبطت بو في وجداف المتمّقي ، ومف خبلؿ ا

 .المفارقة 
فييا '' ىاروف الّرشيد''، التي جعمت '' سعاد الّصباح''وذلؾ ما نجده في قصيدة الّشاعرة      

، رمزا لكّؿ طاغية ، ولكّؿ سيؼ مسّمط عمى رقاب الّنساء في الببلد العربية ، فكّؿ ما يمحؽ 
، مصدره ورثة  -حسب الّصباح  -راء واحتقار وىضـ لمحقوؽ المرأة مف مذّلة وىواف وازد

 .ىؤالء ، وُنَسُخو التي ال تزاؿ تحيا بيننا '' ىاروف الّرشيد''
 :   الموسيقى   -رابعا        
مف ثبلثة أقطاب  أساسية ، ال غنى عف أحدىا في الّتشكيؿ  ةتتشّكؿ موسيقى القصيد     

 .اإليقاع الوزف والقافية و : الّشعري ، وىي 
 : القافية   – 9            
تفرض نفسيا عمى الفور ، وترسّْخ مف  »يرى جماؿ الّديف بف الّشيخ أّف القافية          

وذلؾ ألّف األمر قد ال يتعّمؽ بمجّرد . تمقاء ذاتيا وفي ذاتيا ، المعنى الذي يراد الّتعبير عنو 
إّف البيت في تقسيمو المّطرد . تقّرر المعنى ففي ىذه المعمارية الّصوتية ي. تنظيـ مظيرىا 

.  «الوحدات     إلى وحدات متزايدة الّصغر ، ال يكتسب انسجامو إاّل بفضؿ تقارب ىذه 
(27  ) 

وقد نّوعت الّشاعرة قوافييا مف . وقد كاف احتفاؿ الّشعراء المحدثيف بالقافية قميبل جّدا      
 . مقطع إلى آخر 

 : وزن ال  - 0             
تتعّدد أبعاد الّنص الجمالية ، وقد تكوف أسرار ىذا الجماؿ في البناء الموسيقي              

تنبثؽ مف  »أو الّتشكيؿ بالّصورة أو البنية الّمغوية أو اإلحساس بالّزمف ، وكّؿ األبعاد الّسابقة 
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عّد نيرا جاّفا ، وحديقة الّطاقة الّشعورية المتدّفقة مف كياف الّنص ، وىو بدوف ىذه الّطاقة يُ 
 ( .28) «يابسة ، وأفقا منطفئ الّنجـو 

والعبلقة بيف الموسيقى والّشعر ، أو بيف الّصوت والّموف تقـو عمى ارتباطات وجدانية      
نفسية ، ومدلوالت فزيولوجية ، تخضع لظاىرة العبلقة بيف الّتزامف في الّصوت والّموف ،  أو 

إذا  تأّممت الّشيء ،  »ألّنؾ . نوعيف  مختمفيف مف األحاسيس االرتباط والّتنسيؽ  بيف 
ونظرت إليو بعمؽ وتفّحصتو ، فإّنؾ حتما ستستمتع بموسيقّيتو ، ألّف الّنغـ يكمف في قمب 

 ( 29)  «. طبيعة األشياء  
 الّتوقيع ، الّتشكيؿ ،: ويقّسـ الّدكتور بّساـ ساعي البنية اإليقاعّية إلى ثبلثة نماذج      

 ( 31. )والّتنويع 
 . وفيو يعتمد الّشاعر عمى استخداـ تفعيبلت بحر واحد :   التوقيع –أ      
حيث تطّور الّتوقيع ، متقّدما في توقيعو لمقاعدة ليصؿ إلى نموذج :  الّتشكيل  -ب      

 الّتشكيؿ ، الذي يوّظؼ فيو الّشاعر مف تفعيبلت البحر الواحد عمى نحو حّر ال يتقّيد فيو
 .بعدد محّدد منيا في الّشطر وال نظاـ 

 :التنويع  –ج      
حيث ينّوع الّشاعر بيف تفعيبلت بحور عّدة ضمف القصيدة أو المقطع ، بؿ حّتى في      

، تنّوع ،وحركة الّتجربة المتحّولةتجديد الموقؼ الّشعوري الم »الّسطر الواحد ،وذلؾ قصد 
يمو إلى ما يشبو المتاىة اإليقاعية ، بتعقيده وغموضو إضافة إلى قمب الّنظاـ اإليقاعي وتحو 

دراؾ نياياتو  وتدّفقو المشّوش ، القائـ عمى عمؽ البنية بحيث يصعب تحديد مبلمحو ، وا 
 ( .31) «عمى القارئ غير العارؼ بأسرار اإليقاع الحديث 

:  بتفعيبلتو( الّرجز)يف ىما وقد زاوجت الّشاعرة في ىذه القصيدة بيف تفعيبلت بحر          
، فقد ( متفاعمف متفاعمف متفاعمف :) بتفعيبلتو ( الكامؿ) ، و( مستفعمف مستفعمف مستفعمف ) 

نّوعت الّشاعرة بيف بحريف كبلىما مبلئـ لمموضوعات الّراقصة ،كما أّف كمييما مبلئـ 
وى األنوثة لبلنفعاالت سواء منيا انفعاالت الفرح القوّية أو األلـ الموجع ، وىما األنسب لشك

المكمومة ، ولبّث األلـ واآلىات المستكينة في الّنفس التي تبعث أّناتيا عبر الكممات الّنابضة 
 . مف كّؿ عرؽ والباكية في صمت الحروؼ 

 : ظواهر موسيقية أخرى  - 3      
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ييمنة عمى ، وىو سمة مرض لو في مقالنا ىذا ىو الّتكرارآخر ما سنتع :الّتكرار -      
، وليكّثؼ يجاد اإلحساس بالوحدة في القصيدةإل » ، يوّظفو الّشاعرف الّشعر الحديثدواوي

 (32) « ..لعاطفة التي يريد الّتعبير عنيا ويطّور الفكرة أو ا
وعمى الّرغـ مف أّف الّتكرار كاف معروفا لدى العرب منذ أّياـ الجاىمّية األولى ، وقد ورد      

وقد جاءت . لـ يّتخذ شكمو الواضح إاّل في عصرنا »الواقع  في الّشعر العربي إاّل أّنو في
عمى بعض أبناء ىذا القرف فترة مف الّزمف ، عّدوا خبلليا الّتكرار ، في بعض صوره، لونا 

 ( 33) « .مف ألواف الّتجديد 
دائرة : ثبلثوقد عمدنا إلى استقصاء ىذه الّظواىر الموسيقية الخفّية مف خبلؿ دوائر      

 .، ودائرة األلفاظ، ودائرة العباراتالحروؼ
 :دائرة الحروف  –أوال      

 :  ''ىؿ '' أداة االستفياـ  –       
وكأّنما تقؼ الّشاعرة ىنا . وقد لجأت الّشاعرة إلى تكرار ىذه األداة اثنتي عشرة مّرة      

الكوف يتكّشؼ لو لتعيد الّدور الذي لعبو اإلنساف البدائي أماـ الكوف ، فيو يسائؿ الكوف ، و 
ف كانت الّشاعرة ىنا بعيدة عف مساءلة الكوف ، ولكّنيا ميتّمة بمساءلة مف غيَّر  عف أسراره وا 

اإلنساف عمى العمـو ، والّذكر عمى وجو  –نواميس الكوف ، وقفز عمى كّؿ القوانيف 
 . -الخصوص 

ثة عف الّصدى الّطالع  مف ىي أسئمة تجّسد حيرة الّشاعرة ، وقّمة المعاناة والفجيعة الباح     
 -كما تراه الّصباح  –ركاـ رماد الحّريات المقبورة تحت تسّمط الّرجؿ الّشرقي المتحّجر الفكر 

. 
وىكذا ظّمت الحروؼ المكّررة ، جزءا مف اليندسة العاطفية لمعبارة ، حاولت الّشاعرة مف      

عنى وترتفع بو إلى مرتبة األصالة  خبلليا أف تقيـ أساسا عاطفّيا مف نوع ما ، وأف تغني الم
. 

وبذلؾ نصؿ إلى كوف الّشاعرة قد خمقت جماليات خاّصة في قصيدتيا بدءا بتوظيؼ      
عناصر األسطورة التي قامت بتفكيكيا إلى أجزائيا المكّونة ليا ،كما استطاعت أف توائـ  بيف 

ادىا عمى األوزاف موضوع القصيدة والموسيقى التي تبعث ذلؾ الجّو األسطوري باعتم
الّراقصة التي تجعميا قريبة مف فيـ العاّمة وتجعميا أخّؼ عمى الّسمع ، وأطرب لآلذاف إذا 

 . اعتمد الّسامع عمى ما يمقى إليو 
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ويدفعنا ذلؾ إلى أف نأمؿ في أف نكوف قد ُوفّْقنا في رصد ىذه الجماليات وأف ننوب عف      
ـ ولكف في كشؼ الّنقاب عف مواطف الجماؿ في ىذه المحّقؽ البوليسي ليس لئليقاع بالمجر 

 .القصيدة وتعريضيا لمّنور في الّشفيؼ مف الثّياب 
 : الهوامش     
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        منطق المبالغة و سنة المفاضمة
 .في األمثال العربية 

 

 

 

 

 أمينة فزاري
 أستاذة مساعدة

 الطارف -المركز الجامعي

     

 

 : الممخص بالعربية 
و يحاوؿ مقالنا ىذا أف يفسر لنا . احتؿ المثؿ مكانة مرموقة لدى الباحثيف و الدارسيف 

العربية الفصيحة منيا و الشعبية فضال عف  منطؽ المبالغة و سنة المفاضمة في األمثاؿ
و يوضح لنا الدالالت المختمفة ليذا المنطؽ و ىذه السنة ػ كما , أمثاؿ القرآف الكريـ 

 اصطمحت 
بياف قيمة الشيء أو الشخص ػ المبالغة ػ : عمى تسميتيا ػ و تتمثؿ ىذه الدالالت في  

 المفاضمة ػ 
 . المقارنة

Résumé 
          Les proverbes occupent une grande place chez les chercheurs et les 

écrivains .Notre essai tente d'expliquer la logique d'exagération et le style 

de préférence dans les proverbes arabes classiques, populaires et du 

Coran , et de donner leur différentes significations qui sont: indiquer la 

valeur de la chose ou l'importance de la personne – L'exagération- La 

préférence-La comparaison.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 0227 سبتمبر 91التواصل عدد

 

 : المقدمة 
 خصوصا ػ احتؿ المثؿ مكانة مرموقة في األدب ػ عموما ػ و في األدب الشعبي ػ  
و أصفى مرآة تعكس نفسية , فكاف خير معبر عف عواطؼ الناس و حياتيـ و تجاربيـ  

مف نفسو و مف اآلخر و مف : المجتمع و أىواءه و أنماط تفكيره و سموكاتو و مواقفو 
فال غرو ػ إذف ػ أف يعرؼ المثؿ ػ لغة ػ عمى أنو الشبيو و . لحياة و الكوف و ا, المجتمع 

جػ " ]و المثؿ الحديث نفسو ( : " لساف العرب)ػ كذلؾ ػ جاء في  و اآلية , النظير و العبرة 
ػ ص  11جػ " ]الشيء الذي يضرب لشيء مثال فيجعؿ مثمو : و المثؿ  [ " 616ػ ص  11

{ فجعمناكـ سمفا و مثال لآلخريف}: ي كتابو الكريـ ف عز و جؿ ػ و قد قاؿ اهلل ػ[ 616
و مف ىنا كاف . فمعنى السمؼ أنو جعميـ متقدميف يتعظ بيـ المتأخروف [ 56: الزخرؼ ]

و جعمناه مثال لبني }المثؿ بمعنى اآلية في قولو ػ عز و جؿ ػ وصفا لعيسى ػ عميو السالـ ػ 
ما كاف مثال يحتذى بو في األخالؽ و أي آية تدؿ عمى نبوتو ل[ 59: الزخرؼ ]{ إسرائيؿ

 . الديف و العمـ و الحياة 
فيو قوؿ مأثور يمثؿ خالصة تجارب حياتية و محصمة خبرات , أما اصطالحا          
و مف . يتميز بإيجاز المفظ و إصابة المعنى و جودة الكناية ( فردية أو جماعية)إنسانية 

مؿ عمى معنى ظاىر و آخر يمثؿ معنى خفيا ىو وجو يشت: فيو كالعممة ذات الوجييف , ىنا
وجو يحيؿ عمى الحادثة األولى التي قيؿ فييا المثؿ ألوؿ مرة , المعنى المراد و المقصود 

و آخر يحيؿ عمى الحادثة المشابية لؤلولى و التي يعاد فييا ضرب ذلؾ المثؿ , ( المورد)
 ( . المضرب)

يف منذ زمف بعيد فخصوه بالدراسة و أحاطوه و قد شغؿ المثؿ الباحثيف و الدارس       
و , (عمـ األمثاؿ األلمانية)بكتابو  و في مقدمة ىؤالء نذكر فردريؾ زايمر, بالعناية و االىتماـ 

, ( األمثاؿ العامية)و أحمد تيمور بكتابو ( المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ)بكتابو  األبشييي
و السيدة فائقة , ( يد و التعابير المصريةقاموس العادات و التقال)و أحمد أميف بكتابو 
عمـ )و ألكسندر ىجرتي كراب بكتابو , ( حدائؽ األمثاؿ العامية)حسنيف راغب بكتابيا 

 ( .  أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي)بكتابيا  و نبيمة إبراىيـ, ( الفولكمور
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 :  تحميؿ عنواف المداخمة  
الء الباحثيف و الكتاب و الدارسيف منصبا عمى تعريؼ و كاف أكثر ما أثار انتباه ىؤ         

و التعرض لتاريخ , المثؿ  لغة و اصطالحا و عمى تحديد مميزاتو و بياف أبرز موضوعاتو 
 . نشأتو و ظيوره بكثير مف التفصيؿ 

منطؽ : )أال و ىو , فيو مف باب موضوعات المثؿ , أما موضوع مداخمتي ىذه            
 ( . غة و سنة المفاضمة في األمثاؿ العربيةالمبال

أو ػ عمى األقؿ ػ غير , غير مألوؼ , قد يبدو ػ لموىمة األولى ػ أنو موضوع غريب           
 . و ال يكاد يبيف , ال يحيؿ ظاىره عمى باطنو , واضح 

. و الحقيقة أنو موضوع طريؼ يصب في صمب التعبير األدبي الشعبي األصيؿ           
و  تناقض األشياء و تضادىا سنة مف سنف الكوف أوجدىا الخالؽ ػ جؿ و عال ػ و سنيا ف

و    قدرىا حتى قبؿ أف تمتد أيدينا إلى مالمسة حقيقتيا أو تجرأ عقولنا عمى فؾ طالسميا
فما قيمة . إنما تعرؼ بأضدادىا األشياء: و قد صدؽ بعض الحكماء حيف قاؿ . رموزىا

و       و ما نشوة االنتصار إذا لـ تسبقيا ىزائـ متكررة ! ليؿ حالؾ ؟ النيار إذا  لـ يسبقو 
 ! ؟ياف و ىؿ يوجد ندـ إال بعد خطيئةو ىؿ تعرؼ التوبة إال بعد العص! عثرات متفرقة ؟

فال : كانت المبالغة منطقا و كانت المفاضمة سنة , و عمى ىذا األساس , و مف ىنا        
 ! مناص مف مقابمة الضد بالضد 

 (منطؽ المبالغة: )و العنواف ػػ كما ىو واضح ػػ مؤلؼ مف شطريف رئيسيف       
 ( . سنة المفاضمة)و  

ألنو متغمغؿ في أعماؽ الروح اإلنسانية مولود مف رحـ التفكير اإلنساني , ىو منطؽ      
زء مجتمع ىي ج, األصيؿ حتى أصبح بمثابة العادة المتأصمة المغروسة في أعماؽ المجتمع 

 . ال يتجزأ منو 
مياؿ إلى المقارنة بيف األشياء ال يكاد , مفضاؿ , ألف اإلنساف منحاز بطبعو , و ىي سنة   

و , فينحاز إلى ىذا دوف ذاؾ, مى شخص يسمـ مف تفضيؿ شيء عمى شيء أو شخص ع
يتكمـ بيا و يحمي بيا ( . فصيحة أو شعبية)مف ىنا فيو يعبر عف ذلؾ في شكؿ أمثاؿ 

و بتعبير .  رغبة منو في بياف أحب األشياء إلى نفسو أو األشخاص إلى قمبو , مجالسو 
 . إنيا سنة أو منطؽ يجري في دماء الناس أو الشعب كما يجري الدـ في العروؽ , آخر 
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 : العرض 
يمتد , و ىي أكثر مف أف تعد أو تحصى , و األمثمة عمى ذلؾ كثيرة و متعددة             

 : العامي ليشمؿ األدب الشعبي و األدب العربي الفصيح و القرآف الكريـ  أثرىا مف األدب
 . (ب األدبي الفصيح ػ النص القرآنيالخطاب العامي ػ الخطاب الشعبي ػ الخطا) 
 :  في األدب العربي الفصيح: أوال  

( أيأس مف غريؽ)و في قولنا , مقابمة بيف الحاضر و الماضي ( أفوت مف أمس)ففي قولنا 
و في , مقابمة بيف الجيؿ و العمـ ( أجيؿ مف عقرب)و في قولنا , ابمة بيف اليأس و األمؿ مق

مقابمة ( أعدؿ مف ميزاف)و في قولنا , مقابمة بيف الطمع و القناعة ( أطمع مف أشعب)قولنا 
و في قولنا , مقابمة بيف العزة و الذلة ( أعز مف الزباء)و في قولنا , بيف العدؿ و الظمـ 

و ىذا جدوؿ يوضح بعضا مف ... و ىكذا ... مقابمة بيف الجود و البخؿ ( د مف حاتـأجو )
 : ذلؾ 

 

 :هو مقابمة   :                                         المثل :    الرقم

 بيف   الفساد و الصالح أفسد مف السوس                              1

 بيف  النقاء و الدنس               أنقى مف الدمعة                 2

 بيف  الجبف و الشجاعة أجبف مف نعامة                               3

 بيف   الجرأة و التحفظ أجرأ مف أسامة                              4

 بيف   العري و الكسوة أجرد مف صمعة                            5

 بيف  الجفاء و الوصؿ                       أجفى مف الدىر      6

 بيف  الجوع و الشبع أجوع مف قراد                              7

 بيف السياحة و القعود أجوؿ مف قطرب                        8

 بيف السخونة و البرودة أحر مف الجمر                            9

 بيف االحتواء و عدـ االحتواء                       آكؿ مف النار         16

 بيف الحذر والتساىؿ أحذر مف ذئب                             11

 بيف الحـز و العجز   أحـز مف حرباء                           12

 بيف الحرص و الالمباالة أحرص مف نممة                            13

 بيف الحقد و الحمـ جمؿ                               أحقد مف 14

 بيف الحكمة و السذاجة أحكـ مف لقماف                             15
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بيف االحتفاظ بالشيء و عدـ  أحفظ مف األرض                          16
 االحتفاظ بو

 وة و المرارةبيف الحال أحمى مف العسؿ                             17

 بيف الخفة و الثقؿ أخؼ مف ريشة                             18

 بيف خمؼ الوعد و الوفاء بو أخمؼ مف عرقوب                          19

 بيف الرقة و الخشونة أرؽ مف النسيـ                              26

 بيف الرفعة و السفالة   أرفع مف السماء                            21

 بيف المراوغة و االستقامة أروغ مف ثعمب                              22

 بيف االختياؿ و التواضع أزىى مف طاووس                         23

 بيف النفوذ و الكتماف أشرب مف الرمؿ                            24

 بيف الطغياف و االنسياب               أطغى مف السيؿ              25

 بيف الغباء و الذكاء أغبى مف ىبنقة                             26

 بيف الحمـ و الحقد أحمـ مف األحنؼ                            27

 بيف النطؽ و البكـ   أنطؽ مف سحباف                           28

بيف إصابة اليدؼ و عدـ                          أنفذ مف السيـ        29
 إصابتو

 بيف النفور و االنجذاب أنفر مف ظبي                                36

 بيف التنكير و التعريؼ أنكر مف شيء                              31

 بيف الوفاء  و الغدر أوفى مف السموأؿ                           32

 بيف المرارة و الحالوة    أمر مف العمقـ                              33

 بيف البعد و القرب أنأى مف الكوكب                          34

 بيف المضاء  و عدـ المضاء أمضى مف السيؼ                          35

 وة و العري  بيف الكس أكسى مف كعبة                              36

 بيف الكذب و الصدؽ أكذب مف يممع                               37

 بيف القرب و البعد أقرب مف حبؿ الوريد                      38

 بيف التعقيد و البساطة أعقد مف ذنب الضب                        39

 عدوى والمناعة                                           بيف ال أعدى مف الجرب                           46

 بيف الظمأ و االرتواء                                                 أظمأ مف رمؿ                               41

 بيف السرعة و البطء أسرع مف لمح البصر                      42
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 بيف البخؿ و الكـر                         أبخؿ مف مادر       43

 بيف البالىة و النباىة أبمو مف حبارى                              44

 بيف التبعية و االستقالؿ أتبع مف الظؿ                                45

 بيف التيو و اليداية أتيو مف قـو موسى                           46

 بيف البالغة والعي  بمغ مف قس                                 أ 47

 بيف األلفة و الغربة آلؼ مف كمب                                 48

 بيف اإلبكار و اإلبطاء أبكر مف غراب                              49

 الرجاء بيف  الخيبة و أخيب مف حنيف                              56

 بيف الدنو و البعد أدنى مف حبؿ الوريد                        51

 بيف البياء و القبح أبيى مف القمريف                              52

 بيف اإلبصار و العمى أبصر مف زرقاء اليمامة                    53

 بيف التماـ و النقص أتـ مف قمر التـ                               54

 بيف الثبات و االىتزاز أثبت في الدار مف الجدار                    55

  

 : في األدب العربي الشعبي : ثانيا 
و في قولنا , مقابمة بيف الحسف و القبح ( تقوؿ لمشمس طمي و اال نطؿ آنا)ففي قولنا  

كوما جيتش )و في قولنا , لمدقع مقابمة بيف الغنى الفاحش و الفقر ا( تقوؿ عميو قاروف)
تقوؿ )و في قولنا , مقابمة بيف الطغياف و الحمـ و بيف الظمـ و العدؿ ( نعرفو نقوؿ فرعوف

( قاعد كي الشيطاف)و في قولنا , مقابمة بيف البياء األخاذ و القبح ( عالىا الزازية أـ قطاطي
قاعد كي )و في قولنا , خير مقابمة بيف الفعؿ القبيح و الفعؿ الحسف أو بيف الشر و ال

مقابمة بيف ( قاعد كي القربة المحروقة)و في قولنا , مقابمة بيف البالدة و النباىة ( الضبع
مقابمة بيف العجز و الحـز أو بيف الجيؿ و ( قاعد كي اليايشة)وفي  قولنا , القبح و الحسف 

كسؿ و بيف الجتياد و التواكؿ مقابمة بيف العمؿ و ال (تطير مع الطايريف)و في قولنا , العمـ 
( كي الجف)و في قولنا , أو بيف سرعة اإلنجاز و إتقاف العمؿ و بيف التقاعس عف أدائو 

و في , مقابمة بيف السرعة الخاطفة و البطء و بيف روعة اإلنجاز و عظمتو و بيف بساطتو 
بيف الثبات عمى حالة مقابمة بيف كثرة التموف و التغير مف حاؿ إلى حاؿ و ( كي التاتة)قولنا 

 (كي النمالة)و في قولنا , واحدة و التمسؾ بموقؼ واحد 
 .مقابمة بيف البطء و سرعة الحركة و خفتيا أو بيف صغر حجـ األشياء و كبره
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 :  في القرآف الكريـ : ثالثا       
 [41 :العنكبوت] {إف أىوف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعمموف}: ففي قولو تعالى      

فتبارؾ اهلل }: و في قولو تعالى, مقابمة بيف الوىف و القوة و بيف  ضعؼ البناء و متانتو 
مقابمة بيف بياء اهلل ػػ عز و جؿ ػػ و بياء خمقو إذا ما [ 14: المؤمنوف ]{ أحسف الخالقيف

إف خير مف استأجرت القوي }: و في قولو تعالى , فال خالؽ سواه , قورف بجميع مخموقاتو 
مقابمة بيف حمؿ األمانة و الوفاء بيا و بيف خيانتيا و الوقوؼ , [ 26: القصص ]{ ألميفا

مقابمة [ 19: لقماف] {إف أنكر األصوات لصوت الحمير}: و في قولو تعالى , دوف أدائيا 
و ال يجرمنكـ شنآف قـو }: و في قولو تعالى, ( أو حسنيا )بيف قبح األصوات و جماليا  

مقابمة بيف التقوى و العصياف أو بيف [ 8: المائدة ]{ اعدلوا ىو أقرب لمتقوى, عمى أال تعدلوا 
أفمف ييدي إلى الحؽ أحؽ أف يتبع أـ }و في قولو تعالى , القرب مف التقوى و البعد عنو 

مقابمة بيف الحؽ و الباطؿ أو بيف اتباع الحؽ و [ 35: يونس]{ مف ال ييدي إال أف ييدى
مقابمة [ 54: الكيؼ]{ و كاف اإلنساف أكثر شيء جدال}: ولو تعالىو في ق, اتباع الباطؿ 

أو )بيف الجدؿ و عدـ الجدؿ أو بيف شدة ارتباط اإلنساف بالجدؿ و ضعؼ ارتباطو بو 
لخمؽ السموات و األرض أكبر مف خمؽ الناس و لكف أكثر }: و في قولو تعالى, ( عدمو

هلل السموات و األرض و بيف خمقو بني آدـ مقابمة بيف خمؽ ا[ 57: غافر]{ الناس ال يعمموف
مقابمة بيف شر األماكف و [ 77: يوسؼ]{ أنتـ شر مكانا}: و في قولو تعالى , ( البشر)

: البقرة]{ بينكـو أف تعفوا أقرب لمتقوى و ال تنسوا الفضؿ }:و في قولو تعالى , أحسنيا 
و في قولو , و البعد عنو  مقابمة بيف التقوى و العصياف أو بيف القرب مف التقوى[ 237

مقابمة بيف مكر اهلل [ 54: آؿ عمراف ]{ و مكروا و مكر اهلل و اهلل خير الماكريف}: تعالى 
و رحمة ربؾ خير مما }: و في قولو عز و جؿ, تعالى و كيده و بيف مكر الناس و كيدىـ 

نيا و ما كسب العباد مقابمة بيف رحمة اهلل ػػ تعالى ػػ و بيف نعيـ الد[ 32: الزخرؼ]{ يجمعوف
 ... و األمثمة عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ كثيرة  ...و ىكذا ... 
 :  الدالالت     

مكانة خاصة و موقعا متميزا بيف جميع ( المبالغة و المفاضمة)يحتؿ ىذا النوع مف التعبير  
ح نوافذ ال فيو غني بالدالالت زاخر بمختمؼ أنواع الرموز التي تفت, أصناؼ التعبير األخرى 

 : ىي , نحصرىا في أربع نقاط رئيسة , قبؿ لنا بيا مف اإلحاالت و االحتماالت 
 (.المقصود)أنو يسيـ في بياف قيمة الشيء : أوال
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 .أنو يفيد المفاضمة: ثانيا
 .أنو يفيد المبالغة: ثالثا
 .أنو يفيد المقارنة:  رابعا

 : بياف قيمة الشيء: أوال 
داللة عمى أف ىذا الشخص رفيع الدرجة عالي ( أرفع مف السماء)نتبيف ذلؾ في مثؿ قولنا 

و  داللة عمى بموغ درجة معينة مف المذة( أحمى مف العسؿ المصفى)أو قولنا , المكانة 
فالمثؿ األوؿ يحدد موقع ذلؾ . و األريحية لدى الحصوؿ عمى ىذا الشيء   االنتشاء

في خانة معينة ( الشيء المقصود)ؾ الشيء و الثاني يضع ذل, الشخص عمى وجو التقريب 
 .و إف بشيء مف المبالغة, تحدد قيمتو 

 
 . المفاضمة: ثانيا

و بيف  ,كأف نفاضؿ بيف البخيؿ و الكريـ , شخصا عمى شخص و تكوف عند تفضيمنا       
 و  و بيف القبيح , وبيف الوفي و الغادر , و بيف الظالـ و العادؿ , الكاذب و الصادؽ 

و ( أجود مف حاتـ)نممس ذلؾ في مثؿ قولنا ..... و بيف الجباف و الشجاع , الحسف 
و   (أبيى مف القمريف)و ( أوفى مف السموأؿ)و ( أعدؿ مف ميزاف)و ( أصدؽ مف القطا)
 ( ... أجرأ مف أسامة)و ( أجبف مف نعامة)

كأف نفاضؿ , جوىر آخر أو تكوف بتفضيمنا شيئا عمى شيء آخر أو جوىرا ما عمى       
      و بيف الثميف , و بيف الصالح و الفاسد , و بيف النافع و الضار , بيف الحمو و المر 

 أفسد مف )و ( أحمى مف العسؿ المصفى: )نممس ذلؾ في مثؿ قولنا ... و الرخيص 
 ( ...أنقى مف الدمعة)و ( أحقر مف التراب)و ( السوس

 
 .المبالغة: ثالثا

إذ أنو قد يرفع مف قيمة الشيء , يميز ىذا األسموب كونو بابا مف أبواب المبالغة لعؿ أىـ ما 
, إلى أسفؿ السافميف ( أو شخص معيف)حتى يبمغ بو عناف السماء و قد ييوي بشيء ما 

و ىذا , و ىذا رفيع و ذاؾ سافؿ , بأف ىذا عمي و ذاؾ وضيع ( أو نكاد نفعؿ)فنصدؽ 
ػ ( أبخؿ مف مادر)ػ ( أحرص مف نممة: )في مثؿ قولنا  نممس ذلؾ... جميؿ و ذاؾ قبيح 

أفسد مف )ػ ( أحقر مف التراب)ػ ( أحذر مف ذئب)ػ ( أغبى مف ىبنقة)ػ ( أجيؿ مف عقرب)
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و ال يخفى ما في ىذه األمثاؿ مف ( ... أحر مف الجمر)ػ ( أجفى مف الدىر)ػ ( السوس
و اجتيادا فيي مثاؿ    قات جدا و أصؿ  ذلؾ و تفسيره أف النممة أكثر المخمو . مبالغة 

بمغ مف بخمو أنو سقى إبمو " فيو رجؿ مف بني ىالؿ , أما مادر . لمتفاني في العمؿ و إتقانو
فبقي في أسفؿ الحوض ماء قميؿ فسمح فيو و مدر بو الحوض أي طانو بخال منو و لئال 

.  8[972ص ,  1جػ : المنجد في المغة و األعالـ " ]فسمي مادرا  . ينتفع بو مف بعده 
ووصفت العقرب بالجيؿ ألنيا إذا مرت بالصخرة ضربتيا بإبرتيا فال تضرىا و لكنيا تضر 

 [ 978ص ,  1جػ : المنجد في المغة و األعالـ ]إبرتيا 
 .المقارنة: رابعا

و يكوف ذلؾ بيف شيئيف أو بيف شخصيف معينيف بحيث يفضي بنا ذلؾ إلى رفع قيمة        
إذ يقتضي , ( أجبف مف نعامة)و مف مثؿ ذلؾ قولنا , قدر اآلخر  أحدىما و الحط مف

و     الموقؼ المعيش أف نصدر عمى أحدىـ حكما بالجبف مقارنة باآلخر الذي قاـ و تصدى
و أصؿ المثؿ أف النعامة ػػ عمى حد قوؿ . أقدـ و قاـو بكؿ ما أوتي مف شجاعة و بسالة

المنجد في المغة و ]ع إليو بعد ذلؾ الخوؼ أبدا العرب القدماء ػػ إذا خافت مف شيء ال ترج
إذا شيدنا خفة عقؿ ( أخؼ مف ريشة)و مف ذلؾ أيضا قولنا [ . 976ص ,  1جػ : األعالـ

و عادة ما يتمثؿ ذلؾ في , أحدىـ في موقؼ يسفر عف بموغ أحدىـ حد الكماؿ و االتزاف 
مغ كذب أحدىـ مبمغا لـ يعد إذا ب( أكذب مف يممع)و مف ذلؾ قولنا . السموؾ و المعامالت 

معو مجاؿ إلى تصديقو فأمره مكشوؼ و موقفو وسط الجمع ضعيؼ فيؿ يستوي الصادؽ و 
و ال يختمؼ اثناف ! ىو السراب فيؿ نحصد مف السراب غير السراب ؟( يممع)و ! الكاذب ؟

فضال عما يحيؿ عميو كؿ مف السوس و الدىر و , في مدى حذر الذئب أو حقارة التراب 
 . لجمرا

 :ىي , مف أربع زوايا ( المقارنة)و يمكف قراءة ىذه المسألة        
 .ػػ جوىر المقارنة 1
 ( .الشيء أو الشخص المقصود)ػػ المشبو  2
 (.األصؿ)ػػ المشبو بو  3
 (.الفرع)ػػ المشبو بو  4
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المشبو بو  (:األصؿ)بولمشبو ا : المشبو     :                        جوىر المقارنة :                المثؿ  :     الرقـ
 (:الفرع)

أجبف مف  1
 نعامة                   

الشخص  الشجاعة
 المتكمـ عنو 

 شخص معيف النعامة

أبمغ مف  2
 قس

 // شخص اسمو قس // البالغة

أكذب مف  3
 يممع

 // (السراب)يممع // الصدؽ

أعز مف  4
 الزباء

 // امرأة اسميا الزباء // العزة

أجرأ مف  5
 أسامة

 // (األسد)أسامة // الجرأة و اإلقداـ

أحمـ مف  6
 األحنؼ

 // رجؿ اسمو األحنؼ // الحمـ

      
 
 :         الخاتمة   

وخالصة القوؿ أف منطؽ المبالغة و سنة المفاضمة قد ميزا كثيرا مف األمثاؿ العربية       
. رآف الكريـ و قد زاداىا بياء و رونقا و جاذبيةالفصيحة منيا و الشعبية فضال عف أمثاؿ الق

 : و يمكف حصر النتائج المتوصؿ إلييا في النقاط التالية 
و ىو ما ( المقصود)ػػ يسيـ ىذا النمط مف األمثاؿ في بياف قيمة الشيء أو الشخص  1

 .يؤدي إلى شد األنظار إليو
شخصيف ألنو ينبيء عف انحياز ػػ يفيد ىذا النمط مف األمثاؿ المفاضمة بيف شيئيف أو  2

 .المتكمـ إلى أحد الطرفيف و تفضيمو إياه
ػػ يفيد ىذا النمط مف األمثاؿ المبالغة و يقصد بيا رفع قيمة الشيء أو الشخص حتى ليبمغ  3

 .عناف السماء أو النزوؿ بو حتى ليصبح في أسفؿ السافميف
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 يف شيئيف أو شخصيف عف طريؽ إبرازػػ يفيد ىذا النمط مف األمثاؿ المقارنة ألنو يقابؿ ب 4
 . قيمة كؿ منيما 

و أود أف أنبو في األخير لمسألة بالغة األىمية و ىي أف ىذا المنطؽ و تمؾ السنة      
يدالف عمى امتالؾ العرب حسا نقديا و ىذا ما يكشؼ عف طبيعة التفكير العربي فيذه القدرة 

تبو إلييا إال صاحب عقؿ و بصيرة و فكر عمى المفاضمة و المقارنة بيف أمور دقيقة ال ين
تنبيء عف صفاء و نقاء فكرييف و ال يخفى ما لممالحظة و التجربة مف دور ميـ  في بمورة 

 .      أبعاد ىذه المسألة
 
 :  الهوامش  
ص , لبناف  –بيروت , دار بيروت / دار صادر , ( ؿ) 11جػ , لساف العرب , ابف منظور [ 2], [1]

616. 
فرائد األدب في األمثاؿ و األقواؿ السائرة عند , المنجد في المغة و األعالـ , ع المغة العربية مجم[ 3]

 . 972ص ,  1جػ , لبناف  –بيروت , دار المشرؽ , العرب 
 .978ص ,  1جػ , المرجع نفسو [ 4]
 .976ص ,  1جػ , المرجع نفسو [ 5]
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